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الملف

 

 

 د. علي زيتىنأ. 

 أستاذ في الجامعة اللبنانية

 

 

 الداللةاإلعجاز القرآني وعلم 
في تمهيد الشهيد الثاني

 
 :تمهيد

د٫  ٘ز ث٘مد ٙٛ ث٘ثال قظ ل ٤حث ث٘ذ ١ج٦ٖ  ٬ض

ِث٢(  غج٫٠ ) ش٥٭ث ث٘ ضجح ث٘ خالٖ ٔ  ٟٜ شال٫ٜ  ثإل

)ث٘ض٥ٝ٭ث(، ٘ٝج ٬ٝغ٣ٙ ٤حث ثٕ٘ضجح ٜٟ عٝدر 

ؤ٠ووج ٘ؾ٥وو٧ت صجخ٬ة٭ووز ٜضضجدمووز دووح٥٘ج لٙٝج

 ٟٜ صضٍ٭ث٬ٟ  ضجخ٬خ ٜ ّٜد ث٘  ٩ٙ ؽالء ل ظجٌزثأل  إ

٭ز(  ىز ث٘مدد ٧ٙٚ ث٘ٙ ٩٘ )ل ص٧ٖ( ث ٙٛ ثأل )ل

خص٧صج أٞ ث٘ش٥٭ث ث٘غج٫٠ )ِث٢( ٔجٞ جث ٥١ٜؼ 

٦ثظـ ٫ٌ دقغ٣ لٟ ث٘ثال٘ز ٬دصٕر ٫ٌ ؽج٠خ أ٦ٖ 

ث٩٘ أشتٙز ث٘ٙىز ث٘مدد٭ز ث٘ض٫ ؼدفض٥ج ل٩ٙ 

٭ز  ٫٤ ع١جة ٬ثر:  ٭جس لث شؽز ع١جة ص٥ج د٧ث ٍ٠

م١وو٩(، ٦ع١جة٭ووز )ث٘قّ٭ّووزا )ثٍ٘ٙووؿا ث٘ٝ

ظمز(،  ٭ًا ث٧ٝ٘ث ٭ز )ث٘ض٧ِ ؾجذ(، ٦ع١جة ث٘ٝ

٦ٌوو٫ ؽج٠ووخ اخوود ث٘وو٩ إٜصووجْ ج٘ووٓ ث٘ٝوو٥١ؼ 
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دووج٘م٧ٙٚ ث٘ةجصووز دج٘ثال٘ووز ٦ثشووضةثث٥ٜج 

ٜث٧ٖ٘  لٟ  غ٣  ١جء دق ٫ٌ أع ِج  شضةثثٜج خال ث

ّجغ  شدل٫. ٠٦ ٕٛ ث٘ ص٣ٍ ث٘ق ٫٠ د٧ ١٘ص ثّ٘دا ث

٤ووحث ث٘ذقووظ ثألشجشووّ٭ز أخدووك: لٙووٛ ث٘ثال٘ووز 

ٟٜ ٭ث  ٥١ٝؼ  ث٘ض٥ٝ ٩٘ ث٘ صج٫٠ ث ٥١ٝؼ ث٘ٙ ث٘

ىز  شتٙز ث٘ٙ غج٫٠ ٦أ ش٥٭ث ث٘ ٝجص٫، ث٘ ث٘ذدثو

 ث٘مدد٭ز.

ث٘ثال٘وز ٌو٫ عهى انذالنةت يةا انبةش    -1

ث٘ىدح ث٘قث٬ظ، ٧ٜظ٧ق ٜؾ٧ٝلز ٜضٝج٬رر ٜضصٙز 

( ٦ث٘ص٭ٝ٭٧٘٧ؽ٭ج ٫٤Ls semantique: ث٘ص٭ٝج٠ض٫ )

(les semiologie ٦لٙوووٛ صقٙ٭وووٗ ث٘ةؽوووجح ،)

٘وو٩ ث٘مدد٭ووز ث٘ذدثوٝووجص٫، ٦ّ٘ووث صدؽٝووش ث

 ٟٜ ٧ٙٚ. ٦ ٤ح٢ ث٘م ١ج٦ٖ  ٬ثر صض ٍجس لث ٜؤ٘

٬ضؾج٦ذ ختثءر ث٘مث٬ث ٜٟ صٙٓ ث٘ضدؽٝجس ٬ّك 

٫ٌ ٘ذس ث٘ٝصؽٙـ ٦ثظؽدثد٣
(1)

، ٌال ٬ٕجت ٣ٍّ٬ 

أشجشّ٭جس ٤ح٬ٟ ث٘مٙٝ٭ٟ، ٬٦عؽد ث٩٘ دحٖ ؽ٧٥ت 

 ٔذ٭در ٜٟ أؽٗ ثشض٭مجد٥ج.

ص٭ٝج٠ض٭ٓ(  ٘ز )ث٘ ٙٛ ث٘ثال ى٧٪ »٦ل ٘ ٛٙ ل

٘ز ث٘ٙى ٫ٌ ث٘ثال قظ  ضرٚ فث٬ظ ٬ذ ض٫ ٬ٙ ٬ز ث٘ ٧

ٌ٭٥ووج فووث٦ت ث١٘فووجٚ ث٘ٙىوو٧٪، ٦ث٘مالِووجس 

«ث٘ٙى٬٧وووز
 (2)

ٜوووز الثشوووض١جتثل إ٘ووو٩ ث٘م .

٬ز شجس ث٘ٙى٧ ٫ٌ ث٘ثخث ش٭د٬ز  ث٘ص٧
 (3)

 ٞ٧ٕ ، ٌ٭

عٛ  ٬ز  ٜز ث٘ٙى٧ ؾحخ ث٘مال ٘ز ٘ ٫ٌ ث٘ثال عٗ  ثٍ٘

٘ص٭ىض٥ج
 (4)

. ٬٦ضمّث٨ ٤حث ث٘مٙٛ تخثشز ٜمج٫٠ 
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ثٍ٘ٝووودتثس ث٘ووو٩ تخثشوووز ٜموووج٫٠ ث٘ؾٝوووٗ 

 ٩ٙ ـجس ل ش٧ثء٦ث٧ٍٙٝ٘ فّث 
 (5)

ل٫  ٝج ٬دث ، د

صووالذٚ ث١٘قوو٧ ٦ث٘ثال٘ووز
 (6)

. ٦إجث أخت٠ووج أٞ 

٥١ٝؼ  ٣٠ ث٘ ١ج أ ِٙ ٛٙ ٤حث ث٘م ّز  صد فّ٭ ٠ةض

 ث٘ٙصج٫٠ ٫ٌ تخثشز ث٘ثال٘ز.

أٜج ٤ثي لٙٛ ث٘ثال٘ز ثٮخد )ث٘ص٭ٝ٭٧٘٧ؽ٫( 

 ٧٥ صج٠٭جس »ٌ ؾج٦ذر ٘ٙ شجس ث٘ٝض ص٧ن ث٘ٝٝجخ

٥ج «٧ِ٦٘ذض
 (7)

 ٛٙ ٤حث ث٘م ٜجتر  ٌئٞ  ٘ح٘ٓ  ٦ ،

مث٨ ث٘مال ٭د صض ٜز و ٩٘ ث٘مال ٬ز ث ٜز ث٘ٙى٧

شووجخثس ث٘صوو٭د، فدٔووجس ث٘ؾصووث، إث٘ٙى٬٧ووز: 

ث٘ٙذووجز، و٭د٤ووج
 (8)

. أّٜووج ٤ووثي ث٘ٝوو٥١ؼ 

ث٘ذدثوٝجص٫ ٧٥ٌ ثإلٜصجْ دثال٘ز ث٘ةؽجح ث٘ض٫ 

٬ث٤ج.  فث٢ صقث ى٧٪ ٦ فجٚ ث٘ٙ صضؽ٭ك ث١٘ ال ٬

 ٬شجخ٣ٔ ٫ٌ ج٘ٓ ث٘فدي ٦ذٜجٞ ث٘ةؽجح ٦ٜٕج٣٠.

 ٘وٛ ٬ٕوٟ ث٘مودحانذالنت وحضاسة انُض   -2

وددجء لٟ ٤ح٢ ث٘م٧ٙٚ
 (9)

، دٗ ل٩ٙ ث٘مٕس ٜٟ 

ٙز  ٜٟ ٜدف ٕد  ِش ٜذ ٫ٌ ٦ ٝج  شضى٧ٙث د٥ ٘ٓ ث ج

خؽجح »ـ٧٥خ ثّ٘داٞ ثٕ٘د٬ٛ. ٌج٘قٕٛ ث٘شدل٫ 

«هللا صمووج٩٘، أ٦ ٜووث٧ٖ٘ خؽجدوو٣
 (10)

. لٙوو٩ فووّث 

٭جر  ٝٗ ف صك ٘ٝؾ غج٫٠ ٬ض ش٥٭ث ث٘ ٭د ث٘ صمذ

ثإل٠صووجٞ ٦شوو٣ٔ٧ٙ ش٭جشووز ٦عّجٌووز ٦ثؽضٝجلووجل 

٘ ٩٘ ج ٧٤ ث صجتثل. ٦ ٙز ٦ثِض ٫ٌ ؽٝ ضثأ(  ٓ )ٜذ

ث٘شوو٥٭ث خذد٤ووج )خؽووجح هللا صمووج٩٘ أ٦ ٜووث٧ٖ٘ 

١ث ث١٘ ضثأ ل د٣(. ٦ث٘ٝذ ص٧٘٭٭ٟ قخؽج جر ٦ثأل
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«١ٜقصد ٫ٌ خذد٢ ت٦ٞ ث٘مٕس»ٜمجل 
 (11)

، ٬٦شٕٗ 

٤ووحث ٦ل٭ووجل ٜذٕوودثل دوورٞ ث٘قعووجخر ث٘مدد٭ووز 

ثإلشالٜ٭ز ٫٤ )فعجخر ث١٘ص ثّ٘دا٫٠(
 (12)

. ٔ٭ً 

ش٥٭ث ١ث ث٘ ٣ّ( ل ٙٛ ثٍ٘ ّثٜجس )ل فٛ ٜ  ال ٦أل

لٙووٛ ثألصوو٧ٖ ٦لٙووٛ »ث٘غووج٫٠ لٙٝووجٞ ٤ٝووج: 

غج٫٠  ٣ٙ، ٦ث٘ ص٣ ٦ت٘٭ ٭ز، إج ثأل٦ٖ ِجلث ث٘مدد

٦لٙٛ ث٣ٍّ٘ ٜصضّؽخ ف٧ٖ ٠ص «. ٜص٣ٕٙ ٦شذ٭٣ٙ

أشجش٫ ٦ف٭ث ٧٤ ث١٘ص ثّ٘دا٫٠. ٬٦م٫١ ج٘ٓ أٞ 

ث٘مدح ِث ث٠ؽ٧ّٙث ٜٟ أٞ ثٍٕ٘د ٘ىز ٦ث٘ٙىز 

ٌٕد، ٬ّضع٫ ٔٗ ٥١ٜٝج ثٮخد. ٬٦صضضذك ج٘ٓ أٞ 

٫ ٫ٌ ث٘ثال٘ز ٠ضجؽجل ٘قعجخر ٧ٕ٬ٞ ث٘ذقظ ث٘مدد

١٘ص ٘ٓ ث ج
 (13)

 ٚ٧ٙ ًٙ ث٘م شضّؽخ ٜةض ٘ح٪ ث . ث

ص٣ ف٧ٖ ٠ٍ ٭ز  ث٘مدد
 (14)

 ٟٜ غد  مٗ أٔ دٗ ٌ ، ال 

٥ج ٧ٙٚ ٦صٕجٜٙ ٙٓ ث٘م شٓ ص ِجٚ صٝج ف٭ٟ أ  ٓ٘ ج
 

(15)
٭ز  عجخر ث٘مدد ٧ٕٞ ث٘ق ذجل أٞ ص ٘٭س ود٬ ٦ .

