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 المصطلحي لغزوا
 :من أخطر أشكال الحرب على الهوية

 :  أشد الحمالت الصليبية وأطولها عمًرا :مقدمة عن المصطلحات    
حيين  ،ابدأت عالقتي بقضيية المصيطلحات خذخين منحيًى  ياد   من الزمان ةنس نيثالث وحنقبل       

 ،م الييدي أسييتا و اليليييل الييد توي عبييد الك يييوالييدو و  ييي مكر يية دايت بييين  او ييدت نيسييي طر ًيي
 بالّدبكية  يي سيبيل اه (خياهيد)وبين صحيي  تي   يي  رييدل خليييية عين  رقية  لسيطينية ياقصية 

  .خكالى
 ،خلط بين اليهاد والرقصن أّل  - ديدشلا هبدذب – الدي  أخاناأستا و الد توي نبه و ان أن       

للكقييل  ااحتراًميي -علييى أقييل خقييدير  -أو  ،لأللييياا الشييرعية ااحتراًميي ؛وأن نسييمي ايشييياس بذسييما ها
  .والمنهيية

 ايخرج ألياظً  -مستييًدا من موقكه  ي اليريدل  –وبدأ  المسقَّف، وثايت ثا رل أخينا الصحيي     
وما شابه من ألياا إيهابية يسيتخدمها  ،واليهل ،والتطرف ،والتَّزمُّت ،ضيق الكطن :من ماي ةبنيئة 

 وإنهيياسً  ،وقطيي  ألسينتهم ،خخيوييهمو  ،لقمي  النييا  ،نوالكتّياب المسييتنيري ،دل الصييحييينبكي  السيا
  .الحواي إ ا لم يكن  ي صالحهم

 ،طويلية اليني  ،ي د نيسي أمام حرٍب دقيقية مبرميية ؛النبش  ي القضية -منن ٍن  -وبدأُت      
 :منوعة المقاصد ،متكددل ايسالي 

 ..أداخها الكلمة      
 ..وإعزاز الباطل وي كه ،ونتييتها إيهاب الحق وقمكه      
 ..وخحقير النيي  ،  الخسي وخنيي      
 ..وصناعة مسايات  كرية مو هة      
 .بدهاٍس و اعليةٍ  ،وخحريف الكلم عن مواضكه      

 ،وإ سييياد ،وخشيييويش ،ونيييرا ميييا أحيييدثت مييين خلبيييي  ،ونلمييي  رثايهيييا ،وهييينل النتيييا ُش نكيشيييها      
  .وإساسل
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 :البدايات

  :الي أن القضية بدأت مبكرل  د   بداو     
وغيّييروا نصييو   ،ميي  أنبيييا هم حييين حر ييوا الكلييم -عليييهم لكييا ن اه  - لقييد اسييتكملها اليهييود = 

 ..[64:النساس] (ُ وَن الْكِلَم َعن مَّواِضكهِمَن الَّنين َهاُدوا ُيَحر  ) :االتويال واإلنييل دللٍت وألياظً 
  :و ي حوايهم  يما بينهم،  صلى اه عليه وسلم  ي يطانتهم ما استخدموها م  يسول اه= 
ييَر ُمسييم ٍ  ،َسييِمْكنا َوَعْصيييناُقولُييوَن وييَ )  :النسيياس] ( ييي الييدين اا بذلسيينتهم وطكنًييلي يي ؛وياعنييا ،واسييمْ  َغييْ

64].  
واسييتخدمت  ييي خيياييم اإلسييالم  ييي طروحييات اليييره المنحر يية عيين هييدو المصييطيى صييلى اه = 

أهيل الكيدل  : ييي حيين سيمى المكتزلية أنيسيهم ؛وحربها الصطالحية عليى أهيل السينة ،عليه وسلم
  !ومشبَّهة ،ومكطّلة ،وحشوية ،(1)بال ية :أطلقوا على أ مة السنة والتوحيد

 ..الموحدين: ويسمى الديوز أنيسهم     
 !ايحمدية: ويسمي مضللو القاديانية أنيسهم     
 !وهكنا ..تيبلا لهأ سادعو  ةيباهو لاو   صنلاب   او ر لا ها سادعأ مصيو      

 ،وأيثو  سييي وعلميياني ،بييدوو وحضييرو :و ييي عصييرنا دخييل القييوم علينييا بتقسيييم اإلسييالم إلييى      
  .وسليي وعصرو ،وحداثي (اسكولستيكي)ومديسي  ،صوصي وعقالنيون ،ويسمي وشكبي

استخدموا مناهش لقراسل النصو  ل عالقة لهيا باللغية التيي خحيدا بهيا المصيطيى صيلى اه و       
ول  ،ول بذصييول السييتنبال والن يير التييي خواضيي  عليهييا ايصييوليون -أ صييا الكييرب  -عليييه وسييلم 
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 /عصييييرية/ عقالنييييية - مييييا يسييييمونها   - قييييراسخهم  ،لُمكْتبَييييرِينبيهييييوم الصييييحابة والتييييابكين واي ميييية ا
  .خثويرية /خينويرية /خيكيكية
إليى نيص بشيرو  -بكيد نزوليه مباشيرل  -أو عين خحوليه  ،النص المقيد  (أنسنة)وحدثونا عن       

 يياعلين  ؛وقراسخييه بكييين سوسييير وإلتوسييير ويولن بييايت وميشيييل  و ييو ،قابييل للنقييد والقبييول والييرد
يحمييد ي يي   ييي " نصييف  لميية"ل ختميييز بحيياٍل ميين ايحييوال عيين زاوييية  السيينة نصوًصييالقييررن وا

 -ويتحيول  ،لتنتييي القداسية عين الينص ،يحمد  ؤاد نيم" بقرل حاحا"و ؛صحيية ايخباي القاهرية
بييال مكيياٍن ويكييود نص ييا  ،قيية بينييه وبييين منشييئهخنقطيي  الكال ،إلييى  ييياٍن مسييتقل -أو نزولييه  ، ييوي  تابتييه
  !محددل
وميييا ا نرييييد  ،ميييا ا نرييييد بالمصيييطلا :أن نبيييين -قبيييل اليييدخول  يييي الموضيييو   -ول بيييد هنيييا       
  ؟بالغزو

