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ت تااكلناا الً ااتمالت  ًاا انل اا ظ ل  اا طللطقشظ اا لكاا الطقس اايل ااحرحلطق ااظط انل   اا لطا
ق للأالأفتحلعينكنلًااشل ااحالطق ااظط النناا لأتاانبيلمااا ن ال ين اا لناا الطق ااظ لرت  اا لفااكل

لاا  لط ق نس ااالفاان لطقشاابال يااعلطعتااح لعقاايلن اا تلتلاايللعقاايل ق تااكنل ف اا لرااح لً 
 جندلطق ظ لإذلرت   لهن كلفكلن طلصغيظال دقي انلطستح  لإقيلطظفكلطأليلظل ن ظ ل
إقاايلطقلاا عالطق  ق ااالعقاايلطق ااحط لفاان لطقن فاا انلناا الطقناانةلطق اا دإلًااشلطقن فاا الً  ااظطالإ ل

طقشاا   للأننكلطستس  لأالأًيزلع   بلطقل عانلن ن لطقث ًنال طقنا ل ين  لطقن الفك
لتن كل نأالطقن   لقحلطنتا ن

خق  لق ياكلطقحطخقكلطق  تلل أطق  لزفظانلزفااظالتاان كلمااأننكلأتااأف لف ااحلناا العقااكلأال
ط ااتظ لًظ  ااانلتأفباا لًااشلنبلااكلألننااكلطق اا لًااظط طالطقن ااندلًااشلأًااكل عن اا العااشلأال

عقاايللأ ااتظا  لنناا لبكاالل  اا ل أ ااتظ لطقتناابنلفنااق لأالطم اايلًلااتقلي انلدق اا لقنينااالطق اا ة
 أسكل صح  لطق    لفش ظ لم  نت  شنله طلطألًظلت ق تهلًشلق ينلن ناا لأيناا الت قاالل
طق نشاابالم ق اا ةلأاا لتااأتكل  اا لفت ااحه لعقاايلجلااح لطق اا   ل ظهااالفأ اا ظلماا ق ظ دالأاا لن ناا ل
نلنناا ل تل    لمإصن يشلًشلنللج نبلفت ظلعقاايلن ًااللصااح  لأاا ل سااسكل تاايلقااحًك 

طق ااا ةلطقااا  لر قاااللطق نشااابانل ننااا لأينااا الأنااات  للأ ااا ظل  اااظ دالًن شاااالق اااللأاليلااا ش
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فتلااات يبلق ااايلأ ننااا لأصاااسن لطق مهاااالفاااملأت اااظلً ظفتاااكلم ااا لن نااا لتشااات كل ق ناااال
لطق نشباله هلفأتظن  لتلتلق لقكل ح لن

إن اا لطقث ًنااال طقنااا ل أصاانط لطق اا  بلتاااللإقااكل ااح التنلاايتنللن ناا لطألصاانط لتااأتكل
صنت الق ين الرق ااكل اا ظطال   سااي الهيااظلًب اانإللعقيل كلل  يجل ين  لًك ظلطقان لرظف 

أ لرتنق لقي سكلم ضلطقت قي   نلن ن لً  نكلطقكق   لتني لألالًك ظلصاان لبخااظل
لينجلمأه ٍال   سيانل ين  لن التمًي لطق حط سلرظدد النق ال"ع شننلع ش"

ق ااا ذطل لأًقاااةلسااات  العقااايلطقن فااا الت  ااابلعاااشلعيناااكل ااانةلطقن ااا  لطق   اااظل اااللطكتبيااا ل
قاتل   لأ يضلعقيلطقزج ب؟لأًكلأعقن لأكثظلًشلًظالأن  لعقيلطساات حطدلألالت اايطل 

قاااكل ط اااحال قكن ااا لطق ااا لًناااكلأالأقاااييلأم ااا دلطقن فااا انل عاااحت  لماااأننكلسأ ناااظل اااظاطل
قياا سألأ لًتااظطال قكننااكلقاا لأجااحلًااشلأساات يظلًنااهلهاا هلطألدطالطقتااكلتلاا بلطقشااظاطلمب االل

ق اا لًنااكلأًااكلأالأقااييلأم اا دلطقن فاا الم اايطلناا مضلم ااحلط نت اا ةلًااشلطقلياا سنلًااظاألط
لطنالل قكننكلق لأف لن

لسنفلأجظلطق كتنالرًن الفأسحل   لطقن ف الأل ت حلًشلطقن يجل طقننةن
 اا الق اايلأكثااظلساا ننالًااشل اا تكلألن اا لقااييلفي اا لساانىلن فاا ال ط ااحالتسااللعقاايلطق  ااال

  لم  نبلطق سنخلأ لطق نن يالأً لسظاظه لفأعظضل  لرزقز لًثللسظاظ نلأً لطق   إلفت
فااكلطقسااظفلطمخااظلًااشلطقشاا الطقتااكلت تاان لعقاايلهااظفتيشأل ط ااحالققناانإل هااكلذط لطقن فاا ال
طقن يااحال ين اا لطألخااظىلقق  يشااال ت اانإلً اا إلًاانز ل طساا لإقاايلهظفااالطقناانإلًااشلج ااال  قاايل
طق سنخل طق   إلًشلطق  الطألخظىنل ين  ل  تكلفي  لأمثلهظفلًلت قاألأن إلفكل ط حال

