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نداذب تاانش انصاَٙ يٍ انمشٌ انغادط ْعشٚ ًّاا  ْـ( فٙ انُصف    عاػ فخش انذٍٚ انشاص٘ )ذـ. ٔل ٘  ؼٛاس فماذ 

ا، ٙ  عائذًّ شدفب  ،دسط انفمّ عهٗ يزْة انشافعٙ كاٌ انفكش انشٛع ٔتشع فٙ عهى انكالو ٔأصٕل انفمّ ٔانرفغٛش. ٔعل

ٙ عصشِ انًخانفٍٛ ناّ فاٙ انًازْةانشاص٘ تًعا .دنرّ نًركهً 
1
اا ؼًهاّ  ،ٔكااٌ غا ف انشظام تانًغاائم انعمهٛ اح   ً ي

. ٔذزكش نّ كرة انراشاظى يلن فااخ عذٚاذج ربةب أغآشْا ذفغاٛشِ  ،عهٗ إٚالئٓا فائك انعُاٚح ٔيؽًٕد االْرًاو فٙ يا كب

«...نًسهًيٍ ٔانًشركيٍاعتقاداخ فرق ا»ٔكراب « انًحصٕل يٍ عهى أصٕل انفقّ»ٔكراب  ،انكثٛش
2

 

ُا يٍ أعًال انشاص٘ ذفغاٛشِ انكثٛاش ٔعُٕاَاّ   ً ، ٔعاادج ياا ٚلاذسض فاٙ تااب انرفغاٛش «يفاايي  انيياة»يا ٚٓ

ا إنااٗ لهثااح انًثاؼااس انكاليٛ ااح ٔانفهغاافٛ ح عهٛااّ ٙ  َلااشًّ .تااانشأ٘ نااًٍ اذ عاْاااخ انرفغااٛش انمشًَاا
3

اخرهااف  ٔلااذ 

شٕ ْؽذب شًّا  ٌ، فٙ ذمذٚش لًٛحانذاسعٌٕ، لذايٗ ٔيل ْزا انرفغٛش. فًٍ انًٕالف انطاعُح فّٛ َزكش لإل انغإٛ ٙ يرؽاذ 

ٙب انُاظش ”عٍ انشاص٘:  لذ يٟ ذفغٛشِ تألٕال انؽكًاء ٔانفالعفح ٔغثٓٓا، ٔخشض يٍ غٙء إنٗ غٙء، ؼرٗ  ٚمض

.“انععة يٍ عذو يطاتمح انًٕسد نٝٚح ]...[ ٔنزنك لال فّٛ تعض انعهًاء: فّٛ كم  غاٙء إال  انرفغاٛش
4
ٔفاٙ إ ااس  

ا يٍ يصم ْزا انصُف يٍ انرفاعٛش، ٔستًاا اسذااب يُاّ .انًٕلف َفغّ أتذٖ تعض انذاسعٍٛ انًعاصشٍٚ اؼرشاصًّ
5
 

ٌ  يصم ْزِ اٜساء ذعكظ لصٕس َلش أصؽاتٓا ٔذعث ش عٍ نٛك ًفالٓى انًعشفٛ ح.  ٔلٛش خاٍف أ

ٌ  يٍ انثاؼصٍٛ انًعاصاشٍٚ ياٍ اعراشف نهاشاص٘ تانفضام ٙ  ٔتايرالكاّ نؽاظ  ٔترًٛ ا ،ٔتانًماتم، فإ ضِ انعهًا

. رنك َمذ ٌ  يٍ كثاس انًفغ شٍٚ ـ ”٘  ياٍ كااٌ ٔاعاأل اٞفاك، ال ٚغاكد  -َٔمصذ فخاش اناذٍٚ اناشاص٘ تانخصإ أ

مبهِّثًّااا اٞيااش يااٍ يخرهااف  عااٍ انصااعٕتاخ انرااٙ ذعرشنااّ، فٛطشؼٓااا تكاام  أياَااح ٔٚؽااأل ذاازنٛهٓا يااا أيكُااّ رنااك، يل

