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 و همدقم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةمدقم

 نم ءانلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هيدهتسنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا
 نأ دهشأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «هل يداه الف للضي نمو ءهل لضم الف هللا هدهي

 اميلست ملسو «نيدلا موي ىلإ ناسحإب هعابتأو هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص «هلوسرو هدبع ادمح انيب
 اک ارك

 ةصاخ ملعلا اذه يسرادل ىربك ةيمهأ اهو قطنملا ملع يف بتكلا مهأ نم "بيذهتلا حرش" باتك نإف

 .ةيويسآلا لودلا نم امهريغو دنهلاو ناتسكابلا ةيدنهلا ةراق هبش يف ةينيدلا سرادملا بالطل

 انليجف ؛ةيضاملا روصعلا نع امامت تفلتخا دق رضاحلا انرصع يف ناهذألاو ماهفألا نأ يف دحأ كشيال امك

 ىلإ ةفاضإلاب ءانفالسأ هنم دافتسا ام ردقب يملعلاو ئيدلا انثارت نم ةدافتسالا نآلا عيطتسي ال ديدجلا

 .ةميدقلا ةعابطلا ىلع ةعوبطملا بتكلا نم ةدافتسالا هب تبعص دق ةعابطلا لاجم يف ريغتلا ثودح

 نوعب -تماقف «ةثيدح ةعابط يفو ديدجلا هبوث يف " بيذهتلا حرش " باتك جرخي نأ ىلإ رمألا جاتحاف

 ةعامج نم ةنجللا نيوكتب انمق «لمشأو متأ ةدئافلا نوكتلو «ةمهملا هذه ءادأب ىرشبلا ةبتكم - هقيفوتو هللا

 .ماري ام ىلع باتكلا اذه جارحإل وحنلا ملع يف نيعرابلا ءاملعلا

 لكشب هحجارخإلو باتكلا اذهل قيقدتلاو حيحصتلاو ةعجارملل اهدهج ىراصق ةنجللا هذه تلذب دقو

 .نيسرادلل لّهسيو نيرظانلا رسي مئالم

 .ريدقلا يلعلا وه هنإ ءانتانسح نازيم يف ريصقلا دهجلا اذه لعجي نأو ءانيواسم رتسيو انيعاسم لبقتي نأ هللا لأسن

 رشنلاو ةعابطلل "ىرشبلا ةبتكم" ةرادإ

 ناتسكاب - يشتارك

 ه5479١ «ةجحلا يذ 8



 :باتكلا اذه يف المع جهنم

 «نيطخلا نيب ٠ بيذهتلا حرش " هحرش انلعحو نعملاك " قطنملا بيذمت " باتك انلعج ۵

 .ةيشاحلاك ةمهملا عضاوملا حرشل " ناهجهاش هفحت " انرتحاو

 " بيذهتلا حرش " ينو نعملا يف " قطنملا بيذمت "باتك صوصنل رمحألا نوللا انرتخاو ©
 .هيف ةدراولا ةينآرقلا صوصنللو باتكلا اذه نيوانعلو

 ةيدنملا تاعبطلا يف دحوت ىلا ءامهيلك يشاوحلاو نتملا يف ةيئالمإلا طالغألا حيحصت 3

 .ةيناتسكابلاو

 .تاحفصلا سأر يف ثحابملا نيوانع ةفاضإ ٠

 .يشاوحلا يف اهحرش مت ىلا 'دوسألا' لكشلاب باتكلا صوصن ةباتك © ١

 .يشاوحلا يف حرشلل اهانرتخا يلا تاملكلل رمحألا نوللا ٠

 .اهيلع ميقرتلا تامالع عضو عم ةثيدحلا ءالمإلا دعاوق قفو صنلا ةباتك ©

 .ةبعصلا تاملكلا نم لكشي وأ سبتلي ام ليكشت ۵

 هناحبس هللا لأسن امك ىرحألا انعيراشم لامكإل ةصاخو «هلهأو همولعو نيدلا ةمدخل انقفوي نأ لأسن هللاو

 هلعجي نأو ملعلا لهأو بالطلا هب عفني نأو «هدنع الوبقم «ميركلا ههجول اصلاح اذه انلمع لعجي نأ ىلاعتو

 ضار وهو هاقلن ىح هب انناميلو انمالسإ انناوخإو انتايرذو انيلهأ ىلعو انيلع ظفحي نأو ءانتانسح نازيم يف

 .نيمحارلا محرأ هنإ «تاملسملاو نيملسملاو انخياشمو انتايرذو انيدلاو محريو انمحري نأ و ءانع



 دمحلا ثحبم ° ىلاعت هللا دمح يف ةجابيدلا

 مْيجَرلا نمحّرلا هللا مشب

 ريح ثیدحب ءادتقاو ؛مالكلا ريخ اعابتا ؛ةيمستلا دعب هللا دمحب هباتك حتتفا :هلل دمحلا :هلوق

 .مالسلاو ةالصلا هلآ ىلعو هيلع «مانألا

 «رارمتسالاو ماودلا ىلع لادلا ردقملا لعافلا مسا «نّميتملا وأ كّدبتملاب قلعتم قيقحتلا ىلع ءابلا :هللا مسب
 باتكلا ئدتبأ" ريدقتلاف .فوذحملا دحاولا ملكتملا يأ "ئدتبأ" يف رتتسملا ريمضلا نم ةيلاحلا ىلع لحنا بوصنم
 (هفحت)."ءاهتنالاو ءادتبالا يف اًمئاد ميحرلا نمحرلا هللا مسب ب اكربتم

 اكر حم هسفن نم دحو «صقنلا ةمصو نع هب يدتبملا نوصي ىلاعت همساب ءادتبالا حراشلا ىأر امل :خلإ هللا مسب

 يأ ميحرلا ةفص يف لمأت امل مث ,كرحلا كلذ ىوق ايندلا يف معنلا يطعم يأ نمحرلا ةفص ظحال اذإف .هيلع لابقإلل

 .ةيمستلا نايتإب رطضاف «ةّيوق ةوق كرحملا كلذ يوق ةصاح نينمؤملل ةرخآلا يف اهيطعم
 وهو «هب موقي لحم نم هل دبال «لعفلا ةلوقم نم اًضرع هنوكل لوقلا نأل ؛لئاقلا لوق يأ :هلل دمحلا :هلوق

 نأ دري الف ءاّمكح وأ ينعم وأ اًظفل هركذ مدقملا عجرملا نم بئاغلا ريمضلل دبالو «ٌئنعم روكذم وهف «لئاقلا
 باوبأ حتفب راعشإو لؤافت حاتتفالا يف ناك الو أدتبا يأ :حتتفا (دبع).روكذم ريغ بئاغلا ريمضلا عجرم

 .ءادتبالا ىلع هراتخا راتخا «ةلدمحلاو ةيمستلا حاتفم نايتإب دصاقملا
 دمحلا نأب «ةلدمحلاو ةلمسبلاب اًعورشم ناك امل «بيترتلاو مظنلا اذمب مظتنملا بترملا ىلاعت همالك نأ نعي :اعابتا

 (دبع).اكربتو اًعابتا كلذك اممي هباتك عرش «ةيمستلا دعب غقاو
 هحولا نم دبال هنأل ؛هل ةلع اًضيأ وه كلذك «ديقملا حاتتفالل ةلع هنأ امكف ءاعابتا :هلوق ىلع فوطعم :ًءادتقاو
 ةيمستلا ثيدح يف يقيقحلا ءادتبالا لمحب عوفرم ضراعتلاو ءديقملا حاتتفالا انهه وهو «نيفوطعملا نيب عماجلا

 ةحص يف نأب يراخبلا حارش ضعب حرص دق :تلق نإف .يتأيس امك ديمحتلا ثيدح يف يفرعلا وأ يناضإلاو

 ؛ناثلا نم اذه ءطقف ئعملاب وأ اًعيمج ئعملاو ظفللاب :نيهحولا ىلع ثيدحلا :تلق «ةّيجحلل حلصي ال ًالاقم ثيدحلا
 هيف أدبي مل لاب يذ رمأ لك" ةريره يبأ ثيدحب "دمحلاب" أدب امنإ :ملسملا حرش لوأ يف يوونلا مامإلا ركذ هنأل

 .زوحتلا ليبس ىلع نيئثيدحلاب نيتياورلا ريغ حراشلا نأ الإ "ميحرلا نمحرلا هللا مسبب" ةياور ينو ."رتبأ وهف هلل دمحلاب
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 ءادتبالا :تلق ؟قيفوتلا فيكف «ديمحتلاو ةيمستلا نم لك يف يورم ءادتبالا ثيدح :تلق نإف

 وأ يثرعلا ىلع وأ يفاضإلا ىلع ديمحتلا ثيدح يفو «يقيقحلا ىلع لومحم ةيمستلا ثيدح يف

 EOI 8 «يرايتخالا ليمجلا ىلع ناسللاب ءانثلا وه دمحلاو يقرعلا ىلع امهيلك يف

 ءادتقالل حاتتفالا نأ لاؤسلا لصاح .ديمحتلاو ةيمستلاب ءادتبالاب رمألا ىلع لادلا ثيدحلا يأ :ءادتبالا ثيدح

 ةيادبلا نأل ؛ناضراعتم ناثيدحلاو «ةضراعملا نع هتمالس دعب نكمي امنإ ثيدحلاب ءادتقالا نأل ؛زوجي ال ثيدحلاب

 عقوم عقاو رورجلاو راحلا نأ ىلع ءانب ؛هلوأ يف هتلعج ءاذكب باتكلا تأدب ئيعمو «ريدصتلا هانعم ءادتبالاو

 يف ءادتبالا لمح لاؤسلا أشنمو .رخآلاب لمعلا توفي نيثيدحلا دحأب لمعلاف «نيرمألاب روصتي ال وهو «هب لوعفملا
 لومحم ةيمستلا ثيدح يف ءادتبالا نأب نيثيدحلا نيب قيفوتلا باوحلا لصاح :تلق (دبع).يقيقحلا ىلع نيثيدحلا

 وهو «يناضإلا ىلع لومحم ديمحتلا ثيدح فو .هاوس ام عيمج ىلع مدقم ءيشب ءادتبالا وهو «يقيقحلا ىلع

 ىلع مدقم ءيشب ءادتبالا وهو «يفرعلا ىلع وأ ءرخآ ىلإ ةبسنلاب قوبسمو «ضعب ىلإ ةبسنلاب مدقم ءيشب ءادتبالا
 ىلع ديمحتلا ثيدح يقو «يفرعلا وأ يفئاضإلا ىلع ةيمستلا ثيدح يف ءادتبالا لمح ول :تلق نإف .دوصقملا

 «تاذلا مسا ركذ ةيمستلا نم دوصقملا ناك امل :تلق ؟كلذ ذحأو اذه كرت مبف ءاضيأ قيفوتلا لصحل «يقيقحلا

 ىلع مدقم تاذلاو «تاذلل دماحلا عيمج صاصتخا يأ تافصلا تابثإ ديمحتلا نمو «هب ةناعتسالاو كربتلاو

 كرت هجو ام :تلق نإف .يفرعلا وأ يفاضإلا ىلع ديمحتلا يقو «يقيقحلا ىلع ةيمستلا يف ءادتبالا انلمح «تافصلا

 ىلإ ةبسنلاب رخأتلاو «ضعب ىلإ ةبسنلاب مدقتلا هيف ناك امل :تلق ؟ةيمستلا ثيدح يف قاضاإلاب ءادتبالا لامتحا

 هنوفرعيف ءاضيأ ةيمستلا ثيدح يف هنوربتعي نيذلا امأو .هيف هربتعي ملف «ةيمستلا ثيدح يف اذه سيلو «رحآ

 نيب ىععملا اذه ىلعف ءال وأ رحآب اقوبسم ناك ءاوس «ةلمجلا يف رحآ ءيش ىلإ ةبسنلاب مدقم ءيشب ءادتبالاب

 00 (هفحت).ةنيابم قباسلا نعملا ىلعو ؛هجو نم مومع يفاضإلاو يقيقحلا
 :ىلاعت هلوق يف ىرسأ دعب ليللا ركذك ريرحتلا ىلع ئبم هدعب ناسللا ركذف «ناسللاب ريخلا ركذ وهو :دمحلا

 ءاوس هنع ردصي ام سنج نم وأ «هنع ردصي نأ نم معأ ناسللاب ءانثلاب دارملاو (١:ءارسإلا ایل هدْبعب ىَرْسَأ»

 .ربدتف .لوقلا سنج نم هنأل ؛هقلخو هتاذ ىلع ىلاعت هدمح هيف جردني ٍلئنيحو ءال وأ هنع ًارداص ناك

 ىلع ولؤللا تحدم لثم ءاضيأ يرايتخا ريغ نوكي نأ زوجي هنإف ؛هيلع حودمملا فالخب ءدومحملل :يرايتخالا

 «ةقيقحلاب ايرايتخا نكي مل نإو «ريغلا رايتحاب نوكي ال ام وهو «فرعلا مهافتم وه ام يرايتخالاب دارملاو .اهئافص
 (دبع) .ةيمكحلا تاقيقدتلا ىلإ فرعلا لهأل تافتلا الو
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 تافص عيمجب عمجتسملا دوجولا بجاولا تاذلل حصألا ىلع مَع هللاو ءاهریغ وأ ناك ةمعن

 يف رصحنم اقلطم دمحلا :لاقي نأ ةوق يف مالكلا راص عامجتسالا اذه ىلع هتلالدلو ؛لامكلا

 . . ءيشلا ىوعدك ناكف «كلذك وه ثيح نم لامكلا تافص عيمجب عمجتسم وه ْنَم قح

 هققحت يف ريغلاب قلعتلا وه انهه يدعتلاب دارملاو «ةيدعتملا ةيطعلا اهانعمو ءلضاوف اهعمج «ةلضافلا يهو :ةمعن

 ءانهه دارملا وهو «ماعنإلا رسكلاب ةمعنلا :لمزملا ةروس يف "فاشكلا" يفو «ةمعنلا ءاطعإ يأ ماعنإلاك ًابوجو

 ةيتاذ ةلصخ يهو «ةليضف اهعمج ىلا لئاضفلا وهو «ةمعنلا ريغ يأ :اهريغ (دبع).ةّرسملا مضلابو معنتلا حتفلابو

 ةمعنلا نم دارملا :اهريغ وأ ةمعن نم هلوق "يواضيبلا" ةيشاح يف يولهدلا قحلا دبع خيشلا لاقو .لضف تاذ
 ةيدعتملا تافصلا نعأ لئاضفلاو لضاوفلا امههناكم ركذي دقو «معنملل ةيرايتخا تسيل ةمعنلا تاذ نأل ؛ماعنإلا

 (دبع).اهريغ ةمزاللابو ءرثألا لوصوو ةيدعتملا اقاموهفم بسحب ةيضتقملا ةيدعتملاب دارملاو «ةمزاللاو

 نم هنأ "يواضيبلا" دنع راتخملاو «هدنع راتخم املع هنوكو هَيِمَلَع يف فالتخالا ىلع اهيبنت ؛حصألا ىلع :لاق اغإ :حصألا
 فرعأ هنأ يراتخمو :ىلوق :لاق «هترفغم ببس نع مانملا يف لكس هيوبيس نأ يكحو (دبع).ةبلاغلا فاصوألا

 ةراشإو «دمحلا ىلع ماللا نم دافتسم :اقلطم (يناتسهقلا نع ًالقان يدنفآ هداز يزل ةيفاشلا دئاوفلا) .فراعملا

 (دبع).هب اهدارفأ عيمج صاصتخا يضتقي ٍءيشب ةيهاملا صاصتحا نإف ؛سنجلا وأ قارغتسالل اأ ىلإ

 ةلماكلا تافصلا عيمجل عمجتسم هنأ ثيح نم تافصلا عيمجل عمجتسم يأ :كلذك وه ثيح نم :رصحنم

 (دبع) .هللا ىلع ةلخادلا صيصختلل ةراحلا ماللا نم دافتسم راصحنالاو .ةغلابمو ًازاجم ال ةقيقح
 رصحنم دماحملا عيمج نأ ىوعد يأ لوقلا كلذ ىوعد ناك «ةوقلا كلت يف هلل دمحلا :هلوق راص ال يأ :ناكف
 ليلدلا ةماقإ ىلإ جايتحا ريغ نم هناهربو هليلد هنم ملعي نأب يأ هناهربو هليلد عم ءيشلا ىوعد لثم ىلاعت هقح يف

 لاجب الف «ةيلامكلا تافصلا عيمجل عمجتسم وه نم قح يف رصحنم دماحملا عيمج نأ انيعدا اذإ انأل ؛ةدح ىلع هيلع

 ققحتي مل ولف «ةيلامكلا تافصلا ةلمج نم اًضيأ راصحنالا يأ هنأل ؛راصحنالا راكنإل عامجتسالاب فرتعملا غماسلل

 لوألا لكشلا نم تامدقملا بيترتو .فلح اذه «ةيلامكلا تافصلا عيمحل اًعمجتسم هتاذ نكي مل ىلاعت هقح يف
 عيمجل عمجتسم وه نم قح يف رصحنم لامكلا تافص نم لكو «لامكلا تافص نم ًاقلطم دمحلا :اذكه

 :لاق مل :تلق نإف .ةيلامكلا تافصلا عيمجل عمجتسم وه نم قح يف رصحنم اقلطم دمحلاف «ةيلامكلا تافصلا

 نيبو هلل دمحلا :انلوق نيب ام قرف :تلق .هنيعب ناهربو ةنيب عم ءيشلا ىوعد هنأ عم 4 ءيشلا ىوعدك ناكف

 (دبع).مهفاف .لامكلا تافص نم ًاقلطم دمحلا نأل هللا ءانث :انلوق



 ةيادملا ثحبم ۸ ىلاعت هللا دمح يف ةجابيدلا

 ىلإ لاصيإلا يأ ةلصوملا ةلالدلا يه :ليق ةيادحلا :اناده يذلا :هلوق .هفطل ىفخي الو ٍناهربو وني

 لوألا نأ «نيينعملا نيذه نيب قرفلاو .بولطملا ىلإ لصوملا قيرطلا ةءارإ يه :ليقو بولطملا

 نأ مزلت ال بولطملا ىلإ لصوي ام ىلع ةلالدلا نإف ؛يناثلا فالخب «بولطملا ىلإ لوصولا مزلتسي

 مَ 3 :ىلاعت هلوقب ضوقنم لوألاو !بولطملا ىلإ لصوت فيكف «لصوي ام ىلإ ةلصوم نوكت

 ئاثلاو .قحلا ىلإ لوصولا دعب ةلالضلا روصتي ال ذإ یدل ىلع ىو ساف مهاتیدهف دوم
 (۱۷:تلصف)

 .جوز ةعبرألا :لثم اهعم اهسايق ىلا ةيضقلا نع ةرابع يهو «ةيرطفلا اياضقلا نم اهنأل :ناهربو ةنّيبب

 (دبع).ظفحاف .ضقنلا رادم وه "يه" نم دافتسملا رصحلاو «ةلصوملا ةلالدلا «ةلزتعملا دنع ةيادهلا يأ :ةلالدلا

 (دبع).كلذ ىلع اًهيبنت ؛هب اهرسف «نيعملا اذهبي ةيادهلل ًامزال لاصيإلا ناك امل :لاصيإلا

 ىعملا اذه يف لاصيإلاف .بولطملا ىلإ رمألا سفن يف لصوملا قيرطلا ةءارإ «ةرعاشألا دنع ةيادملا يأ :ةءارإ يه

 (دبع).نيينعملا نيب قرفلا أشنم وه اذهو .اهل امزال لاصيإلا نوكي يح ةءارإلا ةفص ال «قيرطلا ةفص

 فالخب «بولطملا لوصولل لوألا مازلتسا ءرظنلا نم يلحلا بسحب نيينعملا نيذه نيب قرفلا لصاح :قرفلاو

 لاصيإلل اعواطم هنوكل ؛لوألا نيعملل مزال لوصولا نأب مومعلاو صوصخلاف «قيقدلا رظنلا بسحب امأو .ناثلا

 قيرطلا يأ لصوي ام ىلع ةلالدلا نإف ؛يناثلا فالخب «نمؤملاب صتخيف ءصخأ نوكيف «ريسكتلل راسكنالاك

 .اًعيمج رفاكلاو نمؤملا لمشيف «معأ نوكيف «بولطملا ىلإ هنع ًالضف «هيلإ لوصولا مزلتسي ال

 ولو «ةقيقحلا يف ًالاصيإ سيل ةوقلاب لاصيإلا نأ ةرورض ؛لعفلاب لاصيإلا نيينعملا الك يف لاصيإلاب دارملا :لصوي
 ةفص يناثلا يفو «ةلالدلا ةفص لوألا يق هنأ الإ ءاقيقحت قرف نيينعملا نيب نكي مل ًاقلطم لاصيإلا دارملا ناك

 دومث نأل ؛دورولا رهاظ (7٠:تلصق) 4ْمُهاَنْيدَهَف ُدوُمَن اًمأَوإ» :ىلاعت هلوقب ضقنلاو :خا ضوقنم (هفحت).قيرطلا

 دعب رفكلاك «قحلا ىلإ لوصولا دعب ةلالضلا عوقو زاوحل ؛عونمم :ليق :روصتي ال .83ع حلاص مهيبنب اونمؤي مل
 رفكو فرحنا «قحلا ىلإ الصاو نكي ل امل دترملاو «قحلا ىلإ لوصولا دعب روصتي ال ةلالضلا نأ باوجلاو .ناعيإلا

 يف زاحم (ه5:صصقلا يدهت ال كن :ىلاعت هلوق يف ةيادملا نأب ضقنلا باوحو :لإ يناثلا (هفحت).ىلاعت هللاب

 ُدوُمَن اًمأوإ» :ىلاعت هلوق يف ةيادملا نوكي نأ لامتحال ؛لوألا نيعملا ىلع هحيجرت ديفي ال بولطملا ىلإ لاصيإلا

 (دبع) .كرتشم زوجتلا لامتحاف «قيرطلا ةءارإ يف ًازاجم (17:تلصف) مهاتيدهف
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 مهفي يذلاو .قيرطلا ةءارإ هنأش ناك الكف يبلا نإف «تيخأنَم يڍهت ال كن الر نوم

 ٍذئنيحو «نيينعملا نيذه نيب كرتشم ظفل ةيادملا نأ و ؟فاشکلا' ةيشاح يف فنصملا مالك نم

 ةيشاحلا كلت يف فنصملا مالك لوصحمو .نيبلا نم فالخلا عفتريو «نيضقنلا الك عافدنا رهظي

 وحن ىلإ ب ةراتو 20 طارّصلا انيدهاؤو» وحن «هسفنب ةرات يناثلا لوعفملا ىلإ ىدعتت ةيادهلا نأ

 نا فيصل يرو د نال اذه ن وحن ماللاب ةراتو ميقتسم ٍطاَرِص ل ُءاشي نم يده لاو
 (۹:ءارسإلا) ۲ ۳٠:ةرقبلا)

 هلا َنِكَلَو َتْيَمَر ْذِإ َتْيَمَر اًمَول لاونم ىلع ةيآلا نأب بيحأ .ءاشي نم يدهي هللا نكلو «بولطملا ىلإ :يده ال
 ءاشي نم ةقيقح يدهي هللا نكلو ًارهاظ قيرطلا ةءارإ كنم رهظ نإو ةقيقح يدق ال كنإ يأ (017:لافنألا) «(ىَمَر
 سيل انههو «بيجع رثأ لعفلا كلذل ناك ول بساني امنإ هنأل ؛ةيآلا هذه مئالي ال هيجوتلا اذه نأل ؛رظن هيفو

 يبنلا نع لعفلا يفن ىلإ ٍكئنيح ةيآلا نم ضرغلا نألو ؛اذج بيجع رثأ هل ناكف «يمرلا كلذ فالخب «كلذك

 (دبع) .مهريغ يق وأ ت تيبحأ نم قح يف ناك ءاوس ىلاعت هلل هتابثإو

 يفف «ةددعتم عاضوأب ٍةريثك ٍناعمل ًاعوضوم ظفللا نوك نع ةرابع وه يذلا يظفللا كارتشالاب يأ :كرتشم

 (ه5:صصقلا) يده ال َكَنإ :ىلاعت هلوق ينو «قيرطلا ةءارإ نعم. (17:تلصف) ْمُماَنْيدَهف ُدوُمَن امو :ىلاعت هلوق
 دارأ «دارملا نعملا نيعت «ةنيرق نم هل دبال كرتشملاو ءاكرتشم اهلعح الو ءضقن الف بولطملا ىلإ لاصيإلا يعم

 :ةعبرأ انه تالامتحالا نإ :دهازلا ديسلا لاق ام قحلاو (ليعامسإ) .ةنيرقلا نايب لإ ىدعتت ةيادهلا نإ :هلوقب

 نوك نع ةرابع وه يذلا يونعملا كارتشالاو «يظفللا كارتشالاو «يناثلا ىعملا يف زوجتلاو «لوألا نعملا يف زوحتلا

 يف ًازاجم ةيادملا نوكي نأ وهو «لوألا لامتحالا وه رهاظلاو «ةريثك هدارفأ يلك دحاو ٌّىنعمل ًاعوضوم ظفللا

 "ندومن هار"ب ةيادملا ةغللا بتك يف رسف هنإف ؛يوغللا نعملا وه يناثلا عملا نأل ؛يناثلا يف ةقيقحو لوألا

 ؛اضيأ يونعملا كارتشالاو لوألا يف ةقيقحلاو يناثلا يف زوجتلا نأ نم يناثلا لامتحالا عفدناف "امن هار"ب يداهلاو

 ةقيقحلا ىلع لمحي كارتشالا نيبو زاجباو ةقيقحلا نيب رادأ ظفللا نأ مولعملا نمو ءاهمعي يلك نعل عضوي مل هنأل

 ةيشاحلا يف ام نإف ؛نيبلا نم فالخلا عفتري نأ ملسن ال :ليق :عفتريو .اًضيأ كارتشالا لامتحا عفدناف ءزاجنلاو

 نعي قحلا راهظإ بسحب عفترم هنأك فالخلا نأ دارملا :لوقأ .نيلوألا يف فالخلا عفري ال ثلاثلاو «ثلاث بهذم

 (ناهرب).نيبلا نم عفترملاك فالخلاف قحلا رهظأ اذإف «ةيادحلا لامعتسا يف قمعتلا مدع ببسب طلغلا يف نيلوألا



 ةيادها ثحبم ١ ىلاعت هللا دمح يف ةجابيدلا

 يأ :قيرطلا ءاوس :هلوق قيرطلا ةءارإ نييقابلا ىلعو «لاصيإلا وه لوألا لامعتسالا ىلع اهانعمف
 «نامزالتم امه ذإ ؛يوتسملا قيرطلا نع ةيانك اذهو ةتبلأ بولطملا ىلإ هكلاس يضفي يذلا هطسو

 اًمومع رمألا سفن امإ هب دارملا مث .ميقتسملا طارصلاو يوتسملا قيرطلاب هرسف نم دارم اذهو

 نإو ةيادملا نأل ؛«٣:ناسنإلا) «اروفك امو اركاش امإ ليبسلا ةانيده تإ :ىلاعت هلوقب ضوقنم اذهو :اهانعمف

 ام لاح ملعي مل ذإ «مات ريغ هدعب ةنيرقلا نايبو «قيرطلا ةءارإ نعم اهنكل ءاهسفنب يناثلا لوعفملا ىلإ ةيدعتم تناك

 (هفحت).هنم دبالف «هيف ةنيرقلا نيبتي مل امم ضقنلل نيتروكذملا نيتيآلا نأ عم يناثلا لوعفملا ىلإ ةيدعتم نكت مل اذإ

 نم دوصقملا ىلإ لاصيإلا ىلإ برقأ قيرطلا طسوو «هطسو ءيشلا ءاوس نأ "حارصلا" يف عقو ام ىلع :هطسو
 ًامزال ناك امل قيرطلا ءاوس نأل ؛يوتسملا قيرطلا نع ةيانك قيرطلا طسو يأ :اذهو (حتفلا وبأ ديس).هفارطأ

 (دبع).ءاوتسالا دارأو طسولا ركذف «قيرطلا طسول
 هانعم مزال هب ديرأ ظفل يه ذإ ؛موزللا ىلع ةيانكلا رادمو «نامزالتم يوتسملا قيرطلاو قيرطلا طسو يأ :امه
 طارصلاو يوتسملا قيرطلاك قيرطلا طسو نأ :ةمزالملا هحوو «نايبلا ملع يف نيب امك هعم هتدارإ زاوح عم

 اطسو نوكي يذلاف «نيتطقن نيب ةلصاو اطوطح انضرف انإو ءابلاغ بولطملا ىلإ لاصيإلاو ةضافإلا يف ميقتسملا
 (دبع) .سكعلا اذكو اًضيأ لاصيإلا يف ميقتسمو وتسم اهنم
 طارصلاو يوتسملا قيرطلاب قيرطلا ءاوس :فنصملا لوق رسف ثيح ؛يناودلا ققحما ىلع دري داريإ عفد :اذهو
 عح هلامعتسا مث ءاوتسالا نعم ءاوسلا لعح هنأل ؛ةثالث تافلكت ىلع لمتشي ريسفتلا اذه نإ :هريرقت .ميقتسملا

 فسعتو فلكت ةغللا ةفلاخم عم هنأ ىفخي الو «فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ ليبق نم ةفاضإلا لعج مث يوتسملا

 لصأ نايبو ظفللا ةمجرت سيل ريسفتلا اذه نأ :باوحلا لصحمو "خلإ دارم اذهو :هلوقب" هبناح نم باحأف .اًضيأ

 قيرطلا نع ةيانك قيرطلا ءاوس نأ ىلإ ةراشإ وه لب «ةروكذملا ةثالثلا تافلكتلا ىلإ ايضفم نوكي ىح بيكر تلا

 وهو «قيرطلا طسو نعم. قيرطلا ءاوسف «ةماقلا ليوطب داجنلا ليوط ريسفت حصي هنإف ؛هيف ةقياضم الو «يوتسملا

 (ليعامسإ) .يوتسملا قيرطلا نع ةيانك
 ةيانك يذلا قيرطلا ءاوسب دارملاو «قيرطلا ءاوس :هلوقب هنع نيكملا ميقتسملا طارصلاو يوتسملا قيرطلاب يأ :هب

 .ميقتسملا طارصلاو يوتسملا قيرطلا نع

 .ةيمالكلا دئاقعلاو ةيقطنملا دعاوقلا اهومشل ؛ًامومع معت اهوك لاح ةقحلا دئاقعلا يأ :امومع



 قيفوتلاو فرظلا بارعإ ثحبم اا ____ ىلاعت هللا دج يف ةجابيدلا

 .باتكلا يمسق ىلإ سايقلاب ةرهاظلا ةعاربلا لوصحل ؛ىلوأ لوألاو «مالسإلا ةلم صوصخ وأ

 :ىلاعت هلوق يف ليق امك «عافتنالل "ماللا"و «"لعح"ب قلعتم امإ فرظلا :انل لعجو :هلوق

 ؛فاضملا ىلع هيلإ فاضملا لومعم مدقت نوكيو «"قيفر"ب امإو «اشاَرِف َضْرَأْلا ْمكل َلَعَجط

 .نعم يناثلاو ًاظفل برقأ لوألاو .هريغ يف عسوتي ال ام هيف عسوتي ام فرظلاو ءافرظ هنوكل

 نم ”مالسإلا ةلم" ىلإ "صوصخلا" ةفاضإف «ةصاخلا مالسإلا ةلم هب دارملا وأ :يأ ءأدتبم ربح عفرلاب :صوصخ وأ

 ىلع افوطعم بصنلاب "اصوصخ" خسنلا ضعب يفو «بايث قالخأ :لثم «فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ ليبق

 «مالسإلا ةلم وه يأ «ةيئادتبالا ىلع عوفرم امإ "مالسإلا ةلم" :هلوقو .اًصوصخ رمألا سفن صخي يأ "امومع"

 لعج"ب قلعتي نأ امإ ٍلئتيحو ءرقتسم ال وغل فرظ "انل" :هلوق نأ رهاظلا :فرظلا .نيعأ ريدقتب بوصنم وأ

 عملا نأ :نم ليق ام عفد ىلإ ةراشإ هيف :عافتنالل "ماللا"و "لعج"ب قلعتم (ىرتسوش)."قيفرلا" وأ "قيفوتلا
 ىعمل سيل "ماللا" :عفدلا هحو .تاياغلاو ضارغألاب ةللعم ىلاعت هللا لاعفأ نوك مزلي هنإف ؛لطاب ريدقتلا اذه ىلع

 (؟؟6:ةرقبلا) اني ءاَمّسلاَوًأشاَرِف َضْرَْلا مك َلَعَجل :ىلاعت هلوق يف امك ل
 N N ES نأل ؛ئيعم دعبأ هنكل :اظفل

 "قيفر ريخخ"و ًالوعحب "قيفوتلا" نوكي ' لعج"ب قلعت اذإف «ناح ازرم انالوم هيلإ بهذ امك «قيفوتلا تاذ مزاول

 ةيليلعت لاعفألا دعب "ماللا" نأل ؛ىعم دعبأ هنإ :ليقو .عونمم همزاول وأ هتايتاذو ءيشلا نيب لعحلا للختو «هيلإ الوعجم

ySهب عفدني الف «عافتنالل ماللا لعح امأو .ىفخي نأ نم  

 كيلع ىفخي ال نكلو .ليق امك ءامل مزال الو ضرألل يتاذب سيل شارفلا نأل ؛لطاب ةيآلاب لالدتسالاو «لعدلا للخت

 (دبع).لمأتف .مسجلا اذه وحنل اًداهم افوكل ةموزلم نوكت نأ حصي يعبطلا اهلكش ىلع ةيضرألا ةعيبطلا نأ

 'ريخلا" نأل ؛قبس ام يف ناروكذملا ناروذحملا ذعيح مزلي ال هنألف ؛لوألا امأ ةاظفلا دفا و س اترا نف

 ذإ ؛انريغل ال انل اقيفر قيفوتلا لعج فنصملا نألف (دبع)."انل"ب ديقملا ريخلا ال "قيفوتلل" مزال وأ اذ قلطملا

 ىلإو هيلإ الوصو نم ىوقأ ةصاخ دماحلا ىلإ دومحملا نم ءامعنلا لوصو ىلع دمحلا بترتو «دمحلا ماقم ماقملا

 لمتحيو ءرصحلا ديفي ال ”لعح'" ب هقلعت ريدقت ىلع ذإ ؛ريدقتلا اذه ىلع الإ اصحي ال كلذو ءاًمومع هريغ

 يف ام مدقت عانتمال ؛هدعاسي ال ظفللاف :يناثلا امأو (ناح يلع اضترا).دوصقم ريغ وهو ءانريغل قيفوتلا ةقفارم

 (لالح الم).لماعلا عوقو حصي ثيح الإ عقي ال لومعملا نألو ؛فاضملا ىلع هيلإ فاضملا زيح



 ةالصلا ىنعم ثحبم ١ ؟ لوسرلا ىلع ةالصلا يف ةجابيدلا

 O هلسرأ نم ىلع مالسلاو ةالصلاو قيفر ريخ قيفوتلا

 بلط يأ ا ا :ةالصلا :هلوق «ريخلا بولطملا وحن : «تايسالا هيحججوت وه :قيفوتلا :هلوق

 :هلسرأ نم ىلع :هلوق راج ج اة او ؟كلظلا" نعم نع درجت ىلاعت هللا ىلإ دنسأ اذإو ءةمححرلا

 ردابتي ال ة ةبترع. فصولا نم ركذ اميف هنأ ىلع اهيبنتو ءالالحإو ءاميظعت ؛ةتلَع همساب حرصي مل

 «ةيلامكلا تافصلا رئاسل ةمزلتسم افوكل ؛هذه تافصلا نيب نم راتحاو .هيلإ الإ هنم نهذلا

 ؛ةعاطلا ىلع ةردقلا قلخ وه :نيملكتملا نم نيققحلا رثكأ لاقف .ةريثك لاوقأ قيفوتلا نعم قيقحت يف :قيفوتلا
 عوقولا وه :ليقو ءرشلا قيرط ديدستو ريخلا قيرط ليهست هنإ :لاقي دقو «ةعاطلا سفن قلخ وه :مهضعب لوقو
 سيل "ريخلا"ب "بولطملا" دييقت نأ ملعا مث .ريدقتلل اقفاوم ريبدتلا لعج نع ةرابع :مهضعب دنعو «دادعتسالا نم

 خلا بولطملاب فرعلاو عرشلا يف هلامعتسا صح هنكل ءرشلاو ريخلا نم معأ وهف «يوغللا ئعملا يف الحاد

 نأ نم روهمجلا دنع روهشملا وه ام ىلع ئبم اذه :ءاعدلا .(ليعامجسإ) .ريخلا قيفوت هنأل ؛ةالصلا قيفوت :لاقيف

 هب داريو" :هلوق حصي فيكف «ةالصلل يوغل نعم ةمحرلا نأ دري الف «هريغ يف زاحم ءاعدلا يف ةقيقح ةالصلا

 «هل قري نع قامحالا ىه ع لقلة ر نع ة راع ةف ةا نإف ءرخآ زاحج انهه مث ؟"اًراجم ةمحرلا

 ريشي هيلإو ءازاحجم ناسحإلا يهو ءاهتياغ اهنم داري نأ نم دبالف ؟بلقلا نع ههيزنتل ؛ىلاعت هللا ىلإ دنسي فيكف

 (ليعامسإ).مهفاف .يواضيبلا ةرابع

 نإ :يناثلا .لالحإلاو ميظعتلاب رعشي حيرصتلا مدع نإ :لوألا :نيهجو همساب حيرصتلا مدعل ركذ :خل! اهيبنتو

 حرصي ال نأ هنم مزلي هنأ :لوألا ىلع دريف «هب ملعلاك ك هتاذ ىلإ الإ هنم نهذلا ردابتي ال هنأ ثيح نم فصولا اذه
 مدع يف نأ امك هنأو «هلالحو لوسرلا ةمظع قوف هلالجو هللا ةمظع نإف ؛ىلوألا قيرطلاب لحوزع هللا مساب

 نود لوألا رايتخا يف حيحرتلا امف «نميتو كربت حيرصتلا يف كلذك لوسرلا نأشل ا اميظعت حيرصتلا
 مل ملف «ىلاعت هل مالعألا ةلزنم يهف «هيلإ الإ اهنم نهذلا ردابتي ال ٍتافص ىلاعت هلل هلل نأ :يناثلا ىلعو ؟يناثلا

 نأل ؛صنلا عابتا ىلاعت همساب حيرصتلاو دك هعساب یر مدع لاا نيهجولا نم ركذ ام هنأب :باجيو ؟هركذي

 يف هلالج لج همساب حرصو :٩( بازحألا) (هَتكْالَمَو للا نإ يهو «ةالصلا ةيآ يف دلي همساب حرصي مل ىلاعت هللا

 نأل لَو هيلإ الإ فصولا كلذ نم :ردابتي ال (دبع) (:ةحتافلا) 4(َنيِمَلاَعْلا ّبَر هَل ُدْمَحْلاظ يهو «ديمحتلا ةيآ
 (دبع).هللا لوسر وه هنأكف يع انيبن ىلاعت هللا هلسرأ نم دارفأ لماكو «لماكلا هدرف ىلإ فرصني قلطملا



 ةلمجلا بارعإ ثحبم ۱۳ لوسرلا تعن يف ةجابيدلا

 AT CEP TOE «قيقح ءادتهالاب وه «یده

 يذلا يبلا وه :لسرملا نإف ؛ةوبنلا قوف ةلاسرلا نإف ؛السرم يلع هنوكب حيرصتلا نم هيف ام عم

 ةياده "ىدهلا"ب داري ٍدئنيحو «"هلسرأ" :هلوقل هل لوعفم امإ :ىّده هلوق .باتكو يحو هيلإ لسرأ

 ردصملاف ٍلئنيحو «لوعفملا نع وأ لعافلا نع لاح وأ «هب للعلا لعفلا لعافل العف نوكي ىتح هللا
 :ءادتهالاب وه :هلوق .لدع ديز :وحن ,ةغلابم لاحلا يذ ىلع قلطأ :لاقي وأ ؛لعافلا مسا نيعمب

 ؛نيفدارتم نيلاح نانوكي وأ ,ىده :هلوقل ةفص ةلمجلاو هب يدتهي نأب يأ «لوعفملل نبم ردصم

 هنوكب حيرصتلا يف ةدئافلا ام :لاقي امع باوح هنإ لاقي نأ نكميو «مازلتسالا ةلع هنأ رهاظلا :ةلاسرلا نإف

 دري الف «ةبترلا رابتعاب يأ :ةوبنلا قوف (دبع).هناكم ةعفرو هناش ةمظع نايب هيف نإ :باوحلا لصاحو ؟ًالسرم

 مسجلا قوف وهو ءمسجلا قوف رهوجلا نإ :لاقي اذلو «هقوف نوكي ءيشلا نم ماعلاو «ةلاسرلا نم ماع ةوبنلا نأ

 (هفحت).اهيف مالك الو ةطاحإلاو لومشلا رابتعاب صاخلا ىلع ماعلا ةيقوف نإف ؛اذكهو «يمانلا

 داحتا وهو ءرخآ طرش ماللا ريدقتل دبال :ليق نإف «هريدقت حصيف ماللا ريدقت طرش دحوي يأ :نوكي قح

 اذه ملسن ال :تلق ؟ماللا ريدقت حصي فيكف «لاسرإلا نامز دعب ةيادملا نامزو .هلماع نامزو لوعفملا نامز

 «اللا ريدقتب ةبوصنم "ةنيز" نإف ؛«:لحنلار (©ةنيزو اَهوُبْكْرَمِل َريِمَحْلاَو لاغبلاَو لْيَحْلاَوإ» :ىلاعت هلوقب طرشلا
 .هدعب لب برشلا تقو سيل حالصإلاو «ندبلل احالصإ ءاودلا تبرش :مهلوقبو «قلخلا دنع ةدوجوم نكت ملو
 ؛يداهلا يعمر ىده لعجبي نأ دبال «لوعفملا نع وأ لعافلا نع ناك ءاوس الاح "ىده" نوك نيح يأ :دئنيحو

 «يوغل زاحمب ذئنيح ىده :هلوقف .ءيش ىلع ردصملا لمح حصي الو «ةقيقحلا يف لاحلا يذ ىلع لومحم لاحلا نأل
 هنأ لاحلاو ؛لاسرإلا تقو واه ك هنأ ٍلئنيح مهفي هنأل ؛ماقملا بساني ال رحآ زاحب انههو «فرطلا يف زاحب يأ

 :لثم «ازوحت لبقتسملا يف قاقتشا أدبم هل تبث نم ىلع قلطي هانعمب وه امو قتشملا نأ هلحم يف نيبت دقو «هدعب ٍداه

 «ةبسنلا يف زاحملا يأ «يلقع ذئنيح زاحملا نأل ؛ىلوأ وهو «ةغلابملا دصقل يأ :ةغلابم (دبع).هبلس هلف اليتق لتق نم

 هار" نيعمب ءادتبالا نأل ؛لعافلل ال :لوعفملل .هعضوم يف ررقت امك فرطلا يف زاحلا نع غلبأ ةبسنلا يف زاجباو
 ءوس نع ولخي ال هبانحب ءادتهالا ةبسنف التهم ال ٍداه هناهرب لج لوسرلاو «هنع هزنم هناحبس وهو «"نفاي
 ءادتبالا نإ :لاقي نأ حصي فيكف «ةيلوعفملاب ةمهتلا نع أربم هزنم مزاللاو مزال ءادتهالا :ليق نإف .بدألا

 .هب ىدتهي نأب يأ :هلوقب حراشلا هيلإ راشأو رجلا فرحب دعتم هنإ :انلق «لوعفملل ئبم ردصم



 ةلمجلا بارعإ ثحبم ١ لوسرلا تعن يف ةجابيدلا

 ا ا د ل ET EON هلا ىلعو «قيلي ءادتقالا هب ارونو

 هب :هلوق .ةيلاتلا ةلمحلا عم ارون :هلوق اذه ىلع سقو ءاضيأ فانيتسالا لمتحيو «نيلخادتم وأ

 هل ال ءانل لامك هنإف ؛هب ال ءانب قيلي اغإ لع هب انءادتقا نإف ؟"قيليا"ب ال ,"ءادتقالا"ب قلعتم

 مالسلا مهيلع ءايبنألا رئاس للمل ةخسان هتلم نأ ىلإ ةراشإلاو رصحلا دصقل فرظلا مدقتو

 رئاس ىلإ ةبسنلاب يفاضإ رصحلا :لاقي وأ ءةقيقح هب ءادتقا هنإ :لاقيف «ةمئألاب ءادتقالا امأو

 . . . .فارشألا يف هلامعتسا صح «ليهأ ليلدب لهأ هلصأ :هلآ ىلعو :هلوق مالسلا مهيلع ءايبنألا

 اه نالحادتملاو «يداملا نعم. "ىده" يف ريمضلا نم الاح "قيقح ءادتهالاب وه" :هلوق ناك اذإ :نيلخادتم

 نع لاح امهدحأ نأ وهو :رخآ لامتحا انهو (دبع).لوألا لاحلا لومعم نم الاح يناثلا نوكي ناذللا نالاحلا

 الاح سيل يناثلا نأل ؛نيلحادتم الو «لاحلا يذ ددعتل ؛نيفدارتم اسيلف «لوعفملا ريمض نع رخآلاو «لعافلا ريمض

 (ليعامسإ).حراشلا ضرعتي مل هدعبلو ؛لوألا لاحلا لومعم نم
 ؟ىده هلسرأ مِل :لأسي الئاس ناك «لاوس نع اًياوج يأ «ةفنأتسم ةلمج نوكي نأ لمتحيو :فانيتسالا

 (دبع)."هلسرأ نم" ىلإ عجري "وه" ريمض ٍدئنيحو «قيقح ءادتهالاب هنأب :باجأف
 (دبع).هنامز يب ءادتقاب المعو املع ناسنإلا لامكو «"هلعفو هتاذ يف عونلا هب متي ام" لامكلاو :لامك

 اع هب الإ مهريغو ءايبنألاب ءادتقالا قيلي ال :ئيعملاف ءرصحلا ديفي ريخأتلا هقح ام ميدقت نأل :رصحلا دصقل

 (دبع).عم نعم "ةراشإلاو" :هلوق يف "واولاف" ءءايبنألا رئاس للمل ةخسان ل هتلم نأ ىلإ ةراشإلا انهه نم لصحف

 ينعي :ةقيقح .عونمم روكذملا رصحلاف «عامجإلاب حيحص ةمئألاب ءادتقالا نإ :لاقي امع باوج :ءادتقالا امأ

 (ليعامسإ).هب نودتقمو ك يبلل نوعبات مهو !فيك «هنيع وه لب دك يبلا ءادتقاب ارياغم سيل ةمئألاب ءادتقالا

 ام وهو :يفاضإو «ءيشلا ادع ام عيمج ىلإ ةبسنلاب نوكي ام وهو :يقيقح :نيعون ىلع رصحلا :يفاضإ رصحلا
 رئاس ىلإ ةبسنلاب رصحلا اذه نإ :لاقي نأب يناثلا وه فرظلا مدقت نم دافتسملا رصحلاف «ضعبلا ىلإ ةبسنلاب نوكي

 (ليعامسإ) .ءايبنأب اوسيل ةمئألا نإف ؛رصحلا يف رضي ال ةمئألاب انءادتقاف «هادع ام عيمج ىلإ ةبسنلاب ال اناا

 «قلحلا فورح نم اهنوكل ؛ةزمه "ءاملا" تلدب مث «ةيلصألا اهفورح ىلإ اهدري تاملكلا رايعم ريغصتلا نأل :ليهأ ليلدب

 «لوسرلا لآك نيرادلا يف ةفارش هل نم يأ :فارشألا (دبع).نمآ نوناق ىلع فلألاب ةنكاسلا ةيناثلا "ةزمهلا" تلدبف

 .لهألا ىلع لآلا راتحا اذلف ؛معأ هنإف ؛لهألا فالخب ماجحلا لآ :لاقي الف «نوعرف لآ لثم «طقف ايندلا يف وأ



 نيمسقلا ىلإ باتكلا ماسقنا ثحبم ۱۸ باتكلا فصو يف ةجابيدلا

 ME DN OS مارملا بيرقتو «مالكلاو قطنملا ريرحت يف

 ىلع هبارعإب برعأو هماقم قلطملا لوعفملا ميقأو ربخلا فذحف «بيذهتلا ةياغ بذهم مالكلا اذه

 نم ريرحتلا ظفل يف امل ؛امفايب يف لقي مل :مالكلاو قلطنملا ريرحت يف :هلوق .فذحلا زاحمب قيرط

 نهذلا اقاعارم مصعت ةينوناق ةلآ :قطنملاو .دئاوزلاو وشحلا نع لاح نايبلا اذه نأ ىلإ ةراشإلا

 .مالسإلا نوناق جن ىلع داعملاو أدبملا لاوحأ نع ثحابلا ملعلا وه :مالكلاو .ركفلا يف أطخلا نع

 IT E PEW PTE EE 2« "بيذهتلا" ىلع فطع «رجلاب مارملا بيرقتو :هلوق

 ةماقإ مث اًضيأ ردصملا فذحب :انلق زوحب مل نإو «لماعلا ظفل ريغ نم قلطملا لوعفملا نوك انزوح نإ اذه :ميقأو

 ةيليصفتلا اهتلدأ نيب ةيلمعلا ماكحألا ةفرعم ديفي ام اوم :مالكلاو (لالج الم يدزي).قلطملا لوعفملا ماقم ةعبات

 ةيليصفتلا اهتلدأ نع دئاقعلا ةفرعمو هقفلا لوصأب ماكحألا امتدافإ يف الامجإ ةلدألا لاوحأ ةفرعمو هقفلاب

 ناك هنأل وأ هلئاسم رهشأ مالكلا ةلأسم نأل امإ مالكلاب ملعلا اذه ةيمستو (ينازاتفتلا فنصملا نم).مالكلاب

 تايعرشلا قيقحت يف مالكلا ىلع هب ردتقي ملع هنأل وأ "اذكف اذك يف مالكلا" نيمدقتملا بتك يف هثحابم ناونع

 ميقرتلا وهو :يوغل نعم هل "ريرحتلا" نإف ؛رهاظ ةراشإلا هحو :ةراشإلا نم (ليعامسإ).تايداقتعالاو

 ريغ انهه يوغللا عملا نأ كش الو ءدئاوزلاو وشحلا نع ايلاخ انايب نييبتلا وهو :يحالطصا نعمو «شيقنتلاو
 لطاب هنأ ىفخي الو «مالكلا شيقنتو قطنملا ميقرت يف مالكلا بيذمت ةياغ اذه نأ ٍدئنيح يعملو فيك «حيحص

 (ليعامسإ).دئاوزلاو وشحلا نع لاح اذه هباتك نأ ملعف «يحالطصالا ىعملا وه هنم دارملا نوكي نأ نم دبالف

 ناك ًاديفم ءدارملا لصأ ىلع دئاز يناثلاو «هنع ىغتسم ةدئاف الب دئاز لوألا نأ :امهنيب قرفلاو :دئاوزلاو وشحلا
 يذلا اهرثأ لوصو يف يدابلا يهو ءاهلعفنمو ةلقاعلا ةوقلا نيب :ةلآ (ناهرب).ليوطتلا دئازلا نم ديرأ نإ اذه ءال وأ

 نوناقلاو .يناسنا ديز :لاقي امك «ماعلا ىلإ صاخلا ةبسن نم نوناق يه ةلآ يأ :ةينوناق (دبع).اهيلإ بيترتلا وه

 تايئزج عيمج ماكحأ ىلع لمتشت ةيلك ةيضق :حالطصالا ينو «باتكلا رطسم نعم ينايرس وأ ينانوي ظفل
 ةاعارملا :انلق .هتاعارم لب مصاعب سيل هسفن قطنملا نأ انهه نم ملعي :ليق نإف :مصعت (بتكلا لصحم) .اهعوضوم

 عطقي ةيراحن ةلآ :لاقي نأ هفيرعت يف حصيو .هكيرحت طرشب عطقلل ةلآ راشنملا نأ امك «قطنملا ةمصع طرش

 (هفحت).يلقع زاحم ةاعارملا ىلإ ةمصعلا دانتساو ءاهتاعارم طرشب مصعت ةلآلا كلت نأ دارملاف «بشخلا اهكيرحتب

 ىلع "بيرقتلا" فطع يف مهفي نكلو "ةياغلا" ىلع عفرلابو "ريرحتلا" ىلع افطع رحاب نوكي نأ لمتحيو :رجلاب
 (ليعامسإ).حدملا ماقم ماقملا نوكل ؛لوألا وه بسانملاف "ةياغلا"و "ريرحتلا" ىلع هفطع يف سيل حدم ةدايز "بيذهتلا"



 ةلمحلا ىنعم نايب ثحبم ۱۷ باتكلا فصو يف ةجابيدلا

 ةلادلا ظافلألا كلت وأ ةصوصحملا ظافلألاب اهنع ةربعملا ةصوصخملا يناعملا نم نهذلا يف رضاحلا

 ظافلألل دوجو ال ذإ ؛هدعب وأ فينصتلا لبق ةحابيدلا عضو ناك ءاوس ء«ةصوصحخملا ناعم ا ىلع

 «ىظفللا مالكلا "مالكلا"ب دارملاف «ظافلألا ىلإ ةراشإلا تناك نإف «جراخلا يف يناعملل الو ةبترملا

 بيذمت ةياغ :هلوق .يظفللا مالكلا هيلع لدي يذلا يسفنلا مالكلا هب دارملاف «يناعملا ىلإ تناك نإو

 هنإف (١٠0؟:ماعنألا) دكر لا ٌمُكِلَدِل :ىلاعت هلوق يف امك «هبلط يف هل اطيشنتو ؛عماسلا ةناطف ىلإ ةراشإو =

 (ةدايزب ليعامسإ).لقعلا ةنوعمب ءيش زيك نأ :ةيلقعلا ةراشإلاو «َةّيَسحلا ةراشإلاب هيلإ راشي نأ عنمي هناحبس

 ليزنتب زاحجملا ليبس ىلع يناعملا ىلإ ةراشإلاف ةيئادتبا تناك نإ ةحابيدلا نإ :ليق ام فييزت ىلإ ةراشإ :ناك ءاوس

 (هفحت).ةقيقحلا ليبس ىلع عبتلاب ةسوسحملا ةبترملا ظافلألا ىلإ ةراشإلاف ةيقاحلإ تناك نإو ءسوسحملا ةلزنم لوقعملا

 ةعمتجم ةبترم ال نكل «جراخلا يف ةدوجوم تناك نإو ظافلألا نأ ىلإ ةراشإ بيترتلاب ظافلألا فيصوت يف :ظافلألل

 (ليعامسإ).بترملا باتكلا وه امي هيلإ راشملا نأل ؛بيترتلا يضتقت انهه ةراشإلاو «ةبقاعتم لب
 ةراشإ اذه نوكي نأ لامتحا لطبف يظفللا مالكلا امإ مالكلاب دارملا نإ :ليق ام عفدني ٍلئئيحو :خلإ تناك نإف

 اذه هيلإ راشملا نوكي نأ لطبف يسفنلا اّمإو «يظفللا مالكلاب اهنع اريخم افوك عنتمي اهِإف ؛ةبترملا يناعملا ىلإ

 راشملا نإ :لوقن امك انإ :عفدلا ريرقت (ليعامسإ).لمأتف .يسفنلا مالكلاب انهه اربخم نوكت نأ عانتمال ؛ظافلألا

 لمتحيو «يظفللا مالكلا هب داري نأ لمتحي اًضيأ مالكلا :لوقن كلذك «ةبترم يناعم نوكي نأ لمتحي "اذه"ب هيلإ

 داري ةبترملا ناعملا ناك ولو ءيظفللا مالكلا داري ةبترملا ظافلألا ناك ول هيلإ راشملاف «يسفنلا مالكلا هب داري نأ
 ىلع ةاطاوملاب لمحي الف ردصم "بيذهتلا" نأ وه :ردقم لحد عفد :هلم (ليعامسإ).رهاظ اذهو «يسفنلا مالكلا

 ربخملا نعي ءلومحملا بناج يف فذحلا يف زاجملاو «ةغلابم ةبسنلا يف يلقعلا زاحملا :نيهجوب زاج هنأب :باحأف ءاذه

 انهه لاقي نأ :لوألا :لمحلا ةحصل رخأ تاهيحوت انههو :ءانب امإ .قلطم لوعفم "بيذهتلا ةياغ"و «فوذح هب

 ٍدئنيح لمحلا نوكيف «بارعإلا يف زاجماب بكتري نأ :يناثلاو .بذهملا نيعمب "بيذهتلا" نوكيف «فرطلا يف زاحب
 لمح ليبق نم نوكيف «فينصتلا يأ هنع ربخملا بناج يف فاضملا ردصملا فذحي نأ :ثلاثلاو ."وذ" ةطساوب

 (ليعامسإ).زئاج وهو «ردصملا ىلع ردصملا



 هيلإ راشملا نييعت ثحبم ١5 ظ باتكلا فصو يف ةجابيدلا

 نم وه :دعبو :هلوق .ققحتم يأ قيقحتلاب سبلتم مكحلا اذه يأ ,فوذحم أدتبمل ربح رقتسم وأ
 امإف يناثلا ىلعو ءال وأ هيلإ فاضملا اهعم ركذي نأ امإ اهنأل ؛ثالث تالاح اهو «ةينامزلا فورظلا

 :اذهف :هلوق .مضلا ىلع ةينبم ثلاثلا ىلعو «ةبرعم نيلوألا ىلعف ا أ امي ام ناكر

 . برملا ىلإ ةراشإ اذهو .مالكلا مظن يف اهريدقت ىلع وأ "امأ" مهوت ىلع امإ ءافلا هذه

 دوجولاو توبثلاو لوصحلاو نوكلاك «لاعفألا عيمج معي اماع اردقم هقلعتم نوكي ام روهشملا يف وهو :رقتسم

 هقلعتم نوكي ام :فيرشلا ديسلا دنعو هب سبلتم وهو الإ ريغلاب قلعت هل لعف نم ام ذإ ؛اهنم اضيأ سبلتلاو
 (رييغتو ةدايزب دهاز ريم) .لوق لك لباقي ام :وغللاو .اصاخ وأ اماع ناك ءاوس اردقم

 نوكي وغللاو ءاردقم هنوكل ؛هلماع ماقم رقتسي فرظلاف اردقم امئاد نوكي هلماع نأل ؛ارقتسم يمس امنإو :ةدئاف

 ءًاليلق ٍناكمو ءاريثك ٍنامز فرظ :دعبو (هفحت).اروكذم هنوكل ؛هقلعتم ماقم موقي نأ نع وغليف ءاروكذم هلماع

 (يدملا نيدلا ردصل ةيدمص حرش) .مقرلا رابتعاب يناثلاو «ظفللا رابتعاب لوألل اص انههو
 :نيهجو هل نأب هل هجو ال اع. انهه ءافلا داريإ نأ نم "اذهف دعبو" :فنصملا لوق ىلع دري امل عفد :"امأ" مهوت ىلع امإ

 «قيقحتلا ةلزنمب همهوت لعج مث مالكلا مظن يف ةروكذم اأ مهوتيف ماقما اذه لثم يف ًاريثك ركذت "امأ" نأ :لوألا

 (ليعامسإ).هيلع ةلاد ةنيرق ءافلاو «مالكلا مظن يف ردقم "امأ" ظفل نأ :لاقي نأ يناثلاو .همكح هيلع ىرحأو

 "ءافلا" دعب ام نوكب طورشم اهريدقتو «نييوحنلا نم دحأ هربتعي مل "امأ" مهوت نأل ؛ريسفتلل ءافلا نأ قحلاو

 فرظلا ءارجإل ءافلا نايتإ :لاقي نأ ىلوألاو .لامج يضرلا هب حرص «هل اًرسفم وأ اهلبق امل ابصان ًايهن وأ ًارمأ

 (ميكحلا دبع) (١1:فاقحالا) «(َنوُلوَقَيَسَف هب اوته مل ذو :ىلاعت هلوق يق يضرلا هركذ امك ءطرشلا ىرحب

 "امأ" نأ مهولا ةطساوب لقعلا مكح "امأ" مهوت نعم نأ :اهريدقتو "امأ" مهوت نيب قرفلاو :اهريدقت ىلع وأ

 "امأ" ردقي نأ ريدقتلا نيعمو ءابذاك امكح نوكيف «ماقملا اذه لاثمأ يف اه مهدايتعا ةطساوب مالكلا يف ةروكذم

 (دبع).مهفاف .عقاولل قباطم مكح وهف «ةروكذملاك ماكحألا يف لعجيو مالكلا مظن يف
 فيكف «دهاشم سوسحم جراخلا يف دوحوم ىلإ راشي نأل عوضوم ةراشإلا مسا نإ :تلق نإف :ةراشإ

 جراخلا يف دوحوم ىلإ ناك نإو ةراشإلا مسا عضو نإ :تلق ؟نهذ يف رضاحلا بّئرملا ىلإ اذه ةراشإلا حصي
 لوقعملا ليزنتو ءدهاشملاك هلعجب اًضيأ دهاشم سوسحم دوحوع. سيل ام ىلإ ةيلقعلا ةراشإلاب راشي دق هنأ الإ

 = ؛هليصحت يف ملعتملل ابيغرتو ؛هيلإ راشي نأ ثيحب هروهظ لامك ىلع اهيبنت ؛زاحملا ليبس ىلع سوسحملا ةلزنم



 هباحصأو هلآ ثحبم ١ ه لوسرلا تعن يف ةجابيدلا

 عم جء يبلا ةبحص اوكردأ نيذلا نونمؤملا مه :هباحصأو :هلوق .نوموصعملا هترتع يبلا لآو

 اذإ داقتعالاو ربخلا :قدصلا :هلوق .حضاولا قيرطلا وهو «جهنم عمج :جهانم يف :هلوق .ناهيإلا

 عقاولل قباطم هنأ ثيح نمف «نيفرطلا نم ةلعافملا نإف ؛هل اقباطم ًاضيأ عقاولا ناك عقاولا قباط

 قدصلا قلطي دقو 10 ىمسي -حتفلاب- هل قباطم هنأ ثيح نمو ءاقدص ىمسي -رسكلاب-

 نإف ؛قحلا بتارم ىصقأ اوغلب عي :قحلا جراعم يف اودعصو :هلوق .اكلع يبنلا هب ءاج امب نامبإلاو

 رم امك "اودعص"ب قلعتم وغل فرظ :قيقحتلاب :هلوق .كلذ مزلتسي هبتارم عيمج ىلع دوعصلا

 ُهكْنَع بهذي لا ديري امَنِإ» :مهنأش يف ىلاعت هللا لاق .رئابكلاو رئاغصلا باكترا نع نوظوفحلا يأ :نوموصعملا

 يفو ((ليعامسإ).ةيمامإلا نم هنأل ؟حراشلا بهذم ىلع اذهو «(©*:بازحألا) ا ريهطت مك َرهطُيَو تكلا َلْهَأ سجّل

 ةمأ وأ ءشيرقلا عيمج وأ «يوونلا هاور امك ءام## ةمطاف ةيرذ :ليقو ءاضيأ بلطم ونبو مشاه ونب يبلا لآ :راونألا

 (دبع).ريخألا حجر يناودلا ققحلاو :"يقت لك دمحم لآ" فيعض دنسب يناربطلا جرخأ امك «مهنم ءايقتألا وأ «ةباحإلا

 (دبع).ةظقي ب ةيروصلا هتايح يف ًاريثك وأ ناك ًاليلق :التلع يبنلا ةبحص

 ةيلعب رعشي "نونموملا مه" :مهلوق نإ :لاقي نأ ىلوألاو «ةافولا دنع هئاقبو ناميإلا رارمتسا عم يأ :ناميإلا عم

 نأ دري الف ءناعبإلا ىلع يفوتلا انهه نم مهفيف «ءاقبو اثودح ةلعلا نم لولعملل دبالو ءاباحصأ مهفوكل ؛ناميإلا

 :لثم «ذحأملا ةّيلع ىلع لدي قتشملاب مكحلا قيلعت نأب راعشإلا هجو .هنم دبال ام وهو "اوتامو" :لقي مل يشحملا

 (دبع).مهفاف .ةقرسلل (7:ةدئاملا) 4اَمُهَيِدُي ارقا ةقراسلاو قراَسلاَو ىلاعت هلوق

 (دبع).ال وأ عقاولل اقباطم ءيشب بلقلا طبر وهو :داقتعالا

 (دبع).اهعورفو عئارشلا لوصأ نم هللا دنع نم :ءاج امب
 عمجلا نأل ؛قحلا بتارم عيمج ىلع دوعصلا وه «"قحلا جراعم يف اودعص" :هلوق نعم نأ نعي :دوعصلا نإف

 اغإو «مزاللا دارأو موزلملا ركذ انههف «ىعملا كلذل مزال قحلا بتارم ىصقأ ىلإ غولبلاو «قارغتسالا ديفي فاضملا
 (دبع).حدملا ماقمب بسنأ هنوكل ؛موزلملا نم مزاللا ديرأ



 اهانعمو لمجلا بارعإ نايب ثحبم ۱۹ باتكلا فصو ىف ةجابيدلا
 ا ااا اک ر ل م عا

 دارأ نمل ةركذتو «ماهفإلا ىدل رصبتلا لواح نمل ةرصبت هتلعح «مالسإلا دئاقع ريرقت نم

 اذه :ريدقت ىلع وأ ةغلابلا قيرط ىلع لمحلاو .ماهفألاو عئابطلا ىلإ دصقملا بيرقت ةياغ اذه يأ

 "ءالسإلا دئاقع" يف ةفاضإلاو ."مارملا"ل نايب مالسإلا دئاقع ريرقت نم :هلوق .بيرقتلا ةياغ برقم

 ناسللاب رارقإلا عومجم نع ةرابع ناك نإو «تاداقتعالا سفن نع ةرابع مالسإلا ناك نإ ةينايب

 :هلوق .ةيمال ةفاضإلاف ناسللاب رارقإلا درج نع ةرابع ناك وأ «ناكرألاب لمعلاو نانجلاب قيدصتلاو

 :ماهفإلا ىدل :هلوق .ةركذت :هلوق اذكو «دانسإلا يف زوجتلا لمتحيو ءارصبم يأ :ةرصبت هتلعح

 (دبع) ."رصبتلا لواح نمل" :هلوقب قفوأو رصحأ هنأ عم "ركذتلا دارأ نمل" ىلع هرايتخا هجو ام يرعش تيل :دارأ نمل

 ءاملع دوصقم وأ مالكلا دوصقم يأ :دصقملا .ءاغلبلا نأش نم وهو «ننفتلل بولسألا ريغت نأ ههحو لعل :لوقأ

 (دبع).ليلدلاب اهتابثإو دئاقعلا ريرقت وهو مالسإلا
 انههف يناثلا ىلإ ةطساوبو لوألا ىلإ هسفنب «نيلوعفم ىلإ ىدعتي "بيرقتلا" نأ ىلإ ةراشإ :ماهفألاو عئابطلا ىلإ
 (هفحت).كلذ لثمو "عئابطلا ىلإ" وهو فوذحملا يناثلا هلوعفمو "دصقملا" نعم 'مارملا ل وألا هلوعفم

 معأ "دئاقعلا"و «ةضف متاح :لثم «نيفاضملا نيب هجو نم مومعلا نم ةينايبلا ةفاضإلا يف دبال :ليق نإف :ةينايب

 هيلإ فاضملا ىلع فاضملا قدص نم ةينايبلا ةفاضإلا يق دبال :انلق .تاداقتعالا سفن وه يذلا مالسإلا نم اقلطم

 نوك حصي يح هيلإ فاضملا نم معأ فاضملا نوكي نأب ءاقلطم مومع وأ هجو نم مومع امهنيب ناك ءاوس

 (دبع).فاضملل انايب هيلإ فاضملا
 "ةرصبتلا" نوكي نأ مزليف «لوألا ىلإ امهيناث دنسأ ءنيلوعفم ىلإ ىدعتي "لعجلا" نأ وهو :مهوت عفد :ارصبم

 ءايوغل ازاحم انهه نإ :عفدلا ريرقتو «ءيش ىلإ دنسي ال ردصملاو "باتكلا" هعجرم يذلا ريمضلا ىلإ ادنسم

 (ليعامسإ) .رصبملا نعم ةرصبتلاف
 "ةركذت" :هلوق فو «يلقع زاحم اف ةركذتلا سفن انهه امي دارملا امإو يوغل زاججاف ةروك ذملا نعم. امإ يهف :ةركذت

 وه امو «هظفح ىلع فوقوم اركذم باتكلا نوك نألف ؛لوألا امأ .امارم لدأو امالك لقأ باتكلا نأ ىلإ ةراشإ

 (دبع).ةركذت نكي مل ةركذت ديرأ ام ىلع لدأ نكي مل ول باتكلا نألف ؛يناثلا امأو ءظفحلا ىلإ برقأ امالك لقأ

 راشأ يناثلا ىلإو .هدصاقمو باتكلا بلاطم ْيعأ فوذحم انهه لوألا هلوعفمف «نيلوعفم ىلإ ىدعتي :ماهفإلا

 (ليعامسإ).ريغلل وأ هايإ :هلوقب حراشلا



 باتكلا فيلأت هجو نايب ۲۰ باتكلا فصو يف ةجابيدلا

 NES زعألا دلولا اميس ماهفألا يوذ نم ركذتي نأ

 :ماهفألا يوذ نم هلوق .ملعملل يناثلاو ملعتملل لوألاو «ريغلل هميهفتو هايإ ريغلا ميهفت يأ رسكلاب

 "ركذتي"ب قلعتم وأ "ركذتي" لعاف نم لاحلا عضوم يف امإ يناثلا فرظلاو «مهف عمج ةزمهلا حتفب

 لمتحي اًضيأ اذهف ,ماهفألا يوذ نم اًملعتمو اذخآ ركذتي يأ ملعتلاو ذحألا نعم نيمضتب

 “اميس ال" "اميس" لصأو «نالثم يأ نايسامه :لاقي «لثملا نعم يسلا :اميس :هلوق .نيهحولا

 وه لوألا ىلعف «ريغلل هميهفت وأ هايإ ريغلا ميهفت يأ ءلوعفملا وأ لعافلا ىلإ ردصملا ةفاضإ نم :ريغلا ميهفت
 ةبسنلاب هرابتعا نكميو «دارأ نمل ةركذت :فنصملا لوق اذكو «يهتنملا ملعملل يناثلا ىلعو يدتبملا ملعتملل ةرصبت

 ديرأ نإو «يدتبملل ةركذت ناك ماهفألا يوذ نم املعتمو اذحأ ظفحيو هركذتي نأ دارأ نمل ديرأ نإف ءامهيلك ىلإ

 ماهفألا يوذ نم :هلوقو «يهتنملا ىلع قابطنالا رهاظ ناك ماهفألا يوذ نم ركذت نم نوك لاح ركذتي نأ دارأ نمل

 ىلع بصنلا عضوم يف رقتسم يناثلا ىلعو «ملعتلاو ذحألا نعم نيمضتب "ركذتي"ب قلعتم وغل فرظ لوألا ىلع
 (يلالجلا ىلع يدزي).يهتنملاب ةركذتلاو يدتبملاب بسنأ ةرصبتلا نأ ىفخي ال نكلو اذه "دارأ نم" نع لاح هنأ

 لعف ظفل نع ههبش وأ لعفلا نعم ةدارإ نع ةرابع نيمضتلاو ."نم" ةملكب ىدعتي ال مزال ركذتلا نأل :نيمضتب

 (دبع).ماقملا بسحب الصأ رخآلاو الاح امهدحأ لعجو هانعم وأ رخآ

 :هلوق لثم «ملعتملا وأ ملعملل نوكي نأ لمتحي «ماهفألا يوذ نم ركذتي نأ دارأ نم ةركذت :هلوق يأ :اذهف

 نوكيف انئاك وأ اتباث :هلوقب اقلعتم ناك اذإ «ماهفألا يوذ نم :هلوق نأل ؛ماهفإلا ىدل رصبتلا لواح نمل ةرصبتو

 ٍذئنيحف «حتفلاب هقلعتم ماقم هرارقتسال ؛ارقتسم افرظ نوكيف ءركذتي نأ :هلوق يف نكتسملا ريمضلا نم الاح

 «ميلعتلا ملعلا بحاص تافص نمو «مولعلا باحصأ ماهفألا يوذ ىعم نأل ؛ملعملا الإ ركذتي نأ دارأ نمل داري ال

 «نايفانتم هلهجو ءيشلا ملعو «ملعلا ميلعتلاو «لهجلا مزلتسي ملعتلا اًضيأو ؛لاحم وهو ءلصاحلا ليصحت مزل الإو

 يوذ نم :هلوق ناك اذإو «نوملعملا مه ماهفألا يوذ نأ ققحتف «يئانملا لهجلل مزلتسملا ملعتلا ملعلا عم عمجي الف
 ماقم موقي نأ نع هئاغلإل ؛اوغل افرظ نوكيف ملعتلاو ذخألا نعم نيمضت دعب ركذتي نأ :هلوقب اقلعتم ماهفألا

 ٍلئنيح ركذتي نأ دارأ نم نوكيف "ماهفألا ىوذ نم املعمو اذحآ دارأ نم" نوكي ٍظئئيحف ءاروكذم هنوكل ؛هقلعتم

 (دبع).ىفخي ال امك «ملعتملل



 باتكلا فيلأت هجو نايب ۲۹ باتكلا فصو يف ةجابيدلا

 قيفوتلا نم هل لازال «مالسلاو ةيحتلا هيلع «هللا بيبح يمس «ماركإلاب يرحلا يفحلا

 لمعتسا مث ؛هلصأ اذهو «ةفوصوم وأ ةلوصوم وأ ةدئاز "ام"و .دارم هنكل ظفللا يف "ال" فذح

 :هلوق .قئاللا :يرحلا :هلوق .قيفشلا :يفحلا :هلوق .هجوأ ةثالث هدعب اميفو ءاصوصخ نعم.

 ام يأ :ماصع :هلوق .ةوقلا نعم. ديألا نم ةيوقتلا يأ :دييأتلا :هلوق .هرمأ هب موقي ام يأ :ماوق

 ةياعرل :هب :هلوق فو ءرصحلا دصقل انهه فرظلا مدق :هللا ىلعو :هلوق .للزلا نم هرمأ هب ظفحي
 وهو :ماصتعالا :هلوق .قلخلا نع عاطقنالاو قحلاب كسمتلا وه :لكوتلا :هلوق .ًاضيأ عجسلا

 .كسمتلاو ثبشتلا

 بيحأو «برعلا مالك يف هل ريظن ال «"ال"ب "اميس ال" لامعتسا نأ ينابلبلا نع لقن نأب درو ًافيفحت :فذح

 اميسو اميس ال :لاقيف «هلامعتسا ةرثكل ؛ةريثك تافرصت هيف فرصتي هنإ :ةيفاكلا حرش يف يضرلا لاق هنأب

 .اهفذحو "ال" دوجو عم اهفيفختو ءايلا ديدشتب
 "ام" ناك نإ ءدلولا وه ءيش لثم الو «ةدئاز "ام" ناك نإ ءدلولا لثم ال :نعملا ةرابع نئيعم نوكيف :دارم

 (يلالح نيبم).ةلوصوم "ام" ناك نإ ءدلولا وه يذلا لثم الو ,ةفوصوم

 ىلع مكحيل مدقتملا مكحلا نع ءانثتسالا تاملك نم هنأ هقيقحتو «ءانثتسالا تاملك نم ةاحنلا هدعو :اصوصخ

 (لالج الم).قباسلا مكحلا سنح نم مكحب متأ هجو ىلع هدعب ام

 ىلع بصنلا امأ ءةفص وأ ةلص ةلمجلاو ,فوذحم ربح أدتبم وأ فوذحم أدتبم ربح هنوك ىلع عفرلا :هجوأ ةثالث

 :ةثالثلا هجوألا ىلع سيقلا ئرما لوق يور دقو «ةدئاز نيريخألا ىلع "ام" ةملكو ةفاضإلا ىلع رجلاو «ءانثتسالا

 .لجلج ةرادب موي اميس الو

 (لالح الم)

 ةلعفتلاو ليعفتلا ىلع ءيجي "لّعف" ردصم نإف ؛"ديأ" نم ردصم "دييأتلا" نأ امك «يوق نم ردصم ةوقلا :ةوقلا
 .نيديزملا نيب فدارتلا مزلتسي نيدرحملا نيب فدارتلا نإف ؛ةيوقتلا نيعم. درجا يثالثلا نم ديألاو

 مدقت نأ الإ 4نيِعَتْسَن كابو دْبْعَن َكاّيِإإ» :ىلاعت هلوق يف امك ءرصح ا ديفي ريخأتلا قحتسي ام مدقت نإف :رصحلا

 (ليعامسإ).رهاظ وهو «هريخأتب عحسلا توفي هنإف ابا عجسلا ةياعرل ؛"هب" :هلوق



 قطنملا يف لوألا مسقلا ۲۲ باتكلا ميسقت نايب

 ىلإ جتحي مل نيمسق ىلع هباتك نأ مالكلاو قطنملا ريرحت يف :هلوق يف انمض ملع امل :لوألا مسقلا :هلوق

 اهِإَف ؛ةمدقملا فالخب اذهو ءانمض ادوهعم هنوكل ؛دهعلا مالب لوألا مسقلا فيرعت حصف ءاذهي حيرصتلا

 سيل :ليق نإف :قطنملا يف :هلوق .ةمدقم :لاقو ءاهركن اذلف ؛ةدوهعم نكت ملف ءاقباس اهدوجو ملعي مل

 ظافلألا "لوألا مسقلاب" داري نأ زوجي :تلق ؟ةيفرظلا هيحوت امف «ةيقطنملا لئاسملا الإ لوألا مسقلا

 .رخأ اهوجو لمتحيو «يناعملا هذه نايب يف ظافلألا هذه نإ :ئيعملا نوكيف «ياعملا "قطنملا"بو «تارابعلاو

 بكرملا وأ شوقنلا وأ يناعملا وأ ظافلألا امإ :ةعبسلا ناعما دحأ نع ةرابع "لوألا مسقلا" نأ ليصفتلاو

 كاردإ ْيعأ ئطابلا يف ةباصإلاو ءملكتلا ئعأ يرهاظلا قطنملا ىلع ءادتقالا لوصحل ؛هب يمس امنإو :قطنملا

 ىلع ةغلابملا هجو ىلع قلطي يميم ردصم قطنملاف ءامهيلك ىلع قلطي قطنلا نأل ؛ملعلا اذه ببسب تايلكلا

 ىلع هباتك مسقي م ل كلي فنصملا نأ :الوأ دري امع باوح :انمض (يرتسوش).امه ناكم مسا وأ امهيلك

 يف لوألا مسقلا :هلوق نوكيل ؛الوهجم مولعلا نم ملع يأ يف هنأو ءامولعم لوألا مسقلا نوكي يح نيمسق

 ريكنت هجو ام :ائلاثو ءدهعلا مالب هفيرعت حصي الف لوألا مسقلا ملعي مل امل هنأ :ايناثو «ةدئافلا هده اديفم «قطنملا

 ىلإ ةراشإ ءاذه حيرصتلا ىلإ جتحي مل :هلوق ىلإ انمض ملع امل :هلوقف اًضيأ اقباس ةمولعم ريغ اهنأ عم ةمدقملا

 :هلوقو يناثلا نع باوجلا ىلإ ةراشإ «دهعلا مالب لوألا مسقلا فيرعت حصف :هلوقو «لوألا لاؤسلا نع باوجلا

 (دبع).نيركاشلا نم نكو مهفاف .ثلاثلا نع باوج «ةمدقملا فالخب اذه

 وهو باتكلا نم ءزج مسقلا نأ مولعملا نمو «قطنملا يف لوألا مسقلا :فنصملا لاق هنأ :هلصاح :ليق نإف

 لئاسملا يف "قطنملا يف لوألا مسقلا" نعمف «ةيقطنملا لئاسملا يه اضيأ قطنملاو «باتكلاك «ةيقطنملا لئاسملا

 مالكلا عاجرإ :انهه هيجوتلا نم دارملاو ؟هليوأتو ههيجوت امف «دساف وهو «هسفنل ءيشلا ةيفرظ مزليف «ةيقطنملا

 ةرياغملا يضتقت «فورظملاو فرظلا نيب ةبسن ةيفرظلا نأل :ةيفرظلا (نيدلا ناهرب).ةحصلا ىلإ ارهاظ دسافلا

 لوألا مسقلاب داري نأ زوجيف «لئاسملا يف رصحني ال باتكلا نعم :هلصاح :تلق ؟داحتالا حصي فيكف ءامهنيب

 لئاسملا نايب يف ظافلألا هانعم :قطنملا :هلوق يف نايبلا ظفل ردقيو ؛:ةصوصخم ناعم ىلع ةلادلا ةصوصخملا ظافلألا

 ؛يناعملاو ظافلألا :ىلوألا :روص ثلث هيف ققحتيو :بكرملا (ناهرب).هسفنل ءيشلا ةيفرظ مزلي الف «ةيقطنملا

 .دحاو لامتحا ةثالثلا نم بكرملاو شوقنلا عم ظافلألا :ةثلاثلاو «شوقنلا عم يناعملا :ةيناثلاو



 امهيناعم نايب ۲۳ | قطنملا يف لوألا مسقلا
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 وأ لئاسملا عيمحب ملعلا وأ ةكلملا امإ :ةسمخ ناعم دحأ نع ةرابع "قطنملا"و «ةثالثلا وأ نينثالا نم

 لصحيف «هب دتعملا ردقلا سفن وأ اعيمج لئاسملا سفن وأ ةمصعلا هب لصحي يذلا هب دتعملا ردقب
 اهضعب يقو «نايبلا اهضعب يف ردقي ءالامتحا نوثالثو ةسمخح ةعبسلا عم ةسمخلا ةظحالم نم
 .ابسانم ميلسلا لقعلا هدجو امثيح ءلوصحلا اهضعب يفو «ليصحتتلا

 قطنملاب ةكلم ديزل :ليق اذإ هنأ ديدرتلا ضرعتي لو «هب دتعملا ردقلاب وأ لئاسملا عيمجب ةقلعتم تناك ءاوس :ةكلملا

 يف ةقطانلا سفنلا يف ةخسار ةيفيك يهو «لئاسملا عيمجب اهقلعت ىلإ رظن ريغ نم ةكلملا تابثإ الإ داريال ءالثم
 ركفلا ىلع ردقت ديرت املك ثيحب اهيف اهلاغتشاو ةيقطنملا لئاسملاب اهدايتعاو اهتسرامم لامك دعب اهلامك ليصحت

 (دبع).راكفألاب ديازتت مولعلاف الإو ءاغوصأ عيمجب ملعلا يأ :اهلئاسم (دبع).ةفلكو ةنحم الب بئاصلا

 .ةمصعلاك ملعلا نم ضرغلا ريدقت ىلع هب ردقي يذلا :ردقلا (دبع).لوصألا يه يلا :لئاسملا سفن ظ
 هيلإ نيبو رضملا دحأ ةبسن ثلاث ددع ليصحت نع ةرابع :برضلاو «ةعبسلا يف ةسمخلا برض نم يأ :ةسمخلا

 دحأ نع لوألا مسقلاو ةكلملا نع ةرابع قطنملا ناك نإف :هدجو (دبع).دحاولا ىلإ رحآلا بورضملا ةبسنك

 هب لصحي يذلا هب دتعملا ردقلاب وأ لئاسملا عيمجب ملعلا نع ةرابع قطنملا ناك نإو ءلوصحلا ردقملاف ةعبسلا يناعملا
 وأ اعيمج لئاسملا سفن نع ةرابع قطنملا ناك نإو «ليصحتلا ردقملاف يناعملا كلت دحأ نع لوألا مسقلاو «ةمصعلا
 .نايبلا ردقملاف يناعملا كلت دحأ نع لوألا مسقلاو هب دتعملا ردقلا سفن نع

 روك ذملا روصلل لفاك لودجلاا اذهو



 ةمدقملا تايوتحم نايب 54 ةمادقملا

 .هعوضومو هيلإ ةحاحلا نايبو قطنملا مسر :ةثالث رومأ اهيف نيب ةمدقم هذه يأ :ةمدقم :هلوق

 ءظافلألا نع ةرابع باتكلا ناك نإ انهه اهنم دارملاو ءشيجلا ةمدقم نم ةذوحأم يهو

 ناك نإو «هيف اهعفنو اب دوصقملا طابترال ؛دوصقملا مامأ تمدق مالكلا نم ةفئاط تارابعلاو

 «عورشلا يف ةريصب اهيلع عالطالا بجوي يناعملا نم ةفئاط ةمدقملا نم دارملاف «قاعملا نع ةرابع

 موقلا نكل «هؤزح يه ىلا ةمدقملا يف اهزاوج يعدتسي باتكلا يف رحألا تالامتحالا زيوحبو

 ا ةروصلا وه" :ملعلا :هلوق .بابلا اذه يف يناعملاو ظافلألا ىلع اوديزي مل

 ةدايزب ًاديقم امإو «هتياغو ملعلا فيرعت وهو :ًاقلطم امإ ةلمحلا يف لئاسملا يف عورشلا هيلع فقوتي ام :ةمدقم

 مالكلاب ةفئاط ىمسيو «عراشلل ةريصب ةدايز ديفت يلا ءايشألا نم كلذ ريغو عوضوملا نايب وهو :ةريصبلا

 (يرتسوش).باتكلا ةمدقم يناثلاو ملعلا ةمدقم لوألا يمسي فنصملاو ءازوحت ةمدقم اهيلع لمتشملا

 نأل ؛انهه لاق اذل :انهه (دبع).ءيش لك لوأل تريعتسا دقو شيجلا مدقتت يلا ةعامجلا :شيجلا ةمدقم

 فيرعتلا اذه نإ :لاقي ال :ةفئاط (دبع).ةجح وأ سايق ءزج تلعح ةيضق ىلع قلطت سايقلا ثحابم يف ةمدقملا

 اذه :لوقن انأل ؛الثم ةجاحلا نايب يف ةعقاولا تارابعلاو ظافلألا نم ةمدقملا ريغ ىلع هقدصل ؛درطمي سيل ةمدقملل

 نيب ةبسانملا .لادلا حتفب ةمدقملا هدنع راتخملا نأ ىلإ ةراشإ :تمدق .لمأتف .معألاب زوجي وهو «يظفل فيرعتلا

 وأ مالكلا رئاس امإ نوكي نأ تقحتسا امل يناعملا وأ مالكلا ةفئاط نإف ؛ةرهاظ يحالطصالاو يوغللا ةمدقملا نعم

 (دبع).شيجلا ةمدقمك ةمدقملا اهيلع تقلطأو تمدق يناعملا

 رومألا كلت نودب عورشلا نأ دري الكل ؛اهيلع ةريصبلا هجو ىلع عورشلاو «عورشلا لصأ فقوتي ملو :ةريصب

 باتكلاو «باتكلا ءزج ةمدقملا :هريرقت ردقم لحد عفد :تاللامتحالا (دبع).ةطوبضم ريغ ةريصبلاو نكمم

 ظافلألا يأ نينثالا ىلع رصتقا ملف «ناعم ةعبس اهئازإب اضيأ ةمدقملا لمتحيف «قبس امك «ةعبس ناعم دحأ لمتحي

 الو «نينثالا ىلع اوحلطصا موقلا نكل اضبأ ةنمالقملا يف ةيعدتسم ةعبسلا تالامتحالا معن :عفدلا ريرقت ؟يناعملاو

 يذلا يهذلا دوحولا وهو «ءيشلا هب زاتمي يذلا لاثملا يأ :ةروصلا (نيدلا ناهرب).حالطصالا يف ةشقانم

 نم دارم وه اذهو ؛يلصأ ريغو اينهذو ايلظ اًدوجوو ةروص دوحولا كلذ ىمسيو «ةيحراخلا راثآلا هيلع بترتي ال

 ؛فيك ةروصلاو انيع يحراخلا دوجولا رابتعابو ةروص ىمسي يملعلا روضحلا رابتعاب اهنإف ؛ةيهاملاب ةروصلا رسف

 .روصنملا بهذم وه امك فيك ملعلاف «ةبسن الو ةمسق اهتاذل يضتقي ال ضرعو ةئيه األ



 ملعلا فيرعت "و ةمّدقملا

 0 O O O «قيدصتف ةبسنلل اناعذإ ناك نإ

 ام هجوب روصتلاب ءافتكالل امإ ؛هفيرعتل ضرعتي مل هيلا فنصملاو «"لقعلا دنع ءيشلا نم ةلصاحلا

 ام ىلع روصتلا يهيدب ملعلا نأل امإو ضيفتسم روهشم ملعلا فيرعت نأل امإو ميسقتلا ماقم يف

 وأ مئاق اديز نأب ناعذإلاك «ةيتوبثلا ةيربخلا ةبسنلاب اداقتعا يأ :ةبسنلل اناعذإ ناك نإ :هلوق .لیق

 ناعذإلا سفن قيدصتلا لعج ثيح ءامكحلا بهذم راتخا دقف مئاقب سيل هنأب داقتعالاك «ةيبلسلا

 فيرعتلا نع لدع امنإو .ال وأ هل تناك ءاوس هنم ةعزتتملا ةئشانلا ةروصلا وه ملعلا نأ يعي :ةلصاحلا

 «بستكملاو بساكلا ملعلا وه قيدصتلاو روصتلا ىلإ مسقنملا نأل ؛لقعلا يف ءيشلا ةروص لوصح وهو ءروهشملا

 سيل لوصحلا نأ عم باستكالا يف هل لحد ال نعم لوصحلاو «نفلا اذه ضرغ ةظحالم نم رهاظلا وه امك

 لصح اهسفن يف ةروصلا لصح اذإ هنأ ةهادب ملعنو «فاشكنالا نع ةرابع ملعلاو !فيك «ملعلل ايقيقح نعم

 ىلع قيقدلا رظنلا امأو «يلحلا رظنلا هيلإ بهذي ام اذه .اهنع لوصحلا نعم عازتتنا ىلإ جاتحت الو فاشكنالا

 «'"شناد"ب ةيسرافلاب هنع ربعي ام هتقيقحو «ردصملاب لصاحلا ئيعملا ةروصلا لوصحب دارملا نأب مكحيف :لاق ام

 يف ةلصاحلا ءايشألا ىلع قدصت ةّيكاردإلا ةلاحلا كلتو نهذلا يف ءيشلا لوصح دنع ققحت ةيكاردإ ةلاح يهو

 وه يذلا لقعلاو «هلعف يق ال هتاذ يف درحم رهوج وه ةقطانلا سفنلل فدارم لقعلا :لقعلا .ايضرع اقدص نهذلا

 .ةكردملا ةوقلا ىلع لقعلا قلطي دقو ءامهيلك هلعفو هتاذ يف درج رهوج كلملا فدارم

 امإ باوجلاو ءلطاب وهو «هفيرعت لبق نيمسق ىلإ ملعلا مسق هلل فنصملا نإ :لاقي امع باوح :ضرعتي مل

 ءلطاب ام هجوب هتفرعم لبق ءيشلا ميسقت نأ فيرعتلا لبق ميسقتلا نالطبب دارملا نأ نعي ءام هجوب روصتلا ةيافكل

 (دبع).خلإ ملعلا فيرعت نأل امإو ءام هجوب ناهذألا مولعم ملعلا نأل ؛انهه مزلي مل وهو

 نإف «ميسقتلا ماقم يف هيلع هبني ال نأ مزلتسي ال ايهيدب ملعلا نوك نأ فعضلا هحو «يزارلا مامإلا لئاقلا :ليق

 .هيلع هيبنتلا نم مسقملا نييعتو ءافخلا ةلازإل دبالف ءايفح نوكي دق اًضيأ يهيدبلا

 امإو ءايواست نإ كلشو مهو بولغملاو نظ بلاغلاف «ريغلا لامتحا ىقبي ثيحب امإ ةبسنلا داقتعا نأ ملعا :اداقتعا

 لزي مل نإو ءككشملا كيكشتب لاز نإ ديلقتف هقباط نإو «عقاولا قباطي مل نإ بكرم لهحف «مزجف قبي مل

 (ةدايزب ليعامسإ).تاقيدصتلا نم يقاوبلاو «تاروصتلا نم كشلاو مهولاف «نيقيف

 سدق دنسلا ديسلا لاق «ءامدقلا نم ءامكحلا بهذم راتخا دقف «ناعذإلا سفن قيدصتلا لعح امل يعي :راتخا

 (دبع).قحلا وه اذه :ةيسمشلا حرش ىلع هيشاوح يف فيرشلا هرس



 روصتلاو قيدصتلا نايب "5 ةمدقملا

 .روصتف الإو

 بهذم راتحاو .يزارلا مامإلا همعز امك نيفرطلا روصت نمو هنم بكر ملا عومجملا نود مكحلاو

 ةيتوبثلا ةيربخلا ةبسنلا وه ةيضقلل ريحأ ءزج وه يذلا مكحلاو ناعذإلا قلعتم لعج ثيح ءامدقلا

 ءازجأ ثيلثت ىلإ ريشيس فنصملا ذإ ؛اهعوقو ال وأ ةيدييقتلا ةيتوبثلا ةبسنلا عوقو ال ةيبلسلا وأ

 ديز روصتك «دحاو رمأل اكاردإ ناك ءاوس :روصتف الإو :هلوق .اياضقلا ثحابم يف ةيضقلا

 «ةبسنلا ركذ نم دب الف مكحلاو ةثالثلا تاروصتلا نم بكرم مامإلا دنع قيدصتلا نإف :رظن هيفو :نيفرطلا

 ةطبار ةبسنلا نوك لاح نيفرطلا نم دارملا نأ وأ ةميلسلا ةحيرقلا ىلع ادامتعا كرت هنإ :لاقي نأ الإ «ىفخي ال امك

 سدق دنسلا ديسلا هلاق ام ىلع ههجوو «مامإلا بهذم فعض ىلإ "معز" :هلوقب راشأ :همعز (ليعامسإ).امهنيب

 ملعلا ميسقت يف دبالف «هب لصحيل ؛صاحخ قيرطب رخآلا نع زاتمم قيدصتلاو روصتلا نم الك نإ :فيرشلا هرس
 (ليعامسإ).هميسقت نود مهميسقت روط ىلع ةيئرم ةظحالملا كلتو «زايتمالا كلذ ةظحالم نم

 .ةيطرشلا تاقيدصتلا جرح امل لاصفناللا وأ لاصفنالا ةبسن وأ لاصتاللا وأ لاصتالا ةبسن :لاق ولو :ةبسنلا

 وأ ةيتوبثلا ةيربخلا ةبسنلا :هلوقف لاصفنالاو لاصتالا تاودأ دايدزاب ةيلمحلا وه ةيطرشلا لصأ ناك امل :لوقأ

 (يشحم) .اًضيأ تايطرشلل لماش ةيبلسلا
 دعب ةبطاق ءامكحلا نأ ملعاو «نيرحأتملا دنع وه امك «خلإ ةبسنلا عوقو ناعذإلا قلعتم لعح ام نعي :عوقو ال

 ةبسنلا امإ ناعذإلا قلعتم نأ يف اوفلتخا ءمكحلاو ناعذإلا نع ةرابع وه ذإ ؛طيسب قيدصتلا نأ ىلع مهقافتا

 ثيلثتب اولاقو «لوألا مهنم اا راتخاف ءاهعوقو ال وأ ةيدييقتلا ةبسنلا عوقو وأ ةيبلسلا وأ ةيتوبثلا ةيربخلا

 ديز" نم مهفي ال ذإ ؛قحلا وه اذهو «ةيبلسلاو ةيتوبثلا ةيربخلا ةبسنلاو هب موكحملاو هيلع موكحملا :ةيضقلا ءازجأ

 رياغم «كاردإلا نم رخآ عون مهدنع قيدصتلاو «ىرحأ ةبسن ىلإ هدقع يف جاتحي الو ءةدحاو ةبسن الإ الثم "مئاق

 هيلع موكحملا :ةيضقلا ءازجأ عيبرتب اولاقو يناثلا ىلإ مهنم نورخأتملا بهذو «قلعتملا رابتعاب ال ةيتاذ ةرياغم روصتلل

 ا عم. مكحلا دروم يه ىلا ةيمكحلا ةبسنلاب اهوم ةيبلس وأ تناك ةيتوبث ةيدبيقتلا ةبسنلاو هب موكحملاو

 نيتبسنلا تابثإ مهدوصقم سيل :لاقي نأ الإ ءاهعوقو الو اهعوقو يه ةيربخ ةبسن :عبارلاو «ةيربخلا ةماتلا
 (دبع).تاذلاب نيترياغتملا

 .ةطبار ةبسنلا ىلع لادلاو الومحم هب موكحملاو اعوضوم هيلع موكحملا ىمسي :اياضقلا ثحب يف لاق ثيح :ريشيس

 .اضيأ روصتلا ماسقأ رصحني ثيحب "ةبسنلل اناعذإ" :هلوق عومجم ىلع يفنلا عوقو :ناك ءاوس



 روصتلاو قيدصتلا ميسقت ¥ ةمدقملا

 i ول E أ اه ف هن هدف 1 يك أ ءرظنلاب باستكالاو ةرورضلا :ةرورضلاب نامستقيو

 توكسلا حصي ال «ةمات ريغ ةبسن عم وأ ورمعو ديز روصتك «ةبسنلا نودب ةددعتم رومأل وأ

 ؛يناعذإ ريغ كاردإب ةكردم ةيربخ وأ برضا روصتك «ةيئاشنإ ةمات وأ ديز مالغ روصتك «اهيلع

 يف ام ىلع ةمسقلا ذحأ نعم. ماستقالا :نامستقيو :هلوق .مهولاو كشلاو لييختلا ةروص يف امك

 باستكالاو رظن الب لوصحلا يأ ةرورضلا يفصو نم ًالك قيدصتلاو روصتلا مستقي يأ "ساسألا'

 باستكالا نم اًمسقو اًيرورض ريصيف ةرورضلا نم اًمسق روصتلا ذخأيف رظنلاب لوصحلا يأ

 ةرورضلا ماسقنا وه اًحيرص ةرابعلا هذه يف روكذملاف ءقيدصتلا يف لاحلا اذكو ءاّيبسك ريصيف

 ةيانكو انمض يبسكلاو يرورضلا ىلإ قيدصتلاو روصتلا نم لك ماسقنا ملعيو «باستكالاو

 جاتحت ال ةيهيدب ةمسقلا هذه نأ ىلإ ةراشإ :ةرورضلاب :هلوق .حيرصلا نم نسحأو غلبأ يهو

 ددرت عم ةبسنلا كاردإ وه :كشلاو «زيوحجو ددرت ريغ نم نهذلا يف ةيضقلا ةروص لوصح نع ةرابع وهو :لييختلا

 (ليعامسإ).ع وحرملا كاردإلا وهف ءاهفلاخم ناححر عم ةبسنلا روصت :مهولاو ءءاوسلا ىلع نيبناحلا زيوحتو اهيف

 ماستقا نم ردابتملا ناك الو ."سوماقلا" يف اذك ءامهنيب ائيش نالحرلا مستقي نأ ةغللا يف ماستقالا :مستقي

 رف ورا ت رهو ی ی و ا ال1 ةرورشلا ا لا

 ايرورض روصتلا ةروريص هنم مزليو ءاحيرص ةرابعلا لولدم اذه :ذخأيف (ةيئاضترالا).خلإ يأ :هلوقب ققحلا يشحما

 سقو ؛موزلملا ىلع اهرادم يلا ةيانكلاب ملعي بستكملاو يرورضلا ىلإ روصتلا ماسقنا نأ انه نم تبثف ءاّيبسكو
 نم امسقو ءايرورض ريصيف «ةرورضلا نم امسق قيدصتلا ذحأي نعي :قيدصتلا يف لاحلا اذكو :هلوق هيلع

 ربتعم لمحلا نأل ؛امهيلإ باستكالاو ةرورضلا نع لدع اغإو :يبسكلاو يرورضلا .ايبسك ريصيف «باستكالا

 .يلصألا دوصقملا وه يذلا يحالطصالا ميسقتلاب مسقلاو ماسقألا نيب

 ام نأ كش الو «ةيؤرو ركف ريغ نم هب ملعي يذلا حيرصتلا نم اناكم نسحأو انأش غلبأ ةيانكلا يأ :يهو

 ليوط ديز :انلوق ةظحالم نم كل ادبو :حيرصلا .ناكملا عيفرو نأشلا ليلج نوكي ةنحلاو بعتلا دعب لصحي

 نأ لمتحيو «ةراشإ :هلوقب حراشلا هيلإ ريشي امك «ةهادبلاب يأ :ةرورضلاب (ليعامسإ).ةماقلا ليوط هنأ داجنلا

 (مالسإلا خيش).بوجولاب هانعم نوكي



 رظنلا فيرعت ۲۸ ةمدقملا

 1 ل بقل ال نما مل ب جي ع ا عا او EES لوهجما ليصحتل ؛لوقعملا ةظحالم وهو

 تاروصتلا نم اندجو اننادجو ىلإ انعجر اذإ انأل ؛كلذو «موقلا هبكترا امك لالدتسالا مشجت ىلإ

 ركفلاو رظنلاب لصاح وه ام اهنمو «ةدوربلاو ةرارحلا روصتك «رظن الب انل لصاح وه ام

 سمشلا نأب قيدصتلاك ءرظن الب لصحي ام تاقيدصتلا نم اذكو «نجلاو كلملا ةقيقح روصتك
 ةرجرم .مئاضلاو تدا اعلا نأ نفقا ا لدم ام سو هةفرك:راغلاو: ةر
 «مولعم ريغ رمأ ليصحتل مولعملا رمألا وحن سفنلا هجوت ءرظنلا يأ :لوقعملا ةظحالم وهو :هلوق

 دارفأ عيمج لمشيل ؛لوهحب ىلإ يدأتلل ةمولعم رومأ بيترت وهو ءروهشملا فيرعتلا نع لدع امنإ :لوقعملا ةظحالم
 (لالج الم).بكرملا لهجلاب الوهجب وأ انونظم وأ ناك امولعم ءبكرملاب وأ درفملاب ناك ءاوس ةفلك الب رظنلا
 ىعدا نم نأل ؛امشحت لالدتسالا ناك امنإو ."نوروآ ليلو" لالدتسالاو "نرش ير" مشحتلا :لالدتسالا مشجت
 داضلاو ةرباكملل هيف رظنلا لعح يذلا نامزلا اذه يف اميس «تاضراعملاو عونملا ماهسل افده راص لدتساو

 وهو «ةياكحلاو لقنلا كلسم كلس نمل ىبوطف «رظنملا ةحيبقو رظنلا ةحورطم ةرظانملا تراصو ءداسفلاو ةلداحملا

 ‹«تاضراعملا نوص نع ةياعرلاو تامدقملا بيترتو طئارشلا ةاعارم هيف نوكي هنألو ؛ةياردلاب فصوي نأ قحأ

 (يشحم).ةلوهس هيف نإف ؛ةرورضلا ءاعدا فالخب تاساقملا نع ولخي ال اذهو

 اليلد ريصي ال نادحولا نأ دري الف «صاح ال ماع نادحولا اذه نأ ىلإ ةراشإو ءافخلا ةلازإل :انعجر اذإ انأل

 ركذي ال ةفلتخم لاكشأب لكشتي ينارون مسح وأ هلعف يفو هتاذ يف درحم رهوح يهو :كلملا (دبع).ريغلا ىلع

 .ثنؤيو ركذي ةفلتخم لاكشأب لكشتي يران مسح يهو :هتقيقح يأ :نجلاو (هفحت).ثنؤي الو

 ؛دوجوم عناصلاف ؛دوجوم دوحجوملا عونصملا يف رثؤم لكو «دوحوملا عونصملا يف رثؤم عناصلا نأل :دوجوم عناصلاو
 (دبع).عناصلا وهو «هيفرط دحأ حجري دوجوم دحوم نم نكمملا دوجوملل دبالو «نكمم دوجوم عونصملا نأل
 ققحتي دق هب ملعلاو لوقعملا لوصح نأل ؛ءيشلاب ملعلا وأ لوقعملا لوصح لقي ملو ةظحالملا لاق امنإو :ةظحالم

 (يرتسوش).باستكاالاو رظنلا ققحتي مل ذئئنيحو «تافتلالاو هحوتلا نودب
 نتملا ةرابعب بسنأ ناكل "لوقعملا رمألا" وحن :لاق ول هنأ ىفخي الف «لقعلا يف هتروص لصح يذلا :مولعملا

 (دبع).لوقعملا ظفل ىلإ مولعملا ظفل نع لودعلا هجو نم هركذيس امل ؛قفوأو
 لهجلا ربتعا امنإو «ةرورضلاب لاحم قلطملا لوهجا بلط نأل ؛هوحولا عيمج نم ال «بلطي يذلا هحولاب :مولعم ريغ
 (دبع).لصاحلا ليصحت هنأل ؛مولعملا مالعتسا هتلاحتسال ؛بولطملا يف



 قطنملا جايتحا ثحبم ؟ ةمّدقملا

 ل ل جيتحاف .أطخلا هيف عقي دقو

 يف كرتشملا ظفللا لامعتسا نع زرحتلا :اهنم :دئاوف لوقعملا ىلإ مولعملا ظفل نع لودعلا يقو

 لقعلا يف ةلصاحلا ةّيلكلا رومألا يأ تالوقعملا يف يرحي امنإ ركفلا نأ ىلع هيبنتلا :اهنمو «فيرعتلا

 هيف :هلوق .عجسلا ةياعر :اهنمو ءابستكم الو ابساك نوكي ال يئزحلا نإف ؛ةيئزحلا رومألا نود

 مدقك ءاهضيقن ىلإ رخآ ركف مث ملاعلا ثودحك «ةجيتن ىلإ يهتني دق ركفلا نأ ليلدب أطخلا

 1201101 0 .نيضيقنلا عامتجا مزل الإو «ةلاحم ال ٍذئيح أطحخ نيركفلا دحأف «م اعلا

 اًضيأ ةيداملا ةيئزجللو ءبهذم ىلع طقف ةيداملا ريغلا ةيئرحلاو ةيلكلا رومألل ةلماش تالوقعملا تناك امل :ةيلكلا

 رومألا يأ :هلوقب تالوقعملا رسف ءاهريغ وأ تناك ةيدام «ةيئزجلا رومألا يف يرجي ال رظنلا نأ عم بهذم ىلع

 .لقعلا يف ةلصاحلا ةيلكلا

 ةهادب انملع اننادجو ىلإ انعجر اذإ انإو «تملع امك «لقعتلا ال ساسحإلا وه تايئزحلاب كاردإلا نأل :نوكي ال

 ال ساسحإلا كاردإ ىلإ الو ءرخخآ يئزج ساسحإ ىلإ يدؤي ال هتظحالمو يئزحلا ساسحإلا نأ

 ىلإ ايدؤم نوكي نأ عنتك ءالثم ديزب قلعتملا ساسحإلاف «بيترتلاب ةيلك رومأ كاردإ الو «رخآ ساسحإ هيلإ يدؤي

 هيلإ يدوي نأ نكمي ال 1 و ءدسألاو ناسنإلاك يلك رمأ كاردإ ىلإ الو سرفلا اذهو ورمعب قلعتم ساسحإ

 ,ىرخأ دئاوف عجسلا ةياعر عمو ءاضيأ :عجسلا ةياعر (ليعامسإ).يلك رمأ كاردإ وأ ركبو ورمع ساسحإ
 تايلهجلا يف يرجي كلذك تاينيقيلا يف يرجي هنأ امك ركفلا نأ ىلع اهيبنت مولعملا لدب لوقعملا ركذ يف نأ :اهنم

 ذإ ؛قيدصتلاو روصتلا يف ركفلا نايرح ىلإ احيرص راعشإلا :اهنمو «ةصاح نيقيلا هنم ردابتي مولعملا نإف ؛تاينظلاو

 اصوصخم سيل رظنلا عوقو نأ ىلع هيبنتلا :اهنمو ءروصتلاب ةفرعملا نأ امك «قيدصتلاب صخي اريثك مولعملا
 ةفرعملاك «بكرملاب قلعتملا كاردإب صخي ام اريثك ملعلا نإف ؛مولعملا ظفل فالخب اذهو «درفملا معي لب بكرملاب

 (بيذهتلل يلالحلا حرشلا ىلع حراشلا يشاوح نع القان ليعامسإ) .طيسبلا كاردإب

 ىلإ ايهتنم نوكي ٍظئئيحف ءاهضيقنل ةموزلم ةجيتن ىلإ وأ ءادتبا هنيعب اهضيقن ىلإ ءاهتنالا ناك ءاوس :اهضيقن
 جاتحي ىح مسدق ماعلا ال «ثداحب سيل ملاعلا ءثداح ماعلا :انلوق ضيقن نأ دري الو ءةطساوب نكل اًضيأ اهضيقن

 نإف ؛ةطساوب وأ ةطساو الب :نيضيقنلا عامتجا .ثداحب سيل ملاعلا نأ ةوق يف مق ماعلا نإ :لاقي نأ ىلإ

 اعماجم ناك اذإ ديز دلوت نأ ىرت الأ رمألا كلذ عم هعامتحا مزلتسي رمأل مزلي رخآ ءيش عم ءيشلا عامتحا

