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ثسن اللِّ الطحوي الطح٘ن
الحوذللِّ سة الًبلو٘ي ٍالػـٍ ٓ٠السـ٠م يلـ ٢اضـشِ اًٛج٘ـبء ٍالوشسـل٘ي اث٘بلٗبسـن هحو٘ـذ ٍآلـِ الكّ٘جـ٘ي
الكبّشٗي  ٟس٘وب ثِٗ٘اللِّ ْٖ اٟسؾ٘ي ٍخبتن الَغ٘٘ي الحزٔ ثي الحسي سٍح ٢لتشاة هٗذهِ الٓـذاء ٍاللًـي
يل ٢ايذائْن الَٗ ٢مالذٗي.
ٍثًذ
ْبىّ الجلٌَ َّ يجبسٓ يي اًْبء ْتشٓ هي يوش اًٟسبى ٍالًجـَس الـ ٢هشحلـٔ رذٗـذٓ ،لْـب ضـئًَْب الخبغـٔ ثْـب.
ٍاًٟسبى ْٖ تُ٘٘شُ ّزاٗ ،طجِ الطزشٓ التٖ َ٘٘شّب الطتبء ٍرًلْب ٚبلخطجٔ ال٘بثسٔ لٌْٛـب يٌـذهب تطـن ًسـ٘ن
ن تتحـَل ّـزُ الـ ٢حوـ ٍش هـ َٚل ر ١لـز ٍٓ
الشث٘ى يٌذ رل ٙتخشد اَؿبًْب ٍتٓتح اٍسادّبٍ ،تخشد اصّبسّـب ،حـ ٘
لٚٚل٘ي.
ٍّزا التحَل الز ١حػل لْزُ الطزشٓ َّ هب ٗػكلح يلِ٘ ثوشحلٔ الجلٌَ.
ٚزل ٙاًٟسبى يٌذهب ٗجذء ح٘بتِ ٟثذ ٍاى ٗكَٕ ثًؽ الوشاحل التٖ تكشأ يل ٢راتِ خ٠ل ّـزُ الوـذٓ ٍهـي
ٌّب ًط٘ش الّ ٢زُ الوشاحل ثطٛل اروبل.٢
 1ـ اٍ٘ل هشحلٔ ٗجذأ ثْب اًٟسبى ح٘بتِ ّٖ الكَٓلٔ ٍالػُش ٍالح٘بٓ ْْ٘ب خبل٘ٔ ْٖ ٚلّ اٟحَال ٍْبسَٔ يي ٚلّ
الوتبيت ٍل٘س ْْ٘ب ا ّٟاللًت ٍَّ ٚوب يشِْ غبحتالو٘ضاى ثبًِّ يول هٌهَم لُشؼ خ٘بلٚ ٢لًت اٟقٓبل.
 2ـ حن٘ تجذأ الوشحلٔ الخبً٘ٔ لح٘بٓ اًٟسبى الّتٖ ٗطُل ًٓسِ ثجًؽ اُٟهَس الزضئ٘ٔ ٍٗزٌت

6

ًٓسِ يي اللًت الخبل ٢هي الٌت٘زٔ ٍْْ٘ب ٗزّت ٍساء ثًؽ الوكبلت الجس٘كِ ٍّـٖ هـب ًٗجـش يٌْـب ثوشحلـٔ
اللَْ.
 3ـ ثًذ رل ٙتجذأ الوشحلٔ الخبلخٔ ْٖ ح٘بتِ ٍالوًجش يٌْب ثٓتشٓ التضئ٘ي ٍالتزوـل ح٘ـج اًّـِ ٗسـل ٙسـج٘ل
الضٌٗٔ ٍالتزول هي ح٘ج اللجس الٓبخش ٍالوشٚت الجٍْ ٢الوٌبصل الًبلِ٘ ٍَ٘شّب هي اٟهَس التٖ لْب ٖ٘وـٔ ْـٖ
الوزتوى ٍٗ ٟش ١للٓٛش الكَٓل ٢ا ١احش ْٖ ح٘بتِ.
 4ـ ٍهي ٌّب تجذأ الوشحلٔ الشاثًٔ الّتٖ ٌٗهش ْْ٘ب اًٟسبى الًٓ ٢سِ ،ثوٌهبس آخش ح٘ـج اًّـِ ْْ٘ـب ٌٗهـش الـ٢
ًٓسِ ثبلٗ٘بس ال ٢اٙخشٗي ٍٗٗ٘س حَائزِ هى حَائذ الُ٘ش ٍيٌذ هب ٗش ١اىّ اٙخشٗي ايل ٢هٌِ ٗسو ٢لكلـت
هب ٗشًِْ يل ٢اٖشاًِ لَٛٗ ٢ٛى ايلٍ ٢اسْى هٌْنٍّ .زُ الوشحلِ ّٖ هب ًٗجش يٌْب ثوشحلٔ التٓبخش.
 5ـ حن٘ ثًذ اًتْبء رلٚ ٙلِ تجذأ الوشحلٔ اٟخ٘شٓ ْٖ ح٘بتِ ٍّٖ الوشحلٔ الّتٖ ٗكلـت ْْ٘ـب الٛجشٗـبء ٍالًلـَ،
ًْ٘تٗذ اى رلٗ ٟ ٙحػل ا ّٟثٛخشٓ اٟهَال ٍاٍٟٟد ْْ٘ت لتٛخ٘ش اٍٟٟد ٍلزوى الوـبل لٛـٗ ٢حػـل ثٌهـشُ
يل ٢تل ٙالوٌضلٔ الشًْ٘ٔ ْٖ الوزتوى ٍّزُ الوشحلٔ ّٖ هب ًٗجش يٌْب ثوشحلٔ التٛبحش.
ٍالٚ ٢ل هب رٚشًب اضبس الِ٘ سجحبًِ ٍتًبل ْٖ ٢سَسٓ الحذٗذ آٗٔ  20ح٘ج ٖبلٍٓ«:اػٕلَؤَاْ ؤَ ًَّوٓب ا لْحَٓ٘ٓا ُٓ السًْٜٓ٘ب
لَؼٙتٗ ٍٓلََْٕٗ ٍٓظٌٌَِٗٔ ٍٓتَلَبذُطٌ ثٌٌَُٕٓ٘نٕ ٍٓتٌََبحُطٌ كٙى ا لْإَهَٕٓا لِ ٍٓا لْإٍَٕلَـسًَ ٙوٓخَلِ ؿَٕ٘ج ٚؤَػٕزٓتٓ ا لٌُْلَّـبضٓ ًَجٓبتُـِٔ حُـنٛ
ِْٗٓ٘ذٔ كَتَطَلـِٔ هٔظٕلَطًّا حُنٌَُٓٗ ٛىُ حٔـَـوٖب ٍٓكٙى ا لْإذٙطَِٓ ػٓصَاةٗ شَسٗٙسٗ ٍٓهٓـْلٙطٌَٓ هّٙيَ اللٍَِّٓ ٙضِػَْٓا ىٌ ٍٓهٓب ا لْحَٓ٘ٓ

ا

ُٓ السًْٜٓ٘أ إِالَّ هٓتَـغٔ ا لْـُطٍُضِ».
ٍٖذ رّت ثًؽ الوٓسشٗي ال ٢اىّ ّزُ الوشاحل الخوسِ هتشتجٔ ثحست سٌّ ٢يوش اًٟسبى ال ٢اٟسثً٘ي ح٘ج
تٗذس ٚل هشحلٔ ثخوبى سٌ٘ي هي يوشٓ ٍْٖ سياٟسثً٘ي ٗكَٚ ١ل ّزُ الوشاحل الخوسٔ ٍتٛول ضخػ٘تِ.
ٍيوش اًٟسبى الزٕ ٗحتَ ١يلّ ٢زُ الوشاحل الخوسٗ ،طجِ الضسو ح٘ج اًِّ ٗتحش٘ الَ ٢بٗٔ هب ٗوٌٛـِ هـي
الٌّوَ ٍاٟصدّبس ،حن٘ ثًذ رلٗ ٙػٓش لًَِ ٌٍٗوٛص حن َٗٛى ّط٘وبً هت٠ض٘بً تزسٍُ الشٗبحٌٍّ .ب تُكـَ ١هشحلـٔ
هي هشاحل الح٘بٓ للضسو ٍتستًذ اٟسؼ
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لوشحلٔ رذٗذٓ ٍحبغل رذٗذ ٍيل ٢احش ّزُ الوٗبٗسِ ث٘ي ح٘بُاًٟسبى ثوشاحلـِ الخوـس ٍح٘ـبٓ الـضسو ثوـب
ٗكشء يلِ٘ هي ًوَ٘ ٍتحكّنٗ ،شضذًب رلر٠لِ ال ٢الح٘بٓ اٟثذٗٔ ٍالسشهذٗٔ ال ٢هُٓشٓ اللِّ ٍسؾَاًِ ،حـن٘ ٌٗجـِ
اًٟسبى ٍَٗٔنِ ال ٢اى  ٟتُشُّ الح٘بٓ الذً٘ب ٍتح٘ذُ هي اقبس الحّٕ ال ٢خك٘شٓ الجبقل ٍالؿ٠ل.
ٍثًذ ّزا ًَٗل اىّ الوشحلٔ التٖ تخشد اًٟسبى هي ح٘بٓ الكَٓلٔ ال ٢ح٘بٓ التٓٛش ٍالتذثش ٍهي دٍس اللًـت الـ٢
ح٘بٓ الَٖبس ٍاٟتضاى ّٖ ،هب ٗػكلح يلْ٘ب ثوشحلٔ الجلٌَْ .بلجلٌَ ْٖ الَاٖى َٗٛى حبرضاً ث٘ي اٙهبل ٍالشَجـبت
ٍالكوَحبت الكَٓل٘ٔ ٍث٘ي الح٘بٓ اٟسادٗٔ التٖ َٗٛى ْْ٘ب اًٟسبى ٖبدساً ٍهس٘كشاً يل ٢قلجـبت الـٌٓس ثٓٛـشُ
ٍاسادتٍِّ ،زُ الوشحلٔ التٖ ٗػل الْ٘ب اًٟسبى ّٖ الًٌػش اٟسبس ْٖ ٢ح٘بتِ.
ٍلْزا ٗحػل التُ٘ش ْٖ غَتِ ح٘ج َٗٛى ؾخ٘وبً ثًذ هبٚبى سٖ٘ٗبً ٍٚزا تُ٘٘ش الطًش الٌـبين الـ ٢ضـًش خطـي
َل٘م ٍتتٛبهل ايؿبئِ ٍٗستًذ لٌسل رذٗذ ٍحٌ٘ئز ٗٛلّ اًٟسبى يٌذ ثذأ ّزُ الوشحلٔ ثتٛبلّ٘ تزبُ خبلِٗ
ٍهًجَدُ هي ٖج٘ل الكْبسٓ ٍالػٍ ٓ٠الػَم ٍَ٘شّب هوب لن تٛي لْب ثبٟهس ا ١احش ْٖ ح٘بتِ الكَٓل٘ٔ.
ارى هسئلٔ الجلٌَ هسئلٔ ا سبس٘ٔ ْٖ ٚـل التطـشًٗبت الّتـٖ تتًلـٕ ثـبلٓشد ْ٘زـت ثحخْـب ٍتحذٗـذ غـٓبتْب
ٍهو٘ضاتْبٛ ،ىّ ايكبء ّزُ اّٛو٘٘ٔ للوسئلٔ اًّوب ّٖ ٛرل استجبـ اٟغَل ٍالٓشٍو الذٌٗ٘ٔ ٍاٛحٛـبم الخوسـٔ
ثوسئلٔ الجلٌَ.
ٍّزُ الوسئلٔ يل٢الشَن هي ثحخْب هي ٖجل يلوبئٌب الوبؾ٘ي ،ضٛشاللِّ سًْ٘ن ،لٌْٛب لن تجحج ثطٛل هٓػـل
ٍهي ٚلّ الزَاًت ٍالزْبتٍٟ ،رل تجذل ثًؽ الوَؾَيبت هي ربًت ٍاًتطبس ثًـؽ الوٗـبٟت التّـ ٢ثـذل اى
تتزِ ًحَ هذال٘ل اٟدلٔ تَرْت ًحَ رٚش ثًؽ اٟسٖبم ٍاٖٟتشاحبت ٍاٟستحسبًبت التٖ «ٟٗسـوي ٌٍُٗ ٟـ٢
هي رَو» هي ربًت آخش.
ٍثزل ٙاضتُلت ارّبى هزتوًٌب اٟس٠هٖ ٍحتـ ٢ثًـؽ الوٓٛـشٗي ٍآًػـلَا يـي الكشٗٗـٔ اٟغـَلِ٘ لكـشح
الوجبحج الٍْٓٗ٘ٔ ،لْزا ٚبى ثٌبئٌب ثًَىاللِّ ٍتَرْبت الحزٔ اثي الحسي الوْذٕ يلِ٘ اْؿل التح٘٘ـبت ٍالخٌـبء
ٍالس٠م ٍالػلَات ٍيزلاللِّ تًبلْ ٢شرِ ،اى ًجحج
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ّزُا الوسئلِ ثحخب هؿبيٓب هسـتًٌ٘٘ي ثٌهشٗـبت الْٓٗـبء الوبؾـ٘ي ٍاٗؿـبً ثبٟسـتٓبدُ هـي اٗٙـبت ٍاٛخجـبس
ٍاٟغَل الوسلّؤ ٍثً٘ذاً يي اٟستحسبًبت الهٌ٘ٔ ٚوب ّٖ قشٗٗٔ غبحتالزَاّش سحوِاللِّ يلِ٘.

هنالووسسٔ

ػلى الـؼٌلطى
شؼجبىالوؼظن 2321

9

ثؼغ ذظبئض ّصا الٌتبة
ٌّب٘ ثًؽ الوو٘ضات لْزا الٛتبة تو٘ضُ يي َ٘شُ هوب ألّ ثْزا الوؿوَى ًزٚشّب يل ٢التَال:٢
 1ـ التًشؼ ٙساء ًٍهشٗبت الْٓٗبء الٛشام ل٘س ْ٘وب ٗخع الجبة ثل ٚلّ هبلِ ادً ٢هٌبسجٔ لوب ًحي ِْ٘ سـَاء
ٚبى ثطٛل هجبضش أٍ َ٘شهجبضشٍ ،لْزا سارًٌب يذٓ اثَاة ِْْٗ٘ ٚبلكْبسٓ ٍالػ ٓ٠هي ٍرَثْـب ٍلجـبس الوػـل٢
ٍهي تزت يلِ٘الػلَٓ ٍغَم الػجٍ ٢هي تزت يلِ٘ الضٚبٓ ٍحذ٘ الػجًٍٛ ٘٢ـبح هـي لـن ٗجلـٍ ًٍٛـبح الًج٘ـذ
ٍاٟهبء ٍقْٖ٠وب ٍالًَٗد ٍاٟٗٗبيبت ٚبلَغ٘ٔ ٍالْجٔ ٍاٟربسٓ ٍالج٘ى ٍأحٛـبم الحـذٍد ٍارـشاء الٗػـبظ ٍاخـز
الذٗٔ لِ ٍهٌِٚ .ل رل ٙحٌٗٗبُ ثطٛل هٓػل.
 2ـ التًشؼ لٚساء الًبهٔ ٍالٌهشٗبت الوَرَدٓ ْٖ ٚتجْن الوًتجشٟٓ ،رل ْْن نـشِ الشٍاٗـبت التـٖ غـذست
ٟحتوبل التٗ٘ٔ ْْ٘ب.
 3ـ التًشؼ لٗٚبت الّتٖ لْب غلٔ ثوب ٗخع ثحخٌب ٍث٘بى الوشاد هٌْب ٍرٚش الطبّذ ْْ٘ب لوب ًحي ِْ٘.
 4ـ ْٖ تتجًٌب لٜخجبس ٍاٛحبدٗج ثبٟؾبْٔ الٚ ٢تبة الحزش ٍالوٗذهٔ الًجبدات ْٖ ٚتت الشٍائ٘ـٔ ،اؾـٌٓب ٚـلّ
هبلِ دخل لوب ًحي ِْ٘ هي سبئشاٛثَاة اُٟخشٍ ،١حػلٌب يل ٢هزوَئ
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حوٌ٘ٔ هي احبدٗج الوًػَه٘ي يلْ٘ن اْؿل غلَات الوػلّ٘ي ٍٖسوٌبّب ال ٢اٖسبم هتًذدٓ ٍحٌٗٗبّب هٓػ.ً٠
 5ـ ثحخٌب ثطٛل هٓػل ٚلّ الً٠هبت الخوسٔ الّتٖ تخع ثلٌَ اًٟخ ٍّٖ ٢اٟحت٠م ٍاًٟجبت ٍالس٘ي ٍالح٘ؽ
ٍالحول ٍهب ٗخع الزَٚس ٍّٖ الخ٠حٔ اٍٟ٘لٍ ،هب ٗخع الخٌخ.٢
 6ـ أٗؿبً ثحخٌب ثطٛل اروبل ٢ادلٔ ْْٗبء اٟهبه٘ٔ ْٖ الوسئلٔ هي اٟروـبو ثٗسـوِ٘ ٍالطـْشٓ ٍاٟستػـحبة
ٍالجشائٔ.
 7ـ لن ًزٚش سربل الحذٗج الزٕ َٗٛى هستٓ٘ؿـبً أٍ هتـَاتشاً أٍ اى سربلـِ لـ٘س لْـن دٍسٗ ٍتـ ح٘ش ْـٖ ْْـن
الحذٗجٍ .اًّوب تًشؾٌب للشربل الزٗي لْن دٍس اسبسْْ ْٖ ٢ن الحذٗج ٍاٟستذٟل ثِ.
ٗحتَّ ١زا الٛتبة يل ٢ح٠حٔ هجبحج.
الوجحج اٍ٘ٛل ْٖ :ثلٌَ الزَٚس
الوجحج الخبًٖ ْٖ :ثلٌَ اًٟبث
الوجحج الخبلج ْٖ :ثلٌَ الخٌخ٢
هى خبتؤ تطول يل ٢اسثًٔ َْائذ:
اٍٟل ْٖ :٢تً٘٘ي السٌٔ الٗوشِٗ اٍ الطوس٘ٔ
الخبً٘ٔ :ثوبرا ٗخجت الس٘ي
الخبلخٔ ْٖ :اىّ الجلٌَ ْٖ ٚلّ ضئ ثحسجِ
الشاثًٔ ْٖ :غحٔ يول الػج ٢الوو٘ض
ٍثزلٖ ٙذ اتحٌٓب الوٛتجٔ اٟس٠ه٘ٔ ثتحٓٔ ٗس٘شٓ آهل٘ي هي الوَل ٢رـل ٍيلـ ٢اى ٗتٗج٘ـل هٌـب ّـزا الزْـذ
ال٘س٘ش ٍاى تٗجل ام اٟئؤ س٘ذُالٌسبء الًبلو٘ي ْبقوِالضّشاء س٠م اللِّ يلْ٘ب حَاة رالـ ٙهٌّـب آهلـ٘ي ثـزلٙ
سؾب ٍسشٍس الحزٔ ثي الحسي غلَاتاللِّ يلِ٘ ،اًطبءاللِّ تًبل.٢
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ثلَؽ الصًَض

آضاء اللوْبء هي الربطٔ ٍالؼبهٔ
الًٌبٍٗي الوستٓبدٓ ْٖ اٗٙبت هي ح٘ج اللُٔ
تحٕٗ٘ اٗٙبت
تحٕٗ٘ اٛخجبس ٍاٛحبدٗج
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كتبٍى كوْبئٌب
يي ض٘خ الكبئٓٔ اث٢رًٓش الكَس ٢سؾَاى اللِّ تًبل ٢يلِ٘ ْٖ ٚتبثِ الٌْبٗٔ:
«كبلوسن االٍل َّ طَم شْط ضهؼبى كبًِّ ٗلعم ط٘بهِ لسبئط الوٌلل٘ي هي الطّربل ٍالٌّسبء ٍالؼج٘ـس
ٍاالحطاضٍٗ ،سوؾ كطػِ ػو٘ي ل٘س ثٌبهل الؼول هي الظج٘بى ٍؿ٘طّوب

1

ٍٗستحت اى َٗٔش الظ٘ج٘بى ثبلظ٘٘بم اشا اؿبهَُ ٍثلــَا تسـغ سـٌ٘ي ٍاى لـن ٌٗـي شلـي ٍارجـب
ػلْ٘ن».

2

الط٘خ سحوـِا ٣ايتجش ٚوبل الًٗل ْٖ ٍرَة الػَم ٍْٖ ّزا الٛتبة لن ًٗك ٢حذ٘اً ٍاًّوب ايتجش ْٖ استحجبة غَم
الوو٘ض قبٖتِ ٍثلََِ  9سٌ٘ي.
ٍيٌِ أٗؿبً ْٖ هٗبمٍ آخش هي ّزا الٛتبة:
«ٍحس ثلَؽ الظجى اهب اى ٗحتلن ؤٍ ٗٔشؼط ؤٍ ٌٗول ػولِ».

3

ٍْٖ الوجسَـ:

1ـ الهبّش اى الًجبسٓ ْْ٘ب سٗف ٍالزٕ ربء ٌّب هكبثٕ هى ًسخٔ هكجَيبت ٖذس .
2ـ الٌْبٗٔٚ ،تبة الػ٘بم ،الػٓحٔ .149
3ـ الٌْبٗٔٚ ،تبة الَغبٗب ،الػٓحٔ . 611
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«ٍاه٘ب الجلَؽ كَْ شطؽ كٖ ٍرَة الؼجبزات الشطػِ٘ ٍحسُ٘ َّ االحتالم كـٖ الطّرـبل اٍ االًجـبت اٍ
االشؼبض ؤٍ ٗوٌل لِ ذوس ػشطٓ سٌٔ».1
ٍْٖ هٗبم آخش هي ّزا الٛتبة:
«ٍالجلَؽ ثبحس ذوسٔ اش٘بء ،ذطٍد الوٌٍٖ ،ذطٍد الح٘غٍ ،الحولٍ ،االًجبتٍ ،السيٍ .اه٘ـب الس٘ـي
كحسُ كٖ الصًَض ذوس ػشطٓ سٌٔ».

2

ٍٖبل هحوذ ثي يل ٢ثي حوضٓ ْٖ الَس٘لٔ:
«ٍثلَؽ الطرل ٗحظل ثإحس حالحٔ اش٘بء ،االحتالم ٍاالًجبت ٍتوبم ذوس ػشطٓ سٌٔ».

3

ٍيي الٗبؾ ٢اثي الجشاد الكشاثلس ٢سحوِاللِّ يلِ٘ ْٖ الوْزة:
«ٍحس ثلَؽ الـالم احتالهِ ،اٍ ًوبل ػولِ ،ؤٍ اى ٗشؼط».4
ٍيي الس٘ذ الزل٘ل يضالذٗي حوضٓ ثي يلٖ اثي صّشُالحسٌ٘ ٢الحلجٖ ْٖ الٌُِ٘:
«ال ٗطتلغ الحزط ػي الظجى اال ثإهطٗي ،الجلَؽ ٍالطشسٍ .الجلَؽ ٌَٗى ثإحس ذوسـٔ اشـ٘بء ،الس٘ـي
ٍظَْض الوٌى ٍالح٘غ ٍالحٔلنٍ 5اًٟجبت ،ثـذل٘ل اروبع الـبئلٍٔ .حس السي كٖ الـالم ذوـس ػشـطٓ
سٌٍٔ ،كٖ الزبضٗٔ تسغ سٌ٘ي ثسل٘ل االروبع الوشبض الِ٘».

6

يي الط٘خ الِٓٗ٘ اث٘زًٓش هحوذ ثي هٌػَس ثي احوذ ثي ادسٗس الحل ٢سحوِاللِّ يلِ٘ ْٖ السشائش:
«ٍاه٘ب الجلَؽ كَْ شطؽ كٖ ٍرَة الؼجبزات الشطػ٘ٔ ٍحسُ٘ كٖ الطرل

1ـ الوجسَـ ،الوزلذ اٍٟ٘لٚ ،تبة الػَم ،الػٓحٔ . 266
2ـ الوػذس ،الوزلذ الخبًٖٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ  282هلخػبً .
3ـ الَس٘لٔٚ ،تبة الخوس ،الػٓحٔ  718يل ٢تشت٘ت رَاهىالْٓٗ٘ٔ .
4ـ الوْزة ،الوزلذ الخبًٖٚ ،تبة الَغبٗب ،الػٓحٔ . 119
5ـ ْٖ أحذ الٌسخ ٚلؤ «الحلن» هى اى تػح٘ح لٗكٔ «حول» .
6ـ الٌُ٘ٔٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ  532يل ٢تشت٘ت رَاهى الْٓٗ٘ٔ .
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اهب ثبالحتالم ،ؤٍ ثلَؽ ذوس ػشطٓ سٌٔ ،ؤٍ االًجبت ٍَّ ذشًَٔ الؼبًٔ».1
يي اث٘بلٗبسن رًٓش ثي الحسي ،الوحٕٗ الحلٖ سحوِاللِّ يلِ٘ ْٖ ضشاٗىاٟس٠م:
«ٍٗؼلن ثلَؿِ ثئًجبت الشؼط الرشي ػلى الؼبًٍٔ ،ذطٍد الوٌى الصٕ ٌَٗى هٌِ الَلس هـي الوَػـغ
الوؼتبز ً٘ق ًبىٍٗ ،شتطى كٖ ّصٗي الصًَض ٍاالًبثٍ ،ثبلس٘ي ٍَّ ثلَؽ ذوس ػشطٓ سٌٔ للـصًط
ٍكٖ اُذطى اشا ثلؾ ػشطا ًٍبى ثظ٘طا ؤٍ ثلؾ ذوسٔ اشجبض ربظت ٍط٘تِ ٍاهتض هٌِ ٍاه٘وـ

ػل٘ـِ

الحسٍز الٌبهلٔ».2
ْبىّ الوحٕٗ ثًذ ث٘بى الً٠هٔ الخبلخٔ ،رٚش َٖل٘ي آخشٗي ٍّوب:
 2ـ ثلَؽ الصًط كٖ سي الؼبشطٓ ثشطؽ اى ٌَٗى ثظ٘طا.
 2ـ ثلٌَ الزٚش حٌ٘وب ٗجلٍ خوسٔ اضجبس ْٖ اهَس خبغٔ ٚبلَغ٘ٔ ٍالٗػبظ ٍالحذٍد.
ٍيي الطْ٘ذٗي ٖذساللِّ اسشاسّوب ْٖ ٚتبة اللؤً ٍضشحْب:
«الربهسٔ ػشط ،الجلَؽ الصٕ ٗزت هؼِ الؼجبزٓ ،االحتالم ٍَّ ذطٍد الوٌى هـي هجلـِ هـلوـب ...ؤٍ
االًجبت للشؼط الرشي ػلى الؼبًٔ هـلوب ؤٍ الجلَؽ ؤى اًوبل ذوس ػشطٓ سـٌٔ ّالل٘ـٍٔ ...اًوـبل
التسغ كٖ االًُخى».3
ٍيي الطْ٘ذ السً٘ذ صٗي الذٗي ثي يل ٢الًبهل ٢الزجً ٢سحوِاللِّ يلِ٘ ْٖ هسبلٙاْْٛبم:
ٍٗؼتجط اًوبل السٌٔ الربهسٔ ػشط ٍالتبسؼٔ كٖ االًُخى ،كال ٌٗلى الـؼي كْ٘ب ػوـال ثبالستظـحبة
ٍكتَى اٛطحبة ٍٛىّ الساذل كٖ السٌٔ اٛذ٘طٓ ال ٗسوى اثي ذوس ػشطٓ لـٔ ٍال ػطكبٍ ،االًتلبء
ثبلـؼي كْ٘ب ٍرِ

1ـ السشائش ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الػ٘بم ،الػٓحٔ . 367
2ـ ضشاٗى اٟس٠م ،الوزلذ الخبًٖٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 85 ٍ 84
3ـ الشٍؾٔ الجْ٘ٔ ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الػَ٘م ،الػٓحٔ . 202
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للشبكؼ٘ٔ».1
ٍٖبل الوٗذس اٟسدث٘لٖ ٖذسسشُ :
«ٍاه٘ب الس٘ي كلِ٘ ذالف ث٘ي الؼلوبءٍ ،الطٍاٗبت ؤٗؼب هرتللٍٔ ...،شّت ثؼغ الى حـالث ػشـط ٍّـَ
الظبّط هي التْصٗت ٍاالستجظبض ح٘ج شًط كْ٘ب ضٍاٗٔ ػوبض ػي اثىػجساللِّ يل٘ـِالسـ٠م ٍ .الهـبّش اى َ٘ـشُ
اٗؿبً رّت ال ٢ح٠حٔ يطش سٌٔ ْٖ الزَٚس ْ٠اروبو ْٖ يذم الَرَة ا ّٟثـبلحلن اٍ اًٟجـبت أٍ خوـس يطـشٓ،
ٍٗحتول الطشٍو ْٖ اٛسثى يطشٓ ٍاٚوبل ح٠ث يطش لشٍاٗٔ يجذاللِّ ثي سٌبى ار ٗ ٟوٛي ت ٍٗلِ ا ّٟيلـٍ ٢رـِ
ثً٘ذ ٍ ٟض ٙاًِّ أحَـ».
حن٘ أضبس ال ٢سد َٖل الطشاٗى يل ٢اًِّ ًٗتجش اٚوبل الخبهس يطش ثَٗلِ:
«ٍهس ػطك

طحٔ سٌس الرجطٗي (ضٍاٗٔ ػجساللِّ ثي سٌبى ًٍٍ )...خطٓ اٛذجبض ٍططاحٔ الساللٔ كـبىّ
2

اٗزبة الظَم ػلى ؤحس ٍارطا رو٘غ احٌبم الشطع ،كطع الجلَؽ ٍَّ ظبّطٌ كبكْن» .
ٍٖبل الً٠هٔ الوحٕٗ السجضٍاسٕ سحوِاللِّ يلِ٘:
«ٍٗؼلن ثلَؽ الصًط ثبحس حلخٔ .اٍ٘ٛل ،ذطٍد الوٌى هي الوَػغ الوؼتبز سَاء ًبى كٖ الٌـَم ؤٍ كـٖ
ال٘وؼٔ ،لٗٚبت ٍثؼغ اٛذجبض ،هخل هَلِ تؼبلى ٍاشا ثلؾ اٛؿلبل هٌٌن الحلـنٍ ،الـصٗي لـن ٗجلــَا
الحلن هٌٌنٍ ،حتى اشا ثلـَ الٌٌبحٍٗ .سل ػلِ٘ طح٘حٔ ّشبم ؤٗؼب ٍضٍاٗٔ حوطاى ٍضٍاٗٔ حسـ٘ي
الربزم ث٘بع اللٍٍَّٔٔضٍاٗٔ ؤث٘جظ٘ط . ...الخبًًٖ ،جبت الشؼط الرشي ػلى الؼبًٔ ،هبل كـٖ التـصًطٓ
اًجبت ّصا الشؼط زل٘ل الجلَؽ كٖ حنّ الوسلو٘ي ٍالٌلبض ػٌـس ػلوبئٌـب اروـغ ٍلؼـل هسـتٌسّن
اٛذجبض هي الربطٔ ٍالؼبهٔ ٍال ٗؼط ػؼق االسٌبز هغ الشْطٓ التبهٔ .الخبلج ،الس٘ي ٍالوشَْض ث٘ي

1ـ هسبلٙاْْٛبم ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 247
2ـ هزوى الٓبئذٓ ٍالجشّبى ،الوزلذ التبسى ،الػٓحٔ . 187
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اٛطحبة اًوبل ذوس ػشطٓ سٌٔ ٍٗسل ػلِ٘ ثؼغ اٛذجبض الؼؼ٘لٔ ٍشّت ثؼؼْن الـى الشـطٍع
كٖ ذوس ػشطٓ ٍثؼؼْن إ حالث ػشطٍٓ ،ثؼؼْن الى الؼشطٓ.»...
حن٘ ًٗل اٛخجبس الذالِ يل ٢اى الجلٌَ ْٖ ح٠حٔ يطش ح٘ج ٖبل:
«ّصُ الطٍاٗبت ؤذجبض هؼتجطُ ٍَٗٔزّب هَحوِ ػوبض السبثبؿى ،كبلؼول ثووتؼـىّـب هتزـِ ٍظـبّط
الش٘د كٖ التْصٗت ٍاالستجظبض الؼول ثْب».1
ٍيي الوحذث الِٓٗ٘ هحوذ هحسي الٓ٘ؽ الٛبضبًٖ سحوِاللِّ يلِ٘:
«ٍٗؼلن الجلَؽ ثرطٍد الوٌى ٍثئًجبت الشؼط الرشي ػلى الؼبًٔ ثبلٌض٘ ٍاالروبع ٍاى اذتلـق ًـَى
الخبًٖ زل٘ال ػلى الجلَؽ ًبٍ٘ٛلٍ ،السيٍ ،ثجلَؽ ذوس ػشطٓ سٌٔ ًبهلٔ للصًطٍ ...ه٘ـل ثبلـسذَل
كٖ الطاثغ ػشط كٖ الصًط للوؼتجطٓ ٍال ٗرلَ هي هَٓ».2
ٍيي الوحذث الِٓٗ٘ الط٘خ َٗسّ الجحشاًٖ سحوِاللِّ يلِ٘ ْٖ الحذائٕ الٌبؾشٓ:
«ٍَّ [الجلَؽ] ٗؼلن كٖ الصًَض ثبهَٔض ،هٌْب ذطٍد الوٌىٍ ...هٌْب االًجبتٍ ...هٌْب الس٘يٍ ،الوشـَْض
اًِّ كٖ الصًط ثجلَؽ ذوس ػشطٓ سٌٔ».3
ًست غبحت الحذائٕ ،الً٠هٔ الخبلخٔ ٍّٖ ثلََِ خوس يطشٓ سٌٔ ال ٢الوطَْس.
ٍيي آِٗاللِّ الوحٕٗ الس٘ذ يل ٢الكجبقجبئٖ سحوِاللِّ يلِ٘ ْٖ ٚتبثِ سٗبؼالوسبئل:
«ٍال ٗعٍل حزط الظـ٘ط االّ ثَطل٘ي ،اٍ٘ٛل الجلَؽ ٍَّ ٗؼلن ثبًجـبت الشـؼط الرشـي ػلـى الؼبًـٔ
ثالذالف ثل ػلِ٘ االروبع كٖ الـٌ٘ٔ ًٍْذالحنّ ٍالتصًطٓ ٍؿ٘طّوب هي ًتت الزوبػٔ ٍَّ ،الحز٘ـٔ
الورظظٔ هؼبكب الى الٌظَص الؼبه٘ٔ ٍالربط٘ٔ الوؼتجطٓ ثبلشْطٓ ...ؤٍ ذطٍد الوٌٖ ٍَّ الوبء

1ـ ٓٚبِٗاٟحٛبمٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 112
2ـ هٓبت٘ح الطشاٗى ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الػلَٓ ،الػٓحٔ . 14
3ـ الحذائٕ الٌبؾشٓ ،الوزلذ الًطشٍىٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ  344ال 351 ٢هلخػبً .
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الصٕ ٗتٌَ٘ى هٌِ الَلس هي الوَػغ الوؼتبز ...ؤٍ الس٘ي ٍَّ كٖ الـصًط ثلـَؽ ذوـس ػشـطٓ سـٌٔ
ػلىاٛظْط االشْط ث٘ي الـبئلٔ ًوب حٌبُ روبػٔ ًبلوْصة ٍالوسبلي».1
ٌْْب ًست غبحتالشٗبؼ الً٠هٔ الخبلخٔ ٍّٖ ثلََِ ْٖ الخبهسٔ يطش سٌٔ ال ٢اٟضْش ٍاًـت تًـشِ ٚـن هـي
ْشٔ ث٘ي الوطَْس ٍاٛضْش.
ٍٖبل الط٘خ اٟيهن هشتؿ ٢اًٟػبسٕ ْٖ ٚتبة الػَم:
«ٗؼلن الجلَؽ ثبلسي ٍذطٍد الوٌٖ ٍاًجبت الشؼط الرشي ػلى الؼبًِ ،اه٘ب الس٘ي كَْ كٖ الصًط ذوس
ػشطٓ سٌٔ ػلى الوشَْض ًوب ػي روبػٔ ثل ػي الرالف ٍالـٌ٘ٔ االروبعً ،وب ػي ظـبّط السـطائط
كٖ ثبة الٌَازض ػي ًتبةالوؼبءٍ ،ظبّط التصًطٓ كٖ ًتـبة الحزـطٍ ،ظـبّط ًٌعالؼطكـبى ٍآٗـبت
اٛحٌبم اٛضزث٘لٍٖ ،ظبّط هزوغالج٘بىًٍ ،شقالطهَظٍ ،ػي الووتظط اًِّ هصّت روَْض اٛطـحبة
ٍػي الوسبلي ًبز اى ٌَٗى اروبػب ٍٗسل ػلى ّصا الوَل هؼبكب الى اٛطَل الٌخ٘طٓ ٍػوَم هـبزل
هي الٌتبة ٍالسٌٔ ػلى ػسم إًوـبع الظجب الى اى ٗحتلن ،ذطد هي اًوـل الروـس ػشـطٓ ٍثوـى
الجبهٖ ،ططٗحٔ الٌجٍَٕ ...هب توسم هي الشْطٓ الوحوؤ ٍحٌبٗٔ االروبع هستل٘ؼٔٗ ،زجـط هـب كـٖ
ّصُ الطٍاٗبت هي ػؼق لَ ًبى،
خْ٠بً للوح ٢ٛيي الػذٍٔ ْٖ ثبة اًٗكبو ال٘ت٘نٍ ،يي الٓٛبٗٔ ٍالوٓبت٘ح هي اًّـِ ْـٖ الـزٚش اٚوـبل الخبلـج
يطشٓ ٍالذخَل ْٖ الشاثى يطشٓ ٍٗحً ٢ٛسجتِ ال ٢الط٘خ ْـٖ ٚتـبث ٢اٛخجـبس ٍاثـي الزٌ٘ـذ ٍيـي الوٗـذس
اٛسدث٘لٖ ٖذسسـشُ تَٗٗتِ ،لًوَم هبدل يل ٢حجَت التٛبلّ٘ الطشي٘ٔ يلٚ ٢لّ هو٘ض خشد هٌـِ هـي دٍى الـخ٠ث
يطشٓ سٌٔ ٍالشٍاٗبت الوستٓ٘ؿٔ هٌْب. ...

1ـ سٗبؼ الوسبئل ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 589
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ٍالزَاة اه٘ب ػي الؼوَهبت كترظ٘ظْب ثوب زل ثؼوَهِ ػلى اػتجبض االحتالم كٖ حجَت الولـن هؼـبكب
الى هب شًط ٍهب لن ٗصًط هي الطٍاٗبت الربطٔ ٍاه٘ب ػي ضٍاٗبت اثي سٌبى كْٖ ثوٌعلٔ ضٍاٗـٔ ٍاحـسٓ
ثـطم هتؼسزٓ كحٌن هب ٗوبل كْ٘ب ...اًّْب ال توبٍم ازلٔ الوشـَْضٓ هـي رْـٔ اػتؼـبزّب ثبلشـْطٓ
ٍحٌبٗٔ االروبع هستل٘ؼب هغ اًْب ػلى كطع التٌبكَء الثس٘ هي الطرَع الـى الؼوَهـبت ٍاالُطـَل
الوـؼ٘ٔ».1
ٌْست الط٘خ اٟيهن الَٗل ثبلخبهسٔ يطش ال ٢الوطَْس ٍادي ٢يل ٢رل ٙاٟروبو هي ثًؽ الْٓٗبء ٍاًِّ ًست
الَٗل ثبلخبلخٔ يطش أٍ تَٗٗتِ الـ ٢الػـذٍٔ ٍالسـجضٍاسٍ ١الٛبضـبًٍ ٢ضـ٘خ الكبئٓـٔ ٍاثـي الزٌ٘ـذ ٍالوٗـذس
اٟسدث٘لٖ ،حن٘ اربة يي ادلتْن.
ْبىّ الط٘خ اٛيهن ٖذسسشُ ثًذ الٓشاٌ هي رَاة الجشاّ٘ي التٖ اُٖ٘وتٕ يل ٢اى السيّ ْـٖ ثلـٌَ الـزٚش ّـَ حـ٠ث
يطشٓ سٌٔ ٖبل:
«ٍاػؼق هٌِ [ثلَؽ الوصًط ثؼس اًوبل حالثػشطٓ سٌٔ] هب ٗحٌى ػي االسٌبكٖ هي حظَلِ ثبًوبل
الطاثؼٔ ػشطٍ ،لن ًزس لِ هب ٗسل ػلى هسػبُ االّ زػَى اًظطاف ازلٔ الروسٔ ػشط الى الـؼي كْ٘ـب
ثبًوبل االضثؼٔ ػشط».2
ٍيٌِ أٗؿبً ثًذ سد َٖل اٟسٛبْٖ:
«ٍاػؼق هي ّصٗي هب ػي الٌلبٗٔ هي ًسجتِ الى ثؼغ ،الوَل ثتحووِ ثبًوبل الؼبشط لوـب زل ػلـى
رَاظ ٍط٘تِ ٍؿ٘طّب هي الظسهٔ ٍالَهقٍ ،كِ٘ هبال ٗرلى».3
ٍيي الً٠هٔ يجذاللِّ الوبهٗبً ٢سحوِاللِّ يلِ٘ ْٖ هٌبّذ الوتٗ٘ي:

1ـ ٚتبة الػَم ،الوسئلٔ «ًٗلن الجلٌَ. »...
2ـ الوػذس .
3ـ الوػذس .
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«ًؼن اشا حج

كِ٘ ٍطلبى ظال ػٌِ الحزط ،ؤحسّوب الجلَؽ ٍلِ ػالئن ،ؤحسّب ًجبت الشـؼط الرشـي

ػلى الؼبًٔ ثووتؼى الـج٘ؼٔ هي ؿ٘طػالد.
حبًْ٘ب :اًضال الوٌ ٢هي الوَؾى الوًتبد ْٖ ٍٖت ٗوٛي ِْ٘ الجلٌَ ْٖ الزَٚس ٍاًٟبث ْٖ الٌَم أٍ ْـٖ ال٘ٗؿـٔ
ل٘ ً٠أٍ ًْبساً ٍْٖ ،اٟٚتٓبء ثبٟستًذاد الٗشٗت تشددٍ .اٟضجِ الًذم ٚوب اىّ اٟضجِ يذم ٓٚبٗٔ تحشّ ِٚهي هحلّـِ
ٍاضشاِْ يل ٢الخشٍد ارا هٌى هٌِ هبًىٗ.
حبلخْب :الس٘ي ث٠خ ِ٠ثٌٌ٘ب ْٖ أغلٍِ .الوطَْس ْٖ الزَٚس اٚوبل خوسيطشٓ سٌٔ ٍْٖ اًٟـبث اٚوـبل تسـى
سٌ٘ي ٍالٌػَظ ثزل ٙهستٓ٘ؿٍٖٔ٘ ،ل ثبتوبم ح٠ث يطـشٓ ْـٖ الـزَٚس ٟخجـبس ٖبغـشٓ َ٘شهٌبْ٘ـٔ لٜخجـبس
الوزَٚسٓ ٗٚػَس ثبٖٖ الشٍاٗبت».1
ْبلوبهٗبً ٢هى ث٘بى الً٠هبت الخ٠حِ ٖبل :اى َٚى السي ي٠هٔ للجلٌَ هحل اتٓبٔ ث٘ي الْٓٗبء.
حن٘ اًِّ ًست الَٗل ثبلخبهسٔ يطش ال ٢الوطَْس ٍتخ٘ل اى سٍاٗبت الخبلخٔ يطش  ٟتًبسؼ سٍاٗبت الخبهسٔ يطش.
ٍيي س٘ذًب احوذ الخَاًسبس ١سحوِاللِّ يلِ٘ ْٖ ٚتبثِ ربهى الوذاس٘:
«كوٌْب [ػالئن الجلَؽ] اًجبت الشؼط الرشي ػلى الؼبًٍٔ ...هٌْب ذطٍد الوٌىٍ ...هي الؼالئـن الس٘ـي
ٍالوؼطٍف الوشَْض ثلَؽ ذوسػشطٓ سٌٔ كٖ الـالم ٍثلَؽ تسغ سٌَات كـٖ االًـبثٍ ...اٛذجـبض
ثجلَؽ الزبضٗٔ ثبلتسغ ًخ٘طٓ كال اشٌبلٍ ،اًّوب االشٌبل كٖ ثلَؽ الـالم ثرظـَص ذوسـٔ ػشـط ؤٍ
اهلّ».2
تش ١اَى غبحتالوذاس٘ ٖبئلٌ ثَرَد اٟخت ْٖ ِ٠الٓتبٍ ١ثبلٌسجٔ لتحذٗذ سي

1ـ هٌبّذ الوتٗ٘يٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 272
2ـ ربهىالوذاس٘ ،الوزلذ الخبلجٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ  363ال. 366 ٢
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الجلٌَ للزَٚس.
ٍيي س٘ذًب سٍح اللِّ الوَسَ ١الخوٌ٘ ٢سحوِاللِّ يلِ٘ ْٖ تحشٗشالَس٘لِ:
«ٗؼطف الجلَؽ كٖ الصًط ٍاالًخى ثبحس اهَض الخالحٔ اٍ٘ٛلً ،جبت الشؼط الرشي ػلى الؼبًٔ ٍال اػتجبض
ثبلعؿت ٍالشؼط الؼؼ٘ق .الخبًٖ ،ذطٍد الوٌى ٗوظٔ ؤٍ ًَهب ثزوبع ؤٍ احـتالم ؤٍ ؿ٘طّوـب .الخبلـج،
الس٘ي ٍَّ كٖ الصًط اًوبل ذوس ػشطٓ سٌٔ».1

1ـ تحشٗشالَس٘لِ ،الوزلذ الخبًٖٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 13

21

كتبٍى كوْبء الؼبهٔ
هَْٕالذٗي ٍضوسالذٗي اثٌٖ ٢ذاهٔ ْٖ ٚتبة الوٌُ ِْٗ ْٖ ٢أحوذ ثي حٌجل:
«اللظل الخبلج ،كٖ الجلَؽ ٍٗحظل كٖ حنّ الـالم ٍالزبضٗٔ ثبحس حالحٔ اشـ٘بء ٍكـٖ حـنّ الزبضٗـٔ
ثش٘ئ٘ي ٗرتظبى ثْوب.
اهب الخ٠حٔ الوطتش ٔٚث٘ي الزٚش ٍاًٟخْ ٢بٍلْب خشٍد الوٌ ٢هي ٖجلٍِ ...اه٘ب اًٟجبت َْْ اى ٌٗجت الطًش الخطـي
حَل رٚش الشرل أٍ ْشد الوشأٍٓ ...اه٘ب الس٘ي ْٖ الُ٠م ٍالزبسٗٔ ثخوس يطشٓ سٌٔ».1
ْجٌبءٖ يلّ ٢زا ،سي الجلٌَ ْٖ الزٚش ٍاًُٟخ ،٢يٌذ الحٌبثلٔ يل ٢حذ سَاء ٍَّ الخبهسٔ يطش.
ٍيي اث٘حٌ٘ٓٔ:
«ال اػتجبض ثـ(اًجبت الشؼط)  ًِّ ٛاشجِ ًجبت شؼط سبئط الجسىٍ .ضٍى ػٌِ كٖ الـالم ضٍاٗتبى ؤحـسّوب
سجؼٔ ػشط ٍالخبً٘ٔ حوبً٘ٔ ػشط ٍالزبضٗٔ سجؼٔ ػشط ثٌلِّ حبلٍ».2
ًٍَْٗلُ الٓخشِ الشاص ١تحذٗذ ثلٌَ الزَٚس ْٖ التبسًٔ يطش يي أث٘حٌ٘ٓٔ ،هحوَلٌ يل٢

1ـ الوٌُ ،٢الوزلذ الشاثىٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ  556ال. 558 ٢
2ـ ًٗل يٌِ الوٌُٖ ،الوزلذ الشاثى ،الػٓحٔ . 556
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استٛوبل حوبًٖ يطشٓ سٌٔ ٍالذخَل ْٖ التبسى يطش ،ح٘ج ٖبل:
«ٍهس حٌى ػي اث٘حٌ٘لِ تسغ ػشطٓ سٌٔ للـالم».1
ٍيي اٟهبم الٓخش الشاص ْٖ ١تٓس٘شُ:
«هسٓ ثلَؽ الصًط ػٌس [اث٘حٌ٘لِ] ثبلس٘ي حوبًٖ ػشطٓ سٌٔ ٍال ٗسكغ الِ٘ هبلِ حتّـى ٗجلـؾ ذوسـب
الوسٓ التٖ ٗوٌي كْ٘ب حظَل تـ٘٘ط االحَال كؼٌسّب ٗسكغ الِ٘ هبلِ

ٍػشطٗي سٌٔ كؼٌس شلي تو
اًٍُٙسٓ هٌِ الطشس اٍلن َٗٔس» .
2

ٍيي اٟهبم الطبًْٖ ْٖ ٚتبثِ اٟم:
« ...كوي ثلؾ الٌٌبح هي الطّربلٍ ،شلي االحتالم ٍالح٘غ هي الٌّسبء ذطد هي الصّضٍٗٔ ،اهـ٘ن ػل٘ـِ
الحسٍز ًلّْبٍ ،هي اثـإ شلي ػٌِ ٍاستٌول ذوس ػشطٓ سٌٔ اهو٘

ػلِ٘ الحسٍز ًلّْـب السـطهٔ

ٍؿ٘طّب».3
ٍْٖ هَؾى آخش هي ٚتبثِ:
«ٍل٘س ػلى الظ٘جى حذ٘ حتى ٗجلؾ الـالم الحلن ٍالزبضٗٔ الح٘غ كٖ اى٘ سي هب ثلـبّب اٍ اسـتٌوال
ذوس ػشطٓ سٌٔ».4
ٍيٌِ ْٖ هختػش الوضً:٢
«ٍالجلَؽ ذوس ػشطٓ سٌٔ االّ اى ٗحتلن الـالم ؤٍ تح٘غ الزبضٗٔ هجل شلي».
ٍالطبًْٖ ٖبل اى الجلٌَ ْٖ الزَٚس ٍاًٟبث خوس يطشٓ سٌٔ.
ٍٖبل داٍد هي ْْٗبء الًبهٔ:

1ـ التٓس٘ش الٛج٘ش ،الزضء الشاثى ٍالًطشٍى ،الػٓحٔ . 30
2ـ الوػذس ،الزضء التبسى ،الػٓحٔ . 189
3ـ اٟم ،الوزلذ السبدسٚ ،تبة الحذٍد ٍالٓٛبسات ،الػٓحٔ . 148
4ـ الوػذس ،الوزلذ الخبًٖٚ ،تبة الحذ٘ ،الػٓحٔ . 110
5ـ هختػش الوضًٚ ،٢تبة الحزش ،الػٓحٔ . 105
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5

«الحس للجلَؽ هي الس٘ي لوَلِ يلِ٘السـ٠م  :سْى الٗلن يي ح٠ث ،يي الػجٖ حتّٗ ٢حـتلنٍ .احجـبت الجلـٌَ ثُ٘ـشُ
1

ٗخبلّ الخجشٍّ .زا َٖل هبلٍٖ ٙبل اغحبثِ سجى يطشٓ أٍ حوبًٖ يطشٓ».
ْبىّ هبل ٙأحذ ْْٗبء الوزاّت اٟسثًٔ للًبهٔ ،لن ًٗتجش الس٘ي ْٖ الجلٌَ ٍلٛي ايتجش أغحبثِ ٍغَل الزٚش سجى
يطشٓ أٍ حوبى يطشٓ سٌٔ ْٖ الجلٌَ.
ٍيي التشهز ْٖ ١سٌٌِ:
«ثِ [الجلَؽ كٖ ذوس ػشطٓ سٌٔ] ٗوَل سل٘بى الخَضى ٍاثيُ الوجبضى ٍالشبكؼٖ ٍؤحوس ٍاسـحبم،
ٗطٍى اى الـالم اشا استٌول ذوس ػشطٓ سٌٔ كحٌوِ حٌن الطربل ٍاى احتلن هجل ذوس ػشـطٓ
سٌٔ كحٌوِ حٌن الطربل.
ٍٖبل أحوذ ٍاسحبٔ :الجلٌَ ح٠حٔ هٌبصل ،ثلٌَ خوس يطـشٓ أٍ اٟحـت٠م ْـبى لـن ًٗـشِ سـٌِّ ٍ ٟاحت٠هـِ،
2
ْبًٟجبت ًٌٖٗ الًبًٔ».
ٍيي الٓخش الشاصٕ ْٖ تٓس٘شُ:
«اذتللَا كٖ االًجبت ّل ٌَٗى ثلَؿب كبثَحٌ٘لٔ ٍاطحبثِ هب رؼلَُ ثلَؿبٍ ،الشبكؼٖ ضحوِاللِّ ػلِ٘
رؼلِ ثلَؿب .هبل ؤثَثٌط الطاظٕ ،ظبّط هَلِ «ٍالزٗي لن ٗجلَُا الحلن هٌٛن ٌٖٓٗ »...اى َٗٛى اًٟجـبت ثلََـبً
3

ارا لن ٗحتلن».
ٍيي اثي الوٌزس ِْٗ٘ آخش هي ْْٗبء الًبهٔ:
«اروؼَا ػلى اى اللطائغ ٍاٛحٌبم تزت ػلى الوحتلن الؼبهل ٍػلى الوطئٔ ثظَْض الح٘غ هٌْب».
الضهخطشٕ ْٖ الٛطبِ ّٛزا ٗج٘٘ي اَٖال ْْٗبء الًبهٔ:

1ـ الوٌُٖ ،الوزلذ الشاثى ،الػٓحٔ . 557
2ـ سٌي التشهز ،١الوزلذ الخبًٖ ،اثَاة اٛحٛبم ،الجبة  ،24تحت حذٗج . 1372
3ـ التٓس٘ش الٛج٘ش ،الزضء الشاثى ٍالًطشٍى ،الػٓحٔ . 30
4ـ الوٌُٖ ،الوزلذ الشاثى ،الػٓحٔ . 556
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4

«كبى هل

هبل ؤثَحٌ٘لٔ حوبًٖ ػشـطٓ سـٌٔ كـٖ الــالم

هب الس٘ي التٖ ٗحٌن كْ٘ب ثبلجلَؽ؟ هل

ٍسجغ ػشطٓ كٖ الزبضٗٔ ٍػبهٔ الؼلوبء ػلى ذوس ػشطٓ كْ٘وب ٍػي ػلى ضػ٘بللِّ ػٌِ اًّـِ ًـبى
ٗؼتجط الوبهٔ ٍٗوسضُ ثروسٔ اشجبض ٍثِ ؤذص اللطظزم كٖ هَلِ
هبظال هٔص ػوستٕ ٗساُ اظاضُ
كسوب كبزضى ذوسٔ اشجبض
1

ٍايتجش َ٘شُ اًٟجبت ٍيي يخوبى اًِّ سئل يي َ٠م ْٗبلّ :ل اخؿش اصاسُ؟
ٍخ٠غٔ اَٖٛال ٚوب ْٖ الِٓٗ يل ٢الوزاّت اٛسثًٔ:
الحٌٓ٘ٔ ٖبلَاًٗ :شِ الجلٌَ ْٖ الزٚش ثبٟحت٠م ٍثبًضال الوٌٖ ٍاحجبل الوشئْٔ ،برا لن ًٗلن ض ٢هـي رلـْ ٙـبى
ثلََِ ًٗشِ ثبلس٘ي ٍاًوب ٗجلٍ ثبلسي ارا اتن الزٚش حوبًٖ يطشٓ سٌٔ.
الوبلٖ ِ٘ٛبلَاًٗ :شِ الجلٌَ ثً٠هبت ،اًضال الوٌٖ ،احجبت ضًش الخطي يل ٢الًبًًٔ ،تي اٟثـف ْـشٔ اًٙجـٔ اًٟـّ.
َلف الػَتْ .بى لن ًك٘ش ض ٢هي رلٚ ٙبى ثلََِ ثبلسي ٍَّ اى ٗتن ض ْٖ ٢يطشٓ سٌٔ ٍٖ٘ل ٗجلٍ ثوزـشد
2
الذخَل ْٖ السٌٔ الخبهٌٔ يطش.
ٍالطبًِْ٘ ٖبلَاًٗ :شِ الجلٌَ ثتوبم خوـس يطـشٓ سـٌٔ ثبلتحذٗـذ ًٍٗـشِ ثً٠هـبت َ٘شرلـ ٙهٌْـب اٟهٌـبء،
ٍالحٌبثلٔ ٖبلَاٗ :حػل ثلٌَ الػُ٘ش ثخ٠حٔ اض٘بء ،اًضال الوًٌٖ ،جبت ضًش الًبًٔ الخطي ،ثلٌَ سٌِ خوس يطشٓ
سٌٔ ٚبهلًٔ».