                                                           
1
 .    ،  ثعح أٔنٗ، داس انًششق، تٛشٔخ، يُاظراخ فخر انذيٍ انرازي في تالد يا ٔراء انُٓراَلش فرػ هللا خهٛف،  

2
 نهرٕع أل فٙ دساعح ذشظًح انشاص٘ ٔانرعشٚف تًلن فاذّ ساظأل: 

ً ذ انعًاس٘،  -  ،  . أٔنٗ، انماْشج، )د. خ.(.اإلياو فخر انذيٍ انرازي: حيايّ ٔآثارِعهٙ يؽ

سف تًصاش، ،  ثعاح أٔناٗ، داس انًعاا«إنا  اناذكتٕر  اّ حسايٍ»، نًٍ كراب فخر انذيٍ انرازي: يًٓيذ نذراسح حيايّ ٔآثارِظٕسض لُٕاذٙ،  -

     :    ،   -   . 

 .    ،  ثعح أٔنٗ، ت ذاد، انرازي يفّسًرايؽغٍ عثذ انؽًٛذ،  -

3
 اَلش:  

CL. GILLIOT, La transmission des sciences religieuses, in: États, Sociétés et Cultures du monde musulman médiéval 

(X-XV siècle), Presses Universitaires de France, 2000, Tome 2, p. 342. 

ٌ  انذاسعٍٛ انًؽذشٍٛ  . فماذ ظًاأل انشظام فاٙ عًهاّ تاٍٛ تٛااٌ انخطااب  ،ٔلذ الؼع أسكٌٕ أ  ٙ ٙ  فاٙ انرفغاٛش انمشًَا ظعهٕا اناشاص٘ يًاصِّالًّ نرٛ ااس ذإفٛم

ٙ  ٔاالخرصاصاخ اٞنغُٛ ح ٔانعهًٛ ح انشائعح فٙ شمافح انمشٌ انغادط ْعشٚ ًّا. اَلش:   .Lectures du Coran, op. cit., p. 72انمشًَ

4
 .    : ، IV، ض: و. و.، اإليقاٌ 

5
غ نّ إرا عاسنّ انرفغٛش تانًأشٕس اناز٘ شثاد نُاا تاانُ   ”ٚمٕل صثؽٙ انصانػ:    ٕ ا ال يغ انرفغٛش تانشأ٘ ؼرٗ  يأل اعرٛفائّ ظًٛأل انششٔ  انرٙ ذععهّ يؽًٕدًّ

ٌ  انشأ٘ اظرٓاد ٔال يعال نالظرٓاد فٙ يٕسد ٞ  ٙ  .   ،  : و. و.، يثاحث في عهٕو انقرآٌ، “انُ    انمطع



 

  

          

 

ا اٞياش إناٗ هللا عُاذ انفشام ٔظّْٕ ٔيٕظ فًّا شمافرّ انًٕعٕعٛ ح ٔا نًّ  ٕ   العّ عهٗ ظم  انًعاسف فٙ عصشِ أٔ يف

.“فٙ إٚعاد يخشض يمُأل ٔيكرفًّٛا تانرغهٛى...
6

 

ْـ، إر أغااس إناٗ ْازا انرااسٚد عُاذ فشالاّ ياٍ ذفغاٛش     نمذ غشع انشاص٘ فٙ ذفغٛش انمشًٌ ؼٕانٙ عُح 

 . آل عًراٌعٕسج 
7

شًاَٙ عُٕاخ. فاخخش ذااسٚد أشثراّ اناشاص٘ فاٙ ذفغاٛشِ انكثٛاش كااٌ ٔاعرًش  فٙ عًهّ لشاتح  

ح عُح     األحقافتًُاعثح االَرٓاء يٍ ذفغٛشِ عٕسج  .ْـ.    فٙ ر٘ انؽع 
8
ٌ  انغٕس انراٙ ظااءخ   ٔانًالؼع أ