فكل ط حال طست  لل ينفكلًشلطألصحق ةلفكلطقث قثانلنااللطقغااظفلفي اا لننطفاا ل تاايل أع للل
طق سنخلقهلم بلإقيل قكننالصغيظانل  تكليغ ظه ل نةلطقن   ل تق بلفي  لتي  ط لطق نطةل
ً  لذقةلأ  ظلفي  لم ق ظل أت ظ لمغزط انلأستي ظل أن لأسنحلم ظقكنليغ ظلطقننةلطقشاا ال

ك اااظط  لطقاااان لف    تنااا لتساااللعقااايل ااا  عيشلفي  ااا لعاااحال نااا قةل ن ااا ةلطقشااا   لً 
ح سااانل نق اا لط ااتكي لألًااكلًااشلطق ااظل طقناا يجلت اانللقااكلإال ؤسلالع ًالً  ًل جحلً 
 اا تكلت اا لفااكلًنس ااالن ط ااانل لأعقاا لقاا لتسقااتلعقاايلًنس تناا لصاابالطقنسااتل أعت ااحلأن اا ل

قيلاا لن ط ااالت احلأالطق نس الًظهن ال عقي  لِ ْجللأ لطن  لًقت اايلق ااحالطااظ نلًنس تناا ل
 للص  خالمل بلطقن يجلطق  ئللطق  لي قؤه ل ا تظق  ل ا تااظ لساا  كل ا ااحدلهااح ئكنل
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 اااا الق اااايلأكثااااظلهااااح ةطال ااااللإن اااا لت ت ااااظلساااا كنانلم قكاااا دلتلاااا  لفي اااا لأصاااانط لخساااانط ل
طقلاااا كنيشنل اااا  ع  ل لت ااااظل يااااهلطقلااااي  ط ل طق ااااالذالم يااااحال سااااك الطق  اااا  ال لرن  اااانال

ز نلًت ااانلأًاا لهناا لف قااكلأالأهقااتلطقننطفاا لألصااحلطقناا يجلطألطب لنل تاايلسااظاظه ل لرزقاال
لفأ تظ ل ق يبلطقايفلطقا ظط  ن

ت نياا لقاانلن ناا لق اايلهناا لقكناا لطق اا لًن اا لأالتظطاابلطق نشاابالأاا لت لااك  لمإ   ًي اا ل
 سن  تي  ل ت ظ ه لعقيلجلح لطق    نل قكن  لقيل لهناا ل االلفااكلفظن اا لطق اا  نلعنااحً ل

بلجلح نلتظطه لت هبلطقاايلطق  اا إلنااللفتااظالفت اا لت اا لأن إلفكل  ت  لت ت  لنيفلتظط
طقااح شلأاا لت ااندلد الأالت باا لنبلاا  نلتقتاااتل ااكلقتن شاانكل هااكلتنكااكلألننااكلأ اا ظل
ماا ق ظل ألننااكلقااشلأطيااتل اايا ال خ صااالطق حطلنااالفااكلتقااةلطق  قااالطق  ن يااال ألننااكلساانفل

لأ تح لأي  كلق يللطقب ظل أهظبن
حً لن ن لخبت لطقنن  ةلد الس بلً ناا نلن ن لفكلطقت س الإ لخ يلدق ئتنلعن

أعت ااحلأالطسنلاا اليشاا ظلم قناا يجلمشااكللًناا ع ل هاانلفااكل  اا لأف ااكنلق اا طلطقلاا بل
طعتح لعقيلطقن نضلًشلطقبظطشلفن لطستي  تكنلعنحً لأن ضلراازدطدلللطهت اا ًكلمأ ااي ةل
لطق ي نلأ  هحلطقبن يألأي  كلطق ق  العقيلطأل ضألعقيلطقلااظاظلأ لعقاايلطق   ااحنلأن ااظ
طقيلنبلكلفكلًظبالخزطنالطق ممينلأذهاابلطقاايلطق  اا إل أهقااتلطقناا بلعقاايلنبلااكلفيتظطجاا ل
طقناا يجنلطق  اا إلهااكلأقااللطق ناا طتل اا ي  الفااكل اا تكلألن اا لتشاانهلطقااانح  لطق غقااتنل
عنحً لياللطقن يجلطقيلًلتنطهلطألعقيلأهظبلطقيلطق   إنلفكل  الق يلأ ت كلساا   ل

لصن لتنبلكنلصن لتنبيلأ حلً نلفكل  تكل لأس  
فكلطق   إلأع للجظدطالق  لف قتهلفكلطقينإلطقلاا  تنلًناا لًااحالياااي نكلطقغاا ل ط سااتي ةلًااشل
ثاالل ثااللطقاا  لق االلق قااهلً  نبلكلألننكل لأف لل يا انلطقينإلطقل  تلن الًثللطقاا  لق قااهلً 
طق  لق لل  ن نلق لأعحلأع لل يا انلق لأعحلأكتبل ق لأعحلطقظأل ق لأعحلأفكااظنلف ااح لًناا ل
فتااظالًت ااالطق  االنلق اا طلطقلاا بلت كااظلًزطجااكلطقياانإلأيناا ال أناا لفااكلطق  اا إلألننااكلقاا لأف االل
 يا الفكلطألًينلنن لأ ظ لفكلطق   كلعقيلع للأ ل كةلألكتلاابلًت ااالطسن اا زل
فااكلصااان حلطقيااانإلطقتاا قكنلًت اااالطق  اااللت ااظلًت اااالطسن ااا زنلًت ااالت قااا لًت اااال هكااا طنل

