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م

م:تؼدؼؿ

مربؿدومبقتـؾاتمربؿدمر،رؼّؽّطامذػقؼ:م)ظألداتذة(ماظػؾلػلماإلغشاءمعـففقة)مطؿابمسصارةمضؾمأومعؾكصمػقماظعؿؾمػذا

مضقؿؿف؟مػلموعاماظعؿؾ؟مػذامذاٌامػقمػـامغػلفمؼػرضماظذيمواظلؤالم،(اًؾقؼب

مطلمظؾؿؿعؾؿنيموأؼضام،اظػؾلػةمأداتذةمظؾلادةماظـالثمزعالئـامطؿابمعضاعنيمتؾؾقغمػقمغؾقؾمػدفمؼبموجقدهمسؾةماظعؿؾمػذاصبدم

موأغفمخصقصاماٌـففقة،مأػؿقؿفمظلمزفرتماظؽؿابمهلذامضراءتلمصؾعدمضدراتفؿ،موؼطقرونمبفمؼلؿأغلقنمعضاصامسقغامهلؿمؼؽقن

ماٌقاضػمظرطامماٌلقطرمايضقرمصقفامؼؽقنمطؿاباتمسـمبؿعاداالمإعؽاغقةممظؾؿؿعؾؿنيمهصؾمبقادطؿفاماظيتماآلظقاتمضبؿقي

موظبمواضعمداخؾمعـ(مػؿ)ماٌقتماظضؿريمضاظفمعامؼـؼؾقنمتؼارؼرموربرريمزبربؼـمذبردم-اٌؿعؾؿنيمأيم-عـفؿموعؾماظيتماظػؾلػقة

م.واضعفموؼـلقن(مسبـ)مايلماظضؿريموؼـلقن

مطؿاباتمإظبمغؿؼالاالممػلمأخرىمإعؽاغقةمظدؼفؿمؼقظدماظؽؿابمػذامصإنم،ضقؾمعامدؾطةمعـمصاظؿكؾمصعؾمظؾؿؿعؾؿنيمضبصؾمأنموبعد

متؿؿمإغفامبؾماظػؾلػقة،ماٌقاضػموادؿظفارمحبػظمتؿؿمالماظػؾلػةمانمػلمأدادقةمصؽرةمبادؿقعابمإالمؼؿقظدمظـماظذيمباإلبداعممتؿؿقز

مغػسمقاطاةمبممإالمؼؽقنمظـمجقدمصؾلػلمإغشاءمهرؼرمؼبماٌؿعؾؿماحنمأنمػـامايددقةمواظػؽرةم.بفامتشقدماظيتماظؽقػقةمبادؿقعاب

ماظؿقؾقؾ)ماٌنتمدبصماظيتمأوتؾؽ(مواًامتةماٌؼدعة)مماظعؿؾؿنيمدبصماظيتمتؾؽمدقاءم،ظـصقصفؿماظػالدػةمإغؿاجمادرتاتقفقات

مة.واٌـاضش

ؼدرةمظاوممبقاضػفماظؿصرؼحمجرأةمؿعؾؿاٌمغـؿلمظدىمنأ:ماإلغشاءمةقعـففمطؿابمعـمادؿـؾطؿفاماظيتماظلاعقةماظػؾلػقةماظغاؼةمػلمتؾؽؿ

م..أغػلفؿماظػالدػةمخطقاتمػلمخطقاتموصؼمفاسؾكمبـائ

مإظبموؼؿفاوزهمدؾطؿفمعـمؼؿقررمظؽـمأصالرقنمأدؿاذهمضبرتمم،آخرمأردطقمؿعؾؿؼؿضاهماٌمبؼؽقنمماظذيماظؿػؾلػمصعؾمػقمؿذظؽو

م..عػؿقحةمصؾلػقةمإعؽاغقات

.اإلحراجمسؿؼمإظبمارؿؽـاغلمضؿةمسؾكأمعـمرعاغلمحؼامألغفمرّؽّطرؼامذػقؼمأدؿاذيمطـريامأذؽر
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م

م

ؼبمعبقعماألحقالمعـمعؼدعةموسرضموخامتة.معؿطؾؾاتممؼؿؽقندقاءمطانمعقضقعماإلغشاءماظػؾلػلمغصامأومضقظةمأومدؤاال،مصإغفم

زبؿؾػماخؿالصامطؾريامعـمم"اظعرض"،مظؽـمععماخؿالصاتمبلقطةمدـأتلمسؾكمذطرػامؼبماظصقغماظـالثمعؿشابفةواًامتةماٌؼدعةم

عـمحقثماظصقغةميفؿمأومعـمحقثمام،مدقاءاظؼقظةػقمم،موالماظلؤالصقغةمألخرى،مظلؾبمبلقطمأنماظـصمظقسمػقماظلؤال

                           ممممم.اظـققؼة

مممممممممممممماملقدمة

 عـففقةمصقاشةماٌؼدعة:

ؼبماإلغشاءماظػؾلػلمصقلب،مبؾمندػامأؼضامؼبمايقاراتماظعادؼة،مصأنمتؿقدثمععمذكصمعامؼبمعقضقعمعا،ممندماٌؼدعةمال

وظإلذارةمغؼقلمإغفمصقؿامطبصماٌقضقساتماظيتمغعربمسـفامطؿابة،مضدمالمغؽؿبماٌؼدعةمإالمبعدمم.داؼةمإظبماظؿؼدؼؿغتمربؿاجمؼبماظؾصأ

متشؽؾماٌقضقع،مػذامػقماالعرمغػلفماظذيمؼػعؾفمعؤظػقماظؽؿب،موظصقاشةمعؼدعةمغاجقةمالبدمعـماتؾاعمذبؿقسةمعـماظؼقاسد.

،مػؽذامئبغقةمإثارةماغؿؾاهموغباسماظؼارمؽـمضؾؾمذظؽمالبدمعـمصقاشةممتفقد،مظاٌؼدعةمأغفامذبالمظطرحماٌشؽؾةمععؾقممسـم

مصاٌؼدعةمتؿؽقنمعـمخطقتني:

،متؿفؾكمؼبموحفاجقةبؿشقؼؼفموتفقؽةمسؼؾف،ممئلقةمتؽؿـمؼبمإثارةماغؿؾاهماظؼارغػتقاصؾقةمموتؼقممبقزقػؿني،م:خطقةماظؿؿفقدم

متؼدؼؿمعربراتمتؼـعمبأػؿقةموضرورةمررحماإلذؽال.

مئ،موذظؽمألنماظؽاتبمؼعدماظؼارئكمؼبماظؿعاضدمبنيماظؽاتبمواظؼارتؿفؾمأخالضقةموتؼقممبقزقػؿني،موزقػةم:ررحماإلذؽالمخطقةم

مخاررةمتؾنيمظفمغؼطماظقصقلمواىفةماظيتمغلؿفدصفا.ماظؼارئتؿؿـؾمؼبمإسطاءممعـففقةووزقػةم،ماظعرضممبعاىةمضضاؼامععقـةمؼب
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 :  التمهيد -أوال

)ؼـدرجماظـصماظذيمبنيمأؼدؼـامضؿـمجمزوءة...موباظضؾطممضرورةموـبمػذاماظؿؿفقدماظـؿطلمغـؾفمؼبماظؾداؼةمإظب

معػفقم...وحمقر...اظذيمأثارموؼـريماظعدؼدمعـماظؿلاؤالتماظشائؽة..(

مصفذاماظؿؿفقدماىاػزمؼطؾؼمسؾكمطؾمعقضقعمعـمررفمشاظؾقةماظؿالعقذ،موػذامػقمعامؼعينمشقابماإلبداعموماًضقعمظؾفاػزماظذي

ترؼدماظػؾلػةماظقضقفمضده.مثؿمإنماخؿالفماٌقاضقعمواظؼضاؼامؼػرضمضرورةماخؿالفماظؿؿفقدات،مصاظؿؿفقدماىقدمػقماظذيم

مؼؤديموزقػؿني:مؼلؿفقبمظشررنيمأدادقنيمأو

عـمموسدممعػاجأتفمباظلؤال،مصأصضؾممتفقدمػقماظذيمصبعؾماظؼاريءمضبدسماظلؤالمضؾؾماظؿصرؼحمبفمئوذظؽمظؿفقؽةماظؼار:ماظؿدرج

مررفماظؿؾؿقذ.

موذظؽمىعؾماظلؤالمعؼؾقالموضرورؼامؼلؿقؼماالػؿؿام.:ماظؿربؼر

ػذانماظشررانمؼغقؾانمؼبماظؿؿفقدماظـؿطلم)ؼـدرجمضؿـ...(موبذظؽمضبدثماالغػصالماظؽؾريمبنيماظؿؿفقدمواظلؤال،موػذامعامؼؤديم

مإظبمأطربمآصاتماظؿؿفقد.

م:آصاتماظؿؿفقد

م:ؾةآصةماإلغػصالمبنيماظؿؿفقدمواألدؽ

وذظؽمطأنمميفدمأحدػؿمباظؼقلم)ماىقمممطرموػـاكمدقاراتمطـريةممترمؼبماظشارعمواظققممػقماألربعاء،مػؾمميؽـؽمأنمتؼرضينمم

ماظؿدرجمواظؿربؼر؟ماممبنيماظؿؿفقدمواظلؤال،مصأؼـمذرربعضماٌال؟مصػلمػاتفماٌؼدعةمغالحظماالغػصالماظؿا

م:آصةمتأطقدمأعرمثؿموضعفمعقضعمتلاؤل

)ػؾمميؽـمايدؼثمسـمغظرؼةمخاظصةمعلؿؼؾةمسـمثؿماظؿلاؤلمؼبمآخرماٌؼدعةممتـػصؾمسـماظؿفربة(م)إنماظـظرؼةمالمالطاظؼقلمعـ

 صاظؿؾؿقذماظذيمؼػعؾمػذامطباظػماٌـطؼ.اظؿفربة؟(م

م

م:آصةماظؿطقؼؾمواظؾفقءمإشممتػاصقؾمشريمعربرة
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اظعرضمظؽانمأصضؾ،موظعؾماظلؾبماظذيمؼؤديمبفؿمإظبممـقنمعؼدعاتفؿمععؾقعاتمزائدة،موظقمادؿـؿروػامؼبعـماظؿالعقذمعـمؼضّؿ

ماظقضقعمؼبمػذاماًطأمػقماسؿؿادػؿمسؾكمعؼدعاتمجاػزة.

م:مادرتاتقفقاتماظؿؿفقد

م؟مػاطقػقةمغـفحميفمواوزمؾأيصم،طاغتمتؾؽمػلمأخطاءماظؿؿفقدإذام

امسرصـامأؼضاماظلؾبموراءمررحماإلذؽالمدــفحمؼبماظؿؿفقدمإذامسرصـامأنموزقػةماظؿؿفقدمػلمتربؼرمررحماالذؽالماظػؾلػل،موإذ

تطرحمظؿقصقؾمععرصةمذبفقظة،مأومألغفامتـدرجمضؿـمذبزوءةمطذامأومربقرمطذا..،مأومألغفامأثارتمماظػؾلػل،مصاألدؽؾةماظػؾلػقةمال

االغطالقمعـمماظقاجبمػقجدالموادعامبنيماظػالدػة،مإذامصعؾـامػذامصإغـامدـرتؽبمخطأماالغطالقمعـماظػؾلػةمإظبماٌشؽؾةمؼبمحنيم

م.روسا،موبذظؽمؼصؾحمررحماالدؽؾةمرؾقعقاموعشاٌشؽؾةمدمقماظػؾلػة،مصاألدؽؾةماظػؾلػقةمتؿقظدمسـموجقدمعػارضةمختؾؼماظدػشة

باظؿقتر،مصققسمباٌػارضةماظيتمبقادطؿفامؼعرفماألدؽؾةماٌؿقظدةمسـفممئاجحمػقماظؿؿفقدماظذيمؼشعرماظؼارػؽذامؼؽقنماظؿؿفقدماظـ

ذؿغالمسؾكمبعدماالمميؽـمصفؿفمإالمذظؽمؼؽقنمضرورؼامضؾؾمصقاشةماظؿؿفقدمصفؿماالذؽالمأوال،موػذاماالخريمبدورهمالضؾؾمضراءتفا،مظ

اظعرض،موظؾـفاحمؼبمصقاشةممتفقدمجقدممقبمتأخريماٌؼدعةمإظبمحنيمإنازاظعرضمؼبماٌلقدة،موػذهمػلمايؽؿةموراءمصؽرةموج

مإظقؽمبعضماالدرتاتقفقاتماظيتمتلاسدك:

م:ؿفقدمبإثارةماٌػارضاتاظؿم-1

معـال:ضروري،محرية،مأومعػارضة،مؼؿقظدمسـفاماالذؽالمبشؽؾمرؾقعلمومغطالقمعـمتؼابؾ،مأومتقتر،مأووؼؽقنمذظؽمباال

م:تعرؼػماٌػفقمماٌرطزيمبشؽؾمؼـػؿحمسؾكماإلذؽاظقةماٌرادمررحفام-أ

متعؾؼماألعرمبلؤال:مصؾق

مطقػمؼؽقنماظغريمذررامظقجقدماظشكصمأومطقـقغؿف؟

مصإغفمميؽـمأنمؼؽقنماظؿؿفقدمسؾكماظـققماظؿاظل:

إذامطانماظشكصمػقماظذاتماٌػردة،مأيماظؽائـماٌؿؿؿعمبفقؼةممتقزهمسـمشريهمعـماالذكاصموماألذقاء،مػقؼةمتؿفؾكميفم

االخرى،ممادؿؼالظقةمعادؼةمتؿؿـؾميفمادؿؼالظقةماىلؿموادؿؼالظقةمععـقؼةمتؿؿـؾميفماظػؽرمواظشعقر،موإذامطانماظغريمػقماظذات

صؽقػمؼؽقنماظغريمذررامظقجقدماظشكصمرشؿمعامبقـفؿامعـممتاؼزموادؿؼالظقة؟م،ماٌكؿؾػمسـماظذاتمواٌؿؿاؼزمسـفاأيماآلخرم

سـمععرصؿفامووسقفامبذاتفامصؽقػمؼؽقنماظغريمذررامٌعرصؿفامبذاتفا؟مأظقسموجقدماظغريممؼـػصؾمقثمأنموجقدماظذاتمالوح

مؽـماالدؿغـاءمسـفمبلؾبمضدرةماظذاتمسؾكمتأعؾمذاتفا؟باألحرىموجقداماحؿؿاظقامجائزاممي
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ػؽذامؼظفرمأغـاموزػـامتعرؼػني،مأحدػؿامظؾشكصموآخرمظؾغري،مأيمأغـاماسؿؿدغامتؼـقةماظؿؼابؾماظيتمتقظدمسـفامإذؽاظـامبشؽؾم

م)مإذامطاغامعلؿؼؾني،مصؽقػمؼؽقنمأحدػؿامذررامظمخر؟(مرؾقعلموضروري

مؾةمظؾقاضع:االغطالقمعـماألبعادماٌؿؼابم-ب

إذمميؽـماظؿؿفقدماغطالضاممعـمواضعةمععقـةمتـريمعػارضةمؼؿقظدمسـفاماالذؽالمبشؽؾمرؾقعلموضروري،ممصإذامتعؾؼماألعرممبـؾمػذام

ماظـص:

حرؼةماإلرادةمؼؿؿقزمبإحلاسمأسظؿمباٌلؤوظقةمؼػققماظشكصماظذيممأرىمأنمأيمإغلانمعؼؿـعمحبقازتفميرؼةماالخؿقارمأو

اظشاعؾةمتلقدماظعاملموتؿقؽؿميفمحقاةماظؾشر.موتعينمايؿؿقةمأنمتقارماظؿارؼخموعامزمؿؾفمعـمذؿكمعظاػرمؼعؿؼدمأنمايؿؿقةم

ماالخؿقاراتمواألصعالماالغلاغقةمضدمهددمعلارهمعلؿؼؾالمهدؼدامطاعالمعـذمبداؼةماظزعـ.

خالضقةماٌرتتؾةمسـمظقةماألؤواٌلمبؼدورهمأنمزماولماظؿـصؾمعـمإنمعـمؼعؿؼدمأنمطؾمعامػقمطائـمضدمهددتمملمطقـقغةمعا،م

طاظزسؿمبأغفمطانمجمربامسؾكمصعؾمعامصعؾف،مألنمػذاماظػعؾمطانمعؼدرامتؾعامظؾؼقاغنيماظصارعةماظيتمتربطماظلؾبممئاظػعؾماًار

مباظـؿقفة.

لؤوظقةمأعامإذامطانماالخؿقارمايرمعقجقدامحؼاميفميظةماالخؿقار،مصالمسمػكمأغفميفمػذهماياظة،مدقؿؿؿعماظـاسمباٌ

األخالضقةماظؽاعؾةمالختاذماظؼرارمواالخؿقارمبنيمبدؼؾنيمأومأطـرمعـماظؾدائؾمايؼقؼقة.موبذظؽمالمؼؽقنميفةمايؿؿقةمأيم

موزن.

مصإغفمبإعؽاغـامأنمغصقغماظؿؿفقدمسؾكماظـققماظؿاظل:م

قمعـمسمؿارمعـالماظؼقاممأومففموعقاضػفموصؼمعشقؽؿفموإرادتف،مصؼؾدوماظشكصمأحقاغامحراميفماخؿقارمأصؽارهمواختاذمضرارات

اىؾقس،موػقمعـمؼػضؾمػذاماظؾقنمسؾكمذاكم..،ظؽــامغعرفمعـمجفةمأخرىمأنممثةمحؿؿقاتمتؿقؽؿميفمحقادثماظطؾقعةم

ذػبمقةماظؽقن؟مػؾمايرؼةمواضعمأممجمردمضـاسةمطؿامؿؿصفؾمتـػؾتمحرؼةماالغلانمعـمحموعقجقداتفا،مواإلغلانمواحدمعـفا.

محرؼةمظؾشكصميفماخؿقارمعامػقمسؾقفمأممإغفمخاضعمظضرورةموحؿؿقةمتردؿمظفمعلارموجقده؟مم؟مػؾممثةإشممذظؽماظـص

ماالغطالقمعـموربةمذكصقةمحمرية:م-ج

غطالقمعـمأعـؾةمترتؾطمبعاٌـاماظداخؾل،مأيموربؿـاماظذاتقةماظيتمتلؽـفاماٌػارضةماٌقظدةمظطرحماإلذؽال،مصؿـالمأعاممػذاممبعـكماال

ماظـص:
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عامػقمطـفماظلعادةميفمذاتفاموالمعامػقمطـفماظشؼاءميفمذاتف.موظؽــامغدركمأنمصؼدانماظؿقازنمواظؿـادبمبنيممغعرفمإغـامال

مرشؾاتـاموبنيمادؿطاسؿـامػقماظذيمسمؾؼمصقـاماظشعقرمباظشؼاء.

تف،مإنماٌكقؾةماظيتمولؿمظـامرشؾاتـامخطريةمشاؼةميفماًطقرة.موظؽلمؼلعدماإلغلانمرمبمأنمزمصرموجقدهمداخؾمذا

وعـمػذهماظـاحقةموحدػامميؽـمأنمغؼقلمإنمدعادةماظطػؾمػلمبعقـفامموميارسمإرادتفموحرؼؿفمداخؾمغطاقمضدرتفموادؿطاسؿف.

دعادةماظرجؾ.مصاظلعادةميفماياظؿنيمػلمسدمماظطؿقحمباظرشؾاتمإشممعامظقسميفمعؿـاولماظقد.موػذهماالسؿؾاراتمسظقؿةماألػؿقة،م

ميتمتقجدمداخؾماظـظامماالجؿؿاسل.ووديميفمحؾمصمقعماظؿـاضضاتماظ

مبإعؽاغـامأنمغصقغماظؿؿفقدماظؿاظل:

طـريامعامتـؿابماظقاحدمعـامرشؾةمؼرىميفمغقؾمعقضقسفامدعادتفماظؼصقى،مصقؾذلمضصارىمجفدهمظـقؾفمعؿقؿالميفمذظؽماظصعابم

قضقعمجدؼد،موػؽذامواٌشاق،مظؽـمعامإنمزمصؾمسؾكمعقضقعمرشؾؿفمتؾؽمحؿكمترتاجعمأػؿقؿفموتـشأمرشؾةمجدؼدةميفمع

ممامؼدصعـامظؾؿلاؤلمسؿامإذامطاغتماظلعادةمحؼامتؽؿـميفمهؼقؼماظرشؾات؟موأيمرشؾاتمؼؽقنمهؼقؼفامغقالمظؾلعادة؟ممدواظقؽ..

مأممإنماظلعادةماٌرتفـةمبؿقؼقؼماظرشؾةمجمردموػؿموأنمسؾقـامباظعؽسماظؿقؽؿميفمرشؾاتـاموتدبريػامالماالغلقاقموراءػا؟موػؾ..

م:قمعـمواضعةمأدبقةمطـقػةماظدالظةاالغطالم-د

ؿائقة..صفلمػـقةماظشعرؼةمواٌلرحقةمواظلـبماالغلاغقةماظؽقغقةماظيتمؼعربمسـفاماألدباءمؼبمطؿاباتفؿماظدؿغاللماظؿفاراوؼؽقنمذظؽمب

مأؼضامشـقةممبػارضاتمطـريةمتلاسدمؼبمتقظقدمذبؿقسةمعـماإلذؽاالت،مصػلمإغشاءمصؾلػلمؼـطؾؼمعـماظلؤالماظؿاظل:

ممايؼ؟مبادؿماظؼاغقنمسؾكماالسرتاضمميؽـمػؾ

مبإعؽاغـامأنممنفدمسؾكماظـققماظؿاظل:م

حملاربةمخاظفممسؾكماظلؾطة،مملمرمدمأخقػامبدامعـماظؿقاظػمععمجقشمدوظةمأخرىم(خالمأغؿقغقن)بعدمادؿقالءمطرؼقنم

بنيماالغصقاعمظؾؼاغقنماظـاصذماظذيمموادرتدادمسرشمأبقف،مظؽـفمظؼلمعصرسفميفمداحةماٌعرطة،مػـامطانمسؾكمأغؿقغقنمأنمختؿار

زمرممدصـماًقغةمممـمضمؾقاماظلالحمضدمدوظؿفؿمأومهديماظؼقاغنيموعقاراةمجـؿانمأخقفاماظـرىمبادؿماألخقةمواالغلاغقة.م

إعؽاغقةمأومسدممإعؽاغقةماالسرتاضمسؾكماظؼاغقنمبادؿمايؼ.مػؾمػذامملؽالمواٌػارضةماٌطروحةمسؾقـامحقإغفمغػسماالذ

م.وػؾ..موضؾؾمػذاموذعؽمعاماظػرقمبنيمايؼمواظؼاغقن؟ماضمممؽـ؟موعامعربراتف؟االسرت

م:غطالقمعـمعلؾؿاتمأومبداػاتمايسماٌشرتكموعلاءظؿفااال-ه
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غطالقمعـمضقؿةمتؾدومبدؼفقةموعلؾؿامبفا،مثؿماظؼقاممبؿأزميفاموطشػمتـاضضفامأومسدمموضقحفا،مصإنمتعؾؼماألعرمباٌـالموذظؽمباال

ماظؿاظل:

ماظقاجبمضقدامظؾقرؼة،مإمنامػقمضقدمصؼطمظؾقرؼةماجملردة،مأسينماظالحرؼة.ظقسم

مأوضحمعضؿقنماظؼقظةموبنيمضقؿؿفا.

