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 آيــــــة االستئـــذان والمشهــــــد األصلــــــي
 

            ـــةــمقدم
اآلية التي تعارف  وهيتضمنت اآلية الثامنة والخمسون من سورة النور،  لقد

وتربوية وخلقية  فسيةنعليها المفسرون بآية االستئذان، أحكاما شرعية ذات دالالت 
كتب التفسير  علىعلى أن االطالع . هي أدخل فيما يسمى اليوم بالتربية الجنسية

النفسية  الدراساتواجتهادات الفقهاء والمربين قديما وحديثا بالمقارنة مع نتائج 
الحكم المتعلق  بأنعلى اإلقرار  يحملنا" األصلي المشهد"المعاصرة بصدد مفهوم 

اعتبار  بضرورةاألوقات الثالثة التي نصت عليها اآلية يحكم باالستئذان في 
  . الجانب النفسي في الفهم والتأويل والتفسير

هذا البحث أن أتوسع في النظر إلى آية االستئذان بما يكشف عن  في ويهمني
وأقصد باإلعجاز . ضوء المعارف النفسية المعاصرة فيمواطن اإلعجاز فيها 

من وقائع أو حقائق  خارقة للعادة في  ي القرآن الكريمالعلمي تحديدا ما ورد ف
البيان أو اإلدراك أو الفهم وقت نزول الوحي، فيعجز اإلنسان عن استكناه دالالتها 
وأبعادها إال أن يلجأ إلى المنهج العلمي القائم على القواعد والمبادئ المتعارف 

توافرت الشروط المناسبة  عليها وعلى رأسها المالحظة واالستقراء والتجريب متى
وبهذا المعنى يتساوق . لالجتهاد في البحث والتجديد في المنهج واإلبداع في الفهم

مفهوم اإلعجاز العلمي مع التفسير العلمي متى كان القصد بيان اآليات الدالة على 
عظمة الخالق وبديع حكمته وجليل صنعه وبليغ تدبيره لخلقه في اآلفاق واألنفس 

التحدي، مع فارق أساس هو أن اإلعجاز العلمي الحق يتخطى الكشف  على سبيل
  لتياعن القوانين العلمية المتغيرة متوخيا الوقوف على السنن اإللهية الثابتة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هذا البحث  في يهمني
أن أتوسع في النظر 
إلى آية االستئذان بما 
يكشف عن مواطن 

ضوء  فياإلعجاز فيها 
المعارف النفسية 

 لمعاصرةا
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  . ال تقبل التبديل وال التحويل

إلى ما تنطوي عليه آية االستئذان من إعجاز وحسبي هنا أن ألفت النظر  
. نفسي وتربوي وتشريعي خفي عن غير واحد من علماء التفسير قديما وحديثا

واستنباط قضاياها  اآليةوقبل ذلك ال بد من استعراض جهود المفسرين في فهم 
  .وأحكامها بنوع من التفصيل واإلسهاب

  آبــة االستـئـذان
  :اهللا تعالى  يقول

لم يبلغوا الحلُم منكم  والذينها الذين آمنوا ليستأذنكُـم الذين ملكت أيمانكم أي يا" 
الظهيرة ومن بعد صالة  منثالثَ مرات من قبل صالة الفجر وحين تضعون ثيابكم 

عليكم بعضكم  طوافونالعشاء ثالثُ عورات لكم ليس عليكم وال عليهم جناح بعدهن 
منكم الحلُم  األطفالواهللا عليم حكيم، وإذا بلغ على بعض كذلك يبين اهللا لكم اآليات 

  .1"عليم حكيم  واهللافليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبن اهللا لكم آياته 
من قبل صالة : اآلية األولى على وجوب االستئذان في أوقات ثالث  تنص

 الثالثهذه األوقات . الفجر وفي الظهيرة وقت القيلولة ومن بعد صالة العشاء
يسميها القرآن ثالث عورات تأكيدا على وجوب االستئذان من ما ملكت األيمان 

لنالحظ أن حكم االستئذان . الذين لم يبلغوا الحلم، ولذلك سميت بآية االستئذان ومن
االستئذان من خارج  يخص 2في اآلية السابعة والعشرين من سورة النور الوارد