 :الغزو المصطلحي
انتبييه عييدد ميين ايسيياخنل للهيميية الشرسيية علييى       

وسييماها  ،اإلسييالم عيين طريييق ايلييياا ومنيياهش القييراسل
 ،مكر ييييةً  :-  ايسييييتا  عميييير عبيييييد حسيييينة  -بكضييييهم 
 ..اإسقاطً  : مال سلطانواعتبرها 

 ،يكتمييييد خكثيييييف الهيييييوم اوالحييييق أننييييي أياهييييا غييييزوً  
غيلية  مسيتغاًل  ،والتموييه ،والمباغتية ،وخنوي  ايسيالي 

ويداسل منيياهيهم  ييي  ،وانشييغالهم وخيييرقهم ،الخصييوم
وقليية متييابكتهم  ،التكامييل ميي  الواقيي  اليكييرو والييدعوو

  !لما يُرَمون به
المكنييى  :لييق اليييوم ليييراد بهييا لميية مصييطلا خطو       

واخيقوا عليه  ي اسيتكمالهم  ،النو خكايف عليه النا 
 ،أو  يييييييي أعيييييييرا هم ال تماعيييييييية ،اللغيييييييوو الخيييييييا 
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       .وعاداخهم السا رل
ييل  لميية  مييا مكنييًى        وخسيياعد ال ييروف القتصييادية والسياسييية وال تماعييية والدينييية علييى أن ُخَحمَّ

 ،ويسييير هيينا المكنييى اليديييد بييين النييا  ،التييي خنتمييي إليهييا  ييي أصييل اللغيية ،غييير اليينو وضييكت لييه
       .أو يكاد ،يُنسى مكه  لك المكنى اللغوو ايسا  ،امذلو ً  احتى يصبا  ي استكمالهم اليومي شيئً 

  .(2)صطالحيالمكنى ال :وهنا المكنى اليديد هو ما نقصدل عندما نقول      
لكلمات والكبايات المتصيلة بيير  وهي ميمو  ا Terminologyوهناك المصطلحات الينية       

وعرضييه ،  ييي بسييطه ،ٍم مكييينأو الكلمييات والكبييايات الخاصيية بكييال ،أو بييين مييا ،ميين  ييرو  المكر يية
  ،مصييطلحات الغزالييي  ييي التصييوف : ييذن نقييول  ،لن رييية ميين الن ريييات الينييية أو ايدبييية أو الكلمييية

  .(3) المريد والقط  واإلشراه
  :ات بشكل ألصق بموضو  هنل المقدمة لقلت إنهاولو أيدت أن أعّرف المصطلح      
أو الصطالحي  ،مخالية لوضكها اللغوو ،التي خوض  لها مكانٍ  ،ايلياا المنقولة أو المرخيلة      
  .يخدم أعداس اإلسالم ،أو التقبيا لهنل ايلياا ،من التحسين ا و    نصلت ،الكربي
غيير المكنيى  ،التكطي مكنيًى  دييدً  ؛ا ايصليةايلياا التي ُخحوَّل عن دللخه :وأعني بالمنقولة      

 ،وليييييج الكقلنيييية ،وليييييج ايصييييولية ، ليييييج ال تهيييياد  :أو المكنييييى الشييييرعي ،الصييييطالحي السييييابق
  .والصحييين لها ، ي خناول بك  الميكرين ،باهي إلاو 

 لييييج الكولمييية أو   :والمكنيييى الموّ يييهِ  ،ايليييياا  ات الدللييية المسيييتحدثة :وأعنيييي بالمرخيلييية      
  !، أو الديمقراطيةةقالخلا وأ ،ةم نملا ىضو يلا، أو الكو بة
ثيم نشيرها  ،اأن هنل ايلياا التي اصطلا عليها نير قلييل  يدً  :".. و ا  نصلت"وأعني بيملة       

أو  ،بيل خخيدم  ئية ،ول بريئية أو حياديية ،ي اي هيان ليسيت عريّية عين الغير ومّكين لهيا  ي ،اإلعالم
  .ول مستقبلها ،ول حاضرها ،ول دينها ،ول خص   ي مصلحة خاييم ايمة ،اأو ن امً  ،عقيدل
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 :الرسول صلى اه عليه وسلم والمصطلحات
حر  سيدنا يسيول       

اه صييلى اه عليييه وسييلم 
عليييييييييى خحريييييييييير الكقليييييييييية 
 ،المسييلمة ميين  ييل غييبشٍ 

ودخييين يمكييين أن يتسيييلل 
ميييييييييين اي كيييييييييياي  :إليهييييييييييا

أو الكقا ييييييييييييد  ،الشيييييييييييير ية
أو ايليييييييييياا  ،الياهليييييييييية

وخطويل ما استتر  ،دون أن ييطنوا ل اللها ،على ألسنة بك  الصحابة - اأحيانً  –خدوي التي  انت 
  .خحتها من عقا د ومياهيم

  :عدل منها واخخن هنا الحر  أشكاًل 
وخحيريم الكينب عليى  ،وأميرل بحييج اللسيان ،صلى اه عليه وسلم من خطويل الكلمية خحنيرل -1

  .وعّدل  لك من أع م الكنب ،وعلى عبادل -خكالى-اه 
إن الكبييد ليييتكلم : ]امر وًعيي هيييلع قيييتملا يضييي اه عنييهأبييي هريييرل  وديسيي وميين  لييك حييدي       

 ![مغرببالكلمة ما يتبين ما  يها يزّل بها إلى الناي أبكد مما بين المشره وال
يأا  -يضيي اه خكيالى عينهم - خصويبه صلى اه علييه وسيلم ليبك  أليياٍا نطيق بهيا الصيحابة -2

 :ل خقوليوا للمنيا ق] :ا ييي الصيحيحين عين أبيي هرييرل يضيي اه عنيه مر وًعي . يها ما يم  الكقيدل
  .[عز و ل قد أسخطتم يبكم  انه إْن يك سيدً  إ ؛سيد
 تغيييرل اسيم اي يد  إليى   ،لى اه عليه وسلم بكي  ايسيماس  ات اليدللت القبيحيةخغييرل ص -3

