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 ىظرات يف قرارات جممعوة

 

  () د. حممد عبدو فلفل

 

وذلنؽ ، ذم البدء حيسـ التعبػُم قمنـ اؾمتحسن ن أطمؽن م اعمجؿنع ذم ارا اشمنف  نذه

مم  حيؿؾ قمغم ابقل ضمنؾ من  ، عمراقم هت  ذم إقمؿ إغؾب م  حيسـ مراقم شمف فقام  ل فقف

كننف ٓ  ـػننل أن كننام أ، سمعضننف  قمننغم أن ذلننؽ ٓ  ـػننل خم لػنن  .ضمنن ء ذم  ننذه الؼننرا ات

وأن ،  ؽماءى أكف مـ اعمـ ؾمب أن ُكنْعنـَك سمف طمقثق ت  ذه الؼرا ات أصم  ت ذم الـػس م 

وفقام  كم ،  علشنركلظمذه سمعلم آقمتب   لدى مم  ؾم   ذا الـقع مـ الـش ط الؾغقي الت

 .إجي ز الؼقل ذم ذلؽ

 :ورة النص عىل اجلهة املخطِّــئةضـر

وخيطِّئ سمعضنفؿ كنذا( وذلنؽ اموكنام كنص قمنغم ) ة تؽر  ذم  ذه الؼرا ات قمب   

، وذلؽ لتؼد ر مدى آ نتامم ذنذا اعمخطنئ، ومـ اعمـ ؾمب الـصُّ قمؾقف،  ذا البعض

ا من  جيند ذلؽ أن احلد ث قمـ الؾغ  مـ ابقنؾ احلند ث قمنـ الشنلن العن م النذي كثنػمً 

نؾ لؾؼنقل فقنف أو غنػُم مم نؾ سمنؾ ، اعمختصُّ وغػمه فرص  إلسمداء النرأي فنقام  نق مم ل

                                                           

 () .قمضق اهلقئ  التد  سق  ذم كؾق  أاماب الث كق  سمحامة 
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فقؼنقل: منـ غنػم الؽن ذم فنقام كحنـ فقنف أن ، ـ اعمرَء أن  ذ ب إمم أسمعد مـ ذلنؽؿؽِّ  ُ 

إمم  فام كحنـ فقنف  تطؾنب إةن ف ً ، فق  فؼطصنر  سم لؼقاقمد الـحق   والن ؽقن اعمرء مؾؿ  

أي سمآلقن  قمؿؾفن  ذم ، سمام  عرف سمػؾسػ  الؾغ  ذم اق مف  سمقفم ئػفن  اعمختؾػن  ذلؽ اإلعم مَ 

و ذا  قضمب ،  ا ت اعمتـققم  واعمتجدامةسنقذم خمتؾػ ال، تؾػ إغرا التعبػم قمـ خم

نشننرقمغم الع مؾ ذم الت وسمؿعطقن ت ،   سمعؾنقم العرسمقن  قم من ن ع الؾغنقي أن  ؽنقن مؾؿ 

نـ مـ  ُجنف اعمتجندامة منـ الـظنر سمؿقةنققمق  إمم  الد س الؾسن   احلند ث النذي نؽِّ

أاقل ذلؽ عم   .و ة سمعضف  قمـ سمعضرضنٓ  غـل سم ل، اعمسلل  الؾغق   مـ زوا   خمتؾػ 

ظنر إلقنف لنق كُ  ٓطمظتف مـ أن سمعض م  اؾمتشؽؾْتف  ذه الؼرا اُت اد ٓ  ؽنقن مشنؽ ً 

أ ضمنق أن  ؽنقن و، ذم ةقء إصقل الع م  الـ فمؿ  لف ولـظ ئره ذم آلقن  قمؿنؾ الؾغن 

 ؾ قمغم صح   ذه اعمزاقمؿ.ننِّ ذه الق ا  م   دل ليت مـؾمنق فقام

 وعوةتوسعات داللوة طب

وأاؾف  ا سمؾق  ، ؿ سمف أن امٓٓت إلػ ظ أكثر مظ  ر الؾغ  قمرة  لؾتغػممـ اعمسؾل 

 .ع الؾغنقيشننرجينب أٓ  غػنؾ قمـفن  اعم ففنذه طمؼقؼن ، لؾضبط والتؼـلم والتحؽؿ ذ 

، قمنغم شمعندام  ، أؾمب ب شمغػم امٓٓت إلػ ظو   أن ؾمبؾ ومظ  رؿ سمف أ ًض ومـ اعمسؾل 

، ص الع م وشمعؿقؿ اخل صصنقا ذم التغػم الؾغقي سمتخصمرً أمهف  وأسمؾغف  أ صنر ؿؽـ طم

 و نق كؼنٌؾ ،  واؾمتعامل الؽؾؿ  ذم طمؼؾ امٓزم مغ  ر لؾحؼؾ الذي وةعت فقنف أؾم ؾًمن

وأزقمنؿ أن نثنؾ  .ؾ قمغم اظمت ف دمؾق شمف ومسنقغ شمفقمغم م   عرف سم عمج ز اعمرؾَم  مبـل  

وممنن  ،   من  كعنن لجممن  جيعؾـنن  أكثننر مقةنققمق  ذم مع جلنن،  نذه اعمؼننقٓت والعؿنؾ ذنن 

وم   ؽمشمب قمؾقف  مـ التغػمات الـحق ن  قمنغم  ُ نْظنِفنر غػم اؾقؾ مـ التغػمات الدٓلق 

