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 ساث جمهش اجملًعيف بعض لشا َظشاث أخشٖ
 يف بعض األنفاظ ٔاألصانٛب 

 ()د. غتد اىِاغر إشٍاغ٘و غٌصاؼ

ناف ٌَ أٌرم أف ُظرتي ـٖ ةػؼ كرارات ٌشيس ٌشٍػع اىيؾػث اىػرة٘ػث ـػٖ 

، كةػؼ ٌػا نػاف 2111 - 2119دٌظق ـٖ األىفاظ كاألشاى٘ب اىخٖ ناُج غاٌٖ 

ـ ظػػٖ ةلتػػٔؿ ةػػػؼ أغؾػػاء اىٍشٍػػع اىهػػراُظػػران ضى  2111ٌػػَ ذىػػم غػػاـ 

ٌٖ غ٘ػٔةٖ(،  كاشخطصآًُ، ضخٕ نأٌف ىصاف ضاىًٓ ٗلٔؿ: )رضػً ا  ٌػَ أْػدل إىػ

ٌػَ اىخلػدٗر  سػيػُٖٔ كاضػدان ٌػًِٓ، كذىػم ؽػربه  كناف ٌػَ ضصػَ اىخلػدٗر أف

كاىخهرًٗ ال ٗيؾإْ، ةو ْٔ ؽاٗخّ كٌِخٓاق. ككد رأٗج كـاءن ةٍا كغدحًٓ اىخِتّ٘ى غيٕ 

ـٖ األسزاء اىرالذث األخ٘رة ٌَ اىٍشيػد  حيم اىلراراتةػؼ ٌا ةدا ىٖ ـٍ٘ا ُيًظر ٌَ 

 ، ككد ذاغج كغارت غيِان.2115اىراٌَ كاىرٍاَُ٘ ٌَ ٌشيث اىٍشٍع غاـ 

 (2ج  88ـ =  87)* أصةز ٦ض٤ف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ثؽ٦نٜ ٚػٰ ا٣ٞػؿار 

 .«ث٧ػة أفٌ »ا٣ذ٤ٕٲ٢ى ثة٣ذؿ٠ٲت ا٣ػؾم ٱنػٲٓ ٚػٰ اٹقػذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػٮٌم ا٧٣ٕةوػؿ 

٢٧ً ذ٣ٟ ا٣ذؿ٠ٲتي ٚٲ٧ػ ٤ ػ٢ ثػ٫ ثػٲ٨ ٱػؽًم ا٣ٞػؿار ٤ٔػٯ أٌف كظي ٔي دٛٲػؽ  «ا٣جػةء»ة 

أٌف دػػٮؿ ا٣جػةء »كرد ٰٚ أز٪ػةء ذ٣ػٟ . كزااؽة ٤ٔٯ ا٣ؿاصط «٦ة»كأٌف  ،ا٣ذ٤ٕٲ٢ى 

٧٠ػة أٌف  ،ك٬ٰ دٛٲػؽ ٚػٰ د٤ػٟ ا٧٣ٮاًػٓ ا٣ذ٤ٕٲػ٢ى  ،٠سٲؿ ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح «أفٌ »٤ٔٯ 

                                                 

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 
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ٲؽ ا٣ذ٤ٕٲ٢ى ٔ٪ؽ٦ة دؽػ٢ ا٣جػةء ّػة٬ؿةن أك ٦ٞػٌؽرة «أفٌ »ا٣عؿؼ  كأٌف ٬ػؾا  ،«..ٱٛي

ا٣ذؿ٠ٲت د١ؿنر ٔ٪ؽ ا١٣ذٌةب كا٧٣ٌٛكؿٱ٨ ٦٪ؾ ا٣ٞؿف ا٣كػةثٓ ا٣٭ضػؿٌم أ٠سػؿ ٦ػ٨ 

 .أ٣ٰٛ ٦ٌؿة ٰٚ ا١٧٣ذجةت اٷ١٣ذؿك٩ٲح

  ا٣ٛعه ٦ة ٱؽٔٮ إ٣ٯ ا٣ذٮُّٝٙ كا٣ذٕٞٲتكٰٚ ذ٣ٟ ٔ٪ؽ ا٣٪ْؿ ك

ٲػؽ ا٣ذ٤ٕٲػ٢  «أفٌ »٣ٲف وػعٲعةن أٌف  -8 إذا دػ٤ػخ ٤ٔٲ٭ػة ا٣جػةءي ا٣ذػٰ دٛي

رةن أ ثػ٢ ا٣ذ٤ٕٲػ٢ي ٦كػذٛةده  ،ٚةدت ا٣ذ٤ٕٲ٢ى أك د٣نخ ٤ٔٲػ٫ّة٬ؿةن أك ٦ٞؽن

   .ثٕؽكل ا٧٣ضةكرة «أفٌ »ك٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ ٥٣ ٱ٪ذ٢ٞ إ٣ٯ  ،٨٦ ا٣جةء

ٲجػ٫  «أفٌ »ا٣ؽاػ٤ػحى ٤ٔػٯ  «ا٣جػةء»ا٣ع٥١ي ٤ٔػٯ أٌف  -2 دٛٲػؽ ا٣ذ٤ٕٲػ٢ى = ٱٕى

٦ػ٨ مػٮا٬ؽ  «أفٌ »ٵٌف ا٣جةء ٰٚ ثٕي ٦ة دػ٤خ ٚٲ٫ ٤ٔػٯ  ؛اٷَٺؽي 

 .رةن ٠ة٩خ ٣٘ٲؿ ذ٣ٟ ا٧٣ٕ٪ٯا٣ٕؿثٲٌح ّة٬ؿةن أك ٦ٞؽٌ 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژ  ٧ٚػػ٨ ذ٣ػػٟ ٦ػػسٺن ٝٮ٣ػػ٫ دٕػػة٣ٯ

٤٣جػػؽؿ أك  ا٣ػػؾم ٠ة٩ػػخ ٚٲػػ٫ ا٣جػػةء [888ا٣ذٮثػػح  ] ژ ۅۅ   ۋ ۋ  ٴۇ

أك ا٧٣ٞةث٤ح ا٣ٕٮض
(8)

. 

 .٠ة٩خ زااؽةن ٤٣ذٮ٠ٲؽ [84ا٤ٕ٣ٜ  ] ژۋ ٴۇ ۈ ۈ  ۆژ  كٰٚ ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ

٫ كٝٮ٣ [888ا٣٪كػةء  ] ژ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ےژ  كٰٚ ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ

كٝٮ٣ػػػ٫  ،[47اٵظػػػـاب  ] ژڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ    ڤ     ڤ ڤژ  دٕػػػة٣ٯ

 ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  دٕػػػػػػػة٣ٯ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ  ٿژ  كٝٮ٫٣ دٕػة٣ٯ ،[25ا٣جٞػؿة  ] ژڀڀ

 ٣ٸ٣ىةؽ.٠ة٩خ ا٣جةء ٤ٔٯ ا٣ْة٬ؿ  ....[2ٱٮ٩ف  ] ژڤڤ

، ٚٞٲ٢  ٞيٲ ؽ دٞٲٲؽان ٱ٧٪ٓ اٹٔذؿاضى يرًٱؽى ٣٭ؾا ا٣ع٥١ اٷظ١ةـي ٣ دٹ٣ػحي ا٣جػةء  ك٣ٮ أ

                                                 

ا٣ػػؽر ك،891ط ثٲػػخ اٵ١ٚػػةر ا٣ؽك٣ٲػػح، ا١ٕ٣جػػؿم،ا٣ذجٲػػةف ٚػػٰ إٔػػؿاب ا٣ٞػػؿاف،  ا٩ْػػؿ  (8)

 .6/827 ، ا٣ك٧ٲ٨ ا٣ع٤جٰ،ا٧٣ىٮف
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ٌٟ ٚٲ٭ة، مٮا٬ؽ٬ة ٠سٲؿة. «أفٌ »ا٣ؽاػ٤ح ٤ٔٯ   ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ا٣ذ٤ٕٲ٢ زةثذحه ٹ م

ٚػٰ ا١٧٣ذجػةت اٷ١٣ذؿك٩ٲػح  «ث٧ػة أفٌ »ٰٚ اٹقذب٪ةس ثذ١ػؿار ا٣ذؿ٠ٲػت  -8

ٔ٪ؽ ا١٣ذٌةب كا٧٣ٌٛكؿٱ٨ ٦٪ؾ ا٣ٞؿف ا٣كةثٓ ا٣٭ضؿٌم، كًذ٠ٍؿ ا٣ػؿازٌم ٚػٰ 

 ا٣ذٮٌٝٙ ٨٦ كص٭ٲ٨  أثؿز ٦ى٨ً اقذ٤٧ٕ٭ة ٨٦ أك٣بٟ = ٦ة ٱؽٔٮ إ٣ٯ

٦س٢ ذ٣ٟ ٝؽ ٱيؼٲ ٢ ٤٣ٞةرئ أٌف ٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲت ٥٣ ٱ١ػ٨ ٝجػ٢ ا٣ٞػؿف  -أ

كا٣ؾم رأٱذي٫ أٌف ز٧ٌح ٨٦ اقذ٢٧ٕ ٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲتى ٝج٢ ذ٣ػٟ  .ا٣كةثٓ

ٌٰ  .ا٣ٞؿف ٝػةؿ ٚػٰ  (.427٬ت )ك٨٧ٌ٦ اقذ٫٤٧ٕ ٝج٢ ذ٣ٟ ا٣س٤ٕجػ

٩ٌػػ٫ ٱ٧ػٮت ٦٪ػػ٫ ٦سػػ٢ ا٣عؽٱػػؽة أث٧ػػة أٌف اٵ٤ٗػػت  ،....»  دٛكػٲؿق

٫ أك ٝػؼنجح ا٣ْٕٲ٧ح كا٣عضؿ ا١٣جٲؿ ك٩عٮ٬ة أك ظؿٝيػ٫ أك ٗؿكا٣

ا٣ٌنؽة ٨٦ ظج٢ أك قُط أك ٰٚ ثبؿ ك٦ػة ٱنػج٫ ذ٣ػٟ ٧٦ػة ٱذ٧ٌٕػؽ 

«٤ٝج٫. ٰٚٛ ٬ؾا ا٣ٞىةص أك ا٣ٌؽٱح
(2)

. 