داخل  باالستئذاننما األمر هنا يتصل مباشرة البيوت، وهو حكم خاص بالكبار، بي
وإنما  الحكمغير أن اآلية لم تعلل صراحة هذا . البيوت ويتعلق أساسا باألطفال

في  عليهتركته الجتهادات المجتهدين عبر األجيال المتالحقة على نحو ما سنطلع 
لى وسيكون من مهمتنا الوقوف على بعض التعليالت قبل أن نعرج ع. ثنايا البحث

المشهد األصلي، وهو من المفاهيم المتداولة في علم النفس الحديث  مفهوم
) 1939-1956(الفضل في اكتشافه إلى سيجموند فرويد  ويرجعوالمعاصر، 

  . مؤسس مدرسة التحليل النفسي
اآلية توخيا لفهم  بهذهأوال بإطاللة متأنية على أسباب النزول الخاصة  ولنبدأ

 .لها السياق الزمني والمكاني

يتساوق مفهوم اإلعجاز  
العلمي مع التفسير 
العلمي متى كان 
القصد بيان اآليات 
الدالة على عظمة 
الخالق وبديع حكمته 
وجليل صنعه وبليغ 
تدبيره لخلقه في 
اآلفاق واألنفس على 
سبيل التحدي، مع فارق 
أساس هو أن اإلعجاز 
العلمي الحق يتخطى 
الكشف عن القوانين 

رة العلمية المتغي
متوخيا الوقوف على 
السنن اإللهية الثابتة 
لتي ال تقبل التبديل وال 
 التحويل

 
 
 
 
حسبي هنا أن ألفت 
النظر  إلى ما تنطوي 
عليه آية االستئذان من 
إعجاز نفسي وتربوي 
وتشريعي خفي عن غير 
واحد من علماء التفسير 

وقبل . قديما وحديثا
ذلك ال بد من 
استعراض جهود 

م المفسرين في فه
واستنباط قضاياها  اآلية

وأحكامها بنوع من 
 .التفصيل واإلسهاب
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  الكتـــاب ـعمراجـ
  

* ه�ا  ا�#� ا�+�� 8��VP{ ا��ي أ��: g ا���Z ا��qر<: اFول وا�"��   
 ��+> n�, %Mو ،�"P#�ا ا��X,: ���-�ز ا�>��: g ا���iن ا�+�� وا��#

�[ <>�
 16و ��15 <� ) ا��qب(�> �P% ا���� ا��>%ي <
9"ان ا�>�"م ا�
وM% أد'�� ���) <>ـE  . �����د 2007أآ
"<�  28و 26ا�"ا.w �ـ �1428"ال 

<Aا��ا �=
O
Mا ��ا  .ا�
>%��ت وا�?�.�ت ا�9	�	
 ($"رة ا�#"ر  1�i56 ورش، و  57و  ).<�وا� �	� 59و 58<�وا�
;%'�"ا <�";� �y <�ـ";+n �ـ¡ ;�
u,�ـ"ا    �� أ�=� ا���� �i#"ا � "  2

 27$"رة ا�#ـ"ر، �iـ   " (و;���"ا ��` أه�=� ذ�+ �' n� n+�n+�< ;�آ�ون
.( 

.=�� ا��وا� أ�ـ"ل �ـ� وM	ـ�    . ،29-28. ، ص24. ا�	�� ا��ازي، ج  3
��	
�Mرن ��` $8�P ا��Xل �d �� ورد �#% ا<ـ� ا]ـ"زي،   . ���) g آ
Y ا�

؛  472-471. ، ص6. ؛ وأ<ــ" ��ــ�ن اF,%��ــ:، ج 373. ، ص5.، مزاد ا��ــ�
 738. ، ص2. وا�Y�9 ا�&�<��، ج

 . آ�ا  أورد ا�=� �#% ا��9ي وا�	�� ا��ازي 4	�
� ¥�c> ��y وأورد�
، وأ��ء )�#% ا�o.¦ ا]"زي وا����l وا<� آ�X وا�&�<��(آ��uء <#� ��~% 

   )�#% ا���"�:(�%ة وأ��ء <#� ��) �#% ا���&�ي(<#� أ<: ���% 
ا<� : �Mرن �d� �X �� �"رد� آ8 �� . 29. ، ص24. ا�	�� ا��ازي، ج  5

 . 101. ، ص5.، جا��ر ا��*�ر. ، وا���"�:125-124. ،  ص5. آ�X، ج

#�" �"اM	"ا"ورد g ا�#� ا�P9"ع   6P~أ �� T�Vc�وا. 