 عف شننرالذي حيسـ أٓ كشنغؾ أكػسنـ  سمت، أكف مظفر ـمبقعل مـ مظ  ر التغػم الؾغقي
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  وذلننؽ ٓ  ؿـننع مننـ ا نن ذ منن  كنن ن مننـ  ننذا الؼبقننؾ مقننداكً ، وسمقنن ن مسننقغ ت ابقلننف

 الت  خيل اعمعـلِّ سم لؽشػ قمـ مرشمؽزات التغػم الؾغقي ومظ  ره. لؾد س الؾغقي

 شمبـلنك( ذم مثنؾ اقلـن ) فقام كحـ فقف اؾمتعامل الػعنؾ ومم  شمـطبؼ قمؾقف  ذه اعمزاقمؿ

( ذم مثننؾ اقلـنن ) ع( والػعننؾوشنننرشمبـلننك فنن ن الػؽننرة أو اعم)  « اسمتننز فنن ٌن ف ًكنن» اسمتننزل

لغنقي ـمبقعنل ٓ   نذه آؾمنتعامٓت ؾمنؾقكٌ فام ذم ، ا(غدً ) سمؽرة( سمؿعـك) واؾمتعامل

ولق ألزمـ  أكػسـ  شمؼـلم كؾ ضمزئق  مـ ضمزئقن ت  نذا ، ـ وضمقامه ع  ؼـِّ شنرحيت ج إمم شم

 ا(غندً ) سمؽرة( سمؿعـنك) ف ؾمتعامل، الب ب ٕلزمـ    م  ٓ  ؾزم سمحؽؿ القااع والطبقع 

ففنذا ، ؽؾو ق إـم ق اجلزء قمغم ال، شمغػم امٓل  إلػ ظ حيؽؿف أصؾ قم م مـ أصقل

، آؾمتعامل احلد ث ٓ  عدو أن أـمؾؼ  ذا الؽؾؿ  الدال  قمنغم ضمنزء منـ القنقم التن زم

الُبؽنرة منـ  قا كام ذم طمقثق ت الؼرا  قمغم أنفؼد كصُّ ، و ق غدوشمف قمغم الققم الت زم كؾف

ن  ذا آؾمتعامل احلند ث سمل شنلمم   ، أي مـ الققم الت زم لؾققم الذي كحـ فقف، الغد

و نق  -ففق مـ ابقؾ إـم ق اجلنزء ،    أو شمؼـقـً  عً شنر  ٓ  ستدقمل شما ـمبقعق  رً ن ؿثؾ شمغقُّ 

  .قمغم ذلؽ الققم كؾف -لققم الت زمغدوة ا

وع( ف   عدو إمر  ـن  أن  ؽنقن شنرشمبـك ف ٌن الػؽرة أو اعم) وكذا طم ل اقلـ 

ـزلن  اسمـنف من  سمؿ ف ٕصنؾ ذم التبـِّنل أن جيعنؾ اإلكسن ن ـمػن ً ،   لدٓل  ظم صن عً ؾمنقشمق

 فصننرسموذلنؽ ، واحلؼقق والقاضمب ت، احلؼقؼل مـ طمقث إ  ؤه الرقم    وآ تامم

نع  نذه الدٓلن  .الـظر قمنـ الندافع فؾنؿ شمعند ، وآؾمنتعامُل احلند ث ٓ  عندو أن وؾمل

أو واضمِب الرقم    وآ نتامم سمنام  نق سمؿـزلن  آسمنـ ، مؼصق ة قمغم الدٓل  قمغم طمنننؼِّ 

وع كرى فقفام م   ندقمقك  شنرسمؾ ؿمؿؾت كؾل فؽرة أو م، شنرالب مـ، احلؼقؼل ممـ شمبـقـ 
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ـظر قمنـ النداقمل أو الندافع ال سمَؼْطع، إمم إ  ئف  قم  تـ  وا تاممـ  وم   ؽمشمب قمغم ذلؽ

 .إمم ذلؽ

 فصننرسم،   من ئً ؿمننق ( أي اكتنزع مـنف اسمتزل فن ن ف ًكن) وكذا طم ل اؾمتعامل الػعؾ

الـظر قمنـ ـمر ؼن   نذا  فصنروسم،    أو معـق      ء اعمـتزع م امشنلالـظر قمـ كقن  ذا ال

فنذلؽ ،   آظمنر  وسم لؽمغقنب طمقـًنالسؾب أو آكتنزاع التنل اند شمؽنقن سم لؽم قنب طمقـًن

ٕكننف ٓ  عنندو أن ،  عشنننروع ٓ  سننتدقمل التؼـننلم أو التشنننرؾمننؾقك لغننقي ـمبقعننل م

 ً ـحننق الننذي ع امٓلنن  الػعننؾ قمننغم الؾمنننق  سمؼنن كقن شمق  حمؽقًمنن  ـمػقًػننا امٓلق نن ؽننقن شمغننػمُّ

(  دل قمغم ؾمؾِب أو اكتزاع ال) فبعد أن ك ن الػعؾ .اشمضح ء اعمن امي سم لتفد ند شننلاسمتزل

ء أو شنل دل قمغم ؾمؾب اإلكس ن لؾ صنرص   ذم آؾمتعامل اعمع ، أو التخق ػ ظم ص 

ن، اكتزاقمف لف مـ غػمه وؾمنقاء أكن ن آكتنزاع ،    أو معـق  نؾمقاء أك ن  ذا اعمـتنَزع م ام  

وإٓ ألزمـن  ، وم  ك ن  ذا ؿملكف ٓ حيت ج إمم شمؼـلم ظمن ص سمنف، سم لؽمغقب سم لؽم قب أم

و نق من    طمنظ ذم انرا ات أظمنرى منـ  نذه الؼنرا ات قمنغم من  ، أكػسـ  م  ٓ  ؾنزم

