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 المتلقي عند عبد القاهر الجرجاني
 د. ماجد بن محمد الماجد
 جامعة الملك سعود

 
منذذا لحظة ذذت لحظذذف ن ذذب  الذذه  اذذر لحيذذهىب لحلبلذذهنف  حذذ  م ذذ ظةه  م ذذ   

لحاالغذذذت فلحح ذذذهةت فىذذذف اناذذذة  حذذذ  لح االذذذت لحمه ف ذذذت حظظظيذذذف   اذذذبل  ظلذذذهمال  مذذذ  
ة حظمظظيذف لحذذاك ا  ذذ  لحمسذظظب  فظبفااذذه  حظل ذف لحذذر اك  فاحذذ  مذك  سذذ  محلفمذذ

لحسذذذظب  فا ظذذذب لحمهاذذذف   مسذذذظرا  اهء ذذذهب  فلءامذذذه     نذذذة مظظذذذ    ذذذف  لحفاذذذف   ف 
لح ذذبف  ايذذف   اذذر لحيذذهىبزل فحذذخ  ت  منذذا هذذرم  لحلظذذخ  ن ذذب  امذذه  هحذذة لحلظمذذه   ذذف 
ملنذذ  لحح ذذهةت فلحاالغذذت ف ذذف ااذذهك لحم ذذتب مذذك ىذذا  لحلاذذهبل  فظحسذذاب لحمذذبلر الذذه 

بمت فلءامذذه  فلء ذذهب   ذذف هحذذه   فالاذذة  هحظنااذذة  ظذذ  م ذذهك  ألذذر الذذك احذذ   ذذهح
 (  7)لحهاف  حا ظب  فمفا  لحر اكز حااةث  نة  اهبج( 

فف ذذذذ  ىذذذذال لحمحلذذذذفخ ا ذذذذال لحذذذذنر  نذذذذر  اذذذذر لحيذذذذهىب   ذذذذحب   اذذذذاك لحماذذذذر   
فلحمظظيذذف   ظمذذه  فغذذ  ل ف   ذذف ظلماظلذذه   ذذهك لفهذذب  م ذذك  ذذف   لذذه ف لملذذه ةذذاك 

ذ   اف   ه ا ت لحظظيذف حراذة   هحاالغذت ا ظة ذ   فاظظسذن  ملب ظلذه ةظذ  ظح  
ذ   فظاذ  لحاذر  ظذ  لحه ذهير لحظذف ظلذبك  ذف ن ذخ لح ظذخ  فظلذذرىه  لحيذف  فظة  
فلةر  فلةر   فظسماله  ايه   ايه   فظ فك ملب ظذ  ملب ذت لح ذن  لحةذها  لحذاك الظذخ 

فاذل لحيذف  ف ذ   فام ننذه  ك ن(  2)  ظخ    ها  مك لءاباسخ لحذاك  ذف لحذرااهج((((
لحذذذذذذذذذذن خ              >----لحمه ذذذذذذذذذذ  لحظذذذذذذذذذذهحفز لءاذذذذذذذذذذرل   لحظح ذذذذذذذذذذت   لحنةذذذذذذذذذذف   لحظب اذذذذذذذذذذب

لحظب اب لحنةف لحظح ذت  هحةب ذت لءارل اذت > --للحملنذ ( لحظظيذف  لحن خللحملنذ (
                                                 

 1لء لذذهت  ظةياذذ ز مةمذذفر مةمذذر  ذذه ب  م ظاذذت لحهذذهنلف  لحيذذهىب      (  اذذر لحيذذهىب لحلبلذذهنف  رايذذ  1
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لحظف ظظلة  ف  نه ت لحنر مك لحظح ت ةظ  ظاظذ  اذة لحذن خ لحاظاذ   ظيهاظلذه لحةب ذت 
اظلهمذذ  مذذ  لحذذنر  ذذف  فج ل ظمهحذذة فا ظ ذذ ظة ل ححذذه    فا لحمله سذذت  لحظظيذذف لحذذاك 

ظمفالله لحلتيف  ا  ىف ان ب  ح  ظلهحيله  ف  مه ايف   ار لحيهىب لنظ همله  امه 
اانله( فا اب  ار لحيهىب مك لحيف  لح لبك ىهراه اظيب ب اة ه ذهير لحذن خ لحذاك 

لحيذذبزك لح ذذباخ لء لذذهت ا ذذفك اذذة لحيذذبزك مللذذتل    لظذذخ لح ذذلب فسذذاظت ءربل    لذذهت 
لحاك   ب  االغت لحلذبب  ذك مسذهف ظة  ظذ  لحذبغخ مذك   ذهةظلخ فااذهنلخ  فاذبب 
 اذذر لحيذذذهىب  ك لحف ذذف   ظذذذ  ه ذذذهير لحذذن خ لح ذذذلبك  ا ىذذ  حملب ذذذت ه ذذذهير 
لحذذن خ لحيبزنذذف  رفك لا ظ ذذهب  ظذذ  لحف ذذ  لحملمذذ  حـ لذذهت  ةسذذب  ذذذلا ا حذذف 

مذذه ف ك ظ ذذحله ف ذذحه  ملمذذال   فظيذذف   الذذه  ذذف  ظذذخ لحح ذذهةت  ك ظن ذذب حلذذه  اهسذذه  
ذ   فظاذ    فا  مبسال   ا  ا ظ فك  ف ملب ظله  ف  ف  ةظ  ظح   لحيف  فظة  
لحاذذر  ظذذ  لحه ذذهير لحظذذف ظلذذبك  ذذف ن ذذخ لح ظذذخ  فظلذذرىه فلةذذر  فلةذذر   فظسذذماله 
 ذذذايه   ذذذايه   فظ ذذذفك ملب ظذذذ  ملب ذذذت لح ذذذنم  لحةذذذها  لحذذذاك الظذذذخ  ظذذذخ  ذذذ  هذذذا  مذذذك 

خ لحاك  ف لحر ااهج ف ذ    لذت مذك لحي ذ  لحمنلذفب   ذف لحاذهب لحمي ذ   ف ذ  لءاباس
ال  ذذهك لء لذذهت حذذا   ذذف لحح ذذهةت (  3) زلذذب  مذذك لفلذذب لحذذاك  ذذف لحانذذه  لحاذذرا ( فل 

ف   لحمحلفخ لح هي    لف  نر  ار لحيهىب مظة   مك  سذظفب  ذف لحذن خ اسذظف ب 
لحظذذذف لحاذذذبفب لحظذذذف اذذذفىخ  لح ذذذفلىب لح ذذذفظات  ذذذف لحمسذذذظفب لحظب ااذذذف   ةظذذذ  ظظذذذ 

 هىبىذذه  نلذذه ملذذبر ةظاذذت ههبلذذت  ذذك لحذذن خ   هحسذذل  فىذذف مذذك ظظذذ  لحاذذبفب حذذة 
اه سظفب  ظت ف ي   افبر  ار لحيهىب ب اة  ف ىال  ف ملبك لحبر  ظ  مذك اذبب 
 ك لحاالغذذذت فلحح ذذذهةت ظ ذذذفك  ذذذف ظذذذال خ لحةذذذبف  فلح ذذذفلىب لح ذذذفظات فةذذذرىه رفك 

ر لحيذذذهىب  ك  الذذذهب لحمظظيذذذف اذذذه رل  ا امذذذنل لحذذذنر لحراحذذذت فلحملنذذذ ( فحذذذال اذذذبب  اذذذ
لحح ذذذذذهةت لحمن ذذذذذفر ( فاذذذذذبب  ااذذذذذه   ك ظ ااذذذذذب  ذذذذذأك لحمظظيذذذذذف  ذذذذذف لحياذذذذذهخ اهحلمظاذذذذذت 
لحمله سذذت م حظذذاك لحظظ ذذ  فلحظذذبفك فا ذذر  احذذ  ةذذاك ظة ذذب ملذذهنف لح ذذالخ  ذذف 
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لحهاذذب فلاسذذظحلهخ فل مذذب فلحنلذذف  فىذذف ة ذذب مفلذذفر  ذذف   اذذب مذذك  ظذذب لحاالغذذت 
ملنذ     ذب  - ك  ظذخ لحااذهك -ر  ايف   ار لحيهىبل ظبب   اذبل  مذنلخ ا اذبب حذةفلحني

ممذذذذه اذذذذبب حـ ذذذذهب  اذذذذهحب   فلحلذذذذاك فمذذذذه الذذذذر  حظهذذذذ  فلحليذذذذر  ايف ز نمذذذذه ىذذذذف هاذذذذب 
فلسظهاهب  ف مب فنلف  فح   مك اح  حح   ر فا  حة  فلل  رحذاال   ظاذة(((االظخ 

فاذذذت فلحح ذذذب  فح ذذذهيا  مسذذذظيهىه لحليذذذ    ك ىلنذذذه ر ذذذهي  ف سذذذبلبل   باذذذ  لحلظذذذخ الذذذه لحب 
 ((  4) فه هير ملهك انحبر اله  فخ  ر ىرفل  حاله  فرحفل  ظاله(

فاماف  ار لحيهىب  افاذل  ك ظلذر ك لحمظظيذف  حذ  لحذن خ لحاظاذ  ا اذظخ  ا  
اهحظلهح  لحنةذفك لحذاك انسذل لحلال ذه  اذاك  لذتل  لحظبل اذب  من ذفبل  حالذه مذك تلفاذت 

  ا لحظحذذ  لحظذذها   ذذذلا ن ذذخ  ذذف لح ظذذخ فا ظبظاذذب  ةظذذ  الظمذذ  الاذذله لحملنذذ  لحمظاذذف 
ال ن بنذذه  ذذف  اذذالك  فااانذذ  الاذذله  ظذذ  الذذك  فظللذذ  ىذذا  اسذذاب مذذك ظظذذ (((فل 
احذذذ   ظمنذذذه  ك ا مة ذذذف  حلذذذه غاذذذب  ك ظلمذذذر  حذذذ  لسذذذخ  ظللظذذذة  ذذذه ال  ححلذذذ   ف 

 ف ظظاذ  لاسذخ لسذمه  محلفا    ف ظلمر  ح  لسماك   ظللذ   ةذرىمه هاذبل   ذك لفهذب  
 ظ   ك ا فك لح هنف  حت حألف    ف ظأ ارل حة  ف ارا  منة ف(((اهك ااح   ك ل مب 
 ظذذ  مذذه  ظنذذه   مذذك  ك لحظحذذ  ظاذذ  حظملنذذ   ذذف لحذذن خ  ف ك لح ظذذخ ظظبظذذب  ذذف لحن ذذ  
اسذذاب ظبظذذب ملهنالذذه  ذذف لحذذنح   ف نلذذه حذذف هظذذ  مذذك ملهنالذذه ةظذذ  ظظلذذبر   ذذفلظه  

ف ذ   ذف اذماب  فا ىلذ   ذف هذه ب   ك الذب  الذه ظبظاذب  ف  رل  ةبف   حمذه
(  هحن خ  نر  ار لحيهىب النف اخ  نه ب لح الخ الاله  ح  الذك  ( 5) فا ن خ(

امه  ملانه  اسماة  ار لحيذهىب امسذماه  ظذفةف  ظلذه اهابظاذه  لحيذهيخ  ظذ  لحظنهسذب 
حناذذذذذر  فلحنسذذذذذ   فلانسذذذذذلهخ  هحظذذذذذأحا  فلحظب اذذذذذب  فلحظبظاذذذذذب  فلحذذذذذن خ  فلحن ذذذذذهخ  فل
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فىال لحابب مك لحاخ لحاك اظخ ف   ملذهنف لحنةذف   ( 6)فلحظ فاب  فلحنسل فلحظةااب
اذذ ف  اهحملمف ذذت  حذذ  لحفةذذر   فاحاذذف احاذذ  لحظةمذذت لحظذذف افلذذرىه اذذاك  نه ذذب 

لفل ظذذخ  ك م ذذذ  :مهظظحذذت  حذذ   ذذذف  فلةذذر ا ام ذذك ظلتيظذذذة  فحذذال ايذذف   اذذذر لحيذذهىب
مذك لحذاىب  ف لححاذت   اذااب الاذله  ذف الذك  فلا  لح الخ م   مك اأها   لذه  

