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رس لطاهر اجلزائري 
ُ
روض الف

َ
 إمتام األنش يف ع

 قراءة يف النص والتحقيق

عبد الناصر عّسافاألستاذ الدكتور 
() 

ا اُتٕٓ إىِ٘ا ٌَ ٌؤىّفات اىش٘خ ظاْس اىخشائرس  )ت  ٍّ ( رضراىُ  0321ٌ

 ،رضراىُ  وح٘رشة»: ض اىفسس(. وْٖ نٍا وصفٓا ٌؤىّفٓراَغسو)إتٍام األُص فٖ 

. وكرر غرّسف ف٘ٓرا اىٍؤى ر   «حٍػتٓا ىهشر  اىيبر ص غرَ َغرسوض اىفرسس

ا بٍِ٘ٓا ٌَ ٌٔاظَ اتّفرا  بػسوض اىفسس فٖ ضٔء غسوض اىػسب، ٌ ٘   ٍّ ِاً غ

وادتالف. وكر ٗ طِيٍم اىهرالم ف٘ٓرا يا٘اُراً إىرٕ مرٖء ٌرَ غرسوض اىِٓرر 

 ذىم ومائج  تصو ْزه اىسضاىُ بػيً اىػسوض اىٍلارن. واىتسك. ونو  

 موضوع الرسالة:
)اىعٔٗرو  ْزه اىسضاىُ ت ذ سك بإغساض اىفسس غَ يبحس دائرسة اىٍذتِير 

)اىرٔافس واىهاٌرو( إغساضراً نران  دائرسة اىٍؤتِير   ْ واىٍرٗر واى ط٘ط(، وبحسَ 

ىّر  إىرٕ ىٍؤوراء كيُّ ُظً مػسائًٓ اىشػس غيٕ ْزه األبحرس. وْرٔ ٌرا غرشاه ا

: اىػسبُّ٘ واىفارضُّ٘، ودصٔصُّ٘ نوٍّ ٌٍِٓرا. وت ػس فرم ادتالف ٌلتضٕ اىيغتَ٘

بٍا يحازه اىفسس ٌَ تثٍَ٘ بحس اىٍرٗر اىز  ىً ٗطتػٍيّ اىػرسب إّا ٌطربضراً، 

َِ نّو بحس غاى اً، اتّٕ تيم اى حٔر اىترٖ ا تطرتػٍيٓا اىػرسب إّا ٌسبّػرًُ  وتثٍ٘

                                                 

() غضٔ ٌخٍع اىيغُ اىػسبُ٘ برٌشق. 
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أثعؿ٥٬ ٦ػ٨ ا٣عػؾؼ ٦ػة د١ػٮف ثػ٫ اٵثٲػةتي  ٠ة٧٣ٞذٌت  كأ٫ٌ٩ ٧ٌ٤ٝة ٱؽػ٢ ٰٚ

٦نػػُٮرةن أك ٦٪٭ٮ٠ػػح أك ٦ضػػـكءة. كديؼجػػؿؾ ث٧ػػة كرد ٚػػٰ )قػػجعح ا٧٣ؿصػػةف( 

ـ( ٨ٔ اػذٺؼ ا٣جعٮر ا٣ٕؿثٲٌح كا٣ٛةرقٲٌح كا٣٭٪ؽٱٌػح إٌٹ ٣2891عٌكةف ا٣٭٪ؽ )ت

 -ك٬ٮ ًؿبه ٨٦ ا٧٣ذػؽارؾ ٦ؼجػٮف ا٣ذٛةٔٲػ٢  -ٰٚ ا٧٣ذٞةرب كر٠ي ا٣ؼٲ٢ 

ىؿ ؼى ا٣ٛؿس ثأثعؿ ا٧٣٪كػؿح كا٧٣ٌػةرع كا٧٣ٞذٌػت كا٣كؿٱٓ. كدؾ٠ؿ ٣ٟ د

ٚةن أثٕؽ٬ة ٨ٔ ا ض كأ٩ٌ٭ػ٥ كا٧٣ضذٌر ا٣ذٰ ص٤ٕٮ٬ة دااؿة كاظؽة دىؿ  ٌٰ ٣ػٮزف ا٣ٕؿثػ

ا٣كؿٱٓ كا٣ؼٛٲٙ ٰٚ دااؿة كاظؽةض كاقذ٪جُٮا ٦٪٭ة زٺزػح أثعػؿ:  ص٤ٕٮا ثعؿم

 )ٚػػةٔٺد٨ ٚػػةٔٺد٨ ٦كػػذ٨٤ٕٛ( ٦ػػٌؿدٲ٨ض كا٣ٞؿٱػػتض كأوػػ٫٤ ا٣ضؽٱػػؽض كأوػػ٫٤

ٮق ٲ٨٤ ٦ٛةٔٲ٨٤ ٚةٔٺد٨( ٦ٌؿدٲ٨ض كٝؽ اقػذ٫٤٧ٕ ثٕػيي ا٧٣ٮ٣ٌػؽٱ٨ض كقػ٧  )٦ٛةٔ

ا٧٣٪كػػؿد  كا٧٣نػػة٢٠ض كأوػػ٫٤ )ٚػػةٔٺد٨ ٦ٛػػةٔٲ٨٤ ٦ٛػػةٔٲ٨٤( ٦ػػٌؿدٲ٨ض كٝػػؽ 

ُ ؿد  كأ٩ٌ٭ػ٥ ك٣ٌػؽكا   «ا٧ٕ٣ٲػؽ»ك «ا٣ٛؿٱػؽ»اقذ٫٤٧ٕ ثٕيي ا٧٣ٮ٣ٌؽٱ٨ض كق٧ ٮق ا٧٣

ة مػةر٠ٮا ٚٲػ٫ : أظػؽ٧٬ؿس ٩ػٮٔٲ٨ ٦ػ٨ ا٣ٞةٚٲػح٨٦ ا٣٭ـج. كدجػٲ٨ٌ ٣ػٟ أٌف ٤٣ٛػ

ٮا ث٫ض كٚٲ٫ ا٣ؿ دٱٙض ك٬ٮ ٧٤٠حه ٚىةٔؽان دذ١ٌؿر ٰٚ أكاػؿ  ض كاٳػؿ اػذى  ا٣ٕؿبى

ـىـ ٚػٰ ا٣ػؿكٌم. كٝػؽ  اٵثٲةتض كٱض٤ٕٮف ا٣ؿكم  ٦ة ٝج٤٭ةض كٱ٤ذـ٦ٮف ٚٲػ٫ ٦ػة ٱي٤ذػ

 :٣ـ٦ؼنؿٌم ٰٚ ٝىٲؽة ٔؿثٲٌح ٤ُ٦ٕ٭ةاقذ٫٤٧ٕ ا

ػػػ٫٤ ٔػػػٺء ا٣ٌؽك٣ػػػح  ا٣ٌٛػػػ٢ي ظى 

 

 ٌؽك٣ػػػػحا٧٣ضػػػػؽي أز ٤ػػػػ٫ ٔػػػػٺء ا٣ 

كٝؽ ٩ٌه ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٬٪ة ٤ٔٯ أٌف ٣٭ؾق ا٣ٞةٚٲح ٰٚ ا٣ٛةرقٲٌح ٨٦ ا٣عػٺكة ٦ػة  

 ٣ٲف ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌحض كأٌف قٌؿ ذ٣ٟ ٱؿصٓ إ٣ٯ ٦ٞذٌٯ ا٤٣٘ذٲ٨.

كإذا ٠ةف ادٌىةؿ ٬ؾق ا٧٣ةدٌة ثٕؿكض ا٣ٛؿس ٧ٌ٦ة دؿ  ٤ٔٲػ٫ ٠ػٺـي ا٧٣ؤ٣ٌػٙض أك 

ءى ٰٚ ٬ػؾق ا٣ؿقػة٣ح ٹ د١ػةد ٦ة ٫٤ٞ٩ ٨٦ ٦ْة٫ٌ٩ض دٹ٣حن وؿٱعح كاًعح  ٚإٌف ز٧ٌح أمٲة

زػح  دضؽ ٣٭ة و٤ح ثؾ٣ٟض ٠ػأ٠سؿ ٦ػة كرد ٔػ٨ ا٣ٛ٪ػٮف ا٧٣كػذعؽزح كا٣جعػٮر ا٧٣عؽى 

ٚإ٩ٌٟ ٹ دضؽ ٚٲ٫ ٦ة ٫٣ و٤حه ثػؾ٣ٟض وػ٤ح ٱػؽٌؿ ٤ٔٲ٭ػة ا١٣ػٺـ ث٪ٌىػ٫ أك ثكػٲة٫ٝ أك 

 ٩ْؿ كد٤جٌر إ٣ٯ د٤ٟ ا٣ى٤ح. ثأ٦س٤ذ٫ض ا٤٣٭٥ٌ إٌٹ إمةرات ٱكٲؿة د٭ؽٱٟ ثنٰء ٨٦



 442 د. عبد الياصس عشاف -إمتاو األىص يف عسّض الفسض 

: ا٧٣ػس٧ ٨ ا٣ػؽااؿة ا٣ٛةرقػٲٌح ثنػذٌٯ أ٩ٮأػ٫ ٤ػٯ ا٣٭ػـج ٚػٰٰٚٛ ا١٣ٺـ ٔ

ٚػؿكع »٤ٔػٯ أٌف  (2) 85ض ٩ػٌه ]صس كا٧٣ؿثٌٓض ك٦ة داػ٤٭ة ٨٦ ٢٤ٔكا٧٣كؽ  

ض كٱك٧ٌٯ ض ا٣٭ـج ٠سٲؿة ٌٰ  .«ض كٝؽ اقذ٫٤٧ٕ ا٣ٕؿب(دكثٲخ)ك٦٪٭ة ا٣ؿثةٔ

ٌٰ ٨٦ ٔؿكض ا٣ٛػؿسض كأٌف اقػذ٧ٕةؿ  ك٬ؾق إمةرات دؽٌؿ ٤ٔٯ أٌف ا٣ؿثةٔ

  ظػٲ٨ 95ك٧ٌ٦ة ٱؤ٠ٌؽ ذ٣ػٟ ٦ػة ٝة٣ػ٫ ]ص .ةف ٨ٔ ٦ذةثٕح ٹ اثذؽاعا٣ٕؿب ٫٣ ٠

 ٌٰ ٌٰ ثة١٣ٺـض ٨٦ أٌف ا٣ٛؿس أ٤ٌٝٮا ا٣٪٥ْ ٤ٔٯ ٦ػة ٠ػةف ٦ػ٨ ا٣ؿثػةٔ ػٌه ا٣ؿثةٔ

أ٫ٌ٩ ٥٣ كض ا٣ؾم د١ٮف ا٣ذٕٛٲ٤ح اٵك٣ٯ ٚٲ٫ ٤ٔٯ )٦ٛةٔٲ٨٤(ض ٤ٔٯ مضؿة اٵػؿـ

 ٱضؽ ٤٣ٕؿب ٚٲ٫ مٲبةن.

ىمنٔجىالمؤّلف:
ٰٚ ٩كٜ كاظؽ ٦ذٌى٢ ٦ذ١ة٢٦ض ٱأػػؾ ثٌٕػ٫ ثؿٝػةب كا٧٣ؤ٣ٌٙ ٥٣ ٱكؿد ذ٣ٟ 

ثٕيض ث٢ ٠ةف ٱأدٲٟ ٩سةران ٦ٌٛؿٝةن ٰٚ ٗٲؿ ٦ٮًٓ  ذ٣ٟ أ٫ٌ٩ ٠ةف ٦ػ٨ أ٦ػؿق أف ٱذ٪ػةكؿ 

١ٚؿة ٨٦ ذ٣ٟ ٬٪ة ك١ٚؿة ٬٪ةؾض ٱذ٪ةكؿ ا١ٛ٣ؿة ز٥ٌ ٱُٞٓ ظج٤٭ة ث٧ػة ٱكػ٧ٌٲ٫ د٪جٲ٭ػةن أك 

كض ٚةاؽة أك ٗٲػؿ ذ٣ػٟ ٧ٌ٦ػة ٣ػٲف ٦ػ٨ وػ٧ٲ٥ ٦ٮًػٮع ا٣ؿقػة٣ح اٵقػةس )ٔػؿ

ا٣ٛؿس(ض كإف امذ٢٧ ٤ٔٯ ٚٮااػؽ ٦ٮوػٮ٣ح ثػة٣ٕؿكض أك ثػجٕي ٚ٪ػٮف ا٣نػٕؿ أك 

ثٕي وٮرق كأ٧٩ة٫َ. كرث٧ٌة قةؽ ٰٚ ثٌٕ٭ة ٦ة ٫٣ وٛح اٷٗػؿاب كا٣ُؿاٚػح ا٣ذػٰ 

 .«١٩ذح»ك «إظ٧ةض»أ٣ٞخ ثْٺ٣٭ة ٤ٔٯ ا٣ٕ٪ٮافض ١ٚةف ثٲ٨ ٱؽٱٟ 

ةرة ك٠ةف ٨٦ دأب ا٧٣ؤ٣ٌٙ أف ٱجٲ٨ٌ ٦ة ٱعذةج ٚػٰ دٞػؽٱؿق إ٣ػٯ دجٲػةف ثٕجػ

ض أك ثة٣ذ٧سٲػ٢ كا٣ذػؽ٣ٲ٢   ٙى ظؽ  مةرظحض أك ثذ٤ٕٲ٢ض أك ثذٕؿٱٙ ا٧٣ٞىٮد دٕؿٱ

ك٠ةف إذا ٦س ٢ أًك اقذن٭ؽ ٧٣ػة ٱػؽٔٮ ا٧٣ٞػةـي إ٣ػٯ اٹقذنػ٭ةد أك ا٣ذ٧سٲػ٢ ٣ػ٫ض 

 اقذٕةف ث٧ة ٠ةف ٰٚ ٦ىةدرقض أك ث٧ة ظ٫ْٛض أك ث٧ة صةدت ث٫ ٝؿٱعذ٫.

                                                 

رأٱخ اٷظة٣ح ٰٚ ا٧٣ذ٨ ٤ٔٯ ا٧٣ٮاًػٓ ا٧٣ٞىػٮدة ٦ػ٨ ٠ذػةب َػة٬ؿ ا٣ضـااػؿم ثُجٕذػ٫  (2)

ٞحض د٤ٞٲٺن ٤٣عٮامٰ. ٌٞ  ا٧٣ع
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ؽض ك٠ػةف كٝؽ ػة٣ٙ ٨ٔ ذ٣ٟ ٰٚ ٦ٮآًض ٚذؿ٫٠ ٨ٔ قػ٭ٮ أك ٔػ٨ ٝىػ

 .ٰٚ ذ٣ٟ دةر٠ةن ٧٣ة صؿل ٤ٔٲ٫ ثؿ٦ٌذ٫ض أك ٦ؼة٣ٛةن ٫٣ ٰٚ ا٣٭ٲبح كا٣عةؿ

٦ضٰءى مػٰء ٦ػ٨ ثعػؿ  (ٗٺـ آزاد)٨٧ٚ ذ٣ٟ أٌف ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٢ٞ٩ ٨٦ ٠ٺـ 

٧٠ة  -ض ك٬ٮ «ا٧٣س٪ٮم  »كٱ٪٧ْٮف ٤ٔٲ٫  «صٮثةاٰ»ا٣كؿٱٓ ٰٚ ا٣٭٪ؽٱٌحض ٱك٧ٌٮ٫٩ 

ا٣ٞٮاٰٚض ٢٠  كاظؽ ٦٪٭ػة ذك ٔجةرة ٨ٔ أثٲةت ٦ذٮاٚٞح اٵكزاف ٦ذؼة٣ٛح  -ٌٔؿ٫ٚ 

ٌٰ ٤ٔػٯ ا٣ػٮاٚؿ. ظذٌػٯ إذا  ٝةٚٲذٲ٨ض ك٦س٢ٌى ٫٣ ثجٲذٲ٨ ٨٦ مٕؿ ث٭ةء ا٣ػؽٱ٨ ا٣ٕػة٤٦

ٌٞت ]ص إٌف ا٧٣ذٞػٌؽ٦ٲ٨ ٝػًؽ اقػذ٤٧ٕٮا  :أٝػٮؿ»  ثٞٮ٣ػ٫: 3:ا٩ذ٭ٯ ٨٦ ذ٣ٟ ٔ

ض ك٨١٣ ٝىؿكق ٤ٔٯ ثعؿ ا٣ؿصـ ٚٲ٧ة ٔسؿتي ٤ٔٲ٫  .«ا٧٣س٪ٮم 

ٮا٬ؽق ٰٚ ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ ٠سٲػؿة. ٦ػ٨ ٝةؿ ا٧٣ؤ٣ٌٙ ذ٣ٟض ك٥٣ ٱ٧س٢ٌ ثنٰء. كم

 :«ذات ا٣ع٥١ كاٵ٦سةؿ»ذ٣ٟ ٦سٺن ٝٮؿي أثٰ ا٣ٕذة٬ٲٌح ٰٚ ٦ٌُٮ٣ذ٫ ا٧٣ٕؿكٚح ثػ

ة  إٌف ا٣نػػػجةب كا٣ٛػػػؿاغ كا٣ًضػػػؽى

 

 ٦ٛكػػػػػؽة ٧٤٣ػػػػػؿء أٌم ٦ٛكػػػػػؽة 

ض أ٣ػػ٥   ١٣ػػ٢ٌ ٦ػػة ٱػػؤذمض كإٍف ٝػػ٢ 

 

 !٦ة أَٮؿى ا٤٣ٲػ٢ى ٤ٔػٯ ٦ػة ٣ػ٥ ٱىػ٪ى٥ 

 ٦ػػػة ا٩ذٛػػػٓ ا٧٣ػػػؿءي ث٧سػػػ٢ ٤ٞٔػػػ٫ 

 

كػػ٨ ٤ٕٚػػ٫كػ   ٲػػؿ ذػػػؿ ا٧٣ػػؿء ظي

ك٨٦ ذ٣ٟ ٦ة دؿاق ٰٚ ٠ٺـ ا٣ضـااؿٌم ٤ٔٯ ا٣ٛ٪ٮف ا٣كجٕح ا٧٣كػذعؽزح ا٣ػؾم  

ٔي٪ًػٰض ٔػٌؿؼ ث٭٧ػة  ط أ٠سؿى ٦ػة  ٌٰ كا٧٣ٮم  ٰى ثة٣ؿ ثةٔ ٪ ٔي ٥٣ ٱضًؿ ٤ٔٯ ٩كٜ كاظؽ  إذ 

٦ٌٛكؿان اق٧٭٧ة ك٦جٲٌ٪ػةن ظة٣٭٧ػة كوػٮر٧٬ة كأكزا٩٭٧ػةض كذا٠ػؿان أٌكؿ ٦ػ٨ اػذػؿع 

ض ٦جٲٌ٪ةن ٦ؼذؿ٫ٔ ككز٩ػ٫ (ا٧٣ٮا٣ٲةػ )ٺن ٣٭٧ة ثأ٦س٤ح ٦٪ةقجح. ز٥ٌ ٔؿ ؼى ثا٧٣ٮٌمطض ك٧٦سٌ 

ي  اقذ٧ٕة٫٣ض كقجت دك٧ٲذ٫ض ك٦س٢ٌ ٫٣ ث٧ة صةدت ثػ٫ ٝؿٱعذيػ٫ض  فى قي كثٕي ظة٫٣ض كأ

ك٩ج٫ٌ ٤ٔٯ ٦ة ٱ٧ٲٌـقض ٨٦ ٠سؿة ص٫٤ٕ ٤٦عٮ٩ةنض كظك٨ً ذ٣ٟ ٚٲ٫. ظذٌٯ إذا ا٩ذٞػ٢ إ٣ػٯ 

٠ػةف )ثٮز٩ػ٫ ك٦ؼذؿٔٲػ٫ض كٚػٰ  «ا٣ٞٮ٦ة»ٰٚ  قةاؿ ا٣ٛ٪ٮف ٢ٌٝ ا٬ذ٧ة٫٦ ث٭ةض ٚة٠ذٛٯ

ث٧ؼذؿٔٲ٫ دكف كز٫٩ض كٰٚ ا٣ـص٢ ث٧ؼذؿ٫ٔ كثٕي كز٩ػ٫  كأٔػؿض ٔػ٨  (ك٠ةف

ا٣ذ٧سٲػػ٢ ٣٭ػػؾق ا٣ٛ٪ػػٮف ا٣سٺزػػح ٦عػػٲٺن ٤ٔػػٯ ٠ذػػةب )ا٧٣كػػذُؿؼ(. ك٧ٌ٣ػػة ػػػذ٥ 

 ٤ٔٯ كز٫٩ض ك٦سةؿ داؿ  ٤ٔٲ٫. ثة٣ك٤ك٤ح اٝذىؿ
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ٲ٫ ا٣ٛؿس ٚػٰ ٔؿكًػ٭٥ ك٦٪٫ أٱٌةن أٌف ا٣ضـااؿم  ٠ةف ٱ٧س٢ٌ ٧٣ة صؿل ٤ٔ

ككٔػؽ ثػ٫. ثٲػؽ أ٩ٌػ٫ ض  ٨٦67 أثعؿ ثأ٦س٤ح ثة٣ٛةرقٲٌحض ك٬ٮ ٦ة ٩ػٌه ٤ٔٲػ٫ ]ص

٦ى٢ كا٣ٛؿٱؽ كا٧ٕ٣ٲػؽ ثأ٦س٤ػح ثة٣ٕؿثٲٌػحض :8 ض٩85كٰ ذ٣ٟ ]ص   ظٲ٨ ٦س ٢ى ٤٣ؿ 

  :8  ٧٤٣ٌةرع ث٧سػةؿ ثة٣ذؿ٠ٲٌػح. كدؿ٠ػ٫ ظػٲ٨ ذ٠ػؿ ]ص86كظٲ٨ ٦س ٢ى ]ص

 ةفض ك٥٣ ٱ٧س ٢ ٣٭٧ة ثنٰء.ٚٲ٭٧ة ا٣ٛؿٱٞا٧٣ذٞةًرب كا٧٣ذؽارىؾ ا٤٣ؾٱ٨ ادٌٜٛ 

ك٧ٌ٦ة ٠ةف ٨٦ ٝجٲ٢ ٦ػة أػػ٢ٌ ٚٲػ٫ ا٧٣ؤ٣ ػٙ ث٧ػة ٩جٌػ٫ ٤ٔٲػ٫ ككٔػؽ ثػ٫ أ٩ٌػ٫ ٝػةؿ 

ٝؽ صؿت ٔػةدة ٠سٲػؿ ٧ٌ٦ػ٨ أ٣ٌػٙ ٚػٰ »: «د٪جٲ٫»  ٰٚ ٚٞؿة ٔ٪ٮفى ٣٭ة ث٧٤١ح 79]ص

ٌٰ أف ٱأدٰ ثنة٬ؽ ٚٲ٫ ٩ٮع ٨٦ أ٩ٮاع ا٣جؽٱٓض كٱنٲؿ إ٣ٯ ذ٣ٟ  «.ا٣ٕؿكض ثة٣ٛةرق

ؾ ٱ٤ٌٞؽ ذ٣ٟ ٰٚ ثعؿ ا٣٭ـج ٰٚ ا٣ؽااؿة ا٣ٛةرقٲٌح ثنذٌٯ أ٩ٮا٫ٔ. ك٬ٮ ز٥ٌ أػ

د٤ٞٲؽ ٱٞذٌٰ اٹقذن٭ةد أك ا٣ذ٧سٲ٢ى ثأثٲةت ثة٣ٛةرقٲٌح ٚٲ٭ػة مػٰء ٦ػ٨ ا٣جػؽٱٓض 

٦ٓ اٷمةرة إ٣ٲ٫. ٨ٌ١٣ ا٣ذأ٦ ٢ ٱؽٌؿ ٤ٔٯ أٌف ا٣ضـااػؿم  أػػ٢  ثػؾ٣ٟ ٚػٰ زٺزػح 

قةن أػؿبؽ  ثعؿ ا٣٭ـج ٦كا٣ذ٧سٲ٢ ٧٣ة ٠ةف ٨٦ ٔ٪ؽ ض ٦ٮآً إػٺٹن ّة٬ؿان 
() 

