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 دزاسة ثدليلية هقدية–القساءات االحداجية للىص للقسآوي 

ي* خحمدد  هازدي.د

 ُىدما هٜسؤ مخخلٙ آلازاء التي هسخها زواد الخدازت في ال١٘س الِسبي 

ت التي جدوز خىلها، هي بُادة ٛساءة الترار  ٍص اإلاِاؿس، هجد ؤن الٜلُت اإلاٟس

ٟؼسن ومىولٝ للخدازت اإلاسحىة، ومدىز َرٍ الِملُت َى ٛساءة الىف الٜسآوي 

. ٟمدىز للترار ومـدز زثِس ي له

 ٗالىف الٜسآوي الُىم ؤؿبذ مدىز اػخٔا٤ ؤبدار ال١ثحر مً دُاة  

د ى ما جسجب ُىه ما ُٖس ...الخدازت الِسبُت، ٟإز٠ىن والجابسي وؤبى ٍش َو

م، ٗما هبُِت َرٍ ألاخحرة وما ممحزاتها وما  بالٜساءاث الخدازُت للٜسآن ال١ٍس

مٜىماتها؟ وما ُالٛتها بالخدازت؟ وما جداُُاتها ؤوما الاهخٜاداث اإلاىحهت لها؟ وبلى 

ا في بلْى الخدازت الِسبُت اإلاإمىلت؟  ؤي مدي ًم١ً اطدثماَز

م هلمظها في الىٜان   َىاٞ ُالٛت وهُدة بحن الٜساءاث الخدازُت للٜسآن ال١ٍس

: الخالُت

:ييجروز ومىطلقمت القساءات الحداجية للقسآن الكسيم:أوال 

م، بِىامل   جسجبى ألازكُت التي وؼإث ٗيها الٜساءاث الخدازُت للٜسآن ال١ٍس

مخخل٘ت ًم١ً ؤن هٜى٤ ؤنها بمثابت ؤطباب ومىولٜاث للخدازت التي خا٤ الخِامل 

ها  : وهي- في هٌس زوادَا–ال١الط٢ُي مّ الىف الٜسآوي دون بلٓى

 بٜاء الِسب واإلاظلمحن في وكّ ًوغى ُلُه الخخلٙ والاهدوان في ػتى 

اإلاُادًً، بِ٘ل ُىامل مخخل٘ت ؤَمها بل ومدىزَا َُمىت الٜساءة ال١الط١ُُت 

للىف الٜسآوي اإلاٜدمت مً هٖس ُلماء الدًً ُلى الظاخت الِسبُت، وذل٣ ألنها 

خظب هٜاد الخواب الدًني ال١الط٢ُي حِبر ًُ  ٛساءاجمادلجتماهسة بسئي 

ذ م١٘سي  ىاُد جدى٤ دون الخدازت والخٜدم الري بلٔه ألاوزبُىن، هي ما ؤٛز ٛو

ب ٛواز الخدازت ًُ  سي لٟس الط٘ت الِسب ١٘ٗسوا في ججاوشَا ٟؼسن حَى ٗو

م ٟىف  مدىزي لخلازجىا ُت للٜسآن ال١ٍس ٝ بىاء ٛساءة ُلمُت مىكُى . هٍس
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ت الىف الٜسآوي في بىاء الخلازة الِسبُت ؤلاطالمُت، ماكُا وزاَىا  - ٍص مٟس

ومظخٜبال، وهي ما جسجب ُنها الدُىة بلى جإطِع ٛساءاث حدًدة له، وذل٣ ألهه 

ؤَم الىـىؾ التي جإطظذ ُليها زٜاٗخىا ؤو خلازجىا الِسبُت ؤلاطالمُت التي هي 

د'خلازة الىف بخِبحر  في زٜاٗت اخخل الىف الدًني، "، وذل٣ ألهىا وِِؽ  'ؤبى ٍش

ص الداثسة،- وال ًصا٤–ٗيها  ت ؤو اإلا٢اهت التي ًدخلها الٜسآن (1 )"مٟس ٍص ،  وجل٣ اإلاٟس

ىهت ببىاء ٗهم حدًد له  م في خلازجىا، هي مً دون ػ٣ ججِل خدازدىا مَس ال١ٍس

خجاوش السئي اإلاادلجت التي ًلخٜها بها ُلماء  ًدىاطب ومظخجداث الِـس، ٍو

الدًً والتي ج٢ىن في هٌس زواد الٜساءاث الخدازُت طببا للخخلٙ والاهدوان 

 . الري وِاهُه

جبلىز بػ٢الُت لٜساءة الىف الٜسآوي في مخخلٙ الِـىز، وجخجظد في  -

ل الري ؤلخٝ به هُلت الِـىز والري ًدخاج داثما بلى بُادة هٌس ودزاطت،   الخإٍو

لم جٜم ُلى الىف ٜٗى بل ؤًلا ٛامذ ُلى "ٗالخلازة الِسبُت ؤلاطالمُت 

ل ؤي بهخاج هف آخس ماو٤ في ًاٍَس ًداٍٗ ُلى الىف ألاؿلي الري لخٜه  الخإٍو

ل ول١ً في ُمٜه الباهني مخدسز مىه، ًداو٤ الخجاوش ؤو الخسوج ؤو ختى  الخإٍو

تها التي حظمذ  ت ٟمجاٍش الهدم بما جدُده لٔت َرا الىف مً بم٢اهُاث لٍٔى

 .(2)" بالخِدد في ال٘هم وبخجدد في اإلاِنى جلخٜه الراث اإلااولت

ٛـىز آلالُاث ال١الط١ُُت في جٜدًم ٗهم مِاؿس للىف الٜسآوي ومىاٟب  -

ا ُلى ػتى  ذ حٔحرا حرٍز إلاِوُاث الخدازت والطُما في ٗترة الِىإلات التي ُٗس

ألاؿِدة، الري جسجب ُىه خاحت الىف الٜسآوي بلى ٗهم حدًد ًخماش ى ومِوُاث 

اب والثىزة اإلاِلىماجُت ىبُا والاَز هخج ُىه ًهىز حملت مً ...الِىإلات ٠اإلطالمٗى

ً خازج البِئت الِسبُت ؤلاطالمُت  اإلاؼخٔلحن بالىف الٜسآوي، اطخ٘ادوا مً ج٢ٍى

م مً  وجإزسوا بمِوُاث الخدازت، ١٘ٗسوا في هٜل اإلاىاهج الٔسبُت بلى الٜسآن ال١ٍس

م  .ؤحل جٜدًم ٗهم مِاؿس لىا ومىكىعي له خظب هٌَس

ي: ًم١ً الٜى٤  ُنها ؤنهاجل٣:يمفههم القساءات الحداجية ومحيزاتهم-جمهيم 

م ٟما  ٠ان  -1 د الاه٘ـا٤ ًُ الٜساءة ال١الط١ُُت للٜسآن ال١ٍس الٜساءاث التي جٍس

لماء له ؤي ؤنها زىزة وهٜد وججاوش ل٢ل الٜساءاث  وال ًصا٤ ًٜدمها الٜ٘هاء ُو

 .الظابٜت له 
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الٜساءاث التي حظعى بلى الخدسز مً ٠ل الخوىن الخمساء التي ؤٛامها زحا٤  -2