ًت٘زٔ ؤهَال اللوْبء
الوتشائ ٢هي ٚلوبت اٛغحبة اىّ الجلٌَ ضشـ ْٖ التٛل٘ـّ ٍاحجـبت الٗلـن ًٍٗـشِ ثبحـذ ١الً٠هـبت الخ٠حـٔ
ثبلٌسجٔ ال ٢الزَٚس ٍّٖ اٟحت٠م ٍاًٟجبت ٍالس٘ي.
حن٘ اًِّ  ٟخ ِ٠ث٘ي ْْٗبء الطً٘ٔ ثبلٌسجٔ للً٠هت٘ي اٍٟل٘ت٘ي ٍّوب اٟحت٠م
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ٍاًٟجبت ،ا ّٟاىّ الخٛٗ ِ٠وي ْٖ الخبلخٔ إٔ الس٘ي ٍٗهْش رل ٙهي توسْٛن ثبٟروبيبت أٍ الطـْشٓ الحب٘ٚـٔ
يي ٍرَد اٟختْْ٘ ِ٠ب.
ْبىّ ثًؽ الْٓٗبء ٚػبحت الحذائٍٕ ،الوبهٗبًٖ ٍالط٘خ اٛيهن ٍغـبحتالوـذاس٘ (يلـْ٘نالشحوـٔ) رٚـشٍُا اى
الجلٌَ ٗحػل ْٖ الخبهسٔ يطش ًٍسجَُ ال ٢الوطَْس.
ٍغبحت الشٗبؼ ٖذسسـشُ ٖبل :اٟضْش رلٍ ،ٙهي الَاؾح اىّ «اٟضْش» ٗذل يلٍ ٢رَد ٖـَل هطـَْس ْـٖ هٗبثـل
رلْ ٙوي ٠ٚهِ ٗهْش ٍرَد َٖل أٍ اَٖال هطَْسٓ ْٖ الوسئلٔ.
ٍادي ٢اثي صّشُ سحوـِا ْٖ ٣الٌُ٘ٔ ،اٟروبو يل ٢رل ٙإ الجلٌَ ْٖ الخبهسٔ يطشًٍٗ .ل الط٘خ اٛيهـن ٖـذسسـشُ ،
ّزا الذيَ ١هي ْْٗبء يذٍٓ ،لٛي الوحٕٗ اٛسدث٘لٖ لن ٗٗجل ّزُ الذيٍَٖ ١بل :اىّ الجلٌَ ٗحػل ْـٖ الخبلخـٔ
يطشٍ .اه٘ب الٓ٘ؽ الٛبضبًٖ سحوِاللِّ يلِ٘ ٖبل اىّ الجلٌَ ٗحػل ْٖ الخبلخِيطشًٍٗ .ل سٍاٗـٔ الخبلخـٔ يطـش ْـٖ
التْزٗت ٍاه٘ب ْْٗبء الوزاّت اٟسثًٔ هي السٌ٘ٔ ،ايتجشٍا الً٠هبت الخ٠حٔ ٍّـٖ اٟحـت٠م ٍاًٟجـبت ٍالس٘ـي ْـٖ
الجلٌَ ،ا ّٟاى أثبحٌ٘ٓٔ ٍأثبثٛش الشاصٕ خذضب ْٖ ايتجبس الً٠هٔ الخبً٘ٔ.
ْسي الجلٌَ يٌذ الحٌبثلٔ ٍالطبًِْ٘ خوسٔ يطش سٌٍٔ ،يٌذ الحٌٓ٘ٔ ٍالوبل ِ٘ٛسجى يطش أٍ حوبًٖ يطش سـٌٔ.
ا ّٟاىّ ثًؽ الْٓٗبء هي الًبهٔ ٚبسحبٔ ٍسٓ٘بى الخَسٕ ٍاثي الوجبس٘ ٖبلَا اىّ الجلٌَ ٗحػل ْٖ الخبهسٔ يطش
سٌٔ.

التتجغ اللـَى
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تحٕٗ٘ الًٌبٍٗي الوستًولٔ ْٖ اٗٙبت الطشٗٓٔ ٍالشٍاٗبت هي ح٘ج اللُٔ.
ْبىّ الًٌبٍٗي الوستًولٔ ْٖ اٗٙبت الطشِٗٓ ٍاٛخجبس ٍاٛحبدٗج يي الوًػَه٘ي يلْ٘نالس٠م ّٖ:
ثلٌَ الٌٛبح ،ثلٌَ اٟحت٠م ٍالحلن ،الجلٌَ اٟضَذ٘ ،ثلٌَ السً٘ ،٢اًٗكبو ال٘تن ،اٟدسا٘.
ٍٖجل تحٕٗ٘ ال٠ٛم ْٖ اٗٙبت ٍالشٍاٗبت ٗزت اى ًحٕٗ الوًٌ ٢الَُ ١لْزُ الًٌبٍٗي.

الجلَؽ كٖ اللـٔ
ْٖ هٓشدات ألٓبل الٗشآى للشاَت اٟغْٓبً:٢
«الجلَؽ ٍالجالؽ ،االًتْبء الى اهظى الووظس ٍالوٌتْى هٌبًب ًبى ؤٍ ظهبًب ؤٍ اهطا هي االُهَض الووسضٓ...
ًحَ «ثلٍ اَضُذُ٘ٔ ٍثلٍ اسثً٘ي سـٌٍٔ 1»...ضث٘وب ٗؼج٘ط ثِ ػي الوشبضكٔ ػلِ٘ ٍاى لن ٌٗتِ الًِ٘ ،حَ «ْـبرا ثلُـي
ارلْيّ ْبهسَّ٘ٛي ثوًشٍِ»ْ 2بًّْب ارا اًتْت ال ٢اٖػ ٢اٟرل ٗ ٟػح للضٍد هطارؼتْب ٍاهسبًْب».
ٍْٖ هزوى الجحشٗي:
«الجلَؽ الَطَل ،ثلؾ الظجى ثلَؿب هي ثبة هؼس احتلن ٍلعهِ التٌل٘ق».
ٍْٖ غحبح اللُٔ:
«ثلـ

الوٌبى ثلَؿب ٍطل

الِ٘ ًٍصلي اشا شبضك

ٍْٖ الوٌزذ:

1ـ سَسٓ اٟحٗبِ ،آٗٔ . 15
2ـ سَسٓ الك ،ٔ٠آٗٔ . 2
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الِ٘».

«ثلؾ ثلَؿب ،الخوط ًؼذٍ ،الـالم ازضى ،الجبلؾ الوسضىٗ ،وبل ؿالم ثبلؾ ٍربضٗٔ ثبلؾ ٍثبلـٔ».
الجلٌَ ْٖ اللُٔ ثوًٌ ٢الَغَل أٍ يلٍ ٢ض ٙالَغَلْ ،بى تً٘ي أحذ ّـزٗي الوًٌـ٘ي اًو٘ـب ٗحػـل ثَاسـكٔ
الٗشائي ٌٍّب الٗشائي تحذد لٌب اى الوشاد ثبلجلٌَ ْٖ «ثلٍ الػ٘ج َّ »٢ثوًٌ ٢الَغَل ال ٢حذ٘ الجلٌَ.

الحٔلن كٖ اللـٔ
ْٖ هًزن هٗبئ٘س اللُٔ ٛحوذ ثي ْبسس ثي صٚشٗب:
«حلن ،اطَل حالحٔ ،اٍ٘ٛل تطى الؼزلٍٔ ،الخبًٖ تخوّت الشئٍ ،الخبلج ضٍٗٔ الشئ كٖ الوٌبم».
ٍْٖ هٓشدات الشاَت:
«الحٔلن ػجؾ الٌلس ٍالـّجغ ػي ّ٘زبى الـؼت ٍروؼِ احالمٍ ...ل٘س الحٔلن كٖ الحو٘ؤ َّ الؼول،
لٌي كس٘طٍُ ثصلي لًٌَِ هي هسججبت الؼولٍ ...هَلِ ػعٍّرلّ «ٍارا ثلٍ اٟقٓـبل هـٌٛن الحلـن»ا ١صهـبى
الجلٌَ ٍسو ٢الحلن لَ٘ٛى غبحجِ رذٗشاً ثبلحلن».
ٍْٖ هزوى الجحشٗي:
«ٍالحٔلنٍ ،احس االحالم كٖ الٌَّمٍ ،حٓلَنٍ ،اٙحٕتَلَن ٍاالحتالم ،ضٍٗٔ اللصّٓ كٖ الٌَمٍ ...هٌِ احتلو ٕ إ
ضؤى كٖ الٌَم اًّْب تزبهغ».
ٍْٖ الٌْبٗٔ ٟثي اٛح٘ش:
«ٍكٖ ًتبة الْطٍى كٖ حسٗج هؼبش ضػٖ اللِّ ػٌِ «اهطُ اى ٗإذص هي ًـلّ حـبلنٍ زً٘ـبضا» ٗؼٌـٖ
الزعِٗ ،ؤضاز ثبلحبلن ،هي ثلؾ الحلن ٍرطى ػلِ٘ حٌن الطّربل سَاء احتلن ؤٍ لن ٗحتلن ٍكـٖ ًتـبة
ؤث٘وَسى كٖ حسٗج «ؿسل الزوؼِ ٍارت ػلى ًلّ حبلن» ٍكٖ ضٍاٗٔ «ػلى ًل هحـتلن» ؤٕ ثـبلؾ
هسضى.
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ٍؤٗؼب كٖ ًتبة ؤث٘وَسى كٖ حسٗج «الطٍٔا هي اللِّ ٍالحلن هي الش٘ـبى» الطٍٔا ٍالحلـن ػجـبضٓ
ػوب ٗطاُ الٌبئن كٖ ًَهِ هي االش٘بء ،لٌي ؿلج

الطٍٔا ػلى هبٗطاُ هي الر٘ط ٍالشئ الحسيٍ ،ؿلت

الحلن ػلى هب ٗطاُ هي الشطّ ٍالوج٘ح».1
ْبلوستٓبد هي أّل اللُٔ ثبلٌسجٔ الٚ ٢لؤ «الحلن» أىّ لْب هًبىٍ هتًذدٍٓ ،هٌْب :اٟحـت٠م ْـٖ الٌّـَم ،الحلـ٘ن
ٍالػ٘جَس ،الجلٌَْ ،سبد الحَ٘اًبت الػُبس ٍ...
ْبستًوبل ّزُ الٛلؤ ْٖ ٚلّ هًٌٗ ٢زت اى َٗٛى هى الٗشائي الحبل٘ٔ ٍالوٗبل٘ٔ.
ْإىّ الوًبًٖ الخ٠حٔ اٍُٟلٖ ٢بثلٔ للزوىٍ .اٛخجبس التٖ ٍسدت ثْب ّزُ الٛلوبت ،تَٛى ٖبثلٔ للحول يل ٢الوًبًٖ
الخ٠حٔ ،اٍ٘ٛل ثبىّ اٟحت٠م ْٖ الٌَّم َٗٛى َبلجبً هى سٍٗٔ ضئ ْْ٘ب ٍالتّحول ٍالػ٘جش هي اٙحبس الجً٘ذُ هي ح٘بٓ
الكَٓلِ.

االزضاى كٖ اللـٔ
ْٖ هزوىالجحشٗي لًبلن الوحذث الِٓٗ٘ اللَُٕ الط٘خ الكّشٗح:٢
«االزضاى اللحَمٗ ،وبل هش٘

حتى ازضًتِاى لحوتِ».

ٍْٖ هٓشدات الشاَت:
«ازضى ،ثلؾ اهظى الشئٍ ،ازضى الظجى ثلؾ ؿبٗٔ الظ٘جب ٍشلي ح٘ي الجلَؽ».
ٍْٖ هٗبئ٘س اللُٔ:
«السال ٍالطاء ٍالٌبف ،اطل ٍاحس ٍَّ لحَم الشئ ثبلشئ ٍٍطَلِ الِ٘».
ٍْٖ الوٌزذ:

1ـ ٍٚزا ْٖ هًزن الٓشٍٔ اللَُِٗ ٛثٖ ّ٠ل الًسٛش ،١الػٓحٔ . 198

29

«السضى اهظى هؼط الشى ،ازضى الشئ ثلؾ ٍهتِ ٍالخوط ًؼذ ٍالَلس ثلؾ».
ْتج٘٘ي اىّ ّزُ الٛلؤ اٗؿبً ربئت ثوًٌ ٢الَغَل ال ٢حذ الجلٌَْ ،بلوذس٘ َّ الجبلٍ ثٌٓسِ.

ال٘تن كٖ اللـٔ
ْٖ الٌْبٗٔ ٟثي اٛح٘ش:
«هس تٌطّض كٖ الحسٗج شًط «ال٘ٔتن ٍال٘ت٘ن »...ال٘ٔتن ْٖ الٌّبس ْٗذ الػجٖ اثبُ ٖجل الجلٌَ».
ٍْٖ الوٌزذ:
«ال٘تن االًلطاز ٍال٘ت٘ن الولطز هي ًل شئ ...،هي كوس اثبُ ٍلن ٗجلؾ هجلؾ الطّربل».
ال٘تن ربء ثوًٌ ٢آًٟشادٍ ،اًٗكبو ال٘تن الزٕ ٍسد ْٖ اٛحبدٗج َّ ،اًتْبء آًٟشادٍ ،حبلـٔ ال٘ـتن تكلـٕ يلـ٢
الزٕ ْٗذ اثبُ ٖجل الجلَوٍ .ثٌبءٖ يلّ ٢زا ْبًٗكبو ال٘تن هشادِ آخـش لوًٌـٚ ٢لوـٔ الجـبلٍ ْ٘ٛـَى الـزٕ ثٓلَـٍَ
َّالزٕ ٌٗٗكى ٗتوِ.

السؼى كٖ اللـٔ
ْٖ هٓشدات الشاَت اٟغْٓبًٖ:
«الس٘ؼى الوشى السطٗغ ٍَّ زٍى الؼسٍٍ ...ؤًخط هبٗستؼول الس٘ؼى كٖ اٛكؼـبل الوحوـَزٍٓ ...هـبل
تجبضى ٍتؼبلى «ْلّوب ثلٍ هًِ السً٘ »٢ا ١ادس٘ هب سً ْٖ ٢قلجِ».
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ٍْٖ هزوىالجحشٗي:
«كلوب ثلؾ هؼِ الس٘ؼى ،اى الحس الّصٕ ٗوسض كِ٘ ػلى الس٘ؼىًٍ ،بى اشا شاى اثي حالحٔ ػشط سٌٔ».
ٍْٖ الوٌزذ:
«سٓؼى سؼ٘ب ثوؼٌى ػول ؤٍ هشى ٍػسا».
ْبلزٕ ٗستٓبد هي أّل اللُّٔ ثبلٌسجِ الّ ٢زُ اللٓهٔ «السً ّٖ ،»٢ثوًٌ ٢هكلٕ الًٓل ٍالًوـل ،سـَاء ٚـبى
حسٌبً أٍ ٖج٘حبًٍ .يلِ٘ ْوب ٗٗبل هي أىّ لٓهٔ «السً »٢تخع الًٓل الحسي لـ٘س ثػـح٘ح ح٘ـج اىّ الًـشة
استًولتْب ْٖ اًْٛبل الووذٍحٔ ٍالوزهَهٔٚ ،وب اىّ َٖلْن «سبيت اٟهِ أٍ سـبيبّب ْـ٠ى أٍ هـب سـبيْ ٢ـٖ
الزبّل٘ٔ» ٚبى ضبًٗبً ْٖ الزًت ٍهًػ٘ٔ الضًّب الٗج٘حٔ يٌذّن.

تحو٘ن اٗٙبت الوطآً٘ٔ
ٌّب ًحٕٗ اٗٙبت الٗشآًِ٘ التٖ ربئت ْْ٘ب لٓهٔ «ثلٌَ الٌٛبح ،ثلٌَ الشضذ ،ثلٌَ
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الحلن ،الجلٌَ اٛضذ٘ ٍثلٌَ السً.»٢
 1ـ «ٍٓاثٕتَلَُا ال٘ٓتوى حٓتّى اٙشا ثٓلـَُا الٌٌِّبحٓ كَبٙىْ آًَسٕتُنٕ ه ٌِْٔٙضٔشْسا كَبزٕكَؼَٔا اٙلَِْٕ٘نٕ اَهَٕالَْٔنٕ.1»...
يي اه٘يالذٗي الكجشسٖ سحوِاللِّ يلِ٘ ْٖ تٓس٘ش ا ٔٗٙالطشِٗٓ:
«ٍ ...ثلَؽ الٌٌّبح َّاى ٗحتلن الًِّ ٗظلح للٌٌّبح ػٌسُ ؤٍ ٗجلؾ ذوس ػشطٓ سٌٔ ؤٍ ٌٗج .
ْبى آًستن هٌِ سضذاً إٔ اثػشتن هٌْن تْذٗ٘بً الٍ ٢رَُ التّػشِ ٍغ٠حبً ْٖ الذ٘ٗي ٍاغ٠حبً للحبل».2
ٍسٍ ١الوحذث الزل٘ل هحوذ ثي هسًَد ثي ي٘بش ْٖ تٓس٘شُ :يي ًَٗس ثي ًَٗٗة ٖبلٖ:لتٛ :ثٖ يجذاللّـِ
يلِ٘الس٠م َٖلاللِّ «كبى آًستن هٌِ ضشسا »...إٔ ضئ الشّضذ الّزٕ ًَٗس هٌْن؟ ٖبل :حٓم هبلِ.3
ٍيي أث٘زًٓش الكَسٖ سحوِاللِّ يلِ٘:
«حتّى اشا ثلـَا الٌٌّبح ،هؼٌبُ حتى ٗجلـَا الحس الّصٕ ٗوسضٍى ػلى هزبهؼٔ الٌّسبء ٌٍٗـعلٍ ،لـ٘س
الوطاز االحتالم ٛىّ كٖ الٌّبس هي ال ٗحتلن ؤٍ ٗتإذط احتالهِ ٍَّ هَل ؤًخط الولسطٗي».4
ٍْٖ هزوى الج٘بى:
«ٍاثتلَا ال٘تبهىّ ،صا ذـبة ٍٛل٘بء ال٘تبهى ،اهطّن اللِّ اى ٗرتجطٍا ػوَل ال٘تـبهى كـٖ ؤكْـبهْن
ٍطالحْن كٖ ازٗبًْن ٍاطالحْن كٖ اهَالْن.
حتّ ٢ارا ثلَُا الٌّٛبح ،هًٌبُ حتّٗ ٢جلٍ الحذ الّزٕ ٗٗذسٍى هًِ يل ٢الوَأًٖ ٍل٘س الوـشاد ثـبلجلٌَ اٟحـت٠م،
ٛىّ هي الٌّبس هٓي ٗ ٟحتلن أٍ ٗت خش

1ـ سَسٓ الٌسبء ،آٗٔ . 6
2ـ تٓس٘ش رَاهىالزبهى ،الوزلذ اٍٟل ،الػٓحٔ . 237
3ـ تٓس٘ش الً٘بضٖ ،الوزلذ اٍ٘ٛل ،الػٓحٔ . 221
4ـ التج٘بى ْٖ تٓس٘ش الٗشآى ،الوزلذ الخبلج ،الػٓحٔ . 116
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احتالهِ ٍَّ هَل ؤًخط الولسطٗي ،كبى آًسـتن هٌـِ ضشـسا ،هؼٌـبُ كـبى ٍرـستن هٌـِ ضشـسا ؤٍ
ػطكتوَُ».1
ٍٖبل الشاصٕ ْٖ تٓس٘شُ:
«الوطاز هي ثلَؽ الٌٌّبح َّ ،االحتالم الوصًَض كٖ هَلِ «ٍارا ثلٍ اٟقٓبل هـٌٛن الحلـن» ٍّـَ ْـٖ ٖـَل
يبهٔ الْٓٗبء ،يجبسٓ يي الجلٌَ هجلٍ الشّربل الّزٕ يٌذُ ٗزش ١يل ٢غبحجِ الٗلن ٍٗلضهِ الحذٍد ٍاٟحٛبم ٍاًّوب
سو ٢اٟحت٠م ثلٌَ الٌّٛبح  ًِّ ٛاًضال الوبء الذإْ الّزٕ َٗٛى ْٖ الزوبو.
ٍاه٘ب اٌٗبس الشضذ ٍَّ ...اى ًٗلن اًِّ هػلح لوبلِ ،حتّٗٗ ٟ ٢ى هٌِ اسشاِ ٍَٛٗ ٟى ثح٘ـج ٗٗـذس الُ٘ـش يلـ٢
خذًٗتِ».2
ٍٖبل الكجبقجبئٖ ْٖ تٓس٘شُ:
«االثتالء ،االهتحبى ٍالوطاز هي ثلَؽ الٌٌبح ،ثلَؽ ؤٍاًِ كلِ٘ هزبظ ػولىٍ ،االٌٗبس الوشبّسٓ ٍك٘ـِ
شَة هي هؼٌى االللٔ كبىّ هبزتِ االًسٍ ،الطشس ذالف الـٖ ٍَّ االّتساء الى هوبطس الح٘بٓ.
ٍ ...رل( ٙضشق٘ٔ الشضذ) هي لكبئّ سلَ ْٖ ِٚهشحلٔ التطشٗى ْبىّ اّوبل اهشالشضـذ ٍالُبئـِ ْـٖ التػـشْبت
الوبل٘ٔ ًٍحَّب هوب ٗختل ثِ ًهبم الح٘بٓ اٟرتوبيِ٘ ْٖ ٖج٘ل اٟٗتبم ٍَٗٛى ًَٓر تػشْبتْن ٍاٖبسٗشّن هٓؿـ٘ب
الَ ٢شٍس اْٟشاد الٓبسذٓ اٗبّن ٍاخشاد رو٘ى ٍسـبٗل الح٘ـبٓ هـي اٗـذْٗن ثـبدًٍ ٢سـ٘لٔ ثبلٛلوـبت الوضٗٓـٔ
ٍالوَاي٘ذ الٛبرثٔ ٍالوًبه٠ت الُشسٗٔ ال ٢رلْ ،ٙبلشضذ  ٟهح٘ع هي اضتشاقِ ْٖ ّزا الٌَو هي اٟهـَسٍ .اه٘ـب
اهخبل الًجبدات ًْذم الحبرٔ ْْ٘ب ال ٢اٟضتشاـ نبّشٌٍٚ ،ـزا أهخـبل الحـذٍد ٍالـذٗبتْ .ـبىّ ادسا٘ ٖـجح ّـزُ
الزٌبٗبت ٍالوًبغٖ ٍْْن ٍرَة ال ّٛيٌْب

1ـ هزوىالج٘بى ،الوزلذ الخبًٖ ،الػٓحٔ . 8
2ـ التٓس٘ش الٛج٘ش ،الزضء التبسى ،الػٓحٔ . 189
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ال ٗحتبد كِ٘ الى الطشس ثل االًسبى ٗوَى ػلى تلْن شلي هجلِ ٍال ٗرتلق حبلِ كـٖ شلـي هجـل
الطشس ٍثؼسُ».1
ْجًذُ هًشْٔ آساء ثًؽ الوٓسشٗي ٗزت اى ًٌجِ اى ا ٔٗٙاستًولت الجلٌَ ْٖ ًَي٘ي ٍّوـب «ثلـٌَ الٌٛـبح» ٍ
«ثلٌَ الشضذ».
هب َّ الوشاد هي ثلٌَ الٌٛبح؟
هًٌ ٢رل ٙاى ٚلّ اًسبى سَاء ٚبى رٚشاً أٍ اًخَٛٗ ٢ى ٖبدساً يل ٢الوؿبرًٔ ٍالتوٛي هـي الـَق ٢أٍ توٛـ٘ي
الجؿىٍّ ،زا الوًٌَٛٗ ٢ى هشادْبً لوًٌ ٢اٟحت٠مٛ ،ىّ اٟحت٠م ٗ ٟتحٗـٕ ا ّٟهـىالٗـذسٓ يلـ ٢رلـٍٖ ٙجـل
اٟحت٠م  ٟتَرذ ٖذسٓ يل ٢رل.ٙ
حن٘ اى الط٘خ الكَسٍ ٢تجًِ الكجشسٖ سحوِاللِّ يلْ٘وـبًٍٖ ،ـب ْـ ٢اضـٛبل لتٓسـ٘شّوب اٟحـت٠م ثـبٟحت٠م
الًٓلٍٖ ،٢ب :ٟاى الوشاد هي ثلٌَ الٌٛبح ل٘س َّ اٟحت٠مٛ ،ىّ ثًؽ الٌّبس ٖذ ٗ ٟحتلن أٍ ٗت خش احت٠هِ.
ٍالػح٘ح اى الوشاد هي اٟحت٠م َّ الٗبثل٘ٔ ٍاٟستًذاد لزلٍ .ٙالز ١لن ٗحتلن هكلٗبً أٍ ت خش احت٠هـِ لٓتـشٓ
ْبلٗذسٓ ٍاٟستًذاد هَرَدٓ ٖجل رلٍ ٙهت ٢هبحػل ّزا اٟستًذاد ،حػل الجلٌَ حتّ ٢لَ لن ٗحـتلنٍٗ .ـَٔد
رل ٙالًكّ التٓس٘ش ْٖ ١ثًؽ اٛحبدٗج ث٘ي «ثلٌَ الٌٛبح» ٍ «اٟحت٠م» ،ح٘ج ٗهْش هٌِ اًّْوب ٗحػـ٠ى
هًبً.
ْٗذ سٍ ْٖ ١تٓس٘ش الٗوٖ يي اٟهبم يلِ٘الس٠م ْٖ ث٘بى َٖلِ تًبلٍ«:٢ال تٍَٔا السلْبء اهَالٌن» ٖبل :هـي ٚـبى
ْٖ ٗذُ هبل ثًؽ ال٘تبهٗ ٠ْ ٢زَص اى ًٗكِ٘ حتّٗ ٢جلٍ الٌٛبح ٍٗحتلن.2
هب َّ الوشاد هي ثلٌَ الشضذ؟
الوستٓبد هي تٓس٘ش ا ٔٗٙالطشِٗٓ َّ ،اىّ الشضذ ٗحػل ثًذ ثلٌَ الٌٛبح أٍ يل ٢اٖٟل تٗبسًْوـب هًـبًٍ ،لـزا اى
الشضذ ٗ ٟحػل ٖجل ثلٌَ الٌٛبح.

1ـ تٓس٘ش الو٘ضاى ،الوزلذ الشاثى ،الػٓحٔ . 172
2ـ تٓس٘ش يلٖ ثي اثشاّ٘ن ،رٗل ا. ٔٗٙ
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ٍيلٚ ٢لّ حبل اى ًَٓر تػشْبت اٟٗتبم ْٖ الوسبئل الوبل٘ٔ اًّوب َٗٛى هبؾ٘ب ًٍبْزاً لـَ تحٗـٕ ٚـ ٠الطـشق٘ي
ٍّزا اهش هسلن ثِ.
ٍالوشاد هي الشضذ َّ اى الػ٘جٗ ٢ذس٘ اى للوبل اّو٘ٔ ًٍٗشِ قـشٔ حػـَلِ ٍحٓهـِ هـي هَرجـبت التلـّ
ٍٖذستِ يل ٢الذخَل ْٖ الوًبه٠ت.
ًْلّ ٢زُ ا ٔٗٙاى ايكبء اٟهَال هتَّٖ يل ٢سضذ ال٘ت٘ن ٍثوب اى الشضذ ٗتحٕٗ تذسٗز٘بًْ٘ ،وٛي ايكبء ثًـؽ
اهَالِ ثٗذس سضذُ ،حن ايكبء ٚل اهَالِ ثًذ ٚوبل سضذُ.
 2ـ «ٍٓال تَوْطَثَٔا هبلَ الْ٘ٓت٘نِ اٙالّ ثِبلَّتى ّٙىٓ اَحٕسٓيُ حٓتّى ٗٓجٕلُؾَ اَشُس.1»ُٔٛ
رٚش حوبًٖ هشّات ٚلؤ «الجلٌَ اٛضذ٘» ْٖ هٌبسجبت هختلٓـٔ ْـٖ الٗـشآى الٛـشٗن ٍاٙى ًتجـ٘٘ي تٓسـ٘ش ّـزُ
اللٓهٔ ْٖ التٓبس٘ش:
يي ض٘خ الكبئٓٔ اث٘زًٓش الكَسٖ ٖذسسشُ ْٖ التج٘بى:
«ٍهَلِ (حتّى ٗجلؾ اشسُ) اذتللَا كٖ حس االشس ،كوبل ضث٘ؼٔ ٍظٗس ثي اسلن ٍهبلي ٍػبهط الشؼجى
َّ الحلنٍ .هبل السسى حلخَى سٌٍِ ،هبل هَم حوبًٖ ػشطٓ سٌٔ ًِّ ٛ ،ؤًخط هبٗوغ ػٌـسّن الجلـَؽ
ٍاستٌوبل الؼولٍ .هبل هَم اًِّ الحس لِ ٍاًّوب الوطاز ثِ حتّى ٌٗول ػولِ ٍال ٌٗـَى سـلْ٘ب ٗحزـط
ػلِ٘».2
ٍيي الكجشسٖ ْٖ الوزوى الج٘بى:
«االشس» ٍاحسّب «شس» هخل «االشط» كٖ روغ «شط»«ٍ ...الشّس» الوَٓ ٍَّ االستحٌبم هَٓ الشّجبة
ٍالس٘ي ًوب اى شس الٌْبض َّ اضتلبػِ ٍه٘ل َّ روغ شسٓ هخل ًؼؤ ٍاًؼن.
حتّٗ ٢جلٍ اضذُ ،اختلّ ْٖ هًٌبُ ْٗ٘ل اًِّ َّ ثلٌَ الحلنٍٖ٘ .ل َّ اى ٗجلٍ حوبًٖ يطشٓ سٌٍٖٔ٘ . ...ـل اًّـِ
ٟحذ٘ لِ ثل َّ اى ٗجلٍ ٍٗٛول يٗلِ ًَٗس هٌِ الشّضذ ْل٘سلن الِ٘ هبلِ ٍّزا أَٖ ١الَرَُ».3

1ـ سَسٓ اًًٟبم ،آٗٔ  152؛ سَسٓ اٟسشاء ،آٗٔ . 34
2ـ التٓس٘ش التج٘بى ،الوزلذ الشاثى ،الػٓحٔ . 318
3ـ تٓس٘ش هزوىالج٘بى ،الوزلذ الخبًٖ ،الػٓحٔ . 383

35

ٍْٖ تٓس٘ش الو٘ضاى لً٠هٔ الكجبقجبئٖ سؾَاى اللِّ يلِ٘:
«الٌْٖ ػي الوطة للساللٔ ػلى التؼو٘ن كال ٗحلّ ؤًـل هبلـِ ٍال اسـتؼوبلِ ٍال ؤٕ٘ تظـطف ك٘ـِ االّ
ثبلـطٗؤ التٖ ّٖ ؤحسي الـطم الوتظَضٓ لحلظٍِٗ .وتس٘ ّصا الٌْٖ ٍتسٍم الحطهـٔ الـى اى ٗجلـؾ
اشسُ٘ ،كبشا ثلؾ اشسُ٘ لن ٌٗي ٗت٘وب هبططا ػي ازاضٓ هبلِ ًٍبى َّ التظطف كـٖ هرـبل ًلسـِ هـي
ؿ٘طحبرٔ ثبلـجغ الى تسث٘ط الَلى لوبلِ.
ٍهي ٌّب ٗهْش اى الوشاد ثجلََِ اضذُ َّ الجلٌَ ٍالشضذ ٚوب ٗذل يل٘ـِ َٖلـٍِ«:اثتلـَا ال٘تـبه ٢حتـ ٢ارا ثلُـَا
1
الٌٛبح ْبى آًستن هٌِ سضذاً.»...
الوتشائ ٢هي يجبسات الوٓسشٗي ٍهب ٗستٓبد هي أّل اللُٔ َّ ،اى «ثلٌَ الشضذ» ٍ«ثلٌَ اٟضـذ» لـ٘س ثٌْ٘وـب
اخت ْٖ ِ٠الوًٌْٛ ٢لّوب ٍغل ال٘ت٘ن ال ٢هشحلٔ الشضذ ٍثلٍ اضذُ٘ ٗزت يل ٢الَل ٢دْى اهَالِ الِ٘ ٍٗ ٟزـَص
لِ التػشِّ ْْ٘ب.
ْبى ٖلت ْٖ :ا ٔٗٙالطشِٗٓ:
« ٍٍٓٓطٌ٘ٛب االًْْسبىَ ثَِالٙسِٓٗ اٙحٕسبًب ...حٓتّى اٙشا ثٓلَؾَ اَشُسٍٓ ُٔٛثٓلَؾَ اَضٓثؼ٘يَ سٌََٓٔ هبلَ ضٓةِّ إٍَظِػٌٕـى اَىْ اَشْـٌُطَ
ًٙؼٕوٓتَيٓ .2»...
لٓم «ثلٍ اضذُ٘» رٚش هتٗبسى هى «اسثً٘ي سٌٔ».
ٖلت :اى رٚشّوب هًبً ٗ ٟذل يل ٢تشادْْوب خػَغبً اىّ لٓم «اسثً٘ي سٌٔ» ٍسد ثًذ «ثلـٍ اضـذُ٘» ٍيلـّ ٢ـزا
اٟسبس ثٌبءٖ يل ٢سأ ١ثًؽ الوٓسشٗي أىّ ثلٌَ اٛضذ٘ ْٖ آً َّ ٔٗٙس الجلٌَ الزسوٍّ ٢زا هب اسدًـبُ ثحخـِ
ٍاىّ الوشاد ثبٟسثً٘ي سٌٔ َّ الٌؿَد الًٗلٍ ٢الٓٛشٕ.
ْبىّ ْٖ ّزا السي ٗٛول يٗل اًٟسبى ٍلزا اىّ ٚخ٘شاً هي اًٛج٘بء ثًخَا ثًذ سي اٟسثً٘ي

1ـ تٓس٘ش الو٘ضاى ،الوزلذ السبثى ،الػٓحٔ . 376
2ـ سَسٓ اٟحٗبِ ،آٗٔ . 15
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ٍٚل هي ٗػل الّ ٢زا الحذ ٗزت دائوبً اى ٗ خز سج٘ل اٟحت٘بـ ٍْٖ ٚلّ اهـش ٌٍٗهـش الـَْ ٢ائـذُ الذًَ٘ٗـٔ
ٍاٟخشٍٗٔ.
ٍاىّ هي ٗػل الّ ٢زا الس٘ي ٍ ّٛٗ ٟيي الوًبغٖ ْبًِّ هي أّل الٌّبس ٚوب ربء ْٖ اٛخجبس ٍاٟحبدٗج:
«اىّ الط٘كبى ٗزشّ ٗذُ يلٍ ٢رِ هي صاد يل ٢اٟسثً٘ي ٍلن ٗتت ٍَٗٗل ثبثٍ ٢رِ ٓٗ ٟلح».1
هى اًِّ ٗوٛي اى ٗٗبل اى للجلٌَ اٟضذ هشاتت هختلِٓ ٍّٖ تختلّ ثحست ٚلّ ضئ.
 3ـ «ٗب اَْٜٗٓب الَّصٗيَ آهٌَُٓا لٓ٘ٙسٕتَئْصًٌُْٙنٔ الَّصٗيَ هٓلٌََ ٕ إَٗوبًٌُُنٕ ٍٓالَّصٗيَ لَـنٕ ٗٓجٕلُـُـَا الْحٔلْـنٓ هٙـٌٌُْنٕ حَلـجَ
هٓطّات.2»...ٚ
 4ـ «ٍٓاٙشا ثٓلَؾَ االَْؿْلبلُ هٌٌُْٙنٔ الحٔلُنٓ كَلْ٘ٓسٕتَئْصًَُٙا ًَوب اسٕتَئْصَىَ الَّصٗٙيَ هٙيْ هَجٕلِْٙنٕ.3»...
ٖبل الً٠هٔ الكجبقجبئٖ ْٖ تٓس٘شُ الو٘ضاى:
«ث٘بى اى حٌن االست٘صاى حالث هطات كٖ االؿلبل هـ٘٘ى ثبلجلَؽ كبشا ثلؾ االؿلبل هٌٌن الحلن ثـبى
ثلـَا كل٘ستإشًَا ًوب استإشى الصٗي هي هجلْن ٍّن الجبلـَى هي الطربل ٍالٌّسبء االحطاض».4
ٍْٖ تٓس٘ش الٓخش الشاصٕ:
«اهب هَلِ تؼبلى «ٍالزٗي لن ٗجلَُا الحلن هٌٛن» ِْٓ٘ هسبئل ...الوسئلٔ الخبً٘ٔ ،اتّٕٓ الْٓٗبء ،يل ٢اىّ اٟحـت٠م
5

ثلٌَ ٍاختلَٓا ارا ثلٍ خوس يطشٓ سٌٔ ٍلن ٗحتلن.»...
ْجٌبءٖ يل ٢هب يشٌْب هي لٓهٔ «الحلن» لُْٔ ،بًّْب ثوًٌ ٢ؾجف الٌٓس يي ّ٘زبى الُؿت

1ـ تٓس٘ش سٍح الوًبًٖ ،الوزلذ السبدس ٍالًطشٍى ،الػٓحٔ . 17
2ـ سَسٓ الٌَس ،آٗٔ . 58
3ـ سَسٓ الٌَس ،آٗٔ . 59
4ـ تٓس٘ش الو٘ضاى ،الوزلذ الخبهس يطش ،الػٓحٔ . 164
5ـ تٓس٘ش الٛج٘ش ،الزضء الشاثى ٍالًطشٍى ،الػٓحٔ . 29
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ٍثوب اىّ ؾجف الٌٓس ٍٚهن الُ٘م ٍالػجش ،هي آحبس الٛوبل الًٗل ،٢اقلٕ يلِ٘ الًٗل تسبهحبًًً .ـن اىّ ثًؿـْن
ْسشّ الحلن ثبٟحت٠م ْٖ الٌَم ٍيلِ٘ َٗٛى ثلٌَ الحلن ثوًٌ ٢صهبى اٟحت٠م ٍيل ٠ٚ ٢الوًٌ٘ي ،تٛـَى لٓهـٔ
«الحلن» ٌٚبٌٗٔ يي صهبى الجلٌَ.
 5ـ «كَجٓشَّطًْبُٔ ثِـُالمٍ حٓل٘نٍ كَلَوٛب ثٓلَؾَ هٓؼِٓٔ السٛؼٕىٓ هبلَ ٗب ثٌَٔى ٛاًّٙى اَضى كٙى الوٌٓبمِ اًَّى اَشْثٓحٕيٓ كَبًْظُطْ هبشا
تَطى هبلَ ٗب اَثٓ  ٙاكْؼٓلْ هب تََُٔضٔ سٓتَزِسًٔى اٙىْ شبءٓاللِّ هٙيَ الظ٘بثِطٗي».1
ْٖ ّزُ ا ٔٗٙالتٖ ّٖ هٗكى هي ٖػٔ رثح اسوً٘ل يلً ٢جٌ٘٘ب ٍآلـِ ٍيل٘ـِالسـ٠م ،اسـتًولت لٓهـٔ «ثلـٌَ
السً »٢إ «ثلٍ هًِ السًٖ» ٍاى هحبدحٔ خل٘لاللِّ هى اثٌِ اسوً٘ل حذحت ثًذ صهي ثلٌَ السً.٢
ٌْْب ٟثذ اى ًش ١اى ّزُ اللٓهِ ْٖ يجبسات الوٓسشٗي ثب ١هًٌ ٢ربئت؟
ْٖ تٓس٘ش التج٘بى لط٘خ الكبئٓٔ اثَرًٓش الكَس ٢سحوِاللِّ يلِ٘:
«كلوب ثلؾ هغ اثِ٘ الس٘ؼى ٗؼٌٖ كٖ ؿبػِاللِّ ،هبل الحسي سؼى للؼول الّصٕ توَم ثِ الحزٍٔ ،هـبل
هزبّس ثلؾ هؼِ السؼى ،هؼٌبُ اؿبم اى ٗسؼى هؼِ ٍٗؼٌِ٘ ػلى اهَضُ ٍَّ هَل اللطاء ،هبل ًٍبى لِ
حالث ػشطٓ سٌٔ».2
ٍٖبل الشاص ْٖ ١تٓس٘شُ:
«كلوب ثلؾ هؼِ السؼى ،هؼٌبُ كلّوب ازضى ٍثلؾ الحس الصٕ ٗوسض كِ٘ ػلى السؼى ٍهَلـِ (هؼـِ) كـٖ
هَػغ الحبل ٍالتوسٗط ًبئٌب هؼِ ٍاللبئسٓ كٖ اػتجبض ّصا الوؼٌى اىّ االة اضكن الٌّبس ثبلَلـس ٍؿ٘ـطُ
ضث٘وب ػٌق ثِ كٖ االستسؼبء كال ٗحتولِ  ًِّ ٛلن تستحٌن هَتِ ،هبل ثؼؼْن ًبى كٖ شلـي الَهـ
اثي حالث ػشطٓ سٌٍٔ ،الووظَز هي ّصا الٌالم اىّ اللِّ تؼبلى لوب ٍػسُ كٖ ا ٔٗٙاالٍلى ثٌَى شلـي
الـالم حل٘وب ،ث٘ي كٖ ّصُ ا ٔٗٙهب ٗسل ػلى ًوبل حلوٍِ ،شلي ً ًِّ ٛـبى ثـِ هـي ًوـبل الحلـن
ٍكسحِ الظسض هبهَاُ ػلى احتوبل تلي الجل٘٘ٔ الؼظ٘وِ

1ـ سَسٓ الػبْبت ،آٗت. 102 ٍ 101 ٢
2ـ التٓس٘ش التج٘بى ،الوزلذ الخبهي ،الػٓحٔ . 516
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ٍاالت٘بى ثصلي الزَاة الحسي».

1

ٍٖبل اه٘يالذٗي الكجشس ٢سحوِاللِّ يلِ٘:
«كلوب ثلؾ هؼِ السؼى ،اى شت٘ حتى ثلؾ سؼٍِ٘ ...ه٘ل ٗؼٌى ثبلسؼى ،الؼول للِّ ٍالؼجبزٓ».2
ٍ ٖبل الكجبقجبئٖ سحوِاللِّ يلِ٘:
3

«ٍالوطاز ثجلَؽ السؼى ثلَؿِ هي الؼوط هجلـب ٗسؼى كِ٘ لحَائذ الحَ٘ٓ ػبزٓ ٍَّ سيّ الطّّبم» .
ٍٖبل ربساللِّ الضهخطشٕ ْٖ تٓس٘ش الٛطبِ:
«كلّوب ثلؾ اى ٗسؼى هغ اثِ٘ كٖ اشـبلِ ٍحَائزِ».4
ْجبلٌهش ال ٢الوًٌ ٢اللَُ ١للٓهٔ «السًٍ »٢التذٖٕ٘ ْٖ يجبسات الوٓسشٗي ًحػل يل ٢اىّ ثلٌَ الس٘ـًٗ ٢ـشاد
ثِ الَٖت الزٕ تحػل ثِ الٗذسٓ يل ٢اداسٓ ضَُٔ الخبغٔ ٍالح٘بٓ هى الشّربلٛ ،ىّ الكٓل ارا توٛي هـي الٗ٘ـبم
ثبهَسُ ٍحَائزِ ثٌٓسٍِٗ ،خبلف الوزتوى اٟس٠هٗ ٟ ٢حتبد ال ٢الُ٘ش ٖكًب ٍّزا الَٖت َّ ٍٖت ثلٌَ السً.٢
ّزُ الوشحلٔ ّٖ هشحلٔ الوشاّٗٔ ٍالٗشة هي صهي الجلٌَ ٍاٟحت٠مٚ ،وب ربء ْٖ يجبسٓ الو٘ضاىًً ،ن ًُٗٙلَ ْـٖ
تٓس٘ش التج٘بى يي الٓشاء ،اى ثلٌَ السًٗ ٢حػل ْٖ ح٠ث يطشٓ سٌٔ.

ًت٘زٔ تحو٘ن اٗٙبت
ثًذ ث٘بى اٗٙبت الّتٖ رٚشت ْْ٘ب ّزُ اٛلٓبل ٍّٖ ثلٌَ الٌٛبح ٍثلٌَ الشّضذ ٍثلٌَ

1ـ تٓس٘ش الٛج٘ش ،الزضء السبدس ٍالًطشٍى ،الػٓحٔ . 152
2ـ تٓس٘ش هزوىالج٘بى ،الوزلذ الشاثى ،الػٓحٔ . 452
3ـ تٓس٘ش الو٘ضاى ،الوزلذ السبثى يطش ،الػٓحٔ . 152
4ـ تٓس٘ش الٛطبِ ،الوزلذ الشاثى ،الػٓحٔ . 53
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الحلن ٍثلٌَ اٛضذ٘ ٍثلٌَ السًً ،٢حػل يلّ ٢زُ الٌت٘زِ ٍّٖ:
اٍ٘ :ًٟاىّ ّزُ الٛلوبت تستًول ْٖ هًٌٍ ٢احذ تٗشٗجبً ٍلٓم ثلٌَ الشضذ ٍثلٌَ اٛضذ٘ ،ثوـب اًْوـب اسـتًوْ ٠ـٖ
التّػشْبت الوبلِ٘ ٗهْش اىّ لْوب هًٌ ٢أٍسى ٍاٚجش هي الوًٌ ٢اٍ٘ٛل.
حبً٘بً :لَنٕ َٗٔٔر ْٖ اٗٙبت هجذءٖ هًٌ٘ب لوشحلٔ الجلٌَ ،هى أىّ احجـبت ٖلـن التّٛل٘ـّ هتَٖـّ يلـ ٢الجلـٌَ ٍٚـلّ
التٛبلّ٘ اللْ٘ٔ تذٍس حَل يٌَاى الجلٌَْ .لَ ٚبى ٌّب٘ حذاً هًٌ٘بً للجلٌَ ،لزٚشُ الٗشآى الٛشٗن.
ٍّل ٗوٛي اى ٗٗبل اى ٚلّ التٛبلّ٘ هي الح٠ل ٍالحشام رٚشت ْٖ الٗشآى الٛشٗن ٍلٛي لن َٗٔر سـيٌ خـبظ
للًول ثْب؟ ارى ًستٌتذ هي رل ٙاى يذم رٚش سٌبً هًٌ٘ب ْٖ الٗشآى الٛـشٗن هـى اّو٘تـِ ٗـذل يلـ ٢اى اللّـِ
تًبل ٢ايتجش ْٖ احجبت ٖلن التٛلّ٘ الَغَل ال ٢حذالجلٌَّ ،زا هب ٗستٓبد هي ًت٘زٔ تحٗ٘ـٕ اٗٙـبت ،اهـب اٙى
ٗبتشّ ١ل ًستٓ٘ذ ّزا الوًٌ ٢هي الشٍاٗبت أٗؿبً حتّٗ ٢وٛي ايكبء حٛن ٖكً ٢ثزل ٙأٍ اى ً خز حذ٘اً هًٌ٘ـبً
ْتَٛى الشٍاٗبت هخػػٔ لٗٚبت.

