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االعتقاد بالمهدي المنتظر نجده في كثير من األديان  :جذور االعتقاد بالمهدى المنتظر
وبعض  غير السماوية والفلسفات والمذاهب، فقالت به بعض فرق اليهود ،السماوية و

فرق المسيحيين، كما قال به المغول وورد في الديانات المصريه القديمه وفى كتـب  
دراسه الفرق االسـالميه  ...(الصينيين وعقائد الهنود وفى االساطير الفارسيه القديمه

رة بتصور قـيم العـدل والحـق    فسرت بعض الفلسفات هذه الظاه دوق ). 398ص 
( ، غير أن لهذه الظاهرة " التمني "اى أنها من باب ،دون السعي لتحقيقها...والمساواة

دالله ايجابيه هي االعتقاد بان النصر النهائي هـو  ) باالضافه إلي هذه الداللة السالبة
إذ  ،أيضـا اى أنها من باب الرجاء  ،مع السعي لتحقيقها...لقيم العدل والحق والمساواة

  .أن كالهما خصائص وملكات إنسانيه ثابتة رغم تغير مضمونها
�ى ���� ا����ر ا������       : ����اه� ���ل ا
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اى نفى كل الدالالت التي تشير إليها األحاديث الـواردة فـي   : مذهب النفي المطلـق 
كاألحاديـث  (صوص ظنيه الـورود والداللـة  ويستند هذا المذهب إلي أن الن المهدي،

  ".الغيبيات"ال يجوز األخذ بها في العقيدة) الواردة في المهدي المنتظر
اى إثبات كل الدالالت الواردة في أحاديث المهدي، اى اعتبار : مذهب اإلثبات المطلق

  .هذه األحاديث ذات دالله قائمه بذاتها
بل قائمة  ،اديث ذات داللة غير قائمة بذاتهااعتبار هذه األحاى  :مذهب االثبات المقيد

، باعتبـار  ان االعتقـاد   ) دالالت النصوص اليقينية الورود قطعيه الداللـة (بغيرها 
، ال مـن   )التي مصدرها النصوص الظنية الورود والداللة(بالمهدي من فروع الدين

قول الشـيخ  ي). التي مصدرها النصوص اليقينية الورود قطعية الداللة (أصول الدين 
تخضع جميع األخبار التي تتحدث عن اشرط السـاعة إلـى مبـدأ قطعيـه     (شلتوت

  .)80-37الفتاوى،()النصوص و ظنيتها في الورود والداللة
أول هذه الضوابط هي خضوع مفهوم المهدية  لشـروط   :االلتزام  بشروط االهتداء  

حيث يقـرر القـران إن   ، االهتداء التي دلت عليها النصوص القطعية الورود والداللة

 ر�
 	ـ�����  " الهداية صفة ربوبية .)162:الشـعراء (”آ� إن �

يتمثل في الفطرة من  تكوينياالول : نليشكعلى عالم الشهادة وهذه الصفه تظهر فى 
حيث هي إمكانية التزام السنن اإللهية التي تحكم الوجود الشهادي والتي يجب علـي  

يتمثل في الوحي من  تكليفي الثانىو .ما فيه صالحه اإلنسان الخضوع لها ليهتدي إلي
  .حيث تضمنه للشرائع المتضمنة ألصول الالزمة لهداية الناس في كل زمان ومكان

وهو ماعبر عنه  ،االستخالف هنا إظهار اإلنسان لصفة الهداية في األرض مضمون و
ب التمييز بـين  ويج ).108: يونس"( من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه :"القرآن باالهتداء



هداية اهللا تعالى لفرد معين ، بواسـطة   الهداية الخاصة اى: الهدايةقسمين من اقسام 
الوحي، وهذا القسم من أقسام الهداية يستلزم العصمة،وهو مقصـور علـى األنبيـاء    


 ر�
 	�����"والرسل وبالتالى فانه بختم )162:الشعراء"(آ� إن �
الهداية و. انتهى هذا القسم من أقسام الهداية) ص(سول النبوة وانقطاع الوحي بوفاة الر

 "ا�%/�0 ا����/�  " التكوينيـة (هداية اهللا تعالى لمن التزم بشـروط االهتـداء  اى  العامة
��ي ����ـ�  )""ا�*12" والتكليفيه�� �: يـونس ( "�� اه��ى ! �

االلتزام بدون تعيين، وهذا القسم من اقسام الهدايه ال يكون بنزول الوحي ، بل ب) 108
بالوحى ،وال تستلزم العصمة إنما  العدالة ، وتتفـاوت درجاتـه، مـع اختصـاص     

  .فى االمه المحمديه باعلى هذه الدرجات)  رض(الصحابه
مع مالحظه ان النصوص الوارده فى المهدى تقتصر دالاللتهـا علـى مـن التـزم      

ظهار حاكميـه اهللا  با... بشروط االهتداء فى مجاالت معينه كالسلطه والثروه والقانون
  .وال تتعداها الى غيرها من المجاالت... تعالى وملكيته للمال وانفراده بالتشربع

  :فانه يمكن تقسيم المهديه الى ما سبق بناءا على
مقصوره على االنبياء والرسل الذين تنطبق عليهم صـفه الهدايـه   :مهديه خاصه-1

  .الخاصه
فصـل  (الهدايه العامه، يقول ابن كثير تضم الذين تنطبق عليهم صفه: مهديه عامه-2

ابـن  )(في ذكر المهدي الذي يكون آخر الزمان وهو احد الخلفاء الراشدين المهـديين  
  :وتنقسم الى قسمين )كثير، النهاية

اى القول بمهديون راشدون قبـل   ،نسبه لعالمات الساعه الصغرى :مهديه صغرى/ا
، وانهم من اشراط السـاعه  )لراشدونالذى هو آخر هوالء المهديون ا(المهدى األكبر 

الصغرى، وبالتالى فان ظهورهم مقترن بعالم الشهاده خاضع لحتميه السـنن االلهيـه   
ويدل على هذا  ان مصطلح المهدى . التى تضبط حركته، فلكل زمان مهديه صغرى 

علـيكم  ")ص(في العصر االول لالسالم استخدم بمعنى من هداه اهللا تعالى فاهتدى قال 
وكان التابعون يطلقون على عمر ، " ى وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدىبسنت

ونجد سليمان بن صرد قد وصف الحسـين بانـه   .وامام الهدى بن عبد العزيز مهديا
  ).401دراسه الفرق االسالميه،ص(المهدى ابن المهدى

درجاتهـا   الذين تنطبق عليهم صفه الهداية العامة فى اعلـي ( نوأول هؤالء المهد يو
، ومنهم عمر بن عبد العزيز الذي اجمع العلماء ) رضي اهللا عنهم( الخلفاء الراشدون

فصل في ذكر المهدي الذي يكون آخـر  ( انه خامس الخلفاء الراشدين ،يقول ابن كثير
ومثالـه حـديث   ..  )ابن كثير، النهاية)(الزمان وهو احد الخلفاء الراشدين المهديين 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء : " ه عن الخلفاء المهديـين ، وهو الرسول اللهم صل علي
وعمر ابن عبدالعزيز كان … : ( يقول ابن القيم" … الراشدين المهديـين من بعدي 

أي مـن  < الى أن عمر ابن عبـدالعزيز مـنهم   … وقد ذهب االمام أحمد … مهديا 



ـ  "ويقول ابن القيم) … > الخلفاء المهديـين  ب الخيـر والرشـاد   فالمهدي إلي جان
كالدجال في جانب الشر والضالل كما أن بين يدي الدجال األكبر صاحب الخـوارق  

المنـار  ( "راشـدون  ندجالين كذابين فكذلك بـين يـدي المهـدي األكبـر مهـديو     
  . )298،ص 1المنيف،ج

وقد ظهر في التاريخ االسالمي العديد ممن نسبت إليه المهدية، وإذا كان من الثابـت  
تنطبق عليهم صفه المهديه الكبرى الن األخيره من االشراط العظمى للساعة، إنهم لم 

فان انطباق صفه المهدية الصغرى  أو عدم انطباقها يكون بتقييم إعمالهم طبقا لمـدى  
  ".التكوينية والتكليفيه"بشروط االهتداء  االتزامها أو عدم التزامه

رالمهدى االكبر من االشـراط  نسبه لعالمات الساعه الكبرى، فظهو :مهديه كبرى/ب
الكبرى االرضيه للساعه،وبالتالى مقترن ابتداءا بعالم الشهاده خاضع لحتميـه السـنن   
االلهيه التى تضبط حركته وانتهاءا مقترن بعالم غيبى غير خاصـع لحتميـه السـنن    

إن كثيراً من  (ل الشيخ األلبانيوقي .فظهوره ممكن فى كل زمان االلهيه السابقه الذكر،
المسلمين قد انحرفوا عن الصواب في هذا الموضوع فمنهم من استقر فـي نفسـه أن   
دولة اإلسالم لن تقوم إال بخروج المهدي ، وهذه خرافة وضالل ألقاها الشيطان فـي  
قلوب كثير من العامة ، وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يشعر بذلك مطلقاً بـل  

عليه وسلم بشر برجـل مـن أهـل بيتـه      هي كلها ال تخرج عن أن النبي صلى اهللا
ووصفه بصفات بارزة من أهمها أنه يحكم باإلسالم وينشر العدل بين األنام فهو فـي  
الحقيقة من المجددين الذين يبعثهم اهللا في رأس كل مائة سنة كما صح عنه صلى اهللا 

   . )عليه وسلم
ى هذه الداللة ال يجـوز  بناءا عل:عدم اتخاذ االعتقاد بالمهدي ذريعة إلسقاط التكاليف 

اعتبار اإلقرار بالمهدي، ذريعة إللغاء القواعد  االمره ، الناهيـة، التـي مصـدرها    
كتعليق األمر بالمعروف والنهى عن المنكر  "النصوص اليقينية الورود القطعية الداللة

على مجيء ...التي جاءت بها هذه النصوص ) الحدود(أو الجهاد أو األوامر والنواهي
  . ديالمه

ة   ���
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كما يشترط  في اإلقرار بالمهدي أن ال يتنـاقض   :%�م ا
وما كان محمد أبا احد من رجالكم ولكـن رسـول اهللا وخـاتم    " مع مفهوم ختم النبوة

وبالتالي فان المهدي هو الذي يلتزم بشروط االهتداء ألتكليفيه ممثله بـالوحي  " النبيين
وبالتالي ال وجه لنسبه المهديـة إلـي بعـض القـائلين     ).ص(كما نزل على الرسول 

  ).كمؤسسي ألبابيه و ألبهائيه او القديانيه ( باستمرار الوحي أو نسخه

واثبات االعتقاد بالمهديـه يجـب ان ال   : الجماعه باستخالف المهديه والوعد االلهى
�� و'ـ� ا& ا�ـ%  يتناقض مع الوعد االلهى باالستخالف الذى تشيراليه االيه﴿

0�ت ���ـ�.-���, + ا*رض   �2��5ا ��4, و'3-2ا ا�1ـ
تشير االيه الى ان هذا الوعد للجماعة، وبناءا على هذا فان اثبات االعتقاد بالمهديه ،)



يجب أن ال يتناقض مع كون االستخالف للجماعة الن دالله النصوص المتعلقة بهـا  
جماعـة المسـلمة التـي     تفيد تطبيق المهدي لقواعد الشورى  والعدل والمساواة في

ال تزال طائفة من امتى يقاتلون علـى  "ستكون موجودة قبله،ال إيجاده للجماعة المسلمة
يكون آخر الزمان خليفة يحثى المال حثيـا وال يعـده   "."الحق ظاهرين إلي يوم القيامة

القرطبـي،  "(قيل البى نضره وابى عالء تريان انه عمر ابن عبد العزيز قال ال" عدا
  .)559القــــاهرة ص 2001،  1ة ،مكتبــــه الصــــفا، ط التــــذكر

وال يناقض هذا تقرير بعض األحاديث أن المهدي من ال البيت الن كون المهدي من 
والن الحديث عن المهديـه  . ال البيت ال يعنى إلغائه لشروط االهتداء ومنها الشورى

دنيا اال يوم لو لم يبق في ال" كما ان هناك أحاديث تفيد غير ذلك .الكبرى ال الصغرى
لطول اهللا ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجال من امتى أو من اهل بيتى  يـواطى اسـمه   

والمجازى ) الحسي(تستعمل بالمعنى الحقيقي" المهدى منى" كما أن لفظ منى..." اسمي
  .وال تناقض" سلمان منا ال البيت)" ص(كقوله 

خالف معلق بمعرفه والتـزام  كما تشير االيه إلى أن تحقيق  هذا الوعد االلهى باالست
وا�
/1 6"/�   " والموضـوعية  "وا�
/1 6"/� ا�7/�ان 0/6 ��5
�/' )'��4/'ن      "شروطه الذاتية

كما انه معلق بمعرفه والتزام شـروطه المطلقـة   ." ا��7ان 06 ��5
�' )'�-�/� ا�9/'�8  
والتـي  , و شروطه المحدودة بالزمان والمكان النسبية فيهما, التي تولى القران بيانها

وبناءا على هذا فان اثبات االعتقاد بالمهديه الكبرى او . للناس أمر االجتهاد فيها ترك 
ا�;ا��/�  (الصغرى يجب أن ال يتناقض مـع معرفـه والتـزام شـروط االسـتخالف     

  .)  وا��*<*��6 وا��=��7 وا����ود>
ر هنا يجب التمييز بين الداللتين السلبية وااليجابية لمفهـوم االنتظـا   :� ��م ا*(�)�$ر  

هـو  والرجـاء  هما ممصطلح :والذي نجد له مقابل في تمييز القران بين المصطلحين
 "من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صالحا" تصور غاية أو قيمه مع السعي لتحقيقها

ليس بأمـانيهم وال  " هو تصور غاية أو قيمه دون السعي لتحقيقها: التمنيومصطلح و
 ..."امانى أهل الكتاب

+

, ا*�
م ا*(�)�$ر ا� 	
التي تعنى توقع تحقق الغايـات والقـيم دون تـدخل     :.�-, 
إيجابي من اإلنسان، او توقع تحقق النتائج دون معرفه والتزام االسباب، وهى داللـه  
مرفوضة لتعارضها مع النصوص التي تقرر أن شيئاً من الواقع لن يتغير ما لم يتدخل 

و تنهـي عـن   ".غَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيرواْ ما بَِأنْفُسـهِم  ِإن اللّه الَ ي" اإلنسان لتغييره 
يدل على رفض االسالم لهذه الدالله السلبيه لمفهوم االنتظار ". أعقلها وتوكل" التواكل

) المهـدي المنتظـر   ( أو ) المنتظر ( يرد أي نص نبوي سليم  اطالقا بلفظ لم   انه
فالثابت قطعا أنه ال يوجد أي نص شرعي قرآني .) دي المه( وانما ورد مفردا لوحده 

يقـول الشـيخ   . أو نبوي يأمر المسلمين باألنتظار حتى يخـرج المهـدي المنتظـر    
كذلك القول في أحاديث المهدي ، فإنه ليس فيها ما يدل بل ما يشـير أدنـى   (االلبانى



وجد في بعض  المسلمين ال نهضة لهم وال عز قبل خروج المهدي ، فإذا إشارة إلى أن
يفهم ذلك منها ، فطريق معالجة جهله أن يعلم ويفهم أن فهمه خطأ  جهلة المسلمين من

مجلة التمـدن اإلسـالمي   ( ) الصحيحة بسبب سوء فهمه إياها ، ال أن نرد األحاديث
:22  /642 – 646( 

والتصور الشيعي لالنتظار يمثل الداللة السلبية لمفهوم االنتظار كما هو واضح فـي  
إال بعـد  ...ولهم بعدم جواز االمامه،الخروج على السلطان الجائر ، صاله الجماعـة ق

 )في المجـال السياسـي  ( هذا الموقف السلبي حاول الخومينى تعديله ،ظهور المهدي
الخـومينى، الحكومـة االسـالميه، ترجمـه حسـن      (بقوله بنظريه واليـة الفقيـه   

داخل المذهب الشيعي باعتبارها والتي تلقى معارضه حتى من  )1975حنفي،القاهرة،
  .دخيلة عليه

م ا*(�)�$ر � 	

, ا*1$23-, *�
، لالحـق، العـد  ( التي تعنى السعي لتحقيـق قـيم   :ا
اوتوقع تحقق النتـائج بعـد   .مع االعتقاد أن النصر النهائي هو  لهذه القيم..) المساواة

ال تزال طائفة من "معرفه والتزام االسباب، وهى دالله مقبولة و تدل عليها النصوص
إذا قامت الساعة وفى يـد أحـدكم   "" امتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلي يوم القيامة

أخـر  ... فإذا كان المهدي األكبر سـيحقق قـيم  الحـق و العـدل     "فسيله فليغرسها
" يقسم المال صـحاحا ... فيمال األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا"...الزمان

اى (مسلمين مأمورون بالسعي لتحقيق هذه القيم في كل زمان ومكانفان ال" اى بالسوية
إذا حكمـتم بـين   " طبقا للنصوص اليقينية الورود القطعية الداللـة  ) في عالم الشهادة

  " الناس أن تحكموا بالعدل

ويدعم االعتقاد بالمهديه والداللة االيجابية لمفهوم االنتظار انه فى كـل المجتمعـات    
ور االجتماعى، ذلك انه اذا كانت  المجتمعات تتطور مـن خـالل   يوجد طالئع للتط

والعمل  تبادل المعرفه الصحيحه بالمشكالت ،واالشتراك فى المعرفه العلميه بحلولها ،
الجماعى تنفيذا لهذه الحلول ،فان الناس يتفاوتون فى مقدره كل مـنهم علـى ادراك   

بعض المجتمعات علـى التطـور   المشاكل او معرفه حلولها او العمل، كما ان مقدره 
االجتماعى من خالل الخطوات الثالثه السابقه الذكر قد تتعطل فى زمان معين نتيجـه  
لعوامل ذاتيه وموضوعيه متفاعله، وهنا يوجد االنسان الذى يتـوافر لـه االحسـاس    

مـا   وهـو  ،بمشاكل الناس، والمعرفه العلميه بحلولها ،والقدره على العمل االيجابى 
بشـروط   مالتزمتعلقـه بـاال   امه والبطولهالزعفاذا كانت ...  زعيم او البطليسمى ال

بشـروط   متعلقـه بلاللتـزام  فى التصور االسالمى  يهالمهد فاناالهتداء التكوينيه ، 
  .االهتداء التكوينيه والتكليفيه
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اى نفى كل الدالالت التى تشير اليها األحاديث الواردة في المسيح : النفي المطلق
ال يجوز (الدجال باعتبار أن األحاديث الواردة في المسيح الدجال ظنيه الورود والداللة

  ) كما سبق بيانه"الغيبيات"في العقيدة األخذ بها
اى إثبات كل الدالالت الواردة في أحاديث المهدي، اى اعتبار هذه :  اإلثبات المطلق

  .األحاديث ذات دالله قائمه بذاتها
التي تفيدها األحاديث الواردة  توالمذهب الذى نرجحه هو إثبات الدالال:االثبات المقيد

تتناقض مع النصوص اليقينية الورود القطعية الداللة في المسيح الدجال، والتي ال 
وإنكار الدالالت التي تناقضها،باعتبار ان االعتقاد بالمسيح الدجال من فروع 

التي (، ال من أصول الدين )التي مصدرها النصوص الظنية الورود والداللة(الدين
 .مصدرها النصوص اليقينية الورود قطعية الداللة 

  :الستكبار والطاغوتالدجال ومفهومى ا
هذه الداللة أشارت لها نصوص يقينية الورود قطعيه الداللة،وهى النصوص المتعلقة  

فإذا كان مضمون توحيد االلوهيه ،أن اهللا تعالى ينفرد بكونه  .بالطاغوت واالستكبار
ومضمون توحيد الربوبية إفراد الفعل المطلق هللا .الغاية المطلقة لكل وجود سواه ،

) فعالً(فالدجال يملك المقدرة على تزييف حقيقة غاية محدودة تعالى، 
( المطلقة_ القيم-الى غاية مطلقة وبالتالي اعتبارها مصدر المثل العليا)كذبا(بتحويلها

وهو ما قد ". الطاغوت"،وقد أشار القران لهذه الصفه بمصطلح)أو المستوى المطلق لها
د أن يأتي وقت يستنفذ فيه هذه يعد الذات بإمكانيات محدودة للتطور لكن الب

اإلمكانيات، ويصبح بعدها معوقاً للتطور ألنه في واقع األمر غاية محدودة بالزمان 
أما اتخاذ اهللا تعالي .والمكان، وبالتالي تخضع للتغير في بالمكان والتطور خالل الزمان

للذات  غاية مطلقة فانه يمد الذات بإمكانيات غير محدودة للتطور ألنه ال تتوافر
  . اإلنسانية إمكانية التحقيق النهائي فضالً عن تحاورها

إلى فعل المطلق ) كذبا(بتحويله)فعال( كما يملك المقدرة على تزييف حقيقة فعل محدود
عنه القران بمصطلح االستكبار ،وهو ما يؤدي إلي إلغاء فعل اآلخرين،  ر،وهو ما عب

قة ذات طرفين المستكبر والمستضعف، وبالتالي إلغاء المساواة بين الناس، ونشؤ عال
في حين أن إسناد الفعل المطلق هللا تعالى يمد الفعل اإلنساني بإمكانيات غير محدودة 

  للتطور،كما أنه ضمان موضوعي مطلق للمساواة بين الناس

واشارت النصوص واقوال العلماء الى التمييز بين :الدجال األصغر والدجال األكبر
  : جال االكبرالدجال االصغر والد

اى ظهور دجالون قبل الدجال االكبر وان ظهورهم من االشراط :الدجال االصغر  
االرضيه للساعة وبالتالي فهو مرتبط بعالم الشهادة والسنن االلهيه التي تضبط 

التقوم الساعه حتى يخرج ثالثون كذابا ".حركته،فلكل زمان دجال اصغر او اكثر



سيكون فى امتى كذابون ثالثون كلهم )." 5/61حمداخرجه ا"(اخرهم االعور الدجال
التقوم الساعه ). "4/89اخرجه ابو داؤود"(يزعم انه نبىوانا خاتم النبيين والنبى بعدى

حتى تقتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتله عظيمه دعواهما واحده وحتى يبعث 
  ).13/7خارىاخرجه الب"(دجالون كذابون قريب من ثالثين كل يزعم انه رسول اهللا

فالمهدي إلي جانب الخير والرشاد كالدجال في جانب الشر والضالل "يقول ابن القيم
كما أن بين يدي الدجال األكبر صاحب الخوارق دجالين كذابين فكذلك بين يدي 

ويقول  االمام ). 29،ص 1المنار المنيف،ج"( راشدون نالمهدي األكبر مهد يو
بياد مشكله وامره مشتبه لكن ال شك انه دجال من قال العلماء قصه ابن الص( النووى

  )3فتح البارى،ج()الدجاجله

� �Cر ا�AB��ء ا��#"�,?< ان ا��>�ل  ه' ;:9Cن(و�EFا .( >?  H??�#ر ا��#:F �11و��
والدجال االصغر قد يكون شخص أو عقيدة أو فلسفه ا��>�ل ا%آ�J ا�+ى ه' ;:9، 

إلى فعل ) كذبا(بتحويله)فعال( فعل محدودأو نظام يملك المقدرة على تزييف حقيقة 
  ". االستكبار"عنه القران بمصطلح رالمطلق وهو ما عب

ذكر ابن كثير أن ويمكن االستئناس فى هذا التمييز بتفسير العلماء للطاغوت، فقد 
ابن جرير في  ثم خلص ...اإلمام مالكًا فسر الطاغوت بأنه كل ما عبد من دون اهللا

اهللا  والصواب عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على (ه معني الطاغوت في قول
 فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ممن عبده له إنسانًا كان ذلك

  ) .المعبود أو شيطانًا أو وثنًا أو صنما أو كائنًا من كان من شئ
السماويه  وظهوره من اشراط الساعه العظمى آخر هؤالء الدجالين ،: الدجال األكبر 

وبالتالى مقترن بعالم الغيب و غير خاضع لحتميه السنن االلهيه التى تضبط حركه 
ثالث اذا " قال صلى اهللا عليه وسلم .،فظهوره ممكن فى كل زمان، عالم الشهاده

وكسبت في ايمانها خيرا طلوع الشمس من   لم تكن آمنت  خرجن ال ينفع نفس ايمانها
  .  "ض مغربها والدجال ودابة األر

ويترتب على هذا ان كيفيه خروجه غبيه ال تتوافر للناس امكانيه تصورها، وبالتالى 
مما لم يرد فيه .... فان حاوله بعض المفسرين تحديد صفات الدجال ومكان خروجه

  نص، هو خروج عن غايات النص الفرانى
الكبر كما كما يترتب على هذا  انه ال ضروره لتاويل األحاديث الواردة في الدجال ا

فعل بعض العلماء كالشيخ بديع الزمان سعيد النورسى فقال أن المراد به مظاهر 
االفتتان االجتماعى في الغرب ، وكذلك اإلمام محمد عبده أول الدجال بأنه رمز 

تفسير القران،ج "(للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها
تاويل هنا هو عدم تمييزهم بين الدجال االصغر الذى  اذ ان العله وراء، )316،ص3

 .يقترن ظهوره بعالم الشهاده ،والدجال االكبر الذى يقترن ظهوره بعالم الغيب
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  ):ع(النصوص الوارده فى نزول عيسى
قال العديد من العلماء أن األحاديث الواردة في  نزول عيسى ظنيه الورود والداللة،  

نزول عيسى لم يرد فيه نص قراني صريح قطعي " يقول الشيخ محمود شلتوت 
ل ال تخرج عن كونها أحاديث الداللة على نزوله، كما أن األحاديث الواردة فى النزو
-73شلتوت، الفتاوى،ص( ,"آحاد وهى ال تفيد يقينا يثبت عقيدة يكفر من ينكرها 

80 (  
  .بينما راى اخرون انها يقينيه الورود قطعيه الدالله

L?E�ول ا�HF اه( )'ل+, :  

اى نفى كل الدالالت التي تشير إليها األحاديث الواردة في  :مذهب النفي المطلق
المسيح باعتبار أن األحاديث الواردة فيه ظنيه الورود والداللة ال يجوز األخذ نزول 

فاإلمام محمد عبده   يرى ان حديث نزول . كما سبق بيانه"الغيبيات"بها في العقيدة
بغلبة روحه وسر رسالته وهو ما غلب في (عيسى آخر الزمان حديث آحاد وأوله 

اإلمام محمد عبده،تفسير القران، )(…متعليمه من األمر بالرحمة والمحبة والسال
ووجه الخطا فى هذا المذهب هو عدم تمييزه بين النزول . )317الجزء الثالث، 

المجازى ، ممثال فى االلتزام باالسالم باعتباره مكمال للمسيحيه،ومتضمنا لقيمها فى 
قترن والذى من الممكن حدوثه فى زمان معين ،النه م... السالم والتسامح والمساواه

والذى (الذى ال يمكن حدوثه اال اخر الزمان ) الغيبى(والنزول الحقيقى. بعالم الشهاده
  ).هو غيب

اى إثبات كل الدالالت الواردة في أحاديث نزول المسيح، اى : مذهب اإلثبات المطلق
  .اعتبار هذه األحاديث ذات دالله قائمه بذاتها

التي تفيدها األحاديث  تإثبات الدالالهو  والمذهب الذي نرجحه:مذهب اإلثبات المقيد
وإنكار .الواردة فيه، والتي ال تتناقض مع النصوص اليقينية الورود القطعية الداللة 

التي (باعتبار  ان االعتقاد بنزول المسيح من فروع الدين.  الدالالت التي تناقضها
درها التي مص(، ال من أصول الدين )مصدرها النصوص الظنية الورود والداللة

  ). النصوص اليقينية الورود قطعية الداللة 
العظمى السماوية للساعة ،  من االشراط) ع(و الدالله التىناخذ بها ان نزول عيسى

. وبالتالي فهو مرتبط بعالم الغيب ال عالم الشهادة والسنن االلهيه التي تضبط حركته
ويقارب هذا الراى تعليل  .اى انه باعتبار نبوته من أوائل الذين يبعثون يوم القيامة 

"  القرطبي للحكمة من نزول عيسى آخر الزمان على ثالثة أوجه ، الوجه الثاني هو
انه يحتمل أن يكون إنزاله لدنو اجله ال لقتال الدجال ألنه ال ينبغي لمخلوق من تراب 

فينزله اهللا تعالى ليقبره في األرض مده يراه  فيها من يقرب ... أن يموت في السماء
فينشر ...منه ويسمع به من ناي عنه ثم يقبضه فيتولى المؤمنون أمره  ويصلون عليه

فعلى هذا ...غير انه يتفق في تلك األيام من بلوغ الدجال باب اللد..إذا نشر معه 
ولكننا ).610التذكرة، ص)( الوجه يكون األمر بإنزاله ال انه ينزل لقتال الدجال قصدا



عليه السالم مات ال انه حى ، يقول الشيخ شلتوت فى نرجح الراى القائل أن عيسى 
فكلمه توفى  )(  55: ال عمران( "ا8 ��2!�7 ورا!7 إ6"تفسير االيه 

لم تستعمل في القران ، فى غير معنى الموت، إال فى حاله ورود ما يصرفها عن هذا 
سد بناء على المعنى المتبادر، والرفع المصرح به في االيه هو رفع المكانة ال رفع الج