  .تضح ذم الػؼرة الت لق ؾمنق

 ـزملـزوم ما ال يل

منـ( ففنل شمعد ن  ٓ جتن ج إمم ) قمنـ( و) سمُعد( سمن) ومـ  ذا الؼبقؾ شمعد   الػعؾ

ومـ مـ ؾمنب  معـنك كنؾ ، قمقتف  مؽتسب  مـ آؾمتعامل الؼرآ  هل  أوًٓ ؿمنرٕن ، ا ار

وٓ ، قمـ(  ق اعمج وزة) لن ؾمنلف عمعـك إؾم ، مـ  ذ ـ احلرفلم ذم شمعد    ذا الػعؾ

ٌب ةننرأو ، ٌب منـ جمن وزة أطمندمه  لمظمنرةنرء شنلء قمـ الشنلؿمؽ أن سمنُنْعنننَد ال

،   الدٓلن  قمنغم اسمتنداء غ  ن  احلندثؾمننق( إؾم ِمنـ) ومنـ معن  ، مـ التحنقل قمـنف
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وذلؽ لتحد د جم ل ، ِمنـ( شمعـل جد د الغ    التل  بدأ مـف  آسمتع ام) وشمعد   البعد سمن

  وذم كنؾ إطمنقال كؼنقل إن ضمفنؾ سمعضنـ  أطمق ًكن، سم لـسب  لؾؿبتَعد قمـنف ومآل اعمْبَتِعد

 لبـن  اعمجن مع الؾغق ن  سمنام ٓ وإٓ ـم،  ا معجؿق نٓ  ستدقمك انرا ً ، سمحؽؿ  ذه التعد  

، ٕن م  جيفؾف اعمختصقن وغػم ؿ مـ أمر التعد   والؾزوم لقس سم لؼؾقؾ، شمؼقى قمؾقف

ُ ننْؽننَتنَػك ذم ذلؽ سمتـبقف اعمخطئ فقام أظمطل و،   مآهل  إمم السامعضنقوذلؽ ٕن  ذه الؼ

 عـقن  احلنؼ فػل  ذه احل ل   ؽنقن لؾؿمؾمسن  اعم، إٓ إذا أظمذ  ذا اخلطل ؾمؿ  الظ  رة

 ذم التدظمؾ. 

، إولق  ( سمؿعـك إطمؼق  أو إفضؾق ) كؾؿ  وال فت فقام كحـ فقف إارا  صح 

إَومم( )   عمصند  صنـ قمل منـؾمننق  اق قن غٌ  ـمبقعصننقففذه الؽؾؿن  ، معـ مه  أو م  ذم

ألػنف و، ا ٕن اعمـسنقب إلقنف مؼصنق ٌ وذلؽ سمؼؾب ألػنف واوً ، سمؿعـك إطمؼِّ أو إفضؾِ 

ه سمؼنرا  جمؿعنل، سمع  ا ٓ ؿمنؽ أن  ؟ففؾ حيت ج م  ضم ء قمغم إصؾ والؼ قمدة إمم أن كؼرل

سمؾ و سمام اكتسنبت احل لن  الؾغق ن  طمضنق    منـ ، قمقتف متؿثؾ  سملصقلقتف واؾمتعاملفؿمنر

 ٓ مـ مقافؼتف  لألصقل وإطمؽ م اعمرقمق .،    ذم آؾمتعاملقِّ ُش فُ 

  ذم آؾمنتعامل مـنذ ؿمننقالؽؾؿ  الػ البدا  ( ففذه ) و ذا واةح سمج ء ذم كؾؿ 

الؼرن الث مـ لؾفجرة طمتك أ  مـ   ذه ٓ جت ج إمم انرا  جيقنز اؾمنتعامهل  وإةن فتف  إمم 

نن، اعمعجننؿ العننري    ذم اعمعجننؿ العننريففننل مننـ اعمسننتؼر ذم آؾمننتعامل والننداظمؾ طمؼ 

  ٓ جظنك وذلنؽ ٕن العرسمقن، ؾمقاء أذكرهْت  اعمعجامت أم مل شمذكر  ، القااعل العؿكم

امٍ  م  فرةف معجؿ العرسمق  آؾمنتعامزم منـ   ا وصػق   رصد  صدً ، سمد س شم  خيل متجدِّ

قمغم ام ضم  مـ  البدا  () فؽؾؿ ، إلػ ظ اعمستجدة سم لشؽؾ والدٓل  أو سم لدٓل  فؼط

غنػم ؿ أان  منـ  فَ ؾْ  سمَ صنلمذم آؾمتعامل ٓ  شعر معف  ضمؾُّ اعمخت شنلآؾمتؼرا  والتػ
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، وقمق شننرٓ حيت ج إمم ارا   ؿـحنف اعم فُ وم   ذه طم لُ ، َؾػ ذم ضمقازه أو صحتفاعمُنْخنَتن

، عرسمقن  آؾمنتعامزمسمؾ اعمـ ؾمب وصػ طم لف آؾمتعامزم وشمسجقؾ امظمقلف ذم معجنؿ ال

مـننذ اننرون جيعننؾ ، ف ؾمننتؼرا  طمضننق ه ذم اؾمننتعامل اخل صنن  والع منن ، نػصمننؿ اعمَصـلنن

 .ؾ احل صؾقصنطمؽؿـ  اعمعق  ي الققم سمؼبقلف مـ ابقؾ ج

 ق سملْن لقس ٕطمؽ م الؾغنق لم والـحنق لم قّس ولعؾف مـ اعمـ ؾمب التذكػم ذم  ذا ال

ففنذه إطمؽن م نثنؾ صم لنث أو ، م   ؿؽـ أن  تخقؾف البعض منـ إصمنر ذم طمقن ة العرسمقن 