  .(6)وعبد الككبة إلى عبد اه ،وعاصية إلى  ميلة ،وبني الزَّنْية إلى بني الرَّشدل ،عبد الرحمن
وعيم  ،بالر ياس والبنيين :مثيل خغييرل صلى اه عليه وسلم بك  الكبيايات  ات المكياني الياهليية -6
  .لما ختضمنه من مياهيم ختكاي  م  قواعد اإلسالم ومياهيمه ،(5)وأبيت اللكن ،ااحً صب
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ويغشيييون  يييي  ييييذخون بكيييدل سييييكبثون بالمسيييميات اإشيييايخه صيييلى اه علييييه وسيييلم إليييى أن قوًمييي -5
يسيييمونها بغيييير  ،لَيشيييربنَّ أقيييوام مييين أمتيييي الخمييير: ]ا ميييا  يييي سييينن ابييين ما يييه مر وًعييي  ،اليييدللت

والسيتباحة  ،اخنيويرً  -خكيالى  -سيّ  اه  او كليو  ،مينهش الينين سيمَّوا الربيا  ا يدلوهينا  .[...اسمها
  !والزنا صحة  نسية ،اوالرقص  ن   ،حرية

 :السلف الصالا والمصطلحات
 اقيييييديمً  -ول يخييييييى عليييييى ُمطَّليييييٍ  اهتميييييام الكلمييييياس      

 ،وبالحييدّ  ،بتحديييد ايلييياا وضييبطها بالشييكل - اوحييديثً 
 ،وخحريرهيييييا ،وبتقسييييييم التكييييياييف ،زاتر تيييييحوبيييييإخراج الم

ول  ،بحييييي  ل ختييييداخل المييييياهيم ؛بشييييكل  ييييام  مييييان 
لكلمهيييييم أن المصيييييطلا إ ا اسيييييتكمل  ،خخيييييتلط المكييييياني
 ،ليم يكين مقبيوًل  (غير  يام  ول ميان )بشكل غير محرٍي 

  .اول علمي  
للت حقيقيية وأخيرا انتبهيوا إليى أن لألليياا د وسر هنا أن سلينا الصالحين يضي اه عينهم     

 ،والدلليية الصييطالحية ،والدلليية الشييرعية ،وأن لهييا زوايييا للن يير ميين  هيية الوضيي  اللغييوو ،ميازييية
  .والدللة المكر ية

وال يييياهر  -صييييوليون  مييييا يحييييريل اي  -ميييية خييييدوي بييييين اليييينص  مييييا أن الدلليييية اللغوييييية للكل     
  .(4)واليحوا واإلشايل ،منطوهوالميهوم وال ،والكام والخا  ،والميمل والمبهم ،والمشترك

وعليوم  ،وعليم الحيدي  ، مصيطلحات أصيول اليقيه  :اهتموا بييرز مصيطلحات الينيون دق  انل     
  .والمنطق ،والنحو ،القررن الكريم

 : ي (252ت)ميردل  ي المصطلحات والتكرييات منها يسالة للكندو الييلسوف  او تبوا  تبً      
د بن أحمد بن يوسف البلخي الخوايزمي و تاب أبي عبد اه محم ،"حدود ايشياس ويسومها"

ثم  ان لبن  ،النو  م   يه مصطلحات الكلوم  ي عصرل" مياخيا الكلوم" (:هي383ت)الكاخ  
المغرب  ي لغة ) :والمطرزو (حلية اليقهاس) :(هي353) والرازو (الحدود) : تاب  (يه628 ت)سينا 



8 

 

المبين عن مكاني ) :ي يسالة بكنوان(ه431) ولآلمدو (اليروه اللغوية) :وأبو هالل الكسكرو (اليقه
و تاب أبو البقاس الكيوو  ،(التكرييات) (:هي814)وللير اني  ،(ألياا الحكماس والمتكلمين

 ،(دستوي الكلماس) (:هي1133)و ت  القاضي ايحمدو نكيرو الهندو  ،(الكليات) (:هي1906)
وايمير  ،(اف اصطالحات الينون ش) : تابه الين  (هي1158)و ت  التهانوو  ،أو  ام  الكلوم

 .(3)وغير  لك  ثير ،(أبيد الكلوم) :الكالم صديق حسن خان
 ي  -إنما  ان  ،وخقكيد القواعد ،إن وض  علم النحو والصرف :أن نقول اوقد ل نرا ضيرً      

 ؛وضبطها بمكهود الكرب  ي الخطاب ،إلى حماية ايلياا والدللت القررنية سبياًل  -الحقيقة 
إلى  اللغات ايخرا سبياًل  حتى ل يكون إسالم أصحاب ؛لقررن بلسان عربي مبينحي  نزل ا

 يما يوو  -يحمه اه  - ابن هشام   -من علماس اللغة  احتى إن  ثيرً  ،التيه الدللي والصطالحي
مغني اللبي  عن  ت  " :وض  لهم  تاب ، ي التيسير اعندما طل  إليه أن يض  لطلبته  تابً  :عنه

وحتى يديك المصطلا القررني بكل  ،ومكانيها ،لضبط دللت ايلياا وايدوات"  ايعايي
  .(8)احتمالخه

عليى التحينير مين أو  -المكنية بالمصيطلحات أو غيرهيا  -بل إنهم نّصوا  ي مقدمات  تبهم      
ومين  ليك ميا أويدل إميام الحيرمين الييويني  يي مقدمية الكا يية  يي  ،خلط أو خلل  ي هنا الميال

  :يدلال
لمكاني ميا يييرو  المن ل يكون مستو يً  -أو البح  الكلمي  -اعلم أنه ل يتم خحقيق الن ر      

 ،مكر ة على التحقييق -على التيصيل والتخصيص  - ي مكاني الكبايات وحقا قها  ،من أهل الن ر
 ،ومكنييال (ديالحيي)بيييان  : ييذول مييا يييي  البداييية بييه ؛بيين رها أحييق وأصييوب - اإ ً  - تكييون البداييية 

  .لتتحقق خوا  حقا ق الكبايات وحدودها
عليى  يل مين يحياول الخيو   يي  ين  حيق   :"البرهيان  يي أصيول اليقيه"ويقول  ي ميتتا  تابيه      

. ،وبحقيقتيه وحيدل ،وبالمواد التي منها يستمد  ليك اليين ،من  نون الكلوم أن يحيط بالمقصود منه
بيالكلم الينو يحياول  ،مي  حيّج مين الكليم الُيْمليي ،ميهوالغر  من  لك أن يكون اإلقيدام عليى خكلّ 

  .الخو   يه
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هنا باب خّلط  ييه   " :عن خحديد المصطلا وخطويخه (اإلحكام)ويقول ابن حزم  ي مقدمات      
وميزج بييين  ،وأوقيي  ايسيماس عليى غييير مسيمياخها ،وشييبك بيين المكياني ، ثيير ممين خكلييم  يي مكانييه

