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: 

ِٕر تٌّفث٨ٚز ت٤ٌٚٝ تٌصٟ لثَ خٙث تٌّعٍّْٛ ٌصفع١س تٌمسآْ تٌىس٠ُ / تٌٕؿ تٌّمدض، ٚ٘ٛ وال٩َ   ت٤شٌالٟ، 

فالٟ شف١ٍالً ٘الرت تٌالٕؿ ٚؼالسـٗف تٌصفعال١س ٚتٌص ٠ٚالً،  ٚتٌرٞ ٘ٛ ـفصٗ تٌٛتؼدٗ، لثِٛت دتبّثً خالثٌصفس٠ك خال١ٓ ٔؽالثن١ٓ

ِٚغ تٌٛلس تظصفثلس تٌىصح ٚتٌؽسٚؾ ٚتٌصفثظ١س ٔفعٙث فٟ تٌصفس٠ك خ١ّٕٙث، ٌىٓ تٌفثـً ػٍٝ وعسذ ِث ُوصح ٘الٛ 

أْ تٌصفع١س فٟ تٌّؽًّ ٘ٛ تٌعؼٟ ٔفٛ "ـم١مر ٌٍٕؿ"، أٚ "ِستد أـٍٟ" ٠ؽثز إ١ٌالٗ ٠ٚمالثي ٘الرت ٘الٛ "ِالستد  "، 

دفط تٌٍغٛٞ، أٚ تٌصفع١س خث٤ظس، ٚأْ تٌص ٠ٚالً، ٘الٛ فالٟ أـالٍٗ ػ١ٍّالر ػم١ٍالر، ٨ شىصالسض وع١الستً ظٛتء ػٓ نس٠ك تٌ

تؾ تٌعالالثخم١ٓ، أٚ ـصالالٝ تٌفالالفثخر ِّالالٓ فعالالس تٌمالالسآْ،  خثٌدفالالط فالالٟ تٌّفالالثدز، أٚ تٌّؼالالثٟٔ ت٤ـالال١ٍر، أٚ ألالالٛتي تٌؽالالسأ

ذٌاله إٌالٝ ت٦ٌٙالثَ  ػ١ٍّر شٍّؿ ت٦ؼثزذ، ٚشمّٙث ٌٍع١ثق، فصؽٍالٟ رالسق تٌالٕؿ ٚشعالدس رالٛز ـىّصالٗ، أٚ شص  الٝ

ٍمٝ، ٠فً تٌؼًّ خفثٔؼٗ، ٠ٍٚمٟ خ١ٓ ٠د٠ٗ ػحء ؼسؾ ِمفالدٖف أٞ أْ  ُِ ُّٛـٝ، خ ثنس  تٌسخثٟٔ، فصفعس تٌٕؿ تٌ

"ػٍُ تٌصفع١س ػٍُ تٌسٚت٠ر، ٚػٍُ تٌص ٠ًٚ ػٍُ تٌدزت٠ر "
1
إ٨أ أُٔٙ ٚخثٌٕٙث٠ر، لد تظصمسٚت ػٍٝ أٔٗأ ِث ِٓ فسق ود١الس  

ٍُ تٌصفع١س "ػٍُ خ٩ لٛتػد"خ١ٓ تٌؼ١ٍّص١ٓ، ـصٝ ػد تخٓ ش١ّ١ر ػ
2

، ٚلثي ـؽر ت٦ظ٩َ تٌغصتٌٟ ٚإِثَ تٌفس١ِٓ أخٟ 

تٌؼثٌٟ تٌؽ٠ٕٟٛ ٚر١سّ٘ث ِٓ أبّر تٌٕظس خ ٔٗ ٨ ٠ُم غ خىفس ِٓ خسق ت٦ؼّثع فٟ تٌص ٠ًٚ.
3
  

ٚإْ ؼةٕث تٌدلر، فإْ ػٍّثء ت٦ٔعث١ٔثز تٌّؼثـس٠ٓ، ٚخثـر ػٍّثء تٌٍعث١ٔثز، ٚتٌف٩ظفر، لالد أؼّؼالٛت، ػٍالٝ 

ٗ ِث ِٓ ؼٟء فٟ تٌؼٍَٛ ت٦ٔعالث١ٔر ٠ُعالّٝ "ـم١مالر ٌٍالٕؿ"، "ٌمالد أؼّالغ تٌف٩ظالفر تٌّؼثـالسْٚ ػٍالٝ أْ تٌفم١مالر أٔ

ـثـً ش ٠ٍٟٚ ِفسد، خثلغ ٌؽٍّالر ِالٓ ت٤ؼالستن تٌّٛلالٛػ١ر ٚتٌرتش١الر، ٚتٌصالٟ شصعالّٝ خٙالث تٌفم١مالر ٠ٕٚؼالس ِالٓ 

خ٩ٌٙث تٌّؼٕٝ"
4

ٕالٗ ِالٓ "إػالثدذ إٔؽالثء ػمالً تٌىثشالح"، فّث ِٓ نس٠مر ٠ّىٓ ٌٍّفعس أْ ٠سشثد٘ث أٚ ٠دصدػٙث شّى
5
 - 

١ٌعدؿ ف١ٗ خ ّ ١ٕٔر ٠ٚؼسف ِالستدٖ ت٤ٚـالد، ٚػٍالٝ ذٌاله ٠فالدؿ تٌصفعال١س خثٌفؼالً،  -شؼثٌٝ   ػٓ ذٌه ػٍٛتً ود١ستً 

ػٍُ ٔمٍٟ ػٓ ِفثدز تٌٍغر، ٚأظدثج تٌٕصٚي، ٚػدد ت٠٢ثز ٚٔثظخ تٌمسآْ ِٕٚعالٛخٗ. أِالث تٌص ٠ٚالً، فٙالٛ تظالص دتَ 

 ٕٝ، ٚفُٙ تٌفىّر.٘رت تٌٕمً فٟ ـده تٌّؼ

                                                           
1
: 12، ٠ٚستؼالغ فالٟ ِعال ٌر تٌفالسق خال١ٓ تٌصفعال١س ٚتٌص ٠ٚالً ِالٓ ؾ 15، ؾ 7تٌ دؼالر:  ، ِفّد ـع١ٓ تٌر٘دٝ، تٌٕثؼس :ِىصدٗ ٚ٘دٗ، زلالُالتفسير والمفسرون -

