








ريدقتو ركش 
 ... قیفوتلا ةمعن  ىلع  ىلاعتو  هناحبس  ركشأ هللا 

امو  ، ةداعسلا عوضوم  يف  ثحبلا  نم  تاونس  ىدم  ىلع 
ينتكراش دقف   ، باتكلا اذھ  فیلأت  ىلع  لمعلا  نم  هعبت 

، صوصنلا قیقدتو  ةعجارمل  ةيراشتسا  ةعومجم 
رثكأ ةعومجملا  تمض  دقو   . راكفألاو تاحورطألا  ةشقانملو 
ةلصلا تاذ  تالاجملا  فلتخم  نم  ًاصصختم  نيرشع  نم 

، ةددعتم لود  نم  ةيانعب  مھترتخا  نيذلاو   ، ثحبلا عوضومب 
ًارود نیيراشتسالل  ناك  دقف   ، لاقي قحلاو   . ةیبنجأو ةیبرع 

ةعبسلا داعبألا  جذومن  نیسحتو  ميوقت  يف  ًايروحم  ًايداير 
. باتكلا ةمدقم  يف  ّحضوملا   ، ةداعسلل

ثحبلا يف  ةقرفتم  ةیعوطت  تاعومجم  تكراش  امك 
صالختساو جئاتنلا  مییقتل   ، ةبرجتلاو شاقنلاو 

ةعبسلا داعبألا  جذومن  نم  ةدافتسملا  تاجاتنتسالا 
نیققدملاو نیعجارملاو  نیكراشملا  ددع  نوكلو   . ةداعسلل
رذعتیسف  ، لاقملا اذھ  يف  لاجملا  هل  ىنستي  امم  ربكأ  وھ 

تناك نإو   ، تالضافلاو لضافألا  عیمج  ركذ  ىلع  نایتإلا 
. يبلق يف  ةعوبطم  مھؤامسأ 

مدقتأ  ، لمعلا ذھ  يف  ينكراش  نم  عیمجلو   ، انھ نمف 
مكدوھجل ًانافرع   ، ريدقتلاو ركشلاب  لیمجلا  در  بجاوب  مكل 

قامعأ نم  ًاركشف   . ءاطعلا لیمج  نم  متلذب  امیف  ةصلخملا 
اذھ حاجنإل  ًاماھسإ   ، هسفن نم  ىطعأ  نم  لكل  يبلق 

، متیطعأ امیف  مكل  نوكي  نأ   ، لجو زع  ىلوملا  ًایعاد   . لمعلا



. ماركلا ءارقلا  نیب  ةداعسلا  رشن  يف  ًامھس 

فلؤملا               

باتكلا تايوتحم 

( يلدبعلا دجاس  د.   ) باتكلا ميدقت 

باتكلا ةمدقم 
نطابلا ىلإ  رھاظلا  نم  لوألا : بابلا 

نمزلا دعُب  لوألا : لصفلا 
ناكملا دٌعب  يناثلا : لصفلا 
تايداملا دعُب  ثلاثلا : لصفلا 

رھاظلا ىلإ  نطابلا  نم  يناثلا : بابلا 
يعولا دعُب  عبارلا : لصفلا 

لاصتالا دعُب  سماخلا : لصفلا 
رایتخالا دعُب  سداسلا : لصفلا 

هاجتالا ثلاثلا : بابلا 
ةكرحلا دعُب  عباسلا : لصفلا 

باتكلا ةمتاخ 



( يلدبعلا دجاس  د.   ) باتكلا ميدقت 

اذھ فلؤم   ، رافصلا دمحم  ذاتسألا  ينكراش  نیح 
رثكأل كلذو  ادج  تدعس   ، رھشأ عضب  ذنم  هتدوسمب   ، باتكلا

نیلغشنملاو نیمتھملا  نم  ينأل   ، الوأ  . ببس نم 
ءاجف  ، ةیعمتجملا ةداعسلاو  ةیفاعلا  لاجم  يف  نیلماعلاو 
يل فیضیلو  يمامتھاو  يصصخت  بلص  سمالیل  باتكلا 
رظنلل ةديدج  باوبأ  يل  حتفیلو  اًریبك  اًردق  ةفرعملا  نم 
ةیبرعلا بتكلا  نأل   ، ایناثو  ، عوضوملا اذھ  يف  لمأتلاو 
تلوانت يتلا   ، ةمجرتملا ریغ  بتكلا  كلذب  ينعأو   ، ةلیصألا

داكت لب   ، ةیبرعلا ةبتكملا  يف  ادج  ةحیحش  عوضوملا  اذھ 
. ةدحاولا دیلا  عباصأ  ىلع  دعت 

نم هنوكل  ةفاضإلاب   ، ًادیعس نكت   .. ًالیمج نك  باتك 
هنإف  ، تفلسأ امك   ، لاجملا اذھ  يف  ةلیلقلا  ةیبرعلا  بتكلا 
ةفلتخم ةيؤرو   ، ةقوبسم ریغ  ةیجھنمب  عوضوملا  لوانتي 

ال، وأ  اھعم  قفتأ  نأ  انھ  يدارم  سیلو   . بتاكلا اھب  درفنا 
بتاكلا زیمتب  دیشأ  نأ  ام  ردقب   ، كلذ ماقم  اذھ  سیلف 

نأ كش  نود  هنأش  نم  يذلا  رمألا   ، قوبسملا ریغ  هحرطو 
ثحابلاو ئراقلا  دنع  لمأتلاو  ریكفتلل  ةديدج  اباوبأ  حتفي 

. داجلا

يف  ، بتاكلا هلالخ  نم  كذخأیس  يذلا  باتكلا  اذھ 
يناعمو میھافمو  ةفسلف  يف  اقیمع  صوغت  ةلحر 
فلؤملا اھل  دارأ   ، ةیلصفم باوبأ  ةثالث  نم  نوكتي   ، ةداعسلا
ةعفارلاو ةعفادلا  ىوقلا  ةكرحل  ةماعلا  تاراسملا  مسرت  نأ 

نمو  ، نطابلا ىلإ  رھاظلا  نم   ، ناسنإلا ةایح  يف  ةداعسلل 



. رھاظلا ىلإ  نطابلا 

ال يتلا  بتكلا  نم   ، ادیعس نكت   .. الیمج نك  باتك 
لوأ اھلخد  امك  يقیقحلا "  " ئراقلا اھنم  جرخي  نأ  نكمي 
دصقأ ينأل  نیتزراف  نیب  يقیقحلا  ةملك  تعضو  دقو   ، ةرم
تاملكلا ىلع  رمي  ال  يذلا  ركفتملا  داجلا  ئراقلا  كلذ  هب 

كاذ امنإو   ، هزیكرتو هیعو  نم  لیلقب  وأ  هینیعب  روطسلاو 
الوصو  ، ةیسفنلاو ةيركفلا  هتقاط  لماكب  صنلا  شیعي  يذلا 

. ةدیعبلاو ةبيرقلا  تالالدلاو  يناعملا  ةفاك  ءالجتسا  ىلإ 

هدجیس كلذل   ، داج يثحب  لمع  جاتن  باتكلا  اذھ 
يتلا ةفرعملا  نم  ریبك  مكب  المحم  ىتأ  دقو  ئراقلا 
وحن ةقورطم  ریغو  ةفلتخم  اياوز  ربع  رظنلا  ىلع  هثحتس 
ةغلب باسني  هدجیس   ، تقولا تاذ  يف  هنكل   ، عوضوملا

. سفنلل ةحيرم  لب  ةلیقث  ریغ  ةسلس 

لاني نأ  فلتخملا  باتكلا  اذھ  أرقیس  نمل  يتاینمت 
نذإب هللا. نوكیس  هنأ  قثأ  ام  وھو   ، ةزیمم ةيرث  ةءارق  ةبرجت 

باتكلا ةمدقم 

.. ًادیعس نكت   ، ًالیمج نك 

ةداعسلل ةعبسلا  داعبألا  جذومن 

بيردتل صصخم  جمانرب  ىلإ   ،( ةزمح  ) رغصألا لبشلا  بحطصأ  نأ  موي  تاذ  تررق 
بيردتلا نأ  ثیحو   . ةینامثلا قوفو  تاونس  رشعلا  نود  مھ  نمل   ، صوغلا تاراھم 

نم مویب  اھلبق  رفسلا  انیلع  ناك  دقف   ، نامع ةنطلس  نم  طقسم )  ) ةنيدم يف  ناك 
.. لصح ام  كیلإو   . تيوكلا



ضعب رضحُي  نأ  ةزمح  نم  تبلطف   ، تيوكلا راطم  ىلإ  هجوتلل  ًاركاب  انظقیتسا 
ًالیلق تفقوت   ، ةرایسلاب انقلطنا  امدنعو   . قيرطلا يف  اھلوانتنل   ، ةجالثلا نم  ةھكافلا 

. ریسملا انلمكأ  مث   ، ةعدوملا دوقنلا  ضعب  بحسل  كنبلا  دنع 

، ةباتكلاو بتكلا  نع  راوح  اننیب  راد  مث   ، ةھكافلا انلوانت   ، راطملا ىلإ  انلوصو  لبقو 
اھلاق ؟"،  يبأ اي  هنع  بتكتس  يذلا  يلاتلا  عوضوملا  وھ  ام  : " ةزمح ينلأس  نأ  ىلإ 
يننأ الإ   ، ةرادإلا تاراھم  نع  ءيش  ةباتكب  تأدب  دقل   ، عقاولا يف   " . ًابنع لكأي  وھو 

. ًابئاثتم اھتلق   ، !" يلسك ببسب  كلذ  نع  تفقوت 

هنع ةباتكلا  قرغتست  نلو   ، قئاقحلا ضعب  نع  ًاطیسب  ًاعوضوم  رتخت  ال  مل  نذإ  "
بتكا : " ًالئاق فدرأ  مث   ، هتماستبا يفخي  وھو  ةزمح  لأس  ؟"،  قئاقد عضب  نم  رثكأ 

امك طقف  قئاقد  عضب  هتباتك  ذخأتس  لھو   " . ةجیھب ةربنب  اھلاق   ،" ًالثم ةداعسلا  نع 
. هتلوقم ًانجھتسم  هتلأس   ، !" ؟ معزت

باب ةداعسلا : لجأ  نم  اھقرطت  باوبأ  ةثالث  كانھف   ، ًادج طیسب  عوضوملا  معن ! "
. هعم ينكحضأف   ، كحضي وھو  ةزمح  اھلاق   ، [1] " ةرئاطلا بابو  ةجالثلا  بابو  كنبلا 

نع ًاموي  تبتك  نإ   ، باتكلل ةثالثلا  باوبألا  میسقت  ةركفب  يل  تیحوأ  دقل  لیمج ! "
دیعس نم  كل  اي  ًالئاق " : تكردتسا  مث   ، ةزمحل تفرتعا   ، !" ةداعسلل ةعبسلا  داعبألا 
بابلا قرطتسو   ، ةظحللا ىتح  ةثالثلا  باوبألا  نم  نیباب  تقرط  دق  تنأف  نذإ !

. ةرئاطلا تعلقأ  نأ  دعب  لصح  ام  وھو   ،  " نذإب هللا بيرق  امع  ثلاثلا 

ةداعسلل ةثالثلا  باوبألا 

نمثأ الإ  عاديإلا  نوكي  نلأ  ؟  هیف عدوتس  يذلا  امف   ، ًاكنب ةداعسلل  ناك  ول  ىرُت  اي 
رومألا ریبدت  يف  رارمتسالل  ةیمھأ  نم  تارخدملل  ام  ملعت  كنأ  كاذ  كتارخدم !

نلأ ؟  اھنم ذخأت  وأ  اھیف  ظفحت  نأ  كاسع  امف   ، ةجالث ةداعسلل  ناك  ولو   . ةیشیعملا
حلاصلا ءاذغلا  ةیمھأ  ملعت  بير  كنأل ال  ؟  كاوقل ةيذغملاو  ةحلاصلا  ةمعطألا  الإ  نوكت 

ال ةلحر  لك  يف  ةمالسلا  ىنمتتسف   ، ةرئاط ةداعسلل  ناك  ول  امأ   . كتيوقت يف 
! هفشتكنس ام  اذھ  ؟  ةداعسلل باوبأ  ةثالث  ًاقح  كانھأ  نكلو   . ةلاحم

، ةلماكتملاو ةیعوضوملا  ةیجھنملا  كلت  سیسأت  وھ   ، باتكلا اذھ  هیلإ  فدھي  ام  نإ 
نوكتل امنإ   ، بسحو ةداعسلا  قیقحتل  سیل   . ةلھسلاو ةیلمعلا  ةیلآلا  كلت  حیضوتو 
لالخ نم  كقفارأسو   . كنديد يھ  اھیلع  ةظفاحملاو   ، كنادیم يھ  ةداعسلا 

، اھنم لك  فلخ  فشكتسنل   ، ةثالث باوبأ  ربع   ، ةقیشو ةعونتم  ةلحر  يف  تاحفصلا 
ةداعسلل . ةعبسلا  داعبألا  جذومن  نم  ةديدج  ًاداعبأ 

ناكملاو نمزلل  داعبألا  ةیثالثب  قلعتملاو  ناسنإلل  ةایحلا  ماظن  لثمي   ، لوألا بابلا 
رادقمب ناكملا  نمو   ، هرمع رادقم  نمزلا  نم  ذخأي  ناسنإلاف   . ةيداملا ءایشألاو 

نم بابلا  اذھو   . ةیشیعملا هنوؤش  ریبدتل  بلطتي  ام  رادقمب  ءایشألا  نمو   ، هتماقإ
ناسنإلا هذخأي  يذلل  يأ  نطابلا  . ىلإ  رھاظلا  نم  ناونع : تحت  وھ  باتكلا 



ریخلاب هیلع  دوعي   ، عفان رامثتسال  هليوحتب  موقیل   ، ةایحلا ماظن  رھاظ  نم   ، هضرتقيو
. هتایح يف  ةعفنملاو 

بلطتي يذلاو   ، نادجولا ملاع  لثمیف  رھاظلا ،  ىلإ  نطابلا  نم  يناثلا : بابلا  امأ 
داعبألا ةیثالثو   . ناسنإلا نطاب  يف  ىوقلاو  رعاشملاو  راكفألاو  ىؤرلا  مَظن 
ددحي هیعوب  ناسنإلاف   . رایتخالاو لاصتالاو  يعولا  يھ : بابلا  اذھ  فلخ  ةینادجولا 

. عفتني فیك  ررقي  رایتخالابو   ، ةعفانلا تاقالعلا  روسج  میقي  لاصتالابو   ، عفانملا

دعُبلاب ةلثمتملاو   ، ةداعسلل ةعفارلاو  ةعفادلا  ةوقلا  هفلخف   ، ریخألاو ثلاثلا  بابلا  امأ 
، تاھاجتالاو  تافاسملاو  دوھجلا  میظنت  بلطتت  ةكرحلاو   . ةكرحلا عباسلا :

. تاطحملا دنع  لوصولا  ةمالسو   ، تاياغلا لینو  فادھألا  غولبل 

ةداعسلا راطإ 
اھریطأت نكمیف   ، لمشأو عسوأ  راطإب  ةداعسلل  ةعبسلا  داعبألا  باعیتسا  اندرأ  ولو 

دجن نيأ  يف  و ؟  ةداعسلا ةلحر  أدبت  نيأ  نم  ةیلاتلا : ةلئسألا  نع  ةباجإلا  دعب 
، ًةيادب قلعتي  ةداعسلل  ماعلا  راطإلا  نإ  ؟  ةداعسلا انب  يدؤت  نيأ  ىلإ  و ؟  ةداعسلا

ةطقن شاقنلا : اذھ  يف  هیلع  قلطنس  ام  وأ   ، ناسنإلا اھنم  قلطني  يتلا  تایثیحلاب 
. ةایحلا ماظن  يف  أدبملا 

دق قرطلا  كلت  ضعب  نأ  الإ   ، ةداعسلا لیصحتل  ةفلتخم  ًاقرط  كانھ  نأ  كش  الو 
اذھ يف  ثحبنس  اذلو   . ننسلاو نیناوقلل  ًافلاخم  وأ   ، نمآ ریغو  ًارعو  وأ  ًاریصق  نوكي 



عم مجسنملاو   ، ىدملا يف  دیعبلاو   ، نمآلا قيرطلا  نع  أدبملا - دعب  شاقنلا - 
. نزتم قسنب  ةیقیقحلا  ةداعسلا  دجنل   ، ننسلاو دودحلاو  نیناوقلا 

، قيرطلا ةفرعم  نم  انكمت  نإ  امو   
ةیفیكلا ةفرعم  نع  كیھان   ، تافاسملاو تاطحملاب  ًةفرعم  كلذ  دعب  مزلتسا  ىتح 

قيرط ىلع  ةمالسلل  حیحصلا  هاجتالا  يف  هشقاننس  ام  اذھو   . ریسلا يف 
. ةداعسلا

يھ امف   ، ةلئسألا كلت  ریغ  رخآ  لاؤس  يدل  ًالھم ! : " نیلوقت وأ  لوقتس –  كلعلو 
نم دب  الو  يروحم  لاؤس  اذھ   .. ىسنأ تدك  معن ! ؟ ." اھنع ثحبن  يتلا  ةداعسلا 

؟ ًالوأ ةداعسلا  موھفم  يف  ثحبن  نأ  كيأر  ام  اذل   ، لیصفتلاب هیلع  ةباجإلا 

ةداعسلا موھفم 

ًانایحأ هباتني  يذلاو   ، ناسنإلا نادجول  ببحملا  روعشلا  كاذب  لثمتت  ةداعسلا 
رارمتساب روعشلا  اذھ  لینل  هرودب  ناسنإلا  ىعسيو   . ىرخأ ًانایحأ  هقرافيو 



يف ةنیفسلا  هبشت  امنإ   ، كلت ةحوارتملا  اھتاریغتب  ةداعسلاو   . هیلع ةظفاحملاو 
روعشلل نأ  ذإ   . ءامسلا يف  ریطلا  وأ   ، دیلا ةحار  ىلع  قبئزلا  وأ   ، رحبلا ضرع 

، روعشلا ریثت  يتلا  لماوعلا  بسحب   ، ریغتلا يف  ةرمتسم  ةیكیمانيد  ةداعسلاب 
. ىرخأ ًانایحأ  هّبرقتو  ًانایحأ  هدعبتف 

فیك امأ   . ةكرحتمو ةریغتم  رعاشم  ةلیصح  يھ  ةداعسلا  نأ  ّروصت  اننكمي  اذلو 
اھقرطلو اھلماوعلو  ةداعسلل  ةددعتم  میھافم  كانھف  ؟  ةداعسلا ققحن  نأ  نكمي 
تالاجملا بسحب  تطبتراو   ، نمزلا ربع  میھافملا  كلت  تروطت  دقو   . اھتاھاجتالو

يف اوثحب  دق   ، ًالثم ةیجولویبلاو  ةیبطلا  تالاجملاب  نوصتخملاف   . اھنم ةقثبنملا 
ةفسلفلل ناك  امنیب   . تاببسملا ةفرعمل  تانیجلاو  باصعألاو  ايالخلاو  تانومرھلا 

ةيركفلا اھتازكترمو  ةداعسلا  ةقیقح  ةفرعم  يف  لثمتيو   ، ثحبلل رخآ  هاجتا 
يھف اذل   . لاجمب طابترا  نم  ُلخت  ال  داكت  ةداعسلا  نأ  انيأرل   ، انلمأت ولو   . ةیمیقلاو
مولعلاو  ، تادقتعملاو نايدألا  میلاعتك   ، ةفلتخملا تالاجملا  نم  قمعلا  يف  ةرضاح 

، تاروصت بدأللو   ، ةداعسلا نع  هتاروصت  نفلل  نأ  امك   . اھریغو عامتجالاو  داصتقالاو 
ثالث ىلإ  اھلمجمب  مسقنت   ، تاروصتلاو جذامنلاو  تايرظنلا  نأ  الإ   . كیلاود اذكھو 

: يھو  ، ةسیئر تايوتسم 

ةیسحلا ةداعسلا  لوألا : ىوتسملا 

يقوذلا عابشإلاو  يسحلا  عاتمتسالاب  ةداعسلا  طبري  يذلا  ىوتسملا  وھو 
ىلإ رظنلا  وأ  حاوف  رطع  قاشنتسا  وأ  ةذيذل  ةبجو  لوانت  نأ  يأ   . يزئارغلا ذذلتلاو 

ةداعسلا بلجي  ام  وھ   ، رومألا نم  اھریغ  وأ   ، معان فطعم  ءادترا  وأ  ةیعادبإ  ةحول 
. لوألا ىوتسملا  تاروصت  بسحب   ، ناسنإلل

. ةيروعشلا اھتاریثأت  يف  ًاليوط  رمتست  ةیقوذلاو ال  ةیسحلا  رومألا  كلت  لاثم  نأ  الإ 
نزاوتلا نم  عون  داجيإل   ، ىوتسملا اذھب  ةصاخلا  تايرظنلا  ضعب  تروطت  دقف  اذلو 

. ةداعسلا قیقحت  موھفم  لوح  تاروصتلا  يف 

يھ ةیفاعلا  نإ  : " لوقي يذلاو   ،( نلود لوب  د.   ) ةيرظن يف  ءاج  ام  كلذ  ةلثمأ  نمو 
ناونع تحت  باتك  يف  هتيرظن  عضو  دقو  هب ." موقن  امیف  امنإو   ، هب ركفن  امیف  تسیل 
نیب نزاوتلا  يھ  ةداعسلا  نأب  حرشي  اھیفو  .  [2] ( میمصتلاب ةداعسلا  )

. شیعن هلجأ  نم  يذلا  ضرغلا  نیبو  عاتمتسالا 

ضرغلا عاتمتسالا +  ةداعسلا = 

زاجنإلاب ةداعسلا  يناثلا : ىوتسملا 

، قمعأ لكشب  تاروصتلا  يتأت   ، ةداعسلا میھافم  نم  يناثلا  ىوتسملا  يف 
جذامنلاو تايرظنلا  ىرت  ثیح  ةایحلا  . ىنعمو  دوجولا  ةمیق  ىلع  زاكترالابو 

، اّھیطختو تايدحتلا  عم  لماعتلاب  ّىلجتي  ةایحلا  ىنعم  نأ   ، ىوتسملا اذھب  ةصاخلا 



. تاءاطعلاو تازاجنإلا  يف  يھ  ةایحلا  ةمیق  نأو 

هیلع قلطي  يذلاو  نیینابایلا  دنع  ةداعسلا  موھفم  نإف   ، كلذ ىلع  لاثمكو 
، ىزغمو ةمیق  تاذ  ةایح  ناسنإلا  شیعي  نأ  ةركف  نمضتي   ،( ياغیكيا  ) ظفل ةینابایلاب 
،( ثیمس يلیميإ   ) ددصلا اذھ  يف  لوقتو   . ةیمویلا هفادھأ  قیقحت  لالخ  نم  كلذو 

ةینانألاب لثمتت   ، ةایحلل ىنعم  نود  ةداعسلا  نإ  : "  [3] ( ىنعملا ةوق   ) باتك ةبحاص 
لالخ نم  ققحتت  ةداعسلاف   . ىنعم الب  ةداعس  كلذب  يھو   ، تاذلا بحو 

ءاطعلاو ". دجلا  يف  ةایحلا  ىنعم 

امدنع ًانكمم  حبصي  راشبتسالاو  ىضرلاب  روعشلا  نأ  ىلإ  ریشي  اذھف   ، ًایلمعو
يف اھانمتن  رومأل  تاعقوت  نم  هیلإ  وبصن  ام  ققحت  دنع  وأ   ، فادھألا جئاتن  ققحتت 

ةققحتملا فادھألا  ةیمكب  طبترت   ، ىوتسملا اذھب  ةداعسلا  نإف   ، هیلعو  . انتایح
. ءاطعلا يناعم  عم  كلذ  قاستال   ، ةزجنملا لامعألا  ةیعونو 

ةایحلا ىنعم  زاجنإلا +  ةداعسلا = 
ةیلماكتلا ةداعسلا  ثلاثلا : ىوتسملا 

، ةیئاھن ةياغ  ةداعسلل  نوكي  نأ  ىرت   ، ثلاثلا ىوتسملا  يف  تاروصتلاو  میھافملا 
لماكتلا نوكتيو   . يندبلاو يعامتجالاو  يسفنلاو  يحورلاو  يلقعلا  لماكتلا  يف 
ةداعسلا ققحت  وھ   ، لماكتلا اذھ  نم  ةياغلا  نأ  الإ   . ةلیضفلاو ریخلا  ساسأ  ىلع 

، ةیلماكت ةلاح  يھ  ةداعسلا  نأ  ىلإ  ریشي  اذھو   . ةیناسنإلاو ةیعمتجملاو  ةيدرفلا 
؟ ًاسئاب عمتجملا  ناك  نإ   ، درفلا اھب  معنیس  ةداعس  يأف 

ریخلاو ةذللا  قیقحت  يف  ةداعسلا  نوكت  يوادمح " :) لیمج   ) روتكدلا لوقي  امكو 
قاطن ىلع  لدي  اذھو  .  [4] " يعامجلا نواعتلاو  رمثملا  لمعلاو  ریبدتلا  قیرط  نع 

. تاعمتجملاو ناسنإلل  ریخلاب  ةققحتملا  ةداعسلل   ، موھفملا ةیلومش  يف  عسوأ 

عیمجلل ریخلا  عابشإلا +  يف  لماكتلا  ةداعسلا = 

، ثالثلا تايوتسملا  بسح  ةداعسلا  موھفم  نأ   ، ةطّسبملا ةنراقملا  نم  ةصالخلاو 
عیمج تناك  نإو  ةبعشتم -  لُقِنل  وأ  ةفلتخم –  تاياغو  عفاودو  تاقلطنم  هل 

. حارشنالاب روعش  نم  ةداعسلا  هبلجت  ام  يأ   ، ةلیصحلا يف  كرتشت  تايوتسملا 
بتاكلا لوقي  امك  يأ   . ةبوعصب ناسنإلا  هنع  ثحبي  ام  وھ  يلخادلا  روعشلا  اذھف 

نمف  .. ةداعسلا ىلع  روثعلا  لھسلا  نم  سیل  (: " روفماش الوكین   ) يسنرفلا
يف اھدجت  نأ  لیحتسملا  نم  نكلو   ، كسفن يف  اھدجت  نأ  بعصلا 

رخآ ". ناكم 
ال ؟ ." نذإ باتكلا  اذھ  يف  ةداعسلا  نع  ثحبنس  فیكو  : " لأسي نأ  مھدحألو 

.. دراملا نم  اھبلطنس  قلقت !



نيدلا ءالع  حابصم 

تّالیخت نم  هتصقل  امل   ، ملاعلا ءاجرأ  يف  ترشتنا  دق  نيدلا  ءالع  ةصق  نأ  كش  ال 
نأ ىنمتي  ال  انم  نمف   ، رشبلا دنع  ينامألا  عم  رخآب  وأ  لكشب  عطاقتت   ، تاینمأو

! هتاینمأ ققحتت 

نم اھئانتقاب  كلذ  كنكمي   ، دیكأتلابو يرحسلا  – حابصملا  كلمت  كنأ  انضرتفا  ول 
!". كيدي نیب  كمداخ   .. كیبل كیبش  : " لوقيو دراملا  كل  جرخیل  باعلألا -  تالحم  ضعب 

: كل لوقیس  ذإ   ، نيدلا ءالع  نم  بلط  ام  ریغ  كنم  بلطیس   ، دراملا اذھ  نا  الإ 
ةمئاقب هربخت  نأ  كیلع  نیعتیس   ، ٍذئدنع ". .. كسفنل هانمتت  ام ال  لكب  ينربخأ  "
ةبيرق وأ  ةھباشم  نوكتس  كتمئاق  لعلو   . لصحي وأ  ثدحي  نأ  ىنمتت  امم ال   ، ةّلوطم

. دراملل انأ  اھتمدق  يتلا  ةمئاقلل 

( ثدحي نأ  ىنمتأ  ام ال   ) ةمئاق  

دقتعأو ؟ ." بلاطملا هذھ  كل  تّیبل  نإ   ، ةلیصحلا نوكتس  اذامو  : " دراملا كلأسیسو 
!". ًادج ًادیعس  نوكأس  : " يباوج لثمب  هبیجتس  كنأ 



دعبو ةنجلا ."! ديرت  تنأف  نذإ  : " كل لوقیس  مث   ، كتمئاقب تاظحلل  دراملا  لمأتیس 
كیلع دیعأس   ، سأب ال  عاطتسملا ! بلطاف   ، عاطُت نأ  ديرت  تنك  نإ  : " لوقیس كلذ 

.. ةرملا هذھ  ًاینالقع  نوكت  نأ  وجرأو   ، ةرياغم ةقيرطب  نكلو  ىرخأ  ةرم  لاؤسلا  حرط 
". اھانمتت ؟ يتلا  كتاینمأ  لك  يھ  ام 

ةبيرقو ةھیبش  ًاضيأ  نوكتس  اھنأ  دقتعأ  يننكل   ، كتمئاقب ؤبنتلا  يننكمي  ال 
.. يتمئاقب

( ثدحي نأ  ىنمتأ  ام   ) ةمئاق  

نكلو  . لیحتسملا بلطت  تنأ  يھلإ ! اي  : " لوقلاب كیلع  ّدریس  دراملا  نأ  دقتعأو 
ًادیعس نوكأل  : " نوكیس باوجلا  نأب  روصتأو  ؟ ." بساكملا هذھ  لك  ديرت  اذامل 



!". ًادج

هذھ نإ  يتنبا -  اي  يعمسا  وأ  ينب –  اي  عمسا  : " دراملا كل  لوقیس  كاذتقو 
ةنجلا تبلط  دق  راصتخاب  تنأف   ، يصاصتخا نم  الو  ایندلا  ملاع  نم  تسیل  تابلطلا 

نم يھف  اھیلع  رداقلا  تنأو   ، نمثب رّدقت  ال  ةحیصن  كل  مدقأس  يننكلو  نیترم !
ةیفیك تفرعو   ، ةحیصنلا هذھب  تمزتلا  نإو  ًادیعس  . نكت   ، ًالیمج نك   .. كصاصتخا

مث  ،" .. اھلك ایندلا  ةدرم  كدض  تعمتجا  ولو  ایندلا  يف  ءيش  كرضي  نلف   ، اھقیبطت
. كنع لحریس 

ًادیعس نكت   ، ًالیمج نك 
لامكلا وھ  امھیف  هبلطن  ام  نإف   ، نیتقباسلا نیتمئاقلا  يف  لمأتن  امدنع 

نكل  . ةیھانتملا هتایح  ةعیبطل  ناسنإلا  هیلإ  ىعسي  رمأ  اذھو   ، يھانتماللا 
نل لُقِنل  وأ  ایندلا -  ةایحلا  هذھ  يف  يھانتماللا  لامكلا  اذھ  كِردُي  نل  ناسنإلا 
اذھ نمو  .  " ّهلُج كرتُي  ال   ، هلك كردُي  ال  ام  : " لوقت ةدعاقلا  نأ  الإ  هلك -  هكردي 
وھ امب   ، ةداعسلا لیصحت  هلالخ  نم  نكمي  راطإ  ىلع  زاكترالا  نم  دب  ، ال  قلطنملا

. نكممو لوقعم 

ةحیصنلاب اھطبرن  نأ  لبقو   ، ةداعسلل ةعبسلا  داعبألا  جذومن  حرشب  عورشلا  لبقو 
لمأتلاو نیتمئاقلل  دوعن  نأ  ردجألا  نم  لعلف  ًادیعس ،  نكت   ، ًالیمج نك  ةیبھذلا :
لامكلا يأ  ساسألاب -  تاینمألا  كلتل  انتعد  يتلا  بابسألا  ةفرعم  لجأ  نم   ، امھیف

. ةلسلستم طاقن  يف  راكفألا  صیخلتب  موقأسو  – 

ناسنإلا : نإ 

لكبو ةیفاعلاو  ةحصلاب  أنھيو  معنیل  ليوط ☐  دمأ  ىلإ  شیعي  نأ  حمطي 
. رمأ وأ  ءيش  هیلع  صّغني  نأ  نود  هتایح  يف  هيدل  ام 

ًاعون سرامیل  ءاشي ☐  امثیح  ءاجرألا  يف  لقنتيو  ریبك  ناكم  هل  نوكي  نأو 
هيدل نوكت  يكلو   ، هناكم يف  كلمتلاو  ةرطیسلا  تاعزن  عاونأ  نم 
عجري امنإ  اذھف  ؟  اذامل امأ   . ةنكمألا لضفأ  فاشتكا  ىلع  ةردقملا 

: ىلإ
، نامألاو نمألاو  رارقتسالا  نامضل  هتجاح 

، ایندلا بئاجعب  عتمتللو 
، رورسلاب رعشي  يكلو 

. ةيدودحملاو رجضلا  رعاشم  نع  دعتبیلو 
عابشإ يف  هتردقل  نئمطيو  َضریل  ءيش ☐  لك  كلتمي  نأو 

. يھانت وأ  صقن  نم  فوخ  نود  رارمتساب  هتاجایتحا 
نامضل  ، ةلماكلا ةقیقحلا  هيدل  نوكت  ىتح  ءيش ☐  لك  فرعي  نأو 
ينطابلا همالس  نامضو   ، لاوقألاو لاعفألا  يف  هتریصب 



. نامألاو نیصحتلاو  نانئمطالاب 
ىلع لصحیل  ءابرقألاو ☐  ءابحألاو  ءاقدصألا  نم  ریثكلا  هل  نوكي  نأو 
ءاضقو  ، ریخلاب ةكراشملاو  ةمدخلاو  بحلاو   ، ةيامحلاو نمألا 

. ةعتمملا تاقوألا 
ةدايزو عفانملا  میظعتل  لعفو ☐  لوق  لك  يف  باوص  ىلع  نوكي  نأو 
نمبو هب  ةقدحملا  رارضألا  بنجتو  راطخألا  عفدو   ، بساكملا

. ةنینأمطلاو ةقثلاو  رخفلاب  رعشیل   ، بحي
ةحارلا ىلع  لوصحلل  كلذو  دھج ☐  لقأب  هانمتي  ام  لك  ققحي  نأو 

يف ةمالسلاو   ، تاياغلاو جئاتنلا  قیقحتب  زازتعالاو  دغرلا  ةایحو 
. هاغتبم ىلإ  لوصولا 

، راكفألا نم  ةروصلا  هذھ  نإ  لوقلا  اننكمي   ، ةرصتخملا تاجاتنتسالا  هذھ  ىلع  ًءانبو 
دقتفت ةروصلا  هذھ  نإف   ، كلذ نم  مھألاو   . عقاولا ىلإ  اھنم  ةیلاثملا  ىلإ  برقأ  يھ 
ةایحلاف  . ةایحلا ىنعمو  دوجولا  ةمیق  وھو : الأ  ایندلا  ةایحلا  نم  مھألا  ءزجلا  ىلإ 
تايدحتلاو تآجافملاب  فوفحم  رابتخالاو   ، رارق راد  ال  رابتخا  راد  يھ  ایندلا 

روعش نوكي  نأ  نمضت  ام  يھ  ةیبھذلا  ةحیصنلا  نإف   ، اذلو  . صرفلاو ةيدودحملاو 
، تایلآلاو تایفیكلا  يف  ةفرعملا  بلطتي  يذلا  رمألا  وھو   ، ناسنإلا فیلح  ةداعسلا 

ةعبسلا لوصفلا  يف  عسوأ  لكشب  هیلع  فرعتنس  ام  اذھو  ًالیمج ! ناسنإلا  نوكیل 
. ًادیعس ناسنإلا  نوكیل   ، باتكلا اذھ  نم 

يف لثمتت  ةقیقح  صالختسا  اننكمیف   ، هالعأ تاجاتنتسالا  ىلإ  ةبسنلاب  امأ 
فلتخي الو   . ةایحلا بناوج  لك  يف  ةحلصملاو  ةعفنملا  میظعتل  ةیناسنإلا  ةبغرلا 

الإ  . لامكلاو لماكتلل  ناسنإلا  حومط  نم  يرطفو  يعیبط  ءزج  وھ  كلذ  نأ  يف  نانثا 
قفو ریسلاب  ةقحلم  نوكت  نأ  بجي  ةبغرلا  هذھ  لثم  نإف   ، هتاذ تقولا  يف  هنأ 

. ةداعسلا لیصحتل  ةنكمملا  تایلآلا  نمضو   ، ةینالقعلاو ةیعقاولا  تایطعملا 

حومطلا اذھ  نیب  قیفوتلا  وھ   ، باتكلا اذھ  يف  هیلإ  ىعسنس  ام  نإف   ، يلاتلابو
ثحبن اننإف   ، ىرخأ ةرابعبو   . ةیتایحلا دویقلاو  دودحلا  مضخ  يف  نكمم  وھ  ام  نیبو 
حاضيإل رصتخم  لودج  يلي  امیفو   . ةعبسلا داعبألل  ةیلامجلا  تابلطتملا  نع  انھ 

: حومطلا ةركف 
ناسنإلا حومط 
ةایحلا يف 

نم يلعفلا  ضرغلا 
حومطلا

ةسیئرلا دویقلاو  دودحلاو  تايدحتلا 
حومطلل

ـعـد ُبلا

ىلإ شیعي  نأ 
ليوط دمأ 

ةجھبلاو ةیفاعلاو  ضارمألاءانھلا  ءانفلاو –  رمعلا  صقانت 
تامازتلالا تاقاعإلاو –  تاباصإلاو 

تایلوؤسملاو

نمزلا

ناكم هل  نوكي  نأ 
يف لقنتيو  ریبك 
امثیح ءاجرألا 

ءاشي

نامألاو رارقتسالا 
رورسلاو

 – يجولویجلاو يفارغجلا  توافتلا 
يئیبلا عونتلا  ملظلا –  تاعارصلا – 

يخانملاو

ناكملا

لك كلتمي  عابشإنأ  تابوعصلارارمتسا  دراوملل –  ةیلحملا  تايداملاةيدودحملا 



ةیبلتوءيش تاجایتحالا 
تاریغتملا

عيزوت يف  يركفلا  توافتلا  ةيداصتقالا – 
تاورثلا

لك فرعي  نأ 
ءيش

نانئمطالاو لطابلاةریصبلا  تالوھجملا –  لھجلا –  لالضلا – 
ةلفغلا فارحنالا -  – 

يعولا

هل نوكي  نأ 
ءابحأو ءاقدصأ 

نیصلخم ءابرقأو 

حيورتلاو بحلاو  ئدابملاونمألا  میقلا  يف  توافتلا 
فالتخا رارشألا –  تاقلطنملاو – 

حلاصملا

لاصتالا

ىلع نوكي  نأ 
لك يف  باوص 

لعفو لوق 

ةعفنملا میظعت 
ررضلا عفدو   ، بسكملاو
رخفلاب روعشلاو   ، رطخلاو

ةقثلاو

ریياعملا توافت  فقاوملا –  يف  ةیبابضلا 
 – ددرتلاو ةواشغلا  تارایخلا –  ددعت  – 

طوغضلا روھتلاو -  عافدنالا 

رایتخالا

ام لك  ققحي  نأ 
دھج لقأب  هانمتي 

زازتعالاو دغرلا 
ةمالسلاو

 – تاوجفلاو قئاوعلا  دوھجملا –  لذب 
تاطبحملا ةیصخشلا -  ةوق  يف  توافتلا 

ةكرحلا

يرتعي ام  لكل  رصحلا  تسیل  يھ   ، لودجلا يف  ةروكذملا  ةلثمألا  نأ  كش  ال   
ناسنإلا هجاوي  ام  لمجمل  ةیبيرقت  ةروص  اھنأ  الإ   ، فورظ وأ  تايدحت  نم  ناسنإلا 

، ةداعسلا ملاعم  ىلع  فرعتلا  وھ   ، ماقملا اذھ  يف  انینعي  امو   . ایندلا ةایحلا  يف 
نإف  ، يرظن ةھجو  نمف   . ةعبسلا اھداعبأ  لالخ  نم  لامجلا  ساسأ  ىلع  ةینبملا 
يأ  ، دعُب لكل  ةیلعفلا  ضارغألا  عومجم  لالخ  نم  لصحتي  امنإ  ةداعسلا  لماكت 

. لماكتلا روظنم  نم  ةداعسلا  لیصحت 

رودیس  ، باتكلا نم  ةعبسلا  لوصفلا  يف  داعبألا  شاقن  نإف   ، قلطنملا اذھ  نمو 
ةأشن ةیفیك  يف  ضوخن  نل  اننا  يأ   . ةداعسلا يف  سیلو  ةداعسلا  نع  رواحم  يف 
تایلآلا نع  ثحبنو  شاقنلاب  هجوتنس  امنإو   ، ناسنإلا لخاد  يف  ةداعسلا  روعش 
ضیفخت لق  وأ  اھعناوم –  بنجتو   ، ةداعسلا لیصحت  اھلالخ  نم  نكمي  يتلا  ةیلمعلا 

. اھرثأ



وأ اھیلع  فرعتن  فیكو  ؟  ةداعسلا يھ  ام  : " لاؤسلا اذھ  كنھذ  ىلإ  ردابتي  دقو 
هیلع قفتي  دحاو  فيرعت  ىلع  فوقولا  لھسلا  نم  سیل   ، عقاولا يف  ؟ ." اھّفرعن
نع ثحبلا  میھافم  بيرقت  لیبس  يف  يھ   ، انھ فيرعتلا  ةلواحم  نأ  الإ   . عیمجلا
فدھي ام  ردقب   ، عوضوملا نع  تاروصتلا  داجيإ  باتكلا  نم  فدھلا  سیلف   . ةداعسلا

. ناسنإلا ةداعسل  ةیلمعلا  ةموظنملا  داجيإ  ىلإ 

ةداعسلا فيرعت 

ةساردلا ىلع  ًءانب  هترولب  تمت  دق   ، باتكلا اذھ  يف  هدمتعنس  يذلا  فيرعتلا  نإ 
تاءاقللاو لمعلا  شرو  اھتللخت  يتلا  ةینادیملا  ةساردلاو   ، تايرظنلل ةیثحبلا 
ماھلتسا يف  ریبك  رثأ  ءادعسلا [5] ،  ينويزفلتلا : جمانربلل  ناك  امك   . تاودنلاو

. ةداعسلل ةعبسلا  داعبألا  جذومنل  فيرعتلا  اذھ  رصانع 

لضفأل ماع 2013،  يف  ةیمالعإلا  ةزئاجلا  ىلع  زئاحلا  جمانربلا  وھ  ءادعسلاو :
ذاتسألا همدق  دقو   . تيوكلا ةلودب   ، كرابملا ناضمر  رھش  يف  يعامتجا  جمانرب 

ناك يذلاو   ،( يمظاكلا ماصع   ) ریھشلا يحرسملا  نانفلاو  لضافلا  يبرملاو  ريدقلا 
. ًاضيأ باتكلا  اذھ  رودص  حاجنإ  يف  ةرشابم  تاماھسإ  هل 

.. وھف  ، فيرعتلا نع  امأ 

، راشبتسالاو ىضرلا  نم  ةجردب  سفنلا  حارشنا  روعش  يھ  ةداعسلا :
يف ةببحملا  يناعملل   ، ناسنإلل ةبحاصملا  ةلاحلا  ناعذإ  نم  ّدلوتملا 
ررضلل ةعفادلا  بساكملا  عم   ، لصاحلا عضولا  ةروص  قابطناو   ، نادجولا

. لعافلا

مث  ، يلاتلا مسرلا  لالخ  نم  هضرعتسنس  اننإف   ، فيرعتلا اذھ  حرش  لیبس  يفو 
: ةیظفللا هرصانع  لیلحتب  موقنس 



روعش دیلوت  يف  نیبناج  كارتشا  نم  لصحتت  ةداعسلاف   ، فيرعتلا اذھ  بسحبو 
: امھو  ، راشبتسالاو ىضرلا  نم  ةجردب  سفنلا  حارشنا 

يف ةببحملا  يناعملل   ، ناسنإلل ةبحاصملا  ةلاحلا  ناعذإ  لوألا : بناجلا 
نادجولا

هذھو  . مئاقلا عضولاب  ناسنإلل  ةبحاصملا -  ةيروعشلا -  ةلاحلا  يف  ریغتلا  ىدم  وھو 
متھي امم   ، دیعب وأ  بيرق   ، مئاقلا عضولا  ناك  اذإ  ام  قفو  ریغتت   ، هل ةبحاصملا  ةلاحلا 
مئاقلا عضولا  ناك  اذإف   . نادجولا يف  ةببحملا  يناعملا  بسحب  يأ  ناسنإلا -  هل 

، يناعملا كلتل  نعذُتس  هتلاح  نإف   ، ناسنإلا نادجول  ةببحملا  يناعملا  نم  بيرق 
. اھیلإ علطتي  يتلا  تاینمألاو  تابغرلل  قیقحت  نم  كلذل  امل 

ةعفادلا بساكملا  عم   ، لصاحلا عضولا  ةروص  قابطناو   : رخآلا بناجلا 
لعافلا ررضلل 

يفرعملا ماظنلا  عم   ، لصاح وھ  امل  ةینھذلا  ةروصلا  نیب  قباطتلا  ىدم  وھو 
عم ةمجسنم   ، مئاقلا رمألا  نع  ةینھذلا  ةروصلا  تناك  نإف   . لقعلا يف  نزتخملا 
اذھ نم  ةعفانلا  بساكملا  نأ  ىلإ  ریشتس  ناسنإلا  ةفرعم  نإف   ، يفرعملا ماظنلا 

. هب ةقدحم  رارضأ  نم  هاخوتي  امم  ربكأ  يھ   ، رمألا

فيرعتلا رصانع 

. ةیناسنإلا سفنلا  لخاد  نم  لصحتي  وھف  روعش  : يھ  ةداعسلا 
وھ حارشنالا  راشبتسالاو  : ىضرلا  نم  ةجردب  سفنلا  حارشنا 

بسحب ءافتكالاو  عابشإلا  دنع  ققحتت  ىضرلا  ةجردو   . ضابقنالا سكع 
ةجھبلاو حرفلا  ثعبي  امب  ققحتیف  راشبتسالا  امأ   . ةیسفنلا تادادعتسالا 

. سفنلا يف 
ةیجراخلا تارثؤملاو  لماوعلا  عومجم  نإ  ناسنإلل  : ةبحاصملا  ةلاحلا 
ةبحاصملا ةلاحلاف   ، يلاتلابو  . ناسنإلا ةلاح  ّلكشي  ام  وھ   ، ةیلخادلاو

ةظحللا يف  همزالتو  ناسنإلاب  طیحت  يتلا  ةلاھلا  وأ  ةأیھلا  يھ   ، جازملاك
. اھشیعي يتلا 

. عوضخلاو دایقنالا  ىنعمب  ناعذإلا  ناسنإلل : ةبحاصملا  ةلاحلا  ناعذإ 
. ناسنإلا اذھل  ةبحاصملا  ةلاحلا  دایقنا  وھف   ، هیلعو

ةمیقلاو ةیمھألا  تاذ  يناعملا  يأ   : نادجولا يف  ةببحملا  يناعملا 
متھيو هینعت  يتلا  يأ   ، نادجولا يف  ةببحملاو   . ناسنإلا تاروصت  بسحب 

. اھققحتل
نیب قباطتلاو  قفاوتلا  يأ   : لصاحلا عضولا  ةروص  قابطنا  يھو 
وأ فقوملا  يف  ًالعف  عقاوو  دوجوم  وھ  ام  نیبو  هتاكردم )  ) ةینھذلا ةروصلا 



. ثدحلا
ریخلا نم  هاري  ام  بسحب  يأ   : لعافلا ررضلل  ةعفادلا  بساكملا  عم 

امب وأ  هب  قحلي  نأ  نكمي  يذلا  ررضلا  نم  ربكأ  يھف   ، ةلصحتملا ةعفنملاو 
. بحي

نكمي لھف  ةدّقعملا ! زومرلا  ىلإ  برقأ  وھ  فيرعتلا  اذھ  نإ  : " لوقي نأ  مھدحألو 
! دیكأتلاب ؟ ." ةطاسب رثكأ  لكشب  هعضو 

قشلا نإف   ، ناسنإلا هنم  قلطني  يذلا  روصتلا  بسحب  هنإف   ، فيرعتلا ىلع  ًءانبف 
وھ امب  قلعتي  ةروصلا -  نیمي  ىلع  نیبم  وھ  امك  حارشنالا –  روعش  نم  لوألا 
وأ رثأ  نم  يناعملا  كلتل  امل  عجري  اذھو  اھل  . متھي  ٍناعم  نم  ناسنإلل  ببحم 

رادقمب طبترم  وھف   ، روعشلا اذھ  نم  رخآلا  قشلا  امأ   . ام ةمیق  هل  ينعت  راثآ 
. ررضلاو ةعفنملا  سیياقمل  ةیفرعملا  ناسنإلا  تاروصت 

يف كئابرقأ  دحأ  حجني  نأك   ، ثدح دق  ام  ًارمأ  نأ  انرّدق  ول   ، لاثملا لیبس  ىلعو 
ریخلا بح  نم  كینعي  ام  يأ  كل : ةببحملا  يناعملا  نم  ةلمج  كانھف   . ناحتما
حاجنلا اذھ  لثم  نأب   ، كتاروصت بسحب  ةقبسم  ةفرعم  كيدلو   . حاجنلاو  ، كئابرقأل

روعش نإف   ، اذلو  . حجانلل ةددعتم  صرفو  ةریثك  عفانم  هل  نوكیس   ، ناحتمالا يف 
يناعملا كلت  ققحت  داحتاب  ّدلوتیس  راشبتسالاو  ىضرلا  نم  ام  ٍةجردب  حارشنالا 

. كروصت بسح  عفانملا  ققحتبو   ، كل ةببحملا 

ةداعسلل ةعبسلا  داعبألا  جذومن 

نإف كلذ – ! ىنمتأو  فيرعتلاب –  انّملسو   ، ةحیصنلا قیبطت  ةرورضب  انعنتقا  اذإف 
روظنم نأ  كاذ   . لامجلا ةدعاق  ىلع  زاكترالا  بلطتتس   ، ةداعسلل ةعبسلا  داعبألا 

نیب نازتالا  ققحت  ةلیصح  يھ  ةیلماكتلا  ةداعسلا  نوكت  نأ  وھ  مدقملا  جذومنلا 
هنم قلطنن  يذلا  يلماكتلا  ساسألا  ىلإ  دوعي  اذھف  ؟  اذامل امأ   . ةعبسلا داعبألا 



وأ ةلتخملا  وأ  ةّجوعملا  ةداعسلا  نع  سیل  وھ  ثحبلا  نأ  يأ   . باتكلا اذھ  يف 
، هیلعو  . داعبألاو بناوجلاو  ءازجألا  لماكتب  ةداعسلا  نع  وھ  ثحبلا  نإ  لب   ، ةیظحللا

داعبألا يف  ةفرعملا  لامجو  يناعملا  لامج  يفضن  نأ  انیلع  ًامازل  نوكیس 
. ةموظنملا لامكتسال  ةداعسلل  ةعبسلا 

بتاكل نكمي  الف   ، ًاكاردتساو  
يمھف روصق  نع  ًالضف   ، ةفرعملا وأ  يناعملاب  قلطملا  ملعلا  يعدي  نأ  يلثم 
ةرابعبو  . جذومنلا نمض  اھديدحت  يف  ناسنإ  لكل  كلذ  كرتأس  يننإف   ، اذلو  . لامجلل
تاياغ قیقحت  ةیفیك  يف  ًةفرعمو   ، ام رادقمب  اھل  متھي  ٍناعم  ناسنإ  لكلف   ، ىرخأ
لامج رادقم   : موھفم لوح  شاقنلا  زیكرت  نوكیس  كلذبو   . ام رادقمب  يناعملا 
ةعبسلا داعبألا  يف  ناسنإلل  ةبسنلاب   ، ةفرعملا لامج  رادقمو   ، يناعملا

. ةداعسلل

، هیلعو  . هالعأ مدقت  امك  فيرعتلا  ىلع  دمتعي   ، ةداعسلل ةعبسلا  داعبألا  جذومن  نإ 
نكمي اھعومجم  يف  يتلاو   ، ةفرعملاو يناعملل   ، ةیلامجلا بناوجلا  شقاننس  اننإف 
ماظنلل لامجلا  يف  ثحبنس  ثیح   . هتایح يف  ةياغك  ةداعسلا  ققحي  نأ  ناسنإلل 

؟ هدصقن يذلا  لامجلا  وھ  ام  امأ   . ةداعسلا ةموظنم  لالخ  نم   ، میظنتلاو مظَنلاو 



لامجلا

ةسمخلا ریياعملاب  صخلتي   ، باتكلا اذھ  يف  هنع  ثحبن  يذلا  لامجلا  موھفم  نإ 
: يھو  ، هل

.. لامجلا نوكي  نأ   

. هتروصو هرھوج  يف  ًایقیقح 
. اھعم ًاقسانتمو  ةعیبطلا  عم  ًاقستم 
. ناكملاو نامزلا  ةعیبط  عم  ًامجسنم 

. قالخألاو ةلیضفلا  عم  ًاقفاوتم 
. ررضلل ٍفانُمو  ةعفنملا  عم  ًامغانتم 

لالخ نم   ، ةفرعملاو يناعملا  ىلع  لامجلل  ةسمخلا  ریياعملا  طاقسإ  اننكميو 
: يلاتلا لودجلا 

لامجلا يفرایعم  لامجلا  رادقم 
يناعملا

ةفرعملا يف  لامجلا  رادقم 

هرھوج يف  يقیقح 
هتروصو

لاعفألل اياونلا  صالخإو  قدص  ىدم 
لاوقألاو

ةقیقحب ةفرعملا  ءاعدا  قباطت  ىدم 
ةفرعملا

ةعیبطلا عم  قستم 
اھعم قسانتمو 

ناسنإلا دنع  يناعملا  قاستا  ىدم 
ىدمو  ، ةرطفلاو ةعیبطلا  ةقیقحل 
تابلطتم عم  يناعملا  كلت  قسانت 

ةعیبطلا ةمالس  ىلع  ظافحلا 

عم ناسنإلا  ىدل  ةفرعملا  قاستا  ىدم 
ىدمو  ، ةعیبطلا ىلع  ظافحلا  ةیفیك 
ةمادتسا تابلطتم  عم  حومطلا  قسانت 

ةعیبطلا

ةعیبط عم  مجسنم 
ناكملاو نامزلا 

فورظلا عم  يناعملا  ماجسنا  ىدم 
اھماجسنا ىدمو   ، ةیعقاولاو ةيرصعلا 

تافاقثلاو تائیبلا  عم 

قرطلاو تایلآلاب  ةفرعملا  ماجسنا  ىدم 
ةیناكملاو ةینامزلا  فورظلا  عم  ةبسانتملا 

ةلیضفلا عم  قفاوتم 
قالخألاو

سسألل يناعملا  قفاوت  ىدم 
ناسنإلا اھربتعي  يتلا  ةیقالخألا 

ریخلل ةققحم 

ةعبتملا ةیفرعملا  بیلاسألا  قفاوت  ىدم 
طيرفتلا بنجتو  طارفإلا  نع  داعتبالل 



ةعفنملا عم  مغانتم 
ررضلل ٍفانُمو 

هل متھي  امو  يناعملا  مغانت  ىدم 
يف ةیلوؤسملا  سحب  ناسنإلا 

ررضلا عفدو  ةعفنملا  قیقحت 

بلجي امل  تاقیبطتلا  يف  مغانتلا  ىدم 
وأ دودحلا  ىلع  ٍدعت  وأ  ررض  نود  ةعفنملا 

قوقحلا

ةعبسلا داعبألا  نم  دعُب  لك  يف  ةداعسلا  ىھتنم 

نأ يأ   . دعُب لك  يف  ةداعسلا  ىھتنمل  سسؤملا  يھ  لامجلل  ةسمخلا  ریياعملاو 
لامج نم  هيوتحي  ام  رادقم  وھ   ، ةعبسلا داعبألا  نم  دعُب  لك  يف  ةداعسلا  ىھتنم 

، ام صخشل  ناك  ول   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . ةفرعملا لامج  عم  بسانتلاب  يناعملا 
عم لماعتلا  يف  ةیلامج  يأ  كلمي  ال  هنأ  الإ   ، نمزلا دعُب  يف  ةیقارو  ةلیمج  ٍناعم 
نوكیس ينمزلا  دعبلا  يف  ةداعسلا  ىھتنم  نإف   ، ةیفرعملا نمزلا  تابلطتم 
صخشلا ىدل  تناك  ول  امیف  حیحص  سكعلاو   . ًاضفخنم وأ  ًاطسوتم  هیلإ  ةبسنلاب 

هینعت ال  لق  وأ  هیلإ –  ةبسنلاب  اھل  ىنعم  ال  نأ  الإ   ، ةفرعملا يف  ةیلامج  بیلاسأ 
حیضوت نكميو   . ًاضيأ ًاضفخنم  وأ  ًاطسوتم  نوكیس  ةداعسلا  ىھتنم  نإف  ءيشب – 

: اھل ةیحیضوتلا  ةلثمألاو   ، اھنم قلطننس  يتلا  ةلداعملا  لصأ  لالخ  نم  كلذ 

لامج رادقم   X دعُبلل يناعملا  لامج  رادقم  دعُبلا =  يف  ةداعسلا  ىھتنم 
دعُبلا تابلطتم  عم  ماجسنالل  ةفرعملا 

ىھتنم
ةداعسلا

رادقم
لامج
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امك  ، ةعبسلا داعبألا  تایھتنم  عومجم  باسح  بلطتت  اھنإف  ةیلماكتلا  ةداعسلا  امأ 
: ةلداعملا يف  حضوم  وھ 



ةعبسلا داعبألا  تایھتنم  عومجم  ةعبسلا =  داعبألل  ةیلماكتلا  ةداعسلا 

ريوطتو  ، دعُب لك  يف  يناعملا  لامج  ةرولب  بلطتیس  ةداعسلا  لماكت  نإف   ، ًایلمعو
داعبألا تایھتنم  يف  ققحتي  ام  عومجم  يف  نوكي  مث   . دعُب لكل  ةفرعملا  لامج 

. ةداعسلل ةعبسلا  داعبألا  جذومن  يف  هلوانتنس  ام  اذھو   . ةداعسلا ةياغل  لیصحت 

ةداعسلل ةعبسلا  داعبألا  جذومنل  ماعلا  راطإلا 
يجراخلا ءزجلا  لثمي   ، ةداعسلل ةعبسلا  داعبألا  جذومن  يف  يحیضوتلا  راطإلا  نإ 

. نطابلا ىلإ  رھاظلا  نم  ماظنلل : داعبألا  ةیثالث  هنم 

 

 



 

ةیثالث مظَنب  طبتري  ام   ، هنم يلفسلا  يلخادلا  ءزجلا  لثميو   
. رھاظلا ىلإ  نطابلا  نم  ةینادجولا : داعبألا 

 



ءزجلاف  ، كلذل ةفاضإ   
. هاجتالا يف : ةكرحلا  میظنت  رود  ًاضيأ  نمضتي   ، هنم يولعلا  يلخادلا 

 

يف وھ   ، لامجلاو  
. ةداعسلا لیصحتل  هنم  ةعبسلا  داعبألا  قالطنال   ، راطإلا زكرم 



ةعبسلا داعبألا  جذومنل  ماعلا  راطإلا  يھ   ، ةلماشلا اھتروصب  ةموظنملا  نإف   ، هیلعو
. ةداعسلل

ققحتبو هیلإ  ةببحملا  يناعملا  ققحتب  ةداعسلا  ىلع  لصحي  نأ  هنكمي  ناسنإلا 
رثأ امھل  نوكیس   ، ةفرعملا وأ  يناعملا  كلت  لثم  نأ  الإ   . رارضألل ةعفادلا  عفانملا 
نوكتل  ، هیلعو  . لامجلا ریياعم  عم  اقفاوتو  امجسنا  ام  اذإ  ىدملا  ليوطو  نزتم 
ةداعسلل ةعبسلا  داعبألا  نإف   ، كنديد يھ  اھیلع  ةظفاحملاو  كنادیم  يھ  ةداعسلا 

لامج يفو   ، يناعملا نم  كینعي  امیف  لامجلا  ىلع  زاكترالا  كنم  بلطتتس 
. ةعبسلا داعبألا  نم  دعُب  لك  تابلطتم  عم  يفرعملا  كماجسنا 

ةداعسلا يمارمل  هجوملا  نوكي  نأ  كفني  ال  لامجلا  نأ  ىلإ  صُلخن  نأ  اننكميو 
َةَّوُق ُهَّللا َال  َءاَش  اَم  َتْلُق  َكَتَّنَج  َتْلَخَد  ِْذإ  َالَْولَو   ) . كّتنج وھ  لامجلا  نأ  كلذ   . اھتاياغو
راھزألا اھب  ومنتل   ، رابآلا اھیف  رّجفيو  راھنألا  اھربع  يرجُیس  ام  كلذ  نإف   ،( ِهَّللِاب َِّالإ 

( ِراَكْبِْإلاَو ِّيِشَعْلِاب   ) ، ّحبسُتف  ، راھنلاو لیللاب  ًاریخ  كیلع  دوعيو   ، راجشألا اھنم  رمثتف 
ملو  ، [7] ( ٍباَنَْعأ ْنِم  ِنْیَتَّنَج   ) هل ناك  نمك  وھف   ، لامجلا ىنعم  دسفأ  نم  امأو  .  [6]

اَم َٰىلَع  ِهْیَّفَك  ُِبّلَقُي  ََحبَْصأَف  ِهِرَمَِثب  َطیِحُأَو   ) ، ّلضو طبحف   ، ةمذ الو  ًالإ  امھیف  بُقري 
. [8] ( اًدََحأ ِيّبَِرب  ْكِرْشُأ  َْمل  ِينَتَْیل  َاي  ُلوَُقيَو  اَھِشوُرُع  َٰىلَع  ٌَةيِواَخ  َيِھَو  اَھِیف  َقَفَنأ 



. ًادیعس نكت   .. ًالیمج نكف 

نطابلا ىلإ  رھاظلا  نم  لوألا : بابلا 

لوألا بابلا  ةمدقم 

يلخادلا نيوكتلا  يف  يھ  هتعیبط  نم  ءزجف   ، يعیبط قولخم  وھ  ناسنإلا  نإ 
ةیناكمو ةینامز  داعبأب  موكحمف  هتعیبط  نم  رخآلا  ءزجلا  امأ   ، نطابلا هنایكل 
ملاعلا ماظن  سسؤي  ام  يھ  هتعیبط  رھاظ  نم  ثالثلا  داعبألا  هذھو   . ةيدامو

. هریغلو ناسنإلا  اذھل  يجراخلا 

رادقم الإ  ناكملا  نم  ذخأي  نلو   ، هرمع رادقم  الإ  نمزلا  نم  ذخأي  نل  ناسنإلاف 
ناسنإلا نإف  اذلو   . هتعانق رادقم  الإ  ةيداملا  ءایشألا  نم  ذخأي  نلو   ، هتماقإ
ةداعسلا قیقحت  ةیغب  نطابلا  ) ىلإ  رھاظلا  نم   ) ريداقملا كلت  نم  ذخأیس 

. ةایحلا يف 

شقانیس يذلاو  باتكلا  اذھ  نم  لوألا  بابلا  ناونع  وھ   ، نطابلا ىلإ  رھاظلا  نم 
يھو  . ناسنإلا ةداعسل  ةعبسلا  داعبألا  جذومن  نم  ىلوألا  ثالثلا  داعبألا  كلت 

: يلي امك  لوصفلا  بیترت  بسح 

. نمزلا لوألا : دعبلا 
. ناكملا يناثلا : دعبلا 

. تايداملا ثلاثلا : دعبلا 

سسؤملا يھ   ، انھ حورطملا  جذومنلا  بسحب  ةثالثلا  داعبألا  هذھ  نإ 
تابلطتمو تایطعم  عم  نازتالاو  قفاوتلا  داجيإ  يف  ناسنإلا  ماظنل 

ناسنإلل يقفاوتلا  مازتلالا  ناك  املكف  يجراخلا  . ملاعلا  عم  لماعتلا 
ناسنإلل حبصأ   ، تايداملاو ناكملاو  نمزلا  داعبأل  ةیلامجلا  ةعیبطلا  عم  ًامجسنم 

، هتاناكمإو هاوقل  حیحصلا  هیجوتلا  لجأ  نم  يلخادلا  هملاع  ةئیھت  ىلع  ربكأ  ةردق 
. ةداعسلا قیقحت  ىلإ  يدؤملا  لامجلا  ریطأتو  لیصأت  لیبس  يف  كلذو 



نمزلا دعُب  لوألا : لصفلا 

". طغضو رتوتب  رعشأ  : " اھیلع ّدرف  ؟"،  كبطخ ام  : " هل تلاق 

لیلقت هنأش  نم  اذھف   ، كل حاتملا  نمزلا  يف  كلامعأو  كتاذ  طبضا  : " هل تلاق 
يلامعأل كلمأ  الف   ، هدقفأ ام  اذھ  طبضلاب  : " لاق مث  ًارخاس  اھلوق  نم  كحض   ،" رتوتلا

". يفاكلا تقولا 

كرارق ذاختا  الإ  تنأ  كلمت  الو   ، كیلمتلل سیل  نمزلا  نأب  ملعت  نأ  كیفكي  : " هل تلاق 
يطعي ام  رادقم  موي  لك  يف  كیطعي  نمزلاف   ، كظح نسحل  نكلو   . فرصتلا يف 

". هيدل امم  لقأ  رادقمب  فرصي  نم  وھ  دیعسلا  نأ  الإ   . تاعاس نم  نيرخآلا 

نمزلا ةعیبط  عم  ّفیكتلاو  قفاوتلا  ىدم  وھ  نمزلا  عم  يلامجلا  ماجسنالا  نإ 
لالخ ناسنإلل  تقو  نم  ينمزلا  راطإلا  هحیتي  ام  عم  لماعتلا  ةیفیكو   ، هنیناوقو

ةطشنألا تابلطتم  ةعیبط  نیب  مغانتلاو  داحتالا  دلوي  ام  وھ  قفاوتلا  اذھو   . هرمع
. حاتملا نمزلا  يف  تاذلا  میظنت  تایلآ  نیبو   ، ناسنإلا اھيدؤي  يتلا  تابسانملاو 

يف قمعتلا  لبق   ، نمزلل ةسیئرلا  میھافملا  شاقن  لصفلا  اذھ  لوانتیسو 
ققحت رعاشم  نم  كلذ  ىلإ  امو  ناسنإلا  ةداعسل  ةققحملا  ةیلامجلا  تابلطتملا 

.. نازتالاو نوكسلاو  نانئمطالا  هل 



نمزلا لوألا : دعبلا 

دیھمت

ىلوأ نإف  ایندلا  ىلإ  هجورخ  ذنمف   ، ًاقیثو ًاطابترا  نمزلاب  ناسنإلا  ةایح  طبترت 
ةعاسلاو مویلاو  خيراتلاب  هتدالو  تقو  يھ  هنع  اھلیجست  متي  يتلا  تامولعملا 

هجرب ةعیبط  ىلع  ًءانب  هتیصخش  ةعیبطب  ؤبنتلا  ضعبلا  لاب  لغشي  امنیبو   . ةقیقدلاو
ىرخأ ةینمز  رومأ  ىلع  مألا  مامتھا  بصني   ، ةینمزلا تاقلعتملا  نم  اھریغو 
ةياعرلا تابلطتمو  مونلا  تاعاس  باسحو   ، اھدولومل ةعاضرلا  تاقوأ  باسحك 
هتارايز دیعاومو  هل  ةمزاللا  تامیعطتلا  خيراوت  ديدحتب  كلذك  بیبطلا  متھيو   . ىرخألا

امب هتاجایتحاب  مامتھالا  تابلطتمو  لفطلا  ةایح  طابترا  ةعیبطل  كلذو   ، ةمداقلا
. نمزلا ربع  هومن  ّجردت  ةعیبط  عم  قفاوتيو  بسانتي 

نیبقرتمو  ، امھلفط يف  امھلامآ  ققحت  نامز  ىلإ  نادلاولا  علطتي  نأ  يعیبطلا  نمو 
، اھب قطنیس  يتلا  ةظحللاب  ناركفي  ذإ   . ةديدج ومن  ةلحرم  لك  تقو  نیحي  نأ 

دتمت دقو   . ةسردملل هلوخد  تقوو  هتاوطخ  ىلوأ  اھب  وطخیس  يتلا  ةظحللاو 
، هسرع ةلیلو  هحاجنب  ناملحیف  بابشلا  نس  هغولب  نمز  ىلا  امھلامآو  امھتاعلطت 

. اھقیقحت متیل  ام  نمزب  ةطبترم  ثادحأو  لامعأل  ةلثمأك 

لامعألا هذھب  كلفط  موقي  ال  ِمل  ضارتفالا : لیبس  ىلع  نيدلاولا  دحأ  انلأس  ولو 
يف انلمأت  ول  اننأ  ذإ  دعب ."! تقولا  نحي  مل  : " باوجلا نوكیسف  ؟  ةدحاو ةعفد 

بسانت لوح  سانلا  نیب  كرتشمو  ماع  موھفم  كانھف   ، ةینمزلا تامجسنملا 
ناسنإ لكل  صاخ  موھفم  ًاضيأ  كانھو   ، ام نمز  عم  ثادحألا  ضعبو  لامعألا  ضعب 
ةقلعتملا ةداعسلا  نع  ثحبن  اننأ  ثیحو   . نمزلا عم  لماعتلا  ةیفیك  مھف  يف 

نيوكتل ةجاحب  اننإف   ، لاقملا اذھ  يف  ةینمزلا  ةفرعملاو  يناعملا  عم  ماجسنالاب 
. ًالوأ نمزلا  موھفم  لوح  روصت 

نمزلا موھفم 

يأ ذخأيو  الإ  ةبرجت  وأ  لمع  وأ  ثدح  نم  امف   ، انتایح رومأ  لك  عم  لخادتم  نمزلا  نإ 
ةفلتخم ةقیقحلا  يف  اھنأ  الإ   ، ةرواجتمو ةبراقتم  تاریبعت  كانھو   . ًاینمز ًازیح  اھنم 
رمعلاو رھدلاو  دعوملاو  خيراتلاو  تیقوتلاو  تقولاف   . ةینمزلا تاقلعتملا  فصو  يف 
يتلا ثادحألا  نیب  طبرلاو  میسقتلل  ةیظفل  تاحلطصم  يھ   ، تاریبعتلا نم  اھریغو 

. نمزلا موھفم  ةرولبو  نيوكت  لجأ  نم  مدختست  يتلاو   ، ينمزلا راسملا  نیبو  يرجت 
تارابتعالاب ًاینھذ  طبترم   ، ةیتایحلا انرومأ  نم  ًاریثك  هلالخ  نم  مھفن  يذلا  روظنملاف 

لجأ نم  كلذو   ، لبقتسملاو رضاحلاو  يضاملا  تامیسقتب  ثادحألا  طبرت  يتلا 
. خلإ  ، مییقتلاو میظنتلاو  فینصتلا  ضارغأ 

ةثحابلا ناسنإلا  ةعیبط  ىلإ  عجري  اذھف  ؟  نمزلا میسقتل  ةینھذلا  ةجاحلا  اذامل  امأ 



انھ دصقنو   . میھافملا كلتل  ًاقفو  تافرصتلا  دامتعاو  میھافملا  نيوكت  نع 
لجأ نم  راكفألل  میمعتلاو  ديرجتلا  يف  ةیلقعلا  ةیلآلا  كلت  وھ  موھفملاب 
براجتلا ربع  جتنت  يتلاو   ، دمتعم دحاو  راطإ  يف  اھریطأتو  اھتغایص  ةداعإ 

نم ةبستكملا  میھافملل  صالختسالاو  مھفلا  ربع  وأ  صخشلا  اھب  رمي  يتلا 
هنع ًاموھفم  ّنوكن  لاحلا  ةعیبطب  اننإف   ، ًالثم نمزلا  صئاصخ  مھفن  امدنعف   . نيرخآلا

. صاخلا انموھفمب  انتایكولس  دییقتلو  ًاقحال  نمزلا  عم  لماعتلا  لیھستل 

ةیفیك يف  يأ   ، نمزلا تایثیح  عم  لماعتلا  ةیفیك  يف  دعاسي  ام  وھ  نمزلا  موھفمو 
ةظحللا يف  هب  موقن  ام  عم  وأ   ، تھتناو تلصح  يتلا  ثادحألا  عم  ينھذلا  لماعتلا 

عم دلوتي  روعش  كانھف   . ةیلبقتسملا تاعقوتلا  عم  طبترم  وھ  امیف  ىتح  وأ   ، ةنھارلا
وأ ثدحي  مل  ام  عم  رخآ  روعش  كانھ  نوكي  دقو   ، ثدحیس ام  وأ  ثدحي  ام  وأ  ثدح  ام 

روعشلا ةجرد  ىلع  غلاب  ریثأت  رعاشملا  هذھلو   . ًاضيأ ثدحي  نل  ام  وأ  ثدحي  ال  ام 
لكشلاب ماجسنالا  داجيإ  ةیفیك  ةفرعمل  ًایعیبط  ًالیم  كانھ  نإف  اذلو   ، ةداعسلاب

. نمزلا نع  انم  ّلك  موھفمل  ًاقفو  بسنألا 

عیطتسي لقعلا  نأ  الإ   ، نمزلا وھ  ام  ةقدلا  هجو  ىلع  فرعن  ال  اننأ  نم  مغرلابو 
ىري نأ  هنكمي  لفطلا  ىتحف   . لیھاجملا نم  ةموظنم  ِّمضخ  يف  ٍتادَّرجم   َغْوَص  
رعشي وھو   . اھبایغ ىلإو  سمشلا  غوزب  ذنم  ةیعیبطلا  لاوحألا  يف  لصاحلا  ریغتلا 

نأ ىريو   ، بورغلاو قورشلا  نیب  ام  هتاجاح  فالتخاو  هيدل  طاشنلا  توافتب 
، ًالیل رمقلا  رون  لطي  نیح  يفتختو  ًاراھن  ءامسلا  ردص  يف  قلأتت  اھدحو  سمشلا 

. نمزلا نع  هموھفم  ّنوكي  هیلعو 

تاریغتلا نوكرديو  نوري   ، ةعیبطلا ىلإ  برقأ  نوشیعي  نيذلا  لافطألا  ضعب  نإ  لب 
ةیكولسلا تاریغتلا  نع  ًالضف   ، مھلوح نم  تاناویحلاو  روھزلاو  تارشحلا  لاوحأ  يف 

اھفنصي نأ  نكمي  ةرركتملا  ةیطمنلا  هذھو   . ًالثم مویلا  ءانثأ  ًامومع  سانلاو  لھألل 
الإ ةدحولا  هذھ  يھ  امو   ،( موي  ) اھیمسن يتلاو   ، ةدحاو ةدحو  اھنأ  ىلع  لقعلا 

. ةرركتملا ةینمزلا  ةیطمنلا  هذھ  عم  لماعتلاو  باسحلا  لیھستل  ةینھذ  ةقيرط 

يف لمأن  وأ  هثودح  عقوتن  امل  انلامآ  هیف  عضن  ًاینمز  ًالقح  دحاولا  مویلا  حبصي  هیلعو 
نإف  ، ناسنإ لكل  صاخلا  موھفملا  بسحبو   . هقیقحت وأ  هققحت  يف  بغرن  وأ  هزاجنإ 
ةجرد ددحي  ام  وھ   ، مویلا لالخ  ثادحألا  تايرجم  يف  ًالیمج  هارن  ام  رادقم 
ةطبترم ةداعسلا  نإ  انلق  اذامل  امأ  ينمزلا  . دعُبلاب  ةطبترملا  ةداعسلا 

ىلع اھساكعنا  نإف   ، يرجت امدنع  ثادحألا  نأل  اذھف  ؟  اھبحاصل صاخلا  موھفملاب 
. صخش لكل  تاروصتلاو  تاكردملا  فالتخاب  فلتخي  رعاشملا 

ام لعلف   ، رحبلا ئطاش  ىلإ  ةھزن  يف  ةرسألا  جرخت  امدنع   ، لاثملا لیبس  ىلعف 
امنیب  ، ةیئطاشلا ءاوجألاب  عاتمتسالاو  سولجلا  يف  طقف  وھ  اھدارفأ  دحأ  هب  لمأي 

. ًالثم ةظوبلا  لكأي  نأ  مھدحأ  ىنمتي  دق  وأ   ، ةحابسلاو بعللا  يف  رخآ  لمأي  دق 
لعجیس ام  لوح   ، هب صاخ  (  perception  ) ًایكاردإ ًاروصت  مھنم  ٍلكل  نإف   ، يلاتلابو
اھیضقتس يتلا  ةرتفلا  نأ  مغرو   . ئطاشلا ىلع  هدجاوت  ةرتف  لالخ  ًادیعس  هنم 



لكل صاخلا  موھفملا  بسحب  فلتختس  اھتاساكعنا  نأ  الإ   ، اھسفن يھ  ةرسألا 
. اھدارفأ نم 

يف لمأي  امل  ةلیمج  ةروص  هتلیخم  يف  صخش  لك  مسر  دقف   ، لاثملل ًالامكتساو 
نإف  ، ةھزنلا لالخ  ثدحي  نأ  لمأي  ناك  ام  ریغي  نأ  مھدحأ  رطضا  ول  امأ   ، هثودح
حبصأ اذإف   . رییغتلا نم  ریثأتلاو  ضرغلاو  ببسلا  ىلع  دمتعیس  ةداعسلاب  هروعش 

ام ناك  ول  امأ   ، ةداعسلاب رعشیس  هنإف  ًاقباس  لمأي  ناك  امم  لمجأ  يلعفلا  عضولا 
كانھ نإف   ، لمأت وأ  لمأي  ناك  امم  اھروصت –  وأ  هروصت  يف  ًالامج –  لقأ  هل  رطضا 

. ةداعسلا ىلإ  هنم  لمألا  ةبیخ  ىلإ  برقأ  وھ  دلوتیس  ًاروعش 

لماعتلا ةیفیك  يف  ةيرشبلا  تایكولسلا  فالتخا  هجوأ  ىدحإ  مھف  نكمي  انھ  نم 
ةرظنلا لوح  ةصاخلا  میھافملاب  رخآب  وأ  لكشب  ةطبترم  يھف   ، ينمزلا دعبلا  عم 

لك ساكعناو   ، براجتو ثادحأ  نم  هللختي  امو  نمزلا  عم  ماجسنالا  ةیلامج  ىلإ 
نع انتاكاردإ  ىدمل  ةعضاخ  میھافملا  هذھ  نأ  الإ   . ةداعسلاب روعشلا  ىلع  كلذ 

. ةیلامجلا هدودحو  ةیئايزیفلا  هنیناوقو  ةیعیبطلا  هتابلطتمو  نمزلا  ةقیقح 

ةفسلفلاو ملعلا  نیب  نمزلا 
اوّفرع دق  ءايزیفلا  ءاملع  نأ  انيأرل   ، ةیملعلا ةیحانلا  نم  نمزلا  موھفم  انذخأ  ول  امأ 
ضرعلاو عافترالاو  لوطلا  يلي  يذلاو  ناكملل  عبارلا  دعبلا  هنوك  ثیح  نم  نمزلا 
همھفن عبار  يناكم  دعب  وھ  نمزلا  نأ  يأ  نياتشنيآل [9]  . ةیبسنلا  ةيرظنلا  بسحب 
قیثو لكشب  ًاطبترم  نوكي  موھفملا  اذھب  نمزلاو   ، هب رمت  يتلا  ثادحألا  لالخ  نم 
تقولا وھ  ام  : " رخآ دلب  يف  ام  ًاصخش  انلأس  ول   ، ًالثمف  . هعم ًاعطاقتمو  ناكملاب 
تقولا نأل  كلذ   ، هیف يھ –  وأ  وھ -  يذلا  ناكملاب  ًاطبترم  هباوج  نوكیسف  ؟"،  نآلا

. يفارغجلا عقوملا  فالتخاب  فلتخي  ةدحاولا  ةظحللا  يف 

دقف  ، ًاضيأ نمزلا  عوضومب  قيرغإلا  دھع  ذنم  ةفسالفلا  متھا  دقف   ، مھتیحان نمو 
[10] " ةكرحلا باسح  وھ  نمزلا  : " لوقي ثیح   ، ةكرحلا عم  همزالتب  نمزلا  وطسرأ  ىأر 
اذھ ىلعو  مویلا ."  " نمز انیطعي  ام  وھ  اھسفن  لوح  ضرألا  نارود  ةكرح  باسحف   ،

ةكرحلا نأ  ذإ   ، فقوتي نل  نمزلا  نإف  دیلا  ةعاس  ةكرح  انفقوأ  ول  اننإف   ، سایقملا
الإ ءایشألا  ریغتت  ةكرحلا  لالخ  نم  نإ  لب   ، اھفاقيإ عیطتسن  نلو  ةرمتسم  ىقبتس 

بكاوكلا ةكرح  نأ  يأ   . يدوجولا اھراسم  يف  ةتباث  ىقبت  ةكرحلا  ةموميد  نأ 
لب  ، باحسلاو حايرلاو  هایملا  ةكرحو   ، ةئرلاو بلقلا  ةكرحو   ، رامقألاو موجنلاو 
يف ةتباث  اھرھوج  يف  ىقبتس   ، اھعیمج ةیحلا  تانئاكلاو  ناسنإلا  ةكرحو 

. ننسلا بسح   ، اھفئاظوو اھكالفأو  اھتاراسم 

ةلاح صیخشت  يف  ًاماھ  ًارایعم  نمزلا  ءابطألا  ربتعي   ، ةكرحلا باسح  ىلع  ةلثمأكو 
ةئرلا ةكرحو  مدلا  قفدت  ىوتسمو  بلقلا  تاقد  ماظتنا  ىلإ  نورظني  مھف   ، ضيرملا
ًالیلق انبحسنا  ولو   . ةیحصلا ةلاحلا  ةفرعم  يف  كلذ  رثأ  میظعل   ، ةدحاولا ةقیقدلا  يف 
لاحلا وھ  كلذكو   . ةراسخلاو حبرلل  مساح  يأر  نمزلل  نأ  اندجول  لامعألا  ملاع  ىلإ 



وأ  ، هناحتما يف  ذیملتللو   ، هوھط يف  خابطللو   ، تاقباسملا يف  نییضايرلل  ةبسنلاب 
. رومألا ىتش  يف  مھریغل 

بسحب نذإ  رثأتيو  انيدل  ةلصحتملا  تاروصتلا  نم  ئشان  وھ  نمزلل  انكاردإ  نإ 
، ًالثمف  . نمزلا نع  هّنوكن  يذلا  موھفملا  ربع  ناكملاو  ةكرحلا  عم  ينھذلا  لاعفنالا 

ًانایحأ هدادتما  نع  روعش  كانھو   ، ًانایحأ نمزلا  رورم  ةعرس  لوح  روعش  كانھ 
امنإو  ، اھریغ وأ  ةيوامسلا  مارجألا  ةكرح  ةعرس  يف  ناصقن  وأ  ةدايزل  ال   ، ىرخأ
موقن يتلا  لامعألا  ةیمكو  ةیعونل  بحاصملا  ينھذلا  لاعفنالا  ببسب  كلذ  لصحتي 
ثادحألا ةعیبطلو   ، ةھج نم  انل  ةبسنلاب  اھتاعبتو  اھرثأو  لامعألا  كلت  ةیمھألو   ، اھب

ةعیبط امھ : نیتعیبط  نیب  ًاطابترا  كانھ  نأ  يأ   . ىرخأ ةھج  نم  انلوح  نم  ةلصاحلا 
. اھب رمن  يتلا  ةبرجتلا  ةعیبطو  ةینمزلا  ةكرحلا 

ايدوالك  ) ةیناطيربلا ةیفحصلاو  سفنلا  ةملاع  اھب  تماق  يتلا  ةساردلا  بسحبف 
ينھذلا لاعفنالا  نیب  ةقالعلا  حیضوت  ىلإ  اھثاحبأ  تضفأ  دقف  ذنم 2005،   ،( دنوماھ
ثادحألا لیجست  يف  غامدلا  لمع  ةقيرط  ىلإ  عجرت  يتلاو   ، نمزلا نیبو 

. تايركذلاو

نمزلا روظنم 

، نمزلاب ساسحإلاب  رمألا  قلعتي  امدنع  : " ايدوالك لوقت   ،( جوعملا نمزلا   ) اھباتك يف 
روظنملا نیفلتخم : نيروظنم  نم  ام  ٍثدح  لوط  رشبلا  رِّدقي  نأ  نكمي 

دعب يأ  يعاجرتسالا  - روظنملاو   ، ثدحلا عوقو  ءانثأ  يف  يأ  يفارشتسالا  -
. [11] " ثدحلا ءاھتنا 

ًاتاقوأ يضقن  امدنع  انناھذأ –  يف  ربكأ –  ةعرسب  نمزلا  رمي   ، رمألا ةقیقح  يفف 
ربكأ ةعرسب  رمي  هنأكو  ودبي  نمزلا  لعجي  ديدج  لمع  يف  طارخنالا  نأ  امك   ، ةعتمم

قرغتسا هنأ  ودبي  فوسف  اًقحال  لمعلا  اذھ  انركذت  اذإ  امأ   ، لمعلا كلذ  ءادأ  تقو  يف 
. هیلع ناك  امم  لوطأ  اًتقو 

يفارشتسالا روظنملا  نإف   ، ديدج ناكم  ىلإ  رفاسن  امدنع   ، لاثملا لیبس  ىلعف 
امأ  . ًاینھذ ينمزلا  رورملا  عيرستب  موقي  يلاتلاب  وھو   ، ةديدج ًاثادحأو  ًاروص  لجسي 
انل ّروصي   ، يعاجرتسالا روظنملا  نإف   ، ةلحرلا كلت  ءاضقنا  دعب  لصح  ام  ركذتن  امدنع 

. لوطأ ًانمز  تقرغتسا  دق  اھبراجتو  ةلحرلا  نأب  ًاینھذ 

حجرألا ىلع  اننإ  ؟  راظتنالا روباط  يف  ًالثم –  قئاقد –  ةرشع  انیضق  ول  اذام  نكلو 
ةداعإ دنع  ًةداع  هب  باصن  يذلا  روعشلا  تاذ  وھو  نمزلا .) ؤطابت   ) روعشب باصنس 
موقن يذلا  لمعلا  ةعیبط  تناك  اذإف   . ةلیمج ریغ  وأ  ةبیتر  وأ  ةداتعم  براجتب  مایقلا 

لیجستل لیمیس  يفارشتسالا  انروظنم  نإف   ، سفنلا ىلع  ًالیقث  وأ  ًاینیتور  هب 
مایقلا ةیمھأ  ىرن  نأ  نكمي   ، انھ نمو   . ةئیطب اھنأ  ىلع  لامعألاو  ثادحألا 

عقو اھل  براجتلا  هذھف   ، ةلیمجلا تابسانملاب  طارخنالاو   ، ةعتمملا لامعألاب 



بسحب ةداعسلاب  روعشلا  ةجرد  عفرل  اھب  يدؤي   ، ناھذألا ىلع  صاخ  يزیفحت 
. صخش لكل  صاخلا  موھفملا  نمض  يفرعملاو  يونعملا  اھلامج  ةجرد 

وأ ؟  ماودلا ىلع  ةديدج  لامعأب  مایقلا  ةرورض  اذھ  ينعي  لھو  : " لءاستن نأ  انلو 
براجتلاف  ، لاحلا ةعیبطب  ؟ ." ةعتمم براجتلا  لك  نوكت  نأ  نامض  اننكمي  لھ 

نأ الإ   ، ًامئاد ةیعقاو  وأ  ةنكمم  نوكت  ال  دق  اھنكلو   ، صاخلا اھعقو  اھل  ةديدجلا 
نأ نكمي  ام  وھ   ، اھل ةديدج  ةرظنب  نكلو  براجتلا  ضوخل  ةینھذلا  تادادعتسالا 

. انيدل ةداعسلا  روعش  نم  عفري  يلاتلابو   ، براجتلا كلتل  ةیلامج  يفضي 

، ةیعیبطلا ةیئايزیفلا  رھاوظلا  بسحب  جتني  امنإ  نمزلاف   ، ةركفلا هذھ  صیخلتلو 
كانھ نإف   ، اھب رمن  يتلا  ثادحألا  لیجست  يف  ةینھذلا  تایلمعلا  بسحبو  اننكلو 

 – براجتلا لق  وأ  ثادحألا –  كلتل  ةبحاصم  ةيروعش  تالعافتو  ةینھذ  تالاعفنا 
براجتلا كلت  هكرتت  يتلا  رثألا  بسحب  ةئطابتم  وأ  ةعراستم  رومألا  ودبت  هیلعو 

. انناھذأ يف  ةلجسملا 

ينمزلا دعبلا  يف  ةداعسلا  ةلداعم 

نكمي ام  ىصقأ  لقِنل  وأ  ىھتنم –  ةعبسلا  داعبألا  نم  دعُب  لكلف   ، ةمدقملا يف  امك 
نادجولا يف  ةببحملا  يناعملاب  قلعتي  نمزلا  دعُب  ىھتنمو   . صخشلا هققحي  نأ 
ةعفنملا نم  عفري  امب  نمزلا  عم  لماعتلا  ةیفیك  ةفرعم  ىلإ  ةفاضإ   ، نمزلا نع 

. رارضألا لباقم 

، هیفرتلاو  ، تیقاوملاب مازتلالاك   ، ةینمزلا يناعملا  نم  ةلمج  كانھف   ، ًالیلق انلمأت  ول 
ضعبلا ينعت  دقف   ، ام توافتب  سانلا  ينعت  يناعملا  هذھو   . اھریغو  ، زاجنإلاو

لامج رادقم  دادزي  امدنعف  اذلو   . لیلق لكشب  رخآلا  ضعبلا  ينعت  دقو   ، ریبك لكشب 
ناعذإل يدؤتس  ثادحألاو  براجتلا  جئاتن  نإف   ، ناسنإلا ىدل  ةینمزلا  يناعملا 

. اھل متھي  يتلا  ةلیمجلا  يناعملا  عم  مجسني  امب  اھبحاصل  ةيروعشلا  ةلاحلا 

ةدافتساو عافتنا  نم  هاري  امیف  يھف   ، ررضلا لباقم  ةعفنملاب  ناسنإلا  ةفرعم  امأ 



اھب يدؤي  يتلا  ةیفیكلا  يف  لثمتت  دق  ةفرعملا  هذھو   . هل حاتملا  نمزلا  ءاضقب 
بلطتت ةفرعملا  نأ  امك   . تايولوألا میظنت  ةقيرط  وأ   ، هیفرتلا ةیلآ  وأ   ، هلامعأ
بساني ام  وأ   ، راھنلاو لیللا  عم  بسانتي  ام  يأ   ، ةینمزلا تابلطتملا  عم  ماجسنالا 

. اھریغ وأ   ، يرمعلا نسلا 

رادقم  X نمزلل يناعملا  لامج  رادقم  نمزلا =  دعُب  يف  ةداعسلا  ىھتنم 
نمزلا تابلطتم  عم  ةفرعملا  لامج 

ماجسنالاو اھعم  لماعتلا  ةیفیك  يف  ةفرعملا  بلطتت  نمزلا  ةعیبطف   ، ىرخأ ةرابعبو 
لكف  . اھضوخي يتلا  براجتلل  يناعملا  يف  لامجلا  كلذك  بلطتتو   ، اھتابلطتم عم 

. ًاعم نینثالا  وأ   ، اھسورد نم  دیفتسي  وأ  اھنم  عفتني  نأ  ناسنإلل  نكمي  ةبرجت 

روطتو ةیفرعملا  انتاكردم  ومن  لالخ  نم  كلذو  نمزلا ،  عم  ماجسنالا  ةدايز  ًالوأ :
اھنیناوق عم  يھامتلا  ةیفیكو   ، ةینمزلا تایطعملا  ةعیبط  لوح  ةینھذلا  انتاروصت 

ةردق رثكأو  نمزلا  عم  ًاقفاوتو  ًاماجسنا  رثكأ  نوكن  كلذبو   . اھدودح عم  يشامتلاو 
يعیبطلا لعافتلا  ةیفیك  يف  ًةفرعم  رثكأو   ، نمزلل صاخلا  موھفملا  ةرولب  ىلع 

. هعم

ضوخل اھكلمن  يتلا  ةردقلا  ىدم  لالخ  نم  ىتأتي  اذھو   ، براجتلا  لامج  ًایناث :
لالخ نمو   ، نمزلا ةعیبط  عم  ةمجسنملا  انتاروصتو  انتاكردم  عم  قفاوتلاب  براجتلا 
بسحب ًایلعفو –  ًاینھذ  ةبرجتلا -  نّسحي  نأ  هنأش  نم  ام  لك  ءافضإ  ىلع  ةردقلا 

. صخش لكب  صاخلا  ةبرجتلا  لامج  موھفم 

قیثولا امھطابترا  ىدمو  نیتلأسملا  نیتاھ  شاقن  يف  ضوخلل  ةجاحب  نحن   ، نذإ
. ينمزلا ماجسنالا  عم  أدبنلف   ، ةداعسلاب

نمزلا عم  ماجسنالا  ًالوأ :
رھاوظلا مھفل  ناسنإلا  همدختسا  يركف  جذومن  وھ  نمزلا  نأ  روصت  نكمي 

، ةنسلا رادم  ىلع  ةمظتنم  تاقوأ  يف  اھبورغو  سمشلا  قورشك   ، ةیئايزیفلا
ىلع ةئراطلا  تاریغتلاو   ، ةفلتخملا نيرشعو  ةینامثلا  هلزانم  يف  رمقلا  ةكرحو 
دوجول اذھف  ؟  هب ناسنإلا  متھا  اذامل  امأ   . ةعبرألا لوصفلا  يف  خانملاو  ةعیبطلا 
فالتخال  ، لاثملا لیبس  ىلعف   . نمزلا لالخ  ناسنإلا  ىلع  ةرشابم  ةیعیبط  تاریثأت 

ةرارح ةجرد  ىلع  ریثأت  لصف  لكل  نأ  كردي  وھف   ، ریبك رثأ  ناسنإلا  ىلع  لوصفلا 
نكمي يتلا  ةطشنألا  ةعیبطو   ، بولطملا سبلملا  ةیعون  ىلع  يلاتلابو   ، مسجلا

. ةبحاصملا تاریغتملا  نم  اھریغو  لكألا  ةیعونو   ، مونلا تاعاس  ماظنو   ، اھب مایقلا 
. اھعم بواجتلاب  ةینمزلا  تاریغتملا  كلت  عم  ماجسنالل  ةجاحب  وھف   ، هیلعو

طبترت ناسنإلا  ةقالع  نإف   ، ةعیبطلا يف  يدوجولا  راسملا  كلذ  وھ  نمزلا  نأ  ثیحو 
هتایح طبترتو   ، ةھج نم  هتامم  ىتح  هتدالو  ذنم  ةایحلا  يف  هدوجو  ثیح  نم  هب 
يھ ناسنإلا  براجت  نأ  يأ   . ىرخأ ةھج  نم  نمزلا  لالخ  ناسنإلا  هب  موقي  امب  ًاضيأ 



يفو  ، اذلو  . دوجولا يف  يلعافتلا  كولسلاو  يدوجولا  كولسلا  نم  طیلخلا  كاذ 
شاقنل ةجاحب  اننإف   ، انتداعس ىلع  اھساكعناو  براجتلا  لامج  نع  ثحبلا  لیبس 

ذنمف  . تقولاب نمزلا  ةقالع  يف  يأ   ، نمزلاب اھطابترا  ثیح  نم  ةبرجتلا  تاموقم 
ةعماجلا رفس  تايآ  يف  ءاج  ام  اھنمو   ، ةقالعلا هذھ  يف  ًاحضاو  مامتھالا  ناك  مدِقلا 

َتَْحت ٍرَْمأ  ِّلُِكلَو   ، ٌناَمَز ٍءْيَش  ِّلُِكل   ) اھعلطم يفو   ، ميدقلا دھعلا  باتك  نم 
. [12] ( ٌتْقَو ِتاَواَمَّسلا 

تقولاو نمزلا 

ةداملا وھ  نمزلاو   ، ًارصع نالف  ءاج  لوقن  نأك   . ًاقلطم فرظلا  وھ  ًايوغل -  نمزلا –  نإ 
. ًاتقو ىمسي  لمع  يأ  نمزف   ، ام لمع  نمز  وھف  تقولا  امأ   . تقولل ساسألا  ماخلا 
نأو  ، هتياھن الو  هتيادب  ةيؤر  نكمي  يلوط ال  طخ  هنأ  ىلع  نمزلا  لیختن  نأ  اننكميو 

طخلا اذھب  سامت  ىلعو  اھزكرم  لوح  ةینارود  ةكرح  يف  يرجت  ةیضرألا  ةركلا 

ًاخيرات ددحتس  يضارتفالا  طخلا  كاذو  ضرألا  نیب  سامت  ةطقن  لكو   ، يضارتفالا
ةرتفلا فصو  متي  ام  ًةداعو   . تقولا وھو   ، ةیناثو ةقیقدو  ةعاسو  مويو  ةنسب  ًانیعم 
تقولاب هتياھن  تقو  ىلإ  هتيادب  تقو  نم   ، ةبرجت وأ  ثدح  وأ  لمع  يأل  ةینمزلا 

. قرغتسملا

اھیلع لالدتسالا  متي  طبتري -  مل  وأ  انب  طبترا  ام  اھنم  ءاوس  انلوح -  نم  ثادحألا  لكو 
نم ةعاس  لمعلا  قرغتسا  وأ   ، قورشلا دعب  ةلفاحلا  تءاج  لوقن : نأك   ، نیعم تقوب 
دوجو رخآ  ىنعمب  وأ   ، نمزلاو ثادحألا  نیب  ًاقسانتم  ًاطابترا  كانھ  نألو   . نمزلا
تاف لوقلاب : هتقوب  ثدحي  مل  امع  ّربعن  انارتف   ، ام تقو  عم  ثدحلا  عونل  بسانت 

هتزواجت دق  هنأ  كلذب  ينعن  امنإف   ، نمزلا هیلع  افع  لوقن : امدنع  كلذكو   . ناوألا
. تقولا اذھ  عم  بسانتم  ریغ  هنأ  وأ  ًایلاب [13] ،  اًميدق  راصوأ   ، اًِفّلختم راصو  ثادحألا 

وھ رمقلا  رونو  سمشلا  ءایض  نم  هللختي  امو   ، راھنلاو لیللا  فالتخا  نأ  امبو 
ىلع ناسنإلل  ةيالو  الف   ،  [14] ( َباَسِحْلاَو َنِینِّسلا  َدَدَع  اوَُملْعَِتل   ) ةیھلإ ةئیشم 

وھ نمزلا  نأ  رابتعا  نكمي   ، كلذ نم  رثكأ  لب   . هیف مكحتلا  وأ  هرییغت  نكمي  الو  نمزلا 
ةعیبطلا يف  ةكرحلا  جاتن  وھ  نمزلا  نأب  لوقلا  انفلسأ  امكف   . ناسنإلاب مكحتي  يذلا 



همسج ايالخ  ىلعو  ناسنإلا  ىلع  رثؤت  يھف   ، اھریغو بورغو  قورش  نم 
. سكعلا سیلو   ، هلاوحأو هفئاظوو 

. تاریغت نم  هیلع  بترتي  امو  انداسجأ  ىلع  كلذ  راثآ  رھظيو   ، نینسلاب مدقتن  نحنف 
ىرت اي  لھف   ، ةینیسحتلا وأ  ةیلیمجتلا  تایلمعلا  يف  هلعف  نكمي  امع  رظنلا  ضغبو 
لك يف  لاحلا  وھ  كلذكو  انب ! يعیبطلا  همكحت  وأ  نمزلا  ریثأت  نم  كلذ  ریغیس 

اھصاوخو ءایشألا  ةعیبطل  مساحلا  مكاحلا  وھ  نمزلا  لماعف   ، يعیبطلا دوجولا 
. ةینمزلا

لكو  ، رایتخالا نم  ًاریبك  ًارادقم  هیف  ناسنإلا  كلمي  ام  وھف  لامعأ  نم  هب  موقن  ام  امأ 
هديدحت متي  تقو  لكو   . نمزلا نم  ًاتقو  هل  انعطتقا  دق  نوكن  اننإف   ، هب موقن  لمع 

. هلالخ نم  لمعلا  ققحت  ىدمب  ساقي   ، ام لمعل 

قرغتساو 30  ، ةددحم ةھجو  هلو  هترایس  ام  قئاس  بكر  ول   ، كلذ ىلع  لاثمكو 
ءادأ هبلطتي  ام  اذھو  ًایلعف  قرغتسملا  تقولا  وھ  اذھف   ، هتھجو ىلإ  لوصولل  ةقیقد 
لبق هتھجو  ىلإ  لوصولل  لمؤملا  تقولا  ديدحتب  ماق  ول  امأ   . تقو نم  لمعلا  كلذ 
هتھجو ىلإ  لوصولل  قئاقد  تقولا 10  نم  ذخأیس  قيرطلا  نأ  ضرتفاو   ، قالطنالا
نمزلا نم  عطتقا  دق  نوكي  هنإف   ، ةقیقد ًایلعف 30  ریسملا  يف  قرغتسا  هنكل   ، طقف

؟ ماجسنالا نوكي  فیكف   . ةیفاضإ ةقیقد  رادقمب 20  هددح  امم  رثكأ  ًاتقو 

ةقحاللا تارملا  يف  ةقیقد  ديدحت 30  ةرورض  ةبرجتلا  هذھ  نم  ملعتن  نیح  اننإ 
كلذ ةفاسم  عطقل  ةینمزلا  تابلطتملا  عم  ًاماجسنا  رثكأ  نوكن  اننإف   ، اھب مزتلنو 
دعتبن اننإف   ، ةرایسلا ةعرس  ةدايزب  نمزلا  ىلع  لياحتن  نأ  لواحن  نیح  امأ   . قيرطلا

. ةعیبطلا ةفلاخم  وأ  راتھتسالا  نم  برتقنو  ماجسنالا  نع 

ةردق ، ال  نمزلاب ةقلعتم  ةیعیبط  ننسو  دودحو  نیناوق  كانھ  نإف   ، ةركفلا صیخلتلو 
ناسنإلا نإ  لب   . اھیلع لياحتلا  نم  ىجرت  ةعفنم  الو  اھرییغت  ىلع  ناسنإلل 

عم ّفیكتو  اھتابلطتم  عم  بواجتو  اھعم  ىشامتو  اھلبقت  اذإ  ةداعس  رثكأ  نوكیس 
ًاماجسنا نمزلا  عم  هحور  مجسنت  نیح  يأ   ، اھتایطعم بسح  هلامعأ  رادأو  اھفورظ 

ةدايز يف  رثكأ  هدھج  ّسركي  نأ  ناسنإلل  نكمي   ، اھدعبو  . تاذلا عم  حلاصتلا  ققحي 
. جاھتبا نم  هل  ةبرجتلا  هیفضت  امب  رثكأ  عتمتسيو   ، ةبرجت لكل  هفیضي  ام  لامج 

نمزلا عم  قافتالا 

يننإ  ، ناسنإلا اھيأ  : " يلي ام  هاوتحم  يف  ءاج  دقو   ، نمزلا عم  ام  ًاقافتا  كانھ  نأكو 
. كنع ةیفخم  ام  ةرتفل  يعم  روبعلاب  كل  حمسأسو   . دمألا ةليوط  ةمھم  يلو  نمزلا 

ًامجسنم نكتلو  اھلبقت  لب   ، اھیلع لياحتت  الو  اھضراعت  الف  يتقيرطو  ينیناوق  يل 
. اھعم

نإف  ، كتاقوأ عم  فرصتلا  ةیفیك  يف  كنأش  موي  لك  يف  كلف   ، ناسنإلا اھيأ  تنأ  امأ 
ىلع ساكعنا  كبراجت  لامجل  نوكیسف   ، ةبرجت لك  تقو  يف  لامجلا  تلعج 



". ىرشبلاو ةجھبلاو  ىضرلاب  كتداعس 

ةینمزلا تارثؤملا  عم  ماجسنالاب  بلاطم  ناسنإلا  نإف  قافتالا  اذھ  قلطنم  نمو 
حاتملا نمزلا  عم  يطاعتلاو  لماعتلل  ربكأ  لكشب  بلاطم  وھو   ، ةیحان نم  ةیعیبطلا 

نم ىقبت  امیف  هیلإ  هجوتنس  ام  اذھو   ، هبراجتل ةیلامجلا  تافاضإلا  لالخ  نم   ، هل
. براجتلا لامجب  اھطابتراو  تقولا  ةلأسم  شقاننس  اننأ  يأ   . لصفلا اذھ 

براجتلا لامج  ًایناث :

، هديدحت مت  يذلا  تقولا  يف  لمعلاب  مایقلا  انعطتسا  املك  اننإف   ، لاحلا ةعیبطب 
انبراجت نم  انملعت  املكو   . ةدافتسا لضفأ  تقولا  نم  اندفتسا  دق  نوكن  اننإف 

يف رثأ  كلذل  ناك  املك   ، لمعلا ءادأ  يف  بولطملا  تقولا  ريدقت  نیسحتل  ةیعقاولا 
لامج نإف   ، ركذلا انفلسأ  امكو   . لبقتسملا يف  ىرخألا  براجتلا  نیسحت 
ربعلاو سوردلا  نم  ةدافتسالا  يف  وأ   ، اھب عافتنالا  يف  امإ  وھ  ةبرجتلا 

نكل ملعتلاو  . عافتنالا  يأ   ، ًاعم نینثالا  يف  وأ   ، ةبرجتلا نم  ةصلختسملا 
! انیلع قح  تقولل  نأ  وھ   ، انھ هل  هبتنن  نأ  بجي  ام 

تاقوألا يف  قوقح  : " اھیف لوقي  ةمكح  هللا -  همحر  يردنكسلا –  هللا  ءاطع  نبالو 
هل ناك  نإو  لمعلا  نأ  يأ  .  [15] " اھؤاضق نكمي  ال  تاقوألا  قوقحو   ، اھؤاضق نكمي 
الف هسفن  تقولا  امأ   ، رخآ تقو  يف  لمعلا  اذھب  مایقلا  نكمي  هنأ  الإ   ، ددحم تقو 

لمعلاب تأن  مل  اذإف  ّضوعُي ! الف  عاض  نإ  تقولا  قحو   ، هتاوف دنع  هعاجرتسا  نكمي 
. تقولا كلذ  قح  يف  انّرصق  دق  نوكنف   ، هتقو يف 

تاقوأ اھل  نیملسملا  دنع  ةبجاولا  تاولصلاف   ، بسانملا هتقو  ءيش  لكل  نأ  ذإ 
نأ نم  ریخ  اھتقو  يف  ةالصلا  ءاضقف  يلاتلابو   . ةالصلا ةلیضف  تاقوأ  يھو   ، ةددحم
نم بلطتي  ام  يدؤن  نأ  يف  وھ  تقولا  كاذ  قح  نأ  يأ   ، اھتقو ریغ  يف  اھیضقن 

ناكمإلاب ناك  نإو   ، ّضوعي نلو  دوعي  نل  هنإف  ةالصلا  تقو  ىضقنا  ام  اذإف   ، تابجاو
. ًاقحال اھسفن  ةالصلاب  نایتإلا 

hōraios  " تناك ةجرادلا  ةیقيرغإلا  ةغللا  يف  لامج )  ) ةملك نأ  انفرع  ول  نذإ  ورغ  الو 
ثیح ةعاس .)  ) يأ ةيزیلجنإلاب -  ”  hour  " وأ " -  hōra  " ةملك نم  ةقتشملاو   ، [" [16

هتقو [17] . عم  بسانتي  امب  ًاقلعتم  قيرغإلا  رظنب  لامجلا  موھفم  ناك 

ةینامث رمعب  ةریغص  ةلفط  انيأر  اننأ  ولف   ، كلذ نع  لاثمب  نیعتسن  نأ  اندرأ  اذإو 
اھسبلم ىلع  قلطن  نأ  نكمي  اننإف   . مھعم بعلتو  لافطألا  سبالم  سبلتو   ، ماوعأ

اذام نكلو   . رمعلا كلذ  عم  هبسانتل  اھبعل  يف  لامجلا  ىرن  نأ  اننكميو  لیمج  فصو 
سفن بعلتو  سبالملا  تاذ  سبلت  لازت  تناكو ال   ، ًاماع نيرشعلا  رمع  ىلإ  تربك  ول 
اھسبلم لامج  نأل  كلذ   . يلامجلا فصولا  تاذ  اھیلع  قلطن  نل  ذئتقو  اننإ   . باعلألا

. اھرمع عم  بسانتيو  بساني  امب  طونم  وھ  امنإ  اھلمع  لامجو 



دعب ناریطلا  ةلحرب  قحلن  نأ  وأ   ، ًءاسم ءادغلا  ةبجو  لوانتن  نأ  يف  كلذك  ىنعم  الو 
ةیلامج عم  بسانتي  امیف  رامثتسالا  يف  قح  انیلع  تقولل  نأ  ذإ  عالقإلا ! دعوم 
بساني ام  كانھو  لیللا  عم  بسانتي  ام  كانھف   . كلذ نم  صانم  الو   ، تقولا كلذ 
لامعأ نم  هعم  بسانتيو  هبساني  امب  تقولا  قح  ءادأ  نوكي   ، اذھ ىلعو   . راھنلا

. ةداعسلا ىوتسم  ىلع  قیمع  ساكعنا  وذو   ، ًالیمج

تاریغت ةینمز  ةرتف  لكلو   ، ينمز لسلستب  رمت  ثادحألا  نأ  ىلإ  صلخن  نأ  اننكميو 
اھتاقوأب ةنیعم  لامعأ  ءادأ  تارتفلا  كلت  بلطتتو   . ءایشألا ىلع  يعیبط  لكشب  أرطت 

وھ اذھو   . تقولا قح  ءادأو  لمعلا  قح  ءادأ  يف  اھلوعفمو  اھلامج  ىلع  ظفاحتل 
ةحارلاب رعشن  نأ  ًانكمم  راص  ىتح   ، هب انمزتلا  نإ  ام  يذلا  تقولا  لامج  قلطنم 

: لوقلاب ةصالخلا  هذھ  ىلع  ضرتعي  نأ  مھدحألو   . طوغضلا نع  داعتبالاو  ةیسفنلا 
لك يدؤن  نأ  نكمي  الو  عراست  يف  رومألاف   ، كلذ ریغ  انرصع  يف  عقاولا  نكلو  "

. نذإ رضاحلا  رصعلا  يف  لمأتنلف   ، سأب ، ال  !" هتقو يف  ءيش 

رضاحلا رصعلا  يف  تقولا 
قلطي اذل   ، لبق يذ  نم  رثكأ  عراستي  هیف  شیعن  يذلا  ملاعلا  نأب  نوریثكلا  دقتعي 
ضرعتن انلز  ةقیقحلا ال  يف  اننإ  ؟  كلذك وھ  لھف   ، ةعرسلا رصع  انرصع  ىلع  ضعبلا 

يتلا ثادحألا  رادقم  نأ  الإ   . اھل ركذُي  ریغت  يأ  أرطي  ملو   ، ةیئايزیفلا رھاوظلا  سفنل 
تأدب تقولا  ةمیقو   ، لبق يذ  نم  رثكأ  تحبصأ  اھب  موقن  يتلا  لامعألاو  انیلع  رمت 
حبصأ زیكرتلا  ىوتسمو   ، اھب موقن  يتلا  لامعألل  تايولوأ  نم  هیلون  ام  بسحب  ریغتت 

هبش تاب  تقولاب  عاتمتسالاو   ، اھب لغشنن  يتلا  ثادحألاو  ةطشنألا  ددعتل  فعضأ 
. هرمثتسن اننوك  نم  رثكأ  هّفوسن -  لُقنل  وأ  تقولا –  يضقن  اننأل  كلذ   . دوقفم

يتلا يھ  انیلع  رمت  ثادحألاو  اھب  لغشنن  يتلا  لامعألا  كلتل  ةینھذلا  تالاعفنالاف 
. الإ سیل  تّریغت 

ةفوفصمو ةدسجتم   ، اھزاجنإ ديرن  يتلا  لامعألا  لك  نأ  روصتنلف   ، ةركفلا حیضوتلو 
لامعألا ذیفنتل  مامألا  ىلإ  انكرحت  املكو   . دحاو طخ  يف  ًایلاوتم  ًافص  انمامأ 

. ءيش يأ  لمع  نع  انفقوت  لاح  يف  حیحص  سكعلاو   ، رمي تقولا  نأب  رعشنسف 
امأ  . ًاعيرس رم  دق  تقولا  نأب  رعشنسف   ، رثكأ لامعأ  ءادأل  عرسأ  لكشب  انكرحت  ولو 

. ًائیطب ناك  تقولا  نأب  رعشنسف   ، ةینمزلا ةدملا  سفن  يف  طقف  دحاو  لمعب  انمق  ول 
نإف  ، ةلیلق ًاثادحأ  الإ  دھشن  انك ال  ولف   ، ًاضيأ انلوح  نم  ثادحألا  ىلع  قبطني  اذھو 

. سكعلاب سكعلاو   ، ئطابتم هنأكو  ودبیس  تقولا  رورمب  انروعش 



ةوطخ لك  يف  حبصیل   ، ةيزاوتم ةفوفصم  ىلإ  انمامأ  لامعألا  لیكشت  اندعأ  اننأ  ولو 
نأك  ، دحاولا تقولا  يف  هزجنن  لمع  نم  رثكأ  ينمزلا  طخلا  دادتما  ىلع  اھوطخن 

ةعرسب ریست  رومألا  نأب  ًاضيأ  انرعشیس  كلذف   ، دحاو نآ  يف  رثكأ  وأ  نیلمعب  موقن 
. مظعأ رثأو  ربكأ 

بسح ىلع  تتشتلاو  ماسقنالاب  أدبیس  انزیكرت  نأ   ، ةلاحلا هذھ  يف  قرافلا  نأ  الإ 
، ثادحألاو لاعفألا  ةریتوو  ةیمك  دادزت  نإ  امو   . اھيدؤن يتلا  لامعألا  ةعیبطو  ددع 
ریثأت اھل  نأ  الإ   ، فطاخلا قربلاك  رم  دق  تقولا  نأب  روعشلا  اھعم  دادزي  ىتح 

. نیح دعب  ولو  يسفن  طغضو  يسكع 

ىلع ًالیلد  هب  موقن  ام  ةرثكو  تالاغشنالا  ةرثك  ينعت  لھف   ، لمأتلا نم  دب  ال  انھو 
لقأ ىرخأ  ًالامعأ  اھعم  لخادتت  امدنع  ةماھلا  لامعألا  زاجنإ  متیس  لھو  ؟  زاجنإلا
هذھ يف  لمأتن  نیح  اننإ  ؟  فیكلا لباقم  مكلاب  ءافتكالا  بولطملا  لھو  ؟  ةیمھأ
يتلا ةیسفنلا  طوغضلا  بابسأ  لوح  قئاقحلا  ضعب  انل  فشكتتس   ، ةلئسألا
لعلو  . تقولا يف  عاتمتسالا  مدع  يف  كلذ  رثأ  نعو  لزنملاو  لمعلا  يف  اھھجاون 
طبترم رمأ  وھ  لھو  ؟  اھب موقن  يتلا  لامعألا  ةرثكب  هبأن  انحبصأ  اذامل  وھ : لاؤسلا 

؟ طقف انرضاح  يف 

يضاملاو رضاحلا  نیب  تقولا  عم  لماعتلا 

مھتشیعم يف  سانلا  اھدمتعي  ناك  يتلا  قرطلا  ىلإو  خيراتلا  ىلإ  انعجر  ول 
سیياقملا تناك  قباسلا  يفف   . ةيرصعلا انقرط  نع  اھفالتخا  ظحالنسف   ، ًاقباس

ىلإ انرظن  ول   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . مویلا انيدل  امع  ةفلتخم  تايولوألاو  تاودألاو 
نيالتیباك فحتم  وھو   ، ًاديدحت امور  يفو   ، ملاعلا يف  فحاتملا  مدقأ  دحأ 
لخدملا دنع  دجوي  ماعلا 1471 . يف  ّدیش  يذلاو   ،  [Capitoline Museum) [18)

دض مورلا  بورح  يف  نیبراحملا  نع  ةروطسأل  ةقالمع  ةيرادج  ةحول  يسیئرلا 
يف ةيرادجلا  نم  يھتني  نأ  ادنابير ) وبوكاج   ) نانفلل ررقملا  نم  ناك  دقو   . جیثراكلا
دعب يأ   ، ًاماع نیعبرأو  سمخلا  ءاھز  ًایلعف  قرغتسا  لمعلا  نأ  الإ   ، تاونس نوضغ 5 

. لمعلا يف  نيرخآ  نینانف  رارمتساو   ، هسفن وبوكاج  ةافو 

تاونس رشع  نم  رثكأ  اھمسر  قرغتسا  دق  ةریھشلا  ازیلانوملا  ةحول  نأ  انملع  ولو 
نیتئام نم  رثكأ  ذخأ  دق  تایئاردتاكلا  ضعب  نأ  وأ   ،( يشنفيد ودرانویل   ) لبق نم 



يبأل  ) ةیبطلا ةعانصلا  يف  لماشلا  باتك  نأ  وأ   ، اھدییشتل [19]  ًاماع  نیسمخو 
نم دوقع  ةعبرألا  براقي  ام  قرغتسا  دق  سیفنلا  نباب  بقلملاو   ،( يشرَقلا ءالعلا 

( نودلخ نبا  ةمدقم   ) نأ وأ   ، هتافو دنع  هنم  نینامثلا  دلجملا  نم  الإ  هتني  ملو  نمزلا 
دق  ، يبرع مجعم  لوأ  وھو   ، نیعلا مجعم  نأ  وأ   ، ةباتكلل تاونس  ةعبرأ  هنم  تذخأ  دق 
هّمتأ لب  هتایح  يف  هلامتكا  متي  ملو   ،( يدیھارفلا دمحأ  نب  لیلخلا   ) هتباتك أدب 

. تاونسب هدعب  ينانكلا ) رفظملا  نب  ثیللا   ) هذیملت

يف ام  لمع  ءادأ  بلطتي  ناك  امیف  حضاولا  قرفلا  انيأرل   ، لامعألا كلت  يف  انلمأت  ول 
نم لئاسولاو  تاودألا  فالتخال  عجري  امنإ  اذھو   . رضاحلا اننمز  نع  ةميدقلا  ةنمزألا 
ةھج نم  نیمدقألا  دنع  تقولا  عم  لماعتلا  ةیفیكو  نمزلا  موھفم  فالتخالو   ، ةھج

. ىرخأ

تناك ًاقباس  لابنلاب  لازغلا  دایطصا  ةیلمع  نأ  انفرعو   ، كلذ نم  طسبأ  ىلإ  انرظن  ولو 
ذخأت دق  تارتمولیكلا  تائمل  داوج  ةوھص  ىلع  ةلاسر  لاسرإ  نأ  وأ   ، ًامايأ ذخأت 
ةمركملا ةكم  ىلإ  ةرونملا  ةنيدملا  نم  مادقألا  ىلع  ریسلا  نأ  وأ   ، رھشأو عیباسأ 

راھنلا قرغتسي  ةیئادبلا  نارفألاب  زبخلا  دادعإ  نأ  وأ   ، نیعوبسأ قرغتسي  ناك 
انباصأل  ، ًاليوط ًاتقو  ذخأتس  باتك  نم  ةدحاو  ةقرو  خسن  ىتح  نأ  وأ   ، هلماكب

. ًایلاح هیلع  وھ  امع  ًاقباس  قرغتسملا  تقولا  ةیمك  نیب  ریبكلا  قرافلا  نم  لوھذلا 

هریعن امك  تقولاب  مامتھالا  سفن  نوریعي  نوقباسلا  ناك  لھو  ًانایحأ : لءاستن  دقو 
روصت ناكمإلاب  دعي  مل  اذاملو  ؟  مویلا اھارن  يتلا  ةمیقلا  تاذ  تقولل  ناك  لھو  ؟  نحن

دق ًاریبك  ًاریغت  كانھ  نأ  دب  ال  ؟  ةليوطلا تارتفلا  كلتب  لامعألا  كلت  سفنب  موقن  نأ 
ينباجأ اذكھو   ، موي تاذ  لاؤسلا  تحرط  دقل   ، قحلا يف   . میھافملا يف  لصح 

. كرام

كرام باوج 

دياھ  ) ةریھشلا ندنل  ةقيدح  نم  برقلاب  عوبسألا  ةياھن  ةلطع  يف  ریسأ  تنك 
نوفقي نيذللا  نیماسرلاو  نینانفلا  ضراعم  ىلع  ّرمأ  نأ  داتعملا  نم  ناكو  كراب .)