 (دبع).ةرورضلاب راهنلا دوجول اعماحجم نوكي «راهنلا دوجول موزلملا سمشلا عولطل
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 ىلإ سانلا جايتحا تبث دقف «قطنملا يهو .ركفلا يف أطخلا عقي مل تيعور ول ةيلك ةدعاق نم دبالف

 .قيدصت وأ روصت امإ ملعلا نأ :ىلوألا :تامدقم ثالثب ركفلا يف أطخلا نع ةمصعلا يف قطنملا

 .أطخلا هيف عقي دق رظنلا نأ :ةثلاثلاو .رظنلاب لصحي وأ رظن الب لصحي نأ امإ امهنم الك نأ :ةيناثلاو

 .قطنملا وه كلذو «نوناق ىلإ ركفلا يف أطخلا نع زرحتلا يف سانلا جايتحا ديفت ثالثلا تامدقملا هذهف

 زايتماو «ةيركف ةيئزج قرط ىلإ جايتحالا ءركفلا يف أطخلا عوقو نم مزلي ام ةياغ نإف ؛ثحب هيف :ةيلك ةدعاق

 ؛يناثلا جايتحالل موزلم لوألا جايتحالا نأ باوجحلا .ةيلك دعاوق ىلإ جايتحالا هنم مزلي الو ءاهميقس نم اهحيحص
 تبثف ءاهنم تايئزحلا طابنتساو ةيلكلا دعاوقلا ةفرعم الإ ةيهانتم ريغ اهوكل ؛اهتفرعم ىلإ ليبس ال ةيئزحلا قرطلا نإف

 .بولطملا تبثف «تاذلاب جايتحالا ال هيلإ جايتحالا سفن تابثإب الإ سيل بولطملاو ,ةطساوب ولو قطنملا ىلإ جايتحالا
 .هعوضومو هيلإ ةجاحلا نايبو قطنملا مسر :ةثالث رومأ يف ةمدقملا نأب :ضارتعالا عفدني اذه نمو :تبث دقف

 رظن الب لصاحلا ىلإ امهنم دحاو لك ميسقتو «قيدصتلاو روصتلا ىلإ ملعلا ميسقت نايبب ةمدقملا يف لاغتشالاف
 .ةمدقملا يق دوصقمم سيل امن لاغتشا .أطخلا هيف عقي دق رظنلا نإو ءرظنب لصاحلاو

 ةبسانملا قرطلا دوحول يفكت ال ةيناسنإلا ةرطفلا نأ :يهو «ةعبار ةمدقم انهه نأ مهضعب نظ دق :ثالغب

 نإف ؛ةثلاثلا يف ةلحاد ةمدقملا هذه نأ :باوحلاو .قطنملا ىلإ جايتحا الف تفك ول ةرطفلا نأ ىلإ ًارظن طئارشلاو

 هذه تابثإ ىلإ انل ةجاح ال :لوقنف ملس ولو «ةيافكلا مدع ريدقت ىلع الإ روصتي ال ركفلا يف أطخلا عوقو
 ىلإ جايتحالا نإف ؛قطنملا سفن ىلإ جايتحالا تابثإ وهو ءانبولطم يقاني ال ةيناسنإلا ةرطفلا ةيافك نإف ؛ةمدقملا

 .اذه وه ىعدملاف ؛هسفن ىلإ جايتحالل ال ملعتلل ةيفانم ةرطفلا ةيافكو «تباث ةيقطنملا طئارشلاو ةيركفلا قرطلا

 يرورضلا ىلإ هميسقت نإف ؛امهيلإ ملعلا ميسقت ىلإ قطنملا ىلإ جايتحالا تابثإ يف ةحاح ال :ليق نإف :ىلوألا
 ملع عوقو ىلإ جايتحالا نايب دوصقملا نأ :باوجلاف «تابثإلا كلذ يف يفكي رظنلا يف ًاطخلا عوقوو يرظنلاو

 نيبي حلو قيدصتلاو روصتلا ىلإ الوأ ملعلا مسقي ول ذإو «قيدصتلا ىلإ لصوملاو روصتلا ىلإ لصوملا يعأ ؛قطنملا
 «ةيرورض اهمامتب تاقيدصتلاو ةيرورض اهرسأب تاروصتلا نوكي نأ زاجل «يرظنو يرورض امهنم الك نأ

 قطنملا ملع يئزحج ىلإ جايتحالا تبثي الو «قيدصتلا ىلإ لصوملا ىلإو روصتلا ىلإ لصوملا ىلإ ةحاتحم نوكت الف
 (دبع).فيرشلا هرس سدق دنسلا ديسلا لاق اذكه .كلذ دوصقملا نأ تفرع دقو ءاعم



 قطنملا فيرعت ثحبم ۳١ ةمّدقملا

 ادا و ب مول أ هاهو E EEE :هعوصومو «قطنملا وهو « ءركفلا يف هنع مصعي نوناق ىلإ

 ملع انههف .ركفلا يف أطخلا نع نهذلا هتاعارم مصعي نوناق :هنأب اضيأ قطنملا فيرعت اذه نم ملعو

 عوضوم نأ قيقحت وهو «ثلاثلا رمألا يف مالكلا يقب .اهنايبل ةمدقملا تعضو ىلا ثالثلا رومألا نم نارمأ

 «ينايرس وأ ينانوي ظفل نوناقلا :نوناق :هلوق لإ "هعوضومو" :هلوقب هيلإ راشأف ؟اذام قطنملا ملع

 ءاهعوضوم تايئزج ماكحأ اهنم فرعي ةيلك ةيضق :حالطصالا فو «باتكلا رطسمل لصألا يف عوضوم

 :هلوق .لعافلا تايئزج لاوحأ هنم فرعي يلك مكح هنإف «عوفرم لعاف لك :ةاحنلا لوقك

 ءيشلا ضرعي ام :يتاذلا ضرعلاو «ةيتاذلا هضراوع نع هيف ثحبي ام ملعلا عوضوم :هعوضومو

 ؛سكعلا نودب همسرب هفيرعت ىلإ اقاسنم ناك امل قطنملا ىلإ جايتحالا نايب نأ نايبلا اذه نم ملع دقو :ملعو

 هيمسق ىلإ ملعلا ميسقت يف عرشف «ةحاحلا نايبب أدتبا «ةمصعلا يهو «ةياغلا ىوس ىرحأ ةصاخب فرعي نأ زاوجل

 «هعوضومو ملعلا مسرو ةحاحلا نايب يف ةدقعنم تناك ةمدقملا نأ نم مهوتي امل عفد :انههف .تامدقملا رخآ ىلإ

 الو ءانمض يناثلاو «ةحارص ثلاثلاو لوألا نكل «ةثالثلا رومألا نايبب ىتأ هنأ :عفدلا هجو ؟يناثلا كرت مل فنصملاف

 (ليعامسإ) .نعملا نأشب بسنأ هنأل ؛ةقياضم

 كلت نأ ىلإ ةراشإ كلذ يفو ءءزحلا مساب لكلا نع اًريبعت ؛ةددعتم نيناوق هنأ عم هيلع "نوناقلا" قلطأ :نوناقلا

 (ىرشوش).دحاو نوناق ةلزنم. دحاو ءيشك «طبضلا يهو «ةدحاو ةهج يق اهكارتشال ؛نيناوقلا

 .هنع ربعملا ملعلا دارفأ ةياعرل ؛نوناقلا درفأ امنإو «ةيضقلا هذه ءامسأ ةطباضلاو ةدعاقلاو لصألا اذكو :ةيلك ةيضق

 ,"ديز برض" يف "ديز"لك يئزجلا ىلع لعافلا ٍنيعأ «ةيضقلا هذه عوضوم لمحي نأ ةفرعملا قيرط :فرعي
 كلتو «لوألا لكشلل ىرغص يئزحلا ىلع عوضوملا لمح نم ةلصاحلا ةيضقلا هذه لعحتو «لعاف "ديز" :لاقيف
 ءديز مكح قيرطلا اذه جرخف «عوفرم ديز ةجيتنلاف «عوفرم لعاف لكو لعاف ديز :لاقي نأب ىربك ةيضقلا

 نإف ؛هيلع ةفوقوم قطنملا ملع عوضوم ةفرعم نأل ؛اقلطم ملعلا عوضوم فرع امنإ :ملعلا عوضوم .عفرلا وهو
 .قلطملا ةفرعم نودب فرعي ال ديقملا

 بجعتلاك- كسمتلا يف يدابملا ركذو ءوه ومب لمحلا يأ «ةاطاوملاب لمحلا :ضورعلا نم دارملا :ضرعي ام

 سيل وهو «تاذلا هنم ردابتي الئل ؛نوحماستي امنإو ءكحاضلاو بحعتملا دارملاو «ةحماسملا ليبس ىلع -كحضلاو

 (يبلا دبع نم ةدايزب ليعامإ).ضورعملا سفن وه لب ضراعب



 عوضوملا فيرعت ءازجأو عوضولملا ۳۲ ةمدقملا
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 واسم رمأ ةطساوب امإو «ناسنإ هنأ ثيح نم ناسنالل قحاللا بجعتلاك «تاذلابو الأ امإ

 ناسنإلا ىلإ هضورع بسني م بجعتملل ةقيقح ضرعي يذلا كحضلاك «ءيشلا كلذل

 .مهفاف .زاجاو ضرعلاب

 ًالوأ ءيشل ءيشلا ضرعي نأ وهو ءضورعلا يف ةطساولا انهه امي دارملاو ءرخآ ءيش ةطساوب ال يأ :تاذلابو

 ىلإ بسنتو «ةنيفسلل ةقيقح ةضراع امإف «ةنيفسلا سلاح ةكر حك «ضرعلاب رخالا ءيشلا ىلإ بسنيو ةقيقحو

 نكل ءامهيلك ضورعملاو ةطساولا ءيشلا ضرعي نأ وهو «توبثلا يف ةطساولا يمسق دحأو «ضرعلاب سلاجلا
 ثيح نم ناسنإلل قحاللا بجعتلاكو ءديلا ةكرح ةطساوب حاتفملا ةكرحك «ًايناث ةطساولا يذلو ًالوأ ةطساولل

 يمسق يناث نم يه يلا غابصلا ةطساوب بوثلل ضراعلا غبصلاكو «ةطساو الب ناسنإلل ضراع هنإف ؛ناسنإ هنأ

 :خلإ ةطساوب امأو «ةنصحم ةلآ اهنكل ةطساولل هضورع ريغ نم ءيشلل ءيشلا ضرعي نأ وهو «توبثلا يف ةطساولا

 لإ كحضلاك كانه نييفنملا توبثلا يف ةطساولا يمسق دحأو «ضورعلا يف ةطساولا انهه "ةطساو"ب دارملا

 «ناويحلا ةطساوب ناسنالل ضراعلا يشملاك «معأ ةطساوب ضورعلا تناك نإ هيمسق دحأب توبثلا يف ةطساو انهه

 ناسنالل ضراعلا رصبلا قيرفتك «هحو نم معأ وأ «قطانلا ةطساوب ناويحلل ضراعلا كحضلاك ءصحأ وأ

 اوفلتحخا «معألا ءزحلا ةطساوب ءيشلل ضراعلاو ءابيرغ اضرع يئاذكلا ضراعلا ىمسي «ةطساو وه يذلا ,ضيبألا

 (لصحم).هعضوم يف ليصفتلاو ءابيرغ وأ ايتاذ اضرع هتيمست يف
 نأ دري الف ءانهه بحعتلاب دارملا وهو «ببسلا يفخح بيرغ رمأ كاردإ ىلع قلطي دق بحعتلا :بجعتلاك

 وه «هيواسي رمأ كاردإل لب هتاذل ناسنإلا قحلي الف «ةبيرغ رومأ كاردإ دنع سفنلل ضرع لاعفنا وه بحعتلا

 .هيواسي رمأ ةطساوب ناسنالل اقحال لغنيح بحعتلا نوكيف «ةبيرغ رومأ كاردإ

 (دبع).قطان هنأ ةطساوب ناسنإلل ةقحاللا تالوقعملا كاردإك «هنع اجراخ وأ.هل E ناك ءاوس : واسم رمأ

 ضرعي هنإف ءابجعتم نوكي نأو الإ هنم درف دحوي ال ذإ ؛ناسنإلل واسم لعفلاب بجعتملا يأ :بجعتملل

 بجعتلاف «هنم صحأ هنأل ؛بجعتملل يتاذ ضرعب سيل كحضلا نإ :ليق نإف نش الر ؛ذهملا يف لافطألل

 نوكي نأ بجي ةطساولا يذل يتاذلا ضرعلا نأ عم «فوخلا وأ مغلا وأ حرفلل نوكي دقو «ءاكبلل اببس نوكي دق

 .دوصقملا وهو ءةطساو الب كحاضلل اضورعم بجعتلا نوك :انلق ءاضيأ اه ايتاذ اضرع

 = (دبع) بسني هنأ حصألا نكلو ءال مأ ةرثؤملا ةديعبلا للعلا ىلإ بسني لولعملا نأ يف فالتخالا ىلإ ةراشإ هلعل :مهفاف



 قطنملا عوضوم ثحبم ۳۴۳ ةمدقملا

 ETE يروصت بولطم ىلإ لصوي هنأ ثيح نم ‹يقيدصتلاو يروصتلا مولعملا

 ةرابع وهف :فّدعملا امأ .ةجحلاو فّدعملا وه قطنملا عوضوم نأ ملعا :يروصتلا مولعملا :هلوق

 ناويحلاك «يروصت لوهج ىلإ لصوي هنأ ثيح نم لب ءاقلطم ال نكل «يروصتلا مولعملا نع

 الف «يروصت لوهجج ىلإ لصوي ال يذلا يروصتلا مولعملا امأو «ناسنإلا روصت ىلإ لصوملا قطانلا

 ةجحلا امأو ءورمعو ديز :وحن ةمولعملا ةيئزحلا رومألاك «هنع ثحبي ال يقطنملاو ءافّرعم ىمسي

 بولطم ىلإ لصوي هنأ ثيح نم لب اًضيأ ءاقلطم ال نكل «يقيدصتلا مولعملا نع ةرابع يهف

 امأو «ثداح ماعلا :انلوقب قيدصتلا ىلإ لصوملا ءثداح ريغتم لكو ريغتم ملاعلا :انلوقك «يقيدصت

 فدرعملا نع ثحبي لب «هيف رظني ال يقطنملاو «ةجحب سيلف ءالثم ةراح رانلا :انلوقك «لصوي الام

 نأ ىلإ اراعشإ نوكي نأ نكميو .تاقتشملا اهنم دارملاو «ةحماسملا ليبس ىلع اذه يف يدابملا ركذ نأ ىلإ ءاعإ وأ =

 اه تاذلاب فصولا توبث نوكي يلا يهو «ضورعلا يف ةطساولا يفن يتاذلا ضرعلا يف ةطساولا يفن نم دارملا

 يهو «توبثلا يف ةطساولا يفن ال «ضرعلاب سلاجللو «تاذلاب اه ةتباث ةكر حلا نإف ؛ةنيفسلاك ءاهيذل ضرعلابو

 ىلع وهو «لعاجلا لعج رابتعاب هل ةتباث ةفصلا هذه نوكتو ,فوصوملل ةفصلا توبثل ةلعو اببس نوكت يلا
 عم «بوثلل نوللا توبثل ببسو ةطساو هنإف ؛غابصلاك ءالصأ ةطساولل ةتباث ةفصلا نوكي ال نأ :لوألا :نيمسق

 نافصتم امهالك ةطساولاو ةطساولا وذف «تاذلاب ةفصتم اًضيأ ةطساولا نوكي نأ :ناثلاو .ًانولمو ًاغوبصم سيل هنأ

 (راصتحخاو ريغتب ليعامسإ).تاذلاب امهيلكل ةتباث يهو «حاتفملل ةكرحلا توبث يف ةطساو هنإف ؛ديلاك «تاذلاب

 ثحبي الف «لوهجم ىلإ نيتلصوم امفوك ثيح نم ةيقيدصتلاو ةيروصتلا تامولعملا وه قطنملا عوضومف :لصوي
 ؛هل ةقباطم ريغ وأ رمألا سفن يف امل ةقباطم «ضارعأ وأ رهاوج «ةدوحوم ريغ وأ ةدوجوم اههأ ثيح نم اهنم هيف
 -لاصيإلا يأ- ديقلا اذه نأ ملعا مث .يهللالا ملعلا لب قطنملا فئاظو نم سيل تايثيحلا هذي اهنم ثحبلا نإف

 ةيلصفلاو ةيسنحلا ضورعو !فيك ءاضيأ ضورعملا تاذ يق «هل لحد الو هل اببسو ضراوعلا ضورعل ةلع سيل

 نم هنأ عم قطنملا يف هنع ثحبي لاصيإلا نأ دري الف ؛ىفخي ال امك «لاصيإلا ىلع افوقوم سيل امهضورعمل

 .نفلا اذه يف ثحبلاب هنع غورفم هيلع فقوتي امو نفلا عوضوم نأ حرص دقو «هعوضوم تاممتم



 اهماسقأ فيرعتو ةلالدلا نايب ۳٤ تاروصتلا

 .ةجح ىمسيف يميدصت وأ ءافرعم ےمسیف

 زج ىلعو "ةقباطم هل عضو ام مامن ىلع ظفللا ةلالد
 «"مازتلا' جراخلا ىلعو ا هئ

 فرعي هنأل :افّرعم :هلوق .لوهجملا ىلإ الصوي ىح ابترتي نأ يغبني فيك امهنأ ثيح نم ةجحلاو

 :ةغللا يف ةجحلاو .مصخلا ىلع ةبلغلل اببس ريصت اهأل :ةجح :هلوق .يروصتلا لوهحم لا نيبيو

 يقطنملا رظن نأ تملع دق :ظفللا ةلالد :هلوق .ببسملا مساب ببسلا ةيمست ليبق نم اذهف «ةبلغلا

 دحلا ركذ فراعتي امك هنأ الإ ظافلألا ال يناعملا ليبق نم امهو «ةجحلاو فّرعملا يف وه امنإ تاذلاب

 ؛ىربكلا ىلع ىرغصلا مدقي نأ ةجحلا يفو «صاخلا ىلع ماعلا مدقي نأ وه فّرعملا يف بيترتلا نأ ملعا :فيك

 ."بجي" ىلع هرثآ اذلو ؛امه لماش "يغبني" :هلوقو «يرورض يناثلا يفو «يناسحتسا لوألا ىلع بيترتلاو
 دقف «ثداح ريغتم لكو ريغتم م اعلا نأب هيلع تللدتسا اذإ مث يصخلا هعنمف «ثداح ماعلا :تلق اذإ كنإف :اهنأل

 ةيمست ليبق نم ةيمستلا هذهف «همساب يمسف ."ةجحلا" ةغللا يف اهم او «ةبلغلل ببس هيلع لالدتسالاف «هيلع تبلغ
 ماسقأ نم امهو «ةجحلاو فّرعملا نع ثحبي امنإ يقطنملا نإ :لاقي امل عفد :تملع دق .ببسملا مساب ببسلا

 داريإ :عفدلا ريرقتو «هفئاظو نم هنوك مدعل ؛هل نعم ال نفلا اذه يف ظافلألا ثحابم داريإف ظافلألا نود يناعملا

 نأ امك «ةدافتسالاو ةدافإلا ىلع نيعيل لب ءاهنع ثحبي يقطنملا نأ رابتعاب سيل نفلا اذه يف ظافلألا ثحابم

 ظافلألا ثحابم نأ نم مهوتي امل ةحازإ وأ «عورشلا يف ةريصبلا ةدافإل ؛ةمدقملا يف ةثالثلا رومألا ركذ داريإ

 دصاقملا يف اهداريإو ءضرعلاب ةدوصقم امنأ ةحازإلا لصاحو .ةمدقملا دعب دصاقملا يف اهداريإل تاذلاب دصاقم

 .يناعملاو ظافلألا نيب لاصتالا ةدشل

 دحلا قالطإ نم ةيبرعلا لهأ بهذم وه ام ىلع مسرلا :داري نأ الإ مهللا «مسرلا ركذ باوصلاو :دحلا ركذ

 نأ ىلإ ءامإ "مهفاف" :هلوق لعل (دبع).مهفاف .فرعملل صقانلاو ماتلا مسرلاو دحلا نم ةعبرألا ماسقألا ىلع

 هيف ضرف ام هنأل ؛لهس ةيحالطصالا يناعملا يف وهو «مسرلا نم لضفأو ىلعأ دحلا نأل ؛باوصب سيل باوصلا

 اذإ ةصاخ وهف يضرع هيف ضرف امو ءاهريغ نع اهزيم نإ لصفو ءاهريغو ةيهاملا يف كرتشا نإ سنج وهف يتاذ

 (هفحت).ندألا ركذي نأ يغبني ال لضفألاو ىلعألا ركذ نكمأ امهمو «ماع ضرعف الإو «ةدحاو ةقيقحب صتحا



 ةلالدلا ماسقأ فيرعت مو تاروصتلا
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 ثحابم داريإ فراعتي كلذك «عورشلا يف ًةريصب ديفيل ؛قطنملا بتك ردص يف عوضوملاو ةياغلاو
 ةحلطصملا ظافلألا ناعم نيبي نأب كلذو «ةدافتسالاو ةدافإلا ىلع نيعيل ؛ةمدقملا دعب ظافلألا

 ككشملاو يطاوتملاو يئزجلاو ىلكلاو بكرملاو درفملا نم ملعلا اذه لهأ تارواحم يف ةلمعتسملا

 أدب اذلف ؛ةلالدلاب نانوكت امنإ اهو ,ةدافتسالاو ةدافإلا ثيح نم ظافلألا نع ثحبلاف ءاهريغو

 يناثلاو ءلادلا وه لوألاو ءرخآ ءيشب ملعلا هب ملعلا نم مزلي ثيحب ءيشلا نوك يهو «ةلالدلا ركذب

 عضو ببسب ناك نإ امهنم لكو ."ةيظفل ريغف" الإو «"ةيظفل" ةلالدلاف اظفل ناك نإ لادلاو ؛لولدملا وه

 ىلع عبرألا لاودلا ةلالدو «هتاذ ىلع "ديز" ظفل ةلالدك «"ةيعضوف" يناثلا ءازإب لوألا هنييعتو عضاولا

 "حأ حا" ةلالدك «"ةيعبطف" لولدملا ضورع دنع لادلا ثودح عبطلا ءاضتقا ببسب ناك نإو ءامتالولدم

 (دبع).اهيلع اتدافتساو اهدافإ فقوتو ءامهنيب لاصتالا ةدشل ؛دصاقملا يف ةمّدقملا يأ :ةمدقملا دعب

 دعب اهداريإ ىلع امهفقوت مدعل ؛كلذ ىلع ةدافتسالاو ةدافإلا فقوتل :لقي ملو ءظافلألا ثحابم داريإ يأ :نيعيل

 نكل «ظافلألا ثحابم سفن ىلع ناتفوقوم امهنأ معن ءرخآ باتك نم ظافلألا ثحابم ملعي نأ زاوحل ؛ةمدقملا

 وأ ةمودعم وأ ةدوحوم اهأ ثيح نم ال :ةدافتسالاو ةدافإلا (دبع).الف ةمدقم دعب باتكلا اذه يف اهداريإ ىلع

 هجو ام :لاقي امع باوح «ةدافتسالاو ةدافإلا يأ :امهو .قطنملا فئاظو نم سيل اذه نإف ؛ضارعأ وأ رهاوح

 انل عنتمال يناعملا ىلع ظافلألا لدي مل ولو !فيك :اهنإ (دبع)؟ظافلألا ثحابم ىلع اهميدقتو ةلالدلا نايبب لاغتشالا

 انشيعت نكمي الو «ميلعتلاو ملعتلا ىلإ براشملاو لكاملا حلاصم يف راقتفالا ريثك انإو ءانريغ ىلع انريمض يف ام راهظإ

 يدم ناسنإلا :ليق انه نمو ؛هنهذ يف ام مهفتو ءانبحاصل انريمض يف ام ماهفإو «عامتجالاو «ةكراشملا نودب

 نإو تالولدملا ىلع اهتلالد نإف ؛تاراشإلاو طوطخلاو بصنلاو دوقعلا يأ :عبرألا لاودلا (ليعامسإ).عبطلا

 ةعوضوم طوطخلاو .ديلا يف يلا لصافملا يه :دوقعلاو (ليعامسإ).ظافلأب تسيل اهنكل «لعاجلا لعجب تناك

 (ماصع).قيرطلا ةفرعمل عضو ام يهو «ةبصن عمج بصنلا (ميكحلا دبع).قاروألا يف يلا شوقنلل
 ةزمهلا حتفب ظفللا اذه نأ قحلاو :ةيسمشلا حرش ىلع هيشاوح يف هلل دواد انالوم لاق :حأ حأ ةلالدك

 (دبع).عجولا ىلع لدي ءاهديدشت وأ ءاحلا فيفخت عم اهمضو



 ةلالدلا ماسقأ نم دوصقملا مك تاروصتلا
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 «عبطلاو عضولا ريغ رمأ ببسب ناك نإو «ىمحلا ىلع ضبنلا ةعرس ةلالدو ردصلا عجو ىلع
 ةلالدكو ءظفاللا دوجو ىلع رادجلا ءارو نم عومسملا "زيد" ظفل ةلالدك ,"ةيلقع" ةلالدلاف

 ذإ ؛ةيعضولا ةيظفللا ةلالدلا انهه ثحبلاب دوصقملاو «ةتس ةلالدلا ماسقأف .رانلا ىلع ناحدلا

 ىلع رثألا ةلالد لمشيف «ريثأتلا ةقالع يأ ةيتاذلا ةقالعلا نم ةيلقعلا ةلالدلا يف دبال هنأ ملعا :ةيلقع ةلالدلاف
 ىلع رثألا دحأ ةلالدو «ناحدلا ىلع رانلا ةلالدك «رثألا ىلع رثؤملا ةلالدو ءرانلا ىلع ناحدلا ةلالدك «رثؤملا

 ةعرس ةلالد لوحد ريدقتلا اذه ىلع مزلي هنإ :تلق نإف .رانلل نارثأ امهنِإف ؛ةرارحلا ىلع ناحدلا ةلالدك ءرحخآلا

 ةيعبطلا تلطبف ءرثؤملا ىلع رثألا ةلالد ليبق نم ةلالدلا هذه نوكل ؛ةيلقعلا ةلالدلا تحت اًضيأ ىمحلا ىلع ضبنلا

 هذه دوجو -هرس سدق- فيرش دنسلا ديسلا ركنأ همث نمو ؛ةسمخلا يف ةلالدلا ماسقأ ترصحناو «ةيظفللا ريغلا

 ىلع رثأ هنأ ثيح نم ضبنلا ةعرس ةلالدف «نيفلتخم نيرابتعاب نيتلالدلا عامتحا يف ةقياضم ال :تلق .ةلالدلا

 راهظإ بسحب ضبنلا ةعرس رهظ هنأ ثيح نمو «"ةيلقع ةلالد" ةيتاذلا ةقالعلا رابتعاب رثؤم هنأ ثيح نمو «ىمحلا
 بهذ هيلإو «قحلا وه اذهو «ةتس ماسقألا تراصو ءاهدوجو تبثف «"ةيعبط ةلالد" ىمحلا ضورع دنع ةيعبطلا
 (ليعامسإ).ءيش هيلع دري ال هنإف ؛فلعلا ةدهاشم دنع ةبادلا ضكر ةلالدلا هذه ليثمت يف بوصألاو «يناودلا ققح ا

 .هريغل بوش ريغ نم طقف هل لثمملل لاثملا نوكيل ؛"ديز" ظفل لقي مل امنإ :ةلالدك

 لئاسلا نأك :دوصقملاو .ةدهاشملاب ظفاللا دوجو ملعيف «ةدهاشملا نم عم ول ذإ ؛هب ديق امنإ :رادجلا ءارو نم

 ضرعأو «مازتلالاو نمضتلاو ةقباطملا ىلإ اهمسقي نأب ةيعضولا ةيظفللا ةلالدلا ركذ ىلع فنصملا رصتقا مل :لئسي
 ةيظفللا ةلالدلا نم نالصاح امهو «ةدافتسالاو ةدافإلا وه امنإ ظافلألا ثحب نأب :باحأف ؟ماسقألا رئاس نع

 (ناهرب).اهريغ ىلإ ةحاح الو ءاهماسقأ نم دبالو «ماقملا اذه يف دوصقملا يهف «ةيعضولا

 دوقعلاو طوطخلاو تاراشإلاب ةيعضولا ةيظفللا ةلالدلا ريغب ةدافتسالاو ةدافإلا نكمي هنإ :تلق نإف :اهيلع ذإ

 «تالآلا ىلإ جاتحت طوطخلاو «تامودعملا ىلإ لصحي ال ةراشإلا :تلق «ةيلقعلاو ةيعبطلاو قارشإلاو بصنلاو

 مالكلاو «نييقارشإلا ىلإ ةبسنلاب قارشإلاو ءريمضلا يف ام امم ملعي ىح مهفلا ةماعب تسيل بصنلاو دوقعلاو
 ءاضيأ ةيلقعلاو ةّيعبطلاب دوصقملا لصحي الف «ةيفخم ةسبتلم نوكت دق ريثأتلا ةلالدو «ةفلتخم عابطلاو ءانيلإ ةبسنلاب

 (ةدايز عم ليعامسإ).اهربتعا اذلف ؛ةيعضولا ةيظفللا ةلالدلا الإ لمشأو لهسأ يه ةلالد قبت ملف



 ةلالدلا ماسقأ ۳۷ تاروصتلا

 ه0 E A O O O e e e افرع وأ ًالقع موزللا نم هيف دبالو

 رمأ ىلع وأ «هئزج ىلع وأ «هل عوضوملا مامت ىلع امإ عضاولا عضو ببسب ظفللا ةلالد نأل

 ثيحب جراخلا رمألا نوك يأ «مورللا نم :هلوق .مارتلالا ةلالد يف يأ :هيف دبالو :هلوق .هنع جراح

 ةلالد نأ عم «لوألا فالخب بيكر تلاب رعشم يناثلا نأل ؛"عيمحلا" نود "مامتلا" ظفل فنصملا راتحا امنإ :ىلع امإ

 ءلعفلاب وأ ةوقلاب ةرثكلاب طيحي نأ هطرش نم سيل مامتلا نأ :امهنيب قرفلا هحو .ةقباطم اًضيأ هانعم ىلع درفملا

 «صقنلل لباقم مامتلاف «ةرثكلاب ةطاحإلاب طورشم هنإف ؛عيمجلا فالخب دوحولا مامت هنإ :بحاولل لاقي اذلو

 يف ةيعضولا ةيظفللا ةلالدلا رصح نأ ملعا .ءافشلا يف خيشلا تاملك نم مهفي اذكه «ضعبلل لباقم عيمجلاو

 ةلالدلا نإ :لاقي نأب هيلإ عحار هنأ الإ تابثإلاو يفنلا نيب ارئاد نكي مل نإ هنإف «يلقع مازتلالاو نمضتلاو ةقباطملا

 لوألا ءال وأ هل عوضوملا ءزح ىلع ةلالد نوكي نأ امإ ولخي ال يناثلاو «ةقباطم لوألا ءال وأ هل عوضوملا مامت ىلع

 نأل ؛يفرعو يلقع :نيمسق ىلع روكذملا يهذلا موزللا نأ ىلإ ةراشإ :موزللا اذه .مازتلا ناثلاو «نمضت

 ءروصتلا كلذ ةلاحتساب مكحي لقعلا نأب لقعلا ىضتقع. امإ هنع جراخلا رمألا نودب هل عوضوملا روصت ةلاحتسا

 جراخلا رمألا نودب هل عوضوملا روصت زوجي لقعلا نأب ةداعلا ىرجو فرعلا ىضتقمم. امإو «يلقع ئهذلا موزللاف

 . قرع ئهذلا موزللاف ءروصتلا كلذ لاحتسا ةداعلا بسحب نكل

 هنأب مكاح لقعلا نإف ؛هل يلقع مزال رصبلاو اريصب نوكي نأ هنأش نم امع رصبلا مدعل عوضوم هنإف :ىمعلا

 نإ :ليق نإف «ديقلا روصت نودب ديقملا روصت ةلاحتسا ةرورض رصبلا نعم لقعت ريغ نم ىمعلا موهفم لقعت عنتمب
 ءةيمازتلا ال ةينمضت ةلالد هيلع ةلالدلاف «هل عوضوملا نعملل ءزح رصبلاف ءرصبلا مدعل اعوضوم ناك اذإ ىمعلا

 ىلإ فاضي اذلو ؛اعم رصبلاو مدعلا ال هنع اجراخ رصبلا نوكي ثيحب رصبلا ىلإ فاضملا مدعلل عوضوم هنإ :تلق

 سيل ىمعلا نأ انه نم كيلع بهذي الو .مهفاف «زاحملا ىلع لمحي ىح ةنيرق مايق ريغ نم اريثك اعئاش رصبلا

 هيلإ فاضملاو هيف ةلخاد ةفاضإلا تناك فاضم وه ثيح نم ذحأ اذإ فاضملا نإف ؛اقلطم مدعلا نع ةرابع

 نأ هلصاحو «هتاذ ثيح نم مدع ال رصبلا ىلإ فاضم هنأ ثيح نم مدع هنإف ؛كلذك ىمعلاو «هنع ا

 اجراخ اًضيأ ةفاضإلاو هيلإ فاضملا ناك وه ثيح نم فاضملا ذحأ اذإو «هنع جراح ديقلاو هيف لحاد دييقتلا

 ىلع ىمعلا ةلالدف «هنع اجراخ رصبلا نوكيف «جراح هيلإ فاضملاو موهفم يف ةلخاد ةفاضإلا نأ لصاحلاف «هنع

 (ينلا دبعو ليعامسإ).نمضتلاب ال مازتلالاب رصبلا



 ةلالدلا ماسقأ ۳۸ تاروصتلا

 1271071 000000 «سكع الو -اريدقت ولو- ةقباطملا امهمزلتو

 ةلالدلا نأ كش ال ذإ ؛اريدقت ولو ةقباطملا امهمزلتو :هلوق .متاحلا ىلإ ةبسنلاب دوحلاك افرع وأ

 ىلع ةلالدلا كلت تناك ءاوس «ىمسملا ىلع ةلالدلا عرف همزالو ىمسملا ءزج ىلع ةيعضولا
 امك ةردقم وأ «عبتلاب مزاللا وأ ءزجلا هنم مهفيو ءىمسملا هب داريو ظفللا قلطي نأب ؛ةققحم ىمسملا

 اهنأ الإ لعفلاب كانه ققحتي مل نإو هل عوضوملا ىلع ةلالدلاف مزاللا وأ ءزحلا يف ظفللا رهتشا اذإ

 اذه ىلإو «ةقباطم هيلع هتلالد ناكل ظفللا نم دصق ول نعم ظفللا اذهل نأ نعم. ءاريدقت ةعقاو

 . . . . هل ءرزح ال طيسب نعم ظفلل نوكي نأ زوجي ذإ ؛سكع الو :هلوق .اريدقت ولو :هلوقب راشأ

 «يلقعلا مكحلا ال فراعتملا بسحب مزاللا اذه ىلإ هنم نهذلا لقتنيو الإ قلطي ال ثيحب ظفللا نوكي نأب :افرع

 متاحلاب ىمسملا نع دوجلا ردص امل نكل «لقعلا دنع متاحلاو دوجلا نيب موزل ال هنإف ؛متاحلا ىلإ ةبسنلاب دوحلاك

 داوج هنأ ىلإ هنم نهذلا لقتني "متاح نالف" :ليق اذإف «فرعلا بسحب متاحلا مسا مزاول نم دع ةرثكلا ةياغ اريثك

 ةملسم مهالامعتساو مهتارواحم نأل ؛موزللا مع ثيح برعلا بهذم راتخا فنصملاو «ةداعلاو فرعلا بسحب

 (ريغتب ليعامسإ).يلقعلا موزللاب نيلئاقلا نييقطنملا نود ءأطخ اهراكنإو «ةقودصم
 :لوقن نأب «بولطملا جتنت لوصحلا ةلهس ىربك ىلإ اهمامضنا عم ىرغصلا هذه نأ ىلإ ةراشإ «هل عبات يأ :عرف

 ؛ىرغصلا امأ «عوبتملا نودب نادجوي ال امهف «عبات وه ثيح نم عوبتملا نودب دجوي ال عبات لكو ءاحل ناعبات امه

 عضو نم لوألا دصقلابو تاذلاب دوصقملا نألو ؛ةّيعبتلل يأ ةيعرفلاب ىداني مازتلالاو نمضتلا نم لك فيرعت نألف
 (دبع).هدوجو دعب الإ دجوي الف «عوبتملا ىلع بترتم عباتلا نألف ؛ىربكلا امأو «يقباطملا لولدملا وه ظافلألا

 اروهشم ظفللا نوكي نأ زاوحل ؛مازتلالاو نمضتلل ةمزال ةقباطملا نأ ملسن ال انأب :ضارتعالا عفدناف :رهتشا اذإ

 وه امك «ظفللا نم ادوصقم نوكي الو هل عوضوملا هانعم كرتيو ءامهيف الإ لمعتسي ال ثيحب مزاللا وأ ءزجلا يف

 (ليعامسإ).مهوتلا اذه عفدل "ريدقت ولو" :هلوق داز امنإ فنصملاف .ةيبرعلا لهأ بهذم
 ةقباطملا مازلتسا مدع وهو «دوصقملا ديفي باوجلا اذهو «هناكمإ زاوجب ملعلا ديفيل ؛ليلدلا اذه نكمب يأ :زوجي ذإ

 ليلدلا نأ دري الف «كاكفنالا ناكمإ نوكي همدعف ءرخآ نع ءيشلا كاكفنا عانتما موزللا نأل ؛مازتلالاو نمضتلا

 (دبع).بولطملا وه يذلا مازلتسالا مدعب ملعلا ال «مازلتسالاب ملعلا مدع ديفي امنإ



 ةيضقلا عوضوم ميسقت ۴۹ تاروصتلا

 NR AE ا E بكر مف هانعم ءزج ىلع ةلالدلا هئزجب دصق نإ عوضوملاو

 هل مزال ال بكرم نعم هل ناك ولو «مازتلالاو نمضتلا نودب ةقباطملا ٍذئئيح تققحتف «هل مزال الو

 مازلتسالاف ءنمضتلا نودب مازتلالا ققحت مزال هل طيسب نعم هل ناك ولو «مازتلالا نودب نمضتلا ققحتيف

 هنم ءزج ةلالد ديرأ نإ عوضوملا ظفللا يأ :عوضوملاو :هلوق .نيفرطلا نم ءيش يف عقاو ريغ

 لكل مزال هريغ سيل ءيشلا نوكو !فيك ءالصأ هل مزال ال ءيش نوكي نأ عنتمي هنإ :ليق نإ :هل مزال الو

 ملف «مامإلا معز امك «مازتلالاو ةقباطملا نيب مزالتلا تبثف مزال هل نوكي ال يقباطم نعم نوكي نأ عنتماف «ءيش

 ةلالدلا يف ربتعملا نألف ؛لوألا امأ «لاحلا موزلو نادحولاب لطاب اذه :تلق .سكع الو :فنصملا لوق حصي

 هريغ سيل ءيشلا نوكو «مزاللا روصت موزلملا روصت نم مزلي يذلا وهو «صحألا ىيملاب نيبلا مزاللا ةيمارتلالا

 لصحي الو ءايشألا تايهام نم اريثك روصتن فيك «صحألا نعمل اب هنيبلا همزاول نم ال نكل همزاول نم ناك نإو
 .ةيهانتم ريغ رومأ كاردإ رمأ كاردإ نم مزل حص ول هنألف ؛يناثلا امأو ءاهريغ اننهذ يف

 مازلتسا مدع نايب نأل ؛هي فنصملا هركذي امنإو «مازتلالاو نمضتلا نيب مازلتسالا مدع نايب يف عورش :ناك ولو

 رطخي نأ زوجيف «هل مزال ال طيسب نعم ظفل زاوح تملع اذإ كنإف «هتقيرط ىلإ يدهي مازتلالاو نمضتلا ةقباطملا
 (دبع).ئيهذ مزال ال طيسب نعم هل ظفلو «هل مزال ال بكرم نعم هل ظفل زاوح كلابب
 ال هنألو ؛ةيعضولا ةيظفللا ةلالدلا مهدنع ربتعملا نأل ؛"عوضوملا ظفللا" ب عوضوملا ربع امنإ :عوضوملا ظفللا

 نم معأ عونلا نم دارملاو «ظافلأب تسيلف تاعوضوم اأ عم الصأ بيكرتلاو دارفإلاب عبرألا لاودلا فصوي

 (دبع)."ديز" بولقم "زيد"و لمهم "قسح" :لثم لمشيف «يمكحلاو يقيقحلا
 عضاولا نإف ؛ةريثكلا يناعملا ةدافإ دصقو لامعتسالا نيح ظفللا ضرعي امنإ بيكر تلا نأ كيلع ىفخي ال :ديرأ نإ

 امك «ءازحألا عضوب اعوضوم راص امنإ بكرم هنأ ثيح نم بكرملاو «ةقرفتم اهيناعمل ظافلألا عضو امنإ ءادتبا

 يف ربتعم دصقلا نأ انهه نم ملعف .ئيعملا ةدارإو ظفللا ركذ نع ةرابع لامعتسالاو ءءاملعلا فيرش هب حرص

 يف ناعمتجي ال بيكرتلاو دارفإلا نأو «دصقلا مدع هانعم ناك بيكرتلا مدع نع ةرابع دارفإلا ناك املو «بيكر تلا

 ءانهه سيل ةدارإلاو دصقلا ركذ نأ انهه نم تبثف ءامهفيرعت يف دصقلا نورخأتملا ربتعا اذلف ؛ةدحاو ةلاح يق ظفللا

 نأ مزليف الإو «عمسلا يف بترملا لمعتسملا ءزجلا ءزجلاب دارملا :هنم ءزج ةلالد (دبع).ةلالدلا يف ربتعم هنأ ىلع

 امارعإب ةلادلا ةبرعملا ءامسألا اذكو ءرخآ نعم ىلع نيونتلابو ئيعملا ىلع ةملكلا لصأب ةلادلا ةركنلا ءامسألا نوكي

 (هللا رون).تابكرملا يف ةلحاد اهاثمأو نامزلا ىلع امتائييو اهيناعم ىلع اهتدامب ةلادلا لاعفألاو «ةروتعملا يناعملا ىلع



 نوكي نأ :لوألا :عبرأ رومأب ققحتي امنإ بكر لاف .درفملا وهف الإو ءبكرملا وهف هانعم ءزج ىلع

 نأ :عبارلاو «هانعم ءزج ىلع هظفل ءزج لدي نأ :ثلاثلاو ءءزج هانعل نوكي نأ :ياثلاو .ءزح ظفلل

 «دحاو مسق بكرمللف «درفملا ققحتي ةعبرألا دويقلا نم لك ءافتنابف «ةدارم ةلالدلا هذه نوكت

 :وحن «هانعمل ءزج ال ام :يناثلاو «ماهفتسالا ةزمه :وحن ءظفلل ءزج ال ام :لوألا :ةعبرأ ماسقأ درفمللو

 لدي ام :عبارلاو ءاملع هللا دبعو ديزك «هانعم ءزج ىلع هظفل ءزحل ةلالد ال ام :ثلاثلاو "هللا" ظفل

 .ناسنإلا صخشلل ًاملع قطانلا ناويحلاك «ةدوصقم ريغ ةلالدلا نكل «هانعم ءزج ىلع هظفل ءزج

 «بذكلاو قدصلا لمتحا نإ :ربخ :هلوق .مئاق ديزك هيلع توكسلا حصي يأ :مات امإ :هلوق

 نأل ؛عبطلا عضولا قباطيل ؛اعضو همدقت نم دبالف ءاعبط هيلع مدقم هنأ عم درفملا ىلع بكر لا مدق :درفملا

 درفملا ةفرعمف ءاهتاكلم. فرعت امنإ مادعإلاو «ةكلم بكرملاو «ةكلملاو مدعلا لباقت بكرملاو درفملا نيب لباقتلا

 (ليعامسإ).هيلع همدقت نم دبالف «بك رملا ةفرعم ىلع ةفوقوم
 ققحتي ال ةعبرألا هذه نم دحاو ققحتي ال املكف «بكر ملل تاموقملاك ةعبرألا رومألا هذه نإف :ةعبرألا

 (ليعامسإ) .انهه رصحلا لطبل الإو «درفملا ققحت نم دبالف «بكرملا

 .دويقلا عيمج عفري وأ هدويق نم دحاو عفرب ققحتي ديقملا عفرو ءديقم بكر لا موهفم نأل :درفملا

 ءزج ىلع ليلد ءالثم دبعك هظفل ءزج نإف ؛يفاضإ بكرم ةيملعلا مدع ريدقت ىلع هنأل ؛املع :لاق امنإ :املع

 .ةيدوبعلا وهو «ريدقتلا اذه ىلع دوصقملا يبيكر تلا نيعملا

 ةلاح يف ةدوصقم تسيل ةلالدلا هذه نكل ءان ءزج ناويحلا نعم نإف ؛صحشتلل ةيناسنإلا ةيهاملا يأ :صخشلل

 .يصخشلا ىعملا اذه ىلع قطانلا ناويحلا عومجم ةلالد وه دوصقملا لب «ةيملعلا

 لب هيلع توكسلا حصي ال هنأ عم مات بكرم ًالثم ديز برض :وحن لعافلا عم يدعتملا لعفلا نإ :ليق نإف :حصي

 ىلإ هيلع موكح ا جايتحاك رخآ ءيش ىلإ جاتحي ال نأ هيلع توكسلا ةحص نم دارملا :تلق .لوعفملا ركذ ىلإ جاتحي

 .هيلإ دنسملاو دنسملاب هنأل ؛لعافلا عم يدعتملا لعفلا يف سيل جايتحالا اذه لثم نأ كش الو «سكعلابو هب موكحملا



 بكرملا ٤١ تارّوصتلا

 ها OES ERO OLSA أ قوت (هريغ وأ يدييمت صقان امإو «ءاشنإ وأ

 نإ :ءاشنإ وأ :هلوق .بذاك وأ قداص :هل لاقي نأب امم فصتي نأ هنأش نم نوكي يأ

 اديق يناثلا ءزحلا ناك نإ :يدييقت :هلوق .هيلع توكسلا حصي مل نإ :صقان امإو هلوق .امهلمتحي مل

 ءلوألل اًديق يناثلا نكي مل نإ :هريغ وأ :هلوق .رادلا يف مئاقو لضاف لحرو ديز مالغ :وحن «لوألل

 دراولا لاكشإلا هنم عفدني هجوب هرسفو ءروهشملا وه امك «بذكلاو قدصلا لمتحي ام.ًالوأ ربخلا فرع :هنأش

 «بذكلا نود طقف قدصلا لمتحت يلا رابخألا هنم جرخي هنأل ؛عماح ريغ فيرعتلا اذه نأ :هليصفتو هيلع

 قدصلا لمتحت ال اهنإف ؛انتحت ءامسلاو انقوف ضرألا :انلوقك «سكعلاب وأ هللا لوسر دمحمو انهلإ هللا :انلوقك

 امك «لمتحي ظفل ٍلئنيح كردتسي هنإف ؛ءيشب سيل ةلصافلا وأ نعم. انهه ةلصاولا واولا نأب :باوجلاو «بذكلاو

 ربخلا نأش نم نوكي نأ بذكلاو قدصلا لامتحا نم دارملا نإف ؛رهاظ حراشلا هرسف ام. عفدلا هجو :ىفخي ال

 لمتحت اهتاذ ثيح نم ربخلا ةيهامف «بذكلاب اهضعب يفو قدصلاب دارفألا ضعب يف فصتي نأب امه فاصتالا

 امهدحأب فاصتالا عنتمم دارفألا ضعب ناك نإو كاذ اذه :انلوق موهفم وه ربخلا ةيهام نإف ؛بذكلاو قدصلا

 .هرس سدق فيرشلا دنسلا ديسلا ققح اذكه .ةداملا ةيصوصخ ىلإ رظنلاب

 لك نكل بذكلاو قدصلاب فصتا نإو ربخلا عون نأ ىلإ ةراشإ «بذاك وأ قداص يربخلا ماتلا بكر ملل يأ :هل

 (دبع).ظفحاو مهفاف .بذكلاب وأ طقف قدصلاب افصتم امإ رمألا سفن يف نوكي دارفأ نم درف

 «هنع يكحملا نع ةياكحلا ىلع بذكلاو قدصلا رادم نإف ؛بذكلاو قدصلا نم الك لمتحي مل نإ يأ :اهلمعحي مل

 بسحب ال ةبترلا بسحب يناثلاو لوألاب دارملا :لوألل (ةدايزب لصحم).لامتحالا ىنأف «ةياكحلا تسيل ءاشنإلا فو

 دق هنكلو اعطق اهلماعل ديق لاحلا نإف ؛ورمع ين ءاج ابكار :وحن ءاظفل ديقملا ىلع ديقلا هيف مدق ام لمشيف «ظفللا

 يفيصوتلاو يفاضإلا يف يدييقتلا بكرملا رصح نأ نم مهنيب ام يف رهتشا ام ىلإ ةراشإ :رادلا (دبع).اهنع رخؤي

 :باوجلاو .امهنم سيلو يدييقت بكرم اًضيأ ديقم لاحلا اذ نأ تفرع دقو «يدييقتلا بكرملا اذه لاثمأب ضوقنم

 تابك رملاو ءرصبلا مدعو قطان ناويح :لثم «يفيصوتلاو ٰفاضإلا يف بستكملاو بساكلا بكر ملا رصح مهدارم نأ

 ىلع لدت ال افرح امنوكل "يف" ةملك نإ :ليق نإف .رادلا يف :وحن ءةبستكم الو ةبساكب تسيل ضقنلا يف ةروكذملا

 اهريغو رادلاب هصيصختو هدييقت حصي ىح يلك ال يئزج ةيفرظلا يهو هانعمف «ىرحأ ةملك مض نودب اهانعم
 ءرادلاب اديقم راص اهانعم نإ :لاقي نأ حصي ال رادلا دعب اهانعم دوجو ناك الو .اهانعمل ةموقمو ةلصحم رادلاف

 يف يفكي (دبع).نيركاشلا نم نكو مهفاف .لثمملاب قباطم لاثم اف «لوألا ءزجلل اديق رادلا يف يناثلا ءزحلا سيلف
 (ليعامسإ).لوألل اًديق يناثلا سيلو رادلا مساو ماللا فرح نم ةبكرم اًضيأ امف ؛طقف رادلا ظفل ليثمتلا



 هماسقأو درفملا 3 تارّوصتلا

 TT «ةملك ةثالثلا ةنمزألا دحأ ىلع هتئيمب ةلالدلا عمف لقتسا نإ وهو «درفمف الإو

 ءزج ىلع ةلالدلا هنم ءرجب دصقي مل نإو يأ :درفمف الإو :هلوق .رشع ةسمخو رادلا يف :وحن
 :هلوق .ةميمض مض ىلإ اهيف جاتحي ال نأب هانعم ىلع ةلالدلا يف :لقتسا نإ وهو :هلوق .هانعم

 دحاو مهف ءاهيف ةفرصتم ةعوضوم ةدام يف ةيبيكرتلا هتئيه تققحت املك ثيحب نوكي نأب :هتئيم

 املك «ةيلاوتم ةحوتفم فورح ةثالث ىلع ةلمتشملا يهو «"رصن" ةئيه الثم «ةثالثلا ةنمزألا نم

 ءاهيف ةفرصتم ةعوضوم ةدام نمض يف اهققحت نوكي نأ طرشب نكل «يضاملا نامزلا مهف تققحت

 ا «نييقطنملا فرع يف :ةملك :هلوق .رجحو قسح :وحنب ضقنلا دري الف

 لحدم الف «نامز ىلع ةلالدلا تسيلو "رجح"و "قسح" يف ةققحتم "رصن" ةئيه نأ نم مهوتي امل عفد :نوكي نأب

 ءاهيف ةفرصتملا ةعوضوملا ةداملا يف ةققحتملا هتئيه لب «تناك ةئيه دارملا سيل هنأ عفدلا لصاحو «ةئيهلل اهيف

 نم درفملا نإف «سأرلا نم دري ال قسجلاب داريإلا نأ يدنعو «هيف فرصتك, سيل رجحو عوضوع. سيل قسحو
 نامزلا ىلع لد ام جارحإل ةئيهلاب دييقتلاو .لمأتف هب لاكشإلا دري ىح ادرفم قسح سيلف «عوضوملا ماسقأ

 (ميلحلا دبع).ةملكب سيل هنإف ؛سمألاك هتئيمب ال هرهوجب

 (هللا رون).كلذ ريغ ىلإ املكتو اباطخخو ةبيغو اثينأتو اًريكذتو اًعمجو ةينثتو ادارفإ يأ ءامات افرصت يأ :ةفرصتم
 اتاكرحو اهريخأتو اهميدقت رابتعاب فورحلل ةلصاحلا ةئيهلاب دارملاو «يئزجلا يف يلكلا رمألل ريوصت :رصن
 ؛هتدامو هرهوجب لب هتغيصب يأ «هتئيُب ال نامزلا ىلع لدي ام جرخيل ءامب ةملكلا دح ديق اغإو ءاهقانكسو

 هنكل رجحو قسح :وحنب صقنلل اعفاد ناك نإو طرشلا اذه نإ :تلق نإف :طرشب (دبع).دغلاو سمألاك

 .نيمسا امفوكل ؛نامزلا ىلع نالدي ال امهنأ عم ةيعراضم ةئيه امهيف دحوي هنإف ؛لمعيو دمحأب ضقنلا عفري ال

 .لمعلاو دمحلا نم ناقتشم ناعوضوم امهفإف ؛ةفرصتم ةعوضوم ةدام يف انهه تققحت دق ةيعراضملا ةئيملا هذهف

 «فرصتلل يفكي ال ًاقلطم قاقتشالا نإف ؛نيقتشم اناك نإو ؛نادماح امهف نيملع اناك اذإ ناظفللا ناذه :تلق

 (ليعام“إ).ضقن الف لبقتسملا نامزلا ىلع نالدي امهف نيملع انوكي مل اذإ امأو
 ةدام يف تسيل ةئيهلاف ءلمهم هنأل :دري الف .اّتاكرح نع رظنلا عطق عم فورحلا تاوذ ةداملاب دارملا :ةدام

 .ةعوضوم تناك نإو اهيف فرصتم ريغ هتدام نأل ؛رجح :وحنب الو ةعوضوم



 هماسقأو درفملا 4۳ تارّوصتلا

 SA ا ا يا SA E و ل ا O ول ااو ةادأف الإو «مسا اشودبو

 ‹نييقطنملا فرع يف ةادأف «ةلالدلا يف لقتسي مل نإو يأ :ةادأف الإو :هلوق .لعف ةاحنلا فرع يفو

 عحر يأ ءاضيأ ضآ يأ :فوذحم لعفل قلطم لوعفم اضيأو :هلوق .ةاحنلا فرع يف فرحو

 نأ يضتقي هنأل ؛ثحب هيفو «مسالل ال درفملا قلطمل اضيأ ةمسقلا هذه نأ ىلإ ةراشإ هيفو ءاعوجر

 مهنأ عم ككشملاو يطاوتملاو ملعلا يف نيلخاد نيعملا يدحتم اناك اذإ لعفلاو فرحلا نوكي

 00 EY امهانعم نأ هعضوم يف ققح دق لب «يماسألا هذمب امفومسي ال

 ام لك سيل هنأ ملعا مث .قح اذهو «لعف هنإ :ةاحنلا هلوقي ام هنيعب وه ةملك هنإ :نويقطنملا هلوقي ام نعي :لعف

 ةاحنلا دنع لاعفأ ملكتملاو بطاخملا عراضملا غيص نإف ؛نييقطنملا دنع ةملك ةاحنلا دنع لعفلا ظفل هيلع قلطي

 ءرهاظ وهو بذكلاو قدصلا لمتحت غيصلا هذه يناعمو «يناعملا ىلإ مهرظن نأل ؛نييقطنملا دنع تاملكب تسيلو

 نم ةملكلا نإف ؛تاملك نوكت فيكف «ةمات تابكرم غيصلا هذه نأ ملعف .ةماتلا تابكرملا يه امه لمتحملاو

 لاعفأ ةيدوحولا تاملكلا نإف ؛ةاحنلا دنع افرح نييقطنملا دنع ةادأ لك سيل ملعا :ةادأف (ليعامسإ).درفملا ماسقأ

 اهظافلأ ىلإ اورظن املف .اهظافلأ ىلإ ةاحنلا رظن نأ قرفلا هجو .ةادأ لب نييقطنملا دنع تاملكب تسيلو مهدنع

 املف «يناعملا ىلإ نييقطنملا رظنو «لاعفأ اهنأب اومكح ةيظفللا ماكحألا ءارجإ يف لاعفألا عيمجل ةكراشم اهودحو

 تناك اذإ اإ :تلق نإف .تاودأ اهنأب اومكحو لالقتسالا مدع يف تاودألا عيمحل ةكراشم اهودحو اهيلإ اورظن

 ىلع ةلالدلاو فرصتلا يف تاملكلا اهتماشمل :تلق ؟مهفرع يف ةيدوجو تاملك تيم مبف نييقطنملا دنع تاودأ

 (ليعامسإ) .ازامج تاملكلا اهيلع قلطأ نإو ةقيقحلاب تاودأ يهف «نامزلا

 اكرتشمو اككشمو ايطاوتم نوكي اًضيأ لعفلا نأل ؛قلطملا درفملا ىلإ عحار ميسقتلا اذه نإ :ليق دق :ثحب هيفو
 قطنو" لوقنم "ىلص"و كرتشم "برض"و ككشم "دجو"و طاوتم الثم "بهذ" نإف ؛ًازاجمو ةقيقحو الوقنمو
 "يف"و ضيعبتلاو ءادتبإلا نيب كرتشم الثم "نم" نإف ؛فرحلا لاح اذكو ءزاحم "لاحلا قطن"و ةقيقح "ناسنإلا

 .لمأتف "ىلع" يعم. تلمعتسا اذإ زاحمو ةيفرظلا نعم. تلمعتسا اذإ ةقيقح

 هذه نأ نعي ؛خلإ ققح دق لب :لاق اهعوقو مدعو ةيمستلا هذه ناكمإ ىلع الاد مالكلا اذه ناك الو :ققح دق

 روصتي ال ةيلكلاب امهانعم فصتي مل املف ءايلك الإ نوكي ال ككشملاو يطاوتملا نم الك نأل ؛ةعنتمم ةمسقلا

 نإف ؛هيف ملعلا روصتي فيك ةيئزجلاب امهانعم فصتي مل املف ءايئزح الإ نوكي ال ملعلاو ءانهه ككشملاو يطاوتملا

 (دبع).ىفخي ال امك «صاخلا يفن مزلتسي ماعلا يفنو ملعلا نم معأ يئزحلا



 درفملل ياثلا ميسقتلا ٤ تارّوصتلا

 1*©#)# TETEK طاوتم هنودبو ىلع اعضو هصخشت عمف هانعم دحتا نإ

 يأ :هصخشت عمف :هلوق .هانعم دحو نإ يأ :دحتا نإ :هلوق .هيف لمأت «ةيئرحلاو ةّيلكلاب فصتي ال

 لصألا يف ايلك هلولدم نوكي ام نأل ؛لامعتسالا نود عضولا بسحب يأ :اعضو :هلوق .هتيئزح

 . ءاملع ىمسي ال هس فنصملا يأر ىلع ةراشإلا ءامسأك «لامعتسالا يف اصخشمو

 نأ مزل ةيئزجلاو ةيلكلاب افصتم ناك ولف هيلع مكحي نأل اح اص سيل لقتسم ريغ امهانعم نأل كلذو :فصتي ال

 (ليعامسإ).ةفصلا هذمي هيلع اموكحم نوكي ةفصب ةفصتملا نإف ؛اممي هيلع اموكحم نوكي
 مسالا وهو «هماسقأ ضعب رابتعاب درفملا ىلإ عحار ميسقتلا اذه نأب روكذملا ثحبلا باوج ىلإ ةراشإ :لمأت

 ؛ءيش ال طرشب ةبترم وه قلطملا درفملا ال ءيش طرشب ال ةبترم وه يذلا درفملا قلطم وه ميسقتلا اذه مسقمف

 نوك نم رم ام ىلإ وأ «يناثلا فالخب هيف اربتعم سيل اًضيأ قالطإلا نأل ؛دارفألا ماكحأ هيلإ بسني لوألا نإف

 (ليعامسإ).مهفاف «كلذ ريغ ىلإ اككشمو ايط اوتم اًضيأ فرحلاو لعفلا

 اذهو ءرمأ يف الثم نيئيشلا كارتشا نع ةرابع هنأل ؛نيئيشلا نيب نوكي داحتإلا نإ :لاقي ام عفد ىلإ ةراشإ :دحو

 داحتالا نأل ؛ددعلاب دحاو يأ ةدحولاب افصتم ئعملا نوك انهه ىيعملا داحتاب دارملا نأ :عفدلا لصاحو .ملعلل فانم

 هنأ دري الف «هموهفم وه ثيح نم هيلإ رظنيو هيف لمعتسيو ظفللاب دصقي يذلا ىعملا ئعملاب دارملاو «ةدحولا نم
 (دبع).ةكرتشملا تاككشملاو تايطاوتملا اذكو «ةكرتشملا مالعألا "دحتا نإ" :هلوق نم جرخي

 طرشب يلك رمأ ءازإب ةعوضوم امنإ :مهضعب لاقف .ةراشإلا ءامسأ عضو يف فالتخالا عقو دق هنأ ملعا :اعضو

 ريدقتلا ىلعف .يلك رمأ ظاحلب ةددعتم تايئزج ءازإب ةعوضوم اهنأ ىلإ مهضعب بهذو «تايئزحلا يف لامعتسالا

 راتو «صاح هل عوضوملاو ماع عضولا :يناثلا ريدقتلا ىلعو .كلذك اًضيأ هل عوضوملاو ماع عضولا :لوألا

 ةراشإلا ءامسأ جرخف .نيرخأتملا نم هريغو ملسلا بحاص راتخم يناثلاو ءءامدقلا مالك ليم هيلإو ءلوألا فنصملا

 «يلك رمأ ءازإب ةعوضوم اهنكل لامعتسالا بسحب اصخش اهانعم ناك نإو اههِإف ؛اعضو :هلوقب ملعلا فيرعت نم

 نإ .ةقيقحلا ةكورتملا تازاجملا ليبق نم يهف «تايئزحلا يف لامعتسالا امنإ ,كورتم وهو «يلك هل عوضوملا اهانعمف

 يف قحلاو ءةيئزج ناعمل ةعوضوم سيل اهنِإف «ةيسنجلا مالعألا هنم جرخي هنأل ؛عماج ريغ فيرعتلا اذه نإ :ليق

 رومألا هذه يناعمو «يعملا ىلإ مهرظن نإف ؛نييقطنملا فرع يف ةيقيقح امالعأ سيل ةيسنجلا مالعألا نأ :باوجلا

 اذو ًادتبم افوكل ؛ةيظفللا ماكحألا اهيلع اورجأ ظافلألا ىلإ اورظن امل مهإف ؛ةاحنلا فرع يف مالعأ اهإ معن «ةيلك

 (ليعامسإ).نيققحملا مالك نم رهظي اذكه .اهتيملعب اومكح ءاهريغو ةفرعملاب افوصومو لاح



 ظفللا هيف لمعتسا ام وأ اقيقحت هل عوضوملا امإ ميسقتلا اذه يف ىئعملاب دارملا نأ وهو :مالك انههو

 ماسقأ نم زاحباو ةقيقحلا دع حصي ال لوألا ىلعف ءاليوأت وأ اقيقحت هئازإب ظفللا عضو ناك ءاوس

 جرخيو «ىعملا رثكتم يف فنصملا بهذم ىلع ةراشإلا ءامسأ :وحن لحدي يناثلا ىلعو «نعملا رثكتم

 نأب :هدارفأ تواست نإ :هلوق .اعضو :هلوقب دييقتلا ىلإ اهجارخإ يف ةجاح الف ؛ئيعملا دحتم نع

 .ةيوسلا ىلع دارفألا كلت ىلع يلكلا نعملا اذه قدص نوكي

 دارملا نأ :باوجلاو .حرجو رظن ككشملاو يطاوتملاو ملعلا ىلإ هانعم داحتا رابتعاب درفملا ميسقت يف يأ :انههو

 ظفللا نوك نأل ؛يقيقحلا ئيعملا يف ققحتم ىلوألا ةمسقلا يف هنكل هيف لمعتسملا نعملا ميسقتلا اذه يف ىيعملاب

 ؛اريثك هانعم ناكل ايزاحم ناك ول ذإ ؛يقيقحلا عضولاب هل اعوضوم نعملا ناك اذإ الإ روصتي ال نعملا دحتم

 صخشتلا هل ضرعيو «ئعملا دحتم يف لحاد الثم تاراشإلا مساف «يقيقحلا نودب يزاجملا نعملا ققحت عانتمال

 نأ نكميو .اعضو :هلوقب دييقتلا نم هحارخإ نم دبالف «عضولاب ال نكل نعملا كلذ تايئزج يف هلامعتسا دنع

 تسيل تاراشإلا ءامسأف «ةقيقح هل عوضوملا هانعم دحتا نإ :هلوق يف نعملا نم دارملا نأب ضارتعالا اذه نأ :باجبي

 ىعملا نم دارملا وأ ءاعضو :هلوق نم جراخ وه لب دحاو يلكلا رمألا وهو هل عوضوملا اهانعم نأل ؛هنم ةحراح

 زاحملاو ةقيقحلا نوك مزلي الف «مادختسالا قيرطب اقلطم هيف لمعتسملا عملا "رثك" ريمض هيلإ عجري هنأ ثيح نم
 عم :هلوق نم تاراشإلا ءامسأ ذئنيح جرخي هنأ ملعت تنأو .ئعملا رثكتم نع اجراخو ئععملا دحتم يف الحاد

 يف ةقيقح هل عوضوملا ىعملا نإف :حصي ال .يئزج ال يلك رمأ هنكل هل عوضوملا اهانعم ناك نإو .هصخشت

 (ليعامسإ).اقلطم هيف لمعتسملا ىئعملا رابتعاب ددعتلا امنإو «يقيقحلا ىعملا وهو «دحاو الإ سيل زاحملاو ةقيقحلا

 اهل هيف لمعتسملا نكل يلكلا رمألا وهو ءادحاو ناك نإو تاراشإلا ءامسأل هل عوضوملا ىعملا نإف :ياثلا ىلعو

 ءامسأ جارخإ يف ةحاح ال ٍذئنيحف نعي :ةجاح الف (ليعامسإ).تايئزحلا يف ةلمعتسم اهوكل ؛ةددعتم اًضيأ

 ادحاو سيل احل هيف لمعتسملا عملا نإف ؛هانعم دحتا :هلوق نع اجراخ هنوكل ؛اعضو :هلوقب دييقتلا ىلإ تاراشإلا

 نم ةيوسلا ىلع اهيلع قدصي هنإف ؛ناسنإلاك :ةيجراح دارفألا كلت تناك ءاوس :دارفألا (ليعامسإ).اًريثك لب

 هنأل ؛يطاوتملاب مسقلا اذه يمس امنإو .قرف ريغ نم ءاوسلا ىلع اهيلع اهقدصف «سمشلاك :ةينهذ وأ توافت ريغ

 .اهيلع هقدص يف ةقفاوتم يلكلا اذه دارفأو «قفاوتلا وهو «ؤطاوتلا نم قتشم



 درفملل يناثلا ميسقتلا 65 تارّوصتلا

 TE «كرتشمف «ءادتبا لكل عضو نإف ءرثك نإو «ةيولوأ وأ ةيلوأب تتوافت نإ

 ضعب ىلع هقدص ىلع اًمدقم هدارفأ ضعب ىلع عملا اذه قدص نوكي يأ :تتوافت نإ :هلوق

 نم هضرغو .رخآ ضعب ىلع هقدص نم بسنأو ىلوأ ضعب ىلع هقدص نوكي وأ ةيلعلاب رخآ

 ةدايزلاب نوكي دق لب ءامهيف رصحني ال كيكشتلا نإف ؛الثم :ةيولوأ وأ ةيلوأب تتوافت نإ :هلوق
 «هيف وه لمعتسملا هانعم رثك نإ ظفللا يأ :رثك نإو :هلوق .فعضلاو ةدشلاب وأ ناصقنلاو

 «كلذك نوكي ال وأ ةدح ىلع عضوب ًءادتبا يناعملا كلت نم دحاو لكل اعوضوم نوكي نأ امإ ولخي الف

 هقدصو «يلك هنإف ؛دوحولاك :رحآلا ضعبلا ىلع هقدصل ةلع دارفألا ضعب ىلع يلكلا قدص نوكي يأ :ةيلعلاب

 (ليعامسإ) .ايناث نكمملا ينو الوأ بحاولا يف لصاح دوجولاف ؛نكمملا ىلع هقدصل ةلع بحاولا ىلع
 بحاولا دوجو نأل ؛تانكمملا ىلع هقدص نم بسنأو ىلوأ بحاولا ىلع هقدص نإف ؛دوحولاك اًضيأ اذهو :ىلوأ

 نأ نم مهوتي امل عفد :هضرغو .نكمملا فالخب رثكأ بحاولا يف دوحولا راثآ نألو ؛ريغلاب نكمملا دوجوو هتاذل

 قيرطب ةيولوألاو ةيلوألا ركذ نأب ؟امهيف هراصحنا هجو امف «ةيولوألاو ةيلوألاب توافتلا يف رصحني ال كيكشتلا
 يف هعقويو رظانلا ككشي هنأل ؛اككشم يلكلا اذه يمس امنإو :كيكشتلا (دبع).قيقحتلا ليبس ىلع ال ليثمتلا

 (دبع).ةعبرألا هوجولا دحأب اهتوافت ىلع ءانب كرتشملا نم وأ هيف دارفألا كارتشا ىلع ءانب يطاوتملا نم هنأب كشلا

 يف ناقلطي نيريحألاو «ددعلاو رادقملك :تايمكلا يف ناقلطي نيلوألا نإف ؛قالطإلاب امهنيب قرفلاو :ةدايزلاب

 عازتنا :ةدشلا عمو .عضولا يف ةزيامتم صقنألا لاثمأ هنع لقعلا عزتني ام :ةدايزلا ءضايبلاو داوسلاك :تايفيكلا

 .عضولا يف ةزيامتم ريغ فعضألا لاثمأ مهول هتوسمم.هنع لقعلا

 مسقلا يف امك ءاقيقحت هل عوضوملا يف ققحنملا هيف لمعتسملا وه ميسقتلا اذه يف نعم اب دارملا نأ ىلإ ةراشإ :رثك نإ

 :رثك نإو :هلوق يف ريمضلابو ءاقيقحت هل عوضوملا :هانعم دحتا نإو :هلوق يف ئعملاب دارملا نإ :لاقي نأ نكميو .لوألا

 (دبع).خلإ مالك انههو :هلوقب روكذملا داريإلا دري ال ٍفئنيحف «مادختسالا ليبس ىلع هيف لمعتسملا ىلإ عحارلا

 نود يقيقحلا نعملا وهو «دحاولل الإ سيل انهه عضولا نإف ؛زاجلاو ةقيقحلا "دحاو لكل" :هلوقب جرح :اعوضوم
 لكل عضولا نكل ظفللا هل اعوضوم هيلإ لوقنملاو هنع لوقنملا نم ناك نإو هنإف ؛لوقنملا "ءادتبالا" ديقبو ؛يزاحملا

 ام جرح :ةدح ىلع عضوب :هلوقبو «ةبسانملا رابتعاب ايناث عضو مث رخآلا ىعملل الوأ عضو لب ًءادتبا سيل امهنم

 اعوضوم ناك نإو الثم "اذه" ظفلف .تارمضملاو تاراشإلا ءامسأك :اصاخن هل عوضوملاو اماع هعضو نوكي

 (ليعامسإ).ةدح ىلع اعضو سيل امهنم دحاو لكل هعضو نكل ًءادتبا ةددعتم ناعمل



 درفملل يناثلا ميسقتلا 4۷ تارّوصتلا

 .زاحبو ةقيقحف الإو «لقانلا ىلإ بسني لوقنمف يناثلا يف رهتشا نإف الإو

 نأ ةلاحم الف يناثلا ىلعو ةبكرلاو تاذلاو بهذلاو ةرصابلل نيعلاك ءاكرتشم ىمسي لوألاو

 يف لمعتسا هنإ مث عوضوملا ظفللا نم مسق درفملا ذإ ؛يناعملا كلت نم دحاول اعوضوم ظفللا نوكي

 ادرج قلطأ اذإ يناثلا هنم ردابتي ثيحب لوألا نعملا يف هلامعتسا كرتو يناثلا يف رهتشا نإف .رحآ نعم

 يف ةرات لمعتست لب لوألا رجهي ملو يناثلا يف رهتشي مل نإو ءالوقنم ىمسي اذهف «نئارقلا نع
 يف لمعتسا نإو «ةقيقح هل عوضوملا ىعملا يأ لوألا يف لمعتسا نإف «يناثلا يف ىرحأو لوألا

 لقان نم هل دبال لوقنملا نأ ملعا مث .اًزاجم هل عوضوملا ريغ وه يذلا يناثلا

 اعوضوم ةريثكلا يناعملا يف لمعتسملا ظفللا نوكي ال نأ زوجي هنأ نم رصحلا اذه ىلع دري ام عفد ديري :ئباغلا

 نوكي ال امف «عوضوملا ظفللا يف مالكلا نأ :عفدلا هجو .اًزاحجم الو ةقيقح الو الوقنم نوكي الف ءاهنم دحاول

 (ليعامسإ).هب قلعتم ضرغ سيل ذإ ؛مسقملا نع جراخ وهف يناعملا نم دحاول اعوضوم

 «ٍضرألا يف ٍةَباَد نم امَوإ» :ىلاعت هلوق يف امك ءاضيأ يلصألا ىعملا لوقنملا نم داري دق هنإ :ليق نإ :هلامعتسا

 ثيحب :هلوقو ءاقلطم ال ةنيرق ريغ نم لامعتسالا كرت دارملا :تلق ؟هلامعتسا كرت :هلوق حصي فيكف (۳۸:ماعنألا)

 عملا ىلإ لوألا ىعملا نم انهه لقنلا دوجول :الوقنه (ليعامسإ).ىفخي ال امك «كلذ ىلإ رعشم يناثلا هنم ردابتي
 ءالوأ نعمل عضو امع ةرابع هنإف ؛لوقنملا يف لحاد لحترملاو :الوقنم (ةدايزب ليعامسإ).ةالصلاو ةملكلاك «يناثلا

 املع لعجو هنع لقن مث «ريغصلا رهنلل اعوضوم لصألا يف ناك هنإف ؛رفعجك ءامهنيب ةبسانم الب رخآل عضو مث
 (ليعامجسإ).لمأتف .امهنيب لقنلا للخت الب ًءادتبا نيينعملل هعضو سيل هنأل ؛كرتشملا تحت ال ةبسانم الب صخشل

 هل عوضوملا ريغلا يناثلا نعم ا يف لمعتسا نإو «ةقيقح ىمسي لهاصل ناويحلا وهو يلصألا هانعم يف :لمعتسا
 (ليعامسإ) .ازاحم ىمسي عاحشلا لحرلا وهو
 ىلعو «تبث اذإ ءيشلا قح نم اذوحأم نوكي لوألا ىلع «لوعفملا نعم. وأ لعافلا نعم. «ةليعف ةقيقحلا :ةقيقح
 اهعضوم يف اهتوبثل ؛هل عوضوملا ىئععملا يف ةلمعتسملا ةملكلل اما لعح مث «هتنيع يأ ءيشلا تققح نم يناثلا

 لمعتسا يميم ردصم زاحملا :ازاجم (ليعامسإ).ةحيبذلا يف امك «ةيمسالا ىلإ ةيفصولا نم لقنلل هيف ءاتلاو «يلصألا

 نأب هجويو «ناكم فرظ وأ يناثلا ىعملا ىلإ لوألا نعملا نع زواحت يذلا ظفللا ىلإ لقن مث «لعافلا مسا ئيعمب

 (فيرش ديس).زاوحلا لحم وهف رحآ نعم ىلإ يلصألا هانعم نع ظفللا اذه يف زواح ملكتملا



 يلكلاو يئزجلا فيرعت ٤۸ تارّوصتلا

 O .يلكف الإو «يئزجف نيريثك ىلع هقدص ضرف عنتما نإ «موهفملا

 فرعلا لهأ وأ عرشلا لهأ امإ لقانلا اذهف .هيلإ لوقنملا يناثلا نيعملا ىلإ هنع لوقنملا لوألا نعملا نع

 ناثلا ىلعو ءايعرش الوقنم ىمسي لوألا ىلعف .الثم يوحنلاك «صاخلا حالطصالا لهأ وأ ماعلا

 يأ :موهفملا :هلوق .لقانلا ىلإ بسني :هلوقب راشأ اذه ىلإو .ايحالطصا ثلاثلا ىلعو ءايفرع

 رابتعابو ءاموهفم ىمسي هنم مهف هنأ رابتعاب ظفللا نم دافتسي ام نأ ملعاو «لقعلا يف لصحي ام

 . :هقدص ضرف هلوق .الولدم ىمسي هيلع لاد ظفللا نأ رابتعابو «ٰێعم ىمسي هنم دصق هنأ

 الو ؛ةيروصتلا لئاسملا وهو ءدوصقملا نم لوألا مسقلا يف عورشلا ناوأ اذه :لصف هيلي فنصملا لاق :لصف
 دصاقملا ىلع يدابملا ميدقت بحاولا ناكو «تافرعملا ثحابم يهو دصاقمو ةيلكلا ثحابملا يهو يدابملا هل ناك

 اهلقن مث ءءاعدلل ةعوضوم لصألا يف تناك اهنإف ؛ةالصلاك :ايعرش (مالسإلا خيش).لصف :لاقف ءاهيلع اهمدق

 .ةنيرقلا مايق دنع ءاعدلا يف اهامعتسا كرتو .ةصوصخم ناكرأ ىلإ عراشلا

 نم ماعلا فرعلا اهلقن مث ءضرألا ىلع بدي ام لكل ةغللا يف ةعوضوم لصألا يف تناك امإف ؛ةبادلاك :ايفرع

 .فيعض وه سرفلل :ليقو «قالطإلا اذه هنم ردابتي ثيحب عبرألا مئاوقلا تاوذل اهوعضوو «ىيعملا اذه

 ءدرغملا ئعملل عوضوملا ظفللا ىلإ ةاحنلا هلقن مث «حرجلا نعمل ةعوضوم لصألا يف اهنإف ؛ةملكلاك :ايحالطصا

 نرتقم ريغ هسفن يف نعم ىلع لدام ىلإ لوقنم ةاحنلا حالطصا يف مث «ولعلا وه هل عوضوملا هانعم نإف ؛مسالاك

 اهئامسأب لوقنملا ماسقأ هنم رهظي ثيح لوقلا اذه نسح كيلع ىفخي الو :هلوقب (ليعامسإ).ةثالثلا ةنمزألا دحأب

 (ليعامسإ).مارملا بيرقتو مالكلا راصتحا عم

 تايلكلا ضعب نأ :دري الف «ةطساولاب وأ تاذلاب ةوقلاب وأ لعفلاب ظفللا نم هيف الصاح ناك ءاوس :لصحي ام

 «موهفملا ماسقأ نم يئزجلاو يلكلا متلعج مكنأ عم !اموهفم نوكي فيكف ءانلوقع دنع لصاح ريغ انل لوهحب

 (ةدايزب ليعامسإ) .لقعلا ين لصحت ال تايئزحلا نإو
 يق لصح ام ىلع قلطي دق موهفملا نأ :دري الف ءاموهفم ىمسي هنم مهفي نأ هنأش نم هنأ رابتعاب يأ :دافتسي ام

 (دبع).ظفللا نم دافتسي نأ ريغ نم لقعلا



 يلكلا ماسقأ نايب ٤۹ تارّوصتلا

 A اجلا حس طقف دحاولا دحج و وأ دج وي و «تنكمأ وأ هدارفأ تعنتما

 .نيريثك ىلع يئزجلا قدص ريدقت ليحتسي ال هنإف ؛ريدقتلا ال لقعلا زيوحت نعم. انهه ضرفلا

 بجاولا لمشيف هدارفأ عدتمب ا يأ :تنكمأ وأ :هلوق .يرابلا كيرشك :هدارفأ تعنتما :هلوق

 2 فر داو لام ف 7 E هنو ورك لاه لف ور RR ءاقنعلاك :دجوي ملو :هلوق .امهيلك صاخلا نكمملاو

 مدقم يف امك "ووبرئاوأ ر عع ريدقتلا "كووإ دنا" نعم. ةيسرافلاب وهو «هلامتحاو نهذلا ددرت وهو :ضرفلا

 ىلع "ديز" موهفم قدص ضرف نأ دري الف «يلك وهف نيريثك ىلع اقداص ديز ناك ول :لاقي نأب ةيطرشلا

 نإ :لاق ثيح يئزحلا فيرعت يف ضرفلا ذحأ امنإو «لاحمب سيل هريدقتو لاحما ضرف نأل ؛عنتمه. سيل نيريثك

 فيرعت يف تايلكلا ضعب لدي الئ ؛نيريثك ىلع هقدص عنتما نإ :لقي ملو «نيريثك ىلع هقدص ضرف عنتما
 سيل نيريثك ىلع هقدص ضرف نكل رمألا سفن يف عنتم نيريثك ىلع هقدص نإف ؛دوجولا بجاوك «يئزجلا
 هنكل جراخلا يف نيريثك ىلع قدصت مل نإو اههِإف ؛نكماللاو ءيشاللاك ةيضرعلا تايلكلا جرخي الثلو ؛عنتممب
 (دبع).اهاموهفم ىلإ رظنلاب نيريثك ىلع اهقدص ضرف عنتكي ال
 ناكمإلا امإ "تنكمأ" :هلوق نم دارملا نأ :لوألا ريرقت «فنصملا ىلع نيدراولا نيلاكشإلا عفد ديري :عنتمب مل

 «صاخلا ناكمإلا وأ ًاضيأ عنتمملل لماش ماعلا نكمملا نإف ؛"تعنتماو تنكمأ" :هلوق نيب لباقتلا حصي الف ماعلا
 يذلا يلكلل الماش سيل تنكمأ :هلوق نأ :يناثلا ريرقتو .بحاولل لماش ريغ صاخلا نكمملا نإف ؛اضيأ حصي الف

 دق يلك هنأ بحاولا ىلع قدصي الو بحاولاك هعانتما وأ :هلوق لطبف «ريغلا عانتما عم دحاو درف هل دحو

 دوجولا بناجب ديقملا ماعلا ناكمإلا وه دارملا نأ :لوألا عفد ريرقتف ةعنتمم هدارفأو نكمم هدرف ذإ ؛هدارفأ تنكمأ

 «يرورض هيف مدعلا ذإ ؛عانتمالا لباقي نعملا اذه ماعلا ناكمإلا نأ كش الو ءايرورض همدع نوكي ال ام يأ

 تعنتما :هلوق يف دارفألا نم دارملا نأ :يناثلا عفد ريرقتو «ناكمإلا نم ئيعملا كلذ ىلإ ةراشإ عنتمي مل يأ :هلوقف

 وأ :هلوق نيعمو «يلك باجيإ لوقلا اذهف «قارغتسالا ديفي فاضملا عمجلا نأ تملع امل ؛هدارفأ عيمج هدارفأ

 هاه ءاضنأ بحاولا موهفمل لماش وهف ءيلكلا باحيإلا عفر ةوق يف لوقلا اذهف «عيمحلا يأ هدارفأ عنتمي مل :تنكمأ

 نم ملسأ ناكل "ال وأ" "تنكم وأ" :هلوق لدب فنصملا لاق ول يرمعلو .دحاو درف وهو هدارفأ عيمج عنتكي م

 (ليعامسإ).ملسلا بحاص لعف امك راصتخالا لوصح عم تافلكتلا

 حانحو قرشملاب حانج هل عبرأ مئاوق تاذ قنعلا ليوط رئاط ءاقنعلا :ليق .قبيزلا رحبو توقايلا لبجو :ءاقنعلاك

 = رويطلا لمجأ نم تناك اأ :يور دقو «ةفسالفلا بهذم ىلع هيف دوجوملا ريغ جراخلا يف دوجولا نكمم برغملاب



 ةعبرألا بسلا نايب 0۰ تارّوصتلا

 .همدع وأ يهانتلا عم ريثكلا وأ هعانتما وأ ريغلا ناكمإ عم

 E نايواستمف نيبناحلا نم ايلك اقداصت نإف الإو «نانيابتمف ايلك اقرافت نإ نايلكلا

 عم :هلوق .دوجولا بحاو موهفمك :هعانتما وأ :هلوق .سمشلاك :ريغلا ناكمإ عم :هلوق

 ىلع ةقطانلا سفنلاكو ىلاعت يرابلا تامولعمك :همدع وأ :هلوق .عبسلا بكاوكلاك :يهانتلا

 :خلإ نايلكلا :هلوق .ءامكحلا بهذم

 ءاذغ اه رسيتي ملو تعاح ىح ةريغص مئاهو ارويط لكأت تناكو ناسنإلا لكش ىلع اهجو اهنسحأو =

 نب دلاخ ىلإ اوكش نامزلا كلذ لهأ ىأر املف «ةيراجلاب تبهذو ترسكنا اذكو يبصلاب تراطو تّضقناف

 ‹فشكلا نم مهفي ام ىلع #تفعو انيبن ىلع ناوفص نب ةلظنح مهيبن ىلإ وأ «ءاعدلا ةباجتسا لهأ نم وهو «نانس

 (ليعامسإ).هلسن عطقف هءاعد بيجتساف «ءاقنعلا لسن عطقي نأ ىلاعت هللا ىلإ اعدف

 لك نأ ةسمخلا تايلكلا ميسقت يف يعدن انأل ؛تايلكلا نايب ىلع بسنلا نايب فنصملا مدق امنإ :لإ نايلكلا

 نايبب حضتي كلذ لكو «هحجو نم مومع امهنيب ناينعم هل عونلا نايب دنعو رخآل نيابم ةسمخلا ماسقألا نم دحاو

 (يرتسوش).بسنلا

 تايلكلل اهإف ؛ةقباسلا تاليثمتلل قفاوم وهو «بكو كلا موهفم وه يلكلا نإف ؛بكوكلاك ىلوألا :بكاوكلاك

 (ليعامسإ).دارفألا يهانت نايبب ارابتعا بولسألا ريغ اهنإو

 عع اأ الإ دارفألا يهانت مدع نايبب ارابتعا ًاضيأ بولسألا ريغ انههو «ىلاعت يرابلا مولعم ىلوألا :تامولعمك

 .ءامكحلا دنع لعفي ام ةدوجوم ةبترم ةيهانتم ريغ اهنأ نععو نيملكتملا دنع دح دنع فقت ال

 ندب لكل نوكيو اميدق ناسنإلا عون ناك اذإف «هعابتأو وطسرأك خسانتلا مدعو ملاعلا مدقب نيلئاقلا :ءامكحلا

 اههإف خسانتلا عم ملاعلا مدقب لئاقلا دنع امأو «ةيهانتم ريغ نادبألا نع ةقرافملا ةقطانلا سوفنلا نوكي نأ مزلي سفن

 (دبع).دهعلل ءامكحلا ىلع ماللاو .ىفخي ال امك ةيهانتم هدنع



 ء اع ع هدا هع هاه ع GOG © Q4 عج ها ها OG هو هله هاه سه هاه GG سا هل هج هاه وه سه هاه ها هه »ع dG هه A4 GC مه هه مه هل هاه

 مومعلاو يواستلاو يلكلا نيابتلا :عبرألا بسنلا ىدحإ امهنيب ققحتي نأ نم دبال نييلك لك

 رخآلا دارفأ نم ءيش ىلع امهنم ءيش قدصي ال نأ امإ امهنأل ؛كلذو «هجو نم مومعلاو قلطم

 امهنيب نوكي ال نأ امإف يناثلا ىلعو ءرجحلاو ناسنإلاك «نانيابتم امهف لوألا ىلعف .قدصي وأ

 ش ؛ضيبألاو ناويحلاك «هجو نم صحأو معأ امهف لوألا ىلعف «نوكي وأ الصأ بناج نم يلك قدص

 نيب روصتت ال ةعبرألا اهماسقأ عيمجب ةبسنلا نأل ؛يلكلاو يئزحلا نيب الو نييئزحلا نيب ةبسنلا ربتعي ملو :نييلك

 ءاوس طقف نيابتلا امهنيب نوكيف نينيابتم انوكي نأ امإ نييئزجلا نألف لوألا امأ .يلكلاو يئزحلا نيب الو نييئزحلا
 ءطقف يواستلا امهنيب نوكيف نيدحتم وأ «سرفلا اذهو ديزك ءال وأ ءورمعو ديزك «دحاو يلك دارفأ نم اناك

 انيابم نوكي نأ امإ يلكلا نألف ؛يناثلا امأو .رخآلا يئزحلا نم معأ يئزحلا نوك روصتي الو «ناسنإلا اذهو ديزك

 نوكيو معأ نوكي نأ امإو «سرفو ديزك «نيابتلا ةبسن امهنيب نوكيف «يلكلا اذهل ادرف يئزحلا نوكي الو يئزحلل

 هذهك «درفلا اذه يف ارصحنم يلكلا ناك ءاوس اقلطم صوصخلاو مومعلا ةبسن امهنيب نوكيف ءهنم ادرف يئرجلا

 ال ةعبرألا اهماسقأب ةبسنلاف ؛هجو نم مومعلاو يواستلا روصتي الو «ناسنإو ديزك ءال وأ «هموهفمو سمشلا

 يف بسنلا رصح ضقتنم :ليق نإ (حورشلا ةآرم)."نايلكلا" :لاقو امسقم لعح اذلف «نييلكلا نيب الإ نوكي

 ضقتني الو فرعتس امك اهنع ارياغم ارمأ سيل هنإ :ليق .عبرألا ىدحإ نم سيل هنإف ؛يئزجلا نيابتلاب عبرألا

 امإ وهو «نيعونلا دحأب لصحي سنج يئزحلا نريابتلاو ءبسنلا عاونأ رصح فنصملا دوصقم نإ :لاقي وأ ءرصحلا

 .هجو نم مومعلا وأ يلكلا نيابتلا

 ناقدصي ال جراخلا يف الو نهذلا يف نكمئاللا يأ ماعلا ناكمإلاب نكماللاو ءيشاللا نأب هيلع ضرتعاو :نانيابتم

 ام ىلع يئزج نيابت امهيضيقن نيب نوكي نأ بجو نينيابتم امهتلعج نإف ءنهذلا يف الو جراخلا يف ءيش ىلع

 سيل ام امهفيرعت يف الحد دقف نينيابتملا نم العجي مل نإو ءنايواستم نكمملاو ءيشلا نأل ؛لطاب وهو «قأيس

 اينهذ وأ ايجراح ءايشألا نم ءيش ىلع رمألا سفن يف ةقداصلا تايلكلا نأب ىوعدلا صيصختب بيحأو .امهنم

 هيلع قدص -دوسألا سرفلاك- ناويحلا هيلع قدص ام لك سيل هنإف :ضيبألاو ناويحلاك .رجحلاو ناسنإلاك
 دقو «ضيبألا ساطرقلاك «ناويحلا هيلع قدص ضيبألا هيلع قدص ام لك سيلو -ضيبألا ساطرقلاك- ضيبألا

 .ضيبألا سرفلاك رخآلا هيلع قدص امهدحأ قدص اذإ نوكي
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 امهف لوألا ىلعف «دحاو بناج نم وأ نيبناجلا نم يلكلا قدصلا نوكي نأ امإف ئباثلا ىلعو

 .ناسنإلاو ناويحلاك ءاقلطم صحأو معأ امهف يناثلا ىلعو «قطانلاو ناسنإلاك «نايواستم

 نم يلك قدص كانه نوكي نأ نم معأ اذه ناك الو .يلك قدص امهنيب نوكي ام يناثلاب دارملاو :خلإ ياشلا

 قدصلا نوكي نأ امإف يناثلا ىلعو لاق طقف دحاو بناح نم يلك قدص نوكي لب نوكي وأ اضيأ رخآ بناح

 :هلوقب هلل فنصملا دارم نأ ىلإ نايبلا اذه نم راشأ هس حراشلا نأ نطفلا ىلع ىفخ الو .خلإ نيبناحلا نم يلكلا

 ةنيرقلاو «زاحلا مومع قيرطب نيبناج نم وأ دحاو بناج نم ناك ءاوس يلكلا قدصلا قلطم "ايلك اقداصت نإف"

 .كراشتلل عوضوم لعافتلا نأ دري الف "نيبناجلا نم" :هلوق ىلع "بناج نم وأ" :هلوق فطع هنأ دارملا اذه ىلع

 ؛نيبناحلا نم ىلكلا قدصلا دافأ يلكلاب هانديق اذإف «قدصلا يف نييلكلا كراشت ديفي "اقداصت نإ" هلوقف

 فنصملا هب حرص امك عونمم زاحملا مومع :تلق نإف "ايلك اقداصت نإ" :هلوق دعب "نيبناحلا نم" :هلوق ىلإ ةجاح الف

 امنإ فالخلا :تلق .هلئاق هب ىضري ال ام مالكلا هيجوت زاحبا مومع ىلع قداصتلا لمحب همالك هيحوتف «حيولتلا يف

 لمعتسا ”قداصتلا" ظفل نإف ؛كلذك سيل انهو «يزاجباو يقيقحلا ىعملا يف ظفللا لامعتسا عم. زاجنا مومع يف وه

 (دبع).فالح الب زئاج نعمل ا اذ زاجلا مومعو «هنم ادرف يقيقحلا نوكيو يزاجبا نيعملا يف انهه
 (دبع).ناويحلا ىلع ناسنإلاك «صحأ ايئزج رخآ نمو ايلك دحاو بناح نم نايلكلا قداصت نأب :دحاو

 قطانلاو قطانلا هيلع قدصي ام لك ىلع ناسنإلا قدصل نيبناجلا نم ايلك اقدص امهنيب نإف :قطانلاو ناسنإلاك

 رصحني مل الإورمألا سفن يف قدصلا بسنلا نايب يف قدصلا نم دارملا نأ ملعا .ناسنإلا هيلع قدصي ام لك ىلع

 نأ لقعلل نكمي اذكو ءرخآلا ريغ ىلع نييواستملا دحأ قدص ضرفي نأ لقعلل نكمي هنأل ؛عبرألا يف بسنلا

 نأ عم ًاضيأ ةكئالملا يف ققحتم وهو كردملا نيعمب قطانلا نإ :تلق نإف .ماعلا دارفأ ىلع صاخلا قدص ضرفي

 ضقتني ىلا ةيقطنلا ةوقلا بحاص قطانلا نم دارملا :تلق ؟واست امهنيب نوكي فيكف انهه اققحتم سيل ناسنإلا

 (ةدايزب نازيملا عيدب).ةكئالملا يف دجوي ال هنأ ءافح الو «يناعملا اهيف

 «نيتماع نيتقلطم نيتيلك نيتبجوم نيتيضق داقعنا ىلإ لوؤيو عحري نيرمألا نيب يواستلا نأ نعي :يواستلا
 ؛امهنيب يواستلا ةبسنب اولاق مهنأ عم امهنيب قداصت الف «مونلا ةلاح يف ظقيتسملا هيلع قدصي ال مئانلا نأ دري الف

 (نيبمو ليعامسإ).حيحص لعفلاب مئان ظقيتسم لكو لعفلاب ظقيتسم مئان لك :انلوق نأل



 ةعبرألا بسندلا نايب o تاروصتلا

 E Oy اقلطم صحأو معاف بناج نم وأ ءكلذك امهاضيقنو

 نيتبلاس ىلإ نيابتلا عجرمو «ناسنإ قطان لكو قطان ناسنإ لك :وحن «نيتيلك نيتبجوم ىلإ

 صوصخلاو مومعلا عجرمو «ناسنإب رجحلا نم ءيش الو رجحب ناسنإلا نم ءيش ال :وحن «نيتيلك

 معألا اهعوضوم ةيئزج ةبلاسو «معألا الومحمو صحألا اهعوضوم ةيلك ةبجوم ىلإ اقلطم

 صوصخلاو مومعلا عجرمو «ناسنإب سيل ناويحلا ضعبو ناويح ناسنإ لك :وحن صحألا اهومحمو

 سيل ناويحلا ضعبو ضيبأ ناويحلا ضعب :وحن «نيتيئزج نيتبلاسو ةيئزج ةبجوم ىلإ هجو نم
 526 نييواستملا يضيقن نإ عي :كلذك امهاضيقنو :هلوق .ناويحب سيل ضيبألا ضعبو ضيبأب

 اذه قدصو ةيلك ةبجوم قطانلاك رخآ يلك دارفأ عيمج ىلع ناسنإلاك يلكلا قدص نأل :نيتيلك نيتبجوم

 .ىرخأ ةيلك ةبجوم يلكلا كلذ دارفأ عيمج ىلع رحآلا

 «قرافتلا ةدام يهف صحألا اهومحمو معألا اهعوضوم لا ةيئزجلا ةبلاسلا امأو ,قداصتلا ةدام يه :ةيلك ةبجوم

 ىلإ لقي ملو :ةيئزج ةبلاس (ليعامسإ).عامتحجالا ةدامو قرافتلا ةدام ناتدام اقلطم صوصخلاو مومعلا يفف

 .صحألا اهومحمو معألا اهعوضوم ةبجومل ةبتر ال اهأل ؛صحألا اهومحمو معألا اهعوضوم ةيئزج ةبجوم

 ةيئزج ةبحوم ايئزج يلكلا كلذ دارفأ ىلع يلكلا اذه قدص نأل ؛نيتيئزح نيتبجوم ىلإ لب :ةيئزج ةبجوم

 امل ةيئزحللا ةبجوملا نأل ؛كلذ لقي ملو «ىرحأ ةيئزج ةبجوم ايئزج يلكلا اذه دارفأ ىلع يلكلا كلذ قدصو

 (دبع).اه سكع ال هنإف ةيئزحلا ةبلاسلا فالخب اهل مزال هيضقن سكع نأل ؛كلذ مزليف «ةيئزح ةبجوم الإ سكعنت مل

 نم انهه قرافتلاو «قرافتلا ةدام امهنم لكف ناتيئزجلا ناتبلاسلا امأو «عامتحالا ةدام يه :ةيئزج ةبجوم

 تادرفملا نيب عبرألا بسنلا نأ ملعا :ةدئاف (ليعامسإ).ناتدام قرافتللو ةدحاو ةدام انهه قداصتللف «نيبناجلا

 اياضقلا نيبو ناسنإلا ىلع ناويحلا قدص :لاقيف "ىلع" ب لمعتسيو «لمحلا اهانعمو «قدصلا 27 ربتعت

 نوكيو ققحتلا هب داري قدصلا اهيف لمعتسا اذإو ؛ءيش ىلع اياضقلا لمح روصتي ال ذإ ؛ققحتلاو دوجولا بسحب

 لك قدص املك :انلق اذإ تح ءاهيف ةققحتم يأ رمألا سفن يف ةقداص ةيضقلا هذه لاقيف "يف" ةملكب المعتسم

 اه ققحت ىلوألا ةيضقلا نومضم رمألا سفن يف ققحت املك هانعم ناك امئاد ج ب لك قدص ةرورضلاب ب ج

 (ةاقرم حرش).ةيناثلا ةيضقلا نومضم



 قدص ول ذإ ؛رخآلا ضيقن هيلع قدص نيضيقنلا دحأ هيلع قدص ام لك يأ نايواستم ًاضيأ

 نيع قدصيف نيضيقنلا عافترا ةلاحتسا ةرورض ؛رخآلا نيع عم قدصل رخآلا نودب امهدحأ

 ول :الثم «نينيعلا نيب يواستلا عفري اذهو «نيضيقنلا عامتجا عانتمال ؛لوألا نيع نودب رحآلا

 انهه قطانلا قدصيف قطانلا هيلع قدصل قطاناللا هيلع قدصي ملو ءيش ىلع ناسنإاللا قدص

 معأ اقلطم صحألاو معألا ضيقن يأ :سكعلاب امهاضيقنو :هلوق .فلح اذه «ناسنإلا نودب

 ام لك يعي «معأ صخألا ضيقنو «صخأ معألا ضيقنف «نينيعلا سكعب نكل اقلطم صحأو
 صحألا ضيقن هيلع قدص ام لك سيلو «صحألا ضيقن هيلع قدص معألا ضيقن هيلع قدص

 .معألا ضيقن هيلع قدص

 .نيضيقنلا عافترا مزل هضيقن عم قدصي ال هنأ امك اضيأ رخآلا نيع عم قدصي مل وأ عي :نيضيقنلا ع افترا

 قدصلا نم عنمي امهتلاحتسا ذإ ؛ءيش لك نم ناعفترم امهنأ عم نيضيقنلل ضيقن نيضيقنلا عافترا نإ :تلق نإف

 ام نيضيقنلا نم مك دارم :تلق .لاحمب سيلو رمألا سفن يف تباث نيضيقنلا عافتراف ءرمألا سفن يف ءيش ىلع

 امنإ «هنالطب يعدن الو «لاحم نعملا اذهبي نيضيقنلا عافترا نأ ملسن ال ٍظئنيحف عامتجالا ليبس ىلع ناضيقنلا امأ اذ

 اذه نيضيقنلا عافترا نأ راتخنف ديدرتلا ىلع ناضيقنلا امأو ءدحاو لك عافترا نعم. نيضيقنلا عافترا وه لاحما

 .نيضيقنلا عامتجا وه لطابلا نإف ؛لطاب نعملا اذه نيضيقنلا نأ ملسن ال نكل هتلاحتسا يعدن امم عملا

 .عنتمم وهو «نيضيقنلا عامتجا مزل لوألا نيع عم رحآلا نيع قدص ول يأ :عانتمال (ليعامسإ).مهفاف

 ةبلاس ىلوألا ةيضقلا نإف ؛رظن هيف .قطان ناسنإ اللا قدص مزلتسي قطان الب سيل ناسنإاللا قدص نعي :قدصل

 فيكف اهنم ةلصحملا ةبجوملا نم معأ ةلودعملا ةبلاسلا نأ هعضوم يف ررقت دقو «ةلصحم ةبجوم ةيناثلاو ةلودعم

 كلذك انههو عوضوملا دوجو دنع نايواستم امهنأ الإ ةيناثلا نم معأ تناك نإو ىلوألا نأب باوحلاو ؟اهمزلتست

 .سرفلاك ناسنإاللا دوحوملا

 قدص رجحلاك ناويحاللا هيلع قدص ام لكف «معأ ناسنإاللاك صخألا ضيقنو «صحأ الثم ناويحلاك :صخأ

 (ناهرب).ناويحاللا هيلع قدص سرفلاك ناسنإاللا هيلع قدص ام لك سيلو «ناسنإاللا هيلع



 ك0 هه ج ملا

 E SRDS . ۰...۰... ... يئزح نيابت امهيضيقن نيبو «هحجو نمف الإو

 «صحخألا نيع عم قدصل صعألا ضيقن نودب ءيش ىلع معألا ضيقن قدص ول هنألف ؛لوألا امأ

 نودب ءيش ىلع ناويحاللا قدص ول :الثم .فلح اذه ءمعألا نيع نودب صخألا نيع قدصيف

 ؛نيضيقنلا عامتجا ةلاحتسال ؛ناويحلا قدص كانه عنتميو «هنيع ناسنإلا هيلع قدصل ناسنإاللا

 ضيقن معألا ضيقن لك نأ تبث ام دعب هنألف ؛يباثلا امأو .ناويحلا نودب ناسنإلا قدصيف

 امهاضيقن نوكيف ؛نييواستم ناضيقنلا ناكل معألا ضيقن صحألا ضيقن لك ناك ول صحخألا

 نمف الإو :هلوق .فلح اذه ءاقلطم صحأو معأ نانيعلا ناك دقو «رم امل ؛نييواستم نانيعلا اهو

 ٍذئنيح قدصيف «صحألا نيع عم قدصي نأ دبالف معألا صخأألا ضيقن هيلع قدص ام لك هنأ هحيضوت :لوألا

 قدصي الو هيلع ناويحاللا قدص ام لك :لوقنف «نيضيقنلا عامتحا ةلاحتسال ؛معألا نيع نودب صحألا نيع

 قدص ضرفل ؛ناويحلا نودب هيلع ناسنإلا قدصيف «نيضيقنلا عافترا موزلل ؛ناسنإلا هيلع قدصيف ناسنإاللا هيلع

 ءاقلطم اصوصخو امومع امهنيب انضرف دق انإف ؛ضورفملا فالح اذهو ؛نيضيقنلا عامتجا ةلاحتساو ناويحاللا

 ام لك قدصي مل ول هنألو (ليعامسإ).مهفاف .سكعلا نود ناسنإلا هيلع قدصي ام لك ىلع ناويحلا قدصيف

 معألا ضيقن هيلع قدص ام لك سيل وهو .هضيقن قدصل صخألا ضيقن هيلع قدص معألا ضيقن هيلع قدص

 سكعنيو «صخألا ضيقن هيلع قدص معألا ضيقن هيلع قدص ام ضعب مزلتسي وهو «صحألا ضيقن هيلع قدص
 اذهو «معألا نودب صخألا قدص مزليف «معألا ضيقن هيلع قدص صخألا ضيقن هيلع قدص ام ضعب ىلإ

 .معألا ضيقن هيلع قدص صحألا ضيقن قدصي ام لك سيل وهو :ياثلا (دبع).لاحم

 صخألا ضيقن هيلع قدصي ام لك سيل هنأ نعم معألا ضيقن نم معأ صحألا ضيقن نأ :هحيضوت :تبث ام

 ولف «معألا ضيقن هيلع قدصي ام لك ىلع صخألا ضيقن قدصي هنأ تبث دق هنإف ؛معألا ضيقن هيلع قدصي

 امهقداصتل ؛واست نيضيقنلا نيب ناكل صخألا ضيقن هيلع قدصي ام لك ىلع قدصي اًضيأ معألا ضيقن ناك

 يأ نيضيقنلا نيذه اضيقن نوكيف ءنييواستم نانوكي نييواستملا يضيقن نأ اًضيأ رم دقو ريدقتلا اذه ىلع .ايلك

 .فلح اذه .اقلطم صوصخو مومع امهنيب ضرف دقو «نييواستم نانيعلا



 «هجو نم مومع امهنيب ناك اعم اًضيأ اقدص نإف «ةلمجلا يف رحآلا نودب نييلكلا نم لك قدص وه

 هجو نم مومعلا نمض يف ققحتي يئزحلا نيابتلاف .يلك نيابت امهنيب ناك الص اعم اقداصتي مل نإو

 امهيضيقن نيب نوكي دق هجو نم مومع امهنيب نيذللا نيرمألا نإ مث ءاًضيأ يلكلا نيابتلا نمض فو

 اًضيأ ضيبأاللاو ناويحاللا امهو امهيضيقن نيب نإف «ضيبألاو ناويحلاك ءاضيأ هجو نم مومعلا

 نم امومع امهنيب نإف ؛ناسنإاللاو ناويحلاك «يلک نیابت امهيضيقن نيب نوكي دقو «هجو نم امومع

 معألا يضيقن نيب نإ :اولاق اذهلف ءةيلك ةنيابم ناسنإلاو ناويحاللا امهو امهيضيقن نيبو هجو
 :نيديابتملاك :هلوق .طقف يلكلا نيابتلا الو طقف هجو نم مومعلا ال ايئزج انيابت هجو نم صحألاو

 نيقداص اناك ءاوسو (دبع).رخآ ضعب يف اقداصتو ضعب يف اقداصتي مل وأ الصأ اقداصتي مل ءاوس يأ :ةلمجلا يف

 مومع امهنيب ةبسنلا لوألا ىلعف ءالصأ اعم ناقدصي ال وأ ءرحآلا نودب امهنم لك قدصي امك ءاضيأ اعم

 «يلك نيابت وأ هجو نم صوصحخو مومع يئزجلا نيابتلاف «يلكلا نيابتلا يناثلا ىلعو «هحو نم صوصخو
 (ليعامسإ).عبرألا يف رصحلا لطبف «ةروكذملا بسنلا ىوس ىرخأ ةبسن يئزحلا نيابتلا نأ :دري الف
 (دبع).رخآلا نودب امهنم لك قدص عم يأ :اقدص

 مومع اًضيأ ضيبأاللاو ناويحاللا يأ امهيضيقن نيبو «هحو نم مومعلا امهنيب ةبسنلا نإف :ضيبألاو ناويحلاك
 رجحلا يف ضيبأاللا نودب ناويحاللا ققحتيو .دوسألا رجحلا يف امك «ةدام يف اعم ناقدصي امهفإف ؛هجو نم

 (ليعامسإ).بارغلاك «دوسألا ناويحلا يف ناويحاللا نودب ضيبأاللا ققحتيو «ضيبألا

 (دبع).بارغلاو ساطرقلا يف امهقرافتو دوسألا رجحلا يف امهقداصتل :هجو نم امومع

 نودب ناويحلا قدصيو سرفلا يف امهنم لك قدصي ذإ ؛هحو نم امومع امهنيب نإف :ناسنإاللاو ناويحلاك

 (ليعامسإ).رجحلا يف ناويحلا نودب ناسنإاللا قدصيو ديز يف ناسنإاللا
 امهنيب نيذللا نيرمألا يضيقن نيب نأل يأ :اذهلف (دبع).ماعلا نودب صاخلا قدص عانتما ةرورض :ةيلك ةنيابم