-60الفتاوى:شلتوت)(قول من زعم انه حي في السماء وانه سينزل منها آخر الزمان
61(  

و	�م '-; �2م و��ت و�2م أ�2ت " واستدالل البعض بااليه 
��< =بأنها تفيد انه حى، فمرفوض بدليل ورود االيه في حق "و�2م ا�

و	�م '-�� �2م و�� و�2م ?2ت و�2م �<= ")ع(غير عيسى
<�" وبدليل وصف القران للشهداء بالحياه عند اهللا وال يعنى انهم احياء في الدنيا."�

� �A ا>��ء Bا& ا�2ا A�>	 + 2ا-�C ��%ا� D�E Fو
  "'�� رH� ,Iز2Cن

اخر الزمان ما يندرج تحت مفهوم شهادة األنبياء على أممهم يوم )ع(فنزول عيسى 
�ب إ���J�� F "القيامة��� �B2� A>C وان �� أهA ا�4

��M �24ن '-����L ,4ا�Nالنساء( "و�2م ا�"( O-C OPاا

 و ا�; اRS �� دون ا&Pو%Tس ا�)" 116:المائدة( "�-�

� أن ا'<�وا � VBHا� �� Fإ ,S O-C ��
  )117":المائدة("ا&

من االشراط االرضيه للساعة ) ع(وهناك مذهب يترتب عليه اعتبار نزول عيسى
لينزلن ابن مريم حكما عدال فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير : " يثاستدالال بالحد

، وهو استدالل خاطئ الن مصطلح حكم ورد )155:صحيح مسلم"(وليضعن الجزية
2Wا " في القران بمعنى القضاء ��! �3���� �C�NL ,��X وان

�و يدل على هذا  35:النساء(">34� �� أه-� و>34� �� أه-�
" كيف انتم إذا نزل عيسى ابن مريم فيكم وإمامكم منكم)" ص(لهجمله أحاديث منها قو

" تعال صلى بنا"وفى حديث أخر أن المؤمنين يقولون لعيسى "فأمكم منكم" وفى رواية
أما األحاديث التي تحدد ".ال بعضكم على بعض أمراء تكرمه اهللا لهذه االمه"فيقول 

) ى آخر أربعه وعشرين عاماأربعون عام وف(في األرض ) ع(فتره زمنيه لبقاء عيسى
  .فضال عن أن هذاالمذهب يتناقض مع مفهوم ختم النبوة .فقد قرر العلماء أنها ضعيفة

  ����ج و����ج
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غاية القرآن من إيراد قصه ياجوج وماجوج : قصه قرانيه تاريخيةياجوج وماجوج ك
هداية الناس إلي الحق والعبرة ) شان سائر القصص التاريخية القرانيه األخرى(

باعتبارهما مفهومين الزمين لهداية الناس في كل مكان وزمان في مجال النظر 
  :ولتحقيق هذه الغاية انقسم النص القرآني هنا إلي قسمين.التاريخي



اآليات ذات الداللة القائمة بذاتها، والتي يمكن اعتبارها غايات يتحقق يتضمن : األول
  :الحق والعبرة ) أو مفهومي(من خاللها غاية النص القرآني ،وتتمثل هنا في غايتي 

تهدف القصة إلي دعوة الناس إلي ما هو حق أو تحري الحقيقة التاريخية دون : الحق
 ,]XْCُ 'AُYْSَ3َ Z�ُ?ْAَ$َ -ُ1ْ اْ�َ"Fَ�ْْ?ِ< ِذي َ$< QَFَ'�ُSَEَْوPَ) (وهو ما يبحثه علم التاريخ( افتراء
 }83{ِذْآً�ا

وهو ما (كما تهدف هذه القصة إلي الموعظة والعبرة أو المغزى والمعنى : العبرة
  :ومن هذه العبر)  تبحثه فلسفة التاريخ

�2�ُا ̀�� َذا اHNَ�ْ[�Pَ]� إZنY (النهى عن الفساد في األرضCَ ،
cde�̀2̀ج  �ًd]HXَ 7َ�َ AُhiPَ Aْh�!َ ْ�ِ��ون + ا*ر[ضk� 2̀جcde�̀̀و

Aَh]iBَ أْن ;-َh' ًاl�	̀ [,c��َ[��̀̀و ��َ�َ[��̀.(  

اى معرفه والتزام حتمية السنن االلهيه التي تضبط (الدعوة إلى العمل واألخذ باألسباب
� )(حركه الوجود الشهادىm>>̀	̀ ٍء[
Lَ oAُآ �ْ�ِ cp��َ[�Bَ5̀و qُr,  hs>̀Bْأ

�الطرق : وهكذا ذو القرنين يسر اهللا له األسباب، أي )يقول ابن كثير( ̀	̀<<ً
والوسائل إلى فتح األقاليم والرساتيق والبالد واألراضي وكسر األعداء، وكبت ملوك 

قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سببا، واهللا . األرض، وإذالل أهل الشرك
وهكذا قال عكرمة . علما: قال) فََأتْبع سببا : ( بن جبير في قوله وقال سعيد.أعلم

  .)وعبيد بن يعلى، والسدي

أي اآليات ذات الداللة غير القائمة بذاتها بل القائمة بداللة اآليات السابقة : الثاني
�Y; إZذا ̀�َ-tَ ̀��]َ�  (وتتمثل هنا في تفاصيل القصة كقوله تعالىh<

hd̀و �[�l�rا���ً�[2Cَ �3Zuدو ��ِ h�  vF[2Cَ 2َنc�Nَ�ْ�̀ دوَن�4َ�̀ wF

P2�ُ�'ِe!َ xH[�Xَ 
y� hر �ِ�! 
o�4ّm� ��َل ̀�C ،  Aْh]dة أr2NZ�

;Y�h< �ِ��ِ0َا hH�ُ̀ز 
P2Bُ5 ،�إَذا  ̀��]4ُ�َ,] ̀و̀��]c��َ,] رhد[�ً
c�-َhhd َذاZإ ;�ّh< 2ا.ُ�ُPَْل ا�Cَ �[�!َh�r1]َ� ا���̀وى ̀�	̀ 

�رًاPَ  2ا أْنc'�
 أْ!ZHْغ 'H}ْCِ �ِ�-hًا، َ!3� ا	]َ{P2Bُ5 َل�Cَ
�� cHh��ْ�̀وcp ̀و̀�>NْPَ c��َ 2اc'�}َ�فهي بمثابة وسائل لتحقيق . ،).ً.ا	]َ

أي تتحدث عن فرد : الغايات السابقة، وآية هذا أن الوقائع التاريخية تتميز بالفردية
زمان ومكان الواقعة معين، بينما القصة أي أن : والمكان والزمان. مشخص ال يتكرر

القرآنية لم تتقيد بالزمان أو المكان المعين وتلغي مقولة الفردية فلم تذكر زمان ومكان 
  . ذي القرنين أو ياجوج وماجوج أو من هو ذي القرنين أو من هم ياجوج وماجوج

القرنين أو ولذا فان محاوله بعض المفسرين القدامى  أو المحدثين تحديد من هو ذي 
من هم ياجوج وماجوج مثال أو متى وأين ظهر ذي القرنين أو ياجوج وماجوج أو 

هو خروج عن الحكمة القرانيه من إيراد ... ومتى بنى سد ذي القرنين وأين يوجد



القصة،وقد أورد ابن كثير عددا من التفاسير التي تحاول تحديد من هو ذي القرنين 
وقد (صوص التي تستند إليها ومن االمثله على ذلكومتى وأين ظهر ثم بين ضعف الن

أورد ابن جرير هاهنا، واألموي في مغازيه، حديثا أسنده وهو ضعيف، عن عقبة بن 
وفيه طول ونكارة، ورفعه ". أنه كان شابا من الروم، وأنه بنى اإلسكندرية، "عامر، 

زرعة الرازي، والعجب أن أبا . ال يصح، وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل
مع جاللة قدره، ساقه بتمامه في كتابه دالئل النبوة، وذلك غريب منه، وفيه من 
النكارة أنه من الروم، وإنما الذي كان من الروم اإلسكندر الثاني ابن فيليبس 

كما نجد من المفسرين المحدثين الذين ساروا على .)المقدوني، الذي تؤرخ به الروم
مثله على ذلك قول بعضهم أن سد ذو القرنين هو سور الصين ذات المنوال  ومن اال

  :العظيم وهو قول خاطىء من عده أوجه

العظيم بدأ في القرن السابع قبل الميالد،ومر بمراحل  نسور الصيبناء أن :األول
أما سد ذي . ،وكان بداية بناء السور الحالي في القرن الرابع عشروتعرض للتهدم 

. الكريم بنى مره واحده ولم ولن يتعرض للهدم إلى قيام الساعةطبقا للقران القرنين 
أن باني السد وهو ذو القرنين أما بناة سور الصين العظيم،فهم أباطرة الصين : الثاني

الذين تتابعوا على الحكم،وقد ذكرت كتب التاريخ األسر الحاكمة التي بدأ بناء السور 
أن سد : الثالث. السور في عهدها كذلكفي عهدها واألسر الحاكمة التي انتهى بناء 

يأجوج (يأجوج ومأجوج لم يقُم ببنائه أهُل البلد الذين تضرروا من هجوم عدوهم 
عليهم،بل كانوا عاجزين عن القيام بذلك،ولهذا استعانوا بذي القرنين في ) ومأجوج

م من بخالف سور الصين العظيم،فقد بناه أباطرة الصين أنفسهم،لحماية ممالكه. بنائه
. غارات أعدائهم عليهم،كما هو واضح من تاريخ بنائه الذي أوردتْه كتب التاريخ

من -كما ذكر اهللا- اختالف مواد بناء كل من السد والسور،فمواد السد،كانت: الرابع
-كالفحم ونحوه-قطع الحديد والنحاس ،وما شاء اهللا من المواد المساعدة لإلذابة والقوة

كما -عظيم،فقد كانت أوال من الحجارة واللبن،ثم أصبحتأما مواد سور الصين ال. 
أن سد يأجوج : الخامس. من الحجارة واآلجر المتساوية األحجام-هي حاله اآلن
مدبين سدين- حائط-ومأجوج ر ينفقط،وكان بناؤه في ذلك المكان كافيا -جبلين- ب

هم،وذلك لصد عدوان يأجوج ومأجوج وإفسادهم في أرض المظلومين المعتدى علي
أما . يدل على أنه الممر الوحيد الذي كان المعتدون ينفذون منه في غاراتهم العدوانية

سور الصين العظيم فإنه قد شُيد بين الجبال وعلى قممها،وهي جبال كثيرة تمتد من 
شرق الصين إلى غربها،وطول هذا السور يبلغ اآلالف من األميال،وهذا يدل على أن 

يخشى مشيدو السور أن يعبر منها أعداؤهم كثيرة جدا،وليست منفذا المنافذ التي كان 
أن سد يأجوج ومأجوج لم يكن باستطاعة : السادس. -كما هو شأن السد-واحدا فقط

للعبور منه،وأنه لم يكن -منفذ أو فتحة-المغيرين صعوده،وال القدرة على فتح أي نَقْب
سور الصين العظيم فإنه كان قابال  أما. في حاجة إلى أبراج أو حراس للدفاع عنه



إلحداث فَتَحات ومنافذ يعبر منها العدو فكان في حاجة إلى حراسة مستمرة،وحراس 
ال يغفلون عنه ساعة من نهار،ولذلك ال تكاد تجد قمةً من قمم الجبال التي شيد عليها 

ال -يقينا-بهذا يعلَمو. السور بدون برج ُأعد لحراسته من إحداث منافذ يغير منها العدو
شك فيه أن سور الصين العظيم ال صلة له بسد يأجوج ومأجوج،إال إذا قُدر أنه اتصل 

  . الكثيرة-أي مواقع السور-في موقع من مواقعه-أي السد-بِجبلَيه

وذي القرنين طبقا لظاهر النص القرانى كان بشرا نبيا، :ذي القرنين كان بشرا نبيا
فقال عبد اللَّه بن عمرو : وقد اختلفوا في ذي القرنين(من العلماء، وهو ما قرره عددا 

وروينا عن علي بن أبي طالب , بن سعيد بن المسيب والضحاك بن مزاحم كان نبيا 
 )رضي اللَّه عنه أنه قال كان عبدا صالحا من القرون األول من ولد يافث بن نوح

 1ط , دار الشريف : ة طبع)1/85(تنوير الغبش في فضل السودان والحبش (
  ).هـ 1419سنة , مرزوق علي إبراهيم : تحقيق 

  _�?E�Y `� ل ا��:� ا��ازي�C و) -�AB, ر آ���ا وآ�ن�1�3bوآ�ن ا �?JF >?F�"آ�ن ذو ا�
Q; /  وه' ,< ا����ر _�,S  ��YSP وآ�ن c?��� �d3ار.(  

مية السنن االلهيه التي وقد أيده اهللا تعالى كنبي بالمعجزات بما هي امكانيه إلغاء حت 
تضبط حركه الوجود الشهادى،ولكنه اختار معرفه والتزام حتمية هذه السنن 

ذكر الدارقطني في كتاب األخبار أن ملكا يقال له رباقيل كان ينزل على ذي .االلهيه
, ذكر ابن أبي خيثمة في كتاب البدء له خالد بن سنان العبسي وذكر نبوته . القرنين

وكان من أعالم نبوته أن نارا يقال , به من المالئكة مالك خازن النار  وذكر أنه وكل
كانت تخرج على الناس من مغارة فتأكل الناس وال يستطيعون , لها نار الحدثان 

   ...ردها

كما أن ياجوج وماجوج طبقا لظاهر النص هم من البشر  :ياجوج وماجوج من البشر
األرض، وهو ما قرره كثير من علماء اى شعب من الشعوب المتوحشة المفسدة في 

يأجوج ومأجوج : قلت : والمالحم البن كثير النهاية في الفتنأهل السنة، ورد في 
أنهم من بني آدم . ثبت في الصحيح طائفتان من الترك من ذرية آدم عليه السالم كما

 وبه جزم وهب وغيره ، وقيل إنهم من الترك قاله الضحاك ،. ثم بني يافث بن نوح 
  .وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الديلم

ويرى كثير من العلماء القران  قد أشار  :ياجوج وماجوج كشرط من اشراط الساعة
�Y; ": تعالى كما في قوله  إلى خروج ياجوج وماجوج كشرط من اشراط الساعةh<
�ْ�ِ [,c̀وه k2جcde�̀̀و k2جcde�̀ ]Oh��ُآh�h< oAب� ̀�ْ�ِ�ُ-2َن،  إZذا ُ!ِ

�M1̀Xِ̀وLَ 
�hH̀ب اc�]'2̀�ْ اZ !َ ��h��َْذا ِهَ̀Cْا  �َ�%ِYا� cر�أ�]1



Aْ�̀ ا%َhه �ْ�ِ Mٍ-َ�ْ�َ 
!ِ �Yُآ� ]�Cَ ��  َآcH�َوا ̀�� ̀و�]َ-�Yُآ�
Rَ3ِ�ِ�� .97-96: األنبياء" َ

�َء ̀و'[�c" : تعالى ولهوقhd َذاZ !َ 
y�hر �ْ�ِ Mٌ3̀]<hا ر%َhَل ه�Cَ  
��hر
c�-َh دhّآhd[,c�c�]�̀ ��، وhHBَْآَ�ًNّh< 
�̀hر c�]'َن ̀و��َء وَآ 

 [,cه��َ]3̀hi!َ Zا�2�1ر 
!ِ �َ�ِPُ̀و �]�̀ 
!ِ k2جk3�̀ %�ِ�̀[2�̀
�ً[3hd" 99-92: الكهف. 

كما أشارت جمله من األحاديث إلى ذلك،وان اختلف العلماء حول إثبات أو نفى 
 هالتي تفيدها هذ تإثبات الدالال هو والمذهب الذي نرجحه.  دالالت هذه األحاديث

األحاديث والتي ال تتناقض مع النصوص اليقينية الورود القطعية الداللة وإنكار 
  .الدالالت التي تناقضها

وبناءا على هذا فان الدالالت التي تثبتها هي اعتبار أن خروج ياجوج وماجوج من 
الم الغيب ال عالم الشهادة الكبرى السماوية للساعة، وبالتالي فهو مرتبط بع االشراط

  .والسنن االلهيه التي تضبط حركته
�َء ̀و'[�c( ومضمون هذه الدالالت دك السد الذي بناه ذي القرنين hd َذاZ !َ 

c�-َh دhّآ�َءhd 
��h(و بعث ياجوج وماجوج  )ر ]Oh���Y; إZذا ُ!ِh<
�ْ�ِ [,c̀وه k2جcde�̀̀و k2جcde�̀ ب� ̀�ْ�ِ�ُ-2َن، ̀واh�h< oÀب ُآhH�َCْ

��h��ْا c�]'2̀�ْآ� اذا (قبيل يوم القيامة التي سيقترن بها دك األرض كلها )ا
�  . وبعث جميع الناس )دآO اFرض دآ� دآ

واثبات االعتقاد بياجوج  :اثبات ياجوج وماجوج ال يناقض التفكير العلمي والعقالني 
الني كما ال يندرج وماجوج كشرط من اشراط الساعة ال يناقض التفكير العلمي والعق

تحت إطار التفكير الخرافي أو االسطورى إذ كما سبق بيانه فان قول بياجوج 
وماجوج مقترن بالقول بان ظهورهم من االشراط العظمىالسماويه للساعة وبالتالي 

  . الذي يقع خارج إطار العلم بالتالي مقترن بعالم الغيبفهو 

وج وماجوج كقصه تاريخية و كشرط من غير أن هناك مذهب في إثبات االعتقاد بياج
اشراط الساعة يناقض التفكير العلمي والعقالني ويندرج تحت إطار التفكير الخرافي 
واالسطورى ألنه يقوم على الخلط بين عالمي الشهادة والغيب ويتناقض مع قوانين 
الواقع والعقل والنصوص اليقينية الورود القطعية الداللة، وقد تعرض علماء أهل 
السنة بالنقد للعديد من األقوال التي تندرج تحت إطار هذا المذهب، ومن ذلك ما 

  ):والمالحم النهاية في الفتن( أورده ابن كثير في

إنهم من : وقد قال بعضهم (الرد على القول بان ياجوج وماجوج من ادم ال من حواء
قوله في هذا واهللا  وهذا مما ال دليل عليه لم يرد عن من يجب قبول.حواء آدم ال من
  ). تعالى أعلم



الصحيح أنهم من بنى ادم ( الرد على القول بان ياجوج وماجوج ال يشبهون البشر
ومن زعم غير ذلك فقد اخطأ وتكلف ما ال علم له به وماال ... وعلىاشكالهم وصفاتهم

  )دليل عليه

حدثني سالم : هيعةوقال ابن لَ (كان يربط خيله بالثريا الرد على القول بان ذي القرنين
أنت : بن غَيالن، عن سعيد بن أبي هالل؛ أن معاوية بن أبي سفيان قال لكعب األحبار

إن كنت قلت ذلك، فإن اهللا : إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا؟ فقال له كعب: تقول
� ( : تعالى قالm>>̀	̀ ٍء[
Lَ oAُآ �ْ�ِ cp��َ[�Bَ5ولكن الشأن في ....)̀و

أنها من اإلسرائيليات التي غالبها مبدل مصحف محرف مختلق وال حاجة صحيفته ، 
إلى شيء منها بالكلية، فإنه دخل ] صلى اهللا عليه وسلم[لنا مع خبر اهللا ورسول اهللا 

َ��cp ( : وتأويل كعب قول اهللا. منها على الناس شر كثير وفساد عريض[�Bَ5̀و
 �m>>̀	̀ ٍء[
Lَ oAك على ما يجده في صحيفته من أنه واستشهاده في ذل )ِ�ْ� ُآ

كان يربط خيله بالثريا غير صحيح وال مطابق؛ فإنه ال سبيل للبشر إلى شيء من 
̀وُأوO�̀Bِ[ (: وقد قال اهللا في حق بلقيس. ذلك، وال إلى الترقي في أسباب السموات


]ٍء Lَ oAمما يؤتى مثلها من الملوك، وهكذا ذو القرنين : أي] 23: النمل[)ِ�ْ� ُآ
الطرق والوسائل إلى فتح األقاليم والرساتيق والبالد : يسر اهللا له األسباب، أي

قد أوتي من . األعداء، وكبت ملوك األرض، وإذالل أهل الشرك واألراضي وكسر
( : وقال سعيد بن جبير في قوله.كل شيء مما يحتاج إليه مثله سببا، واهللا أعلم

 �m>>̀	̀ hs>̀Bْeَ!َ( ا: قالوهكذا قال عكرمة وعبيد بن يعلى، والسدي. علم.  

ه لشمس تغرب من ورائأنه سار في األرض مدة واالرد على القول بان ذي القرنين 
وما يذكره أصحاب القصص واألخبار من أنه سار في األرض مدة والشمس تغرب (

وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب، واختالق زنادقتهم . من ورائه فشيء ال حقيقة له
   )وكذبهم

� (  ( في هذه المنطقة الرد على القول بان الشمس تغرب في الطينhهh�hd̀و
h' 
!ِ kبcH�ْBَ Mٍ�َ3ِh< ��[�( رأى الشمس في منظره تغرب في البحر : أي

المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله، يراها كأنها تغرب فيه، وهي ال تفارق 
  .)الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه ال تفارقه

c��َ Aْh,] ِ�ْ� ( (في هذه المنظقه الرد على القول أن الشمس ال تغرب]iPَ [,�َ
	ِ �h�Pِوcا د�H�ليس لهم بناء يكنهم، وال أشجار تظلهم وتسترهم من حر : أي )ْ

  . )الشمس



3̀� ا	]َ{�'2cا َأْن ( : لقا(الرد على القول أن ياجوج وماجوج ثقبوا السد !َ
 �m>NْPَ c��َ 2اc'�}َ�وهذا دليل على أنهم لم  )cHh��ْ�̀وcp ̀و̀�� ا	]َ

إن يأجوج :الذي رواه اإلمام أحمد فأما الحديث.يقدروا على نقبه، وال على شيء منه
هو ابن موسى -ورواه أحمد أيضا عن حسن ... ومأجوج ليحفرون السد كل يوم

وكذا رواه ابن ماجه، عن أزهر بن مروان، عن . عن سفيان، عن قتادة، به-األشيب
وأخرجه الترمذي، . حدث رافع: عبد األعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قال

وهذا .غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه: ثم قال. أبي عوانة، عن قتادةمن حديث 
إسناده قوي، ولكن في رفعه نكارة؛ ألن ظاهر اآلية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من 

ولكن هذا قد روي عن كعب . ارتقائه وال من نقبه، إلحكام بنائه وصالبته وشدته
: يبقى منه إال القليل، فيقولون أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى ال: األحبار

فيأتون من الغد وقد عاد كما كان، فيلحسونه حتى ال يبقى منه إال القليل، . غدا نفتحه
ويلهمون أن . غدا نفتحه: فيقولون كذلك، ويصبحون وهو كما كان، فيلحسونه ويقولون

ه، ولعل أبا وهذا متَّج. ، فيصبحون وهو كما فارقوه، فيفتحونه"إن شاء اهللا: "يقولوا
فإنه كثيرا ما كان يجالسه ويحدثه، فحدث به أبو هريرة، فتوهم . هريرة تلقاه من كعب

  .)بعض الرواة عنه أنه مرفوع، فرفعه، واهللا أعلم

وإذا آ��ن ا�"��ان   : )4$3ج و�4$ج ا
A@:ى( (+= 4$3ج و�4$ج ا
;:#9 وا
67$ري
       ZهH��f( Z��Y ���C )B��gج و,���>'ج آ'<���P ر أن���C ���C ZPا���+ي  ���1_ ذي    ا����� ���Eا� j��Ak

�، أورد     �Eرج ا���k `�C�$ XEF ر أن �?�>'ج و,�>'ج�C �C ء��ABدا ,< ا��ا�"�F?<،��ن $
 �f( > ا`F/"EBل         ا���C دة��#C >�$ �?�g  >�  �?B�3 mPج .1#��ن    : و,< روا'<S�,ج و'<S�P

      >P��g$ى و�� $��A إ)��Eا� >?F��"1` ذو ا�  ، mA?JC ون�g$و "     m�Jo�p m�A?JC Z�1�, q�Fوآ�
�    �` ا�Eا دون ا�'�"J� اك��Yrا Zو وهHs� "        ل��C ي��Eا� t�P�� >�, -�Pج ا �< ,�دو��kوأ :

� �J"�'ا          �E��1 ا�J� >?F��"ء ذو ا���f� ��?sY q�<�k ج'<S�,ج و'<S�P �P�3ا >, mP�3 ا�#�ك
�.?<  v�B ا�B�g'ب آ�E/�- ����>'ج           . �kر>��w�ا,� وا���د  v�B ا���xرk?< ا�"��( ��Cو

�اf, m�P�'$�- ,�<      و,��>'ج ,�< ه�+_ ا�B�g'ب ا���s'ل وا�##��ر ا��+       Jا ��` ا�'Fآ�� >P X��o�J"ا�
�ه� ) >�k H?�1ن(ا�d#3ع ا�#` ا��#�1)�ة ('P أن   �. �` اg, _�fY#�ك و�dA�3 q�wYن وا)�

-?3z ادي'J  ���wF' ا�q<�k |?( :   >?�} ه+_ ا�f�'ع ا��m�?{ وا��#')mg ,< ,< ,'ا�1
و��wF' ،) م1211م ـ    ���k H��?�1< ���J$1207ن ��3'ر ا�{��?< ��k/ل ا��#���ة (;���Cً� و>1' ��ً� 

m?3رو m? و>1' �ً�        وأورو �ً� �p ��1�و$�.�Q�AY q   . ;��ً% و�p ً� و�wF'  �/د ا��A�E�?< وا�
� ا�#��رX�JC >�, -�A{, �P و)��زت          ��gP Z�� �ً�C�(ًا و���3ً� و�?,�Yدًا و�E� رضrا `� Xo�J"ا�
          )B�; �d#�EP Z�� m(��E, `رض وه�rا j�}F >�, ��{ا�` أآ'�( �A$ ة�w#�ا� Xo�J"ا� QAY

��"?"wY XJC >,.A رب و�"P �, -;'?<ن و�k H?�1< وب�( �A#C �P�"Y �20    ،c��F ن'�?A,
� ،و����C�����dwYq     ت'������< >?����$ m����BC', `����� >?�A����E�ا� �����P �����A$ m����?�'s�رة ا�'d����3rا
�ة $���J ا�1��E?< ���`  ). م1260/ه��ـ658(��PاH#, اد���$S  ل'��s�ا� X��kد md?��E  ه�  �#���ة���B و

>?�AE�ا� `� �ًJP�"Y 3/م )#� ذا 'اbا.  



عرقي لياجوج وماجوج محل خالف فان من الثابـت أن لهـم   وإذا كان القول بنسل  
نسال حضاريا حيث يقول علماء االجتماع والحضارات المقارن أن الهيكل الحضاري 

تنتقل القـيم  . للشخصية يكتمل تكوينا قبل أن يبلغ الشخص السادسة عشرة من عمره 
قد تلقينها وهـن   الحضارية المميزة لألمم من خالل األمهات إلى أطفالهن بعد أن يكن

بعد السادسة عشرة يبدأ كل شخص في أن يكتسب من تجربتـه  . أطفال من أمهاتهن 
شخص اى شخص أن يغير هيكله حتـى   عإلى هيكله ، وال يستطي هالخاصة ما يضيف

  انه حيئنذ يغترب كما يقول علماء االجتماع . لو طمس معالمه بما اكتسب 

رات روحية أو مثالية ، أو مادية ، أو إنسانية من هنا فان شعوبا كاملة تتميز بحضا  
بحضارة وحشية احدهما ياجوج وماجوج، قال  زومن الشعوب ما يتمي... ، أو فردية

 94 –الكهف (  "إن �2deج و�2deج ����ون + ا*رض " تعالى 
الن اآليـة  ال  . لم يقل جل جالله أنهم افسدوا أو أنهم يفسدون أو أنهم سيفسدون ) . 

" بل قال جـل شـأنه أنهـم    . لى أعمالهم الماضية والحاضرة أو المستقبلة تحكم ع
ألنه ينبئ بما هم عليه من طبيعة غير قابلة للتغير حسب  "����ون + ا*رض 

وهى طبيعة وان تكن شريرة إال أنها قيمة حضارية فهي تنتقل من خـالل  . األزمان 
وطبقا . له في هذا ةه ، ال حيلاألمهات إلى أطفالهن وتصاحب الشعب المفسد حتى فنائ

لما سبق فان اى قبيلة أو شعب أو أمه تتميز بحضارة وحشيه فهي من نسل يـاجوج  
وماجوج الحضاري وان لم تكـن  مـن نسـلهم العرقي،وهـى يـاجوج ومـاجوج       

. ،فلكل زمان ياجوج وماجوج صـغرى )نسبه إلى عالمات الساعة الصغرى(الصغرى
حديثا ، يقـول الشـيخ   )االشكنازى(قديما ،واليهود  ومن هذه الشعوب المغول والتتار

وإنما المهم من قصتهم أنهم قوم مفسـدون فـي   ( محمد متولي الشعراوى في تفسيره
الصالح على صالحه فإذا تصدى لهم المتمكن في األرض فعليـه   ناألرض ال يتركو

ن أن يحول بينهم وبين هذا اإلفساد، وياجوج وماجوج هم أهل الفساد في كـل زمـا  
  ).ومكان

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

	
  ��وج ا�ا
  sabri50090 @yahoo.com#"�ى ����  ��� ا�
'ذ ا���%�� 5'�-� ا�,�+*م .د

( :العظمى السماوية للساعة خروج الدابة التي تكلم الناس قال تعالى و من االشراط
S ��dHX2ل '-��, أNا� sCا*رض وإذا و �� ��دا ,

,�3-4B(  
وكون خروجها من االشراط الساعة الكبرى السماوية، يعنى  انه مقترن بعالم الغيب  

وعلى هذا .  ال عالم الشهادة وغير خاضع لحتمية السنن االلهيه التي تضبط حركته
فان كيفيه هذا الخروج غيبيه ال تتوافر للناس امكانيه تصوره،  لذا فان محاوله بعض 

هو خروج  عن غايات النص القرانى ... مكان خروجها صفاتها أو سرين تحديدالمف
واعلم انه ال دالله في الكتاب على شيء من هذه (يقول اإلمام الرازي في تفسيره .

