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 :: أداة ا%)'& 


	 ا�����(( ���ا�� ا�����ت ا�����	 أداة ا���� ه� ا�� )).�	 ا"و�  ا��� 
)) 	
�� )).ا"��ة �1�د ا�0/اع -�,� أ+
* ا"(��ن إ�  ه&% ا�
�1ت ا��2�3	 (( ���45 ا���
	 ��89ة �3ًا 316 أن �� )).أ:��4 ه&% ا�

�ة ��
	 ا����ا�� ا��1�ب ا;ن ه&% ا��. 
�1ت ا�AB 3�31 ا�@�?� وا;<�ر ا�����
�,� و��5�1 ا�� 	����
,� (F�,5 Gًّ�� و د��Eا?ّ�� . �C	 ا�) �- 316 H�0�. و�� 


	 أداة ا������� �F�,0ا� Iا�� �J9"ب ا���3م ا�Eو�. 
 �ً�
�B أو �ً�
	 ا������	 -� ا����1 ا;ن ه� 5���	 :�اع أدوات ا���� �
  ا��
8	 :�ا�ً� �L5"ا 	إن آ�-

��Eأو ا� NFا��ز أداة (�� آ�Oاع ا��E�8ت أو ا�8- �ًFدا �����أو ا"(/اب أو ا"-�اد ، و 5 IF : أو (/ب أو 	���-�د أو 
 	E�? ... 	�E�Eا�� 	ا?��E .وه/�	 ا��1* ، أي ه/�	 ا��3

 	��06 �B HT�B ز�- A� �U�� اع ا������ ا�&ي�Oأداة  % ٥١إن ا� �����ن 5��� A��9�0ات ا���ع أ:�B AB G2B
 A�و� 	ر����ب د��Eا?� Y�) ،N�/B إن (�� دآ��> �-٤٩ % I6 ، ه��,� أداة (�� �� �0�@���� A��9�0ا� AB

�ر�	�
\ ه� ا�3آ���I2 إ` ا"_
�	 ، وذ�\ .-�[4 �
�,� ، و��ز أداة (�� ` - A� اع ا�������Oه&ا ا� �U�� 3_و
��	 A��T�B ��0ل أ(3ه� �3دًا أآ�� AB ا"�B  
�زع أ:�ات ا���9�0 ن ��� �B30� �,0B 3)وا I�� 	��0��6 ات�:

 *)�: H�0� ه&ا bBو ،	E)�� 	��
41 ا":�ات ا��� ��5,� ا�&�A أ_0B I,� أ:��4 أ+�
  (3ة، و��A إذا �
�ر�	 -� <�ب د��Eا?�	 زاUF	!. ا":�ات ا"_I ، و�1��� ���T �)��5ً� ود��Eا?�ً� ��م دآ��E� b_ا� .و-� ا�

Fا��� 	ا������ �L0ا� 	E�E) وأ5,� ه&% ه� ،	�E�Eا�� 	ا?��E�3
� �,U��/�3ة -� ا����1 ا���م، وا��� ��3و وا[�ً� 
�ر�	�	 دآ��L5أ. 

 

 :: ا%23/%1 ا0%-/.-, 

 

 .ا��2�3	 ا���3Fة -� ا����1
��I ا��3�Eا?�	� �E�U
� I) 	�6��0ا� �L01* ، وا��
I�2 �9دع ��
d ا��6��0 � . وا�

�م أ���ً� 6��5	 E� �6��0ا� d
��01 �
8	 ا���A ا��1* ، وه&ا ا"��س ذا�� +�� د��Eا?� ؛ "ن ا��3�Eا?�	 
 �0� 	�F�5 	8
�م إ` … ا��1* ` �E� ` 	�E�Eا�� 	ا?��E
�01B �6��5 d% +��ب ا��1* ، وا��3�B د��و��Bد و

�د 5�اب ��0��6 ` ��U5 *1�د ا����6 . 
�ر�	 أ:��4 ا����d ا��6��0	 (��/ًا A�6 �ً���T ا��1�ب وB A� ه����ر�	 ا��
8	 Y�) ، �/�4 ا��B

 �,0� 	6��5 �,�U0� ت ا����دة���، وا( 	ا����� .. I2��3�Eا?�	 ا�
� NFا�/ا �,L1�ب إ` ذ�\ ا��
� h�� و��
��4 -� :�0د�h ا`5�@��6تO�أوراق ا� b]�� 	
���ف ?U: �- ف�_� . -� ا�


� ، ��E�E) �,L�� �6��0ا� d
�
d و��� �15ي ا���� ه&ا ا�k� Aأ� AB Y��5 �0 أن� … AB *@�0B �Bإ �,-
 A��1���6 �Bف أ(/اب وإG�Fل (/ب أو اG9 AB ، أو 	@��6�ا5 �Fل دواG9 . ، إذ 	ا?��EوآI ه&% ا��8ق ���4 �86ق د�

� ا��6��0 ا��ا(3 �0�ب �m A`ف أو �lBت ا;`ف أوJ1�01 أن ا�� 	@��6�ا5 �Fن إ�  دوا��ا�� ���E� ا�AB A��G إن 
�	 ��1T	 A��9�0��6 إذ �1��� A� �ً�F�5 آI . ا��1* (�* �3د ا����ن �L0� 	
���86 أ�	 : ` *F�0و��01 أن ا�

 .ا��1* آ��E	 ا�0�اب

��3	 ا���3Fة E�ا� 	ا?��E�E�Jـ�� ا��3 �B ه&ا ... �ً�F�,5 *F�0ا� IOU0و� ، *F�0ا� A� �ً�F�,5 ه���وAB ه�0 �IOU0 ا��

�ره� �A ا��Bأ N��O� �- �,0� *F�0وا� �,�
  أ:�ا�,� �H�O ه� ا����� ����د� ���O) د��وه�&ا .. �ه�� ، و6
 ` �
d ا�0�6 �6��0�� ا�J�  
� 	5�Oوا�� 	3ا�Eا� b
@�
��3	 ا���3Fة -� ا����1 ا;ن E�ا� 	ا?��E�5ى أن ا��3

���6	 أ:��4 أداة ��
* ا��
8	 ا����1	 وا(���ره� ��E ذ�\ ��0��6	 "-�اد ا��1* ، و01B  ه&ا أن ا����d ا�0
����8 أدوات ا(���ر  I���U0,� ، وأ:�h) AB H ا��1�ب ا���م أن ���-G9 AB Hل ا�2�رة ا����1	 AB أ

 �- 	
2�1
A :�9�,� ا�3و�	 ا���ة ا����d ا��6��0	 ، وأن �ا��3�Eا?�	 وا����دة ا�����	 pرادة ا���ه�� ا�
 ).` 6��5	 �A ا��1* ( �3�3 ا��3أ ا�

 d
�B dا��/ب و�� d
�B 	ه&% ا���� �- �
d ا�A� �6��0 (/ب 5���	 -�ز% -� ا`5�@��6ت -,�أ�B إذا اh2�5 ا�
*1�
� Gً2B dب و��ـ/�
� I2B �
d ا��6��0 ه� �
8	 . ا��1* ، -,�وا��
8	 ا���U0&�	 ا��� �0�1,� ا�


d ا�6��0ـ� ا�&ي ��0ل آI (/ب �3دًا 3��EB AB% ، . ا��/ب ا�F�U/ و���4 �
8	 ا��1* �
وآ&�\ ��0��6	 �
 \
� 	8
,� ه&ا ا`F�Gف ه� ��E� ��ا� 	8
�ن ��/6,� و����ا �
�1*، وا��
2B 3 ه���E
\ ا��-k:��ب 


U	 و���4 �
8	 ا��1*�q .ا"(/اب ا�
	 ه� ا����U	 ا���Oرع �
�,� ، وه� اL5"ه&% ا I2B �- *1�ه&% ا"دوات إن ا� �
C���
� وUC����&ي 

 	�������ك آ�� 	�B�: 	L�0B ف�U: �- N_وا �ا������	 ا���Oر�	 �
  ا��
8	 ��0�/ع �0B ا":�ات وه



	B�Eا� h6,ـ� أوراق أ9ـ�ى -� :�0د�  E
�ه&% ه� ..��
Eـ  k6ورا_,� -� :�0د�h ا`_��اع dU06 ا����U	 ا��� 

��3	 ا���3FةE�ا� 	ا?��E�اء ا��L0 ذات ا��/ب ا��ا(3 أو ذات ا��/A�6 أو ذات ا"(/اب ا��3� �
 -� ا����1 آ
3��I ( وه�&ا ��HJ أن . ا��31دة ، أو ا��� 36ون أ(/اب� I�2 ).ا��

�3�Eا?�	
� �,LB 4 أي�� I93� G- 	>را�و (�Y إن �L5م ا`5�@��6ت . أ�B ا����d ا��� ��Eم 5���	 ا��A��1 و ا�
�م �
  ا����3	 ���* ا":�ات ، إذن -,� �L5م�
���d ا�6��0E� 	�)���+�601  ا��
	 ،وأن ا":�ات ��A ) د�

�,6 *�G�ا� A�� ... �Tاؤه� و�Fا"+��0ء دا �,�- H�0� ��@��6ت ا���1رك ا`5B ض�... وأن ا��EUاء ` ���1�8�ن 9
 vE-و .! 

6�ا�8	 إن ��L5	 ا��I�2 ا��6��0 �5دى 6,� ا�U�GU	 وا�U��و b�8Eق آ�����ن وا����ب ��B30 آ�45 ا��1�ب 
���A وه� ` �3ري �Uوا� A�?Gك وا���
�ر ه� أن ���ن �,� … ا�O1ا� \
�8b -�� ا��1�ب -� � �B  O_وآ�ن أ

�ن ذ�\ ، و�,&ا آ�-�4 ا��1�ب ���Bًا و?��� Gً��hE ذ�\ J-�� ا�0�ب �bB �,0 أو�l\ ا����م ا�&�A آ�5� I2B
 b8�ل ! ا�Oه� ا�� 	ا?��E�ن ا��3���ر��ت و36ا�	 ��O ا���ه�� أن ,إذن ` �IE1 ا;ن 316 ا5��Oر ��O ا��

�ا ا���ه�� ا���UCة
2
	 AB ا�0�اب ���
_ 	���B  
� .	�
,��B 	6���إن ا��
8	 ��* أن . إ��L5 �,5	 ���6	 و
*1�
� IB����6 ن��� . 

�ر��ت ا��� ��-,� ا����1 � ._�Iw �- 4B ا����d ا��6��0	إن أ��  ا�3آ��

 

 ::  ا%)5ب

 

 	��O1ا� 	ر����ر�	 ا��2�3	 .. ا��/ب ه� ا�3آ����/ء �
�I ... ه� أداة ا���� ا�3آ�� ��) �وه� �9m ... إذ إن ا��/ب ه
�ر�	 (�  ا;ن �� d���B AB و���.ا"دوات ا�3آ���E� �6 	��,LB 	�?ا�Eن و6� أن ا��/ب ��d -�دًا، -,� ��UJ د�

 �F�Jأ� 	ا�8�أو ... -���/ب ��d أداة د��Eا?�	 �
  اG?pق ، "�5 ����ن إAB �B ذوي ا�H��O ا��ا(3ة. ود���	 6
5�ن ا��/ب ������OB h�E,� .. أو ا�3�E1ة ا��ا(3ة .. أو ا���ن ا��ا(3 ...أو ا��E2-	 ا��ا(3ة .. ا��ؤ�	 ا��ا(3ة �هq`ء ��

3�E� �8ن
� v�6 ,� أو�أو -�ض رؤ��,�B�5�6 &�U0� ���6 	8
b آ�I، وه3-,� ا����
  ا�� �,�و` ���ز . 
 Aآ�B"وا 	�/B"وا;راء و ا H��Oد��Eا?�ً� أن ���� أي AB هq`ء آI ا��1* ا�&ي ����ن AB ا�AB 3�31 ا�

 3F�E1ا�.. وا� ��) AB ا(3ة�
�	 ا�O�A أ:��ب ا��ؤ�	 ا��ا(3ة أو ا���ر�	 �
�-���/ب أداة (�� دآ��... �k6 *1آ
*1T 1*... أّي�
� 	��0��6 	�
9
h أداة ���� ا��1* . وا��/ب ه� ا"_ ���A ا��/ب ه�� AB ض�Cأي ... إن ا�

�	... (�� ا�&�A �9رج ا��/ب 6�ا�8	 ا��/ب��� 	��8
� 	��L5  
�م أ���ً� �E� أ:��ب .. -���/ب ��ّ��أي 

ـ8	 ه� ا���ـ�
	 ���h�E أه3ا-� ، و�U��ض أن أه3ا-� �U��ض أن و:���.. ا��/ب -� +��ه� AB أ-�اد ا��1* �
� 

�ر�	��م �
�,� أي دآ��E��ر�	 ا��/ب ، وه� dU5 ا���L0	 ا��� ������ دآ�� 	��L5 \
� .ه� أه3اف ا��1* ، و
 	8
�31ده� AB (3ة ا��Oاع �
  ا�� 3�/� I6 وا(3ة 	��L0��- 31دت ا"(/اب� �,Bو …  
و�qدي ا��Oاع ا��/�6 �


8	 إ�  ����8 أ�d أّي إ��5ز �
�1*ا�� ... b��"ن ����8 ا��5pزات و�@��* … و�@�ب أي B3@� v8@B	 ا�
�� d-�0
� ا��B I��� ا��/ب ا���آ� I���4 أر AB * ا����ط�� 	و��� .ا�@v8 ه� ا���ر �


\ .  J16 �,J16ً� -���* و����U أ��ل_ وه� ا��0در_ وا"(/اب -� :�ا�,� [J16 3,� ، إن �� ��G���6 Aح �و
 A)�8�� 	��] ��

\ ا�H��O ا�1�b ا�����	 وا�1
�� ،و`36 أن �&ه* 16| ���1Bآ	 `36 أن �3ور -�ق H��OB ا�
�kآ�3 ���	 ا��/ب ا��1رض [3 ا��/ب  H��O
\ ا��أدوات ا���� �
  ا��
8	 إن �� �&ه* آ
,� ، "ن ا5,��ر 

إن (/ب ا��1ر[	 ����5 أداة (�� و��� �IO إ�  ا��
8	 ، . (/اب ا���آ	ا���آ� ، أو ا"(/اب ا��1ر[	 [3 ا"
`36 �ـ� AB إ�Eـ�ط أداة ا���ـــ� ا��� -� ا��
8	 ،و��� ��8E,� `36 أن �,3م أ���,� و���\ -� 889,�، 

b ����ر �3م :G(,� آkداة (����
b و�6ا��B [��… (�  و�� آ�45 :���	 ����ن H��OB ا���	 :�اع وه�&ا 
 	8
 .ا"(/اب �
  ا��

���ً� وا_��Oد�ً� ���ـ�ة ��وه�&ا �B �+�6 ��2ـ�% :ـ�اع �1ـ3د ا"(/اب AB 5��ط ����� إ` أ�B3B �5 �����ً� وا
�ط (/ب و-�ز E� أي ،�,�E6أ�9ى آ�� ��ر أداة (�O�5اع ه� ا�Oا� 	���أ�9ى -0 	�5(� AB،و 	�5(� AB b��ا�

آ� أن ا"(/اب ���T Aاؤه� أو ار���ؤه� AB ا�3اI9 أو AB .  ه/�	 ا��3�Eا?�	أي… (/ب و��A ه/�	 ا��1* 
 .ا�@�رج 

��E� G2دة B ا��/ب d�Fر H�O� �> ،ء ا��/ب�J�" 	
2B دة ا��/ب��_ H�O� �> ، *1�
� Gً2B Gً:م أ�E� ا��/ب
�ري �
. ا��/ب: I�T  
�م �E�8�ي و��HJ أن ا�
�1	 ا��/�6	 ��1	 ه/��	 �9د�	 
�ى أ�5�5 ���B،و 	ا?��E�3

	��O� A�و� 	ر���إن ا��/�6	 . أ���� ا��0ورات وا��8��Cت وا�
1* ا������ ، ذ�\ q� �Bآ3 أن ا��/�6	 أداة دآ��
Y�3ا�� �O1ا� 	ر����ر�	 :���	 و���10ّEB 4	، إ` أن ا����1 �� ����وزه� E) �,- ، 316ً� دآ��� .دآ��


d ا��6��0 �
�/ب ا��
d ا��/بإن ا��B �
d ه� �
8	 F�U …/ ه�وا��
8	 ا���U0&�	 ا��� ���5,� ذ�\ ا�

�	 آI ا��1*، ه� -� وا_b ا"�B �3و �3ود Oا��/ب �
  ا��1* ، وإن ا��
8	 ا��/�6	 ا��� �U��ض أ5,� �

��1ً� �
. ��/ء AB ا��1*، وه� (/ب أو أ(/اب ا��1ر[	 وأ�O5ره� AB ا��1*T �ً��_4 ر��� 	�1ر[
8	 وا��  

� -� ا��
8	، أ�B ا��_�* ا����� و-h ه&% �B I�� ��� �,�U5 	�
O� 	O6��B ه� I6 ا��/ب ا���آ�

 ،	8

d ا��6��0 ا�&ي +������ ه� أ��Jء ا��/ب ا���آ�، أي ا��_�6	 AB (/ب ا���ا��3�Eا?�	 ا��2�3	 -,� ا�
����L0ت ا������	 ا���3Fة -� ا����1 ا���م وا��� ه�&ا ��HJ ا��3��I وا��/��N وG86ن ا.وا��
8	 AB (/ب ا��_�6	 


��3	 ا�����	E�ا� 	ا?��E�0B h2�0,� ا��3 . 
�/ءًا AB ا��1*،و���دة ا��1* ` ���/أ ((  I2 )).ا��/ب �
 )).ا��/ب ���� 6��5	 �A ا��1* ، وا�6��5 ` H��O	 �A ا��1* ((

 Y�3ا�� �O1ا� 	
��_ �b ا�&ي ه� ا�UF�8	، إن ا��... ا��/ب ه���I2B �ًB ا�� �b ا�&ي ���� (/ب وا(3 ه�
 H��OB ا��0س ، أو AB وا(3ة 	���B 	رؤ� ، h�� �
	 وا(3ة أو ?�UF	 وا(3ة ، ذ�\ أن ا��/ب �I2 ، آ��_ ����

�رن 316د ا��1*_ �B إذا 	�
b ، أو �3�Eة وا(3ة ، أو B��5ً� وا(3ًا ، وه� ��6���� أ_����	 وا(3ة AB ا��B &ا�وه ، 
 \
� ABوا(3ة ، و 	�UF�? 3ة�E� وا(3ة أو H��OB ر45 316د ا��1* ، وه� ذات�_ �B إذا 	�

	 وا�UF�8	 -,� أ_��Eا�



 k�0B 30� 3ت�
	 إ` را86	 ا�3م وا��� ر6� و��Eا��/ب أو ا� A�6 ا(3ة و` -�ق��ن ا��ؤ�	 ا����ا�H��O أو ا�3�E1ة 
 .ا��/ب

8

� إن ا��Oاع ا��/�6 �
  ا���Eم ا��L0وإذا آ�ن ا� ،��
� وا��UF�8 ذا�Eاع ا��Oا� A�6و �_G?ق �0�6 إ�- ` 	
 �ً�
�B \
�� ��[ً� و�B�,�0ً� �����ً� -��* أن ��-| و���,�A ا��L0م ا��/�6 أ�- ، �ًJ�Gه-�B �UF�8وا�

 .وا(3ًا ، و�qدي إ�  5���	 وا(3ة
F�8أو ا� �
�Eاع ا��O
� �B3
�Oاع ا��/�6 إن ا��k<�� ا��
�� وا�� �B3b ه� dU5 ا��k<�� ا��
�� وا����U -� ا�

b�� .-� ا�

 

 :: ا678%, 

 


� ، أو ا��L0م ا������ �Eم ا������ ا��L0م ا������ ا��/�6 ، أو ا��L0ا� dU5 �ا��L0م ا������ ا��E�8 ه
�UF�8ا�... 	UF�? أو 	
�د �
�� (/ب أو _���� �
2B 	E�? b���د �
  ا�����	 AB .أن �B ه� 	E�8إن ا� 

	
��Eوا� 	UF�8وا(3ة،وآ&�\ ا��/ب وا� H��OB ذات b�� .ا�
�ى ��B ن أو��1,� را86	 ا�3م أو ا�3�E1ة أو ا��E2-	 أو ا�����	 AB ا��0س �B د��إن ا�H��O ا��ا(3ة �AB k�0 و

	��1�k�0 آ&�\ AB ذات ا"���ب ا�. ا� 	
��Eوا� 	UF�8وا��/ب وا� 	E�8أي ��6* دم أو وا� 	���إ�  ذات ا�0 	د�q
 �����
\ ا�L�- H��O,� ا���I ا`� h�E��� وا(3ة 	��0 �0,� رؤ���ى �1B�� أو <�E-	 أو B��ن ��B 3 أوE�1B
�ب 
�k6 ك���� ������ن أداة ��6* اّ���رة ?�E	 أو (/ب أو _��
	 أو ?�UF	 ، وا�0���	 ه� : �- 	���
\ ا���


\ ا����	 ����� ���h�E رؤ�	 � 	�
OBو` . و 	
��Eو` ا��/ب و` ا� 	E�8ا� �و-� آI ا"(�ال -���d�� *1 ه
��- 	�
I2 أ_��/ء AB ا��vE- *1 ، و \
� �
	 أو . ا�UF�8	 ، وإ5��Eأو ا��/ب أو ا� 	E�8ا� b��وإذا ��دت �
  ا�

�ر�ً� �
� أ-AB IJ ا`F�Gف وbB ه&ا -�`F. ا�UF�8	 :�ر ا��L0م ا���5m 3F&اك B�L5ً� دآ���Eف ا�G�F`وا �E�8ف ا�G�
� إ�  �0�
	 �,� ، وآI ا��0س ��_ ` A�&د ا����ع _��IF، و�30ر و�B AB Gً:ن أ�ا��/�6 ، إذ إن ا��1* ���

	0�1B 	�E�? ت�����B .�,���J� �- *1�ا� Iآ d�
وAB ه�0 -���/ب وا`F�Gف ا��/�6 . أ�B ا��/ب أو ا"(/اب -
�
��	ه� ا"_J1ة �9رج ا���UCه�� ا���3�Eا?�	 ا���E�E	 ��B G-ر �E�8	 أن ����E6 h	 ا��E�8ت . 	 أ�Bم ا��
� �ًE-وو