ة   إذ ٥٣ ٱؾ٠ؿ ٦ة ٰٚ اٵ٦س٤ح ٰٚ د٤ٟ 84 ض82]ص أك  ا٧٣ٮآً ٨٦ ثؽٱٓض ٩ى 

 ض79]ص إمةرة. ٤ٔٯ أٌف ٦ضٰءى ٔضـ ا٧٣سةؿ ٰٚ ٦ٮًٕٲ٨ ٨٦ ذ٣ػٟ ثة٣ٕؿثٲٌػح

ثؽٱٓض ٝؽ د٘٪ٰ ٨ٔ ا٣ذىؿٱط  ٵٌف ذ٣ٟ د٣ٲػ٢ ٤ٔػٯ ٨٦   إمةرةه إ٣ٯ ٦ة ٚٲ٫ 81

ٌٰ » -  81]ص ٧٣ؤ٧٠ٌٙ٣ة ٌٔؿ٫ٚ ا -ا٣ذ٧٤ٲٓض ك٬ٮ  أف ٱؤدٯ ٰٚ ا٣نٕؿ ا٣ٛةرقػ

ٌٰ ثٲخه أك ٦ىؿاع ٨٦ ا٣ٕؿثٲٌح  .«أك ا٣ذؿ٠

كا٣ك٭ٮ ٔةرض َؿأ ٧٤٣ؤ٣ٌٙ ٰٚ ٦ٮآً ٦ٕؽكدة دٔةق إ٣ػٯ دىػٍؿؾ ا٣ٮٚػةء 

ث٧ة كٔؽ ث٫ ٨٦ إد٧ةـ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ٦ة ٫٤ٞ٩ كا٣ؽق ٨٦ ٠ذةب ا٣ؿ٩ؽٌم )ا٣ٮاٰٚ ٚػٰ 

ظٲ٪بػؾ ظػةؿ زٺزػح أثعػؿ ٦ػ٨ ٥ْ٩ ا٣ٞٮاٰٚ( ٨ٔ اٵثعؿ ا٧٣عؽزػح  ٚٞػؽ ثػٲ٨ٌ 

                                                 

()  ض ٚٲيعػؾىؼ ا٧٣ذعػؿؾ اٵكؿ ٦ػ٨ ٌٙ ٱ١ٮف ا٣٭ـج أػؿب إذا اصذ٧ٓ ٚٲ٫ زظةٚة ا٣ؼؿـ كا١٣ػ

 ٕٛٮؿ. ]ا٧٣ض٤ح ٦ٛةٔٲ٨٤ض كا٣كة٨٠ اٵػٲؿض ٚذىجط ٚةٔٲ٢ = ٦
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  ٤ٔٯ أٌف ١٤٣ٺـ دذ٧ح  ظذٌػٯ إذا 76اٵثعؿ ا٣ذكٕحض ز٥ٌ ُٝٓ ا١٣ٺـ ٦٪جٌ٭ةن ]ص

ٔةكد ذ٣ٟ ٗةب ٔ٪٫ ثعؿاف: ا٧٣ذٌبؽ كا٣ؼجتض كد٪ةكؿ ثعؿٱ٨ آػؿٱ٨ ث٘ٲػؿ ٦ػة 

ٌُؿد )ا٧٣نة٢٠(.:8-89ق٧ٌة٧٬ة ث٫ أٌكٹن ]ص   : ا٧٣٪كؿد )ا٣ٞؿٱت(ض كا٧٣

٦ف  مٲبةن ٧ٌ٦ة ٠ٌؿرق ثٕيي اػذٺؼ. ٚٞؽ ذ٠ػؿ ك٠ةف ٨٦ أزؿ ذ٣ٟ أٱٌةن أف 

ٌٰ ]ص   كٝٮٚى٫ ٤ٔٯ رثةٔٲٌػةت ٚػٰ ا٣ٕؿثٲٌػح ٬ػٰ ٦ػ٨ 95ٰٚ ٠ٺ٫٦ ٤ٔٯ ا٣ؿثةٔ

ػػٌؿؼ ثة٧٣كػػذـاد  «ا٧٣يكػػذـاد»ٝجٲػػ٢  ٚػػٰ ا٣ٛةرقػػٲٌحض كٝػػةؿ ٚػػٰ ٦ٮًػػٓ آػػػؿ ٱٕي

كأ٦ٌة ا٧٣كذـاد ٚ٭ٮ ٦ة ٱٞٓ ٚٲ٫ إزؿ ٢٠  ٦ىؿاع أك ثٲخ زٱةدةه ٤ٝٲ٤ح »  :214]ص

 .«ك٫ٌ٤ٕ٣ ٨٦ ا٧٣ٮٌمطض...٦ٮزك٩ح. 

ػػط» :ا٧٣ٮًػػٓ ا٣سػػة٩ٰٝٮ٣ػػ٫ ٚػػٰ ٹ ٱؼٛػػٯ أٌف ٚػػٰ ك  «ك٤ٕ٣ٌػػ٫ ٦ػػ٨ ا٧٣ٮم 

٦ؤذفه ثأ٫ٌ٩  «٫ٌ٤ٕ٣»أٌكٹن. ٤ٔٯ أٌف دىؽٱؿ ٝٮ٫٣ ٬٪ة ث٧٤١ح ٧ٌٔة ذ٬ت إ٣ٲ٫  اػذٺٚةن 

 رأمه ٥٣ ٱؤتى ٚٲ٫ ا٣ٲٞٲ٨.

ٜي ٚػ  ٞ ٰ ك٨٦ ا٣ٌك٭ٮ ا٣ؾم ٠ةف ٰٚ َجٕح ا٣ؿقة٣ح اٵك٣ٯض ك٤ٌٝؽ٬ة ٚٲ٫ ا٧٣ع

ذ٣ػٟ اٹػػذٺؼي ا٣ْػة٬ؿ ٚػٰ ا١٣ػٺـ ٤ٔػٯ ثعػؿ  -ا٣ُجٕػح ا٣ذػٰ ثػٲ٨ أٱػؽٱ٪ة 

   ثٲ٨ ثٲةف كز٫٩ض كدُٞٲٓ ا٧٣سةؿ ا٣ؾم ٦س ٢ ث٫ ٫٣.:8]ص «ا٧ٕ٣ٲؽ»

٨٤ٍٕ(ض ك٦سة٫٣:»ٝةؿ:   كٝؽ ص٤ٕٮا كز٫٩ )٦كذٕٛٺد٨ ٦كذٕٛٺد٨ ٚى

ػت  ا٧٣ٕ٪ ػٯ كظػؽم  ٱة ٝٮـ أ٩ة ا٣ى 

 

 ٦ة ٔ٪ػؽ٥٠ ٦ػ٨ى ا٣٭ػٮل ٦ػة ٔ٪ػؽم 

ٍٓ . ٦ٛػػةٔٲ٨٤ ؿ.٦ٕٛػػٮ   ٦ٛػػةٔٲ٨٤. ٚىػػ

 

  ٍٓ  «٦ٕٛٮؿ. ٦ٛػة٨٤ٔ. ٦ٛػةٔٲ٨٤. ٚىػ

ك٣ٶخ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٌؽ مٛٲٜ ا٣جٲُػةر  -كا٣ىعٲط ٰٚ دُٞٲٓ ٬ؾا ا٧٣سةؿ  

 :-صـاق اهلل ػٲؿان ٱؽه ٨٦ ٥٤ٔ كػجؿة ٰٚ دأٱٲؽ ذ٣ٟ كدىعٲع٫ 

ػت  ا٧٣يٕ٪ٌػٯ كظػؽم  ٱة ٝٮـ أ٩ة ا٣ى 

| 

 ٦ة ٔ٪ػؽ٥٠ي ٦ػ٨ى ا٣٭ػٮل ٦ػة ٔ٪ػؽم 

٤يػػ٨ ٦كػػذ٤ٕٛذ٨.  ٍٕ  ٦كػػذٕٛٺد٨. ٚى

 

٤يػػػ٨  ٍٕ  ٦كػػػذ٤ٕٛذ٨. ٦ػػػذٕٛٺد٨. ٚى
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ىمٍادرىالردالِ:
٣ؿقػة٣حض ٩ػه  ٤ٔٲ٭ػة ا٧٣ؤ٣ٌػٙ ك٬ٮ وٛح ٤ٕ٦٪حه ٨٦ وٛةت ٬ػؾق ا -ا٣ض٧ٓ 

ة دٌؿ ٤ٔٲ٫ دىػؿٱطي ا٧٣ؤ٣ٌػٙ ثػجٕي ا٧٣ىػةدر ا٣ذػٰ ٩ٞػ٢ ٦٪٭ػة ٚػٰ ثٕػي  - ٩ى 

. كرث٧ٌػة أػػؾ ا٧٣ٮآًض كإظة٣ذي٫ ٤ٔٯ ثٌٕ٭ة إظة٣حى ا٧٣نٲؿ إ٣ػٯ ا٣٪ٞػ٢ كاٷٚػةدة

ٙى مٰءه ٨٦ ق٭ٮ أك ٩عٮق ظةؿ دكف دٞٲٲؽ ٢ٌ٠ ٦ػة ٤ٞ٩ػ٫ أك أٚػةدق ٦ػ٨ د٤ػٟ  ٌ ا٧٣ؤ٣

إ٣ٯ ذ٣ٟض ٦عٛٮظه وؽر ٚٲ٫ ٔػ٨ قػ٧ةع ض ا٧٣ىةدر كدعؽٱؽق. ك٠ةف ٨٦ ٦ىةدرق

 .«ٔسؿت»ك «كٝٛخ»ك «رأٱخي »ك «ق٧ٕخي »أك ٝؿاءة دٌؿ ٤ٔٲ٭٧ة أظٲة٩ةن ثٞٮ٫٣: 

 ؿ ٤ٔٲ٭ة:ك٦ىةدرق ا٣ذٰ وٌؿح ث٭ةض ٢ٞ٩ ٦٪٭ة أك أظة

ةر ٰٚ ٥٤ٔ اٵمٕةر ٣ٕجؽ ا٣ٮ٬ٌػةب ا٣ـ٩ضػة٩ٰض كٝػؽ كوػ٫ٛ - ٌْ  ٦ٕٲةر ا٣٪

ك٬ػػػٮ ٠ذػػػةب ٚػػػٰ ا٧٣ٕػػػة٩ٰ كا٣جٲػػػةف كا٣جػػػؽٱٓ »  ثٞٮ٣ػػػ٫: :6]ص

 .«كا٣ٕؿكضض ثؽٱٓ ا٧٣ك٤ٟض ٝؿٱت ا٧٣يؽرىؾ

. ك٠ػةف ٤ٞ٩ػ٫  - ٌٰ ٩ؽٌم اٵ٩ؽ٣ك ٠ذةب ا٣ٮاٰٚ ٰٚ ٥ْ٩ ا٣ٞٮاٰٚ ٣ىة٣ط ا٣ؿ 

ػؽى » :73ؿ]ص٦٪٫ ٧٠ة ٱؽٌؿ ٠ٺ٫٦ ثٮاقُح أثٲػ٫ض ٝػة ٘ي٧  ي ذ٠ػؿ ا٣ٮا٣ػؽ د

 .«ثة٣٘ٛؿاف ٩ٞٺن ٨ٔ ٠ذةب ا٣ٮاٰٚ ٰٚ ٥ْ٩ ا٣ٞٮاٰٚ....

جعح ا٧٣ؿصةف ٰٚ آزةر ٬٪ؽقذةف ٣٘ٺـ ٤ٰٔ آزادض كٝؽ ٢ٞ٩ ٦٪ػ٫]ص -   77قي

  .٦:1ىٌؿظةن ث٫ ٦ٌؿةض ك٦ىٌؿظةن ث٤ٞت ٦ى٪٫ٌٛ آزاد ٦ٌؿة أػؿل ]ص

ٌٰ ا٣٭٪ؽم ]ص -   . 1:ٚذط ا٣ؼجٲؿ ٰٚ أوٮؿ ا٣ذٛكٲؿ ٣نةق ك٣

ٌٰ ا٣ػؾم أظػةؿ ا٣ٞػةرئ إ٣ٲػ٫ ]ص٧٣كذُؿؼ ٣ٶثنا -    ٚػ99ٰ-98ٲ٭

٢»ك« ٠ةف ٠ةف»ك «ا٣ٞٮ٦ة»أ٦س٤ح  ـ صى كراصٓ ٣ٶ٦س٤ح ٠ذػةب » ض ٝةاٺن:«ا٣

 .«ا٧٣كذُؿؼ

ىذخٍّوِىالمؤّلف:
٤ٔٯ أٌف ذ٣ػٟ ا٣ض٧ػٓ ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ اقػذٺثةن ٧٤٣ؤ٣ػٙض ٱٮارٱػ٫ كراء ا٣٪ٞػ٢ض 

ق. ك٣ٮ دأ٤ٌ٦خ ا٣ؿقة٣ح ٵوجخ ٚٲ٭ة أ٦ةرا تو دؽٌؿ ٤ٔٯ ثؽك  مؼىٲٌح كٱ٘ٲٌت أزؿى
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ا٣نٲغ َة٬ؿ ا٣ضـااػؿم. ٧ٚػ٨ ذ٣ػٟ اػذٲػةر ا٣٪ىػٮص )ا٣٪ٞػٮؿ( كا٣نػٮا٬ؽ 

ك٨ي ا٣ذىٌؿؼ ٰٚ ا٣٪ٞػ٢ كاٹػذىػةرض  كاٵ٦س٤ح ا٧٣٪ةقجح ا٣ؽا٣ٌح ٤ٔٯ ٦ؿادقض كظي

كا٣ذٕٞٲت كاٹقذؽراؾ ٤ٔٯ ثٕي ٦ة ثؽا ٫٣ ٰٚ ثٕي ا١٣ٺـ. ك٢ٌ٠ ذ٣ػٟ داؿ  

 .٢ ٠ةف ٰٚ ذ٣ٟ ذا رأم كدراٱحٚعكتض ث٤ٔٯ أ٫ٌ٩ ٥٣ ٱ٨١ ٩ةٝٺن 

ةك٨٦ ذ٣ٟ  كاٹٔذػؽاؿي ثػٲ٨ » :ٝةؿ ٚٲػ٫ أ٫ٌ٩ ٢ٞ٩ ٨٦ )قجعح ا٧٣ؿصةف( ٩ى 

ا٧٣ىؿأٲ٨ ٰٚ اٵمٕةر ا٣ٛةرقٲٌح كا٣٭٪ؽٱٌح ٗة٣تض ثؼٺؼ ا٣ٕػؿبض ٚػإ٩ٌ٭٥ ٹ 

ـ ظةٚةت ٰٚ ا٧٣ىػؿأٲ٨ض كٚػٲ٭٥ ُٝػٓ ٧٤٠ػح كاظػؽة ثػٲ٨  ٱجة٣ٮف ثةػذٺؼ ا٣

ح كٹ ا٣٭٪ؽٱٌحض كاٵمػٕةري ا٣ٛةرقػٲٌح أ٠سؿي٬ػة ٚػٰ ا٧٣ىؿأٲ٨ض ك٦ة ٬ؾا ثة٣ٛةرقٲٌ 

ٗةٱح ا٧٣ُجٮٔٲٌحض ثؼٺؼ ا٣ٕؿثٲٌح كا٣٭٪ؽٱٌحض كا٣نػٕؿاءي ا٣ػؾٱ٨ ٱ٪٧ْػٮف ا٣نػٕؿ 

ٰ  قٮاءه ٠ة٩ٮا ٨٦ ا٣ٛؿس أك ٤ٞ٦ٌؽٱ٭٥ ٠أ٢٬ ا٣٭٪ؽ ٱ٪٧ْٮ٫٩ ٦ػ٨ ٗٲػؿ أف  ا٣ٛةرق

 .«ٱذ٧ٌ٤ٕٮا ا٣ٕؿكض ا٣ٛةرقٲٌحض ك٦ٓ ٬ؾا ٹ ٱؼؿصٮف ٨ٔ ا٣ٮزف

ٌٞت ٤ٔ إٌف ٦ة أمػةر إ٣ٲػ٫ ٦ػ٨ ٔػؽـ قٺقػح  :أٝٮؿ»  ثٞٮ٫٣: 78ٲ٫ ]صٕٚ

ٌٰ كز٩ةن إ٧ٌ٩ة ٬ٮ ثة٣٪ْؿ ٣جٕي أثٲةت ذي٠ًػؿت ٚػٰ ٠ذػت ا٣ٕػؿكض   ا٣نٕؿ ا٣ٕؿث

دذ٧ٲ٧ةن ٧٣كةا٫٤ض أك ٵثٲةت ٧ْ٩٭ة ثٕػيي ا٧٣ذ٤١ٌٛػٲ٨ض أك ٵثٲػةت كٕٝػخ ٦ػ٨ 

ٯ ٧٬ة ٤ٝػٲٺف ظذٌػ» أثعؿ ٢ٌٝ اٵي٩ف ث٭ة ٠ة٧٣ٌةرع كا٧٣ٞذٌت  ٝةؿ ا٣ـٌصةج:

ض كإ٧ٌ٩ة ٱيػؿكل ٦ػ٨ ٠ػ٢ٌ كاظػؽ ٦٪٭٧ػة ا٣جٲػخي  ٌٰ إ٫ٌ٩ ٹ ٱٮصؽ ٦٪٭٧ة ٝىٲؽة ٣ٕؿث

ض كأ٦ٌة ٦ة كٝٓ ٰٚ ٠ذت ا٣ٕؿكض ٨٦ اٵثٲةت ا٣ذٰ دػ٤٭ة ًزظةؼ د٪جٮ «كا٣جٲذةف

ٔيؾران  ٥ اردضةٹنض ك٠ٛٯ ث٫  ًْ ي  .«ٔ٪٫ ا٣ُجةع ا٣ك٤ٲ٧ح ٚإٌف ص٤ٌ٭ة ٧ٌ٦ة ٩

ي  ٫ كد٧سٲ٤ػ٫ ث٧ػة ٩ْػ٥ ٦ػ٨ ك٧ٌ٦ة دذؿاءل ٣ٟ ٚٲ٫ مؼىٲٌحي ا٧٣ؤ٣ٌٙ اقػذؽٹ٣

مٕؿ أك صةدت ث٫ ٝؿٱعذ٫ ٰٚ ثٌٕح ٦ٮآً. ك٨٦ ذ٣ٟ ٦سٺن أ٫ٌ٩ ذ٠ػؿ أٌف ثعػؿ 

ا٧٣ٌةرع ٧ٌ٦ة دىٌؿؼ ٚٲػ٫ ا٣ٛػؿسض كأٌف أوػ٫٤ ٔ٪ػؽ٥٬ )٦ٛػةٔٲ٤ي٨ ٚػةٔٺد٨( 

(ض ك٦س٢ٌ ٣ػ٫ ثجٲػخ ←ز٧ة٩ٰ ٦ٌؿاتض كٹ ٱيكذ٧ٕى٢ إٌٹ ١٦ٛٮٚةن )٦ٛةٔٲ٤ي٨ ٦ٛةٔٲ٢ي
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ٌٰ أٌك٫٣ أػؿب  ٍٕٛٮؿ(ض زػ٥ٌ زاد ٤ٔٲػ٫ ثجٲػخ ٧ْ٩ػ٫ ثة٣ٕؿثٲٌػحض ٨٦ ا٣نٕؿ ا٣ذؿ٠ )٦ى

ي٪ة:» : 87]ص ٚٞةؿ  كٝٮ٣

 ٹ دى٪ٍط. ثة٧٣ٺـ. أػة ا٣ٮصؽ. كا٣٭ٮل

 

٥ٍٞ. كا٣ضٮل   «ٱ١ٛٲ٫. ٦ة ٔؿاق. ٨٦ى ا٣ك 

  ٌٰ كٚٲ٭ػة ض ك٨٦ ذ٣ٟ ٦ة ٠ةف ٦٪٫ ٰٚ ا١٣ػٺـ ٤ٔػٯ مػضؿة اٵػػؿـ ٦ػ٨ ا٣ؿثػةٔ

ٕيٮ٨٣»ٱ١ٮف ٦جؽأ ا٣ؿثةٔٲح ٤ٔٯ  ٍٛ كأ٦ٌة مضؿة اٵػػؿـ ٤ٚػ٥ أصػؽ » : 95ٝةؿ ]ص «٦ى

 :ٚٲ٭ة ٧ْ٩ةن ٤٣ٕؿبض كا٣ٛؿس ٝؽ أ٤ٌٝٮا ٨٦ ُٝٙ ز٧ؿ٬ةض كٝؽ ٧ْ٩٪ة ٦سةٹن ٫٣ض ك٬ٮ

 كظ٢   ًعٯ. ٰٚ ا٤ٞ٣ت.ٱٱة ثؽران. ٝؽى 

 

ػ٢    ىظى ٍضًؿ. أ ٰى ٨ٔ. ٝةضو ٦ة. ٤ً٣ٍ٭ى  ٝي٢ٍ ٣

ُ ؿؼ. ٧٬ػٯ  . إظكة٩ةن. ٚة٣ ٍٰ ؿ ٣
ْي  كا٩

 

ػ٢ٍ  .ٰٚ ٩ةرو  .كاٵىظنة  . رىظى جؿي  كا٣ى 

ٕىػ٢ٍ  .٦ٕٛػٮؿي  .٦ٕٛػٮ٨٣ٍ  .٦ٕٛٮ٨٣ٍ    ٚى

 

ٕىػ٢ٍ  .٦ٕٛػٮؿي  .٦ٕٛٮ٨٣ٍ  .٦ٕٛٮ٨٣ٍ    «ٚى

كأ٦ٌة ا٧٣يكذـاد ٚ٭ػٮ ٦ػة ٱٞػٓ ٚٲػ٫ » : 214]ص ك٦٪٫ أٱٌةن ٦ة ٠ةف ٰٚ ٝٮ٫٣ 

ي٫ ٝٮ٣٪ة  :إزؿ ٢ٌ٠ ٦ىؿاع أك ثٲخ زٱةدةه ٤ٝٲ٤ح ٦ٮزك٩حض ك٫ٌ٤ٕ٣ ٨٦ ا٧٣ٮٌمطض ٦سة٣

 ٱػػػة ٦ػػػ٨ صٕػػػ٢ى ا٣ىػػػؽ  ٦جةظػػػة

 

ػػػجؿى ٔػػػ٨ً    ا٣ىػػػت  ٦يـاظػػػةكا٣ى 

٪ػػةح   ٦ػػ٨ ٗٲػػؿ صي

 

ػػػػـاح   ٦ػػػػةذا ث٧ي

 ًوػػػ٢ٍ ذا مػػػ٘ٙ ٦سػػػ٢ى ًػػػػٺؿ 

 

 ٦يؿاظػػػػػة٫ ٝػػػػؽ وػػػػػةر ٦ي٪ةكٱػػػػ 

ًٙ ػػٺؿ  ٍُ ي ٦ٓ ٣ 

 

 «٦ٓ ٚػؿط ٦ًػؿاح 

ك٣ٮ ٠ةف ٣ٰ ٬٪ة أف أرل رأٱةن ٣ؽٔٮت ٨٦ ٱ٪٭ي ٣٭ؾق اٵثٲةتض كقةاؿ ٦ػة  

٫ ك ٱؽرقػ٫ دٛؿ ؽى ٨٦ مٕؿ َة٬ؿ ا٣ضـااؿم ٰٚ ثُٮف ٠ذج٫ض ٱض٧ٓ ذ٣ٟض كٱيى٪ٛ 

 ٤ٔٯ كص٭٫.

