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 االصطالح واملشكالت واملسارات حنو جماالت العلوم«: التفسري املأثور»
 

 عبد الرمحن حللي
 

 //28/03/09 -احلياة     
 

للتعبو  عوط الوهال النوا د « التينو  ملروورو »يتداول الباحثون يف علوو  الرون ن واهواامل ارينونيط ا و    
ايت يف جموال التينو ، و ود   ذ اوالا اح و    ارندو   عود يف تياس  ارترداني، وارعتاد على ارورو ات وارونو 

الود  ارهثوو  »او( له يف أشورن دتبوه ارعتاودل علوى اوالا اروهرمل واوو تينو   اروسوو   وو 911استخدا  النيوطي )ت
، وح جنوووود اسووووتعااحص الووووالا اح وووو     بووووا النوووويوطي يف اووووا تتبعهووووا ، علووووى   وووو  اسووووتعاال «يف التينوووو  ارووووورو 

دتعبووو  عاوووا أ ووويّ  أ النوووه   أو النووولّ، و البووواص اوووا توووالدن يف الووودعا  أو و وووّ « اروووورو »اني دلاووو  ارترووود
التينوو  »األفعووال، أاووا دو ووّ اوواىل الوواري  أ التينوو  فلوو  توون ، لدههووا جنوود اندبوواص أ ل علووى ارر ووو  واووو 

نووووعي التينووو  وو ووويه اووو(، يف ارداتوووه، واعتووو   أحوود 808، ولعوووا أول اوووط اسووتعاله ا وووط الووودون )ت «الهرلووي
تينووو  نرلوووي انوووتهد  أ الة  ارهرولووو  عوووط النووولّ، واوووي اعنفووو  الهاسووو  وارهنوووو  وأسوووبا  الهووو ول » رولوووه  

وارا د الي. ودا ذلك ح يعنري  ح مللهرا عط ال حا   والتا عني. و ود عوا ارتروداون يف ذلوك وأوعووا،  ح 
 «.وارربول وارن و أن دتبر  واهروحهت  تشتاا على الغث والناني 

و بل ارتوانون اشاوحت التين  ارورو  أبهنا اا جا  يف الرن ن نينه اط البيان والتي ويا لوبعآ  ايتوه، 
واووا نلرووا عووط النسووول ) وولى م عليووه وسوول (، واووا نلرلووا عووط ال ووحا   والتووا عني، اووط دووا اووا اووو  يووان وتو ووي  

د انتشون اوالا التعنيوّ اوط او ل الدتوا  األاو  يف اوالا ا وال واوو رنا  م تعاأ اط ن ووىل دتا وه الدونو، و و
للانحووو  الووددتو  حاود حنووني الووالاب الووالي أ ووب  دوا دتووا  يف اهوواامل ارينوونيط عالوو  « التينو  وارينوونون»

عليووه، و وود انتروود اووالا التعنيووّ أبن تينوو  الروون ن مللروون ن ح نرووا فيووه حووه يدووون طنيرووه األروون،  ووا اووو  ااووا 
ن  اط فنن  ه، فدا اط فنن  يو  ييو  فوهن اوالا التينو  يهنو   ليوه، ومللتواد فاعتاوا   عوآ الرون ن  اط تي

يف تين   علوه الاون اوو اجتروا  يف الون ل  وني الايت، فوهن دوان  وااناص يف نيو  الوهال فروو وا و  ح  تواذ 
ي   ود تنجوا  أ النوه   أو  أ اوط  أ تين ، و ن دان  ني ن ني يف ادانني ومت الن ل  يهراا فري عاليو  تينو  

 وا  ذووالا الوون ل اوط ال ووحا   أو اووط  عوودا ، ومللتواد فتينوو  الروون ن مللروون ن اوو أ ال يف التينوو  ولووي  ا وود اص 
اورو اص. وداللك انترد التعنيّ  عد   حلوا  ب عوي التوا عني يف تعنيوّ التينو  اروورو ، و ود حيلوت دتو  التينو  
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 ااال  يف التعنيّ او عد   حلا ر  ملردان  اخلا   للتين  اروورو  عوط النسوول وال وحا   ذا، ولعا ارانا اط  
 والتا عني،  ا  ن اخل ري وا   يف تياس  ال حا   والتا عني أنينر .

