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 انًهخص:

٣كظ٠ ٓٞمٞع ضلـغ٤ــش جُؼوـٞد ذأ٤ٔٛس ًرشٟ ك٢ هحٕٗٞ جُؼوذ. كٜٞ مشٝسز ضالصّ 

ٝؾٞدٙ. ٝضؼذ جُؼذجُس ٖٓ أْٛ جُٞعحتَ جُط٢ ٣غطٜذ١ ذٜح جُونحء ك٢ ضلـغ٤ــش ػرحسجش 

ٝعٞف ٗط٘حٍٝ ك٢ ٛزج جُركع دٝس جُؼذجُس ك٢ ضلـغ٤ــش جُؼوـٞد, ُِطؼشف ػ٠ِ  جُؼوذ.

٣غ٤ش ػ٤ِٜح جُوحم٢ قغد أقٌحّ ضؾش٣ؼ٘ح جُٔذ٢ٗ أقٌحٜٓح ٝقحالضٜح ٝجُنٞجذو جُط٢ 

ٝذؼل جُطؾش٣ؼحش جُٔذ٤ٗس جألخشٟ. ٛزج جُذٝس جُز١ هذ ال ٣ٌٕٞ ٝجمكح ٌُِػ٤ش ٖٓ 

 جُ٘حط, ُٔح ٣ك٤و كٌشز جُؼذجُس ٖٓ ؿٔٞك, ٝجألدٝجس جُلحػِس جُط٢ ضإد٣ٜح ك٢ جُؼوـٞد.

 .جُؼوذ٣س, ضلـغ٤ــش جُؼوذ : جُؼذجُس, جُؼذٍ,جُؼذجُسانكهًاخ انًفتاصيح
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Abstract: 

The issue of contract interpretation is very important in contract 

law. It is a necessity that goes with the contract. Justice is 

among the most important of these legal means that the judge 

uses to perform his task of interpretation. We will shed light in 

this research on the role of justice in interpreting civil contracts, 

to learn about its provisions and cases and the controls that the 

judge applies in accordance with the provisions of our civil law 

and some other comparative civil laws, this role which may not 

be clear to many people, because of the ambiguity of the idea of 

justice, And the active roles they play in civil contracts. 

key word:  Justice, contractual justice, Interpretation of the 

contract. 

 انًمذيح:

كظ٠ ٓٞمٞع ضلـغ٤ــش جُؼوـٞد ذأ٤ٔٛس ًرشٟ ك٢ هحٕٗٞ جُؼوذ؛ كٜٞ مشٝسز ٣

ضالصّ ٝؾٞدٙ. كٌػ٤شجً ٓح ٗؿذ ػوٞدجً ٣ؾٞذٜح جُِرظ ٝجإلذٜحّ ٝجُؾي, ٣ٝػحس ذؾأٜٗح 

جُٔطؼحهذ جُط٢ ٣إخز ذٜح ًأعحط ُِؼوذ ٝك٢ ضلـغ٤ــشٙ. كَٜ ضُؼطٔذ  ئسجدزجالخطالف قٍٞ 

 جإلسجدزذٜح ٖٓ خالٍ أدجز ٖٓ أدٝجش جُطؼر٤ش ػٖ جإلسجدز, أّ  جإلسجدز جُٔقشـ

 جُٔغـططشز ؟

ٖٓ ٛ٘ح ضأض٢ جأل٤ٔٛس جُؼ٤ِٔس ُطلـغ٤ــش جُؼوذ, كرذٝٗٚ ٣نَ جُؼوذ جُز١ ٣كطحؼ ج٠ُ 

ضلـغ٤ــش, ٣ػ٤ش قُٞٚ جُطٌٜ٘حش ٝجالؾطٜحدجش جُط٢ ضٌٕٞ ٓٞمغ جخطالف ٖٝٓ غْ خالف 
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٤ِٚ, ٝذ٤ٖ ٓح ؾشٟ جُطؼر٤ش ػ٘ٚ, ٝػ٘ذتز ضطُٞذ ذ٤ٖ جُٔطؼحهذ٣ٖ قٍٞ ٓح ضْ جالضلحم ػ

جُٔؾٌِس, ٣ٝطؼ٤ٖ ٝؾٞد جُكَ, ٝذحُطح٢ُ كإ ػ٤ِٔس جُطلـغ٤ــش ضغحْٛ ذقٞسز كحػِس ك٢ 

ئذوحء ق٤حز جُؼوذ, ٝقٔح٣طٚ ٖٓ ػذّ جعطوشجسٙ ك٢ جُٔؼحٓالش ذ٤ٖ جألكشجد, ٝجُكلحظ ػ٠ِ 

هة ُؾشٝه جٝ ذ٘ٞد جُؼوذ ػذّ جخطالٍ جُطـٞجصٕ جُؼوذ١ جُز١ هذ ٣وغ ٗط٤ؿس ُِلْٜ جُخح

ذ٤ٖ جُٔطؼحهذ٣ٖ, ٖٝٓ خالٍ ضلـغ٤ــش جُؼوذ, ٣ٌٖٔ جعطخالؿ جإلسجدز جُٔؾطشًس 

 ُِٔطؼحهذ٣ٖ ٝجُٞهٞف ػ٠ِ ٓؼ٠٘ جإلسجدز جُظحٛشز ٝجُرحه٘ـس ُٜٔح.

ُٜزج أػط٠ جُٔؾشع ك٢ ٓخطِق جألٗظٔس جُوحٗـ٤ٗٞـس ػ٘ح٣س خحفس ُٔٞمٞع  

ٝٝمغ ُٚ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُوٞجػذ جُوحٗـ٤ٗٞـس جُطلـغ٤ــش, الع٤ٔح ضلـغ٤ــش جُؼوـٞد, 

ٝجألعظ ٝ جألدٝجش ٝ جُٞعحتَ جُوحٗـ٤ٗٞـس جُط٢ ضغحػذ جُوحم٢ ػ٠ِ ٓٔحسعس عِططٚ 

 ك٢ ضطر٤ن ٝضلـغ٤ــش جُ٘ـقٞؿ جُوحٗـ٤ٗٞـس ٝذو٤س ٓقحدس جالُطضجّ.

ٝضؼذ جُؼذجُس ٖٓ ذ٤ٖ أْٛ ضِي جُٞعحتَ جُط٢ ٣غطٜذ١ ذٜح جُوحم٢ ػ٘ذ ٓٔحسعس 

٣س ك٢ جُطلـغ٤ــش؛ عٞجء ٖٓ ق٤ع ضلـغ٤ــش جُ٘ــ جُوح٢ٗٞٗ جُز١ ٣شجد عِططٚ جُطوذ٣ش

ضطر٤وٚ ػ٠ِ جُؼوذ ٝئصجُس جُـٔٞك ك٤ٚ, جٝ ك٢ ضلـغ٤ــش جُؼوذ ٖٓ جؾَ ضكذ٣ذ ٓذٟ 

 ضٞكش ٝضطحذن ئسجدجش جهشجكٚ, ٝذِٞؽ جإلسجدز جُٔؾطشًس ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘.

جُؼذجُس ك٤ٚ, ٝأل٤ٔٛس ٓٞمٞع جُطلـغ٤ــش, ُِٝذٝس جُْٜٔ جُز١ ضِؼرٚ هٞجػذ 

ع٘ٞصع دسجعط٘ح ك٤ٚ ػ٠ِ غالغس ٓرحقع, ٗر٤ٖ ك٢ جألٍٝ ٓلّٜٞ جُؼذجُس ٝجُطلـغ٤ــش ك٢ 

ٗطحم جُؼوـٞد, ٝٗكذد ك٢ جُػح٢ٗ ٓذٟ ئٌٓح٤ٗـس ضطر٤ـن هٞجػذ جُؼذجُس ك٢ ضلـغ٤ــش جُؼوذ, 

ٝٗخقـ جُٔركع جُػحُع ُر٤حٕ دٝس جُوحم٢ ك٢ ضٞظ٤ق جُؼذجُس ك٢ ضلـغ٤ــش قحالش 

 جُؼوذ.
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 يشكهح انثضج:

جُـٔٞك جُز١ ٣ؾٞخ ٓلّٜٞ جُؼذجُس, ٝػذّ ضش٤ًض جٗطرحٙ ًَ ٖٓ جُلوٚ ٝجُونحء 

جُٔطؼحهذ٣ٖ,  ئسجدزجُؼشجه٤٤ٖ ج٠ُ أ٤ٔٛطٜح ًٔقذس ْٜٓ ٣ٌٖٔ جُشؾٞع ئ٤ُٚ ك٢ ضلـغ٤ــش 

 ع.ٝٗذسز جُٔقحدس جُط٢ ضؼشمص ج٠ُ ٛزج جُٔٞمٞ

 أهًيح انثضج:

ػ٠ِ دٝس جُؼذجُس ك٢ ضلـغ٤ــش جُؼوـٞد جُٔذ٤ٗـس, ٝجُٞهٞف ػ٠ِ أقٌحٜٓح  جُطؼشف

ٝقحالضٜح ٝجُنٞجذو جُط٢ ٣غ٤ش ػ٤ِٜح جُوحم٢ قغد أقٌحّ ضؾش٣ؼ٘ح جُٔذ٢ٗ ٝػذد ٖٓ 

جُطؾش٣ؼحش جُٔذ٤ٗس جألخشٟ. ٛزج جُذٝس جُز١ هذ ال٣ٌٕٞ ٝجمكح ٌُِػ٤ش ٖٓ جُ٘حط, ُٔح 

ُلحػِس جُط٢ ضإد٣ٜح ك٢ ٓؿحٍ جُؼوـٞد ٣ك٤و كٌشز جُؼذجُس ٖٓ ؿٔٞك, ٝجألدٝجس ج

 جُٔذ٤ٗـس.

 أهذاف انثضج:

 تتزهً أهًيح انثضج تاآلتي:

ئق٤حء كٌشز جُؼذجُس ٝضلؼ٤َ دٝسٛح ك٢ جُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ ذقٞسز ػحٓس  -1

جُ٘ـظش٣س ج٠ُ  ٘حق٤ـسٝك٢ جُؼوـٞد جُٔذ٤ٗـس ذقٞسز خحفس, ذاخشجؾٜح ٖٓ جُ

 .جُالصٓس ُِٞفٍٞ ج٠ُ رُي, ٝضكذ٣ذ ج٤ُ٥حش ٝجُنٞجذو جُ٘حق٤ـس جُؼ٤ِٔـس

ضكذ٣ذ ج٤ُ٥حش ٝجألعظ ٝجُنٞجذو جُط٢ ٣غ٤ش ػ٤ِٜح جُوحم٢ ػ٘ذ ضلؼ٤َ  -2

دٝس جُؼذجُس ك٢ ضلـغ٤ــش ئسجدز جُٔطؼحهذ٣ٖ ُِٞفٍٞ ج٠ُ جالسجدز جُٔؾطشًس 

 ُِٔطؼحهذ٣ٖ.
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 يُهذ انثضج: 

ذ٤ٖ  جُٜٔ٘ؽ جألعحع٢ جُز١ ع٘ؼطٔذٙ ك٢ ٛزج جُركع ٛٞ جُٜٔ٘ؽ جُطك٢ِ٤ِ ٝجُٔوحسٕ

 .ذؼل جُو٤ٖٗٞ جُٔذ٤ٗس ٝضكذ٣ذج ) جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُلشٗغ٢ ٝجُٔقش١ ٝجُؼشجه٢(

I.انًثضج االول 

 يفهىو انعذانح وانتـفـسيــر في َطاق انعمـىد انًذَيـح    

إٔ ٗذخَ ك٢ ذ٤حٕ دٝس جُؼذجُس ك٢ ضلـغ٤ــش جُؼوـٞد, الذذ ُ٘ح ذذج٣ـس ٖٓ  هرَ

ضٞم٤ف ٓلٜـّٞ ًَ ٖٓ جُؼـذجُس ٝجُطلـغ٤ــش ك٢ ٗطحم جُؼوـٞد جُٔذ٤ٗـس, ٝٛزج ٓح 

 ع٘ط٘حُٝٚ ك٢ جُٔطِر٤ٖ ج٥ض٤٤ٖ.

Iأ. انًطهة األول. 

 يفهىو انعذانح في َطاق انعمـىد انًـذَيـح      

ػ٤ِح ُٜح ٓ٘ضُس عح٤ٓس, ٢ٛٝ ضإعظ ُِ٘ظحّ جُٔػح٢ُ جُز١  ضُٔػـَ جُؼذجُس ه٤ٔس

 ٣ٜذف جُؿ٤ٔغ جُٞفٍٞ ئ٤ُٚ. ٝضغٔٞ ػ٠ِ ذو٤س جألٗظٔس ٝجُوٞجػذ جُوحٗـ٤ٗٞـس جالخشٟ.

ٝجُؼذجُس ًٔح ػشكٜح جُرؼل ٢ٛ: ) ئقغحط أخاله٢ ٣غٌٖ ك٢ جُن٤ٔـش 

حء ض٘ظ٤ْ ٛزٙ جالؾطٔحػ٢ ٝظ٤لطٚ جُٔٞجتٔس ذ٤ٖ جُوحػذز جُوحٗـ٤ٗٞـس ٝػالهس ٓؼ٤٘س جذطـ

جُؼالهس (
(1)

, ٝأٜٗح )هٞجػذ ضقـذس ػٖ ٓػـَ أػ٠ِ ٣غطٜذف خ٤ش جإلٗغح٤ٗس ٝجُٔؿطٔغ 

ذٔح ٣ٔأل جُ٘لٞط ٖٓ ؽؼٞس ذحإلٗقـحف ٝٓح ٣ٞق٢ ذٚ ٖٓ قٍِٞ ٓ٘قلس(
(2)

. 

ُزج ك٢ٜ ًٔلّٜٞ ػحّ ضطؿغذ ك٢ فٞسز ئقغحط أخاله٢, ٤ِٔ٣ٚ جُن٤ٔش  

جُٔغط٤٘ش ٝضطٔثٖ ُٚ جُ٘لظ جُ٘و٤س, ٣ٌٝؾق ػ٘ٚ جُؼوَ جُٔؿشد, ٣ٌٖٔ جٕ ٣غطِٜٔح 

                                                           

 ٓطرٞػحش ؾحٓؼس ج٣ٌُٞص, )ج٣ٌُٞص: ػرذ جُك٢ قؿحص١, جُٔذخَ ُذسجعس جُؼِّٞ جُوحٗـ٤ٗٞـس, جُوغْ جألٍٝ,د. -(1)

 .219ؿ  (,1792

جُؼحضي ُق٘حػس  سؽشً)ذـذجد:  , جالعطحر ص٤ٛش جُرؾ٤ش, جُٔذخَ ُذسجعس جُوحٕٗٞ,جُرحه٢ جُرٌش١ د.ػرذ -(2)

 . 66, ؿ(2111جٌُطد,
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جُٔؾشع ػ٘ذ ع٘ٚ ُِ٘ـ جُطؾش٣ؼ٢, ٝجُوحم٢ ػ٘ذ ئفذجسٙ جُكٌْ, ٝجُٔطؼحهذ ػ٘ذ 

قوٚ ذال ئكشجه جٝ جُؼوذ, ٢ٛٝ ضٞق٢ ذكٍِٞ ٓ٘قلس ٝ ئػطحء ًَ ر١ قن  ئذشجٓٚ

 ُٓ  طضٕ.ضلش٣و, ػ٠ِ ٗكٞ 

جٓح ٓلّٜٞ جُؼذجُس ك٢ ٗطحم جُؼوـــٞد ك٢ٜ ػذجُس ضرحد٤ُس ضطر٤و٤س, ق٤ع ضشضرو 

جُؼذجُس ذحُؼوذ, ٝ ضطشجٝـ ذ٤ٖ ػذجُس ضٔػَ ه٤ٔس ٝكن٤ِس ػ٤ِح ضكٌْ عِٞى جألكشجد, 

ٝ جػطٔحدٛح , ٝػوذ٣س ضطرن ػ٠ِ ػالهحش ٝٓؼحٓالش جألكشجد ج٤ٓٞ٤ُس ٖٓ جُ٘حق٤س جُٔذ٤ٗس

٣كطحؼ ئ٠ُ ٓشٝٗس ك٢ ف٤حؿس جُوٞجػذ جُوحٗـ٤ٗٞـس ُطٞجًد جُٔغطؿذجش جُط٢ ضكذظ ك٢ 

 جُك٤حز ذغرد جُططٞسجش جالهطقحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س.

جُنشس ذحُـ٤ـش, جٝ  ئ٣وحعُْٝ ٣ؼذ ٛذف جُؼذجُس ٓوطقشج ػ٠ِ ٓؿشد جالٓط٘حع ػٖ 

ذؼذ ٖٓ رُي, ٝٛٞ ٝأ أػٔن٢ٛ ض٘ط١ٞ ػ٠ِ ؽ٢ء  ئٗٔحئػطحء ًَ ر١ قـن قوـٚ, ٝ 

ضكو٤ن جُطــٞجصٕ ذ٤ٖ جُٔقحُف جُٔطؼحسمس ٖٓ جؾَ قٔح٣س جُ٘ظحّ جُالصّ ُغ٤ٌ٘س 

جُٔؿطٔغ جإلٗغح٢ٗ ٝضطٞسٙ
(3)

قَ ػحدٍ ُِؼالهس جُوح٤ٗٞٗس ك٢ قحٍ جٗؼذجّ  ٝئ٣ؿحد, 

جُ٘ــ ك٢ جُٔقحدس جألخشٟ جٝ ػ٘ذ جإلقحُس ئ٤ُٜح, ُٜٝح أ٣نح دٝس ضلـغ٤ــش١ 

س ٝجالضلحه٤ـسٝض٢ِ٤ٌٔ ُِ٘قٞؿ جُوح٤ٗٞٗ
(4)

 . 

 

 

 

 

                                                           

جُٔطرؼس  )جُوحٛشز: د.٤ُْٝ ع٤ِٔحٕ هالدز, جُطؼر٤ش ػٖ جالسجدز ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُٔقش١, دسجعس ٓوحسٗس, -(3)

 ٓطرؼس جُؼح٢ٗ, )ذـذجد: جُطرؼس جأل٠ُٝ,, كِغلس جُوحٕٗٞ, قغٖ جُزٕٗٞ, د.422, ؿ(1755جُطؿحس٣س جُكذ٣ػس, 

 .164, ؿ (5791
ٓإعغس ؽرحخ جُؿحٓؼس,  )جُوحٛشز: جقٔذ ػرذ جُك٤ٔذ ؽ٣ٞؼ, هحٕٗٞ جُؼوذ ذ٤ٖ غرحش ج٤ُو٤ٖ ٝجػطرحسجش جُؼذجُس, -(4)

 .29-26, ؿ (2113



 

 

                                                                                                                                                                                                      
2020- الثانيالعدد  -جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية اجمللد العاشر  

409 
P- ISSN:2075-2024 E-ISSN: 2706-5804 

.Iب. انًطهة انخاَي 

 يفهىو انتفـسيــر في َطاق انعمــىد انًذَيـح

ذ٘ظشز جُلوٜحء ٝآسجتْٜ قٍٞ ٗطحم جسضرو ضكذ٣ذ ٓلّٜٞ ضلـغـ٤ــش جُؼوــذ 

ضٞصػص ج٥سجء قُٞٚ ػ٠ِ جضؿح٤ٖٛ: جضؿحٙ ٣ن٤ن ٖٓ ٓلٜٞٓٚ ٝٛذكٚ,  ق٤ع جُطلـغ٤ــش.

 ٝآخش ٣ٞعغ ك٤ٜٔح.