 ،أٌف ا٣ٛؼؿ ا٣ؿازم وةظت ا٣ذٛكٲؿ ٣ٲف ٨٦ ٧٤ٔةء ا٣ٞؿف ا٣كػةثٓ -ب

ٙ ٰٚ أف ٱيى٪ٌ  ٨٧ٚ616٬ ا٣ٺاٜ ا٧٣٪ةقت ث٨٧ ٠ة٩خ كٚةد٫ ق٪ح 

 .ا٣ٞؿف ا٣كةدس ا٣٭ضؿم

ٝػٮؿى ا٧٣ٕةوػؿٱ٨  (2ج  88ـ  = 89) ٞػؿارا٣* أصةز ٦ض٤ػف ا٧٣ض٧ػٓ ٚػٰ 

ىً٭خ ا٤٣ٮفي » ث٧ٕ٪ٯ مػةظت كٚةٝػؽ  «ثة٬ًخ»ث٧ٕ٪ٯ معىت كٚٞؽ ٧٣ٕة٫٩ كز٬ٮق، ك» ث

ا٧٤٣ٕةف؛ كدٔة إ٣ٯ إًةٚح ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥. كاقػذ٪ؽ ٚػٰ ذ٣ػٟ إ٣ػٯ دٹ٣ػح 

ٲػؿة كا٣ػؽن  «ا٣جىٍ٭خ» ٬ىل، كا١٣ػؾب، ٦ذٮٌقػٺن ث٧ػة دذٲعػ٫ ٝػٮا٩ٲ٨ي ا٣ٕؿثٲٌػح ٤ٔػٯ ا٣عى

ث٧ٕ٪ػٯ  «ا٣ج٭ػخ»كأوٮ٣٭ة ٨٦ ًؿكب اٹدٌكةع كا٧٣ضػةز، ٚأٚػةد ٦ػ٨ ٦ىػةظجةت 

ٌٰ إ٣ٲ٫ ٨٦ د٘ٲٌؿ ا٤٣ٮف، ٚع٢٧ دٕجٲػؿى ا٧٣ٕةوػؿٱ٨ ٤ٔػٯ  ا٣عٲؿة كا٣ؽ٬ل، أك ٦ة ٱٛي

ػ٢، ذ٣ٟ، كأػؿص٫ ٤ٔٯ دك٧ٲح ا٣نٰء ث٧ة ٱؤكؿ إ٣ٲ٫، ك٬ٮ ٨٦ أ٩ٮاع ا٧٣ضةز ا٧٣ؿ قى

                                                 

 .2/55ؿاث ا٣ٕؿثٰ، دار إظٲةء ا٣ذط ا١٣نٙ كا٣جٲةف، ا٣س٤ٕجٰ،  (2)
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٦ٞذٛٲةن ٰٚ ذ٣ٟ أزؿ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ا٣ٞػة٬ؿة، ٚػٰ دٮصٲػ٫ ٬ػؾا اٹقػذ٧ٕةؿ؛ 

ٞى٢ى دٹ٣حى  ٌٰ ادٌكػةٔةن، ٚكػٌٮغ ثػ٫  «ا٣ج٭خ»ك٩ ث٧ٕ٪ٯ ا١٣ؾب ٨٦ ا٧٣ٕ٪ٮٌم إ٣ػٯ ا٣عٌكػ

ٙى ا٤٣ٮف إذا ٗةدر أو٫٤ أك ظٞٲٞذ٫ ثأ٫ٌ٩ )ثة٬خ( ث٧ٕ٪ٯ ٠ةذب.  كو

ذؿىض ك٬ؾا ظك٨ ٰٚ ثٕػي ٦ػة ٠ػةف ثػٲ٨ ٱػؽم  ثٲؽ أفٌ  .ٹ أرل ٚٲ٫ ٦ة ٱٕي

 .ا٣ٞؿار ٦ة ٱعذةج إ٣ٯ دىعٲط أك إظ١ةـ

٤ٔػٯ ٦ػة ٠ػةف ١٦كػٮر  «ثً٭خ ا٤٣ػٮفي »اٝذىؿ ا١٣ٺـي ظٲر د٪ةكؿى ا٢ٕٛ٣ى  -8

ػػخ»ا٣ٕػػٲ٨، كدػػؿؾ  ى٭ى ثٛػػذط ا٣ٕػػٲ٨، ك٬ػػٮ كصػػ٫ه ٦كػػذ٧ٕى٢ ٠سٲػػؿ ٚػػٰ ٔجػػةرة  «ث

٢٧ً ٤ٔٲ٫ ١٦كػٮر ا٣ ا٧٣ٕةوؿٱ٨، كٹ ٕػٲ٨؛ قٲ٧ٌة ا٣ٕة٦ٌح؛ كٱ٨١٧ ظ٤٧ي٫ ٤ٔٯ ٦ة ظي

ى٭ىخى »٣ضٮاز أف ٱ١ٮف  ىً٭خ»٣٘حن ٰٚ  «ث ، ٧٠ػة ٝػةؿ ث٧ٕ٪ٯ ا٩ُٞٓ كق١خ ٦ذعٲٌػؿان  «ث

اث٨ ص٪ٌٰ
(8)

٧ىٲٛٓ   ك٬ػٮ  ،[258]ا٣جٞػؿة   «ٚجى٭ىخ ا٣ؾم ٠ٛػؿ»ٰٚ دٮصٲ٫ ٝؿاءة اث٨ ا٣كن

ؽ ر ث٫ ا٣ذ٤ٕٲ٢ي ٣٭ؾا ا٣ٞؿار.  ثٕي ٦ة ٠ةف ٰٚ ٩ٌه اث٨ ٦٪ْٮر ا٣ؾم وي

 ،ؿ أٌف ا٣ٛذطى ٣ٲف ٧ٌ٦ة دٌٛؿد ث٫ ا٧٣ضػؽي ْٚ٭ؿ ث٧ة ذي٠ً » ( ث٭خ)ٝةؿ ا٣ـثٲؽٌم 

ٌٰ ]ث٢ ٝؿأ ث٫ اثػ٨ي ا٣كػ٧ٲٛٓ [ ٚػٰ ٦ؼذىػؿ ا٣ض٧٭ػؿة 488٬ت ، ك٤ٞ٩ػ٫ ا٣ذٲٌػة٩

ُّٰ ٩ٞٺن ٨ٔ ا٣ٮأٰ ،كٗٲؿق ٛىػؿ  كٝةؿ أثٮ صٕٛؿ ا٤٣ٌج٤ ػخ ا٣ػؾم ٠ ثٞػٰ   أم ،ٚجى٭ى

ؿى ا٧٣ذٌٕضت ،٦ذعٲٌؿان  ْى  .«ٱ٪ْؿ ٩

ى٭ىػخ»ك٨٦ ز٥ٌ ا٩ج٘ٯ أف ٱكذٮٔت ا١٣ٺـي ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ى  كأف  ،ثٛػذط ا٣ٕػٲ٨ «ث

 .ٱذ٧ٌٌ٪٫ ٩هُّ ٝؿار ا٤٣ض٪ح ا٣ؾم كاٜٚ ٤ٔٲ٫ ٦ض٤ف ا٧٣ض٧ٓ

ر ا٣ذ٤ٕٲ٢ي ٤٣ٞػؿار ثػجٕي ٦ػة ٠ػةف ٚػٰ ٣كػةف ا٣ٕػؿب -2 ؽ  ا٧٣ٕضػ٥ ك وي

ٞ ػتى ٤ٔػٯ ذٱ٪ػٟ ا٣٪ٌٌىػٲ٨ ثة٣ذٕٞٲػت ا٣ذػة٣ٰ (،ث٭ػخ)ا٣ٮقٲٍ ٦ػ٨ ٦ػةدٌة  ٔي   ك

ِ أ٫ٌ٩ ٹ ػٺؼ ٰٚ كركد ا٢ٕٛ٣ » إذ إٌف اقػ٥  ،٪ػ٦٫ اىفاغػو كاشػً ةٓػجكٱي٤عى

 .«.،.كا٧٣ذٌٕؽم اىالزـا٣ٛة٢ٔ ٱأدٰ ٨٦ 

                                                 

 .8/885ا٧٣عذكت، اث٨ ص٪ٰ،  (8)
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ٵٌف ٚػٰ كركد  ؛ك٬ؾا ا٣ذٕٞٲتي ٔ٪ػؽ ا٣ذعٞٲػٜ ٧ٌ٦ػة ٹ ٱ٪ج٘ػٰ ا٣ذكػ٤ٲ٥ ثػ٫

ىً٭ػػخ»ا٣ٕٛػػ٢  ككركد اقػػ٥ ا٣ٛةٔػػ٢  ،دعٲنػػؿ  ث٧ٕ٪ػػٯ ،ث١كػػؿ ا٣٭ػػةء أك ٚذعػػ٫ «ث

ق ّة٬ؿان ٰٚ ثٕي ٦ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲٌح ،ث٧ٕ٪ةق = ػٺٚةن ٝؽٱ٧ةن  «ثة٬خ»  .دؿل أزؿى

ػؿى ك٠ىػؿيـى، » ؿ ا٣ـثٲؽٌم ٝة ٥٤ًى ك٩ىىى ٕى ىً٭خى  إًذا دعٲنؿ.... ٤ٕٚ٭٧ة ٠ى ، كث ى٭يخى كٝؽ ث

ٛىًىػٲط كٗٲػؿق، كوػؿنح ثػ٫ اثػ٨  ىع٭ة، ك٬ٮ ا٣ػؾم ٚػٰ ا٣ يً٭خى أٚى أم  ٦يسى٤نسةن... كث

ٌُةًع كا٣ضٮ٬ؿمُّ كٗٲؿ٧٬ة، ث٢ اٝذىؿ ٤ٔٲ٫ اثػ٨ ٝذٲجػح ٚػٰ أدب ا١٣ةدػت ك٦٪ػٓ  ٞى ا٣

، كٹ  ٗٲؿىق، د٤ٞٲػؽان ٣س٤ٕػت... ػةؿ  ثة٬ًػخه ٞى ، كٹ ٱي ػٮته كٚػٰ ا٣ىػعةح  ك٬ػٮ ٦ىجٍ٭ي