ه طلطقب للفقييلقح لأ لفكظالعنهلألننااكلف حتااهلفااكلسقلقالي ظن  لف للطق  لنلأً ل قندل
شلً ل  لأعقاا لنياافلأساات يحهنلقيلاا لقااح لإًك نيااال ساات  دتهنلطقب االلأصاانحل ًك الً ل ًز
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ًااشلطق   اااكلأًاا لطق   اااظلف ااحلت ااانللطقاايل  قاااالًااشلط كتاااا بلأ لط سااتي ةلًاااشلطقااانبيل
نبلاااكلجقلااااللتااااي نكل  ق ااا لأدخاااللطق  ااا إنلقااانلنااا ال ياااح لق ققااا لن ئ ااا الًااانفظطالعقاااي

ياله هل قكشلطقن يجلطق  دإلًشلطق   بلرحف نكلإقيلط ستي  ظن لطق   سنالطقيًن
لل طقن يجنلًشلف لل جلينجلطق  يحنلق لأجحلفكلطققغالطق ظ يالف اامال  اا طلطقلاانحنلأفناا 
عقياااهلنق اااالطقاااا بنلأكتااابلهااا طل ناااأننكلأم اااعلع ااا لي  قاااهل  ي يااا انلسااانفلأسااات حإل

قااكلأالأ ااحدلً ناا هلًااشلخااملل صاا ل قاا ل اا هحتهلًااظاانلطقكق تاايشلً اا الفااكلقاااتكألأاا لع
كن لفكلًلظحلأ تح ل حقالسندطةل   سالعنتلخ ظاال ن الطق  زفنالقااحلط تقاانطلنظطسااي  ل
  ط اانطليناانسنالإي اا  لب ت اا لطقنتظاااانلقاا ليكااشلق ئااحلط   نلااتظطلقااحلدخااللم ااحلف  تب اا ل

 التنلاايتلأ لق ااشلأصاانط ل اانطلطسي اا  نلنااللطم  لتاااح لأصاانطت  لدف ااال ط ااحال ااح
ي     نل  يجلعاا لل ق اايحلًااشلب  لًنساايليالقااشلتق ااعلمااأ طًظلق ئااحلطقبظقااالطالتاااححل
مأع بلطألق  انل قكشلق ئحلطقبظقالقااشلرااحخلل الاات ظلطقناا يجلد التنقاا ل لد الفتااظط ل
ف صقانلطقق شلهنلطقان ل ين  لطقننطلهنلطقن يجل أ   للسحلأذنكل يح ل تاايليكاا دل

ن يشنلتققاا لطققيقااالنق اا لأ قاا لم قناا يجل عنااحً لطسااتي   لأخيااظطال أسااكلرننااغطلًااشلطق اا 
لك ن لأذن  لتؤق  ننكل  أسكلأ يلل ين  لهظفتكله  قالفكل  يجلطقش   ن

خظج لًشلطق   إلد الأالأ قتلذقنااكل دخقاا لطق ساانخنل ااظ  لنن اا الًااشلطق قياابلطقناا  دل
  تناا نللن ناا لطقنلااا ةل أناا لأق ااتلطق ظ اايلًااشلطق سظ اا انلن اااظ لإقاايلطق  اا  الطق    قااالق  

طق   ن  لي بشلعقيل مكيشل ينت شلأ لعقيلننطف ه ل هااشلرااتسق شلإقاايلطقشاا   لمااا  نل
قاا لت ااتلطًااظأالأ لطبااللإ ل خظجاا لتن ااظلمكلااللإقاايلطألساابلنلطقتظ اا لًااشلماا بلطق قكاانال
م ااا  ل فت تاااهلفااااحًتنكل اااحالطقاااا بنلننااا لًااا لأزطللملاااظ طقكلطقاااحطخقكلفقااا لأكاااشلقاااحل

خظجاا لً ت ياا الملاات  الطق قكاانال  يااح لناانبلطق قياابلطقباا   نلن ااظ للط تااحر لأياا  كلم ااحن
إقاايلطألساابللج ااالطقشاا  عيشلطققاا رشلرت  ط اا الفااكلزط اااالع   تناا لفظأراا لطق شاا حلطق  ياابنل
كاا الطقشاا  ع الً تقااايشلم ق شااندل هااكلتت اا  بلل تتااحطف ل ين اا لطق ااا  لًااشلصاان لطقاازلي ل

لتت ظكلنأًنطبلطقن ظلفن ل ؤ سلطق   هيظن
 لأي  كل خظج لًااشلطق ياا نلأ د لطق ااظبلًااشلطق ااظل طقناا يجلإقاايلطق اا  بأل قكااشلط تحر