. ةینفلا مھلامعأ  نوضرعي  مھو   ، جراخلا نم  ةقيدحلا  روس  بناج  ىلع  ًةداع 

ةعومجم ضرع  دق  وھف   ، راھنلا كلذ  يف  نیماسرلا  دحأ  دنع  ریثم  رمأ  ينفقوتساو 
ىلع يروفلا  ريوصتلل  اریماك  عضو  دق  ًاضيأ  هنكلو   ، طئاحلا ىلع  ةیتيزلا  هتاحول 
ىلإ رظناف  ىنعملاو  ناقتإلا  نع  ثحبت  تنك  نإ  : " اھبناجب ةقرو  يف  بتكو  ةدضنم 
نم ةلجع  ىلع  تنك  نإ  امأ   ، رعسلا ىلع  ًالیلق  ضوافتنلو  فلخلا  يف  تاحوللا 
نع برغا  مث   ، دحاو ينیلرتسإ  هینج  لباقم  ةيروف  ةروص  كل  طقتلأسف  كرمأ 

(. كرام  ) همساب اھاضمأ  دقو  يھجو "

امف  ، ءاتسم كنأ  ةبوتكملا  كترابع  نم  ودبي  : " هل تلقو  ةماستباب  هوحن  تھجوتف 
، ةحول درجم  نم  رثكأ  وھ  امب  نومتھي  سانلا  ناك  دقل  : " كرام لاقف  ؟ ." بطخلا



ناقتالاو ىنعملاب  رثكأ  مامتھالا  ناك  نیح   ، ةروص درجم  نم  قمعأ  وھ  امل  نوقوتيو 
". لوقعلا ىلع  ةیغاطلا  يھ  ةعيرسلا  تابجولا  ةفاقثف  مویلا  امأ   ، لامجلاو

ناقتإلل متھن  انلز  ام  اننأ  نم  مغرلابف   ، كرام هدصقي  ناك  ام  مھفتأ  نأ  يننكميو 
ناقتإلا لماع  نأ  ذإ   . ةلداعملا يف  لصح  دق  ًايرذج  ًارییغت  كانھ  نأ  الإ   ، ةدوجلاو

ةبرجتلا . ةعرس  نم  ربكأ  ةیمھأ  هل  ناك  ًاقباس  ةبرجتلا  يف 

ىنعملاو لامجلاو  ةقدلا  ىلع  صرحلل  ةیمھألا  يلوي  ناك  ًاقباس  موھفملاف 
نم لماكلا  اھقح  ةبرجت  لك  ذخأت  نأو   ، بلقلا نم  ًاعبان  لمعلا  نوكي  نأو   ، يقیقحلا
نأ نودقتعي  اوناك  مھنأك -  يأ  ًاقباس -  تقولا  موھفم  هیلع  ناك  ام  اذھو   . تقولا
، رشع نماثلا  نرقلا  يف  رولبت  دق  موھفملا  يف  ًارییغت  نأ  الإ   ،( لامج نم  تقولا  )

؟ كاذنآ لصح  يذلا  امف  لام .) نم  تقولا   ) حبصیل  ، ةلداعملا نم  میجلا  فذحیل 

تقولا موھفم  يف  ریغتلا 

، بھذلا مجانم  نع  ةیلامشلا  اكيرمأ  يف  ثحبلا  رثك   ، رشع نماثلا  نرقلا  يف 
نم مھتایحب  ةرطاخملاب  نيریثكلل  ًاعفاد  بھذلا  ىمحب  كاذنیح  فرعي  ام  حبصأو 
كاذنآ يكيرمألا  سیئرلا  نع  رھتشا  دقو   . تاورثلا ينج  ةیغب  بھذلا  جارختسا  لجأ 

نأ ررب  ثیح   ،  [20] " لام نم  تقولا  : " ماعلا 1748 يف  هلوق   ،( نیلكنارف نیماجنب  )
لصحیسف  ، بھذلا جارختسا  يف  موي  فصن  لمعي  نمف  ًابھذ ! ينجت  ةحارتسالا ال 

يھو  . ةلماك هترجأ  ىلع  لصحیسف   ، هلمكأب مویلا  لمعي  نمو   ، ةرجألا فصن  ىلع 
ةرظنلا بسح  تقولا –  موھفم  لوحت  ثیح   ، ةيرشبلا خيرات  يف  ةماھ  لوحت  ةطقن 

! لام نم  هلداعي  امل  سایقم  ىلإ  ةيداملا - 

ةیعانصلا ةروثلاب  فرعي  تاب  امیف  ةلآلا  ىلع  دامتعالا  دايدزاو  تاعانصلا  روطت  عمو 
حاتملا تقولا  يف  تاجرخملا  رادقمب  ساقت  ةیجاتنإلا  تحبصأ  ماعلا 1760م،  ذنم 
لضفأ عضو  يف  هدوھج  سيركتب  عنصم  لك  موقي  اذلو   . جاتنإلا ةءافك  ةدايزل  كلذو 

ام اذھو   ، هجو نسحأ  ىلع  هعئاضب  جاتنإ  لجأ  نم  ةلماعلا  يديألا  رھمأو  تالآلا 
. جاتنإلا لئاسول  ةیلعافلاب  فرعي 

، ةعرسلا ةدايز  بلطتي  عنصملاف  ةیجاتنإلا  ةدايزلو   
ددع انعفر  املكو   . ةدحاو ةعاس  لالخ  هجاتنإ  نكمي  ام  رادقمب  ساقت  ةیجاتنإلا  نأ  ذإ 

. ىلعأ ةیجاتنإلا  تناك  ةدحاولا  ةعاسلا  يف  تاجرخملا -  وأ  تاجتنملا – 



ىلعأ تاجرخملا  تناك  املكف   ، ةیجاتنإلا ةلداعم  لثمي  يحیضوتلا  مسرلا 
. ىلعأ ةیجاتنإلا  رابتعا  متي   ، لمع تاعاس  ةینامث  لالخ 

! تاعاس نامثب  اھديدحت  مت  دقف   ، لمعلا تاعاس  ددعب  ساقت  ةیجاتنإلا  نأ  ثیحو 
. رییغتلا رھوج  نمكي  انھف  ؟  لقأ وأ  رثكأ  تسیلو  تاعاس  ةینامث  يھ  اذامل  امأ 

ةایح يف  ًارثؤم  ًاعقاو  ةیعانصلا  ةروثلا  تحبصأ   ، رشع نماثلا  نرقلا  رخاوأ  يف 
تھجوت ثیح   ، يعامتجالا بلاقلاو  بلقلا  يف  يرھوج  لكشب  ّرثأ  دقو   ، سانلا

ًابلط  ، عناصملا ىلإ  اھریغو  ةفاقثلاو  نونفلاو  نارمعلاو  ةعارزلا  نم  ةلماعلا  يديألا 
مايأ لاوطو  ةعاسلا  رادم  ىلع  لمعي  عنصملا  نأ  امبو   . هرارقتساو لخدلا  ةدايزل 
لامعلا لیغشتل  عناصملا  تارادإ  طغضت  نأ  يدایتعالا  نم  ناك  دقف  ( 7 /24  ) عوبسألا

. دحاولا لماعلل  ًایموي  ةعاس  لدعم 16  ىلإ  دتمت  ةليوط  تاعاسل 

وأ ةعارزلا  لامعأ  لباقم  يعانصلا  لخدلا  يف  ًارارقتسا  دجي  ناك  لماعلا  نأ  مغرو 
ءایعإلاو بعتلا  نم  عناصملا  لامع  هھجاو  ام  ىدم  روصت  نكمي  اننأ  الإ   ، اھریغ

، ءایتسالاب ىلاعتت  تاوصألا  تأدب   ، ةرتفلا كلت  مضخ  يف   . ماودلا تاقوأ  لوط  ببسب 
ةینامث : " ریھشلا هراعش   ،( نيوأ تربور   ) ىمسيو ةبقحلا  كلت  لاطبأ  دحأ  قلطأو 

. [21] " ةحارلل تاعاس  ةینامثو   ، هیفرتلل تاعاس  ةینامث   ، لمعلل تاعاس 

دقف  ، رمألا ئداب  يف  ةیعانصلا  ةلآلا  باحصأل  قوري  امم  هيرصانم  وأ  راعشلا  نكي  مل 
. فیظوتلا ةدايز  نم  بلطتیس  امل   ، جاتنإلا فیلاكت  نم  عفریس  ًاديدھت  كلذ  يف  اوأر 

! هسفن جاتنإلا  نع  ةیمھأ  لقت  ًةیحبر ال  ةصرف  كلذ  يف  اودجو  ام  ناعرس  مھنأ  الإ 

غارفلا تقو 

حلطصمل جيورتلا  أدب   ، ةیعامتجالا میھافملا  ىلع  ةیلامسأرلا  ةضبق  ماكحإ  دعب 
، هتایط يف  لمحي  هنأ  الإ   ، ًائيرب هرھاظ  يف  ناك  نإو  حلطصملا  اذھو  غارفلا .) تقو  )
ىلع لماحتلا  اذھ  اذامل  امأ   . تاعمتجملل ةیمیقلا  ةموظنملا  ریمدت  روص  عشبأ  دحأ 

، تقولل ةیقیقحلا  ةمیقلا  نم  ساسألا  يف  غراف  وھ  غارفلا ) تقو   ) نألف ؟  حلطصملا
بسحب هل –  ةمیق  الف  كلذ  نود  امأ   ، طقف لاملاب  ساقت  ةيدام  ةمیق  تقولل  ىريو 

تقو (: " نیلبیف نتسروث   ) ریھشلا يداصتقالا  هب  رقي  ام  اذھو  ةيداملا -  ةرظنلا 
. [22] " يجاتنإلا ریغ  تقولا  كالھتسا  وھ  غارفلا 

، ةثالثلا ثالثألا  وحن  ىلع  مویلا  عيزوتب  ةعناق  ةیعانصلا  تاعمتجملا  تحبصأ  امدنعو 
نییلامسأرلا ىلع  ًامازل  ناك   ، نیلماعلا ناھذأ  يف  غارفلا  تقو  موھفم  خسرتو 

اذھ حبصأف   . تیقم وحن  ىلع  مھتامدخو  مھعلس  جيورت  يف  تقولا  اذھ  لالغتسا 
اھعفدي ةبيرض  اھنأكو   ، وھللاو هیفرتلا  لباقم  لاومألا  عفدو  ءارشلل  ًاصصخم  تقولا 
ىلوألا ةیملاعلا  برحلا  باقعأ  يفو  ةلحرملا  كلت  يف   . لمعلا مدع  ىلع  نوحداكلا 

خفلا يف  ةحداكلا  تاقبطلا  عاقيإل  ىلثملا  هیفرتلا  ةیجیتارتسا  ترولبت   ، ًاصوصخ



. يلامسأرلا

ثالث يف  سانلا  لاغشإ  ىلع   ، يرظن ةھجو  نم  هیفرتلا  ةیجیتارتسا  دمتعت 
مامتھالا وھ  يناثلاو   ، ةضايرلا ةعباتمب  مامتھالا  وھ  لوألا  راسملا  يھ : تاراسم 

هذھو  . تاوھشلا ةراثإب  مامتھالا  وھف  ثلاثلا  راسملا  امأ   ، يسحلا هیفرتلاب 
كرحت اھرھوج  يف  اھنأ  الإ   ، ةطبارتم ریغ  ىلوألا  ةلھولل  ودبت  تناك  نإو  تاراسملا 
برطلاو ةضايرلا  ةعباتمف   . رشبلل ةینطابلا  ىوقلا  سفنو  ةیسحلا  زئارغلا  تاذ 
عقاولا نع  انخلست  ةیغامد  ةوق  يھو   ، ًالوأ لایخلاب  اھعیمج  طبترت   ، ةیناوھشلاو

تایلوؤسملا ةأطو  فیفخت  ةیغب  ةیضارتفا  ملاوع  راوغأ  يف  ربسلا  انل  دھمتو 
قلعتلل رشبلا  عفدت  يھو   . اھنم ةلصحتم  ةیقیقح  ةعفنم  الب   ، ةیتایحلا ءابعألاو 

. هیفرتلاب ةطبترم  میھافمب  ءامتنالاو 

قيرفلل هئامتنا  بسحب  ٌلك   ، نیعجشملا دعاقم  يف  ةریفغلا  ریھامجلا  ىري  نمف 
ادع  ، نیعجشملا ءالؤھل  بصعتلاو  ءامتنالا  ةزيرغ  ریثأت  ىدم  ملعي   ، هعجشي يذلا 

هلخادمو برطلا  ةعیبط  مھفي  نمو   . ماسقنالاو يظشتلا  يف  راثآ  نم  اھل  امع 
يذلا ريدختلا  ىدم  كردیس  هنإف   ، ةيزيرغلاو ةيرعاشلاو  ةیلایخلا  ملاوعلل  ةیسفنلا 

بعوتسي نمو   . ةیجولویسفلا تاساكعنالا  نع  ًالضف   ، لقعلل هببسي  نأ  نكمي 
يف اھراثآ  ىدم  ملعیس   ، سفنلا يف  ةیمیھبلا  ةوقلا  ىلع  ةیناوھشلا  ةراثإلا  ةردق 

. ةیعامتجا راثآ  نم  اھل  امع  كیھان   ، لقعلا بجحو  ةعّدلاو  ةنتفلا  ىلإ  دایقنالا 

! دیكأت لكبو  معن  ؟"،  تقولا نع  ثدحتن  انلزام  لھ  : " ضرتعي نأ  مھدحألو 
وحنب ةینطابلا  ىوقلاو  زئارغلا  كيرحت  ىلإ  فدھت  تناك  امنإ  ةیھیفرتلا  ةیجیتارتسالاف 

،( يكالھتسا تقو   ) ىلإ لوحتیس  يجاتنإلا ) ریغ   ) تقولا نأ  نم  دكأتلل   ، يجھنم
انيدل سیل  نكلو  ضرتعي : نأ  ٍلئاسلو   . ةیلامسأرلا ةيداصتقالا  ةرودلا  لمتكت  كلذبو 

. أطخو حیحص  وھ : باوجلاو  انرصع ! يف  هیفرتلل  تاعاس  ةینامث 

وأ  ، نادلبلا ضعب  يف  ةلصاوتم  تاعاس  ةینامث  نم  لقأ  هیفرتلا  تقو  نوكي  دق  معن ) )
ام فاعضأ  ىلإ  تعفترا  دق  هیفرتلا  ةفلكت  نأ  الإ   ، ىرخأ نادلب  يف  كلذ  نم  رثكأ 

يكالھتسالا تقولا  ةصح  تفعاض  دق  كلذب  يھو   ، نامزلا نم  نرق  لبق  هیلع  تناك 
وھو  ، رثكأ لاومأب  لمعلا  مدع  ةبيرض  عفدن  انلزام  اننأ  يأ   ، ةيداصتقالا ةرودلا  نم 

. هسفن تقولا  نم  ةیلامسأرلل  مھألا 

، هیفرتلا نم  ةديدج  ةلحرم  ىلإ  انلخد  دق  انرصع  يف  نحنف  ال)،   ) ًاضيأ باوجلاو 
نأ ىلإو  ظاقیتسالا  ةظحل  ذنم  انيدايأ  يف  اھتابون  أدبت  تانوفلتلا ) ةمزالتم   ) نأ ثیح 
ریغ يف  هیضقن  ام  ىوس   ، تاعاس ةینامث  نم  رثكأ  ًایلمع  اذھو   ، ًاددجم مونلل  دلخن 
اننكلو  ، لقتسم باتك  يف  ًاثحب  كلذ  ناكل  بانطإلا  اندرأ  ولو   . هیفرتلا نم  تانوفلتلا 
ةاعارم نم  بلطتي  امو  نمزلا  عم  ماجسنالا  مھف  ىلع  رصتقي  ثحب  ىلإ  يمرن  ذإ 

: لءاستي نأ  اندحألو   . هاجتالا اذھ  يف  لمكنسف   ، ناسنإلا ةایح  يف  تقولا  قحل 
اندشرت ىرخأ  ًاثادحأ  نأ  مأ   ، طقف ةیعانصلا  ةروثلا  ةدیلو  يھ  ةيداملا  ةعزنلا  لھ  "

رثأ يف  ثحبلل  ًالیلق  ءارولل  عجرنل   ، دیج ؟ " اھلبق لاملاب  تقولا  تطبر  عفاودل 



. نذإ ةیعانصلا  ةروثلا  لبق  رامعتسالا 

رامعتسالا رثأو  ميوقتلا 

ميواقتب تءاج  دق   ، ةفلتخملا نايدألاو  ةقباسلا  تاراضحلا  نإف  فورعم  وھ  امم 
ميواقتل مُظُن  اياملا  ةراضحل  ناك   ، رصحلا ال  لاثملا  لیبس  ىلعف   . ةددعتم ةینمز 
ةمدختسم تناك  يتلاو   ،( ليوطلا دعلا  و( نیكلوز ) و( باھ ) : ) يھ ةطبارتم  ةثالث 

هفرعن امل  ًارياغم  ًاینمز  ًاماظن  ةنعارفلل  ناك  امك   . دالیملا لبق  ًاماع  نیفلألا  ةبارق 
. ةمیظع ةیعارز  ةیمھأ  هلو   ، ةنسلا يف  ًارھش  رشع  ةثالث  هیفو   ، مویلا

يف يلبابلا  ميوقتلا  ساسأ  ىلع  همیمصت  مت  يربع  ميوقت  مھل  ناكف  دوھیلا  امأ 
رھشب أدبي  يذلاو  يلبابلا -  يبسلا  ةرتف  يف  يأ  دالیملا –  لبق  سداسلا  نرقلا 
يذلاو يدالیملا  ميوقتلا  كانھو   . ةيداكألا ةغللا  بسح  لوليأ  ةياھن  ىتح  نيرشت 
ميوقت كانھو   . مالسلا امھیلع  ميرم  نبا  حیسملا  دالیم  ىلإ  هتيادب  يف  عجري 

(. زورینلا  ) موي وھ  هلوأو  عیبرلا  لصف  لولح  عم  أدبي  يسمش 

عم أدب  يذلاو   ، يرمقلا رھشلا  ىلع  دمتعملا  يمالسإلا  يرجھلا  ميوقتلا  امأ 
نع ًاموي  رشع  دحأ  وحنب  رصقأ  هنإف   ، مالسلاو ةالصلا  لضفأ  هیلع  لوسرلا  ةرجھ 
يذلاو ءيسنلا )  ) رھشلا فذح  مت  هب  يذلاو   ، ًایلاح هب  لومعملا  يدالیملا  ميوقتلا 

. [23] ( ِرْفُكْلا ِيف  ٌةَدَايِز  ُءيِسَّنلا  اَمَِّنإ   ) ةیلھاجلا مايأ  يف  برعلا  دنع  هب  ًالومعم  ناك 
هماظن هل  ٌلك   ، اھریغو ةینايرسلاو  ةیئاھبلاو  ةیطبقلاك  ةریثك  ىرخأ  ميواقت  كانھو 

. هفئاظوو

، ال تقولا عم  يلامجلا  لماعتلا  ةجلاعمو  ةعباتم  يف  غلابلا  مامتھالا  دجن  انھ  نمو 
ةرامعل ةیفیظوو  ةیناسنإو  ةیحور  سسأ  ىلع  امنإو   ، طقف ةيدام  سسأ  ىلع 
كلفلا ملع  رصتقي  ملو   . اھریغو ةیكلفلا  تاباسحلا  لالخ  نم  اھراھدزاو  ضرألا 
ةفلتخم ًالاكشأ  سرد  امنإو   ، ميواقتلا يف  ةدحاولا  ةنسلا  ديدحتب  مامتھالا  ىلع 
اھحرتقم ىلإ  ةبسن  ةینوتیملا –  ةرودلل   ، لاثملا لیبس  ىلعف   ، ةیعیبطلا رھاوظلل 

كلذ  ، كلفلا ملع  يف  ناكمب  ةیمھألا  نم  ق.م. -  ماعلا 432  يف  نوتیم  ىعديو 
ةیسمشلا نیترودلا  نیب  قیسنتلا  عبتت  ًاماع  نم 19  نوكتت  ةرود  نع  ةرابع  اھنأل 

. ضرألاو رمقلاو  سمشلا  نیب  ةقالعلا  مھفل   ، ةيرمقلاو

لآ امو   ، ةیمویلا انتالماعت  يف  ثيدحلا  يدالیملا  ميوقتلا  نمیھ  فیك  لمأتن  نأ  انلو 
يفف  . دودحم يوناث  عضومت  وأ  شیمھت  وأ  راثدنا  نم  ىرخألا  ميواقتلا  عضو  هیلإ 
ميوقتلا رییغتب  هموسرم   ، اینابسإ كلم   ،( يناثلا بیلیف   ) ردصأ ةنس 1582، 

 – يروجيرجلا ميوقتلاب  هنع  ةضاعتسالاو  رصیق - سویلویل  ىلإ  ةبسن  ينایلوجلا – 
ًایلاح [24] . هب  لومعملا  وھو   ، رشع ثلاثلا  سويروجيرج  ىلإ  ةبسن 

ضرف مت   ، ملاعلا عاقصأ  ىتشب  ةیبوروألا  لودلل  ةيرامعتسالا  ةبقحلا  كلت  يف 
اھميواقتب ًةكسمتم  تناك  يتلا  تاعمتجملا  تراث  دقو   ، ةوقلاب يدالیملا  ميوقتلا 



رمألا بتتسا  ىتح   ، ةديدع رزاجمو  بورح  ضوخ  كلذ  نأش  نم  ناك  هنأ  الإ   ، كاذنآ
ىلع رارصإلا  اذامل   ، نكلو  . يروجيرجلا يدالیملا  ميوقتلا  ةنمیھل  فاطملا  ةياھن  يف 

؟ تاذلاب ميوقتلا  اذھ 

ةعبرألا لوصفلا  نیب  يبسن  تابث  ىلع  دمتعي  يروجيرجلا  يدالیملا  ميوقتلا  نإ 
نم موي  رادقمب  ديزت  يتلاو   ، تاونس ةعبرأ  لك  ةسیبكلا  ةنسلا  ادع   ، ةنسلا رھشأو 
ىوق نم  مھعبت  نمو  نابسإلا  دنع  ةیمھأ  اذھل  لھ  نكلو   . رياربف  / طابش رھش 

؟ رامعتسالا

ىبجي جارخلا  حبصأف   . ًاماھ ًايداصتقا  ًاماھسإ  اومھاس  دق  ميوقتلل  مھدیحوتب  مھنإ 
دحاو [25] . تقو  يف  عفدت  روجألاو   ، دحاو تقو  يف  ذخؤت  بئارضلاو   ، دحاو تقو  يف 

ةطبترملا ةیناسنإلاو  ةیحورلا  میقلا  لك  ًابراض   . ضحم يدام  يرامعتسا  ماھسإ  هنإ 
. ةتحب ةيدام  ةمیق  ىلإ  اھليوحتو   ، تقولاب

نأ اننكمي   ، رضاحلاو يضاملا  نیب  تقولا  ةیمھأ  نع  ثحبلا  ةطقن  ىلإ  ةدوعلابو 
، ةيرشبلا ةيادب  ذنم  ناسنإلا  اھفرع  هتاذ  يف  ةمیظع  ةمیق  تقولل  نأ  ىلإ  صلخن 

عفاود نأ  الإ   ، تقولل ًاریبك  ًامامتھا  يلوت  تناك  نامزألا  ربع  تاعمتجملا  نأو 
ىتش ىلإ  تبحسنا  امنإو   ، ةيداصتقالا داعبألا  يف  ةرصحنم  نكت  مل  مامتھالا 
میجحت نأ  الإ   ، تالاجملا كلت  يف  نزاوتلا  بلطتي  ةایحلا  لامجف   . ةایحلا تالاجم 
مدقتي دق  انھو   . ةيداملا ةعزنلا  عفاودب  الإ  نكي  مل   ، لام نم  هلداعي  امب  تقولا 

". ؟ تقولا ةیمھأ  نذإ  يھ  امو  : " يلاتلا لاؤسلا 

تقولا ةیمھأ 

، بورغلا تقو  دعب  ظقیتسي  مث  ةریھظلا  تقو  يف  صخش  يأ  ماني  امدنع  ًانایحأ 
ام ىلع  ودبي  الو  ًاقلق  ًاجعزنم  ودبیف   ، ظاقیتسالا دنع  هباتني  دق  بيرغ  روعش  ةمثف 
نيأو ؟  تقولا وھ  ام  يھ : اھنھذ  وأ  هنھذ  ىلإ  ردابتت  يتلا  ةلئسألا  ىلوأ  لعلو   . ماري

؟ انأ

ىلإ عجار  وھف   ، روعشلا اذھ  ضارعأو  تاببسم  نع  ماقملا  اذھ  يف  مامتھالا  سیل 
ریثأت ىدمب  ةقلعتم  رھاوظب  ًاضيأ  قلعتيو   ، مونلا تاجردو  بتارمب  قلعتي  عوضوم 
نم يھو   ، ضرألا نم  ةعشألا  قالطإ  ةداعإو  سمشلا  ةعشأل  ضرألا  صاصتما 

ثحبلا اذھ  يف  هل  هجوتنس  ام  نأ  الإ   . لاح ةيأ  ىلع  ندبلا  ىلع  ةرثؤملا  لماوعلا 
. تقولا عم  يعیبطلا  ماجسنالا  ةلئسأ  وھ 

: " وھ هیلع  باوجلا  ناكو  ؟ -  تقولا وھ  ام  ظقیتسملا –  لاؤس  لصأ  يف  انلمأت  ول  اذل 
لئاسلا نأل  كلذ   . ةقیقحلا اھنأ  مغر  باوجلا  كلذب  عنقي  نل  هنإف   ، !" نآلا وھ  تقولا 
. زجنُت نأ  بجي  لامعأو  ثادحأ  نم  اھطبري  امب  ةینآلا )  ) ةقالع نع  لأسي  امنإ 

تامازتلا هیلع  بترتیس  اذھف   ، ًاحابص نآلا )  ) باوج ناك  ول   ، لاثملا لیبس  ىلعف 
اذكھو ةیئاسم  تامازتلا  هیلع  بترتیسف  ءاسملا  يف  باوجلا  ناك  ولو   . حابصلا



ّدیقن يتلا  لامعألاو  ثادحألاب  مازتلا  نم  هیعدتسي  امب  تقولا  طبرن  اننإ   . كیلاود
نم هیلون  ام  بسحو   ، ةيورخألاو ةيویندلا  اننؤش  ریبدت  تابلطتم  بسح  اھب  انسفنأ 

صقانت يف  وھ  ةایحلا  نم  تقولا  نوزخمف   ، ةایحلا يف  نزاوتلا  داجيإل  ةیمھأ 
ام لمجأب  تقو  نم  حاتم  وھ  امم  ةدافتسالا  يف  ةیمھألا  نمكت  انھو   ، رمتسم

. هلعف نكمي 

نینسو مايأ  لالخ  ةجھبلاو  معنتلاو  ءانھلل  حمطي  ناسنإلا  نإف   ، ركذلا انفلسأ  امكو 
رامثتساو ةردقلاو  ةحصلا  ىلع  ناسنإلا  ظفاحي  نأ  ةرورضلاب  ينعي  اذھو   . هرمع
يناعملا يف  لامجلا  بلطتي  كلذ  نأ  امك   . ررضلا عفدو  عفنلاب  هیلع  دوعي  امب  هتاقوأ 

. هيدل تقولا  ةمیقو  ةینمزلا 

تقولا ةمیق 
يتلا لامعألل  ًامیظنت  هنوك  ودعي  ال  هنإف   ، يمویلا انلودج  لمجم  ىلإ  انرظن  ول 

. انسفنأل همسرن  يذلا  ططخملا  بسح  مونلا  تقو  ىتحو  حابصلا  ذنم  اھب  موقنس 
مع نكل   . ًاضيأ ةمیق  هتقو  يف  لمعلا  ةيدأتلو   ، ةمیق تقولل  نأب  ملعن  اننأ  كلذ 
ةمیق يھ  امو  ؟  ةيداملا ةمیقلا  اھنع  انیفن  انك  نإ  تقولا  ةمیق  يھ  ام  ؟  ثدحتن

؟ ةیلام ةعفنم  اھل  نكي  مل  نإ  لامعألا 

هنم بلطو   ، ةعاسلا يف  تارالود  ةرشع  ىضاقتي  ًافظوم  نأ  انروصت  ول   ، ٌنسح
يف هل  رجألا  ةفعاضم  ءاقل  ةعاس  ىلإ 16  نم 8  لمعلا  تقو  فعاضي  نأ  ريدملا 
بلط ول  اذام  نكل  فظوملا [26]  . قفاو  امبرلف   ،( رالود  160 + 80  ) ةیفاضإلا تاعاسلا 
ىرخأ تاعاس  ةینامثل  لمعلاب  رارمتسالاو  مویلا  نم  ىقبت  ام  لمكي  نأ  ريدملا  هنم 

+ 80  ) ًارالود هعومجم 480  ام  ىضاقتیس  هنأ  يأ  ؟  ةعاسلا يف  ًارالود  لباقم 30 
قفاویس ىرت  اي  لھف   ، ةلصاوتم ةعاس  رادم 24  ىلع  لمعلا  لباقم   ،(240 + 160

؟ فظوملا

يفةرتفلا بتارلا 
ةعاسلا

لمعلا بتارلاتاعاس  يلامجإ 

لمعلا تقو 
يساسألا

تارالود تاعاس10  رالود8   80

يفاضإ تقو 
ةفعاضم عم 

بتارلا

رالود تاعاس20  رالود8   160

يفاضإ تقو 
لباقم 3 رخآ 
بتارلا فاعضأ 

يساسألا

رالود تاعاس30  رالود8   240



ةعاس رالود24   480

ضفرلا هنم  بلطیس  ًایلخاد  ًاعفاد  كانھ  نأ  الإ   ، هلخد ةدايزل  قوتیس  كش  الب  هنإ 
ةیمھأ لقت  ىرخأ ال  ًارومأ  كانھ  نأل  اذھف  ؟  اذامل امأ  رمتسملا ! لمعلا  نع  فقوتلاو 

، هسفن لمعلا  ةیمھأ  قوفي  اھضعب  نإ  لب   ، هتایح يف  أنھيو  معنیل  لمعلا  نع 
. ءاقدصألاو لھألا  ةرايزو  ةحارلاو  مونلاك 

ام ىوس  ةایحلاب  هل  ةصرف  نأ ال  بیبطلا  هربخأو   ، بیبطلا راز  ام  ًاضيرم  نأ  انروصت  ولو 
ءاقبلا يف  ةصرفلا  هحنمي  دق  يبط  راقع  ةمث  نكل   ، اذھ هموي  تاعاس  نم  ىقبت 
ىقبیل بیبطلا  هيوادي  نأ  ءاقل  لاملا  نم  هيدل  ام  عفد  يف  ددرتیس  هارتأ   . لوطأ ةدم 
ةایحلا دیق  ىلع  ءاقبلا  يف  هعفاد  نكي  نلأ  ؟  ةزیجو ةھربل  ولو   ، ةایحلا دیق  ىلع 
ةمیق نأب  ملعي  هنأل  كلذ  ؟  لاملا لباقم  هیلإ  ةبسنلاب  ةمیق  مظعأ   ، أنھيو معنیل 
ةیتاذ ةمیق  تقوللف   ، تايداملا نم  هریغب  وأ  لامب  ىھاضت  ال  ةایحلا  يف  تقولا 

. ةيرھوج

لامج نم  تقولا 

لكو نآلا )  ) ةظحلف  . رارقلا الإ  تقولا  نم  كلمي  الو   ، نمزلا كلمي  ال  ناسنإلا  نإ 
. لعفلا كرت  يأ   ، كرتلا وأ  لعفلاب  رارق  ذاختال  ًةردق  هل  ئیھت  امنإ   ، هل حنست  ةظحل 
اندرأ ول   ، هیلعو  . باحسلا ّرم  رمت  يھو   ، تارارق ذاختال  صرف  يھ  ناسنإلا  تاظحلو 
يف ةمكارتملا  هتارارق  عومجم  الإ " يھ  لھف   ، ناسنإلا ةایح  ّفرعن  نأ 
ةایحلا تسیل  وأ  " ؟  صرف نم  فورظلا  كلت  اھتأیھ  امو  ةفلتخملا  فورظلا 

! لوق نع  انكسمأ  وأ  لعف  نم  انكرت  امو   ، انلق وأ  انلعف  ام  الإ 

وھف  ، هذختن رارق  يأو   . تارارق نم  هلداعي  امو  ةایحلا  وھ  تقولا  نإ  لوقلا  اننكمي  اذل 
وأ هیف  انثيرتو   ، ًارش وأ  ناك  ًاریخ   ، ًاكرت وأ  ناك  ًالعف   ، انتحلصم دض  وأ  انحلاص  يف  امإ 
اًِحلاَص َلِمَع  ْنَم   – ) همسا زع  لوقي –   ، ميركلا ركذلا  مكحم  ىلإ  انعجر  ولو   . انعفدنا

اَم ِنَسَْحِأب  ْمُھَرَْجأ  ْمُھََّنيِزْجََنلَو  ًَةِبَّیط ۖ  ًةَایَح  ُهََّنِییْحَُنلَف  ٌنِمْؤُم  َوُھَو  ٰىَثْنُأ  َْوأ  ٍرَكَذ  ْنِم 
. ناميإلاو حلاصلا  لمعلا  اھؤشنم  ةبیطلا  ةایحلاف  .  [27] ( َنوُلَمَْعي اوُناَك 

تقولل يمیقلا  ماظنلا 
رایعم بلطتي  رارقلاو   ، رارقلا بلطتي  هرودب  تقولاو   ، تقولاو دھجلا  بلطتي  لمعلا  نإ 

، ةیمیقلا ةموظنملا  بلطتت  اھرودب  میقلاو   ، میقلا بلطتي  رایعملاو   ، رارقلا ذاختا 
دجنسف  ، ةميركلا ةيآلل  اندع  اذإو   . ةخسارلا ئدابملاو  داقتعالاو  ناميإلا  يھو 

، نسحلا ءازجلاو  ةبیطلا  ةایحلل  دكؤملا  دعولا  نأ  ثیح   . ّةیلج ةبیطلا  ةایحلا  ةلداعم 
نم هذختي  امیف  حالصلا  ةيرایعمو  ةیناميإلا  همیق  لضفب  ناسنإلل  لصحتي  امنإ 
قلعتت عیضاوم  باتكلا  اذھ  نم  نيرخآ  نیلصف  يف  شقاننسو   . هلامعأ يف  تارارق 



وھ  ، ماقملا اذھ  يف  انینعي  ام  نأ  الإ   ، لمعلا میظنت  ةیلآو  رارقلا  ذاختا  ةیفیكب 
ًاماظن ناسنإلا  ئشني  فیك  نكلو   . اھراثآو ةایحلا  بیطب  دوعي  امیف  تقولا  لالغتسا 

؟ تقولل ًایمیق 

حلطصم نإ   . میقلا موھفم  عم  ةفقو  نم  دب  ال   ، شاقنلا اذھ  يف  ضوخن  نأ  لبق 
تابستكملاب ًاطبترم  نوكي  ًةراتو   ، قالخألاو ایلعلا  لُثملا  ىنعمب  ًةرات  دري  ةمیقلا ) )

ةعلس ةمیق  نع  ملكتن  ًانایحأو   ، ةنامألا وأ  قدصلا  ةمیق  نع  ثدحتن  ًانایحأف   . ةيداملا
وأ تناك  ةيونعم  ةمیقلا –  موھفم  ىلإ  لدتسن  نأ  اننكمي   ، قحلا يف   . ام ةمدخ  وأ 

ةلصحتملا ةعفنملا  ىدم  لداعت  ةمیقلاف   . ةطیسب ةیضاير  ةلداعم  لالخ  نم  ةيدام - 
. لذبلا ءاقل  ةوجرملا  ةدافتسالا  يأ   ، ةفلكتلا لباقم 

نانثالا وأ  عمتجملا  وأ  درفلا  ىلع  دوعت  يتلا  ةدئافلا  يھ  ةعفنملا  نإ  لوقلا  اننكميو 
ام وأ   ، تقو وأ  دھج  وأ  لام  نم  صخشلا  هلذبیس  ام  رادقم  يھف  ةفلكتلا  امأ   . ًاعم

تعفترا املكف   ، عفانملل ًالایم  ناسنإلا  نوكلو   . رصانعلا كلت  لك  وأ  ضعب  نم  عمجي 
. مظعأ ةمیق  كلذل  ناك   ، ةفلكتلا لباقم  يف  ةعفنملا 

هّجوت نأ  بجي  لاعفألا  ّلك  ّنإ  ةَّیقالخألا : تّايرظنلا  ىدحإ  لوقت   ، كلذ لاثمو 
ًاقیبطتو سانلا  . نم  ددع  ربكأل  ةداعسلا  نم  ربكألا  ردقلا  زارحإ  وحن 

درفلل ةداعسلا  قیقحت  ةعفنم  لداعت  قالخألا  ةمیق  نإف   ، ةیضايرلا ةلداعملل 
تقولا لذب  بلطتت   ، انفلسأ امك  لاعفألاف   . ام ةفلكت  بلطتت  يتلاو   ، عمتجملاو

ام وأ  تاقدصلا  عفدك  ًاضيأ  لاملا  بلطتت  ًانایحأو   ، هباش ام  وأ  تانامألا  ّدرك  دھجلاو 
. هباش

اھمدقي يتلا  ةفیظولا  يأ   ، جتنملا كلذ  ةعفنمب  اھسایق  نكمیف   ، تاجتنملا ةمیق  امأ 
جتنمل لدابت  ةیلمع  لكو   . نیعم جایتحا  ةیبلتل  تامدخلاو ) علسلا   ) جتنملا كلذ 

. هباش ام  وأ  قوسلا  ىلإ  باھذلاك  ًاضيأ  دھجلا  ًانایحأو   ، لاملاو تقولا  لذب  بلطتت 

ةيؤر ةرولبل  نيرطضم  انسفنأ  دجنس   ، تقولل يمیقلا  ماظنلا  لاؤس  ىلإ  ةدوعللو 
شیعلاو ةماركلاو  ةبیطلا  ةایحلاو  ةداعسلا  ىلإ  يدؤت  نأ  اھنكمي  يتلا  عفانملا  لوح 

يف ةمكارتملا  تارارقلا  اھنأ  ىلع  ناسنإلا  ةایح  فيرعت  ىلع  انقفتا  ام  اذإف   . دغرلا
الإ يھ  ام  ناسنإلا  ةایح  نإف   ، صرف نم  فورظلا  كلت  اھتأیھ  امب  ةفلتخملا  فورظلا 

ثادحألا ةعومجمو   ، اھب موقي  يتلا  لاعفألا  تّادرو  لاعفألاو  تافرصتلا  ةعومجم 
 - فاطملا ةياھن  يف  لاعفألا -  نم  ناسنإلا  ةایحو   . اھب رمي  يتلا  ضراوعلاو  رھاوظلاو 



ِنَایَِّقلَتُمْلا ىََّقلََتي  ِْذإ  : ) ىلاعت هلوق  يف  امك   ، دیتعو بیقر  نم  لك  اھاقلتیس  ام  يھ 
اّملو .  [28] ( ٌدِیتَع ٌبِیقَر  ِهْيََدل  َِّالإ  ٍلْوَق  ْنِم  ُظِفَْلي  اَم   . ٌدیِعَق ِلاَمِّشلا  ِنَعَو  ِنیَِمیْلا  ِنَع 
نوكیس ًامازل  هنإف   ، ناميإلا حلاصلا و(ب ) لمعلا  أ ) : ) امھ ةبیطلا  ةایحلا  اطرش  ناك 
ىلإ جاتحي  كلذ  نأ  الإ   . ًایناث ةيداملاو   ، ًالوأ ةيونعملا  عفانملا  ىلع  ًاینبم  تقولا  ماظن 

. ماظنلا يف  ةیجھنم 

ةایحلا يف  تقولا  ماظن  ةیجھنم 

دجیس  ، هدابعل ىلاعتو  هناحبس  ئرابلا  همسر  امك  ةایحلا  جھنم  يف  لمأتملا 
يتلاو  ، ةبولطملا  تابجاولاو  لامعألا  عون  ددحت  ةیساسأ  دصاقم  سمخ 
ظفح  ، سفنلا ظفح   ، نيدلا ظفح  يھو :  ،  [29] ( ةعيرشلا دصاقم   ) اھیلع قلطي 

. لاملا ظفحو   ، لسنلا ظفح   ، لقعلا

تقولا لالغتسا  ئدابمل  قبسم  لكشب  ًاّدعم  ًاماظن  جھنملا  يف  ىریس  امك 
لامعأ هیفو   . صرفلاو فورظلاب  ةقلعتم  ىرخأو  ةتباث  تاطحم  هیفو   ، هرامثتساو 

. ةھوركم ىرخأو  ةبحتسم  لامعأو   ، اھب مایقلا  نع  ٌيھنمو  ةمرحم  ىرخأو  ةبجاو 
، ندبلاو لقعلاو  حورلا  نم  ٍلكب  طبتري  ًایلج  ًامیسقت  ىرنس   ، ينمزلا میسقتلا  يفو 
عضو ثیح   ، هسفنل ناسنإلا  هعضو  امم  عسوأو  لمشأ  ةیھلإ  ةيؤر  ىرنس  امك 

. ىرخأ ةرات  سمشلابو  ًةرات  رمقلاب  ًاطابترا  ينمزلا  میسقتلا  يف  جھنملا 

لمع دعب  لمعب  مایقلا  طرتشي  نأك   ، نامزلاو  ناكملل  يفرظ  میسقت  كانھو 
اذإ ًالمع  يدؤي  نأ  وأ   ، ةنیعم نكامأ  وأ  ةنیعم  تاقوأ  يف  لامعأ  نع  يھنلاو   ، قباس
میظنت نم  هب  ثرتكن  امل  قایسلا  اذھ  يف  لامعألا  يتأتو   . نیعم ناكم  يف  ناك 
قیقدو لماكتم  ماظن  هنإ   . ةيورخألا انتدصرأ  يف  عفري  امم  رخآو  ةيویندلا  اننؤش 

ّفلكي هللا ال   ) ينآرقلا روظنملا  بسح  هتعسو  هتقاط  بسحب  ٌلك   ، ناسنإلا ةایحل 
. [30] ( تبستكا ام  اھیلعو  تبسك  ام  اھل  اھعسو  الإ  َاسفن 

يھو  ، ئدابم ةدع  نم  هنوؤش  فيرصتو  لامعألا  ءادأ  يف  ناسنإلا  قلطنيو 
يھ ئدابملا  كلت  ةمدقم  يف  نأ  الإ   ، ةبھرملاو ةبغرملا  زفاوحلاو  عفاودلا 
نع ًالوؤسم  نوكي  نأ  لفطلا  ملعتي   ، هرافظأ ةموعن  ذنمف  ةیلوؤسملاب  . سحلا 

ةلواحم الإ  اذھ  امف   ، ءاكبلا يف  عیضرلا  شھجي  امدنعف   . يوفع وحنب  ولو   ، هسفن
نع لوؤسم  وھف   ، همأ عم  لصاوتلا  قيرط  نع  هتاجایتحا  دحأ  وأ  هعوج  عابشإل  هنم 
دتمي دق  يذلاو  مونلل  ملستسیس  هنإف   ، ساعنلا هبلاغي  امدنعو   . ديري امب  اھمالعإ 
دايدزاو نامزلا  رورمبو   . هیلع هدسج  قح  ةیمھأب  رعشي  هنأل  كلذو   ، ةليوط تاعاسل 
ةيدصقلا حبصتف   ، هتامازتلاو هلامعأ  وحن  ربكأ  ةیلوؤسمب  ناسنإلا  عفدني   ، هیعو

ْدِصْقاَو  ) ، نامقل میكحلا  ناسل  نع  ءاج  امك   ، هب موقي  ام  عم  ًاروضح  رثكأ  ةیفدھلاو 
. [31] ( َِكتْوَص ْنِم  ْضُضْغاَو  َِكیْشَم  ِيف 

يعو يف  جردتلا  بسحب  ناسنإلا ،  ةایحل  ًایثالث  ًامیسقت  كانھ  نأ  ىرن  امك 



. [32] ( ًاعبس مدختسيو  ًاعبس  بدؤيو  ًاعبس  يبصلا  كرتُي ]  ] ىخري  ) ذإ ةیلوؤسملا  .
ْمُكَنَْیب ٌرُخاََفتَو  ٌةَنيِزَو  ٌوَْھلَو  ٌبَِعل  َایْنُّدلا  ُةَایَحْلا  اَمََّنأ  اوَُملْعا   ) ميركلا نآرقلا  يف  درو  امكو 

، نیقھارملا ةفص  وھللاو  لافطألا  ةفص  بعللاف   ،  [33] ( ِدَالَْوْألاَو ِلاَوَْمْألا  ِيف  ٌرُثاََكتَو 
. نيدشارلا تافص  نم  يھ  دالوأو  لاومأ  نم  ةایحلا  ةنيز  بلطو 

ًاندب ناسنإلا  جضنو  روطت  لحارمل  ينمز  طبر  وھ  امنإ  يثالثلا  میسقتلاو 
ذإ  . ناسنإلا رمع  ّينس  يف  ًالماكتو  ًایعیبط  ًالامج  مسري  وھف   ، ًاحورو  ًالقعو 
ّنأ  ، يوبرتلا سفنلا  ملع  لاجم  يف  ّةصاخو  سفنلا  ملع  يف  نّوصتخملا  نمؤي 
لمعلا مغانتو  لامتكا  ىلإ  ریشُت  مكحملا  قفاوتلا  نم  ةلاح  وھ   " ماع هجوب  جضنلا 

، ةیعامتجالاو  ، ةیحورلاو  ، ّةیجولویسفلاو  ، ّةيدسجلاو  ، ّةیلقعلا فئاظولا  نیب  ام 
ةیلالقتسالا كلذكو   ، ةدقعملاو ةفلتخملا  اھتاضقانتب  ةایحلا  مھف  نم  هّنكمت  ةروصب 

ةمیلسلاو ّةیقطنملاو  ةلوقعملا  ّةيریصملا  تارارقلا  ذاختاو  هنوؤش  يف  مكحتلا  يف 
سحبو  ، ریغلل ةیعبت  نود  يأ   ، مھریثأتو نيرخآلا  ةرطیس  نع  لزعمب  هتایح  يف 

". تاذلا نم  عبانلا  ةیلوؤسملا 

جردت نم  هللختي  امو  ناسنإلا  رمع  لسلست  بسح   ، رخآ ينمز  میسقت  كانھو 
َٰىِلإ ُّدَرُي  ْنَم  ْمُكْنِمَو  ْمُكاَّفَوََتي ۚ  َّمُث  ْمُكََقلَخ  ُهَّللاَو   ) لجو زع  هلوق  يف  امك   ، جضنلا يف 
ىلإ ةراشإ  يھو   ، [34] ( ٌريِدَق ٌمِیلَع  َهَّللا  َِّنإ  اًئْیَش ۚ  ٍمْلِع  َدَْعب  ََملَْعي  ْيَِكل َال  ِرُمُعْلا  ِلَذَْرأ 
ًانمز ىقبیل   ، ماحرألا ملاع  نم  ناسنإلا  ءاج  دقف   . ایندلا ملاع  يف  ناسنإلا  ةلحرم 
ََقلَخ يِذَّلا   ) هئالتباو ناسنإلا  رابتخا  ةلحرم  يھو   . خزربلا ملاع  ىلإ  لاقتنالا  لبق 

. [35] ( ُروُفَغْلا ُزيِزَعْلا  َوُھَو  ًالَمَع ۚ  ُنَسَْحأ  ْمُكَُّيأ  ْمُكَوُلَْبِیل  َةَایَحْلاَو  َتْوَمْلا 

: جضنلا تاطحمل  جردت  هیفو   . ناسنإلا ةایح  يف  رمتسم  رابتخالاف  نذإ 
يحورلاو ينادجولاو  يلقعلاو  يسنجلاو  يندبلاو  ينيوكتلا 

ىَّتَح  ) نیعبرألا نس  دنع  جضنلا  لماكت  ةمق  يتأتو  يلماكتلاو  . يعامتجالاو 
َتْمَعَْنأ ِيتَّلا  َكَتَمِْعن  َرُكَْشأ  َْنأ  ِينْعِزَْوأ  ِّبَر  َلاَق  ًةَنَس  َنیَِعبَْرأ  ََغَلبَو  ُهَّدَُشأ  ََغَلب  اَِذإ 

. [36] ( ََّيلَع
ام وھو   ، فیلكتلا نس  ىلع  دمتعي  رخآ  ينمز  میسقت  كانھف   ، ىرخأ ةیحان  نمو 

رھشلاو عوبسألاو  مویلا  نأ  ىرنف   ، تادابعلا يف  مازتلا  نم  ناسنإلا  ىلع  متحي 
ًاتقو حبصي  رجفلاف   . ينمزلا ماظنلل  ًاسیسأت  رثكأ  حبصي  هلك  رمعلاو  لب   ، ةنسلاو
رصعلاو رھظلا  ضئارفل  ةبسنلاب  لاحلا  وھ  كلذكو   ، رجفلا ةضيرف  ءادأل  ًامولعم 

اھلك يھو  .  [37] ( اتوقوم ًاباتك  نینمؤملا  ىلع  تناك  ةالصلا  نإ   ) ءاشعلاو برغملاو 
هناحبس اب  ةیحورلا  ةلصلا  عفرل   ، ةالصلا تاقوأ  ساسأ  ىلع  مویلل  تامیسقت 
يفضت ةالصلا  ةيدأتف   . ًاضيأ اھنیب  امیف  ىرخألا  لامعأللو   ، ةالصلا ةيدأت  ءانثأ  ىلاعتو 

. [38] ( ركنملاو ءاشحفلا  ِنَع  ىَھَْنت  َةالَّصلا  َِّنإ   ) لاوقأو لامعأ  نم  اھنیب  امل  ًةناصح 
لالغتسا ةیفیك  يف  ًامكحم  ًاماظن  اندجول   ، ىرخألا تامیسقتلا  يف  انرحبأ  ولو 

تاقوأو  ، ملعتلا تاقوأو   ، ةلولیقلا تاقوأو  سمشلا ،  عولطو  رجفلا  نیب  تقولا 



لاصولل تاقوأو   ، لكألا تاقوأو   ، ةرايزلا تاقوأو   ، ىضرملا ةدایع  تاقوأو   ، لمعلا
نوؤشلا میظنتو  نمزلا  ماظن  عم  لماعتلا  لجأ  نم  كلذو   . كیلاود اذكھو   ، يمیمحلا

. دحاولا مویلا  يف 

، رھشلا ءانثأ  امأ   . بحتسملا مایصلل  تاقوأو  ةحارلل  تاقوأ  كانھ   ، عوبسألا لالخو 
فصتنم نم  مايأ  ةثالث  يأ   ، ضیبلا مايألا  مایصك  ةنیعم  تاقوأب  ةطبترم  لامعأ  كانھف 

نمو  . هایملا بوسنمب  مايألا  كلت  يف  رمقلا  لامتكا  ریثأت  نم  نرتقي  امل   ، رھشلا
تاساردلا تضفأ  دقو   . ءام نم  نوكم  ناسنإلا  مسج  اثلث  نم  رثكأ  نأ  مولعملا 

، مايألا كلت  يف  دادزت  امنإ  ةيرشبلا  تالاعفنالاو  مئارجلا  نم  ریثكلا  نأ  ىلإ  ةیملعلا 
ةعماج نم  نیشوجاك [39]  نایتسيرك  روتكدلا  لوقي  امك  مونلا  يف  رتوتلا  نع  ًالضف 

، درفلا ةقاط  ىوتسم  نم  فیفخت  مايألا  كلت  مایص  يفو   ، ارسيوس يف  لیساب 
. هتالاعفنا ىلع  ةرطیسلا  نم  نكمتیل 

مايأ يف  ناضمر  رھش  مایصك  ةدحاولا  ةنسلا  يف  اھب  موقن  ىرخأ  لامعأ  كانھو 
يف مدلا  قفدت  تايوتسم  بسح  ةنیعم  تاقوأ  يف  ةماجحلا  بابحتساو   ، تادودعم
ًةرم ولو  رمعلا  لالخ  اھب  موقن  ىرخأ  لامعأو   ، ةیلصفلا تاریغتلاب  اھرثأتو  مسجلا 

عراشلا اھب  انرمأ  يتلا  لامعألا  عومجمل  صحفتملاو   . جاوزلاو جحلاك   ، ةدحاو
ةعزنلا عفاودل  رياغم  وحن  ىلع  تقولا  میظنتل  ًالماكتو  ًاماجسنا  دجیس   ، سدقملا

. ةيداملا

ال ةدابعلاف  ال،  ًامتح  ؟  ةيویندلا انتابلطتم  ىلإ  تافتلالا  بنجت  كلذ  ينعي  لھ  نكل 
ریبدت تابلطتم  ىلإ  بحسنت  امنإو   ، ةيدبعتلا تابجاولاو  ضئارفلا  ءادأ  ىلع  رصتقت 

، ةیبرتلاو  ، ضرألا ةرامعو   ، نارمعلاو  ، لمعلاو  ، ملعلا بلط  ةیمھأك  اھلك  انرومأ 
هنأش نم  ام  لك  نیب  نزاوي  ماظنلا  نأ  يأ   . اھریغو يعامتجالا  لفاكتلاو   ، حيورتلاو
تومت كنأك   ) ةيورخألا عفانملا  نیبو  ادبأ ) شیعت  كنأك   ) ةيویندلا عفانملاب  نایتإلا 

تايولوألا . بیترت  بلطتي  ماظنلاف  نذإ  .  [40] ( ادغ

تايولوألا بیترت 

قافتاو يساسأ  بلطم  وھ  انتایح  يف  تقولا  نم  ةدافتسالا  میظعت  يف  ثحبلا 
نع تاروشنملا  فالآ  تنرتنالا  ربعو  تابتكملا  يف  دجن  اذل   . هیلع فالخ  يرھوج ال 
امك  . كلذ لوح  لئاھلا  مكلا  تاقیبطتلاو  رتویبمكلا  جمارب  نم  كلذك  دجنو   ، عوضوملا

هلالغتسا نم  دب  ال  يویح  دروم  هنأ  ىلع  فنصم  ةرادإلا  ملع  يف  تقولا  نأ 
، قحلا يف  هنأ  الإ  تقولا .) ةرادإ   ) ىمسم تحت  ًابلاغ  يتأي  وھو   ، لثمألا لالغتسالا 

سیل تقولا  نوك   ، هريدن نأ  بجي  ام  وھ  تقولا  سیلف  ضقانت ! نم  ولخي  ىمسم ال 
ةعبان يھ  رارقلا  ذاختا  ةیلمع  نوكو   . هكرت وأ  ام  لعفب  نایتإلل  هذختن  يذلا  رارقلا  الإ 
ىمسم قالطإ  ردجألا  ناك  امبرل  هنإف   ، هفادھأو هتايولوأ  بسحب   ، هتاذ درفلا  نم 

(. حاتملا نمزلا  يف  تاذلا  ةرادإ  )



ةیلآو  ، ةیمیظنتلا ةردقلاو   ، ریكفتلا ةقيرط  نم  ًالوأ  لامعألاو  دیعاوملا  میظنت  أدبي 
قیقحتو عفانم  نم  لامعألا  كلت  هيدؤتس  امل   ، دودحلاب ةفرعملاو   ، تايولوألا بیترت 
جتنیسف  ، ةفلتخم فراعمو  تایلآو  تاردقو  قرط  صخش  لكل  ناك  املو   . فادھأل

يف فالتخاو   ، تایطعملا كلت  عم  نسحلا  لماعتلا  ةیفیك  يف  توافت  كلذ  نع 
. ناسنإلا رمع  وھ  تقولاف   ، رشبلا نیب  تاكاردإلا 

ناسنإلا رمع 

ريرقتلا بسحف   . دوجولا اذھ  ىلإ  نروق  ام  اذإ  ًایبسن  ریصق  ناسنإلا  رمع  لدعم  نإ 
يف ًابيرقت  ةنس  وھ 67  روكذلا  رمع  لدعم  نإف  يف 2016،  ةدحتملا  ممألل  يملاعلا 
نامزألا لالخ  هیلع  ناك  امع  تاونس  عضبب  داز  نإو  وھو  ثانإلل [41]  . ةنس  لباقم 71 

ةعبرأ نع  وبري  امب  رّدقملاو   ، اھسفن ضرألا  رمعب  نراقي  ال  لازي  ال  هنإف   ، ةرباغلا
نینس يف  تقولا  اذھ  لك  ناسنإلل  ًاقح  لھ   ، نكلو  . ةنس رایلملا  فصنو  تارایلم 

، اھلك اھانشع  نإ  ماوعألا –  كلت  لالخ  هب  موقن  امل  يمتح  عيزوت  كانھ  نأ  مأ   ، رمعلا
تایبألا [42] : يف  ءاج  امك 

يلایللا هقحمت  ِرمعلا  فصنف  ًاماع ***  نیتس  ىتفلا  شاع  اذإ 

لامش نم  ًانیمي  هتلفغل  يردي ***  سیل  بھذي  فصنلا  فصنو 

ِلایعلاو بساكملاب  ٌلغشو  ٌصرحو ***  ٌلامآ  فصنلا  ثلثو 

ِلاقتناو ٍلاحتراب  ٌمھو  ٌبیشو ***  ٌماقسأ  ِرمُعلا  يقابو 

ِلاثملا اذھ  ىلع  هتمِسقو  ٌلھج ***  ِرمعلا  َلوط  ِءرملا  ّبُحف 
 

168  ) وھ اھنم  عوبسألاو   ،( ةعاس  8760  ) نع ةرابع  يھ  ةيدالیملا  ةنسلا  نإ 
دودحلاب ةدیجلا  ةفرعملا   ، اھعم لماعتلا  يضتقي  تاعاسلا  هذھ  نكلو  ةعاس .)
دسجلل قح  وھو   ،( تاعاس  8  ) مونلا يف  مویلا  ثلث  فرصنس  انك  اذإف   ، قوقحلاو

انل 112 ىقبتیل   ، ًایعوبسأ مونلا  يف  ةعاس  انقرغتسا 56  دق  كلذب  اننإف   ، انیلع
نم بلطتي  ام  عم  ينھملا  وأ  يساردلا  ماودلا  تاعاس  انبسح  اذإو   ، ةعاس

قرغتسملا تقولا  باسحب  انمق  اذإو   . ًابيرقت مویلا  ثلث  قرغتست  اھنإف   ، تالصاوم
ام وھ  يقبتملا  تقولا  نإف   ، عوبسألا رادم  ىلع  ةیمویلا  تابجاولاو  تامازتلالا  يف 
، ةعقوتملا ریغ  وأ  ةئراطلا  لامعألا  انفضأ  اذإ  امأ   . ًایعوبسأ ةعاس  ىلإ 20  نیب 10 

. لاوحألا نسحأ  يف   ، طقف تاعيوس  هنأكو  ودبیس  يقبتملا  نمزلا  نإف 

هنم ىضم  ام  رییغت  ىلع  ناسنإلل  ةردق  الو   ، رمتسم صقانت  يف  ناسنإلا  رمع  نإ 
امكف  . اھیف وھ  يتلا  ةظحللا  رادقمب  الإ  ةردقلا  نم  كلمي  الو   ، تآ وھ  ایف  مكحتلا  الو 
شیعي لھ  نكلو  اھیف ." تنأ  يتلا  ةعاسلا  كلو  بیغ  لمؤملاو  تاف  ىضم  ام  : " لیق



؟ ةلاحلا هذھ  سانلا  لك 

وأ ماھ  تنأ  هربتعت  امو   ، تقولل ةفلتخم  تاكاردإ  سانلل  نأ  هیف  كش  ال  امم  نإ 
لك قتاع  ىلع  عقت  ةیلوؤسملا  نأ  الإ   . كریغ دنع  رخآ  كاردإ  هل  نوكي  دق   ، لجاع
ءاربخ قفتي   ، هیلعو  . نمزلا نم  هل  حاتم  وھ  امب  فرصتلا  رارق  ذاختال  رشبلا  نم  دحاو 
تايولوأ ىلع  انتايولوأ  مدقن  نأ  بلطتي  دق  تقولا  عم  لماعتلا  يف  مزحلا  نأب  ةرادإلا 

اھریغ يف  نيرخآلا  عم  ةنورملا  بلطتيو   ، ةجرحلا تاقوألا  يف  ًاصوصخو  نيرخآلا 
امدنع نيرخآلا  عم  لماعتن  فیكو  : " لأسي نأ  مھدحألو   . ةجرحلا ریغ  تاقوألا  نم 

. سنوي دنع  كلذ  باوج  نإ  ؟"،  تايولوألا ضراعتت 

سنوي عم  ةلحر 
ةفلتخم ندم  ىلإ   ،( سنوي  ) يقيدص عم  يحایس  رفس  يف  تنك  ةنس 1998،  يف 
ملاعم نم  هانرز  اممو  ةّبالخ  رظانم  نم  هانيأر  امل  ةعتمم  ةلحرلا  تناك   . ادنك نم 
ةرتف لاوط  انھجاوي  ناك  ًاریبك  ًايدحت  نأ  الإ   . ةقیش ثيداحأ  نم  هانلوانت  امو  ةلیمج 
ةكرح ّلش  ماع  بارضإب  اوعرش  دق  اوناك  ناریطلا  ةكرش  ّيرایط  نأ  ثیح   ، رفسلا
ىلإ ّىدأو   ، ةددعتم تاھجو  ىلإ  تالحرلا  نم  ریثك  ءاغلإ  يف  ببست  امم   ، ناریطلا

. لاحلا هیلإ  لوؤیس  امل  ةفرعم  الب  عالقإلا  تاعاق  يف  نيرفاسملا  رھمجت 

نم تارئاط  نتم  ىلع  اھيرفاسم  عيزوتب   ، كلذ ناریطلا  ةكرش  ةرادإ  تكرادت 
هاجتاب وتنروت )  ) يف ىلوألا  ةطحملا  انأدب   . ناكمإلا ردق  ىرخألا  ناریطلا  تاكرش 

ماد راطملا  يف  ليوط  راظتنا  دعب   ، تاعاس ةسمخ  تقرغتسا  ةلحر  يف  رفوكناف ) )
مل ةلحر  يھو   ،( يریجلاك  ) يھ ةیلاتلا  ةھجولا  تناك  رفوكناف  نمو   . تاعاس ثالث 
ةرتف ديدمت  ىلع  انتربجأ  ثادحأ  نم  هللخت  امل   ، اھتقباس نم  ةبوعص  لقأ  نكت 

. نیتیفاضإ نیتلیل  ةماقإلا 

لقأب قورشلا  دعب  عالقإلا  تقو  ناك   ، وتنروت ىلإ  يریجلاك  نم  ةریخألا  ةلحرلا  يفو 
انرمأ نم  ٍةلاجع  يف  انك  اننأ  الإ  قورشلا  لبق  انظقیتسا   ، اھموي  . ةعاس فصن  نم 
راطملا ىلإ  نیعرسم  انقلطناف   ، قدنفلا يف  رجفلا  ةالصب  نایتإلا  ناكمإلاب  نكي  ملو 
راطملا ةباوب  ىلإ  انلوصو  لبق   . راطملا يف  ةالصلا  لمأ  ىلع  ةرجألا  ةرایس  يف 
تفراش : " لاقو يوحن  سنوي  تفتلا   ، نیتقیقد ىوس  انع  دعبت  كت  مل  يتلاو 
!". ينتوفي ةلیضفلا  تقو  عدأ  نلف  انھ  فقوتن  نأ  بجي   ، قورشلا ىلع  سمشلا 

بوكرل حومسملا  تقولاب  لصنس  انك  سفنألا  قشب  نحنف   ، ينیع اتقدح  تعستا 
يلصأسو  ، تنأ بھذا   ، سأب ال  : " ءودھو بدأب  لاقف   . هيأرل ًاقفاوم  نكأ  ملو   ، ةرئاطلا

الإ  ، اھتقو بارطضالاب  روعش  ينجلاخ  مادقألا ." ىلع  ًایشم  ریسملا  لمكأس  مث  انأ 
ذخأل قيرطلا  طسو  فقوتلا  ةرجألا  قئاس  نم  تبلطف   . هدحو هكرتأل  نكأ  مل  يننأ 

. قيرطلا ةعراق  ىلع  يلصنل  ةرایسلا  نم  اّنلجرتو   ، انعاتم

ةعاق ىلإ  انلصو  نإ  امو   ، ةلقثملا بئاقحلا  عم   ، ًاودع ریسملا  انلمكأ  ةالصلا  دعبو 



تناك اھنأكو  ءارولا  ىلإ  ًةعوفدمو   ، اھباوبأ تلفقأ  دق  ةرئاطلا  نأ  انيأر  ىتح   ، عالقإلا
تادیقعت نم  كلذ  ببستیس  امل   ، ثدح امم  يجاعزنا  تيدبأ  ينأ  مغرو   . انعّدوت

ينیع يف  ةنیكسو  ًءودھ  تيأر  يننأ  الإ   ، ةديدج دعاقم  ىلع  لوصحلل  ىرخأ 
". تقولاب انیلص   ، دمحلا  : " ًامتمتم  ، هّایحم ولعت  ةماستبالاو   ، يبحاص

لماعتلا ةھجلو  تقولا  عم  لماعتلا  ةھجل   ، يتایح يف  ربكألا  رثألا  ةثداحلا  هذھل  ناك 
يف  ، سنوي نم  سوردلا  ربكأ  دحأ  تملعت  دقل   ، قحلا يف   . ةفلتخملا تاكاردإلا  عم 
عم قبللا  يطاعتلا  بولسأو   ، تايولوألا ديدحت  ةیلآو   ، تقولاب ریكفتلا  ةقيرط 
يف يتايولوأ  عم  تضراعت  امدنعو   ، هل ةبسنلاب  ةحضاو  تناك  هتايولوأف   . نيرخآلا
يف ةجیتنلا  نكت  ملو   . هنع فارصنالا  يف  رایخلا  يناطعأ   ، ةرئاطلا ىلإ  لوصولا 

. تابجاولا ةيدأت  يف  ةداعسلا  ةياغ  نم  هيدل  مھأ  لوصولا  ةعرس 

ناسنإلا طاشن 
لكل نإف   ، تايولوألا طبضل  اھعم  فرصتلا  ةیفیكو  ةفلتخملا  تاكاردإلا  بناجبو 
امأ  ، حابصلا يف  ًاطاشن  رثكأ  نوكي  ضعبلاف   . طاشنلا نم  ةتوافتم  تايوتسم  صخش 
نم ةقرفتم  تاقوأ  يف  وأ   ، ءاسملا يف  ىلعأ  طاشن  هل  نوكي  دقف  رخآلا  ضعبلا 
ةردق رثكأ  اھعم  حبصأ   ، طاشنلل هتايوتسمب  ًایعو  رثكأ  ناسنإلا  ناك  املكو   . مویلا
يتلا تاقوألا  نع  اذام  نكلو   . تقو نم  اھبساني  امب  ةطشنألاو  ماھملا  عيزوت  ىلع 

؟ عطتسن ملو  اھیف  لامعأ  ذیفنتل  انططخ 

ضعب بلطتي  ةطشنألاو  لامعألا  ذیفنتل  طیطختلا  نإ   
نسح وأ  اھب  مازتلالا  ةیفیك  يف  نمكي  ّرسلا  نأ  الإ   ، ةلھسلاو ةطیسبلا  تاراھملا 

نأ اندجول   ، بلاوق ىلإ  ةیمویلا  انتطشنأ  میسقتب  انمق  ول   . فورظلا ّریغت  دنع  ریبدتلا 
ةطشنألل ىرخألا  بلاوقلا  امأ   . ماودلاو مونلا  ربكألا : امھ  بلاوقلا  هذھ  نم  نینثا 

. ةریثك اھنكلو  ةریغص  يھف 

عم بسانتي  امبو  انتايولوا  عم  بسانتي  امب  ةطشنألا  ذیفنت  عاقيإ  طبض  اندرأ  ولو 
. ةیفارتحا ةقيرطب  اھيدؤن  نا  انیلع  ًامازل  حبصیس   ، انيدل ةقاطلا  تايوتسم 

غامدلل نإ   . غامدلا لمعو  ریكفتلا  ةیفیك  ةلأسم  دنع  فقوتلا  نم  دب  ، ال  ًادارطتساو
صفلا امأ   ، يمیظنتلاو يقطنملا  ریكفتلاب  متھي  هنم  رسيألا   ، نییسیئر نیصف 

يفطاعلاو [43] . يعادبإلا  ریكفتلا  ىلإ  لیمي  هنإف   ، نميألا



يف آطابتي  هنإف  مویلا –  ءانثأ  هلاغشنا  ةرثكلو  رسيألا –  صفلا  نأ  فورعم  وھ  اممو 
ةفطاعلاو لایخلا  نأ  يأ   ، نميألا صفلل  ریكفتلا  يف  لاجملا  ًاكرات   ، ًءاسم هفئاظو 

يعولا نأ  كلذ   . راھنلا هوحمي  لیللا  مالك  لیق : اذلو   . ًالیل نامكحتملا  امھ  نانوكي 
راكفألل نانعلا  نميألا  صفلا  قلطیف   ، ًالیل هتايوتسم  ىندأ  يف  نوكي  يقطنملا 

ام لبقي  نل  قطنملا  نإف  ًاحابص  ظاقیتسالا  دنعو   ، ةفھرملا رعاشملاو  ةیلایخلا 
. غامدلا نم  نميألا  هراج  هقلطأ 

ظاقیتسالا ىلع  ةردقلا  لیختتس  ءاسملا  يف  كنأ  ذإ   ، اذھ يف  عقت  ةیلاكشإلا  نإ 
يف ظقیتست  نإ  امو   . بعتلاو رھسلاب  كسفنل  حمستف   ، ةيویحو طاشنب   ، ًاركاب
وھ بولطملا   ، نذإ  . رھسلا ءّارج  كسفن  ىلع  طخسلاب  روعش  كباتني  ىتح   ، حابصلا

( نيدلخت وأ   ) دلخت نأ  بجي  يتلا  ةعاسلل   ، بورغلا لبق  ام  ةرتف  يف  رارقلا  ذاختا 
راكفأ كتدوار  امھم  ةددحملا  ةعاسلا  يف  مونلاب  كسفن  مزلت  نأو   ، مونلل اھیف 
ربكأ ةردق  كل  نوكیسف   ، مونلا نم  كطسق  تذخأو   ، ًاركاب تمن  اذإ   . كلذ سكعب 

ىوتسم طبض  يف  لضفأ  عاقيإبو   ، ربكأ حاجنب  مویلا  ءانثأ  كتطشنأ  میظنت  ىلع 
میظنت ةیمھأ  عبنت  انھ  نمو   ، ةبولطملا ةطشنألا  عون  نم  هبساني  ام  عم  طاشنلا 

. لامعألا

لامعألا میظنت 
تنأ امیف  تقولا  ةیمھأ  يتأت  لب   ، ًالوغشم نوكت  نأ  يف  ةیمھألا  تسیل 
عضت يكلو   . اھتلمھأ نإ  قیضيو   ، كفادھأ تمظن  نإ  عستي  تقولاف  هیف  . لوغشم 

. اھقیبطت بجي  تاراھملا  نم  ًةلمج  نإف   ، ةیمویلا كفادھأ  قیقحت  كینیع  بصن 
ءازجأ : ةثالث  ىلإ  همیسقت  نكمي  لمع  لكف 

، هلبق يتأي  ام  ( 1) 

، زاجنإلا ةدم  ( 2)

. هدعب يتأي  امو  ( 3)

انممتأ دقو   ، بسانملا ناكملا  يف  نوكن  نأ  بجیف   ، ام لمعب  مایقلا  اندرأ  ول  ًالثمف :
نوكت نأ  بجي  زاجنإلا  ةدم  نأ  مث   . ديرن امب  مایقلا  ىنستي  ىتح   ، ماھم نم  هلبق  ام 
دعبو  . دارملا فدھلا  قیقحتل  ةیفاك  يھ  ةدم  نم  هانددح  ام  نأ  دكأتن  ىتح  ةمولعم 
هقحلیس امب  نایتإلل  نيدعتسم  نوكن  نأ  ناكمب  ةیمھألا  نم  نإف   ، لمعلاب نایتإلا 
ریكفتلا بلطتي  لمعلا  ءادأل  میسقتلا  اذھ   . اھیلع ریثأت  نود  ىرخأ  لامعأ  نم 



ىتح ًاقبسم  نيرخآلا  اھضعب  رطاشت  دق  يتلاو   ، ةینھذلا ةلئسألا  نم  ةعومجمب 
وحنب ةلئسألا  كلت  حرط  ىلع  تّبردت  ولو   . كریغ تايولوأ  عم  كتايولوأ  قستت 

. كاریّجِھو كعابط  نم  حبصتو  كمزالت  ةكلم  ىلإ  لوحتتس   ، رمتسم

: ةیلاتلا ةلئسألا  ىلع  ةباجإلا  نم  دب  ، ال  لمعلا لبق  ام  ةلحرم  يف 

؟ طاشنلا وأ  لمعلا  اذھب  نایتإلل  تقو  لضفأ  وھ  ام 
يدل ةنورملا  ىدم  ام  يأ  ؟  يتايولوأ بسح  لمعلا  اذھ  ةیمھأ  يھ  ام 

؟ رییغتلا يف 
بترتیس يذلا  امو  ؟  ددحم تقو  يف  لمعلاب  مایقلل  لاجعتسالا  ىدم  ام 

؟ هلیجأت ىلع 
؟ لمعلا ءادأل  ةبولطملا  ةيویحلاو  طاشنلاو  ةقاطلا  ىوتسم  وھ  ام 
تاودألاك اھیلع  دمتعأ  تاجایتحا  رفوت  ىلع  لمعلا  دمتعي  لھ 

؟ لمعلاب نایتإلا  نیح  ةرفوتم  نوكتس  لھو  ؟  لئاسولاو
؟ دارملا لمعلاب  نایتإلا  لبق  هنم  يھتنأ  نأ  بجي  يذلا  ام 

ىلع مھ  لھو  ؟  نيرخآلا ةیعمب  وأ  كارتشالاب  لمعلا  اذھب  موقأس  لھ 
؟ دعوملاب ملع 

؟ لمعلا اذھب  نایتإلا  مدع  ءّارج  رطاخم  نم  مجنیس  يذلا  ام 

: يلي ام  يھف   ، طاشنلا وأ  لمعلاب  نایتإلا  ةدمب  لصتت  يتلا  ةلئسألا  امأ 

؟ طاشنلا وأ  لمعلا  ذیفنتل  ةرّدقملاو  ةبولطملا  ةدملا  يھ  ام 
دكأتلل ؟  ةرم لوأ  هب  موقأ  يننأ  مأ   ، ةقباس ةبرجت  لمعلا  اذھب  يل  لھ 

. ةدملا ريدقت  ىلع  كتردق  نم 
يتلا تایطعملا  يھ  ام  ؟  تایطعملا يف  مكحتلل  ةیلاع  ةدق  يدل  لھ 

؟ ةطخلا رییغتل  دعتسم  انأ  لھو  ؟  ةدملا ّریغت  دق 
؟ هب موقأس  امب  ًالوغشم  نوكأس  ينأب  نيرخآلا  تملعأ  لھ 

رومأب لاغشنالا  نود  يتاعاس  شیعأ  نأو  زیكرتلا  ىلع  ظفاحأس  فیك 
؟ ىرخأ

يھف  ، طاشنلا وا  لمعلاب  نایتإلا  دعب  ام  ةلحرمل  ةلئسألاب  طبتري  امیفو 
: يلاتلاك

. هسفن لمعلا  تابلطتم  قیقحت  يأ  ؟  لمعلا تلمكأ  لھ 
ملو تقولا  ككردأ  ول  ذإ   . ةررقملا ةرتفلا  لالخ  يأ  ؟  هنم تیھتنا  لھ 

، هب موقت  امب  رارمتسالل  امإ  ىرخأ  ةرتف  ىلإ  جاتحت  امبرلف   ، لمعلا لمكت 



. رخآ تقو  يف  دعوم  عضول  وأ 
؟ لوألا میظنتلا  بسح  لامعأ  نم  يلیس  امب  مایقلل  دعتسم  انأ  لھ 

يف كل  ًاجذومن  ّنوكتس  ام  ناعرس  اھنأ  الإ   ، ةددعتمو ةليوط  تدب  نإو  ةلئسألا  هذھ 
يف يھو   . تقولا ةیمھأل  يعوب  اھعم  لماعتلا  راركت  عم  تارارقلا  ذاختا  ةعرس 

تابلطتم بسح  تقولا  رامثتساب  اومتھا  نمم  نيرخآلا  براجت  ةصالخ   ، ةقیقحلا
. نمزلا

ًاماتخو

ةدم هلالخ  نم  يضقي  يذلا  راطإلا  وھ   ، نمزلاب لثمتملاو  ةداعسلل  لوألا  دعبلا  نإ 
ام لالغتساو   ، هتعیبط عم  ةمجسنملا  طورشلا  ةاعارم  بلطتي  وھف  يلاتلابو   . هتایح

. ةلیمجلا براجتلاب  تقولا  ءارثإل  حاتم  وھ 

تداز املك   ، ةینمزلا ةعیبطلا  تابلطتم  عم  ّفیكتو  ناسنإلا  نایك  دحتا  املكف 
لامج براجتلل  ناك  املكو   . ةنینأمطو ءودھب  فورظلا  عم  لماعتلل  ةیسفنلا  تایلباقلا 

رعاشمبو ةبیطلا  تاقوألاب  ناسنإلا  ىلع  تداع  املك   ، تاقوألا رامثتسا  يف 
. ةجھبلا

، هتايولوأ قیقحتل  نزاوتلا  داجيإف  اذلو   ، ةبعشتم تابلطتمو  تالاجم  ناسنإلا  ةایحل 
هتربخ قمعو  هبراجت  خيرات  لكشیس  ام  وھ   ، اھعبتي يتلا  ةیجھنملا  بسحب 
لكل ناسنإلا  اھسسؤي  يتلا  ةیلامجلا  تافاضإلا  نإف   ، انھ نمو   . هتجھب ةجیتنو 
لوألا دعبلا  دیصر  نم  عفریس  ام  وھ   ، ةعبتملا ةیمیقلا  ةموظنملا  بسحبو  ةبرجت 

. ةداعسلا نم 

نم ىنعملا  غارفل  لعجت  الو   ، كلذ نم  ىندأ  وھ  امب  هلزتخت  الف  لامج  نم  تقولا  نإ 
نأ كش  الو   ، لامعألا قح  لبق  هقح  تقولا  طعا   . داصحلا فلتیف  كتقو  ىلإ  لیبس 
لبق كرارق  ذخف  نآلا ! الإ  تقولا  نم  كل  سیل  هنأ  ثیحو   ، بئاصلا رارقلا  بلطتي  كلذ 
مسرلا صحفتل  ةظحللا  هذھ  يف  ككرتأس  انأف  يل  ةبسنلاب  امأ   . ناوألا تاوف 

. بسانملا ناكملا  يف  كراظتناب  نوكأسو   ، يلاتلا





ناكملا دٌعب  يناثلا : لصفلا 

يف 2 / 8 / 1990 تيوكلا 

امم تشھدنا   ، !" مویلا رجف  تيوكلا  تحاتجا  دق  ةیقارعلا  تاوقلا  نإ  : " اھل لاق 
ضرألا يف  ثبعیس  نونجملا  ةیغاطلا  اذھ  نإ  لوقت ! ام  قحأ  : " هل تلاق  مث  تعمس 

". ؟ هلعفنس يذلا  امف   ، ًاداسف

يف نوكن  نأ  وھ  مھملا  نأ  الإ   ، ءيش يأ  لعف  لبق  تقولا  ضعب  ثيرتنل  : " اھل لاق 
". هیف رقتسنل  نمآ  ناكم 

كنإف  ، رمألا لاط  وأ  لصح  امھم  هنأب  يندعت  نأ  كیلع  نكلو   ، معن : " قلقب هل  تلاق 
". ىرخأ ةرم  ينطو  ىلإ  ينيدعتس 

، ناكملل ةیعیبطلا  نیناوقلا  عم  ماجسنالا  تابلطتم  وحن  هّجوملا  وھ  ناكملا  دعب  نإ 
، هتئیبو ناسنإلا  نیب  سناجتلا  رادقمف   . ناسنإلا ةشیع  لامجل  نیناوقلا  ناكم  وحنو 
. ناكملا دعُب  نم  ةداعسلا  ةلداعم  بلص  يف  امھ   ، اھیف لامج  نم  هیفضي  ام  رادقمو 
الإ  ، ننسلا بسح  ریثكلا  هل  مّدقیس  ناسنإلا  هرھظ  ىلع  شیعي  يذلا  زیحلا  نإ 
. نامألاو نمألاو  رارقتسالا  نامض  لجأ  نم   ، رثكأ وھ  ام  ناسنإلا  نم  بلطتیس  هنا 



ناكملا يناثلا : دعبلا 

دیھمت

تادوجوملا نیناوق  لكل  ةیمھأ  ناكملل  لب   ، ناسنإلا ىدل  ىربك  ةیمھأ  ناكملل  نإ 
نم يأ   ، لفطلا ةدالو  ةظحل  نم  انقلطنا  ام  اذإو   . تادامجلاو ةیحلا  تانئاكلا  نم 
دق هنإف   ، هسفن دولوملا  ىلإ  ةبسنلابف   ، دوجولا ملاع  ىلإ  ديدج  مسج  جولو  ةظحل 
نم هئاذغ  رفوتب  ًادیعس  ناك  دقو   ، هيوحي ناك  يذلا  محرلا  ءفدب  ًاعناق  ًایضار  ناك 
قیض نم  هاناع  ام  الول  داتعا  يذلا  ناكملا  كلذ  كرتیل  نكي  مل  هنإ  لب   . هتيذغم
اذھ ىلإ  لقتناف   ، هنم محرأ  ًءاضفو  محرلا  نم  بحرأ  ًاناكم  دارأ  هنأكف   ، ناكملا

. هرظتنیس امل  ملع  نود   ، ملاعلا

ىفشتسم لضفأ  رایتخا  وھ  هب  نومتھیس  ام  رثكأ  نم  نإف   ، هيدلاول ةبسنلاب  امأ 
ةنيدملا ىوتسم  ىلع  ناكأ  ءاوس  سأرلا  طقسم  نأ  كش  الو   . مھدولوم لابقتسال 

. هتایح لاوط  محللاب  دلجلا  قاصتلا   ، لفطلا اذھ  عم  قیصل  رثأ  امھل  نوكیس  دلبلا  وأ 
ةیخانملاو ةیفارغجلا  داعبألا  ةعیبط  اھغیصت  ناكملاو  ناسنإلا  نیب  ةقالعلاف 

امأ  . ةیجراخلا طباورلا  ثیح  نم  ةيداصتقالاو  ةیسایسلاو  ةیعامتجالاو  ةیخيراتلاو 
تاھاجتالا ىلع  غلاب  ریثأت  اھل  ناكملاو  ناسنإلا  نیب  ةقالعلا  طباورف   ، قمعلا يف 

يف ریثأتلا  نع  ًالضف   ، يلقعلاو يسفنلا  هنيوكت  ىلعو   ، هيدل ةیكولسلاو  ةیفاقثلا 
. يندبلا هنيوكتو  هحمالم 

يف ّنزخيو   ، ًّالصأتم ًابح  هبلق  يف  ناكملا  سرغي   ، عرعرتيو لفطلا  ربكي  امدنعو 
ثٍرو يتلا  همأ  يھ  ضرألا  نأكو  يئارلا  ىلإ  ّلیخیف   ، ةرذجتم ًةركاذ  هنادجو 
نم ضرألاو  وھ  سیل  َوأ  ِملو ال؟   . اھنع مطفُي  يذلا ال  لفطلا  ىقبیس  هنأو   ، اھتانیج
نأ رابلا  نبالاب  ردجي  َوأ ال  ؟  اھلاصلصو ضرألا  ميدأ  نم  الإ  مدآ  ونب  لھو  ؟  دحاو نیط 

اھنارمعل ضرألا  ریثيو   ، اھأمظ يوریل  ةیئاملا  لوادجلا  قشيو   ، اھتبرت يف  عرزي 
صرحيو  ، اھتماركو اھفرشو  اھتفع  يقبیل  اھریھطت  يف  ًادھاج  ىعسيو   ، اھترامعو

. اھئرابو هئراب  ناركشل  ًایلجتو   ، اھتیسدقب هناميإل  ًاناونع  اھتفاظن  ىلع 

ناكملاب ناسنإلا  ةقالع 

؟ رخآلا عنصي  امھيأ  ناكملاب : ناسنإلا  ةقالع  نع  يماھفتسا  وحن  ىلع  انلأس  ولو 
ةیلدابتو رھوجلا  ةیجیسن  ناكملاو  ناسنإلا  نیب  ةقالعلا  ةطبار  نأ  دجنس 

جسن نم  ناكملا  طاسبو   ، ناكملا لزغ  نم  ناسنإلا  طویخف   ، رھظملا
طیسو . امھنیب  نامزلا  رودو   ، ناسنإلا

، اھیلع أشني  يتلا  ضرألا  ةعیبطب  رثأتي  ءارحصلا  ناسنإ  نإف   ، كلذ ىلع  لاثمكو 
رثأتي رخآلا  وھ  ةباغلا  ناسنإو   . هتایح مايأ  يف  اھنم  هيدي  نیب  رفوتي  امم  اھل  مدقيو 
اذكھو  ، هيدي نیب  ضرألا  هب  تداج  امم  اھل  مدقیل   ، اھیلع أشني  يتلا  ضرألا  ةعیبطب 



نكامألا يف  شیعي  نمف   ، كاذ وأ  ناسنإلا  اذھ  ىلع  رمألا  رصتقي  الو   . كیلاود
ةیمتح ىرنس   ، اھلحاوسو ضرألا  فارطأ  دنع  وأ   ، ةیلبجلا قطانملا  وأ   ، ةیجلثلا
جئاتن ةیمكارت  يف  نامزلا  ریثأت  ىلجتیسو   ، هینطاقو ناكملا  نیب  ةیجیسنلا  ةقالعلا 

. هناكمو ناسنإلا  نیب  لدابتلا 

ام وأ  ناسنإلا  ملعك   ، ةطبارلا هذھب  ةیناسنإلا  مولعلا  نم  ریثكلا  مامتھا  ىرن  اذھلو 
ةقالعلا نإ  لب   . اھریغو  ، عامتجالا ملعو   ، راثآلا ملعو   ،( ایجولوبورثنالا  ) هیلع قلطي 
ریطاسألاو بدألاو  ةفسلفلا  باوبأ  قرط  ربع  مھفُت  نأ  نكمي  ناكملاو  ناسنإلا  نیب 

يف تّلكشتو  الإ  ةفاقث  نم  امو   ، ناكملا نع  ةياكح  اھلو  الإ  ةراضح  نم  امف   . نونفلاو
يف ترھظ  دقو  الإ  ٍةلود  نم  امو   ، ناكم يف  لزن  دقو  الإ  يوامس  نيد  نم  امو   ، ناكم

، لئاس كلأس  نإ  بجع  الف   . ناسنإلل ًاناونع  ماودلا  ىلع  ناكملا  ناك   ، اذلو  . ناكم
. نوكت نم  فرعیل  ؟  تنأ ناكم  يأ  نم 

ناكملا موھفم 
ءيشل وأ   ، هب ًاطیحم  نوكیف   ، مسجلا هیف  نوكي  ءيشل  ناكملا  لاقُي   ، ةغللا يف 

وھ ناكملا  نم  دوصقملا  نوكي  ًةراتف   . هیلع رقتسیف   ، مسجلا هیلع  دمتعي 
وأ  ، رحبلا هناكم  كمسلا  نإ  لوقن  نأك   ، ءاضفلا  وأ  ةنضاحلا  ةئیبلا  وأ  طیحملا 

. دمجتملا يلامشلا  بطقلا  اھناكم  ءاضیبلا  ببدلا  نإ  وأ   ، ةعرزملا اھناكم  راقبألا  نإ 
هطیحمو . مسجلا  عون  نیب  ًایعیبط  ًابسانت  كانھ  نأ  يأ 

ضعب رفوتت  الأ  وأ   ، ةیعیبطلا اھعتارم  ریغ  يف  تانئاكلا  ضعب  ومنت  الأ  نذإ  بجع  الف 
، ةیجلثلا ةئیبلا  يف  ومنت  ةلخنلاف ال   . ةمئالملا ةیفارغجلا  اھقطانم  ریغ  يف  نداعملا 

ءافتنال كلذ  عجري  امنإو   ، جولثلا يف  َبیِعل  الو   ، لیخنلا يف  للخل  كلذ  سیلو 
روخصلا ضعبل  ةبسنلاب  لاحلا  وھ  كلذكو   . طیحملا كاذو  مسجلا  اذھ  نیب  سناجتلا 

مل نإ  بیكرتلا  رصانعو  نيوكتلا  تاموقمف   ، ةنیعم سيراضت  يف  دجاوتت  ال  يتلا 
. كانھ دوجو  اھل  نوكي  نل  روخصلا  نإف   ، اھل رفوتت 

يتلا ةدعاقلا  ىنعمب  يأ   ، رقتسملا  وھ  ناكملا  نم  دوصقملا  نوكي  ًةراتو 
يھ تیبلا  ضرأف   . امھیسنج نیب  روفن  نودو  بذاجتو  قاستاب  مسجلا  لمحت 

، ةینفلا ةحوللا  رقتسم  وھ  طئاحلاو   ، ّهرقتسم وھ  باتكلا  عضومو   ، تیبلا رقتسم 
للخلا نإف   ، بسانملا هعقوم  ریغ  يف  ءيشلا  انعضو  نیح  يفو   . كیلاود اذكھو 
للخلا اذھل  ًابحاصم  نوكیس  بارطضالاو   ، بسانتلا مدع  يف  ًاحضاو  نوكیس 
طورش رفوت  نم  دب  ال   ، ًءانب ينبي  نأ  دارأ  نمف   . تاعبتو راثآ  كلذ  ىلع  بترتیسو 
نوكي نأ  يھيدبلا  نمو   . رقتسي نل  هنإف  الإو   ، ءانبلا كلذ  لمحل  ةحلاصلا  ةیضرألا 

نيرخآللو هسفنل  ببست  الإو   ، ضرألا لالغتسا  يف  قح  ءانبلا  بحاصل 
. تالكشملاب

ًایملع ناكملا 



هیف ذخأت  هل  دودح  ال  داعبألا  يثالث  حسفنم   " هرابتعاب ناكملا  نویئايزیفلا  ّفرعي 
وھ رخآ  ًاحلطصم  اومدختسا  مھنأ  امك  ًایبسن ." ًاھاجتاو  ًاعضو  عئاقولاو  ماسجألا  
هیف دجاوتتو  ةداملا  هلغشت  يذلا  يئايزیفلا  ناكملا  لمجم  نع  ریبعتلل  ءاضفلا ) )

. موجنلاو بكاوكلا  وأ  تارذلاك   ، ةریبكلاو ةریغصلا  ماسجألا 

قلطي يذلاو  نمزلا  وھو  ناكملل  ًاعبار  ًادعب   ، نياتشنيآل ةیبسنلا  ةيرظنلا  تفاضأ  مث 
يعابر ٍلسلست  يف  ناكملل  ةعبرألا  داعبألا  لعجي  كلذب  وھو  ناكمزلا .)  ) ًاضيأ اھیلع 

طخ يف  ًاكرحتم  ءاضفلا  لعجي  ةعبرألا  هداعبأب  ناكمزلا  نأ  ذإ   . هل دودح  ال  لصتم 
هتیھامو ناكملا  لوح  ةیفسلفلا  تاروصتلاو  ةیملعلا  تاساردلا  نأ  كش  الو   . ينمز
ةیمھأ نم  كلذل  امل   ، ةریثك تايرظن  اھنع  تأشنو   ، ةميدقلا روصعلا  ذنم  تدتما  دق 

. ناكملاو ناسنإلا  نیب  ةقالعلا  مھف  يف 

ةیئايزیفلا ةیبذاجلا 
ماسجألا نیبو  ناكملا  نیب  ةقالعلا  كلتل  تازكترم  دوجو  ّروصت  مدقت  امم  نكميو 

دعُب يف  هیلإ  فرعتلا  دون  ام  اذھف   ، ةقالعلا كلت  تازكترم  ةعیبط  نع  امأ   . مارجألاو
هابتنا تدش  يتلا  لماوعلا  ىلوأ  نإف  ةیئايزیفلا  رھاوظلا  ةسارد  دنعف   . ناكملا
ةیبذاجلا ببسب  لفسألا  ىلإ  طقست  ءایشألاف   . ةیبذاجلا ةلأسم  يھ  ءاملعلا 
بذجلا ةوقو  ةیبذاجلا –  ةوق  نم  مظعأ  ةداضم  ةوق  اھل  نكي  مل  ام  ةیضرألا – 

. ةیبذاجلا نیناوق  اھمكحت  كلذك  يھ   ، ةيوامسلا مارجألا  نیب  يزكرملا 

لھ نكلو   . ًاضيأ ةیبذاجلاب  لصتم  سیطانغملل  ةيزلفلا  نداعملا  باذجنا  نأ  امك 
؟ اھل ىرخأ  رھاظمو  ًالاكشأ  كانھ  نأ  مأ   ، طقف يئايزیف  رھظم  يھ  ةیبذاجلا  ةرھاظ 
يف لمأتلل  ةریثملا  لماوعلا  نم  يھ  ةیبذاجلا  ةرھاظ  نأ  انيأرل   ، ًالیلق رظنلا  انعمأ  ول 

! يونعملاو يداملا  اّھیقش 

لعفب ضرألا  وحن  بذجنت  ناسنإلا -  ةلتك  اھنمو  مسجلا –  ةلتك  نوك  ىلإ  ةفاضإلابف 
نإف  ، كلذك ةیبذاجلا  لعفب  سمشلا  وحن  بذجنت  ىرخألا  هذھو   ، ةیضرألا ةیبذاجلا 
تاذ ءارضخلا  قطانملا  ریثأتف   . ناسنإلا سفن  يف  رثؤت  ناكملل  ًةیبذاج  كانھ 

. ًايونس ةحایسلاو  رفسلل  سانلا  نیيالم  بذجي   ، بلقلا ىلع  ةبالخلا  رظانملا 

ْلَعْجاَف  ) ةریفغلا ریھامجلا  دشحت  داؤفلا  ىلع  ةسدقملا  نكامألا  ةیبذاج  ریثأتو 
امك نوكت  دق  اھنأ  مغر  ةیحور  ةیبذاج  نم  اھل  امل   [44] ( ْمِھَْیِلإ يِوَْھت  ِساَّنلا  َنِّم  ًةَِدئَْفأ 

، [45] ( ِمَّرَحُمْلا َِكتَْیب  َدنِع  ٍعْرَز  يِذ  ِرْیَغ  ٍداَِوب   ) ، مالسلا هیلع  میھاربإ  ناسل  نع  ءاج 
نیيالم رطاقتي  كلذلو   ، نینمؤملا سوفن  يف  ریثأت  اھل  سّدقملا  ناكملا  ةیبذاج  نكل 

امأ  . ةرمُعلا وأ  جحلا  ةضيرف  ءادأل  انابكرو  ًالاجر   ، بوصو بدح  لك  نم  ًايونس  رشبلا 
ةداعس تالامكل  عابشإ  ةوق  ناكملل  نأل  كلذف  ؟  يئايزیفلا ریغ  باذجنالا  اذھ  اذامل 
قبطني دق  اذھو   ، هب نمؤي  امو  همیقو  هتابغر  عم  دحتت  امدنع   ، ةیحورلا ناسنإلا 

. ًاضيأ ةیعیبطلا  رھاظملا  عم  ىرخأ  ةیسفن  داعبأ  ىلع 



ةیئايزیفاللا ةيونعملا  ةیبذاجلا 

داحتال  ، ًایعیبط ًالیم  ناسنإلا  اھل  لیمي  ةیعیبط  رصانع  اھل  ءارضخلا  قطانملا  نإ 
وأ ةيوامسلا  تانايدلل  ةسدقملا  نكامألاو   . لامجلا نع  ةثحابلا  هتعیبطب  اھتعیبط 
اھنع أشنت  ةلیمج  ةیحور  راثآ  اھل  تادقتعملا  نم  اھریغل  ةیسدقلا  تاذ  نكامألا  كلت 

. اھیف نودجاوتي  وأ  اھیلإ  نولصي  امدنع  اھب  نيدقتعملا  دعسُت  ةیحور  تالامك 
هل ناكم  يف  وأ  لیمج  ناكم  يف  نوكي  امدنع  ةداعسلاب  رعشي  ّيوسلا  ناسنإلاف 

. ةبذاج ةقاط 

وھ كلذ  نأل  اذھف  ؟  هریغ نود  ّيوسلا )  ) ناسنإلاب لیملا  اذھ  انرصح  اذامل  امأ 
. اھاّسد نم  نیبو  هسفن  ةیكزت  يف  حلفأ  نم  نیب  يأ   ، سانلا نیب  قرطلا  قرتفم 
روص ضعب  يف  لمأتلا  انب  ردجألا  لعل   ، ًاّعرستم ماكحألا  قالطإ  نوكي  ال  ىتحو 

فحتملا ىلإ  بھذتس  لھف   . ناسنإلاو ناكملا  نیب  يئايزیفلا  ریغ  باذجنالا 
؟ ةحابسلا سبالمب 

رحبلاو فحتملا  نیب 

. عوبسألا ةياھن  ةلطع  يف  امھیسفن  نع  هیفرتلا  ادارأ  نیقيدص  نأ  انروصت  ول 
نأ نیح  يفف   . ةيدایتعالا هسبالم  يدتري  رخآلاو   ، ةحابسلا سبالم  يدتري  امھدحأ 

فحتملا ىلإ  باھذلا  يف  ًةبغر  يناثلل  نإف   ، رحبلا ئطاش  ىلإ  باھذلا  دوي  لوألا 
اي لھ  مأ  ؟  فحتملا ىلإ  باھذلل  لوألا  قفاویس  ىرتأ   . ةیخيراتلا راثآلا  ةدھاشمل 
ىلإ كلذ  نع  ًاضوع  باھذلل   ، فحتملا ةركف  نع  ىلختيو  هتبغر  رخآلا  كرتیس  ىرت 

؟ رحبلا

تالامتحا كانھ  نأ  الإ   . رخآلا يأرل  امھنم  ًايأ  ةقفاوم  مدع  وھ  بلغألا  لامتحالا  نإ 
هتاداقتناب ةماعلا  ءاوجألا  داسفإ  عم  رخآلا  يأر  ىلع  امھدحأ  قفاوي  دقف   ، ىرخأ

ناكم ىلع  قافتالا  متي  دق  وأ   . ىلوألا هتبغر  ةیبلت  مدع  نم  هضاعتماو  ةیبلسلا 
. ًاعم نینثالا  تابغر  هیف  كرتشت 

ًةداع هیمسن  ام  وأ  صقنلاب ) روعشلا   ) نیب طبارلا  نایبت  وھ  لاثملا  اذھ  نم  ضرغلاو 
نإف  ، ةنیعم ةعیبط  تاذ  ةبغرلا  تناك  ولف   . هدصقن يذلا  ناكملا  نیبو   ،( ةبغرلا )
ناك اّملو   . اھتعیبط يف  اھعم  مءالتي  امب  ةبغرلا  هذھ  عابشإل  ىعسیس  ناسنإلا 

ىعسي ناسنإلا  نإف   ، يناكملا دعبلا  يف  ةداعسلا  لوح  رودي  شاقنلا  عوضوم 
وأ ةیسح  هتابغر  تناك  اذإف   . هتابغر عبشت  يتلا  نكامألا  يف  دجاوتلل  هّتیجسب 

هتابغر تناك  اذإ  امأو   . اھعابشإل بسانملا  ناكملا  نع  ًایئاقلت  ثحبیسف  ةيزيرغ 
كلت عابشإل  بسانملا  ناكملا  نع  ثحبیس  كلذك  هنإف   ، ةيركف وأ  ةیحور  وأ  ةینادجو 

. اھعم مجسني  امع  ثحبت  ناسنإلا  سفن  ةعیبط  نأ  يأ   . تابغرلا

سفنلاو ناكملا 



تارشحلا ضعب  ةایح  يف  لمأتأ  مايألا  نم  موي  يف  تنك   ، لصتم قایس  يفو 
هذھ طابتراو  اھیف  شیعت  يتلا  تارشحلا  نكامأ  صاوخ  نع  لءاستأ  تنكف   . ًاّریحتم
ام الإ  ةرھزملاو  ءارضخلا  نكامألا  ریغ  يف  لحنلا  ىرأ  ُكأ  ملف   ، اھتائیب يف  تانئاكلا 

نكامألا ىلإ  اھنم  ةرذقلا  نكامألا  يف  ًاعمجت  رثكأ  نوكي   ، بابذلا نأ  نیح  يف   ، ردن
. ةفیظنلا

ةماقإ بحت  ةریخألا  هذھف   . ریصارصلاب تیقتلا  امدنع  ربكأ  تناك  ةمدصلا  نأ  الإ 
ًانایحأ تناك  نإو  يھف  يحصلا ! فرصلاو  هایملا  يراجم  يف  اھتاناجرھمو  اھتالافتحا 
راھزأو  ، ةقساب ءارضخ  راجشأو  ةعطاس  سمش  نم  يوحي  امب  انملاع  ىلإ  عّلطت 

اھیف ناك  اھتارظن  نأ  الإ   ، عراوشلا يف  ةفاظنو   ، ءاوجألا يف  ةواقنو   ، ةقبعو ةنولم 
بغرت ال  يھف   ، انملاع يف  هارت  امم  ریثكلا  ءيشلا  ةیھاركلاو  ضاعتمالا  نم 
لافتحالا تاعاق  ىلإ  اھتدوع  ةعرس  رربي  ام  وھو   ، هارن امك  لامجلا  الو  ةفاظنلاب 

! اھل رشبلا  سمل  نم  فرقت  تارشحلا  هذھ  نأ  تأرق  ينإ  لب   . اھب ةصاخلا 

ناكملل ًةقّاوت  نوكتس   ، ةيرشبلا سفنلا  يف  اھلداعي  ام  وأ  تارشحلا  كلت  نأ  تفرعف 
قشعت ةيوّسلاو  ةلیمجلا  سفنلاف   . اھتعیبطو سفنلا  تابغر  خنس  نم  وھ  يذلا 
ناكملا ىرخألا  يھ  قشعت  ةئیندلا  سفنلا  نإف  لباقملابو   ، لیمجلا ناكملا 

. اھعم بسانتملا 

ناسنإلا ةقالع  ديدحت  يف  ساسألا  لماعلا  يھ  ةیبذاجلا  نأ  رابتعا  نكمي  نذإ 
ةتباث ةیئايزیفلا  ةقالعلا  نأ  ثیحو   . ةيونعملا وأ  ةیئايزیفلا  اھتیحان  نم  ءاوس   ، ناكملاب
ویلیلاج لاثمأ  ءاملعلا  فصو  بسح   ، اھنزو وأ  اھمجح  ناك  ًايأ  ماسجألا  لتك  نیب 

. تادامجلاو ةیحلا  تانئاكلا  نیب  لصیفلا  رایعملا  ربتعت  ال  نذإ  يھف   ، مثیھلا نباو 
اھنوك ثیح  نم   ، ماع لكشب  ةیحلا  تانئاكلا  لمشت  ةيونعملا  ةقالعلا  نإ   ، هلب
ناسنإلا زییمت  اندرأ  ول  امأ   . اھتاجایتحاو اھتابغر  عبشت  يتلا  نكامألا  ىلإ  بذجنت 

يف ةقلعتملا  ناكملا  ةیبذاجل  ىرخأ  بناوج  يف  رظنلا  نم  دب  الف   ، راطإلا اذھ  يف 
تانئاكلا نم  هریغ  نع  ناسنإلا  هب  صتخي  نأ  نكمي  يذلا  امف   . ًةصاخ ناسنإلا 

؟ كلذ ىنعم  ام  نكل   . ناكملل ةنماكلا  ةمیقلا  اھنإ  ؟  ةیناكملا طباورلا  ثیح  نم  ةیحلا 

ناكملا ةمیق 

اھنمض نمو   ، ةديدع تاشاقن  ىلإ  ناكملا  رھوجو  ةعیبط  لوح  لاجسلا  عجري 
يف طارقس  اھعضو  دقو  ةمیقلا )  ) ينعت يتلاو  (  Timeaues  ) سوميات ةحورطأ 
نبا يبرعلا  يعوسوملا  متھا  امك   . هنع ًالقن  نوطالفأ  اھبتكو  ءاضفلا  لوح  هتالمأت 
اھیف طبر  يتلاو  ناكملا ) يف  لوق   ) هتطوطخم يف  ناكملا  ةمیق  شاقن  يف  مثیھلا 
مھف يف  ةيؤرلا  جولو  لوح  هجذومنو  هبراجت  لالخ  نم   ، ءاضفلاب ةیفرعملا  راثآلا 

تايرظنلا ةفرعمب  ماقملا  اذھ  يف  مامتھالا  سیلو   . يرصبلا كاردإلا  ةقيرط 
نم ناكملا  هزنتكي  ام  ىلع  زكترم  انمامتھا  امنإو   ، ناكملا نع  ةیضايرلاو  ةیئايزیفلا 

. ةقیلخلا ةيادب  ذنم  لوقعلا  تراثأ   ، ةيرشبلا سفنلا  يف  نماك  ریثأت  نمو  ةبذاج  ةوق 



، ةبعشتمو ةددعتم  لماوع  بسحب  ناسنإلا  ىلع  ریثأت  ناكم  لكل  نإ  لوقلا  نكمي 
. كاذ وأ  ناكملا  اذھل  ةیمھأ  نم  ناسنإلا  هیلوي  ام  ىدم  وھ  اھعمجي  ام  نأ  الإ 
. ناسنإلا سفن  ىلع  ناكملا  هسكعي  ام  لالخ  نم  اھفصو  نكمي  ةنماكلا  ةمیقلاو 

لاكشأب فرصتلا  يف  ةبرجتلا  تشع  كلعل  وأ  سانلا  فرصتي  فیك  ًاموي  تيأر  لھف 
يف ةقيرطلا  سفنب  صخشلا  سفن  فرصتيأ  هیف ! تنأ  يذلا  ناكملا  بسحب  ةرياغم 

ال فرصتلا  يف  توافتو  فالتخا  كانھ  نأ  كش  ال  ؟  اربوألا راد  يفو  ةركلا  بعالم 
هبلطتي امو   ، سفنلا ىلع  ناكملا  هسكعي  ام  فالتخال  امنإو  صخشلا  يف  فالتخال 

. كولسلا يف  رییغت  نم  كلذ 

دھاوشلا ذخأ  انیلع  ًامازل  نوكیسف  ةیعقاولا  ةیحانلا  نم  ةنماكلا  ةمیقلا  مھفلو 
، لاثملا لیبس  ىلعف   . مالعإلا لئاسو  نم  هیقتسن  ام  اھنمو   ، انملاع يف  ةیحلا 

بورحلا نع  ةریثك  ًارابخأ  ةفلتخملا  مالعإلا  لئاسوو  فحصلا  نيوانع  ردصتت 
. رمتسم لكشب  لاتتقالاو  كراعملاو 

ةيداملاو ةيرشبلا  رئاسخلا  لیصافت  ركذ  نم  ًةداع  ولخت  ال  رابخألا  كلت  لثمو 
كلت لثم  ةعاشب  نأ  هیف  كش  اممو ال   . ةبوكنملا قطانملاب  قحاللا  رامدلا  لاكشأو 
خيرات ةركاذ  يف  رفحُتس  يتلاو  ةيداملا –  راثآلا  نع  ًالضف  ةیسفن –  راثآ  اھل  ثداوحلا 
بضغلاو نزحلاك  ةیبلسلا  رعاشملا  ىتش  اھنع  دلوتيو   ، ررضتملا عمتجملا  ریمضو 

. ماقتنالاو ةیھاركلاو 

فنعلا ءارج  نم  نيررضتملا  نیئجاللاو  نیحزانلا  روص  ةدھاشم  دنع   ، صخأ لكشبو 
ةرمدملا مھیضارأ  كرتب  مھرثأت  ىدم  روصت  كنكمي   ، ةنحاطلا بورحلا  قطانم  يف 

الإ اھیف  دعي  مل  يتلا  مھارقو  مھندمو   ، ماكرلا الإ  اھنم  قبي  مل  يتلا  مھتویبو 
. حابشألا

اولازام مھنوكل  ةداعسلاب  نورعشي  ال  اذامل  : " ناھذألا ىلإ  ردابتي  دق  ًالاؤس  نأ  الإ 
؟ مھمامأ ةحاتم  تلاز  ام  ةیقارو  ةنمآ  ندم  ىلإ  مھھجوت  صرف  نأو   ، ةایحلا دیق  ىلع 
نم دب  ال  ؟ " ةدوجوم دعت  مل  يتلا  مھنكاسم  ىلع  ًاملأ  نورصتعيو  نونيزح  مھ  اذامل 

. هسفن ناكملل  ةنماك  ةمیق  دوجو 

يف تدجوأ  دق  اھتاریخ  نم  اوفرغو  اھثارت  ىلع  اوظفاحو  اھیلع  اوأشن  يتلا  ضرألاف 
يفولا ناسنإلاف   . اھل ةیحضتلاو  صالخإلاو  ءافولاو  ةنامألا  لئاضفب  ًاسح  مھسفنأ 
اھتيامحو هضرأ  ىلع  ظافحلا  قيرط  نع  ةنامألا  در  ةرورضب  رعشي  هضرأل  نیمألاو 

اھنأ الإ   ، ملاعلا يف  لمجألا  الو  لضفألا  هضرأ  نكت  مل  نإو  يھو   . اھتمارك نوصو 
(. نطولا  ) اھنأل كلذك  ربتعت  هنادجوب 

وأ  ، ًارارضخا رثكأ  ضرأ  يف  نوكن  امدنع  دعسن  اننأو   ، ضرألا يھ  ضرألا  نأ  حیحص 
ىلعأ ةیلامج  ةمیق  نطولل  نأ  الإ   ، ًانارمعو ًارضحت  رثكأ  ضرأ  وأ   ، ةفاظن رثكأ  ضرأ 
ةیبذاج اھنإ   . اھیلع قوفتتو  ةیقوذلاو  ةیسحلا  رصانعلا  كلت  ودعت   ، ناسنإلا دنع 
نطولاف  . يفاقثلاو يعامتجالاو  يلقعلاو  يسفنلاو  يحورلا  هسیطانغمو  نطولا 



هنوك نم  دعبأ  وھ  لب   ، بسحف داعبألا  يعابر  يناكمزلا  حسفنملا  وھ  سیل 
. ایفارغجلا وأ  ءايزیفلاب  ًادودحم 

ةناكملاو ناكملا 

قمع يف  ةلصأتملا  ةيروعشلا  ةناكملا  هنوك  ردقب  ناكملا  سیل  وھ   ، قحلا يف 
نادجولا يف  ًاماقم  وأ  ًةناكم  نطولل  لعجي  يذلا  ام  نكل   . هجراخ سیلو  ناسنإلا 

يف ًالیلق  دارطتسالا  انمزلیس  لاؤسلا  اذھ  نع  ةباجإللو  ؟  ةیئايزیفلا اھدودح  جراخ 
اذھ يف  ةفاقثلاو  ةراضحلا  وحن  هجتنس  اذامل  امأ   . ةفاقثلاو ةراضحلا  يموھفم 

، ًارصح ةيداملا  ةیثارتلا  راثآلا  تسیل  يھ  تاراضحلا  نوكل  عجري  اذھف  ؟  شاقنلا
ّزیمي ام  امھ  ةفاقثلاو  ةراضحلا  امنإو   ، ًاركح يرولكلفلا  صقرلا  تسیل  يھ  ةفاقثلاو 

، مورلا نع  سرفلا  وأ   ، نییكیسكملا نع  نیيرصملا  وأ   ، نمیلا لھأ  نع  نیصلا  لھأ 
يف ناكملل  ةیخيراتلا  ةورثلا  ادعُب  امھ  ةفاقثلاو  ةراضحلاف   . كیلاود اذكھو 
يف نایلجتمو  ناسنإلا  سفن  يف  نارذجتم  امھو   ، ناسنإلا نادجو 

؟ ةفاقثلاو ةراضحلا  نیب  قرفلا  ام  نكل  هیف  . أشن  يذلا  هطیحم 

ةراضحلا

وھ ةغللاب  ىنعملاف   . هفيرعت يف  نمزلا  ربع  ًاّریغت  دھش  دق  ةراضحلا  موھفم  نإ 
وھو  ، نودلخ نبا  نمحرلا  دبع  ىلإ  ةبسنلابف   . ودبلا فالخب  رضحلا  يف  ةماقإلا 
امأ  . ةوادبلا ةياغ  يھ  ةراضحلاو   ، ةراضحلا لصأ  ةوادبلا  ربتعي   ، عامتجالا ملع  سأر 

. يعوضوم رخآلاو  يتاذ  امھدحأ  ناینعم  ةراضحلل  نإف  نیثدحملا  دنع 

لحارم نم  ةیماس  ةلحرم  ىلع  قلطیف  ةراضحلل  ّدرجملا  يتاذلا  ىنعملا  امأ 
ةفص ةعامجلا  وأ  درفلا  ىلع  قلطیف   ، ةیجمھلا ةلحرملل  ةلباقملا  يناسنإلا  روطتلا 

. ىلضفو ةیماس  مھتایكولس  نوكت  امدنع  رضحتلا 

مدقتلا رھاظم  نم  ةلمج  ىلع  ةراضحلا  ظفل  قالطإ  وھف  يعوضوملا  ىنعملا  امأ 
ةدع وأ  دحاو  عمتجم  يف  لیج  ىلإ  لیج  نم  لقتنت  يتلا  يملعلاو  ينفلاو  يبدألا 