  ) قيل واال لم يلتفت إليه )ص(األمور فان صح الخبر فيه عن الرسول
غرائب األخبار التي ليس وقد تتبع بعض المفسرين ( ويقول الشيخ شلتوت في الفتاوى

لها سند صحيح وأغدقوا من شرها على الناس وعلى القران وكان جديرا بهم أن 
يقيموا بينها وبين الناس سدا يقيهم البلبلة الفكرية فيما يتصل بالغيب الذي استأثر اهللا 

  ).بعلمه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  06��
  ا�G-"1 ا�%*دا1F و��'ه��� 0ا�

  sabri50090 @yahoo.com ��� ا�
'ذ ا���%�� 5'�-� ا�,�+*م #"�ى ���� .د

9�;B
��C3 ا
هfP �1( ا�#�??H  ?< ا��P< آ'�� ا��` وا�#�P< آ�D3:;E:  )E ا
 m?Bd"ا�'رود ا� m?1?"?ره� ا�1{'ص ا�� �gى،����"{'د  ���P< أ�'�- ا�}� #m ا�#` ,{

�' ,��B-  ا��%�m ا�#`� >P�% #wY�X ا�#�وXP أو ا%>#��د وا�#` % fP'ز ,:���#�� ،أ,� ا�#
 X�#wY `#ا� m�%�وا�#Hام  �gى  �+_ ا�r'ل  �%���- إ�� ا���وع ا��m?1 ا�'رود وا�

�P >P"'ل ��  >?B, )B; امH#وا� -��B, '�� `JBgا� >P�� ا��3�J ا�#�وXP ،أ,� ا�#J$ آ#'ر�ا�
>P�� ا���dB ا�#J$ `JBgا�  -FS ) -Fوأرآ� >P��Z �"'ا$� ا� �B?#3وا Z���إدراك ا��1س و�

� �JBP ا�#�P< .. وأوا,�_ وF'اه?- �� ا���B,/ت  ?< ا��gJ و�� ا��JBداتP� ا��fP� `JBgز ;
 vB ا����ه?Z ا%3/,?-، وا�#��3?�  ا��"�ل13#�1ول �` ه+ا و.)1)( ���P< ا�JBg`$< ا�'$� 

�دB#�وا�#��3 ةا� ، ���`Fدا'Eا� `JBgا� >P�، .JF Z?< ا.� ه+_ ا�#��3?�  ?� ا�#` �3دت �` ا�#
m?Fدا'Eا� m?}:gك وا�#��?�  �` ا�'AEط ا���Fأ  �A$:  


�Z ا��:#m�A :����م ا��ا�C��  m1Eا� Xأه qJ.أن ه�1ك  ا �?p ،و�?�ءrآ�ا,�ت ا
��، و  ��#��` E�Y?�ه�Y�J.إ `� >?Jه+,:  

F.G	
�� ،��� >�ز ,J1� _HfB` >�ز آ�ا,- اى إ.�Jت ا�: ا�IJ$ت اF'��, �??"Y دون m,ا��
L��� 9:g� ا� ZP��Y `ه m,1< ) ا�'�`(�'�� ،و ��#��` ��ن ا���اEاد ا��dع ا��d"F� 

 m,ا���ا jP�B#  �?E�#ب ه+ا ا��w1- أ�$ �J$ �, 'آ- ا�'>'د،وه�( �J�Y `#ا� -?�ا%�
 ��FS  "دة�BA� ق�k "wأ� ��ب ه+ا ا�#�E?� ا��Bدة ا����dة اى ،وا��"{'د  ���Bدة 1$

-?�p?� أن ه+ا ا�#�m?�'}�. % �?E وا%;�$�_ا <و�Cل  �+ا ا�#�E?� آ}?� ,..ا�1E< ا%�
ا��#{'��kS#, mي ا%;�$�ة و  L�'P ا���ق  ?< ا���ا,m وا��HfBة، �+ا ر��- $�د ,<

 Z�1,`�JEا� Xo�"و�`( ا� �A$ رت��Y -,ا��  `JF ى�w#P ذ ا� أن�B,،   `YSP أن �  % X
� ا�'�` P �A$ ا� -BC'P % ��  `J1ا�،-$'Cل  و إن >�ز و'"Bا� �P��C `� Ho�< Xآ c?A�

�BCو أر�� ,< . وا �A$أ `J1ا� mJY�, qFآ� ��ا�'�` و � mJY�,  `YSP ��, �$'1�, `�'آ�ن ا�
�A$ `J1ز  - ا��f$bا `J1ي ، أد � ,� ا��w#2()  و ا�.(           



L	
��  ��#Hام )#�?m ا�1E< ا%��?-  :-�ا�IJ$ت اF'��, �??"Y �,،و�?�ء�� m,ت ا���ا�J.اى إ
ا�#` �J�Y )�آ- ا�'>'د ، و ��#��` ��ن ا���ا,m ه` ZP��Y ا� L��� 9:g� ���BY دون 

إن ا���ا,P) % m"'ل ا%��3اo?�1 .ا�d"Fع ا��dاد ا�1E< ا%��?- ا�#` �J�Y )�آ- ا�'>'د
وإF�� ه` إ>� m د$'ة أو  ,'ا��ة ,�ء �` �C', �?p ا��?�_ أو ,� ��ه`  �k �AJ, �AJYق ا��Bدة

`�'� m,آ�ا HfP Z� `J1� ةHfB, ز�< �, Xوآ ،Q3() ذ�( .   
 mط )�آ�J�Fر ا�"P 3/,` ا�+يbا ��و اPr��ن  ����ا,E�#A� �"J� m?� اt�#P �?kr ,� ا��1

�ل J#Y % m?��Pً/(ا�'>'د  1E< إ�JY ا� m1E� �fY >و� (`�ABا�#��?� ا� �, t�#P ���3د .آ >��
وا�+ي L#�P ا�vBJ� tP�d أF��ط ا�#��?� ،�` ا�#�P< ا�JBg` ا�E'داF` اE�#��  +kr?� اrول

m?$'�'�ا� >?Fا�"'ا m?�#( امH#وا� -��B, ذ�:Yم ا�Bآ ��A$/ك ا�'AE1< (وا�Eا�
-?��)ا%�P�P �, t?"wY `� ن�EFbح ا�f1� �3�3ط ا�gآ.  

�Yى أن ا�w'اس وا�X"B ه` وmP��F -? m��B, Xo�3 ا��m��B ا���g :�����م ا���
Sd:اب وا�'}A� m��B, ��F�1 أB�  m?1�،  m��B�A� mA?3'آ jgإ�� ا�� SfAF أن )fP ا+��

��P -Pق ا��fwب  ?< ا�EFbن . ا��m"Ad ا�?"?<Efوا� m?(ا��و m��P���  -Fأ ��F'��,و
bا `"#A?� ولHP د��P ول أوHP �#( -"��kون و�  ���BY ًا ,< ا��;�J, �ً?"AY m��B�A� ن�EF

X"Bاس وا�'wا� >, md3وا.  
وإذا آ�ن ,< ا����< ا$#�Jر ا��jg آX�g ,< أ;��ل ا��ؤmP ا�{�دmC ا�#` ا$#�Jه� ا3b/م 

�g  m��B�ا� Xo�3ر أن ط,< و�J#$%ا `� �}F أن  m?�gا�� m��B�ا�-��B,  >, ��� � % m?Yذا
� ���� آ'A� mA?3�m��B ، ه+ا ا��B?�ر ذ,B?�ر ,'�'$` �  +kان  و��B : `1P'�Y �B : 'ه

 �, ��C�EYنا���ن وا��,Hد ا�'?C >$ m"Ad�ا� )?sا� Z��B� ��� و. ا�')` �` إدراآB 
`�?A�Y:>1Eو ,��ن وا� �F�,ود ز�w�دة ا���gا� Z��B� ���� ,� ا�w'اس �` إدراآC�EYه' ا 

>�d  >, Z'ن  أ,��ABY %  Z�Y�'ن ;?�� و>Z�� XB وا� أ�k �ا%��?- ا�#` �J�Y )�آ#- 
  .�ا�E�� واr {�ر وا%���_ ���gY Z�ABون

B  �� ذآ�_ �3د t �Eر ا��?B���  +krدون ا jg���  ل'"���v  �E�P ��, ت ا�#{'ف�$�dC
 m��B�ا� -�?C >, X?A"#ا� `�  L�#P ��آ  m?Fدا'Eا� m?}:gك ا�'A3و �?��Y ط��Fآ}?� ,< أ

،وا%$#"�د  �,��F?- ا�#A"` ا���J;� ,< ا�، ,�� ���P ) ا�AB�m? وا��m?A"B )m?�EAا�Ew?- وا�
m?}:gآ?�ت ه+_ ا�'A3آ}?� ,< أراء و �A$ m3ا�  .ا�"

�ل ا��������` ,m��E ا�B�rل ا%��?- �Cل ا%;�$�ة أن أ��Bل ا� r XABY % ���BYن  :ا�
� إرادة ا�، �+ا  أ>�زوا ?"P Qذ�)`A"$ ) % ;�$`  ��ض `��Bب ا��{Pو �o�d( ا�C�BP أن

 mP�� Zه�?E�Y ن(ا3#�1دًا إ��'�SEP Zوه XB�P ��$ لSEP % .( ء��A$ >, �?{و>- آ �Cو
 >$ m��wء ا���#F�  `('P XABY % ل ا��Bأن أ� Z��'C ر أن�J#$�  �?E�#ا ا�+�� �ا��AE�?< ا�1"

?- ��tAd, ���BY -AB و ��#��` �XB ا� ���BY وه' v"F وC{'ر % fP'ز أن E1P( إ�
X,آ�. �A$ آ#( ا� `Fz�"ا�  �?JB#�� و -E�F �A$ )<أو ���BY ن ا�S  ا�"'ل `sJ1P `��#�� و
 -E�F )m�H#B�آ"'ل ا� LA�rا XB� -?A$ )fP  ا�"'ل  إن ا� % .( �?E�#ه+ا ��ن ه+ا ا� Zpور

B;%+ه( ا�3?�دة ا� -JEF `Fدا'Eا� `JBgا� >P��ى �?- ,�� �E�P آ}?� ,< أF��ط �3د �` ا�#
�ادJ#3%وا ZAا�� �P�JY X{, `JAEك وا�#��?� ا�'AEا�.  



$"�ب ا�B{�ة ) �kxP(اbر>�ء �` ا�msA ا�#kS?�، اى أن ا� �P ���BY>� :����م ا#ر!�ء
�'م ا%ر>�ء.إ�� P'م ا��Ewب��� >P�?E�Y >?  H??�#ا� )fP -Fا �?p : jAEا� vB  �?E�Y

� B?< ا�+P< ا,B1#'ا $< ا�:'ض �` ا�{�اع ا�E?�3` ا�+ي ��� �` ,< ا�{m �w وا�#
�هZ �"��'ا إن ,��Y( ا��J?�ة �P>� أ,�_ � P -J3�w?� ���BY'م ا�"?�,m ��ن ;�ء $+ - �$

#1�` إ��  .وإن ;�ء $�� 1$-P ف�d#, �?E�Y 'وه m?��Y ة�#� `� ���$� ا�+ي �Jا� �?E�#وا�
 -FS  ا�"'ل)Fن ذ��Pbا �, ��P %m$�� ��1 ,� ا����P % ��1ً�  ) ( آ,x, X�P >,x�أي أن ا�

إن اPb��ن (,��� ار�Y( ,< ا����B` آ�� X�P ا����� آ���ًا ,���  �Cم  S$��ل ���mw و 
� اrو.�ن أو �Hم ا�?�'دmP وا�1{�اm?F �` دار ا3b/م J$و -F�EA  ا���� >A$ا$#"�د، وان ,< أ

� ا�{A?( وأ$A< ا�#}A?| �` دار J$و ��' ,x,< آ�,X اPb��ن 1$� Qذ� �A$ 3/م و,�تbا
m1fا� Xو,< أه X<و H$ د ا��).ا�'"P `�AEا� �?E�#ف  وا�/:  `�AEا� �P�B#وا�  L,�E#ا�

ا�#�E?� ا�}�F` ا�+ي P"'د ا�ى���{X  ?< اPb��ن وا�B�X ا�{��L وا��m��B وا�B�X وا�+ي �3د 
��, �Fدا'Eا� `JBgا� >P�,< أF��ط ��Y?� ا�m?}:g ا�E'داm?F آ�ر>�ء �E�P آ{?�  �� ا�#

L��}ا� X�Bا�)�wا� ،m '#ا�...��Bا� �kإ�� أ...  
أن ا��XB اF�EFb` ه' ) ,c3x ا��+ه( ا%;�Bى(رC Zp'ل ا�B;rي :����م ا�%$

 XB�A� ن�EFbرة ا�C mFر�", -FS  )Eن ��1- $�ف ا���EFbا )Eوآ ���BY ا� tA:� mA}w,
�`، ه+ا ا�s�'ض �bا Z�3ه )Eم ا��'��, jP�BY `�) ى�kأ X,إ�� $'ا -���%� ( �A$

 �Jfب ا�"'ل ا��EY) ���BY ر ا3#�1دا إ�� آ'ن ا��?#k%وا XBا�� �A$ ن�EFbرة ا�C `�F أي
m"Ad, رة�C ذو -Fن وأ�EFbل ا�Bأ� t��k (m"(% إ�� ا���� ا%3/,` �` �#�ة  

�م ا�#:d?� وC'ل  ���E�P �Jf آ}?� ,< أF��ط ��Y?� وA3'ك Bآ m?JAEا� m?Fدا'Eا� m?}:gا�
-��Bن $< أ��EF�� -?C/k%ا m?�'�E�ا� `�F ،mP�P�J#ا� m$H1ا� ،m?JAEا� ،XJ"#E�A�.  

9E$�N	
��E?F m1P 'ر P:��3ن �` ا�j}1 ا��/,�Y?- :  اIO: ا�  m?�'}ق ا��� >, mC�� `ه
�� اZ3 ا��/. ا�}�F` ,< ا�"�ن ا�}��| ا���fيE�1� رت�#kا `� c�1ا� )?FSY `ا�#` ه m,

m?�'}ا� ��Z آ�F'ا .��A$ >P�o ا��}?� ,�� آ�ن ,"�رًا 1$Fr m?�'}ا� Z3ا X �",. Z3وا
 ���BY -�'"ن آz�"م ا�'ارد �` ا�'Aم ا�'���  X}#, m?Y�,/�ا�)m,ا'Aا� c�1��  ZECل )و% أ'"P

�ون ا�"{�ر �()F `� Zر��ه )A� ك�Yل و�w  tA:A� >PH#ك ا��Y �1"P�� ق/krع ,< ا'
Zo% m,'� ك �` ا�+kSP %ال وأ'(rوا.(  

 �A$ �ً�(  -E�1� `Y�,/�ى ا��P % أن �A$ Zo�"ا� c�1م ا�'� `Y�,/�م ا�'A��  اد��وا�
vw,  �; c�11ً� ,1- أن ا�� X�$ إ�� >��dP %ق و/�bاد . ا��ى ا��kأ m?(�F >,و

vw, �; c�1م �'م ا�'A��  .ا��ى ا��kأ m?(�F >,و m?Y�,/�ن ا�r Zه�Pم �'م ا��1س إ'A��  د
)?FS#ا� Z�?A$ )AfP �, �1سA� وا���P وأن ��BY Z�  . k'�ً� ,< أن jg�1Y أ)'ا�
� أ.�ت ��C- ا��/,��dC vB  �A$ -?Y$�ت ا�#{'ف �` ا�E'دان  P"'ل دCو . Z?إ �اه ��w,

Z?A3' /,#?-(ا�أن ا� ZABY qFS� ،دان'Eا� `� ZP�C �Y�,/�وا���� ا�  m?�'}ا� >, j1�
 `� >??,rل ا'kد �B  دان'Eا� `� �� ا;#C3/م ,1+ ${'ر  �آ�ة وbا �Pر�Y `� ا'��$

m?�'}ا� mآ�wا� ،����رى �?Jا� >P�و ��#��` أ.�ت $�A  ، )4) (و ��Y �?.S#  9krج ا�



 m$H1وا� ،L��}ا� X�Bن وا���Pbا >?  X}آ��� m?Fدا'Eا� m?}:gا� �?��Y ط��Fأ vB 
  .?m وا�#c�1A� -P�?"wا�#�gؤ,

��C3 وا�1Jاع. د )1(
ا
	A:3, ا
;$�,  A� RV:،  ا
�-U, ا
B;�9ا
%R .. %�� ا
�$ST %�� ا
	;RG ، ا
�$ب X.
2001.  

)2( ,-;V$B
  .L�Y2/320$ت ا
اLV$ت، ص)3(	
  .25ا*T :ا\-�R، ا

-D إT	$%-= 1.د)4(^E _أه= ا F3:Y 9V ب$�� ، F-L7E آ-.T C ا
b-B �7	� إ1:اه-� أ1

،,	X7
م، دار اY:c
  . 40، ص9X�1998،ا
   

  
  ا�
�)�� ا�%*دا0���F ا�I'��'ت  

  sabri50090 @yahoo.com#"�ى ����  ��� ا�
'ذ ا���%�� 5'�-� ا�,�+*م .د

   �F'�, X�  m?}:gا� '�Fو >P'�#� -B �#,?- و�1Yو mP�$ر -?A�$ `ه m? �#ا� ��Y
1��  اآ#��ل P'�Y ل��"{'د  �آ#�وا�،��1P'�Y ل��اآ# �#( m?$��#<%وا m?A"Bوا� m?<'�'?Eا��
� ذ�Q و#P�H?  - ه'  �1ء B  -JE#�P �, Xن ، إذ أن آ�EFb�1ء ;:{?- اJ� �3�3%ا X�?�ا�

�% و,E#"�ا)'ل ه+ا ا��?�P % X"'م ،#B,  ،-C��Yر ا�،,� ه?�X اF  �3�3%'$� وآ��،إ%  "
�m?}:gA.  
  m?}:gا� >P'�Y `� mAkا����#� ?�#Y m�$  >�A?- اآ#�Eب ,f�'$- ا��'ا � ا�+اm?Y، اى ا�

 �?sا� -��د ��X ��د  ,� sJ1P` أن �P'ن $�C', -?A- وA3'آ- وا�fYه- �` ,'ا>wY `#ا� ،��Yذا
 ��#f�ره�  ا���� .Z ا%k'_ :ا%�3_ ( ، وا�#` ,{B, بrا Z.  %م أوrرب، )ا�Crا،

�رm3 ،ا����ق ا��...  
  '�F >?F�1  "'ا#��B�� �"J� m? �#ق وأ��3?( ا��d� �?d:#ا� �A$ m�o�C m?�ABا� m? �#���

�Y mP"'م $�A أ�3س أA3'ب ?A"#ا� m?Fدا'Eا� m? �#ا� ��ن،  ?1�EFbو)�آ- ا ،m?}:gا�
Sd:وا� m �f#آ-،ا��( >?F�3 "-  "'ا -��B, ون�  mP' �#اف ا��  اى ,�wو�- t?"wY اrه

mو��w�ا� Lf1Y Z� ن�� ���` ) �fFب(�wFول  P�d"- أ�kى)ا�:Sd(ا�EFbن و��ق ا#3:�ا,
�kأ X�� أو X�dذات ا�.  

 m? �#Aا��'ا �(و� >, -$'�f�� ب�E#ه`  اآ ��ر ه+_ )  �� ,'�'$` #P�X{ �` أن ,{B 
� ذا#P `Y�X{ �` آ'ن ه+_ ا��'ا � B و ،��#f�ا��'ا � ه' ا�m?Yذا >P'�Y `� -Akاى دا 

 ��Yذا m?}:g'�'$`". ا��ا� �BJا� �A$ H?ا�#�آ �A$ م'"Y mP�?A"#ا� m?Fدا'Eا� m? �#وا� "
� ا�+اY`  "ا%�#Hام" ،وا�#"C >, X?A?�- ا�1B{� ا�+اY`" اH�bامBJ'ر ه+ا ا��دى إ�� �xP ��,

m?}:gA� ` �fP%وا�'�'ح �`  (  ا m(ك، ا�{�ا'AEا��ؤى وا� `� m?�/"#3%ا `�  X{�#�ا�
B#ا�راءا� >$ �?J.(...  

وآ���� ه��' .� ��A$ q�?��� ����ن  �A����أة دور ا���3�3 ���` ا�B�m��?A ا�#� 'm��P، و ��#����` ����ن و$���        
وه�+ا ا���gط p?��     ,ه�' ;��ط اm�? �#A� ��3�3 ا�?A�E�m     " و ا��'$` ا;��X ,�< ا�#Z?�AB     " ا����أة 

mP�?A"#ا� m?Fدا'Eا� m? �#ا� `� ��'#,.  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1�يا��  

  sabri.khalil@hotmail.comا���%�� 5'�-� ا�,�+*م #"�ى ����  ��� ا�
'ذ .د
4د: أوً*
  :():3, ا

1 (�
$;
  :ا
�م إ�� و>'د،   Bا� >, X"#F�� mP��Fو mPا�  -� Z��Bا� -F"{'د  - أ�ا� Z��Bوث ا��w  ي�P"'ل ا��1

�م  �XB اbراBا�'>'د إ�� ا� >, X"#1?3وm?��bدة ا .     Z���BA� c?�� -�Fأي أ Z���Bم ا���v��P �1 ا�"'ل  "�
>??F�F'?ا� m�3/ا�� vB  ى�P ��ي آ��' أز�` أ � mP��F أو mPا� .  

  ZEf�1ه` ا�Y X?1- د�, Z��Bوث ا��( �A$ mة أد��  :.P Z'رد $
(1) 

2 (R
$;E _ا:  
R
$;E eد  :أد
, و4

�/م $< )�وث ا�A$ `1J, -Fr Z��B?- و��J#BP  أ�k ا��1�ي ا��/م $< و>'د ا� �A$ ���BY ا�
              q�?�$ >�, '���1$� ,�< P�Q�A# ا�X�"B وا����Z أ,�� ,�< wP#��ج إ���  �ه��ن � `�P�ا��1�ي أن و>'د ا�  
�� ه�` ا���Jاه?< ا�#�` >��ءت ��` ا��#�( ا��E��وmP وآ#�(           +krا Ho�fاه?< ا��Jى أن ا��Pو ،-Y�?} 

� أورد $�ة  �اه?< ,< ه+ا Cو m�3/ا�� vB    ل  �����1م%�ا�1'ع ,1��  �ه�ن ا�m?o�s ا�"��A$ Zo ا#�3%
-� Z�1, و>'د �A$ Z��B'>'د �` ا��ا� . m?�Aاه?< ا��Jآ+ا(أ,� ا� Z� >, ( mPذ��أو ا�)ذا آ+ا��و% ) ,< �

     )J�E�وا� )J�Eل أو ا�'�AB�وا� m�ABا� Z?ه��, �A$ m�o�C ��Fr ��  +krز ا'fP)  m?JJ�Eأو ا� m�?ABه�`  ) ا�
JY�, Z?ه��,t��:ق % ا�'A:�ا� Z��B��  md.  

R
$;E fE$ g:  
>?$'F �A$ ���BY و���ت ا� : )AEا�    "���ت ا� ��1$ v"1ت ا������ )A�3 و����ت  " أي

وا���1�ي fP���  �?< ����ت ا�A�E( و����ت ا��fPbب        " أي إ.��Jت ����ت ا�����ل � ����BY    "ا�fPbب 
 )AEل $< ���ت ا�'"?� ...."      ̀ �; c?�� t�wا� �ء ,�< ا��B"�'%ت و% $1{�� و%    �"�� �JF?< أن ا�'ا)�

� ?� " .... وأ,� ���ت ا�fPbب ��` ,}c1<"-�'C X و% F'ع و% ;:9 و% $"X و% آH< Xء Y ه+ا
�1� ��� >"#, Z��$ اد'< Z?A$ Z?�(.  

                                                 
  .��d},102-104 ;�ه?<، �Yر�P ا���� ا3b/,`، ص. د  (1)



m�H#B�آ�� )AEت ا���� mP'و�S  ل'"P أي )AEب إ�� ���ت ا��fPbت ا��� �<�P -Fأ �?p .
�ًا $�< ا��+ات  �X ه�` وا��+ات ;�`ء          آ�� P"'ل  ')�ة ا�{��ت وا�+ات�oزا �ً�?�; qE?� أي أن ا�{��ت

�  .وا)
9�
Jا �.;
  :g , ا

  m�?F�{ت ا��?Aا�� X�gP `��bا ZABي أن ا��اr;�?�ء  )وا�oHf?��ت ا��#s?��ة   ( ا����rر (و�Pى ا��1
mPد��ت ا�#         ) ا���?Aا�� ��A$ `���bا Z�ABوا ا���}C >P+ا�� >??F��F'?ا� m��3/ا�� v�B  j��:P �1وه' ه  ��?s

� ا�t��w آ}?���ًا ,��< ���< أن ا�m��AB اrو���� % Z��ABY   ".... أP �ً���P"��'ل ا����1�ي ��B  �rن آ���ن ه��+ا ه���+ا �"��
  (1)).ا�oHf?�ت

$ً-)$I :,V:;	
  :():3, ا
  :وXo�3 ا��m��B $< ا��1�ي ./ث ه`

7اس )1
�رك ا�c�1 ,� ه' >s#, `oH?� : اY ���` ,m��B  ��ه� اr;?�ء و#Y�H? ) اr;?�ء(و �
�B�ه+_ ا�c�1رك �- �'رة أو ,}�ل �` ا��  .�S  mن ا��

2( =L;
�رك ا�c�1 ,� ه' آq �. `A  :اY - ر (و����rه�+_       ) ا H�?�#Yء و�?�;rا >���J  m���B, `���
          ��P�fY >�$ رة��J$ ��1رك ه�ا��S  m��Bن ا���رك �?c �- ��'رة أو ,}��ل ��` ا��r c�1ن ا���

  ".�EFنا%C#{�ر $�A ,� ه' ,g#�ك وا�"{'ر $< ,� ه' ,:#jA آ�A�m إ"
3( 9�
�Pى ا��1�ي أن ,< �A$ �}#"P ا�w'اس ��' �BPف ��ه� اr;?�ء �"� و,< P"#{�  :ا

 m��B�ه+_ ا� �A$ رب�#?� XP'� ج إ�� ز,�ن�#wP >ء و���?;rف  ��< ا�BP '�� X"Bا� �A$
 m?Cا�;bا m��B�ه` ا� m{��. m"P�� ت��mP، ور �� d:P¢ ا�X"B �` ه+_ ا��m��B �+ا و>P�f#ا�

BP `#ا� )E�A� �1لY `وه m��3ة وا��'J1A� ���BY ا� Z�?�d}P >��  m��k `��� ا�')` �  `1
)`F�EFbا -fوا� ( mB �Y `ذ ه�� jA�Y أو )A� /  ��J(�}� `YSY X  >?#" �Eا� >?#A?3'ن ا�S;

���BY رادة ا�b. 
  

$ًi
$I :�-L
 :():3, ا
   ��Fأ m�EAت ا����P�BY >, ي��ر ��mC ا�EFbن ا�#�B�S  -Jgل "P+آ� ا��1"  -�bا " -�bل ا�Bوأ�

 mA,ا��� Xoه` ا����"m"Ad�ا� Z?"ا� " Xoا���� _+�وه�' J�EF`   " ا�"?Z"وJgY- ا�EFbن  �� ه' ا%�#Hام  
�ودw,.  

   mA?ا��� jP�B#و�"m�?"ا� ">?�EC إ�� ���?E"Y �A$ ��#BP:  
� اOول+L
  :,< ا�"?ZوF Z�P'$?< " أي ا�"?Z ا���دmP"و�P'ن داXk ا�c�1 : ا

�` ,�Ad#Y m�P��F m��B( اB#�3��ل    : #-� �;:V-,  ) أ� ��"o�"w  ء�?;rا m��B, `وه m��wوه` ا�
to�"wه+_ ا� >, -���B#3ا )fP �,.  

6�  ) بEو ,-.	% �-#:  
�ة .1f1ا� m�?C : و��نrع $< ا���وه' اB#3��ل ا�"'ة ا�m?J�s �` ا��'�� ا��3�1( آ��

�وان و�P��Y ا�Jf<"وه` و�3  ?< إ��اط $." 
2. ?Cm�Bا� m� :mP'�Bت ا��<�wع ا��J;ال �` إ��'اm?F وه` ا%$#gا�"'ة ا� mA?�� `وه.  

9)$i
� ا+L
وه�'  �}� �m ا�}���ة �Z�E"A اrول و?C Z��P��m       " أي Z?�C ا>#��$?�m  "و�P'ن �kرج ا�c�1 : ا
m" �Eا� Z?"?� ا��ة >��ل .�Bا�. 

�3LE:  

                                                 
(1)  m?d$ رج'<.  