مصؾإعؽاغـامأنمغصقغماظؿؿفقدماظؿاظل:

أولمعامؼؿؾادرمإشممأذػاغـامسـدماظـطؼمبؽؾؿةمحرؼةمػقمشقابماظؼققدمواٌقاغعموضدرةماظشكصمسؾكمصعؾمعامؼشاء،مدونمأنمهاصرم

رمبموعامؼؾزم،مصإغفمبفذاماٌعـكمغؼقضمظؾقرؼةمألغفمزمدمعـمضدرةمم.وعامدامماظقاجبمؼعينمعامزمأومحدودعشقؽؿفمحقاج

عاماٌؼصقدمم؟طؿامتزسؿماظؼقظةاٌشقؽة،محقثمؼغدومشقابفمصرصةمأسظؿمظؿفؾلمايرؼة.مصؽقػمظؾقاجبمأالمؼؽقنمضقدامظؾقرؼةم

مؽقنمذررامظؾقرؼة؟..ػؾمميؽـمظؾقاجبمأنمؼمػؾمايرؼةمأغقاع؟مبايرؼةماجملردة؟

م:اظؿؿفقدمباظؿأرريمم-2

قةمضؿـمدقاقمظؿؿفقدمباظؿأرري،مأيموضعماظؼضاأحلـممتفقدمػقماظذيمؼـريماٌػارضةمظؽـمأحقاغامؼؿعذرمذظؽ،موؼبمػذهماياظةمميؽـم

مثـني:ااظؿؿفقدمباظؿأرريمدـكؿارمغقسنيممحؿػازمباظصؾةمبنيماظؿؿفقدمواألدؽؾة،موضؿـغظريمأسؿ،ممذرؼطةماال

م:اظؿؿفقدمباظؿضؿـم-أ

صقفمؼؿؿماالغؿؼالمعـماظعاممإظبماًاصمعـؾماالغؿؼالمعـماظلقادةمإظبماظدوظة،موظؾؿقضقحمغقردماظؽقػقةماظيتمعفدمبفاماظػقؾلقفمو

مدؽؿقسماعؾريؼؽقسمٌقضقعمحقلماظشؽاك:

المؼعرفمموصـػمصـػموجدماظشلء،مصـػمملمرمدهمصاسرتفمبغؿقضماٌؾققثمسـف،ماظؾاحـقنمسـمذلءمثالثةمأصـاف:

رمدهماممالمصادؿؿرميفماظؾقث.موػذامباظضؾطمعامزمدثميفمضضاؼاماظػؾلػة،مصاظؾعضمأسؾـماظقصقلمإشممايؼقؼةموػؿمعـمغلؿقفؿمأ

باظدشؿائقنيمأعـالمأردطق..،واظؾعضمأسؾـمشؿقضفامأعـالمطؾقطقمعاطقس..وباضلماألطادميقني،موآخرونمادؿؿرواميفماظؾقثم

مسـفاموػؿماظشؽاك.

نماظػقؾلقفمضدمأدؿفؾممتفقدهمبايدؼثمسـماظؾقثمبصػةمساعة،مثؿمأغؿؼؾمسبقمايدؼثمسـمايؼقؼةمبصػةمأمظـاػؽذامؼؿؾنيم

مخاصةمظقـؿفلمأخريامٌقضقعماظشؽاك.

ماظؿؿفقدمباظلقاقماظؿارسمل:ممممممم-ب
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مؿقظقجقةمأطـرمعـمشريػا،موؼؿضحمذظؽمعـماٌـالماظؿاظل:ظؿؿفقدماظؼضاؼاماٌعرصقةمواإلبلؿؼـادبمػذاما

مؼـػضحمخطأماظؿصقرماظعؾؿلمأثـاءماظؾقثمسـمايؼقؼة.

ماغطالضامعـماظؼقظةمإشممأيمحدمؼلؿػقدماظعؾؿمعـمأخطائف.م-

مػـامؼؿؿماظؿؿفقدمبايدؼثمسـماظؿطقرماظؿارطبلمظؾؿعرصةماظعؾؿقةمسؾكماظـققماظؿاظل:م

وسؾكماطؿشافماظعدؼدمعـمايؼائؼميفمذؿكمإذامطاغتماٌعرصةماإلغلاغقةمضدمبرػـتمسؾكمضدرتفامسؾكمإغؿاجماظـظرؼاتماظعؾؿقة،م

جماالتماظعؾقمماظدضقؼة،مصإنمػذاماظؿطقرماظعؾؿلماظذيمطانمؼلعكمإشمماظدضةمواٌقضقسقة،مضدمطشػمسـمجمؿقسةمعـماألخطاءم

واهلػقاتماظيتمدؼطتمصقفاماظـظرؼاتماظعؾؿقةماظلابؼة،.مػؾمادؿطاعماظعؾؿمإذنمهؼقؼمعامؼلعكمإظقفمعـمدضةموعقضقسقة،م

ممأيمحدمتعؿربماألخطاءمواألزعاتماظيتمتعرتضمدؾؾماظعؾؿمعػقدة،مأيمساعالمعلاسدامسؾكمتطقرهموغضفف؟موإشم

معـالمآخر:

مظؾػفؿ؟مجمالمػلماإلغلاغقةمواظظقاػرمظؾؿػلري،مجمالمػلماظطؾقعقةماظظقاػرمسـماظؼقلمميؽـمععـكمبأي

ممبإعؽاغـامأنممنفدمهلذاماظلؤالمسؾكماظـققماظؿاظل:

بعدمأنمطاغتماظعؾقممايؼةمضدمضطعتمأذقارامرقؼؾةميفمتردقخمضقاسدماٌـفجماظعؾؿل،م.مم91غلاغقةميفمآخرمقمزفرتماظعؾقمماإل

وضدموضعمػذاماظظفقرماٌؿأخرماظعؾقمماإلغلاغقةميفموضعقةماٌؼارغةماظدائؿةمسؾكمعلؿقىماٌـفجمععماألخماألطرب،مموحقثمإنم

يفمععرضمصؼدمضقؾممتـؽبماظعؾقمماإلغلاغقةمسؾكماظظقاػرماإلغلاغقة،معقضقعمسؾقمماظطؾقعةمػقماظظقاػرماظطؾقعقة،ميفمحني

اٌؼارغةمإنماظظقاػرماظطؾقعقةمتػلر،مبقـؿاماظظقاػرماإلغلاغقةمتػفؿ.معامععـكمذظؽم؟معاماٌؼصقدمبؽؾمعـماظؿػلريمواظػفؿم؟م

غلاغقةمعامتؼؾؾفمغظريتفاماظطؾقعقة،مطقػمأنمزقاػرماظطؾقعةمتػلر،ميفمحنيمأنماظظقاػرماإلغلاغقةمتػفؿ؟مأالمتؼؾؾماظظقاػرماإل

مأيماظؿػلري؟

 طرح اإلشكال: -ثانيا 

ؼشرتطمؼبماإلذؽالمأنمالمؼؿضؿـمإالماألدؽؾةماظيتمتؿؿماإلجابةممبعدماظؿؿفقد،مغصؾماآلنمإظبماٌؽقنماظـاغلمؼبماٌؼدعة:مررحماإلذؽال.

ؼبماظعرض،مصاظعرضمػقماٌؿقؽؿمؼبمغقسقةماالدؽؾة،مسـفامؼبماظعرض،موأنمتؽقنماألدؽؾةماٌطروحةمعرتؾةموصؼمترتقبماألجقبةم

دؤالمصإغفمؼؽقنمضرورؼامتـاولمرؾقعةممغقسقؿفاموسددػا،موغظرامالخؿالفمػقؽؾماظعرضمباخؿالفمعادتفمعـمغصمأومضقظة،مأو

ماالدؽؾةمؼبماياالتماظـالث.
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 أسئلة نص للتحليل والمناقشةّ:

أدؽؾةمظؾؿقؾقؾموأدؽؾةممغقسنيمعـماألدؽؾة:عـممؽقنماألدؽؾةماظيتمغطرحفاتؿ،مؼبمعؼدعةمإغشاءمصؾلػلمسبؾؾمصقفموغـاضشمغصامعا

مظؾؿـاضشة،مإضاصةمإظبمدؤالمرئقللمؼؾكصمإذؽالماظـصمطؽؾ،معـالمؼبمغصمؼؾدأمب:

م)ؼـؾغلمانمغلالمعاػقمدورماظغريميفمهؼؼماظقسلماظػردي؟مإغـامذمػؼميفماظـظرمإشممأغػلـامطؽؾقات...(م

مأدؽؾةماظطرحماالذؽاظلمطاظؿاظل:مصػلمػذاماظـصمميؽـمظـامررح

وػؿام)متفامشريمعؽؿؿؾمإالمباظغري؟عامدورماظغريميفمهؼقؼموسلماألغامبذاتف؟مطقػمؼؽقنمإدراكماظذاتمظذامؼبعدماظؿؿفقد...ػ

ؼعؿربماظغريمباألحرىمتفدؼدامم.مأالمميؽـمظؾذاتمبقصػفامذاتامعػؽرةمأنمتدركمغػلفاممبعزلمسـماظغري؟مأالنمظؾؿقؾقؾ(دؤاال

منمظؾؿـاضشة(دؤاالوػؿام)مجقدماظذاتموسائؼامزمقلمبنيماظذاتموععرصؿفامظذاتفا؟ظق

 أسئلة السؤال المفتوح:

تؾقفمادؽؾةمؼؿؿمتقظقدػامعـماظلؤالمذاتفمبعدمم!لؤالماٌػؿقحمػلمػذاماظلؤالمغػلفاظإغشاءمعقضقسفمأولماألدؽؾةماظيتمغطرحفامؼبم

مقحمغؼدمماظلؤالماظؿاظلمطؿـال:إسادةمصقاشؿفمواظؽشػمسـمعلؾؿاتفموأبعادهموظؾؿقض

مػؾمػـاكمررؼؼةمواحدةمظؾؾقغمايؼقؼة؟

مصطؾقعةمػذاماظلؤالمتؽقنمطاظؿاظل:

ػؾمػـاكمررؼؼةمواحدةمظؾؾقغمايؼقؼةمغظرامظقحدةمايؼقؼة،موعامتؼؿضقفمعـموحدةماٌـفج؟مأممإنماظطرقمإشمممؼبعدماظؿؿفقد...ػ

ؾاضفاموععاؼريػا؟موعاماغعؽاسموحدةماٌـفجمأومتعددماٌـاػجمسؾكمضقؿةمغقاعمايؼقؼةموجماالتماغطألايؼقؼةمعؿعددةمتؾعام

مايؼقؼة؟

 :أسئلة القولة المذيلة بسؤال

مغلفؾمػـامانمرؾقعةماألدؽؾةمؼبمإغشاءمؼؿـاولمضقظةمعذؼؾةمبلؤالمضبددػاماظلؤالماٌذؼؾمظؾؼقظة،موظؾؿقضقحمغؼدمماٌـالماظؿاظل:

م

مةمباظطاسة،مسؾقفامأنمهؼؼمهلؿماظلعادةماظدغققؼةموتصقنمطراعؿفؿ.ظؽلمتربرماظدوظةمحؼفاميفمعطاظؾةماظرسق

ماذرحمعضؿقنماظؼقظةموبنيمأبعادػا
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مػـامميؽـمررحماالدؽؾةماظؿاظقة:

إذامطاغتماظلؾطةمتطاظبمم2ملمهؿاجمدؾطةماظدوظةمإشممتربؼر؟م9عامأداسماظلؾطةموعامسالضؿفامباظطاسة؟م[...بعدماظؿؿفقدػ

ػؾمتـؿػلمم5وعاذامظقماغؿػتماظطاسةموهقظتمإشممسصقان؟م4عامحدودمػذهماظطاسة؟م3واجؾاتفا؟مباظطاسةمطقؼمهلا،مصؿاذامسـ

م6واجؾاتماظدوظةمواهمعقارـقفا؟

ترتؾطمبشرحمعضؿقنماظؼقظةم)أرروحؿفا،عػاػقؿفاموحفففاماٌػرتضة(ؼبمحنيمترتؾطمم1،2،3،4ػؽذامؼؿؾنيمظـامأنماألدؽؾة

مٌؿضؿـةمؼبماظؼقظة.باظؾقثمؼبمأبعادماألرروحةمام5،6األدؽؾةم
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 العرض
ودـؿقدثمماٌؽقنماظـاغلمإلغشاء:ماظعرض.رجمظإلذؽال،مغـؿؼؾماآلنمإظبموعؿطؾؾاتفاموعؽقغاتفامعـممتفقدموربعدمحدؼــامسـماٌؼدعةم

مطؿامصـعـامععماٌؼدعةمسـماظعرضماًاصمبؽؾمصقغةمعـماظصقغماظـالث:مغص،مضقظةمودؤال.م

 صيغة النص للتحليل والمناقشة
مـص:ؿعرفمسؾكمصقغةماظاظم-9

واظؿعرفمسؾكماظؼقاسدماٌؤدلةمم،ظـصامدؼدمععـك،مالبدمظـامعـمهسبؾؾموغـاضشمصقفمغصاملػلمجقدأنمغؿػققمؼبمصقاشةمإغشاءمصؾ

رتابطةمصقؿاماٌسؾارةمسـمعؿقاظقةمعـماألصؽارم"اظـصمغؼقلمإغفممععـكمظف،موذظؽمألنماإلغشاءماظػؾلػلمؼعؿربمػقماآلخرمغصا.موظؿقدؼد

فا،مبعضفامصؽرةمرئقلقةمومبعضفاماآلخرمحفمدساوىاظيتموعؾمبعضفامماظـققؼة-ظروابطماٌـطؼقةامبقادطةمذبؿقسةمعـمابقـف

ؿقؾقؾماظسؾارةمسـموحدةمسضقؼةمذؾقفةمبؽائـمحلمطبضعمٌؾدأماظـؿق،موظذظؽمؼؽقنممإذنماظـصص.م.."وبعضفاماآلخرمأصؽارمثاغقؼة

ممسـاصرهموظقسمتشؿقؿف.أدادامبإدراكماظقحدةمبنيماؾـصمعرتؾطاىقدمظ

معؽقغاتماظـص:ماٌػاػقؿ،ماألصؽارمواإلدؿدالالت

ماظؿصقراتمأوماٌػاػقؿ:

ؾـص،مواٌػفقممضدمؼؽقنمعػردةمظاٌؽقغةمظذراتماميتمتؽقنممبـابةغلماظعاعةماظقرماظذػـقةمواٌعااٌػاػقؿمػقماظصماٌؼصقدمباظؿصقراتمأو

(،موغشريمػـامإظبمأنمايؼماظطؾقعلوم)ععرصةماظذاتمظذاتفا(مـؾمعػفقعلم)عم،وضدمؼؽقنمعرطؾام،ايرؼة(واحدةمعـؾمعػفقمم)م

ؼـؿجمسؾؿامإالمإذامارتؾطممبػفقمممؼصؾحمعػفقعامإالمإذامأسؿـكمصاحبماظـصمبؿقدؼدمدالظؿف،مواٌػفقمماظقاحدمالماٌعـكماظعاممال

م.آخر،موظذظؽمسرفماظػالدػةماٌلؾؿقنماظعؾؿمبأغفم)تصقرموتصدؼؼ(

مضاؼااألصؽارمأوماظؼ
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مػلإذنمماظؼضقة(،مصعقجقدمأغاعـؾم)مم،حمؿقالواآلخرمؼلؿكمم،عقضقساتؿؽقنماظؼضقةمباىؿعمبنيمتصقرؼـمأحدػؿامؼلؿكم

م،مواضقةمأومشاعضة،معؼـعةمأومشريمعؼـعة..مؽةراخمأومةؾئاصمبأغفامقصػتمسؾارةم

م:اإلدؿدالالت

ةمأومبطالنمسؾكمصقم(حفةمودظقال)امبشؽؾمصبعؾمبعضفاموترتقؾفمعـطؼقة،اللماظربطمبنيماظؼضاؼامبقادطةمروابطمؼؼصدمباالدؿد

أغامأصؽر،مم،موطؿـالمسؾكماالدؿداللمضقلمروغلمدؼؽارت:بايفاج،موبذظؽمغؽقنمأعاممعامؼلؿكم(دسقى)مرماٌلؿكبعضفاماآلخ

م.(حفة)ماظيتممتـؾمأغامأصؽرمادؿدلمدؼؽارتمسؾكمصقؿفامبؼضقةم(دسقى)متـؾمأغامعقجقدم،مصؼضقةمإذنمأغامعقجقد

مهؾقؾماظـص:عامععـكمم-2مم

مإذن؟ماظـصمصفؿماظـص،مصؽقػمغػفؿعـمالبدمظـامأوالمم،اظؿقؾقؾـؿػققمؼبمظ

 هدؼدمععاغلمأصؽارموعػاػقؿماظـص:

ضبسمباظغؿقض،موبأغفمؼؾؿؿسمعـاممئأنمغـطؾؼمعـمصرضقةمأنماظؼارموم،واضقاظـاممبدامفمعفؿاأنمغؾدأمبشرحؼعينمماظـصمأنمغػفؿ

ؼعينمإسادةمم،مدونمأنمغغػؾمسالضةمػاتفماألصؽارمباظػؽرةماظعاعةماظيتمتلعكمظؿـؿقؿفا،مواظشرحمالمةزئقاىرمماصؽطؾماألتقضقحم

دؿعاغةمععماالم،وإمنامؼعينمهدؼدمععاغلماألصؽارممواٌػاػقؿماظيتمضبؿقؼفام،وتعقؼضمطؾؿةمبأخرىمطؿابةماظـصمبأدؾقبمآخر

ايرؼةمبقصػفا..ممبعـك..معـمضؾقؾمعامطشػتمسـفمعـؾ:مم،عؾاراتدؼدمعـماظعاظععماسؿؿادم،مقاضعاظبأعـؾةمعػلرةمؼؤتكمبفامعـم

عـمخاللمأوالممسؿؾقةماظشرحمػاتفغشريمػـامإظبمضرورةمأنمتؿؿموم...حقثمندمميؽـمععاؼـؿفميفماظقاضعماظدراداتم)..(..وػذامعا

مم.ظؿقرؼرماظـفائلؾقةمااٌلقدة،موذظؽمألنمػاتفماألخريةممتـحمظـامصرصةمتصققحموتغقريمبعضماألصؽارمضؾؾمأنمغؼقممبعؿ

مطشػمدالالتماظـص:

جدمؼبمععـاهماظظاػري،متقمظؿأوؼؾماظؼقلموإسطائفمدالالتمالؼؼصدمباظشرحماظؽشػمواظؿقضقح،مواظشرحماىقدمػقماظذيمؼلعكم

دماظطؾقعلمدؿعؿالماظللءمظؾؿاءمؼؤديمإشممػدرمػذاماٌقر)ماال،مصؿـالمإذامتعؾؼماألعرمبعؾارة:اٌعاغلماظؽاعـةمصقفمجمبعـكمادؿكرا

م(،مصاغفمبإعؽاغـامادؿـؿاجماظدالالتماظؿاظقة:اظـؿني

م:اظشرحمباظضدم-م

م.أغفمظقسمعادةماصطـاسقةمغلؿطقعمتقصريػامبؽؿقاتمطـريةمؼعينوصػماٌاءمباظطؾقعلمم-

م.دؿعؿالماٌقصقفمباىقدوجقدماالمؼعيندؿعؿالمباظللءموصػماالم-م
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م:اظشرحمباإلزماءم

م.دؿغاللساممؼقحلمبضرورةمايؿاؼةموحلـماالرتؾارفمباظطؾقعةمطؿػفقممامؼعينوصػماٌاءمباظطؾقعلمم-

م.صداحةموخطقرةماهلدرمؼعينإضاصةمصػةم)اظـؿني(مم-

م:اظشرحمباظـؿائجم-

مم.اٌاءموغدرةماظؼقلممبقدودؼةمؼعينباهلدرمملاظؼقم-

م:اظشرحمباٌػرتضاتم-

مم.ألغفمػقماٌلؿعؿؾم،ةربطماٌشؽؾةمباإلغلانموهؿقؾفماٌلؤوظقمؼعيندؿعؿالماظللءماالم-

كمظـامؼبمػاتفمفؾ،موػذامعامؼؿؿؾمأصؽارامبارـقةػقماظؼقلمحبؼقؼةمأنماظـصمضبم،دؿـؿاجمدالالتماظـصاظشرحمػقماأنمػؽذامصاظؼقلمب

ماظـؽؿة:

مأممعـمأعل؟م؟أبلمبـمألبقف:مممـمورثتمذطائل؟معـؽمؼاضالماال

مؼزالمععل.مألنمذطائلمالمم،أجابماألبمضائال:مأسؿؼدمأغؽمورثؿفمعـمأعؽ

قدمؼؽقنم،مػؽذامصاظشرحماىبؾمترطفمعضؿرامالبـفمبأنمأعفمصاضدةمظؾذطاء،مظؽـفمملمؼؼؾمذظؽمصراحة،مؼقحلمصاألبمؼبمػذامايقار

مقة.ؼضؿرهمعـمدالالتمبارـمبؿأوؼؾماظؼقلمالدؿـؿاجمعا

مغـامدـعؿدمظؿطؾقؼفمسؾكمػذاماظـصماظػؾلػلماظذيمؼؼقلمصقفمغقؿشف:ضؾـاهمصإموظػفؿمعا

صـماإلخػاءمظدىماإلغلانمأسؾكمدرجاتف،مصاظقػؿمواظؽذبمواظـػاقمواجملاعؾةمواظؿؽربمواٌظاػرماظرباضة..ػلماظؼاسدةمؼؾؾغم

ؼؾؿغلمم،مظدرجةمؼصؾحمععفامصعؾامتصقرمشرؼزةمظؾقؼقؼةمصادضةموخاظصةمسـدماظؾشر...إنماإلغلانمالواظؼاغقنميفمحقاةماإلغلان

ضؾفامايؿقدةمواٌؿؿعة،مأعاماٌعرصةماًاظصةمشريماٌـؿرةمصفقمشريمعؽرتثمبفا،مبؾمايؼقؼةمإالميفمععـاػاماظضقؼ،مرؿعاميفمسقا

مإغفمعلؿعدمٌعاداةمايؼائؼماٌؤذؼةمواهلداعة.

مظشرحمػذاماظـصموادؿـؿاجمععاغقفماٌضؿرةممميؽــاماظؼقل:

معؼارغةمضؿـقةػذامؼقحلمإظبممومضقظفم،بقصػمصـماإلخػاءمظدىماإلغلانمبأغفمؼؾؾغمأسؾكمدرجاتفمغصفمغقؿشفمدؿفؾماظػقؾلقفا

ظؾرتبصممظؾفروبمعـمعػرتدقفامأوأدؾقبماظؿكػلممرىػلماألخماظيتمتلؿعؿؾبنيماإلغلانموبنيماظؽائـاتمايقةماألخرىممسؼدػا
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مسؿؾارمضدراتماإلغلانميفماظؿكػلمتؿفاوزمضدراتمباضلماظؽائـاتمايقةاظبمإمغقؿشفمبطرائدػا،مػاتفماٌؼارغةماظيتمأغؿفكمبقادطؿفا

وظؿقضقحموؾقاتمصـماإلخػاءمظدىماإلغلانمضدممظـامغقؿشفمأعـؾة:م)ماظقػؿم،ماظؽذب،ماظـػاق،ماجملاعؾة،ماظؿؽرب،ماٌظاػرم،م

وماسؿؿادهمسؾكماظؼدرةماظؾغقؼة،مػاتفماألخريةماظيتممتؽـفمم،باصرتاضماعؿالكماإلغلانمظؾعؼؾميؽـمصفؿفامإالمم،ماظيتمالاظرباضة(

ظدىممؼاسدةمةظقنمواغـماإلخػاءماظيتمأسؿربػامغقؿشفممبـابةماظؼااٌظاػرماٌؿعددةمظػوأعاممػاتفم،معـماظرباسةميفماجملاعؾةمواظؽذب

أنماإلغلانمؼلؿفدفمذظؽممؿفمؼبظصمظدىماإلغلان،موحفصعقبةمتصقرموجقدمعقؾمصطريمصادقموخاإظبممف،متقصؾـامععاإلغلان

،مٌعاداةمايؼائؼماظيتمتـؿفلمباإلؼذاءمواهلدمملؿعداػذامؼؽقنمعواألطـرمعـمم،بايؼقؼةماًاظصةموالؼؾاظلم،ايؼقؼةممبعـاػاماظضقؼ

زمبمايؼقؼةميفمذاتفا،مبؾممصقؼقسمايؼائؼمبـؿائففا،مأيمإغفمالم،ؿاتقةشطؾمػذامؼقحلمبأنماإلغلانمؼلؾؽموصؼمغزسةمبرا

يؼائؼماٌـاصقةمدقصؾحمعلؿعدامالسؿـاقماماإلغلانمطاغتمغؿائففامختدممعصؾقؿف،موغؿقفةمػذامػلمطقنمزمؾفامصؼطمإذا

ظألخالقمواٌؤذؼةمظمخرؼـ،مبؾمإغفمدقعاديمطؾمعـمدقـؿؼدهميفمذظؽ،مودقـظرمإظقفمطعدومؼؼػمضدمهؼقؼمعـػعؿف،مممامؼعينم

ؽموصؼماظػؾلػةمؾلقالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقةماظيتمتأصعالمودؾقطاتماظمتظفرهمعامػقمضرورةمحماربؿفمواظؼضاءمسؾقف،موػذا

ماظرباشؿاتقة.