٬جل  مال ٘ى٧ شالٜ٭ز ٌ ثإل
 (16)

صذز  ٧ٕٞ دج١٘ . ٦ث٘

ٟٔ ٣ صمج٩٘: إ٘٭٥ج ٌمٗ ٘ى٧٪ ٜدصٕر ل٩ٙ ٧ِ٘

٦ث٧ّٖ٘ درٞ ث٘قعوجخر ث٘مدد٭وز ٌموٗ  ٌ٭٧ٕٞ

ض٫  عجخر ث٘ ٙٓ ث٘ق ٜٟ ص ٤ج  ٝج ٬ّٝ٭ر ى٧٪ إ٠ ٘

صشّٕٗ أؽ٧دز ألشتٙز ٬ؽدف٥ج ثإل٠صجٞ، ٫ٌ ٜدفٙز 

ص٣ أ٦  ٭ُ فجؽج ٭ز صقّ ف٧ٖ ٔ٭ٍ ة٣،  ٜٟ صجخ٬

ؽ٧ت٢  ٥ثت ٦ ض٫ ص قث٬جس ث٘ ٥ز ث٘ض ٭ز ٧ٜثؽ ٔ٭ٍ

٭ز، أٚ  صجت٬ز أٚ عّجٌ ٠ش، أٚ ثِض ش٭ز ٔج ش٭ج

٦ث٠ؽالَ ث٘قعجخر ث٘مدد٭ز ثإلشالٜ٭ز  ثؽضٝجل٭ز.
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ٜٟ ث١٘ص ث٧ٝ٘ف٩ د٣ ث٩٘ ث٘دش٧ٖ ٬م٫١ أٞ ٤حث 

ث٘وو١ص ٤وو٧ ِوودثءر ٧ٙ٘ؽوو٧ت ٦صصووٝ٭ز ألشوو٭جة٣ 

ذك  ش٫ ص١ ٫٘ أشج فجٚ تال ٣٠ ٠ ص٣، أ٪ أ ٠٧ٕٜ٦ج

٣١ٜ ؽٝ٭ك ثأل٠فٝز ث٘ثال٘٭ز ش٭ٝج٠ض٭ٕ٭ز ٔج٠ش 

أٚ ددثوٝجص٭ووز أٚ شوو٭ٝ٭٧٘٧ؽ٭ز، ٦ٌوو٫ ٔووٗ 

٧٘٭ج ٔد٬صض٭ٍج ثألذ١ٜز. ٤٦حث ٜج ج٤ذش إ٘٭٣ ؽ

فث٬غج ف٭ٟ خأس أٞ ث٘ثالةٙ٭ز )ث٘ص٭ٝ٭٧٘٧ؽ٭ج( 

٫٤ لٙٛ ثإل٬ث٧٘٧٬ؽجس
 (17)

، دٝج ٬م٫١ أٞ تال٘ز 

ض٫  ٬ث٧٘٧٬ؽ٭ج ث٘ لٟ ثال صٙز  ٭د ١ٍٜ ٜز و أ٪ لال

 ص١ضف٥ٝج.

٭ز  شالٜ٭ز ث٘ٝذ١ ٭ز ثإل ٌز ث٘مدد ٜج ث٘غّج أ

ص٭ز  ؽز دةص٧ ٥ج ٜدصذ ٫٠، ٌئ٠ّ ١٘ص ثّ٘دا ٩ٙ ث ل

١٘ص ٍز ث ٝك ٦ـ٭ ٘ح٪ ٬ؾ ١٘ص ث ضثث٫٘٦  ٤حث ث ث٘

ث١ٍ٘م٫ إ٩٘ ٦ـ٭ٍز ث١٘ص ثإلدثثل٫ ٫ٌ ثلضذجخ 

 ٩٘ ٝج إ ٥ج. ٬٦ضؾج٦ذ٤ قث جثص ٬ز د ىز وج ث٘ٙ

ؾجذ ص٭ز ثإلل خج
 (18)

 ٣٠ ٩ٙ أ ص٣ ل ّثٜجل ٠ٍ ٜ ،

٬ز ثٕ٘ٝ ٩ٙ ضث٘دؤ ّجتخر ل ؽ٧ت ث٘ ٩٘ ث٧٘ ٙز ث ٝ

ش٭د٦خر  ٥ج  ض٫ صؽدف شتٙز ث٘ لٟ ثأل دز  ثإلؽج

١ٜذووك »ث٘ق٭ووجر. إجث ٔووجٞ ث٘وو١ص، أ٪ ٠ووص 

مج٫٘  شجغ، ٦ث٘ٝض شجغث١٘ ٠ ٗٔ  ٩ٙ «ل
 (19)

 ٫ٌ  .

ث٧ِ٘ش ٠ٍص٣، ٌئٞ ث١٘ص ثّ٘دا٫٠ ش٭شٕٗ شٙؽز 

ٜدؽم٭ز ٘ٙمّٗ ث٘مدد٫
 (20)

. 

ٔ٭ً ال ٦ث٘ٝٙض٩ّ ث٘مدد٫ ٫ٌ ص٣١٬٧ٕ ث١ٍ٘ص٫ 

٦ثالؽضٝجل٫ ٦ث٘غّج٫ٌ ٦ث٘ص٭جش٫ ؽرء ٜٟ تال٘ز 
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ج٘ٓ ث١٘ص
 (21)

؟ ٧٤٦ ف٭ٟ ٬م٧ت إ٘٭٣ دقغجل لٟ 

ٝج  ٤ج ٜ خح ٜم١ج ٘ز ال صر ٬ثخْ أٞ ث٘ثال ض٣  تال٘

ح ج٘ىز ث١٘ص ٌّػ، ٦ٕٟ٘ ٜٟ ؼذ٭مز ث٘ةؽ ص٣٘٧ّ

عجل  ٫٠ أ٬ ثّ٘دا
 (22)

٥١ٜؼ    ٩٘ ٘ٓ إ ٫ٌ ج ضجػ  ٬٦ق

ٝجص٫، ال  خد ددثو ٩٘ ا عٛ إ  ٟٜ ش٭ٝ٭٧٘٧ؽ٫، ٦

إ٩٘ ٘صج٫٠ ٌّػ؛ ألٞ ث٘ص٭ٝ٭٧٘٧ؽ٭ج صصضؽ٭ك أٞ 

صث ٥ج ثّ٘ عٟٝ تث٘ شجخر ٬ض ١٘ص إ صد٨ ث
 (23)

 ،

٦صضؾج٦ذ دج٘ذدثوٝجص٭ز ج٘ٓ ث٘ثثٖ ث٩٘ ث٘فدي 

 ذشد٪.ث٘ح٪ ٬ق٭ػ ث٘ةؽجح ث٘

دالنت انتًهيذ يٍ انًُهج انهغاَا انة   -3

  انًُهج انبشاغًاتا

أٞ لٙووٛ ثألصوو٧ٖ لٙوو٩ ٦ؽوو٣ »خأ٨ دمعوو٥ٛ 

فجل  ٘ز ٍ٘ ٫ٌ ث٘ثال قظ  ٧٤ د ٝج  ٝجٖ، إ٠ ثإلؽ

«٦ؽٝٙووز، ٠ّصووجل ٦شوو٭جِجل 
 (24)

، ٦٘م٥ٙووٛ ِصووث٦ث 

 ٫١ ٝج ٬م دجٕ٘الٚ، د ق٭ػ  فدي ث٘ٝ ص٭جَ ث٘ دج٘

ٜك ث٘ٙىز  ٩أ٥٠ٛ خأ٦ث أٞ ٤حث ث٘مٙٛ ِث صمجؼ

م٧تر د قثت. ٦ث٘ فدي ٜ ؽجل د ٜج ٜدصذ ص٥ٍج ٠فج ٧

لث(  ٭ث ث٧ّ٘ث غج٫٠ )ص٥ٝ ش٥٭ث ث٘ ضجح ث٘ ٔ ٩٘ ث

 ،ٛٙ ٤حث ث٘م ضخ  ٭ثثل ٕ٘ ؽجل ؽ مث ٧ٝ٠ج ٘ح٪ ٬ ث

٤ح٢  مجت  ٩٘ أد مدي ث شٙ٭ٝج ٘ٙض ٜثخالل  شٕٗ  ٬

 ث٘ٝصر٘ز.

٤حث   ٫ٌ ٬ز  فظ ث٘ٙى٧ لش ث٘ٝذج ّث ص٧١ ٘٦

صدٌجل،  ٝجل ٦ ٍؿ ٜمؾ ع٥ج ث٘ٙ لج٘ؼ دم ضجح.  ثٕ٘

ٙووز. ٦صمووث٨ ِصووٛ ٥١ٜووج ٦دمعوو٥ج ثٮخوود ث٘ؾٝ
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 ث٘ٙصج٫٠ إ٩٘ ث٘ذدثوٝجص٫ ٌج٘ص٭ٝ٭٧٘٧ؽ٫.