ماثُت  الدًىدى٤ الىف الٜسآوي التي جـولر ُليها بالظُاحاث الدٓو

خُث ؤن  (3)" مً الهُبت الظاخٜت للىف" وألاززىذٟظُت، وباخخـاز هي جخدسز  

ت ال جددَا خدود ؤو ُٛىد ا  هَص الٜداطت ًُ الىف ؤو الخِامل مِه بدٍس َس  .حَى

اَسة وخوابا وال جمحز  بِىه  -3 م هـا ُادًا ًو الٜساءاث التي حِخبر الٜسآن ال١ٍس

خُخه  د بخاٍز ت، خُث حِخبٍر ًاَسة و جٟا وبحن ٓحٍر مً الىـىؾ الدًيُت والبؼٍس

وخظب 4(("خمدث لغهد وجقمفي وديني"،بدُث ٌِخبٍر ؤز٠ىن بمثابت...وجٜس بإوظيخه

م بمثابت حصء مً الثٜاٗت الِسبُت ألهه  مً ٛبُل الىف  د ٌِخبر الٜسآن ال١ٍس ؤبى ٍش

م في هٌٍس  ًـٙ ه٘ظه بإهه " واإلاىخج الثٜافي والخواب خُث ؤن الٜسآن ال١ٍس

زطالت والسطالت جمثل ُالٛت اجـا٤ بحن مسطل ومظخٜبل مً خال٤ ػ٘سة ؤو 

هٌام لٔىي، وإلاا ٠ان اإلاسطل في خالت الٜسآن ال ًم١ً ؤن ٢ًىن مىكِا للدزض 

الِلمي، ٗمً الوبُعي ؤن ٢ًىن اإلادخل الِلمي لدزض الىف الٜسآوي مدخل 

ت البؼس اإلاخاهبحن بالىف  .(5)" الىاّٛ والثٜاٗت الىاّٛ الري ًيخٌم خٟس

الٜساءاث التي حظعى بلى ٛساءة الٜسآن في بهاز ما ٌِٖس بالٌاَسة الدًيُت،  -4

خُث جى٘ي خـىؿُاجه واخخالٗه ًُ الخىزاة،ؤلاهجُل، وختى ًُ الىـىؾ ٓحر 

الٜسآن  هـا دًيُا "الدًيُت ؤخُاها بدُث جيخهي خظب هه ُبد السخمً بلى حِل 

     .(6)" مثل ؤي هف دًني آخس جىخُدًا ٠ان ؤم وزيُا

ت للٜسآن  -5 د بخُاء ٛساءاث اإلاخ٢لمحن وال٘الط٘ت واإلاخـٗى الٜساءاث التي جٍس

م في مٜابل هٜد الٜساءاث اإلاِازكت لها ٟما جبلىزث ُىد الٜ٘هاء وزحا٤  ال١ٍس

س والِٜلىت في الخلازة الِسبُت ؤلاطالمُت، خُث  ا زمصا للخىٍى الدًً ٢ٟل، باُخباَز

ُُ٘ت حِاملها مّ الىف الٜسآوي، مِخبرا بًاَا بمثابت  ؤػاد ؤز٠ىن باإلاِتزلت ٟو

تها مّ  مداولت واُدة، وثدث في مهدَا مً هٖس الخواب السطمي ببان مِٟس

ييبغي الاعتراف بأن : "الخىابلت ٟما ؤػاد الجابسي باإلاِتزلت خُث ًـسح بإهه 

ٟما ؤخر الجابسي  (7ي)"مىهجية املعتزلة كمهت ثدتهد إمكمن هظسية كممىة وواعدة

يشسح الفكس املعتزلي ويعتبره هحهذج التفكير املتىهز الرد دمج بين الشسيعة "

 . (8)" والعقل

ًم١ً خـس حملت :يالقساءات الحداجية للقسآن الكسيم في ميزان الىقد-جملثم 

م في الىٜان الخالُت  :اإلااخراث اإلاىحهت لهرٍ الٜساءاث اإلاٜدمت للٜسآن ال١ٍس
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: إنهم قساءة إشكملية غير واضحة ألابعمد واملقمصد-1

م    ال ًخىاوي زواد الٜساءاث اإلاِاؿسة في هسح ألاطئلت اإلاخخل٘ت خى٤ الٜسآن ال١ٍس

دون ؤي خدود، وال تهمهم ألاحىبت ُليها والخدلُل ٗيها ومٜاؿد البدث منها، بٜدز 

خٜاد  ما تهم اإلاىاٛؼت وؤلازازة والىٜد ال الِلم اإلاٜسون مً الِمل، الري ًدٜٝ الُا

ج٘ظحراث آلًاث الٜسآن جخسج ًُ َرٍ "الظلُم ألنها ٟما ًٜى٤ هه ُبد السخمً 

ى الاهخٜاد خٜادًت وجخـٙ بلدَا َو م (9)"الـ٘ت الُا ، َرا  ما ًجِلهم ؤ٢ٗاَز

ٟثحرا ما ج٢ىن حعجِت دون هدحن، ٗهم ً٘خٜسون بلى ما حظمى بالٜساءة 

اإلاٜاؿدًت، مً مىولٝ ؤنهم ٌِخبرون جـىزاتهم همىذحا ألػ٢لت م٘اَُم الىحي 

دون ؤن الدؼ٣ُ١ َى مىهجهم، والىٜد  ثحرا ما ًٟا والٜسآن بلى ؤبِد الخدود، ٟو

خٜاد وؤلاًمان، ٗإز٠ىن خظب ُلي خسب ٌِلً في " وطُلتهم اإلاثلى، وال يهمهم الُا

ؤٟثر مً مسة في مِسق بدثه وخدًثه ًُ مؼسوُه ال١٘سي ؤهه ال ًٜدم بساَحن 

ٛاهِت ُلى اإلاظاثل التي ٌِالجها وال ٌِوي خلىال ؤخحرة للمؼ١الث التي ًىٌس 

ل وجٜدًم  ٗيها، بل ألامس ُىدٍ ال ًخِدي بزازة الىٜاغ ؤو ػٝ هٚس للبدث هٍى

١ثر السواًاث وؤلاحاباث (10)"ٗسكُاث للِمل  ؤما الجابسي ١ُٗثر مً ألاطئلت، ٍو

ثحرا ما ًيخهي بلى زؤي مسجر  الث جـل ُلى خد الخلى وجدحر الٜازت، ٟو والخإٍو

 بـدد خدًثه ًُ هصو٤ (11)..."هدً هسحج....هخً وِخٜد"وذاحي خُىما ًـسح 

ٜخه في الؼ٣ مّ "آلاًاث وجسجُبها مؼ٢١ا ُٗما َى مإزىز ، ومً َىا  ؤال جادي هٍس

دم الجصم بجىاب صخُذ بلى حؼ٣ُ١  الث ٓالبا ُو جٞس الباب م٘خىخا للخإٍو

م في اإلاـدز ألاو٤ لئلطالم حَر رل٣ في : اإلاظلمحن في ُُٜدتهم ٓو م، ٟو الٜسآن ال١ٍس

ت د بدوزٍ ًلر ُلى البدث في ؤطئلت مخِددة ٓحر واضخت (12)"الظىت الىبٍى ، وؤبى ٍش

ما م٘هىم الىحي الٜسآوي؟ ما م٘هىم الىف؟ ما َى ؤلاطالم؟ :ألابِاد واإلاِالم منها

حن في جدلُلها  دظِحن بِلىم اللٔت وآزاء اإلاظدؼٛس ما ُالٛت الِسوبت باإلطالم؟ٍو

مؼ٢١ا في مىاٛٙ الترار منها، و ال ًيخهي ٗيها بلى بحابت مدددة، بذ ًبحن مً 

م ًاَسة زٜاُٗت،  هاخُت ؤنها ج٘هم في بهاز م٘هىم الىف الري ٌِخبر الٜسآن ال١ٍس

ـسح مً هاخُت ؤخسي بإن  م ؤلاحابت ُلى ٠ل "ٍو البدث في م٘هىم الىف ال ًُص

َرٍ الهمىم والخـدي لها جـدًا ػامال، ول١ىه بداًت لبدث ُلمي في مجا٤ 

 وبالخالي ٗهى خظب اإلا١٘س (13)"ػاث٣ ًبدوا ؤهه لم  ٌِد ُٗه مجا٤ لٜى٤ حدًد

د جإزس بـىزٍ مباػسة "ؤلاطالمي حما٤ البىا  ٌِىد بلى  ١سة الؼ٣ ٛو د٢ًازث ٗو
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ٟإطخاذ لؤلدب الِسبي بالدٟخىز هه خظحن الري ٌِخبٍر دون مىازبت مثله 

لى ٜت (14)"ألُا  باُخباٍز مدؼ٢١ا في مِوُاث الترار، وهازخا ألطئلت جـل بلى هٍس

حن الساٗلحن للخُٜٜت، وبِد جدلُل َرٍ آلازاء ًم١ً الٜى٤ ؤن ٛساءاث  الالؤدٍز

ٝ الُٜحن، ال  َاالء للٜسآن ٛساء بػ٢الُت َدٗها الدؼ٣ُ١، مخذججت بإهه هٍس

ادٖ .            حظخٜس ُلى طاا٤ مددد واضر َو

: وذل٣ ألنها جخمحز بما ًلي: إنهم قساءة اهتقمئية وذاثية ومقلدة-ي2

وذل٣ ألنها جخخاز آزاء اإلاخ٢لمحن وال٘الط٘ت ُلى ؤنها : الٜساءة الاهخٜاثُت للترار- ؤ

س ؤلاطالمي، وفي  ٛدمذ ؤ٢ٗازا و مىاهج صخُدت مىاطبت للٜسآن والِٜلىت والخىٍى

مٜابل ذل٣ جىٜد ألا٢ٗاز واإلاىاهج ال١الط١ُُت التي وحدث ُىد الٜ٘هاء 

ماثُت وؤلاًدًىلىحُت، وجرَب بلى ؤبِد مً ذل٣  وألاؿىلُحن وحِخبر همىذحا للدٓو

حر مىاطبت وطببا للس٠ىد والخخلٙ الري ٌِاهُه  ا ٓحر صخُدت ٓو خحن حِخبَر

را ما ًجِلها ال جخلىا مً الراجُت والاهخٜاثُت والخٜلُد خحن جٜىم  اإلاظلمىن، َو

ت ٠ابً  ُلى  الاطخلهام مً آزاء اإلاخ٢لمحن ٠اإلاِتزلت وال٘الط٘ت ٠ابً زػد واإلاخـٗى