 ؛امهيلكل لماشلا يئزحلا نيابتلا ظفل اوراتخخا يلك نيابت نوكي دقو هجو نم مومع نوكي دق هجو نم امومع
 (ليعامسإ).رخآلا نودب امهدحأ ركذب داوملا ضعب يف ةدعاقلا ضقتني الفل

 .قوسلا ىضتقم وه امك «نينيابتملا يضيقنب هحو نم صحألاو معألا يضيقن هيبشت دوصقملا :نيديابتملاك
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 نیابت نينيابتملا يضيقن نيب كلذك «ةيئزج ةنيابم هجو نم صحألاو معألا يضيقن قن نيب نأ امك يأ

 ءرحآلا نيع عم نيضيقنلا نم لك قدص رحآلا ضيقن عم نينيعلا نم لك قدص امل هنإف ؛يئزج
 نمض يف ققحتي دق.هنإ مث «يئرحلا نيابتلا وهو .ةلمجلا يف رحآلا نودب نيضيقنلا نم لك قدصف

 انيابت اذا توكل دوحوماللا امهو- امهيضيقن نيب نإف ؛مودعملاو دوجوملاك «يلكلا نيابتلا

 ناسنإاللا امهو- امهيضيقن نيب نإف ؛رجحلاو ناسنإلاك «هجو نم مومعلا نمض يف ققحتي دقو ءايلك
 .لكلا يف حصي ىح ةيئزج ةنيابم امهيضيقن نيب نإ :اولاق اذلف را -رجحاللاو

 راصتخالل ادصق :لوألا :نيهجوب نينيابتملا يضيقن ركذ رحأ فنصملا نأ اًضيأ ملعاو !اذه

 هحو نم صخألاو معألا اضيقنو امه اهبشم نينيابتملا اضيقن نوكي رو ةرابع نأ ملعا :امك يأ

 لعل «نيهبشم نينيابتملا اضيقنو امهب اهبشم صحألاو معألا اضيقن نوكي نأ يضتقي حراشلا ةرابعو «نيهبشم
 سيلو «هبشملا لبق هركذ نوكي نأ مزلي -هترابع رهاظ نم مهفي امك- نيهبشم نينيابتملا اضيقن ناك ول هنأ ههجو

 رخآلا عم امهدحأ قدصي ال نينيعلا نأ كلذ يف رسلاو :ينرج نأ" نيكل حراشلا لعج اذلو ؛كلذك

 ناسنإلا :الثم رحآلا ضيقن عم قدصي اذإف «ناسنإلا عم قدصي ال رجحلا اذكو رجحلا حم قدصي ال هنأل ؛ناسنإلاك

 اذإ رححلا اذكو .نيضيقنلا عافترا مزلي الإو ءرجحاللا وهو ءرجحلا ضيقن عم قدصي نأ دبال رجحلا عم قدصي مل اذإ

 نم دحاو لك قدص اذإو «نيضيقنلا عافترا ةلاحتسال ؛ناسنإاللا عم قدصي ةلاحم الف ناسنإلا عم قدصي من

 رخآلا نيع عم نيضيقنلا نم لك قدص اذإو «رحآلا نيع عم امهنم دحاو لك قدصي ال رخآلا ضيقن عم نينيابتملا
 .يئزجلا نيابتلا وه ةلاحلا كلتو ءرخآلا نودب نيضيقنلا نم لك قدصيف

 نيابتلا وهو ءاضيأ داوملا ضعب يف قرافتلا هنمض يف ققحتيو «داوملا عيمج يف نييلكلا نيب قرافتلا يأ :يلكلا نيابتلا

 :رخآلا ىلع امهنم لك قدص عنتماف «دوحوملا ةوق يق مودعماللاو مودعملا ةوق يف دوحوماللا نإف :انيابت .يئزجلا

 يف امهعامتجال :هجو نم امومع (ليعامسإ).لاحم وهو ءاعم امودعمو ادوجوم دحاولا ءيشلا نوك مزل الإو
 وه اذه ."اذه ذخ" يأ هلعاف عم فوذحم لعفل لوعفم :اذه (هفحت).ديزو رجحلا اذه يف امهقرافتو رجشلا

 نأ الإ طخلا مسر هابأي ام ناك نإو اذهف الحم بوصنملا همسا "اذ"و "ذح" نعم لعف مسا "اه" نإ :ليق دقو روهشملا

 ؟امهبيقع نينيابتملا يضيقن نيب ةبسنلا رك ذي مل مل هنإ :لاقي امع باوج :ملعاو (ليعامسإ).فذحلا نع ةمالس هيف



 يئزجلل اعلا قالطإلا هم تارّوصتلا

 O O EAE BEE A روز واق" a e ءيشلا نم صحألل يئزجلا :لاقي دقو

 هنأ ثيح نم «يئزجلا نيابتلا روصت نأ :يناثلاو .هجو نم صحألاو معألا ضيقن ىلع هسايقب

 «يلكلا نيابتلاو هجو نم مومعلا امه نيذللا هيدرف روصت ىلع فوقوم «هيدرف صوصح نع درحب

 امك يئزحلا ظفل نأ يعي :خلإ يئزحلا لاقي دقو :هلوق .هركذ ىتأتي ال امهيلك هيدرف ركذ لبقف

 نم صحألا ىلع قلطي كلذك نيريثك ىلع هقدص لقعلا زوجي نأ عنتمي يذلا موهفملا ىلع قلطي

 هنم معأ يناثلا نعمل اب يئزحلاو «"يفاضإلا" يناثلا ىلعو «"يقيقحلا" ديقب ديقي لوألا ىلعف «ءيش

 رمألاو ءيشلاو موهفملا هلقأو «ماع موهفم تحت جردنم وهف يقيقح يئزج لك ذإ ؛لوألا نعملاب

 ل «ناويحلا ىلإ ةبسنلاب ناسنإلاك ايلك نوكي دق يفاضإلا يئزحلا ذإ ؛سكع الو

 اماع هنوك ثيح نم يئزجلا نيابتلا ةفرعم نأ :لصاحلاف .هيدرف صوصح نع اماع هنوك رابتعاب يأ :ثيح نم

 .امهحاضتا هتغب الإ حاضتالا قح حضتي ال يأ ءامهتفرعم ىلع فوقوم «هحو نم مومعلاو ىلكلا نيابتلا نع
 هقدص ضرف عنتمي ام وهو :رم ام لوألا :نيينعملا نيب كرتشم يئزحلا ظفل يعي :قلطي كلذك (ليعامسإ).مهفاف

 اذهو «ناسنإلاك «معألا تحت جردنملا يأ ءيشلا نم صحأ :يناثلاو «يلكلل لباقم وهو «ديزك نيريثك ىلع

 رابتعاب يئزحو ءامهربغو ورمعو ديز ىلإ رظنلاب يلك هنإف ؛ناسنإلاك «هعم عماجي دق لب يلكلل الباقم سيل عملا
 تحت احردنم هنوكل ؛يفاضإ يئزح هنإف ؛ديزك هعم عماجي ال دقو «معأ «ناويحلاو ناويحلا تحت جردنم هنأ

 (ليعامسإ).رهاظ اذهو «نيريثك ىلع هقدص عانتمال ؛ايلك سيلو «هنم ماعلا ناسنإلا

 اموكل ؛هتقيقح سفن ىلإ سايقلاب يئزج هنإف ؛ايقيقح ايئزج اقباس روكذملا ئيعملاب يئزجلا 527 هنأ يعي :ديقي

 هريغ ىلإ سايقلاب هتيئزج نإف ؛ايفاضإ ايئزج انهه روكذملا ئعملاب يئزحلا ىمسيو «جراخلا يف كارتشالا نع ةعنام

 جردنم وهو «صخشلا وه يقيقحلا يئزحلا نأل :تحت .هتيئزج لطبل هنم اماع ءيش نكي مل ول ىح «ماعلا وهو
 نوكيف «ةقلطملا يه ةارعملا ةيهاملاو ءصخخشتلاب ةديقملا ةيهاملا وه ذإ ؛تاصخشتلا نع ةارعملا ةيلكلا ةيهاملا تحت

 يئزج لك نوك ملسن ال انإ :هريرقت ءردقم لحد عفد :هلقأو (دبع).هريغو يئزحلا كلذ يف هدوجول ؛معأ
 "رمألا"و "ءيشلا"و "موهفملا" ظفل موهفم نأب :هعفدو «ماع ءيش تحت جردني ال نأ زاوحل ؛معأ تحت يقيقح

 (هفحت).اهتحت لوحدلا نم هل دبال اًضيأ يقيقحلا يئزحلاف ءاهنع لاخ ءيش سيل "ماعلا نكمملا" اذكو
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 زجلل يناثلا قالطإلا 68 تاروصتلا

 ملع ام ىلع صحألا :لوقي الئاق نأك ءردقم لاؤس باوح ىلع معأ وهو :هلوق لمحت نأ كلو

 ؛كلذك رخآلا كلذ ىلع وه قدصي الو ايلك اقدص رخآ يلك هيلع قدصي يذلا يلكلا وه ًاقباس

 يقاضإلا يئزجلا ريسفتف ءايقيقح ايئزج نوكي دق لب ءايلك نوكي نأ مزلي ال يفاضإلا يئزحلاو

 فيرعتلا زوجي ال نأ :هريرقت ءردقم لاؤس باوج ىلع "معأ وهو" :فنصملا لوق لمح كل زوجي يأ :كلو
 هيلع قدصي يلك وهو الإ صحألا نعم قباسلا نم مهفي مل ذإ ؛كلذك انههو ءاعماج نوكي ال هنأل ؛صحألاب

 «يفاضإلا يئزحلا فيرعت نم يقيقحلا يئزحلا جرخف ءاضيأ ايقيقح نوكي دق يفاضإلا يئزجلاو ءايلك اقدص رخآ يلك

 رخآ ءيش هيلع قدصي يذلا يأ «قباسلا نم معألا انهه صحألا نم دارملا نأب :هعفدو .اعماج فيرعتلا نكي ملف

 (راصتخاب ليعامسإ).اضيأ يقيقحلا يئزجلل لماش اذهو «كلذك هيلع رحآلا كلذ قدصي الو ايلك اقدص

 ؛الالم الإ ثروي ال هنإف ؛امالك هيلع يئتبي نأ لقاعل يغبني ال شحاف هابتشا ىلع ئبم لاؤسلا نإ :لوقأ :الئاق ناك

 نع ةرابع صحألا نأل ؛ايلك هيلع قدصي ال وهو رخآ يلك هيلع قدصي ءيش لك نأ وه اقباس ملع ام نأل كلذو

 نأ ىلع هحوملا همهوت امك «تايئزجلل اهومش مدعو تايلكلا يف ةيصحألا ةفص رصح مزلي يح اذك نوكي يلك لك

 :لاقي نأ الإ ءهل هجو ال ام روكذملا هيجوتلاف ءاقلطم صوصخلاو مومعلاب نييئزجلا نيب ةبسنلا نايب ماقملا يف روهشملا

 ىلإ ةراشإ هنوكو "صحألا" :هلوق يف دهعلا ىلع "مالا" لمح ىلع لب ءروكذملا هابتشالا ىلع اينبم سيل لاؤسلا نإ

 :انلق .باوجلا ىلإ جاتحم لاؤسلا هجوتف «يلكلا نع زواحتم ريغ هنأ يف ةهبش الو ءبسنلا ثحب يف روكذملا صعألا
 قبط ىلع قارغتسالا هب دارأ لب هررقي مل وأ «باحأ اع باحأ مث دهعلا مالب هررق امإ فنصملا نأ نم رمألا ولخي ال

 نكي م يناثلا ىلعو معا وهو :لوقي نأ ىتأتي فيك لوألا ىلعف "مع نی صحأ لك" :ةيسمشلا يف عقو ام

 (يرتسوش).راصتخالا ددص يف هنوك عم باوجلا ىلإ ئجتليو ءروكذملا لاؤسلا دري ىح ماللا داريإ يف ارطضم

 نأ عم هحو نمو اقلطم صحألا ىلع صحألا قالطإ هنم ملع لب ءاذه قباسلا نم ملعي مل :هيلع دري :ام ىلع

 مزل الإو ءاضيأ هجو نم ال ءاقلطم صحألا دارملا نأ :باوجلاو .ايلك اقدص رخآ يلك هيلع قدصي ايلك سيل ريحألا

 (راصتخاب ليعامسإ).دحأ هب لقي مل هنأ عم «سكعلابو ناويحلا ىلإ سايقلاب ايفاضإ ايئزج ضيبألا نوكي نأ

 يظفل فيرعت "صحألل يئزحلا لاقي دقو" :هلوق نأ ىلإ ةراشإ "يفاضإلا يئزحلا فيرعت" :لقي ملو :ريسفتف
 فيرعت هنأ هرهاظب هب يفاضإلا يئزحلا ريسفتف «صحألا عم عبرألا بسنلا نايب يف ملع دق ذإ ؛يفاضإلا يئزحلل

 هلومش مدعل ؛هنم صحأ لب هل ايواسم سيل ءيشلا نم صحألاب يفاضإلا يئزحلا فيرعتو (دبع).هسفنب ءيشلا
 (ليعامسإ).فّرعملل هتاواسم طرش فّرعملا نأ عم «هتحت جردنملا يقيقحلا يئزجلا



 معأ انهه روكذملا صحألا يأ :معأ وهو :هلوقب باحأف .صخألاب ريسفت نعملا اذهب "صحألا"ب

 .امازتلا ةبسنلا نايب ملعيف «يقيقحلا يئزحلا نم معأ نيعملا اذهب يئزحلا نأ ملعي هنمو ءاقباس مولعملا نم

 دارفأ اه يلا تايلكلا يأ :تايلكلاو :هلوق -هارث هللا باط- انخياشم ضعب دئاوف نم اذهو

 يلا ةيضرفلا تايلكلا امأو .عاونأ ةسمخ يف ةرصحنم جراخلا يف وأ نهذلا يف رمألا سفن بسحب

 هدارفأ ىلإ بسن اذإ يلكلا مث .هب ٌدتعُي ضرغ اهنع ثحبلاب قلعتي الف انهذ الو اجراخ امل قادصمال

 ءاهتقيقح ءزج وأ «عونلا وهو دارفألا كلت ةقيقح نيع نوكي نأ امإف رمألا سفن يف ةققحما

 حوضو دعب نيهيجوتلا نيب قرفلا نايب يف عرش هنأ ىفخي الو «هيجوتلا اذه ىلع "معأ وهو" :هلوق نم يأ :هنمو
 روكذملا ضارتعالا عافدناو «ةقباطم ةروكذم لوألا لامتحالا ىلع ةبسنلا نأب ريمضلا عجرك. فالتخالاب قرفلا

 ةروكذم ةبسنلا يأ سكعلا ىلع يناثلا لامتحالا ىلعو ؛فّدعملل ايواسم نوكي نأو دبال فّرعملا نأل ؛امازتلا ملعي

 هماسقأو يلكلا فيرعت نم غرف امل :تايلكلا (ةدايزب دبع).ةقباطم ملعي روكذملا ضارتعالا عافدناو ءامازتلا

 (دبع).ةيروصتلا تالومحملا ىلإ لصوملا هيلع فقوتي امن اهنأل ؛ةسمخلا تايلكلا نايب يف عرش هدارفأ نيب بسنلاو

 ادوجومو انكم ائيش نوكيف نهذلا يف وأ جراخلا يف نوكي ام لك نأل ؛نيضيقنلا عامتحا مزل الإو :انهذ الو

 لَو ةا ًاضارعأ الو الوصف الو اعاونأ الو ًاسانجأ نكي مل الصأ ٌدارفأ اه نكي مل اذإف ,نهذلا يف وأ جراخلا يف

 ءيش ال يه يلا ةيضرفلا تايلكلا جاردنا يف نأ وهو :روهشم كش انههو .امب يملعلا ضرغلا قلعتي الف «ةماع

 ؛لقعلا يف ءيشلا ةروص لوصح وه روصتلاو ؛ةكرشلا نع هروصت عنتمي ال ام يلكلا ذإ ؛اداسف يلكلا تحت ضحم

 فيرعت يف ذوحأم ءيشلا :ليق «مودعملا ال دوحوملا ىلع قلطي امنإ ءيشلاو ءءايشأ تناكل تايلك تناك ولف

 .نكمم اللاو ءيشاللاو مودعملاو دوجوملل لماش وهو «هنع ربخيو ملعي نأ نكح ام نعم. روصتلا
 نأ مزلف «ةقيقح ةينهذلا دارفألل سيلف «يحراخلا دوجوملاب صتخي ةقيقحلا قالطإ نألف :ًالوأ امإ رظن هيف :نأ امإف

 ثيحب صخشتلا عم ةيهاملا نع ةرابع درفلا نألف :ًايناث امإو ءاعون ةينهذلا هدارفأ ىلإ ةبسنلاب يلكلا نوكي ال

 نود اهيف ديقلاو دييقتلا لوحدل ؛درفلا ةقيقحل يلكلا ةينيع روصتي الف «نيلخاد امهالك دييقتلاو ديقلا نوكي

 باوجلاو .عنامي سيل انهه نم دافتسملا عونلا فيرعتف «هدارفأ ةقيقح نيع اًضيأ ماتلا دحلا نألف :ًاثلاث امإو «ىلكلا

 = دارفألا نم دارملا نأب :يناثلا نعو ,نيهذلاو يحراخلا دوجوملل ةلماش يهو «ةيهاملا يعمم انهه ةقيقحلا نأ :لوألا نع



 سنجلا فيرعت 55 تاروصتلا

 نع باوجلا ناك نإف «"؟وه ام" باوح يف قئاقحلاب نيفلتخم نيريثك ىلع لوقملا وهو

 الإو «ناويحلاك بيرقف ءلكلا نعو اهنع باوحلا وه تاكراشملا ضعب نعو ةيهالا

 لاقيو .لصفلا وهف الإو ,سنجلا وهف رخآ ضعب نيبو اهنم ءيش نيب كرتشملا مامت ناك نإف
 ٍةدحاو ٍةقيقح دارفأب صتخي نأ امإف ءيضرعلا :هل لاقيو اهنع اجراخ وأ «تايتاذ :ةثالثلا هذه

 يف تايلكلا راصحنا ليلد اذهف .ٌءاعلا ضرعلا وه نناثلاو ةصاخلا وه لوألاف «صتخي ال وأ

 مامت نع لاؤس "وه ام" نأ ملعا :وه ام باوح يف :هلوق .لومحملا يأ :لوقملا :هلوق .ةسمخلا

 هب ةصتخملا ةيهاملا مامت نع لاؤسلا ناك ٍدحاو رمأ ركذ ىلع لاؤسلا يف رصتقا نإف «ةقيقحلا

 «تاذلا نع نيجراخ امهالك ديقلاو دييقتلا هيف نوكي صخشلا نإف ؛اهنيع ةيهاملا نوك يف كش الو ءصاخشأ =

 (ةدايزب ليعامسإ).بكرم ماتلا دحلاو «ةدرفملا تايلكلا ميسقت اذه :ثلاثلا نعو «عئاش صاخشألا ىلع دارفألا قالطإو

 لك لب «هنع اجراخ عاونألا نيب كرتشملا ءزجلا نوكي ال يذلا كرتشملا ءزحلا ,كرتشملا مامتب دارملا :كرتشملا مامت

 «سرفلاو ناسنإلا نيب كرتشملا مامت هنإف ؛ناويحلاك «هنم ءزج وأ ءزحلا كلذ سفن امإ نوكي امهنيب كرتشم ءزج
 نوكي ام يتاذلا نإ :ليق نإ :تايتاذ .هنع اجراخ سيلو ناويحلا يف لحاد هنكل امهنيب كرتشم اًضيأ ءمسجلاو

 بوسنملا نيب رياغتلا نم دبال هنإف ؟اهيلإ ابوسنم نوكي فيكف «تاذلا نيع نوكي عونلاو تاذلا ىلإ ابوسنم

 حالطصالا يف امأو «ةغللا يف يتاذلل نعملا اذه نأ :باوجلاف .هسفن ىلإ ءيشلا ةبسن روصتي ال ذإ ؛هيلإ بوسنملاو

 يف انهه مالكلاو ءاهنم اءزج وأ اهل انيع ناك ءاوس اهل اضراع تاذلا نع اجراخ نوكي ال امع ةرابع :وهف

 لقعلا يف هلوصح درجمع هنأل ؛دوجولا بحاو موهفمي رصحلا لتخي الو :اذهف (ليعامسإ).ةغللا يف ال «حالطصالا

 .ديحوتلا ناهرب ىلإ رظنلاب يئزجو ءةسمخلا يف لحاد يلك
 ءوه وه ءيشلا هب ام نود صحخشتلا دوجولا نع ةارعملا ةيلكلا ةيهاملا انهه ةقيقحلا نم دارملا :ةقيقحلا مام نع

 ,ةقيقح نع ؟"وه ام"ب لأسي نأ نكمي الف «هتاذ نيع هدوجوو هصخشت نوكي امل ؛ئعملا اذهب ةقيقحلا لمشي الف

 ىلع باوجحلا يف عونلا عقي نأ دبالف ؟"وه ام"ب ةصتخملا ةقيقح مامت نع انلأس اذإ بحاولا نأ :دري الف

 ٠ (ليعامسإ).رهاظ دورولا مدع ريرقتو «هب باجي نيح ءاهل اعون نوكي ةيلك ةيهام هل سيل بحاولا نأ عم مكتدعاق



 عونلا فيرعت ٦۲ تاروصتلا

 ."وه ام" باوج يف قئاقحلاب نيقفتم نيريثك ىلع لوقملا وهو" عونلا :ياثلا

 ةقيقح روكذملا ناك نإ ماتلا دحلا وأ ءًايصخش ًارمأ روكذملا ناك نإ باوجلا يف عونلا عقيف

 مث ءرومألا كلت نيب ةكرتشملا ةيهاملا مامن نع لاؤسلا ناك رومأ نيب لاؤسلا يف عمج نإو «ةيلك

 قئاقحلا كلت نيب ةكرتشملا ةقيقحلا مامت نع لاؤسلا ناك ةقيقحلا ةقفتم تناك نإ رومألا كلت

 يف سدجلا عقيف «سنجلا وه ةفلتخملا قئاقحلا نيب كرتشملا يتاذلا مامت نأ تفرع دقو «ةفلتخملا

 اهايإ ةكراشملا ةفلتخملا قئاقحلا ضعب نعو ةيهاملا نع اباوج عقي نأ هل دبال سنجلاف «باوجلا

 ةفلتخملا تايهاملا نم ةدحاو لك نعو ةيهاملا نع اباوج كلذ عم ناك نإف ,سنجلا كلذ يف

 اذإف .ةقيقحلا ةقفتم ةددعتم رومأب لاؤسلا نعو ءيصخش دحاو رمأب لاؤسلا نع باوجلا يف عونلاف :عونلا عقيف

 (ليعامسإ) .ناسنإلا :باوجلاف ركبو ورمعو ديز نع لثس اذإو «ناسنإلا :باوحلاف ؟وه ام: ب ديز نع لكس
 لك ةقيقح نإف ؛باوحلا يف ناويحلا عقي ؟وه ام'ب رامحلاو سرفلاو ناسنإلا نع لئس اذإف :سنجلا عقيف

 رامحلا ةقيقحو لهاصلا ناويحلا سرفلا ةقيقحو قطانلا ناويحلا ناسنإلا ةقيقحف ءرخآلا ةقيقحل ةفلاخم اهنم دحاو

 :هلوق نم حراشلا مالك نأ ملعا .امهنيب ةكرتشملا ةقيقحلا مامت ءال سنج وه يذلا ناويحلاو «قهانلا ناويحلا

 ؟"وه ام" نأ :نسحلا رصتخملا مالكلاو ءةكاكرلا نع لاح ريغ لئاط الب ليوطت "خلإ لاؤس وه ام نأ ملعا"
 بسحب ناك نإو «ماتلا دحلا باوجلاف طقف ةيصوصخلا بسحب لاؤسلا اذه ناك نإف «ةقيقحلا مام نع لاوس

 (ليعامسإ).ع ونلا باوجلاف امهيلك بسحب ناك نإو ءسنجلا باوجلاف طقف ةكرشلا

 ةيهاملا نع اباوج ناك نإ" :لاق ول فنصملا نأ ىفخي الو ءديعبلاو بيرقلا ىلإ سنجلا ميسقت يف عرش :ناك نإف
 (دبع).رصخأ و رهظأ ناكل "مسجلاك ديعبف الإو «ناويحلاك بيرقف كراشم لكو

 يمانلاك «ديعبلا ىلع قداص بيرقلا سنجلا فيرعت نأب فنصملا ىلع دروأ امع باوح :ةدحاو لك نعو

 نيع ؟"يه ام"ب تاتابنلاك هيف تاكراشملا ضعب نعو ناسنإلاك ةيهاملا نع لاؤسلل باوجلا نأ هيلع قدصي

 نعو ناسنإلا نع لاؤسلل باوجلا نأل ؟"يه ام" ب هيف تاكراشملا عيمج نعو ةيهاملا كلت نع لاؤسلل باوجلا

 مالكلا اذكو تاتابنلا نعو هنع لاؤسلل باوجلا وهو طقف يمانلا مسجلا وه يمانلا مسجلا يف تاكراشملا عيمج

 ال يدارفإلا لكلا "لكلا نع" يأ فنصملا لوق يف عقاولا "لكلا" نأ :باوجحلا ةصالخو .ةديعبلا سانحألا رئاس يف
 = ةيهاملا نع اباوج ناك نإو يمانلا مسجلاف .كلذ ىلإ ةراشإ "تايهاملا نم ةدحاو لكو" :حراشلا لوقو «يعومحجما
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 صتخيو ؟'وه ام" باوح يف سنجلا اهريغ ىلعو اهيلع لوقملا ةيهاملا ىلع لاقي دقو
 ناسنإلا ىلع امهقداصتل ؛هجو نم مومع امهنيبو «يقيقحلاب لوألاك «يفاضإلا مساب

 نعو ناسنإلا نع لاؤسلل اباوج عقي ثيح ناويحلاك «بيرق سنملاف سنجلا كلذ يف اهل ةكراشلا
 كلذ يف اهكراشي ام لك نعو ةيهاملا نع اباوح عقي مل نإو «ةيناويحلا ةيهاملا يف هكراشي ام لك

 لاؤسلا نع اباوج عقي الو رجحلاو ناسنإلاب لاؤسلا نع ًاباوج عقي ثيح مسحباك «ديعبف سنجل
 لوقملا ةيهاملا يأ :سنجلا اهريغ ىلعو اهيلع لوقملا ةيهاملا :هلوق .الثم سرفلاو رحشلاو ناسنإلاب

 PETE ءايضرع الو ايئزح ال هتحت امل ايتاذ ايلك الإ نوكي الف ."وه ام" باوح يف

 نع انلثس اذإف «یدارف ىدارف هيف اتاكراشم نم دحاو لك نعو اهنع اباوج سيل هنكل هيف تاكراشملا عيمجو =

 (ليعامسإ).امهيف كرتشملا مامت هنإف ؛ناويحلا لب يمانلا مسجلا باوجلا يف عقي ال رامحلاو سرفلاو ناسنإلا

 وهو «يمانلا مسجلا وه كرتشملا مامتلا لب ءامهنيب ةكرتشملا ةقيقحلا مامت سيل قلطملا مسجلا نإف :اباوج عقي الو

 بيرق سنح "ناويحلا"و عون "ناسنإلا" نأ ملعا .كرتشملا مامت بلطي وه امو «كرتشملا مام ضعب وهف «هنم ءزح

 «بتارم ثالثب ديعب سنج "رهوجلا"و نيتبترم. ديعب سنج "قلطملا مسجلا"و ةبترمع ديعب سنج "يمانلا مسجلا"و هل
 سنجلا كلذ يف اتاك راشم نع ةعقاولا ةبوحألا ددع نم صقنت نأ :هتطباضف دعبلا بتارم طبضت نأ تئش نإو

 ىلإ ةبسنلاب يمانلا مسجلاك ةدحاو ةبترم. اديعب ناك نإ ناباوح كانه نوكيف «دعبلا بتارم ددع وه يقابلاف ادحاو

 ىلعو ءرهوجلاك بتارم ثالثب اديعب ناك نإ ةبوحأ ةعبرأو ,مسجلاك نيتبترك. ناك نإ ةبوجأ ةثالثو «ناسنإلا

 (ةيسمشلا نم ةدايزب ليعامسإ).سايقلا اذه

 "وه ام" باوج يف لوقم وه ام لب اقلطم سيل يفاضإلا عونلا فيرعت يف ةيهاملاب دارملا نأ نعي :ةيهاملا يأ
 صخشلا ىلع هقدصل ؛عنامب سيل "خلإ لوقملا ةيهاملا" ب يفاضإلا عونلا فيرعت نأ :دري ام عفد اذه نم ضرغلاو

 ديز نع لئس اذإ هنإف ؛"؟وه ام" باوج يف سنجلا اهريغ ىلعو اهيلع لمحي ةيهام اًضيأ صخشلا نإف ؛فنصلاو
 ؛يشبحلاو يمورلاك يضرع ديقب ديقملا عونلا وهو فنصلا اذكو «ناويحلا :باوجلا نوكي ؟"وه ام"ب سرفو

 دييقت ىلإ فنصلا جارخإل ضرعتي ملو «ناويحلا :باوجلا نوكي ؟"وه ام"ب سرفلاو يمورلا نع لئس اذإ هنإف
 (دبع).دكلم ءاملعلا لالج يشاوح يف امك .ةيلاعلا سانجألا ىلإ سايقلاب لفاسلا عونلا جرخي هنأل ؛ةيلوألاب لوقملا
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 نوكي نأ امإ اًمئاد يفاضإلا عونلاف .اهنع ناجراخ ءالثم يمورلاك فنصلاو «ديزك صخشلاف

 «رخآ سنج تحت اجردنم اسنج امإو «ناويحلا تحت ناسنإلاك «سنج تحت اجردنم ايقيقح اعون

 دجوي يناثلا يفو «يفاضإلاو يقيقحلا عونلا قداصتي لوألا يفف «يمانلا مسجلا تحت ناويحلاك

 اطيسب عونلا ناك اذإ اميف يفاضإلا نودب يقيقحلا ققحت اًضيأ زوجيو «يقيقحلا نودب يفاضإلا

 0 ,ةطقنلاب لثم دقو ءاسنج نوكي يح هل ءزج ال

 الف لوألا ناك نإف ,كاذ الو اذه ال وأ ةصاخ وأ عون امإ فنصلا نأب لكشي دقو «ةيهاملا كلت نع يأ :اهنع

 جرخي ؟"وه ام باوج يف" :هلوق نأل ؛رخآ ديق رابتعا ىلإ هجارخإ يف هحو الف يناثلا ناك نإو «هحارحخإل هحو
 لصف الو سنجب سيل فنصلا نأل ؛ةسمخلا يف ةرصحنم تايلكلا نوكي ال نأ مزليف ثلاثلا ناك نإو «ةصاخلا

 فنصلا نأ :باوجلاو «سمخلا ىوس رخآ ارمأ نوكي ةصاخو اعون نكي مل اذإف ءةرورضلاب ماع ضرع الو

 (دبع).ضرع يضرعلاو يتاذلا نم بكرملاو «تافصلا ضعب عم ةيعونلا ةيهاملا نع ةرابع هنأل ؛ةلماش ريغ ةصاخ
 ةبسنلا نأ ىلإ اوبهذ ءامدقلا نأ ملعا .يقيقحلا عونلاو يفاضإلا عونلا نيب ةبسنلا نايب يف عورش :يفاضإلا عونلاف

 عونو «قئاقحلاب نيقفتم نيريثك ىلع الوقم هنوكل ؛يقيقح عون ناسنإلا نإف ؛اقلطم صوصخو مومع امهنيب
 قرافتلا ةدام امأو «قداصتلا ةدام اذهف «ناويحلا يأ سنجلا :سرفلا ىلعو هيلع لاقي هنأ ثيح نم اًضيأ يفاضإ

 «يمانلا مسجلا يأ سنجلا تاتابنلا ىلعو اهيلع لاقي ثيح ايفاضإ هنوك عم ايقيقح اعون سيل هنإف ؛ناويحلا وهف
 نودب يقيقحلا ققحتي نأ نكمي :اولاقو ههجو نم صوصخو مومع امهنيب ةبسنلا نأ ىلإ اوبهذف نورحأتملا امأو
 فنصملا هراتحا اذلو «هقيقحت ٍنأيس امك بهذملا اذه وه قحلاو «لقعلاك اطيسب عونلا ناك اذإ اميف يفاضإلا

 (ليعامسإ) .هرس سدق

 نودب يقيقحلا ققحت اًضيأ زوجيو" :هلوقب هيلإ راشأ امك سنج تحت اجردنم نكي مل وأ :سنج تحت اجردنم
 نودب يقيقحلا ققحت اًضيأ زوجيو" :هلوق نيبو "لإ ايقيقح اعون نوكي امئاد" :هلوق نيب نأ :دري الف "خلإ يفاضإلا

 .لمأتف .ىفخي ال امك ةافانم "يفاضإلا

 ‹«سنج تحت يفاضإلا عونلا جاردنا بوجول ؛ابكرم ناكل الإو «يفاضإ عونب سيلو يقيقح عون هنإف :ةطقنلاب

 (ةدايزب ةيقطنملا دعاوقلا ريرحت).لصفلاو سنجلا نم ابكرم نوكيف «ةرورضلاب لصف هل نوكي سنج هل امو
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 TOO E EY «ةطقنلاو ناويحلا يف امهقرافتو

 فرط ةطقنلا :ةطقنلاو :هلوق .هجو نم مومعلا يه امهنيب ةبسنلاف ةلمحجلابو «ةشقانم هيفو

 طخلاو «قمعلا يف مسقنم ريغ حطسلاف مسجلا فرط حطسلاو «حطسلا فرط طخلاو .طخلا

 ضرع يهف «قمعلاو ضرعلاو لوطلا يف ةمسقنم ريغ ةطقنلاو «قمعلاو ضرعلا يف مسقنم ريغ

 ؛رظن هيفو «سنح اهل نوكي الف «ءزح اهل نكي مل الصأ ةمسقلا لبقت مل اذإو .الصأ ةمسقلا لبقي ال

 بهذم وه امك ةدوجوم ةطقنلا نأ ملسن ال انأب ةشقانملا هيف نكمي هنأ ملعا مث «حراشلا لوق يف تأتس :ةشقانم

 نأ زوجي ال مل «ةقيقحلا ةقفتم اهدارفأ نأ تابثإ ىلع فوقوم هنإف «يقيقح عون هنأ ملسن الف ملس ولو «نيملكتملا

 ولو ؟ةقيقحلا يق ةطقنلل ةفلاخم دارفألا هذه نوكت نأ زوجيف ةقيقحلاب اهقافتا ملس ولو ؟ةقيقحلا يف ةفلتخم نوكت

 (ليعامسإ) .الصأ ةهج يف مسقنت ال ضرع اهنأب ةطقنلا تفرع دقو !فيك ءايفاضإ اعون تسيل اهنأ ملسن الف ملس
 نم ذإ ؛نيلصحملا بأد بساني ال لاثملا يف مالكلا نأ ىفخي الو «لمأت ندأب طقاسلا ضارتعالا يف لمعتست :ةشقانم

 (نيدلا ناهرب).ةدحولاو بحاولاب انهه لثم امك ءرحآ لاثم هل نوكي نأ زاوحل ؛بولطملا لطبي ال لاثملا نالطب

 امومع هدنع يقيقحلاو يفاضإلا عونلا نيب نأ لاثملا يف ةشقانملا نم رظنلا عطق دعب فنصملا مالك لصاح يأ :ةلمجللابو

 .يقيقحلا عونلا نم ًاقلطم معأ يفاضإلا عونلا نأ ىلإ اوبهذ دقف ءامدقلا امأو «نيرحأتلا بهذم وه امك «هجو نم

 .هجو نمف هل سنج ال طيسب عون زوج نإو «قلطم مومع امهنيبف سنج هل عون لك نأ تبث نإ هنأ :لصاحلاو
 .هكللر فنصملا ىح نورخأتملا يناثلا ىلإو «خيشلا ىح ءامدقلا بهذ لوألا ىلإ

 ضرع وهو «يميلعتلا مسجلا مسجلا نم دارملاو .ضرعلاو لوطلا يف ةمسقلا لبقي ضرع حطسلاو :مسجلا فرط
 طخلاو ةطقنلا نأ ملعا (دبع).اعيمج قمعلاو ضرعلاو لوطلا يف ةمسقلل الباق نوكيف «ثالثلا تاهجلا يف دتمم

 (ليعامسإ).ليصفتلا ماقم اذه سيلو ءافوتبثي ءامكحلاو افوركني نوملكتملاو !فيك .دوحولا ةقفتم تسيل حطسلاو

 نكي مل اذإ هنأ ملسن ال ينعي ةمزالملا عنم :هلصاحو ءرظن "سدح هل نوكي الف ءزج اهل نكي مل اذإ" :هلوق يف يأ :هيفو
 ءازجألا نم سنجلاو «يلقع ءزج اهل نوكيو يحراخخ ءزج اهل نوكي ال نأ زاوحل ؛سنح امل نوكي الف ءزج اه

 ءالصأ يجراخ ءزج اه سيلو جراخلا يف ةطيسب اهنأل ؛يضتقي ال جراخلا يف ماسقنالا مدع نأ :هلصاحو «ةيلقعلا

 سنج اه نوكي نأ زوجيف «ةيجراخلا نود ةيلقعلا ءازجألا نم الإ سيل سنجلاو ةيلقعلا ءازحألا ءافتنا هنم مزلي الو

 يقيقحلا عونلا قرافت ةدام تبثي ملف ءايفاضإ اعون هنوك لطبي ملف «وه ام باوح يف اهريغ ىلعو اهيلع لوقم

 = ذوحأم سنجلا نإ :اولاق مهنأ رظنلا اذه نع باوجلاو ؟هجو نم امومع امهنيب ةبسنلا نوكي فيكف «يفاضإلا نع



 سانجألا بتارم ٦٦ تارّوصتلا

 e «سانجألا سنج ىمسيو رهوجلاك يلاعلا ىلإ ةدعاصتم بترتت دق سانجألا م

 ءازجألا نم وه لب ايجراح ًاءزج سيل سنجلاو «جراخلا يف اهل ءزج ال هنأ ىلع لدي اذه نإف

 :هلوق .جراخلا يف ءزج امل نكي مل نإو ءال سنج وهو يلقع ءزج ةطقنلل نوكي نأ زاجف «ةيلقعلا

 OTT ا ؛ماعلا ىلإ صاخلا نم يقرتلا نوكي نأب :ةدعاصتم

 اذإو «لمحلا عنتمم ايجراح ًاءزج نوكي ال ءيش طرشب ال تذحأ اذإ ةداملاف ءةروصلا نم لصفلاو ةداملا نم =

 لصف ءيش طرشب ال ةبترم يف ةروصلا اذكو هل ةدام يه نيعو ءاعون نوكي موقيو اهلصحي ءيش طرشب تذحأ

 وه سنجلاف «هل ةروص يه نيعو عون ءيش طرشب ةبترم يقو لمحلا عنتمم ةروص ال طرشب ةبترم يفو لومحمو

 كل رهظ ءاذه تملع اذإو «ةبترملا هذه يف ةذوحأملا ةروصلا الإ سيل لصفلا اذكو ءيش طرشب ال ةذوحأملا ةداملا

 بيكر تلا نيب مزالتلا تبثف يتاذ داحتالاو «رابتعالاب رياغت ةيجراخلا ءازجألاو ةيلقعلا ءازحألا نيب رياغتلا نأ

 ال سنج وهو يلقع ءزج ةطقنلل نوكي نأ زاجف" :حراشلا لوق :لوقنف «بير الب يهذلا بيكرتلاو يحراخلا

 «ةلاح ال ةينهذلا ءازجألا ءافتنا مزلتسي لئنيح ةيجراخلا ءازجألا ءافتنا نإف ؛لطاب "جراخلا يف ءزج اهل نكي مل نإو

 فاضإلاو يقيقحلا عونلا نيب ةبسنلا نأ تابثإ يف قحلاو .ةطقنلاب ليثمتلا يف -هرس سدق- حراشلا رظن عفدناف

 لئئيح عمتجيف «سنح تحت اجردنم يقيقحلا عونلا نوكي نأ ظحالي لقعلا نإ :لاقي نأب هجو نم مومعلا يه

 «يقيقحلا نودب يقاضإلا عونلا ٍكئيح ققحتيف «رحآ سنج تحت الحاد سنح نوكي نأ اًضيأ زوجيو ءامهالك

 ردقلا اذهو «يفاضإلا نودب يقيقحلا ققحتيف ءسنج تحت جردنم ريغ طيسب يقيقح عون نوكي نأ اًضيأ روصتيو

 لاثملاو !فيك «ةيرمألا سفنلا تاليثمتلا دوجو ىلع فقوتي الف ؛هجو نم امومع امهنيب ةبسنلا نوك نم يفكي

 (ليعامسإ).ركفتو مهفاف .اهلحم يف ةعقاو تسيل تاليثمتلا يف ةافانملاف «هل رهظم وه امنإ مكحلل اتبثم سيل

 سنج ققحتيف عاونألاو سانجألا ضعب يف بيترتلا مدع ىلإ ةيليلعتلا "دق" ب هلل فنصملا راشأ دق :بترتت دق

 يلا ةرشعلا عاونألا ىلإ ةبسنلاب سنج وهو اسنج سيل رهوجلا نأ ضرف اذإ لقعلاك هتحت الو هقوف سنج ال درفم
 نإ :انلق اذإ اًضيأ لقعلاك هيفرط نم ءيش يف عاونألا درفم عون ققحتي اذكو درف يف رصحنم اهنم لكو هتحت

 يف :لاق امنإ :ةدعاصتم (يرتسوش).ىفخي ال امك «لقعلا ةقيقح يف ةقفتملا ةرشعلا عاونألا هتحتو هل سنج رهوجلا

 ىلإ ةفاضإلا ةحص رابتعاب ققحتي امنإ سانجألاو عاونألا يف بيترتلا نأل ؛ةلزانتم عاونألا يفو ةدعاصتم سانحألا

 ءيش ىلإ سنجلا ةفاضإو «لزانتلا بيترت هبيترت نوكيف «هتحت عونلا نوكي نأ يعدتسي ءيش ىلإ عونلا ةفاضإو ءءيش

 (يرتسوش).نالاح «ةلزانتمو ةدعاصتم :هلوقف «دعاصتلا بيترت هبيترت نوكيف «هقوف سنجلا نوكي نأ يضتقي



 عاونألا بتارم 1۷ تارّوصتلا

 50000 ٍتاطسوتم امهنيب امو «عاونألا عون ىّمسيو لفاسلا ىلإ ةلزانتم عاونألاو

 يلاعلا وهو هقوف هل سنج ال سنج ىلإ اذكهو ءسنجلا نم معأ نوكي سنجلا سنج نأل كلذو
 نأل كلذو ؛صاخلا ىلإ ماعلا نم لزنتلا نوكي نأب :ةلزانتم :هلوق .رهوجلاك سانحألا سنحو

 لفاسلا وهو هتحت هل عون ال عون ىلإ يهتني نأ ىلإ اذكهو عونلا نم صحأ نوكي عونلا عون
 ّيلسلس يف لفاسلاو يلاعلا نيب ام يأ :تاطسوتم امهنيب امو :هلوق .ناسنإلاك عاونألا عونو

 .ةطسوتم سانجأ لفاسلا سنجلاو يلاعلا سنجلا نيب امف ءتاطسوتم ىمست سانحألاو عاونألا

 هل سنج يمانلا مسجلاو اسانجأ اهنوك عنتمي ةيقيقح اعاونأ هتحت نأل ؛رخآ سنح هتحت سيلو سنج ناويحلاف :معأ

 هل سنج وه يذلا رهوجلا هقوفو هنم معأو هل سنح وهو قلطملا مسجلا هقوفو سنجلا سنج وهف هنم معأو
 سنج ىمسي لكلا نم معأ نوكي امف «مومعلا رابتعاب ءيشلل ضرعت ةيسنجلا نإف ؛سانحألا سنج ىمسيو

 ةيعونلا نإف ؛عاونألا عون فالخب «هب ىمسيف «يلاعلا سنجلا الإ وه سيلو ةيسنجلا ةفص لامك دوجول «سانحألا
 ىمسي نأل قئاللا وهف «لامكلا ىلع ةيعونلا ةفص هيف دحوي رثكأ هيف ةيصوصخلا نوكي امف «صوصخلا رابتعاب

 (ليعامسإ).لكلا نم صحأ هنأل ؛لفاسلا عونلا وهو «عاونألا عونب
 اهروصت فقوتيف «ىهانتت ال تالوقم نم ةيهاملا بكرت مزل الإو «هيلإ ءاهتنالا نم دب ال ٍنيعي :سنج ىلإ اذكهو

 ةقيقح نوكي ال نأ مزليف «ةرورضلاب لاحم ةيهانتم ريغ رومأب نهذلا ةطاحإ نأل ؛لاحم وهو اهلك راضحإلا ىلع
 ال ةيفاضإلا عاونألا يف بيترتلا نأل :يهتني نأ ىلإ اذكه (دبع).ىفخي نأ نم رهظأ هنالطبو «ةمولعم قئاقحلا نم

 (دبع).عاونألا عونو لكلل اعون نوكي لكلا صخأو «صوصخل ا رابتعاب الإ يرجي
 «ناسنإلاب لفاسلا عونلاو رهوجلاب يلاعلا سنجلا ليثمتب نييقطنملا ةداع ىرج امل هنأ ملعاو :خإ ةطسوتم سانجأ

 مسجللاو ناويحلا :عاونأ ةثالث ناسنإلا قوفو «ناويحلاو يمانلا مسجلاو مسجلا «سانحأ ةثالث رهوجلا تحت ناكو

 . هنأل ؛عاونألا عون لفاسلا عونلاو اا ةثالث قوف هنأل ؛سانحألا سنج يلاعلا سنجلا اوم «مسججاو يمانلا

 مهدنع حصيو دحاو ىلع ةدئاز عاونألاو سانجألا نم لفاسلاو يلاعلا نيب طسوتملا ناك املو «عاونأ ةثالث تحت

 اميف ددعتلا طرشي ال هنأ دري الف "تاطسوتم امهنيبو" :فنصملا لاق دحاولا قوف ام ىلع عمجلا ظفل قالطإ

 ديعبو بيرق :ناسنج ةيهاملل ناك اذإ اذهلو ءامهنيب اميف الو لفاسلا عونلا قوف اميف الو يلاعلا سنحلا تحت

 الإ اهقوف نكي مل نإو عاونألا عون ةيهاملا كلتلو احالطصا سانحألا سنج :اًضيأ هل لاقيو «لاع سنح ديعبلاف

 (دبع).بيرقلا سنحلا وهو دحاو عون



 لصفلا فيرعت 1۸ تارّوصتلا

 س ها ىلا + . 2 . م .
 . . هزيم نإف ؟ هتاذ يف وه ءيش يأ باوح يف ءيشلا ىلع لوقملا وهو لصفلا :ثلاثلا

 ؛لفاسلاو يلاعلا درج ىلإ ريمضلا عجر نإ اذه ءةطسوتم عاونأ لفاسلا عونلاو يلاعلا عونلا نيب امو
 يلاعلا سنجلا نيب ام نأ ئيعملا ناك احيرص نيروكذملا لفاسلا عونلاو يلاعلا سنجلا ىلإ داع نإو

 سدجخلاك طقف طسوتم عون وأ «يلاعلا عونلاك طقف طسوتم سنج امإ «تاطسوتم لفاسلا عونلاو

 ضرعتي مل فنصملا نأ ملعا مث .يمانلا مسجلاك اعم طسوتم عونو طسوتم سنح وأ «لفاسلا

 امإو بيترتلا ةلسلس يف الحاد سيل درفملاو بترتي اميف مالكلا نأل امإ درفملا عونلاو درفملا سنجلل

 ءيشلا زيمب ام ام بلطيل ةعوضوم "يأ" ةملك نأ ملعا :ءيش يأ :هلوق .امهدوجو نقيت مدعل

 ناويح هنأ تنقيتو ديعب نم ائيش ترصبأ اذإ :الثم «ةملكلا هذه هيلإ فيضأ اميف هك راشي امع

 يمانلا مسجلا وهو اسنج هتحتو رهوجلا وهو ءاسنح هقوف نأل ؛طسوتم سنج هنأل ؛مسحلاك :يلاعلا عونلاك

 عون هنإف ؛ناويحلاك :لفاسلا سدجلاك (دبع).لاع سنح هقوف لب عون هقوف سيل ذإ ؛طسوتم عونب سيلو
 هقوف ناك نإو هنأل ؛طسوتم سنجب سيلو ناسنإلا وهو اعون هتحتو يمانلا مسجلا وهو اعون هقوف نأل ؛طسوتم

 (دبع).لفاس عون هتحت لب سنج هتحت سيل نکل سنج
 اعبرأ عاونألاو سانجألا بتارم اولعج هريغو ةيسمشلا بحاص قباكلا انالوم نإ :لاقي امع باوج :ملعا مث

 (دبع).درفملا عونلاو درفملا سنجلل هشبل فنصملا ضرعتي ملو اعبار امسق درفملا عونلاو درفملا سنجلا لعجب
 الفاس نوكي نأ امإو «سنح هتحت نوكيف ايلاع نوكي نأ امإ بيترتلا ةلسلس يف لحادلا سنجلا نإف :درفملاو

 عونلا لخدي نأ عنتميف «عونلا لاح اذكو «سنح هتحتو هقوف نوكيف اطسوتم نوكي نأ امإو «سنج هقوف نوكيف

 (ليعامسإ).بيترتلا ةلسلس يف درفملا سنجلاو درفملا
 رمألا سفن يف عقي نأل اح اص اهودجو درفملا عونلاو درفملا سنجلا موهفم ىلإ اورظن امل مهنأ ملعا :امهدوجو
 :درفملا سنجلا لاثمف «مهفتلاو ميهفتلا هب لهسيل ؛هوضرفف «عقاولا يف لاثم مه أيهتي مل لاثملل اوحصفت امل مهنكل

 عاونأ قئاقحلا ةفلتخم هتحت ةلحادلا ةرشعلا لوقعلاو «ماع ضرع وه لب هل اسنج سيل رهوجلا نأ ضرف اذإ لقعلا

 سنج رهوجلا نأ ضرف اذإ اًضيأ لقعلا :درفملا عونلا لاثمو ءسمشلاك دحاو درف يف رصحنم اهنم الك نكل
 نيذه نإف ؛نقيت سيل امهدوجوف ةقيقحلا ةقفتم هل صاخشأ ةرشعلا لوقعلاو سنج رهوجلل سيلو لقعلل
 (ليعامسإ).نييفانتملا عامتحا مزل الإو «عقاولا يف امهعامتجا عنتمي نيضرفلا



 لصفلا فيرعت 14 تاروصتلا
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 هصصخي ام. باجيف ؟اذه ناويح يأ :لوقت ءامهريغ وأ سرف وأ ناسنإ وه له هنأ ف تددرت نکل

 "هتاذ يف وه ءيش يأ ناسنإلا" :انلق اذإ :لوقنف اذه تفرع اذإ .ةيناويحلا يف هتاكراشم نع هزيعو

 ناويح هنأب باجي نأ حصيف «ةيئيشلا يف هكر اشي امع هزيم ناسنإلا تايتاذ نم ايتاذ بولطملا ناك

 هتاذ يف وه ءيش يأ باوح يف دحلا عوقو ةحص مزليف «قطان هنأب باجي نأ حصي امك «قطان

 يزارلا مامإلا هلكشتسا امث اذهو .دحلا ىلع هقدصل ؛اعنام لصفلا فيرعت نوكي ال نأ مزلي اًضيأو

 «"هتاذ يف" :هلوقو لوألا أدتبملا ربح ةلمجلاو هربخ "وه"و ناث أدتبم "ءيش يأ"و لوأ أدتبم "ناسنإلا" :ناسنإلا

 ىلع هضراوع نع رظنلا عطق عم هتاذ يف اظوحلمو اربتعم زي ءيش يأ ليوأتب "وه" نع لاحلا عضوم يف رقتسم فرظ
 (ليعامسإ و دبع).ليوأتلا ىلإ ةجاح الف هزوح نم دنع امأو أدتبلا نع اهعوقو زوجي ال نم بهذم

 (ليعامسإ) .وه امب عونلا نع لئس اذإ دحلاب باجي امنإ لب دحأ هب لقي ملو :مزليف
 ام باوح يف عقي لب ءيش يأ باوح يف عقي ال هنأ حص ءيش يأ باوح يف ماتلا دحلا عوقو مزلي امك :اًضيأو

 يأ باوح يف ءيشلا ىلع لوقملا هنأ هيلع ٍلئئيح قدصي دح قطانلا ناويحلا عومجم نإف :دحلا .رم امك «وه

 رياغم هريغو ءيشلا نم بكر لاو ءسنجلاو لصفلا نم بكرم هنأل ؛لصفب سيل دحلا نأ عم هتاذ يف وه ءيش

 انههف ؛ةسمخلا نع جراخ بكرم دحلاو «بكر ملا ال درفملا يلكلل مسق ةسمخلا تايلكلا اًضيأو «ءيشلا كلذل

 (دبع).دحلاب لصفلا فيرعت ةعنام مدعو طلخلا :نالاكشإ

 لصفلا جرخي امات ازيمت زيمب ام ناك نإ هتاذ يف وه ءيش يأ نم بولطملا :نأب لاكشإلا ريرقت يغبنيو :هلكشتسا

 اذه ىلإو .ماتلا دحلاو سنجلا ىلع فيرعتلا قدصيف ةلمجلا يق ازيمث زيي ام ناك نإو «لصفلا فيرعت نع ديعبلا

 زايتمالا زايتمالا نم دارملا نأ :لاكشإلا اذه نع ريرقتلا اذه ىلع باوجلاو .سنجلاو دحلا جرخي اذهيو :هلوق ريشي

 يف لصفلا نيعت ريدقتلا اذه ىلعو «ةلمحلا يف تاذلاب زيمملا درفملا بلطي ءيش يأ نأ دارملاف «ةلمجلا يف تاذلاب

 ةطساوب الإ ةيهاملل ازيمم سيلف سنجلا امأو «لصفلا الإ سيل تاذلاب زيمملا درفملا نإف ؛ريغ ال وه ءيش يأ باوح

 يف وه ءيش يأ ناسنإلا" :انلق اذإف «ةيهاملا لصف ةقيقحلا يف زيمملاف ,ديعب لصف بيرقلا هلصفو «بيرقلا لصفلا

 ناك نإو هنإف ؛ناويحلا فالخب رخآ ءيش ةطساوب ال تاذلاب زيم هنإف ؛قطانلا الإ باوجلا يف عقي الف ؟"هرهوح

 ساسحلاو يمانلا وه اديعب ناك نإو ءناسنإلا لصف ةطساوب لب تاذلاب ال هنكل تاتابنلاو تادامحلا نع ازيمث

 (ليعامسإ) .اًضيأ لصفلا ةطساوب زيك درفم. سيل هنأ عم دحلاو
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 زيمملا بلط ةغللا بسحب ناك نإو "يأ" نعم نأب :تامكاحلا بحاص باحأو «ماقملا اذه يف

 وه ام باوح يف الوقم نوكي ال زيمم هب بلطي هنأ ىلع اوحلطصا لوقعملا بابرأ نکل اقلطم

 لأسنال انإ وهو نقتأو قدأ رخآ كلسم انهه يسوطلا ققحمللو ءاضيأ سنجلاو دحلا جرخي اذهيو

 انملع اذإو هل لصف ال هل سنج ال ام نأ ىلع ءانب ؛اسنج ءيشلل نأ ملعن نأ دعب الإ لصفلا نع

 يف وه ناويح يأ ناسنإلا :لوقنف «سنجلا كلذ يف هتاكراشم نع هزيمي ام بلطنف سنجلاب ءيشلا

 OD "ءيش" هتملكف .ريغ ال قطانلاب باوجلا نيعتف ؟هتاذ

 نأ ينعي يناثلا قشلا رايتخا :باوحلا لصاح :هب بلطي .يزارلا نيدلا بطق انالوم يعي :تامكاحما بحاص

 سيل ماتلا دحلا وه ام باوح يف الوقم نوكي ال يذلا زيمملا دارملا لب اقلطم ال نكل ةلمحلا يف ازيمت زيمب ام دارملا

 دحاو لك زييمتلاو قئاقحلا ةفلتخم نع لئس اذإ سنجلاو يلكلا رمألا نع لكس اذإ الإ وه ام باوج يف لرقم

 هتاذ يف وه ءيش يأ باوح يف لاقي ال وه ام باوج يف لاقي ام وه ام باوح يف نالاقي ةلمجلا يف امهنم
 يف انمالك نأل ؛انرضي ال ةغللا بسحب ءيش يأ باوح يف اهعوقو ةحصو لوقعلا بابرأ حالطصا بسحب

 (هفحت).روكذملا لاكشإلا عفد يف :رخآ (دبع).مهحلطصم

 .الصف بلطي مث الوأ سنجلا ملع هنأب هب بلاطلا لئاسلا لاحو لصفلا نعم ةظحالم هيف نأل :قدأ

 اوحلطصا لوقعملا بابرأ نأب باوجلا نأ وهو هلل يزارلا ةمالعلا باوح يف يذلا نعطلا نع ةمالسلا :نقتأو

 (دبع).لوقعملا بابرأ مسر ىلع باوج حالطصالا يف ةحاشم الو اذكه

 قطانلا نإ :تلق نإف .قطانلا ىلإ همامضناب الو ءطقف هب باوجلا ىلإ ةجاح الف ملع دق سنجلا نأل :قطانلاب

 ةيكلفلا سوفنلاو لوقعلاك تادرجلا رئاسو هنأش زع يرابلا نأل ؛ناسنإلاب اصتخم سيل تايلكلا كردم نيعم

 نوكي نأ دبال بيرقلا لصفلا نأ مهدنع ررقت امل ؛ناسنإلل ابيرق الصف هنوك حصي الف ءأضيأ تايلكلا نوكردي

 الصف هلعجف ةيهاملا كلتب اصتخم نوكي نأ بجي ال بيرقلا لصفلا نأ ملس ولو ءا لصف وه ىلا ةيهاملاب ًاّصتخم
 امهنم دحاو لك نإف ؛اسنح قطانلا وأ الصف ناويحلا لعجي نأ زوجي لب هل اسنج هلعح نم ىلوأ سيل ناسنإلل

 كلذ نأ كش الو «كاردإلاو قطنلا ًادبم بحاص وه قطانلا نم دارملا :تلق .اهريغو ناسنإلا ةيهام نيب كرتشم

 = قطانلاب دارملا نأب :نيرصاقلا ضعب باجأ دقو .لاكشإ الف أدبملا كلذ رثأ وه يذلا ناسنإلا ةيهام. صتخم أدبملا



 لصفلا ماسقأ ۷1 تاروصتلا

 «مسقمف هنع زيمي ام ىلإو «مّوقمف هزيم ام ىلإ بسن اذإو «ديعبف الإو «بيرقف بيرقلا

 كلذ يف تاكراشملا نع ءيشلا زيمب ام بلطي يذلا مولعملا سنجلا نع ةيانك فيرعتلا يف

 ثيح ؛ناسنإلا ىلإ ةبسنلاب قطانلاك :بيرقف :هلوق .هريفاذحب لاكشإلا عفدني ٍدئنيحف «سنجلا

 ىلإ ةبسنلاب ساسحلاك :ديعبف :هلوق .ناويحلا وهو بيرقلا هسنح يف تاكراشملا نع هزيع

 :خلإ بسن اذإ :هلوق .يمانلا مسجلا وهو ديعبلا سنجلا يف تاكراشملا نع هزيمب ثيح ؛ناسنإلا

 نم هنع ةيهاملا زيي يذلا سنجل ىلإ ةبسنو ءاهل زيممو صصخم وه لا ةيهاملا ىلإ ةبسن هل لصفلا
 ERE O لوألا رابتعالاب وهف «هدارفأ نيب

 الب ملكتملا :ةثالث ملكتملا نأل ؛ناسنإلاب صوصخم هنأو «توصلاو فورحلاب ملكتملا وه ناسنإلا فيرعت يف =

 ؛تاناويحلا رئاسك توصلاو فورحلا هنع عزتي ام ملكتملاو «هناهرب لحو هنأش زع يرابلاك فرحو توص

 اهل سيل ةيكلفلا سوفنلاو مهدنع ةدرحملا لوقعلا يه يلا ةكئالملا امأو «ناسنإلا وهو توصلاو فورحلاب ملكتملاو

 (دبع).بازيملا تحت حرطي نأ يغبني باوجلا اذه نأ بابلألا يلوأ ىلع ىفخي الو ءالصأ قطنو ملكت

 اهعضوم ءيش ظفل اوعضوف «لصفلا فيرعت يف اهركذو سانجألا رصح رذعتل ؛ةيانكلا اوراتحا امنإو :ةيانك

 (هفحت).سانحألا لمشي امع ةيانك

 .ناسنإلا ةيهامب صتخم هنأ كش الو «كاردإلاو قطنلا أدبم بحاص وه يذلا :قطانلاك

 مسجلا وهو ديعبلا سنجلا يف هتاكراشم نع ناسنإلل زيمث هنأ امك ساسحلا نأ وهو :لاكشإ انهه :ساسحلاك

 يمانلا مسجلا يف ةكراشملاب تاتابنلا نع ناسنإلا زيي امك ساسحلا نإف ؛هل زيمم ًاضيأ قطانلا كلذك يمانلا

 كلذك يمانلا مسجلا يف ةكراشملاب تاتابنلا نع ناسنإلا زيمب امك ساسحلا نإف ؛هل زيمم ًاضيأ قطانلا كلذك

 نكميو .اعنام نكي ملف ديعبلا لصفلا فيرعت هيلع قدص دقو بيرق لصف قطانلا نإف ؛اهنع هزيمي ًاضيأ قطانلا
 يف تاكراشملا نع زيمب ام لصفلا فيرعت لصاحف «"ديعبلاو" فنصملا لوق دعب دارم "طقف" ديق نأب :هنع باوجلا

 تاكراشملا نع زيمم هنأ الإ ديعبلا سنجلا يف تاكراشملا نع ازيمم ناك نإو بيرقلا لصفلاو «طقف ديعبلا سنجلا

 (ليعامسإ).مهفاف .ًاضيأ بيرقلا سنجلا يف



 ىلإ همامضناب هنأل ؛امسقم ىمسي يناثلا رابتعالابو ءامل لصحمو ةيهاملا ءزج هنأل ؛اموقم ىمسي

 ع ناويحلا ميسقت يف ىرت امك «رحآ امسق لصحي امدعو امسق لصحي ادوحو سنجلا اذنه

 لصف لك يأ «قارغتسالل ماللا :يلاعلل موقملاو :هلوق .قطانلا ريغلا ناويحلا ىلإو قطانلا ناويحلا

 د ل ءزج يلاعلا موقم نأل ؛لفاسلل موقم لصف وهف يلاعلل موقم

 دارملاو ءسنجلل ةلع لصفلا نوك نم دارملا وهو «هيف عقاولا ماهإلا عفر نع ةرابع سنحلل لصفلا موقت :ًاهوقم
 وه له ءيش يأ اهنأ يف ددرت لقعلا دنع تلصح اذإ ةيسنجلا ةروصلا نإف ؛ًامهبم هنوك سنجلا ليصحت مدع نم

 ههجوو «ةيهاملا مامتل ةقباطم ةروص لصحي لصفلا ةروص اهيلإ مضنا اذإ مث «كلذ ريغ ىلإ رقب وأ سرف وأ ناسنإ

 اذإف «ةيعونلا ةيهاملا وهو دح ىلإ فقي ةيلايخلاو ةيسحلا تالآلاب ال هسفنب اهكردي ىلا ةروصلا يف لقعلا ددرت
 اهلمكت ةلصحم ريغ ةصقان لب ةلصحم ةمات تسيل ةيسنجلا ةروصلاف ءروصلا تهتنا اه ةقباطملا ةروصلا هيف تلصح

 بسحب ماهإلا عفرو ليمكتلا بتارم فلتخيو ماهبإلا ةلازإ عفرو ليمكتلا اذه الإ ةلعلا نعم سيلو لصفلا ةروص

 ماهبإلا صقانتي مث هماهإ لقي لصف هعم مضنا اذإو ميظع ماهإ هيف يلاعلا سنجلا نإف ؛سانحألا بتارم فالتحا

 دقف عوضوم يف ال هنأ دوجوم مسح نم روصت اذإ :هلاثم «يقيقحلا عونلا ىلإ لصف لصف مضب لامكلا دادزيو
 اذإف «كلذ ريغ ىلإ سفنلا وأ لقعلا وأ ةروصلاو ةداملا قباطت له امنأ يف ددرتلا عقيو رهوجلا ةروص لقعلا يف لصح

 قباطت له اأ يف ددرتلا ىقبيو ميظعلا ماهإلا كلذ عفتراو مسجلا ةروص لصح ةثالث داعبأ وذ اهيلإ مضنا

 دقف ءاضيأ عونلا ىلإ اذكهو 3 كلذ عفترا يمانلا لصف امي نرتقا اذإ مث «تاناويحلا وأ تادامجلا وأ تاتابنلا

 عونلا ةيهام نأب دارملا نأ ملعي نأ يغبنيو «ةلصحم عونلا ةيهامو ةلصحم ريغ سنجلا ةيهام نأ نايبلا اذه نم نيبت

 رخآ يلك مامضنا ىلإ اهماكإ عافترا يف جاتحت ال عونلا ةيهام نأل ؛هيف ةلصحم ريغ سنجلا ةيهامو لقعلا يف ةلصحم

 لصحت نم هل دبال هنإف ؛سنجلا فالخب طقف ةراشإلاب الإ رظتنم لصحت هل ىقبي ال عونلا نإف ؛سنجلا ةيهام فالخب

 (دبع).ديرجتلا حرش ىلع ءاملعلا لالحل ةميدقلا يشاوحلا يف امك ةراشإلاب لصحتلا لبقي نح دئاز

 قطانلا ناويحلا وه امسق ادوجو سنجلا ىلإ همامضناب لصحي هنأل ؛نيمسق ىلإ ناويحلا مسقي هنإف ؛قطانلاك :همامضناب

 نأ ىلوألاف .ديدس ريغ فلكتلا اذه لثم باكترا نأ ىفخي الو «قطانلا ريغلا ناويحلا وه رخآ امسق امدع هيلإ همامضنابو

 (ليعامسإ).مهفاف .راصتخالاو فلكتلا مدع نم هيف امل ؛سنجلل مسق لصحم هنأل ؛امسقم ىمسي لاقي



 نع لفاسلا زيمي هنإ مث .لفاسلل ءزج يلاعلا موقمف ءءزج ءزجلا ءزجو لفاسلل ءزج يلاعلاو يلاعلل
 لك انهه يلاعلاب دارملا نأ ملعيلو .موقملاب نيعملا وهو «هل ازيمم ًاءزج نوكيف هنع يلاعلا زيمب ام لك

 سنج لك لفاسلاب دارملا اذكو ؛نكي مل وأ رخآ هقوف ناك ءاوس رخآ قوف نوكي عون وأ سنح
 ةبسنلاب لاع طسوتملا سنجلا نأ نح «نكي مل وأ رخآ هتحت ناك ءاوس رخآ تحت نوكي عون وأ

 موقم لك سيل هنأ ئعم. ايلك يأ :سكع الو :هلوق .هقوف ام ىلإ ةبسنلاب لفاسو هتحت ام ىلإ

 N O «ناسنإلا وه يذلا لفاسلل موقم قطانلا نإف ؛يلاعلل اموقم لفاسلل

 وهو ًاضيأ لفاسلل موقم وهف «هادع ام عيمج نع هل زيممو ناويحلا يأ يلاعلل موقم هنإف ؛ساسحلاك :لفاسلل

 ءزح ذإ ؛ًاضيأ هيف الحاد نوكي ناويحلا يف الحاد نوكي امف ناسنإلا ةقيقح يف لحاد ناويحلا نأل ؛ناسنإلا

 اذهو «هنع ناويحلا زيمي امع هل زيممو ناسنإلا ةقيقح يف لحاد ساسحلاف ءيشلا كلذل ًاءزج نوكي ءيشل ءزحلا

 (ليعام“إ).موقملاب دارملا وه
 هيلع لدي امك لطاب صيصختلا اذه نأل ؛رخآ هقوف نوكي ال ام يأ ءرم ام انهه يلاعلاب دارملا سيل نعي :ملعيلو

 ام سيل ًاضيأ لفاسلاب اذكو ءال وأ ءيش تحت ناك ءاوس رخآ هقوف نوكي عون وأ سنج لك انهه دارملا لب ليلدلا

 الثم يمانلا مسحلاك طسوتملا سنجلاف ءال وأ رخآ هتحت ناك ءاوس ءرخآ تحت نوكي ام دارملا لب رخآ هتحت نوكي ال

 قوف هنأ رابتعاب ًاضيأ لاع عون وهو قلطملا مسجلا تحت هنوك رابتعاب لفاسو ناويح قوف هنوك رابتعاب لاع سنج

 (ليعامسإ).قلطملا مسجلا وهو رخآ عون رابتعاب ًاضيأ لفاسو ناويحلا وه عون
 موقم لفاسلل موقم ضعب .اهسكعو ةيلك ةبجوم ةيضق ءلفاسلل موقم يلاعلل موقم لك هنأ :وه لحد عفد :ايلك

 ىلإ ءاعإ ايلك حراشلا لوق نأ :عفدلا حيضوتف "سكع ال" :هلوقل نعم الف ؛ةرورضلاب قداص ةيئزج ةبجوم يلاعلل
 .يئزحلا باجيإلا هيفاني ال يلكلا باجيإلا عفرو يلكلا بلسلا ال يلكلا باجيإلا عفر "سكع ال" :هلوق نأ

 موقملا نم ءيش الف بيرقلا لصفلا موقملاب ديرأ نإ هنأ :دري الف اديعب وأ ابيرق الصف :موقه لك (دبعو ليعامسإ)

 (دبع).يلاعلل موقم لفاسلل ديعب موقم لكف ديعبلا لصفلا ديرأ نإو «يلاعلل موقم لفاسلل بيرقلا



 ماعلا ضرعلاو ةصاخلا فيرعت V٤ تاروصتلا

 ٍةدحاو ةقيقح تحت ام ىلع لوقملا جراخلا وهو ةصاخلا :عبارلا .سكعلاب مسقملاو

 O O اهيلع لوقملا جراخلا وهو ماعلا ضرعلا :سماخلا .طقف

 مسقم لفاسلل مسقم لك يأ :سكعلاب مسقملاو :هلوق .ناويحلا وه يذلا يلاعلل اموقم سيلو

 لفاسلل لّصح لصف لكف «يلاعلا نم مسق لفاسلا نألف ؛لوألا امأ .ايلك يأ سكع الو يلاعلل

 مسقم الثم ساسحلا نألف ؛يناثلا امأو .مسق مسقلا مسق نأل ؛امسق يلاعلل لصح دقف امسق

 يأ :جراخلا وهو :هلوق .ناويحلا وه يذلا لفاسلل امسقم سيلو يمانلا مسجلا وه يذلا يلاعلل

 ىلإ مسقنت ةصاخلا نأ ملعاو .ماسقألا تاموهفم عيمج يف ربتعم مسقملا نإف ؛جراخلا يلكلا

 عيمجلل ةلماش ريغ ىلإو ناسنإلل ةوقلاب بتاكلاك هل ةصاخ يه ام دارفأ عيمجل ةلماش ةصاخ

 ,عونلا ةصاخ لوألاف ؛ةيسنج وأ ةيعون :ةدحاو ةقيقح :هلوق .ناسنإلل لعفلاب بتاكلاك هدارفأ

 قطانلا نإف ؛لفاسلل مسقم يلاعلا مسقم ضعب نوكي نأ زوجيف ءيلكلا باجيإلا عفر اذه نأ ينعي :ايلك

 (دبع).اضيأ ناويحلل مسقم كلذ عمو مسحلل مسقم امدعو ادوجو رهوجلا ىلإ همامضناب
 مسقل مسق لكو يمانلا مسقل مسق قطانلاف يمانلل مسق ناويحلاو ناويحلل مسق قطانلا نأ امك :مسقلا مسق

 ةصاخلا فيرعت نأ نم يأرلا يداب يف مهوتي امل عفد :ةيسنج وأ ةيعون .يمانلل مسق قطانلاف يمانلل مسق يمانلا

 يه ةدحاو ةقيقح تحت ام ىلع لوقم جراح هنأ هيلع قدصي هنإف ؛اضيأ ماعلا ضرعلا ىلع هقدصل ؛عنام ريغ

 صتحملا جراخلا يلكلا يهو :عونلا ةصاخ :نيمسق ىلإ ةمسقنم ةصاخلا نأ عفدلا لصاح .ناويحلا ةقيقح

 ةدحاو ةقيقح تحت ام ىلع لوقملا يهو :سنجلا ةصاخ يناثلاو .ناسنإلل كحاضلاك ةدحاولا ةيعونلا ةقيقحلاب

 .باوحو لاؤس ىلإ ةراشإ :مهفاف (ليعامسإ).ناسنإلا ىلإ ةبسنلاب اماع اضرع ناك نإو ناويحلل يشاملاك ةيسنح

 ماسقأ نم امهدع لطبيف الوأ ةدحاو ةدام يف ناعمتجي فيكف نانيابتي امإ ماعلا ضرعلاو ةصاخلا نأ :لوألا ريرقت

 ةدام يف نييفانتملا عامتجا نإ :لوقنو لوألا راتخن انأ :باوجلا ريرحتو ؟ةنيابتم نوكت نأ دبال ماسقألا ذإ ؛يلكلا

 الو ناسنإلل ماع ضرعو ةيناويحلا ةقيقحلاب ةصتخم هنأ رابتعاب ةصاخ يشاملاف ءلاحم. سيل نيتهح نم ةدحاو

 .ربدتف .ركبل هيف ةونبلاو ورمعل ديز يف ةوبألاك تارابتعالا فالتحاب فلتخت ماكحألا نأل ؛هيف ةقياضم



 امهماسقأ Vo تارّوصتلا

 «دوجولا وأ ةيهاملا ىلإ رظنلاب مزالف ءيشلا نع هكاكفنا عنتما نإ امهنم لکو ءاهريغ ىلعو

 لكو :هلوق .ةيناويحلا قئاقحلا نم اهريغ ىلعو ناسنإلا ةقيقح ىلع لاقي يشاملك :اهريغ ىلعو :هلوق

 وأ مزال امإ هدارفأل ضرع وه يذلا يلكلا ةلمجابو «ماعلا ضرعلاو ةصاخلا نم دحاو لك يأ :امهنم

 مث ؛يناثلا وه يناثلاو لوألا وه لوألاف ءال وأ هضورعم نع هكاكفنا ليحتسي نأ امإ ولخي ال ذإ ؛قرافم

 نع رظنلا عطق عم ةيهاملا سفن ىلإ رظنلاب هل مزال امإ ءيشلا مزال نأ :امهدحأ :نيميسقتب مسقني مزاللا

 وأ نهذلا يف ققحت املك ثيحب ءيشلا اذه نوكي نأب كلذو ؛نهذلا يف وأ جراخلا يف اهدوجو صوصح

 يجراخلا هدوجو صوص ىلإ يأ هدوجو ىلإ رظنلاب هل مزال امإو «هل اتباث مزاللا اذه ناك جراخلا يف

 لوقملا :لوقن انأل ؟الوقم نوكي فيكف الصأ باوجلا يف عقي ال ماعلا ضرعلا نإ :لاقي ال «ةيليلعت ةلمج :لاقي

 نم امهنيب امل ؛الومحم نوكي ال نأ باوجلا يف هعوقو مدع نم مزلي الف «باوجلا يف عقاولا نيعم. ال لومحملا ىعع

 معأ وهف عقي ال دقو هيف عقي دق لومحملا ءالومحم يأ الوقم الإ نوكي ال باوجلا يف عقاولا نأ وهو يلحلا قرفلا
 مودي" لوقلا رخآ ىلإ "يذلا يلكلا" :هلوقل مدقم ريح :ةلمجلابو (دبع).ىفخي ال امك باوجلا يف عقاولا نم

 دبال هنإف ؛ظفحاو مهفاف ."مودي" :هلوق ىلإ "امهنم لك" :هلوق نم نتملا يف ام ةلمجب سبلتم مالكلا اذه نأ ىعملاف

 ثيح يشحا رد هللو ايجراخ وأ اينهذ ادوجوم وأ يه يه ثيح نم ةيهام ناك ءاوس :هضورعم (دبع).نيئدتبملل
 (دبع).ةيهاملا ىلع ءيشلا فنصملا راتحا امك ةيهاملا ىلع ضورعملا راتخا

 زوج هنإف ؛لطاب رصحلا :ليق .قرافمف كلذك نوكي الامو مزالف هضورعم نع هكاكفنا ليحتسي ام يأ :لوألاف
 ةصاخلل نامسق قرافملاو مزاللا نأ هيفو «هيلع هقدص نكميو امئاد هضورعم ىلع قداص ريغ ضرعلا نوكي نأ

 نكمأ نإو ادرف دعي ال ءيش هيلع قدصي ال امو ةيرمألا سفنلا هدارفأ ىلإ رظنلاب يلكلا امسق امهو ماعلا ضرعلاو

 يف دساف ٍلئنيح مزاللا ميسقت نأل ؛"ةيهامل" نود "ءيشلا" :لاق امنإ :ءيشلا (ليعامسإ).مهفاف .هيلع هقدص

 مزليف «نيهذلا وأ يحراخلا دوحولا مزال وأ ةيهاملا مزال امإ ةيهاملا مزال نأ ٍلئنيح مالكلا ىدؤم نإف ؛رهاظلا

 نإف ؛ميسقتلا دسفي الف مسقملا يف ءيشلا مزال :ليق اذإو «ىرت امك وهو هريغ ىلإو هسفن ىلإ ءيشلا ميسقت

 ةدوحوملا ةيهاملا مزال يناثلا مسقلاو يه يه ثيح نم ةيهاملا مزال لوألا مسقلاو اقلطم ءيشلا مزال ٍدئنيح مسقملا

 ٠ (ناهرب).جراخلا وأ نهذلا يف دوحوم هنأ ثيح نم

 وأ يحراخلا يأ صاخلا دوجولا "دوحولا وأ" :هلوق يف ماللاب فرعملا دوحولاب دارملا نأ ىلإ ةراشإ :يجراخلا

 .هيدوجو الك ىلإ رظنلاب اه مزال اضيأ ةيهاملا مزال نيعأ لوألا مسقلاف ءاقلطم دوحولا ال يهذلا
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 «هفالخب نيب ريغو «موزللاب مزحلا امهروصت نم وأ موزلملا روصت نم هروصت مزلي نيب

 ةيجوزك ةيهاملا مزال :ةثالث ميسقتلا اذه مزاللا ماسقأف .نامسق ةقيقحلاب مسقلا اذهف .يهذلا وأ

 ناسنإلا ةقيقح نوكك ينيهذلا دوجولا مزالو «رانلا قارحإك يجراخلا دوجولا مزالو «ةعبرألا
 :ناينعم هل نيبلاو ءنيب ريغ وأ نيب امإ مزاللا نأ ناثلاو ءاضيأ ايناث الوقعم ىمسي مسقلا اذهف «ةيلك

 لاقي ام اذهف «ىمعلا روصت نم رصبلا روصت مزلي امك موزلملا روصت نم هروصت مزلي يذلا :امهدحأ

 ةباتكلاك موزلملا روصت نم هروصت مزلي ال يذلا مزاللا وه نّيبلا ريغف ذئنيحو صحألا ىععملاب نيب :هل

 ةبسدلاو «موزلملا روصت عم هروصت نم مزلي يذلا مزاللا وه :نيبلا نعم نم يناثلاو ,ناسنإلل ةوقلاب

 دوحولا مزال يه يلا ةروهشملا ةيثالثلا ةمسقلا نع لدع مل فنصملا نأ مهوتي نأ داكي امل عفد :خلإ مسقلا اذهف

 ام :عفدلا لصاحو «دوحولا مزالو ةيهاملا مزال يه يلا ةيئانثلا ىلإ ةيهاملا مزالو نئهذلا دوحولا مزالو يحجراخلا

 ْيهذلا دوجولا مزالل لماش ماع دوحولا مزالف ءراصتحالل ةدحاو ةرابعب نيريخألا نيمسقلا نع ريغ لب هنع لدع

 جراخلا يف وأ نهذلا يف تناك ءاوس جوز ةعبرألا نإف :ةعبرألا ةيجوزك (ليعامسإ).يحراخلا دوجولا مزالو
 (دبع).ناسنإلا ةقيقحل ةيلكلاو رانلل قارحإلا فالخب

 «نهذلا يف ةدوجوم امأ ثيح نم ضراعلا كلذ اه ضرعف نهذلا يف تدحو اذإ ةيهاملا نإف :ايناث الوقعم

 كلذ وه يناثلا لوقعملاو «ناويحلاو ناسنإلاك يئزتللا يأ جراخلا يف رمأ احل يذاحيو ةيهاملا وه لوألا لوقعملاف

 (ليعامسإ).يلك هنأب ناسنإلا ىلع مكحلاك يئزجلا يأ جراخلا يف رمأ هل يذاحي الو ضراعلا

 يف فاك ريغ طقف نيفرطلا روصت نأ ةرورض نئملا ةرابع يف ةبسنلا روصت ريدقت نم دبال هنأ ىلإ ةراشإ :ةبسنلاو

 ؛هيلإ ةحاح ال :لوقت نأ كلو ءابلسو اباجيإ موزللا ةبسن يأ ًاضيأ ةبسنلا روصت نم دبال لب امهنيب موزللاب مزجلا
 نكميو ًاضيأ ةبسنلا روصتل امزلتسم يناثلا نعمل اب نيبلا يف مزحلا يف فاك ريغ طقف نيفرطلا روصت نوكي نأ زاوحل
 الو «موزللاب مرحلا موزلملاو مزاللا روصت نع وأ هانعم "موزللاب مزحلا امهروصت نم وأ" :هلوق نإ اضيأ لاقي نأ
 ةبسنلاو" :هلوق ٍلئئيحف ءاضيأ ةبسنلا روصتو موزللا روصت مزلتسي موزلم هنأ ثيح نم مزاللا موزلم روصت نأ كش
 موزل نم دارملاو «ريدقتلا ىلإ جايتحا ريغ نم ًاضيأ ةبسنلا روصت فنصملا مالك نم مهفي هنأ ىلع هيبنت "امهنيب

 روصتي امنإ اذه نأ ىفخي الو «ةبرحتلاو سدحلاك هريغو طسولا ىلع هفقوت مدع هموزلمو مزاللا روصت نم مزحلا
 (دبع).جوز ةعبرألاو ءرحلا نم مظعأ لكلا :لثم «تايرطفلاو تايلوألا يف
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 .ءوطب وأ ةعرسب لوزي وأ مودي قرافم ضرعف الإو

 اهيلإ ةيجوزلا ةبسنو ةيجوزلاو ةعبرألا روصت دعب لقعلا نإف «ةعبرألا ةيجوزك موزللاب مزحلا امهنيب

 وه نيبلا ريغف ٍذئنيحو «معألا ىنعملاب نيبلا :هل لاقي كلذو ءا ةمزال ةيجوزلا نأب امزج مكحي

 ءلاعلل ثودحلاك موزللاب مزحللا امهنيب ةبسنلاو موزلملا روصت عم هروصت نم مزلي ال يذلا مزاللا

 نيبلاب نايمسي امنإ ريدقت لك ىلع نيلصاحلا نيمسقلا نأ الإ ناميسقت ةقيقحلاب يناثلا ميسقتلا اذهف

 ىلإ رظنلاب هنع اهكاكفنا عنتمي مل نإو كلفلل ةمئاد اهفإف ؛كلفلا ةكرحك :مودي هلوق .نيبلا ريغو

 نم هروصت مزلي ام لك نإف ؛لوألا ىعملاب هيلع قدصي ام لك ىلع يناثلا نعملاب نيبلا قدصي :معألا ىنعملاب

 هيفو «ةرورضلاب موزللاب مزحلا امهنيب ةبسنلا روصتو هموزلم روصتو هروصت نم مزلي ثيحب نوكي موزلملا روصت

 نم مومع امهنيبف طسو ىلع افوقوم موزللاب مزحلا نوكيو هموزلم روصت نم هروصت مزلي مزال زاوحل ؛رهاظ عنم
 نوكو يناثلا يف ربتعا ام لوألا يف ربتعا اذإ صحأ لوألاو معأ نوكي امنإ يناثلا ىعملا نأ !معن ؛قلطملل هحو

 (دبع).ءاملعلا لالج هركذ امك لوألا يق هوربتعي مل مهنأ عم موزللاب مزحلا يف ايفاك ةبسنلا عم امهروصت
 ريغ نم صحأ معألا نيعملاب نيبلا ريغ نأ ملعاو .رخآ ىلع افوقوم مزحلا نوكي لب موزللاب مزحلا مزلي ال يأ :موزللاب
 انروصت اذإ انإف :ملاعلل ثودحلاك (دبع).رم امك معألا ضيقن نم معأ صحألا ضيقن نأل ؛صحألا ىيعملاب نيبلا

 ] (نيدلا ناهرب).ليلدلا ىلإ جاتحي لب موزللاب مزجلل يفكي ال امهنيب ةبسنلاو ملاعلاو ثودحلا
 اذكو ددرملا موهفملا وه دحاو نعم نيبلل نأ فنصملا مالك نم موهفملا نأ وهو :داريإ لحم انهه :ميسقتلا اذهف

 فالح حراشلا حرش ًاضيأو «ريهامجلا ريسفت يف عقو امك «عقاولا يف نيتدح ىلع نيينعم نيبلل نأ عم نيبلا ريغلا
 ةقيقحلا يف يناثلا ميسقتلا اذه نكل تلق امك بولطملا نأب هعفد ىلإ ىعداف روهشملل اقفاومو نعملا يف ام

 نيبلا ىلإ هميسقت يف يناثلاو «صحألا نيعملاب نيبلا ريغ ىلإو صحألا نعمل اب نيبلا ىلإ مزاللا ميسقت لوألا :ناميسقت
 اذكو معألاو صحألا ىلع نيبلا ظفل قالطإ كارتشال ؛فنصملا نكل معألا نيعملاب نيبلا ريغ ىلإو معألا نيعملاب

 نع اهكاكفنا عنت ةكرحلا نأ هيف :كلفلل ةمئاد (ناهرب).دحاو ميسقت ةروص يف هلعح نيبلا ريغ كارتشال

 ةمئادلا نوكت نأ مزلتسي هنأب هنع باجي دقو ءاقرافم اضرع ال ةمزال ةيرورض نوكتف ةلعلا دوجو ماد ام كلفلا

 ةيفسلف ةقد اذهو «هدوجو مادام كاكفنالا عنب وه نوكي ببس نم هل دبال مئاد لك نإف ؛ةيرورضلا ةيواسم

 (ميلحلا دبع).ربدتف .ةيرورضلا نم ةمئادلا مومع نم روهشملا وه ام ىلع ينبم انهه مالكلاو
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 = تلا ا ا سس

 «ةسمخلا عاونألا اذكو “ايلقع" عومججاو "ايعبط" هضورعمو "ايقطنم انك" ىمسي يلكلا موهفم

 ضرف عنتمي ال يذلا موهفملا يعي «يلكلا ظفل هيلع قلطي ام يأ :ىلكلا موهفم :هلوق .بابشلاك

 :هلوق .ىعملا اذه يلكلا نم دصقي يقطنملا نإف ؛ايقطنم ايلك ىمسي نيريثك ىلع هقدص

 يف هدوحول ؛ايعبط ايلك ىمسي ناويحلاو ناسنإلاك يلكلا موهفم هيلع قدصي ام يأ :هضورعمو

 «ضورعملاو ضراعلا اذه نم بكرملا :عومجماو :هلوق .ءيجيس ام ىلع جراخلا يف نعي عئابطلا

 اذكو :هلوق .لقعلا يف الإ هل دوجو ال ذإ ؛ايلقع ايلك يمسي يلكلا ناويحلاو يلكلا ناسنإلاك

 يعي- ةسمخلا عاونألا كلذك ايلقعو ايعبطو ايقطنم نوكي يلكلا نأ امك نعي :ةسمخلا عاونألا

 :الثم «ثالثلا تارابتعالا هذه اهنم لك يف يرحت -ماعلا ضرعلاو ةصاخلاو عونلاو لصفلاو سنجل ا

 ءايقطنم اعون ىمسي ؟ وه ام" باوج يف ةقيقحلاب نيقفتم نيريثك ىلع لوقملا يلكلا نيعأ «ع ونلا موهفم

 «ةلوهكلا هنم ديراوملاو عوضوملا لاوزب نوكي امنإ هلاوز نإف ؛بيشملاك :مهضعب لاق امم ىلوأ اذه :بابشلاك

 نم ةدامع هدييقت رابتعا ريغ نم يلكلا ظفل موهفم :يلكلا موهفم (ليعامسإ).مهدنع افراعتم سيل ىعملا اذهف

 «لاصيإلا ثيح نم ةيناثلا تالوقعملا نع اهيف ثحبي يلا ةيقطنملا لئاسملل اعوضوم عقي موهفملا اذهو «داوملا

 عونلاو سنجلاك يلكلا نم تايلكلا موهفم ذحأي هنأ نعم :يقطنملا نإف (دبع).يقطنملا يلكلا وه موهفملا اذهف

 ةلماش ةماع ماكحألا كلت نوكتل ؛ماكحألا هيلع ًادراو ةصوصخم ةدام ىلإ ةراشإ الب يه ثيح نم لصفلاو

 (مالسإلا خيش).يلكلا موهفم هيلع قدص ام عيمجل

 راشأ امك جراخلا يف يأ ةعيبطلا يف دوجوم هنأل وأ ؛قئاقحلا نم ةقيقح يأ عئابطلا نم ةعيبط هنأل :ايعبط ايلك

 (دبع).جراخلاو ةقيقحلا ُُق ف ظفل ةعيبطلاف «جراخلا 52 يعي 'عئابطلا ق هدوجول" :هلوقب هيلإ

 (ليعامسإ).الف همدعب لوقي نم دنع امأ «جراخلا ي هدوجوب نيلئاقلا بهذم ىلع رهظي اغإ اذه :جراخلا يف

 هجو :تلق ؟مسالا اذه مسي مل ملف لقعلا يف الإ هل ققحت ال ًاضيأ يقطنملا يلكلا :تلق نإف :خلإ هل دوجو ال ذإ

 (ليعامسإ).ادرطم نوكي نأ بحي ال ةيمستلا
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 .هصاخشأ دوحجو عع. يعبطلا دوجو نأ قحلاو

 اعون عونلا ناسنإلاك ضورعملاو ضراعلا عومجمو ءايعبط اعون سرفلاو ناسنإلاك هضورعمو
 ديز" :انلق اذإ انإف ؛اضيأ يئزجلا يف يرحت ثالثلا تارابتعالا لب «يقاوبلا سقف اذه ىلعو ءايلقع

 هضورعمو ءايقطنم ايئزج ىمسي نيريثك ىلع هقدص ضرف عنتمي ام ٍنيعأ يئزحلا موهفمف "يئزح

 نأ قحلاو :هلوق .ايلقع ايئزج ىمسي يئزحلا ديز ٍنيعأ عومجملاو ءايعبط ايئزج ىمسي اديز نيعأ
 يف دوحجوم ريغ يقطنملا يلكلا نأ يف كشي نأ يغبني ال :هصاخشأ دوجو نعم. يعبطلا دوحو

 يف اذكو «ةيناثلا تالوقعملا نم تناك اذلو ؛لقعلا يف تاموهفملا ضرعت امنإ ةيلكلا نإف ؛جراخلا

 يلك وهف ةيلكلل اضورعم هنوك يف كش ال ةسمخلا عاونألا نم دحاو لكل ضورعملا نإ :ليق نإ :هضورعمو
 «كلذ ريغو ايعبط اسنجو ايعبط اعونو ايعبط ايلك دحاولا ءيشلا نوك مزل اهيف تارابتعالا نايرحب متلق اذإف ( يعبط

 نإف ؛عونممف ةدحاو ةهح نم ايعبط اسنجو ايعبط اعونو ايعبط ايلك دحاولا ءيشلا نوك موزل دارأ نإ هنأ :هباوجف

 ضورع ةهج نم ايعبط اسنجو ةيعونلا ضورع ةهج نم ايعبط اعون هنوكو ةيلكلا ضورع ةهج نم ايلك هنوك
 «يعبط عون موهفمل ضورعم هنأ ثيح نمو «يعبط يلك يلكلا موهفمل ضورعم هنأ ثيح نم ناسنإلاف «ةيسنجلا

 لصفلا اذكو «يعبط يلك ةيلكلا هل ضرع هنأ رابتعابو «يعبط سنج ةيسنجلا هل ضرع هنأ رابتعاب ناويحلا اذكو

 ال هنكل ءملسمف ةفلتخم ضورعلا ةهج ناك نإو قادصملا يف داحتالا مزلي هنأ دارأ نإو «ماعلا ضرعلاو ةصاخلاو

 (ليعامسإ).تارابتعالا فالتحاب فلتخت ماكحألا ذإ ؛فاك يرابتعالا رياغتلا نإف ؛هيف ةقياضم

 ثحبي هنأ يقطنملا يئزحلا نعم ناكل يئزحلا يف ةروكذملا تارابتعالا يرحأ ول ذإ ؛رظن هيف :لوقأ :يئرجلا يف

 يئزح :انلوق حصي الف «تايلكلا يف الإ لمعتست ال ةيعبطلا اضيأو «تايئزجلا نع ثحبي ال يقطنملاو «هنع يقطنملا

 ةيلمحلاب بلاوسلا اياضقلا ةيمست نأ امك «يلكلا ةيعبتب يماسألا هذمي يئزحلا ةيمست :لوقأ (يرتسوش).يعبط

 هوجو نايرح مدعب ريض الف «لاصفنالاو لاصتالاو لمحلا بلس اهيف الإو «تابحوملا ةيعبتب ةلصفنملاو ةلصتملاو

 نأ قحلاو ءرم امك لقعلا يف لصحت ال تايئزجلا نإف ؛رهاظ فعض ًاضيأ هيف :ايلقع ايئزج .يئزحلا يف ةيمستلا

 (ليعامسإ).لحمت نع ولخي ال تايلكلا ىلع اسايق تايئزحلا يف تارابتعالا هذه نايرحب لوقلا باكترا
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 وه ثيح نم «ناسنإلاك يعبطلا نأ يف عازنلا امنإو «لكلا ءافتنا مزلتسي ءرجلا ءافتنا نإف

 سيل لب ؟ال مأ هدارفأ نمض يف جراخلا يف دوجوم وه له «لقعلا يف ةيلكلا هضرعت يذلا ناسنإ
 2 نيرخأتملا ضعب بهذم يناثلاو يامكحلا روهمج بهذم لوألاو ءدارفألا الإ هيف دوج وملا

 ءيش هنم ىفتنا اذإ مث ءءايشأ ةعبرأ الثم انضرف اذإ انإف ؛ملسم ريغ اذه نإ :تلق نإف :خإ ءزخلا ءافتنا نإف

 ءافتنا دنع لك هنأ ثيح نم لكلا ىقبي ال هنأ :باوحلاو ءءزجلا ءافتنا مزلي امنإ لب «لكلا ءافتنا مزلي الف دحاو

 لك ءافتناب يفتني امك اهنم دحاو ءافتناب ىفتنا دق ةعبرأ هنأ ثيح نم ةعبرألا نأ كش الو «هئازجأ نم ءزج

 ثالث نم ةبكرم اًهوك مزل اهنم دحاو ءزح ءافتنا دعب الثم ةعبرألا تيقب ولو !فيك «هئازحأ نم دحاو

 (ليعامسإ).نالطبلا يهيدب وهو «ةثالثلا نيبو هنيب ٍظئنيح قرفلا قبي ملف ءاهنم ةبكرم ةئالثلا نأ امك «تادحو

 دوجوم هنإ :ليقف ءال وأ جراخلا يف دوجوم يعبطلا يلكلا نأ يف اوفلتحا مهنأ ماقملا ليصفت :خلإ عازنلا امنإو
 سيل هنكل «سيئرلا خيشلا بهذم وه اذهو ءاتاذ هب ةدحتملا هصاخشأ دوحوب لب :ةدح ىلع دوحوب ال جراخلا يف

 اذه دنع جراخلا يف تانيعتلا دوجو مدعل ؛اضيأ سوسحم وه لب :ليقو «تاصخشتلا وه امنإ دهاشملاو ءسوسحمب

 ةطيسبلا تايوملا يه يلا صاخشألا وه امنإ هيف دوجوملا لب جراخلا يف دوجومب سيل يعبطلا يلكلا :ليقو «لئاقلا
 .تاطوسبملا يف ةطوسبم قرفلا لئالدو ءاهنع تاعزسنم تايلكلاو تاصخشتلا يأ

 ؛ةرورضلاب ةدوحوم تسيل ةيلكلا ضورع عم ةيهاملا نأل ؛ةيلكلل ةضورعملا ةيهاملا نأ يعي :ناسنإ وه ثيح نم

 (دبع).جراخلا يف نيريثك نيب كرتشم, صخشلا نم ءيش الو صخش جراخلا يف دوجوم لك نأل
 اهعم ةيحراخلا ضراوعلا نارتقا نيح الثم ناسنإلا ةقيقح نإف ؛هدارفأ دوجو نيعب دوحوم نعي :هدارفأ نمض يف

 مزلي الإو جراخلا يف ةدوحوم اهعم ةدحتم لا اهتايتاذ يه يه ثيح نم ةقيقحلا كلت نوكتف جراخلا يف ةدوحوم

 «دوحوم دوجوملا ءزجو «دوحوم وهو ناويحلا اذه ءزج ناويحلا نأب كلذ ىلع اولدتساو :لوألاو (دبع).اهقرافت
 نوكي نأ زوجي لب «هل ءزج ناويحلا نأ ملسن الف ءالثم ديزك هيلع قدص ام ناويحلا اذهب ديرأ نإ هنأل ؛ثحب هيفو

 ؛ناويحلا نم ابكرم نوكي نأ نع الضف «لقعلا يف هبكرت ىلع ليلد مقي ملو القع اهل ءزج ال ةطيسب ةيهام ديز

 موهفملا هب ديرأ نإو «جراخلا يف نوكي نأ مزلي ال جراخلا يف دوحوملا يلقعلا ءزجلاو يلقع ءزج وهف ملس ولو
 (يرتسوش).ثحبلا لوأ وه لب «جراخلا يف دوحوم هنأ ملسن الف ءالثم ناويحلا اديز نبعأ يبيكرتلا



 عوضوملا رابتعاب ةيلمحلا ماسقأ ۹۲ تاقيدصتلا

 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ةلمهمف الإو روس نايبلا هب امو «ةيئ زحج وأ

 لك ىلع مكحلا نأ اهيف نّيب نإ ةروصحملا مث .ةلمهم عبارلاو «ةروصحم ثلاثلاو ءةيعبط يناثلاو
 وأ ةبجوم امإ امهنم لكو «ةيئزجف هدارفأ ضعب ىلع مكحلا نأ نيب نإو «ةيلكف عوضوملا دارفأ

 ىمسي عوضوملا دارفأ ةيمك نيبي رمأ نم عبرألا تاروصحملا كلت نم لك يف دبالو .ةبلاس

 رمألا اذه كلذك «هب طيحم دلبلا روس نأ امك ذإ ؛دلبلا روم نم لمخأ ةروسلاب رمألا الذ

 امو قارغتسالا مالو "لك" وه ةيلكلا ةبجوملا روسف .عوضوملا دارفأ نم هيلع مكح اع طيحم

 ءامهدافم ديفي امو "دحاو"و "ضعب" وه ةيئزحجلا ةبجوملا روسو «تناك ةغل يأ نم امهانعم ديفي

 "لك ن ةيئزجلا ةلاتلا روت ءامهرئاظنو "دحاو ال"و "ءىش ل" ةيلكلا ةبلاسلا روسو

 ا ا را يو

 .هدارفأ نود عوضوم لا ةعيبط سفن ىلع اهيف مكحلا نأل :ةيعبط

 يف مكحلا نأ نم هراتخا ام ىلع همالك نأ ملعاو .اهيف كورتمو لمهم اهعوضوم دارفأ ةيّمك نايب نأل :ةلمهم

 هيلع موكحملا نأ اوأر امل نوققحملا نومدقتملاو «هدارفأ ىلع ةلمهملاو ةروصحملا يفو عوضوم ا ةعيبط سفن ىلع ةيعبطلا

 يأ ؛يهذلا رمألا وه ةروصحملاو ةيعيبطلا نم لك ين عوضوملا نإ :اولاق سفنلا يف لصاحلا رمألا سيل ةقيقحلا يف
 عوضوم اهدارفأ ىلإ ىدعتيال امم اهيلع مكحي نأ ثيح نم ةذوحأملا هقيقحلا سفن نأ قرفلاو «ةقيقحلا سفن

 ثيح نم تذحأ اههأ ثيح نمو «ةروصحملا عوضوم اهدارفأ ىلإ ىدعتي ام اهيلع مكحي نأ ثيح نمو «ةيعبطلا

 (دبع).ةيئامدقلا ةلمهملا عوضوم طرش ةدايز الب يه يه

 (ليعامسإ).ع وضوملا دارفأ ةيمك لامهإل :ةلمهم

 (ليعامسإ).ةيئزحلاو ةيلكلا ةبلاسلاو ةيئزحلاو ةيلكلا ةبجوملا يأ :عبرألا

 ؛يفنلا تحت ةركنلا عوقوك ال وأ امهريغو ضعب وأ لك ةظفلك اظفل نوكي نأ نم معأ رمألا اذه :لإ رمأ نم

 (ليعامسإ).ظفلب سيل هنأ عم يلكلا بلسلل روس هنإف

 طيح رمألا اذه نأ رابتعاب اهطيحي ام يأ ءدلبلا روس نم ذوحأم اروس رمألا كلذ ةيمست نأ يعي :دلبلا روس

 (ليعامسإ).هب طيح دلبلا روس نأ امك هضعبل وأ عوضوملا دارفأ عيمجل



 «ةصوصخم و ةيصخش ةيضقلا تيم انيعم اصخش ناك نإ عوضوم لاو .ايلات يناثلاو ءامدقم

 ةيلك ةروصحمف اضعب وأ الك هدارفأ ةيمك نيب نإف الإو «ةّيعبطف ةقيقحلا سفن ناك نإو

 :هلوق .لوألا ءزجلا هّولتل :ايلات :هلوق .ركذلا يف همدقتل :امدقم :هلوق .يئارقتساف ةلصفنملاو

 لاح ماسقألا ةيمست يق ظحول اذلو «عوضوملا رابتعاب ةيلمحلا ةيضقلل ميسقتلا اذه :عوضوملاو

 عوضوملا نأ ميسقتلا لصحمو «سايقلا اذه ىلعو «ةيصخش ٌصحخش هعوضوم ام ىمسيف ؛عوضوملا
 ةقيقح سفن ىلع مكحلا نوكي نأ امإف يناثلا ىلعو «يلك وأ ناسنإ اذه :انلوقك يقيقح يئزح امإ

 موكحملا دارفأ ةيمك نيبي نأ امإف يناثلا ىلعو «هدارفأ ىلع وأ يه يه ثيح نم هتعيبطو يلكلا اذه

 .ةيصخش لوألاف ءلمهي لب كلذ نيبيال وأ اهضعب ىلع وأ اهلك ىلع مكحلا نأ نيبي نأب هيلع

 يفنلا نيب نارودلا مدعب رحآلا لقعلا زوج نإو حفصتلاو عبتتلا دعب رهظي يذلا رصحلا وهو :يئارقتساف

 الو ةلصتم ال ةيطرش لقعلا زوجي نكل «ةلصفنملاو ةلصتملا ىوس اندجو ام تايطرشلا انحفصت اذإف «تابثإلاو
 (ناهرب).رخآ رمأب لب لاصفنالاب الو لاصتالاب اهيف مكحلا نوكي ال نأب ةلصفنم

 لمحي نوكي نأ نكمي ال نيتيضقلا نيب ةبسنلاو ؛لعفلا نم ةبيرقلا ةوقلاب ناتيضق اهافرط ةيطرشلا نأل :يئارقتساف
 لمحلا ريغ يه لا ةبسنلا نوكي نأ مزلي ال لمحلا ريغ ةبسن كانه نوكي نأ دبال لب «ىرحألا ىلع امهادحإ

 مولعلا يف دجوي مل ذإ ؛ةيئارقتسا ةمسق هذهف ءرخأ هجوب نوكي نأ زاوحل ؛لاصفنالاو لاصتالا يف ةرصحنم

 ناك نإ ةيضقلا يف يذلا عوضوملا يأ :عوضوملاو (دبع).اياضقلا فارطأ نيب ةربتعم رخآ هحوب ةبسن ةفراعتملا

 يف امه هصاصتحخا مهوتي الئل ؛ايئزج :لقي ملو «جراخلا يف وأ نهذلا يف ادوجوم ناك ءاوس ءيصخشلا نييعتل انيعم

 (يرتسوش).ناويح اذه :لثم ج رخي الثل ؛املع :لقي مل و «ةينهذلا ضراوعلا نم ةيئزحلا نأ ىلع ءانب نهذلا

 (ليعامسإ).لهاج ديزو ملاع انأ :وحن ءاهريغو ةراشإلا مساو ريمضلاو ملعلل لماش اذه :يقيقح

 ظوحلملا نود ناونعلاو موهفملا يف مومعلاو قالطإلا ديق اهعم ةظحالملا يأ :يلكلا اذه ةقيقح سفن ىلع

 ربتعي ال نح يه يه ثيح نم يلكلا ةقيقح سفن ىلع هيف مكح ام نأ دري الف «عون ناسنإلا :وحن نونعملاو

 ىمسي يقيقح يئزج هعوضوم ام يأ :لوألاف .ةيعبطلا نم معأ يهو «ةيئام دق ةلمهم وهف اضيأ مومعلا

 .انيعم اصوصخم هنوكل ؛اضيأ ةصوصخم ىمسيو ءاصخش هيف عوضوملا نوكل ؛ةيصخش



 ةيضقلا فارطأ ءامسأ ۹۰ تاقيدصتلا
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 مكحلا ناك ءاوس «ةيطرش ةيضقلاف هنع هيفن وأ ءيشل ءيش توبثب اهيف مكحلا نكي مل نإو يأ

 بلس وأ نيتبسدلا نيب ةافانلاب وأ توبثلا كلذ يفن وأ ىرخأ ريدقت ىلع ةبسن توبثب اهيف

 ةيلمحلا يف ةيضقلا رصح نأ ملعاو .ةلصفنم ةيطرش ةيناثلاو ةلصتم ةيطرش ىلوألاف ةافانملا كلت

 ةلصتملا يف ةيطرشلا رصح امأو «تابثإلاو يفنلا نيب رئاد يلقع فنصملا هررق ام ىلع ةيطرشلاو

 ءيحيس امك نيتفلتخم وأ نيتيبلس وأ نيتيتوب ناتبسنلا تناك ءاوس «ىرخأ ةبسن ريدقت ىلع يأ :ىرخأ ريدقت

 يفن "هنع هيفن" :هلوق نم دارملا نأ ىلإ ءاملو «ةبسن توبث ىلع فوطعم رورحب :توبثلا كلذ يفن (دبع).ةلثمألا
 ىلع ةبسن توبث يفنب ةيطرشلا ةيضقلا يف مكحلا ناك اذإ يأ «ءيش نع ءيش سفن يفن ال ءيش نع ءيش توب

 نكي مل ةعلاط سمشلا نكي مل اذإ سيلو «دوحوم ليللاف ةعلاط سمشلا تناك اذإ سيل :لثم «ىرحأ ةبسن ريدقت

 راهتلاف ةعلاط سمشلا نكي مل اذإ سيلو ءادوحوم راهنلا نكي مل ةعلاط سمشلا تناك اذإ سيلو ءادوجوم ليللا

 ةيطرشلا ةيضقلا ىرخأ ريدقت ىلع ةبسن توبثب مكحلا وهو لوألا ىلعف «ةلثمألا يقاب اذه ىلع سقو «دوحوم
 (دبع).ةبلاس ةلصتم ىرخأ ريدقت ىلع ةبسن توبث يفنب مكحلا وهو يناثلا ىلعو «ةبجوم ةلصتم
 .اقافتا وأ ادانع :نيتبسنلا

 امإ ددعلا :لثم «نيتبسنلا نيب ةافانملاب ةيضقلا يف مكحلا ناك ءاوس يأ «ةبسن توبث :هلوق ىلع فطع :ةافانملاب وأ

 (دبع).نييواستمم امسقنم وأ اجوز اّمإ ددعلا سيل :لثم «ةافانملا كلت بلسبو ءدرف وأ جوز

 ىلع ةبسنلا توبث يفنب اهيف مكح ام يأ «ةلصتملا ةبلاسلا فيرعت قدصي هنأ هيلع ضرتعا :ةافانلا كلت بلس

 يفنب "درف وأ جوز امإ ددعلا" :انلوق يف مكحلا نإف ؛ةلصفنملا ةبحوملا دارفأ نم درف لك ىلع ىرخأ توبث ريدقت

 ةبحوملا فيرعت قدصي اذكو ءادرف ناك اجوز ددعلا ناك املك سيل هنأ نعملف «ىرحأ ريدقت ىلع ةبسن توبث