تاقبطلاو قاطنلا  يف  اھنیب  امیف  ةتوافتم  ىنعملا  اذھب  يھو   . ةھباشتم تاعمتجم 
اھتغلو  ، ةمكارتملا راثآلا  يھ  اھتاقبطو   ، ةیفارغجلا اھدودح  وھ  اھقاطنف   . تاغللاو

. اھب ةصاخلا  راكفألا  نع  ریبعتلل  ةحلاصلا  ةادألا  يھو 

تاءانبلا اھنأ   " ىلع يعوضوملا  ىنعملاب  ةراضحلا  موھفم  صیخلت  اننكميو 
كلذب وھو  ناسنإلل " [46]  . ةيونعملاو  ةيداملا  رئاخذلاو  ةدصرألاو  تاءاطعلاو 
همولعو هبورحو  هبراجتو  هتادھاعمو  هتافاشتكاو  يناسنإلا  ءانبلا  جاتن  عومجم  نوكي 



. ام ناكم  يف  هبادآو 

ةفاقثلا

تادقتعملاو راكفألا  نم  ّيلكلا  جیسنلا   " اھنأ ىلع  اھفصو  نكمیف  ةفاقثلا  امأ 
میقلا عومجم  كلذك  يھو  ام  ." عمتجم  تاھاجتالاو فـي  دیلاقتلاو  تاداعلاو 
كولسلا لاكشأو  ریكفتلا  بیلاسأ  يھو   . عمتجم يأ  يف  ضوفرمو  لوبقم  نم 

، هبراجتو هتاربخب  هّمظنو  هسفنب  ناسنإلا  هعنص  ام  اھنأ  يأ   . اھھباش امو  تاداعلاو 
كرتشي يتلا  وأ   ، اھتایمومع ىلع  قفتيو  عمتجملا  دارفأ  ةیبلاغ  اھیف  كرتشي  يتلاو 

. ام ةیصوصخب  عمتجملا  نم  ةقبط  وأ  ةئف  وأ  ةنھم  وأ  ةعامج  دارفأ  اھیف 

تاجایتحال ًاعابشإ  يبلتو  رخآ  ىلإ  لیج  نم  لقتنتو  ةبستكم  بوعشلا  ةفاقثو 
، ًارمتسم ًالعافت  ةفلتخملا  تاریغتملاو  تایطعملا  عم  لعافتتو   ، ةیعامتجالا دارفألا 
يھ ةفاقثلا  : " ويریھ دراودإ  لوقي  اذل   . رشبلا دنع  يعاواللا  ریكفتلا  ةقيرط  دّسجتو 
يتلاو يعاواللا  يف  ةضبارلا  ةوقلا  اھنأ  يأ  .  [47] " ءيش لك  ىسنن  نیح  ىقبي  ام 

. هتیصخشو هتيوھ  ةیئانب  بسحب  ناسنإلا  كرحت 

وأ موقل  الإ  حلصت  ال  يأ   ، ةیباعشنا  ةفاقث  نوكت  نأ  امإ  يھف   ، ناھاجتا ةفاقثللو 
وأ  ، اھتیصوصخل ةیلحملا  ةیموقلا  تاداعلا  وأ  سبالملاك  هریغ  نود  عمتجمل  وأ  قرع 

اھنوكل نامز  يأ  يفو  ناكم  يأ  ىلإ  باسنت  اھنأ  يأ   ، ةیبایسنا  ةفاقث  نوكت  نأ 
تابسانملا يف  روھزلا  ميدقتك   ، رخآ وأ  قرع  نیب  ّقرفت  ال  ةصلاخ  ةیناسنإ  ةفاقث 
. مھنادلب تناك  ًايأو  مھعیمج  رشبلا  ىدل  موھفم  روھزلا  ىنعم  نأل   ، ًالثم

ةیئايزیفاللا ةیبذاجلا  نأ   ، وھ نطولا  وحن  ناسنإلا  روعشب  قلعتي  امیف  ةصالخلاو 
، ناكملل ةنماكلا  ةمیقلاب  ةفاقثلاو  ةراضحلا  میھافم  ریثأت  ىلإ  عجرت  امنإ 

نوكل رھوجلا  ةیجیسن  ناكملاو  ناسنإلا  نیب  ةقالعلاف   ، ناسنإلا  تاذ  يف  يأ 
ءاطعلا نوك  يف  رھظملا  ةیلدابتو   ، ةسناجتم ةدحاو  ةعیبط  نم  ضرألاو  ناسنإلا  نأ 
ناسنإلا نیب  لصاح  داحتا  نم  كلذ  ىلإ  امو   ، امھضعب يف  امھیلك  نم  رمتسم 
ةيداملا هتابستكم  نأ  ثیح   ، ناكملا كلذ  لزغ  نم  هطویخ  نأ  لضفل  عجار  هنطوو 

اذھ جسن  نم  ناكملا  طاسبو   ، هل ناكملا  هّرفو  ام  لضفب  تلصحت  دق  ةيونعملاو 
رودو  ، ناكملا كاذ  يف  هتراضح  جاتنإل  هبدأ  ّرطسو  هنارمع  ماقأ  يذلا  ناسنإلا 

يجاتنالاو يبدألاو  يملعلاو  يركفلا  مكارتلا  لیجست  يف  طیسو  امھنیب  نامزلا 
. اھناسنإ ةفاقثب  نطولا  ضرأ  جيوتتل   ، اھریغو

ةمیقلاف  . نادجولا يف  نطولا  ةناكم  نع  انلاؤسل  ًاحضاو  ودبي  باوجلا  نإف   ، هیلعو
ىلإ دئاع  الإ  وھ  ام   ، ناسنإلا ىدل  يفاقثلاو  يراضحلا  زازتعالاو  نطولا  يف  ةنماكلا 
ىلع بترتي  امو   ، لیج دعب  ًالیج  ناسنإلا  ومن  يف  نطولا  همّدقي  يذلا  ماھسإلا 
كلذ ىلإ  امو   ، ًایناث نافرعلاو  ًالوأ  ءامتنالاب  ناسنإلا  ىدل  روعش  نم  ماھسإلا  كلذ 

. لكك عمتجملا  وأ  دارفألا  نم  ًءاوس  لیمجلا  ّدر  ةرورض  نم 



هعقومو هتحاسم  نع  رظنلا  ضغبو  ناكملا  نإف   ، نطولا ةلأسم  ریغ  يف  امأ 
لخاد ةینادجو  ةقطنم  كانھف   . ناسنإلا ىلع  يونعم  ریثأت  هل   ، ةیفارغجلا هدودحو 
نإف ركذلا  انفلسأ  امكو   . ًاروفن وأ  ًاباذجنا  امإ  يجراخلا  ناكملا  عم  لعافتت  ناسنإلا 
كلت عابشإ  متي  نإ  امف   ، هنود نم  صقنلاب  رعشنو  هل  قوتن  امل  أشنت  امنإ  ةبغرلا " "

امھدحأ  ، نیناونع ناكملل  نأك  يأ   . ةداعسلاب روعشلا  عفتري  ىتح   ، ةبغرلا
رقتست ىتح  ادحتي  نإ  امو   ، ةینادجو تایثادحإب  رخآو  ةیفارغج  تایثادحإب 

رقتسملا . كلذ  يف  سفنلا 

ناكملا عم  قافتالا 

قافتا دعب  ناكملا  عم  ناسنإلا  همربأ  دق  ًایناث  ًاقافتا  كانھ  نأكو  ودبي  انھ  نمو 
ةمھم يلو  ناكملا  يننإ   ، ناسنإلا اھيأ  : " يلي ام  هاوتحم  يف  ءاج  دقو   ، نمزلا
ينطاب يف  كل  مث   ، ًایح تمد  ام  كيوتحأو  كلمحأسف  َتنك  امنيأف   . ةعساو عاستا 

. كنع يفخم  وھو  ًاموي  هیف  كنضتحأس  ًاعضوم 

تنأف  ، اھزواجت الف  يدودحو  يتیبذاج  يلو  اھفلاخت  الف  يطورشو  ينیناوق  يل 
اھزواجت يف  ٌَلِبق  كل  سیلو   ، رتغت الف  رمعلاو  مجحلا  دودحم  لاح  يأ  ىلع 
مھراثآ نم  كل  ُتكرتو  ربتعاف  كلبق  نم  ًاماوقأ  تعلتبا  دقل   . لاح ةيأ  ىلع  اھتفلاخمو 

. ربعلا ضعب 

نلو  . ارابكتساو ًارورغ  كتجاح  نم  رثكأ  ذخأت  الف  كردقب  ًاناكم  حیسفلا  نوكلا  نم  كل 
ظفاحو نيرخآلا  عم  ریخلا  كراش  لب   ، عشجت الو  عمطت  الف  ًاموي  تاریخلا  نم  كصقني 
كسفنل كرتا  لب   ، كقبس نمب  كِعبتُأ  نیح  ًائیش  هنم  ذخأت  نلف   ، ًةنامأ ناكملا  ىلع 
دیعبلاو  ، ينادلاو يلاعلا  كيرأس   . كقحلیس نم  اھیلع  كركشي  ًةمصبو  ًاراكذت 

نإف  ، كيدل يتلزنم  رادقمب  وھ  يدنع  كلزنم  نأ  ملعتل   ، كرحتملاو تباثلاو   ، بيرقلاو
نإو  ، كلامج داز  ءامسلاو  رحبلاو  ضرألا  تلّمج  نإو   ، كماقم عفترا  ةماقإلا  تنسحأ 

. كلمح ام  ناطوألا  ریخف   ، كل ًانطوم  هلعجاف   ، ئطوم يف  رارقتسالا  ىلع  تمزع 
". ارارقتساو ًانامأو  ًانمأ  ىرت   ، دسفُت الو  ضرألا  يف  دصقا 

لماكلا مارتحالا  بلطتي  ناكملا  دعُب  نأ   ، قافتالا اذھ  نم  هصالختسا  نكمي  اممو 
عم لماعتلا  ةرورض  مھف  نكمي  امك   . ةیئایمیكلاو ةیئايزیفلا  ةعیبطلا  نیناوقل 

ناكملا نأ  يأ   . تقؤم ليزن  وأ  فیض  ةفصب  وھ  نمك  ةحاتملا  تاریخلاو  تادوجوملا 
ًامايأ يضقیس  قدنفلا  اذھب  ليزن  لكو   ، رشبلا لكل  عستي  يذلا  قدنفلاك  وھ 

تاداشرإلاب مازتلالا  هدوجو  بلطتیسو   . هل تمت  يتلا  تازوجحلا  ةعیبط  بسح 
يف هنكلو   . هناریج قح  ةاعارم  ىلإ  ةفاضإ   ، هنامأو هرارقتساو  هتحارل  تاءارجإلاو 

. رخآ فیض  هناكم  لحیل   ، لحتریس فاطملا  ةياھن 

يناكملا دعُبلا  يف  ةداعسلا  ةلداعم 



ةركلاب طبترم  وھ  ام  اھنمو   ، ناكملاب ةقلعتملا  يناعملل  نيوانعلا  نم  ةلمج  كانھ 
وأ لمعلا  وأ  نكسلا  ناكمب  طبترم  وھ  ام  اھنمو   ، اھریغو ةنيدملا  وأ  دلبلا  وأ  ةیضرألا 

. نيرخآلا نع  ام  توافتب  ناسنإلا  ينعي   ، ناك ناونع  يأب  ناكملا  موھفمو   . اھریغ
. اھب هطابترا  بسحب  نكامألاب  ناسنإلا  ينتعي  امك 

X ةیناكملا يناعملا  لامج  رادقم  ناكملا =  دعُب  يف  ةداعسلا  ىھتنم 
ةیناكملا تابلطتملا  عم  ماجسنالل  ةفرعملا  لامج  رادقم 

، يناعملا لامج  رادقمب  ققحتت   ، يناكملا دعبلا  يف  ةداعسلا  ىھتنم  نأ  كش  الو 
لیبس ىلعف   . ناكملا تابلطتم  عم  ماجسنالا  ةیفیك  يف  ناسنإلا  ةفرعم  رادقمو 

ةیجولویجلا تایثیحلاو  ةیبذاجلا  لماوع  ةاعارمب  مامتھالا  داز  املك   ، لاثملا
ام وھ  بناوجلا  كلتل  ةاعارملا  هذھ  نأ  ذإ   . ةفرعملا تداز   ، خلإ  ، ةیخانملاو ةیفارغجلاو 

شیعلا يناعم  لامج  امأ   . نامألاو نمألاو  رارقتسالاو  فیكتلا  تایلباق  نم  ديزیس 
ىھتنم عفر  لجأ  نم  ناسنإلا  هب  موقي  نأ  نكمي  ام  روحم  يھف   ، لاحرتلاو ةماقإلاو 
ةيامحلاو بیترتلاو  ةفاظنلل  ةیمھأ  نم  هیلوي  ام  لالخ  نم  كلذو   . ةیناكملا ةداعسلا 

. اھریغو  ، مارتحالاو عافدلاو 

ام ةداع  قدنفلا  ءالزنف   ، قدنفلاو ناكملا  نیب  هیبشتلاو  ةبراقملا  لامكتسالو 
وھ امم  ةدافتسالاو  ءودھلا  ةاعارمو  قدنفلا  تاكلتمم  ىلع  ظافحلا  نولواحي 
الإ نولكأي  ال  مھنإف  ةدوجوملا  ماعطلا  فانصأ  تددعت  امھمو   ، طقف مھل  حومسم 
ام الإ  نوذخأي  ال   ، لیحرلا تقو  نیحي  امدنع  هنإ  مث   . لكألا نم  مھتجاح  رادقمب 

. ةیصخش ضارغأ  نم  مھصخي 

همكحت امھدحأ   ، نابناج هل  ناكملا -  لق  وأ  قدنفلا –  اذھ  نإف   ، ىرخأ ةرابعبو 
. ةوق الو  هیف  ناسنإلل  لوح  بناجلا ال  اذھو   ، هنوؤش ریبدتو  هترادإو  همیمصت  نیناوق 
هب موقي  ام  ىلع  ًاریثك  دمتعي  هنإف   ، ةماقإلا بیط  يف  لثمتملاو  رخآلا  بناجلا  نأ  الإ 

. قدنفلا كاذ  يف  عاتمتسالل  مھسفنأ  ءالزنلا 



تاجایتحالا ةیبلتو  ناسنإلا  ومن  ردصم  ناكملا 

ةریھشلا هتيرظن  ولسام  ماھاربإ  يكيرمألا  سفنلا  ملاع  مّدق  ماعلا 1943،  يف 
ةدحوم تاجاح  رشبلل  نأ  حیضوتل   ، ةطسبم ةقيرطب  اھغاص  يتلاو  تاجاحلا ) جردت  )

مث نامألا  مث  ةیجولویسفلا  يھ : تاقبط  سمخ  ىلإ  يعیبط  لسلستب  جردتتو 
ةیبلت وحن  عفادلاب  هتيرظن  أدبت  ثیح   . تاذلا قیقحت  مث  تاذلا  ريدقت  مث  ءامتنالا 
رشبلا نإف  اھعابشإ  دعبو   ، مونلاو برشلاو  لكألاك  ةیجولویسفلا  تاجاحلا 
يسفنلا نمألاب  روعشلاو  ةفیظولا  داجيإك  نامألا  تاجاح  ةیبلتل  نوھجتي  مھتعیبطب 

. يونعملاو

ةیبلت وحن  ةیتاذ  عفاودب  نوھجوتیس  رشبلا  نإف   ، تاجاحلا هذھ  عابشإ  متي  نإ  امو 
ةیبلتل عفاودلا  جردتت  مث   . ةیفطاعلاو ةیعامتجالا  اھیحاون  يف  ءامتنالا  تاجاح 

. كلذ هباش  امو  سفنلاب  ةقثلاو  لدابتملا  مارتحالا  ىلإ  عرفتت  يتلاو  ريدقتلا  تاجاح 
، تاذلا قیقحت  ةجاحب  صتخیف  ولسامل  يمرھلا  لسلستلا  يف  ةریخألا  ةقبطلا  امأ 

ةیلاحلا هتاراھمو  هتاردق  مادختسا  میظعت  لالخ  نم  هتاذ  قیقحت  درفلا  لواحي  اھیفو 
. تازاجنإلا نم  نكمم  ردق  ربكأ  قیقحتل  ةلمتحملاو 

مھف يف  ةلوبقم  اھلمجم  يف  ىقبت  اھنأ  الإ   ، ةيرظنلا هذھل  ءاملعلا  ضعب  دقن  مغرو 
هتاردقو هفورظ  قاطن  يف  ناسنإلا  نإف   ، هیلعو  . ةيرشبلا تاجاحلا  جردتو  عونت 
طابترالو  . ةیتاذ ةیعفادب  هيدل  تاجاحلا  عابشإ  قیقحتل  ىعسیس  هتاھجوتو 

امنيأ تاجاحلا  كلت  عابشإ  قیقحتل  ىعسیس  يئاقلت  لكشب  هنإف  ضرألاب  ناسنإلا 
. لحترا وا  لح 

لاحتراو لِح  نیب 

، ةرمتسم ةرجھو  لقنتو  ةكرح  يف  مھ  مدآ  ينب  نأ  ةقیقح  انل  ّنیبي  خيراتلا  نإ 
ةیعقاو وأ  ةلھس  ةمھم  نوكت  دق ال  هتایح  لاوط  هناكمل  ناسنإلا  ةمزالم  نإف  كلذل 
لخد ال  لاثملا  لیبس  ىلع  ةسّدقملا  عاقبلل  ةنماكلا  ةمیقلاف  ةدومحم ! ىتح  وأ 

ناسنإلا ةقالعب  طبترت  ةیحور  ةمیق  اھل  امنإ   ، عمتجم وأ  درفل  ًانطو  اھنوك  يف  اھل 
ًایعس نینس  هنطوم  كرتل  رطضي  دق  ملعلا  نع  ثحابلاو   ، ضرألاو تاوامسلا  برب 
شیعلا ةمقل  نیمأتل  يعاسلا  نإف  كلذكو   . ةیملاعلا اھزكارم  نم  مولعلا  يقلت  يف 

يف نامألاب  رعشي  ال  نمو   . هنطو نع  تارتمولیكلا  فالآ  دعُب  ىلع  هسفن  دجي  دق 
نمو  ،  [48] ( اَھِیف اوُرِجاَھُتَف  ًةَعِساَو  ِهَّللا  ُضَْرأ  ْنَُكت  َْمَلأ   ) ةكئالملا لوق  ّعبتیس  هنطو 
َأََدب َفْیَك  اوُرُظناَف  ِضَْرْألا  ِيف  اوُریِس  ْلُق   ) ىلاعتو هناحبس  قلخ هللا  يف  لمأتلا  دارأ 

تحبصأو تلّدبت  دق  هعمتجم  ةفاقث  نأ  ىري  نمیف  لاحلا  كلذكو  .  [49] ( َقْلَخْلا
. [50] ( اَھُلَْھأ ِِملاَّظلا  َِةيْرَقْلا  ِهِذَٰھ  ْنِم  اَنْجِرَْخأ  اَنَّبَر   ) هبر ىلإ  ّعرضتیس   ، ةملاظ

ملفأ  . هسفن مالسلا  هیلع  مدآ  اندیس  دھع  ذنم  رشبلا  تالقنت  ةلأسم  تأدتبا  دقل 
اَنْلُق  ) رمأل هللا، ًالاثتماو  هنكل  ؟  ضرألا ىلإ  هطوبھ  لبق  ةنجلا  وھ  لوألا  هنطوم  نكي 



َالَو ْمِھَْیلَع  ٌفْوَخ  َالَف  َياَدُھ  َعَِبت  نَمَف  ىًدُھ  ِيّنِّم  مُكََّنِیتَْأي  اَِّمإَف  اًعیِمَج ۖ  اَھْنِم  اوُطِبْھا 
نیب لقنتلا  يف  أدب   ، ضرألا ىلع  رمألا  هل  رقتسا  نأ  دعب  ىتحو  .  [51] ( َنوُنَزَْحي ْمُھ 

ام نكلو   . ةیھلإلا ىدھلا  ةلاسرل  ًاقیقحتو  ةفلتخملا  هتاجاح  عابشإ  نع  ًاثحب  اھئاجرأ 
؟ ةصقلا يھ 

ناكملا ةصق 

، ةنجلا وھ  لوألا  ناسنإلا  ناكم  نأ  حضوت  مالسلا  امھیلع  ءاوحو  مدآ  انيوبأ  ةصق  نإ 
. تقؤمو يضرع  وھ  لب   ، ًايدمرس الو  ًايدبأ  سیل  وھ  ضرألا  هذھ  ىلع  اندوجوو 

سیل يلصألا  اننطوم  ىلإ  ةدوعلا  اھفدھ  ةریصق  ةلحرو  ةبوؤد  ةریسم  يف  نحنف 
ال  ، انناكم تسیل  يھ  ضرألا  هذھف   . رابتخالا يف  انحلفأ  نإ  ةنجلا  ىلإ  يأ   ، الإ

ءالعتساو َرِبك  ببسب  اھیلإ  انیتأ  يذلا  تقؤملا  انأجلم  يھ  امنإ   ، ًاقحال الو  ًاقباس 
امھیلع انيوبأ  أطخ  يفو   ، اننطوم نم  انيوبأ  جارخإ  يف  هططخمو   ، نیعللا سیلبإ 

. خفلا يف  اعقو  امدنع  مالسلا 

يف ءالعتسالاو  رِبكلا  عرز  يف  رباث  لب   ، دحلا كلذ  دنع  فقوتي  مل  میجرلا  ناطیشلاو 
َٰىِلإ َِنتْرََّخأ  ِْنَئل  ََّيلَع  َتْمَّرَك  يِذَّلا  اَذَٰھ  َكَتَْيأََرأ  َلاَق   ) ، هدعو بسح  مدآ  ينب  سوفن 

مھاسیلو  ، ًاضعب مھضعب  جرخیل  كلذو   ،  [52] ( ًالِیلَق َِّالإ  ُهَتَّيِّرُذ  َّنَكِنَتَْحَأل  ِةَمَایِقْلا  ِمَْوي 
الیكل  ، رشبلا نیب  رئادلا  يناكملا  عارصلا  ىحر  ةمادإ  يف   [53] ( ّةرُم وبأ   ) میجرلا
عزانتلا نیفسإ  قدب  رشبلا  میسقت  يف  مھاس  دق  كلذب  وھو   . مھنطوم ىلإ  اودوعي 

. لیباھ هاخأ  لیباق  لتقب  أدب  يذلاو  مھنیب 

، نوكلا اذھ  يف  طقف  ةدحاو  ةصق  كانھ  نأ  دجنس   ، ةیلاع ةیلومش  ةرظنبو  نذإ 
: يھ ةرصتخملا  ةصقلاو   . هتاناكمإو هتفیظوو  هرود  بسحب  ٌلكو   ، اھب نوینعم  انلكو 

. اھیلإ دوعن  نأ  انیلعو   ، ةنجلا نم  اطبھ  دق  انيوبأ  نإ 

تاجاتنتسا ةدع  جتنتسي  نأ  هنكمي  مالسلا  امھیلع  ءاوحو  مدآ  ةصقل  صحفتملاو 
ناسنإلا نأ   ، لوألا   . ناكملاب ًاماجسناو  ًاقافتا  ناسنإلا  ةقالع  يف  ةماھ  ربِعو 

لمكأ يف  نوكي  ىتح  لاب  هل  أدھي  نل  لامجلاو  لامكلا  ىلإ  ةلئاملا  هتعیبطب 
اذلو  . لمجألا ناكملا  نم  ءاج  دق  ساسألاب  هنأل  كلذ   ، اھیف دلخیل  اھلمجأو  نكامألا 
ناكملا نم  اطبھ  امدنع  ءّاوح  انمأو  مالسلا  هیلع  مدآ  اندیس  لاح  ّروصت  اننكمي 

. دودحملا صقانلا  ناكملا  ىلإ  يھانتماللا  لماكلا 

لب  ، ضرألا ىلع  هدجاوتل  طنقي  وأ  سأیي  مل  مالسلا  هیلع  مدآ  نأ  وھف  يناثلا ،  امأ 
فدھ وحن  ًامدق  يضملل  ةوق  نم  يتوأ  ام  لكبو  ةلماك  ةيویحبو  ًادھاج  ىعس 
ٌّرَقَتْسُم ِضَْرْألا  ِيف  ْمَُكلَو   ) ضرألا ىلع  ًاتقؤم  ثوكملا  دعب   ، هنطوم ىلإ  عوجرلا 

. [54] ( ٍنیِح َٰىِلإ  ٌعاَتَمَو 

نكارلا ةقالع  ضرألاب  هتقالع  نكت  مل  مالسلا  هیلع  هنأ  مھألا - وھو  ثلاثلا  – امأ 
ءاجرأ يف  كرحتلاو   ، هینبلو هل  اھرامعإ  وھ  ساسألا  ناك  لب   ، اھیف دلاخلاو  اھیلإ 



لجو زع  ىلوملا  اھاقلأ  يتلا  ةیلوؤسملاب  هطابترا  ةيروحم  نم  ًاقالطنا  ةرومعملا 
ظافحلاو لدعلا  ةماقإب  كلذو  .  [55] ( ًةَفِیلَخ ِضَْرْألا  ِيف  ٌلِعاَج  ِيِّنإ   ) ناسنإلا ىلع 

ًافلس ٌةفورعم  يھلإلا  دعولا  ةجیتن  نأل   ، نونزحي مھ  الو  فوخ  نود   ، لامجلا ىلع 
ُمَُھلَعَْجنَو ًةَِّمَئأ  ْمَُھلَعَْجنَو  ِضَْرْألا  ِيف  اوُفِعْضُتْسا  َنيِذَّلا  َىلَع  َّنُمَّن  َنأ  ُديِرُنَو  )

[56] ( َنِیثِراَوْلا

ةروس يف  ءاج  امك  ضرألا  يف  ىلاعتو  هناحبس  هللا  فئالخ  مھ  مدآ  ونبف   ، نذإ
يتلا ةنامألا  يھ  ضرألاف   . [57] ( ِضَْرْألا َِفئَالَخ  ْمَُكلَعَج  يِذَّلا  َوُھَو   ) ماعنألا
اھنوصي نأ  ضرألا  ةفیلخ  ةیلوؤسمو  اھیلع  . لجو  زع  ىلوملا  انفلختسا 
نیطایش بأد  نأ  الإ   . سیندتلاو ملظلاو  داسفلا  لاكشأ  نع  اھدعبيو  اھظفحيو 
نتفلا رشن  سسأ  ىلع  ٌمئاق  لباقملا  يف  نوكیس  سنإلاو  نجلا 

َِّنإ  ) ءالعتسالاو  ،  [58] ( ٌضَرَم ْمِِھبوُلُق  ِيف  َنيِذَِّلل  ًةَنِْتف  ُنَاطْیَّشلا  يِقْلُي  اَم  َلَعَْجِیل  )
[60] ( مھنم ةفئاط  فعضتسي   ) سانلا فاعضتساو   ،  [59] ( ِضَْرْألا ِيف  َالَع  َنْوَعِْرف 
( ِساَّنلا يِدَْيأ  َْتبَسَك  اَِمب  ِرَْحبْلاَو  َّربْلا  ِ ِيف  ُداَسَفْلا  َرََھظ   ) ضرألا يف  داسفلا  راشتناو 

كئلوأ قحلا  ریغب  ضرألا  يف  نوغبيو  سانلا  نوملظي  نيذلا   ) ملظلا لبس  ثبو   ، [61]

. [62] ( میلأ ٌباذع  مھل 

ماودلا ىلع  مھ  ناطیشلا  عابتأ  نأ  اھتمدقم  يف  ةماھ  قئاقح  ىلجتت  انھ  نمو 
ىلإ مھقيرفتو  سانلا  فاعضتسالو  ضرألا  ةحابتسال  ملاظ  يوطلس  عارص  يف 
ممألل ةعینشلا  صصقلاو  ةعشبلا  روصلاب  لفاح  خيراتلاو   . ةقزمم َعیش 
ىلإ انعجر  ولو   . ًاداسف ضرألا  يف  تثاع  يتلا  ةيرامعتسالا  تايروطاربمالاو 

طلستلل ةیمارلا  بورحلا  تایفو  جئاتن  نأ  دجنس   ، ةیمسرلا ةیملاعلا  تایئاصحإلا 
ىلتقلا نم  فلأ  قوفي 150  لدعمب  يھ  ( 2016 – 2014  ) ماوعألا يف  ضرألا  ىلع 

. ةعاسلا يف  لیتق  لدعمب 17  وأ   ، ًايونس

ناكملا ىلع  عارصلا 

ةّیلكلا بورحلاب  فرعي  ام  ةرم  لوأل  دھش  يذلاو  طقف  يضاملا  نرقلا  ىلإ  انرظن  ولو 
(1918 – 1914  ) ىلوألا نیتیملاعلا  نیبرحلا  يأ   ، دحاو نرق  يف  نیترم  ترركت  يتلاو 
، بورحلا كلت  تاعبتو  ىرخألا  بورحلا  ىلإ  انرظن  ول  كلذكو  (. 1945 – 1939  ) ةیناثلاو
ادع اذھ  رشبلا ! نم  نویلم  ناتئاملا  قوفي  ىلتقلا  ددع  يلامجإ  نأ  اندجول 

لاكشأ نع  ًالضف   ، فنعلا لامعأ  ءّارج  ةیلقعو  ةیسفن  ضارمأب  نیباصملاو  ىحرجلا 
ءاسنلا باصتغاو  يضارألا  ىلع  ءالیتسالاب  ةلثمتملا  ىرخألا  ملظلاو  داسفلا 

، هاوفألا میمكتو  عمقلاو  داھطضالاو  تاورثلا  ىلع  ءالیتسالاو  بوعشلا  ریجھتو 
. اذھ انموي  ىلإ  ةرمتسم  تلاو  ام  يتلاو 

رابكتسالل ةیناطیشلا  عفاودلا  ثیح  نم  ءيش  يف  ّریغتي  مل  يلاحلا  انرصع  نإ 
مدقتلابف  . ریمدتلا تایلآو  تاودألا  ةیعون  ثیح  نم  الإ   ، ءالیتسالاو ءالعتسالاو 



، الإ سیل  ًاریمدت  لمشأو  ًاكتف  دشأ  حالسلا  حبصأ   ، يعانصلاو يجولونكتلا 
كلذو  ، ةفاقثلل ًاوزغ  دشأو  ركفلل  ًالتق  رثكأ  رامعتسالا  تاب  ةمعانلا  ةحلسألابو 

. ةيواخ اھكرتیلو  اھاوتحم  نم  بولقلاو  لوقعلا  غرفُیل 

صئاصخ بورحلل  ناك  دقف   ، ةيدیلقتو ةطیسب  ةحلسألا  نوكلف   ، قباسلا يف  امأ 
، لاثملا لیبس  ىلعف  ًاضيأ ! نورقو  لب  دوقعو  تاونس  ىلإ  تاعارصلا  ّترج  ةیئادب 
1492م)، 711م –   ) ًاماع ىلإ 781  ةيریبيألا [63]  ةريزجلا  هبش  يف  برحلا  تدتما 

. سلدنألا دالب  طوقسب  يھتنتل 

 – ق.م.  92  ) ًاماع ىلإ 721  ىرخألا  يھ  تدتما  دق  سرفلاو  مورلا  بورح  نأ  امك 
ىلإ اھضعب  دتما  دق  ةیبونجلا  اكيرمأ  يف  قطانم  رامعتسال  نابسإلا  تالواحمو  629م)، 

ةقجالسلا دض  نییطنزیبلا  بورحو   ،( Arauco  ) وكوارأ برحك   ،(1818 – 1536  ) اماع  282
، ًاماع ةدمل 214  تناك  يتلاو  نیینامثعلا  دض  نییطنزیبلا  بورحو   ، ًاماع تدتما 260 
نم نیبجلا  اھل  ىدني  يتلاو  ضرألا  ىلع  طلستلل  تاعازنلاو  بورحلا  نم  اھریغ  وأ 

. اھتعاشبو اھتینانأو  اھتیشحو  ةدش 

ةرمتسملاو ةریثكلا  دھاوشلا  حیضوت  لیبس  يف  وھ  انھ  يخيراتلا  درسلا  نإ 
اذامل امأ   . ضرألا ىلع  طلستلاو  ءالیتسالا  لجأ  نم  يرشبلا  يظشتلا  تالاحل 

نأ ىلع  انقفتا  دق  انك  نإ  يضارألا  ىلع  ءالیتسالاب  نيدتعملاو  نيربكتسملا  متھي 
؟ يئانبلا وأ  يفاقثلا  وأ  يحورلا  وأ  يناسنإلا  اھناونعب  امإ  يھ  ةنماك  ةمیق  ناكملل 

. ًاددجم ةيداملا  ةعزنلا  اھنإ 

ناكملل ةيداملا  ةمیقلا 

مارتحالاك لئاضفلا  ضعب  اھنع  باغ  اذإ  رشبلا  دنع  تاكاردإلا  فالتخا  نإ 
هتمیق بسحب  ناكملا  دییقت  وحن  هجتت   ، يناسنإلا لماعتلاو  لدابتملا 

ةیعفنملاو . ةيداملا 

، ةيوامساللا تادقتعملا  نم  اھریغ  وأ  اھنم  ةيوامسلا  ءاوس   ، تانايدلا عیمج  يفف 
اھیكلاس دئاقع  يف  طابترا  نم  نكامألا  كلتل  امل  ةنیعم  نكامأل  سيدقت  كانھ 

. طقف يدام  روظنمب  الإ  نكامألا  كلت  نوري  ال  مھنإف  مھریغل  امأ   ، اھیعباتو اھيديرمو 
دراوم الإ  نوكت  نل   ، عمتجملا نادجوو  نطولا  اھنأ  ىلع  اھلھأ  اھاري  دق  يتلا  ضرألاف 

. اھلھأ ریغ  نم  اھیف  نیعماطلا  ندل  نم  اھلالغتسا  نكمي  ةیعیبط 

ام ناكمب  يوق  طابترا  كنادجو  يف  نوكي  نأك   ، كلذ نم  طسبأ  ًالاثم  انذخأ  ولو 
، ةنيزح وأ  ٍةجیھب  ةثداحب  ناكملا  كلذ  طابترال  امھریغ  وأ  ةرجش  عضوم  وأ  معطمك 
لب  ، طابترالا اذھ  لثم  كورطاشي  نل  نيرخآلا  نأب  ةقثاو -  ينوك  وأ  ًاقثاو –  نكف 
، باسحلا ةروتاف  مجحو  قوذلا  بسحب  رصحنم  معطملل  مھمییقت  نوكیس 
كلذ  ، رثكأ سیل  اھطیحم  يف  اھرثأو  اھرھظم  بسحب  ةرجشلاب  مھيأر  نوكیسو 
يدام ناكملا  اذھب  نيرخآلا  كاردإ  امنیب   ، كب ٌصاخ  ناكملا  اذھل  يونعملا  ككاردإ  نأل 



. ناكملا كلذ  نیبو  مھنیب  ةيونعم  طباور  دوجو  مدعل 

مھمییقت يف  ناكملل  ةيداملا  ةمیقلا  دامتعا  ىلإ  رشبلا  ضعب  أجلي  اذامل  امأ 
ةمدقملا  . لاؤسلا نع  ةباجإلا  لبق  نیتمدقم  شاقن  نم  دب  ال  انھف  ؟  مھتافرصتو
ةيرظنلاب طبترت  ةیناثلا  ةمدقملاو   ، رشبلا دنع  ةینوكلا  ةيؤرلاب  طبترت  ىلوألا 
عوضوم نع  ًاعرفت  نیتمدقملا  نیتاھ  يف  ثحبلا  سیلف   ، هيونتللو  . ةيداصتقالا
قافتالا يف  لصألا  امھ  لب   ، هیف ًابانطإ  الو  يناكملا  دعبلا  يف  ةداعسلا 

. ماجسنالاو

ةینوكلا ةيؤرلا  ىلوألا : ةمدقملا 
رطانقلا ةقطنم  ىلإ  ةرھاقلا  نم  ينذخأ  يذلا  ةرجألا  قئاس  عم  قیش  ثيدح  يف 
ةيرصملا راثآلا  ةقرس  تمت  فیك  يل  حرشي  دومحم )  ) ناك  ، رصم يف  ةيریخلا 

ىدم همالك  نم  ًاحضاو  ناك  دقو   . ملاعلا نم  ىرخأ  ءاجرأو  ابوروأ  ىلإ  اھلقنو  ةميدقلا 
يخيراتلا اھاوتحم  نم  اھغيرفتو  رصم  ديرجت  نم  يرجيو  ىرج  ام  ىلع  هطخس 

ينیع يف  قّدحي  ناك  دقو   ، !" ةجاح شوكرت  ام  نيذلا  دالو  : " لاق نیح  يراضحلاو 
نكي ملو   ، هفش تنبب  تسبن  ام  يننأ  الإ   ، هلاعفنا ةدش  نم  نيدودشم  هیبجاحو 

! اھقرس نم  انأ  نكأ  ملف  هیلإ –  هبتنیل  قيرطلا  ىلإ  يدي  نم  ةراشإ  الإ  ينم 

كانھ نأ  دب  ال  : " ءودھب لاق  مث   ، عراشلا ىلإ  رظني  وھو  دعقملا  ىلع  دومحم  لدتعا 
نأ كنكمي  لھف   ، راثآلا كلتب  ظافتحالاب  اوبغري  يكل  نیيرصم  اوسیل  ءالؤھف   ، ام ةياغ 
يھ ام  فرعأ  ال  : " تفدرأ مث  بارغتساب  اھتلق  ةياغلا "! ". " ؟ مھتياغ يل  رسفت 
ىلع ةمدقتم  يھف   ، لمعلا رخآو  ركفلا  لوأ  يھ  ةياغلا  نإ  لاقي  نكلو   ، مھتياغ
كلتل قیبطت  الإ  يھ  ام  مھلاعفأ  نأ  دب  الو   ، ًادوجو هنع  ةرخأتمو   ، ًاروصت لعفلا 

". ... ، و تاياغلا

يدیب هل  ّحولأ  نأ  لبق   ، يتباجإ نم  هءایتسا  ًانلعمو  ًاددجم  ينیع  يف  دومحم  قّدح 
نإ ةفسلفلا ! نم  لیلقب  حمستأ  : " هل تلقو   ، قيرطلا ىلإ  هبتنیل  ىرخأ  ةرم 
لوألا أدبملا  وھ  ملعلا  نأل   ، هملع ئدابم  نم  قلطني  يرایتخالا  يناسنإلا  كولسلا 
ًاجھنم هسفنل  ّنوكي  ناسنإلا  نإف   ، مالكلا يف  بھسأ  ىتحو ال   . يرایتخالا لعفلل 

باعیتساو فشكل   ) يفرعملا جھنملا  اذھو   ، باوصلا نم  أطخلا  فشكل  ًایفرعم 
مھف يف  هيدل  ئدابملاو ) لوصألا   ) سیسأتل ةینوكلا  ةيؤرلا  ّنوكي  ام  وھ  عقاولا )
نم نوكي ) نأ  يغبني  ام   ) وأ ةیجولويديألاب  فرعي  ام  اھیلع  ىنبي  يتلاو   ، رومألا

. لاح ةيأ  ىلع  يتلاقم  تلمكأ  يننأ  الإ   ، مامتھالا نم  ریثكلا  ينرعي  مل  " . لاعفأ

، ىرخألا ماوقألا  نم  ًاصوصخو  نيرخآلا  تایكولس  میقن  وأ  مھفن  نأ  ديرن  امدنعو  "
يف نيرخآلا  نیبو  اننیب  مساقتلاو  كراشتلا  ىدم  ةفرعمل  ةجاحب  اننإف 
نكت مل  نإف   . تایكولسلا لوبق  يف  قباطتلا  ىدم  مییقت  يأ   ، ًالوأ تایجولويديألا 
رادقم يف  يأ   ، ةینوكلا ةيؤرلا  يف  كراشتلا  ىدم  ىلإ  رظنلاب  انیلعف   ، ةقباطتم

يفرعملا جھنملا  نأ  ملعنلف   ، ةقباطتم نكت  مل  نإف   . ةماعلا ئدابملا  يف  قباطتلا 



ةفلتخم عقاولل  انمھف  ةقيرط  نأ  يأ   ، اننیب امیف  فلتخم  أطخلاو  باوصلا  مھفل 
". ةرياغمو

يتايدلب ينملكت  نكمم  : " ًاضرتعم ينعطاق   ، دومحم عم  يثيدح  لمكأ  نأ  لبقو 
مھتياغو  ، ةتحب ةيدام  مھترظن  سانلا  ضعب  : " تلقو هل  تمستبا  ؟ ." كترضح

". مھيديأ هیلع  عقت  ام  ىلع  ءالیتسالا 

ضعب ثحب  وحن  ةمدقملا  هذھ  يف  هجوتأسف   ، كلذ ضارعتسا  لیبس  يفو  يننإ 
ةيؤرلا يف  تاقورفلا  مھأ  ضعب  ةفرعمل  انمامأ  ةصخاشلا  ةیخيراتلا  دھاوشلا 

. اینابسإ نم  أدبنلف   ، رشبلا دنع  ةینوكلا 

، سلدنألا يف  ةیمالسإلا  كلامملا  ةياھنو  ماعلا 1492م،  يف  ةطانرغ  طوقس  لبق 
نوشياعتي دوھيو  نییحیسمو  نیملسم  نم  ةيریبيألا  ةريزجلا  هبش  ناكس  ناك 

ناك نارمعلاو  ملعلاو  ةراجتلاف   . نورق عبس  نم  رثكأل  دتما  مھنیب  امیف  ماجسناب 
، ةیبرعلا نوملكتي  اوناك  نیملسملا  برعلا  نأ  ثیحو   . عیمجلا تاماھسإ  نم  ًاجيزم 

سفن اھل  نوكي  ال  دق  اھتاملك  يناعم  نأ  الإ   ، ةغللا هذھب  ًارثأتم  عمتجملا  ناك  دقف 
. ًاقطن اھنومھفي  اوناك  نإو  برعلا  ریغ  دنع  عقولا 

ضعب نم  نوبرغتسي  اوناك  دقف   ، كمسلا دیصل  نوجرخي  ةراّحبلا  ناك  امدنعف 
نع ًاریبعت   ،" قزرلل نوبھاذ  نحن  : " نولوقي اوناك  برعلاف   ، برعلا نیملسملا  تافرصت 
تآ قزرلا  : " نولوقي مویغلاب  ةّدبلم  ءامسلا  نوري  امدنعو   . دیصلل باھذلا  يف  ةینلا 

يناعملا ثیح  نم  ةموھفم  نكت  مل  تارابع  هذھو   . رطملا راظتنا  ىنعمب   ،" انل
دنع ةنجھتسم  تناك  قزر  ةملك  نإ  لب   . مھریغ وأ  نییبوروألا  لبق  نم  ةینادجولا 
تناك امدنع  كلذل   . لوھجملا يف  ضوخلا  نم  اھتایط  يف  هلمحت  امل  نییبرغلا 
ةدیقع ركذت  تناك  دقف   ، نیملسملا نع  اسنرف  ىلإ  ةيركسعلا  ريراقتلا  لسرت 

، نییبوروألا ضعب  ىدل  ةيداملا  ةینوكلا  ةيؤرلا  بسحب  نكلو   ، قزرلاب نیملسملا 
يف لجو  زع  هللا  ةمكحب  طابترالاب  يحورلا  ىنعملا  مھف  ناكمإلاب  نكي  مل  هنإف 
يف رظنلا  اھنأ  ىلع  ةملكلا  مادختساب  اوأدبف   ، رشبلل ةیشیعملا  رومألا  ریبدت 
ىدل ةفیفط  ةيوغل  تّالوحتب  قزر )  ) ةملك ّترمو   . لوھجملا نم  رطخلا  وأ   ، لوھجملا
ةیبرعلا ىلإ  اھتمجرت  دیعُأ  يتلاو   ،( Risk كسر :  ) قطنت تحبصأ  نأ  ىلإ  نییبوروألا 
ةرادإب فرعُي  تاب  ام  ربع  اھنم  سّجوتلاو  بّسحتلا  بجي  يتلاو   ،( رطاخملا  ) حبصتل

! رطاخملا

لك دنع  ركفلا  ةلآ  لمع  ةقيرط  صلختسي  نأ  نكمي  تاراضحلا  خيراتل  عبتتملاو 
وھ ماقملا  اذھ  يف  انینعي  امو   . اھتاعمتجمل ةیكولسلا  طامنألا  لالخ  نم  ةراضح 

تاراضحلا دنع  ئدابملاو  لوصألا  يف  ةینوكلا  ةيؤرلا  ةدعاق  ّلكشت  لماوع  ةفرعم 
لماوع ثالث  عیمجلا  دنع  تّلكشت  دقف   . ثالثلا ةيوامسلا  تانايدلا  اھب  تلزن  يتلا 

. ةعیبطلاو  ، برلا  ، ناسنإلا يھ : ةسیئر 



نیب عقو  دق  ةینوكلا  ةيؤرلا  يف  ماسقنالا  نأ  الإ   
لجأ نم  يھ  ناسنإلا  قالطنا  ةطقن  نإف   ، ىلوألا ةئفلا  ىلإ  ةبسنلابف   ، نیتئف
يف كلذب  نینیعتسم   ، اھلالغتساو اھنم  ةدافتسالا  تاياغل   ، ةعیبطلا ىلإ  لوصولا 
يھ مھدنع  ةینوكلا  ةرظنلاف  كلذلو   . مھیعاسمو مھلامعأ  ةكرابمل  برلاب  مھّقلعت 

. ةعیبطلا دراوم  نم  ةدافتسالا  میظعت  اھفدھ   ، ةفرص ةيدام  ةرظن 



هتداعس نع  ًاثحب  ناسنإلا  ةطقن  نم  نوقلطني  مھف   ، ةیناثلا ةئفلل  ةبسنلاب  امأ 
ىلاعتو هناحبس  قلاخلا  ةفرعم  ىلإ  لوصولا  وھ  مھفدھو   ، ًاعم ةيورخألاو  ةيویندلا 
ِتاَواَمَّسلا ِيف  اَذاَم  اوُرُظنا  ِلُق   ) ةعیبطلا يھ  كلذ  يف  مھتلیسوو   ، هاضرب زوفلاو 

. [64] ( َنوُنِمْؤُي َّال  ٍمْوَق  نَع  ُرُذُّنلاَو  ُتَايْآلا  ِينْغُت  اَمَو  ِضَْرْألاَو ۚ 

، ىلوألا ةجردلاب  ةيونعم  ةرظن  يھ  ةیناثلا  ةئفلا  دنع  ةینوكلا  ةرظنلا  نأ  يأ 
نم نیكمتلاو  ةیھلإلا  ةفرعملا  ىلإ  اھلصوي  يذلا  رادقملاب  ةعیبطلا  نم  دیفتستو 

ْمُكاَنْقَزَر اَم  ِتَاِبَّیط  ْنِم  اوُلُك  اوُنَمآ  َنيِذَّلا  اَھَُّيأ  َاي   ) ضرألا هذھ  ىلع  ميركلا  شیعلا 
. [65] ( َنوُدُبَْعت ُهاَِّيإ  ْمُتنُك  ِْنإ  ِهَِّلل  اوُرُكْشاَو 

رامعتسا نم  نورق  ربع  ابوروأ  يف  ىلوألا  ةئفلا  مامتھا  ىدم  روصت  نكمي   ، هیلعو
، اھیف ةیعیبطلا  دراوملا  نم  ةدافتسالا  لیبس  يف   ، برغملاو قرشملا  يف  نادلبلا 
، اھلك تادقتعملاو  تافاقثلا  قحس  وأ  اھلماكب  بوعش  ةدابإ  ىلإ  كلذ  ّىدأ  نإو  ىتح 

تاحاس يف  ًارضاح  ناك  دق   ،" ةلیسولا رربت  ةياغلا  : " ریھشلا يللیفاكیملا  أدبملاف 
. دابعتسالاو رامعتسالا 

هباتك يف  يمیم ) ریبلأ   ) ، عامتجالا ملع  يف  ثحابلاو  يسنوتلا  بتاكلا  لوقي  امكو 
طسوألا قرشلا  يف  تاعمتجمو  ًابوعش  نإ  (: " رَمعتسملاو رِمعتسملا  لئامش  )

ركف تالاجر  مھدنع  ناكو  ام  نمز  يف  تاراضح  اھل  تناك  ایقيرفأو  ىندألا  قرشلاو 
تاعمتجم ىلإ  اولوحت  مویلا  مھارن  اننكلو   ، بدأو برح  لاجرو  غباونو  ةسایسو 

نم ىلإ  ةجاحب  اوحبصأ  مویلاو  لبق  نم  ایندلا  نوريدي  اوناك  دقف   ، ةطحنمو ةفیعض 
. يفاقثلا اھاوتحم  نم  تاعمتجملا  تغرفأ  دقف   ، [66] " مھرومأ ريدي 

ةيداصتقالا ةيرظنلا  ةیناثلا : ةمدقملا 

لینویل  ) هبحاصل دئاسلا  فيرعتلا  نإف   ، هتساردو داصتقالا  ملع  ىلإ  قرطتلا  دنع 
نیب ةقالعك  يناسنإلا  كولسلا  ةساردب  متھي  ملع    وھ  داصتقالا  (: " 1932 زنبور :
ىلإ انعجر  ول  امأ  .  [67] " ةددعتملا تالامعتسالا  تاذ  ةردانلا  دراوملاو  تاياغلا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85


نیب ّيطسو  وھ  ام   " ىنعمب يتأت  داصتقا  ةملكف   ، ةیبرعلا ةغللا  يف  ىنعملا 
يذلا ام  نكل   . ریتقت وأ  فارسإ  نود  ةشیعملا  يف  دصقلا  يأ   ،" ریتقتلاو فارسإلا 

. يھلإلا ریبدتلاب  ةقثلا  بایغ  هنإ  ؟  نذإ دراوملا  ةردنب  لوقلل  هلاثمأو  زنبورب  ادح 

ثادحأب ّترثأتو   ، روصعلا ربع  ةریبك  ّلوحت  لحارمب  ّترم  دق  ةيداصتقالا  ةيرظنلا  نإ 
ةیثادحلا ةفسلفلا  لوح  فافتلالاو  ابوروأ  يف  ةلودلا  نع  نيدلا  لصفك  ةریثك 

ىلع دامتعالاو   ، اھاوس نود  ةیعقاولا  براجتلاو  ةیقیبطتلا  مولعلا  ىلإ  دانتسالاو 
ةیسكراملاك ةديدج  ةيداصتقا  سرادم  اھنع  جتنف   ، ةیمكلا تاساردلاو  ءاصحإلا 

. ةیلامسأرلاو

دراوملا يف  ةيدودحملا  ةیلقعل  نالیمي  يلامسأرلا  ركفلاو  يسكراملا  ركفلا  نإ 
( ٰىَغَْطَیل َناَسنِْإلا  َِّنإ  َّالَك   ) ىضتقمب  ، مھنایغطو قازرلا  اب  مھطابترا  كاكفنال  كلذو 
مامز ذخأل  مھیفكي  توربجو  ةطلسو  ملع  نم  هیلإ  اولصو  ام  نأ  مھروصتبف   ،  [68]
ملاعو فوسلیفلاك  ةرثؤم  ةیصخش  نإف   ، دیكأتلا لیبس  ىلعو   . مھسفنأب رومألا 
عجارملا دحأ  نوكتل  هتاباتك  يفكت   ،( هشتین كيرديرف   ) يناملألا رعاشلاو  قالخألا 
ضعبلا نإ  لاق  يذلا  وھف   ، ةیلامسأرلاو ةیسكراملا  عابتأل  رامضملا  اذھ  يف  ةماھلا 

يف امك  ىلوألا  ةئفلل  قادصم  اذھو   ،" تتام دق  ةھلآلا  نأو  تام  دق  نأ هللا   " دقتعي
ٰىَنْغَتْسا ) [69] . ُهآَّر  َنأ   ) ةميركلا ةيآلا 

ِيفَو  ) ىلاعت قحلا  دعول  ًانانئمطا  رثكأ  مھنإف   ، هریبدتو هللا  ءاضقب  نینمؤملا  امأ 
( َنوُقِطَنت ْمُكََّنأ  اَم  َلْثِم  ٌّقََحل  ُهَِّنإ  ِضَْرألْاَو  ِءاَمَّسلا  ِّبَرَوَف  َنوُدَعوُت  اَمَو  ْمُكُقْزِر  ِءاَمَّسلا 

قزرلا نأب  ةخسار  ةدیقع  نم  قلطنت  مھدنع  ةيداصتقالا  ةرظنلا  نإف  كلذلو  .  [70]

ةلق نم  فوخ  نودو   ، ءالیتسالا وأ  يدعتلل  ةجاح  نود  اولحترا  وأ  اّولح  امنيأ  موتحم 
ٍةَّباَد نِم  اَمَو   ) ناویحلاو ناسنإلل  تاریخلا  لك  نالمحت  ءامسلاو  ضرألاف   ، ةردن وأ 

( ٍنِیبُّم ٍباَِتك  ِيف  ٌّلُك  اَھَعَدْوَتْسُمَو ۚ  اَھَّرَقَتْسُم  َُملَْعيَو  اَھُقْزِر  ِهَّللا  َىلَع  َِّالإ  ِضَْرْألا  ِيف 
. [71]

ةیكولسلا ةیطسولا  يفو  ّيوغللا  ىنعملاب  داصتقا )  ) ةملك يف  ًالیلق  انلمأت  ولو 
نیب يأ   ، نیسكاعتملا نيدحلا  نیب  نزاوتملا  دصقلا )  ) ةیعقوم ظحالنس   ، ةبولطملا

(. ریتقتلا ىنعمب  طيرفتلا   ) نیبو فارسإلا ) وھو  طارفإلا  )

طارفإلا مدع 

َدُعْقَتَف ِطَْسبْلا  َّلُك  اَھْطُسَْبت  َالَو   ) طیطختو ریكفت  نود  دراوملا  لالغتسا  مدع  ًالوأ  :
. [72] ( اًروُسْحَّم اًموُلَم 

اوُنََمآ َنيِذَّلا  اَھَُّيأ  َاي   ) قح هجو  نود  نيرخآلا  دراوم  لالغتسا  يف  طارفإلا  مدع  ًایناث  :
. [73] ( ِلِطَابْلِاب ْمُكَنَْیب  ْمَُكلاَوَْمأ  اوُلُكَْأت  ال 
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طيرفتلا مدع 

اوُمِّدَقُت اَمَو   ) جاتنإلل اھلالغتسا  وأ  اھنم  ةدافتسالا  نود  دراوملاب  طيرفتلا  مدع  ًالوأ  :
، [74] ( ِهَّللا َدْنِع  ُهوُِدَجت  ٍرْیَخ  ْنِم  ْمُكِسُفَْنِأل 

َبَھَّذلا َنوُِزنَْكي  َنيِذَّلاَو   ) لاملا عمجو  راخدالا  ىلع  ديدشلا  صرحلا  مدع   : ًایناث
، [75] ( ٍمِیَلأ ٍباَذَِعب  مُھْرَِّشبَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِيف  اََھنوُقِفنُي  َالَو  َةَّضِفْلاَو 

، [76] ( ْثِّدَحَف َِكّبَر  ِةَمِْعِنب  اََّمأَو   ) اھدراومب اھفرص  مدع  يف   : ًاثلاث

َهَّللا اوُضِرَْقأَو   ) نوعو ةدعاسم  نود  مھكرتو  نيرخآلا  تاجایتحا  كرت  مدع  ًاعبار  :
ةززعم نوكت  نأ  بجي  موھفملا  اذھب  ةيداصتقالا  ةيرظنلاف  نذإ  .  [77] ( اًنَسَح اًضْرَق 

يف ًانزاوت  رثكأو   ، قازرألا ریبدت  يف  ىلاعتو  هناحبس  نیملاعلا  بر  ةمكحب  ناميإلاب 
ةداعس قیقحتل  كلذو   ، صقن نم  فوخ  امنود  تاریخلا  ةرطاشمو  ةكراشملا 

. ءاعمج ةيرشبلا 

ةيرشبلا تاعزنلا 

ضعب ءوجل  ةقیقح  لوح  لاؤسلا  ىلإ  عوجرلا  اننكمي   ، نیتمدقملا هذھ  شاقن  دعبو 
ءافتنا دنع  ةيداملا  ةيؤرلا  بسحب  يكولسلا  فرصتلاو  يداملا  مییقتلا  ىلإ  رشبلا 
روعش مھل  ةيداملا  ةیجھنملا  عابتأف   . ناكملل ةیفاقثلاو  ةیحورلاو  ةیناسنإلا  داعبألا 

، يھلإلا ریبدتلاب  يبیغلا  نانئمطالا  مدعو  رذحلاو  فوخلا  هروحم  خسارو  لصأتم 
. ةحاتملا دراوملا  لالغتسا  میظعت  لجأ  نم  مھعفاد  وھ  كلذو 

دراوملا يھتنت  نأ  نم  فوخلاو   ، لوھجملا نم  فوخلا  وھ  روعشلا  كلذ  لاثمأو 
نأ نم  فوخلاو   ، مھنود تاریخلا  نم  نورخآلا  دیفتسي  نأ  نم  فوخلاو   ، ةیعیبطلا
ضعب هاجتا  ىرت  كلذلو   ، ضرألا دراوم  نم  ىقبت  ام  ىلع  اوضقیف  ناكسلا  ددع  ديزي 
ىرخألا بكاوكلا  يف  ثحبلا  ىلإ  بحسنا  دق  ةديدج  دراوم  نع  ثحبلا  يف  نادلبلا 

. ةیضارتفالا ملاوعلا  يف  وأ  - 

ضارتفالاو ةقیقحلا  نیب  ملاعلا 

روظنملا لالخ  نم  اھیلإ  رظنلا  نكمي  يناكملا  دعبلا  يف  ةداعسلا  ةلأسم  نإ 
دراوملا نم  ةدافتسالاو  ضرألا  يف  رارقتسالا  قیقحت  ةیفیك  يف  يدیلقتلا 

يف كلذكو  ةيرشبلا  عامطألا  نم  ضرألا  ةيامحو   ، تاعمتجملا ءاخرو  ریخل  ةیعیبطلا 
. ةیئیبلا تابلقتلا  نم  اھتيامح 

داجيإ يف  يجولونكتلا  روطتلا  عقاو  هضرف  ديدج  روظنم  لالخ  نم  اھیلإ  رظنلا  نكميو 
رطأو نیناوقو  تایلآ  تدجوأ  يتلاو   ، تنرتنالا ةكبش  ربع  ةیضارتفا  ةیناكم  تاحاسم 
ةفرعملا نم  ًاردق  بلطتت  ًاضيأ  يھو   . يضارتفالا ناكملا  اذھ  عم  يطاعتلل  ةديدج 



لایتحالاو ةنصرقلا  تایلمع  ءردل  ًاكاردإو   ، ةیتامولعملا دراوملا  نم  ةدافتسالل 
كلذكو  ، ةيركفلا تاكلتمملاو  ةیصخشلا  تامولعملا  ةيامح  ةرورضو  لالغتسالاو 
ةیكلسلا تاكبشلا  بذبذتو  ءابرھكلا  عاطقنا  تابلقت  نم  اھتيامح  بلطتي 

. ةیكلساللاو

ىرخأو ةیعیبط  تايدحت  هجاوي  يضارتفالاو  يقیقحلا  هیقشب  ناكملا  نأ  يأ 
امك وھف   ، يرشبلا كولسلاب  قلعتملا  ءزجلا  وھ  شاقنلا  اذھ  يف  انینعي  امو   . ةيرشب
عنمبو هتاوخأو  لامجلا  تاودأ  ةفاضإب  ةداعسلا  قیقحتل  زفحملاو  هجوملا   ، دقتعأ

نم كانھو   ، تاریخلا ةرفوو  ناكملا  ةباحرب  دقتعي  نم  كانھف   . هتاوخأو حبقلا  تاودأ 
. هتيدودحمو ناكملا  قیضب  دقتعي 

هقیضو ناكملا  ةباحر 

ىلع كانھ  نأ  ىرنسف   ، ناكملا عم  لماعتلا  يف  ةیخيراتلا  ثادحألا  انبقعت  ام  اذإف 
، اھب ةكراشملاو  تاریخلا  نم  ةدافتسالا  ةیناكمإ  ىري  امھدحأ   ، ناركسعم ماودلا 

تحت بوعشلا  لك  تاردقم  نوكت  نأ  ةرورض  يناثلا  ركسعملا  راصنأ  ىري  امنیب 
مل رامعتسالاف   ، لاثملا لیبس  ىلعو   . نانئمطالا نم  ءيشب  مھ  اومعنیل  مھفرصت 

. طقف يرھاظلا  هلكشو  هتروص  يف  امنإو  هرھوج  يف  ریغتي 

وكیب سكياس 

نیب اھلدابت  مت  يتلا  قئاثولاو  ّةيرسلا  لئاسرلا  تناك  و1916،  نیماعلا 1915  نیب 
،( سكياس كرام   ) ریسلا يناطيربلاو  وكیب ) جروج  اوسنارف   ) يسنرفلا يسامولبدلا 
نع ةرابع  لئاسرلا  كلت  تناك  ندنلب [78] ،  ينطولا  فیشرألا  يف  نآلا  ةظوفحملاو 
ةردقلا اھنم  يأل  نوكي  ال  ثیحب   ، طسوألا قرشلا  لود  میسقت  ةقيرطل  طیطخت 

. ىربكلا لودلل  ةجاحلا  نود  ةقلطملا  ةیلالقتسالا  ىلع 

ةثالث ىلإ  هعيزوتب  ديدجلا )  ) ملاعلا ةطيرخ  مسر  لامكتسا  مت  میسقتلا  اذھبو 
امو  . ثلاثلا ملاعلا  لودو   ، يناثلا ملاعلا  لودو   ، لوألا ملاعلا  لود  يھ : تامیسقت 

ةدحتملاو ةكلمملاو  اسنرف  نیب  مت  يذلا  قافتالا  نأ  وھ   ، ماقملا اذھ  يف  انمھي 
(1916 وكیب : سكياس   ) قافتا هیلع  قلطأ  يذلاو   ، ةیسورلا ةيروطاربمإلا  ةقداصمبو 
هنإ لب  رثكأ ! سیل  ةيرامعتسا  ةقيرطب  طسوألا  قرشلا  تاورث  عيزوتل  قافتا  وھو 

. ةقطنملا يف  يلعفلا  دوجولا  نم  لقأ  ةفلكتب  هنكلو  ذوفنلل  رارمتسا 

لودلل مالعألا  ناولأب  مامتھالا  مت  دقف   ، ةیبرعلا ةفاقثلا  رھاظ  ىلع  ةظفاحمللو 
وأ عادبإ  نم  ُلخي  مل  يذلاو  ينفلا -  سكياس  كرام  حارتقا  بسحب   ، ةیبرعلا
ذئتقو رصم  يف  ىلعألا  ّضوفملا  ىلإ  اھھجو  ةلاسر  يف  لوقي  ثیح  نایسن -

ًایط قفرأ  ينإف   ، لضفأ حرتقم  نم  نكي  مل  نإ  : " اھیف لوقي   ،  [79] ( تغنيو دلانیجير  )
، ضیبألاب ةيومألا   ، دوسألاب ةیسابعلا   ، ةیبرعلا كلامملا  لثمت  ناولألا   . موسرلا ضعب 

مدقأ انأ   . رمحألاب ةريزجلا  قرش  بونج  خویش  مظعمو  فيرشلاو   ، رضخألاب ةيولعلا 



". ام ءيش  مھيدل  نوكي  نأ  يغبني  نكلو   ، بسحو تاحارتقاك  هذھ 

يأ ىلإ  لوخدلل  : " نأ يھ  أدبملا  ةدعاق  نأ  ثیح  ددجتم  ميدق  أدبم  رامعتسالل  نإ 
مھمیق نم  مھغرفت  نأو   ، ًالوأ ًایسفن  مھمزھتل  ةجاحب  كنإف   ، عمتجم وأ  ضرأ 

مھتاردقمب مكحتلاو  ةضبقلا  ماكحإ  نم  نكمتت  نأ  لبق  ًایناث  يفاقثلا  مھاوتحمو 
كاذ وأ  ناكملا  اذھ  يف  ةيركسعلا  بورحلا  دوجو  رارمتسا  نم  مغرلابو  كلذل  ًاثلاث ."
هرھاظ يف  ّریغت  دق  رامعتسالا  موھفم  نإف   ، ةیعیبطلا دراوملا  لالغتسا  لجأ  نم 
ةروص ىلإ   ، ضرألا ىلع  يلعفلا  دوجولا  يف  ىلوألا  ةروصلا  نم   ، نيرِمعتسملا دنع 

. ةیضارتفالا تاحاسملا  ربع  دعُب  نم  ّمكحتلا 

ملاعلا عم  لماعتلا  اھیف  ىغطي  ةینمز  ةبقح  يف  نحنف   ، رخآ دعب  ًاموي  حضتي  اذھو 
ةقیقحلا تسیلو   ، ةیقیقحلا تاورثلا  ملاع  نع  ةیمھأ  لقي  ال  لكشب  يضارتفالا 
يحضنس يذلا  مھولا  نم  عون  ىلإ  قاسن  اننأ  وھ  يصخشلا  ييأرو   . ضارتفالاك

: لوقلاب يأرلا  اذھ  ىلع  ضرتعي  نأ  مھدحألو   . ةیقیقحلا تاورثلا  نم  ریثكلاب  هلباقم 
ىلإ انقایسنا  مھو  نع  ةروطسألا  هذھب  انتئج  نيأ  نمف   ، ریبك مھو  يف  تنأ  امنإ  "

! فھكلا نم   ، ةحارصب ؟ ." يضارتفالا ملاعلا 

فھكلا ةروطسأ 

ىلع يھو   . ریبك فھك  نع  ّةيروطسأ  ةصق  ةيروھمجلا )  ) باتك يف  نوطالفأ  بتك 
ىعديو راوحلا  اذھ  هعابتأ  دحأ  نیبو  هنیب  راد  يذلا  طارقس  هذاتسأ  ناسل 

: هیف ءاج   ،( نوكولغ )

هاجتاب ليوط  رمم  هل   ، ضرألا تحت  فھك  يف  اوعبق  دق  سانأ  دوجو  لیخت  : " طارقس
مھقانعأو مھلجرأ  تدیقو   ، مھرفاظأ ةموعن  ذنم  كانھ  سانلا  ءالؤھ  َلظ  دقو   ، رونلا

ءيش يأ  ةيؤر  وأ  مھنكامأ  نم  كرحتلا  نوعیطتسي  ال  ثیحب   ، ءانجسلاك لالغأب 
دجويو  . مھسوؤر ةرادإ  نم  مھتعنم  لسالسلا  نأل  مھراظنأ  مامأ  عقي  ام  ىوس 

." مھمامأ رادج  ىلع  مھلالظ  سكعتو   ، ةفاسم نم  ةججأتم  ران  مھفلخ 

". ءانجسلا نم  ًابيرغ  ًاعون  فصتو   ، ةبیجع ةروصل  اقح  اھنإ  : " نوكولغ

نم نوري  ال  اذھ  مھعقوم  يف  ءانجسلا  نأل  ًالوأ  كلذ   ، انوھبشیل مھنإ  : " طارقس
هجاوملا رادجلا  ىلع  رانلا  اھیقلت  يتلا  لالظلا  ریغ  ًائیش  مھناریج  نمو  مھسفنأ 

". ؟ كلذك سیلأ   ، مھل

". ؟ مھسوؤر كيرحت  نع  مھتایح  لاوط  نيزجاع  اوماد  ام  معن  : " نوكولغ

نم مھانیفشأو  مھدویق  مھنع  انعفر  اذإ  ثدحیس  يذلا  ام  نآلا  لمأتتلف  : " طارقس
نأ ىلع  هانمغرأو   ، ءانجسلا ءالؤھ  نم  دحاو  حارس  انقلطأ  اننأ  ضرتفنلف   . مھلھج
ةداح ًامالآ  يناعیس  ذئدنع   . رونلا وحن  هینیع  ًاعفار  ریسيو   ، هسأر ريديو   ، ةأجف ضھني 



ىري ناك  يتلا  ءایشألا  ةيؤر  نع  هعم  زجعي  دح  ىلإ  رھبني  فوسو   ، جھوتلا هقياضيو 
وھ لبق  نم  هاري  ناك  ام  نأب  دحأ  هأبنأ  اذإ  لوقیس  هنظت  يذلا  امف   . لبق نم  اھلالظ 

هجتمو  ، ةقیقحلا ىلا  برقأ  هنأل   ، قدأ نآلا  هتيؤر  نأو   ، لظ ىوس  سیلو  لطاب  مھو 
". ؟ ةقیقح رثكأ  ءایشأ  بوص 

". ىري ناك  ام  لطاب  فرعيو  ةقیقحلا  ىریس  هنأ  دقتعأ  : " نوكولغ

يف ميدقلا  هناكم  لتحاو  انبحاص  داع  ول  ثدحیس  اذام  ًاضيأ  روصتتلف  : " طارقس
اورخسي نلأ   ، طق مھلالغأ  نم  اوررحتي  مل  نيذلا  ءانجسلا  شقاني  نأ  دارأو   ، فھكلا

ال رمأ  دوعصلا  نأو  هرصب  دسفي  يكل  الإ  ىلعأ  ىلإ  دعصي  مل  هنإ  اولوقيو  هنم 
مھدوقيو مھلالغأ  نم  مھررحي  نأ  لواح  ام  اذإف  ؟  هیف ریكفتلا  ءانع  انم  قحتسي 

". ؟ لعفلاب هیلع  اوزھجي  نلأ   ، هیلع مھيديأ  اوعضي  نأ  اوعاطتسا  مث   ، ىلعأ ىلإ 

". دیكأتلاب لجأ  : " نوكولغ

لالظلا ىري  نمك  وھ  ةروطسألا  هذھ  يف  فھكلا  نإف   ، ةصقلا ةركف  صیخلتلو 
هردصي امل  تاؤیھتو  ساكعنا  الإ  يھ  ام  لالظلا  نأ  نیح  يف   ، ةقیقحلا اھنأ  دقتعیل 

لھو  . ةرورضلاب ةقیقح  وھ  هعمسنو  هارن  ام  لك  سیلف   . رانلا نم  ثعبنملا  ءوضلا 
! تاساكعنالاو لالظلاو  روصلا  نم  جيزم  الإ  يضارتفالا  ملاعلا 



فھكلا ةروطسأ 

ملاعلا ىلإ  لوخدلا  ةزھجأ  نأ  قفتن  نأ  اننكمیف   ، يضارتعالا لاؤسلا  ىلإ  ةدوعلابو 
سفن يفو  اھنأ  الإ   ، ةفرعملا لقنو  لصاوتلل  ةديدج  ًاصرف  تحاتأ  دق  يضارتفالا 

انھ يفتكأسو   ، يربياسلا رامعتسالا  تارثؤم  تحت  ةيرشبلا  تعقوأ  دق  تقولا 
لجوج [80]  ، ثحبلا تاكرحم  لاجم  يف  ةكرش  ربكأل  يذیفنتلا  سیئرلا  هلاق  ام  لقنب 
ىلع بعصلا  نم  نوكیس  هنأ  ثیحب   ، ةياغلل ةمدقتم  نوكتس  ایجولونكتلا  نإ  : "
نم مھھیجوت  متیس  يتلا  كلت  الإ   ، تايوتحم يأ  اوكلھتسي  وأ  اودھاشي  نأ  سانلا 

". اھلالخ

يقیقحلا ناكملا  عم  ماجسنالا  ةفرعم  لامج 
نع خالسنا  يأو   ،( عقاولاو ةعیبطلا   ) عم يلعف  يدوجو  ماجسنا  ناسنإلل  نإ 
نع لاصفنا  يأو   . جولثلا يف  لیخنلا  عرزي  نمك  نوكیس   ، انعم ةسناجتملا  ةعیبطلا 
ىلإ اھنع  جرخن  نإ  ام  يتلاو   ، انناھذأ يف  لایخلا  وأ  مھولا  ىلإ  انلصویس  عقاولا 

: ةداعسلل عبارلا  دعبلا  لصف  يف  ةیضقلا  هذھ  شقاننسو   . ملألاب رعشن  ىتح  انعقاو 
امف  ، يعقاولاو يعیبطلا  ناكملا  يف  وھ  ةلأسملا  هذھ  يف  انمامتھا  نأ  الإ   ، يعولا

؟ كلذ هینعي  يذلا 

ناكملا عم  ماجسنالل  يناعملا  لامج 

ةیلمرلا نابثكلا  الإ  ءيش  لك  نم  ةیلاخ  ةيوارحص  ةقطنم  ىلإ  هجوتن  امدنع 
يف نوكن  امدنع  وأ   ، ةریبك ءارضخ  ةقيدح  يف  نوكن  امدنع  وأ   ، ةجومتملا ةیبھذلا 
الو لبج  ةمق  ىلع  فقن  امدنع  وأ   ، انلوح نم  قرزألا  نوللا  الإ  ىرن  الو  رحبلا  طسو 

اھضعب نكامألا –  كلت  نم  ٍيأ  يف  اننإف   . مویغلا ضعبو  ةیفاصلا  ءامسلا  الإ  دھاشن 
مسترتس ًةماستبا  لعلو   ، ءادعصلل سفنتو  حایترالاب  روعش  انيدل  دلوتیس  اھلك –  وأ 

؟ ببسلا وھ  ام  ىرُت   . نیتفشلا ىلع 

ساكعنا وھو  انسفنأ ،  يف  يلخادلا  ناكملل  ٍّلجت  وھ  يجراخلا  ناكملا  نإ 
انلخاد ىلإ  جراخلا  يف  هارن  ام  لاقتنا  يف  ةمراع  ٌةبغر  كانھو   ، يلخادلا انملاعل 

، ةطاسبلاو ءاقنلاو  ءافصلا  ىلإ  اھتعیبطب  لیمت  ةيرطفلا  ناسنإلا  سفنف   . امجسنیل
وھ يلخادلا  انملاع  نأ  ول  ىنمتنس  مكو   . لامجلاو ةراھطلاو  ةفاظنلا  قشعتو 
الو خاسوأ  الو  ضراوع  الو  راكفأ  الو  ردك  الو  مومھ  الف   ، هارن ام  رادقم  سفنب 

: ءارعشلا دحأ  لوقي  اذھ  يفو   . تاركعم

ابوركلا كبلق  نع  سّفن  ًابیئك ...  ُهترز  اذإ  ٌضوَر 

هتفاظن يف  ناكملا  لامج 

ةفاظنلا لھف   ،  [81] ( ناميإلا نم  ةفاظنلا   ) فيرشلا ثيدحلا  يناعم  يف  انلمأت  ولو 



ةفاظنلا : " دوعسم نبا  نعف  ؟  ناميإلا لصأ  يھ  ةفاظنلا  نأ  مأ   ، ناميإلا ةجیتن  يھ 
. [82] " ناميإلا ىلإ  وعدت 

يلخادلا كملاع  نوكي  نأ  مھألا  نأ  الإ   ، ناميإلا نم  جتنت  دق  ةفاظنلا  نأ  كش  الو 
نمو  . فیظنلا ككولسب  كلوح  نم  يجراخلا  ملاعلا  ىلع  سكعنیل   ، ًارھاطو ًافیظن 

، دنھلا يف  ةيوبعشلا  هتكرح  ةيادب  نعو   ، يدناغ امتاھملا  ةریس  نع  أرقي 
ةعومجم عم  وھ  ناك  دقف   . ةفاظنلا میلعت  يف  تناك  هتايولوأ  ىلوأ  نأ  فشتكیس 

ةیفیك اھلھأ  میلعتو  ضیحارملا  فیظنتل   ، اتیب ًاتیب   ، تویبلا نولخدي  هعابتأ  نم 
. فظنتلا

يف ةفاظنلا  لاكشأ  رامعتسالا  لازأ  فیك   ، رامعتسالا خيرات  بتك  يف  انأرق  ولو 
ىلإ ةرذقلا  عمتجملا  نكامأ  سكعنتف   ، ةراذق ىلإ  ةماعلا  نكامألا  لوحتتل  نادلبلا 
. ةراضحلا ءانب  يف  ةفاظنلا  رود  انفرعل   ، مھطیحمل ًةآرم  مھرودب  اونوكیل   ، مھسفنأ

رشتنت يتلا  رئاجسلا  باقعأو  تايافنلاو  تاروذاقلاو  خاسوألا  رظنم  ملؤم  وھ  مكف 
ةيرحبلا تاطیحملا  يف  يئیبلا  ثولتلا  نأ  انكردأ  ول  نزحم  وھ  مكو   ، عراوشلا يف 

رھظ يذلا  داسفلا  اذھو   . رویطلاو ةيربلاو  ةيرحبلا  ةیحلا  تانئاكلا  ةایحب  ىدوأ  دق 
اھسفن ةيرشبلا  رّمدیس  ام  ةجیتنلا  يف  وھ   ، سانلا يديأ  تبسك  امب  رحبلاو  ربلاب 

. ضرألا يف  لجو  زع  فئالخك هللا  انرود  ِعن  مل  نإ 

هتطاسب يف  ناكملا  لامج 

لیمجلا ماجسنالا  قایس  يف  لخدي  رخآ  ًابلطم  نإف   ، تايافنلا ةرثك  بنجتن  ىتحو 
ةیمك تدادزا  املكف   . ةطاسبلا وھو  الأ   ، ناسنإلا ةداعس  لجأ  نم  ناكملا  عم 
اھتياھن يف  يھ  تاجتنملا  ةایحل  ةیعیبطلا  ةرودلا  نإف   ، لزنملا ىلإ  تالخدملا 

ًاعون نوكتس  يتلاو  تاجرخملا  دادزتس  كلذبو   ، اھنم صلختلا  ةرورض  ىلإ  يدؤتس 
ءارشلا ةلأسم  يف  طقف  يھ  ةطاسبلا  لھ  نكلو   . ةيرشبلا تافلخملا  عاونأ  نم 

؟ ىرخأ اياوز  اھل  نأ  مأ   ، عّضبتلاو

ريرسلا نألو   . ريرسلا وھ  ًانكسم  هنم  لعجي  ام  طسبأ  نإف   ، لزنملا يف  انلمأت  ول 
لوط عم  ًابسانتم  ًةداع  نوكي  هنإف  هیلع  ماني  يذلا  ندبلل  ًارَقتسُم  نوكي  نأ  بجي 
عم داعبألا  يف  ةبسانتم  نوكت  نأ  دب  ىرخألا ال  يھ  ريرسلا  كلذ  داعبأو   . صخشلا
ًاداعبأ اھل  لعجیس  ةفرغلا  میمصت  نإف   ، هیلع ًءانبو   ، ةفرغلا يف  اھطیحم  میمصت 
ةلاصو خبطمو  مامح  نم  لزنملا  يف  ىرخألا  قفارملا  داعبأ  عم  ةبسانتم  ةنیعم 

. كلانھ ام  ىلإو 

دارفأ بولق  رسأ  ىلع  ریبك  لكشب  رثؤي   ، هئانبو همیمصت  يف  لزنملا  ةطاسب  نإ 
میقلا كسامتل  قاثولا  طبريو  مھنیب  ةبحملا  رصاوأ  دشيو   ، ضعبلا مھضعبل  ةرسألا 

يف ةرامعلا  نونف  رود  ىلع  دكؤت  يتلا  ثاحبألا  نم  ریثكلا  كانھو   . ةيرسألا
. اھكیكفت وأ  تاعمتجملا  میق  ىلع  ةظفاحملا 



بیترتلا يف  ناكملا  لامج 

شاقن نم  دب  ، ال  ناسنإلا ةداعس  يف  هرثأو  ناكملا  لامج  نع  ثيدحلا  لامكتسالو 
، ناكملا ماظن  نأ  ذإ   . ءایشألاو تاكلتمملا  میظنتو  بیترت  يھ  ىرخأ  ةلأسم 

هعضوم يف  ءيش  لك  نوكي  نأ  هنم  ضرغلا  نإف   ، يلامجلا هرثأ  ىلإ  ةفاضإلابو 
ءيش لكل  نأ  : " يھ ةسیئرلا  ةدعاقلاف  ؟  كلذ ةیمھأ  يھ  ام  امأ   . بسانملا

". ناكم

هل نوكیسف   ، طقف دحاو  ناكم  يف  لمعتسي  ال  ءيشلا  كلذ  سنج  ناك  اذإو 
ناك اذإو  مادختسالا  . ناكم  وھ  يناثلاو   ، نيزختلا ناكم  وھ  لوألا  نیناكم :

فیظنتلا ناكم  وھو   ، ثلاث ناكم  هل  نوكیسف   ، ةیكالھتسا ةعیبط  نم  ءيشلا 
صلختلا ناكم  وھو  عبار : ناكم  فاطملا  ةياھن  يف  ءيش  لكلو  ةنایصلا  . وأ 
روعشلا ققحتیس   ، ماظتناب ةعبرألا  اھنكامأ  يف  ءایشألا  عضوب  مزتلن  املاحو  هنم  .

. ةیسفنلا ةحارلاب 

ًاماتخو

سفن ةعیبط  ماجسناو  داحتا  رادقم  يف  ًالوأ  ققحتت   ، ناكملا دعب  ربع  ةداعسلا  نإ 
هلح يف  هتماقإ  لامج  رادقم  يف  ًایناثو   . هیلإ بذجني  يذلا  ناكملا  ةعیبطب  ناسنإلا 

رامعإلا هتفیظو  تقؤم  فیض   ، ناكملا عم  قافتالا  يف  ءاج  امك  ناسنإلاف   . هلاحرتو
. ةنامألا ىلع  ةظفاحملاو  حالصإلاو 

لمعلا بلطتت   ، ناكملا تايداصتقا  ةلادعو  ةحتفتملا  ةینوكلا  ةيؤرلا  نأ  امك 
نمألاو رارقتسالا  نع  ثحابلاف   . ضرألا يف  همسا ) لج   ) هللا ةفیلخ  ةیجولويديأب 
ةجرد لالخ  نم  ققحتت  كلذ  تابلطتم  نأ  دجیس   ، دغرلا شیعلاو  ءاخرلاو  نامألاو 

ام ةجرد  يف  كلذكو   ، ضرألا ىلع  اھیف  ظفاحي  اھلالخ  نم  يتلا  ةلیمجلا  لامعألا 
راھدزالا لجأ  نم  ضرألا  تاریخ  نم  ةدافتسالا  يف  مامتھا  نم  ناسنإلا  هیلوي 

. نيرخآلا عم  ریخلا  ةرطاشمو 





تايداملا دعُب  ثلاثلا : لصفلا 
هتباجأ ال"،  (". " اياولاك  ) ناكرب نم  ممحلا  ناروث  نع  رابخألا  تعمس  لھ  : " اھل لاق 

. ءودھب
هلعل : " هیلع تدر  ياواھ ." ةريزج  يف  ًالزنم  نینامث  رمد  دق  هنإ  نولوقي  : " اھل لاق 

!". ریخ
تنبب سبن  ام  هنكل   ، ةئداھلا اھدودر  نم  ضاعتمالا  تامالع  هھجو  ىلع  تناب 

. هفش
بكوكلا اذھ  ىلع  ةایحلا  تناكل  نیكاربلا  الول  هنأ  ملعت  لھ  : " ةلئاق تفدرأ  مث 

، هتارظنل ةھبآ  ریغ  تلسرتسا  اھنكل   ، هنیع رخؤم  نم  ةرظنب  اھقمرف  ؟"،  ةریسع
دعاست يتلا  يھ  اھتاثاعبناو   ، ضرألا نطاب  ةرارح  نم  ففخت  ممحلا  نإ  : " تلاقف
ةبوصخ ىلع  ظفاحي  اھدامرو   ، تاطیحملا يف  ءاملا  دوجو  ىلع  ظافحلا  يف 

". ةرومعملا ءاجرأ  يف  ضارأو  رزج  نم  روخصلا  هنوكت  امع  ًالضف   ، ةیعارزلا يضارألا 
( سبراكونوكلا  ) راجشأ ثاثتجا  ينم  نیبلطت  ملف   ، لؤافتلا اذھب  تمد  امو  : " اھل لاق 

. مكھتب ًاذإ  اھلأس  ؟"،  ًاضيأ اھیف  ریخلا  ةيؤر  يعیطتست  ملأ   ،! انتقيدح نم 
خانملا لمحتتو  ماعلا  لاوط  ةرضخلا  ةیھاز  ةرجش  يھ  سبراكونوكلا  نإ  : " هل تلاق 
اھماظن ةھارش  نأ  الإ   . كلذ ىلع  فالخ  الو  ةبرتلل  ةفلتخملا  عاونألاو  فاجلا 

امع كیھان   ، ناریجللو انتیبل  ةیتحتلا  ةینلاب  رضأ  دق  ضرألا  تحت  اھددمتو  يرذجلا 
نیكاربلا نإ  : " تفدرأ مث  ًالیلق  تتكس  ةقيدحلا ." ىلإ  ةراضلا  تارشحلا  نم  هتبذج 

نم نحنو  ایلارتسأ  نم  اھب  ءيج  دق  ةرجشلا  هذھ  نأ  الإ   ، ةیعیبط ةرھاظ  يھ 
". اھعلق بجوتیسف   ، اھررض انفرع  دقو  نآلا  امأ   . انل بلجتس  امب  ملع  نود  اھعرز 
انتفلك دقو   ، ةلیمجو ءارضخ  اھنكلو  : " اھيأر نع  لودعلل  ةسئاي  ةلواحم  يف  اھل  لاق 

!". ةریبك غلابم 
يف دوجوم  يدام  ءيش  يأك  اھنكلو   ، اھرھظم ينبجعيو  حیحص  اذھ  : " هل تلاق 

ءایشألا هفنتكت  ام  رھوج  ىلإو  يعفنملا  رثألا  ىلإ  رظنلا  نم  انل  دب  ، ال  ایندلا هذھ 
ىلإ يدؤي  ام  وھ  ءایشألل  لیمجلا  رثألاف   .. ةحیبق ةرضم  وأ  لیمج  ریخ  نم 

". ةداعسلا

بسحب لاملاو  داوملاو  ةداملا  عم  يطاعتلا  بولسأ  وھ  تايداملا  عم  ماجسنالا  نإ 
نأ ضرغلا  سیلو   . ناسنإلل ءایشألا  هذھ  همدقت  نأ  نكمي  يذلا  يعفنملا  رثألا 
اذھو  . هریكفتو هدوجو  يف  ًايدام  حبصیف  تايداملا  لالخ  نم  ناسنإلا  ءّيشتي 
نم ضرغلاف   . اھرارضأ نع  داعتبالاو  تايداملا  ریخ  عم  لیمجلا  قفاوتلا  ةرورض  ينعي 
ةایحلا يف  رارمتسالا  لجأ  نم  تاجاحلا  عابشإل  اھفئاظو  يدؤت  نأ  وھ  تايداملا 

. ةیناسنإلا ةراضحلا  ءانب  يف  روطتلاو 



تايداملا ثلاثلا : دعبلا 

دیھمت

انشقان نيذللاو   ، باتكلا اذھ  نم  لوألا  بابلا  يف  نیلوألا  نیلصفلا  نم  ءاھتنالا  دعب 
ماجسنالا قیقحت  يف  نیساسأ  نيدعبك  ناكملاو  نمزلا  داعبأ  میھافم  امھیف 

تالامك قیقحت  امھلالخ  نم  نكمي  يذلاو   ، ةعیبطلا ماظن  عقاو  عم  لیمجلا 
دعُبلا شاقن  ىلإ  هجوتلا  باوصلا  نم  نوكیس   ، ةایحلا هذھ  يف  ناسنإلل  ةداعسلا 

. ءایشألاو تايداملاب  ّقلعتملاو  لوألا  بابلا  يف  ریخألاو  ثلاثلا 

لزألا ذنم  ناسنإلا  تلغش  يتلا  عیضاوملا  نم  وھ  ةداملا )  ) روحم نأ  كش  الو 
يفو اھتیھام  مھف  يف  ریبك  فالتخا  لحم  تلاز  الو  ةداملا  تناك  دقف   . يرشبلا
رصع يف  اننأ  مغرو   . ناسنإلاب اھتقالع  لیلعت  يفو  نوكلا  نيوكتب  اھطابترا  ةفرعم 
لوح ةمئاق  تلاز  ام  ةیملعلا  تالادجلا  نأ  الإ   ، فراعملاو مولعلا  مّدقتب  زیمتي 

. اھلوح ةیئاھن  قئاقح  ىلإ  لوصولا  نود   ، عوضوملا

، ةیملعلا تاودألا  يف  صقنل  الو  يربتخملا  ءادألا  يف  سعاقت  نع  ٌجتان  كلذ  سیلو 
اھضعب  ، ةددعتم میھافمو  رومأب  طبترت  عقاولا  يف  ةداملا  نوك  ىلإ  كلذ  عجري  امنإ 

ىلإ ًاضيأ  ةریحلا  عجرت  امبرلو   . هریسفت بعصيو  ّریحم  رخألا  اھضعبو   ، ریسفتلل لباق 
يتلاو  ، ةیفسلفلا وأ  ةيروطسألا  وأ  ةیبیغلا  تادقتعملاب  ةداملا  بناوج  ضعب  طابترا 
ةیملعلا تادیقعتلا  نم  دوجوم  وھ  امع  كیھان   ، ءاملعلا نم  نیيداملا  جعزت  ام  ًابلاغ 

. ًاميدق رشبلا  نم  أدبنل  نكلو   . ًاساسأ ةلأسملا  يف 

ىتش يف  داوملا  دوجو  نوعي  اوناك  نینسلا  فالآ  ذنم  رشبلا  نأ  يھيدبلا  نم 
نع فلتخي  ءاملا  نأب   ، لاثملا لیبس  ىلع  مھكاردإف   . اھدراومو مھتایح  براشم 
ِملاع ىلإ  وأ  ریكفتلا  نم  ریثكلا  ىلإ  جاتحي  ال  ةيرھاظلا  امھتافص  يف  ديدحلا 

. دوجولا ملاع  يف  ةیعیبط  ءایشأو  رصانع  يھف   ، كلذب مھربخیل  صصختم 

داوملا تاناكمإ  ىلع  فرعتلا  ةلواحم  ىلإ  لوضفلا  مھعفد  فیك  ّروصت  اننكميو 
داوملا نأ  اوفرع  مھنأ  هنم  نقیتملا  رادقملاف   . اھصئاصخ ضعبو  مھلوح  نم  ةحاتملا 

نم اھلمحل  ًةیعوأ  اوركتباف   ، اھيوحي ءاعوب  الإ  اھلقن  نكمي  ال   ، ًالثم ءاملاك  ةلئاسلا 
براجتو تالواحم  دعب  نم  كلذو   ، اھریغو بشخلاو  رخصلاو  دلجلاك  ىرخأ  داوم 

. ةریثك

ًةلئسأ مھل  تناك  رشبلا  كئلوأ  لثم  نأ  ّلیخت  اننكمیف   ، ّروصتلا يف  ًالیلق  انبھسأ  ولو 
ةیفیكك  ، لفطلا ةدالوو  نینجلا  نيوكتب  طبترم  وھ  ام  اھنمض  نمو   ، مھدوارت ةریثك 
اذاملو ؟  همأ نطب  يف  هملاع  ناك  فیكو   ، همأ محر  يف  مسجلا  اذھ  لثم  ّنوكت 

؟ ًادوجوم لاز  ام  هدسج  نأ  مغر  هتامم  دنع  ةكرحلا  نع  ناسنإلا  فقوتي 

نأ نكمي  ام  ىلإ  رظنلا  دنع  ًاضيأ  مھدراطت  تناك  اھنأ  دب  ال  ةلئسألا  كلت  لثمو 
اھریغو  ، همدع نم  هلكأ  نكمي  ام  وأ   ، رخصلاك قرتحي  ال  امو   ، بشخلاك قرتحي 



، قیمع صّحفت  نود  براجتلا  ضعبو  ةظحالملاب  رھاوظلا  ضعب  اورّسف  كلذبو   . ریثكلا
نأب ةفاج  ةریحب  ةيؤر  دنع  نودقتعي  اوناك  مھلعلف   . ةیحطس تاروصت  مھيدل  تّنوكتف 
تناك اذلو  مھنع ! لحتراو  بضغ  دق  ءاملا  نأ  وأ   ، برھو ءاملا  قرس  ام  ًادحأ 
ّفرعت فیك  نكلو   . هریسفت نكمي  مل  ام  مھف  يف  مھل  ًاعجرم  ماودلا  ىلع  ریطاسألا 

؟ نذإ ةداملا  ىلع  رشبلا 

ةایحلا ةدامل  ةیساسألا  رصانعلا  موھفم 

ىلع فرعتلا  ةلواحم  يف  ةیثحبلا  مھلامعأ  خيراتلا  لّجس  نيذلا  كئلوأ  لئاوأ  نم 
399 – 470 : طارقس  ) ةبقح لبق  شاع  يذلاو   ، [83] ( ردنمسكانأ  ) فوسلیفلا وھ  ةداملا 

مّدقف  ، ةيدوجولا ةيداملا  ةیحانلا  نم  ةعیبطلا  لصأ  مھف  يف  ًامتھم  ناكو  ق.م.)، 
رصانع ةعبرأ  ىلإ  ماسجألا  لك  لصأ  عجرأ  ثیح   ، عوضوملا لوح  ًاماھ  ًاریسفت 

. ءاوھلاو  ، بارتلا  ، رانلا  ، ءاملا يھ : ةيدام 

تالاجسلاو تاریسفتلاو  تايرظنلا  تناك  لب   ، غارف نم  ِتأي  مل  اذھ  هریسفت  نأ  الإ 
ةيرظن تناك  دقف   . كاذنآ ةعیبطلا  ةفسالف  نم  نيریثكلا  نیب  ةمئاق  ةفلتخملا 
داوملا لك  لصأ  نأ  ساسأ  ىلع  ةمئاق   ،( زلیث  ) قيرغإلا ةفسالفلا  وبأو  هذاتسأ 
ةقیقح لوح  ةیفسلفلا  تاشاقنلا  تھجتا  مث   . ءاملا  ، وھ دحاو  رصنع  نم  يتأت 
ذیملت مث   ، نوطالفأ هذیملتو   ، طارقس رصع  يف  ةروطتم  تايوتسم  ىلإ   ، ةداملا

. مھریغ نيرخآو  سیلاطوطسرأ   ، ریخألا

اھنطابو اھرھاظ  نیب  ةداملا 

، لصتم رخآ  عوضوم  نع  ًالصفنم  ًاعوضوم  نكت  مل  ةداملا  نإف   ، طارقسل ةبسنلابف 
يھ ةداملاب  طبتري  امب  طارقس  ةفسلف  اھیلع  تماق  يتلا  سسألا  مھأ  نم  نإ  لب 
نع ثحبلا  ىلع  مھزیكرت  يف  يھ  سانلا  ةایحل  ةقيرط  لضفأ  نإ  : " هلوق يف 
أدبملا يھ  ةدعاقلا  هذھو   ،  [84] " ةيداملا رومألا  ىلع  مھبابصنا  نم  رثكأ  ةلیضفلا 

نإ : " لوقت يتلاو   ،( بلاقلا وأ  لكشلا   ) نع نوطالفأ –  اھبتك  امك  هتيرظن –  يف 
نأ يأ  نطاب ." رھوجل  ٌرھاظ  ةقیقحلا  يف  يھ   ، اھارن يتلا  بلاوقلا  وأ  لاكشألا 

ةدھاشُملا . ةرھاظلا  تاریغتلا  ءارو  عقي  يذلا  رییغتلا  نمكم  وھ  رھوجلا 
نأ روصت  نكمي  اذھبو  ينطابلا  . اھكرحمب  ةطبترم  ةداملا  نإف  رخآ  ىنعمبو 
نم اھبلق  يف  داوملا  هنزتخت  ام  لصف  نكمي  الف   ، اھلك ءایشألل  بلاقو  بلق  كلانھ 
فصو يف  يأرلا  اذھ  قفتي  لھ  نكلو   . يبلاقلا اھدوجو  نع  ةرضم  وأ  ةعفنم 

؟ ءايزیفلا ءاملع  عم  ةداملا ) )

ةداملل يملعلا  موھفملا  يف  ةرذلا 
ةقیقدلا اھصئاصخ  ىلع  فرعتلا  لالخ  نم  ةداملا  عوضوم  يف  يملعلا  ثحبلا  ىرج 



ةفاثكلاو مجحلا  يھ : صئاصخ  ثالث  ةداملل  نأ  ءاملعلا  دجو  كلذل   . اھراوطأو
: يھ ةسیئر  راوطأ  ربع  لكشتت  تائیھ  عبرأ  ىلإ  ةداملا  تالاح  اوّفنص  دقو   . ةلتكلاو
نم نوكتت  ةداملا  نأ  ملعلا  ّنیب  امك   . ةیمزالبلا وأ   ، ةيزاغلا  ، ةلئاسلا  ، ةبلصلا
اھنم رغصأ  تانوكمل  تاعمجت  نع  ةرابع  يھو   ،( تائيزجلا  ) يھ ةریغص  تامیسج 

ةبجوملا تانحشلل  لوقح  ةاونلا  هذھ  يفو   ، ةيزكرم ةاونلا  ةرذللو   ،( تارذلا  ) ىمست
اذھ دنع  عوضوملا  فقي  الو   . تانورتكلالا نم  ةبلاسلا  تانحشللو  تانوتوربلا  نم 

لاقملا اذھ  قاطن  جراخ  وھ  اھیف  ثحبلا  نكلو   ، قمعأو قدأ  لیصافت  كانھف   ، دحلا
. لاقملا بتاك  ةردق  نع  ًادیعبو 

نم اھثحب  مت  يتلا  ةریثكلا  تافاشتكالا  نم  مغرلابو  هنأ  وھ   ، انھ انینعي  ام  نكلو 
ةداملل ثيدح  فيرعت  ةمث  سیلف   ، مھریغو ةقاطلاو  ءایمیكلاو  ءايزیفلا  ءاملع  لبق 
نمزل ًادئاسو  ًالوبقم  ناك  يذلا  فيرعتلا  نأ  الإ   ، ءاملعلا عیمج  هیلع  قفتي  ثیحب 
ّلكشيو ةلتك  هل  ام  لك  يھ  ةداملا  : " نأ وھ  ةیكیسالكلا  ءايزیفلا  يف  دیعبب  سیل 

قفتي فيرعت  داجيإ  نم  عنمي  يذلا  ام  نكل  .  [85] " هدصر نكميو  غارفلا  يف  ًامجح 
؟ ءاملعلا هیلع 

غارفلا نم  ًازیح  لغشت  ال  ًاداوم  كلانھ  نأ  تبثت   ، ةثيدحلا ةیملعلا  تاساردلا  نإ 
امھ ةقاطلاو  ةداملا  نأ  تبثت  ةیلمعلا  براجتلا  نأ  امك  ةیئوضلا [86]  . تانوتوفلاك ) )

. حیحص سكعلاو   ، ةقاط ىلإ  لوحتت  نأ  نكمي  ةداملا  نأ  يأ   ، ةدحاو ةلمعل  ناھجو 
قیقد دحاو  فيرعت  كلانھ  سیل  هنأل  كلذ   ، فيرعتلا داجيإ  يف  ةریحلا  ديزي  امم  اذھو 

. ىرخألا يھ  ةقاطلا  مھف  يف  ءاملعلا  عیمج  هیلع  دنتسي  ًاضيأ 

نع يلیلاغ  ویلیلاغل  ةیبسنلا  أدبمك   ، ةلھذملا تافاشتكالا  رفاضت  نم  مغرلابف 
نرقلا يف  مخضألا  ةيرظنلاو   ، نتوینل ماعلا  بذجلا  نوناقو   ، ةمظتنملا ةكرحلا 
اھحرتقا يتلاو  ریغتاللا ) وأ  ةیبسنلا   ) نع  ، نياتشنيآ تربلأل  ةبوسنملاو  نيرشعلا 

عنام عماج  لماش  لماك  فيرعتب  نایتإلا  لھسلا  نم  نكي  مل  هنأ  الإ  ماعلا 1905،  يف 
راثآ داوملا  صاوخ  ىلع  فرعتلل  ناك  دقف   ، فيرعتلا نع  ًادیعبو   . ةقاطلل وأ  ةداملل 

. ةیجولونكتلا تاروطتلا  ىلع  تسكعنا  يتلاو  ةریبك  ةیملع 

، نيدح تاذ  راثآ  اھل  ناك  ایجولونكتلل  ةفلتخملا  تامادختسالا  نأ  هیف  كش  اممو ال 
هجولل رمدمو  حلاط  رخآو   ، تاعمتجملا ةیمنتو  ةيرشبلا  ةمدخل  حلاص  امھدحأ 
ةلبنقلا جاتنإك  ةيواسأملا  اھتاجرخم  ضعب  يف  لمأتن  نأ  انلو   . يناسنإلا يراضحلا 

يف يندم  فلأ  نیعبرأو  ةئام  ىلع  وبري  ام  لتقل  تمدختسا  يتلاو   ، ًالثم ةيوونلا 
ماعلا 1945. نم   ، نابایلا يف  يكازاغان  يف  يندم  فلأ  نینامثو   ، امیشوریھ

ًاضيأ كنكمي  لھو  ؟  ىرخأ ًةرم  هالعأ  ماقرألا  ةءارق  كنكمي  لھ   ، ةزیجو ةھربل  فقوتنل 
ةیملعلا تايرظنلا  ثدحأب   ، نولتقُي ًافلأ  نيرشعو  ناتئام  ددع  روصتل  كینیع  قالغإ 

لك ثدحأ  دق  ةقاطلاو  ةداملل  فيرعتلا  هبش  ناك  نإ  ةیجولونكتلا ! تاناكمإلا  مخضأو 
! دجو نإ  لماكلا  فيرعتلاب  كلاب  امف   ، ةیشحولا هذھ 



يرشبلا رصنعلاب  قلعتم  هنإ  لب   ، ءاملعلاب وأ  ملعلاب  صتخم  انھ  عوضوملا  سیلو 
ةحاتملا داوملا  عم  لماعتلا  ةیجھنم  يف  اھعبتي  يتلا  بیلاسألاو  قرطلابو   ، ًاقلطم

ةاونو ةداملا  تامادختسا  ةطقن  ىلإ  عوجرلابف   . هدنع ةرّخسملا  تاناكمإلاو  هيدل 
ةقاطلا دیلوتل  اھفیظوتب  ماق  نمم  نیصتخملاو  ءاملعلا  نم  ًاضيأ  كانھف   ، ةرذلا

. اھلضفأو ةئیبلل  ةقاطلا  رداصم  فظنأ  نم  دعت  يتلاو   ، ةيوونلا

لبق لئاضفلا  يف  ثحبلاب  طارقس  بلطب  دیقتت  تلاز  ال  نمم  ةئف  ًامتح  كانھ  نذإ 
. هبلاق لبق  هبلقب  ةیناسنإلا  ىلإ  برقتلاب  متھي  نم  سانلا  نم  ًاضيأ  كانھو   ، ةداملا
يف  . نایغطلاو درفتلاو  ةنمیھلل  ىعست  ىرخأ  ةئف  دوجو  لفغن  نأ  بجي  ال  اننأ  الإ 
لب  ، نمزلا ربع  ةریثك  تاروطتو  ًاثادحأ  تدھش  دق  ةداملاب  ناسنإلا  ةقالع  نإ   ، عقاولا
يف اھشقاننس  يتلاو   ، رشبلا نیب  يظشتلاو  ماسقنالا  لماوع  مھأ  دحأ  تناكو 

. لصفلا اذھ 

نم ةریبك  ةعومجم  ىلع  قلطأ  دق  ظفل  يھ  ةداملا  نأ   ، نآلا ىتح  ةصالخلا  نإ 
مھف قایس  يف  نوكت  ًةراتو   ، سوملم وھ  ام  لك  قایس  يف  يتأت  ًةراتف   . میھافملا

ام نیب  ةنراقملا  لالخ  نم  هثحب  مت  دق  اھعوضوم  نإف  كلذكو   . ةیساسألا رصانعلا 
ةداملا نأ  يھف   ، ةسیئرلا ةیملعلا  ةفاضإلا  امأ   . يونعم وھ  ام  لباقم  يف  يدام  وھ 
قمعل كلذو   ، نآلا ىتح  لماكتم  فيرعتب  اھریطأت  ةلوھسلا  نم  سیل   ، ةقیقحلا يف 

؟ لصفلا اذھ  شقانیس  ةدام  يأ  نع  نذإ   . تاناكمإ نم  هفنتكت  امو  اھتایلباقو  اھقافآ 
. ًالیلق كردتسنلف 

هنم دب  كاردتسا ال 

ىلإ قرطتلا  بلطتیس   ، لصفلا اذھ  يف  تايداملا  دعُب  وأ  ةداملا )  ) شاقن نإ 
ةداعسلا نع  عوضوملا  بلص  ىلإ  لاقتنالا  لبق  ةيرورضلا  تامدقملا  نم  ةعومجم 
. كلذ لجأ  نم  ةیلامج  تایطعم  نم  بلطتي  امو   ، تايداملا ثلاثلا : دعبلا  يف 

نم رثكأ  اھل  ةداملا )  ) ةملك نأ  يھو   ، ةماھ ةلأسم  حاضيإ  اننكمي   ، ةعيرس ةرظنبف 
نم وھ   ، دسجلا لق  وأ  ندبلاو   ، ةداملا يناعم  هجوأ  دحأ  وھ  ًالثم  لاملاف   ، موھفم
ةملكف  ، كلذ ىلإ  ةفاضإ   . هتاجایتحا عابشإل  ءایشألاو  داوملا  بلطتيو  يدام  لصأ 

، لاحلا ةعیبطبو   . اھب ةصاخ  ةفلتخم  ناعم  اھل  ىرخألا  يھ  عمجلا  ةغیصب  داوملا ) )
نم هتاجایتحا  عابشإل  لاملاو  داوملاو  ةداملا  ىلإ  ةجاحب  ناسنإلا  نإف 

نارمعلاو . ومنلاو  ةایحلا  يف  رارمتسالا  لجأ  نم  كلذو   ، تايداملا كلت 

عم لماعتلا  يف  ناسنإلا  هكلسي  يذلا  هاجتالا  وھ  لصفلا  اذھ  يف  انینعي  ام  نأ  الإ 
ةيداملا تابلطتملاو  تاجایتحالا  عم  لماعتلل  ةفلتخم  تاھاجتا  كانھف   ، تايداملا
قیقحتل يدام  هاجتا  كانھو  يلامج  هاجتا  كانھ  يرظن  ةھجو  نمف   . ةایحلل

ودبت دق  يتلا  میھافملا  ضعب  ىلع  رورملل  ىعسأس  يننإف   ، هیلعو عابشإلا  .
نم ًاقحال  تاجاتنتسالاو  جئاتنلا  يف  اھعمجأس  يننا  الإ   ، ىلوألا ةلھولل  ةدعابتم 
نأ كيأر  ام   ، رشبلا نیب  يظشتلاو  ماسقنالا  ةطقن  ىلإ  ةدوعلابو   . لصفلا اذھ 



؟ يكسفيوتسود اھبتك  يتلا  ةصقلا  هذھ  ًاعم  ضرعتسن 

فوزاماراك ةوخإلا 

تذخأو اھلیثم  ّلق  ةجض  تثدحأ  يتلا  ةریھشلا  ةیملاعلا  ةیبدألا  لامعألا  نم 
اھبتك يتلا  كلت  يھ   ، نيدلا لاجرو  ةفسالفلاو  ءابدألاو  ءاملعلا  نم  ًاریبك  ًامامتھا 
ةوخإلا ناونعب : يھو  ةنس 1880،   ، [87] ( يكسفيوتسود رودویف   ) يسورلا يئاورلا 

. فوزاماراك

يھ اھتایصخش  ىلوأ   . فايرألا نكست  ةریغص  ةرسأ  ةصق  نع  ةياورلا  ثادحأ  أدبت 
بناجلا ّلثمي  يذلاو   ، جرھملاو بذاكلاو  ظفلاو   ، جضانلا ریغ  حجبتملا   ،( رودویف  ) بألا
ىلوألا هتجوز  نم  رودویف  بجني   ، اھثادحأ نعو   . ةيرشبلا سفنلا  يف  يناطیشلا 

يف ةيرشبلا  ةیصخشلا ) ماصفنا   ) لثمي يذلاو   ،( يرتميد  ) هنبا ًةوق  هقوفت  يتلاو 
. لفطلا ّتنعتو  لجرلا  حومج   ، قاشعلا يباصتو  طّابضلا  خومش  هیفف   ، اھروص غلبأ 

وھو نافيإ ) : ) نیلفط  ، ايریتسھلاب ةباصملا  ةیناثلا  هتجوز  نم  بألا  قزري  مث 
وھف رخآلا  امأ   ، دیعبلا بيرقلاو  ككشملا  قثاولاو  يدوجولا  فقثملا  فوسلیفلا 

، ناكملا ءيضت  يتلا  رانلاو   ، بحلاو لامجلاو   ، ةبیطلاو  ، ةءاربلا هجو  وھو  اشویلإ ) )
. تایصخشلا ةیقب  نم  بوبحملاو 

، ةنونجم ةدرشتم  نم  بألل  يعرشلا  ریغ  نبالا  فوكايدرمس )  ) كلانھ ًاریخأ  مث 
يقاب تاوذ  فشكل  ةآرمك  يكسفيوتسود  همدختسا  دقو   . عرصلاب باصم  وھو 

، تّایلاثملا نولاب  رّجفت  يتلا  ةربإلاك  وھف   ، مھسفنأ مامأ  مھتيرعتو  تایصخشلا 
. مھتاوذل ةھوشملا  ةيوھلا  ةقیقح  رھظتو 

ةطقاسلا ةأرملا  كلت   ،( اكنشسورغ  ) رھظت  ، ةیلاجرلا تایصخشلا  هذھ  فارطأ  نیبو 
يھتنیل اھاضر  لینل  لكلا  عراصتي  يتلاو   ، نيرخآلا رظن  يف  كالملاو  ضعبلا  رظن  يف 

ةيوھ فاشتكا  عیمجلا  لواحي  يذلاو   ، اھتیحض بألا  بھذي  لتق  ةميرجب  عارصلا  اذھ 
نافيإ يناثلا  نبالا  نیب  راد  راوح  نم   ، ریصقلا عطقملا  اذھ  مكیلإو   . ىودج نود  هلتاق 

. فوكايدرمس هیخأو 

ينعنقتل  ، كدنع هئبخت  تنك  يذلا  لاملا  اذھ  ينتيرأ  تنأ  نذإ  يل : لق  : " نافيإ لاق  ]
، رفصألا كیمسلا  باتكلا  فوكايدرمس  ىّحنف  ؟ ." كلذك سیلأ   ، يل هتيور  ام  قدصب 

". كعم هلمحاو  لاملا  ذخ  " : ًادھنتم لاقو   ، ةیلاملا قاروألا  ةمزح  يطغي  ناك  يذلا 

هلأس ؟ " هیلع لصحتل  تلتق  امنإ  تنأو  نآلا  ّيلإ  ّهدرت  اذامل  نكلو   .. ًامتح هلمحأس  "
. ةریبك ةشھدب  هیلإ  رظني  وھو   ، نافيإ

تحبصأ "  : مأسو للم  ةكرحب  هدي  كرحي  وھو   ، فجترم توصب  فوكايدرمس  هباجأف 
يف ةديدج  ةایح  لاملا  اذھب  أدبأ  نأ  ام  ةدم  لالخ  ّتردق  دقل  لاملا ! اذھ  ديرأ  ال 
تنك كنأ  اّمیس  الو   ، لمألا اذھ  يل  ناك   .. جراخلا ىلإ  رفاسأ  نأ  ًاضيأ  لق  وأ   ، وكسوم



يف يضقأ  نأو   ، ریكفتلا اذھب  ركفأ  نأ  ينتملع  تنأ  حابم ..) ءيش  لك  نإ  : ) لوقت
، هل ةياھن  يذلا ال  هلإلا  دجوي  مل  اذإ  : ) ًامئاد يل  لوقت  تنك   . وحنلا اذھ  ىلع  رومألا 
دقلو  ، تنأ ركفت  تنك  اذكھ  اھیلإ ..) يعاد  الو   ، اھنم ىودج  ال  لطاب  نذإ  ةلیضفلاف 

." اھیلع تدمتعاو   ، كلاوقأ ىلإ  انأ  تدنتسا 

كسفنب ریكفتلا  اذھ  قیبطت  تیلوت  مث  "  : ةثیبخ ةماستبا  مستبي  وھو   ، نافيإ هلأس 
". كءارآ ًایحوتسم   .. معن فوكايدرمس " : هباجأف  ؟ ." كلذك سیلا   .. ةميرجلا هذھ  يف 

نافيا هلأس   ، !" ؟ لاملا ّيلإ  تددر  دق  تمد  ام   ، اب ناميإلا  ىلإ  تدع  لھ   .. نآلاو " 
. ًارخاس

يتلاو  . ندبلاو حورلاو  لقعلا  نیب  رئادلا  عارصلا  ةقیقح  يف  صخلتت  ةصقلا  ةربِع  نإ 
ندبلا وھ  يرتميدف   . رودویف ءانبأ  تایصخش  لالخ  نم  يكسفيوتسود  اھدّسجي 

. ةلیمجلا حورلا  وذ  نمؤملا  وھ  اشویلأو   ، ينالقعلا ركفملا  وھ  نافيإو   ، يناوھشلا
لقعلا راودأ  عبتت  لالخ  نم  عمتجملا  يف  رشلاو  ریخلا  ةلأسم  جلاعت  ذإ  ةياورلاو 

مث  ، ًالوأ هصرق  ىلإ  رانلا  ّرج  رصانعلا  هذھ  نم  ٌلك  لواحي  يتلاو   ، اھیف ندبلاو  حورلاو 
ةلواحم يف   ، رخآلا ىلع  موللا  ءاقلإب  اھنم  دحاو  لك  أدبي  ىتح   ، ةميرجلا عقت  نإ  ام 

يف ًاقح  ریثملاو   . اھلاعفأ نع  ريربتلل  ةفئاز  ةغوارم  يفو  ةميرجلا  نم  ؤربتلل  ةسئاي 
فیك امأ   . ةوخإلا قيزمت  يف  لاملا ) انھ  ينعأو  ةداملا -   ) رود وھف   ، ةياورلا هذھ 

. ةیلاتلا ةيوغللا  ةشقانملا  دعب   ، هیف ثحبنس  ام  اذھف  ؟  كلذ لعفت  نأ  ةداملل  نكمي 

ةغللا يف  ةداملا 
لصأ ىلع  اھلالخ  نم  فرعتلا  نكمي  يتلا  يھ   ، تاملكلل ةیجولومتيإلا  ةساردلا  نإ 

سوماقلا يف  ثحبلاب  انمق  ولو   . خيراتلا ربع  اھل  ةئراطلا  تاریغتلا  راوطأو  تاملكلا 
، نیینعم هل  فيرعتلا  نأ  ىرنس   ،( matter  ) ةملك يأ   ، ةيزیلجنإلاب ةدام )  ) ةملك نع 

: امھ

لقعلا نع  فلتخت  يتلاو   ، ماع لكشب  ةيداملا -  وأ  ةیئايزیفلا –  ةلتكلا   : لوألا
. حورلاو

يأ  . نأشلا اذھب  ءيش  لعف  بجي  لاقُي : نأك  نأشلا - وأ  ماھلا –  رمألا   : يناثلا
. عوضوملا لصأ  وأ  میمص  وأ  بل  ىنعمب 

عجرت ةملكلا  نأ  ىرنسف   ، يجولومتيالا دعُبلا  يف   ،(  matter  ) ةملك انسرد  ول  امأ 
يفو لصألا .)  ) ينعت تناك  يتلاو   ، مألا ىنعمب  (  mātēr  ) ةینیتاللا اھروذج  ىلإ 
ةدامف  . هریغل ًاددم  نوكي  ءيش  لك  ينعت : ةدام )  ) ةملك نإف  ةیبرعلا  ةغللا  مجاعم 
ةدامف  ، ةيونعم َوأ  تناك  ًةیّسح   ، نَّوكتي اھنم  يتلا  هُرصانعو  ُهُلوصُأ  يھ  ءيشلا 

يف لصألا  ىنعمب  يھ  نذإ  ةداملاو   . اذكھو  ، هاوتحم باتكلا  ةدامو   ، اھظافلأ ةغللا 
. ءيشلا

ينیتاللا اھلصأ  ىلإ  عجرت  (  matière  ) وأ  ،( ةيداملا  ) ةملكف ةیسنرفلا  ةغللا  يف  امأ 
. اھریغو ءانبلا  تالامعتسا  يف  لصألا  ناك  يذلاو   ، بشخلا ينعت  يتلاو  (  matèria)



ىلع اھقالطإ  يف  نمزلا  ربع  ًاعویش  رثكأ  حبصأ  (  matèria  ) ةملك مادختسا  نأ  الإ 
.( material  ) ةملك يف  امك  ةيزیلجنإلا  ىلإ  ةبسنلاب  رمألا  تاذ  وھو   ، ةفاك داوملا 

قایسلا بسحبو  ةداملا  ظفل  نأ  يھ   ، انھ مامتھالل  ةریثملاو  ةماھلا  ةطقنلا  نإ 
مدختسي نأ  نكمي  ام  يھ  ةداملاو   . ام ساسأ  وأ  لصأ  نع  ّربعت   ، هیف يتأت  يتلا 

كلذ بلطتیسف   ، ةلیلق تاجایتحالا  تناك  نإف   . تاجایتحالا دس  وحن  قالطنالل 
ديزملا بلطتتس  يھف   ، تاجایتحالا تداز  ام  اذإ  حیحص  سكعلاو   ، داوملا نم  لیلقلا 

يف وھ  عفادلا  ناك  وأ   ، ةیھتنم ریغ  تاجایتحالا  تناك  ول  اذام  نكلو   . داوملا نم 
يدعتلا بقاوع  نم  فوخ  نود  وأ   ، نيرخآلا تاجایتحال  ةاعارم  نود  اھنيزختو  اھعمج 
فوزاماراك ةوخألل  ثدحیس  قيزمتلا  نم  ریثكلا  نأ  دقتعأ  ؟  ئدابملاو قوقحلا  ىلع 

 . ملاعلا اذھ  يف 

ةيداملا تالداعملا  يف  لداعلا  نزاوتلا 
عيزوت يف  نزاوتلا  داجيإل  ةلداعلا  ریياعملا  بلطتي  ةيداملا  ءایشألا  ىلع  لوصحلا  نإ 
ةداملا نم  ةدافتسالا  نإف   ، هیلعو  . تاورثو تاردقمو  دراوم  نم  دوجوم  وھ  ام 

. داوملا كلت  نم  هتاجایتحا  عابشإ  يف  قحلا  كلمي  نم  ديدحت  ةرورضلاب  بلطتیس 
قحلا كلمي  نم  وھ  لداعلا  قحلا  بحاص  نأ  يھ : ةيداملا  ةلداعملاف  كلذلو 

امأ  . اھیلع فراعتملا  دودحلاو  نیناوقلا  بسحب  تاكلتمملاو  ءایشألا  يف  فرصتلل 
اذلو  ، هیلإ ةجاحب  مھ  ءيش  لك  نوكلمي  ال  رشبلا  نأ  ةقیقح  نم  يتأیف  نزاوتلا 

. تالدابتلا كلت  يف  لداع  قسن  داجيإل  مھنیب  تالدابتلا  ىلع  نودمتعي  مھف 

اوناك مدقلا  ذنم  رشبلاف  ةلداعلا ،  ةمیقلا  ديدحت  دعب  أدبي  لدابتلا  رایعم  نألو 
لثم  ، ةيراجتلا مھتالدابتل  مھنیب  اھیلع  فراعتملا  ةمیقلا  تاذ  داوملا  نولوادتي 
ةمیقلل رخآ  لاثمكو   . ماع فالآ  ةعبرأ  لبق  نییلبابلا  دھع  يف  امك  ةضفلاو  ةطنحلا 
اھلصأل دوعت  يتلاو   ، ةيزیلجنإلاب (  salary  ) وأ  ، روجألاو تاّبترملا  تناك  دقف   ، ةلداعلا
حلملل نأ  كلذ   ، ةضياقملا يف  ةماھلا  ةداملا  يھ  تناك   ، حلملا يأ  (  sal  ) ينیتاللا

ةبلص ًاعطق  ىضاقتي  لماعلا  ناك  اذل   . تاعمتجملا ضعب  دنع  ةفورعم  ةیلاع  ةمیق 
حلملا ةدام  تحبصأ  هیلعو   ، نادلبلا كلت  ضعب  يف  هلمع  لباقم  يرخصلا  حلملا  نم 

. لدابتلا ةمیق  رایعم  يھ 

بسحبو  ، ةیلدابتلا میقلا  ریياعمل  لصألا "  " لثمت ةفلتخملا  داوملا  تناك   ، عقاولا يف 
تالماعملا ةرورض  يعي  عمتجم  لكف   . كاذ وأ  عمتجملا  اذھ  يف  هیلع  قافتالا  متي  ام 

امیف ناك  دق  فالتخالا  نأ  الإ   ، ةایحلا رارمتسا  ظفحت  يتلاو  ةیشیعملا  تالدابتلاو 
تاتابنلاو راخفلاو  بوبحلاك  ًاداوم  بوعشلا  ضعب  تمدختسا  دقف   . تالدابتلا رایعم 
راقبألاو لبإلا  مادختسا  مت  بوعشلا  ضعب  دنعو   . داوملا نم  اھریغو  نداعملاو 

مت رخآلا  ضعبلا  دنعف   ، كلذ دنع  رمألا  فقي  ملو   . تالدابتلا كلت  لثمل  منغلاو 
ةیشحولا ىتحو  لب  ةيراجتلاو  ةیشیعملا  تالماعتلل  ةلیسوك  رشبلا  مادختسا 



. میقلا ةيرایعم  نم  لئاضفلا  بایغ  ببسب  ناك  دق  كلذ  نأ  الإ   ، اھنم

تاءانبلا لصأ  يھ  ةداملا 
يتأت اھنأ  يھو   ، ةدحاو ةقیقح  يف  عمتجت  ةفلتخملا  اھنيوانعب  تايداملاف  نذإ 
قیقحتو ءانبلاو  سیسأتلل  ًاداوم  بلطتت  ةیئانب  ةكرح  لكف   . ءانب يأل  ساسأ  رجحك 

ام نإف   ، اھتجردو اھحالص  ةیبسنو  تاياغلا  مییقت  نع  ًادیعبو   . ءانبلا كاذ  نم  ةياغلا 
عورشم يأ  اھجاتحي  ةیلعف  ةرورض  تايداملل  نأ  وھ  انھ  شاقنلا  ينعي 

يرشبلا . رارمتسالا  تاياغ  ةمدخل  يومنت  وأ  يئانب 

تايداملا ىلع  دمتعي  ءانبلا 
ينابملا ءانبو   ، ةیئاذغلا داوملا  بلطتت  ناسنإلا  ةایح  رارمتساو  ندبلا  ايالخ  ءانب  نإ 
ةیناویحو ةیتابن  ةیلوأ -  داوم  بلطتت  ءاودلا  تاّبكرم  ءانبو   ، ءانبلا داوم  بلطتي 

وأ كالھتسالا  وأ  بیكرتلل  ًاداوم  بلطتیس  ءانب  لكو   . كیلاود اذكھو   ، ةیئایمیكو
تابلطتمو حلاصم  مدخت  تاياغ  قیقحت  لجأ  نم  تالعافت  نم  اھریغ  وأ  ليوحتلا 

. ومنلاو رارمتسالاو  عابشإلل  رشبلا 

ةیبلت يف  يھ  درفلا  تاجاح  تايوتسم  طسبأ  نأ  قباسلا  لصفلا  يف  انشقان  دقو 
ءاودلاو ءاذغلل  ةجاحب  درف  لك  نأ   ، ًایلمع ينعي  اذھو   . ةیجولویسفلا تابلطتملا  كلت 

ةدام دسجلاف   . هیلع ظفاحيو  هدسج  يّمنیلو  شیعلا  يف  رمتسي  يكل   ، ءاملاو
. [88] ( ٍنیِط نِّم  ٍَةلَالُس  نِم  َناَسنِْإلا  اَنَْقلَخ  ْدََقلَو   ) ةسدقملا هؤامسأ  ّتزع  اھقلخ هللا 

ظفحو اھیلع  ةظفاحملاو  اھئاقبل  ةيداملا  تاموقملا  بلطتت  دسجلا  ةدام  نأ  بير  الو 
وھ ناسنإلا  لھ  نكلو   . ةایحلا تابلطتم  بسحو  يرشبلا  نيوكتلا  بسح   ، اھلسن

عبطلاب ال. ؟  طقف ينیط  بلاق 

ناسنإلا ءانب 
حورو ةدام  نم  وھ  ناسنإلا 
ةفسالف ال  هنأ  الإ   ،  [89] ( َنيِدِجاَس َُهل  اوُعَقَف  يِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخََفنَو  ُهُتْيَّوَس  اَِذإَف  )

: لئاق نم  زع  لوقي  ذإ   ، حورلا ةقیقح  ىلإ  اولصوت  دق  ءايزیفلا  ءاملع  الو  ةعیبطلا 
نع ریثكلا  ىرن  كلذل ال  .  [90] ( ًالِیلَق َِّالإ  ِمْلِعْلا  َنِم  ْمُتِیتوُأ  اَمَو  ِيّبَر  ِرَْمأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ِلُق  )

كرتشت ام  يھ  حورلا  تسیلأ  نكلو   . ردن ام  الإ  ةیملعلا  تاساردلا  يف  حورلا  ةلأسم 
؟ اھنع ناسنإلا  هب  صتخا  يذلا  امف   ، تاتابنو تاناویح  نم  ةیحلا  تانئاكلا  عیمج  هب 

هفئاظو وھ  ناسنإلا  ّزیمي  ام  نإ  : " ناسنإلا رھاظل  هفيرعت  بسح  وطسرأ  لوقي 
ًاقباس دئاسلا  فيرعتلا  لالخ  نم  هیلع  فراعتملا  وھو   ،" ةیقطنملاو ةیلقعلا  هتاردقو 



امأو  ، تایيدثلا هبشي  وھف  يوینبلا  يداملا  هرھاظب  هنأ  يأ   ،" قطان ناویح  ناسنإلا  "
لزانتي نإ  امو  ينالقعلا [91] ،  رایتخالاو  لیلحتلل  هتاردق  يف  وھف  مھنع  هب  زاتمي  ام 
ًةمارك لقعلاف   ، [92] ( ًالِیبَس ُّلََضأ  ْمُھ  َْلب  ِماَعَْنْألاَك ۖ   ) اونوكي ىتح  لقعلا  نع  سانلا 

قلخ هللا، ال تايآ  يف  ربدتلل  هلقعو  ةقیقحلل  هبلق  حتف  نم  نیملاعلا  بر  اھب  صتخا 
. [93] ( َنوُلِقَْعي ْمُھَف َال  ٌيْمُع  ٌمْكُب  ٌّمُص   ) ناھذألا قلغأ  نمل 

ةرورضب ةلثمتملا  ةقیقحلل  مھكاردإ  ةیحان  نم  ةیساوس  اوسیل  رشبلا  نأ  عقاولاو 
ةداعسلا تاياغ  ىلإ  لوصولا  لجأ  نم  لقعلاو  حورلاو  ةداملا  نیب  سناجتلا 
ةيرشبلا نأ  قحلاو   . ًایشویلأ وأ  ًاینافيإ  وأ  ًايرتميد  امإ  شیعي  ضعبلاف   ، لامجلاو

. ةیناسنإلا ىلإ  لوصولل   ، فوكايدرمس ىلإ  ةجاحب 

ينعت ال  ةيرشبلا  نأل  اذھف  ؟  سوفنلا فشك  ةآرم  ىلإ  ةجاحب  نحن  اذامل  امأ 
امنیب  ، اھناولأو ةرشبلا  رھاظل  فصو  يھ  ةيرشبلا  نأ  كلذ   . ةیناسنإلا
لئاضف ربع  ندبلا  ةكرحل  ناعفادلا  حورلاو  لقعلا  يقر  ةیناسنإلا  فصت 
بلطتي ام  اذھف  ؟  ةیناسنإلاو ةيرشبلا  نیب  قرفلا  مھف  نكمي  فیك  امأ  قالخألا  .

