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ا���د�� ا������ ه� A��د�� *�A"�، ������ �� *�ف ح.� رC� D"Eح9A B  س@? ا<رض. �.��ون
��هH آ� ��م أآ��. ��(;�ن �� ا��آI وراء �1A ��69 إراد�(H آ���� ��ةبH)���M آ� ا��%�KL ا��� 

�N� ��'رون ا<س"�د ا���N� Hء ب��ر ا�;����. هO�Aُ ا�ب2، إذا آ�� H)"9A H)"9A ;�م�ن.أآ��، ��� 

���6 أوC� Vع ا���A ب�Tس�OSل �� ه'& ا�@��� ،�"��. ه'&ح�  ����D ه'& ا���ا�"��� ا�C11و�� ب��
.2��� ه������ ����Sه� ا���اث� ا� 

،�"A��A Y;A  9A�"� ا���ر ا����A ،�1�"� ا<رض �� ا���ون ا��س@  و �1Aل أو�  ا���رات ا��
ب2. ب���  �A�ا� ���� V ،ب�<ح�ى ��ة آ9"� دون أي إدراك ب'ا�]، أو ��� ��� ه���H ا�"�م أ��م *��� 

���>���"�ة�_(9�ن أن ا���رة ه� رد ا��� ا��ح"�، ا�.��19� ،�A�Y;A  9A .�"9Sَ ه'ا، ����9�ن دون أي 
.H)�س�� K�� ا��b"�� ا��� ُبِ�َ"H)� aْ. ا����زل و ا�N%�ع ه�1 �

��cم � ��CL��ا��69.ه'ا ه� ا��H9 ا��دئ �(Vdء ا��"� ا�'�� V ����ون س�ى اTس��Oم �� ا����E ا�_
.����، Aُُ��ِدَ�ُ��ُ"َ اiT@(�د ��@�ر ب�.� آ� أ>;�ل ا��Nاع ا��� ��1? بhخ��ء َوضِ

� ا����"� ا<ص"�.� H;ه� ُ�َ�َ��� �� *�ف ا�� B"آ V ،ه� ح�� B"ر ا���"�� آ�)iإ 

 وحَ�ه� ا���"�� ث�ر��. 



  ا��("�b ا��1ا�"� و ا��;�.: ٣  ا���� 

�Cده� و   �1�� ا���  ا��أس��1"�  *�ف   �� ا��.�ي  و   �ا�@�" ا��1"0  إ��Oك  ه�  ا��1ا��   0"@N�ا�
 ;�ر&.ب1�@D ا��"@�ة ا�1@��9. ه'ا ا���� 0"@N�K"@ و �_9A 6"2، اlن، إ�Aدة إA���ر آ� ا��%�ء آ��

�_�K1 ا�1(���ن. ڤ� دوب�رد.                                                       

 �����H)"9A 6آ�19 �."�وا و ����ا H)1��A ب��ة ه'ا ا��1 ا��1َُ�6ْ9ِ، د�;�ر ه'ا ا���H ����ل إ�  س_�
�1 �2 بdس ا��01 ا����o� �L��ج.�� .��Lرا V 2 و� H* V .د��ء H��A .2"� q" ا�

�� ه� ���انه'ا ا���;�ر �� ب��ء داs< V .HL �"2 �����. �� ���ر ا����"H ا��اHL �� إصOح ا��%�ء �� ح��
 ص�رةا�'اآ�ة، ا�1H1، و إ��ام ا<�� ا�'ي �����6 أن �"q �"2 ا��;�ن. ه� إ�Aدة آ� >9A s  ح�6

  ���? ا���H آ� ��م أآ�� E'ارة و ض_�، ��� ا��1�K.:ا���cم 

Nا� ���ص� 9A آ� �Cء، >��، �� ه'ا ا���H �9;"� دو�� أو خ�ص. ��_�� ه'& ا����E ا�T�A�1"�، ا�("1
 آ�ا<رض، �� ا�_�ران، ا<س�ار، ا����C و ا���ود… �9] ه� اlث�ر ا��cه�ة �('ا ا���� ا�'ي �.��ح

.s< 

_� .��Cا�� ������ح"� ا��%�ء �� أ�� ا����1? ا������ ه� ا�(�ف ا<ول � ،aE�ا� Y�� �� �;6 أن�
�"�* ،DL�A آ� .KL�%�("� ��� ا���0 إ�  أد�  ح� ���� ،Kس�< ،Kس�� D��*  إ� H�� أو����ل ا�

 ب.�ي �_6 أن ُ�َ���.