له طلطق   بلن الطق  ي لنبلهن
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عناااحً ل صاااق لإقااايلأسااابللطقاااح بلطنكشااا لطًااا إلعيناااكلطق شااا حلنقاااهألف اااحلن نااا لج ااان ل
طق   هيظلتغسكلًحخللطق ن يال ن الطقاظطخلعقيلأ حهألإذلن الرتلظبلإقيلً ظلطق ن يال

بظط لطق  ان ل يشلطق ح طال طقل  نل قباا لعقاايلطقح جااالطأل قاايلًبكااظطالفيتن  لمل بلطق
كياافلمإًكاا نكلدفاا لتقااةلطقكتااللطق تظطصااال طق تحطف ااال طقناا جالقق ااظ بلإقاايلطقشاا   نلفااكل
طق لي الف حلت قكنكلخنفلًب جئليشنهلطق نفلطق  لرت قةلأ حلطقل م يشلم حلطاليانحل

تن شان ل ج  القنجهلطً إلس كالن يظالً 
كلطق  ظلم ضلطقشن الًشل  ًقكلصن لطقزلي ل قحلأ  قنطلطقلك ئظل  ط نطلرنبثاانالك الف

طقحخ الًشلأفنطهل ق ال قحلطسااتنح طلإقاايلطق ااح طالطقناا  دانلناا ننطأل ي اا لر ااح ألقااحلهظ اانطلًااشل
طق  ن ل غنالًن  لفكلط ستظط الفكلطقبكةل ت ظاحلمشااظطت  نل ط اانطلرن ااظ الإقااكلملاا ظاال

ح جااالطأل قاايلًثيااظالققلاا ظاانلط ااسظ  لققت ااحإل  اايشلأصاان  لف ااحلن ناا ل قبتااكلعقاايلطق
قظان الًن  لطنااحف لإقاايلطقااحطخللساايللمشااظ لناا الأصاا  مهلقااحلف ااح طلتاانطزن  لملاا بلطقنااغطل
طق  ئاااللًاااشلطق   ااان لفاااكلطق ااا  بل سااا طلطقااان ضلعقااايلطأل ضنلهااا طلطألًاااظلقبااا لطنتنااا هل

نىلمناا لأاانطال تاايلطقشاان الفتظنااننكل  ااأنكلف ااحل ط اانطلر اازأ الًااشلهااؤ ةل قاا لي ااضلساال
طناااحف ل جااامالًاااشلطق ن  ااايشلطقااا رشلرظتاااح الطقثيااا بلذط لطققااانالطق ااا ككل انااا نالعقااايل
سنطعحه لإ   ط ل  ظطةل  ط نطلرحف نالطقن سلإقيلخ  بلطق ن يانلن الطقشن القااحلطساات  ًنطل
فااكل قباات  لً اا لج االلً  ااالطق ن  اايشلأكثااظلساا نقالفأًلااكنطل  اا ل  ط اانطلرااحف نن  لإقاايل

لطق   بن
ناالل ااكةلعقاايلم ااحلخساانال ط ااحالًنااكنلن ااظلإقااكلأ ااحلطق ن  اايشلم يناايشل  ااظط اشلللجظىل

لأ قبااهنلق ااحل لاا نكل ااشلأاا لقيااحف نكلأً ًااهل قكننااكلًااحد لذ طعااك   ناا دلي لااكنكلقيشااحنكلً 
أ ااحلهااؤ ةلطقاا رشلتلااظ نطلًااشلطق لاايظانلقاا لرن ااحلذ طليااهل قاا ليلاا     ل االل قاا ل نأنااهلقااحل

ستبل  لعنهل لل    لت   يظل ج هلتلأقنكلف ق لت  حأل تيلأنهلق لرنستلم  لأ طدلط 
لقه:
لهن لًنزقكنلل-
لهللتلكشلهن ؟ل-
لن  نلل-
ل ق  ذطلقل لفكلطق ليظا؟لل-
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لأن لقل لًنتب ال قل لًنتلن الطقيلأيالن  ماننلإننكلطقك تبلفت كل يشنل-
الج قتهلأكثظلعح طنيانلق للمشظطسا: له هلطق  قًن

يقهلقحلطنت يلًشلإخظطبلج ي لًشلطقنس قانلأ ظز لقهلطقنس قالفظطحلرحل- قتلفي  نلن الًز
ك الفكلطق  ظلف قتظبلًن نلأخ لًنهلطقنس قال  طحلي ظألطق  قًن  لعشل  اكلما  نلل

لق للطأل للمشظطستهلنبل  :ل
خ ئشل  يظألف ق ل كظطانلأع دلإقكلطقث نكلطقنس قال هنلرن ظلإقكلن شلرن ظلإقيلق ط الل-

شلأجللطالي  ظج ل ط  لرحف  الطق  ن لمب  تانل ق  لطسه نالأ لطستحط طل   مألً 
  قب له دئ ال ص ًت انل    لأننكلق لأعحلأطيتلطقن يجلطق تن  لف قتظ  لًشل
طق  ن لطق تظطصال طق  د األً  لإالخسن لخسنال ط حالإقيلطق   بل تيلج  نكلل

لطق   ن لأ ل طحلرحف نكلم يحطالعشلًحخلل ن رتكنل
أقاااللطزد  ًااا انل قباا لعقااايلد جااالس اااحىلطقاااايحقي  للم ااحلًااا ئتكلًتااظلأصااانحلطقظصاايف