ك٨٦ ا٣ذض٤ٲٌةت ا٣ؽا٣ٌح ٤ٔٯ إثؽاع ا٧٣ؤ٣ٌػٙ اػذػؿاعي ثٕػي وػٮر ا١٣ذةثػح 

ا٣نٕؿٱٌح ا٣ُؿٱٛحض أك ٦عة٠ةة ثٕي ا٣نٕؿاء ٰٚ ثٌٕ٭ةض كدك٧ٲح ثٕػي وػٮر 

 ا٣نٕؿ ث٧ة ثؽا ٫٣ ٨٦ ٦ى٤ُعةت ٦٪ةقجح.

(ض ٚٞؽ ذ٠ػؿ ٌٍ ٧يؿ ا٣ؼ   أٌف ٦ػ٨ 9:]ص ٨٧ٚ اٵٌكؿ ٦ة ٫٤ٞ٩ ٨٦ ٠ذةث٫ )دسٞٲٙ قي
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ٌٰ ٱيكؿى ا٣ذٮ٣ٲؽ ٚٲ٫ض كأ٫ٌ٩ أٚةد ٨٦ ذ٣ٟض ٚٮ٣ٌػؽ ٦ػ٨ ٬ػؾا ا٣ضػ٪ف  ٦عةق٨  ا٣ٕؿث
ٌٍ ا٣ؼ

٣ٞؿاءة ا٧٤١٣ػح ٚٲػ٫ ثػٮص٭ٲ٨ أك أ٠سػؿض ذ٣ػٟ أٌف اٵ٣ػٙ ٚػٰ  «ا٧٣عٲ ؿ»٩ٮٔةن ق٧ٌةق ثػ

 عى ٣ػ٫ ا٣جٲذػٲ٨ اٳدٲػٲ٨ض ٦كػذؽٹ  ثٕي ا٧٣ٮاًػٓ دذٮ٣ٌػؽ ٦٪٭ػة ا٣ػٺـض ك٬ػٮ ٦ػة اثذػؽى 

ٕىػ٢ «٬ػـا»ثٞةٚٲذ٭٧ةض ٚإٌف اٵك٣ٯ ٦٪٭٧ة  ض «ػُػة»ض كا٣سة٩ٲػح «٬ػـؿ»ض كٱضػٮز أف ديض

ٕى٢     ٚجٮاقُح ا٣ذٮ٣ٲؽ ٠يذًجخ ثٮص٭ٲ٨ ثٺ دى١ؿار:«ػ٢ُ»كٱضٮز أف ديض

نَّ دددددد   ذَح  دددددد ْ َجِدددددداحذَح
َ

َهدددددددد َّ دددددددد ذَ نَنَنَدددددددد ح 
َ  ٦ىػػ٨ٍ  ؾرىف  ًصػػؽ ف  كاظػػ

 

 ؿ٬ػػػـ أك ٦ػػػةفى ك ٩ىػػػ٥   

َنقدددددددددد  ُ  َْ ن َ   دددددددددد  
َ

ََّخلَطَدددددد تب  ددددددانََّ دددددد ََِ 
َ ٔي  ى٨ٍ ذكم   ٤ػػػٯكٝػػػةرث

 

ُىػػ٢ دجةٔػػؽكا ٔػػ٨ً    ا٣ؼى

)ٔػؽؿ( أظكػ٨ي ٦ػة ٱيكػذ٧ٕى٢ ٚػٰ ا٧٣يٮارثػح ٦سػ٢ »ز٥ٌ ٩ٌه ٤ٔٯ أٌف ذ٣ٟ  

ؿ ضك)صؽؿ( ٰٚ ا٣جٲذٲ٨ اٳدٲٲ٨ ض زػ٥ٌ «ك)صؽا( ف )ٔؽا(آٚإ٩ٌ٭٧ة ثٞةٔؽة ا٣ذٮ٣ٲؽ ٱٞي

 .قةؽ ذٱ٪ٟ ا٣جٲذٲ٨

 ك٨٦ ا٣سة٩ٰ ٥ْ٩ي ثٲذٲ٨ ٝة٦خ ٝةٚٲذ٭٧ة ٤ٔٯ اٷمةرة ٹ ٤ٔػٯ ا٤٣ٛػِ. ٝػةؿ

ٝؽ ق٧ٕخي ٨٦ ثٕي اٵٚة٢ً ثٲذٲ٨ ٝةٚٲذ٭٧ة ٣ٲكػخ ٣ْٛػةنض » : 8:-7:]ص

ك٧ٌ٣ة ٠ة٩ة ٗٲؿ ٦٪كض٧ٲ٨ ٥٣ أكرد٧٬ةض ك٧ْ٩ػخ ثٲذػٲ٨ آػػؿٱ٨ ٱٌػ٧ٌةف دٲ٪ػٟ 

 :ا٣ٞةٚٲذٲ٨ض ك٧٬ة

ٙي آؿ ا٣ػػػ  ٦ذػػٯ ٱيػػؾ٠ىؿ ث٪ػػةدو كىوػػ

 

ػػػةؿ  ػػػؾا ٚٲٞي ٕي٤ٯ َػػػةبى ا٣ن   - -ػػػػ

 كإٍف ٱيػػؾ٠ىٍؿ وػػٛةتي ذكم ا٣ػػٌؽ٩ةٱة 

 

جٍػػػػري ا٣ٌنػػػػؾا ٚٲي    - -ٞػػػػةؿثًػػػ٫ً ػي

كٹ ٱؼٛٯ أٌف ا٣ٞةٚٲح ٰٚ اٵٌكؿ وٮتي صؾثذٲ٨ ٣ؽاػ٢ اٵ٩ػٙض ٤ٔػٯ ٦ػة  

ٲٌجحض كٰٚ ا٣سة٩ٰ ثة١ٕ٣ف ٌُ ٓي ٰٚ م٥ٌ ا٣ؿكااط ا٣  .«ٱٞذٌٲ٫ ا٣ُج

٧٠ة  -ك٨٦ ا٣ٞجٲ٢ ا٣سة٣ر ٦ة كرد ٰٚ ٠ٺـ ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٤ٔٯ ا٣ذؼ٧ٲفض ك٬ٮ 

٣نػُؿ اٵٌكؿ. أف د٧ٕؽ إ٣ٯ ثٲخ ٚذٞؽ ـ ٤ٔٲ٫ زٺزحى أمػُؿ ٤ٔػٯ ٝةٚٲػح ا -ٌٔؿ٫ٚ 
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ٌٞػت ٤ٔٲػ٫ ثٞٮ٣ػ٫  : 213-212]ص ٝةؿ ذ٣ٟض ك٦س ٢ ٫٣ ثٞٮؿ ثٌٕ٭٥ض زػ٥ٌ ٔ

ض ٠ٞٮؿ ثٌٕػ٭٥ «ا٧٣يض٪ ط»كأوٕتي ٦٪٫ ا٣ذؼ٧ٲف ثٲ٨ ا٧ً٣ىؿأٲ٨ض كق٧ٌٲذي٫ »

 :ٰٚ دؼ٧ٲف ا٣جٲخ ا٣كةثٜ

تي ا٣ىت  أٌف ا٣عػٌت ٦٪١ػذ٥ي   أٱعكى

 

٤ىػػ٥ي   ٔى  ٬ٲ٭ػػةتى ٦٪ػػ٫ ٣ػػ٫ ٦ػػ٨ ٩ػػةرق 

ٛة   ـي ٰٚ مة٬ٜ ا٣عٌت ٹ ٱُي ػؿى ًى  ٣ػ٫ 

 

٥ي   ًُ ػت  ٤٦ػذ ق ٦ػ٨ د٦ػٮع ا٣ى   كثعؿي

ـً     «٦ػػة ثػػٲ٨ ٦٪كػػًض٥و ٦٪ػػ٫ ك٦ٌػػًُؿ

 

 

ك٨٦ ا٣جٲ٨ٌ أٌف اٵمُؿ ا٣سٺزح ٰٚ ٬ػؾا ا٣٪ػٮع ٦ػ٨ ا٣ذؼ٧ػٲف د١ػٮف ثػٲ٨ 

ٱ١ػػٮف ٣٭ػػة  وػػؽر ا٣جٲػػخ ا٧٣ػػؿاد كٔضػػـقض كأٌف ٬ػػؾا ا٣جٲػػخ وػػؽران كٔضػػـان 

 «.ا٧٣ض٪ ط»٠ة٣ض٪ةظٲ٨ض ك٣ؾ٣ٟ اصذ٭ؽ كق٧ٌٯ ٬ؾا ا٣ٌؿب 

٨ ذ٣ٟ أٌف ا٧٣ؤ٣ٌٙ رأل ٧ْ٩ةن ٣جٕي أدثػةء ا٣ٛػؿس كا٣ذ ػؿؾ ٱض٤ٕٮ٩ػ٫ ك٦

٨٦ ا٣جعؿ ا٣ُٮٱ٢  ٣ذؿ٠ ت ٢ٌ٠ ثٲخ ٨٦ أصػـاءو زااػؽة ٔػ٨ ا٧٣ٕذػةدض ٹ ١٣ٮ٩ػ٫ 

زٺزػح أقػُؿض ثػٲ٨ٌ ظة٣ػ٫  ا٦ذٌؽ ٤ٔػٯ٤ٔٯ كز٫٩ض ٦س٢ٌ ٫٣ ثجٲخ ٣جٌٕ٭٥ ثة٣ذؿ٠ٲح 

ٚػةٔٺد٨( ٍٔنػؿى ٬ؾا ثٲخ ٝؽ دؿ٠ تى ٢٠  ٦ىؿاع ٦٪٫ ٦ػ٨ )»  :214]ص ثٞٮ٫٣

ٞ ت ثٞٮ٫٣: «٦ٌؿات ػةؼ ». ز٥ٌ ٔ ٚػٰ ٦سػ٢ ٬ػؾا إ٣ػٯ  «ا٣ُٮٱػ٢»كاٵك٣ٯ أف ٱٌي

٦ى٢ ا٣جعؿ ا٣ؾم ٱ٪٧ٰ ذ٣ٟ ا٣ٮزفي   .«إ٣ٲ٫ض ٚٲٞةؿ ٬٪ة ٦سٺن: َٮٱ٢ي ا٣ؿ 

ٍه كدٞٲٲؽه ظك٨ ٱىٙ ا٣ج٪ٲػح اٷٱٞةٔٲٌػح ا٣ذػٰ ٝػةـ  ك٬ؾا ٧٠ة ٹ ٱؼٛٯ ًج

 ٤ٔٲ٭ة ا٣٪٥ْض كٱؽٌؿ ٤ٔٲ٭ةض كٱ٧٪ٓ ا٤٣جف.

ٌٰ كا٤٣٘ٮٌم  كٝؽ ة اٹ٩ذ٧ةء ا٣سٞةٚ زىؿى
ى ٙي ٬ٮل ا٣٪ٛف كٔـؼى ٨ٔ أ ٌ دؿؾ ا٧٣ؤ٣

ٚٲ٧ة ٠ةف ٫٣ ٚٲ٫ رأمه ٰٚ ٬ؾق ا٣ؿقة٣ح ٨٦ ٔؿكض اٳػؿض كوؽر ٰٚ ذ٣ٟ ٔػ٨ 

٥٤ٔ كٔؽؿ ٰٚ ا٣٘ة٣ت. ٧ٚة ٨٦ مٰء قة٫ٝ ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٰٚ ٬ػؾق ا٣ؿقػة٣حض ػػؿج 

ض أك ٨ٔ ثٕي دكااؿقض أك ٠ ٌٰ ةف ٣٭٥ ٚٲػ٫ ٚٲ٫ ا٣ٛؿسي ٨ٔ ٦ٲـاف ا٣ٕؿكض ا٣ٕؿث

دىؿ ؼه ثجٕي اٵثعؿض أك ٦ؼة٣ٛح ٤٣ٕؿب ٰٚ ثٕي ا٣ٌٮاثٍ كاٵوٮؿ وػؽ  
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ض ث٢ ٠ةف ٱ٤ٮذ إزاءق ثة٣ى٧خض ك٠ةف ٱٞٙ ٦٪ػ٫   ٰ ٔ٪٫ض أك ر٦ةق ثع٥١ ٝٲ٧ح ق٤ج

ٞ ت ا٣٪ةٝؽ  .٦ٮٝٙ ا٣كةرد ٹ ا٧٣ذٕ

٬ٍؽى ا٣ٛؿس ٰٚ أثعؿ ا٣ُٮٱ٢ كا٧٣ؽٱؽ كا٣جكػٲٍ كا٣ػٮاٚؿ  ٚعٲ٨ اقذ٘ؿب زي

أظ٤ػٯ  -٦ػة ٔػؽا ا٧٣ؽٱػؽ  -ح ٧ْ٩٭٥ ٤ٔٯ كز٩٭ة مػٕؿانض ك٬ػٰ كا١٣ة٢٦ض ك٤ٌٝ 

ػؿى ذ٣ػٟ ]ص -اٵثعؿ ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب  ذػٲ٨ض ٹ 67ٚك    ثػةػذٺؼ ٦ٞذٌػٯ ا٤٣٘ 

ثةػذٺؼ ذكؽ اٵي٦ٌذٲ٨  كأٱٌؽ ذ٣ٟ ث٧ة ثؽا ٫٣ ٰٚ مٕؿ قٕؽم ا٣نٲؿازٌم ا٣ػؾم 

٤ػٟ ٝةؿ ا٣نٕؿ ثة٣ٕؿثٲٌح كا٣ٛةرقٲٌح  ٚإٌف أ٠سػؿ أمػٕةرق ثة٣ٕؿثٲٌػح ٠ة٩ػخ ٤ٔػٯ د

٤ٔٯ كزف ٦٪٭ةض ٢ٌ١٤ٚ ٣٘حو ػىٮوػٲٌحه  كرث٧ٌة ٹ دضؽ ٫٣ مٕؿان ٚةرقٲ ة»اٵثعؿض 

ـ  ا٧٣يؽرؾ ٣٭ة َؿثةنض كٱٌٰٞ ا٣ؾا٢٬ي ٨ٔ ٦ىٍؽرى٠٭ة ٔضجةن   .«ٱ٭ذ

ٌٰ وػػؿؼ ٦ؤٱٌػػؽ ثة٣ػػؽ٣ٲ٢ض ٦جػػٌؿأ ٦ػػ٨ ظػػؽٱر ا٣ػػ٪ٛف  ك٬ػػؾا رأمه ٧٤ٔػػ

 كظكةقٲح اٹ٩ذ٧ةء.

ك٬ٮ ٩ٮع ٦٪٭ػة  -٣ؿدٱٙ كظٲ٨ د٥ٌ٤١ ٤ٔٯ ا٣ٞةٚٲح ٔ٪ؽ ا٣ٛؿسض كٹقٲ٧ٌة ا

ض ذ٠ؿ إصةدد٭٥ ٚٲ٫ أ٥ْٔ إصةدةض كأٌف ا٣ـ٦ؼنػؿم  اقػذ٫٤٧ٕ ٚػٰ -اػذٌىٮا ث٫ 

ك٣ٲف ٫٣ ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌػح ا٣عػٺكةي » : 5:ٝىٲؽة ٔؿثٲٌح قةؽ ٤ُ٦ٕ٭ةض ز٥ٌ ٝةؿ]ص

 ا٣ذٰ ٰٚ ا٣ٛةرقٲٌحض كقؿ  ذ٣ٟ ٱؿصٓ إ٣ٯ ٦ٞذٌٯ ا٤٣٘ذٲ٨ض ك٣٪ة ٚٲ٫:

ٯ  -ٱة ٨٦ أقةؿ   د٦ػةن  -كٹ أٝٮؿ أقن

 

 ٨٦ ٦ؽ٦ٰٕض أك ٦ة ٠ٛٯ ٦ة ٝؽ صػؿل 

 ًوػػػ٤٪ٰ ٚػػػإٌف ا٣ىػػػؽ  أكرل ٩ػػػةرق 

 

ٰض أك ٦ة ٠ٛٯ ٦ة ٝؽ صػؿل   ٰٚ أ٤ًٕي

 ث٧ٕػػةدقف ٣ػػٰ كارٚيػػٜ ث٤ٞػػتو ٣ػػٲ 

 

 ٨٦ ٦ى٧ُٓض أك ٦ة ٠ٛٯ ٦ة ٝؽ صػؿل 

كا٥٤ٔ أٌف ٬ؾق اٵثٲةت ٱذٲٌكؿ ص٢ٕي ٝةٚٲذ٭ة ٤ٔػٯ ٦٪ػٮاؿ ا٣ٕػؿبض كذ٣ػٟ  

رىض ٚذ١ٮف ظ ٲ٪بؾ ٨٦ ٦ضػـكء ا١٣ة٦ػ٢. كاٵك٣ػٯ ٧٣ػ٨ ثأف دؿٚٓ ا٣ؿدٱٙ ا١٧٣ؿ 

ٌٰ أف ٱ٢ٕٛ ١٬ؾا  .«أراد أف ٱذةثٓ ا٣ٛؿس ٰٚ ا٣٪٥ْ ا٣ٕؿث

ك٬ؾا ا١٣ٺـ ٔ٪ؽ ا٣ذعٞٲٜ كراءق ٥٤ٔ كػجؿة كذكؽض ك٬ٮ رأمي ٦ىػ٨ ٠ػةف 



 452 د. عبد الياصس عشاف -إمتاو األىص يف عسّض الفسض 

٤ٔٯ ٥٤ٔ ثة٤٣٘ذٲ٨ ا٣ٕؿثٲٌح كا٣ٛةرقٲٌحض ك٦ٕؿٚحو ثة٣نٕؿ ٚٲ٭٧ةض ك٠ة٩خ ٫٣ دضؿثح 

 ٰٚ ذ٣ٟ كػجؿة.

ًٓ آػػؿ ٩ٍكػشى ا٣ذػؿؾ ٚػٰ أمػٕةر٥٬ ٤ٔػٯ ٦٪ػٮاؿ كذ٠ؿ ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٰٚ ٦ٮ

ا٣ٛؿسض كأٌف ٣٭٥ أمٕةران ٠سٲؿةض صـٱ٤ح ا٧٣ج٪ٯض ص٤ٲ٤ح ا٧٣ٕ٪ٯض أ٠سؿكا ٚٲ٭ة ٚػٰ 

٠سٲؿ ٨٦ ا٧٣ٮآً اقذ٧ٕةؿى اٵ٣ٛةظ ا٣ٛةرقٲٌح كا٣ٕؿثٲٌح  كقةؽى أذػؿاضى أ٠سػؿ 

أدثةء ٔىؿق ٤ٔػٲ٭٥ ٚٲ٧ػة اقػذٕةركق ٚػٰ ذ٣ػٟ دكف اظذٲػةج. ك٬ػٮ ٦ػة دػؽثٌؿق 

رى ٚػٰ د٤ػٟ ك٩ةٝن ٫ ٦٪ةٝنح ٨٦ ٠ةف ٱؿل ا٧٣ى٤عح كا٣٘ةٱح ٚٲ٧ة ٤ٕٚػٮقض إذ ٝػؽ 

 .ض كظةصحن زٞةٚٲٌحقذٕةرة ٗؿًةن د٤ٕٲ٧ٲ ة كظٌةرٱ ةاٹ

ٔيؾر ا٧٣ذٌٞؽ٦ٲ٨ ثة٣٪ْؿ ٧٣ة أػؾكق ٨٦ اٵ٣ٛػةظ ا٣ٕؿثٲٌػح »  :79]ص ٝةؿ ك

ٌؽة ثؽكف اظذٲةج أ٩ٌ٭٥ أرادكا أف ٱٌٞؿثػٮا د٤ٕ ػ٥ى ا٣ٕؿثٲٌػح ٤ٔػٯ ا٣ُة٣ػت ٩ْػؿان ٣نػ

 -ك٬ٮ ٦ة ٣ػٲف ٣ػ٫ ٦ػؿادؼ ٚػٰ ٣٘ػذ٭٥  -٣ـك٦٭ةض كأ٦ٌة ٦ة اقذٕةركق اًُؿاران 

 .«...ٚؾ٣ٟ ٧ٌ٦ة ٹ ٱ٪جٰ٘ أف ٱٕذؿض ٚٲ٫ أدٱت.

٤ٔٯ ٝٮؿ ظٌكػةف ا٣٭٪ػؽ ثذ٧ٲٌػـ أ٠سػؿ  ٝة٫٣ ا٣نٲغ َة٬ؿ ا٣ضـااؿٌم رد ا ك٦ة

 -اٵمٕةر ا٣ٛةرقٲٌح ثة٧٣ُجٮٔٲٌح )ا٣ُجٓ(ض ثؼٺؼ اٵمػٕةر ا٣ٕؿثٲٌػح كا٣٭٪ؽٱٌػح 

ٌٰ ٝػةـ ٤ٔػٯ  ٣ٲف ا٩ذىةران ٹ٩ذ٧ةءض أك رد ا كراءق ٔىجٲٌحض ث٢ ٬ػٮ دٕٞٲػت ٧٤ٔػ

٩ٞي َؿٱٞح اٹقذؽٹؿ ا٣ذٰ أذ٧ؽت ٤ٔٯ كٝةآ صـاٲٌح )أ٦س٤ح ٦ٕٲٌ٪ػح ػةٌوػح 

ٰ  ٦ػ٨  ٌٰ  ػٺٚةن ٧٣ػة ٱٞذٌػٲ٫ ا٧٣ػ٪٭ش ا٧٤ٕ٣ػ
٨٦ اٵثٲةت( ٰٚ ث٪ةء ا٣ع٥١ ا٤١٣ٌ

 ٠ٛةٱح اٹقذٞؿاء كقٕح اٹػذٲةر.