م وجداّٗ ُنها في مٜابل هٜد وزٗم آلازاء  ُسبي في الخِامل مّ الٜسآن ال١ٍس

اإلاِازكت لها، خُث ٌؼُد مخخلٙ زواد الٜساءاث اإلاِاؿسة مً ؤمثا٤ ؤز٠ىن وؤبى 

دُمىن مخخلٙ مىاٛ٘هم  د والجابسي بٜساءة َاالء للظىز وآلاًاث الٜسآهُت، ٍو ٍش

داِٗىن ُنها بٜىة ُلى ؤنها الِلم  يخـسون لها ُلى ؤنها هي الـىاب، ٍو بها،ٍو

اإلاهمؽ واإلاٜص ى بـىزة حِظُ٘ت في الترار ال١الط٢ُي، بِىما ٌؼددون اللهجت 

ُلى ٛساءة ؤصخاب اإلاإزىز وؤجباَ الظلٙ ٠ابً خىبل  وابً جُمُت وختى ؤصخاب 

الىطوُت ٠الؼاٗعي و الٔصالي، ألن ال١ثحر مً دُاة الٜساءاث اإلاِاؿسة خظب 

مىن ؤهه ٠ان "الدٟخىز مدمد ُمازة  ُص ٌظِئىن الًٌ بذجت ؤلاطالم الٔصالي، ٍو

بِىما ًدُىن ؤن ابً زػد ٠ان ٛمت ..زحُِا، مثل حىاًت ُلى ال٘لظ٘ت الِٜالهُت

ي الخلازي  ، بدُث يهاحمىن (15)"ال٘لظ٘ت والِٜالهُت بل ونهاًتها في الخاٍز

يخٜدون  بؼدة ؤصخاب اإلاىهج ألازسي اإلاٜخدي  م في مخخلٙ مىاٛ٘هم،  ٍو ؤ٢ٗاَز

ِخبروهه جسازا ٌِبر ًُ ٛساءة مادلجت للٜسآن  باألطالٖ والخابِحن وجابِيهم، َو

م، مسة ًىِخىنهم بإنهم مً م١سس ي الخواب السطمي، ومسة ًسون ؤنهم مً  ال١ٍس

ماجي اإلألٝ بم٘هىم ؤز٠ىن والري بحن ُٗه َُمىت زحل  ماطس ي الظُاج الدٓو
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الدًً ُلى خظاب ٛمّ واطدبِاد الُ٘لظٖى مىر الٜسن الخامع الهجسي، والري 

همى الُٜ٘ه الري ًدٍ٘ ًُ ًهس " ججظد خظب هٌٍس  في اهخـاز هموحن َما  

ُِد بهخاج ال١خب اإلادزطُت للٜ٘ه دون ؤي ابخ٢از ؤو ججدًد ُٜلي زم همى ...ٛلب َو

را السحل ألاخحر ١ًخ٘ي ب٢ىهه ٌِٖس ؤهه  الؼُي ؤو اإلاسابى بلٔت ؤَل اإلأسب َو

ى الىخُد الري ٌِٖس ؤن ١ًخب  ت َو ١خب مً بحن الظ٢ان ألامُحن في الٍٜس ًٜسؤ ٍو

ادي  ؼٖس ُلى جيؼُى حمُِت دًيُت مً اإلاامىحن، ٍو رة ؤو حجابا، َو حٍِى

ت ، َىا ٢ًىن الُٜ٘ه ؤو السحل الدًً َى ؿاخب البالء (16 )"الـلىاث الؼِاثٍس

ه اإلاظلمىن بِىما ٢ًىن الُ٘لظٖى اإلاهمؽ  ِٗس ه َو ّ الري ُٗس والخخلٙ والخٜٛى

ىوبٝ ذل٣ بٜىة ُلى ٛساءة الٜسآن، ٜٗساءة الٜ٘هاء  س ٍو واإلاظدبِد ؿاخب الخىٍى

. ٢ًىن الخ١م ُليها الظلب، ُلى خالٖ ٛساءة ال٘الط٘ت له

    ِٗىدما هوالّ  وهٜسؤ مخخلٙ ٟخب وؤبدار ومٜاالث زواد الٜساءاث اإلاِاؿسة، 

هجدَا جيخـس ألصخاب الخ٘ظحر بالسؤي في ػ٢له ال٘لظ٘ي ٠اإلاِتزلت، ابً ُسبي، 

لُت للٜسآن التي ٠اهذ زاثسة ُلى ... وابً زػد و حِخٜد داثما ؤن الٜساءاث الخإٍو

ىٜدون في  ٛساءاث الٜ٘هاء وألاؿىلُحن هي الـىاب الري وحب ؤن ًدخري، ٍو

ساءة الىف الٜسآوي، ٟما َى الخا٤  ٓالب ألاخُان ٛساءة الٜ٘هاء في  مجا٤ ٗهم ٛو

مّ  ؤز٠ىن خحن ًيخٜد الوبري ألهه ٠ان مً ؤصخاب اإلاإزىز في  ٛىله ُىه ؤهه 

 وفي (17)"اهخٜى واهخخب وخرٖ وهٌم مِلىماجه هبٜا إلاىاٛ٘ه الظُاطُت والدًيُت"

سي ؤن  مٜابل ذل٣ ًـٙ الساشي بال١بحر ألهه مً ؤصخاب الخ٘ظحر بالسؤي ٍو

ا" ج٘ظحٍر  لظُ٘ت ٛل هٌحَر ، ٟما (18)"ٌؼهد ُلى ُمٝ دًني وزٜاٗت ُلمُت ٗو

ت اإلاِتزلت في ٛىله تراٖ بإن مىهجُت اإلاِتزلت ٠اهذ جدخىي : " ٌؼُد بىٌٍس ًيبغي الُا

ت ٠امىت وواُدة ت الٜى٤ بخلٝ الٜسآن ٟةػ٢الُت (19)" بم٢ان هٌٍس ٜـد َىا هٌٍس ٍو

م جبني الخواب السطمي  جدخل خظب جـىزٍ ُٗما ٌظمُه باإلامىَى الخ١٘حر ٓز

لها، والري لم ًىٜدٍ في الٜى٤ بها ولم ًـسح باكوهادٍ للخىابلت ِٟادجه، بل 

ٙ الخىابلت واؿ٘ا حجتهم باإلابدؤ الالَىحي الري  ٌظعى في خوه ُىد  ذمه مٛى

سكه ُٗما بِد حٔحر اججاٍ الخالٗت، مخٔاكُا ًُ  ٟسض له الخواب السطمي ٗو

ت اإلاِتزلت، ٟما ًثني ُلى ابً ُسبي في ٛىله  ؤها "ال٘تن والاهصالٛاث اإلاترجبت ًُ هٌٍس

ت الخالٛت لشخف ٠ابً ُسبي  في مٜابل ٛدخه  في آزاء (20)"ؤ١ٗس بالوبّ بالخٍس

الٜ٘هاء مً ؤمثا٤ الؼاٗعي وابً حجس الِظٜالوي وابً جُمُت داثما ُلى ه٘ع 



36 
 

ت للخٜاثٝ الدًيُت جٜىم ُلى مجسد الدزاطت  الخى، بدُث ًسي ؤنها حِلذ اإلاِٗس

سكذ ٛىاهحن زابخت الطخخساج ألاخ٢ام في ػ٢ل   ت للىـىؾ الٜسآهُت ، ٗو اللٍٔى

زطاثل مدددة ؤطظذ طُاحا مىُِا  ًإطس ُٗه ال١٘س ؤلاطالمي َى ما ٌظمُه 

ماجي اإلألٝ الري ؤطع له ألاطالٖ، وطاز ُلى ههجهم الخابِىن  بالظُاج الدٓو

ت ومىبّ  ى طبب ه١بت اإلاظلمحن ال١ٍ٘س م، واطخمس بلى ًىمىا َرا، َو ه٘ع مظاَز

وؼىء الخِـب اإلارَبي وال١٘سي الىاجج ًُ الخٜىحن الٜ٘هي الري ؤزس ى دُاثمه 

ى الؼاٗعي، الري ًخدامل ُلُه ٟٔحٍر مً  ماطع ُلم ؤؿى٤ الٜ٘ه وزطالخه َو

الٜ٘هاء في بزطاء دُاثم ٛىاُد زابخت اهخهجها اإلاظلمىن لٜسون وبلى ًىمىا في َرا 

س والِٜالهُت ا طببا لٜمّ الخىٍى م اُخبَر . في الخِامل مّ الٜسآن ال١ٍس

د هـس خامد، هجدٍ ًخخر ه٘ع اإلاىاٛٙ    ؤما ُىدما هسحّ بلى ؤبى ٍش

ظحر في ه٘ع الخى الري اهخهجه ؤز٠ىن، خحن ًثني ُلى ؤصخاب السؤي والِٜل  َو

لى زؤطهم ابً ُباض  في ٗساءٍ الىف الٜسآوي، بدُث ٌظدؼهد ببِم الصخابت ُو

جِلهم ختى مً اإلاِتزلت  ت الِٜلُت بل ٍو ل والجُز ىِتهم بإصخاب الخإٍو ومجاَد، ٍو

م لِظذ بدُت ٟما ادعى البِم بل وحدث في ُهد السطى٤  لُبحن ؤن ؤ٢ٗاَز

ؿلى هللا ُلُه وطلم، في حدالهم مّ ؤصخاب الدًاهاث ألاخسي، بدُث ًبحن دوز 

ؤن ٠ل ذل٣ " مجاَد في الجد٤ الِٜاثدي وال٘دف الِٜلي لؤلػُاء،  لُيخهي

الجه ال١ثحرة آلًاث الٜسآن جخ٘ٝ مّ  ًٜسبه مً اإلاِتزلت ؤٟثر مما ًباُدٍ ُنهم، وجإٍو

تزالُت الث الُا س في الِهدًً ألامىي (21)،"الخإٍو ٗهى َىا ًجِل اإلاِتزلت همىذحا للخىٍى