�ف ا,�� آ��� ا��وا� ,	�=� �d ا'. 328. ، ص3. ا�#���<"ري، ج 7

. ، ج ا��ر ا��*�ر. ، وا���"�:124. ، ص5. ا<� آ�X، ج: ��� g أ�	��=� 
 .101. ، ص5

�Mل ه: �#�ـ"'  : "روي �� ا<� ا���Y أ,) �Mل : "��"ل ا<� ا]"زي   8
 (�"�
uذ,"ا: "<���. n�oا n+#� ل�	�Fن  "وإذا <�¥ اF ـ`ء&> h�� وه�ا ،

 �pأي "�>¨ ا n+#� ل�	�Fوإذا <�¥ ا g ذ,"ا، أيu
���. n�oار ا��Fا ��
  n=ـ�PM �، �>ـ� آ�ـ�   "��d اFو�Mت g ا�%'"ل ���+n آ�� ا$
uذن ا���� �ـ


uذن g آ8 وMـ�،  �� ¥��P��. ،n=�PM ا"q�> �ا$
uذن ا��Fار ا�+�Pر ا���
 ).201. ، ص!�ا�. ا�-",ن" (وا�9	8 وا���"ك ��
uذن g ا�>"رات ا��Xث
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 355. ، ص3. ا�qP"ي، ج  8.1

 .124. ، ص5.ا<� آ�X، ج  9
10 P� �� ا<� ��+<� �س �d �� أورد� ا�����M lرن ,� ه�� ا��وا�

 ك ) 303. ، ص12. م(��, g w�Uا �=
P~أ ��دة ا����ا d� ���	; g" و�
�_ 8�<,!" 

 . وا���ª أ��� �%�n ه�ا ا��T�A). 639. ، ص2. ج(ا�Y�9 ا�&�<��    11
12    (�"�>  t�#�>�<: ��` د�"ى ا�ا �وه�ا ?>�* : "��Y  أ<" <+� <

y g ��#�> �« ا%A ،� ا�>�ر?� (�. d�
¬ j t�#�أن ��وط ا �� d?"� �
�%م وا�
Tc� *�+. ،�'u �#��� أن n+f .�) ؟
 ). 1397. ، ص3. م" (و�� ا�

�) ��` ;�ك ا�#�س ا�$
®�ان <>%  13��<; g l���وإ� �8X ذ�� ذهY ا�
� ا<� ��Pس� ��+� 
"ر وا�� ����P ورد g روا����> sا nءه�A أن .

�"ل�  l���ه�ا �° ���، وه" ��د M"ل $>�% وا<�  (,¯. ،�PA��h : "ا�
، و�+� ��` أ�² آ�,� ��` ��ل ± زا��، .¯ن آ�ن �pا t�, `�� 8��د (�.
 �� �Xآ g �>�~ "م��آ�� آ�ن، <8 �+�=� ا n³�M �=�+V. ل�oا ��8 ذX�

 ).303. ، ص12. م" (���آ� ا����� g ا�P"ادي وا��Vcرى و@"ه�
. ، ص5. ، مزاد ا���؛ 200. ، ص!�ا�. ا�-",ن. ا<� ا]"زي: ا,��   14
؛  124. ،  ص5. ؛ وا<� آ�X، ج 303. ، ص12. ؛ و ا����l، م) 374

���:، جP�"�: 311. ، ص3.وا���م ا�-",ن. ؛ وا�� .68. ، صا�2-
ن 0 1
 125. ؛ وا<� آ�X، ص 639. ، ص2. ا�Y�9 ا�&�<��، ج   15
16  �� .303-302. ، وا����l، ص28. ،  ص24. ا��ازي، ج ا�	
 .161. ، ص10ا��9ي، م   17
 .141. ص, ا��وردي  18
ا��#�� أ<" ���ن اF,%��:، : ا,�� آ��� . 161. ، ص10ا��9ي، م  19