 -يٕنأل ٔاؼذ-تعذ ْزِ انغٕسج 
9
ض نى ذلصثد ذٕاسٚد ذفغٛشْا. ٔنغُا َذس٘ ْم عًم انشاص٘ ذفغٛشِ كايالًّ أو أَع 

؟ ْٔام َأخاز يالؼلاح اتاٍ خه كااٌ يأخاز انعاذ  ؼًُٛاا لاال    األحقاافانمغى اٞكثش يُّ يرٕل فًّا عُذ ذفغٛش عٕسج 

نااّ انرصااَٛف انًفٛااذج فااٙ فُإٌ عذٚااذج يُٓاا ذفغااٛش انمااشًٌ انكاشٚى ظًااأل فٛاّ كاام  لشٚااة ”ْٔإ ٚرااشظى نهاشاص٘: 

ا  .“نكُّّ نى يكًهّٔلشٚثح، ْٕٔ كثٛش ظذ ًّ
10
ا ٚلك ذ رنك أ   ً .ٌ  ْزا انرفغٛش ظاء عهٗ عالح انعًشٔي

11
 

ح انرٙ ٚمٕو عهٛٓا ذفغٛش انشاص٘، تاَد نُا يُٓعٛ ًّا انًشاؼم اٜذٛح ض  ،ٔإرا انرفرُا إنٗ انخط ح انعاي  ٔفك انراذس 

 :انرانٙ

  ًل ّٔ ااا ذشذٛثٓااا فااٙ انًصااؽف. شااى  ٚؽااذ د  :أ ٚاازكش انااشاص٘ أعااًاء انغاإس فااٙ يغاارٓم  ذفغااٛش انغاإسج ير ثعًّ

ٙ   ،اَرًاءْا ا إنٗ انطٕس انًك  ٌ  انشاص٘ خانف يا أظًأل عهّٛ انمذايٗ  ،إي  . ٔيا نفد َلشَا أ  ٙ ا إنٗ انطٕس انًذَ ٔإي 

ٌ  عإسج  ٛ ح ٔانًذَٛ ح. يٍ رنك أ اذفٙ نثطٓى نهغٕس انًك  ًّ اشٍٚ ٔعهًااء انماشًٌ عإسج     يح يعاذٔدج عُاذ انًفغ 

ٛ اح يذَٛ ح، تًُٛا اعرثشْاا اناشاص٘ يك 
12

ٚازكش اناشاص٘ عاذد ًٚااخ  ،هاح ياٍ يشاؼام انرفغاٛش. ٔفاٙ إ ااس ْازِ انًشؼ

                                                           
6
ا:   ،  : و. و. ،اإلسالو تيٍ انرسانح ٔانتاريخعثذ انًعٛذ انششفٙ،    . ٔاَلش أٚضًّ

M.ARKOUN, Lectures du Coran, op. cit., p. 60. 

7
 .   ،  : IX، ض: و.ش. ،يفسير انرازياَلش:  

8
 .   : ، XXVIII، ض: انًصذر َفسّاَلش:  

9
ٌ  انشاص٘ فغ ش عٕسج ا  ا إنٗ انرٕاسٚد انًصثرح فٙ أٔاخش ذفاعٛش انغٕس، ٚر ضػ أ  تصالشح أٚ او.    األحقافلثم عٕسج     انفت عرُادًّ

10
 (. ٔاَلش سأًّٚا ًخش فٙ ذفغٛش انشاص٘:   . )ذشظًح عذد:     : ، IV، ض: و. و.، ٔفياخ األعياٌ 

JACQUES JOMIER, Qui a commenté l’ensemble des sourates al   n ab t     s n    -    dans   le tafs   al- ab   de 

l’ mam  a    al-d n al-     ? in: International Journal of Middle East Studies, vol, 11, n° 4, July,     , pp. 467-     

11
ل انعثاذ عهاٗ هللا ٔناى ٚشظاأل إناٗ أؼاذ ياٍ انخهاك ؼصام رناك انًطهإب عهاٗ أؼغاٍ ... ٔإرا ”ْاـ:     عُح     يٕسفلال انشاص٘ عُذ ذفغٛشِ عٕسج    ٕ عا