 
فيهبغووي أن يشوواا ا وو    التينوو  ملرووورو  اووا و   يف اووال  الدتوو  اووط أ وووال ارترووداني، حسووياا  ووط اوو  

يط، سووا  دوانوا اوط التوا عني أ  ب عووير ، وذلوك حعتبوا  اهر وي و ويي، أاوا  لوي  ارو وّ اووط  بوا ع ون التودو 
ارورو  فري  لوي  أعاوم اوط أن يعاو  احلدو  فيروا علوى  بوول اوالا الوهال أو عداوه، فاشود ت التينو  اروورو  

ا خيلووا لرواعوود الهروود اتعوود ل وشوواال  لدووا جوانبووه، فاووا ننوو   أ الهووب ) وولى م عليووه وسوول ( اووط تينوو    وو
سهداص واتهاص داا او اعلو  يف عل  ار  ل ، ويف حال ال ح  خيلوا   ول النوه   مللرون ن  أ احجتروا  أيلواص اوا 
مل يدووط الووهال  وون اص، فثاوو  فووا    ووني أن يتلوواط دوو   النسووول    وواص اووا اليوو  و ووني أن يوجوود اووالا الوون ل اووط 

دووون الوون ل   يروواص أو  وون اص، ودوواللك الشووون مللهنووب  اأ اووا و   عووط ارينوون ملجترووا  ، ويف اووال  احلووال  وود ح ي
ال حا   و عد  ح  الهنب   د يدون الرن  األد  اهه اط  بيا اجتروا  ال وحايف يف التينو ، واوط مل  أوأ 

 أن يرال اا ذدن يف شون التا عي.
لوك سنو  األرون  رو   وحته و ا لوه، ومللتاد يهبغي أح يعا  احلد   تيلويا التينو  اروورو ،   وا يونتبل ذ

  ووا اووو ت ووهيّ شوودلي « التينوو  ملرووورو »وتهاسووبه اووا الووهال ارينوون، و ذا دووان األاوون دوواللك فووهن ا وو    
لووهال اووط أ ووال التوووليّ يف علوو  التينوو ، و ووديري أن يرووال أنووه يهبغووي علووى ارينوون أن يبوودأ  ووه، لدووط ذلووك ح 

مل  التووو ي  العلاووي للتينوو  وننووب  الرووول  أ أول  ا ووا  ووه، واووالا شوونل  يعووأ أن يهترووي  ليووه، فالبدايوو   ووه اووط
علاوووي يف دوووا ايووودان، لدوووط ارينووون  ووود ي وووا  أ ا فوووه  هوووا  علوووى اع يوووات علايووو  تووونتبل أب وووول التينووو  

 و واعد .
  و ا يع ز االا احلد  اا يدتهيه التين  ارورو  اط اشد ت جعلوت ارتروداني يرللوون اوط أ يتوه واوا  و

اهه، نظناص اأ اا طنأ اط  وعّ يف  وايو  التينو  اروورو  تنجوا  أ دثونل الو وا يف التينو ، و ود  ودأ اوا الو وا 
يف احلديث  با اهت ّ الرنن اال ني األول، ودان الو ا يف التين  على ال حا   أدثن، ح سياا على علي 

زا  التينوو   ووعياص  اووول السوونا يليات فيووه لوودوا   وا ووط عبوواا ردانتراووا العلايوو  واحجتااعيوو  والنياسووي ، و ووا
اتعوووود ل، ححووووب اهرووووا ا ووووط الوووودون يف ارداتووووه شووووو  العوووون   أ  عووووآ ارعلواووووات التي وووويلي ، اووووط أسووووبا  
اردوانت، و د  اخللير ، وأسنا  الوجو ، وتي يا األحداث الد ى يف ب ي  النناني  األوأ، نظناص اأ  داوهت  

  ارتداول  يهر  اهه، فدان اوط و ا  ذلوك دثونل السونا يليات، و ود عو ز الو وا يف التينو  وانتشوا  وألاي لتر ، و ل  
السوونا يليات حووالري األسووانيد ارتعاوود أحيوواانص، والووالي أ ى  أ ااووت ل ال ووحي  ملللووعيّ وفروود الثروو   دثوو  

  علووى ا ايووا ملل ووح ، وت ووو  اوط اروونوايت لوودى ال حرووني، أو الهظوون  أ عيووا اووا  لولي  عوني واحوودل، فوويحد
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« جولودزيرن»التها آ لدى اريننيط الاليط تهن   لير  أ وال اتها ل  يف ارنول  الواحدل، واالا اا ح ا اا 
 الالي أ رن ا ط عباا مبظرن الشخال الالي يها آ نينه يف الدلا  الواحدل أو ارو و  الواحد.

