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 المختصرات والرموز في التراث العربي
 د.إبراهيم السامرائي

 عضو المجمع                                                           
 لل ن كعع فنلل فكفلل ككيخّيلللكثيريلل كلللّكءثاللّ ءأكءثللل زكوّكءث لللت كتء خ  لل  ء ك لل أ

حل كفل كهلذء،كذثل كتءكعلل كهذء،كتهتكلل ك  فدفكإثين كءثحض  ةكءثغ بيةكءثلل   ة.كت بل كي ن
كثين كلّكهذءكيدخلكف كب زكءثجديد.وّكجله ةكل كي دكإ

كثادكع فكءثا  ئكءثل ب كءث لت كف كعلتمكءث ي ضي  كتءثفي ي أكتءثييلي أكتس ئ كعلتم
ءثطبيلةكتل كي  لكبه كلّكق يزكوتكبليد،كرمك ج ت كءألل كهلذفكءألبلتءزكللّكءثلل فلةكإثل ك

تءق  ل دكتءج لل  ككةدء كإّكءثلللتمكء ج ل عيلةكللّكإإلنس نية.كل كندعتفكف كع  ن كب ثللتمكء
تسي سيةكت  بيةكتعلمكءثنفسكتل كي  لكبهذفكءألبتءزكلّكق يزكوتكبليدكقدكحفلل كبل ث لت ك

ّكللللتءدكعللللتمكءثلغلللةكءثلل  للل ةكتللللتءدكءثفلسلللفةكإتء خ  للل  ء ،كت بلللل ك جللل ت كءأللللل كهلللذءكفللل
يللل ك للل كضللل ت ةكق ئللللةكق لللل كعليهللل كتغي هللل كقلللدكع فللل كهلللذءكءثجديلللدكءثتءفلللد.كتهلللتكللللّكغ

ءثحض  ةكءثلل   ةكءث  ك  ل كإث كءثس عةكتءثيسل كتءثت لتلكإثل كءثلل ءدكبسلهتثة.كثالدكوثفنل ك
ءثلخ  ل ء كتءث لللت كح لل ك حللتلكجلهل ةكءثلرافلليّكإثلل كءع ب  هلل كللتءدكق ئلللةكبللذء ه كتيلل نهمك

تنسليت"كء وتك"كءثطتيلة،كفلخ   ك"ءثيتنسيت"ك  ثهمكو تثهبف ككخط حيّكيس لللتنه ك كي
قدك   كعل كيلكثس ّ،كتهتكيغن كعّك  ييزكطتيلكيس هل كجهدًءكف كءسل هه  فكتحفهل ك
تءسلل لل ث .كتلللّكءثخيلل كوّكيعلللدتلكعللّكءث  ءييللزكءثطتيلللةكإثلل كهللذءكءثلخ  لل ء ،كفيلل ّكثنلل ك

كلنه كعل كسبيلكءثلر ل:ك"ءألثيست"كت"ءثيتنسيف"كت"ءثف ت"كتع  ء كغي ه .

نيلي يلللة،كف نللل ك الللتلك"ءثيتنسللليت"كبلللدً كللللّكللللّكو لللتلكإكثلخ  للل ء كبنيللل إّكهلللذفكء
ءثلنهلللةكءثل ثليللةكثل  بيللةكتءثرا فللةكتءثللللتم.كتونلل ك لللليكفلل كءثلخ  لل ك"يتنسلليت"كءألحلل فك
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جلل ءأكهللذءكءثل يللز،كتقلللكهللذءكفلل كسلل ئ كءثلخ  لل ء كءثدتثيللةكتغي هلل .كتلللّكهنلل كءألتءئلللكأل
 ،كتهذءكيلن كوّكءألح فكءألتءئلكنيلي يةكنه له كءثلغتيكف كبن أكءثلخ  ف ض كءثلغةكءإل

كعللل كلضلل كث لليتع ك وخللذ كلللّكوجلل ءأكءث  ييللزكءثلغللتيكفلل كءإلنيلي يللةكف بللل كءثف نسلليّت
ت لله   ،كتثللتكو للييكثلف نسللييّكوّكي للنلتءكلخ  لل ًءكثهللمكدءً كعللل كللل ك للدلكعليلل ك"يتنسلليت"ك

كآخل .كثيلّكءثف نسلييّكثلمكيحل تثتءكهلذء،كتهلمككثي ّك ليئ ًك ل لطليكوّكيفل  كعلليهمكيل  هّت
ءألطلسل ،كك"كثلنهلةكحلفك لل لو تلكنه ل كلّكءإلنيلي ية،كو ك  ىكونهمكثمكياتثتءك"ن  ت