 IF��Eا� 	�E6 h���
	 أن ��E� ر��B `و ، ���
O
��,� ه� ، و` ��Bر ��/ب أن ����E6 h	 ا"(/اب �OB I�AB أ
�
O� NFا�
��,�، و` ��Bر �UF�8	 أن ����E6 h	 ا�8O�h80B &�5 �01 ا��3�Eا?�	 . �,�� 	�UO�6,&% ا� 	�6(pا

�ةEا� h80b ا�&ي ` ����ن AB . وا`(���م ���
�	 آI ا�O� d�� �5" ، ري����اء �I دآ��pه&ا ا I2B إن
��Bر% إن ...و` AB أ��Jء ا��/ب -vE ، و` ��Bر �
��Eم �6 ... و` ?�UF	 وا(3ة ... ?�E	 وا(3ة ، و` _��
	 وا(3ة 

�م 6��UO�,� ، أي ��UO	 �E6	 ا"?�اف E� أ(3ه� A�31دة ، و��B أ?�اف AB ن���� Gً1- b���ري ه� أن ا��ا�3آ��
vE- �
�	 ?�E	 وا(3ة ، أو _��
	 وا(3ة، أو . ���E  هO� I6 b��
�	 آI ا�O� d�� Iإذن -2ـI هـ&ا ا�1ـ

�� A�&ا� 	�
O�ي أ:ـ�F�_ Gً [3 أ-�اد ?�UF	 وا(3ة ، أو (/ب وا(3 ، أي �UO�اء ا���pن ه&ا ا" ،b���ن I�B ا�

	�UO���6 	F�Eا� 	UF�8أو ا� 	
��Eأو ا� 	E�8ا��/ب أو ا� A] AB ا���� A�&ا� b�� .ا�

�اء �6�اء� 	�UF�8أو ا� 	�
�Eا��ت ا��Oا� �_/ّ�b ا�&ي ��ّ/_� ا��Oا��ت ا��/�6ـ	 I2B ا��b ا�&ي �� .إن ا�

�F�Eً� إ�  A� I�36 ا�E�8	 إن ا���ل ��� 	E�8م ���6 ا��E� ب ا�&ي/� ... ��O�  �) �F�E
و���� -� ا����ل ا��

��E�8� 	�1د�
E�8	 ا�� 	U�
9. 
601  أ�5 �� ��E�? 4E	 ا�1�ل Gً2B آI ا��E�8ت ا"�9ى -{ن  ،���U: �ًJث أ��� b��إن ا�E�8	 ا��� ��ث ا�

E�?b	 ا�1�ل ه&% �H�O ه� ا��
� 	�����b، أي �H�O ه� ا�3��Eة ا��د�	 وا`��
و6� أن ا��ارث . ��ارث �

\ ا��UOت ` �L,� د-1	 وا(3ة��روث ، وإن آ�45 و��G9 Aل ا��8�ر وا���ا�� 3��hE ذ�\، -��ور .. ���U: Iت ا�
 �,����ز :�Uت ا��E�8ت ا��� :AB 4��U داE�? I9	 ا�1�ل ذا AB/أ:�… ا� ���و� 	0����B ه�ت���
\ ا��UOت ا��ب 

 	UO
� �ًE-��3… وEا� b����J_�0ت ا� dU5 ��- ����6 �ًF�_ �ً1��B 316 �-�����A .. وه�&ا �E�? H�O	 ا�1�ل، -�
01�ي �ى ا"-�اد ا��دي وا���B ً̀ 
�F�Eً� إ�  ?��Eت… <� ���ز ا��lUت…أو��ل ���… dU5 ا��E�8ت ا���دة .. <� 

�3�3ة، ���ول آAB I هq`ء أن و���3د ا��Oا 	Eـ�? Iآ �> 	l- Iآ �> ،ً̀ ��	 أ-�اد أو�B Iآ ،b��ع �
  (�� ا�
�ن ه� أداة ا������. 

�9m *5�� AB 	�����b +�� <�6�	، "5,� أ�Jً� ا��
إن أداة ا���� �
3��Eة ا��د�	 ا��ا(3ة -� . إن ا�3��Eة ا��د�	 �
����E إ�  (�A،و��0 �b ر6���3�3ة AB ذات ا�3��Eة ا� 	��������ت �Bد�	 وا��B 3�ّ�����1ض �
/وال 6��د  �,

 .ا��د�	 ا��ا(3ة
E�? b	 وا(3ة��B �]����Oرع -�� ا��E�8ت آ�ن -� ا� b��B إن أي ... \
���3ت �0,� � 	E�8ا� \
� A�و�

 .ا��E�8ت �6�� ا��8�ر ا���� ����Tء
��+ AB 	��

\ ا�E�8	، ���3إن ا�E�8	 ا��� �0/ع ا�� 	�
Oأن  ه� و�1J,� -� �3ه� ��� ����E أداة ا���� �

I�آ b���Bً� داI9 ا�� 	��
�I1U ا� �
\ ا�E�8	 آ� I9دا �,
1- 4
1- 	��
�ل. ه&% ا�Eا� I�Bو`ت :و��B إن

�	 (/ب أو ?�E	 أO
	 ا���� أو (�� ا��Oاع ���B I) I�AB b أ��
�(�3 ا�3��Eة ا��د�	 ��و ?�UF	 أو 

 	
2
�A �0,� ، أو أ9& رأ�,� -� ا`��U��ءات … _��B @�ب�ه�� 5�6��1,� … و��Bو`ت إر[�ء ا���
\ ا���و`ت �إن 
�_4 ا��5pن و[��ً� �
  ا��1�ب AB �5(�	 أ�9ى� 	1�JB اره���� H�:وأ ، I�U��6 �6ءت. 

 

 :: ا=>;$;ــ/ء 




  ا��3�Eا?�	 � I��3��ن إن ا�&.ا`��U��ء ��E� A�)�15 (ن���E� A�&وا�)` ( I6 ، �,��� ���1وا -� ا��E�E	 �A إراد
�% إ` 6�
	 وا(3ة وه� ّU���6 �,� H�م ا��3�Eا?�	 ا��2�3	 ، و�� ��,UB ���6 ا�إن )!. `)، وإ( �B �15(إ�B : أ��

�ري آ�����ل .ذ�\ أ_�  وأ_�L5  Oم دآ��E� ذ�\) `(إن ا�&ي *�� A� ��1� أن *�� IE� �� ذا�، ) �15( ، و�
�ل E� �15(وا�&ي ( IE� �� ذا��ا-E	 ، و��ا-E	 أو ) `(��* أن �1
I ه&% ا�، و�Bذا ���3 آI وا(3، و�B ��* ا�
 !ا��-ـ| ؟

�ر�	 ؟��ر ا`���3اد وا�3آ��O� AB �ً�F�,5 �

�� ا�����ت ا�����	 ���@�� .إذن �B ه� ا�h��8 ا�&ي ��C�0 أن 
I��6� أن ا� 	�E�8وا� 	ا��ت ا��/�6�Oا�&ي ���ت ��0 ا� ��أداة ا�� � ا����J_ �- �O1	 ا��3�Eا?�	 ه

 	
��
\ ا����رب ا�O_�0	 I) �- ه&% ا�� I�U� 	�8C� -وا��Uد�	 ، و�B ا6�3اع و��IF ا`5�@��6ت وا`��U��ء إ` 
 I�B ا"دوات \
� Iآ AB 4 وا(3ة��� ��إ���د أداة ( �- A�� I�5ً� وا(3ًا إذن ، ا����I2 إ` �ا��Oاع ، وا��� ` 

 �
b ، أي إ���د أداة (�� ���4 (/6ً� و` ?�E	 و` ?�UF	 و` _��
	 ، I6 أداة (�� ه� ا��1* آ��.. AB ا�
	�F�5 `�0 و� 	
2B 4و���. 

3��I ( و) -6��5 G	 �A ا��1* ( � I�2
\ ا"داة ، -{ذن ، ا�5
4 ا�). ا���
	 و��4EE وإذا أB�A إ���د ��
 	8
� �,
�B 4
�ر�	 و(��ر ا`���3اد وا��L0 ا�3آ��O� 4,5_3 أ 	ت ا���������ن ا����ا��3�Eا?�	 ا����1	 ، و

 . ا��1*
�ر�	 إ�  ��ر ا�3آ��O� ��1�� ب�
	 أداة ا���� ، و���� ا�h��8 أ�Bم ا��1��� �F�,0ا� I3م ا��E� �J9"ب ا���إن ا�

	�E�Eا�� 	ا?��E�ر ا��3O�..  
 I�2��م �
  أ��س �
8	 ا��1* دون 6��5	 أو E� …إن ه&% ا���L0	 ا��3�3ة 

�3�Eا?�	 ا����Tة ا�U��Eة إ�  
� 	�3Eا� 	و���
\ ا��و��hE د��Eا?�	 �T��Bة �6��L0B I و-�1ل ، +�� 
��
  أرض ا��ا_b وا�@���	 AB ا���3	 �3EUا5,� �
���L0 ا����1 �
  ا�� h��8�ا� 	�5��Bت ا���53إ���. 

 

 :: اC3DE3%ات ا%?<7-, وا%2A/ن ا%?<7-, 

�3�Eا?�	 ا����1	

	 ا��(�3ة �����ات ا����1	 ه� ا��q .ا�
�ات ا����1	 ،ه� �L5م (�� +�� د��Eا?��q�ب ا�
�ب ، أ�
	 . إن أي �L5م �
��� G9-ً� �,&ا ا"�L5أ 	إن آ�-

�با���� ا���3Fة -� ا����1 ا;ن ���4 د��Eا?
�,�3 إ�  ه&ا ا"� �� �B 	� . �9m ه� 	ات ا����1��qا�
 .ا��8ف ���آ	 ا��1�ب �5� ا��3�Eا?�	

�ات ا����1	 وا�
��ن ا����1	 ه� ا�2�ة ا��F�,0	 ���Uح ا��1�ب AB أ�I ا��3�Eا?�	�q .ا�
�ات ا����1	 وا�
��ن ا����1	 ���b0: AB 4 ا�@��ل 3E6ر �B ه� 5�ـ�ج �
U�� ا�q�5��5p ا�&ي ا����* آ�-	 ا�

 .ا����رب ا�5��5p	 AB أ�I ا��3�Eا?�	
�ب ا����2 ا�&ي ���E5 I�B dش أو G9ف -� (��	 ���EE وا_�1ً�
و6� أن . إن ا��3�Eا?�	 ا����Tة ه� ا"�

 A� �B"4 ا-�O5، �&ا ا ��ر �����E3ارس و��و� ��1 د-1	 وا(3ة ���0_� I����� %آ�ن �3د �,B *1�ا�
b_ا�و_3 ا�����L06 �,0� |�1ت (�� �3�3ة . ا��3�Eا?�	 ا����Tة و��B 4�E6د -��ة ?��6و�	 3�16ة �A د��5 ا�

�ر�	 ����	 B A� *1�1,� إ�  �/ل ا���آ�����d ا��6��0	 وا���G2ت ا��/�6	 ، وا`��U��ءات ا��� أدت 
 \
� I�_ AB وا����دة 	ر ا��������وا( ، ��... ا"دوات ا���1_�	 وا���Oر�	 �
  ا���� qTو�5 ، و�
* ���د

d أو ا��/ب �
	 إ�  ا���Eوا� 	UF�8إ�  ا� ، 	E�8دإ�  ا��Uا� AB . 	ب 3,��6ا��و��A ا����ب ا"J9ـ� ���� ا��1

 �
 … إ�  ?��h ا��3�Eا?�	 ا����Tة و-�L5 hم b�36 و�

�,� ا<�0ن � N
2
  و(�Y إن -��ة ا��3�Eا?�	 ا����Tة ` �@��ب �E��8,� آ�ن … ��_Gن �
  أ5,� ا�
3�6 أن أ�

 Gً����B … 	
��B 4
�3�Eا?�	 ا����Tة، إذن ا�5
و(�Y إن ه&% ا���L0	 ا���1�	 ا�2��2	 �3Eم ��0 ���6	 وا_�1	 �
�ر�	 و�� ��h أ�Bم ا���ه�� إ` ا���Uح �
�JEء �
  آ�-	 أT��ل ا���� ا�3آ�..ا��3�Eا?�	 �F�,5ً� -� ا����1 ��

�3��6�Eا?�	 Tk6���,� ا��31دة  �ًUز�  ��AB ا����d ا��6��0	 إ�  ا�UF�8	 …ا���3Fة -� ا����1 ا;ن ، وا��� 

	 وا�E�8	 ، إ�  ا��/ب ا��ا(3 ، إ�  ا��/A�6، إ�  �31د ا"(/اب��Eوا�. 

�ب وا(3 و��L5	 وا(3ة 
�3�Eا?�	 إ` أ�
� d�� ..ا 	L5"ف اG�9وا A���� �Bو Iإ` د�� 	ا?��E���3 ا��3 ���

  أ5,� ���4 د��Eا?�	� ... 	�U��6 `إ 	ا����1 	8
��h�E ا�� A�
8	 ا��1* إ` و�� وا(3 ، و`��� d��

�ات ا����1	 وا�
��ن ا����1	... وا(3ة�q�ات ��1T	 . (( وه� ا��qB 36ون 	ا?��Eا�
��ن -� آ)) I وG- (( د�
 )).B��ن 
ً̀ �ن ���E ا��_ أو����ات �q�ع أ�5�Bت ا��B AB، و �� 	5�Bأ ��qB Iر آ��و�@ 	أ���� 	��1T ات��qB  1* إ�

�ات ��1T	 +�� ا"����	 �qB ... Iّ��� 	إدار� 	��1T �ً5��� 	����"ا 	ات ا����1��q
\ ا���ه�� ��@��ر  �>
�3ار 6�ا�8	 � b��و���O ا�
��ن ا����1	 ا��� . ��ن ��1T	I�B اpدارة ا�����B	 - ،�H�O آI ا��ا-h -� ا�


�,� ا�����	 و��ا_�,�� �
��ات ا����1	 ا"����	 ا��� �q���3 ا��ا-q�B hو�	 أ�Bم ا�  \
� &�U0� �-
�ل. ا�����	E� ا�&ي 	ا?��E�3
 :و6,&ا �H�O اpدارة ��1T	 وا��_�6	 ��1T	 ، و�0�,� ا��N��1 ا����� �

1* �
  ا����B	 ا��3�Eا?�	 ه� ر_�6	 ا(( �� (( �
� ا��N��1 ا�H��O وه�B I��� )) 	6�_ه� ر 	ا?��Eا��3
��U5  
 )).ا��1* �

 	U
�@B ت�l-  �0ً� إ�,B أو �ً�U�wن و��ات ا����1	 �0��q
\ ا���1ً� ا�&�A ه� أ��Jء � A�0?ا��&ا ... إن ا�
5��ات ��1T	 �0,B	 :�9	 G� ،�,6وة �
  آ�qB ا�
�ات ا����1	 �
�,� أن ����q�ا?A�0 أ��Jء -� ا�B �,

�ات ا����1	 وا�
��ن ا����1	 ���� -� :�ر�� ا��F�,0	 -� ... ا"����	 أو ا�
��ن ا����1	 �q���0و�� ا� �B إن
� ا��1* �qB �+�O� �B ، وإن	ن ا����1��
�ات ا����1	 وا��q
��E -�� أ�5�Bت ا��� ا��1* ا��1م ا�&ي �qB

�ات ا����1	 وا�
��ن ا����1	 ���3أ ا��I�_ AB &�U0 ا��1م ا�&ي ���qb دور�ً� أو �0��ً� ��8ح ��6���� �
  ا��
�ات ا����1	 ا"����	�q .ا�
��ن ا����1	 ا��qو�	 أ�Bم ا�

�ات ا����1	 �q�ع أ��Jء أو أT@�ص ?��A��1 آ�����d ا��6��0	، إ�E� �5ء ا��B d�� ا��1* ا��1م ��qB إن
��
 .ن ا����1	وا�



 �ً�F�,5 I���ر�	 ، و�H�O ا��1* ه� أداة ا���� ، و�
	 أداة ا���� 36اه	 و�0�,� ا"دوات ا�3آ����B I�0� \�&6

	 ا��3�Eا?�	 -� ا����1J1B. 

 

 F3;23%ا ,>GCH :: 

 

 �+�6 ،Y�3ا�� �O1316 -� ا� I��
	 أداة ا���� وا��� �� ��
	 ا"�9ى ا��اد-	 ���أ5,� (
4 ا����1	 ه� ا�
 .-� -��ات AB ا���ر��

b ، ذ�\ I?�6 و+�� د��Eا?���
� 	1��T b]�6 d
�B أو 	0�� ��@� .أن 

d ، ذ�\ أ�I?�6 �ًJ و+�� د��Eا?��B أو 	-�د أو ��0 	ا�8�6  C
�b أو ��إذن ، �B ه� . أن �3ّ1ل 1��T	 ا�

�3
� 	��0��6 �,��b ؟ و1J� AB,� ؟ًًًًُ و�B أه�� .�Eا?�	 ؟1��T	 ا�
A�3ه� ا��1ف أو ا� b��B "ي 	ا��1��8 	ا����1. A�&ه A� 	�b �9ر��B "ي 	1��T د���p أ�9ى 	و���B أي

	�E80B ��+و 	
b .ا�3Oر�A ه� ��Bو�	 �6?��5�ن ... ا���3��� ���4 ه� 1��T	 ا��_ A� ر ���رة�ا��3�
5�ن ا��[�1 ا"���� ����ج إ�  3OB.و[�1 أ�����Eر%إن ذ�\ ا���B 3��  �) 30 إ����ر �� . 	
��B إن

���30 إ` إ�  رؤ�	  ` ���
\ ا���3�b ،وأن ��ا����	 -� ا��O1 ا��Y�3 ه� أن ا���3��� :�رت ه� 1��T	 ا�

  ذ�\ ه� ا`9�Gف AB د���ر إ�  � I��3د إ�  ا��/ب ، و ا��Uا� AB ،���13ة -� ا�Fا��� 	ر���أدوات ا���� ا�3آ��

و��* ا`9�Gف ه� ا9�Gف رؤ�	 أدوات ا���� ، و ه&ا ه� EB�I ا����	 -� �L5 . ��	 ا��5pن وا(3ة�9m �6+� أن (
�:�1 .ا����1 ا�

�ب ا�&ي �����C أدوات ا���� -� ا����8ة �
  ا��1�ب ه� ا�&ي ��Uغ -� ا��3��ر ، و���� ا��0س �
ــ  
إن ا"�
 h2�0�اA�5 ا�E2�0	 �A ا��3��ر ا�Eة ا��E6 ����?إ��أداة ا�� 	ورؤ� 	�/Bأ AB. 

�ر�	 ه� ا��� (
I�B 4 �0ّ	 ا�1��8	�5�ن ا��1��8 . إن �0ّ	 أدوات ا���� ا�3آ���Eا� I�B I) �1]�5�ن ا��Eا�
d���Eو�,&ا ��ء . ووا(3 -� اp(��س… وا(3 -� ا�@
E	 . إن ا��5pن ه� ا��5pن -� أي B��ن . -3EUت ا�

� �ً�E80B �ً��B�5 �1��8ن ا��5�E��5ن +�� وا(3، ا�pإ�  ا�L0��اA�5 و[�1	 Eآ ������5ن آ�ا(3 ، <� ��ءت ا���3

\ ا��L0ة إ` l��B	 أدوات ا���� �
d أو ا�E�8	 أو ا��/ب �
���� -� ... و���B �,� d ���ره� -� �ا��Uد أو ا�

 .ا��1�ب
����C ��دة 6���C أداة ا���� ، وه&ا �3ل �
  أن ا��3��ر ���
��,� وه�&ا �5ى ا���3O� �F�_و ��اج أدوات ا��/B 

5�ن ?���1�E6 dو��. 

b ا�5��5p وا���3ا�,� 6�����1ت ��
� 	�E�Eا�� 	3ان ا����1E- �- AB��ا� 	3ق �����6�إن ه&ا ه� ا�@�8 ا�
�ب ا�&ي ��+�� أداة ا���� -� (�� ا���ه�� 
�ب ا���� ه� ا�&ي ��* أن ... و[�1	 و-ـh ا"�
و ا":I ه� أن أ�

�d�1ا� ` b�� .���N و-Eً� ����1	 ا�
N��k�I�B 4��� b :��+	 و���1-	 ا��h . إذن ، 1��T	 ا�� IO�U5,� ه� ا��A أه�	 ا����1	 -� آ��و

 �,�����ق ا"-�اد وواE)اب ، و�Oوا� k8@وا� ، I?و . وا��� 	�3EB 	1��T b��
� A�� �� �B 3دة,B 	إذ إن ا����
�6���ع ذات أ(��م <�6�	 +�� _� 	B/
6�ا�8	 أي أداة AB أدوات ا���� ، I6 أداة ا���� ه� ا� I�3��أو ا� ���C�
� 	
6

 b���b أ��5ء ا����1 ���ـ� 6�ا�8ـ	 �TاFـb و[�1	 _�6
ـ	 �
����C وا�C�pء ... 1��T	 ا��و��A ا��1�ب ا;ن -� 
	8
 .(�* :�اع أدوات ا���� �
  ا��

��
  ا��3�Eا?�	، و` ��H إن ا��U��ء ا��1�ب �
  ا���3� I��3� ��� أ(��d�� �ً5 آ�-�ً� ، "ن ا`��U��ء -� ذا
�اA�5 ا��[�1	 ، وا`��U��ء . -vE) `(أو ) �15(إ` 6�
	 وا(3ة وه� Eا� ��ء �6��U��`ا  
� 	+�B ب�<� إن ا��1

b ، و ��A ��01 أ�5 د���ر -��* ، أي ه���ع ا`��U��ء �
  ا��3��ر ` ��01 أ1��T �5	 ا�]�B ا���ء �
 .��d إ`

vE- ء��)�� �ً�
B d�� 3��9 �5��5اث إ�� b���H�O آ��6	 د���ر وا��U��ء . 1��T	 ا� 	E�Eه&% ا�� ABو
�AB �ً5 ا�,/ل� ��
� A��]ا���. 

�5p3 ا] 	,����6ت ا��د�	 ا�E1��6 	l�
B 	�1]��ا�5ـA ا��[�1	 ا�lT�0	 �A ا���3��� ا�Eت ا������B إن �Bن ، أ�
��6ت E1ا� \
� AB �ً���E���6ت أد�6	 �B ��+د�	 `EF	 ��5p�6ن ... ا��1ف -,� �9ل E� *���ي ... ا��1ف ���� A�3ا�

 ����
	 … ا��1ف و���lأ�  
�ا�� وإر�Tدات وإ���6ت �B �B��)وأآ�2 أ ، 	
�qB A�3-� ا� 	د����6ت ا�E1ا� �L1Bو

\ أ1��T *�5	 `(��ام ا��5pن�bا�. ، و��
�ى [�ور�	 �O_ إ` -� (�`ت 	�5m �6ت�E� ر�E� ` A�3. 