كطلـغ٤ــش جُؼوذ ذ٘طحهٚ جُن٤ن ٣شجد ذٚ ضٞم٤ف ٓح ؿٔل ٖٓ جُؼوذ ُِٞفٍٞ ج٠ُ 

ٓذٟ ضطحذن جالسجدز جُٔغـططشز ٓغ جإلسجدز جُظحٛشز ك٢ أُلحظ جُؼوذ, ٝجُطلـغ٤ــش ك٢ ٛزج 

جُٔؼ٠٘ ال ٣وغ ئال ك٢ قحُس ؿٔٞك أُلحظ جُؼوذ إلصجُطٚ, كال ؽإٔ ُٚ ذطٌِٔس جُ٘وـ 

 طِضٓحضٚ. جُٞجسد ك٢ جُؼوذ جٝ ذامحكس ٓغ

جٓح ضلـغ٤ــش جُؼوذ ذ٘طحهٚ جُٞجعغ ك٤ؾَٔ, ذحإلمحكس ج٠ُ ضٞم٤ف جُـٔٞك ٝسكغ 

جُِرظ جُز١ ٝسد ك٢ جُؼوذ, ضٌِٔس جُ٘وـ ٝئصجُس جُطؼحسك جُٞجسد ك٤ٚ ٝئمحكس 

ٝٛٞ ٓح جعٔحٙ جُرؼل ذحُطلـغ٤ــش جُط٢ِ٤ٌٔ -ٓغطِضٓحضٚ 
(5)

ٝرُي ذحُشؾٞع ج٠ُ ذؼل  -

ٗقٞؿ جُوحٕٗٞ ٝجُؼشف جُؿحس١ ك٢ جُٔؼحٓالش ٝ  جُٞعحتَ جُوحٗـ٤ٗٞـس ٖٓ ذ٤ٜ٘ح

هٞجػذ جُؼذجُس, ٖٓ أؾَ جُٞهٞف ػ٠ِ جإلسجدز جُٔؾطشًس ُِطشك٤ٖ ٝضكذ٣ذ ٗطحم جُؼوذ, 

٣ٝشٟ أٗقحس ٛزج جُشأ١ جٕ جإلهحس جُٔ٘حعد ُ٘ظش٣س جُطلـغ٤ــش ال ٣٘كقش ٗطحهٜح ك٢ 

٘قٜش ًالٛٔح ك٢ ذٞضوس جُطلـغ٤ــش ذٔؼ٘حٙ جُن٤ن, ذَ ضؾَٔ أ٣نح جُطلـغ٤ــش جُط٢ِ٤ٌٔ ٤ُ

ٝجقذز, ٝرُي ٖٓ جؾَ ذِٞؽ جإلسجدز جُٔؾطشًس ُِطشك٤ٖ
(6)

 . 

ٝٗكٖ ذذٝسٗح ٗإ٣ذ جُشأ١ جُز١ هقـــش ٓؼ٠٘ جُطلـغ٤ــش ػ٠ِ ضٞم٤ف جُِرظ 

ٝجُـٔٞك جُز١ ؽحخ جُ٘ــ جُوح٢ٗٞٗ ُِٞفٍٞ ج٠ُ جُوقذ جُكو٤و٢ ُِٔؾشع, جٝ جُز١ 

ؾطشًس ُِٔطؼحهذ٣ٖ, ألٗ٘ح ٗشٟ جٕ ٛزج ؽحخ جُؼوذ ُِٞفٍٞ ج٠ُ جإلسجدز جُكو٤و٤س جُٔ
                                                           

جر جٕ ٌُلَ ٜٓ٘ٔلح ٗظلحّ هلح٢ٗٞٗ خلحؿ  ض٤ٌِٔٚ,ٝٗكٖ ٗإ٣ذ جالضؿحٙ جُز١ ٣لشم ذ٤ٖ ضلـغ٤ــش جُؼوذ ٝذ٤ٖ ئًٔحُٚ جٝ  -(5)

 ٕ ًحٕ ٛ٘حُي ػالهس ضٌحَٓ ذ٤ٜ٘ٔح.ئ ٝ ذٚ,
 .23(, ؿ2002يُشأج انًعارف,)االسكُذريح:  عثذ انضكى فىدج, تفـسيــر انعمذ,د.ٛزج جُشأ١,  أٗقحسٖٓ  -(6)
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جُٔؼ٠٘ أًػش جٗغؿحٓح ٓغ ٓذُُٞٚ جُِـ١ٞ, ًٔح جٕ جُطٞعغ ك٢ ٗطحم ضلـغ٤ــش جُؼوذ 

٤ُؾَٔ ٓػال ضكذ٣ذ ٗطحهٚ جٝ ضٌِٔطٚ جٝ ضؼذ٣ِٚ, ٣خشؾ٘ح ٖٓ ٗطحم جُطلـغ٤ــش ج٠ُ ٗطحم 

ضِي جألٗظٔس جُط٢ ٣ؿد جٕ ضرو٠ ٓط٤ٔضز ػٖ ذؼنٜح
(9)

جُخـحؿ  , ق٤ع ٌَُ ٜٓ٘ح ٗظحٓٚ

 .  ذٚ ٝقحالضٚ

 .II انًثضج انخاَي 

 يذي إيكاَيح تطثيـك لىاعذ انعذانح في تفـسيــر انعمـىد

جخطِلص آسجء جُلوٜحء ٝجضؿحٛحش جُونحء ذؾإٔ عِطس جُوحم٢ ك٢ جُشؾٞع ئ٠ُ 

جُؼذجُس ك٢ ضلـغ٤ــش جُؼوـٞد, ذ٤ٖ جضؿح٤ٖٛ ٓؼحسك ٝجضؿحٙ ٓإ٣ذ, ع٘ركػٜٔح ك٢ ٓطِر٤ٖ 

 ٓططح٤٤ُٖ:

II. .انًطهة االولأ 

 االتزاِ انًعارض نررىع انماضي انً انعذانح في تفـسيــر انعمـىد

٣و٤ذ أفكحخ ٛزج جالضؿحٙ ٖٓ عِطس جُوحم٢ ك٢  ضلـغ٤ــش جُؼوـٞد ذحالعط٘حد ئ٠ُ  

) جُؼوذ ؽش٣ؼس جُٔطؼحهذ٣ٖ( , جُز١ ًشعطٚ  ٓرذأهٞجػذ جُؼذجُس, ٝال ٣غٔكٕٞ ذح٤َُ٘ ٖٓ 

(1134جُٔحدز )
(6)

هرَ جُطؼذ٣َ -ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُلشٗغ٢ 
(7)

. 

ٝهذ ضضػْ ٛزج جالضؿحٙ أٗقحس جُٔذسعس جُطو٤ِذ٣س جٝ ٓح ُػشف ذٔذسعس جالُطضجّ 

ذكشك٤س جُ٘ــ, جُط٢ عحدش جُلوٚ جُلشٗغ٢ هٞجٍ جُوشٕ جُطحعغ ػؾش,ٝجُط٢ هذعص 

                                                           
ذلال عل٘س  ,جإلسؽلحدٓطرؼلس  )علٞس٣ح: ,ٝجإلدجس١د. ذشٛحٕ صس٣ن, ٗظش٣لس ضلـغ٤ـلـش جُؼولذ كل٢ جُولح٤ٖٗٞٗ جُٔلذ٢ٗ   -(9)

 .35, ؿ (هرغ
) جالضلحهحش ضوّٞ ذؾٌَ هح٢ٗٞٗ ٓوحّ  :ٗقص ػ٠ِ إٔ -هرَ جُطؼذ٣َ -( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُلشٗغ1134٢جُٔحدز ) - (6)

 جُوحٕٗٞ ذحُ٘غرس ج٠ُ ٖٓ جذشٜٓح, ٝال ٣ٌٖٔ جُشؾٞع ػٜ٘ح جال ذشمحْٛ جُٔطرحدٍ جٝ جألعرحخ جُط٢ ٣ؿ٤ضٛح جُوحٕٗٞ(.

., جُطلل٢ ٗقللص ذؾللٌِٜح 2116(-131) ( ٓللٖ جُوللحٕٗٞ جُٔللذ٢ٗ جُلشٗغلل٢ جُٔؼللذٍ ذٔشعلل1113ّٞضوحذِٜللح جُٔللحدز ) -(7)

(.٣٘ظش: د. ٗلحكغ ذكلش علِطحٕ, ألهشجكٜلحجُؿذ٣لذ ػِل٠: )ضكلَ جُؼولـٞد جُٔرشٓلس ذؾلٌَ هلح٢ٗٞٗ ٓكلَ جُولحٕٗٞ ذحُ٘غلرس 

, ؿ (2119, ؾحٓؼلس جُلِٞؾلسٓطرٞػحش  )جُؼشجم:هحٕٗٞ جُؼوـٞد جُلشٗغ٢ جُؿذ٣ذ, ضشؾٔس ػشذ٤س ُِ٘ـ جُشع٢ٔ, 

16. 
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ُْ ضو٤ٖ٘ ٗحذ٤ِٕٞ ٝئسجدز ٓؾشػٚ,ُْٝ ضؼطشف ذٔقذس جخش ُِوحٕٗٞ عٟٞ جُطؾش٣غ, ٝ

ضؼطشف ذٔقحدس جُوحٕٗٞ جالخشٟ ٓػَ جُؼشف ٝجُؼذجُس
(11)

, ق٤ع ٣ط٤ٜد ٛإالء ٖٓ 

جالعط٘حد ئ٠ُ جُؼذجُس ك٢ جألقٌحّ, ٣ٝشٕٝ أٗٚ ذؼذ فذٝس هحٕٗٞ ٗحذ٤ِٕٞ ال ضٞؾذ هٞجػذ 

 جُؼذجُس ئال ك٢ ٗقٞؿ جُطؾش٣غ, ق٤ع ضغٌٖ جُؼذجُس ك٤ٜح.

ك٢ ضلـغ٤ــش جُؼوذ ٣ٝشؾغ عرد ٓؼحسمطْٜ ًزُي ج٠ُ خؾ٤طْٜ ٖٓ ضكٌْ جُونحء  

, ٝٛٞ ٓٞهق ٣٘رغ ٖٓ آخشٝجالٗكشجف ػٖ جُٔؼ٠٘ جُز١ هقذٙ جُٔطؼحهذجٕ ج٠ُ ٓؼ٠ً٘ 

( عحُلس جُزًش. ٝئرج 1134ضوذ٣غْٜ ًزُي ُٔرذأ عِطحٕ جإلسجدز جُز١ ًشعطٚ جُٔحدز )

ًحٕ ٝال ذذ ٖٓ جُِؿٞء ئ٤ُٜح, كاْٜٗ ٣غط٘ذٕٝ ك٢ ضطر٤وٜح ئ٠ُ كٌشز جإلسجدز جُٔغططـشز 

ُِٖٔطؼحهذ٣
(11)

. 

ضطر٤وح ُزُي أفذسش ٓكٌٔـس جُـ٘ول جُلشٗغــ٤س هشجسج ذأٗٚ ) ال ٣ٌٖٔ ُٔكٌٔس  

ذططر٤ن هٞجػذ جُؼذجُس  جُٔٞمٞع ك٢ ًَ جألقٞجٍ إٔ ضطؿحَٛ ئسجدز جُٔطؼحهذ٣ٖ ٓطزسػس

, ًٔح ٣ؿد ػ٠ِ هحم٢ جُٔٞمٞع إٔ ٣نغ ك٢ جػطرحسٙ جُٞهص جٝ جُضٓحٕ ٝجُظشٝف 

جُٔك٤طس ذحُؼوذ ػ٘ذ جُونحء ذطؼذ٣َ جُر٘ٞد جُط٢ جضلن ػ٤ِٜح جُٔطؼحهذجٕ ذاسجدضٜٔح جُكشز, 

ًٔح هن٢ ذأٗٚ )ال ٣ٌٖٔ ُوحم٢ جُٔٞمٞع جٕ ٣ُؼذٍ جالضلحم جُقك٤ف ذكؿس ضطر٤ن 

(آخشأ١ عرد  جُؼذجُس أٝ
(12)

. 

II. ب. انًطهة انخاَي 

 االتزاِ انًؤيذ نررىع انماضي انً انعذانح في تفـسيــر انعمـىد

ؾٞجص جالعطؼحٗس ذٔرحدب جُؼذجُس ك٢  آخش٣شٟ جضؿحٙ  ,ػ٠ِ ػٌظ جالضؿحٙ جُغحذن

ضلـغ٤ــش ٝض٤ٌَٔ ٝضؼذ٣َ جُؼوذ, ػ٠ِ جػطرحس جٕ جُؼذجُس ٢ٛ جُط٢ ٣ؿد إٔ ضغٞد ٝضكٌْ 

                                                           
 .122, ؿ ٓقذس عرن رًشٙجالعطحر ػرذ جُرحه٢ جُرٌش١,جالعطحر ص٤ٛش جُرؾ٤ش, -(11)
 .162, ٓقذس عرن رًشٙػرذ جُكٌْ كٞدز, ضلـغ٤ــش جُؼوذ, -(11)
, ؿ (6211ٓ٘ؾلحز جُٔؼلحسف,  )جإلعلٌ٘ذس٣س: د. عكشجُرٌرحؽل٢, دٝس جُوحمل٢ كل٢ ضٌِٔلس جُؼولذ, ئ٤ُلٚجؽحسش  -(12)

159. 
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ػالهس جُٔطؼحهذ٣ٖ, ٖٝٓ جُٔلطشك إٔ ٣ٌٞٗح هذ جدخالٛح ك٢ قغحذٜح أٝ جعطِٜٔحٛح ػ٘ذ 

 جُطلحٝك ٝجُطؼحهذ ٝض٘ل٤ز جُؼوذ. 

٣ٝشٟ أفكحخ ٛزج جُشأ١ جٕ ٓشجػحز جُؼذجُس ٣كٍٞ دٕٝ جٕ ٣ٌٕٞ جُؼوـذ ٓقذسج 

جُٔطؼحهذ٣ٖ, جٝ ػ٠ِ جألهَ ٣ٌٖٔ جٕ ٣خلق ٖٓ جُٔظحُْ جُط٢ هذ ض٘ؾح  ألقذمشس ٝظِْ 

جُشجذطس جُؼوذ٣س ػٖ
(13)

. 

ٝك٢ ٛزج جُٔؼ٠٘ هحٍ جُلو٤ٚ ذٞض٤ٚ: ) ٣ؿد جٕ ضغٞد جُؼذجُس جُؼوذ,كك٤٘ٔح ضنحس  

جُٔغحٝجز, ٣ٝؼط٠ جقذ جُٔطؼحهذ٣ٖ أًػش ٓٔح ٣أخز ٣قرف جُؼوذ ٓؼ٤رح ألٗٚ خحُق جُؼذجُس 

جُط٢ ٣ؿد جٕ ضغٞدٙ(
(14)

. 

جُط٢ ٗقص ٣ٝن٤ق أفكحخ ٛزج جُشأ١, جٕ جُؼذجُس ئرج ُْ ضٌٖ ٖٓ جُوٞجػذ 

ػ٤ِٜح جُوٞج٤ٖٗ, كاٗٚ ٣ٌٖٔ ُِوحم٢ إٔ ٣ذخِٜح ك٢ قغحذٚ ػ٘ذ ضلـغ٤ــش جُؼوذ أٝ ضكذ٣ذ 

ٗطحهٚ ئرج ُْ ٣ٞكش ُٚ جُ٘ــ ك٢ جُؼوذ ٝال جألقٌحّ ك٢ جُوحٕٗٞ جُٞمؼ٢ ٝال جُوٞجػذ 

جُؼحٓس أٝ جألػشجف ٓح ٣ط٤ف ُٚ إٔ ٣لغش جُؼوذ أٝ ٣كذد ٗطحهٚ ػ٠ِ جُٞؾٚ جُز١ ٣شضحـ 

ٝم٤ٔشجً  ئ٤ُٚ هحٗٞٗح
(15)

 . 

ًحٕ جُطٞؾٚ جُكذ٣ع ُؼّٔٞ جُلوٚ ٝأقٌحّ جُونحء جُٔوحسٕ هذ عحس ػ٠ِ ٜٗؽ  ئرجٝ

ٓ٘ف جُوحم٢ عِطس ضلـغ٤ــش ٝض٤ٌَٔ ٝضؼذ٣َ جُؼوذ ٝكن قحالش ٝمٞجذو ٓؼ٤٘س 

ع٘ط٘حُٜٝح القوح, ئال جٕ ٛ٘حُي جخطالكح آخش هذ ٗؾأ ذ٤ٖ جُلوٜحء قٍٞ أعحط عِطس 

ضلـغ٤ــش جُؼوذ, َٛ ٣ٌٕٞ ذحالعط٘حد ج٠ُ جُوٞجػـذ  سؾٞع جُوحم٢ ج٠ُ جُؼذجُس ػ٘ذ

 ئ٤ُٚجُؼحٓـس جُٔوشسز ك٢ جُطؾش٣ؼحش جُٔذ٤ٗس, جّ ٣ططِد جألٓش ٗقح خحفح ٣غط٘ذ 

 جُوحم٢ ك٢ رُي, ٝهذ ضٞصػص آسجتْٜ قٍٞ ٛزج جُٔٞمٞع ػ٠ِ سأ٤٣ٖ جغ٤ٖ٘:

                                                           
 , ٓقللحدس جالُطللضجّ, جُطرؼللس جُػح٤ٗللس,جألٍٝ, جُ٘ظش٣للس جُؼحٓللس ُالُطللضجّ, جُؿللضء جألٛللٞج٢ٗد.قغللحّ جُللذ٣ٖ ًحٓللَ  - (13)

 .314ؿ  ,(1775ذذٕٝ جعْ ٓطرؼس, )جُوحٛشز:
 .297, ؿ ٓقذس عرن رًشٙ د. ٤ُْٝ هالدز, -(14)
 .369, ؿ (1776فحدس,  - جُٔ٘ؾٞسجش جُكوٞه٤س )ذ٤شٝش: ػحهق جُ٘و٤د, ٗظش٣س جُؼوذ,د. -(15)
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 ٕٞ جُٔذ٢ٗٗ: ك٤ٚ ٣ؼطرش ذؼل جُلوٜحء إٔ جُٔحدز جُشجذؼس ٖٓ جُوحجألٍٝجُشأ١ 

جُلشٗغ٢ جُط٢ ؾحء ك٤ٜح ) جٕ جُوحم٢ جُز١ ٣ٔط٘غ ػٖ جُكٌْ ذزس٣ؼس ٗوـ جُوحٕٗٞ جٝ 

ؿٔٞمٚ جٝ ػذّ ًلح٣طٚ ٣ٌٖٔ ٓالقوطٚ الٓط٘حػٚ ػٖ ئقوحم جُكن(, ضرشس ئٌٓح٤ٗس إٔ 

٣كٌْ جُوحم٢ هروح ُِؼذجُس ذغرد ػذّ ًلح٣س جُ٘ــ جُوح٢ٗٞٗ. كٜزٙ جُٔحدز ضؾٌَ 

عطػ٘حء ُِوحم٢جألعحط ُِغِطس جُكحًٔس جُٔٔ٘ٞقس ج
(16)

 . 

: ٣شٟ جٕ جعط٘حد جُوحم٢ ج٠ُ جُؼذجُس ك٢ ضلـغ٤ــش جُؼوـٞد ٣ؿد جٕ جُشأ١ جُػح٢ٗ 

٣غط٘ذ ج٠ُ ٗـ جٝ ضشخ٤ـ خحؿ ٖٓ جُٔؾشع ٝال ضٌل٢ ك٤ٜح جإلؾحصز جُؼحٓس جُٞجسدز 

جُلشٗغ٢ ( ٖٓ جُطو٤ٖ٘ جُٔذ4٢ٗك٢ جُٔحدز )
(19)

. 