بييل إن  ؛(0)"وخييييت الحقييا ق ،وع مييت المضييّرل ،غ  واللتبييا  كثيير ليينلك الشيي ،الحييق والباطييل
 .هناك من  ت  يسا ل  ي ألياا بكينها

حتيى يأينيا  يي عصيرنا مكيا م  ؛ويستمر الكميل المكيميي الينو يُكنيى بالمصيطلحات  يي اطّيراد     
 ،ومصطلحات ايدب واليين ،والسياسية ،والكسكرية ،القتصادية : ي لغة اليقهاس ومكا م لأللياا

  .ودياسات المناهي اللي ية  ي اليصيا والكامي وغير  لك
 ذسيتا و اليد توي عبيد الك ييم   :ويقف  ثير مين أهيل اليكير والن ير أميام القضيية  يي دياسياخهم     

وايسييتا  عميير عبيييد  (؟ يييف نتكامييل ميي  القييررن) :والييد توي القرضيياوو (التبكييية الثقا ييية)الييدي  
المنهبييية اإلسييالمية ) :ومقييدمات بكيي   تيي  ميليية ايميية مثييل (يييريؤييية  ييي منهيييية التغي) :حسيينة

والد توي عمياد اليدين  ( ي شرف الكربية -حول إعادل خشكيل الكقل السليم  -والتغيير الحضايو 
وايسيييتا   (غيييزو مييين اليييداخل) :وايسيييتا   ميييال سيييلطان (إعيييادل خشيييكيل الكقيييل السيييليم) :خلييييل

وعبيد السيالم  (الثوابيت والمتغييرات)توي صيال  الصياوو واليد  (المصطلحات اييبكية) :المودودو
  .وغيرهم (ايلوهية  ي الكقا د الشكبيةو / الكقالنية) :البسيوني

  : ميييا اهيييتم  ثيييير مييين المكاصيييرين بضيييبط أليييياظهم التيييي سييييدوي حولهيييا الحيييدي   يييي  تيييبهم     
ي المييدخل إلييى علييم والييد توي البيييانوني  يي ، الييد توي عبييد الييرحمن اللويحييق  ييي الغلييو  ييي الييدين

 .والد توي  هد الرومي  ي منهش المديسة الكقلية  ي التيسير، الدعول
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 :وقية م  أهل التر مة
ولكل من اإلنصاف هنا أن نشير إلى أن هناك من يقي   يي  يم المصيطلحات بكثيير مين حسين      
تبهين إلى خصوصيية غير من - المتر مين لأللياا اإلسالمية إلى اللغات ايويوبية اخصوصً  -النية 

 ا ييي محاوليية خيسيييرها خيسيييرً  -أو اللي يية القررنييية  - اصييطالحي  إن  ييان ا -المصييطلا اإلسييالمي 
وخغيييير مكنيييال بيييين أهيييل  ،وإليييى خنيييو  الصيييطال  الواحيييد ،وإليييى خحيييرك دللت الكلميييات - اميسيييرً 

هيييو متكيييدد و  ، لييييج المييييرد  يييي النحيييو الكربيييي)بيييل حتيييى  يييي الكليييم الواحيييد  ،الينيييون المختليييية
  (.الدللت

 ،إن مكيياني المصييطلا قييد ختكييدد وختنييو  بييين أهييل الينييون المختلييية :وإليضييا  مقصييدو أقييول     
 :وخنو  مكانيها ، لمة الياعل  :- مثاًل  -وخن  ،وبين اليصيا والكامي

o (وأسند إليه ،أو شبهه ،مبنيُّ للمكلوم ،قدم عليه  كل خام ،اسم مر و ) : هي عند النحال. 
o وُخخص بيه  (والميكول به ، اقتلوا الياعل)أو من عمل عمل قوم لول  ،هو الزاني :اليقهاس وعند

 .الزانية إ ا اقترن بتاس التذني 
o اولهي (الياعيل المختياي)مي  قصيٍد وإيادل  ،من يصا أن يصدي عنيه اليكيل :عند المتكلمين يوه 

 .الكقل الياعل أو اليّكال لثم :ظالل عند اليالسية
o (.له دوي  اعل)هو المؤثر  :يينو ي اصطال  الصحي  
o  وهكنا... .الشاقةالبدنية من يقوم بايعمال  :عند الكامة يوه! 

وقييد يييد كهم التطييوي  ؛وخحولهييا ميين مكنييًى إلييى مكنييى ،ويتتبيي  اللغويييون خحييرك دللت الكلميية     
التييي اسييتياز  "بسيييطة" لميية : مثييل ،إلييى مكانيهييا اليديييدل المولّييدل االييدللي إلييى أن ينقلييوا ألياظًيي

 كيييرل  -مشيييكلة بسييييطة  - ملييية بسييييطة )الميمييي  اللغيييوو إطالقهيييا عليييى ايشيييياس غيييير المكقيييدل 
 كيليية  :أن أصييل البسيييطةيغييم  ،وخييية النتييا ش ،يريييدون بيينلك يسيير ايداس (مهميية بسيييطة -بسيييطة 

راميية أو ممتيدل مت ،(والبسيط للغزاليي ،المبسول للسرخسي)ميصلة مطولة  :أو ،ول بهابمكنى ميك
  .(ومنه سميت ايي  بالبسيطة) ،ايطراف
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وهينا  -ولي  من هنا الباب      
نقييل  -محييل اسييتطرادخي السييابقة 

اإلسييالمية  ايلييياا والمصييطلحات
 يييبك   - ميييثاًل  –إليييى اإلنيليزيييية 

وضييوس  :المتيير مين ييكلييون  لميية
 ديييييينو  ،ablutionمسييييياوية لكلمييييية 

  ..Prophetويسول مساوية لكلمة  ،Godاوية لكلمة مس - خكالى –واه  ،religionمة لمساوية لك
 ،ول مقايبية ،غير متساوية  ي الدللة على المكنى الشرعي (الكربية اإلنيليزية)وهنل الكلمات      

            :نو كخ نأ اهل يغبني امو 
أو ماس  ، ماس التكميد  ،التطهر بماس مقد  - ي ظني -خكني أ ثر ما خكني  ،Ablution كلمة       

 ييي  هنييية أبنيياس اللغيية  مترسييبة ،وثنييية نهييا خحمييل ظييالًل ليينلك  إ ؛أو اآلبيياي المقدسيية ،انهيير اليانييي
 !ويشر   ي الهامش أو  ي الُصل  مكناها ،الوضوس  قط= لنلك  إن  لمة الوضوس  ؛ايصليين

يسيتحيل  ،اآللهة الوثنية مين الحييايل والخشي  والبشير والبقير :التي خكني ،gods نلك  لمة      
عنييد  Yahwehعنييد النصييايو أو  ،Jesusبييي خكييالى أن خكييون مسيياوية لكلميية اه  كيييف أسييوو اه 

 ! ؟اليهود
للمستشيرقين  اخقلييدً  -وقد التيت لهنا متر ما مكيم المصطلحات الكربية  يي ايدب واللغية      
وقييد  ،إ  أثبتييا بكيي  ايلييياا مكتوبيية بلي هييا الكربييي لكيين بحييرف لخينييي ،أثنيياس خصيينيف المكيييم -

 ييييي البحييي  عيييين المصييييطلا اإلنيليييييزو المقابييييل  ا بيييييرً   ابييينلنا  هييييدً ) : ييياس  ييييي مقدميييية المكيييييم
بييد أننيا ليم  ؛ووضكنال بياني  المصيطلا الكربيي ، ي مؤليات  باي المستشرقين ،للمصطلا الكربي

  . ي الكثوي على هنا المصطلا انو ق دا مً 
 ،و ييي هيينل الحاليية أعييدنا وضيي  المصييطلا الكربييي بييالحروف الالخينييية حسيي  نطقييه  ييي الكربييية     
  (.حو ما  كله  باي المستشرقين من قبلعلى ن
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 :خصوصية الرؤية اإلسالمية
 ،، شييا ة ومنحييازلنيسييية ولغوييية -وين لكبيية المصييطلحات خصييدي عيين منيياهش غييير إسييالمية       

وختحييدا عنييه  ،غييير ثيابييه اوإلباسييه ثيابًيي ،اإلسييالم بغييير صييبغته  إنهييا خحيياول صييب  -علمانييية ودينييية 
والحيادييية المزعوميية  ،والرغبيية  ييي اإلنصيياف ،بكيييدل ميين اليهييم الصييحيا ،ةبقواعييد مراوغيية أو عدا ييي

  .للمناهش الوضكية
وين قييراسل السييابقين لهييا صيياديل  -و يينلك السيينة  ييي مكانيهييا  -وين نصييو  القييررن وحييي       

وال تهيياد  ييي  ،والتيكيير  يهييا ،عيين قناعيية ياسييخة بييذنهم يكبييدون اه خكييالى بقييراسل هيينل النصييو 
 ،أو الملحيدل ،طبيكية القيراسل المتميردل - امطلًقي – إن قواعدهم  ات خصوصية خخالف  ،هاخو يه

  والتيراا الكلميي اإلسيالمي ،والسينة ،التي يحياول المتطياولون إخضيا  نصيو  القيررن ،أو المكادية
  .لها  له
ويييينه  ايسيييتا  سييييد قطييي        

 ييي  -إلييى أن علينييا  (19)يحمييه اه
 أل - اسيييييييييتلهام القيييييييييررن الك ييييييييييم
ل ) :انوا هه بمقريات سيابقة إطالقًي

أو مقيييييييييييريات  ،مقيييييييييييريات علميييييييييييية
 ،مييييين يواسييييي  الثقا يييييات، شيييييكويية

 ،التيييي ليييم نسيييتقها مييين القيييررن  اخيييه
أو نسيييتلهم  ،نحيييا م إليهيييا نصوصيييه

هيييييينل النصييييييو  و ييييييق خلييييييك  امًكيييييي
وأن علييييييييييى  ،المقييييييييييريات السييييييييييابقة

ليقييييييوم  ؛البيييييياحثين أن ييكلييييييوا هيييييينا
مييييييييين يواسييييييييي   اخصيييييييييويهم ن يًيييييييييي

قييييديمها وحييييديثها علييييى  :يييييةالياهل
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  (.االتي ل خغني من الحق شيئً  ،ل من ظنون البشر ،من خكليم اه وحدل امستمد   ،السواس
 ،و هييم اللغيية التييي خوطبنييا بهييا ممييا يكييين علييى أن نيقييه مييراد اه خكييالى ،ومكر يية هيينا الميييزان      

 إن عامية ضيالل أهيل البيد    ؛مكانيو نا مكر ة دللة ايلياا على ال ،ويسوله صلى اه عليه وسلم
ويسوله صلى اه عليه وسلم عليى  ،ينهم صايوا يحملون  الم اه خبايك وخكالى ؛ ان بهنا السب 

  .(12)ول يكون ايمر  نلك ،ما يدعون أنه دال عليه
 ييذزعم أن أقييل مييا  ،أمييا د يي  النصييو  اإلسييالمية نحييو الخضييو  للمنيياهش وايطيير الغريبيية عنهييا     

ولتيردهيا  مينهش يمتياز  ،ولمناهيهيا اليكريية ،ولكلما هيا ،خيانية  لمييراا ايمية :به أنه خيانية يوصف
ين المقيدمات خشياهد  ؛ ما أنه بي   واضا لهنا المييراا لصيالا أعيداس ايمية  ،بالربانية  ي مصديل

كتييرف بييه وهيينا مييا ي ،والسييير  ييي مبتييدأ طريييٍق  و اخيييال واحييٍد ل بييد أن يييؤدو إلييى رخييرل ،بالنتييا ش
 يا كييية ل  - ذييية عالقيية وضييكية برا ماخييية   -إن عالقتنييا بالن ريييات الغربييية ) :المسييتغربون أنيسييهم

 ؛وهي نتا ش غير مال مية لبيئتنيا ،يمكن أن خؤدو إلّ إلى النتا ش التي خوصلت إليها الن ريات الغربية
وينهيييا المكر يييي  كيييل وانيصيييلت عييين مسييياي خك ،لكونهيييا ُ يييردت مييين إطايهيييا ال تمييياعي والتييياييخي

خصوصييييية ميتمكاخهييييا وقضيييياياها  :الن ريييييات الغربييييية قييييد نتيييييت عيييين عالقتهييييا بالكيييياملْين التيييياليْين
وطيويت قضياياها الن ريية المحيدودل  ،والحقيل المكر يي الينو نميت بداخليه ،ال تماعيية مين ناحيية

  .من ناحية أخرا
 ؟لما ا هنل السطوي

قيييوو  ،ني القييايا الكيييريم علييى أن هيينا الغييزو شييديد الياعليييةكييد هيينا السييرد أي ييو أن يييوا قب     
ويبيييدأ عمليييه  يييي  ،ويسيييكنها ،إلسيييالميةإليييى الييينا رل الكربيييية وا ،السيييرطانيةيتسيييلل  الخليييية  ،التيييذثير

 ،عيين طريييق اإللحييا  اإلعالمييي ؛ويييدمر عملييه بييذن يمّكيين لييه  ييي ايي  ،خخرييي  وخييدمير مييا حولييه
 .اوعقدي   امنهيي   ،سوا  وه مستوا الشبهاتو ثرل الدويان على ألسنة  ّتاب لي

أو  يييي غميييرل  ، يييي غيلييية مييينهم -ميييا يسيييكن أ يييوال  بييياي اليييدعال والكتّييياب اإلسيييالميين  او ثييييرً      
وديمقراطيية  ،وإيهياب ،يةأصولو  ،أيديولو ية) : لن خخطئ عينك  لماٍت مثل -خصومة أو عصبية 

  (.وما شابهوالسليية، ، والكولمة، واإليهاب، اإلسالم
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 ،بكينيهبل سذ ه  يبكد من هنا حيين أزعيم أن مين اليدعال مين يتحيول إليى داعيية لمصيطلا        
 ،حتى لو وقي   يي خناقضيات مي  نيسيه ،من أ لها (يناضل)وقضية  ،يكلكه وزاًدا ،له ا يصير ها سً 

ا  ويبميي ،صييليبية الخيييال ،ويبمييا  انييت َ َنسييّية المصييدي ،وابتليي  مصييطلحات متضييايبة أشييد التضييايب
  .وخوقكهم  ي التضايب (ايمميين)  انت لكبة خسخر من

  (أييام زميان) والكمكمية وإنك لو ن رت بذدنى خذمٍل لو يدت  ثييرين ممين دَعيْوا إليى الشيترا ية      
عليييييى ميييييا بيييييين  ؛ويتكصيييييبون لهيييييا ويُن ّيييييرون ،والخصخصييييية الييييييوم ييييييدعون الييييييوم إليييييى الديمقراطيييييية

    !والنهاي  ما بين الليل ،المصطلحين من خضايب
  ؟أيأيت غيلة أ بر من هنل    

غييير منتبييه  ، ينسيياه وياسل ، يصييادف هييوًا  ييي نيسييه ،وميينهم ميين ُيصيين  لييه المصييطلا صييناعة     
  .أو أقدام بك  السا رين مكه  ي الطريق نيسه ،إلى أنه يقاد إلى حيرل ستكسر قدميه

وضيرب عيدٍد مين  -نصوصيية  ي مقابلية ال -ولي  رخر هنل المصطلحات مصطلا الكقالنية      
وايصيولية  ريمية عليى  ، ما صيايت السيليية  ريمية  ، ذن النصوصية  ريمة ،الشيوخ على وخريهما

وليي   ،نصوصي   اميد :النين ا ترأ بكضهم على وصف اإلمام أحمد بذنه ،ألسنة بك  المتكصبين
 ،الحيدي  وهيو نيص :نصيو و انيت أهيم أ كاليه  مي  ال ،وإنما هو مكاٍد للرأو ،اول  يلسو ً  ا قيهً 

و يان يقيف عنيد  ،وأقيوال الصيحابة  وهيي نصيو  ،وايخن بالضيكيف وهيو نيص ،والقررن وهو نص
ود ي   ، ي حين اعتبر أولئك الميتر ون المتخبطيون أن الكقالنيية المؤمنية ،ظواهر النصو  وحدها

 رسييان  -ر ين باعتبياي الميتيي - هيم وحييدهم  ؛الكطياس الحضييايو لمسيالم  ييان عليى أيييدو المكتزليية
  .الكدل والحرية واليكر المستنير

عليى حسياب أ ميٍة   -ومراٍت بسييوي وخيبيا  ،مرًل بإيهامٍ  -لقد صايوا دعال لليكر العتزالي        
أو  ،ليبتليي  المن ّييرون اليييدد الطكييم ،ومييياهيم متييياَوزل ،ُوصيييت  تييبهم بذنهييا نصييو   قديميية ، بييايٍ 

 ،كليامو  ،وأبيي حنييية النكميان ،مين أحميد بين حنبيل بيدًل  -سييرل ويحوليوا قييادل الم ،ليطكمونا إييال
  .إلى أقصى حدود التطرف ،لحساب العتزال بذطيا ه  لها - ةوابن خيمي ،والشا كي
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 :المقاصد وايسالي 
والكبيييييي   ،والغييييييزو المصييييييطلحي لييييييي  لميييييييرد اللهييييييو       
بيياي وال محيياولت    محيياولت إطييياس نييوي اه  خكييالى ؛اللي ييي
وإنمييا يييراد بييه خحقيييق  مليية ميين المقاصييد أوِيُد بكضييها  ،قديميية

  :على سبيل التمثيل ل الحصر
 - وإعالس خيايات أخرا ،إيهاب خيايات إسالمية بكينها -1

وهيينا يييذخي  ييي  ثييير ميين ايحيييان ميين داخييل الصييف اإلسييالمي 
وهنا أقل ما خوصف بيه  يي يأييي  - هناك ألياا قمكية  ؛نيسه
 ،خصيف بيه بكي  التييايات نيسيها  مصطلا الوسيطية الينو  -

أو  ، يييييييي الوقيييييييت الييييييينو ييييييييدمغون غييييييييرهم بدمغييييييية التشيييييييدد
 صياي هينا المصيطلا  ذنيه نيو   ، ا دتبلا وأ ،ةيباهو لا وأ ،لدبال اهرية اليدأو  ،النصوصية

 ! ما خصادي بلسان الحال  ،مصاديل للتيايات ايخرا بلسان المقال
 -سيف مي  اي -وقد سرا هنا الصطال  بالينات  يي  تابيات وخطي  بكي  يميوز الصيحول      

 اإسيالميً  اول أ اد أبرا خييايً "  اويكني بكضنا بكضً  ،نتكاون " :ايغم الشكاي الشهير المر و  دا مً 
  .من هنا ايمر -م  ايسف ثانية  ،ول واحًدا –

ول  ،دون إحيراز أو عميق  يي اليوعي ،ود كه إليى المراوحية مكانيه ،خضليل الشباب المسلم -2
  .تربيةول صدٍه  ي ال ،زيادل  ي الكلم

لصيرف أن يايهم عميا  -عن عميد  -ى بينهم قما ينشغل الشبان بذلياا ومصطلحات خُل ا كثيرً      
أو لضرب بكضهم ببضي   لي ية القطبيية أو  -وإن ادعت أنها خكمل من أ له  -ييرو لهنا الدين 

  .  وشل الياعلية ،وشق الصف ،التقسيم :السرويية أو المدخلية أو الطحانية التي قصد بها
 ال يطر  الكداس ليه  ؛ تحييد المتلقي  اقد خؤدو عبايل ما أو مصطلا ما إلى نتا ش مكرو ة سليً  -3

 :وإنمييا يهيياَ م الييدين ويُكييادا عبيير م ليية اسييمها ،بطريقيية سييا رل حتييى ل يثييير  لييك غضيي  النييا 
ولهييينا يسييياي  ي يييال ال تميييا  بوضييي  هييينا  (خحلييييل التيييدين والسيييلوك اليييديني أو اليييوعي اليييديني)
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لتحييييد مشيياعر ؛ اييية أو دياسيية أو خحليييل لهييم للييدين ييي بد (تمالخيي)
ثييم يطكنييون  ييي الييدين  ،القييراس اليينين ل يييزال للييدين مكانيية  ييي قلييوبهم

  .(13) ي أول هنل الدياسة وهنا التحليل
 ؛المغالطيية المنهيييية لتحقيييق أغييرا  علمييية أو سياسييية أو غيرهييا -6

خحرييهيا لصيالا   يييرو ، قد يكون للمصطلا دللة خاصة  ي خراثنيا
  .خصوم اإلسالم

وبميهييوم  ،ولكنييه يسييتخدم اآلن ميين من ييوي غربييي ،إن بكيي  المصييطلحات أصيييل  ييي خراثنييا      
 ،اخاًصي االينو يحميل ميهوًمي (ال تهياد): ونكتيي بمثال واحد هيو لييج ،عن مياهيمنا اغري  خمامً 

الحكييم ميين ايدليية  بيينل اليهييد والوسيي  وأقصييى الطاقيية  ييي اسييتخراج) :ودلليية خراثييية محييددل هييي
مييين أن يكيييون   بيييدًل  ؛امككوًسييي اعليييى حيييين ُيسيييتخدم هييينا المصيييطلا اآلن اسيييتخدامً  (.الشيييرعية

نيييرال يسيييتخدم  -يحكاميييه اآلميييرل الناهيييية  اواسيييتنباطً  ،عليييى مكطياخيييه اال تهييياد داخيييل الييينص خكر ًييي
آلن عين  هيد بشيرو إ  يُكبَّير بيه ا ؛بميهوم غربي غري  عن ال تهياد المكيروف  يي ثقا تنيا ايصييلة

حي  ييرا بكضيهم أن اليدين  ؛ ال خكون له عالقة له بالنصو  وايدلة الشرعية ،مطلٍق من  ل قيد
  .(16)ونتاج ظروف وبيئة مكينة ،خيربة ميتم 

وسييكيد الكشييماوو وأي ييون وحسيين  ينييمقلاو مييا يتيييا يمثييال نصيير أبييو زيييد  - اأيًضيي -وهيينا       
بميياهيمهم غيير  ،ي ز ت أن يُلغوا الميراا اإلسالمي  لهوحيد ،ومحمد شحرويحنيي وعلي حرب 

  ،   المنهيية وغير البريئة على ما نكتقد
وخراثييييه  وزي  أ كيييياي  ات  يييينوي عقلييييية وعقدييييية ل خنتمييييي لمسييييالم ،صيييناعة ولسات  ديييييدل -5

  .اخاصً  اوحضايخه عبر خوظيف المصطلا خوظييً 
صيوا  يي أ ثير مين وثيقية مين وثيا ق ميؤخمر  المنصيرون الينين ن :وممن يسيتكملون هينا ايسيلوب     

 -بمكيٍر  – ياقترحوا  ،على أن اسيتكمال اللغية يمكين أن يكيون وسييلة خنصيير (15)1038 لويادو 
لُيبقيوا  ،عليى مكتنقيي النصيرانية المرخيدين مين المسيلمين قليطيل" مسلمين عيسيويين"استخدام لق  

 ،النا  حولهموعدم استيزاز مشاعر  ،ممن ثقا تهم المحلية ووطنه ا زسً 
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الكنيسيية )للمكييان اليينو يلتقييي  يييه هييؤلس المرخييدون  (14)(مسيييد عيسييوو)و يينلك مصييطلا      
و يف يمكن الوصول للمسلمين من أ يل المسييا  ،(مسيد المسيا)عن  اوخحدثوا أيضً  (المحلية

ين الحيييواي الييينو ييييتم  (13)؛وخوظييييف الحيييواي المضيييلل  يييي التبشيييير ،عييين طرييييق خيييذويالت قررنيييية
 ،قد يقود إلى  س  المسلم للنصراني وضمه لصف اإلسالمبصراحة وأمانة 

  :عييدد  بييير ميين المصييطلحات  ات ايصييول الكهنوخييية -بكييل أسييف  -ولقييد انحشيير بيننييا       
 يييذي ون عييين   (مسيييتنير متطيييرف)ميييا يتحيييدا  ابيييل  ثييييرً  ، ايصيييولية والتنيييوير والكقالنيييية والكلمانيييية
تكييييياطى  ثيييييير مييييين الحيييييداثيين  يييييي ايدب  ميييييا ي  ، يييييير اإلسيييييالم الكهنيييييوخي واييثو  سيييييي والبطري

  !وما شابه ،والمزامير ،وايسياي ،والقيامة ،واليداس ،والتكميد ،والصل  ،الخال  :مصطلحات
  :(81) ما يقول  مال سيلطان  -إن خطويل اإلسقال المصطلحي  :للغة خدمير الوعاس التكبيرو -4

مميا يترخي   ؛قيدَّم مين خالليه اليكيرل يه خدمير للوعياس التكبييرو الينو خُ  ، امن  ي  ان  هام وما ر
  .عليه خدمير اليكرل  اخها بمروي الوقت