1�ب . ا�A�3 ا(��اء �
�1ف �
5�ن … وا��1ف �A� ���1 ا����ة ا��1��8	 ��E
�ي �
�1ف �kآ�3 ���إذن ، ا�A�3 ا�
 -�_3ة إن ا���اbF ا�Gد��0	 ا���G-�	 ه� ا6�3اع AB إ��5ن [3 إ��5ن �9m ، وه� ��6���� �6?
	 "5,�.ا��1��8

A�3ا��1ف وا� �
3Oر ا��1��8 ا�&ي ه�. 

 

 F3;23%ا C-< IJاCG KL :: 

b ����0 إ�  ا`��5اف �A ا����1	 إذا و_b : ا��qال���AB… h) ��3 ��ا_* ا� 	,� 	> d�� �ً�?ا�E؟ د�
b -� ذ�\��b ه� ا��_�* �
  ��U5 (( إذن . ا��_�6	 ا��6��0	 �A ا���-�دًا أو ...  أ�	 �,	 إن أي اد��ء AB)). ا�

 b���ر�	، "ن ا��3�Eا?�	 �q�B �01و��	 آI ا����	 q�B �,5k6و�	 �A ا����1	 ه� دآ��� ... AB إذن 	ا��_�6

\ ه� ا��3�Eا?�	� b�����L0 . آI ا� A� 	���  ذ�\ ، -h��? A1 أداة ا���� ا��3�Eا?�	 ا��0k�� Nآ� �Bأ



 ��U5 b���ات ا��( ا��q�ات ا����1	 وا�
��ن ). ��1	 ا"����	 -� ا��qو(�� ا��1* 6�ا�8ـ	 ا�
� ا��1* ا��1م �qB �> 	��1�ا�) �B�Eـ� ا��q�ات ا����1	 وا�
��ن ا����1	) ا��q
��E -�� أ�5�Bت ا��. ا�&ي 

��U5  
 .وو-Eً� �,&% ا���L0	 ، -���1* ه� أداة ا����، وا��1* -� ه&% ا����	 ه� ا��_�* �

  1��T��6,&ا� b��
� 	�����hE ا��_�6	 ا�&ا . 

b ا���ه� إذا ا��5ف �1��T A�� ؟�� آ�H�O� N ا�
��5G� bاف ���ر�	 آ� ه� ا���ل -� ا��L0 ا������	 -� ا����1 ا���م ، -{ن �LE	 ا��إذا آ�45 أداة ا���� دآ��

��� ا`��5اف إ` ا�N01 ، أE�
����1 و� 	
وا�N01 أو ا�2�رة (�  … ي ا�2�رة �
  أداة ا���� �A ا����1	 ��d �,� و��
b��b (��ل ذ�\ ا`��5اف ، إ` أd�� �5 آI ا����م AB �6  إذا آ�ن ����1ًا �A إ(��س ا�E� Iرآً� -ـ��، 6ـ��B

 b��
\ 3EBرة �
  ا���درة وا����رة �
  إ�Gن إرادة ا��ر�	 ، "ن... �� 3�6 أن ه&ا ا�I93 ه� I93B ا�3آ��
�A �6�� [�ورة ا�2�رة "داة (�� �F�5	 �A ا��1* ، و01B  ه&ا أن أداة ا���� �B زا�4 �ه&% ا���درة ا�2�ر�	 

�ر�	��د و[b ... دآ���I +�� د��Eا?� ،و���0 ��3ث 5���	 و� ���ة -� (3 ذاE��6 ���C�وا� N01أن ا�  
�Gوة �
�� h6�� �?ا�Eb ا�&ي �Bزال �3ور (�. +�� د���
Nوا�@�B b��B �
	 هO�إذن ، �B ه� ا��I ؟ ... ل ه&% ا�

 I: ا�� ��أداة ا�� �� ا��1* ا��1م ، وأن ... ه� أن ���ن ا��1* ه�qB  إ� 	ا"���� 	ات ا����1��qAB ا�
 ��- �E�
� �ً�B��ا _�qB ا��1* ا�1ـ�م ��qB ن�
,� ا�
��ن ا����1	 ، وأن ���B I��� 	�B��0�,� اpدارة ا���

�ات ا����1	 وا�
��ن ا����1	ا��q . h��? A� ���1� م�L0ه&ا ا� I2B �- b��وإذا (3ث ا��5اف �1��T A	 ا�
�ةEا� h��? A� dو�� 	ا?��E�ب ا�����C أو ا����1	 ، . ا��ا�1	 ا��3

�	 ا9���ر إرادي "�
�	 ه4��� �0 �وا�1

�,	 �9رج �,	 أ�9ى I6 ه� 5���	 (��	 �1��8	 ا��L0م ا��3�Eا?� ه&ا ، إذ 3��� إI2B �- �5 ه&% ا����	 ` 

,� q�Bو��	 ا`��5اف���� �,� أ��ل ا�N01 أو ��  �). 

 

 ,M/(#%ا :: 

 

0�ن�B �5أ A� ��1�� ن���Oف 0�6 �إن ا��@� ا`����ري . إن ا��@� ا��1��8 (� -� ا����U5 A� ���1 (�  و�
I2 ا"ول إ` ��U5 ، و` �I2 ا��5�2 إ` ه� أ�Jً� (� -� ا���O@T A� ���1�� ا`����ر�� ` A��ا���� ��
	 ، و��A -� آ

��O@�� A�5�� ا`����ر�	���	 ا"T@�ص ا�A��1��8 ا��B . A��1��8ص ا��@T"ا AB 3�31ا� AB ن���� b��ا�
Aر�����ا`� AB 3�31أ-�ا. ،وا� 	�E6 �01 أن� ` Gً2B ن�0�B �5أ A� �1��? �@T ���1�A�5��B b إذن ، ��د ا�

أي أن �T ���1@� ?���1 ` ��01 إ` ا����U5 A� ���1 ، و�T ���1@� ا����ري ` ��01 إ` ا��A� ���1 . آ&�\

\ ا��@�O	 ا`����ر�	�� A�5����	 ا��B أو رأي 	�
OB .ج أو��إ5 	آ��-  A� `إ �ً��
OB ��1�b�6 ا��93ن ` 


\ ا���آ	 �� A�5��0�A�1U 6{5��ج أو b�6 ا��93ن (�  وه� [�ر �O6	 ا;A��9أي ، ا.. H��OB ا��. 
b��
� ���1� 	
01�ي، إذن ، �E80Bً� ود��Eا?�ً� ` ��A … ا���O-	 و��B ���1 ��@� ?���1 أو� 	
و���4 و��

�,0B ي" �ً�
B ن��� . أن 
vE- �
\ :��U	 ه� :��U�� و�A� ��1 و�,	 �L5% ه� :��U	 ا��أي ا��1م ه� اد��ء وا`د��ء 5k6,. ا��Uد ا�&ي �

���1 -� ا��ا_A� b و�,	 T �L5@� ?���1 ، و` ���ز د��Eا?�ً� �,5" ، 	�Oا� AB �� أ��س ` I?�6  \
أن �
 �ا��Uد ا��1��8 أي و��
	 5�� أو إ�Gم ��B	 ، و���E) AB A ا��1��8 أن ��k6 vE- ��U5 A� ��1	 و��
	 (�  و�

0�  
� Aه���� 	�5�0���5آ�45  . b������1 �,&% ا�lU	 AB ا� 	
إن ا�U��O	 ا��� �3Oره� (�-��ن Gً2B ه� و��
��8ح و�,	 �L5ه� -vE ، و��d و�,	 �L5 ا��أي ا��1م  ، vE- .. Aر�����ص ا`��@T"ا 	�E6 �- نk�&ا ا��وه

b�� .وا�A��1��8 -� ا�
 AB 	5��B 	��1T 	0�� 3ره�O�
U	 إن ا���O-	 ا��3�Eا?�	 ه� ا��� �@b ا���-� ه&% ا����	 … آ�l- Iت ا�

�L5 	,��� 	
B�)و ، I�آ b���ن ا���O-	 أو و��
	 اG�pم ��1Bة �A ا����� ا�B�1	 vE-  ، و` أ�9ى ��اه� �l-
�ن ا���O-	 د��Eا?�	 أو إ�BGً� د��Eا?�ً��� .و6&�\ 

�ن ���0�ن ا���8�ن أي :��U	 h�� G- �,� إ` أن ,ا��@� . وه�&ا ��0��6	 ���E	 ا��lUت… ?��	 �6�	 إذا أ:3ر ا�
 ��U5 AB �2أآ A� ��ٌ1� ا?�ً� أن�Eو�0�,� 6,&ا ا5�,�ء ... ا�h�� �1��8 �� أن ��U5 A���ٌ1ـ� -Eـv، و` ��h �� د�

  -� ا����1 �� �B �ً�?ا�E�&ر�ً� ود� ) 	-��Oا� 	��) 	
��
	 ��)	 ا���O-	 ا��� �� �0�� ا�0/ا6 .(��B ع إن
 �ًB�
	 ا��3�Eا?�	 ���B ا����1 ه� و��3ة �- �,��) ... �- �,�B�6 	�?ا�E��I أزB	 ا��3 �� �B �,
) A�و` �

 �
b آ��
	 ا����O1	 ، أ��0... ا���
\ ا�� I�� h��? AB dو��  �
	 ا��3�Eا?�	 ، إ` ?��h و(�3 وه��B
 .?��h ا���L0	 ا���1�	 ا�2��2	

 *** 
�ات ا����1	 إن ا��L0م ا�3�q���� AB ا� �B  
� �ّ0�B ـ��- �ٍ�َ)َ Iآ ، \���B 06ـ�ء 	��L0ا� %&,� �ًE-ا?� و�E�

� ا��1* ا��1م�qB 	�
� �- �,

��E آ��ات ا����1	 وا�
��ن ا����1	 إ�  أن �qو ��d ه�0ك . ا"����	 وا�
�رO�ق +�� ه&ا ا�G?pا  
b د��Eا?� ���� �9m ر�O�2�2ً� �5��5 … �ًا وأ�9. أي ) N)/� �إن ��O ا���ه�� وه

�6 ���� �B 3رE6 �0�ر ، و��O6"و��,� ا ، �����ر��ت �
,* ا�,�ه�� ، وا15��ق  �O� 316 ا���
� 	�E�E) 	��) AB
�د أدوات ا���� �_ AB 3�1� … 	�?ا�E�+��F	 AB 316% ، إن �� �0��d ا��3Cوا�  ]�Uا� �O� ء��� �0&ر 6,-


	 أو ا�UF�8	 أوا��/ب… ا��� ه� �
8	 ا��1* ا��3�3ة ��Eأو ا� 	E�8د أو ا��Uا� 	8
1�د �� .و
	��L0ا� 	ا��0(� AB 	�E�Eا�� 	ا?��E�ن . ه&% ه� ا��3��� �ًFء دا���أي أن … أAB �B ا��0(�	 ا��ا_�1	 -{ن ا"_

b ه� ا�&ي ������ .ا��8ف ا"_�ى -� ا�

 

 



 

 ا�
	� ا����� 
 

 ي %GCP0A, ا%</%3-, ا%O%/O,ا%CآK ا=J;#/د
 


	 ا�1I وأ��ة ا�1I، أي ا�_G1	 A�6 ا�1�ل ��B I) h��?  
� 4>3) 3_ 	Bه� 	ر�@���8�رات �.. AB �+���6 أن 
 	U
�@��زات ا�pوا �-�]pا I��3�3 ����ت ا�1I، وأ��ة ا�1 �,0B ،A���0وأ:��ب ا�1A�6 ،I ا�����A وا�

����� ، وا`���اف 3�6 أد5  �����ن ا`Jوا� ،�U�1�ا� IOUا� b0Bدارة ،وpل -� ا"ر�6ح وا�ر، و B��رآ	 ا�1
 �,0B �:�1B b���� �
�اA�5 ا�1I ا��� ` ���د �@_ ���) �B Iاب ، وآ�]pا hو(ـ . IE��`ت ` �� �ًJو (3<4 أ�

�� 	L5و أ ،I93ا� AB 3�� 	L5ر أ�,w Yـ�) AB 	��
��5* ا� �- \
� A� 	�
��	 ا�@�:	 و ��30ه� أه�م ا�
 	B�
	 �Bزا�4 . إ�� ا������6+ـ� آI هـ&% ا��8�رات ا��� ` ���,�ن 6,� -� ��ر�� ا���I ا`_��Oدي إ` أن ا�

 I_أ �,�
1���اءات و ا��8�رات ا��� ?�أت �
�,� و ا��� p,&���ت وا��0ت وا�����ت وا���
E�ا� Iآ bB �ًر�&� 	F�_
�
�A ، إ` أن ا���I ا`_��Oدي �� ��I 316 -� ا����1 ، (3ة AB ا��Eون ا�B�1
[�	 ، و(H��OB 4EE آ��2ة �

 AB 	��

	 ا�0���G- ، A �/ا��ن أ��اء �6+� ا5��Eل أو[�ع ا���B I�� �� 	��
4 �
  ا��O5ا ��و`ت ا�����-
�Aأ_O  ا���A إ�  أ_O  ا����ر وا�@�ذه� �3ة أو[�ع -� ا���A�6 v ا����ر وا�� .  
� 4�O5ا ��و`ت ا���وا�

b]إ�  و b]و AB �,�
E5و 	��
4 �
  ا��O5ا ��و`ت ا���I . ا"��ة ` �IE 316ًا -� ه&ا ا���A� *5 ا��B �-و
��4�3 ا����	  Y�) �6ت�E0ا� �,��ن و[0�,� ا������1ت و(
B�1ا� �,�
� IO) ��ا�� ا�/���1B	 �J_	 ا"��ة ه� ا�

�_ً� �B bBور ا�/AB ا���l	 ا��� آ�ن E) ن��0�ن واpدار�Uل وا���ن +3اة ا`GE5ب ا����0O، واآ��* ا�1��0
�,� ا��
ً� . آ�45 3�16ة ا��0ل F�_ زال�B دي�O�_`ا I���ر . و��A -� وا_b ا"�B -{ن ا��4 �
  ا"�O5ا ��ا� 	و���إن ا�

)G:وإ 	�E�U
�
  اG?pق ، وإ5� ه� ��Bو�	 � Gً) 4��� h�6 اف��0,� إ�  ا`�B ن��)pأ_�ب إ�  ا 	�
A�
B�1
� .����ه� ��0���ا �� إ5��k�ا�&ي ا� ��Cا� H��O� ج��إ5 	�
�ا 16B�_ �,5" ة ؟���ن أ
B�1ذا �81  ا��ً إذن، ،�

	 ه� �
�ا إ5���,� ، I6 ا[�8وا إ�  ا���0زل �I6�EB �0 أ��ة ، وا�3��Eة ا���
 :ه� �� ���,
 
 
 )) S;0G يT%ا UAV;WG يT%ا Xه:: (( 
 
�ره� . إن ا"�ـ�اء (( ����40 أ �,B . 3��1ا� AB ع���% ، I6 )) . ه� 5k��� 3 ا�&ي��
إن ا"��� هـ� ��T ا�3�1 �

 AB I
� I6�EB أ�� AB :�(* ا�1C6 I| ا�A� �L0 (��2	 :�(* ا�1	 ��E6م �F�_ ��د��ه� ��qB 3_4 ، و��
 	B��. (�Y ه� -�د أو (�
B�1��- 	:�@ا� �,���OB Y�) AB ، 	����5pة اk�0��6��\ أو��6 �,�_G� Y�) AB ن


U	 AB ا���A إ�  .. وا(3ة �@B 	��
�دة ا;ن -� ا����1، �6+� أن أو[�ع ا���-,� أ��اء -� آI ا���`ت ا�
���	 أ9. ا����ر ���را و3���Bات ا��81 �1��,� إ` أ� ` 	B�1ا� 	د��O�_`ة اk�0�ى أp�6 ��T(��ن (�  ا�

 �,1B A�
B�1ا�  
�ل k6ن ا�I93 -� (��	 . ا�&ي ��IJU �6 ا"+��0ء أ:��ب ا����qت ا`_��Oد�	 ا�@�:	 �E��-
 �,���B  د إ���ن I93� �ً-G9 ا���q	 ا�@�:	 ا�&ي �1
B�1ا� ��- A6 ، b��1�د إ�  ا�� 	B�1ا� 	��
ا�

 vE-. 	B�1ا� 	�
O
�A ، وإذا ا-��[�0 أن ا��
8	 H��: إذا �5�L5 إ�  ا�B�1
b و ��d إ�  ا�H��O ا�@�:	 ���
�
�ات �q�ر�,� �h��? A ا�� �
B��6 *1�ا� 	8

��	 ه� �
8	 آI ا��0س ، أي أ5,� �
ا������	 وا�����ة �

��	 أ(/اب ، أو �
8	 ?.. ا����1	 وا�
��ن ا����1	 �B وا(3ة ، أو(/ب وا(3 ، أو 	E�? 	8
�UF	 ،أو و���4 �

	 ، أو -�د ، أو أي 5�ع AB ا��
8	 ا��6��0	 F�� أو، 	
��_ . Y�) AB ة�T��B A�
B�1ا�  
1�د �� �B ه&ا -{ن bBو

 �- A�
B�1ا�  
���	 ، ه� dU5 ا�&ي �1�د ����ر أو ��5	 AB ا"ر�6ح أو �B39ت ا����OB,� ا�@�:	 ، -� T�I أ

�A -�: ا���q	 ا�@�:	 B�1ا� AB Gأي أن آ \�� . ا�k�0ة ا�B�1	 وا�k�0ة ا�@�:	 ه� أ��اء �6+� ا9�Gف ا�

 ��
	 (h ا�IB�1 -� ا5p��ج ذا��B I�� �� 3�  3 إ�� AB �,
E5 Y�) AB 	��
وه�&ا -{ن ا��8�ر ا�&ي ?�أ �
  ا�
 ` A���0
  ذ�\ ه� أن ا�� I��3ة ، وا���b أو I6�EB أ���/ا��ن أ��اء ا�&ي �0��� �T��Bة ، و��h��? A� d ا�

 	��
�ا�3 . �6+� ��3ل أو[�ع ا�Eدة إ�  ا���د��,� ، وا�1�� AB ��5نpا �����إن ا��I ا��F�,0 ه� إ��Cء ا"��ة ، و
 	�1]��ر ا��E�8ت وأT��ل ا�����Bت وا������1ت ا�,w I�_ 	_G1(3دت ا� ��ا� 	ه� . ا��1��8 	ا�3 ا��1��8�Eإن ا�

3�)��b وا�3Oر ا�� .  -� ا�G1_�ت ا�5��5p	ا���Eس وا�

  ا���واة A�6 ��0:� ا5p��ج ا`_��Oدي ، و(4EE ا��,Gآً� � 	F�_ 	�1��? 	اآ���T4 ا��أ5 	ا�3 ا��1��8�Eإن ا�

��� . B���و�ً� �5p �ً���E��ج ا�1��8	 A�6 ا"-�اد�) AB �2أآ  

��ت ا��GCل إ��5ن ��5pن ، وا����اذ -�د ���Bأ
�wه�ة ا�@�وج �A ا�3��Eة ا��1��8	 و36ا�	 -��د وا��5اف (��ة ا����	 ا�����	 ، وه� 36ا�	 AB ا��2وة، -,� 

b ا`��GCل ��B ر�,w . AB �ً�ن (����ً� ، 3�5ه� Fا;ن ، ودا  �3م و(E0& ا�B دي�O�_`ج ا��5pا IBا�� �0

وإذا (
��0Bج ، و��إ5 	
�اد إ5��ج ، و و��B ، وه� 	ج أ������واة ه� . ��0:� إ5��
أن ���O0� I : وا�3��Eة ا��1��8	 �

AB ��0:� ا5p��ج (O	 -� ه&ا ا5p��ج ، "�5 إذا ُ��* وا(0B 3,� ` ��3ث إ5��ج ، و���O0� I دور أ���� -� 

�	 ا5p��ج ، و36و�5 ���_N ا5p��ج �. 