15 
2
 –، ٔمال٩ُ ػالٓ تٌّعالٛدذ فالٟ أـالٛي تٌفمالٗ ٢ي ش١ّ١الر تٌع٩ظالر 1، ؾ68تٌؼدد  - 1418تٌص ٠ًٚ تٌفٛفی ٌٍٕؿ، ػدد ت٦ٌٗ تٌٕدٙثْ، تٌصستض تٌؼسخی، زخ١غ ت٢خس  -

 12، ٚ٘ٛ ٔفط زأٞ تٌر٘دٟ، ِسؼغ ظثخك، ؾ 175ؾ 
3
 ٔفط تٌّفدز، ٔم٩ً ػٓ ففً تٌّمثي ٦خٓ زؼد -

4
 ، ٔم٩ً ػٓ أِدسشٛ إ٠ىٛ 479، ػٍٟ تٌؽدؼثْ، دتز تٌىصثج تٌؽد٠د تٌّصفدذ، تٌ دؼر ت٤ٌٚٝ، الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل -

5
ٙالُ، د.ػالثدي ِفال فٝ دتز ز ٠الر ،تٌ دؼالر ت٤ٌٚالٝ، ٚلد وثْ ذٌه أظثض ت١ٌٙس١ِٕٛن١مث فٟ أٚي ػٙد٘ث وؼٍُ ٌصفع١س تٌالٕؿ تٌصالٛزتشٟ، ٠ُٕظالس فالٟ ذٌاله، فٙالُ تٌف -

 ِٚث خؼد٘ث  95ؾ 



 

  

 

٠ُؼسق تٌصفع١س ت٦ؼثزٞ فٟ وصح ػٍُ تٌصفع١س تٌى٩ظ١ى١ر، ػٍٝ أٔٗ شفع١س تٌفالٛف١ر ٌىصالثج  ، ٠ُٚمعالُ إٌالٝ 

ـٕف١ٓ، لعُ ٔظسٞ، ٚ٘ٛ "ٔظسذ تٌفٛفٟ تٌدثـعر فٟ تٌمسآْ ػّث ٠ٛتفك ٔظس٠أثشٗ"
6

، ِعً ٚـدذ تٌٛؼٛد ٚتٌفم١مر 

٘ٛ ِث ٠ٕصػ ػٓ تٔفصثؾ لٍح تٌعٍه ٚخفمً   ػ١ٍٗ خالثٌفُٙتٌّفّد٠ر، ٚلعُ ػٍّٟ، ٚ
7

، ٚػٍالٝ أْ ؼالً ٘الرٖ تٌىصالح 

ْٚ خالٛزٚد شفثظال١س إؼالثز٠ر ػالٓ تٌٕدالٟ ٚػالٓ تخالٓ ػدأالثض ِالٓ تٌفالفثخر  شصٕثلً زٚت٠ر "ٌىً آ٠ر خ ٓ ٚظٙالس" ٠ٚمالسأ

ُ ف١ –ٚتٌر٘دٟ خثٌ فٛؾ  –خثـر، إ٨ أُٔٙ  ٗ ظث٘س تٌٕؿ ٠ؽدد ػٍٝ أْ ٘رت ت٨ظصٕدثن ت٦ؼثزٞ ٠ؽح أْ ٠ُفىأ

ٚظث٘س تٌعٕر أ٨ًٚ، وٟ ٠مدً أٚ ٨ ٠ُمدً، ٠ٕٚمً ِس٠ٚثز ػٓ ػٍّثء ودثز ِٓ أً٘ تٌعٕأر
8

، خصىف١س ِٓ لثي خثٌدثنٓ. 

فثٌرٞ ٠ُّٕٙالث ٕ٘الث ٘الٛ تٌصفعال١س ت٦ؼالثزٞ، ٨ ٔص السق خثٌدفالط ٌٍٕالٛع تٌالرٞ ٠صؼٍالك خث٦ٌٙالثَ أٚ خثٌىؽال  تٌسٚـالٟ، إذ 

ؽؼً ِٓ "تٌىٍّالر" / تٌّدفالط تٌالد٨ٌٟ تٌعال١ّ١ثبٟ ٚ"تٌصؽسخالر" / تٌّدفالط تٌّمثَ ٨ ٠عّؿ، تٌصفع١س ت٦ؼثزٞ تٌرٞ ٠

تٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؼٟ ػّثدتً ٌٗ "ِٚٓ ٕ٘ث ٌّث ػثٌػ تٌفٛف١ر ٌغر تٌمالسآْ، أخسؼالٛت ٌٍٕالثض ِالٓ أٌفثظٙالث ِؼالثْ ٌالُ ٔ ٌفٙالث، 

 ٤ْ ٌغر تٌمالسآْ ػٕالدُ٘ ٨ شالدي ػٍالٝ تٌؽالٟء ذتشالٗ فماله، خالً شؽال١س إٌالٝ ؼالٟء آخالس ر١الس ؼٍالٟ ٌالرٞ ٔظالسذ ظال ف١ر

ظث٘س٠ر، ٠دزوٗ أزخثج تٌعٍٛن خ س٠ك ت٦ؼالثزذ، ٚ٘الرت فالٟ تٌٛتلالغ تٔؼىالثض ٌفىالسذ ٠ال ِٓ خٙالث تٌفالٛف١ر، ٚ٘الٟ أْ 

و٩َ   ر١س ِفدٚد، ـ١ط شصؼالرز ت٦ـثنالر خالٗ، فّالث ٨ ٠ٕصٙالٟ، ٨ ٠ؼدالس ػٕالٗ إ٨ خّالث ٨ ٠ٕصٙالٟ. ٚ٘الرت ٨ ٠ؼٕالٟ أْ 

ٚ ذتن، خً إٔأث ٔستُ٘ ٠صّعىْٛ خٙالث ٠ٚؽؼٍالْٛ ِٕٙالث تٌفٛف١ر ٠ صٍفْٛ ػٓ ر١سُ٘ فٟ تٌد٨ٌر تٌّسوص٠ر ٌٙرت تٌٍفظ أ

ِؼدستً ٌٍٛـٛي إٌٝ تٌّؼٕٝ تٌ فٟ، ٚإّٔث تٌ ٩ف ٠مغ خ١ُٕٙ ٚخ١ٓ ت٢خس٠ٓ فٟ تٌد٨٨ز تٌٙثِؽال١ر تٌصالٟ ٘الٟ ٔصالثغ 