ٜسب الصخابت منهم ولِع ال١ِع،  ، ٍو ا في هٌٍس والِباس ي اإلاىٔلٜحن ١ٍٗس

لهم حِـبا متزاًدا ًٜص ي مً خالله ؤصخاب الخ٘ظحر باإلاإزىز، ٟما  خِـب لخإٍو ٍو

داّٗ ُىه في ٟخبه ؤو  طِخِـب ُٗما بِد للؼُي الؼُذ مخي الدًً ابً ُسبي ٍو

م ؤُداء الىٌس الِٜلي  ًـسح بإهه ًخىلى مهمت بهـاٗه كد ؤُداءٍ الرًً ٌِخبَر

والخُٜٜت، وفي مٜابل ذل٣ ًٜدح في آزاء الٜ٘هاء وألاؿىلُحن الرًً ال ًىاٜٗىن 

اججاَه، ٠األػِسي والٔصالي والؼاٗعي الرًً وؿ٘هم بسواد ؤلاًدًىلىحُت 

م١ً ؤن وِخبر هٜدٍ للؼاٗعي لِع مدىت  وهٜمت له، بٜدز ما ٠ان  الىطوُت، ٍو

م مما جسجب ًُ ذل٣ مً وؿ٘ه بالخ١٘حر والسدة  مىدت ووِمت له،  ألهه ُلى الٓس

د في ػهسجه وؤلٙ ُدة مال٘اث خىلها التي دازث مخخل٘ها  ٜٗد  اطخ٘اد منها ؤبى ٍش

خى٤ طحرجه الراجُت ومدىخه مّ الٜ٘هاء، ؤٗادجه في ػهسجه وذًَى ؿِخه ؤٟثر مما 
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ؤكسث به ٟما ٌِخٜد البِم، بذ هجدٍ ١ًسز في مال٘حن مخخل٘حن في َرا اإلاٜام، 

ُت، َما  ' و ' الؼاٗعي وجإطِع ؤلاًدًىلىحُت الىطوُت' ٗـال ٠امال بـىزة خٗس

ٟثحرا مً اللٔى ؤزحر خى٤ ُُٜدة اإلاالٙ، بلى "، في ٛىله 'الخ١٘حر في شمً الخ١٘حر

ا مً ٛساءة  ٗهرا الاٛخباض  نهمؽ " الىهِع...خد الاتهام بالسدة، مظخيبى ًاٍَس

ً مخابىحن ى (22)له بمـدٍز  ألنها وزد في ٟخابحن مخخل٘حن وبـىزة هبٝ ألاؿل، َو

ما ًد٤ ُلى ؤن ٟثرة بهخاحه ال حِني ٟثرة ببداُه، بٜدز ما ج٢ىن حؼهحرا له، ألهه 

د ُىىان ال١خابحن خظب والخ٘اي ُلى ه٘ع اإلاِلىماث،  مهما ١ٌِع حُٔحر ؤبى ٍش

هما اإلاوسوح  بال ؤهه مً الىاحب ؤن ال جـل بلى َرا الدجم،  ُالٛتها بمىكُى

. الري ًمثل بهىابا وج١ساز مِبرا ًُ هَى مً الدؼهحر بالراث اإلابالٕ ُٗه

 والجابسي بدوزٍ ٌِخبر في هٌس ال١ثحر مً الىٜاد ؿاخب زئٍت اهخٜاثُت في الخِامل 

ّ مً ُٛمت  مّ الترار ؤلاطالمي جىولٝ مً ٗـله بحن اإلاِٜى٤ والالمِٜى٤ والٗس

ألاو٤ ُلى الثاوي، وججِله ًخخاز ما ًىاطب دُىجه بلى الِٜالهُت ٟإ٢ٗاز اإلاِتزلت 

م، بذ  لظ٘ت ابً زػد في مِالجت مخخلٙ اإلاظاثل اإلاخِلٜت بالٜسآن ال١ٍس ٌؼسح "ٗو

ِت والِٜل ِخبٍر همىذج الخ١٘حر اإلاخىىز الري دمج بحن الؼَس  (23)" ال١٘س اإلاِتزلي َو

رَب في زئٍخه الاؿو٘اثُت في دزاطت الترار بلى ؤبِد الخدود باإلاٜازهت مّ  ٍو

د١م ُلُه  ال٘الط٘ت الظابٜحن ُىدما ًخخاز ختى مً جسار ال٘الط٘ت ما ٌؼاء، ٍو

ان، مىخـسا آلزاء  ان داثما خاها مً ػإن الِٗس بأزاثه،  مِلُا  مً ُٛمت البَر

ُحن ، بذ ًىٜد الٔصالي ألهه ٠ان  ال٘الط٘ت الِٜالهُحن، مىخٜدا للسحا٤ الـٗى

ا ٓحر منهجي، وؿاخب جداخل جلُٜ٘ي والخٜاء  ِخبر ػ١ه ال ؤدٍز مدازبا لل٘الط٘ت َو

ان جىلدث ُىه ؤشمخه السوخُت، بذ ًـسح بإهه  ان والِٗس ؿدامي بحن البُان البَر

ٗةن ابً زػد ...ًجظم لخٌت ألاشمت في الثٜاٗت الِسبُت ؤلاطالمُت، "بذا ٠ان 

را ما ًبحن ؤهه مىهجه خظب ما ًسي " ًجظم لخٌت الخجدًد في ه٘ع الثٜاٗت َو

حىزج هسابِص ي لِع ابظدُمىلىحُا ٟما ًدعي بل ؤداة بًدًىلىحُت للخمُحز 

ت في  والاطدبِاد  بن لم هٜل بؿداز ألاخ٢ام ؤلاداهت وؤلاٛامت الجبًر

ُت  بذ ًيخهي في هٌٍس بلى اختزا٤ الِٜل ؤلاطالمي في (24)"الُٔخىاجىالخباجع اإلاِٗس

بهاز كُٝ حدا، واطدبِاد ٛواُاث واطِت مً الترار ال ًم١ً به٢از ِٗالُتها، 

ت حِخبر  ت حؼوحًر ه في هُص ان خحر "ووُٛى ان زحع زحُم، والبَر الِٗس
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م جخدٞس في (25)"ُمُم وبذا ٠ان ٟرل٣ ٗالبد ؤن ج٢ىن ٛساثخه للترار والٜسآن ال١ٍس

. ؤزكُت ٗلظُ٘ت مُِىت لِلها ال٘لظ٘ت السػدًت والاججاٍ الظني ٜٗى

حن-ب ال١خاب الٔسبُحن الرًً "بذا ٠ان َاالء ًمثلىن : الخإزس بإ٢ٗاز اإلاظدؼٛس

ً الخلازة ؤلاطالمُت  ٗةهىا ال ًم١ً ؤن هى١س (26)"١ًخبىن ًُ ال١٘س ؤلاطالمي ُو

الدوز الري لِبه زواد الٜساءاث اإلاِاؿسة في دخم ال١ثحر مً آزائهم اإلاظِئت 

م، ٟما ًٌهس ذل٣ في  م، وهٜد ؤجباُهم والخىبُه ُلى خوىزة ؤ٢ٗاَز للٜسآن ال١ٍس

هٜد ٠ل ابً هبي وؤز٠ىن لخـىزاث هه خظحن اإلاظخمدة مً آزائهم خى٤ الٜسآن، 

ومً العجُب ؤن "في ٟخابه الؼِس الجاَلي، بدُث ًٜى٤ ابً هبي  في َرا الـدد 

ا  هرٟس ما جخمخّ َرٍ ألا٢ٗاز الخمٜاء مً مجاملت والطُما في مـس ُىدما جـدَز

حامِاث الٔسب، وؤؿدٚ مثا٤ ُلى ذل٣ وبال حدا٤ ال٘سق الري وكِه 

اإلاظدؼٚس مسحلُىر ًُ الؼِس الجاَلي، ٜٗد وؼس َرا ال٘سق في ًىلُى 

وؼس هه خظحن 1926في بخدي اإلاجالث الاطدؼساُٛت، وفي خال٤ ُام 1925ُام

خي مِبر جماما ًُ جبُِت  ٟخابه اإلاؼهىز في الؼِس الجاَلي، ٗهرا الدظلظل الخاٍز

، وفي ه٘ع َرا (27)"ؤ٢ٗاز بِم ٛادة الثٜاٗت الِسبُت الخدًثت لؤلطاجرة الٔسبُحن

ت لـالر الٔسب جازة، ولـالر "الاججاٍ  ًٜى٤ ؤز٠ىن ُىه  ؤهه ٛدم جىاشالث مظٗس

، وبالخالي ال ًم١ً دوز بًجابُت بِم ألا٢ٗاز (28)"الِاه٘ت الدًيُت جازة ؤخسي 

حن،  والسدود التي ٛدمها زواد الٜساءاث اإلاِاؿسة في السد ُلى جـىزاث اإلاظدؼٛس

جب ؤلاٛساز ٟرل٣ ؤن مىاٛ٘هم ٠اهذ طبُال ؤمثال لدخم آزائهم وال م٘س مً  ٍو

.  ألاخر بها

م   ل١ً جبٜى ال١ثحر مً آزاء زواد الٜساءاث اإلاِاؿسة خى٤ الٜسآن ال١ٍس

ُتها، لدزحت ؤؿبدذ  م بـىزة م٘سهت بذجت خُادًتهاومىكُى حِخمد ُلى ؤ٢ٗاَز

حظدؼهد بها ختى في ٛساءة الىـىؾ ألاؿلُت والدؼ٣ُ١ في هٌسة اإلاإزىز 

دؼهد بهم في الِدًد مً  لها،بدُث ٌؼُد بهم ؤز٠ىن في ؤٟثر مً مىاطبت، ٍو

ال ًم١ً به٢از ؤن الاطدؼساٚ ٛد اَخم بؼ٢ل واطّ في بُادة "اإلاىاٛٙ، و ًسي ؤهه 

ىا ٛد وظخوُّ الخ١م بإن َىاٞ آزاء (29)"ؤلاطالمي– جيؼُى ال١٘س الِسبي  ، َو

حن، وهىاٗٝ ؤز٠ىن في َرا وفي هٜدٍ لبِم جـىزاتهم  مٜبىلت مً هٖس اإلاظدؼٛس

مً هاخُت ؤخسي ٟما ؤػسها طابٜا، ل١ً ُىدما ه١دؼٙ خُٜٜت الىٜد الري 
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ًٜدمه، والري ًسج١ص بالخددًد خى٤ مىهجهم ال٘للىجي، هجدٍ هٜدا لِع مىحها 