ٌُٖٝ ئرج ًحٕ ٓح ضوذّ ٛٞ جُٞمغ ك٢ جُوحٕٗٞ جُلشٗغ٢, كإ جُطغحؤٍ جُز١ ٣ػٞس 

ج٠ُ ٓح  جعط٘حدجً جُٔقـش١ ٝجُؼشجهـ٢,  جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗٛٞ, َٛ ضٌل٢ جإلؾحصز جُؼحٓس ك٢ 

ؾحءش ذٚ جُٔحدز جال٠ُٝ ٖٓ ٛزٙ جُوح٤ٖٗٞٗ, أّ ٣ِضّ ٝؾٞد ٗـ خحؿ ٣غٔف ُِوحم٢ 

 ش جُؼوذ ؟جالعط٘حد ئ٠ُ جُؼذجُس ػ٘ذ ضلـغ٤ــ

ذؼرحسز أخشٟ َٛ ٣ٌل٢ ٗـ جُٔحدز جُػح٤ٗس ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُٔقش١, جُز١  

٣ٌشط ٓرحدب جُوحٕٗٞ جُطر٤ؼ٢ ٝهٞجػذ جُؼذجُس
(16)

, جٝ هٞجػذ جُؼذجُس قغد ضؼرـ٤ـش 

جُٔؾشع جُؼشجه٢
(17)

 , ًٔقذس ٖٓ ٓقحدس جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ ؟

جُٔذ٤٤ٖٗ جُٔقش٣١ٌٖٔ جُوٍٞ ٛ٘ح ذإٔ ٗـ جُٔحدز جال٠ُٝ ٖٓ جُوح٤ٖٗٞٗ  
(21)

 

ٝجُؼشجه٢ ٣ؼذ ًحك٤ح ٗظشج ألٕ ٛز٣ٖ جُوح٤ٖٗٞٗ ٣ؼطرشجٕ هٞجػذ جُؼـذجُس ٓقـذسجً ػحٓح 

                                                           
 .156, ؿ ٓقذس عرن رًشٙد. عكش ذٌرحؽ٢,  -(16)
جُؼذد  ,, ٓؿِس قوٞم قِٞجٕ ُِذسجعحش جُوحٗـ٤ٗٞـس ٝجالهطقحد٣س"جُؼذجُس ك٢ جُوحٕٗٞ"ػحذذ كح٣ذ ػرذ جُلطحـ, د. -(59)

 .236ؿ (:2112) (26)
كحرج ُْ ٣ٞؾذ ٗـ ضؾش٣ؼ٠ ٣ٌٖٔ ( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُٔقش١ ػ٠ِ: ) 1ٗقص جُلوشز جُػح٤ٗس ٖٓ جُٔحدز سهْ ) -(16)

, كرٔوطن٠ ٓرحدب جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس, كارج ُْ ضٞؾذ, وحم٢ ذٔوطن٠ جُؼشف, كحرج ُْ ٣ٞؾذضطر٤وٚ, قٌْ جُ

 (.كرٔوطن٠ ٓرحدب جُوحٕٗٞ جُطر٤ؼ٢ ٝهٞجػذ جُؼذجُس
كارج ُْ ٣ٞؾذ ٗـ ضؾش٣ؼ٢ ٣ٌٖٔ )  :( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢ ػ1٠ِػح٤ٗس ٖٓ جُٔحدز سهْ )ٗقص جُلوشز جُ -(17)

ضطر٤وٚ قٌٔص جُٔكٌٔس ذٔوطن٠ جُؼشف كارج ُْ ٣ٞؾذ كرٔوطن٠ ٓرحدب جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس جألًػش ٓالتٔس ُ٘قٞؿ 

 ٛزج جُوحٕٗٞ دٕٝ جُطو٤ذ ذٔزٛد ٓؼ٤ٖ كارج ُْ ٣ٞؾذ كرٔوطن٠ هٞجػذ جُؼذجُس(.
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ُِوحٕٗٞ, ٝ ٣غش٣حٕ ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جُٔغحتَ جُٔذ٤ٗس جُط٢ ٣ط٘حٝالٜٗح, أٓح جُٔحدز جُشجذؼس ٖٓ 

 جُطو٤ٖ٘ جُٔذ٢ٗ جُلشٗغ٢ كال ضٌل٢ ألٜٗح ضوطقش ػ٠ِ ضك٤َٔ جُوحم٢ جُطضجّ جُلقَ ك٢

جُون٤س جُٔؼشٝمس ٝ ئال جػطرش ٓشضٌرح ُؿش٣ٔس ئٌٗحس جُؼذجُس, ٖٝٓ غْ ال ضؼطرش جُؼذجُس 

 ٓقذسج ػحٓح ُِوحٕٗٞ ك٢ جُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ جُلشٗغ٢.

ٝك٢ ٓٞمٞع ٓطقَ ؾذ٣ش ذحُزًش, ٣القع ٖٝٓ خالٍ ظحٛش جُ٘ـقٞؿ جُط٢ 

جٕ  -ًشٛح القوحٝجُط٢ ع٤أض٢ ر -ض٘حُٝص جُطلـغ٤ــش ك٢ جُطؾش٣ؼحش جُوحٗـ٤ٗٞـس جُٔوحسٗس

ٛزٙ جُ٘ـقٞؿ ُْ ضزًش فشجقس جُؼذجُس ٖٓ ذ٤ٖ جُٞعحتَ جُط٢ ٣غطٜذ١ ذٜح جُونحء ك٢ 

 جعطخالؿ ج٤ُ٘س جُٔؾطشًس ُِٔطؼحهذ٣ٖ,عٟٞ ٓح رًش ك٢ قحُس ضلـغ٤ــش جُؾي.

جألٓش جُز١ دكغ جُرؼل ج٠ُ جُوٍٞ ذإٔ جُوحم٢ ٣ِؿأ ئ٠ُ جُؼذجُس ك٢ ضلـغ٤ــش  

ج٤ُ٘س جُٔؾطشًس ُِؼحهذ٣ٖ, ُْٝ ٣غططغ جٌُؾق ػٜ٘ح ذحُِؿٞء جُؼوـٞد ئرج أؽٌَ ػ٤ِٚ أٓش 

ُِؼ٘حفش جُذجخ٤ِس أٝ جُخحسؾ٤س ُِؼوذ جُط٢ رًشضٜح جُ٘ـقٞؿ جُوحٗـ٤ٗٞـس فشجقس ٓػَ 

هر٤ؼس جالُطضجّ ٝجُؼشف, ٝضٌٕٞ ٗقٞؿ جُوحٕٗٞ هذ خِص ٖٓ ٗـ ٣وذّ قال ُِٔغأُس 

جُٔط٘حصع ػ٤ِٜح
(21)

 . 

جُز١ ٣ٌٖٔ جٕ ضإد٣ٚ جُؼذجُس ك٢ ضلـغ٤ــش  ٝجٗطالهح ٖٓ ه٘حػط٘ح ذحُذٝس جٌُر٤ش

 -جُؼوـٞد, ٗشٟ مشٝسز جُ٘ــ فشجقس ٝذٞمٞـ ػ٠ِ جػطٔحد جُؼذجُس ٝع٤ِس أعحع٤س

٣ؼٞد  -ج٠ُ ؾحٗد جُٞعحتَ جالخشٟ جُط٢ رًشٛح جُٔؾشع فشجقس ك٢ ضلـغ٤ــش جُؼوـٞد

ئ٤ُٜح جُوحم٢ ػ٘ذٓح ضغطذػ٢ جُكحؾس ج٠ُ ضلـغ٤ــش ػوذ ٓح, ٝك٢ ؾ٤ٔغ قحالش 

طلـغ٤ــش, ُطلؼ٤َ دٝسٛح ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ, ًزُي ُوطغ جُطش٣ن أٓحّ جُطٌٜ٘حش ٝجخطالف جُ

جُشؤٟ قٍٞ سؾٞع جُوحم٢ ئ٠ُ جُؼذجُس ك٢ جُطلـغ٤ــش ٖٓ ػذٓٚ, ٝٓذٟ ئُضجٓٚ ذزُي 

 ٝٓط٠ ٣شؾغ ئ٤ُٜح.

                                                                                                                                                                      
 .239, ؿٓقذس عرن رًشٙ, ػحذذ كح٣ذ ػرذ جُلطحـد.  -(21)
 .156, ؿ ٓقذس عرن رًشٙ د. عكش ذٌرحؽ٢, :جؽحس ج٠ُ ٛزج جُشأ١ -(21)
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ٝسؾـٞع جُوـحم٢ ج٠ُ جُؼذجُس ك٢ ضلـغ٤ــش جُؼوـذ ٣ؼذ ٓغأُس ٝهحتغ ال ٣خنغ  

 أٓحجُط٤٤ٔـض(, الٕ جُوحم٢ ٛ٘ح ال ٣طرن هحػذز هح٤ٗٞٗس,  -٘ولُشهحذس ٓكٌٔس ) جُ

جُوحٕٗٞ ػ٤ِٜح, ك٢ٜ ٓغأُس هح٤ٗٞٗس  أقٌحّجُط٤٤ٌق جُوـح٢ٗٞٗ إلسجدز جُٔطؼحهذ٣ٖ ٝضطر٤ن 

جُط٤٤ٔض( -ضخنغ ُشهحذس ٓكٌٔس )جُ٘ول
(22)

. 

                                       III . انًثضج انخانج 

 تىظيـف انعذانـح في تفـسـيــر انعمــىددور انمــاضي في 

-131ٝمؼص ٓؼظْ جُوٞج٤ٖٗ جُٔذ٤ٗـس, ًحُوحٕٗٞ جُلشٗغـ٢ جُٔؼذٍ ذٔشعّٞ )

(1172-1166( ك٢ جُٔٞجد) 2116
(23)

, ٝ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُٔقش١ ) ك٢ جُٔٞجد 

(, ٓؿٔٞػس ٖٓ 169-155(, ٝجُوحٗـٕٞ جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢ ك٢ جُٔٞجد )151-151

ـش جُؼوــٞد, ٣غ٤ش ػ٤ِٜح جُوحم٢ ًِٔح دػص جُكحؾس ج٠ُ ضلـغ٤ــش جُوٞجػذ ك٢ ضلـغـ٤ـ

ػوذ ٖٓ جُؼوـٞد, ٢ٛٝ ضذٝس قٍٞ جُؼرحسجش جُط٢ ٣غطخذٜٓح جُٔطؼحهذجٕ ُِطؼر٤ش ػٖ 

 ئسجدضٜٔح.

ككط٠ ٣طغ٠٘ ُِوحم٢ ضلـغ٤ــش جُؼوذ, ػ٤ِٚ أٝال ضذه٤ن جُؼرحسجش جُط٢ ٝسدش ك٢ 

جُؼوذ
(24)

 س جُكو٤و٤س ُِٔطؼحهذ٣ٖ. ,  ٖٓ جؾَ جُٞفٍٞ جإلسجدز جُٔؾطشً

جُٔؾطشًس ُِٔطؼحهذ٣ٖ,  جإلسجدزٝهذ ضٌٕٞ ػرحسجش جُؼوذ ٝجمكس ك٢ دالُطٜح ػ٠ِ  

ٝذحُطح٢ُ ال ضكطحؼ ج٠ُ ضلـغ٤ــش. ٝهذ ضٌٕٞ ؿ٤ش ٝجمكس ك٢ جُذالُس ػ٤ِٜح, ٝذحُطح٢ُ 

                                                           
ٓ٘ؾللٞسجش  , ) ُر٘للحٕ:ػرللذ جُللشصجم جقٔللذ جُغللٜ٘ٞس١, ٗظش٣للس جُؼوللذ, جُؿللضء جُػللح٢ٗ, جُطرؼللس جُػح٤ٗللس جُؿذ٣للذزد. -(22)

 .752, ؿ(1776جُكِر٢ جُكوٞه٤س, 
(23)

جُٔؾشع جُلشٗغ٢ هذ خقـ كقال ًحٓال ُٔغأُس ضلـغ٤ــش جُؼوذ, ك٢ هحٗٞٗٚ جُٔذ٢ٗ هرَ جُطؼذ٣َ, ٝ رُي  ًٝحٕ -

 (.1135( ٝ جُٔحدز )1134(, ئمحكس ئ٠ُ جُٔحدز )1164( ئ٠ُ جُٔحدز )1154ٖٓ جُٔحدز )

 
ذؼللل جُ٘ٔللحرؼ  دٝس ج٤ُٔطٞدُٝٞؾ٤للس جُوحٗـ٤ٗٞللـس كلل٢ ضكغلل٤ٖ جُِـللس جُوحٗـ٤ٗٞللـس ٓللٖ خللالٍ " ٓكٔللذ ؽلل٤ِف,د.  -(24)

ـس ٤ًِلللس جُؼِلللّٞ جُوحٗـ٤ٗٞللل ٓؿِلللس دسجعلللحش ٝأذكلللحظ, ,"جالفلللطالق٤س كللل٢ جُولللحٕٗٞ جُٔـشذللل٢ ُالُطضجٓلللحش ٝجُؼولللـٞد

ؿ (: 2116), ٣٘لح٣ش22-21ػلذد ٓلضدٝؼ  جُٔـلشخ, ؾحٓؼس ع٤ذ١ ٓكٔذ ذٖ ػرلذ ,, ٝجالهطقحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س,

19. 
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ضكطحؼ ج٠ُ ضلـغ٤ــش ٝضٞم٤ف. ٝٛ٘ح ٣ؿد ػ٠ِ جُوحم٢ جالؾطٜحد ػ٘ذتز ُٔؼشكس هقذ 

٣ٖ, ٣ٝغطـخِـ جُوحم٢ ٛزٙ ج٤ُ٘س جُٔؾطشًس ٖٓ خالٍ جالعطٜذجء ذؿِٔس ٖٓ جُٔطؼحهذ

جُؼ٘حفش جُذجخ٤ِس ٝجُخحسؾ٤س ُِؼوذ, ٣ٌٖٝٔ ُِوحم٢ جالعطؼحٗس ذوٞجػذ جُؼذجُس ك٢ 

 ضلـغـ٤ــش جُـؼوـٞد, ٝك٢ جعطخالؿ جإلسجدز جُٔؾطشًس ُِٔطؼحهذ٣ٖ ًٔح ع٘ر٤٘ٚ القوح.

جُكو٤و٤س جُٔؾطشًس ُِٔطؼحهذ٣ٖ ػٖ  ٝهذ ٣ؼؿش جُوحم٢ ك٢ جُٞفٍٞ ج٠ُ جالسجدز

هش٣ن جُؼ٘حفش جُذجخ٤ِس ٝجُخحسؾ٤س ُِؼوذ, ُزج ٝمغ ُٚ جُٔؾشع ٜٗح٣س الؾطٜحدٙ ٝٛٞ 

جٕ جُر٘ذ جُز١ ٣غطؼق٢ ػ٤ِٚ كٜٔٚ, ٣ٝرو٠ ٓكَ ؽي,ًحٕ ضلـغ٤ــشٙ ُقحُف جُٔذ٣ٖ, 

ٝػ٠ِ ٛزج ضأخز جُؼذجُس ٓغ ػرحسجش جُؼوذ   ٝضِؼد جُؼذجُس ٛ٘ح دٝسج ٓإغشج ك٢ رُي.

غالظ قحالش, جال٠ُٝ ػ٘ذٓح ضٌٕٞ ػرحسجش جُؼوذ ٝجمكس جُذالُس ػ٠ِ ئسجدز 

جُٔطؼحهذ٣ٖ, ٝجُػح٤ٗس ػ٘ذٓح ضٌٕٞ جُؼرحسجش ؿ٤ش ٝجمكس جُذالُس ػ٠ِ ئسجدضٜٔح 

جُٔؾطشًس, ٝجُػحُػس ػ٘ذٓح ٣ٌٕٞ ٛ٘حُي ؽي ك٢ جعط٤نحـ ضِي جإلسجدز ُـٔٞك 

 ٝع٘ط٘حٍٝ دٝس جُؼذجُس ك٢ ٛزٙ جُكحالش ك٢ جُٔطـحُد ج٥ض٤ـس.جُؼرحسجش. 

III.انًطهة األول.أ 

 تىظيف انعذانح في صانح وضىس عثاراخ انعمذ 

ٝٛزٙ جُكحُس ضطلشع ٜٓ٘ح ٓغأُطحٕ, جال٠ُٝ: ٓغأُس ٝمٞـ ػرحسجش جُؼوذ جُذجُس 

جُذجُس ػ٠ِ جُوقذ جُكو٤و٢ ُِٔطؼحهذ٣ٖ, ٝجُػح٤ٗس: ٓغحُس ٝمٞـ ػرحسجش جُؼوذ ؿ٤ش 

 ػ٠ِ جُوقذ جُكو٤و٢ ُِٔطؼحهذ٣ٖ, ٗط٘حُٜٝح ضرحػح:

جُٔغأُس جأل٠ُٝ: ػ٘ذٓح ضٌٕٞ ػرـحسجش جُؼوـذ ٝجمكـس ك٢ جُذالُس ػ٠ِ جُوقذ 

 جُكو٤و٢ ُِٔطؼحهذ٣ٖ.

ًحٗص ػرحسجش جُؼوذ  ذٔوطن٠ جُوٞجػذ جُؼحٓس ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ, جٗٚ ٓط٠ ٓح

٤ٖ, كإ ػ٠ِ جُوـحم٢ إٔ ٣ؼطٔـذ ٝجمكس ك٢ دالُطٜح ػ٠ِ جإلسجدز جُٔؾطشًس ُِطشك
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جُٔؼ٠٘ جُٞجمف جُز١ ضؼط٤ٚ ٛزٙ جُؼرحسز, ٝال ٣ؿٞص ُٚ إٔ ٣٘كشف ػٖ ٛزج جُٔؼ٠٘ 

جُز١ ضنٔ٘طٚ جُؼرحسز جُٞجمكس ئ٠ُ ٓؼ٠ً٘ آخش, ك٤ِظ ُٚ جُكن ك٢ جكطشجك ئسجدز ؿ٤ش 

كحالٗكشجف ػٜ٘ح, ٣ؼطرش ضكش٣لح ُِؼوذ  جُط٢ جضنكص ٖٓ جُؼـرحسز جُٞجمكـس ُِؼوذ,

سجدز جُٔطؼحهذ٣ٖ, ٓٔح ٣ٞؾد ٗول جُكٌْ, ألٗٚ ال ٓؿحٍ ُِوحم٢ ُالؾطٜحد ٝإل

 ٝجُطلـغ٤ــش ك٢ ٛزٙ جُكحُس.

ذؼذ  –( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔـذ٢ٗ جُلـشٗغ٢ 1172ٝهذ ٗقص ػ٠ِ ٛزج جُكٌْ جُٔحدز ) 

ذوُٜٞح: ) ال ٣ؿٞص ضلـغ٤ــش جُؾـشٝه جُٞجمكس ٝجُٔكذدز, ٝئال جػطرش رُي  -جُطؼذ٣َ

 ضكش٣لح ُٜح (.

( ٖٓ  151/1ٔح جػطٔذ ٛزج جُكٌْ جُٔؾشع جُٔقش١, ٝٗـ ػ٤ِٚ ك٢ جُٔحدز )ً

هحٗٞٗٚ جُٔذ٢ٗ
(25)

( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ 159. ٝأؽحسش ج٠ُ جُكٌْ جُٔطوذّ أ٣نح جُٔحدز ) 

جُؼشجه٢
(26)

. 

٣ٝالقع ػ٠ِ ٛزٙ جألقٌحّ ئٜٗح ضطر٠٘ جُطؼش٣ق جُن٤ن ُطلـغ٤ــش جُؼوذ, جُز١ 

جُكو٤ـوـ٤س ُِٔطؼحهذ٣ـٖ, ٝ ال  جإلسجدز٣وطقش ػ٠ِ ضٞم٤ف ٓح ٛٞ ٓرْٜ ٝؿحٓل, ُرِٞؽ 

 ٓكَ ُِطلـغ٤ــش جرج ُْ ٣ٌٖ ٛ٘حُي ٓح ٣رشسٙ. 