ا�;��9 ��، ص�رة ح"�ة ه'&   ��� ���اآH �"2 ه'& ا�;��9 ا��1���ة ه�،  ا�'ي  و ا��1;�  �.�2: ا��1"0   
  2��E.أ��Eص�، س_���، آ(���. �;� Y;A  9A ا��"� أو ا��_��ء، ا��1��S �� ا��� ا����K��� 4 ث�1

 ." �"Y ا���Tن و إ��1 ا���H ا�'ي أص�? �A �"uدي "

 أ�@��� vر*�.                                              



.ا��9� : ٤  ا���� 

"�)c�  ����2 آ.s ا���ا�� �� ا��9 H)�� �*���و. ب �E ت�)iأ ���O"9���� أ�� ا�;9A Y  أ�2 � ،���S9�
 ."Vه��"�  و �"���"��C"� د�E ذو

                                                                                                                             
.ا��1ل رأس    

.��رآY آ�رل

اT>(�ر�� ا�����ت ح�6 ا��� ا�_���ة، ا��K9 �� أآ�ا�� �;�س�ن ا��'ر، و ا�%"D ا��"a ه'ا �� و
���� �;�ن، آ� �� ا�1��ا��ة H)� دة��(H. و ا��A دة� ا����ء. �;� آ�19 آ�س�ا س9�، آ�19 إب��ت ا��

 ." �� ���Lة أن �;�6 ر�� آ� >s إذا إ���� روح2 "

.��رآY آ�رل. ا��1ل رأس  .٣٦، ��٨رك.                          

KL�%�و ا� ،K9"_"� ذات ا����69 ب��("�، إ����� �� ���ا���cم ��. ح"��2 ا��1�(9] �� و 291A ا�
ا��ض و �;� ا��ض �� ���د ا�@69. و ه;'ا، ب.;� ���د �� ا�@69 �� �H ا�1("�1 اET���دي

��� ب���A آ����ت ح"��� ب������ ����S9 ا�1c  �� ا���س ؛ ��� ا���ا��دوري، �D9N إح�"���ت ����ة 
 ا�1'��ع، ثH ا��"�رة، ا����9ز، ا�;1�"��� و اlن ا�(��B ا����ل.

 �"A�1��Tت ا�EO�(� ��: آ� ةذ& ا��K9، ��ز�A ب�د ه��L �� ���ة ز��"� �E"�ة، �S"� �'ر�� ا�
Cل��2 و �� �(� أخ�ى ��زع ا�19���ت ا�@�u"� �('ا ا���cم. ا<>"�ء ا��� ��A �);91 ا���Tن ��E

.����(� ب���Oآ� 



""�� ه� u'اء ���م، سl Hخ�   :٥ ا����  

 وaE أ��E;� ح"�� �1��Sى ا��� ا����4، �c(� ب�ض�ح ا����� ا�"���L ا��� ���ا�� �"(�. ���2 آ� ��ة
� ا�O�1ت�ATاد ا�@�م و إب�2AO �� ���د& إ�  إس�(Oك ������ت ا�����A ا�Cرا�A ـ ا�;"�1و��. ��"2 �

� ا�N"�رو "ا���ب� ��رآ�ت" �� ا����A 4 أ>"�ء �_� 2� �)���� ���C�K1 ا����ة ا�;�ذب�. ��ة أخ�ى، �
��ه�ره� و ��C"�(�. إ�2 ��1 ا��اض? و ا�1�و ��N� V اد�و��ة ه'& ا�1 .Hه�2 إ�  ا���� Y"��)ف أ�

Aا��اخ ا�(�����ت  و  ا�1�"�ات   ،�cا���� ا�1�اد  و  ا<ص��غ   ��  ~�C� وراث"�،   ���� ح"�  ��ت Lتآ��
 اTس�(Oك.���9اث�. اT>��ع ا���ري ه� ا����Aة �� ا��01 ا���9� �L�S'�� آ�1 ه� ا����Aة 9A  آ� أ>;�ل

 ا��ا6E واض��، �iه�ة ��1 ���� ا��1� �� *���� ا��S'�� ه'&.

��ل.�Vآ2 اO)�2 و ب� س�"�2 اVآ����، ���ح ا���� ا��Sب� ب�ض� ���� ح� �;� ض� ا�����ن ا�'ي 
 ا�;�ذب�.اlن، ا���� ����د �� آ� �;�ن ح"� 4��� �_�K1 ا���ق ا�.1��"�. ا���9 ه� ا���2 اlخ� �9���ة
�� �;��و�� ا���cم ا�'ي ��� �A  9Aم ا���1واة آ1"�ر �9���م ، ح�  �� آ�ن إ���ج ا�Cرا�A ا�;"�1و

2، ����S أن N� V��� ا�_�ع أب�ا.1�Mب H���م س;�ن ا�*T

N1آ� ا� a�9خ .D9N9  ا�A �1")� ،ت��L�;اع ا��أ� K"1� �"ب s*�Nون ان ا����، ا����� H)ت"ا��E�9
'ب، ���د. "�ا<خ�ى ��2L�@AV 0 ا�S'اء وا���اء، آ� 

�_�اس��ق ب� >"ڤ"Y س

�;�ات اAV���ل وا���� ا�� �� H"1_�A�1،     ا���"_� ا<خ�ى �� �9���ة ا�S'اL"� ا��b*�N ه� ا��
�م ا��"�. ه��ك �;�1 ��ه� ا��01 ا����o� �L��ج. ا��"�ة و*T ���N��1ت ا���L�;9� ،�.ح�ا�V �"����Tا 

.I�� ا��A ?ا��ب ��uض� ر B��



���"� ا��"٦�b ا����   : 

.K1��� V ���.�ث وا����� � ""إ�C�� ��> 2ن أن ����ر أن ا�@�"

                                                                  �u�ر ه��;"�

����خ�ي�(6 ��ارد ا�;�آ6 ، إ���ج ا�@��E أو ا��%�KL ب��IL، ا�1;�س�ت وu"�ه� �� �����ت اVس�(Oك ا
"9A q"2. ب� O*Tق ح��� ا��أس��1"����ت ا��"� ا��� L�;ا� �� ا�_�����dث� ب.;� خ@"� 9A  ب��ء آ�آ�

، �_6 أن � V��BE ا��1� أب�ا. �_6 إ���ج وإ���ج وإ�Aدة إ���ج أآ��.