تٌجِ٘
ٖذ ٍسدت ثًؽ الشٍاٗبت لٗٚبت التٖ تًشؾٌب ل٠ستطْبد ثْـب للوَؾـَو لـن ًتًـشؼ لْـب خـ٠ل الجحـج ًٛـب
سٌَسدّب ْٖ الجحج الوٗجل هي ٖسن الشٍاٗبت ،اىضبءاللِّ تًبل.٢

41

تحو٘ن اٛذجبض
ْبًِّ ٗٔش ْٖ ١احبدٗج ٍأخجبس اّلالج٘ت يلـْ٘نالسـ٠م ايتجـبسات ٍتحذٗـذات للجلـٌَ ًٍحـي ثبٟسـتٓبدٓ هوـب رٚشًـب
ٍثتٓػ٘ل اٚخش ًذخل ْٖ تحٕٗ٘ تل ٙاٛخجبس ٍاٛحبدٗج الَاسدٓ يي الوًػَه٘ي يلْ٘نالس٠م

الؼالهٔ االٍلى ،االًجبت
اىّ هي ي٠هبت الجلٌَ ّٖ اًٟجبت ٍّٖ خشٍد الطًش الخطي يل ٢الًبًٔ.
ٍٚوب هشّ يلٌ٘ب ْٖ الجحج السبثٕ (تحٕٗ٘ اَٖٟال) ْبى أٚخش ْْٗبء الًبهٔ رٚش اى اًٟجبت هـي ي٠هـبت الجلـٌَ،
ٚبحوذ ٍهبلٍ ٙاسحبٔ ٍالطبًْٖ ا ّٟاثبحٌ٘ٓٔ ٍاثبثٛش الشاصٕ لن ًٗتجشا رلْ .ٙبىّ أثبحٌ٘ٓٔ ًٗتجـش ضـًش الًبًـٔ
ٚجٗ٘ٔ ضًشالزسذ ٍأه٘ب أثَثٛش الشاصٕ ْذل٘لِ َّ يذم رٚشّب ْٖ الٗشآى الٛشٗن.
ٍاه٘ب يٌذ ْْٗبء اٟهبه٘ٔ ثبروًْن ،اىّ اًٟجبت ي٠هٔ للجلٌَ ٍٖـذ اديـ ٢اثـي صّـشُ ْـٖ الٌُ٘ـٔ اٟروـبو ثـ٘ي
اٛغحبة يلْ٘بًٍ ،حي لن ًش أحذاً هي ْْٗبئٌب هخبلٓبً ْٖ ّزُ الوسئلٔ.
حن٘ يل ٢الشَن هي ٍرَد اٟروبو ْْ٘ب ٌّب٘ أخجبس ٍأحبدٗج غشّحت ثزل.ٙ
ٟحم:

41

 1ـ ْٖ الخػبل يي اث٘بلحس٘ي الخبدم يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖ ...بلٖ :لت ٖذ َٗٛى الُ٠م اثي حوبى يطـش سـٌٔ
أٍ اٖل أٍ اٚخش ٍلن ٗحتلنٖ ،بل ارا ثلٍ ٍٚتت يلِ٘ الطئ [ًٍجت يلِ٘ الطًش] ربص يلِ٘ اهشُ ا ّٟاى َٗٛى سـْٓ٘بً
1
أٍ ؾً٘ٓبً».
 2ـ ٍْٖ ٖشةاٛسٌبد يي أث٘بلجختشٕ يي رًٓش ثي هحوـذ يـي أث٘ـِ يل٘ـِالسـ٠م  ،اًّـِ ٖـبل :يشؾـْن سسـَلاللّـِ
2
غل٢ا٣يلٍِ٘آلٍِسلن َٗهئز ًٌٖٗ ٚثٌ٘ٗشٗؿِ يل ٢الًبًبتْ ،وي ٍرذُ اًجت ٖتلِ ٍهي لن ٗزذُ اًجت الحِٗ ثبلزساس.»١
 3ـ ٍْٖ يَال ٢اللئبلٖ ٍْٖ :الحذٗج ،اى سًذ ثي هًبر حٛن ْٖ ثٌٖ٢شٗؿِ ثٗتل هٗـبتلْ٘نٍ ،سـج ٢صساسْٗـن
3
ٍاهش ثٛطّ هَتضسّنْ ،وي اًجت َْْ هي الوٗبتلٔ ٍهي لن ٌٗجت َْْ هي الزساسٍ ١غَثِ الٌّجٖ غل٢ا٣يلٍِ٘آلٍِسلن».
 4ـ ٍْٖ السٌي ٛثٖ داٍٍد ... :حذحٌ ٢يك٘ٔ الٗشؾٖ ،٢بلٌٚ :ت هي سج ٢ثٌ٘ٗشٗؿـْٔٛ ،ـبًَا ٌٗهـشٍى ْوـي
4
اًجت الطًش ُٖتٙلَ ٍهي لن ٌٗجت لن ٗٗتلٌْٛ ،ت ْ٘وي لن ٌٗجت».
ْٖ الحذٗج الوَرَد ْٖ الخػبل اىّ يجبسٓ «ًٍجت يلِ٘ الطـًش» لـن تـزٚش ،هـى اىّ غـبحت الَسـبٗل رٚشّـب
ثًٌَاى أًْب ْٖ ًسخٔ اُخش.١
ٍسٍاٗٔ ٖشة اٟسٌبد ٍيَال ٢اللئبلٖ ٍسٌي أث٘ذاٍد حبدحٔ ٍاحذٓ ٍاى ًْل سسـَلاللّـِ غـل٢ا٣يل٘ـٍِآلـٍِسـلن َٗٚلـِ ْـٖ
الحز٘ٔ.
ًًن ْٖ هًتجشٓ حوشاى ٍأٗؿبً ْٖ حسٌٔ أٍ هًتجشٓ ٗضٗذ الٌٛبسٖ ،غشحت ،ثبىّ اًٟجبت ي٠هٔ للجلـٌَ٠ْ .حـم
رل.ٙ
 5ـ يي حوشاىٖ ،بل :س لت اثبرًٓش يلِ٘الس٠م ٖلٌب لِ :هتٗ ٢زت يل ٢الُ٠م اى َٗٔر

1ـ ٍسبئل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تبة الحزش ،الجبة  ،2الحذٗج ٍ ،5الخػبل الوزلذ الخبًٖ ،الػٓحٔ . 495
2ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الكْبسٓ ،أثَاة هٗذهٔ الًجبدات ،الجبة  ،4الحذٗج ٍٚ 8تبة الزْبد ،اثَاة رْبد الًذٍ ،الجبة
 ،65الحذٗج . 2
 3ـ هستذس٘ الَسبٗل ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الكْبسٓ ،اثَاة هٗذهٔ الًجبدات ،الجبة  ،4الحذٗج . 5
4ـ سٌي أث٘ذاٍد ،الوزلذ الخبًٖ ،الػٓحٔ  ،340الحذٗج . 4404
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ثبلحذٍد التّبهٔ ٍٗٗبم يلْ٘ب ٍَٗٔر ثْب؟
ٖبل :ارا خشد يٌِ ال٘تن ٍادسٖ٘ ،لت ْلزل ٙحذ ًٗشِ ثِ؟
ْٗبل :ارا احتلن أٍ ثلٍ خوس يطشٓ سٌٔ أٍ اضًش أٍ اًجت ٖجل رل ٙاٖ٘وـت يل٘ـِ الحـذٍد التّبهـٔ ٍأخـز ثْـب
1
ٍأخزت لِ.»...
 6ـ يي ٗضٗذ الٌٛبسٖٖ ،بلْٗ:بلٗ :ب اثبخبلذ ،اىّ الُ٠م ارا صٍ٘رِ اثَُ ٍلـن ٗـذس٘ ٚـبى ثبلخ٘ـبس ارا ادس٘ ٍثلـٍ
2
خوس يطشٓ سٌٔ أٍ ٗطًش ْٖ ٍرِْ أٍ ٌٗجت ْٖ يبًتِ ٖجل رل.»ٙ

ّل االًجبت ػبم ام ذبص ثبلؼبًٔ؟
ّل اى ضًش الًبًٔ ثوب َّ َّ ي٠هٔ للجلٌَ أٍ اىّ سبئش ضًش الزسذ ٚبلطبسة ٍاللح٘ٔ أٗؿبً تَٛى ي٠هٔ للجلٌَ؟
الوتشائ ٢هي يجبسات الْٓٗبء َّ خػَظ ضًش الًبًٍٔ ،دل٘ل رل َّ ٙالشٍاٗبت الَاسدٓ ْٖ ٖػٔ ثٌ٘ٗشٗؿٔ.
ٖبل الطْ٘ذ الخبًٖ ْٖ الوسبل:ٙ
«ال ػجطٓ ثْب (ؿ٘ط الؼبًٔ) ػٌسًب ٍاى ًبى االؿلت تإذطّب ػي الجلَؽ ،اش لن ٗخج
شطػب».

ًـَى شلـي زلـ٘ال

3

ٍّزا ال٠ٛم هي الطْ٘ذ الخبًٖ سحوِاللِّ يلِ٘ٗ ٟ ،وٛي ٖجَلـِ يلـ ٢حبلـِ ًّ ٛـِ ْـٖ ثًـؽ اٛخجـبس ٚشٍاٗـٔ
الٌٛبسٖ ،غشح ثطًش الَرِ.
يي الٌٛبسٖ ٖبلٖ :لت ٛث٘زًٓش يلِ٘الس٠م ْٗ ...بلٗ :ب أثب خبلذ اى الُ٠م ارا صٍ٘رِ أثَُ ٍلن ٗذس٘ ٚـبى ثبلخ٘ـبس ارا
ادس٘ ٍثلٍ خوس يطشٓ سٌٔ أٍ ٗطًش ْٖ ٍرِْ أٍ ٌٗجت ْٖ يبًتِ ٖجل

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الكْبسٓ ،اثَاة هٗذهٔ الًجبدات ،الجبة  ،4الحذٗج ٍٚ 2تبة الحزش،الجبة ،2الحذٗج . 1
2ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الشاثىيطشٚ ،تبة الٌٛبح ،اثَاة يٗذ الٌٛبح ،الجبة  ،6الحذٗج .9
3ـ هسبل ٙاْْٟبم ،الوزلذ اٍ٘ٛل ،الػٓحٔ . 247
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1

رل.»ٙ
ٍالحٕ ثًؽ الْٓٗبء ،ضًش الطبسة ٍاللح٘ٔ ثطًش الًبًٍٔ ،ايتجشٍّب ي٠هٔ للجلٌَ.
ٖبل الطْ٘ذ ْٖ ضشح اللؤً:
«ٍكٖ الحبم اذؼطاض الشبضة ًٍجبت اللح٘ٔ ثبلؼبًٔ هَلٌ هَىٗ».

2

ٍأٗؿبً ٖبل اثي الجشاد ْٖ الوْزة:
«اٛهطة اىّ إًجبت اللح٘ٔ زل٘لٌ ػلى الجلَؽ ،اه٘ب ثبهٖ الشؼَض كال».
حن٘ اىّ غبحتالزَاّش ثًذ هب ًٗل ثًؽ اَٖٛالَٖ ،جِل ثَٛى الطبسة ٍاللح٘ٔ دٍى سـبئش الطـًَس ،ي٠هـٔ للجلـٌَ
ح٘ج ٖبل:
«ًؼن ال ػجطٓ ثسبئط الشؼَض ػسا هب ػطك
هي ؿ٘ط هؼبضع ٗؼتس٘ ثِ».

كٖ ظبّط ًالم اٛطحبة لٜطل ٍػوَهبت الٌتبة ٍالسٌس

3

ٍالزٕ ٗٗتؿِ٘ الٌهش ٍالتحٕٗ٘ َّ رل ًِّ ٛ ٙاٍ ًٟرٚش الًبًٔ ْٖ ٖػٔ ثٌ٘ٗشٗؿِ ل٘س ٖ٘ذاً احتشاصٗبًْ .بى ٖلـت:
ارا ٚبًت الًبًِ ل٘س لْب هحلٌ ْٖ ًٓسْب ْلوبرا ٗٛطّ يي الًَسٓ لوًشْٔ الجبلُ٘ي؟
ٖلت :الًبًٔ ل٘ست يَسٓ ٍ ٟرضء يَسٓ ٍاىّ هب رٚشُ اثي الجشاد ْٖ الوْزة هي اى الًَسٓ هي السشّٓ ال ٢الشٚجـٔ
ل٘س ثػح٘ح يلً ٢حَ اٟقٍ ،ٔ٠لضٍم ستشّب ٚوب ْٖ ثًؽ اٛخجبس  ْٖ ٢ٓٛٗ ٟاحجبت َٚى رل ٙيَسٓ .حبً٘ـبً:
ْٖ حسٌٔ الٌٛبسٖ غشحت ثٌجبت الَرِ ٍاًِّ اهبسٓ للجلٌَ هخل ضًش الًبًٔ.

ّل االًجبت ٗسل ػلى سجن الجلَؽ ؤٍ َّ ػالهٔ ػلى ًلس الجلَؽ؟
ٖبل الطْ٘ذ ْٖ الوسبل:ٙ

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الشاثى يطشٚ ،تبة الٌٛبح ،اثَاة يٗذ الٌٛبح ،ثبة  ،6حذٗج . 9
2ـ ضشح اللؤً ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الػَم ،الػٓحٔ . 202
3ـ رَاّشال٠ٛم ،الوزلذ السبدس ٍالًطشٍى ،الػٓحٔ . 8
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«ٍال شجْٔ كٖ ًَى شؼط الؼبًٔ ػالهٔ ػلى الجلَؽ ،اًّوب الٌالم كٖ ًًَِ ًلسِ ثلَؿـب ؤٍ زلـ٘ال ػلـى
سجن الجلَؽٍ .الوشَْض الخبًٖ ،لتؼل٘ن اٛحٌبم كٖ الٌتبة ٍالسٌٔ ػلى الحلن ٍاالحتالم كلـَ ًـبى
االًجبت ثلَؿب ثٌلسِ لن ٗرض ؿ٘طُ ثصلي ٍٛىّ الجلَؽ ؿ٘ط هٌتست ٍاالًجبت هس ٌٗتسـت ثبلـسٍاء
ٍلحظَلِ ػلى التسضٗذ ٍالجلَؽ ال ٌَٗى ًصلي».

1

توس ٙالطْ٘ذ الخبًٖ ٖذسسشُ ٛرل احجبت َٚى اًٟجبت ي٠هٔ للجلٌَ ثجًؽ اٟدلٔ ٍّٖ:
 1ـ اى الجلٌَ هًلٕ يل ٢الحلن ٍاٟحت٠م ْٖ اٛحبدٗج ٍاٛخجبس.
 2ـ اى الجلٌَ ٗ ٟوٛي الحػَل يلِ٘ ٖجل ٍٖتِ ،هى اى اًٟجبت ٗوٛي الحػَل يلِ٘ ثبستًوبل الًٗبٖ٘ش.
 3ـ اىّ الجلٌَ ل٘س اهشاً تذسٗز٘بً هى اىّ اًٟجبت اهشٌ تذسٗز.ٗ٢
ٍٗوٛي الخذش ْٖ الذل٘ل٘ي اٍ٘ٛل٘ي ٍرلٛ ٙهشٗي:
أٍ٘ :ًٟرٚش أٗؿبً ْٖ اٛحبدٗج ،اى اًٟجبت ي٠هٔ للجلٌَ ٚوب رٚشًب ثًؽ تل ٙاٛخجبس ٍتحْٗ٘ٗب.
حبً٘ب :اى الوشاد هي ضًش الًبًٔ َّ ،خشٍرْب ثطٛل قجًٖ٘  ٟثبستًوبل الًٗبٖ٘ش.
ْ٘جٗ ٢الذل٘ل الخبلج ٍٟث س ثِ ٍٗوٛي اٟستذٟل ثِ ٚوب َٖجِلِ غبحتالزَاّش ح٘ج ٖبل:
«ٍاالٍلى االستسالل ثبًِّ تسضٗزى الحظَل ٍالجلَؽ ال ٌَٗى ًصلي ٍػسم هؼلَه٘ٔ اٍ٘ل آًبت تحوـن
الشؼط الرشي».

2

ٍاهب غبحت الحذائٕ ًبٖص ّزا الَرِ ٍٖبل:

1ـ هسب٘ اْْٛبم ،الوزلذ الخبًٖٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 246
2ـ رَاّشال٠ٛم ،الوزلذ ،السبدس ٍالًطشٍى ،الػٓحٔ . 9
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«اىّ الؼالهٔ تحظل ثوزطز ذطٍد شئ هي الشؼط ٍال تَهق ػلى تعاٗسُ ًٍوبلِ».

1

ٍلٛي هبخذش ثِ الجحشاًٖ ْٖ الحذائٕ ل٘س هٗجٍَ ًٟرل ٙلًذم اهٛبى هًشْٔ ٍٖت خطًَٔ الطًش ثسَْلٔ.

1ـ الحذائٕ الٌبؾشٓ ،الوزلذ الًطشٍى ،الػٓحٔ . 348
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الؼالهٔ الخبً٘ٔ ،االحتالم
الً٠هٔ الخبً٘ٔ ّٖ اًضال الوٌٖ سَاء ٚبى ْٖ الٌَم أٍ ْٖ ال٘ٗؿٔ.
ّزُ الً٠هٔ هزوى يلْ٘ب ث٘ي الٓشٗٗ٘ي الطً٘ٔ ٍالسٌٔ ٍثٌبءٖ يل ٢هب رٚشًب ْٖ ثحجاَٖٛال ،اىّ ٚلّ الْٓٗبء هـي
الخبغٔ ٍالًبهٔ اتَٓٗا يل ٢رلٍ ٙيلِ٘ ٗتحٕٗ لٌب اٟروبو ثٗسوِ٘ الوحػل ٍالوٌٗـَل ْـٖ الوسـئلٔ ،هـى اىّ
اٗٙبت التٖ رٚش ْْ٘ب يٌَاى «ثلٌَ الٌٛبح ،الحلن ،السً »٢تذل يلّ ٢زا.
ٍثوب اًٌب ٖذ ثٌ٘٘ب ّزُ الً٠هٔ هي اٗٙبت ْٖ تحٌٗ٘ٗب لْب ،لن ًحـتذ الـ ٢تٛشاسّـب ٍهـي اساد اٟقـ٠و ْل٘شارـى
هَسدّب.
الذل٘ل الخبلج يلّ ٢زُ الً٠هٔ اٛخجبس الٛخ٘شٓ.
ٍسد هي قشٕٗ الًبهٔ ٍالخبغٔ ٚخ٘ش هي اٛخجبس ثبىّ خشٍد الوٌٖ ٍاٟحت٠م ي٠هٔ للجلٌٍَّ .زُ الٛخشٓ تٌٌُ٘ـب
يي تحٕٗ٘ اٟسٌبد ٍلزا ًحي ًٌٗلْب ْٖ سجًٔ هزبه٘ى ثذٍى تحٕٗ٘ ْٖ السٌذ.
الوزوَئ اٍٟل ّٖ :٢اٛخجبس التٖ دلت ثًوَهْب يل ٢اًتٓبء ٖلن التٛلّ٘ لُ٘ش الوحتلن.
 1ـ ْٖ الٌجَ ١الوطَْس يٌذ الخبغٔ ٍالًبهٔ :سْى الٗلن يي حلخٔ ،يـي الػ٘ـجٖ حتّـٗ ٢حـتلنٍ ،يـي الوزٌـَى
1
حتٍّ ،ٕ٘ٓٗ ٢يي الٌبئن حتّٗ ٢ست٘ٗم».

1ـ الوٛبست لط٘خ اٛيهن ،ال٠ٛم ْٖ ضشٍـ الوتًبٖذٗي ،الػٓحٔ . 114
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 2ـ ٍْٖ الخػبل يي اثي نج٘بى (اثَؾج٘بى ثي رٌذة) ٖبل :ات ٢يوش ثبهشئٍٔ هزًٌَٔ ٖـذ صًـت ْـ هش ثشروْـب،
ْٗبل يل ٢يلِ٘السـ٠م  :اهب يلوت اىّ الٗلن ٗشْى يي ح٠حٔ ،يي الػ٘ج ٢حتّٗ ٢حتلن ٍيي الوزٌَى حتٍّ ،ٕ٘ٓٗ ٢يـي
1
الٌّبئن حتّٗ ٢ست٘ٗم».
 3ـ ٍيي قلحٔ ثي صٗذ ،يي اثً٘جذاللِّ يلِ٘السـ٠م ٖبل:اىّ اٍٟد الوسلو٘ي هَسَهَى يٌذاللّـِ ضـبْى ٍهطـٓىْ ،ـبرا
2
ثلَُا احٌت ٢يطشٓ سٌٔٚ ،تجت لْن الحسٌبتْ ،برا ثلَُا الحلن ٚتجت يلْ٘ن الس٘ئبت».
الوزوَئ الخبً٘ٔ ّٖ :اٛخجبس التٖ اضتشـ ْْ٘ب ارشاء الحذٍد الٛبهلٔ ثبٟحت٠م».
3
 1ـ هًتجشٓ حوشاى ،يي اث٘زًٓش الجبٖش يلِ٘الس٠م التٖ هشّ رٚشّب ْٖ هجحج الً٠هٔ اٍٟل ٢للجلٌَ.
 2ـ يي سوبئٖ ،بل :ارا سشٔ الػ٘جٖ ٍلن ٗجلٍ الحلن ٖكًت اًبهلٍِٖ ،بل اثَيجذاللِّ يلِ٘الس٠م  :اتـ ٢اه٘شالوـؤهٌ٘ي
4
يلِ٘الس٠م ثُ٠م ٖذ سشٔ ٍلن ٗجلٍ الحلنْٗ ،كى هي لحن اقشاِ اغبثًِ ،حن٘ ٖبل :اٙىْ ئذٕتٓ ٖكًتٔ ٗذ٘».
 3ـ ٍيي يجذالشحوي ثي اثً٘جذاللِّ ،يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘السـ٠م ٖبل :ارا سـشٔ الػ٘ـجٍ ٢لـن ٗحـتلنٖ ،كًـت اقـشاِ
5
اغبثًِ.»...
6
 4ـ ٍْٖ الزًٓشٗبت :اىّ يل٘٘ب يلْ٘نالس٠م ٖبل :الُ٠م ٗ ٟزت يلِ٘ الحذ ٚبه ً٠حتّٗ ٢حتلن ٍٗسكى سٗح اثكِ».

 1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ اٍٟ٘لٚ ،تبة الكّْبسٓ ،اثَاة هٗذهٔ الًجبدات ،الجبة  ،4الحذٗج ٍْٖ 11الخػبل الوزلـذ اٍ٘ٛل ،الػـٓحٔ
. 93
2ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الكْبسٓ ،أثَاة هٗذهٔ الًجبدات ،الجبة  ،4الحذٗج . 1
3ـ الوػذس ،الحذٗج . 2
4ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبهي يطشٚ ،تبة الحذٍد ،اثَاة حذ السشٖٔ ،الجبة  ،28الحذٗج . 14
5ـ الوػذس ،الحذٗج . 9
 6ـ هستذس٘ الَسبٗل ،الوزلذ الخبهي يطشٚ ،تبة الحذٍد ،اثَاة هٗذهبت الحذٍد،الجبة  ،6الحذٗج . 3

48

1

ٍٚزا ْٖ الذيبئن هخلِ.
 5ـ ٍْٖ الزًٓشٗبت :اى يل٘٘بً يلْ٘نالس٠م  ،سْى الِ٘ َ٠م ٖذ سشٔ لن ٗحتلنْٗ ،كى اًولٔ اغجًِ الخٌػش ،2حـن٘ ٖـبل:
3
هب ًْل رل ٙأحذ َ٘ش سسَلاللِّ غل٢ا٣يلٍِ٘آلٍِسلنٍَ٘ش.»١
 6ـ ٍأٗؿبً ْٖ الزًٓشٗبتٖ ... :بلٚ :بى يل ٢يلِ٘الس٠م ارا ض ْٖ ٙاحـت٠م الُـ٠م ٍٖـذ سـشٔ ،حـ ٙاغـبثًِ ٍلـن
4
ٗٗكًِ».
 7ـ ٍْٖ الزًٓشٗبت ،يي اثي الحٌِٖٓ٘ :بل :ات ٢يل ٢يلِ٘الس٠م ثُ٠م ٖذ سشٔ ث٘ؿٔ ّـٖ هـي حذٗـذْ ،طـْ ٙـٖ
5
احت٠هِْٗ ،كى ثكَى اًبهلِ ،حن٘ ٖبل :اى يذتٓ ٖ ٟكًٌّ.»ٙ
الوزوَئ الخبلخِ :اٛخجبس الّتٖ اضتشـ ْْ٘ب ٍرَة الػَ٘م ٍالػ٘لَٓ ٍالحذ ثبٟحت٠م.
 1ـ يي يوبس السبثبق ،٢يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖ ،بل :س لتِ يي الُ٠م هت ٢تزـت يل٘ـِ الػ٘ـلَٓ؟ ٖـبل :ارا اتـ٢
6
يلِ٘ ح٠ث يطشٓ سٌْٔ ،بى احتلن ٖجل رلْٗ ٙذ ٍرت يلِ٘ الػلَٓ ٍرش ١يلِ٘ الٗلن.»...
7
 2ـ يي أث٘جػ٘ش ،يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م اًِّ ٖبل :يل ٢الػ٘ج ٢ارا احتلن ،الػ٘٘بم.»...
 3ـ هحوذ ثي يلٖ ثي الحس٘ي (الػذٍٔ) ٖبل ٍْٖ :خجش آخش :يل ٢الػ٘جٖ ارا احتلن الػ٘٘بمٍ ،يلـ ٢الوشئـٔ ارا
8
حبؾت الػ٘٘بم».
 4ـ يي اسحبٔ ثي يوبس ،س لت اثب الحسي يلِ٘الس٠م يي اثي يطش سٌ٘ي ٗحذ٘؟ ٖبل :يلِ٘

1ـ هستذس٘ الَسبٗل ،الوزلذ الخبهي يطشٚ ،تبة الحذٍد ،اثَاة حذالسشٖٔ ،الجبة  ،26الحذٗج . 8
2ـ الخٌػش ،اٟغجى الػُش. ١
3ـ الوػذس ،الحذٗج . 2
4ـ الوػذس السبثٕ ،الحذٗج . 4
5ـ الوػذس ،الحذٗج . 5
6ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ اٍ٘ٛل ،اثَاة هٗذهٔ الًجبدات ،الجبة  ،4الحذٗج . 12
7ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ السبثىٚ ،تبة الػَم ،اثَاة هي ٗػح ، ...الجبة  ،29الحذٗج .7
8ـ الوػذس ،الحذٗج . 12
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1

حزِ٘اٟس٠م ارا احتلن ٍٚزل ٙالزبسٗٔ يلْ٘ب الحذ٘ ارا قوخت».
 5ـ يي ضْبة ،يي اثً٘جذاللِّ يلِ٘السـ٠م ْٖ حذٗج ٖبل :س لتِ يي اثي يطش سٌ٘ي ٗحذ٘؟ ٖبل :يلِ٘ حزِ٘اٟسـ٠م
2
ارا احتلن.»...
الوزوَئ الشاثًٔ :اٛخجبس الّتٖ اضتشـ ْْ٘ـب غـحٔ الًٗـَد ٍاٟٗٗبيـبت ٚـبلكٍ ٔ٠الٌٛـبح ٍالَغـ٘ٔ ٍالػـذٖٔ
ثحػَل اٟحت٠م.
حن اىّ ّزُ اٛخجبس لْب هًبسؼ ًٍحْٗٗب اًطبءاللِّ تًبل ْٖ ٢هجحج «ثلٌَ ٚل ضئ ثحسجِ».
 1ـ يي يلٖ ثي الٓؿل الَاسكٖ ،٢بلٚ :تجت ال ٢الشؾب يلِ٘السـ٠م  :سرل قلٕ اهشئتـِ الكـ ٔ٠الـزٕ  ٟتحـل لـِ
حتّ ٢تٌٛح صٍربً َ٘شُْ ،تضٍ٘رْب َ٠م لن ٗحتلنٖ ،بل ٟ :حتّٗ ٢جلٍْٛ ،تجت الِ٘ هب حذ٘ الجلٌَ؟ ْٗبل :هب أٍرت
3
يل ٢الؤًَ٘ي الحذٍد».
 2ـ يي اثي ث٘ٛش ،يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖ ،بلٗ ٟ :زَص ق ٔ٠الُ٠م ٍٍغ٘٘تِ ٍغذٖتِ اى لن ٗحتلن [ٍْٖ ًسـخٔ
4
«ٗزَص»] ٍٚزا ْٖ سٍاٗٔ اُخشٗ« ١زَص».
5
 3ـ يجذاللِّ ثي رًٓش ْٖ ٖشةاٛسٌبد :يي يل ٢يلِ٘الس٠م ٖبلٗ ٟ :زَص ق ٔ٠الُ٠م حتّٗ ٢حتلن».
6
 4ـ ٍْٖ الزًٓشٗبت يي يل ٢يلِ٘الس٠م اًِّ ٖبل ْٖ حذٗجٗ ٍٟ :زَص ق ٔ٠الػ٘جٖ حتّٗ ٢حتلن».

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبهيٚ ،تبة الحذ ،اثَاة ٍرَة الحذ ٍضشائكِ ،الجبة  ،12الحذٗج . 1
2ـ الوػذس ،الحذٗج . 2
3ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبهس يطشٚ ،تبة الك،ٔ٠اثَاةاٖسبمالك،ٔ٠الجبة ، 8الحذٗج .1
4ـ الوػذس ،اثَاة هٗذهبت ٍضشاٗكِ ،الجبة  ،32الحذٗج . 5
5ـ الوػذس ،الحذٗج . 8
 6ـ هستذس٘ الَسبٗل ،الوزلذ الخبهس يطشٚ ،تبة الك ،ٔ٠اثَاة هٗذهبتِ ٍضشائكِ ،الجبة  ،24الحذٗج . 1
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الوزوَئ الخبهسِ :اٛخجبس التٖ رٚش ْْ٘ب اى اًٗكبو ال٘تن ٍرَاص دْى اٛهَال لْن هطشٍـٌ ثبٟحت٠م.
 1ـ سٍ ْٖ ١تٓس٘ش الٗوٖ يي اٟهبم يلِ٘الس٠م ْٖ تٓس٘ش َٖلِ تًبلٍ« :٢ال تَتَٔ الس٘لْبءٖ »...بل :هي ٚـبى ْـٖ
1

ٗذُ هبل ثًؽ ال٘تبهٗ ٠ْ ٢زَص اى ًٗكِ٘ حتّٗ ٢جلٍ الٌٛبح ٍٗحتلن».
 2ـ ٍْٖ ٖشةاٟسٌبد يي يلٖ ثي رًٓش ،يي اخِ٘ هَس ٢ثي رًٓش يلِ٘الس٠مٖبل :س لتِ يـي ال٘ـتن هتـٌٗٗ ٢كـى
2
ٗتوِ؟ ٖبل :ارا احتلن ٍيشِ اٛخز ٍالًكبء».
 3ـ ٍْٖ هي ٗ ٟحؿشُ الِٓٗ٘ ،يي رًٓش ثي هحوذ ،يي أثِ٘ ،يي آثبئِ يلْ٘نالس٠م ْٖ ٍغ٘٘ٔ الٌّجٖ غل٢ا٣يلٍِ٘آلٍِسـلن ٖبل:
3
ٗب يلٗ ٟ ٢تن ثًذ احت٠م».
 4ـ ٍيي ّطبم ،يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖ ،بل :اًٗكبو ٗتن ال٘ت٘ن ثبٟحت٠م ٍَّ اضذُ٘ ٍاى احتلن ٍلن ٗـًَس هٌـِ
4
سضذُ ٍٚبى سْٓ٘بً أٍ ؾً٘ٓبً ْل٘وس ٙيٌِ ٍلِ٘٘ هبلِ».
 5ـ ٍيي أث٘جػ٘ش يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖبل :س لتِ يي ٗت٘ن ٖذ ٖشء الٗشآى ٍل٘س ثًٗلِ ث سٗ ٍلِ هبل يلـٗ ٢ـذ
سرل ْ ساد الزٕ يٌذُ الوبل اى ًٗول ثِ هؿبسثٔ ْبرى لِ الُ٠مْٗ ،بلٗ ٟ :ػلح لِ اى ًٗول ثـِ حتّـٗ ٢حـتلن
5
ٍٗذْى الِ٘ هبلِٖ ،بلٍ :اى احتلن ٍلن ٗٛي لِ يٗل لن ٗذْى الِ٘ ضئ اثذاً».
 6ـ الً٘بضٖ ْٖ تٓس٘شُ يي يجذاللِّ ثي اسجبـ يي يجذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖبل :سوًتِ َٗٗل :اىّ

1ـ تٓس٘ش يل ٢ثي اثشاّ٘ن ،رٗل ا. ٔٗٙ
2ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الكْبسٓ ،اثَاة هٗذهٔ الًجبدات ،الجبة  ،4الحذٗج . 6
3ـ الوػذس ،الحذٗج . 9
 4ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبًٖ يطشٚ ،تبة التزبسٓ ،اثَاة يٗذالج٘ى ،الجبة  ،14الحذٗج ٍ ،2الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تـبة الحزـش،
الجبة  ،1الحذٗج ٍٚ 1زا ْٖ ٚتبة الَغبٗب ،الجبة  ،44الحذٗج  9ثبختٗ ِٚ٠س٘ش .
5ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تبة الَغبٗب ،الجبة  ،45الحذٗج . 5
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ًزذٓ الحشٍٚ ١تت ال ٢اثي يجبس ٗسئلِ يي ال٘ت٘ن هتٌٗٗ ٢ؿٗ ٢توِ؟ ْٛتت الِ٘ ،اه٘ب ال٘ت٘ن ْبًٗكـبو ٗتوـِ
1
اضذُ٘ ٍَّ ،اٟحت٠م ،ا ّٟاى ًَٗ ٟس هٌِ سضذ ثًذ رلَْٛ٘ ،ٙى سْٓ٘بً أٍ ؾً٘ٓبً ْل٘طذ يلِ٘».
 7ـ ٍْٖ الخػبل ،يي يج٘ذاللِّ ثي يلٖ الحلجٖ ،يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖ ،بل :اىّ ًزذٓ الحـشٍٚ ١تـت الـ ٢اثـي
يجبس ٗس لِ يي أسثًٔ اض٘بءٍ ...يي ال٘ت٘ن هتٌٗٗ ٢كى ٗتوِ...؟ ْٛتت الِ٘ اثي يجبسْ ...به٘ـب ال٘تـ٘ن ْبًٗكـبو
2
ٗتوِ اضذُ٘ ٍَّ ،اٟحت٠م ،ا ّٟاى  ٟتَٔس هٌِ سضذاً».
 8ـ ٍْٖ تٓس٘ش الً٘بضٖ يي يجذاللِّ ثي سٌبى ،يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م س لِ أثٖ يلِ٘الس٠م ٍاًب حبؾش يي ال٘ت٘ن هت٢
3
ٗزَص اهشُ؟ ْٗبل :ح٘ي ٗجلٍ اضذُٖ٘ ،لت ٍهب اضذُ٘؟ ٖبل :اٟحت٠م.»...
 9ـ ٍْٖ الخػبل يي أث٘بلحس٘ي الخبدم ث٘٘بو اللٍَّٔٔ يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖ ،بل :سـ لِ اثـٖ ٍاًـب حبؾـشٌ يـي
ال٘ت٘ن هتٗ ٢زَص اهشُ؟ ٖبل :حتٗ ٢جلٍ اضذُ٘.
ٖبلٍ :هب اضذُ٘؟ ٖبل :احت٠هِٖ .بلٖ :لتٖ :ذ َٗٛى الُ٠م اثي حوبى يطش سٌٔ أٍ اٖلّ أٍ أٚخش ٍلن ٗحـتلن؟ ٖـبل:
4
ارا ثلٍ ٍٚتت يلِ٘ الطئ [ًٍجت يلِ٘ الطًش] ربص اهشُ يلِ٘ ،ا ّٟاى َٗٛى سْٓ٘بً أٍ ؾً٘ٓبً».
 10ـ ٍيي يلٖ ثي اثشاّ٘ن ْٖ تٓس٘ش َٖلِ تًبلٍ«:٢اثتلَا ال٘تبهىٖ »...بل:
ًٌٖٗ الػبدٔ يلِ٘الس٠م ٚوب َّ الهبّش :هي ٚبى ْٖ ٗذُ هبل [ثًؽ] ال٘تبهٗ ٠ْ ،٢زَص لِ اى ًٗك٘ـِ حتّـٗ ٢جلـٍ
الٌّٛبح ٍٗحتلن (ال ٢اى ٖبل) ْبرا ٚبى رلْٗ ٙذ ثلٍ ْ٘ذْى الِ٘ هبلِ ارا ٚبى

1ـ الوػذس ،الحذٗج. 12 ،
2ـ الخػبل ،الوزلذ اٍ٘ٛل ،الػٓحٔ .235 ٍ 75
3ـ هستذس٘ الَسبئل ،الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تبة التزبسٓ ،اثَاة يٗذالج٘ى ،الجبة  ،11الحذٗج . 2
4ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تبة الحزش ،الجبة  ،2الحذٗج ٍ ،5الخػبل الوزلذ الخبًٖ ،الػٓحٔ . 495
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1

سض٘ذاً ٍٗ ٟزَص اى ٗحجس يٌِ هبلِ».
 11ـ ٍيي أث٘بلزبسٍد ،يي أث٘زًٓش يلِ٘الس٠م اًِّ ٖبل :هي ٚبى ْٖ ٗذُ هبل [ثًؽ ]ال٘تبهٗ٠ْ ٢زَص لـِ اى ًٗك٘ـِ
حتّٗ ٢جلٍ الٌّٛبح ٍٗحتلنْ ،برا احتلن ٍرت يلِ٘ الحذٍد ٍاٖبهٔ الٓشائؽ ٍَٛٗ ٟى هؿً٘بً (الـ ٢اى ٖـبل) دْـى
2
الِ٘ الوبل».
 12ـ ٍْٖ الذيبئن ،سٌٍٗب يي اثً٘جذاللِّ يلِ٘السـ٠م اًِّ ٖبل ْٖ ٍل ٘٢ال٘ت٘ن :ارا ٖشءالٗشآى ٍاحتلن ٍاًٍُس هٌـِ الشضـذ
3
دْى الِ٘ هبلٍِ ،اى احتلن ٍلن ٗٛي لِ يٗل َٗحٕ ثِ لن ٗذًِْ الِ٘ ٍإًٓ هٌِ ثبلوًشٍِ يلِ٘».
 13ـ ٍْٖ ِْٗ الشؾب يلِ٘الس٠م ٍ ،اسٍ ١يي الًبلن يلِ٘السـ٠م ٗ ٟ :تن ثًذ احت٠مْ ،برا احتلن اهـتحي ْـٖ اهـش الػـُ٘ش
4
ٍالَسف ٍالٛج٘شْ ،بى اًٍُس هٌِ سضذ دْى الِ٘ هبلٍِ ،اٚ ّٟبى يل ٢حبلتِ ا ّٟاى ًَٗس هٌِ الشضذ».
اى ٖلتٚ :وب استٓذًب هي تحٕٗ٘ اٗٙبت اىّ ثلٌَ الشضذ ٍثلٌَ اٛضذ َّ ،السجت ْٖ دْى اٛهَال الـْ٘ن ،ح٘ـج
اىّ ّزُ الوشحلٔ ثٌبءٖ يل ٢هب رٚشًب اًْب تحػل ثًذ الجلٌَ ٍاٟحت٠م هى اى ّزُ الكبئٓٔ هي اٛخجـبس رٚـشت اى
اٟحت٠م َّ ي٠هٔ للشضذ  ٟالٌٛبح.
ٖلتٗ :وٛي دْى ّزُ الطجْٔ التٖ تخكش ْٖ رّي اًٟسبى ْٖ ثبد١اٛهش ،ثبىّ الوتً٘ي ْٖ ّـزُ الكبئٓـٔ هـي
الشٍاٗبت اى اٟحت٠م ل٘س ي٠هٔ لجلٌَ الشضذ ،ثل اى الشضذ ٗحػل ثًذ اٟحت٠م ،ارى الوشاد ثـبٟحت٠م الـزٕ
رٚش ْٖ ّزُ الكبئٓٔ هي الشٍاٗبت َّ  ًَِٚي٠هٔ للجلٌَ  ٟللشضذ حتّٗ ٢شد اٟضٛبل الوزَٚس.
الوزوَئ السبدسٔ ّٖ :اٛخجبس التٖ ٍرت ْْ٘ب اٛست٘زاى ٛرل الذخَل يل ٢الوحبسم.
 1ـ ْٖ غح٘حٔ هحوذ ثي ٖ٘س ،يي أث٘زًٓش يلِ٘الس٠م ْٖ حذٗج ٖبلٍ :هي ثلٍ الحلن هٌٛن ْٗ ٠لـذ يلـ ٢اه٘ـِ
ٍ ٟيل ٢اختِ ٍ ٟيل ٢اثٌتِ ٍ ٟيل ٢هي سَ ١رل ٙا ّٟثبرى ٍٟ

1ـ هستذس٘ الَسبٗل ،الوزلذ الشاثى يطشٚ ،تبة الَغبٗب ،الجبة  ،39الحذٗج . 1
2ـ الوػذس ،الحذٗج . 2
3ـ الوػذس ،الجبة  ،38الحذٗج . 1
4ـ الوػذس ،الحذٗج . 2
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1

ٗ رى ٛحذ حتّٗ ٢سلّن ْبى الس٘٠م قبئ الشحوي».
 2ـ ٍيي رشاح الوذائٌ ،٢يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ْٖ حذٗج ٖبلٍ :هي ثلٍ الحلن ْٗ ٠لذ يل ٢اهِ٘ ٍ ٟيلـ ٢اختـِ
2
ٍ ٟيل ٢خبلتِ ٍٟ ،يل ٢سَ ١رل ٙا ّٟثبرى ٍ ٟت رًَا حتّٗ ٢سلّوَا ٍالس٘٠م قبيِاللِّ يضٍّرلّ».
الوزوَئ السبثًٔ :اٛخجبس التٖ اضتشـ ْْ٘ب ٍرَة الػَم ٍالػلَٓ ثوًشْتْب ٍٖشة اٟحت٠م:
يي يلٖ ثي رًٓش يي أخِ٘ هَس ٢ثي رًٓش يلِ٘السـ٠م ٖبل :س لتِ يي الُ٠م هتٗ ٢زـت يل٘ـِ الػـَم ٍالػـٓ٠؟
3
ٖبل :ارا سإّ الحلن ٍيشِ الػلَٓ ٍالػَ٘م».

 1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الشاثى يطشٚ ،تبة الٌّٛبح ،اثَاة هٗذهبتِ ٍآداثِ ،الجبة  ،120الحذٗج . 4
2ـ الوػذس ،الحذٗج . 2
3ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ السبثىٚ ،تبة الػَم ،اثَاة هي ٗػح ، ...الجبة  ،29الحذٗج.6
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ّل اى الوطاز ثبالحتالم كؼل٘تِ ؤٍ إهٌبًِ؟
ْٖ ّزا الٗسن هي الجحجً ،كشح ّزا السَٔل ّل اى الحذٍث الًٓل ٢ل٠حت٠م ّـَ الً٠هـٔ أٍ ٗٓٛـ ٢كهٛبًـِ
ٍٖبثل٘تِ لزلٙ؟
ٟضجْٔ ْٖ اى الوشاد ثبٟحت٠م ل٘س َّ اٟحت٠م ْٖ الٌَم ٍخشٍد الوٌٖ ،ثل الوشاد الوٌـٖ الـزٕ هٌـِ الَلـذ
ٍثٗبء الٌسل سَاء حذث ْٖ ال٘ٗؿٔ أٍ ْٖ الٌَم ،خشد ثـبٟسادٓ أٍ ٍ .ٟهـى ّـزا التَؾـ٘ح ٗزـت اى ًٗـَل اى
اٟحت٠م هٌَـ ثٌٓس قجً٘ٔ اْٛشاد ٍاٛضخبظ ،ح٘ج اى ثًؿْن توؿ ٢يلِ٘ هذٓ ٍلن ٗخـشد هٌـِ هٌ٘ـبً ٍٟ
ٗحتلن اغ .ً٠ارى ثبلٌسجٔ الّ ٢زاَٛٗ ٟ ،ى خشٍد الوٌٖ ثٌٓسِ ي٠هـٔ لجلََـِ ،ثـل ْـٖ الَاٖـى اى اسـتًذادُ
ٍٖذستِ يلِ٘ َّ الً٠هٔ.
ٖبل الوحٕٗ الخَاًسبسٕ ْٖ الوذاس٘:
«ٍالظبّط اى الوساض ،االستؼساز ال اللؼل٘ٔ ،كلَ لن ٗحتلن ثؼس لٌٌِّ ثح٘ج لَاضاز اذطاخ الوٌٖ ثبلٌٌبح
ؤٍ ثـ٘طُ توٌّي هٌٍِٗ .ؼطف شلي ثتحطٗي الـج٘ؼٔ ٍاالحسبس ثبلشَْٓ».
ٍٖبل غبحت الزَاّش:

1ـ ربهى الوذاس٘ ،الوزلذ الخبلجٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 364
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1

«ثل هس ٗوَى ًَى الؼالهٔ ،االستؼساز لرطٍد الوٌٖ ثبلوَٓ الوطٗجـِ هـي اللؼـل ٍشلـي ثتحطٗـي
الـج٘ؼٔ ٍاالحسبس ثبلشَْٓ سَاء اًلظل الوٌٖ هؼِ ػي الوَػغ الوؼتبز ؤٍ لن ٌٗلظل ،لٌي ثح٘ـج
لَاضاز شلي ثبلَؿئ ؤٍ االستوٌبء ت٘سط لِ شلي».

1

ٛرل احجبت َٚى اٟستًذاد ٍالٗبثل٘ٔ َّ الً٠هٔ للجلٌَ ًْ ٟل٘ٔ اٟحت٠م ٗوٛي الشرَو الّ ٢زُ ا ٔٗٙالطشِٗٓ:
«ٍٓاثتلَُا الْ٘ٓتبهى حٓتّى إِشا ثٓلَـَُا الٌٌِّبح .»...

2

ٚوب رٚشًب ْٖ الجحج اللَُ ١اى الجلٌَ لِ هًٌ٘بى ،اٍ٘ٛل ثوًٌ ٢الَغَل الًْ ٢بٗٔ الوٗػذ ٍالخبًٖ َّ اٛضـشاِ
يل ٢الٌْبٗٔ ٚوب ْٖ ا ٔٗٙالتبل٘ٔ.
«كَبٙشا ثٓلَـي اَرٓلْٔيَّ كَبهسٌَُّٔٙي ثِوٓؼٕطٍُف ٚاٍَ كبضِهَُّٔيَّ ثِوٓؼٕطٍُف.»ٚ

3

استًول الجلٌَ ٌّب ثوًٌ ٢اٟضشاِ ًِّ ٛ ،يٌذ ٍغَل اٛرل ٗ ٟزَص اٛهسـبْ٘ ،ـبلوشاد هـي الجلـٌَ ٌّـب ّـَ
الٗشة  ٟالَغَل.
ٍهى ّزا الج٘بى ٗوٛي اى ٗٗبل اى الوشاد هي ثلٌَ الٌٛبح َّ حػـَل اّلّ٘ـٔ الٌٛـبح ًٓ ٟـس الٌٛـبح ٍالـَقئ
ٍاًضال الوٌٖ.
ٍهؿبْبً الّ ٢زاٗ ،وٛي اٟستذٟل ثْزُ الشٍاٗٔ:
يي الًوش ،٢ٚيي يلٖ ثي رًٓش ،يي أخِ٘ هَس ٢يلِ٘الس٠م ٖ ،بل :سـ لتِ يـي الُـ٠م هتـٗ ٢زـت يل٘ـِ الػـَم
ٍالػٖ ،ٓ٠بل ارا سإّ الحلن ٍيشِ الػٍ ٓ٠الػَم».
سإّ الُ٠م ثوًٌٖ ٢بسة الحلن ٍلٓم الوشإّ ٗكلٕ للُ٠م الزٕ ٖذ ٖبسة الحلن.
ٍْٖ هزوى الجحشٗي:
«ٗزت الظَم ػلى الـالم إشا ضاّن الحلن ،ؤٕ هبضثِ ،هي هَلْن ضاّن

1ـ رَاّشال٠ٛم ،الوزلذ السبدس ٍالًطشٍىٚ ،تبة الحزش ،هَرجبت الحزش ،الػٓحٔ.11
2ـ سَسٓ الٌسبء ،آِٗ . 6
3ـ سَسٓ الك ،ٔ٠آٗٔ . 2

56

الـالم هطاّؤ كَْ هطاّن إشا هبضة االحتالم ٍلن ٗحتلن».
ٍلٛي ٖبل الوبهٗبًٖ ْٖ الوٌبّذ:
«ٍكٖ االًتلبء ثبالستؼساز الوطٗت تطزز ٍاالشجِ الؼسم ًوب اى االشجِ ػسم ًلبٗٔ تحطًِّ هي هحلـِ
ٍاشطاكِ ػلى الرطٍد اشا هٌغ هٌِ هبًغ».

1

ٍثٌبء يل ٢هب رٚشًبُ ٗتؿح اى اٟستًذاد ل٠حت٠م َّ الً٠هٔ للجلٌَ ٍٟهزبل لزشٗبى استػحبة يـذم الجلـٌَ
أٍ إٔ ٖبيذٓ ٚوب تَّوِ الوبهٗبًٖ ْبلتشدد هٌِ ل٘س ْٖ هحلِ.
يٌذ ًْبٗٔ ثحخٌب يي الً٠هٔ الخبً٘ٔ للجلٌَ ٗزت اى ًٌجِ ال ٢اى اٟحت٠م َّ ضشـ للجلٌَ يٌذ هب ٗٛـَى الٓـشد
هستًذاً ل٠حت٠م.
ْبى احتلن الػج ْٖ ٢حبلٔ ل٘ست يل ٢الًبدٍٓ ،اهخبلِ ٗ ٟحتلوَى ثًذًٔٗ ٟ ،تجش ثبلُبً ٍاٟدلٔ هٌػشْٔ يي هخـل
ّزا اٟحت٠م ٍاًِّ ل٘س اٟحت٠م اٟغك٠حٖ ْٖ الوًشٍِ.

ذطٍد الوٌٖ هي الوَػغ الوؼتبز
حن٘ اى ثًؽ الْٓٗبء ٚػبحت الشٗبؼ ٍالطْ٘ذ الخبًٖ ْـٖ الوسـبلٍ ٙالوبهٗـبًٖ ْـٖ الوٌـبّذ ٍالوحٗـٕ ْـٖ
الطشاٗى ٍالسجضٍاسٕ ْٖ الٓٛبٗٔ ٍٚبحوذ ثٌبء يل ٢هب ح ٢ٛيٌِ الوٌُٖ ،رٚشٍا ضشقبً آخش ل٠حت٠م ٍَّ خشٍد
الوٌٖ هي الوَؾى الوًتبد.
ٖبل الطْ٘ذ ْٖ الوسبلٙ
«حبًْ٘ب ًًَِ هي هَػغ الوؼتبزٍ ،اًّوب اػتجط شلي هغ اؿالم االزلٔ لَرَة حول ًالم الشبضع ػلـى
هب َّ الوؼَْز الوتؼبضف ذظَطب ٍكٖ ثؼؼْب ثلَؽ الٌٌبح ٍاًّوب ٌَٗى (ؤٕ ثلَؽ الٌٌبح) هي الوؼتـبز
كلَ ذطد هي رطح ًٍحَُ لن ٗؼتس ثِ».

2

ثٌبءٖ يل ٢تحٌٗ٘ٗب لٜدلٔ ْبى ّزا الطشـ ل٘س لِ دل٘لٛ ،ىّ اٟحت٠م حذ ث٘ي الكَٓلٔ ٍهب ثًذّب ْجـ  ١قشٗـٕ
حػل لٌب الٛطّ يي رل ٙاٟستًذادٗ ،تحٕٗ الجلٌَ.

1ـ هٌبّذ الوتٗ٘يٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 272
2ـ هسبل ٙاْْٛبم ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 247
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ٍهؿبْبً الّ ٢زا ث ٌب ٖء يل ٢هب حٌٗٗبُ سـبثٗ ًب هـي اى الً٠هـٔ الحٗ٘ٗـٔ للجلـٌَ ّـَ الٗـَٓ ٍاٟسـتًذاد ٍالٗبثل٘ـٔ
ل٠حت٠م ٍلَ لن ٗخشد الوٌٖٗ ٟ ،جٍٗ ٢رِ ٟضتشاـ ّزا الطشـ.
ًًنٗ ،وٛي اى ٗٗبل اى ّزا الطشـ الزٕ ربءٓ ْٖ ٚلوبت اٛغحبة رٚش يلٍ ٢رِ الُبلج٘ٔ ْخشٍد الوٌـٖ هـي
هَؾى الوًتبد ل٘س ثطشـ.
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الؼالهٔ الخبلخٔ ،الس٘ي
الً٠هٔ الخبلخِ ّٖ الس٘يٖ .بل :الوبهٗبًٖ يلِ٘الشحؤ ٟ :خ ِ٠ث٘ي ْْٗبء الطًِ٘ ْٖ أغل  ًَِٚي٠هٔ للجلٌَ.
ٍثتتجًٌب َٖٟال الْٓٗبء هي الًبهٔ اًّْن هزوً٘ي يل ٢رلٍ ٙيل٘ـِ ْبلوسـئلٔ اروبي٘ـٔ ثـ٘ي الٓـشٗٗ٘ي ٍلٛـي
الخٛٗ ِ٠وي ْٖ هٗذاس رل .ٙح٘ج اىّ أٚخش ْْٗـبء الًبهـٔ ٖـبلَا اىّ الجلـٌَ ٗحػـل ْـٖ الخبهسـٔ يطـش ،اٟ
الحٌٓ٘ٔ ٍالوبلٖ ِ٘ٛبلَا ثحػَلِ ْٖ السبثًٔ ٍالخبهٌٔ يطشٍ .أٗؿبً أٚخش ْْٗبء الطً٘ٔ ٖبلَا ثحػَلِ ْٖ الخبهسـٔ
يطشٍ .لٛي غشٗح ثًؿْن ٚبلوحٕٗ السجضٍاسٕ ٖبل ثحػَلِ الخبلخٔ يطش.
ٍسجت الخ َّ ِ٠اخت ِ٠الشٍاٗبت ٍاٛحبدٗج ْ٘وب ًحـي ْ٘ـًٍِ .حـي ثجحخٌـب ْـٖ هختلـّ ٚتـت الحـذٗج
ثوختلّ أثَاثِ ٚوٗذهبت الًجبدات ٍالكْبسٓ ٍالػٍ ٓ٠الػَم ٍالضٚبٓ ٍالٌٛبح ٍالكٍ ٔ٠الَغبٗب ٍالػ٘ذ ٍالزثبحـٔ
ٍالَّٖ ٍالتزبسٓ ٍالحزش ٍالطْبدٓ ٍالحذٍد ٍالٗػبظ ٍالذ٘ٗبت ٍأٗؿـبً ٚتـت الحـذٗج للًبهـٔٚ ،بلػـبح السـتٔ
ٍالسٌي للجْٖ٘ٗ ٍالٛتت الْٓٗ٘ٔ لْن ٚبلوٌُٖ ٟثٌٖ ٢ذاهٔ ٍاٟم للطبًْٖ ٍاٛهـَال ٛثـٖ يج٘ـذ ٍالٓٗـِ يلـ٢
الوزاّت اٛسثًٔ ٍٍ ...ثجحخٌب ّزا حػلٌب يل ٢رولٔ هي اٛخجبس ٍٖسوٌبّب ال ٢أٖسبمٍ.
ارى ًطشو ْٖ تحٕٗ٘ ّزُ اٛخجبس ،حن٘ ًكشح ادلٔ اضْش اَٖٛال ْٖ الوسئلٔ ًٍحْٗٗب ،حن٘
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يٌذ ًْبٗٔ الجحج ًكشح سأٌٗب ثًذ التحٕٗ٘ ثحَل اللِّ ٍيٌبٗت اٝهبم الوٌتهش سٍح ٢لِ الٓذاء.
اٛخجبس الٌبنشٓ ال ٢سي الجلٌَ تٌٗسن ال ٢تسى الكَائّ.
اٍُٟل :٢اضتشـ ْٖ ثًؽ اٛخجبس حل الزث٘حٔ ٍالَغ٘ٔ ٍارشاء الٗػبظ للػج٘ ،٢ثجلََِ خوسٔ اضجبس.
ّزُ اٛخجبس قشحت يٌذ أٚخش الْٓٗبء ٍلن ًٗولَا ثْب ا ّٟض٘خ الكبئٓٔ ٍثًؽ آخش ْٖ ثبة الٗػبظ ٍْـٖ َ٘ـشُ
اْتَا ثزل.ٙ
 1ـ يي يجذالشحوي ثي أثً٘جذاللِّ يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖ ،بل :ارا ثلٍ الػجٖ خوسٔ اضـجبس اٚلـت رث٘حتـِ ٍارا
1
ثلٍ يطش سٌ٘ي ربصت ٍغ٘تِ».
 2ـ ٍيي الس ،ًَٖٛيي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖ ،بلٖ:بل أه٘شالؤًَ٘ي يلِ٘الس٠م ْٖ سرل ٍَ٠م اضتشٚب ْٖ ٖتـل سرـل
ْٗتْٗ ،ُ٠بل أه٘شالؤًَ٘ي يلِ٘الس٠م  :ارا ثلٍ الُ٠م خوسٔ اضجبس اٖتع هٌٍِ ،كرا لـن ٗٛـي ٗجلـٍ خوسـٔ اضـجبس
2
ٖؿ ٢ثبلذ٘ٗٔ».
3
ٍاخشرِ الط٘خ ْٖ التْزٗت.
4
 3ـ يي يجذالشحوي ثي أثً٘جذاللِّٖ ،بلٖ :بل أثَيجذاللِّ يلِ٘الس٠م  :ارا ثلٍ الػج٘ ٢خوسٔ اضجبس اٚلت رث٘حتِ».
 4ـ ٍيي هحوذ ثي هسلنٖ ،بل :س لت أثبيجذاللِّ يلِ٘الس٠م يي رث٘حٔ الػج٘٢؟ ْٗبل :كرا تحشّ٘ ٍٚـبى لـِ خوسـٔ
5
اضجبس ٍاقبٔ الطٓشٓ».
6
 5ـ ٍيي الػذٍٔ ْٖ الوٌٗىٍٟ :ث س ثزث٘حٔ الوشئٔ ٍالُ٠م كرا ٚبى ٖذ غلٍّ ٢ثلٍ خوسٔ اضجبس».