ٝهذ عحسش ٓكحًْ جُ٘ول ك٢ ًَ ٖٓ كشٗغح ٝٓقـش ػ٠ِ هش٣ن جُطلشهس ذ٤ٖ 

شٝه جُٞجمكس ٝجُؾشٝه جُـحٓنس ػ٘ذ ضلـغ٤ــش جُؼوذ, ذك٤ع أهِوطح عِطحٕ جُؾ

هحم٢ جُٔٞمٞع ك٢ ضلـغ٤ــش جُؾشٝه جُـحٓنس, ٤ُغطخِـ ٜٓ٘ح ئسجدز جُٔطؼحهذ٣ٖ 

ػ٠ِ جُٞؾٚ جُز١ ٣إد١ ئ٤ُٚ جؾطٜحدٙ, أٓح ذحُ٘غرس ئ٠ُ جُؾشٝه جُٞجمكس كال ضؿ٤ض ٛزٙ 

جُظحٛش جُٞجمف ج٠ُ ٓؼـح٢ٗ جُٔكحًْ ُوحم٢ جُٔٞمٞع إٔ ٣٘كشف ػٖ ٓؼ٘حٛح 

                                                           
جرج ًحٗلص ػرلحسز جُؼولذ ٝجملكس كلال )  جُٔذ٢ٗ جُٔقش١ ػ٠ِ: ٖٓ جُوحٕٗٞ 151جُلوشز جُػح٤ٗس ٖٓ جُٔحدز ٗقص   -(25)

 ٣ؿٞص جالٗكشجف ػٜ٘ح ٖٓ هش٣ن ضلـغ٤ــشٛح ُِطؼشف ػ٠ِ ئسجدز جُٔطؼحهذ٣ٖ(.
 ) ال ػرشز ذحُذالُس ك٢ ٓوحذِس جُطقش٣ف(. :ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢ ػ٠ِ جٗٚ 159ٗقص جُٔحدز   -(26)
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جخشٟ, ٣ٝؼطرش جالٗكشجف ػٖ ػرحسز جُؼوذ جُٞجمكس ضكش٣لحً ُٜح ٝٓغخحً ٝضؾ٣ٜٞحً ٓٔح 

٣ٞؾد ٗول جُكٌْ 
(29)

 . 

ًٔح ضر٘ص ٓكٌٔس جُط٤ٔـ٤ض ك٢ جُؼشجم جُٔٞهق جُغحذن ك٢ جُطلشهس ذ٤ٖ جُؼرحسز 

رُي ٓح  جُٞجمكٚ ٝجُؼرحسز جُـحٓنس, ٝهقش جُطلـغ٤ــش ػ٠ِ جُـحٓنس ٜٓ٘ح,ٖٝٓ

هشسضٚ ك٢ قٌْ ُٜح ذأٗٚ ).. ٝؾذ جٕ جُكٌْ  جُٔطؼٕٞ ذٚ ض٤٤ٔضجً, ٛٞ قٌْ فك٤ف 

ٝٓٞجكن ُِوحٕٗٞ ٝرُي ألٕ جُطشك٤ٖ جُٔطؼحهذ٣ٖ جضلوح ٝذٔٞؾد جُلوشض٤ٖ جُغحدعس 

ٝجُغحذؼس ٖٓ ؽشٝه جُؼوذ جٕ ضٌٕٞ ٓذز جُنٔحٕ ٝجُق٤حٗس ع٘س ٝجقذز ٖٓ ضحس٣خ 

ٔزًٞسز ٝجمكس ٝٓزًٞسز ك٢ جُؼوذ,ٝ أٜٗح هذ جالعطالّ جال٢ُٝ, ٝق٤ع جٕ جُٔذز جُ

جٗطٜص, ٝ إٔ جُٔذػ٢ هذ أهحّ دػٞجٙ ذؼذ جٗطٜحء ضِي جُٔذز ٓٔح ضٌٕٞ دػٞجٙ كحهذز ُغ٘ذٛح 

جُوح٢ٗٞٗ(
(26)

. 

ٛزج ٝال ٣وقذ ذٞمٞـ جُؼرحسز ٝمٞـ ًِٔس جٝ ؾِٔس ػ٠ِ قذز, ك٢ جُطذ٤َُ 

ٓ٘طٞم جُؼوذ ذقٞسز ػ٠ِ جإلسجدز جُٔؾطشًس ُِٔطؼحهذ٣ٖ, ذَ جُٔوقٞد ٛٞ ٝمٞـ 

ػحٓس, جعط٘حدج ُٔؿٔٞع ٓح ؾحء ك٢ ػرحسجضٚ, ك٢ دالُطٚ ػ٠ِ جإلسجدز جُٔؾطشًس ُطشك٢ 

جُؼوذ, ألٕ جُؼوذ ٣ؼطرش ٝقذز ٓشضرطس جألؾضجء ٓطٌحِٓس جألقٌحّ
(27)

. 

ٝػ٠ِ جُوحم٢ ٛ٘ح جٕ ٣طٔغي ذٜح ٝذٔح دُص ػ٤ِٚ ٝال ٣زٛد ج٠ُ ضلـغ٤ــشٛح, 

, الٕ رُي هذ ٣إد١ ج٠ُ جالٗكشجف ػٖ جُٔؼ٠٘ قط٠ ٝجٕ ًحٕ ذكؿس ضطر٤ن جُؼذجُس

 جُظحٛش, ٣ٝؼذ ضكش٣لح إلسجدز جُٔطؼحهذ٣ٖ, ٝذحُطح٢ُ ٣ؼشك قٌٔٚ ُِ٘ول جٝ جُط٤٤ٔض.
                                                           

س ػِل٠ ٓٞهلغ ٓؿِلس ٓولحٍ ٓ٘ؾلٞ ".ٓكٌٔلس جُط٤٤ٔلض ػِل٠ ضلـغ٤ـلـش جُؼولـٞدسهحذلس " .ػرذ جُشصجم ػرلذ جُٞٛلحخد. -(29)

: . سجذلللو جُٔٞهللللغجُغللللحػس جُؼحؽلللشز ٓغللللحء ,2117/ 3/ 15 :جُٔٞهلللغ جُلللذخٍٞ جُلللل٠ضللللأس٣خ  .جُطؾلللش٣غ ٝجُوقلللحء

http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=2153&page_namper=p13#_ft

n1 

 
 ئ٤ُللٚ أؽللحس, 1/2114/ 19كلل٢  2114/ ج٤ُٜثللس جُٔٞعللؼس جُٔذ٤ٗللس/  115هللشجس ٓكٌٔللس جُط٤٤ٔللض جالضكحد٣للس سهللْ  -(26)

ٓطرؼلس  )ذـلذجد: جُوغْ جُػح٢ٗ,: كٞص١ ًحظْ ج٤ُٔحق٢, جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢, كوٜح ٝهنحء, ٗظش٣س جُؼوذ, جُٔكح٢ٓ

 .464-356ُِٝٔض٣ذ ٖٓ جألقٌحّ ك٢ ٛزج جُٔٞمٞع, ٣٘ظش جُٔشؾغ ٗلغٚ, ؿ  .364 ؿ(, 2116 جُغ٤ٔحء,
)ذ٤للشٝش: ٓ٘ؾللٞسجش  ,/ ٓلحػ٤لَ جُؼوللذد. ج٤ُلحط ٗحفلل٤ق, ٓٞعللٞػس جُؼوللـٞد جُطؿحس٣لس ٝجُٔذ٤ٗللس, جُؿللضء جُػللح٢ٗ -(27)

 .117-116, ؿ (2116, جُكِر٢ جُكوٞه٤س

http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=2153&page_namper=p13#_ftn1
http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=2153&page_namper=p13#_ftn1
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ٝذحُطح٢ُ ال ٗكطحؼ ج٠ُ جُٞعحتَ جُط٢ ٣غطٜذ١ ذٜح جُوحم٢ ك٢ جُٞفٍٞ ج٠ُ 

ُ٘ح جٕ جُوقذ جُكو٤و٢ ُِٔطؼحهذ٣ٖ, ٖٝٓ ذ٤ٜ٘ح هٞجػذ جُؼذجُس, ئال ذحُوذس جُز١ ٣إًذ 

 ػرحسجش جُؼوذ ٛزٙ ضذَُ قو٤وس ػ٠ِ جإلسجدز جُٔؾطشًس ُِٔطؼحهذ٣ٖ.

: ػ٘ذٓح ضٌٕٞ ػرحسجش جُؼوذ ٝجمكس ٌُٖ ال ضذٍ ػ٠ِ جُوقذ جُٔغأُس جُػح٤ٗس

 ٛ٘حُي سأ٣حٕ هذ ض٘حٝال ٛزٙ جُٔغأُس:ٝ جُكو٤و٢ ُِٔطؼحهذ٣ٖ.

جُز١  جُشأ١ جالٍٝ: ٣ٔػَ ٓٞهق أٗقحس جالضؿحٙ جُؾخقـ٢ ك٢ ضلـغ٤ـــش جُؼوذ,

٣ؼط٢ جُغ٤حدز ُإلسجدز جُكو٤و٤س ُِطشك٤ٖ ٣ٝـِرٜح ػ٠ِ جُطؼر٤ش جُٔحد١ ػٜ٘ح, ٝ هذ رٛرٞج 

ج٠ُ ػذّ ئؾحصز ضلـغ٤ــش جُؼوذ ك٢ قحٍ ٝمٞـ أُلحظٚ ٝػرحسجضٚ ٓغ جخطالكٜح ػٔح 

هقذٙ جُٔطؼحهذجٕ, ٝقؿطْٜ ك٢ رُي إٔ جُطلـغ٤ــش ك٢ ٛزٙ جُكحُس هذ ٣إد١ ئ٠ُ جُط٘قَ 

طف جُرحخ ُِطكح٣َ ٝجُخشٝؼ ػٖ جُٔؼ٠٘ جُٞجمف ُِؼرحسز ػٖ هش٣ن ٖٓ ذ٘ٞد جُؼوذ ٣ٝل

جُطلـغ٤ــش, ذكؿس إٔ جُِلع سؿْ ٝمٞقٚ ال ٣ُؼرّش ػٖ قو٤وس جإلسجدز جُٔؾطشًس 

)جعطـالٍ( جُؾ٢ء  ُِٔطؼحهذ٣ٖ, ًٔح ُٞ ٗـ ك٢ ػوذ جُؼحس٣س ػ٠ِ قن جُٔغطؼ٤ش ك٢

ُٔؼحس, ك٢ ق٤ٖ إٔ جُٔوقٞد ٛٞ )جعطؼٔحٍ( ٛزج جُؾ٢ء دٕٝ  جعطـالُٚ ذط٤ٌٖٔ جُـ٤ش جُ

 ٖٓ جعطؼٔحُٚ ك٢ ٛزٙ جُكحٍ.

٤ُظ ُِوحم٢ ضكص عطحس جُطلـغ٤ــش إٔ ٣طؿحَٛ ػرحسجش جٝ  جُشأ١ٝذ٘حء ػ٠ِ ٛزج 

ؿ٤شٛح, كحُؼرحسز جُٞجمكس ضؼطٔذ ألٜٗح  ئ٠ُذ٘ٞد جٝ ؽشٝه ٝجمكس ُِؼوذ, ٣ٝزٛد 

قو٤و٤س ئسجدزظحٛشز ضشؾٔص  ئسجدزضٔػَ 
(31)

 . 

ٓٞهلحً آخش ٣ون٢ ذؿٞجص ه٤حّ جُوحم٢ ذطلـغ٤ــش جُؼوذ سؿْ جُشأ١ جُػح٢ٗ: هذ ضر٠٘ 

جرج ُْ ضٌٖ جُؼرحسجش جُظحٛشز ضذٍ ػ٠ِ جُوقذ  ٝمٞـ جُؼرحسجش جُط٢ ف٤ؾ ذٜح,

                                                           
 .367, ؿ ٓقذس عرن رًشٙػحهق جُ٘و٤د ك٢ ًطحذٚ ٗظش٣س جُؼوذ, ج٠ُ ٛزج جُشأ١ د. حسأؽ -(31)

, ؿ ٓقلذس علرن رًلشٙ, د. قغلحّ جُلذ٣ٖ ًحٓلَ جألٛلٞج٢ٗ, 573, ؿ ٓقذس عرن رًشٙػرذ جُكٌْ كٞدز, ًزُي د.

295-296. 
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جُكو٤و٢ ُِٔطؼحهذ٣ٖ, كحُؼرشز ذٞمٞـ جالسجدز ٤ُٝظ ذٞمٞـ جُؼرحسز, ٌُٖٝ ذؾشه جٕ 

د رُي ٝئال ًحٕ ضطٞكش هشجتٖ ٝدالتَ ه٣ٞس ػ٠ِ رُي, ٝ ج٣نح ػ٠ِ جُوحم٢ جٕ ٣غر

 قٌٔٚ ٓؼشك ج٠ُ جُ٘ول. 

ٝقؿس أٗقحس ٛزج جُشأ١ ك٢ رُي جٕ جُطلـغ٤ــش ك٢ ٛزٙ جُكحُس ال ٣ٜذف ئ٠ُ 

ٓخحُلس أٝ ٓؿحٝصز جُػحذص ذحٌُطحذس, ذَ ٓؿشد جٌُؾق ػٖ جُٔؼ٠٘ جُكو٤و٢ ُؼرحسجش 

جُؼوذ, ٝجُز١ ًحٕ ٓغطوشج ُذٟ هَشك٤ٚ. ًٔح جٕ جُطلـغ٤ــش ك٢ ٛزٙ جُكحُس ٤ُظ ك٤ٚ 

ٛذجسجً ُِوٞز جُِٔضٓس ُِؼوذ, ٝ جُط٢ جسضنحٛح جُطشكحٕ ٝقٔحٛح جُٔؾشع, كحُوحم٢ ػ٘ذ ئ

ه٤حٓٚ ذحعطرؼحد جُطؼر٤شجش جُط٢ ال ضطلن ٝجُوقذ جُكو٤و٢ ُِٔطؼحهذ٣ٖ, كحٗٚ ٣وقذ جٌُؾق 

ػٖ ٛزج جُوقذ, ٝذحُطح٢ُ كٜٞ ٣إًذ جالقطشجّ جُٞجؾد ُِؼوذ
(31)

 . 

٢ جُوحتَ ذؿٞجص ه٤حّ جُوحم٢ ذطلـغ٤ــش ٝهذ ُسؾف ك٢ جُلوٚ جُوح٢ٗٞٗ جُشأ١ جُػحٗ

ػرحسجش جُؼوذ جُٞجمكس, ٓط٠ ضٞكشش دالتَ ه٣ٞس ػ٠ِ جٕ جُؼرحسجش جُظحٛشز ال ضٔػَ 

 ٌُٖ ػ٤ِٚ جٕ ٣طو٤ذ ذؾشه٤ٖ ٛٔح: قو٤وس جالسجدز جُٔؾطشًس ُِطشك٤ٖ.

إٔ ٣َلطشك ك٢ ذحدب جألٓش إٔ جُٔؼ٠٘ جُظحٛش ٖٓ جُِلع ٛٞ جُٔؼ٠٘ جُز١ هقذ  .1

جٕ, كال ٣َك٤ذ ػ٘ٚ ئ٠ُ ٓؼـح٢ٗ جخشٟ, ئال ئرج هحّ أٓحٓٚ ٖٓ ظشٝف ئ٤ُٚ جُٔطؼحهذ

٣ٝغطخِـ جُوحم٢ جإلسجدز جُٔؾطشًس ُِٔطؼحهذ٣ٖ ٖٓ جُذػٟٞ ٓح ٣رشس رُي, 

ػ٘حفش دجخ٤ِس, ًطر٤ؼس جُؼوذ ٝظشٝف ضكش٣شٙ ٝٓح عروٚ ٖٓ ٓلحٝمحش أٝ 

ٓحٗس ٝهحتغ ٝٓالذغحش جٝ ضؼحَٓ عحذن... جُخ. ٝظشٝف خحسؾ٤س ٓػِٔح ضططِرٚ جأل

 ٝجُػوس ك٢ جُطؼحَٓ ٝٓوطن٤حش جُؼذجُس ٝجُؼشف جُؿحس١.

ئرج ػذٍ جُوحم٢ ػٖ جُٔؼ٠٘ جُٞجمف ج٠ُ ؿ٤شٙ ٖٓ جُٔؼح٢ٗ ُو٤حّ أعرحخ ضرشس  .2

كارج ُْ ٣لؼَ رُي, ٝؾد ػ٤ِٚ إٔ ٣زًش ك٢ قٌٔٚ جألعرحخ جُط٢ دػص ئ٠ُ رُي, 

 رُي, ًحٕ ُقٌٔٚ ذحهالً أٝ ٓؼشمح ُِط٤٤ٔض) جُ٘ول(.

                                                           
 .73-71, ؿ جُٔشؾغ ٗلغٚ,  كٞدز ػرذ جُكٌْد. -(31)
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(151ُشأ١ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُٔقش١ ك٢ جُٔحدز )ٝهذ أخز ذٜزج ج 
(32)

ٝك٢ قٌْ . 

(155ٓؾحذٚ ٗـ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢ ك٢ جُٔحدز ) 
(33)

. 

٢ٛ أعحط جُطلـغ٤ــش, كال ٣ؼ٢٘ ذٜح كوو جإلسجدز جُقش٣كس,  جإلسجدزٝجٕ ًحٗص 

ذَ أ٣نح جإلسجدز جُن٤٘ٔس, جُط٢ ضغطؾق ٖٓ ف٤ـس ٝػرحسجش جُطؼحهذ ٝ هر٤ؼس جالُطضجّ 

ٝٝعحتَ جخشٟ ٓػَ ٓرحدب جُؼذجُس ٝجُؼشف, جرج ضر٤ٖ ٖٓ ػرحسجش جُؼوذ جٜٗح ُْ ضؼرش 

جُٔطؼحهذ٣ٖ ئسجدزقو٤وس ػٖ 
(34)

. 

دٝسجً ك٢ جعطؿالء  -ٖٓ ق٤ع جُطلـغ٤ــش –٣ٝالقع جٕ جُؼذجُس ك٢ ٛزٙ جُكحُس ُؼرص 

ٝجعطخالؿ جسجدز جُٔطؼحهذ٣ٖ جُٔؾطشًس. ٝٓغ جٜٗح ٤ُغص ٖٓ مٖٔ جُٞعحتَ جُط٢ ٗـ 

ػ٤ِٜح جُٔؾشع ٝٓ٘كٜح ُِوحم٢ العطٜذجء ذٜح ئ٠ُ ضِي جإلسجدز, ئال جٕ قٌْ جُٔحدز 

ٝجُؼشجه٢ ٣ؼذ ٗقح ػحٓح عحس٣ح ػ٠ِ ؾ٤ٔغ  )جال٠ُٝ( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُٔقش١

جُٔغـحتَ جُط٢ ض٘حُٜٝح ٛز٣ٖ جُوح٤ٖٗٞٗ, ٖٝٓ ذ٤ٜ٘ح هٞجػذ جُطلـغ٤ــش, ق٤ع ضْ جُ٘ــ 

فشجقس ػ٠ِ جٕ جُؼذجُس ٖٓ مٖٔ جُٔٞؾٜحش جُط٢ ٣شؾغ ئ٤ُٜح جُوحم٢ إل٣ؿحد قٌْ 

 ُِٔغحُس جُٔؼشٝمس أٓحٓٚ, ئرج جكطوذ جُكٌْ ك٢ جُٔقحدس جألخشٟ.

.III انًطهة انخاَيب 

 تىظيف انعذانح في تفـسيــر عثاراخ انعمـذ انغايضح

هذ ضٌٕٞ ػرـحسجش جُؼوـذ ٝجمكس جُذالُس ػ٠ِ جإلسجدز جُكو٤و٤س ُِٔطؼحهذ٣ٖ, ٖٓ 

ؿ٤ش إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ كٜٜٔح ئؽٌحٍ أٝ ك٢ ٓؼ٘حٛح ؿٔٞك, ك٤ُؼَٔ ذٜح ًٔح ٝسدش, ٣ٝؼطٔذ 

                                                           
جرج ًحٗللص ػرللحسز جُؼوللذ ٝجمللكس كللال ٣ؿللٞص  -1( ٓللٖ جُوللحٕٗٞ جُٔللذ٢ٗ جُؼشجهلل٢: ٗقللص ػِلل٠:)151جُٔللحدز ) - (32)

أٓلح جرج ًلحٕ ٛ٘لحى ٓكلَ ُطلـغ٤ـلـش جُؼولذ,  -2جالٗكشجف ػٜ٘ح ػٖ هش٣ن ضلـغ٤ــشٛح ُِطؼشف ػ٠ِ ئسجدز جُٔطؼحهذ٣ٖ. 