ةظ  ظ اب   لت فلةر   فاح   ن   ال  ظذ ز  اذبب تاذر  مذبل  اذفخ لحلملذت اذباه  
 رارل  ظأرااه  حة   إن  ظة   مك ملمف  ىا  لح ظذخ  ظذ  محلذفخ ىذف ملنذ  فلةذر ا 
  ذذر  ملذذهك  مذذه اظفىمذذة لحنذذه   فاحذذ   نذذ   حذذخ ظذذأ  الذذا  لح ظذذخ  ظلذذه حظحاذذر   نحذذ 
نمه لي  اله حظحار  فلف  لحظلظ  لحظذف اذاك لححلذ  لحذاك ىفلاذبب( فاذاك  ملهناله  فل 
ال  هك  ذاح  اذهك منذة ف اذ   مه  م   اة  فل ة هخ لحظف ىف مة ف  لحظلظ ((((فل 
 ك لحمحلذذذفخ مذذذك ملمذذذف  لح ظذذذخ ملنذذذ  فلةذذذر ا ذذذر  ملذذذهك   فىذذذف   اهظذذذ  تاذذذرل   ذذذه ال  

ل  فح بك  ال  فحلال لحملنذ  ظيذف ز  نذة اباه  حلمبف  ف ف    ال  ف ظ   حت  ا
فمذذذه نذذذر  اذذذر لحيذذذهىب لحم ذذذلفبل ظا  لحذذذن خ  ا  ك ظاذذذ   المذذذ   ( 1)  ذذذالخ فلةذذذر(

لحفاذذ  لحذذاك ايظاذذاة  ظذذخ لحنةذذف  فظلمذذ   ظذذ   فلنانذذة ف  ذذفحة  فظلذذب  منهىلذذة 
 لحظف نلل    ال ظتا   نله  فظةح  لحبسفخ لحظف بسم  حذ   ذال ظهذ  ا ذف  منلذه(

ه ذذذر  ظة ذذذخ ظظذذذ  لح ذذذحب  لحمه ف ذذذت اذذذاك لحماذذذر  فلحمظظيذذذف  ةظذذذ  ا احيذذذر  ا   ( 1)
ل هاب سا  لحظلرك  ح  ميه ر ل ف   فظظ لب اة لةظمها  لحيبل    فحل  ماةث 
لحح ذذذ  فلحف ذذذ   نذذذر  اذذذر لحيذذذهىب مذذذك  ر  لحمفلاذذذ  لحظذذذف اظاذذذاك  الذذذه ه ف ذذذات 

 ف حا  حلذه مةذ  مذك لحظظيف  فمك اح   فك لحلمظت ل فح  حله مة  مك لء بلب  
   لماذذ   ذذفب لحح ذذ  فلحف ذذ  مذذك  مذذه  لاني ذذه  ف ذذالة  ف مذذه   ( 1)لء ذذبلب
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لظ ه   ف الة فظفس  ااك لح مهحاك  ظره   ف ىال لحظلهح  لحنةفك  ف ذر  يذر  اذر 
لحيذذهىب   ذذال   ذذهمال  حظظأ اذذر  ظذذ  ىذذا  لحلال ذذت لحنةفاذذت  ذذف لحح ذذ  فلحف ذذ    ظذذب  

حذ  لح هاذت   ف لانح ذه   حذ  لح هاذت  فلحل ذ  حمذه ىذف لحل   ا فك  مذه حالظ ذه   
 فلس ت ااك ل مباك  ف هك حة ةه  ااك ةهحاك(

فالبج  ار لحيهىب  ظ   ذبف  لحظظيذف  ف مذه اسذماة لحميهخ   لحذاك ا ا حظذة  ذف     
غاب مذه مفاذ   فظذأ اب  نه ذب   ظذ  لحميذه  راحاذه  فظب اااذه   فاحذ  ا ذم  لحلال ذت 

 ذف مف ذ  لحظظيذف  فلحظاذمنه  لحظذف ظ ذفك  ذهمال  ملمذه   ذف ظةراذر ااك لحمظهذه ااك 
مذذرحف  لحميذذه  ف ذذا ظة لحظب اااذذت  ةاذذث ا ذذاب  اذذر لحيذذهىب  ذذف محلفمذذة حظذذن خ  حذذ  
 لذذ  لحيذذف   فا   فىذذف لحمسذذظفب لحذذراحف لحذذاك ظظبظذذب  اذذة لحملذذهنف لحملذذبر   ذذف نحذذ  

فل ذر لحظ ذت لحظب اااذت   ذخ لحمظ ظخ فمسظفب لحظب اب لحاك ظظلهح   اة لحملذهنف ةسذب  
لحالر لح فظف ةاث ظظها ظظ  لحملهنف مرحفا   ف  ححه ه  مك مللخ لحنسذ  لحظ ذفك( 
ف لذذذ  لحه ذذذهب  هناذذذه   فىذذذف ابظ ذذذت  ظذذذ   ن ذذذباك ملمذذذاكز  ن ذذذب لح ذذذبك لحذذذاك 
نذالب(((  فلحظذأ اب لحذاك ظب ذة  ذف لحمظظيذف   ابمف  حاذة لحمذظ ظخ مذك لسذظحلهخ فظا ذاب فل 

ه  فمذك اانلذه لحلنه ذب لحميهماذت لحظذف ظذظة خ  ذف  مظاذت لحظبظاذب  خ  ن ب لحظامن
فلحظب اذذت فلحظأ اذذر   حذذف لحميذذه ز  اذذبب  مذذبف تاذذرل   لحظاذذمك ىف اذذبب  نسذذهك مذذه 
تارل   فلحلت  لحم  مر ىف  مبف  ف المت ظأ اذر  ىذف ظيرامذة   مذه  ذف لحميذه ز  اذبب 

لحم  مذر ىفلتاذرل ( ف المذت  تارل   مبف  لحظامك ىف ابب  مبف  نسذهنه  مذه   فلحلذت 
ظأ ار  ظيرامة( فاة ظممةف  ف لحن خ لححفل   ااك لحظحذ  فلحملنذ   فظظلذتت لحلال ذه  
لحظذذذف ظذذذبا  اذذذاك ل سذذذمه  فل  لذذذه    ف اذذذاك ل سذذذمه  فل سذذذمه   ف اذذذاك ىذذذا  فظظذذذ  
فم مالظلذذذه مذذذك لحةذذذه  فلحظمااذذذت فلحظفلاذذذ  فلحملذذذبفبل   ظظ همذذذ  الذذذه ن باذذذت لحذذذن خ  

 ه  ااك  لتليله   ف     مك    ه  لحاالغت لحنةفات  ف لحنةف لحاالغف   ك فلحلال
 ك  ار لحيهىب اظ فب امحلفخ لحلال ه  ااك  لتل  لحن خ   ال اي  اله فاهحن خ  نر 
نمذذذذه اباذذذذر حح بظذذذة  ك ا ذذذذ  لح ذذذذالخ  ذذذذك  ملذذذبر لحظبظاذذذذب فلحظنسذذذذا  فةسذذذك ل رل   فل 
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فظذظخ   ذخ ظ لذب  ذف  ذفب   نايذت ماللاذت  بايله  ح  لحةذر لحذاك ظةسذك  اذة لحراحذت  
 ظسظفحف  ظ  حب لحمظظيف(

فا انح   ار لحيهىب ان ب  ح  ميرلب لحللر لحذاك اسذظنحر  لحذنر مذك لحمظظيذف   لذف 
ك بل  حذذة  ك ا ذذهب   ذذف  ظمذذهخ لحذذرليب  لءارل اذذت حظذذنر  ح نذذة ااذذا  اذذذللحمسهح   فل 

نمذذه ظذذبلر حظللذذ   رحذذت  ظذذ  فل ححذذه  ا ظذذبلر  نحسذذله (ز لحمللفحذذت(  مذذه  ذذف  فحذذة   فل 
لحملذذهنف   ذذإال  ذذرم  لحذذاك حذذة ظذذبلر   ف لهظذذ م  مبىذذه  اذذة  حذذخ الظذذر اه ف ذذه  لحظذذف 
ظ فك  ف  نحسله  ظاله  ف هن  لحسلفحت فغاب لحسلفحت  اله فلةرل  فمك ىلنذه ب اذ  
لحلظمذذه  اذذامفك مذذك اةمظذذة ظ ظذذب لحسذذل  فلحظلنذذا   ظذذ   ك ااذذاخ حلمذذه لحملنذذ   

ة مك  لظلمه  ف ظ   ك اظلس   ف لاسظلهب  اساالمه  فاب ب لحف ذفب   فاره   ظا
فاسذذظ  لحمسذذهح  لحمللفحذذت(((اح   نذذة ا اظ ذذفب  ك الذذب المذذه  فمذذك ةاذذث ىمذذه  

ا اسذذذظخ لحذذذنر مذذذ  ظظذذذ   ( 70)  اذذذ   فايذذذ  المذذذه مذذذك لحهظذذذف مذذذ  لحملنذذذ  ل ظذذذرلر( فل 
لحماذذر   فا مظذذة لحمسذذهح   فاظذذفل ب  ظذذ  لحذذن خ لءاذذرل ف لحمه ذذفر  لحذذاك ان ذذية 

لحمظظيف  اسظااك  ك لححبف  ااك  بايت  ف لحن خ ف هبب  نر  اذر لحيذهىب ظلذفر  حذ  
لحمذذذظ ظخ ا  حذذذ  لحظ ذذذت  لذذذف  ظذذذ  ف ذذذف اذذذهححب  اذذذاك مذذذه ظظاذذذمنة لحظ ذذذت مذذذك  ذذذفلناك 
فمللخ  فمه اهظذهب  لحمذظ ظخ  فاظظيذه  لحمظظيذف اياذف  ةسذك مذك ظظذ  لحيذفلناك فل ححذه  

اذ   -حن خ(  هء لهت  ف ب ك   ارلحيهىب  همك  ف لحنر الظذةحاار ل بايظة(  ف ل
 ذذذهمك  ذذذف  ذذذ  زاذذذت مذذذك زاذذذه  لحيذذذبزك  هحذذذ   ف   ذذذب   فام ذذذك حظمظظيذذذف ل ظ ذذذه ة 
فلحف ذذف   حاذذة  ذذف  ذذ    ذذب ل ذذإال  نذذ  ا ظ ذذ   ذذف  ك ا ملنذذ  حايذذه  لحمللذذت  

 حذ  لحلظذخ اذة اهحيبزك  ا  ك لحف   لحاك حة  هك مللتل   هيخ  اة  اذرل   ف ك لح باذ  
مفلفر  فلحف ف   حاة مم ذك   ذهن ب  ك بلذ  ظ ذفك  ال  نذ  تىذر   ذف  ك ظلذب  
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فاحذذظل  اذذر لحيذذهىب  اذذفلب لحظظيذذف م ذذب ت   ذذهح با   حذذ  احذذ   ( 77) ةلذذت لحظذذة ظلذذهح (
 لحظظيف لحمه فر مفلفر  فلحف ف   سبلب لء لهت مم ك(

اذذب حةذذ     ذذ هحات لحلمذذ  فااذذرف  ك ىذذال لحمذذنلل حذذرب  اذذر لحيذذهىب  ذذهك م ذذبف ة ل  
ااك ةراث لحههح  ساةهنة  فح ت لحهظ    ك ااك  ك لحيبزك نت  اظسهك  باف مااك  
ك  ذذهك اظ ذذت لحلذذبب  ف لذذت لحلذذبب  ذذك ملهبلظذذة  احذذ   ك لحيذذبزك مللذذت ان مذذة  فل 
فف    فل رىخ فمفل حهظلخ   لف   لهت الفر  ح  لحمظ ظخ ا  حذ  لحظ ذت الظلذه  لحظذف 

 ااذذذبل  مذذذك لاهظاذذذهب فلحمحهاذذذظت اذذذاك لحظبل اذذذب فلح ذذذا  لحملاذذذب   ذذذك ظظذذذال حذذذة  ذذذربل  
   اذذهب  لح ذذبك  فاذذنر  اذذر لحيذذهىب  ظذذ  ىذذال  ايذذف ز ل ك لحح ذذهةت  امذذه نةذذك  اذذة

ال  ذذهك  ذذاح   انا ذذف حنذذه  ك نن ذذب  حذذ    ذذك متاذذت ىذذف اذذهحمظ ظخ رفك فلاذذ  لحظ ذذت  فل 
ال لحمظ ظخ ى  اسظ ا   ك اتار مك  نر نحسة  ف لحظح   ايه   حا  ىذف حذة  ذف لحظ ذت(((فل 

ن بنذذذه فلذذذرنه  ا اسذذذظ ا   ك ا ذذذن  اذذذهحظح   ذذذايه    ذذذال   فا  ك اةذذذرث  اذذذة ف ذذذحه   
 اذذذ ه فىذذذف  ك  لذذذ  احذذذ    سذذذر  ظذذذ  نحسذذذة  ف ا ذذذ   ك ا ذذذفك مظ ظمذذذه    نذذذة ا ا ذذذفك 