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تبة الَغبٗب ،الجبة  ،44الحذٗج . 5
2ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ التبسى يطشٚ ،تبة الٗػبظ ،أثَاة ٖػبظ ْٖ الٌٓس ،الجبة  ،36الحذٗج . 1
3ـ تْزٗتاٛحٛبم ،الوزلذ الًبضش ،الػٓحٔ . 233
4ـ ٍسبٗل الطًُِ٘ ،الوزلذ السبدس يطشٚ ،تبة الػ٘ذ ٍالزثبئح ،أثَاة الزثبئح ،الجبة ،22الحذٗج . 3
5ـ الوػذس ،الحذٗج . 1
 6ـ هستذس٘ الَسبٗل ،الوزلذ السبدس يطشٚ ،تبة الػ٘ذ ٍالزثبئح ،أثَاة الزثبئح،الجبة  ،19الحذٗج . 2
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 6ـ ٍيٌِ أٗؿبًٍ :ارا ارتوى سرلٌ ٍَ٠م يلٖ ٢تل سرل ْٗتْ ،ُ٠إى ٚبى الُ٠م ثلٍ خوسٔ اضـجبس ،اٖـتع هٌـِ
1
ٍاٖتع لٍِ ،اى لن ٗٛي الُ٠م ثلٍ خوسٔ اضجبسًْ ،لِ٘ الذٗ٘ٔ».
 7ـ ٍْٖ الزًٓشٗبت اىّ يل٘٘بً يلِ٘السـ٠م ٖؿ ْٖ ٢سرل ارتوى َّ ٍَ٠م يلٖ ٢تل سرل ْٗتْٗ ،ُ٠بل يلـ ٢يل٘ـِالسـ٠م :
كرا ثلٍ الُ٠م خوسٔ اضجبس ثطجش ًٓسِ ،اٖتع هٌِ ٍاٖتع لِْٗ ،بسَا الُ٠م ْلن ٗٛي ثلٍ خوسٔ اضجبس ْٗؿـ٢
2
يل ٢يلِ٘الس٠م ثبلذ٘ٗٔ».
الخبًْ٘ٔ :بىّ ثًؽاٛخجبس اضتشقت ْٖ حل٘ٔ الزثح ٖذسٓ الزاثح يل ٢الزثح ٍْٖ ٍرَة دْى الضٚبٓ ثبلٗـذسٓ يلـ٢
التزبسّٓ .زُ الوزوَئ هي اٛحبدٗج ،لن تزٚش الجلٌَ ثطٛل هكلٍٕ ،سٚضت يل ٢حل٘ٔ الزثح أٍ الضٚبًٍٓ ،حـي
ًجحج ٚل هبلِ غلٔ ثْزا ٍس٘ تٖ ْ ٢ثحج «ثلٌَ ٚلّ ضئ ثحسجِ» اًطبءاللِّ تًبل.٢
 1ـ يي هسًذٓ ثي غذِٖٖ ،بل :سئل أثَيجذاللِّ يلِ٘السـ٠م يي رث٘حـٔ الُـ٠م ٖـبل :كرا ٖـَ ١يلـ ٢الـزثحٍٚ ،ـبى
3
ٗحسي اى ٗزثح ٍرٚش اسن اللِّ يلْ٘ب ْٛل.»...
 2ـ ٍْٖ ديبئن اٟس٠م يي أث٘زًٓش هحوذ ثي يلٍ ٢أثً٘جذاللِّ يلْ٘نالس٠م  :اًّْوب سخّػب ْٖ رث٘حٔ الُ٠م كرا ٖـَ١
4
يل ٢الزّثح ٍرثح يل ٢هب ٌٗجُٖ».
 3ـ ٍيي ًَٗس ثي ًَٗٗةٖ ،بل اسسلت ال ٢أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م  :اىّ ل ٢اخَٓ غـُبسٖا ْوتـ ٢تزـت يلـ ٢أهـَالْن
الضٚبٓ؟ ٖبل :كرا ٍرت يلْ٘ن الػٍ٘ ٓ٠رت يلْ٘ن الضٚبٖٓ ،لتْ :وب لن تزت يلْ٘ن الػـٓ٠؟ ٖـبل :ارا اتزـشّ ثـِ
5
ْض.»ِٚ

1ـ هستذس٘ الَسبٗل ،الوزلذ الخبهي يطشٚ ،تبة الٗػبظ ،اثَاة ٖػبظ ْٖ الٌٓس ،الجبة  ،33الحذٗج . 5
2ـ الوػذس ،الحذٗج . 1
 3ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ السبدس يطشٚ ،تبة الػ٘ذ ٍالزثبئح ،أثَاة الزثبئح ،الجبة ،22الحذٗج . 2
 4ـ هستذس٘ الَسبٗل ،الوزلذ السبدس يطشٚ ،تبة الػ٘ذ ٍالزثبئح ،أثَاة الزثبئح ،الجبة  ،19الحذٗج . 1
5ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ السبدسٚ ،تبة الضٚبٓ ،اثَاة هي تزت ...الجبة  ،1الحذٗج . 5
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الخبلخْٔ :بىّ ثًؽاٛخجبس اضتشقت ْٖ ٍرَة الػَم ٍارشاء حذ السشٖٔ ،تحول الػجٖ ٍٖذستِ لـزلٍ .ٙثًؿـْب
اضتشقت ْٖ ٍرَة الػلَٓ يلِ٘ ٚوبل يٗلِ.
ًًن ٟٗستٓبد هي ّزُ اٛخجبس الَرَة للػَم ٍالػ ،ٓ٠ثل ٗسـتٓبد هٌْـب اسـتحجبثْب يلـ ٢الػـجٖ ٍاىّ يجـبدٓ
الػجٖ ث هش هي الطبسو ٍلزا اًِّ ٗحػل يل ٢الخَاة ٍاًِّ يجبدٓ ل٘ست ًٚجبدٓ اٛقٓبل الػـُبس الّتـٖ ٗـشاد هٌْـب
التذسة يل ٢الًجبدٓ ل٘س اٚ ٟوب ْٖ ثًؽالشٍاٗبت.
ْبى ٖلتَٗ ّ٘ٚ :رِ٘ الطبسو تٛل٘ٓبً للػج ٘٢هى اىّ رل ٙهٌَقبً ثبلجلٌَ.
ٖلت :اى الطبسو ٛٗ ٟلّ الػجٍ٘ ٢رَثبً ٍلِ اى ٗٛلِّٓ استحجبثبً حن اًِّ اى تش٘ الًول ْ ٠يٗـبة يل٘ـِ ٍاى ًْلـِ
ٗستحٕ الخَاة.
 1ـ يي صساسُ ٍيجذاللِّ (يج٘ذاللِّ) ثي يلٖ الحلجٖ ،روً٘بً يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘السـ٠م ٖ ...لت :هت ٢تزت الػ٘لَٓ يلِ٘
1
(الػ٘جْٗ )٢بل :كرا ٚبى اثي ست سٌ٘ي ٍالػ٘بم كرا اقبِٖ».
2
 2ـ يي سوبئٖ ،بل :س لتِ يي الػ٘ج ٢هتٗ ٢ػَم؟ ٖبل :كرا َٖ ١يل ٢الٗ٘بم».
 3ـ يي الس ،ًَٖٛيي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖبل :كرا اقبٔ الُ٠م غَم ح٠حٔ أٗبم هتتبثًٔ ْٗذ ٍرت يلِ٘ غَم ضـْش
3
سهؿبى».
4
 4ـ ٍْٖ الوٌٗى ٖبل :سٍ ١اىّ الُ٠م َٗٔر ثبلػ٘٘بم هب ث٘ي أسثًٔ يطش سٌٔ ا ّٟأى َٖٗٗ ١جل رل.»ٙ
 5ـ ٍْٖ الزًٓشٗبت يي يلٖ يلِ٘السـ٠م ٖ ،بلٗ :زت الػ٘لَٓ يل ٢الػ٘ج ٢كرا يٗلٍ ،الػَ٘م كرا اقبٍٔ ،الطْبدٓ ٍالحذ
5
[الحذٍد] كرا احتلن».

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبًٖٚ ،تبة الكّْبسٓ ،أثَاة غ ٓ٠الزٌبصٓ ،الجبة  ،13الحذٗج . 1
2ـ ْشٍو الٛبْٖ ،الوزلذ السبثىٚ ،تبة الػ٘بم ،الػٓحٔ  ،125الحذٗج 3؛ ٍسبٗلالطً٘ٔ ،الوزلذ السبثٕٚ ،تبة الػـَم ،أثـَاة هـي
ٗػح ...الجبة  ،29الحذٗج . 2
3ـ الوػذس ،الحذٗج . 5
4ـ الوػذس ،الحذٗج . 14
 5ـ هستذس٘ الَسبٗل ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الكْبسٓ ،أثَاة هٗذهٔ الًجبدات ،الجبة  ،4الحذٗج . 3
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 6ـ ٍْٖ الزًٓشٗبت يي يلٖ يلِ٘الس٠م ٖ ،بلٗ :زت الػ٘لَٓ يل ٢الػجٖ كرا يٗلٍ ،الػَم كرا اقبٔ».
2
 7ـ ٍْٖ الٌَادس الس٘ذ ساًٍذٕ :ثبسٌبدُ يي هَس ٢ثي رًٓش يي آثبئِ يي يلٖ يلِ٘الس٠م هخل رل.»ٙ
3
 8ـ ٍْٖ ديبئن اٟس٠م ،يي يلٖ يلِ٘الس٠م اًِّ ٖبلَٔٗ :س الػ٘ج ٢ثبلػ ٓ٠كرا يٗلٍ ،ثبلػَ٘م كرا اقبٔ».
4
 9ـ ٍْٖ الزًٓشٗبت يي يلٖ يلِ٘الس٠م ٖ ،بل :الُ٠م ٗٗ ٟكى حتّ ٢تػلت ٗذاُ ٍحتّٗ ٢سكى سٗح اثكِ٘».
الشاثًٔ :اىّ ثًؽاٛخجبس اضتشقت ْٖ ارشاء الحذٍد ٍايكبء الضٚبٓ ،حػَل اٟدساٍ٘ .ثٌـبءٖ يلـ ٢هـب رٚشًـب ْـٖ
التحٕٗ٘ اللَُ ١للٓم اٟدسا٘ ْبًِّ ًٓس ٍٖتالجلٌَ ْبرى اًّْب لن ت خز حذاً هًٌ٘بً لزل:ٙ
 1ـ ْٖ حسٌٔ أٍ غح٘حٔ أث٘جػ٘ش يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘السـ٠م ٖبل ْٖ حذٗج٠َ ْٖ ،م غُ٘ش لن ٗـذس٘ اثـي يطـش
5
سٌ٘ي ،صًب ث هشئٔ هحػٌٖٔ ،بل ٟ :تشرن ٛىّ الزٕ صًب ثْب ل٘س ثوذس٘ ٍلَ ٚبى هذسٚبً سروت».
 2ـ ٍيٌِ أٗؿبً ٖبل :سوًت أثبيجذاللِّ يلِ٘السـ٠م َٗٗل :ل٘س يل ٢هبل ال٘ت٘ن ،صٚبٓ ٍاى ثلٍ ال٘ت٘ن ْل٘س يلِ٘ لوـب
هؿ ٢صٚبٓ ٍ ٟيلِ٘ ْ٘وب ثٗ ٢حتّٗ ٢ذسْ٘ ،إرا ادس٘ ْبًّوب يلِ٘ صٚبٓ

1ـ هستذس٘ الَسبٗل ،الوزلذ السبثىٚ ،تبة الػ٘بم ،أثَاة هي ٗػح ،...الجبة  ،19الحذٗج . 5
2ـ ثحبساًَٛاس ،الوزلذ السبدس ٍتسًَى ،الػٓحٔ . 319
3ـ هستذس٘ الَسبٗل ،الوزلذ السبثىٚ ،تبة الػ٘بم ،اثَاة هي ٗػح ،....الجبة  ،19الحذٗج . 2
4ـ هستذس٘ الَسبٗل ،الوزلذ الخبهي يطشٚ ،تبة الحذٍد ،أثَاة حذالسشٖٔ ،الجبة  ،26الحذٗج . 3
5ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الكْبسٓ ،أثَاة هٗذهٔ الًجبدات ،الجبة  ،4الحذٗج . 4

63

1

ٍاحذٓ ،حن٘ ٚبى يلِ٘ هخل هب يلَ٘ ٢شُ هي الٌّبس».
 3ـ ٍيي ٗضٗذ الٌٛبسٖ ،يي أث٘زًٓش يلِ٘السـ٠م ٖ ،بلٖ ...:لت :الُ٠م كرا صٍ٘رِ أثَُ ٍدخـل ثبّلـِ ٍّـَ َ٘شهـذس٘
اتٗبم يلِ٘ الحذٍد يل ٢تل ٙالحبل؟ ٖبل :اه٘ب الحذٍد الٛبهلٔ الّتٖ َٗٔر ثْب الشّربل ٍْ ،٠لٛي ٗزلذ ْٖ الحذٍد
2
ٚلّْب يل ٢هجلٍ سٌِّ ٍ ٟتجكل حذٍد اللِّ ْٖ خلِٗ ٍ ٟتجكل حَٗٔ الوسلو٘ي ثٌْ٘ن».
الخبهسْٔ :بًِّ ْٖ ثًؽ اٛخجبس اىّ الكٍ ٔ٠الطْبدٓ ٍالػـذٖٔ ٍالَغـ٘ٔ ل٠سحـبم ،تػـح هـي الػ٘ـج٘بىْْ .ـزُ
اٛخجبس لن تزٚشسٌّب خبغبًٍ ،اًّوب اضبسٓ ال ٢رَاص ٍغحٔ ّزُ اُٟهَس هٌٍَِ ،شؾٌب ْ٘وب ًحي ْ٘ـِ لـ٘س اّ ّٟـزا
ًٍحي ثًَىاللِّ تًبل ٢سٌكشحْب ثطٛل هٓػل ْٖ الجحج الوٗجل تحت يٌَاى «ثلٌَ ٚلّ ضئ ثحسجِ».
 1ـ يي هحوذ ثي هسلن ،يي احذّوب يلْ٘وبالسـ٠م ٖ :بل ْٖ الػج٘ٗ ٢طْذ يل ٢الطّْبدْٓٗ ،بل :اى يٗلِ ح٘ي ٗذس٘
3
اًِّ حّٕ ربصت ضْبدتِ».
 2ـ يي رو٘ل ٖبلٖ :لت ٛثً٘جذاللِّ يل٘ـِالسـ٠م  :تزَص ضْبدٓ الػ٘ج٘بى؟ ٖبلًً :ن ْٖ الٗتل َٗٔر ثـبٍ٘ل ٠ٚهـِ ٍٟ
4
َٗٔر ثبلخّبًٖ هٌِ».
 3ـ ٍيي يج٘ذاللِّ الحلجٖ ٍهحوذ ثي هسلن ،يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖ ،بل :سئل يي غذٖٔ الُ٠م هب لـن ٗحـتلن،
5
ٖبلًً :ن ارا ٍؾًْب ْٖ هَؾى الػ٘ذٖٔ».
 4ـ ٍيي رو٘ل ثي دس٘اد ،يي أحذّوب يلْ٘وبالسـ٠م ٖ ،بلٗ :زَص ق ٔ٠الُ٠م كرا ٚبى ٖـذ يٗـلٍ ،غـذٖتِ ٍٍغـ٘٘تِ
6
ٍاى لن ٗحتلن».

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ السبدسٚ ،تبة الػَم ،أثَاة هي تزت ،...الجبة  ،1الحذٗج  11 ٍ 3ثبختٗ ِٚ٠س٘ش .
2ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبهي يطشٚ ،تبة الحذٍد ،أثَاة هٗذهبت الحذٍد ،الجبة  ،6الحذٗج . 1
3ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبهي يطشٚ ،تبة الطْبدات ،الجبة  ،21الحذٗج . 1
4ـ الوػذس ،الجبة  ،22الحذٗج . 1
5ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تبة الََِٖ ،الجبة  ،15الحذٗج . 3
6ـ الوػذس ،الحذٗج . 2
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 5ـ ٍيي سوبئٖ ،بل :س لتِ يي ق ٔ٠الُ٠م ٍلن ٗحـتلن ٍغـذٖتِ؟ ْٗـبل :كرا قلـٕ للس٘ـٌٔ ٍٍؾـى الػ٘ـذٖٔ
1
هَؾًْب ٍحّْٗب ْ٠ث س ٍَّ ربٗض».
 6ـ ٍيٌِ أٗؿبً ،يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م  ،اًِّ ٖبلٗ :زَص غذٖٔ الُ٠م ٍيتٗـِ ٍٗـَٔمٔ الٌّـبس كرا ٚـبى لـِ يطـشٗي
2
سٌ٘ي».
 7ـ ٍيي يجذاللِّ ثي سٌبى ،يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖ ،ـبل :الُـ٠م كرا ادسٚـِ الوـَت ٍلـن ٗـذس٘ هجلـٍ الشّرـبل
3
ٍاٍغ ،٢ربصت ٍغ٘تِ لزٍ ١اٛسحبم ٍلن ٗزض لُ٘شّن».
السبدسٔ :اىّ ْٖ ثًؽاٛخجبس ،أىّ الجلٌَ ٗحػل ْٖ الخبهٌٔ هـي يوـشُ ٍلـِ ارـشاء التٛـبلّ٘ ٍالحـذٍدْْ .ـزُ
اٛحبدٗج قشحت هي ٖجل الْٓٗبءٍ ،ايشاؾْن يٌْب ٍيذم يولْن ثْب ٗػ٘شّب ؾً٘ٓٔ حتّـ ٢هـى تَح٘ـٕ سرـبل
الحذٗج ثوب ْْ٘ن «اثي ساضذ» ًًن ٗوٛي حولْب يل ٢اٟستحجبة.
 1ـ يي الحسي ثي ساضذ ،يي الًسٛشٕ يلِ٘الس٠م ٖ ،بل :كرا ثلٍ الُ٠م حوبًٖ سـٌ٘ي ْزـبٗض اهـشُ ْـٖ هبلـِ ٍٖـذ
4
ٍرجت يلِ٘ الٓشائؽ ٍالحذٍد ٍكرا تن٘ للزبسٗٔ سجى سٌ٘ي ْٛزل.»ٙ
 2ـ ٍيي سل٘وبى ثي حٓع الوشٍصٕ يي الشّرل يلِ٘السـ٠م ٖ ،بل :كرا تن٘ للُ٠م حوبى سٌ٘ي ْزبٗضٌ اهشُ ٍٖذ ٍرجت
5
يلِ٘ الٓشائؽ ٍالحذٍد ٍكرا تن٘ للزبسٗٔ تسى سٌ٘ي ْٛزل.»ٙ
السبثًٔ ْٖ ثًؽاٛخجبس اى الكٍ ٔ٠الَغ٘ٔ ٍالتػذٔ ٍالًتٕٗ ،ػح ْٖ سي الًبضشٓ ْْزُ اٛخجبس لن تزٚش سٌّبً
هًٌ٘٘بً لوكلٕ الجلٌَ ثل اًّْب ٍسدت ْٖ خػَظ ّزُالوَاسد ،س٘ تٖ ثحج رل ٙاًطبءاللِّ تًبل.٢

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبهس يطشٚ ،تبة الك ،ٔ٠اثَاة هٗذهبتِ ٍضشائكِ ،الجبة  ،32الحذٗج . 7
2ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبهسٚ ،تبة الػلَٓ ،أثَاة غلَٓ الزوبئ ،الجبة  ،14الحذٗج . 5
3ـ هستذس٘ الَسبٗل ،الوزلذ الشاثى يطشٚ ،تبة الَغبٗب ،الجبة  ،37الحذٗج . 1
4ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تبة الََِٖ ،الجبة  ،15الحذٗج . 4
5ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبهي يطشٚ ،تبة الحذٍد ،اثَاة حذالسشٖٔ ،الجبة  ،28الحذٗج . 13
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 1ـ يي اث٘جػ٘ش ،يي ثًؽ سربلِ ،يي اثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖبلٗ :زَص ق ٔ٠الػ٘جٖ ارا ثلٍ يطش سٌ٘ي».
 2ـ ٍيي هٌػَس ثي حبصم يي اثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖ ،بل :س لتِ يي ٍغ٘ٔ الُ٠م ّل تزَص؟ ٖبل :ارا ٚبى اثي يطـش
2
سٌ٘ي ربصت ٍغ٘تِ».
 3ـ ٍيي يجذالشحوي ثي أثً٘جذاللِّ يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘السـ٠م ْٖ حذٗج ٖبل :ارا ثلـٍ الُـ٠م يطـش سـٌ٘ي رـبصت
3
ٍغ٘تِ».
 4ـ ٍيي صساسُ يي أث٘زًٓش يلِ٘الس٠م ٖ ،بل :كرا ات ٢يل ٢الُ٠م يطش سٌ٘ي ْبًِّ ٗزـَص لـِ ْـٖ هبلـِ هـب ايتـٕ أٍ
4
تػذ٘ٔ أٍ اٍغ ٢يل ٢حذ٘ هًشٍِ ٍحّٕ َْْ ربٗض».
 5ـ ٍيي أث٘جػ٘ش ًٌٖٗ الوشادٕ ،يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م  ،اًِّ ٖبل :كرا ثلٍ الُ٠م يطش سٌ٘ي ٍاٍغـ ٢ثخلـج هبلـِ
5
ْٖ حّٕ ،ربصت ٍغ٘٘تٍِ ،كرا ٚبى اثي سجى سٌ٘ي ْبٍغ ٢هي هبلِ ثبل٘س٘ش ْٖ حّٕ ربصت ٍغ٘٘تِ».
الخبهٌٔ :رٚش ْٖ ثًؽ اٛخجبس اىّ ارشاء الحذٍد ٍالذخَل ْٖ الوًبهلٔ ٍٖجَل الٌٛبح ٍٍرـَة الػـ٘بم ٍالزْـبد
هتَّٖ يل ٢الَغَل ال ٢سي اسثى يطشٓ اٍ خوس يطشٓ اٍ ست يطشٓ سٌٔ.
ٍّٛو٘ٔ ّزُ اٛخجبس ٍهب ثًذّب ًحٕٗ ٚلّ ٍاحذاً هٌْب يل٢حذُ.
 1ـ هحوذ ثي ًَٗٗة ،يي هحوذ ثي ٗح٘ ،٢يي أحوذ ثي هحوذ ،يي اثي هحجَة ،يـي يجـذالًضٗض الًجـذٕ،
يي حوضٓ ثي حوشاى ،يي حوشاىٖ ،بل :س لت أثبرًٓش يلِ٘السـ٠م ٖ ،لـت لـِ :هتـٗ ٢زـت يلـ ٢الُـ٠م اى ٗـَٔر
ثبلحذٍد التّبهٔ ٍٗٗبم يلْ٘ب ٍَٗٔر ثْب؟

 1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الزلذ الخبهس يطشٚ ،تبة الك ،ٔ٠اثَاة هٗذهبتِ ٍضشاٗكِ ،الجبة 32الحذٗج . 2
2ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تبة الَغبٗب ،الجبة  ،44الحذٗج . 7
3ـ الوػذس ،الحذٗج . 3
4ـ الوػذس ،الحذٗج ٍٚ 4تبة يتٕ الجبة  ،56الحذٗج ٍٚ 1تبة الََِٖ ،الجبة  ،15الحذٗج . 1
5ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تبة الَغبٗب ،الجبة  ،44الحذٗج . 2
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ٖبل :كرا خشد يٌِ ال٘تن ٍادسٖ٘ ،لتْ :لزل ٙحذ٘ ًٗشِ ثِ؟ ْٗبل :كرا احتلن أٍ ثلٍ خوس يطشٓ سٌٔ أٍ اضـًش
أٍ اًجت ٖجل رل ٙاٖ٘وت يلِ٘ الحذٍد التّبهٔ ٍاخز ثْب ٍاخزت لِٖ ،...ـبلٍ :الُـ٠م ٗ ٟزـَص اهـشُ ْـٖ الطّـشاء
1
ٍالج٘ى ٍٗ ٟخشد هي ال٘تن حتّٗ ٢جلٍ خوس يطشٓ سٌٔ».
اهب هي ح٘ج السٌذ ْبىّ ْٖ ثًؽ الٌسخ اىّ الشإٍ َّ حوضٓ ثي حوشاى ٍلٓم «حوشاى» سـبٖف هٌْـب ٍيلـ٢
إٔ حبلٍٖ ،بل :غبحتالشٗبؼ اًّْب «هًتجشٓ» إٔ ٖشٗجٔ هي الػح٘حٍٚ ،زل ٙغبحتالَسبٗل ٖبل اًّْب غـح٘حٔ،
ٍلٛي ٖبل الوحٕٗ اٛسدث٘لٖ ّزُ الشٍاٗٔ ؾً٘ٓٔ ثًجذالًضٗض الًجذٕ.
ًٗل ؾًِٓ ْٖ سربل الٌزبضٍ ٢اٛسدث٘لٖ ٍالخَئٖ أٗؿبًًً .2ن ؾًّ سٌذّب هٌزجش ثًول الوطَْس ثْب.
ٍاه٘ب هي ح٘ج الذٟلْٔ ،بىّ هطَْس الْٓٗبء أٍ يل٢اٖٛل أٚخش الْٓٗبء يولَا ثْبْ ،بىّ ٚلّ هـي اْتـ ٢ثـبىّ الجلـٌَ
ٗحػل ْٖ الخبهسٔ يطش ،استٌذ الّ ٢زُ الشٍاٗٔ.
حن٘ اًِّ ٖذ ٗتَّن اًّْب ٍاسدٓ ْٖ الحذٍد ْٗف ٍالسبئل ْْ٘ب ٗسئل اٟهبم يلِ٘السـ٠م ْٖ ا ٘١سـي ٗوٛـي ارـشاء الحـذ
يل ٢الػ٘جٖ أٍ لِ؟ ٖبل يلِ٘الس٠م  :يٌذهب ٌٗٗكى يٌذ ال٘تن ٍٗذسْ٘ .بى السبئل لـن ٗٛتـّ ثْـزا الزـَاة ٍأساد اى
ٗتج٘٘ي الَٖت الذٖٕ٘ لزلْ ،ٙبربثِ اٝهبم يلِ٘السـ٠م ثبىّ أحذ ١الً٠هبت ٍغَلِ ال ٢الخبهسٔ يطش ٍْٖ رٗل الشٍاٗٔ
ٗج٘٘ي اٝهبم يلِ٘الس٠م حٛن الج٘ى ٍالطشاء لِ.
ٍٗوٛي دْى ّزا التَّن ثبىّ السبئل يٌذهب سئل اٝهبم حبً٘بً ،سئل يي هًٌ ٢اٝدساْ٘ ،بىّ يجبسٓ «ْـزل ٙحـذ
ًٗشِ ثِ» هًٌبّب ّل لل٘تن ٍاٟدسا٘ حذ٘ ًٗشِ ثِ أٍ ٟ؟ ٍيٌذ رلٗ ٙج٘ي اٝهبم يلِ٘الس٠م حذ٘ رل.ٙ

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الكْبسٓ ،أثَاة هٗذهٔ الًجبدٓ ،الجبة ،4الحذٗج . 2
2ـ ربهى الشٍآ ،الوزلذ اٍ٘ٛل ،الػٓحٔ ٍ ،459هزوى الشربل الحذٗج ،الوزلذ أحذ يطش ،الػٓحٔ . 36
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 2ـ هحوذ ثي الحسي ثبسٌبدُ ،يي أحوذ ثي هحوذ ثي ي٘س ،٢يي الحسي ثي هحجَة ،يي أثٖ أَٗ٘ة الخضّاص،
يي ٗضٗذ الٌٛبسٖ ٖبلٖ ... :لت ْبلُ٠م ٗزش ْٖ ١رل ٙهزش ١الزبسٗٔ؟
ْٗبل ٗب أثبخبلذ اىّ الُ٠م كرا صٍ٘رِ أثَُ ٍلن ٗذس٘ ٚبى ثبلخ٘بس كرا ادس٘ ٍثلٍ خوس يطشٓ سٌٔ أٍ ٗطًش ْـٖ
1
ٍرِْ أٍ ٌٗجت ْٖ يبًتِ ٖجل رل.»ٙ
ّزُ الشٍاٗٔ ْبًّْب ٚوب يي الط٘خ اٛيهن ْٖ ٚتبة الػَم ٍغبحتالوذاس٘ ،حسٌٔ ٍاهـب غـبحت الشٗـبؼ ٖـبل
اًّْب هًتجشٓ ٍٖشٗت هي الػح٘حٔ ٍٖبل :ثتؿوٌْب ٟثي هحجَة الزٕ ٖذ حٛـ ٢يلـ ٢تػـح٘ح سٍاٗبتـِ اروـبو
2
الًػبثٔ».
ّزا ثٌبءٖ يل ٢هجٌ ٢غبحتالشٗبؼ ْٖ يلن الشربل ح٘ج ٗش ١اى ٚلّ هب ٗشٍِٗ أغحبة اٟروبوْ ،بًّـِ غـح٘ح.
أٍ اى الشٍاٗٔ التٖ ٌٗٗلْب أغحبة اٟروبو ال ٢الحذ الزٕ ٌٗتْ ٢الْ٘ن ،غح٘حٌٔ.
ٍلٛي ٌّب٘ هجٌ ٢ثًؽ يل ٢خٖ ،ِْ٠بئل ثبى أغحبة اٟروبو هَحٗ٘ي ٍهٗجَل٘ي ثزاتْن  ٟاىّ ٚلّ هب ٌٗٗلًَِ
َْْ غح٘ح.
ٍْٖ ّزُ الشٍاٗٔ اثي هحجَة ٌٗٗل يي «ٗضٗذ» ٍَّ لن َٗحٕ ،ا ّٟاى َٗٛى الوشاد هٌـِ ّـَ ٗضٗـذ ثـي أث٘خبلـذ
الٗوبـ.
ٍٖذ أضبس الّ ٢زا الس٘ذ الخَئٖ ٍٖبل ثًذ ًٗل الخجش يي ٗضٗذ الٌٛبسٖ:
اهَل الحٌن ثظحٔ الطٍاٗٔ هجٌٖ ػلى اتحبز ٗعٗس الٌٌبسٖ هغ ٗعٗس ؤث٘ربلـس الووـبؽ إشا لـن ٗـطزا
التَح٘ن كٖ ٗعٗس الٌٌبسٖ ثؼٌَاًِ».

3

ٍالوحون اٛضزث٘لٖ هبل
«ّزا الشٍاٗٔ أٗؿبً ؾً٘ٓٔ ٛىّ «ٗضٗذ» هزَْلٍُ .لٛي الحّٕ اى يول الوطَْس ربثش لؿًّ سٌذّب».

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الشاثى يطشٚ ،تبة الٌٛبح ،أثَاة يٗذ الٌٛبح ،الجبة  ،6الحذٗج . 9
2ـ سٗبؼ الوسبئل ،الوزلذ اٍ٘ٛل ،الػٓحٔ . 590
3ـ هًزن الشربل الحذٗج ،الوزلذ ٍاحذ ٍيطشٍى ،الػٓحٔ . 111
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ٍاه٘ب هي رْٔ الذٟلٔ:
ْبى السبئل ٗس ل يي اٝهبم يلِ٘الس٠م هتٗ ٢وٛي تضٍٗذ الجٌت للػجٖ ٍّل لِ حّٕ يذم الٗجَل؟
ٖبل اٝهبم يلِ٘الس٠م  :الػجٖ ثًذ الجلٌَ لِ الخ٘بس ث٘ي الشّد ٍاٟهؿبء ٍيلْ٘زا ْْٖ ٍاسدٓ ْٖ ثبة الٌٛبح ْٗـفّ ،ـزا
أٍ٘.ًٟ
ٍحبً٘بً :لن ٗزٚش ْٖ ّزُ الشٍاٗٔ اى الخبهسٔ يطش ّٖ ي٠هٔ للجلٌَ ٍحذّب ،ثل هى رلٟ ٙثـذ اًّـِ صٍَٔدٓ ٍٍغـل
ال ٢حذ٘ اٟدساْ٘ .ت هل.
 3ـ هحوذ ثي ًَٗٗة يي يذ٘ٓ هي أغحبثٌب ،يي أحوذ ثي هحوذ ،يي الحسـ٘ي ثـي سـً٘ذ ،يـي ْؿـبلٔ ثـي
اَٗ٘ة ،يي هًبٍٗٔ ثي ٍّت ْٖ ،حذٗج ٖبل :س لت أثبيجذاللِّ يلِ٘الس٠مْٖ ٚن َٗٔر الػج٘ ٢ثبلػ٘بم؟ ٖبل :هـب ثٌ٘ـِ
ٍث٘ي خوس يطشٓ سٌٔ ٍأسثى يطشٓ سٌْٔ ،بى َّ غبم ٖجل رلْ ٙذيـٍِ ،لٗـذ غـبم اثٌـٖ ْـ٠ى ٖجـل رلـٙ
1
ْتشٚتِ».
ْبلشٍاٗٔ اه٘ب هي ح٘ج السٌذ ْبًّْب غح٘حٔ ٍاه٘ب هي رْٔ الذٟلٔ ْبستذل ثْب ٝحجبت سأ ١الوطَْس ثٌبءٖ يلـ ٢اى
تَٛى «الَاٍ» ْٖ يجبسٓ «خوسٔ يطش سٌٔ ٍأسثًٔ يطش سٌٔ» ثوًٌ« ٢أٍ» ٍهًِ ْبلجلٌَ أحـذ ّـزٗي السـٌ٘ي
ٍٗحول اٖٟل إٔ الشاثًٔ يطش ،يل ٢التوشٗي ٍاٚٛخش يل ٢اًِّ َّسي الجلٌَ ٍحذُ.
ّزا التَرِ٘ الزٕ رٚشُ غبحت الزَاّش يلِ٘الشحؤ خ ِ٠الهبّش ثـبىّ اسـتًوبل «ٍ» ثـذل «أٍ» َ٘شهٗجـَل
يٌذ أّل اللُٔ ثسَْلٍٔ.
ح٘ج اىّ الوٌُٖ اللج٘ت رٚش ح٠حٔ ٍرَُ ٟستًوبل «ٍ» ثوًٌ« ٢أٍ» حن٘ اًِّ لن ٗٗجل ّزُ الَرَُ ٍٖـبل «صيـن
ثًؿْن اىّ الَاٍ تبت ٢للتخ٘٘ش هزبصاً».
ارى نبّش ّزُ الشٍاٗٔ ٗذل يل ٢التخ٘٘شّ ،زا اٍ٘.ًٟ
حبً٘بً :اًّْب ٍسدت ْٖ الػَم ْٗف.

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذالسبثىٚ ،تبةالػَم،أثَاة هي ٗػح ، ...الجبة  ،29الحذٗج .14
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حن٘ اىّ غبحتالزَاّش رٚش ّزُ الشٍاٗٔ هى رٚش رٗلْب (ٍلٗذ غبم اثٌٍٖ )...ثذًٍِ أٗؿبًٍ ،اًِّ تػَ٘س اًّْوـب سٍاٗتـبى
هى اى الهبّش ،اًّْب ل٘ست ا ّٟخجشاً ٍاحذاً.
 4ـ ٍْٖ الوٌٗى ٖبل :سٍ ١اىّ الُ٠م َٗٔر ثبلػ٘٘بم هب ث٘ي أسثى يطشٓ سٌٔ ا ّٟاى َٖٗٗ ١جل رل.»ٙ
 5ـ ٍْٖ ًسخٔ الوٌٗى ... :هب ث٘ي أسثًٔ يطش سٌٔ ال ٢خوسٔ يطش سٌٔ ال ٢ستٔ يطش سٌٔ ال ٢اى َٖٗٗ ١جـل
1
رل.»ٙ
 6ـ ٍأٗؿبً ْٖ الخػبل :رًٓش ثي يلٖ ،يي أثِ٘ ،يي أث٘بلحسي ،يي أثِ٘ الحسي ثي يلٖ ،يي رذُ٘ يجذاللِّ ثي
هُ٘شُ ،يي الًجبس ثي يبهش ،يو٘ي رٚشُ ،يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖ ،بلَٔٗ :ة الػ٘ج ٢يل ٢الػ٘ـَم هـبث٘ي خوـس
2
يطشٓ سٌٔ ال ٢ستٔ يطشٓ سٌٔ».
ْبىّ غبحتالزَاّش استذلّ ثْزُ الخ٠حٔ ٝحجبت َٖل الوطَْس.
ْْزُ الشٍاٗبت هي ح٘ج السٌذ اًّْب هشسلٔ ٍدٟلتْب يلَٖ ٢ل الوطَْس ؾً٘ٓٔ أٗؿبً ٍهب ٖبل غبحتالزَاّش هي
اىّ الوشاد هي خوس يطشٓ  َّ ،اٚوبلْب توبهبً ٟ ،دل٘ل يلِ٘ٗ ًِّ ٛ ،وٛي اى ٗتػَس ّزا اٟحتوبل ْـٖ الشٍاٗـٔ
الّتٖ تَٗل اىّ الجلٌَ ٗحػل ْٖ السبدسٔ يطشٍ ،لزا ٗزت يلِ٘ ٌّب اى ٗحوـل الخبهسـٔ يطـش يلـ ٢التوـشٗي
ٍَٗٗل اى الجلٌَ ٗحػل ْٖ السبدسٔ يطش ٚوب ًْل ْٖ غح٘حٔ اثيٍّت.
ٍيلِ٘ كرا اَوؿٌب الٌهش يي ؾًّ ّزُ اٛخجبس ثسجت يول الوطَْسٗ ٠ْ ،وٛي التزبٍص يي ؾًّ دٟلتْب.
 7ـ ٍْٖ سٌي التشهزٕ :حذحٌب اثي اثً٘وش ،حذحٌب سٓ٘بى ثي يٌِ٘٘ ،يي يج٘ذاللِّ ثي يوش ،يي ًبْى ،يـي اثـي
3
يوش ،يي الٌّجٖ٘ غل٢ا٣يلٍِ٘آلٍِسلن ّ :زا (خوس يطشٓ) حذ ث٘ي الػُ٘٘ش ٍالٛج٘ش».

1ـ الوػذس ٍْ ٢الوٌٗى ،ظ .17
2ـ الوػذس ،الحذٗج . 13
3ـ سٌي التشهزٕ ،الوزلذ الخبًٖ ،أثَاة اٛحٛبم ،الجبة  ،24الحذٗج . 1372
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ّزُ الشٍاٗٔ تً٘ي ثبلػ٘شاحٔ ،الحذ٘ ث٘ي الػُ٘ش ٍالٛج٘ش ا ّٟاىّ اٟضٛبل ْْ٘ب هي ح٘ج السـٌذ ًّْ ٛـب ٍسدت هـي
قشٔ الًبهٔ.
1
 8ـ ٍاخشد الجْٖ٘ٗ ْٖ سٌٌِ :ارا استٛول الوَلَد خوس يطشٓ سٌٔ ٚتت هبلِ ٍهب يلِ٘ ٍاخز هٌِ الحذٍد».
ّزُ الشٍاٗٔ تخجت حذالجلٌَ ْٖ ثبة الحزش ٍالحذٍدٍ ،لٛي تحذٗذ الجلٌَ ْٖ سـبئشاٛثَاة ٍخػَغـبً الًجـبدات
لن تتًشؼ لِ ،هى اى اٟضٛبل السٌذ ١الزٕ السبثٕ هَرَدٗ ٌّب.
 9ـ ٍاخشد أث٘ذاٍٍد ْٖ سٌٌِ :حذحٌب أحوذ ثي حٌجل ،حذحٌب ٗح٘ ،٢يي يج٘ذاللِّٖ ،بل :أخجشًٖ ًبْى يي اثـي
يوش ،اىّ الٌّجٖ٘ غل٢ا٣يلٍِ٘آلٍِسـلن يشؾِ َٗم أحذ ٍَّ اثي اسثى يطش سٌْٔ ،لن ٗزضُ ٍيشؾـِ ٗـَم الخٌـذٔ ٍّـَ اثـي
2
خوسٔ يطشٓ سٌٔ ْبربصُ».
ّزُ الشٍاٗٔ أٗؿبً ًٗلْب غبحتالزَاّش ٍٖبلٚ :لّ رل ٙهؿبْبً ال ٢الٌػَظ الذالٔ يلِ٘ ثبلخػَظ ْوٌْب الٌَّجـَ١
الوشسلٍ ...اٙخش اىّ يجذاللِّ ثي يوش يشؼ يلِ٘ يبم ...ثل ٖ٘ل اىّ الخبًٖ هٌْب هطَْس سٍاُ روبيـٔ هـي أسثـبة
3
الوُبصٕ هوي َٗحٕ ثٌٗلْن».
ّزُ الشٍاٗٔ لن تَرذ ْٖ ٚتت الطًِ٘ ٍغبحتالزَاّش ًٗلْب يي ٚتت الًبهًٍٔ ،حي ٍرذًبُ ْٖ سـٌي أث٘ـذاٍد
ٍسٌي التشهزٍٕ ،يلْ٘زا ْسٌذّب َ٘ش ٚبِ.
ٍ ٟادس ّ٘ٚ ١اى غبحتالزَاّش استذل ثْب ٍايزت هٌِ اًِّ ٖ ّ٘ٚجل تَحٕ٘ ثًؽ اسثبة الوُبص١؟!
ٍاه٘ب هي ح٘ج الذٟلْٔ ،بًّْب هؿكشثٔ رذ٘اًٛ ،ىّ الوًلَم ْٖ تبسٗخ ٍأًٖ أحذ اًّْب ْٖ السٌٔ الخبلخٔ للْزـشٓ ْـٖ
ضْش ضَال ٚوب غشح ثزل ٙاّل الس٘ش ٚبثي ّطبم ْٖ س٘شتِٖ ،بل:
4
«َضتِ (ا ١سسَلاللِّ غل٢ا٣يلٍِ٘آلٍِسلن) ٖشٗص َضٍٓ أحذ ْٖ ضَال سٌٔ ح٠ث» .

1ـ سٌي الجْٖ٘ٗ ،الوزلذ السبدس ،الػٓحٔ . 55
2ـ سٌي أث٘ذاٍٍد ،الزضء الشاثى ،الػٓحٔ  ،340الحذٗج . 4406
3ـ رَاّشال٠ٛم ،الوزلذ السبدس الًطشٍى ،الػٓحٔ . 24
4ـ الس٘شٓ الٌجَٗٔ ،الوزلذ الخبلج ،الػٓحٔ ٍ ،63اي٘بى الطً٘ٔ ،الوزلذ اٍ٘ٛل،الػٓحٔ . 252
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ٍأٗؿبً ًٗل الوٓسشٍى ّزا التبسٗخ ْٖ تٓس٘ش آٗبت ٍأًٖ أحذ ْٖ سَسٓ آل يوشاى.
«ٍاه٘ب ؿعٍٓ الرٌسم ٍهؼ
س٘طتِ ٍهبل «حن٘ ًبً

كٖ شْط شَال السٌٔ الربهسٔ للْزطٓ ًوب شًط شلـي اثـي ّشـبم كـٖ

ؿعٍٓ الرٌسم كٖ شَال سٌٔ ذوس».

1

ٍثبلٌهش ال ٠ٚ ٢التبسٗخ٘يً ،ستٌتذ اىّ ٚلتب الَاًٖت٘ي حذحتب ْٖ ضْش ضَال هى ْبغل ثٌْ٘وب هٗـذاسُ سـٌت٘ي
ٍيلِ٘ َْٛٗ ّ٘ٛى يوشُ (اثي يوش) ْٖ أحذ  14سٌٔ ٍْٖ الخٌذٔ  15سٌِ؟
هى اًِّ لَ لن ًٗجل رلٍٖ ٙجلٌب تبسٗخ «هَل ٢اثي يٗجِ» َْ٘ٛى ٌّب٘ اضٛبل أَٖ ١يلّ ٢زُ اٛحبدٗج ٍَّ اىّ
الزْبد ٗٓشٔ يي سبئش التٛبلّ٘ اُٟخش ،١ح٘ج اًِّ ٗحتبد ال َٖٓ ٢ثذًْ٘ٔ٘ ،وٛي اىّ الٌجٖ٘ غل٢ا٣يلٍِ٘آلٍِسلن ايٓ ٢اثي
يوش يي اٟضتشا٘ ْٖ الزْبد لًذم ٖذستِ الجذً٘ٔ.
ٍيل ٢إٔ حبلٍ ّزُ اٟحتوبٟت تجكل اٟستذٟل ثْزا الٌَو هي الشٍاٗبت.
 10ـ ٍاخشد التشهزٕ ْٖ سٌٌِ يي اثييوش:
«ػطػ

ػلى ضسَلاللِّ كٖ ر٘ش ٍاًب اثي اضثغ ػشطٓ كلن ٗولجٌى ،كؼطػ

ٍاًب ثي ذوس ػشطٓ كوجلٌى».

ػلِ٘ هي هبثل الزـ٘ش

2

اٟستذٟل ثْزا الشٍاِٗ ل٘س ثتبم أٗؿبً ٍِْ٘ اٟضٛبٟت السبثٗٔ.
قجًبً اىّ أث٘ذاٍد ٍالتشهزٕ ًٗ ً٠حبدحٔ ٍاحذٓ.
التبسًْٔ :بىّ ْٖ ثًؽ اٛخجبس اضتشقت ْٖ ارشاء الحذٍد ٍاحجبت ٖلـن التٛل٘ـّ ٍالتػـشِ ْـٖ اٛهـَال ثلـٌَ
الخبلخٔ يطش سٌٔ.
ٍّزُ اٛخجبس التٖ لْب غلٔ ثجحخٌب هى اَىّ سٌذ ثًؿْب هًتجشٓ ٍدٟلتْب أٗؿبً ٚبْ٘ٔ ،سـٌجحخْب ًٍحْٗٗـب ثطـٛل
هٌٓشد اىضبءاللِّ تًبل.٢

1ـ الوػذس ،الػٓحٔ ٍ ،224اي٘بى الطً٘ٔ لوحسي اٛه٘ي ،الوزلذ اٍ٘ٛل ،الػٓحٔ . 262
2ـ سٌي التشهزٕ ،الوزلذ الخبًٖ ،أثَاة اٛحٛبم ،الجبة  ،24الحذٗج . 1372
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ٍٖذ ٖبل غبحتالوذاس٘ ْٖ خػَظ ّزُ الوزوَئ هي اٛخجبس.
«ّصُ اٛذجبض هغ اػتجبضّب هي ح٘ج سٌس ٍالظ٘طاحٔ ثحست الساللٔ ،لن ٗؼول الوشَْض ثْب».

1

ٍّزُ الًجبسٓ غشٗحٔ ثبىّ ّزُ الشٍاٗبت  ٟاضٛبل ْٖ سٌذّبًً ،ن ٗجٗ ٢ضئ ٍاحـذ ٍّـَ ايـشاؼ الْٓٗـبء يٌْـب
ٍس٘ تٖ ثحخِ اىضبءاللِّ.
 1ـ هحوذ ثي الحسي ثبسٌبدُ ،يي هحوذ ثي يلٖ ثي هحجَة ،يي هحوذ ثي الحس٘ي ،يي أحوذ ثي الحسي
ثي يلٖ ،يي يوشٍ ثي سً٘ذ ،يي هػذ٘ٔ ثي غذٖٔ ،يي يوبس الس٘بثبق ،٢يي اثً٘جذاللِّ يلِ٘السـ٠م ٖ ،بل :س لتِ يي
الُ٠م هت ٢تزت يلِ٘ الػٓ٠؟ ٖبل :ارا ات ٢يلِ٘ ح٠ث يطشٓ سٌٔ ْبى احـتلن ٖجـل رلـْٗ ٙـذ ٍرجـت يل٘ـِ
2
الػٍ٘ ٓ٠رش ١يلِ٘ الٗلن.»...
ْبىّ ّزُ الشٍاٗٔ هي ح٘ج السٌذ هَحٍٖٗٔ ،ذ ٍحْٗب غبحتالوذاس٘ ٍغبحتالحذائٕ ٍالط٘خ اٛيهن سحوِاللّـِ
يلْ٘ن ٍٖذ ٗ ت ٢الجحج يي السبثبق ْٖ ٢ثلٌَ اًٟبث.
ٍاه٘ب هي ح٘ج الذٟلْٔ ،بًّْب ٍاؾحٔ الذٟلٔ ،يل ٢اى الس٘ي الزٕ ٗتحٕٗ ثِ الجلٌَ ٗحػل ْٖ الخبلخٔ يطش سـٌٔ،
ٍهًلَم اى الًشِ ٗكلْٗب يل ٢الزٕ اتن٘ ٍاٚول رلٚ ٙوب غشح ثزل ٙثًؽ الْٓٗبء.
 2ـ هحوذ ثي الحس٘ي ثبسٌبدُ يي غَٓاى ثي ٗح٘ ،٢يي هحوذ ٍ أحوذ اثٌ ٢الحسي ،يي أثْ٘ب ،يـي أحوـذ
ثي يوش الحلجٖ ،يي يجذاللِّ ثي سٌبى ،يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖبل :س لِ أثٖ ٍأًب حبؾشٌ يـي ٖـَل اللّـِ يضٍّرـلّ
«حتّى إشا ثلؾ اشسُ٘» ٖبل :اٟحت٠م؛ ٖبلْٗ :بلٗ :حتلن ْٖ ست٘ يطشٓ ٍسجى يطشٓ سٌٔ ًٍحَّـبْٗ ،ـبل ٟ :ارا
اتت يلِ٘ ح٠ث يطشٓ سٌٔ ٚتجت لِ الحسٌبت ٍٚتجت يلِ٘ الس٘ئبتٍ ،ربص اهشُ ا ّٟاى َٗٛى سْٓ٘بً أٍ ؾـً٘ٓبً،
3
ْٗبلٍ :هب السِ٘ٓ٘؟ ْٗبل :الّزٕ ٗطتش ١الذ٘سّن ثبؾًبِْٖ ،بلٍ :هب الؿًّّ٘؟ ٖبل :اٟثلِ».