م،اظـصمبادؿكراجمأصؽارهماٌضؿرة،موؼبماألخريمغؽقنمضدمأغؿفـامغصامعقدعامسؾكمػاعشماظـصماألصؾلنمضدمذرحـامغؽقػؽذاممم

ػذامؼقحل..الميؽـمصفؿفامإالمباصرتاض..مطؾمػذامموضقظف،معـؾ:مععؿؿدؼـمؼبمذظؽمسؾكمذبؿقسةمعـماظؿؼـقاتماألدؾقبقة

معرؼؽقة(ؼقحل..وػذامعامتظفرهمأصعالمودؾقطاتماظقالؼاتماٌؿقدةماأل

م

بعدمأنمتعرصتمععـامسؾكمععـكماظـصموععـكمهؾقؾماظـص،مإظقؽمبعضماإلرذاداتماظيتمعـمذأغفامأنمتلاسدكمسؾكمصفؿماظـصم

موعـمثؿمهؾقؾفموذرحف،مدـقدثؽمسـمادرتاتقفقاتمضراءةماظـصمواالضرتابمعـف،مسـمبـقةماظـصقص،موسـمأغقاعماظـصقص

م:ادرتاتقفقاتموضقاسدماظؼراءةم-1

ؼعريوامأيماػؿؿاممدونمأنممؼبمإغشاءاتفؿماظػؾلػقة،مماٌقاضػماظػؾلػقةماىاػزةتػرؼغمغبقظةمثؼقؾةمعـمظؿماظؿالعقذمإظبمؼؿففمعع

مأومم)اظؿارؼخمدريورةمبدونمذات(ضقظةمشؿقضمم،معـؾاضاعشمؼبمذظؽمؼعقدمإعامإظبمطقنماظـصمؼؾدوملؾبأوالم،مواظمقؾقؾماظـصؿظ

،م()أغامأصؽرمإذنمأغامعقجقدمدؼؽارتمةضقظعـؾؿامؼظفرمؼبمم،شرحضبؿاجمظمدمبأغفمالؿؼاسوضقحامؼقظدماالمواضقامؼؾدومظؽقغف

مضراءةماظـصقص.مقاتفدرتاتقالبدمظـامعـماسؿؿادمبعضمام،واضقامأومشاعضاموالدؿؽشافمأسؿاقماظـصمعفؿامطان

 ضراءةماظـصمأوال:
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ضراءةمواحدةمحبـامصؼطمسـماٌؤذراتماظيتمترذدػؿمؼعريمععظؿماٌؿعؾؿنيمظؼراءةماظـصمأػؿقةمطؾرية،محقثمودػؿمؼؼرأونماظـصممال

ضراءةماظـصمعراتمسدؼدةمظؿقؼقؼمعفؿةماإلدؿؿاعماىقدمظؾػقؾلقفموصفؿمماجؾؼبمحنيمؼؽقنموامإظبماجملزوءةمواٌػفقممواحملقر،

أؼـامؿمآلخرمإالمأغـامأرت.مورشؿمأنمسددماظؼراءاتمضدمدبؿؾػمعـمعؿعؾممامميؽـماٌؿعؾؿمعـماظؿقصقؼمؼبمعـاضشؿفم،اٌقضقعماظذيمؼؿـاوظف

مغػصؾفامطؿامؼؾل:م،ضراءاتمأنمسبددمسددماظؼراءاتمؼبمدت

م.وتركماظـصمؼغؿرمسؼقظـامصؼطحبقثمؼؽقنمػدصـامػقماإلدؿؽـاسمم،غؼرأماظـصمدونمتقضػمسـدمأؼةمطؾؿةمأومصؽرةماظؼراءةماألوشم:

سربمردؿمدوائرمحقلماظروابطماٌـطؼقة،موصقغماظؿـظقؿمأوظقةمبنيماألصؽارماىزئقة،موذظؽممغؼرأمبفدفمردؿمحدودماظؼراءةماظـاغقة:

م()مبداؼة..معـمجفةمأخرى..طؿامضؾـا..

موذظؽمسربمردؿمعربعاتمحقلماظؽؾؿاتماظيتمتؿؽررمحرصقامأومباٌعـك.مسبددمعقضقساتماظـص،ماظؼراءةماظـاظـة:

متمعـمأجؾفا.وأؼضاماظغاؼاتماظيتمضربم،سبددموغػفؿماألعـؾةماظقاردةمؼبماظـصماظؼراءةماظرابعة:

م.ـريهمأصؽارماظـصمؼبمأذػاغـامعـمععارفمدابؼةموأعـؾةمواضعقةتمطؾمعامغدونماظؼراءةماًاعلة:

مغضعمسالعاتمادؿػفاممصققماظؽؾؿاتمواىؿؾماظيتمالتزالمشاعضةمظدؼـا.ماظؼراءةماظلاددة:

م

ماظؿاظقة:مؼراءةمعـؿرةمسؾقـامأنمغلرتذدمباٌؾادئطلمتؽقنماظ

م:اصرتاضماٌعـكميفماظـص

مةظـامععؼداموعؿـاضضامعـؾؿامؼظفرمؼبمضقظمضمأغفمؼؿضؿـمععـكمعا،محؿكموإنمبداصرتا،مصببمسؾقـامأنمغـطؾؼمعـماأثـاءمضراءتـامظؾـص

م(اظقجقدموماظالوجقدم):ماضضنيمػؿاتمعػفقعنيمعؿـتضؿـصفذهماألخريةموإنم(،مغقجدميفمغػسماظقضتمدمـمغقجدموالػرياضؾقطسم)

ػؽذاممغفمميقتمؼبمطؾميظةمظؽقنمخالؼاهمتؿالذكمبادؿؿرار.أيمإم،وجقدهمظؽـفمضبقكمالم،عقجقدمصؽرةمأنماإلغلانمصإغفامهؿؾ

م.ظؽؾؿاتفماإلغصاتماىقدبميمغصمعفؿامطانمشاعضامعرتؾطامأداداادؿـؾاطممععـكمأمؼؽقن

مربطماظـصمباظقاضعماٌعاش:

ربطفممقةم،مظذظؽمؼـؿجمصفؿماظـصمأدادامعـواضعوععطقاتممبوارطؾؼمعـمؼـمظؽـفمرشؿمذظؽمؼفؿؿماظػقؾلقفمأدادامباظؿأعؾ،

م:تقضحمظـامذظؽماظؼقظةماظؿاظقةوم،باظقاضعماإلغلاغلماٌعاش

مدمـميفمسالضةمشاعضةمععماظغري،مغرتددمبنيماظؿعارػمععفمواًقفمعـف.
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مأحدمأصدضاءمضدمتعينم(ماظغري)وطؾؿةمم،(متعـقـامسبـماظؼراءدمـ،موبذظؽمدـػفؿمأنمطؾؿةم)ظػفؿمػاتفماظؼقظةمغربطفامباظقاضع

ؿـاصسمععفؿ،مزعالءماظدرادةماظذؼـمغ أوماألسداءوضدمتعينمأحدمؿعارػمععفؿ،ماألم(ماظذؼـمغمألبمأو)طامأومأحدماألضرباءم،اظدرادة

عـمسؿؾقةمربطمصؽرتفماظػؾلػقةماجملردةممبـالممباظضؾطما،مػؽذامؼؽقنمصفؿماظـصمعؿقظدؼبمغػقدـامـريونمطـريامعـماًقفموايذروؼ

م.واضعلمؼشرحف

مممادؿـؿارماظصقرمواألعـؾةماظيتمؼؼدعفاماظـص:

،مصاظػالدػةمؼبمغصقصفؿمؼعؿدونمإظبمضربماظعدؼدمعـماألعـؾةمظـؼؾماظػؽرةمؼشكصمصؽرةمذبردةماظذيمؾؿقساٌعطكماٌؼؼصدمباٌـالم

اربماٌكقؾة،مدؿعاراتمواجملازاتماظيتمدبقضقفا،مبادؿعؿالماظؿشؾقفاتمواالاظػؾلػقةمعـمرابعفاماجملردمإظبمرابعمعؾؿقسمؼ

مأصؽارهماجملردةم.مإظبمصفؿماألعـؾةمهماٌؿؿـؾةمؼبسربمغقاصدماظدخقلمإظبمساملماظـصمؼؤديوظذظؽم

مضربماألعـؾةمٌامػقمواردميفماظـص:

صإغفمعـماظلفؾم)مدمـميفمسالضةمععماظغري..(متعؾؼماألعرمباظؼقظةماظلابؼة:ممػـامغؽقنمسبـماٌعـققنمبضربماألعـؾةماظشارحة،مصؾق

اظؾصماظذيمبظعالضةماًقفمعـماظغريممعـاالمآخرومضربمعـاالمظعالضةماظؿعارػمباٌعاغاةماظيتمؼعقشفامذكصمعامععمعرضف.أنمغ

ماظؼقظةمبشؽؾمجقد.مألعـؾةمغؽقنمضدمصفؿـاوسربمػاتفمام.ؼفددغا

م:بؾعضفاماظؾعضمأجزاءماظـصمذرح

م:،معـالعؾاراتمأخرىبمؼشرحفامإغفصمسـدعامؼالحظمصاحبماظـصمشؿقضمبعضمسؾاراتف

أضصدموػقمهصقؾماًرياتماٌدغقةموايػازمسؾقفاموتـؿقؿفا،مصماسةمعـماظـاسمتأدلتمهلدفموحقدماظدوظةمصقؿامؼؾدومظلم

مواًرياتماًارجقةمعـؾماظـؼقد،ماألراضل،ماٌـازل،ماٌـؼقالت..مةموايرؼةمودالعةماظؾدنمعـماألملايقاباًرياتماٌدغقةم

موٌاذا؟غؼرأمودمـمغلألمأغػلـا:مطقػ؟م

ررحممسرب،ؾمؼبمحقارمععماظـصؼدخأوممأومضبؿارمأومؼػاجأمقـدػشاظـصمصمسؾاراتاظؼارئماىقدماظقؼظمػقماظذيمؼؿػاسؾمععم

ماظػفؿمطلمؼلؾطمعزؼدامعـماظضقء،موضبؼؼ)ٌاذا؟مطقػ؟معاػل؟..(ممألدؽؾةماظيتمندػامؼبمحقاتـاماظققعقةماظعادؼةذبؿقسةمعـما

م.اىقد

مػذاماظـص؟م)اظؿـاص(:مبأؼةمغصقصمتذطرغلمأصؽار
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موػذامػقمم،ضرأمهلؿم،مبؾمضبقؾـامأؼضامسؾكمأصؽارموغصقصمظػالدػةموطؿابمآخرؼـاًاصةمصؼطمهأصؽارمؼـلجماظػقؾلقفمغصفمعـمالم

ماظؿاظل:مـصاظؾقمتعؾؼماألعرمبنمؼؽقنماٌؿعؾؿمعؾؿامباظـؼاصةماظعاعة،مصؼؽقنمعـماظضروريمأؼلؿكمباظؿـاص،مهلذامعام

فمؼؽقنمامماٌلؾؼةمواآلراءماٌؿداوظة،موبقماظذيمسمؾصـامعـمدطقةماألحؽوشممدمقماطؿشافمايؼقؼة،مصفقةماألاظشؽمػقماًط

ماإلغلانمعػؽرامبـػلفمالمبغريه..

مظؽانمعـماٌػروضمسؾقـامأنمغؿذطرمعامرأؼـاهمؼبمغصقصمدؼؽارتمواظغزاظل.

مادؿـؿارماظؿؼابالت:

اظذات/اٌقضقع،م):مٌػاػقؿقةماٌؿؼابؾةمعـؾمعـماألزواجماعـمرؾقعةماظـصقصماظػؾلػقةمأغفامتشؿغؾمسؾكمذبؿقسةم

م.،موبادؿغالظـامهلاتفماظؿؼابالتمغؽقنمضدمأشـقـامضراءتـاموهؾقؾـامبإغؿاجمتؼابالتمأخرى(اظضرورة...ماظعؼؾ/اظؿفربة،ايرؼة/

م

 اظؾـقةماٌـطؼقةمومتػصالتماظـص:م-2

بقزقػةماظقصؾمواظػصؾمبنيمأجزائف،مصؽذظؽماظـصمضبؿقيمذبؿقسةممجلؿماإلغلانمؼضؿمذبؿقسةمعـماٌػاصؾماظيتمتؼقممإذامطان

أنممسؾكماظؼارئمصببمذظؽعـماظروابطماٌـطؼقةماظيتمتربطموتػصؾمبنيمأصؽارهماىزئقةماظيتمتشؽؾميظاتماظـصمأوممتػصالتف،موظ

روابطمظوغشريمػـامإظبماظػرقمبنيمام.مهؾقالمدؾقؿامصبـؾفمبرتمأصؽارهمؾـصفمظهؾقؾحؿكمؼؽقنمماتفماظروابطماٌـطؼقةهلمؼـؿؾفمجقدا

غؿؼاالتمؼبمحنيمتعينماظـاغقةماالم،بنيمعبؾؿنيماومصؽرتنيمعؿؿابعؿنيماظربطمصاألوظبمؼؼصدمبفامأدواتم،اٌـطؼقةموبنيماظؿؿػصالت

ماظؽربىمؼبماظـص.

ماظروابطماٌـطؼقةم-أ

،موأػؿماظروابطماٌـطؼقةماٌعؿؿدةمؼبمعرطؾةمتصؾقصأمربطمبقـفامبقادطةمروابطمعـطؼقةمتماظظؽـمصؽارمبلقطةماظـصمؼبمغفاؼةماألعرمأ

م:ػلماظرتطقبمبنيماألصؽار

ألن..ذظؽمأن..مبامأنم..صإن..وباظؿاظلم..وعـف..وسؾقف..إذن..ماظدظقؾم):مروابطماإلدؿدالل)ماإلدؿـؿاجمواظؿرببرمواظؿعؾقؾ(م-

مؾ.ىمدظقواألخرمدسقىصؽرتنيمإحداػؿاموتؼقممػاتفماظروابطمبقزقػةماظربطمبنيم،م(ػق..

م،مواظـاغقةمتـؾؿفا.أومدبصصفامفاتـػقموزقػؿفاماظربطمبنيمصؽرتني،ماألوظب،م(ظؽـ..مشريمأن..إالمأن..)مروابطماإلدؿدراك:م-
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ترتقبمماألصؽارممأومربطوزقؼؿفام(،ماظقاو..ثؿ..عـمجفةمأوشم..أضػمإشممذظؽ..يفمغػسماٌـقك..)روابطماإلضاصةمواظرتتقب:مم-

م.اٌؿشابفةم

مألوظب.ربطمبنيمأصؽارمتشرحمصقفاماظـاغقةمماوزقػؿفاماظ(،م..واٌؼصقدمبذظؽ..مبعـكمأن..وبعؾارةمأخرى)مرح:روابطماظشم-

متربطمبنيمصؽرتنيمعؿؼابؾؿني.م(،يفمحنيمأن..)ماٌؼابؾة:روابطمم-

م.اتممنقمأرروحؿفػؿمربطبؿؼلقؿفموععرصةمأملؿحـطؼقةمممامؼوبـقؿفماٌمؼؿؿمطشػمععؿارهمفابطماظـصماٌـطؼقةمومتػصالترووبؽشػم

م:واظؾـقةماٌـطؼقةماظؿؿػصالت

م،مظذظؽمصببمسؾكماٌؿعؾؿممأنمؼراسلماظؿؼلقؿماظلؾقؿمظؾـصمبطرؼؼةممالباظؿؿػصالتؼلؿكممعامإظبمأخرىمطبؾؼممعرحؾةالغؿؼالمعـما

ؼؿؿماالػؿداءمباظروابطم،موالدؿـؾاطماألصؽارماىزئقةمؼبماظـصمتلؼطفمؼبمبرتماألصؽارمضؾؾماطؿؿاهلا،مصقـؿجمسـمذظؽممهرؼػماٌعـك

ماٌـطؼقة،موػـامغؼدممبعضماٌالحظاتماًاصةمبؾعضماظروابطماٌـطؼقة:

تعؿربمشريمطاعؾةمعامملمتـؿفلمممبامأن((ماومأداةمادؿداللمعـؾم)مظق(مأوأداةماصرتاضمعـؾم)إذاطؾمعبؾةمتؾدأمبأداةمذرطمعـؾم)م-

مػرضمأوماإلدؿدالل.جبقابماظشرطمأوماظ

وأنممضؾؾفا،ممىؿؾةماظيتامصأومدبصمـػلتسؾكمأنماىؿؾةماظيتمبعدػامظؽـ..شريمأن..بقدمأن..(ماكم)تدلمأدواتماإلدؿدرم-

ممظػؽرةمواحدةم.اىؿؾؿنيمتعؿربانمغصػنيمإثـني

م(متعؿربممبـابةماظـصػماظـاغلمٌامضؾؾفا.)أعاطؾمعبؾةمتؾدأمبأداةمم-

مإالمأن..(مأوم).(م)ظؽـ.(متعؿربمشريمطاعؾةمإالمبعدمضقلم)صققحمأنطؾمعبؾةمتؾدأمبمم-

ممممأغقاعماظـصقصموادرتاتقفقاتفاماًطابقة:م-2

صقؽقنمذؾقفاممجقدا،مػفؿماظـصؼمغؿؾاهمإظقفمطلاٌؿعؾؿماالمصببمسؾكمؼـؿجماظػالدػةمغصقصفؿموصؼمادرتاتقفقاتمزبؿؾػة،موػذامعا

ػـاكمػبسمادرتاتقفقاتمأدادقةممطةماظيتمؼؾعبمبفاماظػرؼؼماًصؿمبغقةمهؼقؼماالغؿصار،موػـامغشريمإظبمأنمبدربمؼعلماً

م:م)اظلفاظقة،ماٌػاػقؿقة،ماىدظقة،ماالدؿدالظقةمواظشارحة(.االدرتاتقفقاتمظػالدػةمظـلجمخطاباتفؿ،مػلؼعؿؿدػاما

م:اظلفاظقةماظـصقصم-9
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مومأرروحةمخصؿفمصقؿامطبصأم،قفامدسقىلففماظػقؾلقفموصؼميظؿني،ماألوظبمؼعرضمصغاظـصماظػؾلػلمدفاظقامإذاممؼلؿكم

وؼبممومضعػمحفقؿفا،أم،رمتـاضضفاأومتظفم،دحضمتؾؽماظدسقىتمؾػمايفجماظيتؼؼقممصقفامبؿؼدؼؿمزبؿمضضقةمعا،مواظـاغقة

 .أرروحؿفماظؾدؼؾةمماألخريمؼؼد

مماًطقاتماظؿاظقة:قشؿغؾموصؼمصماظـصمدفاظقا،مصإنمذظؽمؼرذدهمسبقمررؼؼةماظؿقؾقؾماٌـادؾة،سؾكمطقنمماظؼارئمتعرفسـدم

ماإلذؽاظقةمعقضقعماالخؿالفمبنيمصاحبماظـصموخصؿف.مؼضقةمأواظؿصرؼحمباظم-

مدسقىمأومأرروحةماًصؿمصقؿامطبصماإلذؽالماٌطروحم.سرضمم-

مبعرضمزبؿؾػمايفجماظيتماسؿؿدػامؼبمسؿؾقةماظدحض.م،إزفارماخؿالفمصاحبماظـصمععماظدسقىماٌطروحةم-

مسرضماألرروحةماظؾدؼؾةموتقضققفامبشؽؾمجقد.م-

م.فجماٌدسؿةمظألرروحةماظؾدؼؾةسرضمزبؿؾػمايم-

مػذاماظـؿقذجماٌؿؿـؾمؼبمغصمعريمظقبقغيت:موظؾؿقضقحماخرتغامإسطاء

ذمؿارمأحدػؿامضدماآلخر،مودمـمبذظؽمغؤطدػؿامأغـام.مإالؼؼالمإنمعـماظقاجبمأنمذمؿارمواحدامعـماإلثـني:مإعامأغاموإعاماظغري

،مواظقاضعمأنمغظرةماظغريمالمهقظينمإشممحقظفمإشممعقضقعموؼـػقينوؼؼالمأؼضامإنماظغريمزمقظينمإشممعقضقعموؼـػقينموأععا.م

عقضقع،مطؿامالمهقظفمغظرتلمإشممعقضقعمإالمإذاماغلقبمطؾمعـاموضؾعمداخؾمرؾقعؿفماٌػؽرة،موجعؾـامغظرةمبعضـامإشممبعضمالم

مإغلاغقة.

مغالحظمؼبمػذاماظـص:م

مم؟سالضةمتؾاسدم؟مأممسالضةمتؼاربغـامأعاممضضقةمرؾقعةماظعالضةمبنيماألغامواظغري،مػؾمػلمإم-

ممدطرغامهؿفؿاممتـالنمأرروحةماًصؿم)دارتر(نماظعؾارتنيماظؾؿنيإم-

م.)عريظقبقغيت(مأعاماظعؾاراتماألخرىمصؿؿـؾمأرروحةمبدؼؾةمظصاحبماظـصم-

مالمإذاماغلقب..(هقظف..مإمهقظين..طؿامالم:)مإالمأغـا..واظقاضعمأنمغظرةماظغريمالاظدحضمعؤذراتمظغقؼةمتعربمسـمموجقدم-

مم:اظـصقصماٌػاػقؿقةم-2
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أيمظغةماظؿقاصؾمم،اظؾغةماظطؾقعقةمؼلؿعؿؾقنممةماظرعزؼةماظدضقؼة،مصإنماظػالدػةسؾكمسؽسمسؾؿاءماظرؼاضقاتماظذؼـمؼلؿعؿؾقنماظؾغ

قموظذظؽمصؾعضماظـصقصمتؿففمأدادامسبمعـمذبردمعػرداتمإظبمعػاػقؿمصؾلػقة.هقؼؾفامومدالظؿفامضؾطظؽـمبعدماظققعل،م

معـال:ممأومذبؿقسةمعػاػقؿ،م،عػفقممأومعـاضشةمتعرؼػم،أومإسادةمتعرؼػم،تعرؼػ

ظألذكاصمصؼط،موظقسمظألذقاء.مصاألذقاءمضدمتـريمصقـاماٌقؾمدمقػامبؾمايبمإنمتعؾؼماألعرمبايققاغاتممحرتامإغـامغؽـماال

ؾقرمأومبرطانمأومحققانمعػرتس،مظؽـفام)عـؾماًقؾمواظؽالبموشريػا(مطؿامضدمتـريمصقـاماًقفمطؿامػقمايالمحقالماظ

قرمباإلحرتامموػقماإلسفاب،مواإلسفابمبقصػفماغػعاالمأيموػـاكمأعرمؼؼرتبمطـريامعـماظشعالتـريمصقـاماإلحرتاممأبدام.م

سـممدػشةمضدمزمؿؾمأؼضامظألذقاءم،معـمضؾقؾماىؾالماظشاخمةمأوماألذقاءماظعظقؿةمأوماظؽـريةمأوماٌلاصاتماهلائؾةماظيتمتػصؾـا

مالمأنمطؾمػذهماألذقاءمظقلتمعـماإلحرتامميفمذلء.إمققاغات..امماظلؿاوؼةمأومضقةمودرسةمبعضماياألجر

شة،مإالمأغفمضدمالؼؽقنمععمذظؽمعقضقعماحرتاممصؿزاجفمؼؽقنمصردمعامعقضقعمحبماومخقفمأومإسفابمضدمؼقؾغمحدماظدػوضدم

ايبمواًقفمواإلسفابم.ممؾوعؾينمأذعرمبعقارػمعـمضؾقماٌداسبمأومذفاسؿفموضقتفموعؽاغؿفمبنيمشريهمعـماظـاسم،مضد

وأغامؼؼقلمأحدماٌػؽرؼـ:م)أدمينمأعاممدقدمطؾريمإالمأنمسؼؾلمالؼـقين(مم،ـامػقماإلحرتامماظذيمأطـمظفالمأنمعامؼظؾمشائؾامػإ

جةمالمأجدػاميفماعةمرؾعفمدررؾؼةمدغقامتؾؾغمادؿؼمأضقػ:م)مإنمسؼؾلمؼـقينمدقاءمذؽتمأومأبقتمأعاممإغلانمؼـؿؿلمإشم

م.(غػلل

مػفقعف،موظذظؽمسؿدمإظبممتققزهعػاػقؿمأخرىمذباورةموضرؼؾةمعـمعمقجقدوػقمواعمبمحرتامالؼؾدومأنمصاحبماظـصمعـشغؾممبػفقمما

اظذيمؼرتؾطمباٌقضقساتمعـؾماًققلمواظؽالب،مماٌقؾموايبمثؿمعقزهمسـم،حرتاممباألذكاصسـفا،مصػلماظؾداؼةمربطمعػفقمماال

ايققاغاتماٌػرتدة..،موأؼضامعقزهمسـمعػفقممآخرمماظذيمؼـؿجمسـمبعضماٌقضقساتمعـؾماظؾقرمأواًقفمـمعػفقممطؿامعقزهمس

وؼبماألخريماغؿفكممإظبمدبصقصمماوؼة..ؾعضماٌقضقساتمعـؾماىؾالماظشازبةمأوماألجرامماظلؿاظذيمغؽـفمظاإلسفابممعػفقممػق

ذظؽمؼؽقنمألغاسمذويماظطؾعمم،موسؾكمسؽسوظقمطاغقامعصدرمخقفماظؽؾارمحرتاممالمؼؽقنمظؾعضماظـاسنماالأرروحؿف،مبؼقظفمإ

رورةمأنمؼعؽسمهؾقؾـامبـقةموغشريمػـامإظبمضمحرتاممؼؽقنمظؾذاتماألخالضقة.اظطؾؼةماظػؼرية،مممامؼعينمأنماالموظقمطاغقامعـماٌلؿؼقؿ

 اظـص.