حن في  ذاتهم بل للٜ٘هاء، ألن طبب تهاٗذ وهٜف آزائهم ًسحّ في هٌٍس  للمظدؼٛس

اَخمامها بدزاطت ؤلاطالم مً خال٤ ٟخاباث الٜ٘هاء اإلاخولبت مً "بلى ؤنها خـسث 

ى ما ًبحن ؤن طبب هٜدٍ لها َى اُخمادَا ُلى ٗهم الٜسآن (30)" ٛبل اإلاامىحن ، َو

وؤلاطالم، مً مدوهاث الٜ٘هاء ُلى ؤنها صخُدت في خحن ؤنها ٓحر ذل٣، وألادهى 

س مىاٛ٘هم  وألامس مً ذل٣ ؤن زواد الٜساءاث اإلاِاؿسة ٟثحرة ما ٌظدىدون في جبًر

حن  وػسح ختى بِم الىـىؾ،الٜدح في مأزس الظلٙ والاج٢اء ُلى آزاء اإلاظدؼٛس

ى ما ؤػاد  ُتها، َو بدلها بةُوائها مـداُٛت ُلمُت ؤٟثر، بذجت خُادًتهاومىكُى

د في ُدة ؤمثلت منها، ٛىله الظابٝ  به ؤز٠ىن في ؤٟثر مً مىاطبت، وبِىه ؤبى ٍش

تزا٤ مً مىولٝ دُىجه بلى  الرٟس، الري حِل ُٗه الصخابي مجاَد مً ؤَل الُا

دا ذل٣ بؼهادة مظدؼٚس في ٛىله ل، مٟا ختى لُِدٍ حىلد حظيهس زاثدا :" الخإٍو

ل ، ؤما الجابسي ِٗظدىد ُلى آزائهم بدوزٍ في (31)"لهم في مظاثل ٟثحرة في الخإٍو

ػسح ال١ثحر مً الخـاثف اإلاخِلٜت بالىحي الٜسآوي، ٟما َى الخا٤ في الىبىة التي 

حن، في  زؤي ؤنها لِظذ مً مِهىد الِسب مظدؼهدا بأزاء بِم اإلاظدؼٛس

حن ؤن لٍ٘ الىبي في الاؿوالح  ؤلاطالمي مإخىذ مً "ٛىله ازجإي بِم اإلاظدؼٛس

ت هابي ى ًد٤ ُلى الساجي ٛازت اإلاظخٜبل(nabi)الِبًر م ؤن الِىدة بلى لٔت (32)" َو ٓز

وزٜاٗت الِسب ال جخلى مً َرٍ ال٢لمت التي جسجبى ُىدَم بِدة ٠لماث، بذ جمثل 

ابً طُدٍ الىبى الِلى والازج٘اَ، .الازج٘اَ:ؤلاٛامت، والىبىة:الج٘ىة، والىبىة: الىبىة"

د هبا ، وبالخالي إلااذا الٜى٤ بإنها (33)"ما ازجّ٘ مً ألازق:والىبىة والىباوة والىبي. ٛو

حن في ٗهمها؟، مً خال٤  بت ًُ الثٜاٗت الِسبُت، والاج٢اء ُلى آزاء اإلاظدؼٛس ٍٓس

حن  اء زواد الٜساءاث اإلاِاؿسة آلزاء اإلاظدؼٛس َرٍ آلازاء ًم١ً ؤن هيخهي بال ؤن ٗو

خ٘ي ؤٓساكا بًدًىلىحُت  نهم الٔسبي، ٍو ٢ىن هابِا مً ج٢ٍى ٛد ًخجاوش الخدود، ٍو

ساق الِلمُت التي ًدُىنها ا ؤٟثر منها ألٓا حَر .  ٟةزكاء آلاخس ومدازبت ألاؿىلُت ٓو

ال ًم١ً به٢از ُىدة بِم زواد الٜساءاث : الدُىة بلى جوبُٝ اإلاىاهج الٔسبُت-ج

ً والخابِحن  وما جىؿلىا بلُه مً   اإلاِاؿسة بلى آزاء الظلٙ والصخابت واإلا٘ظٍس

ي الخي وجُِ٘لها خظب في الِـس  لىم اللٔت ومداولت زبوها بالخاٍز ُلىم الٜسآن ُو

في مجا٤ اإلاىهج، ل١ً  هجدَم ًخإزسون بلى خد بُِد بماطس ي اإلاىاهج الٔسبُت، 

ت  وبٜىن مىاهجهم ٠البيٍُى داودولىش ومِؼا٤ ٗى٠ى، ٍو ٟدوطىطحروهُدؼهىدٍز
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ا في ٛساءة  ُىلىحُت بدراٗحَر والهسمُىىهُٜاوالظمُاثُت والخ١ُ١ُ٘ت والدزاطت ألاٟز

ذ ٗيها وهبُِت  ُس ً لؤلزكُت التي  وهمذ وجُس ً ومخى١ٍس م،  مى١ٍس الٜسآن ال١ٍس

ى ما ًجِلها خظب ٛى٤ مدمد ُمازة جمثل ذل٣  الىـىؾ التي هبٜذ ٗيها، َو

الري ًىٜل ٠ل َرا الِبث الٔسبي، الري ؿىِخه الهسمُىىهُٜا الٔسبُت مّ "

ؤي ؤهه مجسد هاٛل ومٜلد، خرٞو ..اليهىدًت والىـساهُت بلى اإلاُدان ؤلاطالمي 

 ألن مخخلٙ ؤ٢ٗاز زواد (34)" وال ُالٛت لها بإي ٜٗه ؤو ببداَ..الىِل بالىِل

الٜساءاث اإلاِاؿسة للٜسآن جبحن ؤنهم ًنهلىن وبنهم وػٔٙ ودون جدٍ٘،  مما  

ؤٗسشٍ جٜدم الِلىم ؤلاوظاهُت والاحخماُُت وال٘لظ٘اث اإلاِاؿسة مً آلُاث 

داولىن  ومىاهج ٛساءة الىـىؾ التي ؤبدُها ال١٘س البؼسي في ال٘ترة الساَىت ٍو

ىا  جوبُٜها في ٛساءة الٜسآن والترار ؤلاطالمي مما ًجِلهم مٜلدًً ال مبدُحن، َو

اًاث هٜل اإلا٘اَُم وجبِئتهافي ٓحر  جوسح مً هاخُت ؤخسي مؼسوُُت وؤطع ٓو

مثا٤ ذل٣ ًىٜل ٠ل مً الجابسي  د والجابسي، ٟو خٜلها ألاؿلي ُىد ؤز٠ىن وؤبى ٍش

ى الىٌام اإلاِسفي وال١٘سي اإلاؼتٞر بحن الِٜى٤ في  وؤز٠ىن م٘هىم الابظدُمي  َو

ٗترة ما لخدلُل بِم ٗتراث الخ١٘حر ؤلاطالمي مً خٜل الخواب ال٘لظ٘ي الٔسبي 

م  ُىد مِؼا٤ ٗى٠ى بالخددًد، بلى الخواب ؤلاطالمي ؤو الٜسآوي جددًدا ٓز

الاخخالٖ في هبُِت الخوابحن في مسحُِتهماوؤطظهما، التي ججِل ال١ثحر مً 

ِالُت  الباخثحن ًدظاء٤ ال١ثحر مً الباخثحن ًُ مدي هبُِت ومؼسوُُت ٗو

ُٙ والىٜل لل١م الهاثل مً اإلا٘اَُم واإلاىاهج مً خٜل بلى خٜل  ىاُد الخًى ٛو

ُىد زواد الٜساءاث اإلاِاؿسة مً ؤمثا٤ الجابسي ٠االبظدُمي والخواب والظلوت، 

م٘سداث لِظذ دُٜٛت وال مخٜ٘ا ُليها وال ًم١ً ؤن ج٢ىن " لُبِىىا  ؤنها في ٓالبها 

ئت ىا ُٟٙ ًم١ً الاج٘اٚ ُليها في جدلُل الخواب الٜسآوي الري ًدباًً (35)" بٍس ، َو

في طُاٛه ًُ الخواباث التي هبٜذ ٗيها؟ والبد ؤن جوسح مظإلت جبِئت اإلا٘اَُم 

م مً خُث مؼسوُُتها  واإلاىاهج التي حِخبر لب الٜساءاث اإلاِاؿسة للٜسآن ال١ٍس

ِالُتها، خُث ال ًخلىا هٜلها مً خٜلها ألاؿلي بلى خٜل خواب آخس ٠الٜسآن  ٗو

خبازاث ؤلاًدًىلىحُت، وال ًم١ً  م مً مصالٝ ُدم اإلاؼسوُُت والالحدوي الُا ال١ٍس

ؤن حظلم مً تهمت ٗـلها ًُ الظُاٚ الثٜافي والاحخماعي والظُاس ي والدًني 

الري وؼإث ُٗه، وبالخالي ال ًخلىا ؤن ٢ًىن هٜلها حِظُ٘ا وجد١مُا مً خٜل بلى 

ُت الري ًدبجر به زواد الٜساءة اإلاِاؿسة . خٜل ً٘خٜس بلى هابّ الِلمُت واإلاىكُى
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هيخهي مً خال٤ َرٍ الىحهت الىٜدًت للٜساءاث اإلاِاؿسة ؤنها ٛساءاث 

