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 ةلصؤم ةفاقث وحن - يفرعملا نيوكتلا ةلسلس

 هةهمدقم

 ثيدحلا ملع عم لاخلا وه ام ؛ملسملا لقعلا جاتنإ نم قطنملا ملع نكي مل

 امّنِإو ء.ضحملا يمالسإلا لقعلا اهجتنأ يتلا مولعلا نم اهريغو لوصألاو هقفلاو

 نم اًديدحتو «ةيمالسإلا ةيفرعملا ةموظنملا جراخ نم اًيفرعم اًدفار قطنملا مع ناك
 .سيلاطوطسرأ ريهشلا ينيثألا فوسليفلا ىلإ الآم دوعي يذلا ينانويلا ثارتلا
 دهع يف ترهدزا يتلا ينانويلا ثارتلل ىربكلا ةمجرتلا ةكرح ربع انيلإ لصو مث

 روباسيدنج زكرم دوهجل اًدادتما اهرودب تءاج يتلاو ,نومأملا يسابعلا ةفيلخلا

 شرع نارشونأ ىرسك ىلوت نأ دعب هتّوق ىلإ داعو رهدزا يذلا يراضحلا
 .نييناساسلا

 ةفسالف هفقلت ةّيسايسلا ةباوبلا نم يمالسإلا ملاعلا ىلإ قطنملا لخد نأ دعبو
 يرجهلا سماخلا نرقلا يف مث انيس نبا مث يبارافلا مث يدنكلاب ًءادتبا مالسإلا

 .يلازغلا دماح يبأ يعوسوملا ملاعلا دي ىلع قطنملا ملعل ةملسأ ةّيلمع ترج

 ملع ديرجت ينعت اَّنِإو ,قطنملا ملع ىلإ ةّينيد ثحابم ةفاضإ ينعت ال انه ةملسألاو
 .ةّيمالسإلا ةفسلفلا فلاخت اًبنأ دقتعي يلازغلا ناك يتلا لئاسملا لك نم قطنملا

 ةرم لوأل ةّيمالسإلا مولعلا بلص يف قطنملا ملع لاخدإ ىرج كلذ دعب مث

 ةمّدقم يف كلذ دعب رّرق يذلا ,هسفن يلازغلا دي ىلع يمالسإلا ثارتلا خيرات يف

 رشتنا كلذبو .”همولعب هل ةقث ال هنإف قطنملاب طحي مل نم نأ «ىفصتسملا# هباتك

 مالسإلا ءاملع نأ ىلع هيبنتلا عم ةّيمالسإلا مولعلا رئاس يف قطنملا ملع فيظوت
 .تاهججوملا ثحابمك ءسرفلا الو نوينانويلا اهفرعي مل ةّيقطنم ثحابم اوفاضأ

 ةقث الف اهب طيحي ال نمو ءاهلك مولعلا ةمدقم يه" :ةيقطنملا ةمدقملا اًمصاو يلازغلا لوقي )١(
 وض ىوجن :ءانتعا .لوصألا مولع نم ىفصتسملا ,دماح وبأ «يلازغلا "الصأ همولعي هل

 .هصءاجا(اط «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .توريب)

 هده



 انتسب تصب قطنملا ملع  يفرعملا نيوكتلا ةلسلس 7

 :نيتيحان نم الإ ديدج هيف سيل ئراقلا اهيأ كيدي نيب يذلا باتكلا اذه
 حرشلا يف ةضافإلا باتكلا بولسأ ىلع بلاغلا ناك كلذلو «ليهستلاو ريسيتلا

 ةلثمألا ْنِإ ثيح .ةلثمألا يف نمكت ةيناثلا ةيحانلاو .ئراقلا ماهفإ يف اًعمط

 ةلثمألا سكعب ةرصاعملا مولعلاب ةطبترمو ةديدج ةلثمأ باتكلا اذه يف ةدراولا

 ئراقلا هيبنت يهو ءىرخأ ةميق ةلثمأللو «قطنملا بتك اهب ىلتمت يتلا ةيديلقتلا
 ةفرعملا طينحت نم ًالدب ةفلتخملا مولعلا يف ةيقطنملا تاودألا فيظوت ةيناكمإ ىلع

 .ةقيض بلاوق يف ةيقطنملا

 راهن نب فيان .د
 رطق - ةحودلا

 1.2 كا هدم 2و .

 +815 :5553١ “55:٠ فتاه
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 قطنملا ملسع  يفرعملا نيوكتلا ةلسلس 7 "7

 ؟قطنملا ملعب دوصقملا ام :ىئوألا ةيضقلا

 ةروصب لالدتسالاو رّوصتلا ىلع دعاست ةّيلقع دعاوق وه» :قطنملا ملع »

 (ةحبحص

 دويقلا ىلع يوتحي فيرعتلا نإ ثيح .هتازرتحم نيبنو فيرعتلا حرشنس نآلاو
 :ةيلاتلا

 «ةيلقع دعاوق» ةرابع :ًالوأ

 :لثم ؛اهراكنإ ةميلسلا لوقعلا عيطتست ال يتلا دعاوقلا يه ةيلقعلا دعاوقلا

 «ةبلاسلا ةيئزحلاب ضقتنت ةبجوم ةيلكلاو «ناعفتري الو ناعمتجي ال ناضيقنلا

 فوس يتلا دعاوقلا نم اهريغو .فّرعملل اًيواسم فيرعتلا نوكي نأ بوجوو
 ْ .باتكلا اذه يف اهسردن

 :نم انزرتحا ؟1ةيلقعلا دعاوقلا» ةرابعب انزرتحا امث

 انإو دّرجملا لقعلا ةطساوب ال تتبث يتلا دعاوقلا يأ «ةيملعلا دعاوقلا -أ

 هذه نإ ثيح «ءايميكلاو ءايزيفلاو بطلا ملع دعاوق لثم «ةيملعلا ةلدألاب

 .كلذ وحنو ءارقتسالاو ةبرجتلا لثم ةيملع ةلدأ ىلع ةينبم مولعلا

 ةيعامتتجالا مولعلا يف تتبث يتلا دعاوقلا يأ «ةيفرعملا دعاوقلا -ب

 ءاهوحنو ةفسلفلا ملعو ةسايسلا ملعو داصتقالا ملع دعاوق لثم «ةيناسنإلاو

 دقو تبثت دق ةيلالدتسا ةيرظن ةلدأ ىلع اهثحابم نم ريثك يف تينُب مولعلا هذهف
 .اهتاذ يف تبثت ال

 «ةحيحص ةروصب لالدتسالاو روصتلا ىلع دعاستا ةرابع :اًيناث

 :نيرمأ يف اندعاست قطنملا دعاوق نأ ىلإ ريشت ةرابعلا هذه

 حرشأ نأ ديرأ تنك اذإف ءاًحيحص اًرّوصت ءايشألا رّوصتن نأ :لوألا رمألا

 ةحيحصلا قرطلا مادختسا ىلع يندعاسي قطنملا ملع نإف ءابرلا ىنعم كل

 .كل ابرلا ىنعم حيضوتل
 كئارآ نع عفادت نأ ديرت نيح يأ ؛ةحيحص ةروصب لدتسن نأ :يناثلا رمألا
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 ءاًحيحص كلالدتسا لعجت يتلا ةحيحصلا دعاوقلا كيطعي قطنملا ملع نإف

 .ئطاخلا لالدتسالا يف للخلا نطاوم كل فشكتو

 ؟قطنملا ملع نوكتي مم : ةيناثلا ةيضقلا
 ملع اهنم نوكتي يتلا ثحابملا ةعيبط انل حضوي قطنملا ملعل قباسلا فيرعتلا

 لالدتسالاو روصتلا ىلع دعاست ةيلقع دعاوق وه قطنملا ملع نإ انلق اذإف ءقطنملا

 :نييساسأ نيثحبم نم نّوكتي هنأ ينعي كلذ نِإف نيحيحصلا

 .تنارؤصتلا لوألا تجحبملا

 .«اهمهفو ءايشألا كاردإ يف اننيعت ىتلا ءايشألا» : يأ

 .تاقيدصتلا :يناثلا ثحبلملا

 .«(ًاطخلاب وأ ةحصلاب اياضقلا ىلع مكحلا يف اننيعت يتلا ءايشألا» : يأ

 ىلإ مسقنت تاروصتلاف «نيمسق نم نّوكتي نيثحبملا نيذه نم ثحبم لكو
 .لالدتسالاو اياضقلا ىلإ مسقنت تاقيدصتلاو «تافيرعتلاو ةسمخلا تاّيلكلا

 قطنملا ملع ةطيرخ

 م2000 250 0000000
00 

 يهل سا ا را ساس اولا



 قطنملا ملع _ يفرعملا نيوكتلا ةلسلس

 ؟قطنملا ملع ةّيمهأ ام : ةثلاثلا ةيضقلا

 :ةيلاتلا رومألا يف قطنملا ملع ةّيمهأ ىلجتت

 لالخ نمف «ةلقتسملا هتدئاف هل قطنملا ملع ثحابم نم ثحبم لك :ًالوأ

 ءايلس اًحيحص اًفيرعت ءايشألا فّرعن نأ عيطتسن تافيرعتلا ثحبمب انتفرعم

 ال ةحيحص ةروصب لدتسن نأ عيطتسن لالدتسالا ثحبمب انتفرعم لالخ نمو

 يف كلذ ناكأ ءاوس حيحصلا ريكفتلا تاودأ كيطعي قطنملا ملعف .اهيف للخ

 .ماكحألا يف مأ تارّوصتلا

 كلذلو «ةعيرشلا مولع اهيس ال «مولعلا نم ريثك يف لغلغتم قطنملا ملع :اًيناث

 لب «2"ةيقطنملا لئاسملاو تاحلطصملا ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاملع بتك يف رثكت

 نمو .مالكلاو هقفلا لوصأ يملع بتك ضعب يف ةلماك ةّيقطنم ثحابم دجن
 هلئاسمو هتاحلطصم مهفن نأ عيطتسن ىتح قطنملا ملع فرعن نأ جاتحن اننإف انه

 .ىرخألا مولعلا يف انهجاوت نيح
 كلمن ال يتلا يناعملا نع ريبعتلا يف انديفت قطنملا ملع تاحلطصم :اثلا

 ول ؟ةيناملعلاو ةيلاربيللا نيب ةقالعلا ام :كتلأس ول ًالثمف ءاهيزاوت تاحلطصم
 يهجو صوصخو مومع ةقالع ةقالعلا :لوقت فوس قطنملا ملع تسرد تنك

 يف انتدعاس ةّيقطنملا تاحلطصملا هذهف .نيابت وأ قلطع صوصخو مومع وأ

 اًظافلأ دجت ال |مبرف قطنملا ملع تسرد دق نكت مل ول نكل ءانراكفأ نع ريبعتلا
 .ةيناملعلاو ةيلاربيللا نيب ةقالعلا نع اهيف بعت ةقدلا هذهم

 ؟ ةحيحص انراكفأ لعجي قطنملا له : ةعبارلا ةيضقلا

 روصب ةقالع هل امنإو ءاهتطخ وأ كراكفأ ةحصب هل ةقالع ال قطنملا .ال

 اًراكفأ كيطعي ال هنكل ةحيحصلا ريكفتلا ة ةقيرظ لإ كدشرب قطملاك ةراعفألا

1 0. 

 ةقباطملاب ظفللا هيلع لد ام ىلإ قوطنملا ةلالد لوصألا ءاملع مَسَقُي لاثملا ليبس ىلع )١(
 .تاحلطصملا هذه مهفتس فيك قطنملا ملع سردت مل تنك اذإف «مازتلالاو نمضتلاو
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 .يكذ وطسرأ نذإ ءيكذ فوسليف لكو ,فوسليف وطسرأ :ًالئثمف
 ةبجوم ىلوألا ةمدقملاف ؛هتحصل ةيقطنملا طورشلا تققحت سايقلا اذه يف

 وطسرأ ًالعف له :ىنعمب ؟ةحيحص سايقلا ةدام له نكل «ةّيلك ةيناثلاو
 هب قطنملا ملعل ةقالع ال رمألا اذه ؟يكذ فوسليف لك ًالعف لهو ؟فوسليف

 زومرلا نومدختسي قطنملا ءالع كلذلو ءابتدامب ال راكفألا روصب متبي قطنملاف
 ب لكو .ب يواست أ :ًالثم نولوقيف «راكفألا ةدام ىلع مكحلا اوبنجتي ىتح
 .ج يواستأ نذإ «ح يواست

 .جو ب وأ ناكم ةئطاخ وأ ةحيحص اياضق عضت نأ كناكمإب تنأف

 راكفألا حيحص نع ٌفنشاك وه اَّنإو ,راكفألل اًردصم سيل قطنملا ملع نذإ
 ."اهدسافو

 ؟قطنملا ملع مرحي مالسإلا له : ةسماخلا ةيضقلا
 انرظن اذإوهامدع وكي رابغ وهام لكف «ررشلاب طونم مالسإلا يف ميرختلا

 ملع .اًراض اًئيش هيف دجن ال اننإف ةيفسلفلا لئاسملا نم يلاخلا قطنملا ملع ىلإ

 اياضق) تاقيدصت ىلإو (تافيرعتو ةسمخ تايلك) تاروصت ىلإ مسقني قطنملا
 ملع ثحابم يف دجوي ال ؟اًراض هّدعن نأ نكمي ثحابملا هذه ّيأف (لالدتساو
 فيك كمّلعي قطنملا ملعف ؛قطنملا ملع ميرحتل انعفدي اًررض نّمضتي ام قطنملا

 لدتست فيك كمّلعُي قطنملا ملع ؟راض اذه لهف ءاًحيحص اًفيرعت ءايشألا فّرعت
 ؟راض اذه لهف ءاًحيحص ًالالدتسا ءايشألا ىلع

 ؟قطنملا ملع 4 فاك باتكلا اذه له : ةسداسلا ةيضقلا

 نكل «قطنملا ملع لئاسم عيمجب ةطاحإلا دارأ نمل اًيفاك سيل باتكلا اذه
 كلعجت يتلا قطنملا ملع لئاسم مهأ ىلع راصتقالا دارأ نمل ٍفاك هّنِإ لوقلا نكمي
 تاحلطصملا مهف ىلع كلذك اًرداقو ؛«كراكفأ يف قطنملا فيظوت ىلع اًرداق

 .ىرخألا مولعلا يف ةرئانتملا ةيقطنملا

 « يصييخلا . "هداسفو ركفلا ةحص ةفرعم قطنملا نم ضرغلا َّنأ ملعا" :يصيبفملا لوقي )١(
 . 7١6 ص (1977 ؛يبلحلا ىفطصم ءرصم) بيذهتلا حرش بيهذتلا
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 لوألا لصفلا

 ةئيقطنم تامذدقم

 ملعلاموُومهفقم : لوألا ثحبملا

 قيدصتلاوروصتلاماسقأ : يناثلاثحبملا

 تالالدبللا.ثلاثلاثحبملا

 قادصملاوموهفملا : عبارلاثحبملا

 يلكلاعو نأ : سماخلا ثحبملا

 تايلكلا نيب بسنلا : سداسلاثحبملا
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 لوألا ثحبملا

 ملعلا موهفم
 ةيقب يف ملعلا موهفم نع فلتخي ٌصاخ ٌموهفم ”ةقطانملا دنع ملعلا موهفم

 :ةليتلقلاو ةكرشلا ءولعك هءزلعلا
 ؟ىرخألا مولعلا يف «ملعلا«“و قطنملا ملع يف «ملعلا# نيب قرفلا امف

 ينعي ؟كاردإلا قلطم ينعي اذام ««كاردإلا قلطم» ينعي ةقطانملا دنع ملعلا .٠

 يونا أ اًناويح تكردأ ءاوس ءاملع ىّمسي كنهذ يف هكردت ام لك َّنأ

 «املع» ىمسي هلك كلذ نإف اًمهوتم وأ اًكاش وأ اًناظ وأ تكردأ ام اًدكأتم تنك

 .ةقطانملا دنع

 وهف ؛«هريغ لمتحي ال يذلا عطاقلا كاردإلا» وهف ىرخألا مولعلا يف ملعلا امأ

 .كاردإلا بتارم ىلعأ امنإو كاردإلا قلطم سيل
 ؟ىرخأ بتارم كانه له ؟كاردإلا بتارم ىلعأب دوصقملا ام :لأست دق

 تس هل امنإو «ةدحاو ةبترم سيل _ءايشألل انكاردإ يأ_ كاردإلا ءمعن

 لهجلا مث طيسبلا لهجلا مث مهولا مث كشلا مث نظلا مث نيقيلا اهالعأ :بتارم
 :بتارملا هذه زاجيإب حرشن فوسو ؛بّكرملا
 :نيقيلا :الوأ

 نوكت نأ نود يأ «هاًمزاج اًكاردإ هيلع وه ام ىلع رمألا كاردإ وه» : نيقيلا »
 ال هنأ نّقيتو بهذا» :يدنجلل دئاقلا لوقي نيحف .رخآ لامتحال ةيناكمإ كانه
 .«ةينالفلا ةقطنملا يف ودعلل دوجو

 ىتح ودعلا نع اثحب ةقطنملا ءاحنأ عيمج يف لوجتي نأ يدنجلا ىلع بجي انه
 كلذكو .ةقطنملا يف اًدوجوم ودعلا نوكي نأ نكمي ال هنأب ةّينيقي ةعانق ىلإ لصي

 نم تارشع كربخأ اذإو «مئاق هنأ اًنقيتم نوكت ٌتنأف كمنأ ؟ئاق اًيلع تيأر اذإ

 .قطنملا ءالع دوصقملاف "نوّيقطنملا" وأ ”ةقطانملا" :لوقن نيح )١(

| 
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 .جوزت هنأ اًنّقيتم نوكت كنإف جوزت دق ينالفلا كقيدص نأ كئاقدصأ

 ٠١١/. : ةبسن لثمي هح نيقيلا
 :نظلا : ايناث

 لامتحا «لاهتحا نم رثكأ كانه نوكي نأ يأ .«حجارلا لامتحالا وه» : نظلا ٠
 ًةبترم لقأ نظلاف .اًنظ هيّمسن لّوألا ءأطخ هنأ حّجرن رخآلاو باوص هنأ حّجرن
 أطخلا ةيلامتحا نكل لمتحي نظلاف أطخلا لمتحي ال نيقيلا ناك اذإف ؛نيقيلا نم

 .(ةحوجرم) ةفيعض

 تارابتخالا يف زايتما ىلع لصحي نأ عقوتأ نإف اًدهتح اًبلاط ىرأ نيح :لاثم
 نأ يف اًميعض ناك ولو لامتحا كانهف ءاًئيقي سيل ءال ؟نيقي اذه له نكل «ةيئاهنلا
 زايتما ىلع لصحيس هنأ ّنظأ طقف انأ امنإو ءام ببسل هتارابتخا يف اًزايتما ققحيال

 .هداهتجا وهو «كلذ حجري حجرم دوجول
 نإ لبق اًذِإَول :لاق نيح نظلاو نيقيلا يتبترم نيب ميركلا نآرقلا قرف دقو

 اَمَو اًنَظ لإ ! ُنُظَن نإ ُهَعاَسلا اَم يِرْدَن ام متلك اهِف َبْي ْءَرَل ٌةَعاَّسلاَو ٌّقَح هللا َدْعَو

 .[7 :ةيئاجلا] .4َنقيَتْسَمِب نحن

 ىلإ اولصو مجم _رخآلا مويلاب ناهيإلا ةلأسم ين_ اوعدا رافكلا نأ ظحالن

 نيقيلا ةبترم َّنأ ىلع لدي اذهو «نيقيلا ةبترم ىلإ ٌدعب اولصي ملو «طقف نظلا ةبترم

 .نظلا ةبترم نم ربكأ
 ./46 ىلإ 5١/ نم : ةبسن لثمي هج نظلا

 :كشلا ؛اًثلاث
 اهيفنت الف .«حّجرم دوجو مدعل ام ٍةلأسم لوح دايحلا ينبت وه» : كشلا ٠

 قيدصتلا) نيفرطلا الكف ءاهئطخب نمؤت الو اهتحصب نمؤت الو اهتبثت الو
 .امهنيب حجرم ال ؛ءاوس (بيذكتلاو

 نأ كقيدص عم ثدحتت مث «ةيلاسأرلا عوضوم يف نيباتك أرقت دق :لاثم

١ 
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 تيتأ نيأ نم :كقيدص كلأسيف «ضارقنالاو يالتلا ىلإ اهقيرط يف ةيلامسأرلا
 ْ ؟مالكلا اذهب

 نوكتس كنإف «ةمولعملا تأرق نيباتكلا يأ يف ركذتت ال كنأ انضرتفا اذإ

 نيباتكلا دحأ نأ دقتعت كلعجي حّجرم يأ كلمت ال كنأل ؛ةلاحلا هذه يف «اًكاش»
 .ةمولعملا ركذ نم وه

 6٠١/. : ةبسن لثمي © كشلا

 :مهولا ؛اعبار
 نظلا ناك اذإف ءاّمامت نظلا سكع مهولاف .0حوجرملا لامتحالا وه» : مهولا ٠

 .حوجرملا لاتحالا وه مهولاف حجارلا لامتحالا وه

 ؟مويلا ةحوتفم ةعماجلا له :اًصخش لأست نيح :لاثم

 اهنأ ةئملاب نيثالثو «ةحوتفم اهنأ ةئملاب نيعبس ةبسنب دقتعي هنأ انضرتفا اذإ
 ؟كلذ ىنعي اذام «ةقلغم

 وه هنأل ؟ اذامل؛هل ةبسنلاب مهو لّكمي ةقلغم ةعماجلا نأب داقتعالا َّنأ ىنعي اذه
 .ةئملاب نيسخخ نم لقأ ةبسن ىلع لصاحلا يأ «خوجرملا لامتحالا

 /44 ىلإ ١/ نم : ةبسن لثمي هد مهولا

 :طيسبلا لهجلا :اسماخ

 :ًالثم .«ام ءيش نع مكح وأ رّوصت كيدل نوكي الأ وه» : طيسبلا لهجلا »
 دلاخ ةرايس رت ل كنأ انضرتفا اذإ ؟ءادوس مأ ءاضيب دلاخ ةرايس له :كل لوقأ

 يأ كلمت الو دلاخ ةرايس لاحب لهاج انه تنأف .فرعأ ال :لوقتس كنإف طق

 .كلذ نع روصت
 ىّنح ُهْرِجأف كَراَجَتْسا نك شل َنِم ٌدَحَأ ْنِإَول :لاعت هللا لوقي :رخآ لاثم

 [1:ةبوتلا] .4َنوُمَلْعَيأل مْوَق مع َكِلد ةئمأَم ُهغِلب أ مث هلل ملك َعَمسَي
 مهنأ يأ «نوملعي ال موق» 8
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 «لهجلاب نوفصتي نوكرشملا ءالؤهف ِدكَي يبنلا ةوعد نوفرعي ال مهف «نولهاج
 .طيسبلا لهجلا لب «ليلق دعب هفرعنس يذلا بكرملا لهجلا سيل نكلو

 مدع وه لهجلا ناك اذإ :لئاس لأسي دق طيسبلا لهجلا ىنعم انفرع نأ دعب
 ؟كاردإلا بتارم نم هلعجن فيكف كاردإلا

 لهجلا نوجردُي قطنملا ءاملع لعج يذلا ببسلا لعلو ءهيجو لاؤس اذه
 عونلا حيضوت يف ٌببس هَّنأ وه كاردإب سيل هنأ عم كاردإلا بتارم نمض طيسبلا

 طيسبلا لهجلا انفرع اذإ اننأ يأ .بكرملا لهجلا وهو ؛لهجلا يعون نم رخآلا

 .كاردإلا نم ٌعون بكرملا لهجلاو ءبكرملا لهجلا ةفرعم انيلع لهسيس
 ١/. : ةبسن لثمي هج لهجلا

 :بكرملا لهجلا :اسداس

 .«اًمْزاج اًكاردإ هيلع وه ام فالخ ىلع ءىبثلا كاردإ وه» : بّكرملا لهجلا»
 .ةبيقحلا يف كباتك :هل لوقت ؟يباتك نيأ :كوخأ كلأسي دقف

 ؟نقيتم تنأ له :كل لوقي

 .معن :لوقت

 .اًنيش اهيف دجي ال ةبيقحلا حتفي نيحو
 ال كنإ ثيحب طيسب لهج درجم سيل هنأ يأ ؛««بّكرم لهج» ىّمسُي اذه

 كنأ اًمزاج دقتعت كنأ :لوألا :نيئيش نم بكرم لهج هنكلو ءرمألا فرعت
 .هّلحم ريغ يف كداقتعا َّنأ :يناثلا .فرعت

 ال كنأ وه : طيسبلا لهجلا نأ بكرملا لهجلاو طيسبلا لهجلا نيب قرفلاف |
 فرعت الو فرعت ال كنأ وه :بكرملا لهجلاو ءفرعت ال كّنأ فرعتو فرعت
 .فرعت ال كنأ

 .ةئملاب رفص نم لقأ : ةبسن لثمي © بكرملا لهجلا
 عيمج لمشي ةقطانملا دنع ملعلا ْنِإ لوقن كاردإلا بتارم انفرع ام دعب
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 بكرملا لهجلاو طيسبلا لهجلاو مهولاو كشلاو نظلاو نيقيلاف ءتسلا بتارملا

 قلطُي ملعلا َنِإف ىرخألا مولعلا يف امأ .ةقطانملا دنع «املع» ىّمسي كلذ لك

 بتارم ىلعأ هنأب ملعلا نوفصي كلذلو «نيقيلا يهو ءطقف ىلوألا ةبترملا ىلع
 ُهوُجِرْخَتَق مْلِع ْنِم ْمُكَدْنِع ْلَه لقال :ىلاعت هللا لوق بابلا اذه نمو .كاردإلا
 / [44١:ماعنألا] .كاَتَل

 انإو «ةقطانملا دنع وه (ى كاردإلا قلطم ةيآلا هذه يف ملعلاب دوصقملا سيلف

 .نيقيلا وهو كاردإلا بتارم ىلعأ وه ملعلاب دوصقملا
 كاردآلا بتارم مضوت هاندأ ةروصلا

*1]100 

 نظلا 9/99 ىلإ 1

 بتارملا هذه لك كشلا (030

 ملع يف دست تس

 مح" ناجل مهولا 9/049 ىلإ 1

 طيسبلا لهجلا 01/0

 بكرملا لهجلا 9/00 نم لقأ
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 :ملعلا ماسقأ

 :نيمسق ىلإ مسقني ةقطانملا دنع ملعلا

 .رّوصتلا
 .قيدصتلا

 ؟قيدصتلاو روصتلاب دوصقملا ف

 .«مكُح عم كاردإلا وهف» : قيدصتلا امأ .؛مكُح الب كاردإلا وه» : روصتلا »

 ؟مالكلا اذه ىنعم ام

 .نابايلا :كل ٌتلق ول

 ؟كل لصحيس اذام

 .نابايلا دالي كنهذ يف رّوصتتس

 .ةرّوطتم نابايلا :كل تلق مث

 ؟كل لصحيبس اذام

 :رومأ ةثالث روصتت فوس
 .نابايلا دالب ١-

 .روطتلا ىنعم - 1

 .نابايلا ىلإ رّوطتلا ةبسن مهف :يأ «نابايلاو روطتلا نيب ةقالعلا مهف -
 ةقالعلاو رّوطتلاو نابايلا ترّوصت َتنأف .ارّوصتلا» ةرئاد نم جرخت مل انه ىلإ

 ىتسي اذهف اهتبذك وأ ةلمجلا هذه َتقدص نإ :نآلا نكل .طقف نيظفللا نيب

 .«(قيدصتلا»

 امأ .مكح يأ كانه نوكي نأ نود نهذلا يف ىنعم لوصح وه رّوصتلاف

 دوصقملا سيلف .بذكلا وأ قدصلاب ءاوس ةيضقلا ىلع مكحت نأ وهف قيدصتلا

 ءاوس اهيلع امكح ردصت نأ دوصقملا نكلو «ةّيضقلا قدصت نأ قيدصتلاب

 .اقيدصت مأ اًبيذكت
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 :نذإ <

 .«نهذلا يف ىنعم لوصح وه» :روصتلا ©

 .«نهذلا يف دوجوملا ىنعملا ىلع مكحلا رادصإ وه» :قيدصتلا ©

 رّوصتلا لصحي نأ دب الف ءرّوصتلل ٌقحال قيدصتلا نأ كردن ىضم ام لالخ نم
 .«يعيبطلا بيترتلا» قطنملا ءاملع هيّمسي ام اذهو «قيدصتلا لصحي مث ًالوأ

 يف كلذ انحرش نأ قبس امك «قطنملا ملع اتزيكر امه قيدصتلاو روصتلاو

 .ةمدقملا



 ةلصؤم ةفاقث وحن - ىفرعملا نيوكتلا ةلسلس

 يناثلا ثحبملا

 قيدصتلاو روصتلا ماسقأ

 روصتلاف ءامهماسقأ نع ثدحتنل نآلا يأن قيدصتلاو رّوصتلا انمهف نأ دعب

 تاروصتلا هيمسن ام اذهو رّكفتو لمأت ىلإ ةجاح الب امههكردن نأ امإ قيدصتلاو

 هيمسن ام اذهو |هكاردإ يف رّكفتو لمأت ىلإ جاتحن وأ ؛ةيرورضلا تاقيدصتلاو

 مسقني ثيح ءرّوصتلا نع ًالوأ ثدحتتنلو .ةيرظنلا تاقيدصتلاو تاروصتلا

 ؟امبب دوصقملا امف .يرظنلا روصتلاو يرورضلا روصتلا :نيمسق ىلإ روصتلا
 ءرظن وأ لّمأت ىلإ هكاردإ يف جاتحن ال يذلا روصتلا وه» :يرورضلا رّوصتلا »

 ."”0ناسنإ لك يف ةيرطفلا ةرورضلاب هكردن اهنإو
 .ءامسلا :كل لوقأ نيح : ًالثمف

 ؟ءامسلا ىنعم رّوصتت ىتح حرشو لّمأت ىلإ جاتحت له
 .اهب قطنأ نأ درجمب ءامسلا روصتت فوس ءال

 :يرظنلا رّوصتلا ٠

 .ةيطارقوتريملا :كل ٌتلق ول نكل

 ؟حرشو رظنو لّمأت ىلإ جاتحتس مأ ًةرشابم اهمهفتس له

 «هروصتت ىتح رّكفتو رظن ىلإ جاتحي هّنأل ؛يرظنلا روصتلا هيتسن اماذهو «كنهذ

 رظنلاو رّكفتلا ىلإ ةجاحلا نود نهذلا يف لصحي وهف ءيرورضلا روصتلا سكعب

 .هب قطنلا دّرجمب لب
 .(دحاو» :كل تلق ول :رخآ الاثم ذخ

 .يرورض رّوصت اذهو «يهدب ءيش هنأل ؛ةرشابم دحاو مقر روصتت فوس

 لاخدإ انل زج كلذلو ءرّوصتلا يعون دحأ فّرعن امنإو ءروصتلا قلطم فّرعن ال انه نحن )١(
 .فرعملا يف هدورو نم مغرلا ىلع فيرعتلا يف روصتلا ظفل

1 
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 ؟دصقأ اذام فرعتس له .«رشع ينثالا سدس فصن» :كل تلق ول نكل

 دوصقملا مقرلا ام فرعت ىتح رّكفتو لّمأت ىلإ جاتحتس لب ؛ةرشابم فرعت نل
 سدس فصن وه دحاولا نأ يأ ؛دحاو مقر وهو ءرشع ينثالا سدس فصنب

 .يرظن روصت اذهو ءرشع ينثالا

 :نذإ <

 ىتح ركفتو لمأت ىلإ جاتحن ال يذلا رّوصتلا» : وه يرورضلا رّوصتلا <<
 .(هكر دن

 .«هكردن ىتح رظن وأ لّمأت ىلإ جاتحن يذلا روصتلا» :وه يرظنلا روصتلا <

 :قيدصتلا ماسقأ

 مسقني قيدصتلا كلذك يرورض روصتو يرظن روصت ىلإ روصتلا انمّسق امك

 ؟امبب دوصقملا اف ءيرورض قيدصتو يرظن قيدصت كانهف ؟نيمسقلا نيذه ىلإ
 امنإو «رظنو لّمأت ىلإ هيف مكحلا جاتحي ال يذلا وه» : يرورضلا قيدصتلا ٠

 .ةيضقلا عمست نأ دّرجمب أطخلاب وأ ةحصلاب ةرشابم امكح ردصت
 .«انقوف ءامسلا» :كل ٌتلق ول :لاثم

 اهيلع مكحت امنإو ءأطخلاب وأ ةحصلاب ةرابعلا ىلع مكحت يك لّمأت ىلإ جاتحت نل

 .انقوف ضرألا :كل ٌتلق ول :رخآ لاثم
 باوجلا يف ركفت يك تقو ىلإ جاتحت نل ؟ةئطاخ مأ ةحيحص ةرابعلا له

 .ةرورضلاب كنهذ يف دوجوم باوجلا امنإو ؛ةحيحص ريغ ةّيضق اهنأب ينبيجتو
 .«يرورضلا قيدصتلا» :قطنملا ملع يف ىّمسُي قيدصتلا اذه

 نكمي الف .ثحبو رّظنو لمأت ىلإ جاتحي يذلا وهف» : يرظنلا قيدصتلا امأ «
 .«ةرشابم هقيدصتب وأ هبيذكتب كح ردصت نأ كل

 .ابرلا نم ةنيعلا :ةعيرشلا ماكحأ فرعي ال صخشل تلق ول :لاثم
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 ءابرلا فرعي الو «"ةنيعلا فرعي ال وهف ,ءيش ال ؟هنهذ يف يتأيس اذام

 صخشل ةرابعلا هذه ٌتلق ول نكل .ابرلا ىلإ ةنيعلا ةبسن ينعت اذام فرعي الو
 ىنعم فرعي هنأل ؛ةرشابم ينبيجيس ةيمالسإلا ةيلاملا تالماعملا يف صصختم

 ىلع رداق وه مث نمو ءابرلاو ةنيعلا نيب ةقالعلا فرعيو ابرلا ىنعم فرعيو ةنيعلا
 .اهتحص مدع وأ ةّيضقلا ةحصب مكحي نأ

 ةرابعلا هذه له .رشع ينثالا سدس ٌفصن دحاولا :كل تلق ول :رخآ لاثم
 ؟ةئطاخ مأ ةحيحص

 مكحت مث اهلّمأتتو ةلأسملا يف رّكفت نأ جاتحت لب ةرشابم ينبيجت نأ عيطتست ال
 ينثالا سدس نأ دجتس ةيضقلا يف ركفت تأدب اذإف .أطخلاب وأ ةحصلاب اهيلع

 اهنأب ةيضقلا ىلع مكحتس انهو ءدحاو نينثالا فصنو «نينثا يواسي رشع
 .ةئطاخن تسيلو ةحيحص

 :نذإ <

 ةحصلاب هيلع مكحن ىتح ركفت ىلإ جاتحن يذلا» :وه يرظنلا قيدصتلا ©
 .«ًأطخلاب وأ

 هيلع مكحن ىتح ركفت ىلإ جاتحن ال يذلا» :وه يرورضلا قيدصتلا <

 .«أطخملاب وأ ةحصلاب

 ؟يرورضلاو يرظنلا نيب قرفلا ةفرعم نم ةدئاف ةمث له *»
 دق ةيمالسإلا ةعيرشلا يفف «كلذ ةفرعم ىلع بت تبرد ربك دئاوز كاع دعت

 نم امأ ءارفاك دعي مالسإلا يف اًيرورض |مكح فلاخي نم َّنأ ىلع ءاملُعلا عمجأ

 .اًرفاك دعي الف ةّيرظنلا ماكحألا فلاخي
 عيطتست ىتح يرظنلاو يرورضلا نيب زييمتلا ىلع اًرداق نوكت نأ دب ال انهو

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةيرورضلا ماكحألا ةفرعم

 اًلجآ لقأ رعسب هيلإ يرتشملا اهديعي مث لجاع رعسب ةعلس صخش عيبي نأ يه ةنيعلا (1)
 .ةيدقنلا ةلويسلا ىلع لوصحلا فدهب



 قطنملا ملع  يفرعملا نيوكتلا ةلسلس !