�وث ا�Z���B وj���k   أk+ ا��1�ي  ���'م ا�:tA ا�"�zن ا�"��A$ Zo ا�fPbد ,< ا •w  ل�C ��م آ�B�
 >??F�F'?ا� m�3/ا�� vB "'d3أ�/�'ن، أر "   v�B  Qذ�� `� Z�B �Yو Z��Bم ا��ا�+��C >P'ا  "

>??,/3bا m�3/ا��.  
•  tAd�ا� `��bا ZABA� `Fz�"ت  ��#{'ر ا��?oHfت وا��?A���  ���BY ا� ZA$ `� -,/آ t�#P ��آ

�� إ(�ABP % )?sا� L?Y��, _��� و1$�ABP %إ mCور >, �"EY �,و �wJوا� �Jا� `� �, ZABPه' و %
>?J, إ% �` آ#�ب c �P %رض و% ر�( وrت ا��A� `� mJ( %و.(  

•  `Fz�"ا� m?d3'م ا�'���  Xo���A� _ر'}Y `� �.SY ��و% (آ Q"1$ إ�� m�'As, ك�P XBfY %و
� ,�Ew, �ً�,'A'راً  B"#� �EJا� Xآ ��dEJY" ( ��3اءbا ." ����b�      أ�/��'ن Z?�E"#  _�.S�Y إ��� m

�ة و$�m و$�لfFو m��( إ�� Xo���A�. 
 .آ�� أk+ ,< ا��m�H#B ا�"'ل  �د ���ت ا�fPbب إ�� ���ت ا�AE( وو)�ة ا�+ات •



3��,�تاb `ا�Hsم ا��,�� m?�EAا��  

  sabri.khalil@hotmail.com بجامعه الخرطوممحمد خليل  استاذ الفلسفه  صبرى.د  
  

, +. 
أ)� ,+اه( أهX (اF#�� اb,�م ا�Hsا�` أوً% إ�� $ZA ا��/م $�A ا��+ه( ا�B;rي :�# C� f ا
m1Eء ا���/م ��` ه�+_          ) ا����A$ �o��3 نS�; >P����ع $�< ا���A� >??d3رrا td1�وا� m�EAم ا���� ا#3:Cو

mA(��إ�� ا�#{'ف ,� ا. ا� X"#Fا Z.     -�#و��w, `�� L��#P ���ي آ�B;rا )+ه�ء إ�� ا���#F%�  -���#(
ا�#'�?t  ?< ا�#{'ف وا��+ه( ا�B;rي �?{LJ أ)� ,E3x` ا�#{'ف ا�B;rي أو ا�1E` و�` ه+_ 
 % >P�ا���)m�EA���  �.SY mA اS; m?F'�/�rن أAp( ا�{'�?m إ% أ��F -F إ�� ه+_ ا��k >, m�EA/ل ا�

$�A اX�Cr ��` آ#�J- ا�#�`     ) ا�#{'ف ا���EA`(�#{'ف ا�Aw'�` أو ,� أ3�` ا�c�B آ�� �XB أF{�ر ا
   >P�وه��+ا ���ن ا�Hsا��` ���EA?� >��P Z'�ً� إ���  �ً?,/�3��1B ا���qJ��k .          t?C ا�X{, m,�B إ)?��ء $�A'م ا��

      m?��EA� ت�,���م إ�3�C >?#A(���ًا إ�� ا�#{'ف و��1- �` آ�/ ا��?kا��/م وأ ZA$ إ�� ��#Fا �"� m�A�A�
�� ه�fP�  �1ز3#�1و�.  

�� أو   C��Yا |?( >, ���P �ًP#�1و�"F �ً�C', 'ه m�EAا�` ,< ا��Hsا� jC', ه+ا أن �A$ )Y�#P ��آ
�� $< أ�'ل ا��P< ��` ا�m��w اrو�� �P'ن ا����v و��` ا�m���w ا�}���P m�?F'ن ا�kr+ وا�"�J'ل        �/#kا

�د_ ��`   (��X ا�����, /ً��; >P�vC�1#P ZEC     �ًF' ,� أ. و �1ءًا $�A ه+ا ZEC ا��m�EA إ�� ./.m أ�ECم�(
�P��C m./. (        /ً��; ل'��rه�+_ ا ��, vC��1#P Z�ECو ZP��w#ا� -�C', وه�1 آ�ن)     ��g$ �J�3 `�� _د��(

m?�C (             _+ه� ��, vC��1#P /�� m?��EAا�� �P���"ا� `C��  X�{�P ��?krا Z�E"أ,�� ا� ،�P��J#ا� -�C', وه�1 آ�ن
�  ���m���EA ا��m���EA  ا���r'ل ;���ً/ و,����'Fً� وه���1 آ���ن ,'���C- ا��kr+ وا�" ��}"P -��Fأ m���(/, ���, ل'��J

m?F�F'?ا�.  
,V:;	
  :():3, ا

���ء  ���?"?<   (�1JY ا�Hsا�` ا�Qg ا��1�f` ): ا
jB ا
	��92(إ�X$(-, ا
	;:V, ) أ#F/� Q�g��  اء�) ا% #
1��� أن ا��'آ�( ��Fا_  Z�fw           ) ا��1"+ ,< ا���/ل (آ�� �` آ#� - , mد��S  اس'�wا� `�� Q�g��  أ��JP |�?(

��   .  ?1�� ا��Jاه?< qJ{Y أF- أآ�J ,< اrرض ا���1Pر +��� X�"Bء ا��< Z. ت�,'AB�  اس'w�1 ا�Y�وإذا أ,
         X�"Bا� `�� m�"{ا� S�dk -�?� q�J{Y q�Cو `YS�P ��C X"Bا� >, �A$ة أ'C 1` أن ه�1كPر�P >�� .    `�� Q�; Z�.

� أ.�1ء ا�ZAw أن ,� �Fا_ )"?"m واEF Z. m?BC#?"¦ وZABF أن ,"#BFو ZAwF �1Fr ر'Bgً�ا���1_ آ�ن وهg$ � .
-JAC `� ا� -�+C 1'ر  _�?JB# س أ و�  ..Z اX"#F إ�� ا�?"?<  ���jg أو ا�

  ):ا
DBX(وT$\= ا
	;:V, ) ب
9VA
�� أن ا��w'اس     ) ;Sن أ�Ap( ا�{�'�?�1JY)  m ا�Hsا�` :():3, ا
DBX اF'���,و ،m�P��1ه�+_ ا�

���+ا j��g�A� S��fAF آ'A� mA?��3�m����B ا�? � m��?1� m����B, Xo���3و X��"Bوا� -��Fأ j��g'ن ه��+ا ا���و,��� m��?1?"
    �ً��?o�"AY m����B�ن ا����EFbا ���"A#?� ولH��P ���#( -��"��kن و���EFbب  ��?< ا���fwق ا����P m��?(ا��و m����P��� 

X"Bاس وا�'wا� >, md3ون وا�  .,�J;�ًا ,< ا�  
DBX
1$�_ �?c ا�Z�Ef  :ا
L.� آ�;�-: %C ا )A"��� ،m��B�A� mA?3'آ )A"��  jgا�` $< ا��Hsا� �J$

�m��?d رو)�Y m�?F�m�"?"( X�{ ا��EFbن )�)       )�E�Ew'س ا��'>'د �` ��ر ا�EFbن، إF�� ه�'  ا���دي ا
_�?JBY.(  

�وث ا��m��B �?��ب ,}��?<):آ- -��$(�Y-;, ا
	;:V, ) ح( m?�?آ L?�'Y `ا�Hsول ا��wPو:  
 أن ا�"A( آ����zة وا�ZAB ه�' ا��JdFع ا�{�'ر ��` ه�+_ ا����zة، ���ن ا�"�Af, ��?p )�A'_ �?��� %             :اOول

�'ات، وا��+ي �AfY'_ ه�'        �gأ ه�' ا���}Y ب'�A"ة ا�z�, XBfP م، وا�+ي'ABا� c�BP أن �?d#EP
�'اتgاض $< ه+_ ا��$bا.  



9)$i
���ر L#��Y            :اFS  -�C'� >�, ء���ق إ�?�- ا���E1P أن X��#(رض اr�1 �' ا�#���1 )'�ً� ��` اFل أ'"P
�"A$ .��  X��{, )��A?��-، و#wP���X أن ����wP أX���3 ا���w'ض، و���P'ن ذ���Q ا�����ء أH��pر وأ�����       

���ر ��+ا P���< أن ��EPق ا�Z�AB  'اmd�3 ر����             Frا X�{, اس'�wء، وا����ا� X�{, Z�ABض، وا�'�wا�
-Akدا >, ZAB�1 ?� ا�P �f�1Y �#( -1$ )fwا�.  

4د
أ,� mP��F ا�'>'د 1$� ا�Hsا�` �"�o���A$ m اm�P��F >�, +�kr ا���?��P ��, vى أ�F- %         :():3, ا
`,/3bا >P�  :vC�1#P ,� ا�

$��E< Z��A�3 `F` و$��Z رو)�A$ `A"$ `F'ي، p?� : _ ا�mP��1 ا�"'ل  ��B�kS?�>?+ ,< ه+ - 
     Q�A�ا� Z����$ Z�3ول اrا ���A$ t�AdP -�Fدة(أ����gا� (    Z���$ Z��3ا `F��{ا� ��A$و))��?sا� .(  -��Fأ ���آ

��� ه' $��Z ا��Jfوت آ�"� �JA� Xزخd3'#P Z��$ j?�P.  
�ر Fr X"$ -1$- �?�ض $�A آX آ��o< و  - � ���BY ى أن ا��Pو      m�?�?د آ��wP Z�� -�1د_، و��'�<

`��bا �,rوا v?ادف  ?< ا���P -Fأ >$ /ً�� ،X"Bل $< ه+ا ا�'"Bور ا���.  
 -  |P�w��  v?ه' أول در>�ت ا�� X"Bأن ا� �A$ X��Pو) Z. XJCل �- ا�"� X"Bا� ا� tAk �, أول

 ...).�Cل �- أد � �Sد �
 - dPو `�'?���� c�1وه` ا� X"Bا� �B  v?در>�ت ا�� L�'P Z.  ��A$و ZA"ا� Z3ا X"Bا� �A$ tA

 .ا�c�1 ا�A'ح ا���w'ظ
 . آ�� �Pى أن ا�B"'ل ��ر 1$�� ا�Z��B ا�Ef��F`  'اmd3 ا��1'س - 
 -     ����"1� mم أد����"Pو Z��Bم ا��C `وه v?ا�� mP��1� m?"d1�ا�  mf?#1ا� v��P `ا�Hsأن ا� �?p

-J#آ vB  `�. 
�-L
�_ أوً% �P'رد $��ة ���P�BYت    �' –أ,� P��F#- �` ا�"?�A$ Z أ�3س أ;�Bي :():3, اfF |?( ،`�

 >Ewا� XB�A�)Z?"ا� �o�3 �A$ tJd1P �, 'ه m?C/krا Z?"ا� ( |?( ،��,�:#EP `#ا� �?P�B�د ا��B#� �ً"J�
 -A$�� ض�p tا�'P �, -FS  -��BP)`�?و� `Yر أدا�?B, ( ع�g1- ا�E( �,و)`$�; `1Pر د�?B, ( �,و

 -AB�P أن -A$���))<ر ا�'ا�?B,.(  
H#APم  ��#{'ر ا��g$` ا�"��A$ Zo أن ا�Ew< ا�"1E( �, LJ- وwJC- ا��gع و% )E< و%  آ��  

��>C Z'ل ا���Ew��  m�H#B< وا�"�LJ ا��+اXJC L?JC .   >??Y ورود ا��gعPا��`     . وHsى ���ن ا���kرة أ��JB و
      m?$'���'�����1 ا�Pا���')` و `��� m��A{�#�ا� m��?�?A�#ا� m��"Ad�ا� m?$'���'���  ���"P ة�$���;rا �o���3 نS��;

�ودة ا�#�'m?1P ا��#�}mA �` ا���dةاw�� .      -�Fr ًا��; c?�� X��B��� m�B�1�وا� m�?"ا�`  ?< ا�Hsر � ا� ��آ
إن ا��+ب �?c )�ا,ً� �X  -1?B ��� �?- ,< ��ر $�A ا��:��( (��ر و�?k c?�ًا % P ���F -Yr"'ل 

_�?p �A$ ج () أو ،C3�
  ).39،ص3ا
@mا
9، إ�-$ء %.م ا
 ZP'"Y:رأى �Cو P�Bأن ه+_ ا� �?p ت��C�1#ا� >, �P�Bا� �A$ ي'd1P `ا�Hsأن ,+ه( ا� >?{(�Jا� >, �

�� إ%  ��ا$�ة ا�#s?� ا�+ي ���  �F#"��- ,�< ا��#�A��?< إ��� ا�#{�'ف     JJ3 Z�� >��P % ت��C�1#ا�)  ��,
>?#A(��ي �` ا��B;rا )+ه�3�3?�ت ا�S  -���#(ا .(   m���:A� ���J#ا�#` آ -J#آ >?  H??�#ا� )fP ��آ

�.��m ا(w�ا� m��?F'�/�rا -w��E�وا� m?���EAت ا���wAd��}�ا� ����?A$ )��AsP `��#� ( m��,�BA� ����J#ا�#��` آ -��J#وآ
)���� ا�1{'ص ا��m?1P وا���Z ا���ه�ي �?A$ )AsP `#ًا �` ${�_)وا��o�3 آ�ن �?A"Y 'وه ،.  



  mP��F ا�'>'د ا���را `

  sabri.khalil@hotmail.com#"�ى ����  ��� ا�
'ذ ا���%�� 5'�-� ا�,�+*م .د
  

,3:(�
  :��$دئ ا
أ,�� أ�3��ء   (P��JgY >?- ا�'>'د 1$� ا����را `  ���م ��- q�3 در>��ت و��J, X��gYدئ ا�'>�'د           

Z��Bام ا�'C ��  :ا�qE، ه` ا��ر>�ت، ه+_ ا���Jدئ ه`) ا���Jدئ ا�#`  

R(ا
+�� اOول  )1$;E _ا :( rا m<ر�و�� ,< در>�ت ه�م ا�'>'د ���BY -Fr ا�JE( �` �` ا�

  .و>'د �o�3 ا���Jدئ ا�krى
ل ا
;�B:ة    )2�L;
ا(9 أو اi
وه�` Y#�'�� ;��'ن    ): أو ,�� X� �"P ا��/m��o أو اrرواح   (ا�TO$ب ا

  .$��Z ا�E��ء
 ).$��Z ,� دون �QA ا�"��(وه' ا���E'ل $< $��Z اrرض ): ا
:وح ا
�Lس(ا
;L= ا
 ;$ل  )3
4( o �
� �` ا�EFbن وا�w?�'ان  وه`  :ا<'Y `#ا� QAYو mPو��Eام ا��<rك ا�w#Y ��ا�"'ة ا�#`  

 .وا��J1ت
رة )5A
�� ا�g`ء :ا?A$ ن'�P `#ا� m�?�� ا�}"Pو. 
 .�X�A ;`ء ,�دة �kم �Y'ن >E�- و�- �'رة X�gY ه?�#- :ا
	$دة )6

q3 `وه Z��Bم ا�#` �` ا��E<rن ا'�#Y دة وا�{'رة��و,< ه+_ ا�: 
  ).ا��'اآ((�وي ا�ZEf ا�E�) أ

  ).ا�EFbن(ا�w?'ان ا�t��1 ) ب
  ).ا�w?'ان(ا�w?'ان p?� ا�t��1 ) ج
  .ا��J1ت) د

�F` ) هـB�ا� ZEfدن(ا��B�ا�.(  
  ).ا���ء وا��1ر وا�#�اب وا��'اء(اrر mB ) ا����1B(ا�E"d#3%ت ) و
R
$;E _ا:  
  >?�EC ا���را ` ا�'>'دات إ�� ZE"P:  

� اOول+L
وه' ا�JE( ) أي أن و>'د_ ��وري(#HAم ا�X"B و>'د_ % ,EP m��w: وا>( ا�'>'د  :ا
  ).ا� ���BY(اrول 

9)$i
� ا+L
) اm�?F��,b (وه' ,�#"� إ�� J3( �'>'د_، وX�"#1P ,�< ا�'>�'د  ���"'ة     : ,��< ا�'>'د  :ا
 XB���  وا>( ا�'>'د (إ�� ا�'>'د )JE  t"wY)���BY ا�.(  

�
$;
  :ا
  �
$;
  ):T.	, ():3, ا
 -"�7$و
, أ(آ- -, و4د ا

      X�PوSY ��J$ v?ا��� mP��F m�A3و�#- أ�w, ل/k >, Z��Bو>'د ا� m?�?آ �?E�Y ` ول ا���را�(
�ً?F�. `,/3bا >P��XP ا�t�##� mP��1 ,� ,��ه?Z ا�BY %ًأو mP��1ا� �, t�##� m?Fz�"ا�1{'ص ا�.  

� ا
+	$وي
$;
v?��Y اmB�;r $�< ا��g��P |?(     cى أن ا�'ا)� �o�3 -1$ v?�P ا��'>'دات آ���  : ا
 X"$ Xول، وأن آrا X"Bا� �) ,< اrول إ�� ا��B;�(وه+ا ا��?v �- ,�اY( أو��� أن v?�P $< ا�'ا)

>?Y�, v?�P : و��rا)�) 1$�,� X"BP ا�'ا)  m�?F�{وا� �kz X"$ -1$ v?�?(�   -�Yذا X�"P �,��1$ (  v?��?�
QA� -1$ . �g$ دي�wا� X"Bل(أ,� ا��Bا�� X"B1- ا) ا�$ v?�#م��E<rا3#�داد ا �  .��1'س 1$

9pرOا �
$;
�� ,�دة ,g#�آm: اFدورا >, Sg1?� ور�Y ام�<rوا . >$ ��Yدور `� jA#:Y ام�<rا Xوآ
��� �w#Y'ل ,�< ��'رة      ABf#� mآ�#�g�دة ا���ا� `� �.xY ت�$�B;ج إ�:Y ف/#k%ى، و,< ه+ا ا�krا

ة ا��g#�آm إ�� ا����1B اrر Z�. m�B   ، وه�+ا q�'wY ا���د),< اrد�F إ�� ا�A$r(إ�� �'رة أ�kى 



q���'wY ا������1B اrر m��B إ���� ا�����Bدن وه��+_ ا�����Bدن إ���� ا����J1ت وه��+ا ا����J1ت إ���� ا�w?��'ان، وه��+ا   
c�1ا� -?dBP ل�Bا�� X"Bن ��ن ا��EFbا �  .ا�w?'ان إ�� إ�EFن ��ذا و>

  :اJ(+$ن
o �
د ا.� C� f #�:  

  ?E"Y �A$ `1J�� c�1د ا�'Ak >, -�C', �,أ mAا���� m1P��- ا�}/.` ��1Aس، )?| ه�1ك أهX ا��
)��وأهX ) ا�+P< $��'ا ا���?mA و�BP Z�A'ا  ��(وأهX ا���m1P ا���m"3 ) ا�+P< $��'ا ا���?mA و$�A'ا  

 mAه�fا� m1P�1$� ا���را ` ه` �wYر ,< ا���دة )ا�+��BP Z� >P'ا ا���?mA و�BP Z�A'ا  ��(ا�� m��B�وا� ،
) % `BCر وا�wY`1ر ذه�wY (     >�, Z��3'�F رت��wY mA?ا ا����'��$ ��� mAا���� m1P��+ا ��ن أهX ا��

 ��� m"3ا��� m1P�3�Z �` ا�Z?B1، أ,� أهX ا��'�F �A:Y ��ا���دة و$��'ا ا���?�wY mAروا ,< و��� $�A'ا  
�3�Z ��` ا��g"�ء، أ,�     '�F ��A:#� ��3�Z ,< ا���دة، و��1�BP Z� Z�A'ا  '�F رت�wY mA?ا ا���'��$  Xأه� �

3�Z و��wP'ن إ�� '�F �A:Y /� دة��ا� >, Z�3'�F ر�w#Y Z� `��#�� و mA?ا ا���'��BP ZA� mAه�fا� m1P�ا��
  .ا�#�اب

  :ا
�;r ا
:و�$(9
آ+��P Qى ا���را ` أن ا�X�dJP ZEf  ����'ت و% )�>�m إ�?�- w#�3%"�ق ا�Z?�B1 أو ا��g"�ء rن          

  .ا�Z?B1 ا��و)�F` أ�v وا�g"�ء ا��و)�F` أC'ى
E�3L:  

���         أدت  F�?  t ��Eب ا��J�3�� -�F�?  t ��Eا�'>�- ا� ��A$ v?ا�� mP��F m�A3ا���را ` أ mو��w,
          `,/�3bا >P�إ�� ��'ر  vB ا���C�1#ت  ?<  H�AP ��, vBم ,�< ,+ه�J- ا����EA` و v�B ,���ه?Z ا��
ر�A$ -��( Zp إ��sء ه+_ ا���C�1#ت وا��Yق  �C` أ>Hاء ,+هJ- ,� ا��P< وا�mAB وراء ذ�Q اk#/ف 

3rا v?ا�� mP��1� `�EAة ا�'>'د(�س ا���آ�� أن ). ا�#')?�)$< ا�3rس ا��mP��1� `�EA ا�:( tA و)
ا��Ak >, -�C',) >?F�f'د ا�c�1 رZp أF- >�ء آ��wو�Ak mA�g, Xw� m'د p c�F?� ا�XC�B ,< ا��1س 

� $< آX ا��1س أو) وا���rلEf�1  ��1ء ا��Y ��F�1 أ,� أB�  c�1ة ا��('� ��F -F��1ء_    إ% أ� ��B  �"JY
1$� آX ا��1س .       ��A$ Zo��"ا� `F'��/�rر ا'�}#��  -�?� �.S�Y ��ي �"Efا� % `F�(ا��و |BJ��  -�'C �,أ

            ��A$ Zo��"�3/,` ا�bر ا'�}#A� �P��s, ر'�}Y 'ن وه���Jا� ��A$ c�1ن وأو�?�- ا���Jا� >$ c�1ا� X}�
�نJوا� c�1ة ا��  .و)



  ا���را `
Z?"وا� m��B�ا� mP��F  

  ��sabri.khalil@hotmail.com ا�
'ذ ا���%�� 5'�-� ا�,�+*م #"�ى ����  �.د
  

  ,V:;	
�ث ا���را ` $< ا����Aت ا�E, qwY m?A"B�� ا�B"'ل و��1�� آ��Y`  :():3, اwY:  
�1$� ا��EFbن وX��; +�kSP ا         )1 m���B�ا�� ا�'�Y 'وه� m���B�ا� m?F��,ا�"'ة إ X"Bا�   `���B, اد�B#�3

��dي و>�ءت ا�#E�Z?E"Y >, m? أرA� 'd3'>'د إ��� و>�'د  ���"'ة إ,��m�?F ا�'>�'د وو>�'د       
  . ���t"wY XB ا�'>'د

2(       m����B�ا� t��"wY ����  ���}"Pد و���f�وا� m?��Ewا� m����B�ا� t��"wY X��B���  X��"Bوا� m���A���  X��"Bا�
)`Ewدراك ا�bأي ا m?Ewا� (    m��A���  X�"Bا� m���( `�) m�P�P�f#وا� (bد ��`   أي ا��f�دراك ا�

XB���  X"Bا� m��(.  
�1$� ا��EFbن و$��A     ): ا�:�Jة ا��m?��B(ا�X"B ا��E#��د  )3 m��#�اآ�ا� m?��B�ة ا��J:1`  - ا�BPو

 .و>- ا�:{'ص ا��?EA'ف
و1BP`  - ا�X"B ا��A` أي ا�X"B ا��'ن، ��'  :/ف ا�X"B ا�X"$ :( `oHf ا��'ن(ا�X"B ا���Bل  )4

،`F�EFbأ��اد ا�1'ع ا X"$ ،  أي��ا�" QA� دون �, Z��$ >$ ل'�E�ا� �g$ دي�wا� X"Bوه' ا�
  m��B�A� `$'�', ط�; m �{�  'ر(وه�} �� mJE1��  آ���'ء (    >�, X�"Bا� X�"1P ا�+ي '��

t"w#إ�� ا� m?F��,bأي ,< ا XBا�"'ة إ�� ا��. 
ا����Bل   إذا آ�ن أر�P 'd3ى أن ه�1ك ��P"ً� وا)��ًا �/Y{��ل  ��X�"B   : ا%Y{�ل  ��X"B ا���Bل )5

ه' ��tP ا�X"B وذ��EA?�A� mJE1��  Q'ف ���ن ذ���1BP Q` ا�BJ#�3د ا��')` وA� mA?�3�m���B ��+ا          
 m?A?:#ه' ا� t �Eا� tP�dإ�� ا� m���b�  ل�Bا�� X"B��  ل�}Y/� �kz �ً"P�� ` أ��ف ا���را

`J1A� mJE1��  ًا�< mP'"ا�. 
�-L
 :():3, ا

m���B $�< ا����را ` t�P�� >�$ Z#�P ا%Y{��ل        ;�S�; -FSن t�"wY ا��   ) ا�"�?Z (وt"wY ا����Xo ئ  
  . ��X"B ا���Bل $�A ا�w1' ا�t �E ذآ�_

�م Xo���A� �ً�?1}Y وا�"?�A$ Z ا�w1' ا�#��`  C �Cو:  
1(  =\$6 
�(ا-L
  ...).ا��m�EA وا��td1(وX?}w#  tAB#Y ا�AB'م ا�mP��1 : ا
�):3,) ا
2(  =\$��6 
�(ا-��L
 �m����B اr,��'ر  "و #JB?���_  و  t��AB#Y�m����B ا���AB'م ا�#m��?JP�f   : ا
 X:��3,): ا

m �f#ا� �A$ m?oHfا�."  
3(  =\$���6 
�(ا-���L
آ"?����دة ا����f?�  ) ا�#t���?Jd(وt���AB#Y  �����رm���3 ا�AB�A� m���?'ا����C   :ا
;.	-���,) ا

 .وا%C#{�د
4(  =\$6 
�(ا-L
 .وZ?"��  tAB#Y اm?C/kr :ا
L.c-,) ا
�3LE: 
إ.��Jت أن أ,�� ا��J1'ة أ,��     أراد ا���را ` إ���m ا�')` آ'A� mA?3�m���b�  m��B إ�� ا�X�"B و  •

� ,��1ي ا�J1'ة"#B, 'ه ��آ /ً?w#E, c?< و���ف . ,'EA?ا�� mJY�, م ,< آ/,- أنHAP >و��
آ��� أن ا�X�"B أ�C'ى    . ��;�?�ء ) F���ذج (أ$mJY�, >, �A ا�J1`  'ا�w, �A$ -#A?:, md3آ?��ت  

mA?:�ا� >,.  



. �:?g, mA#�آm  ?< آ�X ا���1س  آ�� HAPم ,< آ/,- أن ا�J1'ة ,�#mJE و�?qE ا�r m?o��dن ا� •
     m�P'"ا� m�A?:�أن ا� -��'"  -�Jه+, >, m,ا�/ز m?"d1�ا� mf?#1د ه+_ ا��BJ#3ول ا���را ` ا�( �Cو

�� ا��1س?A$ ���BY ا� �d�P ة�d�.  
�م $ZA ا� oHf��  ���BY?�ت ا��#s?�ة  •$ -Jم ,< ,+هHAP ��ء(آ�?;rت   ) ا��?Aا�� t�P�� >$ %إ

 m# �{ر(ا����rا (�Cء          و`�; X��� ا� Z�A$ ل'��g  ات��, -wP��}#  د ه�+ا ا��/زم�BJ#3ول ا�(
 -�'C `� ��آ `oH< آ�ن أو `Aإذا    (آ -�Yذا >�$ `F��{ا� -�A$و ZE"1P % -Yول �+اrا -�A$ �1B,

  `�� ZA"ي ا��fP �1ه >, ���ABP %إ mCور >, �"EY �, -Yذا �B  X  -Yا��}�ة �` ذا >�P Z� �{�Y
 .P �((1)'م ا�"?�,mا�A'ح >�Pً� ,#�1ه?ً� إ�

                                                 
� أ �د، ا�mBJd اrو  (1)?( mBJ� ،��4، صا���را `، ا��{'ص.  