تٌصؽثزج ٚتٌظسٚف".
9
  

ػالٓ ف١ٕمً زٚشخٙثْ تٌدمٍٟ "ؼ أثؾ فثزض" فالٟ ِمدِالر شفعال١سٖ، ٚ٘الٛ ِالٓ ػ١الْٛ تٌصفثظال١س ت٦ؼالثز٠ر، ِمٌٛالر 

ػٍٟ خٓ أخٟ نثٌح
10

، ظالث٘س، ٚخالثنٓ، ٚـالد، ِٚ ٍالغ، فثٌظالث٘س:  ْر ، ٠مٛي ف١ٙث: "ِالث ِالٓ آ٠الر إ٨ ٌٚٙالث أزخؼالر ِؼالث

تٌص٩ٚذ، ٚتٌدثنٓ: تٌفُٙ، ٚتٌفد: ٘ٛ تٌف٩ي ٚتٌفستَ ٚتٌّ ٍغ ٘ٛ ِستد   ِالٓ تٌؼدالد ف١ٙالث "
11
ففالٟ ٘الرٖ تٌسٚت٠الر،  

ثٖ خثٌّ ٍغف أٞ ٔم ر تٌصمثء ت٠٢الر ٠فسق خ١ٓ تٌفُٙ ٚ٘ٛ تٌدثنٓ، ٚخ١ٓ ؼٟء آخس ِصٛل  ػٍٝ تٌ ّأ فسد تٌّصٍمٟ، ِث ظ

                                                           
6
 ، خصفسف 252تٌر٘دٟ، ِسؼغ ظثخك،  -

7
 261تٌر٘دٟ، ِسؼغ ظثخك،  -

8
 ، ٔمً ػٓ إخٓ تٌف٩ؾ ٚظؼد تٌد٠ٓ تٌصفصثشتٟٔ وّعثي 273تٌر٘دٟ، ِسؼغ ظثخك،  -

9
، 2007د٠عالّدس  16تٌّدٌٛي تٌٍغٛٞ ِٕٙؽثً فٟ تٌصفع١س تٌفٛفٟ ت٦ؼثزٞ، ـع١ٓ ػٍٟ تٌؼىثغ، ِؽٍر تٌؼٍالَٛ ت٦ٔعالث١ٔر ٚتٌص د١م١الر، ؼثِؼالر تٌّسلالح، تٌؼالدد  -

  42: 41ؾ 
10
١الٗ خ ثـالر تٌصفعال١س، ِٕٚٙالث ِالث ٧ٌِٚثَ ػٍٟ ِىثٔر خثـر فٟ ِع ٌر تٌص ٠ًٚ، إذ ٚزد خ فٛـٗ تٌؼد٠د ِٓ ت٢ظثز ػٓ تٌٕدٟ ـٍٝ   ػ١ٍٗ ٚظالٍُ، ٠ فالٗ ف -

د٠ط "أٔث ِد٠ٕالر ٚزد ػٓ تٌ فثٚٞ فٟ ِؽىً ت٢ظثز ٚتٌفثوُ فٟ تٌّعصدزن ٚفٟ ظٕٓ تٌصسِرٞ ِٓ أٔٗ ٠مثشً ػٍٝ ش ٠ًٚ تٌمسآْ وّث لٛشً تٌٕدٟ ػٍٝ شٕص٠ٍٗ، ٚـ

 تٌؼٍُ ٚػٍٟ خثخٙث " ٚتٌرٞ ـففٗ أـّد خٓ تٌفد٠ك تٌغّثزٞ فٟ زظثٌر "ػٍٟ إِثَ تٌؼثزف١ٓ" 
11
  13، ـدز تٌد٠ٓ زٚشخٙثْ تٌدمٍٟ، شفم١ك أـّد فس٠د تٌّص٠دٞ، دتز تٌىصح تٌؼ١ٍّر، تٌّؽٍد ت٤ٚي، ؾ ئس البيان في حقائك القرآنعرا -



 

  

 

خفثٌر تٌمثزئ أٚ "تٌعثٌه" تٌ ثـر، ٚ٘رت تٌٕٛع ِٓ تٌفُٙ تٌرٞ ٠ؼصدالس شؽسخالر تٌفالسد و السف ٚتـالد ِصٍالك، ٨ فالسد 

ِٓ ؼّثػر ِصٍمال١ٓ ٠ؽالٍُّٙ ـىالُ ػالثَ. ٠ٕٚمالً خؼالد٘ث ِدثؼالسذ زٚت٠الر ػالٓ تٌؽس٠السٞ ٠مالٛي ف١ٙالث: "وال٩َ   ِصأفالً 

ٌؼدد ِصٛلغ ٌٍّص٠د ِٓ   فٟ وً آْ "خؼددٖ، ٚت
12

، ٠ ود خٙث ػٍٝ تٌّؼٕٝ تٌفسدٞ، تٌرٞ ٠ففٍٗ تٌعثٌه ِٓ خ٩ي 

ْر ؼد٠دذ فٟ والً ِسـٍالر ِالٓ ِستـالً  شؽسخصٗ تٌّدثؼسذ ِغ  ، أٚ خث٤ـسٜ ِغ تٌٕؿ تٌّمدض تٌرٞ ٠صؽٍٝ ٌٗ خّؼث

ٌٛؼ١رشؽسخر "تٌعٍٛن" إٌٝ  . فثٌصؽسخر تٌفٛف١ر خرٌه ٟ٘ شؽسخر ف١ِٕٛ١ٕٛ
13
خث٤ظثض، شؽسخر ٠ؼالٟ ف١ٙالث تٌفالسد  

/تٌعثٌه / تٌّٛ ي ِؼٕٝ تٌٕؿ ِٓ خ٩ي شؽسخصالٗ ِالغ تٌالٕؿ، ٨ ٠دفالط ػالٓ تٌالٕؿ فالٟ ذتشالٗ، أٚ ػالٓ ـالك ِ ٍالك 

ِ دا شفس وً ػ٩ِر ِٓ ػ٩ِثشٗ، ت٤ِس تٌرٞ ٠فصُ ػ١ٍالٗ أ٨أ ٠ٕىالس ظالث٘س تٌالٕؿ، وّالث ظالدك، ٨ٚ ٠ٕىالس أ٠الث ِالٓ 