. سفنلا يف  لمأتلا 

سفنلا يف  لمأتلا 
هناحبس هللا  قلخ  اذامل  : " يل ّریحم  ٍرمأ  نع  لءاستأ  تنك   ، ةديدع تاونس  ذنم 
ةيراضلا تاناویحلا  همسا -  زع  قلخ -  اذامل  ؟  ةیحلا تانئاكلا  كلت  لك  ىلاعتو 

؟" ةلئاھلا دادعألاو  ةفلتخملا  عاونألا  هذھب  تارشحلاو  كامسألاو  رویطلاو  ةفیلألاو 
يوقلاف ةیعیبطلا ! ةایحلا  ةرود  اھنإ  : " ًارضاح باوجلا  هيدل  نوكیس  ًاریغص  ًالفط  لعلو 

ریخل اھنإ  : " لوقیس ًاریبخ  لعل  وأ  ةقدلا ." ةیھانتم  ةیعیبط  ةرود  يف  فیعضلا  لكأي 
عنصنو اھضعب  بكرنو  اھضعب  دولج  نم  دیفتسنو  اھضعب  لكأن  نحنف   ، ةيرشبلا

!". ةریحلا هذھ  ِملف   . رخآلا اھضعب  نم  انتاجایتحا 
نكي ملأ  نكلو   ، كلذ ضرتفنل  : " يلاتلا ضارتعالاب  نینثإلا  ىلع  ّدرأس  يتلاھجلو 
ثیحب ؟  طقف نیناویح  يف  ةلزتخم  تازیمملاو  تافصلا  هذھ  لك  نوكت  نأ  ناكمإلاب 
نكمي هنإ   ، لق وأ  مھتاجایتحا ! لك  يف  امھنم  رشبلا  دیفتسيو   ، ًاضعب امھضعب  لكأي 

؟ ددعتلا ِملف   ، !" دحاو ناویح  يف  كلذ  لك  لازتخا 

راشأ  ، مھتلأس نمم  نيریثكلا  دنع  يفاشلا  باوجلا  داجيإ  نم  سأيأ  تدك  نأ  دعبو 
ِيفَو : ) ةميركلا ةيآلا  يف  لمأتلل   ، نيرحبلا ىرق  ىدحإ  نم  ءاقدصألا  دحأ  ّيلع 
يف ترصبأ  اھنیح   . زغللا لح  حاتفم  وھ  كلذ  ناكو   ،  [94] ( َنوُرِصْبُت َالََفأ  ْمُكِسُفَنأ ۚ 
ةباغلا  . يلخاد يف  اھلك  تاناویحلا  ةكلممف   ، ًاقح بجعلا  تدجوف   ، يسفن
قامعأ يف  ٌةعباق  اھلك  يھ   ، ةیح تانئاك  نم  يوحت  امب  ءامسلاو  رحبلاو  ءارحصلاو 

! يسفن



، رماوألاب نيرخآلا  ىلع  دسأتسملاو   ، لماخلا دسألا  كلذ  تدجو   ، قحلا يف 
فورخلا تدجوو   . لكاشملا نع  ًادیعب  اھسأر  نفدت  يتلا  ةماعنلا  كلت  ًاضيأ  تدجوو 

نود ديدجلا  نوفلتلا  ءانتقال  مھعم  بھذي  ىتح  فارخلا  ةیقب  ىري  نإ  ام  يذلا 
ریغ ةليوطلا  مویلا  تاعاس  ماني  يلخاد  يف  وھ  لوسكلا  الاوك  نإف  كلذكو   ، ریكفت

نیكاسملا غدلل   ، ثبخب صرفلا  نیحتت  يتلا  ةماسلا  ىعفألا  تدجوو   . ءيشل هبآ 
. طیلسلا اھناسلب 

تاراوسسكإلاو تارھوجملا  فلتخم  نم  هتلحب  يھابتملا  سوواطلل  ترصبأ  امك 
ةنولتملا ءابرحلا  كلت  وأ   ، عوج نم  نمسُت  ةغراف ال  اھنأ  مغر   ، ألملا مامأ  اھب  رخافتلل 

عاونأ ىتشو   . اھفقومل حوضو  نود  نيرخآلا  ناولأ  عم  يشامتلل  ىعست  يتلا 
طحت نأ  ثبلت  ام  يتلاو   ، اھیضري امع  ًاثحب  رجاھت   ، يتكلمم يف  ىرخألا  يھ  رویطلا 
ةجھبل ةرِّدكملا  ةبابذلا  تيأر  امك   . اھتعانق مدعل  ًاددجم  ریطت  اھارت  ىتح  ناكم  يف 
ءيندلا روصرصلاو   ، اھءاذيإ يف  ةریبكلاو  اھرغص  يف  ةریقحلا  ةضوعبلاو   ، نيرخآلا

. هطیحم يفو  هسفن  يف 
هذھو  . يلخادلا يملاعل  ٍّلجت  الأ  وھ  ام  يجراخلا  ملاعلا  يف  هارأ  ام  نإ  ّيھلإ ! اي 
اھلداعي ام  عم  فرصتأ  فیك  ةفرعمل  ًةلیسو  الإ  رھاظلا  ملاعلا  يف  تسیل  تانئاكلا 

؟ فیك نكلو   . ةیلخادلا ةكلمملا  كلت  نم 

ىلإ هرمأ  يھتني  وأ  لایخلا  ىلإ  برھي  الیكل  لقعُي  نأ  بجي  تانئاكلا  ضعب  نإ 
اھضعبو  ، حیحصلا راسملا  يف  ریسي  ىتح  ماجللا  بلطتي  رخآلا  اھضعبو   ، عایضلا

الإ هعم  حلصي  ال  ضعبو   ، الإ سیل  اھتبحاصم  مدعو  اھنع  داعتبالاو  رذحلا  بلطتي 
. انتاياغ ىلإ  لوصولا  يف  هبوكر  نم  دیفتسنل   ، ضيورتلا ىلإ  جاتحي  رخآو   ، سعدلا

بلطتت يتلاو   ، تامادختسالا ةددعتم   ، ةيرسيوسلا نیكسلاك  اھضعب  نوكي  دقو 
ىرت اي  نم  نكلو   ، نذإ يتكلمم  هذھ   . اھنم ةدافتسالا  ةیفیك  يف  ةياردلاو  ةفرعملا 

؟ اھكلم وھ 

نم جورخلل  مزاللا  لمع  يف  يھ  ةیلاتلا  يتمھم  نأ  ُتملع   ، كلملا دجأ  نأ  لبق 
ناویح هنأ  ىلع  ناسنإلا  فيرعت  ًاموي  ينقُري  مل  هنإ   ، ةحارص لكبف   . ناویحلا ملاع 
يف ينرصحت  اھنكل   ، حیحصلا اھازغم  مھفتأ  بلاقلل  ةیلكش  ةرظن  هذھف   ، قطان
نأ ديرأ  يننأ  امك   . رییغتلا نمكم  وھ  يذلا  رھوجلا  نع  ًادیعبو  ةیجراخلا  ةداملا  ةيواز 

مئاھبلا ةریظح  يف  نوكأ  نأ  ، ال  قئالخلا بر  هايإ  ينبھو  يذلا  لقعلا  ةماركب  معنأ 
. اھنم ّلضأ  وھ  امیف  وأ  ماعنألاو 

ميدألا بتاعُي  ال  : " لیق دقف   ، طقف رشبلا  نم  نوكأ  نأ  يف  بغرأ  نكأ  مل  يننأ  امك 
نول فینصتو   ،  [96] " ٍلقع ةكسم  هل  نمو  ىجرُي  نم  بتاعُي  امنإ   ، ةرََشبلا [95]  وذ 
ملاع نم  جورخلا  وھ  فدھلا  ناك  اذل   . يرھوج الو  ينایك  ىلع  لدي  ال  ةرشبلا 
نم يلخاد  يف  ام  عم  لماعتلا  ةیفیك  كاردإ  ربع  كلذو   ، ناسنإلا ملاع  ىلإ  ناویحلا 

. ريزانخلا ةساجنو  بلاعثلا  دیكو  دوھفلا  بلاخم  نم  ينیجنیل   ، ةیناویح تافص 



عاجشو ميرك   . ةلیبنلا هتافص  يف  ًابیجع  ًانئاك  تفشتكا   ، ليوطلا صحفتلا  دعبو 
نیب نم  هنكل   ، ةحماج ةعیبط  هل   . هرھظم لامج  نع  ًالضف   ، مھشو صلخمو  مادقمو 
كلم يرظنب : هنإ   . هتدارإب هتعیبط  رییغت  ىلع  رداقلا  دیحولا  نوكي  داكي   ، تاناویحلا

. اھعیمج تاناویحلا 

، هرارقل ٌكلامو  هتافرصت  يف  ٌيكلم   . هباصعأ كلامتيو  هسفن  كلمي  وھف   ، ًاقح ٌكلم  هنإ 
قالطنالا يف  حماج  روعش  ينّكلمت   ، يتلاض تدجو  امدنعو   . هتبیھ يف  يكئالمو 

ذإو  ، هتبیھ مامأ  فقأل  هیلإ  تقلطنا  لعفلابو   . بَثك نع  هصخش  ىلع  فرعتلاو  هیلإ 
هلابقتسا يف  بّذھمو  هفقوم  يف  خماش   ، تالضعلا لوتفمو  ماوقلا  قوشمم  هب 

نم فرعي  نأ  دارأ  هنأك   ، ًادیج ينصحفت  نأ  دعب  هنیع  رّخؤم  نم  ٍةرظنب  ينقمر   . يل
. يناسل هب  ًاقطنتسمو  يل  ًالئاستم  ناك  هنأك  ًایلاع  ًالھص  لھصو   . نوكأ عون  يأ 

لالقتسالل تايداعلا  ةزيرغو   ، ةحماجلا تاریغُملا  ةعیبط  تكرت  فیك  : " هل تلقف 
ًانیمي حواري  هليذو   ، اھقعلي أدبو  ىنمیلا  هلجر  ّدمف  ؟ " نفاصلا اھيأ   ، دایقنالا مدعو 
يندجو امدنع  : " ًاددجم هسأر  عفر  نأ  دعب  زازتعا  ةرظنب  ّيلع  ّدري  نأ  لبق   ، ًالامشو
ينیبري ذخأ   ، يراربلا يف  هئات  انأو  سئاسلا -  ىلإ  تفتلي  وھو  يبحاص – 

وھف تضرم  اذإو   ، ءاتشلا دربو  فیصلا  رح  ينیقيو   ، ينیقسيو ينمعطي   ، ينضوريو
. هباوج نم  ةروصلا  تلمتكا  اھدنع  ؟"،  يدیس عبتأل  يرھوج  ّریغأ  فیكف ال   . نیفشي

كولس ربع  ّرمت  ناسنإلا  ةكلمم  ىلإ  ناویحلا  ةكلمم  نم  هاجتالا  نأ  تفرع   ، ذئتقو
لج كلملا  ِكلامو  يقلاخو  يبرو  يالومو  يدیس  ينّمرك  امبو   . ناصحلا ةباغلا : كلم 

اياجسلاو تاَكلملا  يف  رییغتلا  وھ   ، مورأ يذلا  ناسنإلا )  ) نوكأل لصألا  نإف   ، هلالج
بسح  ، ةمیلسلا ةرطفلا  تاذ  ةیناسنإلا  عابطلا  ىلإ  جئاتنلا  ریغتت  ىتح   ، میقلاو

( ْمِھِسُفَنِأب اَم  اوُِرّیَغُي  ٰىَّتَح  ٍمْوَِقب  اَم  ُِرّیَغُي  َهَّللا َال  َِّنإ  : ) هلوقب  ، هنأش ّلج  اھرطاف  جھن 
. [97]

تیقب دقف   ، كاوسل ال  طقف  كل   ، ةزيزعلا اھتيأ  وأ  زيزعلا  اھيأ  كل  هب  حوبأ  ّرس  َيلو 
ًّأیھم نوكأ  ىتح  ناصحلا  ىوتسم  ىلإ  ينعفري  نأ  ريدقلا  يلعلا  وعدأ هللا  تاونسل 

عبطلاب ال، ؟"،  ًاسرف نوكت  نأ  يف  ةربِعلا  لھو  : " رخسي نأ  لئاسلو   . ًاناسنإ حبصأل 
. ًاسراف نوكأ  نأ  يف  لب 

مجلي نم  وھو   ، هسفن نوص  لجأ  نم  هنوصيو  هسرف  ّضوري  نم  وھ  سرافلا  نإ 
تابقعلاو زجاوحلا  زفقل  هداوج  ّدعي  نم  وھو   ، نامألا رب  ىلإ  اھب  هجوتلل  هتیطم  حامج 

عبطلاب اذھو   . ىربكلا ةياغلا  قابس  يف  زوفلل  ءابھشلا  ّبردي  نم  وھو   ، ةعاجشب
؟ كلذ نم  دوصقملا  ام  نكلو   ، هعبتي يذلا  ماظنلا  ةعیبط  ىلع  دمتعي 

ةایحلل ةمكاحلا  مُظُنلا  ةعیبط 



تاياغلا ةعیبط  عم  اھراطإ  يف  قباطتت  نأ  دب  ال   ، ةيرشبلا اھعبتت  يتلا  مظنلا  نإ 
، رشبلل يجراخلا  بلاقلا  دوجو  ظفح  يف  يھ  اھتاياغ  تناك  نإف   . اھیلإ يمرت  يتلا 
ىلع زكترتس  مظنلا  كلت  نإف  داوملا -  بلطتتو  ةيدام  اھنوكل  داسجألا -  ظفح  يأ 
نیيزتو اھنع  عافدلاو  نادبألا  ةحص  ةيامحو   ، ةیسحلا تازفحملاو  تاذلملا  ءادجتسا 
ةینادجولا يمارملا  لیبق  نم  يھ  ةیناسنإلا  تاياغلا  تناك  اذإ  امأو   . اھرھاظم

حورلا ریھطت  سسأ : ىلع  اھرطأ  يف  زكترتس  ةيرشبلا  اھمظن  نإف   ، ةیحورلاو
اھتدجوأ مظنلا  ّيأف   . رھاطلا ندبلل  يحص  بلاق  يف  لقعلا  ةیمنتو  سفنلا  ةیكزتو 

؟ ةيرشبلا

عبتملا ماظنلا  ةیمكاح 
، رشبلا ةیمكاحل  رضاحلا  انرصع  يف  رشبلا  اھدجوأ  يتلا  ةیعامتجالا  مظُنلا  نإ 

تسسأت ٌمظن  يھو   . اھریغو ةیطارقميدلاو   ، ةیموقلاو  ، ةیناملعلا لیبق  نم  يھ 
، ةیعامتجالا ةایحلا  نع  نيدلا  لصفل  ةوعدلا  هساسأ  ناك  اھضعبف   . ةفلتخم تاياغل 
، ىرخألا ممألا  حلاصم  ىلع  ةيوئفلا  حلاصملا  بیلغت  ساسأ  ىلع  ناك  اھضعبو 

. ةیلقألا ىلع  ةيرثكألا  ةفك  بیلغت  ساسأ  ىلع  ناك  رخآ  ضعبو 

. ةسوملم ةیسح  عفانمو  نساحم   ، اھریغ وأ  مظنلا  هذھ  نم  لكل  نأ  كش  الو 
، بلقلا يف  كرتشت  اھنأ  الإ   ، ةفلتخم ةرھاظلا  اھبلاوق  يف  تناك  نإو  مظنلا  هذھو 

ّنسيو  ، اھعابتأل ةیتایحلاو  ةیشیعملا  حلاصملا  ىعري  اھعیمج  نأ  ثیح  نم 
كرتشت ًاضيأ  اھنأ  الإ   . اھنم ٍلك  روظنم  بسح   ، عمتجملا يف  نزاوتلا  ظفحل  نیناوقلا 
روظنملا نم   ، اھمیق يف  لجو  زع  ةیمكاحلا   ضفر  لالخ  نم   ، رھوجلا يف 

. ينيدلا

بلطتت ةيرشب  ءایحأك   ، دارفألا دوجو  عقاو  نم  قلطنت  ةیعامتجالا  اھمیق  نأ  كلذ 
داجيإ ةرورض   ، كلذ ىلإ  ةفاضإ  بلطتتو   . اھتایح رارمتساب  ةصاخلا  ةيداملا  تاموقملا 

نأ نكمي  ام  سسأ  ىلع  تاعامجلاو  دارفألا  نیب  تاقالعلا  يف  يمیظنتلا  قیسنتلا 
. ضعبلا مھضعبل  دارفألا  همدقي 

تاحلطصملاو تادرفملاب  رصحنت   ، مظنلا كلت  يف  ةيرشبلا  تاردقلا  نأ  امك 
تانئاكلا ضعبو  تالآلاو  ةسوململا  دراوملا  ىلع  ًةداع -  قلطُي –  ام  عم  ةيواستملا 

( ةيرشبلا دراوملا  و( يرشبلا ) لاملا  سأر  و( ةلماعلا ) ىوقلا   ) اھنمو  ، ىرخألا ةیحلا 
وأ  ، ةایحلا لصأل  يدام  موھفم  ىلع  اھمیق  يف  دمتعت  كلذب  يھو  جاتنإلا .) رصانع  و(

. لاملا هتدامو   ، داصتقالا وھو  الأ  ةایحلا ) بصع   ) فطلأ قنورب  هیلع  قلطُي  ام 
ةایحلا بصع  وھ  لاملاف   ، عنقم ریغ  مالكلا  اذھ  نإ  : " ًابضاغ ضرتعي  نأ  مھدحألو 

". ؟ لاملا عم  كتلكشم  يھ  امف   ، ةيرشبلا روطت  رشؤم  وھو  ًامتح 

ةیمھأ يف  ءالقعلا  فلتخي  الف   ،  [98] ( َایْنُّدلا ِةَایَحْلا  ُةَنيِز  َنوَُنبْلاَو  ُلاَمْلا   ) نأ كش  ال 



ماظن حارتقا  دراو  يف  انھ  انسلو   . ةيرشبلا تاعمتجملا  يف  ةایحلا  ةموميدل  لاملا 
لاملا ىلع  موللا  ءاقلإ  دراو  يف  ىتح  انسل  لب   ، لاملا نم  ٍلاخ  ديدج  يملاع 

نود رشبلا  هعم  لماعتي  يذلاو   ، ةمیقلل يضارتفا  موھفم  وأ  ةدماج  ةدام  وھف   ، هنیعب
. لاكشإ

وحن هجتي  نأ  شاقنلا  اذھب  ردجألاف   ، اذل  . ًالمأت جاتحت  لاملل  رشبلا  میھافم  نأ  الإ 
ىلع ةمئاقلا  ةيرشبلا  نیب  قرطلا  قرتفم  انھف   ، لاملا هاجت  رشبلا  تایكولس 
لك ّفیكت  يف   ، يلامجلا هاجتالا  ىلع  ةمئاقلا  ةیناسنإلا  نیبو  يداملا  هاجتالا 

. ةيداملا تاياغلا  قیقحت  يف  امھنم 

يلامجلاو يداملا  نیھاجتالا : نیب  لاملا 
تاقیبطتلا لوانتن  مل  اننأ  الإ   ، لبق نم  رشبلا  تاجاح  ةلأسم  شاقن  يف  انضفأ  دقل 

اھروصو اھتاجرد  يف  توافتت  اھنأ  الإ   ، اھب عیمجلا  كارتشا  مغر  رشبلا  تاجاحف   . دعب
نوك نأ  الإ   ، عیمجلل ةجاح  وھ  ءاملا  برش  نإف   ، لاثملا لیبس  ىلعو   . اھتاقوأو
هلوح نم  نيرخآلا  نأ  ةرورضلاب  ينعي  ال   ، ام ةظحل  يف  شطع  دق  ام  صخش 

دق امھدحأ  نإف   ، ةدحاو ةظحل  يف  نانثا  شطع  اذإو   . ةظحللا كلت  يف  ىشاطع 
مجحك لماوع  ىلإ  عجرت  تافالتخال   ، رخآلا نم  ربكأ  رادقمب  ءاملا  بلطتي 

. كیلاود اذكھو   ، امھنم لك  هلذب  يذلا  دھجلا  عونو   ، امھرامعأو امھماسجأ 

يف  ، ةأبعم ةیندعم  هایم  يف  بغري  دق  امھدحأ  نأ  ّروصت  اننكمیف   ، ًالیلق انبھسأ  ولو 
يف ءاملا  برشي  نأ  ىنمتي  امھدحأ  نأ  وأ   . كلذل ةرورض  ىري  ال  دق  رخآلا  نأ  نیح 

، رحبلا ئطاش  مامأ  سلاج  وھو  نومیللا  نم  ةحيرش  هنم  ىلدتت  يجاجز  سأك 
تاجاحلا تابث  مغرف   ، نذإ  . ًادراب ءاملا  نوكي  نأ  نم  رثكأ  يناثلا  ةینمأ  ودعت  امنیب ال 

نیب ریبك  لكشب  ةتوافتم   ، مھتابغرو رشبلا  تاھاجتا  نأ  الإ   ، رشبلا نیب  ًایبسن 
؟ لحلا وھ  امف   . تاجاحلا كلت  ةیبلت  تاھاجتا  يف  ضعبلا  مھضعب 

مھدحأ عفدي  نأك   ، ةضياقملاك ةفلتخم  ةمظنأ  ىلع  مدقلا  ذنم  رشبلا  دمتعا 
ىلإ ّلوحت  ىتح  ثبل  ام  ماظنلا  اذھ  نأ  الإ   . ًالثم  ، ةرقب لباقم  حمقلا  نم  ًارادقم 

. تالماعتلا يف  قئاع 

اذإ الإ  ًاعفن –  يترقب  هيدجت  نلف   ، ءاملا ىلإ  ةجاحب  رخآلاو   ، ةرقب كلمأ  ُتنك  اذإف 
ةمیق لباقم  ءاملا  ةمیق  ريدقت  متیس  فیك  هنأ  مث  ءاملا ! نع  بیلحلاب  ضاعتسا 

. تایلاكشإلا نم  اھریغو  ؟  ةمیقلا سفن  رقبلا  لكل  لھو  ؟  ةرقبلا

علسلا لدابت  هلالخ  نم  نكميو   ، لماعتلل ًايرایعم  ًاطیسو  رشبلا  دارأ  كلذل 
: يھ طورش  ةثالثل  ًاققحم  طیسولا  كلذ  نوكي  نأ  ىلع   ، تامدخلاو

ةیتاذ ةمیق  هل  نأ  يأ   ، عیمجلا ىدل  ةفورعم  طیسولا  ةمیق  نوكت  نأ       -1
. ةلقتسم



راعسألا ددحت  نأ  يأ   ، تالماعتلا يف  ةيرایعملل  ًالباق  طیسولا  نوكي  نأ       -2
. هیلع ًءانب 

يأ  ، اھاحضو ةلیل  نیب  هتمیق  لدبتت  الف   ، ةمیقلل ًانزاخ  طیسولا  نوكي  نأ       -3
. يبسن تابث  هتمیقل  نأ 

طورشلا ققحت  طئاسوك  ةضفلاو ) بھذلا   ) نم نيدقنلا  ىلع  رشبلا  دمتعا   ، هیلعو
اذھ لثمل  روصعلا  ربع  ةیضفلاو  ةیبھذلا  تاكوكسملا  كس  مت  دقو   . ًاعم ةثالثلا 
هب رمتسي  نم  ميرجتو  هفاقيإ  مت  دق  ماظنلا  اذھ  نأ  ریغ   . ةرومعملا ءاحنأ  يف  ضرغلا 

سیئرلا نم  يسائر  موسرمب  ماعلا 1933،  نم   ، ةیكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  يف 
. ةمیقلا نم  بھذلا  ديرجت  ناونع : تحت   ،( تلفزور )

ماظن  ) يھ  ، يزكرم كنب  ةباثمب  لمعت  ةصاخ  ةكرشل  ةیحالصلا  تیطعأ  امك 
لماعتلا نع  ًاضوِع  قاروألا  ةعابط  ةمھم  اھیلإ  تدنسأ  دقو   ،( يزكرملا يطایتحالا 
ًاموھفمو ةمیقلا  يف  ةيرابتعا  ةفص  قاروألا  كلت  تذخأو   . ةسیفنلا نداعملا  كلت  عم 
تارالود رشعلا  وأ  سمخلاك  ربحلاب  اھیلع  ةعوبطملا  ماقرألا  بسح   ، لاملل ًایضارتفا 

يذلا مقرلا  بسحب  ةيرابتعا  ةمیق  لمحت  ةقرولا  هذھ  نأ  يأ   . ماقرألا نم  اھریغ  وأ 
. يقیقح لیلعت  نود   ، اھیلع

، ًايداصتقا ثلاثلا  طرشلا  طاقسإ  مت  دقف   ، يخيراتلا رییغتلا  اذھل  ًارابتعاو  هنأ  امك 
ىلإ ملاعلا  لخدأ  ام  وھو   ، ةمیقلل ًانزاخ  لاملا  نوكي  نأ  ةرورض  يف  لثمتملاو 
لیسغ مئارجو   ، ةيرابتعالا ةمیقلا  يف  مخضتلاك  ةديدج  ةيداصتقا  تالكشم 
ربحلا ةیمك  بسحب  هلعلو  قاروألا –  هذھ  نم  تاحفص  ةعابط  ةلوھسو   ، لاومألا

! رفوتملا

لماعتلا نم  لضفأ  ةیقرولا  تالمعلاب  لماعتلا  سیلأ  نكلو  : " لأسي نأ  مھدحألو 
. ًالوأ نامرلا  لكأن  انعد  نكلو   ، هیجو لاؤس  ؟ ." بھذلاب

رضخألا لبجلا  نامر 

ةقطنم ىلإ  طقسم )  ) ةمصاعلا نم  يترایسب  تقلطنا   ، فیصلا مايأ  ىدحإ  يف 
ةلحرلا هذھ  يف  تنك   . ينامعلا نامرلا  عاونأ  دوجأ  ةعارزب  ةریھشلا  رضخألا  لبجلا 
صصختم وھف  رخآلا  امأ   ، فرتحم يوج  روصمو  سدنھم  وھ  امھدحأ   ، نیقيدص عم 

. ةیلاملا ةسدنھلا  يف 

انك يتلا  رومألا  كلت  نمو   . ةفلتخم اياضق  يف  ثيدحلا  فارطأ  ةلحرلا  ءانثأ  انلدابت 
امو  . لاملا ةمیق  میھافم  ىلع  تأرط  يتلا  تاریغتلاب  ةقلعتملا  كلت  يھ  اھشقانن 
اذھ أدب  ىتح   ، تلفزور موسرمل  يضاعتماو   ، بھذلا نع  ييأر  امھل  ُتركذ  نإ 

 .. راوحلا

يف ًاصصختم  هرابتعاب   ، يلاملا سدنھملل  لاؤسلاب  يلع )  ) سدنھملا هّجوت  دقف 
ّدرف ؟ ." ةیقرولا تالمعلاب  بھذلا  لادبتسا  ةلأسم  دمحم  ضراعي  اذامل  : " داصتقالا



، ةصاخ ةیمھأ  ةنماكلا  هتمیق  نم  لعجت   ، ةردان ًاصاوخ  بھذلل  نإل  (: " مشاھ  ) هیلع
". ةیقرولا ةلمعلا  نم  لضفأ  وھف  كلذل   ، ىرخألا طئاسولا  نم  هریغ  يف  اھدوجو  ردني 

، ماھفتسالا وحن  ىلع  ضرتعا  هنأ  الإ   ، بھذلا ةمیق  ةركفل  يلع )  ) لبقت مغرو 
رضخألا لبجلا  ىلإ  نوبھاذ  اننأ  امب  نكلو   ، دیج : " لاؤسلاب ةرملا  هذھ  ّيلإ  هّجوتو 
لباقم ًابھذ  نامرلا  عئاب  ىلع  ضرعنس  اننأ  ضرتفنلف   ، يلبجلا نامرلا  ءارشل 
هسفنل نامرلا  ءاقبإ  نامرلا  عئابل  ىدجألا  نم  نوكي  نلأ  ؟  لبقیس هارتفأ   ، نامرلا

". ؟ انبھذ ذخأ  نع  ًاضوِع 

ىلع بیجأ  نأ  لبق  دعقملا  ىلع  تلدتعا   
( يلع  ) عفرف  ، !" نمزلا فقوت  ول  ًاحیحص  كلذ  نوكیس  : " تلقو  ، هیجولا هضارتعا 

لاثملا ذخأنل  : " هل تلقف  ؟ ." اذھ يف  نمزلا  لخد  امو  : " لاق مث  ًانجھتسم  هیبجاح 
لايرلا نم  ةیقرو  ةلمع  انمامأ : ةلواط  ىلع  ءایشأ  ةثالث  انعضو  اننأ  ضرتفنل   ، يلاتلا

. رضخألا لبجلا  نم  ةنامرو   ، بھذلا نم  ةعطقو   ، ينامعلا

؟"، اھنم لك  لاح  نوكیس  هارت  امف   ، دحاو ماع  ةدمل  وحنلا  اذھ  ىلع  ءایشألا  انكرتو 
نم اھنأل  ًالیلق  ةیقرولا  ةلمعلا  رثأتتسو   ، ًامامت نامرلا  دسفیس  : " ددرت نود  باجأف 

". يقنو صلاخ  ندعم  هنأل  ءيشب  بھذلا  رثأتي  نل  نكلو   ، قرو

ةنامرلا نإف   ، ماع ةئام  ةدمل  اھانكرت  اذإو   ، معن هآ  : " ىضرلا نیعب  ًالئاق  بنطأ  مث 
نود ىقبیس  بھذلا  نأ  الإ   ، ةقرولا نم  ىقبت  ام  حايرلا  ُرذتسو   ، لماكلاب يفتختس 

!". ّریغت يأ 

نم لیلق  ددع  يف  الإ  دجوت  ال  بھذلل  ةزیملا  هذھو  : " ًافیضم مشاھ )  ) لاق اھدعب 
نیلیلق الو   ، بارتلاك نيرشتنم  اسیل  ةضفلاو  بھذلا  الك  نأ  الإ   ، ةضفلاك نداعملا 

امھدامتعا مت  ول  اھلك  ةيرشبلا  تاجایتحاب  يفي  ام  ردقب  نارفوتم  امھ  لب   ، ساملاك
وذ قرولاك  ال   ، ةنمزألا ربع  لدبتت  ال  ةنماك  ةیقیقح  میق  تاوذ  ةیلدابت  طئاسوك 

". ةیضارتفالا ةمیقلا 

قایس يف  ميركلا  نآرقلا  هنیبي  امك  ةایحلا  عاتم  نم  اذھو  : " ًالئاق مشاھ  فدرأ  مث 
ِةََرطنَقُمْلا ِریِطاَنَقْلاَو  َنِیَنبْلاَو  ِءاَِسّنلا  َنِم  ِتاَوَھَّشلا  ُّبُح  ِساَّنِلل  َِنّيُز   ) ةميركلا ةيآلا 

َایْنُّدلا ۖ ِةَایَحْلا  ُعاَتَم  َِكلَٰذ  ِثْرَحْلاَو ۗ  ِماَعَْنْألاَو  ِةَمَّوَسُمْلا  ِلْیَخْلاَو  ِةَّضِفْلاَو  ِبَھَّذلا  َنِم 
." [99] ( ِبآَمْلا ُنْسُح  ُهَدنِع  ُهَّللاَو 

ةعیبط يف  ةلكشملا  نمكت  الف   ، ةیقرولا تالمعلاب  لماعتلا  لاؤس  ىلإ  ةدوعلابو 
نأ لئاسلو   . ًاديدحت يرشبلا  لصألا )  ) يفو  ، مھسفنأ رشبلا  يف  لب   ، ًاقح طیسولا 



اياجسلاو تاكلملا  كلت  يھ  رشبلا  يف  لصألا  نأ  ىلع  قفتن  ملأ  نكلو  : " لأسي
. مومعلا ةاسأم  يف  اھنإ  ؟ ." اھیلإ راشملا  ةلكشملا  امف   ، میقلاو

مومعلا ةاسأم 

نم ةقثبنم  يھو   ،( يداملا ریكفتلا   ) ىمست ریكفتلا  يف  ةقيرط  كانھ   ، ماع لكشب 
يلاتلابو  ، يدام لصأ  ىلإ  عجرت  ءایشألا  لك  نأ  ربتعت  يتلاو   ، ةيدوجولا ةفسلفلا 
نورظني ةفسلفلا  هذھ  باحصأو   . ةيدام سسأ  ىلع  طقف  يھ  ءایشألا  ةمیق  نإف 

وأ درفلا  اھكلتمي  يتلا  ةيداملا  ةیمكلا  ةدايز  ساسأ  ىلع  ةداعسلا  عوضوم  ىلإ 
ثیح نم  لقا  تاجرد  يف  يتأي  كلذ  ادع  امو   ، ىلوألا ةجردلا  يف  عمتجملا 

. ةیمھألا

رتسروف مایليو   ) يروتكفلا رصعلا  نم  ریھشلا  يداصتقالا  بتك  ماعلا 1883،  يف 
ةاسأم  ) اھیلع قلطيو   ، داصتقالا جھانم  يف  اذھ  انموي  ىتح  ّسردُت  ًةصق   ،( ديول
: يلي ام  حرشت  ّفرصتو  راصتخاب  يھو   ،( Tragedy of the Commons مومعلا :

ةماع ةعرزم  كرتن  نأك   ، سانلا مومعل  ةحوتفم  ةكرتشملا  دراوملا  انكرت  ول  "
رقب عار  لك  ةینانأ )  ) نإف  ، لباقم نود  ةنيدملا  يف  رقبلا  ةاعر  لك  اھنم  دیفتسي 
لالخ نم  كلذو   ، ةعرزملا نم  ةدافتسالا  میظعت  ةلواحمل  يئاقلت  وحنب  هعفدتس 
راقبأل ةاعارم  نود   ، باشعألا لك  يھنت  ىتح  ةعرزملا  يف  ىعرت  هراقبأ  كرت 

". نيرخآلا

يداملا هاجتالا 
ةینانألا نم  قلطنت  رشبلا  ةعیبط  نأ  يھ   ، اھباحصأل ةيداملا  ةیضرفلا  نإ 
رذجتملا روظنملا  اذھف  نيرخآلا  . حلاصمل  مامتھا  نود  تاذلا  حلاصم  ةیبلتو 
ةعزنلل ةینالقعلا  يف  يھ  ةيرشبلا  ةیئاقلتلا  نأ  دكؤي   ، ةینادرفلا تاعمتجملا  يف 

. ةيداملا

ىلإ دالبلا  لوحتت  امدنع  (: " ثیمس مدآ   ) داصتقالا مالعأ  مھأ  دحأ  لوقي  امك  يأ 
، هوعرزي مل  ام  اودصحي  نأ  نوبحیس   ، رشبلا عیمجك   ، اھباحصأ نإف   ، ةصاخ ضارأ 
كلت رشبلا  عیمجل  نأ  وھ  انھ  ضارتفالاف  ". .. اھیلع تاراجيإلا  ضرف  ربع  كلذو 

. رشبلل يعیبطلا  كلسملا  يف  ةيداملا  ةعزنلاو  ةینانألل  ةیئاقلتلا 

ةنوكم ةركف  ىلع  موقت  ةرظن  ساسألا  يف  يھ  ةيداملا  ةعزنلاو  يداملا  هاجتالا  نإ 
اھداعبأب ةایحلا  هیف  رصتخي  لماش  موھفم  يف  دحتت  اھنكلو   ، رصانع ةدع  نم 

- روصتلا اذھب  ةینالقعلا –  نأو   . يداملا اھدوجوو  اھروصو  اھلاكشأ  ىلإ   ، اھتابعشتو
. دارفألا تاياغ  قیقحتل  ةيداملا  دراوملا  كلتل  لالغتسالا  میظعت  ىلع  موقت  امنإ 



. يلامسأرلا ماظنلا  وھ  ةيداملا  ةعزنلل  ةمعادلا  مظنلا  مھأ  نمو 

، میھافملا كلت  لثم  ضراع  دق  نییبرغلا  نیيداصتقالا  نم  ریثكلا  نإف   ، ًاكاردتساو
تاونسلا نإ  لب   ، ةیناسنإلا میقلا  ىلإ  تافتلالا  ةیمھأو  ةرورض  ىلع  مھدیكأتب 

، اھریغو ةیبرغلا  لودلا  يف  ةیناسنإلا  میقلاب  مامتھالا  دايدزا  ىلإ  ریشت  ةریخألا 
ضرملاو فافجلاب  باصتس  ةیناسنإلا  ةعیبطلا  نأ  يف  ىلجتت  ةقیقحلا  نأل  كلذو 
يداصتقالا عقاولا  نأ  الإ   . تاعمتجملا نم  ةیناسنإلا  میقلا  كلت  تفتنا  ام  اذإ  لاضعلا 

ةرظنلا میھافم  ىلإ  اھنم  رشبلا  رورش  موھفم  قیبطت  ىلإ  برقأ  وھ  مویلا 
ةيداصتقالا لئاسملاب  طبترت  انرصع  يف  بورحلا  رثكأ  نأ  ىرن  اذلو   . ةیناسنإلا

ينظعو اذكھف  ؟  ةیناسنإلا ىلإ  لصن  نأ  نكمي  فیك  امأ   . ةيداملا دراوملا  لالغتساو 
. رفعج

Si vis pacem, para pacem

ثیح  ، ًاماھ ًاسرد  ربكألا  ينبا  ينّملع   ، ةینامثلا ماوعألا  زواجتي  مل  ًالفط  ناك  امدنع 
عماطم سانلل  نأل  : " هل تلقف  ؟ ." يبأ اي  بورحلا  هذھ  لك  ِمل  : " رفعج ينلأس  ًةيادب 

". ؟ مھعماطم لجأ  نم  نيرخآلا  لتقب  رایخألا  موقي  لھو  : " ًالئاس ّيلع  ّدرف  ةيدام ."
نم مھسفنأ  نع  نوعفادي  امنإ  مھنكلو   ، كلذك اونوكي  نأ  يغبني  مھنإ ال  : " هل تلقف 

". رارشألا عماطم 

میلعت رایخألاب  ردجي  الأ  : " ًاددجم رفعج  ينلأس   ، تلق امیف  لمأتلا  نم  تاظحل  دعبو 
يھتنت اذكھو   ، ًارایخأ كلذ -  دعب  مھرودب -  اونوكیل   ، ةیناسنإلا يناعم  رارشألا 

!". ؟ بورحلا

ىلإ رارشألا  لوحت  ةطقن  ىلإ  لوصولا  نیح  ىلإ  نكلو   ، كلذ ضرتفنل  : " هیلع تددرف 
ةدعاق كانھف   . ًالوأ انیلع  موجھلا  نع  رارشألا  ينِثل  ءايوقأ  نوكن  نأ  بجي  اننإف   ، رایخأ
تنك نإ   ، اھدافمو  ،(  Si vis pacem, para bellum : ) لوقت ةینیتاللا  ةغللاب  ةیلقع 
فیخیس برحلل  كدادعتسا  نأ  كلذ   . برحلل ًادعتسم  نوكت  نأ  بجیف   ، مالسلا ديرت 
ةیناسنإلا يناعم  مھمیلعت  نكمأ  هلعل  اھدعبو   . رایخألا لاتق  نع  اوھتنیف   ، رارشألا

". كلت

Si vis pacem, para  ) نوكت نأ  بجي  ةدعاقلا  نأ  دقتعأ  : " رفعج لاق  ددرت  نودو 
مث مالسلل "! ًادعتسم  نوكت  نأ  بجیف   ، مالسلا تدرأ  ول  كنأ  ىنعمب   ،(  pacem
نم صانم  الو   ، عیمجلا اھعزتني  نأ  بجي  رورش  ثالث  كلانھ  ةمث  نكل  : " ًالئاق فدرأ 

: ًالسرتسم لاق   ، يلاؤس راظتنا  نودو   ، هیلإ ءاغصإلل  هوحن  تردتساف  كلذ ."
!". ةینانألاو دسحلاو  بضغلا  "

وأ هاجتالا  اذھو   . ةداملا وھ  هماوقو  هأدبم  ًایكولس  ًاھاجتا  كانھ  نأ   ، انھ ةصالخلاو 
نم ةدافتسالا  میظعت  ةرورض  وحن  ةيرشبلا  تایكولسلا  لوحت  ةيداملا  ةعزنلا  لق 



ًاساسأ ةيداملا  میقلا  عضي   ، كلذب يداملا  هاجتالاو   . ةایحلا يف  ساسأك  دراوملا 
ةبترم يف  يتأت  روظنملا - اذھ  نم  اھنإف –  ةيونعملا  میقلا  امأ   . ةيویندلا ةداعسلل 
ةداعسو ملاعلا  يف  ملسلا  ساسأ  نأ  وھف   ، ریغصلا ظعاولا  هاري  ام  امأ   . ىندأ
لخدملا نمكي  انھو   . اھنم رورشلا  عزنو  ةيونعملا  میقلا  دامتعا  يف  يھ  ناسنإلا 

. ةيداملا ةداعسلل  يلامجلا 

يلامجلا هاجتالا 

موي تاذ  جرخ  دق   ، همالسو تاولص هللا  امھیلع  ميرم  نبا  ىسیع  حیسملا  نأ  ىوري 
قيرطلا يف  نوكي  نأ  دارأ  لجر  هدجوف   . زبخلا نم  فیغر  هعمو  ضرألا  يف  ًاحئاس 
ينكراشتأ : " مالسلا هیلع  حیسملا  لاقف   . نافیغر لجرلل  ناكو   ، مالسلا هیلع  هعم 

الإ هللا  يبن  عم  سیل  نأ  لجرلا  ملع  املف   . لجرلا باجأ   ،" معن ". " ؟ كماعط يف 
! مدن دحاو  فیغر 

. ًافیغر لكأف  ةصرفلا  لجرلا  منتغاف   ، يلصیل مالسلا  هیلع  ىسیع  يبنلا  بھذ 
فیغرلا نيأ  : " مالسلا هیلع  لاق   ، ًاعم الكأیل  داعو  ةالصلا  نم  يبنلا  ىھتنا  امدنعو 

. لجرلا باجأ   ،" ًادحاو ًافیغر  الإ  يعم  ناك  ام   " ؟"، رخآلا

هیلع هل  لاقف  هللا،  يبن  ىلإ  ىمعأ  لجر  ءاج   ، يلاتلا مویلا  يف  احبصأ  امدنعو 
: ىمعألا لاق  ؟ ." هركشت لھف   ، كرصب دري هللا  ىتح  كتجلاع  انأ  نإ  تيأرأ  : " مالسلا
لاقف هللا.  ركشو  لجرلا  رصبأف  هل  هللا  اعدو  هانیع  مالسلا  هیلع  سمف   ." معن "
لاقف ؟ " فیغر نم  كعم  ناك  امأ  رصبي  ىمعألا  كارأ  يذلاب  : " هبحاصل ىسیع 
ًازجعم ًارمأ  هارأ  مث   . هنع يبنلا  تكسف  ًادحاو ." ًافیغر  الإ  يعم  ناك  ام  هللاو  : " لجرلا

. يناثلا فیغرلا  رمأل  ًاركان  يقب  لجرلا  نأ  الإ   ، رخآ

نم ةریبك  راجحأ  ةثالث  امھنم  بيرق  اذإو   ، ةبرخ ةمیظع  ةيرق  ایتأ  ىتح  اجرخف 
بحاصل ةدحاوو   ، كل ةدحاوو   ، يل ةدحاو  : " مالسلا هیلع  ىسیع  لاقف   ، بھذلا

". يلصت تنأو  هتلكأ   ، ثلاثلا فیغرلا  بحاص  انأ  : " لجرلا لاقف  ثلاثلا ." فیغرلا 
. هقراف مث   ،" اھلك كل  يھ  : " ىسیع لاقف 

هب ّرمف   ، هیلع اھلمحي  ام  هعم  سیلو   ، اھسرحي ةیبھذلا  راجحألا  ىلع  لجرلا  ماقأف 
انتأف ةيرقلا  ىلإ  قلطنا  : " دحاول مھنم  نانثا  لاقف   . بھذلا اوذخأو  هولتقف   ، رفن ةثالث 

: رخآلا لاق  ؟  اننیب بھذلا  مسقنو  ءاج  اذإ  اذھ  لتقن  : " نیقابلا دحأ  لاقف  ماعطلاب ."
". معن "

ذخآو امھلتقأف  ًامس  ماعطلا  يف  لعجأس  : " ماعطلا ىرتشي  بھذ  يذلا  رّدقو 
، هالكأ مومسملا  ماعطلاب  داع  املف   ، هسفن هیلع  هتلمأ  ام  لعفف  يدحو ." بھذلا 

. بھذلا راوجب  ًاضيأ  امھ  اتامف   ، لجرلا التق  نأ  دعب 
بھذلا دنع  ىعرص  ةعبرألا  ةيؤر  دنعو   ، كلذ دعب  مالسلا  هیلع  ىسیع  داع  املف 

". اھورذحاف اھلھأب  لعفت  ایندلا  اذكھ  : " ًالئاق بھذلا  ىلإو  مھیلإ  راشأ 



يداملا دعُبلاب  ةفرعملاو  يناعملا  لامج 
اھفصوب وأ   ، غارفلا نم  زیحلا  كلذ  لغشي  ًایئايزیف  ًارصنع  اھفصوب  ءاوس   ، تايداملا نإ 

وأ  ، ءایشألل لصأك  يوغللا  اھفصوب  وأ   ، غامدلا نم  زیحلا  لغشي  يذلا  يداملا 
وأ  . جاتنإو ءانب  عيراشم  ىلإ  راكفألا  ليوحت  يف  ساسأ  رصنعك  يلمعلا  اھفصوب 

اھفصوب وأ   ، يراجتلا لدابتلاو  يعامتجالا  لماعتلل  طیسوك  يلاملا  اھفصوب  ىتح 
تايدام بلطتي  يذلاو   [100] ( ٍنوُنْسَّم ٍإَمَح  ْنِّم  ٍلاَصْلَص  نِم   ) ناسنإلا قلخ  ةدام 
فصو يأب  وأ   ، ةطیحملا ةئیبلا  يف  ةيداملا  هتافلخم  نم  صلختلاو   ، ةيذاغلا ةعیبطلا 

، تايداملا كلت  عم  لماعتلل  نیناوقب  موكحم  ناسنإلا -  يأ  هنإف -   ، رخآ
موقي وھف ال  ةقالعلا  قیسنت  امأ   . ام ماجسناب  اھعم  ةقالعلا  قیسنتل  لوبجمو 

ةكراشمو تابیطلا  نم  ةدافتسالا  هساسأ  ركف  ىلع  امنإو   ، يدام ركف  ىلع 
. دوجولا يف  ریخلا  يرثي  يذلا  حلاصلا  لمعلابو   ، ةلادعلاو لدعلا  ماظن  قفو  تاریخلا 

 . قافتالا لصأ  وھ  اذھو   ، ةياغلاو فیكلاب  امنإو   ، مكلا يف  ةربعلا  تسیلف 

ةداملا عم  قافتالا 
ناسنإلا همربأ  دقو   ، ناكملاو نمزلا  يقافتا  دعب   ، دوجولا يف  ًاثلاث  ًاقافتا  كانھ  نأكو 

: يلي ام  هیف  ءاج  دقو   ، ةداملا عم 

هارت امل  لصألاو   ، نوكلا اذھ  يف  نيوكتو  ءانب  لكل  لصألا  يننأ  ملعا   ، ناسنإلا اھيأ  "
ءاملا يف  انأف   . ةبعشتمو ةددعتم  تافیكتو  تاردقو  تایلباق  يل   . هارت امم ال  ریثكلو 
ةرارحلا يفو  كدشري  يذلا  ءوضلا  يف  انأ   . هلكأت يذلا  ماعطلا  يفو  هبرشت  يذلا 

يف يننإ  لب   . كلمحي لقث  لك  يفو  هلمحت  لاقثم  لك  يف  انأو   . كیلع ظفاحت  يتلا 
. ينم ولخي  كلوح  نم  وأ  كیف  ءانب  الو  كنم  ءزج  لك 

بلقلا فقوتي  نیح  لوألا  كلصأل  كعاجرإ  يف  الإ  انأ  عمطأ  الو   ، ينعمجتل عمطت  تنأ 
. اذھ ينیطلا  كبلاق  نم 

لصأ مھنم  يأل  سیلو   ، نادجوو لقع  ةوقو  رھوج  كل  نأ   ، ناسنإلا اھيأ  ملعاو 
ينم ىلعأو  يدیس  نكت   ، يرمأ ىلع  مھرمأ  بیلغت  تدرأ  نإ   . ةدام وأ  يدام 

. ةبرت فافج  كنم  ُتلعجو  كترھقو  كتبلغ   ، مھنع تلزانت  نإو   . ةبترم

، رذقلاو فیظنلاو   ، فیفخلاو لیقثلاو   ، حیبقلاو نسحلا  وھ : كل  همدقأس  امم  نإ 
حضاولاو  ، لئاسلاو بلصلاو   ، رضملاو دیفملاو   ، مارحلاو لالحلاو   ، سجنلاو رھاطلاو 

يننإ  . ریثكلا اھریغو   ، نشخلاو معانلاو   ، لیلقلاو ریثكلاو   ، درابلاو راحلاو   ، يفخلاو
مأ  ، كرھوج عبتت  كتنیطأ  تنأ ! ةنیط  يأ  نم  فرعأل  كلوحو  كمامأ  كلذ  لك  عضأس 

؟ نیط نم  كرھوج  نأ 

نأو  ، ءایشألاب ةئیّشتملا  تسیل  يھ  ةایحلا  يف  ءایشألا  لمجأ  نأ  ىلع  قفتنلو 
كلقعبو  ، ًارعاشم كنادجوب  دقوتت  امنإ  يھف   ، اھسملت نلو  اھارت  نل  رومألا  لمجأ 



ریخلا نم  دزتساف  ةداعسلا  مورت  تنك  نإف   . الاصخو ًالالخ  كرھوج  يفو   ، ًارون
ًابیط نكف   ، تاریخلا كل  تفعاضتو  الإ  ءيش  ریخلا  نم  صقني  نلف   ، كریغلو كسفنل 

ناصقنلاك ةدايزلا  نأ  ملعاف   ، هیف ریخ  ال  ءيش  نم  تدزتسا  نإو   . تابیطلا ىرت 
". هیلع انقفتا  امو  كنمو  ينم  ناك  ام  اذھ   . نارسخلاو مدنلا  ىلإ  ًامتح  كریصمو 

نم ةیناسنإلا  تاياغلا  وحن  بصني   ، تايداملا نم  ةدافتسالل  يلامجلا  هاجتالا  نإ 
يف رارمتسالا  نامض  لجأ  نم   ، تاریخلاب ةكراشملاو  ریخلا  نم  ةدازتسالا  لیبق 
طبضلاب هجاتحن  ام  نأ  الإ   . عقاولا نع  ةدیعب  نوكت  دق  ةروصلا  هذھو   . عازن نود  ةایحلا 
نمؤت يتلا  تاعمتجملاو  تاعامجلا  ىلإ  دارفألا  نم  ًاءدب  عقاولا  اذھ  رییغت  وھ 

. ةینوكلا ةموظنملا  ریسل  يھلإلا  ریبدتلاو  ةلادعلاو  لدعلاب 

تايداملا ثلاثلا : دعبلا  يف  ةداعسلا  ةلداعم 

ققحت نأ  نكمي   ، ةددعتملا اھفانصأو  ةفلتخملا  اھلاكشأب  تايداملا  نإف   ، هیلعو
ةیحورلا تاكلملاو  ةیسفنلا  تادادعتسالا  هدنع  نوكتت  امدنع   ، ةداعس ناسنإلل 

وھ معنیل  نيرخآلا  عم  ریخلا  ةكراشم  لبقتلو   ، ةیھلإلا ةمكحلاب  ةعانقلاو  ىضرلل 
عابشإلا قیقحتل  تاءانبلا  لامجبو  لیمجلا  يعسلا  يف  كلذكو   . ةحارلاو ریخلاب 

. ومنلاو رارمتسالا  لجأ  نم  لماكتلاو 

ةطبترملا يناعملا  لامج  رادقم  تايداملا =  دعُب  يف  ةداعسلا  ىھتنم 



ةيداملا تابلطتملا  يف  ةفرعملا  لامج  رادقم   X تايداملاب

نكمي يذلا  ریخلل  ةفرعم  نم  اھبحاصي  امب   ، ةفرعملا لامج  رادقم  ىلإ  انھ  ةراشإلاو 
وعدت يتلا  لامعألا  تدادزا  املكف   . ءاعمج ةیناسنإلاو  ناسنإلل  تايداملا  هبلجت  نأ 

. ناسنإلا ةداعس  اھعم  تدادزا   ، ریخلا ىلإ 
نم ةدافتسالاو  بسكلل  يعسلاب  قلعتي  امیف  وھف   ، يناعملا لامج  رادقم  امأ 

ًایناسنإ ًاھجو  سكعت  يتلا  تاءانبلا  يأ   ، تايداملا اھب  عنصت  نأ  نكمي  ام  بساكم 
. مدآ ينب  ومنو  رارمتسال  ًالداع  ًايراضحو 

ئدابم لیصأتو  ریطأتو  سیسأت  بلطتت   ، ناسنإلا ةداعسل  ةيؤرلا  هذھ  لثم  نإ 
دارفألل ةیناسنإلا  تایكولسلا  اھنم  قلطنت  نأ  نكمي  يتلا  ئدابملا  يھو   . ةیمیق

؟ ئدابملا كلت  يھ  امف   . تاعمتجملاو

ةيداملا ةداعسلل  ةیلامجلا  ئدابملا 

عم بسانتي  امب  تايداملا  بلط  يف  ةیطسولا  بلطتي  اذھو   : ةيدصقلا      -1
، نیقشب يتأت  ةایحلا  يف  ةيدصقلاو   . ریتقت الو  فارسإ  الف   . ةیلعفلا تاجاحلا 

رخآلا قشلا  امأ   . داريإلل نزتملاو  لداعلا  لوصحلاو  قزرلا  بلط  يف  امھدحأ 
رادقمبو ریخلا  دراوم  يف  الإ  قافنإلا  نوكي  الأ  يأ   ، قافنإلا ةيدصق  يف  وھف 

. داريإلا رادقم  نم  لقأ 

ىنعملا امنإو   ، تايداملا نع  داعتبالاو  قارتفالا  ينعي  اذھو ال   : عاطقنالا      -2
: ةثالثلا تامیملاب  كسمتلا  ىوتسم  قوف  وفطيو  ناسنإلا  حبسي  نأ  يف  وھ 

دیسلا نوكیل  جاتحي  هنأ  ملعیس   ، ةداعسلا مار  نمف   . لاملاو ةيداملاو  ةداملا 
دییقت نع  عاطقنالا  نأ  يأ   . هسفن ىلع  تايداملا  ةطلسل  هرھوجب  رھاقلاو 

اذو ًانزتمو  ًارح  هلعجیس  ام  وھ   ، تاكلتمم وأ  لام  نم  هل  ام  ةیمكب  ةداعسلا 
. ةحارو ةنینأمط 

ةراھط يفو  لب   ، طقف ةداملا  رھاظ  ةفاظنب  قلعتي  ال  اذھو   : ةراھطلا      -3
ةرھاطلا داوملاو   ، رھاطلا ندبلاو   ، رھاطلا لكألاو   ، رھاطلا لاملاف   . اھرھوج

وھ قیثولا  اھساسأ  ةداملا  عم  ناسنإلا  ةقالع  لعجي  امم  يھ   ، ًالامجإ
. لجو زع  اب  هطابترا 

قحتسم وھ  امل  قحلا  ءاطعإ  يف  امنإ   ، ةاواسملا ينعي  اذھو ال   : لدعلا      -4
، ةایحلا يف  ًانزاوت  دجوي  لدعلاف   . قحتسم وھ  امیفو  قحتسم  وھ  نملو 



. نيرخآلا عم  تاقالعلا  نزاوت  ىلعو  يلخادلا  نزاوتلا  ىلع  سكعني  يذلاو 

نإ لب   ، ةیشیعملا تابلطتملا  ةیبلت  ىلع  رصتقي  اذھو ال   : ةیلوؤسملا      -5
عرفتت يھف   . ةایحلا يف  ةديدع  تالاجم  ىلإ  بحسنت  ناسنإلا  ةیلوؤسم 

نم رثألا  وھ  ام  ىلإو   ، اھیف يقلن  امو  اھنم  ذخأن  امیف  ةئیبلا  هاجتاب  وھ  ام  ىلإ 
. نيرخآلا ىلعو  انسفنأ  ىلع  داوملا  تالامعتسا 

تابیطلاو تاریخلا  ةنامأ  نإ  لب   ، لاملا ىلع  ًاركح  سیل  اذھو   : ةنامألا      -6
ًالوأ ناسنإلا  ةداعس  لجأ  نم  يھ  يتلاو  ناسنإلل  لجو  زع  اھلّمح هللا  يتلا 
الإ  ، ريدقلا يلعلا  كلم   اھنأ  ىلع  اھعم  ناسنإلا  لماعتي  نأ  بلطتت   ، ًاریخأو
هذھف  ، نسحلا فرصتلل  ناسنإلا  ىدل  اھعدوأ  دق  ىلاعتو  هناحبس  هلضفب  هنأ 

. فاطملا ةياھن  يف  ىلإ هللا  ةدئاع  يھ  امنإ  تانامألا 

نأ امكف   . تايداملا ریخ  نم  ناسنإلا  هبلجتسي  يذلا  رثألا  وھو   : ةعفنملا      -7
نأ نكمي  يتلا  يھ  ةفرعملا  نأ  الإ   . ًاضيأ ررض  اھل  نإف   ، ریخو ةعفنم  ءابرھكلل 
، نازتاب رشبلا  عیمجل  ةعفنملا  تمع  نإ  امو   . رثألا نم  ریخلا  ذخأو  ررضلا  عفدت 

. ناكم لك  يف  ءاخرلا  معي  نأ  ًانكمم  حبصأ  ىتح 

ًاماتخو
ةلداعم قیقحت  يف  لثمتملاو   ، باتكلا يف  لوألا  بابلا  نم  ریخألا  لصفلا  اذھ  نإ 

. نیقباسلا نیلصفلا  يف  هقبس  امل  لامكتسا  وھ  امنإ   ، يداملا دعبلا  نم  ةداعسلا 
يف انشقان  دقو   . تايداملاو ناكملاو  نامزلا  داعبأب  ةموكحم  يھ  امنإ  ایندلا  ةایحلاف 
ناونعب اھانلمش  يتلاو   ، لاملاو داوملاو  ةداملل  ةددعتملا  میھافملا  لصفلا  اذھ 

. تايداملا وھ  دحاو 

يتلا تاءانبلا  لصأ  يھ  تايداملا  نأ  ةقیقح  ىلإ  انشاقن  يف  انقرطت  دقو 
هاجتالا روظنم  نم  ةداعسلا  ةياغ  ققحي  نأ  ناسنإلل  نكمي  اھلالخ  نم 

متي نإ  امو   . نازتالاو لدعلاو  ریخلا  ةيروحم  ىلع  دنتسي  روظنملا  اذھو  يلامجلا  .
لامج نإف   ، نيرخآلا عم  ریخلا  ةكراشم  روظنم  نم  ةیعفنملا  راثآلا  ریخ  ىلإ  رظنلا 
لامجلا نم  ديزمب  دوعیس  امنإ  ةيراضحلاو  ةیعامتجالاو  ةیناسنإلا  تاءانبلا 

. ناسنإلل ةداعسلاو 





رھاظلا ىلإ  نطابلا  نم  يناثلا : بابلا 

تابلطتم اھنم  يقتسي  يتلاو  ناسنإلا  رھاظب  ةقلعتملا  داعبألا  ةیثالث  شاقن  دعب 
يذلا ماظنلا  ثحب  نم  انیھتنا  دق  نوكن   ، يلخادلا هملاع  يف  اھنطبیل  ةایحلا 

. ةيداملاو ةیناكملاو  ةینامزلا  تاجایتحالا  ةیبلتل  ناسنإلا  هعم  لعافتي 

اھیف قلطني  يتلا  داعبألا  ةیثالث  ىلإ  شاقنلاب  هجوتنس  اننإف   ، بابلا اذھ  يف  امأ 
رعاشملا تاّدلومل  يلخادلا  مظَنلا  يأ   . رھاظلا ىلإ  نطابلا  نم  ناسنإلا 

لجأ نم   ، ةیتاذلا ىوقلل  ًامغانتو  ًاقیسنت  بلطتت  يتلاو   ، راكفألاو سیساحألاو 
. ةداعسلا تاياغ  وحن  ناسنإلا  تاھجوت  عم  قستي  يذلا  قيرطلا  ىلع  اھعضو 

: يھ  ، داعبأ ةثالث  ىلإ  يناثلا  بابلا  مسقني 

. يعولا عبارلا : دعبلا 
. لاصتالا سماخلا : دعبلا 

. رایتخالا سداسلا : دعبلا 

داعبألا ةیقبك  زكترت   ، ةداعسلل ةعبسلا  داعبألا  جذومن  نم  ةثالثلا  داعبألا  هذھ  نإ 
ةیفرعملا ةئیھتلا  رادقمف   . لامجلاو ماجسنالا  امھ : نيروحم  ىلع 

ةلاح ققحي  ام  وھ   ، ةداعسلا داعبأ  تابلطتم  لبقتل  ةیسفنلا  تادادعتسالاو 
ّمكحتيو هیف  لوجي  يذلا  يلخادلا  هملاع  يھ  ناسنإلا  تاذو   . اھعم ماجسنالا 

نأ ذإ   ، هتاذ يف  لامجلا  ریغ  يف  ناسنإلا  بغري  نأ  روصت  نكمي  الو   . هتاردقمب
. رھظملا لامج  ىلع  سكعني  ام  وھ   ، لقعلاو بلقلاو   ، سفنلاو حورلا  لامج 



يعولا دعُب  عبارلا : لصفلا 

!". مویلا اذھ  ةقامح  نم  ينم  ردب  امع  رذتعأ  : " اھل لاق 

لك تجرحأو  كتاملكب  هتحرج  دقو   ، تاظحللا كلت  يف  كباوص  تدقف  دقل  : " هل تلاق 
!". ةتبلا لوبقم  ریغ  اذھو   ، نيرضاحلا

". هلاق امم  ًابضاغ  تنك  دقف   ، لوقأ ام  ِعأ  نكأ  مل  : " اھل لاق 

وھ ملِحلاف   . ملِحلاب ّيلحتلا  نم  كل  دب  الو  رش  لك  حاتفم  وھ  بضغلا  نإ  : " هل تلاق 
ملعلاو  ، ملعلا بلطتي  ملِحلا  نأ  ملعاو   . لقعلل يعرشلا  نبالا  وھو   ، قالخألا دیس 
طبض بلطتي  يعولاو   ، يعولا نابلطتي  امھرودب  ناذھو   ، مھفلاو عضاوتلا  بلطتي 
نمو  ، هلقع دقف   ، كاردإلا دقف  نمف   . كاردإلا تاودأ  اھنأ  ذإ   ، نذألاو نیعلاو  ناسللا 

". ءيش لك  دقف  هلقع  دقف 

نم ةیكولسلا  لاعفألا  قالطنا  ةرورض  يف  ّفیكتلا  ىلع  زكتري  يعولا  دعُب  نإ 
هجوملا وھو   ، تانكسلاو تاكرحلل  كردملا  وھ  يعاولاف   . لقعلل يعاولا  بناجلا 

. تاياغلا لینو  فادھألا  قیقحت  وحن  ةیلخادلا  تاذلا  ىوقل 

عمو  ، ةیحان نم  ةقیقحلا  عم  ناسنإلا  ىدل  تاكردملا  قباطت  رادقم  وھ  يعولاف 
عم لماعتلا  رادقم  نوكي  نأ  بلطتي  ام  اذھو   . ىرخأ ةیحان  نم  يلعفلا  عقاولا 
يف ناسنإلا  نطبي  ام  لامج  ىلإ  ًادنتسمو  ةمكحلا  ىلع  ًازكترم   ، رومألا تايرجم 

ةنینأمطلا لینب  ةداعسلا  قيرط  وھ  يعولا  نأل  اذھف  ؟  اذامل امأ   . هنادجوو هلقع 
. يلخادلا مالسلاو 



يعولا عبارلا : دعبلا 

دیھمت

نیبو ناسنإلا  نیب  ةقالعلاب  ةطبترملاو   ، يف نطابلا  ىلإ  رھاظلا  داعبأ  ةشقانم  دعب 
، اھیف ریغص  مرُجكو  اھنم  ءزجك  ناسنإلا  يوحت  يتلاو   ، ةینوكلا ةعیبطلا  يف  وھ  ام 

ةردقب ةطبترملاو   ، رھاظلا ىلإ  نطابلا  داعبأ  ىلوأ  ىلإ  لصفلا  اذھ  يف  يتأن 
نكلو  . هئاعو يف  ربكألا  ملاعلا  يوطلو  هئاضف  يف  عساشلا  نوكلا  ءاوتحال  ناسنإلا 

؟ ءاعولا اذھ  وھ  ام 
ءاعولا نادزا   ، هاوتحا ام  ًالیمج  ناك  نإف   ، هلخادب ءيشلا  يوحي  ام  وھ  ءاعولا  نإ 
قلطنم نمو   . هاعو امو  يعولا  هعم  دسف   ، ىوتحملا دسف  ام  اذإو   ، ًالامج دادزاو 

نأ انیلع  ًامازل  نوكیسف   ، [101] ( ٌَةیِعاَو ٌنُذُأ  اََھیَِعتَو  ًةَِركَْذت  ْمَُكل  اََھلَعْجَِنل  : ) ةميركلا ةيآلا 
. توتحا امیفو  انتیعوأ  يف  رظنن 

طیحم يف  قّمعتو   ، ءاغلبلا اھانعم  غولب  يف  َراح   ، ةینطاب ةرھوج  وھ  يعولا  نأ  ذإ 
اھئارحص عاستا  يف  هاتو   ، ءالقعلا اھھنك  ةفرعم  يف  فلتخاو   ، ءاملعلا اھرحب 

، ءالھجلا اھاوتحم  بیترت  يف  دسفأو   ، ءابطألا اھدقاف  ةقافإ  يف  قفخأو   ، ءابرغلا
نكي مل  نإ   ، يعولا يعنس  ءاعو  ّيأبف   . ءاھفسلا اھتوق  مادختسا  يف  ءاسأو 
يف ضوخلا  لبق  نكلو  دعب ! ةفرعملاو  يناعملا  لامج  بعوتسا  دق  يعاولا 

.. ةصقلا تايادب  نع  لأسن  نأ  انلف   ، موھفملا

لیجست يف  جردتلاب  أدبي  كاردإلا  داّدع  نإف   ، ایندلل هینیعب  لفطلا  رصبي  نأ  ذنم 
ربعو كاردإلا -  كلذ  عم  نمازتيو   . اديور ًاديور  ةفلتخملا  تادھاشُملل  تاظحالملا 
يداملا هطیحم  عمو  هتاذ  عم  هيدل  يسحلا  لعافتلا  ُّنوَكت  هيدل -  ساسحإلا  دفاور 
لیعفت لجأ  نم  هيدل  ةفطاعلا  تاعدوتسم  ىلع  سكعني  ام  وھو   ، هلوح نم 

. رعاشملا

تاكرحم لیغشتل  ًايداير  ًارود  ذخأي  يغامدلا  ءاعولا  نإف   ، ىلوألا ومنلا  لحارم  يفو 
ةیبصعلا فئاظولا  طیشنتو   ، راكفألل ةیلوألا  تاروصتلا  جاتنإو   ، ةركاذلا يف  ثحبلا 

، هيدل يعواللاو  يعولا  دعاوق  خسرتت  امدنعو   . مسجلا تاراشإ  يف  مكحتلل 
بیجتسي يذلا  يعولا  ئشنُيو   ، لكوتيو اھلقعیف   ، هتضبق نھذلا  مكحي  اھدنعف 
ةفرعملا غولب  ىلإ  هب  يدؤي  يذلاو  يعاولا  ریكفتلاب  قلطنیف   ، ةیفرعملا تابستكملل 

. لامجلا يناعمو  ةداعسلاب 

يناعملا لامج  روحمو  يفرعملا  ماجسنالا  روحم  تازكترم  ىلع  رثكأ  ّفرعتن  يكلو 
ىلإ لخدملا  نم   ، شاقنلا اذھ  يف  قالطنالا  ىلإ  ًالوأ  ةجاحب  اننإف   ، يعولل
نوكن ىتحو   ، كلذ لبق  اننأ  الإ   . هتیمنت تایلآو  هتاّعرفتو  هتامدقمو  يعولا  میھافم 
؟ هتصق يھ  امف   . نیعاوملا لاّسغ  ةصقب  أدبنس  اننإف   ، نیعاولا نم  میھافملل 



نیعاوملا لاّسغ 

، يقيدص ةقفرب  ةھزن  ىلإ  اھیف  بھذأ  ةرم  لك  يف  هلعل  لب   ، ةرم نم  رثكأ  يف 
يطمن لكش  ىلع  اننیب  رتاوتت  ةیمیظنتلا  راودألا  نإف   ، سمش نیسح  ذاتسألا 

، محللا ّيشو  ماعطلا  يھط  وھ  يقتاع  ىلع  ىقلملا  رودلا  نوكي  امنیبف   . رركتم
يف هارأو   . نیجانفلاو عاصِقلاو  رودِقلاك   ، نیعاوملا لسغ  يف  وھ  داتعملا  هرود  نإف 
كارأ : " هل تلق  نیح  هحزامأ  نأ  موي -  تاذ  تدرأف –   ، هب موقي  امب  ًاعتمتسم  ةرم  لك 
نم كل  ایف   ، رانلا بھل  مامأ  ينكرتت  امنیب   ، لھسألا ماھملا  ذخأت  ماودلا  ىلع 

.. راوحلا اذھ  اننیب  أدب  اذكھو  لوسك ."!

بولطملا لكشلاب  اھلسغف   ، نیعاوملا هذھ  يف  لمأتلا  ریثي  ام  ًاقح  كانھ  : " نیسح
بلطتي امل  نیعاوملا  لاّسغ  نوكأ  نأ  بحأ  يننأ  الإ   . روصتت امم  دقعأو  بعصأ  وھ 

: لمكي نأ  لبق   ، هیتفش فرط  نم  ةفیفخ  ًةماستبا  مستبا  مث  ریبك ." دھج  نم  كلذ 
راّفصلا [102] !". اھيأ   ، ءانع نود  كل  بسانم  وھ  امب  موقت  امنإ  تنأف   ، كل ةبسنلاب  امأ  "

يغامد تلسغ  دقل  : " ًارخاس هتلأس   ، هیلغل رانلا  ىلع  ءاملا  رِدق  عضأ  تنك  امنیبو 
". ؟ كلذل ىنعم  يأ  نكل   ، وتلل تلق  امب 

. ةفلتخم ةصق  ةیعوألا  هذھ  نم  ٍلكلف  ٍناعم ! نم  نیعاوملا  يف  ام  ىرت  الأ  : " نیسح
مھنأ يأ   ، هلوح نم  نيرخآلا  يفكيو  هیفكي  ام  هنوعام  يف  عضي  نم  كانھف 

." [103] ( َنوُعاَمْلا َنوُعَنَْميَو   - ) الت مث  نولخبي -  مھضعبو   ، نيرخآلا نوكراشي 

، كرُت دق  ةمعطألا  دوجأ  هب  ًءاعو  نأ  ىرت  امأ   ، اھسفن ةیعوألا  يفو  : " ًالئاق فدرأ  مث 
ماعطلا نم  ّىقبت  ام  اھیف  نوكي   ، ىرخأ ةیعوأو   . ءاعولا دسفأو  ماعطلا  دسفف 
بسنأ رخآ  ءاعو  ىلإ  هلقن  ذئدعب  ّبلطتیف   ، ءاعولا مجح  عم  بسانتي  هنكل ال   ، ًاحلاص

!". لوألا نم 

نأ امك  : " لاق نیح  ًاصوصخو   ، همالكل هابتنالا  ديدش  تنك  يننكلو  هیلإ  رظنأ  نكأ  مل 
نم هیف  تعضو  امھمف  ةدحاولا -  ةرملا  مادختسال  كیتسالبلا -  نم  ًءاعو  كانھ 
ةیعون نم  نوكي  ام  ةیعوألا  نمو   . لمح امب  تالمھملا  ةلس  ىلإ  هلآم  نإف   ، ماعط

نم نیعاوملا  لاّسغ  ينثُي  نل  هنإف   ، هب قصتلاو  ماعطلا  قرتحا  ام  اذإف   ، ةرخاف
ةماھ تارارقب  طبترت  يتمھم  نإف  اذل   . اھمیقعتو اھفیظنت  لیبس  يف  هسفن  داھجإ 
هبحصأس نمیفو   ، اھیف يقبتملا  ماعطلابو  ةیعوألاب  فرصتلا  ةیفیك  لوح 

". !؟ ءاملا يلغ  نم  بعصأو  دقعأ  ةمھملا  كلت  تسیلأ   . ماعطلا ينكراشیل 

، كحضلا نع  تفقوت  نأ  دعبو  يننأ  الإ  يھجو -  رارمحا  نابو  ًایلاع -  ًاكحض  ُتكحضف 
ذاتسألا ناك  ؟ " ينتفصو امك   ، ءاملا يلغ  نیبو  ينیب  بسانتلا  هجو  امو  : " هتلأس
يوحن مّدقتيو  ضھني  نأ  لبق  هيدیل  ًةفشنم  ذخأف   ، لیسغلا ىھنأ  دق  ذئتقو  نیسح 

!". ةمكح راّفصلل  نأ  ودبي  : " ةباجإلل

يھ امو  : " ًامسبتم هتلأس   ، يھطلا نم  ءاھتنالا  دعب  رانلا  ئفطأ  تنك  امنیبو 



". ؟ كلت ةيراّفصلا  ةمكحلا 

، ءاملا دض  رمتسم  عارص  يف  رانلا  نأ  ىرت  الأ  : " نیسح  
ىلع امھدحأل  ةبلغلا  نوكت  ىتح  الباقتي  نإ  امو   ، ناسناجتي ال  ناداضتم  امھف 

، ةھج نمف   . امھاوق نیب  لماكتلا  داجيإل  ًايوق  ًءاعو  امھل  عنص  دق  رافصلا  نأ  الإ   ، رخآلا
ةھج نمو  هلالخ  . نم  ءاذغلا  جضنيو  هظفحیل  ءاملاب  طیحي  ءاعولا  اذھ  نإف 
نود هیف ،  دكارلا  ءاملا  نیخستل  رانلا  نم  ةرارحلا  دمتسي  ءاعولا  نإف   ، ىرخأ

". هلخاد ىلإ  ناخدلا  وأ  ررشلل  ّبرست 

مل يننكل  : " هئارطإ نم  يلجخ  ءافخإل  ةسئاي  ةلواحم  يف  ًالئاستم –  هل  تلقف 
ًاعبتمو  ، هعناصل ًانتمم  كارأ  امنإ  يننكل   ، حیحص : " ّيلع ّدرف  ءاعولا "! اذھ  عنصأ 

!". كلذ كبساني  الفأ   . هتمكحل

باعیتسال ناسنإلا  يف  ةرورض  ةمث  نأ  يھ   ، ذاتسألا هب  لّضفت  امیف  ةربعلاو 
هذھل ةجاحب  وھ  اذامل  امأ   . نسحلا ءاعولاو  رانلاو  ءاملا  اھیلإ : راشملا  ةثالثلا  رصانعلا 
تانب لق  وأ   ، رانلاو  . ةفرعملا ردصم  وھ   ، لقعلا لق  وأ   ، ءاملا نأل  كلذف  ؟  رصانعلا
لالخ نم  اھكرديو   ، ناسنإلا اھدمتسي  يتلا  راكفألا  كلتل  تازّفحملا  يھ   ، لقعلا
ةلاھلا كلت  عنصي  ام  وھف   ، يعاولا لقعلا  لق  وأ   ، نسحلا ءاعولا  امأ   . قراحلا هطیحم 
نوكي امدنعف   . ناسنإلا لوح  نم  ةقیقحلا  عئاقوو  عقاولا  قئاقحل  ةكردملا  ةینادجولا 

اذھ يف  تاضقانتملا  نیب  لماكتلا  داجيإ  يف  ریبدتلا  نسحُیس  هنإف   ، ًاجضان يعولا 
. يركفلا هئاذغ  جاضنإ  ىلع  هتردق  نیبو  ملاعلا 

ءارجإ يف  ناسنإلل  ًاسیئر  ًادفار  نوكیس  هنإف   ، ًانسح ءاعولا  كلذ  ناك  نإف 
، يلاتلابو  . عقاولا ضرأ  نم  كرحتلا  يفو  ةقیقحلا  روظنم  نم  تانراقملاو  تابراقملا 
أرطت يتلا  ةفلتخملا  اياضقلا  لمجمل  تارارقلا  ذاّختا  ةدوج  طبض  يف  مھسیس  هنإف 
تالامك قیقحت  يف  ةغلابلا  ةمكحلا  لینل  ةمدقملا  وھ  ءاعولا  نسُح  نأ  امك   . هل

ام اذھف  ؟  يعولا باعیتسا  نكمي  فیك  نكلو   . ناسنإلل لامجلاو  ةداعسلا 
. يعولا موھفم  لالخ  نم  هشقاننس 



يعولا موھفم 

، يعولا لوح  يرشبلا  خيراتلا  دادتما  ىلع  ترھظ  يتلا  میھافملا  نم  ةلمج  كانھ 
يبطلا لاجملا  يفف   . هب لومعملا  قایسلا  بسحب  ةّقرفتم  تالالد  حلطصملا  اذھلف 

نأك  ، ةبوبیغلا لباقم  وحصلا  ةلاح  فصو  وحن  ًةماع  هجتي  موھفملا  نأ  ىرنس   ، ًالثم
يف رخآ  ىنعم  حلطصملل  نأ  امك   . يعولل دقاف  وأ  ٍعاو  ضيرملا  نإ  بیبطلا : لوقي 
يعولا ىلإ  لقعلا  میسقت  نع  ثدحتي  يناسفنلا  عمست  نأك   ، ةیسفنلا مولعلا 

. يعواللاو

ةزیمملا هتیصاخو   ، ناسنإلل ًارھوج  يعولا  رابتعال  هجتي  يفسلفلا  موھفملا  نأ  دیب 
: ناھجو هل  موھفملا  اذھب  يعولاو   . ىرخألا ةیحلا  تانئاكلا  رئاس  نع  هل 

كولسلل عفادلاو  ةیلقعلا  راكفألل  ّدلوملا  يئاقلتلا ) يعولا   ) وھ لوألا 
. و، يناسنإلا

يذلاو  ، ناسنإلا تاذ  قمعب  طبترملا  يسفنلا ) يعولا   ) وھ يناثلا 
ةیعامتجالا اھداعبأ  ىلإ   ، ةیبلقلا رعاشملاو  سیساحألا  سكعي 

. ةیقالخألاو

هتینب مھف  لجأ  نم  ةرم  لوأل  يملعلا  ربتخملا  ىلإ  يعولا )  ) لاخدإ مت  امك 
يف ماعلا 1899،  نم   ،( تيدنيو مایليو   ) يناملألا سفنلا  ملاع  مایقب  كلذو   ، هتبیكرتو

ةيروعشلاو ةیسحلا  هرصانعب  يعولا  طابترا  فاشتكال  براجتلا  نم  ةلسلس  ءارجإ 
ةیسفنلا تايرظنلا  نم  ریثكلل  سسأ  ام  وھو   . ةیكرحلاو ةيركفلاو  ةیلقعلاو 

. ىرخألا نادلبلاو  ابوروأ  ءاملع  نم  هل  نیقحاللا  دنع  ةیكولسلاو 

ةقالعلا مھف  لجأ  نم  يعولا )  ) عوضومب عامتجالا  ءاملع  متھا  دقف   ، مھتیحان نمو 
هیعوو لقتسملا  هنایك  عمتجملل  نأ  اوربتعا  ثیح   ، مھتاعمتجم نیبو  دارفألا  نیب 
حلطصم هیلع  قلطي  ام  وھو   . ًاكرتشم ًایمكارت  ًایعو  عمتجملل  نإف  كلذبو   ، صاخلا

، ام يرشب  عمتجمل  ماعلا  يعولا  ىوتسم  نع  ّربعي  يذلاو   ،( يعمجلا يعولا  )
. هل أرطت  يتلا  ثادحألاو  تازفحملل  عمتجملا  كلذ  ةباجتسا  يفو 

ربع ترھظ  يتلاو   ، يعولا ةیھامب  ةقلعتملا  میھافملا  صیخلت  نكمي   ، هیلعو
: يلاتلا لودجلا  نمض   ، ةفلتخملا تالاجملا  يف  خيراتلا 

يعولللاجملا فصولاو  ةفیظولا 

ةبوبیغلايحصلا لباقم  وحصلا  صخشلا : ةلاح  وھ  يعولا 

مكحتييسفنلا يذلاو  ثادحألل  كردملا  لقعلا  بناج  وھ  يعاولا 
نزتخملا لقعلا  بناج  وھف  يعاواللا  امأ   . تافرصتلاب

. هابتنا نودو  ةیئاقلتب  فرصتي  يذلاو   ، ةیفرعملا تابستكملل 

ةّدلوملاويفسلفلا ةلقاعلا  ةردقلا  يئاقلتلا ) يعولا  ) : لوألا هجولا 



( يسفنلا يعولا  ) : يناثلا هجولا   . كولسلل ةعفادلاو  راكفألل 
يعامتجالا كولسلا  ىلع  ةسكعنملا  سیساحألاو  رعاشملا 

ریمضلا وأ   ، يقالخألاو

ةيروعشلاويملعلا ةیسحلا  لماوعلاب  مكحتلا  زكرم  وھ  يعولا 
ناسنإلل ةیكرحلاو  ةيركفلاو  ةیلقعلاو 

يعمجيعامتجالا يعو  هيدل  عمتجملاو   . هب صاخ  يعو  هيدل  درفلا 
. هدارفأ نیب  كرتشم  يمكارت 

، ةفلتخم تاكردم  يعولل  نأ  وھ   ، ماقملا اذھ  يف  هیلع  ءوضلا  طیلست  ّدوأ  امو 
هثحب مت  دق  يعولا  عوضوم  نوكلو   . رخآلا اھضعب  يف  ةبعشتمو  اھضعب  يف  ةلخادتم 
تاغلبو ةددعتم  تالاجم  لالخ  نمو   ، ةعونتم تافاقث  يفو  ةتوافتم  ةنمزأ  ربع 
تطلتخاو  ، يعولا عوضومب  ةقلعتملا  میھافملا  كلت  ضعب  تكباشت  دقف   ، ةفلتخم

. هنع ریبعتلل  ةمدختسملا  تاحلطصملا  كلت  ضعبل  يناعملا 

يناعملا نم  ةریبك  ةعومجم  لازتخا  ىلإ  كلذ  ّىدأ  دقف   ، تافالتخالا هذھل  ةجیتنو 
ىلعف  . سانلا نیب  تافدارتمك  مدختسُت  تحبصأ  يتلاو   ، لقأ تاحلطصم  يف 
هنوكب يعولا  فصو  نكمي  لھ  مأ  ؟  ریمضلا وھ  يعولا  لھ   ، ماھفتسالا لیبس 

؟! ةبراقتملا تاحلطصملا  نم  اھریغ  وأ  ةفرعملا  وأ  كاردإلا  وأ  لقعلل  رخآ  ًاحالطصا 

كلت ةیبتارت  فيرعت  يف  فالتخا  دوجو  وھ   ، ضومغلا ةیمالھ  عاستا  يف  داز  اممو 
لاؤسلا انحرط  ول  اننأ  يأ   . ةجیتنلاو ببسلا  نیب  طبر  نم  كلذ  ىلإ  امو  میھافملا 

اذإ امع  انلأس  ول  وأ  ؟  حیحصلا وھ  سكعلا  مأ   ، ملعلا ىلإ  يدؤت  ةفرعملا  لھ  يلاتلا :
ةیبتارتب ةقلعتملا  ةلئسألا  نم  اھریغ  وأ   ، سكعلا مأ  يعولا  ىلإ  يدؤي  كاردإلا  ناك 

. ضعبلا اھضعبل  ةرياغم  ٍَغیصب  تافيرعتلا  انیتأتس   ، عقاولا يفف  میھافملا ! كلت 
ينابمو مولعلا  كلتل  ةیفرعملا  تاقلطنملا  فالتخال  كلذ  يف  ببسلا  عجريو 

. اھیف فینصتلا 

ىتش نم  ثوحبلا  كلت  قاطن  يف  ةلوذبم  تلاز  امو  تناك  يتلا  دوھجلا  نإف   ، قحلاو
دنع تثدحأ  اھنأ  الإ   ، حرتجُت نأ  بجي  الو  ًاعطق  ةدیفمو  ةيرثمو  ةدومحم  يھ   ، مولعلا

تاحلطصملا مادختسا  يف  ریبعتلا –  حص  نإ  ةیفدارتلا -  ةلاحلا  هذھ  سانلا  مومع 
. میھافملاو

نم هب  طبتري  امو  يعولا  دعُب  يف  شاقنلا  طیسبت  لیبس  يف  اننإف   ، هيونتللو
اننأ امك   . ةیبرعلا ةغللا  مجاعم  نم  تاحلطصملا  يناعم  دمتعنس  اننإف   ، میھافم

 – لدجلل لباقو  طسبم –  يجذومن  راطإ  بسحب  میھافملا  كلتل  ةیبتارتلا  لوادتنس 
طبترم وھ  امب  تاحلطصملا  ىلإ  قرطتلا  وھ  شاقنلا  اذھ  نم  ضرغلا  نأ  ثیح 

میھافملا لوصأ  يف  ثحبلا  ال   ، ةداعسلل ةعبسلا  داعبألا  دحأك  يعولا  عوضومب 
.. ًالخدم ةغللا  ذخأنلف   . اھتالاجمو اھمولع  بسح  اھنیعب 



يوغللا موھفملا 

ضعب ضرعتسنس  اننإف   ، ةیبرعلا ةغللا  نم  تافيرعتلا  داجيإ  يف  عورشلا  لبق 
انیقتنا اذامل  امأ   . ةيزیلجنإلاو ةیسنرفلا  نیتغللا  نم  يعولاب  ةقلعتملا  میھافملا 

: ةسیئر بابسأ  ةثالث  ىلإ  عجري  اذھف  ؟  تاغللا لك  دب  نم  نیتغللا  نیتاھ 

يف ًالوطم  ًاثحب  بلطتیس   ، تاغللا يف  يناعملا  راوغأ  ربس  نإ       -1
امأ  . شاقنلا اذھ  نم  فدھلا  قاطن  ىدعتي  اذھو   ، تابراقملاو تانراقملا 
يف ةرصاعملا  تايرظنلاو  تاساردلا  زربأ  نأ  ةقیقحل  ناك  امنإ   ، انھ راصتقالا 
ةیبرعلا ةغللا  ىلإ  اھتمجرت  مت   ، ةمث نمو   ، ابوروأ يف  ترھدزا  دق  لاجملا  اذھ 

. ىرخأ تاغلو 
مھف يف  ةيریبعتلا  ةیلاكشإلا  تاذ  اھيدل  ةیبوروألا  تاغللا  نم  ریثكلا  نإ       -2
اذھو  ،( كاردإلا  ) حلطصم نیبو  يعولا )  ) حلطصم نیب  ىنعملا  يف  فالتخالا 

.( conscience  ) يسنرفلا حلطصملا  حرش  لالخ  نم  حضتیس  ام 
وأ يعولا )  ) نأشب ةیبرعلا  ىلإ  ةدراولا  میھافملا  بلغأ  ةمجرت  نإ       -3

يناعملا كلت  حرش  بلطتي  ام  وھو   . ةيزیلجنإلا ةغللا  ربع  ّرم  دق   ،( كاردإلا )
. ةیبرعلا يناعملا  عم  اھتبراقمو  اھتنراقمب  ذئدعب  موقنس  مث   ، ةيزیلجنإلاب

يبرغلا موھفملا  يف  يعولا 
: ةیلاتلا يناعملا  قایس  يف  (  conscience  ) ةملك يتأت   ، ةیسنرفلا ةغللا  يف 
نأ يأ   . نادجولاو  ، ريدقتلا  ، يتاذلا كاردإلا   ، كاردإلا  ، يحلا ریمضلا   ، ریمضلا  ، يعولا

. يناعملا كلت  نم  يأل  اھمادختسا  نكمي  ةئجھتلا  سفنبو  ةملكلا 

قایس يف  مدختست  يتلاو   ، ةیلاطيإلاب (  coscienza  ) ةملك نع  دیعبلاب  كلذ  سیلو 
ىلإ ةبسنلاب  لاحلا  وھ  كلذكو   . ریبك دح  ىلإ  ةیسنرفلا  يناعملا  نم  اھلداعي  ام 

( conscience  ) يف امك  ةيزیلجنإلاب  وأ   ،( Gewissen  ) ةملك يف  امك   ، ةیناملألا ةغللا 
(. ریمضلا  ) وھ ددحم  رخآ  ىنعمب  نكلو   ، ةیسنرفلا ةئجھتلا  سفنب  يتأت  يتلاو 

ةینیتاللا ىلإ  اھرودب  عجرت  يتلاو   ، ةميدقلا ةیسنرفلا  ىلإ  عجري  ةملكلا  لصأو 
: scire)و عم ) :  con  ) ينعت اھنإف   ، ينیتاللا رذجلا  ةبیكرت  يفو  (.  conscientia)

(. ملعلا

: يفرحلا ىنعملاب  (  consciousness  ) وأ يعولا  ةملك  يتأتف   ، ةيزیلجنإلل ةبسنلاب 
، كاردإلا وأ  (  awareness  ) ةملك امأ   . ةكرتشملا ةفرعملا  وأ   ،(  shared knowledge)

.( to know  ) فرعت نأ  وأ  (  to be informed  ) ملع ىلع  نوكت  نأ  ًایفرح : ينعت  اھنإف 

كاردإلا نأ  يأ   . ةربخلا باستكاب  ًالصتم  كاردإلا )  ) ىنعم نوكي   ، ةيزیلجنإلاب نذإ 
اذھب وھو   ، هطیحم  عمو  ناسنإلا  تاذ  عم  لعافتلل  ّيسح  طابترا  وھ 
ةیئیبلا تازفحملا  ىلع  درلا  يف   ، ةردقلاو روعشلاو  ساسحإلا  بلطتي  طابترالا 



لالخ نم  ءيشلا  سملم  كردي  ناسنإلاف   . ناسنإلا تاذل  ةیلخادلا  وأ  ةیجراخلا 
يتلاو  ، ةفلتخملا ءایشألا  سمل  لالخ  نم  هبستكا  امل  ًاعبت  كلذو   ، هب هساسحإ 

. اھب ةربخلا  هتبسكأ 

ةربخلا راثآ  ساكعناب  طبترت  ةصاخ  ةلاح  وھف   ، يزیلجنإلا ریبعتلا  بسحب  يعولا )  ) امأ
ةدوجل مییقتلا  وھ  يعولا  نإف   ، رخآ ریبعتبو   . تاذلا قمع  ىلع  ةبستكملا 
سملي امدنع  ناسنإلا  نإف   ، سمللا لاثمل  ًالامكتساو  ةظقیلا  . ةجردو  كاردإلا 

، ءيشلا كاذ  نع  داعتبالا  ةعرس  ةرورضل  هھبنیس  ام  وھ  هیعو  نإف   ، ًايذؤم ًائیش 
. هكردأ امل  همییقت  بسح 

يلخادلا توصلا  ةباثمب  يتأت  اھنإف   ،( conscience  ) وأ ریمضلا )  ) موھفمل ةبسنلابو 
كرحملا وھ  ریمضلا  نأ  يأ  أطخلاو [104]  . باوصلا  ریياعم  بسح  كولسلا  هیجوتل 

يتلاو  ، ناسنإلا تاذ  يف  ةنماكلا  ریياعملا  بسح  لاعفألل  يلخادلا 
حیبق . وھ  امع  داعتبالاو  نسح  وھ  ام  وحن  كولسلا  هجوت 

ةھجل تاملكلا  يف  ریبكلا  هباشتلا  نایب  وھ  تاحلطصملا  هذھ  ضرع  نم  ضرغلاو 
يف اھنم  لك  ةیصوصخ  ىلع  ظافحلا  عم   ، ىنعملا ةھجل  ديدشلا  براقتلاو   ، ظفللا
؟ اھیف ةیبتارتلاو  ةیبرعلا  میھافملا  نع  اذام  نكلو   . هب لومعملا  قایسلا  ىدؤم 

ةیبرعلا ةغللا  يف  میھافملا 
ناعمب ةیبرعلا  مجاعملا  يف  يتأت   ، طاحأ يأ  ىعو )  ) ردصم نم  يعو )  ) ةملك نإ 

: يلي ام  وھ   ، شاقنلا اذھب  طبتري  امیف  اھمھأ  نأ  الإ   ، ةددعتم

. ريدقتلاو ظفحلا 

. كاردإلا ةمالس 
. هب طیحي  امو  هسفن  يف  امب  يحلا  نئاكلا  روعش 

. هابتنالاو ةظقیلا 
. ةبوبیغلا سكع 

. ةطاحإلاو ةسایكلا 

امنإ وھو   . ةردق  : ًایناث ، و ةلاح  : ًالوأ وھ  يعولا )  ) نأ ىلع  لدت  امنإ  يناعملا  هذھو 
، ةیعقاولا قئاقحلا  كاردإ  ةمالس  ىلع  ةردقلاو  ظقیلا  نھذلا  روضحب  ىلجتي 
يف ةظقیلا  ىنعم  نع  كیھان   ، ةطاحإو ةيارد  نع  تایطعملا  ةقیقح  يف  زییمتلاو 

. ةبوبیغلا لباقم 

. ام رمأ  نوؤشب  فراعو  هرمأ  نم  ةنیب  ىلع  نوكي  يذلا  وھ  يعاولا  صخشلاو 



ةیناكمإ يف  يھف  ةیعاولا  ةردقلا  امأ   ، هابتنالاو ةظقیلا  يف  يھ  يعولا  ةلاحف 
. مھفلا ةحصو  كاردإلا  ةمالس  بسح  فقاوملا  ريدقت 

ةیبرعلا مجاعملا  يف  يتأت  اھنإف   ، قَِحلو َلَصو  يأ  كردأ )  ) ردصم نمو   ، كاردإلا امأ 
: ةیلاتلا يناعملاب 

. هفدھ وأ  هلانم  وأ  هتقو  غلب :  ، لصو
. همھف  ، هلقعب ىنعملا  كردأ 

. هحلصأ  ، هأطخ ةلع  كردأ 

امنإ ةكرحلا  كلتو   ، رمألا ىلإ  لوصولل  ام ) ةكرح   ) ىلع ةلالد  يناعملا  هذھ  يفو 
ءاقترالاو ىنعملا  مھف  يھ  اھتياغو   ، امھالك وأ  ةینادجو  وأ  ةيركف  ةیلمع  بلطتت 
ةمولعملا وأ  ةركفلا  ةلبرغل  ةیلیلحتو  ةيركف  ةیلمع  اھنأ  يأ   . يفرعملا ملسلا  يف 

ةیلمع فدھتو   ، ةیفرعملا تابستكملا  ربع  وأ  رعاشملاو  سیساحألا  ربع  ةدراولا 
ةحلاصلا تایثیحلا  تابثإو  ةركفلا  نم  ةطولغملا  بئاوشلا  طاقسإ  ىلإ   ، كلت كاردإلا 
. ةمكحلاو ةفرعملا  ىلإ  ًالوصو   ، هنم دارملاو  ىنعملا  مھف  غولب  لجأ  نم  اھیف 

( مھفلا  ) ىنعم كاردإ  ىلإ  ةجاحب  اننإف   ، مھفلا ىلإ  لصوت  كاردإلا  ةیلآ  تناك  اذإو 
: مجعملا بسحب 

. هبعوتساو  ، هروصت نسحأو   ، هِملَع
. طابنتسالل نھذلا  دادعتسا  ةدوج 

اھب ةطاحإلا  مت  دق   ، تاكردملا [105]  نوكت  نأ  يھ  مھفلا )  ) ةملك يف  ةلالدلاو 
لوحتلل ةرداقو   ، ةيركفلا ةموظنملا  يف  ةتبثم  حبصت   ، يلاتلابو اھباعیتساو [106]  .