��	 ، و`36 أن و�B دام آAB �O0� I ه&% ا��01:� [�ور�ً� وأ����ً� ، إذن ه� B���و�	 -� [���5pا 	�
ور�,� -� ا�1
��Oدم bB ا�3��Eة ا��1��8	 �
��واة ،  �����وى -� (E,� -� ا5p��ج ا�&ي أ5���� و?��Cن أ(3ه� �
  ا;�9 ه
4 6�ا�8	 � 	��
�	 إ5��� �53��3ّ1
  (h ا���C ، إذن ، ��O) �O0� I	 C6| ا�A� �L0 ه&% ا��01:�، -{ذا و�و

 ��O� vE- A��O0� ج��5pا Y
> �O0� I�� ��O� �:�0� 	>G26 4� .وه�&ا… ��NO5 �O0� I ا5p��ج وإذا 
 �� :و6�h��8 ه&% ا�3��Eة ا��1��8	 �
  ا��ا_b ا���3E وا��1:� 3�5 ا;

 Y��6 v���اد �9م وإ��5ن 0B�� ، <� د9
4 و��
	 إ5��ج -� ا�B AB ج��5pا 	�
�ن ����
	 ا5p��ج ا��3وي )�B �-
B3@�ا� 	4 ا;�

	 و(���8�رت ه&% ا���ذ�ً� �,� آ�(3ة _�ة ، <� 
�	 ا5p��ج ، و�1��� ا����ان 5,� ا��5pن -� �

 	��C
� 	0��اد �Bآ�	 و<B  إ� 	O�9ر 	اد 8��6�B AB اد ا�@�م�8�رت أ5�اع وآ��ت ا��8�ر . I�B ا����ان ، و�و

�AB I ا�A��0U أ�Jً� ا��5pن IB�� AB ��دي إ�  B,30س و-�0 ، وAB أ�3_ �U5  إ� A�
B�1ا� AB ة��U+ 3�6 أن . اد

 ، ��
�	 ا5p��ج و[�ور� �- �,0B 3)وا Iدور آ Y�) AB ه�ه��� �- ��C�� �� �ً���0:� ا5p��ج وإن ���Cت آ��Uً� وآ



3اد �3و�ً� ���0ً� أو -@�م ا��Gً2B 3�3 ا�&ي ه� أ(3 ��0:� ا5p��ج _�3ً� و(2�3ً� آ�ن �E��86 b0O	 36ا�F	 �0�� �0B ا��
 �ً�Bأو ر �ً�k- … ن ا;`ت … ا����0Uن وا���30,6�ا�8	 أ-�ان ����	 �0�� �0B ا� b0O� 3�3�9م ا�� dU5 وا;ن

	U
�@5�ا�,� ا�k6 آ��ت�,� ، وا�&ي آ�ن . وا���آ�ت وا��) �- �Bو Iوا����ان ا�&ي ه� ا���Oن أو ا��IC أو ا��

�B I) ، ج��5pوا;`ت ا����رةأ(3 ��0:� ا �@Jا� b0O . � ا;ن ا�

�اد ا�0��	 ا��� آ�45 أدوات 36ا�F	 أ:��4 ا;ن 31Bات -�0	 3E1Bة وbB ه&ا -1�اIB ا5p��ج ا��1��8	 . وا�
8�ره� ا�,�IF ، وه&ا ا���2ت ا���ه�ي ��01:� ا5p��ج ��I1 ا�3��Eة ا��1��8	 ه� ��ه��ً� �6+� �ا"����	 <�6�	 

�
	 ا��� ` AB �UB ا�1�دة إ��,� -� (I ا���I ا`_��Oدي (�F�,5 Gًً� ، وذ�\ I�- 316 آI ا�3��Eة ا��
�ا�3 ا��1��8	 E4 ا�
 .ا���و`ت ا���ر�@�	 ا���E6	 ا��� ���ه

 ABو ، vE- ج��5p"(3 ��0:� ا 	ا��_� 	��
B 	زاو� AB دي�O�_`ا I��إن ا����L0ت ا���ر�@�	 ا���E6	 ����4 ا�

	 ا5p��ج ��U5 زاو�	 ا"��B وه� 	�E�Eا�� 	
���ر I6�EB ا5p��ج -vE ، و�� ��I ا��وه�&ا آ�ن أه� . ( 

�ر ا�&ي ���د ا�AB IB�1 أي (h -� ا�0���ت �	 ا`_��Oد�	 ا���3Fة ا;ن -� ا����1 ه� �L5م ا"L5"ا �F�O9
b أم ����ب k�0Bة �9:�� ) .	 ا��� �0��,� ، ��اء أآ�ن ا5p��ج ����ب ا�

 b0O�اد إ5��ج وm`ت ا�b0O و��ل ، و����3 ا5p��ج AB ا��@3ام m`ت ا�B AB 	F�_ 	����5pا 	���0Oة ا�k�0إن ا�
�اد ا"و��	 6�ا�8	 ا�1�ل -� �b�0O ا� … 	�
1�ل وا`��,Gك �Bت 16��G� ا���ه/ة 	10O�اد ا�وه�&ا -��
�اد ا�@�م�` ا�� IO��� 45آ� �B 	���اد ا"و��	 �� و�3 ا��B b0O إ5��� ا����531 ا�� Y��6 ، ل� وا�b0O وا�1

 �10O� . اد ا�@�م��410O ا� �� b0O� اT�IC ا�b0O . و�� ا����531 ا�� A���0وه�&ا -���01:� . و�� ا����531 ا�
G2ه�ـ ه� ا�`�
�	 ا5p��ج و�
�	 B���و�	 ا��Jورة -� �<	 ـ �� (IO إ5��ج ، وأي ا��� ه� <G<	 -� ه&% ا�1

A�0>أن أي ا �6�Uد% ، آ 	����5pا 	�
AB ه&% ا��01:� ا�>G2	 I2B �- هـ&%  وا(�� ` �,0B 3�b�8 ا���Eم 6,&% ا�1
 Y��2ا� �O01ج -� +��ب ا���5p�6 م��E�1�8ن ا���� ` 	�
���وي . ا�1 ����وا�3��Eة ا��1��8	 -� ه&% ا����	 

�G2<	 -� ا5p��ج ، أي أن إ5��ج I2B ه&ا ا���E� b0O إ�  <Gث (�O ، و���O) AB �O0� I ه&% ا�1�اIB ا
b0O
\ إ5��ج ا�,��� AB �,
�d ا�,� ا�vE- b0O ،و��A ا�- ، 	O) ج��5p�0:� ا� . 	����5pا 	�
آ&�\ ا�1
��	 ا����0O	 ا��3و�	 ا�/را��	 ا��� ��� I1U6 ا��5pن وا"رض دون ا��@3ام و��
	 <��2	 ، ه� I2B ا�1��5pا 	�

�5p�- ، �ًB��ج -� I2B ه&% ا����	 ���E إ�  (O��vE- A 316د ��اIB ا5p��ج � . �B أو 	��m 	
أ�B إذا ا��@4B3 و��


/را�	 � �,�) �- … �O) ثG>  إ� ��E� �0ج ه��5p�- : 	�
� �- �,B3@�ا� ��ا� 	ا"رض وا�/ارع ، وا;�
 .ا�/را�	 
E� &ا�وه 	3ة ا��1��8��Eه&% ا�  
� �ً���_ 	����5pت ا��
 .�م �L5م اT��اآ� �@bJ �� آI ا�1

�E�E) 31	 ، وا���* ه� أن  �� A�)د��أو ا� 	
�C�ل أو ا���ا ه�&ا "ن آ
	 ا�1إن ا�0���A ه� ا�1�ل ، و_3 �

�3ي 9m&ون -� ا����C آ�� وآ���U ، وأن ?�E	 ا�1E�ا� N��1�ل (�* ا��� ، ����0* ا�1��B �_�0��ل -� 

 �
8�ر ا;`ت وا�1� bB �ًد��?. 
و��I�C ا;�	 ��8
* أ_I �3د . إن ا��,3 ا�&ي آ�ن �
/م p(3ا<� �3د AB ا�1�ل ، أ:�H ا;ن ��3ث I1U6 (�آ	 ا;�	

	
B�1ة ا��E
� �
�A ، وه&ا ه� ا����C ا��C�
�	 ، وه&ا آ� أن ا;�	 ا��
/4B _3رة -�0	 36ل ا�3Eرة . AB ا�J1ا�
 	
B�1ة ا��Eا� �- �U��ا� ��C�ا� � .ه


	 I1U6 ا��8�ر AB ا"�3اد ا���UCة ا���د(	 �C�4 ا�����إن _�ة 0B��	 -��* أ:��4 أ(3 ��0:� ا5p��ج ، و_3 

,� . ا���ه
	 إ�  أ�3اد 3�Bودة A��0- AB وA��30,B و�
�ء �B I��و5���	 �&�\ -{ن �6�E5ت ا�1�ل ��@��U و

6�E5 �JEB 	�B"دة ��0 ، وإن ا�`��A ا�1 	�5��5�� *��B ��ت ا�,A��30 وا�A��0U ، إذ إن ا��8�ر ا�1
� ه
 �

	 ا��1د�	 �wه�ة _qB�	 9m&ة -� ا`9��Uء �3ر���ً� أ�Bم ا��8�ر ا�1�C�ر ، وإن ا��3�6 أن . �
�,� �6�� ه&ا ا��8

ً� ��O0ًا أ����ً�Fدا  E��� 3�3ا�� �

�	 ا5p��ج ا��5pن 6��� �- . 
 
 

 ,GC(%ا K3'D ,ا%)/]ـ \M:: 
 

�qدي إ�  ا����1د إ��5ن ��5pن ، : ا����ـ	  3_ 	�����- ، ����) �- �9m ����إن (��	 ا��5pن O_�5	 إذا 
 	���ت ا��5pن. وا`��GCل ���� ا����) �- �B 	,� ���� AB k�0� اع�Oوا� ، �E�E) I��B 	�����- 

 
 

 :: ^ ا%7ــ-[ %W/آ0ـ

 A��
�ً� ���C% : ا�B ن��	 [�ور�	 �
�Uد وا"��ة ، -�C�0� G أن ���) . %��+ A��B �- �` (��	 ��5pن ��1
�ـ�ة أو 36و5,� k6 . %&,� قG?pا  
� Gً) 4��� A��
	 ا���B 	���1B I�إن ا���و`ت ا��� ��&�,� ا�3ول AB أ

3,���
\ ا���و`ت ` �
	، وا���* ه� أن ��
\ ا��5pن �B��0 ا�ف ا��I ا��&ري وا��F�,0 ، وه� [�ورة أن �
0�0,� ، ��اء أآ�45 ه&% ا"��ة ����ب �9ص أم ��م E��ز . ، I6 ا��,3-4 ا"��ة JU9 Y�) AB,� أو ز��د�,� و�� G-

 ��U5 b���	 ا��5pن ، 6A -�,� ا��) �- 	,�b ا`T��اآ� أن ����� أي �� ��h�� G- �0 "(3 أن. -� ا�
 3OE6 %�9 ، و�06ءm ��5نp 	��) A� رة��� ����% ، "ن ا���A هk��B�0ً� زا3Fًا �A ���0% و��A ور<�� �C6ض 

���% ه� �Tوع -� ا����� -� (��	 ذ�\ ا��5pن k�A ا����	 . �� 	� .و-� ا���

 

 ::ا%3</ش 



�ز أن ���ن �1Bش أي إ��5ن -: ا��1ش �� G- ، 3ًا ����5ن� 	��B 	�b أ��ة AB أي �,	 أو :3_	 (���� ا�
b ا`T��اآ� �T I6آ�ء �����3ه� �U06\ -� (3ود . AB أ(G- ، 3 أ��اء -� ا� \� 	:�9 	��
B �T�1\ ه-

�\، أو ���ن (O	 -� إ5��ج أ45 أ(3 ��0:�% ا"����	 ، و��d أ��ة I6�EB إ5��ج "ي آ�ن �� .ا.إ��Tع (�

 

 ::اC3%آXب 


�ً� ���Cك (��	 [�ور�: ا��آ�ب B \6�
�Uد وا"��ة ، -�C�0� G أن ���ن �Bآ� �ًJأ� 	 . b��-h�� G -� ا�
 A��9;ا 	��) �- �������ه� "ن ذ�\ k�
\ و��IF رآ�ب �O@T	 �C6ض �� .ا`T��اآ� ��5pن أو �,	 أ�9ى أن 

 

 :: ا رض 


�ً� "(3 : ا"رض B 4��� ا"رض .G� �,�GC�وا(3 ا� I�� h�� A�و(��ة و� ��5��Uع GًCT �,6 وزرا�	 ور��ً� 3Bى (��
 ������ أو 36و�5 ، و-� (3ود إ��Tع (�k6 %��+ @3ام�3% ا�@�ص دون ا�,���ز اB�Gك . ور<�� -� (3ود  �إ�5 �

ا"رض �� و�3 +�� ا���[����O5 A,� -�,� ، وإن ا"رض <�6�	 ، وا�0�� �,6 A�1U���Cون 6�ور ا�/B AB,0	 و _3رة و 
�b �3�1 "�5 (�، وه&ا ` ���hE إ` ��T}6ع ا�����ت . �دا و��B A����b ا`T��اآ� ا��3�3 ه� ��إن +��	 ا�

�,�- ����01��	 ����5ن ، وذ�\ 6����� ه&% ا�����ت AB ���8ة ا���C و .ا��د�	 وا�

 bB |_�0�b ا`T��اآ� ا��3�3 إن إ��Tع ا�����ت ��C�0 أن ��� دون ا��GCل أو ا����1د ا���C ، وإ` �� .+��	 ا�
��q	 اT��اآ�	 ���ن � I�� ا��د�	، وإ�B أن �1���ن (�J� ��U0� Ib ا��3�3 ، إ�B أن �1��-���5pن -� ا�

�� ا��د�	 ���) b��A �� ا�Jو� ،b��
� 	B�� 	B3@6 م�E� أو أن ،�,� .��T�ً� -� إ5��
��T`ا b��5��ط إ5���� AB أ�I إ��Tع ا�����ت ا��د�	 ، و��d : اآ� ا��3�3 ه� إن ا�0��ط ا`_��Oدي -� ا�


\ ا�����ت �إن ذ�\ ` إB���5	 �� . 5��?ً� +�� إ5���� أو A� Y��� �ً?��5 ا��AB H6 أ�I ا`د�9ر ا�/اA� 3F إ��Tع 
�ا�3 ا`T��اآ�	 ا��3�3ة Eا� ���6. 

�Tدي ��-�اد ه� إ�O�_`0��ط ا
�,� -vE ، إذ إن <�وة ا�3�B ���1ودة �
  ا"_ـI -� إن ا���C	 ا���و�	 ����ع (�
 	
)�B Iاذ … آ�
  (3ة ، و�,&ا ` ��h "ي -�د ا���Eم 06��ط ا_��Oدي �C6ض ا`���� b��B Iوآ&�\ <�وة آ

 A��9;اد ا�-�� h) ��� ه���) A� 3F3ار ا�/اE�� ، "ن ا���
\ ا��2وة أآAB �2 إ��Tع (�� AB 	�A و��. �
  آ
 ��Cت ا����,3 ا���C و` �
  (��ب (� AB dو�� ���� AB إ5���� ا�&ا���) AB ا`د�9ر �� h�� . م��Eز ا��� �� �5"

 �����)  
�ل �Oا�� AB %��+ و���م ، �����) AB �2ت ���ز إ��5ن أآ�� .06��ط ا_��Oدي أآAB �2 إ��Tع ا���
> AB �9m إ��5ن 	��) �b إن ا`د�9ر ا�/اA� 3F ا����	 ه�� .�وة ا�

�\ ، أو ���ل �
  اد�9ر -�ق إ��Tع ا�����ت ، وإ�6(	 ا��@3ام ا���Tp ��Cع (�O�
إن إ�6(	 ا5p��ج ا�@�ص �
 \����ق (�- ��ل �
  �B هO�
� �B@3ا�ا� …  
� %��C� اد�9ر h�E��أي ��@�� إ��5ن ��Tpع (���ت +��% و

�� ه� ��A ا`��GCل �� .(��ب (�

  ا�1I "ن ا�0�� إن ا�1I6�EB I أ� Yا��I 36ون 6� ��5 ���د�	 ����5ن آ� أ�
�0U ، ه���ة ، إ[�-	 إ�  آ

 �ً���T dو�� ��� .-�� أ
  
�� دون T\ ، "ن �2��6 �
  اG9pص -� ا5p��ج ه� ا���د% ���5pا �
� �- �
@B ��U0� Iإن ا�&ي �1

�� ا��د�	��
� ا�@�ص ��Tpع (�� .�- I
� -�   ��qB	 اT��اآ�	 ، ه� ��T\ -� إ5���,� ،وا�&ي �1@B
 �Bج ، أ��5pذ�\ ا AB ����
  إ��Tع (�� ���O) ��� دون T\ ، "ن �2��6 �
  اG9pص -� ا5p��ج ه��5pا �
�

 I
  ا�1� Y��6 �� d�
 .ا�&ي �1I6�EB I أ��ة -
��8�
	 ز��دة ا5p��ج و��B I) �- ًا/�� ����ة ��ا"�6 I�3ه�رًا إن ا�1 ���5 ��ا}- �ً��% ، و��اء أآ�ن �B39ت أم إ5��


  أآ��ف ا"��اء � �F�_ �5" ًا���B. 
 

b ، وا�1I ا"��� ����ب �9ص ، وا�1I 36ون أ��ة��
  ا�1I ا"��� ����ب ا�� 	
2Bأ . 
 

��U(	 وا) ١٠(��IB �0�� ) أ: (ا��2ل ا"ول  b��b ، و���0 ا�����U(�ت ����ب ا� �B وه� ، ��(3ة I6�EB إ5��
 �ًB�� ����) b���. 

��U(	 وا(3ة I6�EB إ5���� ، وه� أ_AB I إ��Tع ) ١٠(��IB �0�� ) ب( b��b ، و���81 ا�����U(�ت ����ب ا�
 �����). 

 
 

��U(	 وا(3ة ) ١٠(��IB �0�� : ا��2ل ا��5�2  A> A� IE� ًا����U(�ت ����ب -�د �9m ، و���E[  أ. 
 
2��)�Uت �( ��U0 ١٠(��IB �0�� : �ل ا�Y��2 ا�. 
 

 :ا�0���	 
�� ) أ(ا"ول ���) b��� �B �� زاد -
�0B �ً�O@T ���0� A إ` ��U(	 وا(3ة وه,B �5" ��وه�&ا -�AB 3�/� A� . I إ5��

 �ً��U5 ار����6 	���E�B b��
	 ����ب ا�B�1ى ا��Eا�- �ً�F�E
�ج ذا�� "0� �5�� ��d �� دا-b ��5��) ب(ا"ول .  
�� ، و���0 ���� -� ا�1I 36ون دا-�8JB �5" ، b إ� ا��[�خ ��Lوف ��
  إ��Tع (�� IO�� دون أن b��
�

 b��
\ (��	 آI أ-�اد% . ا�1I ا��1م -� آI ا��
  أ��ة ، : ا��5�2 . و� IO��� I1I ��0�� أ:G ، و��1� �0� `



)  
�ل �Oا�� AB I_أ ����26A أ-AB IJ ا"ول ، و(�Y إن أ �
� �� b��� �9m 3�� A� Y��� أن �Bإ �,- ،����

  _�3 ا����ة �  E��� I� ا��(�3 ا�&ي �0�� دون �d��E ، : أ�B ا�Y��2 . وإ�B أن ��8J إ�  ا`���ار -� ا�1,-

b ا`T��اآ� ��d -�� إB���5	 5p��ج -�دي -�ق إ��Tع ا�����ت. ودون إ���ر �� ا��Uد�	 و` ��H و(�Y إن ا�
 b��1��Tp Iع (���ت ا��إذن . ��T}6ع ا�����ت �
  (��ب أو 6�ا�8	 ا���C، وإن ا����qت ا`T��اآ�	 

	 ��5��ج ا`_��Oدي ، 3�6 أ�5 -� آI ا���`ت �
�[H ا��[�1	 ا��� Y��2�2ل ا�� - (�  ا���l	 0B,� -،ا���� 
�1ت ا��أ����	 ���اآ� و��J@� -� �3 و��d أدل �
  . ا5p��ج AB أ�I ا���Eء ��ذ�\ AB أن ا5p��ج -� ا�

�ن �,3 ا���د(�A ا�&��8J� Aون إ�  ا5p��ج ���1��ا 
C��� A�ن و��
1� ` A�&وا� 	
Eا� A����إ` أّن ا����ب .ا�
5��5pا b����Gت ا�� IB��ا� Iا�� h��? ���� I6 vE- دي�
	 ا5p��ج ا���B I�� ` �J9"د ا�Uر ا������ �

 �����رًا � �ً�F�,5���hE ��1د �ً��01Bد�ً� و�B . 
 

2
	 أ�9ى Bأ: 
b ه� -��b ه� ) ١٠(و(3ات و�3د ����5 ) ١٠( إذا ا-��[�0 أن <�وة ا��� ١٠\١٠-{ن �O5* آI -�د AB <�وة ا�

\ أآ�2 . وا(3ة -AB vE و(3ات ا��2وة = � b��إذن ، . AB و(3ة AB ا��(3ات و��A إذا و�3 أن �3دا AB أ-�اد ا�


\ l�T �,0Bً� ، وا���* ه� أن AB ���O5 و(3ات ا��2وة ا����ذ �
�� ا;�9ون� ` b��.. �3د AB �9m ذات ا�
 ��GC��`ا b���3 أ+��0ء و-�Eاء -� ا��b و��53 آI وا(0B 3,� . و�,&ا ���و��U0ض أن 9�	 AB ه&ا ا�

9m 	�
\ و(3��A ، إذن ه�0ك 9�ن l�Tً� ، أي ��
� ` �0B �٥٠ون %  �,��ن E) AB,� -� <�وBو��B . ذ�\ "ن

�,� آI وا(AB 3 ا�@�	 ا"و�  ه� �O5* ا�@�	 ا��5�2	 �وإذا آ�ن �B ����ج إ��� . ا��(3ة اp[�-�	 ا��� �

b ، -{ن ا��Uد ا�&ي���� ه� و(3ة -AB vE و(3ات <�وة ا�����Tp bع (���
\ أآAB �2 و(3ة ا��Uد -� ه& ا�� 
�B"ا 	E�E) �- ل�l�B �
\ ا��(3ات ه� AB  A��9;ا b��
  (h "-�اد ا�� . �B ق�و(�Y إن ه&% ا��O	 ه� -

�I ا`آ��0ز، وه&ا " �,�
� ������ ��� ا�3Eرة 6�(3ة وا(3ة AB و(3ات ا��2وة ، إذن ه������ج إ��� ��Tpع (�
�	 ا���C ، أي �O5 AB &9"�6* ا;A��9 -� ه&% ا��2وة ا`آ��0ز ` ���hE �� إ` �
  (��ب (� . *�� �وه&ا ه

�ن �k�� A�&أي ا� A�Bو��
�A وا�Fد ا������,� ، و و���ن أي ��93ون -�ق إ��Tع (�EU0� `0/ون و�� A�&د ا���و
�ن �
,��� �B 1,� و ` ��3ون��B وة�> �- �,E) A� .Bو 	�0

�	 5,* و ��_	 ، و��0,� ���و�	 (�* إ5,� �
 b��	 ا`����GC	 ا��� ���� ذ�\ ا���Lا�3 ا��Eأ-�اد . ا� I�� �ً�
B أ��9ًا  E�� �أ�B �B وراء إ��Tع ا�����ت -,

3ّ1 �
  <�وة � ���,� -vE ،إذإن ا`آ��0ز -�ق ا�����ت ه�) AB ءون��� �B أن ��93وا �,
b ، أ�B ا"-�اد -��ا�
 	B�� .� d�� وا��&اق A�3��3ه� و(&_,�، و��0,� إن ا� 	���5 ��Cا� *�O5  
,� (h -� ا`���Gء �


\ ا�����ت � AB وا`د�9ر �,���
\ ا�/ا�� -� إ��Tع (�� AB 3وا�U��� ن أن�آ� أن ا��1�/�A وا��
,�ء . ���1�8
b���ه�A ` ��01 (��,� ه&ا أن ��dU5 �,� d ا��O0* ا�&ي ��:��ء -� <�وة ا��1���� إن <�وة ا�. وا� b��

 	�6�زن 3�Bد ����Tp �Uع (� A����3E� Aم ���Bً� �31د AB ا��0س 3EBارًا AB ا�����A ، أو B@/ن � 	��qB
 AB ء��� �B �93ء و���� �B \
أو�l\ ا��0س -� ا���م ، و��I -�د أن �AB �93 ذ�\ ا�3Eار �B ���3 ، أي �� أن ���,

��O . A�� ، و-� ه&ا ���IC _3را�� ا�&ا��	 و(&_�(�اه* ����AB A ا"B AB &9@/ن ا��
\ ا�� IC��� ا�&ي �Bأ
\T \ذ� �- �B رق�� �,- ��U5  إ� �U�J�� ع . ا��1م��Tإ AB �2* <�وة أآ��@3م (&_� ���&ا ، -��&ي ���وه

b ا��� ه��3 �
  (h ��م وه� <�وة ا��1B b_ا��� ه� -� ا��� .� I2B ا�@/ن ا�&آ�ر -� ه&ا ا��2ل (�
 �,� �O@و� 	B�� 	B3@6 ن�B�E� A�&
b ا`T��اآ� ا��3�3 إ` ���و` ���ز ا���Uوت -� <�وة ا"-�اد -� ا�

 	B3@ا� \
AB �ً0�1B �ً��O5 b ا��2وة ��Bو�ً� ����إن �O5* ا"-�اد ` ���Uوت إ` 63Eار 3E� �Bم آAB �,0B I … ا�
 	B�� 	B39 %��+ AB �2أآ ��0� �B 3رE6 و ، %��+ AB �2أآ. 

 h�E���3�3ة آ����� � �F�,5��Uح ا��5pن AB أ�I ا����ل (���� و 	6���وه�&ا أ5��4 ا����رب ا���ر�@�	 
b���ز�b <�وة ا��� 	E��? ن ، وإ���د��C8
� �F�,5 3) b]ل +��% �� ، ووGC�ا� b-ود �����ز�1ً�  ��1د�� ��T}6ع (��

ً̀ �\ ، أو أن ��د���) �6��)  
� b���� \6���� I1�� ��Cا� �@���\ ، ` أن ��1��Tp \�U06 Iع (�� Y�) 
 A��9;ت ا���) *
� I�1AB I أ�. 