وأول  نذه اخلطنقط سمحسنب أمهقتفن   نق كقان  لغن  ،  اسمع ظمطقط الدف ع قمـ العرسمق 

كتف  الؾغق   منـ خمنزون معنرذم طمضن  ي غـنل  م  شمتؿتع سمف مدول وصم كقف  ، الؼرآن الؽر ؿ

وم  طمظقت ، يشنرد   البصنق  وصم لثف  أو  اسمعف ،  اركً  شنرومتـقع وممتد  اراسم  مخس  قم

ومنـ أسمنرز معن مل ذلنؽ من  اؾمتخؾصنف أئؿن   . قمنغم منر العصنق ؾمنلمسمف مـ ا تامم الدا 

ٕفقل لغ ت قم عمق  ٓ شمؼؾ قمـ العرسمق  أاقُل ذلؽ ، العرسمق  لؾغتفؿ مـ اقاقمد أو أطمؽ م

 .من ت البؼن ءء ؾمقى أا  مل جظ سمام طُمبِنقَْت سمف العرسمقن  منـ مؼقِّ شنلٓ ل،   واكتامًٓ كضجً 

  وأانقل ذلنؽ أ ًضن، سمؾ ذم اعمؼدم  مـنف الع منؾ الند ـل، وٓ ؿمؽ أن إؾم س ذم ذلؽ

ذم اؾمنتعامل   ػنر  كػسنفمم  اند ،   قمغم حم  سم  اخل  ج قمـف نًٕن الؼ قمدة ٓ شمؼقى امائؿ

 ث م   شنفد الؼد ؿ واحلد وذم شم   خ العرسمق ، الـظر قمـ السبب سمَؼْطعالع م  واخل ص  

مند اء( ) مند ر( قمنغم) ظمػم مث ل قمغم ذلؽ م  ؿم ع مـ مجعفؿ لننو، اعمزاقمؿ سمصح   ذه

ـ ا ٓ  ؿؽِّ ومع ذلؽ فش  ذم آؾمتعامل فشق  ، و ق مجع خمؾ  سم لبَد ل مـ أصقل العرسمق 

طمتك إكـ  قمـدم  كنؽمك أكػسنـ  قمنغم ؾمنجقتف  اند ، قملَم اعمقةققمق  والقااعق  أن شمتـؽر لف

و نق من  ، اسننػمً وشمػ   وجؾنق ً قا سمنف وصنػً ـُنولق كـ  ممـ قمُ ، شُمب اِم  إمم اؾمتعامل  ذا اجلؿع

ح قمؿؾق   سنر ػ إن مل ، غ لـن مم   سقِّ ،   ؾمؾط ن آؾمتعامل الؾغقي قمغم مم  س الؾغ و قةِّ
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وٓ امقمننقة إمم ،   سمصننحتفٓ اقمؽماًفنن ؿمنننلذننذا آؾمننتعامل الػ  اإلاننرا َ ، قمؾقـنن  ػننرْ   َ 

ف قمؽمافـن  ، اسننػمً   وشمػ  وشمصنـقػً سمنؾ سمِنننداقمل القااعقن  ذم مع جلتنف وصنػً ، الؼق س قمؾقنف

هلن  ٓ  عـقنن ن سم لتلكقند أن اعمننر ض  ك سنننػمشمػوامانن  شمشخقصنـ  و،   مزمـن ةنننقرَ سمح لن  مَ 

و ُة أظمننذ القااننع ةنننرمنن  أ امُت اقلننف  .ؽننقن لننف كظنن ئروأكـنن  كنندقمق إمم أن  ، معنن رم

وذلؽ ذم ةقء طمؼقؼ  شمرشمؽز قمؾقف  ، آؾمتعامزم سمعلم آقمتب   ذم مع جل  اعمسلل  الؾغق  

و نق من   عنرف سمؼقن س ، و نل أان  شمؼؾقند قمػنقي وحم كن ة ٓ ؿمنعق   ، مم  ؾمتـ  لؾغن 

ممنن   سننتقاػـ  مننـ  و ي أن كـظننر مننـ  ننذه احلؼقؼنن  إمم الؽثننػمضنننرفؿننـ ال، اعمننتؽؾؿ

و نق من  ؾمنتح ول الػؼنرة ، مم  اد ُ ْظفر   اكحراف ت غػَم طمؼقؼق ، آكحراف ت الؾغق  

 .حف والتدلقؾ قمؾقفةنقالت لق  شمق

 احلدث الكالمي حماكاة وتقلود

  احلدث الؽ مل قمؿؾق  ذ ـق  قمػق    ـجز   اعمتؽؾؿ اعمـتؿنل إمم مج قمن  لغق ن  من

ل فقام كردمؾف مـ الؽماكقنب الؽن َم العنري كنام  تصنق ه فـحـ كح ك، قمـد مم  ؾم  الؾغ 

صمؿ شممامي مؾؽتنف الؾغق ن  ، أو  ؽتسب سمعض طمؼ ئؼ لغتف إم، ف إلكس ن  تعؾؿ، كؾ  مـ 

فتطبقؼـن  اقاقمند ، أو الؼقن س الؾغنقي، ؾم ئر الدو  سمؿقضمب م   سنؿك سمؼقن س اعمنتؽؾؿ

ا من   ؽنقن لؾتػؽنػم ام ً الؾغ  سمؿختؾػ مستق  هت   ق ذم ضمق ره اق ٌس قمػنقي حمنٌض كن 

ٕكف اق س ا ئٌؿ قمغم م طمظتـ  العػق   ٕوضمنف الشنبف ، القاقمل سمام نؾقف الؼ قمدة امو  فقف