  ا < 3?�1

  sabri.khalil@hotmail.com#"�ى ����  ��� ا�
'ذ ا���%�� 5'�-� ا�,�+*م .د
  

4د
  :():3, ا
  :اJ(+$ن) أ

  o �
  :ا
  o �
  :D3:;E ا
   ��FS  c�1A� 'd3أر jP�B#  �1?3 > ا +kSP)B?J� ZE< ،ل أول��ذو و>'د  ��"'ةآ ،`�z ،`.(  

� أرd��3'  �������ل ا��X��B، �����'>'د ��1$�_  ����"'ة  : آ	��$ل أول��}"P)رة+��Jآ�� m��?F��,إ ( X��B���  أو و>��'د
أي أو���  (��< ا�'>'د  ���XB ا�+ي tAB#P  - ا����ل ZE"1P إ�� و>'د  ���X�B اrول  ). t"wY آ���fgة(

    ���{Y أن X��JC ة�f�gا�'>��'د آ�� t�"wY در>��ت (  ل����وه�' ا��   `F��{ا� X��B���  ول، وو>�'دrا) ���kz أي
و ��#��` ��ن ا��"{'د  �Sن ا��c�1 آ���ل    . وه' ا����ل ا�}�F`) در>�ت t"wY ا�'>'د آ���fgة ا��}��ة

 ���oو�� mPدS#� mw��� ��Fدر>�ت ا�'>'د أ t"wY ول أي �` أول در>�تrا XB���  أول وأن و>'ده�
 /ًB� jo��'دي ه+_ ا�xY دون أن)Bا� ZABY X{,-  X�Bدون ا� ZA.(  

9;-�Y �+4 : -FS  -� m}?}k د أول�w� c�1ا� _+�.Z اX"#F إ��  ?�ن 9o�}k ا�ZEf ا�+ي ه' أداة �
 m?Yآ#- ذا�( أي أن `B?J�)c�1ره� ا��  . :/ف ا��wآm ا��?m ا�#` ,{�ره� ,�k �.xر>`) ,{

9
s :و mPدS#� ت%z m �{�  _وأن أ$��ؤ c�1A� mا�� m �{�  ZEfأي أن ا�c�1ا� jo��.  
ةL
��ن ا�ZEf ذو و>'د  ��"'ة أي إ,��m?F وا�c�1 ) اrول(إذا آ�ن و>'د ا�XB���  c�1 : ذو و4د $1

 XBا�"'ة إ�� ا�� >, ZEfه+ا ا� X"1Y `#ه` ا�)t"w#إ�� ا� m?F��,bأي ,< ا.(  
o �
� أk+ ,< أرd3' ا�A$ m �<b ا�xEال ,� ه` ا�: �C أC3 4$ءت اC �1?3 > إذا آ�ن ا �C -F�� c�1

أk+ ,< أ�/�'ن ا�A$ m �<b ا�x�Eال ,�< أ�P< >��ءت ا��c�1 %$#"��د_ أن ه��1ك ا���Yق  �?< أ�/��'ن           
          Z���$ `�� ��F�وا��P< �` ا�A$ m �<b ه+ا ا�xEال، )?| ��Pى أن ا��c�1 آ�q�F ,'>�'دة X�JC و>�'د  �

   m�?1?Bا� -Y�?�}C `�� ��آ ���'J"� �B#E�ا� ZEfا� ��اآ# �B  -?إ� qdJه ZC ي'A$      c�1ا�� ���?� -J�gP `�#ا�
mP�wدة إ�� ا�'Bوا� ��1f; >, ر�w#إ�� ا� >wY9 و�C `� qEJ( m,��w .  

  ور�Cء ذات HBYز وY��1    وهqdJ إ�?Q ,< ا��Xw اrر �  
o �
  :أد
, و4د ا

  ��1, c�1ت و>'د ا��J.b mد�rا >, m$'�f, �1?3 > رد ا'P Z.:  
 `E�1ه�ن ا��Jا� ،`B?Jdه�ن ا��Jا�)`<'�'�?Eو13'رد ه�1  )ا� c�1ة ا�� �ه�ن ا%3#��ار  �ه�ن و)

  `��� t��Ak �ًF���EFض أن إ���� '��� -��Fأ -F'����,ا #����ر_، و >��, -��Fr ا������ء `��� t��AB�ن ا����EFbه���ن ا� 
��'ي ��`    P ك��Yو ،���3��Y ل دون'wP �ًBو� qBد أ$��ء_ و�'<'  cwP Zة و��ا����ء د�B- وا)

1���    ���ء % ه'اء �?- )#� % �P'ن ��P- ���ة ,� $< �P /�� /ً�<ًا أو ر�P X?:Y و�' ��ض أن ZEfا�
�� ��cwP X�?3 -F  +اY-، وأF- ,'>'د، و,� ذ��Q إ% إ.��Jت   Aوط آ�gه+_ ا� Zpو��< ر ،-A<و% ر _�P

�نJا� �?p ��Fوأ c�1A�.  
o �
د ا.�:  

  ��� ��� mA$ c?� 'د_، إذ ه�E�  �E�Y % ��F�� ن�Jا� �, qFوإن آ� c�1ى ا < 3?�1 أن ا��Pو c�1
  .ذات رو)�p �?E  m?F?� ,�آmJ و ��#��` �E�A� mA �C �?pد وا%wF/ل

o �
ى ا#:  



)E( ,�ا�Y( ا�w?��ة ا�}/.�m ا���J1ت     "وZE"P ا < 3?�1 ا�c�1 إ�� ,��Aت أو  #JB?�_ إ�� �F'س   
m��AC�Bان وا�'��?wى  . وا�'��C m��./. m��?Y�J1ا� c�1��A� و ���ى أن : m��Pز�p)ي+��s#ا� ( m��?A�Fو)'���ة ) ا�1�و,'���

  ).�X3�1#ا(
و,�رآ��m ) ا��wآ���w,)mآ��m : و�c�1��A ا�w?'اm�����b�  m��?F إ���� ��C'ى ا���c�1 ا����Y'C m��?Y�J1ن        

  ).اbدراك(
 m��"��1ا� c�1��Aو�)m?F���EFbن   ) ا���Y'C m��?Fا'?wوا� m��?Y�J1ا� c�1ى ا���'��C ���A$ m�����b�  : m��?A�$

  ).ا�#��?�(وmP��F ) ا�AE'ك(
�3LE:  

      �Cb mو���w, c�1ا �< �3?�1 ��` ا�� m�P��F ءت�<         Xآ� >�, +�kSY c�1ا�� `�� m?,/�3إ m�P��F m�,
أرd3' وأ�/�'ن  ��kz �1B ��ن ,B?�ر اkr+ أو ا���v ,< آX ,< أرd3' وأ�/�'ن آ�ن ,� �Pا_ 
   +�krا v���Pو c�1A� -�P�BY 'd3أر >, +kSP _�fF |?( ،`,/3bا >P�A� �ً���:, ا < 3?�1 ,'ا�"ً� أو

أرAk ��1P 'd3'د ا�c�1 ه' ,�� j���:P ا���P< و�A$ m �<b�       S�fAP ا�xEال ,< أP< >�ءت ا�r c�1ن
إ�� أ�/�'ن �` ا�A$ m �<b ه+ا ا�xEال %$#"�د_ أن ه�1ك اC��Yً�  ?1- و ?< ا��P< اo��C `,/�3bً/ أن   
��� $A?�-  ?1��� ا�#{�'ر          #P'ن وأو���Jا� >�$ m?F��EFbا >�$ c�1ا�� X}� �A$ م'"P `F'�/�rا�#{'ر ا

�نا�A$ Zo�C `,/3b و)�ة اJوا� c�1�.  

R) ب$;E _ا:  

R
$;E _د ا  :Y:ق إ�I$ت و4
���BY ت و>'د ا��J.b >?"P�� ى ا < 3?�1 أن ه�1ك�P:  

  :وP"'م $Z?E"Y �A ا�'>'د إ��: ا
F3:G ا
;L.9: أوً*
ا�+ي ,#� ��ض p?�� ,'>�'د $��ض ,�1-     (أي ا�'>'د ا���وري و #JB?�_ : وا>( ا�'>'د )1

  .#�اض $�م و>'د_ وه' ا� ���BYأي ا�+ي اm��w#3 �` ا�) ,�wل
وا��+ي ,#�� ���ض p?�� ,'>�'د أو ,'>�'د ��Z        (أي ا�'>'د ا����< و #JB?��_  : ,��< ا�'>'د )2

وه�'  (أي ا�'>'د ا�+ي �?c ه�1ك اm��w#3 �` ا�#��اض و>�'د_ أو $�,�-    ) �BPض ,�w, -1ل
  ).ا��'>'دات 3'ا_

>?�EC ا�'>'د إ�� ZE"P Z.:  
1( -Yا�'>'د  +ا )<أي ا�'>'د ا: وا _�?JB# و -Yر ا���ورة و>'د_ ذا����وري وا�+ي ,{

)�kz ء`g� % -Yا+� �<'P ا�+ي (-Y�1'ر إ�?- �` ذا, ���BY وه' ا�.  
2(  _���?s  ا�'>��'د )�<ر ا�����ورة و>��'د ��3'ا_ وه��' : وا�أي ا�'>��'د ا�����وري و����< ,{��

��  ��) 3'ا_ �o�3)���BY ا��'>'دات #C/$ ل/k >, ��� إ�fPده�، و,�1'رًا إ�?B ���BY .  
>?�EC ا�'>'د إ�� >��, ZE"P Z.:  

1( -Yا�'>'د  +ا >��, :      `�� ���� إ�fPده�� ,��1'رًا إ�?�B و XJC ���BY _'>'دات 3'ا�ا� �o�3 'وه
��Yذا.  

2( -��Yا�'>��'د  +ا >����, :_���?s  ا�'>��'د )��<ده���  : وا�fPإ ���B  '>��'دات ��3'ا_ ا��ا� �o���3 `وه��
Y ��  ��#C/$ ل/k >,و ��Yذا `� ��  .���B,�1'رًا إ�?

� ه+ا ا�#"��P Z?Eى ا �< �3?�1 أن ه��1ك و>�'د إ,�� وا>�( أو ,���<        B و .     L�� �ً�J<ن آ��ن وا���
#1��` و>�'د_ إ��� وا>�(         . وه' ا��Ad'ب) ا� ���BY(و>'د ا�'ا>( P >�����1ً� ���ن ه�+ا ا���إن آ�ن ,

 .(1)ا�'>'د

                                                 
  .235ا < 3?�1ن ا��f1ة، ص  (1)



$ً-)$I :9T�7
� �?�- $��A      : ا
F3:G ا��B#P % ه��ن أي�Jوا� t�d1�م �?�- ا��:#EP %     دي إ���x�Y ت�,��",
  Z#��Yو ،-��Y�C'A:, ���A$ t����:��  ل�#��EP c���Bا� X��  t����:و>��'د ا� ���A$ ت���C'A:���  ل�#��EP %و ،�o���#F

 m?Ewارض ا�'Bده� ,< ا��fY ��س أي ,F X�; +kSY m��B'ر AP"� �` ا��1'س 1$w�� )ة'�gا�.(  
�) ج
$;
  :ا

"- 
  :�7$و
, أT.	, ():3, ا
  :,�wو�m أA3�mP��F m ا��?k >, v/ل ��P"#?<�3ر ا < �dk �A$ �1?3 ا���را ` �` 

� �1JY ا�#SوP/ت ا�#` أورده� ا���را `  :أوً*Cو v?ا�� mP��F �, t�##� m?Fz�"ا�1{'ص ا� XPوSY.  
$�-)$I: `,/3bا >P��XP ا�t�##� mP��1 ,� ,��ه?Z ا�BY .        ��A$ �1?�3 >� ا ���Akت ا�#�` أد/P��B#ا� Zوأه�

  :ا�mP��1 ه`
  .X"$ -1$ v?�?� -Y أول وه' ,��< ا�'>'د  +اY- وا>( ا�'>'د  s?�_إن ا�'ا)� X"BP ذا - 
1$� ا < 3?�1  -  >?Y�, -E�F X"BP ة�gBل ا�'"Bا� >, X"$ Xر_ وا>( ا�'>'د (وإن آ�J#$�  ة�,

-Y< ا�'>'د  +ا��ر_ ,�J#$�  و,�ة _�?s  (` ا���را �  .وE�F X"BP- ,�ة وا)�ة 1$
��1$�   و,�>��� ه��+ا أن ا��Q��A ,���'ن ,��< >Z��E وc���F و   -  ���"� Z��E< >��, ا ��< ��3?�1 و,���'ن ���1$

 .ا���را `
�3LE: 

       m�Pا�  m�d"F m�?F�F'?ا� m��EAا�� -A{, >, أ_ ا���را ` ,#:+ًا�أآ�X ا < 3?�1 ا�tE1 ا���EA` ا�+ي  
   ��?krو�� �#�#/ءم ,�� اrا �P'dY mو��w, ل/k >, mP��F md"F `,/3bا >P�وه�+ا ا�t�E1 ا��+ي    . وا�

/�A� `�3ر -J; )ا �< �3?�1    ��ر ,+ه ��B  m��3 .         _أ�آ��� أن ��-  v�B ا�����bت ���+ا ا�t�E1 ا��+ي  �
v?وث ا���( m?�?�� _ر'}Y `� Lه' وا� ��ا���را ` آ.  

$ً-)$I :,V:;	
  :():3, ا
  _�?JB#  ت و$"'ل��A, إ�� X"Bا < 3?�1 ا� ZEC:  

1(  `F%'?��اد ,�d� `��Bي ,'>'د ��ى آX ;:9): إ,��m?F ا��m��B(ا�X"B ا�B#3وه' ا.  
�mP وا�m?Ew(���  X"B�m�A وا�XB���  X"B ا )2P�f#ا� m��B�ا� t"wY :(    m���B�ا� t�"wY m�A(�, ��ه

 ��?A�g ) mP�P�f#ا�"mP�d� _�ا��B"�'%ت اrو��� ,"�X    "أو ا���  X"B�m�A و #JB?��_  " وه` 1$
  ").ا��B"'%ت ا�}'اF`"ا�m?Ew أو ا�XB���  X"B و #JB?�_ (و ") C'�` ا��X أآ�J ,< ا�Hfء

3( X"Bد  ا���#E�ا�)m?��B�ة ا��J:ا� :(m��B�ا� t"wY ل��وه' اآ# 
وه�'  �}� �m   . وه' ا�mAEA3 >, �;�B ا�B"�'ل ا�{��درة $�< اrول   ): $"X آ'F`(ا�X"B ا���Bل  )4

 m��B�A� `$'�', ر(;�ط�} �� mJE1��  c�gآ�'ء ا� ( m?F�EFbا m��B�ا� X"1P ا�+ي '��
P ه' ا�+ي _�?JB# و t"w#إ�� ا� m?F��,bا >,XBت ,< ا�"'ة إ�� ا��%'"B�ج ا��:. 

5( `3��س ��و�?�ء: ا�X"B ا�"wء وا��?JF�� `('ا�. 
�3LE: 

          X�"Bإ��� ا� m����b�  m���B�A� mA?�3'ا��')` آ m����b mو��w�3` آ�>�ء ا < X"B��  �1?3 ا�"
 m�?F�F'?ا� m�EAا�� -  q�#ذ ا�         . ا�+ي اآ��:Yا >�, m?,/�3bا m��EAل ا��'�wY m�Pا�  m�d"F آ��ن ���أداة  آ X�"B

�س أو ا��jg إدارة ,m��B رm?E?o آ�� ه' وا�L �` رAo�3- ا�{�sىwإ�� ا� m?E?oر m��B, . �?p
�سwا�')` وا� >?  m�3�( وق�� ��P % -Fأ.  



  
f4$1 C1ا  

  sabri.khalil@hotmail.com#"�ى ����  ��� ا�
'ذ ا���%�� 5'�-� ا�,�+*م .د
  
  :():3, ا
	;:V,) أ

   �� ?� ا��#')Y ض ا <  �>- �` آ#�ب�BP) t"wP `�� ن�EFbم  - اH#AP أن `sJ1P ا�+ي ��ا��1
  .و ��#��` ا%�wYد  ��'>'د ا��tAd ا�+ي ��1Pد  - ا� ���BY) ا%�wYد  ��X"B ا���Bل(ا�mP�s ا��}�A وه` 

,V:;	
  :آ- -, ا
أن t"wP ه+_ ا�mP�s وX}P إ�� ,�mJY ا�#')�  Sن �C�P  و�Pى ا <  �>- أP -F����A� >د  

�A$ل ,< أ�Bا�� X"Bة إ;�اف ا��$�E�  ل'"B�ا� `Aس إ�� ا��'Ew�ا� `oHfدًا ,< ا�'B�.  
د ا
;L=) أ;g ,.9 ر�V ازي�
  :ا

   X �"Y X(ز ,�ا�#fP ��Bd"P >?( 'ا�{'ر، وه >, mAEA3 د'B}ا� mA(ر `� X"Bا� �d"Pو
 mAEAEات ه+_ ا���` ا�X�� X"B ,� ه' ,'>'د ,< �'ر �` ه+ا ا�mdJY�, Z��B  ��دة ,m3'Ew و)

 mCل  {'رة ,��ر�Bا�� X"Bا� `� �<'Y)دة��د ,< ا��f, أي.(  

,) بL;	
ر اA
  :ا

  X(ا��ه+_ ا� X{�Y mBJ3 `وه:  
1( m?F%'?��اد : ا�{'ر ا�B#3%ء ,< اH< `ء ,< )?| ه�?;rا ��?A$ ن'�Y `#ل ا���;rأي ا

 `��B�نا��EFbا X"$ `�.  
  .أي ,� P"�رب �'ر اbدراك ا�Ew`: ا�{'ر ا��EfA� m�'"B?��ت )2
3( X"Bوا� `wا� >?  md3'#�ا� m?E�1ي: ا�#{'رات ا��P�f#رب �'ر ادارك ا��"P �, أي. 
4( -Yذا `� `F�EFbا X"Bد ذو : ا�'<', -Fأ `� X{�#�ه�_ ا�'f� `F�EFbو$` ا m(�, X{�Pو

m?A"$ mB?J�. 
أي ,� ( $��Z ,� دون �QA ا�"��(ا�B"'ل ا��gBة ا��Z��$ >$ m�'�E اrرض  �kz: ا�X"B ا���Bل )5

>P� .XP�J< X �"P أو روح ا�"�س �` ا�
�ده� $�gة Y#'�� ;�'ن $��Z ا�E��ء أي ,� X"$ : X �"P ا�r/ك )6$ mCل ,��ر'"$ m$'�f,

ZABأو ا��'آ( �` ا� >P� .ا��/m�o أو اrرواح �` ا�
 .ا� ���BY: ا�'ا)� اrول )7

ر) جA
%9 ا): 
  :ه�1ك F'$�ن ,< ا�{'ر  

ع اOول�
� �` $"X ا�EFbن  ��"'ة : ا�{'ر ا��m�'"B ا��?'%m?F  :ا<'Yو)m��B, m?F��,أي آ� (
 XBا�"'ة إ�� ا�� >, ��<�:P ل ه'ة ا�+ي�Bا�� X"Bوا�)t"w#ن إ�� ا���,bأي ,< ا (

أي �J:� ( LJ}Pاتأي ا�X"B ا���#�f#A� )Eرب وا(و)?1�� E, /ً"$ LJ}Y#��دًا 
  .و>'ده� و>'د �'ر �f, m��kدة ,< ا���دة

9)$i
ع ا�
�ل وX�Y آ�� : ا�{'ر ا��m�'"B ا����رmC  :اJ#Y % ��F�� أ�ً/ ,�دة �` ,�دة >�Y Z� `#ا�
��Yذا `� �<'Y ��آ X"Bا� ��A"BPه` و . XB���  X"Bد ه' �'رة ا���#E�ا� X"Bأن ا� ��آ

  .�X"BA ا��E#��د LJ}Y ه+_ ا�{'ر ا��m�'"B �'رًا
  :%L= اJ(+$(-, ا
ا��) د



.gP Z?� ا <  �>- إ�� $"X وا)� أز�` ��m?F�EF ه' ا�+ي X}P إ�� ا%�wYد  ��X"B ا���Bل أ,�   
� ا��'ت إ% إذا اq$�d#3 أن X?:#Y ا�oHf?�ت B  �"JY % m?F�� ��F�� m?oHfا� m?F�EFbل ا'"Bا�

  .ا����JY  ����دة وا�#X"B وا�+ي 1$�_ ,�fد ,< ا���دة$fP 'wF �A��  ?< ا�E(bس ) ا��Ew'�3ت(
  
  

�3LE:  
•  ZABA� ن�EF�� `JAEا� `"A#ل ا�/k m��B�ا� m?A�$ Z#Y أن m��B�ا� `� -#P��1  m<�  > ا vر�

��?ZA$ `AfY >?  m ا� ���BY وإ���ر ا�EFbن ��+ا $< fا� mC/Bا� mA?}( _��`  X ه` 1$�bا
وه' هP �1'ا�mP��F t ا��m��B اm?,/3b و�BPرض . ��B"'%ت��tP ا�#X"B وا���1 �` ا

��tP ا�#{'ر واbدراك ا�{'�` �to�"wA وا�+ي �P�� ا�"'ل  ��tP�d اrول �A�m��B وه' 
'd3رS  �.S#, �1ه.  

) ,� EP��  ��#{'ف ا���A$ `�EA اp)9kr?� أF- $�د واmP��F �, t�Y ا��jg ا�{'�`  •
1$�,� رأى إ,�� mP�sا� |?( >, �ً?Y��� % �ً?Yذا �ً?AfY `��bا ZABا� `AfY وث�( m?F) أي

-?A$ دل �, % tAd�ا� `��bا ZABر $?< ا�'�� m?F��,ء) إ�?JFrا �?s� . m?F��,إ �kz �?JB# و
 m?F'�/�rا X{�ا� mP��1  �.S#, ه+ا `� -ABء و��?JFrوا X3ا�� �?s� `('وث ا��Y?�ر  –)

`�EAا�#{'ف ا��- 'C `� L�#P ��ى آ'#E, ���-  '>'د }A� >?$'F'ر، P�X{ ا�1'ع اrول ,1
 X"Bا� `� Q�3ت وذ�'Ew�ن(أول �{'ر ا��EFbا X"$ ( ى ,}��` .�ٍن'#E, X{�P `F�. ع'F Z.

�+_ ا�{'ر �` ا�X"B ا���Bل�.  
1#� إ�� m?��{, mP��F �` ا�'>'د o�C��A$ m ا�J"�ء $�A ا�'>'د  •EY m��B�ا� `� -#P��F أن ��آ

sديا��و)` وإ���ء ا�'>'د ا��. 



  
,4$1 ��% ,
L;	
ر اA
 ا

�#:
رة اA
� اTا  $��;-�Y)$� 3:;E( 
1 � ا� ���BY ا�'ا)
$�gة $"'ل ,��رY mC#'�� ;�'ن $��Z ا�E��ء أي  $"X ا�r/ك 2

ZABأو ا��'اآ( �` ا� >P� ا��/m�o أو اrرواح �` ا�
Z اrرض أي ,� �kz ا�B"'ل ا��gBة ا��m�'�E $< $�� ا�X"B ا���Bل 3

>P� XP�J< X �"P أو ا��وح ا�"�س �` ا�
4 -Yذا `� `F�EFbا X"Bه�_  ا�'f� ن�EFbو$` ا mA(�, X{�P) mB?J� ذو -F'آ

m?A"$( 
5  md3'#�ا� m?E�1ا�#{'رات ا�

X"Bوا� cwا� >?  
�يP�f#دراك ا�bرب �'ر ا�"P �, 

 ,� P"�رب �'ر اbدراك ا�Ew` ا�{'ر ا��EfA� m�'"B?��ت 6
7 m?F%'?��� اr;?�ء ,< )?| ه` >Hء  ا�{'ر ا�?A$ ن'�Y `#ل ا���;rا

�اد ا���EFb�  `��BنB#3%ا >, 
  



  :ا
 .+ , ا*4�	$%-, وا
+-$T-,) ب ا <  �>-

  sabri.khalil@hotmail.com#"�ى ����  ��� ا�
'ذ ا���%�� 5'�-� ا�,�+*م .د
  

 m,'�w3` �` ا��?Eا� �? �#A� ن �'رة'�P أن )fP �� ?� ا��#')Y ا <  �>- إ�� أن �?gP
 ��#f�ة �` إ�/ح ا�'d:ه' ا� ��أ إ�/ح ا��f#�� ,< ا���د �#t"w و>'د ا���د ا��#')JPو ،mAا����

-Aآ.  
=p$ 
2�	! ا	
  :ا

1���Y Z,< ا>#��$`?  Sg1?� >P�w#�اد ا���rو>'د ا t"w#P ��1?(و  m,�C1'ن ,< إ��#Pو
�رة هx%ء ا��>�ل $�A ا%Y{�ل ا�X"B ا���Bل C X��  ور�gا� `�#1Yو mA?د �?- ا���'EY X,آ� ��#f,

�اmP �+ا ��' ,#f�� wP %#�ج إ�� أ��Jء أو ��Cة��Z ا��w�m وا���AP ا�+ي.  
,.p$ 
اة ا
	��3, ا):  

ن #fP�B'ا �` و)�ة ,�mdJY أ,� �` �X ا��w',�ت ا�p m?��w?� ا���,�AB� mA ا��#')�P< أ
 Z�Fأ Qذ� Z�B�#f, ء� �p 1'ن�P Z�F�� Z�oرا¬  m$��fا� +kSY Z� ��و��� ،mAا���� m1P��A� اة'F ا'F'�?�

���و.w  ون�gJP >P+ا� mAا���� m,'�w(1).,'ا�1' ا�  
�3LE:  

' SY.� ا <  �>-  ����را ` �` Y{'ر_ �m,'�wA ا����mA وا��f#�� ا����X و�Pى ا��آ#'ر أ 
 -P�ر�Pن أن ا <  �>Y��� `� �ًP��F �ً�'EA?� >�P Z� m- $< ا�m,'�w ا����mA أي ��Y Z< ه+_ ا����ة �
 ��#f�ال ا�'(r m?JP�f#ا� m3ر���إ�� ا� SfAP آ�ن -Fإذ أ m �f#ا� �A$ m" �Eا� m?AJ"ر ا����rا X?JC >,

#f�ة $< ا���� -P�� Sg1#� ��  .�� اX{,rو��و�- وأC/k- و$�داY- و�wPول إ�/)
 �Cا�'ا mآ�( �p?� أ�F �1Fى أن zراء_ ا�m?3�?E وا%>#��$?X}P Z� m إ�?�� ,< ر�
�f- �` ا��m��B ا��}��??< Fو m�EA�A� t?JdY mA}w, qFآ� X  ����wY `#ا� m?��b1< اE'�'$` وا��ا�

راء ,� ه' إ% ��ى وه' �` ه+ا آ�ن أ,?E#, -#�EA� �, �ً1"ً� ,� ذاY-، وإن SY.�_  ����را ` �` ه+_ ا�(
-#�EA� X�gY `#ا� -oراz mA�< `� ` را����  _�.S#�.  

� dY'ر واBC- أو Y/�g, XwP-  �$�دة X?�gY ه+ا gP �A$أ X{, ��P ول ا <  �>- أن�( �Cو
 �1� L�#Pو �Cا�'ا `� -"?"wY m?F��,ا�� إ'#Y % ل�?k أي m?A{, إ�� ��#Fة، ��1- ا�P�ا�'ا�C �` �'رة >

�' % wP#�ج �J�rء وا��g ) ا���ض(�A�f#�� ا����X ا�+ي �1P` �?- ا��g ا�B?Jd`  ه+ا �` Y{'ر_�
 m�P�fن �?- ا�'�Y ��#f, >?  و��< ه�1ك ��ق m�P�< /  ��#f, �<'P أن X?w#E�ا� >, -F�� `F�{ا�

�?�?H ا��f#�� ا�}�F` أF- . ه` ا��g1ط ا�B?Jd` ا���gوع و,#f�� �P'ن �?- ا�wFاف �g, �?pوع
 )AEPm?,ا�<bا ���د ��#wPو jg�Pو ��  .ا�P�f��g, mو$?#

                                                 
  .,{A$ ��d` أ ' ر�Pن، �Yر�P ا���� ا���EA` �` ا3b/م، دار ا��m��B ا�m?B,�f. د  (1)



X?�� > ا  
  P >  `?( m}"� `�EA� X?AwY"��ن

  sabri.khalil@hotmail.com#"�ى ����  ��� ا�
'ذ ا���%�� 5'�-� ا�,�+*م .د

 -#}C ل/k >, -#�EA� ن($�ض��"P >  `?(.(  
  :ا
;$�, 1)$ه: ا
�C3اآ� $ء ) 1

�'ات   gد �?- ا�'EY ي�?A"Y `F�EFإ ��#f, ��1�EP و��rا >?Y�PH< �A$ m}"اث ا���fYي أ)
 m?Ewا� ��Y%'��وا�H1ا$�ت ا��F?� وأه�wP -Aآ'ن ا�mA{,S  to�"w ا�:?�ل وهAJ"P Z'ن ��ه� ا�1{'ص  �

� >�ء ا�"�zن $�A ه+_ ا�{'رة ��` P:��( ا�m,�B ا�+ي ���P'ن >�?Cو `A"Bا� XPوS#ر ا�'� �
��  .�A{'ر �A'�'ل إ��  ��1

2 (CY$�
  :%.	$ء ا
)$ه: و%.	$ء ا
�'ات   gا� �A$ ���JAs# و `A"Bا���1 ا� '�E  واH?�Y ة �#?�ن 3/,�ن�PHfه+_ ا� `� ��� �Cو

�Z أ,� ا�}�H#B?� `Fل ?A$ �d?EP  أن |JAP % ا���ه� `� Z�1Pد XJ"Pو m,�Bا� �P�EP ولrوآ�ن ا
�� �"� ,< ا���Eن ا��PHfةFأ >�P ورة�f, ة�PH< 'wF -f#Pو.  