إٌف ٦ة أمةر إ٣ٲ٫ ٨٦ ٔؽـ قٺقػح » : 78]ص ٬ؿ ا٣ضـااؿمٌ ٝةؿ ا٣نٲغ َة

ٌٰ كز٩ةن إ٧ٌ٩ة ٬ٮ ثة٣٪ْؿ ٣جٕي أثٲةت ذي٠ًػؿت ٚػٰ ٠ذػت ا٣ٕػؿكض   ا٣نٕؿ ا٣ٕؿث

دذ٧ٲ٧ةن ٧٣كةا٫٤ض أك ٵثٲةت ٧ْ٩٭ة ثٕػيي ا٧٣ذ٤١ٌٛػٲ٨ض أك ٵثٲػةت كٕٝػخ ٦ػ٨ 

كأ٦ٌة ٦ة كٝٓ ٰٚ ٠ذت ا٣ٕؿكض  ...٢ٌ اٵي٩ف ث٭ة ٠ة٧٣ٌةرع كا٧٣ٞذٌتأثعؿ ٝ
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ػ٥  ًْ ي ٨٦ اٵثٲةت ا٣ذٰ دػ٤٭ة ًزظةؼ د٪جٮ ٔ٪٫ ا٣ُجةع ا٣ك٤ٲ٧ح ٚػإٌف ص٤ٌ٭ػة ٧ٌ٦ػة ٩

ٔيؾران   .«اردضةٹنض ك٠ٛٯ ث٫ 

دى ا٣ٞةٚٲػػح  ٙي دٕػػؽ  ٙى ث٭ػػة ا٧٣ؤ٣ٌػػ ػػ كرث٧ٌػػة مػػؾ  ٔػػ٨ ذ٣ػػٟ ٤٠ٌػػ٫ ٧٤٠ػػحه كوى

ا٣ٞةٚٲػػح »كاػذٺٚ٭ػػة ٚٲ٧ػػة ٤ٌٝػػؽى ٚٲػػ٫ ثٕػػيي أدثػػةء ا٣ذ ػػؿؾ اٵدثػػةءى ا٣ٛؿ٩كػػٲٲ٨ ثػػػ

٨ٔ اقذ٧ٕةؿ ا٧٣ٮٌمط ٰٚ ا٣ذؿ٠ٲٌح ٰٚ أ٩ٮاعو ٠ةف ١٣ػ٢  ٩ػٮع  . دعؽ ث«ا٣ٕؿصةء

ؿض ك٦٪ػ٫  ى٪ٍػؽ»٦٪٭ة اق٥ض ٠ة٧٣ؿثٌٓ كا٧٣ؼ٧ٌف إ٣ٯ ا٧٣ٕن  دؿ٠ٲػت »ض ك«دؿصٲػٓ ث

ى٪ٍؽ ا٤٣ؾاف أصةدكا ٚٲ٭٧ة أ٥ْٔى إصةدةض ك٧ْ٩ٮا ٚٲ٭٧ة ٝىةاؽ ث٤ٲ٘ح ٰٚ ا٣ػٮِٔ  «ث

ـ٬ٌةدةض ز٥ٌ ٝةؿ ٠ة٣٘ػة٦ـ ]ص ؿ٩ة أدثػةءى كٝػؽ دػةثٓ ثٕػي أدثػةء ٔىػ»  ::9كا٣

 :(3)ا٣ٛؿ٩كةكٱٌٲ٨ ٰٚ ا٣ٞةٚٲح ا٣ٕؿصةءض ٩عٮ ٝٮؿ ثٌٕ٭٥

 ٩ىػػ٫ ػػػٮش اٱ٤ػػؿ ٦عجٌذػػٰ دٕؿٱػػٙ

 

 مػػػػٮ ٗؿٱػػػػت ث٤جػػػػ٢ آمػػػػٲة٩٪ؽق 

 ث٪ػػػػؽق ٠ٮٱػػػػة اٱػػػػؽـ ز٦ة٩٪ػػػػؽق 

 

 آمػػػٲة ٧٩ػػػؽل ثؿ٩ً٭ػػػةؿ ّؿٱػػػٙ 

 أقػػؽل ثػػؿ ز٦٭ؿٱػػؿ ز٬ػػؿ اٚنػػةف 

 

 «٨٧ ٝة٣ؽل ٔةٝجػخ ٩ػ٫ ٚػؽافچ٩ى٫  

ض ٚ٭ؾا ا٣ٮوٙ ٱ٪ُٮم ثؽٹ٣ذ٫ ا٤٣٘ٮٱٌح   ٌٰ ٤ٔٯ اقذ٭ضةف كظ٥١ ٝٲ٧ح قػ٤ج

٢٧ً ٤ٔٯ أ٫ٌ٩ كوٙ ٦عي روؽ ث٫ ٦ة ٣ع٫ْ ٚػٰ دٞػةَٓ ا٣ٞػٮاٰٚ ثػٲ٨  ك٣ٮ ظي

                                                 

ٌٜٞ ٰٚ ا٣عةمٲح ز٧ٌح ٤٣نػةٔؿ رًػة ٩ػٮر (3) ٌٞػٜ ثػ٫ اٵثٲةت ٧٠ة ٩ٌه ا٧٣ع . كٝػؽ ٔػٌؿؼ ا٧٣ع

: كٝؽ ٠ةف ٨٦ دٺ٦ٲؾ ا٣عةج ث١ذةشض ك٠ةف ٦ٲٌةٹن ٤٣ىٮٚٲٌحض ك٠ػةف ٔةمػٞةن ٤٣ض٧ػةؿض ثٞٮ٫٣

ـض كدٱٮا٩ػ٫ ٦ٛٞػٮدض ك٣ٕػ٢ٌ ا٣عؿٱػٜ ا٣ػؾم دٌٕؿًػخ ٣ػ٫ ا١٧٣ذجػح 2499دٮٌٰٚ ٝؿاثػح ٔػةـ 

. ك٣ػ٥ ٬ا..ـ ٝؽ أدٯ ٤ٔٲ٫ض ٚٞؽ اظذؿؽ ٚٲ٫ ٝك٥ ٨٦ ٦ؤ٣ٌٛةت ا٣ىٮٚٲٌح28:3ة٩ٲح ٔةـ ا٣ك٤ٲ٧

 ٌٜٞ ٚٲ٧ة قةؽ ٨٦ ذ٣ٟ ٦ىؽران أك ٦ؿصٕةنض ك٥٣ ٱ٭ؽ٩ٰ ا٣جعر إ٣ٯ ٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔٲػ٫ ٱؾ٠ؿ ا٧٣ع

كٱٌٕؿؼ ث٫. ك٬ؾا ا٣ٞٮؿ ثإزاء ٦ة ٱنٲؿ إ٣ٲ٫ قٲةؽ ٠ٺـ ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٨٦ أ٩ٌ٭ة ٣جٕي أدثةء ٔىؿق 

ؿ ؾ؟ إ٩ٌػٟ ٣ذٕػؿؼ ٦عجٌذػٰض ٦ػة ك٦ٕ٪ٯ  ٚٲ٫ ٩ْؿ. - ٌٜٞ: ٦ة ا٣ؾم ٱكي اٵثٲةت ٧٠ة ذ٠ؿ ا٧٣ع

ٰٚ ٬ؾق اٵمػٲةء؟. ٬ػ٢ دػؾ٬ت إ٣ػٯ ا٣ٞػؿل ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ـ٦ػةف؟ ك٦ػة  -ٱة ث٤ج٢  -ا٣٘ؿٱت 

 اٵمٲةء ا٣ذٰ دؿا٬ة؟. أُٔ٪ة ا٣ـ٬ؿ ا٣ض٧ٲ٢ ٰٚ ا٣جؿد ا٣ٞةرسض كٹ دؼٙ ٨٦ اٳػؿة.

ح ٰٚ ا٣٪كجحض ك٣ػٮ ٱ٪ةقت ٝٮأؽ ا٣ٕؿثٲٌ ٹ  «ا٣ٛؿ٩كةكٱٌٲ٨» :كٝٮؿ ا٣ضـااؿٌم ٬٪ة٬ؾاض 

ؿىؼ أو٤٭ة. «ٚؿ٩كة»  ثعؾؼ أ٣ٙ «ا٣ٛؿ٩كٲٌٲ٨» :ث٪ٯ ٤ٔٲ٭ة ٣ٞةؿ ٵ٩ٌ٭ة ػة٦كح ٹ ٱٕي
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مُؿًم ا٣جٲذٲ٨ اٵٌكؿ كا٣سة٩ٰ ٦ػ٨ مػج٫و ثة٧ً٣نػٲح ا٣ٕؿصػةء ا٣ذػٰ دذٞػةَٓ ٚٲ٭ػة 

ٌٟ ا٣ؿ٠جذةف.  أظٲة٩ةن ا٣ٞؽ٦ةف كا٣كةٝةفض كدىُ

ث٤٘ػح أك  كٰٚ ٢ٌ٠ ظةؿ ٥٣ ٱؿد ٰٚ ٠ٺ٦ػ٫ ٦ػة ٱ٧٘ػـ ٦ػ٨ صػ٪ف أك ٱػـرم

ٌٞه ٨٦ ٝٮـ.  ٱذ٪

ىلِّىالردالِ:
ك٣٘ح ا٣ؿقة٣ح ٣٘ح كاًػعحض ٤ٗػت ٤ٔٲ٭ػة ا٣ؽٌٝػح كا٣كػٺ٦حيض كػ٤ػخ ٦ػ٨ 

جًكٍخ ٰٚ ا٣ٕ٪ٮاف كا٣ؼُجحض كثؿاخ ٨٦ أقة٣ٲت اٷ٩نػةء  وج٘ح ا٣كضٓ ا٣ذٰ ظي

٤ح ثذ١ة٣ٲٙ ا٣ٕجةرة ا٧٣ىُ٪ٕح.  ٞى  اٵدثٰ ا٧٣س

ؽ٬ة ثأ٣ٛػةظ د٪ةقػت كدجؽك ٣ٟ ا٣ٌؽٌٝحي ٚٲ٧ة دجؽك ٰٚ ًجٍ اٵظ١ػةـ كدٞٲٲػ

ض أ٢ٝ  ا٣ٮاٝٓ ا٣ٕؿكًٰ أوٮٹن كاق ض ذ٧ٕةٹنض ٩عٮ: ٢ٝ  ض أ٠سػؿي ض ٠سٲؿانض أ٠سػؿى ض ٠سؿى

ٮا ث٫ض اًُؿارانض ٥٣  ٗة٣جةنض كصٮثةنض ٱضٮزض ا٣ذـ٦ٮاض أصةزكاض ٝؽ ٱيكذ٧ٕى٢ض اػذى 

   .ٱيكذ٧ٕى٢ إٌٹض اٵىك٣ٯض...

ٙي ٦ةدٌة ا٣ؿقة٣حض  كٹ قٲ٧ٌة ٦ة ٠ةف ك٨٦ ق٧ةت ٬ؾق ا٤٣٘ح أف ٱكٮؽ ا٧٣ؤ٣ 

ٌٟ كا٣ذؿدٌد.  ٦ٮوٮٹن ثةٵظ١ةـض قٲةٝح ا٧٣ٮ٨ٝ ا٣ضةزـ ا٣ؾم ٹ ٱ٪ةز٫ٔ ا٣ن

ٙو  كٝؽ ٱكذٮٟٝٛ ٧ٌ٦ة ػة٣ٙ ٬ؾا كذاؾ ٤٠ٲ٧ةته ٦ٕؽكدة دعذةج إ٣ٯ دٮٌٝػ

 ك٩ْؿ.

ٕٚػؿكض » : 79]ص ٦ؾ٠ٌؿان ٧٠ة ٰٚ ٝٮ٫٣ «ا٣ٕؿكض»٨٦ ذ٣ٟ اقذ٧ٕةؿي 

 ٧٤ٕ٣ةء ٨٦ أ٩ٌ٭ة ٦ؤ٩ٌسح.ض ػٺٚةن ٧٣ة أص٧ٓ ٤ٔٲ٫ ا«ا٣ٛؿٝذٲ٨ إذف كاظؽ

  :92]ص ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫ «إ٣ػٯ»ثعػؿؼ ا٣ضػٌؿ  «ث٤ٖ»ك٨٦ ذ٣ٟ دٕؽٱح ا٢ٕٛ٣ 

ض كا٧٣نػػ٭ٮر دٕؽٱذػػ٫ ث٪ٛكػػ٫. ٚ٭ػػ٢ ظ٤٧ػػ٫ ٤ٔػػٯ «دج٤ػػٖ إ٣ػػٯ أرثٕػػح كٔنػػؿٱ٨»

ض أـ ٤ٌٝؽ ٚٲ٫ ٣٘ح «إ٣ٯ»ا٣ؾم ٱذٌٕؽل ٰٚ ا٣٘ة٣ت ا٧٣ن٭ٮر ثعؿؼ ا٣ضٌؿ  «كو٢»

 ٘ح؟.ٗٲؿ ٦ن٭ٮرةض أك ارد١ت كص٭ةن دك٧ط ث٫ ٝؽرة ا٤٣

٧ٌ٤ٝة ٱؽػ٢ ٰٚ أثعؿ٥٬ » : 68ٰٚ ٝٮ٫٣ ]ص «٧ٌ٤ٝة»ك٦٪٫ أٱٌةن اقذ٧ٕةؿ 
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ٰى ٦ٞذؽٱةن ث٧ة صؿل ٤ٔٲػ٫ اٵك٣ػٮف ٚػٰ  .«ا٣نُؿ كا٣ضـء كا٣٪٭ٟ ٚ٭٢ أراد ا٣٪ٛ

 ٦س٫٤ أظٲة٩ةنض أـ أراد ا٤ٞ٣ٌح ٤ٔٯ ا٣ٮص٫ ا٣ْة٬ؿ ا٧٣نذ٭ؿ ٰٚ ز٦ة٩٪ة؟.

٣ٕػػؽدض ك٦ػػ٨ ذ٣ػػٟ ٦ؼة٣ٛػػح ا٣ٞٮأػػؽ ا٧٣نػػ٭ٮرة ٚػػٰ ٔٺٝػػح ا٧٣ٕػػؽكد ثة

ٜي ٰٚ ٦ٮا٫ًٕ .«ز٧ة٩ٰ»كظؾؼ ٱةء  ٌٞ كأٝػةـ ٔجػةرة ض ك٬ؾا مٰء ٩ج٫ٌ ٤ٔٲ٫ ا٧٣ع

 ا٧٣ذ٨ ٚٲ٭ة ٤ٔٯ كص٭٭ة.

ك٠سٲؿان ٦ة ٱض٤ٕٮ٫٩ ٤٦عٮ٩ػةنض » : 98]ص «ا٧٣ٮا٣ٲة»ك٨٦ ذ٣ٟ ٦ة ٝة٫٣ ٰٚ 

 .«كا٤٣ع٨ ٚٲ٫ ظك٨

ٍكػ٨ ٚػٰ ا٤٣عػ٨ ٬٪ػة   كٰٚ ٬ؾا ٔ٪ػؽم إَػٺؽه ٱٞذٌػٰ ا٣ذٞٲٲػؽ  ٵٌف ا٣عي

ٱٞذىػؿ ٤ٔػٯ  -٣ذػؿٌػه ٚػٰ إٔػؿاب ثٕػي ا١٣ػٺـ كإ٧٬ة٣ػ٫ كا٧٣ؿاد ث٫ ا -

 اٷٱٞةع ككٝٓ ا١٣ٺـ ٰٚ اٵذف.

ي٫ ]ص   ثٕؽ ٦ػة رد  اػػذٺؼ ٦٪ـ٣ػح أثعػؿ ا٣ُٮٱػ٢ كا٣جكػٲٍ 67ك٦٪٫ ٝٮ٣

كإٍف »كا٣ٮاٚؿ كا١٣ة٢٦ ثٲ٨ ا٣ٛؿس كا٣ٕػؿب إ٣ػٯ اػػذٺؼ ٦ٞذٌػٯ ا٤٣٘ذػٲ٨: 

خى ٰٚ ذ٣ٟ ٚة٧ٔؽ إ٣ٯ دٱٮاف مةٔؿ ثة٤٣٘ذٲ٨ ٠ة٣ك   ٕؽٌمض ٚإ٩ٌٟ دضؽ أ٠سػؿى دٮٝٛ 

٤ٔػٯ كزف  كرث٧ٌػة ٹ دضػؽ ٣ػ٫ مػٕؿان ٚةرقػٲ ة أمٕةرق ثة٣ٕؿثٲٌح ٨٦ ذم اٵثعؿض

ـ  ٣٭ة ا٧٣ؽرؾ َؿثةنض...  .«٦٪٭ةض ٢ٌ١٤ٚ ٣٘ح ػىٮوٲٌح ٱ٭ذ

داؿ  ٤ٔػٯ رأمو  «٤ٔػٯ كزف ٦٪٭ػة ٚةرقػٲ ة كرث٧ٌة ٹ دضؽ ٫٣ مػٕؿان »ٚٞٮ٫٣: 

كا٨ٌْ٣ض ١ٚأ٫ٌ٩ دٞؽٱؿ ٌٝؽرق ٨٦ ٣ػ٥  ػٺ ٨٦ ا٣ُٞٓ كا٣ٲٞٲ٨ كا٠ذكٯ زٮبى ا٣ذؿدٌد

٤ٌَٓ ٤ٔٲ٫ ٱٮ٦ةنض ز٥ٌ ٗةب ٔ٪٫  ٤ٌُٓ ٤ٔٯ دٱٮاف قٕؽم ا٣نٲؿازٌمض أك ٝٮؿ ٨٦ ا ٱ

 ك٣ٮ ٠ةف ثٲ٨ ٱؽٱ٫ كٝذبػؾ ٣ج٪ػٯ ٔجةردػ٫ ٤ٔػٯ ٱٞػٲ٨ض .ٗٲةثةن ٥٣ ٱ١ٌ٧٪٫ ٨٦ ا٣ضــ

 ٹقذن٭ؽ ثنٰء ٨٦ مٕؿق داؿ  ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٱؤ٠ٌؽق كٱىٌؽ٫ٝ.ك

ىالتحٓوق:ى*
جً  َي ٤٦عٞػحن ثؿقػة٣ح ا٧٣ؤ٣ٌػٙ )د٧٭ٲػؽ  2415٬ٍٕخ ٝػؽٱ٧ةن قػ٪ح ٬ؾق ا٣ؿقة٣ح 



 456 د. عبد الياصس عشاف -إمتاو األىص يف عسّض الفسض 

 ٌٰ ا٣ٕؿكض إ٣ٯ ٨ٌٚ ا٣ٕؿكض(. كٝؽ ٩٭ي ٣٭ة ٦٪ؾ ز٦ػ٨ ٝؿٱػت ا٣جةظػر ا٣ضػة٦ٕ

ٞ ٞػحنض ٦ٕذ٧ػؽان ٤ٔػٯ ٩ػه   ٕي٪ًػٰ ث٭ػةض ك٩نػؿ٬ة ٦ع اٵقذةذ ٦ع٧ٌؽ ٩ٕٲ٥ ا٧٣ٲؽا٩ٰض ٚ

كٚ٭ؿقػح . كٝؽ اصذ٭ؽ ٰٚ ػؽ٦ح ا٣٪ٌه ًػجُةن كمػؿظةن كد٤ٕٲٞػةن (4)ا٣ُجٕح ا٣ٞؽٱ٧ح

٧ٝػخي ث٪كػغ » :كدراقحض كوٌؿح ثجٕي ٦ة ٝةـ ث٫ ٰٚ ذ٣ٟ ٚػٰ ا٧٣ٌٞؽ٦ػح  إذ ٝػةؿ

ا٣ؿقػػة٣حض كًػػجُ٭ةض كدٕؿٱػػٙ أٔٺ٦٭ػػةض كدجٲػػةف ٦ىػػ٤ُعةد٭ةض كإٝة٣ػػح ٔسؿاد٭ػػةض 

كدؼؿٱش أثٲةد٭ة ٦ة اقذُٕخض كمؿح ٦ة كرد ٚٲ٭ة ٨٦ أثٲةت ٚةرقػٲح كدؿ٠ٲٌػحض ك٦ػة 

ض... ض ٣ٲ١ٮف ٤٧ٰٔ ا٧٣ذٮآً ٚٲ٭ة ]زدد٫ صةء ثٲ٨  ٌٰ  .«ثة٠ٮرةى إ٩ذةصٰ ا٧٤ٕ٣

ٌٜٞ أصةد ٚٲ٧ة ٩٭ي ث٫ض ١٣٪٫ٌ ٥٣ ٱيٮًؼ ٤ٔػٯ ا٣٘ةٱػحض  ٌٟ أٌف ا٣جةظر ا٧٣ع كٹ م

 إذ ٩ؽ  ٔ٪٫ ٨٦ ا٣٭ٛٮات ٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔٲ٫ ا٣ذأ٢ٌ٦ض كٱ١نٙ ٔ٪٫ ا٣٪ْؿ ا٣ٛةظه.

ى:النّص
ٌٞٞح ٨٦ ٱؽ ا٣ذ٘ٲٲؿض ١ٚػةف ٚٲػ٫ مػٰء  ا٣٪ٌه ٥٣ ٱك٥٤ ٰٚ ٬ؾق ا٣ُجٕح ا٧٣ع

أك زٱةدة ثٕي اٵ٣ٛػةظ دكف ٦ػة ظةصػحض إ٣ػٯ مػٰء ٦ػ٨  ٨٦ دعؿٱٙ كقٍٞض

 أػُةء ا٣ٌجٍ. كٝؽ ثؽت ٣ٰ د٤ٟ ا٣٭ٛٮات ٰٚ ا٧٣ٮآً اٳدٲح: 

ىٍعػؿى دااػؿة ا٧٣ؼذ٤ػٙض ك٬ػٰ ا٣ُٮٱػ٢ » : 66كرد ]ص - ك٥٣ ٱىٍكذىٍع٤ٮا ث

 .«كا٧٣ؽٱؽ كا٣جكٲٍض...

ىٍعػػؿى »ك٧٤٠ػح  ٚػػٰ ا٧٣ػذ٨ ٬٪ػػة دعؿٱػػٙض كا٣ىػعٲطي ٧٠ػػة كرد ٚػػٰ ا٣٪كػػؼح  «ث

ؿى »ح ا٧٣ٕذ٧ىؽة ا٧٣ُجٮٔ ٜي ٹـى  «أثٍعي ػ ٌٞ ثة٣ض٧ٓ. ز٥ٌ ٠ةف ٨٦ ا٧٣٪ةقت أف ٱٌػجٍ ا٧٣ع

 .دٕٚةن ٧٣ة ٱكةكر ا٣٪ةسى ٰٚ ٦س٫٤ ٨٦ ك٥٬ ٰٚ ًجُ٭ة ثة٣ٛذعح «ٱكذع٤يٮا»ا٢ٕٛ٣ 

د٫٧ٌ٤ٕ ٔجٲػؽي٥٬ ا٧٣ذكػ٤ ٮف » : 97]ص« ا٧٣ٮا٣ٲة»كرد ٰٚ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ  -

 .«٧ٕ٣ةرد٭٥ ك٧٤ٗة٩ي٭٥

                                                 

(4)  ٌٜٞ ٚػٰ دعٞٲػٜ ٬ػؾق ا٣ؿقػة٣ح ثػة٧٣ؼُٮط ٚػٰ  اٵو٢ ا٣ؾم أذ٧ؽق ٬ؾا ٨ٔكدٕجٲؿ ا٧٣ع

ٵٌف ذ٣ػٟ ٹ  ٥٣ ٱػذ٨١ٌ٧ ٦٪ػ٫ اٷظ١ػةـ كػة٩ػ٫ ا٣ذٮٚٲػٜ  - ا٧٣ٌٞؽ٦ح كا٣ؽراقح كا٣عٮامٰ

ٱ٪ةقت ا٣ٮاٝٓض ٚ٭ؾا اٵو٢ ٦ُجٮع ٹ ٦ؼُٮط.