1ـ ربهىالوذاس٘ ،الوزلذ الخبلج ،الػٓحٔ . 366
2ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الكْبسٓ ،أثَاة هٗذهٔ الًجبدات ،الجبة  ،4الحذٗج . 12
3ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تبة الَغبٗب ،الجبة  ،44حذٗج . 8
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ْبىّ سلسلٔ سربل ّزا الحذٗج هَحٗ٘يٍ ،لْزا تًتجش الشٍاٗٔ هي ح٘ج السٌذ هَحٗٔ.
ٍتذل يل ٢تحذٗذ الجلٌَ ثبٚوبل ٍاتوبم ح٠حٔ يطش سٌٔ ثطٛلٍ ٍاؾح ٍاىّ احجبت ٖلن التٛل٘ـّ هطـشٍـٌ ثجلـٌَ
ّزا الس٘ي.
الً٘بضٖ رٚش ّزا الحذٗج هى اختٗ ِ٠س٘ش ٍثًجبست٘ي ٖشٗجت٘ي ْٖ تٓس٘شُ٠ْ ،حم:
الً٘بضٖ ْٖ تٓس٘شُ ،يي يجذاللِّ ثي سٌبىٖ :بلٖ :لت ٛثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م هتٗ ٢ذْى الـ ٢الُـ٠م هبلـِ؟ ٖـبل :ارا
ثلٍ ٍأًٍس هٌِ سضذ ٍلن ٗٛي سْٓ٘بً ٍ ٟؾً٘ٓبًٖ ،بلٖ :لتْ :بىّ هٌْن هي ٗجلٍ خوس يطشٓ سٌٔ ٍست يطشٓ
سٌٔ ٍلن ٗجلٍٖ ،بل :ارا ثلٍ ح٠ث يطشٓ سٌٔ ربص اهشُ ا ّٟاى َٗٛى سْٓ٘بً أٍ ؾـً٘ٓبًٖ ،ـبلٖ :لـتٍ :هـب السـِٓ٘
1
الؿًّ٘؟ ٖبل :السِٓ٘ ضبسةالخوش ٍالؿًّ٘ الزٕ ٗ خز ٍأحذ ثبحٌ٘ي».
ٍيٌِ أٗؿبً ،يي يجذاللِّ ثي سٌبى ،يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖ ،بل :س لِ اثٖ ٍاًب حبؾش يي ال٘ت٘ن هتٗ ٢زـَص اهـشُ؟
ْٗبل :ح٘ي ٗجلٍ اضذُٖ٘ ،لت ٍهب اضذُ٘؟ ٖبل :اٟحت٠مٖ .لت ٖذ َٗٛى الُ٠م اثي حوبى يطشٓ سٌٔ ٗ ٟحـتلن ،أٍ
أٖل أٍ أٚخشٖ ،بل :كرا ثلٍ ح٠ث يطش سٌٔ ٚتت لِ الحسيٍٚ ،تت يلِ٘ الس٘٘٘ئٍ ،ربص اهشُ ا ّٟاى ٗٛـَى سـْٓ٘بً
2
أٍ ؾً٘ٓبً».
 3ـ هحوذ ثي يلٖ ثي الحس٘ي ثبسٌبدُ يي الحسي ثي سوبيِ ،يي ث٘٘بو الّلٍَٔٔ يي يجذاللِّ ثي سٌبى ،يـي
3
اثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖ ،بل :ارا ثلٍ الُ٠م ح٠ث يطشٓ سٌٔ ٚتجت لِ الحسٌٔ ٍٚتجت يلِ٘ الس٘ئٔ ٍيَٖت».
ْبىّ سلسلٔ سٌذ ّزُ الشٍاٗٔ هَحَٗى ٍدٟلتِ يل ٢اىّ الجلٌَ ٗحػل ْٖ الخبلخٔ يطش ٍاؾحٔ.
 4ـ هحوذ ثي يلٖ ثي الحس٘ي ثبسٌبدُ يي أحوذ ثي هحوذ ثي ي٘س ،٢يي الحسي ثي ثٌت

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تبة الَغبٗب ،الجبة  ،46الحذٗج . 2
 2ـ هستذس٘ الَسبٗل ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الكْبسٓ ،اثَاة هٗذهٔ الًجبدات ،الجبة  ،4الحـذٗج ٍ ،12الوزلـذ الشاثـى يطـشٚ ،تـبة
الَغبٗب ،الجبة  ،37الحذٗج . 2
3ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تبة الَغبٗب ،الجبة  ،44الحذٗج . 12
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ال٘بس ،يي يجذاللِّ ثي سٌبى ،يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖ ،بل :ارا ثلٍ اضذُ٘ حـ٠ث يطـشٓ سـٌٔ ٍدخـل ْـٖ اٛسثـى
يطشٓ ٍرت يلِ٘ هبٍرت يل ٢الوحتلو٘ي ،احتلن أٍ لن ٗحتلنٍٚ ،تت يل٘ـِ السـ٘ئبت ٍٚتـت لـِ الحسـٌبت،
1
ٍربص لِ ٚلّ ضئ ا ّٟاى َٗٛى ؾً٘ٓبً أٍ سْٓ٘بً».
ْبىّ ّزُ الشٍاٗٔ هي ح٘ج السٌذ هَحٍٖٗٔ ،ذ ٍحْٗب غبحتالشٗبؼ ٍالطـ٘خ اٛيهـن ،يلْ٘وـب سحوـِاللّـِٖ ،ـبل
الط٘خ اٛيهن :اىّ ثًؽ الْٓٗبء ايتجشّب غح٘حٔ ٍثًؽ ايتجشّب حسٌٍِ .غـبحتالوـذاس٘ ٍغـبحت الزـَاّش
يلْ٘وبالشحؤ ،ايتجشاّب غح٘حٔ.
ٍدٟلٔ الشٍاٗٔ أٗؿبً ٍاؾحٔ يل ٢ايتجبس الخبلخٔ يطش سٌٍٔ ،التًج٘ش ة(دخل ْٖ اٛسثى يطشٓ) َٗؾح ّزا الوًٌ٢
ٍَّ ايتجبس اٚوبل الخبلخٔ يطش ٍاتوبهْب.
سٍ ١الط٘خ ّزُ الشٍاٗٔ ْٖ التْزٗت ٍالٛلٌٖ٘ ْٖ الٛبْٖ ٍالػذٍٔ ْٖ الخػـبل ٍهـي ٗ ٟحؿـشُالٓٗ٘ـِ ،هـى
اخت ْٖ ِ٠ثًؽ اسٌبدّبٍ ،ال٘ ٙهب ًٗلِ الٛلٌٖ٘:
هحوذ ثي ًَٗٗة ،يي يذُ٘ هي اغحبثٌب ،يي أحوذ ثـي ي٘سـ ،٢يـي الَضـبء ،يـي يجذاللّـِ ثـي سـٌبى ،يـي
أثً٘جذاللِّ يلِ٘السـ٠م ٖ ،بل :ارا ثلٍ اضذُ٘ ح٠ث يطشٓ سٌٔ ٍدخل ْـٖ اٛسثـى يطـشٓ ٍرـت يل٘ـِ هـب ٍرـت يلـ٢
الوسلو٘ي [الوحتلو٘ي] احتلن ام لن ٗحتلنٍٚ ،تت يلِ٘ الس٘ئبتٍٚ ،تت لِ الحسٌبت ٍربص لِ ٚلّ ضئ ا ّٟاى
2
َٗٛى ؾً٘ٓبً أٍ سْٓ٘بً».
ّزُ الشٍاٗٔ ّٖ ًٓس الشٍاٗٔ السبثٗٔ الّتٖ ًٗلْب الػذٍٔ هى اختٗ ِ٠س٘ش ْٖ السٌذ.
ْ ٠اضـٛبل ْـٖ غـحٔ سـٌذ ّـزُ الشٍاٗـٔ ٚوـب ٖـبل غـبحتالوـذاس٘ :اًّْـب غـح٘حٔ ٍاه٘ـب الطـ٘خ اٛيهـن
ٍغبحتالشٗبؼ سحوِاللِّ يلْ٘وب ٖب :ٟاًْب هَحٗٔ ٍٖبل :الط٘خ اًٛػبس :١اىّ ثًؿٌب ايتجشّب غح٘حٔ.
ٍالوحٕٗ اٛسدث٘لٖ ٖذسسشُ ٖبل :اى ّزُ الشٍاٗٔ غح٘حِ كر ل٘س ْْ٘ب هي لن ٗػشّح ثتَحِ٘ٗ

1ـ الوػذس ،الحذٗج ٍٚ 11تبة الخػبل ،الوزلذ الخبًٖ ،الػٓحٔ  ،495الحذٗج  ،4ثبخت ْٖ ِ٠سٌذُ ٍهتٌِ .
2ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبًٖ يطشٚ ،تبة التّزبسٓ ،اثَاة يٗذ الج٘ى ،الجبة  ،14الحـذٗج ْ . 3ـٖ ًسـخٔ الَسـبٗل ربئـت ٚلـِ
[الوسلو٘ي] لٛي الط٘خ اٛيهن ْٖ ٚتبة الكْبسٓ ْٖ الػٓحٔ ًٗ 528ل لٓهٔ [الوحتلو٘ي] .

75

ا« ٟالحسي ثي الَضبء» ٍالهبّش اًِّ حِٗ يٌذّنْ ...ت هل.
ٍاه٘ب هي ح٘ج الذٟلٔ ،هى اًّْب ْٖ الػذس تٛلّن يي ثلٌَ اضذ٘ لشْى الحزش ْٗفٍ ،لٛـي ثوـب اىّ َٖلـِ (ٚتـت لـِ
الحسٌبت) يبم ْ٘طول َ٘شالحزش».
 5ـ هحوذ ثي الحسي ثإسٌبدُ يي الػ٘ٓبس ،يي السٌذ ١ثي سث٘ى ،يي ٗح٘ ٢ثي هجبس٘ ،يي يجذاللِّ ثي رجلِ،
يي يبغن ثي حو٘ذ ،يي اث٘حوضٓ الخوبلٖ ،يي أث٘زًٓش يلِ٘السـ٠م ٖ ،بلٖ :لت لـِ ْـٖ ٚـن تزـش ١اٛحٛـبم يلـ٢
الػ٘ج٘بى؟ ٖبل ْٖ :ح٠ث يطشٓ ٍاسثى يطشٖٓ ،لتْ :بًِّ لن ٗحتلن ْْ٘بٖ ،بلٍ :اى ٚبى لـن ٗحـتلن ْـبىّ اٛحٛـبم
1
تزشٕ يلِ٘».
ٍّزُ الشٍاٗٔ هي ح٘ج السٌذ تًتجش ؾً٘ٓٔٛ ،ىّ السٌذ ١ثي سث٘ى ٍٗح٘ ٢ثي هجبسٍ٘ ،يجذاللِّ ثي رجلّـِ ،لـن
َٗحَٗا ْٖ يلن الشربل.
ٍاه٘ب هي ح٘ج الذٟلٔ ْبًّْب لن تزٚش حذاً هًٌ٘بً ٍالتشدد الوَرَد ْْ٘ب خػَغبً هى ًٖٓ اٟحت٠م ْٖ َٖلـِ «ٍاى
ٚبى لن ٗحتلن» ٗزًل الحذٗج هؿكشثبً.
حن اىّ حولْب يلٚ ٢وبل الخبلخٔ يطش ٍالذخَل ْٖ الشاثًٔ يطشٗ ،حتـبد الـٖ ٢شٌٗـٔ ْـٖ الوٗـبم ٍالٗشٌٗـٔ ٌّـب
هَٓٗدٓ ثل الٗشٌٗٔ التٖ تذل يل ٢التشدد الوزَٚس ثلٓم «ٍ».
 6ـ هحوذ ثي يلٖ ثي الحس٘ي ثإسٌبدُ يي أحوذ ثي هحوذ ثي ي٘س ،٢يي اث٘وحو٘ذ الوذائٌ ،٢يي يبئز ثـي
حج٘ت ،يي صٗذ ثي ي٘س[ ،٢ي٘س ٢ثي صٗذ] يي رًٓش ثي هحو٘ذ يلْ٘وبالس٠م ٖ ،ـبلٖ :ـبل أه٘شالوـًَٔـ٘ي يل٘ـِالسـ٠م :
ٗخُش الػج٘ ٢لسجىٍَٔٗ ،س ثبلػ ٓ٠لتسىٍٓٗ ،شّٔ ثٌْ٘ن ْٖ الوؿبرى لًطشٍٗ ،حتلن ٛسثى يطشٍٓ ،هٌتْ ٢قَلِ
2
ٛحذٍ ١يطشٗيٍ ،هٌتْ ٢يٗلِ لخوبى ٍيطشٗي ا ٟالتّزبسة».
 7ـ ٍْٖ الزًٓشٗبت ،يي يلٖ يلِ٘السـ٠م اًِّ ٖبل ٛث٘جٛشٗ :ب اثبثٛش ،اى الُ٠م اًّوب ٗخُش ْٖ سجى سٌ٘يٍٗ ،حتلن ْـٖ
اسثى يطشٓ سٌٍٔٗ ،ستٛول قَلِ ْٖ اسثى ٍيطشٗيٍٗ ،ستٛول يٗلِ ْٖ حوبى ٍيطـشٗي سـٌٍٔ ،هـب ٚـبى ثًـذ
3
رلْ ٙبًّوب َّ ثبلتّزبسة».

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تبة الَغبٗب ،الجبة  ،45الحذٗج . 3
2ـ الوػذس ،الجبة اٟسثى ٍاٟسثًَى ،الحذٗج . 10
 3ـ هستذس٘ الَسبٗل ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الكّْبسٓ ،اثَاة هٗذهٔ الًجبدات ،الجبة ،4الحذٗج . 4
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دٟلٔ ّبت٘ي الشٍاٗت٘ي ل٘ست ٚبِْ٘ ًّْ ٛوب ل٘سب ثػذد ث٘بى سيّ اٟحت٠م ٍاًّوب لج٘بى السـ٘ش الكجً٘ـٖ ٍالٌوـَ
لِ.

تحو٘ن ثؼغ ازلٔ الوشَْض
ثًذ تحٕٗ٘ الشٍاٗبت الَاسدٓ ْٖ الوَؾَو ٍهًشْٔ الوستٓبد هٌْب ًحٕٗ ادلٔ َٖل الوطَْس.
هي رولٔ اٛدلٔ التٖ ٗتوس ٙثْب الٗبئل٘ي ثبىّ الخبهسٔ يطش ّٖ ي٠هٔ للجلٌَ ،اٟروبو الّـزٕ غـشح ثـِ ْـٖ
ٚلوبت اٛغحبة.
ٍّزا الذل٘ل ل٘س ٚبْ٘ب لٞستذٟل ثِ يل ٢هب ًحي ِْ٘ :ًِّ ٛ
اٍ٘ :ًٟاًّوب َٗٛى اٟروبو حزٔ ارا احشصًب سأ ١الوًػَم يلِ٘الس٠م ِْ٘ ٍاتٓبٔ اسثبة الٓتَٛٗ ٟ ١طّ يي سؾـب
الوًػَم ثل اٖػ ٢هب ٗستٓبد هٌِ اًِّ ٗٛطّ يي ٍرَد دل٘ل هًتجش يٌذ الٛل.
حبً٘بً :اٟروبو الزٕ ًٗلن هذسٍٗ ِٚػكلح يلِ٘ اٟروبو الوذس ٢ٚل٘ست ثحزٔ ْٖ ًٓسِ ثـل ٗزـت اى ًحٗـٕ
اٟدلٔ التٖ ايتوذ ٍاستٌذ يلْ٘بٍ .الْٓٗبء الزٗي اْتَا ثبىّ الخبهسٔ يطش ي٠هٔ للجلـٌَٗ ،حتوـل اًّْـن اسـتٌذٍا
ال ٢سٍاٗبت الجبة الّتٖ هشّ رٚشّب.
حبلخبًَٗ :رذ ْٖ ّزُ الوسئلٔ ستٔ اَٖال التٖ ّٖ:
الَٗل ثجذاٗٔ الخبهسٔ يطشٍ ،الَٗل ثبٚوبلْب ٍالَٗل ثبثتذاء الشاثًٔ يطش ٍالَٗل ثبٚوبلْب ٍالٗـَل ثبٚوـبل الخبلخـٔ
يطش ٍالَٗل ثبلًبضشٓ ،ارى هى ٍرَد ّزا اٟختْ ِ٠بلحػَل يل٢
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اٟروبو هطٛلٌ رذاً.
ٖبل الوحٕٗ اٛسدث٘لٖ ثْزا الػذد:
«ٍتؼطف ؤٗؼب اًِّ ل٘س كتَى رو٘غ اٛطحبة ٍل٘س ثحزٔ ٍاىّ ل٘س ذبهس ػشط ثَاهغ كٖ ًتـبة
ٍال سٌٔ هؼتجطٓ ٍال اروبع حتّى ٌَٗى هؼٌبُ اًوبلِ».

1

ٍٖبل ْٖ هَؾى آخش:
«ل٘س ػلى اًوبل ذوس ػشطٓ اروبع».

2

هي اٛدلٔ اُٟخش ١يلَٖ ٢ل الوطَْس ّٖ الطْشٓ.
ٍالطْشٓ تٗسن ال ٢ح٠حٔ اٖسبم:
 1ـ الطْشٓ الشٍائ٘ٔ.
 2ـ الطْشٓ الًول٘ٔ.
 3ـ الطْشٓ الٓتَائ٘ٔ.
الطْشٓ الشٍائ٘ٔٚ ّٖ ،خشٓ ًٗل خجش هى ٍرَد خجش ضبر ًٍبدس ْٖ هٗبثلِ الزٕ لن ٌٗٗـل ْـٖ الٛتـت الوًتجـشٓ
الشٍائ٘ٔ.
الطْشٓ الًول٘ٔ ٍّٖ ،يول روبئ هي الْٓٗبء ثشٍاٗٔ ٍْٖ هٗبثلِ يول ٖل٘ل هٌْن ثشٍاٗٔ اُخش.١
ٍالطْشٓ الٓتَائ٘ٔ ّٖ ،اى هطَْس الْٓٗبء ٖذ اْتَا ْٖ هسئلْٔ ،بى ٚـبى هسـتٌذّن الَٗايـذ ٍاٛغـَل الْٓٗ٘ـٔ
ٍالًولْْ٘ٔ ،زُ الطْشٓ ل٘ست لْب حوشٓ لًَْٛب هذسٍ ٔ٘ٚالِٓٗ٘ ٗزت اى ٗشرى ال ٢دل٘لْب.
ٍاى ٚبى هستٌذّن َّ اٛخجبس ٍاٛحبدٗج ٍلٌْٛن لن ٌٗٗلَا تل ٙاٛخجبس ٍاْتَا ثوؿـوًَْبْ ،بلطـْشٓ الحبغـلِ
ّٖ ْٖ الَاٖى الطْشٓ الًولٍ٘ٔ ،تٛطّ يي ٍرَد ًع أٍ

1ـ هزوى الٓبئذٓ ٍالجشّبى ،الوزلذ التبسى ،الػٓحٔ . 191
2ـ الوػذس ،الػٓحٔ . 188
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ًػَظ غشٗحِ لن تػل الٌ٘ب ٍّن يل ٢يلن هٌْب.
ٍح٘ج اىّ ر٠لٔ ٖذسّن ٍدٖتْن ْٖ ْتَاْٗن ل٘ست هخٓ٘ٔ يلـ ٢أحـذٌْٗ ،كـى ثػـحٔ سـٌذ أخجـبسّن التـٖ
ايتوذٍا يلْ٘ب ٌْحي لَ ٍغلت الٌ٘ب ّزُ اٛخجبس ْٟتٌ٘ب ثوب اْتَاثِ.
ٍلٛي لَ ٚبى هستٌذّن َّ تل ٙاٛخجبس ٍاٛحبدٗج الوَرَدٓ ث٘ي اٗذٌٗبْ ،لن تٛي حبل ّزُ الطْشٓ اَٖ ١هي
اٝروبو ْ٘زت اى ًشرى ال ٢هذاسْٚب.
ًٗتٗذ ثًؽ اٟغَل٘٘ي اًِّ حتّ ٢لَ ٚبًت اسٌبد الشٍاٗبت التٖ استذل ثْب الوطـَْس ،ؾـًٍ٘ٓٔ ،اسـٌبد الشٍاٗـبت
الوًبسؾٔ َْٖٗٔ ،بىّ الطْشٓ الًول٘ٔ تزجش ؾًّ تل ٙالشٍاٗبت ٍتػ٘٘شّب َٖٗٔ ٍتؿًّ هب يذاّب.
ٍّزا ٗ ٟوٛي ٖجَلِ يل ٢اق:ًِّ ٛ ،ِٖ٠
أٍ٘ :ًٟكرا يلوٌب اى ْتَ ١الوطَْس ٚبًت هستٌذٓ ال ٢سٍاٗٔ ؾًِ٘ٓ ٍهَرَدْٓ ،بلطْشٓ الًول٘ٔ تزجش ؾًّ تلـٙ
اٛخجبس يلْ ٢شؼ حز٘ٔ ْتَ ١الوطَْس ث٠اضٛبلٍ.
ْوزشد هكبثٗٔ ْتَ ١الوطَْس لخجش ؾًّْ٘ ،بًِّ لن ٗستٛطّ هي رل ٙاًّْـن اسـتٌذٍا ال٘ـِ ،حتّـٗٗ ٢ـبل اى
ؾًّ الخجش هزجشٌ ثًول الوطَْس.
ٍارا يول ٚلّ الْٓٗبء الوتٗذه٘ي ثخجش ْبى الخجش الوًبسؼ الوًتجشٗ ،سٗف يي الحزِ٘٘ ث ٠ضجٍْٔ ٍاه٘ب ارا اْتـ٢
هطَْس الْٓٗبء يل ٢سٍاٗٔ ٍاْت ٢ثًؽ يل ٢خْ ِْ٠بيشاؼ هطَْس الْٓٗبء يي الشٍاٗٔ لن ٗٛي دل٘ ً٠يل ٢ؾًّ
سٌذ الخجش الزٕ يول ثِ َ٘شالوطَْس.
ٍالزٕ ٗستٓبد هي هٗجَلٔ اثي حٌهلَٖٔ ْٖ ،لِ يلِ٘السـ٠م «خز ثبلوزوى يلِ٘ ث٘ي اغحبثٍٚ »ٙـزا هشَْيـٔ صساسُ
ْٖ َٖلِ يلِ٘الس٠م «خز ثوب اضتْش ث٘ي اغحبث 1»ٙل٘س َّ يذم ايتجبس اٛخجـبس الوًبسؾـٔ ح٘ـج اىّ الوـشاد هـي
«الوزوى يلِ٘» ثٗشٌٗٔ َٖلِ «ٗج٘٘ي سضذُ» َّ الخجش الوٗكَو الػذٍسٍ ،الوشاد ثـ «هب اضتْش» َّ الَؾَح ْـٖ
هًشْٔ رل .ٙاؾبْٔ يل ٢رل ٙاًّْوب ًبنشت٘ي ال ٢اٛخجبس ٍاٛحبدٗج ٍلن تًَٛب ًبنشت٘ي للٓتبٍٍّ ١ـزا ٗسـتٓبد
هي هٌبسجٔ

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ السبثى يطشٚ ،تبة الٗؿبء ،اثَاة غٓبت الٗبؾٖ ،الجبة . 9
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الحٛن ٍالوَؾَو ْٖ الحذٗج.
حبً٘بً :اى ايشاؼ الوطَْس يي ثًؽ اٛخجبس ٍاٛحبدٗج ،اًّوب ٗؿًّ٘ سٌذّب كرا لن ًًلن سـجت كيشاؾـْن ٍا ّٟكرا
ْْوٌب سجت كيشاؾْن ْ٘زت اى ًجحج الس٘جت.
ٌٍّب اى السجت ٝيشاؼ الوطَْس يي الشٍاٗبت الّتٖ تذل يل ٢ايتجبس الخبلخٔ يطش ْٖ ثلٌَ الزَٚس ٍاًٟبث ٍاؾح
ٍَّ هشرَح٘تْب ثبلٌسجٔ للشٍاٗبت التٖ ايتجشت الخبهسٔ يطش ْٖ الزَٚس ٍالتبسًٔ ْٖ اًٟبث.
اٟستػحبة َّ الذل٘ل الخبلج هي رولٔ ادلٔ الوطَْسٍ ،رل ٙثبى اٛغل يذم الجلـٌَْ ،وـب لـن ٗحػـل ٗٗـ٘ي
ثبلجلٌَ ْ٘ستػحت ّزا اٛغلٍ .الًلن ثجلٌَ الػج٘ ٢اًّوب ٗتحٕٗ حٌ٘وب ٗٛول الخبهسٔ يطش.
ٍٗوٛي هٌبٖطٔ ّزا الذل٘ل أٗؿبً ٛىّ اٛغل اًّوب ٗتوس ٙثِ يٌذ يذم ٖ٘بم الذل٘ل ٍالحزـٔ الطـشيٍ٘ٔ ،هَسدًـب
ٖذ ٖبهت يلِ٘ الشٍاٗبت التٖ تَٗل ثبيتجبس الخبلخٔ يطش ْٖ الجلٌَ.
ٍالذل٘ل الشاثى للوطَْس ّٖ اغبلٔ الجشائٍٔ ،ث٘بًِ اى الجلٌَ ٍالتٛل٘ـّ ْـشو ٍغـَل الج٘ـبى هـي الطـبسو ٍٖجـل
الخبهسٔ يطش لن ٗشد ث٘بى ْبٛغل يذم الجلٌَ ٍيذم التٛلّ٘.
ٍاٟضٛبل يلّ ٢زا أٍؾح هي سبثِٗ ٗ ًِّ ٛوٛي اى ٗٗبل اى اٛدلٔ الذالٔ يل ٢الخبلخٔ يطش ّـٖ ثوٌضلـٔ الج٘ـبى
ْ ٠هزبل للتوس٘ ٙثبلجشائٔ يٗ ٍٟ ً٠ضشيبً.
ٍالذل٘ل الخبهس للوطَْس َّ ،نبّش اٗٙبتٍ ،ث٘بًِ ٚوب استذل ثِ غبحتالزـَاّشّ ،ـَاى ثلـٌَ الٌٛـبح ٍثلـٌَ
الحلن ٗحػل هي سي  12الٍٖ 16 ٢ذ ٖبم اٟروبو يل ٢كخشاد َ٘ش الخبهسٔ يطش.
ًٍحي ْٖ تحٕٗ٘ آٗبت ثلٌَ الحلن ٍثلٌَ الٌٛبح ٍثلٌَ الس٘ـً ،٢ثٌ٘٘ـب اىّ ّـزُ اٟغـك٠حبت تًٌـ ٢ثـذء ٍٖـت
اٟحت٠م ٍاستًذادُ ٍلن تزٚش سٌب هًٌ٘بً.
اؾبْٔ يل ٢رل ٙاًِّ (إٔ ّزا الذل٘ل) ل٘س دل٘ ً٠هستٗ ً٠ثل َّ ًٓس التوس ٙثبٟروبو الزٕ هشّ ثحخِ.
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حول ؤذجبض السالٔ ػلى اػتجبض الروسٔ ػشط سٌٔ ػلى التّو٘ٔ
هٙيَ اٟضٛبٟت الوْؤ الّتٖ تًشؾت لْب الشٍاٗبت التٖ ايتجشت الخبهسٔ يطش ْٖ الجلٌَّ ،ـٖ هَاْٗتْـب للًبهـٔ
ٍٚوب ثٌ٘٘بُ ْٖ تحٕٗ٘ أَٖال الًبهٔ اًّْن ايتجشٍا الخبهسـٔ يطـش حـ ٘ذ ًا للجلـٌَ ٍثًؿـْن ايتجـش ْ٘ـِ أٚخـش هـي
الخبهسٔ يطش.
ْبحوذ ٍالطبًْٖ ٍالخَسٍ ١اثي الوجبس٘ ،ايتجشٍا الخبهسٔ يطش ٍهبلٍ ٙأثبحٌ٘ٓـٔ ايتجـشا  17أٍ  18سـٌٔ ْـٖ
الجلٌَ.
ارى ّل ٗوٛي حول اٛخجبس الذالٔ يل ٢الخبهسٔ يطش يل ٢التٗ٘ٔ؟
غبحت الحذائٕ يلِ٘ الشحوِ رٚش ّزا اٟحتوبل ح٘ج ٖبل ْٖ حذائِٗ:
«ٍٗحتول ذطٍد ثؼؼْب (اٛذجبض السال ػلى اى الجلَؽ ٌَٗى كٖ ذوس ػشطٓ سٌٔ) هرطد التو٘٘ـِ
االّ اًِّ ال ٗحؼطًٖ اٙى هصّت الؼبهٔ كٖ ّصُ الوسئلٔ».

1

الط٘خ اٛيهن سحوِاللِّ يلِ٘ رٚش ّزا اٟحتوبل ٍٖبل ْٖ سدُ:
«ٍهس ٗتَّن ٍرَة حول ؤذجبض الوشَْض ػلى التو٘ٔ هي رْٔ هَاكوتْـب للوحٌـى ػـي الشـبكؼٖ
ٍؤحوس ٍؤثٖ َٗسق ٍهحوس ثي الحسي ٍاالٍظاػى.
ٍِْ٘ اىّ هي يذ اٍٟصايٖ هي َّٔاء ،هت خش يي صهبى الجبٖش يلِ٘السـ٠م الّزٕ ٚبى ٗٓت ٢ثوشّ الحـّٕ ٚوـب يـي ٍلـذُ
الػبدٔ يلِ٘الس٠مْٗ ٠تحٕٗ التٗ٘ٔ.
ٍاٍٟصايٖ ٚبى ثبلطبم يل ٢هب حٍ ٢ٛاَلت هي ٗتٗ ٢يٌِ ٖؿبٓ الحزبص ٍالًشأ هى اى هخبلٓٔ روَْس اٟهبه٘ـٔ
2
 ٟتتذاس٘ ثوخبلٓٔ الًبهٔ ٚوب ٗ ٟخٓ.»٢
ٍّزا يز٘تٗ رذاً هي الط٘خ اٛيهن سحوِاللِّ يلٌِّ٘ ،ب ٖبل ض٘ئبً ار سذ٘ ثبة التٗ٘ٔ ْٖ

1ـ الحذائٕ الٌبؾشٓ ،الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تبة الػَم ،الػٓحٔ . 185
2ـ ٚتبة الػَم للط٘خ اٟيهن ،هسئلٔ ًٗلن الجلٌَ...
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صهي الجبٖشٗي يلْ٘وبالس٠م ٍلٛي ٖبل ْٖ الشسبئل يٌذ ث٘بى قشح أخجبس هب ٍإْ الًبهٔ ،أسثًٔ ٍرَُ هختلٓـٔ ٍأحـذّب
التٗ٘٘ٔ.
ٖبل:
«اىّ تطر٘ح ؤحس الرجطٗي ثوربللٔ الؼبهٔ ٗوٌي اى ٌَٗى ثَرَُ ،ٚؤحسّب كوزطز التؼجس ًوب َّ كـٖ
ًخ٘ط هي اٛذجبض ٍٗظْط هي الوحون استظْبضُ هي الش٘د هسسسطّوب .الخـبًٖ ًـَى الطشـس كـٖ
ذالكْن ًوب ططّح ثِ كٖ ؿ٘ط ٍاحس ٚهي اٛذجبض . ...الخبلج حسي هزطز الوربللٔ لْن كوطرـغ ّـصا
الوطرح ل٘س اال هطٌٗٔ الى الَاهغ ثل َّ ًظ٘ط تطر٘ح زل٘ل الحطهٔ ػلـى الَرـَة ٍزل٘ـل حٌـن
االسْل ػلى ؿ٘طُ ٍٗشْس لْصا االحتوبل ثؼغ الطٍاٗبت . ...الطاثغ الحٌن ثظـسٍض الوَاكـن تو٘ـٔ
ٍٗسل ػلِ٘ هَلِ يلِ٘السـ٠م ْٖ سٍاٗٔ «هب سوًتِ هٌٖ ٗطجِ َٖل الٌّبس ِْٓ٘ التّٗ٘ٔ ٍهـب سـوًتِ هٌـٗ ٟ ٢طـجِ
1

َٖل الٌّبس ْ ٠تٗ٘٘ٔ ِْ٘».
حن٘ اًِّ ٖذسسشُ ثًذ هب ٖبل ْٖ ٍرِ اٍ٘ٛل ٍالخبلجٖ ،بل:
«كتلرض هو٘ب شًطًب اى التطر٘ح ثبلوربللٔ هي ؤحس ٍرْ٘ي ػلى هب ٗظْط هي اٛذجبض .ؤحـسّب ًًَـِ
ؤثؼس هي الجبؿل ٍؤهطة الى الَاهغ كٌَ٘ى هربللٔ الزوَْض ًظ٘ط هَاكؤ الوشـَْض هـي الوطرحـبت
الوؼوًَ٘ٔ ػلى هب ٗظْط هي ؤًخط ؤذجبض ّصا الجبةٍ ،الخبًٖ هي رْٔ ًَى الورـبلق شاهعٗ٘ـٔ لؼـسم
احتوبل التو٘٘ٔ».

2

ٗشد يل ٢احتوبل التِٗ٘ ض٘ئبى ٍّوب:
أٍ٘ :ًٟاًِّ ٗ ّ٘ٚوٛي اختٓبء ّزا اٟحتوبل يل ٢اسبق٘ي الِٓٗ ٍالوتٗذه٘ي هي اٛغحبة؟
ٍحبً٘بً ْٖ :ثًؽ اٛخجبس التٖ ايتجشت الخبهسٔ يطش ْٖ ثلٌَ الزَٚس أٗؿبً ايتجشت

1ـ ْشائذاُٟغَل ،الػٓحٔ . 464
2ـ الوػذس ،الػٓحٔ . 466
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التبسًٔ ْٖ ثلٌَ اًُٟبث ،هى اًِّ لن ٗزٚشّب احذٗ هي ْْٗبء الًبهٔ سٌب لجلٌَ اًُٟبث.
ًًن اى الزوى ث٘ي الخبهسٔ يطش ٍالتبسًٔ للجلٌَ الزَٚس ٍاًُٟبث َٗرذ ْٖ سٍاٗٔ الٌٛبسٖ ْٗفًٍ ،حي لن ًشلْب
دٟلٔ ْٖ ٚلّ أثَاة الِٓٗ.
ٖذ تج٘٘ي هو٘ب رٚشًب سبثٗبً اى ايتجبس الخبهسٔ يطش ْٖ ثلٌَ الزَٚس َٗ ٟرذ لِ دل٘ل هًتجش َ٘ش يول الوطَْس.
ٖبل غبحت الوذاس٘ ثْزا الػ٘ذد:
1
«ٍثبلزولٔ ثحست اٛدلٔ ٗطٛل َٖل الوطَْس ل ٟ ٌِٛهح٘ع ٍالوخبلٓٔ اضٛل».
2
ٍٖبل الوحٕٗ اٛسدث٘لٖ« :ل٘س خبهس يطش ثَاٖى ْٖ ٚتبة ٍ ٟسٌٔ هًتجشٓ ٍ ٟاروبو».
ٍٖبل:
3
ٍثبلزولِ هبسأٗت خجشاً غح٘حبً غشٗحبً ْ ٢الذٟلٔ يل ٢خوسيطشٓ سٌٔ ْ ٢ْ ّ٘ٛاٚوبلِ؟
ْوى َؽ الٌهش يي يول الوطَْس ٗ ٟوٛي سْى ال٘ذ يي الشٍاٗبت الػح٘حٔ الذالٔ يل ٢ايتجبس الخبلخٔ يطش هـى
اًِّ هَإْ ْتبٍ ١ثًؽ اٛغحبة ٚبثي الزٌ٘ذ اٟسٛبْٖ ٍالوحٕٗ اٛسدث٘لـٖ ٍالٓـ٘ؽ الٛبضـبًٖ ٍرولـٔ هـي
الْٓٗبء ْٖ هختلّ اٛثَاة.

1ـ ربهى الوذاس٘ ،الوزلذ الخبلج ،الػٓحٔ . 367
2ـ هزوىالٓبئذٓ ٍالجشّبى ،الوزلذ التبسى ،الػٓحٔ . 191
3ـ الوػذس ،الػٓحٔ .188
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ثلَؽ االًبث

آضاء اللوْبء هي الربطٔ ٍالؼبهٔ
تحٕٗ٘ اٛخجبس
احت٠م الٌسبء

84

ثًذ اًتْبء الٓػل اٍ٘ٛل ثحَل اللِّ تًبلّ ْٖ ٢زا الٓػل ًجحج هسئلٔ ثلٌَ اًٟبث.
ثوب اىّ اٗٙبت التٖ ٗستذل ثْب ْٖ ّزُ الوسئلٔ ّٖ ًٓس اٗٙبت التٖ استذل ثْب يل ٢ثلٌَ الزَٚس ٍٖذ ْػـلٌب
ثحخْب ْٖ الٓػل السبثًٍٕ ،هشاً ال ٢اضتشا٘ الًٌبٍٗي الو خَرٓ ْٖ اٛخجبس ٍاٛحبدٗج ْٖ ثلٌَ الزَٚس ٍاًُٟـبث
ْبًّب ٖذ اٍؾحٌب ّزُ اٟغك٠حبت ْٖ الٓػل السبثٕ؛ ْٖ ّزا الٓػل اثتذائبً ًبخز ًوَررـبً هـي ْتـبٍ ١الْٓٗـبء
ل
ن اًٌـب سـٌكشح ٚـ ّ
هي الخبغٔ ٍالًبهٔ حتّ ٢تتؿح٘ لٌب آسائْن ٍهب ٗوٛي اٗشادُ يلـ ٢ثًـؽ اسـتذٟٟتْن ،حـ ٘
ي٠هبت الجلٌَ التٖ رٚشت ْٖ اٛخجبس ٍاٛحبدٗج ،اًطبءاللِّ تًبل.٢

85

كتبٍى كوْبئٌب
يي ض٘خ الكبئٓٔ أث٘زًٓش الكَسٖ سؾَاى اللِّ يلِ٘ ْٖ ٚتبثِ الٌْبِٗ:
«ٍَٗٔض الظج٘ى ثبلظ٘لَٓ إشا ثلؾ س

سٌ٘ي تإزٗجب ٍَٗٔش ثِ إشا ثلؾ تسغ سٌ٘ي سٌّٔٔ ٍكؼ٘لٔ ٍالـعم

العاهب إشا ثلؾ حس٘ الٌوبل كطػب ٍ ٍرَثب».

1

ٍيٌِ أٗؿبً:
«ٍٗستحت اى َٗٔش الظ٘ج٘بى ثبلظ٘٘بم إشا اؿبهَُ ٍثلـَا تسـغ سـٌ٘ي ٍاى لـن ٌٗـي شلـي ٍارجـب
ػلْ٘ن».

2

ٍأٗؿبً يٌِ:
«ٍحس٘ الزبضٗٔ الّتٖ ٗزَظ لْب الؼوس ػلى ًلسْب ،ؤٍ ٗزَظ لْب اى تَُٓلِّىٓ هي ٗٓؼٕوٙسٔ ػلْ٘ب ،تسـغ سـٌ٘ي
كظبػسا».

3

ٍأٗؿبً يٌِ ْٖ الحذٍد:
«ٍإشا ظًب الطّرل ثظجٍ٘٘ٔ لن تجلؾ ٍال هخلْب هس ثلؾ ،لن ٌٗي ػلِ٘ ؤًخط هي

1ـ الٌْبٗٔٚ ،تبة الػلَٓ ،الػٓحٔ . 74
2ـ الوػذسٚ ،تبة الػ٘٘بم ،الػٓحٔ . 149
3ـ الوػذسٚ ،تبة الٌٛبح ،الػٓحٔ . 468
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الزلس.»...

1

ٍيٌِ سحوِاللِّ يلِ٘ ْٖ ٚتبثِ الوجسَـ:
«ٍالجلَؽ ٌَٗى ثإحس ذوسٔ اش٘بء ذطٍد الوٌٖ ٍذطٍد الح٘غٍ ،الحول ٍاالًجبت ٍالس٘ي ،كخالحـٔ
هٌْب ٗشتطى كْ٘ب الصًَض ٍاالًبثٍ ،احٌبى ٌٗلطز ثْوب االًبث ،كخالحٔ الوشتطًٔ كْٖ الس٘ي ٍالرطٍد
الوٌٖ ٍاالًجبتٍ ،االحٌبى اللّصاى ٗرتض ثْوب االًبث كبلح٘غ ٍالحول.
ٍ ...اه٘ب الحول ْبًِّ ل٘س ثجلٌَ حٗ٘ٗٔ ٍاًّوب َّ يلن يل ٢الجلٌَ ٍاًّوب ٚبى ٚزلٛ ٙىّ اللِّ تًبل ٢ارـش ١الًـبدٓ
اىّ الوشئٔ  ٟتحجل حتّٗ ٢تٗذ٘م هٌْب ح٘ؽ ٍٛىّ الحول َٗ ٟرذ اٟثًذ اىتش ١الوشئٔ الوٌٖ...
2
ٍاه٘ب الس٘ي ْحذُ٘ ْٖ الزَٚس خوسٔ يطش سٌٔ ٍْٖ اًٟبث تسى سٌ٘ي ٍسٍ ١يطش سٌ٘ي».
ٍيٌِ أٗؿبً ْٖ ٚتبة الػَم:
«ٍاه٘ب الجلَؽ كَْ شطؽ كٖ ٍرَة الؼجبزات الشّطػٍ٘ٔ ،حسُ٘ ...الح٘غ كٖ الٌسبءٍ . ...الوطئٔ تجلـؾ
ػشط سٌ٘ي .كبه٘ب هجل شلي كبًّوب ٗستحت ؤذصُ ػلى ٍرِ التوطٗي لِ ٍالتؼلـ٘نٍٗ ،سـتحت ؤذـصُ
ثصلي إشا اؿبهٍِ ،حسُ٘ شلي ثتسغ سٌ٘ي كظبػسا ٍشلي ثحست حبلِ كٖ الـّبهِ».

3

ٖبل هحوذ ثي يلٖ ثي حوضٓ الكَسٖ الوطْذٕ سحوِاللِّ يلِ٘:
«ٍ ...ثلَؽ الوطئٔ ٗحظل ثإحس الش٘ئ٘ي ،الح٘غ ٍتوبم ػشط سٌ٘يٍ ،الحول ػالهٔ الجلَؽ».
يي الٗبؾٖ اثي ثشاد ْٖ الوْزة:

1ـ الوػذسٚ ،تبة الحذٍد ،الػٓحٔ . 695
2ـ الوجسَـ ،الوزلذ الخبًٖٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 283
3ـ الوػذس ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الػَم ،الػٓحٔ . 266
4ـ الَس٘لِٚ ،تبة الخوس ،الػٓحٔ  718يل ٢تشت٘ت رَاهى الْٓٗ٘ٔ .
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4

«ٍحس٘ الجلَؽ الوطئٔ تسغ سٌ٘ي».

1

ٍْٖ هَؾى آخش هي ٚتبثِ:
«ٍحس٘ الوطئٔ الّتٖ ٗزَظ لْب الؼوس ػلى ًلسْب َّ ثلَؿْب تسغ سٌ٘ي ؤٍ ؤًخط هي شلي».

2

ٍٖبل اثي الضّشٓ يلِ٘ الشحؤ ْٖ الٌُ٘ٔ:
«ال ٗطتلغ الحزط ػي الظجٖ االّ ثبهطٗي ،الجلَؽ ٍالطشسٍ .الجلَؽ ٌَٗى ثإحس ذوسـٔ اشـ٘بء ،السـي
ٍظَْض الوٌٖ ٍالح٘غ ٍالحلن ٍاالًجبت ثسل٘ل اروبع الـبئلٍٔ ،حس السي كٖ الزبضٗٔ تسـغ سـٌ٘ي
ثسل٘ل االروبع الوشبض الِ٘».

3

ٍٖبل أثَرًٓش هحوذ ثي هٌػَس ثي أحوذ ثي ادسٗس الحلٖ سحوِاللِّ يلِ٘:
«ٍاه٘ب الجلَؽ كَْ شطؽ كٖ ٍرَة الؼجبزات الشطػ٘ٔ ٍ ...الوطئٔ ٗؼطف ثلَؿْب هي ذوس ؿطائن اه٘ـب
االحتالم ،ؤٍ االًجبت ،ؤٍ ثلَؽ تسغ سٌ٘يٍ ...الح٘غٍ ،الحولٍ . ...الوحظل هي ّصا ،ثلـَؽ التسـغ
سٌ٘ي ًّْ ٛب ال تح٘غ هجل شلي ٍال تحول هجل شلي».

4

اًِّ ٖذسسشُ ثًذ ث٘بى اٟختْ ْٖ ِ٠تبٍ ١الط٘خ ْٖ الوجسَـ ٍالٌْبٗٔ ّٛزا ٖبل:
«ٍشًط ش٘رٌب ؤثَرؼلط ٖذسسشُ ْٖ هجسَقِ ْٖ ٚتبة الػـَم ،يطـش سـٌ٘ي ٍْـٖ ًْبٗتـِ تسـى سـٌ٘ي ٍّـَ
الػح٘ح الهبّش ْٖ الوزّتٟ ًِّ ٛ ،خ ِ٠ثٌْ٘ن اىّ حذ٘ ثلٌَ الوشئٔ تسى سٌ٘يْ ،إرا ثلُتْب ٍٚبًـت سضـ٘ذٓ،
سلّن الَغٖ الْ٘ب هبلْب ٍَّ ،ثلََْب الَٖت الزٕ ٗػح اى تًٗذ يلًٓ ٢سْب يٗذٓ الٌٛبح ٍٗحـلّ للجًـل الـذخَل
5
ثْب ثُ٘ش خ ِ٠ث٘ي الطً٘ٔ اٟحٌ ٢يطشٗٔ».

1ـ الوْزة ٟثي الجشاد ،الوزلذ الخبًٖٚ ،تبة الَغبٗب ،الػٓحٔ . 120
2ـ الوػذسٚ ،تبة الٌٛبح ،الػٓحٔ . 196
3ـ الٌُِ٘ٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ  531يل ٢تشت٘ت رَاهى الِْٓٗ٘ .
4ـ السشائش ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الػ٘بم ،الػٓحٔ . 367
5ـ الوػذس .
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يي الوحٕٗ الحلّٖ سحوِاللِّ يلِ٘ ْٖ ضشاٗىاٟس٠م:
«ٍٗؼلن ثلَؿِ ثبًجبت الشؼط الرشي ػلى الؼبًٔ ٍذطٍد الوٌٖ الصٕ ٌَٗى هٌِ الَلـس هـي الوَػـغ
الوؼتبز ً٘ق ًبى ٍٗشتطى كٖ ّصٗي الصًَّض ٍاالًبث ٍثبلس٘ي ٍَّ ...لالًخى ثتسغ.
اه٘ب الحول ٍالح٘ؽ ْل٘سب ثلََبً ْٖ حّٕ الٌّسبء ثل ٖذ ًَٗٛبى دل٘ ً٠يل ٢سجٕ الجلٌَ».
ٍٖبل الطْ٘ذ السً٘ذ سؾَاى اللِّ يلِ٘ ْٖ هسبل ٙاْْٟبم:

1

«ٍاالًخى ثتسغ ّصا َّ الوشَْض ٍػلِ٘ الؼول ٍهس ضٍى اًِّ ٗحظل ثؼشط سٌ٘ي ٍشّت اثي الزٌ٘ـس
ك٘وب ٗلْن هي ًالهِ الى اىّ الحزط ال ٗطتلغ ػٌْب ثبلتعٍٗذ ٍّوب ًبزضاى ٍاؿجن هربللًَب ػلى ذالف
هب شّجٌب إلِ٘ كٖ الوطئٔ ٍػلى اىّ ثلَؿْب ثبلسي ال ٌَٗى زٍى ذوس ػشطٓ سٌٔ ٍاًّوب اذتللَا ك٘وـب
ظاز».

2

ٍٖبل الوحٕٗ السجضٍاسٕ سحوِاللِّ يلِ٘:
«ٍثلَؽ االًُخى ثرطٍد الوٌٖ ًٍجبت الشؼط الرشي ػلى الؼبًٔ ٍثتسغ ػلى اٛهـطة الوشـَْض ثـ٘ي
اٛطحبة ٍٗسل ػلِ٘ هَحؤ اثي سٌبى الس٘بثؤ ٍضٍاٗٔ ٗعٗس الٌٌبسٖ ٍؿ٘طّوـبٍ ،ضٍى اًّـِ ٗحظـل
ثؼشط سٌ٘ي».

3

ٍْٖ هٓبت٘ح الطشاٗى للوحذث الِٓٗ٘ الٓ٘ؽ الٛبضبًٖ:
«ٍٗؼلن الجلَؽ ثرطٍد الوٌٖ ٍثبًجبت الشؼط الرشي ػلى الؼبًٔ ثبلٌض ٍاالروبع ٍاى اذتلـق ًـَى
الخبًٖ زل٘ال ػلى الجلَؽ ًبٍ٘ٛل ٍالس٘ي ،ؤٍ اهبضٓ ػلى سجوِ ًبلح٘غ ٍالحولٍ ...ثجلَؽ تسغ سـٌ٘ي
ػلى الوشَْض للٌض...

1ـ ضشاٗىاٟس٠م ،الوزلذ الخبًٖٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 84
2ـ هسبل ٙاْْٛبم ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 247
3ـ ٓٚبٗٔ اٛحٛبمٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 112
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ٍثبلح٘غ ٍالحول لالًخى ثالذالف ٗؼطفٍ ،ال كٖ ًًَْوب زل٘ل٘ي ػلـى سـجوِ للظـح٘ح كـٖ اٍ٘ٛل
ٍالوسجَه٘ٔ ثبالًعال كٖ الخبًٖ».

1

ٍيي الِٓٗ٘ الوحذث الط٘خ الجحشاًٖ سحوِاللِّ يلِ٘:
« ٍَّ (الجلَؽ) ٗؼلن ثبهَضٍ هٌْب ذطٍد الوٌٍٖ ...هٌْب االًجبتٍ ...،هٌْب الس٘يٍ ،الوشَْض ثجلَؽ تسـغ
ٍهٌْب الح٘غ ٍالحول».

2

ٍْٖ سٗبؼالوسبئل:
«ٍال ٗعٍل حزط الظـ٘ط االّ ثَطل٘ي ،اٍ٘ٛل الجلَؽ ٍَّ ٗؼلن ثبًجبت الشؼط الرشي ػلـى الؼبًـٔ  ...ؤٍ
الرطٍد الوٌٍٖٗ ...شتطى كٖ ّصٗي السل٘ل٘ي الصًَض ٍاالًبث الؿالم ازلتْوب هؼبكب الـى االروـبع
ػلِ٘ ...ؤٍ الس٘ي ثجلَؽ تسغ سٌ٘ي ٍػلِ٘ االروبع كٖ الـٌ٘ٔ ٍالسطائط ٍالرالف ٍالتصًطٓ ٍالطٍػـٔ
ٍَّ حز٘ٔ اُذطى ،ذالكب للوحٌى ػي الوجسَؽ ٍاثي حوعٓ كٌل٘ب الجلَؽ ثِ ٍاحجتبُ ثبلؼشط ٍال حز٘ـٔ
لْوب ٍاػحِ هي كتَى ٍال ضٍاٗٔ ػسا هب كٖ الٌلبِٗ ٍؿ٘طُ ،كبسٌسا هصّجْوب الى ضٍاٗٔ.»...

3

ٍيي الط٘خ اٛيهن ٖذسسشُ ْٖ ٚتبة الػَم هي الكْبسٓ:
«ٍاه٘ب االًخى كبالهطة اىّ ثلَؿْب ثبلس٘ي ثبًوبل التسغ ًوب َّ الوشـَْض ثـل ػـي الرـالف ٍالـٌ٘ـٔ
ٍالسطائط ٍالتصًطٓ ٍالطٍػٍٔٗ ،4ذل يلِ٘ ضٍاٗبتً ، ...ؼن ػي اثي حوعُ كٖ ثبة الروس ػي الَسـ٘لِ
ٍاثي سؼ٘س كٖ طَم الزبهغ ٍالحزط هٌِ ،اًِّ ػشط سٌ٘ي ٍػي اللوؼٔ ًسجتِ الى الوجسَؽ.
ٍّزا الَٗل هى احتوبل اسادٓ الذخَل ْٖ الًبضش هٌِ ،لن ٗزذ لِ هستٌذ

1ـ هٓبت٘ح الطشاٗى ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الػلَٓ ،الػٓحٔ . 14
2ـ الحذائٕ الٌبؾشُ ،الوزلذ الًطشٍىٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ  344ال 351 ٢هلحؿبً .
3ـ سٗبؼ الوسبئل ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 590
4ـ الهبّش اى يجبسٓ الط٘خ ْْ٘ب سٗفْْ ،زُ الًجبسٓ «يلِ٘ اٟروبو» اًّْب سبٖكْٔ ،ػبحتالشٗبؼ ٖبل هخل هب ٖبل الط٘خ ثْزُ
الًجبسٓ .
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ػسا ضٍاٗٔ ؿ٘بث ثي إثطاّ٘ن».

1

ٍيي الوبهٗبًٖ ْٖ ٚتبثِ الوٌبّذ:
«لِ (الجلَؽ) ػالئن ،ؤحسّب ًجبت الشؼط الرشي ػلى الؼبًٔ  ...حبًْ٘ب اًعال الوٌٖ هي هَػغ الوؼتبز...
حبلخْب الس٘ي ثالذالف ثٌٌ٘ب كٖ ؤطلٍِ ،الوشَْض ...كٖ االًبث اًوبل تسغ سٌ٘ي ٍالٌظـَص ثـصلي
هستل٘ؼِ ثبتوبم حالث ػشطٓ الذجبض هبططٓ ؿ٘طهٌبك٘ٔ لالذجبض الوصًَضٍٓ ...ه٘ل ثبًوبل الؼشط كـٖ
االًُبث ٍه٘ل ثتسغ اٍ ػشط ٍالوؼتوس َّ الوَل الوشَْض،...
ٍْٖ تحٕٗ الجلٌَ ثبلح٘ؽ ٍالحول سٍاٗبت ٖبل ثوؿوًَْب روى  ٟتخلَ هي ٍربّٔ ٍاى سه٘ت ثبلٌّزٍس».
ٍٖبل س٘ذًب أحوذ الخَاًسبسٕ ْٖ الوذاس٘:

2

«كوٌْب (ػالئن الجلَؽ) اًجبت الشؼط الرشي ػلى الؼبًٍٔ ...هٌْب ذطٍد الوٌٍٖ ...هي الؼالئـن الس٘ـي
ٍالوؼطٍف الوشَْض ثلَؽ ذوسٔ ػشط سٌٔ كٖ الـالم ٍثلَؽ تسغ سٌٔ كٖ االًبثٍ ...اٛذجبض ثجلـَؽ
الزبضٗٔ ثبلتسغ ًخ٘طٓ كال اشٌبلٍ .اًّوب االشٌبل كٖ ثلَؽ الـالم ثرظَص ذوسٔ ػشط ؤٍ اهلّ».