3 (,V:;	
  :�:ا�= ا
� �B?J?ً� ,< ا����1B ا�m?B?Jd أو أ�"`  - �`   �'Y ن ا�+ي��"P >  `?( >�EP ة�PHfه+_ ا� `�

 -Y�<�( `��P j?آ -E�1  ZAB#� m��B�ارج ا���رج �` ,P +kأ Z. -#Bر�S� m?J� -  qA��Yو /ً�� Z?ا�
�ر_ ا�#fB( ,< ا�m?B?Jd وآ��}, `1Pر د'B; -P�� |B ا Z. ،`Fا'?wر ا�'dج ,< ا��k �#( L

�� إ�� ا���1ء #P��F `� X}P >?13 �J3 ��1, Xآ X(ا�, mBJ3 `� -Y�?( ل/k ��P�1ر وA� ف�g#اآ
�?{?� $"ً/ �#�'ن رو)- ,�Z��B��  mdJY ا�AB'ي و�Y'ن P�p#- أن #AP�c ا�'ا)� �` آX ;`ء �?�ى 

Y ��Aآ mB?Jdا�>?E�:ا� �A$ أ;�ف �C _��$ ن'�Pو /ً,�; `��bا `Af#ى ا��Pع إ�?- وH1.  
4 (, +. 
  :%�م E;$رض ا
�C3 �! ا

   m?1P��ة ا�?"Bأن ا� jg#واآ `?( ms� ل�E أ Z��ث ا�A"�ء  ?< )?` وأ �Eل و�wP  و)?1+اك
�اmP ا�X"B ا���  mC�� ���� إ�?�� )?` و$��#Fو�� اrة ا�PHfا� ��#f, `� ة�o�Eل أن ا��E ل و$�ف أ�B

�Z��B��  Z ا���دي ا��Ew'س "ABY  )JE  �gJا� >$ m 'fw�ا� m?(ا��و m"?"wA� H,ة ,� ه` إ% ر�?"Bا�
 `� ���ة ��ه� و ��< و��1?"BAA� يH,ا�� XPوS#ا� ��وأjg�1Y `�� -F ه+_ ا�fP m"?"w( ا#3:�ام ,1

mPد��ا� Z�Y�?( ى'#E, �A$ m,�Bا� -���P  ���- ا�:��E, �A$ m#'ى ا����ل  ا�m"?"w أ,�ه� وا)�Pو
`A"Bا�.  

5 (CY$�
  :m2% ا
;$�, %C إدراك ا
   X�fا� >, ��Aج أه�:P `�� ورة�f�ة ا��PHfإ�� ا� mA(ل �` ر�E أ )w}P `?( �fF Z.

�Z أ�3ار ا�m"?"w و��1- %)¦ أF- آA�� أ,B< �` ;�)- ا���EA` آA�� ازداد ا��1س ,1- )#� �ABPو
�dاوة وا��B��  _'��Z ا�:��?�JB� ���BP `�� mدة ا�  وا>Y�PH< إ�� >P�o�$ ل�E ه' أ X?(إ�� ا��

 X  ،m"?"wإدراك ا� �A$ ���رة �C % m,�Bأن ا� Z�� L�Y�� ،'ت�ا� ����رآP �#( m}��k m?(دة رو�J$
 �?F��ن و)�>�ت ا�Jا� )��d, >$ `A:#ا� �A$ دراكbة ا'C Z�� >, >P�w#�ا� mAC ��P"'ي $�A إدراآ

� ��A ا� $A?- وZA3 آ�ن $t( �A )?1�� $�ض ��Z ا�to�"w ا��m?1P �` �'رة أ,}mA وأن ا��w, `J1
 m�3/أي ا�� >P��رآ�� 3'ى mAC ,< ا��#')P % `#ا� mA,ا��� m?Fت ا�1'را��;�����  Z�� ��fP Zو� m?E(

  (1).ا��#{'�?<
�3LE:  

                                                 
� $A` أ ' ر�Pن،ا�#�ر�P ا���EA` �` ا3b/م، ص. د  (1)�w,425-427.  



� ,< C{#- ا�B#3اض أ)'ال ا�EFbن  •}"P X?�� > أن ا vBJى ا��P `('ا� -?A$ لH1P Z� '�
�ة?"Bا� Xا�')` وأ� to�"( إ�� X}P أن ZAB, ون�  _�آ�� �Pى . وآ?j أd#EP -F?� و)

��� �JBPان $< Fأ |?( >, m�EAوا�� X"Bوا� X"1ا� >?  t �d#ن  ا��?  ��  �}C -Fون أ�kz
`A"$ )��C `� ��p'}Pو ���g#�P X"Bوا� m?E( {'رة  ��ره'}P >P�  .)"?"m وا)�ة ���

• ?p -?� >��P ا�+ي qC'ا� `� -Fداه� أx, mf?#F �1 إ��  X}Y ��Fإ m}"أن ه+_ ا� ¦(/F �1Fأ �
 ZAB, ون�  �o�"Bن $< ا�'�'ل إ�� أ�'ل ا�HfBP >P+ا��1س ا� m,�$ إ�� X3ر إر�3ل ا���JP

Z�E�Fرج أ�k ��B?d#EP Z'ن . أو ,�;Fr X3إ�� ا�� m<�w  ا'E?� >P�� أن ا��#')fF
 to�"( لا�'�'ل إ���Bا�� X"Bا� mPا��Z وه�'"B  `('ا�.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ا
  
  
  

�yر C1ا ��% , +. 
C-1 F-V ا
�C3 وا�
  ا
 sabri.khalil@hotmail.com#"�ى ����  ��� ا�
'ذ ا���%�� 5'�-� ا�,�+*م .د
1 ( +. 
  :9ا
B:ع 3�4 ا
�): ا

   m�EA�1 ا��B, �P�w#  ��XB ا��c?� m�EA أآ}� ,< ا���1 �` ا��'>'دات ( �أ ا < ر;
�F�}ا� �A$ ���ب $�A ذ�Q أو وا>( ا�B�X  - آ�� �` C'�-  (1))وا$#�Jره� ,< >�m د%�#F �C ع�gوا�

 ���BY)ا� ,< ;`ء tAk �,رض وrات وا'�Eت ا�'�A, `� ��1واP Z� اف) "أو�B184: ا� "
إذ ا%$#�Jر " ا%$#�Jر وا��P % ��1'ن إ%  ��"?�س ا�A"B`". 2: ا��gw) "وا �P أو�` اr {�ر��$#�(

�'ل ,< ا��AB'م وا3#:�ا>-، ه+ا ه' ا�"?�س أو  ��"?�سf�ط ا��J1#3أآ}� ,< ا �ً�?; c?�(2)  ل�C >و��
o�� %إ m$�  �  .�m ,< ا�Xo�CmP'gw أن ا���1  ��"?�س ا��"�` ��P Z< �` أول ا3b/م و�X"P Z أ)

   �A$ )<ا��1س ا�'ا �A$ آ�ن -J<'Pو `A"Bس ا��?"��  +krا �A$ |wP ع�gأن ا� >?JY ��و�
m�EAوا�� td1�ا� ZAB#  Qا�"?�س وذ� >?Fا'C رس�P أن ����ا�.  

  
  
�^و3=: ا
B:ع CY$1 وz$ه:) 2
  :p:ورة ا

�P< وا��P< ,'ا�m�EA�A� t ��ن ا�  A� m"ا�', m�EAأن ا�� ���P % twد ا�X  tw و�Pى ا < ر;
�j��:Y |P �` ��ه�ه� )"�to ا��m�EA وY'هZ أن wال وا�'Cأ |P�wن وا�z�"ا�"- وإذا آ�ن �` ا�'P
 -Fأ �A$ ن'�AE�ا� ���1 أ>B�ا ا�+�ا����Y m�EAد ا���gع ��ن ذ�Q ,� ه' إ% ��ه� XJ"P ا�#SوXP و�

�� $�A ��ه�ه�Aع آ�gأ���ظ ا� XwY أن )fP c?� . ورود `� )JEوا� >��Jع �?- ا���ه� و ا��gا�
tP��Z �` ا�#{woا�C >P�JYا��1س و ��F ف/#kإ�� . ه' ا ��$ �gJا� j}P أن �و��� أراد ا < ر;

  :mP��F ا��/Z?E"Y `� m�3 ا�"?�س �"�ل أن ا��/EC m�3�'ا ا�"?�س إ�� ./.m أF'اع
�أ أول ,< ,�Jد: ا
L-$س ا
�:ه$(9 )1J, �A$ H�Y�P1` و?"P ت�,�", �A$ م'"P >, 'وه X"Bئ ا�

`�EAوه' ا�"?�س ا�� m?1?"P mf?#F ذا Z..  
2( 9
�2
�,�ت ,#w�mA و�Y'ن ا�#w, mf?#1�mA وه' % LA}P إ% أن  :ا
L-$س ا", �A$ م'"Pو

�ل وا�����1ةfA� ن أداة'�P.  
3( 91$Gc
�' C?�س  :ا
L-$س ا� m?���Bا� �,�Eادات ا��B#3% m"ا�', m?ت واه�,�1#� إ�� ,"EPو

�ف إ��P `���$م���bف إ�� ا��P ��, �{أآ �?.S#ا� � . �gJا� �و$�A ه+ا ا�3rس ZEC ا < ر;
��?'ن وهZ ا��#�A�'ن وا�:�d ?'ن وهZ : إ�� ./.m أ��1فfوا� m�3/ا�� Zن وه'?Fه��Jا�

 .$�,m ا��1س
�^و3=) 3
ن ا)$#: 

   -  QE�#ا� >, �c?� j1� X ه' ,< أه: ����1س $m./. �A أ��1ف"و�S#AوF�C XP'ن % 
 Zوه `��fا� XPوS#ا� Xه' ,< أه j1و� )��sر ا�'��fا� Zه >P+ن ا�'? �d:ا� Zأ�ً/ وه XPوS#ا�

��?'ن و�j1 ه' ,< أهX ا�#SوXP ا�?"?1` وهx%ء هZ ا��Jه�F?'نf(1).ا�  

                                                 
�mP ا�#�fرmP  �{�، ص �w�ا� mJ#��"�ل، ا��ا� X}�9.(1)   

  .X}�11 ا��"�ل، ص  (2)
  .X}�35 ا��"�ل، ص  (1)



 Zه >�� m?1?"?ت ا�/PوS#��  LP�}#ه�ن �< ا��Jا� Xأه `� �}wP أن )fP XPوS#��  LP�}#���
��p >�, Z?�� أه�f?� -�A( إذًا أن % P{��ح  ��#SوX�P        ,< أF{�ر ا���ه� و% Fr ولx�ا� Z�� >, Z�1��P

�'ر�fA�.  
���Z أو���'ا ���Pzت آ}?���ة   Fr m����k `ا���Hsوا� m��,�$ >?���A�#�ا� ���A$ �و,��< هwP ���1���X ا ��< ر;��

���'ر �fA� Z�APوS��#  ا   (و����)'ا'��CH,و)���وب  و vp���JYت و�#��; `��� Qذ��� X��JC >��, ا ا����1س'BCوS���
 Xا ا��1س آ'Cع و���gا�tP��#(1))ا�  

4 (=L;
� ا�  :ا
B:ع 3
��gAAع إذن ,1B?�ن  ��< و��ه� وه�� �` ا��1B, m"?"w وا)�� ���EA` إن ����k- ا����ه� رد     
 m?<ا%زدوا QAY �إ�?-  ��#SوXP وإ%  "` $SY �?p -��( �AوXP و,< .Z ��< ا�:Sd أن E1Y( إ�� ا < ر;

�ً�P�C -?إ� )E1Y `#وا�. ا� X"BA� �ً��#, ع >�ء�g���    أو����ً� ور,�'زًا m?��EAا�� m"?"wا� �A$ �PHP `('
     L���}ا� X��Bا� ��A$ -�{wYو )B�gا� m?A"$ tا�'Y .         m�?(�1ا� `�� X�"Bا� H�fB� �ً���#, `('وه��+ا آ��ن ا��

            m���B�ب ا���"Bوا���1ر وا�}�'اب وا� m�1f��1 ا�B,ك، و/��rع $"�'ل ا��gا� `�� m��o/��1 ا�B�� m?�ABا�
�� اA�; `� �kا� Z��Bا� `� m?A"Bا����وري          ا� v?م ا�����Bا� >�, t�A:��1 ا�B,و �ًJA�3و �ً� �fPص إ��:�

m?A"Bا� m��B�ل ,< �'ر إ�� �'ر �` ا��"#F%د ا�E<rا �g( �1B,و . t?�'#A� _ر'}Y �وZ#:P ا < ر;
 ?< ا��m?�EA وا��P�"#  mBP�g_ أن ا��w�m ه` ��)mJ ا�mBP�g واqkr ا���?mB وه�� ا��{Jwd#�ن 

f��  ن�# �w#�ا� ،�Jd�� ه�'.  
�3LE:  
•  m��k ���)mA�g, q ا�#'�?t  ?< ا��P< وا��m�EA �` ا��m�EA اm,�$ m?,/3b و1$� ا < ر;

     ��B  ه�� و�'روه��'�F Z��Fأ Zpر mPا�  md"F m?F�F'?ا� m�EAوا ا��+:Y3/,??< اbا m�3/ن ا��r
      Aت ا����P��Fو Z?ه���, v�B و >P�m��E  ذ�Q �#'ا�t ا��P< ا3b/,` وه�1 )�ث vC��1Y  �?< ا��

  .ا�?'X{, m?F�F ا�"'ل  "�م ا�Z��B وإ��Fر )�g ا�E<rد وإ��Fر $ZA ا�  ��oHf?�ت
�+_ ا��XB< mA�g ا�m"?"w ا��m?��EA و$��A و>�- ا�:{�'ص      •� ��� إ�?- ا < ر;#Fأن ا�+ي ا ��آ

 �1� L�#Pو m?1P��m�EA أرd3' ا�#` آ�ن ا < ر;� أ)� أآ�J أF{�ره� و;�ا)�� �'ق ا�m"?"w ا�
1#� إ�?- أهX ا�#SوXP ا��Jه�AB< `� `F- اEP ا�+ي `Fه��Jس ا��?"�)m�3/ا�"?��س  ) ا�� >, �A$أ

` �d:ا�.  
•     >P+ا�� m��3/ا�� -�?A$ tا�'P �C m�EA�A� �ً�P�BY م�C -,�C ا�+ي Xwه+ا ا� Z$�?� �آ�� أن ا < ر;

� %. xP,1'ن  '>'د إ�-C jP�B#و ��#��` ��ن ه+ا ا� -�b��1 و>'د اY ت��EA� ه�1ك >��   t��#P
m�3/ا�� Xآ -?A$. 

                                                 
  .X}�33 ا��"�ل، ص  (1)



�  �m�EA ا < ر;
  sabri.khalil@hotmail.com#"�ى ����  ��� ا�
'ذ ا���%�� 5'�-� ا�,�+*م .د

 
�: أوً* 
$;
  :ا
1 (�
$;
  :#�م ا

   -�'C `� 'd3أر �̀   (P#� � ا < ر; �1$�_ و)��ة أز�?�S  (  Z���B���    % mن ا�Z��B و>�'د ,#s?�� أز��
�ث ه�' ��kوج ,�< ا�"�'ة         �wP ��, Xو>�'د آ� �B  م��م، �c?A ه�1ك إ�fPد ,< $�م و% $Bا� -?A$ ز'fP

)m?F��,bا ( XBإ�� ا��)t"w#ا� (    ة'�C إ��� X�Bور>'ع ,< ا��)       رة، و���1ء+�Jة ,�< ا��f�gوج ا���k X�{,
إ��Fر و>'د إ�- t���k  ) أز�?#-(Z ��< ا < ر;� % �A$ )Y�P ا�"'ل  "�م ا���B). ا��fgة ,�  "�ء ا�J+رة

 tA:ا� `�F أو)m? �sا� m?�EAا�� `� mPد��ارس ا�� t�A:A� �ً�1?B, �1B, `�1P X ه�' ا��fPbد     ) آ�� �` ا��
�م �?}���kz ���1B, q��J ه��' ا���kbاج ,��< ا�"��'ة   ��Bا�'>��'د(,��< ا� m��?F��,) إ X��Bا�'>��'د(إ���� ا�� t��"wY .(

1���       ) ا�X�g(و�A$ )Y�#P ه+ا أن �mB?J ا�mC/B  ?< ا�{'رة , q�F'�Y `�#و��� ا�rدة ا���ا� `�'�?�وا�
m�A��دة ا���ا� 'd3ه� أر��م وا�#` أ3�E<rا (      `�'�?�o�C��A$ m أP % -F���< ا�F{��ل ا�{�'ر $�< ا�

���{'رة ,w#'ا_ �` ا���دة $�A ه?�m ا�1'اة، وإن ) إ% �` ا�+ه< اF�EFb` أي إ% �` Y{'ر ا�EFbن(
Y ث�wY S#�Y % mPد��دةا�{'ر ا���ا� >$ Q�1Y % ��Fًا ,� أ�?�'.  

4د) 2
  :�:ا�E ا
  mA}#, ة��� �'ق  mAEA3 j�xY ،vB وا)�B  ،)Yا�, �A$ '>'دات�وا�.  
�م(أي ا��?'�` أو ا���دة ا��#:+ة r;��ل ,m1?B : ا��Bض ا���fد  ) أBا� X �"Yو.(  

وا��X��B ) وX�� �"Y ا��'>��'دات ا���دm��P (أي ا�����دة ا��#:��+ة r;����ل ,m��1?B   : ا�{��'ر ا���دm��P   ) ب
  ).t?"wY ا�'>'د(

 .وأ�A$ tA?- اZ3 ا�{'رة اrو�� �Z��BA) أي ا� ���BY: (ا�f'ه� ا����رق) ج
3 (,-.L;
4دات ا	
4دات ا
	$د3, وا	
  :ا

  :و�Pى ا < ر;� أن ه�1ك F'$?< ,< ا��'>'دات  
  .ا��'>'دات ا���دmP زه` ,#�wآ�wP mآ�� �` p?�ه�: اrو��
m?F�{ا� :B'>'دات ا��ا�          t��#Y m�?A"B'>�'دات ا��ا� ���Yذا `�� mآ��w#, ��?pه��، و�?s� mآ��w, `وه m?A"

 m��EJ�� )ة��� )ا�')#��E  qAC ولrأ ا�J�ت $< ا��B  ��Aو��< آ ،)    m�A �C و���رت ��Y�أي qAC و)�
�دB#ا� XJ"#�.(  

$ً-)$I :R
$;E _ا:  
1 (9
  :ا
	7:ك اOز

  m?أز� mم )�آHA#EP -F�� �ً?أز� �??s#وإذا آ�ن ا� ZABن ا�S  د أز�` ���"'ل�f, ج إ���#wY _+و ه،
 �1� �JP ة ا�+ي�ا�'�'ل إ��� إ.��Jت ,'>�'د ,���رق �Z���BA؛      ) 1$� ا < ر;��w#,)ك ,1+ اrزل ه' و(

      Z���Bا� �,�wك �- ,1+ اrزل ه' ا� �ABY؛ وه+ا ا��'>'د  ��fPد_ QAY ا��wآm ا��اo��S�  t�?Ak mن ,'>�
�ث  #'3wP Z��B#ا� `� _�?.S  >ك��/��� mآ�w�ل ا�'"Bا� �.  

2 (9
  :g $ت ا
	7:ك اOز
�د(ه' أX"$ -F % آ}�ة ) ا� ���BY(و�Pى ا < ر;� أن ,�ه?m ا���wك اrول   BY ( j�'ا� -?�

               X�"$ _ر��J#$�  t���k '��� �ا�fPb ` ا��+ي j�}F  �- ا� ����BY ه�' أX�"$ -�F و,B"�'ل؛ ����'>'د وا)�
  .,< ,+ه( و)�ة ا�'>'دو,:A'ق  �$#�Jر_ ,:A'ق ��' هP �1"#�ب 

  :I$(-ً$ اJ(+$ن
1 (o �
  :ا



            `�'?�� آ�ر��JYط ا�{�'ر  ����Ef��  m�dJY�, c�1ن ا��S�  -��'C `�� 'd3أر �أي (P#� � ا < ر;
؛ ���wP -1ول أن % B �#P- �` ا�mf?#1 ا�#` HAYم ,< ";�X ا���1�ة و,�دة ا�:g( ,}ً/"ا�X�g  ����دة 

أي v���P ا�"�'ل  :�A'د $"�'ل     . (�"'ل  :�A'د ا��c�1 ا�m�?oHf   ا�"'ل وه` إ��Fر Ak'د ا�v��?� `�1 ا
`F�EFbن) أ��اد ا�1'ع ا�EFbد ا�1'ع ا'A:  ل'"?�.  

2 (,INi
ل اL;
  :ا
  :)?| P"'ل ا < ر;�  }/.m $"'ل ه`  

1( `F%'�  .وه' $"X أز�` % J?}P- ا���1ء وه'  �1A� X"$ m �{'ع اF�EFb` آ�X: ا�X"B ا�?
  .ً� أز�` وه' $"X ا��QA اkr?�وه' أ�P: ا�X"B ا���Bل )2
3( XB�1�ا� X"Bا� : ،-o�1�  �1�Pن و�EFbد ا'<'  �<'P 'ن وه�EFbا �1$ `��B�اد ا��B#3%وه' ا

`F�EFbأ��اد ا�1'ع ا X"$ m �{� . 
1$� ا < ر;� o�C����A$ m أن    m./ل ا�}'"Bا� >?  mC/Bل  (وا���Bا�� X�"Bا�{�'ر ا�#�`    ) ا� X�BfP

 ��A?:#P0XB�1�ا� X"Bا�( و ،m�'"B,)`F%'?�و ��JBرة أ��kى ��X�J"P .     ��A$ -�F ه�+_ ا��"�'%ت   ) ا�X"B ا�
�اد c�F ا�EFbن B#3ر ا�C)XB�1�ا� X"Bا� ( ���P `#ا� m<ر�� �Y'ن ا�Cدراك، وbا �A$ ��Yر�Cو) X"Bا�

�رة   ) ا�����Bل��C ���AJ, ن'���Pو ،m���'"B, �?��}Y ���#(ا�{��'ر )`F%'��?����� >��Hء ,��<  ) ا�X��"B ا�AB< ���A$
-Y�P'#w,. 

E�3L:  
�� و�P'dYه�  �� P#/ءم ,� ا�#{'ف  •#?�1Y ول�( Z. ،mPا�  md"F 'd3أر m�EA� �اY:+ ا < ر;

و����1- أ�w, `��� t���kو�#��- ���` $��ة F"���ط آ���� ���BY `��� L���#Pرض  v��B  . اA� `,/�3b'>��'د 
أ>��Hاء ,+ه��J- ا��v��B  ���, `���EA ا������ه?Z ���` ا�#{��'ر اA� `,/��3b'>��'د ا�#��` ,{���ره�       

�م   (��}ً/ t�A:A� >?�B, ��1B, ��F    . ود ا�"m?Bd ا��%�mا�1{'ص ا�?"?m?1 ا�'ر�Bد ,�< ا���fPbا (
 �kz �1B�  تS?�)XBاج ,< ا�"'ة إ�� ا���kb�1 ه' ا�+ي ورد �` ا�1{'ص ) اB�ه+ا ا� ��1? 

m?Bd"ا� .      ̀ F��EFbا��1'ع ا X�"$ >�, ءH�fده�� آ'Ak ت�J.وإ m?oHfا�  c�1د ا�'Ak ر��Fإ Q�+آ .
 m?Bd"ا�1{'ص ا� qد� ��ول ?1rا�'>- ا �A$ m�PHfد ا��1'س ا�'Ak �A$. 

�` ا�Z#�P Z�AB   ) ا� ���BY(أن SY.?� ا���wك اrول  –أرd3'   -آ+���C Q- ا��/m�3 ا�?'F�F?'ن  •
1�PH1Y `� Z- اm�d��:, >$ -�b ا��'>�'دات ا���دm�P ا��#s?��ة،     , mJpك ر/�r�3 $"'ل ا'# 

�Z �?- ا < ر;�، ��< HA#EPم ,< ه+اB �Y �, 'وه  �P��)ا�"'ل (??"Y (    ����BY � t�Ad�ا� X�Bا��
)m? ' ا��(  
� اAdF"�'ا ,�<             •�C m?,/�3bوا m�? �sا� m��EAأن آ�ً/ ,�< ا�� ��A$ ل��Y �p?� أن ,�wو�m ا < ر;�

 mPد����� ،m�A#:, �o�#F ا إ��'A}?� ة��,m وا)",)m?Eرآ��ا� ( Z��Bا� m,�", >, q"AdFدة (ا��ا�
m?أز� ( -Fه` أ mf?#F �A$ X}#�)�Z��Bرج أو �'ق ا��k ة'C m�. �<'Y %و ��� أ)"A:P Z ( ��1? 

� ا < ر;� tAd1P ,< ذات ا��"�,m دون أن �1P` و>'د ا�fF.  
 
  
  
  
  
  
  

  
  

) ا��Bض ا���fد(
ا��?'%F` أو ا���دة 

 )Yا�, �Fأد m�A��ا�
�مBرب ا��"P �, ا�'>'د 

)mPد��دة ذات ) ا�{'ر ا���ا�
 m��( `وه >?B�ا� X�gا�

,#'md3  ?< ا�"'ة 
 )ا�#t"w(وا��XB  )اb,��ن(

) ا�f'ه� ا����رق(
ا�{'رة اrو�� �Z��BA ا� 

���BY 

�yر C1د %�� ا4
 �:ا�E ا



  
  
  
  

�ونAk >  :td1�وا� m�EAا�� �"F  

 sabri.khalil@hotmail.com#//"�ى ���//�  ��//� ا�//
'ذ ا���%//�� 5'�-//� ا�,�+//*م     .د
, +. 
ر اg !� �
$;
  :%�م F1$GE ا

     Z���Bى أن ا���P وآ��ن ،-�A$ إ�� qAو� ��آ m�EAا�� �"F ون إ���Ak > ا -<'F-   _ا��P ���آ-  %
 Z��Bن ا�r ء`; Xن آ'��BP Z�Fأ m�3/ا�� Z$ز �"#1Pو m �f#ا� XJC "�رة�ا� m# �{ره� ا�'� �, t �d#P

� ,�< ا�����1oت واr;�?�ء أآ}�� ,��� d#�EP?� أن Z�ABF         أو�3 ,< أن �1A"$ �?d#EP ا�<'P -Fوأ -  m��(b
 ���BY -�'"�)ن'�ABY % �, tA:Pو.(  

,-LG�	
  :L3:Y, ا
	;:V, ا
	B$ه�ة * اO#-+, ا
�� ا��/t��#Y % m��3 ��` ا�m�B?J� ��, )���s اr;�?�ء              ,�:#�EP `�#ا� m�?"d1�ا� m�E?Crى أن ا�Pو

   1�EY % _+ه� m���B, نr m3'Ew�ة ا��أ,�� ,�� HP$��- ا��vBJ ,�< إ,���ن ا�'��'ل إ���         . � إ%  �����gه
ا�  m"?"w��fد اB#3��ل C'اF?< ا��F�� td1- وهZ آ�ذب �+��A$ )fP Q ا�Z��B أن ?� ��#�P�� xYدي إ�?- 

m?Ewا� m �f#ا�.  
,V:;	

-, �C ا$� $�E:G 1 o �
  :ا

�� m?��k ,< ا��m��B و��1�� ��Cدرة $��A ا�#��?�� و     Y�d�  c�1اس وا�#{��ف     ا�'�wA� ��"P ���?�
  >?Fا'��C >?��BJ#, ه��J��E#ق ا�#��` اآ�d����  c?س و������w��  L?w��}و���3 ا�rا ���wا� S��g1P ���, وآ}?���ًا ،-��?�

  .ا��td1 ا�{'ري
FG�	
  :وz- , ا

         �1���P 'وه� ��F�?��Y `�� -�A�EF أن `�sJ1P ا�+ي tP�dا� Z3�P 'ه X  ،m��B, �#1P % td1�وا�
�"  Xو�- ,< ا��� m��B�ا� tP�� �A$ mC�ر ,� �1��wP ,< ا�X�H، و,� wgP+ أذه��1F و,� HAP,�1 ,< ا�

            -�� c?�� >��� Qن ذ��' �� �sJ1P` أن ?AB#  Xs#�gP��t�P�� - ,�< اrآ���ء ��#1#$�E, ZA$ '��` ا�#��?�، �
    m��3/ا�� -�ABfP �3�3` ا��+يrن اSgا� .         ��?�< `�� m$�1�}1'ا $�< ا�s#�EP ل ا����1ر أن'�w� �?d#�EPو

ZAB(1).��وع ا�  
�3LE:  

1$� ا��/  m�3���Jدئ ا���P< ا�md?�EJ إ%       m?A"Bا� m?�'}ا� m$H1ون $�رض ا��Ak > أن ا Zpر
    -��oراz `��� �.x��P % >P��_ ا�m���3/�A� -��<', t ���E ا��#��S  >P�.SرsJ��}  'd��3#-         . أن ا�����"F وإذا آ���ن

mPر'p�{?ا�� m�EAأ�/�'ن وا�� mPر'��f  �.SY -Fة إ% أ�P�fا� m?F'�/�rو. ا�Ak > أن ا ��آ -�'C �, ن
 Sن ا�w'اس أ�X آX إدراك و,� �mA أ w��  -.�w?�ة ا�'اH�1P m?BCع m?�'�� m�$HF وذ���k >�, Q/ل       

td1�ق ا��� �?p >, ة�;�J, twرك ا���س ,< C?'د_ �?wإ�/ق ا� mو��w,.  

                                                 
�ة، ص. ا��m�EA اm?,/3b، دي  'ر، <�Y�m د  (1)Pدي أ ' ر��� ا�J$271.  