٧٬ثؽ٣ ثّ٘وجخا ِّٙوجل انهفظ وانذالنت   3-1

لٝ٭ّجل ل١ث ث٘ش٥٭ث ث٘غج٫٠ ٫ٌ أع١جء دقغ٣ لٟ 

فّ٭ّز ث٘ثال٘ز. ٌٕٙٝز )٧ٜث٫٘(، دج١٘صذز إ٩٘ 

٭ث  شضدٔز صٍ ٝز ٜ ض٧َ، ٔٙ ٭ث، ٜم لجصُ ث٘مذ

 ٟٜ لض٥ّٛ  ٘ح٬ٟ أ ذٗ، ٦ث ِ ٟٜ  ٢٧ّ ٘ح٬ٟ ثلض ث

٘ ٜٟ ث لض٥ّٛ  ٘ح٬ٟ أ ذٗ، ٦ث ِ ٟٜ  ٢٧ّ ح٬ٟ ثلض

دمث. ٦٘ح٘ٓ ٧٥ٌ ف٭ٟ ٧٬ص٫ ٧ٝ٘ث٘٭٣ دٝجٖ ٌئٞ 

ش٥٭ث  ٩٘ ث٘ صذز إ شٕٙز دج١٘ ص٭ز ٜ ٤ح٢ ث٧٘

أفث٤ج: إ٣٠ »ث٘غج٫٠ ٬د٨ ٌ٭٥ج أخدمز ٦ؽ٢٧: 

ٝج،  مدي ٥٘ ٝك ث٘ٝ ١ج٦ٖ ث٘ؾ ٝج ٘ض صٛ د٭٥١ ّ٬

٩١، أ٦ ألٞ  قجت ث٘ٝم ٭٣ ثص شضدغ ٌ ٬ ٛ٘ ٭ظ  ف

٭٣. ٦ث ٩ٙ ٜم١٭ ٝٗ ل شضدْ ٬ق صد٣ٌ ث٘ٝ غج٫٠:  ٘

١ز  ٩ٙ، ّ٘د٬ ٜٟ أل ٧ٝث٫٘  ٩٘ ث٘ ٌرص٥ٛ. إ ٜٕج

مجتر  ٬جٞ ث٘ شٍٗ، ٘ؾد ٜٟ أ  ٛ٥ ٘ظ: ٘ ٦ث٘غج

د٥٠٧ٕٛ ٜقضجؽ٭ٟ وج٘ذلج. ٦ث٘دثدك ث٘ذؽالٞ، ألٞ 

ع٥ج  ٩ٙ دم ٭٣ ٦ال ل ٩ٙ ٜمج٠ ٝٗ ل شضدْ ال ٬ق ث٘ٝ

«دى٭د ِد١٬ز ٦ثٍ٘دض ث٠ضٍجؤ٤ج ١٤ج
 (25)

. 

 ٫ٌ ُٙ ٜمد لٟ ِ مز  ؽ٢٧ ثألخد ٤ح٢ ث٧٘ د  ٦صمّذ

ٜج ظم١ج أ ٦ ٗٔ ٭ش  ٙز د١ دك تالالس ٜقضٝ ٚ أخ

٦ثفثر ٥١ٜج ل٩ٙ فؾز ٬ّ٧ِز. ثإلؼالَ ٫ٌ ث٧٘ؽ٣ 

ثأل٦ٖ، ٦ثٕ٘ٝجٌوورر ث٘ٝذ١٭ووز لٙوو٩ ث٧ٌ٘ووجء 

 ٫ٌ ٧ٙح  ٫ٌ ث٘ٝؽ ٭ز  ؽز ث٘ثثل غج٫٠، ٦ث٘قج ث٘

ثّ٘د١٬ز ٫ٌ ث٘دثدك. ٦ال ٬م٫١ ث٘غج٘ظ، ٦و٭جح 
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٭ز  ١ج أفؾ ؽ٫ إ٘٭ ِث٢( ٬ر ش٥٭ث ) ٘ٓ أٞ ث٘ ج

ج٘ٝصؤ٦٘٭ز ٘ٙضصٙ٭ز، ٣١ٕ٘٦ ٬مذد لٟ إفصجش٣ د

ث٘ثِ٭ّووز ٦ث٘ةؽ٭وودر ث٘ضوو٫ خصذ٥ووج ثّ٘ووداٞ 

ٝجل  دجل ٦فٕ ص٣ٍ خؽج ٝجء د٧ ٩ٙ ث٘مٙ ٕد٬ٛ ل ث٘

شضدٔز  ٝز ث٘ٝ ص٣. ٦ثٕ٘ٙ ِش ٠ٍ ٫ٌ ث٧٘ شدل٭جل 

ث٘ض٫ أ٦ؽثس ٜغٗ ٤حث ث٘ضشضش ٫ٌ ث٘ثال٘ز ٫٤ 

ؽرء ٜٟ ٠فجٚ ث٘ٙىز ث٘ح٪ ٬ؤشس ثٕ٘الٚ لٙ٭٣. 

٦إجث ٦ؽث ث٘ش٥٭ث ث٘غج٫٠ )ِث٢( أٞ ث٘ذقظ لٟ 

 ٟٜ ٘ز  ٩ٙ ث٘ثال ِجٚ ل ٘ح٪  فجٚ ث ٤حث ث١٘ خالٖ 

ؾث  ٭د ٜ ص٭ٝج٠ض٭ٓ( و ٘ز )ث٘ ٙٛ ث٘ثال ش٣ ل أشج

 ٟٜ ٘ز  لٟ ث٘ثال قظ  ٩٘ ث٘ذ ؾر إ ٘ ،ٜٗ شٕٗ ٔج د

خالٖ ٠فجٚ ِجةٛ خجخػ ٠فجٚ ث٘ٙىز ٦ٜضصٗ د٣ 

ٌوو٫ ث٧ِ٘ووش ٠ٍصوو٣، أ٪ ٜووٟ خووالٖ ث٘ٝوو٥١ؼ 

ق٭ػ  فدي ث٘ٝ ٩ٙ ث٘ م٧ٖ ل ٘ح٪ ٬ ٝجص٫ ث ث٘ذدثو

١ٍٜٓ دجٕ٘الٚ، ث٧٘ص٭ز ١٤ج. ٌٕالٚ ث٧ٝ٘ص٫ و٭د 

قدخ  ٜ ٧٤ ص٣. ٦ فٗ ف٭ج لٟ ٜدث ٣ٌ، ٦ال  لٟ ـد

قدخ  ٜ ٧٤ فدخ٢، ٦  ٟٜ ٌرر  ٬د٢ ٜٕج صضثل٫ صقد ٬

ٔز  ٬ثلٛ دضد ٬ث أٞ  قدخ ث٘ؾث ّد ث٘ٝ صضثل٫ ٌ ٬

ٜقدخ٢. ٦ال ٬ٕٟٝ ٌٓ ٘ذس صٙٓ ث٧٘ص٭ز دج٘ٙىز 

٭ز  صٝـ ٘ٙذدثوٝجص ٧ِ٪ ٬ ظد  فدي فج فث٤ج. ث٘ ٦

دج٘ضووثخٗ ٌوو٫ صووح٘٭ٗ ج٘ووٓ ث٘ٙووذس. ٦ال ٬صووٗ 

خالٖ ث٘ذد  ٟٜ ّجخا  صضّد ث٘ ٜ ٩٘ ٭ز ث ثوٝجص

ثٕ٘وووالٚ ث٘وووثال٫٘. ٬قضوووجػ ث٘ووو٩ ث٘ٝووو٥١ؼ 

 ث٘ص٭ٝ٭٧٘٧ؽ٫ ٘٭ٕٝٗ ٜج دثأ٢.
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إجث ٬ضق٧ٖ ٜث٧ٖ٘ ثٕ٘الٚ ث١٘جؽٛ لٟ إلٝجٖ 

 ٩٘ ٝجص٫ إ عٛ ث٘ذدثو  ٟٜ صج٫٠ ٦ ٥١ٝؼ ث٘ٙ ث٘

لالٜز ش٭ٝ٭٧٘٧ؽ٭ز ٠٧ٕٜز ٜٟ تثٖ ٦ٜث٧ٖ٘، ٧٤ 

صٙٓ ثأل٦ؽ٣ ث٘ض٫ لثت٤ج ٧ٙ٘ص٭ز. ٤٦ح٢ ثأل٦ؽ٣ 

غج ش٥٭ث ث٘ صٗ دج٘ دد ٘ٛ ص  ٩٘ ِث٢( إ ( ٫٠

صدؽ٭ـ أل٪  ٭د  ٜٟ و ّج  ٜد ٜمٙ فٗ ثأل ّ٭ٟ، ٌ ث٘٭

ٕالٚ  ٩٘ أٞ ث٘ شجخر إ ضدؽ٭ـ إ لثٚ ث٘ ٥ج. ٦ ١ٜ

٘ح ٙز  ٪ث صث٬ز ِجد ِ ٩ٙ ٭جل ل صج ٜذ١ شٕٗ ٠ ال ٬

دثثل٫  صثث٫٘٦ ال إ ؽجح  ٣٠ خ صجل أ ٬ٗ خص٧ ٘ٙضر٦

 ٦ال ِدا٫٠.

٘ز  ٜك ث٘ثال ِث٢(  غج٫٠ ) ش٥٭ث ث٘ ٜٗ ث٘ ٦صمج

ث٘ٝمؾٝ٭ز.  ث٘صدٌ٭ز ٜغٙٝج صمجٜٗ ٜك ث٘ثال٘ز

 ُٙ ض٫ صؽ صدٌ٭ز ث٘ لٗ( ث٘ شٛ ثٍ٘ج ٭ز )ث ٌذ١

« ل٩ٙ ث٘قجٖ، ٦ل٩ٙ ثالشضّذجٖ، ٦ل٩ٙ ث٘ٝجظ٫»

قجر ١ث ث١٘ ٭جل ل ِجل فّ٭ّ إؼال
 (26)

ف٧ٖ  .  ًٙ ٜةض

٥٠٧ٔووج فّ٭ّووز أ٦ ٜؾووجذثل ٌوو٫ ث٘ٝجظوو٫ ل١ووث 

غج٫٠ أٞ  ش٥٭ث ث٘ شضؽجق ث٘ ّث ث ص٧٘٭٭ٟ. ٦٘ ثأل

٬ووددػ ج٘ووٓ ثالخووضالي دجال٠ضٝووجء ث٘مّووث٪ 

ٍ٭ٟ. ٌج٘ ٧٘ٞ أٞ ٘ٙٝةضٙ ٘ز ٧ّ٬ ش٭مز ٦ث٘ٝمضر

ثشٛ ثٍ٘جلٗ ٧٤ فّ٭ّز ٫ٌ إؼال٣ِ ل٩ٙ ث٘ٝجظ٫، 

٦ثألشووجلدر أ٠وو٣ ٜؾووجذ. ٤٦وو٧ إٞ ٘ووٛ ٬صوودؿ 

١ثٜج  ٭٣ ل ٝـ إ٘ ٣٠ أ٘ ٔجٜالل، إال أ ٭ٗ  دج٘ضمٙ

أشووجخ إ٘وو٩ أٞ ٧ِٜووً ثألشووجلدر، ٔووجٞ دصووذخ 

ثلضّجت٤ٛ درٞ ث٘ص٭ه ص٧ِ٭ٍ٭ز
 (27)

. 