كوج ءأكهذءكءثل طليكف كءثف نسية.ك"كءثلتءف بلكق ثتءك"وت  ّ

لجلللةكلجللللكءثلغللةكءثل بيللة،كهللذفكلادلللةكيسللي ةكبلليّكيللديكهللذءكءثلللتج كثللمكي ثفلل كقلل ءأك
  للللكبللل ثللتمكءثجديلللدةكيللل ثللتمكءث طبيايلللةكّكءثيلللعمكعلللل كءث للللت كتءثلخ  للل ء كيتذثللل كأل

تء ج ل عيللة.كغيلل كونلل كوتدكوّكوقللتل:كإّكللل دةكءثل للطليكفلل كع لل ن ك  ثللفكعللللً كجديللدًءك
هللللتك"علللللمكءثل للللطلي"كتهللللتك لللل أكيللللد سكفلللل كءثج لللللل  كت  خللللذكفيلللل كءثللللد ج  كءثللليللللةك

نلللل ك،ك"بي ثل جسلللل ي كتءثللللدي تء ف،كتيللللل كوّكهنلللل كللللل كيللللدع ك"بنلللل كءثلللتللللل  "كهنلللل  كويضلللل ًك
ءثل لللطلح  "كتءثل لللطليكفللل كع للل ن ك لللنكيللل دءدكفللل كيللللكسلللنةكبحسلللزك طلللت كءثبللللدءّك

ءألل يييللة،كيجللّدكفلل كيلللكسللنةكللل كيالل زكلللّكع لل يّكوثللفكءثل حللدةكت اللدله ،كففلل كءثت يلل  ك
ك  أكلّكهذءك ل طلي،كت  أكيا زكلّكهذءكف كءثبلدءّكءثغ بيةكتءثي ب ّ.كت كبدكوّكييّت

ّكءثيريل كجلةكعليهل كوّك فيلدكللّكهلذءكءثجديلد.كإ  كءثح ثدىكس ئ كءثبلدءّكءألخل ىكءث ل ك فل
كء خ    كثألسب زكءث  كع ضن كثه .ك لّكهذفكءثل طلح  كي   كفي كإث

،كفلللمكحسللن ًككتنلللتدكإثلل كءثل بيللةكءث لل كءسلل ابل كهللذفكءثلخ  لل ء كءألعجليللةكءسلل اب  ًك
إّك  لدي ه ك ب ئسكبه ،كبلكوخذ ه كتعّ ب ه كح  ك    كي نه كيلمكع ب ،كتثن كوّكناتل:ك

ب ألثفكتءثعم،كته كودءةكءث ل يفكف كءثل بية،كدثيللكعلل كونهل ك حتثل كإثل كءثل بيلةكف ل ن ك
كناتلك"ءثيتنسيت"كت"ء ثسيت"كت"ءثف ت"كتغي ه .



 -107- 

يهللل كبسلللبزكعلكّكيللل ّكلف تضللل ًكء كإّكفللل كهلللذءكءثتءفلللدكءثلغلللتيكءثجديلللدكإرللل ءأكثلل بيلللة،كتك
علينللل كفللل كيللللكع للل كوّكن لللنلكّكءثضللل ت ةكتءثح جلللةك فللل  كءثضللل ت ةكتءثح جلللةكوقلللتل:كإ

كجديدًءكلتّثدًء،كتهذءكءثجديدكءثلتّثدكيدخلكنط  كءثلغةك ئن كومكوبين .

نلل كثللذءي كلللّكهللذءكءثلتثللدكءثيريلل كلللل كءخ  علل كوهلللكءثح جللةكحلليّكجللّد كعلللتمكفلل ك تء 
كّ) جلل لكءثحللديشكءث لل يف كيلل تتككءث لل  ياكءإلسللعل .كتلللّكذثلل كلللرًعكوننلل كنجللدكءثلحللد ريّ

يدكلرًع،كوخب ن كعل كبّكءثحسلّ،ك،كفيبدوكءثلحدشكياتل:كوخب ن كلحلدكبّك كءثحديشكب ث تء  
ًعكإثل كعلل كبللّكتيسلل ل كفل كإي ل لكءثخبل كح ل كي لللكبل كللرك...كخب نل ك يلدكبلّكءثنللل ّو

كخب ن كعل كبّكوب كط ثزكعّك ستلكءثل ك ل كءثل كعلي كتسلمكق ل...وب كط ثزكفياتل:كو

لكجللللتءكللليريلل ًء،كتثللل خل كلللّكءث يلل ء كءثلكخب نلل "كي يلل  وإنلل ك جللدكقللتلكءثلحللدش:ك"
ك تء  كءثخب كعل كءثنحتكءآل  :"كوتكو"ون "كبدً كلّك"وخب ن  كنب ن ،كفييّت

علّك سلتلكءثلل كك...كنل ك يلدكبلّكءثنللل ّووخب ن كلحلدكبلّك يلد،كونل كعلل كبلّكءثحسلّ،ك
ك ل كءثل كعلي كتسلم...