اھیلع سیسأتلا  نكمي  يتلاو   ، يمیق رایعم  وأ   ، ةيركف ةدعاق  وأ   ، موھفم ىلإ 
. عوضوملا وأ  رمألاب  ملعلا )  ) ىلإ لوصولل 

نوكت  ، اھیف ریكفتلاو  اھنع  ثحبلا  متي  يتلا  میھافملا  سیسأت  دعب  هنإف   ، كلذل
مث  . اھب ملع  ناسنإلل  نوكیف   ، ملاعملا ةحضاو  ثحبلا  كلذ  عوضوم  وأ  رمألا  لاوحأ 

لوصولا لجأ  نم   ، ةحاتملا تارایخلا  رابتخاو   ، قیقدلا صیحمتلاو  ّربدتلا  رود  يتأي 
. ربدتو ریكفت  دعب   ، ملعلا نم  دلوتت  ةفرعملاف   . ملعلا دعب  ةفرعملا )  ) ىلإ

ةغمادلا ةجحلا  ىلإ  هتریصب  لالخ  نم  لصوو  ةفرعملا  كلت  يف  ناسنإلا  ّرصبت  ولو 
، باوصلاو ةقیقحلا  ىلإ  اھبرقأو  جئاتنلا  لضفأل  يقتریس  هنإف   ، ديدسلا يأرلاو 

ناسنإلل نوكي  نأ  يھ  ةمكحلا )  ) نم ةياغلاو   . ةغلابلا ةمكحلا  ىلإ  ومسي  كلذبو 
تاقلطنمو هدودحو  هدعاوقو  هماكحأو  هتاعانق  ةھجل  ةقثلاو  ةنینأمطلاب  ًاروعش 
ةمكحلابو  ، هطیحم رورشو  سفنلا  رورش  نم  هتاذ  ّنصحي  ةمكحلاب  هنأ  امك   . هترارق



. ةعفنملاو ریخلاب  نيرخآلا  ىلعو  هیلع  دوعي  امب  ةناعتسالا  هنكمي  كلذك 

اھیف انيرجأ  يتلاو   ، میھافملل طسبملا  حرشلاب  ةقلعتملا  ةمدقملا  هذھ  دعبو 
ىلإ اھب  لاقتنالا  نكمي  هنإف   ، يناعملا صالختسا  لجأ  نم  تابراقملاو  تانراقملا 
دعُب ملاعم  ىلإ  لصوتلل  هنم  قلطننس  يذلا  جذومنلا  وھو   . جذومنلل يجھنم  راطإ 

. يعولا

يعولاب ماجسنالا  جذومنل  ماعلا  راطإلا 
ةسمخ ىلإ  مسقنت   ، يعولل يجذومنلا  راطإلا  میھافم  ةیبتارت  نإ  لوقلا  اننكمي 
تاكردمو تابلطتمو  تاقلطنم  لحارملا  كلت  نم  ةدحاو  لكلو   ، ةیساسأ لحارم 

: يلاتلا لودجلا  يف  ةنیبم  يھ  امك   ، تابترم سمخ  ىلإ  ةلصحملاب  يدؤت   ، ةيركف
ةلصحملاتاكردملاتابلطتملاقلطنملاةلحرملا
ساسحإلاىلوألا

روعشلاو
: ةلاح

ةظقیلا
هابتنالاو
ةمالس
ساوحلا
نازتا
رعاشملا

: كاردإ

قئاقحلا
ةیعقاولا
بابسألا
للعلاو
ىوقلا
فطاوعلاو

: ةبترم

يعولا

ةطاحإ بـ:يعولاةیناثلا

ئدابملاو میقلا 
ننسلا

: كاردإ

قافآلا
دودحلاو

: ةبترم

مھفلا



نیناوقلاو
تایلآلاو قرطلا 

يناعملا
يزاغملاو
تاریبعتلا
دصاقملاو

:مھفلاةثلاثلا نسُح

اياجسلا
تاكلملاو
روصتلا
باعیتسالاو
ّركفتلا
لّقعتلاو

: كارد إ

تاھاجتالا
لخادملاو
جئاتنلا
ضارغألاو
يقیقحلا
يرابتعالاو

: ةبترم

ملعلا

:ملعلاةعبارلا تابث

عضاوتلا
ةنینأمطلاو
تاقلطنملا
تاودألاو
حاتفنالا
ربدتلاو

: كاردإ

ةقثلا
ةيرایعملاو
تارایخلا
بیلاسألاو
باوصلا
أطخلاو

: ةبترم

ةفرعملا

:ةفرعملاةسماخلا ةمالس

ریمضلا
ةریصبلاو
بلقلا
داؤفلاو
يأرلا
داقتعالاو

: كاردإ

ةلیضفلا
عاطقنالاو
ةقیقحلا
ةياغلاو
ةداعسلا
لامجلاو

: ةبترم

ةمكحلا

روعشلاو ساسحإلا 
لعافتي ناسنإلا  نأ  يھ   ، نآلا ىتح  ثحبلا  اذھ  يف  اھیلإ  انلصو  يتلا  ةجیتنلا  نإ 

قيرط نع  اھلیعفت  متي  امنإ  سیساحألاو   . ةیسحلا هتاردق  ربع  هلوح  وھ  ام  عم 
رعاشملا ّنوكت  يتلاو  ةینادجولا  ةفطاعلا  نم  دلوتیف  روعشلا  امأ   . سمخلا ساوحلا 



هابتنالل ىلوألا  تالخدملا  يھ  رعاشملاو  سیساحألا  نأ  يأ   . سفنلا يف  ةرثؤملا 
. ناسنإلا نایك  جراخو  لخاد  ثدحي  امل  ةظقیلاو 

وذو  ، ًاظقيو ًاھبتنم  ناسنإلا  نوكي  نأ  تالخدملا  هذھ  ةدوج  تابلطتم  نم  نإف  اذلو 
تاراشإ نم  ساوحلا  هلبقتست  ام  كاردإ  ةردق  نم  دكأتلل  ساوحلا  يف  ةمالس 

نأب فورعم  وھ  امكف   ، يسفنلاو يفطاعلا  نازتالا  بلطتي  هنإ  امك   . لئاسرو
ًاجھتبم ناك  ًءاوس   ، ةیلاع ةیفطاع  لاعفنا  ةلاح  يف  نوكي  امدنع  صخشلا 
نزاوتلا هدقفیس  هرعاشم  نازتا  مدع  نإف   ، ًابضاغ ضیقنلا  ىلع  ناك  وأ 

كاردإلا . يف 

باعیتسال تاكردملا  عیسوت  نالھسي  امھف   ، يفطاعلا نازتالاو  ساوحلا  ةمالس  امأ 
ىوتسم لوح  يتاذ  كاردإ  ّنوكت  ىلإ  ةفاضإ   ، رومألا للعو  ةیلعفلا  قئاقحلا 

( يعولا  ) ةبترم يھ  ةلصحملا  نوكت  انھو   . ناسنإلا ىدل  تاباجتسالاو  تالاعفنالا 
بلطتي يلاتلاب  وھف   ، عاستالاو ةدايزلل  ةیلباق  هل  يعولا  نأ  امبو   . صخشلا ىدل 
عیسوت رارمتساو   ، ًامود رعاشملا  نازتاو  ساوحلا  ةمالس  نوص  ىلع  ةظفاحملا 

. هتمالس نامضل  ةیفرعملا  كرادملا 

ساسحإلا دقف  نمف   ، يعولا ةیجھنمل  قيرطلا  لوأ  امھ  روعشلاو  ساسحإلاف  نذإ 
نأ نكمي  لھ  نكلو   . رانلا نم  هيدي  قارتحا  عم  لعافتي  وأ  لعفني  نل  هنإف  رعاشملاو 

كيرديرف  ) يناملألا سفنلا  ملاع  هفاشتكا  لواح  ام  ًاديدحت  اذھ  ؟  ساسحإلا دقفن 
كلت ىلإ  لوصولا  دارأ  ثیح   . عدفضلا عم  هتبرجت  ىرجأ  نیح  ماعلا 1869،  نم  زتلوج )

. ةلكشملا عم  عدفضلا  فرصت  ةیفیك  ةفرعم  لالخ  نم  جئاتنلا 

عدفضلا ةبرجت 
( كيرديرف  ) عضو دقف   ، ىلوألا ةلاحلا  يف  امأف   ، نیتلاح رابتخا  ىلع  ةبرجتلا  تدمتعا 

قلطأ ىتح   ، ًایلغم ءاملا  حبصأ  نإ  ام  مث   . نایلغلا ةجرد  ىلإ  لصیل  ءاملا  ءاعو 
الإ  ، ةديدشلا ءاملا  ةرارحب  سحأ  يذلا  عدفضلا  نم  ناك  امو   . ءاعولا هاجتاب  عدفضلا 

. يئاقلت لكشب  ءاعولا  نم  ًاجراخ  زفق  نأ 

ىلإ ءولمملا  ءاعولا  يف  عدفضلا  عضوب  زتلوج )  ) ماق دقف   ، ةیناثلا ةلاحلا  يف  امأو 
مل اذل   ، عدفضلا مسج  ةرارح  لداعت  ةرارح  ةجرد  يف  ناك  ءاملا  نأ  الإ   ، ءاملاب هفصن 

. ذذلتو عاتمتساب  همامحتسا  لمكأ  لب   ، عدفضلا زفقي 

ًالیلق  ، ّجردتو ّةيورب  ءاعولا  تحت  نم  ةرارحلا  ةجرد  عفرب  سفنلا  ِملاع  أدب   ، ذئدعب
ناك هلعلو  كاذ –  ةحابسلا  مامح  يف  ًاملقأتمو  ًاحرف  ناك  عدفضلا  نأ  الإ   ، ًالیلقف
ىتح وأ  زفقلا  ةلواحم  نود  بویتویلا –  ىلع  مالفألا  ةدھاشمل  تاعاّمسلا  عضي 

. هلوح نم  يرجي  امب  ساسحإلا 



ىلع ةرماؤملا  لیبق  نم  تسیل  يھ   ، كلت ةيربتخملا  ةبرجتلا  نأ  روصتن  نأ  انلو 
، ةبرجتلا ةیقب  ىلإ  ةدوعلابو   . طقف ةيرظنلا  ةفرعم  وھ  اھنم  ضرغلا  امنإ   ، عدفضلا

ةرارح ةجرد  تلصو  ىتح   ، ءاعولا تحت  ةرارحلا  ةجرد  عفر  يف  زتلوج )  ) رمتسا دقف 
دقف نأ  دعب   ، ةكرحلاو ریكفتلا  ىلع  هتردق  عدفضلا  دقف  اھنیح   ، نایلغلا ىلإ  ءاملا 

. تامو هحور  دقفف   ، هیعو

نوعدفضتملا سمغني  امدنع  هنأل  كلذف  ؟  نایلغلاب عدفضلا  سحي  مل  اذامل  امأ 
ىلإ برقأ  نونوكي   ، نسح ءاعوب  اھرثأ  نوبعوتسي  الو   ، مھلوح نم  طیحملا  تارثؤمب 

اھتالكشم دادزتو  ایندلا  هذھ  ىلع  لبقُن  امدنع  لق  وأ   . ءاملا ىلإ  مھنم  ةقراحلا  رانلا 
ىلع ةردقلا  دقفن  اننإف   ، اھل ةنزتملا  رعاشملاو  ةمیلسلا  سیساحألا  بایغب  انیلع 
ناك نمب  كلاب  امف   ، انوحن اھبرق  جردتب  سحن  نأ  نود  رانلا  انبیصتف   ، يعوب ریكفتلا 

! بشخ نم  هؤاعو 

فیكف  ، ساسحإلا اندقف  ولف   ، غوارم نم  كل  اي  : " ًانجھتسم ضرتعي  نأ  لئاسلو 
هجوتلا انمزلیس  هنإف   ، كلذ نع  ةباجإلل   ، ٌنسح ؟ ." يعولا بایغ  ىلإ  كلذ  يدؤیس 

. فحالسلا ةريزج  ىلإ 

( فحالسلا ةريزج   ) وات وك 
( وات وك   ) دُعبت  ، دناليات جیلخ  نم  ًاعبرم  مك  اھتحاسم 21  ىدعتت  ةریغص ال  ةريزج  يف 
وك  ) راطم ىلإ  ةعاس  ةدمل  ةرئاطلاب  ةلحر  ةفاسم   ،( كوكناب  ) ةمصاعلا نع 
نیب امو   ، تاعاس ثالث  اھتدم  ةنیفسلاب  ةلحر  ةفاسم  ةریخألا  نمو   ،( يوموس

. هلمكأب مویلا  قرغتست  دق  ةلحرلا  نإف   ، كانھ ریخأتو   ، انھ راظتنا 

،(  Project Aware  ) كِردُملا عورشم  میظنت  نم  رمتؤم  ىلإ  ةرم  تاذ  تبھذ 
قرط نع  ثحبي  رمتؤملا  ناك   . اھنع يعولا  ةدايزو  ةيرحبلا  ةئیبلا  نوؤشب  ّينعملاو 
ضعب ضارقنال  كیتسالبلا  ديدھت  نعو   ، ةيرحبلا ةئیبلل  ةرمدملا  تايافنلا  ةجلاعم 
دقف  ، كِردُملا عورشم  يف  ًاوضعو   ، صوغلل ًابردم  ينوكلو   . ناتیحلاو فحالسلا  عاونأ 

،( ةئیبلا يف  ناسنإلا  رود   ) نع ةملكب  كراشأ  نأ  رمتؤملا  ىلع  نومئاقلا  بلط 
َِّربْلا ِيف  ُداَسَفْلا  َرََھظ   ) ةميركلا ةيآلا  يناعم  ىلع  كلت  يتملك  يف  تدنتساو 
. [107] ( َنوُعِجَْري ْمُھَّلََعل  اوُلِمَع  يِذَّلا  َضَْعب  مُھَقيِذُِیل  ِساَّنلا  يِدَْيأ  َْتبَسَك  اَِمب  ِرَْحبْلاَو 

تاثولملا  ) لاجم يف  ةیسنرف  ةثحاب  يھو   ،( يلاتان  ) يوحن تمدقت   ، رمتؤملا دعبو 
ضعب شاقنل   ،( Café Culture  ) يف ةوھقلا  لوانتو  سولجلا  ّيلإ  تبلطو   ،( ةیئیبلا

. تدارأ ام  اھل  ناكو   ، يتملكب تاقلعتملا 

نأ ديرأ  انأف ال   ، ةیتابن انأ  : " يل تلاق  مث   ، اھریغو ةحورطملا  طاقنلا  ضعب  ىلإ  انقرطت 
تلمكأو ".  [Carbon footprint ) [108  ) ةئیبلا يف  نوبركلا  راثآ  ةدايز  يف  ًابلس  مھاسأ 



". تاناویحلل رباقم  مكنوطب  اولعجت  ال  : " اھدافم ةیبرع  ةلوقم  ينتبجعأ  دقو  : " لوقت
يذلاو  ، انلوسرل فيرش  ثيدح  هنإ  معن  : " ًالئاق اھمالك  ىلع  تبّقعو  اھل -  تمّسبتف 

". نیملاعلل ًةمحر  ثعُب 

رمأل يبن   متھیس  اذامل  نكلو  : " ةلئاق تكردتسا  مث  .  [c'est gentil" [109" يلاتان :
بتُك يتلاو  ىھقملا  يف  ةقلعملا  ةتفاللا  وحن  يسأرب  ُتفتلاف  ؟"،  ماعطلاب قلعتي 

(. لكأن ام  جاتن  اننإ  : ) اھتمجرت دنع  ينعت  يتلاو   ،"  We’re what we eat  " اھیلع
يمضھلا زاھجلاك   ، مظنلا نم  ةعومجم  نع  ةرابع  وھ  ناسنإلا  سیلأ  : " اھل تلقف 

". ؟ امھریغو يبصعلا  زاھجلاو 

لابقتسال ءاعو  نم  زاھج  لك  نوكتي  الأ  : " اھل تلقف  كلذك ." لعفلاب  هنإ  : " يلاتان
". كلذك الإ  هارأ  ال  ينإ  : " تلاقف ناسنإلل ." ًاعفن  جتنیل  زاھجلا  كلذ  يذغت  تالخدم 
ریغ وأ  ًادساف  ءاذغلا  ناك  نإ  ةدعملا –  ماعطلا –  ءاعو  رثأتي  ال  وأ  : " ًاددجم اھتلأسف 
باصي دق  هنإ   ، ىلب : " تلاق مث  تكحضف  ؟ " هنم راثكإلا  دنع  وأ  ةرضم  هیف  وأ  بسانم 

لب : " ةلئاق تفدرأ  مث  شركلا ." يف  مّخضت  وأ  ةدعملا  ّقزمت  ةحرق  وأ  ةریثك  ضارعأب 
كلت نم  يأ  مھتباصأ  نإ  ردكلا  وأ  ءایعإلا  وأ  شوشتلاب  نوباصُي  سانلا  نم  ریثكلا  نإ 

". ضارعألا

هنإف ًادیج  ماعطلا  ناك  نإف   ، [110] ( ِهِماََعط َٰىِلإ  ُناَسنِْإلا  ِرُظَنیْلَف   ) ، نسح : " اھل تلق 
، اھریغو تاردیھوبركو  نیتورب  نم  ةسیئرلا  هرصانع  ىلإ  ّهلوحتب  ناسنإلا  عفنیس 

مسجلا ءانب  يف  ةمھاسملل  مسجلا  يف  ةرمضُم  ىقبتس  اھرودب  رصانعلا  هذھو 
ناسنإلا مظن  ةیقبب  لعفي  نأ  هاسع  اذامف   ، ًائیس رمضُملا  ناك  ول  امأ   . هومنو

". ؟ هئاضعأو

ةلاسر نأ  امبو  : " اھل تلقف  كش ." الب  ًابلس  رثأتتس  ًاعیمج  اھنأ  دقتعأ  : " يلاتان
ًامتح مالسلا -  مھیلع  ءایبنألا  يأ  مھنإف –   ، ناسنإلا لامجو  ةداعسل  يھ  ءایبنألا 
امب كلذك  اومتھاو   ، ناسنإلا دسج  يف  رمضُیس  ام  ىلع  ةظفاحملاب  اومتھا 

(". ریمضلا  ) لُقِنل وأ  هنادجو  يف  رمضُیس 
اتحار عفرت  نأ  لبق   ، اھیبجاح تدقعو  ًالیلق  ءارولا  ىلإ  اھیفتك  يلاتان  تعجرأ   ، ذئتقو
ىلإ كب  ادح  يذلا  امف   ، ماعطلا نع  ملكتن  اننظأ  تنك   ، ًالھم : " لوقتل اھيدي 

!". ؟ ریمضلا

يف طلتخيو –  ظفحُي  يأ  رمضُیس –  ناسنإلا  هذخأي  ام  نأب   ، ًاوت قفتن  ملأ  : " اھل تلق 
امنیح لفطلا  نإف  لاحلا  ةعیبطبو   ! هومن ةیفیك  يف  مھاسیسو  ناسنإلا  لخاد 

نم اھریغ  وأ  محللا  وأ  خنابسلا  وأ  بیلحلا  بھذ  نيأ  كاردإ  عیطتسن  نل   ، ربكيو ومني 
يھف راثآ  نم  ةيذغألا  كلت  اھتكرت  ام  نأ  وھ   ، هل متھن  ام  نأ  الإ   ، همسج يف  ةيذغألا 

". هتطشنأ ةیقب  ىلع  رثؤتسو   ، رخآب وأ  لكشب  هندب  يف  ةرماض 



ناسنإلا هذخأي  ام  لك  نإ  لب  : " ًالئاق تلمكأ  يننكل   ، هفش تنبب  يلاتان  تسبن  ام 
نود  ، ينادجولا هنيوكت  يف  ًاطلتخم  نوكیس  رعاشمو  راكفأو  براجتو  تازفحم  نم 

، ًالعف هب  ةبسرتمو  ةدوجوم  اھنأ  الإ   ، ةرماض يھ  نيأو  فیك  يف  زییمتلا  ىلع  ةردقلا 
نادبألل مھتيذغأ  جاتن  الإ  وھ  ام  ریمضلا )  ) نأب نيرت  الفأ   . هتایكولس ىلع  رثؤتو 

". ؟ ةتفاللا ىلع  بوتكم  وھ  امك   ، لوقعلاو حاورألاو 

تناك امنإ  مھتالاسر  نأل   ، كلذب ًاذإ  ءایبنألا  متھا  ًامتحو   ، ًادج لیمج  : " يلاتان
هیّمسن ام  وأ  يعولاف   . اھدیفي ام  لوح  سانلا  دنع  يعولا  ةدايزو   ، رئامضلل ةھجوم 
نوكیسف هنصح  دقف  نإف   ، ناسنإلا نصح  وھ  (  conscience  ) نییسنرفلا نحن 

كردُي كلذك ال  وھو   ، تالكشم نم  هلوح  وھ  امم  ءيشب  ّسحي  يذلا ال  رومخملاك 
". هیعوب سیل  هنأ  ذإ   ، لعفي وأ  لوقي  ام 

يتلاو يجراخلا  ملاعلل  كاردإلا  تاّسجم  لُقنل  وأ   ، ساسحإلا نأ  يھ  ةصالخلاو 
َراَصَْبْألاَو َعْمَّسلا  ُمَُكل  َلَعَجَو  : ) ةيآلا يف  امك   ، ىلاعتو هناحبس  قحلا  اھعدوأ 

ىلإ ُذفنيو  ناسنإلل  أرطي  امل  ربعملا  الإ  يھ  ام   ،  [111] ( نوُرُكَْشت اَم  ًالِیلَق  َةَِدئَْفْألاَو 
يعولا نإف   ، ةمیلس هذفاونو  ناسنإلا  ساوح  تناك  اذإف   . هئاعو يف  ّبُصتل   ، هلخاد

دقف ول  امأو   . ثیبخلا زرفُيو  دیجلا  رمضُیف   ، ءاذغ نم  هاوتحا  ام  جِضنُيو  جضنیس 
. سكعلاب سكعلاف   ، هساسحإ ناسنإلا 

ناسنإلل نأ  وھ   ، ةھجلا كلت  نم  ناویحلاو  ناسنإلا  نیب  قرفلا  نإف   ، ًادارطتساو
سیل هنكلو  كردم  نئاك  ناویحلا  نأ  يھ  ةقرافملاو   . ةیعاو رعاشمو  سیساحأ 

؟ يعولا وھ  امف   . كاردإلا ىلع  ًةدايز  يعولاب  ناسنإلا  زیمتي  امنیب   ، ًایعاو

يعولا ىلوألا : ةبترملا 
رخآلا راطإلاو   ،( ةرھاظلا  ) وأ ةلاحلا  نيراطإ : نع  ریبعت  وھ   ، ركذلا انفلسأ  امك  يعولا 
ىلإ لوخدلل  ةیلآو  ةردق  ناسنإللف   ، ةیلمعلل ةبسنلاب  امأ  ةیلمعلا .)  ) وأ ةردقلا  وھ 

وأ ةیقطنم  وأ  ةیظفل  ضارغأل  اھنم  دیفتسي  يتلاو   ، لقعلا يف  ةيركفلا  هتافلم 
نم ًائیش  ركذتن  وأ  لبقتسملاو  رضاحلا  يف  لمأتن  امدنعف   ، يكولسلا مكحتلل 
ةیلمع  ) راطإ يف  لمعي  يعولا  نإف   ، ام لمع  ىلع  مدقن  نأ  ديرن  امدنع  وأ   . يضاملا

(. يعولا

دنتسي يتلا  ئدابملاو  میقلاب  ةطاحإلل  ةجاحب  ناسنإلا  نإف   ، يعولا عفر  لجأ  نمو 
ةجاحب هنإف  ةخسار  وأ  ةحضاو  ئدابملاو  میقلا  نكت  مل  اذإف   . هتافرصت يف  اھیلع 
ةینوكلا ننسلا  ةفرعمل  ةجاحب  هنإ  امك   . هتایكولس لمجمب  اھطبرو  اھترولب  ىلإ 
قرطلا نإف   ، كلذ ىلإ  ةفاضإ   . اھب مزتلي  نأ  بجي  يتلا  نیناوقلابو   ، هب طیحت  يتلا 

. ةحاتملا تارایخلا  نیب  نم  لضفألا  نوكت  نأ  دب  اھعبتي ال  يتلا  تایلآلاو 

اھسفن براجتلا  عم  لماعتي  يعولا  نإف   ، يعولا ةلاح  وأ  ةرھاظلا  راطإل  ةبسنلاب  امأ 



ناولألاو لاكشألاو  رعاشملاو  سیساحألاك  تاددحمو : تایطعم  نم  اھيوحت  امب 
نم  ، يعونلا زییمتلا  ىلع  ًارداق  نوكي   ، ةظقیلا ةلاحلا  هذھب  وھف   . ریمضلا ریياعمو 
لاعفأ نم  كلذ  ىلإ  امو   ، هدوجو ةنونیك  نیسحتو  ءادألا  ريوطتو  راسملا  حیحصت  لجأ 

. ةظقیلا رادقم  يأ   ، يعولا ةلاح  اھلمجمب  ّلثمت  لاوحأو 

لیبس ىلعف   . هلوح نم  ثدحي  امل  هابتنالاو  ةظقیلا  ىوتسم  يھ   ، يعولا ةلاحف 
هلمحي ام  نیب  توافتلا  وأ  براقتلا  ةجرد  فشكت  يتلا  يھ  يعولا  ةلاح  نإ   ، لاثملا
نیناوقلاو ننسلل  هیعو  نیب  وأ   ، نيرخآلاب ةنراقملاب  ئدابملاو  میقلا  نم  صخشلا 

. ةعبتملا تایلآلاو  قرطلا  يف  ىتح  وأ   ، هریغب ًةنراقم 

ءاقتلالا طاقن  ناسنإلا  طبري  يتلا  ةطيرخلا  يھ  يعولا  ةلاح  نوكت   ، هیبشتلا اذھبو 
ةلصوبلا يھف  يعولا  ةیلمع  امأ   . رش وأ  ریخ  نم  هاري  امل   ، اھلالخ نم  ماصفنالاو 

. اھلالخ نم  هكولس  هجوت  يتلا 

؟ مھتاوذ وأ  مھطیحم  هاجت  ةیساسحلا  ىوتسم  سفنب  ًاعیمج  سانلا  لھ  نكلو 
لوقي ؟  ةجردلا سفنب  مھلوح  امل  وأ  مھنطاوب  يف  يرجي  ام  نوعي  مھلك  لھو 

، اھل يعو  نم  هيدل  ام  ردقب  ةلكشم  هيدل  درفلا  نإ  (: " تایح رونأ   ) لضافلا يقيدص 
، ام ًاصخش  يرتعي  دق  يذلا  قلقلا  روعشو  هيدل ! ةلكشم  ال   ، هل يعو  ال  نمف 

ةكِردُم ساوح  نمف ال   ، ةلكشملل ةیكاردإلا  هتیساسح  رادقمب  ضفخني  وأ  دادزیس 
ةلاحلا وأ  يعولا  ةرھاظب  دوصقملا  وھ  اذھو  ". ) ةلكشملا هاجت  قلقلاب  رعشي  نل   ، هل

(. ةیعاولا

: لاثملا لیبس  ىلعف   . يعولا جضن  بسحب  ىرخأ  لماوع  كانھو  : " رونأ فیضيو 
كلت نأب  هداقتعال  كلذف   ، هسبالم ىلع  ءاملا  قالدنال  يكبيو  لفطلا  بضغي  امدنع 

كسبالم فشنتس   ، قلقت ال  بلاغلا : يف  هيوبأ  دحأ  ّدر  نوكیس  امنیب   . ةلكشم يھ 
ةردقلا وأ  يعولا  ةیلمعب  دوصقملا  وھ  اذھو  ". ) ةلكشم نم  كلانھ  سیلف   ، نیح دعب 

(. رومألا عم  لعافتلل  ةیعاولا 

ام يھ   ، سانلا نیب  يعولا  تاردقو ) تالاح   ) فالتخا نأ  ىلإ  ةراشإلا  نم  دب  انھو ال 
ةلصحم وھ  مھفلا )  ) نأ ذإ   . میھافملا نيوكتو  مھفلا  يف  فالتخالا  ىلإ  يدؤت 

نم ًاضيأ  مھفلا  لصحتيو   . رومألا دودحو  ملاعلا  قافآ  كاردإ  ربع  متي  يذلاو   ، يعولل
تاریبعتلا فلتخمل  كاردإ  نم  كلذ  ىلإ  امو   ، اياونلا يزاغمو  ظافلألا  يناعمل  يعولا 

. نيرخآلا نم  قلطت  يتلا 

اذھ نم  دوصقملا  مھفأ  ملو  باعیتسالا  يف  ةبوعص  دجأ  : " لوقي نأ  مھدحألو 
شاقن يف  هلوانتنس  ام  اذھو   ، دیكأتلاب ؟ ." لیبس نم  مھفلا  ىلإ  لھف  مالكلا !

(. مھفلا  ) ةبترم

مھفلا ةیناثلا : ةبترملا 

ةردق يف  يھ  مھفلا  ةوقو   ، ىنعملل روصتلا  نسُح  ىلع  دمتعي  مھفلا  ساسأ  نإ 



اھباعیتسا مت  يتلا  ينعملا  هذھو   . اھخیسرتو يناعملا  باعیتسا  ىلع  مھافلا 
. يعولا يف  ةقباسلا  تابستكملا  نم  ةمكارتملا  ةلیصحلا  ىلإ  فاضُت 

هاياجس تناك  نمف   ، تاكلملاو اياجسلا  نسُح  بلطتي  مھفلا  نأ   ، كلذ ىلإ  فضأ 
ةئیس وأ  ةشوشم  هاياجس  تناك  نمل  رياغم  لكشب  رومألا  مھفیس  ةیقنو  ةلیمج 

میھافملا طابنتساو  تاروصتلا  نيوكتل  ةمدقملا  وھ  مھفلا  نأ  امك   . ةفیعض وأ 
يف لقعتلاو  ركفتلا  نسُح  بلطتي  اذھ  نأ  الإ   . تالوقعملا فینصتو  راكفألا  جاتنتساو 
نم ببسلا  تملع  لاقي : نأك   . ملِعلا ةلحرم  ىلإ  اھرودب  لصوت  يتلاو  میھافملا 
عجري امنإ  اذھف  ؟  رومألا مھف  يف  رشبلا  فلتخي  اذامل  امأ   . رمألا كاذ  وأ  فرصتلا  اذھ 

؟ كلذ ىنعم  امف   ، ةایحلاو شیعلا  نیب  قرفلا  مھف  ىلإ 

ةایحلاو شیعلا 

، ةسردملا يف  هلمعب  مایقلل  حابص  لك  ظقیتسي  ديز )  ) ، نینثا نیملعم  دوجو  روصتنل 
تاجاح ءاضقل  بھذي   ، ءاسملا دنعو   . هلھأو هترسأب  مامتھالل  لمعلا  دعب  دوعي  مث 
تقو هيدل  سیل   . ةسردملا سفن  يف  ًاضيأ  ملعم  وھف   ،( ورمع  ) امأ  . مونلل دوعي  مث  هل 

وھ هعبط  نأل  هلمع  نع  بایغلا  ریثك  هنإ  لب   ، تاجاحلا ءاضق  ىلإ  الو   ، هلھأو هترسأل 
فصتنم نم  ةليوط  تاعاس  ىتح  نشیتس ) يالبلا   ) مامأ هلك  تقولا  فيوست  يف 

. لیللا

نالكأي امھنأل   ، شیعي امھالك  نإف   ، بير الب  ؟   ورمعو ديز  نیب  قرفلا  وھ  امف 
تابلطتم ىنعم  هباعیتسال  يح )  ) هنإ لوقلا  نكمیف   ، ديز ىلإ  ةبسنلابو   . نابرشيو

ةایحلا تابلطتم  ىنعمل  لفاغ  هیعو  نأل  تیم )  ) وھ ورمع  امنیب   ، ةایحلا
. اھتایلوؤسمو

هذیمالتل ةداعلا -  يف  يطعي -   ، ًاديز نأ  انضرتفاو   ، ًالیلق روصتلا  يف  انبھسأ  ولو 
جراخ مھرومأ  نیسحت  يف  مھتدعاسمو  مھعیجشتل  تاداشرإلاو  حئاصنلا  ضعب 
متھي الو  مھرقتحيو  ذیمالتلا  مئازع  طبثُي  ام  ًابلاغ  هنإف  ورمع  امأ   . سيردتلا تاعاس 
هنوكب ديز  فصو  نكمي   ، اھدنع  . ةسردملا روضح  مدعل  مھوعدي  هنإ  لب   ، مھرمأل

. لوقعلاو سوفنلل  تیمملا )  ) ورمعب ًةنراقم  سوفنلل  ًاِییحم ) )

: ةعبرألا ةيزاجملا -  تافینصتلا –  كلت  ىدحإب  شیعي  نأ  نكمي  ناسنإلا  نإف   ، هیلعو
هاجت هتایلوؤسمب  ماق  دقف   ، ًایح شاع  نمف   . ًاتیمم وأ   ، ًاِییحم  ، ًاتیم  ، ًایح شیعي 

، ًاتیم شاع  نم  امأو   . اھیناعمو ةایحلا  تابلطتمل  ٍمھف  نع   ، نيرخألا هاجتو  هسفن 
. ةداعسلا يھ  كلت  نأ  هنظو   ، تاذلملا يف  قرغتسم  لفاغ  وھف 

يف دمتعي  امنإ   ، نيرخآلا سوفنو  لوقعل  يیحملا  نإف   ، َنيرخآلا نیفینصتلا  يفو 
تیمملا مھف  نوكي  امنیب  .  [112] ( هتیعر نع  لوؤسم  ٍعار  لكو   ) ِعارلا رود  ىلع   ، همھف

همھف نأ  كلذ   ، لامجلا راوسألو  نيرخآلا  قوقحلو  هنأش –  زع  دودحل هللا –  ًاحرتجم 
[113] ( َٰىلَْعْألا ُمُكُّبَر  َاَنأ  َلاَقَف   ) هتاذ يف  نوعرف  ءالعإ  ىلع  رصتقي 



مھف ةیفیك  ىلإ  هبحاصل  ٌهّجوم  ةعبرألا  تافینصتلا  هذھ  نم  فینصت  ةرورضلاب  ةمثو 
رخآلاو فینصت  لك  نیبو   ، ًاریبك نوكیس  ماھفألا  مكلت  يف  فالتخالا  نأ  الإ   ، يناعملا

. تاھاجتالا كلت  نم  هراسم  بسح  فرصتلا  ىلع  اھبحاص  لمَح  يف  عساش  ٌنوب 

ةیلآ يھ  مھفلا  يف  رثؤت  يتلا  ةیساسألا  لماوعلا  نم  نإف   ، كلذ ىلإ  فضأ 
ةيدؤملا يناعملا  ىلإ  لوصولل  ناسنإ  لك  اھيرجي  يتلا  ةيركفلا  ةیلمعلا  يأ   ، كاردإلا

مھف كردأ  نأ  يننكمي  لھ  : " لمأتلا لیبس  ىلع  يسفن  تلأس  ولف   . رمألاب ملعلل 
ِِهب ْطِحُت  َْمل  اَم  َٰىلَع  ُِربَْصت  َفْیَكَو  : ) ينبیجتس كلعلف  ؟ " هب طحأ  مل  رمأل  ىنعملا 

. [114] ( اًرْبُخ

كاردإ بلطتي  امنإ   ، ةیعاولا میھافملا  نيوكتو  مھفلا  نأ   ، يھ انھ  ةصالخلاو 
بقاوعل ًاكاردإ  كلذ  بلطتي  امك   . اھنم لضفألا  صیخشتو  ةیكولسلا  تاھاجتالا 
اھربتعي يتلا  رومألل  كاردإلا  ةردق  بلطتي  ًاضيأ  مھفلاو   . لمع يأ  ةيدأت  دنع  رومألا 

اذھ ناھذألا  ىلإ  ردابتي  دقو   . ةيرابتعالا رومألا  كلت  نع  اھقرفو  ةیقیقح  صخشلا 
ىنعم هنیع  وھ  كلذ  نوكي  نلأ   ، ًایعاوو ًامیلس  ناك  مھفلا  نأ  انرّدق  ول  : " لاؤسلا

". ؟ ملعلا

: تاقورفلا حیضوتل  نیلاؤس  كیلع  حرطأس   ، لاؤسلا اذھ  نع  ةباجإلا  لبق   ، سأب ال 
اھبابسأ نع  ةرشابم  ملعلا  كیتأیس  لھف   ، ام ةلكشم  كانھ  نأ  تمھف  ول  "
ةرشابم كملع  كلذ  ينعي  لھف   ، بابسألا تمھف  كنإ  لقنل  وأ  ؟  اھیف ببستملاو 

". ؟ لحلا ةیفیكب 

ملعلا ةثلاثلا : ةبترملا 

ةلكشملل روصتلا  نسُحل  جاتحتس   ، ملعلا كاردإ  لیبس  يفو   ، كش الب  كنإ 
كلذب كردتل   ، بیلاسألا لضفأل  لّقعتلاو   ، قرطلا يف  ّركفتلا  مث   ، اھتایثیح باعیتساو 
قلعتي ًایسفن  ًابناج  بلطتي  ملعلاف   . لولحلا تاھاجتابو  ةلكشملا  بابسأب  ًاملع ) )

 – تاقلطنملا ىلع  ىنبُي  ملعلا  نأ  امك   . عضاوتلاب قلعتي  ًایقالخأ  ًابناجو   ، ةنینأمطلاب
نوك نع  ًالضف   . صیخشتلل ةحیحصلا  تاودألاو  ناسنإلل - ةتباثلا  میھافملا  نم 
ربدتلا يف  ةردقللو  يركفلا  حاتفنالل  دادعتسالا  يف  يسیئر  بلطم  هل  ملعلا 

. ئداھلا

تاجرد هل  نإف   ، تاكلملاو اياجسلاو  تادادعتسالا  بسحب  ىتؤي  ملعلا  نألو 
ثیحو .  [115] ( ٍتاَجَرَد َمْلِعْلا  اوُتوُأ  َنيِذَّلاَو   ) میكحلا ركذلا  مكحم  يف  ءاج  امك   ، ةتوافتم
بتاك ةیلباقو  ةردق  نم  ًاماقم  ىلعأ  ًاعطق  وھ   ، ملعلا تاجرد  ةلأسم  يف  ثحبلا  نأ 
اننأ الإ   . دحلا اذھ  دنع  انھاھ  فقوتنسف   ، اھیف ربسلاو  قارغتسالل  لاقملا  اذھ 
نم ًالدب   ، ملعلا لالخ  نم  ریكفتلاو   ، ملعلا هجوأ  كاردإ  ةھجل  برقأ  ًاھاجتا  هجتنس 

! نوبجكعبجكتملا كبیجیس   ، نسح ؟  كاذو اذھ  نیب  قرفلا  امف   . هیف ریكفتلا 



نوبجكعبجكتملا

لبشلا يناتأ   ، ةسردملا يف  هل  لفاح  موي  دعبو   ، سیمخلا موي  نم  ءاسملا  دنع 
كنأ دقتعأف  ؟  ءاسملا اذھ  جرخن  ّالھ  : " لوقي نأ  لبق  ينیبج  لیبقتل   ، رغصألا
يتلیح ةلقلو  عوبسألا ."! اذھ  اھتلذب  يتلا  كدوھج  ىلع  يبأ  اي  ةأفاكملا  قحتست 

، باجيإلاب يسأر  هل  تززھو  هل  تمستبا   ، ةفیطللا هتلزانم  مامأ  يتردق  فعضو 
ایھ : " عفترم توصب  ًايدانمو   ، ًاعرسم ةزمح )  ) قلطناف كلذب ." كاخأ  ربخأ  : " هل تلقو 

(!". لحم لغم   ) ىلإ بھذنسو  كتطخ  تحجن  دقل   ، رفعج اي 

.. يلاتلا ثيدحلا  ىرج   ، تيوكلا ةنيدم  طسو  يف  نئاكلاو  معطملا  ىلإ  قيرطلا  يف 

: ًالئاق هیلع  ّدرف  ؟ " بطخلا امف   ، داتعملا نم  رثكأ  ةزمح  اي  مویلا  ًاطیشن  ودبت  : " رفعج
نع راسفتسالا  نع  ًاضوِعو  ينتبجعأ ." دقو   ، ةديدج ةيزیلجنإ  تاملك  تملعت  دقل  "
لوطأ يھ  ام  ملعت  لھف   ، ةديدجلا تاملكلا  بحت  كنأ  امب  : " هلأس  ، تاملكلا كلت 

مث  . ىلعألل هیفتك  ّمضو   ، ًایفان هسأر  ةزمح  ّزھ  ؟ ." سوماقلا يف  ةيزیلجنإ  ةملك 
نكلو : " ةزمح هلأسف  .  [antidisestablishmentarianism " [116 : " ًالئاق رفعج  فدرأ 

مث  . امھعم ُتكحضو  ًاعم  اكحضف  رفعج -  لاق  فرعأ "! ال   " ؟"، ةلمج يف  اھغیصأ  فیك 
يف مأ   ، تاملكلا ملعت  يف  ةیمھألا  نمكت  لھو  : " لاؤسلاب رفعج  ىلإ  انأ  ُتھجوت 

". ؟ اھمادختسا ةیفیك  ةفرعم 

اذام ". " )؟ ةیمھألا  ) ىنعم ىلع  دمتعي  كلذ  نإ  : " رفعج لاق   ، لیلق ریكفت  دعبو 
ةیمھألاو ةیقیقحلا  ةیمھألا  نیب  قرف  كانھ  : " لاقف  . ًابرغتسم هتلأس  ؟ " دصقت

ام يننأ  الإ   ، هلاق ام  مھفل  ٍةلواحم  يف  ينقذ  تحت  يدي  تعضوف   ،" ةيرابتعالا
. ةملكب تسبن 

". ؟ قيرفلا زوف  رمأل  ةنولشرب )  ) وعجشم متھي  لھ   ، نسح : " ًالئاق رفعج  لسرتساف 
. هل تلق   ، !" ًایلج كلذ  ودبي  "

لاقف  . هیلع تددر  كش "! الب  ". " ؟ ماھ رمأ  ایقيرفأ  ةعاجم  ةلكشم  لح  لھو  : " رفعج
سیلأ  ،( ماھ  ) هیلع قلطن  امیف  قرف  كانھ  نأ  وھ  رفعج  هدصقي  ام  نأ  دقتعأ  : " ةزمح
ةیمھأ كانھف   ، تنسحأ : " لاقو  ، هیخأ ةبكر  ىلع  هدي  رفعج  عضوف   ، !" كلذك

نیعجشملل ةبسنلاب   ) همدع نم  ةنولشرب  زوفل  ةیضارتفا -  لق  وأ  ةيرابتعا – 
كانھ نأ  الإ  : " فدرأ مث   ،" ةقیقحلا يف  ءيش  مھل  ریغتي  نل  هنأ  يأ   ،( مھسفنأ
يف يقیقح  رثأ  لحلا  كاذل  نوكیسو  ةعئاجلا  بوعشلا  ظفح  يف  ةیقیقح  ةیمھأ 

. ىضر نع  هل  تمستباف   ، !" ملاعلا

يف اھتغایص  ةیفیك  ةفرعم  ةیمھأف   ، اھیلإ راشملا  ةملكلل  ةبسنلاب  امأ  : " رفعج
ةبسنلاب اھل  ةیقیقح  ةیمھأ  ال  هنأ  ذإ   ، ةنولشرب زوف  ةیمھأ  لیبق  نم  وھ   ، ةلمج

ةملك لاحك  اھلاحف  الإو   ، ًالعف اھجاتحأ  تنك  نإ  الإ  : " ًالئاق كردتسا  مث   ،" يل
". اھل ىنعم  يتلاو ال  نوبجكعبجكتملا ) )

! يھلإ اي   ، نوكبك  .. عبتم  .. جكعبج  .. عكتم : " اھظفلتي نأ  ةزمح  لواح   ، تاظحل دعب 



كل ًةماھ  نوبجكعبجكتملا  ةملك  ْتَحبصأأ  : " هل تلقف  ؟ " ةملكلا هذھ  ظفلت  فیك 
ةزمح زھتنا  مث   . ًاعیمج انكحضف  كاخأ "! هلاق  ام  مھفت  مل  كنأ  ودبي  ؟  دحلا اذھ  ىلإ 

اي كيأر  ام   ، ًاضيأ ةیقیقح  ةیمھأ  اھل  نكتلو   ، نذإ ىنعم  اھل  لعجنل  : " ًالئاق  ، ةصرفلا
". ؟ رفعج

مھل نوكت  نأ  نود   ، نوملعي نيذلا  كئلوأ   ) اھانعم نكیل  نذإ   ، يأرلا كقفاوأ  : " رفعج
مث  ، ةزمح لاق  معن " ". " ؟ كلذ كبجعيأ   ،( ملعلا نم  ةدافتسالا  ةیفیك  يف  ةفرعم 
حیحص لكشب  اھظفلن  نأ  انعطتسا  ولف   ، ةیقیقح ةیمھأ  اھل  لعجأس  انأو  : " فدرأ
كحضف كلذك "! سیلأ   ، ناسلل نيرمت  لضفأ  كلذ  نوكیسف   ، تارم رشع  رركتمو 

. هعم انكحضو 

اھنم قلطني  يتلا  ریياعملا  كاردإ  ةردق  ىلإو  ةقثلا  ققحت  ىلإ  يدؤي  ملعلا  نإ 
ةحاتملا تارایخلل  ةبسنلاب  كرادملا  عّسوي  ام  وھ  ملعلا  نأ  امك   . صخشلا

. لاعفألاو لاوقألا  يف  باوصلا  ىمرم  ىلإ  هجوملا  كلذك  وھو   . ىلضفلا بیلاسألاو 
نكمي ةفرعم  ىلإ  ملعلا  ليوحت  يف  ةربعلا  نإف   ، ةصقلا هذھ  ثادحأ  يف  امكو 

نود ةركاذلا  يف  نزخم  ىقبیس  مولعم  ام  نإف  الإو   ، اھساسأ ىلع  قیبطتلا 
. ىودج

نأل اذھف   ، كلذ انلق  اذامل  امأ   . ةفرعملا ةبترم  ىلإ  لوصولا  يھ  ملعلا  ةلصحمف 
ىلع ةروصلا  قیبطت  يھف  ةفرعملا  امأ   . نھذلا يف  مسترت  يتلا  ةروصلاك  وھ  ملعلا 
كنإف  ، ام صخشل  ًةروص  تيأر  ولف   ، كلذ ىلع  لاثمكو   . نھذلا يف  نوزخم  وھ  ام 

؟ ةفرعملا ةبترم  ىلإ  لصن  فیك  نكلو   . هارت نیح  هفرعتس 

ةفرعملا ةعبارلا : ةبترملا 

ىوصق ةیقیقح )  ) ةیمھأ ملعلا  باستكال  نأ  ىلع  دیكأتلا  نم  دب  ، ال  ءدب يذ  ئداب 
 – نیبجكعبجكتملا نم  نوكن  ىتحو ال  اننأ –  الإ   ، هتنونیك لامجو  ناسنإلا  ةداعسل 

ماجسنالا جذومن  يف  اھتابلطتم  ّانیب  يتلاو   ، ةفرعملا ةیمھأ  كاردإ  ىلإ  ةجاحب  اننإف 
. يعولا عم 

لكل لعافلا ) مسا   ) قاقتشاب انمقو   ، ةفرعملاو ملعلا  ّيتملك  يف  ًالیلق  انلمأت  ولو 
وھ ةفرعملل  لعافلا  مسا  امنیب   ،( ِملاعلا  ) وھ ملِعلل  لعافلا  مسا  نوكیسف   ، امھنم

( ِةَداَھَّشلاَو ِبْیَغْلا  ُِملاَع   ) ىنسحلا ءامسأ هللا  نم  سیلأ  لءاستن : نأ  انلو  فراعلا .) )
لج وھف -   ، عبطلاب ؟  ملعلا نم  ةبترم  ىلعأ  يھ  ةفرعملا  نإ  لوقن  اذاملف   ،  [117]

. [118] ( ٌمِیلَع ٍمْلِع  يِذ  ِّلُك  َقْوَفَو   ) ِملاعلا وھف   ،( ریكفتلاب  ) رومألا كردي  ال  همسا - 

ملعلا كلذ  ىلع  ًءانب  ةفرعملا  كاردإ  مث   ، ملعتلاب ملعلا  كاردإ  بلطتي  ناسنإلا  نأ  الإ 
ربدتلا نسح  يھ  ملعلا  ةفرعم  تاودأو   . ملعلا لالخ  نم  دلوتت  ةفرعملاف   ، ریكفتلاب

ام اذھو   . هتارارقو هتارایتخا  هیلإ  لوؤت  امو   ، رومألا بقاوع  يف  رظنلاو  ركفتلاو 
، لاجملا اذھ  يف  انینعي  ام  نأ  الإ   ، رایتخالا عوضومب  صاخلا  لصفلا  يف  هشقاننس 

ةلأسم يف  ضوخلا  نع  ًابارضإو   . اھعناومو ةفرعملا  تاونق  ىلع  فرعتلا  وھ 



فدھ نع  كلذ  داعتبال   ، ةفرصلا ةیفرعملا  وأ  ةیفسلفلا  ةیحانلا  نم   ،( ةفرعملا )
ةناعتسالا لالخ  نم  موھفملا  يف  طیسبتلا  وحن  ماقملا  اذھب  هجتنس  اننإف   ، لاقملا

. ةیحیضوتلا ةلثمألاب 

َال ْمُتنُك  ِنإ   ) ملعلا تاونقل  حیتافملاو  لافقألا  شاقن  انیلع  متحتیسف   ، ًامازلو
َِّالإ َُهليِوَْأت  َُملَْعي  اَمَو   ) هباشتملاو مكحملا  فالتخا  نایب  وھ  ملعلا  نأ  ذإ  .  [119] ( َنوَُملَْعت

ةعساشلا ةنيدملاك  وھ  ِملعلا  نإف   ، كلذكو .  [120] ( ِمْلِعْلا ِيف  َنوُخِساَّرلاَو  ُهَّللا ۗ 
ام رادقمبو  اننأ   ، قحلاو  . اھباب نم  اھتأیلف  ةنيدملا  ةفرعم  دارأ  نمو   ، ةعساولا

تادادعتسالا ىلإ  ةجاحب  اننإف   ، ةنيدملا مكلت  يف  ثوكملل  انرھظم  ةقانأب  متھنس 
؟ كلذب دوصقملا  امف   . رھاظلا ىلإ  نطابلا  نم   ، بابلا قَرطل  ةیتاذلا 

رھاظلا ىلإ  نطابلا  نم 
ةرواحم ىلإ  عمتسأ  تنك   ، ياشلل يئاستحا  ءانثأو   ، ةیلئاعلا تاءاقللا  ىدحإ  يف 

ىلع مالعإلا  رثأ  لوح   ،( يلع  ) ریبكلا يخأ  نیبو  ةزيزعلا  ةدلاولا  نیب  ةّقیش 
حبصأ مالعإلا  همّدقي  ام  بلغأ  نأ  ىرت  الأ   " . ّنیقلتملا ىدل  ةیعامتجالا  میھافملا 

. ةدلاولا تلاق  ؟ " تایلكشلاو رھاظملا  ىلع  زكري 

نمزلاب اندع  ولف   . ملاعلا يف  ّریغت  دق  ماعلا  هاجتالا  ىحنم  نإل  كلذ   ، معن : " يلع
هللا تاولص  مھیلع  ءایبنألا –  هب  ماق  ام  انعجرتساو   ، ءارولا ىلإ  تاونسلا  فالآ 
لالخ هلمجمب  كلذ  انذخأ  ول   ، نيركفملاو ءاملعلاو  نیحلصملاو  ءایلوألاو  همالسو – 
نرقلا يف  ثدح  امب  هّانراق  مث   ، يضاملا نرقلا  لبق  ام  ىلإو  ةینمزلا  ةدملا  كلت 

؟" ّریغتلا كلذ  نوكي  نأ  هاسع  اذام  نكلو   ، ًانسح ". " ًايرھوج ًالوحت  انيأرل   ، يضاملا
. ةدلاولا تلاق 

تاذلا ىلع  رثألا  ثادحإ  يف  هلمجمب  ًّابصنم  ناك   ، ًاقباس يرھوجلا  مامتھالا  نإ  "
موھفم لوح  روحمتي  ناك  يذلاو   ،(  character  ) هیلع قلطُي  ام  وأ   ، ةیناسنإلا
هاجتاب ملاعلا  ّرج  دقف   ، اذھ انموي  ىلإو   ، يضاملا نرقلا  قلزنم  امأ   . ةقیقحلا

،(  personality  ) هیلع قلطي  ام  وأ   ، ةیصخشلا يھو  الأ   ، تاذلل ةیجراخلا  ةرشقلا 
. يلع ّدر   ،" ةیعقاولا تایطعملا  ىلع  زكترت  يتلاو 

اومتھا امك  تاذلا )  ) رمأل اومتھا  دق  نیحلصملاو  ءایبنألا  نأ  قحلاو   ، معن : " ةدلاولا
، لوقت امك   ، يضاملا نرقلا  نأ  دقتعأ  يننكل  : " ةلئاق تفدرأ  مث   ، (" ةیصخشلا  ) رمأل
نم قلطنم  نیحلصملاو  ءایبنألا  بأد  ناك  امنیب   ، رھوجلا ىلإ  ةرشقلا  نم  هّجوت  دق 

". ِكاف ضف هللا  ال  : " يلع كلذك ."! سیلأ   ، رھاظلا ىلإ  نطابلا  هیجوت 

عیسوت بجوتسي  ناسنإلا  هیعي  عم  ماجسنالاف   ، هابتنالا يعرتسي  نأ  بجي  اذھ  نإ 
انیلع ىقلي  امم  ریثكلا  كانھف   . ناسنإلا تاذل  ةنطابلا  تادادعتسالا  زيزعتو  كرادملا 

وأ ریكفتلا  نم  ديزم  نود  روھمجلا  اھلبقتي  نأ  ضرغب   ، ةفلتخملا مالعإلا  رداصم  نم 
ؤطابت ىلإ  ًایناثو   ، يعولا ةلاح  فاعضإل  ًالوأ  ىلإ  يدؤي  كلذ  نإف  يلاتلابو   ، صحفلا



. ةیعاولا ةیلمعلا 

نم اھیلع  ىقلي  امم  ديزملا  عبتت  عمتجملا  يف  تایصخش  ّلكشت  وھ  كلذ  ةلیصحو 
نأ نیح  يف   . ةیناسنإلا تاذلا  فاعضإ  يف  نمكت  كلذ  ةروطخو   ، رداصملا كلت 

يتاذلا نيوكتلا  يف  يركفلا  دھجلا  لذب  بلطتي   ، يعولل يقیقحلا  ماجسنالا 
مازتلالابو  ، ناسنإلا اھب  نمؤي  يتلا  ةلیمجلا  میقلاو  ئدابملاب  عانتقاللو  میھافملل 
هیجوتلا ةیفیك  يف  ةفرعم  ىلإ  ةيركفلا  ةوقلا  كلت  ليوحتلو   ، ملعلا لینل  ئدابملاب 

نم يأ   ، نطابلا نم  أدبت  رھاظلا  ملاعلا  ىلإ  قالطنالا  ةطقنف   . ةداعسلا يمارم  ىلإ 
. تاذلا

ةیناسنإلا تاذلا 
يفو  ، ایلعلا لُثملا  روذب  ىمرُت  اھیفف   . هتعرزم يھ  ناسنإلا  تاذ  نإ  انلق  ول  بجع  ال 
ولعت اھقوف  نمو   ، لامجلا نیتاسب  رھظت  اھیلعو   ، ةیمیقلا ةموظنملا  ثرحُت  اھتبرت 
لابج نم  ٌتایسار  رّاودلا  اھطیحم  يفو   ، سفنلا راحب  روغت  اھتحت  نمو   ، حورلا ءامس 

. ةفرعملا

ثیغب اھنئمطیل   ، ناميإلا باحس  حايرلا  قحلیسف   ، كشلا حاير  اھب  تفصع  امھمو 
، يكزلا درولا  اھیف  تبنيو   ، اھاياون لالزلا  ّيفصيو  اھتريرس  ءاملا  رھطیف   ، رطملا

اودعسیل  ، ةعرزملا كلت  بحاص  ىلإ  نیحئاسلا  بذجتف   ، ریخلا راھنأ  اھلالخ  يرجيو 
. مھب دعسیف   ، هب

ةيوھ ةقاطب   ) نأ امكف   . ناسنإلا ةيوھ  نمكم  يھ  تاذلا  نأ  انربتعا  ول  ورغ  الو 
هتلیصفو همسرو  همسا  نم   ، ناسنإلا رھاظل  ساكعنا  يھ  ةیصخشلا ) لاوحألا 

وھ همساف   . ًاضيأ هل  ساكعنا  يھ  ةیتاذلا ) لاوحألا  ةيوھ  ةقاطب   ) نإف  ، هيوؤُت يتلا 
هلاعفأ عفاود  يھ  هتنھمو   ، هاياونو هاياجس  ةقیقح  وھ  همسرو   ، هلاصخو هتافص 

يف وھ  همقرو   ، امھریغ وأ  يناسنإلا  وأ  يرشبلا  امإ  هؤامتنا  يھ  هتلیصفو   ، هلاوقأو
. موقرم باتك 

. ةبقعلا ماحتقال  هكولسب  عفادلاو  ةیجراخلا  هاوقل  كرحملا  يھ  ناسنإلا  تاذ  نأ  ذإ 
لفطلا حور  نأ  نيرت -  وأ  ىرت -  اَمأ   . اھتعیبطب ةقیقحلا  نع  ٌةثحاب  ناسنإلا  تاذو 

وھ لاؤسلا  كاذ  سیل  وأ  )؟  اذامل  ) لأسیل هعفدت   ، هرمع ّينس  لئاوأ  يف   ، ةیفاصلا
الإ  ، ةلصاحلا اھتجیتنو  رومألا  عقاو  ىري  ناك  نإو  وھف  ةیقیقحلا ! بابسألا  نع  ٌثحب 
دق وھف   . جئاتنلاب ملعلا  دعب  بابسألا  ةفرعم  وھ   ، ةقیقحلا نع  ثحابلا  ينعي  ام  نأ 
نأ ثیحو   . اھتقیقح ةفرعم  كاردإل  ىعسي  هنأ  الإ   ، ًالثم ةرجشلا  دوجو  عقاوب  ِملع 
انمھي ام  ىلإ  هجتنلو   ، هنأشو لفطلا  كرتنلف   ، كلذ يف  باھسإلل  عستي  شاقنلا ال 

. ةیعقاو رومأ  نم 

كاذل ثدح  يذلا  ام  ةصقلا ! ةلمكت  يھ  ام  نكلو  : " لوقلاب ضرتعي  نأ  لئاسلو 
لاؤسلا نأ  الإ   ، كلذ نم  ّبرھتلا  لواحأ  تنك  يننأ  مغر   ، نذإ سأب  ال  !؟ ." لفطلا



.. نذإ ةصقلا  لمكنلف  ةجرح ! ةيواز  يف  ينعضي 

ةقیقحلا نع  ثحابلا 

لأسي ةرم  لك  يفو   . نیملعملاو هتوخإلو  ةيدلاول  ةلئسألا  ریثك  ناك   ، لفطلا كلذ  نإ 
لیبس ىلعف  اذكھ .) هنأل   ) ماودلا ىلع  باوجلا  هیتأي  ناك   ،( اذامل  ) مضي ًالاؤس  اھیف 
اھنأل : " باوجلا هءاج  ؟"،  ضرألا ىلع  الإ  رجشلا  تبني  اذامل ال  : " لأس امدنع   ، لاثملا

". عقاوق رحبلا  يف  نأ  امك   ، عقاولاو ةقیقحلا  يھ  هذھف   ، تقلُخ اذكھ 

يقب هنأ  الإ   ،( ىتم و( فیك ) و( اذام )  ) ةلئسأ وحن  ّهرجل  نيرخآلا  تالواحم  مغرو 
نم  ) لیبس ىلإ  هلیلد  نوكیس  باوجلا  نأ   ، ًاقح فرع  هنإ  لب  ؟ .) اذامل  ) نع ًالئاستم 

لفطلا قلغأ  دقف   ، هیلعو  . دوجولا اذھ  ةقیقحل  ؟ ) نيأ ىلإ  و( ؟ ) نيأ يف  و( ؟ ) نيأ
بحملا بلق  سیل  وأ   . اھب رصبتسیل  نانعلا  هبلقل  قلطأ  دقو   ، اھب رصبي  الیكل  هینیع 

.. هملاع يف  ىرج  ام  اذھو  هلیلد !

وحن ًایلاع  اھب  ّقلحیل   ، ءاقنعلا رھظ  ىلع  بكري  نأ   ، حابص تاذ  میھاربإ )  ) لفطلا ررق 
ًاریغص  ، هنم لفسأ  ملاعلا  ىأر   ، ةمقلا ىلع  ءاقنعلا  ّتطح  امدنعو   . لبجلا ةمق 

نم ءاوھلاف   ، هل لیثم  ال  ةداعسلاب  ًاروعش  میھاربإ  باتنا   . هيرظان نع  ًایشالتمو 
ةعطاس سمشلا  ةعشأو   ، ةمحدزم ریغو  ةئداھ  ءاوجألاو   ، ّثولم ریغو  لیلع  هلوح 

. ّةیلجو

راس مث   . اھلامج عم  هحور  تسناجت   ، ةمقلا يف  ةّبالخلا  ةعیبطلا  كلت  ىأر  امدنعو 
نیترخص نیب  تتبن  دق  ءارمح  ًةدرو  دھاشف   ، لبجلا كلذ  حفس  ةاذاحمب  ًالیلق 
رھزُتل اھعفدي  يذلا  اھرھوج  لامج  يف  يھ   ، ةدرولا ةقیقح  نأ  فرعف   ، نیتدلص
فطق  ، اھب ظافتحالل  هتفھل  ةدشلو   . تعفُر وأ  تعضُو  ٍلاح  يأ  يف  وأ   ، تناك امنيأ 

. ریسملا لمكأ  مث   ، ةدرولا كلت  میھاربإ 

ناكملا لوح  هرواسي  قلقلا  أدبف   ، ًاكیشو حبصأ  ءادغلا  دعوم  نأ  ّركذت   ، تاظحل دعبو 
عقوف  ، هرظتنت ءاقنعلا  تناك  ثیح   ، لفسألا ىلإ  ًاعرسم  طبھي  ذخأف   ، هنم ءاج  يذلا 
ضھن هنأ  الإ   ، هادي تحرُجو  هبایث  تخستا   . ةدرولا هدي  نم  تطقسو  ضرألا  ىلع 
ةدرولا رمأ  نم  ناك  ام  ًایسانتم   ، ءاقنعلا ىلإ  لصو  ىتح  طوبھلا  لمكأو   ، ًاددجم

. لاح ةيأ  ىلع  ءادغلا  دعوم  لبق  لزنملل  داع  هنأ  الإ   . ءاوھلا يف  ترياطت  يتلا 

، هراظتناب ةافحلسلا  دجیل  رحبلا  ئطاش  ىلإ  میھاربإ  بھذ   ، يلاتلا مویلا  يفو 
هروعشل ًادیعس  میھاربإ  ناك  دقو   . رحبلا ضرع  ىلإ  اقلطناو   ، اھتفدص ىلع  دعصف 

الو  ، تاراسم يف  هّدحت  قرط  الف   ، ءاشي ناك  امثیح  ىلإ  باھذلا  يف  ةيرحلاب 
يف عقاوقلا  ىري  ناك  دقف   ، هئاقنو ءاملا  ءافصلو   . تاھاجتالا يف  هنود  لوحت  قئاوع 

هتیلباقو هئافص  يف  وھ   ، ءاملا لامج  ةقیقح  نأ  میھاربإ  فرعف   ، ءالجب رحبلا  عاق 
لمكأو  ، اھب ظفتحیل  ءاملا  نم  ًةفرَغ  فرتغا   ، ديدشلا هرورسلو   . قامعألا فشكل 

. لحاسلا نع  ًاریثك  دعتبا  ىتح   ، ًارحبم



میھاربإ تفتلاف   . جاومألا تمطالتو   ، ناجیھلاب رحبلا  ءدب   ، نمزلا نم  ةھرب  دعبو 
عقو  ، جاومألا ةكرح  ةدشلو  هنأ  الإ   . ناوألا تاوف  لبق  ةسبایلا  ىلإ  عجري  ّهلع   ، ءارولل
عم هبایث  لتبتل   ، لفسأ ىلإ  لوزنلاب  أدبف   . هيدي نم  ءاملا  طقسو  رحبلا  يف  میھاربإ 
، ةافحلسلاب ثبشتلا  مدعل  هسفنل  ًامیلم  حبصأف   ، سفنتلا قیضب  هل  ساسحإ 

. رحبلا ءامب  تطلتخا  يتلا  ءاملا  ةفرَغ  رمأ  نم  ناك  ام  ًایسانتمو 

میھاربإ رعشف   ، همفب بدحألا  توحلا  همقتلا  ىتح   ، تاظحل الإ  تناك  امو 
دجي ناك   ، اّقمعت املكو   . قمعأف قمعأ   ، لفسألا ىلإ  لوزنلاب  ًاعم  اذخأو   . نانئمطالاب
وھو  ، ةشكرزملا ةیناجرملا  باعشلاو  ةنولملا  كامسألا  نم  ةديدج  ًاعاونأ  میھاربإ 

. ًاددجم ةداعسلاو  ىضرلا  نم  ديزملا  هسفن  يف  ثعب  ام 

ناك سمشلا  ءایض  نأ  الإ   ، ةفلتخملا تادھاشملل  هتداعس  نم  مغرلابو  هنكل 
نأ  ، ًةقیقح نقيأ  اھنیح   . ًاملظم طیحملا  تاب  ىتح   ، لفسألا ىلإ  الزن  املك  ىشالتي 

. هب ظفتحیل  مالظلا  كلذ  نم  ًائیش  هدیب  كسمأو   . ءایضلا عم  عمتجي  مالظلا ال 

ّملأتف رحبلا  ذفنق  هزخو   ، سمادلا مالظلا  ءاجرأ  يف  ثوكملا  نم  تاظحل  دعبو 
رظن  ، ذئدعب  . ىرخألا مالآلا  نم  ديزمل  هلضُیس  مالظلا  نأ   ، ًةقیقح فرعف   ، میھاربإ
ثیح  ، هل ناك  ام  اذھو   . ضرألا وحن  هجوتلاب  بدحألا  توحلل  ًاناذيإ   ، ىلعألا ىلإ 

دھاشیل هدي  میھاربإ  حتف   . هل ًاعدوم  همف  نم  هظفلف  ئطاشلا  ىلإ  توحلا  هذخأ 
اھتردق يف  ىلجتت  سمشلا  ةقیقح  نأ   ، اھدعب فرع  هنأ  الإ   ، هعم ناك  يذلا  مالظلا 

. مالظلا وحم  ىلع 

هعقوت تناك  يتلا  يھ  هضرأ  ةیبذاج  ةقیقح  نأ   ، جتنتسا دق  میھاربإ  نإف   ، ًاراصتخاو
ةقیقحلا هیسنتس  اھنإف   ، هیلع ةیبذاجلا  كلت  ریثأت  دادزا  املكو   . هتالحر لك  يف 
رھوجل روصو  جئاتن  الإ  يھ  ام  عقاولا  ضرأ  نأ  فرع  دقف   ، لباقملا يف  هنكل   . ًاضيأ

. هتقیقحل ّلجت  الإ  وھ  ام  هلاح  عقاو  نأو   ، تباث

هذھ ال مالكلا  ةطسفسف   ، نییعقاو نكنل  : " ًالئاق ةصقلا  نم  ضعتمي  نأ  مھدحألو 
ضرأ ىلع  نكنلف   ، نذإ نسح  عقاولا ." ضرأ  ىلع  ىقبن  نأ  بجيو  ًازبخ ! معطُت 

. عقاولا

عقاولا ضرأ 

وھو  ، ةیعقاولا رومألا  ىلع  ةلالدلل  عقاولا ) ضرأ   ) حلطصم مدختسي  ام  ًاریثك 
لق وأ  عقي -  ام  ىلإ  ةراشإ  اھیف  عقاو )  ) ةملك نأ  ذإ   ، لمأت نم  ولخي  ال  حلطصم 
نم هفقلتتس  ضرألا  نإف   ، عقو اذإ  ءيشلا  نإف  ةیبذاجلا  بسحبو   ، لصحيو طقسي 
نم ًابلاغ  يھ  ىلعألل  مسج  يأ  قالطنا  ةطقن  نإف   ، كلذ ىلع  ًالضفو   . ةیحان
ةعفاد ةوق  ىلإ  ةجاحب  هنإف   ، ىلعألل قالطنالا  دارأ  نمف   ، ضرألا ىوتسم  روظنم 
ضرألا . ىلع  ًاعقاو  دوعي  مسجلا  نإف   ، ةوقلا كلت  فقوتت  امنیح  هنأ  الإ   . ةعفار

يف امك   ، ضرألا حطس  ىوتسم  نم  لفسأ  قمعتي  نأ  دارأ  نمیف  لاحلا  وھ  كلذكو 



ءاملا نإف   ، همسج ةفاثك  نم  ىلعأ  ءاملا  ةفاثك  نألو   ، عقاولا يف  هنأ  ذإ   . ًالثم رحبلا 
ببسب  ، عاقلا ىلإ  لزنیس  هنإف   ، هلاقثأ تداز  ول  امأ   . حطسلا ىلإ  ًاوفط  هدیعیس 

. ضرألا ةیبذاج 

وھ عقاولا  ضرأف  اذلو   . ًالوزن وأ  ًادوعص  ناكأ  ءاوس   ، ةيادبلا ىوتسم  يھ  نذإ   ، ضرألا
؟ عقاولا وھ  ام  امأ  عقاولا .)  ) ىلع ةلالدلل  بسانم  ریبعت 

وھ امك  عقاولا 
نأك يلعفلا ،  نكمملا  ةفص  يھف   ، ىلوألا امأف  نیتفص : عقاولل  نأ  رابتعا  نكمي 

بشخلا نإ  لوقلا : اننكمیف   ، كلذ ىلع  لاثمكو   . لعفلاب ٌدوجوم  هنأب  ًائیش  فصن 
يف ًایلعف  ققحتم  هنأ  يأ   ، يعقاو فصولا  اذھف   . باشخألا لحم  يف  دوجوم 

. دوجولا

مادختساب هثودح  روصت  نكمي  هنأ  يأ  ينھذلا ،  نكمملا  يھف  ةیناثلا  ةفصلا  امأو 
ىلعف  . ةیلعفلا تادوجوملا  لكشل  رخآ  ًاروصت  فَِصن  نأك   ،( ًایلعف نكمم   ) وھ ام 

مادختسا نأ  يأ   . بشخلا نم  ةلواط  عینصت  ةیناكمإ  ّروصت  اننكمي   ، لاثملا لیبس 
كلت جاتنإ  نكمي  هنإف   ، ةحاتملا تاودألا  مادختسا  عمو   ، عینصتلل ةدامك  بشخلا 

. ةلواطلا

يھ ةجیتنلاو   . ةینھذ وأ  تناك  ةیلعف  ةجیتن :)  ) وھ لاوحألا  عیمج  يف  عقاولاو ) )
يف ریغتلا  داجيإ  نكمي  اننإف   ، ةیلوألا تایطعملا  رییغت  لاح  يف  اننأل  كلذ   ، ریغتم
قاوذأو ماجحأب  ةلواط  ةعانص  راجنلل  نكمي   ، قباسلا لاثملل  ًالامكتساو   . ةجیتنلا

هيدل تریغت  ول   ، ةلواطلا ریغ  رخآ  ثاثأ  ةعانص  عیطتسي  راجنلا  نإف  كلذكو   . ةفلتخم
. تاودألا وأ  تاھاجتالا  وأ  اياونلا 

. نیّببستم وأ  بابسأ  وأ  تاّببسمل  ةيدایتعا  ةجیتنك  لصحي  ام  وھ   ، نذإ عقاولاو 
لُقنل وأ   ، ّيلجلا ببسلا  هوجو  نم   ، ٍّلجتمو رھاظ  هجو  وھ  عقاولا  نإف   ، رخآ ریبعتبو 

". ؟ ةدع هوجو  ةقیقحلل  لھو  : " نیلءاستت وأ  لءاستتس  كلعلو   . ةقیقحلا

يھف  ، عقاولاب ةقلعتملا  هوجولا  دحأ  نع  ریبعت  يھ  ةقیقحلا )  ) نأ هیف  كش  ال  امم 
قحلُت مل  اذامل  امأ   . عقاولا نع  فلتخت  ةيریبعت  ةیصوصخ  اھل  نأ  الإ   . ةجیتنلل ببسلا 
ءامس لوقن : مل ال   ، رخآ ىنعمب  ؟  عقاولا ضرأ )  ) عم لاحلا  وھ  امك  ناكمب )  ) ةقیقحلا
رصحت نأ  نم  ّمعأو  لمشأ  يھ  ةقیقحلا  نأل  كلذف  ؟  ةقیقحلا رحب  وأ   ، ةقیقحلا

. لُثُملا ملاع  نم  يھ  ام  ردقب  تایّسحلا  ملاع  نم  تسیل  اھنأ  ذإ   ، يسح ءاضفب 

ام ةداع -  تاملكلا –  ضعب  نإف   ، ةیظفللا قحاوللا  لوح  ثيدحلل  ًالامكتسا  هنإ  الإ 
، ىرخأ ةھج  نم   . حوضولاو ّيلجتلاو   ، ّيلجلا اھنمو   ، ةقیقحلا قایس  يف  مدختست 
؟ نذإ ةقیقحلا  نيأف   . قئاقحلاو ةّقحلاو  قحلا  اھنمو   ، ةددعتم ًاھوجو  ةقیقحلل  نإف 

. اتنكسب يف  اھنإ 



اتنكسب يف  ةقیقحلا 

ءاضق نم   ، رحبلا حطس  قوف  م  عافترا 1,250  ىلع   ، ةینانبللا اتنكسب )  ) ةيرق عقت 
عونتلاو يعیبطلا  ىنغلا  ثیح  نم  ةیلبجلا  ىرقلا  مھأ  ىدحإ  يھو   . نتملا

نم برغلا  ىلإ  تارتمولیك  ةعبرأ  وحن  اتنكسب  دُعبتو   . ةیخيراتلا ةقارعلاو  يفارغجلا 
. توریب ةمصاعلا  نع  ًاقرش  مك  وحنو 43   ، [121] ( نّینص لبج  )

. اتنكسب يف  اھّلوجت  ءانثأ   ،( اكینوریف  ) عم ثدح  ام  مكیلإو 

نّینص معطم   ) نم امھقيرط  يف  اناك  امدنع   ،( ایلوج  ) اھمأ ةبحصب  اكینوریف  تراس 
نم رظنملل  ًةلمأتمو   ، اھاطخ يف  ًةئداھ  اكینوریف  تناك  دقو   . لزنملا ىلإ  لاتیباك )

، رمحألا دیمرقلا  اھولعي  سئانكلاو  تویبلا   ، جولثلا اھوسكت  نّینص  لبج  ةمق  اھلوح :
، قيرطلا دادتما  ىلعو   . خيراتلا قبع  اھیطغي  نیصحلا ) رھظ   ) يف نّیيرومعلا  راثآو 
، راجشألل اكینوریف  تھبتنا  مث   . ریفاصعلا اھیلع  ّطحت   ، ةیلاعلا ءارضخلا  راجشألاف 

.. لاؤسلل اھعفدو   ، لؤاستلل اّھرج  ام  وھو 

ایلوج تدّھنت  ؟ ." ىرقلا ةیقبك   ، اتنكسب يف  زَْرألا  راجشأ  دجوت  ال  اذامل  : " اكینوریف
!". ًائیش اھنم  ِقبت  مل  مھَفلَخ  نمو  نییقینیفلا  سوؤف  نأل  : " بیجت نأ  لبق 

. بجعتب اكینوریف  تلاق   ،" انھ سوؤف  الو  نییقینیف  ىرأ  ال  ينكلو   ،! نییقینیف "
قئاقحلا بسح  كلذب  نیببستملا  اوناك  مھنأ  دصقأ  : " لوقت نأ  لبق  ایلوج  تكحض 

مل ىتح   ، تاعانصلل اھلك  زرألا  راجشأ  اومدختسا  دقف   ، ةیخيراتلا ةتباثلا ] لئالدلا  ]
. ایلوج ّتدر   ،" مویلا اھدوجو  مدع  وھ  ةجیتنلا  نإف   ، نيرت امكو  ءيش ! اھنم  قبتي 

تنأ ". " ؟ زرألا رجش  نم  عرزي  نأ  ةيدلبلا  سیئر  ىلإ  بلطن  ال  َمل  نكلو  : " اكینوریف
نم ةرجشلا  هذھب  معنن  نأ  فاصنإلاو ] لدعلا   ] انقح نمف   ،[ باوص ىلع   ] ةقحم

". ؟ زرألاب ةمتھم  تنأ  ِمل  نكلو  : " تكردتسا مث   ، ایلوج تلاق   ،" انلوح

نأ تببحأف   ، ينانبللا ملعلا  ىلع  اھارأ  يننأ  يھ  قدصلا ]  ] ةقیقحلا : " اكینوریف
ةمھم ةتافتلا  هذھ  نإ  لطاب ] ریغ   ] ًاّقح ". " اتنكسب يف  عقاولا  ضرأ  ىلع  اھارأ 

كاذ ًامئاد  تناك  ةزرألاو  : " تفدرأ مث   ، ایلوج تلاق   ، [" ةیضارتفالا ضیقن   ] ةیقیقحو
ِيل اوَُعطَْقي  َْنأ  ْرُمْأَف  َنآلاَو  : ) لاق نیح   ، نامیلس ةصق  يف  تركُذ  اھنأ  ذإ   ، نانبلل زمرلا 
اَم ِّلُك  َبَسَح  اَھاَِّيإ  َكیِطْعُأ  َكِدِیبَع  ُةَرْجُأَو   ، َكِدِیبَع َعَم  يِدِیبَع  ُنوَُكيَو   ، َناَنْبُل ْنِم  اًزَْرأ 

. [122] ( ّصلا َنِیِّینوُدْیِ َلْثِم  ِبَشَخْلا  َعْطَق  ُفِرَْعي  ٌدََحأ  اَنَنَْیب  َسَْیل  ُهََّنأ  َُملَْعت  َكََّنأل   ، ُلوَُقت

قباسلا يف  تنك   ، يمأ اي  نیملعت  لھ  !  [tout à fait ) [123  ) ، معن  ، معن : " اكینوریف
ىنعم ام  نیفرعت  لھو   " . ًاعم اكحضف  ؟ " ّزُرألا تبنت  يتلا  يھ  زْرألا  ةرجش  نأ  دقتعأ 

نأ فرعأ  نكأ  ملف   ، يردأ ال  : " تلاق مث  ًالیلق  اكینوریف  تمتمت   . ایلوج تلأس  ؟"،  زْرألا
هذھ نأ  يھ  رھوجلا ]  ] ةقیقحلا نأل   ، يوقلا وأ  تباثلا  ينعت  اھنإ  !". " ىنعم اھل 
ىلإ لصي  اھضعبو   ، ةرّمعملا راجشألا  نم  يھف   ، زیممو تباث  لصأ  تاذ  ةرجشلا 

اھتعارزلو ةتبثم .] ةقیقح  ( ] فوشلا زرأ   ) ةقطنم يف  امك  ةنس  فالآ  ةثالث  رمع 
اھرمث رذب  بلطتت  اھتعارزل  ننسلاو ] ئدابملا   ] ةقیقح نأ  ذإ   ، ًاضيأ ةزیمم  ةقيرط 



. ایلوج اھتأبنأ  لوألا " نوناك  رھش  نم  فيرخلا  رخاوأ  يف  يربونصلا 

ىنعم لھجأ  تلز  ام  انأف   ، يمأ اي  نيردتأ  ءامسألا ! نع  ثيدحلاب  : " اكینوریف
، اھسأر ىلع  تحسمو   ، اھل ایلوج  تمستبا  )؟ " اكینوریف  ) هینعت يذلا  امف   ، يمسا

[". بئاوشلا نم  ةیقنلا  ( ] ةقیقحلا هجو   ) ينعت : " تلاق مث 

يرجي ةقیقحلا ] نع  ثحبلا  لاؤس   ] اذامل  ، نكل  [vraiment belle! ) [124 : ") اكینوریف
ةمیلسلا هترطفب  لوبجم  ناسنإلا  نأل  ". " ]؟ ببسلا  ] ةقیقحلا نع  ًامئاد  ثيدحلا 
ناسنإلاف  ، عقاولا يف  هنأ  الإ   ، نوكلا يف  ءيش  لكل  ةقلطملا ]  ] ةقیقحلا ةفرعمل 

صخش لكل  نأ  نيرت  اذل   ، نوكلا اذھ  يف  قولخم  هسفن  وھ  هنأل   ، كلذ نع  رصاق 
ایلوج تتكس  مث  همھفل "] ٍةیبسنب   ] ةقیقحلا نع  هتاعانقو  صاخلا  همھفو  هتاروصت 

تايروطاربمإلاو بورحلا  نم  مك  نيرت  امأ  : " ًاددجم قطنت  نأ  لبق   ، ةزیجو ةھربل 
لوسر هنأ  دقتعي  ٌلكف   ، كلذ ىلع  دھاش  اتنكسبو  ؟  روصعلا ربع  ایندلا  يف  تماق 
امفیك فرصتلا  يف  زایتما ]  ] قحلا هل  نأو  ىلاعتو ]) هناحبس   ) ، قحلا  ] هللا نم 

". ؟ ءاش

. امھنم ًابيرق   [125] ( ةمیعن لیئاخیم   ) هجو لاثمت  ناك   ، قيرطلا يف  كلذك  امھ  امنیبو 
: هتاباتك ىدحإ  يف  لاق  دق  لجرلا  اذھ  : " تلاق مث  ءادعصلا  تسفنت   ، ایلوج هتأر  املو 
، لقعلا لوانتم  نم  دعبأ  هللا  نكي  نإ  ناسنإلا ! وھ  بیھر   ، بیجع نئاك  ّيأ  )
دجو اذإ  الإ  هللا،  ىلإ  هقيرط  دجي  نل  وھو   . لقعلا لوانتم  نم  دعبأ  كلذك  ناسنإلاف 

ناسنإلا قيرط  ناسنإلاو  هللا.  ىلإ  ناسنإلا  قيرط  ناسنإلا   . هسفن ىلإ  هقيرط 
!(". هسفن ریغ  يف  هسفن  نعو  نع هللا  شتفي  هابغأ  امف   . ناسنإلا ىلإ 

رظنن فیكو   " ، اھتلوقم ًةبرغتسم  اھمأ  ىلإ  نیتيوالھشلا  اھینیعب  اكینوریف  تقّدح 
. اھمأ تلأس  ؟"،  انسفنأ يف 

يرظناو  . ةقیقحلا يفرعتل  ةریصبب ]  ] كبلق لالخ  نم  يرظنا   ، ينيربقت : " ایلوج
كینیع يحتفا   ، اھدعبو  . میھافملاو تاروصتلا  يكردتل  ينھذلا ] نكمملل   ] كلقعب

، نيرت ام  كبجعي  مل  نإف   ، عقاولا ضرأ  ىلع  ةجیتنلا  يرصبتل  يلعفلا ] نكمملل  ]
. ریسملا المكأو   ،" ًةیناث بلقلا  نم  يأدباف 

ينطابلا ناسنإلا  رھوج  نم  عبني   ، اھقيرط يف  ّربدتلاو  ةفرعملا  كاردإ  نإف   ، ًالامجإو
تاذلا ةئیھت  ىلع  لمعلا  بلطتي  هرودب  اذھو   . هرھاظ تابلطتم  عم  لعافتلل 
نیتاسب يف  ثحابلا  قيرطو   . قیلاغملا حتف  لیبس  يف  حیتافملا  لمحل  اھدادعإو 

لصوت ةفرعملاف   . اھعقاوو رومألا  ةقیقحل  ًافراع  نوكي  نأ  دب  ال   ، ةلیمجلا ةداعسلا 
. ةمكحلا ةبترم  ىلإ  ناسنإلا 

ةمكحلا ةسماخلا : ةبترملا 

داؤفلا ةمالس  كلذك  بلطتتو   ، ةریصبلا ةوقو  ریمضلا  ةمالس  بلطتت  ةمكحلا  نإ 



. ةليذرلا نع  عاطقنالاو  ةلیضفلا  كاردإ  نكمي  اھبو   . داقتعالاو يأرلا  دادسو   ، بلقلاو
لقعلا دشرم  اھنأ  يأ   . ایلعلا ةياغللو  ةقیقحلل  هاعسم  يف  ناسنإلا  لصي  ةمكحلابف 

. ةدوشنملا ةداعسلا  ىلإ  هب  لصت  ىتح  تافطعنملاو  فقاوملا  يف  لامجلا  ىلإ 

، هاياطعو ریخلا  ايادھل  ًالبقتسم  ّبللا  حبصي   ، ةیلاع ةمكحلا  تادادعتسا  تناك  اذإف 
ّرصبت نمف  .  [126] ( ِبَابَْلْألا وُلوُأ  َِّالإ  ُرَّكََّذي  اَمَو  اًرِیثَك ۗ  اًرْیَخ  َِيتوُأ  ْدَقَف  َةَمْكِحْلا  َتْؤُي  نَمَو  )
نإف  ، باقعلا ننسو  باوثلا  ئدابم  فرعو   ، قافآلا يف  هرظن  عستاو   ، نوكلا تايآ  يف 
جئاتنلا تاذ  تاكیتكتلا  لبق  يجیتارتسالا  رثألا  تاذ  ةياغلا  غولب  يف  نوكتس  هتلاض 

. يعولا قافتاب  مازتلالا  بلطتي  ام  اذھو   ، ةینآلا

يعولا قافتا 
يف ءاج  يذلاو   ، يعولا عم  ناسنإلا  همربأ  دق  ًاعبار  ًاقافتا  نأك  ودبي   ، انھ نمو 

: يلي ام  هاوتحم 

نيزختلا ةردقو  باعیتسالاو  لابقتسالا  ةنورم  يف  كنطبك  كنطاب  نإ   ، ناسنإلا اھيأ  "
ال كنطب  ءاعو  هنزتخي  ام  نأ  الإ   . ءاطعو ةردق  ىلإ  لوحتت  نأ  نكمي  يتلا  تاقاطلل 

كنطاب امأ   ، شیعلل كدعاست  كنطبف   . كنطاب ءاعو  هنزتخي  نأ  نكمي  امب  نراقي 
. ةایحلا ىلع  كدعاسیف 

ملظلاو لھجلا  وحم  تاودأ  كل  مدقأو   ، ومسلاو ولعلل  تاناكمإلا  كل  مدقأ  يننإ 
مھاسأسو  ، كقافآ عاستاب  عستأس  يننإف   ، ينم ةدافتسالا  تنسحأ  نإ   . عایضلاو

. ةليذرلاو ةئیطخلا  نمو  أطخلاو  للزلا  نم  كعنمأسو   ، كراثآو كاوق  زيزعتب 

، يل كحیجرت  رادقمب  يھ  كلقع  ةحاجرو   ، يل كتيوقت  رادقمب  يھ  كتوق  نأ  ملعاو 
ملعلا قاثو  رادقمب  دادزت  كتقثو   ، يتيوقت ىلع  تمزع  ام  رادقمب  يھ  كمزع  ةوقو 

نإ ةمكحلاو   . ةلیضفلا نم  هب  ينیكزت  ام  رادقمب  وھ  كئاكذ  نإ  لب   . هب ينطبرت  يذلا 
. كبیصن نم  ةریصبلا  تناك   ، اھتبصأ

رونلاو  ، ةقامحلاو ةفرعملاو   ، لھجلاو ملعلاو   ، فعضلاو ةوقلا  كيریس  نم  انأف 
ةقیقحلاو  ، عادخلاو ةجحلاو   ، لولحلاو ةلكشملا  راثآ  كيریس  نم  انأو   . مالظلاو

. ریثكلا اھریغو  لب   ، ةفالصلاو ةقابللاو   ، حیبقلاو نسحلاو   ، قافنلاو ناميإلاو   ، ةبيرلاو

، ركفتلا يف  يعولا  لامجف   ، كناكم ولعیل  يتناكم  ظفحي  قافتاب  مازتلالل  كوعدأو 
رصبأف فرعف  ملع  نم  لآم  يھ  ذإ  ةداعسلاو   . ربدتلا نسُح  يف  يعاولا  ماقمو 

". يتمزالمب الإ  ىتأتي  اذھو ال   ، ةریصبو ناسحإو  ةمكحب  لدعلا  ماقأ  مث   ، هبلقب



يعولا عبارلا : دعبلا  يف  ةداعسلا  ةلداعم 

رادقم  X يعولا يناعم  لامج  رادقم  يعولا =  دعُب  يف  ةداعسلا  ىھتنم 
يعولا تابلطتم  عم  ماجسنالل  ةفرعملا  لامج 

زاجنإ نم  امف   . رومألل هیعو  هققحي  نأ  نكمي  امب  دعسیل  ًاعساو  ًالاجم  ناسنإلل  نإ 
مكو  . اھیف ًارضاح  ةیعاولا  تاكردملا  ماظن  ناكو  الإ   ، عارتخا وأ  ةربخ  نم  الو   ، عادبإ وأ 

عیطتسي نیح  دعسي  مكو   ، تازاجنإلاو تاراصتنالا  قیقحت  نیح  ناسنإلا  دعسي 
. تافالخلا لحي  نأ  هتمكحب  وأ   ، تالكشملا لحي  نأ  هئاكذب 

زيزعتو دادعإ  يف  رارمتسالا  بلطتي  امنإ  انھ  يفرعملا  ماجسنالا  لامج  نإف  اذلو 
باستكاب كرادملا  عیسوت  يف  رارمتسالاو   ، يعاولا هیجوتو  يعولا  ةظقي  يعاود 
لئاضفلاب ناسنإلا  تاذ  نیصحت  رادقم  يف  وھف  يناعملا  لامج  امأو   . ةفرعملا

نوكت ىتح   ، هریمضو هتريرس  ةمالس  نامضل   ، ةخسارلا ئدابملا  ىلإ  دانتسالاو 
ىلع ریسلاو  ءاكذلاو  ةمكحلا  ىلع  ةینبم   ، رھاظلا يف  هلاوقأو  ناسنإلا  لاعفأ 

. ةریصبب قيرطلا 

ًاماتخو



نطابلا نم  أدبت  يتلا  داعبألا  ىلوأ   ، يناثلا بابلا  نم  لوألا  لصفلا  اذھ  لوانت  دقف 
يف ةلثمتملاو   ، يجراخلا ملاعلا  ىلإ  لخادلا  نم  ةعفادلا  ةوقلا  يأ   ، رھاظلا ىلإ 
نم انلصو  يتلاو  يعولاب  ةقلعتملا  میھافملا  شاقن  مت  دقو   . ةردقكو ةلاحك  يعولا 

يفرعملا ماجسنالا  لامجو  يناعملا  لامجل  ماعلا  جذومنلا  يف  جردتلا  ىلإ  اھلالخ 
. يعولا تابلطتم  عم  لماعتلل 

، هیف ةسمخلا  بتارملا  حرشو  جذومنلا  لوانت  مت  دقف   ، صصقلاو ةلثمألا  لالخ  نمو 
عم قافتالا  ةیمھأ  حاضيإ  مت  امك   . ةمكحلاو ةفرعملاو  ملعلاو  مھفلاو  يعولا  يھو :
هنإف  ، اذلو  . عبارلا دعبلا  ربع  ةداعسلا  قیقحت  ةلداعم  يف  هیلع  بترتي  امو  يعولا 
رانلا ّلوحي  يذلاو   ، نسحلا ءاعولاب  ءاملا  ظفح  ةیفیك  ةفرعم  نم  ءاھتنالا  دعب 
تاموقم ةیقب  يف  ثحبلا  انیلع  ًامازل  نوكیس   ، ةلداعملا عم  لماكت  ىلإ  ةقراحلا 

يف هثحبنس  ام  اذھو   . اھنیب ىوقلا  قیسنتو  اھمَظن  لجأ  نم   ، هتانوكمو ءاملا 
. مداقلا لصفلا 





لاصتالا دعُب  سماخلا : لصفلا 

". ؟ أرقت يذلا  ام  : " هل تلاق 

". بحلا نع  باتك  هنإ  : " ًامستبم اھل  لاق 

". ؟ ينبحت تنك  نإ  ماودلا  ىلع  كلأسأ  ينأل  اذھأ  : " ةرشبتسم هل  تلاق 

كحضو تكحضف   ، !" يننیبحت كلعجأ  فیك  ملعتأ  يكل  هنإ  ال،  : " ًامكھتم اھل  لاق 
ًافيرعت عضي  مل  هنأ  الإ  ةلیمجلا  ربعلا  ضعب  هیف  نإ   ، قحلا يف  : " ًالئاق فدرأ  مث   . اھعم

". ؟ ًادحاو كيدل  لھف   ، بحلل

نیبو ةلمكملا  ةلعلا  نیب   ، صاخ باذجناو  ةقالع  وھ  بحلا  نإ  لاقي  : " هل تلاق 
". لمكتسملا لولعملا 

". ؟ كلذ ىنعم  ام  نكلو  : " اھلأسف

دشي لاصتاو  تاعانقلا  يف  ماجسنالاو  مغانتلا  دوجو  بوجو  ينعي  : " هل تلاق 
". بحملا تاجایتحا  عبشيو  لمكي  نم  وھ  بوبحملاف   . بوبحملاب بحملا 

". يتبوبحم اي  كل  ًاركش  : " اھل لاق 

تاقالعلاف  . هتاقالع ديدحت  يف  ناسنإلا  هنم  قلطني  يذلا  ساسألا  وھ   ، لاصتالا نإ 
امأ  . اھفرطأ نیب  مائولاو  مغانتلا  ماود  بلطتي  ام  وھو   ، ةلدابتملا ةقثلا  ماودب  مودت 

. هلبقتيو هلبقي  نمب  لاصتالل  ناسنإلا  ىعسي  اذلو   ، لوبقلا يھف  ةقالعلا  ةياغ 



لاصتالا سماخلا : دعبلا 

دیھمت

أدبت ةياكحلاف   . لمأتملا اھیناعم  ىلإ  يدتھيو   ، نِطَفلا اھوفقي  تامالع  لاصتالل  نإ 
امنیح رمألا  لوأ  لمأتن  نأ  انلو   . لاصتالا أشنیف   ، ام قیلعت  وأ   ، ام ّقلعت   ، ام ةقالعب 
ملاعلا كلذ  يف  نینجلا  ومن  راوطأ  ىلوأ  ىلإ  نطفنل   ، [127] ( ٍَقلَع ْنِم  َناَسنِْإلا  ََقلَخ  )
اھدنع أدبتل   ، لبحلا كلذب  همأ  عم  هیف  لصتي  يذلاو  ماحرألا –  ملاع  يأ  ينطابلا – 

(. ةقالع )
ٍءاكب عم   ، ّيرسلا لبحلا  عطقُيو  ایندلا –  ملاع  يأ  رھاظلا –  ملاعلا  ىلإ  جرخي  امدنعو 
اھتمومأ ةجاح  ةطبار  نأ  ذإ   . رخآ ًالكشو  ًاديدج  ًاروط  ذخأت  همأب  هتقالع  نإف   ، خارصو

ىلع هنذأ  عضي  يتلا  ةظحللا  كلت  ذنم  ّىلجتتس   ، اھب ةقلعتملا  هتجاحو   ، هل
همف لصتي  يتلا  ةظحللا  نمو   . أدھیف هاعریس  يذلا  نونحلا  بلقلا  عمسیل   ، اھردص
نم امھتقالع  ّقثوتت  كلذبو   ، نئمطیف هیّمنیس  يذلا  هءاذغ  اھنم  صتمیل  اھردصب 

. ديدج

لفطلا نإف   ، كلت لاصتالا  ةلاح  ىلع  نیتلماكلا  نیتنسلا  نم  برقي  ام  رورم  دعبو 
امھنیب أشَنیل   ، عسوأ راطإب  ةقالعلا  رمتستل   ، خارصو ٍءاكب  عم   ، هتيذاغ نم  مطفُي 

ىلع لصحيو   ، اھرعاشم َيعیل   ، دعُب نع  همأ  ةفطاع  ىريو  عمسي  ذإ   ، ىقرأ لاصتا 
ًاقلعتم ىقبي  هنكل  اھنع  دعتبي  كلذب  وھو   ، اھلاضفأ فرعیف   ، هعارذ ّدم  درجمب  هئاذغ 

. اھب

ّقلعيو  ، اھكردیل تاقیلعتلا  هلوح  نم  عمسي   ، ىلوألا هرمع  ّينس  يف  لفطلا  نإ  مث 
. همھف هیلإ  لصي  مل  املو  هبعوتسي  مل  امل   ، خارصو ٍءاكب  عم   ، اھمھفیل رومألا  ىلع 

حومطلاب لاصتاللو   ، ةفرعملاو ملعلاب  ّقلعتلل  هوبأ  هعفديو  همأ  هبحست   ، ذئتقوو
امب ًاداقتعا  ىوقأو   ، هلوح ام  عم  ًالاصتا  رثكأ  نوكیل  تاقالعلا  ةرئاد  عستتف   ، ءاقترالاو

. ةداعسلا هل  ققحي  امب  ًاطابترا  رثكأو   ، هب نمؤي 

ام ًامازل -  اھیف –  كرتیس   ، ناسنإلا اھب  رمي  ةلحرم  لك  نإف   ، لسلستلل ًابانتجاو 
ىتح  ، هتالاصتاب روطتيو  هتاقالعب  يقتریل   ، خارصلاو ءاكبلا  نم  عون  عم   ، هیلع داتعا 

اوُمِصَتْعاَو  ) قيرطب لصتیسف   ، ءادعسلاب ةقالعلا  مار  نإف  قرطلا : قرتفم  ىلإ  لصي 
لاصتالا يف  حلفيو   ، لبحلا كاذب  هتقالعب  حجنیل   ، [128] ( اوُقَّرََفت َالَو  اًعیِمَج  ِهَّللا  ِلْبَِحب 

. دعسیف  ، قيرطلا كلذ  يكلاسب 

لصتیس هنإف   ، ءایقشألاب ّقلعتو   ، قافتالا نع  دعتباو   ، قاثیملاو دھعلا  كرت  نم  امأو 
ُنْحََنل اَِّنإ  َنْوَعِْرف  ِةَّزِِعب  اوُلاَقَو  ْمُھَّیِصِعَو  ْمَُھلَابِح  اْوَقَْلأَف   ) اوخلسنا نيذلا  كئلوأب 

. خارصلاو ءاكبلا  ىلإ  مھقيرط  يھتني  يذلاو   ، [129] ( َنوُِبلاَغْلا

هتابلطتم يھ  ام  نكل   . لیبس هیت  وأ  ةاجن  لیبس  امإ   ، ىلإ يدؤي  لاصتالا  نإف  اذل 



موھفم وحن  شاقنلا  اذھب  ًالوأ  هجوتنس  اننإف   ، كلذ نع  ةباجإلا  لبق  ؟  هلامج وھ  امو 
. لاصتالا يناعم  لامجو  يفرعملا  ماجسنالا  لامج  عم  ةقالعلا  داجيإل   ، لاصتالا

لاصتالا موھفم 

، ةنسلاب لفط  نویلم  نیثالثو  ةئام  نع  وبري  ام  ةدالو  ىلإ  ةیملاعلا  تاءاصحإلا  ریشت 
ديزي ام  دوجو  ىلإ  رظنلابو  ةقیقدلا [130]  . يف  ًادولوم  نیسمخو  نیتئام  لداعي  ام  يأ 

، ملاعلا يف  ةلود  نیتئام  نم  براقي  ام  ىلع  ةّعزوم   ، ةلوادتم [131]  ةغل  نع 6,900 
ىلإ 4,200 لصي  ًادح  نوقنتعي  نيذلاو   ، ةمسن تارایلم  ةعبس  نم  رثكأ  اھنطقي 

تایطعملا يف  مھبّعشت  نع  كیھان   ، ةبعشتملا تادقتعملاو  نايدألا  نم  ًاھاجتا 
لافطألا ءالؤھ  ةأشن  نإف   ، مھنیب ةعونتملا  ةيداصتقالاو  ةیعامتجالاو  ةینثإلا 

نكمي فیكف   . ضعبلا مھضعبل  ًةرياغمو   ، مھنیب امیف  ةفلتخم  ًامتح -  نوكتس – 
الإ  ، لصاوتلا ربع  ةقالعلا  داجيإ  نم  دب  ال  فالتخالا ! نم  لئاھلا  مكلا  اذھ  عم  لماعتلا 

. لاصتالا  .. سماخلا دعُبلاب  طابترا  امھل  لصاوتلاو  ةقالعلا  نأ 

لوق وھف   ، أدبملا  امأف   . ةقالعلل ةدعاقو  لاصتالل  أدبم  هل  نيرخآلا  عم  لصاوتلا  نإ 
اَھَُّيأ َاي  : ) نیعمجأ سانلل  همسا -  ّزع  هباطخ –  يف   ، میحرلا نمحرلا   ، نیملاعلا بر 
رایعم و  ،( اوُفَراَعَِتل َِلئَابَقَو  ًابوُعُش  ْمُكاَنْلَعَجَو  ٰىَثنأَو  ٍرَكَذ  نِّم  مُكاَنَْقلَخ  اَِّنإ  ُساَّنلا 

( ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهَّللا  َِّنإ   ) أدبملل اونئمطاف   ،( ْمُكاَقَْتأ ِهَّللا  َدنِع  ْمُكَمَرَْكأ  َِّنإ   ) وھ أدبملا 
. [132]

، ةدحتملا ممألل  قباسلا  ماعلا  نیمألا  اھفصي  امك  يھف   ، ةقالعلا  ةدعاق  امأو 
كل خأ  امإ   ، نافنص سانلا  نإ   ، كلام اي  : ) بلاط يبأ  نب  يلع  لوقي  : " نانع يفوك 
ّلك ىلع  قَّلعت  نأ  بجي  ةرابعلا  هذھو   ،( قلخلا يف  كل  ریظن  وأ  نيدلا  يف 

. [133] " ءاعمج ةيرشبلا  اھدشنت  نأ  بجي  ةرابع  يھف   ، ةیقوقحلا تامظنملا 

لاصتالا تابلطتم  عم  يفرعملا  ماجسنالا  تابلطتم 

لماعتي نأ  ةیناكمإ  لوح  روحمتي  لاصتالا  موھفم  نأ   ، انھ ةصلختسملا  ةركفلا 
نمضت سسأ  ىلع   ، هلوح نم  فالتخالا  يف  ریبكلا  فیكلاو  مكلا  عم  ناسنإلا 

ىلع يدعتلا  وأ  ةءاسإلا  وأ  ضرعتلا  نود   ، هقوقحو هسفن  ىلع  هظافح  ةمالس 
. نيرخآلا قوقح 

ًایناث و  ، ةيونعملاو ةيداملا  قوقحلا  ظفح  ًالوأ  بلطتي  يرشبلا  فالتخالا  اذھف 
اذھ نوكي  نأ  ىلع   . يناسنإلا لماكتلا  لجأ  نم  تاعمتجملا  نیب  فراعتلاو  براقتلا 
كلذو  . ءادتعالا مدعو  ىوقتلا  ىلع  ظافحلا  يف   ، أدبملا رایعم  ىلع  ًامئاق  براقتلا 

تاكرتشملا قاطن  نم  قالطنالا  ةدعاق  ىلع  ًءانب   ، ةبیطلا تاقالعلا  نيوكت  لجأ  نم 
. رشبلا نیب 

نكمي  ، ًاضيأ لاصتالا  تابلطتم  عم  يفرعملا  ماجسنالا  لامج  موھفم  نمو 



اھیلإ دنتسي  يتلا  تاعانقلل  ةیئدبملا  تاقلطنملا  داجيإل  ةیمھألا  صالختسا 
امھنیب مجسنت  نم  عم  ةقالعلا  نيوكتل  ناسنإلا  لیمي  نأ  يعیبطلا  نمف   . ناسنإلا

. تاعانقلا رفانت  نع  ةجتان  يھ  امنإ  تافالخلا  رثكأ  نإف   ، ضیقنلا ىلعو   . تاعانقلا
.. كلذ ىلع  هرظن  قلنلف 

فالتخالاو فالخلا 

، أدبملا يف  انّربدت  ولف   . دحاو ٍنآ  يف  يناسنإ  بلطمو  يرشب  عقاو  وھ  فالتخالا  نإ 
موق لكل  نأ  ثیح   ، سانلا نیب  لماكتلا  ّرسو  براقتلا  حاتفم  يھ  اوفراعتل )  ) نإف

هتاجایتحا  ، ًاضيأ موقلا  كاذل  نإف   ، لباقملا يفو   . هتاناكمإو هتاقاطو  هلاصخ 
. هتابغرو هتابلطتمو 

، أدبملا اذھ  بسح  قارعألاو  ماوقألا  نیب  تاجایتحالاو  تابغرلا  تقستا  ام  اذإف 
نإف  ، مھیلإ برقتلاو  نيرخآلا  ةعفنم  لیبس  يف  هتاناكمإو  هتاقاط  مھنم  لك  رّخسو 
مُھَنَْیب اَنْمَسَق  ُنَْحن   ) ينآرقلا هیجوتلا  بسح  ةیعیبط  ًةجیتن  نوكیس  لماكتلا 
اًضَْعب مُھُضَْعب  َذِخََّتِیّل  ٍتاَجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُھَضَْعب  اَنْعَفَرَو  َایْنُّدلا ۚ  ِةَایَحْلا  ِيف  ْمُھَتَشیِعَّم 

. [134] ( َنوُعَمَْجي اَّمِّم  ٌرْیَخ  َِكّبَر  ُتَمْحَرَو  ًاّيِرْخُس ۗ 

تایلآو  ، سانلا عم  يطاعتلا  تاقلطنم  خّسرت  ةقالعلا ) ةدعاق   ) نإف  ، اھتیحان نمو 
، ىرخأ يف  كرتشنو  رومأ  يف  فلتخن  ًاعیمج  اننأ  ذإ   . مھنیب فالتخالا  عم  لماعتلا 
نإف  ، نيدلا يف  كاخأ  يأ   ، ةینيدلا تاقلطنملا  ةقالع  يف  هعم  كرتشن  انك  نم  امأف 
دودح يفو  تاقلطنملا  كلت  نمض  فالتخالا  ةرئاد  يف  نوكتس  هعم  لماعتلا  ةیلآ 

. ةیقالخألا اھبادآ 

يف هنع  فلتخن  نأ  ةرورضلاب –  بجي –  اننإف ال   ، نيدلا يف  هعم  فلتخن  انك  نم  امأو 
ةیلآ عابتا  انیلع  ّمتحي  ام  وھو   ، قلخلا يف  كریظن  وھف   ، ةیناسنإلا تاقلطنملا  ةقالع 

تافالتخالا ریسجتل  لمشألاو -  عسوألا  ةیناسنإلا -  ةرئادلا  نمض  هعم  لماعتلا 
. تافالخلا لحو 

ةداعسلل سماخلا  دعُبلا  دعاوق 

يھو  ، لاصتالل ةیساسألا  دعاوقلا  نم  ةعومجمب  مامتھالا  ةیمھأ  عبنت  انھ  نمو 
: يلي امك 

لاصتالل قالطنالا  ةدعاق  لكشت  يتلا  يھو   ، هنطاب يف  تاعانق  ناسنإ  لكل  نأ  - 1
. تاعانقلا كلت  عم  مجسنيو  مءالتي  امب  يجراخلا  ملاعلاب 

مجسني امب   ، اھزيزعتو تاقالعلا  داجيإل  ةحضاو  فادھأ  ناسنإ  لكل  نوكي  نأ  - 2
. هئدابمو همیق  تاھجوت  عم  قفاوتيو 

ربع  ، ىؤرلاو راكفألا  میظعتو  لماكتلا  وھ  تافالتخالا  يف  مھألا  لماعلا  نوكي  نأ  - 3
(. ةحصلا لبقيو  أطخ  كمالكو   ، أطخلا لبقيو  حیحص  يمالك  نإ   ) راوحلا ةدعاق 



عفدو  ، لدعلا تباوثو  لحلا  لبس  نع  ثحبلا  ساسأ  ىلع  تافالخلا  نوكت  نأ  - 4
. لذبلاو ذخألاب  رورشلا 

ّيوقت نأ  اھنأش  نم  يتلا  تاقالعلا  دیطوتل  ًاعفاد   ، هالعأ ةعبرألا  دعاوقلا  نوكت  نأ  - 5
. رارشألا رورشو  سفنلا  رورش  نم   ، هیمحتو ناسنإلا 

عم تاكرتشملا  قاطن  نمض  ءاقتلالا  طاقن  داجيإ  يف  ناسنإلا  بأد  نوكي  نأ  - 6
. ّربكت وأ  رورغ  نود   ، نيرخآلا

نم هعنمي  وأ  هفعضي  نأ   ، هنأش نم  ام  وأ - نم –  لك  عم  لاصتالا  ناسنإلا  عطقي  نأ  - 7
. ةایحلا يف  ةماركلا  نم  وأ   ، ةميركلا ةایحلا 

نم انل  دب  ال   ، لاصتالا موھفم  شاقن  لیبس  يفو  اننإف   ، دعاوقلا هذھ  ىلع  ًءانبو 
هتلآ نیبو  لاصتالا  نیبو   ، هتاياغ نیبو  لاصتالا  نیب  ةقالعلا  هجو  ىلع  فرعتلا 

؟ ىرت اي  ةقالعلا  هجو  امف   . هتدامو

تاقالعلا

،" ةقادص ةقالع  هب  هطبرت  : " ًةرات لوقنف   . رثكأ وأ  نیفرط  نیب  طبري  ام  يھ  ةقالعلا  نإ 
يل ةقالع  ال  : " لوقن ىرخأ  ًةراتو   . ةقالعلا ّنوكت  لبق  ثدح  دق  ةقادصلا  لعف  نأ  يأ 
يف ةلصلا  نوكتت  مل   ، ىرخأ ةرابعب  وأ   ، ثدحلاب ةلص  يل  سیل  هنأ  يأ   ،" ثدح امب 

. ةقالعلا اھدعب  نوكتتل  ساسألا 

فضأ  . ةلصلا ءوشن  دعب  نوكتت  وأ  ثدحت  ةجیتن  يھ  ةقالعلا  نإف   ، يرظن ةھجو  نمف 
نإف اذلو   . ةلص نم  ةینعملا  فارطألا  طبري  ام  ةعیبطل  فصو  يھ  ةقالعلاف   ، كلذل

. ةقالعلا نوكتب  رھاظلا  يف  هققحت  لبق  ناسنإلا  نطاب  نم  أشني  رمأ  يھ  ةلصلا 
وأ تاعامجلاب  وأ  تادامجلاب  وأ  صاخشألاب  ناسنإلا  ةقالعف   ، حیضوتلا لیبس  ىلعو 
ةماقإل ةمدقتم  ةدارإو  ةبغر  هقبسي   ، رخأتم ءوشن  يھ  امنإ   ، لاعتملا قلاخلاب 
ةرورضب امإ   ، هنادجوو ناسنإلا  لقع  هھجوي  امیف  يھ  ةدارإلاو  ةبغرلا  هذھو   . ةقالعلا

. ةلصلا عطق  وأ   ، ةلصلا نيوكت 

تاقالعلا ءاشنإل  لاصتالا ) ةدارإ   ) دنع ققحتت   ، درجملا اھروطب  ةلصلا )  ) نإف  ، هیلعو
لصأ وھ  لاصتالا  نإ  لوقلا  اننكمیف   . لوبقلا اھل  نمضيو  اھعم  مجسني  امب 

، لصاوتلا يھ  ةقالعلا  ةلآو   ، لاصتالا ةياغ  يھ  تاقالعلاو   ، تاقالعلا
تاھجوملاو ةنطابلا  تاعانقلا  عم  لاصتالا  مجسني  نإ  امو  ةغللا  . يھ  هتدامو 

ىلإ لوصولل  ةیلامج  تاھاجتاب  كرحتتس  اھنأ  ىرن  ىتح   ، ناسنإلا ةداعسل  ةیعادلا 
. اھل ةعفانلا  تاقالعلا 

نإ لوقلا  لضفألا  نم  سیلأ  نكلو  كرظن ! ةھجو  مرتحأ  : " لوقلاب ضرتعي  نأ  لئاسلو 
نكلو  ، لیمج ؟ ." لاصتالا ال  لصاوتلا  عم  نوكي  نأ  بجي  يفرعملا  ماجسنالا  لامج 
لصتت كنأ  مأ   ، لاصتالا لبق  نوفلتلا  ربع  لصاوتت  تنأأ   ، طسبم لكشب  ةركفلا  ذخأنل 



نأ مأ   ، ةدارإلاو ةبغرلا  دوجو  لبق  لصتت  تنأ  لھو  ؟  ًایناث لصاوتلل  ًالوأ  نوفلتلا  ربع 
؟ لاصتالا قبست  ةدارإلاو  ةبغرلا 

ملاعلا يف  ناسنإلا  كرحي  يذلا  نطابلا  ردصملا  نع  ثحبن  شاقنلا  اذھ  يف  اننإ 
ةیحانلا نم  عوضوملا  ضرعتسنس  اننإف   ، ةركفلا هذھ  يف  عسوتللو   . يجراخلا

.. هّجتنل كانھ  ىلإف   ، ةیحالطصالاو ةيوغللا 

ًاحالطصاو ًةغل  لاصتالا 

شاقنلا اذھب  طبتري  امیف  لمحت –  يتلاو  لصو )  ) رذجلا نم  ةقتشم  لاصتا   ةملك  نإ  
وأ نینئاك  لقألا : ىلع  نیفرط  طبرت  نیعم  عون  نم  ةقالع  داجيإ  وھ  لوألا  نیینعم : - 

. ةنیعم ةياغ  ىلإ  ءاھتنالاو  غولبلا  وھف   ، يناثلا ىنعملا  امأ   . نینایك

فالخ وھف   [135] ( لصاوت  ) هنم لعفلا  امأ   . نارجھلا ضیقنو  لصفلا  فالخ  وھ  لصولاو 
وھ ىنعملا  نإف   ، الصاوت نیقيدصلا  نإ  لوقلا  دنع   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . مراصت

ثيدحلا ىلاوت  وأ   ، مائوو ماجسنا  يف  اطبترا  وأ   ، اعَمَتْجا يأ  َرَخآلا : امُھُدََحأ  َلَصاَو  )
(. نارجھ وأ  عاطقنا  نود  امھنیب 

نإف  ، ًالثم برضنلو   . قایسلا بسحب  مدختسي  هنإف  حالطصالا  امإ   ، ةغللا يف  اذھ 
لاصتالا لئاسوك  ةیجولونكتلا  تاودألا  موھفمب  طبتري  ام  ًابلاغ  انرصع  يف  لاصتالا 
مالعإلا عقاوم  وأ  لصاوتلا  تاقیبطت  وأ  ينورتكلا  ديرب  وأ  نوفلت  نم   ،  [136]

. لاصتالا عوقو  دعب  هب  موقن  يذلا  لعفلا  وھ  لصاوتلا  نأ  الإ   . خلإ  ، يعامتجالا

يف ثحبن  امنإو   ، يناعملا عیمجل  ضرعتلا  ددصب  سیل  وھ  شاقنلا  نإف   ، ًاكاردتساو
ةیعامتجالاو ةيدرفلا  تاقالعلا  قایسب  ةطبترملا  يناعملا  كلت  نع  شاقنلا  اذھ 

. كلذ يف  عوضوملا  رصحنس  اننإف  اذلو   ، لاصتالل

يتأت ةریخألا  نإف   ، ةلصلا وأ  لاصتالا  حالطصال  ىرخألا  تاقایسلا  ىلإ  ةدوعلابو 
ىلإ وضعلا  طابترا  نإف   ، حیضوتللو يونعملا .) وأ  يلعفلا   ) طابترالا ىنعمب  ًانایحأ 
طابترالا  ) لیبق نم  وھ   ، عمتجملا ىلإ  درفلا  وأ   ، ءاسنلا ىلإ  ةأرملا  وأ   ، ةلیبقلا

اھریغ وأ  سأرلا  طقسم  وأ  سنجلا  عون  وأ  مدلا  ةطبار  بسحب  امإ   ،  [137] ( يلعفلا
. ةیلعفلا طباورلا  نم 

وأ بیلاسألاو  قرطلا  عابتا  وأ  ءامتنالا  لیبق  نم  وھف   [138] ( يونعملا طابترالا   ) امأ
نإف  ، كلذ ىلع  لاثمكو   . كیلاود اذكھو   ، ةيوضعلا وأ  لُثُملاو  میقلا  وأ  فطاوعلا 
كلت الإ  يھ  ام   ، ةینطولا تباوثلا  وأ  ةیمیظنتلا  ةفاقثلا  وأ  ةیعامتجالا  دیلاقتلا 

تاعانقلا يف  مغانتلاو  ماجسنالل  كلذو   . مازتلا وأ  ءالو  وأ  ءامتنا  نم  ةيونعملا  طباورلا 



. ًايونعم اھضعب  عم  ةطبترملا  فارطألا  نیب 

هلاعفأ عومجمب  لصتت   ، نیملاعلا برب  دبعلا  ةقالع  نإف   ، ةيّدبعتلا ةیحانلا  نمو 
دودح عم  قستي  امم  صخشلا  لوقو ) لعف   ) ناك اذإف  هتایكولس –  يأ  هلاوقأو – 
طابترالا كلذ  هجوأ  نمو  .  [139] ( ًایحور ًاطابترا   ) هل نإ  لاقُیف   ، ةینابرلا يھاونلاو  رماوألا 
ّعرضتلاو ءاعدلا  ربع  ةلصو -  ٍلاوتو  طابترا  يھ  ةالصلاف   . ةالصلا ءادأ  وھ  يحورلا 

برب ةقالعلا  زيزعتل  دبعلا  هيدؤي  يذلا  لعفلل  ٍّلجت   ، ًاضيأ يھو  ةضيرفلا –  ءاضقو 
. دابعلا

، اھدشتو تاقالعلا  رصاوأ  ينبت  يتلا  ةلصلا  وھ  لاصتالا  نأ   ، نذإ ةصالخلاو 
أدبي هنإف   ، لاصتالا عون  ناك  ًايأو  عاطقنالا  . مدعو  طابترالاو  يلاوتلا  ققحي  امب 
نیب تاعانقلا  يف  ماجسنالا  ةجرد  بسحب   ، عطقلل وأ  لصولل  امإ  ةنطاب  ةدارإب 
هنإف هنطاب  عم  ًامجسنم  ناسنإلا  هب  لصتیس  ام  ناك  نإف   . لاصتالا فارطأ 
يھ ام  امأ   . سكعلاب سكعلاو   ، لصاوتلا ربع  ةقالعلا  فادھأ  قیقحتل  ىعسیس 

. ةغللا يھ  كلتف  ؟  لصاوتلل طبرلا  ةدام 

ةغللا

. ّيلصنو لصاوتن  ةغللابف   ، ةيویح داعبأ  تاذ  ةیح  ةدام  يھ  ةغللا  نأ  روصت  اننكمي 
يف انینعي  ام  نإف   ، لاقملا اذھ  يف  اھخيراتو  تاغللا  ةأشن  يف  ثحبلل  ًابنجتو 

يناعملا لامج  ربع  ةداعسلا  قیقحت  يف   ، ةغللا تایثیح  ةفرعم  وھ  لوألا  ماقملا 
؟ تایثیحلا كلت  يھ  امف   . اھب ةلصتملا  ةیفرعملا  تامجسنملا  لامجو 

ةياھنلا يف  ّلكشت  يتلا  تاراشإلاو  زومرلا  نم  قسن  نع  ةرابع  يھ  ةغللا  نإ 
كاكتحالا لئاسو  مھأ  ىدحإ  ربتعت   ، تایثیحلا كلتب  يھو   . ةفرعملا تاودأ  ىدحإ 
يفرعملا طاشنلا  رّذعتي   ، اھنود نمو   . عمتجملا يف  دارفألا  نیب  لصاوتلاو  مھافتلاو 

. دارفألل

نأ ثیح   ، لصاوتلا تایلآو  ریكفتلا  تاودأب  ًاقیثو  ًاطابترا  ةغلل  نإف   ، ًالیلق انعمت  ولو 
، ةيوغل بلاوقب  غاصُت  نأ  دبال   ، تاجایتحالاو رعاشملاو  سیساحألاو  راكفألا  يناعم 

ثيدحلل مأ  نيرخآلا  عم  ثّدحتلل  تناك  وأ   ، ةیظفل ریغ  مأ  ةیظفل  تناكأ  ءاوس 
بلاوقلاب اھتغایصف   . ةیبوساحلا ةجمربلل  مأ  تناك  يرشبلا  لصاوتللو   ، يلخادلا

ةصق يھ  امنإ  ةصقلاف   . رخآ ىلإ  فرط  نم  يناعملا  لقن  لّھسیس  ام  وھ  ةيوغللا 
؟ كلذ ىنعم  امف   ،( ىنعملا )

ىنعملا نع  ثحبلا 
، ىنعملا طالب  يف  ةفیصو  يھ  ةملكلاو   ، ةملكلا ةبیھل  مداخ  وھ  فرحلا  نإ 
، قالخألا راوسأل  ةیماحلا  يھ  راكفألاو   ، راكفألا دونجل  مكاحلا  وھ  ىنعملاو 

میقلا ریتاسد  ىلع  دمتعي  مكحلا  ماظنو   ، مكحلا ماظنل  سسؤملا  يھ  قالخألاو 



يھ ام  ةغللاف   ، هیلعو  . هتیعرش مكاحلل  يطعت  ام  يھ  ریتاسدلا  كلتو   ، ناميإلاو
! رعاشلا بلق  يف  ام  ىنعم  مھفلو   ، ةفرعملا لقنل  لصاوتلا  ةدام  الإ 

الو ىنعملا  انمھف  الف   ، لبانلاب لباحلا  َتطلخ  كنأ  ودبي  : " ًالئاق ضرتعي  نأ  مھدحألو 
كعم قفتأ  ؟ " كریغ انل  حرش  ّالھف   ، ریكفتلا فقوتو  ةركفلا  انعضأ  لب   ، ىزغملا انفرع 

.. لبانو لباحل  حرشلا  لاجم  كرتأس   ، اذلو ًامامت !