 
حيتوه السوها ي ، فهنوه ح خيلوو دوان او وا نرود اوط ان ن   -داوا يشو  الوالاب  –لدط االا التينو  ارو وو  

اط  ياته العلاي ، ألنه اراا دثن الو ا يف التين  فهن الو ا يه   على النواي  نينرا، أاوا التينو  يف حود 
نتي و  اجتروا  علاوي لوه  ياتوه،  -يف دث  اوط األحيوان  -ذاته فلي   ا ااص أاناص ايالياص  عيداص اط الي ، و  ا او 

فاووث ص ْاووطع يلووا يف التينوو  شووي اص ويهنووبه  أ علووي  أو  أ ا ووط عبوواا، ح يلووعه علووى أنووه جموون   ووول يلريووه علووى 
عوااهه، و  ا او  أي له، واجترا  اهه يف تين  الي ،  هوا  علوى تيدو   الشخ وي، ودثو اص اوا يدوون  وحيحاص، 

وو   ليوه اوط ال ووحا  . واوط اوالا ارلحووب  دوط توجيووه  ايو  األاون أنووه أ ا  لنأيوه  واجواص و بوووحص، فهنوبه  أ ْاو طع نلنل
رهوووا  الاوووا  الشوووافعي و ووو   علوووى تينووو  اراتوووا الوووالي مل يورروووه أحووود  وووا تندووووا حديثوووه، واوووالا أيلوووا ص اوووا جعوووا 
ارينووونيط يتهوووا لون األ ووووال اروووورو ل  غوووآ الهظووون عوووط  وووحترا،  ذ أاووو  اوووا يعوووول عليوووه فيروووا اوووو  ياتروووا العلايووو  

 الالاتي .
ول اوا علوونري اوط التينوو  ملروورو   عوود أن اني ووا التينو  عووط احلوديث، وألفوون   تووليّ اوواىل، ال ووحيي  وأ

اليت  وااا علي   ط أىب طلحو  عوط ا وط عبواا، ُ وجلود اوط ذلوك جو   أو أجو ا   لو لنوت يف التينو  اا و ، اثوا 
   عط ا ط جنيمل.ا    ارهنو  ألىب ْ و ، وتلك األج ا  الث ر  اليت ينويرا حاد  ط رو 

ْدت  عد ذلك اوسوعات اط الدتو  ارلل يو  يف التينو ، ععوت دوا اوا و وا أل وحاذا اوط التينو   ُ ولجل
ارنوي عط الهب ) لى م عليه وسل ( وأ حا ه وب عير ، وأعا التياس  ارنهدل للاوورو  عوط الهوب ) ولى م 

ارهووال ، وعبووود  ووط بيووود، وا وووط أيف حووامت. فروووال  التياسووو   عليووه وسووول ( والنوولّ اوووي تياسووو   ا ووط جنيووون، وا وووط
 وووا  أن يشوووال عهروووا شوووي  اوووط التينووو  ارنفوووو  وارو ووووري علوووى ال وووحا    -داوووا  وووال ا وووط ح ووون عهروووا-األ  عووو 

وارر و  عط التا عني. وأاا التياس     ارنهدل فدتا  النيوطي )الود  ارهثوو  يف التينو  ملروورو ( يعتو  أعوا 
 لتلك النواايت. الدت 

وجتد  الشا ل اها  أ   ني اط ارلليات الويت تود ذ  واط التينو  اروورو ، الوهال األول اوو الوهال الوالي 
ح ير ووود أدثووون اوووط النوايووو  والنووون ، اوووط  ون أن يتوووداا يف تو يوووّ اوووال  ارووونوايت وتوجيرروووا يف  يوووان ارعووو ، 

عوو  الووالي يبحووث عهووه ارينوون، فه وود  نراشوورا  أ ار والووهال الثووا  اووو الووالي ينوون  اروونوايت لي ووا اووط اوو ل
يونج  ويهرود ويوجووه،  وا ويونفآ اووا أو    اوط اوورو ات اعتاووداص علوى عها ون أاوونى يف التينو  داللغو  والنوويا  
و  اا، واالا اا يتاي   ه تين  الاوا  ال و ي الوالي مل يلحوب فيوه ا وط الودون اوال  الهاحيو  واعتو   اوط سويا   