بللدً كلللّك"وخب نلل "كوتك"ونب نلل "كوقللتل:كإّكثجللتأكءثلحللّدريّكإثلل كهللذفكءث لليغة،كتهلل ك"ونلل "ك
ّكوّكءثب حريّكءثادءل كف كءثحديشكءث  يفكي نتءكوهلكعلمكجيدكيع ءدكو  أكحسّكدّلكعل ك

كيت لكإثي كبط ي كحسّكفي ّكهذءك"ءثلخ   ".

كءألتءئلللكءثللذيّك تتءكءألخبلل  كل للتء  ةكعللل كوتقللدك د  كهللذفكءث للنلةكءثحسللنةكءثل  خللّت
ّكيريل ًءكإل ك نل كه  أ،ككذءكء خ    .كتثيسكغ بي ًكط ياةك ج لكءثحديشكف  بلتهمكف كه

كويضلللً ،كتللللّكهللل  أكءثلللل  عكءثطبللل يكتءثيلالللتب كتءثلسللللتديك للللّكءثلللل  خيّكهلللمكلحلللّدرّت
كتغي هم.

كفنجلدكوّك كتءثل  خّت تثنافكتقفةكوخ ىكعل كهذفكءث ج بةكءث  كت لكإثيه كءثلحدرّت
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ككءثحديشكللرًعك كبلدكوّكين هل كإثل كءث سلتل،كت كبلدكهنل  للّكءث لعةكتءث سلليمكفيل نتءكيرب لّت
.كتث يل ء كهلذفكءثلبل  ةكفل كي لزك لل كءثلل كعليل كتسللمكته كعب  ةكءثدع أكب ث عةكتءث سليم

كفللل ك سلللله كبللل ح فك خللل ثفك ءثحلللديشكتءث للل  ياكءث للل كهللل كفللل  كعللليّ،ك للل  تءكيا لللّ ّت
كفلل كحابللككءثحلل تفكءثسلل ئ ةكفلل كءثي لل زكلللرًعكف  سللمكعللل كهللذءكءثنحللت ةكرللمك جلل وكآخلل ّت
ك.للل  خ ةكف خ   ته ك سلً كفا ثتءك) للم كته كءخ    كث

ّكي ّكخ ّ ً كب ثطبلكتءث سم،كت كيا لكف كءثنط ،كدثيللك وقتل:كإّكهذءكء خ    ،كتء 
كءثح جةكإث كءثلخ   ء كرمكإنهلمكجل تءكفل كهلذءكءثسلبيلك عل كوّكءثب حريّكي نتءكيس  ل ّت

ءحلدكفل رب تءكبللدكت تدك"ءثنبل "كوتكءسلل كلّكء خ    كح  كحتثتفك لل ًءكق ئللً كعلل كحل فكتك
)  كي ل كإث كجللةكءثدع أكءثل ادلة،كتوهللكءثحفل هكعلل كءأل لتلك ككف كءثن كءثح ف

كهذءكء خ    كف كلا مكءث ستلكءثي يم. كي ضّت

تقللدك ويلل كفلل كلخطللتطكقللديمكثفللهك" للل"ك  للل كإثلل ك" للل ث "كتهلل كثفهللةكءث لهلليمكثلفهللةك
ك. ءثل )ءثجعثةك

"كتءثلل ءأك" كحكح كبلللدكءألعللعمكيلل ّكيالل ل:كقلل لكلحلللدكبللّك يللدك:ك) تلرلللكهللذءكقللتثهم
"ك حل كءثلل "كتهلذفكللل كيلجل كإثيل كعنلدكءث يل ء .كتلرلل كويضلً ك" ضل تءثح أكءخ    كثاتثهمك"

ءثلل كعنل ،كتيلذث كقلتثهمك"علم"كءخ  ل  ككبلدكءألعلعمكويضلً ،كتهل كءخ  ل  كثالتثهم:ك ضل 
كثاتثهم:ك"علي كءثسعم".