وأوضمُف الشبف  ذه اند ، سملم م   تزكف ذواكرك  مـ كامذج لغق   وسملم م  كردمؾف مـ الؽ م

 ولؽـفنن ، وانند شمؽننقن طمؼقؼقنن  وانند شمؽننقن متقمهنن ، شمؽننقن معـق نن  وانند شمؽننقن لػظقنن 

ؿ و ةضنر لسم إن سمندت ذم الظن  ر خم لػن  و أو كتؼبؾفن ، اعمسنتجدات الؾغق ن  دمعؾـ  كتػفل
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ـل أطمندمه  ٓزم وصن طمبف متعند  ، كلن كجد فعؾنلم سمؿعـنك واطمند، لألصؾ فؿنـ ، ولؽن

طمد  نذ ـ الػعؾنلم قمنغم أظمنر ام غػم اعمختص أؾمنقوٓ، الطبقعل أن َ نْحنِؿننَؾ اعمتؽؾننؿُ 

وصنؾ( ) وصنْؾـ  اعمؽن َن( سمتعد ن ) كنلن  ؼن ل، اجل كب اعمحؽقم سم لسنامع أصن ً  اذم  ذ

ولؽنـ اعمنتؽؾؿ هؾنف ذم ذلنؽ قمنغم فعنؾ ٓزم  ندل قمنغم  () إمم() سمـػسف مع أكف متعند  سمنن

ف ن مل  ستطع مـ أن  ػعؾ كذا( منع )   اقهلؿسمؾْغنـ  اعمؽ ن( وكسؿع أطمق كً ) و ق، معـ ه

اه سمنو، اؾمتط ع( متعد سمـػسف) أن ـْ قمنندل ـل َمن  نق و، مـ( هؾف قمغم كظنػمه ذم الدٓلن ) لؽ

نـ( فؽام  ؼ ل) الػعؾ فن ن مل  سنتطع منـ ) ف ن مل  تؿؽـ مـ أن  ػعؾ كذا( اقنؾ) نؽل

سمنر ـ ) من  قمرَةنْت لنف انرا ات اعمجؿنع منـ انقهلؿ ومنـ  نذا الؼبقنؾ .أن  ػعؾ كذا(

  غم( فن ٕمر ٓ  عندو أن  ؽنقن اق ؾًمنقمن) سمر ـ( سمـػسف مع أكف متعد سمن) الـظر  ( سمتعد  

أصمبت( ٕن الؼم ـن  قمنغم الـظر ن  إصمبن ٌت ) و ق الػعؾ، هلذا الػعؾ قمغم كظػمه ذم الدٓل 

وأ ضمنق أٓ  ػفنؿ ، أو أصمبنت صنحتف ، لذا اقؾ: سمر ـ الـظر   كام  ؼ ل أصمبتفن ، لصحتف 

  نطمؽًؿننلدٓلنن  ء الػعؾننلم اعمشننؽمكلم ذم ا  إقمطنن ؾمنننقأكـنن  كنندقمق إمم اق  مننـ  ننذا الؽنن م

كتػفؿ م  ك ن منـ  نذا الؼبقنؾ  و ة أنةنرفام أ  ده ، ا مـ طمقث التعد   والؾزومواطمدً 

ر وفشن  ذم آؾمنتعامل ُثنو ة شمؼبؾف وقمدم التـؽر لف إن كَ ةنرو، ا ذم آؾمتعاملم امام ك ام ً 

 سمؾنغ( سمـػسنف منع أكنف متعند سمنن) وصؾ( سمؿعـك) كام  ق م طمظ ذم  ذه احلؼب  مـ شمعد  

 فقنف اعمتؽؾؿ العػنقي النذي ٓ طمنظل  كام ٓطمظـ . ف لذي حيؽؿ مم  ؾمتـ  لؾغ  اق ُس إمم( )

 ذم إقمؿ إغؾب لؾتػؽػم القاقمل ذم إصؾ أو الؼ قمدة.

وذلؽ ،    لغق   وذم ةقء  ذه احلؼقؼ  جيب أن كـظر إمم الؽثػم مم   بدو لـ  اكحرافً 

                                                           

 () عمؽ َن وإلقف وصقًٓ وُوْصؾً  وِصَؾً : سمؾَغُف واكتفك إلقفضم ء ذم القؾمقط: َوَصَؾ ا. 
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لنذلؽ ، سننػمتؽالومجنقع ،   الؾنزوم والتعنديضننقفقام شمتقاػ معرفتف قمغم السامع كؼ

 سمن ئس( قمنغم) سمؾفن ء( ومجنع) أسْمؾنف( قمنغم) جلؿعفؿ  ستحسـ اعمرء شمصحقح الؼرا ات

قمنغم من   شنبفف منـ أكثنر منـ   مـ  ذ ـ اجلؿعلم ا ؾمف مـ ان ل سمنفسممؾم ء( ٕن ك   )

سممؾمن ء( ا ؾمنف قمنغم من   شنؽمك وإ ن ه ذم ) سمن ئس( قمنغم) ف لراضمح أن الذي مجع، وضمف

فؼنراء )  ق آؾمنتعامزم منـ كحنقسننقوذم ال،  احلؼؾ الدٓزم العن موذم، ذمصنراعمعـك ال

فؼػم وةعقػ وسم ئس( كؾامت شمشؽمك ذم احلؼؾ الدٓزم اعمعجؿل العن م ) وةعػ ء( فن

ومنـ اعمنللقف ، و نق معـنك الصنػ  اعمشنبف ، ذم القاطمندصننركام شمشنؽمك ذم اعمعـنك ال

، بقؾ اإلطم ـمن  والتقكقندوذلنؽ قمنغم ؾمن،  ق شمركقبل واطمندؾمنقاؾمتعامهل  متت لق ت ذم 