��ن ا�"�م ب�سH ا�1��' ا��1��1 �('ا ا�;�آ6. هVdء ا��9(�ء ا  M� ��'ث"� ا��ا�91 Y�� Hو ه  �� �"��A�1�
آ��" �� س";�ن ��01 ح"� ب�"0 ��   �""S� بMن   ��A��Eإ ���و��ن  ا�_��"�ت  ا�1��دة  ���VذE�� ا�.�آ�ت   �
َأْخ  H��  .�����Aو  ���b"ب  4��9� ����1ون ��   ، ب��'�6  إ>�ر��  أث��ء  و  ا�;�رث�.   �� ' ه'& >�2ا�;�آ6 

اT>(�ر�� ا�.�رات  س"�ق   �� ا���س���  ا��"�س""�  آ�  ب"�  ���د��ه�  ا���"�ة   �"b"�ا� �(Hا�����cت ;�  .
I�S""� ب  ،�1Lا���ل دا �آ�1 ه ���ص�ن �A  9Aم اE��اح �S""� �'ري �� ��cم ا�T��ج. ه'ا ه� 

.��E �� 1;� أن ���  آ� >�ء آ�1 آ�ن�  �ص"� ��0 ح���ا�



 : ا�٧�1 ا����  

.6�'���ْ�ُ"�وم" ثOث� أو��د ، أداة َ" �"�"�O�1 ، �� ا�ا�

��ء ا��1ل ، �_6 �ET ا��1ل و �S��� 2�h� ، ����ا��1 ،و�;� ��9خ�ل �� ���� ����ة �� اVس�(Oك ا�_
� ا�E �1"1�2 ا��L"�"�. و�_9A 6  ا��"� ا�� �Lم ا����c��� ب"K ا���Tن ���2. ا��1 ب.;�وه'ا �

َ��َ;ُ(�ن �� ا��1 ، ����ون �E Hc�اهH ا��"���  .��L��ا� H)�و����ن �� أس�أ��Cا�� LT��1ن د�K ث�1 ح"�
.�"9E6 ����? أاTه���ت. ��%�ن ح"��(H آ9(� ��1 ��1 و��

H. ��ذا    إخ��اع ا��@��� ا������ ح�ض�ة Tخ���(H ود�(H ب�س��1ار �.;� ا��;H و ا��;�م 9A  آ��(
����1(� ه'ا 9A  أ� H�� د���������". ���1;� أن ��9�ا ب�ون ه'ا ا��'�6، ه'ا ا��1؟ ه� أ�.@� إس�" �)

�2 �� إ��@�ط، �� �2 �� بdس !

'ا ا��"� ���Cدة ا�T��ج  داSُ%�َ �1L�ط H)"9A وُ�ْ�َ�َْ_9�ن، ب�����A أوِب�����ط ، َ�ِ�Hُ ِإحِ���ب آ� ح�آ� �(
�1�H"c ا��ب@���� 1ِ9Aِ"� ه� أس�س إ��Cاع �� ا��1ل، آO �� ث�1ر H)91A و أ�%� ا��aE  و ا��1دود��. 

K���1ا�'ي ��%��2 �� ا�V��ج اK9�9� ��l أو ا����Nت. ه��ك خ09 ب"� دور ا���� �K أي �(�ز �� ا�
َ�ضْ .  ،أو �K أي آ1�"��� �� اTدارات.َ�ُ V 6�ا��aE ا��1ر ���ِب� را

 29�;�ار�� ، س�اء 9�A"� أو �����. ه'ا �_ �1)� �""� H�� ���A �;� ،9  ه'ا ا��"�قA    �� ��N��
;Y ه'ا ا����N ا�1��ا�� 9A  ����ى �K"1 أ���ء ا���H آ_Cء �� ا�����"Hح�� �"� �� ا�T��ج. �

ا��و�� �9�1. ���;� �� اوروب� ، ���~ �� vس"� و�1�ت �� أ����"�.