ما ًدلىا للبِم حظمُتها، وهي ال  مٜلدة ولِظذ مبدُت ٟما ًبدوا لسوادَا ٟو

ً مً  جٜلد الٔسب في ألاخر باإلاىاهج الجدًدة ٗدظب، ٟما ًسي بِم اإلا١ٍ٘س

ُت "ؤمثا٤ هه ُبد السخمً، خحن ؿسح  ؤنها حظعى بلى ؤن جدٜٝ  ٛوُِت مِٗس

حن  رٍ ُلى هُى بُنها وبحن ما ًم١ً ؤن هولٝ ُلُه اطم الٜساءاث الترازُت، َو

ً ٠اهىا او  ؤخدَما الٜساءاث الخإطِظُت وهي التي ٛام بها اإلاخٜدمىن، م٘ظٍس

ُت والثاوي الٜساءاث الخجدًدًت وهي التي ٛام بها  ٜٗهاء ؤو مخ٢لمحن ؤو ؿٗى

 بل (36)" اإلاخإخسون طلُ٘حن بؿالخُحن ؤو طلُ٘حن ؤؿىلُحن ؤو بطالمُحن ُلمُحن

ت وجداّٗ ُنهم  وجخإزس بهم  جنهل مً ٛساءاث اإلاخ٢لمحن وال٘الط٘ت وبِم اإلاخـٗى

م مً  ل الري ٌِخبر ؤَم آلُاث الٜساءة ُىدَم،  وهي ُلى  الٓس في بىاء مىهج الخإٍو

خٜاد، ٗهي ال جى٘ـل بـىزة مولٜت ًُ  ؤنها ججِل الىٜد ؿلب مهمتها ولِع الُا

ا مُِىا مً الٜساءاث الترازُت حظعى مً  ٜالهُت هُى لمُت ُو خٜاد بمـداُٛت ُو الُا

خاللها بلى الخمسد وبخدار الٜوُِت مّ ٛساءة الٜ٘هاء ومأزس الظلٙ مً ُلماء 

لى زؤطهم ؤز٠ىن  الدًً ُلى وحه الخددًد،  وبالخالي ؤلِظذ ٛساءة َاالء السواد ُو

د اؿو٘اثُت جخخاز ما ًىاطبها مً الترار وما ًىاطبها مً مىاهج وما ًىاطبها  وؤبى ٍش

مً مسحُِاث لخدُم آزائها؟ ؤلِظذ ذاث بًدًىلىحُت جيخـس إلاا َى ُٜلي ولى ٠ان 

اطدؼساُٛا مٔسكا، ُلى ما َى هٜلي ولى ٠ان هٜلُا مإزىزا؟ َىا  ًم١ً ؤن ه٣١٘ 

خواب ؤصخابها خظب لٔتهم، لى١دؼٙ ؤٓساق مخِددة الاججاَاث، حِلتهم 

ى ما ٌظخدٝ الاٟدؼاٖ في الىٜان اإلاىالُت . ًىدىن َرا الىدى، َو

وذل٣ ألن الٜساءاث الخدازُت ٛامذ ُلى ما : املسمس بقداسة القسآن الكسيم-ي3

: ًلي

م ًاَسة - ؤ ت ٟبحرة مً زواد الٜساءاث : اُخباز  الٜسآن ال١ٍس ًرَب مجمُى

اإلاِاؿسة بلى اُخباز الٜسآن ًاَسة ال ًم١ً ؤن جخخلٙ ًُ الٌىاَس ألاخسي التي 

جددر ًُ ال٢ىن، ومما الػ٣ ُٗه ؤن هُتهم ال١ثحر منهم في الٜى٤ برل٣، َى 

حِله ًاَسة ٛابلت للدزاطت الِلمُت، وهي هُت مدمىدة، ٟما هجدٍ ُىد ابً هبي 

الٌاَسة الٜسآهُت التي جلّ الدًً في سجل :"في مال٘ه اإلاِسوٖ وفي ٛىله ؤن

 ،ؤما الجابسي ُِٗخمد ه٘ع (37)" ألاخدار ال٢ىهُت بجاهب الٜىاهحن الوبُُِت
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هٜـد بالٌاَسة الٜسآهُت لِع الٜسآن ٜٗى ٟما ًخددر "اإلا٘هىم للٜسآن في ٛىله 