    لأتبظبلعقيلطق   ن نلن ن لً قالطقايحقيالت  بلطقشاا يلعنااكلأاا لأالنلاا ال ل
أعااظفلًااشلأرااشلتااأتكلن نااا لت باا لعظقااكلف سااتس بلقاااكلطق  اا إل ج قاا لأ طقاابل  اااا ال

ظبلًااشلًت  لاا المشااكٍللزطئااحنلناا الً  اان العقاايلطألكتاا فل هاا ل زنااهلطقث يااللر تاا لق اا لي اال
ً ئااال خ لاايشل  ااا ال يااابتلهااؤ ةل اااظدد الًاا لر تاا لمااهنل   اا ل ج ااهلطق  ااظ ضل
أل ااا الطقشااا يلطق   قاااانلنااا الطق اااظ ليغساااكل ج اااهلطق   اااظل ن نااا لعاااظ  ل ق تاااهلنااا فظال
شح دالًثق  لن الف هلطق بتنحلعقيلطمخظنلن الياااظخلم قشاا   ط نلقاا ليكااشلرق ي اا ل االل  ً

لالفن ذيالًاننعالق  طلطقغظضنك الياظخل   لمان لقن لتاح هل ن ظل
هن كلأ اا   ل قااح طلقينتلاا نطلإقاايلطق اازبلطق اا ك لطقاا  لي اابلتن ااي لًلاايظط لًثااللهاا هنل
أ اا   لًااؤهمت  لطق لاا  نيالًباااقالقي ااند طلطق  اا هيظنلهاا طل ط ااحلًاان  نلقاانلنناا لأناا ل
طق  لياظخلهك طلقكن لف ح لصاانتكلم ااحل  اا لساا عاألأًاا لهاا طلطقظفيااتل طقاا  لأتنقاا لطنااهل

ياظخلًن ل حطيالطق ليظال تيلطمالفإنهلً لراازطللي تقااةلقاانال ن ظتااهل صاام ت  ل هاا لتللل
طقاااظطخلطق لاات ظنلأاا لإال  ي ااهلطقاا  لي  قااهلعقاايلنت يااهلطاانطللطقنقاا ل ل ااحلأنااهلي تقااةل
جلحطالًتين الق د طالعقيل  للخ لااال أ اا نيشلنيقاانلهااظطإلق ااحالطناقاااأل    اا لأالطقظجاالل

فإنااهلناا اليلاات يشل يحياااهلقيتاانطزالألنااهلناا الرت اااظكللطق   اانلل اايشلناا الر تاا ل اااااظخ
قت ظبلطق ت ف  لأقنىلً لم ستس عتهنله هلطق ظنااالتزاااحلطق اابةلعقاايلطق  ًاالأل  ذطلأ اابن ل
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طق ااظل طق اانلطق اا نتألألال أسلطق  ًااللهاانل اايشلف اا  لطق   اانللطقلاا ينتيشأل  ذطلأ اابن ل
ال خ لاايشل ن ااظالطقنن اا ةل صاان لطقتااابيتل أصاانط لطق ت فاا  لطق ااظددالًااشلق االلً ئاال

فإننكل لأ لحله طلطقظجللطق  ل  ل بلطقزلي لرت  للطق ش  لأكثظلًشلأ لأن لفكلهاا هل
لطقحني ن

ًاااشلزط ااااالً يناااالطساااتس  لًشااا هحال جاااهلطقظفياااتلطق  ًااالألف اااحلنااا الطق ننااابلقاااحلتنقااا ل
 ص  ل جللطق ت ف  لأً ًكلًن  ظانلأ لل لم ق بال أن لأ طقبل ج هلطق اا م ل اايشلف اا  ل

 أقااانللأ للااا لم ق باااالألنناااكلقااا لأكاااشلأ  اااللعقااايلنتباااكل  ل تااايلعاااابن للطق   ااانلأ
لعقيلصااح  نل صغيظل للنن ل طقب العقيلد جالطقايحقيالأت ت لم ق لل قحل نك لذ طعك 
هللأقنللإننكلدهش لأ لطستغظ  لأ لتب جأ ؟لف حلن الطقظجللطق  ًللر ت لهنلأين انل

أالًااشل طجنااهلأالر تاا لهاانلأيناا اللق ليكتاا لم  االل  ي ااهلفااكلهاا طلطق اانلطق اا نتل االل جااح
فاا قزلي لقااشليك يااهلهتاا فلً ئااال خ لاايشل ن ااظالفااكلهاا طلطقظتاالل االلي اابلزا دتااهل  تاا فل
 ن ااظالأخااظىنلناا الطقشاا   لًنز ناا ال ق اا طلف ااحلناا الطق  ئااال طق  لاانالياااب نالم اانال هاا ل
 لي بز الًظددرشلطقش   ط لطقتكلن اليسق   لطقظجللطق   نلنلأً لًشلن ننطلي  قنالصنل

ن  لًشلن الراانطل لاابلطي اا  لطقشاا   ل طف اا الطقااان الإقاايل طقزلي لف حلن ننطلرقن نال   لً 
لأقايلً لتلتسي لرحهن