نل كعل كط ياةك"ءثنح "كءثذيكنل فل ك   ء كءثحديرةكثناتل:كإنه كتثنلدكإث كءثلخ 
ك"وتنسيت"كلرعًكنت عككزف كءثل بية،كتهتكوخذكءثح فكءألتلكلّكيلل  كعدةكث  يّك ك.ح كف يّت

كلنذكوقدمكءثل ت كفا ثتء:ءثل بيةكوقتل:كتهذءكءثنح كع ف  ك

كإ كب ثل ".ك"ءثحتقلة":كته كءخ    كعل كط ياةكءثنح كثاتثهم:ك" كحتلكت كقتة



 -109- 

ك"ءثبسللة"كته كنح كتءخ    كثاتثن ك"بسمكءثل كءث حلّكءث حيم".ت

ك:كته كءخ    كثاتثن :ك"ءثحلدكثل "."ت"ءثحلدثة

كت"ءثحيللة"كته كءخ    كثاتثن :ك"حّ كعل كءث عةك".

كت"ءثسبحلة"كته كءخ    كثاتثن :ك"سبح ّكءثل ".

كءثهللل ةكتءثبلل أكتءثجلليمكتءثللدءل.تثيسلل ك"ءألبجديللة"كإ كلللّك"وبجللد"كتهللتكلجلللت كوحلل فك
تهذءكءثنه مكف ك   يزكءثح تفكءثل بيةكغي كءثنه مكءثهج ئ .كتقدكوخذكلنل كءثل يلزكءألتلك

جللللل كءسللللً كك(1) ي  بللل ك"وبجلللدكءثلللللتم"ك "وبجللد"كف للل  كيلللللةكتءحلللدة،كو كنللل ىكوّكءثلللذيكسللللّك
كتء .تءحدًء.كتلّكهن كج أ ك"ءألبجدية"كثلد ثةكعل كنه مكخ  كف ك   يزكءأل 

تقلللدكوللللّدكءثنحللل ،كتهلللتكضللل زكخلللل  كللللّكءث  ييلللز،كءثل بيلللةكبيللللل  كذتء كقيلللللةك
ل للل ك ّيللة"كتقللدكوخللذ كلللّكءثضلللي ك"هللت"كفلل كءثل بيللة،كتحع ء للطعحيةكتلللّكذثلل كلللرًع:ك"ءثهعتد

كءثللن كءثلل تفكثه .

ت"ءثل هيللة"كتقللدكوخللذ كلللّكجللللةكهلل كقتثنلل ك"للل كهللت"كوتك"للل كهلل "،كثلليسكعللل كسللبيلك
تف كب زكءثفلسفةكك، كسبيلكءثخب ،ك"ف ثل هية"ك لن :كءثذيكهت،كتءثذيكه ء س فه مكبلكعل

تيللذث ك"ءأليسللية"كتهلل كك،تجللته فك أيَّللة"كتهللتكل للطليكلللّك"إنلل "كويكحاياللةكءث للءإلن كنجللدك"
كءثتجتد.

كت"ءثليسية"كته كءثلدم.

كيللةك"ويس"كبللن كءثتجتد.كاياةكهذيّكءثل طلحيّكق ئلةكعل تح

                                                 

ءثهنلد كسلنةكك-فل كبهتبل لك كوبجدكءثللتمك"ي  زكفل ك  لنيفكءثلللتمكث لدي كحسلّكخل ّك)ءثلطبللةكءث لدياية( 1
ك.1491ك-1491.كتقدكوعيدكطبل كف كإس  نبتلك1181
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في نه كعدمكءثتجتد.كتلّكهن ك كبدكثن كوّكنل  كثل كي ّكلّكك(1) فإذءكقلن :ك"ءثليسية"
كعلمكءثنح ةكءألتءئل.

نهللل كل يبللةكلللّك" "كت"ويلللس"كفط حلل كءثهلللل ةكتوث للل كءثلللعمكإقلل لكءثخليلللكفللل ك"ثلليس"ك
تهتكقتلكءثف ءأكويضً ،كتءس دثتءكباتلكءثل ز:كءئ ن كب كلّكحيشكويسكتثيس،كويك (2) ب ثي أ

ك.ك(3) لّكحيشكهتكت كهت

ك.كك(4) نس ّ"إيس ّ"كثغةكف ك"مكإنن كنجدكوّك"إر

دءةكءثنفل ك" "كفنحل كلنهل كتلل كيليهل كيللل  كتقدكوف د كءثل بيةكءثلل   ةكفل كوكوقتل:
لللل كءخ  للل  كيالللتثهم:كءثع للللت كتءثعتعللل ،كتذهلللزكوهللللكءثفلسلللفةكإثللل كهللل كفللل كحايالللةكءأل