اث  ًُ ه٘ظه في آلاًاث التي ذٟسها مً ٛبل بل هدزج ٗيها ؤًلا مخخلٙ اإلاىكُى

ا ٛـد  التي جوٚس بليها اإلاظلمىن، وؤهىاَ ال٘هم والخـىزاث الِاإلات التي ػُدَو

، واج٘اٚ زواد الٜساءاث اإلاِاؿسة في وؿٙ (83)"الاٛتراب مً ملامُىه ومٜاؿدٍ

الٜسآن بٌاَسة ً٘هم بالدزحت ألاولى في ما ًترجب ُلُه  بٜابلُتها للدزاطت الِلمُت 

ٟما ؤػسها طابٜا،  ول١ً  اللحر ٢ًىن َىا في اجخاذ اإلاـولر مىاها للخى١س لُٔبُت 

الىحي الٜسآوي، الري بدا ُىد ال١ثحر مً زواد الٜساءاث اإلاِاؿسة وؿسخىا به 

م شخصخت ١ٗسة  بىكىح، ٗإز٠ىن ٠ان مىولٜه ألاو٤ في دزاطت الٜسآن ال١ٍس

ت مّ ادمىهد َىطس٤ والتي ًسجر بِم  الٜداطت مظخُ٘دا مً ال٘لظ٘ت الٌىاٍَس

ا ُلى الٜسآن  الىٜاد اطخ٘ادة زواد الٜساءاث منها لٍ٘ الٌاَسة التي ؤهلَٜى

م مّ طمٍى وحِالُه، ووحب ؤن ًمحز ًُ الٌىاَس  م، والتي جخِازق في هٌَس ال١ٍس

ً الٌىاَس ؤلاوظاهُت التي  ما، ُو حَر اء وال١مُاء ٓو الوبُُِت التي ج٘هم بال٘حًز

لم الاحخماَ، وختى ؤن ؤهلٝ َاالء َرا الىؿٙ ُلى  ج٘هم بِلم الى٘ع ُو

الٜسآن بُٔت بخلاُه لخل٣ الِلىم التي ال جخِازق مِه في ألاؿل، ٟما ًبدوا 

ُىد حمُِهم بما ٗيهم مال٣ بً هبي لرا اخخٍ٘ بالُٔبُت والٜداطت، ٗةنهم 

ى  ت لخل٣ الِلىم في ٗهمه، َو ًخٜ٘ىن في هٜد آلالُاث ال١الط١ُُت وبُواء ألاولٍى

حٍر مً الٌىاَس في ال١ثحر مً الخاالث،  ما ؤدي بهم بلى الخلى بحن الٜسآن ٓو

 ، حٍر والري ًجب ؤن ال ًىكّ في مسجبتها ألن مـولر الٌاَسة ُىد الجابسي ٓو

الم  م الٜازت بإن ألامس "ٟما ًسي الىاٛدًً ُبد الظالم الب٢ازي و الـدًٝ بُى ًَى

اتها في جل٣ الٌاَسة، ولِع  ًخِلٝ ب١خاب ُادي مً بحن ال١خب التي ؤدزج مىكُى

الم البؼس ػخان بحن الىحي  ألامس ٟرل٣ في الخُٜٜت بذ ػخان بحن ٟالم هللا ٟو

م ُىدما ٢ًىن (39)"ومداولت ال٘هم  ٗمـولر الٌاَسة ٛد ًدىاطب مّ الٜسآن ل١ٍس

حٍر مً الٌىاَس الوبُُِت وال٢ىهُت، وال ختى  ا لِدم الخمُحز بحن الٜسآن ٓو مظٓى

الٌىاَس الُٔبُت التي جسقى بلى مسجبخه والتي لم ًمحٍز بِم السواد ُنها ٠السئٍا 

د ؤن الىحي ًم١ً ؤن ٢ًىن  كسبا مً  د لُٟا الـادٛت التي اهولٝ منها ؤبى ٍش

ت، مظدىدا في ذل٣ ُلى  ؤلالهام ًخلٜاٍ الىبي في الٜلب زم ًدىله بلى زطالت لٍٔى

آزاء الظُدة ُاجؼت التي زوث ؤن السطى٤ ؿلى هللا ُلُه وطلم ٠ان ًخلٜى السئٍا 



43 
 

الـادٛت في بداًت الىحي، وهي مما الػ٣ ُٗه ١ٗسة حظاَم في جدخل السطى٤ 

.     البؼس في الىحي

ت- ب م والىـىؾ البؼٍس :  ُدم الخمُحز بحن الٜسآن ال١ٍس

حٍر مً الىـىؾ طىاء ؤ٠اهذ    ال ًمحز زواد الٜساءاث اإلاِاؿسة بحن الٜسآن ٓو

دًيُت ملخٜت ؤو ٗلظُ٘ت وؤدبُت ٓحر دًيُت، بدُث ٌؼتر٠ىن في وِذ الٜسآن 

د الري ًيخٜد جـىز ألاطالٖ للىحي  لى زؤطهم هـس خامد ؤبى ٍش بالىف، ُو

سي ؤن  صي للىف ًُ ذاجه خُث ٌؼحر بلى "الٜسآوي ٍو م٘هىم الىحي َى اإلا٘هىم اإلاٟس

ه٘ظه بهرا الاطم في ٟثحر مً اإلاىاكّ وبذا ٠ان زمت ؤطماء ؤخسي للىف وزدث بها 

بها خمُِا  ؤلاػازة مثل الٜسآن والرٟس وال١خاب، ٗةن اطم الىحي ًم١ً ؤن ٌظخُى

د (40)"بىؿ٘ه م٘هىما دالا في الثٜاٗت طىاء ٛبل حؼ٢ل الىف ؤم بِد حؼ٢له، لُٟا

ى  بِد ذل٣ ؤن الصزٟص ي والظُىهي ٛد بالٔا في حِدد ؤطماثه وؤخلوا بُنها، َو

مثل  الم ٍو د برل٣ اخخـاٍز في مجا٤  مجسد هف لٔىي وخواب ًخِلٝ باإُل ًٍس

ُلمُت اجـا٤ بحن مسطل ومظخٜبل، بدُث ًجِل مً الٜسآن هـا ُادًا مداًثا، 

ت، ٠ىنها جخلمً  وخوابا ال ًخخلٙ ًُ الخواباث التي جىحهها الىـىؾ البؼٍس

ُىاؿس الخواب اإلاسطل واإلاخلٜي والؼ٘سة والسطالت،   وجيخهي بلى ؤن الىحي ًاَسة 

د ت ألاخسي، ًٜى٤ ؤبى ٍش –ًاَسة الىحي :  "زٜاُٗت ال جخخلٙ ًُ الٌىاَس البؼٍس

ت للىاّٛ ؤو جمثل وزبا ُلُه وججاوش لٜىاهِىه، بل – الٜسآن  لم ج١ً ًاَسة م٘اٛز

، و ًبرز ( 41)" ٠اهذ حصءا مً م٘اَُم الثٜاٗت وهابِت مً مىاكُِها وجـىزاتها

صخت َرا الخـىز الري ٛد ٌِخبر مظاطا بٜداطت الىحي باُخباٍز ًى٘ي ُىه 

ٝ جدلُل بُيخه ودزاطت م٢ىهاجه  ىاهِىه، ًُ هٍس ت للىاّٛ ٛو ُىـس اإلا٘اٛز

ىاؿٍس الثٜاُٗت في مخخلٙ اإلاُادًً، وزدٍ إلا٘هىمه اللٔىي اإلاخمثل ؤطاطا في  ُو

الم"زبوه بمِنى  ا ًاطع به جـىزٍ " ؤلُا ٍص ل٢ي ٢ًىن َرا ألاخحر م٘هىما مٟس

ُالٛت اجـا٤ " الري ٌِخبر الىحي بُالم في خ٘اء في بهاٍز اللٔىي، باُخباٍز ًمثل

حن جخلمً بُالما ا- زطالت-بحن هٗس الم ًدٜٝ الاجـا٤ (42)" خُ٘ا طٍس  وؤلُا

ت بحن اإلاسطل واإلالخٜي ٟوسفي لِملُت الىحي جادي بلى الخ٘اَم  بؼ٘سة مؼتٟر

ا  َس بُنهم، َرا الخـىز ًترجب ُىه خظب ؤبىزٍد ؤن الىحي ُملُت اجـا٤ في حَى

َرا "ال جخخلٙ ًُ ُملُاث الاجـا٤ ألاخسي اإلاىحىدة ُىد وبهرا ٗهى ًيخهي ؤن 



44 
 

م١ً (43)" م٘هىم للىحي ًىم١ً ؤن هجدٍ في الؼِس ٟما هجدٍ في الٜسآن ه٘ظه  ٍو

ى ما ًجِله ٌِخبٍر هـا  دلل ٟمىخج زٜافي ال ٓحر  َو ؤن ًٜسؤ بى٘ع هٚس ٛساءجه ٍو

ل الٜاثم ُلى ؤطع زٜاُٗت واحخماُُت جخِازق جماما مّ  ا ً٘هم بالخإٍو لٍٔى

ُبِخه في ٠ىنها ججِله خوابا بوظاهُا ال ؤٟثر وال ؤٛل وبالخالي جىته٣  حِالُه ٓو

. ٛداطخه

ؤما ؤز٠ىن ٗةهىا ُىدما هخددر ُىه في َرا اإلاجا٤ ، هخددر ًُ  ؤطماء 

م جـب ٠لها في حِله ٓحر مخالٙ إلاا ؤل٘ه البؼس،  حدًدة ومخِددة للٜسآن ال١ٍس

ان،  خحن ججِلها مخال٘ا ومخخل٘ا ًُ  ألاطماء الىازدة في طىزٍ وآًاجه ٠ال٘ٛس

لها بإطماء ؤخسي، منها ما ٌس يء بلى الٜسآن  ل، وحٍِى الرٟس، ال١خاب، الخجًز

م، ٟٜىله ًُ ج٢ىن اإلاصخٙ  الىف السطمي "" اإلادوهت الىـُت الخإطِظُت"ال١ٍس

 َىا ًىِذ ؤز٠ىن الٜسآن بىف ؤو مدوهت ؤو (44 )"الخواب الىبىي " " اإلألٝ 

ت وخلّ  د مً خالله ُدم جمُحٍز ُىد الىـىؾ البؼٍس ت، بهدٖ واخد ًٍس مىطُى

ُت ُلُه، ألهىا ُىدما وِىد بلى وؿ٘ه للىف الٜسآوي  بالسطمي –ؿ٘ت ألالَى

هدٞز ؤهه مددد مً هٖس َُئت طُاطُت هٌامُت ؤٓلٜخه وخـسجه في - واإلألٝ

ُبذ ُمدا  ذ ٓو ػ٢ل مددد ًمىّ مخال٘خه ؤو الِمل بمـاخٙ ؤخسي التي ؤخٛس

الِبازاث " في هٌٍس وزٗلذ آزاء واخخجاحاث ؤصخابها، ٟما ٌظخخدم مـولر 

دٗه (45)لآلًاث الٜسآهُت" الىـُت الٜسآهُت ت،  َو ، ل٢ي ًجِلها مثل الِبازاث البؼٍس

في ذل٣ بًدًىلىجي ؤٟثر مىه ُلمي ألهه ًاطع للسب الٜداطت التي ًلخٜها 

ُت والخِالي  دٍ ًُ ؿ٘اث ألالَى دُىا بلى ججٍس م، ٍو اإلاظلمىن بالٜسآن ال١ٍس

رٍ جـىزاث جثحر ال١ثحر مً الاطخٔساب، والطُما   وزٗم اختزاله في اإلاصخٙ، َو

ُىدما جٜىم  ُلى وحىد َىة ػاطِت بحن الىحي والٜسآن ٟمصخٙ مدون بـىزة 

زطمُت في ُهد ُثمان بً ُ٘ان زض ي هلل ُىه بِد خٚس اإلاـاخٙ ألاخسي، خُث 

اإلاصخٙ السطمي "ًـسح ؤز٠ىن بإن م٘هىم الىحي في الظُاٚ الٜسآوي ٛبل اهدؼاز 

ٟما ٌظمُه، ٠ان ؤٟثر احظاُا مً خُث ألاٗاٚ والسئٍت الدًيُت مما ًىحد " اإلألٝ

جب بُادة اٟدؼاٗه لبلْى جـىز ؤدٚ وؤػمل  في اإلاصخٙ السطمي اإلاخداو٤، ٍو

سي ؤهه ٌِبر ًُ ٠لمت مشخىهت ؤو  له، خُث ًدُىا ج٣ُ١٘ مظبٝ ل٢لمت ٛسآن، ٍو

اث شاثدة حِلتها مخل ٛداطت، جدخاج بلى ٟؼٙ داللتها الخُ٘ت التي  مِبإة بجُس

بدذ ووظِذ مً ٛبل الترار الخٜىي الىزَ، "  مىر ؤن جم الاهخٜا٤ ...همظذ ٟو
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مً اإلاسخلت الؼ٘هُت بلى اإلاسخلت ال١خابُت ووؼس مخوىهت اإلاصخٙ بيظاخت الُد 