التينووو  »، و ووود ايووو   عوووآ ارعا ووونيط اوووالا الهوووو  الثوووا  ملسووو  اووواىل  وووا  دتووو  النوايووو  واوووا فيروووا اوووط عيوووو 
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،  ذ ح خيلوو دتوا  اهروا اوط «التينو  اروورو »، واوو ي وا م عاليواص التينو  مللونأي، الوالي جلعوا ارا وا «األرني
 احعتاا  على ارورو  وتو ييه يف الير .

جووه وانشوود يوو ز الفووا  النحبوو  الوويت ح حوودو  الووا يف التواووا يف اخل ووا  الروون   ارتعلووم مللهظوون وارعنفوو  داو 
احلث على ارعنف  والتواا يف الفا  واألني ،  ا ويف الهال نينه وتد ن دلااته و ايته، ويف ذلك  شا ل  ون   
 أ وجو  البحث، اا ال نا  ملستحال  انندا   فا ه سووا  يف الوهال أ  يف الدوون، فييراوا أسونا   اليو  واعوان 

علرووا م اهوا ات ي ووا اوط ا الووا الننوان  أ ارعنفوو  والرووانني الوويت أ وا  م احليووال علوى أساسوورا، اووط وسوهط ج
االا اره لم الرن   حتندت ارعنف  يف سيا را احللا ي الس اي، اهلب   مللري  واحملي ات الرن ني  اط  ون أن 

 جو   يف    .تدون أس ل له ه أو اتعني  يف البحث فيه عاا أ شد  أ و 
وسا ت احللوا ل السو اي  وتعا بوت طبروات التوا ي   وني اود وجو    أ أن  لوت  أ اناحوا تناجعوت فيروا 
ارعنف ، اط  ون أن تهرا  الع    الردسي  اا الهال، لدط اال  الع    أاالت الوهال  أ انوا  لتلوّ مل  ت 

يووا حسوووتخناذ العلووو  اهووه  ون حلوووب طبيعوو  الوووهال اووط أجلووه، ف علوووت اهووه دتوواملص  ووووي دووا العلوووو ، واجتووه التوو 
وا ا  ه والنسال  اليت جا  اط أجلرا، فحا السرال على الهال حا احستادا  اهه، ومت األاون نينوه لودوا  
أاونى االابيو  أو سياسوي  أو   اوا،  ووعي أو اوط  ونووه، لدوط اوالا السورال ارتهوو  ارظواان والودواعي ح يلغووي 

ال و ووني ا وواحت الوويت مت    ووه ذووا، علووى أن اووال  ال وول  يهبغووي أن تلاووال  وواط انووا اا وجووو   وول  اووا  ووني الووه
 ال بيعي ارنتبل مبنا  الهال دحااا للنسال  اخلامت .

و ووا يعوو ز اووال  ال وول   ووني الروون ن وارعنفوو  عاواوواص، األروون الووالي تندووه الروون ن يف لتلووّ العلووو  وارعووا ري،  ووا 
ساسووي للعلووو  الوويت ولوودت يف احللووا ل السوو اي ، فعاشووت تلووك العلووو  يف  أ ووب  علوو  التينوو  اووو احلا ووط األ

 دهيه  أ أن  لغت النشد واسترلت  الاهتا، وأ بحت علااص له  وانيهه اليت ح  د لدا ا الرن ن اط اعنفترا.
و  واووا  رووو   فوونا  تينوو  الروون ن مللتوووليّ يف الروونن الثووا  للر وونل،  وودأت تظروون حاجوو  ارينوونيط  أ العلوو

األانى، سن  او وعات الرن ن،  وا ولودت اوط  حو  تينو  الرون ن علوو  جديودل اات وت مللرون ن الدونو، 
وذلووك يف  وووو  احلاجوو   أ ذلوووك، ويف الرووونن الثووااط اال وووني  رووون ا وو    علاوووي اووواىل  اووا أ وووول اوووال  

، وذلك اوا الاوا  «  الرن نعلو «العلو  اليت تدو  حول الرن ن واا  تاجه ارينن، ويعن لري ذا يف عل  واحد او
، ريكان أول  ن ألري ريي  لو  «ال اووان يف علووو  الروون ن»،  وواح   اووو(794 وود  الووديط ال  دشووي، )ت

الروون ن مبعهااووا اح وو  حي الووالي خيووتال ااووا  وووا ل العلووو  ارت وول  مللروون ن الدوونو اووط انحيوو  دليوو  عااوو ، 
ودان اط  ني الرلااي اليت ت ن ت  ليروا دتو  علوو  و  ذ اط  عد  احلديث عط علو  الرن ن دا  ل  ااىل. 