 : إس��1ر ��A�@E K"1ت ا��"�ة.٨  ا���� 

 2�h� K��H"c ا��1 ، وخ�رج ا��1������ "ه'ا ه� ا���� ب;��B"َ;�ُ 29 ِو�D س9�ك إ����� �� خOل 
" .��ب��Y ا�_�9 و  ب��Y ا�

آ�����ف د�_�ر                                   

 

��ع ب����د�� �� 291A ��0 ، و�;��ETا����4 ا D"E�9� �;11ج  آ�ن �� ا����Tم ا�c� �1رب���.�ر و اس�
 .�1cَ��_� أي ��V�_� K"1��� �cت ا��"�ة ، ُ�ِ%"Kُ ا�9َAَ �ُ@َ"ْ�َ1ُ"2 وE�2 �� ا����"2 و ا�@Oت ا�1َُ� V

"��E �� 2�%� ا���cم. Cَuَى ا���cم آ� ���c �� ح"��2. ه� رD"E ب�وام آ���، ��9  �٢٤A �A٢٤ س�
.�Aس�



  : ا�@6 ا��_�ري.٩  ا���� 

  "ا�@6 ���� ����ة أ*�ل. "

ب9���رك                     

i 6�ره�ق ب�Tآ29 ، اM� م ا�'ي��وف ا��1ا���ه�ر ا��م ��b"�9 ا��Nص ب2 ، �9(�اء ا�'ي �����2 وا�@
�(� ا��ق ا����4.� ����.;� ���را<��اض ا�_���ة ا��� � ، �"A�1��T2 ا�و�K"1 ��اح� ح"�

���  إ  V.ب�ء�9  ه'ا ا�A 69S�ا�  6* �1;� <ي   Vو �)."�� ح��� ا��� ا�'�"� ا��� �  I��� Vه� 
�� ا��ض"� ا��� �"q �"(� آ���_"� ا�'ي ��D"E�9� ?1 ا����4 ا����ر �� ا�1���ة.  ا������ ا�.���

�(� ا��D"E ا����4 : ا����. ا��@� ���9A .K     ا�@6 ا��Sب� ��ف ��OA وح"�ا ض� ا�.�ور ا��� �
آ� ��1;� ��  ه'ا ا<س�س ����1 ا�@6 ا��_�ري ا�Oج ا�;"�L�"1، ا�_�اح� أو ا�1%�دات ا��"���

�فOAج ا��1ض . ���~ A�ا6E ا<ذى دون ا����A 4 أس��ب2. ه'ا أ�� ��(�م <�2 ����: ه'ا ا���4 س
�dدي ح��1 إ�  إدا�� ا���H"c ا�V��A�1 �� آ9"�2.

1�� إ�  سK9، ه'ا ا���cم ا����� �� أ���د�� س9� ، ��ض�ع د��A �"ص���راس�    ����1 آ�1 ح�ل 
�ونوإخ���رات Hْ9َ�َ�ُ إ�  ا�1��رب"� ا����ة �� س�ق ا�@6 وا��"����"� ا�_b�C"� . وأس"�د ا���� H��

Tص�ار َب�اَءة ا���.

��E �� '��� ا��;H.ا�����9 ا�;��� �I1�9 ا���وي �9_"��م ا��.�ي ه� ��@� ا�@Oق Vس��ا�"_"� ����ة 
ا��Sض �� �] ا�.��ات ا��راث"� ه���س"K أ>;�ل ا�("1�� وا��"@�ة.

   .��� a9أ� �E ، أ>"�ء آ�"�ة أخ�ى � ����� أ�%� ، وب



 : ا�@��A آ@�"� ث��"�.١٠  ا���� 

" .�  "ب��;�"� �� ا�@�9A ���� ، �A  ا�N%�ع آ�د �

�_(�ل.                                                          

   a��و �� ا<ب�. أص �A�@د ا����2 دون أن ���ي أي ���و�� <�2 � a9�� 2�أ�%� ا<>"�ء �� ح"�
� ث��"�. ح�  أ�K"@� 2 دون ���� ا���6 ، �1_�د أ�2 ��ف أ�2 �_6 أن �@""�* &��A �A�@ا��A�* .K

 2L19"2 ، رؤس�، و�Oآ2 ،، إ���ج وإس�(Oك ، وه'ا ه� ا��Oث� ا�9A �1")1  ح"��2. ا�K"@� 2 وا���2 و�
v أي >�ء �خ�.و�_�ر&. ا�K"@� 2 ا�����ن E�ات ا<��. ا�K"1� K"@� 2 ا���ى <��� V 2�K"@ أن ��

Aَُ� ا�@��ا��"�ن �N"�2 أآ�� �� أي >�ء <ن ا��"�ن ه� ا�N@� ، ا����S1ة، ا��S""�. و�;� ���19 ُ�ْ'
2. إذن ��اص� ا�@���� u"�ب ا���cم ا�'ي صA 4ا���� D"E"2 ا���رؤ�� وا���2 ، � ���� ����A.�A

  ،��َ�ْ�َ ، H���� أ��م ح;�م ا���9�� A�"�ا و���"�� 9A  ه'ا ا�����. � ب�اس@� ا�N�ف، ا�N�ف ه� ا�'ي �_
ح"�ة ا�'ل و ا��dس.