( ففلاذذل مذذك لحذذنر ( 72) (مظ ظمذذه  ةظذذ  اسذذظلم   فاذذه  ح ذذت  ظذذ  مذذه فاذذل   ظاذذة
ىب ا ذاب لحظ ذت مذهر  ههمذه  اذاك اذرك لحماذر   لذف الاذر ظ ذ اظله لحسذها   ك  اذر لحيذه

ف   ب اظة ىف  ظ   ا ااا  بسفخ لح حب  اانة فااك مظظياة  ف ف  اح  بسفخ لحظ ت 
 ال اهبج  ظاله  فا انظل  سننله  ف ظ  ىال ا فغ  ار لحيذهىب محلفمذة حظذن خ  ذف 

ث لح ةت لحظ فات  ف لحنةفات  اذ  ظحباية ااك لحظ ت لححنات فلح الخ لحملظهر  ا مك ةا
مذذك ةاذذث لححناذذت لحظذذف ظن ظذذ  مذذك  ذذفلناك لحظ ذذت   ظذذا  لحذذن خ ل ا  ك ظاذذ   المذذ  
لحفاذذ  لحذذاك ايظاذذاة   ظذذخ لحنةذذف  فظلمذذ   ظذذ   فلنانذذة ف  ذذفحة  فظلذذب  منهىلذذة 
 لحظف نلل   ال ظتا   نله  فظةح  لحبسفخ لحظف بسم  حذ    ذال ظهذ  ا ذف  منلذه(
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لحسذها  ا النذف  ك لححناذت  لحذن خ    مة ذفب   ذف  ذفلناك لحظ ذت مذك ح ك لحذنر  ( 73)
 لذذذ  ف ه ذذذ (((   لظذذذخ لحنةذذذف حذذذرب  اذذذر لحيذذذهىب ا ذذذم   ذذذفلناك لحظ ذذذت  مذذذه ىذذذف  نذذذر 
لحنةذذه   فا ذذم   ذذاح  لحه ذذهير لححناذذت لحمظاهرحذذت اذذاك لحماذذر  فلحمظظيذذف  ذذف لح ذذالخ 

 نذذذه ا نلظذذذخ  ذذذايه  ااظ اذذذة  ذذذلبل   ذذذهك  خ ن ذذذبل   فهه ذذذت لححذذذبف  اذذذاك لحظبل اذذذبل فاحذذذ  
لحنذذه خ ان مذذة غاذذب  ك ان ذذب  ذذف فلذذف   ذذ  اذذهب ف بف ذذة   ان ذذب  ذذف للحهاذذب(  حذذ  
لحفلف  لحظف ظبلىه  ف  فح ز  تار من ظ   ف تار ان ظ   ف ان ظ  تار (((ف ف لح ذب  
فلحلذذذذذذتل   حذذذذذذ  لحفلذذذذذذف  لحظذذذذذذف ظبلىذذذذذذه  ذذذذذذف  فحذذذذذذ ز  ك ظهذذذذذذبج  هذذذذذذبج   ف  ك هبلذذذذذذ   

ح  لحفلف  لحظف ظبلىه  ف  فح  لذه نف تاذر مسذب ه   ف لذه نف هبل ا (((ف ف لحةه   
اسذذب  ((( الب  ح ذذ  مذذك احذذ  مفاذذلة  فالذذف  اذذة ةاذذث انا ذذف حذذة((( فان ذذب  ذذف 
 لحةذذبف   لحظذذف ظ ذذظب   ذذف ملنذذ    ذذخ انحذذبر  ذذ  فلةذذر منلذذه اه ف ذذات  ذذف احذذ  

لحظذذذف ظسذذذبر   الذذذب  مفاذذذ  لحح ذذذ   الذذذه مذذذك مفاذذذ  لحملن (((فان ذذذب  ذذذف لحلمذذذ  
 ((( فاظ ذذب   ذذف لحظلباذذ  فلحظن اذذب  فلحظيذراخ فلحظذذأهاب  ف ذذف لح ذذالخ  ظذذة  ف ذذف لحف ذ

لحةا  فلحظ ذبلب  فلءاذمهب فلء لذهب   ا ذاب ا ذ  مذك احذ  م هنذة  فاسذظلمظة  ظذ  
   ك  ك ن ذذخ لح ظذذخ مهظظذذ  ل نذذ  ظيظحذذف  ذذف ن ملذذه ( 74) لح ذذةت ف ظذذ  مذذه انا ذذف حذذة(

 خ لح ظذذذخ  ا ظنهسذذذ  رااظلذذذه  فظال ذذذف    ذذذذلحا  لح ذذذبك  اك اذذذن( 75) (ز ذذذهب لحملذذذهنف
 ك  ك لحظظيذف لححنذف اظأسذ  حذرب  اذر  ( 76) ملهناله  ظ  لحفلة لحذاك ل ظاذه  لحليذ (

لحيذذهىب  ظذذ  لحب اذذت  لحنةفاذذت فالاذذهب   هببل مذذت  حمذذه   ذذهىب  ك  اذذر لحيذذهىب(((اياخ 
 بلا ذذذذذت اذذذذذاك ربلسذذذذذت ل رب فلحمسذذذذذهي  لحنةفاذذذذذت لحمظلظيذذذذذت ان ذذذذذهخ لح ذذذذذالخ  ف ظب اذذذذذب
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فظظذذذذ  لححذذذذبف  ل سذذذذظفاات اذذذذاك ظبل اذذذذب لحظ ذذذذت  سذذذذظ رف حذذذذرب لحماذذذذذر  ( 71) لحلاذذذذهبل (
ه هير  برات  فحرب لحمظظيذف سذننه ملبف ذه ا الذفت حذألف   ا  ك اةظااذةل فل ظذخ 
 ك لاةظال   نر لح لبل  ف ى  لحلظخ اهح لب  فظيراب  فظماات   ك ااظذر  لح ذه ب  ذف 

حاذبب مذك لحذن خ فلح بايذت  اذة   المذر   ذه ب ملن  حة فغبك   سظفاه   فل سظفب ل
ا ا سذ   اذر لحيذهىب م ذبف ة   ( 71) زهب  ح  اح  ل سظفب  الف  اة  ذف  ذلب ( فل 

لحن خ   ظ  لا ظحه  فلاةظال   أاك افا  لح ا   ف ن باظة  فى  اسظمة احذ   حذ  
رب      لح ظت ااك لح ا  لحظ فك فلحيرب   ظ  لحذن خه  ن ذفر  اذر لحيذهىب ظذبر لحيذ

 ظ  لحن خ  ح   حه   لحمار للحليظات(  ف لحمحهاظت ااك لحمم نه  لحمهظظحت حظ ت  ف 
ملهنف لحنةف   خ  ظ  ملب ذت لحمظظيذف  ذاح  ظظذ  لححذبف  اانلذه حايذرب  ذنا  لحماذر  
ا ظظيهىه  ظذ  ربلذت سذفل    ك  ك  ذال لا نذاك لحماذر  فلحمظظيذف اظلهمذ  مذ    رب   فل 

همذ  لحبسذهخ مذ  ل  ذاهغ  ذذل لححذبف  فلحفلذف    اذب  حذا  حلذه لحظ ذت فظبل االذه  مذه اظل
غهات ظي   نرىه  فنلهات ا ظلر حله لتراهرل  الرىه   خ ل ظخ  ك حاس  لحمتات افللات 
حلذذذه  ذذذف  نحسذذذله  فمذذذك ةاذذذث ىذذذف  ظذذذ  لء ذذذال   فح ذذذك ظلذذذبك اسذذذاب لحملذذذهنف 

نمذه سذاا  ىذا  لحملذهنف سذاا  ل  ذاهغ لحظذف  فل غبلك لحظف افاذ  حلذه لح الخ(((فل 
فايذف   ذف مفاذ  زهذبز ل ف  نمذه لح ذلب  ذاهغت  ( 71) ظلم   الذه لح ذفب فلحنيذف (

ك مفل حه  لءغبلب فلحر ت فلءارل  ىف مك  نراه  ( 20) فابب مك لحظ فاب(  فل 
لحمظظيذذف ا مذذك لحماذذر   مذذه  ذذف  ذذف   اذذر لحيذذهىب   إنذذ   ذذف لحملذذهنف  ذذرلظبب لحفلةذذر 

ف ر  مذر  حاذة لحا ذاب ا ذأك ف  الخ لحنه   ظلخ   خ ظبل  منله غحال  سهاله  مفلفرل   
ةذرلث لح ذفب  ذف لحملذهنف   ا ذن  منذة مذه ا ذن  لحةذها  ةظذ  ا ذبب  ذف  لحاالغت فل 
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  فا ظذذبب ح يه ذذت لحمةه ذذه  اذذاك ( 27) (لح ذذنلت  فاذذر   ذذف لحلمذذ   فااذذر   ذذف لح ذذاهغت
   ه ف ذات حرب لحمظظيف  ااب  نهاذت  نذر  اذر لحيذهىب -لحة خ اهحسب ت-لحن فر

لحن خ فه ف ات ظظياة اسي هك مه  ب  اهحسب ه   ف نيرنه لحيراخ   ذإال  ذهك ح ذ  
 ذذه ب ن مذذة لحهذذهر لحذذاك اهظظذذ  حتلمذذه  ذذك ن ذذخ غاذذب   حذذخ الذذر حظيذذف  اه هذذا  ف 
لحسذذذب ت مفاذذذ  ىلنذذذه    ذذذهحمتج لحظب اذذذب لحم ذذذهاب اظاذذذمك ملنذذذ  م ذذذهابل  اهحاذذذبفب  

 ظذذ  اذذهحملن  الظذذة  ف رل   ظذذ  فللذذة  يذذف   فاذذبب  اذذر لحيذذهىب  ك  ذذفحلخ  ك لح ذذه ب
مك اهب لحظسهمل   مه لحملن   اسظةا   ك ا فك حرب لحمظظيف ىف لحملنذ  ل ف   ال 
ظ اذذذب لحذذذذن خ   ك  ك لحملنذذذذ  اظلذذذرر  نذذذذر لحمظظيذذذذف اظلذذذرر ل سذذذذظفب  فا سذذذذاا   حذذذذ  

حف لحم هايذذت  ا اذذهحظ بلب لح ذذبال( هحملن  حذذرب  اذذر لحيذذهىب مة ذذظت لحظحه ذذ  لحذذرا
اذذذاك ملذذذهنف ل ححذذذه  فملذذذهنف لحنةذذذف لحظذذذف  ن ذذذأىه لحماذذذر    مذذذه لح ذذذبك  لذذذف لحح ذذذب  
لحلهمذذذذت  اذذذذ   ك ظ ذذذذهغ  ذذذذف  سذذذذظفب الانذذذذة فىذذذذف لحظذذذذف ف ذذذذحله لحلذذذذهة  مذذذذك  اذذذذ  
نمذه لح ذأك  اأنلهلم بفةت  ذف لح باذ  الب لذه لحللمذف فلحلباذف  فلحيذبفك فلحاذرفك  فل 

ف ةت لح ا   ف  ب  لحمه   فلفر    ف   همت لحفتك  فظهاب لحظح   فسلفحت لحمهبج 
  فمذذذذك ىنذذذذه  ذذذذإك  اذذذذر لحيذذذذهىب اذذذذبب  ك لح ذذذذلب ا مذذذذك  نذذذذة  ذذذذف لحذذذذن خ ( 22) لحسذذذذا (

فلح اهغت ا  ف لحملهنف/ل غبلك لحظف ااىب  حاله لح ذلبل   ذذلساا  لحملنذ  لحذاك 
الا ذذب  نذذة سذذاا  لح ذذف  لحذذاك ايذذ  لحظ ذذفاب فلح ذذفغ  اذذة   هححاذذت فلحذذاىب ا ذذهغ 

سذذذفلب(((  فمةذذذه   ال  بر   ك ظلذذذب  م ذذذهك لححاذذذ  فلحمتاذذذت  ذذذف  منلمذذذه هذذذهظخ  ف
  فحنحلخ لحلال ت اذاك لحملنذ  لحلذهخ  لح ذبك   ( 23) لح الخ   ك ظن ب  ف ملبر ملنه (