رسالة التقريب/  86العدد  /1432رجب وشعبان 160

٦ث٘ض٧ِ٭ٍ٭ز ٜدصذؽز د٣٘٧ّ إٞ ٔالٚ هللا ِث٬ٛ، 

٤ ٕس ٦ ١ح ثألذٖ، دم ٫ٌ جثس هللا ٜ ِجةٛ   ٩١ ٧ ٜم

صؽالفّ٭ز  ِج٧٘ث دج ٘ح٬ٟ  ٘ز ث ش٭مز ٦ث٘ٝمضر ث٘

ث٘ص٭ه ث٘ٝدصذؽز د٥٘٧ّٛ إٞ ٔالٚ هللا ٜقثط ٧٤٦ 

ٌئٞ  ٘ح٘ٓ  ٭ز. ٦ ٍجؾ ثّ٘دا٠ ص٧ثس ٦ثأل٘ ٙٓ ثأل ص

شجلدر:  ١ث ثأل ص٣ ل ةٗ الٜدأ ٠ش »٧ِٖ ثّ٘ج أ

ؼووجُ٘، ٜةووضصّ دج٘قووجٖ ٦ثالشووضّذجٖ ٜووٟ ت٦ٞ 

ز ثشٛ ثٍ٘جلٗ ل٩ٙ ث٘ؽالَ ٜٟ ث٘ٝجظ٫؛ ألٞ تال٘

صضّذٗ، ٦ال  قجٖ ٦ث٘ٝ د٭ٟ ث٘ ف٫  شضدْ ثٍ٘ٙ ث٘ٝ

«٬ضمووث٨ إ٘وو٩ ث٘ٝجظوو٫ إال ٜؾووجذثل 
 (28)

.٦صشووٕٗ 

ٜمج٘ؾض٣ ٤ح٢ إشجخر ٦ثظقز إ٩٘ ث٧٘ل٫ ث٘ٝذٕد 

ش٣  ِجت٢ إفصج مث أٞ  ٧٥ د ٘ز. ٌ شٕالس ث٘ثال دٝ

دج٥١ٝ٘ؼ   ٣ٌ ١ج ٠مد ٜج دض ؾج٦ذ  ٩٘ ص ٤ً إ ث٘ٝد

ث٘ٙصوووج٫٠ إ٘ووو٩ ث٘ٝووو٥١ؼ ث٘ذدثوٝوووجص٫ 

ٌج٘ص٭ٝ٭٧٘٧ؽ٫، خأ١٬ج٢ ٬ددػ ث٧ًِٝ٘ ث٘ثال٫٘ 

صج٣ٔ  ٩ٙ إٜ ٬ثٖ ل ؽجل  ّث٪ خد ٝجء ث٘م دجال٠ض

دقّ٭ّز أ٤ّٛ صٍصّد ٜج ث٘ضذس لٙ٭١ج ٜٟ ِعج٬ج 

ث٘ثال٘ز ٫ٌ ثألدقجط ث٘ٙى٬٧ز ث٘مدد٭ز ثّ٘ث٬ٛ. 

ٌج٘ثال٘ووز، ١٤ووج، ٜدصذؽووز دفوود٦ي ث٘ٝووضٕٙٛ 

ٜج  فث٢. ٦ ى٧٪ ٦ فجٚ ث٘ٙ ٘٭س دج١٘ ٬ز ٦ ث٘مّث

ش٥٭ث ٝجت ث٘ ٔث ثلض فدي  ٬ؤ ٩ٙ ث٘ غج٫٠ ل ث٘

مجت٢  صجْ درد ٘ز ثإلٜ ٫ٌ ٜقج٦ دجٕ٘الٚ  ق٭ػ  ث٘ٝ

مز ل صجؤ٢ أخد ٭ز إف ٣٘ شث٘ثال٘ ٫ٌ ٧ِ ٜح٤ذجل  د 

. ٦ث٠ٍضووجؿ  ٦٘٭رخووح٦ث أشووٙقضٛ٥صمووج٩٘: 
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ثٕ٘ووالٚ د٥ووحث ثّ٘ووثخ ٜووٟ ثالصصووجق ٜووثلجر 

٘ٙذدثوٝجص٭ووز ث٘ضوو٫ ٬صووضؽ٭ك ٥١ٜؾ٥ووج ٦فووث٢ 

ق٭ػ  فدي ث٘ٝ ٩ٙ ث٘ ٝجتثل ل ص٧ت ثلض ٬ث ثّ٘ٝ صقث

 ٙقز.درخح ثألش

ث٘شو٥٭ث  :  ٬٦ض١وج٦ٖانجًهت وانذالنةت 3-2

ص٥ج، إج  ّز ٠ٍ ٙز دج٘ؽد٬ ٘ز ث٘ؾٝ غج٫٠ تال ث٘

ثٌضدض ثدضثثء ف٭ٟ صصث٨ ٧ّٖ٘ أفث٤ٛ )دك ٤حث 

 ٫ٌ  ٩ّ درٞ ث٘ٝضٙ ٬ز(  ٤ح٢ ث٘ؾجخ ٜك  ذث  ث٘م

٦ظووم٭ز ٜووٟ ثع١ضوو٭ٟ: إٜووج أٞ ٬مٙووٛ إخثتر 

ث٘ٝضٕٙٛ ثؽضٝجل٥ٝج ٫ٌ صٍّز ٦ثفثر، أ٦ ٜدت 

ّز ٦ثفووثر أ٦ إؽوودثء ث٘ذ٭ووك لٙ٭٥ٝووج دصووٍ

قجٖ ٭٣ ث٘ شضذ٣ لٙ ٜج أٞ ص صٍض٭ٟ، ٦إ د
(29)

 .

٦لٙووٛ ث٘ٝضّٙوو٩ دووئخثتر ث٘ٝووضٕٙٛ ٬م١وو٫ أٞ 

فث٬ظ  ذدر أ٦  صذخ خ ٣ٙ د ٜٟ ِذ مد٦ي  صث ٜ ثّ٘

ث٘ح٪ أٜج١ٜج  ٧ّٖ٘ثشجدُ. ٬٦ش٭د ٤حث إ٩٘ أٞ 

 ٧٤ ٣١، أ٦  ذد ٜ ٠ص أٔ ٧ٍؾ أ٦  ٜٙ ٟٜ ؽرء   ٧٤

 ٧٤ ١ج، ٦ ٣١ ٤ ص٧ٕس ل ٕالٚ ٜ ٜٟ ث٘ ؾرء  صجدك ٘

شٗ ٜٟ ث٘ٝد مد٦ي  فجٖ  ٜ  ٫ٌ ٭٣. ٦ شٗ إ٘ ٦ث٘ٝد

لثٚ ٦ؽ٧ت ٜغٗ ٤حث ث٘ضّث٬د، ٫ٌٍ ٧ِٖ ث٘ش٥٭ث 

ث٘غج٫٠ )ِث٢(: )أٞ صشضذ٣ ث٘قجٖ(، ٫ٌ٦ ٣٘٧ِ 

ٌدثت مجل أ٦  ٜد٬ٟ ٜ ٝجٖ ثأل ٜٟ ثفض عج: ) ( ٨أ٬

ق٧٪  صد٫ٌ ٦ث١٘ صض٬٧٭ٟ ث٘ ٩٘ أٞ ث٘ٝ شجخر إ إ

٧ٍٙٝٙ٘ؾ و٭د ِجتخ٬ٟ ٦فث٤ٝج ل٩ٙ صّث٬ٛ تال٘ز 

در تِ٭ّووز ٜقووثتر. ٤٦وو٧ ٔٝووج ٌمووٗ ٌوو٫ ث٘ٝوو



رسالة التقريب/  86العدد  /1432رجب وشعبان 162

 ٟٜ ٝجص٫  ٥١ٝؼ ث٘ذدثو ٩٘ ث٘ ش٭ٙؾر إ صجدّز  ث٘

 ٧٥ ٘ح٘ٓ ٌ ٘ز. ٦ ّز ث٘ثال ٩ٙ فّ٭ ٧ِي ل ؽٗ ث٧٘ أ

٤ح٢  ٜك  ذث  ٤حث ث٘م دك  ( :ٖ٧ّ ٫ٌ ث٘ ٬د٨ 

صج٫٠  ٥١ٝؼ ث٘ٙ ؾج٦ذ ث٘ ٜز صض ٬ز(، لال ث٘ؾجخ

٘ض٧ٜب إ٩٘ أٞ أفث ث٘ٝذ٭م٭ٟ خت٪ ٦ثٮخد ؽ٭ث؛ 

٭ث »ٜٟ  ألّٞ  ٩٘ ث٘ؾ ٘دت٪ء إ ظٛ ث ١جز  لجتر ث٘

فثر مز ٦ث ٝج د٭ ٌئٞ  «٦د٭م٥ ٭د٢،  فث صمذ  ٩ٙ ل

 ٩ٙ ٥ج ٦ل ٩ٙ ؽ٧تص ِجةٛ ل ٘ز  ٤ح٢ ث٘ثال صدؽ٭ـ 

ضدؽ٭ـ أٞ  ٤حث ث٘  ٫١ ض٭ّٟ. ٦ال ٬م ٜد ٜ ٥ج أ أ٠

٘ز  صٙٛ ٘ثال ِث ثشض ِث٢(  غج٫٠ ) ش٥٭ث ث٘ ث٘

 :ٖ٧ّ ٬ ٓ٘ ٜٟ ج ٕس  ٩ٙ ث٘م ٣١ ل فثر. ٦ٕ٘ ال »٦ث

م٭ٟ ثأل٦ٖ  فثر٬ض صٍّز ث٧٘ث غج٫٠ ]ث٘ [؛ ألٞ ث٘

٣١ لّٛ ٜ «أ
(30)

٬ج ّجل درج ٜد ٜمٙ ٔجل ثأل ٖ ، صجخ

ٝجتر  ًٙ ٦ث٘ دجًٕ٘ٝٙ ٦ثٕ٘ٝ ق٭ػ  فدي ث٘ٝ ث٘

٧ٜظ٧ق ث٘ذ٭ك. ٔٝج ٫ٌ ث٘ٝدر ث٘صجدّز ٦إٞ ٘ٛ 

ةخ  ضدؽ٭ـ ث٘ىج ص٣؛ ألٞ ث٘ صض٨٧ ٠ٍ ٕٟ دج٘ٝ ٬

١٤ووجْ ٦ثخت ١٤ووج دشووٕٗ ٦ثظووـ. ٦ث٘ذقووظ لووٟ 

ث١٘جؽٛ ٜٟ خع٧ق ج٘ٓ ث٥١ٝ٘ؼ ٦صذم٭ض٣ ٘ٙص٭جَ 

ث٘ٝصجٌز ِجةٝز دجشضٝدثخ  ٦٫ثّ٘صث، دٝج ٬ذّ

د٭ٟ ث٘قّ٭ّز ٦ثٕ٘الٚ
(31)

، ٬٦شٕٗ ٤حث إتخثٔجل 

صج٫٠  فجٚ ث٘ٙ ٜز دج١٘ صش ٜق٧ٕ ٘ز ٘٭ درٞ ث٘ثال

ٜمؾٝجل ٦صدٌج ٠٦ق٧ثل ٌقصخ. عٝز أ٠فٝز ٜصضّٙز 

خح  ٫ٕ صر ٘ز ٘ ٥ج ث٘ثال فجٚ صقضجؽ ٘ٓ ث١٘ لٟ ج

فّ٭ر٤ووج ٌوو٫ ث٧٘ؽوو٧ت، ج٘ووٓ ث٧٘ؽوو٧ت ث٘ٝشووٕٗ 
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 دجشضٝدثخ.