3

ٍٖبل س٘ذًب الخوٌٖ٘ سؾَاى اللِّ يلِ٘:
«ٗؼطف الجلَؽ كٖ االًخى ثإحس اهَض الخالحٔ ،اٍ٘ٛل ًجبت شؼط الرشي ػلى الؼبًـٔ  ...الخـبًٖ ذـطٍد
الوٌٖ ...الخبلج الس٘ي ٍَّ ...كٖ االًُخى اًوبل تسغ سٌ٘ي».

4

ٍٖبل الِٓٗ٘ الوحٕٗ الػبًًٖ هي الْٓٗبء الوًبغشٗي حٓهِاللِّ:
«الجلَؽ َّ شطؽ كٖ ٍرَة الؼجبزات الشطػ٘ٔ ٍالتٌبل٘ق السٌ٘ٗ٘ٔ

1ـ ٚتبة الػَ٘م لط٘خ اٛيهن اًٛػبسٕ .
2ـ هٌبّذ الوتٗ٘يٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 272
3ـ ربهى الوذاس٘ ،الوزلذ الخبلجٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 363
4ـ تحشٗشالَس٘لِ ،الوزلذ الخبًٖٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 13
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ٍحسُ كٖ الٌسبء اى تجلؾ حالث ػشطٓ سٌٔ هب لن تح٘غ ٍهبلن ٌٗج
شلي».

1

1ـ سسبلٔ ْٖ الجلٌَ .

92

شؼطالرشي ػلى الؼبًـٔ هجـل

كتبٍى كوْبء الؼبهٔ
ٖب ٟاثٌٖ ٢ذاهٔ ْٖ ٚتبة الوٌُٖ ْٖ ِْٗ اثي حٌجل:
«اللظل الخبلج كٖ الجلَؽ ٍٗحظل كٖ حنّ الـالم ٍالزبضٗٔ ثإحس حالحٔ اشـ٘بء ٍكـٖ حـنّ الزبضٗـٔ
ثش٘ئ٘ي ٗرتظبى ثْوب.
اه٘ب الخ٠حٔ الوطتش ٔٚث٘ي الزٚش ٍاًٟخٍ٘ ْ ٢لْب الوٌٖ هي ٖجلٍِ ...اه٘ب اًٟجبت َْْ اى ٌٗجت الطًش الخطـي حـَل
ْشد الوشئٔ الزٕ استحٕ اخزُ ثبلوَسٍ ،٢اهب الضَت الؿّ٘ ْ ٠ايتجبس ثِ ْبًِّ ٗخجـت ْـٖ حـّٕ الػـُ٘شٍ ...اه٘ـب
1
الس٘ي ْٖ الزبسٗٔ ثخوس يطشٓ سٌٍٔ ...اه٘ب الح٘ؽ ٍالحول ْْوب يلن يل ٢الجلٌَ».
ْتبٍ ١ثٗ٘ٔ ائؤ الوزاّت حَل اًٟجبت:
«ٍثْصا (اًجبت الشؼط ػالهٔ للجلَؽ) هبل هبلي ٍالشبكؼٖ كٖ هَل ٍهبل كٖ آذط َّ ثلَؽ كـٖ حـنّ
الوشطً٘ي ٍّل َّ ثلَؽ كٖ حنّ الوسلو٘ي؟ كِ٘ هَالى ٍهبل ؤثَحٌ٘لِ ال اػتجبض ثِ ً ًِّ ٛجبت شؼط
كبشجِ ًجبت شؼط سبئط

1ـ هٌُٖ ٟثٌٖ ٖذاهٔ ،الوزلذ الشاثىٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 556
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الجسى».

1

اثَحٌِ٘ٓ ٚوب ًٗل الٓخش الشاصٕ يٌِ َٗٗل:
«ال ٌَٗى الزبضٗٔ ثبلـٔ حتّى تجلؾ سجغ ػشطٓ سٌٔ».

2

ًٍٓس ّزا الشأًٗ ١لِ الوٌُٖ يٌِ:
«ٍضٍى ػي ؤثٖ حٌ٘لِ ...كٖ الزبضٗٔ سجغ ػشطٓ ثٌل حبل».

3

ٍٖبل الطبًْٖ ْٖ ٚتبة اٟم:
«كوي ثلؾ الٌٌّبح هي الطّربل ٍشلي االحتالم ٍالح٘غ هي الٌّسبء ذطد هي شضٗ٘ٔ ٍاه٘ن ػلِ٘ الحسٍز
ًلّْب ٍهي اَثٕـَإَ شلي ػٌِ ٍاستٌول ذوس ػشطٓ سٌٔ اه٘و

ػلِ٘ الحسٍز ًلّْب السطّهٔ ٍؿ٘طّب».

4

ٍٖبل ْٖ هَؾى آخش هي ٚتبثِ:
«ل٘س ػلى الظجى حذٌّ حتّى ٗجلؾ الـالم الحلن ٍالزبضٗٔ الوح٘غ كٖ اى سي هب ثلـبّب ؤٍ اسـتٌوال
ذوس ػشطٓ سٌٔ كئشا ثلـب الوح٘غ ؤٍ الحلن ٍرت ػلْ٘وب الحذ٘».

5

ٍيٌِ أٗؿبً يل ٢هب ًٗل الوختػش الوضً:٢
«ٍالجلَؽ ذوس ػشطٓ سٌٔ االّ اى ٗحتلن الـالم ؤٍ تح٘غ الزبضٗٔ هجل شلي».
ٍالوٌُٖ ّٛزا ث٘٘ي سأ ١الوبل ٙثٌٗلِ يي داٍد:
«ٍهبل زاٍز ال حس للجلَؽ هي الس٘ي لوَلِ يلِ٘الس٠م  :سْى الٗلن يي ح٠ث

1ـ الوػذس .
2ـ التٓس٘ش الٛج٘ش ،الزضء اٛسثى ٍالًطشٍى ،الػٓحٔ . 29
3ـ هٌُٖ ٟثٌٖ ٖذاهٔ ،الوزلذ الشاثىٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 557
4ـ اٟم ،الزضء السبدسٚ ،تبة الحذٍد ،الػٓحٔ . 148
5ـ الوػذس ،الزضء الخبًٖٚ ،تبة الحذ٘ ،الػٓحٔ . 110
6ـ هختػش الوضًٚ ،٢تبة الحزش ،الػٓحٔ . 105
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6

ػي الظجى حتّى ٗحتلنٍ ...احجبت الجلَؽ ثـ٘طُ ٗربلق الرجط ٍّصا هَل هبلي».

1

ٍيي أحوذ ٍاسحبٔ ٍّوب هي ْْٗبء الًبهٔ أٗؿبً ٖب:ٟ
«الجلَؽ حالحٔ هٌبظل ،ثلَؽ ذوس ػشطٓ ،ؤٍ االحتالم ،كبى لن ٗؼطف سٌِّ ٍال احتالهِ كبالًجبت».

2

ٍيي اثي الوٌزس ٍَّ ِْٗ٘ٔ آخش هي الًبهٔ:
«اروؼَا ػلى اىّ اللطائغ ٍاٛحٌبم تزت ػلى الوطئٔ ثظَْض الح٘غ هٌْب».

3

خ٠غٔ أَٖال الًبهٔ:
«الحٌل٘ٔٗ ،ؼطف الجلَؽ كٖ االًُخى ثبلح٘غ ٍالحول كئشا لن ٗؼلن شئ هي شلي ،كبى ثلَؿْـب ٗؼـطف
ثبلسي ٍاًّوب ٗجلؾ سجغ ػشطٓ سٌٔ.
الوبلًٗ ،ٔ٘ٛشِ الجلٌَ ثً٠هبت ،اًضال الوٌٖ ٍالح٘ؽ ٍالحجل ٍاًجبت ضًش الخطي ًٍتي اٟثف ٍْشٔ اسًجٔ اًّٟ
ٍَلم الػَتْ ،بى لن ٗهْش ضئ هي رلٚ ٙبى ثلٌَ الػُ٘ش السي ٍَّ اى ٗتن حوبًٖ يطشٓ سٌٔ ٍٖ٘ل ثوزـشد
الذخَل ْٖ السٌٔ الخبهٌٔ يطش.
الطبًًِْ٘ٗ :شِ الجلٌَ ثتوبم خوس يطشٓ سٌٔ ثبلتحذٗذ ٍاٝهٌبء ٍالح٘ؽ.
الحٌبثلًٔٗ :شِ الجلٌَ ثخ٠حٔ اض٘بء ،اًضال الوًٌٖ ،جبت ضًش الًبًٔ الخطي ،ثلٌَ سٌْب خوس يطشٓ سٌٔ ٚبهلـٔ،
4
الح٘ؽ ٍالحول».

1ـ الوٌُٖ ٟثٌٖ ٖذاهٔ ،الوزلذ الشاثى ،الػٓحٔ . 557
2ـ سٌي التشهزٕ ،الوزلذ الخبًٖ ،أثَاة اٛحٛبم ،الجبة . 24
3ـ الوٌُٖ ،الوزلذ الشاثىٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 556
4ـ الِٓٗ يل ٢الوزاّت اٛسثًٔ ،الوزلذ الخبًٖ ،الػٓحٔ . 350
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ًت٘زٔ اهَال اللوْبء
ثٌبءٖ يل ٢هب ٟحهٌب ْٖ ٚلوبت اٛغحبةْ ،بىّ هطـَْس الْٓٗـبء ًٗتجـشٍى ح٠حـٔ ي٠هـبت لجلـٌَ اًٟـبث ٍّـٖ
اٟحت٠م ٍاًٟجبت ٍاتوبم تسى سٌ٘ي.
ٌٍّب٘ اَٖال اخشّ ْٖ ١زُ الوسئلٔ ٍّٖ:
اىّ ثًؽالْٓٗبء ٚبلط٘خ الكَسٖ ٍاثي حوضُ ٖذسسشّوب ،ايتجشا الح٘ؽ ي٠هٔ للجلـٌَ ٍاثـي حوـضُ ٖـبل :اى
الحول دل٘ل يل ٢سجٕ الجلٌَ.
ٍثًؽ الْٓٗبء ٚبثي الضّشٓ ْٖ الٌُ٘ٔ ايتجش الح٘ؽ ٍالحول ي٠هٔ للجلٌَ ٍلٛي ٖـبل الوبهٗـبًٖ «ٍْـٖ تحٗـٕ
الجلٌَ ْٖ اًٟبث ثبلح٘ؽ ٍالحول سٍاٗبت ٖبل ثوؿوًَْب روى  ٟتخلَا هي ٍربّٔ ٍاى سه٘ت ثبلٌذٍس»ٍ 1ثًؽ
آخش ٚبلط٘خ ْٖ الوجسَـ ٍالوحٕٗ الحلٖ ْٖ الطشاٗى ٖب :ٟاى ّبت٘ي الً٠هت٘ي تذٟى يل ٢سجٕ الجلٌَ.
ٍيٌذ ثًؽ آخش ،هٌْن الط٘خ الكَسٖ ْٖ ٚتبة الػَم ْٖ الوجسَـ ٍاثي حوضُ ْٖ الخوس ٍاثي سـً٘ذ ْـٖ
الػَم ،اىّ الجلٌَ ٗحػل ْٖ الًبضشُ.
ٍاه٘ب اثي الجشّاد ْٖ الوْزة رٚش اىّ الجلٌَ ٗحػل ْٖ التبسًٔ ْ ٚخش.
ٍٖبل الط٘خ الكَسٖ ْٖ الػَم ْٖ الٌْبٗٔ :اى الػَ٘م يل ٢اٟقٓبل الّزٗي ٟٗكًَ٘ٗـِ ْـٖ التبسـًِ هـي الًوـش
هستحت ٍل٘س ثَارت يلْ٘نٚ ْٖ ٍَّ ،تبة الػ٘ ْٖ ٓ٠الٌْبٗٔ ٖـبل :اىّ الػ٘ـْ ٓ٠ـٖ التبسـًٔ يلـ ٢اٟقٓـبل
ْؿ٘لٔ ٍسٌٔ ،حتّٗ ٢ػلَا ال ٢حذالٛوبل ْ٘زت يلْ٘ن.
ً٠حم هشٓ اخشّ ١بت٘ي الًجبست٘ي:
«ٍٗستحت اى َٗٔش الظ٘ج٘بى ثبلظ٘٘بم اشا اؿبهَُُ ٍثلـَا تسـغ سـٌ٘ي ٍاى لـن ٌٗـي شلـي ٍارجـب
ػلْ٘ن».

2

ٍَٗٔس الػ٘ج ٢ثبلػ٘لَٓ ارا ثلٍ ست سٌ٘ي ت دٗجبً ٍَٗٔر ثِ كرا ثلٍ تسى سٌ٘ي سٌٔ ٍْؿ٘لٔ ٍالضم الضاهـبً ارا ثلـٍ
3
حذ٘ الٛوبل ْشؾبً ٍٍرَثبً».

1ـ هٌبّذ الوتٗ٘يٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 272
2ـ الٌْبِٗ ،الػٓحٔ . 149
3ـ الوػذس ،الػٓحٔ . 74
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ْٖ ّزٗي الًجبست٘ي ربء لٓم «الػج٘ ٍَّ »٢ضبهلٌ ٌّب للزٚش ٍاًٟخ ٢ثٗشٌٗٔ اىّ الطـ٘خ لـن ٗـزٚش سـٌبً هًٌ٘ـبً
لجلٌَ اًٟخ َْْ ٢ضبهل لْوب ٖكًبً.
الط٘خ اٟيهن سحوِاللِّ يلِ٘ ْٖ ٚتبثِ الػَم ٖبل :الزٕ رٚش اىّ الجلٌَ ٗحػل ْٖ الًبضشٓ ٗحتوـل اى هـشادُ
َّ الذخَل ْٖ الًبضشٓ حتٌّٗ ٢سزن هى الَٗل ثبلتبسًٔ.
ٍّزا ال٠ٛم يز٘ت هي الط٘خ ٛىّ اثي صّشُ غشّح ثبٚوبل الًبضشٓ ٍاتوبهْب.
«ٍثلَؽ الوطئٔ ٗحظل ثإحس الش٘ئ٘ي الح٘غ ٍتوبم ػشط سٌ٘ي».

1

ٍٖبل غبحت الشٗبؼ اى ْتَ ١الط٘خ ٍاثي حوضٓ ثبلًبضشٓ ل٘س لِ هذس٘ ٍهستٌذ ا ّٟاًّْوـب اسـٌذا هـزّجْوب
ال ٢سٍاٗٔ هب.
ّزا هب اسدًب اٗشادُ هي ٚلوبت ْْٗبئٌب ح٘ج ٚبى لِ اّو٘ٔ ْٖ تحٕٗ٘ اٟدلٔ.
ٍاهب ْْٗبء الًبهٔ ْٗبل أحوذ ،اى ي٠هٔ الجلٌَ ّٖ اٟحت٠م ٍاًٟجبت ٍسي الخبهسٔ يطش ٍاه٘ـب أثَحٌ٘ٓـِ ٖـبس
اًجبت ضًشالًبًٔ يل ٢ضًش سبئش الجذى ٍلن ًٗتجشُ ي٠هٔ للجلـٌَ ٍيلـ ٢هـب حٛـ ٢يٌـِ ايتجـش السـبثًٔ يطـش.
ٍالطبًْٖ ْبًِ ايتجش اٟحت٠م ٍالح٘ؽ ي٠هٔ للجلٌَ ٍالخبهسٔ يطش يٌذ يذهْوب أٍ أحذّوبٍٚ ،زا سأ ١اسحبٔ
ٚبحوذ ْٖ رلٍ .ٙاه٘ب داٍٍد ايتجش اٟحت٠م ٍاثي هٌزس ايتجش الح٘ؽ ْٖ الجلـٌَ ٍٖـبل اى هبلـًٗ ٙتجـش سـجى
ي٠هبت للجلٌَ ْبى لن ٗهْش ضئ هٌْبْ ،بتوبم حوبًٖ يطشٓ سٌٔ.

1ـ الَس٘لٔ ،الخوس ،الػٓحٔ  718يل ٢تشت٘ت الزَاهى الْٓٗ٘ٔ .
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الؼالهٔ االٍُلى ،االًجبت
الً٠هٔ اٍُٟل ٢لجلٌَ اًٟبث ّٖ اًٟجبت.
ٍاٛخجبس التٖ رٚشت اى اًٟجبت ي٠هٔ للجلٌَ ل٘ست يبهٔ ثل هَسدّب خػـَظ الـزَٚسٍ ،ثًـؽ ّـزُ اٛخجـبس
ٍسدت ْٖ خػَظ هٗبتل٘ي ثٌ٘ٗشٗؿٔ ٍثًؿْب غشحت ثلٓم «الُ٠م» ٍيلْ٘زا ْٗ ٠وٛي استٓبدٓ الًوَم هٌْب.
ٍثْزا الػذد َٗٗل غبحتالزَاّش:
«ًؼن هس ٗشٌل ػوَهِ لالًبث ثظَْض الٌظَص كٖ الصًَض ذبطٔ ،ثل هس ٗظْط هي ثؼـغ اٛطـحبة
اذتظبطِ لْن ٍاى لن ٗؼطف ًول الرالف كٖ شلي».

1

حن٘ اى الذل٘ل لْزُ الً٠هٔ يٌذالْٓٗبء ٚط٘خ الكبئِٓ ْٖ الوجسَـ ٍاثي صّـشٓ ْـٖ الٌُ٘ـٔ ٍاثـي ادسٗـس ْـٖ
السشائش ٍالوحٕٗ ْٖ الطشائى ٍغبحتالشٗبؼ ٍغبحتالحذائٕ ٍَ٘شّن ل٘س ا ّٟاٟروبو.
ٍ ّزا اٟروبو الز ١لن ًٗلن هذس ِٚلِ ٍرِٗ.
ًًن ثوب اىّ اًجبت ضًش الخطي يل٢الًبًٔ سثوب ٗ ٟحػل ْٖ الخبلخٔ يطش يٌذ ٚخ٘ش هي اًُٟبث لزا ًحي ً ٟجحج
ْٖ ّزُ الً٠هٔ اٚخش هي ّزا.

1ـ رَاّشال٠ٛم ،الوزلذ السبدس الًطشٍى ،الػٓحٔ . 7
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الؼالهٔ الخبً٘ٔ ،االحتالم
ٍّٖ الً٠هٔ التٖ ربئت ْٖ ٚخ٘ش هي يجبسات الْٓٗبء ٚبلط٘خ الكَسٖ ْٖ هَاؾى هتًذدُ ْٖ ٚتبة الوجسَـ
ٍأٗؿبً اثي صّشُ ٍاثي ادسٗس الحلٖ ٍالوحٕٗ ٍغبحتالشٗبؼ ٍغـبحت الوـذاس٘ ٍغـبحت الحـذائٕ ٍغـبحت
الزَاّش ٍَ٘شّن هي الْٓٗبء ٍلن ٗخبلّ ْْ٘ب أحذ.
ٍٚزا هزاّت الًبهٔ ٚبلوبلٍ ٔ٘ٛالطبًْ٘ٔ ٍالحٌبثلـٔ ٍالحٌٓ٘ـٍٔ ،أٗؿـبً هطـَْس ْْٗـبئْن ،غـشحَا ثـزل ٙا ّٟاى
الطبًْٖ ْٖ أحذ َٖلِ٘ ٖبل :اىّ اٟحت٠م ًبدسٗ ْٖ الٌسبء ٍّزا ال٠ٛم ٗ ٟذل يلًٓ ٢ـٖ ٚـَى اٟحـت٠م ي٠هـٔ
للجلٌٍَ ،يلْ٘زا ٗوٛي الَٗل اى الوسئلٔ اروبي٘ٔ ث٘ي الٓشٗٗ٘ي.
ٍثبٟؾبْٔ ال ٢اٟروبوٗ ،وٛي اٟستذٟل ثبٗٙبت الّتٖ رٚشت ثلٌَ الٌٛبح ٍالحلنٍ ،ح٘ج اٟستذٟل ثْب ٖذ هـشّ
ْٖ الٓػل السبثٕ ثطٛل هٓػل ،لن ًٛشسُ ٍهي أساد اٟقْ ٔ٠ل٘شارى ٌّب٘.
الذل٘ل الخبلج الزٕ اٖ٘ن يل ٢احجبت ّزُ الً٠هٔ ،الشٍاٗبت الٛخ٘شُ التٖ رٚشت اىّ احجبت ٖلن التٛل٘ـّ هطـشٍـ
ثبٟحت٠مٍ ،يل٢الشَن هي اى لٓم «الػج »٢ربء ْْ٘ب ،لٌْٛب يبهٍٔ ،اىّ التوس ٙثًوَم ّزا ٟهبًى ِْ٘.
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هي رولٔ ّزُ اٛخجبس:
اٍٟل ْٖ ٢ثًؽاٛخجبس ٍسد سْى الٗلن يي َ٘ش الوحتلن.
 1ـ الٌجَ ١الوطَْس ث٘ي الٓشٗٗ٘ي:سْى الٗلن يي حلخٔ ،يي الػ٘ج ٢حتّٗ ٢حتلن ٍيي الوزٌَى حتٍّ ٕ٘ٓٗ ٢يي
1
الٌبئن حتّٗ ٢ست٘ٗم».
 2ـ ٍْٖ الخػبل ،يي اثي نج٘بىٖ ،بلٖ :بل يل ٢يلِ٘السـ٠م  :اهب يلوت اىّ الٗلن ٗشْى يي حلخٔ ،يـي الػ٘ـج ٢حتّـ٢
2
ٗحتلن ٍيي الوزٌَى حتٍّ ٕ٘ٓٗ ٢يي الٌّبئن حتّٗ ٢ست٘ٗم».
 3ـ ٍيي قلحٔ ثي صٗذ يي اثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖ ،بل :اىّ اٍٟد الوسلو٘ي هَسَهَى يٌذاللِّ ضـبْى ٍهطـّٓىْ ،ـبرا
3
ثلَُا احٌت ٢يطشٓ سٌٔٚ ،تجت لْن الحسٌبت ْبرا ثلَُا الحلن ٚتجت يلْ٘ن الس٘ئبت».
الخبً٘ٔ :اضتشـ ْٖ ثًؽ اٛخجبس ارشاء الحذ يل ٢الػ٘ج ٢ثجلََِ اٟحت٠م.
ّزُ الوزوَئ هي اٛخجبس رٚشتْب ْٖ الجحج السبثٕ «الً٠هٔ الخبً٘ٔ لجلٌَ الزَٚس» ًٍزٚش ٌّب ًوَرربً هٌْب.
4
يي يجذالشحوي ثي أثً٘جذاللِّ ،يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖ ،بل :ارا سشٔ الػجٍ٘ ٢لن ٗحتلن ٖكًت اقشاِ اغبثًِ».
الخبلخٔ ْٖ :ثًؽ آخش هي اٛخجبس اضتشـ اًٗكبو ٗتن ال٘ت٘ن ثبٟحت٠م ٍّزُ الوزوَيِ رٚشتْب ْٖ هجحج ثلٌَ
الزَٚس أٗؿبً ًٍزٚش ٌّب هخب ًٟهٌْب:
يي ّطبم ثي سبلن ،يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘السـ٠م ٖ ،بل :اًٗكبو ٗتن ال٘ت٘ن اٟحت٠م ٍَّ اضذُ٘ ٍاى احتلن ٍلـن ٗـَٔس
5
هٌِ سضذ ٍٚبى سْٓ٘بً أٍ ؾً٘ٓبً ْل٘وس ٙيٌِ ٍلِ٘٘ هبلِ».

1ـ الوٛبست لط٘خ اًٛػبسٖ ١ذسسشُ  ،ال٠ٛم ْٖ ضشٍـ الوتًبٖذٗي ،الػٓحٔ . 114
2ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الكْبسٓ ،أثَاة هٗذهٔ الًجبدات ،الجبة  ،4الحذٗج . 11
3ـ الوػذس ،الحذٗج . 1
4ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبهي يطشٚ ،تبة الحذٍد ،اثَاة حذ السشٖٔ ،الجبة  ،28الحذٗج . 9
5ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تبة الَغبٗب ،الجبة  ،44الحذٗج . 9
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الشاثًٔ ْٖ ،ثًؽ اٛحبدٗج اى الوحتلن ارا أساد الذخَل يل ٢الوحبسم ٗزـت اى ٗسـت رىً .سـتٓ٘ذ هـي ّـزُ
اٛخجبس ،اى الجلٌَ ٗحػل ثبٟحت٠م ٍالوحتلن ٟٗوٛي اى ٗذخل يل ٢اثِ٘ ٍاهِ٘ ارا ٚبًب ْٖ حبل استشاحتْوب هب
ٍٚبًب ْٖ ٍؾى َ٘شهٌبست ،ا ّٟثبٟست٘زاىٟ .حم غح٘حٔ هحوذ ثي ٖ٘س ثْزا الػذد.
يٌِ يي أث٘زًٓش يلِ٘الس٠م ْٖ حذٗج ٖبلٍ :هي ثلٍ الحلن هٌٛن ْٗ ٠لذ يل ٢اهِ٘ ٍ ٟيل ٢اختِ ٍ ٟيل ٢اثٌتـِ ٍٟ
1
يل ٢هي سَ ١رل ٙا ّٟثبرى ٍ ٗ ٟرى ٛحذ حتّٗ ٢سلّنْ ،بى الس٠م قبئ الشحوي».

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الشاثى يطشٚ ،تبة الٌٛبح ،أثَاة هٗذهبتِ ٍآداثِ ،الجبة  ،120حذٗج . 4
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احتالم الٌسبء
ْٖ ّزا الوٗكى هي الجحج ًشٗذ اى ًحٕٗ ّزُ الوسئلِ ٍّـٖ ّـل اىّ الوشئـٔ تحـتلن ٚوـب ًٗـشؼ اٟحـت٠م
للشربل اٍٟ؟
ٚوب ًًلن اى تَ٘ٛى اًٟسبى ٗحػل هي اهتضاد ض٘ئ٘ي هي الشرل ٍالوشئٔ ٍّوب الجَٗؿٔ الت ٢تخشد هي الوشئـٔ
ٍالحَٗوي الزٕ ٗخشد هي الشرلٍ .ثوب اى ّزٗي الط٘ئ٘ي ٗ ٟوٛي لْب ح٘بٓ ا ْٖ ّٟهبدٓ الوٌـٖ ،ارى ْبلوشئـٔ
هخل الشرل ٗخشد هٌْب سبئل ٗحتَ ١يل ٢الجَٗؿٔ.
ّزا هي ربًت ٍْٖ ربًت آخش ْبى الزٕ ٗوٛي الحػَل يلِ٘ هي الشٍاٗبت ٍاٛحبدٗج ،اىّ الطَْٓ يطشٓ ارـضاء
تسًٔ هٌْب ْٖ الٌسبء ٍرضء يٌذ الشربل ،ارى ضَْٓ الٌسـبء تسـًٔ اؾـًبِ الشرـبل لٌْٛـب تتحـش٘ ثجكـ ٍارا
تحشٚت ْبًْب تخوذ ثجك ثخ ِ٠الشرل ْبًِ يل ٢الًٛس توبهبً.
ٟحم الشٍاٗبت التبل٘ٔ:
 1ـ يي اٟغجٍ ثي ًجبتِ ٖبلٖ :بل أه٘شالؤًَ٘ي يلِ٘السـ٠م  :خلٕ اللِّ يضٍّرلّ الطَْٓ يطشٓ ارـضاء ْزًـل تسـًٔ
ارضاء ْٖ الٌسبء ٍرضء ٍاحذاً ْٖ الشّربل ٍلَ ٟهبرًل اللِّ يضٍرل ْْ٘يّ هي الح٘بء يلـٖ ٢ـذس ارـضاء الطـَْٓ،
1
لٛبى لٛلِّ سرل تسى ًسَٓ هتًلّٗبت ثِ».

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الشاثى يطشٚ ،تبة الٌٛبح ،اثَاة هٗذهبتِ ٍآداثِ ،الجبة  ،23الحذٗج . 7
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 2ـ يي اسحبٔ ثي يوبس ٖبلٖ :بل اثَيجذاللِّ يلِ٘الس٠م  :اىّ اللِّ يضٍّرلّ رًل للوشئٔ غجش يطشٓ سربلْ ،برا ّبرت
1
ٚبًت لْب َٖ٘ٓ ضَْٓ يطشٓ سربل».
ٍٛرل ّزا ًش ْٖ ١سٌي ٍآداة الوَأًٖ اىّ الزٕ ٗشٗذ اى ٗزبهى أّلِ ٟثـذ٘ اى ٗ٠يـت صٍرتـِ ٖجـل رلـ،ٙ
ح٘ج اىّ الوَأًٖ ثذٍى تل ٙالحشٚبت تخوذ ضَْٓ الشرل لَ ربهى صٍرتِ ٍٗ ٟسذ حبرـٔ الوشئـٔ ٍ ٟتخوـذ
ضَْتْبٌٍّ .ب ًزٚش ثًؽ اٛخجبس ثْزا الػذد:
 1ـ يي هسوى ،يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖبلٖ :ـبل سسـَلاللّـِ غـل٢ا٣يل٘ـٍِآلـٍِسـلن  :ارا اساد أحـذٚن اى ٗـ تٖ أّلـِ ْـ٠
2
ًٗز٘لْب».
 2ـ ٍْٖ الخػبل ثبسٌبدُ يي يلٖ يلِ٘الس٠م ْٖ حذٗج اٛسثًوئٔ ٖبل :ارا أساد أحذٚن اى ٗ تٖ صٍرتِ ًْٗ ٠زلْـب
3
ْبى للٌسبء حَائذ».
 3ـ الشسبلٔ الزّجِ٘ للشؾب يلِ٘السـ٠م  ٍٟ :تزبهى اهشئٔ حتّ ٢ت٠يجْب ٍتٛخش ه٠يجتْب ٍتُوض حذْٗب ْبًّـ ٙاى ًْلـت
رلَ ٙلجت ضَْتْب ٍارتوى هبٍٔاٛ ،ىّ هبءّب ٗخشد هي حذْٗب ٍالطَْٓ تهْـش هـي ٍرْْـب ٍيٌْ٘ـب ٍاضـتْت
4
هٌ ٙهخل الزٕ تطتِْ٘ هٌْب».
ٍالزٕ تحػل يلِ٘ هي ّزُ اٛخجبس اى ٌّب٘ سبئل ْٖ الوشئٔ ٗخشد هٌْب ٍلٛي ل٘س ٚبلشرل ٗخشد ثسـشئ،
ثل ٗحػل ثًذ تحش٘ الطَْٓ ٍضذتْب .هؿبْبً الّ ٢زا ٚلِّ غشّح ْٖ سٍاٗٔ اىّ الوشئٔ تحتلن ٚوب ٗحـتلن الشرـل
ْ٘زت يلْ٘ب الُسل.
سٍ ١يي ام سلؤ سؾ ٢اللِّ يٌْب :س لت الٌجٖ غل٢ا٣يلٍِ٘آلـٍِسـلن يي الوشئٔ الت٘تش ْٖ ١هٌبهْب هب ٗش ١الشرل؟ ْٗبل
5
الٌجٖ غل٢ا٣يلٍِ٘آلٍِسلن ارا سأت رلْ ٙلتُتسل».
ٍْٖ ٚلوبت اٛغحبة ربئت اٟضبسٓ الِ٘.

1ـ الوػذس ،الحذٗج . 9
2ـ الوػذس ،الجبة  ،56الحذٗج . 2
3ـ الوػذس ،الحذٗج . 4
4ـ هستذس٘ الَسبٗل ،الوزلذ الشاثى يطشٚ ،تبة الٌٛبح ،اثَاة هٗذهبت ،الجبة  ،42الحذٗج . 2
5ـ السٌي الجْٖ٘ٗ ،الوزلذ اٍ٘ٛل ،الػٓحٔ . 127
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ٖبل غبحت الوذاس٘:
«ٍال اشٌبل كٖ اشتطاى ّصا (االحتالم) ث٘ي الصًط ٍاالًخى لؼوَم ا ٔٗٙالشطٗلِ «ٍاثتلـَا ال٘تـبهٛ »٢ىّ
1

اًٟخ ٢أٗؿبً ٗحػل لْب اٟحت٠م ٍٗخشد هٌْب الوٌٖ».
الٌّ ٢ب ًستٌتذ اىّ خشٍد الوٌٖ هي الٌسبء ٖكًٖ ٍلٌٗ ٌِٛذس حػَلِ ثُ٘ش حبلٔ الزوبو ٍلٛـي ٚوـب اٍؾـحٌب
ْٖ ًْبٗٔ هجحج اٟحت٠م الزَٚس ح٘ج ٖلٌب اى الوشاد ْٖ اٟحت٠م َّ اٟحت٠م اٟستًذاد ٟ ١الًٓلـٌْٖ ،ـذسٓ
ٍَٖو اٟحت٠م هي ثًؽالٌسبء  ٟاضٛبل ِْ٘ ٌّب ،ح٘ج اى ٚل الٌسبء حتّ ٢ال٠تٖ لن ٗحتلوي ٗحٛـن يلـْ٘ي
ثبٟحت٠م ح٘ي ٍرَد اٟستًذاد لْيّ.
ٍْٖ ًْبٗٔ الجحج ًٌجِ ال ٢ضئ ٍَّ اًِّ ْٖ ثًؽ اٛخجبس ٚوب يًٌَت اٟحـت٠م ي٠هـٔ لجلـٌَ الـزَٚس يًٌَـت
الح٘ؽ ي٠هٔ لجلٌَ لً٠بثٟ ،حم الشٍاٗت٘ي التبل٘ت٘ي:
 1ـ يي الطْبة يي اثً٘جذاللِّ يلِ٘السـ٠م ْٖ حذٗج ٖبل :س لتِ يي اثييطش سٌ٘ي ٗحذ؟ ٖبل :يلِ٘ حزِ٘اٟسـ٠م
2
كرا احتلن ٍٚزل ٙالزبسٗٔ يلْ٘ب الحذ كرا قوخت».
 2ـ يي أث٘جػ٘ش ،يي أثً٘جذاللِّ يل٘ـِالسـ٠م اًّـِ ٖـبل :يلـ ٢الػـج ٢ارا احـتلن الػـ٘بم ٍيلـ ٢الزبسٗـٔ كرا حبؾـت
3
الػ٘بم».
حن٘ اًِّ ٗحتول اى حٛؤ رٚش الح٘ؽ لً٠بث ٍ ًَِٚهٗبث ٠ل٠حت٠م ْٖ الزَٚس ،هب رٚشًبُ سبثٗب ٍَّ ًذسٓ ٍَٖو
اٟحت٠م لً٠بث.
ثبٟؾبِْ ال ٢اى اٟستًذاد ل٠حت٠م َّ ًٓس اٟستًذاد للحولْ .بلح٘ؽ ٍاٟحت٠ملًٜبث تـَأه٘ي ْـٖ الَاٖـى
ٍرٚش أحذّوب ٚبِ يي رٚش اٙخش.

1ـ ربهىالوذاس٘ ،الوزلذ الخبلج ،الػٓحٔ . 364
2ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ،الوزلذ الخبهيٚ،تبة الحذ ،أثَاة ٍرَة الحذ ،الجبة  ،12الحذٗج . 2
3ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبلجٚ ،تبة الػ ،ٓ٠اثَاة لجبس الوػل ،٢الجبة  ،29الحذٗج . 3
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الؼالهٔ الخبلخٔ ،الس٘ي
حن٘ اى هب يشٌْبُ هي تتجى اَٖال الْٓٗبء ،اى ثلٌَ اًُٟخ ٢ثٌبء يل٢الوطـَْس ٗحػـل ْـٖ التبسـًِ هـي الًوـش اٟ
الط٘خ ٍاثي صّشُ ٍاثي سً٘ذ اختبسٍا اى ثلٌَ اًُٟخٗ ٢حػل ْٖ السٌٔ الًبضشٓ هي يوشّب.
ْبىّ ٚخ٘شاً هي الْٓٗبء الزٗي اختبسٍا التبسًٔ ْٖ هختلّ اٟثَاة الْٓٗ٘ٔ ٚبلػَم ٍالٌٛـبح ٍالطـْبدات ٍالَغـ٘ٔ
ٍالػذِٖ ٍ ...رٚشٍا ي٠هبت اخشٚ ١بلٗذسٓ ٍالتحول ٍالضٍّاد ٍاٟستٗ٠ل ٍ ...هى اى ّزُ اٟهَس تحػل َبلجبً ثًذ
التبسًٔ.
ٍيل ٢إ حبل ْبلوسئلٔ ل٘ست ْٖ دسرٔ هي الَؾَح حتّٗ ٢وٛي التزـبٍص يٌْـبٍ ،هـي ّـزُ الزْـٔ روًٌـب
سٍاٗبت الوَؾَو ٍٖسوٌبّب ال ٢اٖسبم حن٘ ًحْٗٗب حتّٗ ٢وٌٌٛب الَغَل الً ٢ت٘زٍٔ اًطبءاللِّ تًبل.٢
ْبٛخجبس ٍاٛحبدٗج يل ٢اٖسبم.
اٍٟلْ :٢بىّ ٖسوبً هي الشٍاٗبت رٚشت اٟحت٠م ثبًِّ َّ الحذ٘ للجلٌَ ٍٖـذ ْشٌَـب يـي رٚـش ّـزُ اٛخجـبس يٌـذ
التًشؼ لْزُ الً٠هٔ إ اٟحت٠م.
الخبًْ٘ٔ :بى ٖسوبً آخش هي الشٍاٗبت رٚشت اى ٍرَة استجشاء الزبسٗٔ هي الحول َّ ،يٌذ ادساْٚب،
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 1ـ يي يجذاللِّ ثي يوشٖ ،بلٖ :لت ٛثٖ يجذاللِّ يلِ٘الس٠م أٍ ٛثٖ رًٓش يلِ٘السـ٠م  :الزبسٗٔ الػُ٘شٓ ٗطـتشْٗب الشّرـل
1
ٍّ ٢لن تذس٘ أٍ ٖذ ٗئست هي الوح٘ؽٖ ،بلْٗ :بلٟ :ث س ثبى ٗ ٟستجشئْب».
 2ـ ٍْٖ الِٓٗ٘ ٖبلٖ :بل أثَرًٓش يلِ٘السـ٠م  :كرا اضتش ١الشّرل ربسٗٔ لن تذس٘ أٍٖذ ٗئست هي الوح٘ؽ ْ٠ث س
2
ث ى ٗ ٟستجشئْب».
ْبًِّ ٔٗ ٟستٛطّ هي ّزُ اٛخجبس ايتجبس الجلٌَ هي ح٘ج الس٘يٚ ًِّ ٛ ،وب ٖلٌب ْـٖ الٓػـل اٍ٘ٛل ْـٖ تحٗ٘ـٕ
أَٖال أّل اللُٔ ،اىّ الوشاد ثبٟدسا٘ ل٘س ا ّٟالجلٌَ ٍلزا لن َٗٔر ْْ٘ب صهيٌ خبظ لتحذٗذ الجلٌَ.
الخبلخٔ :اٙىّ ثًؽاٛخجبس ايتجشت التحول ٍالكّبٖٔ ْٖ ٍرَة الػَم ،حن٘ ايلـن اىّ يوـَم لٓـم الػـجٖ٘ ْـٖ ّـزُ
الشٍاٗبت ضبهل للزٚش ٍاًٟخ ٢إٔ للػجٖ٘ ٍالػج٘٘ٔٚ ،وب اى اٛغحبة ْٖ ثبة الػـَم توسـَٛا ثْـزُ الًوَهـبت
ٍاستذلَا ثْب.
3
 1ـ يي سوبئٖ ،بل :س لتِ يي الػ٘جٖ هتٗ ٢ػَم؟ ٖبل :ارا َٖ ١يل ٢الػ٘٘بم».
4
 2ـ ٍْٖ ديبئن اٟس٠م يي يل ٢يلِ٘الس٠م اًِ ٖبلَٔٗ :س الػج٘ ٢ثبلػ٘لَٓ كرا يٗلٍ ،ثبلػَ٘م كرا اقبٔ».
 3ـ ٍيي الس٘ذ الشاًٍذٕ ْٖ ًَادسُ يي يلٖ يل٘ـِالسـ٠م ٖ ،ـبلٗ :زـت الػ٘ـلَٓ يلـ ٢الػ٘ـج ٢كرا يٗـل ٍالػ٘ـَم كرا
5
اقبٔ».
الشاثًٔ :اىّ ثًؽاٛخجبس تذل يل ٢اى ٍرَة هؿ ٢صهي الًذٓ هطشٍـ ثبٟستًذاد للحولْ ،بى لن تٛي الزبسٗـٔ
هستًذٓ للحول ْل٘س يلْ٘ب يذٓ.

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الشاثى يطشٚ ،تبة الٌٛبح ،أثَاة ًٛبح الًج٘ذ ٍاٟهبء ،الجبة  ،3الحذٗج . 8
2ـ الوػذس ،الحذٗج . 10
3ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ السبثىٚ ،تبة الػَم ،أثَاة هي ٗػح ،...الجبة  ،29الحذٗج . 2
4ـ هستذس٘ الَسبٗل ،الوزلذ السبثىٚ ،تبة الػ٘٘بم ،أثَاة هي ٗػح ،...الجبة  ،19الحذٗج . 2
5ـ الوػذس ،الحذٗج . 5
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 1ـ يي هٌػَس ثي حبصمٖ ،بل :س لت أثبيجذاللِّ يلِ٘الس٠م يي الزبسٗٔ الّتٖ ٗ ٟخبِ يلْ٘ب الحجلٖ ،بل :ل٘س يلْ٘ـب
1
يذ٘ٓ».
 2ـ يي الحلجٖ ،يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م  ،اًِّ ٖبل ْٖ سرل اثتبو ربسٗـٔ ٍلـن تكوـجٖ ،ـبل :اى ٚبًـت غـُ٘شٓ ٟ
2
ٗتخَِ٘ يلْ٘ب الحجل ْل٘س يلْ٘ب يذ٘ٓ ٍل٘ك ّب اى ضبء ٍاى ٚبًت ٖذ ثلُت ٍلن تكوج ْبى يلْ٘ب الًذٓ.»...
اى ٚبى الوشاد هي َٖلِ يلِ٘السـ٠م «ٖذ ثلُت» َّ اتوبم تسى سٌ٘ي ،لن تذخل ّزُ الشٍاٗٔ ْٖ ّزُ الكبئٓـٔ ٍلٛـي
ٗهْش اىّ ّٛزا استؿْبس هي الشٍاٗٔ ثً٘ذٗ رذاً.
 3ـ يي اثي اثًَ٘٘ٓس ،يي اثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖ ،بل ْٖ :ربسٗٔ التٖ لن تكوج ٍلن تجلٍ الحجل ارا اضتشاّب الشّرـل،
3
ٖبل :ل٘س يلْ٘ب يذ٘ٓ ٗٗى يلْ٘ب».
4
 4ـ يي هحوذ ثي هسلن ،يي اث٘زًٓش يلِ٘الس٠م ٖ ،بل:الّتٖ  ٟتحجل هخلْب  ٟيذ٘ٓ يلْ٘ب».
 5ـ يي رو٘ل ثي دساد :يي ثًؽ اغحبثٌب يي أحذّوب يلْ٘وبالسـ٠م ْٖ الشّرل ٗكلـٕ الػ٘ـجِ٘ التّـٖ لـن تجلـٍ ٍٟ
ٗحول هخلْب ٍٖذ ٚبى دخل ثْبٍ ،الوشئٔ التٖ ٖذ ٗئست هي الوح٘ؽ ٍاستٓى ح٘ؿْب ْٗ ٠لذ هخلْب؟ ٖبل :لـ٘س
5
يلْ٘ب يذ٘ٓ ٍاى دخل ثْوب».
الخبهسْٔ :بىّ هزوَئ هي اٛخجبس ايتجشت اى الجلٌَ ٗحػل ْٖ السٌٔ الشاثًٔ يطش حتّ ٢السبدسـٔ يطـش هـي
الًوش.
 1ـ ْٖ الخػبل يي الًجبس ثي يبهش ،يو٘ي رٚشُ ،يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖ ،بلَٔٗ :ة الػ٘ج ٢يل ٢الػَ٘م هب ث٘ي
6
خوس يطشٓ سٌٔ ال ٢ستٔ يطشٓ سٌٔ».
 2ـ يي صٗذ ثي ي٘س[ ٢ي٘س ٢ثي صٗذ] يي رًٓش ثي هحوذ يلْ٘وبالس٠م ٖ ،بلٖ :بل

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الشاثى يطشٚ ،تبة الٌٛبح ،أثَاة ًٛبح الًج٘ذ ٍاٟهبء ،الجبة  ،3الحذٗج . 2
2ـ الوػذس ،الحذٗج . 1
3ـ الوػذس ،الحذٗج . 3
4ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ،الوزلذ الخبهس يطشٚ،تبة الك ،ٔ٠أثَاة الًذد ،الجبة  ،3الحذٗج . 2
5ـ الوػذس ،الجبة  ،2الحذٗج . 3
6ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ السبثىٚ ،تبة الػَم ،أثَاة هي ٗػح،...الجبة،29الحذٗج. 13
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اه٘شالؤًَ٘ي يلِ٘السـ٠م ٗ :خُش الػج٘ ٢لسجىٍَٔٗ ،س ثبلػ ٓ٠لتسىٍٓٗ ،شّٔ ث٘ـٌْن ْـٖ الوؿـبرى لًطـشٍٗ ،حـتلن
1
ٛسثى يطشٓ ٍهٌتْ ٢قَلِ ٛحذٍ ١يطشٗي ٍهٌتْ ٢يٗلِ لخوبى ٍيطشٗي ا ٟالتّزبسة».
السبدسْٔ :بىّ هي اٛخجبس ايتجشت سي الخبلخٔ يطش ي٠هٔ للجلٌَ.
ّزُ الشٍاٗٔ ّٟو٘تْب اْشدًب لْب ثحخب هستًٗ ٠حْٗٗب هي ح٘ج السٌذ ٍالذٟلِ.
هحوذ ثي الحسي ثبسٌبدُ يي هحوذ ثي يلٖ ثي هحجَة ،يي هحوذ ثي الحس٘ي ،يي أحوذ ثي الحسـي ثـي
يلٖ ،يي يوشٍ ثي سً٘ذ يي هػذ٘ٔ ثي غذِٖ ،يي يوبس الس٘بثبق ،٢يي أثً٘جذاللِّ يل٘ـِالسـ٠م ٖ ،ـبل :سـ لتِ يـي
الُ٠م هت ٢تزت يلِ٘ الػ٘لَٖٓ ،بل :ارا ات ٢يلِ٘ ح٠ث يطشٓ سٌٔ ْبى احـتلن ٖجـل رلـْٗ ٙـذ ٍرجـت يل٘ـِ
الػ٘لَٓ ٍرش ١يلِ٘ الٗلنٍ ،الزبسٗٔ هخل رل ٙاى ات ٢لْب ح٠ث يطشٓ سٌٔ أٍ حبؾت ٖجـل رلـْٗ ٙـذ ٍرجـت
2
يلْ٘ب الػلَٓ ٍرش ١يلْ٘ب الٗلن».
ْبىّ سلسلٔ سربل ّزُ الشٍاٗٔ هَحَٗى ْبلشٍاٗٔ هي ح٘ج السٌذ هَحْٗٔٗ ،ذ يـذّب الطـ٘خ اٛيهـن ْـٖ ٚتـبة
الػَ٘م ٍالخَاًسبسٕ ْٖ الوذاس٘ ٍالجحشاًٖ ْٖ الحذائٕ ،هَحٗٔ.
ٍاه٘ب هي ح٘ج الذٟلٔ:
ْبىّ دٟلٔ ّزُ الشٍاٗٔ ٍاؾحٔ غشٗحٔ يل ٢أىّ حذ٘الجلٌَ ٗحػل ْٖ السٌٔ الخبلخٔ يطش أٍ سٍٔٓ دمالح٘ؽ ٖجل
رل.ٙ

ٍحبهٔ ػوبض السبثبؿى كٖ ًلوبت اٛطحبة
رٚش الٛطٖ سٍاٗبت ٚخ٘شُ ْٖ هذح يوبس ٍهٌْب.
ػي ػلٖ ثي هحوس ،ػي هحوس ثي ؤحوس ثي ٗح٘ى ،ػي إثطاّ٘ن ثي ّبشن ،ػي

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تبة الَغبٗب ،الجبة  ،44الحذٗج . 10
2ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الكْبسٓ ،أثَاة هٗذهٔ الًجبدات ،الجبة  ،4الحذٗج . 12
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ػجسالطحوي ثي حوبز الٌَكٖ ،ػي هطٍى ػي اث٘بلحسي 2هبل اًّى استَّج ٔ ػوبض السـبثبؿٖ هـي
ضث٘ى كَّجِ لى».

1

يذُ الٌزبضٖ هي أغحبة أثً٘جذاللِّ ٍأث٘بلحسي يلْ٘وبالس٠م ٍْٖ الٛطٖ َّ هي أغحبة الشؾب يلِ٘الس٠م.
ٖبل الط٘خ الكَسٖ ْٖ سربلِ:
«ػوبض ثي هَسى السبثبؿى ًبى كـح٘ب ،لِ ًتبة ًج٘ط ،ر٘٘س ،هؼتوس».
ٍْٖ التْزٗت ثًذ ًٗل خجش هٌِ ْٖ ثبة ث٘ى الَاحذ ثبٟحٌ٘ي ٍأٚخش هي رلٖ ،ٙبل:
«هس ػؼلِ روبػٔ هي اّل الٌول ٍشًطٍا اى هب ٌٗلطز ثٌولِ ال ٗؼول ثِ ً ًِّ ٛبى كـح٘ب ،ؿ٘ـط اًّـب ال
ًـؼي ػلِ٘ ثْصُ الـطٗؤٍ ًِّ ٛ ،اى ًبى ًصلي كَْ حؤ كٖ الٌول ال ٗـؼي ػلِ٘ كِ٘».
3

2

ٍٖبل هخل ّزا ْٖ اٟستجػبس أٗؿبً.
ٍح ٢ٛيي الوحٕٗ ْٖ الُشٗ٘ٔ يي الط٘خ ْٖ هَاؾى :اى اٟهبه٘ٔ هزتؤً يل ٢الًوـل ثوـبس ٗشٍٗـِ السـًَٖٛ
4
ٍيوبس ٍهي هبحلْوب هي الخٗبت.
ٍيذُ الوٓ٘ذ هي ْْٗبء أغحبة أث٘زًٓش ٍأثً٘جذاللِّ يلْ٘وبالسـ٠مٍاٛي٠م الـشٍٔاء الوـ خَر هـٌْن الحـ٠ل ٍالحـشام
5
ٍالٓت٘ب ٍاٛحٛبم الزٗي ٟقًي يلْ٘ن ٍ ٟرم٘ ٍاحذ هٌْن ٍّن أغحبة اٟغَل الوذًٍٔ ٍالوػٌٓبت الوطَْسٓ.
ٍٖذ ًش ١هي ثًؽ الْٓٗبء ًهشٗبت هتٓبٍتٔ ثبلٌسجٔ ال ٢سٍاٗبتِْٗ ،ذ ٖبل الوحٗـٕ ْـٖ ٚتبثـِ «الوًتجـش» ْـٖ
6
َسل الٌٓبس ثًذ رٚش هَحٗٔ يوبس:

1ـ ثْزٔ اٙهبل ،الوزلذ  ،5الػٓحٔ . 565
2ـ التْزٗت اٛحٛبم ،الوزلذ السبثى ،الػٓحٔ . 101
3ـ اٟستجػبس ،الوزلذ  ،3الػٓحٔ . 95
 4ـ ٖبهَس الشربل ،الوزلذ السبثى ،الػٓحٔ . 100
5ـ الوػذس.
6ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبًٖٚ ،تبة الكْبسٓ ،أثَاة الٌٓبس ،الجبة  ،4الحذٗج . 3
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«ٍّصُ ٍاى ًبى سٌسّب كـح٘ٔ لٌٌْن حوبت كٖ الٌول ٍال هؼبضع لْب».
ٍٖبل ْٖ اٟراى ثًذ ًٗل هَحٗٔ هٌِ:

1

2

«كلٖ ّصُ الطٍاٗبت ػؼق كبى سٌسّب كـح٘ٔ لٌي هؼوًَْب استحجبة تٌطاض االشاى ٍاالهبهـٔ ٍّـَ
شًطاللِّ ٍشًط اللِّ حسيٍ ،اٛهطة ػٌسٕ االرتعاء ثبالشاى ٍاالهبهٔ ٍاى ًَى االًلطاز ٍَٗٔز شلي هـب
ضٍاُ طبلح ثي ػوجٔ ػي ؤث٘وطٗن اًٛظبضٕ».