����� ا�����ت �����ر ا��5pن  	��L5 �,5إ. 
	 ا���3Fة -� ا����1 ��Lت ا��_G1
� ��+` 	��3� 	���5 �b ا`T��اآ� ا��3�3 ه��، وا��� و�3ت ا��I وه�&ا -��

�ن -�,� �Tآ�ء -� ��0
��	 اT��اآ�	 ، ا�Bو ،��C@3ام ا��ت دون ا���
��	 :�9	 ��Tpع ا���B �ا��1��8 وه
 �,�- �5��م �
  إ5��ج ا"��اء دون (h �,� -� ا5p��ج ا�&ي �0��E�
��	 ا�@�:	 ا��� ��I�B I ا� �,� .إ5��


\ ا���A ا�&ي ����0 ، أو ا��
\ (���\ أو �/ءًا AB إن ا�&ي ��� �6 ��1��آ�ب ا�&ي ��آ�� أو ا��1ش ا�&ي 
 �����) \
(���\ ، وا����	 ` ���/أ ، و��� ���ن ا��5pن �3�1ًا `36 أن ���ن (�ًا، و��� ���ن (�ًا `AB 36 أن �

 ��U06. 

\ ، و_3 ���3�1ك �6+� أي ����b _3 ���مC��� أو \�- ����� \���) \
� . ذ�\ إن ا�&ي �

 ، A��
�d وا��18م (�  ا��آ�ب ، وا�إن ا�����ت ا��د�	 ا��Jور�	 ا���	 وا��@�O	 ����5ن ، 36ءا AB ا�
	,���ة AB أي qB ن���
��	 �9:	 و�3EB	 و` ���ز أن B ��5نpا �,�
�ل �
�,� I6�EB أ��ة . `36 أن �Oوإن ا��

�\ ا�@�:	 و����) �- I93�� �E�Eا�� �,���B I1�� 	B�� رة�O6 b���\ ا���	 ، (�  و�� آ�ن ا����) �- ���

0B �,1\ ر6� -� ا���رع @� �0B ه���q�، -����� -� (���\ و�3EUك ��1د�\ ، وآ� ��I93 :�(* ا�d6G ا��� 

h��8ا� 	ر��_  
و��I93 آ&�\ :�(* ا���A ����آ\ G6 . ����آ\ ��ر�ً� ، ��I93 أ�Jً� :�(* ا��آ�ب ����آ\ �
B وىk. 

 �,�
� d�q� ���اءات _�5��5	 أو إدار�	 أو �B إ��,� ، وإ5},� 6����1B 	��@ا�� AB ��5ن�� 	ور��Jت ا���إن ا���
�ا�3 ?���1	 _ h-ر�ً� و&� b�� .ا�

 	��01�ن إ` -� Iw ا����	 ا��د�	 وا���b ا`T��اآ� ه� ��1دة ا��5pن ا��� ` ��و��h�E ا����	 . إن ه3ف ا�
_����ً�3EB �ً5�] �ً5�JBو �ً�O@T �ًآG�Bا ����
  3Bى اB�Gك ا��5pن ���� N ..\���ن  أي أن (��� ّ̀ ��C�0 أ

 \

h �&ه* ��1د�\ و��1_ �- 4�� ّ̀ b ، و إ��
* AB \0B أي �,	 -� ا��
�ن ��[	 ��� ّ̀ 
�ً� ���Cك ، وأB
�\ ا����) �- ���_�1ت �I9ّ3 �9ر� Iw �- �F�� \5" �) ��+ 	ور��J. 

� آ0��ج ���3 ��?�و(�ت �) ��1ت ا���آ�ء -,��B  اء إ����1ت ا"��B AB �1:�ة�1ت ا���
* ا�_ �Bأ
	 وا��� أ���,� �L5م ا"��ة ��Lت ا��_G1
� 	��) 	��3�ا`_��Oد�	 ا��J_�0	 ا���3Fة -� ا����1 ا���م ، و5���	 

 316 I�� .وا��� �� 
6�E0� 	�3�3,�ة ا��Eاء إ�  إن ا����1ت أ��B AB 	����1ت ا��أ���
* ا�E6 	
�Uآ ����ت ا�1�ل -� ا����1 ا��أ�



�1ت �Tآ�ء ��B. 
 �5�
  (O�AB �, ا5p��ج ا�&ي �0��� A���0و�����ل . إن ا(��ل _��م ا�2�رة ���h�E ا`T��اآ�	 ��3أ ��6��Gء ا�

8B  ر إ���8
* ز��دة ا"B AB 	����Gً +�ض اp[�ا�6ت ا�1m أم Gً�
* ا���رآ	 -� ا5p��ج ، و���� آI ذ�\ ��
�J9"ب ا���3اء ��6��6`ه. 

 b���د ، وذ�\ 6����I ا�E0وا� H6ء ا���U�9ا 	
)�B  اآ� ا��3�3 إ���T`ا b��أ�B ا�@8�ة ا��F�,0	 -,� و:�ل ا�
�غ ا5p��ج در�	 إ��Tع ا�����ت ا��د�	 "-
b إ5���� ��6��IB و6��B  إ� 	�F�,0ا� 	
)�b ، و-� ه&% ا����اد ا�

�دE0إ�  ا� 	�
��F�E و�310م ا���� H6ا�� �U�@�. 
 %30� NE� 3ًا) �� I1�� ` �6 اف��د ا`���B ل ، إذ إنGC��`�6 اف��ا� �أ�B إ��اءات ا���0B 3 . إن ا`���اف H6���6 ه

C�ا� b0
U	 ��B �,-و`ت إ:G(�	 و+�� �&ر�	 ��@ .Gل إ��5ن ��5pن ��6���IF ا�
H6ء ا���Cإ� �
�	 ا`_��Oد�	. إن ا��I ا��F�,0 ه1
I6 ، و�,&ا -{��Cء ا���k�B d�� H6	 _�ار ، و��A ا��H6 ه� ��Bك �

b وا"-�اد ��8�ر ��5��ج ا`T��اآ� ���hE إذا ��hE ا��Tpع ا��دي �����ت ا�� 	���5 �إن ا�1AB I أ�I .ه
 . إ�  ا9��Uء ا��H6 -� ا�0,��	 ز��دة ا��H6 ه� ا�&ي �qدي

 

 :: ا%503ل LbcG^ أهAـ^ 

 

�� أم 36و�5 ، ه� إ(3ى (�`ت ا��_�I6 ، h ه� ر_�h ا��O1 ا��Y�3 : 39م ا��0زل k6 ا�. 39م ا��0زل ��اء أآ�5
�ر ، -{ن 39م ا��
  ا"� dج و����5p-� ا 	رآ���م �
  أ��س ا�E� 3�3اآ� ا����T`ا b���0زل و(�Y إن ا�

 I�E� دي�B ج��إ5 �,� d�� ت�B3@ج وا���ت ` 6{5�B3@6 ن�B�E� �,5" ، 	�1��8ا� 	اآ���T`ا�3 ا�Eا� �,�
� h�80� `
 I
3��Eة ا`T��اآ�	 ا��1��8	، و�,&ا -
�d �@3م ا��0زل إ` ا�1I6�EB I أ�� ، أو ا�1� �ًE-و �O)  إ� 	�Eا�

 	lوف ا����L36و�5 -� ا� .��
,� I6�EB أ�� ، و(�Y و(�Y إن ا"	 ��E6م �F�_ �,�د��اء ه� 5�ع AB ا�3��1 و��
إن 39م ا��0زل ه� -� در�	 أ�AB IU ا"��اء -� ا�0��ت وا����qت ا`_��Oد�	 �9رج ا��0زل ، -,� أو�  

b ا�3��1 ��B اء��b ا"��B 	د���� AB ق���6`15 .������اه� ا`L�0زل ه� إ(3ى ا�
� -�Lه�ة 39م ا��	 ا��� 
h�_ه�ة ا���w . 3اد��وا`� �
Lد ا���_ Iآ AB �F�,0ص ا�G@��6 ه����
وا���L0	 ا���1�	 ا�2��2	 ه� 6��� �

b آI ا��0س��B 3 _��مOE6 	د��O�_`وا 	ا������ 	0ـآI ا��0س -�� أ(�ار (�Y ����وون -� … وا`��GCل وا�,�
 .5��Oر ا��F�,0 وا���IB ا��
8	 وا��2وة وا��Gح ��� �0��O ا����	 ا`

و�,&ا ` . �&ا -{ن ا����ب ا"h��? ���� �J9 ا�@Gص أ�Bم ا���ه�� AB أ��اء و39م �0Bزل ����hE (��	 ا��5pن 
 Y�) �0زل
,� إ�  �Tآ�ء �9رج ا������0Bص AB ا���Uح ������ 39م ا��0زل AB و[�1	 ا��ق ا��� ه� -�,� ، و

	�E
� I6�Eدي ا��
� ا5p��ج ا�Bا�� *�) �O)  إ�  … �
0/ل �@�B3 أه��- .I) �Bأ  	ور��Jا� 	0/��ا�@B3	 ا�
�ن �� ��� أو 36ون أ��، وإ5k6 ن 6@3م��� G- 

 	B39 �- Nw�B يkآ 	د�����	 وا�����5ت ا`J، و�,� ا� 	0/��
��_�	 أ<�0ء أداء وU�w�,� ا�� A�
6�_ A�Uw�6
 	B��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Y��2ا� IOUا� 

��������	 ا��� ��v6 ا�����ت ا�����	 …إن ا���ك �
��ر�� ا�5��5p ه� ا�IB�1 ا`����B ، -���ا86	 ا`Eأي ا�

  (3ة � Gًر�� … آ��ا� 	ه� أ��س (�آ 	B"إ�  ا 	
��Eا"��ة إ�  ا� AB ) . ن��J� ر�� ه� أ-�اد��إن أ�86ل ا�
 ���J_ I��ن AB أ�A��9m Iو. ��ـd ه�0ك أي �AB .(\�&� �9m N��1 أ�J� �,5؟ إ���J_ أي A�� ... ؟A��9m أي A�و�

 �,6 	_G� �,� A�&إ5,� ا;�9ون ا� ..	�������	 ه� �G_	 ا��م J1�6,� … وإن ا�_G1	 A�6 -�د و_ 	_G� أي
 �J16 . 	�B�_ ���J_ ه� ���JEا� \
���B	 ، إذن ، Eا� ��م هEن ا����B	 ه� … -�"��س ا�&ي آEا� 	_G1وا� 	_G1ا�

�,0�6 ��- 	�����	 �B�E	 AB ا����	 ، أ�G1_	 ا����`�- 	������م،أي �G_	 .ا`Eا� AB 	E��B 	�B�Eوا�
 	�B�Eا� 	_G1ه� ا� 	������م -�� G1��- ، �,0�6_	 ا`Eا� .. 	�������B	 ه� ا�G1_	 ا`Eا� 	_G1إذ إن … وا�

 �) 	���م ه� ا��Eم ، وا��
� ا�&ي .  إذا _I �3د ا��ا(3ة �A ا"�9ى ا����	 ه� _�OU�ا� N��1�ا� A� \�5ه�
 	�B�Eت أ-�اده� ا��_G� A� �L0ا� |C6 	�_q	 . ��01 ا����	 ا�Fا�3ا 	���د ���6��	 ه�0 ه� ا��OEإن ا�

 	�B�Eا� �,�_G� *��6. 
 	���AB أ�I .. �آ	 ا����	 AB أ��U5 I,�أي، (.. <� ، إن ا���آ�ت ا���ر�@�	 ه� ا���آ�ت ا���ه���	 أي ا��

 �,�U06 �,86�� �������A ا�� �,0B I�� أي ، �,������	 أ�9ى ���4 � A� �,�GـE�ا� . 	���-����آ�ت ا��
 	��GE�ه� (�آ�ت ا� �ًFدا.. 	B�
L�6	 أو ا�
C��	 ا��
��	 أ�9ى ، أ�B … (�آ�ت ���h�E ا�&ات ��AB ?�ف 

�[�� ا�IOU ا"ول �k�B AB	 ا��Oاع �
  ا�� ��ى ا"��ة ، آ��B  �) �,�� �bE داI9 ا����	 ذا,- 	8
�
وا���آ	 ا�����	 ه� (�آ	 _�م AB أ��U5 ،I,�إذ إن . ا����ب ا"�J9 ا��آA ا������ �
��L0	 ا���1�	 ا�2��2	 

���	 وا(3ة ����ج إ�����0,� ا��1��8 ا��ا(3 �,� (���ت ا�����	 ا����	 ا��ا(3ة �6�� �وه� .  إ��Tع ���6	 
 	�B�_ �,86�����	 :�(�,� _ـ�م ��ق أو ��8B* أو +���ت E) ت أو�����4 -�د�	 �
  أي و�� ، I6 ه� (�

��B	 . وا(3ة E4 ه&% ا���آ�ت ����6آ�ت ا����B -� ا��O1 ا���[� ه� �U5,� . و�&ا �Eر ا����آ�ت ا���-
���  �) �,�0� A� وه� ، 	�������	 أ�9ى ا���آ�ت ا`���	 AB ���8ة أي � Iر آ� . �أي أن ا����1 ا;ن �

 	�B�E
��B ا5��Oرًا �Eاع ا��Oوه� ا� 	ر�� ا��1د���ا� 	6{(3ى دورات (�آ. 
 �B�Eاع ا��Oأي أن ا� ، 	�����ا��Oاع .. ه&% ه� ا��E�E	 ا���ر�@�	 -� ���� ا��5pن وه� ا��E�E	 ا`

��� ه� أ��س (�آ	 ا���ر�� ��أي أ�5 ..، "�5 أ_�ى AB آI ا�1�اIB ا"�9ى ، ذ�\ "�5 ه� ا":I، ه� ا"��س ا`
�م ، I6 ه� ?��1	 ا����ة �U5,� ، إذ إن ا����ا�5ت ا"�9ى AB +�� ا��5pن Eا� 	، ?��1 	ا����� 	��ه� ?��1	 ا��


�	 ا����ا�5	 ���ت ا�����ت ، وإن ا����	 ه� أ��س �E6ء � �- ��1� .	�B�Eوا� �B"ء ا�E6 ه� أ��س . 
�ده� �
�B3ر���B�,� ه� ا��� ��1ض و_ 48��إن ا"_
��ت ا��� ه� إ(3ى ا���Gت ا������	 . إن ا"�B ا��� 

��B�- �,�418E أو:��,�_ 48�� �Bأ �,- �������� ��IB (��ة . -� ا����1 ���,� ا����IB�1��- … IB ا`
�E
� �� .م AB أ�I ا���Eء �E6ء ، و�,&ا -,� ��Bك ?���1 وذا

��ذ�6	 ا��d �����8ت  48�� �
��B	 -� ���� ا��5pن وا����ان I2B ا���ذ�6	 -� ���� ا���د وا"��ام -Eا�
و�ـ�IB و(ـ3ة أي . +�زا�,� و-Eـ3ت و(3�,� ، وو(3�,� ه� أ��س F�E6,� ، إذن ، ا���Eء أ���� ��IB و(3ة ا���ء 

�Eأي ا� ، �������	 ه� ا�IB�1 ا`� 	�B . \ن -� ذ�" ، 	�B�Eا� �,�و�,&ا ا���* ���-H ا�����ت AB أ�I و(3
��B ؛ �E6ءه� Eا� IB�1… وا� 	ذ�6�� I1� �
2B ء�Eا�� �
  د-b ا�Eـ�م ا��ا(�5 3� �ً�F�E
� I1� 	�����ا��ا86	 ا`


  �F�E6 آ�
	 وا(3ة (�ل ا�0�اة� �ً�F�E
��0
	 ا�&ر�	 �T�5ء AB إن ا5���ر ا�&رات و����8ه� -� 5. ا���ء Eا� 	��L
���Uـ� ا�0�اة 3OBر ا��&ب �
&رات ا��� (��,� ، -IB�� �B3� �B301 ا��(3ة ��
\ ا"���م و�3EU ا���ذ�6	 ���8 آI ذرة 

 �,��O� �B���8 ذرات و��0
	 إ�  E,� ا��0�إن ه&ا _�5�ن ?���1 <�46 . ه&% ه� ?��1	 ا"��Tء . �
  (3ة ، و
��B	 . م 3�U� �6 ا����ة و���ه
� أو ا`:38اEا� Iه���ا�IB�1 .. وه�&ا �3�U (��ة ا��5pن ��B30 ��ـ3أ 

 �������ذ�6ـ	 ا����	 �� F�E6,� … ا` .. IB�1
� d-�0B AـB ه�0ك d3أ ا`:38ام �6 ، و���� �B30� أو

  و(3ة ا����	 ا��ا(3ة إ` ا�IB�1 ا��0�3 ا�&ي _��E� 3 ا��� ��>k�ا� �- �������B	 ، وا�&ي _3 ا`Eا� 	��

 	U
�@B ت��B����ت ذات _� 3)�
* -� ا�0,��	 . �C�� ا�&ي ���� ه�� 3�6 أن ا�IB�1 ا`
�رO1ا� I&ا (3ث -� آ�ه . Aم د��_ I�� �ً�@ر���و��A وا_�1ً� ه�0ك ا9�Gف ، وه� ��* .إن ذ�\ ه� ا`���5م . 


N ا�1�@B �- ب�
0/اع و�3م ا���Eار (��ة ا��1� �E�E)�ًJر أ��O. 
�م د�0ً�، وا��&وذ ه� 9ـGف ذ�\ _ I�� ه� أن 	�
وا��&وذ ه&ا 9
h وا_1ً� +�� �
�� :�ر ���ً� . ا�3��Eة ا��
و��I) AB d إ` ا`���5م bB ا�3��Eة ا��1��8	 ا��� . (�E�Eً� -� 5�ـ�ب ا�0/ا��ت داI9 ا����	 ا�Eـ��B	 ا��ا(3ة 

��� bB ا�IB�1 ا�IO��- �0�3 ا`���5م ، و����E (��ة ا�����ت (�  �h�80 ا�IB�1 ا، ��I أBـ	 د�A: ه���`
 �ً�
�ًا �5 �0��ى وE� . و


�ً� وإ���6ً� � �����
  ا�IB�1 ا`� �>q� 	�
-����+� AB أَن آAB Gً ا���I وا��أة (�-� _��ل AB ���3 . ا�/واج �
3�,ـ� 1��86	 ا���ل ، و��hE ور-| AB ` ���3 آ3��Eة ?���1	 �
���	 ، إ` أن ا�/واج )�� �ّEB ا(3ة�داI9 ا����	 ا�

�������0ً� bB ا�IB�1 ا`B �ً�����ًا 5. 