ل عًش٘ إنٗ ْزا انٕلد انز٘ ته د فّٛ إنٗ انغاتأل ٔانخًغٍٛ  ٔ خ نٙ يٍ أ  .   ،  : XVIII.، ض: و.ش ،يفسير انرازي، “ٔظّ. فٓزِ انرعشتح لذ اعرًش 

12
ا   ،  : XXVIII، ض: و.ش. ،يفسير انرازي  ٌ  عٕسج . ٔاَلش أٚضًّ ٛ ح تًُٛا ْٙ عُذ لٛشِ عإسج يذَٛ اح.     انصفّ لٕل انشاص٘ تأ ، انًصاذر َفساّيك 

 .    : ، XXIXض: 



 

  

          

 

ا إنٗ انغٕسج ،انغٕسج  يٕسافعُذِ َضند تعاذ عإسج     انحجرفغٕسج  انُاصنح لثهٓا ؼغة ذاسٚد انُضٔل  يشٛشًّ

  ،
13
  . انقصصَضند تعذ عٕسج     اإلسراءٔعٕسج  

14
 

 اناشت  تاٍٛ ألغااو َا   انًصاؽف :ثاَيًا،
15
ل ٚخا   ٔ    اذ صاال انغإسج ٔٚلٓاش فاٙ يغارٍٕٚٛ: يغارٕٖ أ

ل ْاازِ انغاإسج تًااا لثهٓااا ”، عاااق انااشاص٘ شالشااح ٔظاإِ فااٙ    انعُكثاإختانغاإسج. فعُااذ ذفغااٛش عاإسج   ٔ ذعه ااك أ

،[“   انقصص]
16
.ٔيغرٕٖ شاٌ ٚٓى  اناشت  تاٍٛ اٜٚااخ 

17
ّٛ تاـُٔٚاذس   ً كٛفٛ اح »ض ْازا انًثؽاس عُاذِ فاٙ ياا ٚغا

.«انُلى
18
ا  ،ٔلانثًّا يا ٚلفررػ تّ ذفغٛش اٜٚح   ً ًّا ذعه ك اٜٚح   ٚلك ذ يُضنرّ اٞشٛشج عُذ انشاص٘ي ثُٛ      فٕٓ ٚمٕل يل

٘  ”تاٜٚح انرٙ لثهٓا:    انثقرجيٍ عٕسج  ا تٍٛ  فٙ اٜٚح اٞٔنٗ أَّ  ٚعٕص صاشف انصاذلح إناٗ أ  ً اعهى أَّ  ذعانٗ ن

ٌ  انز٘ ٚكٌٕ أغذ  انُاط اعرؽمالًّا تصشف انصذلح إنّٛ ٍب فٙ ْزِ اٜٚح أ “يٍ ْٕ؟ فمٛش كاٌ، تَّٛ
19
 

 اا فاٙ ذٕناٛػ يعااَٙ يفاشداخ انماـشًٌ ،انقضايا انهيٕيّح :ثانثا ا ن ٕٚ ًّاا   ٔذرًص م أعاعًّ اا ٚغارذعٙ غاشؼًّ  ً ي

ا ياا ٚؽٛاـم فاٙ غشٔؼاـّ  ،ٔتٛاٌ ذشاكٛة لٛاش يأنٕفاح ٔذاذت ش تعاض انًغائاـم انُؽٕٚ اح. ٔنازنك ٌ  اناشاص٘ كصٛاشًّ فاإ

ح عهٗ أتٙ عثٛذج )ذـ. اء )ذـ.ْـ( ٔ    انه ٕٚـ  د    انفش  ـاض ٔانًثاـش  .ْـ( ٔانضظ 
20
ٔاتاٍ انغاكٛد 

21
ْاـ(     )ذاـ. 