لبانو لباح 
طیخيو فورحلا  ّطخي  ناك  يذلاو   ،( ةسمارھلا سمرھ   ) میكحلا دھع  ذنم  : " لباح

، لابحلاب يناعملا  داطصأ  تنك  انأف   . ةدوھعملا انّتیفرِحب  لمعن  نانثالا  نحنو   ، بایثلا
كلت دعب  الإ  لمعلا  نع  فقوتن  ملو   . لابنلاب يزاغملا  ّدایص  ناك  لبان )  ) يخأو

!" ةملاظلا ةمكاحملا 

نأ ودبي   " . لبان لأس  ؟"،  نظ ءوس  مأ  ةمكاحم  تناكأ   ، نكلو كلذ ! ركذت  تلز  ام  ات  "
لباح لاق   ،" مھتقافصل ایف   ، ةرئاج ةمكاحم  تناك  لب   ، يخأ اي  كیلع  طلتخا  دق  رمألا 
ةلص انل  دعت  ملف   ، كلذ ّيلع  طلتخا  دقل   ، كعم قحلا   " . ءادعصلا سفنتي  نأ  لبق 

،" ناك امو  ثدح  امب  ينركذت  ّالھف   ، نیحلا كلذ  ذنم  مھب  ةقالع  انل  دعت  ملو   ، رمألاب
. لباح ىلإ  رظني  وھو   ، لبان لاق 

ةلودلا سأر  اھمكح  يتلاو   ،( سان  ) ةلود يف  انلمع  امدنع  كلذ  ناك  : " لباح
، نامتكب رسلا  ظفحيو  ةریصبلا  بقاث  ناك  دقف   . ناطلسو لدعو  ةریصبب   ،( ناملقع )

ةباثمب ناك  يذلاو   ، ةلودلا رومأ  يف  يأرلاو  ةروْشَملا  سلجم  ةربخ  ىلع  دمتعيو 
بسح  ، ةینامثلا باونلا   ، ةداعسلا باحصأ  ّنیع  ثیح   ، دسجلا نم  غامدلا 

: مھو  ، رادتقالاو صصختلا 

قطنملا ماھم  امھل  تطینُأ  يتلاو   ،( داص و( نیس )  ) نالضافلا
. نیھاربلاو ججحلاو  تاباسحلاو 

بیترتلاو میظنتلا  نوؤشل  امتھا  ناذللاو   ،( ّنالع و( نالف )  ) نالضافلا
. ةمالسلاو نمألا  ظفحو  قیسنتلاو 

زيزعتو تاقالعلا  ءانبو  ةياعرلاب  اتنتعا  ناتللاو   ،( هنام و( هناح )  ) ناتلضافلا
. ةمحرلاو ةدوملا 

ریظنتو لولحلا  عادبإ  ىلع  المع  ناذللاو   ،( دیعس و( دیع )  ) نالضافلا
". فولأملا نع  جورخلاو  ىؤرلا 



ظفحيو همزالي  يراشتسا   ، ناملقع مكاحلل  ناك  دقو  نآلا ! تركذت   ، معن : " لبان
". ؟ كلذك سیلأ   ، ةلودلا زونك  هدنع 

وھو  ،( ةلودلا بلق  ةفاھر   ) هبقل ناك  ذإ   ، ماقم َيلاع  هل  ناك  دقو   ، حیحص : " لباح
نأ دعب   ، يزاغملا لزغو  يناعملا  ظفح  ىلع  نمتؤملا  ناك  يذلاو   ،( رعاشلا  ) دیسلا

". ؟ كلذ ركذتأ   ، ىرخألا لودلا  نم  اھداطصن  انك 

ركذأ  ، معن  " ، ةرخاس ةكحض  كحض  مث   ، لفسألا ىلإ  هسأر  أطأطو   ، هيدي لبان  مض 
شورق  ) ةكلمم كانھ  تناك   . ساسألاب ةمكاحملا  ىلإ  ّرج  ام  اذھف   ، ًادیج انتالحر 
كلانھ تناكو  ملِح .)  ) خیشلا  ، قالخألا دیس  ةلیضف  اھمكح  يتلاو   ،( ةكئالملا
ثبخو ركمب   ،( سّانخ  ) نوعلملا اھمكح  يتلاو   ،( فوھكلا ئلآل   ) ىعدُت ةنطوتسم 
ريدملا اھمكح  يتلاو   ،( لیماسرلا  ) ةيروھمج تناك  انع  دیعبب  سیلو   . ساوسوو
رظتني وھو   ، لبان لاق   ، !" وتلل تركذ  امیف  ًابیصم  نوكأ  نأ  وجرأو  روطیبمق .)  ) عماطلا

. لباح نم  نیقیلا  ربخلا 

شورق ةكلمم  يف  داطصأل   ، لابحلا يمرب  عتمتسأ  تنك  مكو   ، حیحص اذھ  لباح " :
ًاریفو دیصلا  ناك  دقو   ، عرولاو قدصلاو  ةنامألاك   ، ةیماسلا يناعملا  كلت   ، ةكئالملا
اھولعت تناك  يتلاو   ، ةكلمملا ةباوب  دنع  اھیف  لصأ  يتلا  ةظحللا  ذنم  حابص  لك  يف 

، يناعملا میلست  دعوم  لبق  دوعأ  تنكو   ، [140] ( اًنْسُح ِساَّنِلل  اوُلوُقَو   ) ةميركلا ةيآلا 
نم  ، يزاغملا دایطصاب  لابنلا  يف  كتعارب  ىرأ  تنك  دقو   . ةلودلا بلق  ةفاھرل 
نإو  ، ءارقفلا وأ  ءاینغألا  مھنم  ءاوس   ، ءایلوألاو ءامكحلاو  ءافرشلاو  ءالبنلا  ثيداحأ 

!" كلت كتمھمب  موقت  تنك  فیك  فرعأ  مل  نآلا  ىتح  ُتنك 



لصاوتي امدنع   " ، لباقت يف  هيدي  عباصأ  فارطأ  عضوو  هتسلج  يف  لبان  لدتعا 
يف جلتخي  ام  نومجرتي  كلذب  مھنإف   ، تاءاميإلا وأ  تاراشإلا  وأ  تاملكلاب  سانلا 
نم مھنادبأ  يرتعي  امو   ، راكفأ نم  مھسوؤر  يف  رودي  امو   ، رعاشم نم  مھبولق 

، ٍزاغم نم  هلزغ  امو  ٍناعم  نم  هظفح  ام  رعاشلا  نم  اوذخأ  املكو   . سیساحأ
اھل سّسأ  يتلا  تاملكلاب  اھوغاص  مث   ، ةلودلا بلق  ةنيزخ  يف  ةظوفحملاو 
نأ لبق   ، لبان لاق   ،". يقیقحلا ریبعتلا  ىلع  ةردق  رثكأ  اوحبصأ   ،( يدیھارفلا )

". !؟ يدیھارفلا : " ًالئاس لباح  هعطاقي 

ةطلس نأ  ربتعي  ناسنإلا -  يأ  وھف –   . ناسنإلا ةیھام  نم  ءزج  يھ  ةغللاف   ، معن "
نب لیلخلا  عفد  ام  اذھو   . ًاضيأ وھ  هتوق  نع  لب   ، اھتوق نع  طقف  ّربعت  ، ال  هیلع ةغللا 

، ةیبرعلا ةغلل  قسنم  مجعم  لوأك  نیعلا  مجعم  عضول   ، يدیھارفلا [141]  دمحأ 
، قلحلا يف  ةطقن  قمعأ  نم  فورحلا  جراخم  بیترت  ساسأ  ىلع  هتباتكب  ماق  ثیح 
نیعلا  وھ  هفورح  لوأ  نوكي  كلذبو   ، نیتفشلا فارطأ  ىتحو   ، ناسللا تاكرحب  ارورم 

فورحلا رود  نأ  كلذ  أ).  ي،  و،   ) ةیفوجلا ةلعلا  فورح  اھعبتت  مث   ، میملا وھ  اھرخأو 
تاونق ربع  يناعملا  ةياكح  نع  ریبعتلل   ، تاملكلا ةبیھ  ةكایح  يف  ةمدخلا  وھ 
رصع يف  ةیبرعلا  تاملكلا  بیكرت  عنصو  عمج  نم  وھ   ، ًاضيأ يدیھارفلاو   . لصاوتلا
فلأ نینامثلا  فینصتب   ،  [142] ( روظنم نبا   ) موقي نأ  لبق  ناك  كلذ  نأ  يأ   . نيودتلا

(." برعلا ناسل   ) همجعم يف  ةيوغل  ةدام 

نيرمأ ال كانھ  نإف   ، يزاغملا دیص  يف  يتقيرطب  كربخأ  يكلو  : " ًالئاق لبان  فدرأ  مث 
يأ  ، ةیظفللا ةلالدلل  ةثالثلا  رصانعلا  كلتب  طبتري  ام  وھ   ، لوألا امھحرش : نم  دب 
اذھف  ، لاثملا لیبس  ىلع   ، ةدرو مھدحأ : لوقي  امدنعف   . قادصملاو موھفملاو  ظفللا 
امأ  . نھذلا يف  ةدرولا  ةروص  روضح  وھ  ظفللا  كلذ  موھفم ) . و( همف نم  جرخي  ظفل ) )

. هنم دصقلاو  موھفملا  قادصم )  ) يھف  ، ناتسبلا يف  اھیلإ  راشملا  ةیلعفلا  ةدرولا 
نم موھفملا )  ) دایطصا يف  تناك  لباح  اي  كتمھم  نإف   ، حیضوتلا لیبس  ىلعو 

، دوصقملل يفخلا  ىنعملاو  ةلالدلا  ةفرعم  يف  تناك  دقف  يتمھم  امأ   . ظافلألا
امأ  ، دورو نم  ًةداع -  ناتسبلا –  يف  نوكي  ام  ىلإ  عماسلا  مھُویل  ًةدرو  لاق  هلعلف 

". الثم هبلق  ةبیبحل  راعتسملا  مسالا  ناك  هلعلف   ، كلذ ریغ  نوكي  دقف  يفخلا  دصقلا 
. لباح لأس  ؟"،  رخآلا رمألا  وھ  امو   ، نسح "

يتلا ةمألا  صئاصخو  ةغللا  صئاصخ  نیب   ،  [143] ( ردرھ  ) يناملألا ملاعلا  طبر  دقل  "
، هیلعو  . ملكتت امك  ركفتو   ، ركفت امك  ملكتت  ةمأ  لك  نأب  لوقلا  ىلإ  ًابھاذ   ، اھملكتت
وأ اھكاردإ  نكمي  ، ال  ةلیضفلاو لامجلاو  ةقیقحلا  يھو :  ، ةيرشبلا ةفرعملا  تّابر  نإف 
ةغللا هلقنت  يذلا  لكشلا  سفنبو  ىوتحملا  سفنبو  ىنعملا  سفنب  الإ  اھب  قلعتلا 
ىقرأ نوكي  ریكفتلا  ىوتسم  نإف   ، ٍةمأ دنع  ًةيوق  ةيوغللا  ةریخذلا  تناك  اذإف   . اھتمأل

،" عورفلا جرخت  اھنمو  روذج  اھل   ، ةرجشلاك يھ  ةملكلا  نإ   ، ىرت امكف   . اھئانبأ ىدل 
". ؟ فیك ةرجشلاك ! ةملكلا  : " لاؤسلاب ًاددجم  لباح  هعطاقي  نأ  لبق   ، لبان ّدر 



ِيف اَھُعْرَفَو  ٌِتبَاث  اَھُلَْصأ  ٍَةِبَّیط  ٍةَرَجَشَك  ًَةِبَّیط  ًةَِملَك  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  َفْیَك  ََرت  َْمَلأ  ")
ىدم ةفرعم  ةھجل  ةملكلا  لصأ  ىرحتأ  يننإف   ، يتمھمب موقألو   ،  [144] ( ِءاَمَّسلا
للحأو  ، اھیف ةمدختسملا  میقلل  ةيرایعملا  ةرظنلا  يف  ققدأو   ، همدع نم  اھتابث 

نم ىزغملا  فرعأل   ، هتاياغو هیعاودو  ثدحتملا  عفاود  نع  ةیعوضوم  ةرظنب 
. لبان باجأ  تانكسلاو " تاكرحلاو  تاریبعتلا  نمو   ، تاملكلا

شاقنلا عوضوم  نم  ناك  ام  كاذ   ، هيإ  [145] ! ةيرایعملا ةرظنلا  " 
لصح يذلا  ام  ًاقح !  " . لباح لاق   ،" ةمكاحملا لبق   ، يأرلاو ةرَوْشَملا  سلجم  يف 

. لبان لأس  ؟"،  كاذتقو

( ریتوت و( كوبأ ) سیت   ) لیبق نم   ، اھجمارب لیماسرلا  ةيروھمج  تجتنأ  امدنع  : " لباح
ةینامثلا باونلا  عمتجا   ، ًةسلخ سان  ةلودل  اھتلسرأو   ،( ماقتنا و( تاقبابس ) و(

كلت عم  لماعتلل  ةیعوضوملا ) ةرظنلا   ) لباقم يف  ةيرایعملا ) ةرظنلا   ) شاقنل
نیب لصاوتلل  ةدیفمو  ةیلسمو  ةفیطل  جماربلا  هذھ  نإ  : " هناح تلاق  دقف   . تایجمربلا
اھیلع ّدرف  ةدوملا ." زيزعتل  اھلامعتساب  سانلل  حامسلا  بجي  اننأ  دقتعأو   ، سانلا
". ظحاجلا هلاق  امب  ينيّركذتو   ، هناح اي  يفطاعلا  كملاع  يف  ةمئاھ   ِ تنأ : " نیس

دومجب ًامود  نولماعتت  امنإ  قطنملا  باون  متنأ  مكنكلو   ، هناح عم  قفتأ  انأ  : " دیع
نع فورعم  وھ  ام  مغر   ، ةیناجم جماربلا  هذھف   ، ديدج وھ  ام  لك  عم  فافجو 
ئلآل سواسو  نم  اھدروتسن  نحنو ال   ، حابرألا نع  ٍثحب  نم  لیماسرلا  ةيروھمج 

". اھوعنمت يكل  فوھكلا 

!". ظحاجلا مالك  نم  نیس  لضافلا  هدصقي  يذلا  ام  فرعنل   ، موقلا اھيأ  ًالھم  : " نالف

هنأكو لاجتراو  ةھيدب  وھ  امنإف  برعلا  دنع  ءيش  لك  نإ  : ) ظحاجلا لوقي  : " نیس
يأ وھ –  امنإو   ، ةناعتسا الو  ركف  ةلاجإ  الو   ، ةدباكم الو  ةاناعم  كانھ  سیلو   ، ماھلإ

. [146] ( ماصخلا موي  زجر  ىلإو  مالكلا  ىلإ  همھو  فرصي  يبرعلا - 

، ةینآ لاعفأ  دودر  اھسسؤت  يتلا  ةیحطسلا  ةيرایعملا  ةرظنلا  ّمكحت  هانعم  اذھو 
، رظنلا ةلاجإو  ةدباكملاو  ةاناعملا  اھماوق  يتلا  ةیعوضوملا  ةرظنلا  لباقم  يف  كلذو 
نأ انل  لھف   . نانويو سرف  نم  مجعلا  دنع  لقعلا  صاوخ  نم  ظحاجلا  اھلعجي  يتلاو 

". ؟ جماربلا هذھ  ىلع  مكحلا  لبق  نیترظنلا  نیب  نزاون 



( يروطس  ) عضو ّيلع  لّھسي  هنأل   ، تاقبابس جمانربل  ةنتمم  انأ   ، ةحارصب : " هنام
امك نیترظنلا  نیب  نزاوتلا  ثحب  ةرورضب  رعشأ  الف   ، يتاولفل ءادغلا  يف  هلوانتأ  امع 

!". لوقت

دق وھف  يناتسرھشلا [147] ،  حتفلا  وبأ  هلاق  ام  يأرقت  مل  كنأ  هنام  اي  ودبي  : " داص
هتصالخو  ، ةیعوضوملا ةرظنلا  نیبو  ةیلامجإلا  ةيرایعملا  ةرظنلا  نیب  قرفلا  حرش 
ةیعوضوم ةرظنب  هیلإ  رظنلا  يأ   ، ءيشلا هنم  بكرتي  ام  فرعن  نأ  بجي  اننأ   ، يھ

. لاجترالاو ةھيدبلا  يف  امك  نادجولاو  سدحلا  ال   ، ناھربلاو لالدتسالا  لالخ  نم 
امیف رمألا  امھیلع  طلتخي  ال  ىتح   ، لبانو لباح  نم  ًالك  هابتنا  بجوتسي  ام  اذھو 
ِنإ اوُنَمآ  َنيِذَّلا  اَھَُّيأ  َاي   – ) هنأش لج  لاعتملا –  میكحلا  لاق  امك   ، هنالقنيو هناعمسي 

." [148] ( اوُنََّیبَتَف ٍَإبَِنب  ٌقِساَف  ْمُكَءاَج 

الو ظحاجلا  مالك  ال  مھفن  مل   ، برعلا خأ  اي   . ءاملاب دھجلا  دعب  ءاملا  رّسفو  : " نالع
!". يناتسرھشلا حرش 

ميدق يف  ناسنإلا  ناك  دقل   . ًالیلق فولأملا  نع  جرخأ  نأ  يل  اوحمسا  : " دیعس
رظنلا سیلاط )  ) نّشد امدنع  امأ   ،( ةروطسألا سوثیملا :  ) ىلع دمتعي  نامزلا 
كلذب دمتعا  دقف   ، اھسفن ةعیبطلاب  ةعیبطلا  ریسفتل  هنم  ٍةلواحم  يف   ، يلقعلا
غاص يلاتلابو   ، لقعلا ئدابم  وطسرأ  اھیلع  ىنب  يذلاو   ،( لقعلا سوغوللا :  ) ىلع
ضعب عم  انفالتخا  مغرو   . ةیببسلا أدبمو  ةيوھلا  أدبم  عضوو  يطسرألا  هقطنم 

ةیبيرجتلا هلحارم  ىلإ  ریكفتلا  روطتل  ًاببس  ناك  هنأ  الإ   ، يطسرألا قطنملا  تایثیح 
، نآرقلا هنم  انرّذح  امیف  عقن  ىتحو ال   . ةیھيدبلاو ةیلمأتلا  نع  ًاضوع   ، ةیعوضوملاو

اوُِحبْصُتَف ٍَةلاَھَِجب  اًمْوَق  اوُبیِصُت  َنأ   ) داص لضافلا  اھركذ  يتلا  ةيآلا  ةلمكت  يف  امك 
[. انع مدنلا  ءردل   ، ةيدجب رمألا  سردن  نأ  بجي  اننإف   ، [149] ( َنیِمِدَان ْمُتْلَعَف  اَم  َٰىلَع 

". ؟ هیلإ يمرت  يذلا  امو  : ] ءایتساب هناح  هتعطاق 

وھف لوألا  امأ   . نیبناج نم  رومألا  يف  ركفن  نأ  بجي   ، ةلضافلا اھتيأ  ِكديور  : " دیعس
موقي امب  انملع  عمف   ، فوھكلا ئلآلو  ةكئالملا  شورق  نیب  مئاقلا  عارصلا  ةیحان  نم 
ةقباطمل ةقیقدلا  امھتالواحم  يف   ، نمزلا ربع   ، لبانو لباح  نیَصلخملا  نم  ٌلك  هب 

سانخ بأد  نأ  الإ   ، حوضولاو ةیفافشلا  ءاسرإ  لجأ  نم   ، يزاغملا عم  يناعملا 
ةبذاجلا روصلا  عیملتل  روطیبمك  عماطلا  ّضرحي  وھف   . رومألا طلخ  يف  وھ   ، مئادلا
طلتختف  ، ىرخأ ةھج  نم  لسعلاب  مسلا  سدلو   ، ةھج نم  تایجمربلا  كلتل 

فورح نم  بلقنتف   ، تاملكلا ةبیھ  ىواھتتو   ، ةیفخلا يزاغملاب  ةیماسلا  يناعملا 
َِيل َناَك  اَمَو  : ) لوقیل  ، ًائربتم كلذ  دعب  يتأیس  سانخ -  يأ  هنإ –  مث   . ماقرأ ىلإ 

( مُكَسُفَنأ اوُموُلَو  ِينوُموَُلت  َالَف  ِيل ۖ  ْمُتْبَجَتْساَف  ْمُكُتْوَعَد  َنأ  َِّالإ  ٍنَاطْلُس  نِّم  مُكَْیلَع 
. [150]

تابو  ، ةیعیبطلا ریبعتلا  بیلاسأ  تلزتخا  دق   ، انيأر امك   ، تایجمربلا كلت  نأ  امك 



، ًالصأ كیھان   ، بوتكملا مالكلا  نم  ًالدب  موسرلاو  روصلاب  نولصاوتي  نومدختسملا 
كلت ضعبب  ًالیلق  رثكأ  وأ  فورحلا  نم  نیتئامب  ًادودحم  اھیف  حبصأ  دق  مالكلا  نوك  نع 

ام سنن  الو   . نوجم وأ  ةھافس  هیف  وأ  ًافئاز  حبصأ  لاقي  ام  رثكأ  نأ  نع  ًالضف   ، جماربلا
روھدتت تأدب  سانلا  ةداعس  نأ  تدجو  ثیح   ، ةرصاعملا ةیملعلا  تاساردلا  هتتبثأ 
لیميو هعبطب  يعامتجا   ، ناسنإلا نأ  كلذ   ، اھب قلعتلاو  تایجمربلا  هذھ  ببسب 

. ناردجلا فلخو  تاشاشلا  ربع  ، ال  رشابملا لصاوتلل 

ةقلح يفف   . تاعمتجملل قيزمت  نم   ، ًالثم  ،( ریتوت  ) جمانرب ثدحأ  مك  نورت  الفأ 
اورعش ثیح  نم   ، رانلا ىلع  تيزلا  نّوبصي  نیمدختسملا  نم  ریثكلا  حبصأ   ، ةغرفم
دارُيو  ، قح تاملكل  يھاوسلا )  ) ّجور مكو   . ًالاعتشا كراعملا  دادزتل   ، اورعشي مل  مأ 

". ؟ ظعتن الفأ   ، ءالشأو ءاقرفل  عمتجملا  تتشت   ، ءاقترالاو ءاقتلالا  نم  ًالدبف  لطاب ! اھب 

يذلا نوعدفضتملاك  سیل  انبعش  نإ   . ةرماؤملا ةيرظن  عابتأ  نم  كنأ  رعشأ  : " هناح
!". ليوھتلاب غلابت  الف   ، يعولا عوضوم  يف  مھنع  ثيدحلا  ىرج 

تدرأ يذلا  رخآلا  بناجلا  وھ  اذھف   ، ةداعسلا ةبحاص  اي  ًاركش  بعشلا ! : " دیعس
، لوألا امأ   . ةیبرعلا مجاعملا  يف  نيداضتم  نیینعم  اھل  بعش )  ) ةملك نإ   . هحرش
. هّقرف  ، ءيشلا َبَعَش  لاقیف :  ، داضملا ىنعملا  امأو   . هعَمَج  ، ءيشلا َبَعَش  لاقُیف :

ًانایحأ رفانتيو   ، ًانایحأ ضعبلا  هضعبل  بذاجتي   ، رزجو دم  وذ  نایك  وھ  بْعَشلا  نأ  ذإ 
فصو يف   ، [151] ( زینوت دنانيدرف   ) يناملألا عامتجالا  ملاع  ّفنص  دقو   . ىرخأ

(. تفاشليزیج و( تفاشنایمج ) : ) نیحلطصملل همادختساب   ، بعشلا

وأ كسامتملا  بعشلا  نع  ٌریبعت  يھ  تفاشنایمجلا )  ) ةلاح نأ  زینوت  ىري  ثیح 
میقلا سسأ  ىلع  ًءانب   ، رخآلا اھئانبأ  نم  لك  دعاسي  يتلاو   ، ةدضاعتملا ةیلاجلا 

، نذإ اذھو   . مھيدل ةیفطاعلا  ةدارإلا  بسحبو  ةیعامتجالا  ئدابملاو  ةیناسنإلا 
يتلاو  ، بعشلا ءانبأ  نیب  ةقالعلا  ةدعاق  ءانبل   ، ایلعلا لُثملاو  میقلا  دوجو  بلطتي 
ًاكسامتم بعشلا  نوكیل   ، ةرشابملاو ةیعیبطلا  لصاوتلا  تاونق  ربع  اھزيزعت  نكمي 

. اھل ماصفنا  يتلا ال  ىقثولا  ةورعلاب  ًاكسمتسمو   ، ًايوق

ةدارإلا بسح  ةیلالقتسالا  ىلع  مئاقلا  بعشلا  ةلاح  يھف  تفاشليزیجلا )  ) امأ
ةرورض نوري  ام  ردقب  دضاعتلل  ةرورض  نوري  ال  بعشلا  كلذ  دارفأ  نأ  يأ   . ةیلقعلا
متي نأ  بجیف   ، ام ةجاح  كانھ  تناك  ول  ذإ   ، طقف ةجاحلا  بسح  لماعتلاو  دقاعتلل 
سسأ ىلع  مئاق  وھ   ، فصولا اذھب  بعشلاو   . ةجاحلا كلت  دسل  نیفرط  نیب  دقاعتلا 
قوقحلا ظفحل  يرورضو  ماھ  دقاعتلا  نإف   ، ًاعطقو  . ةيداملا تاذلا  ةيروحمو  ةینادرفلا 
دضاعتلا نكي  مل  نإ  ةیناسنإلا  تاقالعلا  ففجیس  هیلع  راصتقالا  نأ  الإ   ، تابجاولاو
ثدحي ام  كلذ  نإف  لصاوتلا  تاونق  يف  تافاسملا  دعتبت  امدنعف   . ساسألا وھ 

." [152] ( َنوُحِرَف ْمِھْيََدل  اَِمب  ٍبْزِح  ُّلُك   ) بھذیف عمتجملا  ككفي  ام  اذھو   ، ًامامت



. تافاسملا بيرقتل  يھ  امنإ  لصاوتلا  عقاومف  كسفن ! نع  تبجأ  دق  تنأ  اھ  : " نالف
". ؟ ةریغصلا ةيرقلاو  ةملوعلاب  عمست  ملأ 

يقیقحلا ملاعلا  نم  لاقتنالا  نأ  ذإ   ، نالف اي  ةئطاخ  ةبراقملا  هذھف   ، ًایقطنم : " داص
هنكلو  ، تالصولاو تاطابترالا  لق  وأ   ، ًاقح لاصتالا  داز  دق   ، يضارتفالا ملاعلا  ىلإ 
قناعتلاو رشابملا  ءاقتلالاو  دیلاب  ةحفاصملا  نأ  ذإ   . لصاوتلا ضّفخ  دق  لباقملاب 

: اھیف بوتكم  ةدرو  ةروصب  نراقُت  ال   ، رطاخلاب ةكراشملاو  نیعلاب  رظنلاو  رضاحلا 
، لایخلاو ضارتفالا  ملاع  يف  انعضت  امنإ  لیماسرلا  ةيروھمج  نإ  ریخلا ." حابص  "

دقتعي امك  ناجملاب  رمألا  سیلف   ، يقیقحلا ملاعلا  تاورث  ىلع  يھ  يلوتستل 
!". دیع لضافلا 

مھنأ الإ   ، شاقنلا هتني  مل  هنإ   ، قحلا يف   " . لبان لأس  ؟ " شاقنلا كلذ  ىھتنا  فیكو  "
تيأر اذإ  : " رعاشلا نم  ناك  ام  اذھو   ، هيأر ةفرعمل   ، ةلودلا بلق  ةفاھر  اوعدتسا 
اذإو  . ةلماش ٍرامد  ُعقاوم  لصاوتلا  يف  نأ  ملعاف   ، البالب نيّدرغم  اوتاب  دق  سانلا 
ًاریتوت حبصأ  رابخألا  رتاوت  نأ  ملعاف   ، الماح لاوجلل  ّفكلاو  ٌقِرطم  سأرلا  تدھش 

دق مھنأ  ذإ  تمصلا  مزلاف   ، الماھ ِلكلل  ُلكلا  هیف  ٍسلجم  يف  ترُصب  اذإو   . الئاھ
. لباح ّدر   ،" َلبانلاب لباحلا  اوطلخ 

ةروص رشنب  كاذنآ  يعامتجالا  يھاوسلا  عقوم  ماق  دقو   . تّركذت  ، معن  ، معن "
اذھو  ،( نوفلتلا ءالغ  يعاود  نم   ، نونجملا ِّملَعُملا  يھاود  : ) اھتحت بتُكو   ، رعاشلل
فلختلاب هیلع  اومكحف   ، رعاشلا دض  يتفاشليزیجلا  بعشلا  بضغ  راثأ  ام 

. لبان لاق   ،" ةیعجرلاو

امم رثكأ  ًاریخ  دجي  مل  هنأ  ذإ   ، تمصلاب رعاشلا  مزتلا  دقف  ركذت ! تنك  نإو   ، معن "
ىتح  ، اھنع لازتعالل  انب  ادح  ام  ًاضيأ  وھو   ، سان ةلود  نارجھل  هاعد  ام  اذھو   . دشنأ

. لباح لاق  رومألا " طلخب  انومھتي  ال 
! هودجي ملف  رعاشلا  رثأ  ءافتقاب  رمأ  دق  ناملقع  مكاحلا  نأ  تعمس  دقلو  : " لبان

تلاق  ، رعاشلا تمص  ىنعم  رّسفي  نأ  يأرلاو  ةروْشَملا  سلجم  نم  بلط  امدنعو 
نإ : " مكاحلل دیعس  لاق  مث  يدیس ." اي  ىنعم  اھل  دجأ  ملف  اھتلجوج  : " هنام هل 
يف ىنعملا  نأ  ذإ   ، هتمص ىنعم  ةفرعم  عیطتسن  نلف   ، هعم بلقلا  ذخأ  دق  رعاشلا 

". رعاشلا بلق 

ىنعملا ةفرعم  ةیمھأل  ٍحرش  نم   ، لبانو لباح  ةذتاسألا : هب  لضفت  ام  ىلع  ًءانبو 
دق  ، قافنو مراصتو   ، قاقشو فالخ  نم  مك  روصتن  نأ  انلف   ، لصاوتلا يف  ىزغملاو 
ةیمك يف  روصقلاب  قلعتت  بابسأل  وأ   . كانھ ةبراوم  وأ   ، انھ مھف  ءوس  ببسب  ثدح 
هلعل وأ   . ةمدختسملا ریبعتلا  بیلاسأ  يف  ریصقتلاب  وأ   ، ةرفوتملا ةيوغللا  تاودألا 
دسفي نأ   ، ةرورضلاب فالتخالا  كاذل  يغبني  هنأ ال  ولو   ، يأرلا يف  فالتخالا  ببسب 

. ةیضق دولل 

ىنعملا عم  لماعتللو   ، فالتخالا ءردل  لصاوتلا  ةیلعاف  نم  عفرن  نأ  اننكمي  فیك  امأ 



ام اذھف  ؟  راوحلا جئاتن  نم  نّسحن  نأ  انل  فیكو   ، ثلاثلا ىنعملا  نم  ًالدب  لوألا 
. ًایلات لصاوتلل  ةعبرألا  داعبألا  جذومن  يف  هشقاننس 

، معن ؟"،  ثلاثلا ىنعملاب  هینعت  يذلا  ام  ًالھم ! : " ًالئاس انفقوتسي  نأ  مھدحألو 
... ًالوأ اھیلع  ّجرعنلف   ، يراوجلا لیح  يف  هنإ   ، حیحص  ، معن

يراوجلا لیح 
سمش [153] لبج  ةمق  ىلإ  ةيدؤملا  قيرطلا  يف   ، ةیلبجلا يراوجلا ) لیح   ) ةيرق عقت 
لبج ةقطنم  نإف   ، ًایفارغجو  . مك يلاوح 120  طقسم  ةمصاعلا  نع  دعبت  يتلاو   ،
يف ةیناثلاو   ، سمش لبج  يف  ىلوألا  ةقھاش : ممق  ثالث  ىلإ  مسقنت  سمش 
ثیحو  ، يراوجلا لیح  ةيرق  عقت  ثیح   ، ةارسلا لبج  يفف  ةثلاثلا  امأ   ، تّاراملا لبج 

.. لصح ام  صخلم  اذھو   ، ثلاثلا ىنعملا  نع  راوحلا  كاذ  اھیف  ىرج 

بصنأ نأ  تررق   ، ةرعولا ةیلبجلا  تارمملا  ربع  ریسلا  نم  ليوط  موي  ءاضقنا  دعب 
برق ةدجاوتملاو   ، ةرطعلا ةذافنلا  ةحئارلا  تاذ  نالعلعلا  راجشأ  ىدحإ  برق  يتمیخ 
مث  ، متعلا ةرجش  بطح  نم  رانلا  لاعشإب  تمق   ، ءاسملا دنعو   . يراوجلا لیح 
كلت نم  ءامسلا  ءلمت  تناك  يتلا  موجنلا  يف  ًالمأتم   ، ضرألا ىلع  تیقلتسا 

. ةمتعلا ةلیللا 

دعبو  . ينامعلا هسابلب   ، رمعلا لبتقم  يف  باش  رھظ  ىتح  ةعاس  تضم  ام 
انأ  ، مولع ّيش  ام  : " هل تلقف  .  [154] " كمولع قع  (: " ّديوع  ) لاق  ، ةیحتلاو مالسلا 
يف رادارلا  ةطقن  ىلإ  ریسملا  لمكأس  هللا  ءاش  نإ  ًادغو   ، ةقطنملا يف  لوجتأ 

عتمتسأل  ، ةلیللا هذھ  انھ  حاترأسو  : " الئاق تفدرأ  مث  سمش " لبج  ةمق  ىلعأ 
". رادملا موجن  ةيؤرب 

انقفاوت  ، ءالخلا يف  تیبملا  ىلع  يرارصإو   ، ةيرقلا يف  هدنع  ةماقإلل  حاحلإ  دعبو 
رانلا ىلع  اّھیشل  محللا  عطق  ضعب  رضحیل  بھذف   ، ًاعم ماعطلا  لوانت  ىلع  ًاطسو 

.. ةقالعلا تأدبو  انلصاوت  اذكھو   . يتمیخ دنع  ةدقوملا 

اھنأ رعشأ   ، موجنلا هذھ  ىرأ  امدنع  ملعتأ ! : " لاق مث   ، موجنلا يف  ةرظن  ّديوع  رظن 
". يسأر كلف  يف  رودت  يتلا  ةلئسألا  ددعب 

اھنع يدعُبل   ، اھل لصأ  نل  يتلا  مولعلا  ددعب  اھنأ  ىرأ  انأف  يل  ةبسنلاب  امأ   ، لیمج " 
نم عون  يأ  نكلو  : " هتلأس مث  همالك  ىلع  تبّقع   ،" موجنلا مكلت  نع  ضرألا  دعبك 

". ؟ ينعت ةلئسألا 

نونمتي ىرقلا  لھأو   ، ىرقلا هذھ  نیب  تقولا  ضعب  ءاضق  نوبحي  ندملا  لھأ   ، ًالثم "
امھنم لك  لعجي  يذلا  ام   ، ًانایحأ لءاستأف   ، ندملا كلت  يف  تقولا  ضعب  ءاضق 

. ّديوع لأس  ؟ " رخآلا دنع  تقولا  ضعب  ءاضق  يف  بغري 

لك يضقي  ِملف ال   ، ًالعف امھنم  لك  ةبغر  يھ  كلت  نأ  انرّدق  ول  ًاضيأ : تلءاست  لھو  "



رطخي مل   ، تنسحأ  " . راوحلا أدبأل  هتلأس  ؟ " رخآلا ناكم  يف  تقولا ) لك   ) امھنم
نم امھولخل  ةراشإ  يف  هيدي  عفر  مث   ، ّديوع باجأ  لبق "! نم  لؤاستلا  اذھ  يلابب 

. باوجلا رظتني  هنأكو   ، لاؤسلا نع  ةباجإلا 

،( ةطاسبلا  ) ىلإ نورقتفي  مھنكلو  ةلوھسلاب )  ) نومعني ةنيدملا  لھأ  نإف   ، ييأرب "
هل تلق  ؟ " كلذك سیلأ   ، ةلوھسلا ىلإ  رقتفيو  ةطاسبلا  ةایحب  يورقلا  معني  امنیب 

. ّديوع ينلأس  ؟ " كاذو اذھ  نیب  قرفلا  امو   " . ًالئاستم

رمألاب طبترت  يتلا  رصانعلا  نأ  يأ   ، بیكرتلاو دیقعتلا  ضیقن  يھ  ةطاسبلا  نإ  "
دمتعت يتلا  كلت  يھ   ، ةّبكرملا لق  وأ  ةدقعملا  رومألا  نإف   ، لباقملا يفو   . ةلیلق

. هیلع تددر   ،" اھكباشتو رصانعلا  ةرثك  ىلع 

دض يھف  ةلوھسلا  امأ  : " ًالئاق تفدرأ   ، رانلا قوف  محللا  عطق  تبلق  نأ  دعبو 
، دیھجلا دھجلا  بلطتت  ، ال  رومألا اھب  متت  يتلا  ةقيرطلا  وأ  ةیفیكلا  نأ  يأ   ، ةبوعصلا

قشب ًانایحأ  نوكي  دقو   ، ىغتبملا ىلإ  لوصولل  دھجلا  بلطتت  ةبوعصلا  نأ  نیح  يف 
ةایحلا نوكت  امنیب   ، رصانعلا ةلق  ىلع  دمتعت  ةطیسبلا  ةایحلاف  كلذل   . ًاضيأ سفنألا 

". ةدملا راصتخاو  دھجلا  ةلق  ىلع : ةدمتعم  ةلھسلا 

نآ يف  ًاعم  ةلوھسلاو  ةطاسبلا  ىلع  لصحن  نأ  نكمي  الأ  نكلو   ، كعم قفتأ  "
ضعب ذخأل  يعارذ  دمأ  تنك   ، لاؤسلا حرطي  ناك  امنیبو   . ّديوع لأس  ؟"،  دحاو

. أدھت تذخأ  يتلا  رانلا  جیجأتل   ، يلوح نم  ةفاجلا  ةیكوشلا  ناصغألا 

دق يتلاو   ، عیمجلل ةیلاثملا ) ةلاحلا   ) يھ كلت  نوكتس   ، أدبملا يف  هنأ  دقتعأ  "
وھ  ، ييأرب رشبلل  ةایحلا ) ىنعم   ) نإف  ، لمجملاب هنأ  الإ   . نایحألا ضعب  يف  ققحتت 
، مھيدل ةيولوألا  تاقلطنم  بسح   ، مھل لثمألا ) ةلاحلا   ) نيوكتل مھعفدیس  ام 

ىدحإ ىلإ  مھب  رمألا  يھتنیس  هنأ  ثیحب   ، مھل ةحاتملا  دراوملا  تایطعم  بسحبو 
. ةلوھسلا وأ  ةطاسبلا  امإ  نیتلاحلا : امكلت 

ةبوعص نم  ولخت  اھنأ ال  الإ   ، ةطیسب ةقيرطب  محللا  يوشن  اننإ   ، لاثملا لیبس  ىلعف 
، ةلوھسلا ىلإ  ةطاسبلا  نم   ، ةظحللا هذھ  يف  اندنع  ةایحلا  ىنعم  ریغت  ولو   . ام
، لاعشإلا دوقوو  محفلا  ءارشو   ، ءاوشلا تاودأو  ةياوشلا  راضحإ  بلطتیس  كلذ  نإف 
نم اھریغو   ، تانوكملا ریضحتل  ةددحم  ريداقم  عابتاو  ةزھاجلا  تاصلصلا  بلجو 

ةیلمعلا لعجیس  اممو   ، ةبولطملا رصانعلا  نم  ديزیس  ام  اذھو   . ىرخألا تازیھجتلا 
نودو رسيو  ةلوھسب  محللا  ءاوش  تاءارجإ  ِمتُنس  ٍذئدنع  اننأ  الإ   ، ةكباشتمو ةّبكرم 
عطق ىلوأ  هتلوان  مث   ، كلذ هل  تلق  ؟"،  كلذك سیلأ   ، تقولا راصتخا  نع  ًالضف   ، ءانع

. اھلكأیل هدیب  اھذخأف   ، تزھج يتلا  محللا 

تدقعت دق  ةایحلا  يف  لصاوتلا  قرط  ىتحف   ، قحم كنأ  دقتعأو  ةركفلا  تلصو  "
عفدو  ، ةيراطبلا نحاوش  لمحو   ، نوفلتلا ءارش  بجي  ثیح  رصانعلا : كباشت  ةھجل 
لاصتالا نأ  الإ   . ىرخأ رصانع  نم  كلانھ  ام  ىلإو   ، تاقیبطتلا ثيدحتو   ، ریتاوفلا

، تایباجيإلا مغرو   . عیمجلا لوانتم  يف  لاصتالا  لئاسو  تتابو   ، ةلوھس رثكأ  حبصأ 



وأ ندملا  لھأ  نم  ءاوس   ، سانلا ىدل  میقلاو  میھافملا  نم  ریثكلا  تّریغ  دق  اھنأ  الإ 
اي ثلاثلا  ىنعملا  هنإ   " ، مائوو قافتا  نع  هل  تمستبا   . ّديوع لاق  ىرقلا " لھأ 

. ينلأس  ،" كلذ ىنعم  ام  نكلو   " . هل تلق   ،" ّديوع

ممق ىلإ  اھب  ریشأ  تذخأو   ، ریسملا دنع  اھیلع  أكوتأ  يتلا  ياصع  يدیب  تلوانت 
ًىنعم ّلثمت   ، ةقھاشلا ممقلا  هذھ  نم  ٍةمق  ّلك  نأ  ضرتفنس   " . ةثالثلا لابجلا 
رصانعلا ضعب  ةفاضإب  امإ   ، رخآلا نع  ًالیلق  ىنعم  لك  فلتخيو   ، ام عوضومل  ًانیعم 

، ءاشت عوضوم  يأ   ، ًاعوضوم راتخت  نأ  كديرأ  نآلاو !  . هنم ىرخأ  لازتخاب  وأ  هیلإ 
ریضحتب ًالغشنم  ناك  امنیح   ، ّديوع نم  تبلط   ،" لوألا ىنعملا  ةمق  يف  هعضنل 

. كركلا ياش 

رصانع طسبأ  يھ  امو   ، دیج  " . ّديوع لاق   ،" جاوزلا وھ  عوضوملا  نكیل   ، ٌنسح "
. هتلأس ؟"،  جاوزلا

: يھ  ، رصانع ثالث  : " دّيوع لاق 

(. ةقالعلا لكشل  ةرھاظلا  ةروصلا  امھو   ) ، ةأرماو لجر      -1
ةقالعلا رھوج  وھو   ) ، لاصولا ةیعرش  لجأ  نم  امھنیب  جاوز  دقع       -2

(. هنومضمو

(". اھقاثو دشو  ةقالعلا  زيزعت  ةیلآ  يھو   ) ، ةقادصلاو بحلا       -3

اھنوكل  ، ةارسلا لبج  ةمق  ىلع  ىنعملا  لصأل )  ) ةثالثلا رصانعلا  هذھ  عضنس  نذإ  "
، جاوزلا دقعب  ّقلعتي  امیف  ةقالعلا ) رھوج   ) انعزن ول  اذام  نكل   . ًاعافترا لقألا  ةمقلا 
لھف ةأرماو -  لجرك  ًاعم –  امھدوجوب  طبتري  امیف  ةقالعلا ) لكش   ) ىلع انظفاحو 

. هتلأس اذكھ  ؟"،  نینثالا ءالؤھ  ةروص )  ) نم ءيش  ّریغتیس 

امیف ًاركفمو   ، فلخلا نم  هتبقر  ىلع  ًاضباق   ، هسأر رخؤم  ىلع  هدي  ّديوع  عضو 
، !" يعرش دقع  ریغ  نم  امھنكل   ، امھفرعي نمل ال  جاوزألاك  ناودبیسف  ال،   " . هتلأس

. ةيراكنتسا ةربنب  نكلو  ةطاسبب  ّديوع  باجأ 



ىلع ةأرملاو ) لجرلا  ىنعملا : ةروص   ) عضنسف نآلا  امأ   ، حیحص " 
. عافترالا طسوتم   ، تّاراملا لبج 

سانلل نكمیسف   ، ةیناثلا ةمقلا  ىلع  اھانعضوو  ىنعملا ) ةروص   ) انعفر نأ  دعبو   ، اذل
دكأتن امدنعو  : " ًالئاق تفدرأ  مث   ، ّديوعل تلق   ،". اھرظنم ىلع  دایتعالاو  رثكأ  اھتيؤر 
اھعضن مث   ، ًاضيأ اھتاذ  ةروصلا  رییغتب  موقنسف   ، ةروصلا كلت  ىلع  سانلا  دایتعا  نم 

. هل تلق   ،" سمش لبج  ةمق  نم  ىلعألا  يف 

، ّيلإ رظني  ثكم  هنأ  الإ   ، حادقألا يف  اھنم  بكسیل   ، كركلا ءانإ  ّديوع  عفر  كاذ  دنعو 
يل مّدقي  ناك  نیح  هفش  تنبب  سبني  ملو   ، هینیع يف  ألألتي  ناك  رانلا  ساكعناو 

. كركلا

يف امأ   . ةروصلا اندنع  تیقبف   ، ىنعملا رھوج  لازتخاب  انمق  دقل  " 
نینثالاب مایقلا  وأ  رخآ  لازتخا  وأ  رصنع  ةفاضإل  امإ  تارایخ : كيدلف   ، ةیلاتلا ةوطخلا 

نم تفشر  مث  هتلأس  ؟"،  حرتقت اذامف   ، اھسفن ةقالعلل  ةروصلا  رییغت  لجأ  نم   ، ًاعم
يف ًاركفم  اھیف  رظنیل   ، ةرعتسملا رانلا  وحن  هھجوب  حاشأ  اھنیح   . ةفشر حدقلا 

. لاؤسلا

لكشلا يف  رییغت  يأ  نأ  ثیح   ، ةروصلل ّفيزملا  عانقلا  فشكیس  كلذ  نإ   ، ةحارصب "



لازتخا نكمي   ، اذل  . ذئدعب جاوزأ  امھنأ  ّایعدي  نأ  يعاد  الف   ، هیلعو  . ةقیقحلا رھظیس 
لیبق نم   ، ديدج رصنع  ةفاضإب  هنع  ضیعتسنل   ،( جاوزأ يلكشلا : ىمسملا  )
فدرأ مث   ، ّديوع لاق   ،" باوجلا وھ  اذھ  نأ  دقتعأ   ، !( نیبیبح وأ   ، نیمیمح نیقيدص  )

". ؟ امھنع لاقیس  يذلا  ام  نكلو  : " ًاكردتسم

نابیبح : ) ثلاثلا ىنعملا  ةمق  ىلإ  امھعفرنس  اننأ  ذإ   ، كلذ نأشب  قلقت  "ال 
نأ الإ   ، لوألا ىنعملا  نع  ًابلاقو  ًابلق  ًةھوشم  نوكتس  يتلاو   ،( بحلا امھعمجي 
ةقئاذ نم  لعجیس   ، اھیلع سمشلا  ءوض  عوطسو  اھعقوم  ولعو  اھتیص  عافترا 
ىلع امھف  تقولا ! رورم  عم  سانلا  دنع  ًاغئاس  ًامعط   ، ثلاثلا ىنعملا  ةمقل  عیبطتلا 

". ؟ كلذك سیلأ   ، لاح ةيأ  ىلع  لبج  ىلعأ  ةمق 

رصانع امھیلإ  فیضأس  : " لاقو كحض  مث   ، ءامسلا يف  موجنلا  ىلإ  هسأر  ّديوع  عفر 
امھعفرأ مث   ، ةریثك لیمجت  تایلمع  امھل  يرجُأسف   ، ًاذإ جيورتلا  ةدايزل  ىرخأ 

ودبي : " هیلع تبّقع  مث   ، هتلوقمل تكحض  نورخآلا ." امھب  يدتقیل   ، موجنلا فاصمب 



ریسلاب ينمھتت  ال  ىتح   ، طقف ةارسلا  ةمق  ىلإ  ًادغ  ةلحرلا  راسم  ّریغأس  يننأ 
. ًاعم انكحضف  ثلاثلا "! ىنعملا  وحن 

ىنعملا تالاح 

، لوحتيو لدبتي  نأ  نكمي  ىنعملا  نأ  يأ   ، ثالث تالاح  ىنعملل  نأ  يھ  ةصالخلاو 
: هاندأ نیبم  وھ  امك 

نومضملاو لكشلا  نع  ربعي  يذلاو  لوألا  ىنعملا  وھو   : ىنعملا لصأ  (أ )
وأ  ، يساسألا

يناثلا ىنعملا  وھو   : نومضملا نم  ةلَزَتخم  اھنكل  لصألا  نع  ةروص  (ب )
نع ًاربعم  ةقیقحلا  يف  نوكي  نأ  نود  رھاظلا  هلكشب  لوألا  ىنعملا  نع  ّربعي  يذلاو 

وأ  ، هنومضم

لمحي يذلاو   ، ثلاثلا ىنعملا  وھو   : ًاعم نومضملاو  ةروصلل  لماك  هيوشت  (ج )
ًارياغمو ًاديدج  ًىنعم  يطعي  هنأ  الإ   ، يناثلاو لوألا  نیینعملل  ةيوناثلا  تافصلا  ضعب 

. لوألا ىنعملل 

نأ دجنس   ، ئدابملاو تاریبعتلاو  تاحلطصملاو  تاملكلا  نم  ریثكلا  يف  انثحب  ولو 
، ةیفرعملا تاودألا  كلت  يناعم  نم  اھذخأم  تذخأ  دق   ، ةيرعتلاو ةيوجتلا  تایلمع 

. ًامامت لصألا  ىنعملل  ًاضیقن  ىنعم  اھضعبل  حبصأ  ىتح 

أطخلاب وأ  دمعلاب  ناك  ءاوس   ، يناعملا لدبت  نأ  وھ  ةلأسملا  هذھ  يف  انینعي  امو 
نم هدلوي  امع  ًالضف   ، يفاقثلا راسملا  يف  ریغتلا  ىلع  رثؤي  ام  وھ   ، يعبطملا
اذھ لك  مل  : " نیلأست وأ  لأستس –  كلعلو   . تاقالعلا يفو  لصاوتلا  يف  تالكشم 

". ؟ ىنعملا ىلع  زیكرتلا 

. قافنلاو مصاختلا  نم  ًالاكشأو   ، قاقشلاو مراصتلا  نم  ًاعاونأ  انل  رھظي  عقاولا  نأل 
ءاقدصألا نیب  لوألا  ماقملاب  نوكت  امنإ  رھاوظلا  هذھ  نإف   ، نایحألا نم  ریثكلا  يفو 

يف ماجسناو  مغانت  اھیف  ناك  دقف   ، مھنیب اھتأشن  نیح  تاقالعلا  نا  يأ   . ءاقشألاو
يئادعلا بالقنالا  بابسأ  مھأ  نم  وھ  نیح  دعب  تاعانقلا  لوحت  نأ  الإ   ، تاعانقلا

. فارطألا نیب 

ىنعم كلذ : لاثمأ  نمو  ناسنإلا ! اھب  ثبشتي  يتلا  يناعملا  كلت  الإ  تاعانقلا  لھو 
. خلإ  ، حماستلا ىنعمو   ، ةیناسنإلا ىنعمو   ، ةقادصلا ىنعمو   ، بحلا ىنعمو   ، ةایحلا

طبرنل  ، اھعم مجسني  امع  ثحبن  مث   ، انتاوذ يف  اھنطبن  يتلا  يھ  يناعملا  هذھ  نإ 
. اھلبقتست يتلا  ئناوملاب  اننفس 

، ةيراجتلا تاكرشلاو   ، مالعإلا لئاسو  اھتثدحأ  يتلا  تاریغتلا  نأ  دجن   ، انملاع يفو 
تاعمتجملا ىلع  اھراثآ  تّمیخ  دق   ، تاھجلا نم  اھریغو   ، ةیمیلعتلا تاسسؤملاو 



يناعملا يف  تباصأ  دق  تارییغتلا  هذھو   . ةفھلو قوشب  ديدج  لك  ىقلتت  يتلا 
. ئناوملا دنع  ةیسارلا  نفسلا  اھتفقلت  مث   ، تلوحتو تلدبتو  تریغتف   ، ًالتقم

لاصتالا عم  قافتالا 

يفو  ، لاصتالا عم  ناسنإلا  همربأ  دق  ًاسماخ  ًاقافتا  ودبي  ام  ىلع  كانھف   ، اذل
: يلي ام  ءاج  دق  هنومضم 

نأ ىنمتت  نل  كنإ  ؟  موجنلاو بكاوكلا  هذھ  لك  كلوح  نم  ىرتأ   ، ناسنإلا اھيأ  "
ملعتو  ، لقاع يح  نئاك  كنأل  كلذ   . لصح امھم  اھب  لصتت  وأ  اھنم  يأ  ىلع  شیعت 

. قرزألا بكوكلا  اذھ  يف  الإ  اھتیبلت  نكمي  نل  تابلطتمو  بلاطمو  تاجایتحا  كل  نأ 

تاجایتحا عابشإل  ضرألاب  لاصتالل  ةجاحب  نئاك  لكو   ، نئاك ساسألا  يف  تنأف 
ةجاحب يحلاو   ، يھانتم يح   ، كلذ دعب  تنأو   . اھب كلصویس  نم  انأو   ، هتنونیك

امنإ تنأو   . كلذل كلصویس  نم  انأو   ، يھانتماللا يحلاب  قلعتللو   ، ةایحلا تابلطتمل 
، ةحضاو تاعانقب  رشلا  عفدو  ریخلا  بلج  نم  لقاعلاو   ، كلقعب تانئاكلا  نع  تزیمت 

. قيرطلل كلصویس  نم  انأو 

يف زنتكت  وأ  كرطاخ  يف  لوجت  يتلاو   ، كنطاب يف  ةعدوملا  كتابلطتم  لك  نإ 
كل لوح  الف   ، كلوح نم  ملاعلا  يف  دوجوم  وھ  ام  عم  مجسنت  نأ  اھل  دب  ، ال  كنادجو
لصتي نأ  دب  الو   ، دوجولا رحب  يف  ةرطقلاك  تنأف   . ةقیقحلا هذھ  رییغت  يف  ةوق  الو 

. يلخادلا كملاع  صاوخب  يجراخلا  كملاع 

عم قستت  ةلیمج  ٍناعم  كسفنل  مسراف   . اھل ىنعم  ، ال  ىنعم الب  ةایحلا  نأ  ملعاو 
، هلمحت يذلا  ىنعملل  ملاعلا  يف  قادصم  لك  نع  ثحباو   . كتأیھو كنایكو  كحور 

ةملكلاف  ، باطخلا ةغلب  كسفن  لغشاو   . هعم لاصتالا  يف  ةمھملا  يل  عد  مث 
. كتاعانق سكعتو   ، كندعم نزو  نع  ّربعتو   ، بولقلا كلمتت  ةبیطلا 

ةنوھرم كتداعس  نأ  ملعاو   . ِللاخت نم  ىلإ  رظناف   ، هلیلخب فرعُي  ءرملا  نأ  ملعاو 
لاصتالا لامج  نأ  ملعاو   . قلعم وھ  نمب  كبلق  ىلإ  رظناف   ، اھّنوكت يتلا  تاقالعلاب 

نإف  . لصتتو هیلإ  كحور  ومست  نم  ىلإ  رظناف   ، ةیماسلا يناعملا  يقالت  يف  وھ 
". ءادعسلا لبحب  لصتا  نم  الإ  دیعسلا  امو   ، ءایقشألاب لصتا  نم  يقشلا 

لاصتالا سماخلا : دعبلا  يف  ةداعسلا 



رادقم  X لاصتالا يناعم  لامج  رادقم  لاصتالا =  دعُب  يف  ةداعسلا  ىھتنم 
لاصتالا تابلطتم  عم  ماجسنالل  ةفرعملا  لامج 

لامج رادقمب  قلعتي   ، ةداعسلل ةعبسلا  داعبألا  جذومن  يف  سماخلا  دعُبلا  نإ 
عم قفاوتي  امل  ةقاوت  ةيرشبلا  سفنلاف   . لاصتالا تابلطتم  عم  يفرعملا  ماجسنالا 

بسانتي ام  نیبو  صاوخلا  نیب  طبرلا  ققحت  املكو   . اھاياجسو اھتاكلمو  اھصاوخ 
. ةيوقلا تاقالعلا  ریسجت  يف  هتاياغو  هلامك  ىلإ  لاصتالا  لصي   ، اھعم

ةدعاق سسؤت  يتلا  يناعملا  لامج  ديدحتل   ، ناسنإلا ىلع  ةیلوؤسملا  عقت  انھو 
لامج داز   ، اھلمحي يتلا  يناعملا  لامج  داز  املكف   . اھب نمؤي  يتلا  تاعانقلا 
تاقالعلا داجيإل  هجوملا  وھ  كلذ  نأ  كش  الو   . اھنم قلطني  يتلا  تاعانقلا 

. ةنایصو لوبق  نم  تاعانقلا  هبلطتت  ام  عبشت  يتلاو   ، ةصاخلا تاباذجنالاو 

ًامازل نوكي  انھ  نمو   . لصاوتلا يھ  لاصتالا  ةلآ  نإف   ، لصفلا ةيادب  يف  انرشأ  امكو 
داعبألا جذومن  ىلع  هیف  دمتعنس  يذلاو   . لصاوتلا ةلأسم  يف  ثحبلا  انیلع 

ماع 2005. يف  هتروط  دق  تنك  يذلاو  لصاوتلل ،  ةعبرألا 



لصاوتلل ةعبرألا  داعبألا  جذومن 

لقن نكمي  نومضملا  لالخ  نمف   ، ةیساسأ ةیفرعم  ةیمھأ  مالكلا  نومضمل  نإ 
دنع  ، لاثملا لیبس  ىلعف   ،( لوقأ اذام   ) ةباثمب وھ  نومضملاو   . فارطألا نیب  راكفألا 

، ًالھأ  ، ًابحرم  ، مكیلع مالسلا   ) لیبق نم  ةمدختسملا  تاملكلا  نإف   ، ةیحتلا ءاقلإ 
؟ كلذب دوصقملا  امف  ىنعملا .) ةركف   ) نع ریبعتلا  هجوأ  ىدحإ  يھ   ،( خلإ

نإ  ، لاثمب نعتسنلو   . ىنعملا اھنم  قلطني  يتلا  ةاونلا )  ) يھ  ، ىنعملا ةركف  نإ 
ةیحور ةاون  نم  قلطنتو   ، مالسإلا ةیحت  يھ   ،[ هتاكربو ةمحرو هللا  مكیلع  مالسلا  ]

: يلي ام  اھماوق   ، ةیفطاعو ةیعامتجاو 

دمنو ًامالس  يشفن  اننأ  يأ   ، نارجھلاو ناودعلا  ضیقن  مكیلع : مالسلا 
. مكعم ًادضاعتو  ًانواعت  يدايألا 

عساوب مكلمشیل  ىلاعتو  هناحبس  عرضتلاو   ءاعدلا  يھ  ةمحرو هللا :
انم متنأف   ، مكرمأل متھن  اننأل   ، مكاعريو مكظفحیلو  هنارفغو  هتمحر 

. انيذؤیس ىذأ  نم  مكب  ّملي  امو   ، اندعسي مكدعسي  امو   ، مكنم نحنو 
ًءاعد  ، ظفحلاب مكل  انئاعدو   ، مكل انيدايأ  دم  دعب  نم  مكیلع  يأ  هتاكربو :
اذھف  ، لامجو ءانھو  بیطب  اویحتل   ، مكیلع هریخو  هلضف  هللا  لزنُیل  رخآ 

. انتداعس يعاود  نم 



نل  ، اھریغ وأ  روجنب )  ) وأ (  Hi  ) وأ ًالھأ  وأ  ًابحرم  نم : ٍلك  يف  ىنعملا ) ةركف   ) امأ
كلت ىنعم  نع  مھتلأس  نمم  ًاریثك  نإ  لب   . لماكتملا قلطنملا  كاذ  نم  ًامتح  نوكي 
ةاون ةفرعم  نع  كیھان   ، اھیناعمل نیعاو  اونوكي  مل  كش –  الب  اوعدبأ  دق  تاریبعتلا – 
ّدریف  ، مالسلا ءاشفإب  لوألا  موقي  نأ  وھف   ، كلذ نم  أوسألا  امأ  اھنم ! ىنعم  لك 

.( hi  ) هیلع بـ رخآلا 

توصلا ةربن  لالخ  نم  اننأ  يأ   . يریبعتلا ءادألا  ةوق  يف  اھنإف   ،( لوقأ فیك   ) نع امأ 
اننإف  ، لاثمب ةناعتساللو  لوقن .) ام   ) ةیقادصم نع  ّربعن  امنإ   ، هجولا حمالمب  ریبعتلاو 
هیتفش يفرطو   ، ءيطبو ضفخنم  توصب   ،" دیعس انأ  : " لوقي ًادحأ  انعمس  ول 

! لوقت ام  ينعت  كنإ ال  لوقلاب : هیلع  ضرتعیس  لبان  نإف   ، لفسألل

لصاوتلل ةعبرألا  داعبألا 
؟ لوقأ فیك  ًالوأ :

ةیفطاعلا رعاشملا  نیب  طبرلا  هنإ   :( attitude  ) يكولسلا هاجتالا       -1
: يھو  ، ةماع ةیكولس  تاھاجتا  ةثالث  كانھو   . ثيدحلا قایسو 

ئداھ بولسأ  عم  ةیقیقحلا  يناعملاو  رعاشملا  لقن  وھو  مزحلا :  .1
. نیل يف  ٌمزح  لوقلاب : هنع  ربعُي  ام  وھو   . رخآلا ىلع  ٍدعت  نودو 

َنِیفاَعْلاَو َظْیَغْلا  َنیِمِظاَكْلاَو   ) ةميركلا ةيآلا  عابتا  بلطتي  ام  وھو 
[155] ( َنِینِسْحُمْلا ُّبِحُي  ُهَّللاَو  ِساَّنلا ۗ  ِنَع 

لیبس يف   ، ةیناودعلاو ةبضاغلا  رعاشملل  لقن  وھو  موجھلا :  .2
ببسي هنأ  الإ   ، ةینآلا ةجیتنلا  كلت  ققحي  دق  يذلاو   ، رخآلا عاضخإ 

دانز طغض  ةیناكمإ  نع  كیھان   . نئاغضلا دیلوتو  رعاشملا  حرج 
ديزم ىلإ  بلاغلا  يف  يدؤي  ام  وھو   ، رخآلا نم  يموجھلا ) درلا  )

. تالاكشإلا نم 
دقف  ، قایسلا بسحبو   . موجھلل ةباجتسالا  هاجتا  وھو  عوضخلا :  .3
لُقَو ِةَمْحَّرلا  َنِم  ِّلُّذلا  َحاَنَج  اَمَُھل  ْضِفْخاَو   ) يف امك  ًادومحم  نوكي 

. [156] ( اًریِغَص ِينَایَّبَر  اَمَك  اَمُھْمَحْرا  ِّبَّر 

قطنمو لصاوتلا  قایس  نیب  طبرلا  وھو   :( interaction  ) لعافتلا      -2
: هجوأ ةثالث  هلو   ، ةثداحملا

وحن رارجنالا  مدعو   ، تاثداحملا يف  جضنلا  هجو  وھو  ءاوتحالا :  .1
ىلع ظفاحي  نأ  راوحلل  يوتحملا  لواحي  ثیح  بولغمو .) بلاغ  )

. [157] ( اًنْسُح ِساَّنِلل  اوُلوُقَو   ) هعابتاب ةقالعلا 
، ناھربلاو لالدتسالا  يف  يقارلا  راوحلا  هجو  عابتا  وھو  ةینالقعلا :  .2



امب مھومزلأ   ) ةدعاق قلطنم  نم   ، تاجاتنتسالا يف  مازتلالاو 
(. مھسفنأ هب  اومزلأ 

ناك نإف   . شاقنلا يف  رومألا  طلخو  طبختلا  هجو  وھو  ةینالقعاللا :  .3
، ىلوأ تمصلا  مازتلا  نإف   ، يلعافتلا هجولا  اذھل  ًامدختسم  رخآلا 

(. تمصیل وأ  ًاریخ  لقیلف   ) ةدعاق ىلع  ًءانب 

؟ لوقأ اذام  ًایناث :

راكفألا بیترت  ىلع  ةردقلا  وھو   :( framework  ) راوحلا راطإ       -3
، دودح ةثالث  هلو   ، يناعملا نع  ریبعتلل  ةبسانملا  تادرفملا  لامعتساو 

: يھو

مادختسا وھو  (:  transparency & clarity  ) حوضولاو ةیفافشلا   .1
. راكفألل يقطنم  لسلستبو   ، ریبعتلل بسنألا  تادرفملا 
مادختساب كلذو   ، حوضولا دح  يدعت  وھو  (:  ambiguity  ) ضومغلا  .2

ریغ بیلاسألا  مادختسا  وأ   ، ةيزمرلاو ةيزاجملا  تادرفملا 
فقاوم يف  ًادومحم  نوكي  دق  ضومغلاو   . راكفألا حیضوتل  ةرشابملا 

. حارتجالا وأ  حيرجتلا  بینجت  وأ  بنجتل   ، ةنیعم
. جضنلا وأ  ةالابملا  دح  يدعت  وھو  (:  randomness  ) ةیئاوشعلا  .3
، راكفألا لیصوت  بیلاسأ  وأ  تادرفملا  مادختسا  يف  ةیئاوشعلاف 

ةءادر ىلإ  يدؤیس  يلاتلابو   ، تامولعملا لقن  ةدوج  ىلع  رثؤیس 
. تاباجتسالا ةدوج 

نیب تافاسملا  ءاسرإ  ىلع  ةردقلا  يھو   :( relationship  ) ةقالعلا      -4
، اھنع ربعملا  رعاشملا  ةعیبطو  نومضملا  لالخ  نم  ًادعب –  وأ  ًابرق  فارطألا – 

: يھ  ، تالاح ةثالث  اھلو 

لداعت وأ  ةيّدنلا )  ) ةلاح يھو  (:  way channel-2  ) حوتفملا راوحلا   .1
نم ةفاسملا  سفن  ىلع  ةرواحتملا  فارطألا  نوكت  ثیح   . نیتفكلا

. ةیمھألا ىوتسم  سفن  اھلو   ، اھضعب
میقي ثیحب   ، عفرتلا ةلاح  يھو  (:  way channel-1  ) دحاولا هاجتالا   .2

رود نوكي   ، يلاتلابو  ، يقلتملا نزو  نم  عفرأ  ًانزو  هسفنل  ثدحتملا 
. درلا ىلع  هتردق  نم  رثكأ   ، تامولعملا نم  ذخألا  يف  يقلتملا :
ذخأي نأ  بلطتت  يتلا  ةلاحلا  يھو  (:  challenging  ) ةراثتسالا  .3
بلطتت ةلاحلا  هذھو   . زفحملاو دشرملاو  حصانلا  رود  ثدحتملا 

. يقلتملا ندل  نم  ًالوبق 



ًاماتخو

يف ةرضاح  نوكت  لماوعلا  نم  ةعومجم  نإف   ، لاصتالا موھفم  ضارعتسا  دنع 
ىلع ةردقلاو   ، نانئمطالاو ةقثلا  ىوتسم  لماوعلا : كلت  نمو   . شاقنلاو ثحبلا 
يف لماوعلا  هذھ  لوانت  مت  دقو   . ناسنإلا تاقالع  يف  لصاوتلاو   ، نامتكلاو حوبلا 

. لصفلا اذھ 

، لاصتالا ةياغ  يھ  تاقالعلاو   ، تاقالعلا لصأ  وھ  لاصتالا  نأ  وھ  هیلإ  انصلخ  اممو 
وھو  ، لوبقلا يھ  ةقالعلا  ةياغ  نأو   . ةغللا يھ  هتدامو   ، لصاوتلا يھ  ةقالعلا  ةلآو 

ةموميدل  ، فارطألا نیب  باذجنالا  رارمتساو  تاعانقلا  يف  قفاوتلا  ماود  بلطتي  ام 
. ةلدابتملا ةقثلا 

تاقالعلا رصاوأ  طبر  بلطتي  ام  يذلاو   ، ةداعسلا روظنم  نم  لاصتالا  لوانت  مت  امك 
لامجلا بلطتت  اھرودب  يتلاو   . ةخسار تاعانق  نم  ناسنإلا  نطاب  عم  مجسني  امب 

يف تاكرتشملا  قاطن  ىلإ  قالطنالل   ، ناسنإلا اھب  نمؤي  يتلا  يناعملا  لقص  يف 
. ملاعلا

لصفب لاصتالا  بلطتي  امنإ   ، يناثلا بابلا  نم  يناثلا  لصفلا  اذھ  نإف   ، ماتخلا يفو 
نیبسانملا ناكملاو  تقولا  رایتخال  كوعدأو   . رھاظلا ىلإ  نطابلا  عوضومل  ریخأو  رخآ 

، لماكلا يعولا  بلطتیس  مداقلا  لصفلاف   . كيدل لضفملا  بورشملا  رایتخالو   ، هل
. رایتخالل ةریبكلا  ربعلاو  ةریثكلا  يناعملا  نم  هیف  امل 





رایتخالا دعُب  سداسلا : لصفلا 

". ًارطام ًاموي  نوكیس  ًادغ  نأ  ودبي  : " اھل لاق 
تقو ىلإ  اھلیجأت  وأ   ، لبجلل مكدوعص  ةلحر  ءاغلإ  لضفألا  نم  نذإ  : " هل تلاق 

!". رخآ
". ماري ام  ىلع  ءيش  لك  نوكیس  يقلقت ! ال  : " اھل لاق 

". ؟ تقولا نم  ةلحرلا  قرغتستس  مكو  : " هل تلاق 
ذخأت تاراسملا  رصقأف   ، هعبتنس يذلا  راسملا  ىلع  دمتعي  اذھ  نإ  : " اھل لاق 

". تاعاس ينامث  قرغتسیف  اھلوطأ  امأ   ، نیتعاسلا ةبارق 
". ةدوعلاب رخأتت  ىتح ال   ، رصقألا راسملا  ذخأت  نأ  ىنمتأ  نذإ  : " هل تلاق 

، رطملا لطھ  ام  اذإو   . ًةروعو تاراسملا  رثكأ  وھ   ، رصقألا راسملا  نإ  : " اھل لاق 
". ًاقلز حبصي  هنإف 

دكأت نكلو   ، ًانامأ رثكألا  راسملا  ذخ  نذإ   . كلذ ملعأ  نكأ  مل   ، حیحص : " هل تلاق 
!". تقولا لوطل  ًابسحت   .. بارشلاو لكألا  نم  كئاقدصأو  كیفكي  ام  ذخأ  نم 

". ؟ يئاقدصأ لجأ  نم  ماعطلا  لمحل  ثرتكأس  ملو  : " اھل لاق 
مھكراشتسف  ، ماعطلا نم  مكیفكي  ام  مكل  نكي  ملو  لعفت  مل  نإ  كنأل  : " هل تلاق 

!". ةلیلق ًاذإ  كتصح  نوكتو  كماعط 
!". يماعط مھكراشأس  يننإ  لاق  نمو  : " اھل لاق 

نوصلختیس مھنأ  نظأف   ، كماعط الإ  نولكأي  ام  اودجي  ملو  اوعاج  نإ  : " هل تلاق 
!". كترّذح دقف   ، تئش ام  رتخاف   .. مھكراشت نل  تنك  نإ  ماعطلا  ذخأل  كنم 

، اذھبو  . تارایخلا لضفأ  ءاقتناب  مساحلا  يأرلا  ىلع  رارقتسالا  وھ  رایتخالا  نإ 
. تاياغلا غولبو  جئاتنلا  قیقحت  هنم  ىجرُي  يذلا  كولسلاب  رارقإ  وھ  رایتخالا  نوكي 
ةدوج نمضت  يتلا  تایلآلاو  تاودألاو  بیلاسألاب  ًةفرعم  بلطتي  رایتخالاف  اذلو 
قئارط وأ  قرط  نم  راتخا  مب  ةقلعتم  هئاقش  وأ  ناسنإلا  ةداعسف   . رایتخالا

وأ ذخأ  امب  الو   ، كلسو ىلوأ  امب  هریغل  رزِو  الو  ةیلوؤسملا  بحاص  وھف   . هسفنل
. كرت

موھفمك  ، رایتخالا تابلطتم  ةعیبطب  ةفرعملا  بجوتسي  سداسلا  دعبلاف   ، هیلعو
قلطنت يتلا  ةدعاقلا  تابث  كلذك  بلطتیسو   . اھعم ماجسنالا  لجأ  نم   ، ءارجإو
هرودب اذھو   ، هرایتخا متي  امیف  باوصلاو  ةمالسلا  نمضت  يتلاو   ، تارایتخالا اھنم 

. ةعبتملا ریياعملا  لامج  ىلع  دمتعي 
ا



رایتخالا سداسلا : دعبلا 

دیھمت

رثكأ اذھف   ، باتكلا لوصف  نم  لصفلا  اذھ  ىلإ  ةءارقلاب  تلصو  دق  لعفلاب  تنك  نإ 
دق انأف   ، قحلاو  . ثحاب نم  هانمتأ  تنك  ام  ًامتح  هنأ  الإ  ئراق ! نم  هعقوتأ  ُتنك  امم 
دحبو  ، رایتخالا يف  يتيرح  ىلع  ًءانب  ةقيرطلا : هذھب  لوصفلا  بیترت  ُترتخا 
انأف  ، كلذ ىلإ  فضأ   . بیترتلا ءانع  ىلع  يربصو  ةباتكلا  دھج  لمحتل  يتعاطتسا 
لاني نأ  ىوس  يل  ضرغ  الو   . يدل ةحاتملا  تارایخلاو  تاردقلا  نمض  هتبتك  دق 

. ةجیتنلل مزاج  ریغ  ُتنك  نإو   ، انتاثحابمو انتاشقانم  ءانثأ  كباجعإ  باتكلا 

نأ ّروصت  اننكمیف   ، ةداعسلل ةعبسلا  داعبألا  ةباتكب  ماق  دق  رخآ  ًابتاك  نأ  انرّدق  ولو 
مجاعملل ّقرطتي  وأ  ةیقيرغإلا  ةفسلفلا  ةرورضلاب -  ضرعتسي –  نل  بتاكلا  كاذ 

لعلو  . ةیمیھاربإ وأ  ًةبجكعبجكتم  نوكت  نل   ، هیف ةراتخملا  صصقلا  نإ  لب   . ةیبرعلا
نم  ، زفقلاب ًةیكربنز  هیف  ةلثمألا  نوكت  نلو   ، لفطلاب أدبي  نل  لصف  لك  لسلست 

ةفلتخم ًامتح -  نوكتس –   ، ةحاتملا هتارایخ  نأ  كلذ  اتنكسب ! ىلإ  رضخألا  لبجلا 
. رایتخالل سسؤت  تارایخلاف   ، يتارایخ نع 

كش الب  كنأ  الإ   ، قاروألا هذھ  ىلع  ةعوبطملا  تاملكلا  يف  كل  رایخ  ال  هنأ  مغرو 
ذنم ةریثك  تناك  ةحاتملا  كتارایخ  نإ  لب   . اھمدع نم  ةءارقلاب  رارمتسالا  يف  ّریخم 
رایخلا كل  ناك  امك   . ساسألا نم  باتكلا  نع  رظنلا  فرص  ناكمإلاب  ناك  دقف  ةيادبلا !
ةیفیك يف  رایتخالا  تنأ  كلو   ، كتدارإ ضحمب  ةءارقلا  نامزو  ناكم  ديدحت  يف 

. رابجإ نود  هتءارقب  لسلستلا 

رارقلا ذاختا  كنكمیف   ، هنم صلختلا  ىلع  ًاربجم  ٍذئدعب  َتنك  ْنإ   ، كلذ ىلإ  فضأ 
. تنأ هراتخت  ضرغ  يأل  اھلامعتسال  وأ   ، ةئفدتلا لجأ  نم  باتكلا  قاروأ  قارحإب 

! كنم كلذ  ّذبحأ  ُتنك ال  نإو   ، رارقلا كلذ  ذیفنت  ىلع  مادقإلا  ًاضيأ  كنكميو 

نأ دعبو   ، ماقملا اذھ  يف  يرودقمب  سیل  هنإ  لب   ، كتارایتخا ىلع  يل  ناطلس  الف 
بحي امل  كقفويو   ، كبلق ربجي  نأ  كل : هللا  وعدأ  نأ  الإ   ، لاقملا اذھ  ىلإ  انلصو 
همسا زع  هلأسأو –   . كتاراسمو كتارایتخا  يف  لیبسلا  ءاوس  كيدھي  نأو   ، ىضريو
قحلا هلإ   ، هبانتجا انقزريو  ًالطاب  لطابلا  انيريو   ، هعابتا انقزريو  ًاقح  قحلا  انيري  نأ  - 

. نیمآ

تررم دق   ، ةزيزعلا اھتيأ  وأ   ، زيزعلا اھيأ  كنأ  جاتنتسالا : اننكمي   ، لباقملا يف  نكلو 
ىتح  ، ةبیھر فورظو  ةبيرغ  فقاومو  ةبیصع  براجتو  ةبیجع  لحارمب   ، ةلوفطلا ذنم 
كلذلو  ، نفسلا يھتشت  امك  ًامود –  يرجت –  ال  حايرلا  نأب  ةعانقلا : ىلإ  تلصو 

يف ةقثلا  هذھ  اذامل  امأ   . ىنمتتو بحت  امك  ًامود  ریست  ال  رومألا  نأب  يعت  تنأف 
ةلوفطلا ذنم   ، كيدل رایتخالا  موھفم  روطت  ةیمتح  ىلإ  دوعي  امنإ  اذھف  ؟  جاتنتسالا

. دشر نبا  يبرعلا  همجرت  امو   ، موھفملا لوح  ينانویلا  هثحب  ام  وھو   . دشُرلا ىلإ 



ًايرجو ةلوفطلا  نم  ًاءدب   ، هیلع ةباجإلا  لواحنس  ام  اذھف  ؟  رایتخالا موھفم  وھ  ام  امأو 
. داتعملا ىلع 

رایتخالا موھفم 

ةیئاقلتلا  ) نأ يأ   . لافطألا تافرصت  ةيوفعل  يتاذلا  عفادلا  يھ  ةلوفطلا  ةءارب  نإ 
ساسألا يھ  ةیجراخلا -  تارثؤملاب  وأ   ، ملعتلاب ةبستكملا  ریغ  مھيدل -  ةيرطفلا )

ام وھ   ، ماھتالاو ماثآلا  نم  اّھولخو  مھبولق  ةراھط  نأ  امك   . تایكولسلا يف  مھيدل 
. جیھبلا مھملاع  يف  ًارھوج   ، ةطاسبلا نم  لعجي 

، لیبق نم   ، هيدل ةيرطفلا  رومألا  كلت  الإ  ًةماع –  رایتخالا –  يف  لفطلا  عدري  الف 
ةيربجلا زجاوحلاو   ، هتایلباقو هتاردقل  ةیلعفلا  دودحلاو   ، لوھجملاو ىذألا  نم  فوخلا 

ىتح  ، ءاشي ام  لعفل  هتیجسو  هتيوفعب  فرصتي  وھف   ، كلذ ادعو   . هلوح نم  ءایشألل 
. اھریغو ةیعامتجالاو  ةیقالخألا  دودحلا  اعضیل  هاوبأ  يتأي 

يف  ، دودحلاو دویقلا  نم  ديزملا  ضرفب  هتاسسؤمو  هدارفأب   ، عمتجملا موقي  مث 
قافآ عستت  نیح  ًاصوصخو   . ةیلالقتسالاب لفطلا  كلذ  تابغر  هیف  دادزت  يذلا  تقولا 
ةيرحلا میھافم  لوح  هيدل  تالؤاستلا  ةأشن  نإف   ، ومنلا ءانثأ  همامأ  تارایخلا 

راثم  ، رایتخالا موھفم  لعج  ام  اذھو  رثكأف ! رثكأ  تارارقلا  ذاختا  دّقعتس   ، رایتخالاو
. سوخاموقین دنع  هثحبنس  ام  اذھف   ، هنع لیق  امع  امأ   . مدقلا ذنم  ٍلدج 

ةیخاموقینلا قالخألا 

لامشب اینودقم  ةعطاقمب  ةعقاولا   ،( اریغاطسأ  ) ةنيدمب ق.م)،   384  ) وطسرأ دلو 
خيراتلا تارتف  رطخأ  نم  ًةرتف  رصاع  دق  هنأ  يف   ، هتایح حمالم  مھأ  صخلتتو   . نانویلا
كلذب وھو   . اینودقم طالب  بیبرو   ،( ربكألا ردنكسإلا   ) ملعم ناك  هنأ  كلذ   ، يناسنإلا
عبارلا نرقلا  نّابإ  اھرسأب  ميدقلا  قرشلا  كلامم  لب   ، نانویلا دالب  هیجوتب  مھاس  دق 

دالیملا [158] . لبق 

يذلاو  ،( سوخاموقین  ) هنبا هل  تبجنأ  يتلاو   ،( سیلیبرھ  ) نم وطسرأ  جوزت  دقو 
دج وھو   ،( ساتنیمأ  ) اینودقم كلمل  ًابیبط  ناك  يذلا  هدلاو  مساب  ًانّمیت  هامسأ 

. ينودقملا ردنكسإلا 

قالخألا  ) مسا هیلع  قلطأ   ، هنبال ًاباتك   ، تافلؤملا تارشع  نمض  وطسرأ  بتك  دقو 
نبا همجرت  دقو   . لئاضفلاو قالخألا  ّسردي  هیفو   ، هنبا مسال  ًةبسن  ةیخاموقینلا )

. يرجھلا ثلاثلا  نرقلا  يف   ، ةیبرعلا ىلإ  دشر [159] ، 

لعف لك  كلذكو   ، صحف لكو  نف  لك  نإ  : " ةرابعلا هذھ  هتمدقم  يف  يتأتو 
نإ  ، قحب لیق  دقف  ببسلا  اذھلو   ، ام اًریخ  فدھتسي  نأ  هنم  دصقلاف   ، ءاصقتساو
نم تاياغلا  فصي  كلذب  وھو  .  [160] " ءيش لك  فدھ  نوكي  نأ  بجي  ام  وھ  ریخلا :
سیلأ ؟  لاعفألا كلت  يأ  اھنم –  دحاو  لك  يف  ریخلا  نذإ  وھ  امف  : " لوقي اذلو   ، لاعفألا



بطلا يف  : " ةلثمألا ضعب  ددعي  مث  يقابلا ."! لك  عنصُي  هلجأ  نم  يذلا  ءيشلا  وھ 
نف يف  تیبلا  وھو   ، رفظلا وھ  ةيركسعلا  تاكرحلا  نف  يفو   ، ةحصلا وھ  ًالثم 
ریخلاف يبدأ : لمع  لك  يفو   ، لعف لك  يفف   . رخآ نف  يف  رخآ  ٌضرغ  وھو   ، ةرامعلا

. [161] " ىغتبُت يتلا  اھسفن  ةياغلا  وھ 

، نذإ ةداعسلاف  اذھ  ىلعو  : " هلوقب ىوصق  ةياغك  ةداعسلل  هفيرعت  وطسرأ  ددحيو 
لامعألا عیمج  ةياغ  هنأ  ماد  ام   ، هسفنب فتكم  لماك  يئاھن  ریخ  قیقحت  يھ 

. [162] " ناسنإلل ةنكمملا 

، ةثالث بتارم  ىلإ  وطسرأ  مھمسقي  ثیح   ، ةداعسلا مھف  يف  سانلا  فلتخيو 
راتخي ذإ   ، ةذللا يف  ةداعسلا  ىرت  ةیبلاغلاف  : " يقالخألا كولسلا  ىوتسم  بسحب 
لوقعلا باحصأ   ، ةبترملا يف  ءالؤھ  دضو   . مئاھبلا ةشیع  مھقوذ  ضحمب  سانلا  رثكأ 
ةبترملا ىقبتو   . ةماركلاو دجملا  يف  ةداعسلا  قیقحت  مھتياغو   ، ةطیشنلا ةزاتمملا 
ةشیعلا وأ  لمأتلاو  ةمكحلا  ةایح  ةبترم  يھو  ةیقالخألا  كولسلا  بتارم  نم   ، ةثلاثلا

. [163] " اھباحصأل ةقحلا  ةداعسلا  يھو   ، ةیلقعلاو ةیلمأتلا 

ىلع ةداعسلا  نأ  امب  : " لوقیف  ، وطسرأ بھذم  يف  ةداعسلاب  ةلیضفلا  طبترتو 
نأ انیلع  بجیف   ، ةلماكلا ةلیضفلاب  ةّریسم   ، سفنلل ام  ةیلعاف  يھ  انفيرعت  بسح 

اضيأ [164] اھتاذ  ةداعسلا  مھف  ديدجتل  ًةلجاع  ًةلیسو  هذھ  نوكتسو   ، ةلیضفلا سردن 
. "

ناك اّملو   . اھتفیظو ناسنإلا  ىوق  يدؤت  ثیح  نوكت  ةلیضفلاو  : " وطسرأ فیضي  مث 
يف لثمتي  امھدحأ   : نافنص لئاضفلل  نإف   ، لقعلاو ةوھشلا  نیب  عمجي  ناسنإلا 
حبصت مث  نمو  يلقعلا  . لمأتلا  ةایح  يف  لثمتي  يناثلاو   ، قحلاب يذغتلا 

، لقعلا ةطاسوب  ءاوھألاو  تاوھشلا  ىلع  ةرطیسلا  يف  يھ  لوألا  فنصلا  ةلیضف 
، ریثكب ىلوألا  نم  ىمسأ  يھو   ، لمأتلا ةایح  يف  يھ  يناثلا  فنصلا  ةلیضفو 

. [165] " نیفنصلا نيذھ  نیب  عمجت  ةماع  ةفصب  ةداعسلاو 

يتلا ةماھلا  راكفألا  نمو   
ةلیضفلا نأ  ىري  ثیح   . لئاضفلا فيرعت  يف  ةیطسولا )  ) ةركف يھ   ، وطسرأ اھحرطي 
طسولا يھ  ةعاجشلاف   ، لاثملا لیبس  ىلعف   . نیتليذر نیب  ٌطسو  يھ  ةیقلُخلا 
لخبلا نیبو  ريذبتلاو  فارسإلا  نیب  طسولا  وھف   ، مركلا امأ   . نبجلا نیبو  روھتلا  نیب 

خلإ [166] .  ، ریتقتلاو



نوكي نأ  بجي  رایتخالا  نأ  يھ   ، ةیخاموقینلا قالخألا  يف  وطسرأ  هاري  ام  ةصالخو 
قیقحت لجأ  نم  كلذو   ، رشلا عفدو  ریخلا  ةاقالم  لیبس  يف  رومألا : يف  ًايدصق 
ةلیضفلا ىلع  ًاینبم  رایتخالا  نوكي  امدنعف   . هب لوعفملا  نم  لعافلا  تاياغ 

ىلإ رارقلاب  يدؤتف   ، لعفلا لامجل  يعیبطلا  رھوجلا  عم  قستتس  اھنإف   ، ةیطسولا
. راتخملا ةداعس 

دق اھنأ  روصتن  نأ  انلف   ، ًانرق نيرشعو  سمخ  لبق  لجرلا  راكفأ  يھ  هذھ  تناك  اذإو 
تبّعشتو صیحمتلاب  تّعبشت  ىتح   ، انرف ًانرف   ، تلخدأو تنجُعو  تنحُط 

نإف  ، ًاكاردتساو  . رایتخالا موھفم  لوح  ةيركفلا  تازوبخملا  ىتش  جتنتل   ، صیمحتلاب
اذھ يف  اننإف   ، ةفلتخملا ءارآلا  نع  ثحبلا  يف  باھسإلل  عستي  ال  ذإ  لاقملا 
دعُب عم  يفرعملا  ماجسنالا  لامجو  يناعملا  لامج  شاقن  ىلإ  هجتنس   ، ماقملا
ةيوغللا ةطحملا  دنع  فقوتنس  كلذ  لبق  اننأ  الإ   ، ةیلمعلا ةیحانلا  نم  رایتخالا 

. ةداتعملا

حالطصالاو ةغللا  يف 

نم لعفلا  فصیل  راتخا [167]  - ردصم : نم  ًةرات -  يتأي   ، مجاعملا يف  رایتخالا  نإ 
رطضم وھف   ، هل رایخ  ال  نمف   . ةحاتملا تارایِخلا  بسحب   ، ءافطصالاو ءاقتنالا 
ةدوج فصول  يتأي  ر) [168]  – ي  خ  : ) رذج نم  رایتخالا –  نإف   ، ىرخأ ًةراتو   . روبجمو

. راسملا طابتعا  وأ  رایتخالا  نسُح  نم   ، رارقلا

تارایخلل لیلحتلاو  صیخشتلا  ةیلمع  نأ  وھ   ، رایتخالا عوضوم  شاقن  يف  انینعي  امو 
ام وھ   ، رارقلا نأ  ثیحو   . تارارقلل ذاختا  ةماع –  اھنع –  مُجني  ام  يھ   ، ةحاتملا
، ًابئاص هاجتالا  ناك  ام  ىتمو  هاجتالاو  . يأرلا  نم  تباثلا  وھف   ، رقتسيو ّرقي 

ترتخا اذإ  قحب : لیق  اذلو   . سكعلاب سكعلاو   ، ةدوشنملا جئاتنلا  ىلإ  ىدأ 
! ةجیتنلا راتخت  تنأف   ، كولسلا

ُهَكََرتَو  ، ِءَْدبْلا ِيف  َناَسْنِإلا  َعَنَص  َوُھ  : " ميدقلا دھعلا  باتك  نم  رفِسلا  يف  ءاج  امكف 
ُّدُمَتَف  ، َءاَمْلاَو َراَّنلا  ََكل  َضَرَعَو  ".. " ُهَرِماََوأَو ُهَاياَصَو  َِكلذ  َىِلإ  َفاََضأَو   ، ِهِرَاِیتْخا َِدي  ِيف 
ناسنإلا لعفیل   ، تارایخو ًاصرف  ناسنإلل  حیتت  فورظلاف  .  [169] " َتْئِش اَم  َىِلإ  َكََدي 

لجو زع  هللاو  .  [170] ( ْرُفَْكیْلَف َءاَش  ْنَمَو  ْنِمْؤُیْلَف  َءاَش  ْنَمَف   ) ، تارایتخا نم  ءاشي  ام 
ةيادھلا قرط  نایبتل   ، لسرلاو ءایبنألا  ثعبو   ، لقعلاو ركفلا  تاردق  انبھو  دق 

. ةداعسلا لینل  ریخلا  ىلع  دانتسالا  لجأ  نم   ، لبسلاو

ُهاَنْيَدَھ اَِّنإ   ) ذإ  ، ناسنإلا دیب  يھ  هاجتالاو  كولسلا  رایتخا  ةیلوؤسم  نإف   ، هیلعو
وھ جئاتن  ىلإ  يدؤیس  هرایتخا  متي  ام  نأ  الإ   ،  [171] ( اًروُفَك اَِّمإَو  اًِركاَش  اَِّمإ  َلِیبَّسلا 

. [172] ( َنوُلوُئْسَّم مُھَِّنإ  ْمُھوُِفقَو ۖ   ) ، ةیھلإلا ننسلا  ىضتقمب   ، ًاضيأ اھنع  ٌلوؤسم 

عومجم يھ  ناسنإلا : ةایح  نإف   ، نمزلا عوضوم  نم  لوألا  لصفلا  يف  انشقان  امكو 



امأ  . صرف نم  فورظلا  هل  اھتّأیھ  امو   ، ةفلتخملا فورظلا  يف  ةمكارتملا  هتارارق 
، هذختن رارق  يأ  نأل  كلذف  ؟  ًایمكارت نوكیس  تارارقلا  عومجم  نأ  انربتعا  اذامل 
تارارقلا ، نم  ديزملا  ذاختال  ًاببس  نوكتس  ةجیتن  لكو   ، جئاتن هل  نوكیس 
، هیلعو  . ناسنإلا ةایح  ءانب  نم  ًاءزج  نوكیس  رارق  لك  نإف   ، يلاتلابو  . كیلاود اذكھو 

. ةعمتجم تارارقلا  مكلتل  ٌمكارت  الإ  يھ  ام  هتایح  نإف 

دقل  ، ةحارصب ؟ ." ًافلس انتارارق  لك  جئاتنب  ًالعف  ؤبنتلا  نكمي  لھو  : " لأست نأ  كلو 
! ةيدھلا هل  تمّدق  امدنع  رفعج  ينباجأ  اذكھو   ، موي تاذ  لاؤسلا  سفن  تحرط 

ةيدھلا
عم تعضوف   . ادنك يف  ةیفیصلا  ةلئاعلا  ةزاجإ  يضقن  نأ  انررق   ، تاونس ةدع  لبق 
، اھب مایقلا  يونن  يتلا  ةطشنألاو  اھروزنس  يتلا  نكامألا  نع   ، رفسلا ةطخ  ةلئاعلا 
، ًاعیمج انعمتجا   ، نیمویب رفسلا  لبقو   . تابیترت نم  كلانھ  ىلإ  امو  ةنزاوملا  فقسو 
، تايولوألا ضعب  ىلع  هیبنتلاو  فادھألا  ديدحتل   ، ةطخلا لیصافت  ضعب  ةشقانمل 

. هجو نسحأ  ىلع  رومألا  ترج  دقو 

ينم بلطف   ، تاونس رشعلا  زواجت  دق  اھنیح  نكي  ملو   ، رفعج ينءاج  انعامتجا  دعبو 
.. نیبلط

نع ًالوؤسم  نوكأل   ، رفسلا يف  ًافورصم  يل  نوكي  نأ  نكمي  لھ   ، ًالوأ "
نكلو يرورس ! يعاود  نم  اذھف   ، دیكأتلاب  " . لوألا هبلط  كلذ  ناكو  ؟"،  يتايرتشم

. هتلأس ؟ " يناثلا كبلط  وھ  ام 

نم هنبال  بأ  يأ  اھمدقي  مل   ، ادنك يف  اندوجو  ءانثأ  ةيدھ  ينيدھت  نأ  كنم  دوأ  "
نأ يل  فیكف   . بشخ ةعطقك  كارح  نود  همامأ  ُتفقوتف   ، بدأب رفعج  بلط   ،" لبق
ولخت ًةماستبا ال  هل  تمستبا   ، ياوق تعمجتسا  نأ  دعب  مث  بلطلا ! اذھ  لثم  ّيبلأ 
! هيدھأ نأ  نكمي  امع  ةركف  ىندأ  يدل  نكت  ملو   ، هل تلق  نذإب هللا"،   " . بجع نم 

يف يدل  زیكرتلا  ىوتسم  ىلع  رثأ  بلطلا  كاذل  ناك  دقل   ، ةقیقحلا يف 
ىلإ تيوكلا  نم   ، مویلا ةبارق  تقرغتسا  يتلا  ةلحرلا  ءانثأو   ، ةریخألا تادادعتسالا 

. وتنوروت ةنيدم 

كلذ نأ  ةيادبلا : ذنم  هیلع  درلا  مدع  نم  كعنم  يذلا  امو  : " نیلءاستت وأ  لءاستت  دقو 
ًالھس باوجلا  كلذ  نوكیس   ، معن ؟ ." زیكرت ةلق  وأ  ةریح  كل  نوكي  الف  لیحتسم !
كلذ ناك  نإ   ، ينبال اھمدقأس  يتلا  ةيوبرتلا  ةمیقلا  يھ  ام  نكلو   ، كش الب  ًاریسيو 

! هبلطل يباوج  وھ 
كلذ يف  لمأتنل   . رایتخالل رایخ  لھسأ  وھ   ،( لیحتسملا  ) نأ ریغ  نوكیس  لھو 
لك يفو   . ةیجھنم ةلاحتسالا  باوج  نم  ذختي  نأ  تاونس  رشعلا  وذ  ّملعت  ول   ، ًالیلق
لكل وأ  هضرتعي  ضراع  لكل  لیحتسملاب  وھ  بیجیس   ، بلاغلا يف  لُقنل  وأ   ، ةرم



ةيواخ ةلاحم  ال   ، نوكتس هتایح  لق  وأ   ، ةیمكارتلا تارارقلا  نإف   ، هل رطخت  ةلأسم 
! ةیمالھو

رمأ ىلوتت  نأ   ، يناثلا مویلا  يف  ةزيزعلا  نم  تبلط  دقف   ، وتنوروت ىلإ  ةدوعلابو 
. اھبلجأل ةيدھلا  هیف  تدجو  يذلا  قوسلا  نم  دوعأ  امثير   ، تاعيوسل نیلبشلا 

لكشلاب ميدقتلل  اھّفلأو  ةيدھلا  رّضحأ  تنك  نیح  يف  امھرمأ  يھ  تلوت   ، ًالعفو
. قئاللا

اھمدقي مل  يتلا  ةيدھلا -  هل  مدقأس  يننأب  ًارفعج  تربخأ   ، قدنفلل تدع  امدنعو 
حابصلا يف  نكلو  : " ًالئاق تفدرأ  مث   . كلذ عامسل  ّرُس  دقو  لبق -  نم  هنبال  بأ  يأ 

. هھجو ىلع  ةنئاب  تناك  ةفھللا  تامالعو   ، هل تلق  ءاش هللا"،  نإ  يلاتلا  مویلا  نم 

برقلاب  ،( زنتروھ میت   ) ىھقم يف  ينلباقي  نأ  رفعج  نم  تبلط   ، ركابلا حابصلا  يفو 
مث  . كلذ ىلع  انقفتاف   ، ًاديدحت ةعاسلا 7:30  دنعو   ، غنويو دنومشتير  عطاقت  نم 
نیح ىلإ  ةيدھلاب  ظفتحت  نأ   ،( ينافیتس  ) ةلدانلا نم  تبلطف  ىھقملل  هتقبس 

. راطفإلا دعب  اھميدقت  تقو 

ًاییحم هانمیب  ّحولف   ، ًاسلاج ينآرو  ىھقملا  ىلإ  رفعج  لخد   ، ددحملا دعوملا  يفو 
وحن مدقتو  هبلط  ذخأف   ، هب ةصاخلا  راطفإلا  ةبجو  بلطل  روباطلا  يف  فقوو   ، يل
تنك نيأ  ةفرعمل  ةرسيو  ةنمي  حوارت  اتثبل  ام  هانیعو   . راطفإلا ينكراشیل  ةلواطلا 

! هتيدھ ئبخأ 

ام ًاموي  نكأ  مل  : " رفعجل تلق  مث   ، اھتركشف ةيدھلا  ينافیتس  ْتَرضحأ   ، راطفإلا دعب 
نأ ىنمتأو   ، ریخ لك  قحتست  كنأ  الإ   ، دحأل ةيدھلا  هذھ  لثم  مدقأ  نأ  عقوتأ 

خيراتلا يف  ًابأ  نأ ال  كل  دكؤأو  : " ًالئاق تكردتسا  مث   ، هل اھميدقتب  تممھو   ،" كبجعت
". ةيدھلا هذھ  لثم  هنبال  مدق  دق 

حتف مث   . ًالیقث نكي  مل  هنا  الإ   ، هنزو ربتخي  نأ  لواحو   ، فلغملا قودنصلا  رفعج  ذخأ 
ودبت ًةقیثو –  دجو   ، قودنصلا حتف  امدنعو   . ًازیمم ًایبشخ  ًاقودنص  دجوف   ، فالغلا

: يلي ام  اھیف  بتُك  دقو  ةیمسر – 

توح امب   ، ةیضرألا ةركلا  نأب  تبثت   ، راّفصلا رفعج  ىلإ  ةمدقم   ، ّةیكلم ةداھش  هذھ  "
ءانب لكبو   ، اھيراحصو اھتاباغو  اھراحبو  اھلابجب   ، اھرھظ ىلع  تلمحو  اھنطب  يف 
الب هدحو  هكلم  يھ   ، ةمئاع ةنیفسو  ّدبعم  عراشو   ، ةمئاق ةسسؤمو  دیّشم 

". دمحم عیقوتلا :  . كلذب انم  ةداھش  هذھو   ، عزانم

ينركشيو يننضتحیل  ضھن  مث   ، هّایحم ولعت  ةماستبالاو   ، ًایلم اھیف  رفعج  رظن 
،" هیبأ نم  ٌنبا  اھیلع  لصحي  نأ  نكمي  ةيدھ  لمجأ  هذھ   ، لعفلاب  " . ةيدھلا كلت  ىلع 
هذھ ببسب  ةریثك  تاعبت  لّمحتأس  يننكلو  : " ًالئاق فدرأ   ، هیسرك ىلإ  عجر  امدنعو 
لكل بتاورلاو   ، تاسسؤملا كلت  لك  نع  بئارضلا  عفدل  ًارطضم  نوكأس  انأف   . ةيدھلا
اھریغو  ، ةریثكلا تاحالصإلاب  مایقلاو   ، لقنلا لئاسو  لكل  دوقولاو   ، ملاعلا يفظوم 

تكس  ، !" ةایحلاب معنأ  نل  يننإف   ، لاونملا اذھ  ىلعو  نآلا ! اھكلمأ  يتلا  رومألا  نم 



انأف  ، لبق نم  هیبأل  نبا  هب  مقي  مل  امب  موقأس   ، نآلاو : " ًالئاق فاضأ  مث  ًالیلق 
قودنصلاب ظفتحأس  يننأ  الإ   ، ّيلع كلضفب  ينم  ًانافرع  ةقیثولا  هذھ  كيدھأس 

. رفعج ينملع  اذكھ   ، !" يبأ لجأ  نم  هب  ُتمق  ام  ركذتألو   ، هیف يباعلأ  عضول 

اھتّملعت ةقيرط  كانھ   " . ًاِربتخُم هتلأس  ؟"،  ًافلس جئاتنلا  هذھب  َتأبنت  فیك  نكلو  "
، تارم ثالثل  راركتب  ؟ ] دعب اذام   ] كسفن لأست  نأ  يھو   ،( لسلستلا  ) اھیلع قلطُي 

جئاتنلا تقفاوت  اذإف   . كتارایتخا نم  اھیلع  لصحت  ةینھذ  ةجیتن  لكل  لسلست  يفو 
. رفعج ينباجأ   ،" لضفأ مادقإلا  مدعف  الإو   ، يھ اّمِعنف   ، هدشنت يذلا  ریخلا  عم 

مؤاشتلاب انبیصت  دق  لسلستلا  ةقيرط  نإ   ، ةقیقحلا يف  نكلو  : " الئاق كردتسا  مث 
باوصلا ام  : ] وھ يسفنل  هحرطأ  نأ  بجي  يذلا  يرھوجلا  لاؤسلا  نإف  اذل   ، ًانایحأ

[". ؟ يدل ةرفوتملا  تامولعملاو  ریياعملا  بسحب   ، رایتخالا يف 

. رفعج تلأس  ؟"،  كلذ ىنعم  ام  نكلو  "
نمف امكنع ! ًالدب  ةلحرلا  هذھل  طیطختلاب  انمق  دق  ةزمح –  يخأو –  يننأ  ضرتفنل  "

: ًالئاق لسرتسا  مث   ،" هل امتططخ  امل  ةرياغم  نوكتس  انتارایتخا  نأ  دكؤملا 
. حرملا وھ  انرایعم  نوكیسف  نحن  امأ   ، ةنزاوملا فقسل  رایعملا  امتعضو  امكلعلف  "

بجي تارایتخالا -  نم  ّيأل  ًابئاص -  رایعملا  نوكل  مامتھالا  نإف   ، ةقیقحلا يف  نكلو 
جئاتنلا امأ   ، هلعف كلمن  ام  ًاقح  اذھ  نأل   ، اھسفن جئاتنلل  انمامتھا  نم  رثكأ  نوكي  نأ 
نكلو  ، ًامئاد عقوتن  امك  يتأت  ال  جئاتنلا  نإ   ، عقاولا يف  لب   . اھب مكحتلا  اننكمي  الف 

. ينباجأ اذكھ   ، !" ًامود هب  موقن  ام  وھ  رایتخالا 

. ًاحضوتسم هتلأس  ؟"،  كداقتعاب ىلثملا  ةقيرطلا  يھ  امف   ، ًامامت كتركف  حضتت  مل  "
رثكأ هل  متھن  نأ  بجي  ام  اذھو   ، هسفن رارقلا  نم  مھأ  وھ  رارقلا  رایعم  باوص  نإ  "

. ذاتسألا باجأ   ، !" رایتخالا دنع 

رایتخالا يف  ساسألا  وھ  رارقلا  رایعم 

، ةيرایعملا ةمیقلا  لق  وأ   ، رارقلا رایعم  نإف   ، رفعج ذاتسألا  هب  لّضفت  امیف  انققد  ولو 
دارأ ول  حیضوتلل : لاثمب  نعتسنلف   . رایتخالا يف  رارقلل  سسؤي  نأ  بجي  ام  يھ 
ىلع نوكیس   ، ةجیتنلاب طبترملا  لاؤسلا  نإف   ، هیف لكأیل  ًامعطم  يقتني  نأ  صخش 
ةجیتنلا  ) طبرل يقطنم  لاؤس  وھو  ؟ .] لكألا دعب  رعشأس  فیك  : ] ًالثم يلاتلا  وحنلا 

هنأ ىنعمب  ضرغو .) ببس   ) نم رایتخالل  ةجاحلا  ةعیبطب   ،( دوشنملا فدھلاو 
يذلا معطملا  ببسب   ، ةدوشنملا جئاتنلا  نم  اھریغ  وأ  ةذللا  وأ  عبشلاب  رعشیس 

. هراتخي

. ریكفتلا ةیفیك  ةدوج  ىلع  دمتعیس  هنإف   ، ةيرایعملا ةمیقلاب  طبترملا  لاؤسلا  امأ 
نوكي نأف  ىلوألا  امأ   ، حیضوتلل نیتلاح  ذخأنس  اننإف   ، قباسلا لاثملل  ًالامكتساو 

نأ نكمي  يذلا  معطملا  وھ  ام  : ] لاؤسلا نوكیسف  يلاتلابو   ، ًاتحب ًايداصتقا  رایعملا 
، هیلعو ؟ .] ماعط ةبجو  لجأ  نم   ، يدل لاملا  نم  مك  : ] نوكي دق  وأ  ؟]،  هتاقفن لّمحتأ 



. ةیلاملا ةردقلا  بسحب  معطملا  رایتخا  متیسف 

ریخلا لوح  لاؤسلا  نوكي  ثیحب   ، ًایمیق رایعملا  نوكي  نأف   ، ةیناثلا ةلاحلا  يف  امأو 
نكمي ءيش  لضفأ  وھ  ام  : ] ًافلتخم لاؤسلا  نوكیس  انھو   . رایتخالا دنع  باوصلاو 

: نوكیس باوجلا  لعلو  ؟]،  ًایحصو ًابیط  ًالالح   ، ًالكأ دجأ  نيأ  : ] نوكي دق  وأ  ؟]،  هلكآ نأ 
! تیبلا يف 

ًةفاضإف  . ةیضرألا ةركلا  مجحب  ًاریبك  هايإ  ينادھأ  يذلا  سردلا  ناك  دقل   ، قحلا يف 
طبتري ًارخآ  ًارمأ  يل  حضوأ  دقف   ، رارقلا ذاختال  يمیقلا  رایعملا  موھفم  ىلإ 

امف  . ىوتحملا يل  عجرأو  ةيواحلاب  ظفتحا  دق  وھف   ، رایتخالا تابلطتم  عم  ماجسنالاب 
؟ كلذ نم  ةربعلا 

ىوتحملاو ةيواحلا  نیب 

رومألا نإف   ، انلمأت ولو   . ةایحلا يف  ةیكولسلا  انتاھاجتال  دِدحملا  وھ  رایتخالا  نإ 
وھ  ، لاثملا لیبس  ىلع   ، دحاولا مویلاف   . هیلع ًىوتحمو  ٍواح  نیب  يھ  ةیتایحلا 

. مویلا كلذ  ىوتحم  وھف  لامعأ  نم  هب  موقن  امو   ، ةعاس نيرشعو  عبرأل  يواحلا 
باسحلا يف  هعضن  ام  امأ   ، لاملا ظفح  ةعسل  يواحلا  وھ   ، يفرصملا باسحلاو 

يھف  ، اھیف هیمرن  ام  امأ   ، ةيواحلا يھ  تالمھملا  ةلسو   . هاوتحم وھف  لام  نم 
، تايوتحملا يھف   ، تايركذ نم  هنزخن  امو   ، ةيواحلا يھ  كلذك  ةركاذلاو   . تايوتحملا

. كیلاود اذكھو 

نم ىلْوأ  نوكیس  ةيواحلا  رایتخا  يف  ةمالسلا  نإف   ، تارارقلا يف  ةمكحلا  انمر  اذإو 
نأ كلذ  .  [173] ( ْمُكَاتآ اَِمب  اوُحَرَْفت  َالَو  ْمَُكتاَف  اَم  َٰىلَع  اْوَسَْأت  َالْیَِكّل   ) ، ىوتحملا رایتخا 

فرصتلل ةریثك  تاعبت  هعم  لمحي  امم  وأ   ، تقؤم نمز  وأ  ددحم  ضرغ  هل  ىوتحملا 
. هیف

. طغضلاو لقثلا  لاكشأ  نم   ، لكاش ام  وأ  ًائبع  ّلكشیس  تاعبتلا  كلتب  طابترالاو 
وأ ًالماك  نیح –  دعب  ولو  هنع  يلختلا  وأ  عاطقنالاب  الإ  هعم  دعسن  ال  طابترالا  اذھو 
كاذب طابترالا  نأ  الإ   . ةجاحلا بسحب  هنم  ىندألا  دحلا  ىلع  ةظفاحملاب  وأ  ًایئزج - 

وأ ةمیلس  ریغ  ةيواحلا  تناك  نإ   ، لاح ةيأ  ىلع  ًادیج  هظفح  نكمي  نل  ىوتحملا 
. ةبسانم

عاستالاو ةباحرلا  انحنمت  يتلاو   ، ةردقلاو ةناكملاو  ةعسلا  اھلف   ، اھسفن ةيواحلا  امأ 
انلف  ، ًالْبَق اھیف  هانعضو  امیف  ریخلا  نكي  مل  نإو   . اھیف هعضنس  امل  تارایخلا  يف 
ریخ وھ  امب  ةضاعتسالا  وأ  ًالھج -  وأ  ًادانع  ىوتحملا –  كاذب  كسمتلا  نیب  رایتخالا 

، نایحألا ضعب  يفف   ، ةماھ ةظحالم  ىلإ  ةراشإلا  نم  دب  انھو ال   . ًالضف عفنأو  هنم 
تايواح نم  ّيأ  يف  ديدجلا  ىوتحملا  عضو  لبق   ، ةيواحلا ریھطتو  فیظنتل  رطضنس 

. ةداعسلل ةعبسلا  داعبألا 

داعبألا ىلع  موھفملا  اذھ  قیبطت  نكمي  فیك  نكلو  : " لءاستي نأ  مھدحألو 



". ؟ ةداعسلل ةعبسلا 

ةداعسلل ةعبسلا  داعبألا  جذومن  ىلع  موھفملا  قیبطت 

. ةعبسلا داعبألا  ىلع  ًاطاقسإ   ، موھفملا ةمجرتل  طسبم  حیضوت  ميدقت  اندرأ  ول 
نم لك  يف  هنم  قلطنن  يذلا  يمیقلا  رایعملا  عضو   ، لاثملا لیبس  ىلع  اننكمیف 

، ةمث نمو   . تارارقلا ریياعم  لالخ  نم  ةداعسلا  قیقحت  ةیفیك  كلذب  ددحنل   ، داعبألا
ةدوج نامض  لجأ  نم   ، داعبألا كلتل  يواحلا  ءاعولا  ةمالسب  ءانتعالا  اننكمي 

. تايوتحملا

بلطتي ام  وھو   ، تايواحلا هب  ألمن  ام  جاتن  وھ  كاذف   ، هتاذ ىوتحملاب  طبتري  امیف  امأ 
؟ اذامل امأ   . ةداعسلا تاياغ  هاجتا  يف  اھراسم  رییغتو  اھبيذھتو  سفنلا  ةعجارم 

. ةدیعسلا جئاتنلا  ىلإ  نايدؤي  ام  امھ   ، ةيواحلا ةمالسو  ىوتحملا  لامج  نأل  كلذف 

يمیقلادعُبلا رایعملا 
دعُبلا عم  ةيواحلاماجسنالل  لامجةمالس 

ىوتحملا

تقولانمزلا خيراتلاورامثتسا  ثادحألانمزلا 
براجتلاو

ةعسلاوناكملا ماقملاوةفاظنلا  ةحاسملاءاضفلا 
ةفاسملاو

ةجاحلاوتايداملا عقوملاوةراھطلا  ةعفنملاناكملا 
رارمتسالاو

ةمكحلاويعولا لقعلاوةظقیلا  ریمضلابلقلا 
ةفرعملاو

ةماركلاولاصتالا لئاسولاوىوقتلا  ةغللاوطباورلا  ىنعملا 
باوصلاورایتخالا صرفلاوریخلا  میقلاوفورظلا  ئدابملا 

ةردقلاوةكرحلا عفاودلاودصقلا  قرطلاىوقلا 
قئارطلاو

، يمیق رایعم  ةعبسلا  داعبألا  نم  لكل  نإف   ، هالعأ لودجلا  يف  نیبم  وھ  امكف 
يف انشقان  امكو   . باقعلاو باوثلا  نازیمل   ، باوصلاو ریخلا  ىنعم  هتّایط  يف  لمحي 

. اھنم ةدافتسالل  ةقيرطو   ، اھعم لماعتلل  ًةیلآ  داعبألا  نم  دعب  لكل  نإف   ، لصف لك 
كلاخدإ ةیلباقل  سسؤیس  ام  وھ  داعبألا  تايواح  عم  كیطاعت  ةمالس  نإف   ، هیلعو

. ةلیمجلا تايوتحملا  كلتل 

نأ ىلإ  هللا –  نذإب  يدؤیس -   ، ةلیمجلا تايواحلا  راطإ  يف  هتلخدأ  لیمج  اّميأف 
دعب كبیصیس  باصم  اّميأو   . الیمج دوجولا  ىرتس  اھدنعو   ، ةلیمج كحور  نوكت 



. [175] ( ٌلیِمَج ٌرْبَصَف   ) ، ٍذئدعب كيرتعیس  ءالب  اّميأو  .  [174] ( ًالیِمَج اًرْبَص  ِْربْصاَف   ) ، كلذ
لوقتسف  ، اھدعب ءاسعتلا  ىریس  ٍيأر  اّميأ  هنأ   ، ةزيزعلا اھتيأ  وأ  زيزعلا  اھيأ  كل  دكؤأو 

ربع ىرُي  امنإو   ، نیعلاب ىرُي  لامجلا ال  نأ  كلذ  الیمج ! الإ  تيأر  ام  نیلوقت : وأ  مھل - 
. ةلیمجلا بولقلا  هب  تنادزا  ام 

امف  ، ةلیمجلا ریغ  تايوتحملا  نم  ّصلختلا  اندرأ  ول  اذام  نكلو  : " لوقي نأ  لئاسلو 
لكب يھ  اذكھ   ، يبشخلا قودنصلاب  ظفتحاو   ، ّةیكلملا ةقیثو  مِرا  ؟"،  لمعلا

، !" كلذ لعفأل  تاونس  رشع  نبا  تسل  : " ًالئاق ضرتعي  نأ  مھدحألو  ةطاسب  !
! ايرام عم  رحبلا  يف  كیمرأس   ، نذإ ٌنسح 

رحبلا يف  ايرام 
تاوق موجھ  نیح  ىلإ   ،( هنح  ) اھتدلاو عم  نیطسلف  يف  شیعت  ايرام )  ) تناك
يھ ترطضاف   . ةزغ عاطق  نع   ، حفر ربعم  ىلإ  يدؤملا  قيرطلا  عطقو  لالتحالا 
عم ریغص  براق  نتم  ىلع  ًارحب  هجوتلاو   ، امھءارو تاكلتمملا  كرتل  اھتدلاوو 
اذھو  . اھیف نینمآ  اونوكیل   ، رصمب دیعس ) روب   ) ىلإ لوصولا  لمأ  يف   . ىرخأ ةعومجم 

.. براقلا يف  ىرج  ام 

دقل : " ةلئاق تفدرأ  مث   ، ّايرامل ّهنح  تلاق   ،" ًاعفن ءاكبلا  كيدجي  نلف   ، يتنبا اي  يأدھا  "
ِتنأف  ، ةرمھنملا كعومد  رظنمب  يبلق  يرطفت  الف   ، رمألا ىھتناو  ءيش  لك  بھذ 

. ايرام ّيفتك  ىلع  تبرت  يھو   ، نيزح توصب  اھتلاق   ،" نآلا ّيدل  ام  لك 

ةمحر ریغ  ءيش  انل  دعي  مل  لب   " ، اھمأل ايرام  تلاق   ، ةتباخ نویعو  نجش  توصبو 
تفدرأف  ، براقلا لخاد  ىلإ  قفدتي  أدب  يذلا  ءاملا  ىلإ  رظنت  يھو  اھتلاق  هللا"، 

، ًاليوط دمصیس  براقلا  نأ  ودبي  الو   ، رحبلا طسو  يف  اھب  نوكأ  ةرم  لوأ  هذھ  : " ةلئاق
انأف  ، ایندلا نع  ُتعطقنا  اذإ  يمأ  اي  ّيلع  ِكبت  ال  اذل   ! ىتح ةحابسلا  دیجأ  ال  انأو 
الإ مالكلا  نع  ايرام  تفقوت  امو   ،" راھن لیل  ریخلاب  كل  وعدأو   ، ةنجلا نم  كبقرأس 
نيذلا كئلوأ  بولق  يف  ّبد  دق  علھلاو   ، براقلا يف  اھیمدق  رمغي  ءاملا  أدب  امنیح 

. رايدلا نع  اوعطقنا 

.. ةثداحلا كلت  نم  تاونس  ثالث  دعبو 

ّلصنلف  ، براقلا يف  نيرخآلا  عم  يتدلاو  تیفوت  دقف   ، هركذتأ ءيش  رخآ  كلذ  ناك  "
(. ىبُر  ) عم اھتحارتسا  ءانثأ   ، اھتصق ايرام  تركذ  اذكھ   ،" مھحاورأل

تقرورغاو ّايرام  تلاق   ،" برلا ةمحر  اھنإ  ةبوجعأب ! ُتوجن  دقل   " ، اھتربَعب تقنتخا  مث 
. عومدلاب اھانیع 

نم عمدلا  حسمت  يھو   ، ّايرامل ىبر  تلاق   ، !" ةبیجع ةصق  اھنإ   ، ةقیقحلا يف  "
ِتنك نأ  دعب   ، نآلا سطغلل  يتبردم  تنأف   ، رادقألا ىلإ  يرظنأ  : " تفدرأ مث   ، اھینیع
يرجت عومدلاو   ، ةضيرع ةماستباو  ةشھدب  ىبر  اھتلاق   ، !" ةحابسلا نيدیجت  ال 



. عاطقنا نود  اھیتنجو  ىلع 

نيرامت نم  هانعطق  ام  لامكتسال  ةجاحب  اننكلو   ، ةليوط ةصق  رمألا  اذھل  نإ   ، معن "
مدعل ةلواحم  يف   ، ّايرام تلاق   ،" قحال تقو  ىلإ  كلذ  نع  ثيدحلا  كرتنلف   ، سطغلا

. ةصقلا لمكتل  اھیلع  ّترصأ  دق  ىبر  نأ  الإ   ، ةبردتملل اھرعاشم  راھظإ 

تدرأ ءيش  لوأ  ناك  دقل   ، قحلا يف  : " تلسرتسا مث   ، ايرام تلاق   ،" نذإ سأب  "ال 
يننأل كلذو   . صوغلا ملعتأ  نأ  وھ   ، قرغلا نم  ايركز )  ) معلا ينذقنأ  امدنع  هلعف 
دعب ایندلا  نع  اھحور  تعطقنا  يتلاو   ، رحبلا نم  يتدلاو  دسج  جرختسأ  نأ  تدرأ 
ىلإ ترظن  مث   ، كلذ تلاق   ،" لالتحالا صاصرب  يدلاو  داھشتسا  نم  ةنس  نم  لقأ 
اذامو  " . ماھبإلاو ةبابسلا  الإ  ةعوطقملا  اھعباصأ  نم  قبتي  مل  يتلاو   ، ىرسیلا اھدي 

. لوضفب ىبر  اھتلأس  ؟"،  كلذ دعب  ثدح 

حارج ةجلاعمل  ًالوأ  ىفشتسملل  كذخأنس  هناوأ ! ءيش  لكل  : ] ايركز معلا  يل  لاق  "
ةحابسلا يملعتتل   ، ةقدرغلا ىلإ  كذخأنس  هللا،  نذإب  ءافشلا  مامت  دعب  مث   ، كدي

نأ دعب   ، رھشأ ةعبس  لوأ  لالخ  ثدح  ام  اذھو  صوغلا .] ىلع  نیبردتت  ةمث  نمو 
هنم تملعت  ةلیمجلا  ةرتفلا  كلت  ءانثأو   . هلزنم يف  يننكسأو  ايركز  يمع  يب  لّفكت 

.. ةزیجو ةھربل  تتكس  مث   ، ايرام تلاق   ،" ةماھ سورد  ةدع   ،( ةراس  ) يتلاخ نمو 

نكي ملف   ، ةدیج تناك  ةيداملا  امھتلاح  نأ  مغر   ، ًادج ًاطیسب  لزنملا  ناك  دقل  "
. الإ سیل  هكاوفلا  نحصو  ةیمویلا  تاجایتحالاو  ثاثألا  نم  ةلیلق  عطق  الإ   ، تیبلاب
: اھیف بّتكو   ، رادجلا ىلع  ّتطُخ  دق  نآرقلا  نم  ةيآ   ، ةشیعملا ةفرغ  يف  ناكو 
( ًاّیِقَش ِيّبَر  ِءاَعُِدب  َنوَُكأ  ََّالأ  ٰىَسَع  ِيّبَر  وُعَْدأَو  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  َنوُعَْدت  اَمَو  ْمُكُلِزَتَْعأَو  )

. لزنملا نم  دھاشَملا  كلت  ايرام  تركذت   ،" ًاریثك يھابتنا  ّدش  ام  وھو   ، [176]