   �ْ1ُ;ْ�َ V ، H)��E .�19"�ت ا���آE>د ض� ا��� E�ة ا����  ��و  �� ا�.�*� ا��� �91;�ه� و�;� �� ُ��اَ��ِ�
 s9� ب�@Nب ���)@%�ب����h"�ِرض��� ب('ا ا��ضK. ���ر خ'و��� أ��م ا�1�ا�(� ا�.�A"� ض� ا���ى ا��� 

�B ا���ري ��_'ر �� أذه�ن أو�b] ا�'�� ��رض�ن ا���cم ب��ءا �A ا��"H ا��� ��ر��(�أخEO"�. َ�ْ�' ا�
�(H ه'ا ا���cم.

   a�D9 ا<�� ب��ِ���ظ 9A  ه"1�� ����A B�&.�;� V ���دد ه'ا ا���cم �� اس��Nام ا�



 : ا��K1 وا���Eب�١١  ا���� 

، �19i �_��ح�  ا���� ا����? ���& أ�%� �� ا��_�. "  "�� �i ح;��� 

ا��"�ن ا����1، ه��ي د��"� ث�رو                                                     

  �Eا��1ا a�� H)�;� .�A�9  ا�A H;ا��ون خ�رج �@�ق س"@�ة ا����ك أ��اد ����.ح�  اlن C� Vال ه
ة ���0�H ا����� �K أي >;� �� أ>;�ل ا���1د أو ا���1و�� آ�.�ط ����ف أو إره�ب�. ا����� ����د

 اlن u"�ب������ <و�b] ا�'�� ��ا��ن �A ا�%�ور��ت ا��_�ر��. ا�1�رض� ا���"�"� �9��cم ا����L ه�
.�91�Vd)� .���1ء ا�1�رض"� ، ا��K1 ه� ا����Aة ا��1� �"����E  K1ض� ه'ا ا�� �"�َصa1 ا���S�"� �� ا�

���ر�2 �� ا��u�� ا�OAT"� و ا��"�س"� �T;�ر ا���اع ا���HL �� ا�_1�K1 ا���"��. �_�



 : ا��1ل.١٢ ا���� 

���ر ب���9@�  واض�ف "��آ<  9Aأ �@2�h� ، � ���� 29 اlن ��6 ا��1ل، أي �� أ�� ا�'ي ���
                                                                                                     وح�� ا�1%"� ".

.q�"� ،�_ا��

ا�'ي ��� آ� ا�.�ب ا�1%@(�ة �� ا���ر�� ، ا��D"E ا����4 ����ج إ�  ص��"� و� �)�v����N ا�.� 
'ب2 وا�1���ة ا��� ��"@�9A"2. و�;� ه'ا ا2�T ا�_���، ا�'ي أ��  �2 روحY"� ، 2 س�ى ا����@E .اغ�

�  �2 س�ى أن ا�_�E K"1ر أن �@"2 إ��&. �('ا ا2�T ا�_���، ه� َ�ْ�ُرس� V د�A ،رق��1،�� ا�� ،
ِ� أي >�ء. ْ�ِ�ِ �َ��� أن �K1 ا�;�"� �����رب و َ�ِ�"Kُ ���2. �('ا ا2�T ا�_��� ��A  9N أ�� E"�1، واْسَ�َ�

 ُزه� َ�ْ�ُ�ْ~ ب%�0ا��1ل ���ر& �� ا��"�د ا��� ��"0 ب2. آ�1 �� أن ا�9ْ1ُِ;"� ����@� ب������. ا�َ�َ�ُ�ر ه�
�_6 أوVءا���Y. أ�%�، ا����ر ه� رu�� وا��Cام ��_�� ب�<��ل. ه� �� ا�;"�ن V �� ا�9ْ1ُِ;"�. �;� 

6_� .�A�@م ا��A و ���Nم ا��A �����E�� ذ�] ا���رة 9A  آ���Aدة ���و أن V أح� �_�ؤ 9A  ا��.;"]  
.�)"�  



     : V ب��� �9��H"c ا�V��A�1 ا����L.١٣  ا����

               (�"�"�V رة��A) "V�ب�� aإس ��أآ"

6 ا���1ح"�                 � H�

2 ���� أ�V 2ا��D"E ا����4 ����K أ�V 2 ���� ب��� �('& ا���H"c ا����1 ا�����. إس���ل �('& ا��"�ة < �
 Hه�ا����"� : إب��ء ا� ��بMن ا���cم ا�'ي�1;� أن َ�ُ;�َن u"�ه�. ه'ا ه� ا�1;�ن ا�'ي �;E 2"� �1�ة ا�("1

 K� H9EM�أن ا� ����ا���T��"_"�اس��1 س@? ا<رض آ29 ب��E ح�  �(��� ا���ر��. �� ا�@��� ا��1���ة 
��ان ب��1�Vع ��ا����Lة ه� ا��K� H9EM ا���H آ�1 ه�اlن و آ�1 آ�ن دا�1L. ا��H9 ب��v Hخ� أص�? ����1 

�"u أو �Aو �A ،Hه��� �� KEا�ا� �� �ى ا���آ�1. ا�1_�م ه�ا�� K"1م و�OAVا �Lوس� K"1� ��E�Aو 
��ن ا���H"c ا�V��A�1 ا���Y"� .�L ه��ك أآ�� �� ���ن ا���cم ا������ �� ،.