انشهيذ انثاَا وانًُهجاٌ انبشاغًاتا  3-3

  وانغيًيىنىجا

قّثط  ش٥٭ث ث٘ص ٧٥ٚ ث٘ لٟ ٍٜ ِث٢(  غج٫٠ )

ٝج  ١ج٦ٖ فٕ ٧ٍؾ ٬ض ُٙ دٝٙ ٘ح٪ ٬ضم ّز ث ث٧ٝ٘ثٌ

أّٞ ث٘قٕٛ ٫ٌ ث٘ٝص٧ٕس »٬٦صٕش لٟ اخد ٜؤٔثثل 

ؽ٧َ ٫ٌ ث١ٝ٘ د٣   ٩٘ ٣١ أ٦ «ل
(32)

شضةثث٣ٜ  . ٌج

صمذ٭د )ث٘ٝص٧ٕس ل٣١( ٬ثخ١ٙج ٜذجشدر ٫ٌ لٙٛ 

ث٘ثال٘ز ث٘ص٭ٝ٭٧٘٧ؽ٫؛ ألٞ لالٜجس ٤حث ث١٘فجٚ 

٫ ث٧ِ٘ش ث٘ثال٫٘ شجٔضز ؽٝ٭م٥ج لٟ ث٘ٝث٧ٖ٘ ٌ

 ٩٘ ؾ٧ء ث ٘ )٩٘ ٣٘: )أ٦ ٭٣. ٧ِ٦ ش٭د إ٘ ٘ح٪ ص ث

ث١ٝ٘ؽووُ ٌوو٫ صمٙ٭ووٗ إخثتر ث٘ٝصوو٧ٕس ل١وو٣. 

٥١ٝؼ  فجح ث٘ ٫ٌ خ خ٧ٖ  ؽُ ت ٩٘ ث١ٝ٘ ؾ٧ء ث ٦ث٘ٙ

ق٭ػ  فدي ث٘ٝ ٩٘ ث٘ ٧٬ٜب ث ٘ح٪  ٝجص٫ ث ث٘ذدثو

دج٘ٝضٕٙٛ ٦ث٘ح٪ تٌم٣ إ٩٘ ث٘ص٧ٕس لٟ فّ٭ّز 

٬د٬ث إ٬صج٥٘ج. ٦٘تٟ ثشض١ضؼ ث٘ش٥٭ث ث٘غج٫٠ 

 ٌوال صقّوْٗ ٥َ٘ٝقوج أي٩٘: )ِث٢( ٜٟ ٣٘٧ِ صمج

٧٠ثق ثألج٨ ٜٟ أ ق٢٧  ظدد٥ٝج ٠٦ قد٬ٛ  «ص
(33)

 ،

ث٘قص٧ٖ ل٩ٙ ث٘قٕٛ ث٘شدل٫ ِث أٌصث  ٛ  ٌئٞ ٤ق 

لٙ٭وو٣ ث٘ذقووظ لووٟ ث٘ثال٘ووز ث٘ذدثوٝجص٭ووز 

ر٤ج ٤حث ث٘ضمذ٭د. ١ضوث٘ص٭ٝ٭٧٘٧ؽ٭ز ث٘ض٫ ٬ٕ

٫٤٦ صمف٭ٛ ّٜجٚ ث٧٘ث٘ث٬ٟ ٦ث٘ضد٤٭خ ث٘شث٬ث 

ٔجٞ ثألج٨ )أي(.   ٧٘ ض٩ ٦ ٝج ف مدض ٥٘ ٜٟ ث٘ض

ِز  ٧٘ال ث٘مال  ٞ٧ٕ ف٭ٛ ٘٭ ٥حث ث٘ضم ٔجٞ ٘ ٜج  ٦
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ض٫  ِز ث٘ ٙٓ ث٘مال ؽدٌ٭ٟ، ص د٭ٟ ث٘ ٝز  ثّ٘جة

٧١ر  ـدي ث٘ذ ٭ز، ٦ ٜٟ ٠جف د٧ّر  ـدي ثأل ؽث٤ج  أ٦

ٜٟ ٠جف٭ز أخد٨. ٦٦صٗ إ٩٘ ث٧ًِٝ٘ ٠ٍص٣ ف٭ٟ 

ٌقٝوْٟ ٬مٝوٗ ٜغّوجٖ جّخر مّدض ٣٘٧ّ٘ صمج٩٘: ص

. ٌج٘ؾرثء دٝج ٧ٌَ ث٘ٝغّجٖخ٭دثل 
(34)

٘٭س ٧٤  

 ٛ٤  ًِ صجح. ٦٦ ِز ث٘ق ٕٟ ت ١ج، ٦٘ ٧ٙح ٤ ث٘ٝؽ

ظك  ٫ٌ ٧ٜ فجةالل  شدل٫  ٕٛ ث٘ ٩ٙ ث٘ق ص٧ٖ ل ث٘ق

٥َوْٛ  عج٘ظ أ٬عجل. ٣٘٧ٌّ صمج٩٘:  ِإٞ صقصْضقْىٍِْد ٘ق

٥َوْٛ  ال ٬م١و٫ أٞ   شقْذِم٭ٟق ٜقد رل ٌقٙقوٟ ٬قْىٍِودق هللاَّ ٘ق

 ٩٘ ٬ؤت٪ ث ٩ٙ ال  ِٛ أل ٩٘ خ صذم٭ٟ إ ؾج٦ذ ث٘ ص

ث٘ىٍدثٞ دّثخ ٜج ٬م٫١ ثإلشجخر ث٩٘ لفٛ ج٠خ 

ال ٬ىضٍد. ٦ص١ج٦ٖ ث٘ش٥٭ث ث٘غج٫٠ )ِث٢( ٤حث 

ث٘ٝصض٨٧ ٜٟ ث٘ثال٘ز ٬م٫١ أٞ ث١٘ص ل١ث٢ أ٦شك 

 ٚ٧٥ شٗ ٍٜ م٣ ٘٭ض٧ ٜج تٌ ٤حث  ىز. ٦ ٜٟ ث٘ٙ

ث٧ٝ٘ثٌّز ٫ٌ ث٘ذقظ لٟ ث٘ثال٘ز، ٦إٞ ٘ٛ ٬ٕٟ 

ؽ٧ٙدجل ٣١ٜ أٞ ٬صٝ٭٣ ث٥١ٝ٘ؼ ث٘ذدثوٝجص٫ أ٦ ٜ

ث٥١ٝ٘ؼ ث٘ص٭ٝ٭٧٘٧ؽ٫ دصذخ ث٠ضٝجة٣ ث٘رٜج٫٠. 

ٔٗ ٜج ٠صضؽ٭ك أٞ ٣٘٧ّ٠ د٥حث ث٘صثت أ٣٠ أفس 

٥١ٝؼ  درٞ ث٘ ش١ٍٙج،  ٝج أ جل، ٔ شجل ٬ّ٧ِ إفصج

ث٘ٙصج٫٠ لجؽر ٦فث٢ لٟ ث٧٘ص٧ٖ إ٩٘ ث٘ثال٘ز؛ 

فث٦ت تثّٖ  ١ث  ًّ ل ٣ ٬ ٥١ٜؼ  أل٠ّ ٕس  ٝز، دم ثٕ٘ٙ

ّز(  عٟٝ )ث٧ٝ٘ثٌ شجخر ٬ض ١٘ص إ ٬د٨ ث ٘ح٪  ث

صث ٥ج ثّ٘ تث٘
 (35)

دج١٘ص  ٜد  ُٙ ثأل ف٭ٟ ٬ضم ٦ .

٥١ٜؼ   ٩ٙ ١ج ل ِث ث٠ٍضق ص١ج  ؾث أ٠ٍ ٫٠ ٠ ثّ٘دا
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تال٘وو٫ أشووٝج٢ ثّ٘ووداٞ ثٕ٘وود٬ٛ ث٘ضر٬٦ووٗ. 

 ّٗ د٭ٟ ث٘م ١جِط  ٌك ث٘ض ٕٟ ٘د ٬ ٛ٘  ٗ٬ ٦ث٘ضر٦

٤خ  ٝج ج خد٨ ٔ ٩ٙ أ ٘ز ل ٭خ تال ١٘ص، ٦ال ٘ضىٙ ٦ث

دمع٥ٛ
 (36)

٬ٛ ال . ٌّث أشجخ إ٘٭٣ ثّ٘داٞ ثٕ٘د

٘٭ثٌك د٣ فدػ، أ٦ ٬ّجٚ دمٝٙ٭ز ثخض٭جخ د٭ٟ 

ألٞ تالالس ٬قض٥ٙٝج ث١٘ص. ٌج٘قّ٭ّز و٭د ج٘ٓ؛ 

فدي  قجغ د ٬ز ٦ٜ ٜٗ خؤ ٬ٗ فج ّجةٛ دج٘ضر٦ ث٘

٧٬ثؽوو٣ د٥ٝووج ٠صووج )لالٜووز( صقووثت ث٘دؤ٬ووز 

فدي  ٘ٓ ث٘ ٬ز ٦ج ٙٓ ث٘دؤ ِدس ص ٘ز، ٦إٞ أ ث٘ثال

ِث  ض٫  فد٦ي ث٘ ٘دؤ٨ ٦ث٘ ٜٟ ث ٝج  ؽ٧ت و٭د٤ د٧

٘٭ز ٜةضٍٙز. ٦ث٘ضر٬٦ٗ دٝج صصٗ إ٩٘ فّجةُ تال

ٝجءر  ض٣ إ٬ ٫ّ ٦خؤ٬ ٭ز ٘ٙٝضٙ ٜٟ أ٤ٝ ٭٣  ٘٧٬

٦ثظقز إ٩٘ ٥١ٜؼ عج٘ظ ٫ٌ ث٘ذقظ لٟ ث٘ثال٘ز. 