فلحملن  لحههر  نر  ار لحيذهىب  نف ذ  محلذفمف لح اذه  فلحظ اذب   هح اذه  اظ ذ  
نف لذذه مذذك هذذال  لحلذذرف  اذذهحملن  ل  ذذظف لح بك    مذذه لحظ ا ذذب  اظ ذذ  اهحراحذذت فظ
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 ذذف لحظبل اذذب اهحظيذذراخ فلحظذذأهاب  فلحةذذا  فلحذذا ب  فلحظلباذذ  فلحظن اذذب( فىذذف  سذذظفب 
 لحمار  فمله  ظحبر   ف ظبل ااة لحظف ان يله(

فةذذاك ااه ذذب  اذذر لحيذذهىب لحن ذذب  حذذ  لحن ذذفر  إنذذة ايذذبك اذذاك لححلذذ  مذذك لحماذذر  
اذر  ا ا ذاب  ذف لسذظلهبظة  فا فل  ب  ف لحمظظيذف  فا اذب احذ  ا اذظخ لحمذبلر   هحم

اسذذظ م  ملهناذذة   ا  ال ف لذذ  ىذذا  لاسذذظلهب   ذذف  ظذذب لحمظظيذذف  فحذذخ ظ ظذذب نحسذذة 
تاذهر   ذف ظظذذ  لحملذهنف   مذه  ذذف ظلظايذة  ظذذ  لحذنر لحم ذلفب فحمه  اذذانه مذك منذذ  
 ذذذ  ةهلذذذت((( لى  ظلذذذر اسظةسذذذهنلخ فةمذذذرىخ ف نذذذهيلخ فمذذذرةلخ من ذذذب ه   ا  حذذذ  

للذه  ف  ذها  غباذله  ف ةسذك ظبظاذب ظ همذ  ملذة لحااذهك ةظذذ  لسذظلهب  ف لذ  مف 
ا  حذذ  سذذالمت لح ذذالخ  ف ذذ  لحملنذذ   حذذ  لحيظذذب  مذذ  ف ذذف  لحظحذذ   حذذ  لحسذذم  (((فل 
مك لحة ذف غاذب لحمحاذر (((فمك لحظي ذاب لحذاك احظيذب ملذة لحسذهم   حذ  ظ ظذب تاذهر  

 ذأف لحظظيذف ةذر  فااظ   ( 24)ايا   ف نح  لحمظ ظخ  ظخ ار   ظاله اظح له لحههر اله
 نذذذر  اذذذر لحيذذذهىب  ذذذف ةرا ذذذة  ذذذذك لء لذذذهت   ا اسذذذظحت لحمظظيذذذف  ه هظذذذة  ظلذذذه  ذذذذف 
لحظسذذهمف  حذذ  ماذذت  لحذذنر لحمللذذت  فمذذه الذذبك حذذة  اذذة مذذك ظيذذراخ فظذذأهاب  فا ذذب 
فةا   ف    فف    ف  ذب فلهظ ذهر(لةاث ظن ذب ايظاذ   فظسذظلاك اح ذب   

فامظذذذ   فظبللذذذ   يظذذذ   فظسذذذظنلر  ذذذف لحل (  هحلال ذذذه  اذذذاك ( 25) مظذذذت  لمذذذ (فظلمذذذ  ب 
 لذذذذذذتل  لحنسذذذذذذ  لحظلااذذذذذذبك لحظ ذذذذذذفك  فه ف ذذذذذذات لءاذذذذذذرل   الذذذذذذه  اظذذذذذذرب   ا اظظذذذذذذ  
لحه ف ات  ف لحظظيف  فىف لحمله  ل م   لحاك ظاذرف  اذة لمهحاذه  لح ذاهغت  ذف 

 ظذذ   ذذالخ  - ذذت فلذذ - الذذ  ةظذذت اظذذتاك الذذه  ذذالخ لحاظ ذذه   فاسذذمف الذذه  ذذالخ لحظذذة
 ار لحيذهىب لف ذهب لحظذف اةذر له لحماذر   ذف لحمظظيذف   لذ   نذر  ( فاظظم  ( 26)لحا ب

                                                 

 (11( نحسة ر 11
 (16( نحسة ر 15
  14لحسذذنت15حلذذرر (  ظةذذف  ةمذذر  ذذهمب  ن باذذت لحلال ذذه   نذذر  اذذر لحيذذهىب  ملظذذت لحح ذذب لحلباذذف  ل 16
 (34خ ر1929
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ميظسذذذمت اذذذاك لحيظذذذب فلحلي ل ذذذإال ب اذذذ  لحا ذذذاب الذذذفلىب لح ذذذالخ اسظةسذذذك  ذذذلبل    ف 
اسذذذظلار ن ذذذبل    ذذذخ اللذذذ  لح نذذذه   ظاذذذة مذذذك ةاذذذث لحظحذذذ   ايذذذف ز ةظذذذف ب ذذذا   فةسذذذك 

حذذ   ذذهىب  نا ((( ذذه ظخ  نذذة حذذا  انايذذ   ذذك  ةذذفل  ظبلذذ   حذذ   لذذبل  لحةذذبف    فل 
لحفاذذ  لحظ ذذفك  اذذ   حذذ   مذذب ايذذ  مذذك لحمذذب   ذذف  ذذ لر   ف اذذ  ايظرةذذة لحليذذ  مذذك 

 (     ( 21) تنهر (

فنذذذذبب  اذذذذر لحيذذذذهىب اسظةاذذذذب حة ذذذذت لحظظيذذذذف  ذذذذف  ربل  لحظلذذذذهح  اذذذذاك محذذذذبرل  
لحظب اب  فمه اظامنة مك لحظف يت ةاك ايف زل ا ا ظ  اهاسذخ ملذبمب  مذك لحلفلمذ  

سذذنهر   حاذذة   ذذإال  ظ ز  ارلحظذذة   يذذر   ذذلب   ظاذذة اذذاح   نذذ   ذذر  ا حةذذراث  ذذر نذذفك  
 بر  لحةذذذذذذراث  نذذذذذذة   ذذذذذذإال ليذذذذذذ  اهحةذذذذذذراث  يظذذذذذذ  م ال ز  ذذذذذذهخ   ف  ظذذذذذذ ز هبج   ف 
 ظ ز  ذذرخ   يذذر  ظذذخ مذذه ليذذ  اذذة  ف ذذر ف ذذأ  حذذة  ف ذذرم  لء ذذالخ  اذذة   ذذره   ظذذ  

ح  ا مةهحذت   ذر  لحيظب رهف  لحمأنف  اة  ف اظة  اف  لحملاأ حة لحم مذيك  حاذة  فحذا
ح افظذذة  ف نحذذ  حظ ذذالت  ف منذذ  حظ ذذ   ف رهذذ   ذذف لحظةياذذ   فلمظذذت ل مذذب  نذذة حذذا  
  المذذ  لح ذذف  ا ظذذت غحذذال   م ذذ    المذذ  حذذة الذذر لحظنااذذة  ظاذذة((( ك احذذ  الذذبك 
ملبب ظ باب لء الخ  ف لحظأ ار فلءة هخ  فمذك ىلنذه   ذهحفلز  ك لح ذف   ال  اذمب 

حة مك  ك اا ب مك غاب ظيرمت  امهب  فار   ظذ   ذةت   خ  سب   هك اح    هخ
 ههمذذذت  ( 21) مذذذه  ذذذهحف   نذذذه نلظذذذخ اذذذبفب   ذذذف  فحذذذة ظلذذذهح زل  إنلذذذه ا ظلمذذذ  ل ا ذذذهب(

ل ذذإك ل ا ذذهب ا ظلم (ف ذذاح  لحسذذاا   :ف ذذب ه  فبف ذذت ا نلذذر منلذذه  ذذايه   ذذف  فحنذذه
  ( 21) ل لح ذه بفك(ل نذة ا احظذ : ارل   ف     الخ  هك  اة اماب   ت   يفحذة ظلذهح 

احار مذك لحيذف   ذف نحذف لححذال   ذك لح ذه باك مذه حذف  اذ ز  ك لح ذه باك ا احظةذفك  حذخ 
اسظ ح ر اح   فحخ ا ك اح   اح   ا  نذ  ظلظمذة  اذه  مذك الذر ظيرمذت فظنااذة   نذ  اذة 

                                                 

 (4( ل سبلب ر 13
 (16( سفب  لحةلز 12
 (113( لحم منفكز 19



 771 

فحذف   ذخ  ذب   فا اهحذ  م ذهك لحمتاذت  امذه  ف ة ذخ مذك اذر  ف  ذهر  فف ذر   ذخ اذا ك 
( فاظهذذا  اذذر لحيذذهىب مذذك ظل ذذ  لحبسذذهحت لحماذذمنت  فظ ذذف  ( 30) لح باذذ (  بايذذة ىذذال

لحراحت  نر لحمظظيف سااال  ح  ظف ا  لح ظت ااك لحن خ فلحملن  م  ايه  لحظحذ   ظذ  
ةهحذة   لذذف ا اة ذب  سذذهر لحذن خ  ذذف لءهذال  اهحظبظاذذب فلحظذأحا    ف ظذذب  لحظذذفهف 

 ال  ه ذأ لحمظظيذف  ذف ظيذراب لحملنذ    حملهنف لحنةف  ا   ك لحن خ ا ب   ظاذة لححسذهر
ك ايا  ل ححه   ف مفلالله حخ ظظ اب  ك  مه نله  ايف   ار لحيهىبزل  إك ىلنه  فل 
لسظراا  ح احذه  ظ  ذب اسذااة لححهيذر   فىذف  نذة اظ ذفب  ك المذر  همذر  حذ  ن ذخ  ذالخ 

ف  منذة الانة  اتاظة  ك لح فب  لحظف  بلرىه لحنه خ  فاحسرىه  ظاذة مذك غاذب  ك اةذ
حح ذذه   ذذك مفاذذلة   ف اارحذذة ا اذذب   ف ا اذذب  ذذايه  مذذك  ذذهىب  مذذب   ظذذ  ةذذه  م ذذه  

 اح ز  ن   ك  رب   ف اا   اف ظمهخز

ن   ل ظهبظة  ار   فلس ا   حلهبا ل  ه ف لحيهظال  حلهااة       ف بكا لحل 

 ك حلذذهب ل  ذذذه ف  ماظذذذر   ف حلهاذذذة  هاذذذبل   مذذذه افىمذذذة لح ذذذهىب   سذذذر   ظاذذذة       
 المذذذة  ف ا ظذذذ  لح ذذذفب  لحظذذذف  بلرىذذذه  اذذذة  فاحذذذ   ك لح ذذذبك  ك ا ذذذاة مذذذرلر  ظمذذذة 
اظلذذهب ل  ذذه ف   ظذذ  ملنذذ   نذذة  ال  ظذذب  ذذف   همذذت لحساهسذذه   ظظذذ  اذذة لحنحذذف   
ف ذذذاح  لح ذذذبك  ك ا ذذذاة مذذذرلر  اذذذأبك لحلن  (((فىذذذال لحملنذذذ   نمذذذه ا ذذذفك  ال  ذذذهك 

اب   ك ا ذفك  حلذهب ل  ذه ف  ماظذر   حلهاة   ماظر   ف حلهب ل  ه ف  هاذبل(  أمذه ظيذر
 ك  ك لحملنذ   هسذر  ظذ  لحظأفاذ   ( 37) ف حلهاة  هاذبل   اا ذ  احذ  فامنذ  منذة لحاظذت(

لح هنف  ظ  لحبغخ مك  ك ل ححه  حذخ ظنظيذ  مذك مفلاذلله  فحذخ ظظةذف   ذك  مه نلذه  
فح ك لححسذهر ن ذأ  ذك ه ذأ لحمظظيذف  ذف ظيذراب لحملنذ  لحذاك نذظل  ذك ظ ااذب   ذبلب 

ح ظمذذه   فل ظاذذهب لحماظذذر  هاذذبل   فلحهاذذب ماظذذر ( فحذذال اظذذتخ لحظف ذذ   نذذر  ة ذذهخ لحنةذذف ل

                                                 

 (144-141( لحراي   ر 44
 (431-431( لحراي    41
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فملهناة  فىا  لحملهنف  نر  ار لحيهىب حاس  لء بلب   ا  ك لء ذبلب ا رهذ  حذة 
 ذذذذف لححاذذذذ  فلحمتاذذذذت  فحذذذذا  ىذذذذف سذذذذاب لحح ذذذذهةت   ذذذذهء بلب  نذذذذر لحا  ىذذذذف مذذذذك 