جُكشكل٢ ُألُللحظ, ٓلغ جالعلطٜذجء كل٢ رُلي ك٤ؿد جُركع ػلٖ ج٤ُ٘لس جُٔؾلطشًس ُِٔطؼحهلذ٣ٖ دٕٝ جُٞهلٞف ػ٘لذ جُٔؼ٘ل٠ 

 ُطر٤ؼس جُطؼحَٓ ٝذٔح ٣٘رـ٢ جٕ ٣طٞجكش ٖٓ أٓحٗس ٝغوس ذ٤ٖ جُٔطؼحهذ٣ٖ, ٝكوح ُِؼشف جُؿحس١ ك٢ جُٔؼحٓالش (.
) جُؼرلشز كل٢ جُؼولـٞد ُِٔوحفلذ ٝجُٔؼلح٢ٗ ال ُألُللحظ :( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢ ٗقص ػ٠ِ ج155ٕجُٔحدز ) - (33)

 جألفَ ك٢ جٌُالّ جُكو٤وس جٓح جرج ضؼزسش جُكو٤وس ك٤قحس ج٠ُ جُٔؿحص(. ٝجُٔرح٢ٗ, ػ٠ِ جٕ
 ,ٓ٘ؾأز جُٔؼلحسف جالعٌ٘ذس٣س, ؽشـ جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُالُطضجّ, ٓقحدس جالُطضجّ,د. كطك٢ ػرذ جُشق٤ْ ػرذ ,,   -(34)

 .314ؿ , 2111
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ؼحهذ٣ٖ جُكو٤و٤ـس, كال ٓكَ ُِخشٝؼ جُٔؼ٠٘ جُٞجمف جُظحٛش ك٤ٜح ٝجُز١ ٣ٔػَ جسجدز جُٔط

ػٖ ٛزج جُٔؼ٠٘ ذطلـغ٤ــش ٣ؾٞٛٚ أٝ ذطأ٣َٝ ٣ك٤ذ ذٚ ػٖ قو٤وطٚ. كحُؼرحسجش جُٞجمكس 

ضلطشك جضؿحٙ ٤ٗس ٖٓ فحؿٜح ئ٠ُ ٓذُُٜٞح جُِـ١ٞ ٝجُوح٢ٗٞٗ جُز١ ضلقف ػ٘ٚ ٖٓ ؿ٤ش 

جُطرحط
(35)

. 

هذ ٣كذظ أق٤حٗح إٔ ضٌٕٞ جُؼرحسز جُٔغطؼِٔس ك٢ جُؼوذ ؿحٓنس ال ٣لْٜ  ٌُٖٝ

ٓؼ٘حٛح, أٝ ٓرٜٔس ضكطَٔ أًػش ٖٓ ٓؼ٠٘, ال ضذٍ ذقٞسز ٝجمكس ٝأ٤ًذز ػ٠ِ جإلسجدز 

جُكو٤و٤س ُطشك٢ جُؼوذ
(36)

. ٝٛ٘ح ٣ٌٕٞ ػ٠ِ جُوحم٢ جُركع ػٖ جُوقذ جُكو٤و٢ 

 جٝ ػرحسجش جُؼوذ. ُِٔطؼحهذ٣ٖ, دٕٝ جُٞهٞف ػ٠ِ جُٔؼ٠٘ جُكشك٢ ألُلحظ

( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُلشٗغ٢ 1166ٝجُكٌْ جُٔطوذّ ٗقص ػ٤ِٚ جُٔـحدز ) 

جُٔؼذٍ
(39)

ٓنحكح ئ٤ُٚ جُؼ٘حفش جُط٢ ٣غطٜذ١ ٖٓ  -, ٝضْ جُ٘ــ ػ٠ِ ٛزج جُكٌْ أ٣نح

( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔـذ٢ٗ 151جُٔـحدز )ك٢  -خالُٜح جُوحم٢ ػ٠ِ ج٤ُ٘س جُٔؾطشًس ُِطشك٤ٖ

جُٔقـش١
(36)

. 

ٓؾحذٚ ُٔح عرن ٖٓ جػطٔحد ج٤ُ٘س جُكو٤و٤س ُِٔطؼحهذ٣ٖ ك٢ قحٍ ػذّ  ٝك٢ قٌْ

ٖٓ  (155/1ٝمٞـ جُؼرحسز جٝ جخطالكٜح ٓغ ٓح هقذٙ هشك٢ جُؼوذ, ٗقص جُٔحدز )

جُوحٗــٕٞ جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢ ػ٠ِ جٕ: ) جُؼرـشز ك٢ جُؼـوـٞد ُِـٔوــحفذ ٝجُٔؼح٢ٗ ال 

 ُألُلـحظ ٝجُٔرـح٢ٗ(.

                                                           
جُؾلللشًس جُؼشذ٤لللس جُٔطكلللذز ُِطغللل٣ٞن  )جُولللحٛشز: د. ػلللذٗحٕ جذلللشج٤ْٛ جُؿ٤ِٔللل٢, جالؾطٜلللحد كللل٢ ٓلللٞسد جُ٘لللــ, -(35)

 .55, ؿ (2111ٝجُطٞس٣ذجش, 
أهشٝقللس دًطللٞسجٙ, ٤ًِللس جُؼِللّٞ  ), "ضأ٣ٝللَ جُؼوللـٞد كلل٢ هللحٕٗٞ جالُطضجٓللحش ٝجُؼوللـٞد جُٔـشذلل٢"ٓكٔللذ ؽلل٤ِف,  -(36)

 ٝٓح ذؼذٛح. 397, ؿ (1776جُشذحه, , ٝجالؾطٔحػ٤س, ؾحٓؼس ٓكٔذ جُخحٓظ جُوحٗـ٤ٗٞـس ٝجالهطقحد٣س
(: ) ٣طْ ضلـغ٤ــش جُؼوذ ٝكوح ٤ُِ٘س 2116-131( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُلشٗغ٢ جُٔؼذُس ذٔشعّٞ )1166)  جُٔحدز -(39)

 جُٔؾطشًس ُألهشجف دٕٝ جُطٞهق ػ٘ذ جُٔؼ٠٘ جُكشك٢ ألُلحظٚ(.
) أٓح ئرج ًحٕ ٛ٘حى ٓكَ ُطلـغ٤ــش جُؼوذ,ك٤ؿد جُركع ػٖ ج٤ُ٘س ( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُٔقش151/2:١جُٔحدز ) -(36)

ٔؾطشًس ُِٔطؼحهذ٣ٖ دٕٝ جُٞهٞف ػ٘ذ جُٔؼ٠٘ جُكشك٢ ُألُلحظ,ٓغ جالعطٜذجء ك٢ رُي ُطر٤ؼس جُطؼحَٓ, ٝذٔح ٣٘رـ٢ جُ

 جٕ ٣طٞجكش ٖٓ أٓحٗس ٝغوس ذ٤ٖ جُٔطؼحهذ٣ٖ,ٝكوح ُِؼشف جُؿحس١ ك٢ جُٔؼحٓالش(.
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ٕ جُٔؾشع جُٔذ٢ٗ ك٢ كشٗغح ٝٓقش ٝجُؼشجم هذ ٝ ٣ٌٖٔ جٕ ٗلْٜ ٓٔح ضوذّ ئ

عِي ٓغٌِحً ٝعطحً ذ٤ٖ جإلسجدض٤ٖ جُظحٛشز ك٢ ػرحسز جُؼوذ ٝجإلسجدز جُكو٤و٤س جُخل٤س, كِْ 

٣أخز ذحال٠ُُٝ ذقٞسز ٓطِوس ك٢ ؾ٤ٔغ جُكحالش, ذَ ػ٠ِ عر٤َ جكطشجك أٜٗح ٓطحذوس 

 السجدز جُٔطؼحهذ٣ٖ.

ُْ ضلقف ػٜ٘ح ػرحسجش جُؼوذ ػٖ ٣ٝغطخِـ جُوحم٢ جإلسجدز جُكو٤و٤س, جُط٢ 

ضؼ٤٘ٚ ك٢ جٌُؾق ػٜ٘ح ٝجالٛطذجء ج٤ُٜح هش٣ن ٝعحتَ ضلـغ٤ــش ػذ٣ذز
(37)

 ٌٖٔ٣ ٝ .

 ضٞص٣غ ٛزٙ جُٞعحتَ ػ٠ِ هغ٤ٖٔ, ٝعحتَ ضلـغ٤ــش دجخ٤ِٚ, ٝٝعحتَ ضلـغ٤ــش خحسؾ٤س.

جٓح ٝعحتَ جُطلـغ٤ــش جُذجخ٤ِس ك٤طْ ك٤ٜح جعطخالؿ ئسجدز جُٔطؼحهذ٣ٖ ٖٓ ٓحدز 

جُؼوذ رجضٚ ٓكَ جُ٘ضجع ٖٓ خالٍ ضلؼ٤َ ػذز هٞجػذ, ٜٓ٘ح هحػذز ) ئػٔـحٍ  ٝف٤ـس

جٌُـالّ خ٤ـش ٖٓ ئٛٔـحُٚ(, ٝجُط٘غ٤ن ذ٤ٖ ؽشٝه جُؼوذ ٝ أخزٙ ذٔؿٔٞػٚ, ٝفشف 

ػ٤ٓٞٔس جألُلحظ ج٠ُ ٓح ٣طلن ٓغ ٓٞمٞع جُؼوذ, ًزُي ئرج ٝؾذ جُوحم٢ إٔ ٗـ جُؼوذ 

طرحهح ػ٠ِ سٝـ جُؼوذ ٝجُـشك جُٔوقٞد ٣كطَٔ ضلـغ٤ــش٣ٖ أخز ٜٓ٘ح ذحُٔؼ٠٘ جألؽذ جٗ

ٓ٘ٚ, ك٤شؾف جُٔؼ٠٘ جُز١ ٣ؿؼَ جُ٘ــ رج ٓلؼٍٞ ٓ٘طؽ ػ٠ِ جُٔؼ٠٘ جُز١ ٣رو٤ٚ دٕٝ 

  .(40)ٓلؼٍٞ

جُ٘ـٞع جُػـح٢ٗ ك٢ٜ ٝعحتَ جُطلـغ٤ــش جُخحسؾ٤س, ٝٗؼ٢٘ ذٜح ػ٘حفش خحسؾس  أٓح

ػٖ ف٤ـس جُؼوذ ٓكَ جُ٘ضجع ٌُٜ٘ح ٓك٤طس ذٚ, ٖٓ جٌُٖٔٔ إٔ ضٜذ١ جُوحم٢ ئ٠ُ هقذ 

جُٔطؼحهذ٣ٖ. ٝض٘وغْ ٛزٙ جُٞعحتَ ك٢ عر٤َ ضكذ٣ذٛح جٝ ضٌِٔطٜح ُِٔلّٜٞ جُطؼحهذ١ ج٠ُ 

٣ٖ ٝهص جُطؼحهذ ٝػالهطْٜ ٓغ ذؼنْٜ ػ٘حفش ؽخق٤س ٓػَ قحٍ ٝفلحش جُٔطؼحهذ

ٝضؼحِْٜٓ جُغحذن, ئمحكس ج٠ُ ظشٝف جُطؼحهذ ًٔح ققِص, ٢ٛٝ جُظشٝف جُط٢ 

الصٓص ئذشجّ جُؼوذ أٝ ٝؾٜص ك٢ ئٗؾحتٚ ٝضكذ٣ذ جُطضجٓحضٚ ك٢ ػشف هشك٤ٚ. 

                                                           

 
عؼذ ع٤ِْ, ٓقحدس جالُطضجّ, دسجعس ٓٞجصٗس ذل٤ٖ جُولحٕٗٞ جُٔلذ٢ٗ جُٔقلش١ ٝٓؾلشٝع ٓوطلشـ ُِولحٕٗٞ  أ٣ٖٔ د. -(40)

 .223, ؿ ( 2114 ,دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س) جُوحٛشز: جُٔذ٢ٗ جُٔقش١, هروح ألقٌحّ جُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس, 



 

 

                                                                                                                                                                                                      
2020- الثانيالعدد  -جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية اجمللد العاشر  

424 
P- ISSN:2075-2024 E-ISSN: 2706-5804 

ك٤غطؼشك جُوحم٢ ًَ جُٔؼط٤حش جُٔطٞجكشز جُط٢ ضط٤ف ُٚ جعطخشجؼ ج٤ُ٘س جُكو٤و٤س 

ُِطشك٤ٖ ٓؼح
(41)

 . 

ٓػَ ٓح ضططِرٚ جُػوس ٝجألٓحٗس ٝجُؼشف جُؿحس١ ك٢ ٝأُخشٟ ػ٘حفش ٓٞمٞػ٤س  

.٣ٝطْ جألخز ذٜح ٝجٕ ُْ ٣٘ـ جُطؼحَٓ, ٝٓح ٣وطن٤ٚ ٓرذأ قغٖ ج٤ُ٘س ٝجُؼذجُس ٝجُوحٕٗٞ

ػ٤ِٜح, رُي الٕ جإلسجدز ال ضغطو٠ كوو ٖٓ جُق٤ـس جُٔؼرشز ػٜ٘ح, ذَ أ٣نح ٖٓ 

ئال ئقذٟ جُٞعحتَ جٌُحؽلس ػٜ٘حجُؼ٘حفش جُخحسؾ٤س, ئر إٔ جُطؼر٤ش ٓح ٛٞ 
(42)

 . 

ٓؿٔٞػس ٖٓ جُوٞجػذ جُط٢  -ذؼذ ضؼذ٣ِٚ -ٝهذ ٝمغ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُلشٗغ٢

٣غ٤ش ػ٤ِٜح جُوحم٢ ُالٛطذجء ج٠ُ ج٤ُ٘س جُٔؾطشًس ُِٔطؼحهذ٣ٖ, ٜٓ٘ح ٓح ٗقص ػ٤ِٚ 

( ٓ٘ٚ ذوُٜٞح:) ضلغش ؽشٝه جُؼوذ ذؼنٜح ذؼنح, ٝرُي ذاػطحء ًَ ٜٓ٘ح 1167جُٔحدز )

٠٘ جُز١ ٣شجػ٢ ض٘حؿْ جُطقشف جُوح٢ٗٞٗ ذأًِٔٚ. ػ٘ذٓح ضغْٜ ػذز ػوٞد ٝكوح ٤ُِ٘س جُٔؼ

جُٔؾطشًس ُإلهشجف ك٢ ٗلظ جُؼ٤ِٔس ضؼ٤ٖ ضلـغ٤ــشٛح ذحُ٘ظش ئ٠ُ ٛزٙ جُؼ٤ِٔس (
(43)

 .

( ٓ٘ٚ ذوُٜٞح: ) ئرج ًحٕ جقذ ؽشٝه جُؼوذ ٣كطَٔ  1171ًزُي ٓح ؾحءش ذٚ جُٔحدز )

أغشجً ػ٠ِ جُز١ ال ٣شضد أ١ جغش (ٓؼ٤٤ٖ٘, ٣ـِد جُٔؼ٠٘ جُز١ ٣شضد 
(44)

ٝهذ ٝؾٜص . 

جُوحم٢ ك٢ قحُس ضؼزس جٌُؾق ػٖ ٛزٙ ج٤ُ٘س إٔ ( ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ, 1166جُٔحدز )

٣لغش جُؼوذ ٝكوح ُِٔؼ٠٘ جُز١ ٣ؼط٤ٚ جُؾخـ جُؼحد١ قحٍ ٝؾٞدٙ ك٢ ٗلظ جُظشٝف 

ػ٘ذ جُٔؼ٠٘ ذوُٜٞح: ) ٣طْ ضلـغ٤ــش جُؼوذ ٝكوح ٤ُِ٘س جُٔؾطشًس ُألهشجف دٕٝ جُطٞهق 

جُكشك٢ ألُلحظٚ(. ٝئرج ضؼزس جٌُؾق ػٖ ٛزٙ ج٤ُ٘س, ٣لغش جُؼوذ ٝكوح ُِٔؼ٠٘ جُز١ 

٣ؼط٤ٚ جُؾخـ جُؼحد١ قحٍ ٝؾٞدٙ ك٢ ٗلظ جُظشٝف(
(45)

 . 

                                                           
 .315-314, ؿ ٓقذس عرن رًشٙد. كطك٢ ػرذ جُشق٤ْ ػرذ ,,  -(41)
 .267ؿ  ,ٓقذس عرن رًشٙ, جألٛٞج٢ٖٗ ًحَٓ د. قغحّ جُذ٣ -(42)
( ٓللٖ  9-1231ئُلل٠  1111د. ٓكٔللذ قغللٖ هحعللْ, هللحٕٗٞ جُؼوللـٞد جُلشٗغلل٢ جُؿذ٣للذ ذحُِـللس جُؼشذ٤للس, جُٔللٞجد ) -(43)

 .96, ؿ (2116 ٓ٘ؾٞسجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س, )ذ٤شٝش: جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُلشٗغ٢,
 .44ؿ ٓقذس عرن رًشٙ, د. ٗحكغ ذكش عِطحٕ,  -(44)
 .43, ؿ , ٓقذس عرن رًشٙ, د. ٗحكغ ذكش عِطح96ٕ, ؿٓقذس عرن رًشٙ, د. ٓكٔذ قغٖ هحعْ -(45)
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جُوحم٢ ػ٘ذ (, 151/2أٓح ذحُ٘غرس ُِوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُٔقش١ كوذ ٝؾٜص جُٔحدز )

ضلـغ٤ــش جُؼوذ ذحُركع ػٖ ج٤ُ٘ـس جُٔؾطشًس ُِٔطؼحهذ٣ٖ دٕٝ جُٞهٞف ػ٠ِ جُٔؼ٠٘ 

 ضٞكشٙ ذ٤ٖجُكشك٢ ُِلع. ٝكوح   ُطر٤ؼس جُٔؼحِٓس ٝجُؼشف جُؿحس١, ٝذٔح ٣٘ـرـ٢ 

 جُٔطؼحهذ٣ٖ ٖٓ غوس ٝأٓحٗس
(46)

. 

 جٓح ػٖ ٓٞهق جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢ ٖٓ ضلـغ٤ــش ػرحسجش جُؼوذ جُـحٓنس,

( ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُوٞجػذ ٣غ٤ش ػ٤ِٜح جُوحم٢ 169-155ٗـ ك٢ جُٔٞجد )كاٗٚ هذ 

ًِٔح دػص جُكحؾس ج٠ُ ضلـغ٤ــش ػوذ ٖٓ جُؼوـٞد, ٜٓ٘ح جالعطؼحٗس ذحألػشجف جُؿحس٣س ك٢ 

جُطؼحَٓ
(49)

. 