 مكح هميرحت له نكل «مالسإلا يف مرح رمخلا برش :لاثملا ليبس ىلعف
 ةمرح نوفرعي ٌةبطاق نيملسملا نأل ؟اذال ؛يورض ٌمكح ؟يرظن مأ يرورض
 هنأ ةرشابم بيجيس ؟رمخلا برش مكح ام :هلأست ملسم يأف «رمخلا برش

 .كلذ ريغو كرشلاو انزلاو ايرلا كلذكو .مّرحم

 نأل ؛رفكلاب همالك ىلع مكحن اننإف «مّرحم ريغ رمخلا :صخش انل لاق ولف

 .هب اًرفك دعت مالسإلا تايرورض ةفلاختو «مالسإلا تايرورض نم رمخلا ميرحت

 تسيل ديعلا ةالص :صخش انل لاق ول ؟ديعلا ةالص ةلأسم نع اذام نكل

 ديعلا ةالص بوجو ّنأل ؛اًرفك دعي ال ءال ؟اًرفك هلوق نوكي له ءاًقلطم ةبجاوب

 .ةيرورضلا ماكحألا نم سيلو ةيرظنلا ماكحألا نم دعي اًيئافك اًبوجو

 ءارفك دعي ؟ال مأ رفك هلوق له . مرحم ريغ ابرلا :صخش انل لاق ول :رخآ لاثم

 ّصن دقو «مالسإلا يف ةيرورضلا ةّيعطقلا ماكحألا نم ابرلا مي يرحت َّنأل ؟اذامل

 نآرقلا صن ضقاني ابرلا مّرحي ال يذلا صخشلاف «هميرحت ىلع ميركلا نآرقلا
 ٌ .رفك ميركلا نآرقلا ةضقانمو «ميركلا

 ةمرح نأل ؛ال ؟رفك هلوق له .مّرحم ريغ ةنيعلا عيب :صخش انل لاق ول نكل

 .ةلدألا يف لّمأتو رظن ىلإ جاتحت يتلا ةيرظنلا ماكحألا نم ةنيعلا عيب

 ىلع نيرداق انلعجت يرورضلاو يرظنلا نيب قرافلا ةفرعم نإ : ةصالخلا
 .اهل ةمئالملا اهتبترم يف ةّيملعلا لئاسملا عضو
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 قيدصتلاو روصتلا ماسقأ ©

 ةلحرمب رورملا لالخ نم الإ قيدصتلا ةلحرم ىلإ لصت نأ نكمي ال :ةدعاق

 اوقفتا عيمجلا» :يزارلا نيدلا بطق لوقي .حيحص ريغ سكعلاو «رّوصتلا

 ."”(سكع ريغ نم رّوصتلا يعدتسي قيدصتلا نأ

 :يرظنلاو يرورضلاب مكحلا ةّيبسن
 دنع اًيرورض نوكي دق روصتلا نأ يهو «ةمهم ةلأسم ىلإ انه هّبنأ نأ ديرأ
 «ةيكراغيلوألا» حلطصم تركذ ول :ًالثمف ءرخآ صخش دنع اًيرظنو صخش
 اذهل حرشو رظن ىلإ جاتحيس هنإف «ةيسايسلا مولعلا ىلع علطم ريغ صخشل
 ةيسايسلا مولعلا ىلع اًعلطم اًصخش َتلأس ول نكل ؛هرّوصتي ىتح حلطصملا
 اًيرورض اًروصت هروصتي هنأ يأ .حلطصملا اذه موهفم نع ًةرشابم كبيجيسف

 .هنهذ ىف

 «ةيكراغيلوألا» روصتي ةسايسلا ف صصختملا ريغ صخشلا دجن انه

 ناونعب باتك نمض «قيدصتلاو روصتلا يف ةلومعملا ةلاسرلا ءنيدلا بطق «يزارلا )١(

 «ةيملعلا بتكل اراد .توريب) ىتعيرش يدهم :قيقحت .«قيدصتلاو روصتلا يف ناتلاسر»

 انآ ةزكذ «يزارلا بطقلا نع بادكلا اذه تنوبث ركذي نم كانه 1797 ,نع(5 4 ١
 «ينازاتفتلا بيذه#ت ىلع يصيبخلا حرش ىلع هتيشاح يف هل اهتبثأ يعفاشلا راطعلا تاداعسلا
 .7 5ص .(1977 «يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبط) ؛ةروكذملا هتيشاح :عجاري
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 اذهب دوصقملا مهف ىتح يسايسلا مجعملا يف ثحبو بهذ دق وهف ءاّيرظن اًروصت
 ءاًيرورض اًرّوصت «ةيكراغيلوألا» روصتي ةسايسلا ىلع علّطملا انيب ءحلطصملا
 .هنهذ يف روصت هل لصحي حلطصملا عمسي نأ درجمبف

 نوكي دق قيدصتلاف ءقيدصتلا ىلع كلذك قبطني رّوصتلا نع هانلق امو
 ال صخشل تلق ول : لاثملا ليبس ىلعف «دلاخ دنع اًيرظنو مساج دنع اًيرورض

 .ةنولشرب يدان يف اًبعال سيل ىسيم :ةضايرلا فرعي

 َتلأس ول نكل ءأطخلاب وأ ةحصلاب كمالك ىلع مكحي نأ عيطتسي ال اهبر
 .ةنولشرب قيرف يف بعال يسيم اًعطق :كل لوقيس ةضايرلا رابخأب اتهم اًصخش

 عيطتسي يك ةلأسملا يف رظنيو ثحبي نأ ىلإ جاتحي لوألا صخشلا نأ ظحالنف
 لكب بيجي يناثلا صخشلا اننيب «"”ةبذاك وأ ةحيحص ابنأب ةيضقلا ىلع مكحلا
 .نيعلا يأر هاري هنأك يرورض هدنع رمألا ْنأل ؛نيقي

 نوكي اهئاد سيلو «رخآ دنع اًيرظنو صخش دنع اًيرورض رمألا نوكي دق نذإ

 .عيمجلا دنع نيدرطم يرظنلاو يرورضلا

 ريغ ةيضق لك نأ دوصقملاو ؛«ةئطاخ» اهب نودصقيو ؛ةبذاك» ةملك قطنملا ءالع قلطي )١(

 .ةبذاك ةيضق قطنملا ملع يف ىّمست عقاولل ةقباطم
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 ثلاثلا ثحبملا

 تالالدلا

 ةيبرعلا ةغللا مولعك ظافلألا يف ثحبي الو «يناعملا يف ثحبي قطنملا ملع
 .""يناعملاب ةطبترم يقطنملا فئاظو لكف ءاهريغو تاءارقلاو

 يتلا ةقيرطلا ام :رخآ ىنعمب ؟اننيب اميف يناعملا كلت لدابتن فيك :لاؤسلا نكل

 ؟كلقع ىلإ يلقع يف يتلا يناعملا لصوأ نأ نكمي اهالخ نم
 تدرأ اذإ انأف .ظافلألا يه 5 لصاوتلا يف رشبلا اهداتعا يتلا ةقيرطلا

 اذإو ءينمهفت ىتح اًظافلأ لمعتسأ نأ رطضم يننإف هفرعت ال اًئيش كل فّرعأ نأ

 .ارج ملهو «كلذك ٍظافلأ لامعتسال رطضم ٍنإف ًةلأسم كل نهربأ نأ تدرأ
 عم لماعتلا ىلإ لقتننل انيفكي يذلا ردقلاب ظافلألا يف ثحبنس قلطنملا اذه نمو

 نأ ديرن كلذ لبق نكل «ةيعضولا ةيظفللا ةلالدلا نع اًديدحت ثدحتنسو «يناعملا

 ؟«ةلالدلا» ىنعم ام مهفن

 : ةلالدلا ىنعم

 ينعي اذام داوملا ىدحإ ىلع ءارمح ةرئاد دجتو ةيساردلا كتداهش ملتست نيح

 تلد ءارمحلا ةرئادلا نأل ؟تفرع فيك «ةداملا هذه يف ٌبسار كنأ ينعي ؟كلذ
 ..كلذ ىلع

 «بوسرلا وهو «لولدم» انيدلو «ءارمحلا ةرئادلا وهو «لاد# انيدل انه نذإ <<

 .«ةلالد» ىّمست بوسرلا ىلع لدت ءارمحلا ةرئادلا نأب انتفرعمو

 .راطفإلا حابي سمشلا بيغت نيح :رخآ ًالاثم ذخ

 نذإ .حابم راطفإلا نأ ىلع ؟اذام ىلع انّلد .سمشلا بايغ ؟انه ؛لادلا» نيأ
 بايغ نيب طبرلا اهالخ نم مت يتلا ةيلمعلا هذهو .«لولدملا» وه راطفإلا ةحابإ

 عجارُي .«ظافلألاب يقطنم وه ثيح نم يقطنملل لغش ال» :يزارلا نيدلا بطق لوقي )١(
 .1 #77( 3 «نيدم تاراشتنا .نارهط) ةيسمشلا حورش
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 .«ةلالد) ىّمست راطفإلا ةحابإو سمشلا

 حدقي له «ءيشلا اذه ىلع لدي ءيشلا كلذ نأ ىلإ صخشلا هبتني ملول اذام

 ؟ةلالدلا يف كلذ

 صخش بناجب سلجي مالسإلا نع اًئيش فرعي ال اًصخش انضرتفا ول :لاثم

 ىلع ملسملا صخشلا دنع لدي ناذألا نأ دجن انه «ةالصلل نذؤملا نْذأف «ملسم

 يذلا ملسملا ريغ صخشلا دنع ةلالد يأ هل سيل نكل «ةالصلا تقو لوخد

 .ناذألا اذه ةلالد ام يردي ال وهف .هبناجب سلجي

 ؟ةلالدلا دوجو ىفني ةلالدلا هذهب هلهج له

 سيلف اهلهجي يذلا صخشلا امأو ءاهب فراعلا قحب ةريتعمو ةيقاب ةلالدلا
 ثيحب ظفللا نوك ةلالدلاب ينعن» :ينازاتفتلا لوقي كلذ ينو .اهئافتنا ىلع ًاليلد

 هدّرجتو هيلإ ههّجوت طرشب عضولاب ملاعلا ىلإ ةبسنلاب هقالطإ دنع ىنعملا هنم مهفي
 ."”0«لغاوشلاو عناوملا نع

 :ةلالدلا عاونأ

 انلدي نأ امإ : تالامتحا عبرأ انيدل ؟رخآ ءيبش ىلع انّلدي ام ايش َّنأ مهفن فيك

 قرطلا هذه نع ثدحتن فوسو «عضولا وأ عرشلا وأ عبطلا وأ لقعلا قيرطب

 .عبرألا

 : ةيلقعلا ةلالدلا :ًالوأ

 كلذ ىلع انّلدي ءيشلا اذه نأ لقعلا ةطساوب مهفن نأ يه : ةيلقعلا ةلالدلا ٠

 نأ دقتعت له «ةلواطلا ىلع اًرهجم راطفإلا ىرتو خبطملا لخدت نيحف .«ءيشلا

 ؟اًراطفإ نوكو هسفنب عمتجا ماعطلا نأ مأ كلذ لعف اًدحأ

 مزجت كلعج يذلا ام نكل «راطفإلا دادعإي ماق اًناسنإ كانه نأ اًئيقي مزجت تنأ

 لعفلا اذه نوكي نأ ليحتسي هنأب انربخي لقعلا نأ يأ .لقعلا :باوجلا ؟كلذب

 «نيدباعلا نيز راد ؛مُق) ماسب هللا داج قيقحت «ةيسمشلا ةلاسرلا حرش «ينازاتفتلا )١(
 178.1١



 .ناسنإلا عنص نم نوكي نأ نود ةفدص ضحم نم ءاج بّنرملا

 دعأ صخش دوجو» وهو لولدم انيدلو «راطفإلا» وهو لاد انيدل انه نذإ

 «”نيرمألا نيب طبرلا يهو ةيلقع ةلالد انيدلو «راطفإلا

 : ةيعبطلا ةلالدلا :اًيناث

 ىلع انلدي ءيشلا اذه نأ ان ربخي عبطلا نأ ينعت» : ةيداعلا وأ ةيعبطلا ةلالدلا ٠

 .ماني نأ ديري هنأ ىلع لدي كلذ نإف ء ءرملا بواثتي نيح :ًالثمف .«ءيشلا كلذ

 (خآ» : :صخش لوقي نيحو «جّرمم هنأ ىلع لدي اذهف رمحأ ءرملا هجو حبصي نيحو

 .ْمأتي هنأ ىلع لدي اذهف

 بوؤاثتلا نأ يأ «مونلا» وهو لولدم انيدلو ««بؤاثتلا» وهو لاد انيدل انه نذإ

 نم اهتلالد انفرع انّنأ يأ «ةيعيبط ةلالد ىّمست ةيلمعلا هذهو «مونلا ىلع انلدي

 .لقعلا لالخ نم سيلو «ةعيبطلا لالخ

 ريغ نوكت وأ «ملألا دنع «خآ» ةملك لثم ةّيظفل نوكت نأ امإ ةيعبطلا ةلالدلاو
 .لجخلا ىلع هجولا رارمحا ةلالد لثم ةّيظفل

 عبط نم ناك ام «ةيعبطلا» ب دوصقملا َّنأ قطنملا ءاياع ضعب ىري :هيبنت

 :نيرمأ لمشت ةيعبطلا ةلالدلاف ءقيقد ريغ اذهو «"”طقف ناسنإلا

 رارمحا وأ فوخلا دنع فاجترالا لثم ناسنإلا ةعيبط نم ناك ام :لوألا رمألا

 .لجخلا دنع هجولا

 برق ىلع مويغلا عّمِجَت ةلالد لثم ءنوكلا ةعيبط نم ناك ام :يناثلا رمألا

 .رطملا لوطه

 .ملكتملا دوجو ىلع مالكلا ةلالد لثم ؛ةيظفل ةيلقع ةلالد كانهو «ةيظفل ريغ ةيلقعلا ةلالدلا هذه )١(

 نيئيشلا نيب ةمزالملا تناك اذإ اميف يهو «ةيعبطلا ةلالدلا" :لوقي ثيح رْفظملا كئلوأ نمو (7)
 رفظملا حرش ررقملا .يرديحلا :عجار ."ناسنإلا ةعيبط اهيضتقي يتلا ينعأ «ةيعبط ةمزالم

 .؛8ص 5١١١( 21 .ءاضيبلا ةجحملا راد .توريي)
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 : ةيعرشلا ةلالدلا ءاثلاخ

 عرشلا رابخإ لالخ نم رخآ ٍءيش ىلع ٌءيش * ّلدي نأ يهل : ةيعرشلا ةلالدلا »

 .«(كلذب

 .رجفلا ةالص بجت رجفلا علطي نيح :لاثم

 عرشلا نآل ؟رجفلا ةالص بوجو ىلع لدي رجفلا عولط نأ انفرع فيك

 .كلذ يف ةقالع ةعيبطلا وأ لقعلل سيلو «كلذب انربخأ يمالسإلا

 .رجفلا عولط ؟لاثملا اذه يف لادلا نيأ
 .رجفلا ةالص ؟لولدملا نيأ

 يأ ءاعرش اًملكم نوكي هّنإف غولبلا نس ىلإ ملسملا لصي نيح :رخآ لاثم

 .ةيعرشلا ماكحألاب اًبطاخم نوكي

 ؟لاثملا اذه يف لولدملاو لادلا نيأ

 هنأ ىلع انّلدي ناسنإلا غولب نأ يأ «فيلكتلا وه لولدملاو ؟عولبلا وه لادلا

 له ؟فيلكتلا ىلع لدي غولبلا َّنأ انفرع فيك نكل .ةّيعرشلا ماكحألاب فلكم

 ؟ةعيبطلا يه اذكه مأ كلذب انريخأ لقعلا

 لع لدين عولبلا ذأ مهفن انلعج ىدلا لب .حيحص كلذ نم اًئيش سيل

 .يمالسإلا عب رشلا وه فيلكتلا

 :ةيعضولا ةلالدلا :اعبار

 لدي ءيثلا اذه نأ مهفن نحنف ««سانلا اهعضو يتلا» يأ :ةيعضولاب دصقن

 َّنأل نكلو كلذب انوربخأ عرشلا وأ ةعيبطلا وأ لقعلا نأل سيل ء ءيشلا كلذ ىلع

 .ةلالدلا هذه اوعضو سانلا

 .ةيظفل ريغ وأ ةيظفل نوكت نأ امإ ةيعضولا ةلالدلاو **

 ةراشإلا انيأر اذإ نحنف ءرورملا تاراشإ لثم يهف : ةيظفللا ريغ ةلالدلا امأ

 وأ لقعلا له ؟فوقولا بجوي رمحألا نوللا نأ انفرع فيك نكل .فقن ءارمح

 .هيلع انفراعتف كلذ اوعضو سانلا نكلو ءال ؟كلذ ىلع اولد عرشلا وأ ةعيبطلا



 ةلّصؤم ةفاقث وحن - ىفرعملا نيوكتلا ةلسلس

 .فورعم وه |( ةيظفل ريغ رورملا تاراشإو
 زكري يذلا عونلا وهو «ةيظفللا ةيعضولا ةلالدلا وهو «يناثلا عونلا انل يقب

 .انه هيلع رضخقتس كلذلو 0 اًماتها هنولويو ةقطانملا هيلع

 : ةلالدلا ماسقأ 5

 :عجارُي ."ةيعضولا ةيظفللا ٌةلالدلا انه اه رظنلاب دوصقملاو" :ينازاتفتلا نيدلا دعس لوقي )١(
 11 ض «قباس عجرم «ةيسمشلا ةلاسرلا حرش «ينازاتفتلا
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 : ةيظفللا ةيعضولا ةلالدلا

 ظفل اوعضو دقف ءابنوديري يتلا يناعملا ءازإب ظافلأ عضو ىلع رشبلا عضاوت

 يذلا زاهجلل «فتاه» ظفل اوعضوو «عبرألا تالجعلا تاذ ةبكرملل «ةرايس»

 .ظافلألا ةيقب يف لاحلا وه اذكهو «ةلدابتملا تاوصألا لقني

 ظفللا نوكي اًنايحأف ,ةدحاو ةجرد ىلع سيل يناعملا ءازإب ظافلألا عضو نكل

 ءطقف ىنعملا ءازجأ نم ءزج ىلع الاد نوكي اًنايحأو «ةقباطملا مامت ىنعملل اًقباطم

 نإف كلذ ىلع ًءانبو .هل مزال هنكل ىنعملا جراخ ءيش ىلع الاد نوكي اًنايحأو

 :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت ةلالدلا

 .ةقباطملا ةلالد :لوألا مسقلا

 .نمضتلا ةلالد :يناثلا مسقلا

 .مازتلالا ةلالد :ثلاثلا مسقلا

 .ليصفتلاب اهنم ةدحاو لك نع ثدحتنسو

 ١- ةقياطملا ةلالد :

 .«ةمات ةقباطم هانعم لك قباطي ظفللا نأ» ىنعت :ةقباطملا ةلالد ٠

 يش كنهذ يف يتأي ؟كنهذ يف يتأي اذام .«يبنتملا» كل لوقأ نيح :لاثم
 يبنتملا نم رثكأ ىلع لدي يبنتملا ظفل له نكل ءفورعملا رعاشلا وهو ءدحاو

 ءال ؟طقف هدي وأ طقف هسأرك يبنتملا نم لقأ ىلع لدي لهو ءال ؟هدلب وأ هتليبقك

 «ةمات ةقباطم هقباطُي ىبنتملا ظفل نأ يأ ؛هلمكأب ىبنتملا ىلع ىبنتملا ظفل لدي امنإ
 .يبنتملا رعاشلا ىلع ةقباطم ةلالد لدي يبنتملا ظفل :لوقن كلذلو

 نأ مهفت له ؟كلذ نم مهفت اذام .ميركلا نآرقلا :لوقأ نيح :رخآ لاثم

 ؟ةالَك يبنلا ةنسو هللا باتك دصقأ يننأ مهفت مأ ؟طقف هروس نم ةروس دوصقملا

 عبرأو ةئم يأ .هسفن هللا باتك الإ ميركلا نآرقلا ظفل نم مهفت ال كنأ باوجلا

 .هللا باتك ىلع ةقباطم ةلالد لدي ميركلا نآرقلا ظفل نذإ .ةروس ةرشع



 :نمضتلا ةلالد -"

 ىنعملا ّلك ىلع لدي الو هانعم ءزج ىلع لدي ظفللا َّنأ ينعت : نّمضتلا ةلالد «
 .ةقباطملا ةلالدك

 .4ْمِيماَذآ يف ْمُهَمباَصَأ َنوُلَمْجيال :ىلاعت هللا لوقي :لاثم
 لعجي نأ ناسنإلل نكمي لهف ««عباصأ» ظفل مدختسا ميركلا نآرقلا نأ ظحال
 ثلثلا - ةلمنألا وه دوصقملا ؟دوصقملا ام نذإ ءال ديكأتلاب ؟هنذأ يف هعبصأ لك

 ةقباطم ةلالد تسيل انه ظفللا ةلالدف .هلمكأب عبصألا سيلو - عبصألا نم لوألا

 نا ا ا ا

 نقضت ةلالد هيّمسن كلذلو ؛اهنم ربكأ هنكل ةلمنألا نّمضتي عبصألاف هلك

 يجراخلا هرهظم يف امظنم سيلو ليمج ريغ هنول ًالزنم ىرت نيح :رخآ لاثم
 .ًاليمج سيل لزنملا اذه :لوقت كنإف

 ثاثألاو فرغلاو يجراخلا لزنملا رهظم دصقت له ؟لزنملاب دصقت اذام

 امنإو ءكلذ لك دصقت ال َتنأ ديكأتلاب ؟لزنملا ءازجأ لكو يلخادلا روكيدلاو

 .طقف يجراخلا رهظملا دصقت
 ضعب دصقن انإو «لزنملا «لك» دصقن الو «لزنملا» ظفل قلطن نحن نذإ

 هروكيد َّنأ عم ليمج ريغ لزنملا نإ لوقت فيك :صخش كلأس اذإف .لزنملا
 ؟ليمج يلخادلا

 ال انأف «ةقباطملا ةلالد باب نم سيلو نّمضتلا ةلالد باب نم اذه :هل لق

 .ةيجراخلا ءايشألا يهو .هئازجأ ضعب اهنإو «لزنملا ءازجأ لك لزنملا ظفلب دصقأ

 :مازتلالا ةلالد -“

 لدي هسفن تقولا يفو ٌنريعم ىنعم ىلع لدي ظفللا َّنأ» ينعت د : مازتلالا ةلالد ٠

 نع جراخ ىنعم ىلع ظفللا ةلالد» :يه رخآ ريبعتب وأ .'هل مزال رخآ ىنعم ىلع

 .4هل عوضوملا ىنعملا

 .«ىمعأ دلاخ» :كل لوقأ نيح :لاثم
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 يتأيس هسفن تقولا يف نكل ءرصبُي ال اًدلاخ نأ مهفتس ؟كنهذ يف يتأيس اذام
 ؛ىمعأ طئاخلا» :كل لوقأ نيح نكل .رصبلا ةيناكمإ هيدل اًدلاخ نأ كنهذ يف

 .ةيؤرلا ةيناكمإ هيدل سيل ًالصأ طئاحلا َّنأل ؛كلذ برغتستس كنإف
 ىنعم مزلتست هسفن تقولا يف نكل ءرصبلا مادعنا ىلع لدت «ىمعأ» ةملك نذإ

 ."'رصبلا ةيناكمإ هيدل ىمعلاب فوصوملا نأ وهو ءرخآ
 ؟(«رلته» ىنعم ام :رخآ لاثم

 طقف لدي ظفللا اذه له نكل ,فورعملا يناملألا ميعزلا ىلع لدي ظفل رلته

 ءانناهذأ ىلإ رخآ ىنعم يتأي رلته ركذن نيح امئاد امنإو ءال ؟يناملألا ميعزلا ىلع

 رلته روصتن ال رلته مسا انعمس املكف «مكحلا يف ةوسقلاو ةّيروتاتكدلا وهو
 .ةيروتاتكدلا وهو ءمسالا اذهل اًمزالم رخآ ىنعم رّوصتن كلذك امنإو ءطقف

 ىنعملا :ناينعم انناهذأ يف دريس هّنإف ««يدناغ» ةملك عمسن نيح كلذكو

 حماستلا :يناثلا ىنعملاو .يدناغ صخش روصتن اننأ يأ ؛هسفن يدناغ :لوألا

 :ةفلبلاو

 ."”ةيملسلاو حماستلا أدبم اننهذ يف يتأي نأ نود يدناغ رّوصتن نأ نكمي الف

 ىلع لدي هسفن تقولا يفو ّنيعم ىنعم ىلع لدي ظفل كانه ناك اذإ :نذإ <<
 .«مازتلا ةلالد» ىّمسي اذهف هل مزالم رخخآ ىنعم

 .ٍلقعلا مزاللا ىلع لاثم اذه )١(
 .يقرعل ا مزاللا ىلع نالاثم ناذه (؟)



 عبارلا ثحبملا

 قادصملاو موهفملا

 امهو ؛مولعلا مظعم يف امهراركت رثكي نيّيقطنم نيحلطصم فرعن نأ مهلا نم

 .«قادصملا» و ؟موهفملا» احلطصم

 :كل تلق اذإف .«ءايشألا نع ةينهذلا ةروصلا» وه : موهفملاب دوصقملا ٠
 انيدل ةايحلا هذه يف ءايشألا لكو .باتكلا لوح رّوصت كنهذ يف يتأي «باتك»

 هيّمسن انتايح يف ةدوجوملا ءايشألل ينهذلا روصتلا اذهو ءاهنع ينهذ روصت
 .«موهفملا»

 يه ؛باتكلا» ةملكف :«عقاولا يف موهفملا هيلع قبطني ام» وهف : قاَدِصملا امأ

 نع ثدحتن نحنف «يعفاشلا مامولل ةلاسرلا باتك لوقن نيح نكل «موهفم

 .موهفملا سيلو قادصملا

 يف ةيناسنإلا رّوصتن نحنف «موهفم يه : ًالثم .«ناسنإلا» ةملك كلذكو
 ْنأل ؛قادصم وه ؟قادصم مأ موهفم انيس نبا فوسليفلا له نكل ؛نهذلا

 موهفم قيداصم دحأ وه انيس نباف «عقاولا يف هيلع قبطني ةيناسنإلا موهفم
 .ناسنإلا

 .رّكفملا "”ناويحلا وه :ينبيجت ؟ناسنإلا «موهفم» ام :كلاسأ نيحف
 ؟ناسنإلا قادصم ام :كلأسأ نيحو

 يدنكلاو انيس نباو ةفينح وبأو بلاط يبأ نب يلعو باطخلا نب رمع :ينبيجت
 .ناسنإ اهنأ اهيلع قدصي يتلا دارفألا نم كلذ ريغو وطسرأو

 .لامجلا :رخآ لاثم

 هيلع فسوي يبنلا لامج نكل ءموهفم وهف ءانناهذأ يف لامجلا روصتن نحن

 دوصقملا سيلو .ناسنإلا كلذ يف اهب «ةايح هيف ءيش لك ينعي ةيبرعلا ةغللا يف ناويحلا )١(

 «ناويحلا يمل ةرخآلا رادلا نإوإ# :ىلاعت هللا لوق كلذ نمو «طقف مئاهبلا
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 اتروصت ثيح نم لامجلاف ؟لامجلا موهفمل يقيبطت لاثم هنأل ؛«قادصم» مالسلا

 .اًقادصم دعي عقاو وه ثيح نمو ءاًموهفم دعي هل ينهذلا

 .ةيطارقميدلا :رخآ لاثم

 نيح ؛«بعشلا ديب هيف ةطلسلا نوكت يذلا يسايسلا ماظنلا» يه ةيطارقميدلا

 ثدحتن نيح نكل ؛موهفملا نع ثدحتن نحنف انناهذأ يف ءيشلا اذه روصتن

 نع ثدحتن نحنف ةيسنرفلا ةيطارقميدلا وأ ًالثم ةيكيرمألا ةيطارقميدلا نع

 .ةيطارقميدلا موهفم سيلو ةيطارقميدلا قادصم

 ؟ةيطارقميدلا موهفم ام :كل لوقأ نيحف

 .بعشلا ةطلس ىلع دمتعي يذلا يسايسلا ماظنلا يه :ينبيجت

 ؟ةيطارقميدلا قادصم ام :كل لوقأ نيحو

 ةيطارقميدلاو ةيسنرفلا ةيطارقميدلاو ةيكيرمألا ةيطارقميدلا :ينبيجت

 .ارج ملهو ةيناطيربلا
 ؟قادصملاو موهفملا نيب قيرفتلا ةدئاف ام -»

 يف نيِبتي دئاوفلا كلت مهأو ءامهنيب قيرفتلا ىلع بترتت دئاوف ةدع كانه

 «قادصملا نع ثدحتي رخآلا فرطلاو موهفملا نع ثدحتت اًنايحأف ,تاشاقنلا

 .هل دوجو ال يمهو (ىفالخ نأ نافشتكت مث
 :راوحلا اذه لمأت :لاثم
 ةأرملا قوقح ظفحي مالسإلا :دلاخ

 حيحص ريغ كمالك :دعس

 ؟كلذ ىلع كليلد ام :دلاخ

 .اهقوقح هتجوز يطعي ال ملسملا نمحرلادبع نأل :دعس
 ثدحتي اًدعسو «مالسإلا موهفم يأ ,موهفملا نع ثدحتي اًدلاخ نأ ظحال

 ئدابم نع سيلو .عقاولا ضرأ يف مالسإلا تاقيبطت نع يأ .قادصملا نع
 مذيو صخش يتأي ثيح ءامئاد هظحالن طلخ ىلإ يدؤي ام اذهو .اهسفن مالسإلا



 تالالدتسا اهلك اهدجت هّمذ تارربمل عمتست نيحو «نيد وه ثيح نم مالسإلا

 مذي اًصخش دجت اًنايحأو ءهسفن مالسإلا ميهاقمب سيلو ةيعقاولا قيداصملاب

 سميلو «ةنّيعم ةّيكارتشا ةبرجت ىلع ةدنتسم اهدجت هتاريربت عمست نيحو ةيكارتشالا

 .اهسفن ةيكارتشالا ئدابم ىلع

 :راوحلا اذه لّمأت :رخآ لاثم

 .ةئيس ةيطارقميدلا :جروج
 .ةعئار ةيطارقميدلا .كعم فلتخأ :ىفطصم

 ؟ةعئار اذامل :جروج

 .همكحي نم رايتخا يف قح ا بعشلا يطعت اهنأل :ىفطصم

 ىلع ربجم هنكل ةيطارقميد هيدل يكيرمألا بعشلا ىلإ رظنا نكل :جروج

 طقف نييساسأ نيبزح نيب رايتخالا
 ؟شاقنلا اذه يف للخلا نيأ

 امنيب ؛عقاولا يف ةيطارقميدلا قيداصم دحأ نع ثدحتي جروج َّنأ للخلا

 شقاني ال جروجف .اًموهفم اهفصوب ةيطارقميدلا نع ثدحتي ىفطصم
 يعقاو قادصم يه ثيح نم اهشقاني امنإو موهفم يه ثيح نم ةيطارقميدلا
 :جروجل لوقي نأ ىفطصم ناكمإب ناكف .ةيكيرمألا ةيطارقميدلا يف لثمتي
 يف ابيع سيلو ةيكيرمألا ةيطارقميدلا يف ٌبيع نيبزح نيب رايتخالا راصحنا
 اهيف رايتخالا سيل ًالثم ةيسنرفلا ةيطارقميدلاف .هسفن يطارقميدلا ماظنلا

 .ةيسايسلا بازحألا تارشع كانهف «نيبزح نيب اًروصحم
 ؛ ةصالخلا

 قيبطتلا وه :قادصملا نيب ءام ءيش نع ينهذلا رّوصتلا وه :موهفملا َّنأ ©
 .ينهذلا رّوصتلا كلذل يعقاولا

 ما
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 :ينزجلاو يلكلا :موهفملا ماسقأ
 لصاحلا موهفملا اذهو ءام ِءِيش نع ةينهذلا ةروصلا وه موهفلا نأ اًقباس انركذ

 عنتمي نأ امإ ءيشلا نأل ؛اًيئزج اًموهفم وأ اًيلك اًموهفم نوكي نأ امإ انناهذأ يف

 .يلك يناثلاو يتزج لوألا «عنتمي ال وأ نيعم ءيش نم رثكأ ىلع (هقابطنا) هقدص
 .دادغب :لاثم

 وهو ءطقف دحاو ءيش ؟كنهذ يف دريس اًئيش مك .«دادغبا :كل لوقأ نيح

 نأل ؟اذامل ؛يئزج ؟يلك مأ يئزج موهفم دادغب نذإ .قارعلا ةمصاع دادغب ةنيدم

 ةثالث وأ نادادغب كانه سيلف «طقف دحاو ءىبش ىلع الإ قدصت ال «دادغب» ةملك

 : .طقف ةدحاو دادغب يه امنإو

 .رتيوت :رخآ لاثم
 .دحاو ءيش ىوس كنهذ يف يتأي ال ؟؛رتيوت» لوقأ نيح كنهذ يف يأي اذام

 هقدص عانتمال ؛ايلك سيلو يئزج رتيوت نذإ ءفورعملا ينورتكلإلا عقوملا وهو

 .ءيش نم رثكأ ىلع
 ال هنأل ؛يئزج ؟يلك مأ يئزج موهفم وه له «قيدصلا ركب وبأ :ثلاث لاثم

 .مسالا اذه هيلع قدصي دحاو صخش نم رثكأ دجوي

 قدصي يئزجلا ناك اذإف «يئزجلا سكع وهف يلكلا اّمأ ,يئزجلا وه اذه
 ةملك ًالثمف «ةريثك ءايشأ ىلع قدصي ٌموهفم يلكلا ّنإف ءطقف دحاو ءيش ىلع