 .472-471. ، ص6. ، جا��34
 .140. ، وا��وردي، ص161. ، ص10. ��آ"ر g ا��9ي، م  20
 .328. ، ص3. ا�#���<"ري، ج  21
 .28. ، ص24. ا�	��  ا��ازي، ج 22
 .�A .379ل ا�%�� ا�U: و�Aل ا�%�� ا���"�:، ص  23
 .29. ، ص24. ا�	�� ا��ازي، ج  24
�ـ#��¦ ه#ـ� أن  ا��9ـY ا�&ـ�<��      . 28. ، ص24. ا�	�� ا�ـ�ازي، ج   25

��) �#) ا�	�� ا�ـ�ازي  , �� µ&�ا E<> �	��� �"M س�P� �8 �� ا<�#�  ��ـ
 (c,و ،� ا��=A" :     ـ�ر<"اM �ه: g ا���Aل وا�#�ـ�ء أي ا�Pـ���q أو �ـ

     ا��P"غ ��
uذ,"ن ��` آ8 ��ل g ا���8 وا�#ـ=�ر ��ـ%'"ل ��ـ�+n آ�اهـ
n+;إ� ���ء ���9ق <�
 . )638. ، ص2. ج" (ا���ع ��` �"را;+n وا�

. 328. ، ص3. ، و ا�#��ـ�<"ري، ج 162. ، ص10. �ـ�آ"ر g ا�9ـ�ي، م    26
 ��<; (�"M ��	; g ي �"رد� ا��وردي��ا :,�X�ا (A"�ا ��ا,�� آ�" : h��

� ).141. ، ص3. ج" (���+n و� ���=A n#�ح <>%ه
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؛ وا,�� أد,�� أ�Oـ� ا�'ـ
�ف    373.، ص5. ، مزاد ا���ا<� ا]"زي،   27

��oا =A � .ا�o}8 <� ا�	���� <&uن �	="م ا�9	8 �
 ).28.، ص24. ج(n�� j  ا�	��  ا��ازي ا�����³ _�ا ا��أي  28
� وأ<" ��� 29�oوا ��� � اn�o <���+"ن، وه: �qـ �ـ��M    ،nأ ا<Vو��

 .50. ، ص4. ؛ وا�&"آ�,:، م 472. ، ص2. ، جا��" ا�
دا,�� ا<� ���ن، 
 125. ، ص5. ا<� آ�X، ج 30
 ا�	�=�ء  31�P�y" أن أ�و ،(��� w	
� �y ����
� ·	` أن $� ا�

� ا���<> .�� <>%ه�$ g �%�%v `�� ا"��� .� T{�, sا %P� Yذه %Mان  و"�
�" ا�� ا��� وه: وا�>���ة، ا���<> <� ��إ� v%�%ه� �  .�) ا�"�% ��

 ).387 .ص ،2 .م( "ا�#�� وiداب ا�$
®�ان iداب
 .140. ، ص3. ا��وردي، ج 32
 31.، ص24. ا�	�� ا��ازي، ج 33
34 " T��A �.ـ��� ��ـ` آـ8 }ـ�M :     �qل ¸ ��9ء <� أ<: ر<�ح : "�Mل ا<

 .162. ،  ص10. ��آ"ر g ا��9ي، م، "و}�qة أن ��
uذن
. ؛ وا<ـ� Aـ�ي ا�+�ـl، ص    471. ، ص6. ، جا��#�� ا�4ـ�3 . أ<" ���ن 35
478 

36  "  g ـ�سP� �� ا<� ��: g ا��#=�P�أ<: ��¹ وا �أ'�ج ا<� ا�#�ر وا<
 (�"M" :n+,�ºأ �+�� �إذا '� ا��Aـu> 8ه�ـ)   : �Mل " ……���
uذ,+n ا���

، "……�) '�دم و� }l إ� <¯ذ,) �ـ¡ �cـ�: ا�qـ%اة   <>% ا�>&�ء .� �%'8 ��
.164.، ص10. ؛ راdA أ��O ا��9ي، ج 102. ، ص5. ��آ"ر g ا���"�:، ج  