 ليللاف ةعلاط سمشلا تناك املك سيل" :انلوق يف مكحلاف ؛ةلصتملا ةبلاسلا دارفأ نم درف لك ىلع ةلصفنملا

 لاصتالا بلسب اهيف مكحي ام ةلصتملا ةبلاسلا نم دارملا نأ :باوجلاو «نيتيفانتم نيتبسنلا نوكب الإ سيل "دوحوم

 لاصتالا بلس امأو ءاحيرص يئانتلاب وه امنإ ةلصفنملا اياضقلا يف مكحلاف ءئئمضلاو يحيرصلا نم معألا ال ءاحيرص

 نإف ؛كلذك تسيل تالصتملاو ءًاحيرص يئانتلاب اهيف مكحي ام ًاضيأ ةلصفنملا ةبحوملا نم دارملا اذكو «يمازتلاف

 (ليعامسإ).مهفاف .مازتلالاب الإ سيل يانتلاب اهيف مكحلا



 ةيضقلا فارطأ ءامسأ ۸۹ تاقيدصتلا

 ريغ ةطبار ةغللا كلت يف اودجي مل نكلو ةصقانلا لاعفألا يه ةيبرعلا ةغللا يف ةينامزلا ةطبارلا نأ

 ةظفل ةينامزلا ريغلا ةطبارلل اوراعتساف «ةينانويلا يف "نا "و ةيسرافلا يف "تسمم" ماقم موقت ةينامز

 :هلوقب هيلإ فنصملا راشأ ام اذهف .تاودأ ال ءامسأ لصألا يف امفوك عم امهوحنو "يه"و "وه"

 «ةصقانلا لاعفألا نم ةقتشم ءامسأ ةينامزلا ريغلا ةطبارلل ركذي دقو ."وه اهل ريعتسا دقو

 :ةيطرشف الإو :هلوق .ارعاش دوجوم سريمأو ءامئاق ن كب :انلوق يف"دوجوم"و"نئاك":وحن

 اهنم ةيدوجولا لاعفألا دارملا لب «مالكلا اذه رهاظ نم ىآارتي امك اهعيمج دارلا سيلو :ةصقانلا لاعفألا
 (دبع).دهعلل لاعفألا ىلع ماللاف ءامتافرصتم رئاسو "راصو ناك "ك

 عوضوملا نيب ةطسوتملا هتاوخأو اذه "وه" ةيفرحب هريغو يضرلا حرص دق :لوقأ «ةيبرعلا يأ :ةغللا كلت

 بيذمتو ةيبرعلا بتكلا بيترت مدعب صقان موقلا ءارقتساف عقاولا تقباط نإ ةياكحلا هذه اذه ىلعف «لومحاو

 ءارقتساف قباطت مل نإو ءاهريغب مهئانتعا مدعو ةيلقعلا مولعلا يف مهلغوتلو «نالا نوكي امك ةيبدألا نونفلا لئاسم

 .ةمجرتلا نأشب همامتهاو ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةينانويلا نم لقنلا يف هكاممنال ؛يكاحلا وه يذلا يناثلا ملعملا

 نم ةراعتسالا يف دبال هنأ دري الف ءيحالطصالا نود يوغللا ىعملا يف ةلمعتسم انهه ةراعتسالاو :اوراعتساف

 (ليعامسإ).ةيحالطصالا ةراعتسالا ف اذه نإف ؛هل راعتسملا نيبو هنم راعتسملا نيب ةبسانملا

 نأل ؛ةينامز طباور ًاضيأ ةيدوحولا يأ ةصقانلا لاعفألا نم ةقتشملا ءامسألا نم نأ مهوتي امل عفد :خل! ركذي دقو

 ريغلا ةطبارلل اهايإ مهركذ هحو لعلو «ةقيقح هنإ :اولاق اذهو «نامزلل عوضوم ًاضيأ لوعفملاو لعافلا مسا
 .مسالا يف ربتعم نارتقالا اذه بلسو «مهفلا يف ةنمزألا دحأب ثدحلا نارتقا لعفلا يف نارتقالاب دارملا نأ ةينامزلا

 "وه" ظفلب ةراعتسالا ىلإ مه ةحاح الف ةصقانلا لاعفألا نم ةقتشم ءامسأ ةينامزلا ريغلا ةطبارلا اودحو امل :ليق نإف

 حتفو لوألا مضب :سريمأو (دبع).طبرلا يف لامعتسالا ليلق ةيدوجولا لاعفألا نم ةقتشملا ءامسألا :ليق «هوحنو
 (دبع).تس رعاش سريمأو «تس مئاق ديز :نيلاثملا نيعمو «لحر مسا «ةيناتحتلا ةانثملا نوكسو يناثلا

 ةلصفنملا يف امأو ءرهاظ ةلصتملا يف اذه نأ هيلع دري ءاهيف طرشلا ةادأ دوحول :ةيطرشلاب تيم امنإ :ةيطرشف

 امإ ددعلا" :هلوق نعم :الثم ءنيمض مكح جورحخ رابتعاب ةيطرشلاب ةلصفمذا ةيمست نأ :هنع باوحلاو .لكشمف

 .درفب سيلف اجوز ناك نإو ءجورب سيلف ادرف ددعلا ناك نإ :"درف امإو جوز



 ةيضقلا فارطأ ءامسأ A۸ تاقيدصتلا

 نا اتوب أ OL هو اول aS "وه اه ريعتسا دقو «ةطبار ةنلا ىلع لادلاو الومح

 يف ةروكذملا ةظفللا يأ :ةبسنلا ىلع لادلاو :هلوق .هعوضومل الومحم لعج رمأ هنأل :الومحم :هلوق

 نإف ؛لولدملا مساب لادلا ی هک ا قاف ل ىلا ةظوفلملا ةيضقلا

 ؛ةادأ ةطبارلا نأ ىلإ ةراشإ "ةبسنلا ىلع لادلاو" :هلوق ينو «ةيمكحلا ةبسنلا يه ةقيقح ةطبارلا

 دقو «ةيضقلا يف ركذت دق ةطبارلا نأ ملعاو .لقتسم ريغ يفرح نعم يه يلا ةبسنلا ىلع اهتلالدل
 نأ ملعا :"وه" اه ريعتسا دقو :هلوق .ةيئانث ناثلا ىلعو ةيثالث ىمست لوألا ىلع ةيضقلاف ,فذحت

 ةينامز ريغو «ةثالثلا ةنمزألا دحأب ةيمكحلا ةبسنلا نارتقا ىلع لدت ةينامز ىلإ مسقنت ةطبارلا -

 موقلا دحو ةيبرعلا ىلإ ةينانويلا ةغللا نم تلقن امل ةيفسلفلا ةمكحلا نأ يبارافلا ركذو ءكلذ فالخب

 ءامسا نوكي دقو «مئاق هوبأ ديز :لثم «ةيضق نوكي دقو «برقي ديز :لثم «ةملك نوكي دق وهو :الومحم لعج

 ةبسنلل ءامسأ تسيل ةطبارلا نإف ؛لولدملا فصوب :لوقي نأ ىلوألا :لولدملا مساب .ناويح ناسنإ لك :لثم

 مسي مل هنأل ؛ناعذإلاو مكحلا دروم يه لا ةبسنلا ىلع يأ :ةبسنلا (ليعامسإ).هل فصو وه امنإ لب «ةيمكحلا

 ةطبار "وه" ةظفلو «عوقواللاو عوقولا اهعم ربتعي م ام ةطبار لومحم اب عوضوملا امي طبري ةبسن ىلع لادلا ظفللا
 (دبع).بلسلا فرح دوحو عم امب ءانغتسا بلسلا ةطبار اوربتعي ملو باجيإلا

 ةقباطملاب ال مازتلالاب اهيلع ةلاد تامالع يه ىلا تاكرحلاب اهنع ءافتكا ظفللا يف ةطبارلا ركذت مل يأ :فذحت

 «هب اموكحم وأ اتباث اربح رخآلاو هيلع اموكح وأ أدتبم امهدحأ نوك ىلع لاد هنإف ؛لومحماو عوضوملا يف عفرلاك

 «برعملا ىلع ةروتعملا يناعملا ىلع ةلالدلل لب «طبرلل عضوي مل بارعإلا ذإ ؛ةقباطملاب مازتلالاب ةلالدلا هذهو

 (ملسلل حورشلا ةأرم).يطبارلا ىعملا هنم مهفيو طبرلا اهمزليو
 لك نايب يف عرشف «راقتفالاو زجعلاو هنم راعتسملاو راعتسملاو ريعتسملا نم اهلدب ال ةراعتسالا نأ ملعا :ريعتسا

 مهنادجو مدعو «مسالا وه هنم راعتسملاو ,«"يه"و وه" ةملك راعتسملاو «نوريعتسملا مه نولقانلا موقلاف .اهنم

 امع باوح :وه اه ريعتسا دقو (دبع).راقتفاو زجع اهيلإ مهحايتحا دنع برعلا مالك يف ةينامز ريغ ةطبار

 سيلو «ةبسنلا ىلع لدي "مئاق وه ديز" يف "وه" نأ دنسب عونمم ةادأ ةطبارلا ةبسنلا ىلع لادلا نوك نإ :لاقي

 عضولا لصأ يف نأ نعي ءالثم "وه" ةظفل ةبسنلا ىلع ةلالدلل "اه ريعتسا دقو" :هلوقب باحأف .مسا هنأل ؛ةادأب

 (دبع) .ريض الف ءيفرح نعم يه يلا يبسنلا ىيعملا ىلع لد هنإ ةراعتسالاو لقنلاب مث «ةادأب سيل "وه"



 ةيضقلا فارطأ ءامسأ عم اهماسقأو ةيضقلا فيرعت AV تاقيدصتلا

 هيفن وأ ءيشل ءيش توبثب اهيف مكحلا ناك نإف «بذكلاو قدصلا لمتحي لوق ةيضقلا

 هب موكحم او اعوضوم هيلع موكحملا ىمسيو (ةبلاس وأ ةبجوم ةيلمحف هنع

 وأ الوقعم ابكرم ناك ءاوس «بكر ملل لاقي نفلا اذه فرع ىف لوقلا :لوق ةيضقلا :هلوق

 وه قدصلا :بذكلاو قدصلا لمتحي :هلوق .ةظوفلملاو ةلوقعملا ةيضقلا لمشي فيرعتلاف ءاظوفلم

 ربخلا ةفرعم ىلع هتفرعم فقوتي ال ىنعملا اذهو «هل ةقباطماللا وه بذكلاو «عقاولل ةقباطملا

 .هيلع مكحيل نّيعو َّعِضْو هنأل :اعوضوم :هلوق .رودلا مزلي الف «ةيضقلاو

 قيدصتلا ىلإ لصوملا ةفرعمو «فرعملا وهو روصتلا ىلإ لصوملا ةفرعم قطنملا ف دوصقملا نأ ملعت تنأو :خإ ةيضقلا
 ىلإ لصوملا هنأل ؛ةجحلا وهو :بيرق :نامسق وهو «يناثلا نايب يف عرش لوألا نايب نع غرف املف .ةجحلا وهو

 (دبع).اهنم هبكرتل ؛اهيلع بيرقلا فقوتل اهمدقو «ةجحلا ءزج اهوكل ؛ةيضقلا وهو :ديعبو «ةطساو الب قيدصتلا
 !معن يعي «ةظوفلملا ةيضقلاب صتخم اذهب ةيضقلا فيرعت نأ نم ظفللا يف لوقلا ةرهش نم مهوتي امل عفد :لوقلا

 (دبع).لوقعملاو ظوفلملل لماش نييقطنملا حالطصا يف هنكل هيف رهتشا اذهو ظفللاب صتخي ةغللا بسحب لوقلا نأ

 اياضقلا نأ دري الف «كلذ ريغو لومحماو عوضوملا ةيصوصخ نع رظنلا عطق عم اهموهفم ىلإ رظنلاب :قدصلا
 "انتحت ءامسلا"لك امهبذكب لقعلا مكحي يلا اياضقلاو ,بذكلا لمتحت ال لاحم نيضيقنلا عامتجاك ةيلوألا ةيهيدبلا

 (ليعامسإ).قدصلا لمتح ال

 ربخلا ةقباطم بذكلاو قدصلا نأب رودلا موزلب ةيضقلا فيرعت ىلع روهشملا ضارتعالل عفد :خإ ىنعملا اذهو
 «ربخلا ىلع نيفقوتملا بذكلاو قدصلا ىلع ةيضقلا تفقوتف «نافدارتم ةيضقلاو ربخلاو هل ةقباطم مدعو عقاولل

 لعاف :ليق نإف .رود الف هل ةقباطماللاو عقاولل ةقباطملا سفنب امهتفرعم نأ عفدلا لصاحو «رودلا وه اذهو
 دق روصتلا نإف ؛اضيأ ربخلا ريغ يف امهنايرحجل رصحلا ملسن ال :انلق «يقاب رودلاف «ربخلا وه امنإ ةقباطماللاو ةقباطملا

 لوا ةقباطملا 35 ا ا قب العا رف هامل نإو ج امل هاب ل كفو. ةزاوتسملا نا

 نع ةياكح نوكي نأو دبال اهنأ ةيضقلا فيرعت نم ملعيو ءاهيلع هلامتشال ؛ربخلل ضرعلابو ايناثو ةبسنلل تاذلابو
 (دبع) .هنع يكحما



 فآدرعملا فيرعت ۸٦ تاروصتلا ثحبم ةمتاخ
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 .ظفللا لولدم ريسفت هب دصقي ام وهو «يظفللاك

 ريغ وهو ىفخألاب فيرعت هنأ همعزل ؛هب دتعي مل فنصملا نكل كحاضلاب ناويلا فيرعتك ًاضيأ
 ةنادعسلا :مهوقك معأ هنوك يظفللا فيرعتلا يف زيجأ امك يأ :يظفللاك :هلوق .الصأ زئاج

 ,رطاخلا يف ةنوزحملا يناعملا E ىمسم نييعت يأ :ظفللا لولدم ريسفت :هلوق .تبن

 .مهفاف .يقيقحلا فّرعملا يف امك مولعم نم لوهجم ليصحت هيف سيلف

 فيرعتلاو «هل ةلماش ريغ ةصاخ ءيشل صخألا ضرعلا نإف ؛صقان مسر فيرعتلا اذه :خلإ ناويحلا فيرعتك

 الف «ناويحلا ةقيقح نع جراخ ضرع امهنم الك نأل ؛قطانلاو :كحاضلاب (ليعامسإ).صقان مسر طقف ةصاخلاب

 صخأألا ضرعلاب فيرعتلا نومدقتملا زوح امل ذإ ؛صقان "صقانلا يف زيجأ دقو" :فنصملا لوق نأ ملعاو .لفغت

 سيل معألاب فيرعتلا زاوح نأ :هباوحو "صحأو معأ نوكي نأ صقانلا يف زيجأ دقو" :لوقي نأ هيلع ناك

 صحخألا ضرعلاب فيرعتلا زاوجب نيمدقتملا لوقو "خلإ زيجأ دقو" ضيرمتلا ةملكب هيلإ راشأ امك فنصملا دنع يضرم

 (راصتحاو ريغتب دبع).اروكذم ائيش نكي مل نأك رظنلا حورطم هلعجو هكرتو هيلإ رظني ملف «هرظن يف اديفم نكي مل

 (دبع).معألا نم لقعلا يف ادوجو لقأ صحألا نأ نظو ءافح الب رم امل :ىفخألاب فيرعت هنأ همعزل
 (ليعامسإ) .صاخ تبنل نيسلا مضب ةنادعسلا نم معأ تبنلا نإف :تبن

 دق نعملا اذه نأ نيعتيل ؛ةيناث ةرم كردملا دنع ةنازخلا يف ةنوزخم ةيئزج ناعم راضحإ هيف لب :لوهجم ليصحت

 رفتضغلا" :مهوقك هل فدارم ظفلب امإ هل عضو ام حيضوت يظفللا فيرعتلاب دوصقملاف ءظفللا كلذ ءازإب عضو

 بلاطملا نم له يظفللا فيرعتلا نأ يف اوفلتحا مهنأ ملعا مث ."تبن ةنادعسلا" :مطوقك هنم معأ ظفلب امإو "دسأ

 يف دوصقملا نأ هترابع نم مهفي هنإف ؛لوألا مالكلا نم موهفملاو بهاذ لك ىلإ بهذف ؟ةيقيدصتلا وأ ةيروصتلا

 انإف ؛لوألا قحلاو «يناثلا فيرشلا دنسلا ديسلا راتخا .قيدصتلاو مكحلا ال حاضيإلاو حرشلا وه يظفللا فيرعتلا

 بطاخملل لصحف «دسألاب هانرسفف ؟رفنضغلا ام :هانعم ملعي ال يذلا بطاخملا لاقف ءدوجوم رفنضغلا :انلق اذإ

 نكل عملا كلذل عوضوم ظفللا اذه نأب مكح هيف !معن ءاقيدصت نوكيل الصأ مكح انهه سيلو هانعم ريوصت

 فيرعتلا نأ يف عقاولا فالتخالا ىلإ ةراشإ :مهفاف (ليعامسإ).ةيقطنملا ال ةيوغللا ثحابملا نم ظفللا ةيعوضوم

 وه قحلاو «يناثلا فيرشلا دنسلا ديسلا راتحاو «بهاذ لك ىلإ بهذو «ةيقيدصتلا وأ ةيروصتلا بلاطملا نم يظفللا

 مهفي ملو دوحوم رفنضغلا :انلق ذإ انأل ؛اروصت نوكي ام باوج يف عقي "ام"و "ام" باوج يف عقي هنأل ؛لوألا

 .اروصت نوكيف اقيدصت نوكيل مكح كانه سيلف «دسألا هانرسفف ؟رفنضغلا ام :لأسيف «رفنضغلا نعم بطاخملا



 فدرعملا فيرعت ۸٥ تاروصتلا ثحبم ةمتاخ

 5 معأ نوكي نأ صقانلا يف زيجأ دقو ماعلا ضرعلاب اوربتعي ملو «صقانف الإو

 وأ فّدعملا هنك ىلع عالطإلا امإ فيرعتلا نم ضرغلا :اولاق :ماعلا ضرعلاب اوربتعي مل و :هلوق

 «فيرعتلا ماقم يق هوربتعي م اذلف ؛امهنم ًائيش ديفي ال ماعلا ضرعلاو ,هادع ام عيمج نع هزايتما

 اهنم دحاو لك رومأ عومجمب فيرعتلا امأو ادارفنا هوربتعي مل هنأ كلذ نم مهضرغ نأ رهاظلاو

 شافخلا فيرعتو ةماقلا ميقتسم شام. ناسنإلا فيرعتك هصخي عومجملا نكل فّرعملل ماع ضرع

 :هلوق .نيرحأتملا ضعب هب حرص امك مهدنع ربتعم وهو ةبكرم ةصاخب فيرعت وهف دولولا رئاطلاب
 فيرعتلا زوجي هنأ اوققح ثيح نومدقتملا هزاجأ ام ىلإ ةراشإ :معأ نوكي نأ صقانلا يف زيحأ دقو

 يشاملاب هفيرعتك معألا ضرعلاب وأ اصقان ادح نوكيف ناويحلاب ناسنإلا فيرعتك معألا َياذلاب

 ER N صخألا ضرعلاب فيرعتلا اوزوج لب اصقان امر نوكيف

 «صحألا لاثملاب ال رخآ ءيشب ةقيقحلاب انهه فيرعتلا نأ :باوجحلاو «رونلاك ملعلاو ديزك مسالا :انلوقك =

 اهمزاول ىلإ ةبسنلاب تاموزلملاب ضوقنم انهه فرعملا فيرعت نأ :اهنم «روئلاب لثمم ملعلاو ديزب لثمم مسالا ىعملاف
 :بيحأو «مزاوللا ةهادب نم ضرف امل ؛تافرعم نكت مل اهنأ عم اهمزاول روصتل ةديفم اهتاروصت نإف ؛ةيهيدبلا ةنيبلا

 (يشاوحلا ةصالخ).رظنلاو بسكلا نيناوق نفلا نم دوصقملا نأ ةنيرقب رظنلا قيرطب ءيشلا روصت ديفي ام دارملا نأب
 بكرملاو اهدحو ةصاخلا نم ىوقأ هنكل صقانلا مسر 2 ماعلا ضرعلا نم بك ر ملا ذإ ادارفنا يأ :اوربتعي م

 صقان دح ةصاخلاو لصفلا نم بكر ملا كلذكو هدحو لصفلا نم لمكأ هنكل صقان دح لصفلا نمو هنم

 عوفدمف لصفلا ىلإ ةصاخلا مامضنا ىلإ ةجاح ال محلوق امأو ءلصفلاو ماعلا ضرعلا نم بكرملا نم لمكأ وهو

 (دبع).هدحو لصفلاب لصاحلا زييمتلا نم ىوقأ اعم امهنم لصاحلا زييمتلا نأب

 نم ضرغلا :اولاق مهنأل ؛ماعلا ضرعلاب فيرعتلا اوربتعي مل نويقطنملا يأ رابتعالا مدعل ةللعم ةلمج :خلإ ضرغلا

 نع ءيشلا زييمت دوصقملا نوكي دق ذإ :معألا َياذلاب :ثبع فيرعتلاف ءانهه فتنم امهالكو «نيرمألا دحأ فيرعتلا
 (دبع).ايفاك نوكي زييمتلا اذه ةدافإ يف اضيأ صحألا لب ايضرع وأ ايتاذ ناك ءاوس معألاو .هادع ام ضعب

 (دبع).معأ "معأ نوكي نأ صقانلا يف زيحأ دقو" هلوق ين معألا نأ ىلإ ةراشإ هيف :معألا ضرعلاب
 ضرعلاب صيصختلا هجوو «هادع ام ضعب نع زييمتلا هتدافإل صحألا ضرعلاب فيرعتلا نومدقتملا يأ :اوزوج
 (ةدايزب دبع).صحأ نوكي الو لصفلاك صتخم وأ عونلاك نيع وأ سنجلاك معأ امإ يتاذلا نأ صحألا



 فدرعملا فيرعت 4 تاروصتلا ثحبم ةمتاخ

 ام ىلع ًءانب هيواسيو فّرعملاب صتخي رمأ ىلع لمشي نأ هل دبال فيرعتلا :بيرقلا لصفلاب :هلوق

 ةصاخ ناك ايضرع ناك نإو ابيرق الصف ناك ايتاذ ناك نإ رمألا اذهف «ةاواسملا طارتشا نم قبس

 سنجلا ىلع لمتشا نإ امهنم لك مث ءامسر يناثلا ىلعو ادح فّرعملا ىمسي لوألا ىلعف «ةلاحم ال

 سنجلا ىلع لمتشا ءاوس بيرقلا سنجلا ىلع لمتشي مل نإو امات امر و امات ادح ىمسي بيرقلا
 اذه .اصقان امسر و اصقان ادح ىمسي اهدحو ةصاخ وأ هدحو بيرق لصف كانه ناك وأ ديعبلا

 نأ امإف لوألا ناك نإف ءال وأ تايتاذلا درجمم, امإ فيرعتلا :لاقي نأ ةعبرألا ماسقألا يف رصحلا قيرطو :دح

 سنجلاب نوكي نأ امإف يناثلا ناك نإو «صقانلا دحلا وهو اهضعبب وأ ماتلا دحلا وهو تايتاذلا عيمجب نوكي

 (ةيقطنملا دعاوقلا ريرحت).صقانلا مسرلا وهو كلذ ريغب وأ ماتلا مسرلا وهو ةصاخلاو بيرقلا

 ريغ هنم ماع اديعب وأ ناك ابيرق سنجلاو «لصفلاو سنجلا يف رصحنم فرعملا تاذ يف لحادلا يتاذلا نإف :ابيرق

 (ليعامسإ) .فرعملاب صتخم يتاذ وهف «بيرقلا لصفلا الإ قبي ملف ءًاضيأ ديعبلا لصفلا لاح اذكو صتخم
 رثألا وه مسرلا نأل :اهسر (دبع).هيف فرعملا ريغ لوحد عني ًاضيأ فرعملا اذهو عنملا ةغللا يف دحلا نأل :ادح
 زوجي نم دنع اذه :هدحو (دبع).امسر يمس فرعملا ةصاخب فيرعتلا اذه ناك الو «هراثآ نم رثأ ءيشلا ةصاخو

 (هللا رون).بيترتلا ربتعي مل و لوهجملا ليصحتل لوقعملا ةظحالع. رظنلا فرع ثيح ؛فنصملا مهنمو درفملاب فيرعتلا
 لاحب بسانملا هراصتخال حرشلا اذهو ءاهركذب مالكلا لوطي تاقيقحت مهمالك ليصحت يف يأ :ثاحبأ هيفو

 فيكو هتايضرعو هتايتاذ يف لمعي فيكو روصتملا بولطملا حضوي فيك هنأ :لوألا قيقحتلاو ءاهعسي ال يدتبملا
 هتاوحأو ماتلا دحلاب فرعي تقو يأ هنأ نايب :يناثلاو ؟ضعب ىلع اهضعب مدقي فيكو ضعب عم اهضعب فصوي

 .اناصقنو الامك هادع امع زييمتلاو تايتاذلا ةدافإ يف ةعبرألا هذه بتارم نايب :ثلاثلاو ؟بلاطلا ىلإ رظنلاب

 ؛ناسنإلا وهو هفرعم ىلع هلمح زوجي ال قطانلا ناويحلاك ماتلا دحلا نأ :اهنم ءاهتبوحأو تاضارتعا يأ :ثاحبأ

 هيف لمحلا ذحأ يذلا فرعملا نم امسق نوكي فيكف «دودحملا نيع ماتلا دحلاو «رياغتلا يضتقي لمحلا نأل

 قطانلا ناويحلاو ناسنإلا نيب نأ كش الو «دوحولا يف داحتالا عم هجو نم رياغتلا وه لمحلا ححصم نأ باوجلاو

 = صمأ نوكي دق لاثملا نأ عم عئاش لاثملاب فيرعتلا نأ :اهنم «دوحولا يف داحتالا عم ليصفتلاو لامجإلاب رياغت



 فآرعملا فيرعت AY تاروصتلا ثحبم ةمتاخ
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 ىرظن يف ىفحأو ءلقعلا يف ادوجو لقأ صحألا ناك ال نكل نيهجولا دحأب ناسنإلا نمض يف
 نم ملع دقو ءاضيأ هنم صحأ نوكي نأ زجي مل ءفّدعملا نم فرعأ نوكي نأ فّعملا نأشو

 نوكي نأ نيعتف فّرعملل انيابم نوكي نأ زوجي ال هنأ ءيشلا ىلع لمحي امي فّرعملا فيرعت

 روصت ىلإ لصوم مولعم هنأل ؛لقعلا رظن يف فّرعملا نم فرعأ نوكي نأ يغبني مث «هل ايواسم

 .روهظلاو ءافخلا يف هل ايواسم الو ىفخأ ال .فّرعملا وه لوهجب

 روصتل مزلتسم هنكلاب صاخلا روصتف «هل ايتاذ ماعلاو هنكلاب روصتم صاخلا ناك اذإ هنكلاب امإ :نيهجولا دحأب

 صاخلا ناك اذإ هجولاب امإو «هنكلاب صاخلا لصحي فيك هنكلاب يتاذلا ماعلا لصحي مل ول ذإ ؛هنكلاب ماعلا

 هزيم ناويحلا ةصاح يشاملا نإف ؛هب هنمض يف ناويحلا يأ ماعلا روصتيف «يشاملاك ماعلا ضرعلاب اروصتم ناسنإلاك

 ةريثك لقعلا يف هلوصح طئارشو ةليلق هروصت تاهج نأ ىلإ رظنلاب :ادوجو لقأ (دبع).هادع ام عيمج نع

 سكعلا نود ًاضيأ هيف معألا لصحي نهذلا يق صاخلا لصحي املك ذإ ؛ةريثك هروصت تاهج نإف ؛معألا فالخب

 اضيأ ىرحأ طئارش عم صحألا لوصح طئارش معألا لوصح طئارش عيمج نإف ؛ةليلق هيف هلوصح طئارشو

 نودب ماعلا دوجول مزلتسم لقعلا يف صاخلا دوحو نإف :لقعلا يف (ليعامسإ).ةيصوصخلا ةهج نم هل تضرع
 الإو هنكلاب الوقعم صاخلا نوكيو صاخلل ايتاذ ماعلا ناك اذإ وه امنإ مازلتسالا اذه نأ كيلع ىفخي الو «سكعلا

 (دبع).ةتبلا هرظن يق ىفحأ نوكي لقعلا يف ادوحو لقأ صحألا ناك اذإو ءالف

 ةدافإل ؛حلصي ءيش يأب فيرعتلا اوزوج نومدقتملاو «نيرحأتملا رايتحا ةاواسملا طارتشاو قدصلا يف يأ :هل ايواسم

 ةبترم دعب لقعلا دنع هتبترم نوكي ام ىفخألاب دارملا :ىفخأ ال (يرتسوش).صحأ وأ معأ وأ ناك ايواسم روصتلا

 .سفنلا نم مهفلا ىلإ قبسأ رانلا نإف ؛سفنلاك مسح هنأب رانلا فيرعتك كلذو ءلقعلا ىلإ قبسأ فرعملا
 رخآلاب ملعلا عم امهدحأب ملعلا نوكي نأ يه روهظلاو ءافخلا يف ةاواسملاو ءروهظلاو ءافخلا يف :ايواسم الو

 ملعلا نم ةدحاولا ةلزسنملا يف امهفإف ؛نوكسب سيل ام ةكرحلا فيرعتك رخألاب لهجلا عم امهدحأب لهجلاو

 هنأل ؛ةفرعم مدقأ نوكي نأ بجي فرعملاو ءرحآلا لهج امهدحأ لهج نمو رخآلا ملع امهدحأ ملع نمف ؛لهجلاو

 نم فنصملا دارم نأ ىلإ ةراشإ :خلإ ايواسم الو (دبع).لولعملا ىلع ةمدقتم نوكت ةلعلاو «فرعملا ةفرعمل ةلع
 (ةلاهج يواستلا مزلتسي ةفرعم يواستلا نأ ىلإ ارظن ءافخلاو روهظلا يف يواستلا وه "ةفرعم يواسملا" :هلوق
 (ليعامسإ).روهشملا وه امك "ةلاهحو ةفرعم يواسملا" :لوقي نأ فنصملل دبال هنأ دري الف



 فّرعملا فيرعت ۸۲ تاروصتلا ثحبم ةمئاخ

 2*2 O «ىفحألاو او اف يواسملاو صحألاو معألاب حصي الف

 ديفي ال معألا نأل ؛اقلطم معأ نوكي نأ زجي مل اذهلو ؛هادع ام عيمج نع زاتمب هجوب وأ ههنكب امإ

 وه ناسنإلا ةقيقح نأل ؛ناسنإلا هنكب سيل ناويحلا نإف ؛ناسنإلا فيرعت يف ناويحلاك امهنم ائيش

 لاحلا اذكو ء«سرفلا وه ناويحلا ضعب نأل ؛هادع ام عيمج نع ناسنإلا زيمي ال ًاضيأو «قطانلا ناويحلا

 هنكلاب معألا روصت هروصت ديفي نأ زاج نإو وهف اقلطم ينعأ صحألا امأو «هجو نم معألا يف
 ناويحلا تروصت دقف قطان ناويح هنأب ناسنإلا تروصت اذإ امك هادع امع هب زاتمب هجوب وأ

 ةدافإل ؛تاعوضوملا ىلع لمحت ىلا تالومحملا رئاس نع هزيم فرعملا لصف "هروصت ةدافإل" :هلوق نأ 8

 فيرعتلا اذه نأ :اهنم «تاداريإ فّرعملا فيرعت يف :خإ لمحي ام (دبع).اًتاعوضومل تافصلا نم ةفص توبث

 رومألا ىلع لمحت هذهو «دحاولا رمألا ىلع لمحي فّرعملا نأ :هباوجو «عونلاو لصفلاو سنجلا ىلع قداص
 اذإ صحخألا ىعملاب ةنيبلا اهمزاول ىلإ ةبسنلاب تاموزلملا ىلع قدصي هنأ :اهنم ءاهقفتم وأ تناك قئاقحلا ةفلتخم

 نوكي هجو ىلع (حتفلاب) فرعملا روصت (رسكلاب) فرعملا نم يلصألا دوصقملا نأ :هباوجو «ةيهيدب تناك

 ؛هجولاب هروصت يف امك ضرعلاب وأ «هنكلاب هروصت يف امك تاذلاب اقابطنا (حتفلاب) فرعملا ىلع اقبطنم
 "هروصت ةدافإل" :هلوق نم رهظي هنأ :اهنم .ةباثملا هذهب تسيل صحألا نعملاب ةنيبلا اهمزاول ىلإ ةبسنلاب تاموزلملاو

 ءاقب عم دودحلاو موسرلا نع لهذن ام ًاريثك انإف ؛كلذك رمألا سيلو ءفّرعملا روصت ةدافإل ةلع فّرعملا نأ

 فّرعملا روصت ةدافإل ةياغ فّرعملا نأ :هباوحو «لاحم ةلعلا نودب بولطملا ءاقبو «تادودحملاو تاموسرملا روصت

 :هباوجو ءروصتلا ديفي ال قيدصتلاو فرعملا روصتل ديفم لمحلا نأ فيرعتلا رهاظ نم مهفي هنأ :اهنم .هل ةلع ال

 ىلع فيرعتلا اذه قدصي ال هنأ :اهنم .فرعملل فّرعملا توبثب قيدصتلا لوصحلا لب ةدافإلل سيل لمحلا نأ

 رضي الف «بساكب سيلف ؛مولعم نع لوهج ليصحت هيف سيل يأ روصتلل ديفم ريغ هنأ :هباوجو «يظفللا فيرعتلا

 (دبع نم ةطبنتسم اهرثكأ ةبوجألاو ليعامسإ نم تاداريإلا) .ادارطتساو اعبت هنوركذي امنإو هحورح

 ادع ام عيمج نع زايتمالا ال «تايتاذلا عيمج ىلع عالطالا وه تاذلاب دوصقملا نوكي ٍذئئيحو :ههنكب امإ

 اذه ىلإ دصقلا نوكي ٍذئنيحو :زاتمب هجوب وأ (دبع).رابتعالا كلذل امزلتسم عالطالا اذه ناك نإو ءفّرعملا

 ةلباقملا حصي الف «يناثلا مزلتسي لوألا نأ دري الف «ولخلا ةعنام ةيضقلا نإ :لوقأف ,دصقلا ربتعي مل نإو زايتمالا

 صخألا نأل ؛هب صحألا رسف امنإ :اقلطم ينعأ .لبقتف البقتم تنك نإ ءمرج الف ةحيحص ةلباقملا هذه نأدريل

 (ليعامسإ).هحو نم معألا وه هجو نم صحألا ذإ "هجو نم معألا يف لاحلا اذكو" :هلوق تحت لخد هحو نم



 فارعملا فيرعت م١ تاروصتلا ثحبم ةمتاخ

 مايرحم ارا ااا يو «هروصت ةدافإل هيلع لاقي ام ءيشلا فرعم

 نمض يف جراخلا يف يلكلا دحو ول هنأل كلذو ؛يناثلا وه قحلاو :لاق اذلو ؛فنصملا مهنمو

 يف دحاولا ءيشلا دوحوو «ةيئزحللاو ةيلكلاك ةداضتملا تافصلاب دحاولا ءيشلا فاصتا مزل هدارفأ

 يف قحلا قيقحتو «لمأت هيفو «ةدوجوم هدارفأ نأ وه يعبطلا دوجو نعمف ٍظئنيحو «ةددعتملا ةنكمألا
 فّرعملا هنم بكر تي ام نايب نع غارفلا دعب :ءيشلا فّرعم :هلوق .اهيف رظناف ,ديرجتلا يشاوح

 «ةجحلا نعو هنع ثحبلا وه نفلا اذه يق تاذلاب دوصقملا نأ تملع دقو «هنع ثحبلا يف عرش

 و ا ا ءيشلا اذه روصت ديفيل ؛فّرعملا يأ ءيشلا ىلع لمح ام هنأب هفرعو

 0 نيب قيفوتلا ىلع "هصاخشأ دوحو نعم" :فنصملا لوق لمح نأ ريرقتلا اذه نم رهظيو :فنصملا مهنمو
 نأب مهضعب نع ديرجتلا حراش لقن ام ىلإ ةراشإ :لإ لمأت هيفو .ادج فيعض -مهضعب هيلع هلمح امك-

 ادحاو 0 ناك اذإ عنتمي امنإ ةددعتملا ةنكمألا يف هدوجو اذك ةداضتملا تافصلاب دحاولا ءيشلا فاصتا

 تاصخشتلل ةضورعمو جراخلا يف ةدوجوم الثم ةيناسنإلا ةعيبطلاف ءالف عونلاب ادحاو ناك اذإ امأو ءصخشلاب

 ةفصتم درف لك رابتعابو ءصخشتلا نود اهعيمج يف ةدوجوم ةكرتشم يهو جراخلا يف ةدوجوم دارفأ اهلف «ةريثكلا
 دجو ام لك نأ اعطق ملعن انأب :هنع باوجلا نكميو .كلذ يف ةلاحتسا الو «نيعم ناكم يف ةلصاحو ةصاخ ةفصب

 اهسفنب انيعم جراخلا يف اهدوحو ريدقت ىلع ةيناسنإلا ةعيبطلاب كارتشالل لباق ريغ «هسفنب افصتم نوكي جراخلا يف

 ةدوجوملا دارفألا رابتعاب ةداضتم تافصب ةفصتم دارفألا نيب ةكرتشم نوكت فيكف «هيف اهضرعي امع رظنلا عطق عم
 (دبع).فلخ اذه .ةيصخش ةيهام اوك مزلتسي جراخلا يف ةدوحوم اهوك لب ءاهتطساوب ةريثكلا ةنكمألا يف

 يلصألا دوصقملا نأ ىفخي الو "ىلع"ب ٍدعتم هنأل ؛لومحملا نيعمب نتملا يف "لوقملا" نأ ىلإ ةراشإ :خلإ لمحي ام

 امك تاذلاب اقابطنا (حتفلاب) فرعملا ىلع اقبطنم نوكي هجو ىلع (حتفلاب) فرعملا روصت (رسكلاب) فرعملا نم
 لصحي ىح لمحلا نم دب ال لب «لمحلا ياني ال اذهو «هحولاب هروصت يف امك ضرعلاب وأ «هنكلاب هروصت ف
 نإ :اولاق اذلو ضرعلاب لب تاذلاب ادوصقم سيل لمحلا كلذ نكل ةظحالمل ةآرم ناك امل الإو «هتوبثب قيدصتلا

 = .هجوب داحتالا ديفيل ؛هيلع فيرعتلا لمحيو «هراضحإل ؛ركذي اغنإو فيرعتلا يف يرورضب سيل فرعملا ركذ



 ةيئزجلاو ةلمهملا نيب مزالتلا ۹۴۳ تاقيدصتلا

 كلذو ءٌريغ ال عبرألا تاروصحملا يه مولعلا يف ةربتعملا اياضقلا نأ ملعاو :ةيئزجلا مزالتو :هلوق

 ىلع قدص ةلمجلا يف عوضوملا دارفأ ىلع مكحلا قدص املك ذإ ؛ناتمزالتم ةيئزحلاو ةلمهملا نأل

 هنإف ؛اهصوصخب اهنع ثحبي ال ةيصخشلاو «ةيئزحلا تحت ةجردنم ةلمهملاف ءسكعلابو هدارفأ ضعب
 يلا تاروصحملا نمض يف اهنع ثحبي امنإ لب ءاهتابث مدعو اهريغتل ؛تايئزحلا ةفرعم يف لامك ال

 ةيلكلا عئابطلا نإف ؛الصأ مولعلا يف اهنع ثحبي ال ةيعيبطلاو ءالاجإ صاخشألا ىلع اهيف مكحي

 يف ةرصحنم مولعلا يف ةريتعملا اياضقلا نأ نم مهدنع ررقت ام ىلع ءانب موقلا ىلع دري امل عفد :ةيئرجلا مزالتو
 :عفدلا لصاحو ءاضيأ ةربتعم تراصف «سايقلا ىربك عقت ةلمهملا نأ دنسب عونمم رصحلا اذه نأب عبرألا تاروصحلا

 يشحملا راشأ هيلإو ءرصحلا متف «ةيئزحلا تحت ةحردنم ةلمهملاو «قدصلا يف ناتيواستم ناتمزالتم ةلمهملاو ةيئزحلا نأ

 اهصوصخب ربتعت مل نإو تاروصحملا نمض يف ةربتعم ةيصخشلا نأ ةدافإ عم :خلإ ةربتعملا اياضقلا نأ ملعاو :هلوقب

 رابتعاب اهيف اهرابتعا مدعو مولعلا يف اياضقلا رابتعاو ةيزم الب رصحلا متيل مولعلا يق ةيعيبطلا رابتعا مدع هحو ىلإ

 لكشلا تايربك يه مولعلا لئاسم نأل ؛سايقلا ىربك :انلق امنإو «عوقولا اذه مدعو سايقلا ىربك اهعوقو ةحص

 (دبع) .مولعلاب اه صاصتحا ال ىرغصلا نأ ملعت تنأو «لوألا لكشلا ىرغص عقت ةيعيبطلاف الإو لوألا

 يهو اهتاعوضوم لاوحأ ةفرعم اهدافم نأل ؛ةيصخش اهنأ ىلإ رظنلاب يأ ؛لالقتسالابو تاذلاب يأ :اهصوصخب

 انفرع اذإ انإف ؛احلاوحأ ةفرعم يف ةقطانلا سفتلل لامك الو اهاوحأل تابث الف ؛اناف انآ ةريغتم تايئرحجلاو «ةيثرجلا

 نإف .نامز دعب الهح ةفرعملا كلت ريصيف «ةتبلا ةفصلا هذه ىلع رمتسي ال وهو مايقلا ةفص ىلع هنأ "مئاق ديز" نم

 «ناسنإ اذهف «ناسنإ ديزو .ديز اذه :وحن «لوألا لكشلا ىربك ريصتف ةيلكلا ماقم موقت دق ةيصخشلا نإ :ليق

 ديز "ديز اذه" يف لومحملا نأل ؛رهاظلا يف ةيلكلا ماقم موقت ةيصخشلا نإ :انلق اشا اهصوصخب اهنع ثحبيف

 عوضوم نوكيف الومحم عقي ال يئزجلا نأل ؛ديزب ىمسم وه لومحم اف ةقيقحلا بسحب امأو «رهاظلا بسحب
 سيل "ناويح ديز" :انلوقف «لوألا لكشلا ةيوربكل حلصت يهف «يئزجب سيل وهو «ديزب ىمسم وه ىربكلا
 ةيوربكل اهتيحالص ملسن ال :تلق نإف .اهصوصخب اهنع ثحبي ال ةيصخشلاف «ةيلك لب ةيقيقحلا يف ةيصخش
 (دبع).ديرب ناسنإلا دارفأ نم يمس يذلا "ناويح ديز" يف ديزب دارملا :انلق .ةيلكلا يف ةشقانملا ناكمإل ؛لوألا لكشلا

 نع ثحبلل نمضتم ةيلكلا ةقيقحلا نع ةقيقح اثحب ناك نإو الثم "ناويح ناسنإ لك" :انلوق نع ثحبلاف :الامججإ

 (ليعامسإ) .امهريغو ورمعو ديز ىلإ عجار ناسنإلا ىلع ةيناويحلاب مكحلا نإف ؛ًاضيأ تايئرحلا



 ةيقيقحلاو ةيجراخلا ةيضقلا 51 تاقيدصتلا

 . «ةيقيقحلاف ارّدقم وأ «ةيحراخلا يهف اققحم امإ عوضوملا دوجو نم ةبحوملا يف دبالو

 ريغ صاخشألا نمض يف اهققحت ثيح نم ال ةيعيبطلا عوضوم وه امك اهموهفم سفن ثيح نم
 تاروصحملا يف ةربتعملا اياضقلا ترصحناف ءافاوحأ ةفرعم يف لامك الف «جراخلا يف ةدوجوم

 ةبجوملا يف مكحلا نأل كلذو ؛عوضوملا دوجو نم اهقدص يف يأ :ةبجوملا يف دبالو :هلوق .عبرألا
 اذه قدصي امنإف ؛عوضوملا يبعأ «هل تبثمللا توبث عرف ءيشل ءيش توبثو «ءيشل ءيش توش

 كانه هل لومحملا توبثب مكحلا ناك نإ جراخلا يف امإ ءادوحوم اققحم عوضوملا ناك اذإ مكحلا

 نإف ؛تاروصحلا يف امك أضيأ اهنع ةثوحبمو جراخلا يف ةدوجوم ةيثيحلا هذه نم عئابطلا نإف :اهققحت ثيح

 (ليعامسإ).دارفألا ىلع ةقبطنم افوك ثيح نم ةيلكلا ةعيبطلا ىلع اهيف مكحلا
 نأ تفرع دقو «يقطنملا يلكلل ةضورعم يه يه ثيح نم ةيلكلا ةعيبطلا نأل :جراخلا يف ةدوجوم ريغ
 لاوحأب ملع يهو «ةمكحلاب ناسنإلا لامك ذإ :لامك الف (دبع).جراخلا يف اه دوحو ال يلقع يلك هضورعم

 تادوجوملا يه تادوحوملا نايعأو «ةيرشبلا ةقاطلا ردقب رمألا سفن يف هيلع يه ام ىلع تادوحوملا نايعأ

 دوجولا توبث نوكي ريدقتلا اذه ىلع هنأ :اهنم «هوحوب هيلع دروأ :خل! ءيشل ءيش توبثو (دبع).ةيحراخلا

 دحاولا ءيشلا دحويف نارياغتم وأ ءروديف نادحتم امإ نادوجولا كناذف «هعوضوم دوحو ىلع افقوتم هعوضومل

 اهدوجو عرف ناك ول تاذلل تايتاذلا توبث نأ :اهنمو «لطاب اضيأ وهو «ةيهانتم ريغ تادوجوب لب نيدوحوب

 ةقباسلا تافصلاب ضقنلا :اهنمو «هتايتاذو هتاذ نع ءيشلا خالسنا لب «تايرهوجلا ةبترم ىلع ضراعلا مدقت مزل

 اهلاحب ةيقاب ةثلاثلا ةهبشلا نأ ملعت تنأو .مازلتسالاب ثبشت نيققحلا ضعب اذهو ؛هوحنو ناكمإلاك دوجولا ىلع

 ريدقت ىلع هراقتفال ؛اضيأ ررقتلا يف راج مالكلا نأ هيف دوجولا ىلع قباسلا ررقتلاب اولاق مهضعبو ؛ىفخي ال امك

 توبث عرف ةياكحلا ةبترم يف ىعأ «نهذلا يف ءيشل ءيش توبث هانعم نأ :قيقحتلاو .رخآلا ررقتلا ىلإ ةيعرفلا
 توبثب وأ هتايتاذ توبثب وأ ءيشلل دوحولا توبثب ةياكحلا نأ يف بير الو «ناك فرظ يأ يف عقاولا يف هل تبثملا

 توبشب ةياكحلا قدصي نأ نكمي ال ذإ ؛عقاولا يف ادوجوم هل ثبنملا ناك اذإ الإ اهقدص نكمي ال هل ىرخأ ةفص

 وأ تايتاذلا ىلع همدقت ال دوحولا ىلع دوحولا مدقت كلذ نم مزلي الو «يهيدب اذهو ءضحم مودعم وه امل ءيش

 اذكو ءادوجوم ءيشلا كلذ ناك اذإ نكمب امنإ ءيشلل ءيشلا توبثب ةياكحلا ذإ ؛ءيشلا كلذ سفن ىلع همدقت

 راصتخا اذه .عوضوملا عافترا نيح ةبذاك اهرسأب تابحوملا نإف ؛هسفنل هتوبثو هل ءيشلا يتاذ توبثب ةياكحلا

 .يدابآ ريخ قحلا دبع انالوم ققدملا ققحملل ةاقرملا حرش نم



 اهيف مكحلا نأل ؛ماسقأ ةثالث اهعوضوم دوحو رابتعاب ةربتعملا ةيلمحلا اياضقلا مث .كلذك نهذلا يف وأ

 دوجوم ناسنإ لك نأ ىيعم. ناويح ناسنإ لك :وحن ءاققحم جراخلا يف دوجوملا عوضوملا ىلع امإ

 ناسنإ لك :وحن ءاردقم جراخلا يف دوحوملا عوضوملا ىلع امإو «جراخلا يف ناويح جراخلا يف

 «ناويح جراخلا يف هدوحو ريدقت ىلع وهف ءاناسنإ ناك جراخلا يف دجو ول ام لك نأ نيعم. ناويح

 «يرابلا كيرشو ءيشاللا دارفأك ةعنتمملا ال ةنكمملا دارفألا يف هوربتعا امنإ ردقملا دوجولا اذهو

 نم اهريغلو اهل ةلوانتم نوكت لب «ةققحم جراخلا يف ةدوحوملا دارفألا ىلع اروصقم مكحلا نوكي ال نأب :اردقم
 (ليعامسإ).هيف ةدوجوملا ةردقملا دارفألا

 ىلوألا يف نكل جراخلا يف دوجوملا عوضوملا ىلع ةقيقحلاو ةيجراخلا نم لك يف مكحلاف ءاضورفم يأ :اردقم

 دوحوملا عوضوملا ىلع اهيف مكحلا نأل ؛ةيجراخ لوألا ىلع ةيضقلا تيمس اغنإو ءردقملا ىلع ةيناثلاو ققحتلا ىلع
 دارفأ ىلع مكحلا يف ةقيقح ةنيرقلا مدع دنع مولعلا يف ةلمعتسملا اياضقلا نأل ؛ةقيقح يناثلا ىلعو «جراخلا يف

 (دبع).ةردقم وأ ةققحم تناك ءاوس «جراخلا يف ةدوحوملا عوضوملا

 دري الف «ةعنتمملا ال عوضوملل ةنكمملا دارفألا يف اردقم جراخلا يف دوجوملا عوضوملا ىلع مكحلا يف :هوربتعا امنإ
 ناسنإ لك يف انضرف ول انأل ؛ةقيقح ةيلكلا ةبحوملا بذك بحوي عوضوملل ةضورفملا دارفألا ىلع مكحلا نأ

 سفن بسحب ربتعك. سيل هدارفأ ىلع ىلكلا قدص نإف «ناسنإلا دارفأ نم رحشلاو رامحلاو رجحلا نأ ناويح
 (دبع).ابذاك اناسنإ اهانضرف لا هدارفأ ىلع ةيناويحلاب مكحلا باوج نوكي ضرفلا درج بسحب لب ءرمألا

 وهف جراخلاو نهذلا يف ناك ام لك نإف ؛اجراحو انهذ ال قادصم ال هنإف :يرابلا كيرشو ءيشاللا دارفأك

 يف ةروص هل لاحم وه ثيح نم لاحلاو «لاحم هنأل ؛يرابلا كيرش اذكو «ءيشاللا هيلع قدصي الف «هيف ءيش

 ةروص هل ناك ول هنأل ؛اضيأ لقعلا ي ةروص هل سيل لاحلا نإ :انلق امنإو ءاجراخ وه امك انهذ مودعم وهف لقعلا

 يف ادوجوم ناك ولف ءرمألا سفن يف دوحوم ةقيقح نهذلا ين دوحوم لكو نهذلا يف ادوجوم ناكل نهذلا يف
 . ىلع هيف يناونعلا فصولاب هفاصتا نهذلا يف هدوحوب لوقلا نم دارملاو ءرمألا سفن يف ادوحوم ناكل نهذلا

 يف هل دوحو ال يرابلا كيرش نأ دري ملو "لإ دجو ول ام لك نأ نعم" :هلوق هيلإ ريشي امك ريدقتلاو ضرفلا
 ( .افنآ رم امل جراخلا



 بلسلا فرح رابتعاب ةيلمحلا ماسقأ ۹٦ تاقيدصتلا

 يف دحو ول ام لك نأ نيعم. عنتمم يرابلا كيرش :كلوقك نهذلا يف دوحوملا عوضوملا ىلع امإو

 يف هوربتعا امنإ اذهو «عانتمالاب نهذلا يف فوصوم وهف يرابلا كيرش لقعلا هضرفي لقعلا
 سيلو الك :بلسلا فرح :هلوق «جراخلا يف ققحتلا ةنكمم ٌدارفأ الل تسيل يلا تاعوضوملا

 طقف لومحملا نم وأ طقف عوضوملا نم يأ :ءزج نم :هلوق .بلسلا نعم امهكر اشي امن امهريغ

 نم مهدنع ررقت الل ؛نهذلا يف دوجوملا ىلع سيل ةعنتمملا دارفألا ىلع مكحلا نإف ؛ةردقم وأ ةقيقح :نهذلا يف

 اذه ىلإو «ريدقتلاو ضرفلاب لب «لعفلاب نهذلا يف الو جراخلا يف ال ةروص هل سيل عنتمم هنأ ثيح نم عنتمملا نأ
 دارفألا ىلع ةينهذلا ةيضقلا يف مكحلاف «خلإ يرابلا كيرش لقعلا هضرفيو لقعلا يف دجو ول ام لك :هلوق ريشي

 دارفألا ىلع اهيف مكح يلا ةيضقلا امأو «ةيقيقحلا ةيضقلل ةلباقم افأك يهف ءاردقم وأ اققحم نهذلا يف ةدوجوملا

 (ليعامسإ).اهرك ذي مل اذهلف «نفلا يف ةربتعم. تسيل يهف ةيحراخلا ةيضقلل ةلباقملا لعفلاب نهذلا يف ةدوجوملا

 نهذلا يف دوجوملا ىلع رمألا سفن يف قلطملا عانتمالاب مكحلا نيب نأ :دري الف ءرمألا سفن يف اقلطم :ع انتمالاب

 ضرف نيب ةافانم ال ذإ ؛ةافانم رمألا سفن يف نيضيقنلا عامتجاو يرابلا كيرش دوجوب لوقلا نيبو هفاصتاو درفملا

 .رمألا سفن يف عانتمالاب هيلع مكحلا نيبو دوحوم ءيش
 رهاظلا نإ (؟) .بلسلا ةادأ :لاقي نأ نفلا حالطصال قفاوملا )١( :هوجو نم ةحاسم هيف :خلإ بلسلا فرح

 اض و هللا نرد ةظوفللا ةا ووجد ن كب ألا فورد و ي ع :ل ا ا ف اف نأ

 ؛فيرعتلا يف ةلحاد ةلصحملا ةبلاسلا )٤( .فاضم ريدقت نم دبالف «ىمعأ ديز :لثم «ةلودعم لك يف هيرح مزاي ال

 رصخألاف «نيفرطلا دحأب ءزحلا صيصخت نم دبالف «ةبسنلا وهو اهيئزج نم ءزج بلسلا فرح نعم نأل

 (يرتسوش).فرط نم ءزج بلسلا لعجي دقو :لاقي نأ حضوألاو
 نإ :تلق نإ :خلإ طقف عوضوملا نم يأ .ريكنتلل "ءزج نم" :هلوق يف نيونتلا نأ ىلإ ةراشإ :عوضوملا نم يأ

 امهنم وأ طقف ةبسنلا يأ ةيضقلا نم ًاءزج بلسلا فرح نوك نم ىرحخأ تالامتحا انهه نأل ؛لطاب رصحلا اذه

 ءزجلا دارملا :تلق .اعيج لومحملاو عوضوملا نمو امهنم وأ امهيلك لومحملا نمو امهنم وأ امهيلك عوضوملا نمو
 فرح نوكي يلا ةيضقلاف ءاهيف مالك ال ةبسنلاف «نيفرطلا ىدحإ ةيضقلا يف لقتسملا ءزجلا ءزحلا نم :هلوق يف

 تحت اهلوحد يف ةريخألا ةثالثلا تالامتحالا امأو .ةلودعم تسيل الثم ةبلاسلاك ةبسنلا نم ًاءزج اهيف بلسلا

 (ليعامسإ) .ءيش مزلي الف ءامهيلك وأ لومحملا وأ عوضوملا ىلإ اهرظن ةلودعملا



 ةقلطملاو ةهجوملا ةيضقلا ۹۷ تاقيدصتلا

 es «ةهج نايبلا هب امو ,ةهجومف ةبسنلا ةيفيكب حرصي دقو .ةلصحمف الإو «ةلودعم

 ىلعو لومحملا ةلودعم يناثلا ىلعو عوضوملا ةلودعم ىمست لوألا ىلع ةيضقلاف .امهيلك نم وأ
 ال لمعتسا اذإف «ةبسنلا بلسل عوضوم بلسلا فرح نأل :ةلودعم هلوق «نيفرطلا ةلودعم ثلاثلا

 ءاهيئزح نم ًأزح فرحلا اذه يلا ةيضقلا تيمسف «يلصألا هانعم نع الودعم ناك ئعملا اذه يف

 ىمست اهيفرط نم ًاءزج بلسلا فرح نوكي ال يلا ةيضقلاو ءءزحلا مساب لكلا ةيمست ةلودعم
 نوكت ةيبلس وأ ةيباجيإ تناك ءاوس عوضوملا ىلإ لومحم ا ةبسن :خلإ ةبسنلا ةيفيكب :هلوق :ةلصحم

 وأ عانتمالا وأ ناكمإلا وأ ماودلا وأ ةرورضلا لثم ةيفيكب عقاولاو رمألا سفن يف ةفّيكم ةلاح ال

 و و رمألا سفن يف ةعقاولا ةيفيكلا كلتف .كلذ ريغ

 ريغلا كلذو هل عوضوملا ىععملا كلذ ريغ يق ةبسنلا بلسل عوضوملا بلسلا فرح لمعتسا اذإ يأ :لمعتسا اذإف

 فرح وه ةقيقحلا يف لودعملاف «يلصألا هانعم نع الودعم راص امهيلك وأ نيفرطلا دحأ نم ًاءزج هنوك وه

 (ليعامسإ) .لكلا مسا ىلع ءزجلا مسا قالطإ اهنم ًاءزج هنوكل ؛ةيضقلا ىلع مسالا كلذ قلطأو بلسلا

 بلسلا نكي مل ءاوس لصحم يدوحو اهيفرط نم لكف اهيفرط نم ًاءزج بلسلا فرح نكي مل امل هنإف :ةلصحم
 ملعا مث .رححب سيل ناسنإ لك :وحن «ةيئزجلا قيرط ىلع ال نكل نوكي وأ ناويح ناسنإ لك :وحن ءادوجوم هيف
 اه ًاءزج سيل بلسلا فرح نأ ىلإ ارظن ةطيسبب ةبلاسلا اوّمسو ةبجوملاب لوصحملا مسا اوصح مهضعب نأ

 وأ تناك ةظوفلم ةيضقلا قلطمل ال ةظوفلملل ةلصحملاو ةلودعملا ىلإ ميسقتلا نأ ملعا مث .هل ءزح ال ام طيسبلاو

 ةلوقعم ةلودعم ةيضق "ىمعأ ديز" :انلوقف ءاضيأ بلسلا نعم رابتعاب قلطملل ميسقلا نوكي نأ نكميو «ةلوقعم

 (ليعامسإ) .ةظوفلم ةلصحم ةيضقو
 ام ءافشلا يف خيشلا لاق امك ةيباجيإلا ةبسنلل نوكت امك ةيبلسلا ةبسنلل نوكت ةداملا نأ يف حيرص اذه :ءاوس

 نأ امإف ةدام اهماود الوأ بذك وأ قدص ماود نم ةيباجيإلا ةبسنلاب عوضوملا دنع هسفن يف لومحملا لاح نأ :هلصحم

 ناكمإلا وهف امئاد بذكي الو باجيإلا مودي الوأ عنتمم وهف امئاد باجيإلا بذكي وأ بحاو وهف باجيإلا مودي
 .بحوأ نكي مل نإو باجيإلا دنع رومألا هذه دحأب افصتم نوكي اهومحم نإف «ةبلاسلا اهنيعب ةداملا هذهو



 طئاسبلا ماسقأ ۹۸ تاقيدصتلا

 ةيرورضف ةدوجوم ع وضوملا تاذ ماد ام ةبسنلا ةرورضب اهيف مكحلا ناك نإف :ةقلطمف الإو

 اذك ةيفيكب رمألا سفن يف ةيفيكم ةبسنلا كلت نأب ةيضقلا يف حرصي دق مث ةيضقلا ةدام ىمست

 يف اهيلع لادلا ظفللاو .ةقلطم ةيضقلا ىمستف كلذب حرصي ال دقو «ةبجوم ىمست ٍظئنيح ةيضقلاف

 تقباط نإف .ةيضقلا ةهج ىمسي ةلوقعملا ةيضقلا يف اهيلع ةلادلا ةيلقعلا ةروصلاو ةظوفلملا ةيضقلا

 ناسنإ لك :انلوقك تبذك الإو ةرورضلاب ناويح ناسنإ لك :انلوقك ةيضقلا تقدص ةداملا ةهجلا

 ةيضقلا يف مكحلا نوكي دق يأ :خلإ ةبسنلا ةرورضب اهيف مكحلا ناك نإف :هلوق .ةرورضلاب رجح

 E EEOC NE NESE ةيرورض ةيبلسلا وأ ةيتوبثلا ةبسنلا نأب ةهحوملا

 ءزج امهنم الك نأل ؛رمألا سفن يف ةتباثلا ةيفيكلاو نيفرطلا نيب كرتشم ظفل ةداملا نأ ملعا :ةيضقلا ةدام

 حراشلا بهذ هيلإو ءرمألا سفن يف ةبسنلا ةيفيك يه ةيضقلا ةدام نإ :مهضعب لاقو ءاهرصنعو ةبارملا ةيضقلا

 ةدامف ءا الصأ نوكيو هنع بكر تي ام يه ءيشلا ةدام نأل ؛ةيضقلا ةدامم ةيفيكلا كلت تيم اهنإو «يدزيلا

 ةتباثلا ةيفيكلا كلتو ةبسنلا وه ةثالثلا ءازجألا هذه فرشأ نكلو ةبسنلاو لومحملاو عوضوملا يهو اهلصأ ةيضقلا

 ناك امل ًاضيأو .لكلا مساب فرشألا ءزحلل مزاللا ةيمست ةدام ةيفيكلا كلت تيمسف ءامل ةمزال رمألا سفن يف

 ةداملا ةلزنمت ةيفيكلا كلت راص اهمدع رمألا سفن يف ةتباثلا ةيفيكل ةهجلا ةقباطم ىلع اهذكو ةيضقلا قدص رادم

 نأ ةداملاو ةهجلا نيب قرفلاف ءامهاحو ةبسنلا ةهح ىلع لدت اهنأل :ةيضقلا ةهج .احالصإ اهيلع ةداملا مسا قلطأف

 باب نم ةهح اهيلع لادلا ةيمستف ةيفيكلا كلت يه ةيضقلا ةهح نأب اوحرص مهضعبو «لولدم يناثلاو لاد لوألا
 «ةقداص ةيضقلاو ةداملل ةقباطم ريغ نوكت دق ةهجلا نإ :تلق نإف :تبذك الإو .لولدملا مساب لاذلا :ةيفبست

 ةهجلاف «ةرورضلا نم معأ ماعلا ناكمإلا :تلق .ةرورضلا ةدام ةداملا نإف ؛ماعلا ناكمإلاب ناويح ناسنإ لك :وحن

 (ليعامسإ) .اه انيابم سيل هنأ نعم. ةداملل ةقباطم

 هيف ةروكذملا ةهجلا ةقباطم مدعب الإ سيل هبذك نأل ؛ىلوأ ناكل ةرورضلاب بتاك ناسنإ لك :لاق ول :رجح

 (دبع).ىفخي ال امك «ةيرمألا سفنلا ةيفيكل ةبسنلا ةفلاخمل هبذك نإف ؛ةرورضلاب رجح ناسنإ لك فالخب ةداملل

 بلس وأ طقف باجيإ امإ اهتقيقح يلا يه ةطيسبلاف «ةبكرم وأ ةطيسب امإ ةهجوملا مث :خلإ مكحلا ناك نإف

 ؛طئاسبلا فنصملا مدقف بلسو باجيإ نم ةمئتلم اهتقيقحو اهموهفم سفن بسحب نوكي ام ةبكرملاو .طقف

 (يرتسوش).ًاعضو تابكرملا ىلع اهمدقتل



 طئاسبلا ماسقأ 19 تاقيدصتلا

 EP «ةقلطم ةيتقوف نيعم تقو يف وأ «ةماع ةطورشمف هفصو ماد ام وأ «ةقلطم

 عوضوملا تاذ مادام ةيرورض اإ لوألا :هجوأ ةعبرأ دحأ ىلع عوضوملا نع كاكفنالا ةعنتمم يأ

 ىمستف «ةرورضلاب رجحب ناسنإلا نم ءيش الو ةرورضلاب ناويح ناسنإ لك :وحن «ةدوحجوم
 وأ ناونعلا فصولاب ةرورضلا دييقت مدعو ةرورضلا ىلع اهامتشال ؛هقلطم ةيرورض ٍذئنيح ةيضقلا

 بتاك لك :وحن «عوضوملا تاذل اتباث ياونعلا فصولا مادام ةيرورض اإ :يناثلاو .تقولا

 ءابتاك ماد ام ةرورضلاب عباصألا نكاسب هنم ءيش الو ابتاك ماد ام ةرورضلاب عباصألا كرحتم

 معأ ةيضقلا هذه نوك وأ يناونعلا فصولاب ةرورضلا طارتشال ؛ةماع ةطورشم ٍذئنيح ىمستف

 TEY ‹نيعم تقو يف ةيرورض اإ :ثلاثلا .ءيجيس امك ةصاخلا ةطورشملا نم

 ةلاحتسالا هذه تناك ءاوس رمألا سفن يف عوضوملا نع لومحملا كاكفنا ليحتسي يأ :كاكفنالا ةعنتمم يأ

 انأك ظافلألا هذهف ءموزللاو بوحولا نعم هنيعب اذهو «لصفنم رمأ نع وأ عوضوملا تاذ نع ةئشان

 ادح وأ اعون ناك ءاوس عوضوملا نيع لومحملا نوكي نأ امإ اهتمالعو :ةرورض اإ لوألا (ليعامسإ).ةفدارم

 .ليحتسم هيئزحو هسفن نع ءيشلا كاكفنا ذإ ؛الصف وأ ناك اسنج ًاءزج نوكي نأ امإو

 يفاضإ تقولاب ةرورضلا دييقت مدعف «عوضوملا دوحو تاذ وأ ةلمج نم نيعم ريغ وأ نيعم تقوب يأ :تقولا

 (دبع).ةقيقحلا يف عوضوملا دوجو تاقوأ عيمجب ةديقم ةقلطملا ةيرورضلا يف ةرورضلاف الإو
 عوضوملا تاذ ىمسي عباصألا كرحتم بتاك لك يف بتاكلا هيلع قدصي ام نأ ملعا :يباونعلا فصولا

 :لثم «عوضوملا ةقيقح نيع امإ وهو «يناونعلا فصولا ىمست اهنم قاقتشالاب اه تاذلا كلت تربع يلا ةباتكلاو

 كرحتم بتاك لك :لثم ءاهنع جراح وأ ةدارإلاب كرحتم ناويح لك :لثم ءاهعزح وأ ةرورضلاب ناويح ناسنإ لك

 (دبع).لمحلا دقع لومحملا فصوي .اهفاصتاو عضولا دقع يناونعلا فصولا كلذب عوضوملا تاذ فاصتاو «عباصألا

 كانه ققحتي الو ًاءزج وأ عوضوملل يناونعلا فصولا نيع لومحملا نوكي ثيح ةققحتم يهو :ةماع ةطورشم

 نإف :فصولاب ةرورضلا طارتشال .ةرورض ةدام يف ققحتي اأ الإ عوضوملا نع لومحملا كاكفنا ناكمإل ؛ةيرورض

 فصولا ماد ام يرورض عباصألا كرحت نأ ابتاك ماد ام ةرورضلاب عباصألا كرحتم بتاك لك :انلوق نعم

 (ليعامسإ).هل ةتباث ةباتكلا ماد ام يرورض نوكسلا بلس نأ ةبلاسلا نعم اذكو هل تباث ةباتكلا ىلإ يناونعلا



 طئاسبلا ماسقأ ١٠١1و تاقيدصتلا

 فصولا ماد ام وأ «ةقلطم ةمئادف تاذلا ماد ام اهماودب وأ «ةقلطم ةرشتنمف نيعم ريغ وأ

 رمقلا نم ءيش الو سمشلا نيبو هنيب ضرألا ةلوليح تقو ةرورضلاب فسخنم رمق لك :وحن

 دييقت مدعو تقولاب ةرورضلا دييقتل ةقلطم ةيتقو ٍدئنيح ىمستف «عيبرتلا تقو ةرورضلاب فسحخنمم

 سفنتم ناسنإ لك :انلوقك «تاقوألا نم تقو يف ةيرورض اإ :عبارلا .ماوداللاب ةيضقلا

 نوكل ؛ةقلطم ةرشتنم ٍذئنيح ىمستف ءام اتقو ةرورضلاب سفنتع. هنم ءيش ال وأ ام اتقو ةرورضلاب

 :ةقلطم ةمئادف :هلوق .ماوداللاب ةيضقلا دييقت مدعو نيعم ريغ يأ ارشتنم اهيف ةرورضلا تقو

 مدع ماودلاو ءءيش نع ءيش كاكفنا ةلاحتسا يه ةرورضلا نأ ماودلاو ةرورضلا نيب قرفلا

 ةبسنلا كاكفنا مدع نيعأ ماودلا مث .كلفلل ةكرحلا ماودك اليحتسم نكي مل نإو هنع هكاكفنا

 يتاذلا ماودلاب ةهحوملا يف مكحلا ناك نإف «يفصو وأ يتاذ امإ عوضوملا نع ةيبلسلا وأ ةيباحيإلا

 ا ةدوجوم عوضوملا تاذ ماد ام عوضوملا نع ةبسنلا كاكفنا مدعب يأ

 هنيب ضرألا ةلوليح نأ رهاظف «سمشلا ءايض نم دافتسم رمقلا رون نأ نفلا اذه ريغ يف ررقت دق هنإف :فسخنم

 (ليعامسإ).نيعملا تقولا اذه يف املظم هنوك نم دبالف ءةءاضإلا كلت نم ةعنام سمشلا نيبو

 ةرورضلاب ةيرورضلا ةدام يت ققحتيف «نيعم تقو يف عوضوملا تاذل امزال اضرع نوكي اهومحمو :ةقلطم ةيتقو

 يلو نيعم ريغ تقو يف ال عوضوملا تاذل امزال اضرع اضيأ اهومحم نوكيو :ةقلطم ةرشتنم .سكع الو
 .ةقلطملا ةيتقولاك «ققحتلا

 ءيشلا نع هكاكفنا لاحتسا املك ءيشلا نإف ؛ةرورضلا نم معأ ماودلاف :خلإ هنع هكاكفنا مدع ماودلاو

 ناك اذإ فالخب «لاحلا عوقو مزليف تاقوألا ضعب يف هنع اكفنم نوكيف الإو «ةتبلا امئاد هل هتوبث نوكي رخآلا

 انك كاكفالا وكي ذأ E a نكي هنأ مزلتسي ال هنإف و الزأ رحآلا نع كفنم ريغ ءيشلا

 ةرورضلا نع ماودلا قارتفا ةداعب ليثمتلا قو .كلفلل ةكرحلا ماودك لعفلاب هعوقو بجي ال نكمملا نإف ؛عقاو ريغ

 (ليعامسإ).رهاظ ةرورضلا تققحت املك ماودلا ققحت نإف ؛ةرورضلا نم معأ ماودلا نأ ىلإ ةينمض ةراشإ

 اقدص ةرورضلا نم اقلطم معأ وهف «نوكي ال دقو ةرورضلا عم نوكي دق ماودلاف :اليحتسم نكي مل نإو

 (دبع).اقلطم صوصحو مومع امهنيبو



 طئاسبلا ماسقأ 1۰۱ تاقيدصتلا

 E O O ةماع ةقلطمف اهتيلعفب وأ «ةماع ةيفرعف

 نإ وأ ناونعلا فصولاب ماودلا دييقت مدعل ؛ةقلطمو «ماودلا ىلع اهامتشال ؛ةمئاد ةيضقلا تيم

 يناونعلا فصولا ماد ام عوضوملا تاذ نع ةبسنلا كاكفنا مدعب يأ يفصولا ماودلاب مكحلا ناك

 نم لب ةبلاسلا ةيضقلا نم ئعملا اذه نومهفي فرعلا لهأ نأل ؛ةيفرع تيم تاذلا كلتل اتباث

 ام تباث مكحلا اذه نأ اومهف عباصألا كرحتم بتاك لك :ليق اذإف «قالطإلا دنع اضيأ ةبجوملا

 يأ :اهتيلعفب وأ :هلوق .اهركذ ءيجيس يلا ةصاخلا ةيفرعلا نم معأ اًهوكل ؛ةماعو ءابتاك ماد

 E EE ةققحتم ةبسنلا نوكب اهيف مكح ىلا يه ةماعلا ةقلطملاف .لعفلاب ةبسنلا ققحتب

 ظفل لدبأ اذإ اضيأ ةمئادلل لاثم هنيعب ةقلطملا ةيرورضلل روكذملا لاثملا نأل ؛اهاثم كرت :ةمئاد ةيضقلا تيم

 (ليعامسإ).امئاد رجحب ناسنإلا نم ءيش الو امئاد ناويح ناسنإ لك :لاقي نأب ماودلاب "ةرورضلا"

 .يرورضب سيل اهعم ةيرورضلا ققحتف «عوضوملا تاذ تاقوأ عيمج يف ةمزال ةصاخ نوكي اهفومحمو :ةمئاد

 ةرورضلا ةدام يفف يتاذلا ماودلا ةدام يف تققحت اذإو ءعوضوملا فصول ةمزال ةصاخ نوكي اهلومحمو :ةيفرع

 امنإ ىعملا اذه نأل ؛ةبلاسلاو ةبحوملا نم :لقي مل امنإ :ةبجوملا نه لب .سكع الو ىلوألا قيرطلاب ققحتي ةيفصولا
 نإف ؛ساوحلا لطعم مئان لكو عباصألا كرحتم بتاك لك :لثم ءاهضعب يف ةبجوملا يفو ةبلاسلا داوم عيمج يف وه

 امئان ماد ام امئاد مئانلل تباث ساوحلا لطعتو ابتاك ماد ام امئاد بتاكلل عباصألا كرحت نأ نومهفي فرعلا لهأ

 مل ام ابتاك ماد ام امئاد بتاكلل تباث ناسنإلا نأ هنم نومهفي ال مهنإف ؛ناسنإ بتاك لك :انلوقك «ضعب نود

 داوم عيمج يف عملا كلذ فرعلا مهف مهوتل ةبجوملاو ةبلاسلا نم :لاق ولف ءابتاك ماد ام امئاد :انلوقب حرصي

 عيمج نم ةبحوملا نم لب ةبلاسلا ةيضقلا نم :هلوق نيعمف «تايلك نفلا اذه يف ةدروملا ماكحألا نأل ؛ًاضيأ ةبحوملا
 همهف ام ةيضقلا هذه دافم ناك الو :خلإ مكحلا اذه نأ اومهف .اننفيأ ةبجوملا نعي نم: لب ةبلاسلا ةينضقلا داوم

 ؛ياذلا ماوداللاب ةديفم ةماع ةيفرع اهنيعب امإف :معأ اهفوكل (دبع).ةيفرع تيمسو فرعلا ىلإ تبسن فرعلا لهأ

 (ليعامسإ).ديقملا نم معأ نوكي قلطملا نأ كش الو

 يف لعفلا ىلإ جرح مث ةوقلاب نوكي نأ نم معأ ةوقلا لباقم انهه لعفلاب فنصملا دارم :لعفلاب ةبسنلا ققحتب يأ

 اقرافم اضرع نوكي اهومحمو :ةماعلا ةقلطملاف (يرتسوش).ماودلاو رارمتسالا ىلع وأ لابقتسالا وأ يضاملا وأ لاحلا

 .يرورضب سيل ماعلا ةدام يف صاخلا ققحتو اهمعأ األ ؛ةقباسلا اياضقلا داوم يف ققحتيو عوضوملا تاذ نع



 دنع ةيضقلا نم موهفملا وه اذه نأل ؛ةقلطملاب اهتيمستو («ةئالثلا ةنمزألا دحأ ف يأ لعفلاب

 نم معأ افوكل ؛ةماعلابو «تاهجلا نم كلذ ريغ وأ ماودلاب وأ ةرورضلاب اهدييقت مدعو اهقالطإ

 مكح اذإ يأ :اهفالخ ةرورض مدعب وأ :هلوق .ءيجيس ام ىلع ةيرورضاللاو ةمئاداللا ةيدوجولا

 ماعلا ناكمإلاب بتاك ديز :انلوق :وحن ءايرورض سيل اهيف ةروكذملا ةبسدلا فالخ نأب ةيضقلا ىف

 ؛ةنكمت ٍئنيح ةيضقلا تيم” يرورضب سيل هنع اهبلس نأ نيعمب هل ةليحتسم ريغ ةباتكلا نأ نعي

 RES EDE TERRE هاو OAM ؛ةماعو «ةرورضلا بلس وهو ناكمإلا ىلع اهامتشال

 فيرعت نم جرخي هنإف ؛لطاب ةئثالثلا ةنمزألا دحأب "لعفلاب" ريسفت نإف :رظن هيف .ةثالثلا ةنمزألا دحأ يف يأ :لعفلاب

 هنأ ىلع اهتحت ةلخاد اأ عم كلذ ريغو مق بحاولا :انلوقك «نامزلا نم ًائيرب اهعوضوم نوكي لا ةماعلا ةقلطملا

 لدب لاقي نأ باوصلاف .ةوقلا لباقي ام لعفلاب دارملا لب ىفخي ال امك ةقلطملاو ةرشتنملا نيبو اهنيب قرف ذشيح ىقييال
 (ليعامسإ).هفيناصت ضعب يف ًاضيأ فنصملا مالك نم رهظي امك "ةلمحلا يف يأ" ةثالثلا ةنمزألا دحأ يف يأ :هلوق

 .اه تيم ةقلطملا ةيضقلا موهفم ئعملا اذه ناك املف :ةيضقلا نم موهفملا .لعفلاب ةققحتم ةبسنلا نوك يأ :اذه

 ةيتاذلا ةرورضاللاب :ةيناثلاو يتاذلا ماوداللاب ةديقملا ةماعلا ةقلطملا نع ةرابع :ىلوألا نأل :خلإ ةيدوجولا نم معأ

 نعم ةبجوملا يف ناكمإلاف «ةيبلس اهفالخف ةيباجيإ ةيضقلا تناك نإف :ةروكذملا ةبسنلا فالخ .ءيجيس امك

 سيل امباجيإ نأ نعم ةبلاسلا يف ناكمإلاف «ةيباجيإ اهفالخف ةبلاس تناك نإو ءايرورض سيل اهبلس نأ

 معألا معأو اياضقلا معأ ةيلعفلاو «ةيلعفلا نم معأ اهنأل ؛قرافم ضرع اضيأ اهومحمو :ةنكمم (ناهرب).ايرورض

 .سكع الو اياضقلا رئاس داوم يف ققحتف اياضقلا رئاس نم معأ اهنأل ؛معأ

 عوقولا يأ مكحلا نم اهيف دبال ةيضقلا نإف ؛ةقيقح ةيضق تسيل ةماعلا ةنكمملا نأ ىلإ مهضعب بهذ :ةنكمت

 ةيضقلا نم مسق ةبجوملا نإف ؛ةبجوم نوكت فيكف ةيضق نكت مل اذإو «هيلع ةلمتشم ريغ هنأ كشالو «عوقواللاو

 جف ىلع نوكي نأ نم معأ توبثلا سفن نع ةرابع عوقولا يأ مكحلا نأل ؛اطح كلذ نأب مهضعب هضقن دقو

 فعضأ ناكمإلاو «ةيلعفلا مكحلا نم ردابتملا نأ رمألا ةياغ ءمكحلا ىلع ةدئاز ةيفيك ناكمإلاف ءال وأ ةيلعفلا

 وه ردابتملا نأ عم يهذلاو يحراخلا دوجوملل لماش معأ دوجولا نأ امك ةيمومعلا يف رضي ال هنكل جرادملا

 (ليعامسإ).ءامكحلا دنع ررقت امك يحراخلا نم فعضأ يهذلا دوجولاو «يحراخلا دوجولا



 ةلج نم ةروكذملا ةينامثلا اياضقلا يأ :طئاسب هذهف :هلوق .ةصاخلا ةنكمملا نم معأ اهوكل

 وأ طقف اباجيإ امإ اهتقيقح نوكت ام يهو :ةطيسب امإ ةهجوملا ةيضقلا نأ ملعا .طئاسب تابحوملا

 باجيإ نم ةبكرم اهتقيقح نوكت يلا يهو :ةبكرم امإو «ةينامثلا تاهحوملا نم رم امك طقف ابلس

 «بيكرت ظفللا يف ناك ءاوس ةلقتسم ةرابعب اروكذم اهيف يناثلا ءزجلا نوكي ال نأ طرشب بلسو

 ءيش ال يأ يبلس مكح ىلإ ةراشإ "امئاد ال" :انلوقف ءامئاد ال لعفلاب كحاض ناسنإ لك :انلوقك

 ناكمإلاب بتاك ناسنإ لك :انلوقك «بيكرت ظفللا يف نكي مل وأ «لعفلاب كحاضب ناسنإلا نم

 ٠ ءيش الو «ماعلا ناكمإلاب بتاك ناسنإ لك يأ ناتماع ناتنكمم ناتيضق عملا يف هنإف ؛صاخلا

 تا ا ٍلئنيح بلسلاو باجيإلا يف ةربعلاو ماعلا ناكمإلاب بتاكب ناسنإلا نم

 امك نيتماعلا نيتنكمملا نم ةبكرم امأكف «نيفرطلا الك نم ةرورضلا بلسب اهيف مكحلا نإف :ةصاخلا ةنكمملا

 ةقلطم ةيتقوو ةماع ةيفرعو ةماع ةطورشمو ةقلطم ةمئادو ةقلطم ةيرورض :ةينامثلا اياضقلا (ليعامسإ).ملعتس

 لدي ال نأب بيكرت ءزجلا كلذ ىلع لادلا ظفللا يف يأ :ظفللا يف .ةماع ةنكممو ةماع ةقلطمو ةقلطم ةرشتنمو

 لديال ةغللا بسحب صاخلا ناكمإلا ظفل نإف ؛مهحالطصا بسحب لب ةروكذملا ةبسنلا بلس ىلع ةغللا بسحب
 (دبع).حالطصالا بسحب لب ماعلا ناكمإلاب ةروكذملا ةبسنلا بلس ىلع

 ةرورضلا بلس رابتعابف «نيبناحلا نم ةرورضلا بلس نع ةرابع صاخلا ناكمإلا نإف :ناتماع ناتنكمت ناتيضق

 ةبحوم لصحي بلسلا بناح نع ةرورضلا بلس رابتعابو ةماع ةنكمم ةبلاس ةيضق لصحي باجيإلا بناج نع
 ال رهاظ ةماعلا ةنكمملا ريغ يف ةطاسبلاب مكحلا نأ وهو :ثحب انههو :ناتماع ناتنكمم (ليعامسإ).ةماع ةنكمم

 هحبا قفاوملا بناجلا يف مكحلا ىلع ةلمتشم ةماعلا ةنكمملا :انلق ول ذإ ؛ءافحخ اهيفف ةماعلا ةنكمملا امأو «هيف ةرتس

 مكحلا ىلع ةلمتشم نكت مل اهنإ :انلق نإو ؟ةطيسب نوكت فيكف نيفلتخم نيمكح ىلع ةلمتشم ريدقتلا اذه ىلع اأ

 ىلع ةيضق نكت مل ةنكملا نأ هحتا علاطملا حرش يف روكذملا وهو مهتارابع نم رهاظلا وه امك قفاوملا بناجلا يف
 (يرتسوش).زوجتلاب كسمتي نأ الإ مهللا ؟ةطيسب اهلعج يف هجولا امف ريدقتلا اذه
 باجيإلا نم ةبكرم تناك امل ةبكرملا ةيضقلا ةقيقح نأ نم يناثلا ملعملا هلكشتسا امل عفد :باجيإلا يف ةربعلاو

 (دبع).لطاب امهيف ةيضقلا راصحناف «ةبلاس الو ةبحومب تسيل يهف لكشملا ىثنخلاك تناكف «بلسلاو



 تابكر ملا ماسقأ ١ 5 تاقيدصتلا

 O O يناذلا ماوداللاب ناتقلطملا ناتيتقولاو ناتماعلا ديقت دقو

 ةطيسب ةيضق دييقتب لصحت امنإ ةبكرملا ةيضقلا نأ ًاضيأ ملعاو .ةيضقلا لصأ وه يذلا لوألا ءزجلاب
 :هلوق .ةماعلا ةيفرعلاو ةماعلا ةطورشملا يأ :ناتماعلا :هلوق .ةرورضاللاو ماوداللا لثم ديقب

 نأ يتاذلا ماوداللا ئيعمو :يباذلا ماوداللاب :هلوق .ةقلطملا ةرشتنملاو ةقلطملا ةيتقولا يأ :ناتيتقولاو

 ل «ةدوحوم عوضوملا تاذ ماد ام ةمئاد تسيل ةيضقلا يف ةروكذملا ةبسنلا

 ةقيقحلا ليبس ىلع امإ لوألا ءزجلا رابتعاب ةبكرملا ةيضقلا ىلع ةبلاسلاو ةبحوملا قالطإ :ليق نإ :لوألا ءزجلاب

 لك نوكي نأ دبالف «يلقع رصح ةبلاسلاو ةبجوملا ىلإ ةيضقلا ةمسق نإف ؛يناثلا ىلإ ليبس ال ءزاجملا قيرط ىلع وأ
 ةبجوملا يف ةلحاد ةبكرملا ةيضقلا نوك نأل ؛انضيأ لوألا ىلإ ليبس الو «ةقيقحلا ىلع نيمسقلا دحأ يف ةلحاد ةيضق

 نأ :باوجلاف .امهدحأ يف نيمسق نم بكرملا لوخد ةلاحتسال ؛نالطبلا رهاظ ةقيقحلا ليبس ىلع ةبلاسلا وأ

 تناك نإف «نيتيضقلا نيب ظفللا يف بيكر تلا مدعل ؛ةقيقحلا يف ةدحاو ةيضق ةرورضاللاو ماوداللاب ةديقملا ةيضقلا

 نأ لاحلاف هل ةربع ال :اولاق اذلو ءدحاو رمأ هديق عم ديقملا نأ تعمس امأ .ةبلاسف ةبلاس نإو ةبجومف ةبحوم

 ؛حيحصلا بهذملا ىلع مازتلالاب ىرخأ ةيضق اهنم مهفي يلا ةرورضاللا وأ ماوداللا ةهجب ةهجوم ةبكرملا ةيضقلا

 (دبع).مهفاف .ةقيقح نيتيضق نم كانه بيكرت الف

 ةموهفم ىلوألا ةيضقلاف لوألا ءزجلاب ةبلاسو ةبجوم ةبكرملا ةيضقلا نوك يف رابتعالا نأ نعم. :لوألا ءزجلاب
 ولو «ةبلاس يناثلا ءزجلا ناك نإو ةبجوم ةيضقلا نوكت ةبجوم ناك ولف «ةيضقلا لصأ اهوكل ؛ةلقتسملا ةرابعلاب

 ةبجوم امئاد ال لعفلاب كحاض ناسنإ لك :انلوقف .ةبجوم يناثلا ءزحلا ناك نإو ةبلاس ةيضقلا نوكت ةبلاس ناك

 ناتيتقولا :امهل لاق امنإ :خل ! ةقلطملا ةيتقولا يأ (ليعامسإ).ةبلاس صاخلا ناكمإلاب بتاكب ناسنإلا نم ءيش الو

 امهف «راشتنالا ليبس ىلع ةيناثلا يفو نييعتلا ليبس ىلع لوألا يف ءامهيلك يف ةربتعم تقولا نأل ؛نيتقلطملا نود
 ةمئادلاو ةقلطملا ةيرورضلا دارملا نأ ىلإ مهولا بهذي هلعل هنإف ؛نيتقلطم :لاق اذإ ام فالخب ةهبش الب ناتيتقو

 (ليعامسإ).ءيجيس امك يتاذلا ماوداللاب امهدييقت حصي ال هنأ ىلع ةقلطملا

 هموهفم يف ربتعملا هنأل ؛ياذلا ماوداللاب مكحلا دييقت ةصاخلا ةطورشملا موهفم يف اوربتعا امنإ :يباذلا ماود اللاب

 ةيفصولا ةرورضلا اهتافانمل ؛اعطق حيحص ريغف ةيفصولا ةرورضاللاو يفصولا ماوداللاب هدييقت امأو .احالطصا

 هيف ربتعي ملف امهريغ وأ ةيتاذلاو ةيلزألا ةرورضاللاك احيحص ناك نإو ىرخأ دويقب هدييقت امأو اهماع يف ةربتعملا

 (يرتسوش).اهرئاظن هيلع سقو ءاحالطصا



 تابكرملا ماسقأ ١٠.6 تاقيدصتلا

 ةماعلا ةقلطملا ديقت دقو .ةرشتنملاو ةيتقولاو ةصاخلا ةيفرعلاو ةصاخلا ةطورشملا ىمستف

 ةفلاخم ةماع ةقلطم ةيضق ىلإ ةراشإ نوكيف ةثالثلا ةنمزألا نم نامز يف ةتبلأ اعقاو اهضيقن نوكيف

 ةديقملا ةماعلا ةطورشملا يه :ةصاخلا ةطورشملا :هلوق .مهفاف .مكلا يف ةقفاومو فيكلا يف لصألل

 ءيش ال :يأ ءامئاد ال ابتاك ماد ام ةرورضلاب عباصألا كرحتم بتاك لك :وحن «قاذلا ماوداللاب

 ماوداللاب ةديقملا ةماعلا ةيفرعلا يه :ةصاخلا ةيفرعلاو :هلوق .لعفلاب عباصألا كرحتم بتاكلا نم

 لك يأ امئاد ال ابتاك ماد ام عباصألا نكاسب بتاكلا نم ءيش ال ماودلاب :انلوقك «قاذلا

 ةرشتنملاو ةقلطملا ةيتقولا تدق امل :ةرشتنملاو ةيتقولاو :هلوق .لعفلاب عباصألا نكاس بتاك

 (ةرشتنم ةيناثلاو ةيتقو ىلوألا تيمسف قالطإلا طظفل امهيعسا نم فدح يناذلا ماود اللاب ةقلطملا

 يف لصألل ةفلاخملا ةماعلا ةقلطملا وه اذهو «ةنمزألا نم نامز يف اعقاو ةبسنلا كلت ضيقن يأ :اهضيقن نوكيف

 .ماودلا ىلإ ال ةبسنلا ىلإ عجار "اهضيقن" :هلوق ريمضف .ماوداللا روكذملا ئعملل مزال ضيقنلا اذهف «فيكلا

 نوكي تاذلا ماد ام ماودلا عفترا اذإ هنأل :خ! اهضيقن نوكيف (دبع).لاقيو ليق ام ىلإ رظنت الو مقتساو مهفاف

 (دبع).ءيجي ام ىلع ةماعلا ةقلطملا ةمئادلا ضيقنو «نيضيقنلا عافترا عانتمال ؛ةتبلا اعقاو ماودلا كلذ ضيقن

 ناسنإلل ةمئادب تسيل ةباتكلا نأ "امئاد ال" ىئيعمف امئاد ال لعفلاب بتاك ناسنإ لك :انلق اذإف :ةتبلا اعقاو

 بلس نإف ؛ةتبلا ةنمزألا نم نامز يف اعقاو ةباتكلا بلس نوكيف «ةمئاد نكت مل اذإف ةدوجوم ناسنإلا تاذ ماد ام

 (ليعامسإ).فلح اذه .ةرتسم ةباتكلا توبث نوكي نأ مزل لعفلاب اعقاو نكي ملول ةباتكلا

 فيكلا يف لصألل ةفلاخم هنم ةموهفملا ةماعلا ةقلطملا نأ الإ ماود اللا نيعم نايب نم مزلي ال هنأ ىلإ ةراشإ :مهفاف

 ءيش ال :ةبلاسلا لاثمو :لعفلاب عباصألا كرحتم (ليعامسإ).الف مكلا يف لصألل ةقفاوم اوك امأو «تملع امك

 .لعفلاب عباصألا نكاس بتاك لك يأ امئاد ال ابتاك ماد ام ةرورضلاب عباصألا نكاسب بتاكلا نم

 نم ءيش ال يأ امئاد ال ابتاك ماد ام عباصألا كرحتم بتاك لك :انلوقكو :خلإ ءيش ال ماودلاب :انلوقك

 ةبلاسلاو ةبجوملا نأ ىلع اهيبنت ؛ةبجوملاب قباسلا يفو ةبلاسلاب انهه لثم امنإو «لعفلاب عباصألا كرحتم. بتاكلا

 (ليعامسإ) .امهدحأب لثملل صاصتحا الو ليثمتلاب دوصقملا ءادأ يف نايس

 دق بولطملا نأل :تلق ؟ةديقم ةرشتنم ةيناثلاو ةديقم ةيتقو ىلوألا مست مل من :تلق نإف :خل! ىلوألا تيمسف

 (ليعامسإ).هيلإ ةجاحلا امف راصتخالا عم ةديقم اهوكب دييقتلا نودب لصح



 تابكرملا ماسقأ ٠.5 تاقيدصتلا

 TET ناذلا ماوداللاب وأ ةيرورضاللا ةيدوحولا ىمستف ةيتاذلا ةرورضاللاب

 تقو ةرورضلاب فسحخنم رمق لك :وحن «يتاذلا ماوداللاب ةديقملا ةقلطملا ةيتقولا يه ةيتقولاف

 ةديقملا ةقلطملا ةرشتنلا يه ةرشتنملاو «لعفلاب فسخنم. رمقلا نم ءيش ال يأ امئاد ال ةلوليحلا

 لك يأ امئاد ال ام اتقو ةرورضلاب سفنتم. ناسنإلا نم ءيش ال :انلوق :وحن «يتاذلا ماوداللاب

 ةروكذملا ةبسنلا هذه نأ ةيتاذلا ةرورضاللا نعم :ةيتاذلا ةرورضاللاب :هلوق «لعفلاب سفنتم ناسنإ

 ؛اهضيقن ناكمإب امكح اذه نوكيف ,ةدوجوم عوضوملا تاذ ماد ام ةيرورض تسيل ةيضقلا يف

 ةيتاذلا ةرورضاللا دافم نوكيف «رم امك لباقملا فرطلا نع ةرورضلا بلس وه ناكمإلا نأل

 ةمزال ةماعلا ةنكمملا نأ ال روهشملا وه امك ةماعلا ةنكمملا ئععم نيع ةروكذملا ةبسنلا هذهف :خل إ ةبسنلا هذه نأ

 ظفلب حراشلا تأي مل اذهلو ؛امازتلا ال ةقباطم ةماعلا ةنكمملا ىلع لدت ةرورضاللاف «ةروطسملا ةبسنلا كلتل

 نأل ؛امازتلا ةماعلا ةقلطملا ىلع ماوداللا لثم ةماعلا ةنكمملا ىلع لدت ةرورضاللا نأ قيقحتلاو .اهمومعل ؛ةراشإلا

 ةديقملا ةبسنلا ةيفيك اهانعم اضيأو «مات يبيكرت نعم ةماعلا ةنكمملا عمو صقان يأ يدارفإ نعم ةرورضاللا نعم

 ةحيرص ةماع ةنكمم اهانعم ناك ولو !ال فيك ءاه ةفلاخخملا ةبسنلا ةيفيك اممب دوصقملا ماعلا ناكمإلاو ءاهنم

 مدع ةقباطم ةرورضاللا ئيعم قحلاو .ةبكرم ةدحاو ةيضق ال لعفلاب نيتيضق اهيلع ةلمتشملا ةبكرملا تناكل

 ةيبلسلا ةبسنلا ناكمإ مزلتسي نعملا اذهو ءاهضعب وأ الك اهعوضوم دارفأل ةيبلسلا وأ ةيباجيإلا ةبسنلا ةرورض

 ةنكمم نيناكمإلا نيذه نم لكو «يناثلا ىلع ةيئزحلا وأ ةيلكلا ةيباجيإلا ةبسنلا ناكمإو لوألا ىلع ةيئزجلا وأ ةيلكلا

 :فنصملا نم يتآلا لوقلا هيلع لديو «بلسلاو باجيإلا يف امل ةفلاخمو ةيئزحلاو ةيلكلا يف ةبسنلا كلتل ةقفاوم ةماع

 ىلإ ةراشإ ةراشإلا ظفلف ةماع ةنكمم ىلإ ةرورضاللاو «ةماع ةقلطم ىلإ ةراشإ ماوداللا نأل ؛تابكرم هذهو

 (ليعامسإ).دحاو جف ىلع ةماعلا ةنكمملاو ةماعلا ةقلطملا

 ةيواستم ةرورضاللاو ماوداللا نأ نم افنآ تفرع ام قحلاو «ماعلا ناكمإلاب امكح ةرورضاللا يأ :اذه نوكيف
 دري نح ةراشإلا ظفل كارتشاب لوقلا ىلإ ةحاح الف ءامازتلا ةماعلا ةنكمملاو ةماعلا ةقلطملا ىلع ةلالدلا يف مادقإلا

 ردابتملا نأ امك ةحيرصلا ريغلا ةلالدلا اهنم ردابتملا ذإ ؛رهاظلا بسحب نيتلالدلا نيب اكرتشم سيل ةراشإلا ظفل نأ

 (دبع).رخآ اظفل ةراشإلا لدب دروي نأ فنصملا ىلع ناكف «يقباطملا عملا وه نيعملا نم



 تاّبكرملا ماسقأ ¥۰ تاقيدصتلا
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 ىلع اهنامتشالو تاقوألا نم تقو يف اهدوحوو ةبسنلا ةيلعف وه ةماعلا ةقلطملا ىنعم نأل
 ناسنإ لك :وحن «ةيتاذلا ةرورضاللاب ةديقملا ةماعلا ةقلطملا يه ةيرورضاللا ةيدوجولاف ةرورضاللا

 نم ةبكرم يهف «ماعلا ناكمإلاب سفنتك. ناسنإلا نم ءيش ال يأ ةرورضلاب ال لعفلاب سفنتم
 ماوداللا ديق امنإ «قاذلا ماوداللاب وأ ةبلاس ىرحألاو ةبجوم امهادحإ «ةماع ةنكممو ةماع ةقلطم

 فصولا بسحب ماوداللا يفانت ةرورض ؛حيحص ريغ يفصولا ماوداللاب نيتماعلا دييقت نأل ؛ٍياذلاب

 اذه نكل ًاضيأ يفصولا ماوداللاب نيتقلطملا نيتينقولا دييقت نكمي !معن .فصولا بسحب ماودلا عم

 يتاذلا ماوداللاب عبرألا اياضقلا هذه دييقت حصي امك هنأ ملعاو .مهدنع ربتعم ريغ بيكرتلا

 ةماعلا ةطورشملا ىوس ام ديبقت حصي كلذكو «ةيتاذلا ةرورضاللاب اهدييقت حصي كلذك

 يأ دوحولا نعم ىلع ةلمتشم اهنوكل ؛ةيرورضاللا ةيدوجولا ةيضقلا هذه تيم“ امنإ نعي :ةماعلا ةقطلملا ىنعم نأل

 دييقتلا نأل ؛لاوحألا عيمج يف يأ :يباذلاب ماوداللا ديق امنإ (ليعامسإ).ةيتاذلا ةرورضاللا ىلعو ةبسنلا ةيلعف

 (دبع).حيحص ريغ ضعبلا يتو ربتعم ريغ حيحص ضعبلا يف هنأل ؛حيحص ريغ عيمجلا يف يفصولا ماوداللاب
 يفصولا ماوداللاب انديق ولف ءايفصو اماود ةماعلا ةيفرعلاو ةماعلا ةطورشملا يأ نيتماعلا يف نأ نيعي :يفانت ةرورض

 بسحب ماودلا مدعو فصولا بسحب ماودلا نيب ةافانم ال هنإف ؛قاذلا ماوداللا فالخب نيضيقنلا عامتحا مزل

 ماود اهيف نوكيف «يفصولا ماودلا نم صخأ يهو «ةيفصو ةرورض ةماعلا ةطورشملا يف نأ ملعن انأل ؛تاذلا

 (دبع).فصولا بسحب ماودلا ةماعلا ةطورشملا يف سيل هنأ رضي الف «ةماعلا ةيفرعلا يف امك «ةتبلا يفصو

 تقو يف وأ ةيتقولا يف امك «نيعملا تقولا يف ةيرورض ةبسنلا نأ ةيضقلا يف مكحلا نوكي نأ نكمي وأ :خلإ نكمي

 دييقت نإ :هريرقت لحد عفد :خلإ نكل (ناهرب).فصولا ماد ام امئاد سيل يأ امئاد ال ةرشتنملا يف امك ءام

 ماوداللاب امهدييقت ربتعملاو ربتعم ريغ هنأ :عفدلا لصاحو ؟هدّيقي مل ملف يفصولا ماوداللاب نكمي نيتقلطملا نيتيتقولا

 ةريتعم ريغ اهنكل ئعملا ثيح نم القع ةحيحص ةيضقلا نوكي اعر ذإ :مهدنع ربتعم ريغ .هب دّيق اذلف قاذلا

 ثوحبملاو يئزج اهعوضوم نأل ؛ةيضقلا هذه نع ثحبي ال هنإف ؛مئاق ديرك نفلا اذه يف اهنع ثوحبم ريغو
 ريغو ةحيحصلا اياضقلا ليصفت مالكلا اذه نم هضرغ :خلإ هنأ ملعاو (ناهرب).تايلكلا وه نفلا اذه يف اهنع

 .اقلطم ةرورضاللاو ماوداللاب دييقتلا دعب ةربتعملا ريغو ةريتعملاو ةحيحصلا



 تاّبك رملا ماسقأ ۰۸ تاقيدصتلا

“moO OG HO HTD م GU HH A O هل hM CG 4G SO GG oO EG HG dG GCG BH aA GO GCG BS DBD GH GG GO bh OU 4 pHa GG GS SoG #4 4 

 اياضقلا كلت نم لك ةظحالم نم ةلصاحلا تالامتحالاف .ةيفصولا ةرورضاللاب ةلمحلا كلت نم

 ل يي ا لا

 ماوداللاب ةماعلا ةقلطملا دييقت نكمي امك هنأ اضيأ ملعاو .ةربتعم ريغ ةحيحص ةيقابلا ةعستلاو ةربتعم

 نم اضيأ نانه نتفضولا كو وريال ماوداللاب اهدييقت نكمب كلذك نيتيتاذلا ةرورضاللاو

 حصي ةيتاذلا ةرورضاللاب ةماعلا ةنكمملا دييقت حصي امكو «ةربتعملا ريغلا ةحيحصلا تالامتحالا

 ةثالثلا تالمتحملا هذه ّنكل يفصولا وأ يتاذلا ماوداللاب اذكو «ةيفصولا ةرورضاللاب اهدبيقت

 ءيجيس لب هيلإ انرشأ اميف رصحني ال بيكر تلا نأ ملعي نأ يغبنيو .مهدنع ةربتعم ريغ ًاضيأ

 .رخأ ضعب ىلإ ةراشإلا

 ةعبرألا دويقلا نم دحاو لكب عبرألا اياضقلا نم لك دييقتب ةجراخلا تالامتحالا يأ :ةلصاحلا تالامتحالاف

 (ليعامسإ).رشع ةتس هنم لصحي اهسفن يف تبرض اذإ ةعبرألا نإف ؛ةرشع ةتس
 ماوداللا يقانت ةرورضب ةماعلا ةيفرعلا دييقت :يناثلاو .يفصولا ماوداللاب ةماعلا ةطورشملا دييقت :لوألا :اهنم ةثالث

 ريغ ًاضيأ هنإف ؛ةيفصولا ةرورضاللاب ةماعلا ةطورشملا دييقت :ثلاثلاو .رم امك «هبسحب ماودلا عم فصولا بسحب

 (ليعامسإ).ةماعلا ةطورشملا ىوس ام دييقت حصي اذكو :هلوق نم مهفي امك (حيحص

 (ليعامسإ).يتاذلا ماوداللاب نيتيتقولاو نيتماعلا دييقت يأ نعملا يف ةعبرألا ةروكذملا تالامتحالا يهو :اهنم ةعبرأو

 يف ةربتعم ريغ اهنأ الإ ةحيحص ةعبسلا جورخ دعب رشع ةتس نم ةيقابلا ةعستلا تالامتحالا يأ :ةيقابلا ةعستلاو

 نيتيتقولا دييقتو «يفصولا ماوداللاب نيتيتقولا دييقتو «ةيتاذلا ةرورضاللاب نيتيتقولاو نيتماعلا دييقت يهو «نفلا

 (ليعامسإ).ةيفصولا ةرورضاللاب ةماعلا ةيفرعلاو
 ماوداللا وأ ةيفصولا ةرورضاللاب ةديقملا ةماعلا ةنكمملاب ًاضيأ ضرعتي ملو ءفنصملا امه ضرعتي مل اذلو :ةربتعملا ريغلا

 ةرورضاللاو ماوداللاب نيتيتقولاو نيتماعلا دييقت الإ سيل نفلا يف ربتعملاف .نفلا يف ةربتعم ريغ افوكل ؛يفصولاو يتاذلا

 (ليعامسإ) .ةعبس نفلا يف ةربتعملا تابكرملا تراص اذلو ؛نيتيتاذلا



 تاّبكرملا ماسقأ ۱۰۹ تاقيدصتلا

 قفاوملا بناجلا نم ةرورضاللاب ةماعلا ةنكمملا ديقت دقو ةمئاداللا ةيدوحولا ىمستف

 ةماع ةقلطم ىلإ ةراشإ ماوداللا نأل ؛تابكرم هذهو .ةصاخلا ةنكمملا ىّمستف اضيأ

 جارختسا نم نكمتي انركذ امل هيبنتلا دعب نطفتملا نكل اهل اوضرعتي مل رخأ ةريثك تابيكرت نكميو
 ءيش ال :وحن «يتاذلا ماوداللاب ةديقملا ةماعلا ةقلطملا يه :ةمئاداللا ةيدوحولا :هلوق .ءاش ردق يأ

 نيتقلطم نم ةبكر م يهف «لعفلاب سفنتم ناسنإ لك يأ امئاد ال لعفلاب سفنتمي ناسنإلا نم

 هنآ امك ءاضرأ قفازملا تالا نم ةرورتض للاب رف ام يرغألاو جرم اها نتاع

 بناجلا نم ةرورضاللاب مكحي دقف فلاخملا بناجلا نع ةرورضاللاب ةماعلا ةنكمملا يف مكح

 بنانا نه ةرورضلا بلس نأ ةرورض ؛نتماغ نيتكم نم هبع رع ةيضقلا رضنف ءاضيأ قفاوملا
 ءلباقملا فرطلا ناكمإ وه قفاوملا فرطلا ةرورض بلسو قفاوملا فرطلا ناكمإ وه فلاخملا

 بتاك ناسنإ لك :وحن «لباقملا فرطلا ناكمإو قفاوملا فرطلا ناكمإب ةيضقلا يف مكحلا نوكيف

 بتاكب ناسنإلا نم ءيش الو ماعلا ناكمإلاب بتاك ناسنإ لك هانعم نإف ؛صاخلا ناكمإلاب

 ةصاخلا ةطورشملا يهو ةروكذملا عبسلا اياضقلا هذه يأ :تابكرم هذهو :هلوق .ماعلا ناكمإلاب

 .ةصاخلا ةنكمملاو ةمئاداللا ةيدوحولاو ةيرورضاللا ةيدوحولاو ةرشتنملاو ةيتقولاو ةصاخلا ةيفرعلاو

 يلزأ :ةثالث ماودلا مث ماوداللاو ةرورضاللاو ماودلاو ةرورضلا يف ةرصحنم ريغ ةبسنلا ةيفيك نأل :رخأ ةريشك

 يصاخلا ناكمإلاو يماعلا ناكمإلا :ناعم ةعبرأ ىلع كارتشالاب لوقم ناكمإلا يه يلا ةرورضاللاو ءيفصوو يتاذو

 (دبع).علاطملا حرش يف روكذم اهنم لك فيرعتو «يلابقتسالا ناكمإلاو صحألا ناكمإلاو
 ءاش ردق يأ جارختسا ىلع ردتقي تاهح يه تايفيك عوضوملا ىلإ لومحملا ةبسن نأ ملع نم نإف :خإ نكمتي

 (دبع).ركذ ام ىوس ةبكرملاو ةطيسبلا تاهجوملا نم
 لصحف «يرورضب سيل ناسنإلا نع ةباتكلا بلس نأ صاخلا ناكمإلا نم موهفملا نإف :صاخلا ناكمإلاب

 لصحف «يرورضب سيل اضيأ هل ةباتكلا توبث اذكو ماعلا ناكمإلاب بتاك ناسنإ لك يأ ةماع ةنكمم ةبجوم

 (ليعامسإ).يرورضب سيل هل ةباتكلا توبث يأ ماعلا ناكمإلاب بتاكب ناسنإلا نم ءيش ال يهو ةماع ةنكمم ةبلاس