ٝك٢ ٓٞمٞع ٓطقَ ؾذ٣ش ذحُزًش ٣القع جٕ جُٔؾشػحٕ جُلشٗغ٢ ٝجُؼشجه٢ ُْ 

ُط٢ ٣شؾغ ئ٤ُٜح جُوحم٢ ك٢ جعطخالؿ جإلسجدز جُٔؾطشًس ٣نؼح ضشض٤رح ٓؼ٤٘ح ُِٞعحتَ ج

(. ٝ ٗذػٞ ٓؾشػ٘ح جُٔذ٢ٗ 151ُِٔطؼحهذ٣ٖ, ٓػِٔح كؼَ جُٔؾشع جُٔقش١ ك٢ جُٔحدز )

ئ٠ُ ضر٢٘ قٌْ ٛزٙ جُٔحدز ك٢ جُطؾش٣غ جُٔقش١, ٓغ ئمحكس ٓوطن٤حش جُؼذجُس ج٠ُ 

ئ٠ُ ئسجدز ٓؿٔٞػس جُٞعحتَ أٝ جُٔٞؾٜحش جُط٢ ٣غطٜذ١ ذٜح جُونحء ك٢ جُٞفٍٞ 

جُٔطؼحهذ٣ٖ, ُٔح ُٜح ٖٓ أ٤ٔٛس ٝدٝس ًر٤ش ك٢ ضكو٤ن جُطـٞجصٕ جُز١ ٣شم٢ ًَ ٓطؼحهذ 

ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوـٞد  {221}قغٖ ج٤ُ٘س. ًٝٔح كؼَ جُٔؾشع جُِر٘ح٢ٗ ك٢ جُٔحدز 

ٝجُٔٞؾرحش
(46)

. 

جُوحم٢ ػ٘ذٓح ٣غطؼ٤ٖ ذوٞجػذ جُؼذجُس ك٢ ضلـغ٤ــش جُؼوذ, ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ  ػ٠ِٝ

ُذ٣ٚ ئقغحط ٗو٢ ذحُقٞجخ ٝجٕ ٣قذس جؾطٜحدٙ ذ٘حء ػ٠ِ جػطرحسجش ٓٞمٞػ٤س ٤ُٝظ 

 ػ٠ِ جػطوحدٙ جُخحؿ, الٕ رُي ع٤ؼشك جُطلـغ٤ــش ُخطش جُطكٌْ. 
                                                           

جٓح جرج ًحٕ ٛ٘حى ٓكَ ُطلـغ٤ــش جُؼوذ, ك٤ؿد جُركع ػٖ )   :( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُٔقش151/2١) جُٔحدز  - (46)

جالعطٜذجء ك٠ رُي ُطر٤ؼس جُطؼحَٓ,ٝذٔح ج٤ُ٘س جُٔؾطشًس ُِٔطؼحهذ٣ٖ دٕٝ جُٞهٞف ػ٘ذ جُٔؼ٠٘ جُكشك٢ ُألُلحظ, ٓغ 

 ٣٘رـ٢ جٕ ٣طٞجكش ٖٓ جٓحٗس ٝغوس ذ٤ٖ جُٔطؼحهذ٣ٖ, ٝكوح ُِؼشف جُؿحس١ ك٢ جُٔؼحٓالش(.
 ( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢:) جُٔؼشٝف ػشكح ًحُٔؾشٝه ؽشهح( .163ٖٓ رُي ٓح ٗقص ػ٤ِٚ جُٔحدز ) - (49)
) جٕ جُؼولـٞد جُٔ٘ؾلأز ػِل٠ جُٞؾلٚ جُولح٢ٗٞٗ  :1732جُِر٘ح٢ٗ ُغ٘س  ( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞد ٝجُٔٞؾرحش221جُٔحدز ) - (46)

 ضِضّ جُٔطؼحهذ٣ٖ, ٣ٝؿد جٕ ضلْٜ ٝضلغش ٝكوح ُكغٖ ج٤ُ٘س ٝجإلٗقحف ٝجُؼشف(.
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ٔذ ػ٠ِ ُٝٔح ًحٕ ضلـغ٤ــش جُؼرحسز ؿ٤ش جُٞجمكس ٓغحُس ٝجهغ ٓٞمٞػ٤س ضؼط

جُط٤٤ٔض( ٓحدجّ هذ -كْٜ ٝخرشز جُوحم٢, ُزج ال سهحذس ػ٤ِٚ ك٢ رُي ٖٓ ٓكٌٔس ) جُ٘ول

هح٤ٗٞٗٚ عحتـس, ُْٝ ٣خشؼ ك٢ ضلـغ٤ــشٙ ُؼرحسجش جُؼوذ ػٖ  أعرحخذ٠٘ قٌٔٚ ػ٠ِ 

جُٔؼ٠٘ جُز١ ضكطٔـِٚ
(47)

. 

III.انًطهة انخانج .د 

 تىظيف انعـذانح في تفـسـيــر انعمــىد 

 صانتي انشـك و اإلرعـاٌ في

 ٗط٘حٍٝ ٛحض٤ٖ جُكحُط٤ٖ ضرحػح:

 انضانح االونً: تىظيف انعذانح في تفـسيــر انعـمـىد في صانح انـشك

جُـح٣س جألعحع٤س جُط٢ ٣غؼ٠ ئ٤ُٜح جُوحم٢ ػ٘ذ ضلـغ٤ــش جُؼوذ, ٢ٛ جٌُؾق ػٖ 

جإلسجدز جُكو٤و٤س جُكو٤وس ُِٔطؼحهذ٣ٖ دٕٝ جدخحسٙ ٝعغ ك٢ رُي
(51)

. 

ضلـغ٤ــش جُؼرحسجش ؿ٤ش جُٞجمكس هذ ض٘ط٢ٜ ئ٠ُ جعطخالؿ جسجدز  ٝهٞجػذ

جُٔطؼحهذ٣ٖ جُكو٤و٤س ذؾٌَ هحهغ ٣طٔثٖ ئ٤ُٚ جُوحم٢. ٝك٢ ٛـزٙ جُكـحُس ٣طرن جُوحم٢ 

جُٔؼ٠٘ جُز١ ٝفَ ئ٤ُٚ
(51)

 . 

أٓح ئرج ُْ ٣ٜطذ جُوحم٢ ئ٠ُ جالسجدز جُكو٤وـ٤س, ُْٝ ٣غططغ جُطٞفَ ئ٠ُ ضلـغ٤ــش 

ُٞجمكس ذؾٌَ ٣و٢٘٤, ذك٤ع ٣ظَ جُؾي هحتٔح قٍٞ ٓذٍُٞ ػرحسز ػرحسجش جُؼوذ ؿ٤ش ج

جُؼوذ, جٝ سأٟ أٜٗح ضكطَٔ ػذز ٓؼح٢ٗ ٝ ضلـغ٤ــشجش ًَ ٜٓ٘ح ٓكطَٔ ٝال ضشؾ٤ف 

ألقذٛح ػ٠ِ آخش , ػ٘ذ رُي أػط٠ ُٚ جُٔؾشع جُكَ؛ ق٤ع أسؽذٙ ئ٠ُ إٔ ٣لغش ٛزج 

                                                           
 .225, ؿ ٓقذس عرن رًشٙد. ج٣ٖٔ عؼذ ع٤ِْ, ٓقحدس جالُطضجّ,  -(47)
 .739, ؿ ٓقذس عرن رًشٙد. ػرذ جُشصجم جُغٜ٘ٞس١,  -(51)
 .279, ؿ ٓقذس عرن رًشٙد. قغحّ جُذ٣ٖ ًحَٓ جألٛٞج٢ٗ,  -(51)
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جُؾي ك٢ ٓقِكس جُطشف جُٔذ٣ٖ
(52)

ذٜح ٓؼظْ  , ٝٛزٙ جُوحػذز جألعحع٤س أخزش

جُطؾـش٣ؼحش جُٔذ٤ٗس ٝضرشسٛح ػذز جػطرحسجش. ٖٝٓ ٛزٙ جُطؾـش٣ؼحش جُوحٗٞٗحٕ جُٔذ٤ٗحٕ 

جُٔقش١
(53)

ٝجُؼشجه٢ 
(54)

. 

 ٝهحػذز ) جُؾـي ٣لغـش ُٔقِكس جُٔذ٣ٖ ( ضرشسٛح جػطرحسجش ػذ٣ذز أٜٛٔح:

جألفَ ٛٞ ذشجءز رٓس جُٔذ٣ٖ ٖٓ أ١ جُطضجّ, ٝجالعطػ٘حء ٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ ِٓطضٓح,  -1

٘حء ٣ؿد إٔ ال ٣طٞعغ ك٤ٚ. ٖٝٓ ؾٜس أخشٟ ضطؿٚ ٤ٗس جُٔذ٣ٖ ئ٠ُ ٝ جالعطػ

 جالُطـضجّ ك٢ أم٤ن جُكذٝد جُط٢ ضكطِٜٔح ػرحسجش جُؼوذ. 

ئٕ جٌُِٔق ذاغرحش جالُطـضجّ ٛٞ جُذجتٖ ػحدز, ٝك٢ قحُس ٝؾٞد ؽي ك٢ ٓذٟ  -2

جالُطضجّ, ًحٕ ٓؼ٠٘ رُي ػؿض جُذجتٖ ػٖ ئغرحش ٓح ٣ذػ٤ٚ, ك٤إخز ذحُٔذٟ 

 جّ.جُن٤ن ُالُطض

جٕ ٖٓ ٣ٔـ٢ِ جالُطضجّ ػ٠ِ جُٔذ٣ـٖ ٛٞ جُذجتٖ ػحدز. كارج ًحٕ ٛزج جإلٓالء ٣كّٞ  -3

قُٞٚ جُؾي ٌُٞٗٚ ؿحٓنح, كطوغ ػ٤ِٚ ضرؼس رُي, ك٤لغش جُؾي ُٔقِكـس 

جُٔذ٣ـٖ
(55)

. 

٣ٝالقع ٖٓ ضطر٤ن ٛزٙ جُوحػذز أٓش٣ٖ,جألٍٝ جٜٗح ال ضطرن جال ئرج ػؿش جُوحم٢ 

و٢٘٤ػٖ ضر٤ٖ ئسجدز جُٔطؼحهذ٣ٖ ذؾٌَ ٣
(56)

, كحرج أٌٖٓ جٕ ٣طر٤ٖ ٛزٙ جإلسجدز, ٝؾد 

ػ٤ِٚ ضلـغ٤ــش جُؼوذ ذٔوطنحٛح ُٝٞ ًحٕ جُطلـغ٤ــش مذ جُِٔطضّ. ُزج كحٕ ٝؾذش ظشٝف 

ضؼحسك جالػطرحسجش جُط٢ رًشش ُطرش٣ش جُوحػذز كحٕ جُطلـغ٤ــش ٣ٌٕٞ مذ جُِٔطضّ.ٓػحٍ 

, ألٗٚ جػِْ ذحُؾ٢ء جُٔر٤غ رُي ضلـغ٤ــش جُطضجّ جُرحتغ ذحُطغ٤ِْ ٣ٌٕٞ مذٙ ال ُٔقِكطٚ

                                                           
 .363, ٓقذس عرن رًشٙد.ػحهق جُ٘و٤د,  -(52)
 ( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُٔقش١ ػ٠ِ جٕ: ) جُؾي ٣لغش ُٔقِكس جُٔذ٣ٖ(. 151ق٤ع ٗقص جُٔحدز )  -(53)
 ُٔقِكس جُٔذ٣ٖ(.( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢ ػ٠ِ جٕ: ) جُؾي ٣لغش 166ق٤ع ٗقص جُٔحدز )  -(54)
 .279,ؿ ٓقذس عرن رًشٙد.قغحّ جُذ٣ٖ جألٛٞج٢ٗ,  -(55)
 .737, ؿٓقذس عرن رًشٙد. جُغٜ٘ٞس١, ٗظش٣س جُؼوذ,جُؿضء جُػح٢ٗ, -(56)
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٣ٝغطط٤غ جٕ ٣كذدٙ ضكذ٣ذج ده٤وح, ٝذطر٤ؼس جُكحٍ جٕ ٛزج جُكٌْ ٣طرن ك٢ ظَ أقٌحّ 

جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُٔقش١ ٝجُؼشجه٢, ق٤ع ٗقح ػ٤ِٚ فشجقس ك٢ جُٔٞجد جُغحذوس. 

ٝٝمؼح جعطػ٘حءج ػ٤ِٚ, ٝٛٞ جٕ جُؾي ك٢ ػوٞد جإلرػحٕ ٣لغش ُٔقِكس جُطشف 

جٝ ٓذ٣٘ـح جُٔزػـٖ دجتـ٘ح ًحٕ
(59)

. 

جٓح ذحُ٘غرس ُِٔؾـشع جُلشٗغـ٢, كوذ ٝؾٚ هحٕٗٞ جُؼوـٞد جُلشٗغ٢ جُؿذ٣ذ جُوحم٢ 

ك٢ قحٍ ضؼزس جٌُؾق ػٖ هقذ جُٔطؼحهذ٣ٖ, ذإٔ ٣لـغـش جُؼوذ ٝكوح ُِٔؼ٠٘ جُز١ ٣ؼط٤ٚ 

ُٚ جُؾخـ جُؼحد١ قحٍ ٝؾٞدٙ ك٢ ٗلظ جُظشٝف
(56)

. ٝك٢ قحُس جُؾي ٣لغش ػوذ 

ٖ ُِٝٔقِكـس جُٔذ٣ٖ. ٝك٢ ػوذ جإلرػحٕ ٣ُلٍغش مذ جُٔغحٝٓس مذ ٓقِكس جُذجت

َٓقِكـس جُطشف جُز١ ٝمغ ؽشٝهٚ
(57)

. 

جألٓش جُػح٢ٗ ٖٓ ضطر٤ن ٛزٙ جُوحػذز, جٗٚ جرج ضر٤ٖ ُِوحم٢ جٕ ئذٜحّ جُؼوذ ٣شؾغ  

ئ٠ُ عٞء ٤ٗس جُٔذ٣ٖ جٝ ئ٠ُ خطح ٓ٘ٚ, كِٚ جٕ ٣لغش جُؼوذ ُٔقِكس جُذجتٖ ال ُٔقِكس 

جُٔذ٣ٖ, الٕ جػطرحسجش جُؼذجُس جُط٢ ذ٤٘ص ػ٤ِٜح ٛزٙ جُوحػذز ؿ٤ش ٓطكووس ك٢ ٛزٙ 

٢ ذؼٌغٜحجُكحُس, ذَ ٝؾذش جػطرحسجش ضون
(61)

 . 

جٓح جُٔوقٞد ذحُٔذ٣ٖ ك٢ٜ ٓغأُس ضػ٤ش جخطالكح ك٢ جُشؤٟ ذ٤ٖ جُلوٜحء, كوذ ٣وقذ ذٚ 

ٛٞ ٖٓ ٣طكَٔ ػدء جالُطضجّ, كٔػال  -ٝأخزج ذحُٔؼ٠٘ جُل٢٘ جُٔأُٞف  -ُِِٞٛس جال٠ُُٝ

                                                           
ٝٓغ رُي -٣2لغش جُؾي ك٠ ٓقِكس جُٔذ٣ٖ.-1):ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُٔقش١ ػ٠ِ ٓح٢ِ٣( 151جُٔحدز )ٗقص  -(59)

جٓح جُوحٕٗٞ  ال ٣ؿٞص جٕ ٣ٌٕٞ ضلـغ٤ــش جُؼرحسجش جُـحٓنس ك٠ ػوٞد جإلرػحٕ محسج ذٔقِكس جُطشف جُٔزػٖ(.

( ٓح ٢ِ٣: ) ٝال ٣ؿٞص جٕ ٣ٌٕٞ ضلـغ٤ــش جُؼرحسجش 169جُٔحدز ) جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢ كوذ ؾحء ك٢ جُلوشز جُػحُػس ٖٓ 

 جُـحٓنس ك٢ ػوٞد أالرػحٕ محسجً ذٔقِكس جُطشف جُٔزػٖ ُٝٞ ًحٕ دجت٘حً(. 
) ٣طْ ضلـغ٤ـلـش جُؼولذ ٝكولح ٤ُِ٘لس  :ػ٠ِ ٓح ٢ِ٣-ذؼذ جُطؼذ٣َ-( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُلشٗغ٢ 1166ٗقص جُٔحدز )  -(56)

ُطٞهق ػ٘ذ جُٔؼ٠٘ جُكشك٢ ألُلحظٚ.( ٝ ئرج ضؼزس جٌُؾق ػٖ ٛزٙ ج٤ُ٘س, ٣لغش جُؼولذ ٝكولح جُٔؾطشًس ُألهشجف دٕٝ ج

 ُِٔؼ٠٘ جُز١ ٣ؼط٤ٚ جُؾخـ جُؼحد١ قحٍ ٝؾٞدٙ ك٢ ٗلظ جُظشٝف(.
ػِل٠ ٓلح ٣ِل٢:) كل٢ قحُلس جُؾلي ٣لغلش ػولذ -ذؼلذ جُطؼلذ٣َ-جُولحٕٗٞ جُٔلذ٢ٗ جُلشٗغل٢( ٓلٖ 1171ٗقص جُٔلحدز ) -(57)

 تٖ ُٝقحُف جُٔذ٣ٖ, ٝ ٣لغش ػوذ جإلرػحٕ مذ ٓقِكس جُطشف جُز١ ٝمغ ؽشٝهٚ(.جُٔغحٝٓس مذ ٓقِكس جُذج
 .746-749د.ػرذ جُشصجم جُغٜ٘ٞس١, ٗظش٣س جُؼوذ,جُؿضء جُػح٢ٗ,جُٔشؾغ ٗلغٚ,  -(61)
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ك٢ جالُطضجّ ذذكغ جُػٖٔ ٣ٌٕٞ جُٔذ٣ٖ ٛٞ جُٔؾطش١, ٝك٢ جالُـطـضجّ ذحُطغ٤ِْ ٝجالُطــضجّ 

 ٕ جُؼـ٤ٞخ جَُخل٤ّس ٝجالعطكوـحم ٣ٌٕٞ جُٔذ٣ٖ ٛٞ جُرحتِغ. ذنٔح

ذ٤٘ٔح رٛد سأ١ آخش ئ٠ُ جٕ جُٔوقٞد ذحُٔذ٣ٖ ٛٞ جُطشف جُز١ ٣طنشس ٖٓ 

ضطر٤ن جُؾشه, ػ٠ِ جػطرحس جٕ جُـٔٞك جُٔٞؾٞد ٛٞ ؿٔٞك ٣ؼطش١ جُؾشه ٤ُٝظ 

ؾي ٓػال جالُطـضجّ, ٖٝٓ غْ كحٕ ضلـغ٤ــش جُؾشه ٣ٌٕٞ ُٔقِكس جُٔذ٣ٖ ك٢ جُؾشه. كحُ

ك٢ ضلـغ٤ــش )ؽشه جالػلحء ٖٓ جُٔغإ٤ُٝس( ٣ٌٕٞ ك٢ ٓقِكس جُز١ ٣ُنحس ٖٓ ئػلحء 

جُٔغإٍٝ ٖٓ جُٔغإ٤ُٝس, ك٤ٌٕٞ ضلـغ٤ــش جُؾشه ُٔقِكس جُٔؾطش١ جرج ًحٕ جُؾشه 

ٓطؼِوح ذاعوحه جُنٔحٕ ذحُشؿْ ٖٓ جٕ جُٔذ٣ٖ ذحالُطضجّ ٛٞ جُرحتغ,رُي الٕ جُٔؾطش١ ٛٞ 

جُؾشه جُز١ ٣طنشس ٖٓ ضطر٤ن ٛزج
(61)

 . 

ٝجُشأ١ جألخ٤ش هذ ضر٘طٚ ذؼل جُطؾش٣ؼحش جُٔذ٤ٗس جُؼشذ٤س, ٓػَ هحٕٗٞ جُٔؼحٓالش 

( ٓ٘ٚ ذوُٜٞح: ))٣لغش  112) جُز١ ٗـ ػ٤ِٚ ك٢ جُٔحدز 1764جُٔذ٤ٗس جُغٞدج٢ٗ ُغ٘س 

 جُؾي ُٔقِكس جُطشف جُز١ ٣نحس ٖٓ جُؾشه..((. 