 457 (4-3) ءاٌاجلز (19)اجمللد  -جمل٘ جمنع اللغ٘ العسبٔ٘ بدمظل 

 .«ا٧٣ذك٤ ٧يٮف» :د ٰٚ اٵو٢كٰٚ ٬ؾا دعؿٱٙ وٮاث٫ ٧٠ة كر

  ثجٲػخ ٣عػةِٚ ا٣نػٲؿازمض ٦87س ٢ى ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٧٤٣ضذٌر ٰٚ ا٣ٛةرقػٲٌح ]ص -

ٌٜٞ إٌٹ أف ظؾؼ ٦٪ػ٫ أداة  «ا٣عةِٚ»كٝؽ ٔـاق إ٣ٲ٫ ث٤ٞت  ٦ٌٕؿٚةن. ٧ٚة ٠ةف ٨٦ ا٧٣ع

 :كرد ٚػٰ ٦ػذ٨ ا٧٣ؼُػٮط» :ا٣ذٕؿٱٙ ٰٚ ا٧٣ذ٨ض كٌٚكؿ ذ٣ٟ ٰٚ ا٣عةمػٲح ثٞٮ٣ػ٫

 ....«.أزجذ٪ةق ٰٚ ا٧٣ذ٨ض ك٬ٮ ظةِٚ ا٣نٲؿازمض كا٣ىٮاب ٦ة «ا٣عةِٚ»

ٌٜٞ ًؿبه ٨٦ ا٣ذىؿ ؼ ٚػٰ ا٣ػ٪ٌه ٹ ٱ٪ج٘ػٰ  ٵٌف  ك٬ؾا ا٣ذ٘ٲٲؿ ٨٦ ا٧٣ع

ًؿؼى ثػ٫ ثٕػؽ ٦ػة ظٛػِ ا٣ٞػؿآف.  «ا٣عةِٚ» ٔي ٞ تى ك ي ٬ٮ ٣ٞت ٬ؾا ا٣نةٔؿ ا٣ؾم ٣

٧ى٢ ٦ضػٌؿدان ٦ػ٨  اػذىػةران  ا٣ذٕؿٱػٙ «اؿ»ك٬ٮ اٵوػ٢ ٚػٰ ٣ٞجػ٫ ا٣ػؾم ٱيكػذٕى

٤ٔٲػ٫  كٱيكذ٧ٕى٢ إذا ٠ػةف ا٣كػٲةؽ داٹ   أف ٱيؾ٠ىؿ اٵو٢ي  ٺ ثأس إذفكدؼٛٲٛةن  ٚ

 ا٣ذىٌؿؼ ثة٣ذ٘ٲٲؿ.ك ٧٠ة ٬ٮ ٰٚ ا٣٪ٌه ٬٪ة. ك٨٦ زى٥ٌ ٹ كص٫ ٤٣ذؼُبح

كٝػػؽ دػػةثٓ ثٕػػيي أدثػػةء ا٣ٛؿ٩كػػةكٱٌٲ٨ ٚػػٰ ا٣ٞةٚٲػػح » : :9كرد ]ص -

 .«ا٣ٕؿصةءض...

 :٧٠ة ٚػٰ اٵوػ٢كٰٚ ٬ؾا قٍٞ كراءق ا٩ذٞةؿ ا٣٪ْؿ ٚٲ٧ة أٌٝؽر. كا٣ىٮاب ٚٲ٫ 

 .«كٝؽ دةثٓ ثٕيي أدثةء ٔىؿ٩ة أدثةءى ا٣ٛؿ٩كةكٱٌٲ٨ ٰٚ ا٣ٞةٚٲح ا٣ٕؿصةءض...»

ٌٰ ٦ػة كٝػٓ  - ك٧ٌ٦ة كٝػٓ ٚٲػ٫ قػٍٞ ّػة٬ؿ رث٧ٌػة ٠ػةف كراءق ا٣ذ٪ٌػٲؽ ا٣ُجػةٔ

ٌٜٞ:85]ص    ٰٚ دُٞٲٓ ٦سةؿ ٦س٨٧ٌ ا٣ؿصـ ٔ٪ؽ ا٣ٛؿسض ٚٞؽ كرد ٰٚ ا٣٪ه ا٧٣ع

 ٦كػػػذ٨٤ٕٛ ٦كػػػذ٨٤ٕٛ ٦كػػػذ٨٤ٕٛ

 

 ٨٤ٕٛ ٦كػػػذ٦٨٤ٕٛكػػػذ٨٤ٕٛ ٦كػػػذ 

٦كػػذ٨٤ٕٛ ٦كػػذ٨٤ٕٛ ٦كػػذ٨٤ٕٛ  :كا٣ىػػعٲط ا٧٣ُػػةثٜ ٤٣ٮاٝػػٓ كاٵوػػ٢ 

 .«٦كذٕٛٺف»ٰٚ ٢ٌ٠ مُؿ ثـٱةدة ض ٦كذٕٛٺف

ٰ ا٣ؽااؿة ا٣ٛةرقٲح:84كرد ]ص - ـ ٤ٔٯ ثٕي أ٩ٮاع ا٣٭ـج ٚ  -8»   ٰٚ ا١٣ٺ

ػا٧٣كٌؽس اٵػػؿبض ا٧٣ٞجػٮض ]ا٣عنػٮ  ا٣كػة٥٣ ا٣ٕػؿكض كا٣  -8ؿب:.... ٌ 

 .«ا١٧٣ٛٮؼ ]ا٣عنٮ ض ا٧٣ٞىٮر ا٣ٕؿكض كا٣ٌؿب:...ا٧٣كٌؽس اٵػؿبض 
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ا٣عنٮ   ٵٌف دٹ٣ػح ]كٰٚ ٬ؾا زٱةدةي ٦ة ٹ دؽٔٮ ا٣عةصح إ٣ٲ٫ض أٔ٪ٰ ٧٤٠حى 

٬ؾق ا٧٤١٣ح ٦ٛ٭ٮ٦ح ٨٦ قةاؿ ا١٣ٺـض ٚٺ ظةصح إ٣ٯ ا٣ذىػؿٱط ث٭ػة  ذ٣ػٟ أٌف 

ٍؿب» ٤ٌٔح ٦ع٤ٌ٭ة اٹثذؽاءض كا٣كٺ٦ح كا٣ٞىػؿ ٚػٰ ا٧٣ٮًػٕٲ٨ ٧٠ػة دػؽٌؿ  «ا٣ؼى

ٜى إٌٹ ٔجةر ٓى ٬ؾا كذاؾ ٥٣ ٱجػ ٧ً ٙ  ػةٌوةف ثة٣ٕؿكض كا٣ٌؿب. كإذا صي ة ا٧٣ؤ٣

ٙ  زة٩ٲةن.  ا٣عنٮض ك٠ةف ا٧٣ٞىٮدى ثة٣ٞجي أٌكٹنض كثة١٣

ٜي ٬٪ة ٱ٤ٌٞؽ ا٣٪كؼح ا٧٣ُجٮٔح ا٣ذٰ ٔػٌٮؿى ٤ٔٲ٭ػة ٚػٰ   ٞ كإ٣ٯ ٬ؾا ٠ةف ا٧٣ع

ؿٝى٥ ض كأف ٱيػ«8». كا٣ىعٲط أف ٱ١ٮف اٵٌكؿ ٦ؿٝٮ٦ػةن ثػة٣ؿ٥ٝ «8»د١ؿار ا٣ؿ٥ٝ 

 .«9»ا٣سة٩ٰ ثة٣ؿ٥ٝ 

  ٚػٰ 88ك٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجٲػ٢ ٚػٰ ٦ذةثٕػح ا٣٪كػؼح ا٧٣ُجٮٔػح ٦ػة ٠ػةف ]ص

٪ػًٮفى ذ٣ػٟ ٔػ٨ قػ٭ٮ ك٤ٛٗػح ٚػٰ  ٔي ا١٣ٺـ ٤ٔٯ دااؿة ا٣كؿٱٓ كا٣ؼٛٲٙ  ٚٞؽ 

. كا٣ىعٲط ا٣ؾم ٱؽٌؿ ٤ٔٲػ٫ ا٣كػٲةؽ «ا٣كؿٱٓ كا٧٣ضذٌر »ا٣٪كؼح ا٧٣ُجٮٔح ثػ

 .«ا٣ؼٛٲٙا٣كؿٱٓ ك»كا١٣ٺـي ا٣ؾم ا٩ٕٞؽ ٫٣ ا٧٣جعري ٬ٮ 

ٰ  » : :6كرد ]ص -  .ثضػٌؿ ا٣٪كػجح «ٝةؿ ا٣ٛة٢ً ٔجػؽ ا٣ٮ٬ٌػةب ا٣ـ٩ضػة٩

ٰ  »وٮاث٫ ض ك٬ؾا ػُأ ّة٬ؿ  ثة٣ؿٚٓ. «ا٣ـ٩ضة٩

ٜي ]ص - ٌٞ ٰٚ ا٧٣ذ٨ كا٣عةمٲح ث١كػؿ  )ًقجعح ا٧٣ىؿصةف(  77ًجٍ ا٧٣ع

  (5)ا٣كٲ٨ض ك٠ؾ٣ٟ ٢ٕٚ ظٲر كرد ٰٚ ا٣عٮامٰ كٚ٭ػؿس ا٧٣ىػةدر كا٧٣ؿصػٓ

جعح»كا٣ىعٲط   ا٣كٲ٨. ث٥ٌٌ  «قي

ٜي ]ص - ٌٞ   ٰٚ ًجٍ ثٕي ٦ػة ًػج٫ُ ٦ػ٨ ٦ٮٌمػط 97-96أػُأ ا٧٣ع

. ك٠ةف ذ٣ٟ ٰٚ ٬ؾٱ٨ ا٣جٲذٲ٨: ٌٰ ٌٰ ا٣ؽٱ٨ ا٣كؿكص  دٞ

 ٹ د٤ػػٮـي ا٣ػػؾم صٛػػة٩ٰ هِييىَ 

 

ٰى ا٧٣٪ػػةـٍ    كوػػٌؽ ٔػػ٨ ٤ٞ٦ذػػ

                                                  

ٌٜٞ  ٬٪ة ٱ٪جٰ٘ ا٣ذ٪جٲ٫ (5) ١ذػةب ٬ػؾا ا٨٦٣ أٌف َجٕح   233ض 77ز٧ٌح ]ص٤ٔٯ أٌف ٦ة ذ٠ؿق ا٧٣ع

ا٣ذٰ أذ٧ؽ٬ةض ك٬ٰ ظضؿٱحض ٣ٲف ٣٭ة دةرٱغ )د.ت( = ٗٲؿي وعٲط  ٵٌف ٬ؾق ا٣ُجٕح ٧٠ػة 

 (.2414٬د٧ح ا١٣ذةب ٦ؤٌرػح ثٕةـ)كرد ٰٚ ػة
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ٌِ اطييمنِ ٬ػػٮاق   ا٧٣كػػةا٢ ِييي

 

 ٠ػػ٥ ظػػةر ٚػػٰ كوػػ٫ٛ ٚٞٲػػ٫ 

جٍى   ذع٭ػةض ك٠ػؾ٣ٟ ثذكػ١ٲ٨ ا٧٣ػٲ٥ ًػؿكرة ٹ ثٛ «٥ً٣»كا٣ىعٲط أف دٌي

جًُخ ٰٚ اٵو٢ض كأف د١ٮف ٩ٮف   «أمػ٢١»قػة٠٪حض ٦ػٓ ثٞػةء ٧٬ػـة  «٨٦ً»ًي

٤ٔٯ ظة٣٭ة دكف دك٭ٲ٢. كث٭ؾا ٱكذٞٲ٥ ا٣ٮزفض ٚذ١ٮف )٥ًٍ٣ ٹ د٤ػٮ( ٤ٔػٯ كزف 

ض (6//6كد١ٮف )٬ٮاق ٨ٍ٦ً( ٤ٔٯ كزف )٦ذ٨٤ٕٛ //ض (6//6/6)٦كذ٨٤ٕٛ /

ةت ا٣ُٕٞػح ك٬ػٮ ٦ػ٨ صػٮازات )٦كػذ٨٤ٕٛ(. ك٬ػؾا ا٧٣٪ةقػت ٧٣ػة ٤ٔٲػ٫ أثٲػ

ا٧٣ؾ٠ٮرة ٨٦ ا٧٣ٮٌمطض ٚٞؽ ٩ٌه ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٤ٔٯ أٌف كزف ا٣نُؿ اٵٌكؿ ٨٦ ٠ػ٢ٌ 

 ثٲخ ٬٪ة )٦كذ٨٤ٕٛ ٚة٨٤ٔ ٕٚٮ٨٣(.

ٜي ]ص -  ٞ ٍى ا٧٣ع ٍٓ ٬ػؾا ٹ » ٚٲ٧ة ٫٤ٞ٩ ا٣ضـااؿٌم: «٦ٓ» ٧٤٠ح 78ًج ك٦

 ض ثذك١ٲ٨ ا٣ٕٲ٨.«ٱؼؿصٮف ٨ٔ ا٣ٮزف

ٍي ا٣ٕػٲ٨ ثة٣ٛذعػ ح ٤ٔػٯ ا٤٣٘ػح ك٬ؾا ػؿكج ٨ٔ اٵو٢  ٵٌف اٵو٢ ًج

ٙ  د٣ٲ٢ ٤ٔٯ إرادة ا٤٣٘ح اٵػؿلض ثك١ٮف ا٣ٕػٲ٨ض  ا٤ٕ٣ٲةض إٌٹ أف ٱؿد ٨ٔ ا٧٣ؤ٣

أك أف ٱ١ٮف ز٧ح ًؿكرة ٦يعًٮصح إ٣ػٯ ًػجُ٭ة ثة٣كػ١ٮف. ك٣ػٲف ٚػٰ ا٣ػ٪ه 

 مٰء ٨٦ ذ٣ٟ.

ٍي ا٣عؿؼ اٵػٲؿ ٨٦ اٹق٥ ا٧٣٪ىػٮب  ك٨٦ أػُةء ا٣ٌجٍ ا١٧٣ٌؿرة ًج

 :٩عػٮض دة ٤ٔٯ ًجٍ أ٣ػٙ ا٣ذ٪ػٮٱ٨ا٧٣ٕؿب ا٧٣٪ٌٮف وعٲط ا٣ٺـ ثة٣ٛذعح زٱة

نض ١٦ٛٮٚىةن ]ص  ىةنض ٩ٞٺى  . ك٬ؾا ًػؿب ٦ػ٨ ا٣ػٮ٥٬ 89ض 86 ض78 ض73 ض67كز٩

كراءق ٤٠ٙ زااؽ ثٌجٍ ا٣عؿكؼ آػؾ ثة٣نٲٮع كاٹ٩ذنػةر ٔ٪ػؽ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨ض 

 ٱ٪جٰ٘ ا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٲ٫ كإوٺظ٫.

ك٤٣ُجٓ كا٣ذ٪ٌٲؽ ٰٚ ا٣٪ٌه ٩ىٲت ٨٦ اٵػُةءض ٦٪٭ة دى١ػؿار آػػؿ ٧٤٠ػح 

-66ص ]ي اٵقُؿض ٰٚ ثٕي ا٧٣ٮآًض ٚػٰ وػؽر ا٣كػُؿ ا٣ذػة٣ٰ ٰٚ ثٕ

  .3: ض89 ض88 ض86 ض67
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ىالحواذيىوالتُلوٓات:ىى
ٜي ٚػٰ  ػ ٌٞ ٌٜٞ كد٤ٕٲٞةديػ٫ ثٕػيى ٦ػة ػػؽـ ثػ٫ ا٧٣ع ديجؽم ٣ٟ ظٮامٰ ا٧٣ع

ػ٫ كثٲة٩ػ٫ ٦ػ٨ ٦ىػ٤ُعةت  ٛي ٙو ث٧ػة ٱ٪ج٘ػٰ دٕؿٱ دعٞٲ٫ٞ ٬ؾق ا٣ؿقة٣حىض ٨٦ دٕؿٱ

دؼؿٱش ٦ة ٱ٪جٰ٘ دؼؿٱض٫ ٨٦ مػٮا٬ؽى ك٦كةا٢ ٔؿكًٲٌحض كدٕؿٱٙ ثةٵٔٺـض ك

ٞيٮؿ ٨٦ ٦ْة٩ٌ٭ة ٦ة أ٨١٦ض كد٪جٲ٫و ٤ٔٯ ثٕػي ٦ػة أٚػةدق ا٧٣ؤ٣ٌػٙ ٦ػ٨  كأ٦س٤ح ك٩ي

ثٕي ٦ْة٫ٌ٩ دكف ٩ه  أك إمةرةض كمؿًح ٦ة ٱعذةج إ٣ٯ ثٲةف ٦ٕ٪ٯ كدٛكٲؿ ٦ػ٨ 

ا٣نٮا٬ؽ كاٵ٦س٤حض كٹ قٲ٧ٌة ٦ة ٠ةف ثة٤٣٘ح ا٣ٛةرقٲح كا٤٣٘ػح ا٣ذؿ٠ٲػحض كدٛكػٲؿ 

ٜي ٰٚ ا٣٪ه ٨٦ زٱةدة أك د٘ٲٲؿض كا٣ذٕٞٲت ٤ٔػٯ ٦ػة ثػؽا ثٕي ٦ة أظؽ ٌٞ ز٫ ا٧٣ع

 ٫٣ ٚٲ٫ مٰء ٨٦ ٠ٺـ ا٧٣ؤ٣ٌٙ.

ٌٞػٜض كدعػر  ٤ٔػٯ  ك٢ٌ٠ ذ٣ٟ مٮا٬ؽ اقذعكػةف دػؽٌؿ ٤ٔػٯ ص٭ػؽ ا٧٣ع

ٌٞػٜ ٣ػ٥  دٞؽٱؿ و٪٫ٕ. ٨ٌ١٣ ا٣ٛعه كا٣ذأ٢ٌ٦ كا٧٣ؿاصٕح دػؽ٣ٌٟ ٤ٔػٯ أٌف ا٧٣ع

 ٦٪٭ة:ض اتٱج٤ٖ ا٣٘ةٱح ٰٚ ذ٣ٟض كأٌف ذ٣ٟ ٧ٌ٦ة ٩ٛؾ إ٣ٲ٫ ٬ٛٮ

إ٣ػٯ د٤ٕٲػٜ أك مػؿح كثٲػةف  ٰٚ ا٧٣ػذ٨ دؿؾي ثٕي ٦ة ٠ةف ٱعذةج -2

 ٧٬ٺن دكف ذ٣ٟ.

ٌٞػػٜ ٚػػٰ ثٕػػي ا٣عٮامػػٰ كا٣ذ٤ٕٲٞػػةت إ٣ػػٯ  -3 اٚذٞػػةر ٠ػػٺـ ا٧٣ع

 اٷظ١ةـ كا٣ؽٌٝح.

كٝٮع مٰء ٨٦ اٷػٺؿ ا٧٣٪٭ضٰ ٰٚ ثٕي ا٧٣ٮآًض ٱجؽك ٣ٟ  -4

كثػة٣ذٕؿٱٙ  ٰٚ ا٣ذٕؿٱٙ ثجٕي ٦ػة ٔػؿ ؼ ثػ٫ ا٧٣ؤ٣ٌػٙ أك ثٲٌ٪ػ٫ض

٣نػػٰء ٦ذػػأػؿان ٔػػ٨ ٦ٮًػػ٫ٕ اٵٌكؿض كا٣ذٕؿٱػػٙ ث٧ػػة ٣ػػ٫ وػػ٤ح ثة

 ثة٣نٰء ا٧٣ؿاد دٕؿٱ٫ٛض ٹ ثة٣نٰء ٩ٛك٫.

 ك٬ؾق أ٦س٤ح دا٣ٌح ٤ٔٯ ذ٣ٟ:

ؿي ٩68ٌه ا٧٣ؤ٣ٌٙ ]ص - ٍُ ػ  ٤ٔٯ أ٫ٌ٩ ٧ٌ٤ٝة ٱؽػ٢ ٚػٰ أثعػؿ ا٣ٛػؿس ا٣ن 

ء كا٣٪ ٍ٭ٟ. ـٍ  كا٣ض
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ٌٰ ٱػػؽٔٮق إ٣ػػٯ ا٣ذٕؿٱػػٙ ث٭ػػؾق  ٜي أٌف ا٣ذعٞٲػػٜ ا٧٤ٕ٣ػػ ػػ ٌٞ كٝػػؽ رأل ا٧٣ع

ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ٕؿكًٲح ا٣ذٰ ٥٣ ٱٌٕؿؼ ث٭ة ا٧٣ؤ٣ٌػٙض ٚػ٪٭ي إ٣ػٯ ذ٣ػٟ ٚػٰ 

ٌٞػٜ ا٩عػؿؼ ٔػ٨ دٕؿٱػٙ ٬ػؾق  زٺث ظػٮاشو  ١٣ػ٨ٌ ا٧٣ذأ٦ٌػ٢ ٱػؿل أٌف ا٧٣ع

ا٧٣ىػػ٤ُعةت إ٣ػػٯ دٕؿٱػػٙ ا٣جعػػؿ ا٧٣نػػُٮرض كا٣جعػػؿ ا٧٣ضػػـكءض كا٣جعػػؿ 

ؿى زػ٥ٌ رثُػ٫  ٍُ ػ ا٧٣٪٭ٮؾ. ك٬ؾا ٚٲ٫ دىٍؿؾي اٵىك٣ػٯ. ك٣ػٮ ٔػؿؼ ذ٣ػٟ ٣ٕػؿ ؼ ا٣ن 

ءى ز٥ٌ كو٫٤ ثة٣جعؿ ا٧٣ضـكءض ك١٬ؾا....ثة٣ ـٍ  جعؿ ا٧٣نُٮرض كٔؿ ؼ ا٣ضى

ٌٞػػٜ ٤ٔػػٯ ٦ػػة ٤ٞ٩ػػ٫ ا٧٣ؤ٣ٌػػٙ ]ص - ٞ ػػتى ا٧٣ع   ٦ػػ٨ ٝػػٮؿ 71-:6ٔ

 ٌٰ  :إٌف ثٕي ا٧٣٘ةرثح ث٪ٯ ٦نُٮران ٤٣جكٲٍض ك٬ٮ ٝٮ٫٣ :ا٣ـ٩ضة٩

 أكرد ٤ٝجػػػػٰ ا٣ػػػػٌؿدل

 

ػػػػػػؾارو ثػػػػػػؽا  ًٔ  ٹـي 

ٰ  ٚػػػٰ   أقػػػٮدي ٠ػػػة٣٘

 

ػػػؽا   أثػػػٲيى ٦سػػػ٢ ا٣٭ي

  قػجةؽ ٬ػؾٱ٨ ا٣جٲذػٲ٨ ٦ػ٨ ٝػٮؿ 71-:6ضص3ٰ ا٣عةمٲح ]ظة ٚكةؽ ٚ 

ك٣ػ٥ دكػذ٢٧ٕ ا٣ٕػؿب ٦ػ٨ ا٣جكػٲٍ ٦نػُٮرانض كأ٦ٌػة ٝػٮؿ » :ا٣ـ٩ضة٩ٰض ك٬ػٮ

: ]٠ؾا  ا٣عؿث ٌٰ  ا٤٣ٲس

 إٌف أػػػػػػٰ ظةرزػػػػػةن 

 

 ٣ػػػٲف أػػػػةن كاظػػػؽا 

ٚٲضٮز ظ٫٤٧ ٤ٔٯ ا٧٣نُٮرض ك٬ٮ اٵصٮد ٤ٔٯ ٩ىٙ ا٣جٲخ ا٣ذةـٌض كث٪ٯ  

جةن  .«......:ؿثٕي ا٧٣٘ةرثح ٫٣ ٦نُٮرانض ٚٞة ٌٞ ٌٰ » :ز٥ٌ ٝةؿ ٦ٕ كٱؿد  ٝٮؿى ا٣ـ٩ضة٩

ض (3 ×)٦كػذ٨٤ٕٛ ٦ٕٛػٮٹت  أ٫ٌ٩ ٱىٌط أف ٱ١ٮف ا٣جٲذةف ٨٦ ٦ضـكء ا٧٣٪كػؿح

ض ك٨١٣ صةءت ٢٠  )٦كذ٨٤ٕٛ( ٚٲ٭٧ة ٦ُٮٱٌح ٤ٔػٯ كزف )٦كػذ٨٤ٕ = ٦ػذ٨٤ٕٛ(

ٌٰ )٦ٕٛٮٹت( ٠سٲؿ ٰٚ ا٧٣٪كؿحض...ك٬ؾا ٠سٲؿ ٰٚ ا٧٣٪كؿحض  .«.. كَ

ٕيٺت = ك٬ؾا ا٣ؿدٌ ٔ٪ ٍٛ ٰ  )٦ٕٛٮٹت( ٱي٪ذش )٦ ؽ ا٣ذعٞٲٜ ٹ ٱىٌط  ٵٌف َ

( ٹ 6//6ٚةٔٺت(ض كا٣ذٕٛٲ٤ح ا٣سة٩ٲح ٰٚ ٬ؾٱ٨ ا٣جٲذٲ٨ صةءت ٤ٔٯ )ٚة٨٤ٔ /

 )ٚةٔٺت(. ك٬ٮ ٦ة ٱؤٱٌؽ ٦ضٰءى ا٣جٲذٲ٨ ٤ٔٯ ٦نُٮر ا٣جكٲٍ.
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ٌٞػٜ ث٤ٛػِةز٥ٌ إٌف ٰٚ قٮؽ وؽر ٝٮؿ ا٣ع ٌٰ ٧٠ة قة٫ٝ ا٧٣ع إٌف  :رث ا٤٣ٲس

دعؿٱٛةن  ٵف ذ٣ٟ ا٣ىؽر كرد ٰٚ ٩ٌه ا٣ـ٩ضػة٩ٰ ٧٠ػة ٬ػٮ ٚػٰ  - أػٰ ظةرزةن 

 إٌف أػٰ ٬ةم٧ةن. ٠ذةث٫ ث٤ِٛ:

ٜي ٨ٔ ثٲةف ٦ٕ٪ٯ   ٞ ؾار»كإ٣ٯ ٬ؾا كذاؾ ٢ٛٗ ا٧٣ع ًٔ ٚٲ٧ة ٩يًكتى إ٣ػٯ  «ٹـي 

ػِ ذ٣ػٟ ٣جػٲ٨ٌ  ثٕي ا٧٣٘ةرثحض ك٬ٮ ٧ٌ٦ػة ٱعذػةج إ٣ػٯ مػؿح كثٲػةف. ك٣ػٮ ٣ىعى

ًٕؾار: صة٩ت ا٤٣ عٲحض كاق ذٮاء مٕؿ ا٣٘ٺـض كٔؾار ا٣ؿص٢: مٕؿق ٤٣ٞةرئ أٌف ا٣

ا٣٪ةثخ ٰٚ ٦ٮًٓ ا٣ٕػؾار  كأٌف ا٣ٕػؾار ا٣ػٮارد ٚػٰ ٝػٮؿ ا٣نػةٔؿ ٬ػٮ ا٣نػٕؿ 

 ا٣٪ةثخ ٤ٔٯ صة٩ت ا٤٣عٲحض كأ٫ٌ٩ ٠ةف ٤ٔٯ ٬ٲبح ظؿؼ ا٣ٺـ.