م:اظـصقصماىدظقةم-3

ضضقةمعا،مصفقممدؿداللماظذيمؼلعكمإظبماظرتطقبمبنيمررؼبماظؿـاضضمؼبأوماإلم،تؿأدسماظـصقصماىدظقةمسؾكممنطمعـماظؿػؽريم

ماظؿاظقة:مؼؼقممسؾكماٌؾادئمتػؽري
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ماألزواجمسؾكمإنابمرػؾمواحدمؼعدماغؿفاطامظؾقرؼةم)مضاغقنماظصنيماظذيمصبربؼؿـاولمطؾمضضقةمعـمزاوؼؿنيمعؿـاضضؿني.م-م

م.(ععماٌقاردماإلضؿصادؼةمأوماظؾقؽقةمظؾؾؾدمؽاغلماظذيمؼفددددامعـقعامضدماالغػفارماظلوؼعدمأؼضامم،وايقاةماظشكصقة

م(ؼعقشمعقتفضقلمػرياضؾقطسمبأنماإلغلانم)ؼرىمأنمطؾمذلءمؼـطقيمسؾكمغؼقضف.م-مم

مصقفمذلءمعـماظـفارمميـؾفماظػفر(مظؽـم،ػقمضدماظـفارماظؾقؾتقجدمبنيماظشلءموضدهمحدودمبؾمبقـفؿامسـاصرماظؿؼاء.)مالم-

ماظزوجمضروريمظؾزوجةمواظزوجةمضرورؼةمظؾزوج(م)ضضقةمسالضاتمتأثريموتؾادل.تقجدمبنيمرريفمطؾمم-

صفقمؼؿؽقنمعـماألرروحةمم،)صققحمأن...مظؽـ...(وميؽـمظـامأنمغؾكصماًطابماىدظلمؼبمطقغفمؼلؿعؿؾماٌؤذراتماظغقؼةم

م.وظؿقضقحمأطـرمغقردمػذاماٌؼطعمعـمغصمظؾاذالرمؼؼقلمصقفموغؼقضفاموؼـؿفلمأخريامباظرتطقب.

اظؾذانمؼؤدلانماظرتطقبماخؿؾارؼةمسؿقاء.مػذانمػؿاماإلظزاعانماظػؾلػقانممتقجدمطؿامالسؼالغقةمصارشة،ممتقجدمالومباخؿصارم

مزؼاءماٌعاصرة.قعـماظـظرؼةمواظؿفربةميفماظػماظدضقؼمظؽؾ

مأثـاءمهؾقؾـامصببمأنمغعؽسماظؾـقةماىدظقةمظؾـص،موبذظؽمسؾقـامأنمغلؾؽموصؼماًطقاتماظؿاظقة:

مصقاشةموتقضقحموجفةماظـظرماألوظبمؼبماظؼضقة.م-م2-مإسالنماظؼضقةمعقضقعماىدلمؼبماٌؼدعة.م-1

مبقانمطقػقةمتقصقؼماظـصمبنيماظطرصنيمومبقانمحفففمؼبمذظؽ.م-4-صقاشةموتقضقحموجفةماظـظرمامؼبماظؼضقة.مم-3

م:اظـصقصماإلدؿدالظقةم-4

دظةمإلثؾاتماألرروحة،ماألفجمومايمحشدمعـممسؾارةمسـماظؾقةماألصؽاروتعربمسـفاماظـصقصماظيتمتضؿمأرروحةمواحدة،مبقـؿامشم

وذظؽممحفج،موأثـاءمهؾقؾماظـصقصماالدؿدالظقةمصببماإلظؿزاممبؾـقؿفاماالدؿدالظقةوبذظؽمتصؾحمػاتفماظـصقصمسؾارةمذبؿقسةم

موصؼماإلدرتاتقفقةماظؿاظقة:

مؿفاءمبؿأطقدماألرروحة.اإلغم-3-سرضموذرحمزبؿؾػمايفجمم-2-اإلسالنمسـماألرروحةمم-1

م:اظـصقصماظشارحةم-5

،موأبرزمعـالمأصؽارمصالدػةمآخرؼـمفمبقادطةؿقدثمسـؼؿقدثمعؾاذرةمسـماظقاضعماٌعاشم،ممبؾمؼمالماظػالدػةمعـمضدمندمعـم

شارحمظـصقصمؼؽقنماظاظذيماػؿؿمطـريامبشرحمصؾلػةمأردطقمحؿكمظؼبمباظشارحماألطرب،موؼبمػاتفمامبـمرذدسؾكمذظؽماظػقؾلقفما

واظؼقاممبؿػلريػاموذرحفامطلمتغدومم،بؾمؼؽؿػلمبعرضمأصؽارمشريهم،دؿداللإظبماحملاجةمواالغفمالمميقؾمذبردمغاضؾمأيمإ
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ؿفـبمبذلماىفدمؼبمادؿكراجمأداظقبمحفاجقةمظقسمأنمؼ،مأثـاءمهؾقؾفمظؾـصقصماظشارحةماٌؿعؾؿمموهلذامصببمسؾكم،واضقة

موصؼماًطقاتماظؿاظقة:مظقةمواالدؿدالظقة،موظذظؽمميؽـمظفمأنمؼلؾؽصماظلفاؼبماظـصقهلامأيمحضقرمضقيمطؿامػقماظشأنم

سرضمعقضػماظػقؾلقف،مأومذبؿقسةمصالدػة،مأومعذػبمصؾلػلمععنيمعـمم-2م–سرضماظؼضقةماظيتمؼؿـاوهلاماظـصم -1

اظعاعةممخبالصةمعرطزةمظؾػؽرةمءغؿفااالم-4م–مذرحمػذاماٌقضػمععمإبرازمسـاصرهموعؽقغاتفم-3م–اظؼضقةماٌطروحةم

ماٌؿضؿـةمباظـص.

م

ماظؿقؾقؾ

ماألرروحةمواٌػاػقؿموايفاج

ظعؾؽمضدمالحظؿؽمأغـامحدثـاكمسـمادرتاتقفقاتمصفؿماظـصمواالضرتابمعـفموسـمبـقةماظـصقصمومتػصالتفاموسـمأغقاسفا،موظؽـم

اظؽشػمسـمأرروحةممؾكمؼبذلءمؼلؿكمباظؿقؾقؾ،موؼؿفؼبماإلغشاء!ماٌطؾقبمعـؽمػقمبشؽؾمعؾاذرمطؾمذظؽمشريمعطؾقبمعـؽم

اظـصموبـقؿفماٌػاػقؿقةموحفاجف.مصفؾمأضعـاموضؿؽمإذن؟مطال!معامملمتؽـمعلؾقامبادرتاتقفقاتمصفؿماظـصمالمميؽـؽمصفؿف،موعام

ملمتؽـمسؾكمعدرطامظؾـقةماظـصمالمميؽـمظعؼؾؽمادؿقعابفمبشؽؾمعـظؿ،موعامملممتقزمبنيمأغقاعماظـصقص،مصؾؿمتػفؿمعؼاصدم

 ؿقدثمسـماألرروحةمواٌػاػقؿموايفاجأصقابفا.مواآلن،مظـ

م:أرروحةماظـصموإذؽاظقؿفم-9

صـفاحـامصقؿامدؾؼمعـمأذقاطممدقفعؾمادؿكراجماألرروحةمذبردمهصقؾمتعؿربماألرروحةممثرةمطؾماجملفقداتماظلابؼة،م

م:درتاتقفقةماظؿاظقةرروحةمصببمسؾقـامأنمغلريموصؼماالحاصؾ،موالدؿكراجماأل

ماظـاغقؼةمواألدادقة:اظؿؿققزمبنيماألصؽارمم-أ

ماظؼقاممباظعؿؾقاتماظذػـقةماظـالث:ظرئقلقةمؼبماظـصمصببمسؾكماظؼارئمالدؿكراجماظػؽرةما

اخؿقارمم-3جردماألصؽارماألدادقةمظؾـص.مم-2.مواظؿعابريماجملازؼةماظؿغاضلمسـماٌعطقاتماظـاغقؼةمعـؾماظشروحمواألعـؾةم–م1

مةمصؽرةمساعةمجاععة.صببمصقاشمظؾـص،مإنموجدتموإنمملمتقجدماظػؽرةماألدادقةماظيتمتعربمسـماظػؽرةماظعاعة
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صأنمتؿقدثمظصدؼؼؽمسـمصقؾؿمذاػدتفمصإغؽمتؼقلمظفمإغفمؼؿـاولمضصةمذابمصؼريموضعمؼبمحبمصؿاةمأبقػامػقمأطربمبقرجقازيمؼبم

دؿكراجماظػؽرةمػؽذامصام.دؿقؼازماظؾطؾمؼبماظصؾاح.غققؼقركمدونمأنمتـؼؾمإظقفماألحداثماظـاغقؼةمعـؾمعرورمدربمعـماظطققرمأوما

عمواوزمطؾمعامػقمثاغقيموموطذاماالدرتاتقفقاتماًطابقةمظؾـصقصمعم،ؼراءةادرتاتقفقاتماظاظعاعةمظؾـصمعرتؾطمبادؿقضارم

مبؼؾؿماظرصاص.ماظؿشطقبمسؾقف

 عـماألصؽارماألدادقةمإشمماظػؽرةماظعاعةماوماألرروحة:م-ب

قنمصؽرةمساعةمرماألدادقةمصقلب،مصـكؿارمعـمبقـفاماظػؽرةماظيتمغراػامصايةمظؿؽاألصؽامسؾكماألصؽارماظـاغقؼةمتؾؼكمبعدمتشطقؾـا

وادؿـؾارفامعـمذبؿقعماألصؽارماألدادقة.موغشريمػـامإظبمضرورةماسؿؾارماألرروحةماظيتمغؿقصؾمإظقفامبصقاشةماظػؽرةماظعاعةمممومغؼقمأ

مماألصؽارماألدادقة.ملتؿأطدمظدؼـامإالمبعدمصقصـامظؾاضمؼبماظؾداؼةمذبردمصرضقةمعؤضؿةمال

ممعـماألرروحةمإشمماإلذؽال:م-ج

أحلـمررؼؼةمالدؿـؾاطمإذؽالماظـصمػقمععرصةماىقابماظذيمضدعفماظػقؾلقفمؼبمغصفمأوال،مألنمععرصةماىقابمتلفؾمإصبادم

مظؿاظل:ا،موظؾؿقضقحمغؼدمماٌـالمدؿػفامدةمبـاءماىقابماإلثؾاتلمؼبمذؽؾمااإلذؽالماظذيمؼؿقظدمبإسا

موذظؽمألغفمخاضعمظؾضرورة.م،ـامادؿـؾطـاماألرروحةماظؿاظقة:متعؿربمحرؼةماإلغلانمذبردموػؿغػرتضمأغ

ماإلذؽالماظؿاظل:مػؾماإلغلانمحر؟مأممػقمخاضعمظؾضرورة؟مػـامؼلفؾمسؾقـامأنمغلؿكرج

م

م:سالضةمأرروحةماظـصممبقاضػماٌؾكصم-ح

ماظدروسماظيتمتؾؼاػامؼبماظػصؾ،مظذظؽمضدمؼؼعمؼبماعنيـمعضعماأومضرؼؾماعضؿقنماظـصماظذيمميؿقـمصقفمعؿطابؼمصبدماٌؿعؾؿمضدم

أرروحةمغصمضرورةماالغؿؾاهمإظبمحؼقؼةمأنممعؿقان،موػـامغقدمررحماالاظـصمعقضقعممكخطأمإدؼاطمأرروحةمعلؿؿدةمعـماظدرسمسؾ

ظدروس.مظذظؽمصببمسـمإذؽاالتمامضؾقالإذؽالماظـصمطبؿؾػممبلؾبمأنم،تؿطابؼمتطابؼامتاعامععمأرروحاتماظدروسمعؿقانمالاال

ألنمذظؽمؼعؿربمم،سؾكماظـصماظدروسمعلؽقغامبفاجسمإدؼاطدونمأنمؼؽقنمم،قفؼفؿؿمأدادامبػفؿماظـصماٌطروحمسؾمسؾكماٌؿعؾؿمأن

مم.بفمإظبمصفؿمماظـصممبعـكمعغاؼرممتاعامديضدمؼؤتعلػام

ماٌؼصقدمباظؾـقةماٌػاػقؿقة:م-2

منقزهمسـممغؿعرفمسؾقفمومإذنمعامععـكماٌػفقم؟مطقػاظـص،ممععؿارمبـاءمؿؼؿمبقادطؿفاماٌػاػقؿممبـابةماألحفارماظيتمتعؿرب

مؼدعفمؼبمإغشاءمصؾلػلمعؿؽاعؾ؟،مأمماظعؽس؟مبأؼةمطقػقةمغػؾمؼؽقنمذرحفمعـػصالمسـمذرحماألصؽارماظؽؾؿاتماظعادؼة؟م
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مععـكماٌػفقمموطقػقةماظؿعرفمسؾقف:م-أ

سؾكممقم)ماظشكص(ماظذيمضبؿؾعـؾمعػفم،عشرتطةمخصائصهلاممسدةمعقجقداتمطبصم،ععـكمطؾلمؾكمطؾؿةمهلاسؼدلماٌػفقمم

مإرارماٌػاػقؿ،معـؾمطؾؿات:)اظرباط،مدؼراط..(.مالمتدخؾمؼبمسؾكمععانمجزئقةمةظاداألظػازماظصمطؾماظـاس،مهلذا

معؾاديءمساعةمظشرحمعػاػقؿماظـص:م-ب

موذرحماٌػاػقؿمػقمذرحمألصؽارهماألدادقة:م،ذرحماصؽارماظـصمػقمذرحمٌػاػقؿف

م.ميؽـمذرحماٌػاػقؿممبعزلمسـمذرحماألصؽار،موذظؽمألنمػاتفماألخريةمتؾـكمعـمخاللماٌػاػقؿمال

ماقماظـص:قيفمدوصؼماٌعـكماظذيمميـحمهلامممذرحماألظػاز

ماٌػفقمهدؼدمدالظةمػاػقؿقةماظيتمؼؿؿمصقفامغصقصماظؿؿققزاتماٌؼبممعػاػقؿفؿ،موؼؿفؾكمذظؽمأطـرؼفؿؿماظػالدػةمبؿقدؼدمععاغلم

مغلؼطمدونمأنم،غؾؿزمممبعـاػاماظلقاضلمصببمسؾقـامأثـاءمهدؼدمععاغلماظـصمأنمماجملاورةمظف،مظذظؽمزهمسـماٌػاػقؿقمتقماٌرطزيمو

موظؾؿقضقحمغؼدمماظؼقظةماظؿاظقةمطؿـال:أتقـامبفامعـماٌعاجؿ،مأومم،ـاػامؼبمدرودـاقتؾؼمععانمسؾقفا

مم.ؼؾمباظـلؾةمظإلغلاناظعـلؾةمظؾـقعماإلغلاغلمعامميـؾفمميـؾماظؿارؼخمباظ

اظػفؿمواٌؼارغةموماظذيمؼلؿحمهلامباظؿذطرسؼؾماظـقعماإلغلاغلمعػفقمماظؿارؼخمبؽقغفمععـكمدمػاتفماظؼقظةمندماظػقؾلقفمضدمحدمصػل

محاجةمظـامبادؿدساءماٌعـكماظؼاعقدلمهلذاماٌػفقم.مممامؼعينمأنمالم..دؿـؿاجواال

مرروحة:زمأطـرمسؾكماٌػاػقؿماٌؽقغةمظألقطاظرت

ظذظؽمؼؾزعـامأثـاءمم،متفؿمؼفؿؿقنمبؾعضمػاتفماٌػاػقؿاظؽـفؿمؼبمغلجمأرروحم،مؼـلجماظػالدػةمغصقصفؿماسؿؿادامسؾكمعػاػقؿمسدؼدة

مػقؿماألدادقةماٌؽقغةمظألرروحة.هدؼدماٌػاػقؿمأنمغقجفمسـاؼؿـامظؾؿػا

مععـكماظـص:ذرحماٌػاػقؿماظيتمؼؾؼلمذرحفامعزؼدامعـماظضقءمسؾكم

مظذظؽمؼؽقنمذرحفامضرورؼا.م،مإظؼاءماظضقءمسؾكمأصؽارماظـصمػقؿمثاغقؼة،مصإغفامضدمتلاسدمؼبنمبعضماٌػارشؿمطق

ماٌػفقممطؿػردةموطعؾارة:م-ج

ؼبمذؽؾمسؾاراتمتضؿمطؾؿاتمطـريةمؼؼقممبعضفامبؿكصقصمععـكمممأؼضامضدمتأتلمبؾمم،المتأتلماٌػاػقؿمصؼطمؼبمذؽؾمعػردات

ضدمؼؽػلماظؿعؾريمسـفممبػردةمواحدةمعـؾمم،أيمععـكمذػينمسامم،نماٌػفقممسؾارةمسـمتصقرواظلؾبمؼبمذظؽمػقمطقم،اٌػفقم
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زبؿؾػمسـمععـاػاممؼبماٌػفقمممؼبماٌػفقمماألولمؿعـكمايرؼةمصم،اٌدغقة(م)ايرؼةعـؾمم،ظبمسؾارةأومضدمؼؿعداػامإم،()ايرؼة

برتماٌػاػقؿماظيتمتردممصببمالم،مظذظؽاظصققحمظؾـصقصفؿموصفؿمذظؽمؼلاسدغامسؾكماظػماظـاغلمخاص،مصاألولمسامموم،اظـاغل

صصؾماظدؼـمسـمعـؾمهقؼؾمعػفقمم)م،ؿػردةطمعػفقممإظبمضدمسبقهلامإنمطانمممؽـامحفامطؿامظقمطاغتمعػردة،مووذرم،طعؾارة

م.(ماظعؾؿاغقةإظبمعػفقمم)مماظدوظة(

ماٌػاػقؿماٌؽقغةمألرروحةماظـصم-حم

باظـلؾةممذبؿقسةمعـماٌػاػقؿماألدادقة،مطذظؽماألعرمؼؿؿمغلففامعـمخاللماظعالضةمبنيم،ظقلتماألرروحةمإالمصؽرةمساعةمظؾـص

عدىممتؽقنمأػؿقةماٌػفقممعؿقظدةمأدادامعـ،موذؾؽةمعػاػقؿقةمؼؽقنماظـصماظػؾلػلمسؾارةمسـمبـقةممأومؽوبذظم،ظألصؽارماالدادقة

معلاػؿؿفمؼبمغلجمأرروحةماظـص.

مماتفا:ايػرميفمدالالتماٌػاػقؿموسالضم-خم

ؼعينمادؿؾعادمحبثمدالالتماٌػفقمموتقضقحمسالضاتفممظؽـمذظؽمالم،ضؾـامدابؼامبأنمهدؼدمععاغلماٌػاػقؿمؼؽقنمعـمخاللماظلقاق

معـمخاللمثالثمخطقات:

مـارؼاظققانمايمععـكمسؾكمعـؾمدالظةماإلغلانطشػمعامؼدلمسؾقفماٌػفقم:ممم-أ

ممماألممٌػفقممايـانعـؾمادؿدساءمعػفقم:طشػمعامؼلؿدسقفماٌػفقمم-ب

معـؾمادؿؾعادمعػفقمماظؿغريمٌػفقمماظـؾات.طشػمعامؼلؿؾعدهماٌػفقم:مم-ج

م

ماٌؼصقدمبايفاجمداخؾماظـص:م-3

ؼؼصدمبايفاجمعـمأجؾماظؽشػمبشؽؾمجقدمسـمحفاجماظـص،مصبدرمبؽمأنمتػفؿماٌؼصقدمبايفاجمداخؾماظـص.م

ؽقػقةمبػـامػقماٌؿعؾؼممرئمبأرروحؿف،،مواظلؤالماظذيمغطرحفمؿؿدػامصاحبماظـصمإلضـاعماظؼاطؾماظقدائؾماظيتمؼع

مواؼضامطقػقةماظؿعاعؾمععفامؼبمععرضماظؿقؾقؾ.م،اظؿعرفمسؾكماظقدائؾمايفاجقة

مطقػقةمسرضماألداظقبمايفاجقةمًطابمعا:

م:امغصف،مػذزعقؾمظؽمؼبماظدرادةمرؾبمعـؽمأنممتررمظفمجزءامعـماألجقبةظمامسادؼاعـمأجؾمصفؿمجقدمغعؿؿدمحدؼـ

،موظقمأنماألدؿاذمضاممبؿأجقؾماظػرضمظقجدتمعؿلعامعـماظقضتمظؾؿراجعة،موصققمطؾمػذامطؿامتعؾؿمطـتمعرؼضاإغلم

ظـمؼؽؿشػماألدؿاذماألعر،مثؿمأظقسميفمضؾؾؽمذػؼة؟موضدمضالماظـيب)مص(مإنماهللميفمسقنماظعؾدمعامدامماظعؾدميفمسقنم

م.أخقف
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مصأجؾؿفمباظطرؼؼةماظؿاظقة:مؽمؼبمإضـاسؽمظؾؼقاممبفاتفماظػعؾة،سؿؿدػامزعقؾظـػرتضمأنماألدؿاذمدأظؽمسـمايفجماظيتمام

مأضـعينمزعقؾلمباسؿؿادهمظألداظقبمايفاجقةماظؿاظقة:

لم)مظـمؼؽؿشػماألدؿاذ(مصرتاضم)موظقمأنماألدؿاذ(موادؾقبماظـػاالدؿعؿؾمأدؾقبماظؿأطقدم)إغينمطـتمعرؼضا(موأدؾقبما

مدؿشفادم)ضالماظـيب..(االموأدؾقبماالدؿػفامم)مأظقس..(موأدؾقب

مصاٌالحظمسؾكمطالعؽمػذامأغفمبدونمععـك،مواألوظبمبؽمأنمتؼقل:

عؿقانمضدمأسؼبمسؾكمذظؽمبأغؽمظقمأجؾتماالومربرمعرضفماظذيمطـتمأسؾؿف،عمضؿتمبفذاماظػعؾمظؽقنمزعقؾلمأطدمظل

معر،موضدمادؿطاعمأؼضامأنمؼؤثرمؼبألاظقجدمعؿلعامطؾريامعـماظقضتمظؾؿراجعة،مثؿمإغفمرؿأغينمبعدممضدرتؽمسؾكماطؿشافم

مدؿشفادمحبدؼثماظـيبم)ص(اظشػؼةمؼبمضؾيب،موأغفكمضقظفمباالمشقابمسارػقامحقثمصقرمظلممسدممعلاسدتفممبعـك

مؼؼدمماظعقنمألخقف.مهللمؼؽقنمؼبمسقنماظعؾدمحنياظذيمؼؤطدمبانما

غػسماألعرمسؾقؽمصعؾفممتلميفماظػرض(،)مسؾقؽمعلاسدمزعقؾؽماٌؿؿـؾةمؼبمقصؼامؼبمذرحمأرروحةطرؼؼةمدؿؽقنمعبفاتفماظ

مصقؿامطبصماظـصقصماظػؾلػقة.