إذا ك ن إمر كذلؽ  غدو مـ و شمع ـمْػ مع الػؼراء والضعػ ء والبمؾم ء() كلن  ؼ ل

  أن العرسمقن  ومن   عنزز ذلنؽ أ ًضن .سممؾم ء() قمغم سم ئس()   أن كؼبؾ مجعالطبقعل أ ًض 

فع ء(ومنـ ) ف قمً ( الدالل قمغم الصػ  اعمتؿؽـ  مـ اعمقصقف ذن  قمنغم) دمؿع أطمق ك ً 

، وضم  نؾ وضمفن ء، وف ةنؾ وفضن ء، وؿمن قمر وؿمنعراء، قمن مل وقمؾنامء) الؼبقؾ ذا 

سُمننَؾننفننن ء( ) أسمؾنف( قمنغم) سممؾم ء( مجنع) سم ئس( قمغم) وف طمش وفحش ء( وؿمبقف سمجؿع

وؿمنبقفف ذم احلؼنؾ ، و نق الصنػ  اعمشنبف ، ذم اخلن صصنرقمغم كظػمه ذم اعمعـك ال ه ً 

 .قد(سمؾ) سمؾداء( مجع) و ق، الدٓزم اعمعجؿل الع م

 د(سـوِّ ) اد يف مجعسـوسادة وأ

مـ أصمر لؼق س اعمنتؽؾؿ ذم هنؾ الـظنػم قمنغم الـظنػم ذم مم  ؾمن   ةقء م  شمؼدم وذم

 لنذلؽ سننلممستلك ()  ام(ؾمننقأ) د( قمنغمؾمننقِّ ) الؾغ   بندو منـ اعمـ ؾمنب أن كؼبنؾ مجنع

                                                           

 () ؾمامقمل أفع لصػً  قمغم  (َفقِعؾ) مجع. 
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 تومقِّن، أطمقن زو أْفعن ل( كحقِّنز) َفننْقنننِعؾ( قمنغم) سمجؿع الؾغ  سمعَض م  ك ن مـ سمن ب

  سم ؾمنتعامل أقمن م  لنذلؽ أ ًضنسنلممستلكو، وسملمِّ وأسمق ن، أكق سو وكقِّس، أمقاتو

، واسمـ قمنري، والسخ وي، سنل ام( ك سمـ طمزم إكدلؾمنقأ) مـ الؾغ  وإامب لؾجؿع

دم إضمن زة  نذا اجلؿنع وٓ طمج  فقام اقؾ ذم معنر  قمن .وأهد ؿمقال، واسمـ ـمقلقن

فؿنـ اعمنللقف ذم الؾغن  أن  ؽنقن مجنع ،  ق النذئبند( وؾمنقِّ ) ( مجٌع لنا امً ؾمنقأ) مـ أن

 لَؽننننقِّس مجنعٌ  ف ٕكق س منث ً ،   ٕؾمامء خمتؾػِ  إوزاِن واعمع   القاطمد مجعً سنػمالتؽ

ولؾجننقاام ، واجِلقنن ام مجننٌع لؾجقِّنند، ولإللننػ، وأٓف مجننٌع لأللننػ،  لؽِنْقنننٍس أ ًضننو

سمن ئس( ) طمظـ  أضم زت مجنعكام ٓ  ارا ات اعمجؿعو .سمؿعـك الؽر ؿ وسمؿعـك الػرس

   و نق  لؾـؼنقض شمؼر ًبنسممؾم ء( مع قمؾؿف  أكنف مجنٌع أ ًضن) و ق اعمحت ج الضعقػ قمغم

  فننقام  ؿؽننـ أن  ؼنن ل مننـ أن الؾغنن  وٓ طمجنن  أ ًضنن .سمئننقس( أي الشننج ع الؼننقي)

نننَرت اجلؿع ٕن من  كحنـ فقنف ٓ جؽؿنف  نذه الـظنرة ، فلغـتـن  قمنـ غنػمه ؾم امة() وفل

الـظنر قمنـ  سمؼْطنع   قم من  شننرفن  ذم الؾغن ت البف حلشق فم  رة مللق ،ؼ ضنقـػعق  الال

وزم ا ض ف إمم ذلؽ أن معننطق ت اعمقانػ التند، أؾمب سمف ومظ  ره ومستق  شمف الؾغق  

، فقننف الؽؾؿنن  سنننكالننذي  ؽتـننػ الـشنن ط الؾغننقي ٓ  ـنند  أن شُمننـْنن أو التخنن ـمبل

 آؾمنؿ سننػمشمتعندام مجنقع شمؽصمنؿ عمن ذا كؼبنؾ وكنتػفؿ أن  .فقستع َ  قمـفن  سمؿراامفتفن 

  عمن    صم كًقنػ مجًعنضننقوكنرفض أن ك، ة أطمق كن ً شننرفؽمسمق قمنغم الع، القاطمد قمـد العرب

 ذم سننػمد( صمؿ م ذا كػعؾ سمام مل دمؿعف اعمعجنامت مجنع شمؽؾمنقِّ ) لقس لف إٓ مجع واطمد كن

م ؟ مجنع ؾمن ذم ذلؽ قمغم مجعف  صنرأكؼت ؟ـمقِّب() ئ( وؾمنقِّ ) اقِّؿ( و) : ذا الب ب كن

؟ وإذا أ امك  أن كؼقسف قمغم كظ ئره فعغم أي  مـف  كؼقسف؟ ذلنؽ أن أم كؼقسف قمغم كظ ئره