ٜي ٤ٔٯ ٬ؾٱ٨ ا٣جٲذٲ٨ ظةمػٲحه ٔػـا ٚٲ٭ػة ا٣جٲذػٲ٨ض   ٞ ك٠ةف ٧ٌ٦ة ٤ٌٜٔ ث٫ ا٧٣ع

د٤ٕٲٞةن ٤ٔٯ ا٣جٲخ ا٣سة٩ٰ ٤ٞ٩ػ٫ ٦ػ٨ ظةمػٲح كػٌؿص٭٧ة ٨٦ ٦ْة٩ٌ٭٧ة. كذ٠ؿ ٚٲ٭ة 

. ك٠ػةف ٧ٌ٦ػة «ٚٲ٫ دنجٲ٫ ٦عكٮس ث٧ٕٞٮؿض ك٬ػٮ ٤ٝٲػ٢»ا٧٣ؼُٮط ٧٠ة ٝةؿ: 

ؽا»كٝؽ كردت ا٣٭ؽل ٰٚ ٦ذ٨ ا٧٣ؼُٮط »ٝة٫٣ ٚٲ٭ة:  ثةٵ٣ٙ ا٧٧٣ػؽكدةض  «ا٣٭ي

ػؽل»٣ٲنٲؿ إ٣ٯ ػٺؼ ٚ٭٫٧ ٣٭ةض ٨٧ٚ ٦ٕة٩ٰ  ا٣٪٭ػةرض ك٤ٕ٣ٌػ٫ أراد أف ٱ٪جٌػ٫  «ا٣٭ي

ثٲ٪٧ػػة كردت ٚػػٰ ثػػةٰٝ ا٧٣ىػػةدر ض ٯض ٕٚػػؽؿ إ٣ػػٯ ا٣ؿقػػ٥إ٣ػػٯ ٬ػػؾا ا٧٣ٕ٪ػػ

 ٌٰ  .«ثة٧٣ٞىٮرة  إذ ٚيً٭٧خ ث٧ٕ٪ٯ ا٣ؿمةدض ك٬ٮ ًؽ  ا٣٘

! ك٬ؾا دٕٞٲت ٹ ٱك٥٤ ٤٣ذعٞٲٜض ٚٲ٫ ٦ة ٚٲػ٫. ذ٣ػٟ أٌف  ٜي ٌٞ ١٬ؾا ٝةؿ ا٧٣ع

ٰٚ ا٣جٲخ ا٣سة٩ٰ ٨٦ ذٱ٪ٟ ا٣جٲذٲ٨ ٬ٮ ا٣ؿ مػةديض ك٬ػٮ ًػؽ   «ا٣٭ؽا» ا٧٣ٞىٮد ثػ

. ك٬ٮ ٦ة دؤ٠ٌ  ٌٰ ؽق ا٣ذ٤ٕٲٞحي ا٣ٮاردة ٰٚ ظةمٲح ا٣٪ٌه ا٧٣ُجٮع ا٣ذٰ ٤ٞ٩٭ة ٦٪٫ ا٣٘

 ٌٜٞ ثػأ٣ٙ  «ا٣٭ػؽا»ك٠ذةثػحي  .«ٚٲ٫ دنجٲ٫ ٦عكٮس ث٧ٕٞػٮؿض ك٬ػٮ ٤ٝٲػ٢»ا٧٣ع

ٜي ا٣ذٮاٜٚ ٰٚ ا٣ىٮرة ٰٚ آػؿ ا٣جٲذٲ٨ ٹ ٗٲؿ.  َٮٱ٤ح كراءق ٚٲ٧ة أرل دعٞٲ

٣ػٙ ض ك٬ػٰ أ«ا٣٭ػؽا»٤ٔٯ ٬ٲبح ا٣ٲػةءض أك ٚػٰ  «ا٣٭يؽل»ز٥ٌ إٌف اٵ٣ٙ ٰٚ 

 «ا٣٭ػؽا»َٮٱ٤حض = أ٣ٙ ٦ٞىٮرةض كا٧٤١٣ح ٦ٞىٮرة. كا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ اٵ٣ٙ ٚػٰ 

 ثةٵ٣ٙ ا٧٧٣ؽكدة ٣ٲف ٨٦ اوُٺح ا٣ٞؽ٦ةء.
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ٜي ]ص - ٌٞ ٌٰ دٕؿٱٛػةن قػؿد ٚٲػ٫ ٦ؤ٣ٌٛةدػ٫ :6ٔؿ ؼ ا٧٣ع ـ٩ٌضة٩   ثٕجؽ ا٣ٮ٬ٌةب ا٣

 .«...ض ٦ٓ مؿظ٫ ٹث٨ ٔجؽ ا١٣ةٰٚض«ا٧٣ٌ٪ٮف ث٫ ٤ٔٯ ٗٲؿ أ٫٤٬»»ا٣ذٰ ذ٠ؿ ٚٲ٭ة 

. كٔجةرد٫ دٮظٰ ثأٌف ٠ذةب ١٬ؾا ٜي ٌٞ )ا٧٣ٌ٪ٮف ث٫ ٤ٔٯ ٗٲؿ أ٤٬ػ٫(  ٝةؿ ا٧٣ع

ٌٰ ٣ٲف ٫٣ ٚٲ٭٧ة مٰء. ك٬ؾا ز٧ػؿة  كمؿظ٫ ٤٠ٲ٭٧ة ٹث٨ ٔجؽ ا١٣ةٰٚض كأٌف ا٣ـ٩ضة٩

ٌٰ ذ٠ؿ ٰٚ أٔٺ٫٦  ك٬ٮ ٦ػ٨ ٦ىػةدر  -ا٩ذـاع ا١٣ٺـ ٨٦ قٲة٫ٝ ا٧٣ٞٲٌؽ  ٵٌف ا٣ـر٤٠

ٌٰ ٰٚ ٬ؾق ا٣عةمٲح  ٌٜٞ ٰٚ دٕؿٱ٫ٛ ثة٣ـ٩ضة٩ ٌٰ )ا٧٣ٌػ٪ٮف  -ا٧٣ع أٌف ٠ذةب ا٣ـ٩ضػة٩

ث٫ ٤ٔٯ ٗٲؿ أ٫٤٬( ٦ُجٮع ٦ٓ مؿظ٫ ٹث٨ ٔجؽ ا١٣ةٰٚ. ك٬ٮ ٠ٺـ كاًػطه ثػٲ٨ٌ ٹ 

ٌٞػٜ أ٧٬ػ٢  ٌٰ ٨٦ ٠ذةب اث٨ ٔجؽ ا١٣ػةٰٚ  ١٣ػ٨ٌ ا٧٣ع ىجٍف ٚٲ٫ض ٱ٧ٲٌـ ٠ذةب ا٣ـ٩ضة٩ ٣

ٌٰ كمػؿظ٫ض  ذ٣ٟ ا٣كٲةؽ ا٧٣جٲ٨ ا٧٣ٞٲٌؽ ا٣ػؾم ظػٌؽدى ا٣ٕٺٝػح ثػٲ٨ ٠ذػةب ا٣ـ٩ضػة٩

ٍه داؿ  ٰٚ صة٩ت ٦٪٫ ٤ٔٯ ػٺؼ ا٣ٮاٝٓ.١ٚةف ٰٚ ٠ٺ  ٫٦ دؼ٤ٲ

  ٚٞػؿة ٤ٞ٩٭ػة ٧ٌ٦ػة ٤ٞ٩ػ٫ كا٣ػؽق ٦ػ٨ ٠ذػةب وػة٣ط 73ذ٠ؿ ا٧٣ؤ٣ ػٙ ]ص -

ٌٰ ا٣ؿ٩ؽٌم )ا٣ٮاٰٚ ٰٚ ٥ْ٩ ا٣ٞٮاٰٚ(ض د٪ةكؿ ٚٲ٭ػة أ٩ػٮاع ا٣نػٕؿ )اٵثعػؿ(  اٵ٩ؽ٣ك

ض دكف أف ٱ١ػٮف ٚٲ٧ػة قػجٜ ٚٞػؿة «ا٣ٛةاؽة ا٣سة٩ٲػح»ا٣ٞؽٱ٧ح كا٧٣عؽزحض ٔ٪ٮف ٣٭ة ثػ

ٜي ثعةمػٲح ٝػةؿ ٚٲ٭ػة: «ٚةاؽة أك٣ٯ»أػؿل ٦ٕ٪ٮ٩ح ثػ ػ  ٞ ٌٞػت ٤ٔٲػ٫ ا٧٣ع . ك٬ٮ ٦ة ٔ

 .««٦ٞؽ٦ح»ك٨١٣ أٱ٨ ا٣ٛةاؽة اٵك٣ٯ؟ ٤ٕ٣ٌ٭ة ا٣ٛٞؿة اٵك٣ٯ ا٣ذٰ دجؽأ ثٕؽ »

٤ٝخ: ا٣ىعٲط أٌف ا٣ٛةاؽة اٵك٣ػٯ ٣ٲكػخ ا٣ٛٞػؿة ا٣ذػٰ دجػؽأ ثٕػؽ ٧٤٠ػح 

ٌٞؽ٦ػح ٠ػؾ٣ٟ؟! ثػ٢   ٵٌف د٤ٟ ا٣ٛٞؿة ٬ٰ ا٧٣ٌٞؽ٦حض ك٠ٲٙ د١ٮف ا٧٣«٦ٞؽ٦ح»

  ٦ػػة ٩ٞػػ٢ ٦ػػ٨ ٠ذػػةب 72-٬71ػػٰ ا٣ٛٞػػؿة ا٣ذػػٰ ٩ٞػػ٢ ٚٲ٭ػػة ا٧٣ؤ٣ٌػػٙ ]ص

ٌْةر(ضكٔ٪ٮ٩٭ة ث٧٤١ح   .«د٪جٲ٫»ا٣ـ٩ضة٩ٰ)٦ٕٲةر ا٣٪

ٜي ]ص - ٌٞ ؿ ؼ ٰٚ ا٧٣ػذ٨ ٦ػ٨ 73ٔؿ ؼى ا٧٣ع ٔي   ٰٚ ا٣عٮامٰ ثجٕي ٦ة 

ؿ ٚػخ ]ص ٔي   76-74اٵثعؿ ا٧٣عؽزح ٠ة٣ٮقػٲٍ كا٣ٮقػٲ٥ كا٧٣ٕذ٧ػؽ ا٣ذػٰ 

٭ة ا٣ٕؿكًٲٌحض كوٺد٭ة ثةٵثعؿ ا٣ٞؽٱ٧حض ٦ٓ ا٣ذ٧سٲػ٢ ا٧٣٪ةقػت  ثجٲةف دٕٛٲٺد
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  ا٧٣كذـاد ا٣ؾم ٌٔؿ٫ٚ ا٧٣ؤ٣ٌػٙ ٚػٰ ا٧٣ػذ٨ض كثػٲ٨ٌ 2ظة 214كٌٔؿؼى ٰٚ ]ص

٩ٮ٫ٔ ثٲةف ٨ٌّ كدؼ٧ٲ٨ض ك٦س٢ٌى ٫٣ ث٧سةؿ ٦ػ٨ ٝٮ٣ػ٫. كثػؾ٣ٟ ٠ػةف ٚػٰ وػ٪ٲٕح 

ٌٜٞ مٰء ٨٦ دى١ؿار.  ا٧٣ع

ـج ٚػٰ ا٣ػؽااؿة ا٣ٛةرقػٲٌح   ٧٤٣كٌؽس ٨٦ أ٩ٮاع ا٣٭ػ:٦7س ٢ى ا٧٣ؤ٣ٌٙ ]ص -

ٌٞػٜ ث٧ىػ٤ُط  ا٣ض٪ػةس »ثجٲخ ٚٲ٫ ٧٠ة ٩ػٌه ص٪ػةس ٦ؿ٠ٌػت. كٝػؽ ٔػؿ ؼى ا٧٣ع

ٌٜٞ ثجٕي ٦ة ٱضت  ١٣٪٫ٌ دؿؾ ٦ػة ٱ٪ج٘ػٰ ٦ػ٨ «ا٧٣ؿ٠ٌت . ك٬ؾا ظك٨ض ث٫ ٝةـ ا٧٣ع

ٌٰ ا٣ؾم قة٫ٝ ا٧٣ؤ٣ٌٙ دجٲٲ٪ػةن كاًػعةنض ٱػؽٌؿ  دجٲٲ٨ ذ٣ٟ ا٣ض٪ةس ٰٚ ا٧٣سةؿ ا٣ٛةرق

 ٬ذؽاء إ٣ٲ٫ إٌٹ إذا ٠ةف ٔةرٚةن ثة٤٣٘ح ا٣ٛةرقٲٌح.ا٣ٞةرئ ٤ٔٯ ٦ة ٹ ٱ٨١٧ اٹ

ٜي ]ص - ػ ٌٞ ( ا٣ػؾم ٦ػٌف قػ٪حى 9:9٬-928  ثة٣ضػة٦ٰ )94ٌٔؿؼ ا٧٣ع

ض ١ٚة٩ػخ   ٰ كٝػةؿ ٚػٰ ذ٣ػٟ  ض(829)كٹدد٫ ٰٚ ظةمٲح ا٣ذعٞٲػٜ ػُػأ َجػةٔ

ض»ا٣ذٕؿٱٙ:  ؿه ..٣ػ٫ دٱػٮاف..ض .ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ث٨ أظ٧ؽ ا٣ضة٦ٰض ٩ٮر ا٣ؽٱ٨ض ٦ٛك 

رىر ا٣ٌٲةاٲح»ا٣عةصت ق٧ٌةق كمؿح ا١٣ةٚٲح ٹث٨   .«...ض«ا٣ؽ 

 كٰٚ ٬ؾا ا٣ذٕؿٱٙ أ٦ؿاف:

ػؿ»اٹٝذىةري ٰٚ دٕؿٱػٙ ا٣ضػة٦ٰ ٤ٔػٯ أ٩ٌػ٫  -2 ض ٦ذةثٕػح ٤٣ـر٤٠ػٰ ٚػٰ «٦ٛك 

ض إ٣ٯ ذ٣ٟض ٦ذىٌٮؼ كأدٱت كمةٔؿ كٔة٥٣ ثة٣٪عٮض ث٢  ٌٰ أٔٺ٫٦ض ٦يؼ٢   ٵٌف ا٣ضة٦

 ٰٚ ثةب ا٣ذٛكٲؿ.٬ٮ ٰٚ ثٕي ذ٣ٟ ٠ةٵدب كا٣نٕؿ أٔؿؼ كأم٭ؿ ٧ٌ٦ة ٠ةف ٤ٔٲ٫ 

ض «ا٣ٛٮااػؽ ا٣ٌػٲةاٲٌح» ٬ػٮاق٥ مؿح ا٣ضػة٦ٰ ١٣ةٚٲػح اثػ٨ ا٣عةصػت  -3

ك٤ٔٯ ذ٣ٟ ٩ٌه ا٣ضة٦ٰ ٩ٛك٫ ٰٚ ٦ٞؽ٦ح ا٣نؿحض ك٬ٮ ٦ُجٮع ٦ٕػؿكؼ. ك٦ػة 

ٞ ٜ ٨٦ أ٫ٌ٩ ق٧ٌةق  ٗٲػؿي ٦ٕػؿكؼ. كرث٧ٌػة  «ا٣ؽرر ا٣ٌٲةاٲح»كرد ٰٚ ظةمٲح ا٧٣ع

كف ٦ؿأػةة كاٝػٓ ا٣عػةؿ. ٠ةف ذ٣ٟ ز٧ؿة دؿص٧ح ظؿٚٲٌح ٨٦ ا٤٣٘ح ا٣ٛةرقػٲحض د

ٌٜٞ ا٤٣ؾٱ٨ وٌؿح ث٭٧ة ٰٚ ٬ػؾا ا٣ذٕؿٱػٙ  كٱؿٌصط ذ٣ٟ أٌف أظؽ ٦ىؽرم ا٧٣ع

 .(ٚؿ٬٪ٟ ٚةرقٰ)٠ذةبي 
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ٌٞػٜ ]ص -   ا٧٣ىػؿاعض ك٬ػٮ ا٣نػُؿ ٦ػ٨ ثٲػخ ا٣نػٕؿض 95ٔؿ ؼى ا٧٣ع

 ٣ٮركد ٬ؾا ا٧٣ى٤ُط ٰٚ ٠ٺـ ا٧٣ؤ٣ٌٙ دكف أف ٱٌٕؿ٫ٚ.

٧ػ٪٭ش ٦ػ٨ دٕؿٱػٙ ا٣نػٰء ك٬ؾا ٔ٪ؽ ا٣٪ْؿ كا٣ذأ٢ٌ٦ إػٺؿ ث٧ة ٱٞذٌٲ٫ ا٣

 «٦ىػةرٱٓ»ظٲر ٱؿد أٌكؿ ٦ٌؿةض كٝؽ كرد ٝج٢ ذ٣ػٟ ٗٲػؿ ٦ػٌؿة ثىػٲ٘ح ا٣ض٧ػٓ 

ٌؿؼى ٰٚ ا٧٣ٮًٓ اٵٌكؿ. 93ض 91]ص ٞ ٫ ٣ؾ٣ٟ أف ٱٕي   ض ٚع

 : أٌف ٦ذ٧ٌ٤ٕٲػ٫ 98-97]ص «ا٧٣ٮا٣ٲػة»ذ٠ؿ ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٰٚ ا١٣ٺـ ٤ٔػٯ  -

٪ ٮف ثػ٫ ٚػٰ رؤكس ا٣٪ؼػ٢  ٨٦ ا٣ٕجٲؽ ا٧٣ذك٤ ٧ٲ٨ ٧ٕ٤٣ةرة كا٧٤٘٣ةف وةركا ٱ٘ي

إمػةرة إ٣ػٯ  «ٱػة ٦ٮا٣ٲػة»ك٤ٔٯ قٰٞ ا٧٣ٲةقض كٱٞٮ٣ٮف ٚػٰ آػػؿ ٠ػ٢ٌ وػٮت: 

٧ٌٰ ث٭ؾا اٹق٥.  قةداد٭٥ض ٚكي

. ك٠ػةف ٦ػ٨ «وٮت»كٝؽ كرد ٰٚ ذ٣ٟ ٧٤٠ح  ٜي ػ ٌٞ ض ك٥٣ ٱ٪ذجػ٫ إ٣ٲ٭ػة ا٧٣ع

ا٣ٮاصت أف ٱٞٙ ٔ٪ؽ٬ةض كٱجػٲ٨ٌ ا٧٣ٞىػٮد ٦٪٭ػة. كا٣ْػة٬ؿ أٌف ا٧٣ٞىػٮد ٬٪ػة 

 .(6)٢ٌ ًؿب ٨٦ ا٣٘٪ةء وٮتا٣ٌؿب ٨٦ ا٣٘٪ةءض ٚإٌف ٠

  ثجٲذػػٲ٨ ٦ػػ٨ ٧ْ٩ػػ٫ض ٝة٦ػػخ أكاػػػؿ ٦98سٌػػ٢ى ا٧٣ؤ٣ٌػػٙ ٧٤٣ٮا٣ٲػػة ]ص -

 أمُؿ٧٬ة ٤ٔٯ إ٧٬ةؿ اٷٔؿاب: ا٣ك١ٮفض ك٧٬ة:

 ٱة ٨٦ ٗؽا كو٤ي٭٥ ٣ٰ أ٥ْٔى اٵكَػةرٍ 

 

 ٤ٝجٰ ثٞٯ ٔ٪ؽ٥٠ ٱٮـى ا٣٪ٮل أك َةرٍ  

 ا٣ؾم وػٲ ؿى اٷ٩كػةف ذا أَػٮارٍ ك ٹ 

 

 جػذ٥ي أ٩ػٮارٍ ٦ة أثىؿىٍت ٤ٞ٦ذػٰ ٦يػٍؾ ٗ 

 .«ك٠سٲؿان ٦ة ٱض٤ٕٮ٫٩ ٤٦عٮ٩ةنض كا٤٣ع٨ ٚٲ٫ ظك٨»ز٥ٌ ٝةؿ:  

ٜي ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ثٞٮ٣ػ٫:  ػ  ٞ ٜى ا٧٣ع كصػ٫ ا٤٣عػ٨ ٔ٪ػؽ٥٬ أٌف ٧٤٠ػح »كٝؽ ٤ٔ 

 .«  ٵ٩ٌ٭ة ٦ٌةؼ إ٣ٲ٫«أَٮارً »ٱضت أف د١ٮف  «أَٮار»

ٌٜٞ ٱٛذٞؿ إ٣ٯ اٹقذٲٕةب كاٷظ١ةـ  ٚٞؽ ٠ةف ٱ٪جٰ٘ أف  ٜي ا٧٣ع ٤ٝخ: د٤ٕٲ

                                                 

ض ٦ُجٕح ظ١ٮ٦ح ا١٣ٮٱخض 2:98ض 3دةج ا٣ٕؿكسض ا٣ـثٲؽمض دط ٔجؽ ا٤ٕ٣ٲ٥ ا٣ُعةكمض ط (6)

.5/711)وٮت( 
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ٔة٦ٌحض ز٥ٌ ٱجٲ٨ٌ ٦ٮًػٓ ذ٣ػٟ ٚػٰ ا٧٣سػةؿ  «ا٧٣ٮا٣ٲة»ٰٚ  «ا٤٣ع٨»ؿاد ثػٱجٲ٨ٌ ا٧٣

ككص٭٫. كا٧٣ٞىٮد ٨٦ ا٤٣ع٨ ٬٪ػة اٷػػٺؿ ثٞٮأػؽ ا٣ٕؿثٲٌػحض كٹقػٲ٧ٌة ٚػٰ 

زػ٥ٌ إٌف ا٤٣عػ٨ ٚػٰ ٦ٮا٣ٲػة َػة٬ؿ  إ٧٬ةؿ اٷٔؿابض أم ظؿ٠ػح أكاػػؿ ا٤١٣ػ٥.