ٌّٰ ٤ٔػٯ اٹٝذىػةر ٚػٰ  ، ك٬ٮ ٦ج٪ػ ٌٰ ، كأو٫٤ ١٤٣كةا ٌٰ . ك١٬ؾا ٝة٫٣ ا٣ٌىةٗة٩ ىً٭ٲخه ث

ٓى ٣ػ٫ ٚػٰ ا٣ٞٲػةس،  ، ٚػٺ ٦ػة٩ ٓى ؿى ك٦٪ى ى٭ىخ، ٠٪ىىى ؛ كأ٦ٌة ٨٦ ٝةؿ  ث يً٭خى ا٢ٕٛ٣ ٤ٔٯ  ث

ُّٰ ٰٚ مؿح ا٣ٛىٲط. ٝة٣ٮا  ثة٬ً  ج٤ًٍ
،....كٝؽ ٤ٞ٩ى٫ ا٤٣ن ىً٭ٲخه ، كث ىٌ٭ةته  .«خه كث

٬ؾا ٩هُّ ا٣ـثٲؽٌم ٱؽٌؿ ٧٠ة ٹ ٱؼٛٯ ٤ٔٯ مٰء ٨٦ اػذٺؼ ثٲ٨ ا٧٤ٕ٣ػةء 

ىً٭خ»ٰٚ زجٮت   ؛«ثة٬ػخ»كٚػٰ اقػ٥ ا٣ٛةٔػ٢  ،ث١كػؿ ا٣ٕػٲ٨ ث٧ٕ٪ػٯ دعٲٌػؿ «ث

٤ٔػٯ أٌف  .١ٚٲٙ ٹ ٱ١ٮف ٚٲ٭٧ة ػٺؼ ٧٠ة ٠ةف ا٣٪هُّ ٰٚ ذ٣ٟ ا٣ذٕٞٲػت ؟ !

٨ اٵػؾي ث٫ زجٮدي   .ة٩ى  ٭٧ة ا٣ىعٲط ا٣ؾم ٱعكي

اقػػذ٧ٕةؿى ( 2ج  88ـ  = 21) ٞػػؿارا٣* أصػػةز ٦ض٤ػػف ا٧٣ض٧ػػٓ ٚػػٰ 

زٲ٨ ٧٤٠ح  كص٧ٕ٭ػة  ،ث٧ٕ٪ٯ ظـ٦ح ا٣سٲةب أك ا٣سٲةب ا٧٣كػذ٤٧ٕح «ا٣جىة٣ح»ا٧٣يعؽى

ـ ٫٣ ٚػٰ ا٣ذ٤ٕٲػ٢ ظ٧ػ٢ي  .كدٔة إ٣ٯ إًةٚذ٭ة إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ؛ثةٹت ك٠ةف ٧ٌ٦ة ٝيؽ 

 ،ثنػٰء ٦ػ٨ ا٣ٞٲػةس ،٤٧ٕحث٧ٕ٪ٯ ا٣سٲةب ا٣ٞؽٱ٧ػح ا٧٣كػذ «ا٣جة٣ح»٬ؾق ا٧٤١٣ح 

ػًؾؼ ا٧٣ٮوػٮؼ ،زٲػةب ثة٣ٲػح  أم ،٤ٔٯ أٌف أو٤٭ة ا٣ٮوػٙ كٝة٦ػخ  ،زػ٥ٌ ظي

 «ثة٣ػح»ث٧ضػٰء  ،ك٬ػٰ ا٣ٲػةء ،ز٥ٌ اٹقذب٪ةس ٣عؾؼ ٹـ ا٧٤١٣ح ؛ا٣ىٛح ٦ٞة٫٦

 .«ثة٣ٲح»٤ٔٯ أف أو٫٤ ٰٚ ا٣ذٞؽٱؿ  ،ث٧ٕ٪ٯ ٦جةٹة «ثة٣ٯ»٣٘ح ٰٚ ٦ىؽر ا٢ٕٛ٣ 

ُىٓ ث٫ ٨ٌ١٣ ذ٣ٟ ا٣ع٢٧ أك ا٣ٞٲةس ٠ةف رأٱةن  ٤ٌٞةن ٥٣ ٱٞي كٝٮٹن ٣ػ٥ ٱػؿؽى  ،٦ٕي
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ذ٥ً ثػة٣ٞٮؿ .إ٣ٯ ظٌؽ ا٣جٌخ كا٣ضــ ٚػإذا »  كأّ٭ؿي د٣ٲ٢ ٤ٔٯ ذ٣ٟ أٌف ا٣ذ٤ٕٲ٢ى ػي

ٰى ٤ٔػٯ  (ا٣جة٣ٲح)صةز ظ٢٧ ٧٤٠ح  ٦ىػؽران ٦ػ٨ ثػة٣ٯ ٚػٰ  (ا٣جة٣ٲػح)وٛحن ٨٦ ث٤

ب ٚذ١ٮف ا٣جة٣ح ٬ػٰ ا٣سٲػة «زٲةبه ثة٣ٲح أك زٲةبه ثة٣ح»  صةز أف ٱٞةؿ ،ظؾؼ ا٣ٲةء

 .!«اٵػٺؽ أك ا٧٣كذ٤٧ٕح

 ،أٔ٪ػٰ ثة٣ػح ،٣٘ػح «ثػة٣ٯ»٤ٔٯ ٦ة كرد ٰٚ ٦ىػؽر  «ا٣جة٣ح»٤ٔٯ أٌف ظ٢٧ 

٫ٌٕٕ أٌف ظؾؼ ا٣ٲةء ٦٪٫ ٤٣ذؼٛٲٙ ٣ٲف ٝٲةقةن  كأٌف  ،٧ٚؽارق ٤ٔٯ ا٣ٌك٧ةع ،ٱٌي

ٹ  ،ّة٬ؿان ثٲ٨ ا٣ٛؿع كاٵو٢ ةٞذٌٰ ٰٚ ا٣٘ة٣ت اردجةَةن ٦ٕ٪ٮٱ  وٌعح ا٣ٞٲةس د

 ،ٟ ٱ١ٮف ٬ؾا ا٣ع٢٧ي أك ا٣ٞٲةس ًٕٲٛةن ٚٲػ٫ ٣ػٲ٨ه ّػة٬ؿكثؾ٣ .٩ضؽ ٫٣ أزؿان ٬٪ة

ٙه ك٩ْؿ  .كٱ١ٮف ٰٚ صٮازق دٮٌٝ

، ٤ٔٯ ٦ة ٚٲ٫ ٦ػ٨ اصذ٭ػةد ٚػٰ  كإذا ٠ةف ٣ٰ أف أٝٮؿ ٦ة أراق ٤ٝخ  ٬ؾا ا٣ذ٤ٕٲ٢ي

ٌٰ ٱ٪ًك٢ ٨٦ ٦ةدٌة )ث٤ٰ(، كثة٣جة٣ح ث٧ٕ٪ػٯ  دؼؿٱش ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿ كرث٫ُ ثأو٢ ٔؿث

يػ٫؛ كاثذٕػؽ ا٣ضؿاب ا٣ٌؼ٥، ك٬ٰ ٨٦ ا٧٣ٌٕؿب ا٣ٞؽ ٱ٥ = أ٢٧٬ى ٦ة ٹ ٱ٪جٰ٘ إ٧٬ة٣

ؿ ث٫ ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿ، كأ٣ىٜ ٦ة ٱ١ٮف ثػ٫ ٚػٰ ا٣ٮاٝػٓ.  كن ٨ٔ أٝؿب ٦ة ٱ٪جٰ٘ أف ٱٛي

ػػ٫ ٦ػػٓ  -ذ٣ػػٟ أٌف ٬ػػؾا اٹقػػذ٧ٕةؿ ا٧٣يعػػؽىث  ك٬ػػٮ اقػػذ٧ٕةؿه ٹ ٱذٕػػٌؽل دةرٱؼي

٠ػػةف ز٧ػػؿة اقػػذٲؿاد ثٌػػةآ ٦ػػ٨ ا٧ٞ٣ػػةش  -اٹدٌكػػةع ٚػػٰ ا٣ذٞػػؽٱؿ ثٌػػٕحى ٔٞػػٮد 

٧٣كػذ٤٧ٕح أك ا٣ذػٰ أوػةث٭ة ثٕػيي ٔٲػٮب ا٣ذىػ٪ٲٓ كا٣ذؼػـٱ٨ ك٦ػة كا٧٣ٺثف ا

ـى٦ػةن  إ٣ٲ٭٧ة، ٨٦ ثٕي ا٣ػجٺد اٵكرثٲٌػح، ك٠ة٩ػخ د٤ػٟ ا٣جٌػةآ دػؿد ٦عـك٦ػحن ظي

ج ػؿ ٔ٪ػ٫ ثٕػيي ا٤٣٘ػةت  ٌٙ كا٣نٌؽ، ك٬ٮ ٦ة دٕي كأ٠ٲةقةن ٠جٲؿةن ٦ٌ٘ٮَحن ٦ع١ى٧ىحى ا٤٣

ـٍـي د٤ٟ ا(bale)اٵكرثٲٌح ٠ةٷ٩ض٤ٲـٱح ٦سٺن ثػ  ك٩ػٌه  ،(baling)٣جٌةآ ٱيك٧ٌٯ ، كظى

ٌٙ كا٣ػؿثٍ، »ا٣جكذة٩ٰ ٤ٔٯ أٌف  ا٣جة٣ػح  ظـ٦ػح ٦ػ٨ ا٣جٌػةآ ًػؼ٧ح ٦ع٧١ػح ا٤٣ػ

«إٱُة٣ٲٌح ٦ٌٕؿثح
(4)

٩ذٲضػح ذ٣ػٟ  «ا٣جة٣ػح»١ٚة٩خ ا٧٤١٣ح ا٣ذٰ ٱكذ٤٧ٕ٭ة ا٧٣يعؽزٮف  ؛

                                                 

 .  26ص  (ثةؿ) ، ا٣جكذة٩ٰ،٦عٲٍ ا٧٣عٲٍ (4)
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ىحن ٨ٔ د٤ػٟ ا٧٤١٣ػح ا٣ٺدٲ٪ٲٌػح. زػ٥ٌ أوػةب دٹ٣ػحى ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح ا٧٣ٌٕؿثػح ٦ػ٨  ٦ٌٕؿث

ٰ اقذ٧ٕةؿ ا٧٣عػؽزٲ٨ ٦ػة ٹ ٱؼٛػٯ؛ إذ ٠ػةف أ٠سػؿ اقػذ٧ٕة٣٭ة ٚػٰ ٚ ا٣ذؼىٲه

 ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ د٤ٟ ا٧٣ٺثف ا٣ٞؽٱ٧ح ا٧٣كذ٤٧ٕح. كا  دٕة٣ٯ أ٥٤ٔ.