. بارغتساب ىبُر  تلأس  ؟"،  كلذ ىنعم  امف   ، ًاموي نآرقلا  أرقأ  مل  "

. ةراس يتلاخ  ينتربخأ  امك   ، ةیقیقحلا ةداعسلا  لجأ  نم  عاطقنالا  ةمكح  اھنإ  "
ىلإ يئیجم  لبق  رثكأف  رثكأ  سطغلا  ملعتل  ينتعّجش  يتلا  ةمكحلا  يھو 

. ةیلمأت ةماستباب  رحبلا  ىلإ  رظنت  يھو  ايرام  تلاق   ،" ةقدرغلا

. بارغتساب ىبر  تلاق   ، !" ًائیش مھفأ  مل  يننكل  "

يعباصأ رفاظأ  میلقتل  رطضأ  ال  انأف  اھیلإ ! يرظنأ   " ، ىرسیلا اھدي  ّايرام  تعفر 
. ّتلو دق  مدنلا  عباصأف   ، نآلا دعب  تاف  ام  ىلع  مدنلل  رطضأ  نلو  لب   ، ةعوطقملا

ركذتأل  ، كلذكو امھنم  دیفتسأو  امھب  ينتعأل   ، طقف نیعبصإ  برلا  يل  ظفح  امنإو 
. ةرشبتسم ةربنب  ّايرام  تلاق   ، !" هجاتحأ ام  لك  اذھف   ، يبأو يمأ  امھلالخ  نم 

. ةركنتسم ىبر  تلاق   ، !" ةدیعس لظأو  يعباصأ  دقفأ  نأ  ّروصتأ  يننكلو ال  "
، اھنم انتاكلتمم  ترثكو   ، اھب انتقالع  تدادزاو   ، انلوح نم  ءایشألاب  انطبترا  املك  اننإ  "

ءایشألا مكلت  نم  ءيش  انع  عطقنا  املكو   . ىقشنف ضرألا  ىلإ  لقاثتنو  لقثنس 
. اھیلع ًادر  ايرام  تلاق   ،" نزحنس تاكلتمملاو  تاقالعلاو 



تلأس ؟"،  نذإ عاطقنالا  نم  ةداعسلا  نيأف  ًامامت !  " ، اھیبجاح تعفرو  ىبر  تفجرأ 
. بّجعتب ىّبر 

اننأ ذإ  ؟) [177] ،  مكیف نكسي  حورو هللا  لكیھ هللا،  مكنأ  نوملعت  امأ  : ) لیجنإلا لوقي  "
لقثلا نع  انفرصناو   ، لاقلاو لیقلا  انلزتعاو   ، لامحألاو طوغضلا  نع  انعطقنا  املك 
رعشنس اننإف   ، لافطألا امك  بولقلا  ءافص  اندعأو   ، لالغألاو دویقلا  انكرتو   ، لاملاو

الإ نكسملا  يف  نوكي  نل  اھدنع  : " تفاضأ مث   ، ايرام تباجأ   ،" لالقتسالاو ةيرحلاب 
. اھبلق ىلع  ىرسیلا  اھدي  عضت  يھو  اھتلاق   ،". ةنجلا يھ  كلتو  هب  دعسنف  هللا، 

الإ ةنجلا  يف  سیلف  : " ةلئاق فدرتل   ، ةراس ةلاخلا  نم  هتملعت  ام  ترضحتسا  مث 
ًةمستبم اھتلاق   ،"  [178] ( اَھِیف َنيِِدلاَخ  ِةَّنَجْلا  يِفَف  اوُدِعُس  َنيِذَّلا  اََّمأَو   ) ، ءادعسلا

. ةبردتملا ّيفتك  ىلع  تبرت  يھو 

ام لمجأ  اذھ   " ، ةبردملا هتلاق  امب  ّركفت  يھو   ، اھسأر ىلع  اھدي  عباصأ  ىبر  تررم 
نیب ةقالعلا  هجو  ام  نكلو  : " ةلئاق تكردتسا  مث   ، ىبر ّترقأ   ، !" يتایح يف  تعمس 

". ؟ سطغلاو عاطقنالا 

اھتلأس ؟"،  ىبر اي  كروعش  ناك  ام   ، ةرھاقلا ىلإ  سنوت  نم  كترئاط  علقت  نأ  لبق  "
، دحاو نآ  يف  ةجھبلاو  قلقلا  نم  ًاجيزم  ناك   ، ةقیقحلا يف   " . ةيزیفحت ةربنب  ايرام 

. لجخب ةبردتملا  اھیلع  تدر   ، !" روعشلا اذھ  فصأ  فیك  فرعأ  الو 

يتلا ةظحللا  نإ  : " تلسرتسا مث   ، ايرام اھل  تلاق   ، !" ىبر اي  عاطقنالا  روعش  هنإ  "
ام لك  نیكرتتس  كنأ  كلذ   . عالقإلا ةظحلب  ةھیبش  يھ  ءاملا  تحت  سطغلا  قبست 
رخآلا ملاعلا  يف  هنیفشتكتس  امب  يدعستل   ، عالقو نوصح  نم  كءارو  هیلع  ِتدتعا 

نل كنأ  ذإ   . عاونألاو تاقولخملا  فونص  نم  هنيرتس  امبو   ، عاقلا ىلإ  ءاملا  حطس  نم 
تلاق  ،" عانق الو  بذك  الو  لب   ، ءارِم الو  باقلأ  الف   . ءاملا تحت  ءاوھلا  ىوس  يجاتحت 

. ةحارتسالا نم  ًاتقو  اعطتقا  نأ  دعب  ىبرل  ّايرام 

. ءایحتساب ىبر  تلأس   ، !" هیلع ينیبیجت  نأ  وجرأو   ، ریخأ يصخش  لاؤس  يدل  "
!". يلأساو يلضفت   " ، ايرام اھل  تنذأف 

يبأو يمأ  بقرأ   " . اھینیع يف  عمدلاو  ىبر  اھتلأس  ؟"،  ةنجلا يف  نیلعفت  اذامو  "
دقو ّايرام  تباجأ   ،" ةایحلاب دعسأف   ، راھن لیل  ریخلاب  مھل  وعدأو   ، بحأ نم  لكو 

. ةعمدلاب ةمسبلا  اھدنع  تطلتخا 

رایتخالا يف  لمأتلل  ةفقو 

نمف  . تاياغلاو جئاتنلا  ىلإ  يدؤي  يذلا  لعفلا  وھ  رایتخالا  نأ   ، نآلا ىتح  ةصالخلا 



ىلإ لصوت  يتلا  بابسألاب  ذخأي  نأ  دب  ال   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، قزرلا بلط  دارأ 
ىلإ لوصولا  هلالخ  نم  نكمي  ام  وھ   ، بسنألا كولسلا  رایتخاف  اذھلو   . هاغتبم

. ةدوشنملا جئاتنلا 

نوكي نأ  يعیبطلا  نم  نإف   ، هسفنل ریخلا  بلج  ىلإ  لیمت  ناسنإلا  ةعیبط  نأ  امبو 
يذلا ریخلا  عم  ًامجسنمو  ًاقستم   ، لوق وأ  لعف  نم  ناسنإلا  هب  موقي  ام  رایتخا 
يھ  ، طيرفت وأ  طارفإ  نود  يأ   ، رایتخالا يف  ةیطسولا  نوكت   ، اذھ ىلعو   . هدشني
يف ةيدصقلا  ربع  كلذو   ، ریخلا ىنعم  عم  ًاقاستاو  ًانازتا  تارایتخالل  لعجت  يتلا 

. اياونلا يف  ةلیضفلاو   ، لعفلا

تارایخلل ءافطصاو  ءاقتنا  وھ  ساسألاب  رایتخالاف   ، ربعلا ضعب  صالختسا  نكمي  امك 
ناك اذإ  امع  رظنلا  ضغبو   . رایتخالا رارقل  ًاحضاو  ًارایعم  بلطتي  كلذب  وھو   . ةحاتملا
كاذ عم  ًامزالتم  نوكیس   ، رایتخالا كاذل  ةجیتنلا  مییقت  نإف   ، ًايونعم وأ  ًايدام  رایعملا 
ذاختا يف  رایعملل  ةیمھأ  نم  هارأ  امبو   . رارقلا ذاختا  دنع  هدامتعا  مت  يذلا  رایعملا 
ىلع دمتعي  يذلاو   ، ساسألا وھ  يمیقلا  رایعملا  نوكي  نأ  ىرأ  ينإف   ، رارقلا

. اھتاياغو جئاتنلا  ریخ  ىلإ  يدؤي  يذلا  وھ  انرشأ  امك  اذھف   ، ةلیضفلا

وھف  ، لوألا امأ   . ةصالخلا هذھ  يف  امھل  ةراشإلا  نم  دب  نیجاتنتسا ال  ًاضيأ  كانھو 
لكف  ، ًادارطتساو  . ناسنإلا اھعبتي  يتلا  ةموظنملا  نع  ًالزعنم  يتأي  ال  رایتخالا  نأ 
نیب عضأ  يننأ  امبو   . تاجرخمو تایلمعو  تالخدم  نم : ساسألاب  نوكتت  ةموظنم 
هذھ نأ  ىرأ  يننإف   ، ةیلامجلا سسألا  ىلع  ةمئاق   ، ةداعسلل ةموظنم  كيدي 
لاخدإ ةرورضلاب  بلطتتس   ، ةعبسلا داعبألا  لق  لب   ، تايواحلا نم  ةّبكرملا  ةموظنملا 
میمصت لامجل  متھي  نم  نأ   ، هیف كش  ال  اممو   . اھعم ةمجسنملا  تايوتحملا 
ةلیمجلا تالخدملا  نإف   ، اذلو  . ةلیمجلا تايوتحملا  لاخدإ  ىلإ  لیمیس   ، هتموظنم

، ةموظنملا كلت  ةعیبط  سفن  نم  نوكت  نأ  اھتاجرخمل  دب  ةلیمجلا ال  ةموظنملا  يف 
. ناسنإلل ةداعسلا  ققحت  اھنأ  دقتعأ  يتلاو 

، ةریثك تاطحمو  براجتب  رمي  ناسنإلا  نأ  وھف  مھألا : وھو   ، يناثلا جاتنتسالا  امأ 
نیبو ةميزعلا  باحصأ  نیب  قرافلا  نأ  الإ   ، تارثعلاو تابقعلا  دوجو  اھیلع  بلغيو 
طبحي هنإف  ةميزھلا  وذ  امأ   . جئاتنلاب قلعتي  ال  مزعلا  وذ  نأ  وھ   ، ةميزھلا باحصأ 

. هیلإ وبصي  ناك  ام  ققحتي  مل  نإ   ، وبخيو

مل  ، رارصإب قالطنالل  اھعفاد  نأ  ىرن  ثیح   ، ايرام ةصق  يف  هنم  دیفتسن  امم  اذھو 
ناك  ، ققحتت مل  يتلا  جئاتنلا  نع  وأ  هتدقف  امع  عاطقنالا  نإ  لب   . جئاتنلاب ًاقلعم  نكي 
اھنأل كلذو   ، اھمامأ ةحاتملا  تارایخلا  نمض  ةديدج  تارایتخا  رابتخال  اھعفاد  وھ 
نم دب  انھو ال   . ریظنلا ةعطقنم  ةداعس  ىلإو   ، جئاتنلا نم  ىمسأ  ةياغ  ىلإ  تعلطت 

. ةحاتملا تارایخلا  نمض  رایتخالا  ةلأسم  دنع  فقوتلا 



رایتخالاو تارایخلا 

كعنمي نم  كءاج  مث   ، ام فدھ  قیقحت  تدرأ  كنأ  انرّدق  ول   
وأ لزنملا  يف  ًءاوس   ، موي لك  يف  ثدحي  يعقاو  رمأ  اذھو   . فدھلا كاذ  قیقحت  نم 
، اھقیقحت دون  يتلا  فادھألا  نم  ریثكلاف   . ةساردلا وأ  لمعلا  ناكم  يف  وأ   ، عراشلا

نوكیس ًارایخ  مك  وھ : انھ  لاؤسلا  نأ  الإ   . نيرخآلا حلاصمو  فادھأ  عم  ضراعتت 
؟ ةلاحلا هذھ  يف  كل  ًاحاتم 

هذھب كریكفت  ةیفیك  يف  زیكرتلا  كنم  بلطأس   ، لاؤسلا نع  ةباجإلا  لواحت  نأ  لبق 
نوكي دقف   . فدھلا ىلإ  لوصولل  هعبتتس  يذلا  يكولسلا  هاجتالا  يف  يأ   . ةلأسملا

. ىرخألا لماوعلا  ىلإ  رظنلا  نود   ، طقف ةجیتنلا  قیقحت  ىلإ  ًاھجوتم  ریكفتلا 

بابسأ نم  صلختلا  ةلواحم  يلاتلابو   ، عنملا يف  ببسلا  وحن  ریكفتلا  هجتي  دقو 
نأ ىلإ  هجتتس  كلعل  وأ   . رخآلا عم  اھيرجت  دق  يتلا  ةرواحملا  نم  كلذ  أدبيو   . عنملا

. فنعلا بیلاسأل  ىعستس  يلاتلابو   ، كنم فعضأ  رخآلا 

يف ربكألا  لقثلا  اھل   ، ناسنإلا ضرتعت  يتلا  لئاسملا  يف  ریكفتلا  ةقيرط  نإ 
تنأف كولسلا  راتخت  امدنع   ، انفلسأ امك  هنأل  اذھف  ؟  كلذل انلق  اذامل  امأ   . ةیمھألا

عم لماعتلل  ةددعتم  تارایخ  دیكأتلاب  كانھف   ، ةلأسملا ىلإ  ةدوعللو   . ةجیتنلا راتخت 
. يلسلست راطإ  يف  اھحرشب  موقأسو   . فقوملا

عانقإلا لوألا : رایخلا 



فقاوملا عم  لماعتلا  يف  ًاجضن  بلطتي  اذھو   
رخآلا ةعانق  رییغتل  ةلواحم  ساسألاب  وھ  عانقإلاف   . ةیفاقثو ةيراضح  سسأ  ىلع 
راوحلا يف  كتاردق  ىلع  دمتعي  وھف  اذلو   . ضورع وأ  بابسأ  نم  هل  همدقت  امب  َضریل 

وأ يأرلا  يف  كفلاخي  نم  عم  يطاعتلا  يف  كبولسأب  رثأتي  هنأ  امك   ، ضوافتلاو
. هاجتالا

رییغتلل حاتفنالا  يناثلا : رایخلا 

يركفلا جضنلا  بلطتي  ًاضيأ  رایخلا  اذھو   
حلاص يف  وأ  كحلاص  يف  سیل  هقیقحت  ديرت  تنك  ام  لعلف   . ًاضيأ يقالخألاو 

وأ  ، ىرخألا ججحلا  لبقتو  عضاوتلا  ىلع  كتردق  نإف   ، هیلعو  . مومعلاب نيرخآلا 
. ریخلاب نيرخآلا  ىلعو  كیلع  سكعنتس   ، ًاحالص رثكألاو  لمشألا  فادھألاب  لوبقلا 

ةكرتشملا ضرألا  ثلاثلا : رایخلا 



يف ةیلومشلا  رادقمب  قلعتي  وھو  رخآ  رایخ  كل   
نكمي ام  رادقم  ىلع  دمتعي  رایخلا  اذھو   . لولحلا عادبإ  ىلع  ةردقلاو  ریكفتلا 

ًاءزج ققحت  ثیحب   . ةیطسو لولح  نم  هل  لوصولا  ىلع   ، رخآلاو تنأ  يأ   ، نیفرطلل
. رخآلا فادھأ  وأ  حلاصم  عم  ضراعتي  يذلاو ال   ، هیلإ وبصت  تنك  امم 

ثلاث فرط  ىلع  دامتعالا  عبارلا : رایخلا   

، هیلعو  . رخآلا عم  لماعتلا  ىلع  رداقلا  صخشلا  تنأ  نوكت  ال   ، نایحألا ضعب  يف 
، ةطلس وذ  وأ  ةكنح  وذ  ثلاثلا  فرطلا  لعلف   . هیلإ ءوجللا  نكمي  نمب  ریكفتلا  كنكمي 
. هفقوم وأ  هيأر  نع  لدعیل  رخآلا  ىلع  رثؤي  نأ  امھنم  يأ  لالخ  نم  نكمي  يتلاو 

. كلِبق نم  ریكفتلا  ةقيرط  يف  عسوتلا  بلطتي  اذھو 

ديدجلا فدھلا  سماخلا : رایخلا 

دق كنإف   ، عاطقنالا يف  ايرام  ةقيرطب  رظنلا  دنع   



يف وھ  حاتملا  رایخلا  لعلف   . ةجیتنلا ىلع  زیكرتلا  نم  ًالدب  ةياغلا  ةیمھأ  ىلإ  صلخت 
. اھدشنت تنك  يتلا  ةجیتنلا  ةرورضلاب  سیلو  كتياغ  مدخي   ، ديدج فدھ  ديدحت 

ربصلاو راظتنالا  سداسلا : رایخلا 

نوكت دق  اھقیقحت  ىنمتت  يتلا  رومألا  ضعب  نإ   
. اھلین كیلع  بعصي  دقف   ، اھنم كعنم  ىلع  رخآلا  رارصإ  ببسب  نكلو   . كقوقح نمض 
ىلع ةردقلاو  ليوطلا  سفنلا  بولسأ  عبتت  نأ   ، ةحاتملا كتارایخ  نمض  هنأ  الإ 
نكل  . ام ًاموي  هیلإ  وبصت  ام  قیقحتب  ًالیفك  نوكي  دق  يذلاو   ، ربصب راظتنالاو   ، ةعنامملا

. كش الب  ربصلا  يف  ةیتاذلا  كتادادعتسا  ىلع  دمتعي  رایخلا  اذھ 

.. ةریثك تارایخلاو 

مل يننإ  لب   ، ةریثك تارایخ  كل  نأ  نایبت  وھ   ، ةلأسملا هذھ  نم  ضرغلا  نإ 
ةقلعتملا بناوجلا  ضعب  حیضوت  تدرأ  امنإ  يننكل   . ةحاتملا تارایخلا  لك  ضرعتسا 

يف كلذكو   . كضرتعت يتلا  تالاحلاو  فقاوملا  صیخشت  دنع   ، ریكفتلا ةقيرط  يف 
. ءاقتنالل اھعبتت  نأ  كنكمي  يتلا  جردتلا  تایلآو   ، تارایخلا ىلإ  رظنلا  ةیفیك 

ءزج وھ  امنإ   ، تايدحتو تالكشم  نم  ناسنإلا  ضرتعي  ام  بلغأ  نإ   ، ةقیقحلا يف 
يف سانلا  زیمي  ام  نأ  الإ   . فادھألاو حلاصملا  فالتخا  يف  ةایحلا  ةعیبط  نم 
دق ضعبلاف   . ةیقالخألا تادادعتسالاو  ةيركفلا  تاردقلا  يف  وھ   ، اھعم لماعتلا 
، تافاسملا رصقأب  جئاتنلا  ىلإ  لوصولل  ةیكذلا  قئارطلا  ىلإ  رظني 

بنجتل فقاوملا  ءاوتحا  يف  ةمیكحلا  قرطلا  ىلإ  رظني  دق  ضعبلاو 
لح يف  ةیلضعلا  ةوقلا  ىلع  دمتعي  نأ  رخآ  ضعبل  نكمي  امك  ةمیخولا  . بقاوعلا 

ةموظنملا ةیئانب  ىلع  دمتعي  امنإ  اذھو   . ةیلقعلا ىوقلا  ىلإ  رظنلا  لبق   ، تافالخلا
بسحب  ، هتارایتخا هنم  قلطني  يذلا  ریكفتلا  زكرم  ىلعو   ، ناسنإلا اھعبتي  يتلا 



؟ هتيرظن يھ  امف   . نیلكام لوب  ةيرظن 

غامدلل [179] ثالثلا  تاقبطلا 

ماق ماعلا 1960،  يف   
حضويو   . اھفئاظوو غامدلا  ءازجأ  حرشل  جذومن  حارتقاب   ، نیلكام لوب  روتكدلا 

دقو  . ىلعألا ىلإ  لفسألا  نم  ةلسلستم  ةقبط  ثالث  ناسنإلا  غامدل  نأ   ، هجذومن
ةقبطلا هذھ  فئاظو  كراشتل   ،( فحاوزلا غامد   ) مسا ىلوألا  ةقبطلا  ىلع  قلطأ 

. فحاوزلا ةغمدأ  عم  غامدلا  نم 

ةوسقل كلذو   ، عافدلاو موجھلا  ىلع  ةیلاع  تاردق  فحاوزلل  نإف   ، فورعم وھ  امكو 
. ةیحلا تانئاكلا  ةیقب  نم  اھب  ةقدحملا  راطخألا  ةدشلو   ، اھیف شیعت  يتلا  ةئیبلا 

فحاوزلا هباشت  ةفیظوب  لمعت   ، ناسنإلا ىدل  غامدلا  نم  ةقبطلا  هذھ  نإف  يلاتلابو 
. ءاقبلا لجأ  نم  ةيزوھجلل  اھزفح  يف 

هباشتل ًاضيأ   ، كلذك تیّمس  امنإ  يھو  تایيدثلا .)  ) ةقبط يھف   ، ةیناثلا ةقبطلا  امأ 
رادقم وھ   ، تایيدثلا نع  رھتشي  اممو   . تایيدثلا ةلیصف  ةغمدأ  فئاظو  عم  اھفئاظو 

، غامدلا نم  ةقبطلا  هذھو   . اھل يمتنت  يتلا  ةعومجملا  وأ  عیطقلا  هاجت  اھتفطاع 
. عیطقلا وأ  ةعومجملا  ةيامحو  ةفطاعلا  فئاظو  ىلوتت   ، نیلكام ةيرظن  بسحب 

نم ایلعلا  ةقبطلا  يھف   ، ناسنإلاب ةصاخ  نیلكام  اھربتعي  يتلاو   ، ةثلاثلا ةقبطلا  امأ 
ةيرحو رایتخالا  ةدارإف   . رایتخالاو ريدقتلاو  لیلحتلاب  صتخت  فئاظو  اھل  يتلاو  غامدلا 

هذھ زیمت  يتلا  فئاظولا  نم  يھ  امنإ   ، صیحمتلاو صیخشتلا  ىلع  ةردقلاو   ، رارقلا
. هاوس امع  ناسنإلا  زیمت  يھف  يلاتلابو   ، ةقبطلا



اھتیمنتو اھتيذغت  متي  غامدلا  نم  تاقبطلا  كلت  نأ  وھ   ، شاقنلا اذھ  يف  انینعي  امو 
ًءودھ رثكأ  ضعبلا  ودبي  دق  اذلو   . هسفنل ناسنإلا  اھعضي  يتلا  ةیئانبلا  سسألا  قفو 
ودبي دق  امنیب   . ایلع لُثُمو  میق  ىلع  تسسأت  دق  ةیمیقلا  هتموظنم  نأل   ، ًالقعتو
ًءانب كلذو   ، تالكشملا لح  يف  نيدیلل  مادختسال  ًادادعتسا  رثكأ   ، رخآلا ضعبلا 

. ةيركفلا هتموظنم  اھنم  ىذغتت  يتلا  عافدلاو  موجھلا  تاینقت  ىلع 

تالكشملا ةھجاوم  دنع  ناسنإلل  ةحاتملا  تارایخلا  نإف   ، ةركفلا صیخلتلو 
ىوتسملاب ًاضيأ  طبترت  امنإو   . يجراخلا طیحملاب  طقف  قلعتت  ال   ، تايدحتلاو

. اھلالخ نم  هتارارق  يتأت  يتلا  ةيركفلا  ةموظنملا  ةیئانبلو   ، ناسنإلل يكاردإلا 

ضرع دراوب  انسل  اننإف   ، رایتخالا عم  ماجسنالا  نع  ثحبن  لصفلا  اذھ  يف  اننأ  امبو 
اھیف كرتشت  يتلا  طاقنلا  مھأ  دحأ  نأ  الإ   . غامدلا فئاظو  نع  ةیملعلا  تايرظنلا  لك 

ام بسحب   ، ریكفتلا ةقيرط  يف  عسوتلل  تایلباق  هل  غامدلا  نأ  يھ   ، تايرظنلا كلت 
هذھ ةعباتم  لیبس  يفو   ، اذل  . ةيركفلا ةیمنتلا  يف  ةیمھأ  نم  ناسنإلا  هیلوي 

. رارقلا ذاختا  تایلآ  ثحبل  ماقملا  اذھ  يف  هجوتنس  اننإف   ، ةطقنلا

رارقلا ذاختا  تایلآ 

فیك ذإ   . هذاختال ةيرح  كل  نأ  دقتعن  نأ  يھيدبلا  نمف   ، ام ًارارق  ذختتس  كنأ  انرّدق  ول 
ةدارإ يف  ًالالقتسا  كل  نأ  ّروصت  اننكميو  ةيرحلا ! بولسم  تنك  ول  رارقلا  ذختتس 
يتلا لماوعلا  ىلوأ  رصح  نكمي   ، اذلو  . هل رارق  ةدارإلا ال  بولسم  نأ  ذإ   . رارقلا ذاختا 

. ةدارإلاو لالقتسالاو  ةيرحلا  يھو :  ، رارقلا ذاختا  يف  دعاست 

عفاود كل  نأ  يأ   . كتايولوأ عم  ًامجسنم  نوكي  نأ  دب  رارقلا ال  نإف   ، ىرخأ ةیحان  نمو 
هذھل كتباجتسا  نأ  امك   . ام ةجاح  وأ  ةبغر  عابشإل  رارقلا  ذاختا  ىلع  ّكثحت  ةیلخاد 
ةیلخاد امإ   ، تاریثمو دودحو  دویقب  ًةطبترم  كش  الب  نوكتس   ، ةجاحلا كلت  وأ  ةبغرلا 
تايولوألا يلي : ام  ىلإ  لماوعلا  قاطن  عیسوت  نكمي  اذلو   . ًاعم نینثالا  وأ  ةیجراخ  وأ 

. تاریثملل ةباجتسالاو  عفاودلاو 

رارقلا ةیلعاف  ديدحت  يف  يساسألا  لماعلا  نإف   ، لصفلا تايادب  يف  انرشأ  امكو 
ًارایتخا رارقلا  لعجي  يذلا  طرشلا   ، رخآ ریبعتب  وأ   . رارقلا رایعم  نوكیس   ، هتعاجنو
ةركفلا يقتسنس  اننإف   ، حیضوتلا لیبس  ىلعو   . ةحاتملا تارایخلا  نیب  نم  ًاقفوم 

. لايرتنوم نم  ّقفوملا  رایتخالل 

باتكلا ضرعم 
ناك امدنع   ، تایح رونأ  زيزعلا  يقيدصب  تیقتلا  ماع 1998،  نم  مايألا  نم  موي  يف 
ًاسیئر اھنیح  ناك  دقو   . ةيدنكلا لايرتنوم  ةنيدمب  ايدروكنوك ) ةعماج   ) يف ًابلاط 

. ةیفاقثلا ةطشنألاو  تایلاعفلا  نم  ریثكلا  مظنت  تناك  يتلاو   ، ةیبالط ةطبارل 



يف رونأ  اھدوقي  يتلا  ةطشنألا  ضرعتسن  نأ   ، ءاقل لك  يف  انتداع  نم  ناكو 
لبق ةعماجلا  ةقورأ  يف  هتیص  عاش  دق  ثدح  ام  ناك   ، ةرملا كلت  يف  نكل   . ةطبارلا

.. اھیف راد  ام  مكیلإو   . ثدحلا كاذ  روحم  ناك  رونأ  نأ  الإ   ، ءيشب وھ  ينربخي  نأ 

، بتكلا هذھ  فص  بیترت  نم  ًاعيرس  يھتنن  نأ  بجيو   ، ًاحابص ةعساتلا  اھنإ  "
. ةيزیفحت ةربنب  لالج  هلیمزل  رونأ  لاق   ،" اھتافینصت بسحب 

. ةمات ةقثب  لالج  هیلع  در   ،" ًازھاج نوكأسو   ، طقف قئاقد  ةرشع  "

اھب تضرع  يتلا  ةعاقلا  لخاد  رطاقتي  روھمجلا  ءدب  ىتح   ، تاظحل الإ  تناك  امو 
روھمجلا بلغأ  ادب  دقو   . رخآلا اھضعب  نم  نوعّضبتيو   ، اھضعب نوحفصتي   . بتكلا
تاغللاب ةرفوتم  اھخسن  تناك  يتلاو   ، ةعونتملا ةيركفلا  بتكلا  كلت  دجاوتب  ًادیعس 

. ةیبرعلا نع  ًالضف   ، ةیسنرفلاو ةيزیلجنإلا 

صّحفت نأ  دعب   ، ءایتسالا رھاظم  هھجو  ىلع  تدب  دق   ، روھمجلا نیب  نم  ًالجر  نأ  الإ 
. ددحم باتك  ضرعل   ، خارصلاب لالج  ىلإ  هجوت  نأ  ثبل  ام  مث   . ةضورعملا بتكلا 

!". نیشملا باتكلا  اذھ  ضرع  ىلع  نوؤرجت  فیك  : " لاق ثیح 

لھ  " . هخارصو هئایتسا  ببس  ةفرعمل  هیلإ  بھذف   ، لجرلا خارص  رونأ  عمس 
ءامسلا قحب  نوكت  نمو   " . بدأو ءودھب  رونأ  لاق  ؟"،  يدیس اي  كدعاسأ  انأ  يننكمي 

. بضغب لجرلا  هیلع  در  ؟"،  يندعاستل

ةماستباب ًاذإ  رونأ  اھلاق  ؟"،  كدعاسأ انأ  يل  فیكف   ، ناكملا اذھ  يف  لوؤسملا  انأ  "
لثمل قیلي  الو   ، انھ ةدیج  ًابتك  نوعضت  متنأ  ةیماسلل ! ٍداعم  باتكلا  اذھ  نإ   " . ةقثاو

. ةیساق ةربنب  لجرلا  هیلع  ّدر   ،" مكبتك راوجب  نوكي  نأ  باتكلا  اذھ 

ناكم باتكلا  اذھل  نوكي  نأ  بجي  نكلو  ملعأ ! ال   " . ءودھب رونأ  هلأس  ؟"،  حرتقت اذامو  "
. رونأ ينیعب  قّدحي  وھو  لجرلا  اھلاق   ، !" ىرخألا ةدیجلا  بتكلا  نع  ًادیعبو   ، صاخ

اذھ نوكي  نل  يدیس ! اي  ديرت  ام  كل  : " هّایحم ولعت  ةماستبالاو  رونأ  لاق   ، ددرت البو 
تاوطخ ذخأ  هنكل   ، هفش تنبب  سبن  ام  لجرلا  نأ  الإ  بتكلا ." ةیقب  راوجب  بتكلا 

. مھنع دعتبا  مث  ءارولل 

رونأل لالج  لاق   ، !" هلعف بجي  ام  انل  لوقي  ىتح  وھ  نمف   ، مامتھا يأ  هرعت  "ال 
لاق  ،" فرصتأس انأو  يل  رمألا  كرتا  طقف   ، يدعوب يفأسو  هتدعو  دقل  ال،   " . ءایتساب

. لالجل ًامستبم  رونأ 

ةطفاي ذخأ  مث   . ةلواطلا لفسأ  هیلإ  راشملا  باتكلا  خسن  لك  رونأ  عضو   ، اھدعب
يف باتكلا  اذھ  عضو  متي  نأ  بلط  دق  نئابزلا  دحأ  نإ  : " يلي ام  اھیلع  بتكیل  ًاملقو 

ةطفایلا ذخأ  مث  هبلط ." ذیفنتب  انمق  دقو   . بتكلا ةیقب  نع  ًادیعبو   ، صاخ ناكم 
. ةلواطلا قوف  باتكلل  ًاصصخم  ناك  يذلا  ناكملا  ىلع  اھعضوو 

ام : " لوضفب نولأسي  اوأدبف   ، ةطفایلا ىلإ  روھمجلا  هبتنا  ىتح   ، ةقیقد الإ  تناك  امو 



نم ةخسن  جارخإب  لالج  موقي   ، مھدحأ لأسي  ةرم  لك  يفو  ؟ ."! باتكلا اذھ  وھ 
، اھلك باتكلا  خسن  تدفن  ىتح  ةعاس  ریغ  تناك  امو   . ةلواطلا تحت  نم  باتكلا 

. مویلا كلذ  يف  ًاعیبم  رثكألا  تناك  يتلاو 

راتخأس تنكأ   ، هناكم تنك  ول  : " يسفن يف  تلءاست   ، ةصقلا هذھ  تركذت  املك 
". ؟ رایخلا سفن 

ةفرعملاو يناعملا  نیب  رایتخالا  لامج 
هب رختفي  ام  رثكأو   ، هتيرح وھ  هيدل  ام  زعأو   ، هتمارك وھ  ناسنإلا  كلمي  ام  نمثأ  نإ 

ةدارإلاو ةيرحلاو  ةماركلابف   . هلالقتسا وھ  هیلإ  علطتي  ام  ىمسأو   ، هتدارإ وھ 
مزعلابو  ، ةعاطلا ضرتفم  ىلع  دامتعالابو   . هلامآو هتاياغ  ققحي   ، لالقتسالاو

. هلآم ریخلل  نوكي   ، ةعارزلا يف  ریخلابو   ، ةعاطتسالاو ةیلوؤسملاو 

ةراسخلا ببست  ام  يھ  ةئطاخلا  تارایتخالاف   ، باوصلا ةجردب  ساقُي  رایتخالا 
. راثآلاب همامتھا  رادقمب  رایتخالل  ناسنإلا  ىعسي   ، اذلو  . ملألاو موللاو  مدنلاو 

ةمالس ةیمھأ  ىدم  ىرن   ، انھ نمو   . هتداعس نمضي  ام  وھ  بئاصلا  رایتخالاف 
. حالفلاو حاجنلا  قیقحتل   ، ناسنإلا ةایح  يف  رایتخالا 

اھتلثمأو  . اھنم رذحلا  بجوتست  دئاصمو  تاّدصم  كانھ  نإف   ، ةمالسلا كلت  لجأ  نمو 
. لسكلاو لھجلاو   ، رِبكلاو رورغلا  لاثمأ :  ، اھنم ضعب  ضارعتسا  نكمي  اننأ  الإ   ، ةریثك

ةمالس نإف  كلذلو   . طيرفتو طارفإ  لك  يھ : ثیح   ، لمشأ راطإب  اھعضو  نكمي  امك 
میقلا لامج  تازكترم  يفو   ، نازتالاو ةیطسولا  عم  مجسنت  نأ  دب  ال  رایتخالا 

. تارارقلا ذاختا  ةیفیك  يف  ةفرعملا  لامجو   ، ناسنإلا اھنم  قلطني  يتلا  ئدابملاو 

رایتخالا يف  ةداعسلا  ةلداعم 

رادقم  X رایتخالا يناعم  لامج  رادقم  رایتخالا =  دعُب  يف  ةداعسلا  ىھتنم 
رایتخالا تابلطتم  عم  ماجسنالل  ةفرعملا  لامج 



قئارطلاو قرطلا  لالخ  نم  ىتأتي  امنإ   ، رایتخالا عم  يفرعملا  ماجسنالا  لامج  نإ 
تداز  ، ةمالسلاو ءاكذلاو  ةمكحلا  رادقم  داز  املكف   . تارارقلا ذاختا  يف  ةمدختسملا 

. رایتخالا كاذ  يف  باوصلا  ةجرد 

ئدابمب لثمتملاو   ، رھوجلا ظفح  نامض  يف  وھف   ، رایتخالا يف  يناعملا  لامج  امأ 
بلطتي رایتخالا  لامج  نإف  كلذكو   . ناسنإلل لالقتسالاو  ةدارإلاو  ةيرحلاو  ةماركلا 
ةیطسولا مازتلا  يف  ةخسارلاو   ، اھتاياغو اھجئاتن  يف  ةحضاولا  ةیمیقلا  ریياعملا 

يف حاجنلا  ىلع  كلذ  رثأ  داز   ، رایتخالا يف  يناعملا  لامج  رادقم  داز  املكف   . نازتالاو
. هرایتخا مت  ام  باوص  يف  ةقثلا  يھ  رایتخالا  ةياغف   . تاياغلاب حالفلا  ىلعو   ، جئاتنلا

رایتخالا قافتا 
دقو  . رایتخالا عم  ناسنإلا  همربأ  يذلاو   ، سداسلا قافتالا  ملاعم  حضتت  انھ  نمو 

: يلي ام  قافتالا  ىوتحم  يف  ءاج 

ننسو ضرألا  نیناوقب  موكحم  وھف   ، هل ةدارإ  ال  رخصلا  نأ  ملعا   ، ناسنإلا اھيأ  "
ملعاو  . هومن لماوع  تعمتجا  امنيأ  تبني  وھف   ، هل رایخ  رجشلا ال  نا  ملعاو   . نوكلا
ًةبترم ىلعألا  كنأ  ملعاو   . هزئارغ عابشإل  هتزيرغ  عبتي  وھف   ، هل يعو  ناویحلا ال  نأ 
كتزعو كتمالسو  كتحص  نامضل   ، ةيرحلاو ةماركلا  كلف   ، لقع نم  هب  تّزیمت  امل 
ترتخا مب  قثتل   ، كرورم يف  لّقعتو  كنوؤش  يف  ّركفتو  كرومأ  يف  ّربدتف   . كماقمو

. كروبع دعب 

كنم بلطا   . بقاوعلا نسح  كل  نمضأل  اھتیبلت  كیلعو   ، يتاجایتحاو يبلاطم  يل 
يلعلا ىلع  دامتعالا  كنم  جاتحأو   . كسفن نوصتو   ، كرس متكتو   ، كلقع ظفحت  نأ 
كتیطعأ  ، كلذ لك  يل  تنمض  نإف   . ریكفتلا لیطُت  نأو   ، ريدقتلا نسحت  نأو   ، ريدقلا

. ریثكلا

ربتخیس نم  انأو   . مالظلاو رونلاو   ، ملظلاو لدعلاو   ، ةملظلاو ءاھبلا  كيریس  نم  انأف 
ةھجاوم يف  كریياعمو   ، تايدحتلا دنع  كتعاجشو   ، تالامتحالا نیب  نم  كتقث 

. ریثكلا اھریغو   ، تالضعملا لّمحت  يف  كربصو   ، تالكشملا

ىرت  ، ةلیمجلا ئدابملا  ىلإ  دنتساو   . كلاوقأو كلاعفأ  نزتت   ، ةلیضفلاو ریخلا  مزلاف 
ةمكحلاب ًاقثاو  نكو   ، ةلئازلا ءایشألاب  قثت  الو   . ةلیقثلا مايألا  يف  تعرز  ام  ةداعس 

[. ةیلاخ ةدعمو  ةئفاد  مدقو   ، میلس بلقو  ميوق  لقع  يف  يھ  ةداعسلا  نإ  : ] ةلئاقلا

. اھلجأل بابسألا  نم  تذختا  ام  ةصالخ  امھ   ، حالفلاو حاجنلا  نأ  ىلع  قفتنلو 
، كظفح ام  لیمج  هب  ركذتو   ، ركذت ام  لیمج  هب  ظفحتل   ، لیمجلا ءانبلا  كركفل  رتخاف 

". اھسفن ةدعاقلا  ىلع  ةداعسلا  ىرت 



ًاماتخو

هتردق يف  وھ  هب  زاتمي  يذلاو   ، هلقع وھ  تانئاكلا  رئاس  نع  ناسنإلا  هب  زیمتي  امف 
ةحاتملا تارایخلا  ىلع  فوقولاو  اھصیخشتو  رومألل  مھف  نم   ، ریبدتلا نسح  ىلع 

لامج عم  ناسنإلا  مجسني  نإ  امو   . ریخلاو ةحلصملا  هیف  ًارارق  كلذ  دعب  ذختیل   . هيدل
امو  . هدارم قیقحت  ىلع  ةردق  رثكأ  حبصأ  ىتح  هتعیبطو  رایتخالا  ةفرعم  تابلطتم 
نیب هل  ًادشرم  باوصلا  نوكي  ىتح   ، تارارقلا ریياعم  يف  يناعملا  لامج  ذختا  نإ 

. تاقرطلا

نطابلا قيرطل  ةثالثلا  داعبألا  لوصف  متتخي   ، يناثلا بابلا  نم  ریخألا  لصفلا  اذھ  نإ 
ةیساسألا داعبألا  دحأ  هرابتعاب  رایتخالا  موھفم  لصفلا  اذھ  لوانت  دقو   . رھاظلا ىلإ 

تابلطتم نم  رایتخالا  هفنتكي  ام  ىلع  ءوضلا  طیلست  مت  دقف   . ناسنإلا ةداعسل 
يتلا ریياعملل  ةیلامجلا  ةیمھألا  ضارعتسا  مت  امك   ، هتدوج نامضل  ةیساسأ 

. تارارقلا اھیلع  دنتست 

، ةداعسلل ةعبسلا  داعبألا  جذومن  نم  ریخألاو  ثلاثلا  بابلا  نم  مداقلا  لصفلا  امأ 
ةدوشنملا ةلیصحلاو  ةوجرملا  جئاتنلا  ىلإ  لوصولا  تابلطتم  هیف  شقاننس  يذلاو 

نأ امكو   . ةداعسلا داعبأ  لماكت  وحن  هاجتالا  ملاعم  فشكتسنس  اننإف   ، ةكرحلا ربع 
يف انلز  ام  كلذك  اننإف   ، مویلا كلذ  يف  ةرئاطلا  باب  قرط  دق  دعب  نكي  مل  ةزمح 

! راطملا ىلإ  قيرطلا 





هاجتالا ثلاثلا : بابلا 

نم لوألا  بابلا  يف  انلوانت   
ناكملاو نامزلل  ةعیبطلا  ماظن  تابلطتم   ، نطابلا  ىلإ  رھاظلا  نم  باتكلا : ذھ 

، لامجلاو ماجسنالا  تارورض  يف  اھعم  قفاوتلل  ناسنإلا  جاتحي  يتلاو   ، تايداملاو
رھاظلا ، ىلإ  نطابلا  نم  يناثلا : بابلا  يف  انلوانت  امك   . ةداعسلا ةياغ  لجأ  نم 

ناسنإلا ّئیھت  يتلاو   ، ةینطابلا تانونكملل  مَْظن  نم  ةداعسلا  يضتقت  ام 
عم يطاعتلاو  لماعتلا  ةیغُب   ، هتارایتخاو هتالاصتاو  هیعو  يف  ةیلخادلا  تادادعتسالل 
اذھ نم  ریخألاو  ثلاثلا  بابلا  يف  امأ   . رومألا تايرجمب  ًابلس  رثأتي  نأ  نود  عقاولا 
ةایحلل ةیئانبلا  ةكرحلا  يف  میظنتلا  رثأ  هیف  لوانتنس  اننإف   ، هاجتالا  باتكلا :

. ةدیعسلا



ةكرحلا دعُب  عباسلا : لصفلا 

". ؟ هجتنس قيرط  يأب  : " اھل لاق 

!". باھذلا دصقت  نيأ  ىلع  دمتعي  ذھ  : " هل تلاق 

". ؟ مادقألا ىلع  ًاریس  مأ   ، ةرایسلاب بھذنأ  : " اھل لاق 

!". لضفألا ةقيرطلا  ىلع  دمتعي  كلذ  نإ  : " هل تلاق 

ىوقلاو تاقاطلا  لیعفتو   ، ةنطابلا ىؤرلاو  راكفألا  ليوحت  جاتن  يھ  ةكرحلا  نإ 
ذإو  . تاياغلاو جئاتنلا  قیقحتل  ةيدصقلا  ةكرحلابو  بولطملا  هاجتالا  يف   ، ةنماكلا
ثحب انیلع  متحتیس  اذلف   ، انتاياغ ققحي  امع  ةداعسلل  ةعبسلا  داعبألا  يف  ثحبن 

! انرظتني يذلا  امو  لصنس  فیكو  هجتن  نيأ  ىلإ  ةفرعمل   ، لئاسولاو لبسلا 

ةكرحلا عباسلا : دعبلا 



دیھمت

باب ربع  لوخدلا  ىوس  انل  قبتي  ملو   ، راطملا ضرأ  ىلإ  ًايوس  انلصو  دق  نحن  اھ 
ثیحو  . ةدوشنملا تاياغلاو  ةبوغرملا  جئاتنلا  قیقحت  لجأ  نم  ًاعم  ّقلحنل  ةرئاطلا 
ةلحر كل  ىنمتأ  نأ  الإ  لاجملا  اذھ  يف  ينعسي  الف   ، رفسلا عم  دعوم  ىلع  كنأ 

ام راصتخاب -  ًاعم –  عجارنل   ، ًایلاع قیلحتلاو  عالقإلا  لبقو   . ةدیعس ةبرجتو  ةلیمج 
بابلا عم  لوقعملا  طبرلاب  موقنل   ، باتكلا اذھ  نم  يناثلاو  لوألا  نیبابلا  يف  هانشقان 

. ثلاثلا

ناكمو نمز  نم   ، ىلوألا داعبألا  ةیثالث  لمش  يذلاو   ، باتكلا نم  لوألا  بابلا  نإ 
ىلع ناسنإ  لك  هیلع  لصحي  ام  ةفرعم  ىلع  شاقنلا  يف  زكتري  ناك  امنإ   ، تايدامو
نم شیعي  نمز  ةایحلا  هذھ  يف  ناسنإ  لكلف   . هتدالو ةظحل  ذنم  ةطیسبلا  هجو 
اھب ّدسي  لامو  داومو  ةدام  و  ، اھنم قلُخ  ةدام  و  ، هیف شیعي  ناكم  و  ، هلالخ

تازكترملا الإ  يھ  ام   ، اھلمجمب ىلوألا  ثالثلا  داعبألا  نإف   ، اذلو  . ةیشیعملا هتاجاح 
ةیفیك اھربع  ددحيو   ، اھبو اھیفو  اھلالخ  نم  ناسنإلا  قلطني  يتلا  ةیساسألا 

. لامجلاو ةداعسلا  قيرط  يف  هتلحر  هیجوت 

يعولا يأ :  ، ىرخألا ةثالثلا  داعبألا  شاقن  لمش  يذلاو   ، يناثلا بابلا  يف  امأ 
، ناسنإلا ىدل  جضنلا  روطت  ةلحرمب  طبتري  يذلا  بابلا  وھف  رایتخالاو ،  لاصتالاو 

لئاسولا ديدحت  لالخ  نم   ، ةایحلا يف  هلیبس  قشل  هتاوطخ  وطخي  امدنع  لُقنل  وأ 
تاھاجتا ّلكشت  يتلا  دعاوقلا  الإ  يھ  ام   ، اھلمجمب داعبألا  كلت  نإف   ، اذلو  . ةعجانلا

. لامجلاو ةداعسلا  لامك  غولب  لجأ  نم  كلذو   ، هتایحل ةیئانبلا  ةكرحلا  وحن  هیجوتلا 

هذھ نم  ذخأت  كنأ  ذإ   ، ةیعیبطلا كتاجایتحال  أدبملا  يھ  ةعیبطلاف   ، رخآ ىنعمبو 
تذخأ دق  نوكت  ذئدنعف  كتجاحل ،  ًةدامو   ، كتناكمل ًاناكمو   ، كرمعل ًاتقو  ایندلا 

، ةایحلا يف  قيرطلا  امأ   . كَملاع ِملاعم  ديدحت  يف  كقيرط  ّقشل  دازلا  تنأ -  - 
نم  ، ينادیملاو ينادجولاو  يركفلاو  يحورلا  يعولا  كنم  بلطتي  ام  اذھف 

كلاصتا . عطقت  وأ  لصتتس  ِمبو -  نمیف –  ةمكحلا  كل  نوكت  نأ  لجأ 

تاقالعلا عون  تددح  دق  نوكت  كلذب  كنإف   ، لاصتالا دعاوق  تددح  ام  اذإف 
لوؤسملا تنأ  نوكتسو   . تاقالعلا كلت  ةناتم  ىدمو  اھب  طبترتس  يتلا 

بحلا قیثوت  لجأ  نمو  هب ،  لصتت  نمب  ةبحملا  زيزعت  لجأ  نم  لصاوتلا  نع 
زع لوقي  امك   ، كبحي نأ  لجأ  نم  هؤالآ –  تلعو  هؤامسأ  تسّدقت  هل –  يلصت  نمل 

فاطلألاو ةینامحرلا  تاریخلاب  كیلع  قدغیف   ،  [180] ( َُهنوُّبِحُيَو ْمُھُّبِحُي  : ) لئاق نم 
ةحضاو نوكتس  كتارایخ  نإف   ، كتالاصتا يھ  كاذك  تناك  اذإف   . ةیمیحرلا

رایتخالا . ریياعم  ديدحت  لجأ  نم 



تارارقلل كرایتخا  امأ   
. نوكت نأ  اھبحت  امك  ةایحلا  يف  كتياور  مسر  قيرط  ددحیس  ام  اذھف   ، تاھاجتالاو

تاقاطلا هّجوتس  كنإف  لعاف -  ةلاحم  ال  تنأو  ناسنإلا -  اھيأ  اھمسر  تررق  نإف 
يكرحلا هیجوتلا  يف   ، كيدل ةحاتملا  تاناكمإلاو  كل  ةعفادلا  ىوقلاو  كیف  ةنماكلا 

نإو  . كمسر لامجب  رشبأف   ، هاجتا نم  تذختا  ام  ّحص  نإف   . ةياورلا ملاعم  مسرل 
ىرشبلا كلف   ، ةياعرو ناقتإب  درسلا  يف  ترّدقو   ، ةيانعلا قح  مسرت  امب  تینتعا 

. كمساب عیقوتلا  ىلإ  لوصولا  دنعو  كریسم  ءانثأ  ققحتیس  امب  ةداعسلاو 

ةایحلا يف  كتياور  مسر 
 - العو لج  باھولا –  زيزعلا  هايإ  انبھو  ام  نإف   ، هالعأ حضوملا  مسرلا  يف  انلمأت  ولو 

ةحولو ناولأ  نم  مسرلل ،  ةیئدبملا  رصانعلا  الإ  يھ  ام   ، ةیشیعم تاموقم  نم 
اھّنطبت نأ  لبق  ةرھاظلا  ةعیبطلا  يف  ةدوجوم  ساسألاب  يھ  يتلاو   ، ةینمز ةدمو 

وھف قيرطلا ،  امأ   . ةياورلا مسر  تالخدمل  ةثالثلا  رصانعلا  يھ  هذھف   . كملاع يف 
ةركف نم  هعدبت  امل  كمَظنو   ، میمصتلا يف  كماظنو  كتایح  ماظن  بسح  كمیمصت 
كسفن رحبو  كحور  ءامس  سكعي  ام  وھ  ریكفتلا  ماظنف   . ةیلامج داعبأو  ةلاسرو 



مَْظن يف   ، نطبت ام  لامج  رادقمب  الإ  كنم  ىري  ال  رھاظلا  ملاعلاو   . كتاذ لابجو 
. ملاعلل هنم  رھظُت  امو  يلخادلا  كملاع 

ةكرحلل هاجتالا  كنم  بلطتیس  ام  اذھف   ، كتياور ةغایصل  مسرلاب  مایقلا  امأ 
لجأ نم   ، ةیتاذلا ىوقلا  عفدو   ، ةيونعملا حورلا  عفرو   ، ةینلاو مئازعلا  دقعب  ةيدصقلا :
عباسلا دعبلا  يف  هشقاننس  ام  اذھو   . ةیئاغلا ةداعسلا  لینو  مسرلا  لامج  طبض 

. باتكلا اذھ  نم 

رمأ كاذف   ، قلقت ال  ؟"،  يتياور مسر  ملعتأس  فیك  نكلو  : " لأسي نأ  مھدحألو 
. ةياكحلا كل  يكحأل  اياكعك  ىلإ  يعم  لاعت  طقف   ، طیسب

اياكعك يف  ةياكحلا 

بيردتلاو ةيرادإلا  تاراشتسالل  زنزياروھ  بتكم  يف  يلمع  ءانثأو  فیص 2013،  يف 
، ةینانبللا تاكرشلا  ىدحإ  نم  بلط  انلَصَو  نيرحبلا -  يف  يمیلقإلا  رقملاب  – 

بلطلا كاذ  ءاج  دقو  يجیتارتسالا .) طیطختلا  تاراھم  : ) لوح ةیبيردت  ٍةشرو  ميدقتل 
دعب يأ   . ةنسلا كلت  نم  فنآ  تقو  يف  ةكرشلل  هانمدق  دق  انك  ٍريرقت  ىلع  ًءانب 

يرادإلا ءادألا  نع  جئاتن  ميدقت  نّمضت  يذلا  يراشتسالا  عورشملا  كلذ  ذیفنت 
. اھیف ةنكمملا  ريوطتلا  لبسو  ةكرشلل 

( - ميرك  ) دیسلا لضافلا -  انبتكم  ريدم  عم  تعمتجا   ، توریب ىلإ  هجوتلا  لبقو 
. بولطملا وحنلا  ىلع  هحاجن  وأ  بيردتلا  ةعاجن  نم  دكأتم  ریغ  يننأب  هتربخأو 

 - ةكرشلا ءاردم  ضعب  نأب  هتربخأ   ، داقتعالا كلذ  ببس  نع  ينلأس  امدنعو 
ىودجلا مدعب  يأرلا  ىلإ  نولیمي  ةقباسلا -  يترايز  لالخ  مھنم  تسّملت  امبسح 

. ًاساسأ يجیتارتسالا  طیطختلا  نم 

يتلا ةلكشملا  رذج  ةفرعم  كیلع  بجوتیس   ، تالاحلا هذھ  لثم  يف  : " يل لاقف 
ءدبلا لبق  ءاردملا  عم  ثدحتلا  كیلع  حرتقأ   ، اذلو  . ًالوأ لمعلا  يف  اھنوھجاوي 

تازوجحلا بیترتب  انمق  مث   ، يأرلا هتقفاو  ةیقیقحلا ." بابسألا  ةفرعمل   ، بيردتلاب
. ءارمحلا عراش  نم  برقلاب  موجن  سمخ  يذ  قدنف  يف   ، ةعاقلل

ينورتكلالا ديربلا  ربع  ةلاسر  تلسرأف   ، ةركف يل  ترطخ  ةدحاو  ةلیلب  رفسلا  لبقو 
ًايوس راطفإلا  ةبجو  لوانتل  يقتلنس  اننأب  اھلالخ  نم  مھملعأل   ، نیكراشملا عیمجل 
دنع ًاعیمج  يقتلن  نأ  ىلع  اذھ  ضرغلاب -  مھرابخإ  نود  جمانربلا -  ءدب  لبق 

عمزملا قدنفلا  نم  برقلاب  عقاولاو   ،( اياكعك  ) ىھقم يف  ًاحابص  ةنماثلا  ةعاسلا 
. هیف بيردتلا  ميدقت 

لكش ىلع  نيرئازلاو  حایسلاب  ًاظتكم  راطملا  ناك   ، توریب ىلإ  ًءاسم  لوصولا  دعبو 
تایئاھن نأب  تازاوجلا  طباض  ينربخأ   ، ببسلا نع  ماھفتسالا  دنعو   . داتعم ریغ 

كلذ نم  يلاتلا  مویلا  يف  ماقتس  تناك  يلودلا -  نانبل  يلار  تارایسلا -  ةقباسم 
. لاح ةيأ  ىلع  يبيردتلا  جمانربلا  ءدبل  ررقملا  مویلا  يف  يأ   ، ءاسملا



.. يلاتلا مویلا  نم  حابصلا  يف  ىرج  ام  اذھو 

نیكراشملا ءاردملا  نم  نینثا  نأ  الإ   ، دعوملا لبق  ًاركاب  اياكعك  ىھقم  ىلإ  ُتلصو 
انسلجو  ، ءاقللا دنع  ضعبلا  انضعبب  انبحرف   ، ىھقملا ىلإ  عیمجلا  اقبس  دق  اناك 

. ةتسلا ءاردملا  ةیقبل  عستت  ةیبشخ  ةلواط  ىلإ 

دیعس انأ   ، ةقیقحلا يف  : " ًالئاق  ،( لساب  ) تالاصتالا ةسدنھ  ريدم  مالكلا  أدتبا 
نإف  ، ًاقباس كانربخأ  امك  مقتست  مل  نإ  رومأ  كانھف  ةیقبلا ! لوصو  لبق  كب  ءاقتلالل 

". ةكرشلا حلاصل  رثأ  هل  نوكي  نل  بيردتلا 

، لساب عم  قفتأ  : " ةیلاملا نوؤشلا  ريدم  بصنم  لغشت  يتلاو   ،( لفاون  ) تلاق مث 
هذھ نأ  الإ   ، ةمرصنملا ةنسلا  يف  ةیلعف  ًاحابرأ  تققح  دق  ةكرشلا  نأ  نم  مغرلابف 
يف لمعن   ، فرعت امك  نحنو   ، تاراقعلا عیب  عير  نم  بلاغلا  يف  تتأ  دق  حابرألا 
نإو ةیحبرلا  جئاتنلاو   . تاراقعلا يف  انل  نأش  الو  تالاصتالا  ةسدنھب  ةصتخم  ةكرش 
نإ امو   ،" ام ًاریصقت  كانھ  نأب  رعشن  ءاردمك -  اننأ –  الإ   ، ءاكرشلا تبجعأ  دق  تناك 

. ثيدحلا لمكت  ملف   ، ًاعابت ءاردملا  ةیقب  لصو  ىتح   ، كلذ لفاون  تلاق 

ىلإ ءيجملا  مكنم  تبلط  دقل   ، ةقیقحلا يف  : " مھل تلق   ، راطفإلا ةبجو  لوانت  دعبو 
ةیبيردتلا ةعاقلا  ىلإ  هجوتن  نأ  لبق  يأ  انھ -  نم  لمعلا  ةشرو  ءدبل   ، ىھقملا اذھ 

". ؟ كلذب مكيأر  امف  رواجملا -  قدنفلا  يف 

ثیح  ،( سراف  ) بيردتلا ريدم  نم  ناك  ام  ىوس  ًاحضاو  ًاضارتعا  مھنم  يأ  ِدبي  مل 
لكأ ديرتأ  : " ماعلا ريدملا  هیلع  ّدرف  !؟"،  ىھقملا يف  سلجنو  قدنفلا  كرتنس  : " لاق

 - انئاقل نم  فدھلا  ىلإ  ةراشإ  يف  ًاذإ  اھلاق  ]؟"،  سراحلا روطانلا [181] [ لتق  مأ  بنعلا 
بيردتلا ءدبل  ةقفاوملا  تمت  لاح  ةيأ  ىلعو  انعمتجا -  هلجأ  نم  يذلا  بيردتلا  يأ 

. اياكعك يف 

دعبو  . شاقنلا ءدبل  مھتلأس  ؟"،  مویلا اذھ  نانبل  يلار  ةلوطبب  زوفي  نأ  نوعقوتت  نم  "
لاق نأ  ىلإ   ، مھتاعقوت نع  نورواشتيو  نوسماھتي  اوذخأ   ، لاؤسلا تحرط  نأ 
ًاذإ اھلاق   ، (" رورحش يداو   ) يتدلب نبا  وھف   ،( يلاغف هیجور   ) زوفي نأ  ىنمتأ  : " لساب

. زازتعاب

نم رمأ  ينمھي  ال  اذلو   ،( روحش  ) يتدلب نم  قباستم  دجوي  ال  : " لفاون تلاق  مث 
. ًاعیمج انكحضف   ، كحضلا لیبس  ىلع  اھتلاق   ، !" زوفي

ةدلب نع  ًةِلثمم   ، مویلا اذھ  يف  يلارلا  ةقباستم  ِتنأ  نینوكتس   ، سأب "ال 
ُتلقو لساب  وحن  تردتسا  مث   . ةیلوؤسملا اھايإ  ًالّمحم   ، لفاونل كلذ  تلق   ، !" روحش
نباك ةسفانملا  ردق  ىلع  تنأ  لھف   ، اھل سفانملا  نوكتس  لساب  اي  تنأو  : " هل
ىلع نانثالا  قفاوف   ، امھنیب سفانتلا  حور  ثبل  ةيزیفحت  ةلیسوك  اھتلق  ؟"،  كتدلب

. ةسفانملا

ةعبرأ لك  نوكي  ثیحب   ، نیقيرف ىلإ  اومسقنت  نأ   ، ةیقبلا نم  بلطأسف   ، نآلا امأ  "



ىلع نیقيرفلل  تلق   ،" قيرف لكل  ًامسا  اوراتخت  نأ  وجرأ  امك   ، قيرف يف  مكنم 
مسا اوقلطأو   ، نیقيرف ىلإ  ةعومجملا  تمسقنا  لعفلابو   . ممھلا ذحش  لیبس 
مسا هسفن  ىلع  يناثلا  قيرفلا  قلطأ  امنیب   ، لوألا قيرفلا  ىلع  لفاونلا ) قيرف  )

(. لساوبلا قيرف  )

ةياھنلا ةطقن  ىلإ  ةيادبلا  ةطقن  نم  قالطنالا  وھ  نیقيرفلا  نم  بولطملا   ، ٌنسح "
ةياھن يف  ءادعس  اونوكت  نأ  كلذ  يف  ماھلا  رمألاو   ، تارایسلل يلارلا  قابس  يف 

مث  ، نیقيرفلا نم  تبلط  ام  اذھ  ؟"،  كلذ قیقحتل  مكتطخ  يھ  امف   . فاطملا
ىھتنا  ، قئاقد دعبو   . اھیلع ططخلا  مسرل  ةیقرو  لئاسو  امھنم  ًالك  تیطعأ 
جئاتن نم  هیلإ  اولصو  ام  ميدقتل  لفاونو  لساب  نم  لك  ماقو   ، بولطملا نم  ناقيرفلا 

. طیطختلا

ةرایسلا تالجع  تحت  ریماسملا  عضنس  : " ةركام ةماستبا  يفخي  وھو  لساب  لاق 
زھتنا مث   . عیمجلا كحضف   ، !" زوفلا نمضن  كلذبو   ، اھتكرح ةلقرع  فدھب  رخآلا  قيرفلل 
اھلاق  ، !" بنعلا ذخأ  نع  ًالدب  روطانلا  لتقتس  نذإ  : " هیلع ًادر  لاقف   ، ةصرفلا ُسراف 

. عاصلاب عاصلا  در  ةردقب  ًاّحولمو   ، ماعلا ريدملا  هركذ  امل  ًاحّملم 

، نكمم دح  ىصقأ  ىلإ  ةرایسلا  ريوطتب  متھنس  : " تلاقو تفقوف  لفاون  رود  ءاج  مث 
تالجع متقزم  اذإو  : " ةلئاق لساب  وحن  ترادتسا  مث   ،" زوفلا نمضنس  كلذبو 
لامتحالا كلذ  انعضو  دق  اننأ  ذإ   ، اھب مكفصقل  رتبوكیلھلا  لقتسنس  اننإف   ، انترایس

ىلع ًادر   ، ةرصتنملاك مستبت  يھو  لفاون  اھتلاق   ،" ئراوطلا ةطخ  يف  نابسحلاب 
. ةركاملا لساب  ةطخ 

ةقيرط ًامامت  هبشت   ، لفاونلا قيرف  ةطخ  (: " ارامت  ) ، ةيرادإلا نوؤشلا  ريدم  تحاصف 
تلاق نإ  امو   ، !" هلاحل روطانلا  انكرت  الو  بنعلا  انذخأ  نحن  الف   ، انتكرش يف  طیطختلا 

. ةلواطلا لوح  تمصلا  ّمیخ  ىتح   ، كلذ ارامت 

! ةدوشنملا ةياغلل  مكلصویس  يذلا  ام  : " ًالئاستم تلقو  مھوحن  تمدقت  اھنیح 
امو : " يماھفتسا لؤاستب  يلؤاست  ىلع  ماعلا  ريدملا  ّدرف  ؟ ." قيرطلا مأ  ةقيرطلا 

. ًابرغتسم لاق  ؟"،  امھنیب قرفلا 

، نذإلا مھنم  تبلط   ،" لباسو لساو  نع  ًةصق  مكل  يكحأ  نأ   ، نذإ يل  اوحمسا  "
.. ةياورلا مھل  تيور  مث 

لباسو لساو 

تاذو  ، يعابر عفد  تاذ  ًةرایس  هل  ناكو   ، تارایسلا ةقایس  يف  ًارھام  لساو )  ) ناك
ةيرق ةرايز  لساو  ررق  مايألا  نم  موي  يفو   . ةردقلاو ةءافكلا  نم  ٍلاع  ردق  ىلع  كرحم 
ضعب لاصيإ  لجأ  نم  كلذو   ، هل هتلسرأ  يذلا  قيرطلا  فصو  بسح   ،( روحش  ) لفاون

دنع فقوتف   ، ةدلبلا نم  ةبرقم  ىلع  قيرطلا  نع  هات  هنأ  الإ   . اھل لئاسولاو  ضارغألا 
ينلدت ّالھ  : " لیبسلا يرباع  نم  ةاشملا  دحأ  لأسو   ،( نوناق ريَد   ) اھمسا ةيرق 



". ؟ روحش ىلإ  قيرطلا  ىلع 

لجرلا اھلاق   ،" قرطلا لكبو  ةقطنملا  هذھ  لبسب  فراعلا   ،( لباس  ) انأف رورس ! لكب  "
روحش ىلإ  كلدأل   ، ةلیمجلا كترایسب  كعم  بكرأس  : " ًالئاق فدرأ  مث   ، زازتعاو رخفب 

. لساو عم  ةرایسلا  بكر  مث   ، لباس لاق   ،" كدصقم ثیح 

اھلاق  ،" لئاسولا لكبو  هذھ  لقنلا  ةلیسوب  فراعلا   ،( لساو  ) انأ  ، كتفرعمب تفرشت  "
. لباسل ًارختفم  هسفنب  فيرعتلل   ، ًاذإ لساو 

، لیلقب لوطأ  ًاتقو  ذخأیس  هنكلو   ، روحش ىلإ  لوصولل  نمآلا  قيرطلا  ىلع  كلدأس  "
تابطملاو ةداحلا  تافطعنملا  يذ   ، رصتخملا قيرطلا  كاذ  نم  لضفأ  هنأ  الإ 

. روحش ىلإ  لبسلا  ریخ  ىلع  كلذب  ًالاد   ، لباس لاق   ،" ةرطخلا

ةلیسوف  ، تابطملاو تافطعنملا  نأشب  قلقت  الو  ةرصتخملا ! قيرطلا  ذخأنل  لب  "
ىلع هلجرب  طغضي  وھو  لساو  اھلاق   ،" ةبعصلا ماھملل  تممُص  دق  هذھ  لقنلا 

!". ةعرسب لصن  نأ  وھ  ءيش  ّمھأف  : " ًافدرم لاق  مث   ، ةكرحلا ّعرسم  ةساود 

، !" انھ قرطلا  فرعت  ال  تنأف   ، ًارذح نوكت  نأ  بجي  نذإ  : " لباس لاق   ، ددرت دعبو 
نأو  ، لفاون ةرايز  وھ  كضرغ ]  ] نأ تدقتعا  دقل  : " فاضأ مث  ًالیلق  لباس  تكس 
امف كلذك ! وھ  معن   " . ًاركنتسم لباس  لأس  ؟"،  لئاسولا لصوت  نأ  يھ  كتياغ ] ]

. ًارفنتسم لساو  لأس  ؟"،  هیلإ يمرت  يذلا 

روطان لتقیل  بنعلا  كرتیس  نمك   ، ةعرسلاب تقولا  لتق  ديرت  نآلا  كنأ  ىرأ  "
، لساو ةرایس  ةكرح -  ةعرس –  دايدزا  ببسب  كبترم  وھو  لباس  اھلاق   ، !" ةعرزملا
مھأ كيدل  تحبصأ   ، لوصولا ةعرس  يف  ةجیتنلا ]  ] نأ ودبي  : " ًالئاق لباس  فدرأ  مث 
هتكرح لمكأو   ، لباس لاق  امل  هابتنالا  رعُي  مل  لساو  نأ  الإ  لیصوتلا ." ةياغ  نم 

. ًاعرسم

تاوف دعب  ناك  كلذ  نأ  الإ   ، !" ةعرزملا زجاحل  هبتنا  : " ةأجف لباس  خرص   ، تاظحل دعبو 
، ةعرزملا زجاح  عفدلا -  ةیعابر   - هترایس قرتختل   ، ةوقب لساو  مدطصا  ذإ   ، ناوألا

بنعلا ةرجش  تسھد  امدنع  الإ   ، ةرایسلا تفقوت  امو   ، ًاضيأ اھسراحب  تمدطصاف 
. ىھتنا  ، !" لماكلاب

ةلیسولا  ) نیب قرفلا  هنإ  : " هلاؤس ىلع  درلل  ماعلا  ريدملا  ىلإ  ُتردتسا  مث 
مامتھالا نإ  : " ًالئاق تفدرأ  مث  هل  تلق   ،  " قيرطلاو ةقيرطلا  لق  وأ   ،( لیبسلاو

. لساوبلا سیئر  وأ  لفاون  هتلاق  ام  لیبق  نم  وھ  لئاسولاب ) )

قيرف نم  ناك  نإ  مویلا  اذھ  ًاظح  دعسأ  نوكیس  يلاغف  هیجور  نأ  دقتعأو 
. لباوتلا ةدايزب  نيروھتم  مھ  الو   ، لبانتلاك نیلماخ  مھ  ال  ءادعسلاف  لباوسلا .) )

فرعا " لباس :  ، نوناق ريَد  نبا  دصق  امك  وھ  ةكرحلا –  دعُبل  لوألا –  نوناقلاف 
بنعلا رسخت  دقف  الإو   ، ةقيرطلا ةفرعمب  كلذ  ِْعبْتا  مث   ، ًالوأ قيرطلا 

". ًاعم روطانلاو 



لوصولا لجأ  نم  ةكرشلا  يف  ةقيرطلا ]  ] ةلیسولا رمأل  انممتھا  دق  نحنف   ، نذإ "
؟"، كلذك سیلأ  ةياغلا ! ىلإ  قيرطلا ]  ] لیبسلا رمأل  متھن  مل  اننكل   ، طقف جئاتنلا  ىلإ 

. ًارسفتسم لساب  لاق 

كنكل  . اھب قلطنت  يتلا  كترایس  اھنأ  ذإ   ، ةلیمج نوكت  نأ  دب  ةلیسولاف ال   ، حیحص "
ًادكؤم هل  تلق   ،" ةداعسلا يف  كتياغل  يدؤملا  قيرطلا  وھف   ، لیبسلا فرعت  نأ  بجي 

. هلاق ام 

لصوتل  ، قدنفلا نع  ًالدب  اياكعك  ىلإ  انب  تئج  امنإ  تنأف  تمھف ! نآلا  : " سراف لاقف 
ىضر نع  هل  تمستباف   ،" ةفلتخم قئارطب  هتيدأت  نكمي  بيردتلا  قيرط  نأب  ةلاسر 

. لاق امل  دیكوتو 

لدتسن يتلا  ةطيرخلاك  يھ  ةیجیتارتسالاف   ، نذإ  " ، ارامت ترشبتسا  انھو 
ةقيرط يھ  ةطخلاو   ، ةياغلا قیقحت  لجأ  نم  حیحصلا  قيرطلا  ىلإ  اھب 
بيردت ىلإ  جاتحنس   ، قحب نحن  اذلو   ! ةیفارتحا ةقایسب  جئاتنلا  ىلإ  لوصولا 

ىلإ تتفتلا  مث   . ةجتنتسم ارامت  تلاق   ،" يجیتارتسالا طیطختلا  يف  ّفثكم 
". ؟ يأرلا يننوقفاوتأ  : " تلأسو نيرخآلا 

نوكیس اذھ  : " لفاون تلأس  مث   ، ةديدج ةيؤرب  طیطختلل  نوكراشملا  سّمحت 
ام ديدحتلاب  اذھو  ؟"،  ةقيرطلاو قيرطلا  نع  رثكأ  انل  تحرش  ّالھ  نكلو   ، ًاعتمم

ةقيرطب  ، يلاغف هیجور  قيرطلا  كلم   ، ًاضيأ هب  زاف  يذلاو  مویلا  كلذ  يف  لصح 
ةیفارتحالا [182] . هتقایس 

شاقن يف  ضوخلا  لبق  اننإف   ، لصفلا اذھ  يف  ةكرحلا  ىلإ  اياكعك  نم  ةدوعلابو 
دوصقملا حضوتسنل  ًالوأ  ةكرحلا  موھفم  دنع  فقوتنس  اننإف  ةقيرطلاو ،  قيرطلا 

.. كرحتنلف موھفملا  ىلإف   . هنم

ةكرحلا موھفم 

ضعب لاقِتْنا  وأ   ، رخآ ٍناكم  ىِلإ  ٍناكم  نم  مْسجلا  لاقتنا  وھ   ، ًةغل ةكرحلا  موھفم  نإ 
رخآ . ىلإ  ناكم  نم  مسجلا  عقوم  ریغت  يھ  ةكرحلا  نأ  يأ  هئازَجأ [183]  .

ةكرح أ ) : ) ىلإ غارفلا ،  يف  اھلكشل  ًاقفو  ًایكیناكیم –  ةكرحلا –  فینصت  نكميو 
. ةكرحلا هاجتا  ةيروحم  بسحب  ةیغارف ،  ةكرح  ب )  ) وأ ةيوتسم 

ةكرحلا أ ) : ) يھ عاونأ  ةثالث  ىلإ   ، اھراسمل  ًاقفو  ةكرحلا  فینصت  نكمي  امك 
. اھروحم لوح  ضرألا  ةكرح  وأ   ، ضرألا لوح  رمقلا  نارود  يف  امك   ، ةینارودلا 
. میقتسم طخ  يف  ةرایسلا  ریست  نأك   ، ةیطخلا  ةكرحلا  ب )  ) وھ يناثلا  عونلاو 

كانھو  ، ةعاسلا لودنب  يف  امك  ةبذبذتملا  ةكرحلا  ج )  ) وھف  ، ثلاثلا عونلا  امأ 
. نمزلاب ةفاسملا  طابترا  بسحب  رخآ  فینصت 

أ) : ) ىلإ ةكرحلا  فینصت  نكمي   ، قرغتسملا  نمزلاب  ةفاسملا  ریغتل  ًاقفوف 



و(ب)  . نمزلاب مأ  ةفاسملاب  ًاطبترم  ماظتنالا  ناكأ  ًءاوس  ةمظتنملا  - ةكرحلا 
. هیف صقانتلاب  وأ  ریغتلاب  دايدزالا  يف  تناكأ  ًءاوس  ةریغتملا ،  ةكرحلا 

مأ ناك  قرشلل  وأ   ، ًايدومع مأ  ناك  ًایقفأ  ًاھاجتا –  ةكرحلل  نإف   ، عونلا ىلإ  ةفاضإو 
ةطقن نم  ةعوطقملا  ةفاسملاو   ، ةھجتم  ةیمك  ةكرحلل  نإف  اذل  خلإ -   ، برغلل

ةحازإلاب . فرعت  ةياھنلا  ةطقن  ىلإ  قالطنالا 

ةكرح نیبو  اھنیب  ةقالعلا  حیضوت  وھ   ، ةكرحلل تافینصتلا  هذھ  ضرع  نم  ضرغلاو 
: ةكرحلل نوكي  نأ  ةیمھأ  ىلإ  صلخن  نأ  نكمي  انھ  نمو   . ةایحلا يف  ناسنإلا 
اننأ ثیحو  ةھجتم  . ةیمكو   ، نمزلا قرغتست  ةفاسمو   ، راسمو لكش 
هاجتالا ىلع  ُلادلا  وھف   ، ةداعسلل ةعبسلا  داعبألا  جذومن  نم  ةكرحلا  دعُب  شقانن 

. ةایحلا يف  لامجلاو  ةداعسلا  قیقحت  لجأ  نم  ةبولطملا  تادادعتسالاو  ةقاطلاو 

ذإ  ، ةكرحلا يف  ةرثؤملا  لماوعلا  ىلإ  قبس –  ام  ىلإ  ةفاضإلاب  لمأتنس –  اذلو 
ةمواقم اھنع  دلوتت  يتلا  ةوقلا  نم  عون  ىلإ   ، ام مسج  ةكرح  يف  ببسلا  عجري 

. مسجلا ةدامل 

ةوقلا رادقم  ةبسن  وھ   ، همدع نم  ام  مسج  ةكرح  يف  ببستملا  لماعلاف 
مسجلا . اذھ  ةكرحل  ةطیحملا  لماوعلا  ةمواقم  رادقم  ىلإ  هل  ةعفادلا 
اذل  ، ناكملاو نامزلا  نع  لصفنت  نأ  قالطإلا  ىلع  نكمي  ال  ةداملا  نأ  ثیحو 

. امھب ًامئاد  ةدودحم  نوكت  ةكرحلاف 

نم ربكأ  نوكي  نأ  بلطتیس   ، ةكرحلل  ةبولطملا  ةوقلا  رادقم  نإف   ، هیلعو
نأ يأ  دوصقملا  . هاجتالاب  مسجلا  كرحتیل  كلذو   ، ةداملل  ةمواقملا  ةوقلا 
، هتكرح مواقت  يتلا  تالكشملا  هجاویس   ، ةایحلل ةیئانبلا  ةكرحلا  يف  ناسنإلا 

كلذو  ، هضرتعت يتلا  تالكشملا  كلت  نم  ربكأ  ةدارإ  ةوق  ىلإ  ةجاحب  وھف  يلاتلابو 
. حالفلاو حاجنلا  لجأ  نم 

ةكرحلا ّدلوي  فالتخالا 

ةوقلا نیب  فالتخالا  نأ  ذإ   ،  ( فالتخالا يھ (  ، ةكرحلا دیلوتل  ةیساسألا  ةدعاقلا 
ضرألا ةكرح  نع  ةرابع  وھ  دحاولا  مویلاف   . ةكرحلا ثدحُي  ام  وھ  ةسكاعملا  ةوقلاو 

وھ  ، ىرخأ ىلإ  ةطقن  نم  فالتخالاو  .  [184] ( ِراَھَّنلاَو ِلْیَّللا  ِفَِالتْخاَو   ) اھسفن لوح 
. [185] ( ِرَْحبْلا ِيف  يِرَْجت  ِيتَّلا  ِكْلُفْلاَو   ) ، كامسألا ةكرح  ةحازإ  فصي  يذلا 
، اندنع دوجوم  وھ  ام  نیبو  هقیقحت  ديرن  ام  نیب  فالتخالا  الولف   ، حیضوتللو

! كرحتلل انررطضا  امل 

َسْمَّشلاَو  ) ، اھكالفأ يف  بكاوكلا  راسم  ددحت  يتلا  يھ  ةھجتملا  ةیمكلاو 
ٍّرَقَتْسُِمل يِرَْجت  ُسْمَّشلاَو  : ) ةيآلا يف  امك  وأ   ، [186] ( َنوَُحبَْسي ٍَكلَف  ِيف  ٌّلُك  َرَمَقْلاَو ۖ 

، ةبجوملا تانوتوربلاو  ةبلاسلا  تانورتكلالا  نم  نوكتت  ةداملا  نأ  ثیحو  .  [187] ( اَھَّل



، نایعلل ًارھاظ  نكي  مل  نإو  ةكرحلل  ّدلوملا  وھ  امھنیب  امیف  يبطقلا  فالتخالا  نإف 
َّلُك َنَقَْتأ  يِذَّلا  ِهَّللا  َعْنُص  ِباَحَّسلا ۚ  َّرَم  ُّرَُمت  َيِھَو  ًةَدِماَج  اَھُبَسَْحت  َلَاِبجْلا  ىََرتَو  )

. [188] ( ٍءْيَش



قیقحت لجأ  نم  نیبطقب  رثأتملا  ةكرحلا  نوناق  وھ  ننسلا –  بسحب  فالتخالاو – 
فالتخاو  . دحاولا مویلا  ققحي  ام  وھ  راھنلاو  لیللا  فالتخاف   ، ةدحاو ام  ةياغ 

ٰىَثنُأَو ٍرَكَذ  نِّم  مُكاَنَْقلَخ  اَِّنإ  ُساَّنلا  اَھَُّيأ  َاي   ) ذإ  ، ةدحاو ةياغ  لجأ  نم  وھ  سانجألا 
نم نیسنجلا  لعج  نم  لاحلا  وھ  كلذكو  .   [189] ( اوُفَراَعَِتل َِلئَابَقَو  ًابوُعُش  ْمُكاَنْلَعَجَو 

َنُكَْسِیل اَھَجْوَز  اَھْنِم  َلَعَجَو  ٍةَدِحاَو  ٍسْفَّن  نِّم  مُكََقلَخ  يِذَّلا  َوُھ   ) ذإ  ، ةدحاو سفن 
. ةتباثلا ةياغلاو  ةفداھلا  ةكرحلا  ّدلوي  ام  لك  يف  لاحلا  وھ  اذكھو  .  [190] ( اَھَْیِلإ

ُةَِقئاَذ ٍسَْفن  ُّلُك   ) نأ ذإ   ، ةرورض ةكرحلا  ةیفدھ  نم  لعجت  ام  يھ  ةیبطقلا  ةیئانثلاف 
هللا ىلإ  عوجرلاف  اذل  .  [191] ( َنوُعَجْرُت اَنَْیِلإَو  ًةَنِْتف ۖ  ِرْیَخْلاَو  ِّرَّشلِاب  مُكوُلَْبنَو  ِتْوَمْلا ۗ 

لماوعو تالضعملا  ةمواقمل  ةيوقلا  مئازعلاو   ، بوؤدلا حدكلا  بلطتي   ، هتاقالمو
ىلعو .  [192] ( ِهِیقَالُمَف اًحْدَك  َِكّبَر  َٰىِلإ  ٌحِداَك  َكَِّنإ  ُناَسنِْإلا  اَھَُّيأ  َاي   ) ىضتقمب  ، طیبثتلا
عفني الف   ، ةیلاعلا ةمھلاو  ةيدصقلا  ةكرحلا  بلطتت  ةداعسلا  ةياغف   ، اذھ
ُمُھَدََحأ َءاَج  اَِذإ  ٰىَّتَح   ) تاینمألا ، وأ  مالحألا  الو   ، طابحإلا وأ  سعاقتلا  اھعم 

. [193] ( ِنوُعِجْرا ِّبَر  َلاَق  ُتْوَمْلا 

ًاركاش امإف   ، نيدجنلا هل  لعج  ناسنإلا  قلخ  نیح  ىلاعتو  هناحبس  هللا  نإف  اذلو 
لامج هل  ّنیبو   ، حالفلاو ةداعسلل  ًاقيرط  هل  لعجو   . اروفك وأ  ةیئانبلا  هتكرح  يف 
ِهِلِیبَس ِيف  اوُدِھاَجَو  ََةلیِسَوْلا  ِهَْیِلإ  اوُغَتْباَو  َهَّللا  اوُقَّتا  اوُنَمآ  َنيِذَّلا  اَھَُّيأ  َاي   ) ذإ  ، ةقيرطلا
ثیح  ، ماقملا بیط  هلف  ىدھلا  قيرط  ىلع  ناسنإلا  ناك  اذإف  .  [194] ( َنوُِحلْفُت ْمُكَّلََعل 

ْمُھََّنيِزْجََنلَو ًَةِبَّیط ۖ  ًةَایَح  ُهََّنِییْحَُنلَف  ٌنِمْؤُم  َوُھَو  ٰىَثْنُأ  َْوأ  ٍرَكَذ  ْنِم  اًِحلاَص  َلِمَع  ْنَم   ) ّنأ
. [195] ( َنوُلَمَْعي اوُناَك  اَم  ِنَسَْحِأب  ْمُھَرَْجأ 

: لئاق نم  زع  لوقي  ذإ   ، ةيدمرسلا ةداعسلل  ةمدقملا  يھ  ایندلا  يف  ةداعسلاو 
اَم َِّالإ  ُضَْرْألاَو  ُتاَواَمَّسلا  ِتَماَد  اَم  اَھِیف  َنيِِدلاَخ  ِةَّنَجْلا  يِفَف  اوُدِعُس  َنيِذَّلا  اََّمأَو  )

. [196] ( ٍذوُذْجَم َرْیَغ  ًءَاطَع  َكُّبَر ۖ  َءاَش 
، ةقيرطلاو قيرطلا  يأ   ، ةكرحلا قافتال  لوألا  نوناقلا  نإف   ، مدقت ام  ىلع  ًءانبو 

قیقحت لجأ  نم  ةدوصقملا  تاھاجتالا  يف  ىوقلا  هجویس  ام  وھ 
؟ لوألا نوناقلا  وھ  امف  ةدوشنملا  . تاياغلا 

ةقيرطلا لبق  قيرطلا  فرعا  ةكرحلا : قافتال  لوألا  نوناقلا 

نم دنع  ًةماع -  طلتخي -  ام  وھ   ، حضوملا مسرلا  نإ 
ّحضوي مسرلا  نأ  يھ  ةقیقحلاف   ، قيرطلا نع  ثحبي 

لق وأ  ةقيرطلا –  اھنأ  انربتعا  اذامل  امأ   . طقف ةقيرطلا 
وأ ةمدختسملا  ةادألا  يھ  ةلیسولا  نأل  اذھف  ؟  ةلیسولا

. جئاتنلا ىلإ  لوصولل  ةّریسملا  ةبكرملا 
ربع ریسلل  ةلیسولا  ِغتبن  نأ  ىلإ  ةجاحب  اننإف   ، كش البو 
يھ ةقيرطلاو  تباثلا )  ) وھ قيرطلاف   ، لیبسلا



ةلیسولل بولطم  هنأ  كش  ال  لامجلاو  ةكرحتملا .) )
ىدم ىلع  دمتعي  ةلیسولا  لامجف   . ًاعم لیبسللو 
لامج امأ   . اھیلع ةيدامتعالا )  ) رادقمو  ،( ةیحالصلا )

(. راسملا حوضو  و( رایتخالا ) ةحص   ) يف وھف  لیبسلا 
: امھ نییساسأ  نیلماع  ىلع  دمتعت  يھف  ةداعسلا  امأ 

ىضرلاب فطاوعلا  ءارثإل  قيرطلا  ةیلباق 
. نامألا رب  ىلإ  لوصولا  هاجتا  يف  نانئمطالاو 
ىلع ةبرجتلاب  طبتري  لوألا  لماعلا  نأ  يأ 

. اھسفن ةلحرلا )  ) لق وأ   ، قيرطلا
نم روبعلا  لیھستو  طیسبتل  ةقيرطلا  ةردق 
يناثلا لماعلا  نأ  يأ   . ةياھنلا ىلإ  ةيادبلا  ةطقن 

ىلع ةردقلا  ةءافكو  تایلآلا  ةعاجنب  طبتري 
(. ناقتإلا ةقدو  زاجنإلا  ىوتسم   ) لق وأ   ، ءادألا

امنإو ةداعسلا ! ىلإ  لصوت  ال   ، ةقيرطلاو قيرطلل  اھتاذ  دحب  ةفرعملاف   ، ًاكاردتساو
لق وأ   ، قثاولا ّحالملاو  فرتحملا  قئاسلاو  زفحملا  دئاقلا  دوجو  كلذ  بلطتیس 

. هراسمو لاقتنالا  كلسم  يف  ًایلمعو  ًایلعف  كرحتلا  لجأ  نم  كلذو  كلاسلا .) )

لقتنن ملف ال   ، دّقعم لوألا  نوناقلا  نأ  ودبي  ًالھم ! : " لوقلاب ًاقلق  ينفقوتست  نأ  كلو 
نوناقلا حرشأس  انأف   ، كديور ؟ ." ًامضھ لھسأ  نوكي  هلعلف   ، يناثلا نوناقلا  ىلإ 

. ًالوأ ةقيرطلا  ذخأنلف   . لمملا لیھستلابو   ، طّسبملا لیصفتلاب 

( ةلیسولا  ) ةقيرطلا

وأ ةیئاوشع  ةكرحلا  كلت  نوكت  دقو   ، ام كولسب  أدبت  ناسنإلا ) ؟:  نم  ) ةكرح نإ 
. ةكرحتمو ةریغتم  ةلیسولاو   ، ًاقباس انرشأ  امك  ةلیسو  يھف   ، ةيدارإ ریغ  وأ  ةیثبع 
يف ًادمعتم  نوكي  هنإف   ،( هل دمعي  يذلا  ام  وأ  ؟:  اذام  ) نع ناسنإلا  بیجي  امدنع  امأ 

ةدّمعتملا .  هتكرح  يف  ام  ببس  دوجوب  يأ   ، كولسلا

نإف  ،( ةقاطلاو ریكفتلا  زیكرت  متیس  ؟:  نيأ  ) لاؤس نع  ًةبیجم  هتكرح  نوكت  امدنعو 
هناكمإب نوكیس  اھدعبو   . هب مایقلا  دّمعت  ام  ةيدأتل  تایلآ  نع  ًاثحاب  نوكي  ناسنإلا 

. هلعفل دمع  ام  هیف  يدؤیس  يذلا  ءادألا  ) ناوأ  وھ  ؟:  ىتم  ) نع ةباجإلا 

ریبدتلا نإف   ، تايدحت وأ  تالضعم  نم  هھجاوي  ام  ةجلاعم  قایس  يفو   ، ٍذئدعب



ىعسي هنأ  ذإ  لولحلا .) داجيإل  ؟:  فیك  ) تاودألا لاؤس  نع  ةباجإلا  بلطتیس 
يحیضوت مسر  يلي  امیفو   . ةجیتنلا ىلإ  لوصولا ) ديري  ؟:  اذامل  ) نع باوجلل 

: حرشلل

نكمي لھ  نكلو   ، ةلیسولا انددح  دق  نوكن  ةسمخلا  ةلئسألا  لالخ  نمف  نذإ 
نأ انرّدق  ول  يلاتلا : لاثملا  يف  لمأتن  لاعت  ؟  ةياغلا ىلإ  لصوت  نأ  اھدحو  ةلیسولل 
يف تّعرست  نإ  كنإ  ؟  حاجنلا نم  نوكتس  ةياغلا  امف   ، يساردلا حاجنلا  دارأ  ًابلاط 
ىلع لوصحلل  لیھأتلا   " وأ ةداھشلا " يف  ةیلاعلا  ةجردلا  : " لوقت دقف   ، ةباجإلا

! ةرورضلاب ةياغلا  ىنعم  ىلع  نالدت  ال  نیتباجإلا  الك  نأ  يھ  ةقیقحلاو  ةفیظو ."
: لیلحتلا نم  لیلقب  يلي  ام  ىلإ  رظننلف 

ةياغلا نإف   ، شغلا لئاسو  ىلإ  دمعي  نأ  رّدق هللا –  ال  بلاطلا –  دّمعت  ولف   ، انھ نمو 
، ضرغلاو ةجیتنلا  ققحي  نأ  ةلیسولا  كلت  ربع  ناكمإلاب  ناك  نإو  ققحتت ! نل 

. امھالك وأ  امھدحأ 

بسح لیصحتلا  ةقيرطب  بلاطلا  مزتلي  نأك   ،( ىلثملا ةیعیبطلا  ةلاحلا   ) انذخأ ول  امأ 
نأ الإ   ، ةياغلا قیقحت  لامتحا  نم  ديزیس  امم  كلذ  نإف   ، اھیلع صوصنملا  دعاوقلا 

! ًاضيأ اھیلإ  لوصولل  ًاطرش  دعي  كلذ ال 

ةقيرط نأ  وأ   ، هنم ةّمھ  ریغ  نم  بلاطلل  ةیكولسلا  ةكرحلا  نوكت  دقف   
ةیفیكل يعو  ریغ  نم  وأ   ، لضفألا يساردلا  بولسألاب  ةيارد  ریغ  نم  يھ  هتسارد 
ةياغلا ىلإ  يدؤت  نل  يتلا  بابسألا  نم  اھریغب  وأ   ، حیحص لكشب  هلودج  میظنت 

. ةدوشنملا



نم روبعلل   ، صخشلا هراتخي  يذلا  كولسلل  ةكرحلا ] لقان   ] يھ ةلیسولا :  ) نأ ذإ 
لوصولاب حجني  بلاطلا ال  نإف   ، بسانملا بولسألا  رفوتي  مل  اذإو   ،( ىرخأ ىلإ  ةطقن 

نيأف ىمسألا ! ةياغلل  هقیقحت  مدع  نع  كیھان   ، هاياون نسح  مغر  ةجیتنلا  ىلإ 
. قيرطلا يف  هنإ  ؟  لحلا

تسلا تاطحملاو  لیبسلا )  ) قيرطلا  

كولسلا نسُح  ىلوألا : ةطحملا 

كانھ نإف   ، رخآ ریبعتب  وأ   . ئدابملاو میقلا  ىلع  دمتعي  ةكرحلل  تباثلا  قيرطلا  نإ 
لسلست نوكي  يلاتلابو  ةلیضفلا  . عابتاب  يكرحلا  كولسلل  ةحضاو  ًاریياعم 

: يلي امك  ىلوألا  ةطحملا  يف  ثادحألا 

. ةساردلا يف  حیحصلا  قيرطلا  روبع  ديري  بلاط  ؟  نم
لوصحلل لیھأتلا  )؟  كولسلا نم  ةجاحلاو  ةیغُبلا  يأ  ضرغلا  :  ) وھ ام 

. ةفیظو ىلع 
ًافظوم نوكي  نأ  يوني  )؟  لمعلا وحن  سفنلا  هّجوتل  ةینلا  :  ) يھ ام 

. بتارلا ىضاقتي 

( هنم دارُملاو  میقتسملا  قيرطلا  نایب  وھو  دصق  :  ) بلاطلا ىدل  نأ  ينعي  اذھو 
ًايدارإ حبصيو   ، كولسلا نم  ةیثبعلاو  ةیئاوشعلا  يفتنت  كلذبو   . هكولس نم  حضاو 

، ناتحضاو ةینو  ضرغ  وذ  لضاف  فدھ  بلاطلل  نأ  يأ   . ضرغلاو ةینلا  بسحب 



. هتكرح يف  هكولس  دصقي  وھ  يلاتلابو 

ةكرحلا يف  دصقلا  ةیناثلا : ةطحملا   

، قيرطلا ىلع  ةیناثلا  ةطحملا  نإف  كولسلا ،  نسٌح  دصق  بلاطلا  راتخي  امدنعو 
: وحن يعسلا  يف  نوكتس 

،( رومألا يلاعم  يف  ومسلاب  وأ   ، لعفُیل هب  ّمھ  ام  يأ  ةمھلا  : ّولع (  
. هتمھم يف  رایتخالا ) ىلع  تابثلل  ةميزعلا  :  ) دقعو

( اھب مایقلل  ةیحالصلا  عم  بولطملا  ذیفنتب  مایقلا  يھو  ةمھملا  :  ) حبصت اذلو 
. بلاطلل ةبسنلاب  ّةیلجو  ةحضاو 

نأ كش  الو   ، ةساردلا نم  ةياغلا  غولبل  ةيدصق  ةساردلا  يف  هتمھم  نوكت   ، هیلعو
كلت لجأ  نم  لعفي  نأ  بجي  يذلا  ام  وأ  ؟  اذام  ) لاؤس نع  بجي  نأل  هوعدیس  كلذ 
ةدمعتم ةكرحلا  نوكت  ىتح   ، ةرورض تايولوألا  ملس  نم  لعجي  ام  وھو   ،( ةمھملا

. هلامعأ لودجب  لعفيو  مظني  امیف   ، ةبوسحمو



يف ةدارإلا  ةوق  ةثلاثلا : ةطحملا   
ةيدأتلا

: رورملا بلاطلا  نم  بلطتیس  كلذ  نإف   ، ةدارإلا ةوق  راھظإلو 

لامتكاو  ، هل نيرخآلا  ةباقر  ةرورض  نم  ررحتلا  ةجرد  يھو  جضنلا  :  ) عم
امل ةیتاذلا  ةیعفادلاو  ةیئاقلتلا  ينعي  اذھو  هيدل .) اھحوضوو  كرادملا 

. ةساردلا يف  هب  موقي 

: يلي امب  ةجضانلا  ةدارإلا  ةوق  لصحتتو 

مایقلا ّمھ  امل  ةیلعفلا  ةسرامملا  وھو  طاشنلل  :  ) سفنلا ضاھنتسا 
وعدت سفنلا  نأ  ذإ   ،( لسك نودو  ةرضاح  ةيویحو  ةیلاع  ةقاطب   ، هب

. ضاھنتسا نود  اھكرت  نإ  لومخلاو  لفاستلل 
(. لصح امھم  رمألاب  مایقلا  موزلب  ّثبشتلا  وأ  رارصإلل  :  ) ةیعفادلاو
وأ ةینلاو  ضرغلاب   ، بلاطلا ركّذُي  يذلا  يلخادلا  زفحملا  يھ  ةیعفادلاو 

. هب موقي  امل  عفادلا  وھ  دصقلاف   . ةساردلا نم  دصقلا 
مغر لمعلاب  مایقلل  ًایعاو  ًامیمصت  ةدارإلا  : ةوق ( حبصت  كلذ  دنعو 

ةرباثملا :  ) نم لیلقلا  عمو   ، كلذك ةدارإلا  تناك  اذإف  بعاصملا .)
. ةياغلا لین  نع  هینثت  نل  قئاوعلا  نإف  ريوطتلا ) يف  ةثیثحلا  ةموادملل 



ءادألا يف  ةمكحلا  ةعبارلا : ةطحملا   

ّزكریس ؟  نيأ  ) لاؤس نع  بجي  نأ  بلاطلا  ىلع  بجوتیس   ، ةعبارلا ةطحملا  يف 
ام اذھو  بولطملا .) لمعلا  دعاوقب   : ةيدأتل ا  ) لجأ نم   ،( هتاناكمإو هتاقاط  رّخسيو 

: ىلإ هب  يدؤیس 

،( تاحارتقالا ذیفنتل  قبسلا  يھو  ةردابملا  :  ) مامز ذخأ 
،( نادجولاو ریكفتلا  يف  بولسأ  :  ) لضفأل

لجأ نم  ةنطفلاو  كاردإلا  ةوقب  ّرصبتلا  :  ) يف هل  ًادفار  نوكي  ىتح 
. باعصلا يطختل   ،( يأرلا دادس 

رومألا قئاقحب  ةفرعملل  ةمكحلا  :  ) ىلع ًاینبم  هؤادأ  نوكي  كلذبو 
( لثمألا رایتخالا  ّفرصتلا  : نسُح ( و  ،( ًاحالص اھلضفأ  نع  ثحبلاو 
ديري امل  بسنألا  تقولا  وھ  ؟  ) ىتم  ) لاؤس نع  باوجلا  ةفرعمل 

. هب مایقلا 

زاجنإلا ناقتإ  ةسماخلا : ةطحملا 
ةیجاتنإ ةلحرم  يف  نوكي   ، قيرطلا نم  ةسماخلا  ةطحملا  ىلإ  هلوصوب  بلاطلا  نإ 
ىوتسم قیقحتلو   . تابقعلا زواجتو  ءادألا  يف  فرصتلا  نسُح  ىلع  ةردقو  ةیلاع 

،( للم وأ  للك  وأ  بعت  نود  ةبظاوملا  :  ) ىلإ جاتحیس  هنإف   ، هتازاجنإ يف  ناقتإلا 
: امھو  ، نیطرشلا ققحیس  هئادأ  نم  دكأتلل 

،( هب موقي  ام  تابلطتم  عیمج  مامتإ  وھو  لامتكا  : )
لمعلا نوكي  اذھبو  هنم ] ّغرفتلاو  ضرغلا  نم  لینلا  وھو  ءاھتنالا  : و(



. ًازجنم

لمأیس هنأ  ذإ   ، هل ًایفاك  تابلطتملاب ) ءافولا  وھو  زاجنإلا  :  ) نوكي نل  اھدنع  نكلو 
نأ

ّرفویس ام  كلذ  نأل   . لمع نم  هب  موقي  ام  ماكحإلاو ) طبضلاو  ةقدلا  ىھتنمب  نقتي  : )
صرف هل 

،( اھیف ّربدتلاو  رومألا  نزو  ريدقت : )  
ريدقتب هنكلو  هیلع  دادزتس  تايدحتلا  نأ  ذإ   . ىلضفلا لولحلا  دجي  ؟  ) فیك  ) لاؤسل
. ءيش هقوعي  نلو  تايدحتلا  باھي  نل  ةطاحإلاو ) دادعتسالاب  ریبدتلا  :  ) رمألا و



: ةسداسلا ةطحملا   
؟) ةياغلا مأ  ؟  ةجیتنلا  ) فقوملا ريدقتو  ّربدتلا 

نوكت  ، ةقباسلا ةسمخلا  لحارملاب  هرورم  دعبو   ، قيرطلا ىلع  هنوؤشل  ّربدملا  نإ 



نل جئاتنلا  نإف  اذلو   . ةیضارو ةنئمطم  ةیحورلا  هتاكلمو   ، ةیلاع ةیسفنلا  هتادادعتسا 
ضري نل  بلاطلاف  اذلو   . ةياغلا رادقم  نم  نزولا  يف  اھلداعي  امب  هدنع  ًةماھ  نوكت 

! فورظلا تناك  امھم   ، ةياغلا ققحتت  مل  نإ  جئاتنلاب  هسفنل 

رمتسیس هنإف  اذل   . ةیظحللاو ةینآلا  جئاتنلا  كلت  نم  ًةعفرو  ًاولع  رثكأ  نوكیس  لب 
قيرطلا لامكإل   ، جئاتنلا نم  ًالئازو  ًاھفات  هاري  امع  يلختلل  ةسداسلا  ةطحملا  ربع 

لالخ نم  كلذو   ،( ةياغلاب مازتلالاو  دھجلا  لذبل  ينافتلا  :  ) ةفصب يلحتلا  ربع 
. لمع نم  هب  موقي  امیف  ءايرلاو ) بئاوشلا  نم  ءاقنلا  وھو  صالخإلا  : )

ةناكم بح  يأ   ، ةیماسلا هتياغ  دصاقلا  بلاطلا  بسكیس  ميوقلا  قيرطلابف 
كرتو ءوسلا  نع  داعتبالابو   ، حیبقو ٍهوركم  ِّلك  نع  دعابتلاب  كلذو  ةھازنلا  : )
يھ لمعلا ) نم  ةدوصقملا  ةدئافلا  وأ  ةیئاھنلا  ةعفنملاو  ةياغلا  :  ) نأ ذإ  تاھبشلا .)

. ةیقالخألا لئاسولا  لامجب  ةیقیقحلا  ةداعسلا  لین 

اننكمیف  ، قيرطلا ىلع  تسلا  تاطحملا  دوجو  ةیمھأ  صیخلت  اندرأ  ولو 
: طاقن لكش  ىلع  اھعضو 

ىلع يدعتلا  نع  عانتمالل  كولسلا  نسُحب  ءدبلا  بلطتي  قيرطلا  نإ   
. ىذألا نع  داعتباللو   ، قوقحلا

ضرغلا ددحیس   ، ىرخأ ىلإ  ةطقن  نم  لاقتنالل  ةبولطملا  ةحازإلا  ديدحت  نإ 
نم سایقلاو  دكأتلا  ةیلباق  ىلإ  يدؤیس  يلاتلابو   ، ةكرحلا نم  دوصقملا 

. ةحاتملا تاناكمإلاب  ةلومأملا  تاعقوتلا  ةقباطم  ةیناكمإ 
ديدحت يف  ةیعقاولا  معدتس   ، قيرطلا ىلع  ریسلا  تابلطتم  ةفرعم  نإ 
عفادلا دوقولا  نم  بولطملا  ىوتسمو  ةبولطملا  ةدارإلا  ةوق  ىوتسم 

. ةدوشنملا ةلیصحلا  ىلإ  ةيدؤملا  ةكرحلل 
ام وھو   . قيرطلا دعاوقب  مازتلالا  عاونأ  نم  عون  وھ  قيرطلا  ىلع  كرحتلا  نإ 
وھف يلاتلابو   . ریسملا نامأو  راسملا  ظفح  تامزلتسم  نیمأت  بلطتي 

. ةنقتملا تازاجنإلاب  ةلحرلا  ءارثإو   ، ءادألا يف  ةمكحلا  بلطتي 
دنع ينأتلا  بلطتي  وھف  كلذلو   ، تالكشملاب فوفحم  قيرطلا  نإ 

. تايدحتلا يف  ریبدتلاو   ، تاعطاقتلا دنع  ريدقتلاو   ، تافطعنملا
نمضي وأ   ، عرستلاب ةجیتنلا  راتخي  نأ  امإف   ،( فق  ) ةراشإ ىلإ  لوصولا  دنعو 
ةءاربلاو  ، ةیفاعلا يھو  ةمالسلا :  ] وھ ةياغلا  رایعم  نأ  ذإ   . لّقعتلاب ةياغلا 

يف الإ  ةداعسلا  لھو  حالصلاو .]  ، بویعلا نم  ولخلاو   ، ةاجنلاو  ، ىذألا نم 
! ةمالسلا

حیضوتل ماع  روصت  الإ  يھ  ام   ، ةقيرطلاو قيرطلا  نع  ةمدقملا  ةروصلا  هذھ  نإ 
اذھب انلبق  اذإ  : " ًابرغتسم لأسي  نأ  مھدحألو   . ةكرحلا قافتا  نم  لوألا  نوناقلا 
ةجیتنلا ىلإ  انب  لصت  دق  ةلیسولا  نأ  ينعي  اذھف   ، ةكرحلل لوألا  قافتالا  نع  روصتلا 



ةجیتنلا ىلإ  ةرورضلاب  يدؤي  ال  قيرطلا  نأ  الإ  امھالك –  وأ  امھدحأ  ضرغلاو - 
". ؟ كلذ نم  روطانلا  نيأو  بنعلا  نيأف  ةبولطملا !