٦ة ذ٠ؿق ا٣ضـااؿٌم ٠ةف ٰٚ آػؿ ٢ٌ٠ مُؿ ٨٦ أمُؿق اٵرثٕحض ك٥٣ ٱٞذىؿ ٤ٔٯ 

ٌٜٞض أم ٤ٔٯ ٧٤٠ح   ٰٚ ا٣نُؿ ا٣سة٣ر. «أَٮار»ا٧٣ع

  ٦ىػػؿ ظةن ٦ػػ٨ ٠ذػػةب )قػػجعح 3:-٠:2ػػةف ٧ٌ٦ػػة ٤ٞ٩ػػ٫ ا٧٣ؤ٣ ػػٙ ]ص -

ا٧٣ؿصةف( مة٬ؽان ٤ٔٯ ٚؿع ٨٦ ثعؿ ا٣كؿٱٓ ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح ٱ١ػٮف ٤ٔػٯ )٦ٛػة٨٤ٔ 

٤ي٨( ٍٕ  ٝٮؿي ا٣نةٔؿ: - ٦ٛذ٨٤ٕ ٚى

٢ٍ ٧ٕ٣ؿم وػؽؽ ا٣ٞةاػ٢ٍ   أصى

 

ػػػ٥ي ا٣جةَػػػ  ٜ  ك٬ي  ٢ٍ إ٩ٌػػػٟ ظػػػ

ٔيـم ٰٚ )قجعح ا٧٣ؿصػةف( إ٣ػٯ اثػ٨ ٦ضٲػؿ   ٔيـمى ٰٚ اٵو٢ ٧٠ة  ا٣ؾم 

ؿ ؼى ث٫ ز٧ٌح ثأ٫ٌ٩  ٔي ض كٝػؽ أردؼ ا٧٣ؤ٣ٌػٙ «٨٦ مػٕؿاء ا٣ؽ٦ٲػح»ا٣ج٘ؽادمض ا٣ؾم 

ض ك٬ٰ ٦ٌٛكؿة مةرظحض ٠أ٫ٌ٩ ٱنػٲؿ ث٭ػة إ٣ػٯ «اق٥ دةرٱغ»ثٕجةرة  «ا٣ؽ٦ٲح»٧٤٠ح 

 ٦ٮًٮع ٬ؾا ا١٣ذةب.

ٌٜٞ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ثٞٮ اث٨ ٦يضٲػؿ »كرد ٰٚ ٦ذ٨ ا٧٣ؼُٮط »٫٣: كٝؽ ٤ٜٔ  ا٧٣ع

كا٣ْة٬ؿ أف ا٣نٲغ َػة٬ؿان ا٣ضـااػؿٌم ٝػؽ ٩ٞػ٢ اٹقػ٥ ٔػ٨ قػجعح  «ا٣ج٘ؽادم

ػػطى ٦ٕ٪ػػٯ   ً ا٧٣ؿصػػةفض ك٣ػػ٥ ٱؿصػػٓ إ٣ػػٯ د٦ٲػػح ا٣ٞىػػؿ ٤٣جػػةػؿزم ٦ػػٓ أ٩ٌػػ٫ ك

اثػ٨ ٩ًعؿٱػؿ »ض ٚأمةر ثٲ٨ ٦ٕذؿًذٲ٨ أ٫ٌ٩ )اق٥ دةرٱغ(ض كا٣ىٮاب أ٫ٌ٩ «ا٣ؽ ٦ٲح»

مػٲغه ٩كػؿ ٧ٞ٣ػةف ٔ٪ػؽق »٣ػ٫ ا٣جػةػؿزمض ك٧ٌ٦ػة ٝة٣ػ٫: دؿص٥ ض كٝؽ «ا٣ج٘ؽادم

ض...ض دُٞؿ ٨٦ ٣كة٫٩ ا٣جػؾاءةض.. ٌٙ ق ك٠ي ًضت ثىؿي . كٝػؽ ذ٬ػت «ٚيؿىٱغض كٝؽ ظي

ٞ ٜ د٦ٲح ا٣ٞىؿ إ٣ٯ أ٫ٌ٩ اث٨ي ثعؿ ث٨ ا٣ج٘ؽادٌم....  .«٦ع

ٙى ا٣ػؾم أوػةب  ٌٜٞ دعٞٲٜ صٲٌؽض دٚٓ ث٫ ا٣ذعؿٱ كإذا ٠ةف ٰٚ ٠ٺـ ا٧٣ع

٧٣ُجٮٔحض كٚػٰ )قػجعح ا٧٣ؿصػةف(  ٚػإٌف ٚٲػ٫ ٦ػة ٹ اق٥ ا٣نةٔؿ ٰٚ ا٣٪كؼح ا

 ا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٲ٫ كإٝة٦ذ٫ ٤ٔٯ كص٭٫: ٱك٥ٌ٤ ث٫ض ٧ٌ٦ة ٱ٪جٰ٘



 467 (4-3) ءاٌاجلز (19)اجمللد  -جمل٘ جمنع اللغ٘ العسبٔ٘ بدمظل 

ك٬ػٮ »ا٣ك١ٮت ٨ٔ إمةرة ا٧٣ؤ٣ٌٙ إ٣ػٯ ٦ٮًػٮع ٠ذػةب )ا٣ؽ ٦ٲػح(:  -2

ٌٜٞ ٰٚ ا٣عةمٲح ثذٮًٲط ٦ٕ٪ٯ «اق٥ دةرٱغ ا٣ؽ٦ٲح!ض ك٬ػٮ ض كٝؽ ٔجٌؿ ٔ٪٫ ا٧٣ع

ٯ ًن ا٣ٮاصت  ٵٌف )د٦ٲػح ا٣ٞىػؿ( ٣ػٲف  ػٺؼي  -كٝجٮؿ  ق١ٮت داؿ  ٤ٔٯ ر

٠ذةثةن ٰٚ ا٣ذػةرٱغض ثػ٢ ٬ػٮ ٠ذػةب أدب كَجٞػةتض ٠ػةف ذٱػٺن ١٣ذػةب )ٱذٲ٧ػح 

ٔي٪ٰ ثذؿاص٥ ا٣نٕؿاء كاٵدثةء ٰٚ ٔىؿق.  ا٣ؽ٬ؿ(ض ك

ٌٜٞ ثةث٨ ٩عؿٱؿ ا٣ج٘ؽادٌم ٥٣ ٱج٤ٖ ظٌؽ ا١٣ٛةٱح  ٤ٚٲف ٚٲ٫ ٦ػة  -3 دٕؿٱٙ ا٧٣ع

أك ٤ٔٯ ١٦ة٩ذ٫ ٰٚ ا٣نػٕؿ كاٵدبض  ٱؽٌؿ ٤ٔٯ اق٫٧ض أك ٤ٔٯ ز٦ة٫٩ ا٣ؾم ٠ةف ٚٲ٫ض

ٌٞػٜ  ك٬ؾا ٨٦ أ٬ػ٥ٌ ٦ػة ٱ٪ج٘ػٰ أف ٱ١ػٮف ٚػٰ دؿص٧ذػ٫ كا٣ذٕؿٱػٙ ثػ٫. ١ٚػأٌف ا٧٣ع

اقذ٘٪ٯ ٨ٔ ا٣جعر كا٣٪ْؿ ث٧ة ٝة٫٣ ا٣جةػؿزم ٰٚ اثػ٨ ٩عؿٱػؿ ٚػٰ ٔجػةرة إ٩نػةاٲٌح 

ٜي ا٣ٞػةرئ إ٣ػٯ ٤َجذػ٫  ػ ٌٞ ٗى٪ػةء. ك٣ػٮ أصػةب ا٧٣ع ٌْح ثة٧٣جة٣٘ح ٣ٲف ٚٲ٭ة ٠جٲػؿ  ١٦ذ

ػؿ ثػ٨ ٩عؿٱػؿض أثػٮ ٣ٕؿؼ أٌف ا٣ن ٌٛ ػؿ ثػ٨ ٔجػؽاهلل ثػ٨ ٦ْ  ٛ ةٔؿ ٬ٮ ٦ع٧ٌؽ ث٨ ا٧٣ْ

ض مػةٔؿ ٦نػ٭ٮر ٩ػؽٱ٥ض وػةظت ٩سػؿ ك٦ٕػةف ثؽٱٕػح  ٌٰ ا٣عكٲ٨ ا٣ج٘ؽادٌم ا٣ًؼؿىٝػ

ٌٰ ٚٲ٫: ٹ ٱ١ةد ٱٮصؽ دٱٮا٩ػ٫  رث٧ٌػة دٌؿ  -كٗـؿ ٔؾب ك٦ؽح ك٬ضةء. كٝٮؿ ا٣ؾ٬ج

 .(7)566٬ض ككٚةد٫ ق٪ح٤ٔ488٬ٯ أٌف ٫٣ دٱٮا٩ةن ٦ٛٞٮدان. ٠ة٩خ كٹدد٫ ق٪ح 

ىالتمٔود:
ٌٞٞ٭ة ثذ٧٭ٲؽ ٱٌةرع ا٣ ٌٜٞ ٤٣ؿقة٣ح ا٣ذٰ ظ ؽراقحض ذ٠ؿ ٚػٰ أٌك٣ػ٫ ٦ٌ٭ؽ ا٧٣ع

دػٮؿى َؿٱٞػح ا٣ؼ٤ٲػ٢ ثػ٨ أظ٧ػؽ ا٣ٛؿا٬ٲػؽم ٚػٰ دع٤ٲػ٢ اٵكزاف  ذ٠ؿان ٔة٦ ة

ا٣ٕؿكًٲح ٚػٰ ا٣ٛةرقػٲحض كا٦ذػؽاد د٤ػٟ اٵكزاف ا٣ذػٰ اثذ١ؿ٬ػة ا٣ؼ٤ٲػ٢ إ٣ػٯ 

٥ٌ ذ٠ػؿى مػٲبةن ٦ػ٨ دػةرٱغ ا٣ذػأ٣ٲٙ ٚػٰ ا٤٣٘ةت ا٣ٛةرقٲح كا٣٭٪ؽٱػح كا٣ذؿ٠ٲٌػحض زػ

                                                 

ا٩ْؿ ٰٚ دؿص٧ذ٫ كمٕؿق: دةرٱغ اٷقٺـض ا٣ؾ٬جٰض دط د. ٧ٔؿ ٔجؽ ا٣كػٺـ ا٣ذػؽ٦ؿمض دار  (7)

  كا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةتض 46/86ض 4:1-41/499ض 5::2ض 2ثٲؿكتض ط - ا١٣ذةب ا٣ٕؿثٰ

ثٲػؿكتض  -ظ٧ؽ اٵر٩ةؤكط كدؿ٠ٰ ٦ىػُٛٯض دار إظٲػةء ا٣ذػؿاث ا٣ٕؿثػٰ ا٣ىٛؽمض دط أ

 .38-6/36ض 3111ض 2ط



 468 د. عبد الياصس عشاف -إمتاو األىص يف عسّض الفسض 

ٙى ٚٲ٫ ٝؽٱ٧ةنض كثٲػةف ثٕػي ٦ػة ٠ػةف ٦ػ٨  ي٣  ٔؿكض ا٣ٛؿسض ٦ٓ ثٲةف ثٕي ٦ة أ

ػٺؼ ٰٚ و٤ح ٔؿكض ا٣ٛؿس ثٕؿكض ا٣ٕؿب  ز٥ٌ ا٩ذ٢ٞ إ٣ػٯ ٔػؿض ٦ػةدٌة 

ا٣ؿقة٣ح ٔؿًةن ٦ٮصـان ٠ةف ٱ٘ؾكق أظٲة٩ةن ثنٰء ٨٦ آراء ا٧٣عؽزٲ٨ ا٣ذٰ دٌػٰء 

ٌٜٞ أك ٱٞػٌؽرق دٞػؽٱؿان.  ثٕي ٦ة ٠ةف ٰٚ ا٣ؿقة٣ح أك دؤٱٌؽقض ٧٠ة ٱجؽك ذ٣ٟ ٧٤٣ع

ٜي ذ٣ٟ ثجٲةف ا٣جعٮر ا٣ٞةرقٲٌح. ظذٌٯ إذا ا٩ذ٭ٯ ٦ػ٨ ذ٣ػٟ ا٩ذٞػ٢  ٌٞ ٌٛٯ ا٧٣ع ز٥ٌ ٝ

إ٣ٯ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ا٧٣ؤ٣ٌػٙ ا٣نػٲغ َػة٬ؿ ا٣ضـااػؿٌم: أوػ٫٤ ك٩نػأد٫ض ك٧٤ٔػ٫ 

 ك٫٤٧ٔض كأػٺ٫ٝ كٔةداد٫ض كٗؿٱت ٔةداد٫ض كدآ٣ٲ٫ٛ كدعٞٲٞةد٫.

٤ٔٯ ٦ة ٚٲػ٫ ٦ػ٨ ٚٮااػؽ كإًػةءات صٲػؽةض ٣ػ٥ ٱكػ٥٤ ٦ػ٨ ض ك٬ؾا ا٣ذ٧٭ٲؽ

 ا٧٣ٺظْةت. ك٨٦ ذ٣ٟ:

٦ؼة٣ٛح ا٧٣٪٭ش ا٧٣ٕؿكؼ ٰٚ قٲةٝح ثٕي ٦ػة ٠ػةف ٚٲػ٫ض ٦ػ٨ دٞػؽٱ٥  -2

ٌٞػٜض كثٲػةف ٦ػة  ةد٫ ٤ٔٯ ا١٣ٺـ ٤ٔػٯ ا٣ػ٪ٌه ا٧٣ع  ٛ ٙ  ك٦ؤ٣ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ا٧٣ؤ٣

 ٌٞ ٌٜٞ ذ٣ٟ ظٲ٨ ٌٝؽـ ا١٣ٺـى ٤ٔٯ ا٣ؿقة٣ح ا٣ذٰ ظ  ٞ٭ة. ٚٲ٫  إذ ػؿـ ا٧٣ع

يػػ٫  -3 ػ٤يػػٮ  ٠ػػٺـ ا٣جةظػػر ٤ٔػػٯ ا٣ؿقػػة٣ح ٦ػػ٨ د٪ػػةكؿ ثٕػػي ٦ػػة ٱ٪ج٘ػػٰ د٪ةك٣

٠ة٧٣ىةدر كا٧٣٪٭ش. ث٢ ٠ةف ٤ٔٯ ا٣جةظر ٝج٢ ذ٣ٟ أف ٱ٪ج ٫ى ٤ٔٯ ٦ة ٠ةف ٰٚ ٔ٪ػٮاف 

ًٰ ا٣ؿقة٣ذٲ٨ )د٧٭ٲؽ ا٣ٕػؿكض إ٣ػٯ  ٌٰ ا٣ؾم ٥ًٌ ٔ٪ٮا٩ ا٣ؿقة٣ح ثٲ٨ ا٣٘ٺؼ ا٣ؼةرص

ٛؿس( ٦ٕةنض كثٲ٨ وؽر ا٣ؿقػة٣ح ا٣ػؾم ٨ٚ  ا٣ٕؿكض( ك)إد٧ةـ اٵ٩ف ٰٚ ٔؿكض ا٣

٠ةف ٚٲ٫ )إد٧ةـ اٵ٩ف ثٕؿكض ا٣ٛؿس(  ٨٦ اػذٺؼ ٱكٲؿ. ٚ٭ػ٢ ٠ػةف كراء د٘ٲٲػؿ 

 ل ٨٦ ا٣ُةثٓض أك ظةصح َجةٔٲٌح؟.ا٣ٕ٪ٮاف ٰٚ ا٣٘ٺؼ ٬ٮن 

اٚذٞػػةري ا١٣ػػٺـ ٤ٔػػٯ َػػة٬ؿ ا٣ضـااػػؿٌم ك٦ؤ٣ٛةدػػ٫ إ٣ػػٯ اٹقػػذٲٕةب  -4

 كاٷظ١ةـ. ك٨٦ اٵ٦س٤ح ا٣ؽا٣ٌح ٤ٔٯ ذ٣ٟ:

ٙ  َة٬ؿ ا٣ضـااؿٌم ٨٦ ثٲػةف اػذٲػةرق ٌٔػٮان ٚػٰ  - ػ٤ٮ  ا٣ذٕؿٱٙ ثة٧٣ؤ٣

ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ ثؽ٦نٜ. كاٷمةرةي إ٣ٯ ذ٣ٟ ظكػ٨. كإمػةرةي ا٧٤١٣ػح 
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وػٮرة ا٣نػٲغ َػة٬ؿو ٚػٰ »  :5ا٣ذٰ كٕٝخ دعػخ ا٣ىػٮرة ا٣نؼىػٲٌح ]ص

= ٹ د٘٪ٰ ٨ٔ ذ٣ٟ. ٤ٔػٯ أٌف د٤ػٟ  «١٦ذت أ٦ٲ٨ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ثؽ٦نٜ

ىٮرة ػ٤خ ٧ٌ٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔٯ ٠ٮف ا٣نٲغ َػة٬ؿ ا٣ضـااػؿٌم ٚػٰ ١٦ذػت أ٦ػٲ٨ ا٣

 ا٧٣ض٧ٓض أك ٱنٲؿ إ٣ٲ٫!.

ؿاد ٠ٺـ ا٣جةظر ٤ٔٯ ٦ؤ٣ٌٛةت ا٣ضـااؿٌم ٰٚ ثٲػةف ظة٣٭ػة ٦ػ٨  - ٌَ ٔؽـي ا

 ظٲر ا٧٣ٮًٮعيض أك ٨٦ ظٲر ٠ة٩خ ٦ُجٮٔح أك ٦ؼُٮَح أك ٦ٛٞٮدة. 

ةت ا٣ضـااؿٌم ٨٦ ثٕي د٤ػٟ - ا٧٣ؤ٣ٌٛػةت. ك٦٪٭ػة:  ػ٤يٮ  ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ٦ؤ٣ٛ 

ٌٞٞ٭ػة أ. ٔػؽ٩ةف ٧ٔػؿ ا٣ؼُٲػتض  رقة٣ح )ظؽٱٞح اٵذ٬ةف ٰٚ ظٞٲٞح ا٣جٲةف( ا٣ذٰ ظ

)دٞؿٱػت ا٧٣ضػةز  . كرقة٣ح:311كوؽرت ٨ٔ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ثؽ٦نٜ ٔةـ 

ٌٞٞح أ. ٔؽ٩ةف ٧ٔؿ ا٣ؼُٲت ٰٚ ٦ض٤ح ا٣ذػؿاث  إ٣ٯ ٦كةا٢ ا٧٣ضةز( ا٣ذٰ ٩نؿ٬ة ٦ع

( ا٣ػؾم ٩ػٌه ٤ٔٲػ٫  ةب.ك٠ذ3118ض 219ا٣ٕؿثٰ ثؽ٦نٜض ع  ٌٍ )دسٞٲٙ ق٧ؿ ا٣ؼ

ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٰٚ رقة٣ح )إد٧ةـ اٵ٩ف ٰٚ ٔؿكض ا٣ٛؿس(ض كػ٤خ ٦ػ٨ ذ٠ػؿق ٦ْػةف  

دؿص٧ح ا٧٣ؤ٣ٌٙ. كذ٠ػؿي ا٣جةظػر ٣٭ػؾا ا١٣ذػةب ٚػٰ ٦ٮًػٓ ثٲػةف ٦ػةدٌة ا٣ؿقػة٣ح 

 دق ٰٚ ٦ٮ٫ًٕ ا٧٣٪ةقت ٨٦ ا٣ذ٧٭ٲؽ.  ٹ ٱ٘٪ٰ ٨ٔ قؿ27]ص

ٚػٰ ٬ػؾق ا٣ؽراقػح ٦ػ٨ آراء  كٝٮع ثٕي ٦ة ٹ ٱعك٨ اٹ٧َب٪ةف إ٣ٲ٫ -5

ٌٜٞ ٧ٌ٦ة ٰٚ ا٣ؿقة٣ح كا٩ذ٭ػٯ إ٣ٲ٭ػة ٔػ٨  كأظ١ةـ ٹ دسجخ ٤٣٪ٞؽض اقذ٪ذض٭ة ا٧٣ع

   ٗٲؿ د٤جٌر كدؽثٌؿ كاقذٲٕةب.