ٰن ٣ٺقذؼؽاـ ا٧٣يعؽىث ٣٭ؾق ا٧٤١٣ػح  ك٬ؾا ا٣ؿأم ا٣ؾم ٱؿأٰ ا٣ٌكٲةؽ ا٣ذةرٱؼ

ٞيي ٦ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ ثٕيي ا٧٣يعؽىزٲ٨ اصذ٭ةدان ٦  «ا٣جة٣ػح»٨ أٌف ك٦ٺثكةد٭ة ا٣ٮإٝٲٌح ٹ ٱ٪

، ك٬ٰ ا٣عـ٦ػح ٦ػ٨ ا٣عُػت، ٚ٭ػٰ ثػؾ٣ٟ «إثة٣ح»ث٧ٕ٪ٯ ا٣عـ٦ح ٦ؼذـ٣ح ٨٦ ٧٤٠ح 

(، كأٌف ا٤٣٘ػةت اٵػػؿل ا٣ذػٰ ذ٠ػؿت  ٌٰ ٌٰ ٝػؽٱ٥ )صػـرم / قػة٦ ذات أو٢ ٔؿثػ

( أػؾت ذ٣ٟ ٨ٔ ا٣ٕؿثٲٌح.bulla( كاٷٱُة٣ٲٌح )٦balleس٢ ا٣ٛؿ٩كٲٌح ) «ا٣جة٣ح»
(5)

 

اقػػذ٧ٕةؿى ا٣ٕٛػػ٢  (2ج 88ـ  = 22) ٧ض٧ػػٓ ٚػػٰ ا٣ٞػػؿارا٣* أصػػةز ٦ض٤ػػف 

ق دس٧ٲ٨، ٰٚ ٠ٺـ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ث٧ٕ٪ٯ  دٞػؽٱؿ ز٧ػ٨ ا٣نػٰء، كإٱػٺء ك٦ىؽرً  «ز٧ن٨ى »

. ٌٰ  ا٣نٰء أ٧ٌ٬ٲٌحن كدٞؽٱؿان؛ كرأل إًةٚحى ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح ثٮص٭ٲ٭ة إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿث

ـ ثٲ٨ ٱؽم ٬ؾا ا٣ٞؿار أٌف ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح ٚػٰ ٩عػٮ ٝػٮ٣٭٥   كٝؽ ٠ةف ٚٲ٧ة ٝيؽ 

٪ٍخي ٦ٮ٫ٛٝ ٨٦ ا٣ٌٞٲٌح»ك ؛«ارى ز٧ن٨ى ا٣ؽٌ » ٛى٫ كأ٤ٔٲذػ٫   ث٧ٕ٪ٯ «زى٧ن ٣ػ٥ »ٝؽنرت ٦ٮٝ

ػٲ٨ ا٤٣ػؾٱ٨ «دؿد ٣٭٧ة ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح . ك٠ةف ٨٦ ظىٲ٤ح ا٣٪ْؿ ٚػٰ ا٣٪نىن

يًػؾا ز٧ٌح ٨٦ ٣كةف ا٣ٕؿب كا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ اقذ٪ذةجي أٌف ث٪ةء كرد ٚػٰ  (ز٧نػ٨ى )أ

٪ٍػخ ا٣نػٰءى   ا٣ض٧ػٓا٧٣ٞىٮد ا٣ؽٹ٣ح ٤ٔػٯ  -ا٧٣ٕةص٥ ثؽٹ٣ح أػؿل  إذا   ز٧ن

كأٌف كركد ا٢ٕٛ٣ ثذ٤ٟ ا٣ؽٹ٣ػح ٦ػؤذفه ثػٮركد ٦ىػؽرق  ؛-ٚ٭ٮ ٦س٧ن٨  ،ص٧ٕذي٫

ٌّٰ ٗة٣جػةن  ؛ك٣ػٮ ٣ػ٥ ٱيػؾ٠ىؿ (،دس٧ٲ٨) كأٌف  ؛ٵٌف ا٧٣ٕػةص٥ ٹ دػؾ٠ؿ ٦ػة ٬ػٮ ٝٲةقػ

كأٌف ا٧٣ٕػةص٥  (،زػة٨٦)ا٧٣ٕةص٥ى ا٣ٞؽٱ٧ح دكذ٢٧ٕ ٣ؽٹ٣ح دٞؽٱؿ ا٣س٨٧ ا٣ٕٛػ٢ى 

                                                 

ٌٰ إ٣ٯ ا٣ٛىٲط، أظ٧ؽ رًػة،   ا٩ْؿ (5) ٰ   ،71ردٌ ا٣ٕة٦ كا٣ػؽػٲ٢،  ك٦ٕضػ٥ ُٔٲػح ٚػٰ ا٣ٕػة٦ٌ

ٌٰ ثػٲ٨ 216، ك٦ٕض٥ ٚىةح ا٣ٕة٦ٲح، ٬نةـ ا٣٪عةس، 21 رمٲؽ ُٔٲح، ،كا٧٣ٕضػ٥ ا٣ػؽٹ٣

ٌٰ كا٣ٛىٲ  .88-87ٔجؽ ا  ا٣ضجٮرٌم،  ط، د.ا٣ٕة٦ٌ
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ث٧ٕ٪ٯ ٔٺ  (زى٧ي٨ى ا٣نٰء) كأكردت ،ث٧ٕ٪ٯ ٝىؽنر ا٣س٨٧ (٧ن٨ى زى )ا٣عؽٱسح أكردت 

زػ٥ٌ ٠ة٩ػخ ظىػة٣ح ذ٣ػٟ  .ث٧ٕ٪ٯ ص٢ٕ ٫٣ ز٧ة٩ٲػح أر٠ػةف ،كز٨٧ٌى ا٣نٰءى  ،ٝؽرق

رى ا٣ػس٨٧ (ز٧ن٨ى )إذف ٹ ػٺؼ ٰٚ كركد »  دٕٞٲجةن  إذ ٬ػٮ ٦٪ىػٮصه  ،ث٧ٕ٪ٯ ٝؽن

أ٧ٌ٬ٲٌػح أك  إٱػٺء)٦ٕ٪ػٯ  (ز٧نػ٨ى )ك٨ٌ١٣ ا٣ؼٺؼ ٚػٰ إُٔػةء  ،٤ٔٲ٫ ٰٚ ا٣ٮقٲٍ

ٍٛ٭٥ ٨٦ ٩ةظٲذٲ٨ (،١٦ة٩ح ٔة٣ٲح  .«..ك٨١٣ ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح ٱ٨١٧ أف دي

٤٣ذ٪جٲػ٫  ؛قٞذ٫ ٤٦ٌؼىػةن ٦ىػٮ٩ةن ٦ػ٨ ا٣ذ٘ٲٲػؿ ،ث٢ أ٠سؿق ،٬ؾا ثٕي ٦ة ٠ةف

    ٤ٔٯ ٦ة ٚٲ٫ ٨٦ أػُةء كاػذٺؼ

ٰي كركد ث٪ةء  -8 ٰٚ ،ٕٚٺن ك٦ىؽران ٧٣ٕ٪ػٯ دٞػؽٱؿ ز٧ػ٨ ا٣نػٰء (زى٧ن٨ى )٩ٛ

ٰى  ،ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح ثإزاء ا٣٪ٌه ٤ٔػٯ اقػذ٧ٕةؿ ا٣ٕٛػ٢  ،٩ه  ك٩ٰٛ اٝذٌةء ٩ٛ

ٵٌف ذ٣ػٟ ٧ٌ٦ػة ٩ػهن ٤ٔٲػ٫  ؛٣ؾ٣ٟ ٰٚ د٤ٟ ا٧٣ٕةص٥ = ػٺؼي ا٣ٮاٝٓ (زة٦ى٨ى )

   .ثٕيي ا٧٤ٕ٣ةء ٰٚ ثٕي د٤ٟ ا٧٣ٕةص٥

٪ى٫  كزى٧ن٨ ٬ؾا ا٧٣ذةعى » ( ز٨٧)ٝةؿ ا٣ـ٦ؼنؿٌم ٰٚ أقةس ا٣جٺٗح  ىٲن٨ ز٧ى  ،ث

٦ى٫ ي كًٓ ثٲ٨ ٱ  ٧٠ة دٞٮؿ  ٝىٮن  .«٧س٧ى٨ؽم ا٣جةآ ا٣سن٧ى٨ كا٧٣س٧ن٨ أك ا٣

 ٌٰ ٪ٍذيػػ٫ دس٧ٲ٪ػػةن » ( ز٧ػػ٨)كٝػػةؿ ا٣ٛٲٌػػٮ٦ ص٤ٕػػخي ٣ػػ٫ ز٧٪ػػةن ثة٣عػػؽس   زى٧ن

 .«كا٣ذؼ٧ٲ٨

  كزى٧ن٨ ا٧٣ذةعى دس٧ٲ٪ةن » ( ز٨٧)كٝةؿ ا٣ـثٲؽٌم ٚٲ٧ة اقذؽر٫٠ ٤ٔٯ ا٣ٞة٦ٮس 

٦ى٫ ٪ى٫ ٠ٞٮن  .«ثٲن٨ى ز٧ى

 .«٦ٍخ ا٣ك٤ٕح كاقذ٧ٞذ٫  ز٧ن٪ٍذي٫كٝٮن »كٝةؿ وةظت ا٣ٞة٦ٮس ٰٚ ٦ةدٌة )ٝٮـ(  

حى »  ٝةؿ ا٣ـثٲػؽٌم ٚػٰ مػؿح ذ٣ػٟ ٕى ػ٤ٍ ٦ٍػخي ا٣ك  ػة كٝىٮن ًٮٱ٧ن ٍٞ ى ػحى  .د كأ٬ػ٢ي ٦ى١ن