هن كلأًظلهظابألفبكل مد لتاان  لطقشاا   ط لمسظا ااالطقشاا ظلطق  بااينل أعت ااحلطالقق اازبل
ًظنزلد طساا  لخ صاا المااهلقاااي هال  نتاا بلطقشاا   ط ل فااتل ااظ  ط لطق ظ قااانلطق  اا هيظأل

 ألتظ يلعقيلطقش   ط لطق نز نانلفكلنللفتظالهن كل    لراات لتااظدطدهل طقياانإلم قاا ط لعنحن
 ق للق  اا  لساا   ل اا   طالجحرااحطالت اا لصااي هتهلق  االلطقناا سلي  ااح ال لألنااهلخق  اا ل
فكلعاظلطقزلي نلر حألطقظجللطق   نلل    هلن  لرقك:ل"ًااي لًااي لياا لزلااي "لفيااظددلطق شااحل

لي "ننلً ذطلي احلم ق ي له ه؟لرظدد الطق  قالم ت ال ااحرحالًاا لطق  لرتن ه:ل"ًي لًي لي لزل
دطًاااا لً باااا انلفاااااكل اااامد لي اااابلطقنااااا سلطقكاااامإلطق  باااايل طقلااااا  ل طأل اااا   لطق   سااااايال
طق نز نااانلهاا ه ألطن ااظ طلطقااي  لنياافلرااظدد النمًاا ال لً ناايلقااهلساانىلأنااهلي تاان لعقاايل

يااهلطالرؤساايلفاان طالًظناازطالسنتاا بلق  يااانل طقنتي اااألإذطلأ طدلطق اا ك لطالت نااهلطق  اا هيظلعق
طقش   ط لطق حرااحالطق  صااالمااهل ااظتلطالتشاانهلطقشاا ظلفاان شلقاانإلن اابلطقشاا ظأل تاايلأنناا ل
ن بلً ليشنهلطقش ظأل     لنكتبكلم قل  لمغااضلطقن ااظلعااشلً تاانىلطقكاامإنلأقاا لي نقاانطل
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إالعاااظلطق  اا هيظلهاانلعاااظلطقشاا ظ؟ننل طق كاايلصاا يحألف قشاا ظلراات لتنجي ااهلن اانل
 ين اا لطقنثااظلطقاا  لأكتنااهلطمالرتنجااهلن اانلطقبااظدنلق اا طلطقلاا بلقاا لتكااشل اا   ط للطق  اا هيظ

طقثن الطقبظنليالتا  ل  ظطاأل ه ل جندل"ًيظط ن"أل للصيغ لنثظطالع ظلنت م  لج الجاا كل
  سننلطقنثظلرتنجهلإقيلطق  نلل طألفظطدل ين  لطقش ظلرتنجهلإقيلطق   هيظل انج   ل قييل

قشاا ظلفااكلطقغااظبلأ  انلطقشاا ظليااان لطق   سااال ااا ربلطقش ااايالهظان الأالر حألطن لاا  لط
 ين  لطقنثظليان لطق  لل طقبظدطنيال طقش ايانلأخيظطاألأ احلأالأذن ظألمأال مد لًاا لتاازطلل
ت ي لعاظلطق   هيظل ق قةلفإالطقكمإلطق نز ال طقش   ط لطق  ب الهكل ظ  القانىل

أ ه إل  صلخ ئشل   يظلن  لن تنااكل اا قةللفكل ي تن لأً لًؤقب تكل نت م تكلطقنثظاالف ك
لق للققيللطقظجللم ققن سلطق  ككن

ن ااندلإقاايلطق  ئااال طق  لاايشلطقاا رشلناا الي اانده لطق  ًاالل طق   اانلألف ااحلت ااظكلطق نناابل
  ط  لتقةلطقكتقالطقنشظاالطقن جالتت ظكلً ت حالعشلًك نكلطق  لعقيلد بلطقايحقيانل

سلطقث نناالطق رشلن ننطلرظتح ال ح  لًن حال نهلطقتظ  لً  نعالن يظالًشلتمًي لطق حط ل
علكظاالتل يلطق  ككنلناا ننطلأكثااظلصاا ن الًااشلطق   نعااالطأل قاايل ناا الي اانده ل اا صل
ً  نللهنلطمخظلعقيلنت لأ حلطق تسنعيشألأ ل    لن الطق  ًللًح   العقيلذقةل أناا ل

رااح  لي  االلعقاايلأًيللإقيله طلط  ت  لنلن الطق  ئحليسقتلطقش   ط لع ظلًك ظلصن ل
ااظدلذقااةل   اا لألن اا لًااشل طقنس  اانلن ننطلرظدد النبيلطقش   ط ل قكااشلمسظا ااالأ  ااحألً 
اااا:ل طقتمًيااا لطق ت ق ااايشألف اااحلنااا ننطلرقب ااانالطقشااا   لمشاااكللصااا يحل نق  تاااهلهياااظلًحهًن
"ع ي لع ي لي لزلي "ننل أ احلهن لأالأص لطقااا بلإذطلناا الم ق لااتس  لف اامال صاابهأل

ن لطقاا  لناا الر تاا لًااشلخمقااهلق ئااحلطقتمًياا لهاانلطقث قااعلًااشلً  االلف حلن الًك ظلطقا
لفااكلتقااةلطقق  اااأل ن س اا فالإقيااهلناا الهناا كل ًك ااظط لطقااان لطقتااكلن ناا لتااا لأذنااك 
ًك اااظطالً ق ااا الفاااكلطألعقااايلننااا لأسااا     ل أنااا لفاااكلطق نااازلألأًااا لطمالفأ اااحه  لر اااعل