�%م ا�9ـ�ي g �"?ـi d'ـ� �	ـ¦        50. ، ص4. ا�&"آ�,:، م 37
؛ آ�ـ� ��ـ
 164و 163. ، ص10. ، ا,�� ا��9ي، ج"ا���Pcن ا��qcر"

38  ،:��%,Fأ<" ���ن ا ��ا��34ا�ا,�� آ� ��473. ، ص6. ، ج�# 
 253. ،  ص3. ا���&�ي، ج 39
وا�ـ��� q�P� jـ"ا ا�oـn    : "أ'�ج ا<� أ<: ��¹ �� ا�oـ� M g"�ـ)   " 40
n+#� " ل�M :n"�:، ج"أ<#�ؤآ���ا g 103. ،  ص5. ، ��آ"ر 
� .�) ا�9	8 أن �ºـ� <ـ� ا�>ـ"رة     41+�
� �y أن ��P#"ا ا��� ا��ي ��

¨<� 8�أ�ـ� g ��ـn ا�ـ#	h اoـ%�{، .�ـ�      .  ا�+&	 و@" ذ��و�yه� أو �>
       � �ـ� <ـ� $ـ�Pـ�O�ا�>�وف أن $�-�",% .�و�% آ�ن M% �ـ%د ا����ـ ا�
 وا���د$ـ، و;
��ـ� هـ�� ا����ـ <ـ"�: ا�9	ـ8 <�,
��³ـ) إ�        X��X�ا

~",Fآ"رة أو ا��ا .       ��"
�ـ% ذهـY ا�Uـ8 ا�#	�ـ: رو<ـ� $ـ. �X�%� أ��
)1968 (u> �=
 g ه�ا ا�&uن إ� أن ا�ـ"�: <�ª"�ـ   ا��ي ا�cc�
½�~) ا�

� .ا]#�� �%ى ا�9	P� 8%أ  8PM ه�ا ا��
 .304. ، ص12. ا����l، م  42
، و���� ا�>�� 638. ، ص2. ا,�� ��` ا�
"ا¸ ا�Y�9 ا�&�<��، ج  43

 . 146. ، ص3. ا��cوي ��` ;	�� ا]��� و;	�� ا]���، م
 . .162. ،  ص10ا��9ي، م   44
 .472. ، ص2 .ا�#=� ا��د �� ا��VP اS�U، ج. أ<" ���ن  45
 .162. ، ص10. ��آ"ر g ا��9ي، م  46
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 .28. ، ص24. ا�	�� ا��ازي، ج 47
 .360. ا�&�.>:، ص 48
49  ���	; g ري�c,Fزآ��� ا `�f ">ل أ"�إن ��M آ�* أ�ـ� اs ;>ـ��   :"�


®�ان d� nª أy n²ـ� �+�	ـ� ؟ �Mـ�    $��> :    n=³ـ���وF �ـ��oا g ـ��Fا
nد<"هZ�� "". 289. ص� ��آ� dAـ�ب    را
5#ـ�  M* ا<� n�M ا]"ز�ـ }ـ��Y آ

170. �� ��Zو�� اp<�ء g $��ق i'�، ص ا��دود 1 أ46
م ا����د. 
 163. ، ص10. ا��9ي، م 50
؛  471. ، ص6. ، جا��#�ـ� ا�4ـ�3 ا��ـ�> $ـ
�3;" ا:ـ�9      .أ<" ���ن 51

 .253. ، ص3. ا���&�ي،  ج
؛ راAـd أ�Oـ�    472 .، ص2. ، جا��ـ" ا�ـ
د =ـ� ا�3;ـ"     .أ<" ���ن 52

 .638. ، ص2. ا�Y�9 ا�&�<��، ج
 .472. ، ص2. ، جا��" ا�
د =� ا�3;" .أ<" ���ن   53

 .31. ، ص24. ا�	�� ا��ازي، ج 54
 .51. ،  ص4. ا�&"آ�,:، م  55
 638. ،  ص2. ا�Y�9 ا�&�<��، ج 56
 .471. ، ص6. ، جا��#�� ا��34أ<" ���ن،  57
 141. ، ص3. ا��وردي،  ج 58
  ا��cوي  639. ، ص2. ا�Y�9 ا�&�<��، ج 59���� g ��ذ (P� ��,؛ وا
 147. ، ص3. ، م�#�� ا�?�<��` 
 52. ، ص4. ا�&"آ�,:، م  60
 147. ، ص3. أC% ا��cوي، م  61
 640-639. ، ص2. ا�Y�9 ا�&�<��،ج   62
 165. ص،  10. وه" M"ل ��9ء و�>�n ا�	����، ا,�� ا��9ي، م     63