٧ٍذي٫)  ٱٞٮ٣ٮف ٞى ػغ (.اقذى ػٮابي  ،٠ؾا ٰٚ ا٣٪ُّكى ٧ٍذي٭ة   كا٣ىن ٞى ٪ٍذيػ٫)اقػذى ي٫ (زى٧ن ػٮاث   وى

٪ٍذي٭ة أم ٍردي٭ة  زى٧ن  .«ٝىؽن

ٰ د٤ٟ ا٧٣ٕػةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ػح ٤٣ذٕجٲػؿ ٔػ٨ كإ٣ٯ ٬ؾٱ٨ ا٤ٕٛ٣ٲ٨ ا٤٣ؾٱ٨ ٠ة٩ة ٚ
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أك  ،زة٦ى٨( كرد ٚٲ٭ة ٕٚػ٢ اػػؿ ٱػؽٌؿ ٤ٔػٯ ا٧٣ٕ٪ػٯ ٩ٛكػ٫ا٧٣ٕ٪ٯ )ز٧ن٨ى ك ذ٣ٟ

ىز٧ٍىػ٨ى »٬ٮ ا٢ٕٛ٣  ،٤ٔٯ ٦ة ٬ٮ ٦ٮوٮؿ ث٫ ٝؿٱت ٦٪٫ «أ
(6)

، ١ٚة٩ػخ ثػؾ٣ٟ دا٣ٌػح 

 .ٹ ٕٚٺن كاظؽان  ،٤ٔٯ أ٩ٌ٭ة اقذ٤٧ٕخ زٺزح إٔٚةؿ ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ذ٣ٟ

ٰي كركد  -2  ،ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح ٤٣ؽٹ٣ػح ٤ٔػٯ دٞػؽٱؿ ا٣ػس٨٧ (٨ى زى٧ن )٩ٛ

ٹ »زػ٥ٌ ا٣ػ٪هُّ ٚػٰ ا٣ذٕٞٲػت ٤ٔػٯ أ٩ٌػ٫  ؛كإزجةتي كركدق ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣عؽٱسػح

ػػ٨ى )ػػػٺؼ ٚػػٰ كركد  رى ا٣ػػس٨٧ (ز٧ن إذ ٬ػػٮ ٦٪ىػػٮصه ٤ٔٲػػ٫ ٚػػٰ  ،ث٧ٕ٪ػػٯ ٝػػؽن

 ٣ذ٤ػٟ ا٣ؽٹ٣ػح ٚػٰ (ز٧نػ٨ى )ٵٌف د٤ُّٞتى كركد ا٣ج٪ةء  ؛= اػذٺؼه ثٲ٨ٌ . «ا٣ٮقٲٍ

ٚػٰ ًػٮء د٤ػٟ ا٣جٲٌ٪ػةت  ،ثػٲ٨ ا٣٪ٛػٰ كاٷزجػةت ،ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح كا٣عؽٱسح

ٌٟ  ،كاٵظ١ةـ كٱ٪٤ٞػت إ٣ػٯ  ،١ٚٲٙ ٱ٪ذٰٛ ذ٣ٟ ثػأيػؿة ،٩ٮعي اػذٺؼ دكف م

 ؟!كا٧٣ٌٞؽ٦ةتي دي٪جئ ثؼٺ٫ٚ ،كٚةؽ

ا٣٪هُّ ٤ٔٯ كركد )ز٧يػ٨ى ا٣نػٰءي( ث٧ٕ٪ػٯ ٔػٺ ٝػؽرق، ك)ز٧نػ٨ى ا٣نػٰءى(  -8

ف، ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣عؽٱسح، دكف ا٧٣ٕػةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ػح، ث٧ػة ث٧ٕ٪ٯ ص٢ٕ ٫٣ ز٧ة٩ٲح أر٠ة

ٚٲ٫ ٨٦ ٩ٛٲ٭٧ة اٝذٌةءن ٨٦ د٤ٟ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح = صةرو ٤ٔٯ ػٺؼ ا٣ٮاٝػٓ؛ ٵٌف 

 ذ٣ٟ ٧ٌ٦ة كرد ٰٚ ثٕي د٤ٟ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح كركد ٩ه  أك مج٭٫.

 .«كزىٍٮبه زى٧ًٲ٨ٍه  ٠ىسًٲؿي ا٣سن٧ى٨ً » ( ز٨٧)ٰٚ ٦عٲ٫ُ ٝةؿ اث٨ ٔجةد 

كأز٨٧ى ا٣نٰءي ٚ٭ػٮ ز٧ػٲ٨ ك٦يػس٨٧ًٍ، »  (ز٨٧)ٰٚ ا٣ض٧٭ؿة ٨ درٱؽ كٝةؿ اث

 .«إذا ٠سؿ ز٧٪ي٫

٢ًٕ ٣ػ٫ ز٧ة٩ٲىػحي أر٠ػةف.»  )ز٨٧(كٝةؿ ا٣ضٮ٬ؿٌم  كمػٰء  كمٰء ٦س٧ن٨  صي

ػ٥و » ( ز٨٧)ٝةؿ ا٣ـثٲؽم ك «أم ٦ؿدٛٓ ا٣س٨٧ ،ز٧ٲ٨ ْن ٕى سى٧ن٨ي ٧٠ي ًٕػ٢ى   كا٧٣ي ٦ػة صي

ىٍر٠ةفو  ى٫ي زى٧ة٩ًٲىحي أ ٣». 

ة٩ىح ؛٠ىسٲؿي ا٣سن٧ى٨ً   ك٦ذةعه زى٧ًٲ٨ه »  اقذؽر٫٠ ز٥ ٝةؿ ٚٲ٧ة  .«كٝؽ زى٧ي٨ى زى٧ى

                                                 

 ا٧٣٘ؿب، دةج ا٣ٕؿكس )ز٨٧(. ا٧٣عٲٍ، أقةس ا٣جٺٗح،  ا٩ْؿ ٦سٺن  (6)
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ط ا٣جٲٌ٪ػةت كاٵظ١ػةـ ا٣ذػٰ  كإذا ٠ةف ٨٦ ا٣ٮاصت، ٰٚ ًٮء ذ٣ٟ، أف ديىعن

ًقٲٞخ ثٲ٨ ٱؽًم ا٣ٞؿار دىعٲعةن ٱؽٚٓ ٦ة دؿدٌد ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ أػُػةءو كاػػذٺؼ؛ ٚػإٌف 

إذا ٝػٌؽرق،  «ز٧نػ٨ى ا٣نػٰءى »٣٪ةس  ٨٦ ا٣ٮاصت أٱٌةن أف ٱىذٍؿيؾ ا٣ٞؿاري ا٣جخن ٰٚ ٝٮؿ ا

خ ٤ٔٲ٫ ثٕػي ا٧٣ٕػةص٥  كثٲ٨ٌ ز٧ى٪ى٫ )ٝٲ٧ذ٫(، ٵ٫ٌ٩ ٨٦ ا٧٣كذ٧ٕى٢ ا٣ٞؽٱ٥ ا٣ؾم ٩ىن

ػ٫ كرأٱػ٫»ا٣ٞؽٱ٧ح؛ كأف ٱٞذىؿ ا٣ٞػؿاري ٤ٔػٯ اقػذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨   ٛى  «ز٧نػ٨ى ٦ٮٝ

ػؿيق اٹدٌ  ك  ػ٥ى ٤ٔٲػ٫ ثػة٣ضٮاز ظ٧١ػةن ٱٛي كػةعي ث٧ٕ٪ٯ ٝؽنرق ك٩ٌٮق ث٫ كأز٪ٯ ٤ٔٲػ٫؛ ٱىع١ي

، ٣ٲكذٮٔت ثؾ٣ٟ ٠ػ٢ٌ ٦ػة «ا٢ٕٛ٣ كدىؿٱٛةد٫»كاٹ٩ذٞةؿ ا٧٣ضةزٌم، كٱكٓ ثٕجةرد٫ 

ٌٞةد٫. ٢٧ً ٨٦ ثةثذ٫ ، أك ٦ة ٱ٨١٧ اقذ٧ٕة٫٣ ٨٦ ٦ىؽرق ك٦نذ  اقذٕي

ػػح( ٚػػٰ  (2ج 88= ـ 25)* د٪ػػةكؿ ا٣ٞػػؿاري  ٞن ٌٜ كا٣ع ا٣ٮوػػٙ ث٧٤١ذػػٰ )ا٣عػػ

ٌٰ كا٣عٞٲٞٲٌح ٰٚ  ٦سػ٢ ٝػٮ٣٭٥  )ا٣ٮٔػؽ اقذ٧ٕةؿ ا١٣ذٌةب ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ث٧ٕ٪ٯ ا٣عٞٲٞ

ٌٞح(. ك٠ةف ا٣ؿأم ا٣ؾم ا٩ذ٭خ إ٣ٲ٫ ا٤٣ض٪ح، ككاٚػٜ ٤ٔٲػ٫ ٦ض٤ػف  ٌٜ كا٧٤١٣ح ا٣ع ا٣ع

 .«ٗٲؿي ا٣ٮوٙ ثة٧٣ىؽر ا٣ؽاٌؿ ٤ٔٯ ا٧٣جة٣٘ح»ا٧٣ض٧ٓ، صٮاز ذ٣ٟ ٤ٔٯ أ٫ٌ٩ 

٣ػٮ ٠ػةف ٧٤٣ؿظ٤ػح . ككثؾ٣ٟ ٠ةف ٬ؾا ا٣ٞؿار كاٹٝذؿاح ٤ٔػٯ كٚػةؽ دػةـ  

كٱ٧ٌ٭ػؽ  ،ٱؤٱٌػؽ اٹٝذػؿاحى كٱكػٌؽدق ،٣ػ٦ٟسػ٢ي ذ ،أم ا٣ذ٤ٕٲػ٢ ،ا٣ٮقُٯ ثٲ٪٭٧ػة

ٌػػٰ إ٣ٲػػ٫ ٌٰ  ؛٤٣ٞػػؿار كٱٛي ٣ج٤ػػٖ ا١٣ػػٺـ ٗةٱذىػػ٫ ٦ػػ٨ اٷظ١ػػةـ كا٣ذػػؿاثٍ ا٧٣٪ُٞػػ