ًاااشلأصااا  بلطألصااانط لطألهااا نكلطق   سااايال طقثااا نكلرت اااحثلًاااشلخمقاااهلأ اااحلطق ااا ي يشل
لطق  ن ال طق  س ال طقتكلتز  لطق   سال طق بلققزلي لفكلققنبلطق   هيظن

ك الطقان لرن د لطق   هيظل"أر  لطق نططنناننلأر  لطق نططننا"ألأ لرااظ حليااا لً نااال
طق  ااا هيظلققااازلي لأ لقق  ئاااحلً  ناااالطقااازلي لقشااا نهنلن نااا لطق  ااا هيظأل لااابل أياااهألجااازةل

قاا  لي شااتلطقاازلي ألف ناا كلأيناا الطقشاا ظل طقسياان ل طقغياانإل  ألملاايطلًااشلهاا طلطق اا ق لط
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 تاايلطق  ااظل طقتااظطبلي شاا  ال اايشلتح ساا   لأقااحطإلطقاازلي نلقاا للطق اا ي لأيناا الإالطقاازلي ل
لسنفلي ندلطقش بلإقيلطقناظلطق  يشن

أ بلأالأع حلً   نال يشلطق س بلطق  لي حًااهلطق اا ي لطاانطللطق لاايظالًااشلخاامللًك ااظط ل
يال  يشلطقت قيتلطقظا  كلأأن ةلًن  ا  لنااظالطق ااحإلطق ن نقااالعقاايلطقتقبزاااناألطقان لطق  ق

فكااملطق  ق اايشلي اان النمًاا الق  ااظدلطقكاامإنلق  ااظدلأالي اان ل اايا الإقاايلطق   اان لطق ااظاضل
 ج قهلًت  ل الإقيلأقايلد ج  لطق   سانلطقتش مهلهن لهاانلفااكلإأاا  ال   سااالطق  اا هيظل

ألفبااكل اايشليااا لطق  قاااتلطقظا  ااكلًاا لرااظطهلعقااايلأ ضل قكااشلط خااتمفل ين  اا لن ياااظ
طق ق ااابلن اااحلطق ااا ي لفاااكلًلااايظطتن لياااا ل ااايا الهياااظلًنجاااندل اااانه لطق  ااا هيظل نجاااندهنل
طق  قتلطقظا  كليأخ لم يشلط عتن  ل جندلفظا يشلًتن فليشل ين اا لفااكلًلاايظطتن ل ل جااندل

 لطألفااظطدلطقاا رشليشااكقنالإ لقبظاتل ط حلأ  حنلفظاتلًسقتل عقيهلي بلإقغ ةلنللفظدطنياا 
طق   ن ل ج ق  للن  العشلن  تلفكلطقلاايللطق اا د لطقاا  ليااان هلهاا طلطق   اان نلإالناالل
فظدطنيالهكلخسظلً ح لملقسالطقزلي لً  لتشكيللطق   ن لإ لإقغ ةلق  هلطقبظدطنياااألأاا ل
إالتشكيللطقليللطقنشظ لفكلطق ليظالقييلف طللن  العشلج  لققن اا تل ج ق اا لتلاايللفااكل

  هلً يشأل للإالً  الطق  ي لفكلًك ظلطقان لطق ل عحالعقيلتشكيللطقليللطقنبلكلطت
 طقبكاااظ لقق   ااان نلف ناااحً لي ااانللإالطقنشاااظل طق  اااظل طقشااا ظلت ااابلج ي ااا الطقااازلي لف ااانل
شألفااكلتقااةلطقق  اااألم اا ل ي  طاابلدطخااللنااللن سااال كااللفااظد لًااشلطق   اان ل ج ق اا لتااًؤ

أ لت اا رزلفااكلطقتبكيااظل فااكلطقش ااايال فااكللتلاا  ألم يااحطالعااشلأ لًنسااتل تقغااكلم قتاا قك
طق ااانىل ااايشلأفاااظطدلطقلااايللطقنشاااظ لهااا طل ت  اااللطقلااايللطق ااا طبكلطق ااا د لرتنجاااهلف اااطلن ااانل

لطقزلي ن
ك ظط لطقان لفكلًلاايظطتن ل ااظ   لسقغاا ةلطقتبكيااظنل طقا بلطق  لتان هلطق ت ف  لً 

ينالرااحف  الطق اااظةل طقتبكيااظلن  ااانلإناااهلجظا اااأل اااللخي نااالققاازلي نل   ااا لأالطق ااح ةل طقلاااك
لقغلااللأدًغااال ققتبكيااظلفااإالجااظلطق  اا هيظلنااللفتااظالإقاايلًلاايظط لطقااا بلهاا هل ااظ    
طقناا سل ج ق اا ل لت اا لفااكلجظا ااالطقتبكيااظنل   ألًاا لً ناايلنااللهاا طلطقناا يج؟لإالً نااال
طقزلي ل لت ت بلإقيلتبكيظألف كل حر يالن  لأالطقزلي ل ليسقبلًنةلطالت ااحدلطألساان بل