ا اظ فب  ك ا فك حظب   فلحن ب  ذف لحح هةت لحظف النانه  مبىه  ف  ف ((( نة 
نمذذه لحذذاك اظ ذذفب  ك ا ذذفك ىلنذذهز  المذذهك  ذذر   ذذالخ متاذذت  ظالمذذه  ذذف  ذذالخ زهذذب  فل 
ف    ف   بلالمه هظ    خ  هك  ةرىمه    ذب  ذفلاه  مذك لفهذب ف المذهك  ذر لسذظمب 
 ةذذرىمه  ظذذذ  لح ذذذفلب  فحذذذخ اسذذذظمب لفهذذب  فا ا ذذذفك ىذذذال ظحهاذذذال  ذذذف لء ذذذبلب  

(  ذذهء بلب اظلظذذ  ( 32) حذذة  ذذف  ذذف  فلسذذظلمها   ذذف زهذذب   ذذه ب  احذذ (فح ذذك ظب ذذه  
اهح ذةت فلححسذذهر  ا اهحح ذذهةت فلححاذذاظت  ف لمظذذت لحمتلاذه( فحذذاح   لذذف احهاذذ  اذذاك 
 فب لحة خ لء بلاف   ذل مه نيف   ف  تار ايفخ   نة  ف مفا  تار  هيخ   إك احذ  

مذذذك الذذذر  ل ظذذذبل    إنلمذذذه حذذذف  ا ايظاذذف  ك اسذذذظفك لحملنذذذ   المذذذه لسذذذظفل  ا ا ذذفك
لسذذظفاه ىذذال لاسذذظفل  حذذخ ا ذذك  ةذذرىمه  لذذال  فلفهذذب لسذذمه  اذذ   ذذهك انا ذذف  ك ا فنذذه 

(  لار لحيهىب اا ب لحهاب فىف لحياهخ  ح نة ملنف ( 33) لماله   لظاك  ف ا فنه لسماك(
ر الايت لحهاب   ك  ظ   ك  ىايت ا فك لحياهخ  فالاهب   هبب  ملذهنف لحنةذف حذرب  اذ

لحيذذهىب مسذذظفاهكز مسذذظفب لح ذذةت فلححسذذهر  فمسذذظفب لححذذك فلحاالغذذت فىذذال لحمسذذظفب 
 مظامك  ف ملهنف لء بلب(

فانربج  ف محلفخ لحظظيذف  نذر  اذر لحيذهىب لحيذرب   ظذ  ظلظاذ  لحلمذه  فظاذا ك  
 سذبلب   ذذذلا اذذر ح ذذ   ذذالخ ظسظةسذذنة  فححذ  ظسذذظلار  مذذك  ك ا ذذفك اسظةسذذهن  احذذ  

مليفحت  ف ك ا فك حنذه  حذ  لحلاذهب   ذك احذ  سذاا  ف ظذ   ذةت  للت ملظفمت  ف ظ ت
فظلظاذذ  لحلمذذ  حة ذذت لحظظيذذف اظ ذذ   نذذر  اذذر لحيذذهىب  ( 34) لر انذذه  مذذك احذذ  رحاذذ  (

اهحلال ه  ل سظفاات لحظف ان يله لحمار  ااك ل ححذه  فاحذ  ىذف  ذف ب ك  اذر لحيذهىب 
                                                 

 (144-499( لحم رب لحسها   ر 41
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فانظللذه  فلحمظظيذف الاذر  مف ك لحاالغت   هحمار  اة خ لحلال ذت اذاك لح ذ   فلح ذفب 
ظح ا لذذه  ذذخ ظب االذذه  فمذذك ملمذذف  لحلال ذذه  اذذاك ل ححذذه   ذذف لحذذنر ل راذذف ظظ ذذفك 
لح ذذفب   ف الذذه ظ لذذب لحاالغذذت  ف لحلمهحاذذت   ذذذللحظ ت ةذذاك اسذذظلمظله لح ذذه ب ظ ذذال 
ح ذذذت  ذذذلبات ا  نلذذذه  ذذذف الظلذذذه حلذذذه ىذذذا  لحهه ذذذات  فح ذذذك  نلذذذه هاذذذل  حظظلباذذذت 

 ذذذه ب  فميظاذذذاه  لحظلااذذذب  ذذذك ىذذذا  لحظلباذذذت   هح ذذذه ب اباذذذر لح ذذذلبات  ذذذف نحذذذ  لح
ةذرلث ل  ذب لحظب ااذف   نظهج ظب اب ملاك مك هال  لحظ ت ال  لح االذت لحظةظاظاذت  فل 

(  ك لحماذذر  اف ذذ  لحلال ذذه  لحنةفاذذت   لال ذذت لءسذذنهر ( 35)مذذك هذذال   رل  ظةظاظاذذت(
محلذف  اذة  فلححلذ  فلحمحلذف  ااك لحمسنر  حاة فلحمسنر  ف ال ت لحسذااات اذاك لححلذ  فلح

 لظذذذة  فالذذذه ظظذذذفل ب لحهه ذذذات  ذذذف  ذذذ   ال ذذذت ف ذذذ  ظبظذذذب لح ظمذذذه  ففبفرىذذذه  ذذذف 
 لحظب اب(

 هح ظمذذت لحمحذذبر   ا لرهفحلذذه  ذذف لحظذذأحا  ف اذذ   ك ظ ذذاب  حذذ  لح ذذفب  لحظذذف  
الذه ا ذفك لح ظذخ  هاذهبل  ف مذبل  فنلاذه  فلسذذظهاهبل  فظللاذه   فظذ رك  ذف لحلمظذت ملنذ  مذذك 

نف لحظذذذف ا سذذذاا   حذذذذ    هرظلذذذه  ا ااذذذخ  ظمذذذت  حذذذذ   ظمذذذت فانذذذه  حح ذذذت  ظذذذذ  لحملذذذه
  فاسذذظفك لحماذذر  فلحمظظيذذف  نذذر  اذذر لحيذذهىب  ذذف  ربل لمذذه  ك ا  ذذب   ذذف ( 36)حح ذذت(

لحراحذذذت اذذذاك حح ظذذذاك   نيذذذف   ك  ةذذذرلىمه  ر   ظذذذ  ملنهىذذذه لحذذذاك فاذذذل  حذذذة مذذذك 
ا فباذذذذذت مذذذذذك ن ابظلذذذذذه  ذذذذذهةاظله   ظاسذذذذذ  بل    ذذذذذف لحلبااذذذذذت  ر   ظذذذذذ  لفرماذذذذذت لح

(  ك  ك ل ححه  بمفت حظملهنف  فملن  اح   ك لحح ب ا اظلظذ  املذهنف ( 31)لححهبسات
ل ححذذه   ذذف الظلذذه اذذ  امذذه اذذاك ملهنالذذه مذذك لحلال ذذه  فىذذف  نذذر  اذذر لحيذذهىب ملذذهنف 
لحنةف( فا لب اح   ك  ار لحيهىب  هك ملناه  اذهحملن  اف ذحة لح هاذت  ذف لحظب اذب  

  ف مبةظت ظهحات اةاث ا ا    لحبمت لحظح    ظ  لحمبمفت لحملنف (  خ اأظف لحظح 
                                                 

 112 ر2حسنت   ل14( مةمر  ار لحمنلخ هحهلف  ميه   سبلب لحاالغت  ملظت لح لب  م ب  لحلرر 45
 (11(لن بزلحراي  ر 46
 (لحم رب لحسها   لحمفا  نحسة( 43
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 فالبك  ار لحيهىب نمفاله  ظ ااياه  ىف م ظ  ملظيت لمب  لحيا ز
   حه نا  مك ا بب ةااب فمنت  

  ظف   ار ظفلحف ل ححه   ف ىال لحاا  الارل   ك ملهنف لحنةف  يا ز 
  مك نا   حه ةااب ا بب منت  

املنذ   ظمذت منلذذه   ك لحح ذب ا اظلظذذ   –  ذب لحمظظيذذف  -لحح ذذب ظذك اظلظذ   
 ا  ال ظفهانذذه  م هناذذه  لحنةذذف  ذذف ظب اذذب لح ذذالخ فىذذف مذذه  ذذنلة لمذذب  لحيذذا  مذذك 
 فكلناذذ ( لفلاذذه  حألمذذب  ف ذذفك  مك  ملر اذذت  ح  ا ذذبب   ف ذذفك ا بب  ماذذه ت  حذذ  

ا فك ىنهح   اذرل    ةااب  ف فك منت   مل ف ه   ظ  ةااب  فمة ظت ل مب  نة ا
ك حذذخ اايذذرخ مذذه  ذذرخ  فحذذخ   ذذف  ذذف  ةظذذ  ا ذذفك ىنذذه    ذذر  حذذ   ذذفب  ف ذذا ت  فل 
ااذذ هب مذذه  هذذب  فااذذر  اهحذذاك  نذذف اذذة   ف  ن ذذف اهحذذاك  ظذذث اذذة  حذذخ ظة ذذ  لح ذذفب  

 (( 31)ل راات

فا اب  ار لحيهىب  ح  لححذب  اذاك ظظيذف لح ذلب فظظيذف لحن ذب  ذف ةرا ذة  ذك  
ك  هنذذه  الىمذه ظب ااذه  نةفاذه    حذذف لح ذلب لحذاك ىذف ح ذذت  ن ذخ لح ذلب فن ذخ لحن ذب  فل 

لحظ ذذذت اظسذذذخ لحظب اذذذب ا ذذذاهغت مه ف ذذذت  منسذذذفلت اهءايذذذه  لحمفسذذذايف  فظنذذذظ خ 
ل ححذذه  مظفححذذت  ذذف   ذذفلظله فرااظلذذه   اظفحذذر لحذذن خ مذذك رلهذذ  لحظب اذذب فحذذا  مذذك 

اب ذذر لحظلذذهح  ههبلذذة  فاظلاذذأ حظمظظيذذف ةانلذذه  ك ا  ذذ  لحلال ذذه  اذذاك لحمحذذبرل   ف 
لحنةذذذفك رلهذذذ  لحلمظذذذت( فا ذذذال  ذذذف م نذذذت لحمظظيذذذف  ك اذذذرب  لحةيايذذذت لحلمهحاذذذت  ذذذف 
لح ذذذاهغت ل رااذذذت احذذذ   ك مل ذذذخ لءم هنذذذه  لحنةفاذذذت ال   االذذذت لهظاهباذذذت ظلاذذذ  
حظمار  ا     ف افهب  ك ايرخ لحملنذ  ا ذب  مهظظحذت  ذف لحفاذف  فلحهحذه  فلحتاذهر  

سذذظفب لح ذذاهغت لحمةسفسذذت اهحظميذذراخ فلحظذذأهاب  فلحني ذذهك فىذذف  مذذفب ظظلسذذر  ظذذ  م
فلحةا   ف لحا ب  فلحظلبا   ف لحظن اب  فحال  هن  لءم هنه  لحنةفات ملايت ح  اذب 
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مك لحراا ( فظ رف لح ه بات ف   اح  لهظاهبل  المك ةاث ىف  ظخ ف فاه  ح ذت  
لهنف لحنةف  ذف فح ك مك ةاث ظافهف  اله للحن خ( لحاك اانه  نة  اهب   ك ظفه ف م

فاسذذظة  لحماذذر   لذذ  مذذه سذذا   ك انسذذب  حاذذة لح ذذلب مذذك ةاذذث  ( 31) ملذذهنف لح ظذذخ(
ىذذف لهظاذذهب فل  ان ذذ  اذذاك  ححذذه  لحظ ذذت نسذذيه  حذذخ اسذذا   حاذذةلفظترلر ظاا نذذه  حذذاح  اذذأك 
ظن ب  ف لحيهي   ال  احظة  ح  لح لب  يظ ز لمب  لحيا   هي  ىال لح ذلب  مذك  اذك 

ك ةاث ن   اهح ظخ فسمل   ححه له مك  اة   خ مك ةاث  ن  للظظة  هيال  حةه  م
 ف ملهنالذه مذه  ذن   فظذفه    الذه مذه ظذفه     ذإك ت مذ   نذ  للظظذة  ذهيال  حذة مذك 
ةاذذث  نذذة ن ذذ  اذذهح ظخ  فسذذمل   ححه لذذه مذذك  اذذة  ظذذ  لحنسذذ  لحمه ذذفر  هللذذ  

 ذذفب  لحظذذف بلفك لح ذذلب  ذذهيال  حذذة   إنذذة ان ذذ  الذذه فاهبللذذه مذذك  اذذة  ظذذ  لحلايذذت فلح
ملمذه ا ذذك -( ك  ك  ال ذذت لحذنر( 40) ن ذ  الذه لح ذذه ب  فاحذ  مذها سذذاا  حذ   حاذة(