الرن ن شونول ارينون، واأل وول والرواعود واللووا ل الويت  تاجروا ارينون، واوي او ووعات سوبم وت ن وت  ليوه  
« الرواعوود الدليوو »، أو اووا دووان ينوواى «أ ووول التينوو »دتوو  اا وو ، واووي  عووآ اووا  وودا يعوونري حووديثاص  ووو 
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حنوو  « علو  التينو »حنو  تنوواي  الغو اد وتلايوال  ا وط العوونيف، أو « توويوا ووانون ال»حنو  ا وط تيايو ، أو 
 تناي  ال ويف.

فو ول التين  ابحث تين وت او ووعاته يف اروداات  عوآ ارينونيط لتياسو ا ، ويف دتو  علوو  الرون ن 
ذ  ليروا ارينون، ودت  اللغ  وأ ول اليره، ويتهاول   اسو  الشونول الواجو  توافناوا يف ارينون، والعلوو  الويت  توا 

 واعوود دليوو  تعووني علووى فروو  الروون ن واعنفووو  »وأاوو   واعوود التينوو ، اللغويوو  واأل ووولي  واحسووترنا ي ، فاو وووعه 
يف علووووو  الروووون ن  -ارترووووداون وارتووووانون-، فروووو أحوووود علووووو  الرووون ن، و وووود  ووواط ار ووووهيون «تينووو   واعانيووووه

وعلوو  الرون ن، لدووط علوو  الرون ن أدوا، و ود تتوسووا او ووعاته  واط دتوبر ، فثاو  تودااا  ووني أ وول التينو  
 عآ دت  أ ول التين   أ انا ا اط علو  الرن ن، داوا أن اوط علوو  الرون ن اوا ح ع  و  لوه مللتينو ،   وا 
او اط  بيا الح ا  والتوريم والتو ي ، وأا  و ييو  يل يروا علو  أ وول التينو  اوي  وبل احسوتهبال واليرو ، 

احات ري،  ذ فيه األس  والرواعد اليت يعنري ذا تينو  دو   م، والشونول وارروداات العلايو  والرتجي  عهد 
 اليت  تاجرا ارينن.

وأ وووب  البحووووث عووووط أ ووووول للتينووو  والتوويووووا ااجنوووواص لوووودى ارشووووتغلني مللتينووو  حووووديثاص، وااووووت   ووووه اووووط 
، لدوط اوالا ارشونو  مل يدتاوا «يف أ وول التوويوا التدايا»ارتوانيط ارعل  عبداحلايد الينااي االهدي يف دتا ه 

انا  ، على     دثنل اللبهات يف  ها وه،  ذ ار لوو  اوط اوالا العلو  أن يعاوا يف التينو  اوا عالتوه أ وول اليروه 
 يف اليره، وأ ول احلديث يف احلديث، أي أن ي ب  االا العل  مبثا    انون يلبل العالي  التين ي .

أ ووول التينوو  دعلوو  ح يعووأ عوود  وجووو  تلووك األ ووول واللوووا ل وارعوواي ، والوويت  لدووط عوود  ادتاووال  هووا 
متثووا دليوووات يف العلوووو  الووويت  تاجروووا ارينووون، لووواللك دوووانوا يشووورتطون روووط  وووا ا التينووو  أن يدوووون عارووواص  تلوووك 

 العلو ، لدط العل  ذا ح يغأ عط استخ  را وجتنيداا دابا ئ ذات  ل  اباشنل مللتين .
وتوو ز أ يوو  العهايوو  أب ووول التينوو  يف الع وون احلووديث اووط انحيتووني  األوأ  ووعو    حاطوو  ارينوون مللعلووو  
اليت ذدنت دشنل للتين  نظناص اأ ت و  اال  العلو  واتناعرا، واوط انحيو  ةنيو  أنوه عهوداا يتعاوم الباحوث يف 