  تهنلعقيةلأالت نهلق طتهلألنهلًنجندلف لبأل أ لتبكيظلفكلطقل بلقحلطقتكلتحعنكلق 
شاا الللل- لس حل –ي  قةلل تتنق لعشلطق  نالرًن األألنةلقحلت حلصااحفاالأالعينيااهلتًظ
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ن لطقاغظأل لت بلهاا هلطق اا دالفت االلً  تااةلقااهل هاا هلفااكل م ست ظط ل يشلرتكق ل أن ألً 
لطق لي الخسياالن ظىن
ه هلطق ليظط ل هاا لأالإخااظطبلطق  اا هيظلإقاايلطقشاانط  ل لي تاا بلإقاايللق حلف تنكلذنظلس ب

أيالًن سناألف ق  طئ لدطئ  الًنجنداألفاا قزلي لي اابلطق لاايظط ل ااات لت حرااحلراانإلً اايشلتناازلل
 يااهلطقناا سلإقاايلطقشاانط  لفااكلطق حرنااالطق  ينااالقيتلاانيلققاازلي لًت م ت اا لعقاايلطقتقبزااانانل ل

رنإل ط حنلفإذطلن ن لطق ن سناألن  لهكله هلطق ااظاللي بلأالرت لذقةلفكلج ي لطق حالفك
طق نظىلطق شظاشلقنصنللطقزلي لإقاايلطقلااقساأل ي اابلطالت ااحألطق لاايظط لق االلراانإلطقاا نظىل
مأس ن ل طالتنت كلم حهلمأس ن نلعقيلنللًحرنالأالت ظبلفكلرنإلً يشلقيتلنيلققتقبزانالل

ااشلأاا لأ  اابت  نل ا اا للإالن لاا الًااشلطق اا دالطق ااان التاااناظلطق لاايظال عظ اا  ل يااالً 
لت هبلإقيلأ  يفلقاظلطقزلي لقي ندلق ش هحت  لفكلأ ق  لطقبظط ن

إذاألفاان شلفااكلًنساا لط تباا   لطقاا نظىلطق شااظاشل سااتمإلطقاازلي لطقلااقسال  لأكثااظلًااشل
ذقةأل طق ليظالًلت ظال ين  لأق لعقيلد جالإ حىلطقايحقي  لطقتكلت  ينكلً قت  لًااشل

قنااا يجلعقااايلأ اااحهل ين ااا لصااان لطقااازلي لتظتبااا لفااان ل ؤ سلأ ااا الطقشااا يلطق  ظقااااأل ط
لطق   هيظن

    لإقيليل   ل ظنالهيظلع دياألف حلناا الأمأااالًااشلطقظفاا  لًااشلأصاا  بلطق ااح  ل
طق  ككلر ظعنالإقيلًحخللإ حىلطق ن ي  لدطف يشلطقن سلطق رشليااا دفنن  لفااكلطااظا   نل

مًياا لطق ااحط سلطقث نناااالمسظا ااالً  لإالدخقنطلطق ن يال تيلخظبلًن  لم ااضلطقشاان الًااشلت
تشااكلمااأن  لناا ننطلر ظ اانانلناا ننطلخاا ئبيشل طسااتس عنطلطقاا    الفااكلساايللطق   اان لملاا نقانل
 ق لطقن ضلرتبظبلعقيلً لن الي ظ لدطخللطق ن يالف قتظ  لألق كلن ااظاأل  لاا بلتاانهجل

ياازلطقشاا يلفااكلطق اا  بلن ناا لطقظؤاااالدطخااللً ااظلطق ن يااالهيااظل ط اا الفااكلطق حطيااال قاا لأً
سنىلصظطخلعنيفلًشلق االل اا صلرت ااظضلققنااظبلطق  ااظحنلطقتظ اا لًااشلطق ااحخللقكااكل
تتنحلطقان الأكثظنلن الطقثمأالرن  قنالملنن ت  لعقيلأ حلطقتمًي ل ين  لناا الي اا  لل
صحلطققك   لق   يالجلحهنلناا الي ااظفلناا لساايكقبهلإالقاا إل ااظدلطققك اا  لق اا لدف عاا العااشل

 نطلرظنقننااهلمأ اا رت  لطقث يقااانل فااكلق  اااأل   ااحلأالنبلهنلطن   لطقش بلعقيلطأل ضلفظط
طن ش  لطقغش  العشلعينكلت  ً األ  هحتهلرن ظلإقكلم ينيشلًتأق تيشل قكن   لًتنسقت انل
كيفلأص لهاا هلطقن ااظا؟لناا اليسقاابلًنااكلطقتااحخللسن اا ذهل قكنااهلقاا ليكااشلً تن اا المإًكاا ال
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نلناا القااحلف ااحلأ ااحلأساان نهلأ ل  صلقييلًشلطقظف  لأ لًشلهيظلطق لكظلأاليب لل اايا ال
 ن الطقحإليليللخ  ج الًشلف هلقيقنثل ج هل  ق تهلأ لأي مهل طأل ضلطقتكلن ننطلي ظهننهلل

لعقي  نلتللرن ظلإقكل ثن  لفكل يشلن الرتق يلطقظنم لعقيلن ًللجلحهن