١ٌٓ ألستٔالٗ، ٚػٍالٝ ذٌاله ٌال١ط ٕ٘الثن ظّالر تـصّالثي ٚتـالد ٌّمثزخالر ألالَٛ خٙالث خال١ٓ تٌص ٩٠ٚز ت٤خسٜ ٌٍعثٌى١ٓ /تٌّ ٚ

تٌص ٠ًٚ تٌفٛفٟ ت٦ؼثزٞ تٌالرٞ أـالفٗ خ ٔالٗ ف١ِٕٛ١ٌٕٛالٛؼٟ / لالثبُ ػٍالٝ تٌصؽسخالر، ٚخال١ٓ ِالٕٙػ تٌصفى١اله تٌّؼثـالس 

ٌؽٛ٘سٞ خ١ٓ ٌٍٕؿ، فسخّث ٠ٛـٟ شىثظس تٌّؼثٟٔ، أٚ شؼدد "تٌّ ثٌغ" تٌعثخك ت٦ؼثزذ إ١ٌٗ خرٌه، ٠صّعً ت٨خص٩ف ت

ْر ٨  تٌّٕٙؽ١ٓ "ػٓ تٌٕؿ خّث ٘ٛ )ِثو١ٕر ِؼٕٝ( فٟ تٌ س٠مر تٌصٟ ٠سٜ ف١ٙث تخٓ ػسخٟ تٌمسآْ ِعصٛدػثً ِٓ ِؼث

شٕفد أخدتً .... فثٌٕؿ ػٕد دز٠دت ٌال١ط ر١ٕالثً إٌالٝ ِالث ٨ ٔٙث٠الر، خالً ٘الٛ تٌفم١الس إٌالٝ ِالث ٨ ٔٙث٠الر"
14

ف فثٌفالٛف١ر ٠السْٚ 

ٌفسٔعٟ ؼثن دز٠دت تٌرٞ ٠ٕعح إ١ٌٗ تٌصفى١ه، ف١سٜ تٌالٕؿ وؼالثؼص، ٨ تٌمسآْ وـ"خفس خ٩ ظثـً"، أِث تٌف١ٍعٛف ت

٠ٍّه أْ ٠مدَ خٕفعٗ ؼ١ةثً إ٨ خّعثػدذ ِٓ ـٌٛالٗ، فٙالٛ "٠الدي خثٌىالثد" أٚ ٘الٛ "ِمص الغ خال٩ ٚنالٓ، تٌالدتي ر١الس تٌالدتي 

شمس٠دثً"
15
 وّث ٠مٛي ٘ٛ. 

ٚإؼثزٞ، ٚر١سٖ، ٘الٟ شمعال١ّثز  فدرٌه ٠دفؼٕث ٘رت تٌصف١ًٍ خ ْ شمع١ُ تٌص ٩٠ٚز تٌمسآ١ٔر إٌٝ، أظسٞ، ٌٚغٛٞ،

ِؽففر، أٚ ِمٍٍر ٌٍّؼٕٝ، شفىُ ػٍٝ وً ـٕ  خ ٔٗ ؼٟء ر١س ت٤ٚي، ٚوً ـٕ  ٠مٛي ػٓ ٔفعٗ أٔالٗ ٨ ٠ٕىالس 

ر١سٖ ٨ٚ ٠صمثد ِؼٗ، خً ٠صٛظغ أـ١ثٔثً فٟ خ١الثْ ؼالٟء ِصؼٍالك خّؽالثي ِالٓ تٌّؽالث٨ز ظالٛتء فمالٗ ت٤ـىالثَ، أٚ ػٍالُ 

ٙالٛ وّالث ظالدك تٌمالٛي، ش ٠ٚالً ف١ِٕٛ١ٌٕٛالٛؼٟ ٠صأ الر ِالٓ تٌصؽسخالر ٚتٌّؼٕالٝ تٌى٩َ أٚ ر١سٖ، أِث تٌصفعال١س ت٦ؼالثزٞ، ف

 تٌٍغٛٞ زتفد٠ٓ ٌص١ٌٛد تٌّؼٕٝ، تٌٕٛع تٌرٞ ٔدأػٟ أْ وصثج "فٟ ظ٩ي تٌمسآْ" ٥ٌظصثذ ظ١د ل ح ٠ٕصّٟ ٌٗ.

                                                           
12
 ٔفط تٌّفدز  -

13
تٌّال ٌٛف، ِالٓ ٨ ٠ّىٓ شؼس٠  تٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؼ١ث خثٌعالٌٙٛر تٌصالٟ ٠صفالٛز٘ث تٌالدؼك، ٚإ٨ ٌّالث تلال سشٕث تٌفثؼالر إٌالٝ إظالص دتَ ٘الرت تٌٍفالظ ر١الس تٌؼسخالٟ، ر١الس  -

زٖ تٌف١ٍعالٛف ت٤ٌّالثٟٔ تٌىد١الس َ.٘ث٠ؽالدز ٛأ ٌٍىٍّالر، ٚ٘الٛ  ت٤ظثض، فٟٙ ِٕٙػ ٚفٍعفر، شغ١سز ِغ شفالسن شثز٠ ٙالث، إ٨ أْ تتٌصؼس٠ال  تٌالرٞ ٔؼصّالدٖ ٕ٘الث ٘الٛ ِالث نال

صؽسخالر تٌّدثؼالسذ ِؼالٗ، فالٟ تٌّٕ مالر "تٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؼٟ، ٘ٛ ِث ٠ىْٛ ِؼ ٝ خؽىً ٚتلؿ ػٕد ت٦ٌصمثء خثٌظٛت٘س " أٞ ِث ٨ ٠ظٙس خرتشٗ" ِالث ٠ظٙالس ِالٓ خال٩ي تٌ

إشكاالية الققكل تٌٛظ ٝ خ١ٓ تٌرتز تٌٛتػ١ر ٚتٌّٛلٛع، ٠ُٕٚفؿ فٟ ِٛلٛع ػ٩لر تٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؼ١ث خثٌصؽسخر تٌد١ٕ٠ر خّستؼؼر وصثج تٌدوصٛز أـّالد تٌفالثدلٟ "