)`F%'?�أو $"X ) ا�X"B ا�
 �1A'ع اF�EFb` آ�X أز�`

 )ا�X"B ا���Bل(
  $"X ا��QA اkr?� أز�`

)XB�1�ا� X"Bا� ( X"$
 +kSP `F�EFbأ��اد ا�1'ع ا
�اد ,�1�P `��B  ��1ء B#3ا

bنا�EF 

�yر C1ل %�� اL;
 ا



   

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  ع ت –ر  
,;-B

 ��اه��$ و: اgا$�  f3:X 
  ا

   �sabri.khalil@hotmail.com+*م#"�ى ����  ��� ا�
'ذ ا���%�� 5'�-� ا�,.د
  

 D3:;E:  وا�}#Fا ��/ن ا'B?gYر_ و�}Fن أ/� mB?g� ،ر�}#F%ا �?g#ر، وا��}Frا msAا� `� mB?gا�
ره� أ,� ا��J#$�  mB?g. وا��Y m?(�F >, mB?gرm?:P هZ أF{�ر $�A  < أ ` ���( ر�` ا� 1$-. �-

�#"'م $�A ا%$#"�د  Sن ا�:/�fP m( أن A$ `� �}w1Y` ر�` ا� $1- وذرP#- ) ,+هmC��)�ًJ أي 
91��  . m�/:ا� -� twP -#Pا �` َ,< ِ,< ذر'�A#kا Z.)m,�,bا�}��| )ا �?�wا� m,�,�  mP�PHا� q��"� ،

X?$��3إ � �Eا� _�?�( m,�,�  m?A?$��3bا q��Cو ،>?Ewا� >?  `A$ >  �Pز  q��Cا�{�دق، و ��B< > 
 >Ewا� >  ��w, �g$ `F�{ا� �?�wا� m,�,�  mP�g$ `1.%ي(ا��EB��  )"A�ا�...(  

  f-�$�*3,(ا:B% 9�I*ا :(  
1�� �� ا�Pان, �Jا%آ ZE"ا� �<'Pو، �� �sم ا��ECا�� ا -���%�  -Pد'BE�1ن وا�Jاق و��Bا�... 

�Z ه�Jوا�'ل ,+ه:  
C3�
ل اgأ C� ,�$�Jى ه+:ا�Y m,�,bأن ا mCا��� _)mِdAEا�#` % ) ا� >P�ه` أ�X ,< أ�'ل ا�

 mA �"ا� ،XPوS#ا� X�#wY `#ع ,< ��و$- ا��� qE?د، و���#</� ��:Y % `��#�� و ،XPوS#ا� X�#wY
��د#</�.  

C--;�
،  X )آ�� �Pى أهX ا�m1E(أي أن اk#?�ر اb,�م % F�  Z#P#:�ب ا�f��mB?J��  -� m$ : ا
�| وا
B#��  91ا� �P�wY ل/k >,و، `��bا >??)m1Eن وا�z�"ا� ( >??B#ه+ا ا� �A$ m"(% mB?J��� ،م�,��

 Zk�P�p |P�( ��1, m?A"F mوأوردوا أد� ،`��bا)_%', `AB� _%', q1آ >,( m?A"$ mأوردوا أد� ��آ ،
��1, :, �?p `��#��  `�m,'}B $< أن ا���د B, �?p{'م $< ا�:Sd، وا�f��m$ ه` ,f�'ع أ��اد، �

ا�:Sd أ�Pً�، وا�:Sd �` اk#?�ر اb,�م A$ )Y�#P?- ا��'�� وQ��Y ا�f��m$، �+ا ��ن اk#?�ر_ أ,� 
`�  .إ�

,	\Oا ,	A%: m?A"F mوأوردوا أد� ،Sd:ن ,< ا�','}B, Z�� `�و��� آ�ن اk#?�ر اor�m ه' اk#?�ر إ�
�ي ا�����?<(,1�� b ���BY -�'C �اه?A$ Z?- ا�E/م �1�� د�?�1P %( Xل $, m?A"$ mأوردوا أد� ��آ ،

XEAE#ا�.  



,�-@
�  < ا�Ew< : ا�w, �g$ `F�{م ا��,bي(أي أن ا��EB��  )"A�ب ) ا��p �C)��#kا ( mJ?p
 m13 ى�s�260 ن. هـ�,Hا� �kz إ�� ��#EY ى�Jآ mJ?p Z. ،�ً,�$ >?BJ3 ت��وا3#.  

,;4:
�ي ا��1#��أي $'دة اb,�م ا�}��kz �g$ `F ا�H,�ن $�A �'رة ا��:ا�.  
,-L�
أي $�م آC jg'ا$� ا��+ه( �s?� ا��1#�?< إ�?-، أو $�م آjg اF#��ء ا���د إ�� ا��+ه( �sA?� :ا

 ���BY -�'"  ا'��ا�#"?m ود) >PوA"1P'ن $< >��B ا�{�دق ( إ% ,< أآ�_ وd, -JAC��Pb�  >��ن(وا#3
`o� z.(  

,3�3m
  :ا
>?Ewا� >  `A$ >  �Pز `A$ >  �Pع ز�JYأ Zه .m1Eا� Xإ�� أه m?B?gب ا���ق ا��Cوه` أ.  �� �<'Yو

�Z ه� .ا�?�<Jوا�'ل ,+ه:  
C3�
ا�Y"'ا ,� أهX ا�m1E و���k'ا ا�mB?g ا%.mP�g$ `1 �` ا�"'ل  Sن اm,�,b :اV C� ,�$�J:وع ا

��د#</� mB��k `�� XPوS#ا� X�#wY `#ا� >P�  .��ع ,< ��وع ا�
9 c
�;--C ا
، أي أن )ا���ه�(.��C mP�g$ `1'ا  ��91 وا�#B??< ا�Af` إذا آ�ن ا�mB?g ا%:ا
�| وا

 >??B#ا  ��91 وا�'��C �C mP�PHا� mB?gم، ��ن ا��,bد ,< ه' ا�wY m�%�ه�1ك m?1?"P �ً�'}F ا�'رود وا�
 XPوS#ا� X�#wY `��#�� و m�%��د ,< ه' اb,�م ،��1�� �m?1 ا�'رود وا�wY �ً�'}F ا�:�`، أي أن ه�1ك

�دت اb,�م  {��Y- %  �3�- ،وا���ق  ?< ا��'�C?< أن وا%>#��د، ( �C أن ه+_ ا�1{'ص >$ /ً��
ا��'jC ا%.�g$ `1ي A$ )Y�#P?- أن ,< أ��F إ,�,A$ m` وذرP `BdC 91� ��1, -#P"?1` أي آ���، 

¢d:, ��#f, ه���Fأن ,< أ -?A$ )Y�#?� ي�PHأ,� ا�.  
=6VOد ا6ل �! و4 	
�ون ا:4از إ�$�, ا}"P'ل أ '  �� و���أ ` ���(، وا� >  `A$ X��r

1�Z و��< �{�s 13- و�BYض , m�/:��  t(آ�ن أ �ً?A$ أي أن ،Z�و$�� و$}��ن ر�` ا� 1$
 >?J}#s, Z�Fو�P >P+ا� mP�g$ `1.%ا mB?gف ا�/:  ،-AJC m�/:ا� Z�?�'Y ر >�ز�dk�� mو��ا�

m�/:A�.  
�3LE:  

9Tر$ 
�ًا ا�B?g` ا%.�g$ `1ي) (ا�m,�,��)mdAE  >+ور ا�#{'ر ا�B?g`:اIO: اP�wYإ�� ) و �<�Y
 �,�1$ ` 'Bgر ا�'dرس �` ا��� qFآ� ��ة �` ��رس XJC ا3b/م ،�"o�3 qFت ا�#` آ���EAوا�� �o�"Bا�
�� ا�m? 'Bg، و��< �AY Zِ� و>'ده� ,< z.�ر Yر��( q1pأ mإ��� ���� ا3b/م ،���ن  ��mJE1 إ�?Akد

P Z� و>'ده� ا�+ي m,�,�� `B?gك إ�� ا�#{'ر ا�'A�A� m?��bا mB?Jdا� mP��F XP�BY ZY 3/م أنbا -sA
� أ ' زه�ة �w, ل'"P) -#.وورا QA�ل ا�'( m?3ر ا���ر���r�  وا�.SY �C mB?gأن ا� �"#BF �Fإ twو�` ا�

Lا���ر3` وا� QA�م ا���Fو Z�Jه+, >?  - �g#ص ().وا� ،,-�NTJق ا: 
  ).7�61	� أ1 زه:ة، ا
,3��	
�ي ا��1#�� ,< ا�XV: mB?g:ة ا�ا%.mP�g$ `1 وا3b��m?A?$ و vB : أk+  �%$#"�د  ���

�mP وه�1ك ��� ا.q#J ا��o��A$ >, _�?Jآ m�o�� �1ك�� m1Eا� Xأ,� أه ،mP�PHا� vB  _��Fو ،mP�PHا�
�mP، و��1�Z �` ا�ABfP Z� >?#��w'ا ا%$����  �"#BY Z� ��o��A$ >, -A?AC m�o�� أ�'ل >, mP��#"�د  ���

 -B?gا� � ?< ��/ $< اk#/ف  ،)1$� ��C#� ا%.P�g$ �1- وا3%���A$ -?A$ ا%XC(ا��P< آ�� 1$
�� >?#Cا��� �P�wY ى��  .���ت ا��



  
R�NT*ا b3ر$�
�RV :- X ا
ارج و�4ور اc
  ا

  sabri.khalil@hotmail.com#"�ى ����  ��� ا�
'ذ ا���%�� 5'�-� ا�,�+*م .د

  
ا�:�وج �` ا�msA ا�#��د وا�B{?�ن، وا�:'ارج هZ ا�+�k >P>'ا أي Y��دوا $A$ �A`  < أ ` ���( 

� ,"#X $}��ن ر�` ا� m�/:��  `A$ �P'  -1$ و��< ,�BوmP . ر�` ا� 1$-B  -Fا�:'ارج أ Sg1,و
 ِ�ً��#, -#BP�J, vم ر��gم �'% وا�` ا�H�P وآ�د mPو�B,و `A$ �"#ا� Z. ،ن��{$ mA#C �A$ �#E#��  _�Pإ

 ،Z?�w#إ�� ا� `A$ ب�wأ� vB  و,�ل j(�}�1'د_ ا�< ���P نS  ص�Bو  < ا���$ -?A$ أن أ;�ر
و��< ��P"ً� ,< أ��w - ر��'ا JC'ل ا�#Z?�w و��C'ا % )�Z إ% � و�3روا إ�� mP�C )�وراء �J"A'ا 

3/ف ا�:'ارج، .Z ا3#�ء ��F ,< أ��wب $mf?#F >, `A ا�#Z?�w �:�>'ا  ���wورmP وهZ أ
  .$A?- و3ُّ�'ا  ��:'ارج) Y��دوا(
  :واE"F�'ا إ�� $�gون ��mC وأهC Z'ا$� ,+ه( ا�:'ارج ه` 

�-X7�
$1 9pر C� :- XE : ن��و$} mPو�B,و `A$ �?��Y)Z�  .وآX ,< ر�`  ��#Z?�w) ر�� ا� 1$
�c$ب)*$1 ,VNc
'ا أن ا�:/��Y % m'ن إ%  �%F#:�ب ا��w ا�{L?w ، ا�+ي P"'م  - $�,��C m :ا

-�H$ )<ع وإ% و�gA� �ً�?", ل�B��  �ً�o�C دام�, ��#EPو ،Z�1, tP�� % >?�AE�ا�.  
:\$2
  .وأو>J'ا ا�:�وج $�A ا��dAEن ا��o�f: و4ب ا
c:وج %.R ا
+.G$ن ا

9y:L
4از �VN, {-: ا : m�/:ا� qE?� ا'��Cو �?�fا� X ، `�f$دون أ ` �B� qE?و� ،�P�C `�
� ا�  < J$ روا�#kا �Cع، و�gا� j��k إن -�H$ X�E?� ` �Bا� �?s� ن'�Y أن X��rا X  ،3'اء ��?�

`;�C �?p 'وه Z�  .وه( ا��اJ3` أ,?�ًا �
رة �dYف ا�:'ارج �` ا�#')?�  ?< اPb��ن وا�B�Pb�� ،X��ن P"#�`  ����و: �XE:� :- XE ا
�X-:ة

 �o�s}وا� �o�Jب  ?< ا��'F+وا �` ا�H?�P Zب ،و�'F+ا� )�Y�, �?��Y ه+ا �A$ )Y�Yو ،L��}ا� X�Bا�
����وا ,��Y( ا��J?�ة وا�{s?�ة آ�� A$ )Y�Y?- ا$#�Jر ,:���?�Z �` ا%>#��د وا��+ه( آ��رًا 

 ���BY ل ا�'C ��J?ً/ و,< آ�� ��ن و� $�A ا��1س )� ا�q?J ,< ا�d#3ع إ�?- 3(وا#3��'ا  ¬�Pت ,1
>?���B1` $< ا�p ا� ( -�'Cآ��� و )F+A� )�Y�, X�� آ��ًا )Fوه' ذ �wك ا��Y XBfY mPا أن ا�'��"�

 ���BY)ا�����ون Zه Qو��S� ل ا�HFأ ��  Z�wP Z� >,و ( �?s  -E�1� Z�( �C ب'F+A� )�Y�, Xا آ'��"�
  .,� أHFل ا� �?�'ن آ���ًا

,-p$1Jا�: ا �J$ ع�JYب  إ�Cأ Zوه �?"Pل و;�ق إ����ن و;��$ `� Z?"P Z��B  الHP %أ �ض و > 
m1Eا� Xق ا�:'ارج إ�� أه��.  

,	;�
�	--C-1 m آ : ا*%�L$د وآ : ا
� ,?Hوا  ?< آ�� ا%$#"�د أي ا����  �� ���BY وآ�� ا�B1�m : اCو
( آ��ر BF�m % آ��ر ا$#"�د أي ا�#"{?� �` >1( ا� ���BY، وا$#�Jوا ,:���?�Z �` ا%>#��د وا��+ه

�Z إ% ا�:?X و �o�1p >, XwP %ن و�dAEا� ��E, %دار 3/م إ Zام، وداره�( Zو ��#��` ��ن د,�ءه
Z�B, وا�#'ارث Z��Z وا�Hواج ,1Yد��  .ا�E/ح وfY'ز ;

�3LE:  
   mdAE1` ا�BY m?�آ�wن ا�S  أي ا%$#"�د ،m?�آ�wA� `�?JgY ر'}Y إ�� �1#EP ه( ا�:'ارج+,

�P|، �` )?< أن ا��wآ�?m �` ا�"�zن X �"P �, `1BY ا�E?�دة �` ا���� w3` ا��?E` ا���� ا�� ��آ
�` ,��رm3 ا�E?�دة �` ز,�ن � mdAEأ,� ا� ،mdAEر ا���P| أي ا�mdAE ا��m"Ad أي ,{w3` ا��?Eا�
� �Cل  �+ه( ,"�رب ��+ه( ا�:'ارج  vB ا�f��$�ت اm?,/3b ا�����Bة C1?<، و?B, و,��ن
� dC( �` آ#J- ا��#�kSة ?3 ��A"F `#'دودي وا��ا� �A$rت أ ` ا%'", vB  إ�� Qت �` ذ��. وا1#3

وآ�ن $�A  < أ ` ���( ر�` ا� $1- ه' أول ,< �BYض ��+ا ا��+ه(  ��1"� �"�ل �` ,�Bض رد_ 



��  ��Z�( % ZBF ،X إ% �) (.... % )�Z إ% �($m�'", �A ا�:'ارج   �Pأر t( m�Aء  آ%xو��< ه
�AB` ر�` ا� P -1$"�   ��13د ا��wآ�?P (.... m"'�'ن % أ,�ة إ% � و% � ��1Aس ,< أ,?�  � أو ��>�

�� ا�mdAE ا�#` أ;�ر ) Z�( % ZBF إ% �( ��1B ا�E?�دة �  "'�- FS  m?�آ�wه+_ ا� Z�� ��1#EP >و��
� ��1Aس (، .Z  ?< ��ورة ا�mdAE  "'�- )إ% � ��< هx%ء P"'�'ن % أ,�ة(إ�?��  �A¦ اb,�ة  "'�-  %

  ).,< أ,?�  � أو ��>�
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

,U4:	
  ا

  sabri.khalil@hotmail.com#"�ى ����  ��� ا�
'ذ ا���%�� 5'�-� ا�,�+*م .د

  
msAر>�ء �` ا�bا ا `<�Y mCن ه+_ ا���r �?kS#�)�kxY (m,�?"م ا�'P ة إ���}Bب ا��"$.  

D.+
fP( ا�#�??H  ?< إر>�ء  vB ا�jAE ,< ا�{m �w وا�#� B?< ا�+P< ا,B1#'ا $< : إر4$ء 1;" ا
 ���BY � _�,أ �<�P ة�?Jا�� )�Y�, ا إن'��"� Zه��$ `� ��ا�:'ض �` ا�{�اع ا�E?�3` ا�+ي �

 m,�?"م ا�'P -J3�w?�-1$ ��$ ن ;�ء $+ - وإن ;�ء��.  
9%��
�� ,< �dYف �` ا�"'ل  �bر>�ء �?#1�` إ�� ا�"'ل  FS- : اJر4$ء ا� m?��Y ة�#� `�) ��P %

m$�� ��1 ,� ا����P % ��آ )Fن ذ��Pbا �, ( `��B�ا� >, )�Yار ���, �ً1,x, X�P >,x�أي أن ا�
�Cو mw��� ل��$S  م�C  ���إن اPb��ن ا$#"�د، وان ,< أ$A< ا����  F�EA- (�'ا آ�� X�P ا����� آ���ًا ,

� ا�{A?( وأ$A< ا�#}A?| �` دار J$3/م وbدار ا `� m?Fوا�1{�ا mPد'�� اrو.�ن أو �Hم ا�?J$و
m1fا� Xو,< أه X<و H$ ا� ��' ,x,< آ�,X اPb��ن 1$� Qذ� �A$ 3/م و,�تbا.(  

�3LE:  
Pb��ن وا�B��dY Xف ا���>�m �` ا��{�dY >?( `� >?  Xف ا�:'ارج �` ا�#')?�  ?< ا  

 �Ak % ة�) آ�� 1$� ا�:'ارج)اPb��ن وا�B�X وا�{'اب أن ا�mC/B  ?< اPb��ن وا�B�X ه` $/mC و(
 X}� % H??�Yو)m�<��ا� �  ).آ�� 1$

  



  

  )ا
�2	-,(ا
�Lر3, 

  sabri.khalil@hotmail.com#"�ى ����  ��� ا�
'ذ ا���%�� 5'�-� ا�,�+*م .د

�رة ا�EFbن $�A ا��XB وا%k#?�ر أي ا�+P< أ13�وا ا��XB واbرادة : �GA.5 #�ر3,C إ�� mJEF mPر�ا�"
 vB  ى�Pن و�EF�� _'#J.وأ ���BY ر $< ا����F Z'ا ا�"Fr ر�إ�� ا�EFbن و�Cل ا�mJEF vBJ إ�� ا�"

j�'ا��#�ب أن ه+ا ا�  |P�wا� Z�?A$ tJd1?� Zه'���:, -  Zذآ�ه)m,rس ه+_ ا'f, mPر�  ).ا�"
   �}#"Y `F�{�1 ا�B���  mPر���?m وا�"fوا� m�H#B�ا� X�gY ولr�1  اB���  mPر�وا��ا>L أن ا�"

m?��fا� �A$.  
,#: 
� Y'�� ا��$'ة إ�� ,+هJ- �` ا��Bاق وA#C- ا��fwج:إ%Nم اCو `��fا� �JB, m?��fدة ا��C Zأه  `�

� ا�HPHB وA#C- ه�gم  < J$  >  ��$ -gC�F  ا�+ي `"g,�� ا��)�<  < اB;r| وp?/ن ا�J$ رة'.
QA�ا� �J$.  

F1$+
� ا.;
� ��dY'ا �` إ�13د ا��XB واbرادة إ�� ا�EFbن �"��'ا :( 9 اCن ه' (و�EF�� XB� Xآ
���BY إرادة ا� >$ mA"#E�ا� -Yر  )  �راد���1B ا�ZAB وا�#"��P ا��A$ t �E و�F'ا $< ا� ���BY ا�"

 `��fا� �JB, وى أن�P ،`F�EFbا XBوث ا���()jFأ �,rر ا�C % (ل د'"P . j3'P ��w, ...) qJذه
�ه�  "�رY- وأن <'P Z. -Yراد�  ���ر أ$��ل AB  -E�F�- وP#'>- إ�?"P ن ه' ا�+ي�EFbأن ا �A$ mPر�ا�"

�ر ه+_ اr$��ل أزً% و% دb Xkر"P % ا���$'Cو �B  %إ ���ABP %ر_ �` و>'ده� و�C أو -Y(1)).اد  
  

�3LE:  
,+ه( ا�"�رA$ )Y�#P mP?- إ�13د ��m ا�:tA إ�� p?� ا� ���BY وه` ��m ر ' ?m أي أن   

 L�#P ��آ >?"Ad, �F'�P أن >, %ً�  >Pود�w, ���BY -Yر�Cو -�A$ XB< -?A$ )Y�#P ا� �?s� إ�13ده�
jFأ ZABا� Z��'C `�.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

� j3'P، ا�"�zن وا��m�EA، ص. د  (1)�w,116.  



 ,3:�2
  )ا
�2	-,(ا
sabri.khalil@hotmail.com  

�رة ا�EFbن $�A ا��XB وا%k#?�ر   C `�F أي m?3�3rا Z�أ3�mJEF mP�Jf��  q? إ�� أن ,"'�#
�Z  < ��'ان< mJEF m?��fوا�.  

:�2
�رة ا�EFbن $�A رJY'ا $�A آ'ن ا� t��k ���BY :اC ء�sإ� m"Ad, رة�C ذو -Fن وأ�EFbل ا�Bأ�
�ر $�A ;`ء و% (ا��XB وإ)��#- إ�� m�z % إرادة ���، P"'ل >�Z  < ��'ان "P c?� ن�EFbإن ا

m$�d#3%�  j�'P إF�� ه' ,Jf'ر �` أ���B- و% إرادة و% اk#?�ر وإF�� tA:P ا� ���BY ا�B�rل �?- 
`� tA:P �, )E( �A$ دات��fإ�� ا� )E1P ��زًا آ�f, ل�B�rإ�?- ا )E1Pدات، و��fا� �o�3(1)  `و�

m�A#:�ا� Z�C��  m$��fوا� m1Eا� Xإ�� أه >?JE#1�ا� vB  إ�� �Jfب ا�"'ل ا��EY m"(% ة�#�.  
�3LE:  

   XBرض  ?< ا���BY % ى أن�P ���BY � `�PH1#ن ا�#{'ر ا�r 3/مbا �A$ �ا�"'ل  ���Jf وا�
��b1?ً� اP'�Y `F�{ا� �wP ولr�� ود�w�ا� `F�EFbا XBوا�� tAd�ل (` ا�/k >, دة��gا� Z��$ `� -?Af# 

`F�EFbا XBح ا���fF ط�; ���?m ا�#` ا�#Hا,�b1< اE) ا� �ً?�?A�Yا�,�ة (و �آ�� k >, �Af#P/ل ا�"'ا$
 m?ود(ا��1ه�wا� (-AB� `� ��,H#AP ن أن�EFbا �A$ `sJ1P `#وا� (Fأ �A$ و ��#��` ��ن � XBأ��اد ا�� -

إ�13د ا��E� XB'ا_ ه' ;�ك �` ا�� ' ?m  ?1�� ا�#')?� P"'م $�A إ�13د ا��XB ا�����BY � tAd أي 
 `� m?��{��1ه� ا��رب ا��"P �?('#A� Z����ود �E'ا_ % A$ )Y�#P?- ;�ك ا�� ' ?m و�w�ا� XBإ�13د ا��

�1$ m?$'�'�ا� m?��{�آ�� m? �sا� m�EAا��  m?��{�ا� mJEF >��P % 3/مbا >, �Jfد ا��BJ#3� و Xf?ه
>?C�g#E�ا� vB  3/م  :/ف رأيbإ�� ا ` �sا� `�EA�1 ا��B��� .  

                                                 
��F�#3`، ا��XA وا�Xw1، ,{� ا��mBJd اrد ?m، ص  (1)g111-110ا�.  



  
,
m�;	

�$ ا
 f#:V :f3:X اg* f3�L) eاء:#  

  ail.comsabri.khalil@hotm#"�ى ����  ��� 5'�-� ا�,�+*م.د
ل ��ه� ا*%�mال:او*g* ض:%  

أي (ا$#Hل ) ,c3x ا���mC(أ3�q? ه+_ ا�����  mC�mJEF m�H#B إ�� أن وا��d$ >  Xء   
�, jA#kا ( -Fإ Xل وا��Cو t3�� -Fي إ�}Jة �"�ل ا��?Jا�� )�Y�, m�SE, `� ي�}Jا� >Ewأ3#�ذ_ ا�

%k#/ف إ�� ا3#"/ل وا�X وm�H1, `� mC�� -1P'�Y  ?< ا���H1#?< أي % ,x,< % آ���، وأدى ه+ا ا
m?��Y mA(�, `� m�H#B�ا�.  

,+	c
ل اgOه`: ا mE�k m?3�3rا�` اH#$%+ه( ا�ا� �  :وC'ا$
�-�: أوً*�
  :ا
;�ل وا

�-��
  :ا
�^و3=
� ��ه�ه� ا�#�g - : ا?�P `#ت ا��Pو�'ا ا�S� ،-PH1#ا� �A$ م'"P m?��bات ا+A� رًا'}Y m�H#B�م ا��C

 >? �ً"(% L�'13 ��آ ،-PH1#ا �` ه+ا ا�'��dY Z�Fأ �?p ،ن�EFbوا ���BY ا�.  
�;G-= ا
m2\9(( 9 ا
A $ت ا
mا\�ة %.R ا
�ات 
�?m ): ا�bا�+ات ا >?   mC/Bا� mB?J� m�H#B��1ول ا�Y

1��� �"��'ا أن ?  ��'ا إ�� ا�#')?#F�� m?��bا ا) ا�{��ت ه` $?< ا�+ات(وا�{��ت ا'�F `��#�� ت و��}�
�ة $�A ا�+ات  oاHا�)m?��bا�+ات ا >$ mA"#E, m?��?m ) أي �F'ا و>'د ��m إ��bوأو�'ا ا�{��ت ا

 X?dBY �1B�  mAdB�ا� )"� -?A$ tAا أ�+� ���� أ3��ء �A+ات و�?c و��ً� �FS  نz�"ا�'اردة �` ا�
 m?��bا�{��ت ا)��?�F ق  ) أي/�bا �A$ �1'ا ا�{��تP Z� Z�Fة وا�{'اب ه' أ�oاHا ا�{��ت ا�'�F X

`Aا�� X?dB#ا� % `oHfا� X?dB#ا� �A$ م'"P Z�Jه+F أي أن.  
�` P"#�` أن P}�ب ا��Ew< وC�BP( ا��E`ء، وه' ,� P"#�` :ا
;�ل�bل ا�Bإ�� أن ا� m�H#B�ذه( ا�

 أ�Pً� أن �P'ن ���EFن ا�"�رة $�A ا��XB وا%k#?�ر  ?< ا�:?� وا��g، إذ �' آ�ن ا�EFbن ,Jf'رًا
 mP�( Z�$AB� �A- ���ن ,A� -?A$ -#J3�w�ً� وا� mJEF >$ _H1, ���BY ا��ZA إ�?-، ��1���dY Z'ا �` �

-��B�r t��k ن�EFbإن ا Qذ� �A$ ا'JY�� ن�EFbا.  
C--.L;
��L-5 ا
�C-+7 وا
أي أن ا�:?� وا��B<�P �gن (��C'ا أن ا�Ew< وا�"LJ ذاY?�ن �` ا�B�rل :ا

1$�Zإ�� ��m ه+_ ا�B�rل  `�F ع أ,� أو�gن ا�r c?و� ( >E( >, -?� ��� XB���  �,SP ع�gوأن ا�
XBا�� >$ ��1Pو LJC >, -?� ��� . ع�gورود ا� jA�, X"Bوأن ا�) �A$ )3�w?3 ن�EFbأي أن ا

  ).أ�A}P Z� '� �#( -��B- ;�ع
$ًi
$I :C-�
m�	

, C-1 اm�	
ا���� و,m�H1 اPb��ن آ�� ��C'ا إن ,��Y( ا��J?�ة �` ,m�H1, >?  m�H1 :ا

1�Z ذهJ'ا إ�� أ�F�, % -F أن A$ tAdP?- اY ZAE, Z3�H??ًا �- $< �� >,x, 'أي % ه' آ��� و% ه
 �P�إ�F وإن آF �1+ه( إ�� أن ��)( ا��J?�ة % EP�� )ا�+,` وrن ا�#' P -� m 'Ad, m"'ل ا < أ ` (

�}C إذا ¦�Aه+ا ا� -?A$ tAdP أن +JwF �ً�AE, %1ً� و,x, و.�نrي ا�  ). - Y�H??_ $< أهX ا�+,m و$� 
و��C'ا أن ا� % fP'ز $A?- أن jA:P و$�_ �A�1Ew?<  ��}'اب و% و$?�_ :ا
%� وا
%-�: را1;ً$

`��bا Xدة �` ا����PHا� ��FS  وه��Eو� m$��gا ا�'�F `��#�� ب و�"B��  >?�?E�A�.  
$ً+�$� ::X�	
$1
	;:وف وا
��C% 9 ا :�Oا:ا'J<وأو  �ً�/k Z�ا�:�وج $�A ا��dAEن ا��o�f، و��1

  .�A:'ارج �ABfP Z'ا ه+ا ا�fPbب ,�g, X  �ً"Adو�ً�  #'ا�� ��و�-
�ة $< ا�+ات : ا
NXمoاHا��/م ا� m�� `�F -PH1#ف �` ا��d#�ا� Z��C', �A$ )Y�Yأن (و `�F أي

m?��bا�+ات ا >$ X"#E, م/�  �ً�A�#, ���BY ن ا�'�P ( >, Qن ذ�r ادث'wت ا����)ت�C'A:�ا� (
 m?1.rا �?�P ن ه+اrو)>?�� أن ه�1ك إ�?�P أي ( j�'  ا'f#(ا >P+ا� >??wE�ا� �A$ دون�P �1ه Zوه

�Z  ��'ه?#-�'C �P�J#� ا� m�Aآ -FS  م/Eا� -?A$ L?E�A� نz�"ن ,< إ�13د ا��/م . ا�z�"أ,� ,� ورد �` ا�



���BY �1 أن ا�B�  _'أو� �"� ���BY �  أي ;`ء و ��#��` ��ن آ/م ا� tA:P ��ا��/م آ tAk)نz�"ا� (
�ث(,:A'ق wF (ZP�C %.  
و��E ا�vBJ أن ا��"{'د . آ�� �F -?A$ )Y�Y` إ,��m?F رؤmP ا� ���BY �` ا��F?� وا��kة: ا
:ؤ3,

 `F�#3��gل ا�'"P �ً"Ad, mPر % ا��ؤ�} r�  ا� mPه` رؤ m�H#B�ه� ا���F `#ا� mPؤ��� ) �A$ ا'"�Yوا
  ).�F` رؤmP ا� r�  ���BY {�ر �` دار ا�"�ار

�;.-= V;$ل ا_
�ر $1- ا��XB : ا}P % Z?�( -Fr ���"�  mAAB, ل��$rا X�BP ���BY ا أن ا�'��C ��آ
.A}P Z'ن ,< ه+ا إ�� ا�"'ل  '>'ب ا�{/ح واLA�r أي أن ا� XB�P % ���BY إ% ,� �P'ن . >Hا�ً�

#E�� m��(LA�rا -� )fPا�{/ح و -� )f?� L��dا� >$  ��1P أو L��}ا� �?s  �,SP أن X?w.  
$-)$I :�3LEو �L):  
>�ء ا��m�H#B أ�A� �ً3�3د $�A أ��wب ا���F�Pت وا%$#"�دات ا��:���m ��3/م  �#3:�ام  •

 mو��< ه+_ ا��، m?F�F'?ا� mP�P�f#ا� m?A"B�1ه� ا��ا�)m?A"B�1ه� ا��ل ) ا�'d  q�'wY m3ر���ا�
�ود  ��')` �` ,J?s  -#��B?�ت، w, `��B, ط�gF >, Z�P�� X"Bل ا�'w#� ،mP�p أداة إ�� >,

  .إ�� ,{�ر ,� tAd�m��B ا�J?s?�ت
•  m�Jg�ر ا�'}Y �A$ ف�d#, XB� آ�د m?��bات ا+A� Zره'}Y `� >�ء ��آ)m�Ef�ا�+ي ) ا�

���BY ن وا��EFbا >?  - �g#��  ا�"'ل �A$ `�#1P .و��< ه mA}ع ا��d"F% ���P �C ا ا�#{'ر+
 X?dB#ا� �A$ `��P -Fن ور - ��ً/ $< أ�EFb` ) ا��1`( ?< ا� ��آ `��bد ا'<'A� `oHfا�

  .,m�SE ا�{��ت
•  Z��'C `� L�#P ��ود_ آ�( >$ X"Bإ�/ق ا� -?A$ )Y�#?� >??A"Bا� LJ"وا� >Ew��  Z��'C �,أ

�jC'#  Z ا�}'اب أن ا��C X"Bدر $�A إدراك )E< أو LJC ا�B�rل �'Cو m"Ad, رة'} 
X"Bا� �A$ ب�"Bوا�.  