م:عامشاؼةماحملاجفة:مإثؾاتمأرروحةمأومدسقى

اظغرضمعـمايفاجمػقمإثؾاتمدسقىمعا،موؼبمشقابماظدسقىمؼلؿققؾمايدؼثمسـمايفاج،موظؾؿقضقحمغأخذمعـالم

اظؿعرفمسؾكماالرروحةماٌؿضؿـةمؽمصببماوالمميؽـفمأنمؼـلجمعراصعؿفمدونموجقدمدسقىمعقطؾف،مظذظماحملاعلماظذيمال

مممامؼلؿدسلمضرورةمدبؿقـفا.م،غؿؾاهمإظبمأغفامتؽقنمأحقاغامشريمعصرحمبفامعؾاذرةاظـص،مععماالؼبم

مدسقىمودظقؾ:م:احملاجفةمسالضةمبنيمصؽرتني

،موععـاهمفاجدؿداللماظذيمؼعدمجقػرمايوؼلؿكماجؿؿاعماظدسقىمواظدظقؾمباالمؼرتؾطموجقدماظدظقؾمبقجقدماظدسقى،

ماٌدرسمظؾؿالعقذ:معـالمضقل،مأخرىمدظقالوم،إحداػؿامضضقةمعؾوجقدمضضقؿنيمسؾكماألضؾ،مبقـفؿامسالضةمو

متؿضؿـمأؼةمحماجفة.موالم،صفاتفماظعؾارةمجمردمخربم،)ظـمأدؿطقعمايضقرمشدا(

ميفمػاتفماظعؾارةمزمضرمايفاجم)ألغينمدأداصر(م،دامألغينمدأداصر()ظـمأدؿطقعمايضقرمش

ؿفل(مػـامنماظلـةماظدرادقةمتؽادمتـاظققممحصؿنيمعؿؿابعؿني،مخصقصاموأمظذظؽمدـدرسم،شدام)مظـمأدؿطقعمايضقر

دظقالمإضاصةمإشممم(يضقرمشدااظـمأدؿطقعم)ؿني،مبقـؿامأصؾقتمسؾارةمذؿغالميصؿنيمعؿؿابعتؽقنماألرروحةمػلماال

م.(أنماظلـةماظدرادقةمتؽادمتـؿفل)سؾارةم

مضقلمدؼؽارت:

مٌؿقزواٌؤذرماظؾغقيمام،اظيتمتعؿربمدسقىـعمباظؼضقةماظـاغقةمحفةمتؼمصاظؼضقةماألوشممجقد،أغامعق،مإذنمؽرأغامأص

مم.ذظؽمػقم)إذن(م

ماظيتمبقادطؿفاممنقزمبنيماظدسقىمواظدظقؾ،معـؾ:م،وٌعرصةمايفاجمغلؿعنيممبفؿقسةمعـماٌؤذراتماظؾغقؼةم
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مجمسـمذظؽمأن..مظذظؽم..موباظؿاظل..معـمحقثمأن..معـمػـامف..م..مؼـؿؾمسؾكمذظؽمػق..عاداممأن..مهلذاألن..واظدظق

مجقػرمايفاج:موجفماإلدؿدالل:

وجعؾماألخرىمم،ؼؽؿؿؾمصفؿماحملاجفةمباطؿشافموجفماإلدؿدالل،مأيماطؿشافمسؾةمجعؾمإحدىماظؼضاؼامدسقى

دؿداللمنموجفماالأيمإم،ؼةمسالضةمبنيماظؼضقؿنيألم(مالوجقدراحتماظصقععة،مسؾؼقمايفام)ميبدظقال،مصػلماٌـؾماظشع

صقؿامطبصمضقلماٌدرس:م)ظـمأدؿطقعمايضقرمشدامم،مصؾؿاذامذـؼمايالقمبعؾةمدؼقطماظصقععة؟مم.اظعؽسػـامعـعدم

مألنماظلػرمؼػقدماظغقابماظذيمؼؿعارضمععمايضقر.م،صاحملاجفةمػـامعؼؾقظةمعـطؼقام،ألغينمدأداصر(

ػـامػلمصاظدسقىم.م(إذنمدؼراطمصانمطؾمإغلانمصان،م):ؼبمسؾارةاللمعضؿرامطؿامؼظفرمأحقاغامؼؽقنموجفماإلدؿدوم

م،()دؼراطمإغلاندؿداللمػـا؟مؼؿؾنيمؼبمسؾارةموجفماالم(مصؿامػق)مطؾمإغلانمصانػقماظدظقؾمسؾكمذظؽموم،()دؼراطمصان

دؿداللمؿقةمتقضقحموجفماالؾمإظبماظؼقلمبأػوطؾمعامؼلريمسؾكماظـاسمؼلريمسؾقف.مػؽذامغصم،أيمإغفمواحدمعـماظـاس

م.اظذيمؼعؿربمذررامضرورؼامالطؿؿالمهؾقؾماحملاجفة

م:ظؽاعـميفميظاتممنقماألرروحةايفاجما

مواظشارحةمؼؽاداٌػاػقؿقةمطمقد،مصػلمبعضماظـصقصجقػرماحملاجفة،مصإغفمظقسمعظفرػاماظقحمميـؾمدؿداللنماالرشؿمأ

ذامإؿـالمص،مضقتفاماإلضـاسقةاألرروحةمؽلبمُتم،تمتدرصبقةظاسربميماألصؽارمدؿداللممظصاحلمعـطؼمترتقبؼغقبماال

ػذامموصؼمؽقنمعـماٌؼـعمأنمتلؾؽدقمصإغفم،بطؾبمعاموخربؼـمأحدػؿامدلءمواآلخرمعػرحمأردتمأنمتؿقجفمإظبمأحدػؿ

اظؿؾؿقذمسـمعراحؾممنقممطشػو،م(3-1م–2رؾب(موظقسماظعؽس.)م-3خربمعػرح،مم-2،ءخربمدلم-1)م:اظرتتقب

مظـص.امٌـطؼماىقدمإدراطفمقؾمسؾكاألرروحةمدظ

مايفاجماظؽاعـميفماألداظقبماظؾالشقة:

ماظؿعابريماظؿاظقة:ملؿعؿالاظػؽرةمدونمادؿدالل،معاظػقؾلقفمؼطرحمصمؿقاظةماإلدؿداللمسؾكمطؾمصؽرة،غظرامالد

مماظؿؼرؼر:

أومألغفامعؾدأمسؼؾلمم،إعامألغفامتعربمسـمعامػقمواضعلم،حقثمؼؼررماظػقؾلقفماظػؽرةمطقؼقؼةمالمهؿاجمإظبمدظقؾ

مأومعؾدأمأخالضلمضبظكمباإلعباع.م،بدؼفل

م:باظقضقحمتقصقػماظػؽرة

مؼـؽرمأحدمأن..معـماظقاضحمأن..عـماٌلؾؿمبفمأن..الوذظؽمبادؿعؿالمسؾاراتم:مم

مماإلظؿزامماظشكصل:

مقرمطقػمأن..أسؿؼدمأن..مؼظفرمظلمبأن..المأدؿطقعمأنمأتصؾاراتمعـؾ:مسمؾلقفماظػؽرةمعلؿعؿالحقثمؼؿؾـكماظػق

ممأدؾقبماظؿلاؤل:
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،مألنمػدصفمػقمدصعمؼعؼؾفمجقابم،مواظلؤالماظؿؼرؼريماظذيمالاظلؤالماًطابلماظذيمؼعؼؾفمجقابمعؾاذرموعـمأذفره

م.إظبماإلضرارممبقضقعماظلؤالماظؼارئ

م

م:اٌـاضشةم

موزقػةماٌقاضػماظػؾلػقة:ماإلرتؾاطمباظؼضقةماٌطروحة:

ؼبممألنماٌطؾقبموذظؽم،طأماًمػـامؼؽؿـاٌؤؼدةمواٌعارضة،مومبادؿقضارماٌقاضػمشةمتؿؿماٌـاضؼعؿؼدمععظؿماٌؿعؾؿنيمأنم

ـمؼؽقنمػذام،موظآراءمظػالدػةمعاتقامواغؿفقاموحشدموظقسمذبردمسرضمأرروحةماظـصمػقمعـاضشةمأدؽؾةماعؿقانماظػؾلػة

مسؾكمصدقمأصؽاره،مصاٌؿعؾؿامذفقدمصؾقلقامإالمأعاماظػالدػةم،جفمإظقفؿقعػفقعامإالمإذامادؿقسبماٌؿعؾؿمأنمأدؽؾةماظػؾلػةمت

مػرضمسؾقفؿماإلدالءمبأصؽارمترتؾطعـمخاللمأدؽؾةمعرطزةمتاظذيمؼؿقؽؿمؼبماظشفقدمماظذطلمذؾقفمباظؼاضلماظـاجح

م.تػقدمذقؽامطـريةمالمدونماإلشراقمؼبمتػاصقؾمم،اظدسقىماٌطروحةب

مم

مععـكماٌـاضشةموطقػقؿفا:مادرتاتقفقاتماٌـاضشة:م

طؿامماظرأيمؼؿعؾؼمبإبداءملمساعة،موععـاػاممالاالغلاغمؾمإنمهلامسالضةمباظؿقاصؾبم،رتؾطماٌـاضشةمباظػؾلػةمصقلبالمت

مؼظفرمم،ماظيتمتزغفاممبقزانمصؾلػلمذبؿقسةمعـماظؿؼـقاتمامسؾكسؿؿاداميؽؿمسؾكماألرروحةوإمنامؼؿعؾؼمبام،ؼعؿؼد

ممم:عـالغؿؼاد(مأوماىؿعمبنيمذظؽ.ماإلالفموحدودػام)اإلخؿمأوضقؿؿفام)ماإلتػاقمواظؿـؿني(م

م"ػـاكمتؾذؼرمودقءمادؿعؿالمظؾؿاءميفماٌـازل،موػذامػقماظلؾبماظرئقللمألزعةماٌاء"م

مم(،مأعاماألرروحةمصفلأدؾابمأزعةماٌاءم)موضضقةمػلم،(اٌاء)ػقمػذاماٌـالمؼؿؾنيمظـامأغـامأعاممعقضقعممصػلم

مؼؾل:مممامؼؾنيمظـامعا(،متؾذؼرماٌاءميفماٌـازلمدؾبمأزعةماٌاء)

مصببمسؾقـامأثـاءماٌـاضشةمأنمغرتؽزمسؾكماألرروحة.م-9

خؿالفمؼعينمتـؿقـفاموتؼققؿفا،موإعامباالتػاقماظذيمعقضػمععنيمعـماألرروحة،مإعامباالمتفدفماٌـاضشةمادباذم-2

ماظذيمؼؼصدماغؿؼادػاموبقانمحدودػا،مأوماىؿعمبقـفؿا.

مدرتاتقفقاتماظؿاظقة:ٌـاضشةماألرروحةمغلؾؽموصؼمماإلم-3

مادرتاتقفقاتموإعؽاغقاتماٌـاضشة:

مدرتاتقفقةماألوشم:اإلم-

ععمتؼدؼؿمادؿدالالتمإضاصقة،مأوماغؿؼادػامعـمخاللمم،هلامباظـظرميفماألدظةموايفجماٌدسؿةتـؿنيماألرروحةمم

متدحضفا.مععمتؼدؼؿمأدظةموحفجمتـػقفامأوم،اظدسؿةمهلامايفجإزفارمضعػم
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م:عـالمعـماظػؾلػة

وإالمظـمؼؽقنمػـاكمصرقمبقـفؿمم،وانمؼعقشقاموصؼمػذهماظؼقاغنيم،عـماظضروريمظؾؾشرمأنمؼضعقامألغػلفؿمضقاغني

دامبؼدرةمرؾقعقةموبنيمايققاغاتماظيتمتعؿربمعؿقحشة.موتػلريمذظؽمانمالموجقدمإلغلانمسؾكماإلرالقمؼقظدمعزو

عـممقؿفاماظلقادلموبنيمشريه..مبؾمسؾكماظعؽسظؾؿؿققزمبنيمعامػقمعػقدمظإلغلاغقةميفمتـظمسؾكمادؿعؿالمصؽره

مممإشمماظطؿع..مإلغلانذظؽمصإنماظطؾقعةماظػاغقةمتدصعما

صاألرروحةمػـامتؿؿـؾمؼبماظؼقلمبضرورةمدـماظؼقاغنيمظضؿانماظعدلمبنيماظـاس،موحفؿفمػلمحؼقؼةمرؾقعةماإلغلانم

مةمؼبمتـظقؿفاماظلقادل..ؾؼدرةمسؾكممتققزمعامؼػقدماإلغلاغقظمعلظطؿع،موشقابمرؾؾاظؼائؿةمسؾكما

مصؿـاضشةمػاتفماألرروحةمبؿـؿقـفامؼؽقنمبؼقظـا:

م.اظقاضعمؼشفدمسؾكمحؼقؼةمانماجملؿؿعمؼعجمبؽـريمعـماألصرادمواىؿاساتماظيتممتارسماإلجرامم-

مأسؿاالموحشقةمضدماإلغلاغقة.تشفدمم(دقرؼاموظقؾقامواظعراقم)واضعماظؾؾدانماظيتمشابتمصقفاماظدوظةمعـؾم-

مقبسمبأنماإلغلانمذئبمألخقفماإلغلان.ضقلمػم-

مأنماظطؾقعةماظشرؼرةمظإلغلانمتربرمىقءماألعريمظؾؼقة.ضقلمعقؽقاصقؾمم-

ظـامسؾكمماشفدؼمجاءمظغرضمأنمصؼدماإلدؿداللمبفقبسموعقؽقاصقؾأعـؾةمعـماظقاضع،مأعاممـاماسؿؿدغاواٌالحظمػـامأغ

منمأنمغدعماظػالدػةمؼـقبقنمسـامؼبماٌـاضشة.دومؼضامظربطمعامغؼقظفممبؿارؼخماظػؾلػة،وأم،صدقمعامغؼقل

مدرتاتقفقةماظـاغقة:االم-

 عـال:اإلغؿؼاد،ممظغرضماظؿـؿنيمأومطانمذظؽمءدقامضؿـقةمظألرروحة،ماظمواظػرضقاتماٌلؾؿاتؽشػمسـماظم

مضقلمطرؼلؿقانمديمالطؿؾان:م

مؼعدماظققممإالمدرابا"م"إنماألغاماظذيمطانمعؾؽامملم

مفامػذاماظؼقلمػقماسؿؾارماإلغلانمخاضعامظؽـريمعـمايؿؿقاتماظيتمدؾؾؿفمحرؼؿف.صاظػرضقةماظيتمؼـطؾؼمعـ

ماإلدرتاتقفقةماظـاظـة:م-

اظيتمتؿقظدمسـمماىقدةمواٌؼؾقظةمماظـظرؼةمواظعؿؾقةماظـؿائجماظـظرميفماظيتمتعينم(اظرػانتلؿكمبادرتاتقفقةم)م

مأعامإذامطانماهلدفمػقمؿقخكممتـؿنيماألرروحة؛سـدعامغمموؼؽقنمذظؽم،ؿعؿقؿفابمموغؼقممٌامغؿؾـاػامألرروحةا

م:،مضقلمدارترعـالمذظؽ،مأيمبقانماظـؿائجماظقخقؿةماظيتمضدمتػضلمإظقفامصقؽقنماظعؽسماإلغؿؼاد

بؾمػقمم،غعينمأنماإلغلانمعلؤولمسـموجقدهماظػرديمصقلبمالم،"وسـدعامغؼقلمإنماإلغلانمعلؤولمسـمغػلف

مبايؼقؼةمعلؤولمسـمصمقعمطؾماظـاس"

م.تعينماظؼقلممبلؤوظقةماظػردمأعاممغػلفموأعامماإلغلاغقةمطؽؾمػـامواضقةموألرروحةمصا
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مبقادؾؿفمسـمطؾمماظؿزاممطؾمصردمأدادفغرىمأغفامتؤديمإظبمإضاعةمذبؿؿعمم،عـمزاوؼةمغؿائففاموؼبمعـاضشؿـامهلا

لؾؾقةماظيتمتؿقظدمسـم.مسؾكمسؽسماظـؿائجماظؿؿعمعؿؿادؽمأخالضقاضؿانمتأدقسمذبمف،مصقعؼبمذظؽمدؾقطاتفموأصعاظ

فمباارتؽؼؽقنمعلؤوالممؼبمحاظةمم،موبذظؽمالدؾقـقزاماظيتمؼؼقلمصقفامبأنماإلغلانمخاضعمظؾؼقاغنيمايؿؿقةاأرروحةم

وباظؿاظلمؼؽقنمعـماظظؾؿمم،ةباظضرورمتؿؿقزمخارجقةممضقاغنيبإرادةممؾمصدرتبم،إرادتفبمتصدرملممضؿؾعـالمجرميةم

ماظيتمتػضلمإظبمصلادماجملؿؿع.مرمجرميةماظؼؿؾـشتوبذظؽمم،رباطؿؿف

ماإلدرتاتقفقةماظرابعة:م-

معـالمذظؽ:م.عؼاربةمأومزاوؼةمأخرىاظـظرمؼبماظؼضقةمعـمخاللمماظؿاممظألرروحة،مأيمدحضفامثؿماظرصضم

)ماإلغلانمخاضعميفمأصعاظفمألدؾابمخارجقةم(معـمخاللمأرروحةمادؾقـقزام)اإلغلانمحرعـاضشةمأرروحةمدارترم

ممتؿؿقزمباظضرورة(

ماإلدرتاتقفقةماًاعلة:م-

م،موادؿـؿارمذظؽمؼبمصفؿمضضاؼامأخرى،مأومواوزمأحؽاممعلؾؼة.ظألرروحةماظعؿقؼةماظدالالتومطشػماألبعادم

م.ظرؼةيفمبـاءماظـماعفؿمارىمبأنمظؾكقالمدوراألرروحةماظػؾلػقةماظيتمتمعـالمذظؽ،

وذظؽمم،قلمبأغفامتعينماظؿؼرؼبمبنيماظػـانمواظعاملصؽشػماألبعادمواظدالالتماظعؿقؼةمهلاتفماألرروحةمؼؿؿمعـمخاللماظؼ

مألنماظػـانمؼعؿؿدمأدادامسؾكماًقالمؼبمإغؿاجاتف.

موغشريمػـامإظبمأغفمعـمأجؾمعـاضشةمشـقةموصعؾقةمصببماسؿؿادمادرتاتقفقاتمسدؼدة.

م

مغصقصمتطرحمعـاضشؿفامصعقباتمخاصة:

عرمسؾكمسؽسمذظؽم،مظؽـماألصقؿامطبصمعـاضشؿفامؾةأؼةمعشؽمتطرحماظـصقصماظػؾلػقةماظيتمتؿضؿـمأرروحةمواحدةمال

اظيتمهؿقيمأرروحةمأومأطـرمماظشارحةاظـصقصمواظيتمتضؿمارروحؿني،مواىدظقةمصقصماظلفاظقةمصقؿامؼؿعؾؼمباظـ

م.شريمطاتبماظـصمظػالدػةمآخرؼـ

مادرتاتقفقةمعـاضشةماظـصقصماىدظقة:

ؼقلمبأنماظقاضعموطؾمعقضقساتفمربؽقممباظرتطقبماألحادي،مظقماٌؼارباتمذاتماٌـقكؼفدفماظؿػؽريماىدظلمإظبمعـاضشةم

اظرتطقبمبنيممؼؿؿمعـمخالهلام،مقماآلخرمؼـلجموصؼمخطةمجدظقةصفم،ماءماظػؾلػلواظؿداخؾ،مغػسماظشلءمباظـلؾةمظإلغش

مغصمىدظقةمعشؽالمؼبمعـاضشؿفا،مبعؾةمأنماظـصماىدظلمذاتفأخرى،مظذامتطرحماظـصقصماأرروحةماظـصمومأرروحاتم

مترطقيبمعـاضش،مصؽقػمؼؿؿمواوزمػذاماظؿـاضض؟

مٌـاضشةماظـصماىدظلمغلؿـؿرماإلعؽاغقاتماظؿاظقة:
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تؾنيمضصقرماٌؼارباتماألحادؼةماظيتمم،اظؼقاممبؿـؿنيماظرتطقبماىدظلمظؾـصموتطقؼرهمعـمخاللمأدظةموحفجمإضاصقةم-

متؿفاػؾماظؿػاسؾماظؼائؿمبنيماٌؽقغاتماٌكؿؾػةمواٌؿـاضضةمأحقاغا.

معـحماألوظقؼةمألحدماإلعؽاغقؿني.ععممضؾقلماٌؼاربةماىدظقةمظؾـصم-

مؼؼؾؾماظؿعؿقؿم..مأومألغفمالم،اغؿؼادمدسقىماظـصمبؾقانمحدودماظرتطقبماىدظلمبلؾبمطقغفمشريمواضعلم-

مادرتاتقفقةمعـاضشةماظـصقصماظلفاظقة:

مبإعؽاغـامعـاضشةماظـصماظلفاظلمبؿطؾقؼمإحدىماإلعؽاغقاتماظؿاظقة:

مغؿؼاداتماٌقجفةمًصؿف.تؼدؼؿمأدظةمإضاصقةمتؽؿؾموتعؿؼماالـؿنيمعقضػمصاحبماظـصمعـمخاللمتم-

مظقفمصاحبماظـص،موعـاصرةمعقضػماًصؿماظذيمضاممبدحضف.اغؿؼادماٌقضػماظذيماغؿفكمإم-

ماظرتطقبمبنيمأرروحةمصاحبماظـصموبنيمارروحةمخصؿفمؼبمإرارمعؼاربةمجدظقة.م-

ماظشارحة:ادرتاتقفقةمعـاضشةماظـصقصم

لقفماوماظػقؾمبـاضشةمموغفؿؿم،وبذظؽمغغضماظطرفمسـمصاحبماظـصم،ادؿدالظلمدـؿعاعؾمععماظـصماظشارحمطأغفمغصم

مدرتاتقفقاتماًؿسماٌذطقرةمدؾػا.االموصؼم،عقضقعماظشرحاظػالدػةم

م
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م

 المفتوح السؤالصيغة  
ماظؿعرفمإظبماظلؤالموعامميقزهمسـماظـصمواظؼقظة.مماظلؤالماٌػؿقحمووقبمسـف،مهؿاجمطؿامؼبمحاظةماظـصمإظبمتعاجلأنممضؾؾ

 اظلؤالموخصائصفموعؽقغاتفماظؿعرفمسؾك

م:دؿػفامعؽقغاتماظلؤالموضصدؼةماالم-1

مؼبماظؾداؼةمغرىمضرورةمتلفقؾماٌالحظاتماظؿاظقة:

 سـف.ماٌقضقعماٌلؿػفؿبقـفؿامأوال،مإنماظلؤالماٌػؿقحمؼؾدأمحبرفمادؿػفام،موؼـؿفلمبعالعةمادؿػفام،مومم-

ثاغقا،ماظلؤالماٌػؿقحمطبؿؾػمسـماظـصمواظؼقظة،ممباسؿؾارمأنمطالمعـماظـصمواظؼقظةمؼؼدمماٌادةماٌعرصقة،ممأيماألرروحةممم-

معطؾيبمصرف.مئلإغشاأدؾقبمعصققبةمبايفجمأومبدوغفا،مبقـؿامؼبماظلؤالماٌػؿقحمؼغقبمذظؽ،موغؽقنمأعامم

مجقابؽمأغت،مالمذبردمادؿعراضماٌعؾقعاتموطأغؽمشريمععينمباألعر.مأيـؿظرماىقاب،مثاظـا،ماظلؤالماٌػؿقحمؼمم-

مرابعا،ماظلؤالماٌػؿقحمظقسمادؿػؿاءا،مأومادؿطالسامظؾرأيمصبابمسـفمعؾاذرةمب)غعؿ(مأوم)ال(،موذظؽمألغف:مم-

مدؤالمإذؽاظلمؼـريمضضقةمذائؽة،متػرضمضرورةماظؿعرفمسؾقفا،مدقاءمطاغتمزاػرةمأومعضؿرة.مم--

مؿقح،مباسؿؾارمأغفمشريمعؼقدمبـص،مأومضقظة،مممامصبعؾفمعػؿقحامسؾكمأجقبةموععاىاتمعؿـقسة.دؤالمعػمم--

دؤالمؼؿؿقزمباظؼصدؼة،مأيمأنمظفمشاؼةمسؿقؼة،ممؼرؼدماظقصقلمإظقفا،ممظذظؽمصببمسؾكماٌؿعؾؿمأنمؼؽقنمؼؼظامبفاتفممم--

ادةماٌعرصقةماظيتمؼلؿدسقفا،موعـمعؼاصدماظلؤالماظػؾلػلماظؼصدؼة،مطلمؼلاسدهمذظؽمسؾكمععرصةمجقػرماالغشاء،موباظؿاظلمععرصةماٌ

معاؼؾل:

أيمتعرؼػمومتقضقحمععـكمظػظمعا،موػذامعامندهمؼبمغصقصماظؿؿققزاتماٌػاػقؿقةمظدىم:مادؿقضاحمدالظةموادؿفالءماظؿؾاسم-أ

مؼؾل:ماظػالدػة،معـالمػاتفماالدؽؾةمعا

مصقؿمتؿؿـؾمػقؼةماظشكص؟م)صقصمدالظةماهلقؼة(
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متؽقنماظظقاػرماظطؾقعقةمجماالمظؾؿػلريمواظظقاػرماإلغلاغقةمجماالمظؾػفؿ؟بأيمععـكم

معامدوظةمايؼ؟

ذؿغالمسؾكمهقؼؾمدالظةمظػظمعامإظبمعػفقم،مبؾمصببمأؼضاماظؾقثمؼبمسالضةماٌػفقممؼؽػلماالمحقثمالدرادةمسالضة:مم-ب

م....عـال:ممبػاػقؿمأخرى،مواظيتمضدمتؽقنمسالضةمتضاد،متؽاعؾ،مدؾؾقةم،متالزم،مأدؾؼقة

مػؾماًضقعمظؾؼقاغنيمؼؾغلمايرؼة؟م)سالضةمايرؼةمباظؼقاغني(

مػؾمميؽـماظقسلمباظذاتميفمشقابماظغري؟م)مسالضةموسلماظذاتمباظغري(

وذظؽمألنماظػقؾلقفمالمؼرطـمظؾفاػزمواظؾدؼفل،مبؾمؼضعماظؼقؿمعقضعمعلاءظةمضقؿة،ممباميفمذظؽمضقؿةمععرصةمعزسقعة:مم-ج

متلاؤل،معـؾ:

مأنمأطقنمعؿقؼـامعـمععرصةماظغري؟م)معلاءظةمضقؿةمععرصيتمباظغري(مػؾمميؽـ

مػؾمايرؼةمجمردموػؿ؟)علاءظةمضقؿةمايرؼة:مػؾمعقجقدة؟مأممإغفامسؾارةمسـموػؿ؟(

مرؿؽـانمإشمماظؾداػةمظؾؿعرفمسؾكمايؼقؼة؟م)معلاءظةمضقؿةماظؾداػة(ػؾمميؽـماال

مػؾمايؼقؼلمػقماظقاضعل؟

ذظؽمبؿقدؼدماظشروطمواظظروفماظيتمؼصحمسـدػامرأيمعا،موأؼضاماظشروطمواظظروفماظيتمؼؾطؾموتعقنيمذروطمأومحدود:ممم-د

سـدػام،موندمػذامؼبماألدؽؾةماظيتمتؾؿدئمباظعؾاراتماظؿاظقة:مػؾمتـقصرم..إظبمأيمحد..إظبمأيمعدى..مؼصحماظؼقلمأن..ضؿـمأؼةم

مأعـؾةمسـمػاتفماألدؽؾة:مذروط..