 

 :: ا >Cة 

 

�1ـ�ف ا��Uد .. -�"��ة ��0��6	 ����5ن ا��Uد أه� AB ا�3و�	 	�5��5p��5ن (اpد ) ا�U��5ن ( وا�pي ��1ف ) ا�ا��
���	 وا"��ة ه� B,3% وq�0B% وB… ا"��ة ��
�� ا`L . dد وا"��ة ، و���Uا� 	�5��5p�1ً� ا��?
  3��6و�	 ..ا�3و�	 �� �B �1ف� ` 	�5��5pا… 	_G� ` ي��دي ا:���08 وأ(��5ً� ���O�_م ����� وا�L5 	ا�3و�

�6 	�5��5�� .. ��- �,� I9ه� أ��س ا�. و` د ��ا� 	ا(3ة -� ا�1��8��I2B �ًB ا��0�	 ا����0ت -�"��ة ه� 



����N ا���l	 ا��1��8	 إ�  B/ارع و(3اhF و�B إ��,� -,&ا إ��اء ا:���08 ` :
	 �� 1��86	 ا��0�	 .. ا��1��8  �Bأ
�ًB���5	 AB �3د AB ا��Uوع وا"وراق وا"زه�ر 6� ���� ا"��ة �� .ا�

�ن ا�1�اIB ا������	 وا`_��Oد�ـ	 أو ا��1���	 آ�AB b�B��B 4U ا"�� -� دو�	 �- �6 	�5��5�� 	
. -,&ا ` :
وه�&ا -kي و[b أو �wف أو إ��اء �qدي إ�  �216ة ا"��ة أو ا[��G,� و[���,� ه� و[b +�� إ�5��5 و+�� ?���1، 

�I2B �ًB أي �I أو �wف أو إ��اء �qدي إ�  _�I ا��0�	 أو �216ة -�و�,� أو إ�Gف � �I6 ه� �wف ��U�1، وه
�� . ,�أزه�ره� أو أورا_,� أو ذ6

 ���د ا"��ة وو(3�,� ��6* أي �wف، ه� I2B ا��IE ا���0�� ا�&ي ��,3د ��5��1ت ا��� ��,3د -�,� و��إن ا�
dل وا�����ًا ?���1ً� . �6`��5اف أو ا�81� أو ا���ق أو ا�&65 ������5 �0�-���E�3	 ا�/ه�ة أو ا��IE ا�/ه� ه� ا�&ي 

 �E���
HE و�b اp… و�/ه� و�� . �5��5 وآ&�\ ا�
�ًا ?���1ً� ، و�/ده� -�� ا"��ة ، و����E ا��Uد -� ا"��ة � -�� ا��Uد -� ا"��ة 5b ا�/ده� ه� ا�&ي �0����-

وآ&�\ . ا�����	 I2B ا��ر_	 -� ا�AOC أو I2B ا�AOC -� ا����ة ` 01B  �� إذا اIOU5 �0,� و` (��ة �Bد�	 �� 
Uا"��ة ، أي ا� A� IOU5د إذا ا�U�5��5 ا�pا b�����	 �� ، وإذا و:I ا����د G6 أ��ة ، ` 01B  �� و` (��ة ا

���0Oا���0ت ا� I2B �
2B ، \���1: b��B &l0�) H�O� ��5ن 36ون أ��ةpد ا�� .إ�  و

 

 ,A-76%ا :: 


	 ه� ا"��ة 316 أن آ��ت 5���	 ا���ا�3��Eه� أ��ة آ���ة ..ا� 	
��Eإذن ا� .	
��Eه� ا� 	B"وا 	���316 أن آ��ت 5 
إذن ا����1 ه� أB	 . وا����1 ه� ا"B	 316 أن ��4�1 إ�  أ�B 5���	 ا����<� . إذن ا"B	 ه� _��
	 آ���ة .. ا���ا�3 
 . آ���ة

 �

	 وه� ا��� ��v6 ا"B	 ، وه� ا��� ��v6 ا����1 إ` أ5,� �U�� آ��Eا� v6��إن ا�G1_	 ا��� ��v6 ا"��ة ه� ا��� 
��B	 . د آ�2 ا�31Eه� ا� 	�5��5p�- . د��� �,�
�	 ه� ا��ا86	 ا"���	 ، إ` أن در�	 (�ار�Eوا� ،	�
�Eه� ا� 	�B�Eوا�

�ى ا��������ى ا���CO إ�  ا������	 ` �0��ه� إ` ا�&ي ��,
,� . AB ا��� . ه&% (E�E	 ا

���	 وا����\ وا��(3ة ،وا"�U	 وا���	 أ_�ى ���
	 إذن ، ا��ا86	 ا`��Eى ا����B  
� �0B ى ا"��ة���B  

	B"ى ا���B  
� �0B 	
��Eى ا����B  
�ى ا����1  ، وأ_�ى ���B  
� �0B 	B"ى ا���B  
 . وأ_�ى �
 	��_ v6ه&% ا��وا 	��ن در�� Y�) 3��� 	�����
\ ا��واv6 ا`�  
� 	����إن ا�b-�0 وا�/ا�� وا���E وا�I2 ا�1
�� ا�

�ى 1��86	 ا���ل و��B  

	 ، وأ_�ى ���Eى ا����B AB ى ا"��ة���B  
دون T\ آ��3,�	 ، أي أ5,� أ_�ى �
�ى ا����1 ��B  
� �,0B 	B"ى ا���B  
�ى ا"B	 ، و���B  
� �,0B 	
��Eا� . \
� 3EU�وه�&ا ��TG  أو 
�4TG أو -3Eت �

�,� آ� 	�������	 وا�b-�0 وا�/ا�� وا�I2 ا���
	 وا"B	 وا�5��5p	 ا��واv6 ا`��Eا"��ة وا�  . 

 AB 3�U���� �B"وا �B�Eوا� �
�Eـ��\ ا"��ي وا�b ا�5��5p َأن ���-ـ� �
ـ  ا����
�3ًا � �,و�&ا AB ا�
 	�B�Eوا� 	�
�Eوا� 	ا"��� 	��ا�b-�0 وا�/ا�� وا���E وا�I2 ا��� ��-�ه� ا���اv6 وا����\ وا��(3ة وا"�U	 وا�

5pوا	�5��. 
 �
�Eا� b�����ً� AB ا���b ا"��ي أ-IJ ا����- . �B�Eا� b�����ً� AB ا���
� أ-IJ ا�Eا� b��… وا�

 	1U0� Y�) AB ا���اv6 وا���ا(� وا��AB�J وا�B"ا b����B أ-AB IJ ا�Eا� b�� .وا�
 	
��E3 ا�Fا�- : 

-" �-��
	 أ��ة آ���ة ، إذن ه� ��Eن ا���-�% ا"��ة "-�اده� أ��B b-�0B AB �ًJد�	 وB/ا�� Y�) AB آ� �B اده��
 	�����
	 ه� أ��ة AB ا�3ر�	 ا��5�2	 . ا��E��- . ` �ً0��B �ًآ�
وا����6 ��3�kآ�3 ه� أن ا��Uد _3 ��
\ أ(��5ً� �


	 ا���Eا� d��  
� ، �,�6�_�6 d�� ` �ـ,� -,�) �CO� ـ�ًاL5 Aـ�م ا"��ة ، و��B�1�8 أ��1 أ-�اده� ���� ` ��
 . أ��) �- �,5	 �B ABا_��,�

 	�6�����	 أ-IJ وأAB I�5 أي ���آً� "-�اده� ����ل إ�  ���6	 ا
� 	
��E45 ا��و06ـ�ء �
  ه&% ا`�ـ��ـ�رات آـ
�ك (��ة … 3Bر��	 
�ل إ�  ���� ��
� I2B ب���  
� 	��U80& ا�B أ-�اده� k�0� 	�����
	 3Bر�	 ا��Eوا�

� ����� �
�3ر���ً� آ  TG��
0�E,� ر��ً� وا��� ��م ا��� ��� 
�F�Eً� آ
� آ�� ا��5pن ، �
  ��d ا����6	 وا�1

�� 	0E
B �,5د �1  أ�U، و"ن ا� 	ر���� . آ�� ا��Uد "5,� ر��	 و"5,� إ
Eـ3 ا����E�ا� ��اده� �6�-" �-�� �,- ، ������ن ا`J
� 	�1��? 	�����
	 اLB 	
��Eوا� 	د�ـ 	ـ�����
�ـ	 ا`�

 	��������ً� ، أي (��	 ا����ً� ود-��ً� ����	 و<kرًا � 	Bو+�ا 	����… 
 vE- �
�� ه� N_���
	 ، و��0,� ` ��Eا� A���� �- I:"ا �
	، إن ا�3م ه��E�5ت ا���B AB �ًJأ� �و6�ور . -�`5��ء ه

��5ت ا`5�B�5ت ا�3م و��B A�6 وق�Uا�  TG�� AB/0,� ا��وا(3ة، و� 	د��Bو 	�����
	 و(3ة ا��Eا�  E���ء ، و�
 �9m A���� .و(3ة دم وأ:I أآAB �2 أي 

 

 ,L ا :: 

 


	 "-�اده���Eه� ا��-�����	 ا��� ��
	 ا`L
�Uد أAB 316 ا�� 	�B�_ 	����� 	
LB ه� 	B"ه� … ا 	�
�Eوا�
 �B�Eء ا�`�
� �N1J ا��Eء ا�`���- ، 	�B�E�6إ-��د ا���)  
�ن �
  (��ب .و���ن ��� �
F�1ء ا�`�2
� ا�ـB


� -��U1J آ&�\ �Eء ا�`��3E6 �Bر �B ه� [�وري ��B	 ه� B,3د ���5��5	. ا�Eا� *O1�وا�. 
 �,�U0� 4�O1�
	 ا��ا(3ة و��Eت ا�GF�� �0(�ت� �
�- ، 	
��Eا"��ة -� ا� I2B ا�3و�� ه� b��إن ا"B	 -� ا�

6 	
��E3دت ا�,��,3دت ا"��ة . 1��8	 ا���ل  ��وإذا . I2B أ-�اد ا"��ة ا��ا(3ة إذا ��0(�وا و�O1* آI -�د �&ا
 3] 	�B�Eة ا��E@3ام ا��وا� �B�Eا� *O1�وا� ، 	B"ا \
��,3دت  �,�U0� 	
��_ I4 آ�O1���0(�ت _��IF ا"B	 و



T ���B 5���	 ا����اذ B" �B	 أ�9ى هE3م ا�E�أو ا� 	��Eا� ��+ 	B"ا 	ي . � و[�ر ���5��5�Eد ا��U��- ه&ا bBو
��	 ا�3رآ	 "ه��,� 3�UBة . وا����م �&ا�� وا�3رك ��qو����� ا��Uد�	 B,� وb-�5 ����ة Eوا� 	B���وا"��ة ا�

 	
��E
���ً� و�Bد�ً� ����U� �B. وا"B	 ا��B3E	 وا�0��	 وا����Jة 3�UBة �
���1 آ
�. اE3 وا���0ء ا������ وا��
 ��
� و��1B I��U وأ9& ا����را�Eوا� �
F�1ى ا������� ، أي ا����ى ا`�� . إذا 5/ل إ�  ا�


	 و�31د ا�IF��E ا����U	 AB أ:I وا(3 ، وآ&�\ ��Eا� 	
)�6� أن ا"B	 ���رة �A أ��ة آ���ة 316 أن �Bت 6
 �ً���OB ء��	 إ�  ذ�\ ا":I ا5��0 . ا�


N وا"��ة ` ���O أB	 إ`�@
	 ا`5��ء 5���ـ	 ا`9�Gط ا�)�Bو �,��U�
	 و��Eا� I)ا�وذ�\ ����B 316  … hEوره� 6
 Gً���A إ` أن ���ن ?� ` AB316 ز �ً�����ً� ا�) .  
�3�3ة ����3 � �ًB0�� أ� �وbB ه&ا ، -{ن ?�ل ا�/AB آ

�3	 ، و��A ا":I ا��ا(3 وا`5��ء ا���Oي ه� ا_ �B4 أ��U� 	Bر�@��ن "ي أ��ن ا�����" . �- I:"ا  Eو��
��	 ا��5�2	 B"�- ،	 ���4 أ:vE- Gً ،(�  وإن آ�ن ا":I ه� أ���,� وk�0Bه� ، ���	 ا"و�  وا`5��ء -� ا��ا�
 AB وا(3ة 	ر_1  
� ��1���	 AB ا��0س �B I1��و��A ا"B	 �Gوة �
  ذ�\ ه� ��اآ�ت ��ر�@�	 6���	 

��ر�@� وا(3ًاو�0O… ا"رض b …3)اث وا���ا�� ��OBًا وا(3ًا .. و����ن �,� � H�O�وه�&ا -�"B	 C6| ا�A� �L0 و(3ة . و
 ��OBء و� . ا�3م ه� -� ا�0,��	 ا5�

  <� ا9�4U وw,�ت �
  8��9�,� دول أ�9ى وا�1�d ؟ هI ا���* L� ً̀ �ذا T,3ت 8��9	 ا"رض دو� A�و�
��� و�@� ه&ا ا�AB IOU ����� و` �G_	 �� ���6آA ا`��
��L0	 ا���1�	 ا�2��2	 ، أم ا���* ا� �����

�ا�3ت : ا����ب ا"�J9 ؟��0 �
	 آ&�\، "5,� أ��ة ��Eوا� ،�ً����� dو�� �������A ا��` G9ف �
  أن ا"��ة 

	 316 أن آ��ت و�31دت أ-@�ذه� و86�5,� و��.و���<�ت -k:��4 أ��ًا �3�3ة��Eه� ا� 	B"وا �> �F���  4 إ���

IF��_. 
 ��_G� �������A ا�� �ًJأ� 	B"�-)	�B�Eا�( … ��_G� �������A ا�� 	
��Eوا�)	�
�Eا�( … A����وا"��ة 

 ��_G� �������� �G_�� ). ا"���	(ا����A ا����ـA . ه&% �36,��ت )..ا�5��5p	(وأ�B ا����1 ��<� ه0ـ�ك 
�ذا ����C 8��9	 ا��O� AB ���1 إ�  I … �9m 8��9	 ا����1 ا������	��ـ��� ���ن ا�3و�	 ه� ا�&ي ���� A�و�

��� و_3 ` ���ن آ&�\ ��
  ا�����A ا`� �E�80B ن�-301 ا��85_� . ؟ ا���* ه� أن ا�����A ا������ ه&ا _3 ��
�,L
53  �1�د ��ر �Bة أ9ـ�ى ���1T 4ر �
  ا"B	 ا��ا(3ة �3وم و` ����C ، وإذا ���C 5���	 ا��1�ر �9ر�� أو 

 	�B�E3ة ا�)���B ، وا�Eض ا����B ، أو ا�0,Eح ا��U�ن . ا�}- ، 	Bأ AB �2أآ bـأ�B إذا آ�ن ا�����A ا������ ��
�,��B����1T 4ر _ 	Bأ Iل آGE�اء ا��� AB ق/��/_4 8��9	 ا��Bpا?�ر��ت ا��� T,3ه� . 8��9�� �وه�&ا 

Y�
� �B �B3ة أ� b��8
* ا`��GEل -��/ق ا��Bpا?�ر�	 ا�5" ���1,� ���B�,� ، وE� 	Bأ Iآ *O1��  �) 
 I�01% -� آ��ح -� ��ر�� ا����1 إذا را]��م ا�� H]وا I��3وا� ،	������5�,� إ�  أ:��,� ا`��B د�ا������	 ��1

�ر%O� AB �O�. 

U	 ؟ �@B �Bأ AB ر��ت�
\ ا��Bpا?��ن ����ذا � A�و� .A�������ـً� -Eـv ا���اب ه� أن ����0ً� ا�� d�� 	ا�3و� 

 	�B�Eأ8�6,� وأو�,� ا� IBا�
�E �3ة �@�
	 وا"B	، -��3و�	 آ��ن ����� ��Eه� . آ�"��ة وا� 	�B�Eا� 	3و���-
���1ض ���C8ن  �� �B ؤه��E6 3وم� ��ا��1��8 وه� ا� �����ا���I ا������ ا��(�3 ا�bB ���0 ا�����A ا`

0B ى�ـ��� آIF��E و����F وأ��_��B	 أ�9ى أ_ـ����0,ـ� ا���ـ��� آ3و�	 6����0,ـ� ا`�� �>kـ�ـ�، أو أن �, . �
-
3�U� ��
� أو ا��UF�8 وأ9& ا����را�Eوا� �
F�1ا� �������A ا`��
 . bJ9 ا�����A ا������ �

��B	 ( أ�B ا�1�اIB ا"�9ى �����A ا�3و�	 +�� ا�3و�	 ا����8	 Eا� 	د) ا�3و� IBا� .��0	 وا_��Oد�	 و�����	 -,� �
�(�ت ا��1���	 أ�Jً�… وا��Jورة ا`_��Oد�	 آ&�\ … -��A�3 ا��ا(3 _3 ���ن دو�	 AB �3ة _���Bت�U&ا ... وا��وه

�9m �O� �- 4U�9، <� ��اه� _3 ا 	ر��
\ ا�3و�	 أو ا��Bpا?� �B �O� �- ���13 ا�,��. 	�B�Eا��وح ا� �,L� �B301-
���IE آI أB	 را�1	 أ_�ى AB ا��وح ا��0�3	  ، Gً2B 3)وا A1,� د�
U	 ا��� ���@���Bت ا�Eا� A�6 اع�O3 ا��و�� ،


\ ا��Bpا?�ر�	� �U�@�- �������0,� ا`���L,� ا��وح ا��0�3	 أ_�ى … إ�   �B30� ة أ�9ى�B �0�3ا�3ور ا� ��k� �>
4 �
� ا�A�3 ا��ا(3�� 	U
�@��Bـ�ت ا�E3 ا����- 	ـ�B�Eا��وح ا� AB. . &ا�ة أ�9ى وه�B �B�Eا�3ور ا� ��k�  �) . 
��Bـ�ت B@�ـ
U	 �6ـ�* د��0 أو ا_��Oدي أو_ AB 	5ـ��� ����ي أو �3F�Eي و[�1 ��ف �/_,� -�I ا�3ول ا�

	�B�_ Iآ IE���  �) �B�Eاع ا��Oا� .. 
� �����ً� ا�IB�1 ا`�) �O�0� ا������ أي IB�1ا�. 

	 <�  ��	وه�&ا -����+� AB ا��Jورات ا������Eا"��ة <� ا� �ا��� ���� _��م ا�3و�	 ، إ` أن أ��س (��ة ا"-�اد ه

��� وه� ا�46�2  ا"B	 إ� ����B	.. ا�5��5p	 IB�1��- ، ا"���� ه� ا�IB�1 ا`Eأي ا� . 

	 آ��E6  ، <� ا�����	 وا���01	 �6"��ة ��L,� ا��5pن ا���ي ا���
	 -��* ا���آ�/ �
  ا��E�E	 ا`L

 	�ق ا"��ة <� ا"B	 ، إذإن ا��Uد ` ��1ف _�- ��- �ً��������6 ا��5pن ا 	�1��? 	��������	 و3Bر�	 ا��ا
��� ا��1��8 ا�&ي ` دI9 "(3 -� :�10 ، ا���01	 ��
	 ، وه� ا�����A ا`��Eا"��ة وا� AB `إ 	�����ا���E ا`

�
	 ، AB أ��Eد وا��Uا� I���� ه� ..I ا"��ة، AB أ�I ا��Uد وا"B	�6"��ة AB أ����B	 IB�1��- ، ا`Eأي ا�

��ر�� � �Fوا�3ا �E�Eك ا������B ( ا�Eا� IB�1أي ا�. ( 

 4_qB �06ء ���� ه�����ت ا�����	 ، و�06ء �L5م ����� B��1رض bB ا��[b ا`�
� 	�B�Eا� 	ا��ا86 Iه���إن 
\
�� �������B	 ��I أB	���,3م �6ـ�آـ	 ا�1ـ�IB ا`Eا� 	ت ، أي ا���آ��� . ا��

�رات ا��,�د�	، و�
  آI -�د -� ا����1 أن ��1,� O�
\ آ
,� (�81B hF�Eة أ:Gً -� (��ة ا��5pن ، و���4 �
�ً���: �
أي AB ا��Jوري �1B-	 ه&% ا��hF�E ا�6�2�	 )�  bE� ` ا��5اف و9
I . و�1I وه� 3Bرك �,� (�  ���ن �

 .ا. �����ت ا�����	 5���	 �3م -,� وا(��ام ه&% ا":�ل �
���ة ا�5��5p	وإ-��د ����ة ا

 

 :: اC3%أة 

 

 \T `ف وG9 \ذ� �- d�� إ��5ن I�إذن ا��أة وا���B I���و��ن إ�5��5ً� 36اه	 ، وإن . ا��أة إ��5ن وا��
Iآk�
� :�رخ ����B �� dر ؛ -���أة w �…  و���ب آ� �kآI ا���I و���با��A�6 h��U ا���I وا��أة إ�5��5ً� ه

1
� و�U,� آ� �U�� ا���I و��1
� و�U,�.. وا��أة ���% و��* آ� ���% ا���I و��*��وا��أة ����ج ... وا��أة �U�� و




�d وا��آ�ب آ� ����ج ا���I إ�  ذ�\�ع ا���I و�81�.. إ�  ا�kوى وا��� �81� آ��ع و��وا��أة .. وا��أة 
�ت آ��ت ���� و� ���� ا���I و�.I��ذا ر�I و��ذا ا�Bأة ؟ أ� A�و� . ، vE- ً̀ ��b اd�� �5��5p ر����-

� ر��ل و��5ء ,- vE- ��5ء d.. و��	أة 1��8��6�Bوا I�و��ذا �� ُ�@ً
h ��5ء .. ��ذا �� ُ�@ً
h ر��ل -vE .. أي ر
 vE- ..أة�4 9
h ر�I وا�Bأة ؟ <� �B ا��Uق A�6 ا����ل وا���0ء أي A�6 ا���I وا�J�_ا 	E�
�د ..  ، ��ذا ا�@��إ6 �5

vE- أة�Bأو ا vEU
��د ر�I وا�Bأة و��d ر�I أو ا�Bأة -vE. ر�I وا�Bأة و��d ر��إذن .. ` 36 أن <	 [�ورة ?���1	 �
� ��d ه� ا;�9,0B 3)وا Iآ ، …Bوا I��د ر�
�� و� I��3أة ، وا���أة إذن، ه�0ك -�ق ?��A�6 �1 ا���I وا�

	E�
��A ا;��6..�9@,0B 3)وا Iف آG�9p �E-و N
�@� �,0B 3)وا I�� د دور��إذن ، ` AB 36 . وه&ا ��01 ?�1ً� و

�w A� Nف ا;9�6 �9�Gف ا�3ور ا��1��8 �@Bا;�9، و A� N
�@� �qدي -�� دور% ا�,0B 3)وا Iف ��1�� آ�w

��أي �B ه� ا��Uوق ا��1��8	 G@..ف -� ?��1	 9
h ا���I وا��أة�10ـ�ف ا�.. و��� 5���1B AB A-	 ه&ا ا�3ور. ذا
� ؟ ,0�6 

�ل ?��* أ�Bاض ا���0ء … ا��أة أ25 ، وا���I ذآ�E� \�&� �ًE�? أة��ض آT I,� ، وا���I .. ( وا��إ5,� ���| أو 
 �ً��,T ض�� ` �أي أن ا��أة .. ،ه� N�/5وه&ا ا��ض ا�3وري ، أي آT I,�)).�1��6دة (( ` ���| ����5 ذآ�ًا -,

�,T Iآ N�/5 ض��5,� أ25  ���1ض ?���1ً� ���.I�� |���H�O 1��86	 ا��J��B I	 .. وا��أة إن ��  4
وإذا (
��	 ا�0��ط ا��1��8 (�  �bJ .. _�ا6	 �0	
�B ض . أي�B ���Oب 6�ض ا��U0س وه �,5}- |,���bJ أو  �B30و�


�	 و[b أو إ�,�ض � I�� زمGB .أة وا�I و��6���� �O� `ب ?���1ً� 6,&% ا"�Bاض ا��� ��Oب 6,� ا��� ` I���
�5,� أ25  �� .�
��وا��[��	 ا��1��8	 ��01 .. وا��[��	 ا��1��8	 _�ا6	 ا�A�B�1 .. وا��أة 316 ذ�\ ��[�B b آـ�45 

�T��B 	و�q�Bا�0��ط و 	��
�B \�&آ H�O� Y��6 �BزG�
,� وU? �,BزG� أة�ة �A إ��5ن �9m ه� ا��� أن ا�
�ت��	 ، و36و5,� ����3�� -� ا���Eم 6�I ا��NF�w ا�������م 6E� . b]�� `و I�� ` I�ا5��T  ,ح ).وا��

 .ا���8*
�A أن ����وى -�,� ا���I وا��أة� ` 	�E
�ن -�و_ً� 9��وه� -� (3 ذا�,� (E�E	 … إن ه&% ا���81ت ا��1��8	 

�د ذآ�وأ25  أي �
U	 �A ا;�9.ر�I وا�Bأة [�ورة و�@B ا����ة �- 	U�wدورًا أو و �,0B 3)وا I�� وإن .. A�و` �
�م ا���I 6,&% ا��NF�w ا��1��8	 36ل ا��أة E� أن A�.. أن ��I -�,� ا�&آ� I�B ا"25  �
  اG?pق ،أي ` �

�,U

  ا��أة ��� I�E> ء*� 	�����و��A 36ون ه&% .  �,3ًا وأ�ً� ���� ه�A�0وا����3 �6`����ر أن ه&% ا��NF�w ا���
�_N ا����ة ا�����	 ��أي ، ه� وU�w	 ?���1	 ���4 ا9���ر�	 و���4 إ���ر�	،<� ه� . ا��U�w	 ا��� �qد�,� ا��أة 
�ًB���_N ا����ة ا�����	 � 3�)� .[�ور�	، و�36
,� ا�


���ة ا�����	 ، � I�3ا�� �وه�0ك … وه�0ك ا��I93 اpرادي ا��/�F [3 ا��Iه�0ك �I93 إرادي [3 ا��I ، و���0 ه
I�Eا� �,�_  

	 ا�1I ا��Jد �
���ة ا��1��8	 وا��� ��
أي ، أن ... ا��I93 [3 ا��[��	، و��0,� (
�Eت -� �

b]��I و` ��0* و` �� ` ��� �,�` �@�ج ��E6 A	 ا��G93ت ا`:���08	 [3 ?��1	 ا����ة .. �E�I ا��أة ذا

2��B	 وا�/واجا�B"وا 	وا��[�� I . إ` أB �,5��Uو�	 -� در��,� … 	 -� ا��

�B	، أي أن ��I دور ا��5�J	 I�B ا"م B"أة ا��1��8 -� ا� ه� 36ا�	 ا`���0Cء �A -إن ا`���0Cء �A دور ا�
�� وإ�  (��ة :���0	����6 b��B  إ� �
����b ا�5��5p و�� .ا�

�,��,Bأ A� ل�U?"ا IO- إن ، �ًB��
,� إ�  �B ���� أ-�اخ ا�3��ج ���� 	�
� � و(��ه� -� دور ا��5�J	 ه
ـb -�,� ا"-�اخ 316 ���EUـ,����<�8�B Iت ا����A ا��� � �B 	5�Jدور ا�� I��� Y�) .. ` ��5نpإن �06 ا

�Bـ	 ا��1��8	B"ـ� إ` ا�Bا��6 h�
�
H �� و���0* ?��1�� وO�����6 ( أي أن ..  IU8ا� �Bأ .. ( 
�B	 وأ6�ة وأ9�ة ..Bأ��ة -�,� أ �- k�0� وأن .. 