، ٚتٌالرٞ خفالؿ ف١الٗ ففال٩ً والث٩ًِ ٌؽالسؾ ٘الرت 2010ٌٚالٝ "، دتز تٌّالدتز ت٦ظال٩ِٟ، تٌ دؼالر ت٨والوجود في فار ابه عربي: بحث في فينومينولوجيكا الييكا 

 67تٌّٛلٛع، ِٕٚٗ إلصدثض ٘ث٠ؽدز ت٤خ١س ؾ 
14
  137، ؾ2011، أ٠ثْ أٌّٛٔد، شسؼّر ـعثَ ٔث٠ً، تٌّسوص تٌمِٟٛ ٌٍصسؼّر، التصوف والتفايك -

15
 ٔفط تٌّفدز. -



 

  

 

"إٔه شعص ١غ أْ شؼدأس أؼًّ تٌصؼد١الس ػالٓ أظالس تٌالٕؿ فالٟ ٔفعاله، ٨ٚ  ٠مٛي ت٤ظصثذ ٔؽ١ح ِففٛظ ػٓ ل ح:

شم  ػٓ ذٌه فصؽثٚشٖ إٌٝ خ١ثْ ِٛتلغ تٌؽّثي فٟ تٌٕؿ ٔفعٗ، ِٚث ٠ففً خٗ ِٓ ِٛظال١مٝ ٚشفال٠ٛس ٚـ١الثذ، ظالُ 

شعالالصٕ ك تٌّٛظالال١مٝ أٔغثِٙالالث ٚلالالسٚخٙث، ٚشعالالص دس تٌفالالٛزذ ػالالٓ أٌٛتٔٙالالث ٚظ٩ٌٙالالث، ٚشعالالص دٞ تٌف١الالثذ ـستزشٙالالث 

ٚـسوصٙث"
16
ٚتٌفم١مر إْ ِث ٠دفؼٕٟ ٌٙرٖ تٌّمثزخر ٘ٛ تٌؽٟء ٔفعٗ، إْ ِث شمدِٗ ٌٕث تٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؼ١ث ٘ٛ دزؼر ِث ، 

ِٓ ت٦ٔثزذ، أٚ تٌصٛل١ؿ ػٓ تٌّٛؼٛد فٟ ِسـٍر ظٙٛزذ ٚتشفثٌٗ خثٌصؽسخر، ٨ٚ شٍُفك أٞ شغ١١الس ػٍالٝ تٌّٛؼالٛد 

فٟ ت٢ْ ٔفعٗ، تٌظ٩ي، تٌّٕ مر تٌصٟ خ١ٓ فٟ ذتشٗ، إٔٙث ِٕ مر تٌظً، ٟٚ٘ ِٓ خد٠غ تخص١ثز ظ١د ل ح ٨ظُ وصثخٗ 

فىس ف١ٗ، خ١ٓ تٌرتز ٚخ١ٓ تٌّٛلالٛع، ٚ٘الٛ ِالث شمدِالٗ ٌٕالث شال ٩٠ٚز ل الح، خّٕصٙالٝ تٌعالستء أٚ وّالث  ُّ تٌصفى١س ٚخ١ٓ تٌ

٠مٛي ٘ٛ: "٨ٚ ٠سدٔث ٘رت إٌٝ شٍه تٌّدثـط تٌؼم١ّر ـٛي تٌٍفظ ٚتٌّؼٕٝ ٚلد تظصغسلس ِٕر أْ أظثز٘ث تٌؽثـظ .... 

أْ )ػدد تٌمث٘س( لد ٚـً ف١ٙث إٌٝ زأٞ ـثظُ ـ١ٓ تٔصٙٝ فٟ د٨بً ت٦ػؽثش إٌٝ أْ تٌٍفظ ٚـدٖ، ٨ ٚإٔأث ٌٕفعح 

٠صفٛز ػثلً أْ ٠دٚز ـٌٛٗ خفط ِٓ ـ١ط ٘ٛ ٌفظ، إّٔث ِٓ ـ١ط د٨ٌصٗ ٠دٚز تٌدفط ف١ٗ".
17
 

ت٤ٌفالالثظ إْ تٌعال١د ل الالح ٌالالُ ٠فالالثٚي، ٌٚالالُ ٠مصٕالغ أ٠مالالثً، خ ١ّ٘الالر ٌٍدفالالط فالالٟ ِؼالثٟٔ ِفالالسدتز تٌمالالسآْ فالالٟ ذتشٙالالث، 

ِٕم ؼر ػٓ شستو١دٙث، وّث فؼً خؼك تٌٍغ١٠ٛٓ ِغ تٌمالسآْ، إْ تٌٍفالظ ػٕالدٖ تٌّمالدض /تٌّؼدالس ػالٓ تٌّمالدض، ِؽالسد 

ػ٩ِر ػ١ٍٗ، ٨ شؼٕٟ ؼ١ةث فٟ ذتشٙث، إْ ٌُ شىٓ ٕ٘ثن ِعثـر ٌٕؽالثن شال ٠ٍٟٚ ٠عالفدٙث إٌالٝ ١ِالدتْ تٌصؽسخالر، ٠مالٛي: 

١السز تٌفالٛزذ شغ١أالس تٌّؼٕالٝ خّمالدتز٘ث ... ٚ٘الٟ تٌّؼالٛي "فٍٓ ٠دسش تٌّؼٕٝ تٌٛتـد إ٨ فٟ ـالٛزذ ٚتـالدذ، فالإذت شغ

ػ١ٍٙث فٟ تٌفٓ، إذ تٌصؼد١س فٟ تٌفٓ ٌٍصال ظ١س"
18

، تٌالرٞ ظالدك ت٦ؼالثزذ إ١ٌالٗ أْ تٌّؼٕالٝ تٌٍغالٛٞ /تٌعال١ّ١ثبٟ، ٚتٌّؼٕالٝ 

تٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؼٟ، ٠صمثفستْ فٟ ـالٕغ ِالث ٌٍصؽسخالر ِالغ تٌالٕؿ ِالٓ ل١ّالر، ِٚالث ٌٙالث ِالٓ ِؼٕالٝ، ّٚ٘الث ِمصسٔالثْ، إْ 

ٌؼٍّر تٌٛزل١ر تٌّمّٛٔر خسـ١د ِٓ تٌر٘ح، ل١ّصٙث ٟ٘ فالٟ ذتشٙالث ش١٘الدذ، ٌٚىٕالث ٔصؼثِالً خٙالث ـعالح ِالث "ت٤ٌفثظ ت