كذفكءثفذثيةكءثلغتية. ي كإث كهت  دي كهذءكءثيلمكب دءةكءث ل يفكيكثع ل ّكتءثعلي ّ.ء

تلّكهذءكويضً كيللةك"ءثفذثية"كءث  كدخل كف كثغةكوهلكءثلنط كتوهللكءثل ويكتجللل ك
نه يللةكوللل كوتكإثلل كجللللك  نيللشكفالل ثتءك"فللذثي  "كتهلل كلللّكيللللةك"فللذث "كث  لل  ةكءث لل ك  للي ك

،كتثلللل ك يللل   كيريللل ًءكفللل كي  بللل  همك لللنلتءكلنهللل ك"فذثيلللة"كلسللل ثةكفياللل ل:كفلللذث كءثتجللل كللللرعًك
كث    ةكإث ك ويكخ  كوتكفهمكخ  .

ّك ي ء كءثيلمكيدفلكءثد ءسيّكف كيلكع  كإث كءإلف دةكلنه كف ك تثيدكل لطليكفالدكإ
كق ثتء:

كلرعًك ك:"ءثلنلنة"كته كل ختذةكلّكثغةكءثلحدريّكف كإرب  همكثلحديشكفهمكياتثّت
                                                 

ك كج أكف ك  ءشكءثينديكءثفيلستفك" س ثةكء يسيةكتءثليسّية"كءنه كل ثف  كءثينديكثلي  ر .( 1
ك كثس ّكءثل ز،ك"ويسكتثيس".( 2
ك ك  جكءثل تس،ك"ويسكتثيس".( 1
ن كف كءثلخ   ء كتثين كو ي كإث كوّك" "كثلنف كقدك يب كفل ك كقدكي  فن كهذءكإث كءثذه زكبليدًءكعّكل د ( 9

كيلمكفج أكلن كللن كآخ .
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ك...كسليل ّكبّكلحلدكعّكستيدكبّكل ث كعّك تىكلحلدكبّك يدكعّ
كي  كيري ًءكفا ثتء:كءثلنلنة. دءةك"عّ"ك تف كهذءكنجدكءأل

تنلللتدكإثلل كءث لللت كتهللتكتضلللكحلل فكلللّكءثحلل تفكثلد ثللةكعللل كوللل كوتكلسلل ثةكوتك
ف ئللدة،كتلللّكذثلل كللل كنجللدفكفلل كءثي للزكءثاديلللةكءثل لل للةكعللل كو للتلكلللّكءثن للت ،كرللمك

ك"ك ل ًءكثل  ح."ك ل ًءكثأل ل،كرمكوعابتفكبل"شرب تء:ك" يلازكذث ك  تحكثه ،كفادكو
كن لللً كأل  للل  ةكإثللل كإ"كلذءكءن هلللتءكلنللل كءرب لللتءك"ءكهلللإحلللدكءثلللللل أكح للل كرلللمكنجلللدهمكيرب لللّت

كء ن ه أ.
تنجللدكفلل كل للطليكلجللدكءثللديّكءثفيلل ت كوبلل ديك لل حزك"ءثالل لتس"كللل دةكلل لللةكفاللدك

ثلد ثلةكعلل كءثبللد،كتءثحل فك)ة كتءثحل فك)د كك،ءس لللكءثحل فك)  كثلد ثلةكعلل كءثلتضلل
ويك لل أكللالللتدةكثلد ثللةكعلللل كءثا يلللة،كتءثحلل فك"ج"كثلد ثلللةكعللل كءثجللللل،كتءثحللل فيّك)جكم ك

كتءثجللكلل تف"."ثيغني كعّكقتث :ك
ثلا كإح فك)ي ك ليئً كلنهل كرلمكنلذيلكلل كذي نل كبل ألتلرلكهذءكل كنخ مكب كلتءدكعدةكفنلذ

كن يدكبه ك"إث كآخ ف".
ف ن ك سللكلّكياتل:ككحديشكءثن سكءثيتل ،كتف كثغ همكءثد ءجة،تقدك جدكءث ل كف ك

ياللتلكيللذءكتيللذء.كتثلليسكلللّك لل كوّكهللذءك حللّد كإثلل كءثلغللةكءثد ءجللةكثللدىكك)س كلللّكءثنلل س
ك.ك(1) ءثل للليّكلّكثغةك"ءث ي ضي  "كت"س"كف كءث ي ضي  كلجهتل

كككككككءثلجهللللتلكءثللللذيك كيللللل فكهللللت:كهّيلللل ّكبللللّكبّيلللل ّ،كوتكتفلللل كءثل بيللللةكءثاديلللللةكوّ هتلللل  
بّكبت  ك