 شدْ ث٘ٝض٫ّٙصل١٭١ج د٣ ٠فد٬ز ث٘ض٫ّٙ ث٘ض٫ 

٫ٌ إ٠ضجػ ث٘ثال٘ز، ٦إٞ ٔج٠ش ث٘شدثٔز، ٌ٭ٝج 

لجتر  ٩ٙ إ ِجتخر ل  ،٫٠ دج١٘ص ثّ٘دا  ُٙ ٬ضم

ٞ جخح ؽٝ٭م٥ووج إ٘وو٩ ث١٘ذووك ث٧٘ثفووث؛ ألشووث٘ٝ

دج١٘صذز إ٘٭٣ ؽرء ٜٟ تال٘ض٣ ٫ث٘ٝضّٙ
 (37)

. ٦ال 

ٝرت٦ػ:  ٥١ٝؼ ث٘ لٟ ث٘ ٬ز  ٤ح٢ ث١٘فد صٗ  ص١ٍ

ث٘ذدثوٝجص٫ ث٘ص٭ٝ٭٧٘٧ؽ٫، ٥١ٕ٘٦ج صمّرذ٢ ف٭ٟ 

صصضصوو٭ه ٠فجٜوو٣ ث٘ٝؽوو٧ثق ثّ٘جدووٗ ٘ضمووثت 

٘ح٪  صج٫٠ ث فجٚ ث٘ٙ صجح ث١٘ ٩ٙ ف ّدثءثس ل ث٘

ٜج  ٘ز إجث  ٬ز ث٘ثال ٫ٌ صرت ّجل  ؾجل تِ٭ مث ٥١ٜ ٬

 ٠فٝز.لرٖ لٟ و٭د٢ ٜٟ ثأل
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انشهيذ انثاَا )لةذِ  وسعةةهت انهبةت  -4

  انعشبيت عٍ َفغها

دووجٖق ث٘مووجٜٙ٭ٟ ٌوو٫ فّووٗ ث٘ٙىووز شووىٙش 

ث٘مدد٭ز، تثخٗ ثإلؼجخ ثّ٘دا٫٠، عالعز أشتٙز. 

٬ضمٙووُ ثأل٦ّٖ دغ١جة٭ووز )ثٍ٘ٙووؿا ث٘ٝم١وو٩( 

٭ز  غج٫٠ دغ١جة ٕالٚ، ٦ث٘ ٧٥ٚ ث٘ قثتر ٍ٘ٝ ث٘ٝ

)ث٘قّ٭ّووزا ث٘ٝؾووجذ(، ٦ث٘غج٘ووظ دغ١جة٭ووز 

ث٧ٝ٘ثظمز(. ٦ٜج ١ٔج ١٘ض٧ًِ ل١ث  )ث٘ض٧ِ٭ًا

٤ح٢ ثألشتٙز ٧٘ال لالِض٥ج دج٘ثال٘ز. إج ٬ضدصخ 

٘ؽوودي أ٦ جثْ ٜووٟ ثلٙوو٩ ث٘ٝ٭ووٗ إ٘وو٩ ٤ووحث 

ّز  ٬ث فّ٭ ٫ٌ صقث ١جل  ٘غالط صذج٬ ٭جس ث ث٘غ١جة

 ث٘ثال٘ز.

انشةةهيذ انثةةاَا ويُا)يةةت )انهفةةظ/  4-1

   ُ ٭ز  انًع ٭ز ث٘مدد صجفز ث٘غّجٌ ش٥ثس ث٘

ٟ ٤ح٢ ث٘غ١جة٭ز. ثإلشالٜ٭ز ٧ٍِٜ٭ٟ أشجش٭٭ٟ ٜ

 ٓٙ ٧٤ ص ٕالٚ  ٘ز، إٞ ث٘ ش٭مز ٦ث٘ٝمضر ِجٖ ث٘

 ٛ٥٘٧ِ  ٩ٙ ١جء ل ٘ٓ د ص٧ثس. ٦ج ٍجؾ ٦ثأل ثأل٘

 ٧٤ ٕالٚ  شجلدر: إٞ ث٘ ِجٖ ثأل ٔالٚ هللا. ٦ قث٦ط  د

 ٩ٙ ١جء ل ٘ٓ د ١ٍ٘س، ٦ج ٫ٌ ث ّجةٛ  ٩١ ث٘ ث٘ٝم

٥٘٧ِٛ دّثٚ ٔالٚ هللا صمج٩٘
 (38)

. ٦ّ٘ث أت٨ ٤حث 

ٌ ضدثَ  ٩٘ ثٌ ٕالٚ إ ٥ٛ ث٘ ٌ ٫ٌ ضدثَ  ٫ ثالٌ

ث٧ِ٘وو٧ي ل١ووث فّ٭ّووز ث٘ثال٘ووز. ٦ّ٘ووث أشووجخ 

صر٘ز  ٤ح٢ ث٘ٝ  ٩٘ ِث٢( إ غج٫٠ ) ش٥٭ث ث٘ ث٘
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ظ٧ؿ د٧
(39)

  ٫ٌ  ًِ ضدثَ ث٧ٝ٘ث ٥ج ثٌ صجل لٙ٭ ٜؤش

 ٫ٌ صجةٛ(   ٫٠ ذجخر )إ ٠جِش ل ٘ز.  ٬ث ث٘ثال صقث

ٌووئجث ٔووجٞ ٬وو٧ٚ صوو٭جٚ »فووث٬ظ ث٘دشوو٧ٖ) (: 

شجص٣ٝ  ٜدؤ  ٌئٞ ث  .ٗ٥ ٌظ ٦ال ٬ؾ ٌال ٬د فثٔٛ،  أ

«أ٦ ِجص٣ٙ، ٌٙ٭ّٗ: إ٫٠ صجةٛ
(40)

. 

شجلدر، أال  ٨ٌدأ ٥ٛ ثأل لز، ٦٘مٙ ٩١ »ؽٝج ٜم

«٘ووحٔد٢ دٙصووج٣٠ إال إـ٥ووجخ ث٘مذووجخر
(41)

 ،

٦ج٤ذ٧ث ث٩٘ أٞ ثّ٘ٝص٧ت دضٙٓ ث٘مذجخر صحٔ٭د 

ؽد ص٭جٚ ٘ض١ر ١ٍ٘س دج٘ ث
(42)

 ُ٬ ٝج خأ٨ ٌد ، د٭١

 ٓٙ ٧ّٖ ص ٧ٙح أٞ ٬ ش٭مز أٞ ث٘ٝؽ ٤ٛ ث٘ خد، ٦ ا

فٝووالل لٙوو٩ »ث٘مذووجخر )إ٠وو٫ صووجةٛ( دٙصووج٣٠ 

«ث٘ٝم١وو٩ ث٘قّ٭ّوو٫
(43)

٦٘ووتٟ ثشووضٍجض ٌوو٫  .

ٜضجدمووز ٤ووح٢ ث٘ٝصوور٘ز ٜووٟ خووالٖ أٜغٙووز 

٬ثر لث
(44)

ّز  ٤ح٢ ث٘قّ٭  ٟٜ  ُٙ ِث ث٠ؽ  ٣٠ ، ٌئ

٘٭الفُ أدمجت ٧٥ٍٜٚ ثٕ٘الٚ دشٕٗ تِ٭ُ ٜٟ خالٖ 

 ٟٜ  ٗٔ لٟ  ٕالٚ  خضالي ث٘ صر٘ز ث ض٣ ٜ ٜضجدم

إؼالَ ثٕ٘الٚ ل٩ٙ »ثٕ٘ضجدز ٦ثإلشجخر ف٭ٟ ِجٖ: 

ش٫ء،  فجٖ ث٘  ٟٜ  ٛ٥ ٜج ٬ٍ شجخر ٦ دز ٦ثإل ثٕ٘ضج

َ ٜؾووجذ٪ لٙوو٩ ث٘صووق٭ـ، ال ٜووٟ دووجح ثؼووال

شضدثْ «ثال
(45)

  ٣ٜ ١ج ٔال ظـ ٘ ٦إجث أخثت أٞ ٧٬

ال »٤حث ؽجء دٝغٗ ٍٜجت٢ أ٣٠ ٧٘ فًٙ أفث٤ٛ 

١ظ  ٌال ٬ق ٭٣،  شجخ إ٘ ذ٣، أ٦ أ ٣ٝ، ٌٕجص ٕٙ٬

«دح٘ٓ
(46)

درٞ  ش٭م٫  ٣ٍ ث٘ ِ٫ٌ ٧ٜ ّجل  . ١ٜؽٙ
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٧٤ ٦ ص٧ثس. ٦ ٍجؾ ٦ثأل ٙٓ ثأل٘ ٧٤ ص ٕالٚ  ٞ إث٘

ث٘ض٩ّ دح٘ٓ ٜك ش٧ش٭د
(47)

٘ٛ ٬ةضًٙ ٜك  ، ٌئ٣٠

ثأل٬٧٘٦ووز ٕ٘ٙضجدووز ٌوو٫  ٩دووجخس ث٘ووح٪ ألؽوو

ث٘ثخثشجس ث٘ٙى٬٧ز
(48)

؛ أل٣٠ّ ف٭ٟ أِجٚ ث٘قث٦ت 

د٭ٟ ثٕ٘الٚ ٦ثٕ٘ضجدز ٘ٛ ٬ٙه ؼدٌجل )ثٕ٘ضجدز 

ٜغالل( ٘قصجح ؼدي اخد )ث٘ش٬٧ٍز(. ٌٕال٤ٝج ل١ث٢ 

 صج٘ـ أشجشجل ٘ثخثشجس ٘ى٬٧ز صضمُٙ د٣.

انشةةهيذ انثةةاَا )لةةذِ  ويُا)يةةت  4-2

٦ٔٝووج ٔووجٞ ٥ٍٝ٘وو٧ٚ  انًجةةاص   )انحميمةةت/ 

٬ث  ٫ٌ صقث صرع٭د   ،٩١ فجل أ٦ ٜم ٕالٚ، ٍ٘ ث٘

ثصؾج٤جس ث٘ذقظ ث٘ثال٫٘ ل١ث ث٘ش٥٭ث ث٘غج٫٠، 

٘ٝؾجذ( ٥٘ج صرع٭د٤ج ث)ث٘قّ٭ّزا  ٌئٞ ع١جة٭ز

ث٧٘ثظـ ٫ٌ ج٘ٓ أ٬عجل. ٦إجث خأ٨ أٞ ث٘قّ٭ّز 

عالعووز أ٠وو٧ثق: ٘ى٬٧ووز، ٦لدٌ٭ووز، ٦شوودل٭ز، 

ٌز فّ٭ ٥ج، ٜمد ٌز ٧٠ل ٩ٙ ٜمد صخ ل ّز ٬٦ضد

عز  ٧٠ثق ث٘غال ٤ح٢ ثأل ظك  مث أٞ ٦ ٘ز، د ث٘ثال

ث٘قّ٭ّووز ث٘شوودل٭ز، عووٛ »دشووٕٗ صدثصذوو٫: 

«ث٘مدٌ٭ز، عٛ ث٘ٙى٬٧ز
(49)

؛ ٌئٞ ٦ظك ث٘قّ٭ّز 

 ٩٘ ظقز إ شجخر ٦ث صٙٛ إ شٍٗ ث٘ ٫ٌ أ ٬ز  ث٘ٙى٧

شووووو٭ؽدر ث٘وووووثال٘ض٭ٟ ث٘ذدثوٝجص٭وووووز 

٦ث٘صووووو٭ٝ٭٧٘٧ؽ٭زل١ث٢ لٙووووو٩ ث٘ثال٘وووووز 

ث٘صوو٭ٝج٠ض٭ٕ٭ز، ٌقوو٭ٟ صضّجدووٗ ث٘قّ٭ّووز 

ٜووك صٙووٓ ث٘مدٌ٭ووز جثس ث٘مٝووُ ث٘ٙى٬٧ووز 

ث٘ذدثوٝووجص٫، صٕوو٧ٞ ث٘ىٙذووز ٘ٙغج٠٭ووز ٔٝووج 
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ضجل  ٫١ د٭ ٣٠ ال ٬ذ ًٙ أ ٜٟ ٬ق ١ث  ١ج ل خأ٬
(50)

 .