 كانهف «نيريثك ىلع قدصت ابنأل ؛ةّيلك يه ؟ةّيلك مأ ةيئزج يه له .«باتك»
 كلام مامإلل أطوملا باتكو يعفاشلل مألا باتكو وطسرأل ةسايسلا باتك

 كاتهو هبردبع نبال ديرفلا دقعلا باتكو وسور كاح يعامتجالا دقعلا باتكو

 مأ يئزج اذه له ««ميركلا نآرقلا» لوقأ نيح نكل .ملاعلا اذه يف بتكلا نييالم

 ءدحاو باتك ىلع الإ قدصي ال هنأل ؟اذامل كلذك باتك هنأ عم يئزج وه ؟يلك

 .ميركلا نآرقلا هللا باتك وهو



 ةلّصؤم ةفاقث وحن _ ىفرعملا نيوكتلا ةلسلس

 : هصالخلا

 اًقداص ناك اذإو ءاّيئزج ىّمسُي دحاو ءيش ىلع اًقداص ناك اذإ موهفملا :نذإ <
 .ايلك ىّمسي ةريثك ءايشأ لع

 :موهفملا ماسقأ ©

 ص تس قم] أ طقف دحاو ءيش ىلع قدصي
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 يلكلا تاجرد

 !ةبكرملا» موهفم لاثملا ليبس ىلعف «هنم رغصأ تاّيلك يلكلا تحت جردنت دق

 «ةرئاطلا» موهفم لثم .هنم رغصأ ىرخأ تاّيلك هتحت جردنت نكل «يلك موهفم
 جردنت اهلك ةثالثلا ميهافملا هذهف ««ةيرانلا ةجاردلا» موهفمو «ةرايسلا» موهفمو

 جردنت تاّيلك اهسفن يه ةثالثلا ميهافملا هذهو .«ةبكرملا» وهو يلك موهفم تحت

 «ةريثك ءايشأ ىلع قبطني هنأل ؛يلك موهفم ًالثم ةراّيسلاف ءاهنم رغصأ تاّيلك اهتحت

 اهسفن سديسرملاو .ةرايس ناسيئلاو «ةرايس سزكللاو «ةرايس سديسرملاف
 تارايسلا نييالم انيدلف «ةريثك تايئزج ىلع قبطني ٌموهفم هنأل ؛اًضيأ يلك ٌموهفم

 .سديسرم اهنأ اهيلع قبطني
 وهو هتحت جردني يلك موهفم انيدلو ««ةبكرملا وهو يلك موهفم انيدل نذإ

 :««سديسرملا» وهو ةرايسلا تحت جردني يلك موهفم انيدلو ««ةرايسلا»

 .تايئزحلا نييالم هتحت جردنت يلك موهفم سديسرملاو

 موهفمو ءٌرشب ملاعلاو «ٌرشب لهاجلاف «يلك ٌموهفم ؛رشبلا» موهفم :رخآ لاثم
 ءاملع كانهو بط ءاملع كانهو ءايزيف ءاملع كانهف ؛يلك م موهفم هسفن (ملاعلا»

 هنأل ؛كلذك لك ٌموهفم «ءاهقفلا» موهفمو .ارج ملهو ءاهقف كاتهو داصتقا

 ءاهقفو «ةلبانحلا ءاهقفو ةيكلاملا ءاهقفو ةيعفاشلا ءاهقف كانهف «نيريثك ىلع قبطني
 ؟يئزج مأ يلك وه له ؛ةلبانحلا» موهفم نكل .كلذ ريغو نوناقلا ءاهقفو ةيديزلا

 نباو ةمادق نبا ىلع قبطني وهف «نيريثك ىلع قبطني هنأل ؛هتحت امل انرظن اذإ يلك وه

 .ةلبانحلا ءاملع نم مهريغو يتوهبلاو يوادرملاو بجر
 «ءاهقفلا» يلكو ««ءاهقفلا» يلك نم اًمومعو ة ةجرد لقأ «ةلبانحلا» ىلك نذإ

 ««رشبلا» يلك نم اًمومع لقأ ءاملعلا يلكو :«ءاملعلا» يلك نم اًمومعو ٌةجرد لقأ
 .ارج ملهو

 ةتوافتم ٌتاجرد يه امنإو «ةدحاو ةجرد تسيل تاّيلكلا نأ ىضم امب مهفن

 .اهمومعو اطومش ىوتسم بسحب
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 ؛ نيصصختملل ةفاضإ

 اَّنِإو ءانه ُتلعف امك تاجرد ىلإ لكلا نومّسقي ال قطنملا ءالع ضعب

 وهف يقيقحلا امأ ءيفاضإ يئزجو يقيقح يئزج ىلإ هسفن يئزجلا نومّسقي
 0 لا

 ميسقتو .هتحت وه امل اًيلكو هقوف ام ىلإ انرظن ام اذإ اًيئزج نوكي يذلا ظفللا
 لّوأو ,نيمدقتملا قطنملا ءاملع مظعم دنع هدجأ مل يقيقحو يفاضإ ىلإ يئزجلا

 ىلع هحرش يف يسوطلا نيدلا ريصن ةجاوخلا وه ميسقتلا اذه ركذي هتدجو نم
 "كلذ رارقإ يف قطنملا ءالع ضعب كلذ دعب بقاعتو «'”انيس نبا تاراشإ
 : «”نورخآ هنع ضرعأو

 هنأب يلكلا نع َرّيمت انإ يئزجلا نأل كلذو «نالطبلا ٌرهاظ ميسقتلا اذهو
 ىلع ارًصح قدصي ام اذهو ««©ةكرشلا لبقي الو ءطقف دحاو ءىش لع قدصي

 قلعف ."هيف ةكرشلا عوقو عنمي هانعم روصت سفن يذلا وه يئزجلا :انيس نبا لوقي )١(
 صخأ لك وه يفاضإلاو «يقيقحلا همسر يذلا يئزحلا" :ًالئاق ةرابعلا هذه ىلع يسوطلا
 وهف ؛يموطلا ةرابع ضقانت ىدم انه حالن "لوألا ىنعملاب اًيلك ناك ولو ءمعأ تحت عقي
 هنأ ىلع رصي هسفن تقولا يفو «هسفن ةيئزجلا موهفمل اًئيابم اًدح يفاضإلا يئزجلل لعجي

 ءانيس نبا ىلع يموطلا حرش :عجارُي ؟همسقم نع انيابم ٌمسقلا نوكي فيكف «هنم مسق
 .49١ص ١1ج (؟ط «فراعملا راد «ةرهاقلا) ايند ناهيلس :قيقحت

 كلذو ين كغ عردللا وهن قاتشأإلا يزملا دما :لوقي ثيح يناجرجلا كئلوأ نمو )١(

 بطقلا حرش ىلع يناجرجلا ةيشاح :عجار . "هريغلو يئزجلا كلذل ًالوانتم نوكي ءيثلا

 .5 5ص ١914/8( 58 ءرصم) يزارلا

 حرشا» يف ينازاتفتلاو ءاط هحرش يف يزارلا نيدلا بطقو ءةيسمشلا نتم يف يبتاكلاك ()

 «مولعلا رحب حرش» يف يسرادملا يونهكلاو ؛:مولعلا ملس» يف يراهيبلاو ««ةيسمشلا

 لع هتيشاح يف يتوكلايسلاو .«ةمكحلاو قطملا نف يف ةموظنملا حرش» يف يراوزبسلاو
 .ةيسمشلا

 لوقيو .«هيف ةكرشلا عوقو عنمي هانعم روصت سفن يذلا وه يئزجلا » :انيس نبا لوقي (5)
 .«يئزج وهف نيريثك ةكرش عوقو نم اًعنام هروصت سفن ناك نإ» :ينازاتفتلا نيدلا دعس

 .'هيف ةكرشلا عوقو نم هروصت سفن عنم نإ يئزج وهف موهفم لك١» :يبتاكلا لوقيو
 - .«هيف ةكرشلا عوقو نم اًعنام هروصت ناك ام» يئزجلا نأ يزارلا بطقلا ركذو
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 ؛ةقيقح لك وه ا(َّنإو ؛ًالصأ اًيئزج سيل وهف يفاضإلا يئزجلا امأ ءيقيقحلا يئزجلا
 لوقي .يئزجب يلكلا نم ءىش الو «ةّيلكلا ٌرايعم اذهو «نيريثك ىلع قبطني هنأل

 يئزجلا أ ملعاو» :يزارلا بطقلا حرش ىلع هتيشاح يف يناجرجلا فيرشلا

 نم اًئيش عماجي ال يئزحلا ناك اذإف .«هماسقأ نم اًئيش عماجي الف يلكلا لباقي
 .هماسقأ يف يلكلا عم كرتشي يفاضإلا يئزجلا نإف لكلا ماسقأ

 ءامهل مسقم عضو نع انزجعل يناضإو يقيقح ىلإ يئزجلا ميسقتب انلق ولو
 قبطني مّسقملا اذه ناك نإ ؟يناضإلاو يقيقحلا امسق هنم عّرفتي يذلا مّسقملا اف

 يئزجلا وهو_هيعرف دحأل اًيواسم نوكي نأ مزلتسي اذهف طقف دحاو ءيش ىلع
 الف ءأطخ نيرمألا الكو «يفاضإلا يئزجلا وهو ءرخآلا مسقلل اًنيابمو _يقيقحلا
 قبطني ْمَسقملا ناك اذإو .هنع اًنيابم الو همسقل اًيواسم ٌمسقلا نوكي نأ حصي

 نآطخلا هيلع دري انهو «يفاضإلل واسمو يقيقحلا يئزجلل ٌنيابم وهف نيريثك ىلع
 .ةاجن ال نيتلاحلا اتلك ىفف «ناقباسلا

 لعجن نأ وهو «هل ليدبب ُتيتأو ؛ميسقتلا اذه نع ٌتضرعأ كلذ لجأل
 ىلع ةدراولا تاداريإلا نم ٍلاخ ليدبلا اذهو ؛ةددعتم ٍتاجرد هسفن لكلا

 .ملعأو ىلعأ ىلاعت هللاو «يئزجلا ميسقت

 :كلذك لوقيو .«نيريثك ىلع هقدص ضرف لقعلا يف عنتما اما هنأب يئزحلا يناجرجلا فّرعيو -
 يزارلا حرش عم ةيسمشلا :عجارُي ."هتلاحتسا ةيئرجلاو كارتشالا ضرف ناكمإ ةّيلكلاف»

 حرش «ينازاتقتلا ؛4 ة ص (458١ص ء؟ط «يبابلا ىفطصم ءرصم) يناجرجلا ةيشاحو

 . 19ص «قباس عجرم ةيسمشلا ةلاسرلا
 ىلع قدصي الف كارتشالا عنمي ام ىلع ٌرصاق ةيئزجلا موهفم نأب ةحيرص صوصنلا هذهف

 نيريثك ىلع قدصيو ةكرشلا لبقي يذلا يناضإلا يئزجلا موهفم ضقاني اذهو ؛دحاو ريغ
 .هروص ضعب يف



 سماخلا ثحبم ا

 هدوجو ثيح نم يلكلا ماسقأ
 يلكلا اذهو «نيريثك ىلع قدصي يذلا موهفملا وه يلكلا َنأ اقباس انركذ

 :ماسقأ ةثالث ىلإ هدوجو ثيح نم مسقني

 .يقطنملا يلكلا :لّوألا مسقلا

 .يعيبطلا لكلا :يناثلا مسقلا

 .يلقعلا لكلا :ثلاثلا مسقلا

 :ةثالثلا ماسقألا هذه حّضوي ًالاثم برضنل
 كانهف «ةريثك ءايشأ ىلع قدصي هنأل ؟اذامل «يلك وه ؟يئزج مأ يلك «لامجلا»

 .كلذ ريغو «ةليمج ةينف تاحولو «نوليمج سانأو «ةليمج رظانم
 طقف نهذلا يف ةدوجوم َةّيلك ةميق وه ثيح نم لامجلا ىلإ انرظن اذإ نآلا

 :ًالثم .هاّيقطنم اًّيلك» نوكي - عقاولا يف ةليمجلا ءايشألا نع رظنلا عطقب يأ -

 .«ردان لامجلا»

 رظانملا وأ ؟تاردان تاليمجلا ءاسنلا وأ ؟ةردان ةليمجلا تاحوللا دصقأ له

 ثدحتأ انأ ءكلذ نم ءيش يأ نع ثدحتأ نكأ مل انأ ءال ؟ةردان ةليمجلا ةيعيبطلا

 .نهذلا يف يلك موهفم وه ثيح نم لامجلا نع
 ضرأ يف لامجلا قيداصم ظحلن ملو «لامجلا موهفم طقف انظحال انه نحنف

 .عقاولا

 ءايشألا ىلإ انرظن اذإ يأ «ةيعقاولا هقيداصم ثيح نم لامجلا ىلإ انرظن اذإ امأ

 يلكلا» هيمسن اننإف ءهسفن لامجلا موهفم نع رظنلا فرصب يه ثيح نم ةليمجلا
 .«ىعيبطلا

 كلذ َنِإف - عقاولا يف هقادصمو موهفملا يأ - نيرمألا عومجم انظحال اذإ امأ
 .«ىلقعلا ىلكلا» ىَّمسُي
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 .موصعم يبنلا :رخآ الاثم ذخ
 ءايبنألا صاخشأ نع رظنلا فرصب اًيرظن ةوبنلا ةمصع نع ثدحتتن انك اذإ

 ةلثمتملا ةّوبنلا قيداصم نع ثدحتت انك اذإ امأو «يقطنملا يلكلا» ىّمسي اذهف

 ىتسم كلخ ّنإف مالسو ةالص لقا مهيلع كمحو ىسيعو ىسرم# ةايبثألاب
 _يبنلا صخشو ةّوبنلا يأ_ اًعم نيرمألا ىلإ انرظن اذإ امأو .«ىعيبطلا ىلكلا»

 ْ .(«ىلقعلا ىلكلا» 07 كانلذ نإ

 ؟ميسقتلا اذه نم ةدئافلا ام :لأست دق نآلا <>
 نع ثدحتت اًنايحأف ءاهنع ريبعتلا دنع يناعملا راسم ديدحت يف نمكت ةدئافلا

 :ةيلقع وأ ةيقطنم اهنوك ثيح نم اًنايحأو ةيعيبط ةّيلك اهنوك ثيح نم ءايشألا
 ب اًديدحت متهب قطنملا ملعو .كدارم نع قيقدلا ريبعتلا يف كدعاسي ميسقتلا اذهو

 نم ةقالع هل سيلو «ةينهذلا تاّيلكلاب طبترم قطنملا ملع نأل ؛(«يقطنملا يلكلا»

 .عقاولا يف قيداصملاب لصألا ثيح

 يلكلا ماسقأ #
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 هدارفأ يواست ثيح نم يلكلا ماسقأ

 :نيتروص امل دجن انّنِإَف يلكلا دارفأ ىلإ انرظن اذإ

 ءاهيلع ىلكلا قدص ثيح نم ةيواستم دارفألا نوكت نأ :ىلوألا ةروصلا

 ١ .«ئطاوتملا يلكلا» ىّمسي اذهو
 اذهو ءاهيلع ىلكلا قدص ثيح نم ةفلتخم دارفألا نوكت نأ :ةيناثلا ةروصلا

 ْ .«ككشملا يلكلا» ىّمسُي
 «يح# ةملك :لاثم

 .يح دعسو يح مساجو يح دمحمو يح دلاخ :لوقأ نيح

 مساجو دمحمو دلاخ ىلع قبطني يلك ٌموهفم «يح» ظفل نأ دجن لاثملا اذه يف

 .ال :باوجلا ؟ةيقبلا يف هدوجو نع فلتخي ًالثم دلاخ يف هدوجو له نكل ,دعسو
 .رخآلا نم ًةايح رثكأ صخش دجوي ال

 .ملاع دعسو «ملاع مساجو «ملاع دمحمو ءملاع دلاخ :لوقأ نيح نكل

 نوواستم مه له نكل «نيريثك ىلع قبطني هنوكل لك ٌموهفم «ملاع» ظفل
 اًيواسم صخش لك نوكي نأ اًيعيبط سيلف نوفلتخم مه ديكأتلاب ؟ةيملاعلا يف

 .اهتيفيكو تامولعملا مجح يف نيرخآلل
 ؟«ملعلا» موهفم و «ةايحلا» موهفم نيب قرفلا ام نذإ

 موهفم نأ قرفلا نكل «ةريثك ءايشأ ىلع ناقدصي !هنوكل لك امهالك :باوجلا
 نم ًةايح رثكأ صخشلا نوكي نأ نكمي الف «هدارفأ يف توافتلا لبقي ال «ةايحلا»

 يف نوتوافتم سانلاف «هدارفأ يف توافتلا لبقي وهف «ملعلا» موهفم امأو «رخآلا
 .ةايحلا يف نيتوافتم ريغ سانلا نكل .ضعب نم ملعأ مهضعب «ملعلا

 1 : ةصالخلا
 نإو «ئطاوتم وهف توافتلا لبقت ال ةيواستم هدارفأ تناك اذإ موهفملا نإ ©

 .كككشملا وهف ةيواستم ريغ هدارفأ تناك
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 :يلكلاو لكلا نيب قرفلا
 امهو ؛يظفللا |هيراقتل امهنيب طلخلا رثكي قطنملا ملع يف ناحلطصم كانه

 .يلكلاو لكلا
 .«مهداحآ ىلإ رظنلا نود دارفألا عومجم ىلع انمكح وه» :لكلا ٠

 .«ةعومجملا دارفأ نم درف لك ىلع انمكح وه» :يلكلا ٠

 .يكيرمألا لالتحالا ةيقارعلا ةمواقملا تمزه :لاثم

 يلعو رمعو دلاخك «ةمواقملا دارفأ نم درف لك ىلإ رظنن ال نحن لاثملا اذه يف

 لالتحالا تمزه امنأب ةيقارعلا ةمواقملا ةعومجم ىلع انمكح انتكلو ءدعسو

 .يكيرمألا

 .دتيانوي رتسشنام ةنولشرب قيرف مزه :رخآ لاثم
 ةروصب رصتنا ةنولشرب دارفأ نم درف لك َّنأ لاثملا اذه يف دصقن ال نحن

 .رصتنا ةنولشرب قيرف عومجم نأ دوصقملا امنإو «دتيانوي رتسشنام ىلع ةلقتسم
 ىلإ انرظن اننأل ؛«يلكلا» باب نم سيلو «لكلا» باب نم ناّدعي نالاثملا ناذهف

 .مهداحأ سيلو دارفألا عومجم

 .مهءابآ ُءانبألا حفاص :رخآ لاثم

 ؟ءانبألا نم ٍنبا لك نم تعقو ةحفاصملا نأ دصقن مأءانبألا عومجم دصقن له

 .ةلقتسم ةروصب بألا حفاص ءانبألا نم نبا ّلك َّنأ يأ ,حيحصلا وه يناثلا

 .«لكلا» باب نم سيلو «يلكلا» باب نم لاثملا اذه نذإ
 .مهابأ ءانبألا لمح :انلق ول نكل

 انرظن نحن ؟نبا لك ىلإ مأ ءانبألا عومجم ىلإ _لاثملا اذه يف _ انرظن له

 هلمح درف لك سيلو «بألا اولمح مهعومجمب ءانبألا نأ يأ «ءانبألا عومجم ىلإ
 .«يلكلا» باب نم سيلو «لكلا» باب نم لاثملا اذه نذإ .نيرخآلا نع ًالالقتسا

 .بعش دوجو ةلودلا طورش نم :رخآ لاثم
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 ؟يلكلا مأ لكلا باب نم «بعشلا موهفم له
 هيلع قلطن نأ نكمي درف دجوي الف «هنيعب اًدرف دصقن ال اننأل ؛لكلا باب نم

 .بعشلا موهفم مهعومجم لكشي دارفألا نم ةعومجم دصقن امنإو ءبعش
 :يلكلاو لكلا نيب قرفلا رثكأ انل حضوي رخآ لاثم انه اهو

 .ةيافكلا ضرفو نيعلا ضرف :ناحلطصم كانه ةيمالسإلا ةعيرشلا يف

 :ةيافكلا ضرف |منيب ؛؛هب مايقلا ملسم لك ىلع بجي ام وه» :نيعلا ضرفب دوصقملا
 .«نييعت الب نيملسملا ضعب هلعفي نأ يفكي يذلا رمألا وه»

 نأ هيلع بجي نييعتلا ىلع ملسم لكف «سمخلا تاولصلا :لثم :نيعلا ضرف
 .سمخلا تاولصلا يلصي

 ةالص اولصي نأ نيملسملا ىلع بجي ثيح «ةزانجلا ةالص :لثم :ةيافكلا ضرف
 ةالص يلصي نأ ملسم لك ىلع بجي له نكل «نيملسملا نم تام نم ىلع ةزانجلا

 اهنإف ةزانجلا ةالص يدؤت ةعومجم يأف «ةنّيعم ريغ ةعومجم ىلع بجي ءال ؟ةزانجلا

 ؟«يلكلا» باب نم مأ ؛لكلا» باب نم نيعلا ضرف له :ىضم ام لالخ نم

 .ةلقتسم ةروصب نيملسملا دارفأ نم درف لك دصقن اننأل ؛”يلكلا” باب نم وه

 دارفأ نم درف لك دوصقملا سيل هنأل ؛“لكلا” باب نم وهف ةيافكلا ضرف امأ

 .نييعت الب نيملسملا عومجم امنإو «نيملسملا
 باب نم وهف ةلقتسم ةروصب درفلا هب موقي نأ نكمي لعفلا ناك اذإ :ةدعاق

 لكلا باب نم وهف نيرخآلا عم كارتشالاب الإ هلعفي نأ نكمي ال ناك اذإو «يلكلا
 «يلكلاو لكلا دارفأ امهف يئزجلاو ءزجلا امأ ءيلكلاو لكلاب قّلعتي اهيف اذه

 .موهفملا تحت جردني ةياهنلا يف عيمجلاو .يلكلا داحآ يئزجلاو لكلا داحآ ءزجلاف
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 سداسلا ثحمدملا

 تاّيلكلا نيب ةبسنلا
 نع ثدحتن فوس ثحبملا اذه يفو ؛ىلكلا ىنعم ةقباسلا سوردلا يف انفرع

 :رخآ لك يأ عم ةلمتحم تاقالع عبرأ هيدل يلك لكف «تاّيلكلا نيب ةقالعلا

 :نيابتلا :ىلوألا ةقالعلا

 .«ةرياغملا مامت هرياغيو رخآلا ظفللا نيابي ظفللا نأ» :يأ »

 .«يحيسملاو ملسملا» :لاثم

 نودلخ نباو ملسم دشر نباف «نيريثك ىلع قدصي هنأل ؛يلك «ملسم» ظفل

 ؛كلذك يلك «يحبسملا» ظفل نأ اك .ارج ملهو ملسم يبطاشلاو ملسم

 مهلك ينيوكألا اموتو سلوبو نيطسغوأو انحويف «نيريثك ىلع قداص هنأل

 .لويحيسم

 ةقالعلا ؟نييلكلا نيذه نيب ةقالعلا اف .«يحيبسملا ملسملا» ناّيلك انيدل نذإ

 نوكي الو .هسفن تقولا يف اًيحيسم ملسملا نوكي نأ نكمي ال يأ «نيابت ةقالع

 .هسفن تقولا يف السم ّيحيسملا
 .«يناطيربلاو يناملألا» :رخآ لاثم
 ىلع قدصي هنأل ؟«يلك» يناطيربلاو «نيريثك ىلع قدصي هنأل ؛«يلك» يناملألا

 .نيريثك
 .ال ؟يناطيرب ناملألا نم دحأ كانه له
 .ال ؟يناملأ نييناطيربلا نم دحأ كانه له
 .نيابت ةقالع نيّيلكلا نيذه نيب ةقالعلا نذإ
 ةقالعلا َّنِإف رخآلا ىلع امهدحأ قدصي ال نّيلك نيظفل اندجو اذإ هنأ ةدعاقلاف

 .نيابت ةقالع |مهنيب



 :يواستلا :؛ ةيناثلا ةقالعلا

 نإف ءاّمامت نافلتخم نيظفللا نأ ىنعي نيابتلا ناك اذإف «نيابتلا سكع يواستلا

 قادصملا يف انه يواستلا ص .؛اًمات نايواستم نيظفللا نأ» :ينعي يواستلا

 ."هوهفملا يف سيلو

 .كحاضلاو ناسنإلا :لاثم

 موهفم نع فلتخم ناسنإلا موهفمف «نافلتخم نيموهفللا َّنأ دجن لاثملا اذه يف
 كانه نوكي نأ نكمي الف ؛نييواستم امهدجن عقاولا ضرأ ىلع نكل .كحضلا

 .كحضي نأ لباق وهو الإ ناسنإ دجوي الو ءاناسنإ ناك اذإ الإ كحضي نئث

 .ناسنإ كحاض لكو .ءكحاض ناسنإ لكف
 ةيرشبلا ةمصعلاو يبنلا :رخآ لاثم

 ريغ اًيبن انلوقع يف روصتن دق نحنف «ةمصعلا موهفم نع فلتخي ةوبنلا موهفم
 عقاولاو قادصملا ثيح نم نكل يبن ريغ اًموصعم رّوصتن دق اننأ امك ؛موصعم
 وهو الإ يبن دجوي الف يبن موصعم لكو "”موصعم يبن لكف ءواست كانه
 ."'يبن وهو الإ موصعم ٌرشب دجوي الو موصعم

 .واست ةقالع نيموهفملا نيب نذإ ةقالعلاف

 :عجار .«اًموهفم افلتخاو اًقدصام اقفتا ام نييواسنملا َّنأ ملعا» :يقوسدلا لوقي )١(
 ةعبطم «ةرهاقلا) بيذهتلا ىلع يصيبخلا حرش ىلع هتيشاح .دمحأ نب دمحم .يقوسدلا
 .17ص (١ط ىلوال5 «يبابلا ىفطصم

 نأ ىلع نوقفتم نوملسملاف «ةقلطملا ةمصعلا سيلو ةمصعلا قلطم دصقن اننأ انه هبنن (؟)
 ةيميت نبا لوقي .ىرخألا اياضقلا يف نوفلتخمو ةلاسرلا غيلبت يف نوموصعم ءايينألا

 دمحأ «ةيميت نبا .«نيملسملا قافتاب ةلاسرلا غيلبت يف نوموصعم مهو» :ءايبنألا نع
 7٠٠١( 5 ء١3ط .ةرهاقلا ) يواربشلا دمحم :ءانتعا «ةيوبنلا ةنسلا جاهنم ميل ادبع نب

 .185ص ء1ج

 .ءايبنألا الإ رشبلا نم موصعم ال هنأ نودقتعي نيذلا نيملسملا ةيبلاغ بهذم ىلع اذه (7)
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 : قلطم صوصخو مومع :ةثلاثلا ةقالعلا

 نوكيف ؛«هوجولا لك نم رخآلا نم ّمعأ نيظفللا دحأ نوكي نأ» : يأ ٠

 .معألا ظفللا نم اًءزج صخألا ظفللا

 .يجيلخلاو يبرعلا :لاثم

 نأ نكمي الف ؛هوجولا لك نم يجيلخلا نم ٌمعأ يبرعلا نأ دجن لاثملا اذه يف

 ؛يجيلخ ريغ يبرع كانه نوكي نأ نكمي نكل «يبرع ريغ يجيلخ كانه نوكي
 .يجيلخلا نم اقلطم ٌمعأ يبرعلا نذإف

 .رانيدلاو ةلمعلا :رخآ لاثم

 ةلمُع رانيد ٌلكف ءرانيدلا نم اًقلطم جعأ ةلمعلا ؟رخآلا نم ٌدعأ نيظفللا يأ

 .هينجاو مهردلاو رالودلا كانهف «رانيد ةلمع لك سيل نكلو
 مومع ةقالع ؛رانيدلا» و «ةلمعلا» يظفل نيب ةقالعلا :لوقن :نذإ >

 .قلطم صوصخو

 :يهجو صوصخو مومع :ةعبارلا ةقالعلا
 نم هنم صخأ هنكلو .هجو نم رخآلا نم معأ نيظفللا دحأ نوكي نأب» ٠

 |مههضعب نع ناقرتفي امهنكل نيظفللا نيب اًكرتشم اًعماج كانه نأ يأ ءهرخآ هجو

 هيمسن اذهف ءاّيبسن رخآلا نم معأ امهنم ًالك نيظفل انيأر اذإف .ىرخأ اًنايحأ
 ."يهجو صوصخو مومعا

 .يبرعلاو ملسملا :لاثم

 ؟سكعلا مأ يبرعلا ظفل نم ٌمعأ ملسملا ظفل له
 ةهج نم يبرعلا نم معأ ملسملا نأل ؛اًقلطم اًباوج بيجن نأ عيطتسن ال

 «يبرع ريغ ملسملا نوكي دقف .ىرخأ ةهج نم ملسملا نم معأ يبرعلا كلذكو

 نوكي ْنأك ,ملسم ريغ يبرعلا نوكي دقو ءامهريغو ناتسناغفأو ناريإ يملسمك
 .اًيبرع ملسملا نوكي دق نكل ءاّدحلم وأ اًيدوبم وأ اًيحيسم

 امهدحأ دجوي دقو .دحاو ناسنإ يف _يبرعو ملسم_ نافصولا عمتجي دق نذإ
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 يف رخآلا نع امهنم لك قرتفيو ءدحاو نطوم يف ناعمتجي نيظفل انيأر اذإف ءطقف
 .«"يهجو صوصخو مومعا ىمست |مهنيب ةقالعلا نأ فرعن ؛ىرخأ نطاوم

 صوصخلاو مومعلاو قلطملا صوصخملاو مومعلا نيب سابتلا ثدحي دق انهو

 ؟امهنيب قيرفتلل ةقيرط كانه لهف «يهجولا

 نوكت نأ تّلِبَق اذإ ةرابعلا نأ يهو ءاههنيب قيرفتلل ةديج ةقيرط كانه معن
 يهف اهسكعن نيح ةّيلك نوكت نأ لبقت ملو - عيمج وأ لك ظفلب أدبت نأ يأ - ةّيلك

 مومع يهف «نيتلاحلا يف ةّيلك نوكت نأ لبقت مل اذإ امأو .قلطم صوصخو مومع
 .يهجو صوصخو

 الف ءاهسكعن نأ عيطتسن ال نكل ءيبرع يروس لك :لوقن نأ عيطتسن :ًالثمف
 .يروس يبرع لك :لوقن نأ عيطتسن

 ءاهسكعن نيح ةّيلك نوكت نأ لبقت ال اهنكلو ةّيلك نوكت نأ ةلمجلا لبقت نيحف

 .قلطم صوصخو مومع ةقالع ذئنيح ةقالعلاف
 يف ةّيلك نوكت نأ ةلمجلا لبقت ال نأ وهف يهجولا صوصخلاو مومعلا امأ

 نأ كلذك عيطتسن الو .برع نيملسملا لك :لوقلا عيطتسن ال :ًالثمف «نيتلاحلا

 .نوملسم برعلا لك :لوقنف اهسكعن

 نيتلمجلا ىدحإ لبقت قلطملا صوصخلاو مومعلا ةلاح يف هنأ : نذإ قرفلاف <
 اتلكف يهجولا صوصخلاو مومعلا امأ .ىرخألا لبقت الو «ةّيلك نوكت نأ

 ."”ضيعبتلا نالبقي نكلو «ةّيلكلا نالبقت ال نيتلمجلا

 ٌةداع اهب أدبت ىتلا «ضعب# ةملك ىلإ ةبوسنم يهو «ةيئزج ةلمجلا نوكت نأ ينعي ضيعبتلا )١(
 .ءارعش نييجيلخلا ضعب :لثم «ةيئزجلا لمجلا
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 اقلطم معأ

 اقلظم ضخأ

 يتجو صوصخو مومع

 هجو نم معأ

 جووجتم صل
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 يلكلاو يئزجلا نيب ةقالعلاو - ينزجلاو ينزجلا نيب ةقالعلا
 نع اذام نكل «تاّيلكلا نيب ةلمتحم تاقالع عبرأ كانه َّنأ ليلق لبق انثدحت

 ؟يلكلاو يئزجلا نع اذامو ؟يئزجلاو يئزجلا

 ًالثمف «نيابت ةقالع الإ نوكت نأ نكمي ال يئزجلاو يئزجلا نيب ةقالعلا

 يأ ؟واست ةقالع امهنيب نوكي نأ 0 له «يئزج ةفينح وبأو ءيئزج يعفاشلا
 ال :باوجلا ؟ةفينح وبأ هسفن وه يعفاشلا ّنأ

 راق يو نأ قام ص ربط مربع يني دوك نأ ند نوزع

 .ال :باوجلا ؟سكعلا وأ ةفينح يبأ نم ّمعأ يعفاشلا

 :باوجلا ؟ةفينح يبأو يعفاشلا نيب نوكت نأ نكمي يتلا ةديحولا ةقالعلا ام

 .نيابتلا ةقالع
 ؟امهنيب ةلمتحملا تاقالعلا ام ءيلكلاو يئزجلا نع اذام ءانسح
 «نيابتلا ةقالع :امهو «يلكلاو يئزجلا نيب ناتلمتحم طقف ناتقالع كانه

 .قلطملا صوصخلاو مومعلا ةقالعو
 .نيدلاو مالسإلا :ًالثمف

 هنأل ؛يلك وهف نيدلا امأو ءدحاو ءيش ىلع الإ قدصي ال هنأل ؛يئزج مالسإلا

 .اهريغو يدوهيلاو يحيسملاو يمالسإلا نيدلا كانهف ؛ةريثك ءايشأ ىلع قدصي

 را و ا ل حاس
 نم ايئاد صخأ مالسإلا موهفمو «مالسإلا موهفم نم اهئاد معأ نيدلا موهفم ّنأ

 .نيدلا موهفم

 .نيدلاو دادغي :لاثم

 موهفم نيدلا انيب ءطقف دحاو ءيش ىلع قدصي هنأل ؛يئزج موهفم دادغب

 5 .قبس اي لك
 سيلو ءاًئيد تسيل دادغب ْنأ يأ ؛نيابت ةقالع ةقالعلا ؟نيظفللا نيب ةقالعلا ام

 : سا عل
 .دادغب ىمسي نيد كانه
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 قلطم صوصخو مومع ةقالع نوكت نأ امإ يلكلاو يئزجلا نيب ةقالعلا نذإ
 .«نيدلاو دادغب» نيابت ةقالع وأ ,««نيدلاو مالسإلا» لثم

 هاما نيب ةليدحملا تاثالعلا حّضوي لودج

 ةلمتحملا تاقالعلا ةقالعلا ا ةقالعلا فرط

 اثلا ل

 ناسنألاو هلال ب
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 مومعلا يفنو يفتلا مومع نيب قرفلا

 اهيف ئطخي دق ةلأسم ىلإ هّبتن نأ ديرن انهو «مومعلا نعو يلكلا نع انثدحت
 يفنو يفنلا مومع ةلأسم يهو ؛مومعلاو ىلكلا ظافلأ لمعتسي نيح انضعب

 .مومعلا
 :نيتلمجلا نيتاه لّمأت

 اًمفان ملع لك سيل -
 اًعفان سيل ملع لك -
 ؟نوتلمججلا نوب قرف كانه له
 لك نإ لئاقلا «ميمعتلا يفنت» ىلوألا ةلمجلاف ءامهنيب ٌريبك ٌقرف كانه :باوجلا