مىلد؟م)حدودماىلد(ػؾمتـقصرمػقؼةماظشكصموضقؿؿفميفما

مػؾمميؽـمظؾعؾقمماالغلاغقةمأنمتلؿغينمسـممنقذجقةماظعؾقمماظؿفرؼؾقة؟م)حدودماظـؿقذجمواظـؿقذجقة(

مإشممأيمحدمؼصـعماالغلانماظؿارؼخ؟

م:هؾقؾمعػارضةم-ػـ

مؽـفام،معـؾم:وؼؽقنمذظؽمسربمرصدموادؿـؿارماظؿؼابؾماظؼائؿمبنيماٌػاػقؿمداخؾماظـصقص،مواظؼقاممبؿقؾقؾماظؿقترماظذيمؼل
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م:متطقرمالمؼـؿفلمعؼابؾمحؼقؼةمغفائقة(غؽارمضقاممحؼقؼةمغفائقة؟)معػارضةػؾمؼؼقدمتطقرماظعؾقممإشممإ

مػؾمميؽـمظؾشغؾمأنمؼؽقنمعصدرمعؿعة؟م)معػارضة:ماظشغؾمواٌشؼةمعؼابؾماٌؿعة(

م(االخرمطغرؼبموطشؾقفمطقػمؼؽقمماالغلانمشرؼؾامسـماالغلانموذؾقففمسؾكماظدوام؟م)عػارضة:

موحدةمايؼقؼةمعؼابؾمتعددمايؼائؼ(مػؾمػـاكمررؼؼةمواحدةمظؾؾقغمايؼقؼة؟م)عػارضة:

مػؾمتؤديماظؿغرياتماظيتمتؾقؼماظشكصمإشممضقاعمػقؼؿف؟م)معػارضةم:ماظؿغرياتمعؼابؾماهلقؼةماظـابؿة(

ميؽـ(مأومتؿضؿـمعػفقممبم)ٌاذا(م)ػؾممئظؽمتؼرؼؾامؼبماألدؽؾةماظيتمتؾؿدوؼؽقنمذعؾدأمأومعشروسقة:مممصقصمأداسمأوم-و

مظذيمؼربر..معامعشروسقة..(،عـؾ:اماالداسمأوماٌشروسقةم)معا

مػؾمميؽـمتأدقسمايؼمسؾكماظؼقة؟)مأداسمايؼ(

مملماظدوظة؟م)أداسموجقدماظدوظة(

معـمأؼـمتلؿؿدمغظرؼةمعامصالحقؿفا؟

مبأيمععـكمؼؾغلماظؼاغقنماظؼقةموؼلؿدسقفاميفماظقضتمذاتف؟

مصفؿمتعارضماًطابات:م-ز

مأيمصفؿماًطاباتماظػؾلػقةماٌؿعارضةمحقلمضضقةمعا،معـؾم:

؟)ماظؿعارضمبنيماًطابماظلقصلطائلماظذيمؼرىمبأنماالغلانمعؼقاسمطؾمذلء،مأيمأنمػؾمميؽـماظؼقلمأنمظؽؾمحؼقؼؿف

مايؼائؼمخمؿؾػة،موبنيماًطابماظلؼرارلماظذيمؼؼقلمحبؼقؼةمواحدة(

مأؼفؿامؼلؾؼماظـظرؼةمامماظؿفربة؟

مهدؼدمألنموذظؽماظلؤال،مضصدؼةمهدؼدميفمسمؿؾػقامأنمبإعؽاغفؿماٌؿعؾؿنيمأنمسؾكمػـاموغشريماظؼصدؼات،مأػؿمػلمػاتف

 :عـؾموتأوؼؾ،ماجؿفادمعلأظةمتؾؼكماظؼصدؼة

مبؼصدؼةمأومباظؼاغقن،مايؼمسالضةمسـماظؽشػمبؼصدؼةماظلؤالمػذامؼػفؿمضدماظؼاغقن؟مبادؿمايؼمسؾكماالسرتاضمميؽـمػؾ

م..مإخلايؼمبادؿماظؼاغقنمسؾكماالسرتاضمؼصحمالمأومصقفامؼصحماظيتموايدودماظشروطمهدؼد
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م:تماالدؿػفاممواٌقجفاتأدوامم-2م

ظػفؿماظلؤالمؼـؾغلمسدمماالطؿػاءمباظـظرمإظبماٌلؿػفؿمسـفمدونماظـظرمؼبمأداةماالدؿػفام،مصؼدمغؽقنمأعاممدؤاظنيمؼلؿػفؿانمسـممم

دؿػفام،مصفلماظيتمهددماٌطؾقب،مواحملددمهلاتفماىفةمػقمأداةماالماظيتمؼلؿػفؿمبفا،مغػسماظؼضقة،مظؽـفؿامطبؿؾػانمؼبماىفة

مواظلؤالمظقسمدؤاالمإالمبػضؾفا.

مأؼفؿا؟مبأيمععـك؟مإظبمأيمحد؟(مظػفؿفامدـعؿؿدماألدؽؾةماظعادؼة:مػؾ؟مٌاذامأوممل؟أدواتماالدؿػفامموعطاظؾفا:)م

ػؿامخاظدموضرضماظشعر،مواٌرادمػقمإثؾاتمأومغػلماظعالضةمبقـفؿا،مواظلائؾمتصقرانممظدؼـا..؟مػؾمؼؼرضمخاظدماظشعر؟:مػؾم_

مظذظؽمصفقمؼلؿػلرمسـفا.م،بؾمصبفؾفامبم)ػؾ(مالمؼؿؾـكماظؼضقةماٌلؿػفؿمسـفا،

مجقػرماٌطؾقبمػـامػق:مصقصماإلجاباتماحملؿؿؾة:مغعؿ،مألن...ال،مألن....

قنمعـاضشةماىقابمصببمهؾقؾمطؾمجقابموتدسقؿفمبايفجم،موػـامتؽواىقابمسؾكمػذاماظلؤالمؼؽقنمبم)غعؿ(مأو)ال(،مظذظؽم

مغؿؼالمسبقماىقابماظـاغل،ممععمإعؽاغقةمواوزماىقابنيمجبقابمثاظثمضدمؼؽقنمتقصقؼقا.ماألولمصرصةمظال

،ماوماظغاؼاتمؼػفؿمعـمػذاماظلؤالمحصقلمواضعةمضرضماظشعر،مظؽـماٌرادمػقمتؼدؼؿماظعؾؾم..؟مٌاذامؼؼرضمخاظدماظشعر؟م:ٌاذام_

ماٌػلرة،مواظلائؾمبم)ٌاذا(مؼؿؾـكماظؼضقةماٌلؿػفؿمسـفا،مظؽـفمؼطؾبماألدؾابمواظغاؼاتماٌػلرةمهلا.

اىقابمسـمػذاماظلؤالمؼؽقنمبؿؼدؼؿمزبؿؾػماظعؾؾماٌدسؿةممواظغاؼاتماٌربرةمظؾؿقضقع.مػرماٌطؾقبمػقمتؼدؼؿمزبؿؾػماظعؾؾجق

ؼؿمسؾةمأخرى،مثؿمإغفمؼبمػذاماظلؤالمتقجدمصرضقةمضؿـقة،مسؾلمعـاضشةمعامإذامطاغتمبايفجمععمعـاضشةمطؾمسؾةموغؼدػامظؿؼد

محؼقؼقةموعقجقدةمصعال،مصػلمعـاظـامسؾقـامأنمغؿلاءلمػؾمخاظدمصعالمؼؼرضماظشعر،مأممذظؽمذبردمطذب.م

عاػقةماظشلء،ماظلائؾمػـاممواٌرادمعـفمتؼدؼؿمتعرؼػموتقضقح،مأيممتؼدؼؿمعامضرضماظشعر؟؟م..)ظغريماظعاضؾ(معـ..م)ظؾعاضؾ(عام_

مؼؿؾـكماٌقضقعماٌلؿػفؿمسـفمبؾمؼػرتضف.مال

ؼةمرضمزبؿؾػماظؿعرؼػاتماٌؿؽـة،معرصاىقابمؼؽقنمبعمجقػرماٌطؾقبمػـامػقمصقصمزبؿؾػماألجقبةماٌؿؽـةمظؾؿعرؼػ.

مبايفجماٌدسؿةمهلا،مععمعلاءظةماظؿعرؼػماألولمظؿؼدؼؿماظؿعارؼػماألخرىموصؼمتصؿقؿمتدرجل.

اٌرادمػـامػقمهدؼدماٌعاغلماظيتمتعطكمظؽؾؿةمأب،ممأيمأنماٌطؾقبمػقممبأيمععـكمؼعؿربماٌعؾؿمأبامظؾطػؾ؟؟مأيمععـكبم_

اظؿػلريمأوماظؿأوؼؾمطلمتػفؿموتصؾحمعؼؾقظةمسـدعامتـلبمظؾؿعؾؿ،مصـفقبمبأنماٌعـكماٌؼصقدممباألبمػـامذبازي،مأيماألبم

مػذاماظلؤالمبأنماظلائؾمؼؿؾـكماٌقضقعماٌلؿػفؿمسـف.اظروحل،موظقسماألبماظؾققظقجل،موؼظفرمؼبم

مجقػرماٌطؾقبمػـامػق:مضؿـمأؼةمذروط...



 
37 

اىقابمسـمػذاماظلؤالمؼؽقنمبشرحموهؾقؾماظؼضقةماٌلؿػفؿمسـفا،موؼبماظػؼرةماظـاغقةمغؼدمماياالتماظيتمالؼؽقنمصقفامهلاتفمم

ماظعؾارةمأيمععـكموػذهماظػؼرةمتؽقنممبـابةماظـؼقض.

ضؿـقامػذاماظلؤالمؼؼرمبؿأثريماظشارعمؼبمتربقةماظصغار،مظؽـفمؼرؼدممإشممأيمحدمؼؤثرماظشارعميفمتربقةماظصغار؟؟..أيمحدمإشمم-

ععرصةمايدمأوماٌدىمأوماظعؿؼماظذيمؼؾؾغفمػذاماظؿأثري،موػؾمؼصؾمعلؿقىمتأثريماألدرةمواٌدردةموودائؾماالسالم،مؼبمػذاماظلؤالم

ماٌلؿػفؿمسـفامظؽـفمؼعؿربػامغلؾقة.مؼؾدومأنماظلائؾمؼؿؾـكماظؼضقة

مجقػرماٌطؾقبمػق:مضؿـمأؼةمذروطمؼصحماومالؼصح....

م.واىقابمسـمػذاماظلؤالمؼؽقنمبؿؼدؼؿماظشروطموايدودماظيتمتصحموالتصحمسـدػاماظػؽرةم

ؼبمعـؾمػاتفماٌرادمػـامػقمهدؼدماظشكصماظذيمؼؼقممبؼرضماظشعر،مؼؾدوم..؟مأؼفؿامؼؼرضماظشعر؟مخاظد؟مأممدعقد؟مأيم-

محؿؿاظني.خؿقارمبنيماالؾـكمأيمأرروحة،مظؽـفمؼطؾبمعـاماالؼؿماألدؽؾةمأنماظلائؾمال

مغؿفاءمإظبمأطـرػؿاموجاػة.محؿؿاظني،مثؿماالجقػرماٌطؾقبمػق:متػقصمطالماال

ماغل.محؿؿالماألولمظؿقؾقؾفمودسؿفمبايفج،مثؿمغؼدهمظؿؼدؼؿماالحؿؿالماظـابمسـمػذاماظلؤالمؼؽقنمبؿؼدؼؿماالاىق

م:مختصقصمعطاظبماالدؿػفامماٌقجفات:

صؼدمغؽقنممثةمطؾؿاتمتؿلؾؾمإظبمغصماظلؤال،مطؾؿاتمبلقطةمزاػرؼاموظؽـفامتؤثرمبشؽؾمخطريمسؾكمعضؿقنماظلؤالموعطؾقبف.مظذام

تلؿكمماظؾلقطةماظيتؽؾؿاتمػذهماظدؿػفاممواٌقضقعماٌلؿػفؿمسـف،مظؽـفامدبؿؾػمؼبمدبؿؾػمصقؿامطبصمأداةماالمأعاممأدؽؾةمال

م،موظؾؿقضقحمغقردماالعـؾةماظؿاظقة:باٌقجفات

متأدقسمايؼمسؾكماظؼقةم؟ممممرمبػؾم

مسؾكماظؼقة؟مباظضرورةػؾمؼؿأدسمايؼم

م؟وحدػاػؾمؼؿأدسمايؼمسؾكماظؼقةم

متأدقسمايؼمسؾكماظؼقة؟مميؽـػؾم

،مظؽـفامملؿػفؿمسـفم)متأدقسمايؼمباظؼقة(صاٌالحظمػـامػقمأغـامأعاممأدؽؾةمتؿػؼمؼبمحرفماالدؿػفامم)ػؾ(،موطذظؽمؼبماٌقضقعماٌ

مؿات:ؾدبؿؾػمصقؿامطبصمبعضماظؽ
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مطؾؿةم)رمب(موتلؿػفؿمسـماظؿأدقسمإذامطانمواجؾاممبضرورةمصقزؼائقةمأومضاغقغقةماوماخالضقة.م-

مطؾؿةم)باظضرورة(موترؼدمععرصةمإذامطاغتماظؼقةمضرورؼةمأومسرضقةمصقؿامسمصمتأدقسمايؼ.مم-

مععرصةمإذامطاغتماظؼقةمػلماألداسماظقحقدمأممػـاظؽمأداداتماخرى.مطؾؿةم)وحدػا(مترؼدم-

مطؾؿةم)مميؽـ(مترؼدمععرصةمإعؽانماظشلءمعـطؼقامأومواضعقامأومأخالضقامواىقابمػق:م)ممؽـمأومشريمممؽـماومعلؿققؾ(،م-

مػؽذامصاٌقجفاتمتؤثرمسؾكماظلؤالموختصصف،مظذظؽمرمبماالغؿؾاهمإظقفا.

م

مهؾقؾماظلؤالموععاىؿف

م:االدؿػفاممعضؿقنماظيتمتشؽؾماظلؤالمحدودمهؾقؾم،موغؼصدمبذظؽدسـاماآلنمغلؿـؿرمعامتعؾؿـاهمعـمأجؾمهؾقؾماظلؤال

ؼؿؽقنماظلؤالمإضاصةمإظبمأداةماالدؿػفامموماٌقجفاتمعـماظؼضقةماٌلؿػفؿمسـفا،مػاتفماظؼضقةماظيتمتػرضمضرورةمهؾقؾفا،مم

،مبؾمصقلبم،مأيمعػرداتفموعػاػقؿف،مالمظشرحفاضقفمسؾكمحدودماظلؤالروحة،مبؾماظقواٌؼصقدمػـامظقسمهؾقؾماألر

مبامؼؽشػمرابعفماالذؽاظل،موادؿؼصاءممؿفقاشإسادةمصادؿشؽالماظلؤالمأيمالدؿؽشافماظعالضاتماٌؿؽـةمبنيمععاغقفا،مبغقةم

ممدـطؾؼفامسؾكماظلؤالم:األجقبةماٌؿؽـةماظيتمضبؿؿؾفا،موظؿقؾقؾماظؼضقةماٌلؿػفؿمسـفا،مغـفزماظعؿؾقاتماألربعم،ماظيت

مدضقؼة؟مإجابةمأغامعـمظؾلؤالمػؾ

مايػرميفمدالظةماٌػاػقؿ:موذظؽمبإنازمعامؼؾل:م-1

مهدؼدمعامؼشريمإظقفماٌػفقم:

معـمأغا:ماألغامضبقؾمإظبماظذات،موسؾك)مأغاماٌؿؽؾؿ(موسؾكماهلقؼة.

ماظؿلاؤل:مضبقؾمسؾكموضعماظذاتمعقضعمتلاؤلموحبث.

مؾمإظبماٌعرصةماظقؼقـقة.اإلجابةماظدضقؼة:مضبق

محدؼدمعامؼلؿدسقفماٌػفقم:

ماظػؽر،ماظذاتقة،ماظعاملماظـػللماظداخؾل..م:ماهلقؼة،ماالغا،ماظقسل،ماظالوسل،اظذات
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م:مايؼقؼة،ماالجابةماظعؾؿقة،ماالجابةماظـفائقة،ماالجابةماظقاحدة..اظدضقؼةماالجابة

م:ماٌعرصة،ماظؾقث..اظؿلاؤل

معدػاماٌػفقم:هدؼدماٌػاػقؿماظيتمؼلؿؾ

م:مؼلؿؾعدماٌقضقع،ماظشلء..اظذات

م:مؼلؿؾعدمشقابماالجابة،ماالجابةماظـلؾقة،ماظضؾابقة،ماظشؽ،مايرية..اظدضقؼةماالجابة

م:مؼلؿؾعدمشقابماظشؽ،ماظقؼني،ماٌعرصةماٌقضقسقة..اظلؤال

مصؿلؾؿاتفمػل:م:ممأيماظـظرمؼبمدواسلمررحماظلؤال،موباظـلؾةمظلؤاظـاصفؿمعلؾؿاتماظلؤالموضصدؼؿفم-2

مؼرؼدمعـامبقانمضقؿةماىقابماظذيمضدمأحددمبفماألغا.م-

ؼػرتضمأومؼقحلمبقجقدمغقعمعـماالظؿؾاسمؼبمهدؼدمدالظةماألغا،موطذامتعددماالجابات،مؼـؾغلمأؼضاماظؿلاؤلمحقلمعؿكموٌاذامم-

مميؽـمررحماظلؤالمعـمأغا؟

وذظؽمظطرحماٌشؽؾمسؾمسبقمواضحموصرؼح،مبادؿـؿارم:ممإسادةمصقاشةماظلؤال)أذؽؾةماظلؤال(مواظؽشػمسـمرػاغاتفم-3

اًطقتنيماظلابؼؿني:مطأنمغؼقلم)ػؾمميؽـمأنمأحددمغػللمبطرؼؼةمعقضقسقةمطؿامأحددماالذقاءمواٌقضقسات،مأومبـػسماٌقضقسقةم

ماظيتمضبددمبفاماٌقضقعماظعؾؿل(

.موغشريمػـامإظبمضرورةماخؿقارماألدؽؾةماظيتمتلؿحم:معامضقؿةمحقاتلمإذامطـتمالمأسرفمبشؽؾمدضقؼمعـمأغا؟رػانمممؽـمظؾلؤال

مظلمبؾـاءمإذؽاظقةمعؿؿادؽة،مواظيتمتؿقاصؼمععماٌعطقاتماظيتماتقصرمسؾقفا.

طأنمأدؿدسلمصؽرةمدؼؽارتمسـماظؽقجقطق،مصؽرةمادؿؽشافماٌعارفمواالصؽارمماظيتمزمؿؿؾمأنمتؿالءممورؾقعةماٌقضقع:مممم-4

مجؿؿاعمسـماالغامطاغعؽاسمظـؼاصةماجملؿؿع،مصؽرةماألجقبةماظدضقؼةمؼبماظعؾقممايؼة...صروؼدمسـماظالوسلم،مصؽرةمسؾؿماال

ماٌعارفمواٌقادماٌـادؾةمٌعاىةماظلؤال:ممعؾققزة:مغقسقة

وػـامغطرحمدؤالمعاػلمرؾقعةماٌعارفماظيتمضبؿؿؾمأنمتؿالءممورؾقعةماٌقضقع؟مػؾمتؼؿصرمػذهماٌعارفمسؾكمأرروحاتماظػالدػة؟م

مؾلػة؟ػةمدبرجمسـمعضؿقنماٌؾكصماظضقؼمظؾععارفمذاتقمأممػـاك
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غؼقلمػـامبأنماظػؾلػةمظقلتمػلمجعؾماٌقتكمؼػؽرونمسقضامسـماألحقاء،مبؾماظػؾلػةمػلمأنمؼػؽرماألحقاءمؼبمضضاؼامحقاتفؿ،مععم

سؿمأومإشـاءمصؽرةمأبـقفا،ماالدؿعاغةممبامتقصؾمإظقفماالعقات.مصؿقاضػماظػالدػةمػلمعقاردمأوزػفامؼبماظقضتماٌـادبمظؿقضقحمأومد

موالمأذمطرػامبشؽؾمادؿعراضلموادؿظفاري.

مضرورةماسؿؿادماظؿػؽريماظشكصلمبادؿـؿارمأعـؾةموواربمعـماظقاضعماظذيمأسقشفمطإغلانموطؿؾؿقذ.

،مةمهؾقؾقةمأومغؼدؼة،معـؾماظؿعرؼػظقسمطؾمعامأطؿؾفمسؾارةمسـمعقاضػمظلمأومظؾػالدػة،مبؾمضدمؼؽقنممبـابةمسؿؾقاتمسؼؾق

ماٌؼارغة،ماٌػاضؾةم،ماالدؿـؿاج....ماظؿؿققز،

مضرورةماالغؿؾاهمإظبمأنماالصرارمسؾكمادؿكداممعقاضػماظػالدػةمصؼطمػقمإدؼاطمٌضاعنيماٌؾكصمسؾكممعضؿقنماظلؤال.

،مصاظؿػؽريمصاٌفؿمؼبمععاىةماظلؤالماظػؾلػلمػقماسؿؿادماظؿػؽريماظشكصلماظذيمتؿكؾؾفمعـمحنيمآلخرمأصؽارماظػالدػةموظقسماظعؽس

اظشكصلمذؾقفمبطاحقغةمتطقـمعقادامتلؿؿدػامظقسمصؼطمعـماظػالدػة،مبؾمأؼضامعـماظقاضع،مواظؿارؼخ،مواظدؼـ،مواألدب،م

مصاظلؤالماظػؾلػلمعطروحمسؾلمأغامضؾؾمأنمأررحفمسؾكماظػالدػة،مصؾـمتلعػينمآرامءماألعقاتمإنمملمأدظلمبرأؼلمأوال.مؿا..واظلقـ

ماألجقبةماحملؿؿؾةمسؾكماظلؤالماخؿقارمتصؿقؿمعـادبمظعرض

بعدمهؾقؾماظلؤالموادؿشؽاظف،مؼـؿظرمعينماآلنمأنمأسرضمزبؿؾػماألجقبةماحملؿؿؾةمسـماظلؤالماٌطروح.مالمتـسمأغفمدؤالم

مؼـؿظرمجقابا.

مأغقاعماظؿصاعقؿماٌؿؽـةمظعرضماظلؤالماٌػؿقح:ممم-خ

ظيتمػقمايالمؼبماظـص،مألغـامالمغؽقنمأعاممأرروحة،مصؿاماظؿصاعقؿمامؼبماظلؤالماٌػؿقحمالععـكمظؾقدؼثمسـماظؿقؾقؾمواٌـاضشةمطؿام

مل؟ػأسؿؿدػامإذنمؼبماظلؤالماظػؾل

مظؾفقابمغشريمإظبمأنمػـاكمتصاعقؿمسدؼدة،مظؽــامدـرطزمسؾكمثالثةمتصاعقؿمحبؽؿمأػؿقؿفا،موػلمطاظؿاظل:

فيتمغظرمزبؿؾػؿنيمبطرؼؼةم)صققحمأن...وظؽـ(،موػـامتؿؿمرباطاةماظـصقصماىدظقةماظيتموؿعمبنيموجاظؿصؿقؿماىدظل:ممم-1

أومرباطاةماظـصقصماظلفاظقةماظيتمتؼقممسؾكمأداسمسرضمأرروحةماًصؿ،مثؿمغؼدػامودحضفامظؿأدقسمأرروحةمخاصة،موأنم

مئؿاالموعالءعةمظألدؽؾةماظيتمتؾؿدتلؾؽموصؼمػاتنيماالدرتاتقفقؿني،مصذظؽمؼعينمأغؽمتلريموصؼماظؿصؿقؿماىدظلماألطـرمادؿع

محبرفماالدؿػفامم)ػؾ(،موظؾؿقضقحمغعؿؿدماظلؤالماظؿاظل:

مػؾمػـاكمررؼؼةمواحدةمظؾؾقغمايؼقؼة؟م
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صاظلؤالمػـامؼؾدأمحبرفمادؿػفامم)ػؾ(ماظذيمؼػرتضمإعؽاغقةمجقابني،ماألولمباإلثؾات،مواظـاغلمباظـػل،مثؿمإنماظؼضقةمؼبمػذام

سبقمايؼقؼةمواحد،موعـمزواؼامأخرىمتؿعددمررقمبؾقغمايؼقؼةم،ماظلؤالمإذؽاظقة،موذظؽمألغفمعـمإحدىماظزواؼامؼؽقنماظطرؼؼم

مطؾمػذامدـرتؾفموصؼمتصؿقؿمجدظل:

 اٌعاغلمواياالتماظيتمتؽقنمصقفامررؼؼةمبؾقغمايؼقؼةمواحدةم)االعؽاغقةماألوشم(م-1

معاداعتمايؼقؼةمواحدةمصؿـماٌػرتضمأنمتؽقنمررؼؼةمبؾقشفامواحدة.م-

ظؿفرؼؾقةمصطرؼؼةمبؾقشفامواحدة،متؿؿـؾمؼبماٌـفجماظؿفرؼيب،موإذامتعؾؼماالعرمباظرؼاضقاتمواٌـطؼمإذامتعؾؼماألعرمباظعؾقممام-

مصطرؼؼةمبؾقشفامواحدة،متؿؿـؾمؼبماالدؿـؾاط،موإذامتعؾؼماالعرمبؽؾمسؾؿمسؾكمحدةمصاظطرؼؼةمواحدة.