.دلئام اإلعجاازْاـ( فاٙ     ٔعثذ انمااْش انعشظااَٙ )ذاـ.
22
اذ اناشاص٘ يٕالفاّ انه ٕٚ اح تًُاارض ياٍ انشاعش   ٔٚلك 

ذ فٙ غشغ كهًاح  ٙ  انمذٚى. ٔنزنك َشاِ ٚزكش تٛرًّا ندهبثٛد هباف»انعشت .   ياريىٕسج ياٍ عا   انإاسدج فاٙ اٜٚاح « خب
23
 

.    ّيٍ عٕسج    ٔٚغٕق تٛرًّا نمطشب عُذ ذفغٛش اٜٚح 
24
  

 اش انقراءاخ :راتًعا : ُٚلش انشاص٘ فٙ يخرهف انمشاءاخ انًٕافمح نهًعاَٙ انمشًَٛ ح انًمصٕدج. ْٔزا يا ٚفغ 

اء ٔانًشار هٍٛ تعهاى انماشاءاخ ذعذ د ا٠ؼاالخ عهاٗ يشااْٛش ا ياٍ عإسج     فٓإ ٚغإق لاشاءج َاافأل نٝٚاح  نماش 

                                                           
13
 .    : ، XIX، ض: انًصذر َفسّ 

14
 .    : ، XX، ض: انًصذر َفسّ 

15
ٌ  أكصش نطائف انمشًٌ يٕدعح فٙ انرشذٛثاخ ٔانشٔات ”ٚمٕل انشاص٘:    .    : ، X، ض: انًصذر َفسّ، “إ

16
 .  -  ،    : XXV، ض: انًصذر َفسّ 

17
ٕا إنٗ صاعٕتح انخإف فٛاّ. ٔنازنك «. يعشفح انًُاعثاخ تٍٛ اٜٚاخ»يؽ ض عهًاء انمشًٌ ذغًٛح اصطالؼٛ ح نٓزا انًثؽس ْٙ   اشٍٚ ”َٔثٓ  لام  اعرُااء انًفغ 

ٍ أكصش يُّ ا٠ياو فخش انذٍٚ انشاص٘  ً  .   : ، I، ض: و. و.، انثرْاٌانضسكشٙ، “. تٓزا انُٕع نذل رّ. ٔي

18
 .   ،  : VII، ض: و.ش. ،يفسير انرازي 

19
 .   ،  : XVIٔض:     ،  :   . ٔاَلش ًَارض أخشٖ يٕافمح نٓزا انًثؽس فٙ ض:    : ، VII، ض: انًصذر َفسّ 

20
 .  : ، XXVIII، ض: انًصذر َفسّاَلش:  

21
 .    : ، XXVII، ض: انًصذر َفسّ 

22
 .    :، XXVII، ض: انًصذر َفسّ 

23
 .    : ، XXI، ض: انًصذر َفسّ 

24
 .   : ، XXII، ض: انًصذر َفسّ 



 

  

          

 

،  انثقرج
25
.يٍ انغٕسج َفغٓا    ٔٚأخز تمشاءج ؼًضج نٝٚح  

26
ٍ اناشاص٘ ذفغاٛشِ ًساء  ،ٔفضالًّ عاٍ رناك   ً نا

   ْٔزا يا َعذِ عُذ ذفغٛش انشاص٘ نٝٚاح  «.انًحتسة»ْـ( فٙ انمشاءاخ يأخٕرج يٍ كراتّ     التٍ ظُٙ  )ذـ.

.   انحذيذيٍ 
27
 .نمشاءاخ تًشَٔح ظاْشجٔعادج يا اذ غًد يٕالفّ يٍ ذعذ د ا 

 فانشاص٘ ٚرعش ف إنٗ ْزا انًثؽس يرٗ كاٌ نٝٚح عثة َضٔل يعشٔف.  خايًسا: أسثاب انُسٔل 

 ذهك انًشاؼم ْٙ انرٙ  سادًسا: يعُ  اآليح  ٌ ٔٚذسكّ انشاص٘ تعذ إَعاص انًشاؼم انغاتمح فٙ انرفغٛش. نكأ