ٌ ضُمنِؿننَع قمنغم أْ قـن ء، اسمـقن  وقمندامً   ذه الـظ ئر خيتؾػ سمعضف  قمـ سمعنض مجقع ، ففنلمِّ
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، وأم  كقِّس فجؿع قمنغم أكقن س، وضَمق ئد وأم  ضمقِّد فجؿع قمغم ضِمق ام، وللمِّ قمغم أْلقـ ء

وأسْمق ن ! مم   عـل أكف ٓ ةن سمط ، وأمل  سملمِّ فجؿع قمغم أسْمِقـ ء وسُمَقـ ء، سنكَكقْ و نس وَكننَقنن

فليُّ غض ةن  واحل لن   نذه ذم أن كؼنقس  .َفنْقِعنؾ() عم  ك ن قمغم  ؿسنػملؾعرب ذم شمؽ

قمغم م  كعنرف منـ مجنقع  نذا  أو م  لقس لف مجع، مجَع م  اد كجفؾ مجعف ذم مقاػ م 

  تؿثنؾ سمتؼؾقنؾ احلن ٓت سننػمألقس ذم ذلؽ شمق ؟ امؾمنقد( أؾمنقِّ ) عفـؼقل ذم مج، الب ب

  نًقمؾؿن ؟السامقمق  التل حينندُّ التزامف  مـ طمقق   الؾغ  واكط اف  ذم معؽمك آؾمنتعامل

 ٓ  سنبب أي ظمطنر قمنغم العرسمقن  من امام اعمسنتجدُّ فقفن  منـ إلػن ظ سننػمأن  ذا التق

اعمستس غ ذم الذائؼ  الؾغق    ج الصقيتسنقالـ   معنًومـسجؿ، فق صنرٕسمـقتف  ال  مقافؼً 

العرسمق . فؿـ اعمسؾلؿ سمف أن مؽؿـ اخلطق ة قمغم طمق ة الؾغ  إكام  ؽنقن ذم شمغنػمُّ كظ مفن  

 ضن ف إمم من  شمؼندم كؾنف أن  .ٓ ذم امظمنقل متـفن  كؾنامت ضمد ندة، ّل الـحقي الؽمكقبن

ذلنؽ ، ؿ  منع كػسنف  ام( شمظفر ارا اشمنف مـسنجؾمنقأ) د( قمغمؾمنقِّ ) إضم زة اعمجؿع جلؿع

مع أن معقا ت  سممؾم ء() سم ئس( قمغم) مجعو سمؾف ء() أسمؾف( قمغم) أكف أضم ز مـ ابؾ مجع

ومؼقمنن ت إضمنن زة  ننذ ـ اجلؿعننلم ٓ  تؾننػ كننام  بنندو مننـ احلقثقنن ت اعمؼدمنن  قمننـ 

 . ام(ؾمنقأ) د( قمغمؾمنقِّ ) ذم مجع  كظ ئر 

قـُمـت    اتـفـرِّ

ؽماطم شمننف أصمنن  ت ذم الننـػس واا أن اننرا ات جمؿننع اممشننؼ  ضنن ف إمم منن  شمؼنندم 

 :إمق  الت لق 

ند آؾمؽمؾمن ل ذم آؾمتشنف ام سمعندة ؿمنقا د وأمثؾن  لدٓ -7 لن  البن ء قمنغم مـ التز ُّ

فن  طم ضمن  ل ؾمنتدٓل ، ( فذلؽ مـ اعمعنروف اعمسنؾؿ سمنف71)  ت الؼرا السببق  ذم طمقثق

 .صنلمقمؾقف ذم طمقا  العؾامء اعمخت
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ُز ذم آاؽماح  اؿُ عَ  -2 اعمؽماس( سمؿقؿف اعمز دة )  زَة آؿمتؼ ق مـ( إضم6) نزِّ

مػ امه مراقم ة طمرم  ، قمر  لف اعمعـققن ادم ء وحمدصملم، أصٌؾ قم م ذم الؾغ 

احلرف الزائد ذم آؿمتؼ ق وشمـز ؾف سمؿـزل  احلرف إصكم إذا ك ن ذم ذلؽ إة ف  

كام ، ند عو نسؾؿو نـدلو وقمغم ذلؽ هؾ سمعضفؿ مـ الؼد ؿ نسؽـ، امٓلق 

ـ مـ نمعجو، زنز مـ اعمركند ث نحق  مـ اعمحق  ونركنف مـ احلنقمؾق َؾ ُهِ 

َس ونؽمَس أن إول  عـل ا  ذ الؽمس شمؼق  مـ اخلطر ، اعمعجقن والػرق سملم شمؽمل

، َؿك سمفتَ   مم   نُنْحنولق ك ن معـق   ، ءؿمنلضمعؾ أي  أم  نؽمس ف عمؼصقام سمف، الدا ؿ

  مـ ابقؾ واد  ؽقن  ذا اعمداَفع أو اعمـ َفح سمف معـق    ،قمامل كدافع قمـف أو ُ ـ َفننُح سمف

  .اعمبدأ أو الرأي أو الػؽرة

 سمرؿمق ( أن كؽتػل سمننؽؾؿ ) ( ذم شمعر ب33)  بدو مـ اعمـ ؾمب ذم الؼرا   اؿ -3

ة شننرك) إمم اجلؿع سملم الؽؾؿتلم،   لؼرا  اعمجؿعظم فً ، ة( وٓ طم ضم شنرك) شمعر ػ( أو)

غ وذلؽ ٕن امٓ، شمعر ػق ( ـ  ذم صن طمبتف  قمنغم كحنق ُ نننَسقِّ ل  إطمدى الؽؾؿتلم متَضننؿل

 ء وسمقن َن آف انفشننلف لتعر ػ  عـنك سمنمجن ل جد ند ال، آؾمتغـ ء سمنطمدامه  قمـ إظمرى