3

ٍّزا ضئ يز٘ت هي الوحٕٗ رذاً َْْ ،قًي ْٖ هَحٗٔ يوبس ٍايتؿذّب ثشٍاٗٔ أث٘وشٗن ٍّٖ ؾً٘ٓٔ الـ ٢حـذ٘
ًْٟبٗٔ لِ ة«غبلح ثي يٗجِ» ْٗذ ٖ٘ل ِْ٘ اًِّ ٚزاة َبلٗ ٟ ٢لتٓت ال ٢سٍاٗتِ.
ًؼن َّ ْكحٍ ٢لٛي يبهٔ الٓكح٘ٔ ثًذ يجذاللِّ اْٟكح سرًَا يٌِ ٍارتوًـَا يلـ ٢اهبهـٔ هَسـ ٢ثـي رًٓـش
يلْ٘وبالس٠م آً ٟش هٌْن«ٍ .يجذاللِّ ثي ث٘ٛش» ٍ «يوبس ثي هَس ٢السبثبق »٢هي الزٗي حجتَا يل ٢اهبهٔ يجذاللِّ حـن
اهبهٔ هَس ٢ثي رًٓش يلْ٘وبالس٠م .
اهب هب ٖ٘ل هي اى هتٓشداتِ ل٘س ثحزٔ ًٍٗ ٟول ثوب ٗختع ثشٍاٗتِ ٍي٠هٔ هحوـذ تٗـ ٢التسـتشٖ ١ـذ رٚـش
ح٠ث ٍح٠ح٘ي هَسداً هي اٛخجبس التٖ سٍاّب يوبس َ٘شالوًوَل ثْبْ ،4وى اى اٛغحبة ٖـذ يولـَا ثجًؿـْب ْبًـِ
ٗوٛي اى ٗٗبل :اى ايشاؼ اٛغحبة يي اٙخشٗي ٖذ َٗٛى لَرَد أخجبس هًبسؾـٔ أٖـَ ١هٌْـبٍّ ،ـزُ ٖبيـذٓ
ربسٗٔ ْٖ ٚل خجشٗي هًبسؾ٘ي.
ًٌْذ هب ًٌهش ْٖ ثًؽ اثَاة الِٓٗ ًش ١اى اٛغحبة ٖذ اْتَا ثخجش سٍاُ السبثبقٍ ٢آًشد ثِ ٍحذُ ،هٌْب:

1ـ الوًتجش ،الػٓحٔ . 67
2ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الشاثىٚ ،تبة الػلَٓ ،أثَاة اٟراى ٍاٖٟبهٔ ،الجبة  27الحذٗج . 1
3ـ الوًتجش ،الػٓحٔ . 164
4ـ ٖبهَس الشربل ،الوزلذ السبثى ،الػٓحٔ . 102
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 1ـ ْٖ تٛشاس اٟراى ٍاٖٟبهٔ لوي ٗػل ٢روبئ ثًذ هب غل ٢هٌٓشداً.
 ...يي يوبس ،يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘السـ٠م ْٖ حذٗج ٖبل :سئل يي الشرل َّٗٔى ٍٗٗ٘ن ل٘ػلٍّ ٢حـذُ ْ٘زـئ سرـل
1
آخش َْ٘ٗل لًِ :ػل ٢روبئّ ،ل ٗزَص اى ٗػلّ٘ب ثزل ٙاٟراى ٍاٖٟبهٔ؟ ٖبلٍ ٟ :لٛي َّٗٔى ٍٗٗ٘ن».
ْٗبل الطْ٘ذ ْٖ الزٚش:١
«ٍثْب اكتى اٛطحبة ٍالضاز لْب سَى الش٘د ًزنالسٗي كبًِّ ػؼق سٌسّب ثبًْب كـحِ٘».
ٖبل الح٘ٛن ْٖ الوستوس:ٙ
«اى التحو٘ن حز٘ٔ ذجط الخؤ ٍاى ًبى كـح٘ب».

2

 2ـ ْٖ ٍرَة الٗ٘بم ٍاٟستٗشاس ْٖ تٛج٘شُاٟحشام ٍثك٠ى الػ ٓ٠ثتش٘ أحذّوب يوذاً ٚبى أٍ سَْاً.
 ...يي يوبس ْٖ حذٗج ٖبل :س لت أثبيجذاللِّ يلِ٘السـ٠م يي سرل( ...حتّٖ ٢بل اٟهبم يل٘ـِالسـ٠م)ٍٚ :ـزل ٙاى ٍرجـت
يلِ٘ الػ ٓ٠هي ٖ٘بم ٌْس ٢حتّ ٢اْتتح الػٖ ٍَّ ٓ٠بيذًْ ،لِ٘ اى ٗٗكى غ٠تِ ٍٗٗـَم ْ٘ٓتـتح الػـٍّ ٓ٠ـَ
3
ٖبئنٗٗ ٍٟ ،تذًٗ( ١تذ )١ثبْتتبحِ ٍَّ ٖبيذ».
ٖبل الح٘ٛن:
«الؼوسٓ كٖ زل٘لِ االروبع ٍالوسض الوت٘وي هٌِ طَضٓ الؼوس ،كسػَى ضًٌ٘تِ ؿ٘ط ظبّطًٓ ،ؼن الثإس
ثسػَى شلي كٖ الو٘بم ًوب ػطك

هي هَحنػوبض ك٘رظض ثِ حسٗج ال تؼبز».

4

 3ـ ثك٠ى غ ٓ٠الوشئٔ ٍالشرل كرا ٚبًت الوشئٔ تػل ٢هٗذهٔ يلِ٘ أٍ هحبرٗٔ لزْتـِ ٍٛٗ ٟـَى ثٌ٘ـِ ٍثٌْ٘ـب
يطشٓ ارسو.

1ـ ٍسبٗلالطً٘ٔ،الوزلذ الشاثىٚ،تبةالػ ،ٓ٠أثَاة اٟراى ٍاٖٟبهٔ ،الجبة،27الحذٗج.1
2ـ هستوس ٙالًشٍٓ الَحٗ ،٢الوزلذ الخبهس ،الػٓحٔ . 612
3ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الشاثىٚ ،تبة الػلَٓ ،أثَاة الٗ٘بم ،الجبة ،13الحذٗج . 1
4ـ هستوس ٙالًشٍٓ الَحٗ ،٢الوزلذ السبدس ،الػٓحٔ . 63
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« ...يي يوبس ،يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م اًِّ سئل يي الشرل ٗستٗ٘ن لِ اى ٗػلٍّ ٢ث٘ي ٗذِٗ اهشئـٔ تػـل٢؟ ٖـبلٟ :
1
ٗػلّ ٢حتّٗ ٢زًل ثٌِ٘ ٍثٌْ٘ب أٚخش هي يطشٓ ارسو.»...
ْٗبل اثي ادسٗس:
«ٖذ رّت ثًؽ أغحبثٌب ال ٢حهش رلٍ ٙثك٠ى الػ٠ت٘ي ٍّـَ ضـ٘خٌب أثـَرًٓش الكَسـٖ سحوـِاْ ٣ـٖ ًْبٗتـِ
2
ايتوبداً يل ٢خجش سٍاُ يوبس السبثبقٖ».
ٍَ٘شّزا.
السبثًْٔ :بى ْٖ ٚخ٘ش هي اٛخجبس ايتجش الح٘ؽ حذاً للجلٌَ.
ّزُ اٛحبدٗج أٗؿبً ًحْٗٗب هٓػ ،ً٠يلوبً اىّ تحٕٗ٘ اسٌبد ّزُ الشٍاٗبت هى ٚخشٓ ٍسٍدّب ْٖ اٛثَاة الوختلٓـٔ
َ٘ش ٟصم.
 1ـ هحوذ ثي يلٖ ثي الحس٘ي ثبسٌبدُ يي ًَٗس ثي ًَٗٗة ،اًِّ س ل اثبيجذاللِّ يلِ٘السـ٠م يي الشرل ٗػلّْ ٢ـٖ
3
حَة ٍاحذ؟ ٖبلًً :نٖ ،لت ْبلوشئٔ؟ ٖبلٗ ٍٟ ٟ :ػلح للحشّٓ ارا حبؾت ا ّٟالخوبس ا ّٟاَىْ  ٟتزذُ».
 2ـ يجذاللِّ ثي رًٓش الحو٘شٕ ْٖ ٖشةاٟسٌبد ،يي السٌذ ١ثي هحوذ اث٘بلجختشٕ ،يي رًٓش ثي هحو٘ذ ،يي
4
أثِ٘ ،يي يلٖ يلْ٘نالس٠م ٖ ،بل :ارا حبؾت الزبسٗٔ ْ ٠تػلّ ٢ا ٟثخوبس».
 3ـ ٍْٖ الزًٓشٗبت ،يي يلٖ يلِ٘الس٠م ٖ ،بلٖ :بل سسَلاللِّ غل٢ا٣يلٍِ٘آلٍِسلن ٗٗ ٟ :جل اللّـِ غـ ٓ٠ربسٗـٔ ٖـذ حبؾـت
5
حتّ ٢تختوش ٍ ٟتٗجل [ٗٗجل] غ ٓ٠هي اهشئٔ حتّ ٢تَاس ١ارًْ٘ب ًٍحشّب ْٖ الػ٘.»ٓ٠

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبلجٚ ،تبة الػلَٓ ،أثَاة هٛبى الوػلّ ،٢الجبة  ،7الحذٗج . 1
2ـ السشائش ،الوزلذاٍٟل ،الػٓحٔ . 267
3ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبلجٚ ،تبة الػ٘لَٓ ،أثَاة لجبس الوػل ،٢الجبة  ،28الحذٗج . 4
4ـ الوػذس ،الحذٗج . 13
5ـ هستذس٘ الَسبٗل ،الوزلذ الخبلجٚ ،تبة الػ٘لَٓ ،أثَاة لجبس الوػلٖ ،الجبة  ،22الحذٗج . 1
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 4ـ ٍْٖ ديبئناٟس٠م ،يي يلٖ يلِ٘الس٠م  ،سٌٍٗب يي سسَلاللِّ غل٢ا٣يلٍِ٘آلٍِسـلن  ،اًِّ ٖبلٗٗ ٟ :جل اللِّ غ ٓ٠ربسٗٔ ٖـذ
1
حبؾت حتّ ٢تختوشٍّ ،زا ْٖ الحشّٓ ْبه٘ب الوولَْ ٔٚل٘س يلْ٘ب اى تختوش».
2
 5ـ ٍْٖ سٌي ٟثي هبرٔ ،يي يبٗطٔ ،يي الٌجٖ غل٢ا٣يلٍِ٘آلٍِسلن ٖ ،بلٗٗ ٟ :جل اللِّ غ ٓ٠حبئؽٍ ا ّٟثخوبس».
ْبىّ ّزُ الشٍاٗبت الخوسِ ،رٚشت اىّ صهي ٍرَة التستش يل ٢الوشئٔ ْٖ الػّ٘ ٓ٠ـَ سٍُٔ دم الحـ٘ؽْٗ .جـل
رلٗ ٟ ٙزت يلْ٘ب التستش.
الخوبس ْٖ الشٍاٗٔ ثوًٌ ٢الزلجبة ٍَّ ستش توبم الشأس.
ٖبل غبحت هزوىالجحشٗي:
َٖلِ تًبلْ :٢ل٘ؿشثي ثخوشّي ا ١هٗبًًْيّ ،روى خوبس ٍّٖ ،هًٌٗٔ ،سٔو٘ ٢ثزلٛ ٙىّ الـشأس ٗخوـشّ ثْـب إٔ
ُٗكٍٚ ،٢ل ضئ َك٘تِ ْٗذ خوشّتِ ٍروى الخوبس خُؤشٛٚ ،تبة ٍٚتت.
ٍّزا الوًٌ ٢ربء ْٖ ًْبٗٔ اثياٛح٘ش ٍهٗبئ٘س اللُِّ ٍالوٓشدات للشاَت اٟغْٓبًٖ.
 6ـ هحوذ ثي الحسي ثبسٌبدُ يي الحس٘ي ثي سً٘ذ ،يي الٗبسن ثي هحوذ ،يي يلٖ ثي أثٖ حوضُ ،يي أثـٖ
ثػ٘ش يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م  ،اًِّ ٖبل:يل ٢الػج٘ ٢ارا احتلن الػ٘٘بم ٍيل ٢الزبسٗٔ ارا حبؾـت الػ٘ـ٘بم ٍالخوـبس اّٟ
3
اى تَٛى هولَْ ٔٚبًِّ ل٘س يلْ٘ب خوبس ا ّٟاى تحت٘ اى تختوش ٍيلْ٘ب الػ٘٘بم».
 7ـ الػذٍٔ هحوذ ثي يلٖ ثي الحس٘يٖ ،بل ٍْٖ :خجش آخش :يل ٢الػج٘ ٢كرا احتلن الػـ٘بم ٍيلـ ٢الوشئـِ كرا
4
حبؾت الػ٘٘بم».
ْبىّ ّزُ الشٍاٗٔ ايتجشت ْٖ ٍرَة الػَ٘م ٍستش رو٘ى الجذى ْٖ الػ٘ ٓ٠يل ٢الوشئٔ الحشّٓ ،ح٘ؿْبًً .ن الٓـشٔ
ث٘ي الحشّٓ ٍاٟهٔ ْٖ الشٍاٗبت اًّوب َّ ٛرل ثًؽ الحٛٙن ،هٌْب :اى

1ـ الوػذس ،الحذٗج . 3
2ـ سٌي اثي هبرِ ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الكْبسٓ ٍسٌٌْب ،الحذٗج  ،655الػٓحٔ . 215
3ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ السبثىٚ ،تبة الػَم ،اثَاة هي ٗػح ،الجبة  ،29الحذٗج . 7
4ـ الوػذس ،الحذٗج ٍ ،12الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الكْبسٓ ،الجبة  ،4الحذٗج . 10
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 ٟتطت جِ يل ٢الشرل إٔ الوَلٍ ٢الًجـذ ٍيـذم حػـَل الشَّجـٔ ْْ٘ـبٍ ،ثًـؽ الوٓبسـذ اٟحتوبل٘ـٔ اُٟخـش،١
ٍالحٛؤ ٖذ تَٛى ٍاؾحٔ ٍٖذ تَٛى هخٓ٘ٔ يلٌ٘ب.
 8ـ هحوذ ثي يلٖ ثي الحس٘ي ثبسٌبدُ يي غَٓاى ،يي اسحبٔ ثي يوبسٖ ،بل :س لت اثب الحسي يلِ٘الس٠م يي اثي
1
يطش سٌ٘ي ٗحذ٘؟ ٖبل :يلِ٘ حزِ٘اٟس٠م كرا احتلن ٍٚزل ٙالزبسٗٔ يلْ٘ب الحذ٘ كرا قوخت».
 9ـ هحوذ ثي ًَٗٗة ،يي يذ٘ٓ هي أغحبثٌب ،يي سْل ثي صٗبد ،يي اثي هحجَة ،يي ضْبة ،يـي أثً٘جذاللّـِ
يلِ٘السـ٠م ْٖ حذٗج ٖبل :س لتِ يي اثي يطش سٌ٘ي ٗحذ٘؟ ٖبل :يلِ٘ حز٘ـِاٟسـ٠م ارا احـتلن ٍٚـزل ٙالزبسٗـِ
2
يلْ٘ب الحذ٘ كرا قوخت».
ْبًِّ ٟرل اٟخت ْٖ ِ٠ساٍ ١الشٍاٗت٘ي الوتػلت٘ي ثبٟهبم يل٘ـِالسـ٠م حسـجتب سٍاٗتـ٘ي هـى اىّ هؿـوًَْوب ٍاحـذ
ٍْْ٘وب اى ٍرَة الحذ هطشٍـ ثبلح٘ؽ.
 10ـ هحوذ ثي الحسي ثبسٌبدُ يي الحس٘ي ثي سً٘ذ ،يي يلٖ ثي اثشاّ٘ن ،يي أثِ٘ ،يي اثي هحجـَة ،يـي
حو٘بد ثي يخوبى ،يو٘ي سٍاُ [صساسُ] يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘السـ٠م  ْٖ :الػ٘ج٘ٔ التٖ ٗ ٟح٘ؽ هخلْب ٍالّتـٖ ٖـذ ٗئسـت
3
هي الوح٘ؽ؟ ٖبل :ل٘س يلْ٘وب يذ٘ٓ ٍاى دخل ثْوب».
 11ـ هحوذ ثي الحسي ثبسٌبدُ يي يلٖ ثي اسوً٘ل ،يي ْؿبلِ ،يي اثبى ،يـي يجـذالشحوي ثـي أثً٘جذاللّـِ،
ٖبل :س لت أثبيجذاللِّ يلِ٘الس٠م ْٖ الشرل ٗطتش ١الزبسٗٔ التٖ لن تجلٍ الوحـ٘ؽٍ ،ارا ًٖـذت هـي الوحـ٘ؽ هـب
يذ٘تْب؛ ٍهب ٗحلّ للشّرل هي اٟهٔ حتّٗ ٢ستجشئْب ٖجل اى تح٘ؽ؟ ٖبل :ارا ًٖذت هي الوح٘ؽ أٍلن تحؽ ْـ٠
4
يذ٘ٓ لْبٍ ،الّتٖ تح٘ؽ ْٗٗ ٠شثْب حتّ ٢تح٘ؽ ٍتكْش».

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبهيٚ ،تبة الحذ ،اثَاة ٍرَة الحذ ٍضشائكِ ،الجبة  ،12الحذٗج . 1
2ـ الوػذس ،الحذٗج . 2
3ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ،الوزلذ الخبهس يطشٚ،تبة الك ،ٔ٠اثَاة الًذد ،الجبة  ،3الحذٗج . 3
4ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الشاثى يطشٚ ،تبة الٌٛبح ،أثَاة ًٛبح الًج٘ذ ٍاٟهبء ،الجبة  ،3الحذٗج . 4
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ْٖ ّبت٘ي الشٍاٗت٘ي رٚش اى ٍرَة حٓم الًذٓ هطشٍـ ثح٘ؿْبٍ ،لزا الوشئٔ الّتٖ لن ت تْـب الًـبدٓ أٍ الٛج٘ـشٓ
ال٘بئسٔ ،حٓم الًذٓ ل٘س ٍارجب يلْ٘ب.
 12ـ هحوذ ثي ًَٗٗة ثبسٌبدُ يي يلٖ ،يي أثِ٘ ،يي الٌَّْلٖ ،يي الس ،ًَٖٛيي أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖ ،بل :اتـ٢
1
يل ٢يلِ٘الس٠م ثزبسٗٔ لن تحؽ ٖذ سشٖتْ ،ؿشثْب اسَاقب ٍلن ٗٗكًْب».
 13ـ ٍالط٘خ سحوِاللِّ يلِ٘ سٍاُ ثبسٌبدُ يي الحس٘ي ثي سً٘ذ ،يي ْؿبلٔ ،يي اسـوبي٘ل ثـي أث٘ضٗـبد ،يـي
أثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م .
2
 14ـ ٍْٖ الزًٓشٗبت :اى يل٘ب يلِ٘الس٠م ات ٢ثلع ربسٗٔ سشٖت ٍلن تخعْ ،ؿشثْب اسَاقب ٍلن ٗٗكًْب».
 15ـ ٍْٖ يَال ٢اللئبلٖ يي اثي هسًَد ،اىّ الٌجٖ غل٢ا٣يلٍِ٘آلٍِسلن  :ات ٢ثزبسٗـٔ سـشٖت َْرـذّب لـن تحـؽ ْلـن
3
ٗٗكًْب».
ٗحتول اى سٍاٗٔ «الًَالٖ» ٍ «الزًٓشٗبت» ّوب سٍاٗٔ الٛبْٖ ًٓسْبٍ ،لٛي سٍاٗٔ الٛـبْٖ ّـٖ سٍاٗتـ٘ي ًٍٗلْـب
ض٘خ الكبئِٓ يي اسوبي٘ل ثي أث٘ضٗبد أٗؿبً ،هى اى غبحتالَسبٗل اخشرْب ْٖ سٖن ٍاحذٍ .لٛي يل ٢الوًـشٍِ
اىّ ّزا التشٖ٘ن ل٘س ثػح٘ح ح٘ج اىّ الـشإٍ ْـٖ سٍاٗـٔ الٛلٌ٘ـٖ ّـَ «السـٍْ »ًَٖٛـٖ سٍاٗـٔ الطـ٘خ ّـَ
«اسوبي٘ل ثي اث٘ضٗبد» ٍاخت ِ٠الشإٍ يي اٝهبم يلِ٘الس٠م ٗزًلْب خجشٗي هٌٓشدٗي ٍهىاٛسّ ّٛـزا اضـتجبّبت
ْٖ تشٖ٘ن الَسبٗل هَرَدٓ ثٛخشٓ.
ْٖ ّزُ اٛخجبس التٖ هشّ رٚشّب ايتجش ْٖ ٍرَة الحذ ،الح٘ؽ ٍيذم اختجبس الزبسٗٔ ٍيذم السئَال يـي سـٌْب
هي ٖجل اٟهبم يلِ٘الس٠م اٍ اٟٚتٓبء ثزٚش الح٘ؽْٓٗ ،وٌب اى الح٘ؽ

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبهي يطشٚ ،تبة الحذٍد ،اثَاة حذالس٘شٖٔ ،الجبة  ،28الحذٗج . 6
2ـ هستذس٘ الَسبٗل ،الوزلذ الخبهي يطشٚ ،تبة الحذٍد ،اثَاة حذالسشٖٔ ،الجبة  ،26الحذٗج . 6
3ـ الوػذس ،الحذٗج . 10
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ي٠هٔ للجلٌَ.
اى ٖلت ْٖ :ثبة الحذٍد تزشٖ ١بيذٓ «اىّ الحذٍد تذسٔثبلطجْبت» ْوب لن ٗت٘ٗي ثبلجلٌَ ٗ ٟوٛي ارشاء الحـذ
ٍلزا ٗوٛي حػَل الجلٌَ ٖجل الح٘ؽ ْٖ هَسد ّزُ الشٍاٗبت.
ٖلتٚ ْٖ :لّ اٛثَاة الْٓٗ٘ٔ ٗوٛي ًٖٓ ٚلّ تٛلّ٘ ثبٛغل ٍاٟستػحبةْ ،وب لـن ٗحػـل الٗكـى ثـبلجلٌَ ٟ
ٗوٛي احجبت التٛبلّ٘ يل ٢الوٛلّ.
الخبهٌْٔ :بىّ ثًؽ الشٍاٗبت رٚشت اى حذ الجلٌَ َّ ٚوبل تسًٔ سٌ٘ي.
ٍّزُ اٛخجبس ٍاٛحبدٗج ًحْٗٗب هٓػٚ ً٠وب حٌٗٗب اٛخجبس السبثِٗ ٍلن ًحٕٗ اسٌبدّب ًّْ ٛب هتهبْشٓ هى ٍرَد
ثًؽ الشٍاٗبت الوًتجشٓ ثٌْ٘ب ،هٌْب:
 1ـ هحوذ ثي ًَٗٗة ،يي هحوذ ثي ٗح٘ ،٢يي أحوذ ثي هحوذ ،يي اثي هحجَة ،يـي يجـذالًضٗض الًجـذٕ،
يي حوضٓ ثي حوشاى ،يي حوشاىٖ ،بل :س لت أثبرًٓش يلِ٘الس٠م ٖ ،لت لِْ ... :بلزبسٗٔ هت ٢تزـت يلْ٘ـب الحـذٍد
التّبهٔ ٍتَٔر ثْب ٍَٗٔر لْب؟ ٖبل :اىّ الزبسٗٔ ل٘ست هخل الُ٠م ،اىّ الزبسٗٔ كرا تضٍ٘رت ٍدخل ثْـب ٍلْـب تسـى
سٌ٘ي رّت يٌْب ال٘تن ٍدْى الْ٘ب هبلْبٍ ،ربص اهشّب ْٖ الطشاء ٍالج٘ى ٍاٖ٘وت يلْ٘ب الحذٍد التّبهـِ ٍأخـز لْـب
1
ٍثْب.»...
2
ْحذ٘ ثلٌَ اًُٟخّ ْٖ ٢زُ الشٍاٗٔ التٖ ّٖ هًتجشٓ أٍ غح٘حٔ هي ح٘ج السـٌذ ّ ،ـَ كهٛـبى تضٍٗزْـبٍّ .ـزا
الوًٌٗ ٢وٛي تحػ٘لِ هي ّزُ الشٍاٗٔ هي يذٓ رَاًت.
 1ـ يجبسٓ «اى الزبسٗٔ ل٘ست هخل الُ٠م» ْٗٓوٌب اى يلٔ ثلٌَ اًٟخ ٢ل٘س َّ ًٓس يلٔ ثلٌَ الزٚش ٍاًّوب ّوـب
هختلٓبى.
 2ـ اىّ ْٖ غذس الشٍاٗٔ التٖ ًٗلتْب ْٖ الجحج السبثٕ  ، ...يكٓت اٟحت٠م ٍالخبهسـٔ يطـشٍ ،اًٟجـبت ثحـشِ
«اٍ» ثوًٌ ٢اىّ سٍٔٓ أحذّب ت ْٖ ٢ٓٛاحجبت الجلٌٍَ ،لٛي ْٖ ّزا الٗسن هي الشٍاٗـٔ ربئـت يجـبسٓ تضٍٗزْـب
ٍدخَلْب ْٖ التبسًِ ٍيكٓت احذّوب يل ٢اٟخش١

 1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الكْبسٓ ،أثَاة هٗذهٔ الًجبدات ،الجبة  ،4الحذٗج ٍٚ ،2تبة الحزـش ،الجـبة  ،2الحـذٗج 1
ٍٚتبة التزبسٓ اثَاة يٗذ الج٘ى ،الجبة  ،14الحذٗج  ،1ثبختٗ ِ٠س٘ش .
2ـ اىّ الوحٕٗ اٛسدث٘لٖ ؾًّ ّزُ الشٍاٗٔ ثؿًّ «يجذالًضٗض الًجذٕ» ٚوب هشّ .
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ثحشِ «الَاٍ» ٍهي الَاؾح اى اٟخت ْٖ ِ٠التًج٘ش ْٖ سٍاٗٔ ٍاحذٓ اًّوب َّ ٟرل ث٘بى ًٛتٔ ٗ ٟوٛي التزـبٍص
يٌْب ثسَْلٔ.
ٍيلّ ٢زا ٗ ٟجًذ اى َٗٛى هَؾَو الشٍاِٗ ل٘س َّ التبسًٔ ٍحذّب ٍاًّوب َّ التبسًٔ هى ًَْٚب هذخَل ثْب ثبى
ٚبًت هتضٍرٔ أٍ اهٛي تضٍٗزْب.
 2ـ هحوذ ثي الحسي ثبسٌبدُ يي يلٖ ثي الحسي ،يي هحو٘ذ ثي الحس٘ي ثي أث٘بلخكبة ،يـي غـَٓاى يـي
يجذالشحوي ثي حزبدٖ ،بل :سوًت اثبيجذاللِّ يلِ٘السـ٠مَٗٗل :ح٠ث ٗتضٍري يلـٚ ٢ـلّ حـبلٍ :الّتـٖ ٗئسـت هـي
الوح٘ؽ ٍهخلْب  ٟتح٘ؽٖ .لتٍ :هت ٢تَٛى ٚزلٙ؟ ٖبل :ارا ثلُت ست٘ي سـٌٔ ْٗـذ ٗئسـت هـي الوحـ٘ؽ
ٍهخلْب  ٟتح٘ؽ.
ٍالّتٖ لن تحؽ ٍهخلْب  ٟتح٘ؽٖ .لتٍ :هت ٢تَٛى ٚزلٙ؟ ٖبل :هبلن تجلٍ تسى سٌ٘ي ْبًّْب  ٟتح٘ؽ ٍهخلْب
1
 ٟتح٘ؽٍ .التٖ لن ٗذخل ثْب.
٠ٚم اٟهبم يلِ٘الس٠م ثبىّ الوشئٔ هب لن تجلٍ تسى سٌ٘ي ْبًّْب  ٟتحـ٘ؽ ٍهخلْـب  ٟتحـ٘ؽْٓٗ ،ـن اىّ الوـذاس ْـٖ
غحٔ التضٍٗذ يلٚ ٢لّ حبل الوح٘ؽ ْٗف.
ٛىّ اٟهبم يلِ٘الس٠م رٚش «تسى سٌ٘ي» ٍغشّح ثبًْب تح٘ؽ ْٖ ّزُ السٌٔ هي يوشّب ٍ ٟتح٘ؽ ٖجلْب.
 3ـ هحوذ ثي يلٖ ثي الحس٘ي ،ثبسٌبدُ ،يي الحسي ثي سـوبئ ،يـي آدم ث٘٘ـبو اللّـٍَٔٔ يـي يجذاللّـِ ثـي
سٌبى ،يي أثً٘جذاللِّ يلِ٘السـ٠م ٖ ،بلٍ ... :كرا ثلُت الزبسٗٔ تسى سٌ٘ي ْٛزلٚ( ٙتـت لـِ الحسـٌٔ ٍٚتـت يل٘ـِ
2
الس٘ئٔ ٍيَٖت) ٍرل ٙاًْب تح٘ؽ لتسى سٌ٘ي».
ْٖ ّزُ الشٍاٗٔ الّتٖ ّٖ هي ح٘ج السٌذ هَحِٗ لن ٗتؿح هٌْب اىّ التبسًٔ ّٖ ي٠هٔ للجلٌَ ٍحذّب ٛىّ َٖلـِ
يلِ٘الس٠م «رل ٙاًْب تح٘ؽ لتسى سٌ٘ي» ثوٌضلٔ التًل٘ل ْْ٘بَْٛ٘ ،ى الوشاد ثْب اًْـب سأت الحـ٘ؽ ْـٖ التبسـًٔ
َْ٘ٛى التٛلّ٘ حبثتبً يلْ٘ب ْْ٘ب.
ٍثًجبسٓ اخش ١اى ٚتبثٔ الس٘ئبت ٍالحسٌبت هتَٖٓٔ يل ٢سٍٔٓ دم الح٘ؽ ًٌْذ

1ـ التْزٗت ،الوزلذ السبثىٚ ،تبة الٌٛبح ،اثَاة صٗبدات ْٖ ِْٗالٌٛبح ،الحذٗج . 1881
2ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تبة الَغبٗب ،الجبة  ،44الحذٗج . 12
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اًتٓبئْب ٌٗتٓ ٢الوَؾَو.
ْبى ٖلت :اى التَّٖ يل ٢الح٘ؽ َ٘شٚبِ ْٖ رل ًِّ ٛ ،ٙيل ٢اٖٛل ْٖ رل ،ٙالضهبى تَرذ هـَاسد ًـبدسٓ لـن
تح٘ؽ ْٖ رل ٙالسي.
ٖلت :اىّ الوتَّٖ يلِ٘ ْٖ الشٍاٗٔ اًّوب َّ اهٛبًْب ٍاستًذادّب ٍيلِ٘ ْبلوَؾَو َٗٛى هتحٗٗب يٌذ حػَل ّـزا
اٟستًذاد.
ٖبل ثًؽ ْٖ ّزُ الشٍاٗٔ:
«ٗ ٟػح تًل٘ل ٚتبثٔ الس٘ئبت يل ٢الوشئٔ كرا ثلُت تسى سٌ٘ي ثبًْب تح٘ؽ ًْ .ً٠هى اًّْب ل٘ست ٚـزلْ ٙـٖ
هًهن الحبٟت٠ْ .ثذ٘ اى ٗشاد ثبلتًل٘ل هًٌٗ ٢ػذٔ يل ٢الوشئٔ ٍّٖ ْٖ سي التبسًٔ دائوبً أٍ َبلجبًٍ ،ل٘س َّ
ا ّٟاهٛبى الح٘ؽ ٍالَغَل ال ٢حذ٘ هي الٌؿَد الزٌسٖ َٗٛى حػَل الح٘ؽ لْب اهشاً هوٌٛب ٍّزا هحٕٗ ْـٖ
الوشئٔ كرا ثلُت التبسًِ».
اَٖل :اىّ الوشئٔ ْٖ صهبًٌب ّزا كرا ثلُت تسى سٌ٘ي  ٟتح٘ؽ ْٖ هًهن الحبٟت ٍَٛٗ ٟى الح٘ؽ لْب هوٌٛـب
ٍّزا ل٘س ثػح٘ح ْٖ صهي غذٍس الشٍاٗٔ ،ثل ٗوٛي اى ٗٗبل أىّ الُبلت ْـٖ رلـ ٙالضهـبى ٍٖـَو الحـ٘ؽ كرا
ثلُت الوشئٔ تسى سٌ٘يٍ ،يلّ٢زا ْبىّ استٓبدٓ اٟستًذاد ٍالَٗٓ ثذل اٟهٛبى الََٖي ،٢اهشٌ غح٘حٗ ٍلٛـي ثوـب
اىّ الوشئٔ َبلجبً تح٘ؽ ْٖ سي التبسًٖٔ ،بل اٟهبم يلِ٘الس٠م ٚتت لْب الحسٌبت ٍيلْ٘ب الس٘ئبت.
 4ـ هحوذ ثي الحسي ثبسٌبدُ ،يي أحوذ ثي هحوذ ثي ي٘س ،٢يي الحسي ثي هحجَة ،يي أث٘ـ َٗة الخـشّاص،
يي ثشٗذ [ٗضٗذ] الٌٛبسٖٖ ،بلٖ :لت ٛثٖ رًٓش يلِ٘السـ٠م هتٗ ٢زَص لٜة اى ٗضٍد اثٌتـِ ٍٟٗسـت هشّب؟ ٖـبل :كرا
ربصت تسى سٌ٘ي ْبى صٍ٘رْب ٖجل ثلٌَ تسى سٌ٘ي ٚبى الخ٘بس لْب كرا ثلُت تسى سـٌ٘يٖ ،لـتْ :ـبى صٍ٘رْـب
اثَّب ٍلن تجلٍ تسى سٌ٘ي ْجلُْب رلْ ٙسٛتت ٍلن ت ة رل ٙاٗزَص يلْ٘ب؟ ٖبل :ل٘س ٗزَص يلْ٘ب سؾـبءٖ ْـٖ
ًٓسْب ٍٗ ٟزَص لْب ت ة ٍٟسخف ْٖ ًٓسْب حتّ ٢تستٛول تسى سٌ٘ي ٍكرا ثلُت تسى سٌ٘ي ربص لْـب الٗـَل
ْٖ ًٓسْب ثبلشّؾب ٍالت ثٍ ٢ربص يلْ٘ب ثًذ رلٍ ٙاى لن تٛي ادسٚت هذس٘ الٌّسبءٖ .لت :اْتٗـبم يلْ٘ـب الحـذٍد
ٍتَٔر ثْب ٍّٖ ْٖ تل ٙالحبل ٍاًّوب لْب تسى سٌ٘ي ٍلن تذس٘ هذس٘ الٌّسبء ْٖ
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الح٘ؽ؟ ٖبلًً :ن كرا دخلت يل ٢صٍرْب ٍلْب تسى سٌ٘ي رّت يٌْب ال٘تن ٍدْى الْ٘ب هبلْـب ٍاٖ٘وـت الحـذٍد
1
التّبهٔ يلْ٘ب ٍلْب.»...
2
الهبّش هي غذس ّزُ الشٍاٗٔ اى اهؿبء ٍيذم اهؿبء الػُ٘٘شٓ لَ يٗذّب الَل ٢لطـخع ،هطـشٍـ ثبلَغـَل الـ٢
التبسًٔ هي يوشّبٍ ،اى اًٟخ ٢ارا ٍغلت الّ ٢زا السي سَاء ادسٚت هذس٘ الٌسبء ام ( ٟسـَاء حبؾـت ام )ٟ
َٗٛى تضٍٗزْب هطشٍـ ثشؾبّبٍ ،اًْب هبل ٔٛلٌٓسْب.
ٍاه٘ب رٗل الشٍاٗٔ ًٗكٖ ّزا الوًٌ ٍَّ ٢اى سؾبّب ٍيذم سؾـبّب ْـٖ الـضٍاد هطـشٍـ ثبلتبسـًٍٔ ،لٛـي اٖبهـٔ
الحذٍد لْب أٍ يلْ٘ب ٍايكبء اٛهَال لْب ٍ ...هطشٍـ ثبلتبسًٔ هى ًَْٚب ْٖ يػؤ الشّرل.
ارى ثبلٌهش الّ ٢زا ْبلشٍاٗٔ ل٘ست دل٘ل يل ٢ايتجبس التبسًٔ ْٖ الجلٌَ ٍاًْب ل٘ست هـَٔدُ لً٠ه٘ـٔ الحـ٘ؽ،
ثل الزٕ ٗوٛي استٓبدتِ هٌْب اىّ ارشاء ّزُ اٛحٛبم يلْ٘ب هطشٍـ ثبًّْب ْٖ يػـؤ الشرـل إٔ اًّْـب هتضٍرـٔ
ٍخبسرٔ يي ث٘ت اٛة.
 5ـ هحوذ ثي يلٖ ثي الحس٘ي ثبسٌبدُ يي الحسي ثي هحجَة ،يي أث٘ـبَٗ٘ة ،يـي حوـشاى ،يـي أثً٘جذاللّـِ
يلِ٘السـ٠م ٖ ،بل :سئل يي سرل تضٍد ربسٗٔ ثٛشا لن تذس٘ ْلّوب دخل ثْب اٖتؿْب ْبْؿبّبْٗ ،بل :اى ٚبى دخل ثْـب
ح٘ي دخل ثْب ٍلْب تسى سٌ٘ي ْ ٠ضئ يلٍِ٘ .اى ٚبًت لن تجلٍ تسى سٌ٘ي أٍ ٚبى لْب اٖلّ هي رلـ ٙثٗل٘ـل
ح٘ي دخل ثْب ْبٖتؿْبْ ،بًِّ ٖذ اْسذّب ٍيكّلْب يل ٢اٟصٍاد ًْل ٢اٟهـبم اى ُٗشهـِ دٗتْـبٍ ،اى اهسـْٛب ٍلـن
3
ٗكلْٗب حتّ ٢توَت ْ ٠ضئ يلِ٘».

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الشاثى يطشٚ ،تبة الٌٛبح ،اثَاة يٗذ الٌٛبح ،الجبة  ،6الحذٗج ٍ 9أٍسدُ الٛلٌٖ٘ سحوِاللِّ يلٍِ٘ :سـبٗل
الطً٘ٔٚ ،تبة الكْبسٓ ،اثَاة هٗذهٔ الًجبدات ،الجبة  ،4الحذٗج ٍٚ 3تبة الحذٍد اثَاة هٗذهبت الحذٍد ،الجبة  ،6الحذٗج . 1
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 6ـ هحوذ ثي حسي ،ثبسٌبدُ يي هحوذ ثي أث٘خبلذ ،يي اثي أثً٘و٘ش ،يي حوبد ،يي الحلجٖ ،يـي أثً٘جذاللّـِ
1
يلِ٘الس٠م ٖبل :هي ٍقئ اهشئتِ ٖجل تسى سٌ٘ي ْ غبثْب ي٘تٗ َْْ ؾبهي».
 7ـ ٍيٌِ ،يي هحوذ ثي ٗح٘ ،٢يي قلحٔ ثي صٗذ ،يي رًٓش ،يي أثِ٘ ،يي يلٖ يلِ٘الس٠م ٖـبل :هـي تـضٍد ثٛـشاً
2
ْذخل ثْب ْٖ أٖل هي تسى سٌ٘ي ًْ٘جت ؾوي».
 8ـ ٍيٌِ ،يي هحوذ ثي ٗح٘ ،٢يي َ٘بث ثي كثشاّ٘ن ،يي رًٓش ،يي أثِ٘ ،يي يلٖ يلِ٘السـ٠م  ٟ :تَقـ الزبسٗـٔ
3
ٖٟل هي يطش سٌ٘ي ْبى ًْل ًْ٘جت ْٗذ ؾوي».
 9ـ هحوذ ثي ًَٗٗة ،يي يذ٘ٓ هي اغحبثٌب ،يي سْل ثـي صٗـبد ،يـي أحوـذ ثـي هحوـذ ثـي أثٌ٘ػـش ،يـي
يجذالٛشٗن ثي يوشٍ ،يي أث٘جػ٘ش ،يي أث٘زًٓش يلِ٘الس٠مٖبلٗ ٟ :ذخل ثبلزبسٗٔ حتّ ٗ ٢ت ٢لْب تسى سٌ٘ي أٍ يطش
4
سٌ٘ي».
 10ـ هحوذ ثي يلٖ ثي الحس٘ي ْٖ الخػبل :حذ٘حٌب أثٖ سؾ٢اللِّ يٌِٖ ،بل :حذ٘حٌب هحوذ ثي ٗح٘ـ ٢الًكـبس،
يي أحوذ ثي هحوذ ثي ي٘س ،٢يي أثِ٘ ،يي غَٓاى ثي ٗح٘ ،٢يي هَس ٢ثي ثٛش ،يـي صساسُ ،يـي أث٘زًٓـش
5
يلِ٘الس٠م ٖ ،بل ٟ :تذخل ثبلزبسٗٔ حتّٗ ٢تن٘ لْب تسى سٌ٘ي .أٍ يطش سٌ٘ي ٍٖبل اًب سوًتِ َٗٗل تسى أٍ يطش».
6
ًٗلِ الٛلٌٖ٘ هى اختٗ ِ٠س٘ش ْٖ سٌذُ ٍأٗؿبً ًٗل الوستذس٘ أخجبس ٚخ٘شٓ ثْزا الوؿوَى.

1ـ الوػذس ،الحذٗج ٍ 5تْزٗت اٛحٛبم ،الوزلذ السبثى ،الحذٗج ٍ ،1638الخػبل ،الوزلذ الخبًٖ ،الػٓحٔ . 421
2ـ الوػذس ،الحذٗج ٍ 6تْزٗت اٛحٛبم ،الوزلذ ،السبثى ،الحذٗج . 1639
3ـ الوػذس ،الحذٗج ٍ 7تْزٗتاٟحٛبم ،الوزلذ السبثى ،الحذٗج. 1640 ،
4ـ الٓشٍو هي الٛبْٖ ،الوزلذ الخبهس ،ثبة الحذ الزٕ ٗذخل ثبلوشئٔ ِْ٘ ،الحذٗج  ٍ 1تْزٗتاٟحٛبم ،الوزلذ السبثى ،الجـبة ،41
الحذٗج . 13
5ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تبة الَغبٗب ،الجبة  ،45الحذٗج ٍ ،2الخػبل الوزلذ الخبًٖ ،الػٓحٔ . 420
6ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تبة الحزش ،الجبة  ،2الحذٗج . 2

121

ّزُ اٛخجبس تٗسن ال ٢أٖسبم ٍتذل يل ٢هًبى يذٓ ،هٌْب اٛخجبس الّتٖ تزَ٘ص الـذخَل ثْـب ْـٖ التبسـًٔ ٍهٌْـب
رٚشت الًبضشٓ ٍثًؿْب ٚشٍاٗٔ صساسُ ٍأث٘جػ٘ش ،التشدٗذ ث٘ي التبسًٔ ٍالًبضشٓ.
ٍقجًبً اىّ التشدٗذ ل٘س هي ض ى اٟهبم يلِ٘السـ٠م ا ّٟاى ٗٗبل اىّ الوًػَم يل٘ـِالسـ٠م رٚـش رلـ ٙلج٘ـبى حـذ٘ تٗشٗجـٖ
ْحست.
ٍيل ٢إٔ حبلٍ ٗ ٟوٛي استٓبدٓ حذ٘ الجلٌَ هي ّزُ الشٍاٗبت ًّْ ٛب ًبنشٓ ال ٢صهي الذخَل ثْب َ٘ ٟش.
 11ـ هحوذ ثي حسي ثبسٌبدُ يي هحوذ ثي أحوذ ثي ٗح٘ ،٢يي هحوذ ثي ي٘س ،٢يي سل٘وبى ثي حٓـع
الوشٍص ،١يي الشرل يلِ٘الس٠م ٖ ،بل :كرا تن٘ للُ٠م حوبى سٌ٘ي ْزبص اهشُ ٍٖذ ٍرت يل٘ـِ الٓـشائؽ ٍالحـذٍد ٍكرا
1
تن٘ للزبسٗٔ تسى سٌ٘ي ْٛزل.»ٙ
 12ـ هحوذ ثي ًَٗٗة ،يي الًجذ ،١يي الحسي ثي ساضذ ،يي الًسـٛشٕ يل٘ـِالسـ٠مٖـبل :كرا ثلـٍ الُـ٠م حوـبًٖ
2
سٌ٘ي ْزبٗض اهشُ ْٖ هبلِ ٍٖذ ٍرجت يلِ٘ الٓشائؽ ٍالحذٍد ٍكرا تن٘ للزبسٗٔ سجى سٌ٘ي ْٛزل.»ٙ
ٗوٛي اى َٗٗل لٓم «التسى» َّ الػح٘ح ثذل «السجى» ْٖ ّزُ الشٍاٍٍَٖٗٔ ،و اٟضتجبُ ْٖ الٌسخّ ًِّ ٛ ،زُ
الشٍاٗٔ ربئت هى ٚلؤ التسى ْٖ هٛبى آخش.
ٍيلِ٘ ْذٟلٔ ّبت٘ي الشٍاٗت٘ي يل ٢تً٘٘ي «التبسًٔ» َ٘شُ ٚبِ ًِّ ٛ ٚلن ٗتًشؼ أحذٗ ٟٗزبة الٓشائؽ ٍالحذٍد
يل ٢الزٚش ْٖ الخبهٌٔ هي يوشُ ٍلْزا استٓ٘ذ هٌْب إٔ هي غذس الشٍاٗٔ ،اٟسـتحجبة ْٗـفٍ ،ارى ٗحتوـل اى
َٗٛى الوشاد هي َٖلِ يلِ٘الس٠م «ْٛزل »ٙاضبسٌٓ ال ٢اٛهش اٟستحجبثٖ.
 13ـ ْٖ الخػبل :حذ٘حٌب أثٖ سؾٖ اللِّ يٌِ ٖبل :حذ٘حٌب يلٖ ثي كثشاّ٘ن ثي ّبضن ،يي
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1

أثِ٘ ،يي هحو٘ذ ثي أثً٘و٘ش ،يي َ٘شٍاحذ ،يي اثٖ يجذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖ ،بل :حذ٘ ثلٌَ الوشئٔ تسى سٌ٘ي».
ّزُ الشٍاٗٔ هى اًّْب هشسلٔ ،لٛي ثوب اىّ الشٍا ١اثي اثً٘و٘ش الزٕ َّ هي أغحبة اٟروبو ْبلشٍاٗٔ هًتجـشٓ ٛىّ
هشاس٘ل اثي أثً٘و٘ش ٚوسبً٘ذُ ٚوب حّٕٗ ْٖ يلن الشربل.
ٍالزٕ ٗهْش اًْب هي ح٘ج الذٟلٔ ٟث س ثْب ٍلن تشد يلْ٘ب اٟضٛبٟت التٖ ٍسدت يل ٢اٛخجبس السبثِٗ .حـن٘ اىّ
الزٕ لِ خجشٓ ثبٛحبدٗج ٍالتذٖٕ٘ ْٖ الشٍاٗبتٗ ،وٛي اى ٗؿى ّزُ الشٍاٗٔ هى الشٍاٗبت التٖ تذل يلـ ٢رـَاص
التضٍٗذ ٍالذخَلًً ،ن ٗوٛي اى ٗٗبل اىّ ّزُ اٟحتوبٟت ٍاٟستحسبًبت الهٌِّ٘  ٟتّٗ اهبم غشٗح الشٍاِٗ.
 14ـ هحوذ ثي يلٖ ثي الحس٘ي ٖبلٍٖ :بل اثَيجذاللِّ يلِ٘الس٠م كرا ثلُت الزبسٗٔ تسـى سـٌ٘ي دْـى الْ٘ـب هبلْـب،
2
ٍربص اهشّب ْٖ هبلْبٍ ،اٖ٘وت الحذٍد التّبهِ لْب ٍيلْ٘ب».
ّزُ الشٍاٗٔ هى اًّْب هشسلٔ ،ا ّٟاىّ الػذٍٔ رٚشّب ثلٓم «ٖبل أثَيجذاللِّ يلِ٘الس٠م» ٍهي الَاؾح اًِّ ٗشٗذ ثـِ ًٓـس
اٟهبم يلِ٘الس٠م ٍ ،يلِ٘ ْ ٠اضٛبل ْْ٘ب هي ح٘ج السٌذ.
ٍاه٘ب هي ح٘ج الذٟلِٚ ْْٖ ،وشسلٔ اثي أثً٘و٘ش ٍ ٟهزبل ل٠ضٛبٟت السبثِٗ.
يشٌْب هي هزوَو الجحج ْٖ ثلٌَ اًٟبث ٌّب٘ سٍاٗبت ٚخ٘شُ ٍْٖ ٚـلّ ٖسـن هـي الشٍاٗـبت رٚـشت ي٠هـبت
هختلِٓ ٍّٖ يجبسٓ يي اٟحت٠م ٍالحول ٍالكبٍٖٔ ،الح٘ؽ ٍالسي هي التبسًٔ ال ٢السبدسٔ يطش.
ٍّزا اٟخت ْٖ ِ٠تٗذٗش السي ٗشضذًب ال ٢اى الس٘ي ل٘س اهبسٓ تًجذٗٔ للجلٌَ ٍا ّٟلن ٗحػل ّـزا اٟؾـكشاة
ْٖ الشٍاٗبت الوتهبْشٓ ْٖ ّزا الجبة.
ْٗبل غبحت الحذائٕ ْٖ روى اخجبس ثلٌَ الشربل ثًذ رٚش ثًؿْب:
«اًخط اٛذجبض التٖ شًطًبّب زال ػلى الجلَؽ ثٌوبل حالث ػشطٓ
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ٍالسذَل كٖ الطاثؼٔ ػشطٓ ٍّٖ زالٔ ػلى هب شّت الِ٘ اثيالزٌ٘س.
ٍٗوٛي اى ٗحول اٟختّ ْٖ ِ٠زُ اٛخجبس يل ٢اخت ِ٠الٌّبس ْٖ الْٓن ٍالضٚبء ٍَٖٓ الًٗل ٍَٖٓ الجذى ٍلـزا
سدد ْٖ سٍاٗٔ الخوبل« ْٖ ٢ح٠ث يطشٓ اٍ اسثى يطشٓ» ٍْٖ غح٘حٔ هًبٍٗٔ ثي ٍّـت «خوـس يطـشٓ ٍاسثـى
1
يطشٓ» ٍلزا تشاّب أٗؿبً اختلٓت ْٖ اٟحت٠م».
ْبلس٘يّ ل٘س اهبسٓ ضشي٘ٔ للجلٌَ ٍس٘ ت ٢الجحج يٌِ ْٖ ثلٌَ ٚل ضئ ثحسجِ.
هؿبْبً يل ٢رل ،ٙاى الذٟ٘لٔ ْٖ ٚخ٘ش هي اٛخجبس الذالٔ يل ٢التسى ل٘ست ثَاؾحٍٖٔ ،ذ حػـل التًـبسؼ ْـٖ
خجش غذٍٔ ٍهشسلٔ اثي أثً٘و٘ش هى هَحٗٔ يوبس السبثبقٖ ٍالشٍاٗبت اخشْ٘ ،١تسـبٖكبى لًـذم اهٛـبى الزوـى
الًشْٖ ْٖ الوٗبم ٍٗجٗ ٢أغل أستػحبة يذم الجلٌَ ْٖ التسى حبٚوبً ث٠هًبسؼ.
ّزا ٚلِّ ثٌبءٖ يل ٢اى َٚى التسى ّٖ اهبسٓ تًجذِٗ ٍٖذ يشْت هب ِْ٘.

تحو٘ن ثؼغ االزلٔ
هي اٟدلٔ التٖ استذل ثْب يل ٢الَٗل ثبلتبسًٔ َّ اٟروبو ٍٖذ ربء ْٖ ٚلوبت ثًؽ اٛغحبة ٚبثي صّشُ ْـٖ
الٌُ٘ٔ ٍاثي كدسٗس ْٖ السشائشٚ ،وب هشّ سبثٗبً يٌذ تحٕٗ٘ اَٖٟال ٍيلِ٘ ْْل ٌّب٘ اروبو ْٖ ّزُ الوسـئلٔ؟
ٍيلْ ٢شؼ ٍرَدُ ّل ٗوٛي ايتجبسُ ٚذل٘ل هستٗل لوب ًحي ِْ٘؟
ه ّش ثٌب ْٖ تحٌٗ٘ٗب ٖٟـَال الْٓٗـبء ،اى الطـ٘خ ٍاثـي صّـشُ ٍاثـي سـً٘ذ اختـبسٍا الٗـَل ثبلًبضـشٓ ًًـن ٖـبل
غبحتالزَاّش اى الط٘خ سرى هي َٖلِٟ ،حم:
«ٍػلى ًلّ حبل ك٘وٌي ثؼس ضرَع الوربلق زػَى تحظ٘ل االروبع».
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ٍلٛي ّزا هي غبحت الزَاّش ل٘س ثػح٘ح ْبىّ الط٘خ لن ٗشرى هي َٖلِ ،ثل اًِّ ْٖ ٚتـبة الػـَم ثوٗتؿـ٢
الٛتبة ،حذ٘د ٍرَة التٛبلّ٘ الطشي٘ٔٚ ٍْٖ ،تبة الحزش ث٘٘ي سْى الحزش ْٖ التػشْبت الوبل٘ٔ ٍّزا التٓـبٍت
الزٕ رٚشُ الط٘خ ْٖ ٚتبثِ٘ ل٘س سرَيبً يي َٖلِ.
ثبٟؾبْٔ ال ٢اى الشرَو لن ٗخجت يي اثي حوضُ ٍاهخبلِ ٖكًبً.
هؿبْبً ال ٢اى الوحٕٗ الٛش ٖٚلن ٗٗجل ّزُ الذيَ ١ح٘ج ٖبل:
«ٍاه٘ب التسؼٔ للوطئٔ كل٘س

ثبروبػ٘ٔ ٍال ٗرلَ ػي ثؼس ٚلؼسم هؼطكتْب كٖ شلي الس٘ي».