ك.ك(2) 

                                                 

 كتفل كعللمكءثجبل :كءثجيللزكتءثجيلزك لل م،كتءثهلللكتءثهللك لل مكتغي هلل ،كتثيننل كءسل لللن كثهلل ك للت ًءكفالنل ك"جلل ك( 1
تثللتءكلللّكء سللمكإثلل كتج لل "كت"هلل كته لل "كتء ه للدءأكإثلل كءث للل كيلل ّكج يللً كعللل كءسلل لل لكءثغلل بييّكءثللذيّك ح

ءث ل كحيّكوخذتءكهذفكءثلتءدكلّكءثل ز،كتو لكءثجيزكتءثجيزك ل مكلل كوخذفكءثل زكلّكءثهنتد،كتهذءكلل ك
كوف دني كءألس  ذكءثدي ت كوحلدكسليدءّكتءألس  ذكءثدي ت كعبدءثلجيدكن ي .

ك كءنه :كثس ّكءثل ز.( 2
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تيلل ّكوتلك ج بللةكفلل كء خلل ذكءثحلل تفك للل ًءكللل كت دكفلل كثغللةكءث ن يلللكفلل كفللتء يكءثسللت ك
كنحتكقتث ك ل ث :

ست ةكءثلنيبت ،كتوتلكست ةكءث تم،ككلءثم:كته كوتلكست ةكءثبا ة،كتوتلكآلكعل ءّ،كتوتك
كتوتلكست ةكثال ّ،كتوتلكست ةكءثسجدة.

كءثل :كته كوتلكست ةكءألع ءف.

ست ةكيتنس،كتوتلكست ةكهتد،كتوتلكست ةكيتسف،كتوتلكست ةكإبل ءهيم،كوتلكءث :كته ك
كتوتلكست ةكءثحج .

كثل :كته كوتلكست ةكءث عد.ء

كه كوتلكست ةكل يم.يهيل :كتك

كط :كته كوتلكست ةكط .

كطسم:كته كوتلكست ةكءث ل ءأكتوتلكست ةكءثا  .

كطس:كتهل كوتلكست ةكءثنلل.

كيس:كتهل كوتلكست ةكيس.

كتهتكوتلكست ةك .ك :

حلللم:كتهلللل كوتلكسلللت ةكغللل ف ،كتوتلكسلللت ةكفع لللل ،كتوتلكسلللت ةكءث لللت ى،كتوتلكسلللت ةك
كحا ف.توتلكست ةكءثج رية،كتوتلكست ةكءألءث خ ف،كتوتلكست ةكءثدخ ّ،ك

كعس :كته كءآليةكءثر نيةكلّكست ةكءث ت ى.

ك :كتهتكوتلكست ةك .
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كّ:كتهتكوتلكست ةكءثالم.

ءثلل ويكءثا ئللل:كءثللللمكسلل  جيكوهلللكفكوقللتءلكعللدة،كتءثحلل تكتقيلللكفلل كد ثللةكهللذفكءك:وقللتل
نهلل ك لللت كثلللل ن كءثالل آّكويكإّكثغللةكءث ن يلللكي نلل كلللّكهللذفكءثحلل تفكتللل ك للل كإثيلل كفلل كإ

كد   ه كءثللّية.

كبلغلةكءث ن يللكتعيفلتءكعليهل كدء سليّكتلسل ف كفل كخلدل ه كيت لل كءثلسللّت ديّكي جلّت
،كتثمك(1) ذفكءثح تفكوسل أكثهمكنحتكط كتيسثا أكءثل ،كتي ّكلّكذث كوّكء خذتءكبل كه

كءثحل ديكووقفكعل كهذءكف كد سكءألععمكإ كف ك ععمكءث ج لكءثل  خ يّكءب لدءأكللّكءثالّ 
كع  .

كللّكغيل كءثللل زكب ثل بيلةكألنهلل كثغلةكءثال آّكفيلل ّكءثسليّكتءث لليّك تقلدك للل كءثلسللللّت
كلّك تقلدكع فل ككثلل كبلّكسليّ.سل ئهمكفادكت دكفل كوسلل أكءثلحلدريّكلحللدكبلّكعبدءوتءثنّت

ك"كتهتكلحلدكبّك يّ." ين ًككبي وي ّكءسمككفغ ني ًكو

كثازكيتنس،كرلمك حلتلكإثل كعللمكطلتءلكءثل لت ،كتلل ك ءلكلل تفلً .ك تقدكت دكذتكءثنّت
كتءثالم". كتلّكءثط ءئفكون ك سلل ك س ثةكلّك جلكب يس  ن كدعع ك"نّت