 مولعلا ضعب دجوتف «عفان ملع لك نأ اًحيحص سيل :لوقت اًينأكف ؛عفان ملع
 .ةعفانلا ريغ

 مولعلا لك نأ تبثت تبثت اهنأ يأ ,ملع لك عفن «يفن مّمعت» يهف ةيناثلا ةلمجلا اّمأ

 .عفان ملع دجوي نأ نكمي الو «ةعفان تسيل

 يفنأ انأو ةّماع ةلمج كانه نأ يأ «مومعلا يفن» باب نم نوكت ىلوألا ةلمجلا

 يننأ يأ «يفنلا مومع» باب نم يهف ةيناثلا ةلمجلا امأ ؛ةلمجلا نع مومعلا اذه

 .ءانثتسا هل سيل اًماع ىفنلا اذه لعجأو ام اًئيش ىفنأ

 مومع باب نم يهف «لك» لثم مومعلا ةادأب ةءودبم ةلمحجلا تناك اذإ :ةدعاق

 ."هومعلا يفن باب نم يهف ؛سيلا لثم يفنلا ةادأب ةءودبم تناك اذإو «يفنلا

 «نيحجان اوسيل بالطلا لك» :انلق ولف

 ةءودبم اًبنأل ؟اذامل ««يفنلا مومع» باب نم اهنأب ةلمجلا هذه ىلع ًٌةرشابم ٌمكحن
 ؟«نيحجان بالطلا لك سيل» :ةلمجلا تناك ول اذام نكل .«لك» مومعلا ةادأب

 هذه نع ٌربعن نأ نكميو «نيرمألا نيب ةعرسب قيرفتلل ةديج ٌةقيرط دعت ةقيرطلا هذهو )١(
 سكعلاو مومعلا يفن باب نم يهف مومعلا ةادأ ىلع يفنلا ةادأ تمدقت اذإ :انلوقب ةدعاقلا

 .بالطلا ىلع اًمهف رسيأ هنأل دوجوم وه مب تربع نكل .سكعلاب

 حجل وبلا
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 .«سيلا يفنلا ةادأب ةءودبم اهنأل ؛«مومعلا يفنا باب نم هذه

 .ائاد اًحيحص سيل ناسنإلا ريكفت :رخآ لاثم

 دوصقملا له :يأ ؟يفنلا مومع مأ مومعلا يفن باب نم ةرابعلا هذه له

 نكل حيحص هنأ دوصقملا مأ «ائاد ئطخي ناسنإلا ريكفت نأ ةرابعلا هذه نم

 ؟(ئتاد سيل

 نكل .دوصقملا وه نيينعملا يأ مزجن نأ عيطتسن ال ىلوألا ةلهولل اننأ ظحال

 ةادأ نأل ؛مومعلا يفن باب نم اهنأ ًةرشابم فرعن فوس اننإف ةدعاقلا انقّبط ول
 .«(مئاد» مومعلا ةادأ ىلع تمّدقت «سيلا يفنلا



 ةلصؤم ةفاقث وحن  ىفرعملا نيوكتلا ةلسلس

 يناثلا لصفلا

 تاروصتلا

 ةسسمخلاتايلكلا : لوألا ثحبملا

 تافّرعمملا :يتاثلاثحبملا
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 لوألا ثحبملا

 ةسمخلا تاّيلكلا
 :ىه ةسمخلا تايلكلا

0 
 .عونلا ©

 .لصفلا ©

 .ةصاخلا ©

 .ماعلا ضرعلا ©

 ةدئاف فرعن نأ دب ال كلذ لبق نكل «ةسمخلا نم ةدحاو لك حرشن فوسو

 .قطنملا ملع يف اهانلخدأ اذاملو ةسمخلا تايلكلا هذه

 اًمباس انلق نحنف ءام افيرعت عنصن نأ ديرن نيح انديفت ةسمخلا تايلكلا هذه

 نم تارّوصتلا ىلإ لصن «تاقيدصتو تاروصت :نيمسق نع ةرابع قطنملا نإ
 ؟فيرعتلا عنصن فيك :لاؤسلا نكل ,فيراعتلا لالخ

 اذإف ءاهفيظوتو ةسمخلا تايلكلا هذه لامعتسا لالخ نم فيرعتلا عنصن

 .ةريسيو ةقيقد ةروصب فيراعتلا عنصن نأ عيطتسن اننإف اًديج تايلكلا هذه انمهف

 :تايلكلا هذه حرشب نآلا أدبنلو

 :سنجلا :ًالوأ

 .«قئاقحلا ةفلتخم دارفأ ىلع قدصي يذلا ىلكلا وه» : سنجلا :فيرعتلا ٠
 ١ .بشنخلا :لاثم

 بشخلاف «قئاقحلا يف ةفلتخم ةريثك دارفأ ىلع قدصي هنأل ؟اذامل «سنج بشنخلا

 نأ نكمي ءاصع نوكي نأ نكمي ءاّباب نوكي نأ نكمي «ةلواط نوكي نأ نكمي

 .اًيسرك نوكي
 ؟ةهباشتم مأ ةفلتخم ءايشأ بابلاو اصعلاو ةلواطلاو يسركلا له

 ااا
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 ؟بشخ اهنأ اهعيمج اهيلع قدصي له نكل «ةفلتخم ءايشأ يه
 .اًبشخ دعت اهلك ءايشألا هذه «معن

 ءاهقئاقح يف ةفلتخم ءايشأ ىلع قدصي (بشخلا وهو) يلك موهفم انيدل نذإ
 .سنجلا وه اذهو

 .ةيميلعتلا ةسسؤملا :رخآ لاثم

 ةعمااف «قئاقحلا يف ةفلتخم ءايشأ ىلع قدصت اهمأل ؛ستج ةيميلعتلا ةسسؤملا |

 ةسسؤم دعت ةّيلكلاو «ةيميلعت ةسسؤم دعت ةسردملاو «ةيميلعت ةسسؤم دعت

 :ادكوت يمل ةيشؤم رع ةقورلاو ةيييلكت

 ةضورلا كلذكو «ةيلكلاو ةسردملاو ةضورلا نع اهتقيقح فلتخت ةعماجلا

 ةسسؤم اهنأ اهيلع قدصي اهعيمج نكل ءىرخألا تاسسؤملا ةيقب نع فلتخت

 قئاقحلا يف ةفلتخم دارفأ ىلع ةقداص اهمأل ؛ٌسنج ةيميلعتلا ةسسؤملا نذإ

 .ناويحلا :ثلاث لاثم

 نيفلتخ نيريثك ىلع قدصي موهفم هّنأل ؟اذامل ءاّسنج دعي ناويحلا موهفم
 لك نكل «ناويح تابنلاو ؛ناويح ناصخلاو «ناويح ناسنإلاف «ةقيقحلا يف

 نافلتخي اهو «ناسنإلا نع فلتخي ناصحلاف ءاهقئاقح يف ةفلتخم ءايشألا هذه

 .تابنلا نع

 :عونلا :ايناث

 .«ةقيقحلا يف هدارفأ قفتي يذلا يلكلا موهفملا وه» :عونلا :فيرعتلا »

 .ةعماجلا :لاثم

 «ةماع ةعماج انيدل نحنف «ةدحاو ةقيقح يف هدارفأ قفتي يلك موهفم ةعماجلا

 «ةيموكح ةعماجو «ةيملاع ةعماجو «ةيمالسإ ةعماجو .ةصصختم ةعماجو

 .كلذ ريغو .ةصاخ ةعماجو

 .تاعماج اهلك يهف ءاهتقيقح يف ةقفتم اهنكل ءاهفئاظو يف ةفلتخم تاعماج انه انيدل
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 نم معأ سنجلا نأ يأ« «سنجلا نم ةيمومع لقأ ةبترم عونلا نأ انه ظحالن

 ةفلتخم اًدارفأ لمشي اًسنج دعت ةيميلعتلا ةسسؤملا نإ اقباس انلق نحنف ؛عونلا

 «سنج#» تحت اًعون دعت ةعماجلاو .ةسردملاو ةضورلاو ةعماجلاك ةقيقحلا يف

 .ةيميلعتلا تاسسؤملا

 ناسنإلا :رخآ لاثم

 عاونألا كلت نمو «ةفلتخم اًعاونأ لمشي هنأل ءسنج «ناويحلا» نإ اًقباس انلق
 يعفاشلاو ناسنإ يبنتملاف «ةقيقحلا يف نوقفتم دارفأ هيدل ناسنإلا نأل ؛ناسنإلا
 «ناويحلا وهو لك نمض جردنت دارفألا هذه نكل «ناسنإ وطسرأو ناسنإ

 .ةيناويحلا فصو هيلع قدصي دارفألا هذه عيمجف

 :لصفلا ءاثلاث

 .«عاونألا ةيقب نع عونلا زّيمي يذلا يلكلا موهفملا وه» : لصفلا :فيرعتلا ٠

 تأي مث ءاّقلطم معألا وه سنجلاف ,عونلاو سنجلا نم ةيمومع لقأ لصفلا
 .لصفلا هدعب يتأي مث «عونلا هدعب

 نآلا ؛ةيميلعتلا ةسسؤملا سنج عاونأ نم عون ةعماجلا نأ اًقباس انركذ :لاثم
 تاما قب نع ازا نيتك رت هيئات ع تيم دا اطرأالإ

 .«الصف» ىّمست اهاوس امع رطق ةعماج زييمتل اهلمعتسن يتلا ظافلألا

 .ةينطولا ةعماجلا :لوقنف

 ةدوجوملا تاعماجلا ةيقب نع رطق ةعماج انزيم «ةينطولا» انمدختسا نيحف

 «ةينطولا» ةملك يّمسن كلذلو «ةينطو ريغ رطق يف تاعماجلا ةيقب نأل ؛رطق يف
 ْ .اهاوس نع رطق ةعماج تزّيم اهنأل ؟اذامل ؛لصف
 :ماعلا ضرعلا :اعبار

 امنإو ءيشلا ةيهام نم سيل يذلا يلكلا وه» : ماعلا ضرعلا :فيرعتلا ٠

 .«هريغ ىلعو هيلع ضرعي
 :ناثيش انيدل نحنف
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 اهلمعتسنس ةملك هذهو ؛ءىشلا تاذ ةّيهاملاب دوصقملاو ؛ءىشلا ةّيهام :ًالوأ
 ْ .ثحبملا اذه يف اًريثك

 .هتاذ نم اًءزج تسيل اهّنكل هيلع ضرعت يتلا ءايشألا يأ .ءيشلا ضراوع :اًيناث

 .رّكفم ناسنإلا :لوقن نيح نحنف

 ةردقلاو ريكفتلا نأ يأ «ناسنإلا ةّيهام نم ءىش نع ربعت «رّكفم» ةملك ْنإف
 يعيبط ناسنإ كانه نوكي نأ نكمي الف «ناسنإلا يف ةيتاذ ةيصاخ ريكفتلا ىلع

 .ريكفتلا لع رداق ريغ

 .ىثمي ناسنإلا :لوقن نيح نكل

 كلذلو «يهتتي مث ةرتف هيلع ضرعي اهنإو «ناسنإلا ةّيهام نم سيل انه يثملاف
 ةايحلا امأ .ءىثلا ةّيهام يف اًرقتسم سيلو بهذيو ضرعي هنأل ؛!ضّرع» هيّمسن

 .ناسنإلا ةيهام نم امنإو ءضراوع تسيل هذهف ريكفتلا ىلع ةردقلاو
 .ماعلا ضّرعلا :لوقن نيح ؛ماعلا» ىنعم مهفن نأ لواحن ضّرعلا انمهف نأ دعب

 ضرعي ماع وه امنإو «طقف ةدحاو ةّيهام ىلع ضرعي ال هنأ ماعلاب دوصقملا
 ماع وه امنإو ءطقف ناسنإلا يف اًصاخ سيل ىبثملا ًالثمف «ةريثك تاّيهام ىلع

 اهنكل ضراوع يه عامجلاو برشلاو لكألا كلذكو «مئاهبلاو ناسنإلا لمشي
 صاخ وهف ءًالثم كحضلا فالخب «ةماع ىه امنإو «ناسنإلا يف ةصاخ تسيل
 :ليلف كب ةماخلا نع كود حف سو «فاستإلاب

 .تاعماجلا يف تازاجإلا :رخآ لاثم

 كانه انلق ولف «ةنّيعم ةلحرمل يميلعت نايك اهنأ ىلع زكترت ةعماجلا ةّيهام
 ةعماج كانه انلق ولو «لوبقم ريغ رمألا نوكيسف ميلعتلا ىلإ فدبت ال ةعماج

 .كلذك لوبقم ريغ رمألا ناكل ةيدادعالا وأ ةيئادتبالا ةلحرم نم اهمالط سردت
 تازاجإلا نع اذام نكل «ةعماجلا ةيهامب ناقلعتم نارمأ ةّيلحرملاو ميلعتلا نذإ

 هنأل ؛يضّرع رمأ يه ؟يِضَرَع رمأ مأ ةعماجلا ةّيهام نم يه له «تالطغلاو

 .بيغتو ةتقؤم ةلحرم يف ضرعت اهنأ امك «تازاجإ الب ةعماج رّوصتن نأ نكمي
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 ؟تالطعو تازاجإ اهيف يتلا ةديحولا ةسسؤملا يه ةعماجلا له :نآلا
 اهبيدل سرادملاف ؛تاعماجلا صئاصخ نم تازاجإلا تسيل ءال :باوحلا

 ةعماجلا تسيلف «تازاجإ اهيدل تارازولاو تازاجإ ابيدل تاكرشلاو تازاجإ

 «تازاجإلا» نوكت «كلذ ىلع ءانبو .تازاجإ اهيف يتلا ةديحولا ةسسؤملا يه

 .اهريغ ىلعو ةعماجلا ىلع ضرعي هنأل ؛ماع ضَرَع

 , ةصاخلا :اسماخ

 نكلا» هيلا يدان فاطم ريغ اينإ كي نيا« ماعلا صرحلا ل ضال

 اهنيب «ةددحم ةّيهاب صتخم ريغ ماعلا ضرعلا نأ ماعلا ضرعلا نيبو اهنيب قرفلا
 .ةدحاو ةيهايب ةصتخم ةصاخلا

 ريغ قولخم دجوي ال «طقف ناسنإلاب صاخ كحضلا : لاثما ليبس ىلعف
 يثملا نيب .ناسنإلل ةّصاخ دعي كحضلا كلذلو ءكحضلاب فصتي ناسنإلا
 ىرخأ تاّيهام كانه امنإو ءطقف ناسنإلاب صتخم ريغ هنأل ؛اًماع اقعد

 .ينملا ةيناكمإ يف كرتشت مئاهبلاك

 .تاعماجلا يف سويرلاكبلا ةلحرم سيردت :رخآ لاثم

 ؟ماع ضَرَع مأ ةصاخ سويرلاكبلا سيردت له
 سردت ةعماجلا ريغ ىرخأ ةّيهام دجوت ال هنأل ؛ةعماجلا يف ةّصاخ وه

 .سويرلاكبلا



 :تاّيلكلا ماسقأ ©

 ةيهاملاب نيطبترم ريغ نايضّرَع ةصاخلاو ماعلا ضرع ةّيهاملاب اهعيمج طبترت لصفلاو عونلاو سدجلا

 ءرخآ عونل اًسنج موهفملا نوكي دقف «ةيبسن ةّيفاضإ رومأ تاّيلكلا :هيبنت
 ؟سنج مأ ٌعون وه له «ناسنإلا» موهفم «لاثملا ليبس ىلعف هرخآ سنجل اًعونو

 كلذكو .ناويحلا عاونأ نم ٌعون ناسنإلاف ؛«ناويحلا» وهو هقوف سنجل ٌعون وه

 يسرافلا ناسنإلاو يبرعلا ناسنإلاف «ةفلتخم عاونأ هتحت اًسنج نوكي «ناسنإلا»

 نيحف .«ناسنإلا» سنج تحت ةجردنم عاونأ مه ءالؤه لك يبوروألا ناسنإلاو

 فالتخاب فلتخي ,يبسن رمأ كلذ َنإف «عون» وأ («سنجال هنأب اًنيعم اًموهفم فصن

 تحت وه امل هانفضأ اذإو اًعون نوكي هقوف امل هانفضأ اذإف «هيلإ فاضملا عوضوملا

 ٌرومأ سمخلا تاّيلكلا» :نولوقي نيح قطنملا ءاملع هدصقي ام اذهو ءاّسنج نوكي
 (7(ةيفاضإ

 ةلاسرلا حرس انس «يناز اعينعلا 0 هيلا نينلا دوب ايارخ ةرايعلا 07

205215111110002 
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 يناثلا ثحبملا

 تافرعملا

 ةلحرم يف ىلوألا ةوطخلا لّكشت يتلا ةسمدللا تايلكلا نم انيهتنا نأ دعب

 فيكف «تافيرعتلا ةعانص يهو ةيناثلا ةوطخلا نع ثدحتتل نآلا يتأن ءرّوصتلا

 ؟ميلسلا فيرعتلا عنصن

 ىرخأ ةروص صخشلا نهذ يف يتأي ال نأ وه ميلسلا فيرعتلل ماعلا رايعملا
 نأ بجيف هفرعت ال اًئيش كل فّرعأ نأ تدرأ اذإ ىنعمب «""فّرعملا ةروص ريغ

 ؛هرّوصتت نأ كديرأ يذلا ريغ رخآ اًئيش رّوصتي ال كنهذ لعجت اًظافلأ مدختسأ

 .بولطملا تققح دقف هاوس نع فّرعملل اًرّيمم فيرعتلا نوكي نأ يف تحجن اذإف

 :فّرعملا حاضيإل قرط ةسمخ كلمي ناسنإلاو
 .حرشلاب فيرعتلا :لوألا

 .ظفللاب فيرعتلا :يناثلا

 .لاثملاب فيرعتلا :ثلاثلا

 .سحلاب فيرعتلا :عبارلا

 .ةمسقلاب فيرعتلا :سماخلا

 نم الإ اًئيش روصتي نأ ناسنإلل نكمي ال .ةسمخلا تافيرعتلا عاونأ هذه

 :ةدحاو ٌةدحاو اهنع ثدحتن فوسو ءاهلالخ

 ءايشألا وه (ءارلا رسكب) فّرعملاو .هفيرعت ديرن يذلا ءيشلا وه (ءارلا حتفب) فّرعملا )١(

 .ام ءيش فيرعت يف اهلمعتسن يتلا

 الا
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 :حرشلاب فيرعتلا ٠ ًالوأ
 لكو ©""«فّرعملا حاضيإل ظافلأ ةدع لامعتسا» ينعي : حرشلاب فيرعتلا ٠

 .«ىرخأ ناعم نم اًرارتحا نوكي نأ بجي فيرعتلا يف عّضوُي ظفل

 ؟لعفن نأ بجي اذام ءرطق ةلود ف ّرعن نأ ديرن اننأ روصت :لاثم

 ؟«ةلود رطق» :انلق ول كيأر ام

 نيح نكل «ةقيقحلا يف ةقفتم نيريثك دارفأ ىلع قدصت اهنأل ؛عون «ةلود» ةملك

 ؟اذام نم انزرتحا «ةلود» انلمعتسا

 ةدحتملا ممألاك ةيلودلا تامظنملا لثم «ةلودب سيل وه ام لك نم انزرتحا

 .اهريغو

 «ةلود لّكشت ال يتلا تانايكلا لك تجرخأ «ةلودلا» ةملك نأ انفرع ءائسح

 عبرأو ةئم كانهف .يفكت ال ءال ؟رطق ةلودب فيرعتلا يف ةيفاك ةملكلا هذه له نكل

 .رثكأ ةروصب رطق ريت ىرخأ ةملكب يتأن نأ بجي نذإ .ملاعلا يف ةلود نوعستو

 .ةيبرع ةلود رطق :لوقن

 «ةيبرعلا ريغ لودلا ةيقب نع رطق ةلود تّرّيم اهنأل ؛ًالصف دعت «ةيبرع» ةملك
 تسيل اهنكل «ةيبرعلا ريغ ةلودلا لك نم اهلا عتسا لالخ نم انزرتحا اننأ يأ

 .ملاعلا لود ةيقب نع رطق زييمت ديرن اننأل ؟ةيفاك

 .ةيجيلخ ةيبرع ةلود رطق :لوقن
 «ةيبرعلا لودلا ةيقب نع رطق تزيم اهنأل ؛رخآ «لصف» ىه ؛ةيجيلخ» ةملك

 .رطق ريغ ىرخأ ةيجيلخ ًالود كانه نأل ؛ةيفاك تسيل كلذك اهنكل

 فيرعتلا يف ةلمعتسملا ظافلألا نوكت نأ بجيف «فّرعملا ٌحاضيإ وه فيرعتلا نم ضرغلا )١(
 .فيرعتلا ءارو نم ةدئافلا متت نلف الإو اهعماس وأ اهثراق ىلع ةرّسيمو ةحضاو اًظافلأ
 اه بلاوق يه تارابع يف الإ دودحلا دصاقم نوعدوي ال رئاصبلا ووذو» :ينيوجلا لوقي

 «ينيوجلا .«نوهتنملا اهنسحيو نوئدتبملا اهمهفي دايدزا الو روصق ريغ نم ضرغلا غلبت
 ء”ذط «ةيملعلا بتكلا راد «توريب ) ةضيوع حالص قيفحت .هقفلا لوصأ ين ناهربلا

 .7 9ص كج(

 هكا روب سس
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 .ةريزج هبش ةيجيلخ ةيبرع ةلود رطق :انلق ول كيأر ام ءانسح
 «ملاعلا لود ةيقب نع رطق تزّيم اهنأل ؛اًريخأ الصف دعت انه «ةريزج هبشا ةلمج

 .رطق الإ ةريزج هبش ةيجيلخ ةيبرع ملاعلا يف ةلود دجوت الف
 ؟«ةريزج هبش ةيجيلخ ةيبرع ةلود » اهنأب رطق ٌتفَّرع نيح ٌتلعف اذام نذإ
 نيح كنم بولطملا وه اذهو ءرطق ةلود ىوس كنهذ يف رّوصتت ال كّتلعج

 .اًئيش فّرعت نأ ديرت

 : رطق ةلئود» فيرعت 6

 ل : ,

2 0 
 ال اًدئاز ظفللا ناك الإو .فيرعت لك نوكي نأ بجي اذكهو «ىرخأ ءايشأ نم

 «فيرعتلا يف هل ةجاح
 ؟كل لوقأس اذام «ةيطارقميدلا كل فّرعأ نأ ىئم ٌتدرأ ول :رخآ لاثم

 .تعشلا ديبهيف ةطلسلا نؤكت يسايس ماظن نه :لوقأس

 ةملكو «ةقيقحلا يف نيفلتخم اًدارفأ لمشت اهنأل ؛سنج «ماظن» ةملك ظحال
 ءارآلاو راكفألاك ءماظنب سيل وه ام لك نع زرتحن يكل اهانلمعتسا «ماظن»

 .اهريغو

 مظنلا لثم «ةيسايسلا ريغ ةمظنألا نم هيف انزرتحا ؟؛عون «يسايس# ةملك

 .ةيعاتجالاو ةيداصتقالا

 حضاولا «ليقع نبا :عج اري .«وشحلا لمتحت ال ٌةصالخ ٌدحلا » :يلبنحلا ليقع نبا لوقي )١(

 "١س 01944. كلابمرلا ةسسؤم :تورننال كرا ةادبع :قيقحت هقفلا لوصأ يف

 ١. ١ص

 20 م



 ةلصؤم ةفاقث وحن  ىفرعملا نيوكتلا ةلسلس

 نوكت ال يتلا ةيسايسلا مظنلا نم انزرتحا ««بعشلا ديب هيف ةطلسلا» ةلمج

 نكل يسايس ماظن هنإ ثيح «يطارقويثلا ماظنلا لثم ءبعشلا ديب اهيف ةطلسلا

 .بعشلا ديب تسيلو نيدلا لاجر ديب هيف ةطلسلا
 لعجي يذلا وه اًيقطنم ميلسلا فيرعتلا نأ كردن ىضم ام لالخ نم نذإ

 .فّرعملا ريغ هنهذ يف روصتي ال يقلتملا

 امو ءاميلس نوكي ىتح فيرعتلا ين اهرفاوت بجي يتلا طورشلا يف رظننس نآلا
 .فيراعتلا يرتعت يتلا بويعلا

 :حرشلاب فيرعتلا طورش ©
 نوكي ىتح حرشلاب فيرعتلا يف اهرفاوت بجي ةّيساسأ طورش ةسمخ كانه

 :اهيلس اًميرعت
 :اعماج فيرعتلا نوكي نأ :لوألا طرشلا

 يذلا ءيشلا وه :فّرعملا) فّرعملا دارفأ عيمج فيرعتلا عمجي نأ : دوصقملا د

 .فيرعتلا هلمشي ال فّرعملا دارفأ نم دحاو درف كانه نوكي ال ثيحب (هفّرعن

 .«رعاش ناويحا هنأب ناسنإلا تفّرع ول :لاثم

 مهنأ مهيلع قدصي نيريثك اًدارفأ كانه نأل ؛ال ؟عماج فيرعتلا اذه له
 كانهو «ناسنإ ينكلو اًرعاش تسل فيان انأف ؛ءارعشب اوسيل مهنأ عم ناسنإ
 .ءارعشب اوسيل مهنكل ناسنإلا دارفأ نم نييالملا تائم

 ؟؛رعاش ناويح# فيرعت ةلكشم ام نذإ
 ضعب طقف امنإو «ناسنإلا دارفأ عيمج عمجي ال وهف ءاًعماج سيل هنأ هتلكشم

 .ءارعشلا مهو «هدارفأ

 ."نيكسلاب حورلا قاهزإ“: هنأب لتقلا تفّرع ول :رخآ لاثم
 ؛لتقلا عاونأ عيمج عمجي ال هنأل ؛اًعماج سيل ءال ؟عماج فيرعتلا اذه له

 .ةرجفتملا ليماربلاب لتق كانهو قتخلاب لتق كانهو صاصرلاب لتق كانهف

 ؟«نيكسلاب حورلا قاهزإ» هنأب لتقلا فيرعت ةلكشم ام نذإ
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 ملف «4ةّيعماجلا» طرش وهو «ميلسلا فيرعتلا طورش دحأ دقتفا هنأ هتلكشم

 .لتقلا عاونأ عيمجل اًعماج نكي

 .«حورلا قاهزإ» وه لتقلا نإ انلق ول نكل
 فّرعملا عاونأ عيمج لمشي هَّنأل ؛عماج وه معن ؟ال مأ عماج فيرعتلا اذه له

 .1لتقلا»

 هلمشي ةليسو يأب وأ قنخلاب وأ صاصرلاب وأ نيكسلاب ناك ءاوس لتقلاف
 .«حورلا قاهزإ» فيرعت

 .«ضورقلا ىلع موقت يتلا ةيلاملا ةسسؤملا» هنأب فرصملا انفّرع ول :ثلاث لاثم
 «ضورقلا ىلع موقي فرصم لك سيل نأل ؛ال ؟عماج فيرعتلا اذه له

 فيرعت نوكي نأ دب الف .«راثتسالا» ىلع موقت يتلا ةيمالسإلا فراصملا كانهف
 يوبرلا فرصملا فّرعأ تنك ول نكل .فراصملا عاونأ عيمجل ًالماش فرصملا

 .اًعماج فيرعتلا ناكل طقف

 : اهنام فيرعتلا نوكي نأ :يناثلا طرشلا

 نم فّرعملا ىلإ يمتتت ال يتلا ءايشألا لك فيرعتلا عنمي نأ «عنام» ىنعم ©
 .فيرعتلا يف لوخدلا

 .«كنبلا /فرصملا» يل فرع كل تلق ول :لاثم

 .«ةيلاملا ةسسؤملا » وه فرصملا :تلق كنأ رّوصت

 ءايشألا عنمي مل فيرعتلا نأل ؟اذامل ءاًعنام سيل ال ؟عنام فيرعتلا اذه له

 .فيرعتلا يف لوخدلا نم فّرعم لا ىلإ ىمتنت ال ىتلا

 ؟كلذ فيك
 ؟ةديحولا ةيلاملا ةسسؤملا وه ىمالسإلا فرصملا له

 «ةيلام تاسسؤم ليومتلا تاكرشو «ةيلام تاميسؤم نيمأتلا تاكرشف ءال

 .ةيلام تاسسؤم ةيرائثتسالا تاكرشلاو «ةيلام تاسسؤم ةفارصلا تاكرشو

 نأ ين نمكي أطخلاو ءأطخ انبكترا «ةيلام ةسسؤم» هنأب فرصملا انفّرع نيح نذإ



 .فيرعتلا يف اهب فرصملل ةقالع ال ميهافم لوخد نم عنمي مل وهف ؛عنام ريغ انفيرعت

 ءالمعلا لاومأ لبقتست يتلا ةيلاملا ةسسؤملا» هنأب فرصملا انفّرع ول نكل

 ميهافملا لك نم اًعنام فيرعتلا ناكل طّسقملا ليومتلا لالخ نم اهرمثتستو

 ال فيرعتلا اذه يف لخدي الف «ةلصب فرصملا موهفمل تمت ال يتلا ىرخألا

 .فرصملا موهفم ريغ رخآ موهفم يأ الو ةفارصلا تاكرش الو نيمأتلا تاكرش

 .«يوامسلا نيدلا» هنأب مالسإلا تفّرع ول :رخآ لاثم

 ريغ ىرخأ نايدأ لوخد نم عنمي ال هنأل ؛اًعنام سيل ؟عنام فيرعتلا اذه له

 ةينارصنلاف .ديحولا يوامسلا نيدلا وه سيل مالسإلاف .فيرعتلا اذه يف مالسإلا
 .نايوامس نانيد كلذك ةيدوهيلاو

 .اًعنام سيل فيرعتلا اذه نذإ

 ."كلَك دمحم هب ءاج يذلا يوامسلا نيدلا وه مالسإلا» :انلق ول نكل
 دجوي الف ؛مالسإلا ىوس ام لك لوخد نم عنمي هنأل ؛عنام فيرعتلا اذه

 .مالسإلا الإ ِةلِككَي دمحم هب ءاج يوامس نيد
 نوكي ىتح حراشلا فيرعتلا يف «عنام عماج» اطرش رفاوتي نأ بجي نذإ

 «سانلا تاباتك يف ةروهشم تحبصأ «عنام عماج# ةرابعو ءألوبقم |هيلس اًفيرعت
 وأ «عماج ريغ فيرعتلا اذه» ةرابع تاشاقنلاو بتكلا يف دجن ام ائاد كلذلو

 ىنعم ام مهفن نأ دب الف ««عنام عماج فيرعتلا اذه» وأ «عنام ريغ» فيرعتلا اذه

 .اهفيظوت نكمي فيكو ظافلألا هذه

 «ةرقفلا هذه ىلإ رظننل .عنامو عماج يحلطصم نيب قرفلا انفرع نأ دعب نآلا

 ةنلعمو ةحوتفم ةعزانم اهنأب برحلا نوناقلا فّرعي” “:نيفلؤملا دحأ لوقي ثيح
 لمشي ال هنأل ؛اًبسانم سيل هنكل لوقعم فيرعتلا اذهو «نيتلقتسم نيتلود نيب

 .'7(ةنلعملا ريغ تاعارصلا

 ينطولا سلجملا ءتيوكلا) ميحرلادبع بابيإ ةمجرت .ممألا براحتت اذامل ءوبيل دراشتير )١(
 9١ص 7١1( ءاثط «بادآلاو نوتفلاو ةفاقثلل
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 ؟«اًبسانم» ةملك ناكم «عنام» ةملك مأ «عماج#» ةملك عضن له

 لمشي ال فيرعتلا نذل ؛ةبسانملا ةملكلا يه «عماج» ةملك :باوجلا

 فيرعت هنأ ينعي اذهو «ةنلعملا ريغ برحلا ةروص كانهف «برحلا روص عيمج
 ."”عماج ريغ

 :راركت كانه نوكي الأ :ثلاثلا طرشلا

 كل تفرع ول :لاثم «ةفلتخم ظافلأب نكل راركت هيف اًفيرعت دجت اًنايحأ <>
 دحيو ةيلامسأرلا ىلع موقي يذلا يداصتقالا بهذملا :اهنأب ةيداصتقالا ةيلاربيللا

 .«ةيدرفلا ةيكلملا ىلع زكتريو ةلودلا لخدت نم
 ؟فيرعتلا اذه يف ةلكشملا ام

 نم دحي» ةرابع نع ىنغُت «ةيلاسأرلا» ةملكف «راركت يف انعقو اننأ ةلكشملا

 لخدت نم دحلا ىنعت ةيلاهسأرلا نأل .«ةيدرفلا ةيكلملا ىلع زكتريو ةلودلا لخدت
 ةداعإ دّرجع فيرعتلا نم يناثلا فصنلاف «ةيدرفلا ةّيكلملا ىلع زاكترالاو ةلودلا
 .لوألا فصنلل

 رارمتسالا» :اهنأب اًعرش ةلادعلا نادمح نبا لبنحلا هيقفلا فّرع :رخآ لاثم

 ."”0...هوركملاو مارحلا ةرتو قدصلاو تودتلاو حاولا لد: لغ

 ؟فيرعتلا اذه يف ةلكشملا نيأ

 ةملك نع ينغت «بجاولا» ةملكف ءراركتلا دوجو يف ْنمكت ةلكشملا

 .هل ةجاح ال اًراركت «قدصلا» ةملك تراصف ءٌبجاو قدص لك نأل ؛:قدصلا»

 اذ سيل ظفل هنأل ؛«بسانم» ظفل لمعتسا نيح اًقيقد نكي مل فلؤملا اذه نأ ظحالنو )١(
 اتجتحا كلذلو قد رثكأ ناكل ةيقطنملا تاحلطصملا فلؤملا لمعتسا ولو «ةددحم ةلالد

 ملع ةيمهأ ىلع لدي امنإرمألا اذهو . «بسانم» ظفل نم ًالدب يقطنم حلطصمب يتأن نأ انه
 .ةمدقملا يف كلذ انركذ اى قطنملا

 0101 1111 :عجار :يفوطلا هنع هلقن ()

 7١1( ءكاط «ةيتيوكلا فاقوألا ةرازو «تيوكلا) لضافلا دمحم :قيقحت «ةيبرعلا

 .,؟١؟ص



 :فيرعتلا #4 فّرعملا ركذُي الأ :عبارلا طرشلا

 انل ضماغ فّرعم لا نأ يأ .فرعملا حاضي دإ وه فيرعتلا نم ضرغلا <

 فرعملا مادختساب فّرعملا تفّرع اذإ ديفتسن اذاف ءانل هحضوي ام ىلإ جاتحنو

 طرشلا يف ىرنس امك رودلا ىلإ يدؤيس ام وهو ءاهئاق ضومغلا ىقبيس ؟هسفن

 - .مداقلا

 هَتفّرعف «كل هفّرعأ نأ ينديرتو ةراجإلا دقع ىنعم فرعت ال تنك ول :لاثم
 نمشبو ةدودحم ةرتف رخآ ىلإ اًئيش ناسنإلا رجؤي نأ ىه ةراجإلا :ىلي اهب كل

 .ال ؟اًيقطنم حيحص فيرعتلا اذه له
 انأو ةراجإلا ىنعم فرعت ال تنأف .فيرعتلا يف فّرعملا ٌتلمعتسا ينأل ؟اذامل

 ؛رجؤي نأ يه ةراجإلا» :كل تلقف فيرعتلا يف هفرعت ال يذلا اذه كل تركذ

 ١ .فيرعتلا يف لوهجملا فّرعملا ظفل تمدختساف
 .طّسقم نمثبو ةدودحم ةرتف ءيش ىلع ةعفنم دقع يه :ةراجإلا :لوقت نأ حيحصلاف

 .ءايزيفلا ملع يل فّرع :كل تلق ول :رخآ لاثم

 ةيئايزيف لئاسم ىلع يوتحي يذلا يقيبطتلا ملعلا وه ءايزيفلا ملع :تلقف
 .فيرعتلا ايانث يف فّرعملا ٌتركذ كنأ للخلا ؟فيرعتلا اذه يف للخلا نيأ

 هنم ديرت يذلا فيرعتلا يف اهمدختست فيكف «ءايزيف» ةملك لهجن ًالصأ نحنف

 ؟حيضوتلا

 دارأ نيحو ««ةّيندملا ةلوذلا» لوح اًباتك نيثحابلا دحأ بتك :رخآ لاثم

 .«ةيناملعلا ميقلا ىنبتي دي يذلا هاجتالا_-كلذ وه » :لاق يناملعلا هاجنالا فيرعت

 «فّرعملا يف فيرعتلا لخدأ ِهّنأل ؛قطنملا ملع يف اًضوفرم دعي فيرعتلا اذه

 لخدأف ,فيرعتلا يف هسفن فّرعملا مدختساف «يناملعلا هاجتالا» فّرعي نأ دارأ وهف

 اقيرعت «يناملعلا هاجتالا» فّرعي نأ حيحصلا ناكف .«ةيناملعلا» و «هاجتالا» يتملك

 :ًالثم لوقيف «؛ةيناملع» ةملك نّمضتي ال لقألا ىلع وأ نيتملكلا نم اّيأ نّمضتي ال



 قطنملا ملع  ىفرعملا نيوكتلا ةلساس 7ك

 .«ةطلسلا نع نيدلا لصفب نمؤي يذلا رايتلا وه» ينالعلا هاجتالا

 يف فّرعملا نم اًءزج تركذ اذإ اًيقطنم ةلكشم ال هنأ ىلإ هيبنتلا ٌدوأ انهو <<
 .ئراقلا وأ عماسلا ىدل اًمولعم ءزجلا اذه ناك اذإ فيرعتلا

 ىنعم فرعت ال كّنكل .فرصملا ىنعم فرعت تنك ول :لاثملا ليبس ىلعف
 .يمالسإلا فرصملا كل فّرعأ نأ ينم َتبلطف ءيمالسإلا فرصملا

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأب مزتلي يذلا فرصملا : هنأب كل هتفّرعف

 ىلع يوتحي فّرعملاف .فيرعتلا يف فّرعملا نم اًءزج ٌتمدختتسا يننأ ظحال
 لهف .فيرعتلا يف لوألا ءزجلا تلمعتسا انأو «يمالسإلا» و ؛فرصملا# :نيئزج
 - ؟كلذ يف يقطنم لاكشإ كانه

 ًالوهجم سيل فيرعتلا يف هتلخدأ يذلا ءزجلا َّنأل ؛يقطنم لاكشإ دجوي ال
 فرصملا نوكي فيك :يأ .فرصملا ىلإ يمالسإلا ةبسن وه لوهجملا امنإو «كدنع

 .هلامعتسا يل زاج كلذلو «كيدل ٌمولعمف هسفن فرصملا امأ .اًيمالسإ

 ةيطارقميدلا ىنعم فرعتال نكل ةيطارقميدلا ىنعم فرعت تنك ول :رخآ لاثم
 دنتست يتلا ةيطارقميدلا» :اًبنأب كل اهتفّرعف ءاهفيرعت ينم تبلطف ةيكارتشالا
 .«ةيداصتقالا ةاواسملا ىلع

 ؛«ةيطارقميدلا» ةملك وهو .ءفّرعملا نم لوألا ءزجلا ٌتلمعتسا ىننأ ظحال
 َّنأل ؛ال ؟اًئقطنم ًاللخ ثدحي فيرعتلا يف فّرعملا نم ءزج لاخدإ له نكل
 ىلإ ةيطارقميدلا ةبسن وه هلهجت ام نكلو .كيدل ةفورعم «ةيطارقميدلا» ةملك

 .ةيكارتشالاب ةيطارقميدلا فصو يأ .ةيكارتشالا

 نوكي نأ ةطيرش ىلع فيرعتلا يف فّرعملا نم !ًءزج لخدن نأ زوجي :نذإ <“
 .لئاسلا ىدل اًمولعم ءزجلا اذه

 :روذ كانه نوكي الأ :سماخلا طرشلا

 :وه رودلا
 .«هيلع هدوجو فقوتي ام ىلع ءيشلا دوجو فقوت»



 ةلصؤم ةفاقث وحن _ يفرعملا نيوكتلا ةلسلس

 هيلع فّوتي ام ىلع ءيشلا فّقوت نع ةرابع :رودلا ةقيقح» :يبلاعثلا لوقي

 ."”0ءىشلا

 1 فرغت تح تقودك ناو نان قرا تح ١ فرش نإ نفل ل وقأ ادم

 ىّمسي ام اذهو .حيحص سكعلاو «ب ةفرعم ىلع ةفقوتم أ ةفرعم نذإ
 .اًديدج اًئيش ثدحي وأ مدقتي مل هنأكف «هسفن ىلع ءيشلا رودي نأ يأ ««رودلا»

 فيرعتلا يف فّرعملا انركذ اذإ اننأل ؛”قياسلا طرشلل ةيعيبط ةجيتن وه رودلاو

 .رودلا وه اذهو ءرخآ ٍلوهجمب لوهجملا ةفرعم قّلعن اننإف
 :رعاشلا لوقي :لاثم

 ٌبحأ نم نيبو ينيب ثرج ٍرودلا ٌةلأسم
 ثفأ 1 انج الون اقج اه يبيشم الول

 هبيبح نأل الإ بشي مل هنأو ,باش دق هنوكل هافج هبيبح نإ رعاشلا لوقي
 .هافج

 ؟بيشملا يف بّبست ءافجلا مأ «ءافجلا يف بّيست بيشملا لهف

 .رودلا هيّمسن ام اذهو رخآلا ىلع فقوتم امهنم لكف «يردنال

 ؟تافيرعتلا يف حلاص ريغ رودلا اذامل :نآلا

 جاتحن تافيرعتلا يف نحنو .هسفن ديعي وهف ءاّئيش انل فيضي ال رودلا نأل

 حاضيإ وه تافيرعتلا نم دوصقملا نأل ؛فّرعملا حيضوت يف مهاست ءايشأ ىلإ

 .كلذ نم اًئيش ديفي ال رودلاو ؛لوهجم ءيش

 للذي «وأ» َّنأل ؛فيرعتلا يف "”ةيكيكشتلا «وأ» لخدن نأ حصيال : :هيبنت

 كانه نوكت نل مث نمو ءاّئيش انل فيضي ال ددرتلاو ءلصألا ثيح نم ددرتلا

 .هسفن فيرعتلا نم ةدئاف

 «ءايضلا راد ,تيوكلا) يدامح رازن :هب ىنتعا ءديحوتلا قئاقح «نمحر لادبع «يبلاعثلا )١(

 .25 ص (١١٠0*.لط

 فيرعتلا يف فّرعملا ركذ مدع طرش وهو (5)
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 دعاوقلا» هنأب ىلودلا نوناقلا نيينوناقلا نم ريثك فّرعي «لاثملا ليبس ىلعف

 ْ .6نويلودلا لمعلا مكين وأ ملظنتا ىلا

 ددرتلاو رييختلا ديفت «وأ» نأل كلذو .«وأ» هيف نأل ؛ىطاخ فيرعتلا اذه

 حيحص رّوصت ىلع لصحن مل مّن نمو ,مكحت مأ مظنت دعاوقلا له ملعن ال نحنف
 .فيرعتلا اذه لالخ نم يلودلا نوناقلل

 نيب فالخلا ىلع هيبنتلا فيرعتلا اذه يف «وأ» لاخدإ نم دصقلا ناك اذإ نكل

 ."”لوبقم اذهف نوناقلا ةيمازلإ ةلأسم يف نيينوناقلا

 :ميلسلا فيرعتلا طورش 2

 «توريب ءيبلحلا تاروشنم) ماعلا يلودلا نوناقلا ئدابم دمحم ءيمساقلا :اًلثم عجارُي )١(
 .6ص (6 ءكط

 ٌريعي كلذلف مازلإلا ةفص هيف رفاوتت يلودلا نوناقلا نأ ىلإ اوبهذ نيينوناقلا ضعب نأل (؟)
 راتخيف اًمزلم يلودلا نوناقلا ىري ال يذلا امأ «مكحت» يتلا دعاوقلا هنأب هل هفيرعت يف
 ."مظنتل ةملك

 واما هاك يبي توس ه



 :ظفللاب فيرعتلا :اًيناث
 ظفل مادختسا نع ةرابع وهف ءحرشلاب فيرعتلا نم لهسأ ظفللاب فيرعتلا

 ؟ «رفنضغلا» ام :كل لوقأ :ًالثمف ,فّرعملا حيضوتل دحاو
 .«دسألا» :لوقت

 .«كني» :لوقت ؟«فرصملا» ام :كل لوقأ وأ

 .دحاو ظفل ريغ مدختست مل كنكل «رفنضغلا» ةملك يل تفّرع كنأ ظحال

 .ظافلأ ةدع هيف مدختسن يذلا حراشلا فيرعتلا سكعب

 :اًحيحص ظفللاب فيرعتلا نوكيل اهرفاوت نم دب ال طورش ةدع كانه <>

 .معأ حراشلا ظفللا نوكي ال نأ :لوألا طرشلا

 ؟«لاقنلا فتاهلا» ام كتلأس ول :لاثم

 .زاهج :تلق

 .«لاقن فتاه» ةملك نم معأ «زاهج» ةملك نأل ؛ىطاخ فيرعتلا اذه

 ريغ ةزهجألا فالآ كانهو زاهج تباثلا فتاهلاو زاهج ةعباطلاو زاهج سكافلاف

 .لاقن فتاه زاهج لك سيلف «لاّقنلا فتاملا
 .هنم معأ ظفلب اًظفل فّرعن نأ حصي ال نذإ

 .صخأ حراشلا ظفللا نوكي ال نأ : يناثلا طرشلا

 حراشلا ظفللا نوكي ال نأ ظفللاب فيرعتلا طورش نم نأ ليلق لبق انركذ

 .هنم صخأ نوكي ال نأ اًضيأ بجي ءال ؟كلذ يفكي لهف «معأ

 ؟لاقنلا فتاهلا ام كتلأس ول :ًالثمف
 نوفيآلا وه :تلق

 سيل لاّقتلا فتاملا َّنأل .اًحيحص سيل ءال ؟حيحص فيرعتلا اذه له
 يريب كالبو ايكونك «نوفيآلا ريغ ىرخأ عاونأ كانهف «نوفيآلا يف اًروصحم
 : .امهريغو

 ظفل نأل ؟اذامل ءاًتطاخ انفيرعت نوكي «زاهج» هنأب لاّقنلا فتاملا انف ّرع اذإ نذإ

 اس ححال _ 
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 «نوفيآ» هنأب لاّقتلا فتاهلا انفّرع اذإو .«لاقنلا فتاحلا» فّرعملا نم معأ (زاهجلا»

 .«لاقنلا «فتاحلا» ظفل نم صخأ «نوفيآ» ظفل ْنأل ؛نيئطخم كلذك نوكن
 ؟لحلا ام نذإ
 وأ «ليابوملا» وأ «لاّوجلا» هنأب لاّقتلا فتاهلا انفّرع ول كيأر ام ءائسح

 ؟«يرلخلا»

 لاّقن فتاه لك َّنأل ؛ال ؟ «لاّقنلا فتاحلا» ظفل نم معأ «لاّوجلا» ظفل له
 .كلذك لاوج وه

 وه لاّوج لك َنأل ؛ال ؟ «لاقنلا فتاهملا» ظفل نم صخأ «لاّوجلا» ظفل له
 .لاقن فتاه

 فتاهلا وهو - فّرعملا اًمامت يواسي - لاؤج ةملك وهو - فيرعتلا نذإ

 .هنم صخأ وأ معأ سيلو - لاقنلا

 ول امك ءفّرعملا ظفلل اًمامت اًيواسم فّرعملا ظفللا نوكي نأ .بولطملا وه اذهو
 نم معأ ناويح ظفل نأل ؛اًنطخم نوكت «ناويح» :تلق اذإ ؟ناسنإلا ام كتلأس

 «تابنلاو ةميهبلاو ناسنإلا لمشي ناويحلاف ءاّناسنإ ناويح لك سيلف «ناسنإلا

 «فوسليف» ظفل نأل ؛ىطخم كلذك تنأف «فوسليف» :هنأب ناسنإلا تفّرع اذإو
 .افوسليف ناسنإ لك سيلف .ناسنإلا نم صخأ

 فّرعملا نم حضوأو رهظأ فرعملا نوكي نأ :ثلاثلا طرشلا

 اًحوضو رثكأ لوهجملا حلطصملا حرش يف لمعتسملا ظفللا نوكي نأ يأ

 تلأس ول ؛«ةحداكلا ةقبطلا» ةملك يعويشلا ركفلا تايبدأ يف أرقن ًالثمف .هنم
 1 ؟«ةحداكلا ةقبطلا» ىنعم ام ءايعويش

 .«ايراتيلوربلا ةقبط» ىنعت ةحداكلا ةقبطلا :كل لاق ول رّوصت

 ْ ؟هيف عقو يذلا أطخلا ام
 لامعتسا لالخ نم كل ةبسنلاب اًضماغ اًئيش فّرع هنأ هيف عقو يذلا أطخلا

 ىلوأ باب نم فرعي نل «ةحداك ةقبط» ىنعم فرعي ال يذلاف ءاًضومغ دشأ ظفل



 .هنم ًءافخو اًضومغ رثكأ ءيشب اًضماغ اًنيش فّرعت الف .«ايراتيلوربلا ةقبط» ىنعم

 .«لآمعلا ةقبط» ينعت ةحداكلا ةقبطلا :كل لاق ول نكل

 رّوصت ىلع اًرداق تحبصأو ءاًحوضو رثكأ ىنعم ىلع ٌتلصح تنأ انه

 «ايراتيلوربلا ةقبط» لامعتسا سكعب «ةحداكلا ةقبطلا» حلطصم نم دوصقملا

 .اًضومغ الإ كدزي مل يذلا

 ؟«يناثملا عبس» ب دوصقملا ام :صخش كل لاق ول :رخآ لاثم

 .«باتكلا مأ» يه :هتبجأو

 اًضومغ ؟اًضومغ مأ اًحوضو لئاسلا ىلع رمألا تدز له
 .ةحتافلا ةروس يه :هتبجأ ول نكل

 .احوضو ؟اًضومغ مأ اًحوضو رمألا تدز له

 همدختست يذلا فيرعتلا نوكي نأ ميلسلا فيرعتلا طورش نم :نذإ ©

 .«فّرعملا» هفّرعن نأ ديرن يذلا حلطصملا نم حضوأو رهظأ «فّرعملا»

 :ةثالثلا طورشلا هذه انل عمجي اًريخأ ًالاثم ذخأن انعد نآلا *»
 ؟«ميركلا نآرقلا» ام

 .200باتك» وه :تلق ول

 ؟حيحص كلذب ءافتكالا له نكل ,باتك هنأ حيحص
 ؟أطخلا نيأ ءاتسح .اًحيحص سيل ءال

 .«ميركلا نآرقلا» ةملك نم معأ ؛باتك» ةملك نأ يف نمكي أطخلا

 .ةرقبلا ةروس وه ميركلا نآرقلا :تلق ول

 ميركلا نآرقلا نم اًءزج تناك نإو ةرقبلا ةروس نأل ؛ال ؟حيحص اذه له

 .ميركلا نآرقلا يف ىرخأ ةروس ةرشع ثالثو ةئم كانهف «ةيفاك تسيل اهنإف

 .اًيظفل اًفّرعم نوكي نأ ٌحصي هنإف فيرعتلا ةادأ لامعتسا عم امأ ءفيرعتلاب ال ريكدتلاب يأ )١(
 .ال"' ص «لوحفلا داشرإ .؛يناكوشلا .«باتكلل ٌيظفل فيرعت نآرقلا» :يناكوشلا لوقي

 .كارتشا الف ؛ىنهذلا دوهعملا ىلع هرصقت باتكلا ىلع ةيفيرعتلا لأ لوخد ْنأ كلذ ةلعو
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 نم صخأ اًظفل انلمعتسا اننأ يف نمكي أطخلا ؟هيف انعقو يذلا أطخلا نيأ نذإ
 .ميركلا نآرقلا نم صخخأ ةرقبلا ةروسف «فّرعملا

 .(ناقرفلا» وه :تلقف ؟ميركلا نآرقلا ام كتلأس ول اذام ءاتسح

 ىفخأ وه ؟ «ميركلا نآرقلا» ظفل نم ىفخأ مأ حضوأ «ناقرفلا» ظفل له

 .«ناقرفلا» فرعي نل «ميركلا نآرقلا فرعي ال يذلاف .ديكأتلاب

 بجي اًصقنو ابيع دعي كلذ لك ىفخألاب وأ معألاب وأ صخألاب فيرعتلا نذِإ
 .ظفللاب فيرعتلا دنع هيدافت

 :ظشللاب فيرعتلا ظورش #

 :لاثم لاب فيرعتلا :اثلاث

 هفيرعت ىلإ حنجنف «ظفلب وأ ةرابعب ءيشلا فّرعن نأ انيلع بعصي اًنايحأ
 :ينتلأس ولف .فرحو لعفو مسا ىلإ ةملكلا مسقنت وحنلا ملع يف :ًالثم .لاثملاب
 ؟لعفلا ام

 .نيعم نمز ىلع لدي يذلا ثدحلا وه :كل لوقأ نأ نكمي

 برضو لكأ :لثم لعفلا :كل لوقأ نأ نكمي نكل ءحرشلاب فيرعت اذه
 لهسي لاثملاب ابرو «لاثم لاب فيرعت اذه .كلذ ريغو ىعسيو ىشميو مّلعتو مانو
 .(لاقملا حضتي لاثملاب» ليق امك .دوصقملا ةفرعم كيلع

 ؟ةلودلاب دوصقملا ام :لأست دق

 لوقأ نأ نكمي نكل «نوناقلا اهموهفمب ةلودلا كل فّرعأ نأ بعصي دق



 .ليزاربلاو اليوزنفو ايناملأو اسنرفو ايناطيرب لثم ةلودلا :كل
 كل تلق ولف «ةلثمألا هذه لالخ نم ةلودلاب دوصقملا ام تفرع نآلا تنأ

 ؟ةلود ةدحتملا ممألا له :كلذ دعب

 يتلا ةلثمألا لثم تسيل اهنأل ؟ةلودب تسيل اهنأ تفرع فيك .ال :لوقتس

 كل تفّرع يننأل سيل ةلود تسيل ةدحتملا ممألا نأ تفرع تنأف .كل اهتركذ

 ىلع اهسيقت تحبصأف «ةلودلا موهفم ىلع ةلثمأ كل تركذ ينأل نكلو «ةلودلا

 .ةلثمألا كلت

 ؟بيعم وأ أطخ لاثملاب فيرعتلا له <>
 :كلأسأ نيح ًالثم «ةلثمأ ركذ ىلإ لقتنت مث حرشلاب فيرعتلا ركذت نأ لضفألا

 ؟يكلملا ماظنلا ام

 .كلم هسأر ىلع نوكي يذلا يسايسلا ماظنلا وه :لوقت

 ةيدوعسلا ندرألا اكيجلب ادنلوه ايناطيرب :كلذ ىلع ةلثمألا نمو :لوقت مث

 .ارج ملهو
 تنك نإ ةلثمألا ركذ لالخ نم ءىشلا فّرعت نأ كنكمي نكل ءلضفألا اذه
 ليوحت يه اهلك فيراعتلا نم فده لاف عمتسملا وأ ئراقلا ىدل لهسأ كلذ ىرت

 .ىلوأ يهف اهريغ نم رثكأ كلذ ققحت ةلثمألا تناك اذإف ,مولعم ىلإ لوهجملا

 هنوكل ؛حرشلاب فيرعتلا نم بجوأو ىلوأ لاثملاب فيرعتلا نوكي دق :نذإ <©
 .عماسلا دنع اًحوضو رثكأ رمألا لعجيس وأ سفنلا يف اًريثأت رثكأ
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 :سحلاب فيرعتلا :اًعبار
 اًنايحأف «ظافلألا لامعتسا لالخ نم ءىبش لك فّرعأ نأ ةرورضلاب سيل

 رداصم نم مولعم وه امك سحلاو :ءىشلا ةفرعمل سحلا تاودأ فظون نأ يفكي
 نأ فرعنو «سمللا ةساح لالخ نم دراب ءىشلا اذه نأ فرعن نحنف «ةفرعملا

 نم عّبرم ءىشلا اذه نأ فرعنو ءمشلا ةساح لالخ نم ةبيرك هتحئار ءيشلا اذه

 .ارج ملهو ءرصبلا ةساح لالخ

 ؟ءىشلا فيرعتل سمخلا سحلا تاودأ فظون فيك
 ام كقيدص كلاس «تسيا تس ةندزأ ةبجو كانه :لاثملا ليبس ىلع

 ؟«فسنملا»

 نم ديدعلا تلمعتسا ول برو ءايرظن ةبجولا هذه حرش يف ةبوعص دجت اهبر
 دحأ ىلإ هوعدت ؟لعفت اذاف ءاًحيحص اًروصت اهرّوصتي نل اهحرش يف تارابعلا

 .هنع روصت هل لصحي فوس هاري نيحو «فسنملا» نوبلطتو معاطملا

 .«فسنملا فيرعتل - رصبلا يهو - سحلا تاودأ ىدحإ ىلإ تأجل تنأ انه

 .فسنملا ةيهام روصتيل كقيدص يفكت تناكو

 ؟سحلاب فيرعتلاب مامتها قطنملا ملع يف انل سيلو ءسحلاب فيرعتلا وه اذه
 الاكإ انه هانركذ امنإو .هيف يناعم ال سحلاو «يناعملا عم لماعتي ملع قطنملا نأل

 .ميسقتلا ةدئافل

 : ةمسقلاب فيرعتلا :اسماخ

 نم ؛لوهجملا فّرعملا حاضيإ ىلإ اهالخ نم لّصوتن يتلا قرطلا دحأ ميسقتلا

 .فّرعملا موهفملا ىوس نهذلا يف ىقبي ال ثيحب هماسقأ عيمج راضحتسا لالخ

 ؟ةيبرعلا ةغللا يف «ةملكلا» فيرعت ام انلأس ول :لاثم

 وأ اًيظفل اًميرعت وأ اًعنام اًعماج حرشلاب اًقيرعت درون نأ ةبوعصلا نم اهبر

 :مهلوقب ةملكلا وحنلا ءاملع فّرعُي كلذلو «ةملكلا موهفمل لاثملاب اًميرعت
 .فرحلاو لعفلاو مسالا :ماسقأ ةثالث ةملكلا



 لوألاو ءفرح ناثلا ءال وأ اهتاذب ىنعم اهل نوكي نأ امإ ةملكلا :نولوقي وأ

 ا .مسا وهف الإو ءلعف وهف نمزي اًطبترم ناك نإ
 ىنعم فرعت كانلعج نحنف ؛ةمسقلاب ءيشلا فيرعت ىّمست ةقيرطلا هذه

 .اهميسقت لالخ نم اهنإو اهفيرعت لالخ نم سيل ةملكلا

 ؛ ةمسقلا ناكرأ #

 :ءايشأ ةعبرأ مامأ انّنأ دجن ام موهفم ميسقتب موقن نيح

 :مَسقملا -أ

 مّسقن نيح :ًالثمف ,؛ماسقأ ةدع ىلإ همّسقُت يذلا ءيشلا وه» : مسقملا »
 وه مسقملا ؟انه مسقملا نيأ .يكارتشاو يلاسأرو يمالسإ داصتقا ىلإ داصتقالا

 .ماسقأ ةدع ىلإ اهميسقتب انمق اننأل «داصتقا «ةملك

 .«ةمسقلا لحم» و «ةمسقلا دروم» كلذك مسقملا ىمسيو

 :مسقلا ون

 يمالسإلا داصتقالا :لثم .؛مّسقملا نع عرفتملا ءيشلا وه» : مسقلا »

 .اداصتقا» ةملكل ماسقأ هذه «يلإمسأرلا داصتقالاو
 :ميسقلا -ج

 داصتقالاف .«مسقملا نع امهعّرفت يف مسقلل يزاوملا موهفملا وه» : يع .٠

 ةثالثلا هذهو .يكارتشالا داصتقالاو يلامسأرلا داصتقالل اهيسق ٌدَعُي يمالسإلا
 ءٌاو

 .امل امسقم 17 د داصتقالاو .داصتقالل اًماسقأ دعت
 :ةمسقلا -د

 نم ماسقألا عيرفت ةّيلمع :يأ .«اهسفن ميسقتلا ةّيلمع يه» : ةمسقلا ٠
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 :ةمسقلاو ميسقلاو مّسقملاو مسقلا ©

 : ةمسقلاب فيرعتلا طورش#

 :ةيلاتلا طورشلا ققحت نم دب ال اًعفانو اًربتعم ميسقتلا نوكي ىتح

 ةدئافو ةرمث ميسقتلل نوكي نأ :لوألا طرشلا

 ؟مكيدل يتلا ضورقلا ام :كتلأسو فراصملا دحأ يف لمعت كنأ ول رّوصت

 اًضورق وأ ةّيكالهتسا اًضورق نوكت نأ امإ انيدل يتلا ضورقلا :يل تلق

 ةيكالهتسا ىلإ ضورقلا ميسقت نم ةدئافلا ام :ىرخأ ًةرم كلأسأس ءاّنسح

 ؟اذامل .ىجاتنإلا ضرقلا ىلع لقأ اًحابرأ ذخأن انثأل :لوقتس ؟ةيجاتنإو

 |هنيب «ةيجاتنالا ةلتكلا ةدايزو عمتجملا ةيمنت يف مهاسُي يجاتنالا ضرقلا نأ

 ءمخضتلا يف ببسي امث لباقم نود ةيدقنلا ةلتكلا ديزي دق يكالهتسالا ضرقلا

 .اهيلع حابرألا لدعم عفرن ةيكالهتسالا ضورقلا ةبسن نم للقن ىتح كلذلو
 ؟راوحلا اذه نم انجتنتسا اذام *»

 «ةيكالهتساو ةيجاتنإ ضورق ىلإ ضورقلا ميسقت نم ةرمثو ةدئاف كانه نأ
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 ءرخآلا هباشت ال ةصاخ اًماكحأو اًراثآ نيمسقلا نيذه نم مسق لكل َّنأو

 عفر ىلإ يدؤيو يباجيإ يجاتنالا نيب .مخضتلا ىلإ يدؤيو يبلس يكالهتسالاف
 .ةلاطبلا ةبسن ضفخو ينطولا جاتنالا

 .نيمسقلا نيذه ىلإ ضورقلا ميسقت متي نأ مهملا نم ناك نذإ

 ءالمعلا اهضرتقي ضورق :نيمسق ىلإ ضورقلا مّسقن نحن :يل تلق ول نكل
 تناكأ ءاوس ةّيلمع ةدئاف كانه له .ضيبلا ءالمعلا اهضرتقي ضورقو دوسلا

 ام ؟ميسقتلا اذه ىلع بترتملا رثألا ام ؟ميسقتلا اذهل ةيداصتقا ريغ مأ ةيداصتقا

 ؟رخآلا نع مسق لك اهب زّيمتيس يتلا ماكحألا

 هيَ هب ةصاخ ٌماكحأ مسق لكل سيلو «ميسقتلا اذهل ةرمثو ةدئاف دجوت ال

 .ريتعم ريغ ميسقتلا اذه نذإ رخآلا نع

 ةدئاف هيلع بترتت ال يذلا ميسقتلا َّنأ» : انل نّيبتي ىغم ام لالخ نم <

 .«ربتعم ريغ اّيسقت نوكي ةرمثو
 .ةنيابتم ماسقألا نوكت نأ :يناثلا طرشلا

 اهنيحف « هنم اًءزج ىتح وأ رخآ مسقل اًفدارم ماسقألا دحأ نوكي نأ حصي ال
 .ميسقتلا ةدئاف لطبت

 :ماسقأ ةسمخ ىلإ مسقنت ةيبرعلا ةغللا مولع :كل تلق ول :لاثم

 .ضورعلا ملع «يناعملا ملع «ةغالبلا ملع .فرصلا ملع ءوحنلا ملع

 ةغالبلا ملع نم ٌءزج يناعملا ملع نأ ةلكشملا ؟ميسقتلا اذه يف ةلكشملا ام
 ملع :ماسقأ ةثالث نم نّوكتي ةغالبلا ملع نأل ؛هنع اًنيابم ًالصفنم اًنيش سيلو

 .عيدبلا ملعو نايبلا ملعو يناعملا

 ؟هل |ميسق هلعجن فيكف «ةغالبلا ملع ماسقأ نم امسق يناعملا ملع ناك اذإف

 .«هل اًييسق ءيشلا مسق لعجن نأ زوجي ال» :يه ةدعاقلا :نذإ <<
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 ا

 .هنم امسق ءيشلا ميسق لعجن نأب ءسكعلا كلذك زوجي الو

 :نييتآلا نيمسقلا ىلإ داصتقالا مّسقي اًصخش اندجو ول :لاثم

 نم امسق يمالسإلا داصتقالا انلعج اننأ أطخلا ؟ميسقتلا اذه يف أطخلا نيأ

 نأ بجاولاف «هل اًيزاوم اميسق ةقيقحلا يف وه ا|نيب «يلإسأرلا داصتقالا ماسقأ

 :يلاتلاك ميسقتلا نوكي

 ايسق نوكي نأ وهو ءحيحصلا هناكم يف يمالسإلا داصتقالا انلعج انه

 .هنم [سق سيلو يلا سأرلا داصتقالل

 ل رم ا لا ا
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 اًدَحوم مسقملا نوكي نأ :ثلاثلا طرشلا

 الو ؛ماسقألا لكل عجرملا وه (مسقملا) ةمسقلا دروم نوكي نأ بجي هنأ يأ

 .ماسقألا ةّيقب مسقم نع فلتخي مسقم ىلإ يمتنت ماسقألا ضعب نوكت نأ حصي

 :ةيلاتلا ةمسقلا ىلإ مولعلا انمّسق ول :لاثم

 اًيناسنإ نوكي نأ امإ مولعلا عوضومف ءاهعوضوم ةهج نم مولعلل ميسقت اذه
 مولعلا وهو «ةمسقلا هذه يف دحوم مَسقملاف كلذ ىلعو ؛اًيعيبط وأ اًيعاتجا وأ

 .اهعوضوم رابتعاب
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 :يلاتلا ميسقتلا ىلإ مولعلا انمَّسق ول اذام نكل

 دوصقملاو «ةيئاغلا مولعلاو ةيتادألا مولعلا :امهو «نيرخآ نيعون انفضأ

 ةغللا مولعك ؛مولعلا نم اهريغ ىلإ ةليسوو ةادأ نوكت يتلا يه ةيتادألا مولعلاب

 ةياغ نوكت يتلا يه ةيئاغلا مولعلاب دوصقملاو .قطنملا ملعو هقفلا لوصأ ملعو

 .ىرخأ مولع ىلإ ةليسو تسيلو اهتاذ دحب
 ماسقألا له «ةيئاغلا مولعلاو ةيتادآلا مولعلاب دوصقملا انفرع نأ دعب نآلا

 ؟دحاو مسقم ىلإ يمتنت ةسمخلا

 رظنلاب مولعلا ىلإ دئاع ةيعيبطو ةيعامتجاو ةيناسنإ ىلإ مولعلا ميسقت نأل ؛ال
 رابتعاب مولعلا ىلإ دئاع وهف ةيئاغو ةيتادأ ىلإ مولعلا ميسقت امأو ءاهعوضوم ىلإ
 .اهريغل وأ اهتاذل ةدوصقم نوكت نأ امإ يأ ءاهتياغو اهدصقم

 ىلإ يمدتت ال يتلا ماسقألا جرخن نأ بجي هيلعو دحوم ريغ مّسقملا نذإ

 :يلاتلاك ةمسقلا نوكتف ءاهبسانيو اهب قيلي رخآ (مسقم اهل عضنو دوجوملا مسقملا
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 .مسقملا قيداصم عيمجل ةلماش ماسقألا نوكت نأ :عبارلا طرشلا

 ةروص نوكتس الإو «هماسقأ عيمج ركذن نأ دب ال اًنّيعم اًموهفم مّسقن نيح

 .ةلمتكم ريغ ةصقان موهفملا
 ؟ةيبرعلا ةغللا مولع ام :كتلأس ول :لاثم

 .فرصلاو وحنلا ؟نيمسق ىلإ مسقنت ةيبرعلا ةغللا :يل تلقف
 جردنت ىرخأ ماسقأ كانهف «لماش ريغ هنأل ؛ال ؟حيحص ميسقت اذه له

 .ةغللا هقفو ضورععلاو ءالمإلاو ةغالبلا لثم «ةيبرعلا ةغللا تحت
 ةطلس ىلإ مسقنت ةطلسلا :َتلقف .ةطلسلا يل فّرع كل تلق ول :رخآ لاثم

 .ةيذيفنت ةطلسو ةيعيرشت
 «ةطلسلل رخآ ٌمسق كانهف «لماش ريغ هّنأل ؛ال ؟ حيحص ميسقتلا اذه له

 ,ةيئابضتلا ةطلسلا وهو
 ريغ وكت ةمسقلا ّنِإَف مصقملا غاولآ عيمجل ةلماش ريغ ةمسقلا تناك اذإ ةذِ

 . هحصحص

 : ةمسقلاب فيرعتلا طورش #





 ثلاثلا لصفلا

 تاقيدصتلا

 ايافقلا»+5 لوألا ثحبملا

 لالدتسسسالا :يناثلاثحبملا
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 همدقم

 نآلا يتأن - تارّوصتلا وهو - قطنملا ملع نم لَّوألا ءزجلا نم انيهتنا نأ دعب

 .«تاقيدصتلا» هيمّسن يذلا وهو .,قطنملا ملع نم ناثلا ءزجلا نع ثدحتتل

 :نيمسق نع ةرابع تاقيدصتلا

 :ايهاكحلاو اياضقلا نع ثدحتي :لوألا مسقلا

 «سايقلا :نارمأ لالدتسالاب دارملاو .لالدتسالا نع ثَّدحتي :يناثلا مسقلا
 .ءارقتسالاو

 نم ةعومجم نم نّوكم سايقلاف «يناثلا مسقلل ةمّدقم دعي لّوألا مسقلا

 لقتنن كلذ دعب مث اهماكحأو اياضقلا سردن نأ اًيجاو ناك كلذلو ءاياضقلا

 .سايقلا ىلإ

 تارّوصتلا مسقف .حيحص سايقل ةمدقم ةحيحصلا اياضقلاو .ةحيحص اياضقل

 .سايقلا ىلإ اندوقت اياضقلاو ءاياضقلا ىلإ اندوقي
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 لوألا ثحبملا

 اهماكحأو اياضقلا

 ؟ةيضقلاب هدصقن يذلا اف ؛ةّيضق» ةملكل عمج اياضقلا

 .«ةيفنم مأ ةتبثم تناكأ ءاوس ةيربخلا ةلمجلا يه» : ةيضقلا ٠

 ؟ةيربخلا ةلمجلا ىنعم امو :لأست دق نآلا

 :لمجلا نم ناعون انيدل ةيبرعلا ةغللا يف ءاًئسح

 .ةيئاشنإلا ةلمجلا :لوألا عونلا

 .«بذكلا وأ قدصلا لمتحت ال يتلا ةلمجلا يه» : ةيئاشنإلا ةلمجلا »

 .ءاسملا يف ةركلاب بعلت ال :كل تلق ول :لاثم
 ؟بذاك تنأ وأ قداص تنأ :يل لوقت نأ عيطتست له

 .ةيئاشنإ ةلمج يهف «ينبذكت وأ ينقّدصت نأ لمتحت ال ةلمجلا نأل ؛ال
 ؟ناحتمالا يف تحجن له :هذاتسأ ذيملتلا لأس ول :رخآ لاثم
 ؟بذاك تنأ وأ قداص تنأ :ذاتسألا بيجي نأ نكمي له
 .بيذكتلا وأ قيدصتلا اهيلع قبطني ال ةلمجلا َّنأل ؛ال

 .ةيربخلا ةلمجلا : يناثلا عونلا

 ال ةيئاشنإلا ةلمجلا تناك اذإف «ةيئاشنإلا ةلمجلا سكع ةيربخلا ةلمجلا *»
 .بذكلا وأ قدصلا لمتحت ةيربخلا ةلمجلا َّنإف .بذكلا وأ قدصلا لمتحت

 .هتارابتخا يف دعس حجن :كقيدص كل لاق ول :لاثم

 حجني مل دعس نوكي نأ نكميف .بذكلا وأ قدصلا لمحت ةلمجلا هذه
 .حجن نوكي نأ نكميو

 .رفاسم ريزولا :هبتكم ريدم كل لاقف اًريزو لباقتل تبهذ ول :رخآ لاثم

 نوكيو اًقداص نوكي دقف ءمعن ؟بذكلا وأ قدصلا لمتحت ةلمجلا هذه له

 .هبتكم يف اًنبتخم ريزولا نوكيو اًيذاك نوكي دقو ءآلعف اًرقاسم ريزولا
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 :نذإ <

 :ةيريخلا ةلمحلاو .بذكلا وأ قدصلا لمتحت ال ىتلا ىه :ةيئاشنإلا ةلمجلا»

 .ةاهني د صناوأ اهبيذكت نكمي ىتلا ىه

 متين قطنلا ملع ف اننإف «ةيربكنإو ةيئاشلإلا نيتلمدللا نوب قرفلا اهرع نأ دعب
 نع تثدحتشس كلذلو «ةيئاشنإلا ةليفلاب اذا ةقالع الو «ةيرشلا ةلمقلاب طقف

 نيح اًدعاصف نآلا نمف «(ةّيضقلا» قطنملا ملع يف ىّمسُت يتلا ةيربخلا ةلمجلا
 .طقف ةيربخلا ةلمجلا اهب دوصقملا نأ ركذت «ةيضق» ةملك مدختسن

 :اياضقلا عاونأ

 :ناعون اهبيكرت ثيح نم ةيضقلل
 .ةيلمخلا ةيضقلا 2

 ةّيطرشلا ةّيضقلا ©

 :ناعون ةيطرشلا ةّيضقلاو

 .ةلصتم ةّيطرش ةيضق <©
 .ةلصفنم ةّيطرش ةيضق <©
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 :عاونألا هذه نم عون ّلك نع ثّدحتن فوسو

 .ةّيلمحلا ةَّيضقلا :ًالوأ

 هيفن وأ ءيشل ءيش توبثب اهيف مكحن يتلا ةيضقلا يهد: ةّيلمحلا ةّيضقلا ه

 .اهنع

 .رش ةيلامسأرلا :لاثم

 .يلامسأرلا ماظنلل رشلا توبثب مكح انَّنأل ؛ةّيلمح ةيضق هذه
 .ةحلاص تسيل ةيلامسأرلا :انلق ول
 .يلامسأرلا ماظنلل حالصلا توبث يفنب انمكح اننأل ؛ةّيلمح ةيضق يه اًضيأ

 .رعاش ىبنتملا :رخآ لاثم

 .يبنتملل ةّيرعاشلا توبثب انمكح ّنأل ؛ةّيلمح ةّيضق هذه
 .رعاشب سيل باطخلا نب رمع :رخآ لاثم
 باطنخملا نب رمع قورافلل ةّيرعاشلا توبث انيفن اننأل ؛ةّيلمح ةيضق اًضيأ هذه

 .هنع هللا ىضر

 :نييساسأ نيئيش يوحت ةيلمحلا ةيضقلا َّنأ ظحالن اكو **
 قطنملا ءاملع هيّمسيو ءانمكح هيلع عقي يذلا ظفللا» وهو :هيلع موكحملا

 .««أدتبملا» وحنلا ءاملع هيّمسيو «عوضوملا»

 قطنملا ملع يف ىّمسيو ءعوضوملا ىلع هب مكحن ام» وهو :هب موكحملا
 .؟؟ربخلا# ةاحنلا دنع ىمسُيو .«لومحم»

 .ملاع يعفاشلا :لاثم

 .ةيملاعلاب هيلع موكحملا وه هنأل ؛يعفاشلا ؟ةيضقلا هذه يف عوضوملا نيأ

 .يعفاشلا ىلع اهب انمكح اننأل «ملاع» ةملك ؟لومحملا نيأو

 وهو «اثلاث اًئيش هيلع موكحملاو هب موكحملا ىلع قطنملا ءاملع ديزي *
 .لومحملاو عوضوملا نيب طبري يذلا طبارلا دوصقملاو ««ةطبارلا»

 طبار اهيف دجوي ال ةيبرعلا ةغللا نأل ؛برعلا دنع هل ةريبك ةميق ال اذه نكل
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 .باش وه ديز :لوقن ال نحنف «ربخلاو أدتبملا وأ لومحملاو عوضوم ا نيب ظوفلم

 .امهنيب “وه” ةملك عضن نأ نود .باش ديز :لوقن امنإو

 يفف «ةيسرافلاو ةيزيلجنإلا ةغللا لثم ءىرخألا تاغللا يف رهاظ اذه نكل

 :لوقن ةيزيلجنإلا
 ظهذاأ 15

 ةطبارلا امأو :29/01118» وه لومحملاو ؛ل11» وه عوضوملا نأ انه ظحالن

 .4152 لعف ىهف
 :لوقن ةيسرافلا ةغللا يف كلذكو
 .تسا ناوج ىلع
 ةطبارلا امأو .«ناوج» لومحملاو 'يلع» ةلمجلا هذه يف عوضولملا نأ ظحالن

 .(ثسآا) يهف امهنيب

 اهلمعتسن ال برعلا نحن اننكل ,تاغللا نم ديدعلا يف ةدوجوم ةطبارلا هذه

 دقف ء؛وه» (ئاد تسيل ةطبارلا نكلو «“وه»ب ةردقم ةطبارلا تناك اذإ ًةداع

 .اهئاق ناك ديز :انلوقك ««ناك» ةطبارلا نوكت

 .«امهنيب ةطبارلاو لومحمو عوضوم نم نوكتت ةّيلمحلا ةيضقلا» :نذإ <<

 .ةيطرشلا ةيضقلا :ايناث

 .ةلصفنم ةّيطرش ةّيضقو ةلصتم ةّيطرش ةّيضق :ناعون ةّيطرشلا ةيضقلا

 :كلذ ليصافت كيلإو

 ءامهضعبب نيتلصتم نيتيلمح نيتيضق نع ةرابع» : ةلصتملا ةيطرشلا ةيضقلا »
 .«؛يلاتلا» ىّمست ةيناثلا ةيضقلاو «مّدقملا» ىّمسُت ىلوألا ةّيضقلا

 يلاتلا مدقملا

 را مرمل افير رهش لخعاذإ هلت ماس محل
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 «طرش ىلع فّقوتم نيملسم لا مايص نأل ؛ةّيطرش ةيضق ىّمست ةيضقلا هذه

 :نيئزج نم ةنوكم ةّيطرشلا ةيضقلا هذه نأ ظحالنو .ناضمر رهش لوخد وهو
 .«مّدقملا» ىمسُي ام اذهو «ناضمر رهش لخد اذإ# :لوألا ءزجلا
 .«يلاتلا» ىّمسيام اذهو «نوملسملا موصي» :يناثلا ءزجلا

 .هتءارق نم لمأ نلف ًاليمج باتكلا ناك اذإ :رخآ لاثم
 .«اليمج باتكلا ناك اذإ» ةلمج ؟؛«مّدقملا» نيأ

 .«هتءارق نم لمأ نلف» ةلمج ؟«يلاتلا» نيأ

 .سردلا نع رخأت امل اًركبم بلاطلا ءاج ول :رخآ لاثم

 .«سردلا نع رخأت املا وهف يلاتلا امأو .«اًركبم بلاطلا ءاج ول انه مّدقملا

 لاح يف ةلصتملا ةيطرشلا ةيضقلا ىلع ةلثمأ يه نآلا ىلإ ةروكذملا ةلثمألا عيمج

 ؟ةتبثم الإ نوكت ال ةلصتملا ةيطرشلا ةيضقلا نأ ينعي اذه له «تابثإلا

 .كلذك ةّيفنم ةبلاس نوكتو ةتبثم نوكت ةلصتملا ةيضقلا ءال

 ناك نإو ىتح هنم لمأ دقف (هنم ّلمأ نلف ًاليمح باتكلا ناك نإ سيل» :لاثم

 ملع يف «ةبلاس» حلطصمب دوصقملاو .ةبجوم تسيلو ةبلاس ةيضقلا هذه .ًاليمج

 «ةبلاسلا سكع ةبجوملاو ؛ةبلاس ةيضق ىّمست اهيفنن ةلمج لكف «يفنلا وه قطنملا
 .ةيفنملا ريغ ةيضقلا يه ةبجوم اف

 ىلوألا «نيتيضق نم نّوكتت يتلا ةيضقلا يه ةلصتملا ةيطرشلا ةيضقلا نذإ
 ةادأ نم كلذك نّوكتتو .«يلاتلا» ةيناثلاو ؛مّدقملا» ىلوألا ىّمستو «ةيناثلل طرش

 .«اذإ) لثم طرش ةادأ يهو «ةطبار

 اهيلاتو اهمدقم نيب َّنأب انمكح ىتلا ىه» : ةلصفنملا ةيطرشلا ةيضقلا »
 -  .«اعمتجي نأ نكمي ال يأ ءايفانتو ًالاصفنا

 .اًيدرف وأ اًيجوز نوكي نأ امإ ددعلا :لاثم

 امإ ددعلاف «ةّيدرفلاو ةّيجوزلا نيب لاصفنالاو يفانتلاب انمكح لاثملا اذه يف

 .اًيدرفو اًيجوز هسفن ددعلا نوكي نأ نكمي الو ءاّيدرف نوكي وأ اًيجوز نوكي نأ



 | قطنملا ملسع  يفرعملا نيوكتلا ةلسلس 7

 .هب اًرفاك وأ هللاب اًئمؤم نوكي نأ امإ ناسنإلا :رخآ لاثم

 ال ءال ؟هسفن تقولا يف هب اًرفاكو هللاب اًنمؤم ناسنإلا نوكي نأ نكمي له

 .هسفن تقولا يف اًعم ناعمتجي ال رفكلاو ناميإلا نيب لاصفنا كانهف .نكمي

 :نذإ <

 ةيطرشلا ةيضقلا امأو .نيتمزالتم نيتيضق نع ةرابع ةلصتملا ةيطرشلا ةيضقلا»

 .«نيتيفانتمو نيتلصفنم نيتيضق نع ةرابع يهف ةلصفنملا

 :عوضوملا عون رابتعاب ةّيلمحلا ةّيضقلا ماسقأ
 ةيضقلا ىلع نآلا زكرن «ثالثلا اياضقلا عاونأ ةفرعم نم انيهتنا نأ دعب

 ةّيلمحلا ةيضقلا .ةّيلمحلا ةيضقلا يهو ءاياضقلا ةيقب اهنم لّكشتت يتلا ةيساسألا

 ىلإ مسقتنت اًهنأ دجن (هيلع انمكح يذلا ظفللا وهو) اهعوضوم ىلإ انرظن اذإ
 :نيمسق

 .ةيصخشلا ةيضقلا :لوألا مسقلا

 .«صخشب اًطبترم اهعوضوم نوكي يتلا يه» : ةيصخشلا ةيضقلاب دوصقملا »

 .لوسر ٌدّمحم :لاثم

 ةفص دّمحم له .ادّمحم» اهعوضوم ؟اهعوضوم نيأ «ةّيلمح ةيضقلا هذه
 اهعوضوم ّنأل ؛ةيصخش ةيضقلا نذإ .ددحم صخش وه ؟ددحم صخش مأ ةّيلك

 .ةيعيبطلا ةيضقلا :يناثلا مسقلا

 عطقب يلكلاب اًطبترم اهعوضوم نوكي يتلا يه» : ةيعيبطلا ةيضقلاب دوصقملا »
 .«هقيداصمو هدارفأ نع رظنلا

 .يكذ فوسليفلا :لاثم

 عوضوملا له .«يكذ» وهو لومحم انيدلو «فوسليفلا» وهو عوضوم انيدل

 طارقس نع ثدحتن ال نحنف «هنيعب افوسليف دصقن ال نحن ءال ؟صخشب طبترم
 نع ثدحتن نحن «تناك ليونامأ الو تراكيد الو وطسرأ الو نوطالفأ الو



 .عقاولا يف اهدارفأ نع رظنلا عطقب ةّيلك ةفص وه ثيح نم فوسليفلا

 .عفان ملعلا :رخآ لاثم

 نم ملعلا نع ثدحتت اننكل «عفان هنأب ملعلا ىلع انمكح نحن لاثملا اذه يف

 نع ثدحتت الف «هتاقيبطتو ملعلا قيداصم نع ثدحتتن الو «ةّيلك ةميق وه ثيح

 .ءايزيفلا ملع وأ ةفسلفلا ملع وأ قطنملا ملع وأ داصتقالا ملع

 يلكلاب ةطبترم اهنأل ؛«ةيعيبطلا ةيضقلا» قطنملا ملع يف ىّمست ةّيضقلا هذه
 .هدارفأي سيلو

 :عوضوملا مك رابتعاب ةيلمحلا ةيضقلا ماسقأ
 نآلاو ,عوضوملا عون رابتعاب ةيلمحلا ةيضقلا ماسقأ انفرع قباسلا ثحبملا يف

 له :يأ .هددعو عوضوملا مك ثيح نم ةيلمحلا ةيضقلا ماسقأ فرعن فوس

 ؟ددحم ريغ مأ ؟اهضعب مأ ؟عوضوملا دارفأ لك دصقن

 :نيمسق ىلإ عوضوملا ددع ىلإ انرظن اذإ ةيلمح ا ةيضقلا مسقنت
 .ةروسملا ةّيضقلا :لوألا مسقلا

 دوصقملا نأ ىلع لدي م ةّيضقلا عوضوم لبق نوكي نأ» : انه ريوستلا ىنعمو
 :ةروسملا اياضقلا نم نيعون انيدل نأ ينعي اذهو .«هدارفأ ضعب وأ هدارفأ عينج

 .«يلك روسب اهريوست مت يتلا يهو» :ةيلكلا ةيضقلا -أ
 .ركفي ناسنإ لك :لاثم

 ؛معن ؟يلك روس يه له .روسلا يه «لك» ةملك ؟ةلمجلا هذه يف روسلا نيأ

 نيبيلو .مكحلاب ةلومشم «عوضوملا» ناسنإلا دارفأ لك نأ ينعي اهدوجو نأل

 لومش ىلع لدي ظفل لك لمعتسن نأ انناكمإب .«لك» ظفل لمعتسن نأ ةرورضلاب
 .نوحجان بالطلا عيمج :لوقنف ««ةفاك» وأ «عيمج» ةملك لثم .دارفألا عينج

 .«يئزج روسب اهريوست مت يتلا يهو»» :ةيئزحلا ةيضقلا -ب

 .نويلارييل نييبرغلا ضعب :لاثم

 امنإو ؟ال ؟لك روسلا اذه له .«ضعب» وهو ةيضقلا هذه يف روس انيدل
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 مه ؛نييبرغلا» عوضوملا دارفأ ضعب نأ ىلع لدي هدوجوف ءيئزج روس وه
 ٍ .مهلك سيلو نودوصقملا

 دوصقملا نأ ىلع لدي ظفل لكف «ضعب» ةملكب اطبترم سيل يئزجلا روسلاو

 ر  .كللذ ريغو ««عون» و «ريثك» و «ءزج# لثم ءيئزج روس وهف دارفألا ضعب
 نأ ينعي اذهو «ةبجوم وأ ةبلاس نوكت نأ امإ ةّيئزجلاو ةّيلكلا نم لكو <>

 :لاكشأ ةعبرأ امل ةرّوسملا اياضقلا

 .ءاملا يف شيعي كمسلا لك :لاثم ,ةبجوملا ةّيلكلا ةّيضقلا :لوألا لكشلا
 يف شيعي كمسلا نم ءىبش ال :لاثم «ةبلاسلا ةيلكلا ةيضقلا :يناثلا لكشلا

 -  .ءاملا يف شيعي ال كمسلا لك :رخآ ريبعتب وأ .ءامل
 نود كمسلا دارفأ ّلك انلمش اننأل ةّيلكو «ةّيفنم اهنأل ةبلاس ةيضقلا هذهف

 .ءانثتسا
 .ءاملا يف شيعي كمسلا ضعب :لاثم «ةبجوملا ةيئزجلا ةّيضقلا :ثلاثلا لكشلا
 .ءاملا يف شيعي ال كمسلا ضعب :لاثم «ةبلاسلا ةيئزجلا ةّيضقلا :عبارلا لكشلا
 نأ امإ نيتلاحلا ينو :ةيئزج وأ ةّيلك نوكت نأ امإ ةرّوسملا اياضقلا :نذإ <

 .ةبلاس وأ ةبجوم نوكت
 .ةلمهملا ةّيضقلا :يناثلا مسقلا

 .«يئزج الو يلك ال روس اهيف ركذُي مل يتلا ةّيضقلا يه» : ةلمهملا ةيضقلا «
 .نويلامسأر نويلاربيللا :لاثم

 «ضعب» دصقت مأ نويلامسأر نييلاربيللا «لك» دصقت له .«فرعن ال انه نحن

 ؟نويلاسأر نييلاربيللا

 حضوي اهيف روس ال ةيضقلا ّنأل ؛نيلامتحالا نم ٌّيأب مزجن نأ عيطتسن ال
 ةيضقلاب ةلمهملا ةيضقلا قطنملا ءاملع قحلأ كلذلو «ةّيمكلا ةيحانلا نم دوصقملا

 نويلاربيللا» انلق اذإف .«ةيئزجلا ةيضقلا ةّوق يف ةلمهملا ةيضقلا» :اولاقف ةيئزجلا
 .«نويلامسأر نييلاربيللا ضعب» :لوقن انأكف «نويلاسأر



 * مهيديأ تلغ ةلولغم هللا دي دوهيلا تلاقو# :ىلاعت هللا لوقي :رخآ لاثم

 فيكف «ةلولغم هللا دي اولوقي مل ٌسانأ دوهيلا يف ناك لاقو يدوب ءاج ول

 ؟لوقلا اذه دوهيلا ىلإ هللا بسني

 هللاف ةّيلك ةيضق تسيلو ةلمهم ةيضق ةيآلا يف ةدراولا ةيضقلا :هل لوقن

 !! ؛دوهيلا لك تلاقو» :لقي ملو ؛دوهيلا تلاقو» لاق لجوزع

 ةيآلا صن نأكف «ةيئزجلا ةيضقلا ةوق يف يه _قبس امك_ ةلمهملا ةيضقلاو
 ."”«(دوهيلا ضعب تلاقو»

 :حيضوتلا نم ديزمل ةلثمألا ضعب ذخأنل <>

 .مهبجاوب نوموقي ال ةطرشلا دارفأ ضعب -أ
 له .«ضعب» ةملك اهروسو ؛ةرّوسم يه ؟ةلمهم مأ ةرّوسم ةيضقلا هذه له

 دارفألا ضعب ىلع لدت «ضعبا# ةملك نأل ؛يئزج اهروس ؟يئزج مأ يلك اهروس

 .يفنلا فرح دوجول ؛ةبلاس ؟ةبجوم مأ ةبلاس ةيضق يه لهو .مهلك سيلو

 .نوبذاك ءارعشلا عيمج -ب

 .؟عيمجا ةملكب ةروسم ؟ةلمهم مأ ةرّوسم ةيضقلا هذه

 دارفألا عيمج لومش ىلع لدت «عيمج» ةملك َنأل ؛يلك ؟يئزج مأ يلك اهروس

 .يفن فرحب قبسُن مل اهنأل ؛ةبجوم يه ؟ةبجوم مأ ةبلاس يه له .مهضعب سيلو
 .نوبذاك ءارعشلا -ج

 الو يلك ال روس اهيف دجوي ال هّنأل ؛ةلمهم ؟ةرّوسم مأ ةلمهم ةيضقلا هذه
 .يفن فرحب قبسُت ل اهنأل ؛ةبجوم يه ؟ةبلاس مأ ةبجوم يه لهو .يئزج

 ضعب هب دارملا اذكو ءاذك لعفت ةضفارلا نإ :لئاقلا لوقو» :ةيميت نبا نيدلا ىقت لوقي )١(
 مل [هللا نبا حيسملا ىراصنلا تلاقو هللا نبا ريزع دوهيلا تلاقو] :ىلاعت هلوقك ةضفارلا

 «قباس عجرم «ةيوبتلا ةنسلا جاهنم «ةيميت نبا .«مهضعب هلاق لب ءيدوبم لك كلذ لقي

 8١. ص ءثج
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 يف لوقيو .4ه كلُ ُنْيَدلا َنْوُكَيَول :لافنألا ةروس يف ىلاعت هللا لوقي -د

 . 4هلل ُنْيّدلا َنْوُكَيَو# ةرقبلا ةروس
 ؟ ةيقطنملا ةيحانلا نم نيتيآلا نيب قرفلا ام

 ةيضق يهف ةيناثلا ةيآلا امأ 0 كورن ةرّوسم ىلوألا ةيآلا نأ قرفلا

 .اهيف روس ال ةلمهم

 :ةيضقلا :نذإ <

 .«ةروسما ةيضق ىمست روس اهقبس اذإ -

 ةروسم# ةيضق نوكت عوضوملا دارفأ لك ىلع لدي روسلا اذه ناك اذإف -

 .«ةيلك

 ةرّوسمل ةيضق نوكت عوضوملا دارفأ ضعب ىلع لدي روسلا ناك اذإو -
 .اةيئزج

 .«ةلمهم ةّيضق» يهف روس يأب ةرّوسم ريغ ةيضقلا تناك اذإ امأو -

 ةيضقلاو (ةيئزجلاو ةيلكلا) اهيعونب ةروسملا ةيضقلا نيب قرفلا انفرع نأ دعب
 هذه يأ :يهو .ىرخأ ةلأسم شقانن نأ ديرن .ةيصخشلا ةيضقلاو ةلمهملا

 ؟ ىوقأ اياضقلا

 .دارفألا عيمج ىلع لدت اهنوكل ثالثلا ىوقأ يه ةّيلكلا ةيضقلا ْنأ حضاو

 .دارفألا ضعب ىلع لدت اهنوكل اهنم لقأ ةيئزجلا ةيضقلاو
 ؟ةيئزجلا ةوقب مأ ةّيلكلا ةيضقلا ةوقب يه له ؟ةلمهملا ةّيضقلا نع اذام نكل

 لمتحتو عوضوملا دارفأ عيمج اهنم دارملا نوكي نأ لمتحت ةلمهملا ةيضقلا

 دحأ حجري يتاذ حّجرم دجوي الو ءعوضوملا دارفأ ضعب دارملا نوكي نأ كلذك

 .نيلامتحالا



 ةلصؤم ةفاقث وحن - ىفرعملا نيوكتلا ةلسلس

 ؟ةيئزحلا ةيضقلاب مأ ةّيلكلا ةيضقلاب ةلمهملا ةيضقلا قحلُت له ؟لعفن اذام نذإ

 َّنأل ؟اذامل «ةيئزجلا ةيضقلا ىوتسم يف ةلمهملا ةيضقلا نولعجي قطنملا ءاملع
 نأ اهبف «تاّينظلا عم لماعتي الو «تاّيعطقلا تاينيقيلا ىلع دمتعي قطنملا ملع

 نوكت ةّيلكلاب اهانقحلأ اذإ ةلمهملا ةيضقلا نأ ابو «تاينظلا عم لماعتي ال قطنملا

 ةّوق يف ةلمهملا ةيضقلا لعجن اننإف ةيعطق نوكت ةيئزجلاب اهانقحلأ اذإو ةّينظ
 .ةيثزحلا

 :ًاليلق كلذ حرشنل <>

 .نوبعتم نوبعاللا

 لك دوصقملا له ءيئزج وأ يلك روسب ةقوبسم ريغ اهنأل ؛ةلمهم ةّيضق هذه
 ؟نيبعاللا ضعب مأ نيبعاللا

 .كلذ دكؤي ام دجوي الو ءيردنال

 عيمج َّنأ نم نيدكأتم ريغ نحن ؟هنم نيدكأتم ريغ نحن يذلا ام نكل

 :لوقت نيح تنأف .نوبعتم نيبعاللا ضعب نأ نودكأتم اننكل .نوبعتم نيبعاللا

 نيبعاللا ضعب نأ هذه كتلمج لالخ نم نيدكأتم نوكن «نوبعتم نوبعاللا»

 نيبعتُم نيبعاللا ضعب نكي مل ول هنأل ءاّدحاو اًّبعال بعتملا ناك ولو «نوبعتم

 .ةيذاك كتلمح تناكل

 ؟نوبعتم نيبعاللا عيمج له وه هنم دكأتن ملام نكل

 نأ نم نيدكأتم ريغو .نوبعتم نيبعاللا «؛ضعب» نأ نم نودكأتم اننأ ابو

 وهو «.هنم نيدكأتملا نيقيلا ىلإ نكرن نأ بجي نذإف .نوبعتم نيبعاللا «لك»

 .ةّيضعبلا

 .نوبعتم نيبعاللا «لك» :لوقت نيح تنأف

 .«لك» تمدختسا كنأل ؛نوبعتم نيبعاللا لك ْنأ نيدكأتم نوكن

 رووا
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 .نوبعتم نوبعاللا :لوقت نيح نكل
 نكل «ةبذاك ةلمجلا تراص الإو «نوبعتم نيبعاللا ضعب نأ نيدكأتم نوكن
 .نويعتم نيسارللا ؟لكد نأ نم نيدكأتم .ةوكن خل

 ةوق يف تسيلو «ةيئزجلا ةّيضقلا ةّوق يف ةلمهملا ةيضقلا نإ» :انلق كلذلو <
 .(ةيلكلا ةّيضقلا

 عوضوملا م كح مابتعاب ةيلمحا ةيضقلا ماسقأ

 نر هينا ام راك مد
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 :عوضوملا دوجو ققحت رابتعاب ةيلمحلا ةيضقلا ماسقأ
 :امإ اهنع ثدحتت ةّيضق يأ

 عقاولا يف ةدوجوم نوكت نأ ةلاحتسا عم طقف انناهذأ يف ةدوجوم نوكت نأ -

 .يجراخلا
 .يجراخلا عقاولا يف ةدوجوم نوكت نأ امإو -

 اهدوجو عنتمي ال نكل '”جراخلا يف ةدوجوم ريغو نهذلا يف ةدوجوم وأ -

 .ام اًموي جراخلا يف

 :ماسقأ ةثالث اياضقلا نذإ <<

 .ةينهذلا ةّيضقلا :لوألا مسقلا

 نأ نكمي الو ءطقف نهذلا يف الإ امل دوجو ال هنأل «ةينهذ» ةيضق اهيّمسن

 .يجراخلا عقاولا يف دجوت

 .ىلاعت هلل كيرش :لاثم

 اذه له نكل «ىلاعت هلل كيرش هلإ دوجو انناهذأ يف روصتن نأ نكمي نحن

 دوجو ةلاحتسا ىلع ةلدألاو ؛ًالققع لاحم اذه ؟يجراخلا عقاولا يف هدوجو نكمي
 .اهدارأ نم اهعجاريلف مالكلا بتك يف ةدوجوم هلل كيرش

 .ةيجراخلا ةيضقلا :يناثلا مسقلا

 .يجراخلا عقاولا يف دوجو اهو انناهذأ يف اهرّوصتن يتلا ةيضقلا يهو» ٠

 .«(«ةيجراخلا ةيضقلا» اهانيمس كلذلو

 .ىكذ انيس نبا :لاثم

 ؟يجراخلا عقاولا يف كلذك دوجوم مأ طقف انناهذأ يف دوجوم انيس نبا له

 .«ةيجراخ» ةيضق يه نذإ ءيجراخلا عقاولا يف كلذك دوجوم

 دوجوملا ءيشلا دصقن نحنف «يجراخلا دوجولا» وأ جراخلا» قطنملا ملع يف لوقن نيح )١(
 .يّسحلا عقاولا يف يأ ءنهذلا جراخ
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 .ةيقيقحلا ةيضقلا :ثلاثلا مسقلا

 نكل جراخلا ين ةدوجوم تسيلو انناهذأ يف دجوت يتلا ةيضقلا يهو» »

 .«الاحم سيل اهدوجو

 .ملظ الب ملاع :لاثم

 .كلذ رّوصتن نأ نكمت ,معن ؟ملظ الب اًناع رّوصتن نأ نكمي له

 .اًدوجوم سيل ءال ؟يجراخلا انعقاو يف دوجوم كلذ له

 .ًاليحتسم سيل ؟ملظ الب ملاع دوجو ًالقع ليحتسي له
 .(ةيقيقح ةيضق١ ىّمست ةيضقلا هذه نذإ

 يهف عقاولا يف اهدوجو ليحتسي ناك اذإ ةيضقلا نأ :انل نّيبتي ىضم ام <

 نكت مل نإو «ةيجراخلا ةيضقلا يهف عقاولا يف ةدوجوم تناك نإو «ةينهذ ةيضق
 .«ةيقيقح ةيضق يهف ًالاح سيل اهدوجو نكل عقاولا ين ةدوجوم مم وه 6

  دوجو ققحت رابتعاب ةيضقلا ماسقأ
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 :ناكمالا رابتعاب ةّيلمحلا ةيضقلا ماسقأ

 وأ دوجولا ةليحتسم نوكت نأ اَمِإ انناهذأ يف اهرّوصتن ىتلا ةّيلقعلا اياضقلا

 ماسقألا هذه يف رظننلو ؛عبار ٌمسق دجوي الو ؛دوجولا ةنكم وأ دوجولا ةبجاو
 :ةثالثلا

 .ًالقع ليحتسملا :لوألا مسقلا

 نأ ةّيلقعلا ةيحانلا نم نكمي ال يأ «عوضوملل لومحملا توبث عانتما وه»

 .لومحملاب اًمصتم عوضوملا دجوي
 .اًسلاج يرجي دلاخ :لاثم

 ةيضقلا هذه نذإ ءنكمي ال ؟سلاج وهو يرجي اًصخش رّوصتن نأ نكمي له
 تبثي نأ نكمي ال (اًسولج يرجلا) لومحملا يأ ءًالقع دوجولا ةليحتسم
 .«دلاخ» عوضوملل

 لومحم عوضوم
 .يدرف ددع ةعبرألا :رخآ لاثم

 .كلذ عقي نأ ًالقع ليحتسي ؟ةيدرفلاب ةعبرألا فصنت نأ نكمي له

 .ًالقع بجاولا :يناثلا مسقلا

 وه ًالقع ليحتسملا ناك اذإف ؛ًالقع ليحتسملا وأ لاحملا سكع ًالقع بجاولا

 يف هدوجو مدع زوجي الو ..هدوجو بجي ام وه بجاولا ّنإف هدوجو نكميال ام
 .اًبجاو ناك امل كلذ زاج ولو «لاوحألا نم لاح

 لومحم عوضوم

 537 1 :لاثم

 بجي هنأل ؛لاحم اذه ؟اًيجوز نوكي نأ نود ةرشع ددعلا رّوصتن نأ نكمي له

 .ةرشع ددعلا دجو املك ةّيجوزلا دجوت نأ ًالقع
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 .ًالقع نكمملا :ثلاثلا مسقلا
 ««ًالقع لاحم هعانتما وأ هدوجو ىلع بترتي ال ءىش لك وه» : ًالقع نكمملا ه

 .التع الاخ الو اًيناو سيلام لكاوهرخآ عب وأ

 .ةثلاث ةيلاع برح عوقو :لاثم

 .ال ؟ًالقع ليحتسم ةثلاث ةيلاع برح عوقو له

 ثدحي نأ نكمي يأ ,نكممو ًالقع زئاج وه امنإو .ال ؟ًالقع بجاو وه لهو
 .ثدحي الأ نكميو

 اذهف اًعقاو ناك اذإ ءيثلاف ؛هزاوجو ءيثلا ناكمإ تامالع نم عوقولاو

 نيح ءاملعلا دوصقم اذهو «عقو امل ًالاحم ناك ول ذإ ءًالقع ًالاخ سيل هنأ ىلع ليلد
 .«زاوجلا ليلد عوقولا» :نولوقي

 ةلاحتسالا يهو «ةثالثلا ماكحألا مالكلا ملع ين ىّمست ماكحألا هذهو *»

 .يلقعلا ناكمإلاو يلقعلا بوجولاو «ةيلقعلا
 ْ :كلذ حّضوت ٌةلثمأ ذخأنل
 .نوكلل قلاخ دوجو -أ
 مدع نم مزلي ِهّنأل ؛بجاو ؟نكمم مأ بجاو مأ لاحم نوكلل قلاخخ دوجو له

 .هسفن ءىشلا دجوي نأ لاحمو «هتاذ اًدجوم نوكي نأ نوكلل قلاخ دوجو

 1 .ةحجان ةيمالسإ ةموكح مايق -ب
 ىلع بترتي ال ,نكمم وه اهنإو القع ًالاحم الو ًالقع اًبجاو سيل رمأ اذه

 .ةيلقع ةلاحتسا يأ هبايغ وأ هدوجو

 .ةيزاوتم عالضأ تاذ ةرئاد دوجو -ج

 .ةقيرطلا هذهب ةرئاد رّوصتن نأ نكمي ال «آلقع ليحتسم رمأ اذه
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 .ضقانتلا :اياضقلا ماكحأ

 ءاياضقلا ماكحأ نع ثّدحتنل نآلا يتأن اياضقلا حرش نم انيهتنا نأ دعب
 .يوتسملا سكعلاو .ضقانتلا :اياضقلا ماكحأ يف نيثحبم قطنملا ءالع ركذيو

 .طقف ضقانتلا ثحبم ىلع رصتقن فوس باتكلا اذه يف نحنو

 ؟ضقانتلاب دوصقملا ايف
 نأ نكمي ال يأ ؛«ناعفترت الو ناعمتجت ال نيتيضقلا نوك وه» : ضقانتلا ٠

 يف اًئيمو اًّيح ديز نوكي نأ نكمي ال ًالثمف ءاّعم نيبئاغو اًعم نيدوجوم انوكي
 قرفلاو .هسفن تقولا يف اًنيم الو اًيح نوكي ال نأ نكمي ال هنأ !ى ءهسفن تقولا

 ءاقرتفي نأ الو اًعم نافصولا عمتجي نأ لبقي ال ضقانتلا نأ داضتلاو ضقانتلا نيب
 .امهبايغ لبقي هنكل نيفصولا عامتجا لبقي ال داضتلا امنيب

 ؟نادض مأ ناضيقن توملاو ةايحلا له :ىضم ام ىلع ءانب

 .هنع اقرتفي نأ الو ناسنإ يف اعمتجي نأ نكمي ال بسأل ؛ناضيقن امه

 ؟نادض مأ ناضيقن ضيبألاو دوسألا له :نكل

 |مهنإف اًعم عامتجالا نالبقي ال اناك نإو األ ؟اذامل ءنيضيقن اسيلو نادض امه

 «هسفن تقولا يف دوسأو ضيبأ نوكي نأ لبقي ال دحاولا ءىشلاف ءاقرتفي نأ نكمي

 .ًالثم رمحأ نوكي نأك ءدوسأ الو ضيبأ ال نوكي الأ نكمي نكل
 :نذإ <

 امَّمأب هيلع مكحن اننإف اًعم اعفتري نأ وأ اًعم اعمتجي نأ ليحتسي نيتيضق لك)

 .(داضتلا باب نم امهغإف قارتفالا البقي امهنكل عامتجالا البقي ملاذإ امأو .ناضقانتم



 :ضقانتلا طورش #

 ءاملع اهيّمسي «ةينامث ٌطورش رفاوتت نأ دب ال ضقانتلا دوجوب مكحن ىتح
 ةتسس ىلإ دوعت ةيناثلا طورشلا هذه ةقيقحلا ِق نكل ««يناهثلا تادحولا» قطنملا

 :يلاتلاك يهو ءطورش

 .عوضوملا ةدحو :ًالوأ

 يف اًدحاو عوضوملا نوكي ْنأ دب ال اًحيحص ضقانتلاب انمكح نوكي ىتح

 :نيتيضقلا نيتاه ىلإ رظنا :لاثم

 لومحم عوضوم

 3 ا

 لومحم عوضوم

 هر 1

 نيتيضقلا يف عوضوم لاف ءضقانت دجوي ال ؟نيتلمجلا نيب ضقانت كانه له
 ىلع ملظلا عاقيإ وهو «باهرإلا نع ثدحتن نحن ىلوألا ةيضقلا يفف «ٌفلتخم
 .نيرخآلا نع ملظلا عفر وهو ءداهجلا نع ثدحتن ةيناثلا ةيضقلا ينو ؛نيرخآلا
 اننكل «”نييس |بنولعجيو نيرمألا نيب نوقّرفي ال نييبرغلا نم اًريثك نأ حيحص
 .امهنيب قّرفن نيملسملا نحن

 :تلق ول نكل
 .ئيس داهجلا

 .اًئيس سيل داهجلا

 عوضوم ا نأ عم نيضقانتم نيمكحب ٌتمكح ينأل «ضقانت يف تعقو نوكأ انه
 .(داهجلا) دحاو نيتيضقلا يف

 مال
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 .لومحملا ةدحو ءايناث

 نوكي نأ بج لهف «ضقانتلا عي ىتح اًدحاو نوكي نأ بجي عوضا

 عقي م الإو ءادحاو لومحملا نوكي نأ بجي «معت ؟كلذك اًدحاو ليحمل

 .ضقانتلا

 :لاثم

 ري اي ل جملا ناب : ؟نييضقلا نيب ضقانت كانه لح

 ل ل

 :نكل

 .ليخب يئاطلا متاح

 نكمي ال ناسنإلا ْنأ حيحص هنأل ؟اذامل ءال ؟ناتضقانتم ناتيضقلا ناتاه له

 ريغو ميرك ريغ نوكي نأ نكمي نكل ؛هسفن تقولا يف ًاليخبو ايرك نوكي نأ
 .لخبلا الو مركلا ىلإ ليمت ال ةلدتعم هتقفن نوكت يأ ؛هسفن تقولا ين ليخب

 نكمي الأ وه داضتلا نأ اًقباس انركذ اننأل ؛داضتلا باب نم ةيضقلا نكل
 مركلا نأ امبو «(اًعيمج امهنم ولخلا يأ) امهعافترا نكمي ناك نإو نيرمألا عامتجا

 .داضتلا باب نم نذإ امهف امهعافترا نكمي نكلو امهعامتجا نكمي ال لخبلاو
 .«تببحا نم يده ال كنإإ# :ىلاعت هللا لوقي :رخآ لاثم

 . «ميقلسم طارص ىلإ يدهلل كنإو# :لوقيو
 :ناتيضق انيدل ةيآلا هذه ىلع ءانب نذإ

 .يدبي ال يبنلا :ىلوألا
 .يدهب يبنلا :ةيناثلا

 حلا
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 ءاًدحاو سيل نيتيضقلا يف لومحملا َّنأل ؛اًضقانت سيل ءال ؟ضقانت اذه لهف
 يدتبع بولقلا لعج يأ «ةيبلقلا ةيادهلا ينعت لوألا ةيضقلا لومحم يف ةيادحلاف
 «يهإ نأش وه امنإو لَك يبنلا ةيحالص نم سيل رمأ اذهو «ىلاعت هللا ىلإ
 ةيادهلا يهف ةيناثلا ةيضقلا لومحم يف ةيادهلا امأو «ىلاعت هللا ديب اهّنك بولقلاف

 ىلإ مهدشريو سانلا يدي ِةْْكلَي يبنلاو .داشرإلاو حصنلاب ةطبترملا ةّيرهاظلا
 .ميقتسملا قيرطلا

 ركذيو ميركلا نآرقلا يف ضقانت كانه :انل لوقي صخش أي نيح ؛نذإ <

 ىنعم داحتا ضقانتلا طورش نم ْنأل ؛ضقانت كانه سيل :هل لوقن ةيآلا هذه انل

 ةيضقلا نع فلتخي ةيناثلا ةيضقلا يف لومحملا ىنعمو «نيتيضقلا اتلك يف لومحملا
 .للوألا

 .ةينامزلا ةدحولا :اًثلاك

 نمز يف ةيضق لك نوكت نأ ال .هسفن نمزلاب نيتطبترم ناتيضقلا نوكت نأ يأ
 .ضقانتلا عقي ال اهنيح .فلتخم

 :لاثم

 .رمخلا زاجأ ميركلا نآرقلا

 .رمخلا مّرح ميركلا نآرقلا

 ؟ناتضقانتم ناتّيضقلا ناتاه له

 ؛ضقانت دجوي ال هنأ اندجول ةلأسملا يف انرظن ول نكل ءضقانتلا امهرهاظ

 ميرحت ةلحرم نع ةفلتخمو ةقباس ةينامز ةلحرم يف رمخلا حابأ ميركلا نآرقلا ّنأل
 ميركلا نآرقلا مّرح ول امأو .ضقانت ال هنإف فلتخم نيتيضقلا نمز نأ امبو رمخلا

 .اًرهاظ اًضقانت اذه ناكل هسفن تقولا يف هحابأو رمخلا

 .ناكملا 4 داحتنالا :اعبار

 الإو .ضقانتلاب هيلع انمكح يتلا نيتيضقلا يف اًدحاو ناكملا نوكي نأ بجي
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 :لاثم

 دّيج بهذم ةيلاربيللا

 دّيج ريغ بهذم ةيلاربيللا
 ؟ناتضقانتم ناتيضقلا له

 يف دوصقملا ْنأل ؛نيتضقانتم اتسيل رمألا ةقيقح يف نكل ,ضقانتلا امهرهاظ
 ماظنلا برغلا ىنبتي ثيح «يبرغلا ملاعلا يف ةدّيج ةيلاربيللا نأ ىلوألا ةيضقلا

 نع دّلوتملا يبلغألا نايغطلا حامج حبكت ةّيرشب ةّيجولديأ دجوت الو يطارقميدلا
 ملاعلا اهناكم نوكي نأ طرشب ةدّيج يهف «ةيلاربيللا ىوس يطارقميدلا ماظنلا

 وهو «رخآ ناكم يف ةدّيج تسيل ةيلاربيللا نأ ةيناثلا ةيضقلاب دوصقملاو .يبرغلا
 بجويو تايلقألاو دارفألا قوقحل نماض مالسإلا نإ ثيح «يمالسإلا ملاعلا

 .يقوقحلا غارفلا ٌدست ىرخأ ةيجولديأ ىلإ ةجاح الف ملظلا عفريو لدعلا

 نكل .نيفلتخم نيناكم نع ثدحتتن اننوكل نيتضقانتم اتسيل ناتيضقلا نذإ

 اذهف ءاسنرف يف ةديج ةيلاربيللاو ءاسنرف يف ةديج ريغ ةيلاربيللا :ًالثم تلق ول
 .دحاو نيتيضقلا يف ناكملا َّنأل ؛ضقانت

 .لعقلا وأ ةوقلا 4 داحتنالا :اسماخ

 .فراعملاو مولعلا يف اًريثك مههلمعتسنو «قطنملا ملع يف ناهم ناحلطصماانيدل
 ةّوقلا اّمأو ءاّعقاوو ًالصاح ءىشلا نوكي نأ وهف لعفلا امأ .لعفلاو ةّوقلا امهو
 لأست دق :ًالثمف .لعفلا كلذب مايقلا ىلع ةردقلاب اًفصتم صخشلا نوكي نأ يهف
 هقفلا نأ يأ (ليقلاب هيقف اذوق ٠ راس اهباع كبت يشن ماكنا نعاطحمت

 ينطعأ :كل لوقيف رخآ اًصخش لأست دق نكل .رضحتسمو هنهذ يف دوجوم

 ناك نإو وهف ؟لعفلاب سيلو ةوقلاب هيقف اذه .ةيهقفلا بتكلا عجارأ ىتح اًنقو

 رداصملا ىلإ دوعي نأ ىلع رداق هّنإف (لعفلاب هيقف) ًةرشابم ةباجإلا ىلع رداق ريغ
 .ةيهقفلا ماكحألا رضحتسيو

 يف نيتدحتم نيتيضقلا نوكت نأ ضقانتلا طورش نم ْنإف كلذ انمهف اذإ
 .ةوقلا وأ لعفلا
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 .«نوتيم مهنإو تيم كنإ» دلع اًدمحم يبنلا اًبطاخت ىلاعت هللا لوقي :لاثم

 . عفانلاونيفاكلا لتالو ثا 1 يبا اهنأ اد :هل لوقي ىرخأ ةيآ يفو

 فيكف «ىوقتلاب هرمأي ةيناثلا ةيآلا يفو ءتيم كنإ :هل لوقي ىلوألا ةيآلا يف

 7 ؟تّيم وهو ىوقتلاب هرمأي
 ْنأ يأ «لعفلاب ال ةّوقلاب توملا توملاب دوصقملا ناك ىلوألا ةيآلا يف :لوقن

 لي يبنلاف .ضرألا يف اًدَّلم سيلو هيلإ رئاصو توملل ٌلباق هنأ يبنلا ربخت ةيآلا

 لاح تّيمب سيل هنأ يأ «لعفلاب تّيمب سيل هنكل تومي نأ ةيناكمإب فصتم

 .هل ةيآلا هيجوت

 :نذإ <

 (توم ا ةيناكمإب فصتي هنأ يأ) تّيم يبنلا

 (نآلا يأ) تّيم ريغ يبنلا

 ةوقلا نع ثدحتت ىلوألا ةيضقلا ّنأل ؛نيتيضقلا نيب ضقانت ال :نذإ <

 .لعفلا نع ثدحتت ةيناثلاو

 .ديقلا ةدحو :اسداس

 ءركفي ناسنإلا :لوقت نيح تنأف ءادّيقم نوكي وأ اًقلطم نوكي نأ اّمِإ موهفلا
 .رّكفي ناسنإ لك نأل ؛ناسنإلا قلطم دصقت امنإو هاّنّيعم اًناسنإ دصقت ال تنأف
 دارفأ امنإو «ناسنإلا قلطم دصقت ال تنأف «يكذ ناسنإلا :لوقت نيح نكل

 .ناسنإلا دارفأ ضعب امنإو ءاّيكذ ناسنإ لك سيل َّنأل ؛نونّيعم
 يف نيتدحتم ناتيضقلا نوكت نأ ضقانتلا طورش نم َّنِإ :لوقن انه نمو

 الإو ءاّعيمج نيتدّيقم وأ اًعيمج نيتقلطم انوكت نأ امإ «دييقتلا وأ قالطإلا ةلأسم

 .ضقانتلل دوجو الف

 :لاثم

 ةاواسملا ىلع دمتعت ةيطارقميدلا
 ةاواسملا ىلع دمتعت ال ةيطارقميدلا

 الا
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 لأسن انعد دكأتن ىتح نكل .ناتضقانتم نيتيضقلا نأ ىلوألا ةلهولا نم ودبي

 عاونأ عيمج دوصقملا له ؟ةيطارقميدلاب دوصقملا ام :ىلوألا ةيضقلا بحاص

 ؟ةيطارقميدلا عاونأ نم اًددحم اًعون دوصقملا مأ ةيطارقميدلا

 .ةيكارتشالا ةيطارقميدلا دصقأ انأ :انباجأ

 ؟ةيطارقميدلاب دصقت اذام :ةيناثلا ةيضقلا بحاص لأسن انعد ءائسح

 .ةيلاربيللا ةيطارقميدلا دصقأ انأ :انباجأ

 ؟دحاو نيتيضقلا يبحاص دوصقم له نذإ

 دصقي رخآلاو «ةيكارتشالاب ةدّيقملا ةيطارقميدلا دصقي امهدحأ .ال

 .ةيلارييللاب ةدّيقملا ةيطارقميدلا

 ؟امهنيب ضقانت كانه له نذإ

 نادصقي الو «ةيطارقميدلا قلطم نادصقي ال امهف ءامهنيب ضقانت دجوي ال .ال

 ةيكارتشالا ةيطارقميدلاف «همالك يف قحم امهالكو «ةيطارقميدلل ةدحاو ٌةفص

 دمتعت اينإو ءاهيلع دمتعت ال ةيلارييللا ةيطارقميدلاو .ةاواسملا ةميق ىلع دمتعت

 .ةيرحلا ةميق ىلع

 :انلق ول نكل
 .ةئيس ةيكارتشالا ةيطارقميدلا

 .ةئيس ريغ ةيكارتشالا ةيطارقميدلا

 ةيطارقميدلا نوكت نأ نكمي ال هنأل ؛نيتيضقلا نيب حضاو ضقانت انه

 .هسفن تقولا يف ةئيس ريغو ةئيس ةيكارتشالا
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 : اياضقلا نيب ضقانتلا داجيإ ةّيفيك ©

 باوجلا ؟لعفن نأ انيلع بجي اذام ءام ةيضق ضقانت ةّيضق دجون نأ اندرأ اذإ

 :ٍلي اك

 :كلذ انركذ نأ قبس اى اياضقلا نم عاونأ ةثالث انيدل

 .ةلمهملا ةيضقلا :لوألا عونلا

 .بذاك رعاشلا :لثم ؛«اهيف روس ال يتلا يهو»

 يأ .فيكلا ليدبت لالخ نم ضقانتلا نوكي اياضقلا نم عونلا اذه لثم يف

 .ةبلاس ةيناثلا لعجن «ةبجوم نيتيضقلا ىدحإ تناك اذإ

 .بذاك رعاشلا :لاثم

 ابو .فيكلا لّدبن نأ انيلع طقف ؟ةّيضقلا هذه ضقانت ةيضق دجون فيك
 رعاشلا :لوقنف «ةبلاس ضيقنلا ةيضقلا نوكت نأ بجيف ةبجوم ةيضقلا هذه نأ
 .بذاك ريغ

 .«بذاك ريغ رعاشلا» اهضيقن «بذاك رعاشلا» ةيضق نذإ

 .ةبلاس ىلإ ةبجوم نم ةيضقلا انلوح طقف
 .بجاو جحلا :رخآ لاثم

 ةيضق نم اهانلّوح طقف .بجاو ريغ جحلا :لوقن نأ ةيضقلا هذه ضيقن

 .ةبلاس ةيضق ىلإ ةبجوم
 .بحلا يف قداص ريغ لجرلا :ثلاث لاثم

 ةيضقلا هذه ضقانت ةيضق داجيإ اندرأ اذإ ؟اهضيقن اف «ةبلاس ةّيضقلا هذه

 ةيضق اهضيقن ْنإف ةبلاس ةيضقلا هذه نأ ابو ,فيكلا سكعن نأ انيلع بجيف
 .بحلا يف قداص لجرلا :لوقنف ةبجوم

 .«بحلا يف قداص لجرلا» اهضيقن «بحلا يف قداص ريغ لجرلا» :نذإ

 اذام نكل ءاهيف روس ال يتلا ةلمهملا اياضقلا ضقانتب اًقَلعتم ناك ىضم ام *»
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 .نيمداقلا نيعونلا يف كلذ ىرنس ؟ةروّسملا اياضقلا نع

 .ةروسملا ةيضقلا :يناثلا عونلا

 ةبجوم نوكت نأ امإ ةّيلكلاو «ةيئزج وأ ةّيلك نوكت نأ امإ ةرّوسملا ةّيضقلا
 ةيئزجلاو .نيحجان ريغ بالطلا لك :لثم ةبلاس وأ .نوحجان بالطلا لك :لثم

 باللططلا ضعب :لثم ةبلاس وأ .نوحجان بالطلا ضعب :لثم ةبجوم نوكت نأ امإ

 ةيئرج

 يئزج روسب ةءودبم :يأ

 ةّيلك

 يلك روسب ةءودبم :يأ

 ةبجوم ةيئزج

 (نوحجان بالطلا ضعب)

 بلسلا) فيكلا ليدبت لالخ نم نوكي اهضقانت نأ ةلمهملا اياضقلا يف انفرع

 ؟ةرّوسملا اياضقلا يف رمألا وه فيكف ءطقف (باجيإلاو
 :نيرمأب مايقلا لالخ نم ةرّوسملا اياضقلا يف ضقانتلا دجون **

 ىلإ اهّوحن ةبجوم تناك اذإف «ةلمهملا اياضقلاب انلعف اك .فيكلا ليدبت :الوأ
 «سكعلاب سكعلاو ةيلاس

 ىلإ اهّوحن ةّيلك تناك اذإف .هروس دضب هليدبت لالخ نم ءروسلا ليدبت :اًيناث
 . سكعلاب سكعلاو ةيئزج

 .نوحجان باللطلا لك :لاثم
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 .«لك» وهو يلك روسب ةرّوسم اهنأل ؛ةّيلك ؟ةيئزج مأ ةّيلك ةّيضقلا هذه
 .يفنلا تاودأ نمضتت ذ-ت ال اهنأل ؛ةبجوم ؟ةبلاس مأ ة ةبجوم

 ؟ةبجوم ا ةيلكلا ضيقن |ف «ةبجوم ةيلك ةيضقلا نذإ
 ةيضقلا نأ امبف فيكلا امأ ءروسلاو فيكلا لّدبن :نيتوطخلاب موقن نأ انيلع

 .ىلوألا ةوطخلا يه هذه .ةبلاس ةّيضق ىلإ اهّوحن نأ بجي ةبجوم
 نأ امبو ءهّدضب نايتإلا لالخ نم روسلا لّدبن نأ يهف ةيناثلا ةوطخلا امأ

 .يئزجلا روسلا وه اهل داضملا روسلاف ةّيلك ةيضقلا

 بالطلا ضعبا :نوكتس ةيضقلا نإف «ةيئزجلاو بلسلا» نيرمألا انعمج اذإو
 بالطلا لك» ةبجوملا ةيلكلا ةيضقلا ضيقن يه هذهو .«نيحجان اوسيل
 ١ .(نوحجان

 اوسيل بالطلا ضعبا» ةيضق ضقانت «نوحجان بالطلا لك» ةيضق نأ امبو
 الو «ةبذاك نوكت نأ بجي ىرخألاو ةقداص نيتيضقلا ىدحإ ّنإف ؛«نيحجان

 .اًعم نيتبذاك وأ اًعم نيتقداص ناتيضقلا نوكت نأ زوجي

 ةيضقل اًضيقن لكشت ىتح ؛«ةيئزج» و «ةبلاس» ةيضقلا نوكت نأ دب ال نذإ
 .«ةبجوم» و «ةيلك»

 فانصأ عيمج نم مدآ ينب ءالقع عيمج :ةيميت نبا نيدلا ىقت لوقي :رخآ لاثم

 .«ينانويلا قطنملا نودب مهمولع اوررح ملعلا يف نيمّلكتملا
 تناوب ايلا ا يح يا نا ورمل قامو يلا ربل دل

 .«ينانويلا قطنملا نودب» يفنلا نمضتت اًبنأل ةبلاسو ««عيمج» يلك روسب

 نأ نو ةاهضرقل هس كفن بثت نأ دب ال ةيميت نبا ةرابع أطخ تبثن ىتح نآلا

 انيلع يع هنأ يل «ةنطيوط هيج وح اهيهيقت نإف ةلانسب للك ةيدت نبأ ةزاثغ
 كانهو «ينانويلا قطنملا ىلع ًءانب همولع رّرح لقألا ىلع اًدحاو ًالقاع ركذن نأ

 اًصخش سيلو ينانويلا قطنملا ىلع ًءاني مهمولع اوررح نيذلا ءالقعلا تارشع

 انيس نبا كلذ ىلع ةلثمألا نمو ءاّدحاو
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 :يلاتلاك رمألا نوكيف

 مهمولع ريرحت يف قطنملا اولمعتسي مل ءالقعلا عيمج :ةيميت نبا ةرابع
 همولع ريرحت يف قطنملا لمعتساو لقاع انيس نبا :اهضيقن

 .نيملسمب اوسيل نييحيسملا لك :رخآ لاثم
 ؟اهضيقن اف «ةبلاس ةيلك ةيضقلا هذه
 ةيئزج ىلإ ةيضقلا لّوحن انعد نذإ .يئزجلا هضيقن ؟«يلكلا» ضيقن ام ءاتسح

 ؟ضيقنلا ىه ةيضقلا هذه له .نيملسمب اوسيل نييحيسملا ضعب :لوقنف

 اهَّوحنسف ةبلاس ةيضقلا نأ امبو .فيكلا ليدبت يهو ةيناثلا ةوطخلا تيقب ؛ال

 .«نوملسم نييحيسملا ضعب# :ةيضقلا نوكتسف .ةبجوم ىلإ

 نييحيسملا ضعب» اهضيقن «نيملسمب اوسيل نييحيسملا لك» ةيضق نذإ
 .«نوملسم

 نيتقداص اههعيمج اتناك ولو «ةبذاك ىرخألاو ةقداص نيتيضقلا ىدحإ نآلا

 نيملسم ريغ نييحيسملا لك نوكي نأ نكمي الف ءضقانت كانه ناكل نيتبذاك وأ

 نيتيضقلا اتلك نوكت نأ كلذك نكمي الو .نوملسم مهضعب هسفن تقولا يفو

 .ةديفم بئاصملا ضعب :رخآ لاثم

 فيكلا لدبن نأ بجي اهضيقن دجون ىتحو «ةيئزج ةبجوم ةيضقلا هذه
 .روسلاو

 .ةبلاس اهلعجنس ةبجوم ابن اهبف

 .ةّيلك اهلعجنس ةيئزج اهنأ ابو
 .ةديفم ريغ بئاصملا لك :يلاتلاك نوكتس

 .«ةديفم ريغ بئاصملا لك» اهضيقن «ةديفم بئاصملا ضعب» ةيضق نذإ

 نوكت نأ بجي لب «نيتقداص اًعيمج انوكت نأ نكمي ال نيتيضقلا ْنِإف ىرن امكو
 .ةقداص ريغ امهادحإ
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 : اهضيقن ىلإ اياضقلا ليوحت ةّيفيك ©
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 :نيتوطخب انمق ةبجوملا ةيئزحجلا ضقن اندرأ نيح اننأ ظحالن *»

 (ضعب) اًيئزج ىلوألا ةّيضقلا يف روسلا ناك آلف «هضيقنب روسلا انلّدب ءالوأ
 .(لك) اًيلك هانلعج

 .ةبلاس اهانلعج ةبجوم ةّيضقلا تناك آلف ؛هضيقنب فيكلا انلّدب :اًيناث
 ىلإ روسلاو فيكلا ليدبتب موقن طقف اهضقنن نأ ديرن ةيضق لك :نذإ <
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 يناثلا ثحبملا

 لال دتسالا

 فيك يأ «لالدتسالا وهو .قطنملا ملع نم "”ريخألا عبرلا ىلإ انه انلصو

 :نابلطم لالدتسالا يف انيدلو .انماكحأ تابثإل لدتسن
 .سايقلا :لوألا بلطملا
 .ءارقتسالا :يناثلا بلطملا

 .ليصفتلا نم ٍءيشب امهنم ًالك لوانتن فوسو
 سايقلا :لوألا بلطملا

 نم مغرلا ىلع_ةقباسلا ثحابملا ٌّلكف ؛قطنملا ملع ةياغ وه سايقلا بلطم
 .ثحبملا اذه ىلإ لوصولا ةقطانملا اهنم يغتبي تامّدقم دعت _اهتيمهأ

 : سايقلا فيرعت
 ةجيتن اهنع مزلي اهتاذل تتبث تتبث ام ىتم اياضق ةدع نع ةرابع وه» : سايقلا »

 اهنإف سايقلا طورش تفوتساو اهتحص تتبُث تتبث نإ تامدقملا نم ةلسلس وهف . ةنيعم

 .«تامدقملا كلت نع ةدّلوتم ةجيتن مزلتست
 ينغ مساج نذإ ءينغ يرطق لكو ءيرطق مساج :لاثم
 :ءايشأ ةثالث انيدل سايقلا اذه يف

 .«يرطق مساج» ىلوأ ةمّدقم -أ

 .«ىنغ يرطق لك » ةيناث ةمّدقم -ب
 ' .1ينغ مساجلا ةجيتن ج

 ةيناثلا ةمّدقملا امأو ."ىرغصلا ةمّدقملا» قطنملا ملع يف ىّمستف ىلوألا ةمدقملا امأ

 .طسوألا دحلا فذحن نأ دعب دّلوتتف ةجيتنلا امأو .؛ىربكلا ةمدقملا» ىّمستف

 اياضقلا :ثلاثلا عبرلا .تافيرعتلا :يناثلا عبرلا .ةسمخلا تايلكلا :لوألا عبرلا )0(
 .لالدتسالا :عبارلا عبرلا .اهماكحأو

| 



 :سايق لك يف دودح ةثالث انيدل ةجيتنلاو نيتمدقملا ىلع ٌةوالعو

 (مساج) ىلوألا ةمدقملا عوضوم وهو :رغصأ دح -أ

 .(ينغ) ةيناثلا ةمدقملا لومحم وهو :ربكأ دح -ب

 ةمدقملل ًالومحم نوكتو «نيتمدقملا يف ةرركتملا ةملكلا وهو :طسوأ دح -ج

 .(يرطق) .ىربكلا ةمدقملل اًعوضومو «ىرغصلا
 : سايقلا رصانع

 ةجيتنلا ىربكلا ةمدقملا ىرغصلا ةمدقملا

 ةجيتنلا نالكشي ربكألا دحلاو رغصألا دحلا نأ ظحال

 .ءامسلا يف ليهس نذإ .ءامسلا يف مجن لكو ءمجن ليهس :رخآ لاثم
 .مجن ليهس ؟ىرغصلا ةمّدقملا نيأ

 .ءامسلا يف مجن لك ؟ىربكلا ةمّدقملا نيأ

 .ءاسلا يف ليهس ؟ةجيتنلا نيأ

 ًةجيتن !هتاذل امهنع دّلوتت نيتمدقم كانه َّنأ هالعأ ةروكذملا ةلثمألا يف ظحالن
 .يقطنملا سايقلا هيّمسن ام وه اذهو «ةددحم

 برضأ ةدع هل لكش لكو «لاكشأ ةعبرأ سايقلل نأ قطنملا ءالع ركذ دقو

 هْنأل ؛لوألا لكشلا ىلع طقف رصتقن فوس زجوملا باتكلا اذه يف نحنو «عاونأو
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 .هيلإ دوعت لاكشألا ةيقب َّنِإ قطنملا ءاملع لاق لب ألامعتسا رثكألاو مهألا
 :لوألا لكشلا

 جتنت ال (ةحيحص ريغ) ةدساف عاونأ كانه «ةحيحص سايقلا عاونأ لك سيل

 نم لّوألا لكشلا وه ةحيحصلا سايقلا لاكشأ زربأ نمو «ةحيحص جئاتن
 ؟لوألا لكشلاب دوصقملا اف ءيطسرألا سايقلا

 ناطرش هيتمدقم يف رفاوتي نأ بجي ةجيتنو نيتمّدقم نع ةرابع لوألا لكشلا
 :ناّيساسأ

 .ةبلاس تسيلو ةبجوم ىلوألا ةمّدقملا نوكت نأ :لوألا طرشلا

 «ةبجوم ةيضق هذه «عفان ملعلا» :ًالثم «ةّيفنم ريغ نوكت نأ باجيإلا ىنعمو
 ةّيفنملا ةّيضقلا ىّمستو «ةّيفنم اهنأل ؛ةبجوم ريغ ةّيضق هذهف «عفان ريغ ملعلا» امأ
 .«ةبلاس ةيضقا

 .ةّيلك ةيناثلا ةمّدقملا نوكت نأ :يناثلا طرشلا

 .ةلمهم ةّيضقو «ةرّوسم ةّيضق :ناعون مكلا ثيح نم اياضقلا نأ اًمباس انسرد

 وأ «ءامسلا يف مجن لك :لثم يلك روسب ةرّوسم نوكت نأ امإ ةرّوسملا ةيضقلاو

 .«برع نيملسملا ضعبا :لثم يئزج روسب ةروسم نوكت
 ةءودبم نوكت نأ بجيف «ىلك روسب ةرّوسم نوكت نأ ةيناثلا ةمّدقملا طرش

 وأ ةلمهم ةيضق تناك اذإ امأو . عيمجو لك :لثم ةّيلكلا ىلع لدت يتلا ظافلألاب
 1 .اًحيحص اًجاتنإ جتنت الف يلك ريغ روسب نكل ةرّوسم

 ىرغصلا ةمّدقملاب قّلعتم طرش .جتني ىتح نيطرش طرتشي لّوألا لكشلا :نذإ <

 .ةيلك نوكت نأ وهو ىربكلا ةمّدقملاب قلعتم ٌطرشو «(ةبجوم نوكت نأ وهو)
 جتننس مك «نيتمّدقملا ىلع نيطرشلا نيذه انقّبط اذإ .ركفن انعد نآلا *

 :©"عاونأ ةعبرأ انيدل نوكي نأ بجي اًيقطنم ؟اعون

 ترتخا انأو «ىنعملا سفن هل نيظفللا الكو ؛«عاونأ» سيلو ؛«برضأ» قطنملا ءالع اهيّمسي )١(

 .ئدتبملا ئراقلل حضوأ اهنأل ؛عون» ةملك

 للا



 .نيتبجوم نيتيلك ناتمّدقملا نوكت نأ امإ *
 ةيلك ىربكلا ةمدقملاو ةبجوم ةيئزج ىرغصلا ةمّدقملا نوكت وأ *

 .ةبجوم
 .ةبلاس ةّيلك ىربكلا ةمّدقملاو ةبجوم ةيئزج ىرغصلا ةمدقملا نوكت وأ *

 .ةبلاس ةّيلك ىربكلا ةمدقملاو ةبجوم ةّيلك ىرغصلا ةمّدقملا نوكت وأ *
 اًسماخ اًعون دجت نأ كنكمي الو ءالقع ةنكمملا ةعبرألا عاونألا يه هذه

 نيطرشلاب ةمزتلم عاونألا هذه عيمجو ءامهيلك وأ نيطرشلا دحأب تللخأ اذإ الإ
 دجوي الف «ىربكلا ةمدقملا ةّيلكو ءىرغصلا ةمّدقملا باجيإ :امهو «نييساسألا

 ريغ ىربكلا هتمدقم وأ ةبجوم ريغ ىرغصلا هتمّدقم ةعبرألا عاونألا نيب عون

 يف هنأ ركذت نكل ةعبرألا عاونألا هذه ىلع ةلثمألا ضعب ركذن انعد نآلا *>

 ىرغصلا ةمّدقملا نوكت نأ :نايساسألا ناطرشلا ققحتي نأ بجي ةلثمألا عيمج

 .ةيلك ىربكلا ةمدقملا نوكتو ؛ةبجوم
 :أدبتل

 .نيتبجوم نيتّيلك ناتمّدقملا نوكت نأ :لوألا عونلا

 ةجييتن ةيلك ىربك ةمدقم  ةبجوم ىرغص ةمدقم

 . ريطي رقص لك نذإ « ريطي ناحانج هلام ّلكو « ناحانج هل رقص لك :لاثم

 ةّيلك ىربكلا ةمّدقملاو ةبجوم ةّيلك ىرغصلا ةمدقملا َّنأ دجن لاثملا اذه يف
 ةبجوم ىرغصلا ةمدقملاف ءنييساسألا نيطرشلا انققح اننأ ىنعي اذهو ؛ةبجوم

 .ةّيلك ةيناثلا ةمّدقملاو
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 ةيلك ىربكلا ةمدقملاو ةبجوم ةيئزج ىرغصلا ةمّدقملا نوكت نأ :يناثلا عونلا

 .ةبجوم
 ةحيتن ةيلك ىربك ةمدقم ةبجوم ىرغص ةمدقم

 .يبن دمحم نذإ «يبن هيلإ ىحوي نم ّلكو ءهيلإ ىحوُي دّمحم :لاثم

 «ةبجوم ةّيلك ىربكلا ةمدقملاو «ةبجوم ةيئزج لاثملا اذه يف ىرغصلا ةمدقملا
 .ىربكلا ةمدقملا ةّيلكو ىرغصلا ةمدقملا باجيإ :نايساسألا ناطرشلا ققحت نذإ

 ةّيلك ىربكلا ةمّدقملاو ةبجوم ةيئزج ىرغصلا ةمدقملا نوكت نأ :ثلاثلا عونلا
 .ةبلاس

 ةيلك ىريك ةمدقم ةبجوم ىرغص ةمدقم

 ير ل ةيئزج ةبجوم جلا ةمدقملا نأ دجن لاثملا ١ اذه يف

 ةمّدقملاف ءمعن ؟سايقلا اذه يف نارفاوتم نايساسألا ناطرشلا له «ةبلاس ةّيلك

 .ةيلك ىربكلا ةمّدقملاو ةبجوم ىرغصلا
 ةّيلك ىربكلا ةمّدقملاو ةبجوم ةّيلك ىرغصلا ةمّدقملا نوكت نأ :عبارلا عونلا

 .ةبلاس
 ةجيتن ةّيلك ةبلاس ىريك ةمدقم ةّيلك ةبجوم ىرغص ةمدقم

 ارش ةبوغرم ريغ ابرلا عاونأ لك نذإ «اًعرش بوغرم ريغ راض وه ام ٌلكو ,ةراض ابرلا عاونأ لك :لاثم
 ينعي ام اذهو «ةبلاس ةّيلك ىربكلا ةمدقملاو «ةبجوم ةّيلك ىرغصلا ةمدقملا

 اذه يف ارفاوت دق - ىربكلا ةّيلكو ىرغصلا باجيإ - نييساسألا نيطرشلا نأ
 سايقلا

 اهيف رفاوت اذإ ةجتنم اهعيمج يهو «لوألا لكشلل ةعبرألا عاونألا يه هذه
 ةمدقملا نوكت نأو ةبجوم ىرغصلا ةمدقملا نوكت نأ :نايساسألا ناطرشلا

 .ةيلك ىربكلا
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 سيلو راكفألا روصب متبي قطنملا ملع َّنأ باتكلا ةمّدقم يف انركذ اكو
 اهتروص نوكت دقو .ةحيحص اهتدامو ةحيحص ةركفلا ةروص نوكت دقف ءاهتداهب

 .ديفم بيبطلا نذإ «ديفم يوادي نم لكو «يوادي بيبطلا :ًالثمف

 ىربكلاو ؛ةبجوم ىرغصلا ةمدقملاف :ةحيحص سايقلا ةروص َّنأ انه ظحالن
 ؛يوادي ًالعف بيبطلاف :ةحيحص معن ؟ال مأ ةحيحص هتدام له نكل «ةّيلك

 .اًديفم نوكي يوادي نم لك نأ ٌحيحصو
 .عفان رحسلا نذإ عفان ملع لكو ءملع رحسلا :لاثملا اذه ىلإ رظنا نكل

 «سايقلا اذه يف رفاوتت حيحصلا سايقلا طورشف «ةحيحص سايقلا ةروص

 كانهف ؛عفان ملع لك نأ اًحيحص سيل هّنأل ؛ال ؟ةحيحص سايقلا ةدام له نكل
 .رحسلا ملعك سانلا يذؤت لب «عفنت الو ةراض مولع

 يف نكل .ةققحتم حيحصلا سايقلا طورش تناك يناثلاو لوألا نيلاثملا يف نذإ

 سايقلا ةدام تناك يناثلا لاثملا يف منيب ةحيحص سايقلا ةدام تناك لّوألا لاثملا

 .ةئطاخ

 :فرعن ىضم امم <

 ةروصب ةقلعتم هتفيظو امنإو ءسايقلا ةداهب اهل ةقالع ال قطنملا ةفيظو َّنأ)

 , (ةيجراخلا سايقلا

 ؟ديفم يقطنملا سايقلا له
 ريغ اذهف اًمباس اهفرعن نكن مل ةديدج ةمولعم ةفاضإ ةدافإلاب دصقن انك اذإ

 ؛اقباس اهفرعن نكن مل ةمولعم انل فيضي ال سايقلا نأ يأ ؛سايقلا ين دوجوم

 .سايقلا تامّدقم نم ءزج فاطملا ةيابن يف يه سايقلا ةجيتن َّنأل
 .عفان رحسلا نذإ عفان ملع لكو ءملع رحسلا :لاثم

 نع ةرابع ةجيتنلاف .نيتمدقملا يف ةدوجوم ةجيتنلا ْنأ سايقلا اذه يف ظحالن

 ك1
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 «ىرغصلا ةمدقملا يف ةدوجوم «رحسا ىلوألا ةملكلاو «عفان» و «رحس» يتملك

 .ىربكلا ةمدقملا يف ةدوجوم «عفان» ةيناثلا ةملكلاو

 .هتامدقم يف اًينمض ةدوجوم سايقلا ةجيتن :نذإ <<

 ءاهميظنتو راكفألا بيترت ىلع اننيعي وهف ءىرخأ ةيحان نم ةدئاف سايقلل نكل **
 .ةيعطق جئاتن جتنت ةطبضنم لاكشأ ةروص يف انراكفأ عضو ىلع اندعاسيو

 :لوقأ ةيمالسإلا ةعيرشلا يف رمخلا ةمرح نع ريبعتلا تدرأ اذإ :ًالثمف

 .مّرحم رمخلاف «مّرحم راض وه ام لكو راض رمخلا
 يأ «ىلوألا ةمدقملا ةحص تبثأ نأ اًحيحص ىبايق نوكي ىتح لع بجي انه

 «مّرغ راض لك َّنأ يهو ةيناثلا ةمدقملا ةحص كلذك تبثأو راض رمخلا نأ تبثأ
 .اًسيحص نوكي يبايق َّنإف كلذ تبثأ نأ ٌتعطتسا اذإف

 :لوقأ .يطارقميدلا ماظنلل يدييأت نع َربعأ نأ ًالثم تدرأ اذإ :رخآ لاثم
 نذإ .ءبوغرم بعشلا ةدارإ مرتحي ماظن لكو ءبعشلا ةدارإ مرتحت ةيطارقميدلا

 .ةبوغرم ةيطارقميدلا
 .اًحيحص ىبايق نوكي يك ةمّدقم لك ةحص تابثإ لواحأ كلذ دعبو



 ءارقتسالا :يناثلا بلطملا

 .ءارقتسالاو سايقلا :نيتيساسأ نيتادأ يقطنملا لالدتسالل َّنأ اًقباس انركذ
 .ءارقتسالا نع ثدحتتن نأ نآلا ىقبو سايقلا نع قباسلا بلطملا يف انثدحت دقو

 ْ ؟ءارقتسالا ايف
 تدجو ىلوألا ةارابملا تعبات نيحو «مدقلا ةرك قيرف ددع فرعت ال تنك ول

 لك َّنأ تدجوو ىرخأ ةارابم ٌتعباتو ءاّبعال رشع دحأ نم نّوكتي قيرف ّلك نأ

 نأ تدجوف ٌةارابم نيسمخ َتعبات مث .اًبعال رشع دحأ ىلع كلذك يوتحي قيرف

 .اًبعال رشع دحأ نم نّوكتي قيرف لك
 ؟كلذ دعب كل ثدحيس اذام

 .اًبعال رشع دحأ نم نّوكتي مدق ةرك قيرف لك :هدافم اّيلك كح ردصت فوس
 ةرك تايرابم تيرقتسا كَّنأ يأ .«ءارقتسا» ىّمسي هتردصأ يذلا مكحلا اذه

 .ةجيتنلا هذبب تجرخف مدقلا

 :نذإ <<

 وا هتايئزج ضعب يف هدوجو ىلع ًءانب لك ىلع مكحن نأ وها : ءارقتسالا م

 .«اهّلك

 .دوسأ رخآ تيأرو ,دوسأ اًيريجين تيأرف ءايريجين ىلإ تبهذ اذإ :رخآ لاثم
 ينطاوم لك» نأب مكح اهدعب كل لصحيس .دوس مهلك يريجين فلأ تيأرو

 .ةدوسلا نم ايريجين
 نم لك يف داوسلا دوجو ىلع ًٌءانب دوس نييرجينلا لك نأب تمكح تنأف

 .مهضعب ىوس ّرت مل ٌتنأو «هتيأر

 آرق رمأ لك لهف ءرماوأ ةدعب ميركلا نآرقلا يف لجو زع هللا رمأ :رخآ لاثم

 ؟طقف هبابحتسا ىلع مأ ءيشلا بوجو ىلع لدي
 اهنأ ىلإ تلّصوتو ميركلا نآرقلا يف ةدراولا رماوألا لك تعبتت كنأ ول روصت

 لك :يلاتلا كمكح ردصتس اهنيح .بابحتسالا سيلو بوجولا ىلع لدت اًعيمج
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 .بوجولا ىلع لدي ميركلا نآرقلا يف رمأ
 ةلالد) يلك ىلع تمكح كنأل ؛ءارقتسا ىّمست اهب ّتمق يتلا ةّيلمعلا هذه

 .(ةينآرقلا رماوألا) تايئزجلا لك يف هدوجو ىلع ًءانب (بوجولا ىلع رماوألا
 :ناعون ءارقتسالا نأ كردن ىضم ام ىلع ًءانب <<

 عيمج عبتتن نأ دعب يلكلا انمكح هيف ردصن يذلا وهو» :مات ءارقتسا *

 ينآرق رمأ لك انعبتت نحنف «ةينآرقلا رماوألا عبتت ةيلمع :لثم ,«تايئزجلا

 .بوجولا ىلع لدي هاندجوو
 ضعب عبتتن نأ دعب اّيلك |مكح هيف ردصن يذلا وهو» :صقان ءارقتسا *

 دارفأ لك ىلع علّطن مل نحنف «نييرجينلا داوس لاثمك ؛«اهلك سيلو تايئزجلا

 ."ايريجين دارفأ ضعب ةيؤر ىلع ًءانب دوسأ عيمجلا ْنأب انمكح اهنإو ءايريجين
 :نذإ <<
 ءاّمات ءارقتسا نوكي تايئزجلا عيمج ىلع علّطن نأ دعب انمكح ردصن نيح

 .اًضقان ًٌءارقتسا نوكي تايئزحلا ضعب ىلع علّطن نأ دعب انمكح ردصن نيحو

 جهنم «.نيسح يلع :عجار .«يمدح ءارقتسا» ءارقتسالا اذه ىلع قلطُي نيثحابلا ضعب )١(

 لعجي نم كانه نكل ١7١, ص 60 .١ط ءهريونتلا «توريب) يملعلا ءارقتسالا

 .ةدعاقلا لصأل نهذلا هّبني يسدحلا نأل ؛صقانلا ءارقتسالا نم صنخأ يمدخلا ءارقتسالا



 ةينظلاو ةيعطقلا نيب ءارقتسالا

 .عطقلا ديفي سايقلا نأ اًقباس انفرع اننأ يهو ءىرخأ ةطقن ىلإ نآلا لقتنن

 ؟كلذك عطقلا ديفي ءارقتسالا لهف

 ديفي هنأ ىلع ءاملعلا قفتا دقف ماتلا ءارقتسالا امأف «ليصفت ىلإ جاتحت ةلأسملا

 وهف صقانلا ءارقتسالا امأ .نظلل لاجم الف هدارفأ عيمج انيرقتسا اننأل ؛عطقلا

 نمو ءاهعيمج سيلو تايئزحلا ضعب انيرقتسا اننأل ؛قطنملا ءاملع دنع نظلا ديفي
 .نظلا باب نم اهرن مل يتلا تايئزجلا ةيقب ىلع انمكح نحن مث

 نوللاب باتك ةئمعست نأ تدجوو .«باتك فلأ اهيف ةبتكم لخدأ نيح :ًالثمف

 «صقان ءارقتسا اذهف كلذب ٌتمكح نإ ؟رمحأ اههول كلذك ةيقابلا ةثملا له «رمحألا

 رمحأ اهبنول كلذك ةيقابلا ةئملا نأ اننظ ىلع بلغي ناك نإو هنأل ؟اذامل ءىّتَظ وهو

 كلذلو .فلتخم نولب ةيقبتملا بتكلا دحأ نوكي دقف «كلذب اًيقي عطقن ال اننكل
 .ينظ انمكح

 اهنيحف ءرمحأ اهنول بتكلا لك نأ ًالعف اندجوو بتكلا ةيقب ةيؤر انلمكأ نإ امأ

 نم اندكأت اننأل ؛يعطق ؟يعطق مأ ينظ وه لهو ءاّمات ًءارقتسا انؤارقتسا نوكي

 .رمحأ هنول باتك لك نأ
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ءارقتسالا ماسقأ 8#
 : هماكحأو 

 تايئرزجلا ضعب عبتت

 (صقان ءارقتسا)
 تايئزجلا عيمج عبتت

 (مات ءارقتسا )

 كل ل 0 ل ا



 ماتلا ءارقتسالل ةهجوملا تاداقتنالا

 تاعوضوملا يف ةرّدعتم نوكت داكت ماتلا ءارقتسالا ةيلمع ّنأ :لوألا دقنلا
 انئكمي فيكف «هنزو نم اًئيش دقفي ةضايرلا سراهي نم نأ ًالثم انيأر ولف ,ىربكلا

 نوسرامي يذلا رشبلا عيمج يصحن نأ نكمي له ؟انه ماتلا ءارقتسالا قّبطن نأ

 قيبطت عيطتسي نمف ءانرصع يف رشبلا عيمج يصحن نأ انعطتسا ول مث ؟ةضايرلا
 ؟ةمداقلا ةنمزألا يف نوتأيس نيذلا رشبلا ىلع ءارقتسالا اذه

 داكي ٌرمأ ةارقتسملا ةرهاظلا دارفأ عيمجل ماتلا ءارقتسالاو ءاصحإلا ةيملع نذإ

 .اًرذعتم نوكي
 .مهءاصحإو دارفألا عيمج ءارقتسا عيطتسن اننأ انضرتفا ول ىتح :يناثلا دقنلا

 انك امن رثكأ اًئيش انل فيضي نل ؟انل ماتلا ءارقتسالا اهفيضيس يتلا ةدئافلا |مف

 ؟كلذ فيك .ءفرعن

 انيأر مث «ءارمح ًةرجش انيأر انلصو نيحو ءام ٍةريزج ىلإ انبهذ اننأ ول روصت
 .ءارمح ريغ ةرجش رن ملو «ءارمح ةرجش نيسمخ انيأر مث « ءارمح ىرخأ ةرجش
 سيل مكحلا اذه نكل ءرمحأ اهنول ةريزجلا هذه يف رجشلا عيمج نأ مكحن دق انه
 .ةريزجلا يف دوجوملا رجشلا عيمج ّرن مل نحنف ؛اّمات ءارقتسا سيل هّنأل ٍاّيعطق

 ءرمحأ هاندجوف ةريزجلا يف دوجوملا رجشلا عيمج انيصحأو انيرقتسا ول نكل
 انمكح نوكيو ؛«تاوارمح ةريزجلا راجشأ عيمج» :لوقنو مكحن نأ عيطتسن انه
 .اًمات ًءارقتسا راجشألا انيرقتسا اننأل ؛اًيعطق

 ؟«رمحأ اهتول ةريزجلا راجشأ عيمج» انمكح انل فاضأ اذام :انه لاؤسلاف
 اهانيأر اننأل رمحأ اهنول راجشألا عيمج نأ انملع دق نحنف «ءيش ال :باوجلا

 هانملع اع ربخن نحنف «تاوارمح راجشألا عيمج» :لوقن نيحف «ًةرجش ًةرجش

 ديعن نأ عيطتسن ال نحنف ؛ديدج ءيش نع سيلو «ةلمجلا هذه لوق لبق اًقباس
 .دارفألا عيمج اندهاش اننأل ؛ىرخأ دارفأ يف مكحلا اذه فيظوت

 نحنف «هيلإ لصن يذلا مكحلا نم ةدئاف دجوت صقانلا ءارقتسالا يف نكل

 عيمج» نأب أكح ردصن نأ انناكمإبف هرمحأ اهنول نأ اندجوو ةرجش فلأ انيأر ول

 ااا 1168 خذ!!! لا
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 نم ىقبت ايف هفيظوت ةداعإ عيطتسن مكحلا اذهو .ارمحأ اهنول ةريزجلا راجشأ
 هنول َنأب هيلع مكحن اننإف ةريزجلا ةيامن يف اًرجش كانه نأب انوربخأ ولف «راجشألا

 02 .اًمات سيلو صقان ءارقتسا نع اًئشان هنوكل اًّينظ (كح نوكي فوس نكل «رمحأ

 ال هنإف عطقلا ديفي هنأ نم مغرلا ىلع هنأ ماتلا ءارقتسالل هّجوملا دقنلا ةصالخ

 .ملعن انك | طقف انربخي امنإو ,ديدج ٍءيشب انديفي

 صقانلا ءارقتسالل ةهّجوملا تاداقتنالا
 نحنف ؛مولعم ريغ ىلع ٌجكح هَّنأ صقانلا ءارقتسالل هّجوملا يساسألا داقتنالا

 اننأ انروصت اذإف .هتلثمأ ضعب يف اًدوجوم هانيأر اننأ درجمل اًّيلك (ىح انردصأ

 نم رثكأب انررم مث «ءارمح ىرخأ انيأر مث «ءارمح ةرجش انيأرف ةريزج انلخد
 ةريزجلا هذه راجشأ عيمج نأ امكح ردصن فوس انه «ءارمح اهلك ةرجش نيسمخ

 دمتعي ءارقتسالا اذه نأ ظحالن .ةريزجلا راجشأ ةيقب رن ل اننأ عم رمحأ اهنول

 يتلا كلت لثامت اهرن مل يتلا راجشألا ةيقب نأ نظن نحنف «نظلاو نيمختلا ىلع

 انيأر نحنف «ماتلا ءارقتسالا سكعب ءاهرن مل اننأل نيقي ىلع انسل انّدكل ءاهانيأر
 .راجشألا عيمج

 نع ال ثدحتن انْنأ يهو 0 ءارقتسالا ةلكشم نمكت اًديدحت انه

 لئامت اهرن مل يتلا ءايشألا ةيقب نأ انيردي يذلا اف ءعقوتو نظ نع امنإو «نيقي

 'ممألا براحتت اذامل” هباتك يف وبيل دراشتير يناطيربلا ثحابلا لواح ءرخآ الاثم ذخ )١(
 بابسأ نأ لإ لصوو «ثيدحلا خيرات يف ترج يلا ىربكلا بورحلا لك يرقتسي نأ

 امات ًءارقتسا ناك هءارقتسا نأ ضرتفنل .نمألا «ماقتنالا «ةناكملا :ةحلصملا :ةعبرأ بورحلا
 الإ ٌبرح أشنت نل هنأ كلذ ينعي له ؟ءارقتسالا اذه انل اهفاضأ يتلا ةدئافلا ام :لاؤسلاف
 ؟ةعبرألا بايسألا هذه دحأ ترفاوت اذِإ

 امنإو «فلخت ام ىتم اهتالولعم فّلختت ةيتاذ ًاللع تسيل بابسألا كلت نأل .ال :باوجلا
 رخآ ببس دوجول ٌبرح أشنت دقف «ةيقطنم ال ةيعقاو يعاودل تدجو بابسأ درجم يه
 بورحلا يف ةعبرألا بابسألا كلت نم ةدافتسالا نع نيزجاع انك اذإف . ةعبرألا كلت ريغ

 ؟نذإ ةفاضإلا اف «ةمداقلا

 .مويه ديفيد فوسليفلا وه ةلكشملا هذه نع لّصفم وحنب ثدحتو هّبن نم لّوأ (1)
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 :رخآ ىنعمب ؟ماعلا ىلإ صاخلا نم قلطنن انلعج يذلا ام ؟اهانيأر يتلا ءايشألا

 نم ديدعلا ىلع هانبّرج اننأل لوقت فوس ؟ىفْشُي ءاودلا برش نأ انفرع فيك

 سانلا ىفشأ اذإ هنأ ىلع ليلدلا امو :كلأسأ تر يفشي هاندجوف صاخشألا
 تورس يو ل ه0

 ؟ةفدصلا ليبق نم لصح هلك اذه نوكي نأ لمتحي الأ ؟رمتسيس
 تاوخلا يف نوفلتخم ءالعلاو ةيهألا ةياغ يف داقتنالاو ضارتعالا اذه

 ْنأ ينعي وهو «ةيببسلا أدبم يف نمكي كلذ ىلع تاباجإلا رهشأو "هيلع

 ىطاعت اذإف .رخآللل اًببس امهدحأ ناك ءرخآ ٍءىثب هدوجو طابترا رركت اذإ ءىبثلا
 تاردخملا نوطاعتي نيرخآ انيأرو ,يئادع كولس هدنع دّلوتف تاردخم صخش
 ٌببس تاردخملا يطاعت نأ فرعن فوس «يئادعلا كولسلا سفن مهدنع دّلوتو
 .نيطاعتملا ىدل ىئادعلا كولسلا ءوشنل

 كلا رخو »كاف تلا علا فردرو تاي محلا سقت ترخااإو

 .توملا يف ٌببس مسلا برش نأ فرعن فوس ءاوتاف مسلا صخش

 ءوشن َّنأ يأ ؟ةفدصلا باب نم لصح هّلك كلذ نإ لوقن نأ نكمي له

 نأ نكمي لهو ؟تاردخملا يطاعت ببسب سيلو ًةفدص ناك يئادعلا كولسلا

 ببسب سيلو ٌةفداصم ناك مسلا برش دعب صاخشألا كئلوأ توم نإ لوقن
 «مويغلا عامتجا ببسب سيل رطملا لوزن نإ لوقن نأ نكمي له ؟مسلا برش
 ؛لوبقم ريغ رمأ اذه ؟رثكأ ال ةفداصم ناك مويغلا عامتجا دنع رطملا لوزن امنإو
 ةروصب ثدحت نأ نكمي ال نكل ؛ةرم نيرشع وأ نيترم وأ ةرم ثدحت دق ةفدصلاف
 ريغ ثدح هنأ ىنعت ةفدصلاف «ةفدصلا أدبم ضقانت اهسفن ةموميدلا َّنأل ؛ةمئاد

 ءىش اذه :لوقت كنأك ؟ةفداصم نوكي فيك اًيدايتعا نوكي نيحف «يدايتعا

 : .ضقانت اذهو .تقولا سفن يف يدايتعا ريغو يدايتعا

 يف لصح ام نأ يأ ؛تاداعلا دارطا أدبمب ٌلالدتسالا ضارتعالا اذه ىلع تاباجإلا نم )١(
 يملعلا ءارقتسالا جهنم ,نيسح «يلع :عجار .لبقتسملا يف رمتسيس هنأ لصألا يضاملا

 .١7١ص (١٠١5ص ء1ط «ريونتلا راد .توريب)
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 يملعلا ءارقتسالا

 سيل يباعيتسا يددع ءارقتسا وه يطسرألا يقطنملا ءارقتسالا نأ اقباس انيأر

 مل نإو ءاّمات ًءارقتسا نوكي ًالماك ناك نإ ددعلاف ءيرقتسملا نم لخدت يأ هيف
 .اًصقان ًءارقتسا نوكي ًالماك نكي

 «يددع ءاصحإ درج هنأل ؛دجمو ٌمفان كلذ َّنأ ىري ال ثيدحلا يبيرجتلا جهنم
 ؟يملعلا ءارقتسالا اف '”.يملعلا ءارقتسالاب يمس ديدج ءارقتساب ءاجو

 :لحارم ثالث ىلع موقي يملعلا ءارقتسالا

 ةرهاظلاب قلعتي ام لك ثحابلا عبتتي يأ .ةظحالملاو ثحبلا :ىلوألا ةلحرملا

 .اهتسارد ديري يتلا

 ةيريسفت تاحرتقم ثحابلا مّدقي نأ يأ ءضورفلا عضو :ةيناثلا ةلحرملا

 .ةرهاظلل

 اهعضو يتلا ضورفلا نم ققحتي نأ يأ ققحتلا ةلحرم :ةثلاثلا ةلحرملا

 .حيحصلا ضرفلا ىلإ لصي ىتح اًعيمج اهربتخيو «ةرهاظلا ريسفتل
 نم اننكمي نيناوق ةسمخ ليم تارويتس نوج يزيلجنإلا فوسليفلا عضو

 كلت نمو «ةرهاظلا ريسفتل هانضرتفا يذلا ضرفلا ةحص ربتخن نأ اهلالخ
 :نيناوقلا

 قافتآلا ةقيرط
 وه نوكي ببسلا اذهو ءدحاو ببس يف ةسوردملا تالاحلا عيمج قفتت نأب

 ءام ضرم راشتنا ببس فرعن نأ ديرن اننأ انضرتفا ولف .حيحصلا ضرفلا

 ةلاقتربو ةحافت لكأ دق هنأ انريخأف ؟تلكأ اذام هانلأسو لوألا ضيرملا انرضحأف

 :لكأ ثلاثلا ضيرملاو «سانانأو ةلاقتربو ةحافت :لكأ يناثلا ضيرملاو «ةلوارفو

 .ةلاقتربو رمتو وجنام :لكأ عبارلا ضيرملاو «سانانأو ةلاقتربو وجنام

 .«يونعملا ءارقتسالا» هاّرس هل ًاليدب دجوأ ثيح ؛نوكيب ملرفو كار اكيد يتأي نأ لبق يطسرألا ءارقتسالا نع لِمَ يبطاشلا مامإلا نأ ىلإ انه ريشن نأ دب ال )١(



 ؟بابسألا هذه لك نيب كرتشملا عماجلا ام :انه لاؤسلا

 ماعط ءانثتساب ىضرملا عيمج عم ةدوجوم نكت مل ةمعطألا هذه عيمج نأ دجن

 لكأ وه ضرملا اذه ببس نأ ةجيتن ىلإ لصن نذإف «لاقتربلا وهو ءدحاو
 نم كانه َّنأل ؛ضرملا يف بّبستلا نم ةمعطألا كلت عيمج دعبتسنو «لاقتربلا
 .اهلكأي لو ضرملاب بيصأ

 فالتخالا ةقي
 رظنن قافتالا ةقيرط يف انك اذإف «قافتالا ةقيرط سكع فالتخالا ةقيرط

 نيب فلتخملا رصنعلا ىلإ رظنن فالتخالا ةقيرط يف اننإف «كرتشملا عماجلا ىلإ
 ءوجنامو ةلاقتربو ةحافت :لكأ لوألا .نيصخش كانه نأ انضرتفا ولف نيتلاحلا

 .طقف ةلاقتربو ةحافت :لكأ يناثلاو

 حججرملا بسلا َّنأ دجن انهف «ضيرم ريغ يناثلاو اًضيرم ناك لوألا صخشلا

 نع هبايغف ءنيصخشلا نيب ديحولا قرافلا هّنأل ؛وجناملا لكأ وه ضرملل
 .ضيرملا صخشلا ضرم ببس هدوجو نأ ىلع لدي ميلسلا صخشلا

 يبسنلا ٌريغتلا ةقي
 اًطبترم رييغتلا اذه ناكو ام ٍةرهاظ يف ٌدييغت لصح اذإ هنأ ةقيرطلا هذه ينعت

 .ةيناثلا ةرهاظلل ٌببس ىلوألا ةرهاظلا َّنِإف ىرخأ ٍةرهاظ يف ريغتب
 اذهو «ليزاربلا يف تّلق ةقرسلا مئارج ةبسن نأ انضرتفا ول :لاثملا ليبس ىلعف

 عضولا نإ لوقن انه «ليزاربلا ناكسل يشيعملا عضولا نّسحت دعب لصح صقنلا
 .ةقرسلا ةرهاظ ببس وه عئيسلا ىشيعملا

 ضرفلا ةحص نم دكأتن نأ اهلالخ نم عيطتسن يتلا قرطلا ضعب هذه
 .ةرهاظلل بّيسملا

 ريل املا
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 نيثحابلا ماهوأ

 ضعب كانه اهرابتخاو ضورفلا نع ثحبلاو ءارقتسالا ةيلمع قايس يف
 يزيلجنإلا فوسليفلا اهفتصي «مهلاعأ يرتعتو نيثحابلا باتنت يتلا ماهوألا
 ١ :ماهوأ ةعبرأ ىلإ نوكيب سيسنرف

 نأ دّرجمل ءايشأ ةحص موتي دق ناسنإلا نأ يأ «ةليبقلا مهو :لوألا مهولا

 يف هتئيب ةيؤرب اًرثأتم نوكيف ءاهتحص دقتعت اهيف شيعي يتلا ةيعامتجالا ةئيبلا
 ْ .ىملعلا هثحب

 «صاخلا هلاجمو ناسنإلا تاذ فهكلاب دوصقملاو ءفهكلا مهو :يناثلا مهولا
 اًنايحأ ناسنإلاف «هتانونكمو هتيصخشب لثمتملا صاخلا هفهك هيدل ناسنإ لكف

 رثكألا اهنوكل نكلو ءاهتاذ يف ةحيحص اهنوكل ال راكفألا ضعب ينبت ىلإ ليمي
 .ةصاخلا هلويمو هتابغر نع اًريبعت

 ءاًعيمج اهمدختسن يتلا ةغللا قوسلاب دوصقملاو .قوسلا مهو :ثلاثلا مهولا

 ديدحت يف انتقد مدع ةجيتن ماهوألا نم ريثكلاب انل ببستي دق يوغللا لامعتسالاف

 ةروصب انقاوسأ يف ةغللا سراهن نيح اًريثك انل حضتي ال اذه نكل «ظافلألا يناعم

 ماهوألا ىدم ىرن فوس اننإف يملع ثحب قايس يف اهلمعتسن نيح امأ «ةيموي
 .يوغللا انلامعتسا ةقد مدع نم ةدلوتملا

 ددري حرسملا ةبشخ ىلع فقي يذلا لثمملا نأ امك ءحرسملا مهو :عبارلا مهولا
 اًمالك نوددري دق نوثحابلا كلذك .هنم بلط اذكه اّْنِإَو «هتاذ نع ربعي ال اًمالك

 نع رظنلا فرصب «مهوقبس نم تايرظنل ديدرت درجم امنإو ءمهتاوذ نع ربعي ال
 .اهباوص ىدم
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 ةمئاخلا

 ملع ثحابم حرش نم ءاهتنالا مت دقف .تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هللدمحلا

 ةقيرطب قطنملا ملع لئاسم حاضيإ يف ٌتقَفُو دق نوكأ نأ ىلاعت هللا وجرأو «قطنملا
 يعيبط رمأ اذهو .قطنملا ملع لئاسم مهف يف ًةبوعص ئراقلا دجي دقو «ةرسيم
 ملعو وحنلا ملعك ةفورعملاو ةلوادتملا مولعلا نم سيل قطنملا ملع نأ مكحب

 ىلع داتعي ىتح ةرم دعب ًةرم ةءارقلا ديعي نأ ئراقلل يغبنيف انه نمو .لوصألا
 كانه تناك اذإو .ةّيملعلا هتاسرامم يف اهفيظوت ىلع اًرداق نوكيو لئاسملا هذه
 ةمدقم يف ةروكذملا نيوانعلا ىلع يعم لصاوتلا هناكمإبف اهمهف عطتسي مل لئاسم

 .باتكلا
 هريغ ىلإ جاتحي نل هنم نّكمتيو باتكلا اذه نقتي يذلا َّنإ لوقأ نأ ٌدوأ اًريخأ

 .ًالوادت اهرثكأو قطنملا لئاسم ٌمهأ يه باتكلا اذه يف ةروكذملا لئاسملاف ءاّريثك
 باتكلا اذه دعب أرقي نأ هناكمإبف ةّيملعلا ةدازتسالا ديري يذلا صخشلا امأ

 ىلع يصيبخلا حرش كلذكو «ةكنبح نمحر لادبع ةمالعلل «ةفرعملا طباوض» ٌباتك
 .ينازاتفتلا نيدلا دعس بيذهت

 .نيملاعلا بر هللدمحلاو ءهاقلأ موي يل اًريخذ باتكلا اذه لعجي نأ لأسأ هللاو





 عجارملاو رداصملا

 يواربشلا دمحم :ءانتعا «ةيوبنلا ةنسلا جاهنم «ميلحلادبع نب دمحأ «ةيميت نبا ١(

 ٠١٠١5( .كاط .ةرهاقلا )

 ةسسؤم «توريب) يكرتلا هللادبع :قيقحت «هقفلا لوصأ يف حضاولا «ليقع نبا(”

 ١ ١9949( ؛ةلاسرلا
 نيز راد ءمُق ) ماسب هللا داج قيقحت ؛ةيسمشلا ةلاسرلا حرش «ينازاتفتلا (*

 (7١١٠؟ 1 «نيدباعلا

 راد «تيوكلا) يدامح رازن :هب ىنتعا ,ديحوتلا قئاقح «نمحر لادبع «يبلاعثلا (5

 ٠١1١7( ك1 ءءايضلا

 ٠١( ١٠ص «١ط «ريونتلا راد .توريب) يملعلا ءارقتسالا جهنم .نيسح يلع (5

 «توريب) وض ىوجن :ءانتعا ءلوصألا ملع نم ىفصتسملا ,دماح وبأ «يلازغلا(12

 (١ذط ؛يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

 ١ 5١١١( «ءاضيبلا ةجحملا راد .توريب) رفظملا حرش ررقملا .يرديحلا (/

 (19377 «يبلحلا ىفطصم ءرصم) بيذهتلا حرش بيهذتلا «يصيبخلا (8

 باتك نمض «قيدصتلاو روصتلا يف ةلومعملا ةلاسرلا «نيدلا بطق «يزارلا (4

 «توريب) يتعيرش يدهم :قيقحت «قيدصتلاو روصتلا يف ناتلاسر» ناونعب
 ْ ٠٠١5( 31 «ةيملعلا بتكلا راد

 «تيوكلا) ميحرلادبع بابإ ةمجرت ءممألا براحتت اذامل ءوبيل دراشتير ٠
 1١17( 1 «بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ىنطولا سلجملا

 ١ ءالط ؛نيدم تاراشتنا ءنارهط) ةيسمشلا حورش 1511(
 راد «ةرهاقلا ) ايند ناميلس :قيقحت ءانيس نبا ىلع يسوطلا حرش «يموطلا 2(

 . 15 4ص ء١ج (7ط .فراعملا

 «ةيبرعلا يركنم ىلع ةيبضغلا ةقعصلا ءيوقلادبع نب ناميلس ءيفوطلا (1



 (؟1١١" كاط «ةيتيوكلا فاقوألا ةرازو ءتيوكلا) لضافلا دمحم :قيقحت

 ء”ط ءرصم) يزارلا بطقلا حرش ىلع يناجرجلا ةيشاح «يناجرجلا (4

)2 

 راد ءتوريب ) ةضيوع حالص قيقحت «هقفلا لوصأ يف ناهربلا «ينيوجلا (6

 /1١9491( 378 «ةيملعلا بتكلا

 بيذهتلا ىلع يصيبخلا حرش ىلع هتيشاح ءدمحأ نب دمحم ,يقوسدلا (7

 (١ط ,7*191 «يبابلا ىفطصم ةعبطم «ةرهاقلا)
 «توريب «يبلحلا تاروشنم) ماعلا يلودلا نوناقلا ئدابم دمحم ءيمساقلا ١(

 (؟6١١.لكط

 لوصألا ملع نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ «يلع نب دمحم «يناكوشلا (8
 ٠٠١( 5 135 ءمزح نبا راد .توريب)