1

ٍهى اغشاس غبحتالزَاّش يلٍ ٢رَد اٟروبو ْٖ الوسئلًَٔٗ ،ل لًل الْٓٗبء توسَٛا ثبٛخجـبس الٛخ٘ـشٓ الذالـٔ
يل ٢التبسًْٔ ،بْتَا ثزل.ٙ
ْوب دام اى هذس٘ اٟروبو هًلَم ْٗ ٠حست دل٘ ٠هستٗ ً٠ثل ٗزت الشرَو ال ٢هذس ِٚاٛغلٖ.
ٍهي اٛدلٔ التٖ توس ٙثْب الوطَْس ّٖ الطْشٓ ٍثوب اًٌب ثحخٌب ْٖ الٓػل السبثٕ «ثلـٌَ الـزَٚس» ْـ ٠دايـٖ
لتٛشاسّب ٍهي أساد اٟق٠و ْل٘شارى ٌّب٘.
ْٖ ًْبٗٔ الجحج يي ّزُ الً٠هٔ( ،السي) لن ًش ْٖ تحٌٗ٘ٗب لٜخجبس دل٘ ً٠تًجذٗبً ٗذل يل ٢ايتجبس التبسًٔ حذ٘
ْٖ ثلٌَ اًٟخ.٢
ًًن اٙىْ تضٍرت اًٟخ ْٖ ٢السٌٔ التبسًٔ ٍاستٗلت ْٖ ح٘بتْبْٛ ،ل التٛبلّ٘ ٍارجٔ يلْ٘ب ٚوب اى ال٘تن ٌٗٗكى
يٌْب.
لٛي هبدام اًّْب ْٖ حبلٔ الكَٓلٔ ٍلن تشالح٘ؽ ْْٖ ل٘ست ثبلُـٔ ٍلـن تٛلّـّ ثـ ٕ ٍارـت ٍٗ ٟوٛـي الحٛـن
ثبلجلٌَ يلْ٘ب.
ٍكرا استوشت ّزُ الحبلِ حتّ ٢الخبلخٔ يطش ٗحٛن ثجلََْب لوَحٗٔ يوبس السبثبقً .٢س ل

1ـ سسبلٔ الجلٌَ ٍحذُ للوحٕٗ الٛش. ٖٚ
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اللِّ اى ٗٓشد يي اٝهبم الوْذٕ يزلاللِّ تًبلْ ٢شرِ ٛرل حل ٚخ٘ش هي هطبٚل الِٓٗ اًطبءاللِّ تًبل.٢
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الؼالهٔ الطاثؼٔ ،الح٘غ
رٚش يذٓ هي الْٓٗبء اىّ الح٘ؽ ي٠هٔ للجلٌَ ٍهٌْن ض٘خ الكبئٓٔ ْٖ الوجسَـ ٍاثي صّـشُ ْـٖ الٌُ٘ـٔ ٍاثـي
ادسٗس ْٖ السشائش ٍَ٘شّن.
ٍلٛي الوحٕٗ الحلٖ ْٖ الطشاٗى ٖبل:
«اه٘ب الحول ٍالح٘غ كل٘سب ثلَؿب كٖ حنّ الٌسبء ثل هس ًٌَٗبى زل٘ل٘ي ػلى سجن الجلَؽ».

1

ٍالوحٕٗ اٛسدث٘لٖ:
«اهب الح٘غ ٍالحول كبلظبّط اًّْوب زل٘الى ػلى الجلَؽ كٖ الوطئٔ ثبالروـبعٍ ،ال حوـطٓ ًخ٘ـطٓ كـٖ
الجحج اًّْوب زل٘الى ػلِ٘ ؤٍ ٗحظل ثْوب الجلَؽ».

2

ْٗبل الػذٍٔ ثًذ هب رٚش سٍاٗبت غَم الػج:٢
ٍّصُ اٛذجبض ًلّْب هتلؤ الوؼبًٖ َٗٔش الظجٖ ثبلظ٘بم اشا ثلؾ تسغسٌ٘ي الى اضثغ ػشـطٓ سـٌٔ اٍ
ذوس ػشطٓ سٌٔ ٍالى االحتالمًٍ ،صلي

1ـ ضشاٗى اٟس٠م ،الوزلذ الخبًٖ ،الػٓحٔ . 85
2ـ هزوى الٓبئذٓ ٍالجشّبى ،الوزلذ التبسى ،الػٓحٔ  191ـ . 192
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الوطئٔ الى الح٘غٍٍ ،رَة الظَم ػلْ٘وب ثؼس االحتالم ٍالح٘غ ٍهب هجل شلي تإزٗت».

1

رٚشًب ْٖ ثحَحٌب السبثِٗ للشٍاٗبت ،اىّ ٚخ٘شاً هٌْب ٗذل يلَٚ ٢ى الح٘ؽ اهبسٓ يل ٢الجلٌٍَْ .ـٖ ّـزُ اٛخجـبس
رٚشت اى أحٛبم الػٍ٘ ٓ٠التستش ْْ٘ب ٍالػ٘بم ٍالحذ ٍحٓم الًذٍٓ ،ارشاء الحذٍد هطشٍقٔ ثبلح٘ؽ ٍسْى ال٘ـذ
يٌْب ٗحتبد ال ٢دل٘ل هَٓٗد ٌّب.

1ـ هي ٗ ٟحؿش الِٓٗ٘ ،الوزلذ الخبًٖ ،الػٓحٔ . 76
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الؼالهٔ الربهسٔ ،الحول
رُٙٚشَتٕ ّزُ الً٠هٔ ْٖ ٚخ٘ش هي ٚلوبت الْٓٗبء ٚط٘خ الكبئٓـٔ ْـٖ الوجسـَـ ٍاثـي صّـشُ ْـٖ الٌُ٘ـٔ ٍاثـي
ادسٗس ْٖ السشائش ٍغبحتالحذائٕ سحوِاللِّ يلْ٘ن.
حن٘ اى ثًؽ الْٓٗبء ٚبلط٘خ ْٖ الوجسَـ ٍاثي حوضٓ ْٖ الَسـ٘لِ ٍالوحٗـٕ ْـٖ الطـشاٗى ٍغـبحتالزـَاّش،
رٚشٍا الحول ي٠هٔ يل ٢سجٕ الجلٌَ ًٓ ٟس الجلٌَ.
ٖبل ض٘خالكبئٓٔ يلِ٘الشحؤ:
«ٍاهب الحول كبًِّ ل٘س ثجلَؽ حو٘ؤ ٍاًّوب َّ ػلن ػلى الجلَؽ ٍاًّوب ًـبى ًـصلي ٛىّ اللّـِ تؼـبلى
ارطى الؼبزٓ اى الوطئٔ ال تحجل حتّى ٗتوس٘م هٌْب الح٘غ ٍٛىّ الحول ال َٗرس ثؼس اىتـطى الوطئـٔ
الوٌٖ.»...

1

ٍٖذ ثٌ٘ب الشٍاٗبت التٖ تذل يل ٢ي٠ه٘ٔ الحول للجلٌٍََ ،بٗٔ هب ٗستٓبد هٌْب َّ اى ّـزُ اٛخجـبس ًـبنشٓ الـ٢
ٍرَة الًذٓ ٍيذم ٍرَثْب ٍاى اًٟخ ٢التٖ تَٛى هستًذٓ للحول اراٚبًت هذخَ ًٟثْب ْ٘زت اى تحٓم يذتْب،
ٍاهب َ٘شّب ْٗ ٠زت.
ٍلزا ٗ ٟوٛي رًلِ (إٔ الحول) ي٠هٔ للجلٌَ.

1ـ الوجسَـ ،الوزلذ الخبًٖٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 283
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ثبٟؾبْٔ ال ٢اى الحول ٗحػل ثًذ الح٘ؽ أٍ استًذادُ قجًبً ْبًٟخ ٢الحبهلٔ ٖذ حػل لْب الجلـٌَ ٖجـل صهـبى
حولْبٍ ،يلْ٘زا ًْ ٠حتبد ال ٢الجحج يي  ّٖ ًَِٚي٠هٔ للجلٌَ ام ٟ؟
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ثلَؽ الرٌخى
يل٢الشَن اى هػبدٕٗ ّزا الًٌَاى ًبدسٓ ٍلٛي ٟرل اىّ الْٓٗبء رٚـشُ ْـٖ ثحـَحْنً ،جحـج رلـٌّ ٙـب ثحخـبً
هختػشاً.
ٖبل اثَرًٓش الكَسٖ ْٖ ٚتبثِ الوجسَـ:
«  ...اى اهٌى هي اللطر٘ي حٌن ثجلَؿِ الًب ًت٘وي اى ؤحس الوحلّ٘ي َّ الوحلّ اٛطلٖ ٍاٙذط ذلوـٔ
ظاٗسٓ ٍهتى ذطد الوٌٖ هٌْوب كوس ت٘وٌّب ذطٍرِ هي الوحلّ اٛطلٖ٘ ًٍصلي اى حـبع هـي كـطد
االًبث ٍاهٌى هي كطد الصًط حٌن ثجلَؿِ ؤٗؼب ًّ ٛب ت٘وٌّب ذطٍد هبٗوغ ثِ الجلَؽ هي هحلِ ًِّ ٛ ،اى
ًبى شًطا اًلظل الوٌٖ ػٌِ هي هحلِ ٍاى ًبى اًخى كوس اًلظل السم ػٌْب هي هحلِ».

1

ٍٖبل أثَالٗبسن الوحٕٗ الحلٖ ْٖ ضشاٗى اٟس٠م:
«الرٌخى الوشٌل لَ ذطد هٌِ٘ هي اللطر٘ي حٌن ثجلَؿِ ٍلَ ذطد هي ؤحسّوب لن ٗحٌن ٍلَ حبع
هي كطد االًبث ٍاهٌى هي كطد الصًَض حٌن ثجلَؿِ».

1ـ الوجسَـ ،الوزلذ الخبًٖٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 283
2ـ ضشاٗى اٟس٠م ،الوزلذ الخبًٖٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 85
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2

ٍْٖ الوٌُٖ ٟثٌٖ ٢ذاهٔ:
«ٍاشا ٍرس ذطٍد الوٌٖ هي شًط الرٌخى الوشٌل كَْ ػلن ػلى ثلَؿِ ًًٍَِ ضرال ٍاى ذـطد هـي
كطرِ ؤٍ حبع كَْ ػلن ػلى ثلَؿِ ًًٍَِ اهطئٍٔ ،هبل الوبػٖ ل٘س ٍاحس هٌْوب ػلوب ػلـى الجلـَؽ
كبى ارتوؼب كوس ثلؾ ٍّصا هصّت الشبكؼٖ لزَاظ اى ٌَٗى اللطد الـصٕ ذـطد هٌـِ شلـي ذلوـِ
ظاٗسٓ».

1

ٍهٗتؿ ٢التحٕٗ٘ َّ اًِّ ْٖ ،الخٌخ ٢الوطٛل التٖ  ٟتَرذ ي٠ئن ٝلحبْٖب ثبلـزَٚس أٍ اًٟـبثٗ ،وٛـي احجـبت
ثلََْب ثًذٓ الكشٔ.
ثوب اىّ اًٟجبت هطتش٘ ث٘ي الشربل ٍالٌّسبء ْ٘وٛي احجبت ثلََْب ثِ يل٢اٟضٛبل الزٕ ٖذ هشّ ْٖ اًجبت اًُٟـبث.
ٍاه٘ب اٟحت٠م ٍخشٍد الوٌٖ اى خشد هي الوَؾً٘ي (الزٚش ٍالٓشد) ْْـَ ي٠هـٔ للجلـٌَ أٗؿـبً ٍاى خـشد هـي
أحذّوب ْٟ ،٠هٛبى اى الًؿَ الزٕ خشد هٌِ َٗٛى صائذاً ٍلًلّ الكشِ اٙخـش ّـَ الًؿـَ الحٗ٘ٗـٍٖ ،اى ٚـبى
ٗوٛي اى ٗٗبل :ارا خشد الوٌٖ ٚبهل الػٓبت هي أحذ الوَؾً٘يَٛٗ ،ى ي٠هـٔ لـِ ،يلـ ٢الجلـٌَ ٟاسـتًذادُ
لزل.ٙ
ٍلَ خشد هي الزٚش هٌٖ ٍهي الٓشد دم الح٘ؽْ ،بًِّ ٗتحٕٗ ثزل ٙالجلٌَ ٖكًـبً ٍأٗؿـبً لـَ خـشد الوٌـٖ هـي
الزٚش ثًذ التزبٍص يي سي الجلٌَ لً٠بثْ ،بًِّ ٗحػل الجلٌَ لْب أٗؿبً.

1ـ الوٌُ ،٢الوزلذ الشاثىٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 558
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ذبتؤ كٖ
 2ـ الوطاز هي التبضٗد
 2ـ ه ٘٠تطخ٘ع اٟهبسات
 3ـ ثلٌَ ٚل ضئ ثحسجِ
 4ـ الجلٌَ ضشـ للَرَة  ٟالػحٔ
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ّل الوطاز هي التبضٗد َّ الشوسٖ ؤٍ الووطٕ؟
 ٟدل٘ل يٌذًب يل ٢تً٘٘ي أحذ ّزٗي التبسٗخ٘ي ثبلخػَظ لٛي الوًَْد ٍالوتًبسِ ْٖ ٍٖت ث٘بى الذل٘ل ّـَ
التبسٗخ الٗوشٕ٠ْ ،ض ْٖ ٙاًػشاِ اٟدلٔ الِ٘ ٚوب غشّح ثًؽ الْٓٗبء ثتًٌِ٘٘.
ْبى الوبهٗبًٖ ْٖ الوٌبّذ ٍالطْ٘ذ الخبًٖ ْٖ اللؤً ٖ٘ذا ث٠ّ« ًَِٛل٘بً» ْٗبل ْٖ الوسبل:ٙ
«ٍالوؼتجط هي السٌ٘ي الووطٗٔ زٍى الشوس٘ٔ ٛىّ شلي َّ الوؼَْز كٖ شطػٌب».

1

ٍاه٘ب غبحتالزَاّش سحوِاللِّ يلِ٘ استٌذ ْٖ تً٘٘ي التبسٗخ الٗوـشٕ الـ ٢اٗٙـبت ْـٖ سـَسٓ التَثـٔ آٗـٔ 36
ًٍَٗس آٗٔ ٍ 5الجٗشُ آٗٔ . 189
ٍلٛي ّزُ اٗٙبت  ٟتً٘ي رلٍ ٙاًّوب تج٘٘ي الوًَْد يٌذالًشِ ْٖ صهي الٌضٍل.

1ـ هسبل ٙاْْٛبم ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 247
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هالى تشر٘ض االهبضات
لن ٗٔزٚش الو ْٖ ٘٠تطخ٘ع ٚلّ ي٠هٔ هي ي٠هبت ثلٌَ الزَٚس ٍاًٟبث ْٖ الٛتت الْٓٗ٘ـٔ ٍْ ٟـٖ اٛخجـبس
ٍاٛحبدٗج اغ.٠
ًًن ثًؽ الْٓٗبء ثٌَ٘٘ا حٛن هب ًحي ِْ٘ ٍاستٌذٍا ْٖ رل ٙال ٢الًوَهبت ٍاٟقٖ٠بت ٍادلٔ الطْبدات ْ٠حـم
رل:ٙ
ٖبل الٗبؾٖ سًذالذٗي الكشاثلسٖ سحوِاللِّ يلِ٘ ْٖ الزَاّشالْٓٗ٘ٔ:
«هسئلٌٔ اشا ازػى ػلى الظجى الجلَؽ ٍاًٌط الظجٖ شلي هب حٌوِ؟
الزَاة :يل ٢الوذي ٢لجلٌَ الػج ٢الجٌ٘٘ٔ ثوب اديبُْ ،بى لن ٗٛي لِ ثٌ٘٘ٔ لن ٗلضم الػجٗ ٢و٘ي ٍٚبى الَٗل ْـٖ
رلَٖ ٙلِٛ ،ىّ الضاهِ ال٘و٘ي َٗٔ ١الًْ٘ٓ ٢ب ٍاسٗبقْب يٌِ  ًِّ ٛكرا حلّ اًّـِ غـجٍ٘ ٢حٛـن لـِ ثبلػـج٘ ٢اى
1
قلجب ٗوٌِ٘ ٛىّ ٗو٘ي الػجَ٘٘ ٢شغح٘حٔ ٍٚلوب اد ١احجبتِ ال ًٖٓ ٢لن ٗٛي ٟحجبتِ هًًٌَٗ ٢ل الِ٘».
ٍٖبل الطْ٘ذ الخبًٖ ٖذسسشُ ْٖ ضشح اللؤً:
«ٍٗؼلن السي ثبلجٌ٘٘ٔ ٍالش٘بع ال ثسػَاٍُ ،االًجبت ثْوب ٍثبالذتجبض،

1ـ الزَاّش الْٓٗ٘ٔ ،الػٓحٔ  43يل ٢تشت٘ت الزَاهى الْٓٗ٘ٔ .
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كبًِّ ربٗع هغ االػـطاض اى رؼلٌب هحلِ هي الؼَضٓ ؤٍ ثسًٍِ ػلى الوشَْضٍ ،االحتالم ثْوب ٍثوَلِ.
ٍْٖ ٖجَل َٖل اٛثَٗي أٍ اٛة ْٖ السي ٍرِ».
ٍٖبل الط٘خ اٛيهن سحوِاللِّ يلِ٘:
«ٍالسي اًّوب ٗخج

1

ثبلؼلن ٍثشْبزٓ الؼسل٘ي ٍكٖ حجَتْب ثوَل اٛثَٗي ؤٍ ؤحـسّوب ٍرـِ هـَاُ كـٖ

الطٍػٔ ٍاستوطّ ثرالكِ الس٘س االستبش كٖ الوٌبّل ٍَّ اٛهطة».

2

ٍٖبل الوبهٗبًٖ ْٖ هٌبّذ الوتٗ٘ي:
«ٍالوساض ثبلسٌ٘ي ،الْاللٍ٘ٔ ...الوساض ػلى حجَت شلي ثبحسى الـطم الشطػ٘ٔ ،كـال ٗخجـ
زػَا الظجى ٍالظج٘ٔ ٍال ثوَل اٛثَٗيً ،ؼن ٗخج
إلِ٘».

ثوزـطز

ثوَل اٛة إشا ًبى ػسال هـغ ػـسل آذـط ٌٗؼـن

3

ٚوب أٍؾحٌب اًِّ لن ٗزٚش تً٘٘ي لً٠هبت الجلٌَ ٍتطخ٘ػْب ْٖ دل٘ل خبظ.
ٍيلْ٘زا ْذل٘ل الوسئلٔ ّٖ يوَهبت أثَاة الطْبدات ْٗفٍ ،لزا ٗوٛي اى ٗٗبل اى الَرِ ْـٖ تً٘ـ٘ي ٍكحجـبت
ٚلّ ٍاحذٓ هي ي٠هبت الجلٌَ ،ضْبدٓ يذل٘ي أٍ ثبلًلن الحبغل هي إٔ قشِٗٗ ٚبًت.
ٍحٌ٘ئز ضْبدٓ اٛة ٍاٟم  ٟتٗجل ْٖ احجبت أحذ الً٠هبت ا ّٟاىّ اٛة ٗذخل ْٖ  ًَِٚأحذ الًذل٘ي ٍٗحسـت
أحذ الطَْد الًذٍل.
ٍأٗؿبً ضْبدٓ الػجٖ  ٟتٗجل ْٖ كحجبت رل ،ٙل ًَِٛهط ْٖ َ٘ٛثلََِ ْتزش ١اغبلٔ يذم الجلـٌَ ٍضـْبدتِ ٟ
تَٛى هَؾَيبً للحز٘ٔ.

1ـ ضشح اللًؤ ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الػَم ،الػٓحٔ . 202
2ـ ٚتبة الػَم .
3ـ هٌبّذ الوتٗ٘يٚ ،تبة الحزش ،الػٓحٔ . 272
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ثلَؽ ًلّ شئ ثحسجِ
الوستٓبد هي اٗٙبت ٍالوحػل هي اٛخجبس التٖ لن تً٘ي سٌبً خبغبً للجلٌَ ٍهب ٗحػل هي يول اٛغحبة ْـٖ
ٚخ٘ش هي اٛثَاة الْٓٗ٘ٔ ٍتػشٗحبتْن ْٖ ثًؽ آخش هٌْب اى ثلٌَ ٚلّ ضئ ثحسجِ ٍٚلّ ضئ لِ ثلٌَ خبظ.
ٍأيلن اى ْْٗبئٌب الًهبم ْٖ ٚخ٘ش هي الٓشٍو الِْٓٗ٘ ٚبثَاة الػ٘٘ذ ،الطّْبدٓ ،الَغ٘ٔ ،الذ٘ٗٔ تحت يٌـَاى «هٓـي
تزت يلْ٘ن» رٚشٍا سٌبً خبغبً ٍحذ٘اً هًٌ٘بً لن ٗزٚشٍُ ْٖ ثبٖٖ اٛثَاة.
اًُهش ال ٢هٗبقى هي ْتبٍاّن:
ٖبل ض٘خ الكبئِٓ سحوِاللِّ يلِ٘ ْٖ ثبة الزثح هي الٌْبٗٔ:
«ٍال ثإس اى ٗتَلى الصث٘حٔ الوطئٔ ٍالـالم ٍاى لن ٌٗي هس ثلؾ إشا هَى ػلى شلـي ًٍـبى ٗحسـي
الصّثبحًٍٔ ،صلي الوطئٔ ،كبى لن ٗحسٌب الصّثبحٔ لن ٗزع ؤًل هب شثٓحبُ».
ٍٖبل الوحٕٗ ْٖ ضشاٗى اٟس٠م:
«ٍتصثح ٍلس الوسلن ٍاى ًبى ؿلال إشا ؤحسي».

2

1ـ الٌْبٗٔٚ ،تبة الػ٘ذ الزثبئح ،الػٓحٔ . 582
2ـ ضشاٗى اٟس٠م ،الوزلذ الخبلجٚ ،تبة الزثبحٔ ،الػٓحٔ . 159
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1

ٍٖبل الٗبؾٖ اثي ثشاد:
«ٍاشا ؤحسي الظ٘جى ؤٍ الوطئٔ الصثح ٍهَٗب ربظ ؤًل شث٘حتْوب».

1

ٍالط٘خ الكَسٖ ْٖ ثبة رَاص ضْبدٓ الػج٘بى ٍيذهْب ٖبل:
«ٍٗزَظ شْبزٓ الظج٘٘بى إشا ثلـَا ػشط سٌ٘ي كظبػسا الى اى ٗجلـَا كٖ الشّزبد ٍالوظبص».

2

ٍٖبل اثي الجشاد ثْزا الػذد:
«كبلزبٗع شْبزٓ ًلّ طجى ثلؾ ػشط سٌ٘ي الى اى ٗجلؾ كٖ الشزبد ٍالوظبص.»...

3

ٍٖبل ْٖ الَغ٘ٔ:
«الَط٘ٔ ال تظح هي ؤحس حتّى ٌَٗى حطّا ًبهل الؼول كبى ًبى طـ٘طا ًٍبى سـٌِ هـس ثلـؾ ػشـط
سٌ٘ي ٍلن ٌٗول ػولِ ًٍبى هو٘ي ٗؼغ الشئ كٖ هَػؼًِ ،بً
ٍرَُ الجطّ.»...

ٍط٘تِ هبػ٘٘ٔ كـٖ الوؼـطٍف هـي

4

ٍٖبل الطْ٘ذ ْٖ الوسبل:ٙ
«كوس اذتلق اٛطحبة كٖ طحٔ ٍط٘ٔ الظجٖ٘ الصٕ لن ٗجلؾ ثإحـس االهـَض الخالحـٔ الوؼتجـطٓ كـٖ
التٌل٘ق ثسجت اذتالف الطٍاٗبت كٖ شلي ،كصّت اًٛخط هي الوتوـسه٘ي ٍالوتـإذطٗي الـى رـَاظ
ٍط٘ٔ هي ثلؾ ػشطا هو٘عا كٖ الوؼطٍف ٍثِ ؤذجبض ًخ٘طٓ ،هٌْب.»...
ٍٖبل الوحٕٗ ْٖ الطشاٗى:

1ـ الوْزة ،الوزلذ الخبًٖٚ ،تبة الػ٘ذ ٍالزثبحٔ ،الػٓحٔ . 439
2ـ الٌْبٗٔٚ ،تبة الطْبدات ،الػٓحٔ . 321
3ـ الوْزة ،الوزلذ الخبًٖٚ ،تبة الطْبدٓ ،الػٓحٔ . 559
4ـ الوػذسٚ ،تبة الَغبٗب ،الػٓحٔ . 119
5ـ هسبل ٙاْْٛبم ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة الَغبٗب ،الػٓحٔ . 391
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5

«كال تظح ٍط٘ٔ الوزٌَى ٍال الظجٖ٘ هبلن ٗجلؾ ػشطا كبى ثلـْب كَط٘تِ ربئعٓ كٖ ٍرَُ الوؼـطٍف
الهبضثِ ٍؿ٘طّن ػلى االشْط إشا ًبى ثظ٘طا».

1

ٍٖبل اثي الجشاد ثْزا الػذد:
«الـالم إشا ًبى ٗحسي الـّالم ًٍبى سٌِ ػشط سٌ٘ي ؤٍ ؤًخط هي شلـي ٍؤضاز الـّـالم ًـبى شلـي
ربٗعا ًٍصلي ٗزَظ طسهتِ ٍػتوِ ٍٍط٘تِ».

2

ٍٖبل ض٘خ الكبئٓٔ ْٖ الٗػبظ هي الٌْبٗٔ:
« ٍإشا هتل الظجٖ٘ ضرال هتؼوسا ًبى ػوسُ ٍذـبئِ ٍاحسا كبًِّ ٗزت كِ٘ السِ٘ٗ الـى ػبهلتـِ الـى ؤى
ٗجلؾ ػشط سٌ٘ي ؤٍ ذوسٔ اشجبض».

3

ٍٖبل اثي الجشاد ْٖ غذٖٔ الػجٖ ٍّجتِ ٍيتِٗ:
«ٍطسهٔ الظجى اشا ثلؾ ػشط سٌ٘ي ٍّجتِ ٍػتوِ اشا ًبى ثبلوؼطٍف ٍكٖ ٍرَُ الجط ػلى هب هـسهٌبُ
ربئع ،كبى ًبى كٖ الوج٘ح لن ٗزع».

4

هؿبْبً يلّ ٢زاْ ،بى ثًؽ الْٓٗبء ٗهْش هٌْن ث ىّ ثلٌَ ٚلّ ضئ ثحسجِْٗ .بل الٓ٘ؽ الٛبضبًٖ:
«ٍالتَك٘ن ث٘ي اٛذجبض ٗوتؼٖ اذتالف هؼٌى الجلَؽ ثحست الس٘ي ثبالػبكٔ الى ؤًَاع التٌبل٘قً ،وب
ٗظْط هوب ضٍى كٖ ثبة الظ٘٘بم ،اًِّ ال ٗزت ػلى االًُخى هجل اًوبلْب حالث ػشطٓ سٌٔ ،االّ إشا حبػ
هجل شلي ٍهب ضٍى كٖ ثبة الحسٍز اىّ االًُخى تَؤذص ثْب ٍّٖ تـَٔش لْـب تبهـٔ إشا اًولـ
سٌ٘ي».

5

ٍغبحت الحذائٕ َٗٗل:

1ـ ضشاٗى اٟس٠م ،الوزلذ الخبًٖٚ ،تبة الَغبٗب ،الػٓحٔ . 190
2ـ الوْزة ،الوزلذالخبًٚ ،٢تبة الك ،ٔ٠الػٓحٔ . 288
3ـ الٌْبٗٔٚ ،تبة الذٗبت ،الػٓحٔ . 760
4ـ الوْزة ،الوزلذ الخبًٖٚ ،تبة الَغبٗب ،الػٓحٔ . 118
5ـ هٓبت٘ح الطشاٗى ،الوزلذ اٍ٘ٛلٚ ،تبة هٓبت٘ح الػ٘لَٓ ،الػٓحٔ . 14
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تسـغ

«ٍال ٗجؼس ػٌسٕ كٖ الزوغ ث٘ي اٛذجبض الوصًَضُ حول هب زلّ ػلى الجلـَؽ ثروسـٔ ػشـطٓ ػلـى
الحسٍز ٍالوؼبهالت ًوب َّ هوتؼى س٘بم ضٍاٗٔ حوطاى ٍحول هبزٍى شلي ػلى الؼجبزات».

1

ٍلٛي غبحتالزَاّش ،سحوِاللِّ يلِ٘ ٖبل ثبستَاء الجلٌَ الٚ ٢لّ التٛبلّ٘ ٍلن ٗٓشٔ ثٌْ٘ب:
«ٍال ٗرلى اىّ تحسٗس الجلَؽ ثبلس٘ي ًـ٘طُ هي التحسٗسات اهطٌ ٍاحسٗ ؿ٘طهرتلق ثبلو٘بس الى ؤًـَاع
التٌبل٘ق.»...

2

ٍثًذ رٚش سأ ١الٓ٘ؽ الٛبضبًٖ ٖبل:
«كوب تلطّز ثِ اللبػل الٌبشبًٖ ٍاػح اللسبز لوربللتِ إروبع اٝهبه٘ٔ ثـل الوسـلو٘ي ًبكـٔ .كـبىّ
الؼلوبء هغ اذتالكْن كٖ حس٘ الجلَؽ ثبلس٘ي ،هزوؼَى ػلى اى الجلَؽ الطاكغ للحزط َّالّصٕ ٗخج
التٌل٘ق ٍاىّ الّصٕ ٗخج

ثِ التٌل٘ق كٖ الؼجبزات َّالصٕ ٗخج

ث٘ي الظ٘الٓ ٍؿ٘طّب هي الؼجبزات كِ٘».

ثِ

ثِ التٌل٘ق كٖ ؿ٘طّب ٍاًِّ ال كـطم

3

ّزا اٟضٛبل هي غبحتالزَاّش َ٘ش هٗجَلٌ ٌّب لزْت٘ي ،ًِّ ٛ ،أٍ٘ :ًٟثٌبءٖ يل ٢هب ًٗلٌبُ هي الْٓٗبء ٍهخلـِ ْـٖ
اٛثَاة الْٓٗ٘ٔ اٟخش ١ل٘س ثٗل٘ل ،اى ثًؽ الْٓٗبء ْشَّٖا ْٖ التٛبلّ٘ ثبلٌسجٔ للجلٌَ ح٘ـج رٚـشٍا لجًؿـْب
سٌّب هًٌ٘ب ٍلجًؿْب سٌّب آخش ٗختلّ يي اٍ٘ٛل.
حبً٘بً :اىّ غبحت الزَاّش ْٖ ثبة الػ٘ذ ٍالزثبحٔ ،اْت ٢ثػحٔ ٍحل٘ٔ رث٘حٔ َ٘شالجبلٍ ْٖ الًجبداتٍ ،أٗؿـبً ْـٖ
ٚتبة الَغ٘ٔ ٖبل اىّ ٍغ٘ٔ الػجٖ٘ ْٖ الًبضشٓ ًبْزٓ غح٘حٔ.

1ـ حذائٕ الٌبؾشٓ ،الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تبم الػَم ،الػٓحٔ . 185
2ـ رَاّشال٠ٛمٚ ،تبة الحزش ،الوزلذ السبدس ٍالًطشٍى ،الػٓحٔ. 40
3ـ الوػذس ،الػٓحٔ . 41
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ْ٠حم:
«ًٍ٘ق ًبى كال ذالف كٖ اًِّ ٗزَظ اى تصثح الوسلؤ ٍالرظـى كؼـال ػـي الرٌخـى ٍالوزجـَة،
ٍالزٌت ٍالحبٗغ ٍٍلس الوسلن ٍاى ًبى ؿلال إشا ؤحسي ٍاالػوى ٍٍلس العًب ٍاالؿلقٍ ،ال إشٌبل ثل
ٗوٌي تحظ٘ل االروبع ػلِ٘ الؿالم االزلِ حتّى هَلِ تؼبلى «ص٘ٚـتن» ثٌـبءٖ يلـ ٢دخـَل الَلـذ ٍالجٌـت
ٍالضٍرٔ ْٖ غذٔ ًسجٔ التز ِ٘ٚالٌ٘ب هؿبْبً ال ٢الٌػَظ.»...

1

«ًٍصا ال تظح ٍط٘ٔ الظجٖ٘ هبلن ٗجلؾ ػشطا لؼسم ًوبل الؼول كِ٘ هجـل شلـي ؿبلجـب ،كـبى ثلـْـب
كَط٘تِ ربئعٓ كٖ ٍرَُ الوؼطٍف الهبضثِ ٍؿ٘طّن ػلى االشـْط إشا ًـبى ثظـ٘طا ػـبهال ،ثـل ّـَ
الوشَْض ًوال ٍتحظ٘ال ،ثل ًسجِ ثؼؼْن الى اٛطحبة هشؼطا ثسػَى االروبع ،ثل كٖ ظبّط هحٌى
الـٌ٘ٔ ؤٍ ططٗحِ زػَاُ ػلِ٘ الؿالم ازلٔ الَط٘ٔ ٍػسهْب».

2

هؿبْبً ال ٢اًِّ ْٖ تحٕٗ٘ آٗبت الجبة ٗوٛي استٓبدٓ اى اًٗكبو ال٘تن ٍدْى اٛهَال الـ ٢اٟٗتـبم ثبٟؾـبِْ الـ٢
ثلٌَ الٌٛبح ٗطتشـ ِْ٘ ثلٌَ الشضذ ٍثلٌَ اٛضذ إٔ ٖذستِ يل ٢اٟستٓبدٓ هي الوبل ثٌحٍَ أحسي ٍّزا الطـشـ
َٗ ٟرذ ْٖ إٔ يجبدٓ ٍتٛلّ٘ اّ ْٖ ّٟزا الوَسد.
ٍّٛزا ْٖ تحٌٗ٘ٗب لٜخجبس ًحػل ثْزُ الٌ ٍّٖ ٔٛاى الشٍآ سئلَا يي هختلـّ الوسـبئل ٍاٛحٛـبم الوتٌَيـِ
ًٚوبس السبثبق ٢سئل يي ٍرَة الػلَٓ ٍهًبٍٗٔ ثي ٍّت يي الػَم ًٍَٗس ثي ًَٗٗة يـي الضٚـبٓ ٍاسـحبٔ
ثي يوبس يي الحذ ٍيل ٢الَاسك ٢يي الكٍ ٔ٠هحوذ ثي هسلن يي الزثبحٔ ٍهٌػـَس ثـي حـبصم يـي الَغـ٘ٔ
ٍسوبيِ يي الػذٖٔ ٍرو٘ل ثي دساد يي الطْبدٓ ٍحوشاى يي هكلٕ الحذٍد ٍاثـي ثػـ٘ش يـي الضًـب ٍسـٌبى
ٍٚخ٘ش هي الشٍآ يي اًٗكبو ال٘تن ٍ. ...

1ـ رَاّشال٠ٛم ،الوزلذ السبدس ٍالخ٠حَىٚ ،تبة الػ٘ذ ٍالزثبئح ،الػٓحٔ . 90
2ـ رَاّشال٠ٛم ،الوزلذ الخبهي ٍالًطشٍىٚ ،تبة الَغبٗب ،الػٓحٔ . 271

141

ٍاٝهبم يلِ٘السـ٠م أٗؿبً ْٖ هٗبم الزَاة يي رل ٙأربة ثبرَثـٔ هختلٓـٔ ٍهتٓبٍتـْٔ ،تـبسٓ ٗٗـَل ٗحػـل الجلـٌَ
ثخوسٔ اضجبسٍ ،اُٟخش ١ثبٟدسا٘ ٍثبلحوـل ٍهـشٓ ثخوـبًٖ ٍاخـش ١ثبلًبضـشٍٓ ،ثبلخبلخـٔ يطـش ٍثبلشاثًـٔ يطـش
ٍثبلخبهسٔ يطش.
ْجبالٌهش الٚ ٢لّ ّزُ اٛسئلٔ ٍاٟرَثٔ ٗتجبدس ال ٢الزّي اًِّ لَ ٚبى الحذ ٍاحذ ْٖ ٚلّ التٛبلّ٘ الْٓٗ٘ٔ ،لوبرا
ٚل ساٍٍ هي الشٍآ ٗسئل يي هسئلٔ ٍلوبرا اٟهبم يلِ٘الس٠م ٗز٘ت يي ٚلّ هسئلِ ثزَاة ٗ ٟوٛي حوـل أحـذّوب
يل ٢اٙخش.
هى اى ًٓس تٛشاس السئَال ْٖ أثَاة هختلٓٔ ْٗٓوٌب اى ٍرَد اٟخت ِ٠يٌذ أغحبة اٟئؤ يلـْ٘نالسـ٠م ْـٖ حـذ٘
الجلٌَ أهش هسلّن ثِ.
ٍّزُ الٗشائي التٖ ْٖ الشٍاٗبت تشضذًب ال ٢ضئ ٍَّ:
أٍ٘ :ًٟاى السي ل٘س اهبسٓ تًجذٗٔ يل ٢الجلٌَ ثل الًجشٓ ْٖ الجلٌَ َّ اٟستًذاد ٍالٗبثل٘ٔ ل٠حت٠م اٍ الح٘ؽ.
ٍلٛي ّزُ اٟهبسٓ (اٟحت٠م اٍ الح٘ؽ) ًَي٘ٔ ٍيبدٓ تحػل ْٖ سي هً٘ي ٍّزا السي حذ٘ للتٛـبلّ٘ الطـشي٘ٔ
ٍحذ الجلٌَ للٛلّ حتّ ٢ثبلٌسجٔ ال ٢الزٗي لن ٗحتلوَا ٍلن ٗحؿي.
حن٘ اى ثًؽ الْٓٗبء الوتٗذه٘ي ٚط٘خ الكبئِٓ ٍاثي الجشاد يلْ٘وبالشحؤ ْٖ ثًؽ اٛثَاة الْٓٗ٘ـٔ يٌـذ ث٘ـبى
حذ٘الجلٌَ لن ٗزٚشا الس٘ي الجتٔ ٍّزا َٗٗذ أى السي ل٘س ثبهبسٓ تًجذِٗ ْت هل.
ٖبل الط٘خ ْٖ الَغبٗب ْٖ ٚتبة الٌْبٗٔ:
ٍحس ثلَؽ الظج٘جٖ ؤهب اى ٗحتلن ؤٍ ٗشؼط ؤٍ ٌٗول ػولِ».

1

ٍٖبل ْٖ الػَم هٌِ:
ٍٗسوؾ كطػِ (الظَم) ػو٘ي ل٘س ثٌبهل الؼول هي الظ٘ج٘بى».

1ـ الٌْبٗٔٚ ،تبة الَغبٗب ،الػٓحٔ . 611
2ـ الوػذسٚ ،تبة الػَم ،الػٓحٔ . 149
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2

ٍٖبل اثي الجشاد ْٖ الوْزة:
«حس٘ ثلَؽ الـالم احتالهِ ؤٍ اًوبل ػولِ ؤٍ اى ٗشؼط».

1

حبً٘بًٚ :ل تٛلّ٘ لِ سي خبظ ٗوتخل ِْْ٘ ،تبسٓ َٗٛى اٖل هي الجلٌَ اٟغك٠حٖ ٚبلَغ٘ٔ ٍالػذٖٔ ٍالكـٔ٠
ٍتبسٓ َٗٛى أٚخش ٚبًٗكبو ٗتن.

1ـ الوْزة ،الوزلذ الخبًٖٚ ،تبة الَغبٗب ،الػٓحٔ . 119
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الجلَؽ شطؽ للَرَة ال للظحٔ
ّل الجلٌَ ضشـ لػحٔ الًول اٍ ضشـ لٛوبلِ؟
ثٌبءٖ يل ٢اٍ٘ٛلَٛٗ ،ى يول الػج ٢ل٘س ثػح٘ح ٍيل ٢الخبًٖ َٗٛى يولِ غح٘حبً.
التٛبلّ٘ الطشي٘ٔ هي الَرَة ٍالحشهٔ هتَٖٓٔ يل ٢الجلٌَ لشْى الٗلن هي َ٘شالجبلٍ.
ٍلٛي التٛبلّ٘ الوٌذٍثٔ ل٘ست ٚزلْ ،ٙوٗتؿ ٢اٛخجبس َّ اى يجبدات الػج ٘٢الوو٘ض ٚبًـت ثـبهش ًـذث ٢هـي
الطبسو ٍٚبًت غح٘حٔ ثْزا اٟيتجبسْ .ػ٠تِ ٍغَهِ ٍٚزا ٚل يجبدٓ غذست هٌِ تٗى غـح٘حٍّٔ ،ـَ ٗسـتحٕ
الخَاة ثًولْب ٍاى ٚبى ٗ ٟستحٕ الًٗبة ثتشْٚب.
يي الحلج ،٢يي اثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖ ...لت :هت ٢تزت الػلَٓ يل٘ـِ (الػـجْٗ )٢ـبل :ارا ٚـبى اثـي سـت سـٌ٘ي
ٍالػ٘بم ارا اقبِٖ».1
يي يجذاللِّ الحلجٖ ٍهحوذ ثي هسلن ،يي اثً٘جذاللِّ يلِ٘الس٠م ٖبل :سئل يي غذٖٔ الُ٠م هبلن ٗحتلنٖ ،ـبلًً :ـن
2
ارا ٍؾًْب ْٖ هَؾى الػذٖٔ».
يي سل٘وبى ثي حٓع الوشٍص ،١يي الشرل يلِ٘الس٠م ٖبل :ارا تن٘ للُ٠م حوبىسٌ٘ي ْزبٗض

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبًٖٚ ،تبة الكْبسٓ ،اثَاة غ ٓ٠رٌبصٓ ،الجبة  ،13الحذٗج . 1
2ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تبة الََِٖ ،الجبة  ،15الحذٗج . 3
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اهشُ ٍٖذ ٍرجت يلِ٘ الٓشائؽ ٍالحذٍد ٍارا تـن٘ للزبسٗـٔ تسـىسـٌ٘ي ْٛـزلٍَ٘ 1.»ٙشّـب هـي اٛخجـبسٖ .ـبل
غبحتالحذائٕ:
«الوشَْض ث٘ي اٛطحبة ضػَاى اللِّ ػلْ٘ن ،اى ً٘٘ٔ الظجى الوو٘ع طح٘حٔ ٍطـَهِ شـطػٖ ًٍـصا
رولٔ ػجبزاتِ شطػ٘ٔ ،ثوؼٌى اًْب هستٌسٓ الى اهط الشبضع ك٘سـتحن ػلْ٘ـب الخـَاة ال توطٌٗ٘ـٔ،
شّت الِ٘ الش٘د ٍروغ هٌْن الوحون ٍؿ٘طُ الؿالم اٛهطٍٛ ،ىّ اٛهط ثـبٛهط ثبلشـى اهـط ثـصلي
الشئ ،ثوؼٌى اى الظبّط هي حبل اٙهط ًًَِ هطٗسا لصلي الشئ».

2

الٌّ ٢ب اًتْ ٢ثحخٌب ثحوذاللِّ ٍهٌتًٍِ ،سئلٔ تجبس٘ ٍتًبل ٢اى ٗػل ٢يل ٢هحو٘ذ ٍآلث٘تِ الك٘ج٘ي الكـبّشٗي
الوًػَه٘يٍ ،اى ٗتٗجل هٌب َبٗٔ رْذًب ثٛشهِ ٍٗشؾ ٢يٌب اًٛج٘بء ٍالوًػَه٘ي ٍٟسـ٘وب اهـبم يػـشًب سٍحـ٢
لتشاة هٗذهِ الٓذاءٍُٓٗ ،ش للؤًَ٘ي ٍالؤًَبت ٍ ٟهَاتٌب ،اًطبءاللِّ تًبل.٢

هن الووسسٔ
يلَ ٢ؿٌٓش١

1ـ ٍسبٗل الطً٘ٔ ،الوزلذ الخبهي يطشٚ ،تبة الحذٍد ،اثَاة حذ السشٖٔ ،الجبة  ،28الحذٗج . 13
2ـ الحذائٕ الٌبؾشٓ ،الوزلذ الخبلج يطشٚ ،تبة الػَم ،غٓحٔ . 53

144

الوٌبثغ ٍ الوإذص
ثًذ الٗشآى الٛشٗن
اٟستجػبساثَرًٓشهحوذ ثيحسي الكَس٢
اٟهوحوذ ثي ادسٗس الطبًْ٢
ثحبساًَٟاسهحوذ ثبٖش الوزلس٢
ثْزٔ اٟهبلو ٠يل ٢الًل٘بس ١التجشٗض١
تحشٗش الَس٘لٔس٘ذ سٍح اللِّ الخوٌ٘٢
تٓس٘ش التج٘بًبثَرًٓش هحوذ ثي حسي الكَس٢
تٓس٘ش رَاهى الزبهًبثَيلْ ٢ؿل ثي حسي الكجشس٢
تٓس٘ش سٍح الوًبً١بثَْؿل هحوذ اٟلَس٢
تٓس٘ش الً٘بض١وحوذثي هسًَدثي ي٘بش
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تٓس٘ش ٖوً١ل ٢ثياثشاّ٘ن الٗو٢
تٓس٘ش الٛج٘شْخش الشاص١
تٓس٘ش الٛطبْزبساللِّ الضهخطش١
تٓس٘ش هزوى الج٘بًبثَيلْ ٢ؿل ثي حسي الكجشس٢
تٓس٘ش الو٘ضاًوحوذ حس٘ي الكجبقجبٗ٢
تْزٗت اٟحٛبهبثَرًٓشهحوذ ثيحسي الكَس٢
ربهى الشٍآهحوذ ثي يل ٢اٟسدث٘ل ٢الُشٍ١
ربهى الوذاسٚبحوذ الخَاًسبس١
رَاّش ال٠ٛهوحوذ حسي الٌزٓ٢
الحذائٕ الٌبؾشَٓٗسّ الجحشاً٢
الخػبٟثَرًٓش هحوذ ثي يل ٢ثبثَِٗ الٗو٢
سسبلٔ ْ ٢الجلٌَ ٍحذّبلوحٕٗ الٛش٢ٚ
الشٍؾٔ الجْ٘ٔالطْ٘ذٗي اٍٟل ٍالخبً٢
سٗبؼ الوسبئلس٘ذ يل ٢الكجبقجبٗ٢
السشائشاثَرًٓش اثي ادسٗس الحل٢
سٌي اثي هبرًْجذاللِّ ثيهبرِ الٗضٌٍٗ٢
سٌي اث ٢داٍٍداثَداٍٍد سل٘وبى السزستبً٢
السٌي الٛجش١بثَثٛش الجْ٘ٗ٢
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سٌي التشهز١بثَي٘س ٢التشهز١
الس٘شٓ الٌجَٗٔاثَهحوذ يجذالول ٙثي ّطبم
ضشاٗى اٟس٠هبثَالٗبسن الوحٕٗ الحل٢
الٌُ٘ٔيضالذٗي ثي صّشُالحسٌ٘٢
ْشٍو الٛبْ١بثَرًٓش هحوذثي ًَٗٗة الٛلٌ٘٢
الِٓٗ يل ٢الوزاّت اٟسثًٔيجذالشحوي الزضٗش١
ٖبهَس الشربل هحوذ تٗ ٢التستش١
ٚتبة الكْبسٓهشتؿ ٢اًٟػبس١
ٚطّ اللخبهٓبؾل الٌْذ١
ٚطّ الُكبءرًٓش ٚبضّ الُكبء
ٓٚبِٗاٟحٛبهبلوحٕٗ السجضٍاس١
الوجسَقبثَرًٓش هحوذثي حسي الكَس٢
هزوى الٓبئذٓ ٍالجشّبًبلوٗذس اٟسدث٘ل٢
هختػش الوضً١وحوذثي ادسٗس الطبًْ٢
هسبل ٙاْْٟبهضٗيالذٗيثي يل ٢الًبهل٢
هستذس٘ الَسبئلو٘شصا حس٘ي الٌَس١
هستوس ٙيشٍٓ الَحٗ١وحسي الكجبقجبٗ ٢الح٘ٛن
الوًتجشالوحٕٗ الحل٢
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هًزن سربل الحذٗخس٘ذ اثَالٗبسن الخَٗ٢
هًزن ْشٍٔ اللَُٗٔاثَّ٠ل الًسٛش١
الوٌُ١وَْٕ الذٗي ٍ ضوس الذٗي اثٌٖ ٢ذاهٔ
هٓبت٘ح الطشاًٗوحوذ ثي هحسي الٓ٘ؽ الٛبضبً٢
الوٛبسجوشتؿ ٢اًٟػبس١
هٌبّذ الوتًٌٗ٘جذاللِّ الوبهٗبً٢
هٌتْ ٢الوكلجبلً٠هِالحل٢
هي ٟٗحؿشُ الْٓٗ٘بثَرًٓش ثبثَِٗ الٗو٢
الوْزثبثي الجشاد الكشاثلس٢
الٌْبٗٔاثَرًٓشهحوذ ثي حسي الكَس٢
ٍسبٗل الطً٘ٔهحوذثي حسي حش الًبهل٢
الَس٘لٔهحوذ ثي يل ٢ثي حوضٓ
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اللْطس
الوٗذهٔ5 ٤٤٤
ثًؽ خػبئع ّزا الٛتبة9 ٤٤٤
ثلٌَ الزَٚس11 ٤٤٤
ْتبٍْْٗ ١بئٌب12 ٤٤٤
ْتبٍْْٗ ١بء الًبهٔ21 ٤٤٤
ًت٘زٔ أَٖال الْٓٗبء25 ٤٤٤
التتجى اللَُ26 ٤٤٤١
تحٕٗ٘ اٗٙبت الٗشآً٘ٔ31 ٤٤٤
تحٕٗ٘ اٛخجبس41 ٤٤٤
الً٠هٔ اٍٟل ،٢اًٟجبت41 ٤٤٤
ّل اًٟجبت يبم ام خبظ ثبلًبًٔ؟43 ٤٤٤
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ّل اًٟجبت ٗذل يل ٢سجٕ الجلٌَ أٍ َّ ي٠هٔ يلًٓ ٢س الجلٌَ؟45 ٤٤٤
الً٠هٔ الخبً٘ٔ ،اٟحت٠م47 ٤٤٤
ّل اى الوشاد ثبٟحت٠م ًْل٘تِ أٍ كهٛبًِ؟56 ٤٤٤
خشٍد الوٌٖ هي الوَؾى الوًتبد58 ٤٤٤
الً٠هٔ الخبلخٔ ،الس٘ي60 ٤٤٤
تحٕٗ٘ ثًؽ ادلٔ الوطَْس80 ٤٤٤
حول أخجبس الذالٔ يل ٢ايتجبس الخوسٔ يطش سٌٔ يل ٢التّٗ٘ٔ83 ٤٤٤
ثلٌَ اًٟبث 87 ٤٤٤
ْتبٍْْٗ ١بئٌب89 ٤٤٤
ْتبٍْْٗ ١بء الًبهٔ96 ٤٤٤
ًت٘زٔ اَٖال الْٓٗبء99 ٤٤٤
الً٠هٔ اٍُٟل ،٢اًٟجبت101 ٤٤٤
الً٠هٔ الخبً٘ٔ ،اٟحت٠م103 ٤٤٤
احت٠م الٌسبء106 ٤٤٤
الً٠هٔ الخبلخٔ ،الس٘ي110 ٤٤٤
ٍحبٖٔ يوبس السبثبقٚ ْٖ ٢لوبت اٛغحبة114 ٤٤٤
تحٕٗ٘ ثًؽ اٟدلٔ130 ٤٤٤
الً٠هٔ الشاثًٔ ،الح٘ؽ132 ٤٤٤
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الً٠هٔ الخبهسٔ ،الحول134 ٤٤٤
ثلٌَ الخٌخ136 ٤٤٤٢
خبتؤ ْٖ138 ٤٤٤
ّل الوشاد هي التبسٗخ َّ الطوسٖ أٍ الٗوشٕ؟139 ٤٤٤
ه ٘٠تطخ٘ع اٟهبسات140 ٤٤٤
ثلٌَ ٚلّ ضئ ثحسجِ142 ٤٤٤
الجلٌَ ضشـ للَرَة  ٟللػحٔ149 ٤٤٤
الوٌبثى ٍالو خز151 ٤٤٤
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هب ؿجغ للوؤلق ٍهب س٘ـجغ هستوجال اىشبءاللِّ.
1ـ اسشاس التٛشاس ْ ٢الٗشآى.
2ـ حَٛهت اس٠ه ٢دس ًْذ الج.َِ٠
3ـ سُ سستگبس.3ٍ2ٍ1 ١
4ـ اخ ٔ٠دس ٖشآى ٍ سٌت .2ٍ1
5ـ اصدٍاد دس آئٌِ٘ حذٗج.
6ـ ث٘بى سٍاى دس يلَم ٖشآى.
7ـ هب ٍاثل٘س.
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