 A����6	 ا�3وا 	8�
�	 … ` -� 8�B	 آ�B	 آ8�ر ?���E6 I2B �1	 أ�06ء ا�B"ج إ�  ا���� �ًJه� أ� A�إن ا�3وا
 �,
�ه� ا��1��8. ا����ا�5	 آ5 3] 	5�Jدور ا�� �����  ا�
�� و(�  ���B,� أ_�ب إ.. و�,&ا -���6��8�B �- �,ت 

إن ��� ?��ر ا���8ت +�� �B���غ ، و_3 ` ���ن 3�UBًا ، "ن ?��ر% �� �k�0 .. ا�0B ���0O,� إ�  ا�
�� ا��1��8
�B	 ا��1��8	 k�5 ..ة ?���1	 B"ا Iw �- k�0���Bً� . أي ، �� Bًا أ�5 45 �,5" bU5وأ  ,Tأ 	ر ا�����إن ا��8

 .?���1ً� ، و��C&ى +&اًء ?���1ً� 
 �Bو��,� أ �b ه��b دور ا��5�J	 و�B إ��,� . ا�&�A ` أ��ة �,� و` kBوى -����أن . و�I2 هq`ء -bJ� vE ا�

�ا �6mءه� ��� A�&ه� ا"-�اد ا�`�b أ-AB IJ أن ������  هq`ء ا��� . 
 -{ن ا�IU8 ����� إ�  .إذا أ��ي ا9���ر ?���1 ��1-	 ا`���% ا��1��8 �
A�6 IU8 أ�B و8�B A�6	 ����6	 ا"?�Uل 

 	8��5� أ�B.. أ�B و��d إ�  ا� �
	 ا��5�J	 ا��1��8	 … و(�Y إن ا��I ا��1��8 �
IU8 هLB إذن ، ا"م ه�
 	���Oا��1��8 ا��� ..وا� �
�B 3] Nر �� و�������,� إ�  دار ا��5�J	 36ل أ�B ه� إ�� .و

 	���6 ��
� ا��� ا���T�� �1��8ء ه� ا�0� أن �. إن ا�0I _��ي �JBد ����	 ا�0� ��AB I1 دار ا��5�J	 أBً� ه
 ��
�ن ���ًا. ا��_��� ��ن إ�  دار ا��5�J	 إ5_��� A�&ل ا��U?"ن إ��,� .. إن ا����	، و���_U? 	هG6و ً̀ �UC�أو ا�

 	������ا دار ا��. "���ب �Bد�	 �6�	 و���4 اJ-�� 	��U8ا� 	هG6ر و���pا IFر-41 �0,� و�� ��ا و�EO�وا� 	5�J
 *��0� b]أة ���4 -� و�
�ـ	 +�� ا��1��8	 و+�� ا�5��5p	، إ` أن ا��,� ، و��d ه0ـ�ك �Bـ�ر �ـ,&% ا�1�,Bk6

�,�1��? .. 	B�B�� دة�JBو 	����� .أي أ�8JB �,5ة إ�  ا���Eم 6�ا���ت +�� ا
4 �
�,� دورًا ?���1ً� +�� دور ا����مإن ا��أة و-Eً� �1��8�,� ا��� رE� I�-�� k6داء  ��AB �,� 36 ` I و[b +�� و[b ا��

 .دوره� ا��1��8 
َ̀ �IOU ا"�06ء �A ا"م  �B	 وU�w	 ا"25  و���4 وU�w	 ا�&آ� ، و�,&ا -A ا��1��8 أB"إن ا … IOU� اء��وأي إ

�ر�	 ����% أF�06,� . ا"�06ء �A ا"م ه� ��N و_,� ودآ�� 	B�B"ا A�  
@���@��N دوره� ا��1��8 -� وإن ا"م ا��� 
�رس . ا����ة �	 ا�@���	 آ&�\ AB ا�N�1 وا�E,� ا�&ي ��I1 ا��أة FG�ق وا��Lوف ا�Eا�� �,� �-���و��* أن 

�ًJ16 �J16 bB |_�0�� ا�&ي b]� . دوره� ا��w �- �1��8وف +�� ?���1	، ا�
�B	 �8JBة ، B"دة وا`�
4 ا��أة �A دوره� ا��1��8 -� ا�@��ر�	 -{ذا ��رس �
�,� ا�E,� وا�3آ��B أة . إذن�إن ا�

 	��,� ا��1��8	 ه� +�� (�ة و���Bة �
  ذ�\ I1U6 ا���,B أداء  
1
,� +�� _�درة ��� I�	 إ�  ����إذ …ا�
A ا����	 �� 	� .إ�5 -� ا���

�,� ا���8,B 0  �,� أداء��أة آ� ��
� �ًJأ� 	ن [�ور����	 وا��� FG
A� N وAB ا��Lوف ا��@��1	 ، وا��� 
 I
\ ا��Lوف ا��� ���0* إGE2B �ًJ��B �ً5��5 36اء ا���أي (I إ��5ن �9m -� أ(���F ��1/% .. ا���I ، ه� 

�ى ا���Uءة ا��د�	 ��B A� . ` ف�w �- 	B�B"ا I)ا�B إ(3ى �- �,��) �وAB ا���ر أن bJ5 ا��أةا��� ه&ا ه
�B	 ، وه� أ�� �ًJ�bB hU ه&% ا����	 آ��1I ا���53 اB�� 	�5��5p,� ا�5��9 I6�EB أة�
� 	6�E� A� رة��� ��&ي ه

 �,�0� AB �ً1�? ا���� A�&ل ا����� �,1-3�I93 ���� ا�� 	���] A� رة���. 



 3E�1� ��أة ا��6A -�,� ه� -إن ا� - 	E�E) �- \�&ه� ���4 آ �,��رس ا�1I ا���53 6�| إراد� أ5,� 
b ا��دي ا����E و[�w �- �,1وف _�ه�ة دون أن �3ري ه� �T��Bة ، إذ إ5,� `.. ا���ل ���م 6&�\ إ` "ن ا�E� 

 	���6 I1�b وه� �1�3E أ5,� ��إ�5 ` : إ5,� ���4 (�ة أ�Bم _��3ة … و` ���I �,� إ` أن �@�L� bJوف ذ�\ ا�
 .-�ق A�6 ا���I وا��أة -� آ�T Iء 

�ن .. �3	 ا�����ة �
�أة ه� ا�@) -� آ�T Iء : ( إن ���رة ��	 وا��Jور�	 ا��� FGوه� ا��� ���8 ا��Lوف ا�
4 �
�,� دورًا ?���1ـً� �qد�� -� ا����ة ���b 6,� دون ا���I و-Eً� �1��8�,� ا��� ر��
�أة ` 36 أن � 	��). 

�ر و_��ة � IB�) ل وه��E>أ I� -� :��م وE�B	 وا���واة 0�6,.. إن ا���واة A�6 ا���I وا��أة -� (- 
�ر و_��ة � b]����,ـً� ��ـ��,� ..وه� ��I _&ر � �- ��ر و_��ة … وا���واة 0�6,� �,�>�إن . و��U0ـ�ًا BـA أ5

�ر و_��ة � �ًJأ� ��ر�	 �I ` ���0* ?��1�,� هB  إ� �� �ًE-دي 6,� وq� �ً�,0B �,�
1� . ` Iـ�إن ا��أة وا��
�� أن ��/وج ا;�9 �6+� إراد�� ، أو أن �8
�E دون ��Bآ	 -ـ�ق 0�6,ـ� -� آ�B I ه,0B 3)ز "ي وا��� G-،�5��5إ 

 	أو أن ��/وج ا��أة دون ا��Uق �
  ?Gق ، أو أن .. ��د�	 �3�q% أو دون ا��Uق إراد�� ا���I وا��أة 36ون ��Bآ
�ن وا��أة ه� :�(�	 ا�0/ل،"ن ا�0/ل.��/وج ا���I دون ا��Uق أو ?Gق ��	 وا��� FG ه� أ(3 ا��Lوف ا�

 	B�B"�6 م�E�
3 و��ض و�I و���B	 أي ا���4 ، (�  -� . [�ور�	 �
�أة ا��� B"وى اkB 	�)�: إن ا"25  ه�
A ا�N�1 أن ���م ا"�06ء AB أB,� أو أن ���م - ،�,�1��86 	B�B"ا �,������ ا����ا�5ت ا"�9ى +�� ا��5pن ووا

,��6 AB أة� .� ا�
��5 ذآ�ًا .. ا��أة أ25  ` +�� �� I�
U	 �A ا���@B 	�������	 .. وأ25  ��01 أ5,� ذات ?��1	 �6���وا�1��8	 ا���

4 �
�أة :�Uت +�� :�Uت ا���I -� ا���ـI وا���ه� 
1�
U	 �A ا�&آ� �@
A� N .��25  ا��@B أة�-��I ا�
�ه�ه� �A وآـ&�\ آـI أ25ـ  -� ا�@..T�I ا���I "5,� أ25  �
,� و�T �- 	U
�@B ان��_�ت ا���	 AB ��5ت و(�



\ (E�E	 �1��?	 ��B `ل "ي �0B_�	 -�,�. ذآ�ه� � . 
 �ً�1��? 4E
��ً� و9�0ً� ، وا"25  -� ا���0ت وا����ان وا��5pن 9_ �ً�1��? h
9 	��
	 ا����ا�5	 وا���0�وا�&آ� -� ا�

 	E�_ور 	
���ة ��5p�6ن أو ا����ان أو ا���0ته&% (hF�E ?���1	 وأز��. �9
4E 6,� ه&% ا����0Fت ا���ـ	 ا� 	. 
�ي ا�@�A دون إ���ر Eـ�رس ا�&آ� دور ا�B 	1��8ا� d�Bا�5  
� �ً�����
U	 ، و�@
  ه&% ا�@
E	 ا�� �ً�����I6 . و

�5 9
h ه�&ا ". 
5,� 9
4E ه�&ا -و�Bر�4 ا"25  دور ا��_�h ا���I دون ا9���ر " I6 . 

�,	، و���5,� ه� ا�3��Eة ا"����	 �
���	 ، "ن  AB 	1��? �,5�وه&% ا�3��Eة ا��8ـ��1	 ه� ا���� ا�31ل ، ��
 N�� �إن �ـ3م ا��ـ/ام ه&% ا"دوار ا��1��8	 وا`��,��ر . ا"��Tء 9
4E (�ة و"ن أي ��JB I93د �3��Eة ا����	 ه

�	 ا����ة A�6 ا���0�5	 3�6وده� ه� ا��,��ر ��E6 ا����ة �U5,� ، وإ-��د �) bB �ًB���5&ا ا�4 ه�����,� وا�1��8	 
�1� إ�  أن ��B ��O�ً� . وا���Oورة � �ً
h (�ً� ه� آ�AF ، و(�@� �B30� ا��� AF����- . 	��,0وا� 	ا��3ا� A�6 ء�E���-

 �1��? ��س 9
d�� �1��? �E -�� ا9���ر و` إ���ر ، I6 هB�5  
� �F�_ …��8ا� 	ا���� �-�U ا����ان . �1	 ه
 AB 36 ` I6 ، vE- ��ده��ع ا����ة AB ا���0�5	 (�  ا���Oورة، و��d و_�وا���0ت وا��5pن ` AB 36 ذآ� وأ6  25

�ر�	 دوره� ا��1��8 B- �
� و��* أن ���ن 6��Uءة ��B	 وإذا �� �qد ��6��م، إذن ه�0ك 9
I -� - ا�&ي 9
AB �E أ
 �B ف�w 	���5 ة ا����ة���B . 	���5 �ً���E��1ت ا;ن -� آB I��ن AB ا�1ـ��� ��وه&ا ه� ا���ل ا�&ي ��1�� ا�

� أن ,�
��I ا��أة إ�  ر�I واbB �ًB���5 ا�@
E	 و+���,� ���ا�@
ـA�6 v دور ا���I وا��أة، أي 5���	 ��Bو`ت 
3��Eة ا����	 ا��Jد �
���ة ا��Jد ه� ا`���% ا��Jد �
1��8	 ا�,�دم �.. ����3 -� دوره� ، وا�1�d ه� ا��E,Eى


��Eء � . AB `إ bE� ` �J16 A� �0زل ��0 أو��0زل ��0 ،"ن ا��و` � �� h
� 36ور% ا�&ي 9,0B 3)وا Iم آ�E� و`36 أن
��اء �wوف _�ه�ة …	���A� b0 ا��I أو ا�/واج أو ا�/�0	 وا��_	 "���ب :��	، ..أي -� (��	 +�� ���أة ا��� ��-

�A� b0 ا��ـI وا�/واج ..���0زل �A دوره� ا��1��8 -� ا����ة ��4 ه&ا ا��Lف ا���O ا��Eه�-,� �وا��أة ا��� 
 	B�B"ا��… أو ا .�ًJـ�ه� أ�Eـ�ف ا�L4 ا������0زل �A دوره� ا���8ـ�1  I�A� b0 ا��I .. ��6* ا�1�وا��أة ا��� 

 	B�B"دي -.. ا�� .. أو ا�/واج أو ا�B *�� ا��&وذ دون أي AB ف _�ه��w 4�����0زل �A دوره� ا��1��8  �,
01�يوه�&ا -����0زل �A ا���Eم 3��6ور ا��1��8 ��25  أو ا�&آ� -� ا����ة ` ��A أن ���ن . �A ا�1��8	 ا�@
�E	  ا�


  آI ا�. إ` ���w 4وف +�� ?���1ـ	 �1Bآ�	 �
���	 B,ـ3دة �
��Eء � �JE� 	��رة ���> AB 36` ��
�Lوف و�
����وى  ��� I��م 6�ا���ت ا��E� �,
1��ا��د�	 ا��� �I81 ا��أة �A ا���Eم 36وره� ا��1��8 -� ا����ة، وا��� 
�1ت ا����0O	 ، آ�د -��C� I1/ة ا���Eء، و(�  ��ً� ، �9:	 -� ا��) ��k�� رة��ق ، وإن ه&% ا�2E�1 -� ا��B

 Gً2B �J9"ب ا���رة آ��� .دون أي ��Bض �
  ا�2
�1ت ��L0 إ�  ا��أة ا;ن آ�
ـ1	 ��d إ` ��
��ـb وا���اء .. إن آI ا�� Gً6�_ �ًـ���B ـ�ره���ـ� إ��,ـ� ��6L0� ا���ق

 . ، وا��Cب ��L0 إ��,� ��6��ـ�ره� ���ـ4 أ25  
��

  أ5�<�,� ا��� زودت �C� �ً�1��? �,6ض ?���1 [�وري �� ���w 3اء�ا� �إذ إن .. �ة إن د-b ا��أة �1I ا���I ه


�أة ا��� أرادت �,� ا�@
�E	 أن �� �,L�qدي دورًا +�� دور ا�1I ا�&ي ���0* � 	
�8d ا����1 ا��� I�I ا���
�I2B �ًB ا"زه�ر ا��� 9
4E ���&ب (��ب ا�
�Eح .. +�� ا�5pث ���0ه� `5�,  دور .. و��@
N ا��&ور .. إ�5 ? �و�

/�9-	 ا��1��8	 -� ا��UاT	 وا��8�ر و�E6	 إ�5ث ا����ا�5ت �,&ا ا��Cض ا����ي وإ�5 ه� ا�.. ا���0ت -� ا����ة 
��,�. ا���8ـ�1 ���رآ	 دوره� و I��ل إ�  ر����_,� . وإن �I ا���I إذا _�4B �6 ا��أة -1
�,� أن E) �,� أة�إن ا�

 �,�>�
  ا����ل إ�  ر�I وا��@
� �A أ5� ����
	 دون أن Bآ� . 

U	 ��A�  25 ا�&آ� إن ا���آ�* ا���@
A�6 �ً�1��? N ا���I وا��أة �qدي إ�  أن وNF�w ا"�/اء ا��@��5 ا��

U	 آ&�\ �@B .. ديqأة و��
U	 A�6 ا���I وا��@وه&ا �qدي إ�  ا9�Gف ?��5 �1���	 9`�Gف وNF�w ا"��Jء ا�


	.. ف-���أة �8�.. إ�  ا9�Gف -� ا�/اج وا�dU0 وا"��Oب وT�I ا���� ��.. وا��أة ���1	 ا����ء .. وا��أة 

�� …وا��أة �@�ف+ I�
E	 ا��1��8	 -���أة ر_�E	 وا��@
� 	���5 �ًB� .و�

و�JBد .. إن ���هI ا��Uوق ا��1��8	 A�6 ا���I وا��أة وا�@
A�6 v أدواره� ا���% +�� (�Jري �
  اG?pق 
5��5.. �0�اd�B ا���8ـ1	 pـ�ة ا��
���	 ����5ن .. �ـ	 وB,3م ��� . و��* (q6 �- �E�Eس ا����ة ا`


  (��ب أ5�<�,� ودوره� � I�1I ا��دي I2B ا��
�1ت ا����0O	 -� ه&ا ا��O1 ا��� آ�4U ا��أة ���إن ا�
�1ت +�� (�Jر�	��B ، ه� 	0��و ا�� 	B�B"وا 	���ه� �B�ـ1ـ�ت .. ا��1��8 -� ا����ة ، AB ا��0(�	 ا��


�3ه� .. و���B 4�ـ��Jة.. �Bد�	E� 	�5��5pرة وا�Jا��  
 .وAB ا���Cء وا�@�8 �
I1�1I ا��أة أو ` �� b�I --,&ا ?�ح �Bدي �@�N .. وه�&ا -����k	 ���4 أن ��1I ��* أن ��-�% ا���- 
ً̀ و��5ء  ����A إ��� ر���
�� وا�� Aدر��Eل ا�&. أ-�اد% ا���وأ` ��8J . ي �����0 و��A أن �1I آI -�د -� ا�

��4 ا�1ـ�N إ�  أن �1B Iـ�` �����0 . 



�ر�	 ��ر ودآ���وأن ��3 ا��أة �w �- �,�U5ف �I ا����ل . أن ��3 ا"?�Uل أ�w �- �,�U5ف �I ا����ر ذ�\ 
 �ًJأ� 	ر����ر ودآ��� . ذ�\ 

��0� I1� �
�ر�	 ه� أن ��1
� ا��5pن ا����	 ه� أن ��1
� آI إ��5ن ا��1-	 ا��� �����0 وا��� �qه��� وا�3آ��
 ����0� ` 	-�1B .. ����0� ` I�د% إ�  �E�ً� ه� ا�1I ا�&ي ���0* … وFدا d�� I�إن ا�1I ا�&ي ���0* ا��

 .وا��1-	 ا��� ���0* ا�IU8 ���4 ه� ا��1-	 ا��� ���0* ا����� … ا��أة 
�ق ا�5��5p	 A�6 ا���I وا�Eه�0ك -�ق -� ا�� d�� ��COوا� ����أة ، وا�� .. �,0�6 	B��	 ��Bواة > 4��� A�و�

�ا AB �6 وا���ت B�E� أن *�� ��-. 