ف سمن عممنر أو الـندوة، أمدائفو ؿ ة ُ نْػننفَ شننروالـ، و ذا  ق اعمراام مـ الؼمؿمق  الذي  عرِّ

ن مؼ م ت اؾمنتعامل  ن شملم الؽؾؿتنلم فنقام كحنـ وٓ ؿمؽ أ، و ة  ذا اعمعـكضنرمـف  سم ل

م طسنننق ضنن ف إمم ذلننؽ أن اعمصننطؾح الب .فقننف كػقؾنن  سمتحد نند اعمننراام ذننام قمننغم  ُمننؼنننندل

 .و ق م  كراه ذم  ذه اعمسلل ، إذا م  ك ن أطمدمه   غـل أظمر، اعمصطؾح اعمركب

معرسمن   فن ػ وآؿمتؼ ق مـؿمنق بدو مـ اعمـ ؾمب اعمقافؼ  قمغم ابقل كؾؿ  إ  -4

  منع وذم ذلؽ اؾمتقع ٌب ل ؾمتعامل كام أن فقف اكسج مً ، (24)   لؼرا  اعمجؿع  اؿظم فً 

ذلؽ أن آظمت ف سملم اعمجؿعلم فقام كحـ فقف ٓ حينؾ اعمشنؽؾ  ، ارا  اعمجؿع الؼ  ري
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ُ ض ف إمم ذلؽ أن ابقل جمؿع اممشؼ شمعر ب إ ؿمػ   ـسنجؿ منع ، قمـد مم ِ س الؾغ 

نل احل ضمن  وٓ  تؾػ ن فقام أزقمنؿ إٓ ذم أ، فح ل اعمسللتلم مشؽمك ، ت ابقلف شمعر ب إن

   ؿمن ا  اعمن امة الدٓلق  إمم إنت  أؿمدُّ مم   ل قمؾقف ذم إ ؿمنػ .  ضن ف إمم ذلنؽ أ ًضن

 ؽػنل ذم شمعر بفن   -ػ( ؿمننقإ ) و نل - سمؾ إن الؽؾؿ  إصؾ، اعمشتؼ  مـ إ ؿمػ 

نثِّنننؾف  كؾنامٌت منـ ، ـق  مللقف  مشفق ة ذم العرسمقن مهزهت  لتصبح مـضق   جت سم سنرك

أمن  التؿسنؽ  .ػ(ؿمننقإ ، إزمقنؾ، إسمر نز، إطمؾقنؾ، سننػمإك، إكؾقؾ، إاؾقؿ، إاؾقد) ابقؾ

سمعدم إارا  الؾػظ إقمجؿل إذا كن ن ذم العرسمقن  من   عنؼم قمنـ معـن ه فػقنف شمـؽنر حلؼقؼن  

ؽما  مـ الؾغ ت إضمـبق  ؾمنبٌب و ل أن آا، قمَرَ  هل  اعمعـققن سمػؼف العرسمق ، لغق  

ب الذي لنف اؾمنؿ قـمل فصٌؾ لؾؿعرل سنقفػل مز ر ال، مـ أؾمب ب الؽماامف ذم  ذه الؾغ 

سم ت، ذم لغ  العرب ك لطن ضمـ النذي شمسنؿقف ، ذم العرسمق  م   غـنل قمـفن ، قمر  فقف عمعرل

 ز أو واهلن ُوون النذي شمسنؿقف اعمِـْحن، ف نصننروالرص ص الذي شمسؿقف ال، العرسمق  اعمِْؼغم

هت  الت  خيقن   اامفنت سننػمالتل شمندل قمنغم أن العرسمقن  ذم م إمم غػم  ذه إمثؾ ، اعمِفراس

وذلؽ ٕن اخلطر قمغم الؾغ   ؽؿـ ، ومل  ؽـ ذم ذلؽ ظمطر قمؾقف ، سملم العري والدظمقؾ

وأ ضمنق أٓ  ػفنؿ منـ ، ذم شمغػم سمـقتف  الـحق ن  ٓ فنقام  ندظمؾف  منـ إلػن ظ إقمجؿقن 

فنام أ امشمنف  نق ، إلػن ظ إقمجؿقن  قمً  أمن مشننرمم فتح سمن ب العرسمقن  مذلؽ أكـ  كدقمق إ

اُم قم ا  الؾغ  سمغػم   سمعلم آقمتب   فنقام كحنـ فقنفةنر فننذا ، و ة أظمذ القااع الذي حيدِّ

ؿم ع اؾمتعامل كؾؿ  معرسم  ك ٕ ؿمػ  ف  ضمدوى مـ التـؽر هل  سمدقمقى أن ذم العرسمق  م  

 شننرك  فمن  رة مللقفن  ذم لغن ت البؿمننرحلشنق كنام أف ، أو  غـنل قمـفن ،  دل قمغم معـ  ن 

إة ف  إمم أن آاؽما  مـ الؾغ ت إظمرى ؾمنبب منـ أؾمنب ب وضمنقام فمن  رة ، قم م 
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و ننل ، وسمعنند ففننذه كظننرات ذم اننرا اِت وااؽماطمنن ِت جمؿننع اممشننؼ الؾغق نن 

ؿؼقلن  أن اعمستشن   وسم قمثفن  العؿنؾ سم،  ائد   احلؼ كام شمنراءى لصن طمبف ، اضمتف امات

ومـ اعممكد أكف لقس مـ ؿملن  ذه الـظرات التؼؾقؾ مـ أمهق  اجلفقام اعمبذول  ، ممنـ

ؾ إلقف اعمجؿع اعمقالر مـ الؼرا ات وآاؽماطم ت  .فقام شمقصل

  
         

   