"كفلل كءثل بيللةكءثحللت ،كتهللتكيللذث كفلل كءثلب ءنيللة كتء تلللّكفتءئللدككثب بليللةكءثاديلللة."تءثنللّت
"كين  فكإث كءثدتءةكويض ًك ك.ءثل بيةكوّك"ءثنّت

كسطت يكلّك ل دكيحيطكب أل  .تءثا فكف كءثل بيةكجبلكو

بللتكعللل تكءث لليب ن كوثلل كهللذءكذهللزكء ك"ءثللديب ج"كتككيضلل ًكبلللكءثلغ للللة.كتقلل ثتءكوتءثجلليم:كءإل
كي  ب كءثجيم.ك حيّكسلّك

                                                 

قتل:كثلللكهلذءكللّك"ءيلس"كءثلذيكيفيلدكءإلنسل ّ،كتقلدكقل ثتءك كتج أكلّكف ءئدكءثل بيةكوّك"يس"ك فيد:كي كإنس ّ.كو( 1
كإيس ّكثغةكف كإنس ّ.
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كوفل كءثلتقدكع فكءثل زكءث لل كتءسل لللتفك ّكجل   كءثفنيلة،كت ّبلل كهلّكءثلل  ل ّت
ك(1) ءس لل لكءث لت كلل كج أ كب كءثل ت كءثحديرة،كتثينن كنا وكف كي  زكءثت  ءأكثل  ب 

حلل فكءث للت كءث لل كقطللل كللّكيلللل  كث  لي كإثلل كف ئللدةكخ  لة.كتثاللدكت دكءثللن كفنجلدكءأل
يكوتكفلل كلللل  كءثيللعمكعلللل ك"ءثب جلل  "،كتهللتكغلل  كي لللل كفلل كءثهللتءأكعللل ك وسك لللل

ف  سل ك"ب جلل س"كتللن هل كهللدفكءثسلهمكيللل كثتيللللةك"ءثب جل  "كلل بللةكعلّكو للله كءك،نحلتف
كتف كهذءكذي كءث  ب :ك"...ك(2) ثف هكءثف  سيةكءثلل بة"ديك ي كف ك"ي  زكءألوذي ك

،كتهتكل ليّكلّكنفس ،كتلس ا كف كجيدءًككفإّكي ّكي ل ك)ويكءثل س ب كءث ءل  ك لي ًك
ل ل كذثل كس ج ،كتل يزكف ك ليلة،كعع مكعلل كءسلل ك"ج"كتهل كععللةك"ءثجيلد"كتللّكيل ّكدّت

لمكعل كءسلل ك"ط"كتهل كععللةك"ءثل تسلط"كتللّك  كيحسلّكوّكي يلزكف سل ،ككل خلفل ًكيل ّكعع
"ك وتكي ل لمكعل كءسل ك"د"كته كععلةك"ءثدّت ك.(3) هدف كعع

دء ةكءثل ءفلل كفلل كنهللمكءثدتثللةكتقتءنينهلل .كقللدكيالل ل:كوقللتل:كتهللذءكءثللن كيههلل ك اللدمكإ
،كغيلل كونلل كوقللتل:كإّكهللذءكيلنلل كوّكلج للللكءثدتثللةكءثلب سلليةكفلل كيبيلل ءًككيسكهللذءك لليئ ًكثلل

ءثالللل نيّكءث ءبلللللكتءثخلللل لسكقللللدك طللللّت كتودىكبلللل كءث طللللت كإثلللل كءثت للللتلكإثلللل كء خ  لللل  ك
ءإليجللل  كألّكءألللللت كحللليّك لالللد كفيللل تءكفللل كءث يسلللي كف ه لللدتءكإثللل كءسللل لل لكءث للللت كتك

فلل كع لل ن كفلل كوسلل ثيزكءث  بيللةكءثحديرللةكفلل كبلل ألح ف.كإّكهللذءكغيلل كبليللدكعّللل كيلل ءتلك
كل دةك"ء ل ح ن  ".