 ٌٰ ٱػؽ٣ٌ٪ة ٤ٔػٯ ٦ػة  ،٨ٌ١٣ دأ٢ُّ٦ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ث٧ة ٚٲ٫ ٦ػ٨ ثٲٌ٪ػةت كاقػذؽٹؿ .كا٧٣٪٭ض

ار ٦ػ٨ ا٩عػؿاؼ ٔػ٨ ك٦ة ٠ػةف ٚػٰ ا٣ٞػؿ ،أوةب ا١٣ٺـى ٨٦ دٛةكت كاػذٺؼ

ٌٰ ٠ػةف ذ٣ .٦ٞذٌٯ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٟ أٌف ا٣ذ٤ٕٲ٢ ثجٲٌ٪ةد٫ كاقذؽٹ٫٣ ا٣ْة٬ؿ أك اٹٝذٌةا

ح  -ٱ٪عٮ إ٣ٯ ا٣ع٥١ ثضٮاز ذ٣ٟ اٹقذ٧ٕةؿ  ٌٞ ٌٜ كا٣ع  -ا٣ٮوٙ ث٧٤١ذٰ ا٣ع

ػٓ  .٤ٔٯ أ٫ٌ٩ ٨٦ ٝجٲ٢ ا٣ٮوٙ ثة٧٣ىؽر ًً ك٬ٮ ٦ة ٥٣ ٱجةًؿ ث٫ اٹٝذؿاح ا٣ؾم كي

ض كًػؿب ثػ٫ ا٣ٞػؿاري ٔػؿ ،٤٣ػؽٚةع ٔ٪ػ٫ كاٹظذضػةج ٣ػ٫ ،ا٣ذ٤ٕٲػ٢ أوػٺن  ٫٣

دؿثُػ٫ ثػ٫ ٔٺٝػح اردجػةط ٧٤ٔٲٌػح  ،ك٬ٮ ا٣ؾم ٱ٪جٰ٘ أف ٱ١ٮف ز٧ؿةن ٫٣ ،ا٣عةاٍ
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ٰي ذ٣ػٟ ا٣ع١ػػ٥  ؛وػعٲعح ٦ػػ٨  ة٩ٛٲػػةن ٤٠ٲ ػ -ا٣ٮوػٙ ثة٧٣ىػؽر  -١ٚػةف ٩ٛػػ

 .!كاٵػؾ ثؼٺ٫ٚ ،اٹٝذؿاح كا٣ٞؿار

ٹ ًػٲؿ ٚػٰ صػٮاز ا٣ٮوػٙ ث٧٤١ػح   ك٣ٮ ٠ةف ٣ٰ ٰٚ ذ٣ػٟ رأم ٤ٞ٣ػخ

( ٌٜ ٱؤٱٌػؽ٩ٰ ٚػٰ ذ٣ػٟ ا٣كػ٧ةعي  ؛ىػؽر٤ٔٯ أف ٱ١ٮف ٦ػ٨ ا٣ٮوػٙ ثة٧٣ (،ا٣ع

ٌّٜ » ( ظٜٞ)أ٦ٌة ا٣ك٧ةع ٚنٰء ٱؽٌؿ ٤ٔٲ٫ ٝٮؿ اث٨ ٦٪ْٮر   كا٣ٞٲةس   كٝػٮؿه ظػ

 .«ٝٮؿ ثة٢َ  ٧٠ة دٞٮؿ ،كيًوٙ ث٫

ك٬ػػٮ اٷٚػػؿاد  ،كأ٦ٌػػة ا٣ٞٲػػةس ٧ٚكػػذ٪ؽق أٌف مػػؿط ا٣ٮوػػٙ ثة٧٣ىػػؽر

 .ّة٬ؿ ثٲ٨ٌ ٚٲ٫ ،كا٣ذؾ٠ٲؿ

ٰٚ  ٮر ٧ٌ٦ة ٠ةفكٝٮؿي اث٨ ٦٪ْ ،ك٣كخ أدرم ٠ٲٙ ٗةب ذ٣ٟ ٨ٔ ا٤٣ض٪ح

 .!ثٲٌ٪ةت اٹقذؽٹؿ كا٣ذ٤ٕٲ٢؟

ك٨٦ ٬٪ة أرل أف ٱذ٨٧ٌٌ ا٣ٞؿاري ا٣ؾم أذي٧ًؽ ا٣٪هن ٤ٔٯ صػٮاز ا٣ٮوػٙ 

ٌٜ )ث٧٤١ح  ٌٜ   ٰٚ ٩عٮ ٝٮؿ ا٣٪ةس ،كوٛةن أك ٦ىؽران  (ا٣ع كا٣ٞػٮؿ  ،ا٣ٮٔؽ ا٣عػ

 ٌٜ ٌِٛ أك دؿدٌد ،ا٣ع  .ٰٚ ذ٣ٟ كأف دذ٨٧ٌٌ ا٣جٲٌ٪ةت ٦ة أ٩ج٭خ ٤ٔٲ٫ ،دكف دع

ا٣ٮاصػت ا٣ذ٪جٲػ٫ي ٬٪ػة ٤ٔػٯ ٦ػة ٹ ٱ٪ج٘ػٰ اٹ٧َب٪ػةفي إ٣ٲػ٫ ٚػٰ  ك٦ػ٨ ،٬ؾا

 .٨٦ ثٲٌ٪ةت أك ٨٦ كصٮق اقذؽٹؿ ،ا٣ذ٤ٕٲ٢

ا٣ع٥١ ثأٌف اث٨ ٱٕٲل ٣ػ٥ ٱنػذؿط ٚػٰ ٠ٺ٦ػ٫ اٷٚػؿادى ٚػٰ ا٧٣ىػؽر  -8

ٙه ٧٣ة ٠ةف ٚػٰ ٠ٺ٦ػ٫ ٠ػة٣٪ٌٌه ٚػٰ  ،ػٺؼي ا٣ٮاٝٓ ،ا٧٣٪ٕٮت ث٫ ث٢ ٬ٮ دعؿٱ

 .امذؿاط ذ٣ٟ

ٌٞةتٝؽ ٱيٮوى »  ٝةؿ اث٨ ٱٕٲل   ٚٲٞػةؿ ،ٙ ثة٧٣ىةدر ٧٠ة ٱٮوٙ ثة٧٣نػذ

كاٵوػ٢ي أ٩ٌ٭ػة ... .رصػ٢ ٚةًػ٢ كٔػةدؿ  ٧٠ة ٱٞةؿ ،رص٢ه ٢ٌٚ كرص٢ ٔؽؿ

كإف صػؿت ٤ٔػٯ ٦س٪ٌػٯ أك ٦ض٧ػٮع أك  ،ٹ دؤ٩نػر٦ىةدر ٹ ديس٪ٌٯ كٹ ديض٧ىٓ ك

ٍؽؿه   دٞٮؿ ،٦ؤ٩ٌر ٔى ك٦ػؿرت ثؿصػ٢ ٔػؽؿ  ،كرأٱػخ رصػٺن ٔػؽٹن  ،٬ؾا رص٢ه 
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ٔىٍؽؿ ٬ػؾا رصػ٢ ظكػجٟي ٦ػ٨   ..... كدٞػٮؿ.رصػٺف ٔػؽؿك٬ػؾاف  ،كثة٦ؿأة 

ك٬ػؤٹء  ،ك٬ؾاف رصٺف ظكػجٟي ث٭٧ػة ٦ػ٨ رص٤ػٲ٨ ،ك٬ىؽُّؾ ٨٦ رص٢ ،رص٢

دان غيٕ نٌو ضاؿ ؛رصةؿ ظكجٟ ٨٦ رصةؿ اىٍػػدر ٌٌٔضػده  ألفٌ  ؛ـ٘هٔف ٌٔضَّ

ٍىعال ٗيرٌِٕ ك ؾِٖ غػَ ألٌُّ سِس ٗدٌؿ ةيفظّ غيٕ اىلي٘ػو كاىهر٘ػر ـاشػخي  ،ال ٗيش

ىؾيتث  ،ضٌ٘ز اىػفات ٌَـ٘ػ٘ر  ،اٌل أف ٗهرر اىٔغؿ ةاىٍػدرإ ؛سٍػّحرِ٘خّ ك

  ٩عٮ ٝٮ٫٣ حرِ٘خّ كسٍػّ ـ٘صٔغ ضِ٘ئذ ،اىٔغؿ ةّ

ٓي   ............................ «م٭ٮدم ٤ٔٯ ٣ٲ٤ٯ ٔؽكؿ ٦ٞػة٩
(7)

 

٬ؾا ٠ٺـي اث٨ ٱٕٲل ٤٦ٌؼىةن ٱؽٌؿ ٤ٔٯ أٌف ا٣ٮوٙ ثة٧٣ىػؽر ٔ٪ػؽق ٱٞذٌػٰ  

ٙي ث٫، ٚٲىػٲؿ ٚػٰ ظٲٌػـ أف ٱ١ٮف ٦ٮٌظؽان ٦ؾ٠ٌؿان ٤ٔٯ  ٢ٌ٠ ظةؿ، إٌٹ أف ٱ١سؿ ا٣ٮو

ا٣ىٛةت، كٱؼؿج ٨ٔ ظٌؽ ا٣ٮوٙ ثة٧٣ىؽر، ك٦ة ٱٞذٌٲ٫ اٵوػ٢ي ٚٲػ٫، ٚٲكػٮغ 

ظٲ٪بؾو دس٪ٲذ٫ كص٫ٕ٧ كدأ٩ٲس٫. ٚأ٩ٌٯ ٤٣ٞةرئ أف ٱكذ٪جٍ ٦٪٫ ٔؽـى امذؿاط اٷٚؿاد ٚػٰ 

 ا٧٣ىؽر إذا كيًوٙ ث٫، ٧٠ة ٩يًكت ذ٣ٟ إ٣ٲ٫ ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢؟!.