ٝٗكٖ ذذٝسٗح ٝجٗطالهح ٖٓ ئ٣ٔحٗ٘ح ذنشٝسز ضلؼ٤َ دٝس جُؼذجُس ك٢ جُؼوـٞد ٝ 

الع٤ٔح ػ٘ذ ضلـغ٤ــش ػرـحسجش جُؼوـذ. ٝق٤ع جٕ ٖٓ ٓوطن٤حش ضكو٤ن جُؼذجُس, ٛٞ 

ئػطحء ًَ ر١ قن قوٚ ٝػذّ ئمشجس هشف ذحُطشف ج٥خش ٝضكو٤ن جُطـٞجصٕ ذ٤ٖ 

ٖٓ جُٔظحُْ جُط٢ هذ جُس جُطخل٤ق أدجءجش جُطشك٤ٖ, ٝجٕ ٖٓ ؽإٔ ٓشجػحز ٓوطن٤حش جُؼذ

 ض٘ؾح ػٖ جُشجذطس جُؼوذ٣س جٝ صٝجُٜح. 

ُزج ٗشٟ جٕ ضلـغ٤ــش جُؼوذ ك٢ قحُس جُؾي ٝػذّ ٝمٞـ جُؼرحسز جُط٢ ضذَُ ػ٠ِ  

جالسجدز جُٔؾطشًس ُِٔطؼحهذ٣ٖ, ٣ؿد جٕ ضشجػ٠ ك٤ٚ ٓقِكس جُطشك٤ٖ جُذجتٖ ٝجُٔذ٣ٖ 

ؼوذ٣س ٖٓ ؾحٗد ٝجقذ ٝ َٜٗٔ ٓقِكس ٓؼح,ك٤ِظ ٖٓ جُؼذجُس جٕ ٗ٘ظش ج٠ُ جُؼالهس جُ

جُطشف جالخش, ذَ الذذ ٖٓ ٓٞجصٗس ٝٓشجػحز ٓقِكس جُطشك٤ٖ ٓؼح. ٝذزُي ٌٕٗٞ هذ 

                                                           
 276,, ؿٓقذس عرن رًش٣ٙ٘ظش ك٢ ٛزٙ جالخطالكحش ٝٓ٘حهؾطٜح: د. قغحّ جُذ٣ٖ ًحَٓ جألٛٞج٢ٗ,  -(61)
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أػط٤٘ح ٌَُ هشف قوٚ ٝ ٝجصٗح ذ٤ٖ ٓقِكطٜٔح ٝذ٤ٖ جدجءجٛٔح, ٝأ٣نح ضالك٤٘ح 

جإلؽٌحالش ٝجُقؼٞذس ٝضؼذد جُشؤٟ ك٢ ضلـغ٤ــش ٓلّٜٞ جُٔذ٣ٖ جٝ ٖٓ ٣طكَٔ ػدء 

جُز١ ٣طنشس ٓ٘ٚ. ٝضٌٕٞ جُؼذجُس ذزُي هذ عحٛٔص ك٢ ضالك٢ جٝ ٓكٞ  جالُطضجّ جٝ

ُزج ٗوطشـ جُٔظحُْ جُط٢ هذ ض٘ؾح ػٖ جُشجذطس جُؼوذ٣س جٝ جُطخل٤ق ٜٓ٘ح ػ٠ِ جهَ ضوذ٣ش, 

( ٖٓ جُوحٗـٕٞ جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢ ُطقرف: ) ٣ُلغَّش جُؾـُي 166جٕ ٣طْ ضؼذ٣َ جُٔـحدز )

ٗوٍٞ: ) ضُشجػ٠ ػ٘ذ ضلغـ٤ش جُؼوـذ ك٢ قحُس  ُٔقِكٚ جُطشك٤ٖ جُذجتٖ ٝجُٔـذ٣ٖ (, أٝ

 جُؾـي, جُٔٞجصٗس ذ٤َـٖ ٓقِكـس جُطشك٤ـٖ, جُذجتٖ ٝجُٔذ٣ٖ(.

 عمىد اإلرعاٌتىظيف انعذانح في تفـسيــر انضانح انخاَيح: 

ػوذ جإلرػحٕ ٛٞ ))ػوذ ٣شمخ ك٤ٜح جقذ جهشجكٚ ) جُوحذَ( ذؾشٝه ؿ٤ش هحذِس 

٣ٝطؼِن ذغـِؼس جٝ خذٓـس جٝ ٓشكـن ُِ٘وحػ ٣وشسٛح جُطشف جالخش)جُٔٞؾد(, 

مشٝس١, رجش جقطٌـحس كؼ٢ِ جٝ هح٢ٗٞٗ, جٝ ٓكَ ٓ٘حكغـس ٓكـذٝدز جُ٘طـحم((
(62)

. 

ٝٛزٙ جُؼوـٞد ظٜشش ٓغ ضطٞس جُك٤حز ٝظٜٞس جُق٘حػس ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح, ٜٝٓ٘ح 

ػوٞد جُغلش ػرش جُوطحسجش ٝجُرٞجخش ٝجُطحتشجش, ك٤ِظ ُِٔغحكش قن ضؼذ٣َ جُؾشٝه 

رطس ػ٠ِ ذطحهس جٝ ضزًشز جُغلش, جٝ ٣ط٘قَ ٓٔح ٝسد ك٢ جُؼوذ ٖٓ ٝجُر٘ٞد جُٔػ

جُطضجٓحش, ئر ٣ٌٕٞ هرُٞٚ ٓحٗؼحً ُٚ ٖٓ رُي, ئال ك٢ قحُس ئخالٍ ؽشًٚ جُغلش 

ذحُطضجٓحضٜح ضؿحٛٚ, ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس ُٚ جُكن ك٢ جُٔطحُرس ذحُطؼ٣ٞل
(63)

 . 

عرن, جٕ جُوحم٢ ٝٛٞ جٓح ػٖ ٓٞمٞع جُطلـغ٤ــش ك٢ ػوٞد جإلرػحٕ, كوذ ػِٔ٘ح ك٤ٔح 

٣طقذٟ ُطلـغ٤ــش جُؼوذ, ػ٤ِٚ جذطذجء إٔ ال ٣ذخش ٝعؼح ك٢ جٌُؾق جٝ جُٞفٍٞ ئ٠ُ 

جإلسجدز جُٔؾطشًس ُِٔطؼحهذ٣ٖ
(64)

. ٝئرج ُْ ٣ٜطذ١ جُوحم٢ ئ٠ُ جعطخالؿ ٛزٙ ج٤ُ٘س, ُْٝ 

                                                           
 .54-53, ؿٓقذس عرن رًشٙد. كطك٢ ػرذ جُشق٤ْ ػرذ ,,  -(62)
د. ع٤ِٔحٕ ٓشهظ, جُٞجك٢ ك٢ ؽشـ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ, كل٢ جالُطضجٓلحش ,ٗظش٣لس جُؼولذ ٝجالسجدز جُٔ٘للشدز, جُطرؼلس  -(63)

, د.ػرللذ جُٔؿ٤للذ 116-119, ؿ(1776جُٔ٘ؾللٞسجش جُكوٞه٤للس فللحدس, - جٌُٔطرللس جُوحٗـ٤ٗٞللـس ) ذ٤للشٝش:جُشجذؼللس, 

 .44, ؿٓقذس عرن رًشٙ, ٝآخش٤ْٕٝ جُكٌ
 .739, ؿ ٓقذس عرن رًشٙد. ػرذ جُشصجم جُغٜ٘ٞس١, ٗظش٣س جُؼوذ, جُؿضء جُػح٢ٗ,  -(64)
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٣طٞفَ ج٠ُ ضلـغ٤ــش ػرحسجش جُؼوذ جُـحٓنس ػ٠ِ ٝؾٚ ج٤ُو٤ٖ, ذك٤ع ٣ظَ جُؾي هحتٔح 

جُوحٕٗٞ ج٠ُ ضلـغ٤ــش جُؾي ك٢  أسؽذٍٙٞ ػرحسجش جُؼوذ, ك٢ ٛزٙ جُكحُس قٍٞ ٓذُ

ٓقِكس جُطشف جُٔذ٣ٖ
(65)

. ٝٛزٙ جُوحػذز جألعحع٤س أخزش ذٜح ٓؼظْ جُوٞج٤ٗـٖ جُٔذ٤ٗـس 

 ٝجٕ جخطِق جُلوٜحء ك٢ ضكذ٣ذ جُٔوقـٞد ذحُٔذ٣ـٖ ًٔح ٓش ذ٘ح.

س, ذَ ٣شد ػ٤ِٜح ػ٠ِ جٕ هحػذز جٕ جُؾي ٣لغش ُٔقِكٚ جُٔذ٣ٖ ٤ُغص هحػذز ٓطِو

كحُؾشه جُـحٓل ك٢ ػوٞد  .جإلرػحٕجعطػ٘حءج جرج ًحٕ جُطلـغ٤ــش ٣طؼِن ذؼوذ ٖٓ ػوٞد 

قغد ضؼر٤ش جُٔؾشع  دجتٔح مذ ٓقِكس جُطشف جُز١ ٝمغ ؽشٝهٚ جإلرػحٕ ٣لغش

جُلشٗغ٢ ك٢ هحٕٗٞ جُؼوـٞد جُلشٗغ٢ جُؿذ٣ذ
(66)

, جٝ ٣لغش ُٔقِكس جُطشف جُٔزػٖ 

 , قغد ضؼر٤ش جُٔؾشع جُٔذ٢ٗ جُٔقش١ ٝجُؼشجه٢.عٞجء أًحٕ ٓذ٣٘ح جّ دجت٘ح

ٝجُؼِس ك٢ رُي جٕ جُٔٞؾد ٝٛٞ جُطشف جُو١ٞ ك٢ ػوٞد جالرػحٕ, ٛٞ جُز١  

٣٘لشد ذٞمغ ؽشٝه جُؼوذ ٝال ٣غطط٤غ جُطشف جُٔزػٖ ٓ٘حهؾس ضِي جُؾشٝه, ٝذحُطح٢ُ 

٣وغ ػ٤ِٚ ٝقذٙ ضرؼس ؿٔٞك جُق٤حؿس ألٗٚ ًحٕ ك٢ ٝعؼٚ جٕ ٣طكحؽحٛح
(69)

, ًزُي 

ضٞؾٜح ٖٓ جُٔؾشع ُكٔح٣س جُطـشف جُنؼ٤ـق ك٢ ٛزٙ جُؼوــٞد, ٝضكو٤ن جُؼذجُس 

 جُؼوذ٣س. 

ٝهذ ػحُؽ جُوحٕٗٞ جُٔذٗـ٢ جُؼـشجه٢ ذؼل ػوـٞد جإلرػــحٕ, ٓػَ ػوذ جُطضجّ 

 -711(, ٝ ػوذ جُؼَٔ ) ك٢ جُٔٞجد 677-671جُٔشجكن جُؼحٓس ) ك٢ جُٔٞجد 

725)
(66)

( غْ ؾحء ذأقٌحّ ػحٓس ُط٘ظ٤ْ ػوذ 1119-763 , ٝػوذ جُطأ٤ٖٓ ) ك٢ جُٔٞجد

                                                           
, (2119)ذـللذجد: جٌُٔطرللس جُوح٤ٗٞٗللس,  د. ػقللٔص ػرللذ جُٔؿ٤للذ ذٌللش, ٓقللحدس جالُطللضجّ كلل٢ جُوللحٕٗٞ جُٔللذ٢ٗ, -(65)

 .211ؿ
ػ٠ِ جٗٚ: )ك٢ قحُس جُؾي ٣لغش ػوذ جُٔغحٝٓس مذ -ذؼذ جُطؼذ٣َ –( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ 1171جُٔحدز ) ٗقص -(66)

 ٓقِكس جُذجتٖ ُٝقحُف جُٔذ٣ٖ, ٣ٝلغش ػوذ جإلرػحٕ مذ ٓقِكس جُطشف جُز١ ٝمغ ؽشٝهٚ(. 

 .316, ؿ ٓقذس عرن رًشٙد. كطك٢ ػرذ جُشق٤ْ ػرذ ,,  -(69)
, 2115( ُغل٘س 39ػوذ جُؼَٔ كل٢ جُؼلشجم ٣خنلغ ُولحٕٗٞ خلحؿ ٛلٞ هلحٕٗٞ جُؼٔلَ سهلْ )ؾ٤ش ذحُزًش ج٠ُ جٕ  -(66)

 .1769( ُغ٘س91جُز١ قَ ٓكَ هحٕٗٞ جُؼَٔ سهْ )
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(169جإلرػحٕ, ٝهذ جػط٠ ُِؼذجُس دٝسجً ذحسصجً ك٤ٜح, ضنٔ٘طٜح جُٔحدز ) 
(67)

. 

 حذكغد ٓح ٝسد ك٤ٜٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢, ( 169)  ٣ٝغطخِـ ٖٓ ٛزٙ جُٔحدز

 :ٓح ٢ِ٣

ُِوحم٢ جٕ ٣ؼذٍ جٝ ٣ؼل٢ جُطشف جُٔزػٖ ك٢ ػوٞد جإلرػحٕ ٖٓ جُؾشٝه  .1

جُطؼغل٤س ٝكوح ُٔوطن٤ـحش جُؼـذجُس, ٝ ئٕ أ١ جضلحم ٣ٔ٘غ جٝ ٣ؼذٍ ٖٓ عـِطس 

خحُق جُ٘ظـحّ  ألٗٚجُوحم٢ جُطوذ٣ـش٣س ذؾإٔ ػوذ جإلرػحٕ, ٣ٌٕٞ جضلحهح ذحهال 

 جُؼـحّ.

ل٤س, ُْٝ ٣شعْ ُٚ جُوحٕٗٞ ُِوحم٢ عِطـس ٝجعؼس ك٢ ضوذ٣ش جُؾــشٝه جُطؼغــ .2

 ٓح ضون٢ ذٚ هٞجػذ جُؼذجُس.  ئالقذٝدج ك٢ رُي 

جرج ًحٕ جُؾي ٣لغش دجتٔح ُقحُـف جُطـشف جُٔـذ٣ٖ, كأٗٚ ك٢ ػوٞد جإلرػحٕ كوذ  .3

جٝؾد جُوحٕٗٞ ذإٔ ٣لغش ك٢ فحُف جُطـشف جُٔزػـٖ, ٓذ٣٘ح ًحٕ جٝ دجت٘ح. 

٢ ٛزج جُـٔٞك, ٝضرش٣ش رُي ػ٠ِ أعحط جٕ جُطـشف جُٔزػـٖ ٤ُظ ُٚ ٣ذ ك

ٝٛٞ جُطشف جُو١ٞ ك٢ ٛزٙ جُؼالهس جُؼوذ٣س ٣طٞكش  ج٥خشٝجُٔلشٝك جٕ جُؼحهذ 

ُٚ ٖٓ جُٞعحتَ ٓح ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ جٕ ٣لشك ػ٠ِ جُٔزػٖ ػ٘ذ جُطؼحهذ ؽشٝهح 

ٝجمكـس ذ٤٘ـس, كارج ُْ ٣لؼَ كحٗٚ ٣طكَٔ ٗط٤ؿـس خطـأٙ ٝضوق٤ـشٙ, ٝذحُطح٢ُ 

 جّ ٓذ٣٘ح. ٣لغش جُؾي ُٔقِكس جُطشف جُٔزػٖ دجت٘ح ًحٕ

 -ٖٝٓ ؾحٗر٘ح ٗشٟ جٕ ضلـغ٤ــش جُؼرحسجش ؿ٤ش جُٞجمكس ك٢ ػوٞد جإلرػحٕ 

٣٘رـ٢ جٕ ضشجػ٠ ك٤ٚ ٓقِكس جُطشك٤ٖ ٓؼح ) جُزجػٖ ٝجُٔزػٖ( ٝجُطٞك٤ن  -ٝؿ٤شٛح 

ذ٤ٜ٘ح, كزُي جهشخ ج٠ُ جُؼذجُس, ك٤ِظ ٖٓ جُؼذجُس جٕ ٗ٘ظش ج٠ُ ٓقـِكس جقذ جُطـشك٤ٖ 

                                                           
جُورلٍٞ كل٢ ػولٞد جإلرػلحٕ ٣٘كقلش  -1( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢ ػِل٠ ٓلح ٣ِل٢: )169ق٤ع ٗقص جُٔحدز ) -(67)

جرج ضللْ جُؼوللذ ذطش٣للن  -2جُٔٞؾللد ٝال ٣ورللَ ك٤للٚ ٓ٘حهؾللس.كلل٢ ٓؿللشد جُطغلل٤ِْ ذٔؾللشٝع ػوللذ ر١ ٗظللحّ ٓوللشس ٣نللؼٚ 

جإلرػحٕ ًٝحٕ هذ ضنٖٔ ؽشٝهحً ضؼغل٤س ؾحص ُِٔكٌٔس جٕ ضؼذٍ ٛزٙ جُؾشٝه جٝ ضؼل٢ جُطلشف جُٔلزػٖ ٜٓ٘لح ٝرُلي 

ٝال ٣ؿللٞص جٕ ٣ٌللٕٞ ضلـغ٤ـللـش جُؼرللحسجش  -3ٝكوللحً ُٔللح ضوطنلل٢ ذللٚ جُؼذجُللس ٣ٝوللغ ذللحهالً ًللَ جضلللحم ػِلل٠ خللالف رُللي.

 ػوٞد جإلرػحٕ محسجً ذٔقِكس جُطشف جُٔزػٖ ُٝٞ ًحٕ دجت٘حً(.جُـحٓنس ك٢ 
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جهطقحد٣ح, الٕ رُي  جألهٟٞقط٠ ُٞ ًحٕ جُطشف  ج٥خشٝ َٜٗٔ ٓقِكـس جُطشف 

) جُزجػٖ( ٣ٌٕٞ  ج٥خشع٤نؼق ٖٓ ه٤ٔس جُؿذٟٝ جالهطقحد٣س ُِؼوذ, ًٔح جٕ جُطشف 

ػحدز هذ ذزٍ ؾٜٞدج ٝأٓٞجال ٝ ضٌح٤ُق ك٢ عر٤َ ٓٔحسعطٚ ٗؾحهٚ, ٝجٕ ػذّ ضكو٤ن 

ِرح ك٢ جُؼذجُس ذحُ٘غرس ئ٤ُٚ سذٔح ٣ذكؼٚ ج٠ُ جُكذ ٖٓ ٗؾحهٚ ٝضط٣ٞشٙ ٓٔح ٣إغش ع

 جُٔكقِس ػ٠ِ جُٔغطِٜي ٝػ٠ِ جهطقحد جُرِذ.

( ٖٓ 169ٗشٟ جٕ عـِطـس جُوحم٢ ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُلوشز جُػح٤ٗس ٖٓ جُٔحدز ) .4

جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢, ضطؼذٟ عِططٚ جُٔكذدز هحٗٞٗح ك٢ جُطلـغ٤ــش, ٝضذخَ 

مٖٔ ٜٓٔس جخشٟ ٢ٛ ضؼذ٣َ جُؼوذ ضكو٤وح ُِؼذجُس, ذٔٞؾد جُغِطس جُطوذ٣ش٣س 

ط٢ ٓ٘كٜح ج٣حٙ جُوحٕٗٞ. كل٢ جُطلـغ٤ــش ضٌٕٞ ٜٓٔس جُوحم٢ جٌُؾق ػٖ ج٤ُ٘س جُ

جُٔؾطشًس ُِٔطؼحهذ٣ٖ, ٝال ٣ٌٖٔ جُوٍٞ ك٢ ٛزٙ جألقٞجٍ جُط٢ ٣وّٞ ك٤ٜح جُوحم٢ 

جٝ ضؼذ٣َ جُؾشه جُطؼغل٢ ذأٗٚ ضلـغ٤ــش ٣غط٘ذ ئ٠ُ جإلسجدز جُٔؾطشًس  ذاُـحء

جُن٤ن ك٢ جُطلـغ٤ــش ٢ٌُ ال ٗوغ ُِٔطؼحهذ٣ٖ, الع٤ٔح ٝٗكٖ هذ جػطٔذٗح جُٔؼ٠٘ 

جُوحٗـ٤ٗٞـس جالخشٟ ًحُط٤ٌَٔ ٝجُطؼذ٣َ  جألٝمحعك٢ جُخِو ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ 

 ٝجُطقك٤ف, ٌَُٝ ٜٓ٘ح ٗظحٓٚ جُخحؿ ذٚ قغد ضٞؾٚ جُلوٚ جُوح٢ٗٞٗ جُكذ٣ع.