 

 :: ا AJ-/ت 

�ء ]  
� 	U
�@
	 ا"_
�	 و-B I�� �ًE��آI ا��5pن ا���B I�� Nوآ� ، �,�
� �Bو �,� �Bو ، 	�
�B ه� ا"_
 .ا���L0	 ا���1�	 ا�2��2	 ؟ 

5��ـ�ن ` <� 	�
��� ه� أB�Y�: �, �,ـ� ا"_��� إ�  أB	 وإ?�ره� ا`�0� 	�
وأ_
�	 ��d �,� أB	 ، وه&% ` … أ_
 �,���� �,� إ` ذا��وه&ا ا�0�ع ه� ا�&ي ���ن أ(3 ا���اآ�ت ا���ر�@�	 ا��� ��ـ�ن -� ا�0,��ـ	 ا"Bـ	 I1U6 .. إ?�ر ا

 ��O���ـ	.. ا`5��ء وا����_,� ا`E) �,� 	�
�ق AB .  ا�&ا��	 آـ� ا�HJ ��0وه&% ا"_Eا�� \
وAB ا���ر ا���س 6�
 	��

H0 وا�@
b . ?�ف أي أ+� 	
���	 ذا��	 و���6�_ 4���,� ا������	 وا`_��Oد�	 -UO��- . G	 ا`G��B �Bأ

�ه��% ا��
8	 وا��2وة وا��Gح ��ن 3�6 ��b ا���ه��ي ا�&ي ��* أن ���  ا"_
�	 إن ا��L0 إ.. ��I إ` [A ا�
 �
wو 	ر���
  أ5,� أ_
�	 AB ا��0(�ـ	 ا������	 وا`_��Oد�	 ه� دآ���. 

 

 :: ا%XWد 

 ) : ا���د ����دون -� ا����1( 
�ر ا��ق آ�ن ا���_�ق ا��d0 ا"�6| �
�d0 ا"��د O� AB �O� �9m إن . Aذه �- Gً>�B IL�� �O1وه&ا ا�

 .% ا��5pن ا"��د (�  ���5k6 �1 _3 رد ا����ر
1�ر ���6[� ��د ا`����ر T 	��) A� ��U0ا� Y�6 ، وا��� ��qإن ه&ا ا��ـ3ث ا��ـ�ر�@� ا���kوي، وا��1�ر ا�

���ه
� -� (�آ	 ا��d0 ا"��د ��k2ر ���U0 و����د  A�� ` ��U5 *�� ����6 ه� d0�� . �B إ�  ه&ا �ً-�JB
 	������ ا�3ورات ا���ر�@�	 ا`��� .. d00,� أن ا��Bو 	�E6  
� ���m AB N)ز �B30� ���13 ��د ا�_ �U:"ا


4 آI _�رات ا����1 … ا��Eرات T 	1ر وا��وا;ن ��ء دور .. <� ��ء دور ا��d0 ا"�B30� |�6 _�م ��6آ	 ا��1
 .ا��d0 ا"��د ����د آ&�\ 

�3ًا  N
��� B�ـ@��1��O� I. إن ا��d0 ا"��د ه� ا;ن -� و[b ا� N
�ق ه&ا ا��d0 3�6 أن ه&ا ا��@U� Hـ
 ��L0���3�3 ا�I�0 و IFو�� 	�1-B AB ABkB �- �,
1�. �3د�ً� ، إذ إن ا���ـ�ى ا���53 ا�&ي ��1�� ا���د 
� �qدي إ�  ���<�ه� 36ون (3ود ، -� B واج/
�د (3 ��
U	 ه� ��* -� �3م و@����	 ا���آ� أن ��دا�,� ا`

�ى ��6* ��3�3 ا�I�0 و��3�3 ا�/واج و��6* ا`�C�5ل 1��6I ا�3اF* ، ا��_4 ا�&ي ���0_� -�� �3د ا"��0س ا"9
 �Fر دا�) ���ل -� �ر��ن ا�@� A�&د ا���
� �ً-G9. 

 

 &-A>;%ا :: 

 

1
,� G9ل �ـ���ت �  
ّ��6	 ا��� ���� ا����ب ��اد ا�
\ ا��ا�1
� أو ا��ـ1
�� ��ـd ذ�\ ا�0ـ,� ا��L0 ، و
�UOB آ�اس  
�8��	 3�Bودة �B *�و-� آ 	- . ��
�b أ��5ء ا����1 ا;ن_إن ه&ا ا�0�ع AB ا��1� �- 3Fا��� �-ه
 	���
�ب �JBد �

  ���T�,� ه� .. ه� أ�� �]�- AB 40�� �
���ري ا�&ي ����ه  دول ا����1 �6 آpا ��
إن ا��1

 	���
� 	1B�E��5ن .. أ(3 ا"����* ا�pاه* ا��.. إ�5 ?d إ���ري ��� �إ�5 .. �� إ���ري `9���رات ا��5pن وه
 h�k�36اع وا�pر ا��� وا���ا`9 AB ��5نpا b0� �5" 	���
� I��ري _��0,� .. �I دآ��B �
1�  
أن ���� ا��5pن �

�ري �I دآ��� ، �B .. ري��0,� �
�0س �I دآ���E
�� 	0�1B اد�B ض�U� .أن 
���ري pا ��
�ه�� وا��1
�� ا�0,�� ا.. إن ا��1�
� b_ا���,�I إ���ري -� ا� ��b ا�3ول ا��� ��3د . ��L0 ه�إن 

 	�1
,� .. �Bـ�رات ا��ـ1
�� ��0B h��? Aه� ر���ب 
8�اد وا��1رف ا�و���� ا��0س �
  ذ�\ و��3د ر��ً� ا�
�ا?�0,� B 3] N�1رس ا���8. ه� دول ���رة <�E-�	 إن آ�-	 أ����* ا��1
�� ا���3Fة -� ا����1 ��* أن > �,


�	 ا��5pن Eم و��,UB3ي �&وق و
�	 ا��5pن �0B ABه� ا��O1* وا�����N ا�1E� ر��� 	����. 
 �
إ�5 �
  . إن هـ&ا ��01 إ_�Uل أ6�اب دور ا�1ـ
� آ� ��3و �
�A���8 �30 _�اء�,� �� ، وا�O5اف ا��0س �A ا��1

b آI أ5�اع ا��1��
�F�Eً�، وه&ا ا�1�AB d ذ�\ ، ��01 أن ��-� ا�� �
�� إ�  أي ��
�� ، و���ك �
�0س (��	 ا��
�ن دور ا��1
�� آ�-�	 ��I أ5�اع ا��1رف ���ل إ�  ا����U	 0B,� ه� (3 ����	 ا��5pن ، . ��8
* أن :�وإن �3م ا�

�-�ة، و(�h) AB �5�B ?���1 5���	 +��ب ا��1رف ا"�9ى �1
� �1Bرف 0�1B	،وه� ا��  
. وإر+�م �� �
- 	���

�,�1B Iد�	 �� 	�O1�B 	�1��1ت ر��B ه� ه������b0 ا��1-	 وا��� ��1ت ا��� ��وه�&ا .��

 	���

�,�1B Iد�	 �� 	�O1�B 	�1��1ت ر��B ه� ��1B b0-	 ا�A�3 آ� ه��1ت ا��� ���1ت .. -����وا�



1B I,�
� 	�O1�B 	�1��1ت ر��B �ًJه� أ� 	ا��0�3 	�1-�% ..�د�	 �
���ـ	 ا��� ����� ا���وا��ـ�1ـ�ت ا��� 
	�1��1ت B��O1	 ر��B \�&ه� آ �,�U0� 	-�1ـ�3,� آE� 	��) �- ��Cك ا��
.. د�A ا��Cـ� و(�Jرة ا���C و�

	���

�,�1B Iد�	 �
���	. �1Bد�	 �� 	�O1�B 	�1��1ت ر��B ه� 	د��b0 ا��1-	 ا���1ت ا��� ��. وا�
�1ت ا��� ����� ا��
�,�1B Iد�	 �
���	وا�� 	�O1�B 	�1��1ت ر��B ه� 	د���1 . ��1-	 ا���? h) 	-�1ا�

AB �10 ذ�\� �B I1Uا� AB ��U5 ��5نpا *�� .��I إ��5ن و��d "(3 ا��h -� أن ���k6 �0B �Bي ��Bر إ` إذا ار
��E�E)  
�-� -�1B�� ��I إ��5ن.. إن ا��,0�� I�3E� �B30� �,م آ�T Iء ��� �B30����0 و�� . E��8��6	 ا��� 

 

 :: ا %)/ن واX0$%ن 

 


\ ا"�0B	 ا�5��5p	 .. إن ا��5pن ` �/ال B��9kًا �Bدام ���/ًا �A ا�����1 6
C	 وا(3ة � -وإ�  أن ��hE ا��5pن 
 	
����B 3و��  ���E  ا��A� ���1 ا��Uح وا��/ن و�A ا�@�� وا��� ، و�A ا���ل وا�H�E ، و�A ا��ا(	-وا��� 

 |Cد ، وا��* وا���
 ���E  ا��A� ���1 آI -و�A ا"��ان وا"(���d وا"ذواق وا�/اج .. وا���Eء ، وا��0Uء وا�@

�F�Eـً� � *1T I6,� آ �
�ك (�* رد ا�I1U ا�AB �T�0 .. ه&% ا"��Tء dU06 ا�
C	 ا��� ���
E��� I6  ا��

 �,�)�: �,- �- 	C

�E ا�@� . اp(�ـ�س ا�&ي 
� �
ّ1�� آ�d�� 45 ه� ا��I -� ا��_4 ا���[� إن ,B وا(3ة 	C ..  إ� I) 36ون ��) ����� 	�k�إن ه&% ا�


�	 و(3ة ا�
Cـ	 6ـ31ة أ(�Eب وأ���ل ، 6��ط أن �0�IB�� �, ا��را<	 AB ه&% ا"���ل 5���	 �Bور زAB آ�ف � ��أن 
-{ذا آ�ن . ��س وذوق وB/اج ا"�06ء وا"(�Uد �&�\، إذ إن إ(��س وذوق وB/اج ا"�3اد وا;�6ء ه� ا�&ي ���I إ(

 �J16 �,J16 ن ذوق�
U	 ، وا"(�Uد ���1ون 6
C	 وا(3ة ، -{ن هq`ء ا"(�Uد ` ����@B ت�C
أو�l\ ا"�3اد ���1ون 6
�ن 6
C	 وا(3ة 
َ̀ 316 أن �b0O ا�
C	 ا��3�3ة ذوق وإ(��س ا"���ل ..(�  وه� ��� ���hE إ ` \
�إن و(3ة ا�&وق 

 �ًJ16 �,J16 AB 	>ار�� .ا�

�d ا"��د -� dU5 ا����	 -{ن ���	 أ�9ى ��ن ا"�6| -� (��	 ا��/ن ، و

�d ا����	 AB ا��0س �إذا آ�45 

 A�5�
��	 �����N (�* ذ�0\ ا�� Iإ(��س آ .. d�1��6 d�1وا� ،����. أي وا(3ة ���% ا"��د، وا"�9ى 
G@ا�  
و6,&ا ��0�IE ه&ا ا����N .. �� و�
  آI ا�&رات و(�آ�,� -� ا���� وه&ا اp(��س �� ��B ��>kدي �

�ر<� ، وه�&ا ا��1�ب ` ����0 إ` B س��)p ��>ورا 	���5 �ً�F�E
��ر<� B ه���ن ا�&ي ��
��6�را<	 ، -���% ا��ر�Y ا�
0�ن +��ه� IB�� *��6 ا��را<	 (�  و�� آ�45 ه&% ا��1- bB ���0�0�5,� و��ا<,� ، و` - bB �ً>ا�� 	U
�@�ب ا�


� (���ً� �C	 وا(3ة ���. 
���ت ا��1* ا��ا(3� A�6  �)  5آ�ن -� (3% ا"د �1
� �C	 وا(3ة ��I6 . d إن ه&ا ا`9�Gف �L,� و��إن 

 	
��B .. �ًJأ� 	
��B d�� ـ��C� 	-�1B 	���5 ��Cن ا��
	 ه� ا�����	 ا����N .. وإن -,� -0ـ��و��A ا�
B �E�E3ا�5 ا�����ل . C� b	 ا���C ا���وه&ا ����B  E���Gً إ�  أن �0�,� أ<� ا��را<	 -� ��� ا��5pن ا�
 .إ�  ا�
C	 ا��ا(3ة 

 	
1�B 4و��� 	رو<�B وا(3ة 	C� ��5نpأ��9 ا bB �
وbB .. إن ا�����	 �Bزا�B �ًE) 4��9kة �Bدام ا��5pن ` ���
B 4_و 	�k�B  E�� 	��Cا� \
��غ ا�����	 
�0��d ا���Jرة ه&ا -{ن 6 �� �. 

 

 :: ا%d/GC, و ا%$Cو>-, و ا%<Cوض 

 

�رس -� � 	B�� �Bوإ ، 	E
CB ة��) I9دا  �د% (�U�م 6,� ا��5pن ��U06 و6E� ةGOآ�� 	�9: �Bإ 	ا����[
 	�����رة O6 36�1�رس -� ا����� آ��GOة ا��� � I��6و Aد���إن ا�0�ع ا"ول AB ا����[	 �,� ا��Uد . ا�

T �0� 	6��0��6 ر���2
� ه� �O@ .. ��+ AB ، أ�B ا�0�ع ا��5�2 -,� �,� آI ا��1* ��ر�� آ
� و` ���آ� "(3 �B
�رس ه� ا�GOة �
  دون أن O� 	���B أو �@T  
�ل أن �I93 ا���ه�� ا�� 36�1���Uج �E1�ن أ�Jً� ! ا���

�� Aد����ل أن �I93 ا���ه�� ا��G* وا�E1�رس ه� ا����[	 AB +�� ا����Uج �
  `�* أو `���A دون أن 
 �,�U06 . �18B  ه�� إ��A ا���Cء أن �I93 ا��- ، 	��إن ا����[	 I2B ا�GOة وI2B ا"آI وI2B ا��l-3	 وا��,

 Iآk� 	���B أو Iآk� �@T  
���6��5 �,B	 � !���Uج �" 	l-3���6 ن�1��� 	���B أو �ًO@T ك ا��0س���أو 
b ! و ��6�,��	 �0,� أ��b، وأن ���I ا����U� bد أو -��h أن ����� ا����[	 دون ا���` �IE1 أن ���/ ا�

 h��- د أو�- H��O� ر���ذ�\ ا`( N�������	 (/6ً� آ�ن .. ��ز د��Eا?�ً� أن ��H ا���U� *1د أو �� ` �
2B �ًB��
�OB ر�E� أن �ً�
�B أو 	
�� 6��5	 ��0 أو ?�E	 أو ?�UF	 أو _������6 d�0 ، و��� 	6��5 %�. 

 ��EU5و ��و��q�B  
�ر�,� و�� AB `إ �,�
�0س ` �0�ب أ(3 -� .ا����[	 ا�@�:	 ` � 	B�� 	��) 	B�1ا� 	ا����[
�ر��,� 6��5	 ��B �,0د�ً� ود��Eا?�ً� B … �A ا��0(�	 ا��د�	 ` ���b�8 ه&ا ا�F�0* أن ��B IE0 ا���Uد% ���-

01��	 ر��[�ً� ��A��9 أو �ود��Eا?�ً� ` ���U� hد أو -��h أن ����� ا����[	 أو ا��
8	 أو ا��2وة أو ا��Gح . �و(� ا�
A��9;دون ا. 

�ذ �
  آI ا��EU0ت ����
��3	 -� ا����1 ا���م ، وا��� E�ا� 	ه� أ��س ا����[ ��ا� 	ادي ا����[��إن ا�0
���	  إن ه&% ا����qت �B ه� إ` أدوات ا(���ر�	.. ���[� -� آI دو�	 واBp���5ت ا�B�1	 ا�@�:	 0��6��ط ا���ا

 ������ر�	 ا��� ����� ا��
8	 دون ا���ه�� ، وا"دوات ا`_��Oد�	 ا��� �kT �,5kTن ا"دوات ا������	 ا�3آ��
 b��
��3	 ا��� ����� ا��Gح �A ا�E�ا� 	���وا"دوات ا��1 ، b�� ���O� �8 ا���ه�� -��. ا��2وة �A ا�



��� AB ر��[	 و-�و��	 و�B … أدوات ا(���ر ا��2وة وا��
8	 وا��Gح ��`36 أن ���8 أدوات ا(���ر ا�0��ط ا`
0�ب �0,� -� ���OB ���Eه� و�
  أ��س ا-��اض �B���I -� أن ..إ��,� �� �ً�T�B 3�q�� N8O�إن ا���ه�� ا��� 

 �,�B0,� آ�ا� 	6��0��6 I,� �0�6,� و����2�) Iوآ �,��6	 اpرادة وا���اB	 إ` أن .و���د
�
\ ا���ه�� ا���  E�� `و
�رس ��م �6 ا���ه�� �U5,�، ه� I2B ا���ه�� ا��� ` E��م 16I آ�ن AB ا��1��8 أن E� �@T  
���Uج �

�ر��,� ��,
,� وا��I�_ AB �,��UC أدوات ا`B A� �1/ه�� 	���5 �,�U0و� �,�U06 	]ا����  
� I1�(���ر ا��� 

\ ا"دوات ��ر�	 ا����[	 ا��� �����ه� B AB ً̀ 36 h�UO�وا� \�Jرس ا��
,�	 ا���ه�� و�@��3ه� ���

2
� ا��2وة �� H�O�I ا���ه�� … ا`(���ر�	 Bو 	ه������ن ���ه���	 ، -�����[	 آ&�\ ��ن �� 	8
2
� ا��B
 *1�
�ن ا����[	 ، 6�:U,� 5… وا��Gح ����ه���	 آ&�\ � ������ .��?ً� ا

�@� آI ا���ه��  	B�1ا� 	آ,� .. إن ا����[���ا3F :��	 و��-�,�	 ، AB ا���Cء - AB �,� �وه� (� h�I ا��1* �
6�Uده�، 0�6� ا���ه�� �3Eم آI ا���,�Gت  	��01�ا3Fه� ا���O	 وا�- �0�������ه� و 	0�1B ت���"-�اد و��

8
��واBp���5ت، و�b-3 ا�� �Bو 	B�1ا� 	م ا����[��E� ت�EU0�. . hUO�� 3Bر��ت ا�� *�G���Uج و�إن ا;`ف ا��� 
 *1

  ر-�ف ا�� 	U8OB رت�:  �) �,�U06 	]ا���� 	ر��B A� /ت�� ��ا� 	
UCو��J\ ه� ا;`ف ا�

�ل وا��h�UO "و�l\ ا"�86ل ا�&�A ا5�/��ا 0B,� ا���دأة�رس ا�@� . 
 ا��3ان ، وا����ذوا �
  و���8وا �
 �,���O� �,�U5 ه���
�,� ا����إن 3Bر��ت ا��G* ا�B�1	 31Bة أ:Gً . ا����[	 ، و�@�وا آI اBp���5ت ا��� 

�ل إ�  ��Bد�A ا����[	 ، وإ5,� :�b0 ا���ه�� AB ا����	 دون ا���ه�� وا���د�A وا��G* ، أي ��� 
��
�
�م �/(N ا���  C
� �>  
�ه���ً� -� _
* ا��G* وا���د�A ا����[�	 ، و�3رك أن ��@��رس ا����[	 ��ه�� و

 ��
ً̀، وه� أن ا"_
�	 ا��1�/ة أو . ا����[	 5��ط ��م ��C�0 أن ��رس ` أن ���Uج � �E1B d�1ن ا��آ�ن ��A أن ��

	 ه� ا��� ���Uج B�@ا�. 

 d
�� AB 3��� ` �B30� �U�@�� *�G
�,� إن 3Bر��ت ا�� . �- 	���ر�	 أدوار ا��8B A� A�/�إن ا��0س ا��1
�ن ��B�,ه� ا� �,���) �- Aو+�� ا���د� ، I�E���ر ا�O� A� A��:�Eر��، وا���ن أ(3اث ا��
,�� A�&ا����ة ، وا�

 &�BG�آ�� �ًB�� ، ���� Nا آ��
�ا �
  أ(3اث ا����ة ، و��1��U��� رح وا��1وض���ون 3��EB ا�� A�&ا� A�&ا�
A�
1�B ��+ �,5" 3ارس5�ن أA��B -� ا��3ا�	 ..��ون 3��EB ا���� I6. 

 	��9  
� A�
2B 	8ا������ ا����ة 6 Nه3ة آ���B  إ� 	��ا -� (���� �,�U5k6 ن ا����ة�10O� A�&إن ا�
 .ا���ح أو دور ا��1ض 

-�)  
� �� 31EB ` %اد�� �,0B 3)وا I�8 آ�� A�&ن ا����U��- &ا�اد وه��� آ�ن ��I وا(3 
	 3�Bان ا����ق ، -

���ق � hUOج و��U�� AB 3��ر�	 ه&ا ا�0��ط . �� وB  
� Aدر��_ ��+ A�&ا� vE- 3ون ه���Eن ا����U���-
5,� ����ا AB راآ�� ا�@��ل ". 

5�: �,- ، 	��C
� �,���6��ح وا��1وض "5,� آ�د(	 و��دة -� (�� ��,�1	 ا����ة ا���دة ، ه�&ا -���1�ب ا��3و�	 ` 
 I�2�رة . و�,&ا ��@� AB ا��O6 رس ا"-�اح أو ا"��1ب�� I6 ، A���`  
وا�����ت ا��3و�	 آ&�\ ` ���Uج �

 ���U�����6�	 إ��,� -��ر�,� دون  �ً��U� d�� �,5" ، 	����. 

� AB 316 آ@��
  أن ا�����	 �� � Iا�,� -,� د���5k6 	ر��O�ك ا��(�� أ�B ا�Gآ	 وا�
و��I … �,0 ا��


� ا���Jرة �  
ً� ��B30 ��_  ا��5pن در��ت أآ�2 ��) �,�0���3 . �E� �,
إن ا���رزة ��6���3ت ، و_�
8�ر ا�����	 � I)ا�B AB 	
)�B �- �ً-��kB �ًآ�
و���lB &0B Aت ا��A�0 ا5�,4 ه&% … ا��6�Eن ا����ي ، آ�45 �

 	��)��ر وأ:�H ا��5pن … ا"��ل ا�B"ا \
�
  ��U5 و����� �,� -� ذات ا��_4 "�5 آ�ن ��رس � \�J� .
A�0ت ا���lB ا�,� 316 ���ات أو�5k6 	ر��Oو��A ا"-�اد ا���A��J أآAB �2 +��ه� ، . وه�&ا kTن ا�Gآ	 وا�

�ً1�����ر�	 وB ��)��ك ا�
��0* ذ�\ ا��  

�ً� ه� ا��Eدرون ا;ن �E�  _وا"ر. 

 

 

 

 

 

 

 