ا هةاة ظنة ب  امه اف لة  اة مك ن خ  فمرلب لحن خ  نذر   ظذ  ملذهنف  -ةلمة
لحنةذذف ح ذذك لحن ذذه  لحنةذذفكلحا  اذذباه  مذذك لحمظهالذذت لحلف ذذه   فا ىذذف ن ذذهخ   مذذ  

نمذذذه لحن ذذذهخ  هذذذه  مذذذك لحذذذراا   فا ىذذذف  ااذذذه اذذذبفب  ل ظاذذذظله لحلذذذهر  لحظ فاذذذت فل 
فا  ذر  اذر لحيذهىب (  47) لحنةفك(((نم  مك لء هر  فلء  ذه  انا ذف  ا المذ  اةذه (

 ظ  رفب لحمظظيف  ف لحرليب  لحظحسابات لحظذف ظن ذأ ةذف  لحذنر محاذال لحمحسمذب  ظذ  
احت لحظحسذذاب  فاسذذظنر  ذذف ىذذا  لحظحاذذا   حذذ  سذذاب مذذ رل   ك لحراحذذت  ذذف لحمحس ذذبلر

ملنذذ   ظذذ  لحملنذذ ( اانمذذه لحراحذذت  ذذف لحظحسذذابلراحت ححذذ   ظذذ  ملنذذ ( فح ذذك ىذذال 
لةظذذذ  ا ذذذفك حظحذذذ  لحمحسمذذذب ملنذذذ  ملظذذذفخ  :لحسذذذاب ا ا ذذذفك  امذذذه ايفحذذذة  اذذذر لحيذذذهىب

  فىف غاب ملن  حح  لحظحساب  ذف نحسذة فةيايظذة   مذه ظذبب -لحمظظيف-الب ة لحسهم 

                                                 

 (461(لحم رب لحسها   ر  49
 (461-461( نحسة  ر14
  لحلذذررلك 1( (م ذذ ح  نه ذذ   لحنةذذف فلح ذذلب(((( بل    ذذف رايذذ  لء لذذهت  ملظذذت   ذذف   لحملظذذر11

 (43خ ر1921لح هنف فلح هحث  
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  اذذب بمذذهر لحيذذرب  غاذذب لحذذاك ىذذف ملنذذ   ك لحذذاك ىذذف ملنذذ  لحظحذذ   ذذف  ذذفحلخ  ىذذف 
لحظح   ف  فحلخ ىف   اب لحيبب  فحف حخ ا ك  اح ( حخ اظ ذفب  ك ا ذفك ىلنذه راحذت 

 ك  ك  ار لحيذهىب احاذ  اسذااة لحمحسذب لحظحسذاب فظ ذفك حذة  ( 42) ملن   ظ  ملن (
 لحمتات  ظاة(

ال  ذذهك لحماذذر  ىذذف لحذذاك انلذذت لحذذنر ف اذذن خ  ظبل ااذذة   ذذإك لحمظظيذذ  ف ىذذف فل 
لحاك اف   هابظة لحظ فات  فغاب لحظ فات مسظ  حه  لحلال ه  ااك لحرفل  فمرحفاظله  
فاظف ذذ   حذذ  ميه ذذر لحنذذه خ  فا ذذاب حظحلذذخ فلحظأفاذذ   ذذأنلمه لحاذذهح  ةانلذذه  ذذذل  ك 
لحلاذذذهب /لحنر(((ىف نحسذذذله مفاذذذ  لححلذذذخ  ف لحظأفاذذذ  حذذذرب لحمظظيذذذف   ذذذهحمظ ظخ ايذذذفخ 

ي ذر   فلحمظظيذذف ايذذفخ المظاذذت  ذ  حلذذال لحظ ذذحاب  فح ذذف المظاذت ظ ذذحاب حظملنذذ  لحذذاك ا
ظ ذذفك ىهظذذهك لحلمظاظذذهك  ظذذ  مسذذظفب فلةذذر  ف ح ذذف اظةيذذ  لحظبلسذذ  اانلمذذه  فظظةيمذذ  
اذذذاح  ف احذذذذت لح ذذذالخ  ا اذذذذر  ك ظةمذذذ  لحلاذذذذهب  نحسذذذله ملذذذذهااب ظ ذذذحابىه  ف ك ا ذذذذفك 

حيذهىب لحمظظيذف  ذف ( ف لظذة ا ذب   اذر ل( 43) لحمظظيف نحسة  ظ  ربلات الا  لحملذهااب(
  مذه  محلذفخ لحذن خ  فىذف مظظذ   هذذهر ظذفلتك هابظذة اذهحنر هاذب   ذذهةاة لحنه خ   
 ا ذذفك ماذذر ه   ذذف لحيذذبل    مذذه  ذذهك لحم حذذ  ماذذر ه   ذذف لحذذن خ  فظ ذذفك لحيذذبل    مذذال  
 اذذرل اه  امه ذذ   ذذف ظبلماذذة فظ ذذفب  ظبلمذذف لحذذنر فظ ذذفب   فحذذاح  ايذذف   اذذر لحيذذهىبزل 

ةذذه   ك ىذذال لحاذذبب مذذك لحملذذهنف  ذذهحلفىب  ذذف لح ذذر  ا  إنذذ  ظلظذذخ  ظذذ   ذذ  
اابت ح   ا  ك ظ ية  نة  ف هحلتات لحمةظلب ا اباذ  فللذة ةظذ  ظسذظأاك  ظاذة  
 خ مه      ذب الظذرب  حذ  فلذة لح  ذ   مذه ل ذظم   ظاذة  فا  ذ  هذه ب اذ اك حذة 
 ذذف لحف ذذف   حاذذة(  مذذه  ذذ   ةذذر احظذذل  ذذف  ذذ  لح ذذر ت  فا ذذفك  ذذف احذذ  مذذك  ىذذ  

                                                 

 (115( لحراي   ر11
  لحلذذررلك 3(  ذت لحذذراك  سذذمه ا    ذذبل     ذف ملنذذ  لحملنذذ   نذذر  اذذر لحيذهىب  ملظذذت لحح ذذف   لحملظذذر14

 (11خ ر1923لح هحث فلحبلا   لحيهىب  
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فايذذذف   اذذذر لحيذذذهىب  ذذذف نذذذر زهذذذب  ك مذذذك لحن ذذذفر مذذذه  ذذذهك رفك  ( 44) حملب ذذذت(ل
ملنه لةلذذهب اةظذذهج  حذذ  هب ذذة اذذهحن ب  ف ظاذذة  ذذخ احظيذذب  حذذ   ذذي ت اذذهحظح ب  ف ذذهك 
رببل   ف  لب اةذب  ا اذر حذة مذك ظ ظذ  لح ذفر  ظاذة  فممظنلذه   ذف  ذهى  ا انهحذة 

ا ا لذذب ةظذذ  ايظرةذذة  فم ذذها ه    ا اظل ذذخ لح ذذلفر  حاذذة  ف همنذذه   هحنذذهب  ذذف لحتنذذر
ح اذذب   لذذبف  لحذذاىب  ا ظاذذرك  ذذحةظله اذذهحلفان  اذذ  ظنذذه  اذذهحةحب  نلذذه  فالذذب  

فاذ مك  اذر لحيذهىب ام ذه  لحف ذف   حذ   سذبلب لحذن خ  ( 45) لحلااك  ف لحظم ك منله(
ف لذذخ مبلماذذة  يذذهب  لحنرل ذذر ظةمذذ   اذذة لحم ذذيت لح ذذرار  ف  ذذ   حاذذة لح ذذيت لحالاذذر   

ا ذذذ   حذذذ  رب  ةظذذذ  غذذذهر  ف نذذذة حذذذخ انذذذ  لحم ظذذذفب منذذذة ةظذذذ   هاذذذر منذذذة  ف نذذذة حذذذخ
فحلذذ  ىذذال ىذذف سذذاب مذذه  ذذف لحذذن خ مذذك لحظذذا  فلحمظلذذت لحظذذف ( 46) لامظنذه  فلا ظاذذهر(

الرىمه لحمظظيذف  إنذةلمه  ذب    ذنلت فا ا ذب اهححاذاظت  مذ   ا  نلمذه اةظهلذهك 
ةظذذذذهج  حاذذذذة غابىمذذذذه  مذذذذك ر ذذذذت لحح ذذذذب  فح ذذذذ  لحن ذذذذب  فنحذذذذها لحهذذذذه ب  حذذذذ  مذذذذه ا ا

فاةظ مذذذذهك  ظذذذذ  مذذذذك تلفحلمذذذذه  فلح هحذذذذب حلمذذذذه  حظلذذذذب   اذذذذ  لحبمذذذذه   ذذذذف ل الذذذذهر 
فلحسذذرلر   بىذذهك لحليذذف  لحظذذف ظسذذظا   فناذذهحله لحذذاك ظمذذظةك  فلىذذه  ذذف ظله اذذة ىذذف 

حيذر  ذهك محلذفخ ن باذت لحذن خ اسذظفلب مذك  .( 41) لحح ب فلحبفاذت فلحياذه  فلاسذظناه (
ظمب  ظذذ  مظظذذ   مه ذذفر سذذمظة ل فحذذ  لحح ذذب فلحبفاذذت   اذذر لحيذذهىب لءحةذذه  لحمسذذ

فلحن ب فلحظراب  فلحر ت فلحظ ه ت  ف ظاة نحلخ   بلب  اذر لحيذهىب  ظذ  مظلذت لح  ذ  
 الر لحن ب فلحظلب(

                                                 

 (111(  سبلب لحاالغت 11
 (114( لحم رب لحسها  15
 (115( نحسة ر16
 (112( نحسة ر13
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حذذذة لحف ذذذف   ظذذذ  ر ذذذهي  لحظب اذذذب    لحمظظيذذذف لحهذذذهر ىذذذف مذذذك ا ذذذفك  ذذذف   فئ
ربل  لححذذذبف  اذذذاك لةظمهاظلذذذه   ذذذرهف    ك   ظذذذ  لحلمظذذذت    ف  ذذذرخ رهفحلذذذه حذذذا  فل 

 سفل   مه ابب  ار لحيهىب  ف  ف  ا هبز

  ك  ال  لحنله   ف لحظا اب ا بل  هةاف   ا  لحللاب

لىذذ   ذذف ل  اذذاك  ذذف لححهيذذر   ف ر   ظذذ   ك حذذا  سذذفل  رهفحلذذه  ف ك ا ظذذره      
 ن  ظبب لحلمظت  ال ىف رهظ  ظبظا  امذه  اظلذه  فظذأظظ  ملذة  فظظةذر اذة ةظذ   ذأك 

ك  ر   بغه   بلغه  فلةرل   ف أك  ةرىمه  ر سا   ف لفهبه ىا  ىف لح ذفب  لح الما
ةظ   ال لي   حذ    ك   أسذي ظله  ب اذ  لح ذهنفز منلمذه  ذر ناذه  ذك ل ف   فظلذه   
ملنه   ذك ملنذه   فب اظذة ا اظ ذ  اذة  فا ا ذفك منذة اسذاا   ةظذ  ظلذف  اذذ لححه    

نملذذذه فىذذذف حذذذ   نيذذذف ز ا  بل  ذذذهةاف  اذذذ  لحللاذذذب   ذذذال   لحنلذذذه   ذذذف لحظما اذذذب   ف غ 
لححرل     نه  لءا  لحةرل     خ ا ظبب  لححه   ظلار لحلمظظاك  ح  مذه  هنظذه  ظاذة مذك 

 اذذاك ملذذهنف لحنةذذف  ( 41)ل ححذذت  فا ظذذبر  ظاذذ  لحذذاك  نذذ  ظلذذر اذذذ  ك  مذذك لحملنذذ ( 
احذذ  لحظهاذذب  ذذبف    اذذب   ففلذذف  مهظظحذذت  ظذذ  لحنذذه خ  ك اظذذخ الذذه  ف ك اةسذذك الذذر 

اذذمك رليذذب  لحنةذذف  ف ك اظذذفه  منلذذه لحماليذذخ حظميذذهخ  ظذذا  مذذك  اذذ  فا متاذذت  مذذه 
نمذذذه  ايذذذف ل ا اةسذذذب لحمفاذذذ  فاةسذذذب لحملنذذذ  لحذذذاك ظباذذذر  فلح ذذذبك لحذذذاك ظذذذ خ فل 

سذذذاا  ل  ذذذاهغ لحظذذذف ظلمذذذ  منلذذذه لح ذذذفب - ك ملذذذهنف لحنةذذذف–سذذذاا  ىذذذا  لحملذذذهنف 
اهغ لحظذذف  مذذ  منلذه لح ذذفب فلحنيذذف  فلحذني    مذذه  نذ  ظذذبب لحبلذذ   ذر ظلذذر ب ل  ذ