 خاتًح انثضج:

ذكػ٘ح ٛزج, ضٞفِ٘ح ئ٠ُ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘طحتؽ  -ذؼٕٞ ٖٓ , ضؼح٠ُ –ذؼذ جٕ ج٤ٜٗ٘ح 

 -ٝجُطٞف٤حش ٗزًشٛح ضرحػح:

 أوال: انُتائذ 

ِْٜ جُٔؾشع ػ٘ذ ٓقذسج ٜٓٔح ٣ُ  ػحٓسػ٠ِ فؼ٤ذ جُوحٕٗٞ ذقٞسز ضؼذ جُؼذجُس  -1

عٖ جُ٘ـقٞؿ جُط٢ ضكٌْ جُؼوذ, ًزُي ٣غطشؽذ ذٜح جُوحم٢ ك٢ ض٤ٌَٔ جُ٘وـ 

جُز١ هذ ٣وغ ك٢ ٛزٙ جُ٘ـقٞؿ, ٝك٢ ئ٣ؿحد جُكَ ُِون٤س جُٔؼشٝمس أٓحٓٚ 
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٢ جُٔقحدس جٝ جُوٞجػذ جألخشٟ, ٝأ٣نح ضؼ٤٘ٚ ك٢ ضلـغ٤ــش ػ٘ذ جكطوحد جُكَ ك

ٛزٙ جُ٘ـقٞؿ, ُِٞفٍٞ ئ٠ُ جُوقذ جُكو٤و٢ ُِٔؾشع. ٣ٝظٜش دٝسٛح ؾ٤ِح ك٢ 

 ضلـغ٤ــش ػرحسجش جُؼوذ ُِٞفٍٞ ئ٠ُ جإلسجدز جُكو٤و٤س جُٔؾطشًس ُِٔطؼحهذ٣ٖ.

ُز١ ضٞم٤ف جُـٔٞك ج -قغد جُٔؼ٠٘ جُن٤ن جُز١ ضر٤٘حٙ -٣شجد ذطلـغ٤ــش جُؼوذ -2

٣ؾٞخ  جُؼوذ ُِٞفٍٞ ج٠ُ ٓذٟ ضطحذن جالسجدز جُٔغـططشز ٓغ جإلسجدز جُظحٛشز 

ك٢ أُلحظ جُؼوذ, ٝجُطلـغ٤ــش ك٢ ٛزج جُٔؼ٠٘ ال ٣وغ ئال ك٢ قحُس ؿٔٞك أُلحظ 

جُؼوذ إلصجُطٚ, كال ؽإٔ ُٚ ذطٌِٔس جُ٘وـ جُٞجسد ك٢ جُؼوذ جٝ ذامحكس 

, ٌَُٝ ٜٓ٘ٔح ٗظحٓٚ ٓغطِضٓحضٚ, الٕ رُي ٣ذخَ مٖٔ ٓٞمٞع ضٌِٔس جُؼوذ

 جُوح٢ٗٞٗ جُخحؿ ذٚ. 

ك٢ ئعطخالؿ جالسجدز جُٔؾطشًس  ٣ٌٖٔ ُِوحم٢ جٕ ٣َغط٘ذ ج٠ُ جُؼـذجُس -3

ُِٔطؼحهذ٣ٖ ك٢ قحُس ػذّ ٝمٞـ جُؼرحسز جٝ ؿٔٞمٜح جٝ ك٢ قحُس جُؾي, ٝجٕ 

ُْ ٣٘ـ جُٔؾشع ػ٤ِٜح فشجقس مٖٔ جُٞعحتَ جُط٢ ٣غطٜذ١ ذٜح جُوحم٢ ج٠ُ 

حهذ٣ٖ, ػ٠ِ جكطشجك جٕ جُطشك٤ٖ هذ هقذج ضكو٤ن جالسجدز جُٔؾطشًس ُِٔطؼ

جُٔٞجصٗس ذ٤ٖ جدجءجضٜٔح, ًٔح إٔ قٌْ جُٔحدز ) جال٠ُٝ( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ 

جُٔقش١ ٝجُؼشجه٢, ٣ؼذ ٗقح ػحٓح عحس٣ح ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جُٔغحتَ جُط٢ ٣ط٘حُٜٝح 

جُوحٗـٕٞ جُٔذٗـ٢ ٖٝٓ ذ٤ٜ٘ح هٞجػذ جُطلـغ٤ــش, ٝجُز١ جػطرش جُؼذجُس ٖٓ مٖٔ 

ؾٜحش جُط٢ ٣شؾغ ج٤ُٜح جُوحم٢, إل٣ؿحد قٌْ ُِٔغحُس جُٔؼشٝمس أٓحٓٚ, جُٔٞ

 جرج جكطوذ جُكٌْ ك٢ جُٔقحدس جالخشٟ.

 انتىصياخ:

ٗذػٞ ٓؾشػ٘ح جُٔذ٢ٗ ئ٠ُ ئمحكس ٓوطن٤حش جُؼذجُس ج٠ُ ٓؿٔٞػس جُٞعحتَ جُط٢  .1

٣غطٜذ١ ذٜح جُوحم٢ ك٢ ضلـغ٤ــش جُؼوذ ُِٞفٍٞ ئ٠ُ جإلسجدز جُٔؾطشًس 

ُِٔطؼحهذ٣ٖ, ُٔح ُِؼذجُس ٖٓ أ٤ٔٛس ٝدٝس ًر٤ش ك٢ ضكو٤ن جُطـٞجصٕ جُؼوذ١ جُز١ 
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 {221}ك٢ جُٔـحدز  ٣شم٢ ًَ ٓطؼحهذ قغٖ ج٤ُ٘س.  ًٔح كؼَ جُٔؾشع جُِر٘ح٢ٗ

 ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوـٞد ٝجُٔٞؾرحش .

ػ٘ذ ضلـغ٤ــش جُؼوذ ك٢ قحُط٢ جُؾي, ٝػذّ ٝمٞـ جُؼرحسز جُط٢ ضذَُ ػ٠ِ  .2

ٗشٟ ٝؾٞخ ٓشجػحز ٓقِكس جُطشك٤ٖ جُذجتٖ  ,جإلسجدز جُٔؾطشًس ُِٔطؼحهذ٣ٖ

٤ُٝظ ٓقِكس جُٔذ٣ٖ كوو. ك٤ِظ ٖٓ جُؼذجُس جٕ ٗ٘ظش ج٠ُ  ,ٝجُٔذ٣ٖ ٓؼح

, ذَ الذذ ٖٓ ج٥خش٣س ٖٓ ؾحٗد ٝجقذ ٝ َُٜٗٔ ٓقِكس جُطشف جُؼالهس جُؼوذ

ٓٞجصٗس ٝٓشجػحز ٓقِكس جُطشك٤ٖ ٓؼح. ٝذزُي ٌٕٗٞ هذ أػط٤٘ح ٌَُ هشف 

قوٚ ٝٝجصٗح ذ٤ٖ ٓقِكطٜٔح ٝذ٤ٖ جدجءجٛٔح, ٝأ٣نح ضالك٤٘ح جإلؽٌحالش 

ٝجُقؼٞذس ٝضؼذد جُشؤٟ ك٢ ضلـغ٤ــش ٓلّٜٞ جُٔذ٣ٖ جٝ ٖٓ ٣طكَٔ ػدء 

ز١ ٣طنشس ٓ٘ٚ. ٝضٌٕٞ جُؼذجُس ذزُي هذ عحٛٔص ك٢ ضالك٢ جٝ جالُطضجّ جٝ جُ

جُٔظحُْ جُط٢ هذ ض٘ؾح ػٖ جُشجذطس جُؼوذ٣س جٝ جُطخل٤ق ٜٓ٘ح ػ٠ِ جهَ ٓكٞ 

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢  {166}ُزج ٗوطشـ جٕ ٣طْ ضؼذ٣َ جُٔحدز ضوذ٣ش. 

أٝ ٗوٍٞ:  جُطشك٤ٖ جُذجتـٖ ٝجُٔـذ٣ٖ (, سُطقرف ًح٥ض٢: ) ٣ُلغَّش جُؾـُي ُٔقِك

) ضُشجػ٠ ػ٘ذ ضلغــ٤ش جُؼوـذ ك٢ قحُس جُؾــي, جُٔٞجصٗس ذ٤َـٖ ٓقِكـس 

 جُطشك٤ـٖ, جُذجتٖ ٝجُٔذ٣ٖ(.

جٕ ٣ٌٕٞ ضلـغ٤ــش جُؼرحسجش ؿ٤ش جُٞجمكس ك٢  -ئُكحهحً ذحُٔوطشـ جُغحذن -ٗشٟ .3

ٝجُٔزػٖ(  ) جُزجػٖ ك٤ٚ ٓشجػحز ُٔقِكس جُطشك٤ٖ -ٝؿ٤شٛح  -ػوٞد جإلرػحٕ 

ٝجُطٞك٤ن ذ٤ٜ٘ٔح, ٤ُٝظ ك٢ فحُف جُطشف جُٔزػٖ كوو, كزُي جهشخ ج٠ُ 

جُؼذجُس. جر ٤ُظ ٖٓ جُؼذجُس جٕ ٗ٘ظش ك٢ جُؼالهس جُؼوذ٣س ج٠ُ ٓقِكس جقذ 

َٜٔ ٓقِكـس جُطـشف ج٥خـش قط٠ ُٞ ًحٕ ٛٞ جُطشف جألهٟٞ جُطشك٤ٖ ُٝٗ 

وذ, ًٔح جٕ جهطقحد٣ح, الٕ رُي ع٤نؼق ٖٓ ه٤ٔس جُؿذٟٝ جالهطقحد٣س ُِؼ

)جُزجػٖ( ٣ٌٕٞ ػحدز هذ ذزٍ ؾٜٞدج ٝأٓٞجالً ٝضٌح٤ُلحً ك٢ عر٤َ  ج٥خشجُطشف 
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جُكذ ٖٓ  ئ٠ُٓٔحسعطٚ ٗؾحهٚ, ٝجٕ ػذّ ضكو٤ن جُؼذجُس ذحُ٘غرس ئ٤ُٚ سذٔح ٣ذكؼٚ 

ك٢ جُٔكقِس ػ٠ِ جُٔغطِٜي ٝػ٠ِ جهطقحد  ٗؾحهٚ ٝضط٣ٞشٙ ٓٔح ٣إغش عِرحً 

 جُرِذ.

 لائًح انًرارع:     

 :: انكتةأوال     

 . ج٣ٌُٞلص:جُوغلْ جألٍٝ, جُٔذخَ ُذسجعس جُؼِّٞ جُوحٗـ٤ٗٞـس .ػرذ جُك٢ قؿحص١د. .1

 .1792ٓطرٞػحش ؾحٓؼس ج٣ٌُٞص, 

. ذـلذجد: ص٤ٛلش جُرؾل٤ش, جُٔلذخَ ُذسجعلس جُولحٕٗٞ جألعلطحر .د.ػرذ جُرلحه٢ جُرٌلش١ .2

 .2111جُؼحضي ُق٘حػس جٌُطد, سؽشً

ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔلذ٢ٗ جُٔقلش١, دسجعلس  جإلسجدزجُطؼر٤ش ػٖ  .د.٤ُْٝ ع٤ِٔحٕ هالدز .3

 .1755جُٔطرؼس جُطؿحس٣س جُكذ٣ػس,  . جُوحٛشز:ٓوحسٗس, جُطرؼس جأل٠ُٝ

 .1795ٓطرؼس جُؼح٢ٗ,  . ذـذجد:كِغلس جُوحٕٗٞ .قغٖ جُزٕٗٞد. .4

. هللحٕٗٞ جُؼوللذ ذلل٤ٖ غرللحش ج٤ُولل٤ٖ ٝجػطرللحسجش جُؼذجُللس .جقٔللذ ػرللذ جُك٤ٔللذ ؽلل٣ٞؼ .5

 .2113ٓإعغس ؽرحخ جُؿحٓؼس,  جُوحٛشز:

 .2112ٓ٘ؾأز جُٔؼحسف, . جإلعٌ٘ذس٣س: ضلـغ٤ــش جُؼوذ .ػرذ جُكٌْ كٞدزد. .6

 ٝجإلدجس١. علٞس٣ح:ٗظش٣لس ضلـغ٤ـلـش جُؼولذ كل٢ جُولح٤ٖٗٞٗ جُٔلذ٢ٗ  .ذشٛحٕ صس٣لن .9

 ., ذال ع٘س هرغجإلسؽحدٓطرؼس 

ٓ٘ؾحز جُٔؼلحسف,  . جإلعٌ٘ذس٣س:دٝس جُوحم٢ ك٢ ضٌِٔس جُؼوذ .جُرٌرحؽ٢ د. عكش .6

2116. 

 جألٍٝ. جُولحٛشز:جُؿلضء , جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُالُطضجّ جألٛٞج٢ٗ.جُذ٣ٖ ًحَٓ  د.قغحّ .7

 .1775ذذٕٝ جعْ ٓطرؼس, 
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, سفلحد -جُٔ٘ؾلٞسجش جُكوٞه٤لس . ذ٤شٝش:ٗظش٣س جُؼوذ .ػحهق جُ٘و٤دد. .11

1776. 

 . ُر٘للحٕ:جُؿللضء جُػللح٢ٗ ,ٗظش٣للس جُؼوللذ .د. ػرللذ جُللشصجم جقٔللذ جُغللٜ٘ٞس١ .11

 .1776ٓ٘ؾٞسجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س, 

جُوللحٕٗٞ جُٔللذ٢ٗ جُؼشجهلل٢ كوٜللح ٝهنللحء, ٗظش٣للس  .ًللحظْ ج٤ُٔللحق٢ كللٞص١ .12

 .2116 ٓطرؼس جُغ٤ٔحء, . ذـذجد:جُؼوذ, جُوغْ جُػح٢ٗ

 ,ٓٞعٞػس جُؼولـٞد جُطؿحس٣لس ٝجُٔذ٤ٗلس, جُؿلضء جُػلح٢ٗ .د. ج٤ُحط ٗحف٤ق .13

 .2116, . ذ٤شٝش: ٓ٘ؾٞسجش جُكِر٢ جُكوٞه٤سٓلحػ٤َ جُؼوذ

ُ٘ظش٣لس جُؼحٓلس ُالُطلضجّ, ٓقلحدس ؽلشـ ج .د. كطك٢ ػرذ جُشق٤ْ ػرذ ,  .14

 .2111 ,ٓ٘ؾأز جُٔؼحسف . جالعٌ٘ذس٣س:جالُطضجّ

 سجُؾلشً . جُولحٛشز:جالؾطٜحد ك٢ ٓٞسد جُ٘لــ .جُؿ٢ِ٤ٔ ئذشج٤ْٛد.ػذٗحٕ  .15

 .2111, شجُؼشذ٤س جُٔطكذز ُِطغ٣ٞن ٝجُطٞس٣ذج

جالُطضجّ, دسجعس ٓٞجصٗس ذل٤ٖ جُولحٕٗٞ جُٔلذ٢ٗ  ٓقحدس .د.ج٣ٖٔ عؼذ ع٤ِْ .16

جُؾللش٣ؼس  ألقٌللحّجُٔقللش١ ٝٓؾللشٝع ٓوطللشـ ُِوللحٕٗٞ جُٔللذ٢ٗ جُٔقللش١ هروللح 

 .2114دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س, جإلعال٤ٓس. جُوحٛشز:

هللحٕٗٞ جُؼوللـٞد جُلشٗغلل٢ جُؿذ٣للذ ذحُِـللس جُؼشذ٤للس,  .د. ٓكٔللذ قغللٖ هحعللْ .19

 . ذ٤للللشٝش:جُلشٗغلللل٢ ( ٓللللٖ جُوللللحٕٗٞ جُٔللللذ٢ٗ 9-1231ئُلللل٠  1111جُٔللللٞجد )

 .2116ٓ٘ؾٞسجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س, 

هللحٕٗٞ جُؼوللـٞد جُلشٗغلل٢ جُؿذ٣للذ, ضشؾٔللس ػشذ٤للس  .د. ٗللحكغ ذكللش عللِطحٕ  .16

 .2119ؾحٓؼس جُلِٞؾس,  .جُؼشجم: ٓطرٞػحشُِ٘ـ جُشع٢ٔ

. ٓقللحدس جالُطللضجّ كلل٢ جُوللحٕٗٞ جُٔللذ٢ٗ .د. ػقللٔص ػرللذ جُٔؿ٤للذ ذٌللش  .17

   .2119ذـذجد: جٌُٔطرس جُوح٤ٗٞٗس, 
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 انًزالخ انعهًيح: حاَيا

ٓؿِس قوٞم قِٞجٕ ُِذسجعحش  ".جُؼذجُس ك٢ جُوحٕٗٞ. "د.ػحذذ كح٣ذ ػرذ جُلطحـ -1

 .245-179ؿ (: 2112 . )26ػذد  .جُوحٗـ٤ٗٞـس ٝجالهطقحد٣س

جُوحٗـ٤ٗٞـس ك٢ ضكغ٤ٖ جُِـس جُوحٗـ٤ٗٞـس ٖٓ  دٝس ج٤ُٔطٞدُٝٞؾ٤س. "د. ٓكٔذ ؽ٤ِف -2

 ".خالٍ ذؼل جُ٘ٔحرؼ جالفطالق٤س ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔـشذ٢ ُالُطضجٓحش ٝجُؼوـٞد

٤ًِس جُؼِّٞ جُوحٗـ٤ٗٞـس ٝجالهطقحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س,  ٓؿِس دسجعحش ٝأذكحظ,

(: ؿ 2116)٣٘ح٣ش .22-21ػذد ٓضدٝؼ  .ؾحٓؼس ع٤ذ١ ٓكٔذ ذٖ ػرذ ,

11- 25. 

 :االطاريش انزايعيح حانخا:

جُغِطس جُطوذ٣ش٣س ُِوحم٢ جُٔذ٢ٗ ك٢ ٗطحم " .ذشٗحذح ًٞس٣٘ح ُٞذ٘ن أه٤شج -1

 -. ؾحٓؼس ج٤ِ٤ُٖ٘أهشٝقس دًطٞسجٙ ".جُشجذطس جُؼوذ٣س ٝجإلغرحش جُونحت٢

 .2119جُغٞدجٕ, 

 ".ضأ٣َٝ جُؼوـٞد ك٢ هحٕٗٞ جالُطضجٓحش ٝجُؼوـٞد جُٔـشذ٢" .ٓكٔذ ؽ٤ِف -2

 .1776, ٔـشخجُ -ٓكٔذ جُخحٓظأهشٝقس دًطٞسجٙ, ؾحٓؼس 

 انثضىث انًُشىرج عهً انًىالع االنكتروَيح:: راتعا

 ".سهحذس ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ػ٠ِ ضلـغ٤ــش جُؼوـٞد" .د.ػرذ جُشصجم ػرذ جُٞٛحخ -1

جُٔٞهغ  جُذخٍٞ ج٠ُحء. ضأس٣خ نٓوحٍ ٓ٘ؾٞس ػ٠ِ ٓٞهغ ٓؿِس جُطؾش٣غ ٝجُو

 : سجذو جُٔٞهغجُغحػس جُؼحؽشز ٓغحء.  ,2117/ 3/ 15

 

http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=21

53&page_namper=p13#_ftn1. 

 

http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=2153&page_namper=p13#_ftn1
http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=2153&page_namper=p13#_ftn1
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 انمىاَيٍ:: خايسا

 .1614جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُلشٗغ٢ جُقحدس ػحّ  .1

 .1746ُغ٘س  131جُٔقش١ سهْ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ  .2

 .1751ُغ٘س  41جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢ سهْ  .3

 (.2116-131جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُلشٗغ٢ جُٔؼذٍ ذٔشعّٞ ) .4

 