ٲٌ٪ةت ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٩هٌّ ٨٦ ٣كةف ا٣ٕؿب د٪ػةكؿ ٚٲػ٫ اثػ٨ي ٦٪ْػٮر كرد ٰٚ ث -2

ٙى ثة٧٣ىؽر مٰء ٨٦ دعؿٱػٙ  ٢ٞ٩ ٚٲ٫ ٠ٺ٦ةن ٹث٨ ص٪ٌٰ أوةث٫ ،«ٔىٍؽؿ» ا٣ٮو

أٌٚٯ إ٣ٯ ٦ة أٌٚٯ إ٣ٲ٫ ٨٦ ػ٤ػ٢ كػُػأ ٚػٰ  ،إػٺؿ ٰٚ ا٣٪٢ٞ كا٣ذ٤ؼٲهك

 .ا٣ع٥١ كاٹقذ٪ذةج

ٍؽؿه كرصٺًف ٔؽؿ» ( ٔؽؿ)ٝةؿ اث٨ ٦٪ْٮر  ٔى ةؿ  رص٢ه  كرصةؿ ٔؽؿ  كٱٞي

ٍؽ٣ح ،....كا٦ؿأة ٔؽؿه ك٩ًكٮةه ٔؽؿ ٔى أ٩نسٮا ا٧٣ىؽرى  ،كٝؽ ظ١ٯ اث٨ ص٪ٰ   ا٦ؿأة 

ى٧نة صؿل كوٛةن ٤ٔٯ ا٧٣ؤ٩نر كٹ ٬ػٮ  ،كإًف ٥٣ ٱ٨١ ٤ٔٯ وٮرة اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ،٣

ٍؿٱي٭ة كوٛةن ٤ٔػٯ ا٧٣ؤ٩نػر. كٝػةؿ  ،ا٣ٛة٢ٔ ٰٚ ا٣عٞٲٞح كإ٧٩ًة اقذ٭ٮاق ٣ؾ٣ٟ صى

ٔى  إ٧٩ًة اصذ٧ٕة ٰٚ ا٣ىٛح ا٧٣ػؾ٠نؿة ٵف  غىٍدؿٍؽؿه كا٦ؿأة اث٨ ص٪ٰ   ٝٮ٣٭٥ رص٢ 
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ىحاْاا٣ذؾ٠ٲؿ إ٧٩ًة  ٙى   ٨٦ ًٝجى٢ ا٧٣ىػؽرٱنح، ٚػإذا ًٝٲػ٢ أ ًوػ ػٍؽؿه ١ٚأ٩ػ٫ كي ٔى رصػ٢ه 

ٱةقػح  ٓى ا٣ؿ  ٢ كظػةز ص٧ٲػ ٌٍ ٛى ثض٧ٲٓ ا٣ض٪ف ٦جة٣٘حن ٧٠ة دٞٮؿ  اقذٮ٣ٯ ٤ٔٯ ا٣

٧ٮًػٓ كدٮ٠ٲػؽان، كا٣٪ُّج٢ٍ ك٩عٮ ذ٣ٟ، ٚٮيًوٙ ثة٣ض٪ف أص٧ٓ د١٧ٲ٪ػةن ٣٭ػؾا ا٣

ٍىػ٥و  ى٦ةرةن ٧٤٣ىؽر ا٧٣ؾ٠ٮر، ك٠ػؾ٣ٟ ا٣ٞػٮؿ ٚػٰ ػى ٢ًٕ اٷٚؿاد كا٣ذؾ٠ٲؿ أ كصي

ـًإف ىفق اىٍػدر كد ساء  :ـًإف كييٍجى ٝىةؿى   .ك٩عٮق ٧ٌ٦ة كيًوٙ ث٫ ٨٦ ا٧٣ىةدر

ًسػػدة  ٍٔ ٍى ٘ىػػث كاى ًٍ ٍط ٍى ٌٓٔػػث كاى ػػؤيكىث كاىشي ٗػػادة كاىًػ٘ػػادة كاىؾُّ ٌيؤَُّرػػان ُطػػٔ اىزِّ

كد ساء ٌؤُران ـٍا ْػٔ  ُفس اىٍػدرـًإذا ناف  ،تاـث كُطٔ ذىمكاىصَّ  كاىفَّالكث

ٍىػوي  :كً٘ػوى  ،غيّ٘ أضشٕ ةخأُ٘رػّ ـٖ ٌػِاق كٌطٍٔؿه ةاىخأكٗو ىٍض حػّ أ َّٔ غػو ىل
األى

ٌٓٔث كاىفَّالكػث  ٗادة كاىػ٘ادة كاىشي ػفّ، كذىم أف اىزِّ َى اىفرع ىًؾى ىٓذا اىٍػِٕ ٌ

ػا ذتػج كُطٔ ذىم ٌػادري ؽ٘ر ٌظهٔؾ ـ٘ٓا، ـيطاؽي اىخٌ  ٍَّ اء ىٓا ال ٗيخرسٓػا غ

ـٖ اىٍَِّفس ٌَ ٌػػدرَّٗخٓا، كىػ٘س نػذىم اىػػفثي ألُٓػا ى٘صػج ـػٖ اىطل٘لػث 

ٍِػث إًىّ٘ ،ٌػدران  ىث غيّ٘ كٌردكدة ةاىػَّ ػٍدؿه  :كىػٔ كً٘ػوى  ،كإًٍُا ْٖ ٌيخأكَّ ػوه غى رسي

ٍدىث ككد سرت غفث نٍا حرل ىً ٗيؤٌَى ٌَ ةٓا أُٓا غفث ضل٘لَّ٘ػث  كاٌرأة غى أف ٗيظ

ًو نػى  ، كـىٍخٍث ٌَ ـىٍخ ، كُىٍدةث ٌَ ُىٍدبو ٍػبو ة  ،ٍػتث ٌَ غى َّٔ ـيً ٗهَ ـً٘ٓا ٌػَ كػ

ػػٌٓٔث  ٌٓٔػػث كاىظُّ اىدالىػػث غيػػٕ اىٍػػػدرٗث ٌػػا ـػػٖ ُفػػس اىٍػػػدر ُطػػٔ اىشي

الكث ػٕٛ٭ة ٱيذٮٝنػٙ ث٭ػة،  ،كاىخى ٌى د٭ػة ٱيذىػؿنؼ ٚٲ٭ػة كا٣ٛػؿكعي ٣ ٚةٵوػٮؿ ٣ٞٮن

ةي ٵوػٮ٣٭ة. ٫ٗ ا٣ٞٮن رصػ٢   ٚٞػؽ ٝػة٣ٮا ٚػإف ٝٲػ٢  كٱٞذىؿ ٤ٔٯ ثٕي ٦ة ديكٮ 

ًٞٲةد؛.... ًٝٲ٢ى  ٍٮٔح ا٣ َى ٍؽ٣ح كٚؿسه  ٔى ٬ؾا ٝػؽ ػػؿج ٤ٔػٯ وػٮرة   ٔىٍؽؿ كا٦ؿأة 

يػ٫ أف  ٕيؽكا ٢٠ن ا٣جٕؽ ٨ٔ أو٢ ا٣ٮوػٙ ا٣ػؾم ثةث ا٣ىٛح ٵ٩٭٥ ٥٣ ٱؤزؿكا أف ٱج

ُّٛػخ  ،ٱٞٓ ا٣ٛؿؽ ٚٲ٫ ثٲ٨ ٦يؾ٠ٌؿق ك٦ؤ٩ٌس٫ ٚضؿل ٬ػؾا ٚػٰ ظٛػِ اٵيوػٮؿ كا٣ذ٤

جةٝةة ٣ ٩عػٮ  ،٭ة كا٣ذ٪جٲ٫ً ٤ٔٲ٭ة ٦ضؿل إػؿاج ثٕي ا٧٣ٕذ٢ٌ ٤ٔٯ أو٫٤إ٣ًٲ٭ة ٧٤٣ي

٪ً٪يٮا.... ًى ٭٥ ٚٞةؿ ؛اقذعٮذ ك ٌي ٲٍٛح  ك٤ٔٯ ذ٣ٟ أ٩نر ثٕ ًى ٍى٧ح ك  «.....ػى
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٬ؾا ٩هُّ اث٨ ٦٪ْٮر ٧٠ة كرد ٰٚ ٣كةف ا٣ٕؿب، كٚٲػ٫ ٠ػةف اثػ٨ ص٪ٌػٰ ث١ٺ٦ػ٫ 

-214، 2/212ا٣ؽٝٲٜ ا٣ػؾم قػة٫ٝ اثػ٨ ٦٪ْػٮر، ك٦ىػؽريق ٠ذةثػ٫ ا٣ؼىػةاه ]

ٌكؿ دؾ٠ٲؿى وٛح ا٧٣ؤ٩ٌر إذا كيًوٙ ثة٧٣ىػؽر، كا٦ذ٪ػةعى ذ٣ػٟ؛ 215 ؿ ٚٲ٧ة ٱٛي ك  [، ٱٛي

ي٩ٌػر ٦ػ٨ ذ٣ػٟ ٠ػةف  ٢ًٕ ٫٣ اٷٚؿادي كا٣ذؾ٠ٲؿي أ٦ةرةن ٫٣. ك٦ػة أ ٷرادة ا٧٣ىؽر ا٣ؾم صي

ي٫ أف ٱٞٓ ا٣ٛؿؽي ثٲ٨ ٦ؾ٠ٌؿق ك٦ؤ٩ٌسػ٫، د٪جٲ٭ػةن ٤ٔػٯ  ا٩ضؾاثةن إ٣ٯ أو٢ ا٣ٮوٙ ا٣ؾم ثةث

ٌٛذةن إ٣ٲ كٝؽ قةؽ اث٨ ص٪ٌٰ ثٕػي ذ٣ػٟ ثُؿٱٞػح ا٣ٛ٪٤ٞػح   ٭ة كظْٛةن ٣٭ة.اٵوٮؿ كد٤

ا٣ذٰ د١ذ٢٧ ا٣ٌٞٲٌح ٚٲ٭ة ثُؿٚٲ٭ة  ا٣ٛؿض كا٣ضٮاب؛ كد١ػٮف  «إف ٤ٝخ ... ٝٲ٢..»