 : ا���رة.١٤  ا���� 

�9] ا��� Nْ�َُ�ُ�َ(� ، وا���ر a�"� H;�)�v أ�(� ا�91] ، إن ، [ة ا�'ه�"� ا���"وإ2�h� V أب�9 إ�  ����
َ�ُ�َ�ه�. " �� ، �)َ�َ�ْ�َ�َ

18 ، 3ا�(� ا����H ، دا�"�ل 

 ا���cم ا����L،   أ��م خ�اب ا���H ا���"��، 9A  ا���cم إسِ��1ر، و ب.;� إ����1، و�A ا��"�. ه;'ا، ��
"����S أنَ�ْ�ِ�D ا��دع و ا�َ��ف Eِ�ى ا��K1 و، �� ا�@���� ا�1�;�ة، ُ�ْ;1ِْ� ��%"� و ��ر�6 ا�� .�

ا� ا��.�  ه'ا    9A ��cة  �_�د  إ���ء   ��;�  .��L��ا�  H)�وح"�  H)ُ�ِس_َ ا�'�"�،   H)وض أ��مَ��ُ��ا  �َ�م َ1ُ
َ�ل، َ�ُ ;�س �hب  HLا��ا  Hرض�ه �Aم  و   H)�"ض ��NدA�ن  ا�"��"�.   2����ح6 ح"�ِ ا���  ��"�ةا�.�>�ت 

���L.وه1"�، ���"� 9A  ا��1ل، ا�1_� وا����S1ة. �;� أحa�"� H)�O إCِ�ْ�ُ Vَ�� ِ��� ح"��(H ا��

�1 �� *"��(� رس��L إ�������"� ا�_1�K1 ا����4 و ه�   ��أداة  ه��ك ص�ر �K"1_9 ، �� آ� �;�ن ، 
�1� ب��Cدة َ�ْ_ِ��� ا�َ��� �� 21ِ�َ�Aَ وح"��2. ا�@�� ه� ا�(�ف ا<س��س� �('& ا���ر��ح"� ود���A. ص�ر 

���.Tس����ب خ�D ا����� �� �(�ه�. �_6 �H)9 أu�"�ء وح����(H �� أي >;� �� أ>;�ل ا�1��E.� وا�
E�ةآ� ه'ا �_�ي 9A  أح�� ح�ل �K اT>�اك ا��1هq ��ب�ء ا�'�� V �����ن �A أي ���و�� ح�  أ��م 

���ل ا������. �.��ون بK"1� H)���M ا��K9 ا�1@9�ب� �Oس�Vا �Lوس� K"1_� آ���ان ا�1.�"���د أب��H)L.ا�
H"9 أب��H)L و��19��2 ���cم ا�َ�Nَ��� وا����رة.�أ�(H ����"9�ن �� 

   K� ر�09ِ ه'& ا��Nْ�ا������  ه��ك ص�ر �_K"1 ا<�1Aر و�K"1 ا�@���ت ا�V�A�1"�. ا��"� ا������ ُ
ب إ�   �9��ص�   �b"ا���  CLا�Sا�  Hc� ��َ�Nِ�م َ ا���ر،  ا���.   K� �9N@(� ح�   ا<ح"�ن   Iب "Kو�� 

CN�.�"��uو��ت ا��K9. وه� ا��1أة، ��ة أخ�ى، رق ���"� �� ه'ا ا�_1�K1 ا���ض�، ا��� ���K ا���1 
.ُحِ�a�َ إ�  �_�د ��دة إس�(Oآ"�

    �1Lدا  ���ح�  ا���1د أص�? ص�رة �_�ي ب"(� ��A��19ة �� ���"� �Eر�(� ا����N�"�. ا���رة 
���ل ا<س(� وا<آ�� َ�َ�ِ�"�. ��H ب��ء ��1ذج، �_��� ا�_�1ه"��� أي �EرVَ��ُؤل،ا�.;� �� أ>;�ل ا�ة َ
�Cال V �)�> ر�اس@� ا���ق ب�"� ا������إ��� Kز��� H�� .a�ْإح��ط و َآ D9َْخ ،H)"9A ا�;'بI����وس 
��_�ت و أ��1ط �"."�، س9�ك أوسH)� V ،K9 ا��1��ى، �_6 ا��"� ،K"ا�(�ف : ب Y��  9A �1LداK.



 : وس��L ا����"١٥.2ا����  

" .2�َ��"ا���C�9�ن ُ�َ�ِ�ْل إ�  أu�"�ء ا�'�� ُ�َ.�ِهُ�وV ، 2�َ ا�'�� َ�ْ�ُ

ب����] ب�ا�� دار��ر.                                               

��"�� ا�'ي ُ�ْ�ِ�ُ�هVdء ا����ل ا����اء ُ�َ�ِوُح�َن �A َأْ�ُ�ِ�ِ(Hْ، و�;� ه� �_�د ���"2، إ�(�ء ض� ا<ذى ا�    
� ���و�� iT(�ر إر�"�ِح(Hَآ�ِهHْ)ُ9َ. َس1َُ��ا lخ��� ا��"�م بMي >�ء �� َحَ"�ِ�ِ(H وAُ�َ�َ�َن إ�T��Nر ب('ا. أ�(

'� v��ِة.  إ�;�س  أ��م  ���ا��ون   ����A  H)أ��� �� خ�اع  ��ن ح�  ;1��  V  .��َSَ�ُ أح�   V ا �(Hو�;� 
9��H) َ�ْ�ُ;�ن أو َ�_� ،H)� ن��S� أو Hه�ض أن �%�;��أ��م َح1َْ�  �� ا��1 H)�Eن و�1ُ9ُ�ْ�ن.�%"