  ، واووالا اووا نلانووه يف اهوواامل ارينوونيط واحوود اووط اووال  العلووو  ي غووى علووى العلووو  األاوونى ويوورتك أروون  يف تينوو
ارترداني، حه أ وبحت التياسو  توسو  مللعلو  الوالي ا و بغت  وه أو أرون ذلوك العلو  فيروا، دالتينو  اللغووي، 
والتينو  اليرروي، والتينوو  ملروورو ، والتينوو  ال وويف...، واووالا  ن دوان لووانص اووط التينو   ح أنووه لوي  التينوو  

ه اللوووا ل الووويت و ووعرا ارينوونون،  وووا ح ي وو  واحووود اهرووا اووا مل يلتووو   مبرتلوويات العلوووو  األاثووا الووالي ترتلوووي
 األانى.

اووالا التواشوومل  ووني العلووو  و ووني التينوو  وا وودال التووا خيي  يهرووا )اسووتي  اص للعلووو  أو تو ييوواص الووا( أ ووب  يف 
علووى  عووآ العلووو  أو دلرووا أو  الع وون احلووديث أشوود  حلاحوواص وأعاووم  شووداحص، اووط انحيوويت  عوووى احتوووا  الروون ن
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وود ارخلووال وارنووي   ووني اوودعي دووا اووط الشوودالني أو   وو حي  أي علوو  ألن يو ووّ يف فروو  الروون ن، و وود وجل
اعا  يراا، داا وجد العامل وارتعوامل يف تعاطيراوا، لدوط الد و  ترتلوي احلوال  يف األحدوا  ار لرو  يف الرلويتني، 

يف أي ارا  وو  للروون ن  األول اووو حلووب طبيعوو  الروون ن عهوود   سووه واووي   و  جووا  تعاطيراووا  أ اعتبووا يط أساسوويني
دونوه حوواا ص لنسووال   اليوو ، وا وواملص للعوارني يتلوواط حتوووى ي لوو  اووط ارخاطو  التعوواطي اعووه، وأي جتوواوز الووالا 

ون ارنوتوى يووداا يف  سوورال اعوو  علووى الرون ن مل  ت لبيانووه و ن دووان أشووا   ليووه. واحعتبوا  الثووا  اووو حلووب دوو
الروون ن   ووا اووو نووال  وويي  لغوو  عن يوو  الووا  وانيهرووا واعانيرووا وأسوواليبرا، وح ينووتري  فروو  الروون ن اووط  وو  األاووال 
ملحعتبوا  البعود اله وي والبعود اللغووي للرون ن، فيوي البعوود اله وي يهبغوي حلوب تدااوا الوهال و ف وا   علوه عووط 

البعوود اللغوووي يهبغووي حلووب لغوو  ع وون ن ولووه واووا   علووه، وأروون  هيتووه يف فراووه، وديييوو   وووط أسوواليبه وا ا ووه، ويف
  بلرا، ولغ  الرن ن يف ع  ته اا اال  اللغ ، فل ص عط  وانني العن ي  واعا  اين اهتا.

وعهوود اناعووال اوواليط ارعيووا يط  دووط نروود الدا سووات ارعا وونل للروون ن واوودى الد وو  العلايوو  فيرووا علووى تهووو  
اناعاهتاوووا اوووط أن يلحوووب اتينعوووات عهراوووا ولوووواز  الاوووا، وسوووتدون  اهاا روووا وا  ووواهتا، وح  ووود للووودا ا عهووود

اشود ت دواليت يث اوا اوا ينواى التينو  أو الع واز العلاوي، أو الرونا ل ارعا ونل للرون ن، أو اسوتخدا  العلووو  
  احلديث  يف فر  الرن ن،  و  ذات ملل أو أرون ألن حلوب البعود الالوي واالودا ي للرون ن دنسوال  سويبعد ننوب  شوي

 أ الرن ن ح يداا يف االا الطا ، وداللك الشون يف حلب اللا ل اله وي واللغووي  هوا السورال وينواا  يف 
 دعل  مل يدتاا  هاؤ .« أ ول التين »احستادا  ارهر ي للاع  اط الرن ن، واالا او او و  
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