 ف  فاة لحاك نسل مك ابب مك لحظهاب فلحظراب  ف  نح  ل  اهغ  ف ف مفل لله 
 حاذة  ذهةاة   لذه  ني ذة مذك فظيهرابىه  ف احات متلة  فظبظااة  اهىه  ح  مه حذخ اظلذر 

 لذذ  احذذذ    لذذب  ف ذذذفبظة  غذذبب   ذذذاح  ةذذذه  لح ذذه ب   ذذذف ظفهاذذة ملذذذهنف لحنةذذذف  

                                                 

 (416( لحراي   ر12
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(ف ذف ظظيذف لح ذفب لحااهناذت اظ ذ   اذر ( 41) ظف  ظمذ   نلذه مة ذف  لحذن خ(ففلفىة لح
لحيهىب  ظ  ظ  اب ظظ  لح فب  ف  بىه  ذف نحذ  لحمظظيذف  فىذا  لحن باذت لحظأ اباذت  ذف 
لفر  ل رب لت  مك ظح اب سا فحفلف   خ ا ا   ظهب ل سبلب  ظة ا هالة  ف اذر 

هنات لحظذذف اسذذماله لحمةذذر فك لححةذذر لحيذذهىب ا احظذذأ اذذر ف  حذذ  ظلباذذت لح بايذذت لحنحسذذ
لحاذذه نف  فاحذذ   ك ظيذذب  لح ذذلب فظبل ذذب نحسذذ   نذذر  بل ظذذة فالذذرىه ظظأمذذ  مذذه الذذبف  
مذذذذك لحلذذذذت  فلابظاذذذذه  فلح ذذذذبب فلاسظةسذذذذذهك فظةذذذذهف   ك ظح ذذذذب  ذذذذف م ذذذذهرب ىذذذذذال 
لءةسه ل إال ب اظ   ر لبظة  فلىظتت  فلسظةسذن   ذهن ب  حذ  ةب ذه  ل باةاذت  

   ذذخ الذذفر  اذذر لحيذذهىب  الذذف   ظذذ  اف  لحمظظيذذف ( 50) ال  لذذب ه(مذذخ  هنذذ  ف نذذر مذذه
 ف  لخ ر ذهي  لحذن خ  فلحف ذف   ظذ   سذبلب   مظهذال مذك لحا ذاب  منحذال  حظذنر   مذه 

  ف  فحةل هن ب  ح  نةف  ف  لحاةظبكز

  ك    نر   ف لحنرب فاباب رلك  ظ   ارك لحلحه  ف هس 
 حظل ات لحسذهباك لذر  باب ف لحلظف فاف   هحارب   ب   

ف  ذذب  ذذف ةهحذذ  فةذذه  لحملنذذ  ملذذ   ف نذذ   ذذف لحااذذ  حذذخ ظنظذذة  حذذ  لح ذذهنف   
فحذذذخ ظظذذذراب ن ذذذبظة  اذذذه   فظم اظذذذة حذذذة  امذذذه اامظذذذ   ظذذذ  لءنسذذذهك  انذذذه   فاذذذ رك  حاذذذة 
ذذر  مذذه  نذه بل    ذذخ  سذلمه  ظذذ  لحةذه  ف ذذر ف حذذ   ظاذة  فظأمظذذ   ب اذة   إنذذ  ظلظذخ االئ

 ف ظم ك لحملنذ  حذرا   فظةااذة  حاذ  فناظذة  ذف نحسذ   ااك ةهحظا   ف ر  ظحهفظلمه 
 ك  ك  اذر  ( 57) فظف اب   نس   فظة خ حف اهح ر   امه  ظ   فلحة   امذه لر اذ (

لحيهىب الل  اف  لحمظظيف ىف لححا   ل هاب  ف  ربل  ر هي  لحن خ فمتلاذه ( فاظذ  
ذكئ ا اف  حذة حذك مك  نهات  ار لحيهىب االييت لحمظظيف  نة  هك ا ذبب غاذب مذب     ك م 

نمذه ىذف  ارب   سبلب لحن خ  فا لمهحاهظة  ف ك لحالييذت  ةسذه  ا ا ظسذب اذهحظلظ خ  فل 
                                                 

 (22-23( لحم رب لحسها  ر19
 (25( نحسة ر54
 (116 سبلب لحاالغت ر( 51
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مفىات ف  ب    ظا  مك لحنه  مك اظفل ب  ظاله  ف رمله  نر لحمظظيفلحا  لحرل   اة 
اهحلاك( فا ىف اةاث  ال بم  لحلالج منة فلر  لءم هك  اة م      ةذر مسذلحه   

منلةه    ك لحمتلاه لحظف ظةظهج  ك ظلظملخ م هنله  فظ فب حلخ  أنله  مفب فلحسلف 
هحاذذت  فملذذهك بفةهناذذت  نذذ  ا ظسذذظ ا   ك ظناذذة لحسذذهم  حلذذه  فظةذذرث حذذة  ظمذذه الذذه 
ةظذذ  ا ذذفك مظلايذذه  ءربل لذذه  فظ ذذفك  اذذة  االذذت  هاظذذت حلذذه  فا ذذفك حذذة اف  ف باةذذت 

لحفلذذذف  فلححذذذبف   ك ظلذذذبك  الذذذه الذذذر حلمذذذه  ذذذف نحسذذذة  ةسهسذذذه  اذذذأك مذذذك  ذذذأك ىذذذا  
لحمتاذذت  ظذذ  لحلمظذذت  فمذذك  ال ظ ذذحل لح ذذالخ فظذذراب لح ذذلب   ذذب  اذذاك مف ذذ   ذذف  

 منله ف ف   فمك  ال  ن رظة  فحةز

 ن ب فظسظاخ  ظ  لح ب  حف من  مه حظنه   ظلخ
 ف ف  لحاةظبك 

 فحف زك رلظت حف  ظا  رمف  فسأسظي  ح  لحرمف   اهات
 ف فحةز

لار ف هح زنلفخ حف ب    ظظه  لح اب  هاظسم  حله   ظلك اأ سئ
 ن  حله ف هاظة ل باةات  نرىه  ف ب  ح   مف   لحةا   ف لحظن اب   ف 
 فحةز ن ب فظسظاخ  ظ  لح ب  فمه  ف  ف  لحاةظبكز حف  ظا  رمف  ( مك  اة 
لحسةب ف ك اح  مك  ل  ظيراخ  حف   ظ    ظا    خ ظن اب لحرمف ( ف ب   اح  

ةز  ف هح  نلفخ حف  ظلك اأسلر  ف ظف  ايظة  فر ت  نلظة( فلحاال   ب   فح
فلحرل  لحلاه   ك ىال لءةسه   ظا   ف لحنه   ةظ   نة حا فك  ك اي  حظبل  
لح ف  مك ىا  لححبف  فلحفلف   ف  لب ايفحة  ف بسهحت ا ظاله لحمف   لحةسك   خ 

له  ار لحيهىب ااك اف  فمك لحن فر لحظف ابا   ا ( 52) ا الظخ  نة  ر  ةسك(
 لحمظظيف فمحلفمة حظن خ مفلتنظة ااك  ف   نظب ز
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 اأااك  هحيا  لحمظظلب ااظهِا ا ا ااظ ف غاب 
 ف ف  لمب  لحيا ز

 سنه حلب حخ اظ   ارههك لمل  براناه   أك سنهنة
 ال ايف زل  إن  ظذبب اانلمذه مذك لحظحذهف   ذف لححاذ  مذه ظذبل  مذ   ك لحم ذاة اذة  ذف 

ك  ف  فلةر ىذف  ذلظت لحنذهب  فمذه ال   ا مذك للذت  ك لح ذهنف   ذر  حذ  لحمفالا
ظح ا  ح ا   فمب  ل ف   ظذ  ة ذخ لحلمذ   فملظذفخ  ك ىذال لحظح ذا  ا ايذ   ذف 
لحفىخ  ذف  ف  فىظذت  اذ  ا اذر  اذة مذك  ك ظظ اذ  فظظف ذ  فظظذبفمب فظن ذب  ذف ةذه  

 ذف ل  ذ   ذايه  ايذر      فلةر مك لححب  فل     ةظ  ايفخ ةانيا  ذف نحسذ   ك
 ف ةيايت لح اة  فىف لحرههك لحاك الظف ب   لح لظت  ف نة حا   ف ب   لحسنهك مه 
ا اة اح   ف نة  ال  هك  اح   هك لحظةيا  فمذه اذ رك لح ذف   مذه ىذف   ك ظسذظ نف 
لحرههك فظنحف  فظي ب لحظ ااة  ظ  ملبر لحسنه  فظ فب لحسذنهك  اذة مي ف ذه   ذك 

   ك اي  ىال  ظة  ظ  ةر لحارالت مك غاب  ك اه ذب ااهحذ  مذه لحرههك  فحف  با
فالاذذهب   هذذبب الظذذف  اذر لحيذذهىب مذذك  ذذأك (  53) ا ذب  حذذ    ذذرب   مةذذها ا اظ ذفب(

ك  ذذذذهك لنظيذذذذه  لحظحذذذذ   ذذذذك  لحمظظيذذذذف  ذذذذف  ظمذذذذهخ  لذذذذخ ملذذذذهتل  لحماذذذذر اك   هحملذذذذهت فل 
لذهفت ةذبف  مفالة  فلسظلمهحة  ف غاذب مذه فاذ  حذة   ا  ك لحمظظيذف لحهذهر اظ

 مذذه ايذذف  -لحظحذذ   حذذ   ةذذها  لحظحذذ    حذذف  فحنذذه  ذذك لحبل   سذذر  اذذرب  لحمظظيذذف  ننذذه
نمه لحظلفت ىف  ف  ك  - ار لحيهىب ا ني رل نة  ف ملن   له   ظ  لء ال   فل 

لر انه حظبلذ   نذة  ذف ملنذ  ل سذر  ذهحظلفت مذف  ل مذب  اذة  حذ  لحملنذ  فةذر (  ذإال 
ىف   اب بمهر لحيرب   ب نه  نة  بلر  ك لحمف ف    اب ف    ةرىخ بلال  ايفحةز  

نمه امه  ةهحنه  حاة ىذال لحظحذ (لحيبب فلحااه ت  ظخ نلب  اح  مك لحظح  نحسة   ( ( 54)فل 
 هاسظلهب  ظ اا  حظملنذ   ذك  باذ  لحم ذهالت  فلحمظظيذف اسذظر ف لحالذر لحظ ذهالف اذاك 
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ا   سرل    ا فغبا   ك ظ ا  حظبل  لحظح  لحما فب فمه اةا   حاة  ذل ن  ا ظيف ز  ب 
 نة مسهف حألسر  ف  له ظة  فلب ظة ف ر  ا  ة فل  رلمذة  ف ذف  ك لحذا ب ا اهذهمب   
فلحهف  ا البك حة   خ ظلظخ  ك لحسهم   ال  ي  ىال لحملن  حخ اليظة مك حح    سذر  

اأنذة بلذ   ا فح نة اليظة مك ملنه   فىف  نة الظذخ  نذة ا ملنذ  حللظذة  سذرل  مذ  لحلظذخ 
 نذذ   بر   نذذة اظذذ  مذذك  ذذر  م ذذهالظة حألسذذر فمسذذهفلظة  اذذه  ماظ ذذه  اظذذفىخ ملذذة  نذذة  سذذر 

 (( 55) اهحةيايت(

ف ظذذذ  مذذذه سذذذا  اذذذربج  اذذذر لحيذذذهىب مذذذه  ذذذف لحيذذذبزك مذذذك لاسذذذظلهب  فاذذذبفب  
 ك  -لحملهت  ف محلفمة لحفلس  حظن خ لحاك ىف مذبر لِء لذهت لحيبزنف  ذذلا ااظ ذفمب

 ك اذذره   ذذف  منلذذه  ذذف لح ظذذخ فىذذف   ذذبلر حذذخ اظذذف    امذذه اانلذذه  -سذذظلهب لحملذذهت فلا
ة ذذذذخ مذذذذك  ة ذذذذهخ لحنةذذذذف   ذذذذال اظ ذذذذفب  ك ا ذذذذفك ىلنذذذذه   لذذذذ    ف لسذذذذخ   ذذذذر رهظظذذذذة 
لاسظلهب   مك رفك  ك ا ذفك  ذر  اح ذ  مذ  غاذب     ذال ظذبب  نذة  ك  ذرب  ذف  ل ذظل   