ٌج٘ذ١جء فّ٭ّز ٘ى٬٧ز ٫ٌ ٜذجشدر ث٘قجً٘ ٣٘، 

٭د٢.  شؽز و صٛ د٧ث ٭ز إجث  ّز لدٌ ٧٤ فّ٭ ٦

٬٦ّضع٫ صّث٬ٛ ث٘قّ٭ّز ث٘مدٌ٭ز تال٘ز ٜةضٍٙز 

ى٬٧ز دضٍجص٭٥ٙج ، ٦إٞ ثصٍّش ٜك ث٘قّ٭ّز ث٘ٙ

 ٜٟ خالٖ ث٘م٧١ثٞ ث٘مجٚ د١جء ث٘ذ٭ش.

ٔح٘ٓ  ٬ز ٦ ضجٞ ث٘ٙى٧ دٗ ث٘قّ٭ّ ف٭ٟ صضّج

٦ث٘شدل٭ز، ٌج٘ىٙذز ٘ٙغج٠٭ز ٔٝج ٠د٨ ل١ث ٜٟ 

 ٟٜ صالر  ٝز  ٙٛ أٞ ٔٙ ٜك ث٘م صالر،  ١حخ ث٘ ٬

ى٧٪.  ٤ج ث٘ٙ لٟ ٜم١ج شدلجل  ٘ز  ٍجؾ ث٧ّ١ٝ٘ ثأل٘

ٙثلجء شٝجل ٘ صالر ث ٠ش ث٘ إج ٔج
(51)

ٙش  عٛ ٠ّ  ،

٧ٔق ٦ ٩٘ جثس ث٘د ١ججخ ال شدلجل إ صؾ٧ت. ٌج٘ ث٘

 ٟٕ ى٧٪، ٦٘ ٘ثلجء ث٘ٙ ٩١ ث صالر دٝم ١حخ ث٘ ٬

دٝم١ج٤ج ث٘شدل٫ ثشض١جتثل إ٩٘ ش٭ؽدر ث٘قّ٭ّز 

٬ز ّز ث٘ٙى٧ ٩ٙ ث٘قّ٭ شدل٭ز ل ث٘
(52)

صدي . ٦ال ٬َ 

غج٫٠ إالّ  ش٥٭ث ث٘ ١ث ث٘ ؾجذ ل ٩٘ ث٘ٝ ٕالٚ إ ث٘

صمووّحخ ث٘قٝووٗ لٙوو٩ ث٘قّ٭ّووز ٘ووث٘٭ٗ »إجث 

«خجخػ
(53)

ٙ ٕجؿ ال ٬َؽ ٧٤ إجث خأ٨ أٞ ث١٘ ٦ ، ُ

لٙوو٩ ث٘مّووث ٦ث٘وو٧غء لٙوو٩ ث٘قّ٭ّووز، ٌوو٫ 

 ٩٘ صذز إ ؽ٧ؿ دج١٘ شضدثْ ٜد ٌألّٞ ثال قج٘٭ٟ،  ث٘

ث٘ٝؾووجذ. ٌووجٍ٘ٙؿ ٘وو٭س ٜووٟ دووجح ث٘ٝشووضدْ. 

ص١ٕق٧ث ٦ال ٦ث٘ٝم٩١ ٜةضًٙ د٭ٟ ٣٘٧ِ صمج٩٘: 

(، 22)ث١٘صوجء،  ٜج ٠ٕـ ادجؤٔٛ ٜٟ ث١٘صوجء

ٌئٞ ؼ٥ّّٙج ٌال صقّٗ ٣٘ ٜٟ دمث ٣٘٧ِ٦ صمج٩٘: 
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(، 230)ث٘ذّوودر،  فضوو٩ صوو١ٕـ ذ٦ؽووجل و٭وود٢

 ،ٓ٘ ٩ٙ ج ١جء ل غج٫٠، د ش٥٭ث ث٘ صض١ضؼ ث٘ ٬٦

 ٫ٌ ؾجذ  ٝج، ٦ٜ فثر ٥١ٜ ٫ٌ ٦ث ّز  ٥ج فّ٭ أ٠

ثألخد٨، ٜٟ خالٖ ث٘مالِز ث٘صذذ٭ز. ٌج٘مّث شذخ 

٧٘غء ٫ٌ ث
(54)

 ٩ٙ ٕالٚ ل ؼالَ ث٘ . ٦إجث خأ٨ أٞ إ

ؾجذ٪ ؼالَ ٜ دز إ ثٕ٘ضج
(55)

 ٟٜ ق٧ٖ  ٌألٞ ث٘ض  ،

 ث٘قّ٭ّز إ٩٘ ث٘ٝؾجذ ال ٬م٫١ أٞ صؽٗ ث٘قّ٭ّز

خالٖ دد  ٟٜ ص٥ج  ٥١ٜؼ ٠ٍِ ؾجذ  ٬ث. ٌج٘ٝ ك ؽث

 ٟٜ ٥ج  قظ ل١ دٗ ٬ذ ّز  ٢٧ّٝ ث٘قّ٭ ٭د٪ ال ٬ صمذ

ؽ٣  ف٭ٟ ٧٬ث  ٧٥ ٘ح٘ٓ ٌ ٍز، ٦ ِدثءر ٜةضٙ خالٖ 

ؽج٠ذجل ٜٟ ؽ٧ث٠خ ث٧٘ؽ٧ت )ثٕ٘ضجدز ١٤ج( إ٠ٝج 

 ٫ٕ ٕالٚ(؛ ٘ ٭د٢ )ث٘ شٛ و صٝ٭ض٣ دج ٩٘ ص ؾر إ ٙ٬

٬ٕضشً ٌ٭٣ ٜٟ خالٖ ث٘ضصٝ٭ز ث٘ؾث٬ثر أدمجتثل 

ش ٥ج ثال ٤جؽس ال ٬ؽج٘ ٩ّ أٞ  ٫ّ. ٬٦ذ ٛ ث٘قّ٭

ؾجذ  ٥ج ٦ث٘ٝ ّز در٧٠ثل د٭ٟ ث٘قّ٭  ُ٬ ث٘ضٍد

در٧٠ثل٣، ٧٤ ٤جؽس تال٫٘ ٬ض٧شّٗ ؽٝ٭ك ث٘ؽدثةُ 

 ٩ٙ ٕٟ ل ٬ ٛ٘ ض٩ ٦إٞ  ٘ز، ف ٩٘ ث٘ثال صٙز إ ث٧ٝ٘

٦ل٫ ٔجٜٗ د٧ّّٜٝجس ٤ح٢ ث٘ؽدثةُ ٦صذج١٬جص٥ج، 

٠ش  ٜج ٔج ٙز  ٫ٌ ٜدف ٭جل  ٤حث ؼذ٭م ٔجٞ  ٦إجث 

٧٘ل٫ ٜٟ ث صض٨٧  ٤حث ث٘ٝ غٗ  صٝـ دٝ ٌئٞ ٘ض  ،

ٔجٞ  ٘ثال٫٘  ِث٢( ث غج٫٠ ) ش٥٭ث ث٘ شجغ ث٘ ٠

٧٘ل٫  ص٭جل؛ ألّٞ ث ٬ؤّت٪ ت٦خثل صرش٭ ِجل  شجؼجل خاّل ٠

ث٘ذشوود٪ ثشووضٝدثخ٬ّز، لٙوو٩ ثخووضالي ثألذٜووجٞ 

٦ثأل١ٕٜز، فض٩ ٧٘٦ ٘ٛ ٬ضٛ ثالصصجٖ د٭ٟ ثألٜٛ 
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 دشٕٗ ٦ثظـ. ٧٥ٌ ش٭ضٛ دشٕٗ و٭د ٜمٟٙ.

انشةةهيذ انثةةاَا )لةةذِ  ويُا)يةةت  4-3

ضعت ٭ز    )انتىليف/انًىا ٤ح٢ ث٘غ١جة  ّّٗ ٦ال ص

 ٛٙ ٭جخثس ل ٭٣ ص ٫ٌ ص٧ؽ شجدّض٥ج  لٟ  ٭ز  أ٤ٝ

ث٘ثال٘ز ٦صقث٬ث٤ج، ٌٟٝ ث٘ٝم٧ٙٚ ل١ث ث٘ش٥٭ث 

٩٘ أّٞ  ٤خ إ ِث ج شمد٪  ِث٢( أّٞ ثأل غج٫٠ ) ث٘

شٛ  د٧ ٤ج ٤خ أ ُٙ، ٦ج شٕٗ ٜؽ ٭ً د ىز ص٧ِ ث٘ٙ

شٕٗ  ظمز ٦د ٥ج ٧ٜث ٩٘ أ٠ ٫٘ إ جة٫ ث٘ٝمضر ث٘ؾّذ

ٜؽُٙ أ٬عجل 
(56)

ٝج ٜك ، ٦٘تٟ ثصٍُ ٜح٤خ ٔٗ ٥١ٜ

ِث٬ٛ  د٭ٟ  ٕالٚ  ٥ٛ ث٘ ٌ ٫ٌ شّ٭ز  ص٣ ثألشج ١ٜؽّٙج

 ٫ٌ ضدثَ  ٘ٓ ثٌ ٩ٙ ج ش٭ضدصخ ل  ٣٠ قثط، ٌئ ٜ٦

صّد،  ٥د ث٘ ُٙ دٝ ٝج ٬ضم ٘ز. ٌٍ٭ ٬ث ث٘ثال صقث

٧٤٦ إجث صر٦ّػ ث٘دؽٗ ثٜدأر درً٘، ٦ٔج٠ج ِث »

ثصؽٙقج ل٩ٙ صصٝ٭ز ثألً٘ درٍ٘٭ٟ، ٌئّٞ ث٧٘ثؽخ 

أً٘ ل٩ٙ ٜج ٬ّضع٭٣ ثالصؽالؿ ث٘ٙى٧٪ ل١ث ٜٟ 

٧ّٖ د ٘ز، ٬ ش٭مز ٦ث٘ٝمضر ىز ٔج٘ صؽالف٭ز ث٘ٙ ج

أٜج ل١ث ٜٟ ٧ّ٬ٖ دج٘ض٧ِ٭ً ٌج٧ّٖ٘ دج٘ذؽالٞ؛ 

٧ٍؾ  ٧ٍؾ، ٦ث٘ٝٙ ٭د ٜٙ ى٧٪ و ظ٧ق ث٘ٙ ألٞ ث٧ٝ٘

ٝج ّث إالّ د٥ ٬ضٛ ث٘م ص٧ت، ٦ال  ٭د ّٜ «و
(57)