مؼبمسؿؾقيتمايدسمواالدؿـؾاط.ػـامميؽـماالدؿؽـاسممبقضػمدؼؽارت،مامظذيمضدممعـففامواحدامظؾؾقغمايؼقؼة،مؼؿؿـؾم

ايؼقؼةمسـدماٌؿصقصةمتؿقؼؼمبطرؼؼةمواحدةمػلمايدس.مػؽذامصؾؽؾمذبال،موظؽؾمصقؾلقفمسؾكمحدةمررؼؼةمواحدةمظؾؾقغم

مايؼقؼة.

مدومعؿعددةم)ماإلعؽاغقةماظـاغقة(مؾىمتظؽـمررقمبؾقغمايؼقؼةمعـمجفةمأخرم-2

ؼـقة..(،متلؿؿؾعمررضامامدـؽقنمأعاممحؼائؼمعؿـقسةم)ورؼؾقة،مرؼاضقة،معـطؼقةم،مدأعامإذامغظرغامإظبماٌعرصةماإلغلاغقةمطؽؾ،مصإغـ

مخؿؾارماظؿفرؼيب،ماظربػانماظرؼاضل،ماظقحل..(عؿـقسةم)اال

مباظـلؾةميؼقؼةماظظقاػرماالغلاغقةمتقجدمررؼؼؿان:ماظػفؿمواظؿػلري.

مامدبؿؾػ)اًطابة،مواىدل،مواظربػان(باظـلؾةمالبـمرذدمتعؿربمايؼقؼةمواحدة،مظؽـمعداركماظـاسمظؾقصقلمإظقف

عادؼةموصقرؼة،مظؽؾمعـفؿاممباظـلؾةمظؽاغطمغػكمإعؽاغقةموجقدمععقارمطقغلمظؾقؼقؼة،مألغفمسؾكماألضؾمػـاكمغقسانمعـمايؼقؼة:

مععقارػاماًاص..

مإذن..مػـامأخؿارمإعا:م-3

مطؿػاءمباإلعؽاغقةماظـاغقةمباسؿؾارػامأطـرمإضـاسا.اال-

مظـاغقةمبدورػا،موتؼدؼؿمإعؽاغقةمثاظـةمأطـرمإضـاسا.غؼدماالعؽاغقةما-

ماالطؿػاءمباظؿقصقؼمبنيماالعؽاغقؿنيمباسؿؾارػؿامعؿؽاعؾؿني،موأنمطؾمواحدةمتؿصقرمايؼقؼةمعـمعـظقرمععني.-
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ماظـفاؼةمػؽذامؼؾدومأغـامأجؾـامأوالمبأنمررقمبؾقغمايؼقؼةمواحدة،مثؿمضدعـامعـظقرامزباظػامعػادهمتعددمررقمبؾقغمايؼقؼة،موؼب

خؾصـامإظبمغؿقفةمعا،موبذظؽمغؽقنمضدمدؾؽـاموصؼمادرتاتقفقةماظؿصؿقؿماىدظل،موػـامغطرحمدؤالمبأؼةمطقػقةمغضؿـمإغشاءغام

موأدسماظؿػؽريماىدظل:مئذاماظلؤالمؼؽقنمبؿقدؼدمأػؿمعؾادجقابنيمزبؿؾػني؟ماىقابمسـمػ

وجفاتماظـظرمحقلماٌقضقع،مطلمؼؽقنمعقضػـاماًاصمؼبمسرضمزبؿؾػمؼؼقمماٌـظقرماىدظلمسؾكم:مماىدظلماظؾـاءمئؾادع

)طأنمغؼقلماظؼقاغنيمذرطمزاوؼةماظـظرمموغـؿؼؾمعـموجفةمغظرمإظبمأخرى،مإعامبؿغقريماظـفاؼةمشريمعؿلرعموصادرامسـمسؾؿمومروؼة.

ايقاةماالجؿؿاسقةمتلؿحم)مأنمغؼقلمبأنمماٌـظقرم،مأومدبصقصظؾقرؼة،مثؿمغؼقلماظؼقاغنيمغػلمظؾقرؼةمؼبماألغظؿةماالدؿؾدادؼة(

اظػردمإظبماجملاعؾةمواظؿظاػرمبؿػؿحماظشكصقة،مثؿمغغريمعـظقرغا،مباظؼقلمإنمايقاةماالجؿؿاسقةمتطؿسماظشكصقة،مألغفامتدصعم

م(.واظطاسةمعؿـالباال

أغـامم:ذظؽمألدؾابمعـفاطقرةمؼبماألول،موأنمتؽقنماٌقاضػماٌذطقرةمؼبماألخريمأضقىمعـماٌقاضػماٌذمإضـاسقةماظؾـاءماىدظلوتؼؿضلم

إنمغؽقنمضدماطؿشػـامغقاضصموأخطاءماٌقاضػماألوظب،مصقلاسدغامذظؽمسؾكمبـاءمعقضػمأطـرمصؿقداماعامماظـؼد،موػـامغلؿـؿجمعؾدأ،م

م.أضربماٌقاضػمإشمماًامتةمعـطؼقاممػلمأضربفامإظقفامعؽاغقا

أخقكم؟مأممأخؿؽ؟مإنمطـتمعـقازامألخقؽممأظؽمعـماظظامل؟ظقمأنمأباكمدمإظقؽمػذاماٌـالمعـمايقاةماظققعقةمطلمتػفؿمجقدا:م

أخلمصعؾمطذا،مظؽـمأخيتمردتمبؽذا،مواظعؽسمصققح،مػذهمػلماالدرتاتقفقةمموترؼدمتقرؼطمأخؿؽمصإغؽمدؿفقؾفمباظؼقل:

ماٌؿؾعةمؼبماظـصقصماظلفاظقةم)مسرضمأرروحةمعا،مغؼدػامثؿمبـاءمأرروحةمجدؼدة(

ؼالئؿمطؾمأغقاعماألدؽؾة،موظذظؽمسبؿاجممظؿصؿقؿماىدظلمأضقىماظؿصاعقؿ،مإالمأغفمباظؿأطقدمالرشؿمطقنمااظؿصؿقؿماظؿدرجل:ممم-2م

زبؿؾػمجقاغبمعػفقممأومصؽرة،مأومزاػرةمعا،مثؿمغرتبممقؿماظؿدرجل،ماظذيمغؿـاولمصقفأحقاغامإظبمتصؿقؿمأطـرمعروغة،معـؾماظؿصؿ

متؼصدمادؿقضاحماظغؿقضمأومتؾدأمحبرفمادؿػفامم)بأيمػذهماىقاغبموصؼمعؾدأمععني،موؼـادبمػذاماظؿصؿقؿماألدؽؾةماظيت

(،مصقؽقنماىقابمعؿضؿـامظعـاصرمعؿعددة،موظقسمصؼطمٌقضػنيمطؿامػقمايالمؼبمدؤالم)ػؾ(،مدونمأنم..؟طقػمغػفؿ؟مععـك..

مؼعينمذظؽمسدممصالحقؿفامظألغقاعماألخرىمعـماألدؽؾة،موظؾؿقضقحمغلؿـؿرماظلؤالماظؿاظل:

مايقاةمععماظغريمإعؽاغامإلدراطف؟مبأيمععـكمميؽـماسؿؾار

مصاظؿػؽريمؼبمػذاماظلؤالموظدماظعـاصرماظؿاظقة:

متقجدمعشؽؾةمهدؼدمععـكم)ايقاةمععماظغري(،موععـكم)االدراك(.م-

مؼؿقضػماألعرمػـامسؾماٌؼصقدمباظؿصقرؼـ.م-

ممتؽــامعـ...مإذامتعؾؼماألعرمباظغريماجملفقلمصإن...مثؿمإنمايقاةمععفمالم-



 
43 

مبمصإنمايقاةمععفممتؽــامعـ...انماظغريمأحدماألضارإذامطم-

مظؽـمرقلمايقاةمععماظغريمميـعـامعـمإدراطفممبعـكماظؿعارػمععف...

موبصػةمساعةمؼعؿربماظعاملماظداخؾلمظؾغريمسائؼامضبقلمدون...م-

موععمذظؽمػـاكمأغقاعمعـمايقاةمععماظغري،معـؾماظصداضةمتلؿحمظـا..م-

موباظؿاظلمشبؾصمإظب...م-

باظغريماألذدمضربام)اظصدؼؼ(،مصفذاممدمبعدام)ماظغرؼبماجملفقل(ماغؿفاًءػؽذامغؽقنمضدمدؾؽـاموصؼمعؾدأماظؿدرج،مبدءامعـماظغريماألذ

مػقمجقػرماظؿصؿقؿماظؿدرجل.

ؼبمموصقفمتؿؿمرباطاةمغصقصماظؿؿققزاتماٌػاػقؿقةماظيتمتطؾبماظؾقثمؼبمدالالتماٌػفقم،مموؼؽقنمذظؽاظؿصؿقؿماٌقضقساتل:ممم-3

ماألدؽؾةماظيتمتؾدأمحبروفماإلدؿػفامم)عا..عاػلم..معااٌؼصقدمب..(،معـالمدؤال:

مدوظةمايؼ؟معا

صفذاماظلؤالمؼطاظؾـامباظؿعرؼػ،موأعاممتعددمدالالتمدوظةمايؼ،مصؾـمغعؿؿدمسؾكماظؿعرؼػماٌعفؿلماٌؾاذر،مبؾمدـلؾؽموصؼم

ماظؿصؿقؿماٌقضقساتلماٌؿضؿـمظـالثمخطقات:

مقبمسؾكمدؤالمعاذامؼعين؟م)عامدالظةمدوظةمايؼ؟(اظدالظة،مووم-

إنمطاغتمواضعقةمماظقجقد،مووقبمسؾكمدؤالمػؾمؼقجدموطقػمؼقجد؟م)ػؾمتقجدمدوظةمايؼ؟مػؾمػلمواضعقةمأممإغفامعـاظقة؟م-

معاػلماألذؽالماظيتمتقجدمسؾقفا؟

ماظؼقؿة،مووقبمسؾكمدؤالمعامضقؿؿف؟م)عاػلمضقؿؿفا؟مإصبابقةمأممدؾؾقة؟(م-

م

م

م

م

م
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م

 :صيغة القولة المذيلة بسؤال
م

مم: بعضممناذجماظؼقظةغػضؾمؼبماظؾداؼةمأنمغؼدمم

م"ملمؼلؿطعمأحدمأنمؼلؿؿرمرقؼالميفمايؽؿمسـمررؼؼماظعـػ"

مأوضحمعضؿقنمػذهماظؼقظةموبنيمابعادػا.م-

مقةماإلرادة"فمذلءمآخرمدقاه،مصايرؼةمتػرتضمادؿؼالظ"اإلغلانمإرادةمحرة،مودؾقطفمالمميؾق

مضؿقنماظؼقظةموبنيمػؾمحرؼةماظػردمعطؾؼة.أوضحمعم-

م"دمـميفمسالضةمشاعضةمععماظغري،مغرتددمبنيماظؿعارػمععفمواًقفمعـف"

مملمتؽقنماظعالضةمععماظغريمشاعضة؟م-

مدؤاالضدمؼؽقنممعذؼؾةممبطؾبوم،أنماظؼقظةمسؾارةمسـمعبؾةمخربؼةمتؿضؿـمدسقىعـمخاللمػاتفماألعـؾةمغالحظم

لءمعـموأؼضامسؾكمذم،اظؼقظةماٌذؼؾةمباظلؤالمهؿقيمسؾكمذلءمعـماظـصمميؽـماظؼقلمبأنػؽذامم،اػفاعقامأومأعرادؿ

م.ضرورةماظؿطؾقؼماٌزدوجمٌامتعؾؿـاهمؼبماظـصمواظلؤالماٌػؿقحماظؿعاعؾمععفاماظلؤالماٌػؿقح،موبذظؽمؼػرضم

ماٌطؾبماٌذؼؾمظؾؼقظة:

وظذظؽمتلؿكمم،ثـنيعذؼؾؿانمبلؤالمؼطؾبمعـامعطؾؾنيمامقةاظلابؼةمغالحظمأنماظؼقظةماألوظبمواظـاغمؼقالتبؿأعؾـامؼبماظ

واظـاغلمم،رحفموتقضققف،مأيمهؾقؾفمذؿغالمسؾكمعضؿقنماظؼقظةمظشاالؼطؾبمعـاممطؾؾني،ماألولاٌدؽؾةمذاتمباأل

)مبقانماظؼقؿة..بقانماألبعاد..بقانمايدود..بقانمبأيمععـك..بقانمرؾقعة..بقانماظعؾة..بقانمػؾ..(ممؼطؾبمعـا

ذؿغالمسؾكماظؼقظةموغشريمػـامإظبمضرورةماالؼػلرمباخؿالفماٌلاظؽمواظشعب.ممؿالفمماظذيمؼظفرمؼبمماٌطؾبماظـاغلخواال

م.وصؼمعامؼطؾؾفمعـاماظلؤال

مرؾقعةماظؼقظةمغػلفا:

وبؾغةمعـطؼقةمصاظؼقظةمسؾارةمسـمضضقةمتؿؽقنمعـممحروف،أمساءموأصعالموتؿؽقنمعـممسـمعبؾةماظؼقظةمسؾارةمإنمم

ضقظةمم،صؿـال،ميمعػاػقؿمممتـؾفاماألمساءمواالصعالمعرتؾطةمصقؿامبقـفامبقادطةمروابطمعـطؼقةمػلمايروفأم،تصقرات

م:دؼؽارت

مأغامأصؽر،مإذنمأغامعقجقدم
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وعػفقممم()أغااظؼضقةماألوظبمتؿؽقنمعـمعػفقعني،معػفقمم)أغامأصؽر(مو)أغامعقجقد(،مندػامهؿقيمضضقؿنيم

،موبنيماظؼضقؿنيمؼقجدمرابطمعـطؼلم(اظقجقدوعػفقمم))أغا(معػفقعنيمعػفقمممتضؿغقةمطذظؽماظؼضقةماظـاوم،)اظػؽر(

أممؼضقةماظيتمأتتمبعدهمتػقدماألرروحةواظم،أوماٌؼدعةمضؾؾفمتػقدمايفةمأتتمأنماظؼضقةماظيتمؼػقدماظذيم)إذن(ػقم

م.وبـقةمعػاػقؿقةم،بـقةمعـطؼقةم،بـقؿنيمػؽذامؼؿؾنيمظـامبأنماظؼقظةمتضؿم.واظـؿقفة

ظؽـفامهؿؾمععاغلمومدالالتمطـريةم،مممامؼطرحمسدةمم،صائصماظؼقظةماغفامتؽقنمذدؼدةماالصبازخموعـمأػؿ

طؾبماألولمضؾؾماظؿػؽريمؼؽقنماٌمةمطلمؼقجفـامسبقمتأوؼؾمععني،مػؽذاتأوؼالت،موظذظؽمؼأتلماظلؤالماٌذؼؾمظؾؼقظ

،موسؾكمسؽسمضقظةمدؼؽارتماظلابؼةماذرحفاموطشػمدالالتفأيممم،هؾقؾماظؼقظةمؼبماٌقاضػماٌؤؼدةمواٌعارضةمػق

مصإنمععظؿماظؼقالتمتضؿماألرروحةمصؼطمدونمذطرمظؾقفاج،مظذظؽمؼؿعنيمسؾكماٌؿعؾؿمأنمؼعقدمبـاءمايفاجماٌػرتض.

مؼؼؿضلمصفؿماظؼقظةمإنازماًطقاتماألربعماظؿاظقة:

ممم.األرروحةماظذيمؼػقدمادؿـؾاطممظؼقظة؟(اىقابمسؾكمدؤالم)عاذامتؼقلمام-9

مم.طشػماظؾـقةماٌـطؼقةمظؾؼقظةموؼػقدقابمسؾكمدؤالم)طقػمضقؾمعضؿقنماظؼقظة؟(ماىم-2

م؟ماظذيمؼػقدمهدؼدمععاغلمودالالتماٌػاػقؿماٌؽقغةمظؾؼقظة.(ضقؾععـكمػذاماظذيممعا)اىقابمسؾكمدؤالمم-3

ماظذيمؼعينمطشػماظؾـقةمايفاجقةماٌدسؿةمظألرروحة.اىقابمسؾكمدؤالم)ٌاذامضقؾ؟(مم-4

مالرروحة:ماألرروحةمواظؾـقةماٌـطؼقة:صفؿما

م،اصرتاضماٌعـكمؼبماظؼقظةوؼؾدأمػذاماظعؿؾمعـممظؾؼقظةمبشرحموصفؿمعضؿقنماظؼقظة،مؼؿعؾؼماظشؼماألولمعـماظلؤالماٌذؼؾ

ةمضراءوظـمؼؿؿمذظؽمإالمبعدمم.ماظػؾلػقةماظلابؼةمعارصـاعم،موأؼضاعـؾةمعـماظقاضعماٌعقشاسؿؿادامسؾكمأوتقضقحمذظؽماٌعـكم

تعؾؿـاهمموػـامغشريمإظبمضرورةمادؿـؿارمعامطشػمبـقؿفاماٌـطؼقة.وأرروحؿفامغلؿطقعمصقاشةماتمسدؼدةمطلمعراظؼقظةم

مخبصقصمهؾقؾماظـص.

بعدمضراءاتمسدؼدةم،موذظؽمألنممجقدامإدراطفامتػرضمسؾقـامضرورةماظؼقظةمأرروحةمؿضؿـتمصقاشةماألرروحةمواإلذؽال:

تؾعدغامسـماظؿقفمؼبمعؿاػاتممـؾـاغامؼبمذرحماظؼقظةمواظؾقثمؼبمدالالتفاماظعؿقؼة،موصبألرروحةممؼلاسدظماىقدمدراكاإل

مبعدمصقاشةماألرروحةمغؾنيماإلذؽالماظذيمتعؿربمجقابامسـف.وروحماظؼقظة.م

تؿؽقنماألرروحةمعـمعػاػقؿمترتؾطمصقؿامبقـفامبقادطةمذبؿقسةمعـماظروابطماٌـطؼقةماظيتمتشؽؾمماظؾـقةماٌـطؼقةمظؾؼقظة:

ذؿغالمسؾكمػاتفماظروابطماٌـطؼقة،موظؿقضقحمذظؽمغعؿؿدمؼػرضمسؾقـاماال،موظذظؽمصؿقؾقؾماظؼقظةماظؾـقةماٌـطؼقةمظؾؼقظة

ماظؼقظةماظؿاظقة:

 باظضرورةمساجزمسـمخؾؼفا.مظؽـفبإعؽانماظعـػمأنمؼدعرماظلؾطة،م

دمصماظؼضقةماظيتمتلؾؼفام،موتؤطدبصاظيتمتـػلمأومتؼدممظـامػاتفماظؼقظةمضضقؿنيممتماظربطمبقـفؿامبأداةماإلدؿدراكم

معاماظؼضقةماظيتمدؾؼتمأداةماإلدؿدراك،موعاماظؼضقةماظيتمأتتمبعدػا؟م.ػـامغطرحمدؤالمتأتلمبعدػا.ماظؼضقةماظيت
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أيمإنماظعـػمميؾؽمإعؽاغقةمإظغاءمم،اظعـػمأنمؼدعرماظلؾطة(مبإعؽاندؿدراكمػل:م)اظؼضقةماظيتمدؾؼتمأداةماالم

دؿقاظة،مأيمتؿلاوىمغلؾؿفمإظبماظقجقبمواالفماظؼضقةمضدعتمبصقغةماإلعؽان،مواإلعؽانمػقمعاماظلؾطة،مواٌالحظمأنمػات

معامؼؿلاوىموضقسفموسدمموضقسف.

واظعفزمسـماًؾؼمؼعينماغعداممسـمخؾؼماظلؾطة(ممباظضرورة)اظعـػمساجزمػل:ممدؿدراكاظؼضقةماظيتمأتتمبعدمأداةماال

حظمأنمػاتفماظؼضقةمضدعتمبصقغةماظضرورةماٌؼابؾمظصقغةماإلعؽانمؼبماظؼدرةمسؾكمإصبادمعامملمؼقجدمعـمضؾؾ،مواٌال

م،موبإعؽاغـاماآلنمأنمغعقدمصقاشةمأرروحةماظؼقظةمطاظؿاظل:اظؼضقةماألوظب

فا،مظؽـفمؼعؼبمسؾكمذظؽمبادؿدراكمعـػمسؾكمتدعريماظلؾطةممبعـكمإظغائؼؼؾؾمصاحبماظؼقظةمعـمبابماإلعؽانمضدرةماظ

أيمسدممضدرتفمسؾكمإصبادمدؾطةمملمتقجدمبعد،مػؽذامغصؾمم،سفزماظعـػمسـمخؾؼماظلؾطةؼؤطدمصقفموعـمبابماظضرورةم

قزقػةمدؾؾقة،موساجزمبضادرمسؾكماظؼقاممممامؼعينمأغفمم،ؼؾينمالظؽـفمباظؿأطقدمؼفدمموضدمإظبمادؿـؿاجمعػادهمأنماظعـػم

 ـػمدؾؾقةمالمإصبابقة؟،موػـامغؿلاءلموغؼقلمعامايفجماظيتموعؾموزقػةماظعسؾكماظؼقاممبقزقػةمإصبابقة

ماظؾـقةماٌػاػقؿقةمظؾؼقظة:

ظذظؽمدؿؽقنمعفؿؿـاماظـاغقةمػلمهؾقؾمػاتفمم،واظؼضقةمتؿؽقنمعـمعػاػقؿم،تؿؽقنماظؼقظةمعـمضضقةمواحدةمأومأطـر

ماٌػاػقؿمعـمخاللماظؾقثمؼبمععاغقفامودالالتفا.

ماإلذؿغالمسؾكماظؾـقةماٌػاػقؿقةمظؾؼقظة:

مٌػفقم:األبعادماظـالثةمظدالظةما

مػل:دؾؼماظؿؿرنمسؾقفامؼبمصقغةماظـص،مسؿؾقاتمثمثالمظؾقثمدالظةماٌػفقممغـفز

)اٌلؤوظقةمقفماٌػفقممؼلؿدسمحبثمعام-2م)اإلغلانمؼدلمسؾكمايققانماظعاضؾ(ممؼدلمسؾقفماٌػفقممحبثمعام-9م

اظـصماظذيمممأغفمسؾكمسؽس،موغشريمػـامإظبم)اظـؾاتمؼلؿؾعدماظؿغري(حبثمعامؼلؿؾعدهماٌػفقممم-3متلؿدسلمايرؼة(

مصبعؾمطؾماظذيمضصرػاممتـحمظـامذظؽمبعؾةممإنماظؼقظةمالؿماألدادقةمؼبمتشؽقؾماألرروحة،مصسؾكماٌػاػقمغرطزمصقفمصؼط

مػؿؿاممبفامطاعؾة.،موؼلؿدسلماالأدادقةمفاعػاػقؿ

مظؾؿػفقم:ماظلقاضلباٌعـكممػؿؿامماال

معـكماٌػفقمممبعزلمسـمدقاضفا.حمعوؼعينمذظؽمأنمغؿفـبماظؿقدؼدماٌعفؿلماظذيمؼشر

مذرحماٌػاػقؿميفمدقاقمبـاءمععـكماظؼقظة:

عـػصؾمسـماٌعـكماظؽؾلمظؾؼقظة،موذظؽمألنماٌػفقممؼؽؿلبمدالظؿفمعـمخاللممشريمبشؽؾمأيمهدؼدمععـكماٌػاػقؿم

م.سالضؿفمباٌػاػقؿماألخرىماظيتمتشؽؾماظؼقظة

 بـاءمايفاجماٌػرتضموادؿـؿاجماإلذؽال:

 ذظؽمغشؿغؾمسؾكماظؼقظةماظؿاظقة:ظؿقضقحم
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مبإعؽانماظعـػمأنمؼدعرماظلؾطة،مظؽـفمباظضرورةمساجزمسـمخؾؼفا.