 .103. ، ص5. ، ج ا��ر ا��*�ر. وا���"�:
 .103. ، ص5. ، ج ا��ر ا��*�ر. ا���"�:    64
 .104-103. ا��dA ,	�)، ص    65
 .640. ، ص2. ا�Y�9 ا�&�<��، ج    66
 .103. ،  ص5. ،ج ا��ر ا��*�ر. ا���"�:  67
68 (�	, d?"ا� 
 .�` زآ��� ا�c,FريوراdA أ��� M"ل أ<" f. 360. ا�&�.>:، ص 69
70  (�	, d?"ا�. 
 .123. ، ص5. ا<� آ�X، ج 71
� ا<� ��Pس، ج 72� �� .638. ، ص2. ا�&�<�� ,
 .147. ،  ص3. ، م�#�� ا�?�<����  ا��cوي ��`  73
74  ،���	; g ازي��ا ��ه�ا ا�
>��F 8<: <+� ا��ازي وM% أورد� ا�	

 .289. ��� ا�c,Fري، ص، وا,�� آ��� أ<" زآ31. ، ص24. ج
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�c ��ـ` ا�ـ%م،   75�� j ا��9ب �و,cـ) آ�ـ� أورد�    و�" أن د��ء ��� <

 ���	; g ازي��ا ��وددت أن اs ²` أ<#�ء,� و,�ـ�ء,� و'ـ%�#� أن   : "ا�	
 ).472-471. ، ص24. ج" (�%'�"ا ���#� g ه�� ا�����ت إ� <¯ذن

76         Eـ�>Fـ% اCـ� هـ" أ'i Yآ�;ـ �ـ��oإ� ه�� ا (�P#
وg (<P; %M ا�
�ـ%ان g <>ـE ذ�ـ�    وإذا �� ;��ه8 ا�"ا: "إذ ��"ل ) 150-149. ، ص2000(
� '�"ة <�#=��[� d�و�=%� اF<#�ء .¯,ـ) $ـ
+"ن �ـ) i~ـ�ر     ] �>� .��� �

 ��` أ�n_�c و,	���A�� ��<� nÀ=� وn=P��c; %M �"ال ���nÀ آ>�ـ%  �P�$
8oا `�� �c<
�� ��	,."... 

 .2532. ، صY9M %�$ .4، م 77
�%�) .�و�ـ%       78
<��&ـ=%   UrszeneوnA�� %M ا��	ـ¦ ا�Fـ�,: ا�ـ�ي ا$ـ

 .اFو¸، و�Y�q ��` ا���U ا�#	��� ا�	�,��� ;��
) <��&=% ا�P%ا³:
79   h���
 .، ا��� ا�>�<�481. ،  ص)1967(� <�,� و<",
 :                   راg dA ه�ا ا�c%د آ
�ب   80

M. Perron-Borelli (1997). Dynamique du fantasme. Paris, P. U. F. 
 .77. ، ص)1905(-�",% .�و�% $� 81
82   ��½ ��Fا w�<
� "ا��8A ذو ا���³ب"�+º ة�=� ، وه: ���

 g �ª O�	
�� &M�#� `�� 8 وا���ع�c	
> �=
<Aا��: 

E. Roudindesco et M. Plon (1997) , p. 767-772.  
 ($"رة ا�#"ر  83�i56 ورش، و  57و  ).<�وا� �	� 59و 58<�وا�
 .138-137. ، ص)1939(",% .�و�% $�-� 84
85  h���
راdA آ��� . ، ا��� ا�>�<�481. ،  ص)1967(� <�,� و<",

 ا�#	�� .�ا,�"از آ"��ر g ه�ا ا�c%د ��Uا (�"�; ��: 

F. Couchard (1994), p. 145. 
86  �  .�و�% ا�&=�ة ����� dAرا"" ا�#����ت ا]#��,� ا�9	��

)1908.( 
87Art. « Traumatisme psychique ». In : E. Roudindesco et M. 