، إج 

أّٞ ٫ٌ ثألٜد ٜةجٍ٘ض٭ٟ ٘ٙقّ٭ّز، ثأل٩٘٦ ٫٤ أّٞ 

٥ج أٞ  ٭ً، ٦ال ١ٕٝ٬ ٍ٭ٟ( ص٧ِ ٝز )أ٘ ٘ز ٔٙ تال

و٭وود ٜم١ج٤ووج ث٘ضوو٧ِ٭٫ٍ،  صووثّٖ لٙوو٩ ٜم١وو٩

٘ر٦ثػ  شدغ ث ٜك أّٞ  ظٝجخ  ٫ٌ ثإل ٭ز  ٦ث٘غج٠

ثإللووالٞ. ١٬٦ؽذووُ ثألٜوود ٠ٍصوو٣ ل١ووث ث٘شوو٥٭ث 
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ث٘غج٫٠ )ِث٢( ل٩ٙ ٜٟ دجق أ٦ ألضُ، أ٦ ؼُّٙ، 

أ٦ فٙووً عووٛ ثّتلوو٩ لووثٚ إخثتر ث٘ٝم١وو٩ ٜووٟ 

ٍؿ،  ٘ٛ»ث٘ٙ ٭ز  ىجس ص٧ِ٭ٍ ١ج أّٞ ث٘ٙ  ٌئٞ ِٙ

صؽالف٭ز  ٥ج ث ١ج إ٠ ل٧ث٢، ٦إٞ ِٙ ٩٘ ت ٍش إ ٬ٙض

ض٣ت «٬ٟ د١ّ٭
(58)

٘ز  ّٜج ث٘ثال ص٣، أ ٍؿ ٠ٍ ، ث٘ٙ

ٌٝةضًٙ ف٥٘٧ج. ٤٦حث لجةث إ٩٘ صرع٭د ع١جة٭ز 

 )ث٘ض٧ِ٭ًاث٧ٝ٘ثظمز( ٫ٌ ج٘ٓ.

 كهًت سخيشة 

أّٞ ثإلؼال٘ز ل٩ٙ لٙٛ ث٘ثال٘ز ث٘مدد٫ ٬٦ذ٩ّ 

٘ز  ٠ش إؼال غج٫٠ ٔج ش٥٭ث ث٘ خالٖ ث٘  ٟٜ شال٫ٜ  ثإل

ض٫  ع١٭ز ث٘ ٧٥ت ث٘ٝ ١ج ث٘ؾ ّّثٚ ٘ ٘ٛ ص ٭ثر،  ٍٜ

صخ، دح٥٘ج لٙٝجؤ ٘ز ٌق ٙٛ ث٘ثال ؾجٖ ل ٜ ٫ٌ ٠ج 

٥١ّٕ٘٦ج ٔشٍش ١٘ج لٟ إصج٘ز صمجؼ٭٥ٛ ٜك ٤حث 

ش٭د  ٫ٌ ش٧  ٞ٧ ٘تٟ خأ٨ ث٘ىددّ٭ عجل. ٦ ٙٛ أ٬ ث٘م

شجس  ٩٘ تخث ٬ز إ شجس ث٘ٙى٧ ق٧ٖ ث٘ثخث ٬ز ص دثث

ٛ٥ ٭ز، ٌأل٠ ىدح  لٙٝ ٧٤ ث٘ مج٘ٛ  ٬د٦ٞ أٞ ث٘

٦فووث٢، ظووجخد٭ٟ دووح٘ٓ ث٘صووٍـ لووٟ ث٘ؾ٥وو٧ت 

ؾجٖ، ٦ث ٤حث ث٘ٝ  ٫ٌ ةثر  ز ث٘دث ض٫ ث٘مددّ٭ ٘

لٟ  قث٬ظ  ٩٘ ث٘ ٬ثر إ ّد٦ٞ لث ش٭د د شذّش ش٧

٥١ٜؼ تال٫٘ ٬ّك خجخػ ث٥١ٝ٘ؼ ث٘ٙصج٫٠، ال دٗ 

لٝٙووش د٧ٝؽذوو٣ ٌوو٫ ث٘ذقووظ لووٟ تال٘ووز ث٘وو١ص 

ِّث٥ٜج  ض٫  ٬ٗ ث٘ ـج٤در ث٘ضر٦ مّٗ  ٘٫٠. ٦ ثّ٘دا

صضّالل  ٭جل ٜ ؾجل تال٘ ص٥ٍج ٥١ٜ ٫٠ د٧ ١٘ص ثّ٘دا ث

ؽٝك ٠فد٬ز ث٘ض٫ّٙ إ٩٘ ث٥١ٝ٘ؼ ث٘ص٭ٝ٭٧٘٧ؽ٫، 
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ز إشالٜ٭ز ٜٟ ت٦ٞ ١ٜجذق، ٦إجث ٫٤ ـج٤در لدد٭

ٔجٞ ثألٜد ٔح٘ٓ ٌئ١٠ج ال ٠ؾث ٧ٜخ٬س أد٧ ٠جظد 

ٜىج٘٭ووجل فوو٭ٟ شوو٩ّٝ صٙووٓ ث٘ؾ٥وو٧ت ١ٔوو٧ذثل 

عٝ٭١ز
(59)

، ٦تلج إ٩٘ ٔشً ث٘ىؽجء ل٥١ج؛ أل٥٠ج 

« ّٗ ٤حث ث٘ق  ٫ٌ ٭ز  ٧٥ت ث٘مج٘ٝ صجي ث٘ؾ ٜ ٫ٌ

٭ز  ٧ّٖ ث٘مٙٝ ددذ ث٘ق ٜٟ أ مث  ٘ح٪ ٬ ى٧٪ ث ث٘ٙ

دج٘م٧ٙٚ  ؼ٣  فدثل الخصذج عز، ٠ صج٠٭ز فثث ثإل٠

«٦ثالؽضٝجل٭ز
(60)

. 

 

 لهىامش:ا

                                           

نت ، وإرا   -1 هى انذال عى )ع يت با ن  انعشب ًا إ مم كاله َ

نهذالنةةت عهةة   )انغةةيًاَتي   (semantique)عّشبةةىا كهًةةت 

يت   نذال)م  و)انذال)ه هى ا خش )ع ه  اآل مىا ع حذهًا سطه س

 و)انغيًيىنىجيا .

حاد   -2 شك، ات نت، دي بت وانذال يم، انه بٍ رس عذَاٌ 

 .51، ص 1981انكّتا  انعش ، 

دي عىعيش، يحاضشاث يا األنغُيّت انعايت، تشجًت يىعف   -3

 .18، ص 1984غاصي، نبُاٌ، داس َعًاٌ، 

 .53ٍ رسيم، و.ط، ص عذَاٌ ب  -4

 .54عذَاٌ بٍ رسيم، انهبت وانذالنت، ص   -5

يُزس عياشا، انهغاَياث وانكهًت، حهب، يشكض اإلًَاء   -6

 .54، ص 1996انحضاسي، 

هى،   -7 مذ نهع هى سو َ يت ع غتيفا، انذال)ه يا كشي جىن

 .61، ص 1988انعش  وانفكش انعانًا، انعذد األول، 

ًت  -8 نت، تشج هى األد يت،  باسث، ع كشي، انالرل ًذ انب يح

 .ويا بعذها 47، ص 1987داس انحىاس، 

يشوث، داس   -9 عش ، ب ُذ ان نت ع هى انذال ياخىسي، ع عادل 

 .1985انطهيعت، 
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ياٌ   -10 يك تبشيض عذ، تحم يذ انمىا ثاَا، تًه شهيذ ان ان

 1416انحغيُا، ضياء، خشعاٌ، يشاكةض اإلعةالو اإلعةاليا، 

 .29هة، ص 

ثاَا، تًه  -11 شهيذ ان ياٌ ان يك تبشيض عذ، تحم يذ انمىا

 1416انحغيُا، ضياء، خشعاٌ، يشاكةض اإلعةالو اإلعةاليا، 

 .399هة، ص 

 .95يُزس عياشا، و.ط، ص   -12

 .92 - 91يُزس عياشا، و.ط، ص   -13

عها حش ، انتأويم وانحميمت، بيشوث، داس انتُىيش،   -14

 .37، ص 1985

 .11يُزس عياشا، و.ط، ص   -15

 .93و.ٌ، ص   -16

 .66و  63جىنيا كشيغتيفا، و.ط، ص   -17

 .ويا بعذها 93يُزس عياشا، و.ط، ص   -18

عانى   -19 طم،  غيش وانتىا بت وانتف طف، انه ظطف  َا ي

 .76، ص 1995، 193انًعشيت انكىيتيت، عذد 

بت   -20 بيٍ انه لت  طيت انعال جابشي، خظى بذ ان ًذ عا يح

يت،  يت انعشب يا انثما كش  يت، بوانف عاث عشب يشوث، دسا

 .71 - 71، ص 1982 َيغاٌ

 .112يُزس عياشا، و.ط، ص   -21

 .13و.ٌ، ص   -22

 .67و.ٌ، ص   -23

 .11و.ٌ، ص   -24

 .389انشهيذ انثاَا، و.ط، ص   -25

 .354انشهيذ انثاَا، انتًهيذ، ص   -26

 .354انشهيذ انثاَا، انتًهيذ، ص   -27

 .355 - 345و.ٌ، ص   -28

 .375انشهيذ انثاَا، انتًهيذ، ص   -29

 .375هيذ انثاَا، انتًهيذ، ص انش  -30

 .21سدوَيغٍ انكتابت وآياق انُض انمشآَا، ص   -31

 .118انشهيذ انثاَا، و.ط، ص   -32
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 .انشهيذ انثاَا، و.ط، ص.ٌ  -33

 .انشهيذ انثاَا، و.ط، ص.ٌ  -34

 .76يُزس عياشا، و.ط، ص   -35

 .37 - 35عها حش ، و.ط، ص   -36

 .112يُزس عياشا، و.ط، ص   -37

جاص نهتىعّ   -38 تىٌ، اإلع ها صي غأنت، ع هزِ انً يا  ع 

 .1992تطّىس انُمذ األدبا، بيشوث،  اانمشآَا وسيشِ ي

 .79انشهيذ انثاَا، و.ط، ص   -39

 .3/34طحيح انبخاسي، )كتا  انظىو ،   -40

 .81انشهيذ انثاَا، و.ط، ص   -41

 .و.ٌ، ص.ٌ  -42

 .و.ٌ، ص.ٌ  -43

 .81 - 81و.ٌ، ص   -44

 .322و.ٌ، ص   -45

 .332شهيذ انثاَا، و.ط، ص ان  -46
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