ّٓ إنٗ ألٕو ان ،ذشغذ انًفغ ش إنٗ دالالخ اٜٚاخ ٌب ”... ًغانك فٙ  هثٓا. ٔنزنك ٚغرعًم انرعثٛشب انرانٙ: ٔذٕظ  فكاـا

... “انًعُٗب
28
ٌ  انًشاد يٍ ْزِ اٜٚح...”أٔ انصٛ ح انرانٛح:   ،“إ

29
ْفادب ْازا فُمإل: يعُباٗ ”ْإ كازنك لٕناّ:   شب إرا عب

...  ٌ .“اٜٚح عهٗ ْزا انرفغٛش أ
30
ٌ  اناشاص٘ عاادجًّ   ياا ٚفصاػ عاٍ  ٔعُذيا ذرعاذ د اٜساء فاٙ ذماذٚش يعُاٗ اٜٚاح، فاإ

ا يأل يمرضٗ اٜٚح ًًّ ح عهٗ صٕاب سأٚاّ.  ،يٕلفّ يُٓا ٔٚخراس يا ٚشاِ يُغع ٔٚؽركى فٙ رنك كهّ  إنٗ يا ٚمٛى انؽع 

ناّ إناٗ اٜٚاح  فٓازا ذفغاٛش ؼغاٍ يطااتك ناُلى اٜٚاح. : ”  انثقارجياٍ عإسج     ْٔزا يا ٚعهِٕ لٕنّ عُاذ ذعش 

نٗب ٔظِٕٔانز٘ ٚذل  ع ْٔ ٌ  ْزا انرفغٛش أب ...“.هٗ أ
31

 

ٔانإٍْ فاٙ  ح تاسصج، إر ٚشٛش إنٗ يٕا ٍ انخطاأأساء َمذٚ   - ْٕٔ ُٚم ش عٍ يعاَٙ اٜٚاخ - ٔكاَد نهشاص٘

٘  ذفغٛشِ نٝٚح  فال ”تانمٕل:     اإلسراءيٍ عٕسج    ذفاعٛش لٛشِ يٍ انعهًاء. يٍ رنك أَّ  سد  عهٗ انضيخشش

شَّ صاؼة انكش اف عهٗ لٕنّ  .“يأل ظٕٓس فغادِ...أدس٘ ندىب أبصب
32
ا  صااؼة   ٔذعذ دخ يُالشاخ انشاص٘ نهعص 

ٌ  انغاثة فاٙ ركاش : ”  انُسااءياٍ عإسج    يٍ رنك لٕل انشاص٘ عُذ ذفغٛشِ نٝٚاح «. أحكاو انقرآٌ» ٔاعهاى أ

ل فٙ ْزِ انًغأنح فٙ ذصاُٛفّ. ٔياا كااٌ رناك انرطٕٚام  ٕ ٌ  أتا تكش انشاص٘   إال  ذطإٚالًّ  ْزا االعرمصاء، ُْٓا، أ
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“فٙ انكهًاخ انًخرهطح ٔانٕظِٕ انفاعذج انشكٛكاح...
33

فًّا نًازْة انٕاؼاذ٘ انُٛغااتٕس٘ فاٙ  اعِّ . ٔكااٌ اناشاص٘ يلضب

.انرفغٛش
34
 

 ا يا ُٚغاق انشاص٘ فٙ انًشؼهح اٞخٛاشج ياٍ يشاؼام ذفغاٛش   ساتًعا: انًثاحث انكالييّح ٔاألصٕنيّح فكصٛشًّ

نااح ٚعااانط فٛٓااا فًَُّٕاا  ٕ ح ٔانًثاؼااس انًر صااهح ا غاارٗ  يااٍ انمضاااٚا انكاليٛ ااح ٔانفهغاافٛ  ً٘ انمااشًٌ إنااٗ اعاارطشاداخ يط

مبذب تؽصًّ     انُٕرفعُذ ذفغٛشِ نٝٚح انغادعح يٍ عٕسج  تأصٕل انفمّ  أ٘ أؼكااو  ا فاٙ اٞؼكااو انًرعه ماح تانهعااٌ عب