اذإ : " يلاتلا انّيرقأ  امدنع   ، رایتخالا سداسلا : دعبلا  يف  هانشقان  ام  اذھو  حیحص !
ةلیصح يھ  جئاتنلا  نأ  يأ   ،" ةجیتنلا نيراتخت -  وأ  راتخت –  تنأف  كولسلا  ترتخا 
ىوس ىعري  ال  كولسلا  ناك  اذإف   . ةلفغب مأ  ٍدصقب  كولسلا  ناكأ  ًءاوس  كولسلا – 
جئاتنلا ىلإ  لوصولل  ىتش  لئاسو  كانھف   ، ةینآلا حلاصملاب  كسمتلا  وأ  تاذلا  بح 

! ًاعطق ضارغألاو 

لقأ نوكتس  تارایخلا  نإف   ، كولسلا رایتخا  يف  ساسألا  يھ  ةلیضفلا  تناك  اذإ  امأ 
. [197] ( ُهَسَْفن ََمَلظ  ْدَقَف  ِهَّللا  َدوُدُح  َّدَعََتي  نَمَو   ) ذإ هللا،  دودح  ىعرنس  اننأل   ، ریثكب

َناَماَھَو َنْوَعِْرف  َِّنإ   ) ذإ  ، ًافدھ ملظلا  لئاسو  عابتا  نع  سفنلاب  يأنلا  نوكیسو 
: اھنأل اذھف   ، ًایمتح جئاتنلا  ضعب  نع  يلختلا  نوكیف  .  [198] ( َنِیئِطاَخ اوُناَك  اَمُھَدوُنُجَو 
ىلإ لوصولا  نوكي  دق  ب )  ) وأ  ، ةلیضفلل يلامجلا  ىنعملا  عم  قستت  ال  دق  (أ )
يف امك  عاطقنالا  نأب  انّيرقأ  اذھلو   . ًاقحال مدنلا  يعاود  نم  جئاتنلا  كلت  قیقحت 

. تاياغلا لجأل  جئاتنلا  كرت  نم  بأد  وھ   ، ايرام ةصق 

لجأ نم  ةھازنلاب  يلحتلاو   ، جئاتنلا ضعب  لیصحت  نع  يلختلاب  سفنلا  ةدھاجمف 
نم زع  لوقي  ذإ   ، ةمالسلا  لُقنل  وأ   ، ةداعسلا  ةياغ  ىلإ  يدؤي  ام  وھ   ، ةياغلا

. [199] ( َنِینِسْحُمْلا َعََمل  َهَّللا  َِّنإَو  اََنلُبُس ۚ  ْمُھََّنيِدْھََنل  اَنِیف  اوُدَھاَج  َنيِذَّلاَو  : ) لئاق

، بنعلا لكأ  ةجیتن )  ) ىلإ لوصولا  وھ   ، روطانلا لتق  نم  ضرغلا )  ) ناك نإف   ، هیلعو
ُتلتق امدعب   ، هب معنأ  وأ  بنعلاب  ذذلتأس  لھو  وھ : يرھوجلا  لاؤسلا  نوكیسف 
ىلإ لوصولل  ًانامض  ةجیتنلا  كلت  قیقحتل  نوكیس  لھ   ، رخآ ىنعمب  وأ  ؟  روطانلا
ِيَنب َٰىلَع  اَنْبَتَك  َِكلَٰذ  ِلَْجأ  ْنِم   ) ، لمأتنلف ةیعمتجملاو ! ةيدرفلا  ةداعسلا  نم  ةياغلا 
َساَّنلا َلَتَق  اَمََّنأَكَف  ِضَْرْألا  ِيف  ٍداَسَف  َْوأ  ٍسَْفن  ِرْیَِغب  اًسَْفن  َلَتَق  نَم  ُهََّنأ  َلِیئاَرِْسإ 

. [200] ( اًعیِمَج

يتلا تاعقوتلا  يھ  ناسنإلا  دنع  طابحإلا  تاببسم  نم  نإف   ، ىرخأ ةیحان  نمو 
ًابلس رثؤیس  كلذ  نإف   ، جئاتنلا تاعقوتب  انطبترا  املكف   . ةبوغرملا جئاتنلل  اھروصتي 

لئاسولاب يعسلا  كلمن  اننأل  اذھف  ؟  كلذ انضرتفا  اذامل  امأ   . ةداعسلا ةجرد  ىلع 
. جئاتنلا نامض  ىلع  ةردقلا  كلمن  اننأ ال  الإ   ، لبسلا ربعو 

لق وأ   ، ةداعسلا لامك  ةياغ  ىلإ  لوصولل  قيرطلاب  مامتھالا  نأ  يھ  ةقیقحلاف 
َوُھَو اًئْیَش  اوُھَرَْكت  َنأ  ٰىَسَعو   ) ذإ  ، انل هللا  مسق  امب  ىضرلا  بلطتیس   ، ةمالسلا

. [201] ( َنوَُملَْعت ْمُتَنأَو َال  َُملَْعي  ُهَّللاَو  ْمُكَّل ۗ  ٌّرَش  َوُھَو  اًئْیَش  اوُّبِحُت  َنأ  ٰىَسَعَو  ْمُكَّل ۖ  ٌرْیَخ 

جاتنتسالا

يف وھ  ةلیسولا  لامكو   ، ةقثلا  يف  وھ  لامجلا  لامك  نإف   ، هیلعو



وھ ةداعسلا  لامكو   ، ةداعسلا  ةياغ  يف  وھ  لیبسلا  لامكو   ، دامتعالا 
. يرھاظلاو ينطابلا  مالسلا  يھ  ةمالسلا  ةياغو   ، ةمالسلا يف 

دامتعالاو اب  ةقثلا  نإف   ، رایتخالا يف  يمیقلا  رایعملا  يھ  ةلیضفلا  تناك  اذإف 
ةلیضفلا برد  يف  قالطنالاو   ، ةلیمج ةایحلا  لعجي  ام  وھ   ، هیلع لكوتلاو  هیلع 

، ةمالسلا تققحت  اذإو   . ةمالسلا يأ   ، ةداعسلا لامك  ىلإ  ًايدؤم  نوكیس  ةیقالخألا 
. انلوح نم  ملاعلا  ىلإ  هنم  سكعني  امو  يلخادلا  مالسلاب  انرعشت  اھنإف 

ةقيرطب شاقنلا  قيرط  نع  تفرحنا  دق  كنأ  ودبي  : " ًابضاغم ضرتعي  نأ  مھدحألو 
وأ  ، ةداعسلا لامك  يھ  ةمالسلا  نأ  تضرتفا  ساسأ  يأ  ىلعف   ، ةيوتلملا كحرش 

! ضرألا ينعلتبتلف   ، نذإ نسح  ؟ ."! مالسلا ىلإ  يدؤت  ةمالسلا  نأ 

ضرألا ينعلتبتلف 

بتكم نم  ددرتأ  ام  ًابلاغ  تنك   ، تارایسلل ةیملاع  ةكرش  يف  يلمع  ةرتف  ءانثأ 
دقع لجأ  نم  كلذو  تارایسلا  ةنایص  زكرم  ىلإ   ، لمعلا رقم  ناك  ثیح  ةرادإلا 
يف لوألا  رودلا  نم  تاعامتجالا  ةفرغ  تناكو   . زكرملا ريدم  عم  ةيرادإلا  تاعامتجالا 
رودلا يف  ةنایصلا  ةشرو  ىلع  ّلطتو  طئاحلا -  ضرعب  ةیجاجز -  ةذفان  تاذ   ، زكرملا

. يضرألا

ةذفانلا دنع  تفقو   ، ريدملا عم  هداقعنا  عمزملا  عامتجالا  لبقو  تارملا  ىدحإ  يفو 
ةنایصلا ةشرو  ىلإ  لخدت  تارایسلا  ىدحإب  ذإو   ، ةبوطعملا تارایسلا  ىلإ  رظنأل 

، ةلیلق تاظحلب  كلذ  دعبو   . لماكلاب ًةمّحفتم  تناك  دقو   ، ةعفارلا ىلع  ةلومحم 
، ةرایسلا ثداح  راثآ  اھیلع  تدب  دقو  ةأرما  اھنم  تلّجرتو   ، ىرخأ ةرایس  تلصو 

ةشرولا ىلإ  تلزنف   ، ثداحلا ءانثأ  ةرایسلا  يف  تناك  اھنأ  ينظ  ىلع  بلغف 
. اھیلإ تھجوتو 

.. اھتیقتلا امدنع  ىرج  ام  اذھو 

يھو ّيلع  تدر   ،" ركشلاو  دمحلا    " . اھل تلق   ،" ةمالسلا ىلع  دمحلا   "
. حورجلا راثآ  نع  ىوكش  يأ  ِدبت  ملو   ، مستبت

؟ ىفشتسملا ىلإ  اھذخأ  انب  ردجي  الأ  : " لاقو ةنایصلا  زكرم  ريدم  لصو   ، لیلق دعبو 
ال ریخ  فلأب  انأ   " . اھدوجو رضحم  يف  كلذ  يل  لاق   ،" ةدیج ةلاحب  ودبت  ال  يھف 
اھنم بلط  مث   . ةقثاو ةربنب  ةأرملا  تلاق   ،" فاعسإلا لاجر  يب  متھا  دقو   ، اوقلقت

. كانھ ىلإ  ًاعیمج  انبھذ  اذكھو   ، بتكملا ىلإ  هجوتت  نأ  زكرملا  ريدم 

دعب اھحالصإ  نكمي  ال  هنأ  ذإ   ، نیمأتلا ةكرش  عم  ةعباتملاب  كترایس  رمأل  متھنس  "
فطاعتلا راھظإل  ةلواحم  يف   ، زكرملا ريدم  اھل  لاق   ، !" ةيديدح ةدرخ  تحبصأ  نأ 

. ريدملا هلاق  امل  ىضر  نع  ةأرملا  تمستبا   . اھعم



ىلع ركش   فلأو   ، مكلماعت فطلل  ًاركشف   ، نألا يرمع  تاظحل  دعسأ  يف  انأ  "
اھتلأسف لوضفلا  يدنع  ىمن  ذئتقو   . مستبت تكفنا  امو  اھتلاق   ، !" هفاطلأ

". ؟ فاطلألا كلت  يھ  امو  : " ًامھفتسم

دقل : " ةلئاق ةأرملا  تلسرتسا  مث   ، عفترم توصب  اھتلاق   ، !" ديدج نم  تدلُو  مویلا  "
رعشأ ملو   ، تاونس سمخ  ماد  جاوز  دعب   ، ةلیلق مايأ  ذنم  قالطلا  تاءارجإ  تیھنأ 

يب لصتا   ، ةحرابلا ءاسمو   . ءایتساب ترعشف  لاح  يأ  ىلع  يل  ةمكحملا  فاصنإب 
ةثالث رخآ  راجيإ  عفد  ينم  بلطف  نآلا -  يدحول  اھنطقأ –  يتلا  ةرامعلا  بحاص 

". اھعفد دق  نكي  مل  يقیلط  نأ  ذإ   ، رھشأ

: ضفخنم توصب  تلقف   ، يمف ىلع  يدي  ًاعضاوو  يتسلج  يف  ُتلدتعا  اھدنع 
. ًابرغتسم اھتلأس  ؟"،  نذإ كتداعس  نيأو  "

ةجوزو يخأ  عم  ةحرابلا  ةلیل  ترجاشت  دقل  : " تفدرأ مث  اھتلاق   ، !" لمكأ ينعد  "
ةجاذسل كلذو   ، اھل يتجاح  ةاعارم  نود  رارمتساب  يترایس  ذخأي  هنأل   . ًاضيأ يخأ 

يبایث نم  ًاضعب  اھیطعأ  نأ   ، اھتقافصل ينم  بلطت  ىرخألا  يھ  يخأ  ةجوزو   . هركف
تعفر ىتح   ، كلذ تلاق  نإ  امو   ، !" هعم نكسأ  ًاجوز  يل  دعي  مل  ذإ   ، ةقشلا ثاثأو 

. لوزنلا نم  عمدلل  ًةعنامو   ، ةمستبم ىلعألل  اھسأر 

تنك يذلا  ضرقلا  بلط  ضفر  ببس  ةفرعمل  كنبلا  ىلإ  تبھذ   ، حابصلا اذھو  "
طاسقأ ديدستب  كل  حمست  ال   ، ةیلاحلا ةیلاملا  كتامازتلا  نإ  : " يل اولاقف   ، هديرأ
ريرقتلا میلستل   ، لمعلا رقم  ىلإ  تعجر   ، لاح لك  ىلع  هیلع ."! انقفاو  نإ  ضرقلا 

هیلع تلمع  يذلا  ريرقتلا  نأ  الإ   . لعفلاب لصح  ام  وھو   ، ريدملا ينم  هبلط  يذلا 
تیكب ذئدنعو   . هل ينالذخل  ةوسقب  ينرَھنو  ًابناج  هامرف   ، هل قري  مل  تضم  عیباسأل 

مث ةأرملا  تلاق   ، !" هیف انأ  امم  حاترأل  ضرألا  ينعلتبت  نأ  تینمتو   ، ًاديدش ًءاكب 
. ةزیجو ةھربل  تتكس 

يف انأو  ًاذإ  اھتلق  ؟"،  هنینعت يذلا  امف  كتداعس ! ببس  مھفأ  مل  يننكلو  : " اھتلأسف
. يل تفتلت  مل  اھنأ  الإ   ، بارغتسالا ةياغ 

رودت راكفألا  لك  تناك   ، ماحزلا طسو  يفو   ، لزنملا ىلإ  يتدوع  ءانثأ  : " تلاق مث 
ةلفاحب ُتمدطصا  ىتح  تاظحل  الإ  يھ  امو   . يھجوب ایندلا  تملظأ  ىتح  يسأرب 
تیعو امدنعو   . بقع ىلع  ًاسأر  رقتست  نأ  لبق   ، يترایس تبلقناف   ، ماعلا لقنلا 

يف يبایث -  ىلع  رطقي  ناك  يذلا  دوقولا -  ةحئارو  يمامأ  ناخدلا  الإ  ىرأ  ال  تنك 
نم رطقي  عمدلاو  ةأرملا  اھتلاق   ،" ةقلاع تناك  يننأ  الإ   ، جورخلا تلواح   . ناكم لك 

. اھینیع

، يحور عزني  توملا  كلم  نأب  اھب  ترعش  يتلا  ةظحللا  كلت  يف  : " ةلئاق تفدرأ  مث 
انأ  ، يدمتعمو يبر  اي  ًاحلاص ! لمعأ  يلعل  ينعجرا  بر  : ] تلقو يبلق  يف  توعد 
دقفأ ملو   ،[ رخآ ءيش  الو  ةمالسلا  كنم  وجرأ  ينكلو   ، ءيش لك  لمحتل  ةدعتسم 
يھو ةرایسلا  تحت  نم  ءافطإلا  لاجر  ينبحس  ىتح  ةظحل  الإ  يھ  امو   ، لمألا



". قرتحت

الإ ىأر  امو  فعسملا  لصو  امدنع  : " ةلئاق تلمكأ  مث  عمدلا  حسمتل  ةأرملا  تتكس 
تام ًاعورم -  ًاثداح  يتایحب  رأ  ملف  ةظوظحم ! كنأ  دب  ال  : ] ًابجعتم لاق   ، حارجلا ضعب 
الب ةقورحملا  ةرایسلا  ةقئاس  جرخت  امنیب  ةلفاحلا -  يف  اوناك  صاخشأ  ةثالث  هیف 
دقو نم هللا،  ةمالسلا  اھنإ  : " ةلئاق تفدرأ  مث   ، ةكحاض ًةیكاب  اھتلاق   ، [" ركذُت تاباصإ 

. ىھتنا  ، !" ةدیعسو ةركاش  نوكأ  الفأ   ، ًاديدج ًارمع  يناطعأ 

ةایحلا يف  رارمتسالا  ةردق  نم  لعجي  ام  يھ   ، ایندلا ةایحلا  يف  ةمالسلا  نإ 
ةداعسلا ىلإ  قيرطلا  لعجي  ام  يھ   ، لجو زع  اب  انتقالع  يف  ةمالسلاو   . ًانكمم

. يلخادلا مالسلاب  رعشن  انلعجي  ام  كلذك  وھو   ، ًانكمم ةيورخألاو  ةيویندلا 

. رارمتسالل ًةمیق  ةایحلل  لعجي  امم  اذھف   ، تايدحتو تالكشم  نم  انضرتعي  ام  امأو 

. ناسنإلا ةكرحل  يفخلا  ّكرحملا  يھ  ةلكشملا )  ) نأل اذھف  ؟  كلذ انربتعا  اذامل  امأ 
؟ نوناقلا اذھ  وھ  امف   . ةكرحلا دعُب  نم  يناثلا  نوناقلل  سسؤملا  يھو 

ٍلح لكو   ، لولح ةسمخ  ةلكشم  لكل  ةكرحلا : دعُب  يف  يناثلا  نوناقلا 
. ةدحاو ةلكشم  ريدقت -  لقأ  ىلع  ّدلوي – 

هجاوي امع  ریبعتلل  ًةماع -  ةفلتخم –  تاقایس  يف  مدختست  ةلكشم )  ) ةملك نإ 
ىرخأ تاحلطصم  عم  مادختسالا  يف  فدارتلا  نأ  الإ   . هل قورت  رومأ ال  نم  ناسنإلا 

! موھفملا يف  ةلكشم  ىلإ  ىدأ  دق   . خلإ  ، تابقعلاو تالضعملاو  تايدحتلا  لثم 
قافتال يناثلا  نوناقلا  مھف  يف  قالطنالا  لبق   ،( ةلكشملا  ) موھفم فيرعتب  أدبنلف 

. ةكرحلا

نود لوحت  يتلا  ةوجفلا  وأ  قئاعلا  اھنأ : ىلع  ةلكشملا  فيرعت  اننكمي 
ام دوجول  امإ  وھ   ، ةلكشم ببسلا )  ) نم لعجي  ام  نأ  ذإ  فدھلا  . ىلإ  لوصولا 

. ةكرحلا لامكتسا  ىلع  ةردقلا  حنمي  ام  داقتفال  وأ   ، ةكرحلا قیعي 

ةلكشملا ةھجاومل  ةیتاذلا  ةدارإلا  هنأ : ىلع  هفيرعت  نكمیف   ، يدحتلا امأ 
يھ ةلكشملا  نوكت   ، نیفيرعتلا نيذھبو  فدھلا  . قیقحت  لجأ  نم  اھزواجتو 

فیصوتلا وھ  يدحتلا  ربتعي  امنیب   . ةكرحلا ةلصاوم  نم  انعنمي   ، ام عقاول  فصو 
أدبیسف  ، ًایحیضوت ًاجذومن  عضن  نأ  اندرأ  ولو   . لولحلا داجيإل  ةینطابلا  تادادعتسالل 

: يلاتلا مسرلا  يف  وھ  امك   ، ( فدھلا ةبوغرملا : ةجیتنلا  : ) نم



وأ فدھلا  نوكتسف :  ، ةیضاير ةلداعم  نمض  اھانعضو  ول  اننإف   ، رخآ ىنعمبو 
امإ دوجو  رھظیس  ام  اذھو  ةلكشملا  . يلاحلا =  عضولا  ةبوغرملا )-(  ةجیتنلا 

بلطتي امنیب   ، ًاریسجت  بلطتتس  ةوجفلاو   . ًاعم نینثالا  وأ   ، قئاع وأ  ةوجف 
. ةماع ةروصب   ، هنع داعتبا  وأ  ةلازإ  قئاعلا 

نإف  ، لئاسو نم  رفوتم  وھ  امب  اھیلع  ةرطیسلاو  مكحتلل  ةلباق  ةلكشملا  تناك  اذإف 
ىلإ لوصولا  يلاتلابو   ، يلاحلا عضولا  حالصإل  لیبسلا  يھ  ةیقطنملا  لولحلا 

. دوشنملا فدھلا  نم  ةبيرق  ةجیتن  ىلإ  وأ   ، فدھلا

اننإف  ، ةرھاق اھنإ  لق  وأ   ، اھیلع ةرطیسلا  تاناكمإ  جراخ  ةلكشملا  تناك  اذإ  امأ 
ةیعادبإلا لولحلا  داجيإل  عادبإلا  لیبس  عابتاو   ، ةحاتملا صرفلا  ةفرعمل  جاتحنس 

رداصم يھ  ام  امأ   . ةفاضم ةمیق  يطعت  اھنأ  الإ   ، ةفلتخم جئاتن  قیقحت  لجأ  نم 
؟ ةلكشملا



ةلكشملا رداصم 

هذھو ةعمتجم –  وأ  ةدرفنم  ةلكشملل –  رداصم  ةثالث  كانھ  نإ  لوقلا  نكمي   ، ًالامجإ
نوكي دق  قئاعلا ) وأ  ةوجفلا   ) ردصم نأ  يأ   . رشبلا وأ   ، ماظنلا  ، ةداملا يھ : رداصملا 

. ةيرشبلا تایكولسلاب  ًاقلعتم  وأ  ةیعیبطلا  ةمظنألاب  ًاقلعتم  وأ  ًايدام 

زیمي ام  نأ  الإ   . اھتیفیكب مكحتلا  كلمن  الو   ، انیلع اھلاقثأب  يقلت  ةایحلا  فورظو 
. رایتخالاو  ، ريدقتلاو  ، لیلحتلا ىلع  ةردقلا  يف  وھ   ، ةیحلا تانئاكلا  ةیقب  نع  رشبلا 

فرعي ام  راطإ  نمض  فورظلا  عم  مھبواجت  ةیفیك  يف  رشبلا  فلتخي   ، كش البو 
عم لماعتلا  بیلاسأ  نم  ناعون  كانھ  نإف   ، ةركفلا طیسبتلو   . زیكرتلا بیلاسأب 

. لعافتلاو لاعفنالا  فورظلا :

يلاعفنالا بولسألا 
مدختسي نمو   . تايرجملاو ثادحألل  لعفلا  در  ةقيرطب  ریكفتلل  غامدلا  ةجمرب  يھ 

. هب ًارثأت  رثكأو   ، هلوح نم  طیحملا  ىلع  ًاریثأت  لقأ  هسفن  ربتعي   ، يلاعفنالا بولسألا 
ام ىلع  لوصحلل  ةردق  نم  هل  امم  فعضأ  هنوك  ىلع  بلاغلا  يف  هترظن  يوطنت  اذل 
أرطت امدنع  تالكشملا  عم  لماعتیس  هنأ  وأ   ، ةرھاقلا فورظلل  ةیحض  هنأ  وأ   ، ديري

. لعف درك 

ةظفاحملاو  ، سفنلا نع  عافدلا  ةمدخ  يف  ةیغامدلا  هفئاظو  لمجم  نوكت   ، انھ
يف هنكلو   . هل يرجي  امع  ةیتاذلا  ةیلوؤسملاب  ریكفتلا  نع  داعتبالاو   ، تاذلا ىلع 

، اھھجاوي ةلضعم  يأ  نم  مجنت  دق  يتلا  رارضألا  لقأ  نع  ثحبي   ، هسفن تقولا 
. هلوح نم  صاخشألا  وأ  فورظلا  ىلإ  موللا  ليوحتب 

يلعافتلا بولسألا 

عقاولا عم  لعافتلا  نأ  يأ   . ةدايرلاو ةردابملا  ةقيرطب  ریكفتلل  غامدلا  ةجمرب  يھ 
(. ةجیتنلاو ببسلا   ) ةقیقح ىلإ  رظنلاب  لولحلا  داجيإل  يكیمانيد  يعوب  نوكي 
امب مایقلاب  ردابي  مث   ، ةبولطملا جئاتنلا  ديدحت  ىلإ  أجلي  لعافتملا  صخشلاف   ، هیلعو
متھي ام  ردقب   ، اھعم فرصتلل  تالكشملا  عوقو  رظتني  ال  وھف   . فقاوملا ةدايرل  مزلي 
لمعب موقیلو  ثدحي  نأ  نكمي  امب  أبنتیل   ، ًاقبسم رومألاب  ةطاحإلاو  دادعتسالل 

. ةلكشملا ناوأ  لبق  بولطملا 

لكشب مھاوق  طارخنا  وحن  بلاغلا -  يف  نیلعافتملا -  ءالؤھ  دادعتسا  نوكي   ، اذل
جئاتنلا ىلإ  لوصولا  حیتت  يتلاو   ، تایلآلاو لولحلاو  قرطلا  داجيإ  لیبس  يف  لماك 
هاجتاب مھریكفت  هجوتي   ، اونمت وأ  اودارأ  ام  سكعب  جئاتنلا  نوكت  امدنعو   . ةوجرملا

الإ يھ  ام  تلصح  يتلا  ةجیتنلا  نأب  مھكاردإف   . ةلصحتملا ةجیتنلا  لّمحتل  تاذلا 
راسملا حیحصتو  ميوقت  ىلع  زیكرتلا  نم  مھنكمیس   ، اھب اولمع  يتلا  بابسألا  جاتن 

. براجتلا نم  ملعتلا  ةدعاق  نمض 



ریثأتلا يف  ریكفتلا  رود 

هتلاح يف  هسامغناو   ، ناسنإلا ةلاح  ىلع  ریثأتلا  نإ  انلق  ول  ًابرغتسم  سیل 
ناسنإلا ركفي  امدنعف   . دحاو نآ  يف  ریكفتلل  رشابم  ریغو  رشابم  جاتن  وھ  ةیجازملا 

وحن ةنماكلا  ىوقلا  كرحيو  يركفلا  هجوتلا  معدیس  يلخادلا  هماظن  نإف   ، لؤافتب
ماع هبنم  وھف  يمؤاشتلا  ریكفتلا  امأ   . ةیلاع ةقثب  قالطنالاو  يباجيإلا  دادعتسالا 

دادعتسالا نوكي  هیلعو   ، ساسألاب ةیبلس  هدنع  تاعقوتلا  نأل  رذحلاو  ةطیحلا  ذخأل 
، ًایمتح داھجإو  قرأو  فوخ  نم  همزالي  امو  ةیبلسلا  جئاتنلا  نم  ديزملا  عقوتل 

. مادقإلا نع  ءافكنالا  وحن  هجتي  يلاتلابو 

اھعّبتي ةجلاعم  قرطو   ، ةقحالتم براجت  نم  درفلا  هب  رمي  ام  نإف   ، كلذ عم  نمازتلابو 
عم ةدوشنملا  جئاتنلا  قباطت  ىدم  ددحت   ، ةیمكارت جئاتن  اھیلع  بترتتس   ، ةداع

ةردقلا نمض   ، ةبولطملا لامعألا  ةیمك  نوكت  امدنعف   . ةموسرملا حومطلاو  تاعقوتلا 
ًاداھجإ لقأ  كلذ  نوكي   ، هيدل ةحاتملا  تاناكمإلاو  حاتملا  تقولا  يف  اھمیظنت  ىلع 

وأ طغضلا  ةلئاط  تحت  غامدلا  عقي  نیح  يف   . ةیجاتنإلا معد  ىلع  ةردق  رثكأو  غامدلل 
مضخ يف   ، اھمیظنت ىلع  ةردقلا  نم  ربكأ  ةبولطملا  لامعألا  حبصت  امدنع  داھجإلا 
امدنع وأ   ، ةینمزلا ةرتفلا  سفن  يف  ىدؤت  نأ  بجي  يتلا  ىرخألا  تامازتلالا  هيدل  ام 

. تالكشملا ةھجاوم  ةیفیك  يف  ساسألا  نم  حضاو  ماظن  غامدلل  نوكي  ال 

ملعنس اننإف   ، ةیعیبطلا ننسلا  دودح  نمض  ریست  رومألا  تايرجم  نأب  كردن  امدنعو 
نأ ذإ   . تاببسمو بابسأ  ةجیتن  لكل  نوكي  نأب  تضق  دق  العو - لج  هتمكح -  نأب 

ةداعسلاب أنھنل  ىلضف  جئاتن  نع  ثحبلا  ساسأ  ىلع  ةمئاق  يھ  انتایح  ةعیبط 
قيرط يف  ةیببس  تاوطخ  الإ  يھ  ام  انلاعفأ  لك  نإف  اذلو   . ةيورخألاو ةيویندلا 

. ةجیتنلا تنُسح  لعفلا  انسحأ  نإف   ، ةوجرملا جئاتنلا  لیصحت 

، ةرئاطلل دوعصلا  رظتنأ  موي  تاذ  تروفكنارف  راطم  يف  تنك  دقف   ، كلذ ىلع  لاثمكو 
انأ : " هسفنب ينّفرع  ام  ناعرس  هنكل   ، هفرعأ ملو  يوحن  مدقتيو  مستبي  لجرب  ذإو 
تنك كنأ  ركذأ  يننكل ال   ، دمحأ اي  انفرشت  : " هل تلقف  ةساردلا ." مايأ  كلیمز   ، دمحأ
ينزو ركذتیس  كاذنآ  ينآر  نمف   ، معن : " لاق مث  ًالیلق  كحضف  ةسردملا ." يف  يعم 

، مكارتملا محشلا  نم  مجك  نم 60  رثكأ  ىلع  ءاضقلا  دعبو  مویلا  امأ   ، طقف لیقثلا 
!". تناب دق  يھجو  حمالمو  ریغت  دق  يرھظم  نإف 

ةعرسو هلومخو  هنزو  اھنم  تافص : ةدعب  ًافورعم  ناك  دقو  ال  فیك   ، هتركذت ذئتقو 
ناكمإلاب نكي  مل  : " لاقف ًایلك "! رخآ  صخشك  ودبت   ، يھلإ اي  : " هل تلقف   . هلاعفنا

، اھیلع تنك  يتلا  ةقيرطلا  سفنب  ًارمتسم  تنك  ول  هانمتأ  تنك  ام  ىلع  لوصحلا 
". ىنمتأ تنك  امم  رثكأو  لب  ةدیعس  ةایح  ىلع  تلصحف   ، يسفن نم  تریغ  دقل 

هاجتالا ریكفتلا : نم  نیھاجتالا  نيذھب  رثأتت  ةيدادعتسالا  ةلاحلا  نإف  اذھبو 
وھ رخآلا  هاجتالاو   ، زاجنإلا ىلع  ةردقلاب  لؤافتلا  ىدم  يف  ریكفتلل  رشابملا 
حاتم وھ  ام  نمض   ، اھمیظنتو رومألا  ریبدت  اھب  متت  يتلا  ةیلآلل  ةیتاذلا  ةبساحملا 



ةجیتنلا نیب  قباطتلا  مدع  ببس  فاشتكا  هنأ  يأ   . تاناكمإلاو تقولاو  تاردقلا  نم 
، هّلكشت يف  لوطأ  ةینمز  ةرتف  ذخأي  رخآ  هاجتا  كانھو   . ًاعقوتم ناك  امو  ةیلعفلا 

ىمسم هیلع  قلطنس  ام  وھو   ، ناسنإلا ةلاح  لیكشت  يف  قمعأ  هتیمھأ  نكلو 
(. غابطصالا )

تاءاضإلاب وأ  ناولألاب  غابطصالا 

امدنعف  ، عيزوتلاو فینصتلا  ىلع  ةردقلا  يف  يھ  ةسیئرلا  غامدلا  فئاظو  ىدحإ  نإ 
اھبيوبت وأ  اھفینصت  ةلواحم  ىلإ  ةرشابم  أجلي  غامدلا  نإف   ، انلوح نم  ءایشألا  ىرن 
غامدلا نإف   ، صخشو ةضیبو  ةلواط  نیعلا : تأر  ولف   . ًاقبسم ةدعملا  رطألا  نمض 

: اھنأ ىلع   ، كلت ةثالثلا  رصانعلا  اھلالخ  نم  ددحت  ةعيرس  فینصت  ةیلمعب  موقیس 
. رشبو ماعطو  ثاثأ 

اھنم لكل  ةزیمم  تاعيزوت  عضول   ، قدأ لكشب  ةیلمعلا  راركتب  غامدلا  موقي  دقو 
لجر امإ  وھ  صخشلاو   ، ةدساف وأ  ةجزاط  ةضیب   ، ميدق وأ  يرصع  ثاثأ  هيدل : نوكیف 

. كیلاود اذكھو   ، ةأرما وأ 

. رصانعلل هترظن  نع  ةنیعم  ةمیق  وأ  ةغبص  عضو  ىلإ  ًاددجم -  غامدلا -  أجلي  مث 
وأ  ، مرتحم لجرو   ، هبحأ ماعطو   ، ينبساني ثاثأ  لاثملا : لیبس  ىلع  كلذ  نع  جتنیف 
ةیفیك يف  ًةماع  غابطصالا  ةقيرط  يف  ةلكشملا  نمكتو   . تاغبصلا نم  كلذ  ریغ 
ریثأت اھل  نوكیس  رصنعلا  ىلع  اھعضو  متیس  يتلا  ةمیقلا  نأ  ثیح   ، ةمیقلا عضو 

؟ ةلكشم هذھ  دعت  اذامل  امأ   ، ًایبلس مأ  ناك  ًایباجيإ   ، ریكفتلا ىلع  ليوط  ينمز 
! يئاھن لكشبو  لماكلاب  رصنعلا  ىلع  تعضو  دق  ةغبص  لكشتس  اھنأل  كلذف 

.. لاثم

دوسألا وھ  ناولألا  عومجم 

، لفغم هنوكب : تعنُي  دقف   ، ام أطخ  لمعب  لفط  موقي  امدنع   
 - هسفن هنإف –   ، ام نسح  لمعب  موقي  امنیحو   . توعنلا نم  كلذ  ریغ  وأ   ، ناطیش
ًةمیق انعضو  دق  اننأ  ةجیتنلاو   . توعنلا نم  كلانھ  ام  ىلإو  يكذ   ، بدؤم هنأب : تعنُي 
ًةعضعض هنع  جتنیس  كولسلا  اذھو   . لماكلاب لفطلا  كاذ  ىلع  ًةغبص  وأ  ًاقصلم  وأ 

! يكذ وھ  مأ  لفغم  وھ  لھف   ، ًالبقتسم هسفنب  لفطلا  ةقث  يف 

لماك لكشب  فورظلا  وأ  ءایشألا  وأ  صاخشألا  ىلع  عضوت  يتلا  ةیبلسلا  ةغبصلاف 



وھو  . ركذلا ةقباس  رصانعلا  ىلع  دحاو  نول  يذ  قصلم  عضو  لیبق  نم  يھ 
صخشلا عنمي  هنإف   ، نایحألا بلغأ  يف  ًاملاظو  ًارئاج  ًانول  هنوك  ىلإ  ةفاضإلاب 

كولس ىلع  سیلو  لفطلا  ىلع  ًانول  عضو  هنأل   ، حوضوب رومألا  ةيؤر  نم  تعانلا 
. لفطلا

نإف اذل   . دوسألا نوللا  هنع  جتنیس   ، اھلك ناولألا  تطلخ  ولف   ، فورعم وھ  امكو 
بویع يف  قیقدتلاو   ، رومألا بلاثم  ىلإ  رظنلاو   ، نيرخآلا ءاطخأ  دایطصا  دایتعا 
رظنلل اننیعأ  مامأ  اھعضن  ناولأ  ةعومجم  اھنع  لكشتیس   ، ةقيرطلا هذھب  ءایشألا 

، رومألل ةيوادوسلا  ةرظنلا  كلت  انيدل  ّنوكتس  ناولألا  ةرثك  نأ  الإ   ، رصانعلا كلت  ىلإ 
. يلخادلا مالسلا  بایغو  ىضرلا  مدعب  روعشو  ةمئاغ  ةلاح  انيدل  لكشتت  يلاتلابو 

، هیيراوح عم  موي  تاذ  رم  دق  مالسلا  هیلع  حیسملا  اندیس  نأ  ىورُي   ، كلذ نعو 
لاقو  ،" ةقفان ًةفیج  ىرأ  : " مھدحأ لاقف  ؟ ." نورت اذام  : " مھلأسف  ، ًاتیم ًاناویح  اوأرف 
عاونأ ىتشب  هتعنب  نورخآلا  رمتسا  اذكھو  هلوح ." نم  عمتجا  دق  بابذلا  ىرأ  : " رخآ
ضایب مكنم  دحأ  ركذي  مل  هللا ! ناحبس  : " مالسلا هیلع  لاقف   . ةیبلسلا توعنلا 

( ضعب  ) ىلع سیلو  ناویحلا  لك )  ) ىلع ةغبص  عضو  دق  مھنم  لكف  هنانسأ ."!
اودوعي مل  مھنأ  ثیحب  ناویحلا  كلذ  ىلع  ًانول  مھنم  لكل  لكشتف   ، هتایبلس

. هب هوتعن  ام  ریغ  هیف  يباجيإ  بناج  يأ  ةيؤر  نوعیطتسي 

ضیبألا وھ  تاءاضإلا  عومجم 

تاءاضإلا ناولأ  فلتخمل  عماجلا  وھ  ضیبألا  ءوضلا  نإ   
، رضخألا ءوضلا  عم  ءارمح  ىرخأو  ءاقرز  ةءاضإ  انعضو  ولف   ، ةدحاو ةرؤب  يف  ةّطلسملا 

طیلست ىلع  ةرداق  غامدلا  رتالف  نوكت  امدنعو   . قّاربلا ضیبألا  ءوضلا  وھ  جتانلا  نإف 
ةقرشملا بناوجلا  ةيؤر  ىلع  غامدلا  ةردق  نإف   ، انتایح ىلع  ةفلتخم  تاءاضإ 

. دادزتس

ةمقنلاو ةمعنلا  وھ  ءالبلا  نأب  يعن  نأ  بجي  اننإف   ، ءالب يھ  ةایحلا  نأ  كردن  امدنعو 
يتلا ثادحألاو  فقاوملاف   . ریبعتلا حص  نإ  ةدحاولا –  ةایحلا  ةلمعل  ناھجولا  يأ   ، ًاعم
ملعتن ىرخأ  بناوجو  اھنم  دیفتسن  بناوج  اھل   ، انبراجت نمض  اھلجسنو   ، اھب رمن 
ىلع انتردق  تحبصأ  راظنملا  اذھ  نم  براجتلا  ةيؤر  ىلع  ّانرمت  املكو   . اھنم

. ةقد رثكأ  غابطصالاو  میسقتلا 



نأ بجي  اننإف   ، ىرخأ ةرات  حلفيو   ، ةرات سكاشي  يذلا  لفطلا : لاثم  ىلإ  ةدوعلابف 
ال ىتح   ، هسفن لفطلا  ىلع  سیلو   ، هیف ةیباجيإلا  وأ  كولسلا  ةیبلس  ىلع  زكرن 

هسفن صخشلا  ىلع  ةمیق  وأ  ًاقصلم  عضن  ال  ىتح  لق  وأ   ، ناولألا انیلع  طلتخت 
! اھریغ ىرن  الف  لماكلاب 

تاریثأتلا

ةیجازملا ةلاحلا  تاریثأت  نأ  ىلإ  صلخن  نأ  نكمملا  نمف   ، قبس ام  ىلع  ًءانبو 
رتالفو  ، اھعم لماعتلا  بیلاسأ  نم   ، ریكفتلا قرط  لعفب  يتأت  يھ  امنإ   ، ةكرحلل

ام لالخ  نمو   ، انيديأ عنص  نم  يھ  اھب  رمن  يتلا  ةلاحلا  نأ  يأ   . غابطصالاو لیلحتلا 
راتخت تنأف  كولسلا  راتخت  امدنعف   ، ًاقباس انشقان  امكف   ، اذل  . هب انركف  ام  وأ  انلعف 

. ةجیتنلا

رجضلاو للملا 

: ةكرحلا فعض  ةطقن  ىلإ  هلوصو  لبق  صخشلا  ناباتني  ًةماع -  ناروعش –  كانھ 
هقلطي يباجيإو  يحص  ّهبنم  وھ  للملا  و  . رجضلا وھ  رخآلاو  للملا  وھ  امھدحأ 

ةردق ىدم  ىلع  رشؤم  وھ  رجضلا  امنیب   ، نزاوتلا ةداعإ  ىلع  تاذلا  زیفحتل  غامدلا 
. مئاقلا عضولا  لمحتل  غامدلا 

ةظحللا يف  لصحي  ام  نیب  ًاتتشم  ریكفتلا  نوكي  امدنع   . كلذ ىلع  لاثمب  نعتسنلف 
- ًالبقتسم وأ  ناك  ًایضام  نيرخآ –  ناكمو  تقو  نیبو  رضاحلا  ناكملا  يفو  ةنھارلا 
ام لباقم  يف  مقافتي  أدب  دق  لابلا  لغشي  ام  نأل   ، للملا تاراشإ  قلطي  غامدلا  نإف 

. نآلا هب  موقن 

راذعألا لك  عضي  هنكلو   ، مداقلا ناحتمالل  ركاذي  نأ  بجي  هنأ  ملعي  بلاطلا  ناك  اذإف 
مخضتلاب نأدبیس   ، ناحتمالا لولح  دعومو  ةركاذملا  ةركف  نإف   ، ةركاذملا لیجأتل 

قالطإل غامدلا  عفدي  ام  وھو   . عقاولا يف  امھنم  ربكأ  نھذلا  يف  امھمجح  نوكيو 
ءيش لمعل  غامدلا  نم  ةوعد  ةباثمب  وھف  للملا .)  ) هیمسن يذلا  راذنإلا  سرج 
روضحو ربكأ  دادعتساب  ةركاذملا  ىلإ  اھدعب  دوعي  ىتح   ، سفنلل حرفمو  فلتخم 

. لضفأ ينھذ 

يف ًایلعف  دوجوم  وھ  ام  قباطت  مدع  ىلإ  ریشي  يغامد  رشؤم  وھف  رجضلا  امأ 
فعضو انفعض  طاقنب  هیبنتلا  ىلإ  ةراشإ  اھنأ  يأ   . ًاینھذ عقوتم  وھ  ام  عم  عقاولا 

. ًاقبسم انسفنأل  اھانمسر  يتلا  فادھألا  يف  ریغتلل  وأ   ، ةھجاوملل انتادادعتسا 
ةداعسلا ىلإ  يدؤي  ، ال  مئاقلا عضولا  نأب  قحال  فاشتكا  وھ  رجضلاف   ، رخآ ىنعمبو 

. اھوجرن انك  يتلا  جئاتنلا  وأ 
امھقلطي يتلاو   ،( ركبملا راذنإلا  سوقان   ) لُقنل وأ  تارشؤم  امھ  ناروعشلا  ناذھو 
میظنتلو  ، ًاعم نینثالا  وأ  كولسلا –  وأ  راسملا  رییغتل  ةجاحلا  ىلإ  انھیبنتل  غامدلا 



يتلا فادھألا  وحن  لمعلل  انتیلوؤسم  ركذتلو   ، ةباترلاو نیتورلا  رسكلو   ، رثكأ انرومأ 
تاریثأتلا عم  لماعتلا  نكمي  فیك  نع  امأ   . ناقتإو نافتو  دجو  مزحب   ، انسفنأل اھعضن 

. اھب فارتعالا  نم  دب  دعاوق ال  ةسمخ  كانھف  ؟  ةداعسلا قیقحتل  لیمج  لكشب 

تاریثأتلا عم  لماعتلل  سمخلا  دعاوقلا 

نم ةایحلا  ولخت  الف   : ةایحلا نم  يرھوج  ءزج  يھ  ةلكشملا       -1
يف اننإف   ، هیلعو  . رارق راد  تسیلو  رابتخا  راد  يھ  ةایحلا  نأ  ذإ   ، تالكشملا
ةیلعاف رثكأ  لكشب  انسفنأ  دادعإ  نم  نكمتنس   ، باحسنالا ال  ةھجاوملا 

ىلع انبلغت  املك  زاجنإلاب  روعشلا  دادزي  كلذبو   ، باعصلا ىلع  بلغتلل 
. باعصلا

كانھف  : ةایحلل نزاوت  نیبناجلا  عومجم  يفو  نیبناج  ءيش  لكل       -2
. ةأرما وأ  لجر  ةروص  يف  ناسنإ  كانھو   ، راھنلاو لیللا  يبناج  هلو  دحاو  موي 
عضن نأ  بجي  الو   . هتایبلسو هتایباجيإ  هل  دحاو  فقوم  كانھ  نإف  كلذكو 

بناوجلا زییمت  نم  دب  ال  لب   ،( مئاقلا عضولا  يف  لكلا   ) ىلع ةغبصلا 
اھنيزاوم يف  رومألا  عضو  نم  دب  الو   ، ىوقنو ومننل   ، سوردلا نم  ةدافتسملا 

. جئاتنلا نزتت  ىتح 

تدادزا املك   : تامازتلالا دايدزاب  تالكشملا  تالامتحا  دادزت       -3
دايدزا يفو   . حاتملا تقولل  میظنتلا  طغض  تحت  انحبصأ   ، انتامامتھاو انتامازتلا 

نم دب  ال  اذل   . تالكشم وأ  ءاطخأ  يف  عوقولا  تالامتحا  دادزت   ، تامازتلالا
نولوؤسم نحنف   ، نيرخآلا ىلع  وأ  ظحلا  ىلع  موللا  ءاقلإ  مدع  ىلإ  هابتنالا 

. هعم وأ  هب  مزتلن  امع 

انتیعوأ يلخن  امدنع   : جئاتنلا ةلیصح  ىلإ  يدؤت  ریكفتلا  ةقيرط       -4
ةردق رثكأ  غامدلا  حبصي   ، يتاذ مالسو  ءافص  داجيإل  راكفألا  محازت  نم  ةيركفلا 

وأ همّدقن   ) ءيش لك  يف  ةديدج  ةمیق  ةفاضإ  وحن  میلسلا  هیجوتلا  ىلع 
. اھب ركفن  يتلا  ةیفیكلابو   ، هب موقن  ام  بسح  جئاتنلا  راتخن  نحنف  هذخأن .)
. نحملا لیلج  نم  ملعتأو   ، براجتلا لیمج  نم  دیفتسأ  نأ  وھ  بولطملاف   ، اذل

هللا هعدوأ  ام  مغر   : ةنینأمطلا ززعي  هناحبس  هللا  ىلع  لكوتلا       -5
مامأ ًازجاعو  ًافیعض  ىقبي  ناسنإلا  نأ  الإ   ، ىوقلا میظع  نم  ىلاعتو  هناحبس 

زع میلعلل -  هسفن  ملسأ  دق  ناسنإلا  ناك  ام  ىتمو   ، هنأش لج  هتردق - 
. بویغلا مالع  ةمكحب  ًاقثاوو  ًانئمطم  هبلق  حبصأ  همسا - 

 – ًةماع لولح –  ةسمخ  دوجوب  لثمتملاو   ، ةكرحلا قافتال  يناثلا  نوناقلا  نع  امأ 
ةمحرلا نم  اذھ  نإف   ، لحلا رایتخا  دنع  ةديدج  ةلكشم  جاتنإبو   ، ةلكشم يأل 



اننإف  ، كلذ يف  شاقنلا  لبقو   . ةایحلل ةیئانبلا  ةكرحلا  يف  رارمتسالل  ةیھلإلا 
هاجتالا يف  مأ  ؟  رایتلا سكع  : ) يباتك يف  ًاقباس  هتركذ  دق  لاثمب  نیعتسنس 

يف میھت  يتلا  تالكشملا  ىلع  بلغتلل  ریكفتلا  ةیلآ  نع  وھ  لاثملاو  ؟ .) حیحصلا
. بارطضالا انل  ببست  يتلاو   ، ةیلخادلا انملاوع 

لثم نوكن  نأ  نم  انعنمت  يتلا  تاوجفلاو  قئاوعلا  ديدحت  بلطتي   ، يلخادلا مالسلاف 
ةبترتملا ضارعألاو  ةيرذجلا  بابسألا  لیلحت  بجي  ةمث  نمو   . نوكن نأ  ديرن  ام 

، هب دقتعن  امو  ةیصخشلا  تافصلا  نم  ةعومجم  نم  عبني  امنإ  كولس  لكف   . اھیلع
بیلاسأ كانھو   . سفنلا يف  ةنیفدلا  بابسألا  ضارعأ  دحأ  وھ  كولسلا  نأ  يأ 

نكمي يذلاو  طسبألا  بولسألا  نكلو   ، انكولسل ةيرھوجلا  بابسألا  ديدحتل  ةديدع 
. تارم ةسمخ  ؟ ) اذامل  ) لاؤسلا مادختساب  لثمتي  ةلوھسب  هقیبطت 

تابكرملا يقئاس  دحأ  كثاغتسا  امدنع   ، قيرطلا ىلع  تفقوت  كنأ  ضرتفنلف 
. ةرایسلا فقوت  نم  يقیقحلا  ببسلا  فرعت  نأ  تدرأو   ، قيرطلا بناج  ىلع  ةفقاولا 
نم دفن  دق  دوقولا  نأل  : " كبیجیس هلعلف  ؟ " ةرایسلا تفقوت  اذامل  : " ًالوأ هلأسا 
!". هألمأ مل  ينأل  : " كبیجیسو ؟ ." نازخلا نم  دوقولا  دفن  اذامل  : " ةیناث هلأسا   . نازخلا

ولو دوقن ." يدل  سیل  هنأل  : " كبیجیس هنأ  دجت  دقو  ؟ " نازخلا ءلمت  مل  اذامل  : " ًاثلاثو
تيرتشا يننأل  : " لوقیس ًالثم -  هلعلف –  ؟ " دوقنلا كلمت  ال  اذامل  ًاعبار " : هتلأس 
تيرتشا اذاملو  : " ةریخألاو ةسماخلا  ةرملل  هلأسا  ترسخو ." ةصروبلا  يف  مھسأ 

تنك يننأل  : " وھ ةلكشملل  يرذجلا  ببسلا  نوكیسو  ؟"،  ةصروبلا يف  ًامھسأ 
!". يلاومأ ديزأ  نأ  ىنمتأ 

نم هانمتي  ناك  ام  ببسب  هنأ  يھ   ، ًارھاظ ىرُت  ال  يتلاو  ةیفخملا  ةجیتنلا  نوكتف 
ةجیتن ىلإ  كلذ  ىدأ  دقف   ، هرومأ ریبدت  ةیفیكل  هتيارد  مدعو   ، لاومألا يف  ةدايز 

. دوقولا نازخ  ةئبعتل  ًالام  دجي  نأ  هعم  عیطتسي  يذلا ال  دحلا  ىلإ   ، ةراسخلا

ىلإ نودقتفي  نیكراشملا  نأ  تيأر   ، اھتمدق يتلا  ةبيردتلا  جماربلا  ىدحإ  يفو 
ءالؤھل نكمي  فیك   ] ، ًالیلق تركفف   . اھل ىثرُي  ةلاح  يف  اوناك  دقو   ، ةیباجيإلا ةرظنلا 
اونوكي مل  نإ   ، مھئالمع ةمدخ  نم  اونكمتي  نأ   ، ءالمعلا ةمدخ  مسق  يف  نیفظوملا 
نمم ناك  مھعیمجو  هیطعي .]! ال  ءيشلا  دقافف   ، مھسفنأ ةمدخ  ىلع  نيرداق 

. ميركلا قزرلل  ًایعس  هلھأ  نع  داعتبالاو  ةبرغلا  ءانع  لمحت 

 – يلاتلا لاؤسلا  تبتكو   ، ءاضیبلا ةروبسلا  وحن  تھّجوتو   ، بيردتلا نع  تفقوتف 
انیتأ (: " راموك  ) لاق  ، ةباجإلا يف  ددرت  دعبو  ؟ ." تيوكلا يف  متنأ  اذامل  : " ةيزیلجنإلاب

ىضاقتأل : " درلا ناكو  ؟ ." راموك اي  لمعت  اذامل  : " يلاتلا يلاؤس  تبتكف   ، !" لمعنل
. ًابیجم لاق   ،" يلھأل هلسرأل   " ؟"، لاملا ىضاقتت  اذاملو  : " ًةثلاث تبتكف  لاملا ."!

" اھیلع مھنیعأ  نأ  ديرأو  تاجایتحا  مھيدل  نأل   " ،؟ كلھأل هلسرت  اذاملو  : " هتلأسف
يكل : " باجأف ؟"،  مھتاجایتحا اودسي  نأ  مھديرت  اذاملو  : " ًاریخأ هتلأسف   . ًاعبار ّدرف 

". مھتدعاسمب ًادیعس  نوكأو   ، ءادعس اونوكي 



، نذإ ". " ًادیعس نوكأ  نأ   " ةریخألا ةرقفلا  ىلع  ةرئادلا  تعضوو   ، لاق ام  تبتك  اھدنع 
امإف  ، ةداعسلا كلت  سكعت  كریباعت ال  نكلو  ةداعسلا ! ىلإ  ىعست  ساسألاب  تنأف 

،" ًاقح هقیقحت  ىلإ  عست  مل  ًافدھ  تعضو  دق  كنأ  وأ   ، أطخلا فدھلا  تعضو  دق  كنأ 
. ىھتنا

تاھاجتاو تارایخ  كانھ  نإف   ، سمخلا تاباجإلا  نم  ةباجإ  لك  ةجیتن  ىلإ  انرظن  ولو 
. ام ةلكشم  ّدلویس  هراتخنس  ام  نأ  الإ   . اھنم ٍلكل 

ةباجإللو ؟"،  هعم تالكشم  ال  يذلا  لحلا  دجأس  نذإ  فیكو  : " لأسي نأ  مھدحألو 
!". لولحلا لولحم  ذخأب  كیلع  : " لوقنس

لولحلا لولحم 

اذھ نم  ذخأن  امدنعو   . لولحلا لولحمل  ةيرحس  ًةفصو  انفشتكا  دق  اننأ  ضرتفنل 
وأ توملا  نم  فوخ  نود  ةایحلاب  معننس  يأ   . تومن الو  ضرمن  ال  اننإف  لولحملا 
امف  . اھلك ةیضرألا  ةركلا  ناكس  ىلع  لولحلا  لولحم  عیبب  اھدعب  انمقو  ضرملا !

؟ ریغتیس يذلا 

مدقأس  ، لاجعتسالا مل  : " هل لوقن  دقف   ، ريدملل ريرقتلا  ميدقت  اندرأ  ول  اننأ  كش  ال 
لمعلل ةجاحب  نوكنس  لھ  ًالیلق ! لّھمتنل  نكلو  ةنس ."! ةئامثالث  دعب  كل  ريرقتلا 
لاملا ينجو  لمعلل  يعادلا  امف   ، تومن نل  اننأ  ذإ   ، كلذ انل  يغبني  ال  هنإ  ؟  ًالصأ

! ًالصأ لكألاو 

يغبني ال  ؟  ةرثؤملا رطاخملا  نم  اھریغ  وأ  خانملا  تابلقت  نم  رذحلل  جاتحنس  لھو 
الو توم  ، ال  لولحلا لولحم  نأ  ذإ  هھباش ! ام  وأ  ضرملاب  باصُن  نل  نحنف   ، ًاضيأ كلذ 

. هعم ضرم 

مھاسنس اننأ  امك   ، ةایحلا يف  ةكرحلا  ةلجع  انفقوأ  دق   ، لحلا اذھب  نوكنس  اننكلو 
دق لولحلا  لولحم  نأ  يأ   . مھب ةیضرألا  ةركلا  ظتكت  نأ  ىلإ  رشبلا  دادعأ  مقافت  يف 

ناسنإلا ةكرحل  يفخلا  ّكرحملا  يھ  تالكشملا  نإف   ، اذلو ةديدج ! ةلكشم  ّدلو 
، فئاظولا داجيإ  يف  كرحملاو   ، لولحلا داجيإل  ّكرحملاو   ، ةایحلا يف  ةیئانبلا 
وأ ةجیتنلا  وحن  ةدارإلا  هیجوتل  ّكرحملاو   ، فقاوملا يف  میكحلا  يطاعتلل  ّكرحملاو 

! ةياغلا

، يناثلا نوناقلاو  لوألا  نوناقلا  ربع  ةكرحلل  ةعفادلا  ىوقلا  نحش  لیبس  يف  اننكلو 
روعش  ، ةكرح لكل  نإ  وھو :  ، ةكرحلا قافتال  ثلاثلا  نوناقلا  ةفرعم  نم  دب  ال  اننإف 

. هاجتالا يف  اھلئاسُيو  رادقملا  يف  اھيواسُي 

رادقملا يف  اھيواسي  روعش   ، ةكرح لكل  ةكرحلا : دعُب  يف  ثلاثلا  نوناقلا 
هاجتالا يف  اھلئاسُيو 



نأ يھيدبلا  نمو   . رخآ ىلإ  نیح  نم  ًاتوافتم  ناسنإلا  روعش  نوكي  نأ  يعیبطلا  نم 
، ةیجراخلاو ةیلخادلا  ریثأتلا  لماوع  نم  دقعم  طیلخ  جازتما  لعفب  ةجزمألا  لدبتت 

ضفخني وأ   . ًادم ثدحیل  هایملا  بوسنم  اھیف  عفتري  يتلا  رحبلا  ةلاحك  ًامامتف 
دنع ةثعبنملا  حئاورلاو  بلاحطلا  رظنمل  لّمحت  نم  كلانھ  ىلإ  امو   ، ًارزج ثدحیف 

. رزجلا

، يھجو يف  ةقلغم  ةداعسلا  باوبأ  نأ  رعشأ  : " تلاقو ةرم  تاذ  ميرم )  ) ينتثدح دقو 
ةيزفاحب رعشأ  ال  يننأ  لب   ، نيرخآلاب كاكتحالا  مدعو  لوطأ  تاعاسل  مونلا  لّضفأو 
!". رخآ صخش  يننأكو  رعشأ  : " ةلئاق اھمالك  تعبات  مث   ، !" لمعلا ىلإ  باھذلا 

يف اھؤالمز  اھل  دھشيو   ، لصألا يف  ةطشن  ةفظوم  يھو  ميرم –  هنم  وكشت  ام  نإ 
، ردصملا ةیفطاع  يھ  ةیجازملا  ةلاحلاف   . انم نوریثكلا  هنم  وكشي  دق  كنبلا - 
لب  ، اھل يداحأ  ببس  ديدحت  لھسلا  نم  سیلو   . ىلوألا ةجردلاب  رثأتلا  ةیمكارتو 
؟ ىرت اي  بابسألا  كلت  يھ  امف   . تایعادتلاو بابسألا  نم  ةعومجم  اھیف  لخادتت 

نع لوألا  لصفلا  يف  هانشقان  ام  دنع  ًالیلق  فقوتلا  نم  دب  بابسألل ال  قرطتلا  لبق 
فورظلا يف  ةیمكارتلا  انتارارق  جاتن  الإ  يھ  ام  انتایح  نأ  يأ   ، درفلا ةایح  فيرعت 

دعوم ىلع  ًارخأتم  تظقیتسا  اذإف   . صرف نم  انل  فورظلا  اھتّئیھ  امو  ةفلتخملا 
، بضغو  ، عيرس بلق  ناقفخ  نم  كبحاصیس  ام  نإف  لاثملا -  لیبس  ىلع  لمعلا – 

ظاقیتسالاو  . رخأتملا ظاقیتسالا  جئاتن  يھ  رعاشم  نم  اھریغو   ، كابتراو  ، رتوتو
، ظاقیتسالا ةیلآو  مونلا  تقول  كمیظنت  ةقيرطل  ةیئاقلت  ةجیتن  وھ  هرودب  رخأتملا 

. كیلاود اذكھو 

. حابص لك  يف  اھارت  امك  كتایح  ّلكشت  يتلا  ةیمكارتلا  تارارقلا  عومجم  يھف 
اھنیحو  ، ةداعسلا رادقم  يف  ةكرحلا  رارق  يواسي  روعش   ، ةكرحلل رارق  لكلف 

. ةقباسلا ةلیللا  يف  هتذختا  يذلا  هاجتالا  باوص  نع  روعشلا : كلأسیس 

ًارمتسمو ًارشابم  ًاریثأت  كانھ  نإف   ، جازملا يف  رثؤت  يتلا  بابسألا  ىلإ  ةدوعلابو 
ریغتیف  ، روعشلا ىوتسم  اھلمجم  يف  ّكرحت   ، ةیلخادو ةیجراخ  لماوع  ةدع  نم 
ریغت يفو   . هھاجتا يف  روعشلا  عم  ریكفتلا  لیمي   ، روعشلا ریغت  يفو   . ًابلس وأ  ًاباجيإ 
يھ ةثالثلا  تاریغتملا  هذھو   . امھعم كولسلا  ریغتي  ریكفتلاو -  روعشلا  يأ  نینثإلا – 

؟ لماوعلا كلت  يھ  امف   . ةیجازملا ةلاحلا  زئاكر 

ةیجراخلا لماوعلا 

ةجردك ةیخانملا  تاریغتلاب  ناسنإلا  رثأتي   : سقطلاو خانملا 
ءافصو  ، حايرلا ةعرس   ، ةبوطرلا ةبسن   ، سمشلا عوطس   ، ةرارحلا
ةجرد نوكتو   ، خانملا تابلقت  عم  روعشلا  رثأتي  اذل   . خلإ  ، وجلا

. تاریغتملا كلتب  ةصاخلا  انتالیضفت  بسحب  ةرثأتم  ةداعسلا 



يف فلتختو  ةعبرألا  مساوملا  توافتت   : ةعیبطلا يف  تاریغتلا 
ةكرح نأ  امك   . لومخلا وأ  طاشنلاب  روعشلا  ىلعو   ، ندبلا ىلع  اھریثأت 
رادم ىلع  راھنلاو  لیللا  تاعاس  فالتخاو   ، رھشلا يف  رمقلا  ةرود 

. ةیجازملا ةلاحلا  ىلع  ديدش  ریثأت  اھل   ، تاریغتلا نم  اھریغو  ةنسلا 
نإف  ، فيرخلا يف  هقروب  يمريو   ، عیبرلا يف  ًارضخأ  نوكي  رجشلا  نأ  امكو 
نم دب  ال  اندنع  قاروأو   ، مساوملا بسح  هیلع  أرطت  تاریغت  ناسنإلل 
سابلب ديدجتلا  لجأ  نم  كلذو   ، انسفنأب اھانعنص  اننأ  مغر  اھیمر 

. ديدجلا جضنلاو  ومنلا  ىوتسم  بسحب  انبسانت  يتلا  قاروألا 

ةلاح ىلع  يئیبلا  ریثأتلا  نأشب  نانثا  فلتخي  : ال  ةعیبطلاو ةئیبلا 
قلأتملا نارمعلاو   ، ةلیمجلا ةعیبطلاو   ، فیظنلا ناكملاف   . ناسنإلا

، جازملا ىلع  ةیباجيإلا  تارثؤملا  نم  اھلك  يھ   ، رومألا نم  اھریغو 
. سكعلاب سكعلاو 

تاعمجملا يفو   ، تاقرطلاو عراوشلا  يف   : عمتجملاب كاكتحالا 
وأ لمعلا  نكامأ  يفو   ، تابسانملا يفو   ، ریباوطلا يفو   ، ةيراجتلا

شیعن ًاعیمج  اننإف   ، يعامتجالا مالعإلا  عقاوم  يف  وأ   ، ةساردلا
نإف  ، اذلو  . هنم رثأتن  امك  هب  رثؤنو   ، رخآب وأ  لكشب  عمتجملا  شياعنو 
طبضل ريدقتلا  نسح  بلطتت  يتلا  لماوعلا  نم  وھ  نيرخآلا  عم  لماعتلا 

. انرعاشم يف  اھرثأ 

نمم  . مھریغو ءالمزلا   ، ءاقدصألا  ، ةلئاعلا  ، ةرسألا  : ةرغصملا ةرئادلا 
يتلا ةرشابملا  تاقالعلا  لق  وأ   . مھتلباقم بحن  ال  نمم  وأ  مھبحن 
ةعزوم راودأو  تایلوؤسمو   ، اھعم ةكرتشم  حلاصمو   ، اھب رعاشم  انطبرت 

نإف  ، اذلو  . ةداعسلا يف  ةيرھوجلا  لماوعلا  نم  يھ   ، اھنیبو اننیب  امیف 
، ةبولطملا ةیباجيإلا  ىلع  سكعنیس  نزتم  لكشب  مھعم  تاقالعلا  ةرادإ 

. ضیقنلاب سكعلاو 

جيورتلاو قيوستلا  لئاسو  حاجنب  فارتعالا  نم  دب  : ال  جيورتلا لئاسو 
هبیغرتو روھمجلا  بذج  يف   ، ریھاشمللو ةيراجتلا  ءامسأللو  تاجتنملل 

نم يھو   . راثآ نم  كلذ  هباش  ام  وأ  دیلقتلا  وأ   ، ةعباتملا وأ   ، ءارشلا يف 
يتلا ةینھذلا  ةروصلا  مسر  ةیلآ  ىلع  ةرمتسملا  ةیسفنلا  تارثؤملا 
ىدل روعش  داجيإ  يف  ًالوأ : وھ  قيوستلا  رھوجف   . انسفنأل اھددحن 
يھو  . صقنلا كلذ  دسل  لحلا  وأ  ليدبلا  داجيإ  مث   ، صقنلاب يقلتملا 
رادقمب تابغرلا  طبض  نإف  اذلو   . قيوستلا ةلآ  رارمتساب  ةرمتسم  ةماود 

. ضرعُي ام  عونتب  رثأتلل  ًاعنام  رفویس   ، تاجاحلا

وأ ةیباجيإلا  رابخألاو  ثادحألا  لمجم  يھو   : ىرخألا لماوعلا 



وأ يعامتجا  ىوتسم  ىلع  مأ  تناكأ  يملاع  دیعص  ىلعو   ، ةیبلسلا
ةیجراخلا لماوعلا  تارثؤم  نم  كش  الب  يھ  ثادحألا  هذھو   . يصخش

رتالف طبض  اھعم  بلطتي  ام  وھو   . ةیجازملا ةلاحلا  ىلع  ةيرھوجلا 
. ةیلاعفنالاو ةیلعافتلا  لماعتلا  بیلاسأو  لابقتسالا 

. اھعم انلعافتو  انتالاعفنا  هیجوت  ةیفیكل  لماكلا  يعولا  بلطتت  ةیجراخلا  لماوعلاو 
نوكت نأ  بجي  انتادادعتسا  نكلو   ، هيدافت وأ  هبنجت  نكمي  يجراخ  رثؤم  لك  سیلو 

. نزاوتملا يسفنلا  لادتعالا  ىلع  رثؤي  ال  امب  اھعم  لماعتلاو  بواجتلا  يف  ةیلاع 
لماوعلا عم  ًالخادتو   ، ةیتاذلا اناِوق  عم  ًاكباشت  لماوعلا  كلتل  نإف   ، ىرخأ ةیحان  نمو 

. هدشنن يذلا  يلخادلا  مالسلا  ىلع  ًاریثأتو   ، انيدل ةیلخادلا 

ةیلخادلا لماوعلا 

اھب ددحنو  انتایح  اھب  مظنن  يتلا  ةقيرطلا  نإ   : تايولوألا بیترت 
رثكأ نم  يھ   ، حاتملا تقولا  بسح  انلامعأ  اھب  لودجنو  تايولوألا 
ماظنلا نزتا  املكف   . ةیجازملا ةلاحلا  ىلع  ًاریثأت  ةیلخادلا  لماوعلا 
ةحارلا ناكم  میظنتلا  لمشو   ، تاناكمإلاو تابلطتملا  نیب  يمویلا 

. ةیجاتنإلا تدازو  يلقعلا  داھجإلا  ّلق   ، لمعلا وأ 

ًاءزج لغشیس   ، ًادامج وأ  ناك  ًایح   ، هب طبترن  ءيش  لك  نإ   : تاطابترالا
ةجاحلا تدازو   ، انتایلوؤسم تداز   ، انتاطابترا تدادزا  املكو   . انریكفت نم 

ةياھن يفو   . اھئابعأ لمحتل  زیكرتلاو  ناكملاو  تقولا  صیصختل  اھعم 
هباعیتسا ىلع  انتردق  نم  ربكأ  وھ  انلاب  لغشي  ام  ناك  اذإ   ، فاطملا

، حیحص سكعلاو   . حيرم ریغ  ًاروعشو  ًاطغض  ّدلویس  كلذ  نإف   ، هئاوتحاو
لدب  ، مھألا رومألل  زاجنإلا  ىلع  ًازیكرت  رثكأ  انكو   ، انتاطابترا تلق  املكف 
مكحتلا ىلع  ةردق  رثكأ  انحبصأ   ، ءيش لك  لمعب  يشماھلا  لاغشنالا 

. انكولس يف  ًانزاوت  رثكأو  انتالاعفنا  يف 

وھ ام  ؟  مونلا يف  قرغتسن  ةعاس  مكو  مانن  ىتم   : ندبلا قوقح 
يتلا ةیضايرلا  نيرامتلا  يھ  ام  ؟  هنازتا ىدمو  يئاذغلا  ماظنلا 

ةظفاحملل ةیكولسلا  انتاداع  يھ  امو  ؟  اھراركت تارم  ددعو  ؟  اھسرامن
ةحصلا ةئیھت  ىدم  صّخشت  يتلا  ةلئسألا  يھ  ؟  ندبلا ةحص  ىلع 

ىلع اھساكعنا  ىدم   ، يلاتلابو  . ةیمویلا انلامعأب  مایقلل  ةیندبلا 
. يلخادلا مالسلا 

ضارعألا نم  هولخو   ، درفلا ةحص  نأ  تاّملسملا  نم   : ةیحصلا ةلاحلا 
نمف  ، ةیمویلا انتریسم  ىلع  ریبك  ریثأت  اھل   ،[ ةمالسلا لق  وأ   ] ضارمألاو



نوكي كلذ  ریثأت  نإف   ، جالع نم  هریغ  وأ  ءاود  ىلع  ًادمتعم  وأ  ًاملأتم  ناك 
لدعم نأ  امك   . هيدل ةيویحلاو  طاشنلا  ىوتسم  ىلع  ًایساسأ 
ناھتسي ال  امم  يھ   ، ةینومرھلا تاریغتلاو  مسجلا  يف  تانیماتیفلا 

. ةیجازملا ةلاحلا  ىلع  ةرشابملا  اھتاریثأتب 

فیظنلا رھظملاب  مامتھالا  نأ  ىلإ  ةراشإلا  ردجت   : ةیتاذلا ةياعرلا 
مادنھلاف  . دئازلا فرتلا  عاونأ  نم  ًاعون  سیل  وھ   ، بسانملاو قینألاو 

ضرفو يعامتجالا  ىوتسملا  ىلع  ریثأت  اھل   ، ةھج نم  اھریغو  روطعلاو 
نم يھ  امنإ   ، ىرخأ ةھج  نم  ةیتاذلا  ةفاظنلاو   . انل نيرخآلا  مارتحا 

. يتاذلا حلاصتلا  ىلإ  يدؤي  يذلا  تاذلا  ريدقت  تایساسأ 

ةءافك ربتعت   ، لخدلا ىوتسم  نع  رظنلا  ضغب   : تافورصملا طبض 
يف ديدجتلا  وأ  ءانتقالا  تایكولس  نینقتو  ةیئارشلا  تایكولسلا  طبض 
اھریغو  ، تاقاقحتسالاو تامازتلالا  ديدست  ىلع  ةردقلاو   ، تاینتقملا
ءبعلا فیفخت  لماوع  نم  يھو   ، ةيداصتقالا دراوملا  ةرادإ  بیلاسأ  نم 

. يسفنلا
كانھ نإف   ، انتاردقو انتایلباق  ةعجارم  متت  امدنع   : تاردقلاو تایلباقلا 
اذإف  . انخبويو انبنؤي  ىرخأ  ًةراتو   ، ًةرات رختفيو  زتعي   ، اھل ًابحاصم  ًاروعش 
رایعم نم  لقأ  وأ  ربكأ  ةیندبلا -  وأ  ةیسفنلا  وأ  ةیلقعلا  انتاردق –  تناك 
ىوتسم ىلع  رثؤي  كلذ  نإف   ، انسفنأل اھمسرن  يتلا  ةینھذلا  ةروصلا 
تاردقلا ريوطت  مث  ًالوأ  تایلباقلا  ةدايز  نم  دب  ال   ، اذلو  . سفنلاب ةقثلا 

املك هنإف   ، يلاتلابو  . فادھألا قیقحت  ىلع  ةردقملا  لیبس  يف   ، ًایناث
. ةداعسلا تداز  ةردقملا  تداز 

ةرابع وھ  ةیموي  ثادحأ  نم  هب  رمن  ام  لك  نإ   : براجتلاو تایكولسلا 
. ةددجتم وأ  ةرركتم  نوكت  نأ  امإ  يھ  انبراجتو  (.  experience  ) ةبرجت نع 

انیعو نوكيو   ، ىلضفلا میقلا  عم  ةقفاوتم  انتایكولس  نوكت  ام  رادقمبو 
كلت نم  ملعتن  امنیحو   ، ةمیلسلا تارارقلا  عم   ، ًابسانتم انلوح  رودي  امب 

. سفنلل ًىضر  رثكأ  جئاتنلا  نوكتس   ، براجتلا

يتلا ةینھذلا  لافقألا  نم  نیتورلاو  ةباترلا  ربتعت   : ريوطتلاو ديدجتلا 
يف نوكن  امدنعف   . للكلاو للملا  نم  ةغرفم  ةرئاد  يف  رودن  انلعجت 
اننكل  ، رارقتسالا ضعب  ىلع  لصحن  اننإف   ،  [202] " ةحيرملا ةقطنملا  "
ةیلمع فقوتت  ال  ذإ   . ريوطتلاو ديدجتلا  صرف  نم  ریثكلا  ًةماع -  دقفن – 
ةیلمع فاقيإ  نأ  الإ   . ةمئادلا ةیھلإلا  ننسلا  نم  يھف   ، ةایحلا يف  ریغتلا 
تارایخلا نم  يھ   ، تاراھملاو ةفرعملا  ريوطت  ّدصو  يتاذلا  رییغتلا 
عالطالا بولطملا : ديدجتلا  لمشيو   . ًایسفنو ًایلقعو  ًایحور  ةلتاقلا 



ىلإ لوصولل  ةیلعاف  رثكألا  قرطلا  رایتخا  ىلإ  ةفاضإ   ، بيردتلاو ةءارقلاو 
. ةیباجيإ جئاتن 

ثادحألل لابقتسالا  رتالف  نوكت  امدنع   : يجنفسإلا دادعتسالا 
ثادحألا كلت  نإف   ، ریياعمب ةمكحم  ریغ  رومألا  تايرجمو  ةیجراخلا 
ًادادعتسا انيدل  ناك  اذإ  امأ   . سفنلا ىلع  ةرشابم  اھلالظب  يقلتس 

رثكأ نوكتس  ةیسفنلا  انتالضع  نإف   ، تامدصلا صاصتمال  ًایجنفسإ 
. انیلع ًةأطو  لقأ  راثآلا  نوكتو   ، ةیجراخلا تاریثأتلا  عم  لماعتلا  يف  ةنورم 

، يبلقلا نانئمطالا  ىلإ  حوضوب  ميركلا  نآرقلا  ریشي   : ةیحورلا ةقالعلا 
ناك ام  ىتمف  ىلاعتو .) هناحبس   ) ركذب هللا بلقلا  طابترا  ىدم  ثیح  نم 

تحبصأ  ، رومألا ریبدت  يف  نیملاعلا  بر  ةمكحل  ًاّملسمو  ًاعئاط  دبعلا 
كرتنو تابجاولاب  مزتلن  امدنعو   . هل ةبسنلاب  ةیشماھ  ةایحلا  ضراوع 

نإف  ، ىلثملا میقلا  عم  تایقالخألا  لامج  لماكتل  ىعسنو   ، تامرحملا
. ًادیعس ًانئمطمو   ، ةيویحلاب ًاضبانو  ًایقن  ىقبي  بلقلا 

ةیساسألا لماوعلا  نم  يھ  ةیلخادو -  ةیجراخ  اھانضرع –  يتلا  بابسألا  هذھ  نإ 
دوشنملا رییغتلا  ةیلمع  أدبتو   . ناسنإلل ةبحاصملا  ةیجازملا  ةلاحلا  يف  رثؤت  يتلا 
تاجلاعملا يف  ضوخلا  لبق   ، تاریثأتلاو للعلل  قیقدلا  صیخشتلا  لالخ  نم 

 - اھرودب تاجلاعملا –  نأب  كردن  امنیحو   . نزاوتلا ةداعإ  ةیفیك  نع  ةیكولسلا 
ىدم ىلإ   ، اھنیح رمألا  عجریسف   ، راسملا حیحصتو  رییغتلا  تارارق  ذاختا  بلطتتس 

. اھھاجتاب كرحتلاو  تارارقلا  كلت  ذاختال  اندادعتسا 

لعجي يذلا  امف   ، اھسفن لماوعلا  كلتل  نوضرعتي  رشبلا  نكلو  : " لوقي نأ  مھدحألو 
. ةیصخشلا اھنإ  ؟"،  ةفلتخم ةقيرطب  فرصتي  صخش  لك 

ةیصخشلا

لكشتت فیك  ًاموي  تركف  لھ   
انملاعل يرھاظ  ساكعنا  يھ  ةیصخشلا  نإ  ؟  ومنتو روطتت  فیكو  ؟  ةیصخشلا

كولس ىلإ  انلخادب  رودي  ام  ّيلجت  لالخ  نم  ةیصخشلا  لكشتتو   . يلخادلا



: يھ تاونق  سمخ  ربع  يجراخ 

. ةماعلا تایكولسلاو  لكشلاو  رھظملا  - 1

. شاقنلا بیلاسأو  ةيركفلا  ةموظنملاو  راكفألا  - 2

. لاعفنالاو لعافتلاو  سیساحألاو  رعاشملاو  سفنلا  - 3
. ةیعامتجالا تاردقلاو  نيرخآلا  عم  لماعتلا  - 4

ةیحورلا تاطابترالاو  ةقثلاو  ةنینأمطلا  - 5

لماعت ةیفیك  ىلع  ریبك  لكشب  دمتعت  ةیصخشلا  نإف   ، هالعأ حضوم  وھ  امكو   ، نذإ
عم ریياعملا  طبض  ةقيرط  يفو   ، ةیجراخلاو ةیلخادلا  لماوعلا  نم  ةعومجم  عم  درفلا 
نم دب  الف   ، ةیلمعو ةعيرس  ةجلاعم  قرط  انيدل  نوكت  ىتحو   . سمخلا تاونقلا 
يھ هذھ  تناك  اذإ  نكلو  : " لءاستت نأ  كلو   . ةمھلا ذحش  قرط  ىلع  فوقولا 
نإ ؟ ." رییغتلل ةقيرطلا  يھ  امف   ، ّریغتلاو ةمھلا  ذحش  اندرأو   ، ریثأتلاو رثأتلا  لماوع 

. اینروفیلاك بیجتست  ىتح  ةوقب  عارصملا  ّدش   ، طقف ریسي ! لھس  كلذ 

اینروفیلاك

نم  ،( اینروفیلاك  ) سرفلا رفعج  ذخأ   ، ةیسورفلا تابيردت  ىدحإ  يف  ناك  امنیب 
اینروفیلاك نكت  ملف   ، لومخلاو لسكلا  راثآ  اھیلع  ادب  دقو   . رامضملا ىلإ  لبطسإلا 

دورطلا [203] . ىلإ  يشملا  نم  قالطنالاب : ةیلاتتملا  هرماوأل  ةعرسب  بیجتست 
ةباجتسا لمأ  ىلع  ةفیفخ  تازھب  عارصملا  ّكرحي  ناك  دقف  كاذنآ  هنس  رغصلو 

ربتخت سرفلا  نأب  تملع  ىتح   ، لاحلا كلت  ىلع  ةبردملا  هتأر  نأ  امو   . هل اینروفیلاك 
. اھسراف

لھف  ، كربتخت سرفلا  : " سرفلل هرماوأ  يف  ًامزاحو  ًاقثاو  نوكي  نأ  هنم  افيإ )  ) تبلط
جارخإل ةئداھلا  هتالواحم  يف  رارمتسالا  ىوس  هنم  نكي  ملو  ؟ ." يقیقح سراف  تنأ 
ىلعأب افيإ  تخرص   ، ذئتقو  . ةدئاف نود  نم  نكلو   ، ةلماخلا اھتلاح  نم  اینروفیلاك 

! اینروفیلاك بیجتست  ىتح   ، ةوقب عارصملا  ّدش  اھتوص : ىلعأ 

ّخضو  ، قالطنالا ةیعضو  يف  عارصملا  لعجو   ، هتسلج يف  رفعج  ماقتسا   ، اھنیح
عم  ، ةفینع ةدحاو  ةلكر  اھلكريو  ةوقب  اھّدشي  نأ  لبق   ، هيدعاس قورع  يف  مدلا 
اھتّمھ بلط  يف  ٌداج  سرافلا  نأب  اینروفیلاك  ملعُیل   ، هنم ةیلاع  ةخرص  قالطإ 

. ىھتنا  ، رامضملا يف  اھطاشنو 

ةجلاعم متت  ىتح  اھتسراف -  ينوك  وأ  اھسراف –  نكف   ، كسرف يھ  سفنلا  نإ 
يھو  . لومخلا ةجلاعم  يف  ةعبرألا  ئدابملا  ىلإ  كلذب  دانتسالا  اننكميو   . لومخلا

عم ةمھلاو  طاشنلا  ةداعتسال   ، يزاوتم طخ  يف  ریسلا  بلطتت  يتلا  ئدابملا 
. اھیلع رارصإلا 



لومخلا ةجلاعمل  ةعبرألا  ئدابملا 

. بیترتلا ةداعإ 
. نزاوتلا ةداعإ 

. نحشلا ةداعإ 
. زیكرتلا ةداعإ 

ـب يتر ـ تلا ةدا  ـ عإ

يأدبا وأ  أدبا   . فيوست الو  ریكفت  نود  نم   ، كسفنب ناكملا  بیترتب  ءدبلا 
ناكم وأ   ، مونلا ةفرغ  يف  ناك  ءاوس  رشابملا  كطیحم  بیترتب  ًالوأ 

. هناكم يف  ءيش  لك  عضو  نم  دكأتلا  عم   ، كلمع
دب ال   ، ناكملا بیترت  دعبف   . تاوطخلا نیب  زفق  ریغ  نم  تايولوألا  بیترت 
، ةددعتملا تالاغشنالا  نمض  نینثإ  وأ  دحاو  لمع  زاجنإب  ریكفتلا  نم 

ةقلعم تسیلو  ةبوتكم  تايولوأ  بسح  تازاجنإلا  كلت  نوكت  نأ  ىلع 
. طقف نھذلا  يف 

ةعاس ديدحتو   ، ةياھنلاو ةيادبلل  تقولا : ريدقت  بسح  ماھملا  بیترت 
. بابسألا تناك  امھم  لیجأتلل  لاجم  يأ  ءاطعإ  ریغ  نم   ، ذیفنتلاب ءدبلا 

نزاو ـ تلا ةدا  ــ عإ

، ةحضاو ةضايرلا  تاعاس  نوكت  نأ  بجي   ، ةعبسلا مايألا  ىدم  ىلع 
قيرط نع  ةيومدلا  ةرودلا  طیشنتب  الإ  هطیشنت  نكمي  ال  لومخلاف 

. ةكرحلا
. عوبسأ ةدمل  يئاذغلا  لودجلا  بیترت  نم  دكأتلا 

دنع ومسن  نمم   ، ءاقدصألا وأ  براقألا  عم  لصاوتلا  لودج  بیترت 
. مھتلباقم

نح ـ شلا ةدا  ــ عإ

ةكرحلاف  ، لامعألا ضعب  ةيدأت  يف  داتعملا  نم  عرسأ  لكشب  كرحتلا 
. ةباجتسالا ةعرس  ىلع  غامدلل  ةزفحم  ةعيرسلا 

ريدقت نإف   . تاذلل زئاوجلا  ساسأ  ىلع  سوردلا  وأ  لامعألاب  مایقلا 
. طاشنلا نم  ديزملا  ىلإ  يدؤي   ، تازاجنإلل تاذلا 

مادختساب طبتري  امیف  ًاصوصخو   ، يئزج لكشب  ولو  نیتورلا  رسك 
. يعامتجالا مالعإلا  لئاسو 



زي ـ كر ـ تلا ةدا  ــ عإ

. هب موقت  امیف  ءادعسلا  نم  نوكن  ىتح   ، ةوطخب ةوطخ  ماھملا  ذخأ 
ریغ نم  لمعلا  يدؤي  هنأ  يأ   ، ناكملاو نامزلا  يف  ارضاح  نھذلا  نوكیف 

. لبقتسملا يف  لصحیس  امب  وأ  يضاملا  يف  لصح  امب  لاغشنا 
عومجمف  . ترغص امھم  ةیباجيإ  جئاتنلا  تناك  املك  سفنلاب  ةقثلا  دادزت 
. سفنلاب ةقثلا  عفرو  ةداعتسال  يدؤت  يتلا  يھ  ةریغصلا  جئاتنلا 
تاقلطنم نم  تاذلل  زیفحتلا  راركت  عم   ، هابتنالا دقف  مدع  نم  دكأتلا 

. ةدارإلا ةيوقتل  يتاذلا  عفدلا 

سفنلل رماوألا  قلطن  ًاناسرف  نوكن  نأ  امإف  نيرارق : دحأ  ةایحلا  يف  انلو 
لومخلاف تءاش  . امثیح  سرفلا  میھتل  عيراصملا  كرتن  نأ  وأ   ، ةقثو مزحب 

رثأتنف  ، ةیصخشلا رتالف  طبض  مدع  لالخ  نم   ، انسفنأب اھدجون  ةرباع  ةلاح  وھ 
طاشنلا ةداعتسا  ةیلوؤسم  نأ  ملعن   ، هتاذ تقولا  يف  اننكل   . ةیبلسلا اھجئاتنب 

! نآلا هّدش  نم  دب  الو   ، انيديأب عارصم  يھ  ةمھلاو 

ةكرحلا قافتا 

عم اھنكلو   ، هتداعس لجأ  نم  عباسلا  قافتالا  مربأ  دق  ناسنإلا  نأ  حضتي  انھ  نمو 
: يلي ام  اھاوتحم  يف  ءاج  يتلاو   ، ةرملا هذھ  ةكرحلا 

ةارابم كتایح  يف  تيأر  لھ  وأ  ؟  دحأ هنبي  مل  ًءانب  كتایح  يف  تيأرأ   ، ناسنإلا اھيأ  "
امف  ، كلاب ىلع  رطخي  نل  اذھ  نإ  ؟  نیبعاللا ّكرحت  نود  قيرف  اھیف  زوفي   ، مدقلا ةركل 

. هیلإ وبصت  ام  لجأ  نم  ةكرحلا  نم  كل  دب  ال  حالفلاو ! حاجنلاب  كلاب 

ذإ  . ةمكح تاجاحلا  يفو   ، ةمعن تالكشملا  يفو   ، ةمحر تافالتخالا  يف  نأ  ملعاف 
هّجوف  . رییغتلا يف  كیعس  لجأ  نم  ریكفتلا  يف  ریثأتلل   ، زفاوحلاو عفاودلا  اھنأ 

، ىلثملا ةقيرطلاب  مزتلاو   ، ميوقلا قيرطلا  مزلاو   . هیلإ تھجتا  ام  دصقاو  كدصقم 
". ىربكلا ةياغلا  يھ  كلتو   ، امالسو ةمالس  لانتو   ، ًالامجو ةداعس  ىرت  يكل 

ةكرحلا عباسلا : دعبلا  يف  ةداعسلا  ةلداعم 



رادقم  X ةكرحلا يناعم  لامج  رادقم  ةكرحلا =  دعُب  يف  ةداعسلا  ىھتنم 
ةكرحلا تابلطتم  عم  ماجسنالل  ةفرعملا  لامج 

عم ماجسناو  قاستاب   ، تاناكمإلاو تاقاطلاو  دوھجلا  میظنت  بلطتت  ةكرحلا  نإ 
ىلإ ىدأ   ، يفرعملا ماجسنالا  كاذ  داز  املكف   . ةعبتملا قئارطلاو  قرطلا  تابلطتم 

. حاجنلل جئاتنلا  قیقحت  تالامتحا  ةدايز 

يف هاجتالا  تابث  نم  كلذ  داز   ، ةینلاو ضرغلا  لامجب  ًايدصق  هاجتالا  ناك  املكو 
، ةیفاعلاو ةحصلاو  ةمالسلا  غولب  يھ  ةداعسلا  نم  ةياغلا  نأ  ذإو   . حالفلا لین  لیبس 
عم قافتالاب  مزتلي  نأ  ناسنإلا  مزلیس  هنإف   ، نانئمطالاو ءودھلاو  مالسلا  قیقحتو 

. يناعملا لامجو  يفرعملا  ماجسنالا  لامج  تابلطتم  نم  كلذو   ، ةكرحلا

ًاماتخ و

تالكشم ةعیبطل  ًایعو  بلطتيو   . ةقيرطلا مث  قيرطلا  ةفرعم  بلطتي  ةكرحلا  دعب  نإ 
ةوقب عوفدملا  كرحتلل  ًةمھ  بلطتي  ام  كلذك  وھو   . اھعم لماعتلا  ةیفیكو  ةایحلا 

تاياھنلاو ةدیعسلا  تاياغلاو  ةلیمجلا  جئاتنلا  ىلإ  لوصولا  نم  هدشنن  امف   . ةدارإلا
دامتعالاو يوقلا  ىلع  لكوتلا  انم  بلطتي  امنإ   ، مالسلاو ةمالسلا  نم  ةریخألا 

َٰىِلإ اَنْیَحَْوأَف   ) ، راحبلا نیب  ناك  ولو  قيرطلا  نع  نیثحاب  انم  لعجيو   ، رّابجلا ىلع 
نمو .  [204] ( ِمیِظَعْلا ِدْوَّطلاَك  ٍقِْرف  ُّلُك  َناَكَف  ََقلَفناَف  َرَْحبْلا ۖ  َكاَصَِعّب  بِرْضا  َِنأ  ٰىَسوُم 
مُكِیتَْأي نَمَف  اًرْوَغ  ْمُكُؤاَم  ََحبَْصأ  ِْنإ  ْمُتَْيأََرأ  ْلُق   ) ، لولحلا داجيإو  تالكشملا  تیتفت  دارأ 
نوكیل ةدصاقو  ةمزاع  نوكت  نأ  دب  ال  ناسنإلا  ةكرح  نإف  اذل   ،  [205] ( ٍنیِعَّم ٍءاَِمب 

. ًانیعم هبرد  يف  رارصإلا 

لاق دق  هنإف   ،  [206] ( ُنیِعَتَْسن َكاَِّيإَو  ُدُبَْعن  َكاَِّيإ   ) نیعملا برلا  نم  بلطن  ذإ  نحنف 
اناصعب برضنلف  اذلو   ، [207] ( اًنْیَع َةَرْشَع  اَتَنْثا  ُهْنِم  ْتَرَجَفناَف  َرَجَحْلا ۖ  َكاَصَِعّب  بِرْضا  )

". ةكرب ةكرحلا  يف  نإ  : " لیق امكف   . ةكرحلا يف  ریخلا  ىوق  اھنم  رجفتتل   ، سفنلا



ةیتاذلا ال هتاكلم  تادادعتسا  نإف   ، تايدحتلا ةھجاوم  يف  ًاقالمع  نوكي  نأ  دارأ  نمف 
. [208] ( َقِیلاَمَع ْبِرْضاَو  ْبَھْذا  َنآلاَف   ) ، لیجنإلا يف  درو  امكو   ، ةیلاع نوكت  نأ  دب 

دیعسلا ناسنإلاو   ،  [209] ( ِلِیبَّسلا ُدْصَق  ِهَّللا  َىلَعَو   ) ، قثاو  لیمجلا  ناسنإلاف 
اَم َٰىلَع  َّنَِربْصََنلَو  اََنلُبُس ۚ  َاناَدَھ  ْدَقَو  ِهَّللا  َىلَع  َلَّكَوََتن  ََّالأ  اََنل  اَمَو   ) ذإ  ، لكوتم 

. [210] ( َنوُِلّكَوَتُمْلا ِلَّكَوََتیْلَف  ِهَّللا  َىلَعَو  َانوُمُتْيَذآ ۚ 





باتكلا ةمتاخ 

فقوملا لامجو  ةداعسلا  ةجرد  ىلوألا : ةدعاقلا 

يف ناسنإلل  يئاقلتلا  يعیبطلا  لیملا  وھ  ام  : " لاؤسلا اذھ  انسفنأ  انلأس  ول 
ًالاثم انذخأ  ول  امأ  ةداعسلا !)  ) نوكیس لمأت  ریغ  نم  باوجلا  لعلف  ؟"،  ةایحلا

امھدحأ نیفلتخم : نیقيدصل  نیتثداح  لوصح   ، دحاو موي  يف  عمتجي  نأك   ، ًاطیسب
. ةياغلل نزحم  رمأ  هل  لصح  دقف   ، رخآلا قيدصلا  امأو   ، ةياغلل حرفم  رمأ  هل  لصح  دق 

نیتثداحلا ىدحإ  ةبلغ  ىوتسم  ىلع  دمتعتس   ، مویلا كلذ  يف  انتداعس  ةجرد  نإف 
وأ ىلوألا  ةثداحلا  هاجتاب  ءاوس   ، اھھاجتا انفطاوع  دیشحت  يف  ىرخألا  ىلع 
وحن رعاشملاو  فطاوعلا  هیجوت  ةقيرط  ىلع  دمتعتس  انتداعس  ةجرد  نأ  يأ   . ةیناثلا

. ثادحألا

اننأ ذإ   ، حرفلا راھظإب  لامجلا  بلطتیسف   ، لوألا قيدصلا  عم  لعافتلا  نم  فقوملا  امأ 
لامج رخآلا  وھ  بلطتیس   ، يناثلا قيدصلا  عم  لعافتلا  فقومو   . هحرفل حرفن 
انلاؤس باوج  وھ  لامجلا )  ) نأ كاذ   . هنزحل نزحن  اننأ  ذإ   ، ةرزاؤملا راھظإب  فقوملا 

. ةایحلا يف  ناسنإلل  يئاقلتلا  يقیقحلا  لیملا  نع 

الإ ىري  نلو   ، هفقاوم يف  ًالیمج  ًامتح  نوكیس   ، همیقو هئدابم  يف  ًالیمج  ناك  نمف 
بولقلا باحصأ  ىرت  اَمأ   . ثادحألا كلت  نم  يأ  يف   ، هتمحرو هللا  عنص  يف  ًالیمج 

،  [211] ( َِةالَّصلا َىلَع  َنِیبِظاوُم   ، ِقْیّضلا ِيف  َنيِِرباَص   ، ِءاَجَّرلا ِيف  َنیِحِرَف  ! ) ةلیمجلا
. ةیمور لھأ  ىلإ  سلوب  ةلاسر  يف  ءاج  امك 

سفنلا ةداعسو  حورلا  لامج  ةیناثلا : ةدعاقلا 

لخدیس ءاعدلا  كلذ  نأ  دقتعأف   ،" ةداعسلا كل  لأسأ هللا  : " كل تلق  يننأ  انرّدق  ول 
كل هللا  لأسأ  : " كل تلق  يننأ  هللا –  رّدق  ال  انضرتفا –  ول  امأ   . رورسلا كبلق  ىلع 

! رخآب وأ  لكشب  كطخسیس  كلذ  نأ  دقتعأف   ،" لامجلا

سكعني ام  وھ  حورلا  لامجو  ناسنإلا .) رھوج   ) لق وأ   ، حورلاب قلعتي  لامجلا  نأ  كلذ 
ناسنإلا نایكب  لصتي  لامجلا  نأ  يأ   . رھظمو كولسو  لكش  نم  رھوجلا  ةروص  ىلع 

مأ ناك  ًانطاب   ، لامجلا رمأل  نومتھي  سانلا  ىرت  كنإف   ، اذلو  . هرھاظ ىلإ  هنطاب  نم 
لامجلاو  . ةداعسلاب اورعشي  مل  نإو  ىتح   ، ًاعم نینثالل  مھمامتھا  ناك  مأ  ًارھاظ 

بأد نأ  يأ   . هتاساكعناو ناسنإلا  رھوجل  يبسنلا ) تابثلاب   ) فصتي  ، ىنعملا اذھب 
ناكأ ًءاوس   . ام يبسن  توافتب  تباث  بلطم  وھ  لامجلا  قیقحت  لیبس  يف  ناسنإلا 

. ًايروص مأ  ًایقیقح   ، لامجلا نم  هل  متھا  ام 

سفنلاب طبترت  ةداعسلا  نأل  اذھف   ، ةداعسلاب طبترملاو  لوألا  يئاعد  نع  كاضر  امأ 
نَم ََحلَْفأ  ْدَق   ) ، كلذل  ، رزجو ٍدم  نیب  يھ  سفنلا  نإف   ، مولعم وھ  امكو   . ًالوأ بلقلاو 

، اذل  . هلاوحأ بلقتل  الإ  كلذك  ّيمس  ام  بلقلاو  .  [212] ( اَھاَّسَد نَم  َباَخ  ْدَقَو  اَھاَّكَز * 



انبر لأسنلو  .  [213] ( َِكنيِد َىلَع  ِيبْلَق  ِْتَّبث  ِبوُلُقْلا  َِبّلَقُم  َاي  : ) العو لج  هلأسنلف - 
( ُباَّھَوْلا َتَنأ  َكَِّنإ  ًةَمْحَر ۚ  َكنُدَّل  نِم  اََنل  ْبَھَو  اَنَتْيَدَھ  ِْذإ  َدَْعب  اََنبوُلُق  ْغِزُت  اَنَّبَر َال  : ) ًءاعد

. [214]

لعج دق  همسا –  لج  هنأ –  ذإ  مھألا ! وھ  اذھو   ، رارقو رایتخا  يھ  ةداعسلاف   ، ًایناثو
ركذ راتخا  نمف  كلذلو   . ىوقتلاو ركذلا  امھو : هتداعسل  نیتناصح  ناسنإلا  ةایح  يف 
اََّمأَف  ) ، نانئمطالا بناجبو  .  [215] ( ُبوُلُقْلا ُِّنئَمَْطت  ِهَّللا  ِرْكِِذب  ََالأ   ) ، ىضتقمب نأمطا  هللا 
يھ ةداعسلا  نأ  انرّدق  اذامل  امأ   . ىرسیلل هرّسییسف هللا   ، [216] ( ٰىَقَّتاَو َٰىطَْعأ  ْنَم 
يف انراكفأو  انرعاشم  هیجوت  ةیفیكب  قلعتت  ةداعسلا  نأ  يھ  ةقیقحلاف  ؟  رارق
راكفألاو ةیلاعفنالا  رعاشملا  هیجوت  رارق  يھ  ةداعسلا  نأ  يأ   . ةفلتخملا فورظلا 
رعاشملا كلمي  نم  تنأف   . الإ سیل  فورظ  نم  هجاون  ام  عم  لماعتلل   ، ةیلعافتلا

هاجتالا راتخي  نم  تنأو   ، ّرربیل بابسألا  ذخأي  نم  تنأو   ، رّدقيو ّركفي  نم  تنأو   ، ّربعیل
. ررقيو

تایلباقلاب ةطبترم  ةداعسلاو  نمزلاب  طبترم  لامجلا  ةثلاثلا : ةدعاقلا 
لامجلل ةینمزلا 

ذإ  . نمزلاب ًاقیثو  ًاطابترا  فوصوملا ) رمألا   ) لامجل نإف   ، نمزلا دعب  يف  انشقان  امك 
لصفلا يف  هانركذ  امك   ، تیقوتلا عم  فوصوملا  بسانت  ىدمب  قلعتي  لامجلا  نأ 
ریياعملا يف  انلمأت  ول  اننأ  ذإ   . دشارلاو لفطلا  نیب  سبلملا  لاثم : نم   . لوألا

. تقو يأ  يفو  نامز  يأل  حلصیس  سیياقمك  اھتابث  نإف  لامجلل  ةسمخلا 

نأ ينعي  اذھف   ، كلذل ًاحاضيإو   . تیقوتلا يف  جتانلا  ةروص )  ) وھ ریغتیس  ام  نأ  الإ 
سابللا ساقم  امأ   ، لدبتي تباث ال  وھ  ًالثم -  بولطملا –  سبلملا  ماشتحا  سایقم 

ةیعامتجالا فارعألاو  ةيرمعلا  ةقئاذلا  بسحب  ریغتتس  اھنإف   ، ةیلكشلا تاّینفلاو 
. اھریغو

ةحاتملا ةعسلاو  رادقملاب  طبترت  اھنإف   ، ةثلاثلا ةدعاقلا  بسحب  ةداعسلا  امأ 
ام سیل  وھ  لافطألا  رمع  يف  هب  مایقلا  نكمي  ام  نأ  يأ   . ةيرمعلا لامجلا  تایلباقل 

بسحب هتاكرحت  يف  ضكرلا  ىلإ  لیمي  لفطلا  لعلف   . نيدشارلا تاناكمإ  لداعي 
هرعشیس ام  وھ  ضكرلل  بسانملا  سابللا  نإف  اذلو   ، هيدل طاشنلا  ىوتسم 
ًىطخب يشملا  ىلإ  لیمي  دقف  دشارلا  امأ   . ةعرسلا قیقحت  ءانثأ  نم  ةداعسلاب 

. ةداعسلاب هرعشیس  ام  وھ  حيرملا  يشملل  بسانملا  سابللا  نإف  اذلو   ، ةتباث

؟ ةداعسلل ةعبسلا  داعبألا  جذومن  يف  ةثالثلا  دعاوقلا  ةصالخ 

يف ماركإلاو -  لالجلا  وذ  نانملا –  نانحلا  هلاق  ام  لمأتنلف  ناتسبلا ! وھ  لامجلا  نإ 
لامجلا لق  وأ  ناتسبلا -  نأ  كش  ال  .  [217] ( َنوُثُرَْحت اَّم  مُتَْيأَرََفأ   ) ، ميركلا هباتك  مكحم 

الو  . اھروذب ةلكاش  ىلع  راھزألا  ومنت  ىتح   ، ةیعیبطلاو ةیقیقحلا  روذبلا  بلطتي  - 



ًاقستمو  ، ةیبھذلا [218]  ةبسنلاب  هضعب  عم  ًاقسانتم  هعرزن  ام  عيزوت  نوكي  نأ  دب 
امیف ریخلا  نكي  مل  نإ  ناتسبلا  وھ  امو   . ةیعیبطلا نيولتلا  طباوضو  میمصتلا  داعبأب 

. لمعلا ةياغل  لمنلا  ضھنتسیلو   ، لسعلا عنصیف  لحنلا  بذجیل  هجتني !

نإف كلذكو   . رِخافُت الف   ، همسوم ریغ  يف  رمثي  نل  كناتسب  يف  بنعلا  نأ  بير  الو 
نأ ةلیضفلا  نمف   ، ًاعئار كناتسب  ناك  نإو   . رباكُت الف   ، هنطوم يف  الإ  ومني  نل  لخنلا 
، نأ ذإ   ، هركشت نأ  لضفلا  نمف   ، ًانتمم نانملل  تحبصأ  نإو   . ملاعلا عم  همساقت 

. [219] ( ُرُفَْكأ َْمأ  ُرُكَْشَأأ  ِينَوُلَْبِیل  ِيّبَر  ِلْضَف  نِم  اَذَٰھ  )

( ِجاَِھتْبالِاب َنوُدُصَْحي  ِعوُمُّدلِاب  َنوُعَرَْزي  َنيِذَّلا   ) نأ ذإ   ، يناتسبلا يھف  ةداعسلا  امأ 
رمثتسیس دیعسلا -  لق  وأ  يناتسبلا –  نأ  كش  الو   . لیجنإلا يف  ركُذ  امك   [220]

ْمُتَنَأأ  ) ، لاؤسلا كاذ  يف  يھ  ةقیقحلا  نأل  هللا،  ىلع  دامتعالاب  ةعارزلل  هتقو 
، نطابلا يف  هرُذَبیل  رھاظلا  نم  ذخأي  يناتسبلاف  .  [221] ( َنوُعِراَّزلا ُنَْحن  َْمأ  َُهنوُعَرَْزت 
نم يناتسبلا  ذخأي  فیك  تيأر  اَمأ   . نطاوبلا ءامنإ  يف  ةكرب هللا  ىلع  كلذب  ًادمتعمو 
نم تبَْني  امب  ةجھبلا  دصحیف   ، روھدلا ربع  ضرألا  نطاب  يف  اھعضیل  َروذبلا ! ِنامزلا 
هل ًانسُحف   ، نطبأ ام  ًانَسَح  ناك  نإف   . رھظمتي كلذ  دعب  مث   ، ّنطبتي رھاظلاف   . روھزلا

. رھظي فوس  نذإب هللا - – 

بسحب هنم  لضفألا  يقتني  وھف  كلذل   ، ناكملا ةیمھأ  يعي  كلذك  يناتسبلاو 
رھاظلا نم  عطتقي  وھف   . هتيامحو هب  ءانتعالاو  هفیظنتب  موقیل   . نامألاو ةعسلا 

تيأر اَمأ   . ةحارتساو ةناكم  حبصتف  هفوج  يف  اھّنطبیل   ، ًةحاسمو ًةفاسم  يناكملا 
، [222] ( ناميإلا نم  ةفاظنلا   ) نأ نمؤي  وھف  هناتسب ! ةفاظنب  يناتسبلا  جھتبي  مك 
هب موقي  امع  هلغشي  هنأ ال  فیك  تيأر  لھو   . ناكملا قافتا  يف  ساسألا  وھ  اذھو 

. لضافلا رجشلا  مِعن  لجأ  نم  انھو ) نآلا   ) عطاقت يف  شیعي  وھف  ؟  لغاش يأ 

نود  ، دراوملاو داوملا  نم  هتاجایتحا  يفطصي  هنإف  يناتسبلا ! تظحال  ول  كنأ  امك 
أدصي ال  ام  ةلیمجلا  داوملا  نم  ذخأیف   ، دراولاو دراشلا  ناعمل  هركف  نم  بلسي  نأ 
نانفألا لمتحت  امم  رثكأ  داوملا  لقث  نم  ناتسبلا  لّمحي  ال  هنأ  امك   . ناتسبلا يف 

نم رثكأ   ، لامعألا نم  هب  موقي  امیف  ناقتإلاب  ينتعي  تظحال –  نإ  كلذك –  وھو  .  [223]

ام عبتي  وھف   . ریصملا هیلإ  لوؤیس  ام  ىلإ  وأ   ، لاومألا نم  اھنم  ينجیس  امب  هئانتعا 
ِيِّنإ اًِحلاَص ۖ  اوُلَمْعاَو  ِدْرَّسلا ۖ  ِيف  ْرِّدَقَو  (: ) مالسلا هیلع   ) دوادل هنأش -  لج  هلاق – 

. [224] ( ٌریَِصب َنوُلَمَْعت  اَِمب 

ظفحیل  . ناتسبلا قیسنتل  هتجاح  رادقمب  رھاظلا  نم  ذخأ  دق  يناتسبلا  نإف  اذكھو 
. ةیعیبطلا تانامألا  نم  هذخأ  امم  يأ   ، ةعیبطلا نم  هذخأ  امل  تاقافتالا  ةنامأ  كلذب 

رادقمب الإ  ذخأي  مل  هنأ  الإ  ةداملاو ! ناكملاو  نامزلا  نم  ذخأ  دق  يناتسبلا  نأ  ریغأ 
نم دكأتلل  يكنبلا )  ) باسحلا يف  هتانامأ  ًاعدومو   . ناتسبلا ءامنإ  ةجاحو  هتجاح 

. ةجاحلا بسح  اھنم  ذخأي  مث   ، نامأب اھنوص 

هعرز يف  ّدج  امیف   ، ناتسبلا نطاب  نم  داصحلا  ينج  يف  يناتسبلا  رود  أدبي  مث 



هلاق ام  عبتي  وھف   ، حالصإلاب داسفإلا  هجاویس   ، داھتجاو ةمكحو  يعوب  هنأ  ذإ   . داجو
ُتَْعطَتْسا اَم  َحالْصإلا  َّالإ  ُديِرُأ  ْنإ  (: ) مالسلا هیلع   ) بیعش ناسل  نع  لجو –  زع  – 

يھ حالصإلا  ةياغ  نأ  كلذ  .  [225] ( ُبِینُأ ِهَْیلإَو  ُتْلَّكََوت  ِهَْیلَع  ِهَّللِاب  َّالإ  يِقِیفَْوت  اَمَو 
. داسفلا هباص  نإ  بنعلا  عفني  الو   ، داسك هباص  نإ  ناتسبلا  عجني  الف   ، حالصلا

ىلع ظافحلل  ىعسي  يناتسبلا  نإف   ، لوصفلا تابلقتب  رثأتي  ناتسبلا  نأ  امبو 
لاق نم  مھنم  عبتي  الف  لوقعلاو ! ةروْشَملا  لھأ  عم  لصاوتي  مك  هارت  امأ   . لوصحملا
َعْبَس َنوُعَرَْزت  َلاَق  (: ) مالسلا هیلع   ) فسوي لوقل  ًاعبتم  هارت  لب   ، مالحأ ثاغضأ 

ًابسحتو .  [226] ( َنوُلُكَْأت اَّمِّم  ًالِیلَق  َِّالإ  ِهِلُبنُس  ِيف  ُهوُرَذَف  ْمُّتدَصَح  اَمَف  ًاَبأَد  َنِینِس 
ٌداَدِش ٌعْبَس  َِكلَٰذ  ِدَْعب  نِم  ِيتَْأي  َّمُث  : ) ًالماك ةحیصنلاو  لوقلا  عمسي  هنإف   ، رومألل

ًارشبتسم هارت  كلذ  دنعو  .  [227] ( َنوُنِصْحُت اَّمِّم  ًالِیلَق  َِّالإ  َّنَُھل  ْمُتْمَّدَق  اَم  َنْلُكَْأي 
[228] ( َنوُرِصَْعي ِهِیفَو  ُساَّنلا  ُثاَغُي  ِهِیف  ٌماَع  َِكلَٰذ  ِدَْعب  نِم  ِيتَْأي  َّمُث  : ) ةلیصحلاو ةجیتنلاب 

.

كرتي نل  هنأ  الإ   ، مامجتسالاو ةحارلا  ىلإ  جاتحي  يناتسبلا  نأ   ، سنن الو  اذھ 
نزحلاو ّمھلا  نم  ءيشب  باصُي  دق  كلذك  وھو   . مانغألاو رویطلا  هنم  لكأتل  ناتسبلا 
وحمو سفنلا  زیفحت  دعب  عوجرلا  ىلع  ًامزاع  هارتس  كنأ  الإ   ، مادقإلا وأ  ةمھلا  دقفو 
ىلع ًالُك  دامتعالاب  كلذو   ، دارٌملا لینل  ةحضاو  هعفاودو  يناتسبلا  تارارقف   . مالظلا
هیلع  ) ىسوم لوق  نع  ىلاعتو –  هناحبس  هلاق –  امل  ًاعبتم  هارت  اَمأ   . دابعلا بر 
يِذَّلاَو ِنيِدَْھي   * َوُھَف  ِينََقلَخ  يِذَّلا  َنیَِملاَعْلا   * َّبَر  َِّالإ  ِيّل  ٌّوُدَع  ْمُھَِّنإَف  (: ) مالسلا

ِنِییْحُي  * َّمُث  ِينُتیِمُي  يِذَّلاَو  ِنیِفَْشي   * َوُھَف  ُتْضِرَم  اَِذإَو  ِنیِقَْسيَو   * ِينُمِعْطُي  َوُھ 
يِنْقِحَْلأَو اًمْكُح  ِيل  ْبَھ  ِّبَر  ِنيِّدلا   * َمَْوي  ِيتَئیِطَخ  ِيل  َرِفَْغي  َنأ  ُعَمَْطأ  يِذَّلاَو 

. [229] ( َنیِِحلاَّصلِاب

بنعلا لكأیل   ، هناصو هظفح  ام  ةجالثلا )  ) نم جرخُي  دیعسلا -  يناتسبلاف -   ، اذھبو
حار ام  راطعلا  حلصُي  نلف  الإو   ، نیح دعب  ولو  رھظي  نأ  دب  نطابلاف ال   . هناوأ تاوف  لبق 
راتخا هنأ  ذإ   ، ناسنإلا عم  لصاوتیل  ناتسبلاب  لصتي  يعولاب  يناتسبلاف  اذلو   . هنامز
َنيِذَّلا َلوُأ  َِكئٰ ُهَنَسَْحأ ۚ  َنوُِعبََّتیَف  َلْوَقْلا  َنوُعِمَتَْسي  َنيِذَّلا   ) ، كئلوأك ًامیلح  نوكي  نأ 

. [230] ( ِبَابَْلْألا وُلوُأ  ْمُھ  َلوُأَو  َِكئٰ ُهَّللا ۖ  ُمُھاَدَھ 

يف ًامود  وھ  يناتسبلا  بأدف   ، حالصإلاو ءامنإلاو  ءانبلل  هتكرح  يف  ةبابللا  امأ 
ةنس عبتي  كلذ  يف  وھف   . حالفألا موقلا  عم  ًازئاف  كلذب  نوكیل   ، حالفلاو حدكلاو  دصقلا 
ركذلا يف  نیبملا  بتكلا  نیبي  امك  ملسو –  هلآو  هیلع  لص هللا  دمحم –  ىفطصملا 
ْمُھاََرت ْمُھَنَْیب ۖ  ُءاَمَحُر  ِراَّفُكْلا  َىلَع  ُءاَّدَِشأ  ُهَعَم  َنيِذَّلاَو  ِهَّللا ۚ  ُلوُسَّر  ٌدَّمَحُّم  : ) میكحلا
ِدوُجُّسلا َِرَثأ  ْنِّم  مِھِھوُجُو  ِيف  ْمُھاَمیِس  ًاناَوْضِرَو ۖ  ِهَّللا  َنِّم  ًالْضَف  َنوُغَتَْبي  اًدَّجُس  اًعَّكُر 
ََظلْغَتْساَف ُهَرَزآَف  َُهأْطَش  َجَرَْخأ  ٍعْرَزَك  ِلِیجنِْإلا  ِيف  ْمُھُلَثَمَو  ِةاَرْوَّتلا ۚ  ِيف  ْمُھُلَثَم  َِكلَٰذ   ۚ

اوُلِمَعَو اوُنَمآ  َنيِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  َراَّفُكْلا ۗ  ُمِِھب  َظیَِغِیل  َعاَّرُّزلا  ُِبجْعُي  ِِهقوُس  َٰىلَع  ٰىَوَتْساَف 
. [231] ( اًمیِظَع اًرَْجأَو  ًةَرِفْغَّم  مُھْنِم  ِتاَِحلاَّصلا 



ًادعتسم نوكیس  هنإف   ، عالقإلل ةرئاطلا )  ) لقتسي امدنع  يناتسبلا  نإف   ، هیلعو
ذإ  . ةدومحملا لئاسولا  عابتاب  كلذو   ، ةدوشنملا ةجیتنلا  قیقحت  لجأ  نم   ، عاطقنالل

لبسلا زواجتو  ءالبلا  ىلع  ربصلا  يف  يھ   ، ةایحلا يف  ةمكحلا  نأ  ملعي  هنأ 
لوألا همھس  أطخأ  نإ  هنإ  يناتسبلا ! داطصي  هتالحر  يف  فیك  تيأر  اَمأ   . ةدودسملا

. يناثلا همھس  بحسي  ةميزعب  هارت  لب   ، طبحُي الف 

. ًادیعس نكت   ، ًالیمج نك 
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    2- Conscious [kon-shuh s] adjective : aware of and responding to one's surroundings;



awake.
    3- Consciousness [kon-shuh s-nis] noun : the state of being conscious; awareness of
one's own existence, sensations, thoughts, surroundings, etc.
Conscientiousness [kon-shee-en-shuh s] adjective : is the personality trait of being -4    

. careful, or vigilant

. صخش لكل  صاخلا  روظنملا  بسح  میھافم  نم  هیلإ  لصوتلا  مت  ام  تاكردملا :  [105]

. هازغم مّھفتو  هب  ةطاحإلاو  هؤاوتحا  مت  ام  باعیتسالا :  [106]

ةيآ 41. مورلا : ةروس   [107]

معدل ةجتنملاو   ، رضخألا تیبلا  تازاغل  ةیلامجإلا  ةیمكلا  يلاتلا : وحنلا  ىلع  فرعتو   ، ةینوبركلا ةمصبلا   [108]

 ) نوبركلا دیسكأ  يناث  نم  ئفاكملا  نطلاب  ةداع  اھنع  ّربعيو   ، ةرشابم ریغو  ةرشابم  ةروصب  ةيرشبلا  ةطشنألا 
.( CO2

(. لیمج  ) ىنعمب يأ   ، فیطل اذھ  مك  اھانعم :  [109]

ةيآ 24. سبع : ةروس   [110]

ةيآ 9. ةدجسلا : ةروس   [111]

. رمع نبا  نع  امھحیحص  يف  ملسمو  يراخبلا  هجرخأ   ، فيرشلا يوبنلا  ثيدحلا   [112]

ةيآ 24. تاعزانلا : ةروس   [113]

ةيآ 68. فھكلا : ةروس   [114]

ةيآ 11. ةلداجملا : ةروس   [115]

ترھظ دقو   . ةیناكیلجنألا ةسینكلا  ةصاخو   ، ةسینكلا معد  نم  ةلودلا  باحسنال  ةضراعملا  ةكرح  يھ   [116]

. رشع عساتلا  نرقلا  يف  ارتلجنا  يف  ةكرحلا 
ةيآ 9. دعرلا : ةروس   [117]

ةيآ 76. فسوي : ةروس   [118]
ةيآ 43. لحنلا : ةروس   [119]

ةيآ 7. نارمع : لآ  ةروس   [120]

. رحبلا حطس  نع  2,628م  نّینص : لبج   [121]

لوألا 5: 6. كولملا  رفس   ، لیجنإلا  [122]

. ًامامت :  tout à fait [123]

. ًاقح لیمج  (:  vraiment belle ) [124]

. ينانبل ركفم   ،(1988 – 1889  ) ةمیعن لیئاخیم   [125]

ةيآ 269. ةرقبلا : ةروس   [126]

ةيآ 2. قلعلا : ةروس   [127]

ةيآ 103. نارمع : لآ  ةروس   [128]

ةيآ 44. ءارعشلا : ةروس   [129]

. Population Reference Bureau & The World Factbook [130]

. Ethnologue Statistics [131]

ةيآ 13. تارجحلا : ةروس   [132]
بآ 2018 سطسغأ /   5 جولولا : خيرات  .  https://www.un.org/press/en/1997/19971209.SGSM6419.html [133]



ةيآ 32. فرخزلا : ةروس   [134]

.( Communicating, agreeing  ) فاصوألاب ةيزیلجنإلا  ةغللاب  اھنع  ّربعُي  لصاوتلا :  [135]

Connectivity, communication devices, means,  ) فاصوألاب ةيزیلجنإلا  ةغللاب  اھنع  ّربعُي  لاصتالا : لئاسو   [136]

.( and channels
.( Linking, connecting : ) ةیلاتلا فاصوألاب  ةيزیلجنإلا  ةغللاب  اھنع  ّربعُي  يلعفلا : طابترالا   [137]

.( Associating, belonging : ) ةیلاتلا فاصوألاب  ةيزیلجنإلا  ةغللاب  اھنع  ّربعُي  يونعملا : طابترالا   [138]

.( Spirituality, prayers, supplication : ) ةیلاتلا فاصوألاب  ةيزیلجنإلا  ةغللاب  اھنع  ّربعُي  يحورلا : طابترالا   [139]

ةيآ 83. ةرقبلا : ةروس   [140]

نم هذخأ   ، ضورعلا ملع  عضاوو   ، بدألاو ةغللا  ةمئأ  نم  (  718 م - 786 م :) يدیھارفلا دمحأ  نب  لیلخلا   [141]
. ّيوحنلا هيوبیس  ذاتسأ  اضيأ  وھو  يمرضحلا  قاحسإ  يبأ  نب  دبع هللا  ىدل  سردو   . اھب افراع  ناكو  ىقیسوملا 

ةرصبلا . يف  تامو  نامع  يف  دلو 

رھشأ نم   . ةیبرعلا ةغللاو  يمالسإلا  هقفلا  يف  ملاعو  ّخرؤمو  بيدأ  وھ  1311م :) 1232م –   ) روظنم نبا   [142]

يراصنألا روظنم  نبا  نيدلا  لامج  لضفلا  وبأ  يلع  نب  مركم  نب  دمحم  وھو   ، برعلا ناسل  مجعم  هتاّفلؤم 
. يقيرفألا ىعفيورلا 

ناسنإلا ةرظن  لیكشت  يف  ةغللا  ریثأت  ةيرظن  عضاو   ، ثيدحلا رصعلا  ءاملع  دحأ  1803م :) 1744م –   ) ردرھ  [143]

. نوكلا ىلإ 
ةيآ 24. میھاربإ : ةروس   [144]

ماظن وھو  ماظنلاب 1 ( فرعي  ام  قيرط  نع  ةینھذلا  ةباجتسالا  میسقت  متي   ، رصاعملا تایكولسلا  ملع  يف   [145]

ثادحألل ةباجتسالا  ماظنو  صیخشتلاو .) لیلحتلا  دعب  ةباجتسالا  ماظن  وھو  ماظنلاو 2 (  ،( يلاعفنالا ةباجتسالا 
(. ةیعوضوملا  ) لباقم ةيرایعملا )  ) راطإ يف  ظحاجلا  هعضو  ام  وھ  لماوعلاو 

. يبرعلا ثارتلا  ءایحإ  راد  ، ج3 ص 50-49،  نییبتلاو نایبلا  ظحاجلا :  [146]

.1968 ، ةرھاقلا  ، يبلحلا ةسسؤم  ، ج1 ص 10،  لحنلاو للملا  يناتسرھشلا :  [147]

ةيآ 6. تارجحلا : ةروس   [148]

. تارجحلا ةروس  نم  ةيآلا 6   [149]

ةيآ 22. میھاربإ : ةروس   [150]

. يناملأ عامتجا  ملاع  1936م ) 1855م –   ) زینوت دنانيدرف   [151]

ةيآ 32. مورلا : ةروس   [152]

، نامع ةنطلس  نم  ةیلخادلا    ةظفاحمب  ءارمحلا    ةيالو  يف   سمش  لبج  ةیمست  دوعت  سمش : لبج   [153]

ىلإ سمش  لبج  عفتري  ثیح   ، ةیلاعلا هتمق  نم  راھنلا  رخآ  اھعدويو  قرشت  ام  لوأ  سمشلا    لبقتسي   هنوكل 

قلافلا اھیف  عقيو   . ةیبرعلا ةريزجلا  هبش  يف  ةیلبج  ةمق  ىلعأ  يھو   . رحبلا حطس  نع  رتم  براقي 3,100  ام 
. ملاعلا يف  قلاف  ربكأ  يناث  وھو   ، میظعلا

وھ  ، مولع ّيش  ام  باوجو :  . كلاوحأو كرابخأ  ينطعأ  ىنعمب   ، كمولع ِقلأ  ةینامعلا :) ةجھللاب   ) كمولع قع   [154]

. يدل ةماھ  وأ  ةئیس  رابخأ  ىنعمب ال 
ةيآ 134. نارمع : لآ  ةروس   [155]

ةيآ 24. ءارسإلا : ةروس   [156]

ةيآ 83. ةرقبلا : ةروس   [157]

، ص 320. رطم يملح  ةریما  د.  وطسرأل : ةیخاموقینلا  قالخألا   [158]



يبرع يئايزیفو    يكلفو    يضاقو    هیقفو    بیبطو    فوسلیف    وھ  1198م :) 1126م –   ) دشر نبا   [159]

. يكلاملا بھذملاب  تفرع  يتلاو  سلدنألا    يف  ةھاجو  رسألا  رثكأ  نم  ةرسأ  يف  أشن   . يسلدنأ ملسم 

، ص 33). ةيدشرلاو دشر  نبا   : ردصملا )
. (Nicomachean Ethics: NE (1094al-3 [160]

مرك ص 186 . فسوي  ةینانویلا : ةفسلفلا  خيرات   [161]

ليوطلا ص 55 . قیفوت  د.  ةیقلخلا : ةفسلفلا    [162]

. قباسلا ردصملا   [163]

. قباسلا ردصملا   [164]

وطسرأ ص 225 . قالخألا : باتك   [165]

. قیفوت ايركز  دمحم  نیتنوم  -  دنع  ةقادصلاو  وطسرأ  دنع  قالخألا   [166]

. برعلا ناسل   [167]

. ينغلا مجعملا   [168]

.(17 – 14 تايآلا : خاریس 15 ( نب  عوشي  رفس   ، ميدقلا دھعلا   [169]

ةيآ 29. فھكلا : ةروس   [170]

ةيآ 3. ناسنإلا : ةروس   [171]

ةيآ 24. تافاصلا : ةروس   [172]

ةيآ 23. ديدحلا : ةروس   [173]

ةيآ 5. جراعملا : ةروس   [174]

ةيآ 18. فسوي : ةروس   [175]

ةيآ 48. ميرم : ةروس   [176]

.(16:3  ) سوثنروك لھأ  ىلإ  ىلوألا  سلوب  ةلاسر  نم   ، ثلاثلا حاحصإلا   [177]

ةيآ 108. دوھ : ةروس   [178]

. "Kazlev, M. Alan; et al. (2003-10-19). "The Triune Brain   [179]

ةيآ 54. ةدئاملا : ةروس   [180]

. دوصقملا فدھلا  وھ  ام  نع : لاؤسلا  ىلع  ةلالدلل  يبعش  لثم   [181]

( ةرم  13  ) لوألا زكرملا  ققحو   ، رطم فيزوج  هحّالم  عم  ةنس 2013،  يف  لوألا  زكرملاب  زاف  يلاغف : هیجور   [182]

ةنس 2017. ىتح 
. طیسولا مجعملا   [183]

ةيآ 164. ةرقبلا : ةروس   [184]

ةيآلا 164. ةرقبلا : ةروس   [185]

ةيآ 33. ءایبنألا : ةروس   [186]

ةيآ 38. سي : ةروس   [187]

ةيآ 88. لمنلا : ةروس   [188]

ةيآ 13. تارجحلا : ةروس   [189]

ةيآ 189. فارعألا : ةروس   [190]

ةيآ 35. ءایبنألا : ةروس   [191]



ةيآ 6. قاقشنالا : ةروس   [192]

ةيآ 99. نونمؤملا : ةروس   [193]

ةيآ 35. ةدئاملا : ةروس   [194]

ةيآ 97. لحنلا : ةروس   [195]

ةيآ 108. دوھ : ةروس   [196]

ةيآ 1. قالطلا : ةروس   [197]

ةيآ 8. صصقلا : ةروس   [198]

ةيآ 69. توبكنعلا : ةروس   [199]

ةيآ 32. ةدئاملا : ةروس   [200]

ةيآ 216. ةرقبلا : ةروس   [201]

. comfort zone : ةحيرملا ةقطنملا   [202]

. ضكرلا مث  لیحارتلا  مث  دورطلا  مث  يشملا  لیخلا : ةكرح   [203]

ةيآ 63. ءارعشلا : ةروس   [204]

ةيآ 30. كلملا : ةروس   [205]

ةيآ 5. ةحتافلا : ةروس   [206]

ةيآ 60. ةرقبلا  ةروس   [207]

.(3 :15  ) مص ةيآ 1   ، لیئومص رفس   [208]

ةيآ 9. لحنلا : ةروس   [209]

ةيآ 12. میھاربإ : ةروس   [210]

.(12 :12  ) ةیمور لھأ  ىلإ  لوسرلا  سلوب  ةلاسر  نم  لیجنإلا :  [211]

تايآلا 9 – 10. سمشلا : ةروس   [212]

.3 / 171 ، يذمرتلا حیحص   [213]

ةيآ 8. نارمع : لآ  ةروس   [214]

ةيآ 28. دعرلا : ةروس   [215]

ةيآ 5. لیللا : ةروس   [216]

ةيآ 63. ةعقاولا : ةروس   [217]

اھتزیمب ةیبھذلا  ةبسنلا  فرعُت  ام  ًابلاغو  (.  1.618 :1  ) لامجلل يضايرلا  سایقملا  يھ  ةیبھذلا : ةبسنلا   [218]

اھنأ ذإ   . ناسنإلا مسج  يف  ىتحو  لب  نوكلا  يفو  ةعیبطلا  يفو  تايانبلاو  ةیسدنھلا  لاكشألا  يف  ةیلامجلا 
. داعبألاو لاوطألا  نیب  يعیبطلا  قسانتلا  سیقت 

ةيآ 40. لمنلا : ةروس   [219]

.(5 :126  ) ریمازملا رفس   [220]

ةيآ 64. ةعقاولا : ةروس   [221]

يلازغلا ج1. مامإلل  نيدلا  مولع  ءایحإ   [222]
. ناصغألا نانفألا :  [223]

ةيآ 11. أبس : ةروس   [224]
ةيآ 88. دوھ : ةروس   [225]



ةيآ 47. فسوي : ةروس   [226]

ةيآ 48. فسوي : ةروس   [227]

ةيآ 49. فسوي : ةروس   [228]

تايآلا 77 – 83. ءارعشلا : ةروس   [229]

ةيآ 18. رمزلا : ةروس   [230]

ةيآ 29. حتفلا : ةروس   [231]
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