شسِص إ١ٌٗ، ِٓ تٌسـ١د تٌّىٕٛش ٚزتء٘ث، ٚتٌرٞ ٨ شعثٚٞ خدٚٔٗ ؼ١ةثً"
19

، ٟٚ٘ فٟ ٔفالط تٌٛلالس، شفالٕغ ِؼٕث٘الث 

، شؽسخالر تٌّصال ظس /تٌّال ٚي، ١ٌفالٕغ ِٓ خ٩ي ػ١ٍّر "تٌص ظ١س" تٌف١ٕالر، فٕٙالث تٌّؼٕالٝ تٌٍغالٛٞ / تٌالد٨ٌٟ ٠مال  خؽالٛتز

ػثٌّالالالٗ تٌ الالالثؾ ِالالالٓ ػ٩لصالالالٗ خالالالثٌٕؿ ف١ والالالد تٌّٕفالالالٝ تٌعالالال١ّ١ثبٟ ػ١ٍّالالالر "شٛن١الالالد تٌص ٠ٚالالالً"
20
دتخالالالً ٔ الالالثق  

تٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؼ١ث، وّث ش ود تٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؼ١ث ٔفعٙث فٟ أنثز تٌص ٠ًٚ. إْ ت٨ظصؼثزذ، ٚخثـر ػٕدِث شعسد تٌّمالدض، 

                                                           
16
 433، ؾ 616تٌؼدد  - 1324ؼّثدی تٌعثٔی  11ٔؽ١ح ِففٛظ، ِؽٍر تٌسظثٌر،  -

17
 240، ؾ 20ظ١د ل ح، تٌؽسٚق، تٌ دؼر  التصوير الفني في القرآن، -

18
 241، ؾ 20، ظ١د ل ح، تٌؽسٚق، تٌ دؼر التصوير الفني في القرآن -

19
 33، ؾ 78تٌؼدد  - 1359ؼّثدی ت٤ٌٚی  19ػٍی ٘ثِػ تٌٕمد: د٨ٌر ت٤ٌفثظ ػٍی تٌّؼثٔی، ظ١د ل ح، ِؽٍر تٌعمثفر،  -

20
 120، ؾ 9تٌؼدد  - 1426فی د٨٨ز تٌّؼٕی ػٕد خٛي ز٠کٛز، ِفّد ٘ثؼُ ػدد  ، تٌصعثِؿ، ؼصثء ظث٘س٠ثز تٌص ٠ًٚ لستءذ  -



 

  

 

خثٌٍغالالر ٠فىالاله د٨ٌصٙالالث، إّٔالالث شٕصظالالس ذتشالالثً شمالالغ ِٕٙالالث ِٛلؼالالثً خثـالالثً، ٚ٘الالرت  وّالالث فالالٟ تٌّؽالالثش تٌمسآٔالالٟ، ٨ شٕصظالالس ػثٌّالالثً 

خثٌمده ِث فؼً ل ح، فإْ أرٍح "تٌّفعس٠ٓ" ػٕدِث شفدظٛت ػٍٝ ظد١ً تٌّعالثي ػالٓ آ٠الر تٌٕالٛز، ٚ٘الٟ ِعالثي ؼٍالٟ 

ِد١ٓ، ٌّث ٌٙث ِٓ ِٛلغ فٟ ت٦ظ٩َ ٚـصٝ فٟ تٌد٠ٕثز ت٤خالسٜ
21

س، ، ػٍالٝ تظالصؼثز٠ر تٌالٕؿ تٌّمالدض، ٠ّالس تٌّفعال

خؽسؾ تٌٕٛز فٟ تٌٍغر، ظُ ػٕد تٌ د١ؼ١١ٓ، ظُ ػٕد تٌّصى١ٍّٓ، ظُ ػٕد تٌف٩ظفر
22

، إٌالٝ آخالسٖ ـصالٝ ٠السؼؿ ؼال١ةثً ِالٓ 

تٌّؼثٟٔ ـعح ِؼصمدٖ، أٚ ٔعمٗ، أِث ت٦ؼثز١٠ٓ
23
فإُٔٙ ٠صسؼّْٛ تٌٕٛز، ٠عسدْٚ ـىث٠ثشُٙ ِؼٗ، ٘ٛ فٟ ـ١ثشُٙ،  

تٌرٞ أؼسلس خٗ تٌظٍّثز فٟ تٌعّثٚتز ٚت٤زق. تٌٕٛز ٌٕٚفغ إٌٝ ل ح فٟ ذٌه ٠مٛي زـّٗ  : "إٔٗ ٔٛز   

تٌرٞ ٨ ٔالدزن وٕٙالٗ ٨ٚ ِالدتٖ. إّٔالث ٘الٟ ِفثٌٚالر ٌٛـالً تٌمٍالٛج خالٗ، ٚتٌص ٍالغ إٌالٝ ز ٠الثٖ: ه٠ٙالدٞ   ٌٕالٛزٖ ِالٓ 

٠ؽثء{.. ِّٓ ٠فصفْٛ لٍٛخُٙ ٌٍٕالٛز فصالستٖ. فٙالٛ ؼالثبغ فالٟ تٌعالّثٚتز ٚت٤زق، فالثبك فالٟ تٌعالّثٚتز ٚت٤زق، 

ٚت٤زق. ٨ ٠ٕم غ، ٨ٚ ٠فصدط، ٨ٚ ٠ دٛف فف١عّالث شٛؼالٗ إ١ٌالٗ تٌمٍالح زآٖ، ٚـ١عّالث ش ٍالغ إ١ٌالٗ دتبُ فٟ تٌعّثٚتز 

تٌفثبس ٘دتٖ، ٚـ١عّث تشفً خٗ ٚؼد  ".
24
  

إْ ِالالث ١ّ٠الالص ت٨ظالالصؼثزذ تٌمسآ١ٔالالر، أٚ "تٌصفالال٠ٛس تٌفٕالالٟ" فالالٟ تٌمالالسآْ وّالالث ٠فالالح أْ ٠عالال١ّٗ ل الالح، ِٚالالث ١ّ٠الالص 

ت٨ظصؼثزذ ػِّٛثً فٟ ػثٌُ تٌفٓ، ٘ٛ أٔٙث شّىٓ تٌىثشح ِٓ أْ ٠مٛي ِث ٨ ٠مثي، ِث ٨ ٠عؼٗ تٌى٩َ خثـر فٟ ـمالً 