Plon (1997) , p. 965-966.  
 .278. ، ص)P$ ���-#>)1975"ك  88
 .281-280. ا��dA ا���<w، ص 89

90  B. Spock (1988), p. 90.                                                                                       
91 B. Spock (1988), p. 92. 

 .281. ، ص)P$ ���-#>)1975"ك  92
 .283. ا��dA ا���<w، ص  93

 284. ا��dA ,	�)، ص 94
 .285. ا��dA ,	�)، ص  95
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96   � ا�%��ة إ� ا��<�� �Xى آ%� V?>�ي وا�ا وM% ¬�%ت ,��

g ا��#"ات  و;>% �%ر$ ��ه�8 ا��<"� ا�� أ$�� g ?"ا�: �#%ن. ا�
�Vرة
�ª �Aذ"Á م�c#ن ا���� ا�� �:  و�� و}��� �g �=�$Z ه�� ا�&uن . ا�>&��

 وا�%�) "��� `�� d�9� % أن��"�>�ي، و��` ا�ا S�PX; أ<%ا :qP#� �
 :ا,�� ". �#� و�د;)

 A. S. Neil (1960), p. 293.  

 g (Pه�� �� �%� ).304-263. ص" (ا]#h"راdA ا�	8c ا��ي �>

 �� <�  و�&��+���Fا �$F>�ي دا'8 ا�&: ا	ك إ� ��ه�ة ;"P$ ���-#>
 وا�Âذ ا����� ا�"ا�% �+8  1970و �#$1960 <�P9�ع إ� ا"A��ى ا"�%>

                 .B. Spock (1988), p. 92: راdA . أ.�اد اF$�ة
��رب ا]#�: <� ا�F	�ل وا�+�Pر g  أن.�ا,�"از آ"��ر   ����  97
ا�
��?�9ا<�ت ا��  و�P>{" �-8"أور<� j �#�� إ��) ��` أ,) أ��  آ��8

�ª ا�9	8 إ� <>% أن ا�
� آ�³#� '�}� و¹ ا���اف <�%ر;) ��`  �
>�ض
و��
%��8 ��` ذ�� . و8cf j ا�"�: <��� إ� �%��X ،<��,	>��تا����س 

ا���ن ا�
�$d �&� <�#"ات آ�ن اp<�ء واF<#�ء g  <%ا�;�آ� أ,) �� <>% 
 وا�%ة وأ���,� g �#��"ن.�,�� وg ا�%ول ا��ورة .�y g �����ا 

� أن �c%م ا�9	8 ؛ .�%  ���وj ·�9 ��` <�ل أ�% أن �
��ءل . ا�"ا�%+º
"�
�� � �®��>�=�P	n= أ.>�ل ا�+�Pر و�� ± �  ا�
��) و�" آ�ن  ��

� أن ا�+#�� ". ��ه%ا ���=� ��ارا� ny���> ه�اM% �#>�  ا�+�~"��+�
�³ ا�>��ب <"ا9$�� �v n=³�>ل أ$�ة أ�	�Fا �* �&�رآ$Fا   أراس#$

:                                                        ا,�� . 1687
F. Couchard (1994), p. 129-130. 

98  dAن د�"ى  راu&> ذآ�,� أ��� ��t�,  � ا�$
®�ان و�� روي ��i
 .ا<� ��Pس ر?: اg ��=#� s ذ��

 77. ، ص1905(.�و�%  $�-�",%  99
 .137. ، ص)1939(�% .�و $�-�",%  100

101  �ا<� n�M ا]"ز�  �P��c) ا����د 46�$
ما��دود  5#�ذ�� آ
�ب  و�
�  ا��Pب، .=" Á"ذج راg w³ ه�ا )م1350/  هـ 751. ت(� (P��{ (�. أ<�ن

� ا�#��: � �X+� (�و�#; g ر أ'�ذ�cP
��9	8  ا�#	��<�cة ,	�ذة وا$
 ا����� ����À ا��<"� <%ءا ��P9;و�� <>%ه�و %= . �Aذ"Á dAرا���� 

� ا�+
�ب 207-204و ، 171-171و ،165-164ا�c	�Vت �. 