 ةيطرشلا ةيضقلا ماسقأ 11۰ تاقيدصتلا

 .اممي ديق امل ةيمكلا يقفاومو ةيفيكلا فلاخم ةماع ةنكمم ىلإ ةرورضاللاو

 كلذ ناك نإ ةيموزل اهيفن وأ ىرخأ ريدقت ىلع ةبسن توش اهيف مكح نإ ةلصتم ةيطرشلا

 اللاو ماوداللا نيعم نايب يف كلذ نايب رم دقو «بلسلاو باجيإلا يف يأ :ةيفيكلا يتفلاخم :هلوق

 هيلع مكح دق دحاو رمأ ةبكرملا ةيضقلا يف عوضوملا نألف ةيئزحلاو ةيمكلا يف ةقفاوملا امأو .ةرورض

 يف ناك دارفألا لك ىلع لوألا ءزجلا يف مكحلا ناك نإف «بلسلاو باجيإلاب نيفلتخم نيمكحب

 :اممي ديق امل :هلوق :يناثلا يف اذكف لوألا ين ضعبلا ىلع ناك نإو ءاهلك ىلع ًاضيأ يناثلا ءزجلا

 ريدقت ىلع :هلوق .ةيضقلا لصأ نعي ةرورضاللاو ماوداللاب يأ اممب تدّيق يتلا ةيضقلا يأ
 اناويح ديز نكي مل املك" :انلوقف .نيتفلتخم وأ نيتيبلس وأ نيتيتوبث ناتبسنلا تناك ءاوس ىرحأ

 OTE «نيتبسنلا لاصتاب اهيف مكح ام ةبجوملا ةلصتملاف «ةبحوم ةلصتم "اناسنإ نكي مل

 :هلوقو ءامهل ةفص وأ ةماع ةنكممو ةماع ةقلطم نع لاح "ةيفيكلا يفلاخم" :هلوق نأ ملعا ا ةيفيكلا يتفلاخ

 ىلع ةقفاوملاو ةفلاخملاب قلعتم "اممب ديق امل" :هلوقو ءاممل ةفص دعب ةفص وأ لاح دعب لاح "ةيمكلا يقفاوم'

 نع ةيمكلاو بلسلاو باجيإلا نع ةرابع ةيفيكلاو «ةرورض اللاو ماود اللا ىلإ دئاع ةينثتلا ريمضو عزانتلا ليبس

 (يرتسوش هللا رون).ةيئزحلاو ةيلكلا
 «ماوداللا ئعم نايب نم رهظي م ةيئزجلاو ةيلكلا 5 لصألل ةقفاوم ةيضقلا هذه نوك ا ةقفاوملا امأو

 (ليعامسإ).مهفاف .هيلإ ءاعإلا رم امك يدارطتسا ماوداللا نيعم قيقحم ىلع عيرفتلا يف هلوحدو

 هيلإ عجار عوفرملا ريمضلاو لصألا يه ىلا ةيضقلا ةلوصوملا "ام" نم دارملا نأ هب نعي :خلإ يتلا ةيضقلا يأ

 ةنكمملاو ةماعلا ةقلطملا ىلإ رورحملا ريمضلا عاحرإ مهضعب زوج دقو «ةرورضاللاو ماوداللا ىلإ رورجلا ريمضلاو
 (ليعامسإ).امهنم نيتموهفملا نيتيضقلاب ال ةرورضاللاو ماوداللاب وه امنإ دييقتلا نإف ؛كيكر هنأ كش الو ةماعلا

 عولطلا توبن ريدقت ىلع دوحجوم راهنلا :انلوق لثم ىلع قداص ةلصتملا في رعت نأ مهوتي الو :خإ ريدقت ىلع

 ددعلا ةيجوز :انلوق ىلع قداص ةلصفنملا فيرعتو سمشلا عولط توبثل لصتم راهنلل دوجولا توبثو سمشلل

 (هللا رون).تايلمحلا جرخف ءاهماسقأ تاموهفم يف ربتعم ةيطرشلا موهفم نأل كلذو ؛ناتيفانتم ةيدرفلاو



 ةيطرشلا ةيضقلا ماسقأ ١١١ تاقيدصتلا
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 ليللا ناك ةعلاط سمشلا تناك املك ةتبلا سيل :وحن امهاصتا بلسب اهيف مكح ام ةبلاسلاو

 سيل هنأب اهيف مكح ام ةبلاسلاو «ةقالعب لاصتالاب اهيف مكح ام ةبجوملا ةيموزللا كلذكو ادوجوم

 ام يهف ةيقافثالا امأو .ةقالعب ال نكل ناك وأ لاصتا كانه نكي مل ءاوس ةقالعب لافتا كانه

 ناك املك :وحن «ةقالعلا ىلإ ادنتسم كلذ نوكي نأ ريغ نم هيفن وأ لاصتالا درجمب اهيف مكح
 .ربدتف ءاقهان سرفلا ناك اقطان ناسنإلا ناك املك سيلو قهان رامحلاف اقطان ناسنإلا

 ةبسنلا رابتعاب لب امهبلسو نيفرطلا باجيإ رابتعاب سيل ةيطرشلا يف بلسلاو باحيإلا نأ يعي :خلإ ةبلاسلاو
 ةعلاط سمشلا نكت مل املك :انلوقف .ةبلاسف الإو ةبحومف نيتبسنلا نيب لاصتالاب اهيف مكحلا ناك نإف «مكحلاو

 ةعلاط سمشلا تناك املك ةتبلا سيل :انلوقو «نييبلس نافرطلا ناك نإو ةبحوم ةيموزل ادوحوم راهنلا نكي مل

 (ليعامسإ).نييباجيإ نافرطلا ناك نإو ةبلاس ةيموزل دوجوم ليللاف
 املك ةتبلأ سيل :لثم نيتفلتخم وأ نيتيبلس وأ نيتيتوبث اتناك ءاوس نيتبسنلا لاصتا بلسب يأ :امهاصتا بلسب

 سيلو ادوجوم ليللا نكي مل ةعلاط سمشلا نكي مل املك ةتبلأ سيلو ادوحوم ليللا ناك ةعلاط سمشلا تناك

 .ادوجوم راهنلا نكي مل ةعلاط سمشلا تناك املك ةتبلأ سيلو دوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا نكي مل املك ةتبلأ

 املك :ةبحوملا لاثم «ةقالعب لاصتا كانه سيل :هلوق هيلع سقو «ةقالعب اقلطم نيتبسنلا لاصتاب يأ :لاصتالاب

 .دوجوم ليللاف ةعلاط سمشلا تناك املك سيل :ةبلاسلا لاثمو «دوحوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك
 لاثم ءطقف ديقلا ءافتناب ةراتو ءاعيمج ديقلاو ديقملا ءافتناب لصحي دق ديقملا ءافتنا نأل :خلإ كانه نكي مل ءاوس
 اقطان ناسنإلا ناك املك ةتبلا سيل :يناثلا لاثمو ,دوجوم ليللاف ةعلاط سمشلا تناك املك ةتبلا سيل :لوألا

 سيل ناسنإلا قطن نإف ؛ةقالعب ال نكل يقافتا لاصتا رامحلا قنو ناسنإلا قطن نيب ناك نإو هنإف ؛قهان رامحلاف

 درجمب. اهيف مكح ام ةيقافتالا نأل ؛ةقالعلا نودب نوكي نأ ال :كلذ نوكي نأ ريغ نم .رامحلا قهنل ةلع
 رمألا سفن يق ةقالعلا ققحتف .ال وأ ةقالع امهنيب ناك ءاوس ةقالعلا ظاحل نودب عقاولا يف قفاوتلاو لاصتالا

 ةيطرشلا ماسقأ نأ ىلإ ةراشإ :ربدتف .ةيقافتالا نود ةيموزللا يف ةظوحلم ةقالعلا نأ قرفلاف «ةيقافتالا قدصل رضي ال

 امم ثلاثلا مسقلا كرتف «ةقلطمف قالطإلاب وأ «ةيقافتاف قافتالاب امإو «ةيموزلف موزللاب امإ امهيف مكحلا نإف ؛ةثالث

 (ليعامسإ).امهتحت ةلحاد يهف «ةيقافتالا وأ ةيموزللا نودب اهل ققحت ال ةقلطملا نأ :هنع باوجلاو «هل هحو ال



 ةيطرشلا ةيضقلا ماسقأ ١١ ؟ تاقيدصتلا

 اقدص امهيفانت ال وأ نيتبسنلا يفانتب اهيف مكح نإ ةلصفنمو «ةيقافتاف الإو «ةقالعب

 O 1 1 1 1 «ةيقيقحلا يهو ءاعم ابذكو

 ي راهنلا دوجول سمشلا عولط ةقالعك «يلاتلا مدقملا بحصتسي هببسب رمأ يهو :ةقالعب :هلوق

 ناتبسنلا تناك ءاوس :نيتبسنلا يقانتب :هلوق .دوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك املك :انلوق

 ناك نإو «ةبجوم ةلصفنم يهف امهيفانتب اهيف مكحلا ناك نإف «نيتفلتخم وأ نيتيبلس وأ نيتيتوبث
 يفانتب اهيف مكح ام ةيقيقحلا ةلصفنملاف :ةيقيقحلا يهو :هلوق .ةبلاس ةلصفنم يهف امهيفانت بلسب

 اهيف مكح وأ ادرف وأ اجوز ددعلا اذه نوكي نأ امإ :انلوقك «بذكلاو قدصلا يف نيتبسنلا

 اجوز ددعلا اذه نوكي نأ امإ ةتبلا سيل :انلوق :وحن «بذكلاو قدصلا يف نيتبسنلا يفانت بلسب

 يف اهيفانت ال وأ نيتبسنلا يقانتب اهيف مكح ام عمجلا ةعناملا ةلصفنملاو .نييواستمي امسقنم وأ

 مكح ام ولخلا ةعناملا ةلصفنملاو ارجح وأ ارجش نوكي نأ امإ ءيشلا اذه :وحن ءطقف قدصلا

 EES SNS انو هن نم نا ءطقف بذكلا يف امهيفانت ال وأ نيتبسنلا يفانتب اهيف

 سمشلا تناك املك :لثم «ثلاثل امهيلك ةيلولعم وأ مدقملل يلاتلا ةيلع وأ يلاتلل مدقملا ةيلع ةقالعك :ةقالعك

 ضرألاف ادوجوم راهنلا ناك املكو ةعلاط سمشلا تناك ادوحوم راهنلا ناك املكو دوحوم راهنلاف ةعلاط

 .هوبأ ديزف ديز نبا ورمع ناك املكو هنبا ورمعف ورمع ابأ ديز ناك املك :وحن فياضتلاو «ةئيضم

 وأ يلاتلا ةيبلسو مدقملا ةيدوجو ةيموزل ةلصتم كانه قدصيو ءدرف وأ جوز امإ ددعلا اذه :وحن :نيتيتوبث

 نإو جوزف ادرف نكي مل نإو جوزب سيلف ادرف ناك نإو درفب سيلف اجوز ددعلا اذه ناك نإ :لثم «سکعلاب

 ءامهيف اذوخأم بلسلا نوكي نأب :نيتيبلس وأ .ةلصفنملا ةيطرشلا ةلثمأ رئاس هيلع سقو «درفف اجوز نكي مل

 .ولخلا ةعنام ةدام يف ةلصفنم ةيطرش يهف «رجح ال امإو رجش ال امإ ءيشلا اذه :لثم

 ناك املف «بذكلاو قدصلا يف اعمتجت ال نأب امهاصفناو نيتبسنلا يفانتل ؛ةيقيقح تيم امنإو :ةيقيقحلا يهو

 ايفتنت نإو اعم ناتبسنلا ققحتي نأ عانتماب يأ :نيتبسنلا يفانت .ةيقيقح ةيضقلا تيم ةقيقح ىلع امهيف يئانتلا

 ؛ةقباطماللاو عقاولل مكحلا ةقباطم وهو اقباس روكذملا امهانعم ال ءافتنالا بذكلا نمو «ققحتلا قدصلا نم دارملاف ءاعم

 (ناهرب).رابخإب سيل ةيطرشلا فارطأو «رابخإلاب ناصتخم امهنأل



 ةيطرشلا ةيضقلا ماسقأ ۱٩۴۳ تاقيدصتلا

 ناك نإ ةيدانع اهنم لكو ولخلا ةعنامف طقف ابذك وأ «عمجلا ةعنامف طقف اقدص وأ

 عم وأ بذكلا يف ال يأ :طقف اقدص وأ :هلوق .قرغي ال نأ امإو رحبلا يف ديز نوكي نأ امإ :وحن

 ىعملل لاقيو ءاعمتجت ال نأو بذكلا يف ناتبسنلا عمتجت نأ زاج يح بذكلا نع رظنلا عطق

 قدصلا يف ال يأ :طقف ابذك وأ :هلوق .معألا نعمل اب :يناثلاو «صحألا نعمل اب عمحلا ةعنام :لوألا

 :هلوق .معألا ئعملاب يناثلاو صحألا ىعملاب ولخلا ةعنام لوألاو «قدصلا نع رظنلا عطق عم وأ

 يأ يف امهيتاذ نع ةئشان ةافانم يلاتلاو مدقملا يأ نيفرطلا نيب ةافانملا تناك نإ يأ :نيئزحلا يتاذل

 يف ةباتكلاو داوسلا نيب ةافانملاك ءةدالا صوصح نم ال ةيدرفلاو ةيجوزلا نيب ةافانملاك ءاققحت ةدام

 ةعقاو ةلصفنملا هذه يفرط نيب ةافانملاف ءدوسأ ريغ ابتاك نوكي وأ بتاك ريغو دوسأ نوكي ناسنإ

 يف بذكلا يف وأ قدصلا يف ةباتكلاو داوسلا عمتجي دق ذإ ؛ةدالا صوصخ بسحب لب امهيتاذل ال

 EA RRS ES «ةيدانع ةلصفنم كلتو «ةيقافتا ةيقيقح ةلصفنم هذهف .ىرحأ ةدام

 ؛قدصلا يف امهعامتجال ؛"هقرغ مدع"و ءاملا يأ "رحبلا يف ديز" نوك نيب ةافانم الو «ةبحوملا لاثم :رحبلا يف ديز

 ءرحبلا يف نوكي ال هنأ "رحبلا يف ديز" بذكو «بذكلا يف يه امنإ ةافانملا نكل ءالثم كلفلا يف نوكي نأ زاوجل

 نأل ؛ءاملا يف هنوك مدعو ديز قرغ عامتجا نكمي ال يأ امهعامتجا نكمي الو «قرغي هنأ "قرغي ال نأ" بذكو
 ارحش ءيشلا اذه نوكي نأ امإ سيل :ةبلاسلا لاثمو ءرخآ رمأ وأ ضرألا يف ال ءاملا يف نوكي امنإ يقيقحلا قرغلا

 .رجحاللاو رحشاللا يأ رجحلاو رجشلا بذك نيب ةافانم ال هنإف ؛ارجح وأ

 لب بذكلا يف فانت امهنيب نوكي ال نأ :لوألا :نيلامتحا لمتحي "طقف" ظفل نأ نعي :خإ بذكلا يف ال يأ

 وأ بذكلا يف فانت امهنيب نوكي نأ نع رظنلا عطق عم قدصلا يف يفانتلاب مكحي نأ :يناثلاو .اعم امهعافترا زوجي

 هنإف ؛يناثلا فالخب ةيقيقحلا عماجي نأ عنمبي لوألا نعملا نإف ؛يناثلا نم صحأ لوألا نيعملا نأ امهنيب قرفلاو ال

 .ولخلا ةعنام نعم سقف اذه ىلعو «ةلمجلا يف قدصلا يف يانتلاب امهنيب مكح دق هنأل ؛ةيقيقحلا عم هعامتحا زوجي

 نيب يقانتلاك رحآلل ايفانتم نوكي نأ امهدحأ موهفم يضتقي نأب :امهيتاذ نع ةئشان ةافانم (ليعامسإ).مهفاف

 (مالسإلا خيش).رجحلاو رحشلاو درفلاو جوزلا



 ةيطرشلا ةيضقلا ماسقأ ١١4 تاقيدصتلا

 EDAD E ناك نإ ةيطرشلا يف مكحلا مث

 ةلمهملاو ةيئزحلاو ةيلكلا ةروصحملا ىلإ مسقنت ةلصفنم وأ ةلصتم تناك ءاوس اضيأ ةيطرشلا

 .انهه ةيعيبطلا لقعت الو ةيصخشلاو

 قرفلاو ءاهيلإ ةيلمحلا ماسقناك «ةلمهملاو ةصوصخملاو ةروصحما ىلإ ةيطرشلل يناثلا ميسقتلا وه اذه :خلإ مكحلا مث
 داريو هعاضوأ يأ مدقملا ريداقت رابتعاب اهيلإ ةيطرشلا ا و عوضوملا دارفأ رابتعاب اهيلإ ةيلمحلا ماسقنا نأ

 رسفت مل امنإو «لعفلاب وأ ناكمإلاب مدقملل ةنراقملا رومألا نم هاوس ام ىلإ رظنلاب مدقملل ةضراعلا لاوحألا عاضوألاب

 (ميلحلا دبع).ربدتف .سكع ريغ نم ةنمزألا لوم عاضوألا لومش مازلتسال عاضوألاب لب ةنمزألاب ريداقتلا
 ريدقت ىلع الاصفنا وأ الاصتا مكح نإف ؛تايلمحلا دارفأك تايطرشلا ريداقت نأ ملعا :خلإ ةيلمحلا نأ امك

 .ةلمهمف الإو «ةيئزج وأ ةيلك ةروصحمف اضعب وأ الك ريداقتلا ةيمك نيب نإف الإو «ةيصخشف نيعم

 مسقنيو «ةيلمحلا ماسقأ نم اتناك ةروصحماو ةصوصخملا نأ مهوتي نأ ىسع مهوت عفد :ةيعيبطلا لقعت الو

 ةلوقعم ريغ ةيطرشلا يف ةيعيبطلا نأب :هعفدو ءاضيأ ةيعيبطلا ىلإ ةيلمحلا لثم مسقنت نأ زوجي اذكف ؛ةيطرشلا امهيلإ

 يف دارفألا ةةزنم. يهف ءاهيف بحاو اهرابتعاو ريداقتلا ىلع ةيطرشلا يف مكحلا ذإ ؛ةربتعم نوكي نأ نع الضف

 يف هيلع مكحي ام نأ ًاضيأو «ريداقتلا نودب موكحملا ةعيبط ذحخأ لقعي الو اهل امهاو ةيمكلا نايب لقعيف ةيلمحلا
 ةلوقعم ةيعيبطلا نكت مل اذإو !ةيعيبط نوكت فيكف مومعلاو قالطإلا ثيح نم ذحؤي نأ حلصي ال ةيطرشلا

 .صوصخلاو مومعلا نع رظنلا عطق عم ًاضيأ ةيعيبطلا ىلع اهيف مكحلا نأل ؛ةلوقعم ةيئامدقلا ةلمهملا نوكت فيكف
 نايرجي امك ءاهيف نايرجي ال ليصحتلاو لدعلا ذإ ؛ةيطرشلا يف ةلوقعم ريغ ةلصحملاو ةلودعملا نأ كيلع بهذي ال

 رابتعاب نيتلصحمو نيتلودعم. اتسيل امهو ءامهسفن يف نيتبسنلا نيب ققحتي امنإ لاصفنالاو لاصتالا نأل ؛ةيلمحلا يف

 ناك نإو «يلاتلاو مدقملا نم ءزجب بلسلا فرح ةيئزج رابتعاب امهيف كلذ رابتعاف ءامهيفرط رابتعاب لب امهسفن

 ريداقتلا عيمج ذأ رابتعاب احيحص امهرابتعا ناك نإو ةيحراخلاو ةيقيقحلا اذكو «هدادتعا يف ةدئاف ال نكل انكم

 روصقع. سيل ةيطرشلا يف مكحلا نأل ؛دادتعالا زيح نع جراح هنكل ةيعقاولا ريداقتلا ىلع راصتقالا وأ ةنكمملا

 (راصتخاب حورشلا ةأرم نم) .ريداقتلا عيمج لماش لب ةيعقاولا ريداقتلا ىلع



 ةيطرشلا ةيضقلا ماسقأ ١١ه تاقيدصتلا

 TTT «ةيصخشف انيعم وأ «ةيئزجف اقلطم اهضعب وأ ءةيلكف مدقملا ريداقت عيمج ىلع

 :هلوق .دوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك املك :انلوقك :مدقملا ريداقت عيج ىلع :هلوق

 ةلصفنملا يقو ءاهانعم يف امو "نيم"و "امهم"و "املك" ةبجوملا ةلصتملا يف اهروسو :ةيلكف
 وأ ةهلوق: هلا نشل" اهووبق اقلطم ةبلاسلا يف امأ .ةبحوملا يف اذه ءامهوحنو "ادبأ"و "امئاد"

 ناك اناويح ءيشلا ناك اذإ نوكي دق :كلوقك «نيعم ريغ ضعب ىلع يأ :اقلطم اهضعب

 ةبلاسلا يفو "نوكي دق" ةلصفنم وأ تناك ةلصتم ةبحوملا يف اهروسو :ةيئزجف :هلوق .اناسنإ

 مداصيال ثيحب مدقملا عم عامتحالا ةنكمم ةيضرف وأ تناك ةيعقاو عاضوألاو لاوحألا يه ريداقتلاو :مدقملا ريداقت

 ءاوس اقلطم عاضوألا عيمج ربتعا ول هنأل ؛عامتحالا ةنكمم نوكت نأ عاضوألا يف ربتعا امنإو ءدانعلاو موزللا

 هعم مزلي ال ام عاضوألا نم نألف لاصتالا يف امإ ؛ةيلك ةيطرش قدصي مل نوكت ال وأ عامتجالا ةنكمم تناك

 عضولا اذه ىلع مدقملا ناكل الإو «عضولا اذه ىلع هل امزال يلاتلا نوكي الف يلاتلا موزل مدع وأ يلاتلا مدعك يلاتلا

 مدقملا مزال يلاتلا نأ قدصي الف «مدقملل امزال يلاتلا نوكي ال عاضوألا ضعب ىلعف .لاحم هنإو نيضيقنلل ااف

 دناعي ال ام عاضوألا نم نألف لاصفنالا يف امأو ءريدقتلا كلذ ىلع ةيلكلا موهفم وهو «عاضوألا عيمج ىلع
 ؛مدقملل ادناعم يلاتلا ضيقن نوكيف مدقملل مزال عضولا اذه ىلع يلاتلا نإف ؛نيفرطلا قدصك «هعم مدقملل يلاتلا

 ال عاضوألا ضعب ىلعف «لاحم هنإو نيضيقنلل ءيشلا ةدناعم مزل عضولا اذه ىلع يلاتلل ادناعم مدقملا ناك ولف

 (ةيقطنملا دعاوقلا ريرحت).عاضوألا رئاس ىلع مدقملل دناعم يلاتلا نأ قدصي الف مدقملل يلاتلا دناعي

 يأب اهانعم يف امو "امهم'"و "قم"و "املك" ةيلكلا ةبجوملا ةلصتملا روس نأ ملعا :ةبجوملا ةلصتملا يف اهروسو
 نييئزحلا بلسلاو باجياإللو "ةتبلا سيل" امهتبلاسلو ءامهوحنو "ادبأ"و "امئاد" كلذك ةلصفنمللو «تناك ةغل

 ةادأو "امئاد سيل" اهدحو ةلصفنمللو "املك سيل" اهدحو ةلصتمللو "نوكي ال دق"و "نوكي دق" امهيف

 نإ ةهجومو ةهجلا اهيف ركذي مل نإ ةقلطم ةيطرشلاو "وأ"و "امإ" ةلصفنمللو "اذإ"و "ول"و "نإ" ةلصتملا تالمهملا
 اقافتا وأ اموزلو "ج"ف "ب" "" ناك املك ةرورضلاب :كلوقك قافتالا وأ دانعلا وأ موزللا ةهج تركذ

 .اقافتا وأ ادانعو "ج" "وأ" "ب" "ا" نوكي نأ امإ امئاد ةرورضلابو

 (مالسإلا خيش).اناويح هنوك ريداقت ضعب ىلع وه امنإ ةيناسنإلا موزلب اهيف مكحلا نإف :خلإ ءيشلا ناك اذإ



 ةيطرشلا ةيضقلا ماسقأ ١,5 تاقيدصتلا

 ناتفلتخم وأ ناتلصفنم وأ ناتاصتم وأ ناتيلمح ناتيضق لصألا ف ةيطرشلا افرطو ةلمهمف الإو

 مدقملا ريداقت عيمج ىلع مكحلا نكي مل نإو يأ :الإو :هلوق .كتمركأف مويلا نيتئج نإ :انلوقك

 ناك اذإ :وحن :ةلمهمف :هلوق .اقلطم ةيضعبلاو ةيلكلا نايب نع تكسي نأب اهضعب ىلع الو
 امهيلع لاصفنالاو لاصتالا ةادأ لوخد لبق يأ :لصألا يف :هلوق .اناويح ناك اناسنإ ءيشلا

 سمشلا امهو اهيفرط نإف ؛دوحجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك نإ :انلوقك :ناتيلمح :هلوق

 تناك نإ ناك املك :انلوقك :ناتلصتم وأ :هلوق .ناتيلمح ناتيضق دوحوم راهنلاو ةعلاط

 نإف ؛ةعلاط سمشلا نكت مل ادوجوم راهنلا نكي مل املكف دوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا
 راهنلا نكي مل املك :انلوقو .دوحوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك نإ :انلوق امهو اهيفرط

 ناك املك :انلوقك :ناتلصفنم وأ :هلوق .ناتلصتم ناتيضق ةعلاط سمشلا نكت مل ادوجوم

 ريغ وأ نييواستم, امسقنم ددعلا نوكي نأ امإ امئادف ادرف وأ اجوز ددعلا نوكي نأ امإ امئاد

 امهادحإ وأ ةلصتم ىرخألاو ةيلمح نيفرطلا ىدحإ نوكي نأب :ناتفلتخم وأ :هلوق .اممب مسقنم

 .ةلصفنم ىرخألاو ةلصتم امهادحإ وأ ةلصفنم ىرخألاو ةيلمح

 هذه نإف ؛لعفلاب اياضق يلاتلاو مدقملا يأ فارطألا نوكل عنام تازاحبلا ملك لوحد نإف :خلإ لوخد لبق يأ

 (ليعامسإ).اهريغب اهطبر عنمي اهسفنب ةيضقلا نأ كش الو «فارطألا نيب لعفلاب طباور تاملكلا
 «لعفلا نم ةبيرقلا ةوقلاب ناتيضق ةيليصفت ةبسن ىلع اهامتشال ؛ةيطرشلا يفرط نأ ىفخي ال :حلإ اهيفرط نإف

 وأ ناتلصتم وأ ناتيلمح امإ امهافرطف ةوقلاب ةلصفنم وأ «ةوقلاب ةلصتم وأ ةوقلاب ةيلمح امإ ةوقلاب ةيضق لكف

 (هللا رون).ةلصفنمو ةلصتم وأ ةلصفنمو ةيلمح وأ ةلصتمو ةيلمح وأ ناتلصفنم

 دنع سمشلا عولط مدع يهو ةبسن توبثب اهيف مكح هنإف ؛ةلصتم ةيطرش ةيضق عومجملا اذه :خلإ ناك املك

 .سمشلا عولط دنع راهنلا دوجو يهو ىرخأ ةبسن توبث ريدقت ىلع راهنلا دوجو مدع



 ةيطرشلا ةيضقلا ماسقأ IV تاقيدصتلا

 .مامتلا نع لاصفنالاو لاصتالا ةادأ ةدايزب اتجرخ امهنأ الإ

 توكسلا حصي نع يأ :مامتلا نع :هلوق .ةلثمألا نم انكرت ام جارختساب كيلعو ءةتس ماسقألاف

 قدصلل لمتحم يربخ مات بكرم ةعلاط سمشلا :انلوق الثم ءبذكلاو قدصلا لمتحيو امهيلع

 تناك نإ :تلقو ءالثم لاصتالا ةادأ هيلع تلحدأ اذإف ءاذه الإ ةيضقلاب عن الو بذكلاو

 نأ ىلإ تحتحا لب بذكلاو قدصلا لمتحي ملو هيلع تكست نأ ٍذئنيح حصي مل ةعلاط سمشلا

 .دوجوم راهنلاف :الثم كلوق هيلإ مضت

 مدقملا نوكي نأ :لوألاف :تالصتملا ةلثمأ امأ .تالصفنملا ماسقأ اذكو تالصتملا ماسقأ يأ :ةتس ماسقألاف

 .دوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك املكف راهنلا دوحول ةلع سمشلا تناك نإ :وحن ءةلصتم يلاتلاو ةيلمح

 «سمشلا عولطل لولعم راهتلا دوجوف ءدوحوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك املك ناك نإ :وحن ءهسكع :يناثلاو

 .هسكع :عيارلاو «درف وأ جوز امإ وهف اددع اذه ناك نإ :وحن ءةلصفنم يلاتلاو ةيلمح مدقملا نوكي نأ :ثلاثلاو

 نإ :لثم ءةلصفنم يلاتلاو ةلصتم مدقملا نوكي نأ :سماخلاو ءاددع اذه ناك ادرف وأ احوز امإ اذه ناك نإ :وحن

 راهنلا نوكي نأ امإو ةعلاط سمشلا نوكي نأ امإ امئادف ءدوحوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك املك ناك

 ادوحوم راهنلا نوكي ال نأ امإو ةعلاط سمشلا نوكي نأ امإ امئاد ناك نإ :وحن ءهسكع سداسلاو ءادوجوم

 يلاتلاو ةيلمح مدقملا نوكي نأ :لوألاف :تالصفنملا ةلثمأ امأو ادوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك املكف

 راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك املك نوكي نأ امإو راهنلا دوحول ةلع سمشلا نوكي ال نأ امإ :لثم ءةلصتم

 نوكي ال نأ امإو دوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك املك نوكي نأ امإ :لثم .هسكع :يناثلاو ءدوجوم

 سيل ءيشلا اذه نوكي نأ امإ :لثم ءةلصفنم يلاتلاو ةيلمح مدقملا نوكي نأ :ثلاثلاو «ءراهنلا دوجول ةلع سمشلا

 نأ امإو اجوز وأ ادرف امإ ءيشلا اذه نوكي نأ امإ :لثم .هسكع :عبارلاو ءاحوز وأ ادرف امإ نوكي نأ امإو اددع

 سمشلا تناك املك نوكي نأ امإ :لثم «ةلصفنم يلاتلاو ةلصتم مدقملا نوكي نأ :سماخلاو ءاددع سيل نوكي

 نوكي نأ امإ :لثم ء«هسكع :سداسلاو ءادوحوم راهنلا وأ ةعلاط سمشلا امإ نوكي نأ امإو دوجوم راهنلاف ةعلاط

 روص يقتريف «دوحوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك املك نوكي نأ امإو ادوجوم راهنلا وأ ةعلاط سمشلا امإ

 ةينامث روصلا تراصف «قافتالا نم روص ثالث ةلصفنملاو ةلصتملا نم ةدحاو لك يقو ءةرشع ينثا ىلإ فالتحالا

 (لصح).ربدتف .ةلثمألا جارختساب كيلعف «نوثالثو ةتس روصلاف «ةبلاس وأ ةبجوم امإ اهنم لك رشع
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 :لصف
 506 ىرخألا بذك لك قدص نم هتاذل مزلي ثيحب نيتيضقلا فالتحا ضقانتلا

 تادرفملا نيب نوكي ال ضقانتلا نأل امإ نيئيشلا نود نيتيضقلاب ديق :نيتيضقلا فالتحا :هلوق

 ديقلا اذهه جرح :خلإ مزلي ثيحب :هلوق .اياضقلا ضقانت يف مالكلا نأل امإو ءليق ام ىلع

 معيل ؛"نيئيشلا فالتخا" :لقي مو "نيتيضقلاب" فالتخالا ديبقت هجو ام :ليق امع باوج :خلإ نيتيضقلاب ديق
 صتخم ضقانتلا نأل ؛زارتحالل ال عقاولا نايب هنأ :لوألا :نيهجوب هنع باحأف ؟اضيأ تاروصتملا يأ تادرفملا

 امل تادرفملا يف يرجي ضقانتلا نأ :يناثلاو .فيعضلا بهذملا ىلع يأ ليق ام ىلع تادرفملا يف يرجي الف ءاياضقلاب

 هريغ نود هب قلعتم ضرغلا نأل ؛اياضقلا ضقانت يف مالكلا ناك امل نكلو دييقت مدع بلاغلا ناكف ءاياضقلا يف يرجي

 وهو «صاخ فرعملا نأ لصاحلاو .هريغلو هل نيئيش ال دوصقملا وه امل افيرعت نوكيل ؛نيتيضقلاب فالتحالا ديق

 فالتحا اياضقلا ماكحأ نم يذلا ضقانتلا يأ دهعلل ضقانتلا :هلوق يف ماللاف ءدييقتلا نم دب الف ءاياضقلا ضقانت

 «هعفر ءيش لك ضيقن نأب ملعلا دعب نيتيضقلا ضقانت ىلع ةسياقملاب فرعي تادرفملا ضقانت فيرعت امأو «نيتيضقلا

 بلسلاو باحيإلاب امهفالتحا هنأ تادرفملا ف ضقانتلا لصحيف «لمحلا رابتعاب تادرفملا يف بذكلاو قدصلا نأو

 .حتفلا وبأ هدروأ ام دري الف «هيلع رخآلا لمح مدع ءيش ىلع امهدحأ لمح اهنع يضتقي ثيحب

 تادرفملا نود اياضقلا نيب ضقانتلا صاصتحاب لوقلا نأ ئيعملاف «يفنلاب قلعتم امإ ضيرمتلا ةملك :ليق ام ىلع

 تادرفملا يف ضقانتلا نيب هنايرج نأ ئععملاف «يفنملاب قلعتم امإو ءافنآ رم امك ءاضيأ تادرفملا ف لصحي ال فيعض

 اميف الإ كلذ روصتي الو ءرخآلا قدص لك قدص يفاني ثيحب نيئيشلا نوك نع ةرابع ضقانتلا نأل ؛فيعض

 ؛يظفل عازن عازنلاف ءامهيلك تادرفملاو اياضقلا يف يرجي هنأ قحلاو «تادرفملا يف ققحتي الف «ةبسنلا هيف ربتعا
 اهيف يرجي هنإ :لاق نمو نيتيضقلا فالتخا نع ةرابع ضقانتلا نإ :لوقي تادرفملا يف هنايرج مدعب لاق نم نأل

 ناسنإ ديز :انلوقك «ةطساولاب :عقاولا فالتخالا .كعفني هنإف ؛ظفحاف .هعفر ءيش لك ضيقن :لوقي ًاضيأ

 ديز :انلوق ةوق يف قطانب سيل اديز نأل امإو ىرحألا بذك لك قدص نم انهه مزلي امنإ هنإف ؛قطانب سيل ديزو

 (مالسإلا خيش).قطان ديز :انلوق ةوق يف ناسنإ اديز نأل امإو ناسنإب سيل
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 E E EA ا ةهجللاو فيكلاو مكلا يف فالتحالا نم دب الو «سكعلابو

 ضقانتلا ققحتي ملف «ناسنإب سيل هضعبو ناسنإ ناويحلا ضعب :وحن ءاعم ناقدصي دق امهنإف

 «ىرحألا قدص نيتيضقلا نم لك بذك نم مزليو يأ :سكعلابو :هلوق .نيتيئزحلا نيب
 :وحن ءاعم نابذكت دق امهنإف ؛نيتيلكلا ةبلاسلاو ةبحوملا نيب عقاولا فالتحالا ديقلا اذهب جرحو

 دقف ءاضيأ نيتيلكلا نيب ضقانتلا ققحتي ملف «ناسنإ ناويح لكو ناسنإب ناويحلا نم ءيش ال

 كلل فنصملا هب حّرصيس امك «مكلا يف امهفالتحا بحي نيتروصحم اتناك ول نيتيضقلا نأ ملع

 ةبجوم نيتيضقلا ىدحإ نوكي نأ ضقانتلا يف طرتشي يأ :فالتحالا نم دبالو :هلوق

 ءاعم بذكلاو قدصلا يف ناعمتحت دق نيتبلاسلا اذكو نيتبجوملا نأ ةرورض ؛ةبلاس ىرخألاو

 اتناك نإ مث ءرم امك ءًاضيأ مكلا يف امهفالتخا بجي نيتروصحم ناتيضقلا تناك نإ مث

 ناسنإ لك :انلوقك ءاعم نابذكت دق نيتيرورضلا نإف ؛ةهجلا يف امهفالتخا بجي نيتهحوم

 ءاعم ناقدصت دق نيتنكمملاو .ةرورضلاب بتاكب ناسنإلا نم ءيش الو ةرورضلاب بتاك

 .ماعلا ناكمإلاب بتاكب ناسنإلا نم ءيش الو .ماعلا ناكمإلاب بتاك ناسنإ لك :انلوقك

 هنأ :دري الف ءاضيأ سوكعلا نعو ضقانتلا نع ةفراعتملا ريغو ةينهذلا اياضقلا اوجرخأ مهنأ ملعاو :ناقدصت دق

 تسيل ةروكذملا ةيئزجلا ذإ ؛ناسنإب عونلا نم ءيش ال وهو هضيقن بذكي الو ناسنإ عونلا ضعب ىلع قدصي

 :هلوق ىلإ ةجاح ال :ليق :سكعلابو .مهفاف .هتايئزج ىلع يلكلا قدص عونلا ىلع قدصي ال ناسنإلا ذإ ؛ةفراعتع

 ظفل نم اذكو "لك" ظفل نم دارملا ذإ ؛"ىرحألا بذك لك قدص نم" :هلوق يف جردنم هنأل ؛"سكعلاب"

 .تافيرعتلا يف روجهم مازتلالاو «مازتلالا ةلالدب مهفي جاردنالا اذه :لوقأ ءاعم ضيقنلاو لصألا نم معأ "ىرحألا"

 ةنيرقب طرشلا يف لمعتسم انههو طرشلا يف ةراتو نكرلا يف لمعتسي دق "دبال" ظفل نأ ىلإ ةراشإ :طرتشي يأ
 وهو هنم عون يف طرش مكلا يف فالتحالاو عيمجلا يف طرش فيكلا يف فالتحالا نأ ىلإو «فيرعتلا دعب هركذ

 .مكلا يف فالتحالا نودب نيتصوصخملا نيب ضقانتلا دوجول ؛ضقنلا دري الف «نيتروصحملا نيب ضقانتلا

 .سرفب سيل ناسنإلا ضعبو سرفب ناسنإلا نم ءيش الو ناويح ناسنإلا ضعبو ناويح ناسنإ لك :وحن :قدصلا يف

 (لصحم).قطانب سيل ناسنإلا ضعبو قطانب ناسنإلا نم ءيش الو سرف ناسنإلا ضعبو سرف ناسنإ لك :وحن :بذكلاو
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 ةثالثلا رومألا ادع اميف نيتيضقلا داحتا ضقانتلا يف طرتشي يأ :اهادع اميف داحتالاو :هلوق

 .ةينامث رومأ يف داحتالا نمض يف داحتالا اذنه اوطبض لقو ءةهجلاو مكلاو فيكلا بع أ ةروكذملا

 فالتحاب ضقانت ال هنأ دري الف «ةينامثلا يف اهادع ام رصحب مل ثيح فنصملا ّرد هللو :اهادع ام يف داحتالاو

 گنروالا مهسلاب مارب سيل ديزو یرگن دمحألا مهسلاب مار ديز :وحن ءالثم زييمتلاو هب لوعفملاو ةلعلاو ةلآلا

 سيل ديزو ورمعل يأ براض ديزو «هريغ رمأل يأ لماعب سيل راجنلاو ناطلسلا رمأب يأ لماع راحنلاو «يدابآ

 ادعام يف داحتالا نم دبالف ءارانيد يأ نورشع يدنع سيلو امهرد يأ نورشع يدنعو ءركبل يأ براضب
 ةمزلتسم ةدحولا هذه نإف ؛ةيمكحلا ةبسنلا ةدحو نم ضقانتلا ققحت يف دبال هنأ :نيققحلا ضعب لاق اذلو «ةينامثلا

 امك «نكمم لومحملا ةدحو يف افنآ ركذ امت ةينامثلا ادعام جاردإ نأ كيلع ىفخي الو ءاهريغو ةينامثلا تادحوملا

 قب را CaS حل نا حال يتلا لب ليق نإف .نيب امك «ضعب يق اهنم اضعب يبارافلا جردأ

 «ضقانتلا ققحت يف طرش اضيأ لمحلا وحن داحتا :انلق .ءيشاللاو ءيشلا ئيعأ ناضيقنلا عمتجاف «ءيشاللا نيعأ

 لمح يلوألا لمحلاو ضقانتلا طرش دجوي ملف «فراعتم لمح ءيشاللا ىلعو يلوأ لمح هسفن ىلع ءيشلا لمحو
 لمحك هدارفأ ىلع ءيشلا لمح فراعتملا لمحلاو لمحلا لوأ هنأل ؛هسفن ىلع ناسنإلا لمحك هسفن ىلع ءيشلا

 .ناسنإلا ىلع ناويحلا لمحو كلذ ريغو ركبو ورمعو ديز ىلع ناسنإلا

 ؛ماق ديز :وحن ءلومحملاو مئاقب سيل ورمعو مئاق ديز :وحن ءعوضوملا فالتخا دنع ضقانت الف :ةينامث رومأ يف
 مسجلا :وحن ءطرشلاو ءرادلا يف يأ سلاحب سيل ديزو قوسلا يق يأ سلاح ديز :وحن ءناكملاو ,دعاقب سيل ديزو

 بأ ديز :وحن «ةفاضإلاو ,دوسأ هنوك طرشب يأ رصبلل قرف, سيل مسحلاو ضيبأ هنوك طرشب يأ رصيلل قرفم

 ؛هلك يأ دوسأب سيل يحنزلاو هضعب يأ دوسأ يحنزلا :وحن «لكلاو ءزحلاو ءركبل يأ بأب سيل ديزو ورمعل يأ
 ؛لعفلاب يأ ندلا يف ركسممب سيل رمخلاو ةوقلاب يأ ندلا يق ركسم رمخلا :وحن لعفلاو ةوقلاو ءضيبأ همظع نإف

 ققحتل نومدقتملا اهركذ تادحو نامث هذهف .راهنلا يف يأ مئانب سيل ديزو ليللا يف يأ مئان ديز ءوحن «نامزلاو
 هذه مدعب هفالتخال ؛عوضوملا ةدحو تحت ءزجلاو لكلاو طرشلا ةدحو اوحردأ مهضعبف نورحأتملا امأو .ضقانتلا

 يقبف .تادحولا هذه مدعب هفالتحال ؛لومحملا ةدحو تحت لعفلاو ةوقلاو ةفاضإلاو ناكملا ةدحوو «تادحولا

 ةدحو تحت نامزلا ةدحو اوحردأ مهضعبو «نامزلا ةدحوو لومحملا ةدحوو عوضوملا ةدحو :تادحو ثالث

 فالتخا نإف ؛ةيمكحلا ةبسنلا ةدحو ىلإ يبارافلا اهدرو .نيتدحوب اوفتكاف «نامزلا فالتحاب هفالتخال ؛لومحملا

 (لصح).ةبسنلا فالتحا مزلتسي امه قلعتي امو لومحملاو عوضوملا نم ءيش
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 ةنكمملا ةينيحلا ةماعلا ةطورشمللو «ةماعلا ةقلطملا ةمئادللو ةماعلا ةنكمملا ةيرورضلل ضيقنلاف

 :رعش مهلئاق لاق

 نامو لوممو وضم ترو ناو طرش تدعو تشم شاتو

 ناز رثآ رو تس و تو لکو ج تئاضا و طر تدعو

 اهيف مكح يلا ةيضقلا ضيقنف .هعفر ءيش لك ضيقن نأ ملعا :ةيرورضلل ضيقنلاف :هلوق

 وه ةرورض لك بلسو «ةرورضلا كلت بلسب اهيف مكح ةيضق وه بلسلاو باجيإلا ةرورضب

 بلسلا ةرورض ضيقنو بلسلا ناكمإ وه باجيإلا ةرورض ضيقنف «لباقملا فرطلا ناكمإ نيع

 فرطلا ةيلعف همزلي هنأ تفرع دقو «ماودلا بلس وه ماودلا ضيقنو باجيإلا ناكمإ وه

 ,باجيإلا ةيلعف همزلي بلسلا ماود بلسو «بلسلا ةيلعف همزلي باجيإلا ماود عفرف «لباقملا

 «ةقلطملا ةمئادلا ضيقنل ةمزال ةماعلا ةقلطملاو «ةقلطملا ةيرورضلل حيرص ضيقن ةماعلا ةنكمملاف

 «نيفرطلا نم ضقانتلا نأ مهدنع ررقت دقو «دوجولا ضيقن مدعلا نأب هيلع ضرتعاو :هعفر ءيش لك ضيقن

 ءيش امهنم مزل لب ؟هعفر ءيش لك ضيقن نأ حصي فيكف «هعفر سيل هنأ عم مدعلا ضيقن دوجولا نأ تبثف

 ضيقنلا نأ مهدنع ررقت دقو «مدعلا بلسو دوحولا :ناضيقن مدعللف ؛هل ضيقن ًاضيأ مدعلا عفر نأ وهو رحآ

 مدعلل اعفر نكي مل نإو دوحولاو «نيمضلاو يحيرصلا نم معأ عفرلا نم دارملا نأ باوجلاو .دحاو ءيش لكل

 امهنيب قرف الو ةقيقحلا يف دحاو ءيش امه لب دوحولل ارياغم اضيقن سيل بلسلا بلسو انمض هعفر هنكل احيرص
 فرطلا ةيلعف نيبو ةبسنلا ماود نيب نأ ملعاو :لباقملا فرطلا ةيلعف همزلي (ليعامسإ).ربدتف .قادصملا بسحب

 مزال لباقملا فرطلا ةيلعفو ماودلا بلس وه ماودلل حيرصلا ضيقتلا نأ دري الف «ماع مزال األ ؛ةمزالم اهل لباقملا

 ماودلا بلس مزلتسي ال لباقملا فرطلا ةيلعفف «موزلملا دوجو مزلتسي ال مزاللا دوحوو متلق ام ىلع ماودلا بلسل
 .ماودلل اضيقن لباقملا فرطلا ةيلعف نوكي فيكف

 :وحنو ماعلا ناكمإلاب ناويحب سيل ناسنإلا ضعب هضيقنو ةرورضلاب ناويح ناسنإ لك :وحن :حيرص ضيقن
 .ماعلا ناكمإلاب رجح ناسنإلا ضعب هضيقنو ةرورضلاب رححب ناسنإلا نم ءيش ال
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 ةلوادتملا ةفراعتملا اياضقلا نم ربتعم لصحم موهفم ماوداللا وهو حيرصلا اهضيقنل نكي مل املو

 ةماعلا ةطورشملا ىلإ ةنكمملا ةينيحلا ةبسن نأ ملعا مث .ةماعلا ةقلطملا وه ةمئادلا ضيقن :اولاق

 ةرورضلا بلسب اهيف مكح ىلا يأ ةنكمملا ةينيحلا نإف ؛ةيرورضلا ىلإ ةماعلا ةنكمملا ةبسنك

 اهيف مكح امل احيرص اضيقن نوكتف «فلاخملا بناحلا نع فصولا ماد ام ةرورضلا يأ ةيفصولا

 ماد ام عباصألا كرحتم بتاك لك ةرورضلاب :انلوقف ءفصولا بسحب قفاوملا بناحلا ةرورضب

 ةينيحلا ةبسنو «ناكمإلاب بتاك وه نيح عباصألا كرحتم. بتاكلا ضعب سيل هضيقن ابتاك

 ىلإ يناونعلا فصولاب عوضوملا تاذ فاصتا نيح ةبسنلا ةيلعفب اهيف مكح ةيضق يهو ةقلطملا

 OED OAS ا ا ةمئادلا ىلإ ةماعلا ةقلطملا ةبسنك «ةيفرعلا

 اهضيقن نكت ملو ةمئادلا ضيقنل ةمزال تناك اذإ ةماعلا ةقلطملا نأ :هريرقت ردقم لحد عفد :خلإ نكي مل الو

 امل نكل ماوداللا موهفم وه ةقيقح اهضيقن نأ عفدلا هجوو ؟ةمئادلا ضيقن ةماعلا ةقلطملا نإ :مهوق حصي فيكف

 نم دارملاف .ازاج ةمئادلا ضيقن امنأ ةماعلا ةقلطملا ىلع اوقلطأف ةلمعتسملا ةربتعملا اياضقلا نم هموهفم نكي مل

 (ليعامسإ).ئيمضلاو يحيرصلا ضيقنلا نم معأ ماقملا اذه يف ضيقنلا

 ةماعلا ةقلطملا وه ةمئادلا ضيقن نإ :ازاحم اولاق ماودلا ىلع ةلالدلل ةعوضوم ةزاتمم ةيضق يأ :لصحم موهفم

 .هموزلم مساب مزاللا ةيمستو موزلملا ةلزنم مزاللا لع
 6-5 حيرصلا اهضيقن ةيتاذلا ةرورضلاب اهيف موكحملا ةرورضلا نأ امك هنأ هلصاح :خلإ ةنكمملا ةينيحلا ةبسن

 اهضيقن ةيفصولا ةرورضلاب اهيف موكحملا ةماعلا ةطورشملا كلذل لباقملا بناحلا نم ةيتاذلا ةرورضلا بلس اهيف ذإ

 اهيف موكحملا ةمئادلا نأ امكو «فلاخملا بناحلا نع ةيفصولا ةرورضلا بلس اهانعم ذإ ؛ةنكمملا ةينيحلا حيرصلا

 ماودلاب اهيف موكحملا ةماعلا ةيفرعلا كلذك «ةيتاذلا ةيلعفلاب اهيف موكحم ا ةماعلا ةقلطملا اهضيقن مزال ياذلا ماودلاب

 (ناهرب).فلاخملا بناجلا يف ةيفصولا ةيلعفلاب اهيف موكحملا ةقلطملا ةينيحلا اهضيقن مزال يفصولا

 تماد ام يرورضب سيل عباصألا كرحت توبث وهو فلاخملا بناجلا نأب اهيف مكح هنإف :خلإ بتاكلا ضعب سيل

 (لصح).ةباتكلا



 ةطيسبلا تاهجوملا ضئاقن ۳ تاقيدصتلا
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 «يناونعلا فصولاب ةفصّتم عوضوملا تاذ ماد ام ةبسنلا ماودب ةماعلا ةيفرعلا يف مكحلا نأل كلذو
 فصولا تاقوأ ضعب يف لباقملا فرطلا عوقو همزليو «ماودلا كلذ بلس وه حيرصلا اهضيقنف

 لك ماودلاب" :انلوق ضيقنف «فيكلا يف ةماعلا ةيفرعلل ةفلاخملا ةقلطملا ةينيحلا نعم اذهو «يناونعلا

 بتاك وه نيح عباصألا كرحتم. بتاكلا ضعب سيل :انلوق "ابتاك ماد ام عباصألا كرحتم بتاك

 كلذب قلعتي ال ذإ ؛طئاسبلا نم نيتقلطملا ةرشتنملاو ةيتقولا ضيقن نايبل ضرعتي مل فنصملاو «لعفلاب
 .لمأتف .طئاسبلا يقاب فالخب ةسيقألاو سوكعلا ثحابم نم أيس اميف ضرغ

 «اودلا كلذ عفر حيرصلا هضيقنف ةيفصولا ةبسنلا ماودب ةماعلا ةيفرعلا يف مكحلا نأ يعي :خلإ مكحلا نأل كلذو

 اهضعب يف بلسلل ضقانم فصولا تاقوأ عيمج يف باجيإلاف ءفصولا كلذ نيح لباقملا فرطلا ةيلعف همزليو
 بونحملا ضعب سيل ابونجم ماد ام لعسي بونج لك :انلوق ضيقنف ءاهضعب يف باجيإلل ضقانم اهعيمج يف بلسلاو

 (ليعامسإ) .لعفلاب ا
 نيعم تقو يف ةرورضلا بلسب اهيف مكح يلا يهو ةيتقولا ةنكمملا ةقلطملا ةيتقولا ضيقنف :خلإ ةيتقولا ضيقن

 A ES O وورش نا كسلا ىلع فاقم ع
 ةرورضلا نإف ؛مكحلل فلاخملا بناجلا نع امئاد ةرورضلا بلسب اهيف مكح يلا يهو ةمئادلا ةنكمملا ةقلطملا
 ة لاو ةقلطلا هيف لا لإ اجت ةروهشلا ريغلا طئاسلا نع اضيأ امهف اه تاقاش ام اهلسو ةرقشلا
 ٠ ةدايزب حتفلا وبأ).ةماعلا ةطورشملاو ةقلطملا ةيرورضلا ىلإ ةنكمملا ةينيحلاو ةماعلا ةنكمملا ةبسنك ةقلطملا
 ضيقن نأ انملع هعفر ءيش لك ضيقن نأ انملع اذإ انأل ؛ءاه ضئاقن ال هنأ ال :ضرغ كلذب قلعتي ال ذإ

 تقو يف وأ نيعم تقو يف لباقلا فرطلا ناكمإ يأ ةرورضلا كلت بلس نيعم ريغ وأ نيعم تقو يف ةرورضلا
 ( .امهفيرعت ىضم دقو «ةمئادلا ةنكمملا :ناثلاو «ةيتقولا ةنكمملا :لوألاف ءام
 نيتقلطملا نيتيتقولا يف مكحلا نأل ؛نيتيضقلا نيتاه ضئاقنل فنصملا ضرعت مدع هجو ىلإ ةراشإ هلعل :لمأتف

 نيعم تقو يف ةرورضلا بلسب امهيتبلاس يفو «ديقم باجيإ اذهو ءام تقو يف وأ نعم تقو يف باجيإلا ةرورضب
 هنأ ىلإ ءامل وأ .لمأتف «نيضقانتم نانوكي الف ءديقب امهعافترا زوجيف ديقم بلس بلسلا اذهو ءام تقو يف وأ

 = نفاع ك اه موقلا حريم امك نطلع نضر ب قمتي ل نون نابل انسا اشيا اف تاي مدنا



 ةطيسبلا تاهجوملا ضئاقن "١ تاقيدصتلا
 ا ا ا ا

 BERRA ا نييئزحج لا يضيقن يقن نيب ددرملا موهفملا ةبك رمللو

 عفرب نوكي امإ بكرملا عفر نأ ملعاف «هعفر ءىش لك ضيقن نأ تملع دق ةبكرمللو :هلوق

 «نيئزحلا الك عفرب نوكي نأ زوجي ذإ ؛ولخلا عنم ليبس ىلع لب نييعتلا ىلع ال هيئزج دحأ

 بتاك لك :انلوق ضيقنف «ولخلا عنم ليبس ىلع هيئزج دحأ ضيقن ةبكرملا ةيضقلا ضيقنف

 عباصألا كرحتم. بتاكلا نم ءيش ال يأ امئاد ال ابتاك ماد ام ةرورضلاب عباصألا كرحتم

 عباصألا كرحتمي سيل بتاكلا ضعب امإ :انلوق يه «ولخلا ةعنام ةلصفنم ةيضق لعفلاب

 كعالطا دعب تنأو امئاد «عباصألا كرحتم بتاكلا ضعب امإو بتاك وه نيح ناكمإلاب

 ضيقن نأ ملع ةماعلا ةطورشملاو ةيرورضلا ضيقن نيب امل هنأل ؛امازتلا روكذملا ضيقنل لماش رمأ :لمأتف =

 نإو «يفصولا ناكمإلاف ةيفصو تناك نإو يتاذلا ناكمإلا اهضيقنف ةيتاذ ةرورضلا تناك نإف «ناكمإلا ةرورضلا

 ضيقنلا نأ الإ «ةحارص يأ "ضرعتي مل" :هلوق نعم اذه ىلعف ءارشتنم وأ ناك انيعم يقولا ناكمإلاف ةينقو تناك

 يمازتلالا روكذملاب لمأتف .امازتلا روكذم

 ىدحإ ضيقن وه اهضيقنف ةماعلا ةقلطملاو ةماعلا ةطورشملا نم ةبكرم ةصاخ ةطورشم هذهف :خلإ بتاك لك

 (ةقلطملا ةمئادلا ةماعلا ةقلطملا ضيقنو ةنكمملا ةينيحلا ةطورشملا ضيقنف «ولخلا عنم ليبس ىلع نيتيضقلا نيتاه

 .ولخلا عنم ليبس ىلع نيضيقنلا نيذه دحأ نيب ددرملا موهفملا وه ةصاخلا ةطورشملا هذه ضيقنف

 تابكرملا قئاقح ىلع عالطالا دعب لمأت ندأب ةيقابلا تابكرملا ضئاقن رهظي هنأ نعي :خلإ كعالطا دعب تنأو

 ةماع ةقلطمو ةيلك ةبجوم ةماع ةيفرع نم ةبكرم ةيلكلا ةبجوملا ةصاخلا ةيفرعلا نأ انملع اذإ انإف ؛طئاسبلا ضئاقنو

 ضيقن نأ انيلع رهظ ةيئزحلا ةبحوملا ةمئادلا يناثلا ضيقنو «ةقلطملا ةينيحلا ةيئزحلا ةبلاسلا لوألا ضيقنو «ةيلك ةبلاس

 كرحتم بتاك لك ماودلاب :انلوق ضيقنف ءولخلا عنم ليبس ىلع نيضيقنلا نيذه نيب ددرملا موهفملا وه ةصاخلا ةيفرعلا

 سيل امإ :انلوق يه ولخلا ةعنام ةيضق لعفلاب عباصألا كرحتع. بتاكلا نم ءيش ال يأ امئاد ال ابتاك ماد ام عباصألا

 ضيقن اذكو ءامئاد عباصألا كرحتم بتاكلا ضعب امإو لعفلاب بتاك وه نيح عباصألا كرحتم. بتاكلا ضعب

 ماعلا ناكمإلاب بتاكب هنم ءيش ال يأ ةرورضلاب ال لعفلاب بتاك ناسنإ لك :انلوقك «ةيرورضاللا ةيدوحولا

 ناسنإلا ضعب امإ :انلوق يهو ولخلا عنم ليبس ىلع ةماعلا ةنكمملاو ةماعلا ةقلطملا يضيقن نيب ةددرملا ةلصفنملا ةيضقلا

 (ليعامجإ).ةرشتنملاو ةيتقولا اذه ىلع سقو «ةرورضلاب بتاك ناسنإلا ضعب امإو امئاد ابتاك سيل



 ةطيسبلا تاهجوملا ضئاقن ١6 تاقيدصتلا

 .درف درف لك ىلإ ةبسنلاب ةيئرجلا يف نكلو

 :هلوق :تابكرملا ضئاقن ليصافت جارخختسا نم نكمتت طئاسبلا ضئاقنو تابكرملا قئاقح ىلع

 ةيئزحلا ةبكرملا ةيضقلا ضيقن ذحأ يف يفكي ال ينعي :درف درف لك ىلإ ةبسنلاب ةيئزحلا يف نكلو

 ناويحلا ضعب :انلوقك «ةيئزحلا ةبكرملا بذكت دق ذإ ناتيلكلا امهو اهيئزج يضيقن نيب ديدرتلا

 ناويحلا نم ءيش ال :انلوق :امهو اضيأ اهيئزج يضيقن الك بذكيو امئاد ال لعفلاب ناسنإ

 نأ ةيئزحلا ةبكرملا ضيقن ذحأ قيرطف ٍذئنيحو ءامئاد ناسنإ ناويح لك :انلوقو ءامئاد ناسنإب

 نيئزحلا يضيقن نيب ددرت مث ةيلكلا يه ةيئزحلا ضيقن نأ ةرورض ؛اهلك عوضوملا دارفأ عضوي

 وأ امئاد ناسنإ امإ ناويح لك :روكذملا لاثملا يف لاقيف دارفألا كلت نم دحاو لك ىلإ ةبسنلاب

 ىلإ ةبسنلاب هلوقف .لومحملا ةددرم ةيلمح ةيضق وهو ضيقنلا قدصيف لعنيحو امئاد ناسنإب سيل

 .عوضوملا دارفأ يأ ةدرهاذرف لك

 هيلكلابب ةديقم ريغ ةقلطما تعفو املأ نم خا ةكرمللو" :هلوق نم شانلا رل عقد ارضا يف نكلو
 .اضيأ ةيئزحلا ةبكر ملل ضيقن ددرملا موهفملا نأ مهوتيف «تايلك مولعلا تاقلطملاو

 يناثلا ينو معألا دارفأ عيمج نع صحألا بلس لوألا يف مزلي هنأل ؛رهاظ امهذكو :خإ ناويحلا نم ءيش ال

 .نالطاب امهالكو معألا دارفأ لك ىلع صحألا لمح

 ةيدوحولل اضيقن نوكت فيك لومحملا ةددرملا ةيلمحلا ةيضقلا هذه نإ :ليق نإ :خلإ ناسنإ امإ ناويح لك
 نمو ناتبجوم نيتيضقلا نيتاه نم الك نإف ؛امئاد ال لعفلاب ناسنإ ناويحلا ضعب :انلوق يأ ةروكذملا ةمئاداللا

 يلو «زوجتلا ىلع انهه ضيقنلا قالطإ نأ هباوجف .رم امك «بلسلاو باجيإلا يف فالتخالا ضقانتلا طئارش
 (ليعامسإ).اهضيقنل ةيواسم اأ ةقيقحلا



 ىوتسملا سكعلا فيرعت لاح تاقيدصتلا

 0 قدصلا ءاقب عم ةيضقلا يفرط ليدبت يوتسملا سكعلا

 .يلاتلاو مدقملا وأ لومحلاو عوضوملا امه نافرطلا ناك ءاوس ةيضقلا يفرط ليدبت :هلوق
 ةلصاحلا ةيضقلا ىلع قلطي كلذك روكذملا يردصملا عملا ىلع قلطي امك سكعلا نأ ملعاو

 .قولخملا ىلع قلخلاو ظوفلملا ىلع ظفللا قالطإ ليبق نم يزاحم قالطإلا كلذو «ليدبتلا نم

 «لومحملاو عوضوملا نم ىلوأ هذه «هناكم رخآلاو رخآلا فرطلا ناكم اهيفرط دحأ لعج يأ :ةيضقلا يفرط

 نيب ةدناعملا ذإ ةدئافلا مدعل ؛تالصفنملل سكع ال هنأ ملعاو .تالصتمل سكع هلومشل ؛مهضعب ركذ امك

 ليدبتلا ليدبتلاب دارملا نأ تملع الو .انركذ امك ءال وأ رحآلا فرطلا مدق ءاوس املاح ىلع ىقبت نيفرطلا
 يفف ؛لومحملا فصوو عوضوملا تاذ وه ةيضقلا نم يناثلاو لوألا فرطلا نأ ملعاف نيعملا ريغي يذلا يونعملا

 فصوو الومحم نوكي عوضوملا تاذ نأ ال ءالومحم عوضوملا فصوو اعوضوم لومحلا تاذ نوكي سكعلا

 (دبع).نيلفاغلا نم نكت الو مهفاف .اعوضوم نوكي لومحملا
 نيب ةدناعملا ذإ ةلصفنملل سكع الو :ليق اذهلو ؛ئعملا ريغي يذلا يونعملا ليدبتلاب دارملاو :ةيضقلا يفرط ليدبت

 «تالصفنملل هب دتعم سكع ال ىلإ هب دتعملا سكعلا يفنملا سكعلاب داري نأ نكميو ءاهاح ىلع ىقبت نيفرطلا

 يركذلا نع نإو «موهفملا افومحمو تاذلا اهعوضوم ذإ ؛تايلمحلا سكعنت مل يقيقحلا ليدبتلا يع نإ دري الف

 اياضقلا تحرحف هتايئزج ىلع يلكلا لمح اهيف ىلا يهو ةفراعتملا ةيضقلاب دارملا نأ ملعاو .تالصفنملا سكعنا ال

 هيف نأل «هيلع هسكع ميقتسي الف يئزجلا لمح زوح نم دنع قداص ديز ناسنإلا ضعب نأ دري الف «ةفراعتملا ريغلا

 قدصي اذكو بذاك هسكعو قداص ناسنإ عونلا ضعب ًاضيأو عوضوملا نونعم سفن انهه لوما ذإ ؛اّيلوأ المح

 عونلا ضعب وهو هضيقن قدصل ناسنإب عونلا نم ءيش ال وهو هسكع بذك عم عونب ناسنإلا نم ءيش ال

 ناسنإب عونلا نم ءيش ال :انلوقب الدتسم ناسنإ عونلا ضعب بذك ىلإ بهذ كب ملسلا بحاصو ناسنإ

 فراعتملا لمحلا يف ربتعملا نأ هيفرسلاو :لاقو عونب ناسنإلا نم ءيش ال وهو هضقاني ام ىلإ سكعني وهو قداص

 .هموهفم سفن ال لومحلا موهفم قدص



 ىوتسملا سكعلا ماكحأ ۲۷ تاقيدصتلا

 E CS AR ل ل ا ج سکعنت اغإ ةبجوملاو «فيكلاو

 .عقاولا يف امهقدص بحي هنأ ال «سكعلا قدص هقدص نم مزل هقدص ضرف ول لصألا نأ ىنعمب

 سكعلا ناك ةبلاس ناك نإو «ةبجوم سكعلا ناك ةبجوم لصألا ناك نإ نعي :فيكلاو :هلوق

 وأ «ناويح ناسنإ لك :وحن ءةيلك تناك ءاوس ةبحوملا نأ نعي :ةيئزج سكعنت امنإ :هلوق ةبلاس

 قدص امأ ةيلكلا ةبجوملا ىلإ ال ةيئزجلا ةبجوملا ىلإ سكعنت اهنإ ناسنإ ناويحلا ضعب :وحن «ةيئزح
 0 ا لومحملا قدص اذإ هنأ ةرورض ؛رهاظف ةيئزجلا ةبجوملا

 ولف .يضرفلا قدصللو هل لماش وه لب يرمألا سفنلا قدصلا انهه قدصلاب دارملا سيل نعي :لصألا نأ ىنعمب

 مزال سكعلا ذإ ؛قدصلا ءاقب ربتعا امنإو ةبير الب ناسنإ رجحلا ضعب قدص مزلي رجح ناسنإ لك قدص ضرف
 موزل زاوحل ؛بذكلا ءاقب طرتشي ملو ابذاك مزاللاو اقداص موزلملا نوكي نأ ليحتسيف لصألا مزاول نم صاخ

 .ناويح ناسنإلا ضعب :انلوق وهو هسكع قدص عم بذاك ناسنإ ناويح لك :انلوق نإف ؛بذاكلا قداصلا

 ءلصألا قدص ريدقت ىلع هقدص مزليو «ناسنإ رجحلا ضعب هسكع رجح ناسنإ لك :انلوق :وحن :عقاولا يف

 مزاللا ءافتنا نإف ؛مزاللا قدص نودب موزلملا قدص عنميو ءاهل مزال ةيضقلا سكع نأل ؛قدصلا ءاقب طرتشا امنإو

 معأ مزاللا نوكي نأ زاوحل ؛موزلملا قدص نودب مزاللا قدص زوحي هنإف ؛بذكلا ءاقب فالخب موزلملا ءافتنا مزلتسي

 لغام ف ةقياضم ولف دام تاو: نانا عب أ كع و بذا نا ناويح لك :انلوقف «موزلملا نم

 ةيضق "ةيئزج سكعنت امنإ ةبحوملاو" :هلوقف «قارغتسالل ةبحوملا يف ماللا نأ ىلإ ةراشإ :خلإ ةيلك تناك ءاوس

 (دبع).ةيلك سكعنت الو ةيئزج سكعنت ةبجوم لك يأ ةيلك
 امأ .يبلسو يتوب :ناءزج هل رصحلل "اإ" ةملك نأ ىلإ ةراشإ ةيلكلا ةبجوملا ىلإ ال ةيئزحلا ةبجوملا ىلإ :سكعنت امنإ

 .ةيلك ةبجوم ىلإ سكعنت ال ةبجوم لك نأ وهف :يبلسلا امأو «ةيئزج ةبجوم ىلإ سكعنت ةبجوم لك نأ وهف :يوبثلا
 نظيف ايدوجو ارمأ ةيضقلا يفرط دحأ ناك اذإ سكعلا يف طلغلا عقي دقو :رهاظف ةيئزجلا ةبجوملا قدص امأ

 طئاحلا يف دتو لكو ريرسلا ىلع كلم لك :انلوقك طلغلا عقيف «طقف الومحم وأ اعوضوم يدوحولا كلذ نوك
 طئاحلاو ريرسلا :يه اياضقلا هذه يف تالومحملا نأ نظيف ءالبقتسم ناك ضام لكو اباش ناك خيش لكو

 اخيش ناك باشلا ضعبو دتولا يف طئاحلا ضعبو كلملا ىلع ريرسلا ضعب :اهسوكع يف لاقيف «لبقتسملاو باشلاو
 = "البقتسم ناكو" "اباش ناك"و "طئاحلا يف"و "ريرسلا ىلع" وه لومحملا نأ ملع اذإف ءايضام ناك لبقتسملا ضعبو



 يوتسملا سكعلا ماكحأ ۲۸ تاقيدصتلا

 58 هيك هايم سكس ةيكلا ةلاسلاو قاتلا وأ لوما ىووع وارقلا

 قدصيف «درفلا اذه يف عوضوملاو لومحلا قدصي اضعب وأ الك عوضوملا هيلع قدص ام ىلع

 دق ةبجوملا ةيضقلا يف لومحملا نألف ؛ةيلكلا قدص مدع امأو «ةلمحلا يف عوضوملا درف ىلع لومحملا

 ايلك صخألا قدص ليحتسيو «معأ عوضوملا راص ةيضقلا تسكع ولف عوضوملا نم معأ نوكي

 يف نايبلا وه اذه .ةيئزحلا ةبجوملا وه داوملا عيمج يف قداصلا مزاللا سكعلاف «معألا ىلع

 اباش ناك نم ضعبو دتو طئاحلا يف ام ضعبو كلم ريرسلا ىلع نم ضعب اهسوكع نأ ملع ذإ ؛طلغلا لاز

 امأ نعي :رهاظف ةيئزجلا ةبجوملا قدص امأ (ساطسقلا نع الق انزوريف).ضام البقتسم ناك ام ضعبو خيش

 هيلع هيبنت "خلإ قدص اذإ هنأ ةرورض" :هلوقو «يرورض هنأل ؛ليلدلا ىلإ جاتحم ريغف روكذملا رصحلل توبثلا ءزجلا

 ةأيها ريغت دعب هئاقبو قدصلا يف هلصأل اقفاوم نوكي نأو دبال سكعلا نأ ءافخلا هجوو لاكشإ الف «ءافخلا ةلازإل

 (دبع).هئاقب عون هيفف «دعبتسم سكعلابو ايناث لوألا فرطلا لعمجي ةيلصألا
 يف درفلا كلذ ىلع هقدص نوكيف ءايلك اقدص يأ الك عوضوملا هيلع قدص ام درف ىلع يأ :قدص ام ىلع

 ةيئزحلا يف امك ايئزج اقدص يأ اضعب وأ ناويح ناسنإ لك :لثم ةيلكلا يف امك هدارفأ عيمج ىلع هقدص نمض

 نوكيف «عوضوملا درف هنأ امك لومحملا درف درفلا اذه نوكيف يأ :درفلا اذه يف .ناويح ناسنإلا ضعب :لثم

 قداصلا لومحملا كلذ لعج ولف ءال وأ دارفألا عيمج ىلع قدص ءاوس ةلمجلا يف دارفألا ضعب ىلع اقداص لومحملا

 ناويحلا ضعب" :"ناويح ناسنإ لك يف" ليقو الومحم عوضوملا لعجو اعوضوم ةلمحلا يف عوضوملا درف ىلع
 .اقلطم ةبحوملا سكع يف ةيئرحلا ةبحوملا قدص رهظف اقداص ناكل "ناسنإ

 ةيمومع امهنيب قبب مل معألا هيلع قدصي ام لك ىلع اقداص صحألا ناك ولو فيك :خإ صخألا قدص

 اناويح ناك اناسنإ اذه ناك املك :انلوقك ةيموزللا ةلصتملا يأ :تايطرشلا يف (ليعامسإ).الصأ ةيصوصخو

 صخألل معألا مازلتسا مزل ةيلكلا ىلإ سكعنا ولو اناسنإ ناك اناويح اذه ناك اذإ نوكي دق :انلوق ىلإ سكعني

 الو معألا ققحت صحألا ققحت نيمو صخأ ةيلكلاو معأ ةيئزحلا ةبحوملا ناكف ةيئزحلا قدص نايب امأو .لطاب وهو

 (دبع).تالصفنملل الو تايقافتالل الو ةيئزحلا ةبلاسلل سكع ال هنأ ملعاو .ايلك سكع



 يوتسملا سكعلا ماكحأ 1۹ تاقيدصتلا

 بلس مزل الإو :هلوق .رم امك «يهيدبف يباجيإلا امأو ءروكذملا رصحلا نم يبلسلا ءزجلل نايب

 ءيش ال قدص رجحب ناسنإلا نم ءيش ال :انلوق قدص املك :لاقي نأ هريرقت :هسفن نع ءيشلا

 ضعب :لوقنف لصألا عم همضنف ناسنإ رجحلا ضعب وهو هضيقن قدصل الإو «ناسنإب رجحلا نم

 نع ءيشلا بلس وهو رجحب سيل رجحلا ضعب جتني رجحب ناسنإلا نم ءيش الو ناسنإ رجحلا

 ال تابجوملا تاروصحملا نمض يف ةيلك ةبلاس سكعنت امنإ ةيلكلا ةبلاسلا نأ امك هيلع دري :الصأ سكعنت ال

 ةيئزحلا ةبلاسلا نإف ؛امهريغ يف سكعنت مل نإو نيتصاخلا يف ةيئزج ةبلاس سكعنت ةيئزحلا ةبلاسلا كلذك اقلطم

 ءانب انهه حماست هلعلو «ضيقنلا سكع ثحب يف فنصملا حرصيس امك ةصاخ ةيفرع ةيئزج ةبلاس سكعنت امهنم
 نوك نأل ؛ثحب هيفف "خلإ زاوحل" هلوق امأو لاحلا يناث يف لاحلا قيقحت ىلع ادامتعاو اهساكعنا ةردن ىلع

 وأ ةمئادلا ةيئزجلا ةبلاسلا ىلإ اهساكعنا مدع ىلع لدي امنإ ةيلمحلا ةيئزحلا ةبلاسلا يف لومحملا نم معأ عوضوملا

 قالطإلاك ىرخأ ةهجب صخألا ضعب نع معألا بلس قدصي اعر ذإ ؛اقلطم ساكعنالا مدع ىلع ال ةيرورضلا
 ضعب سيل :انلوق قدصي هنأ عم ةدارإلاب كرحتلا نم اقلطم صحأ ةدارإلاب نكاسلا نإف ؛ماعلا ناكمإلاو ماعلا

 نيتصاخلا نإ :ليق نإف (حتفلاوبأريم).ماعلا ناكمإلاب وأ ماعلا قالطإلاب ةدارإلاب اكرحتم ةدارإلاب نكاسلا

 مودعملاك ردانلاو ردان هنأل ؛سكعلا اذه ربتعي مل :لاقي ؟"الصأ" :هلوق حصي فيكف «ناسكعنت نيتيئزحلا نيتبلاسلا

 .لاحلا يناث يف لاحلا قيقحت ىلع ادامتعا "نيتصاخلا ىوس" :هلوقب نشتسي مو

 ىلع لمتشم وهف ةيئزج سكعنت امنإ ةبجوملا :لاق فنصملا نأ مهوتي نأ ىسع مهوت عفد :يبلسلا ءزجلل نايب
 هيلع لدتسا مث "امنإ" ةملك نم دافتسي امك ةيلك سكعنت ال اُهأ :يناثلا .ةيئزج سكعنت ةبحوملا نأ :لوألا :نيرمأ

 متي فيكف هنم يناثلا ءزجلا هب تبثي امنإو ىعدملا ىلع قبطنم ريغ لالدتسالا اذهف "لومحملا مومع زاوحل" :هلوقب
 مزلي نح "ةيئزج سكعنت امنإ" :هلوق عومجمل اليلد سيل "لومحملا مومع زاوحل" :هلوق نأ عفدلا ريرقت ؟بيرقتلا
 يأ لوألا ءزجلا امأ .ةيلكلا ىلإ ساكعنالا مدع يأ طقف يناثلا ءزجلل ليلد وه لب ىعدملا ىلع هقابطنا مدع

 .مهفاف .ليلدلا ىلإ هتابثإ يف ةحاح ال يهيدبف ةيئزحلا ىلإ ةبحوملا ساكعنا



 يوتسملا سكعلا ماكحأ ۳۰ تاقيدصتلا

 ناتمئادلا سكعنت تابجوملا نمف ةهجلا بسحب امأو .مدقملا وأ عوضوملا مومع زاوجل

 .بولطملا وهو اقح سكعلا نوكيف الطاب سكعلا ضيقن نوكيف ,ةجتنم ةأيفاو قداص لصألا نأل
 بلس حصي ال نكل معألا ضعب نع صحألا بلس حصي ٍلئيحو :عوضوملا مومع زاوحل :هلوق
 سيل ناسنإلا ضعب قدصي الو ناسنإب سيل ناويحلا ضعب قدصي :الثم ءصخألا ضعب نع معألا

 قدصي الو اناسنإ ناك اناويح ءيشلا ناك اذإ نوكي ال دق قدصي :الثم :مدقملا وأ :هلوق .ناويحب

 نايب وه هانركذ امنإ نيعي :ةهجلا بسحب امأو :هلوق .اناويح اناك اناسنإ ءيشلا ناك اذإ نوكي ال دق

 ةيرورضلا يأ :ناتمئادلا :هلوق .خلإ ةهجلا بسحب امأو فيكلاو مكلا بسحب اياضقلا ساكعنا

 ناويحلا ضعب :انلوق قدص ناويح ناسنإ لك امئاد وأ ةرورضلاب :انلوق قدص املك :الثم ةمئادلاو

 ناسنإب ناويحلا نم ءيش ال امئاد :وهو هضيقن قدصيف الإو «ناويح وه نيح لعفلاب ناسنإ

 .فلح اذه .امئاد وأ ةرورضلاب ناسنإب ناسنإلا نم ءيش ال :جتني لصألا عم وهو ءاناويح ماد ام

 يأ ةأيهلاو .فلح اذه .الطاب ناكل الإو لاحملل أشنم نوكي فيكف قدصلا ضورفم لصألا نأ نعي :قداص

 وهف سكعلا ضيقن الإ سيل لاحلا اذه أشنمف «هحاتنإ يف ةهبش ال جاتنإلا يهيدب هنوكل ؛ةهبش الب ةجتنم لكشلا

 عافترا مزل الإو ءقح سكعلاف الطاب سكعلا ضيقن ناك اذإو «ةرورضلاب لاحم لاحملل مزلتسملا نأل ؛لطاب

 اذه قدصي مل اذإو «ناويحب سيل ناسنإلا ضعب :قدصي الو (ليعامسإ).ةهبش الب بولطملا تبثف «نيضيقنلا

 عنتمي كلذك صحألا دارفأ ضعب نع هبلس عنتمي امك ماعلا نإف ؛ىلوألا قيرطلاب ناويحب سيل ناسنإ لك قدصي الف

 (ليعامسإ) .ةيئزج الو ةيلك ال هسكع ققحتي ال ةيئزحللا ةبلاسلاف «ديزأو لوألا نم شحفأ هعانتما لب هدارفأ عيمج نع

 معألا بلس عنتم كلذك صحألا دارفأ ضعب نع معألا بلس عنتمي امك هنأ هرس :خلإ نوكي ال دق قدصي الو

 (ليعامسإ).ربدتف .ةيلمحلا يف دارفألا ةلزنم ةيطرشلا يف ريداقتلا نإف ؛صحألا ريداقت ضعب نع

 يف مكحلا :لوقأ .ةحاحلا ىلع ةدئاز ةينيح اف «طقف ةماعلا ةقلطملا ةمئادلاو ةيرورضلا سكع يف يفكي ليق :انلوق قدص

 فصوب ناويحلا دارفأ ىلع لاثملا كلذ سكع يف مكحلاو ةيناويحلا فصوب ناسنإلا دارفأ ىلع روكذملا لاثملا ىلع ليلدلا

 ناويحلا وهو «عوضوملا تاذ كاكفنا سكعلا يف زوجي هنأل ؛لصألل ةفلاخم تناكل ةقلطم ةينيح نكي مل ولف «ةيناسنإلا

 .روكذملا لاثملا يف روصتي مل نإو ةيناويحلا وهو «ياونعلا فصولا نع



 يوتسملا سكعلا ماكحأ ۳۱ تاقيدصتلا

 . . ناتيدوحولاو ناتيتقولاو «ةمئادال ةقلطم ةينيح ناتصاخلاو ةقلطم ةينيح ناتماعلاو

 لك ماودلاب وأ ةرورضلاب قدص اذإ :الثم ةماعلا ةيفرعلاو ةماعلا ةطورشملا يأ ناتماعلاو :هلوق

 كرحتم وه نيح لعفلاب بتاك عباصألا كرحتم ضعب قدص ابتاك ماد ام عباصألا كرحتم بتاك

 كرحتم ماد ام بتاكب عباصألا كرحتم نم ءيشال امئاد :وهو هضيقن قدصيف الإو «عباصألا

 ماد ام بتاكب بتاكلا نم ءيشال ماودلاب وأ ةرورضلاب :انلوق جتني لصألا عم وهو عباصألا

 ةينيح ىلإ ناسكعنت ةصاخلا ةيفرعلاو ةصاخلا ةطورشملا يأ :ناتصاخلاو :هلوق فلخ اذه .ابتاك

 تقدص ناتصاخلا تقدص املك هنألف ؛ةقلطم ةينيح ىلإ امهساكعنا امأ «ماوداللاب ةديقم ةقلطم

 ماوداللا امأو .ةقلطملا ةينيحلا امهسكع يف تقدص ناتماعلا تقدص املك نأ رم دقو «ناتماعلا

 ضيقنلا اذهو «ىرغص هباحيإل لصألا انلعج نأب لصألا عم ضيقنلا اذه انممض اذإ يأ :خإ لصألا عم وهو

 ناويحلا نم ءيش ال امئادو ناويح ناسنإ لك امئاد وأ ةرورضلاب :لوقن نأب لوألا لكشلا لصح ىربك ةيلكل

 وهو «هسفن نع ءيشلا بلس مزليف ءامئاد وأ ةرورضلاب ناسنإب ناسنإلا نم ءيشال جتنأ اناويح ماد ام ناسنإب

 اضيأ كلاثلاو :قدصلا ضورفم:هنأل ةلطاب لوألاو هاها وأ ئريكلا وآ ىرغضلا امإ لوما اذه اشف لوم

 «قح سكعلاف «لطاب وهف سكعلا ضيقن وه لاحلا أشنمف «يناثلا نيعتف «جاتنإلا يهيدب لوألا لكشلا نإف ؛لطاب

 (ليعامسإ).لاحم وهو نيضيقنلا عافترا مزل الإو
 ةينيحلا ىلإ ةصاخلا ةيفرعلاو ةصاخلا ةطورشملا ساكعنا هحو نأ نعي :خلإ ةقلطم ةينيح ىلإ امهساكعنا امأ

 مزال مزالو نيتصاخلل ناتمزال نيتماعلا نأ كش الو ءرم امك اهيلإ نيتسكعنم امفوكل ؛نيتماعلل ةمزال اأ ةقلطملا

 مزال سكعلا نأ ةرورض :خلإ تقدص (ليعامسإ).ردقلا اذه الإ سكعلاب يعن الو ءيشلا كلذل امزال نوكي ءيشلا

 .صاخلل امزال ماعلل مزاللا ريصيو مزاللا دوحو مزلتسي موزلملا دوجوو نيتصاخلل ناتمزال نيتماعلاو نيتماعلل

 يف لاق ام لثم هنايب يف ىفكل كلذك ناك ول ذإ ؛لصألا ماودال سكع ماوداللا اذه سيل عي :ماود اللا امأو

 انهه الثم ةصاخلا ةطورشملا سكع ةمئاداللا ةقلطملا ةينيحلا نأ نم مهدارمف «ةقلطملا ةينيحلا ىلإ امهساكعنا نايب

 نم يناثلاو ءلصألا نم لوألا ءزحلا سكع سكعلا نم لوألا ءزجلا نأل ؛بكرملا اذه اهعومجم يأ يه ثيح نم

 ةماع ةقلطم ىلإ ةراشإ آلا لاثملا يف لصألا ماود ال نأل ؛لصألا ماود ال سكع سيل ماوداللا اذه :انلق امنإو «يناثلا

 = ةبلاس ىلإ ةراشإ سكعلا ماود ال ناكل لصألا ماودالل اسكع لاثملا كلذ يف سكعلا ماود ال ناك ولف «ةيلك ةبلاس
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 جتنيف «لصألا نم لوألا ءزحلا ىلإ ضيقنلا اذه مضنو «هضيقن قدصل قدصي مل ول هنأ هقدص نايبف

 ةرورضلاب قدص املك :الثم ؛ةجيتنلا كلت يفاني ام جتتيف لصألا نم يناثلا ءزحلا ىلإ مضنو ةجيتن
 كرحتم ضعب سكعلا يف قدص امئادال ابتاك ماد ام عباصألا كرحتم بتاك لك ماودلاب وأ

 ام. رهظ دقف لوألا ءزجلا قدص امأ .امئاد ال عباصألا كرحتم وه نيح لعفلاب بتاك عباصألا

 هنألف ؛لعفلاب ابتاك عباصألا كرحتم ضعب سيل هانعمو ماوداللا يأ يناثلا ءزحلا قدص امأو قبس

 لوألا ءزجلا عم همضنف ءامئاد بتاك عباصألا كرحتم لك :انلوق وهو هضيقن قدصل قدصي مل ول

 ابتاك ماد ام عباصألا كرحتم بتاك لكو امئاد بتاك عباصألا كرحتم لك :لوقنو لصألا نم

 :لوقنف «لصألا نم يناثلا ءزحلا ىلإ همضن مث ءامئاد عباصألا كرحتم عباصألا كرحتم لك جتني

 ءيش ال جتني لعفلاب عباصألا كرحتمي بتاكلا نم ءيش الو امئاد بتاك عباصألا كرحتم لك

 نم رهظف «ةماع ةقلطم ةيئزج ةبلاس ىلإ ةراشإ وهو اهسفنك سكعنت ةيلكلا ةبلاسلا نأل ؛ةماع ةقلطم ةيلك =

 .مهفاف .ءازجألا ىلإ ةظحالم الو كلذ سكع عومجملا اذه نأ نعي عومجملا ىلإ الإ ٍدئتيح ةظحالم ال هنأ انهه
 «ةرشع ىدحإلا اياضقلا يهو ماعلا قالطإلا هيلع قدصي ام نأ تاهحوملا يف ةطباضلا :لإ سكعلا يف قدص

 لصألا ناك ءاوس ةماع ةقلطم ةيئزج ةبجوم ىلإ سكعنا ماعلا يقرعلا وهو ‹يفصولا ماودلا هيلع قدصي مل نإف

 ماوداللاب اديقم نكي مل نإف قدص نإو «ةماعلا ةقلطملاو ناتيدوحولاو ناتيتقولا :اياضق سمح وهو ءايئزج وأ ايلك

 ىلإ سكعنا هب اديقم ناك نإو «ناتماعلاو ناتمئادلا :اياضق عبرأ يهو «ةقلطم ةينيح ةيئزج ةبجوم ىلإ سكعنا

 (هللا رون).ناتصاخلا امو ةمئاد ال ةقلطم ةينيح ةيئزح ةبجوم

 يأ لصألا نم يناثلا ءزجلا ىلإ امئاد بتاك عباصألا كرحتم لك :انلوق يأ ضيقنلا اذه مضن مث يأ :همضن 3

 :لوقتو «ىربك يناثلا ءزحلاو لوألا لكشلل ىرغص ضيقنلا اذه لعحت نأب لصألا ماود ال نم ةموهفملا ةيضقلا

 جاتنإلا يهيدبلا لكشلا اذه جتنأف «عباصألا كرحتمي بتاكلا نم ءيش الو امئاد بتاك عباصألا كرحتم لك

 ضيقنلا كلذ مضب لوألا لكشلا نم ةجراخلا ةجيتنلل فانم اذهو عباصألا كرحتمي عباصألا كرحتم نم ءيشال

 عامتجا مزلف ءامئاد عباصألا كرحتم عباصألا كرحتم لك يأ قدصلا ضورفملا لصألا نم لوألا ءزحلا ىلإ

 (ليعامسإ).بولطملا وهو قح ماوداللاو لطاب وهو «ىفخي ال امك ماوداللا ضيقن الإ سيل هأشنم نييفانتمل



 يوتسملا سكعلا ماكحأ ۳۳ تاقيدصتلا

 ET بلاوسلا نمو «نيتنكمملل سكع الو ةماع ةقلطم ةماعلا ةقلطملاو

 قدص نم مزليف «ةقباسلا ةجيتنلا يفاني اذهو «لعفلاب عباصألا كرحتع. عباصألا كرحتم نم

 .بولطملا وهو ءاقح ماوداللا نوكيف ءالطاب نوكيف «نييفانتملا عامتجا سكعلا ماود ال ضيقن
 ىلإ اهنم ةدحاو لك سكعني سمخلا اياضقلا هذه يأ :ةماع ةقلطم ةماعلا ةقلطملاو :هلوق

 ج ب ضعب قدصي سمخلا تاهجلا ىدحإب ب ج لك قدص ول :لاقيف «ةماع ةقلطم

 ءيش ال جتني لصألا عم وهو ءامئاد ج ب نم ءيش ال وهو .هضيقن قدصيف الإو «لعفلاب
 :نيتتكمملل سكع الو فلخ اذه .ج ج نم

 ةيلكلا ةبجوملل احالطصا اضيقن نوكت ال ةيلكلا ةبلاسلا نأل ؛نيضيقنلا عامتجا :لقي ملو :نييفانتملا عامتجا

 راصتخالل امور "ب"ب لومحلا نعو "ج"ب عوضوملا نع ريبعتلاب مهتداع ترج دق :ب ج لک .رم ام ىلع
 امي ظفلتلا ناكمإ مدعل ؛فورحلا لوأ امنأ عم ةنكاسلا فلألا اوربتعي ملو داوملا نم ةدام يف راصحنالا مهوتل ًاعفدو

 اراعشإ بيترتلا اوسكعو ج وه طخلا يف ب نع زيمتي يذلا يناثلا فرحلا مث طخلا يف ةروص ال سيل ةكرحتملاو

 بناج يف نأ :وهو «فيطل هجو لومحملل "ب"و عوضوملل "ج" رايتخا يقو يثرحلا ىعملا نع ناجراخ امهنأب
 يقو «ةثالث هددع يذلا ”ج"ب هريبعت بسانف «عضولا دقعو يناونعلا فصولاو تاذلا :ءايشأ ةثالث عوضوملا

 (هحورشو ملسلا نم).نانثا هددع يذلا "ب'"ب بسانف «لمحلا دقعو فصولا نائيش لومحملا بناج

 يأ لصألاو لوألا لكشلل ىربك امئاد ج ب نم ءيش ال :انلوق يأ ضيقنلا اذه انلعح اذإ يعي :لصألا عم وهو

 سمخلا تاهجلا ىدحإب ب ج لك يأ لوألا لكشلا جتنأف «هل ىرغص سمخلا تاهجلا ىدحإب ب ج لك :انلوق

 هيكل تالا یاب ناوحب نار لک 0 لا ويغير ومار يقال هنأ ا و

 ءيش ال وهو هضيقن قدصيف اقداص نكي مل ول هنإف ؛لصألا ققحت املك قداص وهو لعفلاب ناسنإ ناويحلا ضعب
 ناويح ناسنإ لك :لوقن نأب ىرغص لصألاو ىربك هلعمن نأب لصألاب اهانممض اذإف ءامئاد ناسنإب ناويحلا نم

 لاحم وهو ءامئاد ناسنإب ناسنإلا نم ءيش ال جتني امئاد ناسنإب ناويحلا نم ءيش الو سمخلا تاهجلا ىدحإب
 (ليعامسإ).بولطملا وهو قح سكعلاف لاحم ًاضيأ لاحلل مزلتسملا سكعلا ضيقنن



 يوتسملا سكعلا ماكحأ ۳٤ تاقيدصتلا
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 ‹يبارافلا دنع ناكمإلاب مولعلا يف ةربتعملا اياضقلا يف هتاذ ىلع عوضوملا فصو قدص نأ ملعا

 هيلع قدص ام لك نأ وه يبارافلا يأر ىلع ناكمإلاب ب ج لك نعمف «خيشلا دنع لعفلابو

 ا يل ل «ناکمإلاب "ب" هيلع قدص ناكمإلاب "ج"

 هفصوب عوضوملا تاذ فاصتا :وهو عضولا دقع :نيدقع ىلإ عحري ةيضقلا موهفم لصحم نأ ملعا :خلإ ملعا

 يناثلاو «يلك عضوب يدييقت بيكرت لوألا .لومحلا فصوب عوضوملا تاذ فاصتا :وهو لمحلا دقعو «يناونعلا

 قدصو هتاذ ىلع يناونعلا هفصو قدصو عوضوملا تاذ :ءايشأ ةثالث نوكي ةيضقلا ققحت دضف «يربخ بيكر ت

 دقو «هتاذ ىلإ هفصو ةبسن كانه نوكي هتاذ ىلع عوضوملا فصو قدص اذإف «عوضوملا تاذ ىلع لومحلا فصو

 يبارافلا رصن وبأ مث .رمألا سفن يف ام ةيفيكب ةفيكم نوكت نأ دبال ءيش ىلإ ءيش ةبسن نأ قبس ام يف تملع

 بهذو ءطقف عوضوملا تاذ ىلع ناونعلا قدص ناكمإ يأ ناكمإلا عضولا دقع يف ةيفيكلا كلت نأ ىلإ بهذ

 «ضرفلا بسحب لعفلا عم قدصلا كلذ ناكمإ ةيفيكلا كلت نأ ىلإ يبارافلا نع رحؤملا انيس نب ىلع وبأ خيشلا

 قدص نكمي ام ىلع نيفصولا دحأ قدص ناكمإ ةرورض ؛ةماع ةنكمم ناتنكمملا سكعنت نيبهذملا نيذه ىلعف

 نم خيشلا مالك نم رهاظلا وه ام ىلع امأو .هيلع هقدص نكمي ام ىلع رخآلا قدص ناكمإ مزلتسي هيلع رخآلا
 يف ءيجيس امك الصأ ناسكعنت ال امهف ءرمألا سفن بسحب لعفلا عم قدصلا كلذ ناكمإ ةيفيكلا كلت نأ

 مث .يأر نود نم يأر ىلع موقلا نيب روهشملا وه امك اقلطم خيشلا يأر ىلع امهساكعنا مدع سيلف «حرشلا

 عقاولا ال موهفملا سفن ىلإ سفنلاب رمألا سفن بسحب هتاذ ىلع عوضوملا ناونع قدص يبارافلا دنع ربتعملا

 «درفلا دوجو ناكمإ يضتقي ال نعملا اذهبي ناكمإلا نإف ؛عنتمم يرابلا كيرش لك :وحن لمشيف «ليلدلاو جراخلاو

 نإف ؛ةغللاو فرعلل افلاخم يبارافلا بهذم دجو امل خيشلاو .ةيضقلا هذه لاثمأ جورخب .يبارافلا ىلع لاكشإ الف

 قدص ربتعا هب هفاصتا نكمأ نإو ءادبأو ًالزأ داوسلاب فصتي مل ءيش ةغلو افرع هنم مهفي مل قلطأ اذإ دوسألا

 نأ يعم. يهذلا ضرفلا يف وأ يحراخلا دوجولا يف ةئالثلا ةنمزألا دحأ يف يأ لعفلاب هتاذ ىلع عوضوملا ناونع

 نع ةيلاخلا تاذلاو دحوي مل وأ دجو ءاوس اذك نوكي رمألا سفن يف لعفلاب اهدوجول نأب اهفاصتا ربتعي لقعلا

 ناكمإلا وه عضولا دقع يبارافلا يأر ىلع لحديو خيشلا دنع دوسأ لك يف لحدي ال يمورلاك امئاد داوسلا

 .هتاذل ايرورض عوضوملا فصو نوكي ام لمشيف دوحولا بناحب ديقملا
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 «ناكمإلاب "ج" هيلع قدص ناكمإلاب "ب" هيلع قدص ام ضعب نأ وهو ٍذئنيح سكعلا همزليو

 هيلع قدص لعقلاب "ج" هيلع قدص ام لك نأ وه ناكمإلاب ب ج لك نعم خيشلا يأر ىلعو
 لعفلاب "ب" هيلع قدص ام ضعب نأ وه خيشلا بولسأ ىلع هسكع نوكيو ناكمإلاب "ب"
 :الثم ءسكعلا قدص ٍذئئيح لصألا قدص نم مزاي ال هنأ كش الو «ناكمإلاب "ج" هيلع قدص

 ديز بوكرم لعفلاب راح لك قدص «سرفلا ف رصحنم لعفلاب ديز بوكر م نأ ضرف اذإ

 ال فنصملاف .ناكمإلاب راح لعفلاب ديز بوكرم ضعب نأ وهو هسكع قدصي ملو ناكمإلاب

 .نيتنكمملل سكع ال هنأب مكح ةغللاو فرعلا يف ردابتملا وه ذإ ؛خيشلا بهذم راتخا

 ةيلكل ضيقنلا اذهو ىرغص باجيإل لصألا لعجب نأب لصألا عم همضنو هضيقن قدصي الإو :سكعلا همزليو
 بلس وهو «ةرورضلاب ج ج نم ءيش ال جتني ةرورضلاب ج ب نم ءيش الو ناكمإلاب ب ج لك :لوقنو ىربك
 ةجتنم ةأيفاو قدصلا ضورفم لصألا نوكل ؛هضيقن قدص نم أشن امنإ لاحم ا اذهو ؛لاحم وهو ؛هسفن نع ءيشلا

 .قح سكعلاف «لاحم ضيقنلا اذهف «لاحم لاحملا اشنمو

 ضيبألاف ءادبأو الزأ ةيميجلاب افصتم نوكي ال ام ىلع ةغللا يف الو فرعلا يف قلطي ال "ج" نإف :ردابتملا وه ذإ

 هقالطإ !معن «ةغل الو افرع ال ضيبأ هنإ :يحنزلل لاقي الف ءامئاد هب امئاق ضايبلا نوكي ال ام ىلع قلطي ال الثم

 (ناهرب).اعطق حيحص لاخلا وأ لبقتسملا وأ يضاملا نامزلا يف ناك ءاوس لعفلاب ضيبأ نوكي ام ىلع
 ةثالثب هيلع اولدتساو ةماع ةنكمم ناسكعنت امهنأ ىلإ اوبهذ ءامدقلا نأ ملعا :نيتنكمملل سكع ال هنأب مكح

 :لوقنف "د" ناكمإلاب "ب"و "ج" اهيلع قدصي يلا تاذلا نأ انضرف اذإ انأ :هريرقت «ضارتفالا لوألا :هوحو

 قدص ناكمإلاب ج ب ضعب قدصي مل ول هنأ :هريرقت ,فلخلا يناثلا .ناكمإلاب "ج" "د" و ناكمإلاب "ب" "د"

 ؛لطاب وهف سكعلا ضيقن نم شان وهو لومحملا جتنيف لصألا عم ىربك لصحيف «ةرورضلاب ج ب نم ءيش ال
 ج نم ءيش ال :انلوق ىلإ سكعني ةرورضلاب ج ب نم ءيش ال :انلوق نأ هريرقت «سكعلا ثلاثلا ءقح سكعلاف

 هذه نع اوباحأو ءاهساكعنا مدعب اولاق نورحأتملاو «فلحخ اذه «ناكمإلاب ب ج ضعب ناك دق ةرورضلاب ب

 ةبلاسلا ساكعنا عنمب ثلاثلا نعو يناثلاو لوألا يف ةنكمملا ىرغصلا جاتنإ عنم. نيلوألا نعف «تالالدتسالا

 فصولا قدص ناك ول عضولا دقع يف ربتعملا نم حراشلا مالك نم دافتسي ام قحلاو «ةيرورض ةبلاس ةيرورضلا

 هقدص ناك نإ ةرورضلاب ةماعلا ةنكمملا ىلإ ناسكعنت امهف يبارافلا بهذم وه امك ناكمإلاب تاذلا ىلع يناونعلا

 (ليعامسإ).احورشم حرشلا يف تملع امك امه سكع الف «خيشلا مالك نم رهاظ وه امك لعفلاب اهيلع



 يوتسملا سكعلا ماكحأ ١٠5 تاقيدصتلا

 «ضعبلا يف ةمئاد ال «ةيفرع ناتصاخلاو «ةماع ةيفرع ناتماعلاو «ةمئاد ةقلطم ناتمئادلا سكعنت

 الثم «ةقلطم ةمئاد ناسكعنت ةقلطملا ةمئادلاو ةقلطملا ةيرورضلا يأ :ةقلطم ناتمئادلا سكعنت :هلوق

 رجحلا نم ءيش ال قدص «ماودلاب وأ ةرورضلاب رجحب ناسنإلا نم ءيش ال :انلوق قدص اذإ

 ضعب" جتني لصألا عم وهو -لعفلاب ناسنإ رجحلا ضعب وهو- هضيقن قدصل الإو ءامئاد ناسنإب
 ةيفرعلاو ةماعلا ةطورشملا يأ :ةماع ةيفرع ناتماعلاو :هلوق .فلح اذه ."امئاد رجحب سيل رجحلا

 نكاسب بتاكلا نم يش ال ماودلاب وأ ةرورضلاب قدص اذإ الثم «ةماع ةيفرع ناسكعنت ةماعلا

 «عباصألا نكاس ماد ام بتاكب عباصألا نكاس نم ءيش ال ماودلاب قدصل ءابتاك ماد ام عباصألا

 -لعفلاب عباصألا نكاس وه نيح بتاك عباصألا نكاس ضعب :انلوق وهو- هضيقن قدصيف الإو

 ."عباصألا نكاس وه نيح عباصألا نكاسب سيل عباصألا نكاس ضعب" جتني لصألا عم وهو
 ةماع ةيفرع ىلإ ناسكعنت ةصاخلا ةيفرعلاو ةصاخلا ةطورشملا يأ :خلإ ناتصاخلاو :هلوق فلخ اذه

 اذإ :لوقنف «ةيئزج ةبجوم ةماع ةقلطم ىلإ ةراشإ وهو «ضعبلا يف ماود اللاب ةديقم ةيلك ةبلاس

 نكاسلا نم ءيشال قدص ءامئادال ابتاك ماد ام عباصألا نكاسب بتاكلا نم ءيش ال قدص

 : لعفلاب باك قكاتسلا ضعي ىلا «ضعبلا ی اتا اکا ماد ام: بنك

 نع ءيشلا بلس مزليف «ىربك هتيلكل لصألاو «ىرغص هباجيإل ضيقنلا اذه لعجي نأب :خإ لصألا عم وهو
 «ضيقنلا اذه الإ سيلف «جاتنإلا ةيهيدب األ ؛ةأيهلا الو «قدصلا ضورفم هنأل ؛لصألا سيل هؤشنمو «هسفن

 ؛نيتصاخلا يق الإ سكعنت ال ةيئزجلا ةبلاسلا نأ بلاوسلا يف ةطباضلا :ناتصاخلاو .قح سكعلاف ءالطاب نوكيف

 ماعلا فرعلا ٍنيعأ يفصولا ماودلا اهيلع قدصي مل نإف ةيلكلا ةبلاسلا امأو «:ةصاخ ةيفرع ناسكعنت امهنإف

 اهيلع قدص نإو «ةماعلا ةقلطملاو ناتنكمملاو ناتيدوحولاو ناتيتقولا :عبسلا بلاوسلا يهو ءالصأ سكعنت الف

 ماودلا ىلإ ةيلك سینا ناتمئادلا اهو ًاضيأ ياذلا ماودلا اهيلع قدص نإف :اياضق تس ھو « يفصولا ماودلا

 تسكعنا ناتصاخلا امهو هب ةديقم تناك نإو «ناتماعلا امهو ماوداللاب اديقم نكي من نإ و «ماعلا يقرعلا يفصولا

 (هللا رون).ضعبلا يف ماوداللا ديق عم يفصولا ماودلا ىلإ ةيلك



 يوتسملا سكعلا ماكحأ ۴۷ تاقيدصتلا

 EO لصألا عم سكعلا ضيقن نأ :لكلا يف نايبلاو

 .مزال مزاللا مزالو «نيتصاخلل ناتمزال امهو «نيتماعلل مزال هنأ نم هنايب رم دقف لوألا ءزجلا امأ

 امئاد بتاكب نكاسلا نم ءيش ال وهو هضيقن قدصل سكعلا قدصي مل ول هنإف :يباثلا ءرجلا امأو

 بتاكب بتاكلا نم ءيش ال جتني- لعفلاب نكاس بتاك لك نأ وهو -لصألا ماود ال عم اذهو-

 ؛لعفلاب بتاك نكاس لك :اذه انلاثم يف بذكي هنأل ؛لكلا يف ماوداللا مزلي امنإو «فلح اذه ءامئاد

 ماودال نأ كلذ يف رسلا :فنصملا لاق .ضرألاك امئاد بتاكب سيل نكاسلا ضعب انلوق قدصل

 اطونم عومحملا ىلإ عومجملا ساكعنا سيل ذإ ؛لمأت هيفو «ةيئزج الإ سكعنت ال يهو «ةبحوم ةبلاسلا

 ؛رم ام ىلع ةبجوملا تاهجوملا ساكعنا ةظحالم كلذب دهشي امك «ءازحألا ىلإ ءازجألا ساكعناب

 ابتاك ماد ام عباصألا نكاسب بتاكلا نم ءيش ال ماودلاب وأ ةرورضلاب قدص اذإ هنأ لصاحلا :لوألا ءزجلا امأ

 عباصألا نكاس ضعب :وهو هضيقن قدصيف الإو ءانكاس ماد ام بتاكب عباصألا نكاس نم ءيش ال قدص ءامئادال

 نكاس ضعب" جتني قدصلا ضورفملا لصألا نم لوألا ءزجلل ىرغص هانلعح اذإف «عباصألا نكاس وه نيح بتاك

 تبث امل ؛نيتماعلل ةمزال ةماعلا ةيفرعلا نأب 5 نايبلا نكميو ."عباصألا نكاس وه نيح عباصألا وك انمي سیل عباصألا

 (ليعامسإ).ةرورضلاب نيتصاخلل ةمزال ةماعلا ةيفرعلاف «ةهادبلاب صمخألا مزال معألا مزالو ءاهيلإ ناسكعنت امهنأ
 ةبحوم ىلإ ةراشإ سكعلا يف ماوداللا نوكي نأ سايقلا ناك امل يعي ءلكلا يف ماوداللا وهو :ئباثلا ءرجلا امأو

 يف هل ةقفاومو فيكلا يف هب ديق امل ةفلاخم ةماع ةقلطم ىلإ ةراشإ نوكي ماوداللا نأ نم رم امل ؛ةماع ةقلطم ةيلك

 امنإ" :لاقف نايبلا ىلإ جاتحم يرظن ةيئزج ةبحوم ىلإ ةراشإ هنوك يأ سكعلا يق ضعبلا يف ماوداللا قدصف كلا

 نأ وهو ءردقم لاوس نع باوح "لكلا يف ماوداللا مزلي امنإو" :هلوق نإ :لاقي نأ نكمبي اذه ىلعو "خلإ مزلي م
 .ةماع ةقلطم ىلإ ةراشإ ماوداللا نأ نم متركذ ام فلاخي "ضعبلا يف ماوداللا" :مكلوق

 ضرألاو «عباصألا نكاس انهه نكاسلا نم دارملا نأب ضرألا يف شقاني ذإ ؛رويطلاك :لاثملا يف ىلوألا :ضرألاك

 اهيلع قدصي امن عباصألا مدعل ضرألاو ؛ةكرحلا مدع وه نكاسلا نأب :بيحأو .اهل عباصألا مدعل ؛كلذك سيل

 ةيئزج سكعلا يف ماوداللا نأ يف رسلا نأ ينعي :ةبلاسلا ماود ال نأ (ناهرب).مهفاف .عباصألا كرحتم. تسيل اأ

 نمو «فيكلا يف لوألل ةفلاخم ةبكر ملا يف يناثلا ءزجلا ذإ ؛ةبجوم روكذملا لصألا يأ ةبلاسلا ماوداللا نأ ةيلك ال

 (ناهرب).ةيئزح ةبجوم ةيئزح وأ ةيلك تناك ءاوس ةبجوملا سكع نأ رهاظلا



 يوتسملا سكعلا ماكحأ ۳۸ تاقيدصتلا

 .ضقنلاب يقاوبلل سكع الو «لاحم ا جتني

 ةماعلا ةقلطملا وهو- امهنم يناثلا ءزجلا نأ عم «ةمئاداللا ةينيحلا ىلإ ناسكعنت نيتبجوملا نيتصاخلا نإف

 نع وأ لصألا نع ًائشان نوكي نأ امإ لاحم ا اذهف :لاحم ا جتني :هلوق .ربدتف .امه سكع ال -ةبلاسلا

 مولعملا لوألا لكشلا وه ثلاثلاو ءقدصلا ضورفم لوألا نكل ءامهفيلأت ةئيه نع وأ سكعلا ضيقن
 :يقاوبلل سكع الو :هلوق .اقح سكعلا نوكيف ءالطاب ضيقنلا نوكيف «يناثلا نيعتف «هحاتنإو هتحص