 َىا  ًم١ً ؤن هٜى٤ خظب جـىزاجه، ؤن ( 46)" ؤوال زم هباُت ال١خاب زاهُت

الخ٘اؿُل ال٢لُت للىحي ؤوطّ مً اإلاِوى واإلالمىن في الىـىؾ الٜسآهُت التي 

دونها البؼس في ُهد الخلُ٘ت ُثمان خظب جـىزَم ، والطُما بن ٠اهذ َىاٞ 

اجّ ٓحر مدوهت ٗيها، والتي جمثل الترار الؼ٘هي ٓحر اإلا١خىب والري  ال١ثحر مً الٛى

ال ًم١ً به٢از ؿلخه بالىحي، َرا ألاخحر ؤؿبذ خظب ؤز٠ىن ًترادٖ مّ اإلاصخٙ 

اإلا١خىب بِد اؤالٚ ال١٘س ؤلاطالمي في ج٘ظحر  اإلاصخٙ الِثماوي اإلادون في ؤلاهاز 

الخٜلُدي مىر الٜدًم و بلى ًىمىا َرا، ٗبِد اهدؼاز اإلاصخٙ الِثماوي ٖ هٌس 

ؤز٠ىن ؤؿبذ الىحي الٜسآوي مدـىزا في مجا٤ كُٝ ومددود، ُىدما حِله 

ال١ثحر مً الٜ٘هاء وبلى ًىمىا َرا مىدـسا ُٗما وزد في م١خىبا في الظىز الٜسآهُت 

خُت له في  ظُت، جخجاَل الٜساءة الخاٍز خه ؤززىذٟو ٜٗى، ومسجبوا بٜساءة ال ٍَى

ا مً اإلاراَب التي مازطذ جإزحرا ٟبحرا في  حَر مخخلٙ اإلاراَب طيُت ؤو ػُُِت، ٓو

. حؼ١ُل ال١٘س ؤلاطالمي ماكُا وخاكسا

: ُدم الخمُحز بحن الدًاهاث وألاٛىام- ج

 ُىدما هسحّ بلى ألازكُت التي جخدٞس ٗيها الدُىة بلى الخوبُٝ آلالُاث اإلاِاؿسة 

م، ُىد مخخلٙ زوادَا، هجدَا جخدٞس في بهاز ما حظمُه  في ٛساءة الٜسآن ال١ٍس

بالترار ال١لي، وحظعى بلى ٛساءة الٜسآن في ما ٌِٖس ُىدَم بالٌاَسة الدًيُت، 

وجدى١س لخـىؿُاجه واخخالٗه ًُ والخىزاة،ؤلاهجُل، بدُث جيخهي خظب هه 

الٜسآن  هـا دًيُا مثل ؤي هف دًني آخس جىخُدًا ٠ان ؤم "ُبد السخمً بلى حِل 

داث، منها ٛىله(47 )"وزيُا ى ما ًٌهس  ُىد ؤز٠ىن في ُدة جـٍس بن بيُت : " ، َو

اإلاُثاٚ في الٜسآن ٟما قي الخىزاة وؤلاهجُل جمثل ؤلاهاز والوٍسٝ ؤلاحبازي مً ؤحل 

، بدُث ًخِامل مّ الدًاهاث والطُما (48)" جدُٜٝ ػسون الىجاة في آلاخسة

ت منها، ُلى ؤنها حؼتٞر في اإلاىولٜاث، واإلاسحُِاث، وألاَداٖ، وبمىحب  الظماٍو

ذل٣ ال ًمحز بحن  اإلاظلمحن والىـازي واليهىد، بذ ًجِل اَخمامهم باإلطالم ٟدًً 

٠امل ونهاجي ومٜدض ال ًخخلٙ ًُ  واّٛ متردي ُاػه الٔسب في الٜسون 

ا :" الىطوى، بدُث ًسي اإلاترحم الخاؾ ألز٠ىن َاػم ؿالر ؤهه ًىولٝ مً ؤن

م بلٔت (49)" الِسب واإلاظلمىن ٗلم ًخجاوشوا بِد اإلاسخلت الالَىجُت الٜسوطوُت  َو
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ؤوحظذ ٠ىهذ ما شالىا ٌِِؼىن في اإلاسخلت الالَىجُت التي ُاػتها ؤوزبا في 

الِـىز البداثُت واإلاخخل٘ت، وذل٣ الَخمامهم بٌىاَس الدًً والخِالي والخٜدٌع، 

بحن ؤهه ًدُى بلى  جدُٜٝ ه٘ع الٜوُِت الابظدُمىلىحُت التي ؤخدزتها ؤوزبا مّ  ٍو

إن  الِٜل الالَىحي في الِـىز الىطوى، ٟظبُل لخدُٜٝ النهلت والخدازت، ٟو

ً . َىاٞ ججاوع بحن ؤلاطالم والدًاهاث ألاخسي، واإلاظلمحن وألاٛىام آلاخٍس

دم جمُحٍز ًُ ًىاَس ال١هاهت والؼِس-  د اهوالٛا : وؿٙ الٜسآن باألطوىزة ُو

م،  الم الؼهادة التي ًخإطع ُليها  الٜسآن ال١ٍس مً الِالٛت بحن ُالم الُٔب ُو

ًىولٝ زواد الٜساءاث اإلاِاؿسة في بىائها ُلى ُالٛت ممازلت للتي ًُٜمها الىاض 

الِادًىن مّ الِالم آلاخس، بذ ًسي  ؤز٠ىن ؤن الىف الٜسآوي، ذو بيُت ؤطوىزٍت 

د ال  مخِالُت، ومما الػ٣ ُٗه ؤن َرٍ ال١٘سة اطخٜاَا مً ال١٘س ألاوزوبي، ٛو

ًلّ ه٘ظه في "جيسجم مّ الىف الٜسآوي ألنها بها ٟما ًسي اإلا١٘س حما٤ البىا

ىدما جيبه بلى  حن الرًً ٛالىا ًُ الٜسآن ؤطاهحر ألاولحن ُو خىدٚ واخد مّ اإلاؼٟس

ًخلف ه٘ظه مدمال اإلاظاولُت إلطاءة الترحمت /ذل٣ خاو٤ بجدَ ألاهٙ ؤن 

ا بحن   ألن الٜسآن (50)" وهي الخساٗتmythologyؤي ألاطوىزة وما بحن .mythوم٘ٛس

ًدخلٙ في مجا٤ الٜـف ًُ م٘هىم ألاطوىزة في جـىزَا الٔسبي، ٟٜـت 

بلهُت ؤبوالها آلالهت وؤهـاٖ آلالهت حِبر ًُ واّٛ مِحن، الجابسي بدوزٍ خحن 

خُت َى بدوزٍ ال ًمحٍز ًُ ألاطوىزة التي ٛا٤  ًى٘ي ًُ الٜـف الٜسآوي الخاٍز

. بها ؤز٠ىن 

خُت- ٌ : الٜى٤ بالخاٍز

خُت الىف الٜسآوي،   ًرَب مخخلٙ زواد الٜساءاث اإلاِاؿسة ُلى الٜى٤ بخاٍز

ُٝ بحن مخخلٙ وسخ الىف "خُث ًبحن ؤز٠ىن ؤن الوبري َى مً طعى بلى  الخٗى

 وجددر مً هاخُت ؤخسي ًُ ؤطباب الجزو٤ وبحن ؤنها هي مً ح١ِع (51")الٜسآوي

 ً اجّ، لُيخهي ؤن بِم اإلا٘ظٍس خُت الىف الٜسآوي وج٘هم آلاًاث خظب الٛى جاٍز

ا  ملللت وخادُت ٠لُا، إلااذا؟ ألنها جيخمي بلى الظُاٛاث الجدًدة "ُٗما بِد حِلَى

ل٢ل  (اإلادُىة بالترار الخي)اإلابلىزة مً ؤحل جلبُت خاحاث الراٟسة الجماُُت 

ت بطالمُت يخهي (52)"ٗٛس ً، ٍو ٝ بًدًىلىحُت اإلا٘ظٍس  ٗهي في هٌٍس جخماش ى ٗو

م وؤلالخاح بلى الِىدة بلى ال٘ترة ألاولى للىحي،  م ؤ٢ٗاَز بمىحب ذل٣ بلى ٗز
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حر اإلادون ؤو الؼ٘هي الري ١ٌِع خٜاثٝ  حز ُلى اإلاهمؽ ٓو وبُادة اٟدؼاٗها بالتٟر

ى اإلاصخٙ،  ىا ًدؼ٣١ ختى في الىف ألاؿلي َو مبِدة حِظ٘ا، ججِل ُٗلظٗى

خُت جمسدا ُلى الٜداطت والخِالي  اجّ باطم الخاٍز ىا ج٢ىن بُادة البدث في الٛى َو

ت للىحي الٜسآوي ٍس .  ٟممحزاث حَى

:يالخمثحة

وظخيخج مً خال٤ َرٍ الدزاطت الخدلُلُت الىٜدًت للٜساءة الخدازُت اإلاٜدمت 

م، ؤنها جل٣ الٜساءاث اإلاِاؿسة التي اطخ٘ادث مً اإلاىاهج الٔسبُت  للٜسآن ال١ٍس

ت ٗلظُ٘ت وؤدبُت وهي حِبحر ًُ اهدساٖ في اإلاىاهج ... اإلاوبٜت في الىـىؾ البؼٍس

م ١ٟخاب دًني مٜدض مجٍز ًُ الـ٘اث  ل٢ىنها ال جساَ خـىؿُاث الٜسآن ال١ٍس

ى ما حِلها  م َو ت وج٘خٜس بلى جبِئت اإلاىاهج الٔسبُت في خٜل الٜسآن ال١ٍس البؼٍس
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