 
�  ,�آ�  102>� �Ã%أ� �c, �#بوه" ��) م1584/ هـ  992( ��?"نه 

 P�-� �>� :,�X�هـ 1224(وا (g"{ "وه . ��"ل ا<� ��?"ن ��
&=%ا <�<�
 �y ا�g ��P أ�% �+"ن أ� أن ر�Aء ا]��ع �#% �#"ي أن و�#�A�> :":qPن 

(
Aأو زو (
 �A�> gن ا<� و�Mل $�ه�، �
>� وا�>"رة �"رة ذ�� أن إذ �Aر�
E<> (
>"Aز � أ"Ä ه� أنu9� �=<أ�% و� g ��P�8 �¡ ا	9�ا �qc�آ�ن إذا ا 

��º ه� و�u9� d� (#أ� �
�qاM=� ا��دم �$�> g #"م�ادي وأه8 أ}� ا"P�ا 


) �u9 أن أراد .�� ا�%ن، آuه8Aن .� زو"+� (<� g ��P�آ"ر ..."أ�% ا�� g 
 .138-137 .ص ،)1987( ا�P� %�c% ا�%���:
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 ا<� أ��P�-� ل"�
) و� �	>8  د'8 .¯ذا" : .��> g }+� (
A�� `OMو �_

 (Aو�Å (�	, V�O. �<8 . ا�P+�رة، .¯ن ذ�� ��ام <%م�� �	>�) ا�>"ام �
g �
��� أ�%ا ا�%ار و� ��ك � �%'8 <�
) �¡ ·�ج آ8 �#� ) " ،P�-� �ا<

 ).80. ص
103 ا��ي ��?#�  $P"كإ� رأي آ8 �� $�-�",% .�و�% و<#-���  <��?�.

>�P$ل، و.�) �"رد أ�	�Fء ا�Pأ� %�F �~�Æ ه#� رأ�� *�O, ،�	��$ (� �
�d   آ�Xة� �� �=#� � ا�"ا�%�.�y g #"م�ا ����` وA"ب �#d ا�9	8 �� 

"ا�#&�ط ا]#�: ��"ا�%�� ا��ي  ��`A g>�) ��ه%ا ��و�� و}��
�  ا��ز.
 � ا�>%وا,�� n{أ �P<; (,) ��` أ�وZ�*#<�ا,�� ". وا :S. Marland 

(1973), p. 265-266.                                                                              
104  P�ا��� .311. ، ص3.ج :،

105 dAت  را�	�Z� ل�X8 ا��P$ `��%P�  %P� `	9cان و�"�� T{�, sا
 �+� :V
) )1994إ<�اه�n  و�k"د(  )1982و( %�%� %�k 1972(ا�"ا�% و.

د�� g ه�ا ا�c%د أن �% ا~#� �� ا��X��P  �)و�Æ ). 1995(و�"$* �%ن 
 ��	, ��k �Ã%أ� �cc�
) 1994(ا�=� .�ا,�"از آ"��ر  .�,��ا�

 %�c�ا %P� "ه :>�q� :���
Aا }��> :,�X�%���:وا�ن ) 1995( ا�M�9
� �
��=�X½ ع"?"« �
=� ا�"~��{ d� ان�®
 ا�$�p 
P�آ�ن ه�ا  وإذا. ا

 ا�n+o%رك  أنا�M }��P% ا$
�9ع  <A�Oء �#% ا��
 ا�&��: g ?�ورة ا�'
 ا�	�,�� ;P%و �y )72-71. ، ص1995ا�%���:، (X��P�ن ا¯. ،<�9�  `��

 �=X½ � وإن أ<�,� g �"ا?d آ�Xة ��pة -ا�cP
 ا�#	�� ا���Uوه: ا
w³�M%> "اء��ر ��` ا�P+�ل وا�	�Fا %#� �  -ا�$
�=���ت ا]#���  .�<�

 ��w³ ا�&���oا �� �X+>  ��بو�d ذ�� .�%  . �Çل ا]#�yg h ه�#
=
 �g �²u ذ�� �uن ز���=�  ;��� �>�.�Pم ا���+�Fوا Sض وا��"�q�ا E<>
:>�qا�. 
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