                                                 

 كهللتكهللعلكبللّكءثلحّسللّكبللّكإبلل ءهيمكبللّكهللعلكءث لل ب كءثح ءنلل ،كوبللتكءثحسلليّ،كتقيللل:كوبللتكءثحسللّ.كللل  عك( 1
بغلللدءديكتهلللتكللللّكءألدبللل أكءثي للل زكوسللللمكفللل كآخللل كعلللل فكتء للل ه كودبيلللً كتهلللتكعلللل كءثلجتسللليةكتثللل كديلللتءّك

ك.167 1،كتءثلن همك67 19هل.كءنه ك   ياكبغدءدك991 أ،كت تف كسنةكءإلن 
ك كي  زكءألثف هكءثف  سيةكءثلل بةكألّديك ي .( 2
ك.11ك–16 كي  زكءثت  ءأكثل  ب ك ( 1
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كتثنلدكإث كن كءث  ب كثن  بلكهذفكءث ج بةكءثفنيةكفنا و:

كرمكيحللكبلدكءثل  كتء ل ح ن  كإث كيّ  زكءثجيشكثي  للتءكحلي  .ك"...

كبديًعكوتكدخيًع،كفإذءك ي للكع  كو لح زك تيا بلتءكل كعندهمكلّك ف  كثئعكييّت
 بل زكءثلعلل  ،كتيعفل دكفيهل كللّكوئدكسليل ّكثيلدفله كللّكتق هل كإثل كءثي  لز،كتيليل كلل كءثا 

ذءكعلللكءثي  لزكللّكذء كلل كيلللل ،كق بللكعليل كبنفسل كثلئعكيل مكء كثيلك نفكلنهمكج يلدة،كتك
إث كعبيدكءثل كذء ككمعل كعبيدكءثل كلغ ثطةكفي ،كرمكوخذكءثج ءئدكءثلبّيض  كءثلجّ دء كتسلّك

هذءكلّكغي كوّكيللمكءثا ئدكتو ح ب كبل كيج يكلن ،كرمكيخ جكيلكج يلدةكءثلعل  ،كتيلك
،كإثلل كلجلللسكقللدكوفلل دكثللذث كءث للنف،كتجللللك لله كءثللذيّكء  ضلل همكتولضلل همك سللليّكيتللل ًك

كتسل همكعسي كءثخ  ة.

"كتقللللدك وينلللل كييللللفكسللللل كبهللللمكلللللّكدقللللتل:كهللللذءكل للللي كءثفلللل ئ يّكب  بللللةك"ج"كويك"جيللللو
تءثللل ءدكبهلل كللل كك)للل  ،كتللل كيلل ّكثيلللكلللنهمكفلل ك)ج يد لل ء ل حلل ّكإثلل كءثلا بلللةكبلليّكءثلع

ل كب ث  ءمكيسل كف كع  ن ك"ءثللفكوتكءثللفةكءثل  للةكعل كءثتر ئ كءثع لة.كرمكين ه كءأل
كءثن جحيّكف كل ءف كءثجند.

كلللللللّكولللللل كءثنللللل جحيّكب  بللللللةك"ط"كويك تثنللللللدكإثللللل كيلللللعمكءث لللللل ب كثنللللل ىكلللللل كييلللللّت
ك"ءثل تسطيّ"كفنجدفكياتل:

ثل تسطيّكإث كبد ك)تهتكوحدك ج لكءثخليفةكءثلب س كءثلل ضدكثييتن كف كتضمكءك...
ل ئلةكتع لل يّككهميل مك له كونبل  كتدعل همكعسللي كءثخدللة،كتجلللك لحنةكط يل كخ ءسل ّكتءأل

"كبلل ثخ تجكإثلل كوعللل لكءثخلل ءجكثللل كبللّكسللليل ّكبلل ّكي سللمكءثطباللةك"يتلللً كتوللل كعبيللدكء ءثللدّت
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رب  "كءثل ل يليّكثل عيلة،ك"ء لنهمك"ءث ءضة"كتكلتءلكبلدكوّكيساطثعس حر شكعل كحللكءأل
ك.ك(1) توّكيسّبزكولتءثهمكعل كءثنتءح كف كدفل يّكلّكءثسنة

دء يللليّ،كتولللل ك"ءث لللحنة"كفالللدك"كللللّكو لللن فكءثلللل لليّكءإلوقلللتل:كت"ءث ءضلللة"كت"ءألربللل  
نس طيلكوّك ا ب كإثل كلل كهلتكولليّكءثل  للةكفل كع ل ن .كتقلدكعل فكل لطليكءث لحنييةك

كثل  خ ة،كته كتهيفةكءث حنة.ف كءثل ت كء

تهذءكءثن كيلطين ك ت ةكعل كيليّكوّكندعتفك ج بةك  بتيةكعلليةكقديللةكجل  كفل ك
كءثر ثشكءثهج ي. كآخ كءثاّ 

كخ  لة:

 هذفكنبذةكيسي ةك يس  كثديكفيل كي  لكب ثلخ   ء كتءث لت .
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