.لزف انضٔظاخ
35
.   اإلسراءيٍ عٕسج    تًُاعثح ذفغٛشِ نٝٚح « ؼمٛمح انشٔغ»ٔخاف كزنك فٙ  

36
ل ٔٚمإ 

فٓاازِ انًغااائم اٞصاإنٛ ح : ”  انُساااءيااٍ عاإسج    انااشاص٘ تعااذ ذُأنااّ انمضاااٚا اٞصاإنٛ ح انًرعه مااح تاٜٚااح 

ٍْٛ. ٔنعام  ا٠َغااٌ إرا اعارعًم انفكاش عُاذ االعرمصااء أيكُاّ اعارُثا   اعرُثطُاْا يٍ ْزِ اٜٚح فٙ ألم  ياٍ عااعر

“أكصش يغائم أصٕل انفمّ يٍ ْازِ اٜٚاح
37

انًحصإل فاي »٘ فاٙ ذفغاٛشِ ٚؽٛام عهاٗ كراتاّ . ٔنازنك ذاشٖ اناشاص

«أصإل انفقاّ
38
.ْٔإ فاٙ ذااسٚد انعمائاذ« انرياا  انًَٕقاح» ٔعهاٗ يلن فاّ 

39
ٌ  ؼضإس يصام ْازِ   ٔال ٚخفاٗ أ

ذُّ ٔظًّٓا يٍ ٔظِٕ ذًٛ ضِ ٔيفاسلرّ نغائش انرفاعٛش .انًثاؼس فٙ ذفغٛش انشاص٘ ٚلعب
40

 

ا تٓزِ ٌ  انشاص٘ كاٌ يهرضيًّ ٍ  فٙ انثال أ تم إَّ   ،انًشاؼم انغثأل فٙ ذفغٛشِ ًٚاخ انًصؽف ظًٛعٓا ٔال ٚزْث

ٚرٕل ف عُذ عذد يٍ انًشاؼم انًزكٕسج ؼغة يا ذغرذعّٛ اٜٚاح ياٍ يثاؼاس لاذ ذرعه اك تاانُلى ٔانه اح ٔانماشاءاخ 

ٌ  انشاص٘  ا فٙ انُلى، فإ يٍ يغاائم انرفغاٛش « انًغأنح اٞٔنٗ»ٚخص   عُذئز ٔلٛشْا. فإرا نى ذغرذعد اٜٚح َلشًّ

ف إناٗ انًآُط انعااو  ان اناة عهاٗ ذفغاٛش اناشاص٘، عاٍ يُضناح أعاثاب  نهمضاٚا انه ٕٚ ح. ٔنُا أٌ َغاأل، تعاذ انرعاش 

 انُضٔل فّٛ.
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ا ٔيؽرٕٖ. ٔ ٔثايُا: ًًّ ح ظذ ًّا ؼع  ً ج أعثاب انُضٔل فٙ ذفغٛش انشاص٘ يٓ نعم  يا ًٚٛ اض أخثااس نمذ تذخ نُا ياد 

ل   ٔ اش تُمام أعااَٛذْا كايهاح، إر أَ اّ لانثًّاا ياا ٚمرصاش عهاٗ ركاش اناشأ٘ اٞ أعثاب انُضٔل ُْٓا، له ح اؼرفااء انًفغِّ

ا يٍ ا٠عُاد. ْٔزا يا َعاذِ ياصالًّ  عُاذ  ،نهخثش. ٔٚلصثددل انشاص٘ أؼٛاًَّا سٔاٚاخ عذٚذج نغثة َضٔل اٜٚح عاسٚح ذًايًّ

ااش شااالز سٔاٚاااخ فااٙ عااثة َااضٔل    انُساااءيااٍ عاإسج    اٜٚااح  انرعااش ف إنااٗ عااثة َااضٔل ؼًُٛااا عاااق انًفغِّ

.اٜٚح
41
ٌ  انشاص٘ ال ٚخٕف فٙ يعُٗ اٜٚح لثم انُلش فٙ عثة َضٔنٓاا إٌ كااٌ ٔيصهًا أنًؽ  ُا إنٗ رنك عاتمًّا، فإ