 ك٬ؾق أ٦س٤ح ثؽت ٣ٰ ٨٦ ذ٣ٟ:

ٜي ٰٚ ا٣ذ٧٭ٲؽ ]ص -  ٞ   مٲبةن ٨٦ اػذٺؼ ا٣ؿأم ٚٲ٧ة ٠ةف :-9ذ٠ؿ ا٧٣ع

ػؿ  ثػؾ٣ٟ ٱػؿل ٠جٲػؿ ٤ٔٲ٫ ٔؿكض ا٣ٛؿس ٨٦ دأز ؿ ثٕؿكض ا٣ٕؿبض ٦ة  ثٲ٨ ٦ٞي

دأز ؿ ٔؿكض ا٣ٛؿس ٦٪ؾ ا٣٪نأة اٵك٣ٯ ثٕؿكض ا٣ٕػؿبض ك٦عة٠ػةة أكزا٩٭ػ٥ض 

كأػؾ ٦ى٤ُعةد٭٥ض ك٬ٮ ٦ة ٱ١ةد ٱ١ٮف إص٧ةٔةنض ٥٣ ٱ٪١ؿق ٧٠ة ٩ٞػ٢ ا٣جةظػر 



 :46 د. عبد الياصس عشاف -إمتاو األىص يف عسّض الفسض 

ز٧ٌح إٌٹ ا٣جٲؿك٩ٰ ٰٚ ٠ذةث٫ )دعٞٲٜ ٦ة ٤٣٭٪ؽ ٦ػ٨ ٦ٞٮ٣ػح ٦ٞجٮ٣ػح ٚػٰ ا٣ٕٞػ٢ أك 

ٰٚ ٩كجح ٥٤ٔ ا٣ٕؿكض إ٣ٯ ا٣ؼ٤ٲ٢ ثػ٨ أظ٧ػؽض كثٲ٨ ٦٪١ؿو ٱ٨ُٕ  -٦ؿذك٣ح(  

كٱؿل أٌف ا٣ٕؿب اٝذجكٮا ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ ٨٦ اٵٝٮاـ اٳرٱٌحض ز٥ٌ ٧ْ٩ٮا ٤ٔٲػ٫ ٦جػةدئ 

ٔؿكً٭٥ض كأٌف ٔؿكض ا٣ٕؿب ٣ٲكػخ ا٣ذػٰ راصػخ ٚػٰ ثػٺد ا٣ٛػؿسض كأٌف 

ٰ أ٣ٛةّ٭ػةض ٹ ٚػٰ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ذٰ اقذؼؽ٦٭ة ا٣ٛػؿس ٚػٰ ذ٣ػٟ ٔؿثٲٌػح ٚػ

 ثأٌف ا٣جٲؿك٩ٰ ٱذج٪ٌةق. ٰٚ ذ٣ٟ أوٮ٣٭ةض ٦ٕذؽ ا

ٜي ذ٣ػػٟ راثُػػةن ٱىػػ٫٤ ثػػة١٣ٺـ ٤ٔػػٯ رقػػة٣ح َػػة٬ؿ  ػػ ٌٞ كٝػػؽ دؼػػؾ ا٧٣ع

كٝؽ دٕٚخ اٹ٣ذجةقةت » : :ا٣ضـااؿمض إذ رآق دإٚةن ٫٣ إ٣ٯ دأ٣ٲٛ٭ةض ٚٞةؿ ]ص

يزٲؿت ظٮؿ ٬ؾق ا٧٣كأ٣ح ثة٣نٲغ َة٬ؿ ا٣ضـااؿم ٣ذػأ٣ٲٙ ٬ػؾق ا٣ؿقػة٣ح  ا٣ذٰ أ

 .«ا٣ذٰ د١نٙ ا٤٣ جف ٨ٔ ٔؿكض ا٣ٛؿس

ػة٬ؾا ٔ٪ؽ ا٣ذعٞٲٜ ٹ ٱىٌط  ٤ٚٲف ٰٚ ا٣ؿقة٣ح ٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ٩ك   ى 

أك إمةرةض كا٧٣ؤ٣ٌٙ ٥٣ ٱذُػٌؿؽ إ٣ػٯ مػٰء ٣ػ٫ وػ٤ح ث٭ػؾق ا٣ٌٞػٲٌح. ٤ٔػٯ أٌف 

ا٣نٮا٬ؽ ا٣ؽا٣ٌح ٤ٔٯ ٔٺٝح ا٣ذأزٲؿ ثػٲ٨ ا٣ٕؿكًػٲ٨ ٚػٰ ٬ػؾق ا٣ؿقػة٣ح ّػة٬ؿة 

 دن٭ؽ ثؿأم ا٧٣ؤ٣ٌٙ كدؤٱٌؽق.

ٜي   ٞ ٧ٌ٦ة ٩يًكتى إ٣ٯ ا٣جٲؿك٩ٰ. ك٣ػٮ ٩٭ػي  كإ٣ٯ ذ٣ٟ ٠ةف ٨٦ ا٣ٮاصت ا٣ذع

ٰى ٰٚ ٠ذةث٫ ثٕؿكض ا٣٭٪ؽ ا٣ذٰ ظةكؿ أف  ٪ ٔي ٜي ٣ؾ٣ٟ ٣ٕؿؼ أٌف ا٣جٲؿك٩ٰ  ٌٞ ا٧٣ع

ع٭ة ٰٚ ًٮء ٔؿكض ا٣ٕؿبض ك٥٣ ٱذُػٌؿؽ إ٣ػٯ ٔٺٝػح ٔػؿكض  ًٌ ٱجٲٌ٪٭ة كٱٮ

ا٣ٛؿس ثٕؿكض ا٣ٕؿب ا٣جذٌح ٰٚ ٩ه  أك إمةرةض كأ٫ٌ٩ أمةر إ٣ٯ اظذ٧ػةؿ إٚػةدة 

كإ٧ٌ٩ػة ٌَٮ٣ػخي ٚػٰ ا٣ع١ةٱػحض »:(8)٨ ٔؿكض ا٣٭٪ؽض إذ ٝػةؿا٣ؼ٤ٲ٢ ث٨ أظ٧ؽ ٦

ػؿىؼ أٌف ا٣ؼ٤ٲػ٢ ثػ٨  كإٍف ٩ـرت ٔةاؽد٭ة ٣ٲنػة٬ؽ اصذ٧ػةع ا٣ؼٛػةؼض...ض ك٣ٲٕي

                                                 

ض ا٣جٲؿك٩ػٰض دااػؿة ا٧٣ٕػةرؼ دعٞٲٜ ٦ػة ٤٣٭٪ػؽ ٦ػ٨ ٦ٞٮ٣ػح ٦ٞجٮ٣ػح ٚػٰ ا٣ٕٞػ٢ أك ٦ؿذك٣ػح (8)

 .226ض 2:69ا٣٭٪ؽض  -ظٲؽر آثةد ا٣ؽ٨٠  -ا٣ٕس٧ة٩ٲح 
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أظ٧ؽ ٠ةف ٦ٮٌٚٞةن ٰٚ اٹٝذٌةثةتض كإف ٠ةف ١٧٦٪ػةن أف ٱ١ػٮف قػ٧ٓ أٌف ٤٣٭٪ػؽ 

 .«٦ٮازٱ٨ ٰٚ اٵمٕةر ٧٠ة ٨ّ  ث٫ ثٕيي ا٣٪ةس

ٌَػٺع ك٬ؾا ا٣٪ه  ٦ػ٨ ٠ػٺـ ا٣جٲؿك ٌٰ داؿ  ٤ٔػٯ أ٩ٌػ٫ ٝػؽ رى دٞػؽٱؿان إ١٦ػةفى ا ٩ػ

ا٣ؼ٤ٲ٢ ث٨ أظ٧ؽ ٤ٔٯ ٔؿكض ا٣٭٪ؽض كإٚةدد٫ ٦٪٭ةض دكف أف ٱج٤ٖ ٰٚ ذ٣ػٟ ا٣ػؿأم 

أك ا٣ذٞؽٱؿ ظؽ  ا٣ُٞٓ كا٣ٲٞٲ٨. ك٧ٌ٦ة ٱؤٱٌؽ ذ٣ٟ ٦ػ٨ ٠ػٺـ ا٣جٲؿك٩ػٰ كٍقػ٥ي ا٣ػؿأم 

٫ ٚػٰ قػٲة٫ٝض ثة٨ٌْ٣. ك٨٦ زى٥  ٱضػت أف ٱيػؾ٠ىؿ رأٱيػ «ثٕي ا٣٪ةس»ا٣ؾم ٔـاق إ٣ٯ 

 ٦ٞٲ ؽان ثؽرصح اٹظذ٧ةؿض كأٌٹ ٱيع٧ ٢ى ٦ة ٹ ٱؽٌؿ ٤ٔٲ٫ض كٹ ٱٞذٌٲ٫ ٠ٺ٫٦.

ٌٜٞ ٰٚ أز٪ةء ٔؿض ٦ةدٌة ا٣ؿقة٣ح ]ص -   ٤ٔٯ أٌف ا٧٣ؤ٣ٌػٙ ٩26ٌه ا٧٣ع

 ردٌ ثعؿم ا٣ٛؿٱؽ كا٧ٕ٣ٲؽ إ٣ٯ ا٣٭ـج.

ى٫يض ك٥٣ ٱذأ٦ٌػ٢ً ا١٣ػٺـ  ك٬ؾا ٔ٪ؽ ا٣ذعٞٲٜ ٝٮؿ ٨٦ دةثٓ ا٣٪ٌه ٤ٔٯ ٦ة مةث

٫٧ًٞ ٤ٔٯ كص٭٫. ذ٣ٟ أٌف ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٩ٌه ]صك٣ ٩ػٮع  «ا٣ٛؿٱؽ»  ٤ٔٯ أٌف :٥8 ٱي

ٌُٓ ا٧٣سةؿ دُٞٲٕػةن ٔؿكًػٲ ة٨٦ ا٣٭ـج ٔ٪ؽ ا٣ٛؿسض ك٦س٢ٌ  ٱٮاٚػٜ ذ٣ػٟ  ٫٣ض كٝ

كٝػؽ ص٤ٕػٮا كز٩ػ٫  ض«ا٧ٕ٣ٲػؽ»ك٠ػؾ٣ٟ » :ض ٚٞةؿ«ا٧ٕ٣ٲؽ»كٱ٪ةقج٫  ز٥ٌ أرد٫ٚ ثػ

٨٤ٍٕ(ض ك٦سة٫٣:  )٦كذٕٛٺد٨ ٦كذٕٛٺد٨ ٚى

ت  ا٣ػ. ػ٧ٕ٪ ٯ كظػ. ػؽمٱة ٝٮـ. أ٩ة ا  ٣ى 

 

 ٦ة ٔ٪ؽ. ٥٠ ٨٦ى ا٣ػ. ػ٭ٮل ٦ة ٔ٪ػ. ػؽم 

ٍٓ  .٦ٛػػةٔٲ٨٤ ٦ٕٛػػٮؿ.   ٦ٛػػةٔٲ٨٤. ٚىػػ

 

  ٍٓ  «٦ٕٛػػٮؿ. ٦ٛػػة٨٤ٔ. ٦ٛػػةٔٲ٨٤. ٚىػػ

ك٬ؾا ا١٣ٺـ ثكٲة٫ٝض كدُٞٲٓ ا٣جٲخ ا٧٣سػةؿ ٧٠ػة كرد ٚػٰ اٵوػ٢ = داؿ   

 ٬ؾا ٨٦ كص٭ٲ٨٦:٨ ا٣٭ـج. ٨ٌ١٣ ا٣ذأ٢ٌ٦ كا٣ذعٞٲٜ ٱ٪ٛٲةف  «ا٧ٕ٣ٲؽ»٤ٔٯ أٌف 

كٝؽ ٩ػٌه ا٧٣ؤ٣ٌػٙ ٤ٔػٯ أٌف كز٩ػ٫ ض ٨٦ ا٣٭ـج «ا٧ٕ٣ٲؽ»٠ٲٙ ٱ١ٮف  -2

)٨٤ٍٕ  ض ك٬ٮ كزف ٦٪جخ  ا٣ى٤ح ثة٣٭ـج؟!. )٦كذٕٛٺد٨ ٦كذٕٛٺد٨ ٚى

ٓي  -3 ٤ٔٯ كص٭٫ ا٣ىػعٲط ٧٠ػة  ا٣ؾم قة٫ٝ ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٧ٕ٤٣ٲؽ ا٧٣سةؿ دُٞٲ

ٌٞػٜض ٹ ٤ٔٯ ٦ة ٠ةف ٤ٔٲ٫ ٨٦ ػُػأ ٚػٰ اٵوػ٢ دةثٕػ٫ ٤ٔٲػ٫ ض ذ٠ؿت آ٩ٛةن  ا٧٣ع

 ٱؤ٠ٌؽ و٤ذ٫ ثة٣ٮزف ا٣ؾم ٩ٌه ٤ٔٲ٫ ا٧٣ؤ٣ٌٙض كٱُٞٓ و٤ذى٫ ثة٣٭ـج.
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ٌٜٞ ٰٚ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ٦ٮًٮع ا٣ؿقػة٣ح ]ص -   إ٣ػٯ ا٧٣ؤ٣ٌػٙ ٩27كت ا٧٣ع

دعٌؽث ٨ٔ اثذػؽاع ا٣٭٪ػؽ ٧٤٣س٪ػٮٌمض كادٌجػةع ا٧٣ذٞػٌؽ٦ٲ٨ ٦ػ٨ »َة٬ؿ ا٣ضـااؿٌم أ٫ٌ٩ 

 .«تا٣ٕؿب ٣٭ة ٰٚ ذ٣ٟض ٝةوؿٱ٨ اقذؼؽا٦٭٥ ٫٣ ٤ٔٯ ا٣ؿصـ ٚعك

 ك٬ؾا ا١٣ٺـ ٹ ٱيك٤ ٥ ث٫ ٨٦ كص٭ٲ٫:

ة -2 أك إمةرةن أٌف ا٧٣س٪ػٮم  اثذػؽاع ٬٪ػؽم   ثػ٢ ٣ػ٥  ٥٣ ٱؾ٠ؿ ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٩ى 

  ٠ٺ٦ةن 3:ٱؾ٠ؿ ٬ٮ ٩ٛك٫ مٲبةن ٨ٔ ا٧٣س٪ٮٌم ٰٚ ٔؿكض ا٣٭٪ؽض ١٣٪٫ٌ ٢ٞ٩ ]ص

جعح ا٧٣ؿصةف( صةء ٚٲ٫:  ك٬ؾا ا٣ٛؿع ٨٦ ا٣كؿٱٓ صةء ٰٚ ا٣٭٪ؽٱٌح »ٳزاد ٰٚ )قي

 .«كٱ٪٧ْٮف ا٧٣س٪ٮٌم ٰٚ ٬ؾا ا٣ٮزفض «صٮثةاٰ»ض كٱك٧ ٮ٫٩ أٱٌةن 

ْى٥ ٤ٔٯ ٚؿع ٨٦ ثعؿ ا٣كػؿٱٓ  ك٬ؾا ا٣٪ٌه ٱؽٌؿ ٤ٔٯ أٌف ا٧٣س٪ٮٌم ٰٚ ا٣٭٪ؽ ٱي٪

   كٹ ٱؽٌؿض ك٣ٮ إمةرةض ٤ٔٯ أ٫ٌ٩ اثذؽاع ٬٪ؽٌم.«صٮثةاٰ»٦ٕٲ٨ٌض ٱك٧ ٮ٫٩ 

ض ك٬ػٮ «ا٧٣ذٞػٌؽ٦ٲ٨»دٕٞٲت ا٧٣ؤ٣ٌٙ ا٣ؾم ٩ه  ٚٲػ٫ ٤ٔػٯ اقػذ٧ٕةؿ  -3

ٱٕ٪ٰ ا٣ٕؿب ا٧٣ذٌٞؽ٦ٲ٨ض ٧٤٣س٪ٮٌم  كاٝذىةر٥٬ ٤ٔٯ ثعؿ ا٣ؿصـ ٚٲ٫ ٚٲ٧ػة ٔسػؿ 

ٹ ٱؽٌؿ ٤ٔٯ ادٌجةع ا٧٣ذٌٞؽ٦ٲ٨ ٨٦ ا٣ٕؿب ٵ٢٬ ا٣٭٪ػؽض كد٤ٞٲػؽ٥٬ ٚٲػ٫.  -٤ٔٲ٫ 

ٰي ٦ة ٝؽ ٱيذٮ٬ ٥ ٨٦ ٠ٺـ آزاد ٦ػ٨ اثذػؽاع أ٬ػ٢  كرث٧ٌة ٠ةف كراء ٬ؾا ا٣ذٕٞٲت ٩ٛ

ةؿ ا٧٣س٪ٮٌم ٔ٪ؽ ا٣ٕػؿب د٪جٲ٭ػةن ٱُٞػٓ ا٣٭٪ؽ ٧٤٣س٪ٮٌمض كا٣ذ٪جٲ٫ي ٤ٔٯ ٝؽـ اقذ٧ٕ

 و٤ح ادٌجةع أ٢٬ ا٣٭٪ؽ ٰٚ ذ٣ٟ.

ٌٜٞ ٰٚ آػؿ ٔؿض ٦ةدٌة ا٣ؿقة٣ح ]ص -  ض ٦نٲؿان إ٣ٯ مػٰء ٩28ٌه ا٧٣ع

ٝؽ ذٱ ٤ًخ اٵ٦س٤حي ٢٠  صـاٲٌح أدٯ ٤ٔٲ٭ة ٦ػ٨ ٦جذػؽأ »٨٦ ٦٪٭ش ا٧٣ؤ٣ٌٙض ٤ٔٯ أٍف 

 .«ا٣ؿقة٣ح إ٣ٯ ٦٪ذ٭ة٬ة

. كٝػؽ ٩جٌ٭ػخ ٝػجٺن  ك٬ؾا إَٺؽ ٹ ٱىٌطض كا٣ىعٲط أ٫ٌ٩ ٌٰ ٗة٣ت أك أ٤ٗجػ

 ٤ٔٯ مٰء ٧ٌ٦ة ػة٣ٙ ٚٲ٫ ا٧٣ؤ٣ٌٙ ذ٣ٟ. 

ى
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ىالْٔارس:
ٜي ٬ؾق ا٣ؿقة٣حى ٚ٭ؿقحي ٦ة ٌٝؽر ا٣عةصػحى إ٣ػٯ ٚ٭ؿقػذ٫   ٞ ك٧ٌ٦ة ػؽـ ث٫ ا٧٣ع

أ٦س٤ح مٕؿٱٌح ك٦ى٤ُعةت ٔؿكًٲٌح كأٔػٺـ. ثٲػؽ أ٩ٌػ٫ ك ٨٦ ٦ةدٌد٭ة ٨٦ مٮا٬ؽ

 ا٣ؽا٣ٌح ٤ٔٯ ذ٣ٟ: ك٨٦ اٵ٦س٤ح .٥٣ ٱيٮًؼ ٤ٔٯ ا٣٘ةٱح ٰٚ ذ٣ٟ

ا٣ػٮارد ٦ٛػؿدان أك ص٧ٕػةن ٚػٰ  «ا٧٣ىؿاع»ا٤ٛ٘٣ح ٨ٔ ٚ٭ؿقح ٦ى٤ُط  -2

 ٗٲؿ ٦ٮًٓ ٨٦ ا٣ؿقة٣ح.

ٚػػٰ ٚ٭ػػؿس ا٧٣ىػػ٤ُعةت ٦ػػة ثػػٲ٨  «ا٧٣كػػذـاد»قػػؿد ٦ىػػ٤ُط  -3

٫ أف ٱ١ٮف ٝج٤٭٧ة ٦ٕةن.«ا٧٣كٌؽس اٵػؿب»ض ك«ا٧٣كٌؽس»٦ى٤ُعٰ   ٞ  . كظ

ػؿب ٔؽـ اقذٲٕةب ٦ٮآً كركد ثٕي ٦ة ٚي٭ًؿسض ٠ -4  ٌ ٧ى٤ُعٰ ا٣

ٜى أف ٱؾ٠ؿ أظػؽ ٦ٮاًػٓ كركد٧٬ػة )ص  ٞ (  95كا٣ٕؿكض ا٤٣ؾٱ٨ ٚةت ا٧٣ع

ٜي ٔػ٨ ٦ٮًػٓ كركدق ا٣سػة٩ٰ ٚػٰ   ٞ كاق٥ ا٣نةٔؿ ا٣ج٭ةء ز٬ٲؿ ا٣ؾم ٢ٛٗ ا٧٣ع

 (.97ا٣ؿقة٣ح )ص

كآػؿي ٦ة ٱ٪جٰ٘ ا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٲ٫ أمٲةءي ٨٦ ا٣ؼُػأ ا٤٣٘ػٮٌم كا٣٪عػٮٌم دكػ٤ٌ٤ىخ 

ٌٞػػٜض ٚػػٰ ًػػجٍ ا٣ػػ٪هٌ  كا٣عٮامػػٰ كا٣ذ٤ٕٲٞػػةت كا٣ؽراقػػحض  إ٣ػػٯ ٣٘ػػح ا٧٣ع

ٌٟ ٔ٪ػؽم ٚػٰ أٌف ثٕػي  أظىٲخ أ٦س٤ذ٭ة ٰٚ أزٱؽ ٨٦ ٔنؿٱ٨ ٦ٮًٕةن. كٹ م

ٮر ا٣ذُجٲٓ كٔؽكاق.  ذ٣ٟ ٨٦ صى

ك٬ؾق اٷمةرة د١ٛٲ٪ػٰ اٹقػذؽٹؿ كا٣ذ٧سٲػ٢ض ا٤٣ػؾٱ٨ ا٩ىػؿٚخي ٔ٪٭٧ػة 

ػنٲحى ا٣ُٮؿ كاٷ٦ٺؿض ثٕؽ ٦ة ا٦ذؽ  ا١٣ٺـ كَػةؿ. ٤ٔػٯ أٌف ذ٣ػٟ ٤٠ ػ٫ض ك٦ػة 

ٌٞػٜ ٦ػ٨  ٠ةف ٦س٫٤ ٧ٌ٦ة ٩جٌ٭خ ٤ٔٲ٫ض ٹ ٱ٧عٜ ٰٚ رأٱٰ ٦ة ثؽا ٚػٰ دعٞٲػٜ ا٧٣ع

 ض٤ٝٲػ٢و أك ٠سٲػؿ ضأ٦ةرات اٷظكةف كا٣ضٮدة. كرث٧ٌة ٠ةف ٔؾرق ٰٚ ثٕي ذ٣ػٟ

 أ٩ٌ٭ة دضؿثذ٫ اٵك٣ٯ ٰٚ ٬ؾا ا٣جةب.

*   *   * 
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 املصادر واملراجع
 

٥ ٦ع٧ػؽ ٩ٕػٲ .إد٧ةـ اٵ٩ف ٰٚ ٔػؿكض ا٣ٛػؿسض َػة٬ؿ ا٣ضـااػؿٌمض دػط -

 ـ.3127د٦نٜض  -ا٧٣ٲؽا٩ٰض ١٦ذجح دار ا٣ؽٌٝةؽ 

٤٦عٞح ثؿقػة٣ح د٧٭ٲػؽ إد٧ةـ اٵ٩ف ٰٚ ٔؿكض ا٣ٛؿسض َة٬ؿ ا٣ضـااؿٌمض  -

-2415٬د٦نػٜض  -ا٣ٕؿكض إ٣ٯ ٨ٌٚ ا٣ٕػؿكضض ٦ُجٕػح كٹٱػح قػٮرٱح 

 ـ.2997

ض ٦ُجٕػح ظ١ٮ٦ػح ٔجؽ ا٤ٕ٣ٲ٥ ا٣ُعةكم .ض دط5دةج ا٣ٕؿكسض ا٣ـثٲؽمض ج  -

 .ـ2:98ض 3ض طا١٣ٮٱخ

د. ٧ٔؿ ٔجؽ ا٣كػٺـ ا٣ذػؽ٦ؿمض دار ا١٣ذػةب  .دةرٱغ اٷقٺـض ا٣ؾ٬جٰض دط -

 .ـ5::2ض 2ثٲؿكتض ط -ا٣ٕؿثٰ 

دعٞٲٜ ٦ة ٤٣٭٪ؽ ٨٦ ٦ٞٮ٣ح ٦ٞجٮ٣ح ٰٚ ا٣ٕٞػ٢ أك ٦ؿذك٣ػحض ا٣جٲؿك٩ػٰض دااػؿة  -

 .ـ2:69ا٣٭٪ؽض  -ظٲؽر آثةد ا٣ؽ٨٠  -ا٧٣ٕةرؼ ا٣ٕس٧ة٩ٲح 

كط كدؿ٠ػٰ ٦ىػُٛٯض دار أظ٧ؽ اٵر٩ةؤ .ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةتض ا٣ىٛؽمض دط -

 .ـ3111ض 2ثٲؿكتض ط -إظٲةء ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ 

*   *   * 