�� �H   وُ�َ��َآ  �� خOل ا��_�ح�ت واVخ���Eت ا����ض"�، A�� وس��L اOAVم، ا���ة وا�V���رات ا� 
أ��م ���ض  ب.;�   q"ا� إ�    Hده���  H"�ؤه�إس ا�"��"�.   H)�ا������ �� ح"�  �"�ا�  �)."�  �� �(�ز

وا  2"�ِ��َ���� ، وا��"�ك   C�Nب�� ا�����1 خ%�ع ا���س  ا>��ى أب�*�ة رو��   �1�ب" Tس�(Oك،ا���C�9�ن. 
.�"�ِا�"�م، ُ�ْ.َ��ى َصaُ1ْ ا�َ



 : ا��S9.١٦  ا���� 

" .��"9A �@"�� "و���� أ��� ُ�َ�ْ"ِ@� 9A  ا�;�19ت ، و�;� ا�;�19ت ه� ا��� 

يVvن ر                                                                           

�� خOل ا�@��� ا�1("1       �S9� ام ا���س��N�سTا D��* �A �1 أس�س�� ��إن ا�("1�� 9A  ا�ِ�ْ�َ�ان 
���Vت، ��.� ا�ُ�;H إ�������"� ا���ق �� خOل Vا �Lوس� K"1_� [�ِ�1َد��. آ���Eوا �"A�1�ا�B��ا��

ا�َ��بa، ا�ُ_�LC وا�1ُ��9�C";�19ت.

��ر��(� أ�����وغ ��2. و�;� ��a س"@�ة ا��9@� ، ����د ا���رات 9A  أ�(� �����ة وُ     �1Lدا �Sا� �".ُ
إ�  >�ء vخ�، ب"� �A ا��"�ة ا���"�"�.

� �_6 أن    ه� �� ا<ول ��S إس����� و ُ>ُ�ر ب��_�S� ،C ا����ل ا��O��ل أ��م ا<>"�ء آ�1 ه� وآ1
 �S� ام�N�ن إسh� ����9  ا��"�ة، وب��A ���1 �"�ب� �A ا�1��1c ا�1")1��ْ�َ� . ا�;�19ت َ��"9A Hُ;ُ��َ H;�ُا�

.C_ب��

�� أي أ�(�    �.;�9 ا��S9 ��آ��C �� ا��%�ل �� أ�� ا����ر ا�����T. ا�(� �"�O;< a �� أ>;�ل ا�("1
�%�ف إ�  أخ�ى، ب� ه� 69E �.�وع ا��"@�ة �� ا���cم ا��_�ري ا�.���.

�S""� �'ر إح��1ل ح��ل  �hن  ا���س  ب"�  ا���"��  ا���اص�  وب������   �Sا� إس��دة  ��1 خOل  ي    
�dخ' ، ��  ا�;c��19(��� ����. ه;'ا �9��� ا�1.�وع ا���ري �K ا�1.�وع ا�ِ.ِْ�ي. �� ا�9S"�ن ا�.
1َ_�َ H9  آ� واح� ثA ������ �"Aب�اTا ������و�N��ع �� ���� �� E�� ا�_�A�1ت ا�1�س�. ا�ُ.

  



 : وهH ا�����a وا�����1ا*"� ا������1"�.١٧ا����  

��زل. "�"ا�����a، ه� 

إC�ِي ر�;9�س                                 

     �S�� أن ���مو�K ذ�] ، �� زال ا��"� ا����4 ��;� آ2�M ��ا*�. �cُ�َ أ�2ُ ُ�َ�ِ�ت و���ر�� ا�'ي �
���ون ح�� أنب2��1AM. آ�1 ��أ�C�V 2ال 9ِ1ْ�َُ] ا�Nِ"�ر. �� ا���"��، �H)���  ��� H إV وهH. ه� �� ز�� H�

اT>��اآ�  ا��Cب  ب"�   ،2"�  q"� أن   ���� ا�'ي   K1�_1ا� إخ�"�ر   ��A أس�س"�   ��O�اخ (ا�"��ر)ه��ك 
 �"�< أ�� ح�آ�   �� ���د Tت(ا�"1"�)وا��V�ا�  �� وا�_1(�ر�"�  ا�����1ا*""�  وب"�   ،�����  ��  ،

�رض� وا<حCاب ا��"�س"� ا� ���� V ة ؟���ا�911;� ا�1 �� �"c���1�1ل وا�1("1��ا�1���ة، وب"� ا��
إ�   ��� أن   �;1� ���� حCب س"�س�   V ا��_�ري.   K1�_1ا� ا����ظ 9A  ه'ا  وه�   H9  ا<هA �����
� d*ا��م ب��OATا �Lوس� �;���(�.ا��9@� و ه� �.;] �� �A"�ة ا���ق. إذا ه� ��Y ا<حCاب ا��� 
 ��������ن �1�� H9  أ�� أن ���  آ� >�ء �� �;��2. هA �"1ص"� دون أه�����.�ح� 9A  ���ط ��

�ْ�ِح"� ه'& ا�1.�ح��ت ا���"َ Hُ�ِ�َ ._�ر���ا������1"� ا� ��E �� ����1ا� �A��1ا� �S."س�Lوس� D��* �A ة�
وا����ه�تاOAVم �� أ�� إخ��ء ا����ش ا���"�� ب.Mن إخ�"�ر ا�_1�K1 ا�'ي ���� أن �"q �"2. ا��c1ه� 

،�"�("9A �1  ح��ب ��ى ��وى و D1A ص�اع ا<�;�ر. آ� ه'ا 6��E �� V ،2�ِ.�ُ V و V �� ب
ا�����1ا*"�.