 ةماعلا ةنكمملاو ةماعلا ةقلطملاو ةقلطملا ةرشتنملاو ةقلطملا ةيتقولا :ةعست يهو ةيقابلا بلاوسلا يأ

 ليلدب يأ :ضقنلاب :هلوق .تابكرملا نم ةصاخلا ةنكمملاو ناتيدوحولاو ناتيتقولاو ءطئاسبلا نم

 ىلإ ءازجألا ساكعنا ىلع فوقوم عومجملا ىلإ عومجملا ساكعنا نأب فنصملا بناج نع باوجلا ىلإ ةراشإ :ربدتف

 ةبلاسلا ةماعلا ةقلطملا نأل امإ ؛كلذ نع ئثتسمف ةمئاداللا ةقلطملا ةينيحلا ىلإ نيتبجوملا نيتصاخلا ساكعنا امأو .ءازحألا

 ةيئزح ةبلاس ىلإ ةراشإ ٍنئئيح امهماود ال نوكيف نيتيئزج نيتبجوم اتناك اذإ نيتصاخلا نأل وأ ,ءيجيس امك اه سكع ال

 (دبع).اهريغ وأ ةماع ةقلطم امنأ ىلإ رظن ريغ نم اقلطم ةيئزحلا ةبلاسلا ساكعنا مدع ىلع نهرب دقو «ةماع ةقلطم

 ءازجألا ىلإ ءازحألا ساكعناب اطونم سيل عومجملا ىلإ عومجملا ساكعنا نأ دارملا ناك نإ هنأ ىلإ ةراشإ هلعل :ربدتف

 عومجملا ساكعنا نإف ؛عونممف اقلطم هب اطونم سيل هنأ دارملا ناك نإو ءانرضي ال نكل «ملسمف تابكرملا عيمج يف

 هل ةلباق نكت مل اذإ امأو «ساكعنالل ةلباق ءازجألا كلت تناك ول ءازحألا ىلإ ءارحألا ساكعناب طونم عومحجملا ىلإ

 لباق انهه يناثلا ءزجلا نأ كش الو ءرخآ قيرطب اسكعنم نوكي وأ ءالصأ اسكعنم عومجملا نوكي ال نأ امإف

 (ليعامسإ).مهفاف .ةيئزح ىلإ الإ سكعنت الف «ةيلكلا ةبلاسلا ماود ال موهفم وه ذإ ؛ةيلك ةبحوم هنأل ؛ساكعنالل

 :هلوق نأ شقاني الف نيتصاخلل الإ الصأ اهيف ساكعنا الف تايئزحلا امأو «تايلكلا يأ :ةيقابلا بلاوسلا يأ

 ساكعنا مدع ىلع لالدتسالاو (ناهرب).ناسكعنت بلاوسلا نم ناتصاخلا ناتيئزحلا ذإ ؛حصي داكي ال "يقاوبلل"

 اهضعبو ةيرورضلا اهضعب «صحأ اياضق نم امهادع ام نأ نم مهدنع رهتشا امك نيتصاخلا ريغ يف ةيئزجلا ةبلاسلا

 :انلوق بذك عم "ةرورضلاب ناسنإب سيل ناويحلا ضعب" :انلوق قدصل ؛امهنم سكعنت ال ةيئزجلا ةبلاسلاو «ةيتقولا

 ضعب سيل" :انلوق قدصلو «ةرورضلاب ناويح ناسنإ لك نأ ةرورض ؛"ماعلا ناكمإلاب ناويحب سيل ناسنإلا ضعب"

 ةرورض ؛'ماعلا ناكمإلاب رمقب فسخنملا ضعب سيل" :انلوق بذك عم "امئاد ال عيبرتلا تقو ةرورضلاب افسخنم رمقلا

 (حتفلا وبأ).اقلطم معألا ساكعنا مدع مزلتسي صحألا ساكعنا مدع نأ نيبلا نمو .ةرورضلاب رمق فسخنم لك نأ



 طيقنلا سكع فيرعت ١ "4 تاقيدصتلا

 ل O نيفرطلا يضيقن ليدبت :ضيقنلا سكع

 مزال ريغ سكعلا نأ كلذب ملعيف ءسكعلا نودب ةدام يف لصألا قدصي هنأ نعم. «ةدام يف فلختلا

 ؛سكعلا نودب قدصت دق -ةيتقولا يهو- اهصحأ نأ اياضقلا كلت يف فلختلا نايبو .لصألا اذهل

 سبيل فسخنملا ضعب'"' بذك عم "امئاد ال عيبرتلا تقو فسحنم. رمقلا نم ءيش ال" قدصي هنإف

 فلختلا ققحت اذإو -ةرورضلاب رمق فسخنم لك وهو - هضيقن قدصل ؛"ماعلا ناكمإلاب رمقب

 ناك معألا سكعنا ولف «ةيضقلل مزال سكعلا ذإ ؛معألا يف ققحت صحألا يف ساكعنالا مدعو

 صخأألل امزال سكعلا نوكيف مزال مزاللا مزالو «صحألل مزال معألا و «معألل امزال سكعلا

 ةيلكلا نم معأ األ ؛ةيئزحلا سكعلا يف انرتخا اغنإو .فلح اذه .هساكعنا مدع انيب دقو .اضيأ
 قيرطلاب صخألا قدصي مل معألا قدصي مل اذإو تاهحوملا رئاس نم معأ امنأل ؛ةماعلا ةنكمملاو

 نكمأ ول ةروكذملا ةيتقولا سكعف ؛ةيلكلا ةبلاسلا ةيلكلا ةبلاسلل سكعلا نأ وهو :لاؤس نع باوح :خلإ انرتخا امنإو
 (ناهرب)؟ةيلعفلا نود ةنكمملا ضرف مل و ؟ةيلكلا نود ةيئزحلا حراشلا ضرف مبف «ةيلعفلا ةيلكلا ةبلاسلا تناك

 «هنع ناسنإلا بلس مزلتسي ءيشلا نع ناويحلا بلس نإف ؛صحألا قدص مدع مزلتسي معألا قدص مدعو :اهنأل

 عم سرفلا نع بولسم ناسنإلا نأ ىرت الأ .معألا قدص مدع مزلتسي ال هنإف ؛صخألا قدص مدع فالخب

 يف ةيلكلا ةبلاسلا قدص مدع انملس :لوقي نأ لاحم لئاسلل ناكل سكعلا يف ةيلكلا انرتحا ولف «ناويحلا قدص

 مزلتسي ال صخألا قدص مدعو ةيئزحلا نم صحأ ةيلكلا نإف ؛ةيئزحلا ةبلاسلا قدص مدع هنم مزلي ال نكل «سكعلا

 ةبلاسلا قدصي ال نأ زوحيف «قداص "ناسنإ ناويحلا ضعب"و بذاك "ناسنإ ناويح لك" نإف ؛معألا قدص مدع

 ءاقلطم ةيتقولا ساكعنا مدع بولطملا نأل ؛بيرقتلا متي الف «هيف ةيئزحلا ةبلاسلا قدصيو «ةيتقولا سكع يف ةيلكلا

 .لاؤسلا لاحم ىقبي الفل ةماعلا ةنكمملا سكعلا يف انرتخا امنإو يأ "ةماعلا ةنكمملاو" :هلوق هيلع سقو



 ضيقنلا سكع فيرعت 4٠ تاقيدصتلا

 AE «فيكلا ةفلاخ عم الوأ يناثلا ضيقن لعج وأ «فيكلاو قدصلا ءاقب عم

 :هلوق .ًالوأ ًاءزج يناثلا ضيقنو «سكعلا نم ًايناث اًءزج لصألا نم لوألا ءزحلا ضيقن لعج يأ

 ناك نإ يأ :فيكلاو :هلوق .اقداص سكعلا ناك اقداص لصألا ناك نإ يأ :قدصلا ءاقب عم

 سكعني "ب ج لك" :انلوق الثم ءابلاس ناک ابلاس ناك نإو ابجوم سكعلا ناك ابجوم لصألا

 :اولاقف نورحأتملا امأو .ءامدقلا قيرط اذهو «"ج سيل ب سيل لك" :انلوق ىلإ ضيقنلا سكعب

 ناك نإ يأ «فيكلا ةفلاخم عم ًايناث لوألا نيعو ًالوأ يناثلا ءزحلا ضيقن لعج وه ضيقنلا سكع

 "ب ج لك" :انلوق يف رم امك قدصلا ءاقب ربتعيو «سكعلابو ابلاس سكعلا ناك ابجوم لصألا

 ؛"ايناث لوألا نيع"و :مهلوقب حرصي مل فنصملاو "ج ب سيل ام ءيش ال" :انلوق ىلإ سكعني
 يف هفلاخي مل ثيحف ءاقباس هركذل ؛يناثلا فيرعتلا يف "قدصلا ءاقب رابتعا"ب الو ءانمض هب ملعلل

 ةقيرط ىلع ضيقنلا سكع ماكحأ نّيِب -هّرس سّدق- هنأ مث .ًاضيأ انهه هرابتعا ملع فيرعتلا اذه

 .لامكلا بلاطل ةينغ هيف ذإ ؛ءامدقلا

 يردصملا ىعم لا ىلع قلطي دقف «يوتسملا سكعلاك نيينعم ًاضيأ ضيقنلا سكعل نأ ملعا :خلا ضيقن لعج يأ

 يناثلاو يقيقح نعم لوألاو «سكعلا دعب ةلصاحلا ةيضقلا يأ ردصملا لصاحلا ىلع قلطي دقو ءروكذملا وهو
 ناويحلا نم ءيش ال :لثم «لصألا بذكي دق ذإ ؛بذكلا ءاقب اوربتعي ملو :قدصلا ءاقب عم (ليعامسإ) .يزاحب

 .ناويح الب ناسنإ ضعب سيل :لثم «هضيقن سكع قدصيو ناسنإب

 E :انلوقف «بذاوكلا سوكعل فيرعتلا لمشي نح عقاولا يف امهقدص بحي هنأ ال :ناك نإ يأ

 لك نكي مل نإو ءلصألا قدص ريدقت ىلع قداص هنإف ؛"رجح ناسنإ لك" :انلوقل ضيقنلا سكع "ناسنإب سيل
 نيرخأتملا ةقيرط ىلع "ناويح ناسنإ لك" :انلوق سكعف :ب ج لك (ليعامسإ).رمألا سفن يف اقداص امهنم

 فنصملا نأ وه :داريإ باوج ىلإ ةراشإ :حرصي مل فنصملاو (ليعامسإ)."ناسنإب ناويحب سيل ام ءيش ال" :انلوق

 يناثلا ضيقن لعج وأ" :نيرحأتملا كلسم ىلإ رظنلاب بحاولاو "فيكلا ةفلاخم عم ًالوأ يناثلا ضيقن لعج وأ" :لاق

 موزلملا قدصو «ةيضقلل مزال ضيقنلا سكع نإ :لاقي نأ نكمبو :هركذل (نيدلا ناهرب)."ايناث لوألا نيعو ًالوأ
 اتيا انهه ةلعلا و رک دلل ةلفلل فاصلا ق منو :لاق اذلف «مزاللا قدص مزلتسي



 ضيقنلا سكع ماكحأ ١51 تاقيدصتلا

 ERE SSA LESS يوتسملا يف بلاوسلا مكح انهه تابجوملا مكحو

 ىف يأ :انهه :هلوق .لاحملا هعسي ال هيف اميفو هيف لوقلا ليصفت ذإ ؛نورخأتملا هدروأ ام كرتو

 اهسفنك يوتسملا سكعلا يف سكعنت ةيلكلا ةبلاسلا نأ امك نعي :يوتسملا يف :هلوق .ضيقنلا سكع

 ةيئزحلاو اهسفنك سكعنت ضيقنلا سكع يف ةيلكلا ةبجوملا كلذك ءالصأ سكعنت ال ةيئزحلاو

 نم اهتالومحم يلا تابجوملا اياضقلا يف يرحب ال ءامدقلا ةقيرط ىلع سكعلا نإ :نورخأتملا لاق :لإ كرتو

 ءامدقلا هركذ ام ىلع هسكعو قداص "ءيش ناسنإ لك" :انلوق نإف ؛ماعلا نكمملاو ءيشلاك ةلماشلا تاموهفملا

 بلاوسلا لاح اذكو «عوضوملا دوحو يعدتست ةبحوملا نإف ؛بذاك وهو "ناسنإب سيل ءيشب سيل ام لك" :انلوق

 ةلماشلا تاموهفملا ىوس امب ةصوصخم ماكحألا نأ هيفو «ةلماشلا تاموهفملا كلت ضئاقن نم امتاعوضوم ىلا

 هدروأ ام نايب يف عقاولا مالكلا ليصفت يأ :ليصفت ذإ (ليعامسإ).ةيرشبلا ةقاطلا ردقب وه امنإ ميمعتلاو ءاهضئاقنو

 هدروأ ام ىلع درت تاضارتعا نايب يف دراولا مالكلا ليصفتو مهيأر ىلع ضيقنلا سكع ماكحأ نم نورحأتملا

 .مهيأر ىلع هماكحأو ضيقنلا سكع نم نومدقتملا هركذ امم. هنع ىنغتسم هنأ عم «يدتبملا لاحم هعسي ال نورحأتملا

 رابتعاب يأ «ضيقنلا سكع يف ةيطرش وأ تناك ةيلمح «ةيئزج وأ تناك ةيلك تابجوملا مكح يأ :خلإ انهه
 تابجوملا نأ يف يوتسملا سكعلا رابتعاب بلاوسلا مكح لثم نيرخأتملاو ءامدقلا حالطصا ىلع ضيقنلا سكع

 ةيفرع ىلإ نيتماعلا نمو «ةيلك ةمئاد ىلإ نيتمئادلا نم نيحالطصالا الكب ضيقنلا سكعب سكعنت ةيلمحلا ةيلكلا
 ةيلكلا تابجوملا اذكو ءاهريغ يف سكعنت الو ضعبلا يف ةمئاد ال ةيفرع ةيلك ىلإ نيتصاخلا نمو «ةماع ةيلك

 سكعب سكعنت ال تايلمحلا نم ةيئزحلا تابجوملاو ,نيحالطصالا الكب اهسفنك ضيقنلا سكعب سكعنت ةيطرشلا
 ىلع ضيقنلا سكع رابتعاب اقلطم بلاوسلا مكح يأ سكعلابو ءالصأ سكعنت ال تايطرشلا نمو بلاغ ضيقنلا
 ةيئزج وأ ةيلك تناك ءاوس ةيلمحلا بلاوسلا نأ يف يوتسملا سكعلا رابتعاب تابحوملا مكح نيحالطصالا

 ةمئاد ال ةقلطم ةينيح ىلإ نيتصاخلا نمو «ةيئزج ةقلطم ةينيح ىلإ نيتماعلاو نيتمئادلا نم ضيقنلا سكعب سكعنت

 سكعنت ال نيتنكمملا نمو «ةيئزج ةماع ةقلطم ةماعلا ةقلطملاو نيتقلطملا نيتيتقولاو نيتيدوحولاو نيتيتقولا نمو ؛ةيئزح
 (حتفلا وبأ).ةيئزج ةيطرش ىلإ سكعلا اذهبي سكعنت ةيئزح وأ تناك ةيلك ةيطرشلا بلاوسلاو ءالصأ
 الإو "ناسنإ ال ناويح ال لك" هضيقن سكع يف قدصي "ناويح ناسنإ لك" قدص اذإ هنأل :اهسفنك سكعنت
 يفن يفن نأل ؛"ناسنإ ناويح اللا ضعب" مزلتسي وهو -ناسنإ الب سيل ناويح اللا ضعب وهو- هضيقن قدصل

 لصألا عم -ضيقنلا مزال يأ- اذه مض اذإ ًاضيأو «لطاب وهو «ماعلا نودب صاخلا دوحو مزليف «هتابثإ ءيشلا
 سكعلاب سكعني وهو "ناويح ناويح اللا ضعب" حص "ناويح ناسنإ لك"و "ناسنإ ناويح اللا ضعب" :لاقي نأب

 .ًاحيرص نيضيقنلا عامتجاو ءانمض هسفن نع ءيشلا بلس مزليف "ناويح ال ناويحلا ضعب" ىلإ يوتسملا



 "ناويح ال ناسنإلا ضعب" بذكو "ناسنإ ال ناويحلا ضعب" :انلوق قدصل ؛الصأ سكعنت ال

 ةقلطملاو نيتنكمملاو نيتيدوجولاو نيتيتقولاو نيتقلطملا نيتيتقولا :نيعأ تاهجوملا نم عستلا كلذكو

 :هلوق ءيوتسملا سكعلا يف بلاوسلا يف هليصفت قبس ام ىلع سكعنت يقاوبلاو «سكعنت ال ةماعلا

 يوتسملا يف ةبجوملا نأ امكف ؛يوتسملا يف تابجوملا مكح انهه بلاوسلا مكح يأ :سكعلابو
 لومحملا ضيقن نوكي نأ زاوحل ؛ةيئزج الإ سكعنت ال انهه ةبلاسلا كلذك «ةيئزج الإ سكعنت ال

 حصي :الثم ءايلك معألا نيع نع صحألا ضيقن بلس زوجي الو «عوضوملا نم معأ ةبلاسلا يف
 ضعب" قدصل ؛"ناسنإ الب ناويحلا نم ءيش ال" حصي الو "ناويح الب ناسنإلا نم ءيش ال"

 ةقلطم ةينيح سكعنت ناتماعلاو ناتمئادلا ةهجلا بسحب كلذكو «سرفلاك "ناسنإ ال ناويحلا

 سكع الو ةماع ةقلطم ةماعلا ةقلطملاو ناتيدوجولاو ناتيتقولاو «ةمئاد ال ةقلطم ةينيح ناتصاخلاو

 «يوتسملا يف تابجوملا سايق ىلع نيتنكمملل

 نأب اياضقلا كلت يف فلخلا نايبو «فلخلا ليلدب ضيقنلا سكع سكعنت ال عستلا تاهجوملا هذه نعي :يقاوبلاو

 تقو فسخنم. رمقلا نم ءيش ال ةرورضلاب" :انلوق قدصل ؛ةنكمملا ىلإ سكعنت ال -ةيتقولا وهو- اهصحأ

 فسخنم لك وهو- هضيقن قدصي الإو "ماعلا ناكمإلاب رمقب سيل فسخنملا ضعب" بذك عم "امئاد ال عيبرتلا

 اه ًامزال سكعلا ناك ول ذإ ؛ةينامثلا ساكعنا مدع ملع ةينامثلا صحأ لا ةيتقولا سكعنت مل اذإف -ةرورضلاب رمق

 .ةرورضلاب صاخلل مزال ماعلا مزال نأل ؛ًاضيأ ةيتقولل ناكل
 هيلع قدصي ام لك ىلع صحألا نيع قدصل معألا لك نع ابولسم صحألا ضيقن ناك ول هنإف :خلإ زوجي الو

 ءايواست امهنيب نأ مزلف ءصحألا هيلع قدصي ام لك ىلع اقداص نوكي نأ دب ال معألا نأ رهاظو «معألا

 (ليعامسإ) .اقلطم صوصخملاو مومعلا ضورفملاو

 نم ءيشال" قدص «سرفلا يف رصحنم لعفلاب ديز بوكرم نأ ضرف ول هنأل :خإ نيتنكمملل سكع الو

 رام ال لعفلاب ديز بوكرم ضعب سيل" هضيقن سكع يف قدصي الو "ناكمإلاب ديز بوكرم ال.لعفلاب رامحلا
 ."ةرورضلاب رام ال لعفلاب ديز بوكرم لك وهو" هضيقن قدصل ؛"ناكمإلاب



 ضيقنلا سكع ماكحأ 4۳ تاقيدصتلا

 ءانهه ةيئزحلا ةبحوملا نم نيتصاخلا ساكعنا نيب دقو ءضقنلا ضقنلاو نايبلا نايبلاو

 اذكف فلخلاب تبثت تناك يوتسملا سكعلا يف ةروكذملا بلاطملا نأ امك نعي :نايبلا نايبلاو :هلوق

 ساكعنا نيب دقو :هلوق «همث فلختلا ةدام يه انهه فلحختلا ةدام يأ :ضقنلا ضقنلاو :هلوق .انهه

 ةصاخلا ةيفرعلا ىلإ يوتسملا سكعلا يف ةيئزحلا ةبلاسلا نم نيتصاخلا ساكعنا نايب امأ :خلإ نيتصاخلا

 ضعب يأ- "امئادال ج ماد ام ب سيل ج ضعب ماودلاب وأ ةرورضلاب" قدص ىم :لاقي نأ وهف
 كلذو -لعفلاب ج ب ضعب يأ- "امئادال ب ماد ام ج سيل ب ضعب" قدص -لعفلاب ب ج

 لصألا ماود ال مكحب "ب د"ف "د ج ضعب" ينيعأ عوضوملا تاذ ضرفي نأ وهو «ضارتفالا ليلدب

 لالدتسالا نأ نعي «فلحتلا "ضقنلا"بو «هيلع ليلدلا نايتإو ىعدملا نايب "نايبلا" ب دارملا :نايبلا نايبلاو

 اهساكعنا ىلع لالدتسالا لثم «ضيقنلا سكعب اهسوكع ىلإ هيئزجلاو ةيلكلا بلاوسلاو تابحوملا ساكعنا ىلع
 ساكعنا مدعل بحوملا ضقنلاو ضارتفالاو فلخلا :يهو ء«ثالثلا قرطلا يف يوتسملا سكعلاب اهسوكع ىلإ

 .يوتسملا سكعلاب ضعبلا كلذ ساكعنا مدعل بحوملا ضقنلا لثم «ضيقنلا سكعب اهضعب
 الإو «"امئاد ج سيل ب سيل ام لك" هسكع يف قدص "ةرورضلاب ب ج لك" قدص اذإ :الثم :نأ امك

 ضعب" :انلقو «ىربك هتّيلكل لصألاو ىرغص هباجيإل هانلعجف -لعفلاب ج ب سيل ام ضعب وهو- هضيقن قدصيف

 نم أشن.امنإ وهو «لاجم كلذو "ب ب سيل.ام ضعب" جتنيف "ةرورضلاب ب ج لك"و "لعفلاب ج ب سيل ام
 سكعلاف «سكعلا ضيقن وهو «ةلطاب ىرغصلاف «جاتنإلا يهيدب لكشلاو قدصلا ضورفم ىربكلا نأل ؛ىرغصلا
 (ليعامسإ).بولطملا وهو «قح
 سكعنت ال ةيئزحلا ةبلاسلا نأب .«يوتسملا سكعلا ثحبم يف نيقباسلا نيمكجلا نم ئئثتسملا ةلزنم. اذه :خلإ نيب دقو

 يف نيروكذملا نيمكحلا نإ :لاق هنأكف همت بلاوسلا مكح انهه تابجوملا مكح نأب ثحبملا اذه يفو .الصأ

 (هللا رون).نيماقملا ف ساكعنالا امهيف نيب دق ذإ ؛نيتصاخلا ادع امع نايواستم نيماقملا

 تابإ ر هيف ليصفتلا ةلقل ؛سكعلا ماود ال نيعأ يناثلا ءزجلا تابثإ نايب يف عرش :خلإ ضرفي نأ وهو

 ضعب" قدص يم :لاقي نأب ةصاخ ةدام يف هركذ ام ريوصت يدتبملا لاحب بسانملاو «سكعلا نم يناثلا ءزجلا

 لعفلاب عباصألا نكاس بتاكلا ضعب يأ "امئاد ال ابتاك ماد ام ماودلاب وأ ةرورضلاب عباصألا نكاسب سيل بتاكلا

 = عباصألا نكاس ضعب يأ "امئاد ال انكاس ماد ام بتاكب سيل عباصألا نكاس ضعب" يوتسملا هسكع يف قدص



 ضيقنلا سكع ماكحأ ١54 تاقيدصتلا

 .لمأتف «ضارتفالاب ةصاخلا ةيفرعلا ىلإ همن ةيئزحلا ةبلاسلا نمو

 قدصف «قيقحتلا وه ام ىلع لعفلاب عوضوملا تاذ ىلع يناونعلا فصولا قدصل ؛"لعفلاب ج د"

 يف ج د ناكل الإو "د ب ماد ام ج سيل"و :لوقن مث ءسكعلا ماود ال وهو "لعفلاب ج ب ضعب"

 تاذ يف انراقت اذإ نيفصولا نأل ؛ج هنوك تاقوأ ضعب يف "بد" نوكيف ب هنوك تاقوأ ضعب

 ماد ام ب سيل هنأ" لصألا مكح ناك دقو «ةلمجلا يف رخآلا نامز يف امهنم دحاو لك تبثي ةدحاو

 «سكعلا نم لوألا ءزجلا وهو "ب ماد ام ج سيلو نيعأ ب ضعب نأ" قدصف «فلح اذه "ج

 نكاس ديز' قدصيف "ديز بتاكلا ضعب" :وهو «عوضوملا تاذ ضرفي نأ وهو :ضارتفالا ليلدب ‹«لعفلاب بتاك =

 عباصألا نكاس بتاكلا ضعب" لصألا ماودال نم ةيضقلا تناك هنأل ؛"لصألا ماودال لعفلاب عباصألا

 بتاك ديز" قدصي و «"لعفلاب عباصألا نكاس ديز" قدص "ديز وه بتاكلا ضعب" ضرف املف < "لعفلاب

 ديز ىلع قداص ةباتكلا ٍنيعأ عوضوملل ناونعلا فصولا نوكيف "ديز بتاكلا ضعب" نأ ضرف اذإ هنأل ؛"لعفلاب

 دیزا لصألا ماود البو "لعفلاب عباصألا نكاس ديز" قدص املف «خيشلا يأر وهو «قيقحتلا وه ام ىلع لعفلاب

 ءاضيأ تتاکلا ضعبو نكاسلا ضعب ديز نوكيف «لعفلاب هتاذ ىلع عوضوملا فصو قدصل ؛"لعفلاب بتاك

 ساكعنالا امأ .سكعلا نم يناثلا ءزجلا تبثف «سكعلا ماودال وهو «"لعفلاب بتاك عباصألا نكاس ضعب" قدصيف

 الإو قداص انكاس ماد ام بتاكب سيل -ديز وهو- عباصألا نكاس" :لوقن هنألف ؛سكعلا نم لوألا ءزحلا ىلإ

 يف عباصألا نكاس ديز" قدص اذه قدص املكو -انكاس هنوك تاقوأ ضعب يف بتاك ديز نيعأ- هضيقن قدصل

 نيفصولا نم دحاو لك تبث ديزل نوكسلاو ةباتكلا وهو نافصولا نراقت نم هنأل ؛"ابتاك هنوك تاقوأ ضعب

 ام عباصألا نكاسب سيل بتاكلا ضعب نأ" لصألا يف ناك دقو «ةلمجلا يف رخآ فصو نامز يف ديزل نيروكذملا

 عباصألا نكاس ضعب" قدصيف .فلح اذه .ةدحاو تاذ يف نانرقت ال نانيابتم نيفصولا نيذه نأب يأ "ابتاك ماد

SEمهفاف .هيئزج الكب سكعلا تبثف «سكعلا نم لوألا ءزحلا وه «"انكاس ل . 

 نامز يف امهنم دحاو لك تبثي نأ بجيف ةدحاو تاذ يف اعمتحا اذإ نيفصولا نأ عي :خإ نيفصولا نأل

 «ديز يف اعمتجا -متلق ام ىلع- نوكسلاو ةباتكلاف .ايئزج وأ ايلك تبث ءاوس لامجإلاب يأ ةلمحلا يف رخآلا

 «نوكسلا تاقوأ ضعب يف بتاك وه امك «ةتبلأ ابتاك هنوك تاقوأ ضعب يف ًاضيأ انكاس ديز نوكي نأ بحوف

 (ناهرب).فلح اذه .ةباتكلا تماد ام نكاسب سيل -ديزك- بتاكلا ضعب نأ لصألا مكح ناك هنأ عم



 . .* ١ عاشه © هاج ع وه همه هه هاه هه ها هله سنا هل ها سهل سه هل © سه ها هله هه هه »ع نه هه نه ها هه هس و هه و

 ضيقنلا سكع يف ةيئزحلا ةبحوملا نم نيتصاخلا ساكعنا نايب امأو .مهفاف .هيئزج الكب سكعلا تبثف

 سيل ج ضعب يأ- "امئاد ال ج ماد ام ب ج ضعب" قدص اذإ :لاقي نأ وهف «ةصاخلا ةيفرعلا ىلإ

 سيل ام ضعب سيل يأ- "امئاد ال ب سيل ماد ام ج سيل ب سيل ام ضعب" قدصل -لعفلاب ب

 ج داف "د ج ضعب" نيعأ عوضوملا تاذ ضرفي نأ وهو «ضارتفالاب كلذو -لعفلاب ج سيل ب
 قدصف «لصألا ماود ال مكحب "لعفلاب ب سيل د"و قيقحتلا وهو خيشلا بهذم ىلع "لعفلاب

 :لوقن مث .يفنلا يفن همزاي تابثإلا نأل ؛سكعلا ماود ال موزلم وهو «"لعفلاب ج ب سيل ام ضعب"

 ءزجلا تبثف «سكعلا ماود ال قدصل مزلتسم لصألا قدص نأ تبثف «مزاللا قدص مزلتسي موزلملا قدصو :وهو

 همزليو "لعفلاب ج ب سيل ام ضعب" نوكل ةلع :تابثإلا نأل .هنم لوألا ءزحلا يقبو ضيقنلا سكع نم يناثلا

 راص اذإ هنإف "ج سيل ب سيل ام ضعب سيل" نيعأ سكعلا ماود الب اهيلإ ريشأ يلا ةيضقلا يهو يفنلا يفن

 (دبع) . ىفخي کل امك هل اتباث ا نوكي ت سيل 17 ضعب" نع ابولسم "ج سیل"

 ةرورضلاب" قدص اذإ يأ ءاذكه ةصاح ةدام يف ضارتفالا ريوصتو سكعلا نم يناثلا ءزجلا تابثإ يف يأ :لوقن مث

 بتاكب سيل عباصألا كرحتم ضعب يأ- "امئاد ال عباصألا كرحتم ماد ام بتاك عباصألا كرحتم ضعب ماودلاب وأ

 "امئاد الل بتاكب سيل ماد ام عباصألا كرحتم. سيل بتاكب سيل ام ضعب ماودلاب" هضيقن سكع يف قدص -لعفلاب

 يعأ عوضوملا تاذ ضرفغي نأب :ضارتفالا ليلدب -لعفلاب عباصألا كرحتم. سيل بتاكب سيل ام ضعب سيل يأ-

 ىلع يناونعلا فصولا قدصل ؛لعفلاب عباصألا كرحتم ديز :امهادحإ :ناتيضق قدصيف «ديز عباصألا كرحتم ضعب

 قدصيف ءلصألا ماود ال مكحب لعفلاب بتاكب سيل ديز :اهيناثو «خيشلا بهذم وهو «قحلا وه ام ىلع لعفلاب هتاذ

 سيل ام ضعب كلذك عباصألا كرحتم ضعب هتبثأ امك اديز نأل ؛"لعفلاب عباصألا كرحتم بتاكب سيل ام ضعب

 كرحتم. بتاكب سيل ام ضعب سيل سكعلا ماود ال نم ةيضقلا نأل ؛سكعلا ماود ال موزلم قداصتلا اذهو «بتاكب

 نأ" :هنم لوألا ءزحلا تابثإ يف لوقن مث .سكعلا نم يناثلا ءزحلا قدصف يفنلا يفن همزلي باجيإلاو «لعفلاب عباصألا

 بتاكب سيل ام ضعب" ناكل الإو ؛"بتاكب سيل ماد ام عباصألا كرحتم, سيل -ديز وهو- بتاكب سيل ام ضعب

 ضعب يف بتاكب سيل ديز" اضيأ قدصيف «"بتاکب سيل هنوك تاقوأ ضعب يف عباصألا كرحتم -اديز نيعأ-

 = نامز يف اهيف امهنم دحاو لك تبث تاذ يف انراقت اذإ نيفصولا نأ رم دقو «"عباصألا كرحتم هنوك تاقوأ
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 يف ب سيل نوكيف ب سيل هنوك تاقوأ ضعب يف ج ناكل الإو «'ب سيل ماد ام ج سیلو"

 نأ" قدصف .فلح اذه .ج ماد ام ب هنأ لصألا مكح ناك دقو «رم امك ج هنوك تاقوأ ضعب

 سكعلا تبثف «سكعلا نم لوألا ءزجلا وهو "ب سيل ماد ام ج سيل د وهو ب سيل ام ضعب

 يف ديزل عباصألا كرحت تبث اذإف ءديز يف انراقت ةباتكلا مدعو عباصألا كرحت نيعأ نافصولاو «ةلمجلا يف رخآلا =

 يف ديزل تباث ةباتكلا مدع نأ ينعي عباصألا كرحتم هنوك نامز يف بتاكب سيل هنأ تبث بتاكب سيل هنوك نامز
 سيل ماد ام عباصألا كرحتم. سيل ديز وهو بتاكب سيل ام ضعب نأ قدصف «فلح اذهو «عباصألا كرحت نامز

 .قيقح لمأتلابو قيقد هنإف ؛لمأتف .هيئزح الكب ضيقنلا سكع تبثف «سكعلا نم لوألا ءزجلا وهو «بتاكب

 :عاونأ ةثالث ىلع ةجحلاو ءاهتيهام نايب يف عرش ةجحلا هيلع فقوتي ام نايب نع غرف امل :خإ لوق سايقلا

 ديفملا هنأل ؛سايقلا تاقيدصتلا باب يف ىصقألا دصقملاو ىلعألا بلطملا ناك الو «ليثمتلاو ءارقتسالاو سايقلا

 .هماسقأ نايبو هفيرعت يف عرشو همدق نظلا ناديفي اممهنأل ؛هيوحأ فالخب نيقيلل

 ال ةبكرم ااف ؛تاشراوجلاو نيجاعملا اذه جرحخو لوقعملا وأ ظوفلملا بكرملا لب اقلطم ال بكرم يأ :لوق

 ردصم يوغللا ىعملاب وهو "ن " ةيسرافلاب يوغللا هانعمو «لوقلل يحالطصا نعم صاخلا بكر لا اذهو «لوق
 ءيش هب قلعتي ال ذإ ؛ءيش نع الو ءيش هنم قتشي ال دماج مسا يحالطصالا ئعملابو «تاقتشملا هنم قتشت

 .فرظلا رورجاو راجلاك
 دحاو لك تبثي تاذ يف انراقت اذإ نيفصولا نأ وه قبس ام نأ :لاؤسلا ريرقت .باوحو لاوس ىلإ ءامإ :لمأتف

 ةدعاقلا نم مزلي الو رخآلا فصولا توبث نامز ف فصو بلس انهه نإف ؛ديفي ال اذهو «رحآلا نامز يف امهنم
 لب «طيسبلا بلسلا سيل انهه بلسلا نأ :باوجلاو .رحآلا فصولا توبث نامز يف فصو بلس تقبس لا

 (ليعامسإ).يبلسلاو يتؤبثلا نم معأ ةدعاقلا كلت يف فصولا نم دارملاو ءفصو ًاضيأ وهو ؛يلودعلا بلسلا
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 نم ذوحأم هنأل ؛هئازجأ نيب ةبسانملا فلؤملا يف ربتعا دق ذإ ؛فلؤملا نم معأ وهو بكرم يأ

 نم لوقلا دعب فلؤملا ركذف ٍدئئيحو «فاشكلا ةيشاح يف ققحلا فيرشلا كلذب حرص ةفلألا

 بيكرتلا دعب فيلأتلا رابتعا يفو .تافيرعتلا يف فراعتم وهو «ماعلا دعب صاخلا ركذ ليبق

 ملعلا ديفي رظنلا نأ لامجإلا اذه ليصفتو .باجيإلا وأ ديلوتلا وأ ةداعلا ليبس ىلع امإ :رخآ لوق هتاذل مزلي

 رظنلا بيقع ةجيتنلا قلخب هتداع ىرحأ ىلاعت هللا نأ نوقلطي مههإف ؛ةرعاشألا دنع ةداعلا يرجح قيرطب بولطملاب

 ةعبتتسملا ديلا ةكرحك رخخآ العف هلعافل لعف بحوي هنأ نعم. ةلزتعملا دنع ديلوتلا قيرطبو «هيلع بوحو ريغ نم
 بحوي يأ ءامكحلا دنع دادعإلا قيرطبو «بوحولا قيرطب ةيناثلل ةدلوم ىلوألا ةكرحلا نإف ؛حاتفملا ةك رحب

 كارتشالاب لوقعملاو ظوفلملل لماش وهو :بكرم .لباقلا دادعتسا متأ اذإ ؛ضايفلا ئدبملا نم ثداوحلا ناضيف

 اذإ وه امنإ هتمرح نأل ؛مارح نيدهتحملا دنع كرتشملا ظفل لامعتسا نأ دري الف ءانهه دارم ديفم امهالكو يظفللا

 سايقلا ناك نإ هنأل ؛كلذك سيل انههو دوصقملاب الخم دارملا ريغ رخآلا نعملا نوكو هيينعم دحاو ةدارإ ناك

 «يلقعلا بكرملا :لوقلاب دارملاف افرعم يلوقعملا سايقلا ناك نإو «يظفللا بكرملا :لوقلاب دارملاف افرعم يظفللا

 "رخآ لوق هتاذل مزليو" :هلوق يف رحآلا لوقلاب دارملا نكلو «لوقعملا نع ثحابلا قطنملا نف رظنب بسانم اذهو
 .لوقعملا وأ ظوفلملا سايقلل مزال ريغ ظوفلملا رخآلا لوقلاب ظفلتلا نأل ؟لوقعملا بكرملا

 لصاحو «راركتلا مزليف نافدارتم فلؤملاو بكرملا نأ :هريرقت .ردقم لاؤس نع باوج :فلؤملا نم معأ وهو
 .فلوؤملا صوصخو بكر ملا مومعب احرص ءاملعلا فيرشو ناحازريم نأ دنسب امهنيب فدارتلا عنم :باوجلا

 .كردتسم فلؤملا ركذف «بكرملا نع ةرابع ًاضيأ فلؤملاو بكر ملا نيعمب لوقلا نأب مهوتلا عفد نإف :خل ليبق نم
 انهه "نم" نأ مهوتي الئلو "اياضق نم" لوق هب قلعتيل "لوقلا" دعب "فلوملا" ظفل ديز امنإ هنأب هنع بيحأ دقو

 ام :ليق امع باوح :خلإ فيلأتلا رابتعا يفو (ليعامسإ).مهفاف ."لاوقألا نم لوق" :مهلوق يف امك ةيضيعبت
 يف سنج بيكر تلا نأ :باوجلا لصاحو .بكرملا نعم نمضتي فلؤملا نأ عم بكر ملا دعب فلؤملا ركذ يف ةدئافلا

 مث بكرملا ركذ املو ءامهنم دبالف ناسنإلل قطنلاك هل يروص ءزجو لصف اياضقلا نم فيلأتلاو «سايقلا دح
 دحلا وه ةبسانملا ببسو ءامهنيب ةبسانملاو ةفلألا نم دبال لب ءسايقلا يف يفكي ال اقلطم بيكرتلا نأ ملع فلوملا

 نع اهضعب لاكشألا زاتعو هادع امع زاتو سايقلا هببسب موقتي و لصحتيو «سايقلا ءزج وه يذلا طسوألا
 .هل يروص ءزحج طسوألا دحلاب ةلصاحلا فيلأتلا ةئيهو سايقلا ةدام اياضقلاف «ضعب
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 :هلوقبو .اهلك اهريغو ةماتلا تابكرملا لمشي لوقلاف :ةجحلا يف يروصلا ءزجلا رابتعا ىلإ ةراشإ

 ةمزلتسملا ةدحاولا ةيضقلاو ةماتلا ريغلا تابكر لاك كلذك سيل ام جرح "اياضق نم فلؤم"

 اياضقلا اياضقلا نم ردابتملا نألف ؛ةبكرملا امأو ءرهاظف ةطيسبلا امأ ءاهضيقن سكع وأ اهسكعل

 مهفرع يف دعي ام اياضقلا نم ردابتملا نأل وأ ءكلذك سيل ةبكرملا نم يناثلا ءزجلاو ,ةحيرصلا

 116 «ءيشب ملعلا امهنم مزلي ال ذإ ؛ليثمتلاو ءارقتسالا ج رخ "مزلي" :هلوقبو «ةددعتم اياضق

 ءرجلا يهو ءا ةيعامتحالا ةئيشفاو ةروصلا ضورع ببسب نوكت امنإ ءازحألا نيب ةفلألا نإف :خلإ ةراشإ

 اهنأل ؛رهاظف اياضق نم فلؤم لوق نم ةطيسبلا ةيضقلا جورح امأ يأ :رهاظف ةطيسبلا امأو (ليعامسإ).يروصلا

 نم دارملا نإف ؛ةبكرملا فالخب لومحماو عوضوملا نم ةبكرم ةدحاو ةيضق لب اياضق نم ةفلؤم امنأ اهيلع قدصت ال
 اهوكل ؛اياضق نم ةفلؤم اهنأ اهيلع قدصي ةبكرملا ةيضقلاف ءاعماج فيرعتلا نكي مل الإو دحاولا قوف ام اياضقلا

 نأ كش الو «ةردابتملا ةلقتسملا ةرابعلاب ةروكذملا اياضقلا يأ :ةحيرصلا اياضقلا (ليعامسإ).نيتيضق نم ةفلؤم

 (ليعامسإ).ةلقتسملا ةرابعلاب ةروك ذم افوك مدعل ؛ةحيرص ةيضق تسيل ةبكرملا ةيضقلا نم ةيناثلا ةيضقلا

 نم ردابتملا نأ :لوألا لصاح :نيهجو فيرعتلا نم ةبكرملا ةيضقلا جورح نايبل دروأ :خلإ ردابتملا نأل وأ

 ظافلأو «ةلقتسملا ةرابعلاب ةروكذملا اياضقلا يأ ةحيرص اياضقلا يأ ةحيرص اياضق نوكي ام فيرعتلا يف اياضقلا
 مدعل ؛ةحيرص ةيضق سيل ةبكرملا ةيضقلا نم ةيناثلا ةيضقلا نأ كش الو «ةردابتملا اهيناعم ىلع لمحت نأ بجي فيرعتلا

 ةددعتم اياضق اهنأ فرعلا يف اهل لاقي ام اياضقلا نم ردابتملا نأ :ياثلا لصاحو .ةلقتسملا ةرابعلاب ةروكذم اهنوك

 يق دعت ال ةبكرملا ةيضقلاو «ردابتملا ئيعملا ىلع ظفللا لمح فرعلا يف بحاولا نإف ؛اياضقلا هذه اياضقلا نم دارملاف

 تناك نإو ةبكرملا ةيضقلاو ءبسكلاو ركفلا قيرطب موزللا نم دارملا نأب :بيحأ دقو .ةدحاو ةيضق الإ فرعلا

 (ليعامسإ) .ىفخي ال امك بسكلاو ركفلا قيرطب سيل اهمازلتسا نكل ءاهضيقن سكع وأ يوتسملا اهسكعل ةمزلتسم
 «ضيقنلا لمتحي ال ثيحب رخآ لوقب ْييقيلا ملعلا مزلي "رحآ لوق هنم مزلي" :هلوقب دارملا ذإ :ءارقتسالا جرخ

 حفصتف «يلكلا ىلع يئزجلاب اجاجتحا ءارقتسالا يف نأ ىرحألا هضيقن لامتحال لوق امهنم مزلي ال ئعملا اذهو

 ةداهشب هضيقن قدص زاوحل غضملا دنع لفسألا هكف كرحي ناويح لك نأ مزلتسي ال غضملا دنع ناويحلا لاوحأ

 ةلعل جنبلا ةمرح مزلتسي ال ركسلا يف رمحلل جنبلا ةكراشمف «يئزجلا ىلع يئزحلاب اجاجتحا ليثمتلا يفو .حاسمت

 .قلطملا ركسلا يذلا ال بنعلا ءام نم ناك ركسلل رمخلا ةمرح ةلع نوكي نأ زاوحل ؛ضيقنلا لامتحال ؛ركسلا

 .ىفخي نأ نم رهظأ ةاواسملا سايق جارحإل "هتاذل" :هلوق ىلإ ةجاحلا مدع نأ ملع نايبلا اذه نم
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 ةيجراخ ةمدقم ةطساوب رحآ لوق هنم مزلي ام جرح "هتاذل" :هلوقبو ءرخآ ءيشب نظلا امهنم لصحي معن

 جل واسم آ نأ كلذ نم مزلي هنإف جل واسم "بأ و تلل واسم ل "ون ةاواسملا سايقك

 «نيقيلا ديفيف امات ناك نإف ءارقتسالا امأو .نظلا الإ ديفي ال ليثمتلا مث ءنآلا تفرع امك :رخآ ءيشب نظلا

 فلخت امل هل امزال ناك ول ذإ ؛مزالب سيل رخآلا لوقلا نإ :لاقي نأ حصف «نيقيلا ديفي ال وهف «نظلا ديفيف الإو

 قدصي ال ةمدقملا كلت قدصي ال يذلا ماقملا نأ ملعاو .سايقلا نع :ةيجراخ ةمدقم .دروي ام دري الف ةدام يف

 فصن نأل ؛"ج"ل فصنلا هنم مزلي ال "ج"ل فصن "ب"و "ب"ل فصنلا :لاقي ناب فصانتلاك ةحيتنلا
 ءيشلا كلذ ىلع فوقوم ءيشلا ىلع فوقوملا ىلع فوقوملا نإ :ليق نإ .هعبر لب هفصنب سيل ءيشل فصن

 :"نيفرطلا يضارت ىلع فوقوم حاكنلاو «حاكنلا ىلع فوقوم قالطلا" :انلوق جتني نأ هنم مزليف «ةقداص ةمدقم

 ىلع فوقوم قالطلا نأل ؛ةقداص ةجيتنلا هذه نإ :انلق .ةبذاك اهنأ عم نيفرطلا يضارت ىلع فوقوم قالطلا نأ

 (دبع).حاكنلا هيلع فقوتي يذلا نيفرطلا يضارت

 :هلوق نع جرح اذكهو «ىربكلا يف اعوضوم ىرغصلا يف هلومحم قلعتم نوكي يذلا سايقلا وه :ةاواسملا سايقك
 ةمدقم ةطساوب موزللا نوكي نأ احالطصا ماقملا اذه يف هتاذل موزللاب دارملا ذإ ؛ضيقنلا سكعب نيبملا سايقلا هتاذل

 ةطساوب وأ لاكشألا رئاس يف امك ةبيرغ ريغ ةطساوب تناك وأ لوألا لكشلا يف امك الصأ نكي مل ءاوس «ةبيرغ
 كلذك اهضعبل نوكي وأ «ةاواسملا سايق يف امك ةموزلملا اياضقلا نم ءيشل ةمزال نوكت ال يلا ةطساولا يهو ةبيرغ

 ءزج :انلوقك ضيقنلا سكعب نيبملا سايقلا يف امك امهدحأ وأ نيفرطلا الك يف ةموزلملا ةيضقلل ةضقانتم نوكي نكل
 ضيقنلا سكعب سكعنت ةيناثلا ةمدقملا نأل ؛رهوج رهوجلا ءزجف رهوجلا عافترا هعافترا بجوي هنأل ؛رهوج رهوجلا

 ءزج :لاقي نأب ىرغص ىلوألا ةمدقملاو ىربك هلعجنف ءرهوج وهف رهوجلا عافترا هعافترا بجوي ام لك :انلوق ىلإ

 رهوجلا ءزج نأ :جتني ءرهوج وهف رهوجلا عافترا هعافترا بحوي ام لكو رهوجلا عافترا هعافترا بجوي رهوجلا
 يوتسملا سكعلاب نيبملا سايقلا يف امك امهدحأ وأ نيفرطلا الك يف ةموزلملا ةيضقلل ةضقانتم نوكت ال وأ ءرهوج

 يوتسملا سكعلاب سكعنت ىلوألا ةمدقملا نأل ؛قطان ناويحلا ضعبف «قطان ناسنإ لكو «ناويح ناسنإ لك :انلوقك

 ناسنإلا نم ءيشالف «ناويحب رححلا نم ءيش الو ناويح ناسنإ لك :انلوقكو ناسنإ ناويحلا ضعب :انلوق ىلإ

 :ليق ام عفدنا انركذ اممو رجحب ناويحلا نم ءيش ال :انلوق ىلإ يوتسملا سكعلاب سكعنت ةيناثلا ةمدقملا نأل ؛رجحب

 .لمأتف .ءيحيس امك هتاذل سيل هحاتنإ نإف ؛هتاذل :هلوقب سايقلا نع ج رخي لوألا لكشلا ىوس ام نإ
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 E TS همت وتقلل و ىف وا وام CA CENCE يا عج عتتجا هتئيهو هتدام هيف اروك ذم ناك نإف

 عم ةاواسملا سايقو ءواسم يواسملا يواسم نأ يهو «ةيحراح ةمدقم ةطساوب لب هتاذل ال نكل

 .كلذ فرعاف .تاذلاب لصوملا ماسقأ نم سيل اهودبو «نيسايق ىلإ عحري ةيجراخلا ةمدقملا هذه

 يذلا رخآلا لوقلا يأ :ناك نإف :هلوق .ابولطمو ةجيتن ىمسي سايقلا نم مزاللا رخآلا لوقلاو

 ءاوس «هيفرط نيب عقاولا بيترتلا :هتئيمي دارملاو ؛هب و هيلع موكحملا :هافرط هتدامك دارملاو «ةجيتنلا وه

 :انلوقك ةجيتنلا ضيقن يئانثتسالا يف روكذملا نوكي دق هنإف ؛بلسلا وأ باجيإلا نمض يف ققحت

 ؛يئانثتسالا مدق امنإو «ينارتقالاو يئانثتسالا ىلإ هميسقت يف عرش سايقلا فيرعت نم غرف امل :اروكذم ناك نإف

 ىلإ عحار "ناك" ريمضو «ىفخي ال امك مدعلا ىلع مدقم دوحولاو يمدع ينارتقالا موهفمو يدوحو هموهفم نأل

 لصوملا ماسقأ نم سيل ةيحراخلا ةمدقملا نودب يأ :اهودبو .سايقلا يف ادوحوم لوقلا ناك نإف يأ "لوقلا"

 .ناسايق لب ادحاو اسايق سيل هنكل هماسقأ نم ناك نإو اهعم امأو «تاذلاب

 نأ قيقحتلا لصاح .خلإ "ةمدقملا هذه عم ةاواسملا سايقو" :هلوقب روكذملا قيقحتلا ظفحاف يأ :كلذ فرعاف

 «فرعملا تحت لخاد رابتعالا اذهب وهو «ةيحراخلا ةمدقملا كلت عم هرابتعا :لوألا :نيرابتعا ةاواسملا سايقل

 ةيحراخ ةمدقم ىلإ لاصيإلا يف جاتحم ريغ تاذلاب الصوم ٍدئئيح هنوكل ؛فيرعتلا تحت ٍذئنيح هلاحدإ بحوف

 هفيرعت نع جراخو سايقلا ماسقأ نم سيل ٍلئنيحو هنع ةمدقملا هذه جورح عم هرابتعا يناثلا رابتعالاو ؛هيلع ةدئاز

 (ليعامسإ).هتاذل ال جراخلا رمألا ةطساوب رخآلا لوقلل همازلتسا نإف ؛هتاذل :هلوقب

 نوكيف ايلمح اينارتقا وأ ايئانثتسا سايقلا ناك نإف «هافرط رحآلا لوقلا ةدامع دارملا نأ ملعاو :هب و هيلع موكحملا

 وأ «هب و هيلع موكحملا هافرط هتدامك. دارملاف «يلاتلاو مدقملا هافرطف ايطرش اينارتقا ناك نإو «هب و هيلع موكحم ا هافرط

 .مهفاف .هبلس وأ لاصفنالاو لاصتالاب هب و هيلع موكحملا تايطرشلا يفرط نإ :لاقي نأ نكمي

 .هيلع اعقو يذلا بيترتلا ىلع هيفرط نيب ةيليصفتلا ةبسنلا :سايقلا يف روكذملا لوقلا ةئيمهي دارملا نأ نعي :هتئيمب

 هضيقن وأ وه ناك نإف :لوقي نأ هيلع بحاولا نأ فنصملا ىلع دري امل عفد «بلسلا وأ :باجيإلا نمض يف
 ال ةجيتنلا ضيقن يأ ءروكذملا لوقلا ضيقن هيف روكذملا ذإ ؛يلاتلا عحرب يئانثتسالا سايقلا ىلع قدصيف اروكذم

 لصاحو «مدقملا عضوب يئانثتسالا سايقلا ىلع قدصي امنإ لب «هيلع قدصي ال فنصملا لاق ام نأ ينعي ءاهنيع

 .ةيفيكلا صوصح نع رظنلا عطق عم هيفرط نيب عقاولا بيترتلا :"هتئيم" :هلوقب دارملا نأ عفدلا



 ةدئاف 16۱۹ تاقيدصتلا

 TTT بولطملا ع وضومو «يطرش وأ يلمح ينارتقاف الإو يئانثتساف

 :سايقلا يف روكذملاو «ناسنإب سيل اذه نأ :جتني ناويحب سيل هنكل اناويح ناك اناسنإ اذه ناك نإ

 نأ جتني "ناسنإ هنكل" :روكذملا لاخلا يف كلوقك ةجيتنلا نيع هيف روكذملا نوكي دقو «ناسنإ اذه

 نإو يأ :الإو :هلوق .نكل ئعأ ءانثتسالا ةملك ىلع هلامتشال :يئانثتساف :هلوق .ناويح اذه

 ؛هتثيب ال هتدا اروكذم نوكي نأب كلذو هتئيهو هتدام. سايقلا يف اروكذم رحآلا لوقلا نكي مل

 ةجيتنلا ءازجأ نم ءيش ىلع لمتشي ال سايق لقعي ال اذكو «ةداملا نودب ةئيهلا دوجو لقعي ال ذإ

 نارتقال :نارتقاف :هلوق .ىلوأ ناكل هتدام :هلوق فذح ول هنأ ملع اذه نمو ؛ةيروصلاو ةيداملا

 مسقني ينارتقالا سايقلا يأ :يلمح :هلوق .طسوألاو ربكألاو رغصألا يهو ءهيف بولطملا دودح
 لكو «ريغتم ماعلا :وحن «يلمحف ةفرصلا تايلمحلا نم ابكرم ناك نإ هنأل ؛يطرشو يلمح ىلإ

 الو هتئيمب ال هتداع. اروكذم رخآلا لوقلا نوكي نأب روصتي امنإ رمألا سفن يف انهه عومجملا اذه يفن يأ :كلذو
 هيف اروكذم نوكي نأ :لوألا :ةثالثلا ىلإ يقترت ةيلقعلا تالامتحالا نإف ؛هتئيك ال :هتداع اروكذم .رحآ رمأب

 .هتئیه الو هتداع. ال هيف اروكذم نوكي ال نأ :ثلاثلاو «هتداع. ال هتئیه اروكذم نوكي نأ :يناثلاو «هتئيمب ال هتداع
 روصتي ال ٍكئنيح هنإف ؛ًاعيمج ةيروصلاو ةيداملا ءازحألا ىلع لمتشم ريغ سايقلا نوكي نأ عنتمي هنإف ؛لطاب ثلاثلا

 ةكفنم ريغ ةجيتنلل ةيداملا ءازجألل ةضراعلا ةئيهلا نإف ؛لطاب ًاضيأ يناثلاو «ىفخي ال امك ةجيتنلا ىلإ الصوم هنوك

 نودب موزلملا دوحوو ضورعملا نودب ضراعلا توبث مزلي نأ الإ ةداملا نودب ةئيهلا دوجو روصتي فيكف ءاهنع
 مزلتسي ةئيهلا يفن نأل ؛لطاب اضيأ لوألا لامتحالا :ليق نإف (ليعامسإ).لوألا لامتحالا نيعتف «لطاب وهو مزاللا
 يفن نم مزلي الو «ةحيتنلا يف ةعقاولا ةصاخلا ةئيهلا دارملا :انلق .لاحم ةثيملا نودب ةداملا دوحو ذإ ؛اضيأ ةداملا يفن

 .ىرخأ ةئيه ةداملل نوكي نأ زوجيف ماعلا يفن صاخلا

 «لاحم موزلملا نودب مزاللاو ضورعملا نودب ضراعلا دوجوو ءاهل ةمزالو ةداملل ةضراع ةئيفلا نأل :ةئيحلا دوجو

 ًاصوصخ نتاملا نأشب قئاللا هنإف ؛دوصقملا لوصح عم ةرابعلا يف راصتخالا ةيولوألا هجو :ىلوأ ؟لقعي فيكف

 (ليعامسإ).مارملا بيرقتو مالكلا بيذهق ددصب نوكي نمل
 ناك امل نعي بولطملا نع جراخ طسولا نأ دري الف «هلوصح يف لعدم اه يلا دودح يأ :بولطملا دودح

 .اينارتقا يمس ةلصاولا واولا يهو «نارتقالاو عملا ةادأ ىلع المتشم ينارتقالا سايقلا



 ةدئاف o۲ تاقيدصتلا

 0000 طرا راو "بكا" لرو را يس قلما قف

 املك :وحن ءةفرصلا تايطرشلا نم بكرت ءاوس «يطرشف الإو «ثداح ملاعلاف «ثداح ريغتم

 تناك املكف «ءءيضم ملاعلاف ادوجوم راهنلا ناك املكو «دوحوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك

 ءيشلا اذه ناك املك :وحن «ةيطرشلاو ةيلمحلا نم بكرت وأ ءءيضم ملاعلاف ةعلاط سمشلا

 فنصملاو ءامسج ناك اناسنإ ءيشلا اذه ناك املكف «يسح ناويح لكو ءاناويح ناك اناسنإ

 نم يأ :يلمحلا نم :هلوق .يطرشلا نم طسبأ هنوكل ؛يلمحلا ينارتقالا نع ثحبلا مدق هل

 هنم ادارفأ لقأو لومحملا نم صخأ بلغألا يف عوضوملا نوكل :رغصأ :هلوق .يلمحلا ينارتقالا

 .نيفرطلا نيب هطسوتل :طسوأ رركتملاو :هلوق .ادارفأ رثكأو ربكأ لومحملا نوكيف

 نأ :يناثلاو «نيتلصتملا نيتيطرشلا نم ابكرم نوكي نأ :لوألا :تالامتحا ةثالث هيف :ةفرصلا تايطرشلا نم

 ةيطرشلاو ةيلمحلا نم بكر تي اميفو .ةلصفنمو ةلصتم نم ابكرم نوكي نأ :ثلاثلاو «نيتلصفنملا نم ابكرم نوكي
 اهلك تالامتحالاف ةلصفنملا نمو امهنم ابكر م نوكي ام :ياثلاو ءةلصتلاو ةيلمحلا نم بكرتي ام :لوألا :نالامتحا

 (ليعامسإ).لمأت ىدأب ةرهاظ يقاوبلا ةلثمأو «حرشلا يف روكذم نينثالا لاثمف «ةسمخ ىلإ يقترت يطرشلا سايقلا يف

 ؛اقلطم يئانثتسالا دارفأ نم ءازجأ لقأو طسبأ يلمحلا ينارتقالا وهو «هدارفأ ضعب نوكل يأ :طسبأ هنوكل

 يناثلا ىلعو «ةطاسبلا نم لوألا ىلع "طسبأ" :هلوقف «يئانثتسالا ثحابم نم رفوأو طسبأ ينارتقالا ثحابم نألو

 نم ابكرم ناك ام وهو «يلمحلا ينارتقالاب صتخت ال تاحالطصالا هذه نأ هيف :يلمحلا نم .مهفاف .طسبلا نم

 حرش يف فنصملا هب حرص امك «كلذك نكي مل ام يهو «ةيطرشلا تاينارتقالا يف يرجي لب ةفرص نيتيلمح

 (ناهرب).ربكأ هب موكحملاو رغصأ ىمسي بولطملا يف هيلع موكحملا :لوقي نأ ىلوألاف «ةلاسرلا
 ناسنإ لك :لاقي امك لومحملل ايواسم نوكي دق عوضوملا نأل ؛بلغألا يف :هلوقب ديق امنإ :صخأ بلغألا يف

 ناسنإ لكو «ناسنإ ناويحلا ضعب :لاقي امك هنم معأ نوكي دقو «كحاض ناسنإ لكف ءكحاض قطان لكو «قطان

 ههنكب الوهجم نوكي يروصتلا لوهجبا نأ ملعا :طسوأ رركتملاو (ليعامسإ).كحاض ناويحلا ضعبف «كحاض
 نأ ملعي ال نعي اهيفرط نيب ةبسنلا ثيح نم الوهحجم نوكي امنإ يقيدصتلا لوهجاو «هم رو ههنك بلطيف «همرو

 رمأ نم دب الف ءايرظن نكي مل الإو نيفرطلا درجمم لصحي ال انهه ملعلاو «يلس وأ يباجيإ رغصألا ىلإ ربكألا ةبسن

 لصحي ال رخآلا نود امهنم دحأ ىلإ ةبسن هل ناك وأ امهنم ءيش ىلإ ةبسن نكي مل ول ذإ ؛نيفرطلا بساني ثلاث
 .بوبحلا لاصو يف ةلالدلاو ةطاشملا ىلإ جاتحت ملف كلذ نم ءافح ىلع تنك نإو «نيفرطلا نيب ةبسنلا هنم



 ةعبرألا لاكشألا or تاقيدصتلا

 ىربكلا عوضومو ىرغصلا لومح امإ طسوألاو "ىربك" ربكألاو "ىرغص" رغصألا هيف امو
 «عبارلاف لوألا سكع وأ ثلاثلاف امهعوضوم وأ «يناثلاف امهومحم وأ لوألا لكشلا وهف

 :هلوق .لوصوملا ظفل ىلإ ارظن ريمضلا ريكذتو ءرغصألا اهيف ىلا ةمدقملا يأ :رغصألا هيف امو :هلوق

 ربكألا ىلع اهامتشال ؛ىربك ربكألا هيف ام يأ :ىربك :هلوق .رغصألا ىلع اهلامتشال :ىرغص

 نوكيف «هيلإ عجري يرظن يقاوبلا جاتنإو «يهيدب هجاتنإ نأل ؛الوأ ىمسي :لوألا لكشلا :هلوق

 .ىرغصلا ينعأ نيتمدقملا فرشأ يف لوألا عم هكارتشال :يناثلاف :هلوق .ملعلا يف مدقأو قبسأ

 .ىربكلا نيعأ نيتمدقملا سحأ يف لوألا عم هكارتشال :ثلاثلاف :هلوق

 ؛ةسدنهلا لاكشأ نم عبرملا لكشلاب هبش هنأ ليبق نم لكشلاب هتيمست يركوللا سابعلا يبأ نع لقن :لكشلا

 يذلا علضلاب تهّبش ةجيتنلاو «عبرملا عالضأ نم دحاو علضب اتهبش ةماقتسا ىلع نيتنرتقملا نيتمدقملا نأ كلذو

 ىربكلا ةمدقملا لومحم كارتشاو «ثلاثلا علضلاب هبش ةجيتنلا عوضومو ىرغصلا ةمدقملا عوضوم كارتشاو «هلباقي

 ردصلا لاق .هيبشتلا قيرط ىلع لكشلاب سايقلا ةيمستف «ثلاثلل لباقملا عبارلا علضلاب هبش ةجيتنلا لومحمو

 بألاب ىربكلاو مألاب ىرغصلا ةيمست اذكو :مالكلا اذه لقن دعب "قارشإلا ةمكح" حرش يشاوح يف يزاريشلا

 لومحم نيب اطسوتم ناك اذإ اميس «مألا نطب ىلإ بألا رهظ نم ةلقتنملا ةرركتملا ةيلضفلا ةداملاب طسوألا دحلاو

 حرش" نع القن نسحلا ةياغ يف يهيبشت مالك دلولاب ةجيتنلاو متألا قايسلا يف امك ىربكلا عوضومو ىرغصلا
 «بولطملا عضو بيترت ىلع لوألا لكشلا يف طسوألا نألو :خلإ هجاتنإ نأل .يدابآ ريخلا ققحملل "ةاقرملا

 يفو ىلوأ هتبترم لعجف «هيلإ لكشلا يف لاكشألا نم برقأ وهف «لومح هيف هلومحمو عوضوم هيف هعوضومف
 ام ىلع قاب هلومحم ثلاثلا يفو «ةيناث هتبترم راصف «ناك ام ىلع قاب ءازجألا فرشأ وه يذلا هعوضوم يناثلا

 .ةعبار ةبترم تلعجف هلاح ىلع بولطملا يئزج نم ءيش سيل عبارلا يفو «ةثلاث هتبترم راصف ناك

 ريغتي الثل ؛ربكألا ىلإ طسوألا نمو طسوألا ىلإ رغصألا نم لقتني نأ وهو «يعيبطلا مظنلا ىلع هنوكل :يهيدب
 .ىلوألا ةبترملا يف عضو اذلف ؛لوألا لكشلا يف وه امنإ مظنلا اذهو «ةجيتنلا يف هيلع امه امع ربكألاو رغصألا لاح

 لاح لومحملاو لصأو تاذ هنأل ؛عوضوملا نيعأ بولطملا يفرط فرشأ ىلع ةلمتشم اموكل :ىرغصلا ينعأ

 افوكل ؛نيتمدقملا سحأ ىربكلا نوك رهظ انهه نمو «عباتلا نم عوبتملاو ةفصلا نم فرشأ تاذلاو «هل عباتو

 (ليعامسإ).عوضوملل عباتو لاح وه يذلا لومحملا نيعأ بولطملا يفرط سحأ ىلع ةلمتشم



 لوألا لكشلا طئارش ١ ه4 تاقيدصتلا
 ی يدب

 هت و E GD عش تلا ؛ىربكلا ةيلك عم اهتيلعف و ىرغصلا باجيإ لوألا يف طرتشي

 ىلإ طسوألا نم مكحلا ىدعتيل :اهتيلعف و :هلوق .لوألا نع دعبلا ةياغ يف هنوكل :عبارلاف :هلوق

 لعفلاب طسوألا هل تبثي ام ىلع وه امنإ ابلس وأ ناك اباجيإ ىربكلا يف مكحلا نأل كلذو ؛رغصألا

 مزلي مل لعفلاب طسوألا هل تبثي رغصألا نأب ىرغصلا يف مكحي مل ولف «خيشلا بهذم ىلع ءانب

 ءطسوألا يف رغصألا جاردنا مزليل :ىربكلا ةيلك عم :هلوق .رغصألا ىلإ طسوألا نم مكحلا ىدعت

 ىلع انه الومحم نوكي طسوألا نأل كلذو ؛رغصألا ىلع مكحلا طسوألا ىلع مكحلا نم مزليف

 طسوألا ضعب ىلع ىربكلا يف مكح ولف «عوضوملا نم معأ لومحملا نوكي نأ زوجيو ءرغصألا

 ضعبلا كلذ ىلع مكحلا نم مزلي الف «ضعبلا كلذ يف جردنم ريغ رغصألا نوكي نأ لمتحال

 اطرش ىرغصلا ةيلعف نوك تبث امك ليلدلا اذهبي هنأل ؛ىلوأ ناكل اهتيلعف ىرغصلا باجيإ :لاق ولو :اهتيلعف و

 ؛ىرغصلا باجيإ لوألا لكشلا جاتنإل طرتشا ينعي «هل اطرش اهباجيإ نوك تبثي كلذك لوألا لكشلا جاتنإل

 .طسوألا ةطساوب رغصألا ىلإ ىربكلا يف طسوألا ىلع ربكألاب مكحلا زواجتيل

 ىربكلا يف مكحلا نأل ؛ةيلعفو ةبجوم ىرغصلا تناك اذإ روصتي امنإ روكذملا مكحلا زواحت نإ عي ا كلذو

 ربكألاب يذلا مكحلا زواجتي مل كلذك ىرغصلا يف نكي مل ولف ءطسوألا هل تبث ام ىلع وه امنإ ابلس وأ اباجيإ
 (دبع).ىفخي ال امك رغصألا ىلإ لعفلاب طسوألا هل تبث ام ىلع

 نم مكحلا يدعت مزلي مل كلذ الول ذإ ؛ةيلعف ةبحوم ىرغصلا تناك اذإ روصتي امنإ اذهو :طسوألا هل تبغي

 ىلإ طسوألا نم ربكألاب مكحلا ىدعت امل ةبجوم نكت مل ول ىرغصلا نأ ملسن ال :ليق نإف .رغصألا ىلإ طسوألا

 سيل ءالخلا نأ" جتني ءسوسحمب سيل دوجوم. سيل ام لكو «دوجوع. سيل ءالخلا :انلوق نأل ؛نيرمألل رغصألا
 دوجوم. سيلو عوضوم ءالخلا نإ يعي ءلومحملا ةبلاس ةبجوم ىرغصلا نإ :انلق .ةبلاس ىرغصلا نأ عم "سوسحم

 ةآرم تلعج ةيبلسلا ةبسنلا نأ ةداهشب دوجوك, سيل وه طسوألا دحلاف «طقف دوجوم ال هلومحم بلسلا ةادأ عم

 ةوق يف نكي مل يذلا فرصلا باجيإلا نأ يقيفوتلا باوحلاو .طقف دوحوم. سيل لعج يأ ىربكلا يف دارفألل
 ةدام نود ةدام يف جاتنإلاو «ةبلاسلا ةوق يف لومحملا ةبلاسلا ا لوألا لكشلا ىرغص يف طرش بلسلا

 ءرجحب سيل ناسنإلا" :انلوقف وهو "مسحب سيل ناسنإلا" :جتني "مسج رجح لكو .نفلا دعاوق مومع بسانيال
 .لومحملا ةبلاس ىرغصلا نوكل ؛بذاك



 لوألا لكشلا طئارش ١ هه تاقيدصتلا

 EO AT ٠................ةيلكلا ةبجوملا عم ناتبجوملا جتنيل

 جتنيل :هلوق .سرف ناويحلا ضعبو «ناويح ناسنإ لك :كلوق يف دهاشي امك رغصألا ىلع مكحلا

 ةبحوملا ىرغصلا جتني نأ طورشلا هذه رثأ يأ «ةياغلل هيف ماللاو ةيئزحلاو ةيلكلا يأ :ناتبحوملا

 ةبحوم ةحيتنلا نوكت لوألا يفف «نيتبحوملا :ةيلكلا ةبجوملا ىربكلا عم ةيئزحلا ةبجوملاو ةيلكلا

 :ىربكلا ةيلكلا ةبلاسلا عم ناتبجوملا نايرغصلا جتني نأو «ةيئزج ةبحوم يناثلا يفو «ةيلك

 .ةحضاو لكلا ةلثمأو «هليصفت قبس ام ىلع ةيئزحلاو ةيلكلا نيتبلاسلا

 ىلع هب مكح يذلا ناويحلا ضعب ريغ ربكألاب هيلع موكحم وه يذلا ناويحلا ضعب نإف :خإ دهاشي امك
 وه امنإ ضعبلا اذه تحت اجردنم هنوك مدعل ؛رغصألا ىلإ ىدعتي ال ةيسرفلاب ناويحلا ضعب ىلع مكحلاف ءرغصألا

 ةيلعف ليلد نايب ىلإ ةراشإ "ناتبجوملا جتنيل" :فنصملا لوق يفف :خلإ رثأ يأ (ليعامسإ).رحآ ضعب تحت جردنم
 لكشلا نوكي رومألا هذه نم دحاو مدع ريدقت ىلع هنأ هنم مهفي هنإف ؛اضيأ ىربكلا ةيلكو اهباجيإ عم ىرغصلا

 (ليعامسإ).حرشلا يف هليصفت تملع دقو «جتنم ريغ اميقع
 «"ناسنإ ناويحلا ضعبو" «"مسح ناسنإ لكف" ,”'مسج ناويح لكو" «"ناويح ناسنإ لك" لثم :لوألا يفف

 امنإ ةيسحألا و «نيتمدقملا سخأل ةعبات نوكت ةجيتنلا نأ ملعاو .كحاض ناويحلا ضعبف «"كحاض ناسنإ لكو"

 تناك يناثلا نود لوألا دحو نإو «ةيئزح ةبلاس ةجيتنلا نوكي اعم لكشلا يف اتدحو نإف «بلسلاو ةيئزحلا يه

 يف كعفني هنإف ؛ظفحا و مهفاف «ةيلك ةبلاس ةجيتنلا تناك لوألا نود يناثلا دجو نإو «ةيئزح ةبحوم ةجيتنلا

 هبورض نأل ؛عبارلا لكشلا بورض رثكأو ثلاثلا لكشلا بورض عيمج جئاتن يف الإ اهلك يف ءاجو «جئاتنلا عيمج

 (دبع).ءيجيس امك امهنم ثلاثلا برضلا الإ ةيئزح الإ جتني ال ةينامث

 يف عبرألا تايرغصلا برض نم ةلصاح رشع ةتس تناك ةيلقعلا تالامتحالا نأ هلصاح :خلإ لكلا ةلغمأو

 ةيلك نمو عبرألا تايربكلا عم ناتبلاسلا نايرغصلا ةينامث ىرغصلا باجيإ طرش نم طقسو «كلذك تايربكلا

 بتارمو ؛ةطقاس وأ تناك ةيقاب لكلا ةلثمأف ةعبرأ يقب «نيتبحوملا نييرغصلا عم ناتيئزحلا نايربكلا ةعبرأ ىربكلا

 نم ازمر ءابلاب كيلعف «لودجلا اذه نم ةحضاو اهحئاتنو ءاه عوضوملا بیت رتلاب اهدادعت عم ةيقابلا بورضلا

 ةجيتنلا نم ونو ةيلكلا ةبلاسلا ةجيتنلا نم سنو ةيلكلا ةبحوملا ةجيتنلا نم ءابلا تحت منو طقاسلا نم نيسلاو يقابلا

 = .دادعتلا نم تاءابلا ىلع يناقوفلا مقرلاو ةيئزحلا ةبلاسلا ةحيتنلا نم لنو ةيئزحلا ةبحوملا



 ئاثلا لكشلا طئارش ١65 تاقيدصتلا

 E فيكلا يف امهفالتحا يناثلا يقو «ةرورضلاب نيتبلاسلا ةبلاسلا عمو نيتبجوملا

 :هلوق .ةيئزجلاو ةيلكلا جتني يأ :نيتبلاسلاو :هلوق .ةيئزحلاو ةيلكلا جتني يأ :نيتبجوملا :هلوق

 عبرألا تاروصحملل لكشلا اذه جاتنإ نأ ىلإ ةراشإلا دوصقملاو .جتني :هلوقب قلعتم :ةرورضلاب

 :امهفالتحا يناثلا يقو :هلوق .اهليصفت ءيجيس امك اهجئاتنل لاكشألا رئاس جاتنإ فالخب يهيدب

 ول هنأل كلذو ؛باجيإلاو بلسلا يف نيتمدقملا فالتحا ةيفيكلا بسحب لكشلا اذه يف طرتشي يأ

 SNORE لاا اي جم هادو اجا نام ا شا جما د نيتبحوملا نم لكشلا اذه فلأت

 ناسنإلا نم ءيش الف" "رجح ناويحلا نم ءيش الو" «"ناويح ناسنإ لك" :لثم ةيئزحلاو ةيلكلا :نيتبلاسلا
 ."لهاصب سيل ناويحلا ضعبف" «"”لهاصب ناسنإلا نم ءيش ال"و "ناسنإ ناويحلا ضعب "و «'رجحب
 اهوصحل ؛ةرورضلاب ةيرظنف ةجيتنلا سفن امأو «يهيدب هجئاتنل هجاتنإ نأ يعي رظنلا ىلإ جاتحم ريغ :يهيدب

 ءرودلا مزليف طسوألا ةلمج نم رغصألا نأل ؛سكعلابو ىربكلا ةيلك ىلع ةفوقوم ةجيتنلا نإ :ليق نإف .رظنلاب
 ملع ىلإ جاتحت امنإ ىربكلا نإ :انلق .ايرورض انيب هحاتنإ نوكي نأ نع ًالضف اجتنم لوألا لكشلا نوكي الف
 يليصفتلا هملع يف جاتحي امنإ فنصملاو «دارفألا يهانت مدعل ؛هتيلك قدصب مكحلا حص امل الإو الامجإ تايئزحلا

 اذإو ءايرظن رمأب هيلع مكحلا نوكي ناونعب ربع اذإ ءىش برف «ناونعلاب ناتفلتخم ةيرورضلاو ةيرظنلا ًاضيأو ءاهيلإ
 اذإو ايرظن ثداحلاب هيلع مكحلا نوكي ماعلا ناونعب ربع اذإ ىلاعت هللا ىوس ام نإف ؛ايهيدب نوكي رحآ ناونعب ربع
 ناونعب هنع ربع اذإ مولعم دنع هبلس وأ رغصألل ربكألا باجيإ نأل ؛كلذك انههو ايهيدب نوكي ريغتملا ناونعب ربع

 .ثداحلاو ريغتملاك رغصألا ناونعب ربع اذإ مولعم ريغو «طسوألا



 ول هنإف ؛ىرحأ بلسلاو ةرات باجيإلا سايقلا ةجيتن يف قداصلا نوكي نأ وهو «فالتخالا لصحي

 «ناويح سرفلك :انلوقب ىربكلا انلدب ولو «باجيإلا قحلا ناك «ناويح قطان لك و ؛ناويح ناسنإ لك :انلق

 الو ءرجحب ناسنإلا نم ءيش ال :انلوقك نيتبلاسلا نم فلأت ول لاحلا اذكو «بلسلا قحلا ناك

 رجحب سرفلا نم ءيش ال :انلوقب ىربكلا انلدب ولو ,«باجيإلا قحلا ناك رجحب قطانلا نم ءيش

 نم مزلي يذلا رخآلا لوقلا يه ةجيتنلا نإف ؛جاتنإلا مدع ليلد فالتحالاو «بلسلا قحلا ناك

 ناك ولو «ةبلاسلا وه داوملا ضعب يف قحلا ناك امل ةبحجوملا نيتمدقملا نم مزاللا ناك ولف «نيتمدقملا

 لكشلا يف طرتشيو يأ :ىربكلا ةيلكو :هلوق .ةبحوملا داوملا ضعب يف قدص امل ةبلاسلا امهنم مزاللا

 ضعبو «قطان ناسنإ :انلوقك فالتحالا لصحي اهتيئزج دنع ذإ ؛ىربكلا ةيلك مكلا بسحب يناثلا

 بلسلا قحلا ناك «قطانب سيل لهاصلا ضعب :انلق ولو «باجيإلا قحلا ناك «قطانب سيل ناويحلا

 قحلاف اه دحاو ءيش توبث يف ةكرتشم ةفلاختملا ءايشألا نوكي نأ زوجي هنأ هيف رسلاو :فالتخالا لصحي

 اذهو «باجيإلا ذئنيح قحلاف ءرمأ توبث يف ةكرتشم اب ةقفازتلا ءايخألا نركب نأ زوج اذكو: كلا دفيع

 ةفلاختم رومأ كارتشا زوجي امك هنإف :نيتبلاس نم فلأت ول لاحلا اذك (ليعامسإ).حراشلا مالك نم رهاظ

 لوألا ىلع قحلا نوكيف ءاضيأ بلسلا يف ةقفاوتملاو ةفلاختملا ءايشألا كارتشا زوجي كلذك باحيإلا يف ةقفاوتمو
 (ليعامسإ).باجيإلا يناثلا ىلعو بلسلا

 نم يئانثتسالاو ىربكلاو ىرغصلا نم ينارتقالا سايقلا يمدقم ىدحإ نوكي ال نأ هتيرخآ ئعمو :رخآلا لوقلا
 (يزور كي).مزتلم ريغف هيتمدقم ىدحإ نم ءزج نوكي ال نأ امأو «ةعفارلا وأ ةعضاولا ةيطرشلا
 ولو فيك دحاو ءيشل نيمزال انوكي نأ عنتمي نيضقانتملا نيرمألا نإف ؛روهظلا ةياغ يف رهاظ اذه :خلإ قحلا ناك امل

 نإو ؛لطاب وهو نييفانتملا عامتجا مزليف الصأ ءيشلا اذه نم امهنم لك كفني ال ثيحب امئاد ءيشلا اذهل امهتوبث ناك

 يف موزلملا نع كفني ال مزاللا نإف ؛ءيشلا كلذل امزال امهنم لك نوكي الف رخآلا توبث مدع نامز يف امهنم لك ناك

 (ليعامسإ).فلح اذه .رخآلا توبث نامز يف هنع امهنم لك كفنا دق انههو «تضرف ةدام يأ



 ئاثلا لكشلا طئارش 10۸ تاقيدصتلا
 ا ل يي اسس يااا سيح لل ا ذآ أ اآ]#]

 ىربكلا وأ ةيرورضلا عم ةنكمملا نوك و ىربكلا ةبلاس ساكعنا وأ ىرغصلا ماود عم

 نيرمألا دحأ :لوألا :نارمأ ةهجلا بسحب لكشلا اذه يف طرتشي يأ :ىرغصلا ماود عم :هلوق

 نم ىربكلا نوكت نأ امإو «ةيرورض وأ ةمئاد نوكت نأب ىرغصلا ىلع ماودلا قدصي نأ امإ وه

 .اهبلاوس سكعنت ال يلا عبسلا نم ال اهبلاوس سكعنت يلا تسلا اياضقلا

 نوك نيب ددرم موهفم :امهدحأ :نارمأ ةهجلا بسحب يناثلا لكشلا جاتنإ يف طرتشي يأ :خلاإ طرتشي يأ

 «يوتسملا سكعلاب ةيلكلا اهبلاوس سكعنت ىلا تسلا اياضقلا نم ىربكلا نوك وأ نيتمئادلا ىدحإ ىرغصلا

 ىدحإ ىرغصلا نوكي نأو «ةصاخ الو ةنكمم نيتمدقملا نم ءيش نوكي ال نأ نيب ددرم موهفم :امهيناثو

 ىرغصلاو نيتنكمملا ىدحإ ىربكلا نوكي نأو «ةصاحخ وأ ةماع ةطورشم وأ ةقلطم ةيرورض ىربكلاو نيتنكمملا

 (حتفلا وبأ).ةقلطم ةيرورض
 دحاو لك «نيرمأب ةهجلا بسحب طورشم يناثلا لكشلا جاتنإ نأ مارملا حيقنتو ماقملا قيقحت :نيرمألا دحأ لوألا

 نم ىربكلا نوكو نيتمئادلا ىدحإ ىرغصلا نوك نيب ددرم موهفمف :لوألا رمألا امأ ,ددرم موهفم امهنم

 نم ءيش نوكي ال نأ نيب ددرم موهفمف :يناثلا رمألا امأو .يوتسملا سكعلاب ةيلكلا اهبلاوس سكعنت يلا اياضقلا

 موهفم ًاضيأ نيتنكمملا ىدحإ نيتمدقملا نم ءيش نوك يأ اذهو ءنوكي نأو ةصاخالو ةماعال ةنكمب نيتمدقملا

 ىربكلا نوكي نأو ةصاح وأ ةماع ةطورشم وأ ةيرورض ىربكلاو نيتنكمملا ىدحإ ىرغصلا نوكي نأ نيب ددرم

 عم ةنكمملا نوكو" :هلوقب فنصملا راشأ ريخألا ددرملا موهفملا اذه ىلإو «ةيرورض ىرغصلاو نيتنكمملا ىدحإ
 رمألا نم لوألا رمألا كرت فنصملا نأ نأشلا عيفرلا نايبلا اذه نم تملع دقف "ةطورشملا ىربكلا وأ ةيرورضلا

 مالكب اكسمتم يناثلا لكشلا يف اهنم دبال ام ةنكمملا :لاق نمف «نيرمأ نيب ددرملا نم يناثلا رمألا ركذو يناثلا

 لكشلا يف تدجو ةنكمملا نأ "ةيرورضلا عم ةنكمملا نوكو" :هلوق نعم نأل ؛انيبم انارسحخ رسح دقف فنصملا

 .هيلإ ةجاح الف هيف ذحوي مل نإو ءةطورشم ىربك وأ ةيرورضلا عم نوكي نأ دبال اهدوحو ريدقت ىلعف «يناثلا

 ىرغص نم ابكر م يناثلا لكشلا نوكي دق :تلق نإف :خلإ ماودلا قدصي نأ امإ .نيبصعتملا نم نكت الو مهفاف

 «بلاوسلا ةسكعنملا اياضقلا نم ىربكلا نوك عم ىرغصلا ىلع قداص ماودلا ذئنيحف ءالثم ةطورشم ىربكو ةمئاد

 «ولخلا عنم ليبس ىلع لب عملا عنم ليبس ىلع الو ةيقيقحلا ليبس ىلع سيل ديدرتلا نإف ؛هيف سأب ال :تلق
 (ليعامسإ).نيرمألا الك عامتحا يف ةقياضم الو



 يناثلا لكشلا طئارش ۱0۹ تاقيدصتلا

 تناك ءاوس «ةيرورضلا عم الإ لكشلا اذه يف لمعتست ال ةنكمملا نأ وهو :نيرمألا دحأ يياثلاو

 تناك نإ ةنكمملا نأ هلصاحو «ةصاح وأ ةماع ةطورشم ىربك عم وأ ىربك وأ ىرغص ةيرورضلا

 ىرغصلا تناك ىربك تناك نإو «ةصاح وأ ةماع ةطورشم وأ ةيرورض ىربكلا تناك ىرغص

 اذه بساني ال ليصفتلاو ؛ةجيتنلا فالتخا مزل امه الول هنأ :نيطرشلا ليلدو .ريغ ال ةيرورض

 برض نم ةلصاح ةعبرأ اضيأ لكشلا اذه يف ةجتنملا بورضلا :ناتيلكلا جتنيل :هلوق .رصتخملا

 ةبلاسلا ةيلكلا ىربكلا برضو ةيئزجلاو ةيلكلا نيتبلاسلا نييرغصلا يف ةبجوملا ةيلكلا ىربكلا

 «ةصاخ الو ةماع ال ةنكمم نيتمدقملا نم ءيش نوكي ال نأ نيب ددرم موهفم يناثلا رمألا نأ هحيضوت :خلإ ئباثلاو

 ىرغصلا نوكي نأ نيب ددرم موهفم اضيأ نيتنكمملا ىدحإ نيتمدقملا نم ءيشلا نوک يأ اذهو «نوکي نو

 ىرغصلاو نيتنكمملا ىدحإ ىربكلا نوكي نأو «ةصاخ وأ ةماع ةطورشم وأ ةيرورض ىربكلاو نيتنكمملا ىدحإ

 ةيرورضلا عم ةنكمملا نوكو" :هلوقب هنم يناثلا رمألا ركذو يناثلا رمألا نم لوألا رمألا كرت فنصملاف «ةيرورض

 وأ ةيرورضلا عم نوكت نأ نم دبالف يناثلا لكشلا يف تدحو ول ةنكمملا نأ ىعملاو «"ةطورشم ىربك عم وأ
 مالكب اكسمتم يناثلا لكشلا يف اهنم دبال ام ةنكمملا نإ :لاق نمف هب سأب الف دجوت مل نإو ةطورشم ىربك

 ءيش الو افسخنم ماد ام ملظم فسخنم لك :لثم :ةجيتنلا فالتخا مزل (دبع).انيبم انارسح رسح دقف فنصملا

 نم ءيش ال :انلوقب ىربكلا انلدب ولو ءرمق فسخنم لك يه ةبحوم جتنيف امئاد ال عيبرتلا تقو ملظمب رمقلا نم
 نادقف لاثم اذه .سمشب فسخنملا نم ءيش ال يه ةبلاس جتنيف ءامئاد ال فوسكلا مدع تقو ملظم, سمشلا

 بوكر ع. قهانلا نم ءيش الو ناكمإلاب ديز بوكرم رامح لك :اذه يناثلا طرشلا نادقف لاثمو «لوألا طرشلا

 جتني امئاد ديز بوك رم ليفلا نم ءيش ال :انلوقب ىربكلا انلدب ولو «قهان راح لك يه ةبحوم جتني امئاد ديز

 نم رشع ةتس اهفوك يضتقي يلقعلا سايقلاو :ةجتنملا بورضلا (ناهرب).ليفب رامحلا نم ءيشال يأ «ةبلاس

 وهو ليصحتلا قيرطب امإ «ةعبرأ ةجتنملا بورضلا نكل عبرألا تايربكلا يف عبرألا تاروصحملا تايرغصلا برض

 لوألا طرشلا رابتعابف ءابرض رشع انثا نيطرشلا بسحب طقس هنأ وهو فذحلا قيرطب وأ «حرشلا يف روكذم
 ةبحوملا ىربكلا :ىرحأ ةعبرأ يناثلا طرشلا رابتعابو «نيتبلاسلا عم ناتبلاسلاو نيتبجوملا عم ناتبحوملا :ةينامث طقس

 (ليعامإ) .نيتبح وملا عم ةيئزحلا ةبلاسلل نيتبلاسلا عم ةيئزحلا



 ئاثلا لكشلا طئارش ۱۰ تاقيدصتلا

 بيترتلا مث ءىرغصلا وأ ىربكلا سكع وأ فلخ اب ةيئزح ةبلاس اضيأ مكلا يف ناتفلتخملاو

 ج لك :وحن «ةبجوم ىرغصلاو نيتيلكلا نم بكرملا وه لوألا برضلاف «نيتبجوملا نييرغصلا يف
 ءيش ال :وحن «ةبلاس ىرغصلاو نيتيلكلا نم بكر لا وه :يناثلا برضلاو «ب 1 نم ءيش الو «ب

 فنصملا راشأ امهيلإ و 1 ج نم ءيش ال :وحن «ةيلك ةبلاس امهيف ةجيتنلاو ءب آ لكو «ب ج نم

 ىربكو ةيئزج ةبجوم ىرغص نم بكر ملا وه ثلاثلا برضلاو «ةيلك ةبلاس ناتيلكلا جتنيل :هلوقب

 ا رقم يدي دك رز ره عئارلا و نما خالو توحي رخ هايتك ةئلاع

 :وحن «ةيئزج ةبلاس امهيف ةجيتنلاو «ب آ لكو «ب سيل ج ضعب :وحن «ةيلك ةبجوم ىربك و ةيئزح

 ناتفلتخم امهنأ امك يأ :اضيأ مكلا يف ناتفلتخملاو :هلوقب فنصملا راشأ امهيلإو «آ سيل ج ضعب

 هذه جاتنإ ليلد يعي :فلخلاب :هلوق .ةيئزج ةبلاس جتني طئارشلا يف قبس ام ىلع ءانب فيكلا يف

 ىرغص هباجيإل ةجيتنلا ضيقن لعجي نأ وهو :فلخلا لوألا :رومأ نيتجيتنلا نيتاف بورضلا

 «قطانب سيل ناويحلا ضعب :جتني ناسنإ قطان لكو «ناسنإب سيل ناويحلا ضعب :لثم :خلإ عبارلا برضلاو

 .عبرألا تاروصحملا ال «ةيئزح ةبلاسو «ةيلك ةبلاس :نيتجيتن جتني يناثلا لكشلاف
 ءرشع انثا ةطقاسلاو «ةعبرأ اهنم ةجتنملاف ءاهلك رشع ةتسلا ةلمتحلا بورضلل لفاك لودجلا اذهو :ةيئزج ةبلاس
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 اهضيقن نوكيف ةبلاس الإ جتني ال يناثلا لكشلا نأل ؛لوألا لكشلا ىرغص ةحيتنلا ضيقن باجيإل يأ :هباجيإل
 .ةتبلأ ةبجوم



 ثلاثلا لكشلا طئارش ۱1 تاقيدصتلا

 ا ا وابو SEDIR م و ع ثلاثلا يفو «ةجيتنلا مث

 يف راج اذهو «ىرغصلا يفاني ام لوألا لكشلا نم جنتيل ؛ىربك اهتيلكل سايقلا ىربكو
 ةبولطملا ةجيتنلا جتنيل ؛لوألا لكشلا ىلإ دتريل ىربكلا سكع يناثلاو .اهلك ةعبرألا بورضلا

 امأو .اهسفنك سكعنت ةيلك ةبلاس امهاربك نأل ؛ثلاثلاو لوألا برضلا يف يرجي امإ كلذو

 نأ عم لوألا لكشلا ةيوربكل حلصت ال ةيئزج ةبحوم الإ سكعنت ال ةيلك ةبجوم امهاربكف نارخآلا

 .لوألا لكشلا ةيورغصل حصت ال ةبلاس اضيأ امهارغص

 لكشلا يف طرش ىربكلا ةيلك نأل ؛لوألا لكشلا ىربك يناثلا لكشلا ىربك لعجي نأو يأ :سايقلا ىربكو
 ناسنإ لك :لوقن نأ فلخلا ريوصتو :ىرغصلا يفاني اه .لوألا لكشلا ةيوربكل ةحلاص هاربك نوكيف «يناثلا

 قدصي ةجيتنلا هذه قدصت مل اذإف ءرجحب ناسنإلا نم ءيش ال :جتني ناويحب رجحلا نم ءيش الو «ناويح

 ؛ىربكلا كلتل ىرغص ضيقنلا اذه لعج اذإف ءرجح ناسنإلا ضعب وهو «لاحم نيضيقنلا عافترا نأل ؛اهضيقن

 «ناويحب سيل ناسنإلا ضعب :لوألا لكشلا نم جتني ناويحب رجحلا نم ءيش الو ءرجح ناسنإلا ضعب :لاقيو

 ةجيتنلا نوكيف «توبثلا ملسم اذهو «ناويح ناسنإ لك نيعأ يناثلا لكشلا ىرغصل ضقانم لب فانم اذهو

 ناسنإلا نم ءيش ال وهو ءاقح اهضيقن نوكيف ىرغصلا الإ سيل هأشنمو ةبذاك لوألا لكشلا نم ةلصاحلا

 أشني مل لاحملا اذهو :ىرغصلا يفاني ام .بورضلا رئاس يف لمعلا هيلع سقو «يناثلا لكشلا ةجيتن نيع اذهو «رجحب

 «جاتنإلا يهيدب لوألا لكشلاو ىرغصلاك قدصلا ضورفم ىربكلا نإف ؛ةئيهلا كلت نم الو ىربكلا ءاقلت نم

 (ليعامسإ).رخألا بورضلا جاتنإ اذه ىلع سقو «قح ةجيتنلاف «لطاب وهف ةجيتنلا ضيقن الإ سيل هأشنمف
 الإ نوكي ال بورضلا هذه نم لك يف ةجيتنلا ضيقن نإف ؛اهلك ةعبرألا بورضلا يف راج فلخلا يأ :اذهو
 ؛بير الب ةيلك سايقلا ىربكو ةبحوم نوكي ةبلاسلا ضيقنو «ةيئزج وأ ةيلك ةبلاس اهلك يف ةجيتنلا نإف ؛ةيئزج
 نأ :هريوصتو «ىربكلا سكع يأ :كلذو (ليعامسإ).ىربكلا ةيلك هيف ةيمكلا بسحب طرتشي يناثلا لكشلا نإف

 ناكل ىربكلا سكعنا ولو رجحب ناسنإلا نم ءيش ال :جتني ناويحب رجحلا نم ءيشالو «ناويح ناسنإ لك :لوقن
 يف ةفلاحملا امنإو ءامهيف لومحم طسوألا دحلا نأل ؛لوألا لكشلا ىرغصك يناثلا لكشلا ىرغص نأل ؛الوأ الكش

 جتنيف رححب ناويحلا نم ءيش الو «ناويح ناسنإ لك :اذكه ءةرورضلاب الوأ الكش راص انسكع املف «ىربكلا

 (دبع).هيلع همدق ثلاثلا رمألا نود نيبرضلا يف ايراج سكعلا ناك الو «ةجيتنلا كلت



 ثلاثلا لكشلا طئارش ۱1۲۴ تاقيدصتلا

 E ل اهتيلعف و ىرغصلا باجيإ

 ىرغصلا سكع لعجي ينعي بيترتلا سكعي مث ءاعبار الكش ريصيف ىرغصلا سكعي نأ ثلاثلاو

 امثإ كلذو «ةبولطملا ةجيتنلا ىلإ سكعنت ةجيتن جتنيل ؛الوأ الكش ريصيف ىرغص ىربكلاو ىربك

 برضلا يف وه امنإ اذهو لوألا لكشلا ةيوربكل حلصيل ةيلك ىرغصلا سكع نوكي اميف روصتي

 سكعنت ال ةبحوم امهارغصف ثلاثلاو لوألا امأو ءاهسفنك سكعنت ةيلك ةبلاس هارغص نإف ؛يباثلا

 ةيئزج الإ نوكت ال اهساكعنا ضرف ولو «سكعنت ال ةيئزج ةبلاس هارغصف عبارلا امأو .ةيئزح الإ

 ىلع ابلس وأ اباجيإ ناك ءاوس هاربك يف مكحلا نأل :اهتيلعف و ىرغصلا باجيإ :هلوق .ربدتف .ًاضيأ

 نوكتو الصأ دحتي ال نأب لعفلاب طسوألا عم رغصألا دحتي مل ولف .رم امك لعفلاب طسوأ وه ام

 ا و اا ةنكمم ةبجوم ىرغصلا نوكتو لعفلاب ال نكل دحتي وأ ةبلاس ىرغصلا

 نم ءيشال :جتني «راح قهان لكو «رامحب ناسنإلا نم ءيشال لوقن نأ :هريوصتو :ىرغصلا سكعي نأ

 بيترتلا سكع اذإ مث ءاعبار الكش ريصي ناسنإب رامحلا نم ءيشال ىلإ ىرغصلا سكع ول هنأل ؛قهانب ناسنإلا

 مث «ناسنإب قهانلا نم ءيش ال :جتني الوأ الكش ريصي ناسنإب رامحلا نم ءيشالو ءرامح قهان لك :اذكه ليقو
 (دبع).يناثلا لكشلا نم ةلصاحلا ةجيتنلا كلت نيع لصحي قهانب ناسنإلا نم ءيشال :ليقو «ةجيتنلا يناث سكع اذإ

 ةجيتنلا هذه :لوقنف 2 «ج نم ءيشال ةجيتنلاف ب 1 لكو «ب ج نم ءيش ال :انلق اذإ ج يناثلا برضلا يف

 ؛لوألا لكشلا لصحيف ىرغص ىربكلاو ىربك سكعلا انلعجو برضلا اذه ىرغص انسكع اذإ انإف ؛ةقداص

 لوألا لكشلل ةجيتن اهنوكل ؛ةقداص ةجيتنلا هذهف «ج 1 نم ءيش ال :جتني ج ب نم ءيش الو «ب آ لك :وحن

 (ليعامسإ).ةبولطملا ةجيتنلا وهو ةتبلأ قداص 1 ج نم ءيش ال :انلوق يأ اهسكعف جاتنإلا يهيدبلا

 ىربك سكعلا كلذ لعجي بيترتلا سكع دعب مث عبارلا لكشلا ف ىرغص لعحت ةيلك اهسكعف :اهسفنك سكعنت

 (ناهرب).ةيلكلل لوألا لكشلا يف
 ةبكرم ةيئزجلا ةبلاسلا تناك اذإ ضارتفالا وأ فلخلا امإ وهو ؛عبارلا برضلا جاتنإ ليلد ىلإ ةراشإ :ربدتف

 ناكمإلاب وأ لعفلاب نوكي نأ الضف يباجيإ لمح امهنيب نوكي ال نأب يأ :خلا دحتي ال .عوضوملا دوجو ققحتيل

 .ةلاح ال ةبلاس ٍفئنيح ىرغصلا نوكيف



 ثلاثلا لكشلا طئارش ۴ تاقيدصتلا

 ةبلاسلا عمو «ةيئزح ةبجوم سكعلاب وأ ةيلكلا ةبجوملا عم ناتبجوملا جتنيل ؛امهادحإ ةيلك عم

 ناتمدقملا تناك ول هنأل :امهادحإ ةيلك عم :هلوق .رغصألا ىلإ لعفلاب طسوألا نم مكحلا دعتي مل

 «ربكألاب هيلع موكحما ضعبلا ريغ رغصألاب هيلع موكحملا طسوألا نم ضعبلا نوكي نأ زاجل نيتيئزج

 ناويحلا ضعبو ناسنإ ناويح لا ضعب قدصي :الثم ءرغصألا ىلإ ربكألا نم مكحلا ةيدعت مزلي الف

 لكلا انه وقتل N E aa هلو نزف

 مضو عبرألا تايربكلا ىلإ ةيلكلا ةبجوملا ىرغصلا مض نم ةلصاح ةتس ةروكذملا طئارشلا بسحب

 ىرغصلا تناك ول :لاقي نأب ًاضيأ فالتخالاب لكشلا اذه يف ىرغصلا باجيإ نايب نكمي هنأ ملعا :خلإ مكحلا دعتي مل

 ؛ةبلاس ىربكلا نوك ريدقت ىلع امأ .فالتحالا ققحتي نيريدقتلا الك ىلعو «ةبجوم وأ ةبلاس امإ ىربكلاف ةبلاس

 :انلوقب ىربكلا انلّدب اذإو «باجيإلا قحلاف لهاصب ناسنإلا نم ءيش الو سرفب ناسنإلا نم ءيش ال :انلق اذإ انألف
 ناسنإلا نم ءيش ال :انلق اذإ انألف ؛ةبجوم ىربكلا نوك ريدقت ىلع امأو «بلسلا قحلاف رامحب ناسنإلا نم ءيش ال

 (ليعامسإ).بلسلا قحلاف قطان ناسنإ لك :انلوقب ىربكلا انلدب اذإو «باجيإلا قحلاف ناويح ناسنإ لكو «سرفب

 باجيإلاب فالتحالا ًاضيأ انهه ققحتيو «سرف ناويحلا ضعبو «ناسنإ ناويحلا ضعب قدصي :الثم :خلإ نوكي نأ زاجل
 (ليعامسإ).باجيإلا قحلاف قطان ناويحلا ضعب :انلوقب هاربك انلدب اذإو «بلسلا روكذملا لاثملا يف ققحتملاف «بلسلاو

 ةينامث ىرغصلا باجيإ طارتشا رابتعاب طقس هنإف فذحلا قيرط امأو .ليصحتلا قيرط اذه :خلإ ةلصاح ةتس

 امهو «نارحآ نابرض طقس نيتمدقملا ىدحإ ةيلك رابتعابو تاروصحملا عم نيتبلاسلا برض نم ةلصاح برضأ

 ظاحلب رشع ةتس نم ةطقاسلاو ةيقابلا بورضلل لفاك لودحلا اذهو (ليعامجإ).نيتيئزحللا عم ةيئزحللا ةبحوملا

 .اهجئاتنو اهدادعتو ةيقابلا بورضلا بتارم ىلإ ريشمو ثلاثلا لكشلا يف ةرشعلا طئارشلا

 ةبلاسلا ش
 ةيئرجلا ةيئرحلا



 ثلاثلا لكشلا طئارش ٤ تاقيدصتلا

 E SE DRE IS CSAS CASS ةيئزحج ةبلاس ةيئزحلا عم ةيلكلا وأ ةيلكلا

 يف ةكرتشم اهلك بورضلا هذهو «ةبلاسلاو ةبجوملا نيتيلكلا نييربكلا ىلإ ةيئزحلا ةبجوملا ىرغص

 باجيإلل ةجتنملا امأ .بلسلا جتني اهنم ةثالثو باجيإلا جتني اهنم ةثالث نكل ةيئزج الإ جتني ال اأ

 بكرملا :امهيناث .آ ب ضعبف آ ج لکو ب ج لك :وحن «نيتيلك نيتبجوم نم بکر ملا :اهوأف

 "ناتبجوملا جتنيل" :هلوقب فنصملا راشأ نيذه ىلإو «ىربك ةيلك ةبجومو ىرغص ةيئزج ةبجوم نم
 ةيلك ةبجوم نم بكرملا ٍبعأ يناثلا سكع :ثلاثلاو .ىربكلا يأ ةيلكلا ةبجوملا عم ىرغصلا يأ

 سكع سكعلا نم دارملا سيلف "سكعلاب وأ" :هلوقب راشأ هيلإو «ىربك ةيئزج ةبجومو ىرغص
 نم بكر لا :اهوأف بلسلل ةجتنملا امأو .لمأتف .لوألا لوألا سكع سيل ذإ ؛نيروكذملا نيبرضلا

 عمو" :هلوقب راشأ امهيلإو «ةيلك ةبلاسو ةيئزج ةبجوم نم :يناثلاو .ةيلك ةبلاسو ةيلك ةبجوم

 .ةيلكلا ةبلاسلا عم ناتبجوملا جتنيل يأ "ةيلكلا ةبلاسلا

 راتخمل فلاخم هنكل ةربتعملا ةلوطملا بتكلا يف ريتخا ةيقابلا بورضلل اعوضوم ابيترت لودجلا اذه يف نأ ملعاو =

 لهسيل ؛هرثإ ىفتقا حراشلاو راصتخالل بلسلل ةجتنملا بورضلا ىلع باجيإلل ةجتنملا بورضلا مدق هنأل فنصملا

 .بابلألا يلوأ ىلع ىفخي ال امك باتكلا حرش

 نأ ملعف «ةمزال نوكت نأو دبال ةجيتنلاو داوملا ضعب يف ةمزال ريغ ةيلكلا ةجيتنلا نأ نعي :ةيئزج الإ جتني ال

 .ريغ ال ةيئزحجلا يه امنإ اهل ةمزاللا ةجيتنلا

 (ليعامسإ).بلسلا نم فرشأ باجيإلا نوكل ؛بلاوسلا ىلع تابحوملا مدق امنإ :خإ باجيإلل ةجتنملا امأ

 نأ نيبت انهه نمو «قطان ناويحلا ضعب جتني قطان ناسنإ لكو «ناويح ناسنإ لك :وحن :خلإ بكرملا اهوأف
 .ةيلك الإ ةجيتنلا نوكي ال نأ نيتيلكلا نيتمدقملا ىضتقم ناك نإو «ةيلك ال ةيئزح يه امنإ ةقداصلا ةجيتنلا

 تارابعلا ف مهف ندأ هل نم ىلع ىفخي ال امك ةكاكرلا ىلع ةلمتشم انهه فنصملا ةرابع نأ ىلإ ةراشإ هلعل :لمأتف

 ةبجوملا عم ةيلكلا ةبجوملا وأ :لاق ول هنإف ؛راصتحالا ددصب هنأل ؛اهراتخا فنصملا نأ الإ ةيبدألا نونفلاو ةيبرعلا

 (ليعامسإ).مهفاف .لوبقلاو ةحاصفلا يف سكعلاب ولو لوطلا ىلع ةكاكرلا حجر هنأكف «مالكلا لاطل ةيئزحلا
 .همهويال ام نايتإ بحاولا ناكف عقاولا فالح مهوي هس فنصملا مالك نأ ىلإ ةراشإ نوكي نأ نكميو .هضومغل :لمأتف



 ثلاثلا لكشلا طئارش 1٥ تاقيدصتلا

 ERS «ةجيتنلا مث بيترتلا مث ىربكلا وأ ىرغصلا سكع وأ فلخلاب

 عم ةيلكلا ةبجوملا يأ "ةيئزحلا عم ةيلكلا وأ" :لاق امك ةيئزج ةبلاسو ةيلك ةبجوم نم :ثلاثلاو

 نأ انهه وهو :فلخلاب امإ جئاتنلا هذه بورضلا هذه جاتنإ نايب يعي :فلخلاب :هلوق ةيئزحلا ةبلاسلا

 لوألا لكشلا نم جتنيل ؛ىرغص اههاجيإل سايقلا ىرغصو ىربك هتيلكل لعجيو ةجيتنلا ضيقن ذحؤي

 لوألا لكشلا ىلإ عجريل ىرغصلا سكعب امأو .اهلك بورضلا ين يرجي اذهو «ىربكلا يفاني ام

 سكعب امأو «سماخلاو عبارلاو يناثلاو لوألا بورضلا يف امك ةيلك ىربكلا نوكت ثيح كلذو

 هذه سكعت مث ةجيتن جتنيو الوأ الكش دتريل ؛بيترتلا سكع مث اعبار الكش ريصيل ىربكلا
 لوألا لكشلل ىرغص اهسكع حلصيل ؛ةبجوم ىربكلا نوكت ثيح كلذو «بولطملا هنإف ؛ةجيتنلا

 نأل ؛يناثلا لكشلا يف يأ كانه ركذ ام ريغ انهه فلخلا نأل ؛انهه :لاق امنإو «ثلاثلا لكشلا يف يأ :انهه وهو

 ناسنإ لكو «ناويح ناسنإ لك :لثم :خلإ ىربكلا يفاني ام .ىرغص كانهو ىربك انهه لعجي ةجيتنلا ضيقن

 ىربك ضيقنلا اذه لعجيو «قطانب ناويحلا نم ءيش ال وهو «هضيقن قدصل الإو قطان ناويحلا ضعب :جتني قطان

 ىربكل فانم وهو «قطانب ناسنإلا نم ءيش ال :جتني قطانب ناويحلا نم ءيش الو «ناويح ناسنإ لك :لاقيف
 قطان ناسنإ لك ضيقن نأل ؛ضقاني ال فاني :لاق .امئاد ةتبلأ ملسم وهو قطان ناسنإ لك يهو «ثلاثلا لكشلا

 .ةيلك ةبلاس ال قطانب سيل ناسنإلا ضعب نعأ «ةيئزحلا ةبلاسلا وه امنإ

 حلاص وهف ةتبلأ ةيلك نوكت اهضئاقنف «ةبلاس وأ ةبجوم ةيئزج الإ سيل بورضلا هذه جئاتن نإف :خلإ يرجي اذهو

 ثلاثلا لكشلا نأ تملع امل ؛تابحوم ًاضيأ اهلك بورضلا هذه تايرغصو «لوألا لكشلا ىربك لعجي نأل

 (ليعامسإ).لوألا لكشلا ىرغص عقت نأل حلصت يهف ىرغصلا باجيإ اهطئارش نم اضيأ
 يف هل قفاويو ىرغصلا يف لوألا لكشلل فلاخي ثلاثلا لكشلاو لوألا لكشلا ىلإ ثلاثلا لكشلا يأ :عجريل

 ناسنإ لكو «ناويح ناسنإ لك :لثم «ةرورضلاب لوألا لكشلا ىلإ اعجار نوكيو ىرغصلا سكعيف ىربكلا
 جتني قطان ناسنإ لكو «ناسنإ ناويحلا ضعب :لاقيو ىرغصلا سكع اذإ هنأل ؛قطان ناويحلا ضعب :جتني قطان

 ناسنإ لكو «ناويح ناسنإ لك :هريوصت :خلإ ىربكلا سكعب امأو .ةبولطملا ةجيتنلا كلت لوألا لكشلا نم
 ضعب :جتني« ناويح ناسنإ لكو «ناسنإ قطانلا ضعب ىلإ ىربكلا سكع ول هنأل ؛قطان ناويحلا ضعب جتني قطان

 .ثلاثلا لكشلا نم لوألا برضلا نم بولطملا وه اذهو قطان ناويحلا ضعب ىلإ سكعنيو ناويح قطانلا



 عبارلا لكشلا طئارش ١55 تاقيدصتلا

 ا امهادحإ ةيلك عم امهفالتخاو ىرغصلا ةيلك عم امهباجيإ عبارلا فو

 :عبارلا ينو :هلوق .ريغ ال ثلاثلاو لوألا برضلا يف امك هل ىربك حلصتل ؛ةيلك ىرغصلا نوكتو

 عم نيتمدقملا باجيإ امإ :نيرمألا دحأ فيكلاو مكلا بسحب عبارلا لكشلا جاتنإ يف طرتشي يأ

 مزل امهدحأ الول هنأل كلذو ؛امهادحإ ةيلك عم فيكلا يف نيتمدقملا فالتحا امإو «ىرغصلا ةيلك

 .فيكلا يف نيتفلتخم نيتيئزج وأ ةيئزج ىرغصلا نوك عم نيتبجوم وأ نيتبلاس نيتمدقملا نوك امإ

 :انلوق يف قحلا نألف ؛لوألا ىلع امأ .مقعلا ليلد وهو «فالتحالا لصحي ةثالثلا ريداقتلا ىلعو

 سرفلا نم ءيش ال :انلق ولو «باجيإلا وه رجحب قطانلا نم ءيش الو «ناسنإي رجحلا نم ءيش ال

 ناويح قطان لكو «ناسنإ ناويحلا ضعب :انلق اذإ انألف :ياثلا ىلع امأو .بلسلا قحلا ناك رجحب

 قحلا نألف :ثلاثلا ىلع امأو .بلسلا قحلا ناك ناويح سرف لك :انلق ولو «باجيإلا قحلا ناك

 رجحلا ضعب :انلق ولو «باجيإلا وه ناويحب سيل مسجلا ضعبو «ناسنإ ناويحلا ضعب :انلوق يف
 ؛ةهجلا بسحب عبارلا طئارش نايبل ضرعتي مل فنصملا نإ مث .بلسلا قحلا ناك ناويحب سيل

 عبارلا امأو ءلوألا لكشلل ىربك حلصت ال ةيئزج ىرغصلا نكل ةبجوم تناك نإو يناثلا يف ىربكلا نإف :ريغ ال

 لكشلا ىرغصل ةحلاص ريغ ةبلاس اهسكعف «ةبجوم سيل ىربكلا نكل ةيلك تناك نإو امهيف ىرغصلاف سداسلاو
 هسكع حلصي ال ةبلاس اضيأ هل ىربكلاو هل ىربك حلصت ال ةيئزح هيف ئرغضلاف سئاخللا برضلا امأو ؛لوألا

 .يناثلاو لوألا طرشلا نم لوألا ءزحلا ىفتناف :نيتبلاس .ةبلاس ةبلاسلا سكع نإف ؛هل ىرغص

 طرشلا ىفتناف :نيتفلتخم نيتيئزج وأ .يناثلاو لوألا طرشلا نم يناثلا ءزحلا ىفتناف :ةيئزج ىرغصلا نوك عم

 فالتحالا يأ :مقعلا ليلد وهو .يناثلا طرشلا نم لوألا ءزحلا ال يناثلا طرشلا نم يناثلا ءزحجلاو هيئزح الكب لوألا

 (ليعامسإ).ركذتف .رم امك لاحم ةدحاو تاذل نيفلتخم نيرمأ موزلو ةمزال ةجيتنلا نأ تملع امل ؛جاتنإلا مدع ليلد

 باوج :ضرعتي مل فنصملا نإ مث .ىربكلا انلدب يأ :انلق ولو .قطان ناسنإلا ضعب يأ :باجيإلا قحلا ناك

 ؟ةثالثلا لاكشأ يف نيب امك ةهحلا بسحب عبارلا لكشلا جاتنإ طئارش فنصملا نيبي مل مل :هريرقت ءردقم لاؤس

 نع هدعب لامكل لكشلا اذ ءادتعالا ةلقل ؛ةهجلا بسحب عبارلا طئارش نايبل ضرعتي مل هنأ :باوجلا لصاح

 .اضيأ ميسقتلا نع ضعبلا هجرخأ لب «ةجحلاو مولعلا يف رابتعالا نع ناخيشلا هطقسأ يح عبطلا



 عبارلا لكشلا طئارش 1۷ تاقيدصتلا

 ةيلكلا ةبجوملا عم ناتبلاسلاو ةيلكلا ةبلاسلا عم ةيئزحللاو عبرألا عم ةيلكلا ةبحوملا جتنيل

 ةلصاحلا تاطالتخالا جئاتنل اضيأ ضرعتي ملو عبطلا نع هدعب لامكل ؛لكشلا اذمب دادتعالا ةلقل

 تالوطم ىلإ لوكوم اهليصفتو .اهيف مالكلا لوطل ؛ةعبرألا لاكشألا نم ءيش يف تاهجوملا نم
 نيطرشلا دحأ بسحب لكشلا اذه يف ةجتنملا بورضلا :خلإ ةيلكلا ةبجوملا جتنيل :هلوق .نفلا

 ةبحوملا ىرغصلاو عبرألا تايربكلا عم ةيلكلا ةبحوملا ىرغصلا مض نم ةلصاح ةينامث نيقباسلا

 ةيلكلا ةبجوملا ىربكلا عم ةيئزحللاو ةيلكلا نيتبلاسلا نييرغصلا مضو ةيلكلا ةبلاسلا ىربكلا عم ةيئزحلا

 :بورضلا هذه نم نالوألاف «ةيئزحلا ةبجوملا ىربكلا عم ةيلكلا ةبلاسلا ىرغصلا يأ اهتيلك مضو

 لكشلا اذه يف ةنكمملا لمعتسي ال هنأ لوألا :رومأ ةسمخ ةهجلا بسحب لكشلا اذه طئارشو :خلا ضرعتب م

 قدص نيرمألا دحأ :ثلاثلا .ساكعنالل ةلباق هيف ةلمعتسملا ةبلاسلا نوكي نأ :يناثلا .ةبلاس وأ تناك ةبجوم الصأ

 نم سداسلا برضلا يف ىربكلا نوكي نأ :عبارلا .هاربك ىلع ماعلا قرعلا وأ ثلاثلا برضلا ىرغص ىلع ماودلا

 هيلع قدصي امن ىربكلاو نيتصاخلا ىدحإ نم يناثلا يف ىرغصلا نوكي نأ :سماخلا .بلاوسلا ةسكعنملا اياضقلا

 كعفنيف هريغو علاطملا حرشك ةطوسبملا بتكلا نم بلطت طئارش اهفوك هوحوو «يليصفتلا نايبلاو .ماعلا يفرعلا

 طئارش نايبل ضرعت فنصملا نإ :لوقي الئاس نأك :خلإ اضيأ ضرعتي ملو (ليعامسإ).ظفحاف .ردقلا اذه

 ءيش يف ضعب عم اهضعب تاهجوملا طالتخا دنع اهجئاتن نايبل ضرعتي ملو «ةهجلا بسحب لوألا ةثالثلا لاكشألا

 .اهجئاتن يف مالكلا لوطل :هلوقب باحأف «ةثالثلا كلت نم

 يف لوقن :الثم «ضعب ىلإ اهضعب تاهجوملا تاطالتخا نم ةلصاحلا ةسيقألا جئاتنل يأ :تاطالتخالا جئاتنل

 ىرغصلاو ةماع ةقلطم تناك نإ ىربكلاك :الثم ءاذك ةجيتنلا :ةينالفلا تاهجوملا طالتخا دنع لوألا لكشلا

 (نيدلا ناهرب).اماتقو أ ج لك :جتني لعفلاب ١ ب لكو اماتقو ب ج لك :وحن «ةرشتنم ةجيتنلاف ةقلطم ةرشتنم

 ةبحوملا ىرغصلاو نيتبلاسلا عم ناتبلاسلاو نيتبحوملا عم ةيئزحلا ىرغصلا يهو :ىرخألا ةينامثلا امأو :ةينامث

 طرشلاب تطقس دقف «ةيئزحلا ةبجوملا ىربكلا عم ةيئزحلا ةبلاسلا ىرغصلاو ةيئزحلا ةبلاسلا ىربكلا ةيئزجلا

 ؛امهادحإ ةيلك عم فيكلا يف امهفالتحا وأ ةيلك ىرغصلا نوك عم نيتمدقملا باجيإ نيرمألا دحأ يأ ءروكذملا

 (ليعامسإ).طرشلا اذه هيف ققحتي ال بورضلا هذه نم الك نإف



 عبارلا لكشلا طئارش ۱۸ تاقيدصتلا

 NTT ةبلاسف الإو بلسب نكي مل نإ ةبجوم ةيئزح ةيئزحلا ةبجوملا عم اهتيلكو

 ناجتني ىربك ةيئزج ةبجومو ىرغص ةيلك ةبجوم نم فلؤملاو نيتيلكلا نيتبجوملا نم فلؤملا امو

 :دحاو برض يف الإ اهعيمج يف ةيئزج ةبلاس جتنت بلسلا ىلع ةلمتشملا يقاوبلاو «ةيئزح ةبجوم

 ةرابع يفو .ةيلك ةبلاس جتني هنإف ؛ةيلك ةبجوم ىربك و ةيلك ةبلاس ىرغص نم بك ملا وهو

 سيلو «يئرحلا بلسلا جتني بورضلا هذه نم نيلوألا ىوس ام نأ مهوت ثيح ؛حماست فنصملا

 بورض نأ انهه ليصفتلاو .ىلوأ ناكل ةيئزج ىلع ةبحوم ظفل مدق ولو «تفرع امك كلذك

 ةيئزج ةبجومو ىرغص ةيلك ةبجوم نم يناثلاو نيتيلك نيتبجوم نم لوألا :ةينامث لكشلا اذه

 ةبلاس جتني ةيلك ةبجوم ىربكو ةيلك ةبلاس ىرغص نم ثلاثلاو «ةيئزج ةبجوم ناجتني ىربك

 نم سداسلاو «ةيلك ةبلاس ىربكو ةيئزج ةبحوم ىرغص نم سماخلاو ءكلذ سكع عبارلاو «ةيلك

 «ىربك ةيئزج ةبلاسو ىرغص ةيلك ةبجوم نم عباسلاو «ىربك ةيلك ةبجومو ىرغص ةيئزحج ةبلاس

 ةلاد ةنيرق بصن الو ةلوبقم ةقالع دصق الب ةقيقح هل عضو ام ريغ يف ظفللا لامعتسا حالطصالا يف وه :حماست

 فنصملا مالك نإف ؛كلذك انهه و «ماوعلاو صاوخلا دنع هترهشل ؛ماقملا كلذ يف دارملا مهف روهظ ىلع ادامتعا هيلع

 انهه نم ملعف «ةيئزحلا وه امنإ ةبلاسلا فوصوم نأ مهوي ةيئزحل ةفص تعقو يلا ةبجوملا ىلع هفطعب "ةبلاسف الإو'

 برضلا وهو «هنم دحاولا برضلا نأ تفرع امل ؛كلذك سيلو يئزحلا بلسلا جتني نيلوألا نيبرضلا ىوس ام نأ
 ايلك وأ ايئزج نوكي نأ نم معأ ةبلاسلاب دارأو اهيلع دمتعا داريإلا اذه ةرهشب نكل «ةيلكلا ةبلاسلا جتني ثلاثلا

 ةبلاسلا نم لئتيح دارملا نوكي هنإف :ىلوأ ناكل .هفالخ ىلع يداني مالكلا قوس ناك نإو ةيئزج ىلع اهفطع دارأ هنأك

 نأ ىلع الإ سيل ضارتعالا أشنم نإف ؛ءيش ٍدئنيح دري الف «ةيئزجلاب دييقتلا مدعل ؛ةيئزج وأ ةيلك نوكت نأ نم معأ
 (ليعامسإ) . ىفخي ال امك نيريدقتلا ىلع نيريسفتب اهرسف مث الوأ ةيئزج ركذ ثيح ؛اضيأ ةبلاسلا يف ةربتعم ةيئزحلا
 ةيلك ةبلاسف الإو ءبلس كانه نكي مل نإ ةيئزج جتنت بورضلا هذه نأ نعملا ناك رنعنيح هنأل :ىلوأ ناكل

 ىلع ةينامث هبورض بتارم نأ ملعا :خإ انهه ليصفتلاو (اضر ىلعل ةيسرافلا ةيشاحلا ةمجرت).ةيئزح وأ تناك

 .يرمألا سفنلا بيترتلا عاري ملو ءلاق ام لاق راصتخالا هرظن حمطم ناك املف فنصملا امأو «حراشلا هركذ ام

 .قطان بتاك لکو «ناسنإ قطان لك :وحن :نيتيلك نيتبجوه نم



 عبارلا لكشلا طئارش 5 تاقيدصتلا

 جتنت ةيقابلا ةسمخلا بورضلا هذهو .ىربك ةيئزج ةبجومو ىرغص ةيلك ةبلاس نم نماثلاو

 اذه يف وهو :فلخلاب :هلوق .ءيجيس ام يف عفان هنإف ؛ليصفتلا اذه ظفحاف .ةيئزج ةبلاس

 يفاني ام ىلإ سكعني ام جعنيل ؛نيتمدقملا ىدحإ ىلإ مضيو ةجيتنلا ضيقن ذحؤي نأ لكشلا
 «يقاوبلا نود سماخلاو عبارلاو ثلاثلاو يناثلاو لوألا برضلا يف يرجي كلذو «ىرحألا ةمدقملا

 ةيقابلا بورضلا بتارل حضومو ةطقاسلاو ةيقابلا بورضلل لفكتم لودجلا اذهو «ةطباضلا يف :ءيجيس ام يف
 .انتبا ةيقطنلا كعارقلا ووو رشلا بسح ىلع اهدادعتو اهجئاتنو

 ةيئزجلا

 ىرغصلا يأ :نيتمدقملا ىدحإ ىلإ مضيو .ثلاثلاو يناثلا يف ركذ ام ال عبارلا يأ :لكشلا اذه يف وهو

 ةجيتن لوألا لكشلا ىلإ يضفملا مضلاو ذحألا اذه :جتنيل .طئارش عم لوألا لكشلا لصحي ثيحب ىربكلاو

 .عبارلا لكشلا نم ةكورتملا ىرحألا ةمدقملا يفاني سكع ىلإ سكعنت

 ضعب :جتني ناسنإ قطان لكو «ناويح ناسنإ لك :لوقت امك «نيتيلك نيتبجوم نم فلؤملا :لوألا برضلا

 ىدحإ ىلإ ضيقنلا اذه مضيو «قطانب ناويحلا نم ءيش ال وهو «هضيقن قدصل قدصي مل ولف «قطان ناويحلا

 ناسنإلا نم ءيش ال :جتني قطانب ناويحلا نم ءيش الو «ناويح ناسنإ لك :لاقيف «عبارلا لكشلا نم نيتمدقملا

 لك يهو ءاهقدص ضورفملا ىربكلل فانم سكعلا اذهو «ناسنإب قطانلا نم ءيش ال ىلإ سكعني اذهو «قطانب
 ةلطاب ًاضيأ ةجيتنلاف موزلملا نالطب مزلتسي مزاللا نالطبو ةجيتنلل مزال سكعلاو «لطاب سكعلاف ناسنإ قطان

 نايرج هيلع سقو «عبارلا لكشلا نم ةبولطملا ةجيتنلا نيع وهو ناسنإ قطانلا ضعب ٍعأ اقداص اهضيقن ناكف

 ضعبو «ناويح ناسنإ لك :انلوقك «ىربك ةيئزج ةبجومو ىرغص ةيلك ةبجوم نم فلؤملا يناثلا برضلا يف فلخلا
 .سماخلاو عبارلاو ثلاثلا برضلا يف اذكو «ةروكذملا تامدقملا رخآ ىلإ قطان ناويحلا ضعب :جتني ناسنإ قطانلا



 عبارلا لكشلا طئارش 1۷.۰ تاقيدصتلا

 E نيتمدقملا سكعب وأ ةجيتنلا مث بيترتلا سكعب وأ

 كلذو :بيترتلا سكعب وأ :هلوق .وهس وهو سداسلا يف هنايرحب ةيسمشلا حرش يف فنصملا لاقو
 يف امك ساكعنالل ةلباق كلذ عم ةجيتنلاو «ةيلك ىرغصلاو ةبجوم ىربكلا نوكت ثيح ىرحي امنإ

 ىدحإ نم تناك اذإ امك «ةيئزحلا ةبلاسلا تسكعنا نإ ًاضيأ نماثلاو ثلاثلاو يناثلاو لوألا

 ثيح الإ يرجي الو لوألا لكشلا ىلإ عحريف :نيتمدقملا سكعب وأ :هلوق .يقاوبلا نود نيتصاخلا

 .ريغ ال سماخلاو عبارلا يف امك ةيلكلا ىلإ سكعنتل ؛ةيلك ةبلاس ىربكلاو ةبجوم ىرغصلا نوكت

 الإو قطانب سيل رجحلا ضعب :جتني ناسنإ قطان لكو ءرجحب سيل ناسنإلا ضعب :لوقت كنأل :وهس وهو
 قطان لكو «قطان رجح لك :ليقو ىربكلا ىلإ ضيقنلا اذه مض اذإو «قطان رجح لك وهو هضيقن قدصل
 نإ :لاقي نأ نكمي ال نكلو ءرجح ناسنإلا ضعب ىلإ سكعنتو ناسنإ رجح لك :لوألا لكشلا نم جتنيف ناسنإ

 .رجح وه يذلا ناسنإلا ريغ رجحب سيل يذلا ناسنإلا ضعب نوكي نأ زاوحل ؛ىرغصلا فانم سكعلا اذه

 اذإو لوألا لكشلا ةيورغصل حلصتل ةبحوم ىربكلا تناك اذإ الإ اذه يرجي ال اذهو :بيترتلا سكعب وأ

 .لوألا لكشلا ةيوربكل حلصتف ةيلك ىرغصلا تناك

 دعب دبال هنأل ؛ساكعنالل ةلباق ةجيتنلا نوكي نأ دبال ةيلك ىرغصلاو ةبجوم ىربكلا نوك عم يأ :كلذ عم

 .عبارلا لكشلا نم ةبولطملا ةجيتنلا ليصحت يف ةجيتنلا سكع نم بيترتلا سكع
 ناويحلا ضعب :جتني ناسنإ قطان لكو «ناويح ناسنإ لك :هريوصت .لوألا برضلا يف امك يأ :لوألا يف امك

 لك جتنيو «لوأ الكش ريصي ناويح ناسنإ لكو «ناسنإ قطان لك :لاقي نأب بيترتلا سكع اذإ هنأل ؛قطان
 عبارلا لكشلا نم ةلصاحلا ةجيتنلا نيع لصحي قطان ناويحلا ضعب :ليقو «ةجيتنلا هذه سكع اذإو «ناويح قطان

 نماثلا برضلا يف يرجي ةجيتنلا مث «بيترتلا سكع ينعي نماثلا برضلاب قلعتم :تسكعنا نإ .يقاوبلا هيلع سقو
 تلا الا اهتم نك نضال نم لا "تناك نإ لي ءافلطم ۷ ااو ةكرشلا ةيلاتسلا ةا ملا

 ءاقب عم يوتسملا سكعلاب ىربكلاو ىرغصلا نم لك سكع يأ :نيتمدقملا سكعب وأ (هفحت).رم امك اهسفنك
 ناك عبارلا لكشلا نإف ؛لوألا لكشلا ىلإ عحري ىربك ىربكلا سكعو ىرغص ىرغصلا سكع لعجيف بيترتلا

 (دبع).ًاضيأ ةرورضلاب الوأ ًالكش عبارلا لكشلا سكع نوكيف لوألا لكشلا سكع
 لكشلا نم جتني ناسنإب رجحلا نم ءيش الو ناويح ناسنإ لك لوقت امك عبارلا برضلا يف يأ :عبارلا يف امك

 .سماخلا برضلا هيلع سقو «عبارلا برضلا نم ةلصاحلا ةجيتنلا نيع وهو ءرجحب سيل ناويحلا ضعب :لوألا



 عبارلا لكشلا طئارش ۷1 تاقيدصتلا

 .ىربكلا سكعب ثلاثلا وأ ىرغصلا سكعب يناثلا ىلإ درلاب وأ

 ىرغصلاو ةيلك ىربكلاو فيكلا يف نيتفلتخم ناتمدقملا نوكت ثيح الإ يرجي الو :درلاب وأ :هلوق
 ةيئزحلا ةبلاسلا تسكعنا نإ اضيأ سداسلاو سماخلاو عبارلاو ثلاثلا يف امك ساكعنالل ةلباق

 ساكعنالل ةلباق ىربكلاو ةبجوم ىرغصلا نوكت ثيح الإ يرجي الو :ىربكلا سكعب :هلوق .ريغ ال

 .ربدتف .لكشلا اذه يف نيلوألل مزال ريخألا اذهو .ةيلك ىربكلا سكع وأ ىرغصلا نوكتو

 كيرش عبارلا لكشلا نأل هب درلا لصحي امنإو لإ ثيح الإ ىرغصلا سكعب يناثلا لكشلا ىلإ درلا يأ :يرحي الو
 تبث دقو «ةبتر الب ايناث الكش نوكي ىرغصلا سكعنا اذإف «ىرغصلا يف هل فلاخمو ىربكلا يف يناثلا لكشلل

 .لمأتف .ثلاثلا لكشلا يف لاحلا اذكو «هحاتنإ راكنإ نكمي الف «رم امب يناثلا لكشلا جاتنإ

 ةلباق ىرغصلا نكت مل ولف :ةلباق ىرغصلاو .يناثلا لكشلا يف طرش فيكلا يف نيتمدقملا فالتحا نأل :نيتفلتخم

 سداسلا برضلاب قلعتم :تسكعنا نإ .ىفخي ال امك يناثلا لكشلا ىلإ ًادودرم عبارلا لكشلا ناك امل ساكعنالل

 يف ىتأتي امنإ ىرغصلا سكعب يناثلا ىلإ درلا نايرج ينعي «ةيلك ةبجوم ىربكو ةيئزح ةبلاس ىرغص نم فلؤوملا
 عبارلا لكشلا نوكي ال الإو :ساكعنالل ةلباق ىربكلاو .نيتصاخلا ىدحإ هارغص تناك اذإ سداسلا برضلا

 كيرش عبارلا لكشلا نأل ؛هيلإ هب درلا لصحي امنإو ىربكلا سكعب لصحب امنإ هدر نأل ؛ثلاثلا لكشلا ىلإ ًادودرم
 .ةتبلأ اثلاث الكش نوكي ىربكلا سكع اذإف «ىربكلا يف هل فلاخمو ىرغصلا يف ثلاثلا لكشلل

 ىربكلا سكعب ثلاثلا ىلإ هدر وهو ءاهجئاتنل عبارلا لكشلا جاتنإ لئالد نم ريخألا ليلدلا يأ :ريخألا اذهو

 يف امأو .هنع كفني الف عبارلا لكشلا نم نيلوألا نيبرضلا يف امأ .تقو نود تقوب ديقم ريغ يأ امئاد راج مزال

 برضلا ىربك فالخب امئاد سكعنت يهو «ةبجوم نيلوألا نيبرضلا ىربك نأل ؛يرحي ال دقو يرجي دقف امهريغ
 ةروكذملا ريغلا عستلا اياضقلا نم ىربكلا هذه نوكي نأ زوجيو «ةيلك ةبلاس امهاربك نأل ؛سماخلاو لوألا

 .مزال ريغ نيلوألا ىوس ام يف ىربكلا سكعف ءاهيف ىربكلا سكع يرحي ال ةصتخم بلاوسلا
  ؛عونمم امئاد يناثلاو لوألا يف هنايرج نأل ؛ايواسم هنوكل هعفرب هباوجو دنسلا عم موزللا عنم ىلإ ةراشإ :ربدتف

 هنأ :باوحلاو «تاهحجوملا نم نيتنكمملل سكع ال هنأ تفرع دقو «نيتنكمملا :.م ةبجوملا ىربكلا نوكي نأ زاوحل

 .لمأتف .تايرطفلا نم افلؤم هنوك طارتشال ؛نيتنكمملا نم م.:رلا لكشلا ىربك نوكي نأ زوج ال

 ققحت هيف ىفكي هنإف ؛ةقيقح نايرحلا يف لحد هل سيلف نيلوألل امزال ريخألا ناك اذإ هنأ ىلإ ةراشإ هنأك :ربدتف

 (ليعامسإ).لمأتف .ةيعبتلا ليبس ىلع ًاضيأ ريحألا ققحت نإو طقف نيلوألا



 ةعبرألا لاكشألا طئارش ةطباض 1۷۲ تاقيدصتلا

 257111016 طسوألا ةيعوضوم مومع نم امإ اهل دبال هنأ ةعبرألا طئارش ةطباضو

 نود ىئزحلا بلسلا سكعنا نإ ًاضيأ عباسلاو سماخلاو عبارلاو يناثلاو لوألا يف امك كلذو
 ناك يلمح ينارتقا سايق لك يف هتيعار اذإ يذلا رمألا يأ :ةعبرألا طئارش ةطباضو :هلوق .يقاوبلا

 دحأ نم سايقلا جاتنإ يف دبال يأ :دبال هنأ :هلوق .ًامزج ةقباسلا طئارشلا ىلع المتشمو اجتنم

 اهعوضوم ةيضق ةيلك يأ :طسوألا ةيعوضوم مومع نم امإ :هلوق .ولخلا عنم ليبس ىلع نيرمألا
 ف ىرغصلاكو ثلاثلا لكشلا يف نيتمدقملا ىدحإكو لوألا لكشلا يف ىربكلاك طسوألا

 .عبارلا لكشلا نم نماثلاو عباسلاو عبارلاو ثلاثلاو يناثلاو لوألا برضلا

 يرجي الف الإو ةسكعنم نوكت نيتصاخلا ىدحإ تناك اذإف «ةيئزج ةبلاس عباسلا برضلا ىربك نإف :خلإ ًاضيأ عباسلاو
 (هفحت).ريغ ال عباسلاب قلعتم "سكعنا نإ ًاضيأ" :هلوق نأ نايبلا اذه نم ملعو .تقو يف لب امئاد اضيأ هيف ريخألا
 عوضوملا مومع نيب نإف ؛ةيلك ةيضقلا نوك نع ةيانك طسوألا ةيعوضوم مومع نأ هب نعي :ةيضق ةيلك يأ

 ام دري ال اذه ىلعو «ىفخي ال امك ةقيقحلا نم ىلوأ يه لب ةيانكلا يف ةقياضم الو امزالت ةيلك ةيضقلا نوكو
 قالطإلا اذه نإف ؛نفلا اذه يف بيرغ حالطصا ةيضقلا ةيلك ىلع مومعلا قالطإ نأ نم لضافألا ضعب دروأ

 نوك طرشلا نأ نم ضعبلا اذه لاق ام ًاضيأ انهه نم عفدنا لب ؛همهف امك حالطصالا بسحب ال ةيانكلا قيرطب

 مومع نم دارملا نأ تفرع امل ؛ايلك هسفن طسوألا نوك ةرابعلا نم ردابتملاو ةيلك طسوألا اهعوضوم يلا ةمدقملا

 يف رضي ال يقيقحلا نعملا ردابتف طسوألا سفن ةيلك ال ةيانكلا قيرطب ةمدقملا ةيلك وه طسوألا ةيعوضوم
 ىلإ هتفاضإو عوضوملا نعم ةيعوضوملا نأ ىلإ ةراشإ :طسوألا اهعوضوم (ليعامسإ).مهفاف .تايانكلا لامعتسا

 .ةفصلا ىلإ فوصوملا ةفاضإ ليبق نم طسوألا

 طسوألا ناك ام لك "طسوألا ةيعوضوم مومع نم امإ" :هلوق نم ملعيل :ليق نإف :نيتمدقملا ىدحإكو

 ثلاثلا لكشلا يف نيتمدقملا انلك نوكي نأ انهه نم مزليف ةيلك ةيضقلا كلت نوكي نأ دبالف ةيضق يف اعوضوم

 ناك اذإ طسوألا نأ نيعمب طسوألا ةيعوضوم مومع نم امإ سايقلا يف دبال هنأ دارملا :انلق .امهادحإ ال ةيلك
 قدصي ٍذئنيح ذإ ؛ةيئزح وأ ةيلك ىرخألا تناك ءاوس «ةيلك امهادحإ نوكت نأ دبالف سايقلا ىمدقم يف اعوضوم

 .دوجوم سايقلا يف طسوألا ةيعوضوم مومع نأ



 ةعبرألا لاكشألا طئارش ةطباض 1۴۳ تاقيدصتلا

 0000000 8 ربكألا ىلع هلمح وأ لعفلاب رغصألل هتاقالم عم

 لوألا لكشلا ىرغص يف امك لعفلاب رغصألا ىلع اباجيإ طسوألا لمحي نأب امإ يأ :هتاقالم عم :هلوق

 ىرغص يف امكو «ثلاثلا لكشلا ىرغص يف امك لعفلاب اباجيإ طسوألا ىلع رغصألا لمحي نأب امإ

 ىلإ ةيدارطتسا ةراشإ مالكلا يفف .عبارلا لكشلا نم عباسلاو عبارلاو يناثلاو لوألا برضلا

 طسوألا لم عم وأ يأ :ربكألا ىلع هلمح وأ :هلوق .اضيأ بورضلا هذه يف ىرغصلا ةيلعف طارتشا

 نم دارملا لمحلا أشنم وه يذلا داحتالا رغصألاو طسوألا نيب ةاقالملا نم نعي :اباجيإ طسوألا لمحي نأب امإ

 داحتالا بلس بلاوسلا يفو فيك تابحوملا يف ققحتي امنإ لمحلاو داحتالا نأ كش الو ءاقلطم ةيمكحلا ةبسنلا

 إف .ربدتف .زاجاو عسوتلا قيرطب لب ةقيقحلا ليبس ىلع تسيل تايلمح بلاوسلا ةيمست نإ :اولاق اذلو ءلمحلاو

 لكشلا طارتشا رهظي ملف «هيلع هلمح نع ةرابع هل هباجيإ :تلق ؟رغصألل هباجيإ عم لقي مل مِل اذه ىلعف :تلق

 نإف ؛هنم نماثلاو سداسلاو ثلاثلا برضلا فالخب :عبارلا لكشلا نم (ليعامسإ).سكعلاب هيف رمألا ذإ ؛ثلاثلا

 نكل «ةاقالملا تققحتف ةبجوم تناك نإو هارغصف سماخلا برضلا امأو ءاباجيإ ةاقالملا اهيف سيل ةبلاس اهارغص

 .ةيئزج هنوكل طسوألا ةيعوضوم مومع وهو «ةاقالملا هذه ىلإ مضنا ام هيف ققحتي ال
 هذه يف ىرغصلا ةيلعف طارتشا نأ يعي لإ ةراشإ "لعفلاب رغصألل هتاقالم عم" :هلوق يفف يأ :خلإ مالكلا يفف

 دنع قافتالا بسحب اذه نم ملع هنكل «عبارلا لكشلا ثحب يف ركذي ملو ملعي مل نإو عبارلا لكشلا نم بورضلا

 .قبس ام يف ةروكذملا طورشلا نايب يف يلا ةعبرألا لاكشألا طئارش ةطباض ناعمإ

 لكشلا يف طرتشي ال لعفلاب باجيإلا نأل ؛دئاز "لعفلاب" ظفل نأ نم :ناج ازريم لاق امل عفد :مالكلا يفف

 يف نيب امك عبارلا نم بورضلا هذه يف طرش ًاضيأ ةيلعفلا نأ :عفدلا لصاحو .هيف طرش طقف باجيإلا لب عبارلا

 باجيإلا وه ةاقالملا نم ردابتملا نإف ؛نعملا يف دئاز "لعفلاب" ظفل نإ :ليق امو .نعملا اذه يف ركذت مل نإو هعضوم

 .هيف ةقياضم الو ءانمض ملع امل حيرصت "لعفلاب" ظفل نأ هيضتقت لعفلاب

 تاذلاب دوصقملا ذإ ؛ةينمض يأ :ةيدارطتسا .هريغ ةيعبتب لب هدصق نع ال ءيشلا ركذ :دارطتسالا :ةيدارطتسا

 اذإ امك اذهو ءنسحأ وه لب هيف ريض الف «عبرألا ةهج هنمض يف نيب دقو «ثلاثلاو لوألا لكشلا ةهح نايب انهه

 :ةقارالاو دضتلاب إل بلا تاقافالا نم وهف اضيأ أ اديضو ةراضأف ديصلا ل[ امه كتبو

 ."هتاقالم" :هلوق ىلع فوطعم "هلمح وأ" :هلوق نأ ىلإ ةراشإ :طسوألا لمح عم وأ يأ



 ةعبرألا لاكشألا طئارش ةطباض ١7 4 تاقيدصتلا

 ا WOE O E DN CE E ا MOO. O O OTT وأ O BS CEA OO اوم الا "قم RRS Fele BE روت“ wl EG ولا حول هون او A نو

 ىربك يف امك كلذو «باجيإلا وه لمحلا امنإو ءلمحلا بلس بلسلا نإف ؛اباجيإ ربكألا ىلع

 الك تحت اجردنا دق نالوألا نابرضلاف «عبارلا لكشلا نم نماثلاو ثلاثلاو ناثلاو لوألا برضلا

 جاتنإ طئارش ىلإ ةراشإلا تمت انهه و .لوألاك ولخلا عنم ليبس ىلع اضيأ وهف «يناثلا ديدرتلا يقش

 يف لمحلا ذإ ؛ خلإ "ربكألل هتابثإ وأ" :لوقي نأ ىلوألا نأ نم ناج ازريم لاق ام عفدناف :اباجيإ ربكألا ىلع

 .طقف باجيإلل هنإف ؛تابثإلا فالخب طقف باجيإلا ديفي الف ءابلس وأ اباجيإ نوكي نأ نم معأ فرعلا

 ؛ةقيقحلا يف يأ :باجيإلا وه لمحلا اغنإو (ناهرب).خلإ بلسلا نأل ؛اباجيإ :انلق امنإ يعي ليلعتلل ءافلا :خ! نإف

 (ناهرب).ةلكاشملل ةبلاسلا ىلع ةيلمحلا قالطإو ءوحنب نيرياغتملا داحتا لمحلا ئيعم ذإ

 ةبلاس هارغص نكل ةبجوم تناك نإو هاربك ذإ ؛سداسلا نود ةبلاس امهاربك ذإ ؛عباسلاو عبارلا نود :نماغلاو

 (ناهرب).ةبلاس اهيا هز نإف ؛سماخلا نود طسوألا ةيعوضوم مومع لحدي الف «ةيئزح

 ىلع رغصألا لمح ينعي رغصألل ةاقالملا هارغص يف دجوف نيتيلك نيتبجوم نم بكرم لوألا ذإ :نالوألا نابرضلاف

 ةيئزج ةبجومو ةيلك ةبجوم نم بكرم وهو «يناثلا برضلا اذكو «ربكألا ىلع لمحلا هاربك يقو «لعفلاب طسوألا

 .ىفخي ال امك يناثلا ديدرتلا يقش نم دحاو عم الإ طسوألا ةيعوضوم مومع اهيف دحوي مل هنإف ؛يقاوبلا فالخب

 عم" :هلوق تحت ناجردنم لكشلا اذه نم يناثلاو لوألا برضلا نأ نعي :اجردنا دق نالوألا نابرضلاف

 عنم ال ءولخلا عنم ليبس ىلع نيلوقلا نيب ديدرتلاف ءاضيأ "ربكألا ىلع هلم وأ" :هلوق تحت اذكو "رغصألل هتاقالم

 عبارلاو ثلاثلا برضلا يف هيقش عامتجال ؛عمجلا عنم ال ولخلا عنم ليبس ىلع اضيأ لوألا ديدرتلا نأ امك عمجلا

 (ليعامسإ).امهتحت امهعامتحاب سأب الف «كل رهظيس امك

 ةيعوضوم مومع نم امإ" :هلوق ٍنيعأ لوألا ديدرتلا ناك امك ولخلا عنم ليبس ىلع يناثلا ديدرتلا يأ :وهف

 ."ربكألا ةيعوضوم مومع نم امإو طسوألا
 سأب الف «ولخلا عنم ليبس ىلع "ربكألا ةيعوضوم مومع نم امإ" :هلوق نيعأ لوألا ديدرتلا نأ امك يأ :لوألاك

 (ناهرب).عبارلا لكشلا نم عبارلاو ثلاثلا برضلا يف امك هيقش عامتحاب

 تناك "لعفلاب رغصألل هتاقالم عم طسوألا ةيعوضوم مومع نم امإ" :هلوق يف نأ عي :ةراشإلا تمت انهه و

 .ةراشإلا تمت "ربكألا ىلع هلمح وأ" :لاق الو ,ةصقان ةراشإ
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 هنأ ملعاو .ظفحاف .عبارلا لكشلا نم بورض ةتسو ثلاثلاو لوألا لكشلا بورض عيمج

 عضولا لمشت ةاقالملا نأل ؛رصحأ هنوك عم ربكألل هتاقالم عم وأ يأ "ربكألل وأ" :لقي مل

 ةيلك ةبجوم ىربك نم لوألا لكشلا ةئيه ىلع بترملا سايقلا نوك مزليف «مدقت امك لمحلاو

 ىرغص نم ثلاثلا لكشلا ةئيه ىلع بترملا سايقلا نوك اضيأ مزليو ءاجتنم ةبلاس ىرغص عم

 E ل م و ا ا هيتمدقم ىدحإ ةيلك عم ةبجوم ىربك و ةبلاس

 اهتيلعفو ىرغصلا باجيإ لوألا لكشلا بورض عيمج يف جاتنإلا طئارش نإف :خإ لوألا لكشلا بورض عينج
 اهتيلعفو ىرغصلا باجيإ الإ تسيل اضيأ ثلاثلا لكشلا بورض عيمج جاتنإ طئارش كلذكو «ىربكلا ةيلكو

 رغصألل طسوألا ةاقالم" :هلوقب نيقشلا الك يف اهتيلعفو ىرغصلا باجيإ ىلإ راشأف «نيتمدقملا ىدحإ ةيلكو

 يف نيتمدقملا ىدحإ ةيلكو لوألا لكشلا يف ىربكلا ةيلك ىلإ "طسوألا ةيعوضوم مومع" :هلوقب راشأو "لعفلاب
 نم رهظيف «نماثلاو عباسلاو عبارلاو ثلاثلاو يناثلاو لوألا يأ عبارلا لكشلا نم ةتسلا بورضلا امأو .ثلاثلا لكشلا

 ىرغصلا باجيإ ىلإ "رغصألل هتاقالم عم" :هلوقب راشأو ءاهلك يف ىرغصلا ةيلك "طسوألا ةيعوضوم مومع" :هلوق
 طسوألا ةيعوضوم مومع" :هلوق نم رهظف «عباسلاو عبارلاو يناثلاو لوألا يهو «ةتسلا هذه نم ةعبرأ يف اهتيلعفو

 (ليعامسإ).مهفاف .اضيأ عبارلا طئارش ضعبو ثلاثلاو لوألا طئارش عيمج "ربكألا ىلع هلمحو رغصألل هتاقالم عم

 ىلع هلمح وأ" :لوقي ال نأ هيلع ناكف راصتخالا ددص يق فنصملا نأ :هريرقت «ضارتعا :ربكألل وأ :لقي مل

 نأل" :هلوقو ربكألل هتاقالم عم وأ" :نيعملا نوكي نح رغصألا ىلع هفطعب "ربكألا وأ" :لوقي نأ لب "ربكألا

 .حضاو هريرقتو «هباوج "خلإ ةاقالملا

 يف لومحم ربكألا ذإ ؛ربكألل هتاقالم عم ةيلك ىربكلا نوكل ؛انهه ققحتي طسوألا ةيعوضوم مومع نإف :مزليف
 (ليعامسإ).رم امك سكعلاب وأ هيلع الومحم ربكألا نوكي نأ نم معأ ربكألل هتاقالمو «سايقلا اذه ىربك

 ىدحإ ةيلك ضرفلف لوألا امأ .انهه ققحتي ربكألا ىلع هلمح عم طسوألا ةيعوضوم مومع نإف :خلإ مزليو

 عضولل لماش ةاقالملاو هيلع هلمحب ربكألا عم دحتم طسوألا نإف ؛ةبجوم ىربكلا نوكلف يناثلا امأو .نيتمدقملا

 (ليعامسإ) .لمحلاو



 ةعبرألا لاكشألا طئارش ةطباض ۱۷٦ تاقيدصتلا

 AS a a فيكلا يف فالتحالا عم ربكألا ةيعوض وم مومع نم امإ

 اذه :ربكألا ةيعوضوم مومع نم امإو :هلوق .هفرعاف .لوحفلا ضعب ىلع كلذ هبتشا دقو ءاجتنم

 ىربك ةيلك هلصاحو .امهدحأ نم سايقلا جاتنإ يف دبال هنأ انركذ نيذللا نيرمألا نم يناثلا رمألا وه

 لكشلا بورض عيمج يف امك كلذو «فيكلا يف نيتمدقملا فالتخا عم اهيف اعوضوم ربكألا نوكي

 برضلا لمتشا دقف «عبارلا لكشلا نم سداسلاو سماخلاو عبارلاو ثلاثلا برضلا يف امكو يالا

 عيمج ىلإ ريشأ دقف «ولخلا عنم ىلع لوألا ديدرتلا انلمح اذلو ؛نيرمألا الك ىلع هنم عبارلاو ثلاثلا

 ا امك عبارلاو يناثلا لكشلا طئارش ىلإو ةهجو افيكو امك ثلاثلاو لوألا لكشلا طئارش

 ةيلك ةبحوم تناك امل بترملا سايقلا اذه ىربك نإف ؛ةطباضلا نم ةمولعملا طورشلا ىلع المتشم هنوكل :اجتنم

 ةروكذملا طورشلا ىلع المتشم نوكي نأ مزليف ؛لعفلاب رغصألل هتاقالم عم طسوألا ةيعوضوم ةيمومع هنم دجوف

 سيل ناسنإلا ضعب نأ ىرت الأ «جتنمع سيل هنأ عم ىرغصلا باجيإ دجو دق سيل هنأل ؛كلذك سيلو قبس ام يف

 :هلوق هيلع سقو «بذاك مسحب سيل ناسنإلا ضعب نيعأ ةلصاحلا ةجيتنلاو «قداص مسج رجح لكو ءرجحب

 "ربكألا ىلع هلمحو" :لاق هلل فنصملا نأ هجو يأ :كلذ هبتشا دقو ."خإ بترملا سايقلا نوك اشا مزليو"

 .بناحأ موكل ؛لوحفلا ضعب ىلع هؤاطغ فشكي ملو "ربكألا وأ" :لقي ملو

 .يونغايلا لضافلا هعبتو يحاحلا فراعلا هب دارملاو ءرحبتملا ملاعلل :لاقي «ىثنألا دض وه "لحف" عمج :لوحفلا

 اضيأو «فيكلا يف فالتخالا عم ةبحاو اهتيلكف هاربك يف عوضوم ربكألا نإف :ئناثلا لكشلا بورض عيمج

 (ناهرب).فالتحالا عم ةدوجوم بورضلا هذه يف اهتيلكف «عوضوم عبارلا لكشلا ىربك يف ربكألا

 نأ قبس امم تملع دق كنإف ؛عبارلا لكشلا نم عبارلاو ثلاثلا برضلا يف نارمألا عمتحا دقف :خلإ لمتشا دقف

 رغصألل هتاقالم عم طسوألا ةيعوضوم مومعو «ثلاثلا يف ققحتي ربكألا ىلع هلمح عم طسوألا ةيعوضوم مومع

 (ليعامسإ).مهفاف .عبارلا يف ققحتي
 مومع نم امإ" :هلوق نم يأ :ريشأ دقف .ال وأ نيدارملا نيرمألا عامتحا ىلإ يضفملا لامتشالا اذهو يأ :اذلو

 ."فيكلا يف فالتخالا عم ربكألا ةيعوضوم مومع نم امإو" :هلوق ىلإ "طسوألا ةيعوضوم

 ربكألا ةيعوضوم مومع" :هلوق نم رهظيف ءاقباس عبارلا لكشلا نم ةتسلا بورضلا طئارش تملع دقو :عبارلاو
 .مكلاو فيكلا بسحب اضيأ هطئارش متف ءاضيأ ةينامثلا نم نييقابلا نيبرضلا طئارش "فيكلا يف فالتحالا عم



 ةعبرألا لاكشألا طئارش ةطباض كف تاقيدصتلا

 . رغصألا تاذ ىلإ هتبسنل ربكألا فصو ىلإ طسوألا فصو ةبسن ةافانم عم

 :خلإ ةافانم عم :هلوق .خلإ ةافانم عم :هلوقب اهيلإ راشأف «ةهحلا بسحب يناثلا لكشلا طئارش تيقب

 يف فالتخالا عم ربكألا ةيعوضوم مومع نيعأ يناثلا رمألا ىلع لمتشملا جتنملا سايقلا نأ نعي

 يف دبال ٍدئيحف «ناثلا لكشلا يف امك هيتمدقم اتلك يف الومحمو ابوسنم طسوألا ناك اذإ فيكلا

 يق عوضوملا ربكألا فصو ىلإ لومحلا طسوألا فصو ةبسن ةافانم وهو «ثلاث طرش نم هحاتنإ

 دبال يعي «ىرغصلا يف عوضوملا رغصألا تاذ ىلإ كلذك لومحملا طسوألا فصو ةبسنل ىربكلا

 قدصلا يف نيتبسنلا نيتاه عامتجا عنتمي ثيحب نيتيفيكب نيتفيكم ناتروكذملا ناتبسدلا نوكت نأ

 عبارلا نم ةعبرألا بورضلا يف ةروكذملا ةافانملا طارتشا مهوتي المل ؛اذهي ديق امنإ :خ! ابوسنم طسوألا ناك اذإ

 (ليعامسإ)."خلإ فالتخالا عم ربكألا ةيعوضوم مومع نم امإ" :هلوق تحت ةلحادلا

 دنعف مزال يناثلا لكشلا يف ةهجلا بسحب نيطرشلا نم هركذ ام نيبو ةافانملا هذه نيب نأ ملعا :خإ ةافانم وهو

 .خلإ ةافانم عم :هلوقب نيطرشلا كنيذ ىلإ ةراشإلا تبثف «سكعلابو ناطرشلا ققحتي ةاقالملا هذه ققحت

 هنأل ؛"طسوألا فصو" :لاق تاذلا نع عوضوملاو فصولا نع ةرابع لومحملا ناك امو :لإ طسوألا فصو

 عقو نإو ةقيقحلا يف لومحم هنأل ؛"ربكألا فصو" :لاق i يناثلا لكشلا يف نيتمدقملا اتلك يف لومحم

 لآملاو لاحلا يف عوضوم هنأل ؛رغصألا تاذ :لاق لب رغصألا فصو :لقي ملو ءلكشلا اذه ىربك يف اعوضوم

 .اضيأ

 يأ نيتيفيكب نيتفيكم بلسلاو باجيإلا يف ناتفلتخملا ىربكلا يف ةبسنلاو ىرغصلا يف ةبسنلا يأ :لإ ناتبسنلا

 .مخلإ ثيحب نيتهجم

 .نيتهجب نيتهجوم يأ :نيتفيكم
 ءالثم باجيإلا ماودب ةفيكم ربكألا فصو ىلإ طسوألا ةبسن ناك نعي الثم لعفلاو ماودلاك :نيتيفيكب نيتفيكم

 نيتيضقلا يف ادحو ول نايفانتم ةيلعفلا وأ ماودلاف ءبلسلا ةيلعفب ةفيكم رغصألا تاذ ىلإ طسوألا ةبسنو

 .لعفلاب مئاقب سيل ديزو ءامئاد مئاق ديز :وحن ءاهيفرط داحتا دعب بلسلاو باجيإلاب نيتفلتخملا



 ةعبرألا لاكشألا طئارش ةطباض ۱۷۸ تاقيدصتلا
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 يناثلا لكشلا يطرش نم رم ام عم امدعو ادوجو ةرئاد ةافانلا هذهو ءًاضرف امهافرط دحتا ول

 ادوجو نيطرشلا عم ةرئاد اإ امإ «يفتني اهئافتنابو جاتنإلا ققحتي اهققحتبف ءةهحجلا بسحب

 رغصألا نيب ىرغصلا يف ةبسنلاو «نيتبسنلا نيب ةافانملا اذإ ؛اضرف لومحملاو عوضوملا يأ :امهافرط دحتا ول

 انربتعا نإف «نيتيفانتم اتناكل امهنيب ةبسنلا يف نيتدحتم انضرف ولف ءطسوألاو ربكألا نيب ىربكلا يفو ءطسوألاو

 .بيرق نع كل حضتي امك طقف نيتيفانتمف الإو نيضقانتم اناك ًاضيأ مكلا يف نيفلتخ
 لكشلا يمدقم يف اهققحت عنتعي ةروكذملا ةافانملا نأ نم ارهاظ مهوتي ام ديقلا اذهب عفدناف :امهافرط دحتا ول

 ةدحو ضرف دعب نيتيفانتم امهوك دارملا نأ عفدلا هحوو «عوضوملا يف ناتفلتخم نيتمدقملا نيتاه نإف ؛يناثلا

 عم فيكلا يف نيتمدقملا فالتخا عم اضرف امهافرط دحتا ول حراشلا لقي مل مل :ليق نإف .لعفلاب افلتخم عوضوملا

 ةجاح ال :تلق ؟اضيأ فيكلا يف فالتحالا ىلع ةفوقوم كلذك نيفرطلا داحتا ىلع ةفوقوم امنأ امك ةافانملا نأ

 لعفلاب ققحتم فيكلا يف فالتخالاف «يناثلا لكشلا يف طرش نيتمدقملا فالتحا نأ تملع امل ديقلا اذه ىلإ

 (هفحت).مهفاف .ىفخي ال امك وغل وه لب هضرف يف ةدئافلا امف .دوصقملا ميمتتل أشنم سيلو

 ؛لعفلاب ناويحب رجحلا نم ءيشالو ءامئاد ناويح ناسنإ لك :لثم يف لعفلاب ةافانملا نكي مل نإو هنإف :اضرف

 (ناهرب).ةافانملا ققحتي ناويحب ناسنإلا نم ءيش الو «ناويح ناسنإ لك :لاقيو امهيفرط داحتا ضرف اذإ نكل

 .دحوت مل ادحوي من مو «ةافانلا تدجو ناطرشلا دجو م ئعي :امدعو ادوجو ةرئاد

 تسلا نم ىربكلا نوك وأ ىرغصلا ىلع ماودلا قدص يأ ددرملا موهفملا امههوأ :يباثلا لكشلا يطرش نم

 وأ ةماعلا ةطورشملا ىربكلا عم ىرغصلا ةنكمملا نوك امهيناثو «عبرألا تايفصولاو ناتمئادلا بلاوسلا ةسكعنملا

 (ناهرب).طقف ةيرورضلا ىرغصلا عم ىربكلا ةنكمملا نوك وأ ةيرورضلا وأ ةصاخلا

 اضيأ يناثلا طرشلاو «ىربكلا ةبلاسلا ساكعنا وأ ىرغصلا ماود نيعأ «نيرمألا دحأ لوألا طرشلاف :ةهجلا بسحب

 نيرمألا دحأ اضيأ ريخألا رمألا اذهو .نوكت وأ «ةصاح وأ ةماع ةنكمم سايقلا يف نوكي ال نأ نيعأ «نيرمألا دحأ
 ىرغصلاو ةنكمم ىربكلا نوك وأ ةصاخ وأ ةماع ةطورشم وأ ةيرورض ىربكلاو ةنكمم ىرغصلا نوك نيعأ

 امم ىرغصلا تناك اذإ هنألف" :هلوق يف امك قحل ام يفو قبس ام يف ادح كل عفان نايبلا اذه نإف ؛مهفاف .ةيرورض
 ققحتيف ةيرورض وأ ةمئاد تناك اذإ ىرغصلا نأل ؛ةروصلا هذه يف ناطرشلا ققحتي امنإو "ماودلا هيلع قدصي

 نه اضيأ لوألا أا قف نكمل ادعم ىزيكلا تناك النو عرهاظلا وه امك نیا نی ددر لوألا ظرتغلا

 .لمأتف .ةنكمم ىربكلا نوك مدع وهو «نيرمأ نيب ددرملا يناثلا طرشلا



 ةعبرألا لاكشألا طئارش ةطباض ۱۷٩۹ تاقيدصتلا
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 قدصي امث ىرغصلا تناك اذإ هنألف ؛ةروكذملا ةافانلا تققحت ناروكذملا ناطرشلا دج و املك يأ

 ةدح ىلع امكح امه نإف ؛نيتنكمملا ادع ام تاهجوملا نم تناك ةيضق ةيأ ىربكلاو ماودلا هيلع

 ءالثم باجيإلا ماودب رغصألا تاذ ىلإ طسوألا فصو ةبسن نوكت ٍذئنيح هنأ كش الف «ءيجيس امك

 ةقلطملا نأ ةرورض ؛بلسلا ةيلعفب ربكألا فصو ىلإ طسوألا فصو ةبسن نوكت نأ نم لقأ الو
 ءلعفلاب ربكألا تاذ نع طسوألا بلس ىلع لدت ةماعلا ةقلطملاو «تايربكلا كلت نم معأ ةماعلا

 ؛ىرغصلا ىلع ماودلا قدص هنأبو ددرملا موهفملا :لوألا :ٍشيح ناطرشلا دجوف :خلإ ىرغصلا تناك اذإ

 (ناهرب).انهه ةنكمملا مدع انضرف دق ذإ ؛لإ ةنكمملا تناك ول هلصاح ذإ ؛دوجوم اضيأ يناثلاو
 تسلا اياضقلا نم تناك ءاوس يأ :تناك ةيضق ةيأ .ةمئادو ةيرورض نوكي نأب :ماودلا هيلع قدصي ام

 (ليعامسإ).اهبلاوس سكعنت ال يلا عستلا نم وأ بلاوسلا ةسكعنملا

 ماودلا هيلع قدصي ام ىرغصلا نوك نيح يأ :كئنيح .خلإ امه نأل ؛نيتنكمملا ادع ام :انلق امنإ نعي :خلإ نإف

 يف طرشلا نأل ؛الثم :لاق امنإ :الغم .نيتنكمملا ادع ام ىربكلاو ةرورضلا يف ماودلاو فرصلا ماودلل لماشلا

 اذه ىلعف «ةبلاس ىرغصلا نوك نكميف «ةبحوم ىرغصلا نوك ال فيكلا يف نيتمدقملا فالتخا وه يناثلا لكشلا

 (ليعامسإ).باجيإلا ماودب ال بلسلا ماودب رغصألا تاذ ىلإ طسوألا فصو ةبسن نوكي ريدقتلا
 يف بلسلا ربتعي نأ دبال ىرغصلا يف باجيإلا ربتعا املو «دييقتلا ال ليثمتلا قيرطب باجيإلا ربتعي امنإ يعي :الغم

 لمتحيو ءالثم بلسلا ةيلعفب ٍقتأيس ام يف لقي مل اذهلو ؛يناثلا لكشلا يف طرش فيكلا يف فالتحالا نأل ؛ىربكلا

 .باجيإلا ةرورضب ةبسنلا كلت نوكي نأ زوج هنأل ؛ماودلا ىلإ رظنلاب الثم :هلوق نوكي نأ
 نيب ةافانملا مزلتسي تايربكلا معأ يه لا ةيلعفلا نيبو ةمئادلا نيب ةافانملا تابثإ نأل :خلإ نوكت نأ نم لقأ الو

 ةيلعفو باجيإلا ماود نيب ةافانملا تابثإو صحألا يف معألا دوجو ةرورض ؛ةيلعفلا نم صحأ وه ام نيبو ماودلا

 .ةيلعفلا نم صحألا تايربكلا يقاب نيبو هنيب اهتابُثإ يف يفكي بلسلا

 ىلع لدت يهف الثم ةبلاس ةماع ةقلطم ىربكلا تناك اذإ :هريرقت ءردقم لاؤس باوح :خلإ لدت ةماعلا ةقلطملاو

 ىلإ طسوألا ةبسن نيب ةافانملا تابثإ نم مكل دبالو هفصو نعال «لعفلاب عوضوملا ربكألا تاذ نع طسوألا بلس

 ربكألا تاذ نع طسوألا بلس ىلع تلد اذإ ةقلطملا :باوجلا ريرقت .ىرغصلا ةبسن نيبو هتاذ ىلإ ال «ربكألا فصو

 .لمأتف .تاذلا يف دجوي فصولا نإف ؛اضيأ لعفلاب ربكألا فصو نع طسوألا بلس ىلع لدت نأ مزلف لعفلاب



 ةعبرألا لاكشألا طئارش ةطباض ۸۰ تاقيدصتلا

 5 هه عاآ5 .٠ هع هع د« © هع هام هم مه O OG هاه ا.ه هه هاه سه O GG E هلو هاه GG GOD GGG GeO هاه هه هه GG a bh واو

 نيب ةافانملا يف ءافح الو ءاعطق لعفلاب هفصو نع ابولسم ناك لعفلاب هتاذ نع ابولسم ناك اذإو

 نيبو هنيب ةافانملا تمزل معألا نيبو ءيش نيب ةافانملا تققحت اذإو .بلسلا ةيلعفو باجيإلا ماود

 تناك ةيضق ةيأ ىرغصلاو اهتبلاس سكعنت امم ىربكلا تناك اذإ اذكو .ةرورضلاب صحألا

 باجيإلا ةرورضب ربكألا فصو ىلإ طسوألا فصو ةبسن نوكت ٍدئنيح ذإ ؛رم امك نيتنكمملا ىوس

 وأ بلسلا ةيلعفب رغصألا تاذ ىلإ طسوألا فصو ةبسن عم اهتافانم يف ءافح الو «هماود وأ الثم

 ةبسن ٍلئئيح نوكت ذإ ؛ةطورشم وأ ةيرورض ىربكلاو ةنكمم ىرغصلا تناك اذإ اذكو ءاهنم صحأ

 ربكألا فصو ىلإ طسوألا فصو ةبسنو ءالثم باجيإلا ناكمإي رغصألا تاذ ىلإ طسوألا فصو

 نع ابولسم طسوألا فصو ناك ىرغصلاب ربكألا تاذ نع ابولسم طسوألا فصو ناك اذإ يأ :حلإ ناك اذإو

 ىلإ طسوألا فصو ةبسنل ربكألا فصو ىلإ طسوألا فصو ةافانم ٍذئتيح ققحتيو ءاضيأ لعفلاب ربكألا فصو

 نأ دبال مزاللا نع بولسملاو ءامنودب همايق عانتمال ؛فصولل ةمزال تاذلا نأل انيقي يأ :ًاعطق .ربكألا تاذ

 لك :لاقي نأب امهيفرط داحتا ضرف اذإ :بلسلا .مزاللا نودب موزلملا دوجو مزل الإو هموزلم نع ابولسم نوكي

 ناتبسنلا نوكي ةيئزج نيتمدقملا ىدحإ ضرف نإو «لعفلاب ناويحب ناسنإلا نم ءيشالو ءامئاد ناويح ناسنإ

 تناك اذإ ةافانملا دجوي اذك يأ :خإ ىربكلا تناك اذإ اذكو .يتأيس ام هيلع سقو «ىفخي ال امك نيتضقانتم

 .ةمئادلاو ةرورضلا اهصحأو ةبلاس سكعنت ىلا تسلا اياضقلا نم نكل ءالثم ةبجوم ىربكلا

 ناويحب رجحلا نم ءيش ال :لثم «ةيلعفلا اهمعأ ةنكمملا ىوس تناك ةيضق ةيأ ةبلاسلا ىرغصلاو يأ :ىرغصلاو

 لك :لثم «نيفرطلا داحتا دنع نيتبسنلا ةافانم يف ءافخ الو ماودلاب وأ ةرورضلاب ناويح ناسنإ لكو «لعفلاب

 .ماودلاب وأ ةرورضلاب ناويحب ناسنإلا نم ءيش الو «لعفلاب ناويح ناسنإ

 كرحتم بتاك لك :لثم ءارارم تفرع امك ليثمتلا ليبس ىلع باحجيإلا ربتعا امنإ نعي :الثم باجيإلا ناكمإي

 داحتا دنع نيتبسنلا ةافانم يف ءافح الو ءانكاس مادام ةرورضلاب كرحتمي نكاسلا نم ءيش الو «ناكمإلاب عباصألا

 .ابتاك ماد ام ةرورضلاب كرحتم. بتاكلا نم ءيش الو «ناکمإلاب كرحتم بتاك لك :لثم «نيفرطلا



 ةعبرألا لاكشألا طئارش ةطباض 8١ تاقيدصتلا

 ٠ .٠ ه .مه YD O 24 HY GG OG هاه هه هله GOG هاه GCG aA ها ها هه GCG هد هل هه سه CE ها ها SG GG GG BD O هه هه هاه اه هه هه جاو

 ايرورض ناك اذإ لومحم ا نألف ةيرورضلا يف امأو ءةرهاظف ةطورشملا ىربكلا يف امأ ءبلسلا ةرورضب

 مزال لومحماو فصولل مزال تاذلا نأل ؛ناونعلا اهفصول ايرورض ناك هدوجو تماد ام تاذلل

 .رم امل الثم ةيرورض ىرغصلاو ةنكم ىربكلا تناك اذإ اذكو «مزال مزاللا مزالو تاذلل

 لومحما ةبسن ةرورضب ةطورشملا يف مكحلا نإف ءرهاظ ربكألا فصو نع طسوألا بلس يأ :بلسلا ةرورضب
 ماد ام نكاسب بتاكلا عبصإ نم ءيشالو «ناكمإلاب نكاس كلف لك :وحن «فصولا مادام عوضوملا تاذ ىلإ

 ةطورشم تناك اذإ ىربكلا نإف :ةرهاظف (ناهرب).دوجوم بلسلا ةرورضو باجيإلا ناكمإ نيب ةافانملا يف ابتاك

 تناك نإ فصولا ماد ام ةرورضب ربكألا فصو ىلإ طسوألا فصو ةبسن نوكي ةصاخ وأ ةماع تناك ءاوس

 ماد ام ةرورضلاب اهيف مكحلا نإف ؛ةيرورضلا فالخب بلسلا ةرورضبف ةبلاس تناك نإو باجيإلا ةرورضبف ةبحوم

 (ليعامسإ).مهفاف .اهنع بولسم عوضوملا ىلإ لومحم ا ةبسنو تاذلا
 ءارهاظ ربكألا فصو ىلإ طسوألا فصو ةبسن اهيف نوكيف فصولا بسحب ةطورشملا يف ةرورضلا نأل :ةرهاظف

 فصو ةبسن ةافانم تابثإ نم انل دب الو تاذلا بسحب اهيف ةرورضلا نأل ؛رهاظ ريغف ةيرورضلا ىربكلا يف امأو

 ىربكلا تناك اذإو «ربكألا فصو ىلإ طسوألا فصو ةبسنو باجيإلا ناكمإب رغصألا تاذ ىلإ طسوألا

 تاذلا نأل ؛ةيرورض ًاضيأ هفصول نوكيف ةيرورض ربكألا تاذ ىلإ طسوألا فصو ةبسن اهيف نوكي ةيرورض
 لومحملا نوكيف «مزال مزاللا مزالو ةرورضلا مكحب تاذلل مزال لومحملاو ؛هسفنب همايق عانتمال فصولا مزال

 ءاضيأ ةرورضلاب يناونعلا هفصو نع ابولسم نوكي ةرورضلاب تاذلا نع ابولسم لومحملا ناك اذإف ءفصولل امزال

 لمحت نأ كلذو «ةيرورض وأ ةطورشم تناك ءاوس «ربكألا فصو ىلإ طسوألا فصو ةبسن ىربكلا يف نأ تبثف

 .انررق ام هريرقت حضتي ردقم لحد باوح ىلع خلإ ةيرورضلا يف امأو :هلوق

 ل es تناك اذإ ةافانملا دجوي اذك يأ :ةنكمم ىربكلا تناك اذإ اذكو

 ةافانم نيتبسنلا نيتاه نيبو «ماعلا ناكمإلاب ناويحب رجحلا نم ءيشالو «ةرورضلاب ناويح ناسنإ لك :لثم ءافنآ

 (هفحت).ماعلا ناكمإلاب ناويح رجح لكو «ةرورضلاب ناويحب رجحلا نم ءيش ال :لثم «نيفرطلا داحتا ربتعا ول

 تاذ ىلإ ةبسنو بلسلا ناكمإب ٍدئنيح ربكألا ىلإ طسوألا فصو ةبسن نإف :ةنكمم ىربكلا تناك اذإ اذكو

 (ليعامسإ).بلسلا ناكمإ يفانت باجيإلا ةرورض نأ كش الو «باجيإلا ةرورضب رغصألا



 ةعبرألا لاكشألا طئارش ةطباض ۸۲ تاقيدصتلا

SO. هللا CGO HD GOH OG GO HD DBD CGO HG OG GG GG GHD GOH GHG #000 SHS HGH CGO GHG 6G GOGO GH OG OG GO EG حج FG E hh GHG GG HBG HHG TS 4 © م- 

 ةافانملا ققحتي مل نيروكذملا نيطرشلا دحأ ىفتنا املك يأ ءامدع نيطرشلا عم ةرئاد اه امإو

 يف نكي مل اهتبلاس سكعنت امم ىربكلا الو ماودلا هيلع قدصي ام ىرغصلا نكت مل اذإ هنألف ؛ةروكذملا

 ةرورض نيب ةافانم الو «ةيتقولا نم صخأ تايربكلا يف الو ةصاخلا ةطورشملا نم صحأ تايرغصلا

 كلذ لعل ذإ ؛امئاد ال نيعم تقو يف بلسلا ةرورض نيبو امئاد ال فصولا بسحب الثم باجيإلا

 معأ وه ام نيب تعفترا نيصخألا نيب ةافانلا تعفترا اذإو يناونعلا فصولا تاقوأ ريغ تقولا

 ناك ةنكمم ىرغصلا نوك نيح ةطورشم الو ةيرورض ىربكلا نكت مل اذإ اذكو ءةرورض امهنم
 بلسلا ماودو باجيإلا ناكمإ نيب ةافانم الو «ةيتقولاو ةصاخلا ةيفرعلاو ةمئادلا تايربكلا صخأ

 يه اهنم لك نم صعألاو اهبلاوس سكعنت ال يلا عستلا اياضقلا نم نوكت ىربكلا نإف :تايربكلا يف الو
 ال افسخنم ماد ام ةرورضلاب رمقب فسخنملا نم ءيشال :لثم :خلإ تقولا كلذ لعل ذإ (ليعامسإ).ةيتقولا

 ءيش ال :ليق اذإ امك نيفرطلا داحتا دنع نيتبسنلا نيب ةافانم الو «عيبرتلا تقو ةرورضلاب ءيضم رمق لكو ءامئاد

 نأل ؛عيبرتلا تقو ةرورضلاب ءيضم فسحخنم لكو ءامئاد ال افسخنم ماد ام ةرورضلاب ءيضم, فسخنملا نم

 فسحخنملا تاذل ءوضلا تقوو «ناونع فصو وه يذلا فاسخنالا تقو فسخنملا تاذ نع ءوضلا بلس تقو

 دقف بتاكلاو ناسنإلا نيب ةافانملا تعفترا اذإ هريظن :خإ تعفترا اذإو .فاسخنالا تقو ريغ عيبرتلا تقو

 نيب تعفتراف ةماعلاو ةصاخلا ةطورشملا نيب ةافانملا تعفترا اذإ هنأ لصاحلاف ءاضيأ يشاملاو ناويحلا نيب تعفترا
 دوحو ذإ ؛نيصحألا نيب اهققحت مزلتسي نيمعألا نيب ةافانملا ققحت نإف :ةرورض (ناهرب).ةرورضلاب اضيأ امهريغ

 (ليعامسإ).ىفخي ال امك صحألا دوجو نيع معألا
 .ةسكعنم امإ تايربكلا نأل ؛لإ ةنكمملا وهو جاتنإلل يناثلا طرشلا مادعنا ىلإ ةراشإ :خلإ تايربكلا صخأ ناك

 نيتيفصولا يفو ةمئادلا الإ نيتمئادلا يف قبي ملف ةطورشملاو ةيرورضلا مدع اوحرص امل لوألا ىلعف ءال وأ بلاوسلا

 (ناهرب).ةيتقولا الإ عستلا كلت يف صحألا سيل يناثلا ىلعو ءامهنم صحأ ةصاخلا ةيفرعلاو ناتيفرعلا الإ

 ءامئاد نكاسب كلفلا نم ءيش الو «ماعلا ناكمإلاب نكاس شام لك :لثم :خلإ باجيإلا ناكمإ نيب ةافانم الو

 (ناهرب).ةمدعنم ةافانملاف



 ةعبرألا لاكشألا طئارش ةطباض ۸۴ تاقيدصتلا

 OG ه6٠ ٠ عاهد O HO جاه عا هاه 4G O NPG هاهو هه هه هاه ها هاه هم »ا »ا هاه هه هاه هه هه Gb هه جه هه وه همه سلو

 بلسلا ةرورض نيبو هنيب الو ءامئادال فصولا بسحب بلسلا ماود نيبو هنيب الو تاذلا ماد ام

 ناك ةنكمم ىربكلا نوك ريدقت ىلع ةيرورض ىرغصلا نكت مل اذإ اذكو ءامئادال نيعم تقو يف

 بلسلا ةرورض نيبو باجيإلا ناكمإ نيب ةافانم الو ةمئادلا وأ ةصاخلا ةطورشملا تايرغصلا صحأ

 ثحبلا اذه قيقحتو .اعطق تاذلا ماد ام بلسلا ماود نيبو هنيب الو امئادال فصولا بسحب

 ماودلا اذهو ءامئاد ال فصولا بسحب بلسلا ماود نيبو باجيإلا ناكمإ نيب يأ :بلسلا ماود نيبو هنيب الو

 ماد ام بتاكب ناسنإلا نم ءيشال ماودلابو «ناكمإلاب بتاك ناسنإ لك :لثم «ةبلاسلا ةصاخلا ةيفرعلا نعم

 مقارلا نم ءيش ال ماودلابو «ناكمإلاب عباصألا نكاس بتاك لك :لثم :بلسلا ماود نيب .امئادال اناسنإ

 نيعم تقو يف بلسلا ةرورض نيبو باجيإلا ناكمإ نيب يأ :هنيب الو (ناهرب).امئاد ال امقار ماد ام نكاسب

 فسخنملا نم ءيش ال ةرورضلابو «ماعلا ناكمإلاب فسخنم رمق لك :لثم «ةيتقولا نعم ةرورضلا هذهو ءامئادال

 فسخنك. رمقلا نم ءيشال ةرورضلابو «ماعلا ناكمإلاب فسخنم رمق لك نيب ةافانملا مدعل عيبرتلا تقو ءيضع

 ظ .عيبرتلا تقوو ةلوليحلا تقو يأ نيتقولا رياغتل امئادال عيبرتلا تقو

 .ةيتقو ىربكلا نوك ىلإ ةراشإ :نيعم تقو يف
 ىلع ةيرورض ىرغصلا نكت مل نأب يناثلا طرشلا مدع دنع ةافانملا دجوي مل اذك يأ :ىرغصلا نكت مل اذإ اذكو

 «يناثلا طرشلا يفتنيف ةيرورض ىرغصلا نوكي نأ بحاولا ناك ريدقتلا اذه ىلع هنإف ؛ةنكمم ىربكلا نوك ريدقت

 وأ ماودلاب بتاكب نكاسلا نم ءيش ال يف نيتروكذملا نيتبسنلا نيب ةافانم ال هنإف ؛ًاضيأ ةافانلا يفتني هئافتنابو

 بسحب نكاسلل ةباتكلا باجيإ ناكمإ نيب ةافانم ال ذإ ؛ناكمإلاب بتاك نكاس لكو ءامئادال انكاس ماد ام ةرورضلاب

 .فصولا ماد ام هماود وأ فصولا بسحب نكاسلا تاذ نع ةباتكلا بلس هترورض نيبو تاذلا

 .ةصاخلا ةطورشملا ىلإ ةراشإ :بلسلا ةرورض نيبو
 ماودلا اذهو ءامئاد ال فصولا بسحب بلسلا ماود نيبو باجيإلا ناكمإ نيب يأ :بلسلا ماود نيبو هنيب الو

 .امئادال اناسنإ ماد ام بتاكب ناسنإلا نم ءيشالو «ناكمإلاب بتاك ناسنإ لك :لثم «ةبلاسلا ةصاخلا ةيفرعلا نعم

 "هب تدرفت امم" :هلوقو أدتبم وهو رمألا سفن يف قحلا وه ام ىلع ةطباضلا حرش نعي :ثحبلا اذه قيقحتو

 قدأ ليمجلا هيجولا بيجعلا قيقحتلا اذهو «هيف دحأ نيكراشي مل ام اهقيقحت يف نأ مالكلا لصاحو .هربخ

 .لاعتملا ريبكلا هللا هل رفغ «لاقملا اذه يف لئاق قدصأ يدزيلا حراشلا نأ يرمعلو .تاقيقحتلا



 هماسقأو يطرشلا يارتقالا سايقلا ۸4 تاقيدصتلا

 لصف

 «ليبسلا ءاوس ىلإ ءاشي نم ىدهي هللاو «ليلجلا هللا نوعب هب تدرفت ام هيجولا هحولا اذه ىلع

 راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك املك :انلوقك :نيتلصتم نم :هلوق .ليكولا معنو يبسح وهو

 م اعلاف ةعلاط سمشلا تناک املک . جتني (ء يضم م اعلاف ادوجوم راهنلا ناک املك و «دوجوم

 امئادو ءادرف نوكي نأ امإو اجوز ددعلا نوكي نأ امإ امئاد :انلوقك :نيتلصفنم وأ :هلوق .ءيضم

 جوزلا جوز ددعلا نوكي نأ امإ امئاد :جتني درفلا جوز نوكي وأ جوزلا جوز جوزلا نوكي نأ امإ

 ناك املكو ناسنإ ءيشلا اذه :وحن :ةلصتمو ةيلمح وأ :هلوق .ادرف نوكي وأ درفلا جوز نوكي وأ

 ناويح وهف اناسنإ ءيشلا اذه ناك املك :وحنو «ناويح اذه :جتني اناويح ناك اناسنإ ءيشلا اذه

 :ةلصفنمو ةيلمح وأ :هلوق .امسحج ناك اناسنإ ءيشلا اذه ناك املك :جتني مسج ناويح لكو

 .ادرف وأ اجوز نوكي نأ امإ اذهف :جتني ادرف وأ احوز ددعلا نوكي نأ امإ امئادو ددع اذه :وحن

 ىنناعأ ىلاعت هللا نإف ؛هللا ريغ نم ةيادهو ةناعإ الب يسفنب يدرفت نأ كيلع بهذي ال يعي :ليلجلا هللا نوعب

 ؛ىلاعت هريغ ىلإ رمأ يف راقتفالاو ءءاشي نم يدهي راتخم هنأل ؛هريغ ال هيلإ لصوملا يوتسملا قيرطلا ينادهو «هيف
 بكرتي مل يذلا وه ينارتقالا :يبارتقالا نم يطرشلا .ليكولا معن هنأل هللا ىلإ يرمأ ضوفأو يبسح وه هنأل

 حرص امك ةسمح ةيلوألا هماسقأو «تايلمحلا نمو اهنم وأ ةفرص تايطرش نم بكرت ءاوس «ةفرص تايلمح نم
 ماسقأ ةثالث سماخلاو نيلوألا نم لكلف ةيوناثلا ماسقألا امأو "خلإ نيتلصتم نم بكر تي نأ امإ" :هلوقب فنصملا هب

 ةلصتم يناثلاو ةيلمحلا نم بكر لا :ةلصتمو ةيلمح وأ .تالوطملا يف ليصفتلاو «ماسقأ ةعبرأ عبارللو نامسق ثلاثللو

 نوكي امل لاثم :خلإ ددع اذه وحن (ليعامسإ).يناثلا ال يناثلاو لوألا لاثم حرشلا يف لوألا لاثملاف ءكلذ سكع وأ

 امإ امئاد :انلوقك ةرطفلا ىلع ادامتعا ؛ةمدقم هيف ةلصفنملا نوكي ام لاثم كرتو ةلصفنملا ىلع ةمدقم هيف ةيلمحلا

 (ليعامسإ).مكلا تحت لاد ددعلاف مكلا تحت لخاد امهنم دحاو لكو ءادرف نوكي وأ اجوز ددعلا نوكي نأ



 هماسقأو يطرشلا ئئارتقالا سايقلا 1۸0 تاقيدصتلا
 تی گل ا

 ددعلا نوكي نأ امإ امئادو ددع وهف ةثالث اذه ناك املك :وحن :ةلصفنمو ةلصتم وأ :هلوق

 :دقعنيو :هلوق .ادرف وأ اجوز نوكي نأ امإف ةثالث اذه ناك املك :جتني ادرف نوكي وأ اجوز

 نأ امإف ءطسوألا دحلا وه نوكي ءزج يف نيتمدقملا كارتشا نم ماسقألا كلت يف دبال نعي

 ىرغصلا يف هب اموكحم وأ امهيف هب اموكحم وأ نيتمدقملا اتلك يف هيلع اموكحم نوكي

 ثلاثلاو يناثلا وه يناثلاو ثلاثلا لكشلا وه لوألاف .سكعلاب وأ ىربكلا يف هيلع اموكحمو

 كلت يف ةعبرألا لاكشألا ليصفت يف يأ :اهليصفت ينو :هلوق .عبارلا وه عبارلاو لوألا وه

 نم بلطيلف ؛تارصتخملاب قيلي ال لوط جئاتنلاو بورضلاو طئارشلا بسحب ةسمخلا ماسقألا
 .نيرخأتملا تالوطم

 , امك ناك اددع ناك املكف ءلصفنم مك وهف ادرف وأ اجوز ددعلا نوكي نأ امإ امئاد وحنو :ّخلإ ناك املك وحن

 ةيناثلا ءزج هنيعب وهو ىلوألا ةمدقملا ءزج دحاو ءزج نوكي يأ :ءزج يف نيتمدقملا كارتشا نم (ليعامسإ) .الصفنم
 تا كعينرألا دفنا وين :ءاضيأ

 دوجوم راهنلاف «ةعلاط سمشلا تناك املكو «ءيضم م اعلاف ةعلاط سمشلا تناك اذإ :وحن :نيتمدقملا اتلك يف

 .دوجوم راهنلاف ائيضم ملاعلا ناك اذإ نوكي دقف

 ءييضم م اعلاف ادوجوم ليللا ناك اذإ ةتبلأ سيلو «ءيضم ملاعلاف ةعلاط سمشلا تناك املك :وحن :هب اموكحم
 .ادوجوم ليللا ناك ةعلاط سمشلا تناك املك ةتبلأ سيلف

 ماعلا ناك ادوجوم راهنلا ناك املكو ءادوحوم راهنلا ناك ةعلاط سمشلا تناك املك :وحن :ىرغصلا ف

 .ائيضم ملاعلا ناك ةعلاط سمشلا تناك املكف ءائيضم

 راهنلا ناكف ةعلاط سمشلا تناك املك :وحن «ىربكلا يف هب اموكحمو ىرغصلا يف هيلع اموكحم يأ :سكعلاب وأ

 .ائيضم ماعلا ناك ادوجوم راهنلا ناك اذإ نوكي دقف «ةعلاط سمشلا تناك ائيضم ماعلا ناك املكو ءادوجوم
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 N ICE ]10 ةلصتملا نم جتني يئانشتسالا

 ءادبأ هتئيهو هتدام. هيف ةروكذم ةجيتنلا نوكت يذلا وهو يئانثتسالا سايقلا :يئانثتسالا :هلوق

 جتنيل هضيقن وأ ةيطرشلا يئزج دحأ نيع اهيف ىنثتسي ةيلمح ةمدقم نمو ةيطرش ةمدقم نم بك رتي
 لك عفرو «لك عضو :ةعبرأ يئانثتسا لك جاتنإ يف ةروصتملا تالامتحالاف «هضيقن وأ رخآلا نيع
 ةلصتم تناك نإ ةيطرشلا نأ نم فنصملا هدافأ ام هليصفتو .ءيش مسق لك يف اهنم جتنملا نكل

 رخآلاو ةيطرش امهدحأ :نيتمدقم نم دبال يلاصفنا وأ يلاصتا امإ يئانثتسالا سايقلا نأ يعي :ةلصتملا نم جتني

 نم بكر لا يئانثتسالا امأ .ايلاصفنا ىمسي ةلصفنم تناك نإو ءايلاصتا ىمسي الصتم ةيطرشلا تناك نإف «ةيلهح
 يف امزال احاتنإ مدقملا عفر جتني «يلاتلا عفر تقوو يلاتلا عضو مدقملا عضو تقو امئاد جتنيف ةلصتملا ةيطرشلا

 عضو دنع :جئاتن عبرأ يلاتلاو مدقملا نيب ةدناعملا دنعو «نيتجيتنلا نيتاه ىدحإ هل ةمزاللا ةجيتنلا نإف ؛داوملا عيمج

 لوعفملاو تقولا ريدقتب فطعني نايبلا اذه نمو ؛رخآلا عضو لك عفر دنعو رخآلا عفر دنعو رحألا عفر لك
 دنع ةلصتملا نم يئانثتسالا سايقلا جتني يأ فوطعملا يف مدقملا عفرو هيلع فوطعملا يف يلاتلا عضو وهو فوذحم
 عزبب ابوصنم "مدقملا عضو" :هلوق نوكي نأ نكمبو «مدقمل عفر يلاتلا عفر دنعو يلاتلا عضو مدقملا عضو

 هيلإ فاضملا نع اضوع مدقملا يف ماللا نوكيو "جتني" :هلوقل العاف هنوكل ؛اعوفرم وأ "نم" ةملك وهو «ضفاخل ا
 ناحلا لاح اهس دقف "لاح هنإ" :لاق نمو «"يلاتلا عفر" :هلوق هيلع سقو «يئانثتسالا ىلإ عحارلا ريمضلا وهو

 (هفحت).لابلا يف عزفو
 ةيلمح ةيناثلاو ةيطرش ىلوألاف «ةعلاط سمشلا نكل دوجوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك نإ :وحن :خلإ بكرعي
 يلاتلا نيع ىلوألا يف جتنيف يلاتلا ضيقن اهيف ئئتسيف دوحومب سيل راهنلا نكل :انلق ولو «مدقملا نيع اهيف يثتسي

 (ناهرب).ةعلاطب تسيل سمشلا وه مدقملا ضيقن جتني يناثلا يو دوحوم راهنلاف وهو
 اقلطم ال نكل ةيلمح ةيناثلاو ةيطرش امهادحإ :نيتمدقم نم بكر تي يئانثتسالا سايقلا يأ ةيلمح ةفص :اهيف ىنثتسي
 لك عضو يف يأ :ءيش مسق لك يف .هضيقن وأ ةيطرشلا يئزح دحأ نيع اهيف ئئتسملا نوكي يلا ةيلمحلا لب

 مسق مدقملا وأ يلاتلا عفرو «دحاو مسق يلاتلاو مدقملا عضو ةلمجلابو ءيلاتلا عفر جتني لك عفر يفو مدقملا عضو جتني
 (ناهرب).مدقملا عفر ال طقف يلاتلا عفر جتني يناثلا قو «يلاتلا عضو ال طقف مدقملا عضو لوألا يف جتنملاف ءرخآ

 .ماسقأ ةعبرأ ىلإ نيمسقنم لك عفرو لك عضو يأ :نيمسقلا نم :مسق لك يف
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 يلاتلا عفرو «مزاللا ققحت موزلملا ققحت مازلتسال ؛يلاتلا عضو جتني مدقملا عضو :نالامتحا اهنم جتني
 عفر الو .مدقملا عضو جتني الف يلاتلا عضو ام و مورال ءافتنا مزاللا ءافتنا مازلتسال ؛مدقملا عفر جتني

 ءافتنا نم الو موزلملا ققحت هققحت نم مزلي الف «معأ مزاللا نوك زاوجل ؛يلاتلا عفر جتني مدقملا

 ًاضيأ ملعاو .ةيموزللا بابلا اذه يف ةلصتملاب دارملا نأ اذه نم تملع دقو «مزاللا ءافتنا مورا

 الف معي دق مزاللاو مزال يلاتلاو موزلم مدقملا نأل مسا سو عجب الا حو ىلوألا :نيتمدقملا ليلد :زاوجل

 مدقملا عفر ةيناثلاو يشبحب سيلو دوسأ بارغلا نإف ؛يشبحلاك صحألا موزلملا ققحت داوسلاك معألا ققحت نم مزلي

 (ناهرب).داوسلاك مزاللا يفتني الو يشبحلاك يفتني دق موزلملاو معي مزاللا نأل ؛يلاتلا قر حتي
 اناسنإ اذه ناك املك :انلوقك رحآ نمض يف هققحت زاوحل ؛صحألا ققحت مزلتسي ال معألا ققحت ذإ :موزلملا ققحن

 دوجو مدع عم الثم سرفلا يف ناويحلا ققحت زاوحل ؛اناسنإ هنوك هنم مزلي الف ناويح هنكل ءاناويح ناك

 اناسنإ اذه ناك املك :انلوقك «معألا ءافتنا مزلتسي ال صحألا ءافتنا نأل :مزاللا ءافتنا (موهفلا جارعم).ناسنإلا

 (جارعم).ةهبش الب اناويح ناكف اسرف نوكي نأ زاوحل ؛ناويحب سيل هنوك هنم مزلي الف ناسنإب سيل هنكل اناويح ناك

 امإ «ةيقافتالا ال ةيموزللا ةلصتملا نم جتني :هلوق يق ةلصتملاب دارملا نأ فنصملا مالك نم لب نايبلا اذه نم يأ :اذه نم

 و ةلصتملا يف روصتي امنإ موزللاو «سايقلل ةمزال ةجيتنلا نألف ؛فنصملا مالك نم امإو «حضاوف حراشلا نايب نم

 ةيموزللا ةلصتملا نم هنإ :ليقو ءالصأ ديفي ال ةيقافتالا ةلصتملا نم يئانثتسالا نإ :ليقو «ىفخي ال امك ةيقافتالا ال

 دنسب TT نيتلصتملا نم بكر ملا يطرشلا سايقلا نأ ملسن ال :خيشلا لاق .ةيقافتا ةيقافتالا نمو ةيموزل
 ينعأ ةبذاك ةجيتنلاو لوألا لكشلا ةئيه ىلع اجوز ناك اددع ناك املكو اددع ناك ادرف نانثالا ناك املك نأ ٠

 .ةيقافتا ىرغصلا نأب باجأو ءاجوز ناك ادرف نانثالا ناك املك

 نم مزلي الف قافتالا ضحمب. مكحلا نوكي لب ةبسانمو ةقالع نيتمدقملا نيب نكي مل امل ذإ ؛ةيقافتالا ال :ةيموزللا

 (نيدلا ناهرب).ةيدانعلا يف اذكو ءامهنم سايقلا بكر تي الف رخآلا ءافتنا هئافتنا نم الو رخآلا دوحو امهدحأ دوحو

 نم دارملا نأ هركذ امك هدعب يذلا ليصفتلا دعب أ مالكلا اذه ركذي نأ ىلوألا :ليق :خإ اضيأ ملعاو

 كلذو «ماقملا اذه يف هركذ نم ىلوأ سيل ليصفتلا دعب مالكلا اذه ركذ نإ :ليقو «ليصفتلا دعب ةيموزللا ةلصتملا

  ءاغلبلا نم حراشلا نأ :اهنمو ءبسنأ ميسقلا يذلا ميسقتلا ركذو «ةلصتملل ميسق ةلصفنملا نأ :اهنم «هوجوب

 .هداسفإ هيف يذلا هح ولا نم ىلوأ مالكلا حالصإ هيف يذلا هحولا نأ :اهنمو «ةغالبلا نم نايبلا بولسأ ليدبتو



 فلخلا سايق ۸۸ تاقيدصتلا

 ولخلا ةعنامك هعفرو عمجلا ةعنامك لك عضو ةيقيقحلا نمو يلاتلا عفرو مدقملا عضو

 «هضيقن لاطبإب بولطملا تابثإ هب دصقي ام وهو «فلخلا سايق مساب صتخي دقو

 لك عضو نم جتني عمجلا ةعنامف ةلصفنم ةيطرشلا تناك نإو ةيدانعلا انهه ةلصفنملاب دارملا نأ

 امهنع ولخلا عانتما مدعل ؛رخآلا عضو لك عفر نم جتني الو امهعامتجا عانتمال ؛رخآلا عفر ءزج

 روصلا يف جتني اعم ولخلاو عمجلا عنم ىلع تلمتشا املف ةيقيقحلا امأو .سكعلاب ولخلا ةعنامو

 هنكل ًاناويح ناك اناسنإ اذه ناك نإ :وحن :يلاتلا عفرو مدقملا عضو :هلوق .عبرألا جئاتنلا عبرألا

 اذه نوكي نأ امإ :انلوقك :ةيقيقحلا نمو :هلوق .ناسنإب سيلف ناويحب سيل هنكلو ناويح وهف ناسنإ

 سیل هنكل جوز وهف درفب سيل هنكل جوزب سيلف درف هنکل درفب سيلف جوز هنكل ادرف وأ اجوز ددعلا

 رجح هنكل رجحب سيلف رجش هنكل رجح وأ رجش امإ اذه :وحن :عمجلا ةعنامك :هلوق .درف وهف ج وزب

 وهف رجش الب سيل هنكل رجح ال وأ رجش ال امإ اذه :وحن :ولخلا ةعنامك :هلوق .رجشب سيلف

 وه نوكيف عقاو ريغ هضيقن نكل نيضيقنلا عافترا ةلاحتسال ؛هضيقن قدصل هالول هنأب ىعدملا

 «فلخلاب ىمسي لالدتسالا نم مسقلا اذهو .ةسيقألاو سوكعلا ثحاابم يف ةرم ريغ رم امك اعقاو

 عضو نمو يلاتلا عفر مدقملا عضو نم جتني عمجلا عنم ىلع اهامتشا رابتعاب امنأ نيعي :اعم ولخلاو عمجلا عنم ىلع

 (لامج).مدقملا عضو يلاتلا عفر نمو يلاتلا عضو مدقملا عفر نم جتني ولخلا عنم ىلع اهلامتشا رابتعابو مدقملا عفر يلاتلا

 يف روكذملا لاثملا يف امك رحآلا عضو امهنم لك عفرو رخآلا عفر يلاتلاو مدقملا نم لك عضو :عبرألا جئاتنلا
 عضو درف هنكل :هلوق اضيأو «درفب سيل :هلوق نعي يلاتلا عفر ةجيتنلاف مدقملا عضو جوز هنكل :هلوق نإف ؛حرشلا

 مدقملا عضو ةحجيتنلاف يلاتلا عفر درفب سيل هنكل :هلوق اضيأو جورب سيل :هلوق يعي مدقملا عفر ةجيتنلاف يلاتلا

 يف اذكهو "درف وهف" :هلوق نعي يلاتلا عضو ةجيتنلاف مدقملا عفر جوزب سيل هنكل :هلوقو ءجوز وهف :هلوق ينعي
 (نيدلا ناهرب).ولخلا ةعنامو عمجلا ةعنام لاثم



 فلخلا سايق ۸۹ تاقيدصتلا

 .نارتقاو يئانثتسا 5 هعجرمو

 بولطملا ىلإ هنم لقتني هنأل وأ بولطملا ضيقن قدص ريدقت ىلع لاحملا يأ فلخلا ىلإ رجني هنأل امإ
 ET ىلإ لحني لب ؛ادحاو ااف نبل اذه .هضيقن وه يذلا هئارو نم يأ هفلح نم

 تبثل بولطملا تبثي ل ول اذكه «يلاتلا ضيقن هيف ئثتسي لصتم يئانثتسا رخآلاو «يطرش ينارتقا

 سيل لاحلا نكل لاحنا تبثل بولطملا تبثي مل ول :جتني لاحلا تبث هضيقن تبث املكو «ضيقن

 تبث املك :انلوق يعي ةيطرشلا نايب رقتفي دق مث «مدقملا ضيقن هنوكل ؛بولطملا توبث مزليف «تباثب

 هعجرمو :هلوقف ءلوصألا حرش يف فنصملا لاق اذك .تاسايقلا رثكتف «ليلد ىلإ لاحما تبث هضيقن

 نأ رهاظلاو ءيسوطلا ققحلا مالك نم يناثلا هيجوتلاو «خيشلا مالك نم رهاظ هيجوتلا اذه :خلإ رجني هنأل امإ
 .ءارولا حتفلابو نالطبلا مضلاب :فلخلا (ليعامسإ).ىفخي ال امك حتفلاب يناثلا ىلعو مضلاب لوألا ىلع فلخلا

 وأ ءارولاو نالطبلا نيعم. مضلاب فلخلا نأ تبث اذإ امأو «حتفلاب فلخلا روصت ىلع اذه :هنم لقتني هنأل وأ

 .هءارو هنأك ءيشلا ضيقنو "تشب" ةيسرافلا يف ءارولاو هرهظ يأ :هئارو نم يأ .حضاو رمألاف كلذك حتفلاب

 يعي :لحني لب (ناهرب).لطابلاو لاحملا مضلابو ءارولا نعم. حتفلاب فلخلا نإف ؛ءاخلا حتفب فلخلا ناك اذإ اذه

 ةجيتن يف ةيموزل ىلع لمتشم يئانثتسا نمو نيتلصتم نم يطرش ينارتقا نم افلؤم نوكي فلخلا سايقلا نأ
 ناسنإ ناويحلا ضعب :انلوق قدصي من ول :انلق امك 86 تبث م ول اذكه .يلاتلا ضيقن ءانثتسال يطرشلا

 تبث ناسنإ ناويحلا ضعب قدصي مل ول :جتنيف لومحملا تبث اذه قدص املكو ناسنإب ناويحلا نم ءيش ال قدصل

 (ناهرب).يعدملا وهو قداص ناويح ناسنإلا ضعب ةجيتنلاف «تباثب سيل لاحملا نكل :انلقو ةيطرش هانلعجف لاحملا

 نم ءيش ال يأ ءاهسفنك سكعنت ةبلاسلا نأ ىعدن انإ :هريوصت .ىربك تعقو يلا :ةيطرشلا نايب رقتفي دق مث

 ينعأ هضيقن تبثل روكذملا سكعلا يأ بولطملا تبثي مل ول هنأل ؛ناسنإب رجحلا نم ءيش ال ىلإ سكعني رححب ناسنإلا
 تباثب سيل لاحما نكل لاحلا تبث روكذملا بولطملا تبثي مل ولف «لاحلا تبث هضيقن تبث املكو ناسنإ رجحلا ضعب

 لصألا ىلإ ضيقنلا مضن انأب رخخآ سايق ىلإ هتجيتنف يرظن لاحلا تبث املك نيعأ ىربكلا نكل «تباث بولطملاف

 .هسفن نع ءيشلا بلس وهو رجحب سيل رجحلا ضعب :جتني رجحب ناسنإلا نم ءيش الو ناسنإ رجحلا ضعب :لوقنو

 ضرغ نأ :باوجلا لصاحو «حيحص ريغ ينارتقالاو يئانثتسالا عجرم نإ :ليق امع باوج :خلإ هعجرمو
 .ركذ ام ىلع ةدايزلا يفن ال فلخ سايق لك يق هنم دبال ام نايب فنصملا



 همكحو ءارقتسالا فيرعت 1۹۰ تاقيدصتلا

 .مهفاف هيلع ديزي دقو ءيفلخ سايق لك يف هنم دبال ام ردقلا اذه نأ هانعم ينارتقاو يئانثتسا ىلإ

 ىلع يلكلا نم لاح امإ لالدتسالا نأل ؛ماسقأ ةثالث ىلع ةجحلا نأ ملعا :تايئزحلا حفصت ءارقتسالا :هلوق

 نيجردنملا نييئزجلا دحأ لاح نم امإو ءاهيلك لاح ىلع تايئزجلا لاح نم امإو «تايئزجلا لاح

 ءءارقتسالا وه يناثلاو ءالصفم قبس دقو سايقلا وه لوألاف ءرحآلا يئزحلا لاح ىلع يلك تحت
 .اهيلك مكح ىلع تايئزحلا مكح نم اهيف لدتسي يتلا ةجحلا وه ءارقتسالاف .ليثمتلا وه ثلاثلاو

 هضيقن نكل هضيقن تبثل بولطملا تبثي مل ول :لاقي نأب نييئاشتسا نيسايق ىلإ هعاجرإ نكمي هنأ ىلإ ةراشإ هلعل :مهفاف
 يف نوكي نأ لمتحي ذإ ؛رظن هيف :ماسقأ ةثالث ىلع .تباثب سيل لاحلا نكل لاحلا تبثل هضيقن تبث ول ذإ ؛تباثب سيل
 يئارقتسا ميسقتلا اذه نأ :هباوجف «ةثالثلا ماسقألا نم جراح وهو ءرخآلا يلكلا ىلع يلكلا نم لالدتسا ةجحلا ضعب

 اهيف لدتسي ةجح نوكي نأ زوجي لقعلاف الإو «لقعلا ال ءارقتسالا قيرطب يأ :يلكلا لاح نم امإ (ناهرب).يلقع ال

 كلذ :لوقن انإف ؛رحآ لامتحا لقعلا دنع زوجي ذإ ؛لطاب رصحلا نأ :دري الف ءرخآ يلك لاح ىلع يلكلا لاح نم

 (ليعامسإ).لوألا ال يناثلا يفاني امنإ لقعلا دنع لامتحالا زاوجو «يلقع ال يئارقتسا رصحلا
 ريغو رقبلاو سرفلاو ناسنإلاك هتايئزحو «ناويحلاكف يلكلا امأ .يلك تايئزج يأ :تايئزجلا لاح نم امإ

 لاح ىلع تايئزحلا هذه لاح حفصت نم لدتسيف «غضملا دنع لفسألا كفلا كرحت اهاحو «ناويحلا دارفأ نم كلذ

 هتحت ناحردنملا نايئزحلاو ركسملا يلكلا :نيئزجلا دحأ .غضملا دنع لفسألا هكف كرحي ناويح لك :لاقيو «ناويحلا

 .جنبلا يبراشل ىمظع ةراشب هذهو «جنبلا رخآلا يئزحلاو ةمرحلا هلاحو رمخلا امهدحأو جنبلاو رمخلا

 نم معأ تايئزحلا نم دارملاف ءارقتسالا هيلع قلطي امل فيرعت هنأ امإ فيرعتلا اذه نأ ملعا :خلإ يتلا ةجحلا وه

 نم وأ يلكلا لاح ىلع تايئزحلا عيمج لاح نم اهيف لدتسي امل لماش عملا اذهب ءارقتسالا نإف ؛لكلاو رثكألا

 امات ىمسي لوألا نإف ؛مات ريغو «مات :نيمسق ىلع ءارقتسالا :اولاق امك اذهو «هلاح ىلع تايئزحلا رثكأ لاح

 هيف لدتسي ام نإف ؛تايئزجلا رثكأ ذئنيح دارملا نأ ىفخي الو «ةقيقح ءارقتسالا وه امل فيرعت وأ ءاصقان ىناثلاو
 امنإو ءامسقم اسايق هوم اذلو ؛سايقلا تحت لحاد نيقيلل ديفم وهف يلكلا لاح ىلع تايئزحلا عيمج لاح نم

 (ليعامسإ).مهفاف .عبتتلا ىلإ هتامدقم يف جاتحي هنأ رابتعاب ءارقتسالا ظفل هيلع قلطي



 همكحو ءارقتسالا فيرعت ١4١ تاقيدصتلا

 ةجحو يبارافلا مالك نم فنصملا هطبنتسا ام امأو «هيلع رابغ ال يذلا حيحصلا هفيرعت اذه

 اذه نإف ؛رهاظ حماست هيفف يلك مكح تابثإل اهعبتتو تايئزحلا حفصت ئعأ هراتخاو مالسإلا

 ثعابلا نأكف «ةجحلا تحت جردني الف «يقيدصت لوهجم ىلإ الصوم ًايقيدصت امولعم سيل عبتتلا
 ليبس ىلع سيل ءارقتسالاب ةجحلا نم مسقلا اذه ةيمست نأ ىلإ ةراشإلا وه ةحاسملا هذه ىلع

 :هلوق .ليثمتلا قيقحت يف ليلجلا هللا ءاش نإ ءيجي رخآ هجو انههو .لقنلا ليبس ىلع لب لاجترالا

 نوكي ال ءارقتسالا يف بولطملا نأ ىلإ ةراشإ نوكيف فيصوتلا قيرطب امإ :يلك مكح تابثإل
 هيلإ فاضملا نع ضوع ٍذئنيح ىلك يف نيونتلاو ةفاضإلا قيرطب امإو «هققحنس امك ايئزج امكح

 :يود زبلا مالسإلا رخف لاقو .تايئزحلا رثكأ يف هدوجول يلك ىلع مكحلا وه ءارقتسالا نأ وهو :يبارافلا مالك نم
 نعم رم دق :رهاظ حماست هيفف .تايئزحلا كلت لمشي رمأ ىلع اهمكحب مكحيل ةيئزج رومأ حفصت وهو
 رذع اذهف .فعضلاو كشلا ماقم يف لمعتسي دقو «هيبشتلل :نأكف .عبارلا لكشلا بورض جاتنإ نايب يف حماستلا
 هل عضو ام ريغ يف ظفللا لامعتسا يأ :لاجترالا ليبس ىلع (هفحت).فيرعتلا اذه هرايتخخا ىلع فنصملا بناج نم

 ةبسانملا ةظحالم. يحالطصالا نعملا ىلإ يوغللا نيعملا نم يأ :لقنلا ليبس ىلع.ءيجيس امك امهنيب ةبسانملا نودب
 فرعمو ةجحلا نم مسق وه يذلا ءارقتسالا ىلع الومحم حفصتلا ٍنيعأ يوغللا ىعملا لعح هنأ ةراشإلا هجوو .امهنيب
 يف ربتعم يوغللا نيعملا نأ ملع افرعم لعج امل اذه عمو «هل افرعم نوكي نأ نع الضف هيلع هلمح حصي ال هنأ عم هل

 ةظحالم نودب هل عضوام ريغ يف ظفللا لامعتسا حالطصالا يف لاحترالاو .وه هنأك راص ثيحب يحالطصالا عملا
 يف هلامعتسا روهشملا ئععملل عوضوملا ظفللا لامعتسا لقنلاو ءأطخ نوكي دصقلا مدع دنعو ءادصق امهنيب ةبسانم
 .ةنيرقلا عم الإ هيف لمعتسي ال ثيحب لوألا يف رجهلاو يناثلا يف هلامعتسا رثك ثيحب ةبسانمل لوقنملا يناثلا عملا

 اهيف عقي يلا ةجحلا ىلعو عبتتلاو حفصتلا وهو يردصملا نعملا ىلع قلطي ءارقتسالا نأ وهو :رخآ هجو انههو
 انهه دارملاف ؛ليدبتلا دعب ةلصاحلا ةيضقلا ىلعو ليدبتلا يأ يردصملا نعملا ىلع قلطي سكعلا نأ امك عبتتلا كلذ
 .ةسياقملاب فرعيف يناثلا ىعملاب هفيرعت امأو .لوألا نعملا رابتعاب ءارقتسالا فيرعت

 الحاد نوكيف رهظيس امك يئزحجلا مكحلاب نيقيلا ديفي هنأ كش ال تايئزحلا رثكأ عبتت نإف :ايثزج امكح نوكي ال
 (ليعامسإ).ملعتسو تملع امك هتحت لحاد ماتلا ءارقتسالا نأ امك يئزحلا مكحلاب ديفملا سايقلا يف



 همكحو ءارقتسالا فيرعت ۱۹۲ تاقيدصتلا
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 امهيلك يلكلاو يئزحلا مكحلا لمتشا نإو اذهو «تايئزحلا كلت يلك ىلإ اهيلك مكح تابثإل يأ

 :اولاق مهنأ كلذ قيقحتو .ىلكلا الإ ءارقتسالاب بولطملا نوكي ال عقاولا يف هنأ الإ رهاظلا بسحب

 :انلوقك «مسقملا سايقلا ىلإ عحري وهو اهرسأب تايئزحلا لاح هيف حفصتي مات امإ ءارقتسالا نإ

 :جتني «ساسح ناويحلا نم قطان ريغ لکو «ساسح قطان لکو «قطان ريغ وأ قطان امإ ناويح لك
 :انلوقك «تايئزحلا رثكأ عبتت هيف يفتكي صقان امإو «نيقيلا ديفي مسقلا اذهو «ساسح ناويح لك

 ريغ ىلإ كلذك رقبلاو سرفلاو ءكلذك ناسنإلا نأل ؛غضملا دنع لفسألا هكف كرحي ناويح لك

 نم نوكي نأ زئاجلا نم ذإ ؛نظلا الإ ديفي ال مسقلا اذهو «ناويحلا دارفأ نم هانفداص امم كلذ

 ىفخي الو «حاسمتلا يف هعمست امك غضملا دنع ىلعألا هكف كرحتي ام اهفداصن مل ىلا تاناويحلا

 ىفتكا اذإ امأو «يلكلا مكحلا بولطملا ناك اذإ حصي امنإ ءنظلا الإ ديفي ال يناثلا نأب مكحلا نأ

 «ناسنإ هضعبو «سرف ناويحلا ضعب :لاقي امك «هب نيقيلا ديفي ضعبلا عبتت نأ كش الف يئزجلاب

 هدوجوب مكحلا نأل :مسقملا سايقلا ىلإ .ايئزج ال ايلك امكح نوكي ءارقتسالاب بولطملا نأ قيقحت يأ :كلذ قيقحتو

 (حتفلا وبأ).مسقملا سايقلا يف فاك اذهو ءانمض ديدرتلاو رصحلا مزلتسي اهعيمج وه ثيح نم تايئزحلا عيمج يف

 لب «ءارقتسا ىمسي الف يئارقتسالا سايقلا نع اجراخ نوكي هنأ يعي :مسقملا سايقلا ىلإ (ةيسمشلا حرش).ةيقيقح

 اهرثكأ يف مكحلا دوجو يعي «تايئزحلا رثكأ حفصت هيف ربتعا ةجحلا نم مسق وه يذلا ءارقتسالا نأل ؛امسقم اسايق

 .ىفخي ال امك ماتلا ال صقانلا ءارقتسالا يف روصتي امنإ اذهو «نظلا ديفي ءارقتسالا نإ :اولاق اذهلو ؛ءيحجيس امك

 تايئزحلا رثكأ عبتت نم اهيف لدتسي يلا ةجحلا وه ةيقيقح ءارقتسالا نأ رهظ انهه نم :خلإ مكحلا نأ ىفخي الو

 لدتسي ام اذكو «سايقلا تحت ةقيقحلا يف لحاد وهف ؛نيقيلا ديفي تايئزجلا عيمج هيف عبتتي نإف ؛يلكلا مكحلا ىلع

 (ليعامسإ).نيقيلل اديفم هنوكل ؛ةقيقح سايق اضيأ هنإف ؛يئزجلا مكحلا ىلع تايئزحلا نم

 نأ انهه ةرم ريغ ارركم تملع دقف ءاحالطصا ءارقتسالا نوكي ال ٍذئنيحو «يئزجلا مكحلاب يأ :هب نيقيلا ديفي

 .ايئزح ال ايلك امكح الإ نوكي ال يحالطصالا ءارقتسالاب بولطملا



 همكحو ليثمتلا فيرعت 1۹۳ تاقيدصتلا

 O دز دة هيف تبثيل ؛مكحلا ةلع يف رخآل يئزج ةكراشم نايب ليثمتلاو

 ضعب نأ :ًاعطق جتني كلذك ًاضيأ ناسنإ لكو «غضملا دنع لفسألا هكف كرحتي سرف لكو
 نم نسحأ ةياورلا وه امك فيصوتلا ىلع نئملا ةرابع لمح نأ ملع اذه نمو ؛كلذك ناويحلا
 تقلا أ لوف .معألاب فيرعتلا ةحص ةهبش هيف سيل ذإ ؛اضيأ ةياردلا ثيح

 يف تبثيل امهنيب كرتشم نعم يف يئزحب يئزج هيبشت ىرحأ ةرابعبو «لوألا يئزحلا يف مكحلا
 مارح رمخلا نأل ؛مارح ذيبنلا :لاقي امك «نيعملا كلذب للعملا هب هبشملا يق تباثلا مكحلا هبشملا

 ةجحلا وه ليثمتلا نإف ؛حماست نيترابعلا قو .ذيبنلا يف دوجوم وهو راكسإلا رمخلا ةمرح ةلعو

 1111110 حماستلا يف ةتكنلا تفرع دقو .هيبشتلاو نايبلا كلذ اهيف عقي يلا

 يلك مكح :هلوق لمح نأ ملع ءايلك امكح الإ نوكي ال يحالطصالا ءارقتسالاب بولطملا نأ نم يأ :اذه نمو

 ثيح نم نسحأ هنأ :يناثلاو .فنصملا نم يورملا دارملا هنأ :امهدحأ :نيهجو نم نسحأ يفيصوتلا بيكرتلا ىلع

 .حيحصلا كاردإلاو ةياردلا

 امك زئاج معألاب فيرعتلا نأ مهو يحالطصالا فيصوتلا ىلع نتملا ةرابع لمح يف سيل يأ :ةهبش هيف سيل ذإ
 فيرعت نأل ؛ةفاضإلا ىلع اهلمح فالخب قبس امك زاوجلا مدع فنصملا راتخم نأ عم نيرحأتملا بهذم وه
 نم سيل هنأ عم اضيأ يئزحلا مكحلا هب بولطملا نوكي يذلا ءارقتسالل هلومشل ؛معألاب نوكي ٍةئنيح ءارقتسالا

 .حصي نيح نورخأتملا هزوح ام ىلإ راصي نأ حيحص ريغ نوكي نأ مزليف «يحالطصالا فرعملا ماسقأ
 ديفي امل رهاظلا بسحب الماش نوكي ٍلئنيح فيرعتلا نإف ؛ةفاضإلا ىلع ةرابعلا تلمح ذإ ام فالخب :خلإ هيف سيل ذإ

 فيرعت فيرعتلا اذه نأ رهاظلا يف مهوتيف «تفرع امك يلكلا مكحلا ديفي امنإ ءارقتسالاو «يلكلاو يئزحلا مكحلا

 (ليعامسإ).يلكلا مكحلل ديفم ءارقتسالا نأ نم روهشملا وه ام ةنيرقب يلكلا مكحلا وه ةقيقح دارملا ناك نإو معألاب

 ليثمتلل افرعم لعح دقو «ىفخي ال امك يقيدصت ال يروصت مولعم امهنم دحاو لكو :هيبشتلاو نايبلا كلذ
 .حماستلا هجو اذهو «ةجحلا نم مسق وه يذلا

 سيل ليثمتلاب ةجحلا نأ ّرمو اذه ةيمستلا نأ ىلإ ةراشإلا يهو «حماستلا يف ةفيطللا يأ :ةتكنلا تفرع دقو
 .مهفاف .قبس ام يف ةراشإلا هيحوت تفرع دقو «لقنلا ليبس ىلع لب لاحبرالا ليبس ىلع
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 ءليدبتلا يعأ يردصملا عملا ىلع قلطي سكعلا نأ امك انهه لوقنو «ءارقتسالا فيرعت يف
 نايبلاو هيبشتلا وهو يردصملا عملا ىلع قلطي ليثمتلا كلذك ليدبتلاب ةلصاحلا ةيضقلا ىلعو

 ىعملاب ليثمتلل فيرعت هركذ امف «نايبلاو هيبشتلا كلذ اهيف عقي يلا ةجحلا ىلعو «ناروكذملا

 لاحلا هيلع سقو «ليدبتلاب سكعلا فنصملا فرع امك اذهو «ةسياقملاب يناثلا ىعملا ملعيو لوألا

 ليثمتلاو ءارقتسالا فيرعت يف لدع فنصملا نأ ىفخي ال نكلو .اذه .ءارقتسالا يف قبس اميف

 بسحب يأ ىءارتي يذلا حماستلا عفد يف يأ ءاضيأ ءارقتسالا فيرعت يف لب ليثمتلا فيرعت يف يأ :انهه لوقنو
 نم لكل كلذك ةيضق يناثلابو روصت امهدحأب احالطصا نيينعم سكعلل نأ امك هنأ هلثمو ءامهفيرعت يف رهاظلا

 يناثلاو ءروكذملا حفصتلا وهف ءارقتسالل لوألا نعملا امأ .ةجح يناثلابو روصت امهدحأب ناينعم ليثمتلاو ءارقتسالا

 يناثلا ئعملاو ءروطسملا هيبشتلا وأ صوصحنملا نايبلا وه ليثمتلل لوألا ىعملاو «حفصتلا كلذ اهيف عقي ىلا ةجحلا

 الف «تاروصتلا نم لب ةجحلا ماسقأ نم سيل لوألا ىعملاب امهنم لكو «هيبشتلاو نايبلا كلذ اهيف عقي ىلا ةجحلا

 ليثمتلاو روكذملا حفصتلاب ءارقتسالا فرعف روصتلا وه ام فرعي نأ دارأ ال فنصملاو روصتلاب هفيرعتب سأب

 هفيرعت ناكل ةجحلا نم مسق وه ام امهنم لكب هدارم ناك ول !معن .ىفخي ال امك هيف ةحماسم الو روطسملا نايبلاب

 .ةحماسملا ىلع الومحم ركذ امم

 .ةسياقملاب ملعي هنأ باوجلاف «يناثلا ئعملا ركذي مل فنصملا نأ وه ءيش يقب :خلإ ليثمتلل فيرعت هركذ امف

 ؛تاذلاب ادوصقم كورتملاو عبتلاب ادوصقم روكذملا ناك اذإ اميس «نسحتسم ريغ ةسياقملاب فيرعتلا كرت !معن

 .اهماسقأ نم وه ام فرعي نأ هيلع ناكف «ةجحلا ماسقأ نايب ردص يف هنأل

 .ةيارد ندأ هل نم ىلع ىفخي ال ةعانش هيف نأل ؛اذه ذح لقي ملو تفرع اذإ اذه ملعا يأ :اذه

 «ببسلاب فيرعت نايبلاو حفصتلاب ليثمتلاو ءارقتسالل فنصملا فيرعت :ليق ول :فنصملا نأ ىفخي ال نكل

 يف ءيجي لوألاف «هيلع بترتملا هرثأب فيرعت هنإف ؛ةيتآلا ةيشاحلا يف ءيجيس امك امل روهشملا فيرعتلا فالخب

 اهجو ناكف ناحماستلا قرتفاف «يناثلا فالخب ليدبتلاب سكعلاو فالتحالاب ضقانتلا مهفيرعتك ءاريثك مهمالك

 .مهفاف رارفلا هنع ام ىلع رارقلا مزلي ملو ءلودعلل



 همكحو ليثمتلا فيرعت 1۹0٥ تاقيدصتلا

 .ديدرتلاو نارودلا هقيرط يف ةدمعلاو

 :هلوق .هنع رف ام ىلع رك الإ وه لهو حماستلا اذه مهوتل اعفد روكذملا ىلإ روهشملا نع
 يف تباث مكحلا نأ :لوألا :تامدقم نم ليثمتلا يف دبال هنأ ملعا :خلإ هقيرط يف ةدمعلاو

 كلذ نأ :ةثلاثلا .يئاذكلا فصولا لصألا يف مكحلا ةلع نأ :ةيناثلا .هب هبشملا نيعأ لصألا

 نهذلا لقتني ثالثلا تامدقملا هذه ملعلا ققحت اذإ هنإف ؛هبشملا نيعأ عرفلا يف دوحوم فصولا

 ةثلاثلاو ىلوألا ةمدقملا نإ مث ؛ليثمتلا نم بولطملا وهو ًاضيأ عرفلا يف اتباث مكحلا نوك ىلإ

 لوصأ بتك يف اهولصف ةددعتم قرطب اهايبو «ةيناثلا يف لاكشإلا امنإو «ليثمت لك يف ناترهاظ
 اه نم ةدمحلا وهاتان رك د لشيقلاو ءهقفلا

 يئزج ىلع مكحلا وه ليثمتلاو «هتايئزج رثكأ يف هدوجول يلك ىلع مكحلا وه ءارقتسالا ٍنيعأ :روهشملا نع
 ناروكذملا نامكحلا ذإ ؛حماست نيروهشملا نيفيرعتلا نم لك يف ناك الو .هيلع مكحلا ةلع يف رخآ يئزحل كراشم

 مهوتي ال نيفيرعت امهنم طبنتساو امهكرتو امهنع فنصملا لدع امهسفنأل امهتجيتن نيع ليثمتلاو ءارقتسالا فيرعت يف
 فنصملاو ءاحماست اضيأ نيفيرعتلا نم هركذ ام يف نأ ملعي مل هبو «مهوتلا عفد لودعلا ةلعف «حماستلا اذه امهنع

 .ىفخي ال امك حماستلا لصأ يف ناكرتشم امهنكل ارياغت نإو ناحماستلاف .رخآ حماست ىلإ رکو حماست نع رف

 ام ةياغ اذه .روكذملا مهوتلا خسنلا رثكأ يف عقو امك مهوتلا اذه :هلوق يف اذه ةملك نم دارملا يرعش تيلو

 اذه سيل يعي :رك الإ وه لهو .اذه نم نسحأ يريغ دنع لعلو «همارم نايبو حراشلا مالك ريرحت يف يل حنس
 نع ازارتحا ارمأ كرت نمل برضي روهشم لثم اذهو .تفرع امك حماستلا وهو «هنعّرف ام ىلع اعوجر الإ لودعلا
 .رخآ ءالب وأ لوألا ءالبلا نيع ناك ءاوس ءالب راتحا ام يف أجافف راتحخاو هيف ءالب

 الإ دعب فذحي دق لعفلا نأل ؛ةيلعفلا ىلع قاب امإ وه مث ؛عجر نعم فورعم ضام "رف" نزو ىلع "رك" نأ :ملعاو

 نأ نم ريخ يديعملاب عمست يف امك هنودب وأ ةيردصملا نأ ريدقتب ردصم "ام"و ءاريس ريست يأ اريس الإ تنأ ام :لثم
 نع يلاخلا ليوطتلا مزلي الف ردصم هنأ ةياردلا دنعف الإو «ققدملا يشحملا غلب لئاط الب ليوطتلا اذه ةياور لعل :لوقأ .هارت

 "ىلع" هتلص ناك اذإ ركلا نأل ؛فطع هل ناكل هنع رك ام ىلع رك الإ اذه لب :لثملا اذه لئاق لاق ولو «ليصحتلا

 (دبع).هنع عجر ام ىلع فطع اذه ىلع ىعملا ناكف ع وجرلا ىيعمب ناك "نع" هتلص ناك اذإو «فطعلا يعم ناك



 همكحو ليثمتلا فيرعت ۱۹٩ تاقيدصتلا
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 ادوحو ةيلعلا حولص هل يذلا فصولا ىلع مكحلا بترت وه «نارودلا :لوألا :ناقيرط وهو

 هنع لاز اذإو «مارح اركسم ماد ام هنإف ؛راكسإلا ىلع رمخلا يف ةمرحلا مكح بترتك امدع وأ

 «مكحلا يأ رئادلل ةلع فصولا يعأ رادملا نوك ةمالع نارودلاو :اولاق .هتمرح تلاز راكسإلا

 دريو لصألا فاصوأ الوأ صحفتي نأ وهو ءاضيأ ميسقتلاو ربسلاب ىمسيو «ديدرتلا يناثلاو

 ىلع رقتسي نح ةفص لك ةيلع ايناث لطبت مث «كلت وأ ةفصلا هذه وه له مكحلا ةلع نأ

 امإ رمخلا ةمرح ةلع :لاقي امك ةلع فصولا اذه نوك كلذ نم دافتسيف «دحاو فصو

 ةصوصخملا ةحئارلا وأ صوصحملا معطلا وأ صوصحملا نوكلا وأ ناقل و بنعلا نم ذاختالا

 ىوس ام يقاوبلا كلذكو «ةمرحلا نودب سبدلا يف هدوجول ةلعب سيل لوألا نكل ءراكسإلا وأ
 .ةيلعلل راكسإلا نيعتف «ركذ ام لثع. راكسإلا

 يواسملا طرشلاو ةماعلا ةلعلا نم ريحألا ءزجلا نألف ؛نارودلا امأ «نافيعض نيقيرطلا الك نأ ملعا :ناقيرط وهو

 نوكي نأ زاجف ءعونمم ةروكذملا فاصوألا يف ةلعلا رصح نألف ؛ديدرتلا امأو ءةلعب سيل هنأ عم هيلع لولعملا رادي

 ةيصوصخ نوكي نأ زاوحل ؛ع رفلا يف ةلع هنوك هنم مزلي ال لصألا يف ةلع كرتشملا نوك نأ عم تركذ ام ريغ ةلعلا

 نهذ هل نم ىلع ىفخي ال امك لاحم هيف ةشقانمللو «ليق اذك ءاهنع ةعنام عرفلا ةيصوصخ وأ ةيلعلل اطرش لصألا

 (ليعام]):ميقتسم عيطو مياس
 تيأرو ,سوماقلا يف اذك «ناحتمالا «ةدحوملا ءابلا نوكسو ةلمهملا نيسلا رسكب ربسلا :ميسقتلاو ربسلاب ىمسيو

 .ىفخي ال امك ماقملا اذه يف بساني نيينعملا نم لكو «عمجلا ربسلا ةيشاحلا ىلع ابوتكم

 ءابلاب ذاتسألا نع تعمس دقو ءاهعبتتو فاصوألا ريس نم هيف امل ةيناتحتلا ةانثملا ءايلاب روهشملا :ربسلاب ىمسيو

 كلت وأ ةفصلا هذه له مكحلا ةلع نأب فاصوألا ناحتما نم هيف امل ؛رهاظ ةبسانملا هحوو ناحتمالا نعم. ةدحوملا

 (ليعامسإ) .ىرحألا



 هءازجأو يباهربلا سايقلا ۹۷ تاقيدصتلا

 اهماسقأب ينارتقالاو يئانثتسالا ىلإ ةروصلاو ةئيهلا رابتعاب مسقني امك سايقلا :خلإ سايقلا :هلوق
 رعشلاو ةباطخلاو لدجلاو ناهربلا نيعأ «سمخلا تاعانصلا ىلإ ةداملا رابتعاب مسقني كلذكف

 ريغ رخآ اريثأت وأ اقيدصت ديفت نأ امإ هتامدقم نأل اا د ىمسي دقو «ةطلاغملاو

 ةباطخلا لوألاف ءامزج وأ انظ ديفي نأ امإ لوألاو ءرعشلا ئباثلاو ؛لييختلا نيعأ قيدصتلا

 ميلستلا وأ ةماعلا نم فارتعالا مومع هيف ربتعا نإف الإو «ناهربلا وهف اينيقي امزح دافأ نإ يناثلاو

 ميكحلا ةلباقم يف تلمعتسا نإ ةطلاغملا نأ ملعاو .ةطلاغملا وهف الإو «لدجلا وهف مصخلا نم

 رابتعاب ماسقأ ةقباسلا ماسقألا نأ امك هتدام رابتعاب ليلدلا ماسقأ يهو «سمخلا تاعانصلا نايب اذه :سايقلا

 سكعلا نأ عم ؛ةداملا ثحابم ىلع ةروصلا ثحابم مدق مل :تلق نإ :خلإ مسقني كلذكف (حتفلا وبأ).هتروص

 ءيشلا نإف ؛ةداملا نم فرشأ ةروصلا نأل :تلق ؟ةروصلل ةضورعم اهفوكل ؛ةروصلا ىلع ةمدقم ةداملا ذإ ؛بسنأ

 ميلست ريدقت ىلع جتني سايقلا نأل ؛ةداملا ىلع فرشلاب مدقت ةروصللف ةوقلاب ةداملا نمو لعفلاب ةروصلا نم

 رجح لكو «رجح ديز :انلوق يف رهاظلا وه امك ةدساف ةداملا تناك نإو ةحيحص ةروصلا تناك اذإ تامدقملا

 اذإ امك ةحيحص ةداملا تناك نإو جتني ال ٍذئنيح هنإف ؛ةدساف ةروصلا تناك اذإ ام فالخب «قطان ديزف «قطان

 (ليعامسإ).لهاص ناويحلا ضعبو ناويح ناسنإ لك :انلق

 :لثم :رعشلا ئناثلاو .ةدالا بسحب اهيلإ سايقلا ماسقناو سمخلا تاعانصلا طبض هحو :خلإ هتامدقم نأل
 .مهراعشأ يف ءارعشلا هذحأي ام اريثك لييختلا ديفت ىلا تامدقملا هذهو «ةعّوهم ةرم لسعلاو «ةلايس ةيتوقاي رمخلا

 حالطصالا يفو «ةموصخلا وه :لدجلا .ضيقنلا لمتحي ال ام مزجلاو ححجارلا فرطلا وه نظلا :خلإ انظ ديفي نأ امإ

 مصخلا مازلإ هيعس ةياغو ءالئاس نوكي دق يلدجلاو .رخآ لوق جاتنإل ةملسم وأ ةروهشم اياضق نم فلؤم سايق

 (هفحت).مازلإلا حرطم حرطي ال نأ هضرغو ءابيحب نوكي دقو «ناهربلا تامدقم كاردإ نم رصاق وه نم ماحقإو
 ديفي اعم امهتهج نم وأ ةروصلا ةهج نم وأ ةداملا ةهح نم امإ ءدساف سايق حالطصالا يف ةطلاغملا :ةطلاغملا وهف

 وهف ميكحلل طلغي ام :لوألا :نامسق ةطلاغملا ةلصاح :خلإ ملعاو .عقاولل قباطملا ريغلا نيظلا وأ يم رجلا قيدصتلا

 (ناهرب).ئيعم وأ ةروص دساف سايق ةطلاغملاو «ةبغاشم وهف هريغل يناثلاو «حالطصالا يف ةطسفس ىمسي



 هءازجأو ياهربلا سايقلا ۹۸ تاقيدصتلا

 يف ربتعي هنأ اضيأ ملعاو ءةبغاشم وهف ميكحلا ريغ ةلباقم يف تلمعتسا نإو ءةطسفس تيم
 سايقلا نوك يف ىفكي :الثم «ماسقألا نم هريغ فالخب ةينيقي اهرسأب هتامدقم نوكي نأ ناهربلا

 ام اهيف نوكي ال نأ بجي !معن «ةينيقي ىرخألا تناك نإو ةيمهو هيتمدقم ىدحإ نوكت نأ ةطلاغم

 ةليخم ىرخأ ةروهشم ةمدقم نم فلؤملاف «نودألاب قحلي الإو تايرعشلاك ءاهنم نودأ وه

 قباطملا مزاحلا قيدصتلا وه نيقيلا :خلإ تاينيقيلا نم :هلوق .هفرعاف ءايرعش لب ايلدج ىمسي ال

 مزجلا ديقو «تاروصتلا رئاسو لييختلاو مهولاو كشلا لمشي مل قيدصتلا رابتعابف «تباثلا عقاولل

 وأ تايهيدب امإ ةينيقيلا تامدقملا مث «ديلقتلا تباثلاو .بكرملا لهجلا ةقباطملاو «نظلا 3 رخأ

 .لسلستلاو رودلا ةلاحتسال ؛تايهيدبلا ىلإ ةيهتنم تايرظن

 ةعقوملا ةمكحلا هانعمو «سيبلتلا وه "اطسإ"و ةمكحلا وهو "فوس" نم ةقتشم يهو «ةلطاب يأ :ةطسفس تيم

 ييقيلا نم بكرملا نأل ؛نيقيلا ديفي الف الإو :ةينيقي اهرسأب .بغشلا نم :ةبغاشم .هابتشالاو سابتلالا يف

 (ليعامسإ).روهشملا وه امك لقتسملا ريغو لقتسملا نم بكر لا نأ امك ةتبلأ ييقي ريغ ييقيلا ريغو
 رئاس نم نودأ تراص قيدصتلا ال لييختلا اهتدافإل اهإف :تايرعشلاك (ناهربلا).ماسقألا كلت يف يأ :اهيف

 ديفي اذه نأل ؛روهشملا نم نودأ ةليخملا نأل :ايلدج ىمسي ال .انظ ديفي امم قحلملاو اقيدصت ديفت يلا ماسقألا

 يف نوكي ال نأ بحاولاف «ةليخملا نم دافتسملا لييختلا نم ىلعأ «ئيقي ريغ ناك نإو مزجلا ةبترمو اينيقي امزح

 هب سأب ال ىلعأ هئازجأ ضعب ناك ول ندألا نأل :ايرعش لب .لييختلا ديفي ام ئيقيلا ريغلا مزجلل ديفملا لدجلا

 وه مهولاو «ةبسنلا ناعذإ هيف سيلف «نيفرطلا يواست نع ةرابع كشلا :كشلا لمشي مل .ىلعألا فالخب

 .ححارلا فرطلاب قلعت لب ناعذإلا هب قلعتي مل يذلا حوحرملا فرطلا

 داقتعالا نإف :بكرملا لهجلا .هلامتحا مدع نع ةرابع مزحلاو ضيقنلا لمتحي هنأل :نظلا جرخأ مزجلا ديقو

 قباطم هداقتعا نأ دقتعا نمو «همايق مدع نع لهح لب :عقاولل قباطم ريغ مئاقب سيل هنأ لاحلاو «مئاق اديز نأب

 .مهفاف .لهجلا كلذ يأ ءلهج نم ابك رم هلهج راصف هلهج نع لهح دقف عقاولل
 بهذت نأ امإف «تايهيدبلا ىلإ ةيهتنم نكت مل ول تايرظنلا باستكا ةلسلس نإف :لسلستلاو رودلا ةلاحتسال

 (ليعامسإ).نالاحم امهالكو ءرودلا مزليف دوعت وأ لسلستلا مزليف ةياهف ىلإ ال



 هءازجأو ئاهربلا سايقلا ١66 تاقيدصتلا

 ةتس تايهيدبلاو .اهيلع ةعرفتم تايرظنلاو «تايهيدبلا يه تاينيقيلا اهوصأف :اهوصأو :هلوق

 ةبسنلا عم اهيفرط روصت نوكي نأ امإ ةيهيدبلا اياضقلا نأ طبضلا هحوو .ءارقتسالا مكحب ماسقأ
 ريغ ةطساو ىلع فقوتي نأ امإ ناثلاو «تايلوألا وه لوألاف «نوكي ال وأ مزحلاو مكحلا يف ايفاك

 ىمستو رهاظلا سحلاب تادهاشم ىلإ مسقنيو .تادهاشملا يناثلا ءال وأ نطابلاو رهاظلا سحلا

 ةطساولا كلت نوكي نأ امإ لوألاو «تاينادجو ىمستو نطابلا سحلاب تادهاشم ىلإو «تايسح

 ؛تايرطفلا يه لوألاو «كلذك نوكي ال وأ فارطألا روضح دنع نهذلا نع بيغت ال ثيحب

 ىدابملا نم يعفدلا لاقتنالا وهو «سدحلا هيف لمعتسي نأ امإ يناثلاو .اهعم اهاسايق اياضق ىمسيو

 ةعامج رابخأب الصاح هيف مكحلا ناك نإ يناثلاو .تايسدحلا لوألاف ؛لمعتسي ال وأ بولطملا ىلإ

 لصاح ريغ ءيش ىلإ جايتحا الب اهعم ةظوحلم اهلئالد ىلا اياضقلا اهانعم ءاياضقلل ةفص :اهعم اًهاسايق

 ؛نيفرطلا يموهفم عم ظوحلملا وه نييواستملا ىلإ ماسقنالا ةطساوب مزحلاب جوز ةعبرألا :وحن «نيفرطلا ةظحالمي
 وه سدحلا :تايسدحلا لوألاف (ناهرب).جوز وهف اذكه ناك املكو «نييواستم مسقنم ةعبرألا :ليق هنأكف

 دبالف «بلاطملا ىلإ اهعوحرو يدابملا وحن نهذلا ةكرح هنإف ؛ركفلا هلباقيو «بلاطملا ىلإ يدابملا نع لاقتنالا ةعرس
 انمدق نأب امهانبتر مث «قطانلاو ناويحلاك هيدابم اندحو هيف انلمأتف ناسنإلا كاردإ اندرأ اذإ انإف ؛نيتكرح نم هيف

 يدابملا ىلإ ناسنإلا يأ بولطملا نم ىلوألا :ناتيجيردت ناتكرح انههف «ناسنإلا ىلإ هنم انلقتناو صاخلا ىلع ماعلا

 ةكرح ال ذإ ؛ثدحلا فالخب ركفلا وه نيتكرحلا عومجمف «ناسنإلا ىلإ يدابملا نم ةيناثلاو «قطانلاو ناويحلا يأ

 نأ ةيقيقحو ءدوحولا ينآ هيف لاقتنالاو «ينامز يأ دوحولا ةيجيردت ةكرحلا نإف ؛ةكرحب سيل لاقتنالاو الصأ هيف

 هب مزحب انإف ءسمشلا رون نم دافتسم رمقلا رون :هلاثمو «هيف بولطملا لصحيف «نهذلا يف ةبترملا يدابملا حنسي
 .تامدقملا نيب بيترتلا ظحالتلو ادعبو ابرق سمشلا نم هعاضوأ فالتحاب رمقلا لاكشأ فالتحا ةظحالم دعب

 وأ رشع انثا وأ ةعبس وأ ةسمح وأ ةعبرأ وهو نيرتاوتملا ددع نيبو تارتاوتملا يف طرش ددعلا نإ :مهضعب لاق :ةعامج رابخأب

 تارتاوتملاب ملعلا انل لصحي هنأ اعطق ملعن انإف ؛لطاب لوقلا اذهو ؛ةئم ثالث وأ نوعبس وأ نوسم وأ نوعبرأ وأ نورشع

 ددع لصحي اعرف «ددعلا مت دقف نيقيلا لصح اذإف ؛ةروكذملا دادعألاب نيدودعم ريغ موك عم نيربخملا رابخأ ةطساوب

 (مّلسلا حرش نم ةدايزب ليعامسإ).نيربخملا ةلادع ببسب نيقيلا لصحيو اليلق ددعلا نوكي اعرو «نيقيلا لصحي الو ريثك



 يلإلاو يمللا ناهربلا ۰ تاقيدصتلا

 نم الصاح نوكي لب كلذك نكي مل نإو «تارتاوتملا يهف بذكلا ىلع مهؤطاوت لقعلا دنع عنتمي

 لكلا :انلوقك :تايلوألا :هلوق .اهنم دحاو لك ّدح كلذب ملع دقو «تايبرجتلا يهف براحتلا ةرثك

 «ةقرحم رانلاو ةقرشم سمشلا :انلوقكف ةرهاظلا تادهاشملا امأ :تادهاشملا :هلوق .ءزججلا نم مظعأ

 .ءارفصلل لهسم اينومقسلا :انلوقك :تايبرجتلاو :هلوق .اشطعو اعوج انل نإ :انلوقكف ةنطابلا امأو

 ةكم :انلوقك :تارتاوتملاو :هلوق .سمشلا رون نم دافتسم رمقلا رون :انلوقك :تايسدحلاو :هلوق

 دنع كنهذ نع بيغت ال ةطساوب هيف مكحلا نإف ؛جوز ةعبرألا :انلوقك :تايرطفلاو :هلوق .ةدوحوم

 ناهربلا يف طسوألا دحلا :خلإ ناك نإ مث :هلوق .نييواستم.ماسقنالا وهو مكحلا اذه فارطأ ةظحالم

 «ةجيتنلا يف ةبولطملا ةيبلسلا وأ ةيباجيإلا ةبسنلاب ملعلا لوصحل ةلع نوكي نأ دبال سايق لك يف لب

 لاوحأو ثداوحلا فالتخاب فلتخي وهو «نيقيلا هب لصحي دح ىلإ نيربخملا ددع غلب يأ مهقفاوت يأ :مهؤطاوت

 امهنيب ةيمظعألا ةبسنو ءزجلاو لكلا نعم روصت نم نإف :ءزجلا نم مظعأ لكلا (حورشلا ةأرم).نيربخملا

 دري الف «هيف فاك ةبسنلا كلت روصت عم امهروصت لب رخآ رمأ يف ةيمظعألاب مزحلاف ,مكحلا يف احاتحم نوكي ال

 هندب رئاس عم هسرض نيعأ عومجملا وه لكلا نإف ؛ءزجلاو لكلا يف روصقلا نع ةيشان ةهبشلا هذه نأ دورولا مدع

 لكلا نأ مهدنع حصي فيكف «ةدرفلا رهاوجلا نم بكرم نيملكتملا دنع مسجلا نأب هيف شقون :ءزجلا نم مظعأ

 امك درفلا رهوجلل رادقم الو مظع ال هنأ عم ميظع ءزجلا نأ ىلع لدي ليضفتلا لعفأ ةغيص نإف ؛ءزجلا نم مظعأ

 (ليعامسإ) .ةرظانملا بأد نع جرا لاثملا يف ةشقانملا نأ كيلع ىفخي الو .مهدنع حرصم وه

 اهنم نهذلا لقتني ادعبو ابرق سمشلا نم هعاضوأ بسحب ةيرونلا هتالكشت فالتحاب هنأل :دافتسم رمقلا رون

 .سمشلا رون نم دافتسم رمقلا رون نيعأ ءروكذملاو بولطملا ىلإ تامدقم بيترتو ركف ريغ نع

 تابثإ ةطساو وهف «نهذلا يف ماعلا ثودحب مكحلا لوصحل ةلع هنإف ؛ريغتلاك نهذلا يف يأ :ملعلا لوصحل



 يلدجلا سايقلا ۲۰۱١ تاقيدصتلا

 تاروهشملا نم فلأتي يلدح امإو «يإف الإو يلف عقاولا يف اهل ةلع نهذلا يف ةبسنلل هتيلع عم

 توبثلا يف ةطساو كلذ عم ناك نإف .قيدصتلا يف ةطساولاو تابثإلا يف ةطساولا :هل لاقي اذهلو

 :كلوق يف طالخألا نفعتك رمألا سفن ينو عقاولا يف ةيبلسلا وأ ةيباجيإلا ةبسنلا كلتل ةلع يأ اضيأ
 ىمسي ِلئئيح ناهربلاف ,مومحم اذهف «مومحم وهف طالخألا نفعتم لكو «طالحألا نفعتم اذه
 نكي مل يعي توبثلا يف ةطساو نكي مل نإو عقاولا يف هتلعو «مكحلا وه ام ىلع هتلالدل ؛مللا ناهرب

 مكحلا ةّينِإ ىلع الإ لدي مل ثيح نإلا ناهرب ىمسي ٍلئتيح ناهربلاف ءرمألا سفن يف ةبسنلل ةلع
 يف ىمحلاك مكحلل الولعم ٍذئيح ةطساولا تناك ءاوس «عقاولا يف هتلع نود نهذلا يف هققحتو
 مساب اذه ْصخي دقو «طالخألا نفعتم ديزف طالحألا نفعتم مومحم لكو «مومحم ديز :انلوق

 س اهو تلال نيلولعم:ناتوكي لل ةع مله امك كحل ةلورمم نكت ل وأ لالا

 اهدادتشا نإف ؛ةقرحم ىمحلا هذهف ةقرح ًاّبغ دتشت ىمح لكو ًاّبغ دتشت ىمحلا هذه :لاقي امك مساب

 .قورعلا نع ةحراخلا ةنفعتملا ءارفصلل نالولعم امهالك لب سكعلا الو قارحإلل الولعم سيل ابغ

 ناودعلا حبقو ناسحإلا نسحك لكلا ءارآ اهيف قباطت ىلا اياضقلا يه :تاروهشملا نم :هل

 5 عقاولا يف هتوبثل ةلع كلذك نهذلا يف ىمحلا توبثل ةلع هنأ امك طالخألا نفعت نإف :طالخألا نفعتك

 ةبولطملا ةبسنلل ةلع نكت مل نيح يأ :ةطساولا تناك ءاوس (ليعامسإ) .بطلا بتك ىلإ ةعحارملاب رهظي ام ىلع

 .توبثلا يف ةطساو نكي مل يأ «عقاولاو رمألا سفن يف ةجيتنلا يف

 ملعلا دوجول ببس ةلعلا دوحو نإف ؛نهذلا يف طالحألا نفعت تابثإل نهذلا يف ةلع ىمحلاف :انلوق يف ىمحلاك

 ىمحلاو ءارفصلاك :ثلاثل نيلولعم (ناهرب).ةلع ال نفعتلا نم لولعم عقاولا يف ىمحلاو نهذلا يف لولعملا دوحوب

 ةدحوملا ءايلاو ةمجعم نيغلا رسكب بغلا :خلإ لاقي امك .اصلاخ ابغ ىمست ءارفصلا هذه اهتلع نوكي ىلا

 9 مهتيتأ اذإ رسكلاب ابغ موقلا نع تبغ :لاقيو ءاموي دب اموي ءاملا لبإلا درت نأ :يئاسكلا لاق .ةددشملا

 ها نسحلا يبأ نع روهشملا ربخلا نم دارملا وه اذهو ءامويو اموي :تلق كنأكف ابغ ينرز :تلق اذإف ءاموي هعدتو
 ا ل لا



 يرعشلاو يباطخلا سايقلا ۰۲۴ تاقيدصتلا

 تاليخملا نم فلأتي يرعش امإو «تانونظملاو تالوبقملا نم فلأتي يباطخ امإو «تاملسملاو

 تمّلُس ىلا اياضقلا يه :تاملسملاو :هلوق .دنهلا لهأ دنع تاناويحلا حبذ حبقك ةفئاط ءارآ وأ

 نم :هلوق .ميلستلا ليبس ىلع رخآلا يف تذحأو ملع يف اهيلع نهرب وأ ةرظانملا يف مصخلا نم

 اياضق يه :تانونظملاو :هلوق .ءامكحلاو ءايلوألاك هيف دقتعي نمم ذخؤت اياضق يه :تالوبقملا

 «صاخلاب ماعلا ةلباقم ليبق نم تالوبقملاب هتلباقمو مزاح ريغ احجار امكح لقعلا اه مكحي

 رثأتت نكلو سفنلا اه نعذت ال يلا اياضقلا يه :تاليخملا نم :هلوق .صاخلا ىوس ام هب دارملاف

 .اريثأت دادزال نآلا فراعتملا وه امك نزو وأ عجس امي نرتقا اذإو ءابيهرتو ًابيغرت اهنم

 هيلع تينبف «همازلإل هدنع ةملسم ةمدقم ركذ دقو «ةرظانم مصخلا نيبو كنيب عقو اذإ امك :مصخلا نم تملس

 يبف هبحاص نم ةملسم نيمصاختملا دحأل اهذحأي يأ :مصخلا نم تملس .كدنع ةحيحص كت مل نإو مالكلا

 رمألا نأ هيقفلا ميلستك ةبذاك وأ ةقداص تناك ءاوس «ةعانصلا لهأ نيب اميف ةملسم نوكت وأ ماكحألا اهيلع

 ىلع ءاهقفلا اهذحأيف «هقفلا لوصأ لئاسمك :ميلستلا ليبس ىلع (ةآرم).هقفلا لوصأ لئاسم نم بوحولل

 رومألاب اديؤم هنوكب امإ :دقتعي نمم ذخؤت (ةدايزب ليعام“إ).ةئيملا يف ملست ةسدنهلا لئاسم اذكو «ميلستلا ليبس

 «لوألا لاثم ءايلوألاك :هلوقف «سانلا نيب اميف لقع ديزع. هصاصتخال وأ تاماركلاو تازجعملاك ةيوامسلا

 ديفملا يباطخلا :هريرقت «لاؤس باوح «تانونظملا موهفم ةلباقم يأ :خإ هتلباقمو (ليعامسإ).يناثلا لاثم ءامكحلاو

 ةلباقم الف «نظلل اديفم نوكي نأ دبال امهنم لكف «تالوبقملاو تانونظملا نم ابكرم نوكي ححارلا مكحلا ٍنيعأ نظلل

 هيف دقتعي نمع ذحؤت لا اياضقلا يه تالوبقملا نأل ؛تانونظملا نم معأ تالوبقملا نأ :باوجلا ريرحتو .امهنيب

 ناويح اذه :ليق اذإ امك صاخلا ىوس ام هب داري صاخلاب ماعلا لبوق اذإو «نظلا وأ مزجلل ةديفم تناك ءاوس

 هتامدقم عيمج نوكي نأ نظلل اديفم يباطخلا نوك نم مزلي الإو ناسنإلا ىوس ام ناويحلاب داري ناسنإ كلذو

 .رم امك نودألاب سأبلا امنإو «هب سأب الف «هنم ىلعأ هنوكل ؛مزجلل اديفم اهضعب نوكي نأ زاوحل ؛كلذك

 ءايلوألا نم ذوحأملا نإف ؛تالوبقملا نم معأ تانونظملا نأ وهو «مهوتي نأ ىسع مهوت عفد اذه :خلإ هتلباقمو

 مكحي ةيضق هنإف ؛قراس وهف ليللاب فوطي نالف :انلوقك تالوبقملا ريغ نم نونظملا نوكي دقو «نونظم الثم
 «ةلباقملا حصي الو ءالثم ءايلوألاك هيف دقتعي نمم ذحؤت ىلا اياضقلا نم ال مزاج ريغ اححار امكح اه لقعلا

 (يحلا دبع).تالوبقملا ريغ تانونظملاب دارملا نأ :عفدلا لصاحو



 مطسفسلا سايقلا ۴ تاقيدصتلا

 .تاهبشملاو تايمهولا نم فلأتي يطسفس امإو

 ةغل "اطسإ افوس" برعم اطسفوس نم ةقتشم يهو «ةطسفسلا ىلإ بوسنم :يطسفس امإو :هلوق

 يف مهولا ام مكحي يلا اياضقلا يه :تايمهولا نمو :هلوق .ةسلدملا ةهومملا ةمكحلا نعي ةينانوي

 يه :تاهبشملاو :هلوق .ريختم وهف دوجوم لك :لاقي امك سوسحملا ىلع اسايق سوسحملا ريغ

 ام نأ ملعاو .يونعم وأ يظفل هابتشال ؛ةروهشملا وأ ةيلوألا ةقداصلاب ةهيبشلا ةيذاكلا اياضقلا

 تامهملا نم هنوك عم هولمهأو هولمجأ دق لخم راصتقا سمخلا تاعانصلا يف نورخأتملا هركذ

 وأ بحاو رورشلا نم ءيش له :لئاقلا لوقك اكرتشم ظفللا نوك ببسب عقاولا طلغلا نوكك :يظفل هابتشال

 نإف ؛ةتبلأ دجوي الف بحاوب سيل ناك نإو «ريخ رورشلا ضعبف ريخ بحاو لكف ابحاو ناك نإف ؟بحاوب سيل

 امه لاقي امنإو «هب لمعلا بحاولا ريغ هدوجو بحاولا نأ ببسب ةطلاغملاو ء.دوجوممب سيل هدوجو هل بحي ال ام

 «دومحم هدوجو نأ رخآلا بجاولا موهفمو يرورض هدوجو نأ لوألا بحاولا موهفمو مسالا كارتشاب بحاو

 سرف لكو «سرف اإ :رادحلا ىلع ةشوقنملا سرفلا ةروصل انلوقك ةسوسحملا ةروصلا ةلزنم. ظفللا لعح ببسبو

 (هريغو ةاقرملا حرش نم).لاهص ةروصلا كلت نأ :جتني لاهص

 وهف سرفو ناسنإ لك :انلوقك ةبحوملا يف عوضوملا دوحو ةياعر مدع عقاولا طلغلا ببس نوكك :يونعم وأ

 سيل نيتمدقملا عوضوم نأ هيف طلغلاو «سرف ناسنإلا ضعب نأ :جتني سرف وهف سرفو ناسنإ لكو «ناسنإ
 ناسنإلا :انلوقك ةيلكلا ماقم ةيعيبطلا ةيضقلا ذخأكو سرفو ناسنإ هنأ هيلع قدصي دوحوم ءيش سيل وأ دوحوع

 لكو «ثداح ثودحلا :وحن «تايجراخلا ناكم تاينهذلا ذخأكو سنح ناسنإلاف «سنح ناويحلاو «ناويح

 نهذلا يف دوحوم لكو «نهذلا يف دوحوم رهوجلا :وحن «سكعلابو ثودح هل ثودحلاف ثودح هلف «ثداح

 (ةيقطنملا دعاوقلا ريرحت).ضرع رهوجلاف ءضرع وهف نهذلاب مئاق لكو «نهذلاب مئاق
 وهف ادحاو ائيش تامدقملا ضعب دوصقملا نوكي نأب ةداملا ةهح نم امإ يونعملا هابتشالا نأ ملعا :يونعم وأ

 نوكي نأب ةروصلا ةهج نم امإو «كحاض رشب لكو «رشب ناسنإ لك :انلوق يف امك بولطملا ىلع ةرداصملا
 (ليعامسإ).لوألا لكشلل ةيئزج ىربكلاو ةبلاس ىرغصلا ناك اذإ امك ادوقفم جاتنإلا طرش

 .مومذم كلذو «دومح اذهو «ىعملا ةرثكو ظفللا ليلقت راصتخالاو «نعملاو ظفللا ليلقت وهو :لخم راصتقا
 .اهماكحأ نايبو اهجئاتنو تاسايقلا نايتإك سمخلا تاعانصلا ريوصت مهيلع بحاولا ناكو :هولمهأو هولمجأ دق
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 (ةيتاذلا اهضارعأ نع ملعلا يف بلطي ىلا يهو :تاعوضوملا :ةثالث مولعلا ءازجأ

 ؛ءامدقلا بتك ةعلاطع. كيلعو «ىودحلا ةلق عم تايطرشلا مزاولو ةيطرشلا تاينارتقالا يف اولوطو

 نم هيف دبال ةنودملا مولعلا نم ملع لك :مولعلا ءازحأ :هلوق .ليلغلا ةاحنو ليلعلا ءافش اهيف نإف

 ملعلا ثاجبأ عيمج عجري يأ .هنم ةبولطملا هراثآو هصئاصخ نع هيف ثحبي ام اهدحأ :ةثالث رومأ

 ثحبلا اذه اهيف عقي ىلا اياضقلا :يناثلا .ةيتاذلا ضارعألا يه راثآلا كلتو «عوضوملا وهو هيلإ

 اوحرص امك هيبنت ىلإ ةحاتحم تايهيدب نوكت دقو «بلغألا يف ةيرظن نوكت يهو «لئاسملا يهو

 :هلوقب صيصختلا نم خسنلا ضعب يف دحوي ام امأو «نيتليبقلا معي :ملعلا يف بلطي :هلوقو .هب

 A LNA ههيجوت نكمي هنأ ىلع «خسانلا تادايز نمف "ناهربلاب"

 ةاجنلاو ءافشلا ذإ «ةرابعلا فطل ىفخي الف ,ةمجعملا نيغلاب ناثلاو ةلمهملا نيعلاب لوألا :ليلعلا ءافش اهيف نإف

 (ليعامسإ) .نيسناجتملا نيظفللا داريإ نم هيف ام عم خيشلا تافنصم نم نيباتكل ناما

 نافدارتم ةصاخلاو يهو :هصئاصخ نع .ناويدلا يف باستكالاو عمجلا وهو نيودتلا نم :ةنودملا مولعلا نم

 يفو صحفتلاو شيتفتلا ةغللا يف وهو ثحب عمج :ملعلا ثاحبأ .ملعلا كلذ يف :ةبولطملا .ةصاخلا هلاوحأ يأ

 .هيلع ملعلا عوضومل ةيتاذلا ضارعألا لمحو ليلدلاب ةيبلسلا وأ ةيباجيإلا ةبسنلا تابثإ حالطصالا

 ةجاتحم ريغ ةيهيدب تناكل هيبنتلا ىلإ ةجاتحم ةيفح تايهيدب الو تايرظن نكت مل نإ هنأل :خلإ ةيرظن نوكت يهو
 .نيودتلا نع ةينغتسم هيبنتلا ىلإ

 امهنم الك نأل ؛هيبنتلا ىلإ ةرقتفملا ةيفخلا تايهيدبلاو تايرظنلا يأ «نيتليبقلا معي لئاسملا فيرعت :ملعلا يف بلطي

 فيرعت يق فنصملا مالك مالي ال نايبلا اذه نأ دري الف «هيبنتلاب ةبولطم ةيناثلاو ناهربلاب ةبولطم ىلوألا ءةبولطم

 فالخب ةبولطم نوكت امنأل ؛تايرظن الإ نوكت ال لئاسملا نأ هنم ملعيف بلطلا اهفيرعت يق ذحأ هنأل ؛لئاسملا

 .همومع ىلع دورولا مدع رادمو ناهربلاب بلطلا صيصخت دورولا أشنمو اهبلط ىلإ جايتحا ال هنإف ؛تايهيدبلا

 لئاسملا نأ ىلع بم صيصختلا كلذ نأب خسنلا ضعب يف ام ىلع ناهربلاب بلطلا صيصخت هيحوت يأ :ههيجوت

 .بلاغلا وه ام ىلع ناهربلاب بلطلا صح "ناهربلاب ةبولطم ةيرظن تناك امل
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 ENESCO RSD تاعوضوملا دودح يهو :يدابملاو

 ديفي امث لئاسملا هيلع نتبي ام :ثلاثلا .هيبنتلا لمشي ام ناهربلاب دارملا نأب وأ بلاغلا ىلع ءانب هنأب

 :ةيروصتلا يدابملا يه :لوألاف ءاهلئالد يف ةذوخأللا اياضقلاب تاقيدصتلاو اهفارطأ تاروصت

 عوضوملا دع نم نأ وهو روهشم لاكشإ انهه :تاعوضوملا :هلوق .ةيقيدصتلا يدابملا يه :ياثلاو

 قيدصتلا وأ هدوحوب قيدصتلا وأ هفيرعت وأ عوضوملا سفن هب ديري نأ امإ مولعلا ءازجأ نم

 ىلع اءزج نوكي الف «لئاسملل ءازجأ يه يلا لئاسملا تاعوضوم يف جردنم لوألاو «هتيعوضوم
 ةدح ىلع اءزج نوكي الف ةيقيدصتلا يدابملا نم :ثلاثلاو .ةيروصتلا يدابملا نم :يناثلاو .ةدح

 قوقشلا نم لك رايتخاب باوحلا نكميو ءاعزج نوكي الف «عورشلا تامدقم نم :عبارلاو .اضيأ
 نم هب ءانتعالا ةدشل نكل لئاسملا يف جردنا نإو عوضوملا سفن نإ :لاقيف لوألا ىلع امأ .ةعبرألا

 EEE ةدح ىلع اءزج دع اهنع ثحبلاو «هلاوحأ ةفرعم ملعلا نم دوصقملا نأ ثيح

 عيمجف لكلا مكح رثكألل ىطعي دقو ةيهيدبلا لئاسملا نم رثكأ ةيرظنلا لئاسملا نأ هلصاح :بلاغلا ىلع ءانب
 ةيبلغألل ارابتعا اهعيمج ىلع مكح «ةحاتحم اهرثكأ ناك امل نكل ليلدلا ىلإ ةحاتحم ةيرظن نكت مل نإو لئاسملا

 (ليعامسإ). رثكألا مكح لكلل ءاطعإو
 موسرلاو دودحلل لماشلا معألا وه ام فنصملا لوق يف دودحلاب دارملا نأ ىلإ ةراشإ هيف :تاروصتلا ديفي امث

 ادحاو ارمأ نوكي دق ملعلا عوضوم :تاعوضوملا .اقلطم فرعملا دحلاب دارأ نعي «ةيمسا وأ تناك ةيقيقح

 وه هنإف ؛نفلا اذه عوضومك ينادحو رمأ يف اهتكراشم بسحب ةددعتم ارومأ نوكي دقو «باسحلل ددعلاك

 .ةينادحو ةهج وه اذهو «لوهجملا ىلإ لاصتالا ثيح نم ةيقيدصتلاو ةيروصتلا تامولعملا

 هضارعأ نع هيف ثحبي ام ملعلا عوضوم نأ ررقت امل هنأ ةكسم ندأ هل نم ىلع ىفخي ال :عوضوملا سفن

 .ىفخي ال امك لوألا رمألا وه ٍظئئيح نقيتملا لب ةعبرألا تالامتحالا هذهل ٍذئنيح لاحب الف «ةيتاذلا

 (ليعامسإ).ملعلا كلذ نع ةحراخ نوكت ملعلا عورشلا تامدقم نإف ءاءزج نوكي الف :عورشلا تامدقم نم

 .هتيعوضوع. قيدصتلا يأ :عبارلا
 .هب رابتعالا ةدشل هح و «ةيليلعت :ٌثيح نم
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 ةبوسنملا تالومحملا لب ءبسنلاو تالومحملاو تاعوضوملا عومجم يه تسيل لئاسملا نإ :لاقي وأ

 ةتبثملا تالومحملا يه لئاسملا :علاطملا حرش ةيشاح يف ياودلا ققحملا لاق .تاعوضوملا ىلإ

 اذك اهتاعوضومو اذك اياضق يه لئاسملاو فنصملا لوق رهاظ مالي ال هنإف ؛رظن هيفو «ليلدلاب

 تاعوضوم رئاس دع بحول ةبوسنملا تالومحما سفن لئاسملا تناك ولف اضيأو ءاذك اهتالومحمو

 .ربدتف «ةدح ىلع اًءزج ملعلا عوضوم ءارو يه ىلا لئاسملا

 نم تالومحملاو تاعوضوملا نم ةبكرم تسيل اهنإف ؛لئاسملا يف الحاد سيل عوضوملا نأ هلصاح :خلإ لاقي وأ

 نكت مل اذإو «علاطملا حرش ةيشاح يف يناودلا ققحملا مالك نم رهظي امك تاعوضوملا ىلإ ةبوسنم اهنأ ثيح

 (ليعامسإ).لئاسملا ىوس ةدح ىلع اًءزج هنوك يف ةقياضم الف لئاسملا تحت ةجردنم

 ىلإ ةبوسنم ةلومحم لئاسملا نوكل ادييأت :يباودلا ققحملا لاق .اياضق يه تسيل يأ :خلاإ عومجم يه تسيل

 مالي هنأ ىلإ ءاعإ هيف :مالي ال هنإف .رظن تالومحملا سفن لئاسملا نوكب باوجلا يف يأ :هيفو .تاعوضوملا

 وأ ليلدلاب عوضوملا ةتبثملا تالومحملا الإ تسيل اياضقلا نأب :ققحملا لاق ام ىلإ فنصملا لوق عاحرإب امإ هنطاب

 رهاظلا وه امك اياضقلا الإ يه تسيل عوضوملل ةتبثملا تالومحملا نأب فنصملا لاق ام ىلإ ققحملا لوق عاحرإب

 اا را نظن را باكل قنا :اضياو اا نوبل: نع
 عوضوملا ىلإ ةبوسنملا تالومحملا سفن تناك ول لئاسملا نأ ملسن ال انأ :هريرقت ءةمزالملا عنم ىلإ ةراشإ :ربدتف

 ءارو ملعلا ءازجأ نم هدع مزلي يح ملعلا عوضوم ءارو لئاسملا تاعوضوم نم ءيش سيل هنأ دنسب لإ مزل
 هذه نم ءيش الو «هل يتاذ ضرع وأ هنم عون وأ ملعلا عوضوم امإ لئاسملا تاعوضوم نإف ؛ملعلا عوضوم

 عوضومل ايتاذ اضرع وأ هنم اعون تناك اذإ امأو ءرهاظف لوألا ىلع امأ .ملعلا عوضوم نع لاح تاعوضوملا

 نأ ىرت الأ «هل عونم لصف عم ءيشلا كلذ نع ةرابع ءيشلا عون نأل ؛كانه دوجوم ملعلا عوضوم نإف ؛ملعلا

 يناذ ضرعو هعون نم وأ هل يتاذ ضرعو ملعلا عوضوم نم بكرم امإ بكرملاو .قطانلا عم ناويحلا وه ناسنإلا
 ةظحالم ريغ نم يتاذلا ضرعلا نألف ملعلا عوضومل ايتاذ اضرع تناك اذإ امأو .ٍدئئيح هدوحو يف ءاف الف «هل

 يف سيلف «ينأيس امك هلاثم هنإف «يعيبط ليم هلف كرحتم لك نأ ىرت الأ «ةلأسملا عوضوم عقي ال ةضورعم وه ام

 .لاحج لئاسملا يف هريغل سيلو «لاح يأ ىلع ملعلا عوضوم ءارو عوضوم لئاسملا تاعوضوم
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 اياضق يهو «لئاسملاو ملعلا تاسايق اهيلع ئتبت ةذوحأم وأ «ةنبب تامدقمو اهضارعأو اهؤازحأو

 دع نكل «ةيروصتلا يدابملا يف اجردنم ناك نإو عوضوملا فيرعت نإ :لاقيف يناثلا ىلع امأو
 دع نأب :لاقي وأ رم ام لثمي لاقيف ثلاثلا ىلع امأو .قبس امك هب رابتعالا ديزمل ةدح ىلع اءزج

 يدابملا نإف ؛حماست خيشلا نع لقن امك ةيقيدصتلا يدابملا نم عوضوملا دوحوب قيدصتلا

 حرش يف ةمالعلا كلذ ىلع صن .ملعلا تاسايق اهنم فلأتي يلا اياضقلا يه ةيقيدصتلا

 وأ فيرعت ملعلا تاسايق اهيلع ينتبت :فنصملا لوقف ٍذئتيحو ًاضيأ خيشلا مالكل هديأو «تايلكلا

 ىلع عورشلا هيلع فقوت امل ةيعوضوملاب قيدصتلا نإ :لاقيف عبارلا ىلع امأو .معألاب ريسفت
 ملعلا نم ءزج دع هنع سيل امع اهزيمتو ملعلا ثحابم ةفرعم يق ةيلخدم ديزم هل ناكو «ةريصب

 .ةبكرم تاعوضوملا تناك اذإ اهئازجأ دودح يأ :اهئازجأ :هلوق .تالمتحملا دعبأ اذهو «ةحماسم

 يدابملا :ةنيب تامدقمو :هلوق .تاعوضوملا كلتل ةتبثملا ضراوعلا دودح يأ :اهضارعأو :هلوق

 ىمست ىلوألاف ءةيرظن يأ ةذوخأم تامدقم وأ ةيهيدب يأ اهسفنب ةنيب تامدقم امإ ةيقيدصتلا

 لوق حصي مل ةمالعلا صن امك رمألا ناك ول :لاؤسلا ريرقت ءردقم لاؤس نع باوح :خلإ فنصملا لوقف
 يئتبي ام اهنأ اهيلع قدصي سايقلل لئالدلا نإف ؛فلأتي ام لئالدلو لإ فلأتي امل لماش لإ تبت :هلوق نإف ؟فنصملا

 وهو ايظفل افيرعت يأ اريسفت وأ ضعبلا دنع زئاج معألاب وهو افيرعت انهه نأ :باوجلا ريرقتو «سايقلا اهيلع

 قدصي هيلع هفقوت يأ ءيشلا ىلع ءيشلا ءانتبا نأل :خلإ اهيلع ينتبت (نيدلا ناهرب).رثكألا دنع معألاب زئاح
 نإف ؛طرش ىلع يأ هنع جراح رمأ ىلع ءيشلا فقوت :امهيناثو .ءازحأ ىلع لكلا فقوت :امهدحأ :نيرمأ ىلع

 لكلا يف الحاد نوكي ءزجلا نإف ؛جورخلاو لوحدلاب نازيمتمو امهيلع فقوتلا يف ناكر تشم ءازجلاو طرشلا

 تامدقع. اهفيرعتف ءاهنع ةحراخ ال ملعلا تاسايقل ءازجأ نوكت ةيقيدصتلا يدابملاو طورشملا نع اجراخ- طرشلاو

 ناك نإو زايتما الف «هادع ام ضعب نع زايتمالا ضرغل ؛اه اذ ضرع وه اع. فيرعت ملعلا تاسايق اهيلع تبت

 .هئازجأ ىلع لكلا ءانتبا نيعأ صاخلا ءانتبالا انهه دارملا نكل «معأ هسفن يف

 (ليعامسإ) .ةتبلأ يرظن ليلدلا نم ذوحأملاو ءلئالدلا نم ةذوحأملا يه ةذوحأملا نم دارملا نإف ؛ةيرظن يأ :ةذوخأم



 مولعلا ءازجأ ۹۸ ةمتاخ

 بكرم وا هل يناذ ضرع وأ هنم عون وأ ملعلا عوضوم اهّتاعوضومو ملعلا يف بلطت

 عم اهذخأ نإو «ةعوضوم الوصأ تيم ملعملاب هنظ نسحب ملعتملا اب نعذأ نإ ةيناثلاو ءةفراعتم امولع

 ةبسنلاب اعوضوم الصأ نوكت نأ زوجي ةدحاو ةمدقم نأ ملعي انهه نمو «ةرداصم تيم راكنتسا

 هلف مسح لك :يعيبطلا يف مهوقك :ملعلا عوضوم :هلوق .رخآ ىلإ سايقلاب ةرداصمو صخش ىلإ
 عوضوملا نم :بكرم وأ :هلوق .ليم هلف كرحتم لك :مهوقك يتاذ ضرع وأ :هلوق .يعيبط لكش

 ن و طيش ان ا ويك لا قو وا اک ی ا و

 قيدصتلا نأل ؛رهاظ امولع اموكو اهب تاقيدصتلا ةنيب تامدقع دارملا نألف ؛امولع اوك امأ :ةفراعتم امولع
 ملع انهه ناعذإلاو «مولعم ةيضقلا نأ هلحم يف ققحت دقو ءاياضق يهف تامدقملا سفن امأو «ملعلا نم مسق

 .اهتهادبل ؛اهتفرعم ةرهشلف ةفراعتم هنوك امأو «مولعملاو ملعلاب ةيضقلاو قيدصتلا نيب قرفلاو «قيدصتو

 .ملعلا تاسايق اهنم بكر تي مث ءالوأ لئالدلاب ثبفتلا اهيلع فقوتي يلا لئاسملا ام ردصي هنأل :ةرداصم تيم
 هلف مسج لك ينعأ ةلأسملا هذه يف اعوضوم لعح دقو «يعيبطلا مسجلا نع ثحابلا ملعلا يف يأ :يعيبطلا يف

 يف ماسقنالل لباق رهوج يعيبطلا مسجلاو ةيعونلا ةعيبطلا هيضتقي لكش يأ :يعيبط لكش هلف .يعيبط لكش
 .نوكسلاو ةكرحلا يتاذلا هضرعو ثالثلا تاهجلا

 (ليعامسإ). هريغو لعافلاك هتاذ نم جراخلا رمألا رابتعاب ال هعبطو هتاذ ثيح نم هقحلا لكش يأ :يعيبط لكش

 ضرع يه يلا ةكرحلا اهعوضومو «يعيبطلا ملعلا نم اضيأ ةلأسملا هذهو «هزك رم ىلإ يعيبط ليم يأ :ليم هلف

 نوكي يلا ةيفيكلا :نيتطقنب ةيناتحتلا ءايلا نوكسو ميملا حتفب ليملاو .رم امك يعيبطلا مسجلا وهو «ع وضومل اذ

 .دودحلا ةلاسر يف سيئرلا خيشلا هفرع اذك .ام ةهج ىلإ ةكرحلا نع هعنامب امل اعفادم مسجلا امي

 «يتاذلا هضرعو ملعلا عوضوم نم بكرملا :امهدحأ :نادرف هتحت يلك بكرم وأ :هلوق نأ نعي :عوضوملا نم

 وأ :هلوق يف لحاد عونلا نيع وهف هعونو ملعلا عوضوم نم بكرملا امأ .ياذلا هضرعو هعون نم بكر لا :امهيناثو
 .مهفاف .ةلباقملا ةنيرقب بكرم وأ :هلوق نم جراخو «ع ونملا لصفلا عم عوضوملا كلذ نع ةرابع هعون نأل ؛هنم غون

 هل يتاذ ضرع ةبسنلا يف اطسو هنوكو «رادقملا ةسدنهلا ملع عوضوم نأ ملعا :خلإ ةبسنلا يف طسو رادقم لك

 كلذ ةبسن نيرادقم نيب هنوك نيسدنهملا دنع ةبسنلا يف اطسو رادقملا نوك نعمو «ماسقنالا لبقي ضرع رادقملاو

 نيب ةعبرألاك طسولا رادقملا كلذ ىلإ امهنم رخآلا رادقملا ةبسن :لثم «نيرادقملا كنيذ دحأ ىلإ طسولا رادقملا

 = نأ امك ةعبرألا فعض ةينامثلا نإ :لاقي وأ اه فصن نينثالا نأ امك ةينامثلا فصن اهنإف ؛ةينامثلاو نينثالا



 مولعلا ءازجأ ۲۰۹ ةقاح

 E O E E ل ب EE «اهاوذل اه ةقحال اهنع ةجراح رومأ اهالومحمو

 امإ هيبنج ىلع نيتثداحلا نيتيوازلا نإف ؛طح ىلع ماق طخ لك :هلوقك يتاذلا ضرعلا عم هعون نم وأ

 ضراعلا نإف ؛اهيلع ةلومحم انهه دارملاو «تاعوضوملا كلتل ةضراع يأ اهل ةقحال لئاسملا تاعوضوم

 فنصملا ىفتكا ولو ء«لمحلا يقب لبق اميف هب حيرصتلل جورخلا ديق نع درحأ اذإف ؛لومحملا جراخلا وه

 EET رهاظلا بسحب وهو :اهتاوذل :هلوق .خسنلا ضعب يف دحويو «ىفكل قوحللاب

 رادقملا برض نم لصاحلا نإف ؛نافرطلا هب طيحي امل اعلض طسولا رادقملا نوك ئيعمو «نينثالا فعض ةعبرألا =

 نم لصاحلا نأ امك رشع ةتس اهسفن يف ةعبرألا برض لصاح نإف ؛رخآلا يف نيفرطلا دحأ برض لثم هسفن يف

 .رشع ةتس اضيأ سكعلابو ةينامثلا يف نينثالا برض
 اميقتسم ناك نإف ءاينحنم وأ اميقتسم نوكي نأ نم ولخيال يضرعلا طخلا ىلع مئاقلا طخلا نأل :ناتمئاق امإ

 . ةيناثلاو «ةداح :امهادحإ :ناتيواز هيبنج ىلع اضيأ ثدحيف اينحنم ناك نإو «ناتمئاق ناتيواز هيبنج ىلع ثدحيف

 .ىفخي ال امك نيتمئاقلا نيتيواستم نانوكت امهنكل ةجرفنم

 «ناسنإلل بتاكلاك لومحملا جراخلا نعم. ضراعلا يأ قحاللا نأ :وه ءردقم لاؤس باوج :خلإ انهه دارملاو
 ةلومحملا وه ةقحاللاب انهه دارملا :باوحلا لصاح .كردتسم ةحراح :هلوقو «فاك طقف ةقحال :فنصملا لوقف

 (ناهرب).تاذلل يتاذلا توبث نع زارتحالل ةجراح :هلوقب ديق امنإو ءزئاج وهو ديرجتلا ليبس ىلع طقف

 لومحملا جراخلا نع ةرابع ضراعلا نيعمب قحاللا نأل ؛طقف ةلومحم ةقحاللا نم دارملا نوكل ةلع :خلإ! ضراعلا نإف

 ىمسي ال الومحم نوكي ال امف ءضورعملا ىلع لومحملا :امهيناثو «ضورعملا نع جراخلا :امهدحأ :نيرمأ عومجب ينعي

 ضراع هنإ :رجحلل لاقي الف «هيلع لومحم. سيل هنكل جراح هنإف ؛ناسنإلا ىلإ ةبسنلاب رجحلاك اضيأ اضراع

 "ةقحال" :هلوق ىقبف «جورخلا ركذ دقف "ةقحال" :هلوق لبق "اهنع ةجراخ رومأ" :فنصملا لاق الو ؛ناسناإلل

 ناعجار ناريمضلاو ءاتاوذل اهيلع ةقحال دارملا :انلق «ماللاب ال ىلعب ىدعتي نأ بحاولاف :ليق نإف «ةلومحم نئيعمب

 .ىفخي ال امك هيلع تالومحملا لمح امل نايب لمحلاو ءضورعلا ببسل نايب "اهتاوذل" :هلوقف «تاعوضوملا ىلإ

 ضارعألا عيمج لمشي لباقلا دعب ناك نإ نعي :رهاظلا بسحب .حضاو هريرقتو «ضارتعا :خإ ىفتكا ولو

 .قافتالاب ةيتاذلا ضارعألا نم يواسملا ةطساوب ضراعلا نوكو ةيلوألا
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 «ضورعلا يف ةطساو نودب يأ «تاذلاب الوأ ءيشلل قحاللا يأ «يلوألا ضرعلا ىلع الإ قبطني ال

 نيحراشلا ضعب هلوأ اذلو ءاقافتا يتاذلا ضرعلا نم هنأ عم يواسملا ةطساوب ضراعلا لمشي الو

 قحاللا نإف ؛اهيواسي رمأل وأ اهتاوذل اهايإ هقول ناك ءاوس ءاهتاوذب صوصخ دادعتسال يأ :لاقو

 مث .ةيسمشلا ةلاسرلا حرش يف فنصملا لاق ام ىلع اعيمج ةيتاذلا ضارعألا لوانتي وه وه امل ءيشلل

 اضارعأ لئاسملا تالومحم نوك موزل يف خيشلا بهذم راتخا فنصملا نأ ىلع لدي ديقلا اذه نإ

 نوكي ام اريثك هنأ هيلع دروأ ققحملا ذاتسألا نكل «علاطملا حراش مالك رظني هيلإو ءاهتاعوضومل ةيتاذ

 مارح ركسم لك :ءاهقفلا لوقك ةبيرغلا ةماعلا ضارعألا نم اهعوضوم ىلإ ةبسنلاب ةلأسملا لومحم

 رم امك يلوأ ريغو «يلوأ :نامسق ضرعلا نأو «ريغلا ىلع ةقبطنم ريغ "اهتاوذل اه ةقحال" :هلوق يأ :قبطني ال

 لوأ نعي ليوأتلا نايب يف :لاقو (ناهرب).ليوأتلا نم ءيحي امل رهاظلا بسحب لاق امنإو «باتكلا لوأ يف هنايب
 ءيشلا نوك وه دادعتسالاو تاعوضوملا تاوذب ةصوصحعملا ةيلباقلا انهه موزللا نأ نيحراشلا ضعب اهتاوذل :هلوق

 يأ «تاعوضوملا تاوذل لومحملا يتاذلا ضرعلا قوحل يأ :هقوحل ناك ءاوس.لعفلا نم ةديعبلا وأ ةبيرقلا ةوقلاب

 كحضلاك لئاسملا تاعوضومل رمألا كلذ يواسيل يهذلا رمألل وأ ناسنإلل قحاللا بجعتلاك رمأ ةطساو الب

 يناذلاب دادعتسال تاعوضوملل ةحراخلا رومألا قوحل نأ لصاحلاو .يواسملاو بحعتلا ةطساوب ناسنإلل ضراعلا

 يأ وهوه امي ءيشلل قحاللا نأل ؛يواسملا رمألا ةطساوب قوحللاو ةطساو الب قوحللا ىلإ نيقوحللا الكل لماش
 يأ ةطساو الب ضرعت ىلا يهو «مهدنع يلا ةيتاذلا ضارعألا عيمج لمشي ءيشلا كلذ تاذ يف ىتأتي دادعتساب

 لصاحلا ميمعتلل ةلع "خلإ ءيشلل قحاللا نإف" :هلوق نأ رهظ نايبلا اذه نمو ؛ضورعملل واسم رمأ ةطساو الب

 امل ءيشلل قحاللاو اذه نأل ؛اهتاوذب صوصخم دادعتسال قحاللا انممع امنإ يعي خلإ هقوحل ناك ءاوس :هلوق نم

 .ًاضيأ لوألا قحاللاو ةيتاذلا ضارعألا عيمج لوانتي رخآلا قحاللا اذهو «نافدارتم وهوه
 يعي ةيدعسلاب روهشملا :ةيسمشلا ةلاسرلا حرش يف .خلإ ناك ءاوس :هلوق نم لصاحلا ميمعتلل ةلع :قحاللا نإف

 نأ باوصلاف اعيمج ةيتاذلا ضارعألل الماش وهوه ام. ءيشلل قحاللا نيعأ مالكلا اذه لعح امل هحرش يف فصنملا نأ

 لومحم نإف :مارح ركسم لك .اعيمج امل الماش لعجيو كلذ ىلع هيلإ بوسنملا بيذهتلا يف اهتاوذل :هلوق لمحبي

 .كلذ ريغو لوبلاو مدلا يف دوجوم ركسلا وهو «هنع ايهنم هنوك ةطساوب ركسملل ضراع وهو «مارح ةلئسملا هذه
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 ربتعي !معن «ةرادتسالا ىلع كرحتم كلف لك :نييعيبطلا لوقو ‹«عوفرم لعاف لك :ةاحنلا لوقو

 ىهتنا ءليزنتلا دقن يف اضيأ يسوطلا ققحا كلذب حرص «ملعلا عوضوم نم معأ نوكي ال نأ

 ضرعلا ىلإ ةماعلا تالومحملا عاجرإ ةحصل ؛رظن اضيأ رابتعالا اذه موزل يف :لوقأو .همالك

 E BT ءددرملا موهفملاب هيلإ ةصاخلا تالومحملا عجري امك ةصصخملا دويقلاب ياذلا

 نأ ةاردتسالا ىلع ةكرحلاو كلفلا نم معأ وهو مسجلا ةطساوب كلفلل ةضراع ةكرحلا نإف :كرحتم كلف لك

 .ىحرلا ةكرح يف امك هناكم لك مزاليو هناكم ءازجأ نم ءزج لك قرافي

 معأ هنوك امأو «ملعلا عوضوم نم معأ ةلأسملا لومحم نوكي ال نأ بجي معن يأ «هدعب امل ريرقت :خلإ ربتعي معن

 تالومحم نوك زاوحل يأ :كلذب .لئاسملا تاعوضوم نم معأ نوكي ام اريثك هنأل ؛زئاجف ةلأسملا عوضوم نم

 (دبع).ملعلا عوضوم ىلإ ةبسنلاب ةبيرغ ةماع اضارعأ اهنوك مدعو اهتاعوضوم ىلإ ةبسنلاب ةبيرغ اضرع لئاسملا
 اضرع وه ثيح نم عومجملا نوكيف :يباذلا ضرعلا ىلإ .ديرحتلا بحاص نيدلا ريصن وه :يسوطلا ققحملا

 امهنم دحاو لك نإف ؛ةماقلا ميقتسم شام ناسنإلا فيرعت وحن ىلع ايتاذ اضرع هنم دحاو لك نكي مل نإو ايتاذ

 .فرعملا لصف يف رم امك هصخي عومجملا نكل «ماع ضرع
 .هل يتاذ ضرع كحاض ريغ وأ كحاض وه ددرملا موهفملا نكل «ناويحلا نم صخأ كحضلا نأ امك :ددرملا موهفملاب

 هل ايتاذ اضرع نوكي الف «ملعلا عوضوم نم صحأ نوكي دق لئاسملا ضعب لومحم نأ هحيضوت :ددرملا موهفملاب

 قرخلا هيلع عنتمي كلف لك يه يعيبطلا ملعلا ةلأسم يف لومحم قرخلا عانتما نأ امك ملعلا يف اثوحبم هنوك عم

 ةلباق يهو ماسحأ اضيأ رصانعلا نأل ؛هنم صحأ هنوكل ؛ملعلا عوضومل ايتاذ اضرع سيل قرخلا عانتما نأ عم

 نم وه يذلا داسفلاو نوكلا لوبقك هلباقي ام عم تايكلفلا صاوخ نم وه يذلا قرخلا عانتما :اولاقف «قرخلل

 مسج دجوي املك لب «ءمسجب اصاخ سيل ددرملا موهفملا اذه نإف ؛مسجلل يناذ ضرع تايرصنعلا صاوخ

 مومعلا ثيح نم ال وهوه ثيح نم مسجلا وه عونلا نأب لاكشإلا اذه عفدي دقو .امهدحأ نع ايلاح نوكي ال

 عانتماك صوصخلا ثيح نم يعيبطلا لكشلاو درجتلاك مومعلا ثيح نم هقحلي امف «صوصخلا ثيح نم الو

 ؛صوصخلا وأ قالطإلا ثيح نم هل ايتاذ اضرع نكي مل نإ وهوه ثيح نم يتاذ ضرع داسفلاو نوكلاو قرخلا

 (ليعامسإ).مهفاف .ةقد عون هيفو ءدارفألا ماكحأ هيلإ يرست وهوه ثيح نم ءيشلا نإف



 مولعلا ءازجأ 1۲ ةمتاخ

 هج وب عورشلا هيلع فقوتي امل تامدقملاو «دوصقملا لبق هب ا يدابملا :لاقي دقو

 يف نوركذي ءامدقلا ناكو «هعوضومو هتياغ نايبو ملعلا فيرعتك ةبغرلا طرفو ةريصبلا

 ءاثبع هبلط يف رظنلا نوكي المل ؛ضرغلا :لوألا :ةينامثلا سوؤرلا هنومسي ام باتكلا ردص

 :هلوق .ماقملا اهعسي ال مالك ةدايز انههو «مكحت لوألا رابتعا مدعف ؛يناثلا رابتعاب حرص ذاتسألاف

 يف بحاحلا نبا هعضو «مدقت ام ىوس يدابملا يف رحآ حالطصا ىلإ ةراشإ :يدابملا :لاقي دقو

 ناك ءاوس «ملعلا دصاقم يف عورشلا لبق هب أدبي ام ىلع يدابملا قلطأ ثيح ؛لوصألا رصتخم

 ةيتاذلا ضارعألاو عوضوملا روصتك ةقباسلا ةحلطصملا يدابملا نم نوكيف «ملعلا يف الحاد

 هجو ىلع ولو عورشلا هيلع فقوتي احراخ وأ «ملعلا تاسايق اهنم فلأتي يلا تاقيدصتلاو

 اذهب يدابملاو تامدقملا نيب قرفلاو .عوضوم لاو ةياغلاو دحلا ةفرعمك تامدقم ىمستو «ةربخلا

 :هلوق .رصبتف «يدابملا فالخب ةلاح ال ملعلا نع ةحراخ تامدقملا نإف ؛هبتشي نأ يغبني ال امم نيعملا

 :ضرغلا :هلوق .معألا ععملاب يدابملا نم وأ تامدقملا نم اهنأ ىلع مهبتك ردص يف يأ :نوركذي

 «ةيملق ةيدق ةحيحص ةحسن يف الإ ةعوبطملاو ةيملقلا نم ةدوحوملا خسنلا عيمج يف باتكلا ردص يف :نوركذي

 ردص يف يأ حراشلا لوق حاضيإو مالكلا بيذمت ددصب نتاملا نأل ؛ةحيحصلا يه امنأ رهاظلاو ءاهيف سيل هنإف
 نم صخأ لومحملا نوكي نأ زاوجب حرص ءاملعلا لالج :ذاتسألاف .مهفاف ,خسنلا اذه ىلع اوغل نوكي مهبتك

 نم معأ لومحملا نوك وهو لوألا رابتعا مدعف ءددرملا موهفملاب يتاذلا ضرعلا ىلإ هعاحرإ ةحصل ملعلا عوضوم
 رخآلا نود امهدحأ رابتعاف هل يتاذلا ضرعلا ىلإ هعاجرإ زاوح يف مادقألا يواسم هنم معألاو ملعلا عوضوم

 يدابملاف ءال وأ ةلخاد نوكت نأ نم معأ اًمإف :يدابملا فالخب .ليلد الب ىوعد يأ :مكحت .حجرم الب حيحرت

 (حتفلا وبأ و ليعامسإ).معأ تامدقملا نوكت نفلا ليصحت يف نيعي اع ةمدقملا ريسفت ىلعو «تامدقملا نم اقلطم معأ

 دصاقم يف عورشلا لبق هب أدبي ام نوكي نأ زاوحل ؛ملعلا نع ةحراح نوكت نأ مزلي ال امف :يدابملا فالخب

 ىعملاب ال معألا ىعملاب يدابملا نم وأ تاموهفملا نم ةينامثلا سوؤرلا يأ :اهنأ ىلع .ملعلا يف الحاد ملعلا

 .ةريصبلا هجو ىلع هيف عورشلا اهيلع فقوتمو ملعلا نع ةحراح ةينامثلا سوؤرلا نأل ؛صحألا



 مولعلا ءازجأ ۹۳ ةمتاخ

 :ةمسلا :ثلاثلاو «ةقشملا لمحتيو بلطلا يف طشنيل ؛اعبط لكلا هقوشتي ام يأ ةعفنملا :يناثلاو

 «لعتملا بلق نكسيل ؛فلؤملا :عبارلاو «هلصفي ام لامجإ هدنع نوكيل ؛ملعلا ناونع يهو

 اضرغ ىمسي هنم لعفلا كلذ رودص ىلع لعافلل اثعاب ناك نإ لعفلا ىلع بترتي ام نأ ملعا

 نإو ضارغألاب للعت ال ىلاعت هللا لاعفأ :اولاق .ةياغو ةعفنمو ةدئاف ىمسي الإو «ةيئاغ ةلعو

 يف نوركذي اوناك ءامدقلا نأ فنصملا دوصقم نأكف «ىصحت ال عفانمو تاياغ ىلع تلمتشا

 هيلع لمتشي ام هنوبقعي مث «ملعلا اذه لوألا نودملا نيودت ىلع الماح اببس ناك ام مهبتك ردص

 ضرغلا ىوس ةحلصمو ةعفنم ملعلا اذهل تناك نإ عئابطلا مومع اهيلإ ليي ةحلصمو ةعفنم نم

 وه قطنملا ملع نم ةياغلاو ضرغلا نأ باتكلا ردص يف تفرع دقو «لوألا عضاولل ثعابلا

 هجو ىلإ ةراشإلا انهه دوصقملا نار ةمالعلا ةمسلا :ةمسلا ثلاثلاو :هلوق .هركذتف .ةمصعلا

 وهو :يرهاظلا قطنلا ىلع قلطي قطنملا نأل ؛اقطنم قطنملا ىمس امنإ :لاقي امك ملعلا ةيمست

 كلسم يناثلاب كلسيو لوألا يوقي ملعلا اذهو «تايلكلا كاردإ وهو :نيطابلا ىلعو «ملكتلا

 روك ذملا ملعلا ىلع قلطأ «قطنلا عم. يميم ردصم امإ قطنملاف «قطنلا نم مسا هل قتشاف «دادسلا

 قطنلا لحم ملعلا اذه نأك ناكم مسا امإو ءوه هنأك نح قطنلا ليمكت يف هتيلخدم يف ةغلابم

 عبارلاو :هلوق .دصاقملا نم ملعلا هلصفي ام ىلإ ةيلاجإ ةراشإ ةيمستلا هجو ركذ ييو «هرهظمو

 ةفرعم نم لاحلا يدابم يف نأشلا وه ام ىلع ملعتملا بلق نكسيل ؛الامجإ هلاح ةفرعم يأ :فلؤملا

 .لاجرلا بتارع. لاوقألا لاح

 ةدئافلا :ةثالثلا يماسألا هذمي ىمست هيلع بترتي ام دعب لعفلا رودص ىلع لعافلل اثعاب نكي مل نإو يأ :الإو

 .ملإ ىلاعت هللا لاعفأ نأب ةدئافلاو ةعفنملاو ةياغلاو ضرغلا نيب قرفلا ىلع ءانب :اولاق يأ :اولاق .ةياغلاو ةعفنملاو

 (حتفلا وبأ).هصاوخ نم ةصاخ نايبو همسرب ملعلا فيرعت هنم دوصقملا ناكو :ةمسلا ثلاثلاو

 (حتفلا وبأ).هيلع دامتعالاب همالك لوبق يف عراشلا بلق نئمطيل ؛فلؤملا نييعت يأ :فلؤملا عبارلاو



 هيلع «لالجلا يذ يلو لاق ام معنلو «لاحرلاب قحلا ال قحلاب لاحرلا نوفرعيف نوققحملا امأو

 ةفسلفلاو قطنملا نيناوق ننقمو اذه .لاق ام ىلإ رظناو لاق نم ىلإ رظنت ال :لاعتملا كلملا هللا مالس

 هنإ :قطنملل ليقو .لوألا ملعملاب بقل اذهو ءردنكسإ رمأب امَود وطسرأ ميظعلا ميكحلا وه

 امبَده برعلا ةغل ىلإ نانوي ةغل نم تايفسلفلا كلت نيمجرتملا لقن دعب مث «نينرقلا يذ ثاريم

 دعب اهررحو اهلصف دقو «يبارافلا رصن وبأ ميكحلا يناثلا ملعملا ايناث اهنقتأو اهمكحأو اهبترو

 نم :هلوق .ةليمحلا مهيعاسم هللا ركش ءانيس نب ىلع وبأ سيئرلا خيشلا رصن يبأ بتك ةعاضإ

 ثحبي امك ةيلصألا وأ ةيعرفلا ةيلقنلا وأ ةيلقعلا مولعلا سانجأ نم سنج يأ نم يأ :وه ملع يأ

 N لاوحأب ملعلاب ةمكحلا ترسف نإف .ال مأ ةيمكحلا مولعلا سنج نم هنأ قطنملا لاح نع

 نأ نوملعي احيحص اقداص الوق لوقملا ناك نإف «قحلاب لاحرلا نوفرعي نيققحملا نأ لصاحلا :لإ نوققحملا امأو

 ارهتشم ناك نإو ءلاطب لجر هلئاق نأ نوملعي الطاب افرحزم مالكلا ناك نإو «ملعلا اذه يف ةميظع ةبترم هلئاقل

 ملعلاو قدصلاب ارهتشم لئاقلا ناك نإف «لاجرلاب قحلا نوفرعيف نوملعتملا لاهجلا امأو .ناكملا ومسو نأشلا ولعب

 اقح ناك نإو لوقلا نالطبب نونعذي بذكلاب اروهشم الطاب ناك نإو «عقاولا يف الطاب ولو قح هلوق نأ نونمؤي

 انعبتا امنإو :لاق ثيح نئملا ىلع هتيشاح يف خيشلا مالك لقن دعب هيثم يناودلا ققحملا راشأ هيلإو ءرمألا سفن يف

 ةورذ ىلإ صقنلا ضيضح نع نوفرعتملا امأو «لاحرلاب قحلل نيفراعلا لاهجلا كرادم ىلإ الزنت خيشلا رثإ
 .لاقي وأ ليق ام ىلإ نوتفتلي الو لاحلا ةيلح ةريصبلا رونب نولجنيف لامكلا

 ءيناماسلا روصنم نب حون بحاص وهو ءانيس نبا هللا دبع يلعوب سيئرلا خيشلا اهررح يأ :سيئرلا خيشلا

 دارأ الو «قارحإلاب امهتم راص بتكلا كلت تقرتحا الو «يبارافلا رصن وبأ اهفنص ّيلا هبتك نم دافتساو

 .يغبني امك اهررحو قطنملا نيناوق لصف مث «ةلودلا سمشل اريزو راصو نادم ىلإ رف هلتق دومحم ناطلسلا

 انتردقب اهدوجو يلا ةيجراخلا تادوجوملا لاوحأب ملعلا يهو «تناك ةيلمع :ةيمكحلا مولعلا سنج نم

 يلا ةيجراخلا تادوجوملا لاوحأب ملع :ةيرظنلا ةمكحلاو «ةيرظن وأ «ةيرايتحالا انلامعأو انلاعفأ وهو ءانرايتحاو



 هثحب سيل ذإ ؛اهنم نكي مل ةيرشبلا ةقاطلا ردقب رمألا سفن يف هيلع يه ام ىلع تادوجوملا نايعأ

 نم نايعألا فذح نإو «قيدصتلاو روصتلا ىلإ ةلصوملا ةينهذلا تادوجوملاو تاموهفملا نع الإ

 ةثحابلا ةيرظنلا ةمكحلا ماسقأ نم وهف يناثلا ريدقتلا ىلع مث «ةمكحلا نم وهف روكذملا ريسفتلا

 نم وأ ةيرظنلا ةمكحلا لوصأ نم رضا رويس رع و سل اني

 .مالكلا كلذ طسب عسي ال ماقملاو «يهلإلا عورف

 «ةيحراخلا تادوحوملا يأ ةينيعلا تادوحوملا نيعأ فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ ليبق نم :تادوجوملا نايعأ

 (ليعامسإ).اضرع وأ ارهوج ناك ءاوس «جراخلا يف دوجوملا نع ةرابع نيعلاف

 ؛ةقاطلا ردقب رمألا سفن يف هيلع يه ام ىلع تادوحوملا لاوحأب ملع ةمكحلا :لاقي نأب :نايعألا فذح نإو

 نم قطنملا يف ثحبلاو «ةينهذلا :تادوجوملا نم قيدصتلا ىلإ لصوملاو «ةينهذلا :تادوحوملا نم دارملاف

 (ليعامسإ) .اهسنج نم دودعمو ةمكحلا يف لخاد وهف «رمألا سفن يف هيلع يه ام ىلع ةينهذلا تادوجوملا
 ردقب رمألا سفن يف هيلع يه ام ىلع تادوحوملا نايعأ لاوحأب ملع ةمكحلا نأ ملعا :ةيرظنلا ةمكحلا ماسقأ

 لوألا لاوحأب ملعلاف ءال وأ انرايتخاو انتردقب اهدوحو ىلا لامعألاو لاعفألا امإ نايعألا كلتو «ةيرشبلا ةقاطلا

 «ةيرظن ةمكح ىمسي يناثلا لاوحأب ملعلاو «ةيلمع ةمكح ىمسي داعملاو شاعملا حالص ىلإ يدؤي هنأ ثيح نم

 ةسايسلاب ىمسي ةيندملا يف ةكراشم ةعامج حلاصمم ملع امإ اهنألف «ةيلمعلا امأ :ماسقأ ةثالث ىلع امهنم لكو

 ؛هلإلاك ةداملا ىلإ لقعتلا نود يحراخلا دوحولا يف رقتفي ال ام لاوحأب ملع امإ امنألف ؛ةيرظنلا امأو «ةيندملا

 ةعيبطلا لبق ام هيلع قلطي دقو «ةعيبطلا دعب امو يلكلا ملعلاو ىلوألا ههحدأو يهلإلاو ىلعألا ملعلاب ىمسيو
 طسوألا ملعلا وهو :ةركلاك لقعتلا نود يحراخلا دوحولا يف اهيلإ رقتفي ال ام لاوحأب ملع امإو ءاردان اضن

 ملعلا وهو :ناسنإلاك لقعتلاو يجراخلا دوحولا يف اهيا رقتفي ام لاوحأب ملع امإو «يميلعتلاو يضايرلاب ىمسيو

 يحراخلا دوحولا يف رقتفي ال ام لاوحأب ملع يهلإلاو :يهلإلا عورف (يذبيم).يعيبطلا ملعلا ىمسيو لوألا
 :ثلاثلاو «هب قيلي امو بجاولا تابثإ يناثلاو «ةماعلا رومألا :لوألا :ةسمح هلوصأو «هلإلاك ةداملا ىلإ لقعتلاو

 هعورفو «تانكمملا ماظن نايب :سماخلاو «ةيمانلا ةوقلاب ةيضرألا تاطابترا نايب :عبارلاو «ةيناحورلا رهاوجلا

 داعملاب ملعلا :يناثلا .نيمألا حورلا هنمو «يناسنإلا حورلا فيرعت هنمو ‹«حورلا ةيفيك ثحب :امهنم لوألا :نامسق

 (هفحت).ةمكحلا ميسقت هتلاسر يف خيشلا هركذ ام ىلع يناحورلا



 مولعلا ءازجأ ۲۹۹ ةمتاخ

 ةمسقلا :عباسلاو «بجي امع رخؤيو بجي ام ىلع مدقيل ؛وه ةبترم يأ نم هنأ :سداسلاو

 ركفلا ميوقتو قالخألا بيذمت دعب هب لغتشي نأ قطنملا ةبترم نإ :لاقي امك :وه ةبترم يأ نم :هلوق

 ردق ملعت نع اذه اننامز يف هريخأت يغبني هنأ هلئاسر ضعب يف ذاتسألا ركذو .تايسدنملا ضعبب

 ملعلا ةمسق يأ :ةمسقلا :هلوق .ةيبرعلا ةغللاب نيوادتلا نوك نم عاش امل ةيبدألا مولعلا نم حلاص

 تايلكلا يأ يجوغاسيإ :لوألا :ةعست قطنملا باوبأ :لاقي امك لوألاف ءامهاوبأ ىلإ باتكلاو

 :سداسلا .ناهربلا :سماخلا .هتاوحأو سايقلا :عبارلا .اياضقلا :ثلاثلا .تافيرعتلا :يناثلا .سمخلا

 ءرخآ اباب ظافلألا ثحب دع مهضعبو .رعشلا :عساتلا .ةطلاغملا :نماثلا .ةباطخلا :عباسلا .لدجلا

 مسقلا :نيمسق ىلع بترم اذه انباتك نإ :لاقي امك يناثلاو .ةلماك ةرشع قطنملا باوبأ راصف

 ةياغلاو ةيهاملا نايب يف ةمدقملا .ةمتاخحو نيدصقمو ةمدقم ىلع بترم وهو :قطنملا يف لوألا

 ةمتاخلاو .تاقيدصتلا ثحابم يف يناثلا دصقملاو «تاروصتلا ثحابم يف لوألا دصقملاو .عوضوملاو

 امك «خلإ اذك يف لوألا .باوبأ اذك ىلع بترم وهو :مالكلا ملع يف يناثلا مسقلا .مولعلا ءازحأ يف

 ولخي املق «ريثك عئاش يناثلا اذهو «ةمتاخو «تالاقم ثالثو «ةمدقم ىلع هتبترو :ةيسمشلا ي لاق

 دقو «مولعلا يف اهعفن مومعل ؛ميلاعتلا يف ةروكذملا قيرطلا يأ :ةيميلعتلا ءاحنألا :هلوق .باتك هنع

 .علاطملا حرش نم ذوخأملاو موقلا بتك عبتتل ؛قفاوملا وه هركذن امو ءانهه حارشلا ةملك تبرطضا

 تدرأ اذإ :لاقي نأب كلذو ءاضيأ سايقلا بيكرتب ىمسي ام هب دارملا نأك :ميسقتلا ىهو :هلوق

 مث «قالخألا بيذمت ملعب مهقالخأ نوبذهيو «ةسدنهلا ملع الوأ نايبصلا نوملعي اقباس ناك دق :لإ يغبني هنأ

 فرصلا نيناوق نم ذبن مه طبضي مث «نايبصلل نآرقلا ظفح مدقي نأ نآلا يدنع نسحألاو «قطنملا نوملعي

 نم حيحصو ةرورضلا ردق ىلع ةيهقفلا لئاسملا ميلعت نع ةسدنهلا رخؤيو «ناوبأ مولعلل اوه نيذللا وحنلاو ظ

 .ناميإلا لهأ رثكأل نآلا لمعلا وه امك «نازيملا نفو ثيداحألا حاحص



 مولعلا ءازجأ ¥1۷ ةقاخ

 ل م «هسكع ليلحتلاو «قوف نم ريثكتلا ئيعأ

 دحاو لك تاعوضوم عيمج بلطاو بولطملا قرط عضف ةيقيدصتلا بلاطملا نم بلطم ليصحت

 نيفرطلا ىلع اهله وأ اهيلع نيفرطلا لمح ناك ءاوس ءامهنم دحاو لك تالومحم عيمجو امهنم
 ءامهدحأ نع وه بلس وأ نيفرطلا دحأ هنع بلس ام عيمج بلط اذكو «ةطساو ريغب وأ ةطساوب

 عوضوم تالومحم نم تدجو نإف «تالومحماو تاعوضوملا ىلإ نيفرطلا ةبسن ىلإ رظنا مث

 ىلع لومحم وه ام وأ لوألا لكشلا نم بولطملا تلّصح دقف هلومحم عوضوم وه ام بولطملا
 ثلاثلا لكشلا نمف هلومحمن عوضوم وه ام هعوضوم تاعوضوم نم وأ يناثلا لكشلا نمف هلومحم
 اذك .ةيفيكلاو ةيمكلا بسحب طئارشلا رابتعا دعب كلذ لك «عبارلا لكشلا نمف هلومحم لومحم وأ

 اذخآ تامدقملا ريثكت ىلإ ريثكتلا نيعأ :هلوقب نيعملا اذه نع فنصملا ربع دقو .علاطملا حرش يف

 حرش يف :ليلحتلاو :هلوق .ليلدلا ىلإ ةبسنلاب يأ ىصقألا دصقملا اهنأل ؛ةجيتنلا نم يأ قوف نم
 لهاستل ةيقطنملا تائيفلا ىلع ال بلاطملل ةجتنم تاسايق مولعلا يف دروي ام اريثك علاطملا

 نم لكشلا يأ ىلع هنأ فرعت نأ تدرأ نإف «دعاوقلاب ملاعلا نطفلا ىلع ادامتعا ؛بكرملا

 هل جتنملا سايقلا ىلإ رظناف ,بولطملا لصح يح بيترتلا سكع وهو «ليلحتلاب كيلعف لاكشألا

 بولطملل ةكراشم تناك نإو «يئانثتسا سايقلاف هيئزج الكب بولطملا كراشت ةمدقم هيف ناك نإف

 تاعوضوم انبلطو ءدوجومو نكممو ريغتم ملاعلا اندحوف الثم ملاعلا تالومحم انبلط اذإف يأ :تالومحم عيمجو

 اذإ اذكو مدقلا نع بلس هنإف الثم ملاعلا انبلط اذإ اذكو «ثداح نكمملا ضعب وأ ريغتم لك اندجوف ثداحلا

 يأ «عوضوملا وه ام :هلوق ىلع فطع :لومحم وه ام وأ (ناهرب).ثداحلا نع بولسم هنإف الثم ,مدقلا انبلط
 (ناهرب).اضيأ هلومح ىلع الومحم بولطملا عوضوم لومحم تدحو

 هنم صحأ وه ام ىلإ معأ نم يأ ءقوف نم ريثكتلا وهو ميسقتلا :حورشلا ضعب ينو :خإ تامدقملا ريثكت ىلإ
 (ليعامسإ).ميلس نهذ هل نم ىلع ىفخي ال امك حراشلا هلاق ام قحلاو .تايئزجلا ىلإ يلكلا ميسقت يف وه امك

 .اهيلع ةيسار ملعلا تاسايق نإف ؛ةعبرألا لاكشألا يهو :ةيقطنملا تائيهلا ىلع ال



 مولعلا ءازجأ ۲۹۸ ةمتاخ

 i FOTO CA ناهربلاو ءدحلا لعف يأ ديدحتلاو

 ؛ىربكلا نع ىرغصلا كدنع زيمتيل ؛بولطملا يفرط ىلإ رظنا مث «ينارتقا سايقلاف هيئزج دحأب
 هيف هب اموكحم وأ ىرغصلا يهف بولطملا يف هيلع اموكحم نوكي يذلا ءزجلا امإ كراشملا كلذف

 ىلع افلأت نإف ءةمدقملا كلت نم رخآلا ءزحلا ىلع بولطملا نم رحآلا ءزحلا َّدُّض مث «ىربكلا يهف

 نإو «جتنملا لكشلا زيمتيو طسوألا دحلا وه بولطملا ءزج ىلإ مضنا امف ةعبرألا تافيلأتلا دحأ

 نم رخآلا ءزجلا عض يأ روكذملا لمعلا امهنم دحاو لكب لمعاف ءابكرم سايقلا ناك افلأتي مل

 لكل نوكي نأ دبالف «ميسقتلا يف بولطملا يفرط تعضو امك ةمدقملا نم رخآلا ءزحلاو بولطملا

 ادح تدحو نإف «بولطملل اجتنم سايقلا نكي مل الإو «سايقلا يف ام ءيش ىلإ ةبسن امهنم

 :هسكع وهو :هلوقف .ةجيتنلاو لاكشألاو تامدقملا كل نيبتو «سايقلا مت دقف امهنيب اكر تشم

 ينعي :دحلا لعف يأ :ديدحتلاو :هلوق .ههجو رم امك ةجيتنلا وهو قوف ىلإ تامدقملا ريثكت يأ
 نأب كلذو ءءايشألل تايتاذلاو اقلطم فرعملا دا رملا نأكف .ءدودحلا ذخأ نايب ديدحتلاب دارملا نأ

 لمحتو هنم معأ وه ام عيمج بلطتو ءيشلا كلذ عضت نأ دبالف ءيش فيرعت تدرأ اذإ :لاقي
 152غ EDE تايضرعلا نع تايتاذلا زيمتو ءاهريغب وأ ةطساوب هيلع

 صخألا نم ريثكت يأ «ميسقتلا سكع وهو :ليلحتلا الوأ لاق امل اقفاوم ضعبلا كلذ لاق دقو :تامدقملا ريثكت يأ

 (ليعامإ) .قطانلا ناويحلا ىلإ ناسنإلا ليلحتو ؛ناسنإ ىلإ ديز ليلحتك هنم معأ وه ام ىلإ
 .ءايشألا دودح ذحأ قيرط نايب يأ :خإ ذيخأ نايب

 اصقان وأ امات ادح ناك ءاوس ءاقلطم فرعملاو دحلا لعف ديدحتلا نم دارملا نوك نيح ديدحتلا نم :دارملا نأكف

 دودح ذخأ قيرط يأ ءدودحلا :هلوق ىلع فطع :ءايشألل تايتاذلاو .تاذلاب فرعملا وهو حلطصملا دحلا ال

 .لاقي نأب ءايشألل تايتاذلا ذحأ قيرط نايبو ءايشألا

 ريغب وأ ةطساولاب داري نأ ىلوألاو «هيلع قطانلاو ناسنإلا ىلع ناويحلا لمحك ةطساو ريغب يأ :اهريغب وأ

 .هنودبو رظنلاو ركفلا قيرطب لمحلا ةطساولا



 مولعلا ءازجأ ۲۹۹4 ةقاخ

 E TTY هب لمعلاو قحلا ىلع فوقولا ىلإ قيرطلا يأ

 كلذك سيل امو ءايتاذ ةيهاملا سفن عافترا هعافترا درج نم مزلي امم وأ هل توبثلا نيب وه ام دعت نأب

 ماعلا ضرعلا نم سنجلا كدنع زيمتيف هل واسم وه ام عيمجو هتاذ يف وه ام عيمج تبلط اذإو ءاضرع

 يف ةروكذملا طئارشلا رابتعا دعب فرعملا ماسقأ نم تئش مسق يأ بكرت مث «ةصاخلا نم لصفلاو

 ءايرظن املع بولطملا ناك نإ نيقيلا يأ :قحلا ىلع فوقولا ىلإ قيرطلا يأ :هلوق .فرعملا باب

 نيقيلا ىلإ لوصولا تدرأ اذإ :لاقي نأك ايلمع املع ناك نإ هب لمعلاو هيلع فوقولا ىلإو

 عافترا هعافترا نم مزلي ام اذكو «يتاذلا ةمالع رمأل توبثلا نيب ءيشلا نوك نإف :هل توبثلا نيب وه ام دعت نأب

 !معن :انلق «هل يتاذب سيلو موزلملا عفتري هعافترا نم نإف ؛كلذك اضيأ مزاللا :ليق نإف .ايتاذ نوكي امنإ ةيهاملا سفن

 مزاللا عافترابف «ةيهاملا نم رمأ عافترا مزلتسي مزاللا عافترا نإف ؛موزلملا عافترا مزاللا عافترا سفن نم مزلي ال نكل

 يقيقحلا ديدحتلا نأ اذه نم رهظي :لإ هل توبثلا نيب وه ام دعت نأب .لمأتف .موزلملا عفتر يف رمألا كلذ عفتري

 هبتشم سنجللا نإف ؛رذعتم لب لكشم تايضرعلا نع تايتاذلا زايتما نإف «ريسع هنأ روهشملاو ءريسعب سيل ءايشألل

 سيل روهشملا نأ ملعت تنأو «جراح كلذو ةيهاملا يف لحاد اذه نأ ملعي فيكف «ةصاخلاب لصفلاو ماعلا ضرعلاب

 ءيشلا ىلع قدصي ام نأ قرفلا لصاح «حراشلا هنيب امك لهس تايضرعلاو تايتاذلا نيب زايتمالا قيرط نإف ؛كلذك

 «هل يتاذ وهف امهنيب لعجلا للخت ليحتسي لب «لعاجلا لعج ىلإ هتوبث جاتحي ال ثيحب هل توبثلا يرورض نوكي نأ امإ
 ةيرورض اهنوك تايتاذلا نأش نإف ؛هل يضرع وهف لعاجلا لعح ىلإ احاتحم هل هتوبث نوكيو ءيشلا ىلع قدصي امو
 نأ امإ ولخي الف ءيشلا ىلع قدصي ام نأب امهنيب زايتمالا نكمي اذكو «توبثلا ةنكمم افوك تايضرعلا نأشو توبثلا

 مدع يتاذلا نأشف «يضرع يناثلاو «يتاذ لوألا ءاظاحلو انهذو اجرا ةيهاملا سفن عافترا هعافترا نم مزلي ثيحب نوكي

 ًاضيأف ةمزاللا يف امأو ءرهاظ ةمزاللا ريغلا ضراوعلا يف هنإف ؛يضرعلا فالخب تضرف ةبترم يأ يف ةيهاملا نع كاكفنالا

 مزال هنإف ؛قارحالاك جراخلا يف يناثلاو نهذلا يف لوألا كاكفنال يهذلاو يحراخلا دوحولا مزاول تناك اذإ رهاظ

 امأ .جراخلا يف اهنع كفنمو نهذلا يف ناسنإلل ةمزال امإف ؛ةيلكلاكو نهذلا يف اهنع كفنمو رانلل يحجراخلا دوحولل
 ةبترم يف تظحول اذإو فيك «ةيهاملا سفن عافترا ظاحللا يف اهعافترا نم ةيهاملا عافترا مزلي ناك نإو ةيهاملا مزاول

 ىح ةبترملا هذه يف ةعفترم نوكتف اهلك ضراوعلا امأو ءاهظاحل يف الحاد نوكي تايتاذلا ظاحلف ءيش طرشب ال

 .لهس رمأ وه لب رسعتمي سيل تايضرعلاو تايتاذلا نيب قرفلا ةلمجلابو «ةبترملا هذه يف نيضيقنلا عافترا اوزوح

 .حيحصلا سايقلا نم ةبستكملا تايرظنلا وأ تايهيدبلا نم ليلدلا نم بكر ملل دب ال هنأ لصاحلاو :خلإ لاقي نأك



 مولعلا ءازجأ YY ةقاحخ

 اهنم لصحي ام وأ ةتسلا تايرورضلا امإ «ةروصلا ةحص طئارش ةظفاحم دعب ليلدلا يف لمعتست نأ دبالف

 تاملسملا وأ تاروهشملاب هبتشت ال ىح كلذ نع صحفتلا يف غلابتو «ةجتنم ةئيهو ةحيحص ةروصب

 ةباطخلا قيضم يف عقت ال ىح هنم عمست نم وأ هب نظلا نسح درجمب. ءيشب نعذت الو «تاهبشملا وأ
 فتامدقع. هنم نفلا دصاقم هبشأ نماثلا رمألا يأ :هبشأ دصاقملاب اذهو :هلوق .ديلقتلا ةقبرب طبترت الو

 «سايقلا قحاولو ةجحلا ثحابم يف ديدحتلا ىوس ام نودروي علاطملا بحاصك نيرحأتملا ىرت اذلو

 دوصقملاب هبشأ هنوكو لمعلا ىلإ ةراشإ اذه :ليقو ءفرعملا ثحابم يف ركذي نأ هنأشف ديدحتلا امأو

 هلضفب انقزرو «نيرمألا يف نيخسارلا نم مكايإو هللا انلعجو ؛لمعلا ملعلا نم دوصقملا لب رهاظ

 .نيعمو قفوم ريح هنإ «نيرهاطلا هترتعو هلآو ةيربلا ريخ دمحم هيبن قحب «نيرادلا يف ةداعس هدوجو

 بكرملا سايقلا نم ةبستكملا ةيرظنلا تامدقملا وأ ةيهيدبلا تامدقملا امإ ةسيقألا يف لمعتست نأ دبالف يأ :دبالف

 نم ةبستكملا تايرظنلا وأ تايهيدبلا نم ليلدلا نم بكر ملل دبال هنأ لصاحلاو «طئارشلل عماجلا تايهيدبلا نم

 تامدقملا لامعتسا نع يأ كلذ نع صحفتلا يف غلابت يأ «لمعتست :هلوق ىلع فطع :غلابتو .حيحصلا سايقلا

 .تامدقملا كلت هبتشي ال يح ليلدلا نم ةبستكملا ةيرظنلاو ةيهيدبلا

 مهأ نوكي نأ يغبنيف يدابملا رئاس نم رسيأ ةيميلعتلا ءاحنألا نأ هانعم نوكي نأ نكمي :ليق .نفلا دصاقم. :هبشأ

 اذإ هنأ نعم. «يلقع ال يئارقتسا ةينامث يف ملعلا ليصحت يف ةنيعملا ةينامثلا رومألا رصح نأ ملعا مث .لمأتف .انهه

 عورشلا لئاوأ يف اهركذو «باتكلا ق اهداريإو ةينامثلا رومألا كلت اندجو ليصحتلا يف انيعم نوكي ام انحفصت

 ناصقن اهداريإ مدع نم مزلي الف الإو نسح وهف هتركذو كباتك يف هتدرأ ول نعم. «يرورض ال يناسحتسا رمأ

 ءليصحتلا يف انيعم رخآ رمأ دجو نإ ةدايزو ناصقن عم وأ اهنيعب هباتك يف اهدرويلف «ىفخي ال امك ررضو
 (ليعامسإ) .اذه .ىفخي ال امك نيفنصملا يأر ىلإ ضوفم رمأ اذهف ءيرورضب سيل هيلع اهداريإف
 «هتاوحخأو ميسقتلاب لمعلا ىلإ ةراشإ هبشأ "دصاقملاب اذهو" فنصملا لوق يف اذه ةملك نإ :ليق :خلإ ةراشإ اذه

 .ملعلا نم دوصقملا وه ملعلا لب امب هبشأ مولعلا يه يلا دصاقملا ريغ انهه لمعلاو

 رخآلا نع اهدحأ كاكفنا عنتمي ةروصلاو ةداملاك لمعلاو ملعلا نإ :ليق ىح :لمعلا ملعلا نم دوصقملا لب

 .ميقتسم مهفو ميلس نهذ هل نم نع ىفخي ال امك
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 رک ( ممر ءلوا) ن آر قلا نال رام

ks 

 بک ےز
 رک اعلا م ن نس

 اضف قف لوصا ناس آ

 نال ماچ )ک۶



 ىرشبلا ةبتكم تاروشنم نم

 ةيبرعلا بتكلا

 ةعابطلا تحت بتك ةعويطملا بتكلا

 ( ىلاعت هللا نوعب ابيرق عبطتس) (ةدلجم «ةنولم)

 (ةدلجم «ةنولم) يماسحلا بختنم (تادلجم مز ةيادهلا
 وحنلا لماوع يريرحلل تاماقملا حاضيإلا رون (تادلجم ۷) ملسمل حيحصلا

 بكلام مامإلل أطوملا يواضيبلل ريسفتلا يشاشلا لوصأ (تادلجم ؛) حيباصملا ةاكشم

 يبطق دمحم مامإلل أطوملا برعلا ةحفن (نيدلجم) راونألا رون
 ةسامحلا ناويد مظعألا مامإلل دنسملا دئاقعلا حرش ثيدحلا حلطصم ريسيت

 يذمرتلل عماجلا حاتفملا صيخلت ةغيصلا ملع بيرعت (تادلجم )٣ قئاقدلا زنك

 ةيديعسلا ةيدهلا عبسلا تاقلعملا يرودقلا رصتخم نآرقلا مولع يف نايبتلا

 يماجلا حرش يبنتملا ناويد بيذهت حرش (نيدلجم) يناعملا رصتخم

 حيولتلاو حيضوتلا (تادلجم )٣ نيلالجلا ريسفت

 SE (يوقم نوترك ةنولم)
 :يبلاطلا داز ةيواحطلا ةديقعلا نح
 Books In Other Languages نيالا از 0
 تاقرملا ( ةصالخلا عم) وحنلا ةياده
 English Books ةيفاكلا (لوادعملا) وحنلا ةياده

Tafsir-e”Uthmani (Vol. 1, 2, 3) 
 5 3 اع ةئام حرش
 .Lisaan-ul-Quran (Vol 1, 2, 3( یھت حرش لم س

 .Key Lisaan-ul-Quran (Vol 1, 2, 3( يجارسلا ةغالبلا سورد

 A!-Hizbul Azam (Large) (H. Binding) يج وغاسيإ يتفملا مسر دوقع حرش
 A1-Hizbul Azam (Small) (Card Cover) ريبكلا زوفلا ةحضاولا ةغالبلا

Secret of Salah 

Other Languages 

Riyad Us Saliheen (Spanish) (H. Binding) 

Fazail-e”Aamal {Germon) (H. Binding) 

To be published Shortly Insha Allah 

Al1-Hizbul Azam (French) (Coloured) 