 ييي أثنيياس   -أنيسييهم  (المسييتنيرين)ولكييل ميين أصيير  مييا يييدلنا علييى هيينا اليانيي  هييو اعتييراف       
 .وإثباخهم لما يؤدو إليه من نتا ش ،بتر يزهم على هنا ايسلوب - المهم 
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 :أسالي   ديرل بالتذمل
مييي  قابليتهيييا للزييييادل  ؛ويكتميييد الغيييزال بالمصيييطلا  ملييية أسيييالي  يييييدي بيييي أن أخذميييل بكضيييها      

  :ومنها ،والتوسكة والتكميق والتذصيل
أو المدا كية عين أنيسيهم  ،ود ي  أصيحابها للخييل منهيا ،صطلحات شريية  ي أصيلهاخقبيا م -1

 ،والنصوصيييية ،والحيييريم ،واليهييياد ،وايصيييولية ،السيييليية : ميييا أشيييرف  لميييات مثيييل ،عنيييد   رهيييا
 !والحياس، والكياف ،والشهادل ،والكت  الصيراس

 اواليهيياد سييببً  ، ريميية وايصييولية ،كيين خناولهييا بطريقيية ملتوييية ومو هيية  كييل السييليية خهمييةً ل      
والنصوصيية  ،والكت  الصيراس دللة اليميود وال الميية ،والحريم وصمة باليهل والتخلف ،للشنق
لسيّ  اإلميام أحميد لحسياب ابين أبيي دؤاد وبشير المريسيي  يي دعياوا بكي  المكاصيرين مين  اسببً 

  .داخل الصف اإلسالمي
أو  ،بيل هيي إميا َ َنسيّية المصيدي ؛سيالمل عالقية لهيا باإل ،خحسين وخزيين مصطلحات خسيسية -2

 ،والمكاصييرل ،والكلمنيية ،والحداثيية ،والتنييوير ،وايصييولية ،والكقلنيية ،الحتمييية : مصييطلحات  ،ملحييدل
 ميا هييو الحييال   ،وخييد بييين المسييلمين دعيال لهييا ،ونشيرها علييى ايلسين حتييى خصييير مقبولية مرخضييال

  .وأي ون ،ني وأدو  ،والطي  خيزيني ،و ابر عصيوي ، ؤاد ز ريا :م 
 ،والييرأو ، ال تهيياد :وإعطاؤهييا دللت  ييد يييدل ،خحريييف مصييطلحات  ات أصييول إسييالمية -3

و ينلك اليرأو  ،ليكون ال تهاد من حق  ل أحيد ؛والحا مية ،والكدالة ،والشويا ،والحق ،والكويل
لمنسيان ينيه والحا ميية  ،مكنوية  قطالخلقية الوالكويل  -حتى  ي المكلوم من الدين بالضرويل  -
  ؟على  ل شيس قدير - ي الدعوا  -
خييال اإلسيالم  وخحدييد مياهيمهيا ابتيداًس و يق يؤيية عدا يية ،ابتكاي مصطلحات  ديدل وطرحها -6

واإللحييييا  عليهييييا حتييييى يصييييطلا عليهييييا بكيييي  أبنيييياس  ،والمسييييلمين  اإليهيييياب والتطييييرف والكولميييية
  .المسلمين ليوظيوها ضد إخوانهم وبني  لدخهم

ميي  إعطا هييا  ،عيين طريييق طيير  مصييطلحات  ديييدل مسييتحدثة امراوغًيي اتخيين هيينا منهًيييوقييد يُ       
عين  ميال المصيطلا  ضياًل   ،مما قد خوا قهم عليه من الو هة المبد ية ،غير منضبط اعام   امضمونً 
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 ييإ ا اسييتقر المصييطلا  ييي  ؛ونحييو  لييك ،صييطال  السييتنايل أو المكاصييرل أو التقدمييية ا  :الشييكلي
 ،وأ كيياي منضييبطة ،ضييمون محييددم ييإنهم يبييدؤون  ييي طرحييه ب ؛أنييه حقيقيية ثابتيية  هيين المتلقييي علييى

  .اإلسالمية (الن رية) ي غر  اليكرل الغربية  ي  ،خؤدو إلى هد هم المنشود
وخمريرها بين غير خخييف يد اليكل الرا   لبك  ايلياا المباشرل واضحة المخالية للشريكة  -5

اليينو طيير  بقييول  ييي  -بييدل الشيييوعية  -لشييترا ية الكلمييية  مصييطلا الشييترا ية أو ا ،المييدققين
  .ومصطلا الكلمانية بدل الالدينية أو اإللحاد ،بالد المسلمين

 تسيمية الخمير مشيروبات يوحيية   :ويدخل  يي هينا لييُّ المصيطلحات  ات الدللية ايخالقيية      
والييدعايل  ،ااحة ا تهييادً والسييتب ،والربييا  ا ييدل ،اوخسييمية الييرقص  نًيي - (Spirits)خر ميية لكلميية  -

  .حرية شخصية
ولكييل  ييتا هيينا البيياب  ،وللموضييو  بقايييا وحييواٍح ل خحتملهييا هيينل المقدميية المحييدودل ؛هيينا      

لكثييييير ميييين الكتيييياب والميكييييرين بتحرييييير  ثييييير ميييين  -بمشيييييئة اه خكييييالى  -يو ييييد  رصيييية مناسييييبة 
سياسييية واليييين والتييييراا المصيييطلحات المطروحييية عليييى السيييياحة  يييي مييييالت اليكيييير وايدب وال

 .الدعوو
بييدأل السييلف  ويواصييل عميياًل  ،يسييد ثغييرل امكيبًي امنهيي يي وأخوقي  أن يكييون هيينا المسيياي خذصييياًل       

 ،ويضيس الطريق أمام البياحثين ،ويحمي الكقل اإلسالمي من النوبان أو النهياي ،يضوان اه عليهم
  .التي خُغزا بها ايمةويكشف الكثير من الشبهات وايضاليل التي خطرحها ايلياا 

  .وصلى اه وسلم وبايك على محمد وعلى رله وصحبه      
  .أستغيرك وأخوب إليك ،أشهد أن ل إله إل أنت ،سبحانك اللهم وبحمدك      
 
 ، ونشرت  ي البيانلسلسلة مقالت عن المصطلحات  ي ميلة  المقالة مدخاًل  لنه سييخ     

  2991 /6 /23 :ثنينال/ 133الكدد 
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