ششٔع فٙ انرفغٛش ال لثم ان: ”  انثقرجيٍ عٕسج     عُذ ذفغٛشِ نٝٚح  ،نٓا عثة َضٔل. ٔنزنك َشاِ ٚمٕل يصالًّ 

.“تذ  يٍ ركش عثة انُضٔل
42
يٍ يغائم ذفغٛش اٜٚح نًثؽس عثة « انًسأنح األٔن »ٔعادج يا ٚخص   انشاص٘  

ا  ح إرا نى ذغرْذع اٜٚح َلشًّ فٕٓ ٚمإل فاٙ يغارٓم  ذفغاٛشِ نٝٚاح  فٙ لضاٚا انُلى ٔانه ح ٔانمشاءاخ انُضٔل، خاص 

.“نٗ: فٙ عثة َضٔل ْزِ اٜٚح لٕالٌ:...انًغأنح اٞٔ: ”  آل عًراٌيٍ عٕسج     
43
ٔٚمٕل عُذ ذفغاٛش اٜٚاح  

...: ”  انًائذجيٍ عٕسج       ٌ ٌ  عثة َضٔل ْزِ اٜٚح أ .“انًغأنح اٞٔنٗ: اذ فمٕا عهٗ أ
44

 

ٌ  إتاذاء انًٕلاف فاٙ عاثة  ٓاا أ  ً ش ركش عثة َضٔل اٜٚح فاٙ انشذثاح ٞعاثاب عذٚاذج أْ ٔنكٍ ٚؽذز أٌ ٚرأخ 

ا تًا ٕٚافك اٜٚح يٍ لاـشاءج أٔ أكصاش. ياٍ رناك اسذكااص عاثة َاضٔل اٜٚاح اٞٔناٗ ياٍ عإسج انُضٔل ٚكٌٕ يشذًُّٓ 

ح نٝٚح    انًعارج .عهٗ لشاءج يعُٛ 
45
اذ اناشاص٘ إشثااخ عاثة َاضٔل اٜٚاح فاٙ ًخاش يشاؼام انرفغاٛش يراٗ    ً ٔٚرع

نغشد « نًغأنح انشاتعحا»أعشب عٍ صْذِ فّٛ ٔعٍ عذو انرعٕٚم عهّٛ فٙ  هة دالنح اٜٚح. يٍ رنك أَّ  خص   

ح تغثة َضٔل اٜٚح  ٚعرثاش ”. شاى  عاذل عاٍ ذهاك انشٔاٚااخ إناٗ سأ٘   األَعاويٍ عٕسج     أستأل سٔاٚاخ خاص 

ااح فااٙ ظًٛااأل انًااليٍُٛ ٔانكااافشٍٚ. ْٔاازا ْاإ انؽااك   ، كاااٌ   ْاازِ اٜٚااح عاي  ٌ  انًعُااٗ إرا كاااٌ ؼاصااالًّ فااٙ انكاام  ٞ

ى... ،“انرخصٛ  يؽض انرؽك 
46
ػ نُا ْز  ا انًصال  شٚمح اناشاص٘ فاٙ انرعايام ياأل أخثااس أعاثاب انُاضٔل. ٕٔٚن 

اا يٕنإعٛ ًّا. شاى  ُٚلاش فٛٓاا  ْشنًّ ف انثًّا يا ٚبْعشدف نًخرهف اٞؼٕال انًرعه مح تغاثة َاضٔل اٜٚاح أٔ تعاضء يُٓاا عب

. ٔذرشد د ذهك انًٕالف تٍٛ انر اِ إنّٛ تؽصّل س يٕلفّ يُٓا فٙ نٕء يا أد  ا، ٔيٍ شى  ٚمش  ا فاؼصًّ شظٛػ ٔاالخرٛااس َلشًّ

ج، ٔانعًأل ٔانرٕفٛك تٍٛ اٞلٕال ؼًُّٛا ٔذعهٛك انؽكى ؼًُّٛا ًخش.  يش 
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