٩ِالر ػٍالٝ ر١الثج، ٚد٨ٌالر ػٍالٝ ر١الح، ٨ ت٤ٔ ٌٛٛؼ١ث / ٚؼٛدٖ تٌرتشٟ، فٟ ـد٠عٗ ػٓ شؽسخصٗ تٌٛؼٛد٠الر، ٘الٟ ػ

٠عالالؼٗ تٌٍعالالثْ خثٌؽالالسؾ. "إْ تٌٍعالالثْ تٌؽالالؼسٞ إذت أخالالدع تظالالصؼثز٠ثً ِؼٕالالٝ تفصستلالال١ثُ ٚتظالالصد١ٌ٨ث ؼد٠الالدتً، أفٍالالُ ٠ىصؽالال  

ِٕثنك ٌٍصؽسخر ت٦ٔعث١ٔر ٨ ٠ّىٓ تٌٕفثذ إ١ٌٙث إ٨أ خثٌٍعثْ تٌّٛتشٞ تٌّصستوح ِغ ٌعثْ ت٨ظصددتي تٌصٛتـٍٟ )تٌالرٞ 

ِعالً( تٌالرٞ شمالغ ف١الٗ ت٨ظالصؼثزذ ػدمس٠صٙالث "، –ىٛٔالٗ تٌىالثبٓ(: تٌالـ )والثبٓ ٠مٛي ِث ٨ ٠
25
ٚ٘الٛ ِالث ٠عال١ّٗ ز٠ىالٛز  

خث٨ظصؼثزذ تٌف١ر، شىْٛ ف١ٗ ت٨ظصؼثزذ، تٔؼىثض ٌّث ٨ ٠ُفىٝ ػٓ أٔ ٌٛٛؼ١ث تٌفسد ٚشؽسخصٗ، ِٚث ٨ ٠عصٕفدٖ ـمً 

تً ود١ستً، إْ ندمٕثٖ ػٍٝ و٩َ   "ت٤شٌالٟ"، تٌى٩َ ٚتٌصؼد١س تٌؼثدٞ ِٓ تٌرتز تٌف١أر، ٘رت تٌّؼٕٝ تٌرٞ ٠ىصعح خؼد

فث٨ظصؼثزذ تٌمسآ١ٔر، ٨ شمٛي ػٓ ذتز   خمدز ِث شمٛي ػٓ شؽسخر تٌفالسد فالٟ ػ٩لصالٗ خالثب، ٚخى٩ِالٗ "تٌّمالدض"، 

١ٌسٜ ف١ٙث تٌعثبس / تٌّ ٚي ٔفعٗ لدً أْ ٠سٜ  ، وّث ل١ً فالٟ ت٤ظالس " ِالٓ ػالسف ٔفعالٗ ػالسف زخأالٗ"، ٘الرٖ ٘الٟ 

١س ت٦ؼثزٞ، ٕٚ٘ث ـٛزشٗ تٌف٠ٛ١ر تٌف١أثلٗ، ت٤ِس ٔفعٗ تٌرٞ لالثي ػٕالٗ ل الح: "فثٌصؽسخالر فالٟ تٌؼٍالُ ػظّر تٌصفع

                                                           
21
 ٠reason and inspiration in Islam , edited by toddمٛي ؼٛدٌصع١ٙس: "إْ آ٠ر تٌٕالٛز، أػظالُ ِالث ل١الً شؼد١الستً ػالٓ   خال ٞ ٌغالر ِالٓ تٌغالثز" فالٟ  -

lowson , The Institute of Ismaili Studies , PG 169 , by Soraya Mahdi Hajjaji-Jarrah . 
22
 ٠ٕظس ػٍٝ ظد١ً تٌّعثي تٌصفع١س تٌىد١س ٌٍستشٞ، أٚ زٚؾ تٌّؼثٟٔ ٣ٌٌٛظٟ -

23
 ٠ٕظس ػٍٝ ظد١ً تٌّعثي شفع١س تٌمؽ١سٞ، أٚ تٌدمٍٟ تٌعثخك ت٦ؼثزذ إ١ٌٗ -

24
  35، فٟ ش ٠ًٚ "  ٔٛز تٌعّثٚتز ٚت٤زق " ظٛزذ تٌٕٛز، ت٠٢ر الظالل -

25
 16، خٛي ز٠ىٛز، شسؼّر ِٕرز ػ١ثؼٟ، دتز تٌىصثج تٌؽد٠د، ؾ صراع التأويالت -



 

  

 

ٚظ١ٍر أودس ِٕٙث رث٠ر، ٚتٌصؽسخر فٟ تٌفٓ ٟ٘ ٔفعٙث ِثدشٗ ت٤ـ١ٍر" 
26
٠ٚمٛي: "تٌؼًّ ت٤دخٟ، ٚـدذ ِ ٌفالر ِالٓ  

تٌؽالؼٛزٞ، ٌٚىّٕٙالث خثٌم١الثض ت٤دخالٟ تٌؽؼٛز ٚتٌصؼد١س، ٟٚ٘ ٚـدذ ذتز ِسـٍص١ٓ ِصؼثلدص١ٓ فالٟ تٌٛؼالٛد خثٌم١الثض 

ِصفدشثْ فٟ ظسف تٌٛؼٛد!"
27

، ظُ ٠مٛي فٟ تٌظ٩ي فٟ ش ٠ًٚ "أٌُ شس إٌٝ زخه و١ال  ِالد تٌظالً ٌٚالٛ ؼالثء ٌؽؼٍالٗ 

ظثوٕث ظُ ؼؼٍٕث تٌؽّط ػ١ٍٗ د٩١ٌ"
28

: "إْ ِؽٙد تٌظالً تٌٛز٠ال  تٌٍ ١ال  ١ٌالٛـٟ إٌالٝ تٌالٕفط تٌّؽٙالٛدذ تٌّىالدٚدذ 

ٛ ت١ٌد ت٢ظ١ر تٌسـ١ّر شٕعُ ػٍٝ تٌسٚؾ ٚتٌدالدْ، ٚشّعالؿ ػٍالٝ تٌمالسؾ ٚت٤ٌالُ، خثٌستـر ٚتٌعىٓ ٚت٤ِثْ، ٚو ّٔث ٘