   ذذذه ال  حذذذة  فا فك  ذذذااه  لفل ذذذظل  لحذذذب    ذذذااه ( ا ا ذذذفك  لحذذذب   :مذذذك  فحذذذة ظلذذذهح 
من فاه   نة  ظ  لحظماات  حخ اظ فب  ك ا ذفك مسذظلهبل ه فى ذال لحسذاا   ذف ن ذهيب 

( فاذنر  اذر لحيذهىب  ظذ   ك لمهحاذت لاسذظلهب  فلححنذفك ( 56) لاسظلهب   ه ب  اح (
لحااهنات  ا اظاانله لحمظظيف  ا مك هال  لحن خ   بف ت لاسظلهب  ظلفر  ح  مبل هظلذه 

 ملهنف لحنةف ف ة همة  مه  ف ةرا ة  ك  ف  لح ه بز

 فلحااكا مةلفبل  ظ  غاب لِاةِ  لحظا ا رلج    ن ح ه ِلظئِاهِاة
لحا     مه ظبب مك لحمالةت   كئ لل  حظ ا  لظاهاه   فةلب  ظ  لح بلب  فح ذك   

حمذه  ف لذال   ف  ك فا  لح الخ لحاك ظبب   للذ   لحظاذ   ماظذر   فللذ  رلج  هاذبل  حذة 
الر   فىف لح نحهك  ف اه  لحلظاهب  ح  اذماب لحظا   ف ك للذ   ذاح   لحاذاك  ماظذر   
ف لذذبب مةلذذفبل  هاذذبل  نذذة  ف ك  هذذبج لحظحذذ   ظذذ   محلذذف   ااذذاك احذذ   نذذ  حذذف  ظذذ ز  
فغذبلب لحاذذاك مةلذذفب  ظاذذة   ف  ذذر ةلذذب  ظذذ  غذذبلب لحاذذاك  حذذخ ظلذذر حذذة ىذذا  لحمالةذذت( 
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  فاليذذر  اذذر لحيذذهىب ( 51)  ذذايه( ظاذذهب لحظاذذ    حذذخ ا ذذكف ذذاح  حذذف  ظذذ ز  ذذر رلذذه  نحذذه ل
لح ذذذظت اذذذاك ن ذذذخ لحظب اذذذب فلسظةسذذذهك لحمظظيذذذف حالسذذذظلهب    اذذذبب  ك ظبظذذذب  نه ذذذب 
لحظب اذذذب  لحذذذاك ا سذذذب لحمذذذأحف    اذذذب زحاذذذت لحظيذذذراخ فلحظذذذأهاب ىذذذف مذذذه انذذذظل لمهحاذذذت 

ة  ذذلهبا لاسذذظلهب   فاذذفبر  اذذر لحيذذهىب م ذذها   ظذذ  ىذذال ااذذ   اذذف ظمذذهخز سذذهح ئ  ظاذذ
لحةذذف  ةذذذاك ر ذذذه  ن ذذهب   افلذذذف   هحذذذرنهناب  ةسذذك لاسذذذظلهب   ذذذف لحاا ل نمذذه ظذذذخ حلذذذه 
لحةسك  فلنظل   ح  ةاث لنظلذ  امذه ظذفه    ذف فاذ  لح ذالخ مذك لحظيذراخ فلحظذأهاب  
ك  ذذذ     ه مذذذر  حذذذ   فظلذذذرىه  ذذذر مظةذذذ  فح حذذذ  املهفنذذذت احذذذ  فم لتبظذذذة حلذذذه  فل 

م هنذة لحذاك فاذلة لح ذه ب  اذة   ي ز سذهح  لحلهب اك فلح ب   أت   ال  منلمه  ك 
 لهب لحةف افلف   هحرنهناب  ظاة ةاك ر ه  ن هب    ذخ لن ذب  اذ  ا ذفك لحةذه  ( 
ف اذذذ  اذذذاىب لحةسذذذك فلحةذذذالف   ف اذذذ  ظلذذذرخ  باةاظذذذ  لحظذذذف  هنذذذ   ف اذذذ  ظذذذاىب 

ا اظحهف  مف   لحمظظيف مك لاسظلهب  لحفلةر  ةاك ( 51) لحن ف  لحظف  ن  ظلرىه( ( فل 
 ف مفلاذ  مهظظحذت  لسذظمالةه  ف غاذب    ذإك  اذر لحيذهىب اظهذا مذك احذ  ملاذهبل   ظبر

ايذذذا  اذذذة لمهحاذذذت لاسذذذظلهب    ذذذذل ن  ظذذذبب لحظح ذذذت لحمسذذذظلهب   ذذذر لسذذذظلاب   ذذذف  ذذذر  
مفلا   خ ظبب حله  ف الك اح  مك مالةت ا ظلرىه  ذف لحاذه ف( م ذه  احذ   نذ  

ظة اهحيف  مذه ظن ب  ح  حح  لحلسب   ف  ف   اف ظمهخز ا ا م ظهب  حل    لحمب ا  ك ا لئ
 حخ ا ك لسبل  حة لحلم  ف فحةز

 ظنه   ا  ظ  لسب مك لحظلب ا ب  اهحبلةت لحل م   ظخ ظبىه
 ظبب حلذه  ذف لح ذهنف ةسذنه  اظذبل   ذف ل ف    ذخ ظن ذب  حالذه  ذف  ذف  باالذت لحب ذفز  

بب حلذه ح حذه  فحف نلخ  فنلذخ  ك  ظذ  فللاذت  هحذ   سذ   ف سذ  لسذب  حذ  نلذخ  ظذ
( فلحظم اذذذذذ ا  نذذذذر  اذذذذذر لحيذذذذذهىب م ذذذذذ  ( 51) فِهالاذذذذت فةسذذذذذنه حذذذذذا  لححاذذذذ   اذذذذذة ايظاذذذذذ (

نمذه الب ذة مذك  لاسظلهب    هحملن  لحمبلر  اذة ا الب ذة لحمظظيذف  ذك  باذ  لحظحذ   لفل 
ملمف  لحملهنف  هحم تب مك  ف  اتار اك لحفحار  ح  مبفلك اك مةمر ةاك اظ ة  نة 

لذذر  ذذإنف  بل  ظيذذرخ بلذذال   فظذذ هب  هذذبب   ال  ظذذه   ظذذهاف ىذذال اظظ ذذأ  ذذف االظذذةز  مه ا
 ه ظمر  ظ   اظلمه  ي  فلحسالخ  ىف لحظبرر ااك ل مباك  فظبلا  لحب ك  المه  ف ك 
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نمذه اظذأظ  مذك  ذ   لفل  ىال لحملن  ا الب  مك حح  لحظيراخ فلحظأهاب  ف مذك ححذ  لحب لئ
( ( 60) ت  ظذ  ل غذبلك فلحميه ذر(لحملهنف لحةه ظت مك ملمف  لح الخ لحظف ىف  رحذ

 مذذه ااذذرف لحمظظيذذف  سذذامه حظماذذر   ذذف ن ذذب   اذذر لحيذذهىب  حذذ  لحاذذرا   لحم سسذذت  ظذذ  
لحمههر ذذذت فلءالذذذهخ اذذذاك لحيسذذذاماك   ذذذذهحمظظيف اذذذبظلك اهحمذذذأحف   فلحماذذذر  ا ذذذذرمة  
فاهذذبج  ظذذ  مذذأحف   ذذهةاة   مذذه  ذذف ةرا ذذة  ذذك لحلنذذه   ا اذذبل  لحمظظيذذف ظ ذذبلبل 

لحمار  افىخ اهحظ بلب فاظلناة  هحظح  فلةذر ح ذك لحملنذ  مهظظذ   ف ظاذة  فل  هر    إال
 هحةسذذك  ذذف لحاذذرا   همذذت ا ابلذذ   حذذ  ل ححذذه   ذذف الظلذذه   ك ل ححذذه  ا ظف ذذ  

 اهحةسك  ف لحيال فاحب   ار لحيهىب ااك ظلنا   اال  ظلنا   اف ظمهخز

  اة لح نفك  ماىبل  خ ماائىبا  ف اىا  اماىاة لحسمهةت  هحظ
 فااك ظلنا  ةسك  ظلنا  لحاسظفز

  ف ر هنف  م  امه  فر هنف نه بل   امه لن  نه بل 
 ا ان ب  ك ا فك لحيال  ف ل ف  فلحةسك  ف لح هنف  ح  ل ححه   لح ذك  نذ  ب اذ  
لححهيذذر  اذذلح   ذذف ل ف   ف فاذذ   ذذف لح ذذهنف( فاحذذ   نذذ  ب اذذ   اذذه ظمذذهخ حذذخ اذذتر  

ذذائىب    ظذذ    ك  سذذمل  ةبف ذذه م ذذبب  ا ظلذذر حلذذه  هيذذر   ك فلذذر    ا اذذذ م ائىب  فما
مظ ظحذذت مظمةظذذت  فب اذذ  لفهذذب  ذذر   ذذهر  ظاذذ  لحظح ذذت  أنذذة اهذذر    ذذك لححهيذذر  ف ذذر 

فلححهيذذر  مذك هذذفلر  ( 67)    هىذه  فافىمذذ   نذة حذذخ اذتر  ف ذذر  ةسذك لحتاذذهر  فف  هىذه(
خ مةذذ  لححهيذذر   ظب اذذب ل ححذذه   فمذذه انذذظل  نلذذه مذذك ملنذذ    ف الاذذهب   هذذببز لحذذن 

فحا  لحظح    خ ايبب  ار لحيهىبزل  ير ظااك ح   ك مه اال   لحظلنا  مك لححااظت 
 مب حخ اظخ  ا ان ب  لحملن    ا حف  ذهك اذهحظح  فةذر   حمذه  ذهك  اذة  ا مسظةسذك  

( ف ذذف ( 62) فحمذذه فلذذر  اذذة  ا ملاذذب مسذذظللك فحذذاح  اخ لاسذذظ  هب منذذة فلحفحذذف  اذذة(
حمظظيف  نر  ار لحيذهىب مةذفب لحظلنذا   ظةسذانه فظيااةهل إنذ  مفا  زهب ا اب ل

مف لذه  –لحمظظيف -ا ظسظةسك ظلهن  لحظح ظاك  ا  ال  هك مف   ملناالمه مك لحلي 
ةمارل    ظبب لح ه ب  ذر   ذهر  ظاذ  لحظح ذت  أنذة اهذر    ذك لححهيذر  ف ذر    هىذه  

 فافىم   أنة حخ اتر   ف ر  ةسك لحتاهر  فف هىه((
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سك  ار لحيهىب حظمظظيف  هنفنه اةه خ اة االغت لحظفك لحارالف  مظهال مذك فا 
 ةسذذه  لحمظظيذذف اذذهحظ ظ  فلا ظسذذه  لحملاذذهب ل ف   ذذف لحة ذذخ اهحةسذذك  ف لحيذذال  
فاذذأظف لحتحذذ   ذذف لحاذذرا   نذذر  اذذر لحيذذهىب ةذذاك الذذفب لحماذذر   ظذذ  لحملنذذ   فاةاذذ  

ظ ظذب لحسذل  فلحظلنذا   ظذ   م  لحظح لفمذك ىلنذه ب اذ  لحلظمذه  اذامفك مذك اةمظذة
 ك ااذذاخ حلمذذه لحملنذذ   فاذذره   ظاذذة مذذك  لظلمذذه  ف ظذذ   ك اظلسذذ   ذذف لاسذذظلهب  
اسذذذاالمه  فاب ذذذب لحف ذذذفب   فاسذذذظ  لحمسذذذهح  لحمللفحذذذت(((فاح   نذذذة ا اظ ذذذذفب  ك 

( ( 63) الب المه  فمك ةاث ىمه   اذ   فايذ  المذه مذ  لحهظذف مذك لحملنذ  ل ظذرلر(
ف ن ف ة لحظف  ظاله  ذك لحذن خ  نمذه ان ذ  ظ ذفبل  مظ ذهمال  حير  هك  ار لحيهىب  

ك لحمظظيف لحاك    ةهابل   ظ  لحرفلخ  ف اىك  ار لحيذهىب   لذف لحيسذاخ  حظظظيف  فل 
لحمفاف ف حظمار   اةاث ام ننه لحيف   نة  هك اار  ن بات  ذف لحظظيذف  حذ  لهنذب 

 ن باظة  ف لءارل  لحملبف ت اهحن خ(     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادر البحث ومراجعهمص
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