 ؼبمػاتفماظؼقظةمندمأغػلـامأعاممضضقؿني:

مبإعؽانماظعـػمأنمؼدعرماظلؾطة،مغطرحمحقهلامدؤالمٌاذا؟األوشم:م

اظعـػمعـمضقىمأخرىمخارجمنموجقدماظلؾطةمعرتؾطمباحؿؽارماظلؾطة،مظؽـمإذامحدثمأنمصدرمإم:نقبمباظؼقل

مبعضواضعمماٌقضحمظذظؽممـالاٌظؿاظلمؼؾغقفا،مواظلؾطة،مصإنمذظؽمصبردمػاتفماألخريةمعـماظعـػماظذيمهؿؽره،موبا

مغؿجمسـفامإظغاءمدؾطةماظدوظةموتدعريػا.م(ماظيتمضاعتمصقفامأسؿالمسـػدقرؼام،اظعراق،مظقؾقااظدولماظعربقةم)

مخؾؼماظلؾطة،مغطرحمحقهلامدؤالمٌاذا؟ماظعـػمساجزمباظضرورةمسـاظـاغقة:م

ألنمراسةماظلؾطةمتـؾعمعـمعشروسقؿفا،ماظيتممتؾلمسؾكمطؾمعقارـمواجبماحرتاعفا،مأعاماظعـػمصفقمنقبمباظؼقل:م

األصرادمخارجمذروطماٌشروسقة،ماألعرماظذيمؼـؿجمسـفماظعصقانممواظؿؿردموباظؿاظلمؼؽقنممضدالمظؾؼقةماظػقزؼائقةمادؿعؿ

م.أؼضام،مؼقضحمذظؽ)اظعراقمظقؾقامودقرؼا(م،مواضعوماٌـالماظلابؼم،سـمإضاعةماظلؾطةاظعفزماظؿامم

م

مأغقاعماألدؽؾةماٌذؼؾةمظؾؼقظة:

مضقؿؿفا/موبنيمػؾ؟محدودػا/مدؤالماٌطؾؾني:إذرحماظؼقظةموبنيمأبعادػا/م-9

ٌذؼؾمهلا،موعـماألدؽؾةماظيتماظؿقؾقؾمواٌـاضشة،مبؾموصؼماظلؤالمامتؿقددمععاىةماظؼقظةموصؼمعطؾيْبمالخبالفماظـص،م

تقضقحماظؼقظة،موتطاظؾـامأؼضامبؾقانماألبعادمأومايدودمأوماظؼقؿة،مصؿاذاممغصادصفامعراصؼةمظؾؼقظةمأدؽؾةمتطؾبمعـامذرحمأو

مؼؼصدمبذظؽ؟

غؿؼاد،مرؾبماٌـاضشةماظيتمتعينمإعاماالتػاقمباظؿـؿني،مأوماالخؿالفمباالمؼؼصدمبلؤالمبقانماألبعادمأوماظؼقؿةمأومايدود

نمايدودمصقعينمأنممصالحقةمبقامعطؾبممصؾقانمضقؿةماألرروحةمؼرؼدمعـامتـؿقـفامبإزفارمعقارـمضقتفاموصالحقؿفا،مأعا

م.تصؾحمسـدػامبقانماظشروطماظيتمالمؼطؾبمعـامصفقمظؽوبذاألرروحةمشريمممؿدة،م

مبقانمضقؿةماظؼقظة:

مسؿؾار؟رروحةماظؼقظةمجدؼرةمباظؿؼدؼرمواالذيمصبعؾمأؼقل:معاماظميؽـمظـامأنمغعقدمصقاشةمدؤالمبقانماظؼقؿةمباظ

مميؽـمبقانمضقؿةماألرروحةمعـمخاللماإلعؽاغقاتماظؿاظقة:

ماظقضقفمسؾكمضقةمحفففاماٌػرتضة.مم-

مإزفارمعؿاغةماظػرضقاتماظيتمتـطؾؼمعـفا.م-

مةماظـؿائجماٌرتتؾةمسـفا.بقانمععؼقظقم-

م،مأومواوزمرأيمذائععاضقةمأومعلؿؼؾؾقةمراػـةمأومغقةمصفؿموضائعتطقؼرماألرروحةمباظربػـةمسؾكمأغفامتؿقحمإعؽام-
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ميفدمظػؽرمصؾلػلمماجدؼدماأصؼمـظقرمصؾلػلمدابؼ،مأوواوزامٌإعامأغفاممتـؾم،مبؾقانمطشػماظؼقؿةماظػؾلػقةمظألرروحةم-

معػاػقؿمجدؼدةمميؽـماسؿؿادػامظؾـاءمغلؼمصؾلػلمععني..مألغفامتؼدممجدؼد،مأو

ممبقانمحدودماظؼقظة:

غفمسقضمطشػماعؿدادمصالحقةماألرروحة،متؽقنم،مأيمإؼبمػذاماظلؤالمغؿصرفمبشؽؾمسؽللمععمدؤالمبقانماظؼقؿة

م،معـمخاللماإلعؽاغقاتماظؿاظقة:عفؿؿـامػـامػلمطشػمضصقرمصالحقؿفا

مبقانمضعػموتفاصتمايفجماٌػرتضةمظألرروحة.م-

مقةمأوماظعؼؾقة.األخالضموتـاضضفامععماٌؾادئمبقانمػشاذةمصرضقاتماألرروحةم-

مرروحةموسدممواضعقؿفا.بقانمعـاظقةماألم-

مغفامتـظرمظؾؿقضقعمعـمزاوؼةمأحادؼةمتػؿؼدمظؾشؿقظقة.،مأيمإبقانمأحادؼةماألرروحةم-

مادؿقضارمعؼارباتمزبؿؾػةمتػلرماظقاضعمبشؽؾمأصضؾ.م-

إزفارمأنمصؾلػاتمالحؼةممأومبؽشػمعاممتـؾفمعـمسائؼمأومتراجعمظؾؿؼدمماظػؽري،مانمايدودماظػؾلػقةمظألرروحةمبقم-

مضاعتمبـؼدػاموواوزػا.

مبقانمأبعادماظؼقظة:

ؼؼصدمباألبعادمماٌعاغلمواظدالالتماظؾعقدة،موطؾماألوجفمواىقاغبماظيتمترتؾطمبفاماألرروحة،مطؼقظـامبأنمظؾقضعم

ؤالماألبعادمؼرؼدمعـاماظؾشريمأبعادمذاتقةموسالئؼقةموتارطبقة،مأومأنمظؾػؼرمجقاغبمغػلقةمواضؿصادؼةمواجؿؿاسقة،مصل

مواٌلؾؿاتماظيتمتؿضؿـفا،مواظـؿائجماظيتمترتتبمسـفا.مماظػرضقاتماظدالالتماظؾعقدةمظؾدسقىمومإبراز

)بقانماعؿدادمصالحقةمعطؾؾنيمربددؼـمػؿامم(ماظؾذمؼـمؼؾؿؿلانمعـا)بقانماظؼقؿةموبنيمايدودسؾكمسؽسماظلؤاظنيمو

ؿصرفموصؼمعطؾبماظمحرؼةنمدؤالمبقانماألبعادمؼرتكمظـامطاعؾمصإاألرروحة،موبقانمضصقرمصالحقةماألرروحة(،م

مؿعمبقـفؿا.،مأومنأومبقانمايدودم،بنيمبقانماظؼقؿةمإغـامدـكؿارمياظقاردمؼبماظـصقص،مأماٌـاضشة

م:..اذرحماظؼقظةموبنيمػؾدؤال:م-2

معـمأجؾماظؿقضقحمغـطؾؼمعـماٌـالماظؿاظل:

مرمدقاه،مصايرؼةمتػرتضمادؿؼالظقةماإلرادة.اإلغلانمإرادةمحرة،مودؾقطفمالميؾقفمذلءمآخ

مأوضحمعضؿقنماظؼقظة،موبنيمػؾمحرؼةماظػردمحرؼةمعطؾؼة؟

م

جؾمصقاشةموعـمأم،سؾكمسؽسماظـؿاذجماظلابؼةماظلؤالمجاءمربددامؼبمػذاماظـؿقذجمأنماٌطؾبماظـاغلمعـمغالحظمممم

معامؼؾل:مغؿؾاهمإظبإغشاءمجقدمغرىمضرورةماال

مـفامؼبماٌطؾبماظـاغلمواردةمؼبماظؼقظة؟ػؾماظؼضقةماٌلؿػفؿمسم-
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مػقمعقضػمصاحبماظؼقظةمعـفا؟معاإنمطاغتمواردة،مم-

(مؼظفرمظـامأغفامواردةمؼبماظؼقظة،موأنمصاحبمغلؾقةمحرؼةماإلغلانمعدىمإرالضقةمأوصؾاظـلؾةمظؾؼضقةماٌلؿػفؿمسـفا)

اآلنمأنمغؼقممم،مسؾقـابإرادةمذلءمآخرمدقاهمترتؾطمبإرادتفمػقمالماظـصمحددمعقضػفمعـفامبؼقظفمأنمحرؼةماإلغلانمعطؾؼة

(،مأومبؿأدقسمايرؼةمغلؾقةخؿالفم)(مأواالايرؼةمعطؾؼةتػاقم)باالم،عقضػـامعـفام،مثؿمغعؾـمبؽؾمحرؼةبؿقضققفا

م.مٌقضػمؼرطبمبنيماإلعؽاغقؿني

م..؟ل/مبنيمػؾ/مٌاذاػؾمميؽـماظؼقم/معامرؾقعة،مإشممأيمحد/مسؾكمضقءماظؼقظةدؤالماإلغطالق:ماغطالضامعـماظؼقظةم-3

غطالقمعـفامظؾفقابمسؾكمعطؾبماالمؼطؾبمعـامبؾم،صراحةمإظبمذرحماظؼقظةمؼقجفـاغالحظمأنمػذاماظـقعمعـماالدؽؾةمالم

وظؿقضقحمأطـرمم،صقؿامطبصمعـففقةمػذاماألخريمدؿػادةمممامتعؾؿـاهمةماالثانمؼشؾفماظلؤالماٌػؿقح،مممامؼعينمضرور

ماخرتغاماظـؿاذجماظؿاظقة:

م

مؼصـعـا،مبؾمعامغصـعفمدمـمصمقعا.ماظؿارؼخمعامظقس

 لانماظؿارؼخ؟بأيمععـكمؼصـعماإلغم،اظؼقظةيفمضقءم

ظذظؽمماظؼقظة،عضؿقنمػؿداءمؼلؿققؾمدونمتقضقحمغالحظمأنماٌطؾبماألولمؼطؾبماالػؿداءمبـقرماظؼقظة،مظؽـمػذاماال

شؼماظـاغلمعـماظلؤالماظذيمؼطؾبمعـامتقضقحمذؿغالمسؾكماظؼقممبشرحماظؼقظة،مطلمغؿؿؽـمعـماالؼـؾغلمسؾقـامأوالمأنمغ

وطلمغـفزمذظؽمسؾقـامأنمغقظدمعـمدؤالمطلمتؽقنمعؼؾقظةموععؼقظة،مم،اإلغلانمصاغعمظؾؿارؼخ()م/أرروحةععـكمسؾارة

عـمعامععـكمأنماإلغلانمؼصـعماظؿارؼخ؟معامععـكمصـاسةماظؿارؼخموطقػمتؿؿ؟ماظؼقظةمأدؽؾةمصرسقةمتقضقفا،معـؾ:

م؟مأممماألبطالمواظزسؿاءمواظلقادققن؟ماظـاسمصمقعاماظشعقبمومػؾؼصـعماظؿارؼخ؟م

م

مدؿعدادمٌامدقؽقن.ظـؼؾمإغفاممتؽــامعـماالمختربغامايؼقؼةمسؿامػقمطائـمبؾمسؿامدقؽقن،مأومال

متلؿؿدمايؼقؼةمضقؿؿفامعـمصائدتفا؟ماغطالضامعـماظؼقظة،مإشممأيمحد

مظقة:إنازماٌفامماظؿامذؿغالمسؾكمػاتفماظؼقظةؾبماالؼؿط

روطمئدة؟موضؿـمأؼةمذ،معـؾ:مضؿـمأؼةمذروطمترتؾطمضقؿةمايؼقؼةمباظػاشةماظلؤالمبؿقظقدمأدؽؾةمأخرىإسادةمصقام-

مأخرىمالمترتؾطمبفا؟معاػلمايؼقؼةماظيتمتلؿؿدمضقؿؿفامعـمصائدتفا؟موعامػلمايؼقؼةماظيتمالمتؽقنمطذظؽ؟م

 قعماظلؤال.ذرحماظؼقظة،مععمإبرازمأغفامتؿضؿـمأرروحةمػلمغػلفامعقضم-

ماسؿؿادمأعـؾةمتقضحمارتؾاطمايؼقؼةمباظػائدة.م-

متقزقػماٌقاضػماظػؾلػقةمظدسؿماظػؽرة.م-

مبقانمربدودؼةماظؿصقرماظذيمؼربطمايؼقؼةمباظػائدةم-
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 ميؽـمتعؿقؿفامإالمضؿـمحدودمغلؾقة.مخامتةمتؾكصمانماٌؼاربةماظيتمتربطمايؼقؼةمباظػائدةمالم-

مطة،مظؽـفمباظضرورةمساجزمسـمخؾؼفا.بإعؽانماظعـػمأنمؼدعرماظلؾ

 ـػمواظلؾطة؟عرؾقعةماظعالضةمبنيماظاغطالضامعـماظؼقظة،معام

ودؤالماظؼقظةماظيتمبنيم(سالضاتمصراع،متؽاعؾ،ماحؿقاء،مدؾؾقة،متؾعقة..)تؿكذمرؾقعةماظعالضاتمأذؽاالمعؿـقسة:م

ؿغالمسؾكمػذاماٌطؾبممؼـؾغلمسؾقـامأوالماظؼقاممذ،مظؽـمضؾؾماالأؼدؼـامؼؾؿؿسمعـامبقانمرؾقعةماظعالضةمبنيماظعـػمواظلؾطة

اظعـػ،ماٌػاػقؿم)مععـكم،مواظشرحمػـامؼؽقنمبؿقدؼد()مدؾؾقةماظعالضةمبنيماظعـػمواظلؾطةماظؼقظةمأرروحةمبشرح

بـاءممشػماظؾـقةماٌـطؼقةمظؾؼقظة،موطذظؽوأؼضامطماظلؾطة،ماإلعؽان،ماظضرورة،ماظعفزمسـمخؾؼماظلؾطة(متدعري

مدرتاتقفقاتماظؿاظقة:االمإحدىموصؼمدـلؾؽمجقابـامسـماظلؤالمة.موؼبحفففاماٌػرتض

متػاقمععمصاحبماظؼقظةم،معـمخاللمتـؿنيمأرروحؿفمودسؿفامبقادطةمحفجمإضاصقة.االم-م

 .ميؽـموصػفامباإلصبابقةمأذؽاالمأخرىمفامتؿكذتؼؿصرمسؾكماهلدممصؼط،مبؾمإغمبقانمأنمسالضةماظعـػمباظلؾطةمالم-

مبلؤالمعػؿقحمعؾاذر:ماظؼقظةماٌذؼؾة-4

م:غـطؾؼمعـماظـؿقذجماظؿاظل

مدمـميفمسالضةمشاعضةمععماظغري،مغرتددمبنيماظؿعارػمععفمواًقفمعـف.

 ؿمتؽقنماظعالضةمععماظغريمشاعضة؟ِظ

ومتؽشػمسـماظطابعمم،تدلمسؾكماظغؿقضمواٌػارضةمقؾمإظبمأؼةمارروحةمبشؽؾمصرؼح،مبؾمػلهمؼؿؾنيمظـامأنماظؼقظةمال

مقضماظعالضةمععماظغري،مصفلمإذنمضقظةمإذؽاظقةمأطـرمممامػلمضقظةمحاعؾةمألرروحة.اإلذؽاظلمظغؿ

اظـظرمإظقفمطلؤالمعؾاذرمؼطؾبممػؽذامتؽقنموزقػةماظؼقظةمػـامػلمإثارةماٌػارضةماظيتمتلاسدغامسؾكمأذؽؾةماظلؤالم،موسدم

دؤالممو..."،ممصاظلؤالمػـامو..ممإظب.."تعقدمأدؾابمشؿقضماظعالضةمععماظغريماظذيمميؽـماإلجابةمسـفمبؼقظـا:مدؿػلاراال

أنمأدؾابمشؿقضماظعالضةمععماظغريمتؽقنمعـمخاللمطشػموهؾقؾماٌػارضاتماظيتمهؽؿفاممؼؼصدماظؼقلمم،إذؽاظل

،ماظغريماظشؾقف/اظغريماٌكؿؾػ،ماظغريماٌؤطدمظؾذات/اظغريماٌفددماًقفبماظغريماٌقحلماظؿعارػ/اظغريماٌقحلمب)

م(./اظغريمطؿقضقع،ماظغريمطعاملمممؽـ/ماظغريمطعاملمعلؿققؾ..مظؾذات،ماظغريمطذات
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م

 اخلامتة
دؾؾامأومإصبابا،موبقادطؿفامؼعرفمإنمطانممئرةماألخريةماظيتمتؤثرمسؾكماظؼارتؽؿللماًامتةمأػؿقةمطؾريةمصفلماظػؼ

ؿػققمغػات،مصؽقػمواسشقائقامؼبمطؾماالماظؽاتبمؼعرفمعامؼؽؿؾفمأممال،موػؾمػقمأدرىمبـؼطةماظقصقلمأممإغفمؼلري

م؟بفذهماًطقةماألخريةماظؼقامإذنمؼبم

حقزامغعربمصقفمسـماظرأيماظشكصل،موذظؽمألنمػذاماألخريمؼشغؾمطؾمم–طؿامؼعؿؼدمععظؿماظؿالعقذمم-ظقلتماًامتةم

اظذيمغـفلمصقفممػلمذظؽماظشطرمعـمطالعـامعلاحةماظعرض،موسؾكمسؽسمذظؽمصاًامتةمطؿامؼؼعمؼبماظؿقاصؾماظعاديم

بأػؿمعراحؾف،ممئرماظؼارايدؼثمبعؾاراتمتؾكصف،مطذظؽمماإلغشاءماظػؾلػلمؼؿؿمإغفاؤهممخبامتةمتؾكصف،موتذطعقضقعم

 وتؾنيمظفمعؼصدهمماظذيمؼعربمسـمحؾماإلذؽالماٌطروح.مم

ماإلضاصقة:مئؤالمعػؿقح،مغذطرمػـامبعضماٌؾادوغظرامالخؿالفمعادةماإلغشاءماظػؾلػلمعـمغصموضقظةمود

،موخصقصامععممعامعـلفؿامععمعامدؾؼمؼبماظعرضمغؼدممحالعقضقسفمغصمظؾؿقؾقؾمواٌـاضشةمػلمؼبمخامتةمإغشاءمصؾل

،موأؼضامغظفرمإنمطانمأوماتػاضـاماظؽؾلمأوماىزئلمععفاؼؾنيماخؿالصـاماظؽؾلمععمأرروحةماظـصممدؾؼمؼبمصؼرةماٌـاضشة،

ماظـصمضدمأوحكمظـامبؿصقرمجدؼدمظؾؿلأظة.

غؼدممجقابامواضقاممالمإذؽاظلمعػؿقح،مأومضقظةمعذؼؾةمبلؤالمإذؽاظلمعػؿقحعقضقسفمدؤؼبمخامتةمإغشاءمصؾلػلم

م.خالصةممضرورؼةمٌلارماظعرضوعؾاذرامسـماظلؤالماٌػؿقحمؼؽقنممبـابةم

ذيمعطؾؾنيمغؼدممجقابامصرضبامسـماٌطؾبماظـاغل،مبقانم)اظؼقؿة،ممعقضقسفمضقظةمعذؼؾةمبلؤالؼبمخامتةمإغشاءمصؾلػلمم

ماد(.أومايدود،مأوماألبع

مئعضماألخطاءماظيتمترتكمظدىماظؼارثؿمإغـامغقدماإلذارةمإظبمطقنمععظؿماظؿالعقذمسـدمصقاشؿفؿمظؾكامتةمؼؼعقنمضققةمب

مأثرامدؾؾقا،موأػؿمػاتفماألخطاءمػلمطاظؿاظل:

متـاضضماًامتةمععماظعرض:م
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ةمأخرىمتؾنيمضقؿةماألرروحة،مثؿمادؿدالظلمصقؼدممأدظمسرضاظؿؾؿقذمعـالمادرتاتقفقةمبـاءممؼـؿجمػذاماًطأمسـدعامؼعؿؿد

مػؽذامصؿضؿقنماًامتةمصبدمتربؼرهمؼبمعلارماظعرض.م!ععمصاحبماظـصمخؿالصففلمبػؽرةمعـاضضةمؼعؾـمصقفاماؼـؿ

مخؿقار:ـماالاظؿفربمع

خؿقارماظشكصلماظذيممتمإغضاجفمشربمخطقاتماظعرض،مظؽـمعامؼؤدػمظفمػقموجقدمتعؿربماًامتةمصرصةمالطؿؿالماال

ذماظذؼـمالمضبلؿقنمؼبماخؿقارػؿمأثـاءماًامتة،ماسؿؼادامعـفؿمأنمذظؽمضدمؼغضبماٌصقح،مبعؾةمأنمبعضماظؿالعق

اظػقؾلقفموحدهمػقمعـمميؿؾؽمايؼمؼبماظؿعؾريمسـمعقضػف،مػؽذامودماظؿؾؿقذمؼؿؿؾصمعـمادؿـؿاجمعقضػمخاصمبف،م

ػذاماٌقضقعمسـمإذؽالمععؼدمأصرزمؼقل:)ؼعربموؼلؿؾدظفمبؿعابريمؼعاؼـمصقفاماخؿالفماظػالدػةمحقلماٌلأظةماٌطروحة،مصق

م؟تؼقل!!طؿؾؿقذمعاذامم،خؿالفماظػالدػةمحقظفمصفقفؾمؼؼقل..موعارطسمؼؼقل..(،موأغتا

مة:امتاإلراظةميفماً

صائدةمعـمورائفا،ممضدمؼـؿجمػذاماًطأمعـمطقنمبعضماظؿالعقذمؼػؿؼدونمإظبمعفارةماإلصباز،مصقطرحقنمتػاصقؾمطـريةمال

قماسؿؼادػؿمأنماًامتةمعؽانمظؾؿعؾريمسـماٌقضػماظشكصلمصقعؿدونمإظبمحشدمطـريمعـمايفجمظؽـمأػؿمدؾبمػ

مواٌربرات.

مررحماألدؽؾةماٌصطـعةميفماًامتة:

مبامأنماظػؾلػةمتعربمسـمتػؽريمتلاؤظل،مصإنمذظؽمضدمؼؽقنمحفةمإلغفاءمخامتؿـامبلؤالمعػؿقح،مظؽـماًطأماظذيمؼؼعم

ؼطرحقنمأدؽؾةمعصطـعة،مملمتػرضفامماظضرورةماٌـطؼقةممٌلارماٌقضقع.مصاًامتةمطؿامضؾـامصقفمبعضماظؿالعقذمػقمطقغفؿم

غؿفاءمبإذؽالمآخرمصالمحاجةماحؾماظعرض،مأعاماالدابؼامػلمعؽانمالدؿـؿاجمايؾماظـفائلماظذيممتمإغضاجفمسربمعر

ـميفماًامتةمسـمعقضػمعضؿقغفمأنمطأنمغعؾإظقفمإالمإذامطانمحؾماإلذؽالماٌطروحمؼؿقضػمأوالمسؾكمحؾمإذؽالمآخر،م

تؿأدسمسؾكمضقاممطؾمصردمبقزقػةمتؿػؼمععمرؾقعؿفمطؿامؼؼقلمأصالرقن،مبؾمتؿأدسمسؾكمعؾدأماٌلاواةماظيتمماظعداظةمال

تؿقحمأليمصردممعفؿامطاغتمرؾؼؿفممماردةمأؼةموزقػة،مثؿمغـؿفلمبلؤالمإذؽاظلمعػؿقحم:مػؾمميؽـمٌؾدأماٌلاواةمأنم

ممجمتطؾقؼمعؾدأماإلغصاف؟زمؼؼماظعداظةمخار

م

م(أحضقضمحمؿداذماألدؿم)مأمتـكمظؽؿمطاعؾماظؿقصقؼ

م