ٚشٙد٘د تٌمٍح تٌّصؼح تٌّىدٚد... أفٙرت تٌرٞ ٠س٠الدٖ   ظالدفثٔٗ، ٚ٘الٛ ٠ٛؼالٗ لٍالح ػدالدٖ إٌالٝ تٌظالً خؼالدِث ٔثٌالٗ ِالٓ 

س ٚتٌّىالالس تظالصٙصتء  ٚ٘الٛ ٠ّعالؿ ػٍالالٝ لٍدالٗ تٌّصؼالح فالالٟ ٘الرٖ تٌّؼسوالر تٌؽالثلر، ٚ٘الالٛ فالٟ ِىالر ٠ٛتؼالالٗ تٌىفالس ٚتٌىدال

ٚتٌؼٕثد، فٟ لٍر ِٓ تٌّ ١ِٕٓ ٚوعسذ ِٓ تٌّؽسو١ٓف ٌٚالُ ٠ال ذْ ٌالٗ خؼالد فالٟ ِمثخٍالر ت٨ػصالدتء خّعٍالٗ ٚفالٟ زد ت٤ذٜ 

ٚتٌصٙؽُ ٚت٨ظصٙصتء ! إْ ٘الرت تٌمالسآْ تٌالرٞ والثْ ٠صٕالصي ػٍالٝ لٍالح زظالٛي   ـ ـالٍٝ   ػ١ٍالٗ ٚظالٍُ ـ والثْ ٘الٛ 

١س تٌىفالس ٚتٌؽفالٛد ٚتٌؼفال١ثْ. ٚإْ تٌظالً ـ ٚخ ثـالر فالٟ تٌدٍعُ تٌّس٠ؿ، ٚتٌظً تٌظ١ًٍ، ٚتٌسٚؾ تٌّف١ٟ فٟ ٘ؽ

٘ؽ١الالس تٌفالالفستء تٌّفالالسق ٌٙالالٛ تٌّؽالالٙد تٌالالرٞ ٠صٕثظالالك ِالالغ زٚؾ تٌعالالٛزذ وٍٙالالث ِٚالالث ف١ٙالالث ِالالٓ أٔالالدتء ٚظالال٩ي". 
29
  

إٔٗ ٠ىصح ػٓ ِؼٕٝ أٔ ٌٛٛؼٟ ي "تٌظً " ٨ شدي ػ١ٍٗ ِؼثؼُ، ٨ٚ ٠ّىٓ أْ ٠ُفعس خٙرت تٌؽىً إ٨ إذت أُظمه ػٍٝ 

ٕد٠ٛالر تٌّى١الر، تٌصؽسخالر تٌصالٟ ػثؼالٙث ل الح ٔفعالٗ فالٟ تٌالدػٛذ إٌالٝ أفىالثزٖ، إْ تٌظالً ػٕالدٖ زتـالر، شؽسخر تٌالدػٛذ تٌ

ٚأِٓ، خؼد خٛف ِٚؼثٔثذ، وّث شددٜ ٌٗ خؽىً ٚؼالٛدٞ فالٟ ـ١ثشالٗ، ِٚالث زأٜ أْ ت٠٢الر شٕثلؽالٗ فالٟ شؽسخالر تٌالدػٛذ 

 تٌّفّد٠ر.

إْ تٌرٞ ٠ؽؼً ِٓ ِٛلٛع تٌصفع١س ٚتٌص ٠ًٚ ِٛلٛػثً إؼىث١ٌثً، ٘ٛ أْ تٌّفعأس خال٩ي ػ١ٍّالر تٌصفعال١س، ِٚالٓ 

خ٩ي إٔصثؼٗ ٌصفع١س، ٠ٕدزغ فٟ ِٕظِٛر زأض ِثي زِصٞ ٌٕعك ػمدٞ ِؼ١ٓ، ٠ؼٍٓ خرٌه لّٕثً ػالٓ ٚفالثذ ٌٍالٕؿ 

ُ٘ ٔعمُٙ تٌؼمدٞ وّؼدس أٚـد ِفصىالس ِٚ ٌفٗ، ٠ٚف١ه تٌٕؿ خع١ثغ شفع١سٖ تٌرٞ ٠ُؼ١د إٔصثغ أشدثع ٠ُ نسْٚ خدٚز

ٌٍفم١مر، شٍه تٌؼ١ٍّر تٌصٟ ٠مدَ ف١ٙث تٌّفعس شفع١سٖ وٕظثَ ٌٍفم١مر، ٚفٟ ٔفط تٌٛلس ودد٠ً ٌٍٕؿ ت٤ظثظٟ، شفٛي 

َ ٔفعالٗ والرتز ـالثٔؼر ٌٍفالك  دّٚٔث ِمثزخر أخسٜ شصفك ِغ ند١ؼر ٘رت تٌٕؿ تٌغٕٟ خالثٌّؼٕٝ إٌالٝ ِالث٨ ٔٙث٠الر، ٠ٚمالدأ

ؽؼً تٌعؼٟ ٔفٛ تٌفم١مر تٌد١ٕ٠ر ِؽسد ٚلٛد أ٠دٌٚٛؼٟ، ٠الر٘ح ٘دالثء فالٟ ـالستػثز تٌٕالثض تٌّ ٍك، ت٤ِس تٌرٞ ٠

ت١ِٛ١ٌر.

                                                           
26
 850، ؾ 6تٌؽصء  - 1365تٌعٕر ت٤ٌٚی، زخ١غ تٌعثٔی : تٌفٛز ٚ تٌّؼثٔی أٚ تٌفط ٚ تٌر٘ٓ فی تٌؽؼس تٌؼسخی، ظ١د ل ح، فی ظالل الوحی -

27
 25، ؾ 2003عثِٕر ، ظ١د ل ح، تٌؽسٚق، تٌ دؼر تٌالنقد األدبي أصوله ومناهجه -

28
 45ظٛزذ تٌفسلثْ، آ٠ر  -

29
 45، فٟ ش ٠ًٚ "تٌُ شس تٌٝ زخه و١  ِد تٌظً ٌٚٛ ؼثء ٌؽؼٍٗ ظثوٕث ظُ ؼؼٍٕث تٌؽّط ػ١ٍٗ د٩١ٌ" ظٛزذ تٌفسلثْ، آ٠ر الظالل -
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