ػٺوحي ا٧٣كأ٣ح ك٦٪ذ٭ة٬ة كا٣ؿأمي ا٣ٛى٢ ٚٲ٭ة، ٰٚ ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ٦٪٭٧ة. كٝؽ ٝة٦ػخ 

ٙى ثػ٫ ا٧٣ؤ٩ٌػر، ا٣ُٕٞحي اٵك٣ٯ ٨٦ ٚ٪٤ٞح اث٨ ص٪ٰ ٬٪ة ٤ٔٯ دأ٩ٲر ا٧٣ىؽ ًو ر إذا كي

ي٩ٌر ٨٦ ٦ىةدر، ٚؿًةن أك اظذ٧ةٹن؛  -أم  ا٣ضػٮاب  -كٝػةـ دٮأ٦٭ػة  ظ٧ٺن ٤ٔٯ ٦ة أ

 ٤ٔٯ ٦٪ٓ ذ٣ٟ، كاٹظذضةج ٫٣، كٚٲ٫ ٠ةف ا٣ع٥١ي كا٧٣٪ذ٭ٯ.

٬ؾا ٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔٲ٫ ٠ٺـي اثػ٨ ص٪ٌػٰ ا٣ػؾم ٤ٞ٩ػ٫ اثػ٨ ٦٪ْػٮر ٧٠ػة كرد ٚػٰ 

ا٣ٞؿار إ٣ػٯ ٦ػة ٩جٌ٭ػخ ٤ٔٲػ٫ ٦ػ٨ ٨ٌ١٣ ذ٣ٟ وةر ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ثٲ٨ ٱؽٌم  ؛٦ٕض٫٧

ٌٟ أفٌ ك .دعؿٱٙ كإػٺؿ كػُأ ٦ٕةرًحى ا٣٪ٌىٲ٨ أظؽ٧٬ة ثةٳػؿ ثنػٰء  ٹ م

ٌٟ ثة٣ٲٞٲ٨دك ،ٲ٨ ٨ٔ ذ٣ٟجً دي ٨٦ ا٣ذأ٢ٌ٦  ؛ كد٭ؽٱٟ إ٣ٯ ٦ة ٠ةف ٰٚ ٢ٞ٩ ُٞٓ ا٣ن

دػؿؾي صػٮاب ا٣ٛ٪٤ٞػح  كٝػؽ ٠ػةف .ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٨٦ دىٌؿؼ أدٌل إ٣ػٯ إػػٺؿ ّػة٬ؿ

ٍّ٭ؿى  ٓي دأ٩ٲر ا٧٣ىؽر إذا كيًوٙ ث٫  ؛ذ٣ٟ اٝذىةران ٤ٔٯ ا٣ٛؿض أ إذ ث٫ وةر ٦٪

 .ظ٧ٺن ٤ٔٯ ٦ة صةء ٨٦ ا٧٣ىةدر ٦ؤ٩ٌسةن = صةاـان قػةا٘ةن ٹ مػٰء ٚٲػ٫ ،ا٧٣ؤ٩ٌري 

ًٞجى٫ ٔى    .ك٬ٮ ٦ة دٌؿ ٤ٔٲ٫ اٹقذ٪ذةج ا٣ىؿٱط ا٣ؾم صةء 

ك٦ة ٝةد إ٣ٲ٫ ٨٦ اًُؿاب ٱؽٌؿ ٤ٔٲػ٫ د٧ػةـي  ،٢ٌ ؼً ك٨٦ ٦ْة٬ؿ ا٣ذىٌؿؼ ا٧٣ي 

ٌٍ د٘ ،ا١٣ٺـ ثكٲة٫ٝ ٓ دعذ٫ ػػ ًً ٍؽ٣ػح»  ٲٲؿ ٦ة كي   كا٣ىػٮاب ،«...... أدة٬ػة.ٔى

 .«..... أدة٧٬ة.ٔؽؿ»
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٩ٛػف »ا٣ذٰ ٠ة٩خ ٰٚ اٵوػ٢  «ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫»٤ٔٯ أٌف ا٣ذ٘ٲٲؿ ٰٚ ٔجةرة 

ي٪ٰ ٤ٔٯ ٨ّ  ػى  «ا٧٣ىؽر    .ك٬ٰ ٧٠ة ٠ة٩خ وعٲعح ػٺٚةن ٤٣نةآ ،٭ةبً ُى ث

ٌٞح»٠ةف ٧ٌ٦ة ذي٠ًؿ ٰٚ ثٲٌ٪ةت ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٣ضٮاز اقذ٧ٕةؿ  -8 ثة٣ذأ٩ٲر أٌف  «ا٣ع

وػٛح  (٦ٕضػ٥ ا٣ىػٮاب ا٤٣٘ػٮم)أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ ٔؽن ٬ؾق ا٧٤١٣ػحى ٚػٰ  .د

   .كأٌف ٠ذت ا٣ذىعٲط ا٤٣٘ٮٌم اٵػؿل ٥٣ دذٌٕؿض ٣٭ة ؛ٚىٲعح

ٚٞػؽ دُػؿنؽ إ٣ٲ٭ػة ٦ػسٺن  ،أظ٧ؽ ٦ؼذػةر ٧ٔػؿ .ث٢ دٕؿنض ٣٭ة ٗٲؿي د  ٤ٝخ

وؿة ٦ٕض٥ اٵٗٺط ا٤٣٘ٮٱٌح ا٧٣ٕة ٦ع٧ٌؽ ا٣ٕؽ٩ة٩ٰ ٰٚ ٠ذةث٫
(8)

 . 

ذ٥ًى ثٲخ أ٦ٲٌح ا٣ؾم اقػذؽٌؿ ثػ٫ اثػ٨ ص٪ٌػٰ ٚػٰ ػىةاىػ٫  ح ٦ٺظْ -4 ػي

 .«ا٣ٞكػػػ٥»ث٧٤١ػػػح  588( ٧٠ػػػة كرد ٚػػػٰ ا٣ذ٤ٕٲػػػ٢ ص 2/215 ،8/854)

 .«ا٥٤١٣»  ٧٠ة ٰٚ ا٧٣ىةدر كا٣ىعٲط

 كا٣عٲٌػح ا٣عذٍٛػحي ا٣ؿٝنػةء أػؿص٭ػػة

 

 ٦ػػ٨ صعؿ٬ػػة ا٦٪ػػةتي ا  كا٤١٣ػػ٥ي  

 (2ج 88= ـ 27) ٞػػؿارا٣ٚػػٰ * أصػػةز ٦ض٤ػػف ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح  

ث٧ٕ٪ػٯ َػؿؼ ا٣ُؿٱػٜ أك ا٣نػةرع  «ا٣ؿوػٲٙ» اقذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨ ٧٤١٣ػح

أك ث٧ٕ٪ػٯ  ،أك َؿؼ ا٣جعؿ ا٣ؾم دٞٙ إ٣ٲ٫ ا٣كػ٨ٛ ،ا٣ؾم دٞٙ إ٣ٲ٫ ا٧٣ؿ٠جةت

ك٩ٌه ٰٚ ٔؿض ا٧٣كأ٣ح ٤ٔٯ أف ٬ػؾق ا٣ػؽٹٹت ٣ػ٥ دػؿد  .ا٣ـ٦ٲ٢ ٰٚ ا٢٧ٕ٣

 .٣٭ؾق ا٧٤١٣ح ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح

ٰ ٔ٪ؽ ا٣ذعٞٲٜ ٹ ٱ٪جٰ٘ اٹ٧َب٪ةف إ٣ٲ٫؛ ٵٌف ثٕي د٤ػٟ ا٣ػؽٹٹت ك٬ؾا ا٣٪ٛ

. ك٨٦ ذ٣ٟ ا٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ا٣ـ٦ٲ٢. ٌٟ  زةثخ ٰٚ ثٕي ٦ٕةص٥ ا٣ٞؽ٦ةء ثٺ م

٫ » )روٙ(  ٫ٝةؿ اث٨ ٚةرس ٰٚ ٦ٞةٱٲك ًي ، أم ٱٕةًر ٙي ٚٺفو كٚٺفه روٲ

٫٤٧ٔ ٰٚ». 

ٙي ٚٺفو »  كٝةؿ اث٨ ٔجٌةد ٰٚ ا٧٣عٲٍ )روٙ( ًوٲٍ ٫ كٚٺفه رى ًي ةًر   أم ٱٕي

ةًر٫ٝ ٛى ٛي٫ كٹ ٱي ى  .«ٰٚ ٫٤٧ٔ كٱىأ٣ٍ

                                                 

 .512، 862 ٦ع٧ؽ ا٣ٕؽ٩ة٩ٰ، ٦ٕض٥ اٵٗٺط ا٤٣٘ٮٱٌح ا٧٣ٕةوؿة، (8)
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ّع رضااًا ااِاا:أيا،وٌااَارحااْ ً»ا:وقاا صاحاا لقاموساا نَسا رحاا  

ا.«عهلً،اوّأو ًاوالاّ  رقً

أياَُّع ِرُضًُا ِاا،ٌَاَرِحُْ ًُاا:ق صامبواَعبَّ د ا»ا :رح  و ِات جاموعروسا

ا.«وٌَانج زا،والاُّ  ِرقًُا،وَّأوَُ ًُاا،عهلً

ونيٍا اأواا.موَمردا ِاتلكاموهع جماٌاَاموهسواَداب وزنْا ا ٍذماموهعيُ

وٌاَارحاْ ا ا نا»ا:نوابعضٍ اىُِس ان اك نا ِاموهعجماموَشْطا رحا  

ا.ّح كًْا ِاعهلًاوّأو ًاوالاّ  رقً

ىُِسا ا اِاموتعلْا اهعجماموَشْطاووٌ اّختل اموهعيُاموذياوردا ِامو

ناواموصاٍَاوموعجلا ااأ لاْسا.!ّه اوردا ِاتلكاموهع جماأماٌَاٌَ؟ولسرمراع

ا.؟ٌذهامودالو ا ِاموهع جماموسدّه اموحكُمابي ِاورودانإذ

 صلةللبحث 

ا*ااا*ااا*