•  `� �ً�Pا أ'��dY Z��رة ا�EFbن $�A ا��XB وا%k#?�ر و��1C `��bل ا�BA� Zره'}Y �آ�� أآ
�ود w, XB� >, Z�P� �XB ا� ) 1P'�Y?ً� وSY)�ً?�?A�Yآ?� )�mP ا�EFbن �#q�'w )�آm ا�EFbن �

 �,�1$ tAd, XB� إ�� tAd�ا� ���BY m? ' ر m�� tA:إذ ا� ،-��B�r t��k ن�EFbا أن ا'��C
)���BY � XBا�� �A$ دال ��F'��, ( m? ' و ��#��` ��ن إ�13ده� 3'ا_ ه' ;�ك �` ا��
)`A�$ ا$#"�دي أو.(  
�ود  �E� XB'ا_، أو>(  •w, ���BY -AB� نS  `('P ���BY � LA�rب ا'<'  m�H#B�ل ا�'Cو

 ،-  -,Hوأ� LA�rا XB� -?A$ tAd�ا� XBوا��)���BY ��1د  - ا�P ا�+ي % ) ا�+ي XBه' ا��
 �A$ )<أو ���BY ن ا�S  ا�"'ل `sJ1P `��#�� ود  -، و�w, _ا'E� XB� Xا_ وآ'E� XB� _�wP

 -E�F)-?A$ )fP % ( `Fz�"ا�  �?JB#�� و ،LA�rا XB�)-E�F �A$ آ#( ا�.(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  
f�+

�$ ا
 f3:X:  اyO$%:ة اآ�: V:ق اه= اgو ا $�E$B)  

  sabri.khalil@hotmail.com#"�ى ����  ��� ا�
'ذ ا���%�� 5'�-� ا�,�+*م .د

  
   X}�Fا Z. m�H#B�ا� >, _��E1Y( ه+_ ا���mC إ�� أ ` ا�Ew< ا�B;rي ا�+ي آ�ن �` أول $

1$�Z �?�'ن ��mC ه` اr;�$�ة،  ��� أآ�J ��ق أهX ا�m1E وا�f��m$، و,< أ$/,B  ��?� LJ}#�
��F�#3` وا�Hsا�`g1` وا�P'fا�.  

f3m��
� :ا?�P `#ت ا��Pا� Z��?P m"'م $�A ا�PH1#- ور�v ا�#Jg?- ، و��C'ا  ��bة �+ات ا�$�;rر ا'}Y
�'رة ا�#`g�ا� mPز�f�ا� ��?F�B, �A$ ن�EFbوا ���BY ا� >?  - �g#ه�ه� ا���  �?p >, ` �Bا� ����BP

�ادي sJل ا�'"P ،XPوSY) در $< أ��1ف�� -?Jg#ر ا�'�ا
�@�ادي، ( ),< ا��وا�v وا�s/ة"وأول �
  ).214ا
 :ق C-1 ا
 :ق، ص

) >?Aء >�ه���3 X  >P�J#B, ء��A$ ا'E?� Z�Fأ m�Jg�ا� m?,ا���ا >$ `F�#3��gل ا�'"Pو) 
)=7�
�$(9، ا
	.= واT:�B
�?sJ1` أن .... ا�#"��1B, cP_ إذا 3�� ا�?� وا) �J�rوP"'ل ا�Hsا�`  (.ا

 Z�$و Zw� >, )آ��ا� '�Bوه' ا� `A�rا�'�� ا ��ه��Z أن ه+_ ا���rظ 1B, �A$ tAdY??< أ)�P
� �B#EPر ��c?� �kz �1B ه'  ZEf أ�ً/... Cو.(  

ا�{��ت ا�#` ا.qJ اr;�$�ة � ���BY ���ت p?� ذاY- وه�+ا، و,< ه+_ :إ�I$ت ا
A $ت {-: ا
�ات
  .أ.J#'ه�  ���ت ا��F�B` وه` ا�"�رة واbرادة وا�E�� وا�J{� وا��/م

�+X
�Cل ا�B;rي أن ا��XB اF�EFb` ه' ,tA:� mA}w ا� ���BY وآE( ا�EFbن، ��1- $�ف : ا
 mآ�w� ZY�:وا� ��`، وP��L?�'Y > ه+ا  �}�ل )�آm ا�?�bا XB�A� ن�EFbرة ا�C mFر�", -FS  )Eا��

  .�ZY ,"�ر�w� mFآm ا�?�ا�:
C--%:B
آ�� ��C'ا أن ا���P % XB'ن )E< أو L?JC �` ذاr X  ،-Yن ا��gع أ,�  - : ا
C+7 وا
5�L ا

-1$ ��Fو.  
FT$V ة:-�X
و�Cل ا�B;rي أن ,��Y( ا��J?�ة ه' ,t3�� >,x، وه' �` ,m�?g ا� �XE:� : ���BY ا

  .�E�  mJC"- وأدAk- ا�m1fإن ;�ء $�� $1- وإن ;�ء أدAk- ا�m1f وإن ;�ء $
1�_ أن آX ,'>'د وا� ,'>'د �?{L أن �Pى: ا
:ؤ3,B� ا� mPاز رؤ'f  ي�B;rل ا�C ��آ.  
�` إ�� F'$?<: ا
NXم�bا ا��/م ا'�EC Z��P�m  +اY- ،و��1C m�}ا��/م � آ m�� ا'#J.وأ  : �Yآ/م ذا

م ���` ه' $�Jرة  $< )�وف وأ�'ات وه' $�Jرة $< ,�1B وا)� Zo�C  +ا���BY -Y أزً% ،وآ/
�`، ���"�zن إذًا ه' آ/م ا� A:, �?p'ق، أ,� Fأ,� و Xآ >��#P ا�+ي `E�1�1 ا�B�A� m" �d, m.د�(

  .ا��wوف ا��"mBd وا�r'ان وا�E<rم وا�r'ات ��:�C'Aت ,:#�$�ت
=.;E * _ل ا$;Vإ : أ �?"P Qن ذ�r ،XABY % ���BY ل ا��Bا أن أ�'��Cرادة ا�، �+ا  أ>�زوا  ��ض و

 mP�� Zه�?E�Y ا3#�1دًا إ�� `��Bب ا��{Pو �o�dا� )C�BP أن `$�; % `A"$) Zوه XB�P ��$ لSEP %
  ).�SEP'ن
�3LE:  



�_ ا < )Hم "F �Cا�+ات $< ا�{��ت و X}� دي إ��xP ا�+ات �?p ة  {��ت�$�;rل ا'C ...) إذا آ�ن
  �"� -B, لHP Z� _�?p ا� ;`ء �,QP�; -� ر�� X  _�اm� C1م،  ( ....)Xd أن �P'ن ا� ���BY و)

  .)135، ص2ا
 9V =A ا
	.= واOهاء وا
�7=، ج
آ�� أن ا�B;rي  �أ  �اm�SE, `� mw?w� mP أ��Bل ا��JBد  #"��P_ أن ا��XB اtAk mA}w, `F�EFb ا� 

ي إ��sء ا��E( أي إ�� ا�mP�Jf وآE( ا�EFbن ،و���f, -FS  )E�A� -�P�B#  -1د اC#�ان  ���xP XBد
 `1P'fل ا�'"P) -<و -  ���رة % أ.� �C ت�J.و,� إ `wوا� X"Bا� _� SP ��� m$�d#3%رة وا�أ,� �F` ا�"

�$(9، ا
	.= وا
�7=، ج( )��' آ�1` ا�"�رة أ�ً/T:�B
  . ).128، ص1ا
_ ,< ا�"�رة $�A إدراك آ�� أن C'ل اr;�$�ة  ��Ew< وا�"LJ ا�P >??$�g#��< إ��sء ا�X"B  إذ )�,'

)E< أو LJC ا�B�rل  {'رة ,m"Ad ��ً/ $< إ��FرهZ ا�'>'د ا��'�'$` �A:?� وا�P �g"'ل ا < 
 Z?"رة (ا��� ��Fأ ��آ mw?JCو m1E( ��E�F `� ل�B�rأن ا X?J3 -?إ� vC�1#ا� �wP % ا�+ي twوا�

`�Fو �,S  %اب و% $"�ب إ'. ��?A$ )Y�#P % >و�� mB��Fو.(  
أن C'ل اr;�$�ة  ��Ew< وا�"LJ ا�P >??$�g#��< إ��sء ا�X"B  إذ )�,'_ ,< ا�"�رة $�A إدراك  آ��

)E< أو LJC ا�B�rل  {'رة ,m"Ad ��ً/ $< إ��FرهZ ا�'>'د ا��'�'$` �A:?� وا�P �g"'ل ا < 
 Z?"ا�)��Fأ ��آ mw?JCو m1E( ��E�F `� ل�B�rأن ا X?J3 -?إ� vC�1#ا� �wP % ا�+ي twرة  وا���

`�Fو �,S  %اب و% $"�ب إ'. ��?A$ )Y�#P % >و�� mB��Fو )( ,;�G� ،C-X
$+
�، ��ارج ا-L
اC1 ا
  ).27، ص1، ج1331ا
	�$ر 

�Z أن أ��Bل ا� % F�  `('  XABY#��ء ا��w�XB� >$ m ا� ���BY وه' v"F وC{'ر % �'C أن ��آ
  .�,fPX'ز أن E1P(  إ�?-، ��tAd, ���BY -AB و ��#��` آ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 ,3�3:E$	.
 f3:X 
ل اg*ا  

  sabri.khalil@hotmail.com#"�ى ����  ��� ا�
'ذ ا���%�� 5'�-� ا�,�+*م .د

  
�ي ا�+ي آ�ن أP�Y��أ ' ,1{'ر ا� ��E3x, ،m$��fوا� m1Eا� Xق أه�� ��P- ه� أ)P�Y��ا� _��ول $

�mP ، وه` AY#"` ,� اr;�$�ة �`  vB ا�راء آ�� P�Y��ه` ا� mA"#E, mC�� SgFأ Z. )+ه�ي ا��B;أ
�Z �` أ�kىB, jA#:Y.  

f3m��
� :ا?�P `#ت ا��Pا� Z��  Qوذ� -?Jg#ا� vور� -PH1#��  ة �` ا�"'ل�$�;rا �, mCه+_ ا��� `"#AY
�A$ ت�C'A:�وا� ���BY ا� >?  - �g#ه�ه� ا���  �?p >, ` �Bا� ����BP `#رة ا�'�g�ا� ��?F�B,

XPوSY.  
5�L
آ�� �B��� q��Cل )1Eً� أو wJCً� ذاY?ً�، وأن ه�1ك  vB ا�B�rل ا�#` X"#EP ا�X"B : ا
C+7 وا

�� إ%  ���gع، و��< �` wJC أو ��1E( دراكb X?J3 % %ً�Bأن ه�1ك أ� ��آ ��wJC أو ��1E( دراك� 
C j?A�Y % ال'(rا Xعآ�gورود ا� XJ.  

t�#Y ,� ا�B;rي �` ا�"'ل  Sن ا��XB اF�EFb` ه' ,tAk mA}w ا� ���BY وآE( : أV;$ل ا
;�$د
XBا�� �A$ m?"?"( X  XB���  ان�#Cد ا�f, )Eا�� XBfY Z� ي�B;�� �ً�/k ��Fن إ% أ�EFbا.  

e:-�X
� �` ا��1ر و�' : �:�XE اA:P % ة�?Jا�� )�Y�, أن mP�P�Y��ى ا��P ل'"P m 'Y �?p >, ت�,
�ي P�Y��ا�) Z�وا�tw �` أ��wب ا�+F'ب ,< ا��vP'�Y >?1,x أ,�هZ إ�� ا� ���BY إن ;�ء $�� 1$

�ون �` ا��1ر أهX اPb��ن  ?< ا��>�ء A:P /� Z� 'Fر ذ�"  Z���ً/ ,1- وإ)F�Eً� ور)�m وإن ;�ء $+ 
  .وا�:'ف

R
$;E _ل ا$;VO =-.;�
�mP أن: اP�Y��ل ا��Cو  ��آ Z?�( -Fr m��wا� ��#", �A$ ن'�Y ���BY -��Bأ�
�� و% ,HAم ?A$ �Jf, �?p ه��}C -1�� m��wأراد ه+_ ا� `�?A�#1` وا�P'�#ا� -��( `� -E�F jو�
 _�?s� ن'�P م أنHA#EP ن ا�'>'بr LA�rا�{/ح وا XB� -?A$ )fP -Fل أ�"P /� �P�, ر�#:, -Fr

�ه� و,�1 أن )"ً� $A?- وا� SEP % ���BYل }C m��w� �o�dو.'اب ا� `��Bوأن $"�ب ا� XB�P ل��$
-#��( ��#"�  �  .jA:P و$?�_ rن ا� و$

  
�mP آ�F'ا أ�Cب $�A ا�Xw ا�{� L?w�m�SE دور ا�EwY `� X"B?< أو L?J"Y و   P�Y��أن ا� ¦(/F

��< �w�'P Z'ا ا�B�rل وذ�Z?E"#  Q ا�B�rل أي 1$�,� �A,�B#P Z'ا ,� ا�B�rل  {'رة ,')�ة و
�� إ% wJC أو ��1E( دراكb X?J3 % `#ل ا��B�rن اS  ا�"'ل >��P |?( ���mB?J ه+_ ا�B�rل  1'$?
  ��1E( رك�P أن X"BA� >��P `#ل ا��B�rن وأن ا���ن وا��,Hد ا�'?C >$ m"Ad�ل ا��B�rع ه` ا�g�� 

Z�?� m?JE1ن ا����ن وا��,H��  ودة�w�ل ا��B�rه` ا ��wJC أو.  



  
 ,��B	
  )ا
	2+	,(ا

  sabri.khalil@hotmail.com#"�ى ����  ��� ا�
'ذ ا���%�� 5'�-� ا�,�+*م .د

  
   �A$ ���BY ر ا�'}Y 'ه Z?Ef#وا� -Y�C'A:,و `��BY ا� >?  - �g#��  ه' ا�"'ل -?Jg#ا�

/3bا XJC ��� -?Jg#وا� ZE< ا���ق �'رة vB  ب إ���EY Z. mPد'�م 1$� ا���ق ا��m?w?E وا�?
 >?  - �g#ه�ه� ا��� �?�P `#ت ا��Pا� Z�� ا1#3�ت ه+_ ا���ق إ�� �Cو ،m?,/3bد ا/Jا� `� m��d#�ا�
 m?,وا���ا mB?gة ا�/p vB  ا���ق Zوأه XPوSY ه+ا ا���ه� دون �A$ ت�C'A:�وا� ���BY ا�

mP'gwوا�.  
,;-B
� ا�+ي �Cل أن ,JB'د_ ر>F >, X'ر $�A رأ�Y -3ج و�- ,< ,:{Nة ا?B3 >  ة�?s�ء ا�%xه >

اr$��ء ,� �X<�A و,< هx%ء  ?�ن  < 3��Bن ا�+ي ز$Z أن ,JB'د_ إ�EFن ,< F'ر $�A �'رة 
-�  .إ�EFن �` أ$��o- وأ�1�P -F آA- إ% و>

�  < آ�ام ا�F�#EfE` :ا
X:ا�-,�w, ��E3x, إ�� mCه+_ ا��� )E1Yو m?��bا�{��ت ا `#J{, >, 'وه
 �( -� ZE< -Fأ Z$د_ وز'JB, Z?EfY إ�� -$�JYد$� أ �Cو -?Jg#وا� Z?Ef#إ�� ا� `����dY -1ف �?#1
 �?ABا� mw�}ش ,< ا��BA� س��, -Fل أ�Cه� و'fى ا����mP وذآ� �` آ#�ب $+اب ا�"�J أ ,JB'د_ أ)Fو

�m وا�Ef�m? أم % و>'ز $�A ا%F#"�ل وا�#w'ل وا�Hوال آ�� أ.qJ رؤmP ا�fا� q,HA#33'اء ا ���BY 
 Z�FS  m?,ا���ا `F�#3��gا� jو� �Cو)>?Aء >�ه���3 X  >P�J#B, ء��A$ ا'E?�.(  

,3B7
� ��ه�ه� ا�#�g -  ?< ا� ���BY وا��:�C'Aت  :ا?�P `#ت ا��Pا� Z��  Z��E�Y أدى >P+ا� Zه
P -?Jg#ع �` ا�'C'إ�� ا� XPوSY ه+ا ا���ه� دون �A$ ت ا��1'ن�(/dف ا��gي �` آ'F��أن ("'ل ا�#

_�?pو Z?Ef#ا إ�� ا�'Jا  ���'اه� �+ه'�E�Y م'C mP'gwا� ( Xإ�� أه >?JE#1�ا� vB  Z�P ر�?Y Zوه
�Z ا��:#m�A و$�A و>- ا�:{'ص  �kS#, vBي ا�mA �1w إذ $�A ا��Zp ,< أن C��  m1Eا� >  �أ)�

�ً�  X د$� إ�� ,+ه( �kص �`Jg, >�P Z� XJ1(  `� ا'BCو �C mA �1wي ا��kS#, vB  إ% أن vP'�#ا�
�m و>'ز هx%ء رؤmP ا� ��BY` �` ا��F?� و,< هx%ء أ '  �g#�ت ا��Pه� ا���  +krا3#�1دًا إ�� ا -?Jg#ا�

 `AJ1w+ه( ا��ء ا���"� vB  -?� ل�C ا�+ي `ABP)ر�wJء ا��, -AEsP % �ً1?; mA �1wا� `ABP ' ن أ�; �"� (
pاHوا < ا� mA �1wا� vB  -?� ل�C وا�+ي `F')-?J1ور �?- ا��wP �, -?Jg#ا� )oا�p >, -�'C `� أن ( �Cو

1�Z ا < , c,�:ا��ا � وا� >?F�"ع �` ا��; �,�� ,< أo�m ا��+ه( ا�AJ1w` ه+ا ا�#?�ر 1$P�Bا3#��1 ا�
�� ا��+ه( �{�1'ا آ#F�; �ًJ'ا  .... رأqP ,< أ�ZA�Y >, �1 �w �` ا�r'ل  �� % LA}P(ا�f'زي 

cwا� ��#", �A$ ا ا�{��ت'A�w� ام'Bا� mJY�, ا إ��'�HF �C Z�#Pورأ ... -?Jg#ن ,< ا�'<�w#P Z.
-?Jg#ا� `� LP�� Z�  .(1))و�FSP'ن ,< إ���#- وP"'�'ن wF< أهX ا�m1E وآ/,

�3LE:  
  �1$  vP'�#��� -?Jg#ع �` ا�'C'إ�� ا� Z���ً� ���kً� أدى  � vP'�#ا ا�'��� mP'gwإن ا�  vB 

 Z�� -Fأ �A$ _'��� �Cو m� �g#�ت ا��Pت $< ا��/م �` ا�'�Eه' ا� jAEا�)X�( ( اه�ه�'� �A$ ت�Pا�
�Z (,� ا��/م $< ه+ا ا���P Z"'ل ا < ا�f'زي A�w  -?Jg#ن إ�� ا�'A?�Pو ZABن ا�'$�P ام'Cأ >, qJf$

�Z أ,�وه� آ�� >�ءت A3�'اFأ 'A� اه�ه�'� �A$ |Pد�(rه�1 (2)ا X�w���  >$ وآ/م >?B, Z�� >��P
Z�  .ه+ا ا���Z أ,� اb,�ار �?"'م $�A ا��E'ت $< ا�:'ض �` ا��/م أو ا��

  
  

                                                 
  .324أ ' زه�ة، ا���ق اm?,/3b، ص  (1)
  .128، ص1ا < ا�f'زي، �?� ا�:���، ج  (2)
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�$ اg�7$1., وا
  f#:V ا

   sabri.khalil@hotmail.com#"�ى ����  ��� ا�
'ذ ا���%�� 5'�-� ا�,�+*م.د
  

هX ا�m1E وا�f��E1Y m$( إ�� اb,�م أ)��  < )c3x, XJ1 ا��+ه( ا��"�` إ)�ى ��ق أ  
 mCه+_ ا��� �A$ tAوأ� Z?"وا < ا� m?�?Y > زي وا'fا < ا� Zه��� ,< ا�AB��ء أ;P�Bا� Z�Yو ،`AJ1wا�

 �ً�Pأ)|P�wب ا��w(و) أ�jAEا� Xا�'ه�ب ) أه �J$ >  ��w, ب إ��'E1�+ه( ا�'ه� ` ا��ا� �BPو
+���ا,#�ادًا �?� `A�Bآ` وا�'AEا� )F�fا� �A$ H?ا�#�آ �, mCا��� _.  
,-	-E C1ا:  

"3 �
آ�ن ,+ه( أ)��  < )XJ1 ه' ا��E'ت $< ا��/م �` ا��Pت واr)�دP| : ��ه�9V f ا
 mP�� -Yاء�C ا3#�1دًا إ�� X?dB#وا� -?Jg#ا� >$ -�PH1Y �, � �,rا vP'�Yا�'اردة �` ا�{��ت و

 .....)APوSY ZABP �,إ% ا�و - (.... ��?F�B, Z��Z ه+_ ا��Pت  �$#�Jر أن �� m?�?ث $< آ�w#P Z� -1و��
���BY 9  - ا�#:P.  

   |Pد�(rت وا�Pت $< ا��/م �` ه+_ ا�'�Eأي ا� vP'�#ا� )ه+�  +kوأ m?�?Y > ء ا�< Z.
��'ا ه+_ ا��Pت واr)�د�A$ |P ��ه�ه� P"'ل � jAEو��1- أ��ف أن ا� ،XJ1( > ا X{, m?�?Y > ا

.Z ,< ا��AB'م أن ا��ب ��� و��C Z?A$ -FS  -E�F jدر �X"P Z أن ��ه� ه+ا p?� ,�اد rن (.... 
�',- �` )"Q�+�� �1 ��� و�E�F j- أن z tAkدم  ?�P Z� -P'>( ذ�Q أن �, X{, -"( `� Qم ذ�'��,

  (1)....)��ه�_ p?� ,�اد
�� ا�EFbن إ�� ا�، ا < ?Y�m? ا���P -Fr �Jf` إ��  �1P`:أV;$ل ا
;�$دJ�Y�P `#ا� `��B�ا� mJEF

 m�H#B�ذه( ا� ��ن آ�EF�� tA:ا� m�� )E1P ر دون أن�?#k%وا XBا�� �A$ رة�و�EF�� qJ{Pن ا�"
�' ���Z و,< �XB ا��+ب (� ZAا�� XB� >,دل و�$ '��ل �Bا� XB� >, ا��1س أن ��� `� �"#E�ا� >,

 +�� /ً$�� �JBا� >�P Z� آ�ذب ��ن '�- و�A�X  - ا� ا���$H� Xم أن �P'ن ا� ا��#{j  ���+ب �
ZAوا��.(  

�;.-= VO;$ل ا_
�S ِ Zن أ��Bل ا� r XABY % ���BYن ه+ا  v��P ا < ?Y�jC', m?: ا�'C `� ة�$�;rا
���BY -��Bأ� >$ m��wا� `�F إ�� `��P . ت�?��� $< ا��1Fرات و',S���  �,وأ tA:ا� tAk ���BY ���

��wدة�'�w, m.  
�-L
  :اC1 ا
"3 �
�m ا�#` :ا �g#�ا� |P)�دrت وا�Pا� m�SE, `� vP'�#ا� `� m?�?Y > ه( ا+, Z?"ه( ا < ا�+P

� ��ه�ه� ا�#�g -  ?< ا� ���BY وا�EFbن?�P .  
5�L
� :ا
C+7 واC X"Bوأن ا� �ً?Yذا �ًwJC 1ً� أوE( ل�B��� نS  ا�"'ل `� mP�P�Y��ا� �, Z?"ا < ا� t�#P

P ب ;�$?�ن�"Bل ��< ا�}'اب وا��B�rه+_ ا LJC أو >E( رك�) /ً?J3 -?إ� vC�1#ا� �fP % ا�+ي twوا�
 �,r�  %اب و% $"�ب إ'. ��?A$ )Y�#P %و��رة و mB��F ��Fأ ��آ mw?JCو m1E( ��E�F `� ل�B�rأن ا

`�  ).وا�1
qJ ا��XB وا%k#?�ر ���EFن دون ا�"'ل  ���Jf وأ.) آ� < ?Y�m?(ا < ا�"?Z  آ�� ر�v: أV;$ل ا
;�$د

 -� tA:ا� mJEF) -#ا )�آ'AB<و Xw�وا� -�bا m�H1, Z�wا� -?A$ ي�fP /ًB�1, -F'ت آ��; mP�Jf���
$X?J3 �A ( �m�H1 ا�b- وا��Xw و>AB'ا )�آ#- ,m�H1 )�آ�ت ا�f;rر و�ABfP Z'_ ��$ً/ إ% 

                                                 
  .12ا < ?Y�m?، اbآX?A �` ا��#�g - وا�#SوXP، ص  (1)



�رة ا�EFbن $�A ا%k#?�ر آ�� ر�v ا�#{'ر ا�B;rي �E�A( %s��  -��}Y�) ا���fزC -o�sض وإ�'
XBوا��.  

2زي
  :اC1 ا
   m� �g#�ا� |Pد�(rت وا�Pا� Z��P#�ق ا < ا�f'زي $< ا < ا�"?Z وا < ?Y�m? �` أ�P -Fى �

�� ا�SY �?p >, ` �BوXP وه' ,+ه( ا < )Hم وا�Hsا�` ��BP `#رة ا�'�g�ا� mPز�f�ا� ��?F�B, �A$
�ي P�Y��وا�)Y ج إ���#wP %و >Ewا� �.rا �J�rل ا�C >, XPوS .... _ا�P ل�C >, XPوSY و% إ��

-#�BF).(ز�f�ا� �A$ X�( إذا أ,�< ��ن ��ف ��رف -#"?"( �A$ X�wP ��Fء إ`gوا�.(  
 