��B ا�����1ا*"� ا���"�"� ه� أوV وE�� آ� >�ء ا�1.�رآ� ا�%�1N �19�ا*�"� �� >dون ا�    .����1�
�"�ه� ا<آ�� أص��� �� �_Y9 ا�.6 وا���ار ا�_�ري ب.Mن � �_��H"cه� �.�رآ� ���>�ة و�.�رآ"�. �

ُ�َ�ِ�� �Eرة ا�1� إسH ا�����1ا*"�   6��S� ا�'ي  ا�_1�K1. ا�.;� ا���1"�9 و ا�������1  إ� ح"�ة   �"�ا*
���_Cا�����a، أي إ�  V >�ء، <ن اTخ�"�ر ب"� ا����دي ا����? ا����دي ا��اآ� �"Y خ"�را ح�"�"�. 
ا�"1  �� ، س�اء  اE���د��  ا��1"@�ة  ا�@���   �� ا���ح��   �"���Sا�  ��E �� ا������1"�   �A��1ا��� أو   �"

.�A�1�ا*� إ��E�1م ���ر د��AC1ا�

� E��    ا��o� a�"� �@9س��Vء أو ا�;�6 ب� ه� �9���"�. *�"�(� اTس���اد ، س�اء آ��a ��1رس� �
"���6N. ا���رق ا��ح"� �� ح��� "ا�����1ا*"�" ا������1"�، أن ا�� Y"Lر أو ر��� َ�َ�َ�َه1ُ�ن�9]، د�;��
H)9 >�آ�ء �� ا��@q ا�'� a����2. ا��ِخ�َ�ُ H)ِ"9A 6ُ�َ��َ�َ ِ�� ا�'ي�رون ا�َ��N� H)أ�.Hي �%@(�ه

.�"��"��ا A�"�ا <ن ه��ك س�دة و�;� ه��ك س�دة <�(H اخ��روا ا����ء آ



 : ا���cم ا��_�ري ا�.1���.١٨ا����  

�"�A V س�دة و V D9N� H� �"ا�@�"

�E ��9�ا�"�. " Vء و�@Aأ V أر�� V

دو�� د��رو                           

ء و��A�@E K"1ت ا��"�ة. ُ�َ��ْف ا�ِ��cم ا����Lِ إذا بُ;9َِ"ِ� ُوُ��د إ�������"�2 ا��_�ر��. ه� ���� آ� ا��%� 
�ُ��ل أآ�� �� "أ�ِ�_�ا، ِب"�، إس�(9ِ;� وآِ�س�ا ا<>"�ء !"َ V   إ� �"����Tت ا�EO��� �K"1 ا�����ل و 

1َAَ ��َ"ْ9َAَ ْ�ِ�ُض���� َآ�َآَ�َ�� َآ1_�د ِس9َ�. وا�6 َ���ف ب��D_�د �EOAت ���دل �_�ري و � .D"Eِا�� �
واح� ه� ا��D �� ا�91;"� ا��Nص�. ا2�T ا��اح� ا�'ي ���K را��2 ه� ا��1ل.

��. ا����دات ه'ا ا���H    إحِ�َ;�ر ا��cْ1ََه� ُآc� .�9ِ(� ��0 ا����ل وا�N@�ب�ت ا���d1ة ����o����"� ا�1")1
�1S�رة �� �"�ر وس��L اOAVم ا��� ���د �� ه� ص�اب و�� ه� خ@M، �� ��ا& و�� V ��ا&.

ا� u@�ء   a�� ا��اح�  ا��Cب  ا��c1ِه�،  إح�;�ر   ، ا��1ل  Aَِ��َدة   ،�"�������Tا و��د  آ9"�  �د��    �
����� ا���Vن وا���H. ه'ا  ��uأ>;��2، ر K"1� a�� K1ه�ة، ا���i رض��ه� ا���2ا����u ،�"��1"�ب �

��� أن �"9A 6_� ��6�َ9َ "ا�����1ا*"� ا�9"��ا�"�" و ا���د�(� اlن بhس1(�ا���"�� �1.9��"� ا������ ا��� ُ
ا���"�� : ا���cم ا��_�ري ا�.1���.

1��� �� �H    ا���� وا�_1�K1 وآ�آ��� بMس�& �� خ��� ه'& ا���T����"�. أ�_C ه'ا ا���cم ا��_�ري ا�.
� ه��ك � H� ،م�2. ا�"���ح"� ا���H ح�6 ص�ر : ��E �� ادي���م إس�c� 2 أي�"��� �� �;1�� ��أي �

.�;1�




