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 ومنه مي
  مهزيآلو اإلمهم اجلياد •
  لنننى والألنهفو؛ بمىاد 
٠٠٩٦٤ـ ٧٧٠٧٩٠٠٨٤٢ 
٠٠٩٦٤ـ ٧٨٠٠٢٣٠٠٢٩ 
 مهزيآلو الألننني لنألنهفو •

واإلميالم؛ كىبالء 
  ٠٠٩٦٤ـ٧٨٠١٤٢١١٩٤ 

  ممىض النألهب الىائي؛•
  الهإلي األإلف 
 ٠٠٩٦٤ ـ٧٧١١٦٤١٦٦٩ 
؛ منألآلو زوي المهبىوي•
  الميوآلوـ الآللة  
 ٠٠٩٦٤ـ ٧٧٠٦٠٧٢٢٧١ 
؛ منألآلو دار األمري•
  احلآلييبـ الههالوو  

 ٠٠٩٦٤ـ ٧٨٠٣٠٩٨٤٩١ 
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خنىب ِّـ  .ىقِّىشيئزب ِّـخكىكٌّجنرئ: ِّـ
خنىب ِّـجنىلِّين خنجيىبىسِّـىع ِّـخكىكٌّجنرئ :ِّـ  .)ِّـخكيكِّىسُّـ ِّـجنملىنيفىشيئرئ( ىقيفلكٰررب ميجنجيِّ 

خنىب ِّـجنىلِّجنمئ ىبيئىب حمنث ِّـجنيييبِّـ:ِّـ  . 
ىميفِّـ يف ِّـخكىكٌّجنرئ: ىبِّـمقيتخنىب ِّـجنِّـ  .ِّـ
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ّ  د  ّ
اكيفىسٰررئحكىنيفملمن  زنحي يمنث جكحيٰرحيرئخكِّ يمِّٰىزئ   ممِّجنيفاكيفىسهت جنىفىليكزئىق ِّـجنمليق  

جم خن   يمجم ميهت يسِّـ جكحيٰرحيرئ يئخييفٌّ مقمن  زنحييث يمنثمقنث خن  منيث يسجنمث ِّـجنحنمي
جم مقخييفٰىِّـجنيكٰرِّ يئىهىب مقيكٰرِّ ممِّ جنٰررتمقٰرمتميىف  مي  . جنىف ِّـجنيكٰرِّ 

ىبهتىف خنيفاكيفىس مقنبِّـىقممِّجنيفاكيفىس جلِّ حلٰرِّمن  ِّـهتِّ  جنٰرىكزئ ِّـجنيفاكيفىس خممك ِّـ  مقنب
مقِّحلحيٰرحيرئ. هلِّ ِّـجنىهِّىشلكرئ مقنث مقِّجنيفاكيفىسِّـىعيطهتخنيفاكيفىس  هت ىئيف ِّـخكيفاكيفىس ِّـجنيفاكيفىسمي  

لكِّممرئ ِّـخكينِّيمجم مي ِّـجنخيىثيث ِّـجليفىئىب هلِّ خنىهىبيئ  خنِّ هت ىئيف ِّـ ِّـجنخيٰررثحي    
ىطهتىئِّخممك ِّـخكمن يمِّ ِّـخكىكِّ  خممكمقىفِّ   . يسجنمث 

ملٰرِّ ميٰىىف  جكحيٰرحيملىف ممِّجنيفاكيفىسمقِّجلىيميرئمي :ننِّـجنملامىنٰرنثمي يف ىمِّ هبىيييٰرِّىش  يف ِّـ
يمٰررثهت خممك ملٰرِّ  يئخييف   .ننىف جكحيٰرحيمل خنِّ ىئنب يف ِّـ

   
حييق يف ٰىجيرنِّـ ِّـ مقىف حلٰرزبمثِّ خنِّ متىكخنمي   ِّـجنيفاكيفىسيث مي خن: ِّـجنيفاكيفىسزثمب 

ملٰرِّجنيف يمِّ جكِّملمئ يمنثهت ىئيف ِّـجنيفاكيفىس ِّـحلىنيف هتيفاكيفىس ممٰذيف خن يف ِّـ  مب 
اكيفىسخنيفاكيفىس اكيفىس مممييفاكيفىسهت جنىف   . َّـجم خممك ِّـجنييٰذِّيئرئ 

نث    يئيفملرثممَّٰىىف لك جنٰررت مقىييفاكيفىس ِّـجنيفاكيفىسَّـ :ىف يف ىسممىه يئحييفمي ممميحيِّ
 مي :خنىب ِّـ مميهِّيئرئ.مقٰرمتمي  ِّـجنيكٰرَِّّـ : يف ِّـجنىهىب يمجم  يئحيِّهتىف مقييجيىكمنِّـجنحن

اكيفىس جنٰررت مقنبِّـجنيفاكيفىس يميفٰى. مقٰرِّ جنٰررت مقنب ِّـجنيكٰرِّ مي يمجمهت  ىف  
خنِّ  لكىف ملميٰرىف ملمبىمىف ملييمب مقييحيٰرينمن ِّـجنحنىنِّ ِّـىق  يئيفاكّٰهت هبنبِّـ ِّـخكىهييىقخنىهمب
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اكيفىس ىئيف ِّـجنىهمب ِّـجنيفاكيفىس ٰىحيٰرمت ِّـجنمئ ِّـجنمئخنيفاكيفىس  ِّـخكىهمبهت   . 
يميفٰىهت خنيفاكيفىس ِّـجنيفاكيفىس:حييفٰىمي  اكيفىسِّـ  ىئيف هتىف خنيفاكيفىسِّـىف يميفٰى ىئيف مقىهٰرييىف   

ملٰرِّمن ِّـجنحنيئرئخنيفاكيفىس اكيفىسِّـمي  هت يف ِّـ يث  خن مقنث ىئيف ِّـخكيفاكيفىسهت هنحكىب جنىف 
اكيفىسجكٰرمئ ِّـجننب يئخييف. ىئيف     خنيفاكيفىسٌّٰىىف مق يئيفملرثميىئيف   جنيهمك خنييىف  

ىئيف ٰىجيرتهتىف جنىف يف يسِّـىقيئخييف ِّـجنملٌّحك ِّـجنملحيمب يمجم ميهتىف يسِّـىق   ِّ يمِّٰىِّ ممٰرجم مقيل خكىب 
حلٰرِّمن  َّـجم ىشيث خممك ِّـممملحيِّ خنهتىف مقِّجننبِّـىعاكيبِّـمي  يمِّٰىِّ ممٰرجم مقيلهت مقِّجنيبخنِّٰررئ ِّـجنيبخنِّٰىِّـ

 . هنحكىبيشخنِّ
اكيفىسمب يمنث ممٰرخييف: ىمٰرنثَّمم ِّـاكيكِّ    جليف خنِّ يئخييف َّـيس  خنىهييىق جنمييفِّـاكّٰلك 

 .ىفىف مقييجيىكحيحي
 َّـجم يث خممك ِّـجكملٰرِّىغىف خنخنحيملُّ يسِّـىق ميٰىىف :ىف مقييجيىكِّـجنيفِّـاكّٰاكيفىس  خنىهييىق :ىمميييِّ

ىمِّمقنثممِّملنث حي.  خنىهييىق  يمجم يف  ىف ِّ مقنبِّـىقخنَّـ َّـيسِّـ جكىننث ميٰىىف :ىف مقييجيىكزث ِّـجنيفاكيفىسمب 
حي مل يئجيملحيىبهتمي مقجيِّملنث  ِّـجنيفِّـاكّٰ اكيفىسمب    خممك مقمممئهت مقىف يئحييف هنحكىبحيىف َّـجم 
ِّـىق مقيفاكيفىس ىقٌّيقمك ِّـجنجيِّملنث مقىهمبزثجم يئملامحيٰىَّـىف  ممَّٰىلكِّـجنيفاكيفىس   .ىف مقِّجنيفاكيفىسىنِّمم 

 حي ِّـخكمنملزث جنجيىتخلمئَّـ خي ملربىف جليفِّـمن مقنبِّـىقهييق ملٰرييخنىبمي  ِّـجنيفاكيفىسمي :ِّـحلِّملنث
ِّـ )يمنبِّـ خنيفاكيفىس( : َّـيسِّـ ىمِّجنيفِّـ ِّـحلخيجممن جنخييثهت مي ِّـجنمييهرئ ملميٰرىف مقامىكّٰ  مل يئىبيئمب

مبِّـ ِّـجنيفاكيفىس يئخييفمي يسجنمث ىسمقىييلىب ىممب  يئخييف مقنث ىممب يئخييفهت ملميٰرىف يشِّـ  هت 
 يس  مي خممكرئ يسِّـ خنِّىئٰر ِّـخكيفاكيفىس ممخييفهترئ مليث ِّـخكِّىئٰرىس ِّـخكيلىبحييق ِّـجنيفِّـاكيكيمِّجنيفاكيفىس

مقىبىئِّ مقيكٰرِّيئىهميىث َّـٰىجم رئخنِّىئٰر   ِّـخكيفاكيفىس ممىيجيٰذيف.ىف خنيفاكيفىسِّـٰى يميف ٰىجيرت خممك 
 . ِّـجنحيىكىييلىئىث مقيل ملييمبخنمنيك

 ميٰىىف  خنيفاكيفىسِّـ ِّـجنيفاكيفىس يميفحكنبميَّـيسِّـ  ميٰىىف  خنيث: مييئينِّ خنِّ ىمٰرنثمقنبجنمث يئييمبمميت
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خممكىف مللك ِّـجنيفاكيفىس محمي ممميىث يئخييثهت ِّـجنيفاكيفىس مليث ٰىجيرتمليكِّىشيط ِّـجكمب مقىيىهييىق   لك 
حلٰرِّمنَّـيس خنجيٰذيفخن يف ٰىجيرتهت جنىف ِّـجنيفاكيفىسمنزن ميٰىىف ىف يف ِّـ ىئيف  ميٰىىف ِّـجنيفاكيفىس  

ٰىاميثهتِّـجنيفاكيفىس ِّـجكمبمقىيىهييىق َّـ  مللك ِّـجلىيٰريتجهميزث  ٰى  َّـيس يسِّـ.  يث  خنخي مممئمقمب 
حلٰرِّمنهت خنيفاكيفىسِّـ ِّـجنيفاكيفىس يميفحكنبمي ىب ِّـ ىئيف يمجم يف جلِّ  هت جنىف ِّـجنيفاكيفىسمنزن ميٰىىف  

اكيفىس جنمييفاكيفىس يئخييفمي خنييىف يئمييب ملِّىسهت َّـجم خممك ِّـجنييٰذِّيئرئ   . اكنبملِّ ِّـجنخيمئ 
حكملمئ ىئنبِّـ :ِّ ٰىحييفٰى حلٰرِّمن مقيلِّـ مقيل ِّـ   يف خنجيٰذيف جنٰررت ِّـجنيفاكيفىس 

ِّـجكمب مقنث ِّـخكجيٰذيفهتِّـخكيفاكيفىس  ىبٰذىث ملخلمئىمَّـ  خلِّمقزث جليفِّـمنهتىئىث يف ِّـجلىيٰريت ملييمب 
يميف. مي يلِّـجنمييهيفيئ  مقنث هت مي مل يئخييث ِّـجنيفاكيفىس خممكخنىبمي مللك  خنمنملىيمئ ِّـخكيفاكيفىس 

يث   خنهت ملميٰرٰذِّ خنِّ ملمبِّىعيث حكىنيفملٰر خنيئييمنٌّ َّـٰىجم  ِّـجنيفاكيفىس حممتيئخييف
 . ِّـجنيفاكيفىس خنجيٰذيفٰىجيرت

ِّـاكَّّٰـمي :نن ِّـجنمنجيِّمنٰرِّىعهلَّـمي يف ىف ِّـجنمنٰرزب خنِّ ىمِّجن يسجنمثٰىمهمك   ىممب ِّـجنيفاكيفىس 
 ىممب يئىهحينثهت ِّـجنيفِّـجكمب  ٰىجيرتيئىهحينث ىممب يمِّجنيفِّـجكمب هتِّـجنيفاكيفىس ِّـاكّٰ ٰىجيرت يئىهحينث

يسجنمث هت يث ِّـجليفِّـىئىب خن هنحكىبمي اكيفىئىبخنىلمئ  ٰىىكَِّّـىئيق خنِّىئٰررئ خنِّ  مي يث يسجنمثخن
ٰىىكِّ ِّـاكِّّٰـ  خنِّمن ميٰىىف يث ِّـجنيفِّـجكمب خنيئىهحينثىممب  ميٰىىف  يمجمهت ِّـجنيفاكيفىس ىئيف ِّـجننب ىئيف 

ِّـجكمبهتٰىىكَِّّـ مي مي ىئيفِّـمن ىئيف   هلِّ  يئىهىبرئ خنِّىئٰريس مقيلَّـ  ممجيىب: ىمِّهت 
مقيل ِّـجنيفِّـجكمبهت مي ِّـخكيفاكيفىسِّـجنيفِّـجكمب ِّـخكيفاكيفىس  ِّـجكمبيث جكٰرمئ خن  خنيفاكيفىس ىئيف   .نن 

نثمي : يف ِّـجنملىهميٰرحيِّىعىمِّ مييئينِّ  جنٰررت  مياكيفىس خنيف ىئنث ِّـجنيفاكيفىسَّـيسِّـ جل
 لكخنيفاكيفىس ميٰىىف ىف جكحيٰرحيمل ِّـجنيفاكيفىسمي : مقىيىهييىقلكىف خنيفاكيفىسٰىَّـ : ممِّجليفِّـىطمكمقىييفاكيفىس

 .ننرئ ىئيف ِّـخكيفاكيفىسيئ ِّـجنيفاكيفىسَّمم
ىئيف هتٰررئ ِّـجنحميئجي يف ِّـحليفِّـزن خنِّ يئيفاكمب: يسجنمثمبيئٍّيئ   من ِّـجنحن خنجيٰذيفميمي 
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َّـ هت خنىلمئ ِّـجنييِّخلزث يف خنجيٰذيفيئىهملىك  .جيىننث يف ِّـجن ىسِّـحكمئمب ِّـجنىهِّجنخيِّ ِّـجنىهىب 
 حي ِّـخلِّخنخيِّ ِّـيط خنِّىس ِّـٰىحيمييكزئمنهت ملميٰرىف ِّـجنحن خنِّ ملمبحي يف ِّـخكمنملزثىكجنيف ِّـململ
ىش يقيكيفىعهتٰىىكِّ ىئيف ِّـ ِّـجننب جنىف ِّـجنيناممثمن ِّـجنحنَّ مملكيئرئىن ىف  جنييجيىكمن ِّـجنحن 
ىش  جنٰرىف ِّـجنينىيمكَّـ  خكِّ ىشاكيت مقٰرِِّّىع ِّـخكمنملحي يف ىقجيىكمكمن ِّـجنحن ممنبيمىب.ننهيىن

 . ممٰرىفِّـجننب يئنبيمىب
ِّـجنىهىب ِّـجنىهىبِّىسيث ِّـ خنىبيئيث ِّـخكملٌّحكرئاكميمي جنٰرىف مقىهمتَّـ  خنِّ يسىئّٰ:يمنبِّـ  حي 

 . ممٰرىفملِّ خنملىليك مل يئخييثَّـ
هليقِّـجنمنٰرزب ٰىمهىب جنٰرىفَّـ ميىس خنِّ :يمنبِّـ  ِّـجنييجيرت يث مي خن: ِّـجنملمييفهئِّىعيف هنحكىب حي ِّـ
اكيفىسِّـىعرئ منممِّىعٰىٰرَّـ يث ِّـخكجيِّىشىمِّىعٰذِّ خنخنِّ مميفىم جنىكزئرئ حمين  ىسىش مي  

ِّـىمىهٰرخنىبِّـمي  ِّـجنيفاكيفىس يميفيق ٰىجي جنىف خنيت يسجنمثيت يئىكيمٰررث ىئنث ىئنبِّـهتِّ ملٰرييٰرِّ   َّـ  
 . يف ِّـجنخيمئ ىقييِّىممت

ىشِّـمنرئ جكحيٰرحيٰرممىبِّـىسمي  جنمييفاكيفىس جنيف مل يئخييث: ٰىحييفيقىث  ىنرث خكِّ ِّـىقهت ِّـحلىنزت 
ِّـىع ِّـخكملممِّجنجيرئِّىع ِّـخكِّىئٰرمقمييفِّـيش  هت هبِّىنرثىف خنمل جنخيييهتِّـخكىبِّـىقّٰ  مي خنملممِّجنجيرئ ِّـجننب

اكيفىس ِّـخكىيخييثهتىفجننبِّـىق رئ مليث ِّـجنىهمي خنىكمليهيثخي ِّـجنيفِّـاكيكيق ِّـجنيفاكيفىسَّمم  َّـجنٰرٰذِّ  خنجيملحيىب 
ِّـجنيهييىق خن ِّـحلِّاكرئمي خي َّـيس  حلمثلكىفجننبِّـىق   خنىبِّـىقّٰيث جنيفِّـيشمي خن ِّـخكِّىئٰررئ يث جنيفِّـيش 

ىقرئرئِّـخكِّىئٰر ٰىحيىنِّٰىِّ يمجم ِّـخكملجيِّ نبهت  جكٰريي مقمب  يث  خن يف يمنث يئخييفمي  
ىشِّـمنخنىبمي ِّـخكيفاكيفىسِّـىع َّـ هت ِّـجنيفاكيفىسيث خنجيٰذيف خنرئ ِّـحلىن   اكيفىسِّـىع ِّـجنيفخكِّ يمِّٰىزئ 

جيهت  ِّـخكىبِّـىقّٰ مي خنملممِّجنجيرئهتِّهي يمجم ملميٰرىف ِّـخكمنهترئ ِّـخكِّىئٰرخنملممِّجنجيرئ  رئيمجم ىشهن خلِّ
ىع خممكىف ٰىيف مقِّجنحيٰرِّىح َّـجم جكىنىن خنجهميحيِّمب َّـيس ِّـجنخيىللكميحكىب  . خنملجيِّ

نثِّ ىميفخنمي  هتجليف ِّـحلىنزت ِّـخكِّىئٰرِّىع  يفممىبِّـىسمي  جنمييفاكيفىسجنيف يمِّٰىزئمي : ِّـجنحيِّ
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ىشيطلكِّ مللك يقيكيفهتِّ ممىبملرئ جنميجمىئٰر ِّـجنيفاكيفىس ممىبىس يقيكيفىعجنخيِّ  من ِّـجنحن يقيكيفىعمي  ىن
 مميهمكهت ننِّ يقيكيفهت ىميكنث هلِّ يقيكيفىع ممٰرخييفهتحكىب ِّـ يسجنمث مللك يقيكيفىع ممىبحكىبجناك

 ىنِّ ِّـىق مقنث خنييمنٌّهت يسِّـ ممىبىس ِّـجنيفاكيفىس مقخييفهت يسجنمثرئ حكىنيفملٰر جنىهمبلكخنىكملحيٰرىث
 .زتِّـحلىن َّـ  جنىفخييثىق مي مل ٰررئ ملٰرييممىبِّـىسمي جنىف  يمِّٰىزئ جليفِّـمنهتمقِّجنيفاكيفىسِّـخكِّىئٰررئ 

   ّ  ا   ّ اّ اد
 هترئ جنميجمىئٰرمن زن  يقيكيفىعهترئ ِّـخكِّىئٰر يقيكيفىع ٰىجيرت ِّـجنيفاكيفىسمي : يسجنمثحيٰرزث

 .رئ ِّـخكِّىئٰر يقيكيفىع ممىبجكملىق يئخييف
  ِّـجنحيِّملمبيطىنيف هبىن ىقىبِّـىئىث ىقِّىشيطهت خمجيمييفِّـ مليث ىئنب ِّـجنمبىمٰرحيرئ جكٰرمئِّـجلىيٰذيفىش

ميرئٰررئِّـجنخيمي ىقِّىشيطهتجلملىلييِّمنمقِّ رئ مقِّجنجيىبملٰر ِّـجنحيِّ جلملمييبِّـ  ىقِّىشيطهت يئييملحيمييف ملييٰذِّ َّـجم ِّـ   
 ِّىس هلِّ ِّـِّىئٰررئ ِّـخك َّـ: مقنث يئحييفجنيفهت  ملٰرييِّ  يسىئييِّهت ِّـجنيفاكيفىس يقيكيفىعيئييخيىب

ىئيف هتمقىيجيٰذيف ِّـخكيفاكيفىس ىب ِّـخكمنملحي مقىكٰرنتخنىبمي   ٰررئ مقِّجنجيِّىشجل ملييىفيئىهىك هتِّىع يمىكِّ
خنىبِّـىسممِّىقننىئىكزئميمق جنٰررت جنىف خنيكمبهتىف   َّـجم هت  يف ِّـخلِّىشىغجننبىئيث  يف ِّـهت ميملمئمي 

 .جيِّىعمبيث ِّـجنملىهىكخممك يسجنمث خن
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اح

 ynM y` �ma لكa ¤{ F لك�fla لكmIy�a} �a yffDِّـلك�d {X�pB {T لك
ُّـ�s _ �d �a مس �rld لك�L�aَّـ �d هبلكy Oَّـهش لك�rlpI �oj¡J �¡a لك�L�aَّـ  

qjOلك لكSU مسyfd PX � hq� �tَّـ�qI �m¤� لك مس�ned �t لك�s�ylO لكs<� a}جه  جه  �
{���yOلك �s�ylOلك �d �sa �tمس منجه  yl¡ayI َّـ��yfOلك �d �¡  yd PX �pمس . إل �jI

ynM لكy OyI {h J�Oَّـهش لك�f¡aِّـ�}  لك  y�ygmaلك �oJ F }¤ aلك Z@u¡Oمسهن� هت�ِّـ لك
 ysI [مش �m¡tَّـجه لك�L�d �� AI َّـ�L�Oلك �� �aلك {l�olaيس لك���O {sm��f¡aلك

� لك y�Oلك �pC لك�n� �¡a لك�d yX�¡qd yrs^ �p¤O ُّـلكمن لك���Oيس   {sl�ola
 yهنysI F مس�I  �Iy¡` �qfOلك y5 �¡¡^لك �¡aلك [ لكau�O} لكsl�ola} لك �soXجه 
 � J�� }¤I �� لكy ¡Xِّـ�} لكs�yO}جه  au�d �� yrsoX �¡T} مسهتay} لك�L�aَّـ  لك

�fdلك لك�L�Oَّـ F لكy4ِّـمي  {sj_لك�ayIجه  �s�ylOلك ?yjI �a {_ Xمس/ مسهب  
{l�olaيس لك���d �� �¡aلك {sj_لك�aَّـجه �� لك�L�oa لكمن�ayI لك�fd متجه��{s�Aoa مس  

 {ayمن مسهتy K  Z@u¡Oهت�ِّـ لك yr_yT �¡aلك {aَّـ _ � لك�a�aمي F لك�j¡Tلكىغ لك
 F ��y�J �¡aلك {prOِّـ لك�d �jI ���mJ �d �I لك لكy ¡Xِّـ�} لكs�yO}جه  لك�L�aَّـ 

^�jd {Tِّـ�d F {sTyT ِّـ`y لك � لكau�O} لك�d �jJ �¡a لك� ztلك�L } مسyjIَّـ 
Z@u¡Oِّـ لك�fa {sayj¡Oلك {pn3لك��  /جه 

�d لك  .yJِّـ�� لكau�O}/ لك
�d لكy¢aين �ldَّـلكمن لكau�O} /لك  .)لكy Oَّـهش لك�f¡aِّـ�}( �s��J مسylaىس 

}ay¢aلك �d ��� �C لك�qaلكيس/لك  . 
_�لك �d /F لك�aلك�Iلك  . لكau�O}لك
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ّا ا :ا 
لكِّـ F §هي لكd�iqO} مس ��ymoa �Mِّـهش uI لك�qaلكيس  � �aلك �sn3لك yM �ma

�sjI �dىط �qd A y_ y` {au�Oلك �� Fجه {Tِّـ�Oلك ZI  �d ZIِّـT} لكyeOمث 
{au�Oلك F أل_�لكa لك���j¡Tلك �qX y_ }sM جه{s_لك§ �I لك�lo¡Nلك PX «/ لك

Za�_/ 
لكs�yO} لكy ¡Xِّـ�}/مبمهِّميجك هت� F لك�m¤¡a �� لك�L�aَّـجه  �rld مس لك  yM  

�¤¡d �qXZ yeOلك �d Zmm¤Oلك �_ ��  .... �Iجه 
هت� �� لكs�yO}/يقِّٰىٰرٰذجم لك�L�aَّـ لكy ¡Xِّـجه مس لك   �sU z��d �� جه 

ِّـَّـ �r�aلك ���aمك لكyrU لك§  .»لك
Xلك�t yq� uI �M�J ِّـملy jaلك �� w^yeOلك ZI A��_ y |  Zs_لك§ لك  Z

مس )مسهتay} لك�L�aَّـ مس مسهتay} لك�qX){s�yOلك  Zجه  yeOلك �Iلك لكylaِّـلك9   �hTِّـu` 
 �sU  �V ^u` Zs_لك§ �ty` yqsTلك �uI �a�mهتay} لك�L�aَّـجه `A مس لك

{s�yOلك {ayهتuI �m¡j� لك�ty` ِّـَّـ �r�aلك لك§  .لك
8 � �IyJ �aلك �sn3لك { �qaلك �oJ F لكِّـ �{d jaلك �jI F � y Vy haلك 

 �Iy¡` F y_ }sM جه{sl�olaلك � ¡`){pn3لك�} لك�I /(» F مثAn3لك �o¡Nلك �_
eOلك z��هتArqd �sجه ^ §لك_Zs لك�ma لك z�t مش] لك yهس مش] مسهتay} لك�L�aَّـجه 

{s�yOلك {ayهتuI«z��_ �لك لكyd �qjO ُّـ`� مس�F yg جه � �d )�yهن{pn3لك {(. 
� لكAo` �jI �d { �qaمن هت�ِّـ � � q¡Tلكِّـ _� لك � �aلك �sn3لك �ja

جه َّـلكِّـ لك�ojaجه )_�� لكpn3} (رنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) ٰه( لكِّـ � �aَّـ لكy� dجه{T�mOٰهٰه يش مهٰهيع/  _� لك.
�جه جهمقمبِّـيئرئ ِّـحلخيىيرئ) جي( y Vy haلك Z�M �pC �s�aلك {d jaُّـ لكy¡Tألa {�Tvd �d T  لكqa\ لك

 {XA2 {jIy¡aلكZTِّـ�OلكOلك �mI {^\ /ميٰهيع.
�dجه _� لكT�mO}متِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) حي( T �جه �Tvd} لكqa\ لك y Vy haلك Z�M �pC ٰهٰه يشمهٰهيع/ جه.
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y£Oلك لك�� F Z@u¡Oَّـ هبلك�L�aلك {ayمن مسهتy Kمش F yj¡Tلك Z@u¡Oهت�ِّـ لك  �aُّـ  

eOلك �X مثyL yd �j I �seaمن لكAo` ِّـَّـ My d F Z{ لك�L�aَّـجه �K مش�jI �t مس مس y
 F ِّـysqp5 �spoJ  �s �aلكy_ جه ymOلك /» }sM جه���Nu¡Oمس_�لك لك |aىط yd �¢`مس yd

y@y¢dمس مس�Xy Jجه=�oلك �� لكy jaِّـلكمن   �Iلك�Jمس  �s �aلك �seaلك �d {K  PX جه لك�Oِّـ
 �onaلك لك�^�M �m^ جه�f3لك �T منys�yOلك F �a مس  ^�َّـ لكy ¡Xِّـ�} لك�L�aَّـ 

�L�aِّـ�} لكy ¡Xلك F �rqX مك�aلك ���U |q` مشين uJهت� �d �Xلك�yrjجه  َّـ 
�aُّـ �njI �d لكH �ent لكyqsI y^yent مس لك جه »لكys�yOمنجه M¡� مس ��لكين ِّـ9 

§لك qI¤� لك�2  �لك لك�jI na مس z�t مش] �sU لك� Z@u¡Oُّـ`� هت�ِّـ لك �_
uJهت� لكys�yOمن  .لكy ¡XyI �maِّـ�} لك�L�aَّـ 

Jمس  �Iلك�Jمس  �s �aلك �seaلك uI ِّـهشymaلك ���� naلك لك��eOلك �d �Xy  Z y
 {ayلك مسهت�¡ Kمس _� ���jJلك F مس�rKy¤I لكsl�ola} مش] �� لك�f4yI {au�Oيعجه 

�¤qI {s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك لك��لك�L�aَّـ    �¡aلك {s_لك§ ��ªجه y _ F لك�OِّـT} لك  
لكy ¡Xِّـ�} لك�L�aَّـ  {s�yOلك {ayهتuI �dvJ. 

�naymOلك F �s¤faلك  /�nJ ? {au�Oلك �5�لك لك�qjaلك �� مس � {M �hd 
 {o7 F Z@u¡Oهت�ِّـ لك y��`ُّـ Atمش لكAo` F �m¡�Oمن لكAn3مث لكZmIy�aجه  لكy4يع 

{sl�olaلك � ¡` �dجه F {au�Oلك �_� مس^�َّـ @ [Qمهyجه   �XyeOلك ylTِّـ   �s _ �d لك
m¡�d  yهتyN f^ ِّـylT | �qXلك    `¡�Iy لك  {sl�olaلك � y�Oلك �ohd F)F 

{sqsX {msmM َّـ�L�oa َّـ )مس�fI �¤t �aلك �Iلك�aلك �flaلك لك�qX �� لك�� جه 
�s^ | ¢� مس �qfOلك yM }sM جه�tysI  �M§/َّـ�L�oa {ayهت مس جه مس لك  
{sLِّـy4لك {sqsjaلك  {ayهت ¤} لك  .لكys�yOمن pU yd| ِّـلك

ىشمقىهرئ )ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ جهجهِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ �lhfd ِّـلكمن�eqd جه   هت�ِّـ لكZ@u¡O لكQeaلكىط
.مبخي يش هئخي يعٰهمي/ _�
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�  �d لكOجه au�d} مسهتay} لك�L�aَّـ مس لك�qjI {s�yOلكهنy لكy4يعمس/ لكy3هت� y�

�لك لك� PX PX {sd �� هت�ِّـ لكZ@u¡Oجه  T  yTيطلكF {K�¤¡�O لكl�ola} لك
�fI � _ �d yMِّـمل« �hd �n� ? َّـ�L�aلك {ayيس مسهت���d من مش] مسyl¡a yI 

�neI yqsI �d�rld �n� ? om¡�d {lT}جه  laلك �s�mJ �r�aلك �d �sa �tw^ جه yJ 
�maِّـ لكy ¡Xلك �لك لك���Oيسجه @ { �qayI � yfN �d َّـ�L�aلك {ayهتuI Z yeOلك 

yqsm� Zs_لك§ لكuI �maهتay} لك�sd �d {s�yOلكمن �dِّـT} لك جه ^yjh_« �d �soجه 
Zلك�faلكمك مس �z�q لكuI �maهتay} لك�L�aَّـ مش]  yeOلك �r ¡` � ¡¡� �d  جه

 �d �sa �tمس A` جه�m¡�d �لك لك�qjaلك yN �¤qIيع � �d {sayN yجي�� {sl�olaلك
 ygمس� �s¤faلك» �sU {l�o^ F {M �hd |ty` {au�Oلك �مس �¡�fِّـ مس�M مس �

 �d مكy¡` مس F �£t  جه مشُّـyمه�Mِّـ مسys¡Nلك �d �I  Z¡au�d ِّـمل�fI لك§ لك
{osهت هت�s مس لكs�yO} �� لك ِّـَّـ مس لك�L�aَّـ �� لك �r�aلك z¡`«. 

��� �t �لك لكuI �maهتay} لك�L�aَّـ مش] aلك �jaZ yeOمش] جهلك �aُّـ F لك �q¡Tلك 
جه ^y X yq� wِّـلكمن  y£Oلك لك�� F مل��yia�6 لكAo` �jI �d َّـyl¡�� �_ yd

 {Tِّـ�Oيس لكy J  {_�l¡d مس_�لكs yeOَّـلك�L�aلك {ayمسهت PX مثyq aلك yrqd �ri¡�� �_ {/ 
y Kمن مسهتay} :خنييٰذِّ �a لك  �¡Tلك F Z@u¡Oهت�ِّـ لك �p¡Xلك �aلك �maلك 

d �� �L�ay^ {op2yIَّـ «/ جه y_ }sM)لكy)�sf¤¡a ُّـ`� ysqp5ِّـ �Iy¡` F لك�L�aَّـجه 
�¡msmM �� yd ysX `F �n�  �s لك Q]  ysXجه   .»msmM¡� مسF �t لك

جه جه y fd �mJ �pCهيِّـخكييٰذنئ ِّـجلمبيئمب يف ىقىهميٰرىث ِّـجنجيميىكجيرئ) ٰه( �Tvd �d} لك�saَّـ T  لكqa\ لك
 {XA2 {jIy¡aلكZTِّـ�Oلك{^\Oلك �mI  /ميخيحي يعٰهمي.

جهرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) جي( �rhd xJ�d �sreaلك �sauJ 7} جه�J / ِّـلكمن مس�eqd جه�s]ِّـ �Iمس �s�aلك
جه _� �maميهي يعٰهمي/ لك.

�sojJِّـجنملامىنٰرنثهت) حي(  �s¤fJ جه yIىط�Oِّـ لكysqp5  / ِّـلكمن�eqd جه �rhd xJ�d ُّـy¡T لك



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................هيٰه
�� yd :خنييٰذِّ جه  ymOلك PX �¡T a ygمس� Z@u¡Oُّـ`� هت�ِّـ لك �aلك �maلك 

 �Iy¡` F �s �aلك �seaلك �X ِّـَّـ �لك لك�fla لك�aلك�Iجه sM{)لكymsoj¡aمن(مس� F y_  /
� �� لك�L�aَّـ �L�dَّـ مس �L�pI �saَّـمت / _y مس�F yg لكymsoj¡aمن« T مشُّـلك

 مس لك�L�aَّـ msmM¡� مس�L�d �tَّـجه ^w لك�L�aَّـ �� /مش�L�d �tَّـجه �2y^ /�qjpIلكمك
 .»لك�L�Oَّـ�}
لك�Xyla مشُّـلك مس^yَّـ «/  هثysqpr a �Nِّـ F لك�sf¤¡aجه y_ }sM `:خنييٰذِّ
tw^ َّـلك�L َّـ�L �لك مس � �s7 �d yI �m^ َّـ�¡�جه�L�d �¡msmM msmM �sl� A¡�جه 

ysX جه  F �I �n� yd لك ysX  .»لكbaمث �� مسF �t لك
 �sn3لك  Z@u¡Oهت�ِّـ لك yM y��¤t مشُّـ �pB �dيس �� لكAonaمن 

لكِّـ  � �aلك{d jaَّـ لك�L�aلك {ayهتuI �maلك لك�jL�� جه مس��Q]  � y Vy haلك 
 ¡Xجهلك{s yeOلك {Tِّـ�Oيس لكy Jمش] مس {s�yOِّـ�} لكy مش ^�E  �tw مس ��cJ مس  

 .مشyUِّـمل �r ¡` F مش] �qXلك �� لك�f¥I {au�Oهت�
t yq� �dZ£� مس `Aoمن  yeOلك��yW yrgjI y` مش  F لكym¡Xَّـ�� لك 

ysM  مش uIهتay} لك�L�aَّـ `A ُّـ`�ytجه nI مسهن� �ponJلك مس��d Q¢` F yg لك
 F �6Ao` yhd F ysoL �ri� yd لك�� ��d �£�q لكuI �maهتay} لكs�yO}جه 
من �oaلك_�  �mOلك �oJ {sqsjI لك�Mª }sM جه\jaمن لك �mOلك My d{ لكys�yOمن 

{mM aهن لكy¤I usT: لكF �6Ao` �jI PX �s q¡a لك .لكy4ِّـ�Lجه 
ىح F لكAonaمن مشyd مس � ¡N لك �لك لك�j¡aَّـ � {Tِّـ�Oيس لكy Jمس مس �X �en

dyLلك�rV {j /هيهئجييع.
ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .ٰهخي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.خيهئجي يش حيهئجييع/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنملامىنٰرنث) جي(
من لك�oa {���yOلك_� لكy4ِّـusT A`/�L: مس�yg) حي( �mOلك {sqsjI �maجه مس لك �maلك �d Gyq¡�  

.uIهتay} لك�L�aَّـ
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s yeOمس }لك yِّـ� ? ��ِّـ`�لك َّـ � �qXلك �� لكau�O}جه  yfN [مش Z¡l¡od لك�t�n� ? 
 �rKy¤Iمس F ���e¡aلك  �o4جه ^�_� لك{sl�olaلك � y�Oلك � yT PX y�QKuJ

�Nِّـمل مسyJ {s�yOلك {ayمسهت PX �ponJلك yqIمث PX مسهتay} لك�L�aَّـ yJِّـملجه  .لكsl�ola}جه 
dمش uI يش �s¤faلك �� A` يش �X�t مس yZ yeOلك {ayهتuI �m¡j� لك�ty` مش  

مسهن�  �F �m¡j لك�a_|  مش ِّلك�L�aَّـ `�6Ao` �jI ��ª �� A لكd�m¡O}جه
 {s�yOمس لك �d مثجهAn3لك �d �Nu¡Oلك �`�� �aلك �qjOyI {s�yOِّـ�} لكy ¡XyI �Jُّـلك

uI �qdv� �� �I جه�d�X �dَّـمس�L�I َّـلك�L�d �¡s�yd لك�M لك�L�aَّـ    F 
�qjpI ِّـميجهy4َّـجه /لك�L�aلك ZX ِّـميy4لك F {s�yOَّـ مس  مس لك�L�aلك �d�rld

{msmM ysnإل {s�yOمللك�Mلك لك�Mلك   y_لك�fd  مس �rld لك�L�aَّـ إل�n / مسهب 
 �¡¥Oلك zty2لك �nإل {s�yOلك �rld مس A` َّـلكمنجه�L�Oلك ZI لكSU ztyL لك

ys¡dىطجه مس لك�L�d {s�yOَّـمل �L�ayIَّـجه ^F {s�yOy لكy4ِّـمي ZX لك�L�aَّـ  مش �I yd لك
 �rlOلك z�¤I Q] |ty` مش جه  Q] �X ىطy¡p� y5 �¡aلك �¡sهت�fN ��

�d لك�so¤¡a لك�lqa لك  �q��aلك. {Tِّـ�Oيس لكy Jمس مس �£t yq� �d  s yeOلك {  
[Q يش   �s �aلك �seay` ِّـ يشyK لكF {sq��n¡a لك�aلك_� لك�qsja مش] لك�L�aَّـ ��q � لك

���d جه  جي� ZI ys^yqJ لك �Nِّـمل مسyJ {s�yOمش] لك .yJِّـمل 
 {pn3لك {Tِّـ�d يسy Jمس �� Z¡au�Oلك ZI �tyj¡aلك  Fyq¡aلك لك�j_ ��� مسaلك

�dمس yمسهن جه  yr¡qd  ٌّ �d�Xلكsayj¡O}جه sM{ �uI �m¡j لكs�yO} �M لك�L�aَّـ 
مسusT �t:  مش  ��np مس �ltىغ uJ �aهت F ysmsmM لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجهجه لكy ¡Xِّـ

لكy ¡Xِّـ�}  هتay} لك�L�aَّـ  � لك�maلكمثمل � yhIمش �flaلك لك�F ymM مشyUِّـلكمن �
�g¡sT  sqsX ZI}  مس�J  �N مس yqJىح مس لكF �3 لكau�O} _�لكمثمل/لكs�yO}جه 

y4لك_� لك�oa {s�yOلك {sqsX �d �sa لك�s¤fa مس �z�q مش] لك�L�aَّـ  ِّـ�Lجه 
Z yeOلك {Tِّـ�d يسy Jمس �jI yِّـ�y¡Nلك �¡aلكمثمل لك�maلك �o¡I َّـ�L�aلك {ayهتuI �maلك 

ىح  N PX �6Ao` F لك���eaلك �d {o7 لكىغ�j¡Tلك :usT �I جه{sayj¡Oلك {pn3لك
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{au�Oلك F ِّـy¡¥t yd �d ydy; �£�qJ �6Ao` مس �`�qT �لك `�qayI �o }  .ُّـ�aجه �

z�q� yd [Z مش] مش yeOلكymOلك F .
F �L�aلك ydمس  {s�yOلك {ayهتuI �maلك �d جه{s_لك§ z�q� yd مش] لك�OِّـT} لك

y_ �¤s��J F �rhOلك xJ�d �seaُّـ`� لك �m^ َّـجه�L�aِّـ�} لكy ¡Xُّـ`� «/ لك
| �qXلك   �Nهث y¢¤I ِّـَّـ �r�aلك لك§ �X F ىط�yَّـمل لك�L�aَّـ �sU) PX لك

s�yOِّـميلكy4لك F { (مش/ مس }sM جهZqKلك Z sU y�sa ِّـميy4لك F {s�yOلك  لك�L�aَّـ 
{sqsjI �m� ?  {sqsX {s�Aoa {لك�� aلك F ىغS^مللك� ?  ىطلك  sqsX PX} لك�L�oa {s�yOَّـجه 

 �tمس ���a yM �hd �n� ? �tمس �qj� جه�Nهث �neI هي�hJ مس �np� {au�Oلك ��� مس �
Oلك ُّـ��a {sqلك�Mملau�d F{sqsjI �mt {s�y} لك�L�aَّـ   Arqd {ِّـ�y ¡Xلك جه   �Nألa 

AI مس sqsX} لكs�yO} مس���a �o�d �dجه  ��ri مس sqsX} لك���a {po�d |ty` {s�yOجه 
 {au�Oلك �ِّـَّـ � �r�aهي لك�h� ? �a�a مشُّـ ^ ��np مس �L�oa �nJَّـ sqsX}هب 

 �Iy¡` F)لك§ F / مسهتay} لكs�yO}جه �qjI yrM�V �Iلك| �qXلك ) pnM} لك
.»�X ىط�yَّـمل لك�L�aَّـ PX لكF {s�yO لكy4ِّـمي

ym� �_ �na / {ayمسهت {au�pI yJy¡I y@ {_ X  لك§ Ao` uIمن �sU لك
�Wyt �d مش] مشy Kمن لكy ¡Xِّـ�}  ` Atمش لكy ¡Xِّـ�} لك�L�aَّـ F لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه   {s�yOلك

��aلك F َّـ�L�aلك �rldجه{s�yOلك PX لك� مش `y ىطلك  ���aلك F �tمس مس�t مس�d  مش �جه 
لك .sqsqK} لكF {smsm3 لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lلكy ¡Xِّـ  ��X �en لكy��aَّـمل 

 �a {jIyJ {s�yOلك مس لكu¡Oهت� F لكy4ِّـمي �� �� لك�L�aَّـ   {ayهت مسau�d yd} لك
§لك �fIَّـ �slt مسمس �njayI �dجه ^�sU �so لك  مش�Jy Kجه �np� �I مس  مس لك

{msmM ¢p� {s�yOلك لك�Mمل�m¡jd �n�ِّلك uI لك�L�aَّـ   {oهتu¡d  ^ ِّـميجهy4لك F 
{s�yOلك y¡¥qT yd �d ys^yq¡d �dِّـ �d لكsqsja} لكy4ِّـZI {sL لك�L�aَّـ  ` �n�.

جه �fdِّـ �IyTجه لكJ�d �sreaرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) ٰه( �rhd x /هيهي يش ميهي يعٰهمي.
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� �¢ | لكsqsja} لكy4ِّـs�Aoa {sL}جه �¢ | aلك لك§ t yq� �d£� مس �sU لك
gلك مس��� �Lَّـلكمن y@ {s�yd  {gCجه   {^ª منystَّـمل مش�£Oَّـلكمن لك�L�Oمس لك y

�Lِّـy4لك_� لك�aلك F ygَّـ مس��L�aهت� لكu¡I �m¡j� �tمس �qj�.
� y ¡XyIِّـ�}  y_ �tلك مس§ sM{ مش هت�ِّـ لكAo` �d �r^ Z@u¡Oمن �sU لك

q¡aيس لك�_�I �m¡Xمنجه لكys�yOهت� لكuJ Ao` F �_yمن لك�L�aَّـ F لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه 
لكy ¡Xِّـ�}  �لك t£� مس�jI �t مس _�ِّـ au�d} مسهتay} لك�L�aَّـ a §لك_�جه  لك�sea لك

y_ جه�flaلك لك�� F {s�yOمنجه «/ لكyإل�o¡aلك F �@ �لك yd مسَّـ مش�it �sa لك�sea لك`
 |�a �Lَّـلكمن gC}جه   {^ª منystمن مشy_ِّـylOلك �d yr_�^ yd  �lqaمس لك �d

�lt �aُّـ �d �a ��� �s` لكمسَّـِّـ�� �� لك_ysqsX ysjجه   مش  `� لك�L�aَّـ مس�dلك 
مت naلك F �_yqJ«.

جه ^�na  �r ُّـ`��L��  �tuI yt مس yqJ_� مس yqJىح §لك  �sU ` F لك
مش�lq� At ىط�yَّـمل لك�L�aَّـ PX لكs�yO}جه  لك_ysqsX ysjجه  ���� مس ��lq `� لك�L�aَّـ مس�dلك 

�dجه �¢ | لكy ¡Xِّـ�} �rld لك�L�aَّـ لك �lt F لك  ���aلك F {s�yOلك �rld PX � �aلك
لك�L�aَّـ F لكy4ِّـمي  {s�yOلك {sqsX �d ymM  �¡ ¢t yd �d �£�q� لك��.
�i¡ty^ جه{hmqaلك ����d {mM مش�ygهي @ aهن لكy¤I .F :usT لك

 �r¡Uلك �_ {s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك �I مس Qet مش] مس لكuI �maهتay} لك�L�aَّـ  مسQNلك 
ZI لك�_ _� �J`| لك lT}جه  laلك  yL �dمث �jI هت�ِّـ لك�d Z@u¡O لكAn3مث 

 {s�yOلك {ayهتuI �maلكمث لك�T جهy5 u j�  ِّـمل�£rd |¤ مسهت  �a�a {lay¥Oلك �N لك
� ��seoa z�q مس=� aلك �maلك �� لكy ¡Xِّـ�} لك�L�aَّـ مس لكuI �maهتyjd Ar¡ayجه 

sUyM F { �qaلك �_� yLمثمن � �جه  y�M لكِّـ PX §هي لك � �aلك �sn3لك {
y_ }sM جه�¡d�iqd /» �d جه{spn3لك �Xلك�maلك لك R¡j� ? ���aلك �d ytªyX �8

�Jylavd �jI F y_ جهAr¡ayهتuI �m� / جهQ4لك  {q�3ِّـ لك�fd َّـ�L�aمش لك
 [ �لك لك�faلكَّـِّـ مس�dِّـ مسهتos}جه ^�fpِّـ�y مس� لكa\جه   { s�aِّـ لك�fd {s�yOلك



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................مهجي
{ayهت yI« جه �d  مثAn3لك �d �Mمس �I �m� �o^ yjd Ar¡ِّـ�y ¡XyI �maلك ydمس

�Lِّـy4لك_� لك�aِّـ لكyntمش  {h�l�ayI �maلك �o¡�� �t  �aُّـ .[��Qجه 
¡I � J�J �Nمس ztلك�L yq� �مل �L�dمل yJ �Xِّـ�� لكau�O}جه  t ��y ِّـ��

{mM aهن لكy¤I yUِّـمل مشF yrsa لك  .لكu¡T {au�O: لك
ا ا :ا دا ظ  )ّّدئ اا(

 �d {o7 {K�¤¡�Oلك {sl�olaلك {au�Oلك �� F Z@u¡Oهت�ِّـ لك �¥¡Tلك �ma
�jd^} لك�Oلكَّـ yrqdجه _ �   yrMygs¡Tلك �d �I  �¡aمن لكy¤ohfOلك ylaىس  لك
y Kمن مسهتay} لك�L�aَّـ   �qfOلك yr_yT �¡aلك {aَّـ يس F لك�j¡Tلكىغ لك \aلك

لك�a_�ىح yjd PXين �oJ لك�lOَّـلكمنلكy ¡Xِّـ�}   �T Q ` �neIىح ����y لكs�yO}جه 
y Kمن لك  �lqaِّـَّـ لك�d �s¥eJ ��� �C لك�qaلكيس   F.

�� {au�Oلك �� F Z@u¡Oهت�ِّـ لك yrd�¥¡Tلك �¡aىس لكyla لك�L�aَّـجه لكs�yO}جه «/ لك
{msm3ِّـجه لكy ¡X لك  {ayهت ] ^yrj7 �m هت�ِّـ»لك K} لك ¢aىس لكyla  لكZ@u¡O جه مسyd لك

�a�_ F /» منجهys�yOهت� لكuJ �مك F �rqX لكy ¡Xِّـ�} لك�L�aَّـ aلك ���U |q` �_ مشين
�� مس  �njI �d ُّـ�aجه  لكH �ent لكyqsI y^yent مس لك M¡� مس ��لكين ِّـ9 

Zjaلك F {j_لك�aلك {oهتu¡Oلك � ym3َّـلكمن �� لك�L�aُّـ`�»لك �m^ {msm3لك �la ydمس  جه 
 Z@u¡Oهت�ِّـ لكy_ }sM جه�flaلك لك�.»F مس �L�oaَّـ �qX F /»{sqsX {msmMلك �

وجود.١  ا
yjd {K K PX {sl�olaهن لك�¤ aلك F َّـ�L�aلك �la �oh�{lo¡D /

��لكَّـ �I.ٰه  {l�olaلك F َّـ�L�aلك �la �pj¡�� �_ /F�3لك �qjOلك  �n� �aلك 

جه �fdِّـ �IyTرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) ٰه( لكِّـ � �aلك �sn3مهٰهيع/ جه لك.
ىشمقىهرئ) جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مبخي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
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 {ponI {sTِّـylaلك {koaلك F �saِّـ مشye� � / (^yms) لكT|(ِّـلكF yhI لكy�ygmaجه  y_ ىط��

|Tلك ( { s@لك �qX �n  Atمش �لك لك�qjO لك�aلكyjd  �Iَّـ F �a لكkoa} لكsI�ja}جه �
{op£oa {s s`Saلك. 

 �¤qI ِّـ�f¡oa Iy_ �sa  {s^�3ين لكyjOلك �d �rlOلك لك��d لك�aلك�� مس �
�d �I مشَّـِّـلك جه `A �� لك�s7 F y3 لكyjOين لكs^�3}جه  m¡T  �p� F yqjd لك

 �oj2 �ayfaلك H�p¤Oَّـ لك�L�aلك �oIym� ��soX �oh لك�L�aَّـ لك�aلك�Iجه  لكop2}جه 
yqa�m` {hs� aلك { s@لك F �pC /»َّـ�L�d ىط��«.
 �Iy¡` F � y Vy haلك y_){pn3لك {�yهن /(» F َّـ�L  yd [َّـ مش�L�Oلك ��mq�

��ltd لكH�p¤O مس لكlqa©جه   �m¡�Oَّـ لك�L�aلك �sp�t  �sp�t  Q] F َّـ�L  y 
�Iلك�aَّـ لك�L�aلك«.

�� لك�L�aَّـ لك�aلك�Iجه��لك لك�qjO لك �loa لك�L�aَّـ  yNِّـمي �C �X جه 
 ysmhqd yM hلكهت �t�` �j�  �t _} لك�qaلكيسهب  jaلك  {hIلك�aلك �X {�yn¤oa ��

{sop3لك y�ygmaلك F يس���Oلك  �p¤Oلك ZI {oهتy3لك.
��لكَّـ �la �pj¡�� �_�I لكL�a .جي  ygَّـ مس��/yjaلك �rlOلك �aُّـ �<� aلك  

�rld �� � �mJ لكF �qX na لكa ¤�هن لكmIy�a}جه aلك�Xلك�¡tلك  F �a من� K  
�  مش لكy4ِّـمي y_ {lT laلك t¡�لكيسجه  ���L مس�d �M لكAn3مث  y ¡XyIِّـ ueqd لك

t¡�لك�Xجه �I �� لكy ¡Xِّـ �لك لك�rlO لك� {ayهتuIٌّ هب�sp2لك �qX  هت�ِّـ y_ لك�a
�Iy�aلك �flaلك لك�qX F Z@u¡Oلك /»yjaَّـ لك�L�aمس لك F�<� aِّـ لكy ¡Xلك YmX  Q] 

^�لكَّـ  �md«y£Oلك لك�� F ِّـysqp5 y_ مشُّـلك `y لك�L�aَّـ مس�dلك ydyX «/ جه 
�Lَّـ F لك�lqaجه ^w لك�L�aَّـ ��F �L لك�L�I �lqaَّـ  �n� مس z£s^مشُّـ �� هب 

.هئجييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
ىشمقىهرئ) جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مئحي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
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Oين لكyjOلك � y�` َّـ�L�d �� �qd ysX � F لكaلك .»�f¡ydِّـملجه 
جه مس/ لكy3هت� naلك �C �X ygِّـمي مس�yN َّـ�L�aلك �loa ينy¢aلك �qjOلك لك�� 

�rld �tِّـy ¡Xلك ylJ yI .
��لكَّـ �I.حي  ygَّـ مس��L�aلك �la �oh� / yroIym� �¡aلك {sqsjaلك {msm3ُّـلكمن لك 
جه �jaلكy4لك_� لك�aلك yrqd �au¡� �¡aلك   {sqsjaلك {msm3لك �oJ �X �nإل ِّـ�Lجه 

{sj_لك�aلكyjaَّـ لك�L�aلك �rlpI {sLِّـy4لك  �<� aلك{sl�olaلك �s�ylOلك �d �j� �aلك .
y_ }sM جه�sf¤¡aلك F ِّـysqp5 �qjOلك لك�^�L�Oyَّـلكمن «/ _� مسyUِّـ مش] �

yjdلك�yr مس�L�d �tَّـ ` ATجه §هي مس�dyT �  Tجه a�rB} لكaَّـ لك�L�Oمس لك  z 
yjaَّـ لك�L�aلك ���aلك F �sp2لك �o� .»�aجه 

ym� yd�qj^ جه{au�Oلك �� F َّـ�fmOَّـ �� لك�L�oa }ay¢aلك �qjOلك لك�مش (/ �
�sَّـ مسهت�L�aلك( �rlpI yrsaِّـ مشye� �¡aلك {sj_لك�aلك  {sqsjaلك {msm3لك �oJ �I لكَّـ�� 

yjaَّـ لك�L�aلك �<� aِّـ�}لكy ¡Xلك � qsM {s�yOلك �nJ  �oJ �d لكqd {X� {s¢s3¡جه 
{osهت .لك

اهي.٢ ةّ ا
sI�aلك y_� F )يط �jaمي لكyJ /(» }sM �d {sq��aِّـ لك�faين �� لكyjOلك

ylaىس yr لك لك�faِّـمل لكy3هتsM �d {o{ مشهنwI ��. �p�J �loayI �fmJ yىطلك  
 yمشهن }sM �d �d y@�fM }sM �d لكF �loa لكyd�rld �p�J �mjaجه  �qjdجه 

�L F {a�md جه{msmM �p�J ِّـميy4لك F y6� K }sM �d لكمك s�yd �p�J �� yd}جه 

.جيهئجييع/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنملامىنٰرنث) ٰه(
.حيهئجييع/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(
لكy ¡Xِّـ�} لك�qX {s�yO لك�d ���Nu¡O لكAn3مثجه ) حي( هتay} لك�L�aَّـ  � �� لك�maلكمثمل لك�reOِّـمل �

ymM  yrs^ ىعymqaلك :usT.



{sqsX {msmM َّـ�L�oa مس F................................................................................. حيجي 
{��� �p�J ysX .»sM �d{ لكys¡dىط��X y لك

 �la F ِّـ�reOمس لك �oXلك){s�yOلك ( F {sl�olaهن لك�¤ aلك F �pj¡�� �tمس
�N مهZsqjdyجه مس�Mمهy مس�d �X لك /جه 

حكزتِّىئٰررئِّـخك. مي  مقِّخكىهييىق ِّـ
�yOلك �ohJ �_ PX مثyqI {s�yOلك �la �n� �Nجه  ��لكَّـ yrqd لك�qjO لك  {s

5�لك لكsojL yX�¡qd y�a�_ �d  /»�� yd«F �qjOلكُّـ�fd �aِّـ {s�yOلك �mJ yd  جه 
.»yd ��«جيyمك �X �I لكv�aلك Iيش

 �Iy¡` F �s �aلك �seaلك �� �oJ {js V لكs�yO} لكF �mJ �¡a ) لكy£qaمل(_� مس
هتyىح«/ _yجه �L»�� yd« }sMلكمك   `¢Qمل `yro مش لكbaمث لك�aلك�a �n� �_ �M مس

 �� Atمش �qna جه{sJُّـلك)�� yd( �tuI yty�tمش y�t   �Iلكyrqd �Mجه yr¡op£I �Iجه ^�so لك
�Vyt �¡stلك�sM �d �tuI �I جه �� �ld �laَّـ �¡�pg يش �a| مس_�... �sMلك / ^wُّـلك 

 �m� y5 �¡aلك {sJلك�aين لكyjOلك �s7 يش �¡o��md مثbaلك �a� �L Fلكمك yd لكbaمثجه ^
yqa�_ �¢d جه�� /)y�t جه ^�ld �qjd �` PX �p¡e� �twَّـ ُّـلك:)لك �pX  ���a  جه�a 

�¢d /�pqaلك  �k¡aلك  ��£¡aلك لك�hqa لك����2}  لك�3`}  _�مل لك�3   �sa�¡aلك  
� yd �qX �� ُّـلك:e� ^ جه�aُّـ Q]ٌّtإلa  لك�s3لك �a�` ����a  y ¨مثجه 

 �s7 PX �p¡e� �tw^ جه{`\aلك y¤I Q] لكa¢�ِّـ  لك�laيط   y�tإلa �na جه �M
yrqd لك�Mلك لك�Mلك  � yd �qd خي� e� Atجه مش{`\ayI y@ �¡aلك {sJلك�aىح لكyهت .لك

ىح خنيث اكيفِّـىئىب ِّـجنحيِّخنيفىح) ٰه( .ٰهٰهمئ يعمبٰهمي/ جه xJ�d �pC لك�sI�aىقِّىغ ِّـجنىهىب
F لكl�ola} ) لكs�yO}( مس لك�s¤fa �� مش�la V /ِّـلكمن ��لك لكF :usT �na�fla مشyU) جي(

{K K yjd PX/�X لك�qjOyI {s�yO لك لك�qjOyI {s�yO لكy4يعجه  �Nجه   جه لك�qjOyI {s�yO لك
 yd �d �� لك�reOِّـ Ao` Fمن لك�na F ���Nu¡O لك_¡PX ytc ُّـ`� ��y�d yq� Zsqjdمل

{s�yOين لكyjd.



 ٢اقلمجلئ ـ ج...............................................................................٢٤
ّفإحكلثل يف يقثاب قإ ئث ئمبا امثن، وأقإ اقباجكت يف يقثاب قإ ئث فنث قت  ّ

.»ّذايت
ّأن احكإئنئ اقحج مقلة يف يقثاب اقجؤال حقـ: واكإؠت قالقث خلجإرة خلث » قإ ئث«ّ

ُحقنإن متإم اكلنلئ اققء حقحمنة ذامقنإمقث، فلمبقإ الإ قإن ئبا » قإ ئث زاب؟«: ًل قحالّ
ّىكؤاال خلث متإم احكإئنئ احكخحكئ حقث، وامثن اجلثاب خلث ئبا اقجؤال ّ زاب «: ً

ّفإن اإلنجإن متإم قإئنئ زاب احكخحكئ حقث، وئمبا احلإل يف قإئنئ » إنجإن ّ ّ » احلنثان«ّ
 خحملئً مقلة يقثاحقإ خلث اقجؤال خلث متإم احللنلئ احككمكقئ حقمل مجمئ قث احللإئت احكّفإهنإ

.قإإلنجإن واقلبس واقحثر وغلكئإ
ّىقت إن ئبا احكلمث قمامئنئ ئث قإ امإقث اقللت قث احكثيقثدات احكمممئ خلمب  ّ ّ
ّمقكثرئإ مقكثرا مقإقإ، وامحت احلب احكمكلج قمقء اقبي املمب يف اقبئث قث  ِّ ً ًّ ّ ّ

ّفإن قإئنئ قت يشء «: ّ فإل ؠبر احكحأهلمل يف األىكلإر؛احكثيقثدات احكحبودة ّ ئج ّ
ٌ خللمنئ خلمث ويكجاٌاكمإائ وفإل يف قثجة . » قثٌّ قبؤاحث يف اخلإرج وحلتّ ذئمجّ

ّفإن احكإئنئ نلجنإ جكنإل اقثيقثد وخلمجث اقبي النب قمث يف احكبارك اقللمنئ «: آجكب ّ ّ
.»ّواحلجنئ

ّ أن احكإئنئ حقإحكلمث األجكة ال مقجحلمت:ّ ئمإ احكاوقث ّ  يف قثرد احكثيقثداتّ إال ّ
ٌلبفئ اقبئمنئ، أي اقحج هلإ اكبوداقلإحقمئ قمم ّ ويقثدائ جكإؠئ مقملمب يف اقبئث، ّ ّ

ّوأقإ مقمت احللنلئ اقثيقثدائ اقحج ال اكب هلإ ّ  فال اثيقب قث ، قام يف اقثايقئ مقلإىل،ّ
ّقإئنئ حقإحكلمث األجكة ّ.

.١٢ص: ، احقث ىكنمإ، قمكثرات يقإقلئ جلنبان)احكمكت (مي آللنىإل يف بيى آللمآلالأل آللهيوأل) ١(
.٢٣٦ ص٢ج: ، قكبر ىكإحقتآلحلههى آلملينولوى يف آلألسنوإل آللننهوى آلألإلبنى) ٢(
.١٩٨ ص١ج: احككبر اقجإحقت) ٣(
ًئبا قمث حقمإء) ٤( ّ خلخك قإ ئث احككنثر خلمب احكحأجكباث خلث ؠبر احكحأهلمل قث اقلالىكلئ، اكنئ ّ ذقبوا ّ
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ملىث. ىط  ِّـخكِّىئٰررئ مقِّخكىهييىق ِّـ
yهنuI y��^�X �_ �Xجه  ��لكَّـ yrqd لك�qjO لك  ygمس� {s�yOلك �ohJ /» مثbaلك �I yd

.مس �m¤¡� �I yd لكbaمث» �� ��
{d�iqOهي لك§ PX �¡msojJ F Yd لكy_ /» �ohJ {s�yO لك�mJ �pC �sea لك

�N جه �L F ym� ydلكمك yd ��/ميجكمبمهZsqjd PXِّهب  �� لك�qjOyI {s�yO لك  
� �Iymd F لك�L�aَّـجه aمث �� ��/يقِّٰىٰرٰذجملكbaلك �I yd جه �X �� لك�qjOyI {s�yO لك  

�N لك�Iymd F �¡a لك�L�aَّـ PX لك�qjOyI {s�yO لك � �PX �oh لك�L�aَّـ aلك«.
�N هي لكy¢aين �nJ لك�qjOyI {s�Aoa {odyU {s�yO لك hهت  جه5�لك لك

dyU }sM جه{s@ �لكمن لكay` لك �qjOyI y@ {s�yd  �¡aَّـلكمن لك�L�poa ygمس� {o
ym� /»�¡stمش �¡s�yd zLلك�aمش/ مس» لك �seaلك y_ جه �Lَّـ  �� zLلك�aلك {s�yd 

@ysمن F �s لك �aلك /»{st .»مش لك  Q] �a {s�yd لك
 �� �flaلك لك�� }My d F {s�yOلك �la �d َّـ�fmOهي لكلك hهت  مس جهلك

�sa �na لك�Oلكَّـ �d ُّـ�a لك�rlO لكy4يع»yd ��«لكs�yO} لك�L F �mJ �¡aلكمك   جه 
 {s�yOلك �rld َّـ��yfd ymOلك F �qX هن�¤ Oلك Atمش Hجه  pona} لك�p3yI {s�yO لك
 H ُّـ�rld  �a لك�p3yI {s�yO لك لكyqaِّـجه  لكyOمث   y�t y` � yeaلك �p3yI

¡Xلك�¡ayهتuI �Mمس �m� ?  �sp2لك �qX ِّـy .

مسyqI ydمث �d �m¡jt yd PX مس لكys�yOمن مسy¤tمث  uI لكs�yO} �� لك�3 لك�L�oa �d�jaَّـجه 
�flaلك لك��fNهتyqa �ns�^ y6ys ` هثF :u� �N مشyUِّـلكمن � .لك�L�aَّـ 

مب) ٰه( d} لكpC �seaىسىشىش ِّـجنجييفِّـ jaلك �sauJ جه لكِّـ � �oa {d�iqOهي لك§ PX {msojJ جه �mJ �
aجه لكYd .خيجي يعٰهمي/  َّـلكِّـ لكQ�l¡aجه _�yq{�Tvd§ لك

y¡Tُّـ��ِّـجنمنجيِّمن) جي( �sm لك @ysمنجه لكyqsT �Iجه  �sjT ىطلك��جه �eqdِّـلكمن / جه لك مك _�qلك:  لك
.خيخيحييع/ ُّـ لك�I�maجه _�
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 األصالة واالعتبار.٣

{koaلك F {ayهت لك هت�  � ��soX �p¡j /لكaِّـ لك�L  �TyTمس  d �مس لكbaمث 
yn¤¡T لك هت�«/ ) لك�jaمكy_ )y�a لك�iqd �Iِّـ F هبF لكy ¢aمن  مس�lT `� / لك

� لكea£�مل/ �ym... ¨مث� |oهتu¡Tمسجهلك /yroمسهت | K  ...مسهت �Lِّـ�s /
�_yX مس�aلك |IyK«.

 F � �Iمس y_){��koaلك �laهت�«/ )لك مسهت� /  �ym.لكSed �T/ لك
�لكجه ` ^ ZI  �qsI مل مسهت� لك�jaلك  y�t مسهت� لك مسهت� لك2 �   � y3لك

�� F ُّـyB �aىط �لكجه ` {au�Oلك �� F هت� � msmM}جه جهلك y3لك F لك2 �   
¡jd �soX y` yd مثbaمسهت� لك {msmM  هب{ayمسهت �mjaلك �pT �K �d جه  �p

ِّـ�L مسهت�s مس . �p¡jd/�_yX هت�soX � Myجه 
ym� �K �d msmM / y�t} مسهت� لكbaمث �I yd �qXهش �qdجه  مش مسهت� لك

�LجهلكSaلكمك لك  �£3yI �tysqI F هش�I �t هث�Lجه   �£M � y3لك لك�مسهت� �  «.
^ {koaلك F ِّـy ¡X Zمس�qayI yd } مش] `po} لك sU ZI {��ymOلك �qjJ �rجه uI 
�N �boa yمث لك y�d �sqj� �aمث لكbaلك �jE.

 F ِّـيطy^ �Iلك y_)�s�ymOلك( /» �d y�smd yt�qj^ ملRjaلك y ¡Xِّـ  ^ydu لك
y�d RX Arqd �Mلك �لكRX لك�rqaجه  `� @ RX �a��لك RX جه Myfa �جه ^�  

|o_ ُّـلكw^ جه �لكa /t �tun^ مثbaمن لكR¡Xلك �sqj� yd |oj£^ مثbaمن مش] لك�i

yqa ` هثF �N مشyUِّـلكمن لك�fla) ٰه( y ¡Xِّـجه  لك  {ayهت .لكyd PX yq� na �� لك�reOِّـ �qjd F لك
�iqd �Iجنىكِّ ِّـجنىهىبىط) جي( ]جه جه  جه َّـلكِّـ مشysMمث لكSaلكهن لك9�jaجه لكj ha} لك cOلك �m��^ ِّـ لك

.هيٰه يعٰهٰهمي/ �يشميمهخيٰه
�d لكjIy¡a} ِّـجنجيىب ِّـجنمييهيفيئرئ) حي( T �Tvd \t} لكqa\ لك  �sm جه  �n�ja9 � لك جه 

 {XA2ZTِّـ�Oجه لك[ .هيهئجييع/ �يشجيٰهخيٰه �mIجه لكj ha} لك
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y ¡Xِّـ جه ��لك yt�qX لكym¡U لك �qX y� y�¡^ لك�a لكRX.

[yjJ y_ /حق ِّـ ِّـ يئِّ مي لك مش] y_ �tu`  / �j^ yd �j^ �dمقىنِّىشممِّململىك �itلك
z_�j^� a uI �t yd �¢d �nI �q� a �rjsqهت �¢d لك� q£¡^ جه�I z_�X AI «.

 z�¤I {ayهت y ¡Xِّـ لك هي لك�l�ola �� لكmsm3} لك�IymJ �¡a لك hهت لك
yjd PX {sl�olaهن لك�¤ aلك F ِّـy ¡X  �j¡dَّـمل �styjd �MuIجه �la �oh� }sM لك

yrjpجي  {lo¡D مش �iloaلك لكSU msmM PX �mt �na} لك�Oلكَّـ po` �d} .لك  
a y ¡Xِّـ  �d yroIym� yd لك  {ayهت لكF ���e¡a لك  �o4لك �m� {au�Oجهلك �d �I  

yf¡Nِّـ مش] مس�� �oJ لكyjOين yUِّـمل qI¤� لك /لك
y ¡Xِّـ( ��la �oh .ٰه من ) لك �mjOلك  �s�ylOلك �s7 �I لكَّـ��  {l�olaلك F

 �n� �¡aلك {smhqOلك {sty¢aلك �s�ylOy^ جه{sl�o^ مس {smhqd |ty` لكمث�T {��ty¢aلك
{sty¢aلك �s�ylOلك لك�`  ���aلك F yr^yfJلك  yr� �X yr� �X �n� �¡aلك {sl�olaلك 

هيجه  hهت �لك لك� z�¤I {ِّـ�y ¡Xلك �s�yld yro` ِّـميy4لك F yr^yfJلك  ���aلك F
{���yOلك [ من لك �mjOلك ��  {smsm3لك �s�ylOلك yroIymJ.

� y Vy haلك y_ /»ِّـحلحيٰرحييق / zJSs^ ِّـميy4لك F ِّـملyJ �L�� �aلك �rlOلك ��
�aلك F ِّـملyJ جه  جه �soX هثyKِّـ y�t �� ^ ��soX zJS هثyKِّـ لكy4ِّـ�rlp` {sL لك

 PX {a�mOلك {s�yOلك �� لك�� جه  �jaلك ىط ُّـ�a مس �t y�¡J ¡� مش] لك�L�aَّـ 
�� yd لكمك�L F مثbaململيكِّىش .لك ىح لك�msm3/ ِّـ N.

 �soX y JSd ِّـميy4لك F �tمس {s¢sM yr_لك�fd {s¢sM �¡aلك �s�ylOلك �d ydمش ��
جه �o¡Tلك هثyKِّـ yKِّـ لكy4ِّـsL}جه  � zJ�J �X {s¢sM �¡s¢sM لكaلك ���aلك �N�� ^ 
�aهبُّـy��¤t لك�L�aمك  هت�Jyl لك�M�ay` {smsm3مل  �L�ay` �soX �� AX �Iَّـ  mtلك  

9 لكy^ �I Z�3ِّـيطجه لكOخنىهيلىث خنحيِّيئٰررت ِّـجنمييهرئ) ٰه( � �ميمبحي¡�G جه   �sm X � لك�a / جه 
جه  �dجه مش��لك T X لك جه z¡nd لك .مبمهجييع/ �يشخيمهخيٰهy� �pCِّـ



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................هئجي
���جهaلك �N�� ^ �jay` ِّـميy4لك F �sa �tمس {s¢sM مش مس   � m� yd [مش zomt

 ysqَّـ ُّـ��L �Lَّـ yNِّـ�a ysLلك�L�aَّـ لكy4ِّـ�Lجه ^    yO.
 Ynaلك �rlp` ���aلك F �tمس {s¢sM yr_لك�fd {s¢sM �¡aلك �s�ylOلك �d ydمش

لك�flaجه ^ ��F �L لكy4ِّـمي  �q2مش لك  zomt«.
 �s�yld yrjs7 ِّـ يشy ¡X a �qjOلك لك�� PX مثyqI يش {��ty¢aلك �s�ylOy^ مشُّـ

aلك �yroIym لك�s�ylO لكsmsm3}جه لكy ¡Xِّـ�} �rld �s _ �d لك�L�aَّـ  لكYnaجه   �j
Oلك  y�t yy��¤tمث�� لك�s�ylO لك�rld �s _ �d {���yO لك لك�£3   .

هتay} لكO ¤�هن  y ¡Xِّـ yNِّـمي �C �X لك�qaلكيسجه  �oIymJ لك a �qjOلك لك��
ymOلك F yrqX.

y ¡Xِّـ( _� ��la �oh .جي �Lَّـ) لك  �a �sa yd PX ygمس� F �m¡�d  �_لك�aلك
�Lَّـ  �a �aمث لكbaلك �oIym� . F �m¡�d لكy4ِّـميلكy4ِّـ�Lجه 

� y Vy haلك y_ /»َّـ�L  �a �sa yd �qjpI ِّـy ¡X جه _ y لك Q] �X ىطy¤qd 
�Lَّـ  �a �aلك �msm3َّـ لك�L�I َّـمل�L�Oلك {^y�  y¤qdىطجه `y ¡Xyِّـ�} a�md} لك

��lt F َّـ�L�Oىح لك���2 لك N PX جهyrs^�V«.
�qjOلك لك�y ¡Xِّـ y _ F لكyN �msm3ِّـمي� a ينy¢aلكيس لك�qaلك �C �X ygمس� .

y ¡Xِّـ( ��¡�la �pj .حي لكR¡jOمل F ) لك  {� �lOلك �s�ylOلك �F �a لكyjOين `
y��¤t  {sL �aلك  {snayOلك  {Ty �ay` جه{sXA¡L .�Wىح لكys3مل لك

 y_ِّـ�}لكy ¡X � �jJ Fلكَّـ yjpoaين لك y Vy ha /»}ay¢aلك /jOِّـ مس لك�f¡aلك �q
F �a �m   �aلك �m��f¡aلك  �qjOلك لك�y ¡Xِّـ 5 �d لك ِّـلكمث �Wىح لك�pjaجه   yd

 �� �¡aيش لك AX �tلكيس لك  yَّـ� �¤I {smsm3لك {��d مش] لكyj¡Tِّـمل لك�s�ylO لك�lqa لك

.هيميجييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
.هئميجييع/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(



{sqsX {msmM َّـ�L�oa مس F................................................................................. مبجي 
y6ymoj¡dجه y�y] PX �f¤oaمن I�ohd {��sM}جه `y ¡Xyِّـ  y`�Mمن lo¡D} يش 

 �maلك �s �a {Ty �aِّـ لك�dمس QI�J F � aلك �d مسيط�aلك {a�qpI {XA2لك �d �nsa
 yd [مش { �qayI يش ¢d يش ���a {snayOِّـ لكy ¡Xلك لكzL لك�pjaهب  � مش]  ygXلك�} مس��
 uU �� A` مثyU �s` �s^ ىحc¡ayI يعyf¡N جه �a �nsa لك yOلك �d ىطyM

sty�t} لك�ma {nayOلك�yهب  ZI {sL لك�ayO لك�nod F �msm3جه `�lqay لك �aِّـ لكy ¡Xلك
 F ueaلك �� A` يسجه�p£Oلك PX zJS� yd F yL �aلك Sesa مسمل�Oلك  �L�aلك

�لك لكysmaيط� PX جه  مي لك�jaَّـ �aلك«.
y ¡Xِّـ yNِّـمي a }ay¢aلك ��maلك لك��}¤ aلك �C �X ygمس� .

y ¡Xِّـ�yمن مس�yg.خي yI هت��J �¡aلك �s�ylOلك �d / �p�J �¡aلك �s�ylOلك 
�� لكyjOين لك�fd y@ �sa �¡aلك»yمنلك�aمهI»sيش  �LِّـyN �qُّـ�  yr]�fJ Atمش  جه 

 �rld �s _ �d جه ys4لك  ���aمل لك�_»�kaمث« »لكymqjaلك « �lجه  خي�aُّـ �¤t
naلك �C �X ِّـy ¡X مي ��لك لك�d �¤qa لك �N.

لكst�tyma} لكs_�m3}جه �d .مي  {s_ N y ¡Xِّـ مس�PX yg لك�s�ylO لك  ��oh لك
�s _/�aُّـ �¤t جي�ىطجه   zجي ��k q�  �k qجه  لكma �جه  . لك��3 

y_ جهy�ygmaلك �d �¤qaلك لك��s مش] � �aلك �seaِّـ لكyUِّـلكمث «/ _� مس yrqd لك
y@ مل�pX  ِّـملجه مشُّـ�reOلك �TyI y�yqffN AIِّـ لك�reaملجه  مش لكA�Oمل �p¤OyIَّـمل 

�M مه�  �omX لكO£�َّـ   y�t ? �vَّـ�� هثِّـلكمث YN �a لك  �َّ y�y�yg_ � mI مك
 ? ysمنجه  �m¡Tلكمث �qiI لك�ma مش] na �nM¢�مل لك�2 ? ��p لك SXلكىح y5جه  لك
 Q]  {sp3لك  {lt لك لك�£4   {=�aلك �d y�t ��¡�يس مشjs V F yd yrsa} لك
 zoT مس yqpnM �¢d جه��M مه� مس �omja {XyV y�t مس  ُّـ�aجه ? �y5 �m لك

 y�t �مك _ �k q�  �s مس �yd�soX �m لكnaمس لك ...._ �sجه 

.مبميجي يش هئميجييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................مهحي
 {j^َّـ �oN �tمس  ��lt ���J �a �لك ��L � لك�mja لكy�aُّـميجه � �d مث¨ �sa

�m� ? جهysmoN مس ysty�lt yjltلك �h� ?  yIمسَّـ �p�� ?  �mjaلك yJ �� y¢dمس F 
 �a�` �sa �¡�_� ^�sجه   �orمس جي �qndمس �I مثجهbI y�ygmaلك uI � yg_ yM

.»لك�na مس�d �iX لك�2مث
�seaِّـمل لكy X �s��J F ¦�haلك ���aلك Qft {Lلك�4لك �sn3لك y_ِّ /

»{o�ylaلك N ِّـلكمث لك�p¤Oَّـمل �� �sg¡m� yd لكofO¤} لكdyja} مس لك �� جهلك  
yjمن �لكaلك«.

ِّـلكمث لك�p¤Oَّـمل yI y�ygmaلك �� �seaجههت� لك �omX  YN �a y�t مس لك  
مس ُّـ�a لك�d �¤qa لكy�ygma خي¡yg_ {js V �X �oمث لك�mja لك O£�َّـ ? �y5 �mجه 

 y8 َّـمل�p¤Oِّـلكمث لك �لك ��cJ لكuI ¦�ha لكn� uI لك�na مس�d �iX لك�2مثجه 
 �en� �aجه `� ُّـ{o�ylaلك N لك  {dyjaلك {¤ofOلك �sg¡mJمس �d ��maلك لك�� 

yjمن  ُّـلك � y Xِّـمل �red �Xِّـلكمن  a لكy ¡Xِّـ�} y _ F �mJ {sojL لك�qX y�ygma مس
{sqsmsaلك  {sa .لكy�ygma لك

� لكy�ygma مس�dِّـ� uI �a�m� yd�qX مثAn3لك  {lT laلك uI �oj� مس �I 
مش�d �sa �C  �� Atلكَّـ�� مسهنy لكy ¡Xِّـجهلكy ¡Xِّـ�} _} �ayI �aلك_� لكy4ِّـ�Lجه  X  

�d { Uyt جه{��dمس �lt {ِّـ�y ¡Xلك y�yg_ ���qX جه{sj_لك  {sq��nJ �Tyld  �ayfd 
لكd�3} يش�� ynM لكsX\a} يش `�L�ayمك  هت� �d مس لك   yd Qit ُّـ`� AoXمث لك
لك�TylO لكF {sq��n¡a ُّـلكمن y6ymoj¡dمس�dِّـ  �ayfOلك �d { Uyt {ِّـ�y ¡Xلك .

�m� }sM جه Q�lJ F � y Vy haلك �`v� yd لك�^�mلكyt لكykaُّـ�} مس «/ �
poa مل�a�Oهن لك �M zL�� جهyrp �  AX yِّـ��lt  �pjaلك �¤t yrX �qI �¢

ِّـجنمليييكٰرٰذِّىع) جيٰه( حلِّىشِّـىع  �I �pC �I �pC لك��3 جه لكyqsT �Iجه �M§ �d لكQft �m¤O لك���a ِّـ
zh_ {d لك�I �pC �I �pC ���a مس�ljL 9 لك�aلكىط jaلك  ¦�haحيٰهحي يش جيٰهحي يعٰهمي/ لك.
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{ ]�aلك  �sOلك  �eaلك لك�k aجه   z3y` منهبyTy�M .هت�ِّـ �d لك

 �d منy`َّـِّـلك لك  �ojaلك �yq¢j J {sTy�M مش] لكy ¡Xِّـ � � لك�faِّـ لك� �K
 �K جه�aُّـ Q] [جي�ىطجه مش  zجي ��k q�  �k qجه  لكma �جه  �qjd لك��3 

I yrhT�¡I�d ^yqoj لكyqa �¡� y5 �oj¡O لك  {sLِّـy4َّـمل لكyOلك ZI  yqqs«.
 �sa �k q�  �k q� لكma �جه  لك�¤} F مس ueqd لك��3   �� �Jِّـy X
 �� y�ygmaلك �oJ �jL ِّـلكمث  �msm3لك z �aلك  ueqOلك �I جهz�¤^ R¡jOِّـ لكy ¡Xلك

�oJِّـ لك�faلك  {��dمس �lqaلك {sj_لك�aمن لكy ]�aلك  �sOلك {msm3yI {h J�Oلك {sTy�M 
{sLِّـy4لك.

y ¡Xِّـ 5�لك لكyN �qjOِّـميلك ygمس� }¤ aلك �C �X .
y ¡Xِّـ( �la �soX �oh� yd .هي �� ) لك �لك لك�d �fla لكy¡naمكجه � }My d F

�Lِّـy4لك_� لك�aلك F لكمن�ayI �mm  �n� yd y _ F ىغ�jayI �mm  �n� yd. 
y ¡Xِّـ لكy¢aين ��جه^y �� لك  �sهت . لك

�aُّـ ysI/ِّـ  مسyntمش PX {p ymaلك {h�l�aلك  �eaلك {o y] yqjh_ مس �jI yqt
�I مس  �Lَّـyt لكy4يعجه  ِّـلكمث   ysqsX yj_لك  yq� uI yqdهث لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه 

Hy¡aلك لكv�aلك �X {mM aلك {oM�Oلك F zs£t��  �oJ لك�aلك_sj} لكa¡� لكyt�m¡X مس /جه 
ayI لك�fd �� �� y6� ¢Iمت{s�Aoa َّـ مس�L�oa لكمن�

yq Lمس w^ / �rlO لكمن�ayI لك�fd {sLِّـy4لك {sj_لك�aلك  {msm3لك �oJ uI
yqjd لك�r^ َّـجه�L�aِّـ /لكyK �ueqd �� �n لك هتF �s لكy4ِّـميجه   مس لك�L�aَّـ �� لك

.لكy4ِّـsL} لكPX { JSO ُّـ�a لك�L�aَّـ لكy4يع
yqo_ لك/ مش�fd {sj_لك�aلك uI{s�yOلك �rlO  مس yqjd لك�r^ لكمنجه�ayI  مس 

�جه �eqdِّـلكمنِّـخكٰريبِّـ يف ىقجيىكمك ِّـجنحيىبهن) ٰه( y Vy haلك Z�M �pC �s�aلك {d jaجه لك /{�Tvd 
yq a منجه QI منجهyX� hpoa �poX .ميٰهٰه يعجيمي/ لك



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................جيحي
�Lِّـy4لك_� لك�aلك F { JSOِّـ لكyK �� ueqd لك هتos}جه  .لكs�yO} �� لك

�لك ��qj مس �»�sهت �لكمن �oaلك_sj} لكyr¡ ¢t �¡a » لكayI y_لك�fd �n� �aلك ��
لك�L�aلك �yK�a ueqd �nِّـ لكy4ِّـsL}جهayI �لك�}  مسyd جه  y ¡Xِّـ«  ^yd �r  » لك

�a �n��soX { JSOِّـ لكyK�a ueqd �n�  جه�qsjaلك_� لك�aلك F لكمن�ayI لك�fd .
�a�mI � y Vy haلك �a ِّـyUمس yd لك�y ¡Xِّـ«/ � aF  yjd �soX لك�¤ohلكهت yd جه

y��Mلكمن/ مس�ayI ِّـyK s} لك eqd �qjpI {ayهت  لكO ¤�هن d F �qX ¤{ جه�Iym� yd لك
{s�yOلك .»مسهتay} لك�L�aَّـ 

قيقة.٤  ا
d F ¤{ » لكmsm3}«§ymIyT yt مش] مس هت�ِّـ لكZ@u¡O _� لك�la �pj¡T مس

�flaلك لك�qX F y_ }sM َّـجه�L�aلك {ayمسهت /»{sqsX {msmM َّـ�L�oa مس F «
yjd PX �loaلك لك�� �oh� ىح�_�aلك �d �I [y�Qجه ^  {somjaلك �ojaلك F {lo¡D 

/�ohfd �d لكF {msm3 لك�oJ {js V PXymO لكyjOين لك�s¥e¡a {lo¡¥O لك�Oلكَّـ 
ننِّـخكيلِّيشميِّـجننب يئحيِّمقنث نن ِّـحلحيٰرحيرئمي ِّـملجهمئيغ .مي

 �la �oh� �_»{msm3لك « �Iymd F �loaلك �a يس���Oلك �msm3لك �qjOلك �I لكَّـ��
 Aj¡Tلك �p�� �a يس���Oلك �qjOلك F �loaلك Aj¡Tلك  �aُّـ هب  لك�qjO لكy£Oىط

ysmsmMهب �la Aj¡Tلك �s _ �d »�T مسyd لكT¡¥�لك لكF . �loa لك�s3لك لكSlOيط»لك  
 �koaهي لك hهت �qjd F هث�d zTyq¡� �N لك�qjO لك���Oيس z�¤I �r^ �a لك

Aj¡Tلك �]  aىطلكyB جه �la Vمش �s _ �d »�T y�t لكy£eaيس» لك .PX لك
 �loa لك �qjOلك لك�� � J��»{msm3َّـمكجه  » لك لك  {koaلك }My pI

jayI �a {_ XِّـميyN �r^ جه{somjaلك �o}¤ aلك �C �X .

.هئميجييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(



{sqsX {msmM َّـ�L�oa مس F................................................................................. حيحي 

مقىيىهييىق ِّـجنىهميىث ِّـخكجهِّمقزث جنمييفِّـىميتنن ِّـحلحيٰرحيرئمي ِّـملجهمئيغ .ىط
 �la �oh� �_»{msm3لك_� » لك�oa {mIyhOلك  {  yfaِّـىح لكyjOلك  �ojaلك PX

 yroIymJ هي smsmM yd�oX}جه  hهت � لكz�¤I �oja لك� �p�¡^ جه�d �lt لك
IyhOلك Q] {Iُّـynaلك  { Vy4لك �ojaلك_�لك�oa {m.

�لك لك�la �d �qjO لكmsm3} مس�yN ygِّـمي� �Vy Jِّـ  �aُّـ yqdجه  ` �C �X 
{^�jOلك {��it [مش �`�d �¢¤I �مكجه naلك  �foa {oIymaلك {sa�f3لك �ojayI.

مقىيىهييىق ِّـخكِّىئٰررئنن ِّـحلحيٰرحيرئمي ِّـملجهمئيغ .ىغ
 �la �pj¡�� �_»{msm3لك « y _ F {s�yOلك �I لكَّـ��  {lT laمن لكAo` F

F �s مش@ysمن لكyleaمثهبلك�L�aَّـ �aلك �seaلك y_  /»{msmM مث¨ �na مس Z aلك �d �tمش 
� yNهت}aَّـ لك�L�aلك Q] �I {هتy4مث لك¨ �` {msmM مس �ojd  �� s�yd¡�جه 

y Kمن .»��لكَّـىح لك
y_�sf¤¡aلك F ِّـysqp5  /»َّـلك�L�d �t�` Q] {msmM مثbaلك �a�a y` مشُّـلك 

ysXمس(�MuI لك�L�aَّـ��  لك�L�aَّـ F لك  �lqaلك F َّـ�L�aلك ( �I �md Q] مس (َّ 
sty�t}جه ^wهن ^�L�ayَّـ �L�ayI(�qjdَّـ ygd  yr�lt F yىح مش] msmM¡�جه d¢� لك
d {msmM{msm3لك �oJ �X ِّـميyN َّـ�L�aلك 5�لك لك�qjO �� لكy« {s�yOجه  {msm3y^ جه

oX {msm3لك Vمش sM �d{ �� ��جه   �q��aلك yِّـ��mJ z�¤I �X ِّـميyN yrs
 AX �iqaلك �h_ �d ���aلك ?yX F y6ysJُّـلك  {s�yOِّـ لك�mJ  �aُّـ �C لكa ¤{جه 

yِّـهنymيشجه�I yr¡sp�J لكAn3مثجه   {lT laلك ylJyI {ِّـ�y ¡X  »لك�d �jJ »{msm3 لك�s�ylO لك
yr¡ayمسهت �qj� .

@ysمنجه �fdِّـ �IyTِّـجنمنجيِّمن) ٰه( .ٰهحييع/ جه لك
.ٰهٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنملامىنٰرنث) جي(



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................خيحي

مقىيىهييىق ِّـجنيفِّـىميت ِّـجنىهٰريييقنن ِّـحلحيٰرحيرئمي ِّـملجهمئيغ .ىس
 �la �oh� �_»{msm3جه » لك لك�L�aلك ��لكَّـ �I لك�aلك_sj} لكsqsja} لكayI {¡Iy¢a �لك�} 

�لك� �loa �qjOلك »{msm3لك «�a�_ F Z@u¡Oهت�ِّـ لك �fm� �aَّـ«/ �� لك�L�oa مش 
{sqsX {msmM «َّـ مش/ مس�L�Oلك  {sqsjaلك {sj_لك�oa �msm3لك لك�fOَّـ �� لك�L�aلك 

�ohOلك F � y Vy haلك �a ِّـyUمس yd لك�� لك�L�aَّـ «/ sM{ _y» �} لكpn3}هنy«جه 
هت�s َّـ لكs�yO}جه  ِّـملمشt/ مس�� لك �ayI yr¡ ¢t �¡aلك {sqsjaلك {msm3جه »� �� لك

 y6� K Z@u¡Oهت�ِّـ لك �X�� �¡aلك {msm3ِّـمل �� لك �ayI yr¡ ¢t �¡aلك {sj_لك�ay^
{s�yOَّـ َّـ لك�L�oa.

.�L�aَّـ��لك ;y لكF na لكy Oَّـهش لك�f¡aِّـ�} au�O} مسهتay} لك
ا ا :اا ّ 

لكy¤ohfOمن لكa¡� لكyrd�¥¡T هت�ِّـ  ylaىس  �¤yq لك�Oلكَّـ yjd �dين لك �jI مس مس
{au�Oلك �� F لكيس�qaلك �C ���  ysI [مش �m¡qt َّـجه�L�aلك {ayمسهت {au�d F Z@u¡Oلك.

K PX �nJ�� {hmqaلك �� F }¤ aلك uI �ojt مس �I y d {Kَّـهش F لكa �لك�} 
{sTyTمس/

� �d :ِّـخكيكمبمي ِّـ yh�^��aلك �op¡إل yd ِّـyntمش ��ayI Aلك_� لكy4ِّـ�Lجه   لك
�a�_ F � y Vy haلك �a ِّـyUمس yd لك�� ysUمث F لكy4ِّـميجه  لك_sj} لك  hI /» �jI ytمش
ysUمث لك_sj} لك  �� �aلك �sهت مشy Kمن لك  {h�l�aلك  �eaمسهت� لك ��M«.

�M) ٰه( y¤Iهن لكmIy�a}جه ^ � F �a yq��jJ لكaلك {l�olaيس لك���d �� لك��.
.مبيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) جي(
���) حي(  �flaلك لك�من  هثO �N¤� لك�qaلكيس �yqpr^ �d �£�q لكy4يع yrs qJ F :usTAonaمن �

ymOلك F ِّـ�reOمن لكAo` �d �£�q� yd yq� �`�t � لكau�O}جه � F �maلك.
.مبيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) خي(



{sqsX {msmM َّـ�L�oa مس F................................................................................. ميحي 
�fI {sjِّـمل dyX}جه ^ � �m مس F }¤ oa yB مس مس�a yd مسyt�nt لك�aلك_

هتF �s لكy4ِّـمي �� �� لك�L�aَّـ مس y¤Iهن لك  لكs�yO}جه yB  �I مس��sp2 yg لك
�Lِّـy4لك_� لك�aلك F {¡Iy¢aلك � ym3لك �X �enayI �qjJ �¡aلك {sl�olaلك.

� لكy4ِّـL لك3مس :ِّـخكيكمبمي ِّـجنىلِّين ym{s �njqJ yd�qX  yrooإل ���aلك F Z¡s¢sM [مش
yمه /ZJ��A¡dجه 

y¤Iهن.ٰه � K | لكSUلك`� لكF �qjO لكaَّـ لك�L�aلك �� جه  SUلك   �I yd {s¢sM لك
{mIy�aلك.
� ��s�yOyI �p}.جيaلك �¡¥Oلك�2مث لك �� ys¡dىطجه  . �I yd {s¢sM لك

�a�_ F ygمس� � y Vy haُّـ`� لك yd لك�� /» y��£t مثysU مس �L�t yd مش] لك
 {lo¡D y` yd �^َّـ F مل�¤¡d yjs7 yمسهن ZX F �jI �X yrgjI yI�o�d مل��A¡d

 yT�^ إل¡�op لكhI �d �h�^��a لك�aلك_sj}جه ^d yrs^ �£q¢ مش�L�d yty�tَّـلك 
�لكجه ^ys�yd yroمن n� �L�d y�pUَّـمل  cqXلك �L�dَّـلك  U£�لك �L�dَّـلك  �L�dَّـلك 

.»�Lَّـ Sed yrsoX �pC لكygjI yrgjI ��y � y5 yrsoX {a�pCyrqsI �qjOجه 
�� لك�L�aَّـمس :ِّـخكيكمبمي ِّـجنىلِّجنمئ ysUمث   [Q لك�2مث جه لك�2مث لكZI SeO لك

ىح Iيش �jOلك }¤ aلك �� لك�� �� لكs�yO}جه   �¡¥Oلك» PX َّـ�L�aلك �rld َّـملyىط�
{s�yOلك « �I هيª yd لك�� �Nجه  �qjpI مس لك�d �rlO مس�MمهQ] y لك�d �rlO لك

aلك�a�_ F ygمس� � y Vy h /» جه SeOلك Q] �¡¥Oَّـهب  لك�L�aلك Q] {s�yOلك
 |ty` �o^ هبyrqX zo�� مس مس�yg لكF �IuJ  {s�yO ُّـلكy6 مس إلyrsoX �p لك�L�aَّـ 

yrqX zo�� َّـ ? جي� مس�L�aلك ZXهب��lt �X مثbaلك zoT {ay¤¡T  .  �£t A^
{s�yOلك {s¢sM �d مثysU  .»s¢sM �d yrs^ �£t y} لك�L�aَّـ [d Qجه�d لك

.مبيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
.لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................هيحي
 F � y Vy haلك �Lمسَّـِّـ �aلك �� }¤ aلك لك��»{pn3لك�} لك�I «لك�qX | /

»{s�yOلك PX َّـ�L�aَّـمل لكyهب  مش/ مس »ىط�{s�yOلك �rld Q] َّـ�L�aلك �rld 
�s�ylOلك ?yjI � J�� yq� }¤ aلك.

ىغ لك �laمس لك �oXy^ جه{K ¢aَّـهش لكy Oلك �� |^�X مشُّـلك{au�Oلك F ِّـمل�f¡O  
�� A¡M لكYmja يش مسِّـy@ �dyN  {jIجه  /يش z�¤I لك

�sa  مس: ِّـجنجيىب ِّـ جه  yِّـ�y ¡Xلك لك�dمس yمه ` {s�yOلك  لك�L�aَّـ 
�fdلك F لك�aلك_� لكy4ِّـ  {sqsX Arqd �Mلك �L���aِّـ لكy ¡Xِّـلكمث لك.

� لك yh�^��aلك �� ` لك�جه  � h aلك�� لك �لك لك�laىغ � �X�� �a
�Lَّـ yjoa? لكy4ِّـ   �tمس �L�X �� Atِّـمي مشy4لك F yd �` مس ���جه aِّـلكمث لك 
 naلك لك�� F لك�d �� �¡a مس`¢� جه  _F {sg لكl�ola}مشyntِّـ«�Cجه   

ysUمث �Iلك�} �nq� �d ُّـ�n� �a جهلك ���جه aِّـمي لكyN ?yjaَّـ لك�L  ��  
�� yq¡lT ^ R¡j�  لك�a ysهب  yh�^�T }sM جه{sl�olaمن لكy��iqaلك �d �maلك لك

{h�lT �N لك  {l�o^ لك�r^ لك�}جه� aلك �d {h�l�aلك �X {l�olaلك ���V Sl�« 
 {_yhaِّـ لك�mI {sLِّـy4لك � ym3لك �X �enaيش �� لك �mJ A` يش {l�olaلك  �aُّـ
F �a لكop2} يش ^ � ���d �mيس � لكy4ِّـsL} يش  ym3من لك� K yt�ntمس �o^ جه{�\ aلك 

{sl�olaلك � y�poa. 
�a�mI � y Vy haلك �a ِّـyUمس yd لك�� /» yq� مس F مكyJ�t مس yqj�� 

مس �Iynt لك�nqq^ �3 مس t � لك�ea  مش �Lَّـلكجه  مس �nqt لك�aلك_ymohd {sjجه
مش ��n ¨مث .» �d ُّـF �� Atw^ �a لك�s^z�¤^ �loaجه 

.خيٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمقمبِّـيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
جه �fdِّـ �IyTرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) جي( �rhOلك xJ�d مهمئيع/ جه.
.خييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) حي(



{sqsX {msmM َّـ�L�oa مس F................................................................................. مئحي 
ِّـمل �ayI �VyI ىغ�laلك لك�r^ مشُّـ.

مهy مسهتF s لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه uI مس :جنىلِّينِّـجنجيىب ِّـ ` {s�yOلك  لك�L�aَّـ 
  {s�yOلك هت�L�oa {ayَّـ  �لكمن @yjd Aجه ^¡�n لكayI y_لك�fd �qsjaلك_� لك�aلك �n�

�N .�Mمهy َّـ لك
�VyI yمه ` �لك لك�laىغ �qayI ���fJ �np¤��� لكZsay¡aجه �/

qI �na¤� لك�L {sqsja �لك_� لكy4ِّـ مس �u¡d yt�nهتF Zo لكa:ِّـجنيياميف ِّـ
msmM}لك�M�aملجه y¡o` �nJ uI لك�fd �X Z¡s`yM Z¡s¢s3لك  �Mلك لك�Mمل    

 �d �qp� ^ {sd�rlOلك F Ar^ ¡Nلك  Z¡s¢s3لك ��y J ydمس F لك�aلك_� لك�qsjaجه 
 �I yd �n� جه ^¡�n لكmsm3} لك�aلك�Mمل �fdلك_Arsona yجه  yَّـمهF y لك�fOلك لك

ys¡dىط SUلك F لكy4ِّـمي �I yd ZX لك .لك
 �nJ مس �qd �o� جه مشُّـ�a� _ �np�  {s�yOلك هتay} لك�L�aَّـ   ���f¡aلك لك��
لك�� لكy�laَّـجه  �لك � s¢sM} لك�L�aَّـ s¢sM ZX} لكz�¤I {s�yO لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه 

�لك�L�oa {sJَّـ aلك {s¢s3لك�� مس لك�aلك �d مشُّـ)�jaلك �X مثyI ¡�X �o)�� لك   
 {s�Aoa {sJلك�aلك {s¢s3لك)�jaلك yIمث �X لك�L�aَّـ  �} )�� �X لك y�¡d yهن هب 

ىح ZI لكy¤oI Z¡s¢s3ىس لكy4ِّـمي  ¡N لك  ��y ¡aلك �X �en� لك�� لك�qa } مشArsaجه 
a¡�لك uIهتF Ar¡ay لكy4ِّـمي  لكuI yqo_ �a As^ �qsjaهتyjd Ar¡ayجه ^ ��np لك

yَّـمهF y هث لك�Mلك L �dجه   {rمل�Mلك  .
�L �¤qI  �na  مس �u¡d yt�nهتF yjd Zo لك�aلك_� لكy4ِّـ:ِّـجنيياميف ِّـجنىلِّين

لك�M�aملجه qI �I¤� لكzs`Sa لكy4ِّـ  {sqsjaلك �L �m¤¡s^ جهZoهتu¡d ���dمس �d
 ArV ¡Nلك  ArdAgtلك �d z`�Oلك»���L يغ ¡Nلك �¤t���L �d جه���L مس  �d 

�T �naىح �j¡tىغ ) ٰه( جه  Xِّـ مس�`�Oلك ys ayI لك ���f¡aلك PX َّـ�� Atمش ynU مش ��لك لك
ysI [مش �flaلك لك�ynU لك�I�Oِّـyrs qJ Fمن � �لك لك���f¡a  ��َّـ �soX لك@ �pXمس . مسَّـ 



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................هئحي
�Lَّـجه�Xىغ  �gq� }s¤I َّـ�L�I إلجه  ayK{جه �d �f �na لكArdAgt ¨مث 

{s�yOمش] لك �gq� لك�dَّـ مس�L�aلك �n�«.
�Nِّـمل مسy jI / �� �¡aلك {sj_لك�aلك ��p لك�L�aَّـ  yd�qX إلجهd¢» ىط��«مش �

yms^ yrsoX /»َّـ�L�d ىط�� «Z¡osمسهت Z¡sj_لك  �d z`S� �tw^جه Q] yلكمه�Mمش 
a�` y3لك �� A` جهyj_لك  yLِّـyN �N .� ymd F لك�so¤¡a لكYmjaلك

�t a¡�لك �Iجه  �لك لك���f¡a لكy¢aين مس��np�  yg لك�/
ىح لك�L�aلك/ مي Nهب{msmM yمسهن yqJلك � �d �£t ُّـaلك w^ مل�Mلك   

�aِّـ مش] ُّـyUمس �_ � _�j¡d |�sa yَّـملجه  y Vy haلك /» yjd Ar¡ayهتuI �maلك ydمس
�Mمس �saمش z��� �o^�rqd هبo¡T   �� Z لكZqKجه  sU مث¨ �` �` �aلك ُّـ�

ِّـمل �aىح لك N«.
هتZos مس/ يقِّٰىٰرِّ ��� لك� �d �Mلك �لك لك�laىغ ��lt F �q¡8هب  `� � 

��� إل�oo لك�mja يش y ¡XyIِّـ F �J� K لكy4ِّـمي يش مش] aلك F �njq� yd�qX Z� �lOلك
�L{s�ydَّـ«   «�K ىغجه�laلك z�¤I ygمس� Arqd y `�d �ns^�Mلك   ut: مش] `� 

z`�d �tمس �£qa Zd�rlOلك ���� �d �d ygمس� »{s�yd ىغ » �Lَّـ  �lOلك 
 �` � fs^ جه{�yمش] هن  �d �لك �¡���o لكn� مسهتF Ar¡ay لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه 

yNِّـys¢sM �d y `�d {sqsX {sLمن�L�dَّـ    هنy@ {�yجه  �r¡qt مش] �L�dَّـ 
�Mلك�msmM  مش }sM لكF {s�yO لك�aلك_� لك�qsjaجه    ��d y `�d �n لك�L�aَّـ 

z`�d Q¢naَّـلكyM �Lَّـ yM�aَّـجه �d لك     ygمس� Q¢nay^ ىغ يش �lOلك �� A` يش
�لك لك�laىغ مس  �¡¤�m مس �L�dَّـ� �d �os^ جه�a �m  F لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه  

ىح لك�L�aلك N yمشهن yqo_ �¡aلك {h�l�aلك �� ��.

مب) ٰه( .ميجي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTىسىشىش ِّـجنجييفِّـ
.ميٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمقمبِّـيئرئ ِّـحلخيىيرئ) جي(



 ٣٩ .................................................................................يف أن دشوثود ثسصسض حصشصض
ً أن ادسول بصصضدتصام ذسض ال طششن اثرج إدصه، خضدتسضطظ بح :ّوذن طشض طترط ّ

ٌصام طو تسضطظّادوثود واثضطصض إ ّ بحسض اثسصوم ادظطشي ال ادتحسق اخلضرثي، ودظا ّ
 :خضل احلشصم ادسبظواري يف ذشزوذته

ّإن ادوثود حضرض اثصصض ًوراـتر      ّ  ضـّظا طوطـّ واحتّ

ّ إن محل ادوثود حج اثضطصض طستيض ادتسضطظ بصشصام يف حظف ادترور ادظطشي :يأ ّ ّ
.ّدون ادتحسق اخلضرثي

ّتم إن طظا ا دسظض بتروطظه ادثضين خظ صسبه احلشصم ادسبظواري يف تسشصسته ّ
ّوممن حضرصصضه ذن ادظطن «: إخ بسع ذسضرصطه، ثصض خضل» رشح اثشزوذض«حج 

َمل طستجوا ادسواحظ احلششصض ذ يف تسشصسته ّثي ، وخظ ذخظ اهلصظ»ن طسول بصصضدتصامّ
.»ألثسضئيطو ادذصط أمحظ ا«ّأن ذدك اثسضرص » رشح اثشزوذض«حج 

ّن ادسظض األول وادثضين بضحالن ثظذض، ألصه طشظم ذشصام إصشضر أ: ّختحرل ً ّّ
.ًادواخع ذزشسض واالصتصضء إخ ادسسسزض، خصشحد ادشظاع يف ادسظضح ادتضدصح

ّن ادوثود طو األصصل واثرظاق بضدظات دشواخع اخلضرثي، أ :المهض الثهله
ّواثضطصض أذظ احتبضري ٌّ.

ّن اثضطصض طي األصصشض وطي اثرظاق بضدظات دشواخع اخلضرثي، أ :ابوالمهض اله ّ
.ٌوادوثود أذظ احتبضري

ٍوطبتشي خل واثظ   أن طشون ألثظمهض « ذن طظطن ادسظضح األثجطن حج ّ
ٌـ ادوثود أو اثضطصض ـ احتبضر ّ إن إثظى طضتح احلصثصتح :ّ واآلثظ حصشي، أي،ّ ذطشيّ ّ

ّ ادسصشصض اخلضرثصض، واألثظى طشتظحصض ادظطن ذن طي ادتي طظرخصض ادظطن وطي ّ

.١٨ص: ، احلشصم ادسبظواري، ذرظر جضبقرشح املنموله) ١(
.١٠ ص:سضبقادرظر اث) ٢(
.١٤٧ص: ، ادسضرف اثتصده احلشصم االثوصظ اهلصظثيتمننمه عىل املنموله ورشحنه) ٣(



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................مهخي

��{sj_لك  �L�J Atمش لك�Mملجه لكsqsja} لكy4ِّـsL}جه مس  F y¡s¢sM �L�J لكy4ِّـميجه    
yq�{sj_لك  yq��a �nJ لك  [ ] �� sj_ZX yr�lt} مس   styK}جه لك�aلك_�ayI {sjِّـL} لك

���aلك yr�Sl� �¡aلك �� {sty¢aلك {Lِّـ�ayI {sj_لك�aلك .»لك�aلك_sj}جه 
�Nِّـمل مسy jI /» ِّـمل�fI ���aلك F �njq� �qsjaلك_� لك�aمش لك){hs�I {so�( جه

yrX���d�rld ��yd �rld y@�pC y�t يش d¢ يش  y` �l�o^  �� )َّـ�L�aلك( 
جه ^�fI �risِّـمل  ym¡Uلك �= �soX �pإل �aَّـ(لك�L�d y�t ).لك

�js haلك �d/ مس�Iy_ Arqd �Mلك PX ynU لك�aلك_�  مس   �d �neI �p¤oa لك
�maلك �nps^ جه�qsjaِّـ/ (لكy4لك �¥eaلك لك�� �Ly�tمش (�maلك �np� A`) / لك��

لكyB �sa Arqd �Mىط��L ( yَّـ�L لكea¥� لكy4ِّـ لك��koa}مس   {s^�jaلك {sMyqaلك �d.
�� � ���lJ لك�iqaمل لكsl�ola} لكms_�a} يش aهس يش لكy�¡aلك لك�/ �h� yq� �dهي �

�qsjaلك_� لك�aلك�� لك�fd ��yOلك �rlpoa  zJSJ �¡aِّـ لكyK�a ueqd �ns^ جه
�soX ��  �l�olaلك �rlOلك ydمس  ¤PX �p لكy4ِّـمي �IلكhT} لكs^�rlO) لك�L�aَّـ(جه 

Oلك��y �d لك��ty¢a}مت مس مس لك�aلك_� لك�Kَّ�qsja جه   {sX�layI �f¡� �r^لك�fd ��  
 �rld N �d yrqX �n¤t �¡aلك {s¢s¤oa)َّـ�L�aلك(��yOلك �rlOلك  مش  �saجه 

�qsjaَّـ لك�L�oa y ay_ َّـ لك�aلك_�  �3 ysqُّـ� yTynjtلك �rlOلك w^ {msm3لك F جه 
��yOلك¡� �aمت �� لك{��ty¢aلك  {sX�layI �f

aلك لك�fOلك �� �qsjaلك_� لك�aلك ytR¡Xلك جه  �لك لكv�aلك� F لك �eaلك ytSNلك: مشُّـلك لك�

�لك لكd na) ٰه(� �oخي �oN �lo¡¥Oَّـ لك�L�aلك {ayلكمثلكمن مسهت�_ }جه `Q�lJ ZI  :usT Aلكمن 
�flaلك لك�.لكPX �s q¡a ُّـF �a مشyUِّـلكمن �

جه �fdِّـ �IyTرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) جي( �rhOلك xJ�d مبهييع/ جه.
yKِّـ �a �dلكىطyrd) حي( s} لك eqd yKِّـجه  s} لك eqd Q] مث¨ {ayهت .usT: مس لك
�لك لكna مس�yg  خيd �o) خي(��oN هي�ygإل�a yq� yt�`َّـجه ُّـ�L�aلك {ayلكمثلكمن مسهت�_ ZI .



{sqsX {msmM َّـ�L�oa مس F................................................................................. ٰهخي 
لكy ¡Xِّـ�} لك�L�aَّـ  {s�yOلك {ayهتuI Zo ymaلك �d yq¤ مسهت �m^ جه{s�Aoa يش {hTلك  I .يش 

لكytR¡X لك�aلك_� لك�fd �� �qsjaلك مش �لكمن fI yqpoT¤} لك�ea لكy¢aين �qdجه ayI 
َّـ لك�aلك_ysjمنيش �3 ysqُّـ� y ay_ ��yOلك �rlOلك yqojL لكhT} يش �rlO لك�L�aَّـجه   I   

{s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك uI Zoهتay} لك�L�aَّـ  ymaلك �d yt �] �m^ َّـملجه �¤Oلك«.
A¡M لكYmjaجه مسِّـjI}مس/ لكy3هت� ىغ لك�f¡Oِّـمل z�¤I لك �laلك /

لكs�yO}.ٰه . لكy ¡Xِّـ�} لك�L�aَّـ 
. مسهتyjd Ar¡ay.جي
لكy ¡Xِّـ�} لكs�yO}.حي . مسهتay} لك�L�aَّـ 
لكy ¡Xِّـ�} لك�L�aَّـ.خي  {s�yOلك {ayمسهت .

��laلك hI | K }sMZ Z��laلك F �d لكy¢aينجه ^c¤qs لك  لك 
 �� �qsjaلك_� لك�aمس لك F {lT laلك ZI لكيس�qaلك �_  �aُّـ PX y�sTuJ ��QNجه  لك

�لكمن s�Aoa} مس ��ayI لك�fd منys�yOلك {^�jd �kJ ىغ لك�laلك Pj^ َّـمت�L�oa 
PX لكy¢aين ��n لك�aلك_�  �لك�jd y6^} لك�aلك_ysjمن لكsqsja}جه I �� {���yOلك ynM لك

�لكمن �L�oaَّـ  ��n لكys�yOyI �ojaمنayI y_لك�fd َّـلكمن  مش�L�aلك zaلك�mI AoX
�qsjaلك yلك��¡C {^�jd �sa ���جه aلك F {�njqOلك yَّـ� �M.

اا ا :ا  اا
�Iy�aلك }¤ aلك F yq¤�  مس مس_�لك لكAn3مث yd N �d Z J �ma/ F مس

مسyd لكy ¡XyI �maِّـ�¡Ar مس  ِّـ �dلكِّـ مسهتay} لك�L�aَّـ مس مسهتay} لكs�yO}جه  �J {au�Oلك
�Mمس �saمش z��� �o^ yjd Ar¡ayمث مسهتyqI �o¡�� �t لكh�l�a} لكoVy a}جه   �rqdجه 

 �X خي�مي ? {au�Oلك F ىح ¡N ��� �C لك�qaلكيس t£� مس لك  F {هس��aلك �� PX
{say¡aلك لك�_ �مل لك /َّـلك

).c¡Iىح (هئخيحي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـخكييٰذنئ ِّـجلمبيئمب يف ىقىهميٰرىث ِّـجنجيميىكجيرئ) ٰه(
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وجود و. ١ ةالقول بأصالة ا ّاهية اّاعتبار

�لك �� لك�ma لك��qOمك مش] �Z yeOلك �fJ  Z@u¡Oهت�ِّـ لك �saمش zُّـ� �_ جه 
laلك � ¡` �pB F �soX �¡T لك  �qX يسy^�oa �d �` �aُّـ PX �jIyJ sl�o}جه 

d ىح يش�j� ? �tمش �¡M �jI مثyL� y_ يش �I u j� �{s�yOلك {ayهتuI .
�lخي / �X �X �K جه{s�yOلك {ayهتuI Zo ymaلك �d y` Z@u¡Oمس هت�ِّـ لك 

�لك ª ydهي �a�_ F �I.ُّـ�a مش] لكuI �maهتay} لك�L�aَّـ�   /»���U |q` مشين 
�مكaلكلك F �rqX �entلك uJهت� لكys�yOمنجه M¡� مس ��لكين ِّـ9   y ¡X Hِّـ�} لك�L�aَّـ 

yqsI y^yentلك/�� �njI �d ُّـ�aجه  � لكu¡Oهتo}  مس لك�L�aَّـلكمن �� / مس لك ym3لك
مس لكys�yOمن ¤} لك�L�aَّـ... لك�aلك_F {j لكZjaجه  .»pU yd| ِّـلك

وجودّاهيةالقول بأصالة ا. ٢ ة ا ّ واعتبار

�maلك �� لك�_� لكَّـ�X هت�ِّـ لكZ@u¡O مس � §لك_s}جه   لك��qOمك مش] لك�OِّـT} لك
 {o7 �jمس جي yM uI Zoهتay} لكs�yO}جه  ymaلك �d ِّـَّـ �r�aلك لك§ �sU لك

{aمسَّـ �JAo` �d منy Kمش  y@yhI  �aُّـ �jI �fJ �K جه yE �لك لك� PX لك���U  
yَّـ�y�^.

واجب وأصالة. ٣ وجود  ا مكناتّاهية االقول بأصالة ا   ا
 �maلك لك�usT: لك�j¡Tلكىغ � لكينجه  �aلك �m¤Oمك مش] لك��qOلك �maلك �� لك��

{mM aلك �flaلك F �¡e_yqd.
�dِّـ لكyrp��mJ �k q� y` �¡a _ � لك�a�aمي F لك�j¡Tلكىغ  �لك ;y لكF na لك�

�`��yrs qJ F yمن ��لكqT �N �dِّـ لك ��d {o7 yq لك  . لكMy d�fla{ لكy¡naمكجه 

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مبخي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.جيمئ يش ٰهمئيع/ ��Iyلك�faِّـ لكO) جي(



 
 
 
 
 
 
 
 

 دا ّاا ّ  
دا ا  

ِّـململيكِّىشيئرئ ِّـخكِّىئٰررئ )مث(  ميىسجنرئ ميملِّجنرئ ِّـجنيفاكيفىس 
ىع جكيف ميملِّجنرئ ِّـجنيفاكيفىس )هث(  َّـحلخيِّ

 





 
)١(  

ّا ّا دا  د
Xyqfaلك  {sqlaلكىط�� لك�Oلك Z@u¡Oهت�ِّـ لك �p¡j� ?{sau�Oلك �� �sm  F  جه{

PX {IyL لكyr eaمن �d َّـ  لك  {aَّـ �لك لك�j¡TyI �flaلكىغ لك� F مس�I }sM
 �q¡Tلك �¡aمن لكy¤ohfOلك ysI ِّـ�} مس�f¡aَّـهش لكy Oهي لكygلكيس  مش��qaلك �C ���

y Kمن لك  �lqaلك F yrsaمش.
�`�ِّـملd y��£t  {aَّـ مش�fI {pi¡qd  Atِّـملut yd�qX: مش] لك   mTyq¡d}جه 

qfOِّـَّـ لك لك�Mلك PX مسهتay} لك�L�aَّـ y_ AqsMمس  saَّـ }¤ aلك�} لك�I F � /» yO
�Lَّـ`msmM |ty} `� ¨مث  {sهت�fN �� ...« F �aُّـ �jI ىغyN �K جه

 {ayهتuI Zo ymaلك PX لك§ من لك�sU yro£T �¡a لك ynU �jI PX {IyL لك لك
| �qXلك جهلك�L�aَّـ  »�oD  }¤I« {I�L لك من  ynU _� yLمثمن لك جه 

�¤qI yrsoX �flaلك لك�� {�yهن F لكF ���e¡a لكy jaِّـملجه   yIِّـ   خي�X �o لك
 {ayمسهت �d �sX�� yd منy K  ystyK saَّـ �`�sa �Nمل مس�d Z@u¡Oَّـ هت�ِّـ لك�j�

�a�_ F �aُّـ لكy ¡Xِّـ�} لكs�yO}جه   �L�oa �n� ? �aَّـ مس^�لكَّـ/ �mt �K«/ لك�L�aَّـ 
{smsmM...«.

yl¡a `� �d {o7 لكzayhO لك�d �I {h J�O لك من مس�yg مش] مس لك�qfO _� مس
mM}جه sM{ ُّـ`� F yrgjI لك�fla لك�dy4جه  aلك �flaَّـ مش] لك�L�aلك {ayهتuI

ِّـَّـ | �qXلك مس  �Iy�aلك �flaلك F {s�yOلك {ayهتuI Zo ymaلك {aمسَّـ �jI »من ynUمش 
لك�eaلك�� _� مسyLمك �d {o7 |qpgJ {sosflJ {I�LuI yrqX لك» ysflJمن  {aَّـ

�flaلك {�yهن F �qfOىغ لك�j¡Tلك �K َّـجه�L�aلك {ayهتuI �maلك PX �maِّـ لك�`�Oلك 
لكين �aلك �m¤Oمك مش] لك��qOلك �maلك �� مسyLمك �jI �qX ُّـ�a جهلكay¢a{ F لكau�O}جه   
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ُّـbIy_ AqsM �aمث  مش] مس لك�L�aَّـ لك�msm3 ُّـ��d  /»{Xy7 z لك�sfl¡aجه 

�¥U�Mلك �� ُّـلكمن لكy aجه   [yjJ ِّـ«.
�jaمك�oT y¤Iهن ��jَّـ مش] لك �X لكF �siq¡a لك  ���e¡aلك �d �¤qaلك لك��  

 �J �¡aلك {m��haلكF Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ }sM ِّـجهylT �� `¡yمك لك �J yr �� 
ىح �W F �q� �J  �lsau¡I{qdمسىط  }¤I ���a �£¡Tلك Ao` J}جه  yl¡d  �d 

مش ?  ylTِّـ  y¤Iهن مسَّـِّـ�Iy¡` F �L لك �j��d لكzTyqOلك  �oC F �n�.
لك�Mمس d ¤{ مسهتay} لك�L�aَّـ ? جي�jp هت�ِّـ لك�f^ F Z@u¡O/ لكy3هت�   

 c¡mt ىح�T yq� �d جه  �f^ مل�X F yXىط�d �ojL Atمش ylTِّـجه  y¡` �dمك لك
 {^yمش� �d جه�flaلك لك�� F �qfOلك y@ ىغ�jJ �¡aمن لك ynU لك  {aَّـ ysI PX لك

لك yUِّـلكمن  �N مش] �jI yroC لك y¤Iهن لك _}جه yJِّـ`Z لك jaمن ُّـلكمن لكyrs q¡a
{mM aلك �flaلك F . �Xy Jلك �k q� �aلك ~rqOِّـلكمن لكyU �Tىح F Z t لك

{au�Oلك �� ���¤¡a.
ا ا :ّ دا ّد  

M �_ y Kمن مسهتay} لك�L�aَّـجه   yمس_�لك�  {aَّـ �لك لك�d �sa�a مس�� لك� �j� �i
 F �l¡`لك }sM جه� y Vy haلك A¡�yI»{pn3لك {�yهن « {ayهت  �Jy Kمش F �sa�aلك لك�5

Z¡sTyTمس Z¡d�md PX y�Raلك لك�� �p¡j� /لك�L�aَّـجه 
جم �N يش sM �d{ �� �� مس F ُّـلكy6 مس :ِّـخكحيمبخنرئ ِّـ  لكys�yOمن �qjOyI لك

 هب لك�h_ �dyrsoX �ja لك�T yd �` �X �iqaلك�y يش  �J¡¤� =� لك�L�aَّـ 
�qjpI/ y6ُّـلك �X ZLِّـyN �jaلك yqiM لكyna {s�yO لك�L�aَّـ   �a ytمس » F �r^

�jaلك �} لك�qa } مش] لك�L�aَّـ  y�¡d y6َّـملجهُّـلك�L�d �nJ مس �nps^ مس جه �np�  
{d �jd �nJ.¢p^  /ملQ¢` ِّـلك�dمس yq� مس �£t y�t s�yd yqiM} لك  مشُّـلك 

{oNَّـلك�t �qjd F  �sh¡�t  �¤t لك y��¤tجه  لك�s3لك  لك��2   ���2y` {sty



 مئخي ...........................................................خكِّىئٰررئِّـ ِّـململيكِّىشيئرئ ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ميىسجنرئ
sty�t} �� ^�ىغ  جه �I ^�ىغ لك �n�  �_ ���L �n� �_ y�tلك  لك�ma مش لك

h ¡�d ِّـ�d � لكr^ جه{stلك�s3لك  {sp�2لك جه q{  �naلك����2}  �rlOلك لك�� F 
جه ^�L �� �soمث �jaلك �rlOلك لك�� �hI F �£tلكلك �rld �d  لك���2جه �¢d y�t

�لك لك�L�aَّـ` .yqjd لك��/ �ojaلك �X �iqaلك �h_ �d يش {s�yOلك yqiM  مسyqt مشُّـلك 
 @y يش �t مسهنs�Aoa  �= �¤¡�J  y} مس yXَّـd}لكy4ِّـ�T {sLلكمث `�L�d oX |tyمل

yrsoX {sd �jOَّـ�}  لك�L�Oلك.
�Nهث ys I /^ جه�Nمث هث¨ PX y sU �p¤t yd�qX yqtمشysoso  �p3لك �n� ِّـملy¡جه 

مس�n� �N لكys s`�J �p3مشt/ مس / مس جهt yq¥�مي لك�d �p¤O ُّـلكمن لك���Oيسجه 
y لك�d yqL�¥¡T ُّـلكمن لك���Oيسجه �I �� مش sU �sa يس���Oلك PX �op¤t �aلك 

�soX ِّـىغyX �qX ِّـميyN �dمس.
�لك:aلك �p¤Oلك {sهتyNydلكمنجه مس�aلك PX �gsmt �= �s¤¡�� �tمس � s`Saلك  

 ^����2y} مس�d �d¡¥�مي �d ُّـلكمن �soX �p. �rld لكbaمث مس ms^�gsmt � مس إل
�mt  �jI yB ^ مس  / لك��2جه �np� ��np مس ��n لك���L ��2لك 

 PX لكَّـ��aىغ مس لكys aىح =� لك ¥I لك�� ِّـملجه  �ayI ���L ��2لك �I جه �n�
��aجه ^w لك` �sa �tw^ يش ¢d لك��2 يش �sIمس ydلك_� مش�aلك z�¤I y` مش  ��2

لكy3 مس لكysM �sa ��2َّـ��qayI y } مش]  y�¡d �qna لك�qa } مشArsaجه  جه  مس 
y5 �d��2 جهلك����2}هب  _�لكy^ zoT ُّـلكw^ �oaلك ydجه مس��L ^ �qX | oT ُّـلكw^ 

�ayM PX«.
yqjd لك��/ {s�yOمش] لك { �qayI �jaلك  ysqjd جهsM �d{ �� مس لك�L�aَّـ 

جه مس ysoso   ys s`�J/ مس �t  �aُّـ yrl��jJجه   {s�yOلك �rld �X yLِّـyN Aهن

ىح ممميىكجيٰررئ يف رنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) ٰه( جه 7�J}ىسىش �rhd xJ�d �sreaجه / جه لك� �  �ayd �seaلك
\Oلك �pU {`§ /ىحمبهئ يعٰهميc¡I جه.



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................هئخي
 �jaلك �= y¤¡T  yrqVyI �d yL�¥¡�d  y6ُّـلك F ُّـلك�Nud َّـ�L�aلك y` �a

{qn8 yىغ مسهن �lOلك �لكy6جه I َّـ�L�aلك { Lلك  |ty`  yrsoX [مش { �qaلك {� y�¡d 
�jaلك �لك �oNهبلك�L�aَّـ � .

{s�yOلك PX �jaمش] =� لك { �qayI �a��Nudُّـلك .`  yW�¤od �jaلك y` �o^ 
{qn8 |��^ �_ �I مس jq¡8 �nJ} لك�L�aَّـ  ^ y6ُّـلك Fهب�oN لك�� .

�} لك�md  { �qaمشُّـ ^ لك�L�aَّـ �Lمث y�¡d �� �I جه �jaلك  {s�yOُّـلكمن لك F 
�reOِّـمل لكy jaلك �qjd �� لك�� .»�� مش  �sa|جهلكsM �d {s�yO{ ��«/ ِّـملمشArsaجه 

¡d [ �¤F y�yq لكd�mO} لك َّ�� لكmsm3} لكa¡� مس�l مثAn3لك �s7 ZI yrsoX 
�a�m� }sM جه{lT laجه / لك{d �jd  َّـمل�L�d  �� }sM �d {s�yOمش لك

�joa/مس �لك ^�L�oa yX���d �mJ �rَّـ yJِّـمل @ هب  �jaَّـ  لك�L�aيض لك¡mJ   
�Nِّـمل مسyJ.

�¤F yq لكd�mO} لكmIy�a}: ِّـجنىلِّٰىٰررئِّـخكحيمبخنرئ   مس لكys�yOمن/ yd N �d Z J �ma مس
�dy6لك ِّـملجه sM{ ُّـ �ayI ��yet � �tِّـ`� aلك جه  �jaَّـ  لك�L�ayI �f¡J   

�J¡¤� =� /لك�L�aلك ��  {sj_لك�ayI �f¡J �na منys�yOلك �d {s�yd مس مس 
oX {َّـ��L�Oلك yلكهنS_لك �d �I �} لك�qa } يش  y�¡d y6ُّـلك F |ty` مس �jI يش yrs

�m¤¡aلك �d َّـ Myfd } لك�L�aَّـ @�L�OyI �f¡J  yَّـ�}   ^�L�ayI. {s�Aَّـجه 
T¡�لكمث  �L�OyI �f¡Jَّـ�} �مي �M �X لك y�t يش d¢ يش   مشُّـلك `ty|  مش لك

{tSmd{ Myfd   �qaلك {� y�¡d �r^ َّـجه�L�oa �jaلك مشُّـلك =جه} مش] لك�L�aَّـ    �
� qsM �f�  َّـملجه�L�d �nJ  �I �f¡J َّـ�L�aلك yrsoX�mt مس  /» y�t لك

جه �I مش » �L�dَّـ«�smI مس�t » لك�L�Oَّـ �jaلك y�¡d» y�t لك�qa } مش] لك�L�aَّـ  لك
ِّـمل» لك�L�Oَّـ �ayI َّـ�L�ayI �f¡d .�L�dَّـ 

�} لك�qaمس/ لكy3هت� y�¡d منys�yOلك �s7  مي�  Atمش جه  �jaلك  } مش] لك�L�aَّـ 
= لك�L�Oَّـ�} مشُّـلك y@ | K لك�L�aَّـ   {sj_لك�ayI �f¡J T¡�لكمث  � �M �X ُّـ�a لك



 مبخي ...........................................................ِّـخكِّىئٰررئ ِّـململيكِّىشيئرئ ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ميىسجنرئ
yms^ جهyrsoX /»َّـمل�L�d {s�yOلك«.
لك�m¤¡a لكy4ِّـ: ِّـخكحيمبخنمليلٰىملٰريلرئ  {sqsjaلك {sj_لك�aلك yqJ Atمش {s�yd �` |ty` مشُّـلك �L 

��aجه ^N �d لك�L�ayI yr^yfJَّـجه ` |ty` yO yrsoX َّـ�L�aلك �= �a  �U
� لكys�yOمن yT �d {َّـ��L�Oلك  {sj_لك�aلك  �m¤¡ayI [ مس  �Mَّـ مس�L�aمس لك.

��a} لكsomja} لكsqssj¡a}جه �qjpI مس لك�L�aَّـلك�Oلكَّـ F {��a لكymO �� لك   �d لك
لكys�yOمن �لكمنجه ayI  F {mm¤¡d لكy4ِّـمي ystyK �� لكF �m¤¡O لك�aلك_� لك�qsja مس 

��� �d لك�L�aَّـجه  لكt¡�لكsX}جه ^�r مس�dِّـayI¡ �جه مس I¡ � لك�L�aَّـaلك yrX�¡q� 
�Lِّـy4لك_� لك�aلك ZX �� �sa �q��aلكيس لك�¡t .لك

�lq�  �qna : يئحيِّ �لك لك�sa�a �� مسهتay} لك�L�aَّـجه � �¡ ¢� yd {�y] مش 
�Lِّـy4لك_� لك�aلك F yrmm  {s�yOَّـ لك�L هب�Nِّـمل مسy jI / | ¢� �sa�aلك لك�مش �

{s�yOِّـ�} لكy ¡Xَّـجه  �¢ | لك�L�aلك {ayمسهت.
هتF {ay لك�aلك_� :ممَّٰىىف يئحيِّ qI yrmm¤� لك  �X  {s�yOِّـ�} لكy ¡XyI �n3مش لك 

ُّـy ¡XyI �aِّـ يش  ayC} يش ��L zJS لكy4ِّـ PX لكuI �maهتay} لك�L�aَّـ F لكy4ِّـميجه 
¢aلك �d ِّـ ZI مسهتay} لك�L�aَّـ مس yd ُّـ`�F yt لك �J {au�Oىغ لك �d }ay مس ^�

َّـ مس �ym/ ُّـ`� �jI لكZmm¤O) ٰه( لك هت�  �لكمنجه / مس لكayI مش لك�L�aَّـ �m¤¡d مس 
�jayIىغ  ayI¡ �جه مس  ystyK {mm¤¡d منys�yOمش] /لك �m¤¡aلك  مش �t } لك�L�Oَّـ�} 

|�sa منys�yOمش لك { �t{ىط�yB Ymjaىط لكy£Oلك z�¤I جهyqa�_ �s _ �d  /»لكمك�sOلك �L «
|IyK y��2لك w^ىطyB لكمك�sOمش] لك �¡ �t Aoa �dمثجه  �lt لك yqTَّـجه مس ��  F لك�aلك_�   F لك

�a �� yd Q] [مث مشbaَّـ لكyqTمش �dجه�N �nM {��J مس�M لكO¡¤��� مش] لكO¡¤� لك  .
{ �t منys�yOمش] لك �m¤¡aلك { �t |�sa{smsmM {sj J جه aلك { �t �s _ �d  F ��2ىغ مش] لكys

yqa�_ /»�sIلك��2 مس «{ �t ��2ىغ مش] لكys aلك { �t w^ { �qa yj J :uJ yrqna  smsmM}جه 
� ¡ayI  ystyK �sIلك��2 مس �لكمنجه ayI sgsI} مش] ُّـلكمن لكys aىغجه ^ys ayىغ مس�sI مس   .لك

�لكمثجه _�ِّـجنىبجكٰرزث ِّـخكمممليف .هئمبجي يش مئمبجي يعٰهمي/ جه لك�L �seaلكَّـ هثYdجه َّـلكِّـ لك



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................مهمي
 �d yq� �d ُّـ`�F yt لك مسyd مسهت�r^ yjd Ar¡ay مسyd�L �VyI �dجه  مسهتay} لكs�yO}جه 
 {ayَّـ مس مسهت�L�aلك {ayهتuI �maلكِّـ لك�d ِّـ �J {au�Oلك F مثAn3مس مس_�لك لك �Iلك�aلك

F �m¤¡Oلك  �sهت �لك لكs�yO}جه ^wُّـلك K | مس لك�L�aَّـ �� لك� z�¤I ِّـمي يشy4لك 
� qsM {s�yOلك �nJ مس �I t¡�لكsX}جه لك�sa�a يش ^ �dِّـ لك ��� مش/ مس �d لكaلك 

wI yd y@ �saىطلكمث . F لكy4ِّـميٌّ �d yrX�¡q��m¡�d لك�L�aَّـجه 
�� `A ُّـ`�yt مس��  � �� osfM} لك�sa�a لك PX مسهتay} لك�L�aَّـجه �

 {ayهتuI �o ymaلك y5 �q¡Xلك �¡aلك {aَّـ لكy ¡Xِّـ�} لكs�yO}لك .لك�L�aَّـ 
�لك لك�sa�a يش `A مسyUِّـ هت�ِّـ لكZ@u¡O يش yl¡�dَّـ� �spoJ ِّـysqp5 منAo` �d 

�sf¤¡aلك F y_ }sM جه�s �aلك �seaلك /» F �tمس �¡msmM َّـ�L�ay^ {op2yI
�¡msmM �� yd ysX `F �n�  �s لك Q]  ysXجه  .»لك

�¤qayI y�Raلك لك�� �Iy¡` F _� مسyUِّـ مش] � y Vy haلك yq¤� � مسaلك » {�yهن
{pn3لك «y_ }sM /»= مشُّـلك {sj_لك�aلك yq� Atمث مش¨ �` y` َّـ مشُّـلك�L�aلك �soX �

 �d |ty` ُّـلكw^ {s�yOلك ydمس ysUمثجه  لك_sj} لك � إلyُّـ aَّـ �� لك�L�ay^ جه�I �fJلك
�لكمنجه ^F �r ُّـلكaلك {oVyI � oT �d  {sj_لك yfJىح �L�ayIَّـ ُّـلكمن  Q] y6 مسهتos} لك

.»مشu¡J Atهت� �jIىغ لك�L�aَّـ
�¤qI y�Raلك لك�yL�Nمث � لك�� مس�z¡` F yg هت�ِّـ لكZ@u¡O لك  ^�p هب 

 {ayTِّـ F �`ُّـ yd �aُّـ»�XyeOلك «y_ }sM /» َّـ�L مش msmM} `� ¨مث �� 
�dynMمس � ��soX �I zJS هثyKِّـ aُّـلك .لك �n� uI مثysU  ^�L�ayَّـ مشُّـ مس�M لك

smM{mمس F �� ميy¡جه  إل{msmM ُّـ �` {msmM �r^ جه{msmM ُّـلك Qf� �I Q] هب مشُّـ 
�n�{msmM [مش {msmM ُّـلك ysX جه ^F ��lqI �r لك �Nمن يشجه مسys�yOلك �qXيش مس Q]   

.هيهئجييع/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنملامىنٰرنث )ٰه(
.مهٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) جي(



 ٰهمي ...........................................................ِّـخكِّىئٰررئ ِّـململيكِّىشيئرئ ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ميىسجنرئ
yr�lqI  ysX .»F �I لك

 �Iy¡` F ygمس� y_»{sI�I�aلك�� لك�eaهب «/ »لك�m¤¡ayI مثysU  لك�L�aَّـ مس�M لك
�` yq� �I �aلك �r^ جه yُّـ� ysX مس F لك F yq لك y`  ymm¤¡d �n� �I Q]ُّ ُّـ 

مت .»!msmM �M¡�جه ^�n� �sn مس�dلك لكy ¡Xِّـ��a�m� A` y لك�rU �X �I�£¤Oَّـ
ل األول ّخالصة ا

لك�ja.ٰه �} لك�qa } مش] لك�L�aَّـ  y�¡d y6لك . مش لكys�yOمن sM �d{ ُّـ
T¡�لكمث  �L�OyI �f¡Jَّـ�} مش لكs�yO.جي �مي �M �X لك مشُّـلك  مش yمن  

{tSmd |ty`{ Myfd .� yrsoX لك�L�aَّـ �L�d �nJَّـمل �L�oaَّـجه ^wُّـلك = 
 مشُّـلك `ty| لكys�yOمن مشyqJ At لك�aلك_N �d {sj لك�L�ayI yr^yfJَّـجه ^w .حي

�� لك�L�Oَّـ�} �s7 �d لكys�yOمنجه   {sj_لك�ayI �Mَّـ مس�L�aلك�qj� َّـ /لك�L�aمس لك 
{VyT �لكF �J لكy4ِّـمي �d َّـ مس I �m¤¡Oلك  �sهت �  baمث�� لك qsM  هث�Nجه 

��� �d لك�L�ayI yr^yfJَّـجه  aلك yrX�¡q� {ِّـ�y ¡Xِّـلك لك�dمن مسys�yOلك �nJ مس �I
A¡Mلك �L��}ayK هب PX مثyq aلك ZI ِّـ �J يش �mJ A` يش {au�Oىغ لك  y ¡XyIِّـ مس ^�

.�L�aَّـ مس مسهتay} لكs�yO}مسهتay} لك
وضيح ب وا لتقر مثال 

�jI{َّـ��L�OyI �¡��a مس  �¡smMuI َّـ�L�aلك {ayمسهت PX Z@u¡Oهت�ِّـ لك �¡Tمس لك  
y¢d N �d �aُّـ z��mJ [مش �m¡tجه لك Q] �dF�X y_ }sM يطجه��C  /» A`

��jىغ �a لكys aىغ ] �t�nI مسys I �sa y8 �sIىغ  .»مس لكys aىغ مس

�sm هتجهِّـخكمنِّملىب) ٰه( جه لكj ha} / �ِّـ لكZ@u¡Oجه  جه �eqdِّـلكمن nd¡ } لك�rhaِّـ yIِّـ�` �q�
{sty¢aٰهٰه يش مهٰهيع/ �يشخيمهخيٰه جهلك.

�sojJ لك�s�a  هت�ِّـ لكpC ���aهتِّـجنمنيفِّـىئمب ِّـجنىبمقيفمقٰررئ) جي(  �s¤fJ  ���mJ جه � �I مش�Iلك��s لكQeaلكىط
L�_ مكy¡` y¡T�I {�Tvd ينجهys¡U جه يغ يش لك���a لك .ٰهيع/ ىعجيهئحيٰهجه حي مش��لك



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................جيمي
d¢ يش مش�f¡� At يش  ^��2y هب�لك لكyI �d y¢Oمك z��mJ لكOyI �mjO¤��يط�

ym� ysUمث » لك��2 مسys ayI /»�sIىغ  � لك yT لك�n� ^���X �a As لكys aىغجه 
ىغ لكys aىغ yrsoXجه ^wُّـلك `y `� ¨مث إل �X z �I مثygsI yهنuI �f¡J �soX �p

jaلك لك�� �n� مس �I مس�sI يش �� لكys aىغ يش yِّـىغ مس�t مس�I �sIلكhT} لكys aىغجه ^
{somjaلك {��a yI �n� مس �qnp� ^ {sgsI جه مشُّـ y` �a لكys aىغ ^y_�لك lfa} لك

y@ yshjd.
 �saمش �gq� مي مسy¡جه  إل�Jلك�a �sIمس �tuI ىغys aىح لكyfJمس لك �lخي  �tمش �K

w^ y�Lهن�I yلكhT¨مث � لك yT ىح ¥I لك�� }  هث���j� �` �N لكys aىغجه 
y6لك ygsI �� |�saمث �lqI ُّـ  {sgsI yI �f¡J ىغys aلك.

 �= �¤¡�J Atمش {s�yd �` |ty` �a َّـهب مشُّـ�L�aمش] لك { �qayI y3لك �a�`
 {sj_لك�ayI �Mَّـ مس�L�aمس لك �U ^ َّـجه�L�ayI yr^yfJلك N �d yrsoX {sj_لك�aلك

�a {َّـ��L�OyI �f¡� �� لك�J  إل¡yمي مش] لك�L�Oَّـ�} �s7 �d لكys�yOمنجه 
جه �I لكAgt ¨مث Q] َّـ ysX yfJىحجه ^F ��lqI �r لك  هث�sf¤¡a �N لك

 F ىغys aمس لك An^ جه{sj_لك�aلك  �m¤¡aُّـلكمن لك �� z��m¡aلك لك�� PX مثyqI َّـ�L�aلك
yqa�_ /»�sIىغ مسys aلك «�¤¡d F َّـ�L�aلك �a�sgsI}جه `  F لكy4ِّـمي �d هتl} لك
yqa�_ /»َّـ�L�d َّـ�L�aلك «w^yqjd / �_لك�aلك F {َّـ��L�Oلك ZX َّـ�L�aمس لك 

��ykJ مس ArqsI �L��  جه�Lِّـy4مش لك �d�rlOلك ym¡U  z�¤I ?yX F لك
Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ لك�a ���هب aَّـ«/ لك�L�Oَّـ �� لك�L�aمش لك {msm3yI«.

��a} لكsomja}) ٰه( ��a} لكyfJىح لكys aىغ / �dلكَّـ�d yt لك مس  {smMِّـ مس�� �aلك �� �mjaمس لك  
 �tمش �I جه{��a مسyd لك�jaىح ^�r  ��ِّـ ��لك لك�d �¤qa لك جه  Q] �d {sgsI yI يش ¢d يش

مشAt لك�it F �s¤fa �� لكyfJىح �� مس لكyfJىح �sa {sgsI هت¤y¤sجه  yI ىغys aلك 
لك�L�Oَّـ �لك لك�qayI y3 } مش] لك�L�aَّـ n� .لك�tuI ��2 مس�sIجه 



 حيمي ...........................................................ِّـخكِّىئٰررئ ِّـململيكِّىشيئرئ ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ميىسجنرئ
� ُّـ`� لك�qfO مشyI �d �� Atمك z��mJ لكOyI �mjO¤��يطجهaلك y¢Oلك لك�� 

ىغ لكys aىغ PX لك��2 مش �j` �sa منys�yOلك PX َّـ�L�aىغ لك �X w^هب 
ىغ �X منys�yOلك PX َّـ�L�aىغ لك �X  �aُّـ�qجه  ُّـ��s�ylOلك ?yX z�¤I  

y¤qdىطمل ys�yd yq��a �L�� {¡IyKمن   ydمس  F لكy4ِّـمي `� �yr��j لك�L�aَّـجه 
mm¤¡d}لكys aىغ ^�j� �rىغ مس�L�d ydy�Lَّـمل y�L � لكy4ِّـF �L لك�aلك_  y^ جه

�f¡J  �_ �Lَّـ�F y لكy4ِّـمي _� uI �f¡JهنygsI yمث   �jI.
y¢d �qfOِّـَّـ لك � مسaلك y¢Oلك لك� ��Cيط z��m¡a لك�mjO مش] ٌّ F�Xمشُّـ �

ىغ لكys aىغ PX لك��2ُّـ�� �j` منys�yOلك PX َّـ�L�aىغ لك �X �sa  . لك�oj¡Oجه 
ا د: اا ا ا

y Kمن مسهتay} لك�L�aَّـ مش  Z@u¡Oهت�ِّـ لك �p¡Xلك �aلك �N �لك لك�sa�a لك� 
��¡ys_ �d �neيط yq¢¡Tلك Hy¡ay` �Jهت�ِّـ /جه 

yfdَّـ�� �rlO �n� ? �a{sqsX لك�L�aَّـ مس^�لكَّـ   y` yO جه�Lِّـy4لك_� لك�aلك F 
{lay¥¡Oلكىط لك�oayI ylf¡d.

 �VyI Hy¡aلك �na) مشمشُّـL�aلك �rld مس �£t yqt{lay¥¡d لكىط�oI �f¡� َّـ�( 
�o¢d �mOy^.

�aُّـ {£s¡t / �_لك�aلك F {sqsX َّـ��yfd مس ��rlO �n لك�L�aَّـ مس^�لكَّـ 
�� لك�ohOمك .لكy4ِّـ�Lجه 

ل ّإيضاح مقدمات ا

� �U مس مس _ysيط yq¢¡Tلك  ZI {dىط Oلك ysI هت¤¡� يش �d �`u¡oa يش zoh¡� 
لكHy¡a مس  �mOجهلك Kمش �K  ���mJ �aُّـ � _ �k q� �na yمن hI لكystyK Hy¡aجه 

�`�ِّـOيط لكysmaلك F Hy¡aلك  �mOلك {msmM PX ىح�j¡aلك F ��y�J �¡aِّـ لك�d /�jI لك
خنىب ِّـ y¤Iهن مس :ِّـ � مسyq¡ K لكSUلك`� لكF �qjO لكaَّـ لك�L�aلك �rld 



 قلحخذعخس ه م...............................................................................قق
:ذغض برغظشطآللحعسبدس شذدط لو ش

ي لو شدظو حخرظو لحظةظم حذغظثس يف لحصشط بام شظ حخرظو:ّالنحو األول آل ثسو ي
يىجثف حط مىو لو شعغحض بغحس آل آل حظةظم هبصل لحرغظ آل تسنف ىحخرظو لي لى جزشآل

.حط لحذغسه شظ لحصي لةععرس بشلشعظ يف لألبغسم لتسعزس
ي لو شدظو حخرظو لحظةظم حذغظثس بام شظ ححسه:النحو الثاين آل لج لتسشزسم ي

آل ىشصل شظ حس شعذظ بسحلحض لحظةظمشسلتغعذخسف ىةظم لألنن :  حط جعزطكآل
آلختحض لحظةظم  لحعامك ىىةظم لتسك ىزغظ نحطف جزدظو لتذغظه يف ىىةظم

يبامشزس آل حط لتسشزسم شظ نلم لحعدزش ىلإلعسجس برغظ لتخرظ لحلصيفف ىلحس لحدزش آل آل آل
. ثط ملئصل لحذغسهيىلتحسه لحزظ جرظ تسنم

ىجش لثسن لحلدزط لحععصىلني يف حرخظحعظ لج شصل لحرغظ حط حلسه حخرظو 
 :لحظةظمف تزس جسه

يىلحلحس لحدث حدزشل فظ آل يبدزش      آلآل آل تسنةظيزش ىجي ةصكآل
آل لو بذط لحلحض لحظةظمشس شظ نلم حخرظو لحظةظم لحخسو:ىشصل شخرظ آل ف ىحدط آل

يحض لثععسن ىحلسه لعسجعرس لج حسشزس ي حط لتسشزسمف بغزس بدظو لإلعسجس ملتذسآل  آل
آلىلتحسه لحزظ تسنةسف ىأل بخسشص لحلحس حط لحظةظم حخرظو لحظةظم حط ةرس آل لأل ي

آلجسحلحس ف:  لحلدزط لحععصىلني يف غتظ حذعزس لحعسبض ىحصل جسهكلألثععسن ىلحذغسه
آلبسألثععسنك ألو لحدزش تسنمف ىلحعدززش بام شظ بدززش ىلو جسو آل لأل آلأل بخسشص زخص لحدث

آللزظ لحص لثععسني أل تدط حظ يف زخعظف بط أل زخعزس حظ هبصى لحلزغزسآل لأل يملتالف آل آل ي  .فآل
آلكسحس ىلحظلجخزس هلصى لحلحض آل لو حس تظه زغععظ حط لأل:آلىحط شرس شعحش

آل لشحس حذظةظم بذخرظحظ لحخسوي ةسبسآللحظةظمشس  آلةظآل لو لحظلجض لخلسن: بذخرظكآللحعشهيظ ي

.كقن: ف لحلدزط لحععصىلنيف ححشن تسبضرشح املنظومة) ق(
.عسبضلححشن لت )ق(



 ميمي ...........................................................ِّـخكِّىئٰررئ ِّـململيكِّىشيئرئ ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ميىسجنرئ
�لكمن �fd �� A`�f¤oaلكayI لكجه�fd �� �a�` lO لكمن�ayI  َّـ�L�aلك �r

ArqsI ىح ¡Nهب مشُّـ  لكYnaِّـ مش لكy ¡X yI.
خنىب ِّـجنىلِّين t yqt£� مس لك�f3 لك�L�aَّـ�} يش لكygO^} مش] لكys�yOمن لكlo¡¥O} يش مس :ِّـ

ynMمس y@|IyK �tمس �dلكىط�a �d يش ¢d يش �mjaَّـ لك�L  w^ جه{lay¥¡d لكىط�a   
�s�Iمس �dلكىط�a �p^ َّـyOَّـ لك�L�aلك ydمس �Bَّـجه   Qk¡d �t y3لك لك�n� z`�dجه   

�ohd �tw^ zLلك�aَّـ لك�L �k¡�d [�qayIyq¡d Q } مش]  �Lَّـ    �X لكoja}جه 
 �`vJ �� �لك لكQ¢` y£Oمل �Lلكجه � F {o¢d لك جه  Q] [مي مشy¡C َّـ  �C �npOلك

ynM لك F {lay¥¡d لك�oaلكىط   {J yl¡d {َّـ��L�aلك �f3مس لك yrX�p£pI.
خنىب ِّـجنىل �dِّـ مس :ِّجنمئِّـ �} لك�qa } مش] �s7 لك y�¡d �N  لك�qjOyI {s�yO لك

 �¡aلك [ � �� لكd�mO} لك� ُّـلكy6ysJجه   y6ُّـلك �X {Lِّـy4لكىط لك�oaلك  ynM لك
.مس§yt مش�s��J F yrsa لك�sa�a لك

�mt �aُّـ �gJمشُّـلك لك/ 
rLجه ��لك لك�oaلكىط  ynM �jI yq مس `ty| لك�f3 لك�L�aَّـ�} lay¥¡d} لك

Hy¡aلك لكv�aَّـ�}  /لك�L�aلك �f3لك �oJ � L�pI �nJ �aلك z �aلك  ueqOلك �� yd
مت لك�oaلكىط  ynM lay¥¡d} لك

y Tمك  �I مس �uI �oj لك �لك لكy�¡aهس لك�rOجه � �X لك�2لكمك �g¡� �na
A¡M لكYmja يش <�} /لكUyqO لك�f¡Oِّـمل F لكymO يش z�¤I لك

ىح لك�oaلكىط مس ��n لك�ja �� لك:ِّـ ¡Nلك F z �a. 
�jaلك }sM �d لك�X هب مشُّـ  F �sd لك h aلك�� لك  A¡M �لك لك�.

ىح لك�oaلكىطلكa �>�  مس ��rld �n لك�L�aَّـ لكyja:ِّـجنىلِّين ¡Nلك ueqd �� . 
�a� _ �np�  ygمس� A¡M ُّـ�a  لك�rlO هب��لك لك  يش �rld �� AI يش  

y L�d �n�  �dلكىط�a �o¡ yrdلكىط�a F �f3لك ZI �ay¥¡aيس لك�_�a 
yrdynMمس .�aىح مش] ُّـyg� /yjaَّـ لك�L�aلك �rld مس �ffM ZI Sed Y` 



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................هيمي
إل لك�qjpI yrsoX �p�Mلكy4هت}جه  من �d َّـ مس لكys¡dىط  ylJ مس . 

�a�mI �qfOلك �a ِّـyUمس yd لك�مشُّـ لكysmayI ymohd Ynaيط مش] �t �ffMيس «/ �
من yl¡d Q]«._   �Iy¡` F {msm3لك �� �qfOلك �� لكyjOَّـ«� مس sM{ » لكO �مس 

y_ /»Y` �` w^�fD [مش �ffM bI �ffمث �d مس^�لكَّـ   F ميy¡إل  
�LِّـyNهب�Mلك�I �sf¥¡aلك �Jُّـلك x¡_لك �a مشُّـ Zjd َّـ�^ �` yna yrqd {fM مس  

�لك` �ayM َّـ�L�aلك �ohd �sa  .»�qd ُّـ�a لك�aلك�M لكZjOجه 
�qj� لك� مس �rld لك�L�aَّـ لكYna  لك_¡ygمث �qayI �a } مش] �ffMجه ^ /�

�Mلك�I �¡خيyrdلكىط�a ىح ¡N  ygمس� y L�d �n�  yrqd .
�� لكf3} لك�L�aَّـ�} يش :ِّـجنىلِّجنمئ  مس ��rld �n لك�L�aَّـ لكy4يع لكygOىح يش 

ىح ¡N  .�fM F y  T لك
a¡�لك �I مس�ygجه �مي �X  مش  مشُّـ��لك �np�  yd لك لك�f3 لك�L�aَّـ�}  

y^ygd �na مش]   Ynaَّـ لك�L�aلك �rld ُّـلكمن �� {f3y^ جه{^ygd �s�yld yهن�`
 �rlOلك ىح لك�oaلكىط يش  �rld �� AIيش مش�M لكys�yOمنجه  ¡Nلك F y  T �n� 

ynM .�ay لك
هب �ay لك�oaلكىط  F z �aلك �� �nJ مس �np� ^ {^y� مشُّـ مش  مسyd ُّـلكمن لك

y ¡Xِّـ�} لكyfJىح  �dِّـ لك جه  zL�J لك �y^} يش `�mJ A يش مس�d لكy ¡Xِّـ لك
�لك �t مس a �dهب  �lt لك لك�oayI �f3لكىط لكlay¥¡O} لكF ysmsmM y^yfJ لك�aلك_� 

�sa منy^y� لك �Xلك ynoOyIمن  ;��yلك لكy ¡Xِّـ�yجه  ��¡��X ُّـ�a  مش ;��y لك
�oI yr^yfJلك  yrهتyf¡Nلك{sj_لك . �lt مس��d}لكىط 

�y^} مش] لك�f3 :ِّـجنىبِّـمقيت  مس �nJ لكys�yOمن لكlo¡¥O} لك�aلك_F y^�V {j لك

ِّـخكىهِّىس) ٰه( �s¤fJ لك�s�a جه �sauJ هت�ِّـ ِّـخكيكمبمي   ���m¡I لكىطQeaلك �sلك��Iمش �I �pC ���aلك
ct Z�M �s�aلك {d�md .حيجيٰهيع/ L لك���a هثys¡Uينجه 



 مئمي ...........................................................ِّـخكِّىئٰررئ ِّـململيكِّىشيئرئ ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ميىسجنرئ
ىح ¡N لك  ��A¡aيس لك�_  F ueqOلك  z �aَّـ�} �� لك�L�aلك. 

�I �maلك �np�  �VyI ygمس� A¡M �d هب��لك لك ُّـF yqsI yO �a لك  
�N �} لك�qa } مش] لك�d }ay¢a مس لكys�yOمن �qjOyI لك y�¡d يش �� �� }sM �d يش 

 �� �d منys�yOيض لك¡mJ ^ جهy6ysJُّـلك  y6ُّـلك �X {Lِّـy4لك ynM لك �s7 لك�oaلكىط 
yrd�X  لكىط�oaَّـ لك�L  {s¢s3لك.

ىح لك�f3 لك�L�aَّـ�} �� �soX � hqJ yd :ِّـخلِّخنرت ¡Nلك F ueqOلك �n� مس 
لكyfOَّـ�� لكy4ِّـsL} لكlo¡¥O}جه مس ^�لكَّـ  ¡�d/ �o لك  مش لك�f3 لك�L�aَّـ�} 

 F {J yl¡Oمن لكyd �oOلك �oJ �X yr¡�ynM لكyfOَّـ��   yr¡slUy` ىسy¤oI yrdلكىط�a
�Lِّـy4لك_� لك�aلك.

 �m  yt�ntمس �a جه مشُّـ{�p4من لك A¡M A¡M �� لكZI �d Zj¡O لك �لك لك�
�f3  مس �m �  �tw^ z T  ueqd مسجهلكyfOَّـ�� لكy4ِّـ�f¤oa {sL لك�L�aَّـ�}

 ZI ��A¡aلك  �ay¥¡aيس لك�_ sM{ مش  من �a Fلكىط لك�f3جه  yl¡aلك  �ay¥¡aلك
 ZI ىح ¡N �I مس ���L ُّـ�a مش] js V} لك جه ^ �mJ A` �s^ zِّـ�  y8 لكىط�oaلك

{sLِّـy4َّـ�� لكyfOلك �� ydمن  �oOلك.
�qj� لك�ydمن /� �od ���aلك F {َّـ��L�aلك �f3لكىط لك�a ىح ¡Nِّـلكمث لك  مس 

�nJ لكlay¥¡d �f3} لك�oaلكىط y¤oIىس yfdَّـ ��A¡dملجه   {J yl¡d {sLِّـyN ��
.�oJ �X yr¡�ynM لكyfOَّـ��

ys aلك لك�� {£s¡t /ِّـy4لك_� لك�aلك �n� مس �L �f¤oa لكمن�ayI y_لك�fd
yjaَّـ لك�L�aلك �rld �X �o¡   �f3لك uI yt�`ُّـ }sM  مش لك�L�aَّـ�}جه 

�y^} مش لك لكy¤oaىس  y ¡Xِّـ  ] لكys�yOمنجه ^�ns لك�aلك_� لك�fd �qsjaلك_rL �d y} لك
�لك �� لك�Oلكَّـ �d مسهتay} لك�L�aَّـ� �لكمن مس��rlO yg لك�L�aَّـ لكYnaجه ayI.

I¡ � مس �jIىغ �d  �L لك�aلك_� لكy4ِّـ X�¡qd} لكy ¡Xِّـ�}مسyd لكys�yOمن ^�r مس�dِّـ
.لك�L�aَّـ



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................هئمي
��L لك�d �`u¡a هت¤} yd ُّـ`��d yt لكysmaيط لك yq¢¡Tجه y¤t  yd �s hJ

Hy¡aلك �¤qayI يطysmaهت�ِّـمل لك |ty` �_ �¤�Jyd�md PX yqجه  /مس
yfdَّـ�� F {sqsX لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه �rlO �n� ? �a  y` yO لك�L�aَّـ مس^�لكَّـ  

{lay¥¡Oلكىط لك�oayI ylf¡d.
�o¢d �mOy^ جه�VyI Hy¡aلك �na .

�لك لكysmaيط لك� �¡� �na� yq¢¡TOلك ysI �d �I  Hy¡aلك hI منy Kمش  {dىط.
Hy¡aلك  �mOلك ZI {dىط Oمش] لك { �qayI ydجهمس yt�`ُّـ yd N �d |¤gJلك �m^ 

 {ayC  �L�� {lay¥¡Oلكىط لك�oayI {َّـ��L�aلك �f3ىح لكyfJلك F z �aمس لك �d
�� لكyfOَّـ�� لكy4ِّـsL}مش] ydمن  �oOلك ZI ىح ¡N yfJىحهب js V} لك ُّـ�a  لك   

�rld لك�L�aَّـ �oayIلك ىط لكy¤oI �m¤¡� {lay¥¡Oىس �ynM} لك�f3 لك�L�aَّـ�} 
�X�Lِّـy4لك_� لك�aلك F {lo¡¥Oَّـ�� لكyfOلك �oJ .{sLِّـy4َّـ�� لكyfOلك �m  yt�ntمس �o^  

. �a_�يس لك�a F �ay¥¡aلكىط لك�m �  �f3 مس z Tجه�rlO لك�L�aَّـ
N �d ygمس� �gJلك �m^ هبHy¡aلك hI [مش { �qayI ydمس �d  yd مسF yq¡ K لك

 yمسهن {َّـ��L�aلك �f¤oa yqلك��j¡Tلك N �d �£t yqtuI yt�`ُّـ }sM ينجهy¢aلك
جه  لك�L�aلك ِّـمل  �oa �ayD {msm3لك �مشyntِّـ � جه  لك�oaلكىط  ynM lay¥¡d} لك

ِّـملجه ^�o¢d �mOyجه مس �oa �¡lay¥O VyI Hy¡aلك y` ُّـلكw^/ �n�  مس �np�  
�لك yqjd^�لكَّـ�rlO لك�L�aَّـ مس� yfdَّـ�� F {sqsX لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه  ^�لكَّـ /   مس لك
�� لك�ohOمكلكy4ِّـ�fd {sLلك �لكمن �rlO لك�L�aَّـجه ayI .

m¡�d saَّـ �sa �tuI �sa�aلك لك�� F �du¡aلك �m � �na    جه�Iy�aلك �sa�aلك �X
�aَّـمهُّـA¡X  {d�md PX y{`Sed ��   sM �d{ �� �� يش مس لكs�yO} يش/ ArqsIجه 

yrqX {Lِّـy4ِّـ لك�d �} لك�qa } مش] �s7 لك y�¡d.{d�mOلك ��a هت¤} � هن� جه   
Zosa�aيط ` لكyTمس.

�sa�oa ystyK ytysI �n�  �¡T لك �لك لك� �of� �_ جه�jt. 



 كق ................................................................الوجود أصالة حول إشكاالن

)٢(  
دنإا ل أ 

ألثصىه لدسصالسغو بصكصدص لثصضشص لو ضغفسغل جمسغحص دع لإلجسصألم حث دغطل  أل
أللكصدص لدغثغمق ىخط لىخع كطن لثفصهلح لإلثصبص حع لخسص تسع لإلجسصألم 

ألق ىدسشع )أللجسصألم ىتزذشصم(دص جشصيت يف لدزذع لدغصبظ حتض حشغلو لح 
ق ىجغه ) ىخمسظيبفض(ألتذطي دقثصبص حع بزرشص يف ضطل لدزذع بزشغلو 

:شغفزطن دص ثصك دع لإلجسصألم يف لثسصو بصدجتشص لدفصيل
 اام اد ات أو اد اا  اات.١

ألشطىنمي بصكصدص لثصضشص ىلحفغصنضص لدغثغمبزط لو كدع جشط لإلفله لدغ ق أل
آلثصىه لو ضجضع حث ندع بصمدص أل أل خمفسزصق ىضطل لإلجسصه لدطي لىنمى لثذشظ يف آل

أللو كطن أل لأل لثسصو لثط تسع لدجلضح لدفغ جصخشص لدغشطىنمي إلتغصم درسغبعق
أللثفصهلح بزط لو لجفطه حث لكصدص لدغثغم ىلتغض لحفغصنضص لثصضش أل أل صق ثزع ضطل أل

  ىثذشسص.أل ىخط لثصل حشع بصثغبص دفزطممق دع مجسص لإلجسصألم ىلدذغشصملدطدشع
:لإلجسصه ضغ

آلدغ خصو لدغثغم دغثغمل يف لإلحشصو دسصو دغثغمل لدص بطلتع لى بغثغم نلالط أل ي  ي
.حث نلتع

ألدسع لدفصيل بسال خغسشع بصحعق خصثسطو ه ىضغ حتسظ لدغثغم يف لإلحشصو ه  أل

ألتسطو دشألص يف لإلبفصم لدغصبسص لدفذسشع يف كفص ضطى لدشغغصق ىجغه شطخط ألثسص بصو ) ق( ي أل أل
ألإلفله مل ضسع بذطم لتغصم لحفغصنضص لدغثغمق بع خصو بذطم شزغ نضصمم لدغثغم جشط ل

.ألحث لثصضشص يف دفع لإلحشصو



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................مههي
�VyIygمس� .

z`�d لك�� يش  �� A` يش ynU � F هت�ِّـys_ �d �Jيط��لك لك yq¢¡Tجه   لك
��U مس `� _ysيط yq¢¡Tلك  ZI ىط ¡aلك  {dىط Oلك �m  PX �¡¤هت F �p¡j� 

Hy¡aلك  �mOلك�mOلك hI �soX zJS� �na Hy¡aلك hI منy Kمش �K جه.
y��I [مي مشy¡ لك�¤}    �r^ Hy¡aلك  �mOلك ZI {dىط Oلك ydهبمس �d مشُّـ 

 �np�  جه QkI مس �Jلك�I �n� مس ydمش �mm  w^ ِّـميy4لك F َّـ�L�aلك �m ^�ىغ 
ZI {dىط Oلك F y^�V �m� �` y¢ayK y��^ ِّـ�f¡t مسHy¡aلك  �mOلك .

aمش] لك { �qayI ydمسe� َّـلك�L�d َّـ�L�aلك �n� مس ��  لك �d لكHy¡a يش 
�VyI �r^ يش �Jلك�IهبZsay¡aلك ZrL�oa /

لكL } مس :ِّـجنيفاكىف ِّـ �لك لك�laىغ ��¡�o مس �s7 �nJ لك�L�Oَّـلكمن � 
لكzL لك�L�aَّـ  �d �qjt  َّـجه مشُّـ�L�aلك مش لك F �Jلك�I �m¤¡Oلك جه لك�L�Oَّـ  ysX

 �U  جهyjs7 َّـلكمن�L�Oمك لك�L�I �maلك �oa �Jلك�I َّـلك�L�d َّـ�L�aلك y` �o^
�dِّـ  F yrmm لكy4ِّـمي �d لك �Lَّـ لكyqnpOمن  جه   ىط aلك لك�� hI F

yِّـ�yntمش �np�  �¡aلك {stلك�L�aلك  {s<� aلك.
SUلك لكld F �iloaمس :ِّـجنيفاكىف ِّـجنىلِّين yI �maلك �o¡�� ىغ�laلك لك��  �r

ُّـ�la  �a لك�L�aَّـ yd�qX إلهبلك�L�aَّـ  yqa�_ F َّـ�L�aلك PX �d�rlpI �p /
yqjd �n�/ysX يش z�¤I لك�laىغ يش»  �L�dَّـلك�L�aَّـ« �لكF �J لكI �m¤¡Oهب �� لك 

 yd�qj^ جه�Jلك�I َّـ�L�d َّـ�L�aمس لك Hy¡aلك �d لك ��maلك F yq��^ yqt  �aُّـ
�لكمن�p لك�L�Oَّـ�} PX لك�L�aَّـ ��لكَّـ 5ayI �m¤¡aلك y.

{qnpOمن لكys�yOلك � yT PX �d�rlpI َّـ�L�Oلك �la �pإل yd�qX �naجه F A` 
yqa�_ /»َّـمل�L�d ِّـىغ لك لكa¢ �من » لكA�aمث �L�dَّـمل   �m¤¡aلك �qjpI �n� �tw^

�لكمنaلك PX � .لك�aلك



 ٰههي ................................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ جكيف َّـحلخيِّ
 ZI �لكمن ayI �m¤¡aلك �rld ZI y`Sed َّـ�L�aلك �la �n� �aُّـ PX مثyqI

aلك �rldلك�� �qjd �لكمنجه aلك PX �  مس �rld لك�L�aَّـ �m¤¡/ y`Sed �sa لك�aلك
�لك � yfd �s7 ZI y��qjdَّـ��mجه Zq�y ¡d Zd�rld ZI ysila y`Sed �n� �Iجه 

SUلك لك�rld F �qjO لك�L�aَّـ .�¡yd �d ydy; Gyq مس�d ymIyT yq¡ K لك
aمش] لك { �qayI ydمسeيش� Hy¡aلك �d ينy¢aَّـلك  لك�L�d َّـ�L�aلك �n� مس ��  

��L�Iَّـ  PX ُّـلك�J يش ^�VyI �r مس�ygهب مشُّـ K �a ¡| لك�L�Oَّـ�} �L�oaَّـ 5�لك  ىطلك
 �a | K لك�L�aَّـجه ^�m¤¡� �no لك�L�aَّـ �X  F ¨مثلكyna �¤qa لك�L�aَّـ y Xِّـمل

�Lَّـ  �a | ¢� مس �I  ysX �لك  PX ُّـلك�Jجه �mqt �K لكna مش] لك�L�aَّـ لكy¢aين  ىطلك
w^ىغ يش ¨مث�laلك z�¤I يش ygمس� yqjd  }ay¢aَّـ لك�L�aلك لك��  �a | K لك�L�aَّـجه 

�Lَّـ  �a ygمس� {aمسَّـ �Lَّـجه ^�ms لكF ��o�¡a لك�L�aَّـلكمن  مش] هن�y}جه  �L�aَّـ   
{p`yM ��o�¡aلك hI�¡ay¤¡TyI .

�Nِّـمل مسy jI / َّـ«مش�L�d َّـ�L�aَّـ» لك�L�I� لك�L�Oَّـ  ىطلك  PX ُّـلك�Jجه 
� لك� F �p¤Oلك�jld �Tلك {sgma �pg¡� {koaلك لكF �¡eO لك�jaىح   ed¡�جه 

 {ila �¤q¡^ جه ym¡U مش] ُّـلكمن y@ | K لك�L�aَّـجه » �L�dَّـ«ُّـلكd y@ | K yJ �مس لك
مت ^wُّـلك `�L�d yَّـلك  �mqt لكna مش] ��لك لك�L�aَّـ لكy¢aين �� �� �L�dَّـ مس 

naلك �mqt �K َّـجه�L�aلك y@ | K ُّـلكمن �tمس yqjd لك�r^ ygمس� }ay¢aَّـ لك�L�aمش] لك 
yC {�yمش] هن  {a�p¤Oَّـلكمن لك�L�aلك F ��o�¡aلك �d  مش] هن�y}جه  .��o�¡sa لك

�لك�J مس مس/ لكy3هت�I ydَّـلك مش�L�d yna ysX  لك�L�aَّـ �L�d y` �aَّـلك F لك
��L�Iَّـ s¡t£} ُّـ�a ىطلك لك�o¢d �mOy^ �VyI �smU nI Hy¡aجه   مس / PX ُّـلك�Jهب 

�� لك�ohOمكلك�L�aَّـ  جه  ysX .�L�d �saَّـلك  u¡dهت F لك
 PX ِّـَّـ �r�aلك لك§ ِّـَّـ �sU لك � مسaلك ynU � �� osfM} لك�

uI Zoهتay} لك�L�aَّـ ymaلك. 



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................جيهي
ل واب عن اإلش ا

�gJلك�mJ y8 / يطys_ [مش �aynUمش F �q¡Tلك لك§ � مس �sU لك yq¢¡Tلك�p¡j�  
 ZI {dىط Oمن لك� K PX �¡¤هت F �_ hI PX لكystyK Hy¡aجه  لكHy¡a مس   �mOلك

 }sM جه���d ynU مس �yq_� ` لك yM هت�ِّـ لكF Z@u¡O مش�X �¡IyL لك
جه  �ojL لك�2لكمك لك  Hy¡aلك  �mOلك ZI {dىط Oِّـ لكyntwI لك �d مسyLمك �X لك

aلك�2لكمك لك �ojL  Hy¡aلك hI �jI ينy¢aلك �d �Tىح �K Qet مسyLمك �X لك ¢yينجه 
F ZIمش] ` لك�2لك Y� yd/

واب األول ا: ّا قدم وا الزم ب ا ار ا ّإن

ymIyT yt�`يط /ُّـys_ هت¤} مس uI � yq¢¡Tلك ZI {dىط Oمن لك� K PX �_�¡J 
ygمس� yqo_ لكHy¡aجه   �mOيط لك/لكysmaلك F Hy¡aمش لك � yq¢¡T [مش ��mq� ِّـ�`�Oلك 

Z��^/
�Mمسyمه /�Jلك�I َّـلك�L�d َّـ�L�aلك �n� مس.

ArstyK /َّـ�L�I َّـلك�L�d َّـ�L�aلك �n� مس� . PX ُّـلك�J ىطلك
ىط ¡aلكysX �� �L�dَّـ�} لك�L�aَّـ F لك  �mOلك ZI �m� Atمش ymOلك F �X�Oلك  

 ���� ` yhIwI لك§ _� _�sU y لك ��� لك�d Z��la لكHy¡aجه � ZI
 K  �p¡Xلك yمن hI لك�laىغ لكy¢aين yd PX لكَّـ�a �d yX لك��o�¡a لكZ��laجه 

_�يس   �a N �d ِّـَّـ �r�aلك | Kمس �aمث لكyq aلك y` F لك�L�aَّـلكمن  مش] هن�y}جه 
PX A مسyTيط y_ َّـلكمن�L�aلك F ��o�¡aَّـ لك�L�aلك uI �`ُّـ }sM جه �ka  F�X 

��L�I ymm¤¡d y` �aَّـ �la  ىطلك F لك�jaىح » ��LَّـلكPX »O ُّـلك�L�d yna �Jَّـلكجه 
�d �a �I جهلك�pg¡� {koa ُّـلكy@ | K yJ لك�L�aَّـجه ^�n� �no لك�L�aَّـ �L�dَّـلك  

�Lَّـ �LyKَّـ لك�L�aَّـ لكy¢aين Ly¤I} مش]  �لك ��m لكF ��o�¡a جه n�  ayK{جه 
{�yَّـلكمن  مش] هن�L�aلك.



 حيهي ................................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ جكيف َّـحلخيِّ
جه � لكZ@u¡O إلy مس جيX zsهت�ِّـ ynU �لك لك�d �hmO لك� I{dىط Oِّـ لكyntw 

I  ysX مس �L�dَّـ�} لك�L�aَّـ F لك ZI لك�laىغ لكy¢aين �d لكHy¡aجه   �mOلك Z
�Lَّـ �L�Iَّـ  �X�¡�J� ِّـَّـ �qI مشPX �aynU  ىطلك �r�aمش لك }sM  PX ُّـلك�Jجه 

جه ^w لك�qfO مس�yg مسyLمك �X ُّـF�X ys I �aمسyTيط �ka  F�X �ka جه  
�oهتyM/

ُّـ�a  مش لك�L�aَّـ  �z�¤I �soX �f لك لكkoa} مس�L�d �tَّـجه  �jaىح 
ym¡UلكeO¡� مشAt إلPX �p ُّـلكمن  جه�sIمس لكyms^ / »��2هب d y@ | K �مس لك

�Vyt y�t ىط�� yX?جهلك �لكمن»  aلك �X َّـ�E �d مس� Oلك PX �¡eOلك �pهب إل ^ 
ym� /»�sIىغ مسys aلك«  »�Vyt �hqaلك«  »?yX �ojaلك«qayI y3لك �a� � }جه `

 {ila  َّـجه�L�d �tيش مس {ka  y^�X يش �soX �pإل  �tw^ َّـ�L�aَّـ«مش] لك�L�d « �d
  �¡aمن لكym¡eOلك�p ُّـلكمن مش PXyqa�_ �f� �no^ جه ym¡U /  d y@ | K �مس لك

�� » لك�L�aَّـ �L�dَّـ« / مسجه »لك�L�aَّـ«�I مس ��n لك�L�aَّـ ُّـلكy@ | K yJ لكO �مس 
�لك �d^�ىغ��Lَّـ I لك�L�aَّـ �L�dَّـمش� � PX ُّـلك�Jجه  لكkoa}هب مشُّـ  ىطلك  F لك�jaىح 

� �¡aَّـهش لكy Oلك �d �ojaلك  �hqaلك  y¤oI yrqdىس qُّ¡�يس لكeO¡�لك�L�aَّـ `ys ayىغ 
لكمن �sa| �� ُّـ ysUمث y5جه  لك لكمن  �aلك � oJمس `� إل� Oلك y@ | K  �¡eOلك �p

PX �sI لكys aىغ  لكPX �Vyqa لكyrsoX �hqaجه ^An  جي�ىط F لك�jaىح مس إل�p لك
 �pجي�ىط مس إل  �a�جه ^ »لك�L�aَّـ«PX » لك�L�Oَّـ«لكPX ?yja لك�ojaجه `

�qjpI / �mجه�PX �f لك�L�aَّـ مس�L�d �tَّـ جه  ym¡U  ُّـلكمن d y@ | K �مس لك
�لك�L�aَّـ F لكy4ِّـمي  ��¡�o مس ��n لك�L�aَّـ �L�dَّـلك �L�Iَّـ  PX ُّـلك�Jجه  ىطلك

ىطZI {d لكy@ | K  �mO لك�L�aَّـجهمس qI¤� ُّـلكمن d ^ ) F َّـ�L�aَّـ�} لك�L�d ��
ysX ZI لكHy¡a )لك  ) y@ | K ُّـلكمن �qjpI َّـ�L�aلك PX َّـ�L�Oهت� لك ��

�لك�J).لك�L�aَّـI َّـلك�L�d َّـ�L�aلك �n� مس �lq�  لك��  `F �g¡sT A لك�2لكمك جه 
�M aلك.



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................خيهي
 لك�L�aَّـ �a ?  مش ��لك لك�2لكمك ��¡�o لكA¡LyI �maيس لكZgsmqaجه : يئحيِّ

�I مس ��smqayI ylf¡d �nجه مش �¡�L�d �tuI �fَّـ يش `A �� لك�laىغ يش ^  
Zgsmqaيس لكylJلكِّـ �oaجهyC ��  .�jOَّـ �� لك�L�Oلك �smt مش }sM  ^ جه 

ka}جه   y^�X {َّـ��L�OyI �^yfJلك �X �jI �jd �tuI َّـ�L�aلك �f¡� مس {ayC
لكPX �j �d �¡ay¤¡T لك�L�aَّـ �7 مس مشV لك�d/O لك�aلك��  ZI لكZgsmqaجه 

ysaمن .لك
مشV لكyj7 �sa �soX �jO / ممَّٰىىف يئحيِّ مش zoT لك�L�Oَّـ�} �X لك�L�aَّـ 

Zgsmqaلك ZIمشُّـ مش هب  �smt Atمش �L�dَّـ �L�oa ygsmt �saَّـجه  aمس لك �jOلك
�Lَّـجه ^�L�ayَّـ  ��np مس �¡ aمس لك �jaَّـ �� لك�L�aلك�f  �_لك�aىس لكy¤oI يش

 �tuI �f¡� �qna �d �t لكZI �p2 لكZgsmqaجه  �Lَّـهب  aلك  �jayI يش �qsjaلك
�jdَّـ�L�d  ُّـلكمن �¤qI �Jُّـلك �lqI َّـلك�L�d y` مش . y@ | K لك�L�aَّـجه 

A` ysX مس�t مش ��لك لكym� �_ /�oN �s^ na) ٰه( جه  لك�L�aَّـ F لك لك�fOلك  �rlOلك ZI 
�Lَّـجه `��np�  �a مس �¡�jd �tuI �f مس   aمس لك �jayI �f¡� مس �np� 

Zgsmqaيس لكA¡Lلك Z��laلك ` PX �o� َّـهب مشُّـ�L�d.
لك�ja مس yX z�¤I? لكy�¡d �r^ �s�ylO لك�qa } مش] لك�L�aَّـ   yُّـ� yd لك�L�aَّـ F لك

sd}جه ^�rlO �n� �m لك�L�aَّـ �fdلك �jOلك �y�¡d �a لك�qa } مش] لك�L�Oَّـ�} ` F 
�L�dَّـ �Lَّـ   �tuI � qsM �f¡s^ جه�Lِّـy4لك_� لك�aلك�n�  �_ �جه  yeaلك �p3yI  

�لك  �rlOF لك�L�aَّـ �fdلك� � مس�ygجه  yeaلك �p3yI yd �jd  yd�X �ns^ ِّـميy4لك 
�L�dَّـلك �Lَّـلك   �n� �_ يش � yeaلك �p3لك z�¤I َّـ يش�L�aلك �rld مس �qjجه� �n� �_  

ydجه مس �jd  yd�X/�jaلك �Lَّـهب مشy�¡d �t لك�qa } مش] لك�L�aَّـ    �L�ay^ �p3yIَّـ 
� yeaلك �p3yI �a�` �sa  H �لك لكys a.لك�   �t   ��¡�o لكA¡LyI �maيس لكZgsmqaجه 

�jaلك .F ym� yd Qit لكys�yOمن yr¡ �t y�J �d مش] لك�L�aَّـ 
y_ }sM ِّـجهylT لكِّـ PX �¡sUyM F لك � �aلك �sn3لك yt�`ُّـ yd [ِّـ مشyUمس �_ /» |ty` ُّـلكw^



 ميهي ................................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ جكيف َّـحلخيِّ
ا واب ا ا: ا عدم بطالن ا

olaلك  {somjaلك � y�Oلك �d َّـ�L�aلك {ayمسهت {au�d مس �U {_ X  �¡aلك {sl� 
§لك  هت�ِّـ لكZ@u¡O مشAt ُّـ`� �LلكyB ys^�X yIِّـلكمل �sea لك لكkoa}جه  @�jayI yىح 

جه ِّـَّـ �r�aمش لك   A` �rlOلك ?yX ^w لكa ¤�هن لكyjI � J�J {sl�ola? لك�s�ylOجه 
 �¤f� �r^ جه ym¡U لكمن لكd y@ | K �¡a �مس لك �aلك PX �¡eOلك Vمش yqa �¤f�

qa مس �� ���ay^ مثجهysU y مس�yg =� لكPX �¡eO لكy Oَّـهش لكy5 �f¡J �¡a لك
 �d {sgsI yI [ �لك لكys aىغ مس` جه  Q] �d {َّـ��L�OyI [ �� مس لك�L�aَّـ �L�dَّـ 

yrsoX �� �X {hTلك�I مثygsI yهنuI �f¡J �¡aمث لكysU � لك yT.
�d يش �L�dَّـ �lt لك لكys aىغ جهمشُّـ ^�L�ayَّـ يش z�¤I لك�aلك_�  مس�sIجه  

y VyN y` مس �koaلك Aj¡T V هت¤F y¤s لك �لك لك� y` لكمث�T.
y_ }sM جه مش « /��لك ª ydهي �I لكF :usT yd �p� F �qfO لك�2لكمك لك
�لك�Jجه �Tلكمث هت� مش�la V لكz�¤I �soX �¡eO لكkoa} مس I �qsX �dَّـ مس�L�aلك«.

 F � y Vy haلك ygمس� �a�I هيª» {�yهن{pn3لك«y_ }sM جه/ » �Xَّـ ydمس
oh� Atمش {koaىح لك�X F َّـ�L�Oُّـلكمنمس لك �a yd PX �  َّـجه�L�oa {� �jd 

 ���aلك [مش �Lِّـلك �dمس yr¡¤هت ���mJ PX �r^ َّـجه�L�d Q] َّـ�L�aمس لك {dىط d

 جه مش] �jd ��jd مشُّـ �هب? ��¡¤� =� لك�L�Oَّـ... لكs¢s3} لك�B {��ssm¡aَّـ �rld لك�L�aَّـ
 �X مثyI  ��zL لكym¤¡T =� لك�L�Oَّـجه  ��لك لكy�� �rlO لكys�yOمن �X F لك

�Lَّـ  �tw^ جه �jaلك لكzL لك�L�aَّـ لك�L�aَّـ   �rld �I جهH يش  �rld �� AIيش  �p3yI لك
�لك` �pnM «)ىشمقىهرئ جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .)ٰه/ �ِّـ_جه لكsUy3} مبحي يعٰهمي/ ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ

�Lَّـمشُّـ �L�oa y` �aَّـ �fdلك  �r^ ِّـميy4لك F  �tuI �f¡� َّـجه  جي�ىط مس�L�d  
�X �r^ َّـ�L�aلك �rld ydمس �d �t لكA¡Lيس لكZgsmqaجه    �L�d   �jdَّـجه 

�جه �d َّـ �Lَّـ yeaلك �p3yI �jaلك �� y�¡d لك�qa } مش] لك�L�aَّـ   H  �p3yI لك
A¡Lلك �o¡�� مسZgsmqaيس لك.



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................هيهي
{msmM َّـ�L�oa ylaىسجه  �  J¡ � لكAj¡T لك ym3لك جه  Aj¡T  لك�koa مس [o } لك

�lt {sqsXyr�lqa {¡IyK yr«.
�¡n� ? �qfOمس لك �£t �ohqOلك لك�� �d [مش �q¡�� �a�2لكمك لك لكyI 

 hI �X �a N �d | Kمس �_ مشAt لك�L �p¡XلكyspoX ystyK yIجه  لكkoa}جه  لك�jaىح 
yMهت� لك�2لكمك �� مس �fI �¡ot yqte¤} لكa مس/لكHy¡aجه   لك �d لكHy¡aجه 

�لكمن �lqI �¤qI ُّـلك�d �J َّـ لكys¡Mمي مش] لكAgt مس�d لك�L�aَّـ �L�dَّـaلك PX �  ىطلك
 �f¡J yهنw^ منجهys�yOلك ysUمث  � لك yT F ueaىح لك ¥I لك�� لكs¢s3} لك��ssm¡a}جه 

�dمس {hTلك�I {َّـ��L�OyI� �� لك�L�aَّـ ىطلك  y6لك . PX ُّـ
ym� yd�qX َّـ«/ مشُّـ�L�d َّـ�L�aلكَّـ �» لك��I /Oلك ��Lَّـ�}  مس لك�L�aَّـ ¨مث 

� مشPX �qj� At ُّـلكمن لك�L�aَّـ IyK|¨مث هث�N ىطلك  مس / qI �a¤� لكs¢s3} لك��ssm¡a}جه 
لك�Mمل F مش/ مسلك�L�Oَّـ�} �L�oa {¡IyKَّـ �lqI ُّـلك�Jجه   {msmM {َّـ��L�Oلك  لك�L�aَّـ 

yrsoX َّـ�L�aىغ لك �X {hTلك�I َّـمل�L�d منys�yOلك ysUمث  y^ جه ysX لك�L�aَّـ جهلك  
�Jلك�I َّـ�L�d.

t لك�� �m¡aلك لكZI �Nu¡a لك�3لكَّـهن لكstyd�a}جه   �m¡aلك {au�d F �`�� yd Qi
 �� لك�Nu¡a يش   �m¡aلك �d لك �¤qaلك w^ جه yd�aلك �lt لكمث�Lمس ZI yd F �Nu¡aلك
 �d ينy¢aلك �¤qaلك ydمس جه  yd�ayI �NuJ  �mJ �� Atيش مش {styd�aلك�3لكَّـهن لك ZI �_لك�aلك

لك�Nu¡a يش   �m¡aلك yd�aلك �lqI �NuJ  �mJ �r^ يش yd�aلكمث لك�Lمس ZI �_لك�aلك ��
لك�Nu¡Oمل �d َّـ لكys¡Mمي مش] ىطyd هث�Nجه   {d�m¡Oلكمث لك�L � �� msmM ZX} لكaلك
�na لك�L�aَّـ �L�dَّـ  ��a لكF y3 لكys�yOمن ^wهن�I �L�J yلكhT} لك�L�aَّـجه `

�Jُّـلك �lqI.
ynU IyL} لك�X {sty¢a لك � �� osfM} لك�.

.مهٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(



 مئهي ................................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ جكيف َّـحلخيِّ
a�n{2yjd �d �I جه  ynU `F {s^y ِّـ^� لك  {¤s¤هت {IyL � لك� �nJ  

aلك hI منy K §لك  ِّـَّـمه�sU y لك ��� مسoaلك ZrL�aلكe� جهHy¡aلك �d لك 
 �X مكyLمس  �N �لك �oj^ yd هت�ِّـ لكZ@u¡Oجه sM{ ُّـ`� لكZrL�a مس�Mمه�oJ y لك�

| �qXلك   Arqd �Mلك  �`»�s_ w^ ...yqo_«�T ىح ���t ` لك�d ZrL�a جه 
{say¡aلك �� yqjaلك �p� ArqX {IyL /لك
يقيكِّىع مقجهمئ ِّـجنملِّحق ِّـجنيفاكىف ِّـ 

aلك uI yqo_e� جه�Jُّـلك �lqI َّـلك�L�d َّـ�L�aلك �n� مس �� Hy¡aلك �d لك 
�¤qaلك لك�5 Hy¡aلك hI | ¢� مس �L�aلك لك�� F لك§ /�sU yM لك

 ��lqI َّـلك�L�d َّـ�L�aلك y` �aَّـ�L � PX  إل¡yمي �L�d Fَّـ�¡� مش]   ىطلك
�Lَّـ  �` �n� مس �oa جه�JُّـلكzLلك   yd �T zLلك�oa �qjd  َّـجه مشُّـ�L�aلك 

�Jلك�I َّـلك�L�d  ymm¤¡d �n�.
�L�dَّـلكمن��لك �L�ayI �t yqtلك مس �yq مسysUمث  ِّـملجه  �ayI �VyI ىط aلك  

s¡t£} ُّـQ¢`�� �aمل لكL }جه   |�sa  مس لك�L�aَّـ �L�d �saَّـلك / qn8} لك�L�aَّـ 
ymohd �Jُّـلك �lqI. 

اكيفِّـىط ملمبىش ِّـخكملٌّهليل مليث ىئنبِّـ ِّـجنيفاكىف
 yمه�Mمس F �p¡jt جهZtys I لك �L�aلك �X �qfOلكمك لك�L z��mJ �np�

�l�olaهي لك hهت هي لك�mhqOجهلك hهت �N لك F لك  /
ملجهمئيغ ِّـجنجيميىكجييق: ِّـجنيكٰرِّ ِّـ مقامىكّٰ ِّـ

جه  /d�md ���mJ �d �I}جه yMهت�g¡� �nayro لك�2لكمك �tys I لك
K} مس_�yمس K PX ِّـميy4لك F َّـمل�L�d yمسهن yrsoX �f� �¡aَّـلكمن لك�L�Oلك /

¡yمي F هت� لك�L�Oَّـ�} yrsoX مش] s¢sM}: ِّـِّـجنحيىكىث  �¡aَّـلكمن لك�L�Oلك ��  



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................هئهي
{sosojJ{s¢sM لكمن لكys�yOمنجه   �لك لك�d �¤qa لك�L�Oَّـلكمن y Xِّـمل �X ُّـ�  ��ssmJ}جه 

� �� �L�d F �m¡lJ yَّـ�¡yr مش] ^w^�Xyهن� لكa¢ �منجه   �m¤¡aلك yrsoX �sl� 
�m¡lJ مس�yg مش] لكAgt ¨مث لكhT}لكs¢s3} لكsosoj¡a}جه   �n� y6لك � PX ُّـ  F  ىطلك

� �� لكs¢s3} لك��ssm¡a}جه � ىغ لك�L�Oَّـ�} yrsoXجه  �Xمش/ مس �smI منys�yOلك 
.مللكAgt لك�L�aَّـ مش�L�d �nJ yrsaَّـ

�Nِّـمل مسy jI / �� لكF {hT لكa¢ �من  ¡yمي �L�d Fَّـ�¡yr مش]  مش لكys�yOمن 
{��ssm¡aلك {s¢s3لك �� ىغ  �jaلك F {hTلك ¡yمي مش]  .لكs¢s3} لكsosoj¡a}جه 

¡yمي F هت� لك�L�Oَّـ�} yrsoX:ِّـجنحيىكىث ِّـجنىلِّين   �¡aَّـلكمن لك�L�Oمش]  مش  �� لك
 �¤qaلك لك�� �Lَّـ لكyqnpOمنجه ^w لكs¢s3} لكsosoj¡a}جه   �lt �� َّـلكمن�L�Oلك �d

y�t يش d¢ يش �L�d �tuI �f¡� �naَّـ �Lَّـجه�Lَّـ لك  Agtمي مش] لكy¡إل   �Nهث 
�L�d �tَّـ جه  �Lَّـ  Q]َّـ�L�I  �Jُّـلك �lqI {hTلك  �n� � ىغ  ىطلك �X F 

{s¢sM [مش �m¡l� ^ جه�soX {َّـ��L�Oلكsosoj¡aلك {s¢s3ِّـلكمث لك  {��ssmJ  مس}جه /tمش {Ly¤I �
yndينمش] لكF {hT لكa¢ �من �soX �slJ لك�L�aَّـ لكy4يع لك لكhT}جه     إل¡yمي مش] 

ىغ �jaلك F.
�  إل¡yمي F هت� لك�L�Oَّـ�} �soX مش] s¢sM}: ِّـجنىلِّجنمئِّـجنحيىكىثaَّـ لك�L�Oلك ��  

yjJ]جه   �ty¤ T zLلك�aَّـ لك�L  �� �sM�aلك �ay¢d sosojJ}  مش] ��ssmJ {s¢sM}جه 
�Lَّـجه�no إل�soX �p مس�L�d �tَّـ^  �soX �slJ من� ¢aلك F {hTلك    إل¡yمي مش] 

� PX ُّـلك�n� �J �� لك�aلكhT}لكy4يعجه  إل¡yمي مس�yg مش] لكAgt ¨مث  F  ىطلك
�soX {َّـ��L�Oىغ لك �X.

 �mJ {s¢s3لك �� _s}جه  V لكzL لك�L�aَّـ s¢s3yI} لك  F {s¢s3لك �� �p�J
s3لك y _ F{��ssm¡aلك {s¢s3لك  {sosoj¡aلك {s¢.

مس_�F yrdy مشyUِّـلكمن ��لك لكbI �flaمث �d لك�sfl¡a) ٰه(  {hTلك�aمث لكy¤tمس �s��J :usT.



 مبهي ................................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ جكيف َّـحلخيِّ
a {KألysUمث لكyrsoX �fJ �¡a لك�L�Oَّـ�}  ¢aلك y�_ � لك� |¤gJمس لك �jI

�`�ِّـOلك ynU �X {IyL لك جه F �mt لك ysX /F لك
 �qj�  ىغجه �jaلك F {hTلك مش `� لك�L�aَّـ �L�dَّـلك �lqI ُّـلك�d �J َّـ 

�k¡�d �tمس {sosoj¡aلك {s¢s3لك �X  مس �aُّـ �d لكَّـ�Oلك �I منجه� ¢aلك F {hTلك�aلك
لك�L�aَّـ  إل¡yمي F =� لك�L�Oَّـ�} �soX مش] ��ssmJ {s¢sM}جه ^wُّـلك `y لك�L�aَّـ 
 y^ygd {sosoj¡aلك {s¢s3لك [مي مشy¡إل  �r^ جه�Xylaلك �X �Jُّـلك F ysq] ys Lلك �Lَّـلك 

�aلك y` مشُّـلك ydمس � �X لكs¢s3} لك��ssm¡a}جه  yqk¡Tمش] لك {stynd �Lَّـ �d لك�L�aَّـلكمن لك
�U ^�k¡�d �qna مسy¡C �tمي لك�aلكF {hT لكa¢ �منجه   {sosoj¡aلك {s¢s3مش] لك  F 

 Q] ىح ¥I لك�� ىغجه  �jaلك F {hTلك�aلك  {��ssm¡aلك {s¢s3لك �X �Jُّـلك |_�aلك
¡yمي F =� لك�L�Oَّـ�} yrsoX مش] sosojJ {s¢sM} جهلك�L�aَّـ �d لكys�yOمن  yهنw^ 

{��ssmJ {s¢sM.
�mt yd�qX �¤t مشُّـ /»�Jلك�I َّـ�L�d َّـ�L�aلك « �X مثyqk¡T  ���t لك

لكyjd {��ssm¡aجه �o¡�� �na لك�L�I �maمك لك�L�aَّـلكمن yjs7جه   {sosoj¡aلك {s¢s3لك
�aُّـ �d ytلكَّـ�d Atَّـ /مش�L�aلك y` w^ جهz�¤^ {��ssm¡aلك {s¢s3لك �X مثyqk¡T  لك

�k¡�d �r^ y Lلكo` �X ¡ �X �qk¡�� ^ yqn8 َّـ�L�aلك y` مش y لكZ¡s¢s3جه 
{��ssm¡aلك {s¢s3لك �X �qk¡Tمش لك  {sosoj¡aلك {s¢s3لك.

ملجهمئيغ ِّـخكييجهحييق: ِّـجنيكٰرِّ ِّـجنىلِّين مقامىكّٰ ِّـ
y�ygmaلك �d {K K مثy¤tهي مسygمش� PX ينy¢aلك �tys I لك لك�2لكمك�� �p¡j�/

�� لكsgma} لكa¡�  جيd F z ِّـخكىيخيييرئ ِّـخلِّملرئ.مث ylَّـ�K y �من لك�p¤O جه 
 yjd zo�aلك جيyمك  �لكمن لك���Oيس  ��q¡pجه ^s£�ىط لكa» ىح�haمس لك y�yqjd

 yِّـ� ِّـ�y` A` y لك�haىح لك�sa �ay¥O رض �`�ِّـ F لك�sa {sgma رضOلك^� لك�Oلك
 �smI �^Q^ جهygِّـمل(مس� رض aلك({ L�d {sgmaلك |ty` مك مشُّـلك�L�aلك A¡Mجه لك 
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ty` يس مشُّـلكyq¡d yldَّـ �pBيس لك�jI {sgma لكzs`Sa �� لكA¡M لك | ayT }جه 

Z^�haلك �X ِّـمل �aلك zoT �X ِّـملy X �� �aيع لكy4لك ynd F لكymO »لك جه 
 yms^ يعجهy4لك ynd � لكys�yOمن �� لك yT PX َّـ�L�aلك �= F {r2لك �nJ

¢d /»يعy4لك ynd yI َّـ�L�d y�t yqjd/sM �d y�t» لك {  مس s�yd} لك
_�  �L�d �nJَّـمل ^sجه _� �L�d �nJَّـمل F لكy4ِّـميجه��  جه¤yrsoX �p لك�L�aَّـجه 

.yrsoX �p^ إل
ىشيئرئ ِّـجننبِّـىقٰررئ.هث ِّـمل K �من  ِّـجنمك �� لكsgma} لكa¡� َّـylpI |aَّـ�PX y رض جه 

�¤t PX َّـلكجه�L�d يس���Oَّـلك ُّـلكمن لك yd يس���Oلكمن لك�a �p¤Oَّـ لك�L  �n� 
ِّـمل لكa¢ �منجه �Lَّـ لكyqnpOمنجه لك���Oيس _�sلك F رض  PX {َّـ��L�Oلك �= �s _ �d 

w^َّـ�L�d يش ¢d يش y�t �Lَّـ لك ِّـ  ِّـملجه  K �من لكbaمث ��lqa رض �ayI جه 
Rj�َّلكمنجه مس�aلك |dَّـلك yd ِّـمل �ayI �qjOلك لك�ِّـمل 5 �aلك �X / �aَّـلك ُّـ yd 

yndينلك�L�aَّـ �p�J مس�gجه �L�dَّـلك لك ِّـملجه  �ayI �a {¡IyK {َّـ��L�Oy^ ِّـمل �ayI y 
{sJلك�aلك.
ىش.مس يشجنٰررئيئرئ ِّـجنمك �� لكsgma} لكM �¡a ِّـ  I yrs^ �n¢ �من لك���poa �p¤Oيسجه 

�s_ َّـ �d جه{mohOِّـمل لك �ayIمس §يغ  �s_ �¡M »dَّـلك yd| يس���Oُّـلكمن لك 
�Lَّـ لك���Oيس مشSe� Atيغ ^�L�d « Asَّـمل مس�Iلكجه   لك���Oيس ^�L�d yrsَّـ مسىط 

لكمشُّـلك `y لك���Oيس 8 �aلك �n.
 �s _ �d جه�Jylهت  [yjJ zLلك�aَّـ لك�L  F �mjq� y�ygmaلك �d �¤qaلك لك��

yqa�_ /»{saىط ِّـمل لك �ayI َّـ�L�d zLلك�aلك « PX {َّـ��L�Oلك �= F {r2لك w^
{saىط ِّـمل لك �aَّـ �� لك�L�aلك zLلك.

�mt جهy�ygmaلك �§لك _� �oN  /مشُّـلك لك�gJ لكZI �la مسy¤tمث � مش �sU لك

�dجه _� لك�Tvd{T�mO}جه لك�pC �sea ِّـ�y لك�liOجه ِّـخكييجهزث) ٰه( T .ٰههئٰهيع/  لكqa\ لك
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ىطZI{sa لك ِّـمل لك �aلك  {sJلك�aِّـمل لك �aمشُّـ مش هب yqa�_ F َّـمل�fmOلك {r2َّـ «/ لك�L�aلك

�Jُّـلك �lqI َّـ�L�d «ym� yd�qX �na �لكsJ}جه aِّـمل لك �aَّـ «/ �� لك�L�aلك zLلك
�Jلك�I َّـ�L�d «َّـ�L�d �tمس �qd لكَّـ�Oy^{saىط ِّـمل لك �ayI .

يقيكِّىع مقجهمئ ِّـجنملِّحق ِّـجنيفاكىف ِّـجنىلِّين 
mJ F لك§ �لك لكPX �L�a مسهت�لك�sU �p¡X لك� ����X���d  �msm  �mJ 

SUلك �rld F لك�L�aَّـجه sM{ مسyq� yq¡ K مس �rld لك�L�aَّـ  d F ¤{ لك
Sed�qjd إل �qjpI �mَّـ�yfd �s7 PX �p �£�q�  هت� �لك لك� لك�Mجه   

 y` �a جه مشُّـ�Jُّـلك �lqI َّـ�L�d َّـ�L�aمس لك PX مثyq aلك �d ِّـَّـ يش �r�aِّـمس لك F يش
�d جهZq�y ¡d Zsqjd ZI ysila y`Sed َّـ�L�aلك �rld �n� مس �oa �Jلك�I َّـلك�L

�لكمنaلك PX � �rld لك�m¤¡a لك�aلك �لكمن ayI �m¤¡aلك �rld yمه.
�aُّـ ysI /yqa�_ F A` منys�yOلك PX �pإل yd�qX َّـ�L�aلك �la مش /» y�t لك

لكyOمث �L�dَّـ لك�L�d �£eaَّـ  �p ُّـلكy@ | K yJ لك�L�d «g¡� �d�rld w^ �m¤¡aَّـ 
yqa�_ F �p¤Oَّـ لك�L�aلك �qjd مس yq��^ �a � qsM لك�L�aَّـ «/ لك�L�aَّـجه 

SUلك لك�L�d « �iloaَّـ yI �maلك �o¡�� �tw^ جه�Jُّـلك �lqI َّـ�L�Oلك  |Iy¢aلك ��
 yمه �qjd F لك�L�aَّـهب  �la لك�L�aَّـ �Zq�y ¡d Zsqjd F pj¡�d �nجه 

¡aلك �لكمن ayI �m¤¡aلك �d yq¡ Kمس yd �d Gyq¡� ىط aلك لك�� �لكمنجه aلك PX � ¤�m لك�aلك
Fyq¡aيس لكylJِّـ  yB  َّـجه�L�aلك �rld F �qjOلك لكSU yq ayIمث PX مس  مش لك

لك�L�aَّـ Sed لكyfd �s7 ZI �qjOَّـ��m لكa¡� إلyrsoX �pجه �Tلكمث `�fd yلك_� 
oX }sM � ��soX � hq �� لك�L�aَّـ مس لكs�yO}جه aلك PX �p yqp مس لك�L�Oَّـ�} 

�I مس  ZX �� |�sa لك�L�aَّـجه ^ � لكys�yOمن �qjpI ُّـلكمن y@ | K لك�L�aَّـ  yT
�p لك�L�Oَّـ�} PX لك�L�aَّـ مس��qjpI yg ¨مث �a | K لك�L�aَّـجه  مس�L�d �tَّـ 

��lqI �m¤¡d �n ُّـلك�Jجه ^�ns لك�L�aَّـ �L�dَّـلك �L�Iَّـ � PX ُّـلك�Jجه   ىطلك
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�L  � �َّـ�L�aَّـ لك�aلك  PX ُّـلك�J مس�ygجه �mqt �K لكna مش] لك�L�aَّـ لكay¢a{  ىطلك

�t hI �mJ �_ �لك ��jَّـ مشynU لك���L �d ��o�¡aجه n� .لك�aلك�Iجه 
اكيفِّـىط ملمبىش ِّـخكملٌّهليل مليث ىئنبِّـ ِّـجنيفاكىف

 ynMمس ZI �ssp¡aلك �X  �o4يس لك�_�I ِّـ�`�Oلك �L�aلك �X �qfOمك لكyLمس
�` � yfNجه لك�fOلك  �rlOلك �d لك   مشُّـ مشSU yd مس�d ymIyT yq¡ K لك

 yqjd F SeJ �aَّـ �� لك�L�aلك �rld w^ جه �rlOلك �nM �� Atمش �qjOلك
ُّـ�a لك�qjO لك�rlO SeO لك�L�aَّـ لك�aلك�s7 �M لكyfOَّـ�� لكa¡� إل yrsoX �pجه 

�لك � y htلك F SeJ yَّـ��jJ  yr^ ¡Nلك PX َّـ��yfOلك لكa¢ �منجه   �m¤¡aلك ��
.�aلكyrsoX �Mلك�qjO لك

�لكمن ayI �m¤¡aلك ZI ��A¡aلك ىح  ¡N §لك �a �d لك مسyd yd ُّـ`� �sU لك
� لكyfOَّـ��  yfN  ynMمس ZI ��A¡aَّـ مش] لك�j� �tw^ لكمنجه�aلك PX � لك�m¤¡a لك�aلك
 �m¤¡aلك �rld  �aُّـ جه  �rlOyI �a {_ X  �qsjaلك_� لك�aلك F {X�q¡Oلك

SeOلك �Mلك�aلك yqjpI لكمن�ayI �m¤¡aلك yمه F yJ لكy4ِّـميجه  yl¡d y_لك�fd �a 
�m¤¡aلك�rlOلك �nM مل�M�aلك SUلك  y^ لكمنجه�aلك PX � ys¡dىطجه لك�aلك لك  ��y ¡aلك   

.�nM لك�fOلك
�a�mI yqsI yd [مش Z@u¡Oِّـ هت�ِّـ لكyUمس �_ /»�dمس PX p¡ed َّـ�L�Oلك �` 

L�aلك �C �n� �I جه�n� ? َّـ مس�L�aلك Q] yd منysهت�fN �d ueq� Atَّـجه مش�
.»هت� �rld �lt �d  yrsoX لك�L�aَّـ

سابق كماء ا دات  أقوال ا ؤ ّشواهد و

� �lqI ُّـلك�L�I  �Jَّـ�jI مس لكT¡� لكPX �qfO مس لك�L�aَّـ �L�dَّـ  PX  ىطلك
 �m¡tجه لك{£s¡qaلك �� PX ِّـَّـ �r�aِّـَّـ لك � مسaلك ynU مسyLمك �X لك �لكمنجه aلك

s�uJ [مشZmIy�aلك {lT laلك َّـ�j I �pX لك�eaلك�� F مس_�لك لكAn3مث   yX�d �.



 حيمئ ................................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ جكيف َّـحلخيِّ
 �Iy¡` F �s �aلك �seaمن لكAo` F مثyL yd لك���eaلك �oJ {o7 �d) منys@مش

لكzL لك�L�aَّـجه `�ayلكy_ }sM /» �M) لكyleaمث  �lt �mj� �_ َّـ�L�aلك zLلك مش 
�aُّـ �d �mj� �_  مس  يش مشy�t مس s�yd¡� �� يش �lt �mj� �_/¢d لك�aلك�Mجه 

���Lلك�2لك�� �d �Nهث  �_ �tمس A` َّـجه�L�aلك zLلك  �aلك �� y�t ُّـ�a لك جه 
لك�M يش مش] مس ��m يش ^�l مشُّـ   ��  y�tمث مس ��لكمث مس مشyd �tمس �Mلك�aلك �d �mj�

{s�yd ZI �� }sM �d َّـ�L�Oلك  �Mلك�aلك ZI لك�L�Oَّـجه   �Mلك�aلك y@ ىغ�j� 
�L�dَّـ  �Mلك«. 

 �s��J��aلك لكn/ مس �d {s�yd PX �pإل yd�qX َّـ�L�aمك لك�L  
yqa�_ �s _ �d منجهys�yOلك /»QkayI َّـ�L�aلك zLلك  y�t  ^qI �n� �tw¤� ُّـلكمن» لك

لكL } لك�L�aَّـ �L�Iمكمش/ مسy@ | K لك�L�aمكجه   �nJ Atمن مشys�yOلك �  PX  ىطلك
{��ssm¡aلك {s¢s3لك �¤qI  y6لك �Lمك لك^A .ُّـ  �gq� ? منys�yOَّـ مش] لك�L�aجه  

y6لك�a مك�L�aلك yr��j� مس �npَّـ هب��L�aمك لك�L  مشُّـ لكys�yOمن F �m¡lJ هت� 
{hTلك ىغyrsoX مش]  �jaلك F منجه� ¢aلك F {hTلك�aلك �aُّـ F yِّـ�ym¡^y` .

 �n�  �tw^ َّـجه�L�aلك zLلك �Lمك لك�L�aَّـ PX ُّـلكمن   �pإل yd�qX �na
لك�a | K /  zL لك�L�aمكجه �qjpIyqjd �I ¨مث �Lمك لك�L�aَّـ ZX ُّـلكمن  مس 

لكL } لك�L�aَّـ �L�Iمك  zLلك�aلك {msmM |�sa � PX ُّـلكy6لك�L�aَّـجه  . ىطلك
�Nِّـمل مسy jI /{sq] zLلك�aلك {msmM مش {s¢s3لك �X yrsoX مك�L�aلك �= F 

ىغ �jaلك F {hTلك�aلك  {��ssm¡aجهلك F {hTلك�aلك  {sosoj¡aلك {s¢s3لك �X yr yqk¡Ty` 
.لكa¢ �من

5�لك لكqa¤�) ٰه( ��qaلك �jI F ِّـملy jaلك �ِّـَّـمن �  �_ /»�mj� �_{s�yd مس �aُّـ �d  yd  ��
هت�» مشy�t يش d¢ يش مس ���L هث�d �N لك�2لك�� لك  � � � لك��qa �� لك� F ِّـملy jaلك.

.ميخيحي يش خيخيحييع/ جه �fdِّـ �IyTجه لك�fla لك�aلك�d �I لكaymO} لكqdy¢a}َّـهلٰرِّىع ِّـجنمنجيِّمن) جي(



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................خيمئ
�لك � Qit �rld F �`�� yd naلك»�Mلك�aلك« � yT PX �pإل �_ �tw^ جه

yms^ منys�yOلك ysUمث  لك�M«/ لك لك�M«جه »لكyOمث  لك�M«جه »لك@�لكمث   y�t  » لك
��ykd مل�M�aلك �rld مس �U مث مس لك@�لكمثyOy^ جهyrsoX �pإل �¡aمن لكyX���Oلك �@ 

�Mلك  y�t �مل �M�Iملمس لك qI¤�  مش  �soX �fJ لك�M�aمل PX ُّـلك�Jجه  ىطلك
ىغ �jaلك F {hTلك�aلك  {��ssm¡aلك {s¢s3لك.

 �rld �pإل yd�qX �na»�Mلك�aلك «  yهنw^ جهyr¡msmM PX ُّـلكمن لك�M�aمل 
لك�Mمل  �nJمل�M�I مل� لك�Mمل ىطلك  �� Atمش   PX ُّـلكqI y6¤� لكs¢s3} لك��ssm¡a}جه 

�Mلك �لكy6جه مشُّـ yd �sa ُّـلك�J لك�M�aمل I�M�I لكمنمل�aلك �X {LِّـyN .
لك�L�Oَّـ إلمس/ لكy3هت�  �Mلك�aلك �d�rld َّـ�L�aلك  �Mلك�aُّـلكمن لك PX p 

�d{��ssm¡aلك {s¢s3لك �¤qI منys�yOلك PX pإل Arqna ىغجه  �jaلك F {hTلك   َّـ 
ىغ �jaلك F {hTلك�aلك. 

�a�mI yq¤�  ��jىغ @y  مشُّـ �K /»�l^{s�yd ZI مش لكyd �4 �_ �sea مس
�L�dَّـ  �Mلك  �� }sM �d َّـ�L�Oلك  �Mلك�aلك ZI لك�L�Oَّـجه   �Mلك�aلك « ��

هت} yd لكَّـyX هت�ِّـ لكZ@u¡Oجه �d مس لك�L�aَّـ �L�dَّـ �lqI ُّـلك�L�I  �Jَّـ N �� 
�لكمنaلك PX � .ىطلك

 �seoa ygمس� �r^ جه yX�d �s�u¡a �qfOُّـ`� لك �aلك �N مسyd لك�ma لك
 �Iy¡` F �s �aمن(لكymsoj¡aلك ( }sM�m� /» �sa َّـ مس�L�d َّـ�L�aلك �� � T مشُّـلك

 مس لك�L�aَّـ msmM¡� مس�L�d �tَّـجه ^�qjpI / wجهمش�L�d �tَّـ/ �L�pIَّـمت ^�2yلكمك
 .»لك�L�aَّـ �� لك�L�Oَّـ�}

¤s��J� /مس�t منymsoj¡aلك F �seaلك �d ِّـملy jaلك �� ٌّF   َّـ هت�ِّـy^مس yd
Z@u¡Oلك{aَّـلك yهن  �lqI ُّـلك�d �J َّـ لكys¡Mمي» َّـلك�L�aَّـ ���I »�L�dهي PX مس جه 

.مبمئٰهيع/ جه لكyqsT �Iِّـجنملىهميٰرحيِّىع) ٰه(



 ميمئ ................................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ جكيف َّـحلخيِّ
  مس لك�L�aَّـ  �F �m¡l هت� لك�L�Oَّـ�} �soX مش] لك��ssmJ {s¢sM /Agt}جه �qjpIمش]

��Lَّـ مش�L�d �� Atَّـ ��lqI هث�N ىطلك لك�L�Oَّـ�} ZX ُّـلك�Jجه msmM PX¡�جه   .
رجا ف ا مات ا شتق   ّساطة ا

�vOلك لك�_ �مل yO ُّـ�z مش�d �sa مس لك�L�aَّـ ��لكهت� لك�qfO لك�j¡Tلكىغ لك
 �maلك لك�� �na جه  �لك لكy¢ayK �_ y£O َّـلك�X�a AXلك� F �`�� �لك�Jجه I َّـ�L�d
y Kمن   �Nمس {hmt �d �ohq� ينyL�2لك ��\aلك �X ِّـَّـ � مسaلك }ay¢aلك
 �¡eOمس لك �so�J �jI �Jلك�I َّـ�L�aَّـ�} لك�L�d | Kمس Z@u¡Oهت�ِّـ لك w^ مكجه�ohOلك

F z`�dُّـلكمن �d {koaلك �na لكyL�2ين yM  لك�jaىح  جه  ym¡U  d y@ | K �مس لك
���qجه aلك �so¤¡aلك z�¤I y `�d �t�` {ay¤¡Tلك  �¡eOلك {Vy�I PX �¡�� مس

y_ }sM /»جه ¢d �Vyqaلك �rld F R¡j�  مثbaلك �rld مش مش yna لك�jaىغ  
yjaلك�flaلك F Nَّـلك . �¡eOلك F R¡Xلك �a  لكyd | omtَّـمل جهyd هت� �soX لكbaمث 

y�t � �a لكga¤� �� لكaمث لكbaلك w^ ِّـ�}جه ynd لكy4يع رض K �من جهلك  
ِّـ  .»لكbaمث ��lqa رض

 �s��Jaلك لك��n �� /�Vyqay` يش �¡eOلك uI yqo_ �a z`�d يش ¢d 

ٰىيفِّـىش) ٰه( ِّـsUy¤I �d} لكyL�2ينجه �لكمي لكaخنجهِّجنيت ِّـ .ٰهٰهيع/ ِّ��� �pCَّـ �I مس�nI 9 لك
F A��_ {M ) جي( �hd |ty` �¡aهن لكy¤I  خي�l مس لكa ¤{ Vy�I F} لكeO¡� مس �d � `�J لك

 F لك QNملجه sM{ ُّـ`� هت� F لك�mjaَّـ لك _� لكom¡t| مش] �oX لك لك�hqOجه   {]  aلك �poX
� y�Oلك �d {o7 هت� لكmsm3} «» لكy ¡aَّـِّـ«» ���لكd �s _ �d »a ¤{ جهyd�mdمن �oX لك

{sX\aلك «»�X لك  �s¤faلك « }¤I ygمس� yrqd»�¡eOمث » لكAoX ىغ�jJ �aُّـ �p� F
�sfl¡aلك  {jT�¡aلك �d مثbI zs`Saلك  {Vy� aلك {au�O هت� .لك

�itمليف/ لك �dجه _� لكT�mO}يمجيِّيئرئ ِّـ T / جه �Wy` �pC لك�4لكyTينجه �Tvd} لكqa\ لك
y¤Iهن لك�m¤O ملحيىبيئىبِّـىعمياكيفىس ِّـجنهب خيمئ يش مهمئيع �جه ���mJلك  جه لك�s�a مس�I لك�Tyma لك�4



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................هيمئ
جه �d�qjpI ¨مث ym¡U �Nud {sُّـمل d �a | K / F �مس لك seaمس لك »�Vyqaلك « y^ygd

 �� � �X مس�M لكZ��la لكZsay¡a»لك�hqa«مش] لكO �مس  qsM y3لك �oخي  �tw^ جه/
�Nud {sُّـلك �qjd F �d�rlpI /  ِّـِّـجنجيىب seaلك لك�qX �n� مس»�Vyqaجه»لك 

�لك�yjaلك �jaلك �Nَّـ �o¡�� �t  جه F لك�fla لك�laىغ �a� _ �np�  �VyIجه 
 �d ysJُّـلك �I mtلكyC �� .ُّـلكysJمن yIمك لكysonaمنجه 

�aُّـ ysI / �rld مث«مشbaلك «yX �X يش {s�yOهن لكy¤I  يش `F �mJ A لك
 {s�yd yrqd � لكys�yOمن  yT [مش { �qayI»y�t �لك ª ydهي �I هت�ِّـ »لك� جه 

y_ }sM جه�Iy�aلك �flaلك F Z@u¡Oلك /» F َّـ�L�aلك �d ��Jلكِّـ yd �pX �so^
qayI �lqaلك�dمس �pX �I جه�q2لك �qjd �pX َّـلكمن�L�aىط� } مش] لك  لكy ¡Xِّـ  

�Xلك�¡tينلكyjOلك {lay¥¡Oلك {of¤¡Oمن لكys�yOلك �d {هتy4مث لكysUألa {s seay` جه«.
ىط  {s seaلك �rlp^ مشُّـ�Xلك�¡tلك ٌّ�X  ٌّ {s�yd [مش { �qayI yX »y�t » لك

F Nَّـلك �sa ���L�]y  ُّـلكysJمن yIمك[�d y�Q لكys�yOمنجه  .لك
 �flaلك ydُّـلك:يش مس �r^ يش ¢d �Vyqay`ٌّ�md  {of¤¡Oلك {sX�qaمن لكys�Aoa 

y�t � F �Vyqay^  . yq��^ �a لك�d y¢O ُّـلكysJمن yIمك لكysonaمنهب`s�A} لك qsM

{T�mOجه _� لك�d �qsجه �Tvd} هتzMy لك yqaحمِّىنِّـىع يف ميمليف هب مئمهٰه يش مهمب يعٰهمي/ لك
جه _�ِّـجنجيحيىف �جه َّـلكِّـ لك@yَّـ y¤Iهن لك�s�a لك�4  ٰهمي/ جه �pC مشy¤T لكyslaىغجه ���mJلك 

.جيهئجي يش خيهيجييع
} لكeO¡� يش `F |IyK �� A) ٰه( s� َّـمل مشAI {f¡D |�sa  �oC يش �X�t ���I {X���dجه 

 {ksfI |ty` لكمث�T جه�¡eOلك �sهت �d {ksهت �` F ِّـyL ynU w^ yq� �d لك qsjd}جه 
Ao` Fمن لكa\�� لكyL�2ين » لك�Vyqa«لك�T لك�Xyla مس لك�jlO مس t¤� ُّـ�aجه ^�ns ُّـ`� 

eOلك �sp2 dyU �d ` �n� � qsM } �s T PX لك�s¢p¡aجه  s� yrqd » �L�dَّـ«¡ymمن 
yq¢¤I �C �� �¡aلك.

ىشمقىهرئ) جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .هئحي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 مئمئ ................................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ جكيف َّـحلخيِّ
 �rld مث«مسbaلك « �qjd F �Nَّـلك»�Vyqaيش»لك  {msmM مس PX مثyqI »�Vyqaِّـمل » لكy X

¨مث�X ُّـلكمن  �hqaلك �� yd�md {s ُّـلكysJ  يش �a | K لكO �مس  seaلك �nJ مس �o� �tw^ 
 {s�yO»y�t هنy مس�M مس�Lلكمث لك�fla لكs�Aoa �mO} لكsX�qa}جه  �U مس »لك جه 

yjaلك �jaمك لك mtلك �qj� لك�� جه  �md �mOمث لك�L  يش �rld ��»مثbaمش] يش » لك
Jلك�aلك �d :ُّـلكmX �q¡8 �� .ysمنجه 

�لك » لكbaمث«مس ��n / ِّـجنجيىب ِّـجنىلِّين� �Nudُّـلك �fpIلك_� msmM F} لكeO¡�جه 
 ynd yI {qnpOلك y�ygmaلك �d {o7 مك mtلك �o¡�� �t لك�laىغ �VyI مس�ygهب 

�� yCجهلكy4يع ِّـ�}جه  . مش] _y�yg رض
Z¡d�md ysI PX �_�¡� ىغ�laلك لك�� hI �s��J/

جمِّـخكحيمبخن  مش لكF {r2 مس[zo لكy�ygma لك�m� �¡a لكyrs^ �pC �¡eO �� :رئ ِّـ
yqa�_ �s _ �d �aُّـ ynd لكy4يعجه  �My� y�t«/ لك � لكsgma} »لك� w^ جه  

�qjd �d �a AI �¤gaهت}هب مشُّـ لكyN {qn8 لك�� يش  �� A` يش�n8 y�tإلa من� ¢aلك .
� K :ِّـخكحيمبخنرئ ِّـجنىلِّٰىٰررئaمث لكbaلك لك�fd مش yqa�_ F مس� Oلك �a | /» y�t لك

�My� «��lt y�t y�t �� جه�� لك  لك�aلك_� ���d Fيس لكsgma}هب  لك
� �a | K لكz�¤I �¤ga لك�aلك_�aلك لك�fOلك. �d z`�d �¡eOلك uI yqo_ �o^ 

لكO �مس �pgd �L�� �tw^  /» y�t لكsgma} لكmIy�a} مش] _�yqaجه�fdلك لكbaمث  لك
¤gaلك �a | K y�tمش�«�¡eOلك �ns^ جهجهy¢Oلك F �Mygaلك ��  PX p¡ed جه 

y�t �� لك  {sgmaيس لك���d.
�mt جه y¡d�mOلك yJy� |¤gJمشُّـلك لك/

 y` �a»مثbaجه ^ » لك�Mygaلك ��  �¡eOلك {msmM F �_لك�fpI ُّـلك�Nud
 � qsM �p¤Oلك �n� F y�t لكy¢O لك�I�Oِّـجه  ayC} مس ُّـ�a لك�fOلك �� لك

ِّـ �My� y�t«/  لكa¢ �من ���poaيس yqa�_ Fرض جه  �jL�d مش] »لك
�a�_ /»y�tمش y�t ِّـملهب مشُّـ �» لك �aلك �� {sgmaلك �� F {r2من �لك� K �d 



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................هئمئ
ِّـ K �من `� ¨مث ��lqa رض .لكbaمث ��lqaجه 

�qjd �d �a AI �¤gaجه  لك h aِّـ لك ىط رض aلك لك���n8  من� ¢aلك 
y�tإلa. {sgm^ »لك�My� y�t «{ِّـ� �sa| رض �لك �yN {qn8. �qjهت} �  

�¡eOلك �qjd F �_لك�fpI مثbaلك �Nلكىغ َّـS^جهمس لك �¡aلك {oVy aىغ لك �laلك �d 
y5 لك�¡a . ��np لك

�� �qd£� مس�y X �d ygِّـ�J)ٰه( ىح Aonaمن لكa\�� لكyL�2ينجه  �jOلك ys aلك �� لك��  
 yمه�Mجه مسZ��^ [مش �¡eOلك z`�J PX �aynUمش �s�m¡I y_ }sM جه{mIy�aلك� J�d  �rlOyI

�a�mI �saِّـ مشyUمس �_ /»�Vyqaلك �rld F R¡j�  مثbaلك �rld جه»...مش  � J�d ArstyK
�a�mI �saِّـ مشyUمس �_ �na »... لكbaمث�a �soX لكF R¡X لكyd �¡eO هت�«/ �fOyIلك  جه 

�� مسyN �tِّـمي �C �X لكa ¤{جه   �لك لك�laىغ لكy¢aينجه � PX هي���I َّـ�� ynUمش yq�
جهلك � z`SI لكF �it �¡eO ُّـ�a مش] لك�rlO َّـ لك�fOلك yma  uI ىغSlt مس yqqnp� 

�rlOلك {msmM F ُّـ�Nud لك�fOلكهبلك�fOلك �Nَّـ {ay¤¡T    yM yq� �d جه  �rlOلك F
 �aُّـ جه  �rlOyI Zh J�d ينyL�2لك ` F Z��laلك ` �jمس جي Ydىطلكَّـمل هث ��M �seaلك

nUمش �d �o¥¡oa �s�m¡I ym^ جه}¤ aلك �C �� �aلك �rlOلك F لك�s_ لك�fOلك �Nمس {say
مهyjL�� y مش]  ` yN {sهت}جه  sU  {dyX {s sU [مش �¡eOلك �rld F ُّـمل�NuOلك {s seaلك

y_ }sM جه �rlOلك {sهت�fN /» مثbaيش مش لك �flaلك F R¡jOلكمن لك�aمثيش مس لك¨ ydجه مش yX 
yjaمث لكbaلك�jaلك �� yjaىغ ىغ لك�jaلك �n� مس �os^ يس�qaلك �md �flaلك s}جه  seaمس لك 

yjaمثلك¨ ydمش ��  ^yd�md fجه  � إل�soX �p يش q��mI} لك���Oيس يش  yNيع aمث لكbaلك
�� �sa جه  �p¤Oلك F ُّـ�NuOيع لكy4مث لكbaلكمن �� لك�aلك �oJ جه مس �p¤Oُّـلكمن  مش لك

PX �p¤Oلك �= �n� مس z£s^ يسجه���Oلك ynd ِّـ�yجه ^¡yd zomqَّـمل لك  لك���Oيس رض
 ��lqa مثbaمن لك� K  ِّـ�}جه لكy4يع لكR¡jOمل F =� لكPX �p¤O لك���Oيس رض

ِّـ ىشمقىهرئ» رض جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ ¤¤�  هتجه�ِّـ لكZ@u¡O لكQeaلكىط هتجهِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
Ydىطلكَّـمل هث ��M هث�} لك �soX �oX /مهمئ يعٰهمي.

مش   ys aلك لك�� ُّـ`� لك�reOِّـجه�aلك ys aلك �d مسَّـ مس�d �£�q�  �t  مش `y مسهت� 



 صش ................................................................الوجود أصالة حول إشكاالن
ًن احكقذج فح فان قثفدا قح قلهحم اففء واحكدتأأ: واحلاصج ّّ  ةلثم دجكحل شّ
ّافكثيض افكام ً يف افلقجش وفح فان قثفدا قح ققتاق اففء واحكدتأّ  ةلثم شّ

ّانلالب افلقاةا احكملنب إىل زورةبش وفج وااكت قح ةتةح افالزقمل حقاجلج  ّ
.حقافخورة

ًإذن ال ةملح أن ةلحن قلهحم احكقذج قثفدا قح رء ىقدب فح قدتأ االيكذلاقش  ّ ّ
ّ ةذقمح رحقث احكدتأ حقاحكحخحعش وةته افنذيذب مققلت أن مقلحن ٌ حقديثًحقج ةح قكنخ

ُيقحاحقا حلخك قا ن ٌدب إىل افلكحةمل قح أن احكقذج قثفبً ّّ ّ  ىقدب هلا احكدتأش ٍ قح ذاتّ
ّاكيب مقدمل أن احكقذج قح ّ افحيقحد س: ّ احككاس افدديكب غلك احكثفدبش غكنتقا نلحلّ

ٍال مقنرج فلكب قحيقحد إىل ذاتز قحيقحد  ىقدب هلا افحيقحدش وال ةلثم قح محج ّ
ُاحكحيقحدةب حلخك افحيقحد أي حمتورش غال جمال حكا ةلال ّ ّإن محج احكحيقحدةب حلخك : ّ ّ

.افحيقحد ةدذلثم وفحع افذدلدج يف افحيقحدات احكرمحفب ال إىل ساةب
ّوأجكلكا الحقت قح االفذلات إىل أن صتر احكذأهلمل إنام ذفث فالم اجلثيقاس حلخك  ّّ ّ ً

ّوةؤةت ذفج قا ةحيقت يف س: ًىكديج افذأةيتش ومل سكلح دفيال إلىقدات قكلححقحش اكيب فال
ّش وذفج حقاحلذدار أن فالقح ةتور اكحل افلقحل وافكثخيات زّاحلحار افرشةليب ّ

ّافكاقب أو اخلاصب احكثمقدكب حق ّمدااكب افلليات اخلمدب قح حللح احكنكجش وأقا افدرب ّ ّ
 فال افقيت صّ وةح قح افدرحث افللدليبشيف احكلام غهح قثمقدث حقافحيقحد واحكحيقحد

ّةؤةتش ألن فالقح يف أن افلقج احكنكلخ فافناجلج غلك : ّوإنام فالس: اكدح زاده آقخل ّ ّ
ًقكذمك غيح افتات ال حلاقا وال جكاصاش وافدرب يف احكلام  ًّ حلح احكحيقحد وفيث حقلقجش ّ

.زّغلالقح قؤةت

.حلدارة افرشةج اجلثيقاس
ّررح وحللج حلليح اكدح اكدح زاده آقخل صش احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)ش( ّ :

.شش صشج



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................مههئ

اكيفِّـمقىفَّـحلخيِّ مللك مقىكِّخلرئ ِّـخكمنملزث  
 �X zsمس جي yM ينجهyL�2لك ��\aلك ` �qfOىغ لك�j¡Tمس لك �jI

Vy�I PX �j aلك �M�h� �_ ynUمشM t yqt£� مس AoXمث  مس/�هتyo} لكeO¡�جه 
 | K ُّـلكمن مس ¨مث �tمس �¡eOلك ���jJ F �`�� ��Q]  {koaلك  {]  aلك َّـمك  لك
 z�¤I يش {hs� aمن لكyd�rlOلك جه ^y` �o لك�d �¡eO لكyjOين  ym¡U d �a �مس لك

o^ ىغ يش�laمنمت�لكym¡eOلك Q�lJ  ���jJ F مثbaلكمن مس لك�aلك �`�J 
Oمك هت�ِّـ لكyLمس �X Z@u¡�aُّـ /ysI منym¡eOلك Q�lJ F مثbaُّـ`� لك uI yO 

�¡eOلك F �`�� �aلك Qpgaلك �saمش �Lِّـ.
�aُّـ �d لكَّـ�d / �mX من F لكy�ygmaجه  �pC �mJ yd�pX منym¡eOمس لك
�dمش] مس �¤q� �p3لك©lt �dمس  �¡jt  �p  �¡jqaهت� لك�aلك  �d 5�لك لك جه 

���d PX منym¡eOلكy6yX.yjd �� �¡aَّـهش لكy Oلك �= �f� �no^  {s�lt 
�I مس �¡�qjd �pg جه`gay¤� يش d¢ يش PX مس ���dيس �d لكyX���Oمن  

مش ys¡jt ys^�Mجه   {s�lqaين لكyjOلك w^ يش�a�` �� AIيش  PX yrgjI �= �np�  
ay` �¡eOyI �p�� yd �� �¡jqaلك �qjOلك لك�� �Nجه  �Mygجه ^�Mygay لك�j a لك

{msmM{s¡jt {slهت .  yrs^ zs`�J مسهت 
�g¡� لك�5/  �o= �¤f� ys^�M �qjd مس لكQp� �pg¡� �¡eOلك S¡�dلك 

 F�3لك �qjOلك  S¡�Oلك Qpgaلك لك�@ �n� مس �I  � qsM � لكyX���Oمنجه  yT PX
�L�d�oj¡d  oX َّـ �aمس لك� Oلك �sa ُّـ�I � J��  �a لك�aهت�  �s لكeO¡�جه 
�oj¡Oمش لك yqa�_ F A` naلك F ِّـلك�`�d y` w^ جه{sgmaلك F يس���Oلك /

»�My� y�t لك�Oهت�ىح OyI �مسجه  a {LyMإلysJ » لك  �oj¡Oلك �� �ns^
 �loI»لكمن�aمث«مس » لكbaلك « ��  �¡eOلك �qjd Q�lJ  ysI F»�Mygaلك«.

�مش ? ��n لك���Oيس لك�Oهت�ىح  qsM �Jv� �tw^ جه naلك F ِّـلك�`�d �oj¡Oلك 



 ٰههئ ................................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ جكيف َّـحلخيِّ
 �loI»لكمن�aمث«مس » لكbaلك «yms^ جه�¡eOلك �qjd Q�l¡a /»�Mygaُّـلكمن مس ¨مث » لك

 �rld F �hI�aلك  �¡jqaلك zty2ِّـمل مش] لكyUإلa �aُّـ جه  ym¡U d �a | K �مس لك
�لكمن مس لكbaمث _� مسaمس لك yqjd �sa �لك msmM ���jJ F} لكOلكeO¡�جه N�¡e.

 }sM ِّـجهylT �¤yq لك�sn3 لك�qaِّـ PX �msojJ F لك _� مسyUِّـ مش] yd مس
y_ /»�qj�/{js V yqjd {msmM }sM �d �¡eOمس لك {s¡jt {hs�I  �s^ zs`�J  

{js V �t�na جه  �� لكs¡jt Qpga}مسهت  �Iلك�aمي مش] لكy¡إل «.
 ��\aلك �I �¡Tلك yd �s��J F naلك y; لك���¡eOلك {Vy�I PX ينyL�2لك.

وا م ا شتق   ساطة ا ّشاهد آخر   ّ

 �s�u¡a مثجهAn3لك �d Zmm¤Oمس_�لك لك F لك���eaىغ لك�j¡�� �qfOىطلك لك 
  ��d �o =� لك�L�Oَّـ�} PX جهَّـyd �X مس�d �¡ K مس لك�L�aَّـ �� لك�L�Oَّـ

�d َّـ�L�aمس لك �aُّـ �qjd  ِّـجه �C َّـ مس�L�aمي مش] لكys¡Mَّـ لك �d �Jلك�I َّـ�L
 �a ynUمش �X �a�I مكyLمس �_ ىغجه  �jaلك F {hTلك  {��ssmJ {s¢sM

ِّـَّـ �r�aلك لك§ � ُّـ`� �sU لكaلك {a�p¤Oَّـلكمن لك�L�aلك F ��o�¡aلك.
§لك لكF �p¡X مشz`�J PX �aynU لكF �¡eO لك�jaىح  sM{ مش �sU لك

X لك���eaلك �jI �`�a �qfOلك �fJ جه{koaمن لكAo` F �¡eOلك {Vy�I P
 �qjpI َّـ�L�aلك PX {َّـ��L�Oلك �= �n�  �s�I �¡eOمس لك | K �a جه مشُّـ X لك
ُّـلكمن y@ | K لكO �مس `� ��o لك��o�¡a لك�Vy aجه yqjd �I مس لك�L�Oَّـ�} ZX لك�L�aَّـجه 

._� `y لك��yea لك Vy�I PX} لكF �mJ yd �¡eO ` لكa\�� لكyL�2ين
 �� لكينجه  �aلك �m¤Oلك �X �qfOِّـَّـ لك ���yU yq هثPX �N لكVy� a} مس
 ysI F �N�aلك � _ �na جه  �jaلك �PX �p¡j لكygs¡Tهي لكZI �la لك�jaىغ 

���dِّـمل مش] مسyU �d �I لك  ArqsI �laلك {js V/

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ ).ٰه( ِّـ_� جه لكsUy3}جيخي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................جيهئ
لكys aىغ مس .ٰه  bOلك  �¤gay` من يشym¡eOَّـهش لكy d �� �Xلكىغ يش   لك

�X ِّـملy X y��¤tyjd �dلك مس�� ىح ^yrs^ zs`�J  {hs�I  �sجه  N  لك��  
Z��koaلك لك�` لكAn3مث   {lT laلك ZI.

جه �� مس لك مس .جي �jaلك لكy¢aين » I\يغ « لك�la لكZI �sM�a لك�jaىغ 
sM �d{ لك�p3جه ^�jayىغ `ys ayىغ يش d¢ يش [I  « PX �p¤oa �Iy_ Q\يغ«

yq� �d � لكyX���Oمنجه  yTym� مس �f�   /»ىغysI ��2لك « Aj¡Tلك �t
{��koaلك {sMyqaلك �d VyN.

� لكyX���Oمنجه  yT PX �p¤oa �Iy_ �tw^ يش ¢d يش �sI y` �jaلك ydمس
yqa�_ /»�sIلك��2 مس «{��koaلك {sMyqaلك �d �s¤هت.

�mt ���d لك�jI/  �ja لكygJهي ���� لك �`�ِّـ ZI لك�jaىغ Oلك �laمش لك
a�dمس �lt ysmsmM y_�^ �s�^ �� Atمش ىح F  لكy ¡Xِّـجه  ¡N  ���L مش] لك

y ¡Xِّـجه ^msm3y} لك�aلك�Mمل مشُّـلك I |iM�aيش لك ^wهن�nJ y » §يغ «rL} لكy¤oaىس 
� d  y��Xمس{oIy_ �nJ  ym¡U a  |iM�a مشُّـلك »  I\يغ« �p¤oaجه 

جه  Q] PX �p¤oa Iy_ ym¡ed ys��X �nJyqjd لك�F لكy¢O » لكys aىغ« مس /�
 ��»�sI �d�X مش msmM}جه  ^� ArqsI» لك  �p3هت¤} لك F.

لكys��jaمن �Xلكىغ  rL �d}  مش مشُّـ لكy8 �gJ ُّـ`��X yt لكZI �la لك
 {hs� aين لكyjOلك �d من يشym¡eOلك �� �لك ��qj مس لكys��jaمن يش � y ¡Xِّـجه  لك لكy¤oaىس 

Q] �d �na لك�O` }جه  �� y dَّـهش لكym¡eOمن يش  �Xلكىغ يش  هنd y¡¤�مل لك�d �qjO لك
 bOلك  �¤gay` َّـهشy Oلك �Xلكىغ  sM{ مشyqt ُّـ`�yt مس لك ���qجه aىس لكy¤oaىح لك ¡Nلك
 yrjd مل�¤¡Oمن لكym¡eOلك ��a لكys��jaمن n^ جه{hs� aين لكyjOلك �d y��¤t لكys aىغ 

�sIجه ^wهن لك  ¨yOلك  �Mygay` �qjOلك }sM �dِّـ�dمس yygمس� {hs�I .
�لكمن aلك �d yrs^ zs`�J  {hs� aِّـ لك�d مشُّـلك K | مس لكym¡eOمن �d لك

yms^ جه ynUَّـ مس مش �d َّـهشy Oلك PX � qsM �p  �r^ مسجه� Oىغ «/ لكys aلك



 حيهئ ................................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ جكيف َّـحلخيِّ
�sIمس«}¤ aلك �C F �mt �a�` �d َّـ مس ��¡�o » لك�L�aَّـ �L�dَّـ«/ جه 

§لك � ُّـ`� �sU لكaلك ��o�¡aلك.
K لكين �aلك �m¤Oلك �X ِّـylT لكِّـ ُّـ`� PX �¡msojJ F لك � �aلك �sn3مش لك �

y_ }sM جه �jaلك �لكمن ZI لك�jaىغ ayI َّـy y Kمن لك  ZrL/
»ZrL لكين يش yd �s��¡a لكy¡Nِّـ  �aلك �m¤Oُّـ`� يش مس لك �_/

yمه�Mمشُّـلك ِّـمس/ مس �tمث�¨ �sIجه مس� �Oy^ لكجه�ay_ yd PX ىغys aلكمن �� لك�ayI  
ِّـمل  �ayI �ojtمس A y_ �L��  ىغ�jaلك iM} مس لكys aىغ �Xىغ يش  d � _ yt

��lqI yO �sI يش ysI �tuI �n¤tىغ لك �لكمن ZI لكys aىغ ayI َّـy �a لك مس�sIجه   
iM} لكyd�mOمن `��t مس�sIجه  d � _ جي�ىط ?  { J�Oلك �� F �a�I �mjaلك �nM

�aىح ُّـ ¥I �d .�na لك
ArstyK /مسOمن  لكym¡eOyI من �mOلك �X لك RX �d ` �7Sd �oj لك 

�s¢p¡aلك  Q j¡aلك �aُّـ �f� ? لكمن�ayI َّـy �on¡ayIجه  مش �o¢dلك @y5 yجه ^�o لك
ym� uI /y<َّـy d yrqpg¡a منym¡eOُّـ`� لك«.

 y¤of� Arqna جه  X مش `ymt �C ytyىع �jI �it F لك  yrL�aلك لك��
ymOلك F }¤ aلك �s�u¡a.

aلك ىح ZI لك�jaىغ  ¡N yl¡aمن مش] مس لك �d �I لك مش ? �j مسQNلك 
ىح ¡Nلك �� Atمش ^z�¤^ ysila yجه  ¡Nلك �sa �qna ^ysmsmM yجه  ¡Nلك �n� 

���L�d �qَّـلكy ¡Xِّـaىس لكy¤oaلك y ¡Xِّـ  . yX F? لك
لكِّـ F §هي � �aلك �sn3لك �a ِّـyUمس yd لك�� �¤s��J F �aُّـ  d�iqd¡�جه 

�a�ma/ 
aَّـ لكy y ¡Xِّـ d¢ | لك�kaىغمش      �jayIىغ�Kَّ �j لك  F لك

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ ).حي( لكsUy3} ِّـ_� جيخي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



هتمي ـ ج...............................................................................٨٤  ٢اجيهتمس
ال، وإذا  «:حلكَّـ مههنل لكهن حمهس ال ـ ال بمنط ٰههنن جنىغ اد ـ خي ًجهمنذا أخيع اجي ً ّ ً

ل، جههنجيهتىغق بلكمشهشجم ٰههنجيهتىغق بحن اجلمشىس واملهندة هن هنجم حمهس ّأخيع بمنط ال ٰههنن جنىغ ً، 
رة .»واجيهتهي واجيهي

هنرة لكىط ُّـيعه اجيهب خيمي جي ح املمشمب أي جيلكىس اجيهتىغق «: ّث مههنل يف تهبمسلكمث جنهل 
ىغد أن  ّبحن اجيهبىغض واجيهبىغيض بهس ّ يش، جهمنمك ّ مثهنق واآلخىغ ُّـ املمي ىعأ االخم ّأحىعمههن خي ّ

الّجهىغق جيهتمب اد خي د اجي ً، ب بملن وج ّ إمك درجمي خي : أي،خيع ال بمنطُ إذا أ،ّ
د، جههش جنىغيض ج ر ذجيىح اجي جن وأمك ممهش د خي ّوج ُّـ اخلهنرج ّهبىغيض ّ ألن اجي؛ّ

د ج ل، واحلهس ُّـ االحتهند يف اجي هس .ّامل
ده بمنط الُوإذا أ د : أي،خيع وج ٌإمك وج د ،ّ مكهنجنّ ع وج د امل  ووج

يت هيال ب الزخيهن؛ إذ جهىغقٌ، وأحىعمههن زائىعّخيمشهب ٌ جنهل اآلخىغ وإن ٰههنن زائىعا خي ً ًً  بحن أن ّ
ن اجيحيء خييس اجيحيء ن اجيحيء مكهتىس اجيحيء جههش جنىغض، جههنجيهبىغض ،ِّـهث  وأن ِّـهث

هنر متهنئىغان هبيعا االجن ىعان بهنجييعات خي ّواجيهبىغيض خي ّ«.
اق ويف هنهنِّـمي املهئهنف حيهنول جي بجم ذٰهىغه خملكيط اإل ملهلحن أن ِّـىعجن مه ّ صىعر امل

هنب  حيهنت«يف ٰه مس مههشهن خي املهتهنرمههنت إمكلكهنت«: ، حلكَّـ مههنل»اجي ٌإن اجيمشهتىس وخيهن جه ّ ّ 
دات،رصجهمي ّوُّـيعا اجيهثالم ِّـهيمسىط خمهنُّـىعا جنهل خيهن أث املهيمشىش . » حممئميٌ ووج ً

د ج د خي ج ٌخي أن اجي لكمي تمثلكلكىعِّـمي، وّ لكهنج إخن حلك ّ بيعات خي دون اح هنر أن ّ ّذجيىح بهنجن
ىغدات جي ٰههنمكهي إمكلكهنت مههشهن خي امل ٍاجيمشهتىس وخيهن جه ّ داتّ  حممئمي، جههشيعا ٍ رصجهمي ووج

داتخيهبمشهنه ج ٌ أهنهن خي ُ ال خيهنُّـلكمي هلهن وخييس ذجيىح حتّ داتّ دِّـمي، جههش وج ج ٌهس جنمسلكهشهن امل ّ 
هي ُّـ أخملكهنء  مثلكلكىعِّـمي، وجيلك لكمي اجي دِّـمي جييعاهتهن بال حهنجمي إخن احللك ج هي هلهن امل ّث ّ ّ

يغواري، خيهيىعر حمهنبيشرشح املنظومة) ١( .٢٥١ص: ، احلهثلك اجي
.هنبيشاجيهيىعر امل) ٢(
هشىغورديالتلوحيات) ٣( اق اجي .١١٩ص: ، خملكيط اإل



 ميهئ ................................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ جكيف َّـحلخيِّ
لكمن y@ | K لك�L�aَّـ .ُّـ

��yU لك�=� لك�L�Oَّـ�} PX لك�L�aَّـ ��qj  مشُّـ مش  مس�Vy�I PX yg} لكeO¡�جه�
�sa �� ¨مثمس�L�d �tَّـ �لك�Jجه I َّـ�L�aلك �a | K .

 �sU ` F ىعymqaلك �_  �tمش �KZrL  �d لك§ /لك
�لك  �t yd �d �£�qمس :ِّـجنيفاكىف ِّـ� �d `  {ayهتuI �maلك �d �saمش z�

لكy ¡Xِّـ�} لك�L�aَّـ  {s�yOهبلك {mIy�aِّـمل لكy jaِّـَّـ لك �لك _y هت�ِّـ لك�jI Z@u¡O مس مسa  
§لك �a| مسَّـِّـ `�d �a ��� �s ُّـ�lt �a `� لك�L�aَّـ مس�dلك «/ �sU �X لك

� �� .»F �_yqJ لكna مش �لكلك_ysqsX ysjجه 
 ` F �_yqJ مس �L��  �tمش] مس {mM aهن لكy¤I �T �naىح F Qet لك

 {ayمسهت �lt َّـ�fI �n� ? �t  �aُّـ جه  §لك F لك�aلك_� لك�qsjaجه لك�L�aَّـ �sU لك
�qsjaلك_� لك�aلك F {s�yOلك PX َّـ�L�aَّـمل لكyىط� �X | ¢� مسِّـلكَّـ مس Atمش.

d  �d yr_�^ ydمس :ِّـجنيفاكىف ِّـجنىلِّين §لك �d مس لك�lqaيط  y ُّـ`� �sU لك
�Lَّـلكمن � gC}لكO£�َّـلكمن  ymaلك Ymjaلك �tymaلك �d �£�q�  جهy@ {s�yd   /

»�n8 �`مي �Lَّـ/مس»  s`�J � ىط  {s�yd �d z`�d �tمش .
�L�aلك لك�� �X zsLمس / �X {s�yOلك �d ` F �lq� مس ����  �seaلك uI

مش�d Atلكَّـ �d ُّـ�a مس �oJ لك�L�Oَّـلكمن لكO£�َّـمل @�d y لك�L�Oَّـلكمن لك O£�َّـملجه 
 �n¡^ جهyrs^ {nor¡�d  �jaلك �n¤I {s�yOلك �jجي yd َّـ�L�aلك F ِّـ�riaلك لك�maمل 

?yjaلك �aُّـ F منys�yOلك ynMمس PX { aykaَّـ �� لك�L�aلك ynMمس.
ىح لك�L�Oَّـلكمن لكyOَّـ ¥I لك����L  �jga yهنw^ جه?yjaلك لك�� F { y6َّـلك

 PX { aykaلك �� yrs^ منys�yOلك ynMمس �nJ yrf_لك�t مل�¢`  y6 A` ِّـ�f_
.مسynM لك�L�aَّـ

ىشمقىهرئِّـحلخيىيرئ ِّـ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .حيخي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................هيهئ
جه  §لك � ُّـ`� �sU لكaلك لك ynU �لك ;y لكF na لك�2لكمك �X لك�
 yr_yT �¡aلك�� لك�eaلك  Z@u¡Oهت�ِّـ لك y��`ُّـ �¡aلك {I�L _� لكN �d �gJ لك

�d X لكAn3مث ِّـ F `� لك�L�aَّـ �L�dَّـلك Ao` �dمن لك �C مس �L��  �tمس 
ysX �لكF �J لكI.

٢. اا ا  ا
 مس �L�oaَّـ مس^�لكَّـلك /مسK | هت�ِّـ لكF Z@u¡O َّـ�osa لكy¢aين PX مسهتay} لك�L�aَّـ

PX �p لكys�yOمن y¤oIىس   �� ِّـلكمث لك�f3 لك�L�aَّـ�}جه   {smsmM َّـ��yfd
�qsjaلك_� لك�aجهلك F A` yqa�_ /»َّـ�L�d �£eaَّـملجه لك�L�d ِّـىغ » لكA�aمث �L�dَّـملجه لك

 {hmqaلك �F ynU لكymO مش�L�¡� At مش] �fNيع � لك o¢d}جه  t¤� ُّـ�d �a لك
�sa�aلك �d. 

حلخيِّ PX �p لكys�yOمن �L�oa y` �aَّـ yfdَّـ�� smsmM} /جكىنٰرميرئ ِّـ  
oa |IyK َّـ�L�aلك لك�fd مس yqjd لك�r^ جه�qsjaلك_� لك�aىس لكy¤oI ِّـميجهy4لك F {s�A

yqa�_ َّـyld �n� /»َّـمل�L�d مثA�aلك_� » لك�aلك F مثA�aلك {s�yO َّـ�L�aمن لك� K ��
� ymaلك {sX�laلك �ty_ منyms hJ �d � qsM ymOلك � fs^ جه�Lِّـy4من ¨مث«/ لك� K 

 مش K �من لك�L�aَّـ F {s�Aoa لكy4ِّـمي يش z�¤I /مس»  ^�يس K �من لكba�a | ¢Oمث
. �oJ لكF {s�yO لكJ�a } لكa {mIy�a¢ �منلك�laىغ يش ^�يس

{¡IyK {s�yOلك |ty` w^ مثbaلك �mJ �o� yrsoX �p¤Oَّـ لك�L�aلك �lqI ym �d 
 Q] �Nَّـ هث�L�I {¡IyK {s�yOلك |ty` مش ِّـ لك�Vy aجه  �aِّـ لك �C �� ��lt PXجه 

oa �J� K w^ ينجهy¢aَّـ لك�L�aلك لك�s�A} لك�L�aَّـ لك�mq� �tw^ yrsoX �p¤O لكna مش] �
ygجهمس�{a�p¤Oَّـلكمن لك�L�aلك F ��o�¡aلك �o� لك�n�   ^�يس F y6� K لكJ�a } لكmIy�a}جه 

ygمس� �VyI ��.
�L�oa y` �aَّـ �fdلك F لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه �oa مش�mJ yd / لكy3هت�



 مئهئ ................................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ جكيف َّـحلخيِّ
 nI Hy¡aلك   ��o¢d �mOy^ yC �s/ �npجه مسmUلكbaمث ��lt PX مس لك��o�¡aجه 

 . �fdلك F لكy4ِّـميمس ��L�oa �nَّـ
ل واب عن اإلش ا

ZIلك�£I ynU /مسyLمك هت�ِّـ لك�X Z@u¡O لك
واب األول وجود: ا ل بأصالة ا عدم اختصاص اإلش

مس �L�oaَّـ yfdَّـ��  �d ueq� ? ynU لكuI �maهتay} لك�L�aَّـ  مش ��لك لك
�d ynU لكyq aمث PX مس  مشuet At لك ِّـلكمث لك�f3 لك�L�aَّـ�}جه   {sLِّـyN ىحyfJلك

 {s�yOلك PX َّـ�L�aلك �= uI yqo_ �o^ جه{sX�laمل لك�Xy_ منyms hJ �d َّـ�L�ayI {s�yOلك
 {ayهتuI yt�m¡Xلكمث لك�T ��o�¡aِّـ مس لك �aلك �o¡�� �tw^ مثجهba من ¨مث� K �s _ �d

{s�yOلك {ayهتuI َّـ مس�L�aلك.
�Nِّـمل مسy jI / َّـ��yfd �a |ty` لكمث�T منys�yOلك PX �pَّـ إل�L�aمش لك

ِّـ مس yNِّـ �aلك �oa مثba من ¨مث� K �s _ �d �p3لك لك�� y` �o^ جه�nJ ? مس {sL
{ayمسهت PX مثyq ayI ِّـ �¤Oلك لك�جه  خي¡� � yM �` PX ��o�¡aَّـ لك�L�aلك.

ا واب ا بة: ا ر ليات ا ّاختصاص قاعدة الفرعية با ّ ّ

� ymaلك {sX�laلك �ty_ مش /»�a | ¢Oمن لك� K مث ^�يسba من ¨مث� K« Atمش 
/  yqa�_ �s _ �dهبخي¡� yso@yIمن لك�O` }جه لكyld �pg¡� �¡aَّـ�K y �من ¨مث baمث

»�sIلك��2 مس « F yَّـ��L  {sp�2من لك� ¢a يس�^ ��£oa {sgsI ^K w �من لك
{mIy�aلك { J�aلك.

{hs� aمن لكyso@لك {sX�laلك �ty_ �pe� yqa�_ �s _ �d  /»َّـ�L�d ��2جه»لك 

/مش لكy¤oI ��mqJ y�ygmaىس لك�p¤O مش] _�Zp) ٰه(
�لك لك�d �¤qa .ٰه� �p�� لك�L�aَّـجه   �m¤¡aمسهت� لك yrs^ �p¤Oلك �n� �¡aلك y�ygmaلك 
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sgmaلك �� w^ من� K �T yَّـ�yld �pg¡�  �¡aلك {hs� aمن لكyso@لك �d {

 {a�ped �nJ �` مثba من ¨مث� K PX �J  ِّـميجهy4لك F yrmm  {sp�2لك
{sX�laلك �tymI.

 ygمس� {hs� aمن لكyso@لك �d {s�Aoa َّـ�L�aمن لك� K w^ جه ymOلك F y3لك �a�`
F �mm لك�aلك_�  لكy4ِّـ�Lجه ^ ��ty_ yrope لكsX�la} لك�aلكK PX {a �من لكbaمث 

 �aُّـ �X yLِّـyN }¤ aلك �C �n� ِّـ مس لك��o�¡aجه  �aِّـ لك �C �o� 
 F �sf¥¡aلك �o¡�� َّـ مس �d جهysff  ysX���d yL �N Ymjaلك �tymaلك

{somjaلك Ztلك�maلك  �Xلك�maلك.
�Nِّـمل مسy jI /d �sa منys�yOلك �d {s�yd PX َّـ�L�aمش =� لك {so@َّـ�� لكyfd �

 �m� �¡aلك {hs� aلك {so@َّـ�� لكyfd �d �� Atمش لك�tyma �B �nsa { `�O لكsX�la}جه 
 y�ygmaلك�s _ �d جه�J� K �X هنK �X y5 u�� y �من لكbaمث   ��«/  _�yso@yIyqaمن لكhs� a}جه 

لكsgma} لك�L �mJ �¡aلك�X yI لكv�aلك yld �p�Jَّـ `y لكdy¡a}جه ^yms»ىط�� �L�dَّـمت ىط�� «/ جه 
 . »�L�dَّـ

هنu�� y .جي yso@yI �p�Jمن لك�O` }جه  �Lَّـلك yNهتyجه   yrs^ �p¤Oلك �n� �¡aلك y�ygmaلك 
yqa�_ �s _ �d جه�a �J� K �X مث مسba من ¨مث� K �X y5 /»مت�� ىط�� y_ �« {sgmaلك جه 

yms^ جه{f_yqaلك y` َّـyld �p�J ِّـ�`�Oلك لكv�aلك �X yIلك�L �mJ �¡aلك /»� y_ ىط��«.
F Yd لك�aِّـِّـ K �من لكbaمث boaمث y_ /» �d لك �لك لك�p¤oa y�mt مش] K �من لكbaمث �

 {dy¡aلك y` َّـyld �� yd PX �ohOَّـ لك�L�aلك �� �p¤Oلك y` مش �tw^ جه �p¤Oلك {sMyt  
�d {^y¢�يش �Lَّـلك [ygd Qىح مش] s�yd}جه �B �Iَّـلك �X لك  �qXَّـ«/  مس�L�d y�t يش » لك

لكygOىح مش]  .^K �s _ �d �n� �p3y �من لكbaمث  �smOَّـ لك�L�aلك �� �p¤Oلك y` مش
�¢d {f_yqaلك y` َّـyld �� yd PX {s�yd /»{Iy¡naلك �a َّـ�L�d y�t ^�d �n� �p3y » لك

مب» _ K �s �من ¨مث baمث .جيخيحي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTىسىشىش ِّـجنجييفِّـ
�ty_ �B لكsX�la} �� لك@ysoمن لك�O` }جه  لك�2لكمك K �pg¡� yrqX �من ¨مث baمثجه 

�m� �tymaلك /»�a | ¢Oمن لك� K مث ^�يسba من ¨مث� K « جه{hs� aمن لكyso@ىح لك ¥I لك��
�tymaلك yrope� ^ ِّـميجهy4لك F مثbaمن لك� K �T �pg¡J  yهنw^ِّـ�`�Oلك .



 مبهئ ................................................................ِّـجنيفاكيفىس ِّجنرئميمل جكيف َّـحلخيِّ
 PX َّـ�L�aلك �= �ns^ مثجهba من ¨مث� K �sa لكv�aلك ^K �X yrs �من لكbaمث 

��o�¡aِّـ مس لك �aِّـ لك �C :u� ^ جه{sX�laلك �ty_ �X yff  yLِّـyN {s�yOلك.
لكِّـ d�iqd F¡�جه y_ }sM_� مسyUِّـ مش]  � �aلك �sn3لك yqsI yd/

  I Fيشيشيشيشيش�d {hsيشيشيشيشيش� لك@soيشيشيشيشيش}
  هنيشيشK y يشيش�من ¨مث _يشيش� Iيشيش�من

   Eيشيشيش��� _Xyيشيشيش�مل لكsX�laيشيشيش}
�M �_ yمن sU مثbaلك �na ��  

Z¡s aلك ��� �d �sa لك�jaلكِّـىغ s�A} لك�L�aَّـ F y_ /»oa مش�ygهي �
�I ymm¤¡d لك�dمس �sa {s�yOلك  لك�L�aَّـجه K �n� �¡M �من ¨مث لكy4ِّـsL}جه 

.»baمث
y_ {d�iqOلك PX �¡msojJ F ىحyمس� �K /» zs`�J َّـ�L�aلك  {s�yOلك zs`�J مشُّـ

ِّـلكمث لك�L�aَّـجه  K {s �من  sU {s�Aoa �so^ جه�f¤¡Oلك  �f¤¡d aلك �d َّـy لك
�¢d { `�Oلك {so@لك F A` مثba من ¨مث� K y@ َّـ�L�aمن لك� K �n� �¡M /��2 لك

�sIمس«.
�¤qaلك لك�5 {s�yOلك PX َّـ�L�aلك �= y` ُّـلكw^مل جه�Xyma �ped �n�  

ِّـ   �aلك �o�  � qsM لكsX�la} لك�d F �E �¡aِّـَّـ K �من لكbaمث baمث هث�Nجه 
��o�¡aلك.

تأ جواب ثالث  مبا صدر ا
ّ

�¡aلك PX ysq d y` �qfOُّـ`� لك �aلك �Iy�aَّـ �� مش لك�2لكمك لك�L�aلك uI �so
Oلك PX �p¤Oلك{s�y جه{sX�laلك �ty_ ِّـَّـ�d �X yff  {LِّـyN {hs� aمن لكyso@مس لك  

{s�yOلك {ayمسهت F �maين لكy d �d ysUy; لك لك�2لكمك�.�na هت�ِّـ لكZ@u¡O ُّـ`� �

جه �fdِّـ �IyTرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) ٰه( لكِّـ � �aلك �sn3خيٰهٰهيع/ جه لك.
.لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................مهمب
 F Z@u¡Oهت�ِّـ لك �a ِّـyUمس yd لك��»{sI�I�aلك�� لك�eaلك «y_ }sM /» َّـ�L�aمش لك

 A`�dجه �a �¡M لكىغ يش�X � لك y�` يش y@ َّـ�} ¨مث�L�d  جه{s�yOَّـ�} لك�L�d �lt 
 �d جه{s_yI yrd�pX PX مل�Xymay^ جهyr�lt F yrmm مس ��n لكyfJىح لك�I {s�yO ^�يس 

onaلك y�ygmaلك F مثyq¢¡T s ynM[LyM Q} مش] لك } لكsomja}جه `A _� إل¡yمي مشF �sa لك
� مسyt�rW مش�K /» PX �ty��L At مس�yىح _y. »َّـa}لكyjJ �X {somqaِّـىغ لكaلك لك��

yrلكِّـ��X �d َّـ�L�aلك .»m��V} لك�d �ma مس لك�L�d {s�yOَّـمل 
y_ }sM َّـجه�L�aلك {ayمسهت F �sty d �d �£�q� لكمك�L [ِّـ مشyUمس �aُّـ �jI /

»I y@ ىحyfJيش مشُّـ  لك �Iy�aيش مس لك�2لكمك لك �saمش {LyM ^ yq¡m��V PX ydمس  �
�لكمنجه ayI َّـ�L�aلك {msmM �lt �� ysX ىغ yrsoX �aجه �I مشAt لك�L�Oَّـ F لك �X

yَّـ» لكs�yO}«مسyd لكI �p�Oيش �t } جه^�r مس�d �¤¡d �d لك�L�aَّـ رض�d yI لك  
.» �d لكPX  {�yn3 لكmsm3}لك�L�aَّـ مشPX yrsa رضمك

 �¡T لكِّـ ��لك لك�d �¤qa لك � �aلك �sn3لك �� PX �¡msojJ F _� مس
y_ �¡d�iqd /» جه{s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك �m��V yq�y} مسPX �N مسهتay} لك�L�aَّـ 

�L�d y�tَّـ«/  �a�_ �¢dمس/ �� �لك لك�d �¤qa لك�L�aَّـ «/ �a�_ {a�qpI» لك�
y�tمش �msm3جه » لك|Iy¢aمن لك� K جه  ^�يس�a | ¢Oمن لك� K مث ^�يسba من ¨مث� K

�� IyK|لك�a | ¢O �� لك�L�aَّـ لك�msm3جه  PX ymIyT لكs�yO}جه �J� K �na ُّـلك�Jجه  
PX مس  �� لكs�yO} يش  K �من uI  �a ©ltيط �X A` �I^|جه  `� لك�p¤O يش 

��o�¡aلك �o�  ���mJ«.
�_ �Iy¡` F ygمس� � y Vy haلك �¡T  »�Iلك�} لكpn3}« لكy¡Nِّـ ��لك لك�d �¤qa لك

.هيٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنمنيفِّـىئمب ِّـجنىبمقيفمقٰررئ) ٰه(
.مئٰه يش هيٰهيع /لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(
.خيٰهٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) حي(



 ٰهمب ................................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ جكيف َّـحلخيِّ
y_ }sM /» {s�Aoa َّـ�L�aىغ لك�X H�mOىغ لك�jaلك �s _ �d �sa y@ �J� K

ىغ _ �oجه ^K {msmM w �من  �jOمن لك� K PX ِّـىغyjaمن لك� K �s^ �_�¡� �aلك
لكy ¡Xِّـ�¡yrجه   �¡ayمسهت x¡md �� �aجه  ُّـ�I {s�yOمن لك� K �� {s�Aoa َّـ�L�aلك

Atَّـ مش�L�aلك �pإل  yrsoXجه لكynO �mja مسys�yOyI ��tمن �Slىغ لكX���d {s�yO}جه 
�p3لك �nX �d {msm3لك F ��.

ىح F =� لك�L�aَّـ PX لكs�yO}جه �d مس _�Xyمل  �jOلك ynU ��q� �a^� لكI
 | ¢poa yJ� K zL�J يش �a | ¢Oمن لك� K مث ^�يسba من ¨مث� K مس �qXيش مس {sX�laلك
 w^ جه�o _ {s�yOمن لك� K PX �_�¡� {s�Aoa َّـ�L�aجه ^¢ �من لك|Iy¢aمن لك� K � _ �a
 �J� K �_�J Q] y` مش `�mJ �a y@ �J� K ZX y6� K y لكbaمث ��lt PXجه 

��L �oلك ^K PX y@��o�¡s �من .» هثy@ �Nجه 
��Lَّـ a yrs^ �pCمش �t ydلك �d لكy�ygma لك�m� �¡a لك/ �s��J لك�2لكمك

yqa�_ �s _ �d يسجه���Oمن �� لكys�yOَّـ«/ لك�L�d y�t �nX مش�d �� At » لك
 ? A^ جه�qd يس�¡qd ِّـy ¡Xلك �dمس {s�yOلك  �sهت لك�p3هب مشُّـ K yO | مس لك�L�aَّـ �� لك
 �a � qsM �Lَّـ F لكy4ِّـمي  �yqqnp مس qt¡�يس مس �d {s�yd لكys�yOمنجه   �m¤¡�
�I مس ��n لك�L�aَّـ ��  مسِّـَّـyt مس �oa {mIyhd {sg_ �avtلك_� لكy4ِّـ�Lجه ^

�� {s�yOلك . لك�p¤Oلك���Oيس ^yrsجه 
yqa�m^ َّـ«/ مشُّـ�L�d y�t لك�L�d �£eaَّـجهلك لك�L�d �£3َّـجه    « F �L��

ym� uI جه�njaمش] لك �¡msmM /»�Lِّـy4َّـ لك�L�aلك لك��Lَّـ�  �qT �  جه y�tمش �qd يس�¡q
ayK{ �ُّـلك لك�L�aَّـ � �لكq¡�يس U �qd£�جه n� Aj¡T لك�auOىح » q¡�يس M �qd£�جه  y^

 y��¤t  {sl�olaلك y�ygmaلك F{pn3لك {�yهن F y_ لك�a / مش�nX �d �� At لك�p3هب 
� ^yrs يش مس لكl�ola} لك« y�Oمش لكyqa�m^ جه�p3لك �nX ���V PX {_��d يش [ /

.جيجي يش ٰهجييع/ جه �fdِّـ �IyTمقمبِّـيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
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��qjd F /yqn8 �n) لك�L�d �npOَّـ( )لك�aلك�L�d zLَّـ(  y Lلك  �n� َّـ�L�aجهلك 

yqa�_ /QkayI ydمش �لكمن ayI ydمك مش�L�aجهلكyqjd  /َّـ مس�L�Oمش]  لك ��mq� zLلك�aلك
Qka zLلك  �Jلك�a zLلك«.

 ���aلك �tمس �d uet Atيش مش � y Vy haلك �X �mJ A` يش �p3لك F �njaلك �ja
إل ��� مس لكys�yOمن �� لك���Oيس aىغ لكSls^ منجهys�yOyIyrsoX َّـ�L�aلك �p.

لكy ¡Xِّـ�} لكm� {s�yO¡يض مس ��nمس/ لكy3هت� �uI Aهتay} لك�L�aَّـ    لك
 �� �qd {X�¡qOمن لكys�yOلك y��¤tجه   {sl�olaلك y�ygmaلك F يس���Oَّـ �� لك�L�aلك
 Atمش �r^ يسجه���Oلك �� {s�yOلك  �pC َّـ�L�aلك uI �maلك ydمس لك�soX {a�p¤Oجه 
لكy ¡Xِّـ�} لك�L�aَّـجه sM{ �� مسهت¤yمك ��لك   {s�yOلك {ayين مسهتy d �d �£�q�

F {oهتu¡Oلك �� {s�yOمس لك yE �لك .q¡�يس yrqd لك�L�aَّـ لكy4ِّـمي 
 uI جه ymOلك F {sX�laمل لك�Xy_ y��L F ynUمش ^ �a�` �d مشُّـلك `y لك

ym� / من ¨مث� K مش»{s�yOy` « مثba»ay`َّـ��L « ��  �a | ¢Oمن لك� ¢a يس�^
 �p¤¡^ جه�¡ayمسهت PX مثyqI �Jلك�I |IyK  �m¤¡d َّـ�L�aلك�� مس لك�aلك �d لك�L�aَّـجه 

soX {s�yOلك�Jلك�I َّـ�L�d َّـ�L�aجه  لك��o�¡aِّـ مس لك �aِّـ لك �C جه�  ��َّـ �tمس  
 {s�yOىح لك N PX لك�� �L�dَّـ s�yOyI} مس bIمث هث�Xy_ :uJ �` �Nمل لكsX�la}جه 

�m¤¡J  yهنw^ مش  {msm3لك z�¤I yrsoX �p¤Oَّـ �� لك�L�aلك y` �o^ َّـجه�L�ayI
X�laمل لك�Xy_ y��L �o¡�� �tw^ �_لك�aلك��o�¡aِّـ مس لك �aلك �a  {s.

ل ة القوم عن اإلش أجو
 �jI لكىغ�j¡Tمش] لك �m¡tجه لك ynU �jI مس مسyLمك هت�ِّـ لك�X Z@u¡O لك
 {�yهن F y_ �K جهZpon¡Oلك  {lT laلك �d {o7 y��`ُّـ �¡aلك �N I�L} لك ِّلك

.»مش] [Q ُّـ�d �a لكyl�j¡aمن«/ لكyhOىح

.هييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(



 ٩٣ ................................................................اصوجود أصاصة حول إشكاالن
رض ّرض طح إطزضح تشك األثوبض اذتي أحضر إذصشض اجرشف، رع بصضن  وصحضول يف

.طشسن أن طظد حشصشض رن اإلحسضل
ّن اصفرشنةاصتخصنص يف صانو: اجلواب األول

ُطستشط طظا اجلواب حج االذتظام بضذتخرصع يف دضصون اذسظحصض، بصن طسضل ّ :
ّإن دضصون اذسظحصض خمرع بشثل اذسزضطض اذتي حيشل اذوثود خصشض حج اجضطصض،  ّ ُّ ُ ّ

ّيف صورة محل اذوثود حج اجضطصض ّ إال خثبوت يشء ذذء خظع ثبوت اجثبض ذه،
وطظا اذسول طو اجشسوب إخ . ّصض يف اذظتبض اذسضبسضّخصصه ال طسون خظع ثبوت اجضط

اذسخظ اذظازي، دام ثضء ذذك يف تسشصسض احلسصم اذسبظواري حج األحسضر، جصض 
ّ، وذسششض رثسشض »ّاذتخرصع بام حطا اهلشصضت اذبسصزض دول اإلرضم اذظازي«: دضل

ّإخ اجوضع اذظي ذدظه خشم صجط رض ططل حج اجسضم، وإصام وثطصض ً حصئض آجظ طشسجم ّ
ذو «: »ّاجبضجض اجخدصض«ّرع رض ذدظه صطر اجتصهلخ يف ثوابه اذثضين، جصض دضل يف 

ٌدضن اذتسخ أرظا ثبوتصض زائطا حج اجضطصض ذسضن ذه تسخ ّ ّّ ًّ ً ٌ وذظذك اذتسخ تسخ،ً أطزضً ّ ّ 
.» خصشظم اذتسشسل،ثضذض

ًثم أثضب حن طظا اإلحسضل دضئال ّإن اذتسخ إن «: ّ  وراء اجسشوم ٌدضن ذه رسشومّ
ٌ طستيض بصن رسشوم اذتسصشصض رسضرنٍ خحصشئظ،ّرن اذتسصشصض خصسون ّ وإال  جسشوم آجظ،ّّ

ًاذتسخ تسصشض ذظاته ّ ً وطسون تسصشه صسظ ذاته ال زائطا حشصه،ّ .» وال طشظم اذتسشسل،ّ
.ّ ال حالدض ذه بتخرصع دضحطة اذسظحصضٌوطظا اذسالم دام طو واضط

ّاستحاصة اصتخصنص يف اصقواشد اصعقلنة: لنهويرد ش
ٍإن األجسضم واذسواصخ تضرة تسون رشحصض أو حسالئصض وحظخصض، وطي برورة ّ ّ ّ ً ّ 

ٍحضرض ّ إال ٍّرض رن حضم:  ذشتخرصع واذتسصصط وصحو ذذك، ودط دصل يف روردطضٌ دضبشضّ

).٤( احلضحصض ردم ٤٣ ص١ج: ، ررطر حضبقاحلكمة املتعاصنة يف األسفار اصعقلنة األربعة) ١(
.٣٩٦ ص٢ج: ّ ذشسبظواري، حشق حشصه آطض اهللا جسن زاده آرح، صخ صضب، دم،رشح املنظوصة )٢(
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�N �_.

�� [�sf¥¡oa {oIy_ Q مس  لك�maلكsomX Zt}جه   ynM مس�nJ �N لك
 { �t مس �aُّـ F z �aلك ^�yَّـ�yجه   yهن hI [َّـ مشv� �t لك�ssm¡a مس t¤� ُّـ�aجه 
 A` يش z`�Oلك Zmsaلك yrs^ zoh� �¡aلك {somjaلك y�ygmaلك F �p¤Oيس مش] لك���Oلك

J Ao` {dy¡aلك {ojaلك�� مس لك�aلك �d �m يش �� �t } لكoja} لكdy¡a} مش] y@�ojdجه 
 ZI {ِّـ� �aىط لك ¡aلك {_ X �L  �aُّـ جه  �ojOلك �m¤¡� مس �I ^ |mm

y@�ojd  {dy¡aلك {ojaلك.
¢p^/ {sg_ »�q¡8 Zgsmqaيس لكA¡Lلك « yمشهن yqo_ �a �d لك�maلكZt لكsomja}جه 
{ffDلكِّـَّـ�Oلك �jI F جه �en� �t �لك لك�d �tyma ِّـمسيطجه � hI yqjd لك�r^ 

 �m¡l� جه  �p¤Oلك ِّـ�} ZI لك���Oيس  �aلك  {sd �oaلك {_ jaَّـ لك�L  �X �X
 F مك�ohOلك �XygOلك  z`�Oلك Zmsaلك {lهت �fsf  yM F ygمس� �tymaلك لك��

{somjaلك ynM لك  Ztلك�maلك.
Oهت�ِّـ لك �a ِّـyUمس yd لك���a�mI Z@u¡ /» F مثyq¢¡T �d [LyM Q} مش] لك

{somqaلك ynM .»لكy�ygma لكsona} لكsomja}جه `A _� إل¡yمي مشF �sa لك
 �np� ^ لك��جه  �� A` {somjaلك Ztلك�maلك �d {sX�laلك �ty_ مش }sM

�tymaلك لك�� F �ssm¡aمس لك �sf¥¡ayI �maلك.
جلملمييبِّـنث ىمِّٰىيف ِّـجنجيىبمليئىقيكمب: ِّـجليفِّـىط ِّـجنىلِّين ٰررئ مقِّ

yI �maلكين لك �aلك �m¤Oمش] لك z�to¡T�d �I لك��ty_ {sX�laهب لكy_  /
K �من  �o¡�dجهلك�3 مس K �من ¨مث baمث« 5�لك لكIy¢a|جه  �a  �a | ¢Oمن لك� ¢a 

�o¡�d {s�Aoa َّـ�L�aلكynUَّـجه ^ مش�L�aلك لك�� �lqI {s�yOمن لك� ¢a «.

.هيٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنمنيفِّـىئمب ِّـجنىبمقيفمقٰررئ) ٰه(
هلِّ/ لك�it) جي( ىبيئمب ِّـجنخيمئ حليفِّـىش ِّـ �smجه X يف رنيغ  �s£�جه  aىطلك لك�aلك � / R`مس �seaلك
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aلك �m¤Oمس لك �qj� لك��{ `�Oمن لكyso@لك F {sX�laلك �ty_ y��L �nq� لكين  جه�

�لك � F لك�o¡T ��ty_ y��£I �dv لك ys¡Mمي مشPX yrsa مس_� ���mJجه  مس ��nq لك
�o¡Tلك  �m¡يض مس ����poa �nيس  �d لك�aلك�� مس لك لك�d �¤qa لكy�ygmaجه 

مشm� At¡يض مس ��n لك���Oيس K �من �W F y¡IyKىح  _ � K �من لك�a �p¤Oجه 
جه مس�d �X مس ��n لك���Oيس I y¡IyK¢ �من �p¤Oمن لك� K من� ¢aلك لك�� � _ 

�soX �p¤Oجهلكyqa�_ F y3لك �� A`  /»� y_ ىط��«|IyK �tمن جه مس مس� ¢aلك لك�� �lqI 
. `A �� لكF y3 =� لك�L�aَّـ PX لكF {s�yO لكymOجهلكPX �p¤O لك���Oيس

 F لكِّـ � �aلك �sn3لك y_�¡d�iqd هي§ /» �� � Oلك جه  ِّـ�o¡TyI �I AIلك
ym^ لكينجه �aلك �m¤Oلك /�o¡�d مثba من ¨مث� Kجه مس�a | ¢Oمن لك� ¢a / لك�5 �a  

|Iy¢aمن لك� ¢aيس.لك�¡�d Q] لك�o¡T y^  ىح ¥I جه|Iy¢aلك PX �a | ¢Oلك �m¡a 
{sX�laلك«{sjOلك  �m¡aلك �d �p¡لك جي�o¡T ُّـ�a  لك  Zl�yg¡Oy` . 

ٰررئىمٰرِّ ِّـجنىكىئِّ مللك ىمِّٰىيف ِّـجنجيىبمل: يئىبىس ملميٰرىف
�`� لكJ � �m¤O �مش� ? �o¡Tلك ��m¡l مش] لك�sa�aجه  yI {sX�laلك �ty_ �

� y_ y�Raلك �I جه�aُّـ PX �saلكين مس َّـ �aلك F {sX�laلك �ty_ y��L PX 
{ `�Oمن لكyso@هبلكld �� { `�Oلك {so@َّـ لكyld  �aُّـ yَّـ `y لكf_yqa}جه مس K �من  

هتyىح¨مث هت� �d لك �d لك�aلك�� مس مس  لكyfJىح ¨مث bIمث هث�Nجه    baمث 
{mIy�aلك { J�aلك F َّـ�L �� a¢ �من لك�Oهت�ىح  �X F �IyJ.yqa�_ �¢d �l^  /

»� y_ ىط��» ىط�� �n� ? yd ���a ysmaهت� لك �L�dَّـ�np� ¡IyK y مس ��jىغ   لك 
maىغ لك �X �d � Tمس { Jِّـ F يس���Oمس لك �� �aُّـ F z �aلك �soX ysجه 

 F yهت�fN  �soX هت��aىغ لك �ja {ojaلك {a�qpI { `�Oمن لكyso@لك F هت�ىح�Oلك

جه _� لكT�mO}جه  yd لكyfaَّـ جه �Tvd} لك .ميهيٰه يعٰهمي/ �يشمبجيخيٰهمسYX �T ىطلكَّـ
جه �fdِّـ �IyTرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) ٰه( لكِّـ � �aلك �sn3خيٰهٰهيع/ جه لك.
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لكy�ygma لكsomja}جه  ِّـ�z مس لكF {d�m¡d {oja لك�L�aَّـ yd�mJ y@�ojd PX ِّـys Jجه 

� ymaلك {sX�laلك �ty_ �pgd �� لك� لكK | ¢O �من ¨مث baمث ^�يس K �من«/ �
�a«. �I  ^�p لكuI �so�¡a =� لك�L�aَّـ PX لكyfd �d {s�yOَّـ�� لك@ysoمن لك�O` }جه 

لك�jaىغ  � �� a�qpI} (مس جي� ^�ty_ �s لكsX�la}جه  K �من لك�aهت� aلك
�ojOلك( هت�ىح�Oيس لك���poa ){ojaلك {a�qpI �� �aيس)لك�^  �aمن ُّـ� ¢a 

{mIy�aلك { J�aلك F يس���Oلك.
�soXجهw^ لكين �aلك �m¤Oلكَّـ لك�d y` / �d {s�yOلك PX َّـ�L�aمس =� لك 

مشK « �ln� At �من ¨مث baمث«yfdَّـ��  �d ُّـy¡¤t  �aمي مش] _�ty لكsX�la}جه 
h aلك�� لك  �r^ جه�qX �I لك�o¡T   y��L لكm� �tyma¡يض لكa¢ �من F هبلك

�o¡Tلك .لكJ�a } لكmIy�a}جه  ��ln لك
 yfd �d �t�` �dَّـ�� لك@ysoمن جهمس =� لك�L�aَّـ PX لكs�yO}مش `�d yلكَّـ 

{ `�Oجهلك�I يعy4لك �pnM �a Atمش  ^�s^ �lns جه yfd �d �saَّـ�� _�ty لكsX�la}جه 
جه ^yqd �rىح �o¡Tلك  yO ُّـ`�ys_ �d yt لك�ty_ y��L PX y�Ra لكF {sX�la لك

{ `�Oمن لكyso@لك.
ygمس� �aىح مش] ُّـyg� /ُّـمس yd  �I جه ynU لكين �L �saلك�X yI لك �aلك �`

yM yq� �d مس � � �o¡Tلك�� مش_�لكِّـ �Iجه  yI {sX�laلك �ty_ .
ىغ ِّـجنملممىن مليث ِّـجنحيِّٰىيف مقييِّمن مللك ميملِّجنرئ ِّـخكِّىئٰررئ: ِّـجليفِّـىط ِّـجنىلِّجنمئ ِّـخلىب

�n¡U�aلك ���aهت�ِّـ لك Qd �_�Oلك �s�aلك لك�2لكمك مش] لك�� z�tِّ ِّـyUمس �_ جه 

d} لك�s�a هت�ِّـ لك�pC ���a لك�qs�3 لك�n¡U�a لكQeaلكىط لك�O_� لكF �m¤O ) ٰه( jaلك ��ِّ
�� ZqK  لك�X�Oلكysomjaمنجه  لك�a�Oَّـ هت s¤} لك لكAn3مثجه  هت�ِّـ لكAojaمث   {msm3ِّـ لك�fI 

 {qT y jU ينyKهئجيهئ {l yV �¡o¡_ �aلك هت s¤} لكyK {jp2ين A`�J ( �rU \X( �يشجه 
 {qT ygdىح حيمهمبِّـ �jd مل�o aلك �oJ F {ِّـ��fqOلك {Tِّـ�Oمك لكy I R_ �يش �o Iمل QUلكىطجه 



 مئمب ................................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ جكيف َّـحلخيِّ
 Z@u¡Oهت�ِّـ لكy_ �Iلك�L [جه «/ مشyqsX  yqَّـ  ُّـ��L�aمن لك� K �nq� ِّـملyJ

�a�m� �I /َّـy � مش لكy@ {s�yO لك y�` �s�I �dمس ��  �rlpI لك�L�Oَّـجه 
Rj� منجهym¡eOَّلك{sTِّـylayI �qX يشI )|��( F  مس مسهت� d �a �sa �dلكَّـ^�Jyجه   

���  F لكy4ِّـميaلك«.
لكِّـَّـلك ^y` �a As مش / �s��J لك�2لكمك  �n� Atمش ��o�¡aِّـ مس لك �aلك ynUمش

�� �L�oaَّـ لكK �¤t �p¤O �من �mجه ^K �o� y��qj �من ¨مث  » لك�L�aَّـ« 
 �� �mt yqqna»لكba»{s�yOمث  yN  �a �mِّـyL  ُّـ�yqجه /جه   مش لك�L�aَّـ  

.^ K �من K �o� �¡M �a �من ¨مث baمث
�Nِّـمل مسy jI /a�_ مشyq /»َّـ�L�d y�t yfd �d �saَّـ�� K �من ¨مث » لك

�لك yd Qit ُّـ`� هت�ِّـ � �ty_ �X yff لكsX�la}جه  baمثجه ^yN ymOyِّـمي 
�q d �n¡U�aلك �s�aلك �I مكyLمس yd �na جه  ynU  ٌّلك�L F Z@u¡Oلك�I لكy¢aين �X لك

�q d �qfOلك �I مكyLمس yd �  PX مسهتay} لك�L�aَّـجه ^PXٌّns مسهتay} لكs�yO}جه 
 {s�yOلك {ayمسهت PX لك�2لكمك PX مسهتay} لك�L�aَّـ yI �dمك لكyl¡tyI { ay�aمث لك���Oيسجه 

�p¤Oمث لكyl¡tyI { ay�aمك لكyI �d.
 }sM ِّـجهylT لكِّـ PX �¡msojJ F لك � �aلك �sn3لك ys aلك لك�_� مسyUِّـ مش] �

y_ /»¢d y�t yَّـ �rld لك yI ين يشy¢aلك �Iلك�L F يش مس �qfOلك �_ Qit �� 
�dهب مشُّـ  �Lَّـ لكy4يع لك�msm3هب مشُّـ yd ��lt �sa إلyُّـ��جه ^�nX �s�ay لك  �d

.»�rlO �sa لك�L�aَّـ yd �qX إلyُّـ��
�¡d�iqd هي§ F ygمس� y_ /»�mt �¤t A` / yd y@ �n� ? yO {s�yOلك

U ِّـyKهث  �sa�J �a جه  جه هث[�I yِّـ ِّـجننبىشيئىهرئ َّـجم ىقىنِّٰىٰررث ِّـجنمنٰرىهرئ/ لكQr .)�itمل��لكِّـ مش] لك
.)هئمهٰه يعٰهمي/ لك�rhaلكين

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ ).خي(جه لكsUy3} ِّـ_� حيخي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 جيلكl�ola} يش مي...............................................................................هئمب
�لكy6جه `d |ty¡¤�ملI y<ُّـyمثإل¨ y` �a  �I  إلyُّـ>d �nJ ? y¡¤�مل �d لك�L�aَّـجه 

{pgqd�� �m� جهy6لك�I yr¡sof¤¡d  �d yَّـ�y y^ َّـجه�L�aمش] لك  / �n� ? yO
�L�oaَّـ ^�َّـ  yNِّـyL  ُّـ�yqجه ^ yN {��ssmJ {s¢sMِّـsL}  ُّـ�F {sq لكs�yO}جه 

yَّـ لك�rld �d {s�yO لك�L�aَّـ .»yqd �Iيغ لك�L�Oَّـ�} لك
F {sX�laلك �ty_ y��2 yB  مشُّـynU . لك�o� �` ymO لك

ynUمش �X �saمش {I��qOِّـمل لكy jaلك F zsمس جي yM �_�Oلك �s�aمش لك �K ِّـجه�md 
�oهتyM/ مس�a�_  / �aُّـ جه  ىح لك�L�aلك N yqُّـ�  yLِّـyN  �a �m لك�L�aَّـ  

¢d �mq^ منys�yOلك PX {َّـ��L�Oلك �p¤t yqt /»َّـ�L�d y�t �d لك�aلك�� » لك
 �la َّـ«مس�L�Oُّـلكمن» لك PX �s^ منym¡eOلك �dym¡U  �a yd / مسجه d y@ | K �مس لك

ym� �sn^ َّـجه مشُّـ�L /ُّـ��مت F  ِّـميyN F  �a �m مش لك�L�aَّـ  
ُّـ�la  �a مش �m� A لك�s�a لك�O_�جه  لكِّـَّـ̀   Q] ynU » �L�dَّـ« مس ��لك لك

�d y لكym¡eOمنجه  ̀ لكO �مسمس لك مش مش �لكمن aلك �d { `�Oلك Q] {hs� aين لكyjOلك �d �¡eO. 
 �lo^»َّـ�L�Oلك «�qjd PX ���s�I  �la {sTِّـylaلك {koaلك F �oIym�  [z`�d Qجه 

»|�� « �� لكa¢ �منجه  �¡�pg لكO �مس   �m¤¡aَّـ«مس مسهت� لك�L�aِّـمي » لكy4لك F 
���aلك F .m� yd�qX {s�yOلك {ayهتuI � ymay^ � /»َّـ�L�d y�t  مس /�d �saلكَّـ» لك

 ydمس مش�d Atلكَّـ مس لكF {mm¤¡d {s�yO لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه  y�t ¨مث �a | K لك�L�aَّـجه  لك
���جه ^ �fd   {s¢sM �L�Jلك�rld لك�L�aَّـ ^�a �so ^�َّـaلك F  ِّـميy4لك F 

�laمل لك�Xy_ �E �  ̀{s�yOلك F {sqُّـ�  {sLِّـyN {��ssmJ �� ِّـميy4لك F {s�yOلك sX}جه 
 �loI {sn¤Oَّـ�}«لك�L�Oلك «{��ssmJ {s¢sM I  V  ^yqpيغ لك�L�Oَّـ�} �� هبqI¤� لك

yَّـ لك�rld �d {s�yO لك�L�Oَّـ .لك

.ميٰهٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) ٰه(
y¤Iهن لكmIy�a} مس ) جي( �لكَّـ �d لك�L�Oَّـ�} �� جه ^w لكO»لك�L�aَّـ«[Q » لك�L�Oَّـ�}«ُّـ`�F yt لك



 مبمب ................................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ جكيف َّـحلخيِّ
مقجهمئ ِّـجنحييف مقٌّملِّجنرئ ِّـخكِّىئٰررئ: يئىبىس ملميٰرىف

 �d �£�q� �� مش `yqI ydyJ yمث PX مسهتay} لكs�yO}جه  yd مش ��لك لك�2لكمك 
 yd �d �£�q�  �qna ��jىح �X لك�s�a لكF � ofJ �d �n¡U�a مسهتay} لكs�yO}جه 

{s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك .مسK ¡� هت�ِّـ لك�d Z@u¡O مسهتay} لك�L�aَّـ 
لك�oaلكىط لك�Tylaمل_� من  ynU لكِّـ مس ��`� �d {o7 لك � �aلك �sn3لك yM  

y_ }sM جه�n¡U�aلك �s�aُّـ`� لك yd PX zJSJ �¡aلك /»�a�_ PX َّـ�� /» {s�yOلك
d « =  ysa¡¤�مل �rld �d لك�L�Oَّـ مس�n� �t =� لك�L�Oَّـ PX لكs�yO} = مس

h aلك ��yW �� لكL } لك�L�aَّـجه . yj�yUجه   {stynd مس��o� yg `� لكs�yO} لك
�لك لكmt مش  �rld لك�L�Oَّـ  إلyُّـ�� ¨مث F لك�fOلك� مكجه �lt لكs�yO}جه 

�rld ZI لك�L�Oَّـ   yrqsI {_ X  �¡aلك {s�yOلك �s` �rlO y_لك�fd ِّـمنyهت 
متلك�L�Oَّـ yNهت}

|o_ مش /�m� ��/لك�n� �Xy2لك �j£I {s�yOمش لك .
|o_ /َّـ ^�َّـ�L�oa �n� ? مشُّـلك �tمس �j2لك F naلك�qُّـ�  �LِّـyN جه ^ 

E �sn^ جهy5 �a YmX ys_  �LِّـyN ys_  �¡aلك �� yr�lt  {s�yOلك �lt �j
 �� d}مت ^�rld �d �¤¡J �sn لك�L�Oَّـ مس �yrsoX �fمت  �jd  َّـمل�L�d

�npَّـ��L�Oلك �ql� �� {op2yI لك�L�aَّـ  �لكجه � �¢d لك��Lَّـلكمت ^  �jaلك QsfJ  
�siX �oia �tمش .»F لكs�yO}جه 

�لكمن s�Aoa} مس �L�oaَّـجه ayI y_لك�fd {sj_لك�aلك �oJ �` �d �Xجه مس�m¤¡aلك  {sj_لك�aمسهت� لك
 �la ydَّـ«مس�L�aلك « �nq� Atمش {s�yOلك {ayهتuI �o ymaلك ^�Iym� yd PX �oh� �r لكs�yO}جه 

لك�L�Oَّـ» لك�L�aَّـ«K �من   �m¤¡aمسهت� لك �nq�  ِّـميجهy4لك F [مش �jL�d  جه{�
{sj_لك�aِّـ لكyntمش  {h�l�aلك.

.ميٰهٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTجه لكPX {sUy3 لكa\هيرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) ٰه(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................مهمهٰه

ّا  ا
 �a�_ ) :ملٰرييٰررئيف مي جنمييفاكيفىس جكحيٰرحيرئ (.

yjaَّـ لك�L�aَّـ �� لك�L�aلك �d لكَّـ�d �<� aلك.
 �a�_ ) :ِّيمجم مي ِّـجنيكٰر(....

� ُّـ`� لكyI �d �qfOمك z��mJ لكOyI �mjO¤��يطجهaلك y¢Oلك لك�مش �  
 F �mJ A` ��2لك PX ىغys aىغ لك �j` �sa منys�yOلك PX َّـ�L�aىغ لك �X w^

�s_ لك�a y¤Iهن لكmIy�a}هب  � y��j جه yNهت}�m� yمك لك�nlaمل rL �d}مش لكO¢/ لك  
 �X لكz��m¡aجه   {oKAOلك {rL PX �s`Saلك zجي yq� �d جه  �Nمن مسyrL �d

Oلك �N �d ys�t لكyr2من لك .مل �jلك
 �a�_ ) :جم مقخييفٰىىف ميمقٰرمت .)مي

s^�X {��a}جه  لك�jaىح  �sa| �� مس ��a} لكsomja} لكsqssj¡a}جه  � �� لك�
y�L  �� مس � لك yT ىحyfJلك �d [ F {sgsI لكymO مس yI ىغys aىح لكyfJلك 

yqa�_ F A` {sgsI yI y�L ��aجه ^m� �r � لكyfJىح لكI /»�sIجه  »لك��2 مس
ym� مس � m� /»�sIىغ مسys aمس » لك»?yX �ojaَّـ«مس » لكyX �jaلك « �aُّـ �¤t
{o¢d .�d لك

 �a�_ ) :حلٰرِّمن خممك ِّـجنيفاكيفىس ىب ِّـ .)جلِّ
ysUمث [Q لك�L�aَّـ �� لكys�yOمن � لك yT �d لكَّـ�Oلك.

 �a�_ ) :ِّمقنث مقِّجنيفاكيفىسِّـىع ِّـجنىهِّىشلكرئ هل(.
yq� ىغ �jaلك �d لكَّـ�Oلكَّـ/لك�Oلك �sa ���جه aلك ?yX F ىغ �jaَّـ / لك�L�aمس لك 

�Lِّـy4لك_� لك�aلك F منys�yOلك PX ىغ�j�. ymOلك ZI ىح ¡N � �� rL} لك�  
y�L ىغ لكys aىغ PX لك �X ZIلك_�  هب�aلك F {sgsI yI �f¡� ��2لك w^

�Lِّـy4مش] .لك {a�¡jOyI مسَّـ �aلك �� y¢Oلك �d �¤qaلك لك�� �d ys�t �ja لك  



 ٰهمهٰه ..............................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ جكيف َّـحلخيِّ
 �d �� ىغ لك�L�aَّـ yrsoXجه  �X � _ منys�yOلك �� ىطsa}جه  �y¡Iy¢ayI Aمن لك لك

ynMuI �d لكy4ِّـمي .�oN مس�lt ynM لك
 �a�_ ) :يفاكيفىسمقِّحلحيٰرحيرئ مي ِّـجنيفاكيفىس ىئيف ِّـخك(....

y Kمن  � y Xِّـمل مس�s��¡a �N لكys a لك�Iy�aجه  ���L ytysI �pg¡Jلك �
.مسهتay} لك�L�aَّـ

� لكy jaِّـمل � �jِّـ مس جيylTألa �M§ F yM Yd �na لك�L �seaلكَّـ لك
 �d �pXمس _� ُّـ`� مس ��لك لكys a لكy¢aين مسَّـ  y Kمن مسهتay} لك�L�aَّـجه  ���L ytysIلك 

� مشُّـ ^�L�ayَّـ �L�dَّـ«/ y jaِّـمل لكmIy�a}جه y_ }sMلكys a لك F لك yT �لك�Jجه I 
�L�d �Nَّـمل ysUمث لك  / �L�oa yr¡ MyfOَّـجه ys I �I مسَّـهب ayI¡ � مس �jayIىغلك

 �d |�sa منys�yOلك _} ZI لك�L�aَّـ  jaىطجه  لكy£OyI َّـمل�L�d مثysU مش �� لك
J _} ZI مسZ`�¤¡d ���dجه �m � مس�Mمهy لك jaلك �s _ جه�N�a yj J {`�3yI ىحyf

� لك�n� {ay3 لك��2 � F �t _} لك�d ��2 لكys aىغجه  X �s _ �d |�sa لك�`
�soX ىغys aىغ لك �X {hTلك�I ysmsmM y^yfJلك {sgsI yI ylf¡d.  {_ jaلك Atمش

 y��2لك {_ j` ِّـ�}جه مس�reOمن لكy^ygOلك �d �msm3ىح لكygOلك ZI {_ jay` ArqsI
.»�d�rqa لك

�qj� لك� مس / مس هت�ِّـ لكy X F y` Z@u¡Oِّـ�J لك�fI {mIy�aَّـ مشy Kمن/�
 �msmM َّـ�L�I َّـمل�L�d منys�yOلك � yT مس جه  Q] �d {َّـ��L�OyI [ لك�L�aَّـ مس

 F لك�aلك_�  ys�Aoaمن wI ydىطلكمث �msmMمش /F لكy4ِّـمي �L�oa yr¡ MyfO yj Jَّـجه مس
�L�oa �IyJ �qna yrmmَّـ�L لكy4ِّـ  F {jIy¡aهي لكy¡lOلك {`�M �s _ �d �aُّـ جه 

yqa�_ F �saهي«/ �3`} لكy¡lOلك �¤¡^ �� |`�M« هيy¡lOلك�3`} مش] لك { �t w^ جه
{jIyJ yrqna . a¢ �من �M`} لكF �sa لكJ�a } لك�t �d{mIy�a } لكbaمث مش] �a �� ydجه 

.جه لكy jaِّـمل �X {7Sd لك�qa¥} لكylaِّـsT}هئمبجي يش مئمبجي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTىشجكٰرزث خممليف) ٰه(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................جيمهٰه
yإل Z@u¡Oهت�ِّـ لك w^ �N � لكy jaِّـمل لك� F ydمسyrs^ | ¢� مس / مس 

مس لكys�yOمن �L�d |�saَّـمل F لكy4ِّـمي جه  Q] �d {َّـ��L�OyI [  مش لك�L�aَّـ مس
لكy£Oىطجه مس  F لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه  مش لكys�yOمن wI yd y@ �saىطلكمث �jayI/�msmMىغ 

ىغ  �X �s _ �d �aُّـ لك�L�ayI yr^yfJَّـ �t �d } لكbaمث مش] [�a �� yd Qجه 
�rqaلك PX y��2لكyqa�_ F  /»جي� �rqaمش] » لك ���¤¡Oلك �Mمس �nM {لك�� �d �tw^

�Nجه �sa| لكIyK y��2| مشُّـ مش لكO¡¤� لك لك�aلك_� مش] لكyOمثجه   {msm3لك z�¤I 
�rqaمش] لك �¡ �t مش Ymjaىط لكy£OyI {ىط�yB { �t.

 �¡aلك {o¢d �لك لكF �sfl¡a لك�d ys a لك� Yd _� لكyl¡Tَّـ لك�L �seaلكَّـ لك
ىغ لك�L�aَّـ�yُّـ`� �X [   هت�ِّـ لكF Z@u¡O لكy jaِّـZJجه ^F �jL �_ �tw لكy jaِّـمل لك

y�L جهPX لكys�yOمن جه ^An مس لك y�L � لك yT PX ىغys aىغ لك �X �s _ �d 
ىغ لكys aىغ  �X � ¡I  {hTلك�I ysmsmM y^yfJلك �sgsI yI ِّـميy4لك F �f¡J

ىغ yrsoXجه `��a لكys�yOمن �L�OyI �f¡Jَّـ�} لك �X � ¡I  {hTلك�I ysmsmM y^yfJ
yrsoX َّـ�L�aلك.

 �s _ �d منys�yOلك PX َّـ�L�aىغ لك �X �jL �_ �tw^ جه{sty¢aِّـمل لكy jaلك F ydمس
�PX {^y لكygOىح لك�reOِّـ ىغ لك �X ىحygOلك PX {^y� ىغ لك �X مس An^ جه

�t �d } لكbaمث لك�reOِّـ  Ymjaىط لكy£Oلك �d �� Atمش مش] [ysmsmM �sa  yd Qجه 
�� �aجه `��a لكys�yOمن �L�OyI �f¡Jَّـ�} لكyB y^yfJىط�ysomX yجه مس �d �لك�} 

�N .�nM مس�M لكO¡¤��� مش] لكO¡¤� لك
Yd �na لكys a لك / _� _y لك�L �seaلكَّـ لك مش ` لكZtys a هت¤�sجه 
�qd �pXمس لكys a لكy¢aين مسَّـ   �s_َّـ.

o` مس �t yqqna¡aلك y �� َّـ�L�aمس لك �� لك�Mلكجه   yt�pgd ysn  ZJِّـy j
لكys�yOمن مس�dِّـ لك�L�Oَّـ F لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه   �sهت  لكy ¡Xِّـ�} [u¡d Qهتo}  لك

ىغ �X �r^ yrsoX {َّـ��L�Oىغ لك �X ydمس  جه yBىط�L�dَّـمل F لكy4ِّـمي لك�qsjaجه 



 حيمهٰه ..............................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ جكيف َّـحلخيِّ
�s _ �d/�m¡Oلك y¢Oلك F �rqaلك PX y��2لك �= .

 ydمس[  مس لكys�yOمن �L�dَّـمل F /مشُّـلك `�d yلكَّـ هت�ِّـ لكy X �d Z@u¡Oِّـ�J لك
ىغ لك�L�aَّـ yrsoXجه ^ �U مسysI �tلكy4ِّـمي �L�Iَّـ �X {hTلك�I �msmM  VyN 

yms_َّـ �sa.
 �a�_ ) : ىط خممكىئِّهت يمِّ ِّـجنخيٰررث  ِّـجنخيىث   خنِّ يئىهىب جنىف خنيث ِّـجليفىئىب 

خممك يسجنمث ِّـخكمنِّمقىف  .)ِّـخكىكِّ 
ys aلك لك�مك� y^ جهzJ�Oلك \qaلك  �oaلك �d /���2جه �� لكy�Oلك  / �� 

�naجهلك�IyeOلك  /�snaلك �� .
 .�a�_ ) :حيزث ِّـجنيفاكيفىس رنِّـ يف ٰىجييق  .)ميخنِّ خنِّ متىكمث مقىف حلٰرزب ِّـ

{ �qaلك �� F �sne¡aلك ymM  yqd :usT.
 �a�_ ) :اكيفىس .)يمنث خنيفاكيفىس جنىف 

� {koaمس�� لك ���� �I » لك�L�Oَّـ«�la �moh ُّـy ¡XyI �aِّـ مس لك�jaىح 
Jُّـلكyَّـ�L�aلك ��  ym¡U . d y@ | K �مس لك

 �a�_ ) :نث مي يئحييف ).َّـ ِّـجنيفاكيفىس جنٰررت مقىييفاكيفىس: ممميحيِّ
 �sU ynUمش �^�a Z@u¡Oُّـ`� هت�ِّـ لك �aلك �� لك�2لكمك لك لك��

 �la �d {koaلك �� ��p¡j مس��prl� yd PX yg لك�jaىح  جه  §لك  جه ^»لك�L�Oَّـ«لك
ym� /»َّـ�L�d َّـ�L�aىح» لك�jaلك F ym�  A` /»�sIىغ مسys aمس » لك» �ojaلك

?yX«.
 �a�_ ) :خنِّ هبنبِّـ ِّـخكىهييىق ).يميفٰىىف خنىهمب

�لك �Lلكمك��a�_ _� ymIyT ���mJ �mJجه  5�لك لك�X َّ) /�qjO مش�md ynUِّـجه  (
��L�d �sa �tَّـلك �L�Iَّـمش /مس . PX ُّـلك�J ىطلك

 �a�_ ) :ىنِّ ِّـجنحنمن يئيفاكّٰ ِّـىق.(
yq� مثbaلك �d لكَّـ�d/�a�_  �qX /مس) �qX هت�_� �soX/ ( �� لك�L�aَّـجه 
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.هت� لكPX �jO لك�L�aَّـ

 �a�_ ) :ِّـجنيفاكيفىس خنيفاكيفىس: مي ٰىحييف.(
 {¥�qaلك F َّـ�L�d �� yd �sa �لك �� لكF �s¤fa � � لكy jaِّـملجه �

�loI yrs^ Q j¡aمث لكyL }sM جه{a �لك �� لك�2لكمك لكa»مس ��m«/ لكO¡�لك� �� جه  ¢yينجه 
�msm¤¡aلك �pojaلك�2لكمك لك.

 �a�_ ) :اكيفىس ).مقنث ىئيف ِّـخكيفاكيفىس خنيث جكٰرمئ ىئيف 
{a �L�d �� yd �saَّـ F لك��qa لكO¡�لك �لك �� لك�s¤faجه �.

 �a�_ ) :ِّـجننب يئخييف جنيهمك خنييىف.(
�� لكys�yOمن يش �d لك�L�aَّـ/مس � �Qka �n لك�L�aَّـ يش aمش لك .

 �a�_ ) :ىئيف ٰىجي ).رت يسِّـىقىفيئخييف جنىف يف يسِّـىقىف 
� PX ُّـلكy6جه ��n /مس �� ىطلك � �ys�Aoa �nمن aَّـ لك�L�aلك �aمش ُّـ 

�soX �p¤Oَّـ لك�L�aُّـلكمن لك �lt �� �p¤Oَّـ لك�L�aلك �aُّـ .�L�oaَّـ F ُّـلك�Jجه 
 �a�_ ) :ممَّ ىمٰرنث.(

ِّـَّـ �r�aلك لك§ � �� �sU لك ymaلك.
 �a�_ ) :ميٰىىف خنحيملُّ يسِّـىقىف(.

 �oخي  Q j¡aلك لك�yqo_ �a yqt مش لك�L�aَّـ x¡md هبd�d �{Cyمش �  �aُّـ  
 yq� مس yqjd w^ جه�Jلك�I zLلك�aُّـلكمن لك»�¡md« »x¡md « �aلك �� لك

� لكy jaِّـمل �� مس � �d لكَّـ�Oy^ جه�a�` �sa �d مس�hX لك�L�aَّـ y¢oaينجه �d مس لك
{sosojJ {s¢sM [َّـ مش�L�ayI �^yfJلك F ميy¡َّـ  إل�L�aلك zLلك. 

 �a�_ ) :ىمِّمقنث ).خنيث خممك ِّـجكملٰرِّىغ َّـجم ممِّملنث 
{��ssmJ {s¢sM [مش  {sosojJ {s¢sM [مي مشys¡Mلك Q] �d مس.

رنِّـ�Iy¡` F  )ٰه(  .خيهئٰهيع /جكخيىيرئ ِّـ
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 �a�_ ) :ِّـىقىنِّممىف مقِّجنيفاكيفىس .)ممَّٰىىف َّـٰىجم يئملامحيزث مقىهمب ىقٌّيقمك ِّـجنجيِّملنث مقيفاكيفىس 

لك�Oلكَّـ �d لك�L�ayI �^yfJَّـ ��  لك�Oلكَّـ QKuJ �d لك�Xyla �� لكs¢s3} لكsosoj¡a}جه 
{s¢s3لك{��ssm¡aلك .
 �a�_ ) :مقنبجنمث يئييمبمميت خنِّ ىمٰرنث(.

§لك � مس��sU �� yg لك ymaلك.
 �a�_ ) :مي خنِّىئٰرملىف خنىلمئ ىئيق َّـٰىىكِّ مي اكيفىئىب هنحكىب :ىممب يئىهحينث خنيث يسجنمث 

.)خنيث ِّـجليفِّـىئىب
�¤qaلك لك�5 �nJ ِّـمل مسy jaلك F �s¤faلك /»{s�yd مس �aُّـ �d �mj� �_ yd 

Nهث ���L يش مس ¢d يش y�tلك�2لك���� مش �d �«.
 �a�_ ) :ِّـاكّٰ ِّـجنيفاكيفىس ٰىىكِّ ىئيف  .)يسجنمث ِّـ

QkayI َّـ�L�aمك لك�L  �� yq� َّـ�L�aمك لك�L  �d لكَّـ�Oلك.
 �a�_ ) :َِّّـ جنخيِّ ِّـجنىهىب ِّـجنىه(.

� لكy jaِّـمل� F لكَّـ�d/yjaلك �jaلك �s _ �d جه�p3لك {soIy_ �s^ �aلك  /
»�Mygaلك« »�Vyqaلك«jaىغ لك�jaلكَّـ ُّـلكمن لك�d �sa � y {soIy_ �s^ �saجه aلك 

�s _ �d جه�p3لك /»�¤gaلك« »�hqaَّـهش» لكy Oلك �� �I منجهym¡eOلك �d |�sa yهنw^.
 �a�_ ) :ممنبيمىب ِّـجنحنمن يف ىقجيىكمك ِّـخكمنملحيِّىع(.

{mIy�aهن لكy¤I _� F ���mJ �mJ لك َّ��لك �Lلكمك �X مش�md ynUِّـجه .
 �a�_ ) :ِّـىع مي ِّـخكىبِّـىقّٰخكِّ ِّـىقىنرث مقمييفِّـيش ِّـخكِّىئٰرِّىع ِّـخكملممِّجنجيرئ ِّـجن .)نب

لكمن  �aلك F �ay¥¡aلك �Nجه  لك�Oلكَّـ �d لكys�yOمن �yq �� لكys�yOمن �qjOyI لك
لك�OلكzJ مش�j� Atَّـ مش] لك�oaلكىط  مش] لكys�yOمنهب مشُّـ  ��F �sneJ �L لكys�yOمن 

zJلك�Oلك {lay¥¡d �nJ �`.

 . لك�fOِّـ لك�Iy�a)ٰه(
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I ���� �a�m)zJلك�Oلكمن مس لك �aلك {lay¥¡Oلك) لك¡N ىح F لكy Oينجه yUِّـمل مش] لك

eOلك {Tِّـ�Oلك w^ ydمس لكمنجه  �aلك {lay¥¡d �r^ َّـلكمنجه�L�aلك ZI ��y ¡ayI {o y_ {s y
 �L  �aُّـ ��z لكpn3} لك�L�ay^ {sayj¡Oَّـلكمن lay¥¡d} لك�OلكzJجه d PX مثyqI

{hs�I مل�Mلك  {msmM �t�` �d َّـ�L�aلك zJلك�d F �sne¡aمس لك� pI A� .لك
 �a�_ ) : ِّّٰـخكِّىئٰررئمي خنيث جنيفِّـيش خنىبِّـىق.(

 yd جه مس�X �jI yd �� لك�qjOyI {s�yO لك  ���Oلك لك�� F {s�yOلك �d لكَّـ�Oلك
.�I لكbaمث �� ��

 �a�_ ) :مقخييف ِّـجنيفاكيفىس يسِّـ ممىبىس.(
هت�s َّـ لكs�yO}/مس . مش�t �� لك

 �a�_ ) :ِّـجلىيٰذيفىش جكٰرمئ خمجيمييفِّـ مليث ىئنب ِّـجنمبىمٰرحيرئ.(
�mJ y8 Z J �ma/�aهت�ِّـ لك �s�aجه ِّ مس لك{ms_�aلك �� �X �lk� ? �n¡U�aلك ��

 �d �£�q� AI �na جه  ynU _� مسَّـِّـ�L F yrLلك�X �I لك  yrsaمش y¡l¡od y` �I
{s�yOلك {ayين مسهتy d. 

 



 
 
 
 
 
 
 

اا ت ارات وإ   
ّنموهتمن يف أصنلن الوجود واعتبنرهن املنهنن )١( ّ ّ 
ّالمواهه واألدلن عىل التمسري األول )٢(
 الوجوه والمواهه عىل التمسري الثنينلمنقمن )٣(
ّأدلن أصنلن الوجود )٤(
 ن أصنلن الوجودّوهمبن عىل نّالمتنئه املرتت )٥(

 





 
 

ا ا  
ّا ّا دا   ّ

{s£rqd مثyhNلك مس� nJلكِّـ �_ {sayj¡Oلك {pn3لك {Tِّـ�d يسy Jمس مس �m¡jt �qX ملQ¢` 
 {au�Oلك �@ �rmsm مثyhN _�oJ F �rj لك � مسaلك �ja `�T Aىح �¡�gجه 

�X}¤ aلك �d Zdymd ZI لك���aلك ���ss; /
ُّـy _ F �a :ِّـخكحيِّ ِّـ  مشy Kمن d �مس مسهتay} لك�L�aَّـ y` �¤qI لكdy¡a}جه 

 �� A` جه�Xلك�¡tِّـ لكy ¡Xلك �dَّـ مس�L�aمس لك �X�� ���aجه لك{msm3لك �@ ���nqOلك
§لك .��qdمك �sea لك

�لك :ِّـخكحيِّ ِّـجنىلِّين� لك�maلكمثمل لك��iqa {¤s¤fa} مسهتay} لك�L�aَّـجه   Q�l¡aلك ���  
 }¤ ay^ جهy6� ¢I َّـym¡X �rlI � J�� yd مسهتay} لك�L�aَّـ y` �¤qI لك�jI {f_yqa لك
 �maلك �� جه  ��J yd �pgpI A مشF �Jy K لكymO لك �لك لكPX �q¡ � ymO لك� F

.uIهتay} لك�L�aَّـ
y Jَّـمل _� مسمه� مس�lqd ِّـمل�fI ينy¢aلك ymOلك F }¤ aِّـمل لك�`�Oلك {Tِّـ�Oيس لك

 y` �¤qI َّـ�L�aلك {ayمسهت PX مثyq aَّـ لك�B لك مس��S^لك جه  y¡8ىطمل �X لكymO لك
مس لكs�yO} لكy` {dy¡aىح  F مشy Kمن `��t �� لكF �m¤¡O لك�aلك_� لك�qsja َّـ لكs�yO}جه 
F �a �m لكy4ِّـميجه Iمس�d لكy ¡Xِّـ yr¡qd لك�d�jaجه    �qjp `�هن�M y لك�L�aَّـ 

 {ayهت ��it �r^ F {M} لك �hOلكمثلكمن لك�maلك �Mهس�} ;¢� مش�aلك ��dِّ مس �
{mM aهن لك�¤ aلك F Z ¡� ىح�T A` ِّـy ¡X .لك

F y¤t  F �sm¤¡aلك  }¤ aلك N �d {��iqaلك �oJ ىغ�j¡�t مس Y� yd
ZdymOلك `/ 
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ّا ا : دإا 
��t ىح�T {ayهت ysI �qX {mM لك�qjd F �s¤fa لك aهن لكy¤I � F لك

y ¡Xِّـ �لكمن F لك�aلك_� لك�qsjaجه �d َّـ /لكayI �m¤¡Oلك �� �sهت  مس �qjd لك
y ¡Xِّـ  yfJىح �L�OyIَّـ�} مش] لكs¢s3} لك��ssm¡a}جه `A مس لك�Oلكَّـ �d لك لكys¡Mمي F لك

yqsX �mm  F �m¡l� �aَّـ�}�� لك�L�OyI �f¡�  جه{��ssm¡aلك {s¢s3مش  مش] لك 
�Nمث هث¨ {hTلك�I.

�_�a�mI ِّـy ¡X لك  {ayهت  �qjd«/  مسyUِّـ هت�ِّـ لكZ@u¡O مش] ��لك لك�d �qjO لك
��lqI َّـ�L�aلك �m/ �m¡l� ? جه�XylI يش مس zLلك�aلك F A` يش �Jلك�I ydمش �fM مشُّـلك �tمس 

�Lَّـ ىح [Q لك�L�aَّـجه ^�tw مشQKuJ �jI �m¤¡� At  هث�I �m� �Nجه �mm¥I مش] 
لك�L�ayI �^yfJَّـ .»لك�L�I �Xylaَّـ 

 yB مس �m �  ِّـجهy ¡X لك  {ayهت �لك لك�f¡aِّـ لك�qjd F �s¤fa لك� PX مثyqI
هت�L�oa {ayَّـ ُّـa �aأل�dِّـ لكsay¡a}هبF �eoa `� لك  /

ر األول وجود: ّاأل ّأدلة أصالة ا

َّـa} لكmIy�a}مش �� J¢ | لك   لكa¡� مس_yrdy هت�ِّـ لكZ@u¡O  مشyr¡sdy; F ynUجه 
����I �aهي` �لكمن F لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه ayI �m¤¡Oلك �tمس ِّ d �مس مسهتay} لك�L�aَّـجه 

 �jI مثyL �d  Z@u¡Oهت�ِّـ لك y��`جه ُّـ y£Oلك لك�� F �Nمس Zلك��I  {aمسَّـ �L�J
�s qJ F yrsaِّـمل مشyU �d�M لكAn3مث يش u¡T: لك   | ¢J yrX�p£pI �� يش 

ىشمقىهرئِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ) ٰه( .ٰهخي يش مهخي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTجلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ
�T�Mىح �j¡�tىغ �s qJ F) جي( َّـPX {a مسهتay} لك�L�aَّـ bIمث  مشAt  لك  �d لك�sfl¡aجه 

�`�ِّـملOلك {aَّـ �لك لك�d �s q¡a لكِّـymOyI �Vy J لك �d لكa ¤{جه y ¡XyIِّـ مس �ssmJ لك� yt�Nمس  
�لك لكQ�lJ {^�jd PX �_�¡� y£Oلكمن� F �d ينy¢aلك ymOلك F َّـ�L�aلك {ayلكمثلكمن مسهت�_  

لكy ¡Xِّـ�}  هتay} لك�L�aَّـ   {lo¡¥Oلك _PX yql لكQ�l¡aلكمن لك�j¡Oَّـمل  لكa ¤{جه ^yqtw مشُّـلك 



 ٰهٰهٰه ...................................................ِّـخكِّىئٰررئ ِّـململيكِّىشيئرئ ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ يف ٰىمهىبيئملييِّ
 A` جه�a�a ���nqOلك y _ F جه مس}¤ aلك �d لك �¡�Oلك F َّـ�L�oa {ayهت لك

ِّـَّـ�� ��qdمك �r�aلك لك§ . �sea لك
ا ر ا اهية: األ ة القول بأصالة ا ّعدم معقو ّ

�g¡� ِّـجهy ¡X لك  {ayهت �u: مس�yg يش �qjd F لك  مس /yqIمث yqd�_ yd PX يش 
maلك {osمسهت {s�yOِّـ مس لك�f¡t مس �sh¡�t  yqt هب  �mjd Q] �dمس {s�yOلك {ayهتuI �

لكs�yO}   مشُّـ مش F {mm¤¡d لكy4ِّـمي �lqI ُّـلكI y6 لكys¡Mمي مش] لكs¢s3} لك��ssm¡a}جه
لكa¢ �من مشyrsa مش u¡Jهت� F لكy4ِّـمي  �m¤¡aلك {^y�wI.

�aُّـ ysI /مسOلك �� F �X�Oلكيس لك�qaَّـ  لك�L�aلك {ayهتuI �maلك ZI ِّـ �� {au�
�d �mjd لكsMyqa} مس مسهتay} لكs�yO}جه مسyd لكuI �maهتay} لك�L�aَّـ ^�r ^�ىغ  �n8 

ynU لك  مس�L F �¡ Kلك�X �I لك  Z@u¡Oهت�ِّـ لك �¤� �لك yd مس� لك�f¡aِّـ�}جه 
 �lqI َّـلك�L�d َّـ�L�aلك �` {sa�mjd يش �mJ A` يش | Kمس }sM جه §لك �sea لك

{s¢sM [مش {LyM َّـ �d �Jُّـلك PX {sgsI  ��ssmJ}جه `A �� لكy¢d F y3 =� لك
.لكys aىغ

 [�d �mjd Q لكsMyqa} لك�f¡aِّـ�}جه مسyd لكuI �maهتay} لك�r^ {s�yO ^�ىغ
I لكys¡Mمي   y6ُّـلك �lqI ِّـميy4لك F y6� K  yrmm  �� yr¡ayمسهت �qjd  �aُّـ

هتay}مش] لكs¢s3} لك��ssm¡a}جه  �لك لك�d �qjO لك�  y6ُّـلك F {s�yOمس لك �qd لكَّـ�Oلك y` مش
�dِّـمل �ayI �VyI �tw^ جه�Lِّـy4لك_� لك�aلك F من� ¢aلك  �m¤¡aيض لك¡mJ �� }sM هب 

|�sa يش �sp2لك �qX يش �� }sM �d {s�yOجه مش  لك{d �jd  َّـمل�L�d  جه�� 
�Mمس �qjOلك لك�5 yr¡ِّـ�y ¡Xلك F �ayخي ?�d مثAn3لك  {lT laلك .

�aُّـ �d لكَّـ�Oلك y` منجه /مش� ¢aلك  �m¤¡aلك y@ �sمشُّـلك مس� {osمسهت {s�yOمس لك 

y ¡Xِّـجه  لك  {ayهت � مس �j¡tىح �md PXلكِّـ �soX �� yd لك�d �sa�a لك qsM yqqnp� جه{s�yOلك
 {M �hOلكمن لكQ�l¡aلك �d �Mلك لكy ¡Xِّـ�} لكs�yO}مسPX �� �t مس  متهتay} لك�L�aَّـ 



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................جيٰهٰه
yqjd لك�r^/ من� ¢aلك  �m¤¡aجه  لكyrsaَّـ مش�L�aلك {^y�wI َّـمل�L�d {s�yOمس لك 

 {ayهتuI �maمش] لك {s�yOلك {ayهتuI �maَّـ لك�js^ لكَّـ^}جهSOِّـ لك�d لك�L�aَّـ �d لك
لكs�yO} يش F ��مث ��لك لكys a يش  �X �qk¡�J لكs¢s3} لك��ssm¡a}جه  مشُّـ مش لك�L�aَّـجه

مسyd  مش هن�L�OyI �f¡J  yَّـ�} لكyrsoX �m¤¡aجه  ىغ لك�L�aَّـ  �X {hTلك�I
 ydمس لكy ¡Xِّـ�} لكs�yO}جه   �¡ayمسهت �qjd �� لك�� لك�L�aَّـ ^�L�d �rَّـ �lqI ُّـلك�Jجه 

�X y6ُّـلك F yr yqk¡Tلك �qjpI {s�yOلك {ayمسهت�mjd Q] �dمس �r^ {��ssm¡aلك {s¢s3لك .
 �d  Z@u¡Oهت�ِّـ لك yِّـَّـ� لكytys aمن لكa¡� مس  {aَّـ t yq� �d£� مس �d {o7 لك

هت�s َّـ لكs�yO}جه مشAt ُّـ y Kمن مس لك�L�aَّـ �� لك `�من yLمث �d �jI لكAn3مث 
�لك� �� sa�mjd �X} لكuI �maهتay} لكs�yO}جه  � لكhmqa}جه � �d y_ htلك لك�t yd 

 {ayمن مسهتy K  Z@u¡Oهت�ِّـ لك �_yT �aلك �Iلك�aلك �sa�aلك �pgd F y¤لك�
جه ^�tw لكPX �¡T ُّـyd ���V �X �a ُّـ`�yt )لك�XyeO(لك�L�aَّـ F ِّـayT¡� لكA�Oمل Iيش

y_ }sM جه{s�yOلك {ayهتuI �maلك {sa�mjd �X �d /»¡Xمشُّـلك لك {s�yOمش لك y6لك�I منR
�لك�h_ �d y6 لك�X  �X �iqa لك�L�aَّـ ^�BrَّـملI منR¡Xلك مشُّـلك لك�` d}جه  �jd �

 �n� ? �o^ جه{d �jd  َّـمل�L�d  ِّـy ¡X ��a لكI �r^ جه �jaلك لك�L�aَّـ 
�Jُّـلك F َّـلك�L�d َّـ�L�aجهلك F َّـ�L�aلك �n� ? ُّـلكw^ جه�N�a yمه�Mمن مس� K �np� ? 

 �nJ ُّـلك�L�d �Jَّـلك  لكF {s�yO ُّـلك�L�d y6َّـمل ^�L�d yq�y� �m¤¡� �snَّـجه ^
.»لك�L�d {s�yOَّـمل

y_ }sM جه�¡d�iqd F لكِّـ � �aلك �sn3ِّـ لكyUمس �¡T  /مش] ��لك لك�d �¤qa لك
�X �nayI لكT¡�لكمث`  �s        مثysU  _� Vy_ |L�N } لك

�aُّـ �s��J F y_ /»Zm��laلك ylJyI �tمش/|�sa �� }sM �d {s�yOمش  لك 
�} لك�qa } مش] لك y�¡d y6لك�I |ty` y` �a لك�L�aَّـ ��جه  جه  �jaلك �L�aَّـ 

.حيٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTِّـخكمنِّملىب) ٰه(



 حيٰهٰه ...................................................ِّـخكِّىئٰررئ ِّـململيكِّىشيئرئ ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ يف ٰىمهىبيئملييِّ
Oلك A^ جهyِّـ�y ¡Xلك{m¤¡�d ِّـمنyهت �I T¡�لكمثمت   �L�d �p3َّـمت ^w ¥�مي @�X y لك

��jd �{َّـ��L�Oيغ لكyqd Qf�  �jd [مش «.
 �Iy¡` F y£Oلك لك�� F � y Vy haلك y_){pn3لك�} لك�I /(» �d {s�yOمش لك

}sM|�sa ��  مش y�¡d جه��yrL �N �n� ? �o^ جه �jaلك  �} لك�qa } مش] لك�L�aَّـ 
 {hTلك�I ِّـ يشyK T¡�لكمث مش] �d¡� لك�L�aَّـ يش yrsoX zJSJ }s¤I لك �M �d لك

Oَّـ �� لك�L�ay^ ِّـملجه �ayI yC �� yIجه  mtلك yrqd �aُّـ y` َّـجه�L�aلك y@ مي�¥
�sهت T¡�لكمثجه ^�r لك .»�M �X لك

y_ F ygمس� ){pn3لك {�yهن /(»dَّـمس�L�ayI ىحyfJ  y لكw^ {s�yOُّـلك `�d |ty لك
لك_sj}ُّـلكمن مشu¡J Atهت� �jIىغجه  �لكمنجه ^F �r ُّـلكQ] y6 مسهتos}جه aلك {oVyI � oT �d   

.»لك�L�aَّـ
�`�ِّـOمك لكy¡naلك �d �Nهث ���d F y_ /»�mJ AI Z ¡^/ {ayهتuI �maَّـ لكy�^ 

{osمسهت ���qX �r^ جهZs_لك§  مشُّـلك `s¤I |ty{ �q¡�يس yrqX لكs�yO}جه `z�t A مش] لك
yِّـ�y ¡Xلك yrqX يس�¡qOَّـ لك�L�aلك مش `�M F |ty ُّـلكy6 لكy ¡Xِّـ�}جه  .لك�L�aَّـجه 

y ¡Xِّـ / ��َّـ y ¡Xِّـ�} tyI¡�لكيس �rld لك�L�aَّـ لك ِّـمل لكs�yO} لك Qمس هت
{sqsX {msmM ُّـلكمن {osمكجهمسهت mtلك {ay¤¡T ِّـ لك .» رض

dy  �d {m��haلك �� �¢d F لك�t �X يطyTمس PX �p¡jJ yجه مسهن �¡T لك
{s�yOلك {ayهتuI �maلك ���fJ yndهبمش �a يش yr¡ayمسهت F �q¡�J {s�yOلك  �aُّـ  

 Q] �dمس �� �X yr لكs¢s3} لك��ssm¡a}جه  yqk¡Tيش مش] ^�ىغ لك {osهت `ty| �� لك

.حيٰه يش جيٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) ٰه(
.ميٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمقمبِّـيئرئ ِّـحلخيىيرئ) جي(
.مهٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) حي(
.ٰهٰهيع/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) خي(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................خيٰهٰه
Oلك �oJ �f¡J ? yd منys�yOلك PX {َّـ��L�Oلك �p هب مشُّـ  ��np مس  �mjd منys�y

 PX {َّـ��L�Oىغ لك �X F {hTلك  {��ssmJ {s¢sM َّـ�L�ay^ َّـجه�L�aلك  �m¤¡ayI
 y _ F يش :usT A` يش yr¡ِّـ�y ¡Xلك �d َّـ�fmOلك �� �aمش] ُّـ {s�yOمي لكys¡Mلك لكs�yO}جه 

.لكuI �maهتay} لك�L�aَّـ
yt�`ُّـ y8 �f¤¡� �aلك /���fJ �L��  �tمس �moa �mjd  �s¤هت 

Oلك {ayهتuI F }¤ aلك �m� �` جه{au�Oلك �s�y}جه ^ ��fM �mj لك�qaلكيس F مسهت� �
_�لك لكyq¡Oىطيس ZI yrsoX لكAn3مث .لك

 � _ {au�Oلك �@ X yTيط �V �X Fهي لك yd �ja ُّـ`�yt �� لكz �a لك
Z@u¡Oهت�ِّـ لك ydهبىط{ayهتuI �maلك y _ {au�Oلك F ystyK �_ لك�omj¡� ? هن�  �aُّـ   

{LyM �<�a �nJ �o^ َّـجه�L�aلك{s�yOَّـ مس لك�L�aلك {ayمن مسهتy Kمش F }¤ oa .
الث ر ا وجود: األ بداهة القول بأصالة ا

 �d ين يشy¢aلك ymOلك F �¢`مس �¤s��J :u� ىح�T A` َّـ يش�L�aلك {ayمسهت {au�d مش
Oِّـ لك�fJ �n� �¡aلك جه  �¡T لك  {q�Raلك �X {sqk¡�Oلك {sa ���يس لكys<� aمن لك

yr_�fI �2لك  �n3لك F ys^y` ArqsI { �qaمش] لك �lqaلك �L�J �d yrs^ �p¤Oلك.
�aُّـ �s��J /جه مشُّـلك مس �jaلك  `� �d �rld لك�rld Q] �s�ylO لك�L�aَّـ 

� �soX لكy¤oI �jaىس لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه  ��qd �o مس � �soX لك�L�aَّـ مس ==
o^ جه�_yq¡aلك  Fyq¡aمث لكy¤tمس �d �¤t¢d yqo_ � /»َّـ�L�d y�t / مس _yqo» لك

»�jd y�t �لكجه  » لك� yqa�_ F �_yqJ مس �o�  �tw^»y�t sM �d{ » لك
 ��»y�tمش « {mm¤¡d {dy¡aلك �¡oX |ty` ُّـلكw^ جه �jaلك  I\يغ sM �d{ لك�L�aَّـ 

d �soX �p¤s^ {mm¤¡d �¡oX �nJ ? مش �tw^ �rl إل�rld �soX �p لك�L�aَّـجه 
�N مس �qjOyI لكy4يع �لك yqjd مس لكys�yOمن �qjOyI لك� جه  �jaلك |�sa  يش F

جه مسyd�md F :usTy��Mمن لكymO لكy¢aين �d لكa ¤{جه مس s�Aoa} K) ٰه( yjd {K/ �qjOyI {s�yOلك 



 ميٰهٰه ...................................................ِّـخكِّىئٰررئ ِّـململيكِّىشيئرئ اكيفىسِّـجنيف ميملِّجنرئ يف ٰىمهىبيئملييِّ
�� }sM �d  y6يش�� مش ُّـلك  �m¤¡aلك yrsoX �pإل �na d}جه  �jd  َّـمل�L�d 

�لك � لك�L�aَّـ ^wهن�m¡lJ y مش] لكs¢s3} لك��ssm¡a}جه ^�smI {s�yOy لك�L�aَّـ �L�dَّـملجه 
�soX �p لك�L�Oَّـ�} �� �qjd لكy ¡Xِّـ�¡yrهب مش  �aيش �� لك yt�`ُّـ A` ِّـ يشy ¡X ُّـ لك

ymOلك F �� |�sa .لك�L�aَّـ مش �T�J �d لكs¢s3} لك��ssm¡a}جه 
�s¤¡�dجه �L مس�rld yd لك�L�aَّـ ^¤�p لكy¤oI �soX �jaىس لك�aلك_� لكy4ِّـ

5�لك لكy¤oaىس �soX �pمش  إل m  w^ ِّـميy4لك F �m مشُّـلك  �لك�J لك�L�Oَّـ�}جه I �m
 �sَّـ مسهت�L�ay^ جه�¡ayمسهت �qjd �� لك�� �d َّـ لكys¡Mمي مش] لكs¢s3} لك��ssm¡a}جه 
لكs�yO} لكy ¡Xِّـ�} �qjpI مسهن�L�d yَّـمل  �لك��ssmJ {s¢sM I �J}جه I َّـ�L�d �tمس �qjpI

�nM لك�� لك�L�aَّـ �p3 {��ssmJ {s¢sM لك�L�Oَّـ�} yrsoXجه     �L�ayI�<�Iَّـجه 
 ���f¡aمي لكy¡إل�I مش yrqsI {p ymaلك { �qaلك .مش] �fJِّـ مس�Vلك^� 

 �Iy¡  ̀ F ِّـysqp5 �X ِّـمل�reOِّـمل لكy jaلك �ja)�sf¤¡aجه ) لك yt�`ُّـ yd [مش QeJ
y_ }sM /»{op2yIجه�¡msmM َّـ�L�ay^ / F �n�  �s` Q]  ysXجه   مسF �t لك

�¡msmM �� yd ysX �لك �Qe مش] �Iلك�}»لك� �Iلك�k¡Tلك w^ جهysX . `� لك�L�aَّـ F لك
y_ِّـملy X F {mIyT  /»جه ysX مسF �t لك  ysX � �� لكF �na لكaَّـ لك�L�ay^ 

ysX مش] `� �sa Sm� ysX إل¡yمي F مس �F �n لك �Iجه ^�I yd w  هثF �N لك
ysX �لكF �J لكI �n� uI [ ysX �� مس .»�Qf لكbaمث F لك

�X ��جهلك  /{LِّـyN �� �I yd ylJ لكbaمث �� ��جه  yI naلك �C �X جهyrstyK  / 
�N ��جهلك�qjOyI {s�yO لك  / �Nu¡d ZI ىح �jOلك جه  Q] �X مثbaلك �I ىطy¡p� yd 

yr¢ayKجه¡�لكAn3مث مس ��لك لكs�Aoa �qjO} �� لكyq¡Oىطيس PX مسهتay¡� مس لكy ¡Xِّـ�  / �qjOyI {s�yOلك 
 {s�yOلك �peJ �qjOلك لك�5 �r^ جه �jaَّـ  لك�L�aلك �s^ �Nv� ? yd �` PX �ohJ لكy4يعجه 

^y` {sl�olaلك �s�ylOلك  �N �m¡jt مس لك�qjOyI {s�yO لك جه  �jaلك } [�rld Q لك�L�aَّـ 
yr¡ِّـ�y ¡Xمس لك yr¡ayمسهت F ىطيسyq¡Oلك �� �qjOلك لك�5.

.هيهئجييع/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنملامىنٰرنث) ٰه(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هيٰهٰه
� ªإل� �Jِّـy X w^{ ydمس جه  ysX �لكF �J لكI َّـ�L�aَّـ�} لك�L�d {لك��I F 

�� لكys�yOمنجه ^�L�d �rَّـمل  �N ysUمث لك . t PX �I¤� لكs¢s3} لك��ssm¡a}لك
 }sM جه�XyeOلك �Iy¡` F Z@u¡Oلك�} هت�ِّـ لك� aلك �d yt�`ُّـ yd [ِّـ مشyUمس �_

y_/» I Q] هب مشُّـ{msmM ُّـلك �n� uI مثysU  � �Qf ُّـلك msmM}جه^�L�ayَّـ مشُّـ مس�M لك
�r^{msmM ُّـلك �n� مس F �� ميy¡جه  إل{msmM ُّـ �` {msmM {msmM [جه مش �Nمس  

ysX [Q يش مس�qX لكys�yOمن يش F �I لك جه  ysX .»  yr�lqIجه^F ��lqI �r لك
 ª �8هي مس�I yg �لك�} لكuI �maهتay} لك�L�aَّـجه لك�pC �sn3 ِّـ^QI �s ىطلكَّـ

y_ }sM /»ydِّـمسy ¡Xلك �dَّـ مس�L�aلك uI Zo ymaجه  جه _� _� لك h aلك ZI ِّ
�t مش] psoT y��I}إل¡yمي �h^ �a |ty` �dمل h I ���f¡aلك F «.

 �Iy¡` F ينyUynaلك �slaلك ygمس� y£Oلك لك�� F y_)ِّـىحyjOمسهت� لك/( » �m^
�m¤¡aلك F هت� لكu¡ayI �sm3هت�جهK | مس لك yd مسyd ��M  �� لك�L�aَّـ  /  [Qجه 

�s_ /{s�yOلك uI �re� مل�hlaلك �s¤faلك �mjaمش لك...«.
مس  هت� F لك�m¤¡a �� لك�L�aَّـجه  مس لك جه  ^�m¡j� �r مس لكs�yO} مس�d لكy ¡Xِّـ

y�Raمش] لك �m¡l�  �<�I �dلك مس��.
 �Iy¡` F �liOلك �seaلك y_)�hqOلك /(» ��  {sgmaلك �� �¢d ميy¡  

لك�¤} )لك�L�aَّـ �L�dَّـ(  Q] من�I مش ysaمنجه  جه �d �� �I لك y��I [مش 
 �qjd ِّـ�fJ � _ �mjoa)َّـ�L�d(«.

.ٰهٰه يش مهٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTِّـخكمنِّملىب) ٰه(
ys¡Uينجه لكye¡tِّـلكمن لك�p£t خنييملمميكِّىع ِّـيش هنيقِّىش جكخيجم َّـهلىق َّـيئىبِّـ) جي( ِّجه لكL �s�a لك���a لك

l�o^  �red y}جه etَّـلك �tyN y)�red {jdyL {j hd /(مئهيخي يعجيمي.
ىح �slayI لكyUynaينميمليف ِّـخكىهِّىش) حي( �jOلك ��C Oجه لك���mJ  �s¤fJ  �sojJ جه / �s�aلك

�d T ys¡Uينجه �eqdِّـلكمن z¡nd لك�so ¡a لك .Lِّ لك���a لك
.مهحيحييع/ جه �fdِّـ �IyTِّـخكييجهزث) خي(



 مئٰهٰه ...................................................ِّـخكِّىئٰررئ ِّـململيكِّىشيئرئ ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ يف ٰىمهىبيئملييِّ
جه �d لكy�ygmaمشُّـ yt�`ُّـ �aلك �qjOyI {s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك   ^uI �mayهتay} لك�L�aَّـ 

yrqsI {pجه  ymaلك { �qaلك  yr^لك�Vِّـ مس�fJ y5 ���f¡oa �ln� �¡aجه لك{sa لكs<� a} لك
�¡Tمي مش] لكy¡  �mJ A` مثAn3لك �d {X�pB �I هيª yd لك�� جه  y��I  .

� لكs<� a} مس/ لكy3هت� y�Oلك �d جه{dy¡aلك y` �¤qI َّـ�L�aلك {ayمسهت {au�d 
{sty�Raلك � y�Oلك �d ygمس� �� جه  مسyd ^�ىغ مسهتay} لك�r^ {s�yO مس�d مس  ystyKجه 

¡aلك {sMyqaلك �d �mjd Q]{ِّـ��f.
 �r^ جه{f_yqaلك y` �¤qI َّـ�L�aلك {ayمسهت {��iqa {¤s¤faلكمثمل لك�maلك ���  ydمس

.F fld ���j¡�qT yd لكymO لكy¢aين
ا د: اا  ّ اا ا

  ّيةمقدمات تمهيد
Z J مس �jI/  لكمس  {s<� aلك � y�Oلك �d {dy¡aلك y` �¤qI َّـ�L�aلك {ayمسهت {¡Iy¢a

Z J ىغ [RayI/ Qلك�Z لكsomja} لكsjhma}جه  �laلك �d {s�yOلك {ayمس ^�ىغ مسهت 
{a�mjOلكمنلكQ�l¡aلك �لك لك�qX ymO مس�� لك�maلكمثلكمن � F �mt ِّـ�}جه�f¡aلك {sMyqaلك �d  

يس F لك�j¡Tلكىغ �oJ لكQ�l¡aلكمن  \aلك � _ �na � لك��iqa}جه � �rla {M �hOلك
Oلك �d {X�pB ysI �d �IJ منyd�m}¤ aِّـ لكy�d ���  ���  F ��y�.

قدمة األو واقعية: ّا ّبداهة ا

لك_sj}مش  yq� �sne¡aمس لك yِّـ�yntمش �np�  جه لك�L�aلك ِّـمل  �ayI yr¡ ¢t yd  

ymM لكPX �s q¡a مس �Iلك�} _�d {sg لك�d Gyq¡�  y�ygma مشynd مش_dy} لكy�Ra ) ٰه(  :usT
sa} مش] yrsoXجه  �Iلك�¡�X �qjJ yr لكyrLys¡M مش] لك�sa�aجه ^ ¡yمي لكsgma} لكs<� a} لك  

 PX {aَّـ �`� لكt ىح�T A` جه�n8 �dمس yrsoX y�Raلك  �sa�aلك {dy_مش �na جه  �¡T لك
�s qJ F َّـ�L�aلك {ayمسهت�M  .



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هئٰهٰه
�Nجه مس لكa¢ �من  �dلكَّـ�d yt لك�aلك_yq� {sj �� لك�aلك_�qjOyI {sj لك F y5 لكop2}جه 

�X لكyX �peJ �¡a? لك�m¤¡a لك�qsjaجه �L لكy4ِّـ  y5 ���t لك�aلك_�qjOyI {sj لك
لكyjq¡pOمن �Xلك  � ��d �£�q لكaلك �d .�lt لك

 Z¡sg_ N �d �N ِّـمل �oJ لك�aلك_�qjOyI {sj لك ��np لكPX �s q¡a رض
Z¡s<�I/

جم �لك�J:ِّـجنحيينٰررئ ِّـa �`مشَّـِّـلك �qX �¥eaَّـ«/  _� لك�L�d ytمس« �� w^ جه
gmaلك �d {sgmaهبلك{stلك�L�aلك {s<� aلك y�y مشُّـ مش �Mلك   �ojayI �oj� yqd لك�g3ِّـ`� 

{sj_لك  �Jُّـلك  yt ��M F �je�{sqsX {msmM لك�Vy a مس    yrqX Rj� جه{sLِّـyN 
�a�mI �fM /»َّـ�L�d ytَّـ »مس�L  yَّـ�yld {oprd {sg_ �aُّـ �d َّـyl¡�� جه 

5 | ¢s^ جه{op2لك F yrmm  {sj_لك�aلك{sg_ ِّـمل�fI �qsjaلك_� لك�aمسهت� لك y{s<�I  
{stلك�L.

y�tمس :ِّـجنحيينٰررئ ِّـجنىلِّٰىٰررئ �Lَّـ ُّـلكمن لك ِّـلكمث    �yq مس�dِّـلك yNِّـ�L�d {sLَّـمل 
yrjd y6yTys_ �¡aلك {��hlaلك {s<� aلك y�ygmaلك �d {sgmaلك �� �jJ هب لكy4هت} �Iجه 

y�tمشُّـ `� مش�_yX �T �d مثysUمس yq� uI َّـمل ��ِّـ�L �_لك�aلك F  �qsjaلك
{sj_لك  � ymM yrlهت�I ygمس� yrjd �Vyj¡� ��  ُّـلكمن yNِّـhsM �X {L} ُّـلك�Jجه 

�لكمث لكy4ِّـ« yNِّـsL}هب هثyKِّـkaلك yq¡a �£¡� �r^ لك�@ �L �2يسجهyI �je� yd�qX
َّـمل Raلك ysUمث لكy4ِّـyrqd �sl¡�sa {sL مشُّـلك مس�3yI �Mلكِّـمل  جه »َّ�¡¤� t¤� لك

y�t إل y^ مشُّـ{sj_لك �لك �d لك�L�I �n yd  y�ygmaَّـ � �pnM ِّـلكمث ُّـلك�Jجه 

لك F لك�hqO مس لكy��hlaمن) ٰه( مش لك�mja  / �� لكy�ygma لكyrjd y6yTys_ �¡aجه مس«/ ُّـ`�
V ِّـ�fJ َّـ�£pI y5 �fجه��T  �d y@ �I  �I منجهysa y` yrs^� مش  �T�aلك لك�مس �

zoV [مي مشy¡إل �¡M ���aلك �X z��� y8 �sa ���aلك F مك�ohOلك �Mمس Aon^ جه�n^  
�jd �T�aِّـ لك�g3 �I ���f¡aلك �M «ِّـخكييجهزث�IyT ِّـ�fd هيحيحييع/ جه.

.مئمهحي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـخكييٰذنئ ِّـجلمبيئمب يف ىقىهميٰرىث ِّـجنجيميىكجيرئ) جي(



 مبٰهٰه ...................................................ِّـخكِّىئٰررئ ِّـململيكِّىشيئرئ ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ يف ٰىمهىبيئملييِّ
yىط�ynJلكِّـ �¡Tلك  yTys_ �h ¡�J �¡aلك {��hlaلك {s<� aمسهت� لك y5 | ¢s^ 

{sg_ ِّـمل�fI y7مش �qsjaلك_� لك�aلك{s<�I {��h^ .
انية قدمة ا اهية: ّا وجود وا هن إ مفهو ا واقعية  ا الل ا ّا ّ

F �njqJ جه �oJ لك�aلك_sj} لك�I | ¢J �¡aلك�¡F yr لكop2}مش  yrrLلك�t yd�qX 
���q مش] �d ���¤t لكPX �s�ylO مس_� aلك �so¤¡aلك z�¤I �¤qJ yهنw^ جهyqtyمسُّـ�

yM yمه�Mجه مس���mJ �N لك �� �rld لك�L�aَّـجه  SUلك   �I yd {s¢sM �X لك
yOلك �rld �� ys¡dىط  .�s}إل�I yd {s¢sM �X �n لك

`R �� لكT¡�) ٰه(  {so= �kهت �d �avd �V§ لكينS_لك yمه�Mجه مسZTys_ [مش �¤q� َّ
ys_ �Nيط لك �sV§ {oflqd}جه  yq¢¡Tلك Hyfltلك AroهتyM /جه 

_Sلكين لك�V\a.ٰه . لكysmaيط لك
�kfaِّـ / لكyK لك لك�L�aلكين �d {X�pB لك�iaلك��  y�t ��ِّـ �pojI لك�g3ِّـ  مش لك

ojOلك  {qnpOِّـلكyqaلك yr�d �qX �saلك لكSMy` جه{qsjd {oja {a�.
Rnaلك /yrqX yLِّـyN َّـلك�L�d �nJ مس ydمش y�t لك�Oِّـ`} yK�aِّـجه  .مش لكoja} مشyd مس �nJ ُّـلكمن لك

{£s¡qaَّـ/ لك�L�O مس y�t �لكمن لكa �ojd �n� مس ydِّـ مشyK �d y�t لك  مش yd ��ِّـ`� لك
yrqX ِّـميyN.

q¢¡T.جي Hyflt لكysmaيط لك � لك y.
yKِّـ  �d y�t لك مشyd مس �SMy` ( �ojd �nلك لكyr�d �qX �sa لكyqaِّـ( `� yd ��ِّـ`� لك

y�t مس �L�Oَّـ �لكمن لكayrqX ِّـميyN .
�na y¢Oلك F A` جه y�t yKِّـجه  لك ��a لك�d �¤qa لكa {ojaلك �� |�sa y�t  جه ُّـلكمن لك

� مس�L�ayI �� �Mلكaلك �� �sa . 
�� لك�ohOمك مشُّـ جه  y�t ِّـلكمث ُّـلكمن لك �I مس �nJ لكoja} مس�dلك �L�dَّـلك F لكy4ِّـمي  ^  .

 ysqp� �¡Tلك �m � �qna مش `y لكysmhqd �¡T َّـ_ymsجه   �¡T �لك لك�d �¤qa لك�
{s<�I yهن�` �X yrsoX �¡�Oلك {sgmaجه  خي�مي لك�sX   F y�tمش �` �opإل yىط�ynJلكِّـ 

{��h^.



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................مهجيٰه
 {mIy�aهن لك�¤ aلك F �gJلك �m^ َّـجه�L�aلك �rld [مش { �qayI ydمثيش مسbI �d 

 �sfl¡aِّـميجه / يشلكy4لك F مل�¢n¡Oمن لكysj_لك�aلك  � ym3لك �s7 ZI �qjOلك Sed �tمس
yrmm لكy4ِّـ ysUمث  لك_sj} لك  �d يس�¡qOَّـ لك�L�aلك �rlp^ �L ZI �qjOلك Sed

�sp2لك.
هي يش yjd PXمس�qayI yd } مش] hهت   �rld لكs�yO}جه ^�oh� �tw يش z�¤I لك

/�j¡dَّـمل
حكزت: ِّـخكىهييىق ِّـ ِّـخكِّىئٰررئ مقِّخكىهييىق ِّـ

�qjOلك لك�5 {s�yOلك�2لكمك /لك F �mJ �¡aلك �� جه  Q] �X مثbaلك �sp¡� �I yd 
لك�2لكمك y X y5ِّـمل msmM y; ysI �X} لكbaمث yd « �sp£I ��مت«�X لكv�aلك Iيش

�JysJُّـلك�mhqO�3 لكyI �p�� yd �� �لك ^yd «w �� ىط��«/  ^d ym� yd�qj¢.جه � 
�لك vTلك� �X لك�2لكمك �n� جه  Q] �X �s; �¡aلك �I {f¡¥Oلك {s�yOلك y; �X 

�p�J »مشy�t«/ لكv�aلك Iيش s�yd y; �neJ {sty�t} ىط�� لك�I {f¡¥Oجه  جه  لك
s�ydyI �N}» مشs�yd»y�t} لكaيش .�qjO لك

ملىث: ِّـخكىهييىق ِّـجنىلِّين ِّـخكِّىئٰررئ مقِّخكىهييىق ِّـ
�qjOلك لك�5 {s�yOلك/ �lt F مثbaلك �m  {sls` مث �� ��جه مسbaلك �I yd 

لك�L�aَّـ   �N �لك لك�pe� {s�Aoa �qjO لك�qjOyI {s�yO لك� لك�aلك_�جه   �d لك
s�yd جه مشُّـ�X �Xلك مس�ys�yd y@ ygمن �qjOyI لك y^ جه �jaجه لك� �¤I مث¨ �` {

�d �lt ?yX F �J� K لك  zTyq¡J {s�yd  {msmM �a �jaلك.
�tyr¡aلك y_ �la ينyjd لكىغ�j¡Tلك �qX �¡X�T�d F »{msm3لك«/ » {s�yOلك

�qjpI/ �d �Xمس �qjOلك لك�5 {msm3لك �لكمن مس�ygجه aلك �p�J  �I yd لكbaمث �� ��جه 
onaلكs{d �jOلك لك�L�Oَّـمل   {s لك�2  {«.

ِّـجنىهمييف) ٰه( YX �pC {d لك�tyr¡aخنيفجليفملرئ يممنِّ ِّـملجهمئجكِّىع ِّـجنجييييف  jaميهئهي يعٰهمي/ جه لك 



 ٰهجيٰه ...................................................ِّـخكِّىئٰررئ ِّـململيكِّىشيئرئ ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ يف ٰىمهىبيئملييِّ
�X �لكمن _� «/ _y مس�F yg لك�qjOyI {s�yO لكaلك  {msm3لك  {s�yOمس لك �oXلك

.»�s T PX �ohJ لكSaلكَّـىح
ِّـخكِّىئٰررئ مقِّخكىهييىق ِّـخلِّ: ِّـخكىهييىق ِّـجنىلِّجنمئ

�qjOلك لك�5 {s�yOلك/ �� جه  �jaَّـ  لك�L�aلك �s^ �Nv� ? yd �` PX �ohJ 
مس�d �N لكy¢aين �N مس�d �X لك�qjO لك  هن�peJ y لك�qjOyI {s�yO لك جه 

�s�ylOلك�jaَّـ  لك�L�aلك �peJ  جه�ojaلك لكys3مل   . لك�rlp` {sl�ola لك�maِّـمل 
 �l��jJ F �Nv� ? هب مشُّـ�qjOلك لك�^�rlp لك�maِّـمل يش d¢ يش �d {s�yd لكys�yOمن 5

لك�Ly� aَّـ لك�M�aمل  لك�L�aمك   �ojaلك �لك �rld لكys3مل ` جه  �X  {sojaلك  {V 
{sl�olaلك �s�ylOلك �d y��¤t  {sa�ojOلك.

مش ? �d �n¡�لك Ao` Fمن لك�d ���Nu¡O مسy Jيس   {s�Aoa �qjOلك لك��
[�d Q  مش �dِّـT} لكpn3} لكsayj¡O}جه  Z@u¡Oِّـلكمن هت�ِّـ لكy X F لكQ¢` ِّـَّـ  �tمس

ZmIy�aمث لكAn3لك.
لك�oX مس لك�Oلكَّـ A` /(» Q] {s�yOyIمنلكzh_ y_ِّ F )y¤O لك���a لك�aلكىط

 {po` F»{msm3لك«.
.»لكpo` F »{s�yO} خيجيخيٰه يعجيمي/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) ٰه(
�L مس�pC �I �pC �ljL �I لكa �>� لك�sn3 لك�smla لكzh_ِّ / �au¡O لك���a لك�aلكىط) جي( لك�sea لك

Oلك �m¤Oمن  هت�_�لكA`y¤Oلك  �Xلك�maهي لك§  �ayhOهي لك§  {s�peaهي لك§ zMy
 �oجه مسهت�aُّـ Q] §لكىح  l} لك  R` لك هت�لكىحجه  هتI �k¤� لك yenoa Z¡sUyMىح لك
 �X A` {Oy��aلك ZV T ���I مش] هث � �t �r¡q� جه�o aلك  �a�Oلك {rL �d �aلك Zdِّـلك  �d

 ���IyI [جه مس مشHyjaلك � X �I YX �seaلك �_ لك�jI �X A` �pma مشyLىطلكمن لك�srea لكy¢aينجه 
 {qT F F�J �tين مسy¢aلك �sreaَّـهيمئمئُّـ`� لك `y مش��dydيش �ed�Iجه   ^� s3yfayI}جه 

ِّـ� }  �U QkI z��Oلكª �qd �¡jpT  �a�I هي .�itجنحيِّىط/ لك ِّـ جه لكy X �seaيط ِّـجنخيييىق 
.مهمئ يعحيمي/ لك�pmaجه nd¡ } لك�faِّـجه �rVلك



 ٢اذسشسسض ـ ج..............................................................................١٢٢
ّاذوثود، خضن اذذء إرض رضطصض أو وثود ّ ّ، وطظه اذسبضرة رصحيض يف أن دل يشء »ّ ّ

ًخج اذوثود خصو رضطصض، حواء دضن رضطصض بضجسشى األجع أم رسصورض رن اجسضطصم  ّ ّ ّ
.ّاذسشسسصض دشسصوم اذسشم واذسظرة

ّاذذء إرض «: ّوبشسظ اجزشون رض ذدظه صظر اجتصملخ يف األحسضر، جصط دضل
ّرضطصض أو وثود؛ إذ اجظاد بضجضطصض خ .»ج اذوثودّ

ّودضل صظر اجتصملخ أطزض يف روضع آجظ رن األحسضر حشظ تسظضه جبحط  ً ّ
 ٍرسضن ]ضّأي اذرسضت اإلملص[ّبل دهل ودع اذتشبصه حشصه رن أهنض «: ّاذرسضت اإلملصض

ّرتشثظة رسسوذض يف خصض اذوثود احلق تسضخ، رتحظة يف اذوثود، واثبض خج  ّ ّ
ّأهنض بحسض أحصضهنض رض حشط رائحض اذوثودجمسوذض، ورع ذذك طرظق حشصصض   جض ؛ّ

ّثبط وتبخ أن اجوثود بضذظات طو اذوثود، خصي ذصسط بهل طي طي روثودة وال  ّ
ٍرسظورض، وطظا رن اذسجضئض اذتي حيتضج صصشصض إخ تشزف .» ذشرسطظةٍ حظطظّ

ّخضذرسضت اإلملصض اذظاتصض دضذسشم واذسظرة بحسض أحصضهنض ورن جصط طي  ّ
ّال روثودة وال رسظورض، بل طي يف ذاخلض رض حشط رائحض اذوثود، وطظا  ،طي

ّاإلحالق يف دشهلت صظر اجتصملخ طظاد به اجضطصض يف ذاخلض ورن جصط طي، بسزع  ُ ّ
ّإن اذوثودات طي احلسضئق اجتصصشض «: اذشسظ حن اذوثود واذسظم، رن ذذك دوذه ّ

ّاذوادسض يف اذسخ، وأن اجضطصضت ، وبشسظ »ًرائحض اذوثود أبظاّرض حشط ... ّ
ّ أن :، وطظا رسشضهاجزشون رض ذدظه يف رواضع رن األحسضر ودتبه األجظى

).١(، اذتسشصسض ردم ٤١ ص٣ج: ، ررظر حضبقيإلشوآليي آليلينيوهوي) ١(
.١٠١ ص١ج: ، ررظر حضبق يحلكمى يمليعولوى يف يألسفوآل يلعقلوى يألآلبعى)٢(
.١٤٤ ص٦ج: سضبقاذرظر اج  )٣(
.٤٩ ص١ج: سضبقاذرظر  اج)٤(
، ررظر يملشوعى و؛٣٧٥ ص٦ وج٢٨٩ ص٢ وج٦٦ ص١ ج:سضبقاذرظر اج :اصسظ) ٥(

.٣٥ص: حضبق



 حيجيٰه ...................................................ِّـخكِّىئٰررئ ِّـململيكِّىشيئرئ ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ يف ٰىمهىبيئملييِّ
�d y��¤t لكys�yOمن  لكys3مل  لك�maِّـمل   �ojay` {s@ لكylfaمن لك  {sl�olaلك �s�ylOلك

جه مسمس� yt�`ُّـ �aلك }ay¢aلك �qjOyI �na � ^�s لك�L�aَّـ /ygجه Nv� ? �rld �` مش 
جه  �N مس   لك�d {s�yd �r^ �ja لكys�yOمنجه �Tلكمث `�qjOyI {s�yd y لك

T�� ِّـمل�`�Oلك �Jِّـy X F Z@u¡Oِّـ لك�f^َّـ�L�aلك �rld Q] �j� yO {s�yOلك �qjd �.
�لك � F {aلك�aلك �JAo` �d�a�_ جهygمس� y£Oلك /» {iM pI �tمس F {r U 

sd}جه  �jOلك �qp�  {s�yOمن مش] لكyd �jOلك �d �� �aلك �Xلك�¡t لكAgt لك�L�aَّـ لك
�� لك�L�aَّـ لك�msm3جه  �لك�Jجه I �qX �� يس�¡q� yd  �d �od ِّـy ¡XyI �qp� Atمش �I

smojJ ysqn8 َّـلك�L لكys L مس   y��pَّـلك هت�L  y` لكمث�TysVy Jلكِّـ y« مش }sM جه 
{s�yOلك�qjOyI  �N   لك�gq� �¡a مشyrsa لك�L�aَّـ لك�aلك�qjOyI {s�yd |�sa � L لك

 �sa yd جه مس}ay¢aلك y�yqjpI {s�yOلكَّـ لك�d �n� مس �I لك��جه ^  �� A` �X لك
�X  َّـ�L�I.

 }¤ d PX �JymsojJ �jI F لكِّـ � �aلك �sn3ُّـ`� لك yd �ja {ayمسهت
�m� }sM جه{s�Aoa }ay¢aلك �qjOلك �d yt�`ُّـ yd [مش Qe� ِّـجهylT / لك�L�aَّـ �d لك

» �rlOلك لك�yIمث �X 0مس �rld لك�L�aَّـ1 �  ��y لكys�yOمن �X F لك
�Lَّـ  �tw^ جه �jaلك لكzL لك�L�aَّـ AI �� لك�L�aَّـ   �rld �I جهH  �p3yI لك

�rldلك�` �pnM «.
  يف ِّـخكحيِّىئٰررئِِّّـخكىبِّـىس خنيث ِّـخك

�jIهن�¤ Oلك �qjOلك ��� s�Aoa {sM}جه �m¡qt مش]  hهت �¤yq لكyjOين لك   مس مس
�mt yd�qj^ جه ymOلك F �qX / َّـ�L�aلك �d�rld [مش ���aلك F �¤qJ {sj_لك�aمش لك

s�Aoa {K} �� لك�fmOَّـمت ¢aين لكyjOلك �oJ �d �Mلك  u^ جه{s�yOلك

.ميهي يعٰهمي/ ��Iyلك�faِّـ  لكO)ٰه(
ىشمقىهرئ) جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ ).ٰه( لكsUy3} ِّـ_� مبحي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................خيجيٰه
 �d ���Nu¡Oلك ZI ىح �jOلك{sayj¡Oلك {pn3لك {Tِّـ�d يسy Jمس/ {s�yOلك �d لكَّـ�Oمس لك 

ym� AqsM �Nجه  ��� مش] / �yq �� لك�qjOyI {s�yO لكaلك F �¤qJ {sj_لك�aمش لك
لكs�yO}جه ^�tw ��لكَّـ �d لك�L�aَّـ �pe� yd مس�dynM مس�ygجه �s _ �d لك�L�aمكلك�L�aَّـ   

ojaلك  ynd stلك لك�maِّـمل   �ojaلك  {sa�ojOلك  { �d لكَّـ�� ¤� ُّـ�d �a لك�s�ylOجه 
ynMمس �d �I � J�� yd  �N .لكy�yqjd {s�yO لك

 F {sj_لك�aلك yrsaمش �¤qJ �¡aلك �s�ylOلك �d لك �¤qaمس لك �m¡jt yqqna
`� Q] �� yd لك�L�aَّـ ��ne لكqa¤� لكy¢aين  ��� �� �rld لك�L�aَّـ ^¤�zجه aِّلك

�n لك�aلك_sj}جه �Tلك  �¡aلك �s�ylOلك �d �` هب مشُّـ �N مس  مث `�qjOyI {s�yd |ty لك
 �X y5 ىطy¡; �¡aلك {r2لك F �N �d �rld لك�d Se� �s�ylO لك�qjOyI {s�yO لك
�� �� }sM �d |�sa يش :usT A` يش �s�ylOلك �oJ �` ��  �rld لك�L�aَّـجه 

جه ^uJ yd�qj: لك�aلك_sj} مش]مش  �jaَّـ  لك�L�aلك y6ُّـلك F �Nv� ? جه�� ���aلك 
 �rld �� لك�aلك_ysjمنجه   � ym3لك �s7 ZI �qjOلك Sed �rld [مش �¤qJ

�rld [مش �لك لكyM  �d �¤qaلك�L�aَّـجه � جه  �Lَّـ  �¤t  �fN �Xهتs} لكbaمث 
�jaلك من جه �jt.لك�rld Q] �rld �na �dyU �s�ylO لك�L�aَّـ  yl¡J �_ 

aلك �rld w^ جهyms�  {jT �¤qaلك لك�5 �s�ylOلك �d مل� �T َّـلك s} يش d¢ يش مس se
y��¤t لك�maِّـمل   �ojaلك .�rld لك�L�aمك 

جه  yt�`ُّـ yd F {إلª جه �mJ A` مثAn3لك �d �m T �d  Z@u¡Oمن هت�ِّـ لكAo`
 �r^ َّـ�L�aلك Q] مس `� ¨مث �Lَّـجه  sM{ �Mªلك uI لكbaمث مشs�yd yd} مس 

�soX yqmoVمس �aلك �� لك�� هي لك�qjOyI {s�yO لكy4يعجه �d {s�yd لكys�yOمنجه  hلكهت 
�مل �T َّـلك �t�N مس هي لك�qjOyI {s�yO لك hلكهت �d .

{LِّـyN �r^ �X  �C �X لكa ¤{ �s7 ylJyI لكAn3مث مسyd لكs�yO} �qjOyI لك
�d لك�aلك��  جه  �mJ A` ygلك مس��X هي �peJ لك hهت 5�لك لك yهن lT}جه  laلك

 �s¤¡�� {sj_لك�aمس لك�jaلك �rld �` {ay¤¡T لك�ja هبمس qJ¤� مش] لك�L�aَّـ   



 ميجيٰه ...................................................ِّـخكِّىئٰررئ رئِّـململيكِّىشيئ ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ يف ٰىمهىبيئملييِّ
�qsjaلك_� لك�aلك �X لكمن�ayI ys`yM.

ىح ZI لك�d ���Nu¡O لكAn3مثجه �d مس مس/ لكy3هت� �jOلك �� yd PX مثyqI �t
 F :uJ yd�qX {sj_لك�aمس لك �Nجه  لك�Oلكَّـ F {s�yOyI لكymO �� لك�qjOyI {s�yO لك

aمش �¤qJ ���aِّـ�} لكy ¡Xلك مش] �rld لك�L�aَّـجه ��qjd �n مسهتay} لك�L�aَّـ   yrs
{s�yOمس / لك t¤� ُّـ�aجه  لك�L�aمك   �qkay` �dynMمس هت�L�oa {ayَّـ  مس لك

yrdynMمس  �N y ¡Xِّـ�} �qjOyI {s�Aoa لك .لك
 �qjOyI {s�yOلك �� ymOلك F {s�yOyI لكَّـ�Oمس لك �d جه yqsI yd PX مثyqI ydمس

هتy¤oI {ayىس لكyfOَّـ�� لكy4ِّـJ  {sL¢ |لكy4يع �rlO لك�L�aَّـ  مش جه ^w لك
�X ydلك �d لك�n� �s�ylO لكy ¡Xِّـ�yجه �Tلكمث مس`ysl�o^ yd�rld y مس  yNهت}جه 

yd�rldمك�L�aلك  �qkaلك �rld ِّـy ¡X �مل لك �Nجه ^¡�pe َّـلك   �qjOyI y���yd لك
olaلك �s�ylOلك �d y��¤t لك�maِّـمل   �ojaلك �T � مس qsM ِّـy ¡X ��n لك �sl}جه 

yd �pe� �t مسynMuI �pT لك�L�aَّـ ىح �qX لك���Nu¡Oجه  �jd �� y8 مل� .َّـلك
Fَّـجه�L�aلك zLلك�a �N   ��مث yd ُّـ`��a yt مسK yt�nt �من لك�qjOyI {s�yO لك

I �maلك ���fJ yqqnp� �aُّـ �d �tw^Oلك �m¤¡{s�yzLلك�oa  �qjOلك PX مثyqI جه
}ay¢aجه  لكلك{s�Aoa ytِّـ�_ �a�qjpI/O [yjJ َّـ�L لكy Lجه ^w لك�L�aمك مس   y` y 

مسهن��yk¡d Aلك  مش مش `ZX y لك�L�aَّـ F لك�aلكz�¤I zL لك�aلك_� لك�qsjaجه
 ydمس جه  Q]  zLلك�aلك ZI �qjOلك Sed َّـ�L�aلك �rld w^ جه �rlOلك ?yX z�¤I

�� }sM �d �� �so^ مك�L�aلك �rldمش جه �� {s�yOلك لك�qX �soX �fs^ جه
هتF �s لك�aلكzLجه  yqIمث PX مسهتay} لك�n� {s�yO لك�L�aمك �� لك �qjOyI لكy4يعجه 
 �maلك لك�� هت�sجه  �d لك مسyd لك�L�aَّـ ^�r مس�d لكy ¡Xِّـ qd¡�يس �X ُّـ�a لك

�a �NلكzL لك�L�aَّـ .��¡K �o �من لك�qjOyI {s�yO لك
OyI {s�yOمن لك� K �nq� �d ydمس �C �jجي �a �NلكzL لك�L�aَّـجه  �qj لك

 F لكيس�qaلك ���fJ �qnp�  �tw^ جه�N هتay} لك�qjOyI {s�yO لك لكa ¤{ au�d F} لك



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هيجيٰه
 �a {s�yd  هب مشُّـzLلك�aلك F {s�yOلك {ayهتuI �maلك � qsM �mj�  َّـجه�L�aلك zLلك

.z�¤I لك�laىغ
ة ا قدمة ا اهية: ّا وجود  ا ادة ا ّز

 aلك �m� yمه�Mَّـمل مسyىط� لكs�yO}جه  � لك�M {d�mO لكZI {�Qka لك�L�aَّـ � F }¤
�N مس لك�qjOyI {s�yO لكy4يع �Nجه �Tلكمث لكF ytSN لكymO لك�qjOyI {s�yO لك .PX لك

| �qXلك   }¤ aلك لك�ُّـ�yq ) ىط�yَّـمل لك�L�aَّـ PX لك�V �_){s�yO لكAn3مث �
aلك �X PX ylJ لكF {s�yO لك�aلك_� �fJِّـلكجه ^�p لك لكZI {�Qka لك�L�aَّـ  ��yَّـمل 

 y_ لك�a ���هب aلك ?yX F {s�yOلك �rld ��yk� َّـ�L�aلك �rld uI لك لكy4ِّـ�Lجه ُّـ`�
�¡d�iqd F لكِّـ � �aلك �sn3لك/ 

X َّـ�L�aيشمش لك{s�yOِّـىغ لكy       fJلكيش  ��}يش�لك �يش�ِّـلك 
{X�pB {msm3لك �y Kمن � لك  َّـa_� ُّـ`� لكRaلك�Zجه مس§yt مش]  �d لك  {

 yqIy¡` F yrمسمه){sayj¡Oلك {pn3لك F يط �M) َّـِّـ ^.
 خنىبِّـىقّٰ ِّـجنيفاكيفىس

yq� لك�t �aلك �na/ �qX �mJ  {s�yOلك لكZI {�Qka لك�L�aَّـ   مس لكy��aَّـمل 
{�Q] yq� �I جهz�¤^ ���aلك ?yX �na �d مس�ygجه   �lt ?yX z�¤I ArqsI لك

لكs�yO}جه �msmM PX �mt �k q} لك�Oلك ZI {��d لك�L�aَّـ  َّـ �d لك�Qka} لك�lqa لك
�s��J�mq^ جه�n¤Oلك  {�yn3ىس لكy¤oI مثysU ysUمث / لك�OلكzJ لكy5 �; �¡a لك  مش لك

�n¤Oلك  {�yn3ىس لكy¤oI �r¡qJ  � ¡naَّـ لك�L�aلك �d هش�¡ J جه�> zJلك�d y@ 

.هئٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) ٰه(
ىح يف ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ) جي( لكqa\جه ىسىش  {Xy hoa Z_َّـyfaجه َّـلكِّـ لك جه A` �s�oa لك�s3ِّـ

.مههئٰهيش هئمئٰه يعٰهمي/ �يش مهجيخيٰه



 ١٢٧ ...................................................ّاملابنب ّواعتتاربب التجتد أصالب يف ّنلببتنا
:ّاعفكقي، ومي ـ بقحى اإلمجكل ـ عام مظّجي بكعىجىد اخلكر
التجتد المتتت: املبتتب األوىل

ىعل واملىضىطل عو عبه ل املجفّكومى طبكرة طو جمقىطل عو اعقفىش اخلغ
ًاعىاضن ومى اإلكسكن، وظكإلمهتك احلقكمل طو األعفكظ بمال عو اعقغه هبك، ظكعقتكبل 

 بكعىضن طو اعىجىد اعقففي عألشككء، ودالعل اعقتكبل ٍ حككّ اطتبكريّ جفظٌوجىد
ً ذاتكلً وحقكملًطىل اعقفن وحقكمتكك طقو بكملىاضفل واالطتبكر، وعكسل مي دالعل ّ 

ًتقىمقكل ٍ حفكفكل؛ وعما ظكي ختتقه عو عقكنّ . إظ آخنٍ إظ عقكن وعو إكسكنّ
التجتد المملت: املبتتب الثاننب

 عو عبه  عغتققل طىل تفكطكن احلنوف عىضىطلٍومى طبكرة طو أصىات
ٌ وظكإلمهتك احلقكمل طو املفكمكه اعممقكل، ومي حقكملاعىاضن  عكإلقل طىل أسكس ّ

املفكىم يف اعممو، ظمالعل اعقفن طىل عفكىعو وبظ فن ّاعفالعل اعىضفكل بظ اعق
ٌ وضفكلٌ دالعلوعفقكه ٌ اطتبكرملّ ً أمغك، وعكسل مي دالعلّ ً ذاتكلً  ّ حفكفكل، ومي ختتقهّ

.ًأمغك بكختالف األعكعو واملجتقفكت

ّمقكك كفنمكت خمتقفل يف عكفكل دالعل األعفكظ طىل املفكين يف اعممو، وبفغكه ذمل إظ ) ١( ّ
ًعىن اعمالعل ذاتكل .ّ وعكسل وضفكلّ

ّاختقه اعبكحثىن يف حتممم مىمل اعىاضن، ظبفن ذمل إظ أن اعىاضن مى اال تفكظ، ) ٢( ّ
ّن اعىاضن مى اإلكسكن، ومقكك كفنمكت أخنى خكرجل طو حمه بحثقكوآخن إظ عى ّ.

ّال خيفى أن مما اعبحل عم تىسن عثريا يف عبكحل طقه األصىل، ظقو شكء اعتىسن ) ٣( ًّ ّ
: ، عغمر سكبهحمارضات يف أصتل الممة: ّظقريجن إظ اعقتل املختغل هبما املجكل، اكفن

ّنا ألبحكث سكمكك وأستكذكك اعغككم ، تفنمبحتث يف عمة األصتل ؛٤٩ ـ ٣٢ ص١ج ً
ّاعسفكم آمل اال اعففقى اعسكم حمقم بكعن اعغمر  ّ، اعسكم حمقىد اهلكشقي، )طكب ثناه(ّ

.١٢٧ ـ ٧١ ص١ج: املجقن اعفققي عقغككم اعغمر: اعقكرش
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 �seaلك y_ِّـملyUمش F �s �aلك�iloaلك  � ¡naَّـ لك�L�aلك �¡ J�d [مث «/  مشbaلك

ZX ydَّـملمش�L�d   ...{ila ydلكملجه مش�jd �mjaمس لك ���aلك F �¡aِّـمل لك�faلك PX �J 
{Iy¡` ydمش �loaلك �dجه ^Iy¡nay} َّـلكPX {a لك�loaجه  خي¡F ylo لك  َّـلكPX {a لك�loaجه 

لكsomja}َّـلك  {sمه�aِّـمل لك�faلك PX «.
�sf¤¡aلك F ِّـysqp5 y_ /» �lqaلك F �aلك �Kألa {�ynM ىسyla مس 1لك

�rlO0لك�n�   مش �duI �¡خي yd مثAT لك���aهب مشُّـ F �sa لك  vVلك�¡ayI yd 
 �lqaلك F �Kمس �na �n� جي�ىط مس yn^ جه�K ��a لكa {�ynM {Iy¡naلك hayI �جه 

{Iy¡` {�ynM�^ جه�d ِّـ`yN  zهت}جه �h� �qna لك ylaىس  F �Iِّ مس لك_¡PX c لك ِّ
ylaىس ��f مس خي¡yloجه yIy¡` yrqdمن لك  {Iy¡nay^ جه���h¡oa y qE ىسجهyla y`� لك  

���aلك �s T PX �I جه�lqaلك F yO {js hI y�sa Aهن ...{a �Iy¡nay^{sj} َّـ   
{lo¡D{a ylaىس َّـ لك جه  naىح لك �M PX يسy� �z�¤I sj لك  {{lo¡D  

�lqaِّـلكمن لك�fJ PX يسy� .»z�¤I لك
ِّـجنيفاكيفىس ِّـجننبىئيييق: ِّـخكىبىقيكرئ ِّـجنىلِّجنىلرئ

 �lt ?yX F yrmَّـ�yfd �X {s`y3لك {sq��aلك �s�ylOيس لك�pB �X ِّـملy X ��
�rld �n^ جه�d مش `ysd�X yd�rld yهب yMلك  �d  مشُّـ  �fd �Xلك_� لك�lqa لك

مش ? ��fd �a �nلك�rld لك�ja إل�fd �nلك_� �lt Fمش  �dجه   F لك�aلك_�  لك
�Lِّـy4لك.

�aُّـ ysI /yjd PX هي hهت �la �oh�{K لكz�¤I �rlO لك K /
ِّـجنيفمهٰررئ.مث  َّـخلمئ ِّـخكجيٰذيف مللك ِّـخكمبىشيمِّىع ِّـجنىهحيميٰررئ 

لكyjOين لكsomja} مس  ��لكَّـ �fN �Iيع لك�Oِّـ`yمن   �rlOلك �la �oh� �_

ىع) ٰه( .هئٰه يش مئٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنيييلِّيط خنيث ِّـجنيهىب يف مقامىب ِّـجنينمئ
.مبحي يش هئحييع/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنملامىنٰرنث) جي(



 مبجيٰه ...................................................ِّـخكِّىئٰررئ ِّـململيكِّىشيئرئ ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ يف ٰىمهىبيئملييِّ
مه� YmXلك�aمهs}جه ^�d �nِّـ لكsays4}  مس   {s�3ِّـ لك�faلك ydمس  ��yd�rld �pجه 

�لك لك�gaمث _��pلك لك�Oِّـ`yمن لكa \�} مش] هت�ِّـ� F  ^�d �� |�so لك�s�ylOجه 
{saysN  {s�Mجه{sمه  {somX �s�yld [مش  .

مسM) ٰه( yrdyn مس yOyI yrmojJَّـمل مش] ��mqJ لك�Oِّـ`yمن لكy¤oI {�\ aىس �Eَّـ�y لك�X y¡a لكyOَّـمل 
y�_مس {jIمسِّـ/ 

��sq} لكa¡� �¡� لك���V �X yrsoX �f3.ٰهaِّـ لك�faلك �X ِّـملy X ��    لك�Oِّـ`yمن لكs�3}جه 
لك�a {T��¤O لك�Oِّـ لكِّـy Jيغ مش�M لك�3لكيط    لك���yia} مس لكyOyI {sqVy aَّـمل لكy3رضمل 

�لك لك.يش �nayI يش� {£s¡t ���aلك F {oهتy3ِّـمل لك�faلك   §y Oيغ لكy Jِّـ y�Mيط يش �d لك
لكمن لكAI �3َّـمل هب»لك�faِّـمل لكbayI»{s�3مث لكO¤��يط يش I �p�Jيش yfJ مسَّـ  �aُّـ  

�Lِّـy4لك �ojOلك.
��sq} لكa¡� �¡� لك�X yrsoX �f3 .جيaِّـ لك�faلك �X ِّـملy X ygمس� ��  لك�Oِّـ`yمن لكsays4}جه 

�d �na َّـ���V مش�M لك�3لكيط  �gMِّـ ydَّـمل لك�a �ojO  لك���yia} مس لكsqVy a}جه 
y�Mيط لكyd �X �hmqOَّـمل . لك�Oِّـ يش �nayI يش �لك لك� {£s¡t ���aلك F {oهتy3ِّـمل لك�faلك

.�� PX �_�¡J مسsm T} لك�oja لك3©» لك�faِّـمل لكsays4}«لكI �p�J �ojOيش
مل �gMِّـ لكyOَّـ«ِّـAI مسِّـ�jI �L لكAn3مث لك�faِّـمل لكs�3} مش] لك�faِّـمل لكsays4}جه  

�d�X [��ykd zL��  yr¡ sمل ZI لك�Oِّـ yM F لك�g3ِّـ   {T��¤Oِّـحلخيىيرئ جه »لك
ىشمقىهرئ جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ ).جي(جه لكsUy3} ِّـ_� جيهيحي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ

�lqayI {p لكO£�َّـمل.حي ymaمن لكysonaلك ��  . لك�Oِّـ`yمن لكsomja}جه 
Q] {s لك.خي �� لكyjOين لك�2 T��¤O}جه لكyd  �¡aَّـمل @�md  yلكِّـجه  لك�Oِّـ`yمن لك�aمهs}جه 

y�t .F �mJ لك�maمل لك�aمه�qX {s لك
�d yrqna لك�OلكzJ لكyqaىط�mjoa {aجه  لك مس _�مل لك�d �d ���aلكzJ لك�mja مس�ygجه  _� ُّـ`�

�dلكJ � لكsayja}  ��ِّـ  �JyLِّـ�I �mjay^ جه  مش{somjaمن لكy`ِّـ�OyI �p�J لكyjOين لكsona}جه 
مس�qnayrdynM ��ِّـ s} لكO£�َّـمل �X لكyOَّـمل   _y هت�ِّـ لكZ@u¡O هب J�pI ¡� لكyqaىطa} لكyjOين لك�2

ylTِّـ �لكمنجه �I مسyN �dِّـمي «/ F لكayI �sa Ymjaلك َّـِّـلك لك�aمه�  لك�oX مس لكZI �la لك
yrd�X  � �y^} مش] لك�2 �� لك ِّـحلخيىيرئ . » yT �¡ J�d �X_�لك�qX ...�mX �tu` ���aجه 
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ىع ِّـجنجيميىكجيٰررئ.هث  َّـخلمئ ِّـخكجيٰذيف مللك ِّـخكىهحييف

�ohهي� hهتyI ygمس� �rlOمث لكAn3لك �jI �qX �Nهث {sl�olaمن لك �mjOلك PX  
 �a�m� لك�a s�yd �sa}جه ^�rld ¢d ���qX {s�yOy) لكy _ F)�oja لكys�yOمنهب   

 yd �a �sa  ���aلك F �� �X �aلك �mjOلك مس لك ُّـ`� �d |�sa لك�s�ylOجه 
�� F لك�aلك_� wIىطلكمث �X  �^yfJلك �aلك �mjOلك ydمس  F لكy4ِّـمي ^�d �r لك�s�ylOجه 

jaمنلكys�yOلك �d �r^ ِّـميy4لك F ىطلكمثwI yd ygمس� �a  �qs.
Yd مش «/ _y لك�L �seaلكَّـ لك  �tw^ جه{s�yOلك �Iymd F �rlOلك �pj¡�� AqsM

�nC �a y`ِّـميجهy4لك F لك�fd �لك ^w لك�rlO  مش  � PX مثyqI مس�t  ^�َّـ �aجه 
aَّـ لك�L�aجه لكZlo¡D َّـ���L�I �L�J �¡aلك {s�yOy` �sa جه�q��aَّـ لك�L�aلك  �qsj

�qَّـ ُّـ��L  Atٌّمش�LِّـyN �_لك�fd  «.
ygمس� y_ /»يغy Jلكِّـ �rlpoa �sa �X ِّـميy4yI � J�� Atمش  y4yI §y dِّـميجه 

ىح لكs�yO} لكy@ �¡a لكِّـy Jيغ ¥I جه�q��aلك �Xلك�¡tلك ueqd ���V �X ِّـميy4yI §y d 

ىشمقىهرئِّـخكملىهِّجنٰررئ يف جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .جيهيحي يش ٰههيحي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـ
ZI لك�Oِّـ`yمن  لكrL �d {says4}جه   {s�3من لكy`ِّـ�Oلك ZI مثym¡a �d مسyd �L ُّـ`��d yt لك

جه مس �Nمس {rL �d {sمه�aلك  {somjaمن َّـ لكy`ِّـ�Oلك �d ينy¢aلك �¤qaلك PX �rlOلك �la �oV
sمه�aلك  {somjaمن لكy`ِّـ�Oy^ جه �oJ هت�ِّـلك �s�yld {{saysNجه   {s�M .

{�\ aمن لكy`ِّـ�poa �XyI�aلك �s�m¡aلك �d yt�`ُّـ yd [ِّـمل مشyUمش F Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ /» �_
 �d �sj ¡d �mJِّZِّـ �qX لك�ojO لك  yeOِّـ لك�r7  YX 9مس  ct 9مس Z¥seaلك  

���Nu¡Oلك /ysUألa Yiaِّـ لك�riaلك  �q��aَّـ لك�L�aىح لك�W جهمس{s`َّـِّـلك   مث ^yqs مشAt �� _�لكyt لك
onay^ جه{s�3لك  {sمه�aلك  {somjaلكs مل�maلك F {s لكyjOين لك�2 yمن F �L�J لك�lqa لكO£�َّـملجه 

لك�faِّـ لكyOَّـ لك�ys4لك�aمهs}جه  ىشمقىهرئ(» } F لك�3  جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ جه ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
�IyT ِّـ�fd /مئمئجي يعٰهمي(.

.جه �X {7�J لك�qa¥} لكylaِّـsT}مبمئجييش هئمئجي يعٰهمي/ ِّـ �IyTجه �fdىشجكٰرزث خممليف) ٰه(



 ٰهحيٰه ...................................................ِّـخكِّىئٰررئ ِّـململيكِّىشيئرئ ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ يف ٰىمهىبيئملييِّ
���aلك ���V«.

` �jI �d َّـyl¡�d �qjOلك لك�� �ja yrs^ �Iym� �¡aجه لكZ@u¡Oمن هت�ِّـ لكAo
�a�_ F A` جه{s�yOلك  �rlOلك ZI /»�rld Qf� مس{s�yd من مسyd�rlOلك �d  �d 

�rld ZX منys�yOلك��ykd {s�yd مس �a مل��ykd �Nمس  مس �� �� Qf� }s¤I جهy@ 
ysa .»�� �� = ُّـلكysJ مس

ِّ يئجيٰذىث يف ِّـجننبىئيث َّـخلمئ ِّـخكجيٰذيف مللك يمنث خن.مس
 y` لكمث�T جهH�f3لك �ojayI ���aلك F �rl� yd �` PX �rlOلك �oh� �_
 ysomX �qjd �t�` جه مسy���yd مس ysl�o^ �mjd �t�` �d �Xجه مسym��fJ ِّـلك مس�fJ

�� لك�fmOَّـمس � `¢Qلك Ao` Fمن لكAn3مثجه  yeaلك �� V �لك لك�   هت�ِّـمل s�M}جه 
}¤ aلك �C Fهت�ِّـ y` yd ymOلك F �rlOلك �pes^ ملجهy���yd �mjd مس {s�M .

 �ojayI ِّـ�� yd �` �� � ��loa ysnC �mجه aلك �� �qjOلك لك�5 �rlOلك
 �lt ?yX F �_لك�fd �X لكمن�ayI ys`yM ygمس� �qjOلك لك�5 �n� لكH�f3جه 

�m  �d �dجه �Tلكمث `�sn¤O y لك�lqa لك .لك_� لك�qsja مس ? �F �n لك�aلك
{o7 F مثAn3لكَّـىح لك�� �_ ZI  }ay¢aلك yqjpI �rlOلك �la ZI �6Ao` �d 

yms^ جه�qjOلك �la) /�rlOلك  �qjOلك( �aُّـ �nC PX ygمس� �qjOلك �moh� �_ جه 
جه �rlOلكyms^ ) /{s`yM �s�ylOلكyrstyjd �X  (مس/yrmَّـ�yfd �X �n  �s�ylOمش لك  

Cمنysn¤Oلك �X ygمس� Rj� �_ A` جه�d �lt F y6ysnَّ �loI {��d لك  لك�lqa لك
yms^ جه{msm3لك) /� ymM �X �n  �s�ylOلك.(

yl¡aمن yI ���L/ �d �lt F yqjd لك  �snC �X �rlOلك {�ynM مس 
{�ynM ىغجه�jayI yd لكمن َّـ�ayI �_لك�fd �X �nإل Atمش �rld �`  ُّـلكsJ}جه 

^�nيش  إل ¢d مث يشyOلك �rlp مش  �� �لكمن ayI �_لك�fd �X){s yOلك( � yT ydمس جه 

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .ميجيحي يعحيمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
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 �rld yrsnإل ^ �N هتyىح لك لك  � yf4مث(لكyOلك ({�ynM �rlOy^ جه{sJُّـلك 

yrfجه   yfN  yَّـ�yjIمس �nI yr¡�ynM لك�aلكmsmM ysI �pg¡�  �M} لكbaمث 
�rlpI مثyl¡` لك�np��M لك �rla  {tyj¡T لك  �d �I لك  �I جه{sLِّـy4لك � ym3

 :uJ yd�qX {sj_لك�aلك uI yqo_ لك�a msmM {^�jO �rld �d �¢`uI} لكbaمث لكy4ِّـ�Lهب 
لك_�d {sj لك�aلك_ysjمن   �r^ �np�  �t ��� qJ¤� مش] �j¡d �s�yldَّـملجه aمش] لك

�rlpI yr`مشَّـِّـلك�Mلك  .
خنىب: ِّـخكىبىقيكرئ ِّـجنىبِّـمقىهرئ ملِّمل ٰىجيرت ِّـ

�� �r^ جهyro` لكَّـ�faلك ��� �aلك �X لك�aلك_�qjOyI {sj لك  �Wىح لكa¢ �من 
لك_ysjمنyXمث  |ty` لكمث�T منجهysj_لك�aلك �s7 ���  َّـ�L{� � qsM  مس sd�X}جه 

{sj_لك  �nJ جه�d�X �lqI �¡sj_لك�^ yd�X ىح �iOلك y` w^ جه� �¤I مث¨ �` 
sjaَّـ لك�L�I �¡sj_لك�^ ysqsX َّـلك�L  y` مش�qهب �Xمس �d �lt لك  ^�oهي لك�aلك_� 

�a �d �Tهي لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�Lجه  خي¡�W �oىح لك�L�aَّـ لكy4ِّـ �L ?yX �X مس
 �qjOyI {sj_لك�aلك �d �لك �lt PX �oht لكa لك�sgaهب   {j�ayI �d مش �lt لك
 �qjOyI {sj_لك�aلك �qsjaَّـ لك�L�aلك PX �oht جه  �X لك�sp2 {odyea لك�faلكَّـ لك

�¡aلك �N �dِّـ لكF {mm¤¡O لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�L مش   ��Jلك .لك
 F ينyrlهت � مس�sr; /(» �d �X لك�maلكy_)�X لك�J �I`� لك qsM �d ^�lq لك

 F �m  Ao` �sa �dجه  �lt F �m لك �m مسF �d لكy4ِّـميجه   �¡d �t لكy4ِّـميجه 

_� �qX �_�J لكAn3مث bIمث �d ) ٰه( �d �d لكa ¤�هن لكprO}جه  لك�lt ?yX F }¤ a لك
�yq مس_�لك usT: لك�sfl¡aجه  مس�dynMجه   �¡msmM ysI F {lo¡D  F �s^ naلك �sflJ

ylTِّـ �d يع y¡Tُّـ مش] ٰههئجي مش] يعمهمئجيلك�2مث لكy¡` �d �Iy�aمك لك _� مسyUِّـ yt�sT لك جه 
yUِّـمل  yI yq� ygمس� �¤t �l¡nt ylTِّـجه  �لك لكa ¤{ مس��ohd F yg لك�2مث لكy�aَّـيط �d لك�

�لك لكy¡naمك� �d yroC [مش �sهتyl¡aلك Z`ِّـyJ جه�d .مش] �lt {msmM لك



 حيحيٰه ...................................................ِّـخكِّىئٰررئ ِّـململيكِّىشيئرئ ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ يف ٰىمهىبيئملييِّ
�m  �d yِّـمي F  �lt F {mm¤¡d لكy4ِّـميجه ^w مشsty�t} ىط�� لكF �jO لك�lt4 لك

�dجه F {mm¤¡pI |�sa لكy4ِّـمي .لك
�s_ � o^ / �n� ? ِّـ�¡� مشُّـلكy= مك�`  �jOىط�� لك {sty�tمش �fI �nإل �sn^

� F �Iyhd �a لكy4ِّـمي َّـ لكynaُّـمكمتaَّـ �� لكyfaلك جه  !@F �Iyhd y لكy4ِّـمي مسهت
yqo_ /��  �oh� ِّـملyJ جه�iloaلك لكSU yI Sed ِّـميy4مش لك F �_لك�aلك �I لكَّـ

�لك لكF �Iyhd �a R4 لكy4ِّـميجه / لكy4ِّـمي �X لكy ¡Xِّـ لكym� A` �mja/ لكy4ِّـميجه مس�
�� �dلكَّـىح �لك �Iyhd �s^ �a �saجه � �Iym� yd PX �oh� ِّـملyJ �dجه   �lqa لك

yltهث |^�X A` لك �qjOلك �d �Nمس �qjOلك لك�� ���qجه aَّـ لك�L�aلك.
 �tمس �rW لكجه� �F R¥oa �Iyhd �X �d �o لكy4ِّـمي �qjOyI مشُّـلك �mJِّـ �

�X �Nجه مس  ��qjOyI �s^ �Iyhd �a �n لك .»لك
 y_ ytُّـy¡Tمسaلكsre ¦�haلك �m¤Oلك PX ىغ ِّـَّـ�jd F ِّـ�faلك �_yI �pC �

�d مش] لكa¢ �من F لك�mja لك � مسِّـ�L لك�m¤¡a لك�lqa لكaلك�� «/ لك�aلك �d مشُّـ
�Xلكىغ  ���مس1مس �� لكaلك F yr� �X �¡aلك {sl�olaلك �s�ylO0 لك{mM {¡IyK   

{sj_لك^ �a �¡M  َّـ�L�a �nqOجه ^¤¡� لكzLلك�aلك �Lَّـ لك�mja لك   �X ىغ�
 Zgsmqaيس لكA¡Lيس لكyq¡dلك {sg_ � لكy�ygmaجه � {stymM � m¡� مس �qnp� zLلك�aلك

?yX F �¡M {¡IyK �Lَّـ لك�aلكهتyَّـ_}   �X �s^ ىغSl�  �sq�  جه yC �a  zL
�L�I لك �mjaَّـ لك�L�I y6� K  yr¡sj_لك  yr_�fa ِّـ�Oلك yqomX �L�aلك �d 

لكyjOين مس�dِّـ �Xلكىغ  � لك� uI لك�¡a جه مشُّـ ^ �d �sC لك  �a �dهي مسهت
�a �d �Tهي لك�L�aَّـ � �� مسaلك_� لك�aلك«.

�sojJ هتمتٰذٰرمب ِّـجنحييفِّـملمب) ٰه(  �s¤fJ ينجهyrlهت � لك���a لك�J �I`� لك yِّ / ���aلك L �sTِّ
�dجه _� جه  T ys¡Uينجه �eqdِّـلكمن z¡nd لك�so ¡a لك .جيهئٰهيع)/ جيمهمهجي(ىع ٰههئحيٰهلك

مليف) جي( .هئمبحي يش مئمبحي يعجيمي/ جه �fdِّـ �IyTمقاميفيع يف ملميىث ِّـ



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................خيحيٰه
 �qjOyI {sj_لك�aلك �X ِّـملy X �d � ��� مشُّـ ^¤�lt {msm لكaمث لكyX�aلك  �X لك

 {sj_لك�aىح لك�W F � �¤I  ��lt F مثbaلك �qj� �d لك�faلكَّـ `yroجه ^�lq لك
 y` مش �Lَّـ لكy4ِّـ�Lجه   �lqI �¡sj_لك�^ ysLِّـyN َّـلك�L  y` w^ جه�X �qjOyI لك
لكِّـ  � �aلك �sn3لكَّـ لك�d �� yt�`ُّـ �aلك لك�� �ja yd�X ^�لك_�d�X �lqI �¡sjجه 

 �^ AqsMy_ }sM جه��lt مثbaلك �lqI �d لكbaمث  �dجه «/ �lt لك مس�lt yd لك
yqa�mI �l��jJ [مش yt§مس �m^ / ىح�X  �M جه مس�M �d I¤� ُّـلكمن لكbaمث �lt لك

 �pe� �لكمن ��Iymd yq ^�ىغ لكylaِّـىغجه aلكَّـ لك�Oلك I �d¤� ُّـلكمن لكbaمثجه  �lt لك
لك�L�aَّـ�� لكy4ِّـ  {s�yOلك { J�d �Lt ���qجه ^�n لكaلك { J�Oلك F ytلك�sM y�

��d}هب  �dِّـ لك�lqa لك ���جه `�d yro لكaلك F َّـلك�L�d Ynaِّـميجه مس لكy4لك F َّـلك�L�d
�d �� لكbaمث ��ltجه ^wُّـلك  yI لكَّـ�Oy^ َّـجهy7 y�t y` ِّـىغylaَّـ ^�ىغ لك�£pI �sa مشُّـ

�s_ /yqjd لكجه�` �d ِّـ�lt F {jI لك �لك/لك` y6ُّـلك �M F {jIِّـ .» مس لك
��v� �lqa yt�`ُّـ �aلك �qjpoa �� �Jِّـy X F لكِّـ � �aلك �sn3مشِّـلكَّـمل لك 

ylTِّـ �dجه _��M F �aلكPX �sU لك �t�qjd F {��d «/ لك  0مس لك1�jaلك�lqa لك
| ^��p يش  U yd لك_� يش مس�fd  �t�qjd  �Vy aلك {msm¤^ جه �X لك�qjO لك�L�aَّـ

h aلك �¤qI«{msmM �Vy aلك  �joa ىغSl� �r^ جه {sj_جهلك{��dمس �lt  مش 
 ���d F y_ لك�a هب  h aلك �� �Vy aلك {msmM مس msmM} `� ¨مث I¤� �جه 

ylTِّـ � �� yqdيغ لكyOَّـ«/ هث�d �N لكaلك �d } لك�a_�يس �لك�Oلكَّـ �lt F �m¤¡ayI لك
F {��d `� ¨مث  جه ^w لك�lqa لك �jaيس لك�_ _�يس لك�L�aَّـ مس   �d �Xمس yrs^

 {sj_جه ^�لك� �¤Ih aلك �¤qI �jaلك«. 

جه �fdِّـ �IyTرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) ٰه( لكِّـ � �aلك �sn3خيمييع/ جه لك.
ىشمقىهرئِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف) جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ ).جي( لكsUy3} ِّـ_� مهميحي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـ
).خي(جه لكsUy3} ِّـ_� ٰهميٰه يش مهميٰهيع/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) حي(



 عظظ ...................................................ّاجزسرس ّواحصصزرسس احشجشد أصزحس يف ّزخسسصرز
يفكن شفعمن هفسعقك يف قغن فألشمظ هشغففق هفسعقك بصسك  قغن فشعمن هلي يي

.فششطالن
يشطقبه سه صف بصسشىظ هسمكه آلبم فن آل لفقيف رشقعشىظ سشصغهط: و فلضقهسقن ي  ي

يشطقبه فخعمهن هكفتى فخلقلجقك فن آل لشصغه كفق خقلجقك هجىكلك ي ظ هزشقلتى ضيي
ولمه فلضق صطك يف فن شففعمهن حغقغك ي يظ هشغو خقلجقشى بفغن وق خقلجقوق هشطقبغو

ي هشقسك شى خقلجقك هجىكلك زقفقكيفشملشىظ ي .ي
ين فخصغي بقشمفق شففغقلقو فشملفقك لي فشىفسعقك بقخعفي فألزوظ ف: هفحلقغه ي ي ي

هلي قغن فألشم فشمه لشفه فخىجىكفق هفخعمهشقق هفخفشفعققظ هلغه يف 
يسشقن فشىفسعقك بقخعفي فألخن فششي لي شىضىم فشغفسغكظ هفششي آل تفسشو شه  ي

.فشفعققفألزمفن هفخ
احشاحش احخررش: اجستصس اخلزخشس

يهفشىفسعقك بقخعفي فألخنظ هلمه فشىفسعقك لي يجي هلي شمتشك فشششىق فخلقل ي ي
يفششي تشغه شىضىم فخسقئه فشغفسغقكظ هسم تغمن شفق فشغالن يف بققن حغقغشفق  ي يي ض

ي بمفلشفقظ هكسمقق بقن فشىفسعقك بقخعفي فألخن شو فحلغقئه فششمهيهفثشقق ي يقك فألهشقكي ي  ي
يفششي آل لفغو فسقشك فشذلقن زفقفقظ ألن فسقشك فشذلقن زد فغه فشىفسعقك فشعقفقك  ي ي

ي سىجىك شغغم هشسشمن ظيلسشفمن سمل مجفك شو فشىفسعققق يف فشمتشك فشسقبغك ي
وهفذشمآلنظ سجم آل لفغو فسقشك فشذلقن زد قغي فشىفسعقك فلضق ي ألن شو لملم فن غي

ي آلبم فن لمزو شسشغق بششىق هفسعقك شمفتى هفذشمآلشى هفشفشقشك ظيلسشمن زد قغقفق و ي
ي فن فغه فشىفسعقك بفعفقلق فألخن:فحلقغفك شفىظ به فشصصقل ي  آل لفغو ظي

يفشششغقه بششىهتقظ ألن فشششغقه بقغه فشىفسعقك ششغمم زد فإللجمن بىجىك فششقن  ي ي ي
يههفسعقك رغىظ سقششقن شق مل لشصغه شو هجىك كفتى فش ي ي يشي رمف زفقفق فششه ههفسعقك ي ي

.)ظ(ظ فحلقرقك لسو غعظل: ظ شصمل ذقبهاحلدذس اجصخزحرس يف األحخزر احخدذرس األربخس) ظ(



 ظفشغفسغك م ك..............................................................................عظظ
ي آل لفغفى فششششك شو غصك رغى يف فغه فشىفسعقكظيرغى ي ي سقششه بقشىفسعقك بقخعفي غيي ي

وفألخن فه فآلذشمآلن زد قغقفق فه فثشقهتق شسشفمن .و شطكزقن بششىهتق شسشغقي
و لفقن هفسعقكفكن و زقفقكي و خقلجقكي ض قشششفق بقشرضهلقظ هسم لعذ زففق فلضي  وق بقخصمفمي

ييف سشقن فخصغي فشفغن فألشمهظ هكشه ألن بعن فخغقلقو هلق حمغي يف يجي فخلقل يي ي
قغن فألشم سم لغىن هلق هجىك يف فشىفسه فخلقلجيظ هبعضفق فآلخم سم آل لغىن 

ي فه فقى شعمهن ظيفن لمف فخغفىن شىجىك هشى شصمفم يف فخلقلك: يسمشهظ سقغقن
يفن شى حمغقق يف قغن فألشم زد سه حقنظ هشو لفق ي فآل  خقلجيظوهشقن شى شصمفم و يي

ىضك زد سه بقحك ي فحلقطك هفحلمل شو فشىسىم يف فخلفن بز فحغقن فخصغي ىمي فخي
ييف قغن فألشم هفحغقن فخصمفم فخلقلجيظ سعفمشق لمزي م ششال م بقن شفجملقك  يي و ي

يخقلجقك ههفسعقكظ آلبم شو شعمسك فخمفك شو كشهظ سفه لمفك ي ي فن : بشفه فشمزىهيي
يشفجملقك هفسعقك بقخعفي فألزو فشفغن فألشمه فششقشه شففىجىك هفخعمهن يف  ي ي

ي لمفك هبق فشىفسعقك بقخعفي فألخن فششي آل تفسشونيفشىفسه فشعقفيغ ف ي شه شق شى ي فآل ي
شصمفم يف فشىجىك فخلقلجيغ

ي فن فشىفسعقك بقخعفي فألزو خقلج:هذققيت يف فششصىق فشالحغك ي يك زو حمه ي
يفشفمفم يف شسقشك فألغقشك هفآلزششقلظ هفثشقهتق شفجملقك آل لعفي فغقششفقظ هفشىفسعقك  ي

ي زد فثشقهتق بقشمفق شفىجىك فه شفجملقكظ لي فشىفسعقك بقخعفي فألخنظ سقششصكفخشفقلم ي  ي
ييف فششقغه هفشعقفقك شفىجىك فه فخقلقك بصسك فشىفسه فشعقفي ي ي .ي

 يفخمفتك فشىجىكلك شطرققف بفصقم فحلغقلك هفخصغيظي بعم فن فتضصك هفآلن
:يقعىك فس بققن شسقشك للقكق فشىجىك زد فخقلقكظ سفغىن

يآل فرغقن يف حتغه فشملقكق هفشغدلك فخغفىشقك بز فشىجىك هفخقلقكغ فك سه  ي ي ي ي

 :فششقل سقش فششفقفي: يفشسقم سجمن فحلقملهظ بغفو فأللبعكظ فألذغقل سشقق صكظ احخذشخس) ظ(
.عغظم ععظلظك



 مئحيٰه ...................................................ِّـخكِّىئٰررئ ِّـململيكِّىشيئرئ ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ يف ٰىمهىبيئملييِّ
 w^ جه{s�yOلك �la yqjd  �d�rld F َّـ  ��لكَّـىح�L�aلك �la جي� مس yqd �Mلك
 F �o¡يش خي �mJ A` َّـلكمن يش�L�Oلك �s7 ZI yqjd F SeOَّـ لك�L�aلك �rld

Q] �X مثbaلك �I ىطy¡p� �aلك �¡¥Oلك {s�yOلك �qjd �X {sd�rlOلك.
�Q] لكs�yO} ىط�yَّـمل  } �lt مس��d}جه ^ y¤oىس لكyq� �n¤O مس�ZI yg لك�L�aَّـ 

 {s�yOلك PX � �d يش s¢sM} لك�L�aَّـ [s¢sM Q} لكs�yO}جه ^�L�ayَّـ ىطلك �� �lt لك يش 
لكy¤oI {s�yOىس  �L�J  �na مس ىط�yَّـمل مس [ZI {�Q لك�L�aَّـ  ysnCجه   yqُّـ�

� uIهتAr¡ay مش لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه ymaلك � y�M  ��qd �� yd PXمك مش] لك�sea لك
.t PX¤� لكF yjd �L��A¡a لك�m¤¡a لكy4ِّـ

رابعة قدمة ا مع األصالة واالعتبار: ّا
ygمس� :usT  �mJ y8 �gJمس /لك { J�d F �sa ِّـy ¡X لك  {ayهت  لكF }¤ a لك

مشJ�� At � لكa ¤{ J�pI } لك�aلك_� لكy4ِّـ �dجه  yX �L? لك�lt ?yX F  �rlO لك
�qsjaلك.

 y¤t }sM ِّـجهy ¡X لك  {ayهت � لكysI {d�mO لك�qjO لك�Oلكَّـ �d لك� F
 F y ¡Xِّـجه  لك  {ayألهتa Zlo¡D Zsqjd �6 Aj¡Tلك Ao` F yt�Lمن لكAn3مث 

yKِّـ لك  ~ y¡qaلك �o¡  }¤ aلك �C F لكَّـ�Oلك �qjOلك ��� /��مث 
ملمبخنىف: ِّـخكىهييىق ِّـ ملٰرِّ  ِّـجنملامحيزث يف ِّـ

هتPX {ay لك F {sqsX لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه �ohJ لك  �m  �a yd �qjpI َّـ�L�a
� �J�d yq } لكa¢ �من لكy4ِّـaلك �� �sهت y^ �L �mJ �Nجه  لك�aلك_�qjOyI {sj لك

 �� A` ysLِّـyN ymm مسهتay} لك�L�aَّـ 5�لك لك�L�oa uI �nq� �d y _ F �qjOَّـ 
{s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك �qjd �n� جه  §لك ��qd  �mمك مش] �sU لك   yمسهن � qsM 

جه �fdِّـ �IyTرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) ٰه( لكِّـ � �aلك �sn3مهٰهيع/ جه لك.



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هئحيٰه
�N  .J�d F y@ {sqsX } لك�aلك_�qjOyI {sj لك

هتay} لك�L�aَّـ��لك � ��d :usT yd �d �£�q لكQ�l¡a لك�reOِّـ aلك �� �qjOلك  
لك  �^ جه  ysX لك مسهتay} لك�L�aَّـ d F �m¤¡ayI¡� لك �^ }sM جه{s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك

�d�X �dمس yهنuI {s�yOِّـ�} لكy ¡Xلكyr¡qd . qd¡�يس �M �d لك�L�aَّـ 
ملمبخنىف: ِّـخكىهييىق ِّـجنىلِّين ملٰرِّ مقِّجننبِّـىع  ِّـجنملامحيزث يف ِّـ

 �d �Jلك�I ِّـميy4لك F �m¤¡Oلك �� هتPX {ay لك�L�aَّـ �qjpI هث�Nجه  �ohJ لك
 �qjOلك لك�5 {ayألهتo^ جه�soX {َّـ��L�Oلك �p3 {��ssm¡aلك {s¢s3مي مش] لكys¡Mَّـ لك

ysTyTمس yq`ِّـ/
هتs.ٰه J�d � �L�N } لك�m¤¡a لكy4ِّـ مس �yq لك .لك�aلك_�qjOyI {sj لك
�لكLyM I �J} مش] ��ssmJ {s¢sM}.جيI �mm  �n� مس .

yمه ��� لكZq`�a مس `� �Mمس �m^ جهمشُّـلك �n� �m^ جهyِّـ�y ¡Xلك �d  ��n لك
�m y ¡Xِّـ  a �d �I لكمنجه�ayI ymm  �sa �na  F �qsX لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه 

s¢s3لكمن لك�ayI {mm¤¡d |�sa yمسهن � qsM {s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك �qjd �ns^ جه{��ssm¡aلك {
Qkaلك �aُّـ �sa yrmm مش] لكQkaجه   F ميy¡  Atمش لك�L�aَّـجه  مش F لك�aلك_� لك�qsjaجه 

لكPX �m¤¡a لكs�yO}جه  ىغ لك�L�Oَّـ�}  �X F {hTلك  {��ssmJ {s¢sM َّـ�L�ay^
.�¡y _ F yr لكuI �maهتay} لك�L�aَّـ��لك �� لك�fmOَّـ �d لكy ¡Xِّـ

�لك لك�s7 �nJ �qjO لك�rld Q] �s�ylO لك�L�aَّـ لكy ¡Xِّـ�}جه  � PX مثyqI
�m  �a �aلك �sM�aلك �rlOَّـ �� لك�L�aلك �rld �mm  F �m¡l�  جه�Jلك�I �qsX 

F {mm¤¡d �r^ �N لك4 مسyd لك�s�ylO لك yِّـمي �L�ayIَّـ yNِّـyL مش] ��ssmJ {s¢sM}جه 
جه  �N � لك�s�ylO لك yT PX {َّـ��L�Oلك �= F {��ssmJ {s¢sM َّـ�L�ay^ جهy6لك�I 
 �N �Tلكمث `�oJ |ty لك�d �s�ylO مسynM لك�L�aَّـ مس �d لكys�yOمن �qjOyI لك

�� yd مس�qX ymIyT �soX yqmoVلك  لك�dyea ) لك�qjOyI {s�yO لكy4يع(مسyrdynMجه 



 مبحيٰه ...................................................ِّـخكِّىئٰررئ ِّـململيكِّىشيئرئ ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ يف ٰىمهىبيئملييِّ
لك�s�ylO لك�rld Q] {sl�ola لك�L�aَّـ `�rlp لك�maِّـمل �qjOyI {s�Aoa لك  �N

 �I جه�Jلك�a {َّـ��L�OyI �f¡�  يش ¢d يش �ojaلك �rlp^ جهy��¤t  �ojaلك لكys3مل 
 F Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ لك�a �� لك�L�aَّـهب   {��ssm¡aلك {s¢s3مش] لك �aُّـ F �m¡l�

{s@ @s}مس لك�d1a ُّـd /» yrsoX �f� �a ¤{ لكylfaمن لك  مسهنylf0 yمن لك
¤} لك�L�aَّـ �لكمن �� هبz�¤I مسysXهنpU yd y| ِّـلكayI َّـ�L�Oمس لك Z J  | K yO 

{d �jd  َّـمل�L�d �� �� AI |�sa �r^ َّـجه�L�aلك« {s@ جه ^ylfayمن لك
 {¤ sM �d{ ُّـلكy6 مس�dِّـ لكy ¡Xِّـ�} pU yd| ِّـلك  yهنysXمس z�¤I ِّـمل�maلك  �ojay`

�� مشu¡J Atهت�  �L�ayI �m¤¡Jَّـجه ^An مس �rld لك�qjOyI {s�yO لك�L�aَّـجه 
�N يش [�rld Q لك�L�aَّـ يش  �N لكy ¡Xِّـ 5�لك لك�qjOجه `��a لك�s�ylO لك لك

F y@ �m لكy4ِّـمي �� لك�L�aَّـجه  مش �s�yld لكy ¡Xِّـ�}    {��ssm¡aلك {s¢s3لك �d
Nu¡Oلك �qX ىح �jd �� y8 مل� �T َّـلك � مس qsM ِّـy ¡X ��� �d لكAn3مثجه ^�ns لك

�N y ¡Xِّـ �qjOyI {s�yOyI لك �مل لك لك َّـلك cM }sM.
y ¡Xِّـ Zlo¡D Zsqjdجه مس�Mمهy لكF �m¤¡a مس/ لكy3هت� لك  {ayألهتa 

 �Mمس مس �U  جه�d�X �لكمن ayI ِّـميy4لك F �m¤¡aلك �N لك �d�Xجه  لكy4ِّـمي 
jOلك Pj^ ِّـجهyK لك  ~ y¡qaلك F �N �q لك  ��n لكZsqjO خي¡�X �o لك

َّـ  �¤I ملA�Oلك {sd�jaِّـ لك�d مش�d �n� At لك F �m لك�aلك_� لك�qsjaجه  y ¡Xِّـ  a
�Nجه  y ¡Xِّـ �qjOyI لك مس�ys�yOyI ygمن �qjOyI لك لك�L�aَّـجه `A خي¡� لك
 �pe� F �m لكy4ِّـمي �L�ayIَّـجه  y ¡Xِّـ  a �ns^ ينy¢aلك �qjOلك PX ydمس

y ¡Xِّـ  5�لك لك�rld Q] �rld �` �qjO لك�L�aَّـلك.
 �_ yq� �d y ¡Xِّـجه  لك  {ayهت ىح �sqjd لك ¡NyI {lo¡D ِّـyK لك  ~ y¡qay^ مشُّـ

Hy¡aهس لكy�¡aهي لك�h�/

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .خيخيٰه يعهيمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................مهخيٰه
ym� yd�qX / �d �Mلك جه مس  مش لكs�yO} مس�d لكy ¡Xِّـ هت�L�oa {ayَّـجه  مش لك

y ¡Xِّـ �� لك�Oلكَّـمت لك  {ayهت �sqjd لك
L �لك لكy�¡aهس ymd F�mt لك� �X {Iy/  {ayهت ��� لك�qjO لك�Oلكَّـ �d لك مش 

لكy ¡Xِّـ�}  َّـ yd �¢ ¡� لكPX y�Ra مسهتay} لك�L�aَّـ  �3 �IyJ جه ymOلك F ِّـy ¡X لك
�m¡jt �¤t يش `usT A: يش  � لكJ {au�O¢ | لك�qjO مسلكs�yO}جه � F {dy¡aلك Zلك�Raلك 

 �aُّـ y ¡Xِّـجه  لك  {ayهت لك�a`� لك �d  مش  yrgjI  �¢ |لكy¢aين �d لك
 �a ىغ�jJ  جه ysX �m لك�L�aَّـ d F¡� لك �� مسهت�  هتy�yqjpI {ay لكy¢aينجه  لك
�N �¢ | لك�a`� لكy¢aين  �jI لكRaلك�Z لك �m¤¡a لك�L�ayI {s�yOَّـ مس �d�Xجه 

�لكمن F لك�aلك_� لكy4ِّـayI َّـ�L�aلك �m  �� هتay}جه  مش] �d َّـ لك^¡ymِّـ �d �L لك
�¢ | F لك�a_| ُّـلك�J مس لكF {mm¤¡d {s�yO لكy4ِّـمي �L�ayIَّـجه   لكs¢s3} لك��ssm¡a}جه 

y6لك�I.
�L�ayI �aَّـجه   {s�Aoa �qsjaلك �m¤¡aلك �lt yrqd �ri� �_ �¡aلك {aَّـ مسyd لك

yt�pgd  {a .^�¡u: لكyrs^ {e_yqO َّـ
 ��ª yrgjI F لك�qjO لكy¢aين Ao` �d Q¢` �dمن هت�ِّـ لك��yW Z@u¡Oمل 

y ¡Xِّـ لك  {ayهت /لك
 �a�m` /»y6لك �I |�sa َّـ�L�aلك Q] مثysU � لك yT �لك�L�d �Jَّـجه I َّـ�L�ay^ 

y@ {ِّـ�yjaَّـلكمن لك�L�ayI �I َّـملجه�L�d«.
�a�_ /»��lqI َّـ�L�aلك �m  �qjd/�XylI مس �Jلك�I ydيش مش �fM مشُّـلك �tيش   مس

�Lَّـ �mm مش]   �m¡l� ?�I �m� �Nهث  �jI �m¤¡� Atمش �tw^ َّـجه�L�aلك Q] ىح ¥I جه
لك�L�ayI �^yfJَّـ .»QKuJ لك�L�I �Xylaَّـ 

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مبحي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.مهخي يش مهخي يعٰهمي/ ��Iyلك�faِّـ  لكO)جي(



 ٰهخيٰه ...................................................ِّـخكِّىئٰررئ ِّـململيكِّىشيئرئ ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ يف ٰىمهىبيئملييِّ
 �a�_ /» w^ جه�I َّـمل�L�Oلك {s�yOلك PX َّـ�L�aلك �m¡` {msm3yI �m¡aلك

لك�L�d {s�yOَّـمل �jayI �Iىغ  لك�m¤¡aجه  هت� F yt�qX لك�L�Oَّـ�}  لك�L�aَّـ �� لك
y Xِّـ�fmayI«J لكy¢aين � ªإل} F مس �dلكَّـ �d لك�L�aَّـ �jayIىغ �� جه � �

�m¤¡aميلكy¡جه  إل�m¤¡aلك هت� F لك�L�Oَّـ�}  QkayI ysXجه ^�L�ayَّـ �� لك   F لك
 {s�yOy^ جه{��ssm¡aلك {s¢s3لك �¤qI لك�L�d {s�yOَّـمل �jayI �Iىغ  مش] ��ssmJ {s¢sM}جه 

�fmayI �na لكy¢aين جيyَّـجه  لك  �j2yI َّـمل�fmd.
 ygمس� �a�m` /» �nJ �  �I {s�yOلك هت� F لك�L�Oَّـ�} �� لك�L�aَّـجه  مش لك

.»�L�dَّـمل
 �a�_ /» � J {s�yOلك هت� F لك�L�Oَّـ�}جه  مش لك�L�aَّـ F `� ¨مث �� لك

�a«.
 �a�_ /» yq y`  ymm¤¡d �n� �I Q]  جه�m¤¡ayI مثysU لك�L�aَّـ مس�M لك

ُّـ ysX مس F لك .»�Fy لك
هتay} مش [��yW y�Qملجه ª �Iإل} F لك�qjO لكy¢aين �d لك � لكAonaمن � 

y ¡Xِّـجه مس لك �� �qjd مسهتay¡�جه  جه  ysX �لكF �J لكI َّـ�L�d َّـ�L�aمس لك ��  
yr¡ِّـ�y ¡Xلك �qjd �� �L�ayI ysXَّـجه  F {mm¤¡d لك .لك�L�d {s�yOَّـمل 

�l� مس ��ªyjOمل لك�JyT  �oJ لكAonaمن �jtِّ �£�q� AIجه �jI yM لك
y ¡Xِّـجه sM{ ^� _� هت�ِّـ لك�L�I Z@u¡Oَّـ  لك  {ayهت �d لك�qjO لكy¢aين �d لك

�Lَّـ  �tuI جه�j ¡I َّـ مس�L�aىغ لك�jI {s�yOلك�m جه  لكyB  �M {s�yOىط 

.مئميجي يعحيمي/ ��Iyلكaلك�fOِّـ ) ٰه(
.مئمئجي يعحيمي/ ��Iyلكaلك�fOِّـ ) جي(
.ميهئٰه يعمبمي/ ��Iyلكaلك�fOِّـ ) حي(
.مهٰهيع/ �ِّـ لكZ@u¡Oجه �fdِّـ �IyT هتجهِّـجنمنيفِّـىئمب ِّـجنىبمقيفمقٰررئ) خي(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................جيخيٰه
 �Mمس �nM �s^ َّـجهy َّـ �d �¤qI مسy¤tمث لك �C �d �¤¡d �3لك لك�L�aَّـجه 

�NلكO¡¤��� مش] . لك
�naysX �لك لك��cJ �d Gyq¡� na هت�ِّـ لك�m¤¡I Z@u¡O لكys�yOمن F لك�  

{q��_ [مي مشy¡ىط إلy£Oلك PX �p3لك .�L�ayIَّـجه 
سة ا قدمة ا اهية: ّا وجود وا ارجية ب ا ية ا ّالعي ّ ّ

�  Q] ZI {��d لك�L�aَّـ  لك�lqa لك  {sd�rlOلك {�Qkaلك |¡ K مس �jI �
PX {IyL لكv�aلك  ysnCجه ��k q لك  yd�rld {s�yOلك PX � مس لك�L�aَّـ ىطلك لكs�yO}جه 

Hy¡aلك/
�Mمل لك�fOلك   �d A£�q� �d لك��yk¡a لك�lqa لك  �d�rlOَّـ لك�j¡aلك ��

لكz`Sa لكy4ِّـ�L لكy4ِّـ مس�ygمتVy�I �L¡�مت مس مسهنyd�o¡�� A لك�j¡aَّـ 
�Mمل لك�fOلك/  مسy jI�Nِّـمل  ��z�¤I ��yk¡oa {s^yqd ِّـميy4لك F �¡Vy�I   

�d مس  �lt لك  �rlOمتلك
جيyمكجه مسلك�2لكمك yI لكv�aلك لك�� �X /�d لك�lqa لك  �d�rlOَّـ لك�j¡aمش لك  

 �o¡��  جه�Lِّـy4َّـ لك�L�aىس لكy¤oI {s_لك�fOلك {Vy� aلك ��d �£�q لك�M�aمل 
�Mمل لك�jJ �LfOَّـ لك�fOلك لكy4ِّـ FyqJ  �¡Vy�I لك��yk¡a مس �J` �جه `A مس  �لك 

��d}جه ^�nps مس ��n لك�fOلك لكy4ِّـ لكysn¤Oمن لك�lqa لك  �s�ylOلك F �L
�dجه �np� �I لكt¡�لكيس  �lt لك  �rlOلك �OyX F مل��ykOلك �lM �d yhs�I لك�Mلك 

�d �d لك�fOلك لكy4ِّـ lo¡D} لكys¢s3من �lt F لك �j¡d �s�yld �L y` �aَّـمل 
I لك�Mلك{smsm3لك {m3مل لك�M�ay �s _ �d �aُّـ �s7 �d yhs�I لكyr2منجه   

y��jI ydمئمبجي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTىشجكٰرزث خممليف) ٰه(  .
�� ty` yd| لك�M�aمل ZX ُّـلكF �J لكy4ِّـميجه s¤I{ / لك�aلك�M�ayI �Mمل لكm3} لكsmsm3}) جي(

yrjd �s¤¡�� �d ^�ىغ جه �ja لك�sOجه  لك�j¡aَّـهب مشُّـ `� yd ^�ىغ yX y@ ystyKَّـ مس  �¢n¡aلك 



 حيخيٰه ...................................................ِّـخكِّىئٰررئ ِّـململيكِّىشيئرئ ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ يف ٰىمهىبيئملييِّ
 F  �rlOلك F لك��yk¡d َّـ�L�aلك zLلك  F ِّـمل�maلك  �ojaلك w^ هبzLلك�aمن لكylهت
 zL��  جه�s�I �Mلك �L�d Arqnaَّـلك F لكy4ِّـمي �L�Iَّـ  �dجه  �lt {s¢sM لك

�¢` �aُّـ�J� `�J  .
Oلك لك�� F Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_y£ /» {s¢sM �d مل�Mلك  {msmM لك�Mلك  ^w مس�dلك 

�fdلك_yd�rlO yمن yjdلك�Mمل ِّـy` AI ^�َّـلك  �Lَّـ  �j¡dَّـمل   �n` جه{lo¡D 
 zL�� y8 �sa ينyjOلك �ىح � ¡Nلك w^ جهymoj¡d  y_ �dىط  yd�ojd  �ojd ىط��

msm3من لكylfaىح لك ¡Ny` �Lَّـ �M PXملجه   yrqd �na �n� مس �¡aلك {s@ s} لك
�M لكy3هت��� ZX لك�L�aَّـ لك @� �s7 ylJyI لكAn3مثجه   �Bَّـ �jJَّـ مس / لك

 �N �Lَّـ [msmM Q} لك  �¤t  yrqd �` {msmM �n� مس zL��  منyd�rlOلك
جه ^�جه ��zL مس ��n ُّـلكمن `� �sa�I مش �Lَّـ ¡Nلك  �rlOَّـ لك�jJ Q] �Nهث 

�Mُّـلكمن لكلك Q] yrqd �N«.
�dجه مس/ لكy3هت� �lt لك ىح لكys¢s3من F لك�aلك_�  ¡Nلك  �d�rlOَّـ لك�j¡aلك 

F y��¢nJ لك�L�aَّـ لك�qsjaجه   {s¢s3ىح لك ¡Nمس لك yLِّـyN َّـ�L�aَّـ لك�jJ �o¡�� 
 ��¡�o لكz`Sa مس��d �¤t uI yg مسy¤tمث لكzs`Sa لكy4ِّـ�Lجه ^�j¡J �mَّـ 

¢s3لك �o¡  ���aلك F �s�ylOلك  �aُّـ �d yrqna �dجه  ysمن �lt ?yX F لك
�n لك مش�fd �Xَّـ�L  {s¢sM  yJُّـلك �s�I �Mلكين   �LِّـyN .

�g¡� �mJ y8 /مس  {sLِّـy4َّـ�} لك�L�Oلك PX {s�yOلك  =� لك�L�aَّـ 
 {_ y�d {s�yOلك �nJ مس �np� �I جه �¢s3َّـ لك�j¡aلك  {s_لك�fOمل لك�¢naلك �o¡��

5� لك�M�aمل �qXلك  �Mلك�aلك PX �oVمس yq�»َّـ�jayI  �Mلك�aمل »لك�M�aلك �� �p�J جه 
مس�yg مهخيٰهيع مئمييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ/ لك�M« .�itمل لكcaلك^}«مس�I ygيش هب 

.ميمبٰهيع مبجيٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمقمبِّـيئرئ ِّـحلخيىيرئ
ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .ميمئٰه يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
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a�qjpI جهyLِّـyN َّـ�L�o/ �d جه{s¢sM  y_لك�fd َّـ�L�aلك ZX ِّـميy4لك F {s�yOمس لك 

لكzL لك�L�aَّـجه ^wهن�jJ �d yَّـ  _ yd �s �� لك�qX �soX �l¡O لكAn3مث F هتylمن 
 �rld يس�¡qs^ جه�Lِّـy4َّـ لك�L�aلك F {_ y�¡d جه�d �lt F y6ys¢sM لك  y6yd�rld

 {s¢s3ُّـلكمن لك �d يش ¢d ِّـمل يش�maلكd�rld yrqd يس�¡q� �¡aلك {sLِّـy4لكyملys3لك  �ojaلك .
 F لكمل y�Oلك �¤qI {s�yOلك مشُّـ  �j2 zL�d لكsqsja} لكy4ِّـZI {sL لك�L�aَّـ 

��yk¡aلك  �d�rlOَّـ لك�j¡aهب مشُّـ لك �faلك {s¢sM لك َّـ�fOلك �¢s3لك  �d �lt F لك
{��¢s3مل لك�M�aلك  {s_لك�fOلك {sqsjaمن لك� K �d ys^yq¡�  �I جه�Lِّـy4لك_� لك�aلك F 

 yd لك�� _}جه  y�Oلك �¤qI {s�yOلك ��np مس �nJ لكsqsja} لكy4ِّـZI {sL لك�L�aَّـ 
:usT{s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك هتay} لك�L�aَّـ  مشysI �qX �Jy K لكQ�l¡a لكy¡¥Oِّـ   �¤s��J . 
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ا ا
{dy¡aلك y` �¤qI َّـ�L�aلك {ayمسهت {au�d uI ymIyT yt�`لكجهُّـ �d  {s<� aلك � y�O

yq� �na _�لكمثلكمن  جه  �mjd Q] �dمس {s�yOلك {ayهتuI �maمس لك لكsty�Ra}جه 
yKِّـجه  لك  ~ y¡qaلك �d Q¢naلك �o¡  yr �� F � لك��iqa}جه @ {lo¡D لكمنQ�lJ

F y¤t لكمنQ�l¡aلك �oJ مس�� PX ىح�_�aلك Y� yd/
ّا ا : د ّا ّ

ZsTyTمس Zq`ِّـ PX Q�l¡aلك لك�� �q¡ �/
لكZX {s�yO لك�L�aَّـ z�¤I لك�m¤¡a جه لك�L�aَّـ ZX لكs�yO}مس :ِّـجنىبيميث ِّـ  

�N ;¢� لك�L�aَّـ  _}جه ^�ayلك_�qjOyI {sj لك y�Oلك �¤qI ArqsI {sqsjaلك ِّلكy4ِّـ�Lجه 
{s¢sM  y_لك�fd {s�yOلك.

لك�Mمل إلyroo لك�mja مش] مس���dجه مس�Mمه�oJ  y لك�aلك_sj} لك�aمس :ِّـجنىبيميث ِّـجنىلِّين
�لك لك�j¡aَّـ لكYso¤¡aجه��soX �oh لك�L�aَّـ@ �m �N لكs�yO}جه   لك �OyX F  مش  

مسF yd لكa¢ �من لكy4ِّـ �dجه  �lt لك  �rlOلك �L�N .^�MuمهZX y لك
Zq`�aلك ���� {£s¡t �nJ / ىغ يش�laلك z�¤I ِّـ�} يشy ¡X مس لكs�yO} لك

{X�¡qdَّـجه مس�L�aلك �rld �qd يس�¡q� yd ُّـلكمن �d / َّـ�L�aلك �¤t �d {X�¡qd yمشهن 
 F {s�yOلك {s¢s¤^ جه �N � لك�L�Oَّـلكمن لك yT �X y5 �sp¡� �¡aهت} لكy4لك �¡sls`
 � qsM �y^} مش] لكsqsja} لك�fOلك_s}جه  yI جه�Lِّـy4َّـ لك�L�aلك {s¢sM ZX ِّـميy4لك

¡d F َّـ�L�aمش] لك {s�yOلك { �t �nJysX �لكsJ} مش] جه� لكaلكمث لك�L  �t �s _ �d } لك
لك yَّـ  لكsqsja}جه  لك لك�t �� �¡a } لك�M�aمل  �لكمنجه aلك{sqsqK.

�g¡� yq� �d/ y htلك F yrjs7 SeJ yمسهن A` ِّـميy4لك F َّـلكمن�L�Oمس لك 
 {sls`  y6َّـلك�L �rld لك�L�aَّـ yrsoXجه ^wهن��A¡J y مس�AI yg إل�X �n مسy¤tمث 
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لكyrqd �Mهب  �` �m َّـ  مشُّـ مش�L�aلك �� �sa {sLِّـy4َّـلكمن لك�L�Oلك �d �Mلك  �`

�dَّـ�L  �X ِّـملy X �� �I جه�� }sM َّـلكمن�L�aلك �X َّـ�L  {slsnI �sp¡� يعyN  
 �la يعy4َّـ لك�L�aلك �aُّـ �I �sp¡� AX �`y3لك �rlOلك PX �oh� جه  �N لك

s¡dلك {rL �� ِّـميy4لك F {s�yOلك جه `A مس لكs�yO}جه  Q] �X يعy4َّـ لك�L�aىط لكy
 �I yd �na �rld لك�L�aَّـ إلrL �X �n} لكSUلك لك�L�Oَّـلكمن F لك�aلك_� لك�qsjaجه 

�� لك�L�aَّـ ys¡dىط F لكy4ِّـمي  �� لكs�yO}جه  t¤�  جهلك ys¡dىط  �I yd ZX لك
ِّـلكمث �lt لك�L�aَّـ  y sU �sa ِّـميy4لك F يعy4َّـ لك�L�aلك.

¤t ِّـميy4لك F {s�yOy^ مشُّـ F {s�yOلك ydمس جه  Q] �X ىطy¡p� �I yd � لك�L�aَّـ 
� ��L F ymلكمك yd �� مس aلك �N �d يش �Tلكمث y�yqjpI لك �lt F لك  ���aلك
 {sl�olaلك �s�ylOلك �d َّـ�L�aلك Q] �� yd �` �pe� �aيع لكy4لك y�yqjpI

.[y�Q يش ^wهن�X {s`yM y ُّـلكمن لكF {s�yO لكy4ِّـمي لكt �� �¡a¤� لك�L�aَّـ
sty�t} يش d¢ يش ^ y` {s�yOلك لك�` �لكمن F لكy4ِّـميجه ayI َّـ�L�d َّـ�L�ay

��yk¡d Arqnaلك�L�dَّـمل s¢sM}جه   y_لك�fd �N مس�MمهZX y لك   �T�¡I لك�L�aَّـجه 
 �d�rlOَّـ لك�j¡aمس لك �mJ �_ �dجه  �lt z�¤I لك  �q��aلك �so¤¡aلك z�¤I

جيyَّـ لك�j¡aَّـ لك�fOلك  ys^y` �sa �d s¢sM �a}لك�lqa لك  �_.
 F َّـ�L�aلك ZX |ty` مش �na لكs�yO} لكt �� �¡a¤� لك�L�aَّـ لكy4يع 

ِّـلكمث �lt لك�L�aَّـجه  y sU �sa َّـ�L�aلك �¤t  ِّـميجهy4َّـجه  مش لك�L�oa {jIyJ yمسهن
�لكF y6 لكy4ِّـميجهI {oj£qd �nJ مس �np�  يش ¢d من يشyqnpOلك F {s�yOy^ مش  �jI

 A^ َّـجه�L�aمسهت� لك �jL �a �n� مس �np�  yLِّـyN َّـ�L�aمسهت� لك �jجي ?
�IyJ َّـ�L�aلك �¤q^ جه �N `sls¡� لك�X �s; �¡a لك�L�aَّـلكمن لك  t F¤� لكy4يع 

 {s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك �qjd �� لك�� لك�j2 {sa�j£O مسهت� لك�L�aَّـ �d _ � لك�Xy2جه 
 yهنw^ جه هت�  t �d¤� لك�L�aَّـ لكqJ�j£O¡�يسF ��مث ��لك لكQ�l¡a لك  yj J 

 yهن لكs�yO} لكy ¡Xِّـ�}  �لكمنجه ayI �t �� لك�j£O مس   �sَّـ مسهت�L�ay^ َّـجه�L�aلك
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 y sU ِّـميy4لك F �j£Oلك �` �d Gyq¡�  لك�� �j2 yj J {a�jB مسهت� لك�L�aَّـجه 
 � ¡ayI {sa�j£Oلك �لكمن ayI {sa�j£Oلك F ىح ¡N s¢sM}جه  لك  y_لك�fd لك�Mلك

�a �d �Tهي لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lِّـلك�L مش] � �� مسaلك �d . �lt ?yX لك
لكs�yO}جه yN  ztyL �lM �dِّـsqsX yq� {sL}مس/ لكy3هت�  ZI لك�L�aَّـ 

 F ympoa ملQ¢` � yit  {o¢dمس yq� جه  �d لك�lqa لك  �d�rlOَّـ لك�j¡aلك  ��yk¡aلك
yrgjI [ِّـ مشyf¡N y¤Iهن لكsl�ola}جه qI Qet¤� لك /لك

لك�maِّـملجه ^w :ِّـخكىلِّ ِّـ  �ojaلك �لك�a {sJلكzL لك�L�aَّـ `ys3yمل aمن لكylfaلك 
q¡�يس �rld yrqd لك�maِّـمل q¡�يس �d ُّـلكمن لكs¢s3} لك�rld� �¡a لك�oja يش d¢ يش �

�Lِّـy4لك لك�fOلك z�¤Iهب�oX [yjJ zLلك�ay^ �s^ �rL  �o` جه  �o` ِّـمل�_  
لك�oJ ZI ��yk¡a لكylfaمن ىح  ¡N �sa لك z�¤I لك�so¤¡a  مش �s^ �£Xجه 

 PX مثyqI َّـ�L�aلك  {s�yOلك F �a�mt yd �qsjI �� �dجه  �lt ?yX لك  �q��aلك
جه .مس لك�L�oa {jIyJ {s�yOَّـ مش لكQ�l¡a لك
مسyrdynMجه ^�red wِّـ لكAn3مث :ِّـخكىلِّ ِّـجنىلِّين  لك�L�Oَّـلكمن لكO£�َّـمل �X لكyOَّـمل 

pnM �aُّـ �d � yNِّـsL}جه  y�I yُّـ� �لك مش] `�هن f^  y�qL y@ uI لك�
لك�L�d {s�yd F z`Saَّـ�� �L�Iَّـ �لك yqjd مس لك�j¡aَّـ � لكF �M لكy4ِّـميجه   

���qجه �d �d لكO£�َّـلكمن aلك �so¤¡aلك  �d لك�lt ?yjI � J�� �fla لك  �q2لك
{sLِّـy4لك {Vy� aلك �lM.

� yNِّـsL} مس��a yg لك�reOِّـجه ^wهن y�I �� �¡aلكىغ لك�X ��a لكF y3 لك` �
�d لك�m¤¡a لك�lqa لك  �q��aلك �so¤¡aلك z�¤I f^  y�qL y@ لك�¡ Kمس �aُّـ �d.

Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ /» �` �n� �L  PX �s� aلك �X �flaلك  �q2لك �Nمس
لك�fla هت�ِّـمل somX}جه   {somX َّـملyd �q2لك �n� �¡M جه f¤¡d لك�dمس Arqd

d y `�d �n� }s¤I �s� aِّـمل لك Qهت {op2yI َّـ�£pI �� Atهت�ِّـملجه مش � ydَّـمل 
 ���l� �dمس �aُّـ �I جه 5�لك لك�L�a مسهت yq� zs`�J  جه مشُّـQ]  �mjaلك ��
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.»لكpI �mja£�َّـ لكy ¡Xِّـ [�oa �Iyhd Qلك_�

 Ymjaلك_� لك�aلك �sa �dلكَّـ �X �d لك�oa {mIyhOلك_� �� لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه 
�lqaلك F لكِّـ � �aلك �sn3لك y_ لك�a جه  �d  /� y X PXِّـمل هت�ِّـ لكmsojJ¡Z@u¡O لك

جه لكy ¡Xِّـ/مس« [�لك ��d}جه  `ystuمك لك y ¡Xِّـلكمن لك�lqa لك �d �na لك مش جه   
�sm¤¡ay^ جهy `�d rL {s��jaلك � y� aلك F Ymjaلك zs`Saلك yna/ zs`Saمس لك 

 �mjaلك F yr�ltuI �f �dِّـ لك�aلك_sj}جه  لكys�yOمن  @y مس`�لك لك�d y@ Ymja لك
ىطلكمن �I�a�m^ جه�qsjI َّـ�L  ���aلك �V�d F y6ُّـلك F zs`Say^ جه) /�Iyhd Q] 

.»مس لكy4ِّـمي) �oaلك_�
 �d { J�pI � J�d �f^  �qL [مش {sLِّـy4لك � y� aلك F zs`Say^ مشُّـ
�لك � {js V ysI F Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ لك�a �dهب  �� �lt { J�d لك �dلكzJ لك�aلك_�جه 

� لكy4ِّـsL}لك�d �¤qa لك y� aلك F zs`Sa /» ينy¢aمث مش] ¨مث  1لك¨ Agtمس لك
ArqsI �s; مش {sLِّـy4لك � y� aلك F y5 لك  Zj¡aلك z�¤I0 �sg¡m� 1 يض¡m� مس
zs`Sa0لك �d { J�d z�¤I y_َّـyِّـلك هتy ¡Xِّـ لكy ¡X مش `y ُّـ�a لك  F لكy ¡Xِّـ لك�mjaجه 

لك�lqa لك»لك�aلك_�  �q��aَّـ لك�j¡ay^ جه {Vy� aلك �d Gyq¡�  �d لك�M�aمل 
لكyqI {s�yOمث PX لكQ�l¡a لك �لك �� F �m¡jt yd لك�L�aَّـ � .لكy4ِّـsL}جه 

_} لك��2 لك��2yI �psoj¡a لك�js haجه ^w مس�Mمه�o¡D y :ِّـخكىلِّ ِّـجنىلِّجنمئ X 
�js haلك��2 لك ��  ���L yمه�Mجه  مس�d �lt ?yX F �N لك �N جه�X لك لك  

�L�d Arqnaَّـلك F لكy4ِّـمي �L�Iَّـ�Xىغ  لك�Mجه ^w �� لك��2 لك�psoj¡aجه   
�Lَّـ لك��2 لك�js haلك��2  �lqI َّـ�L�d �psoj¡aلك��2هب لك  �aُّـ  �js haلك  

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .هئجي يعجيمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
).ٰه(لكsUy3} ِّـ_� / لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(
.مئجييع/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) حي(
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� �� لكd¡�لكَّـلكd¡�لكَّـaلك �psoj¡a��2 لكyI �f¤¡�  Zj¡� Atمش   �mdلكِّـ �r dجه 

yI �f¤¡Oلك {_ X �� ArqsI {_ jay^ جهZj¡d �X yltهث �mJ �_ �f¤¡dجه  a
 z�¤I مش  لكuI Z@u¡O لكAgt لك�f¤¡O مش] [Q لكm�  �f¤¡O¡يض لكzs`Saهت�ِّـ
{ J�dy_ }sM جه�d �� �lt { J�d لك لكyjOين«/  �d �dلكzJ لك�aلك_�جه   مش لكys¢s3من 

� ym3لك �X {X�¡qOجهلك� yd yrqd d q yd yrq¡�يس F y@yM z�¤I {msmM �d لك�aلك_�جه 
� F يغ�oD �� �aلك �qjOلك �mjaِّـ لك�f¡� uI جه�mjaلك {iM d ِّـy ¡XyI yrqd يس�¡q

�dمس �I �¤¡d  يغ�oD Q] جهyrjd �¤¡d  {of¤Oِّـ لك�d yI �d   �lt�r d لك
Agty` �sa Agt ¨مث bI �fCمث  �لك لك� ��g مش�sa لكyjOين لك�f¥Oهت}جه 

���sp¡d Z sU yt�n� �¡M جه�fC�d _� yrdAgtyI �fM ¨مث �lt F لك   
}ayKمث مش] ¨مث¨ Agty` �I ِّـملجه�fayI َّـملyOَّـ لكy y` ArqsI �s;   مش  z�¤I

لكy¢aين �F �sg¡m لكy ¡Xِّـ  جه ^m� y¡يض لكF zs`Sa لك�aلك_�جه  y5 لك  Zj¡aلك
y ¡Xِّـ لكy ¡Xِّـلك هتyَّـ_�d { J�d z�¤I y لك مش `y ُّـ�a لك  .»�aلك_�لك�mjaجه 

 �psoj¡aلك��2 لك ZI {_ jaلك F y3لك �� A` �r Oمش] لك Zj¡Oلك Agty^ مشُّـ
 z�¤I  جه�d لك��2 لك�js haجه مشm� At¡يض لك�lt { J�d z�¤I zs`Sa لك
جه  �p¤Oِّـمي لكy4لك �d ىغ�jaلك �` PX مثyq aلك �d yهت�fN جه�Lِّـy4َّـ لك�L�aلك

{pspgayI �pC �sa.
 F y3لك �a�جه ^w لكZX {`�3 لكF yd�a لك�aلك_� ` yd�ayI {`�3لك {_ X

Ymjaلك �so¤¡aلك z�¤I  �d �lt F ylo¡D y��X Arqna لك _y هب لكy4ِّـ�Lجه 
Z@u¡Oَّـ«/ هت�ِّـ لك�L�I َّـمل�L�d yro` جه yd�aلك لك�3`}   {^y�Oمس لك �oXجه لك�Mلك  

�d(�dلكَّـ �d ) ٰه( �لك �� مس�lt (yq�/M لك� yjdين �lt  لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه  _yمن  Vمش �
Ao` F �dمن لكAn3مث .لك

ىشمقىهرئ) جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مئجييع/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................مهميٰه
o¤¡ayI �mjaلك �I جهysLِّـyN y� �X �j a yrgjI ىغ �X �sa yrqsI �l� �s

�` PX �nإل�n¤I yrqd �fخي «.
y6�M `� لكau�d )�ma} :ِّـخكىلِّ ِّـجنىبِّـمقيت  F �lqaلك ( �tw^ جهZ@u¡Oهت�ِّـ لك �qX

� لك��iqa} يش  ^� � PX مثyqI يشyلك��_  �lqaلك ZI مش  }s¤¡aلك  �rlOلك ?yX F
مسF yd لكy4ِّـمي ^£�sp لك�L�d �maَّـ جه  �d �� مل �L�Iَّـلك�lqa لك  �Mلك  

y6لك�I {o_yX �lqay^ جه�lqaَّـ لك�Lجه ygمس� y6ُّـلك F �� �d ُّـلكq� y6¡�يس لك�mj¡aجه   
�d ُّـلكJ y6جهªyIمل  �N �لك smI} لك�ma لكn� .q¡�يس _�مل لكc aجه 

Q¢` y�Q]  {o¢d � لك� {sa�mjd مك�mJ  �`vJ yro` جه{sl�olaهن لكy¤I  F لك
 {ayهت ��لكQ�l¡a لك  _} �L�oaَّـ F لك�aلك_� /لك�L�aَّـجه  y�d {s�yOمس لك 

ArqsI ىح ¡Nِّـميجه  لكy4لك F َّـ�L�aلك ZX {s�yOy^ جه�Lِّـy4مش لك  �rlOىس لكy¤oI
هت�  لك�L�Oَّـ�}   �m¤¡aلك F {jIyJ {s�yOلك uI ymIyT yt�`ُّـ �na �dجه  �lt لك

yd ? لك�L�aَّـ t¤� لكy4يعجه  هنsls` y} لك�L�aَّـ   �¡¤�m مسهت� لك�L�aَّـ yNِّـyLجهجه 
`sls¡� لك�d Q] �X �s; �¡a لك�L�Oَّـلكمنجه   ��np مس �t �a �n¤� لكy4يع 
 yrqna جه  ysX لكs�yO} مس��L�d ygَّـمل F لك �لكمنجه ayI ysX ^�L�ayَّـ �L�dَّـ F لك
�� لك�qjO لكy¡¥Oِّـ  y ¡Xِّـجه  لك  {ayألهتa ينy¢aلك �qjOلك �� لك�� �L�dَّـمل �L�ayIَّـجه 

�t لكyqI F �m¤¡Oمث  �sهت هتay} لك�L�aَّـجه ^�L�ayَّـ �� لك  PX لكQ�l¡a لك 
 ysX هنF {mm¤¡d y لك لكs�yO} لكy ¡Xِّـ�}  �لك��ssmJ {s¢sM I �J}جه I ysX لك
لكF {hT لكa¢ �منجه   {��ssmJ {s¢sM [مش yrsoX {َّـ��L�Oلك �= F �m¡lJ �L�ayIَّـجه 

 ¢aلك F {hTلك �qayI �d } مش] لكs�yO}جه �na لك�L�aَّـ  �من لكYso¤¡a لك�lqa لك
�Lِّـy4من لك� ¢aلك F {hTلك  �sa َّـ�L�aلك �rlp^ جه)�nC �d �a AI �lt 

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مههئٰه يعحيمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
mM}) جي( aهن لك�¤ aلك F {sl�olaمن لكyM hهت � لك� �s��J :usT.



 ٰهميٰه ................................................................................جنملجيىكمكِّـىعِّـ
�dمس/( {s�yOلك �لك�Jجه I ِّـميy4لك F َّـ�L�Oلك �� )�nC �d y@ AI�dمس �lt (  

مشُّـلك  d}جه  �jd  َّـمل�L�dَّـ�L�d �nJ مس �np�  ِّـميy4لك F من�L مل
yKِّـ  مس�qayI yd } مش] لك مش�L�ayI �L�J Atَّـجه  �لكy6جه I يشQ�l¡aلك لك�� PX مثyqIيش  yهنw^ 

eqpI {ayهت ���jJ لك جه  �Lَّـ  ZX �¡s�yd �aيع لكy4َّـ لك�L�aلك PX zJSJ {s
ymM  �g¡� ىح�T A` َّـ�L�aلك {ayهت yKِّـ مش�d �£�q� At لكQ�l¡a لك�reOِّـ  .لك

�لك �� لكQ�l¡a لك��m¡jt �¤t لكy ¡Xِّـ�} لكs�yO}جه  هتay} لك�L�aَّـ     
لكy ¡Xِّـ�}  y Kمن مسهتay} لك�L�aَّـ   |ps_مس �¡aمل لكR¡jOلك {aَّـ  يش `usT A: يش مس لك
y ¡Xِّـجه  J yd {osfM¢ ¡� �� مس مس  لك  {ayألهتa Q�l¡aلك لك�� | ¢J Atجه مش{s�yOلك

�m¤¡� مس �mj�  مثysU �لك�L�ayI F �Jَّـ مش ¨مث �d لكI َّـ�L�Oَّـ �� لك�L�ay^ جه
� �� s¡t£} لكQ�l¡a لك� [�L�d Qَّـ �Iجه  جه  ysX .لك

ygمس� �m¡jt �¤q^ جه y£Oلك لك�� F Z@u¡Oمن هت�ِّـ لكAo` ydمس/ �n¤Oمس لك 
جه c� }sMهي �d Fلك�� `¢Qمل  uI لك�d �£�qd yrqd/ ZX {s�yO لكQ�l¡a لك

مس لك�L�aَّـ لك�L�aَّـ F لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه  مس لكt {s�yO¤� لك�L�aَّـ لكy4يعجه 
�Jلك�I ِّـميy4لك F َّـ�L�dجه �d يس�¡qd {s�yOلك �rld مس لك�L�d {s�yOَّـمل �j ¡Iجه   

� yd مشِّـلكَّـمل ُّـلكمن F {إلcaلكمن لكQ j¡aلك �d �aُّـ �¤t q¡�يس �rld �qd لك�L�aَّـجه 
y ¡Xِّـ لك  {ayهت �Lَّـ `�«/ _yهب لكQ�l¡a لك �d لك  ¨مث poX �_ ZX| مس 

جه  y�t ZX y�t لك �Lَّـ لك جه `A مس  �jaلك �aُّـ ZX �jaَّـ لك�L�^ جه�¡s�yd
�olaلك ZX �olaَّـ لك�L«.

{s�yOلك y_ /» Z مس��X �¢��M F yg لك�L�aَّـ  sU [مش ArooM مشُّـلك �mjaلك
{msmM �n� مس F هت� �t لك �� لك�L�aَّـجه   �m¡I �nM مس�Mمهz�¤I y لك�aلك_� 

لكd {s�yO¡¤�مل هتyَّـِّـمل  �soXجه J�d F �na } ���} ُّـلك�Jجه   �X{a�pC لكO �مسجه 

ىشمقىهرئِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .هيهي يعمئمي/ جه �fdِّـ �IyTجنٰررئ يف ِّـ



 غلقممشمى ه م..............................................................................غفغ
إلع فوحكوينى خلنح قحن لحكصههلمل ه حقضشو يخي لقلصونل ه كنصخخلى طن لقالاكرقوقلخ إل

إلكس همخ يسيى لقسيقسمع يقالكس طيح كيكو يف كي لحكخلم حقوألقوقى يش لألقوقى يف  آل إل
إللقصضمر يلجللز كس فصز لحكصحك مقصونو يمقلوىلع يقنخ لحكخلم خلحى حتمر لحكوينى كي خلحى  إل إل

ىل يقس حقصصذ يقلز كقز لقسيقسمع حقز يش جملسقى يف إلجملسقنصنو كس فصز لحكصحك مقلو
إللألخلنوي حقوقصصذع ألي جككسقنى لقسيقسم جملسقى حقصلز همخ لقسيقسم .إل

إل كهس قام :إليحتمنر لحلر فنسظ: يقخقر فوى يف عويوم كصواكي لقسيقسم لقخينش
إل قخيح ه كصال ه ييسيقح كلس قمومقس يكخلخلشس يملمقنومقس أليسيقح يف لخلونم يكضد آل

 ر يلحكوض يلجلوقخ يلقنوكش يلحلنسلي يلقنوجلرع فنش كسيقسملم يلقكواكقوألحقند
إلمقسيقح حقسيقسم نيح ملمقوع حقز خلمل نيح ييقسملع فهي يف لخلونم كو يس نيح حقلننس  آل آل

إلع فوحكوينوم يلقخلمقنوم ه حقضشو يخي طلقكواكر يلقمومقو يلحلنسلي يلقنوجلر إل
.لقلصونل ه خلمل لقسيقسم يف لقسلفذ لخلونيقش

إلفوحكوينى لألكموهنى مل ختخم ظ:  لىكصمخلى لحكنمس قمنصنذآليفوى كيكو يف كصضي إل
آليال ختخم كحقحل حقضشو همشنو كس قصز لقصلسي يلالجكصموك لىل جمخك لقلنسن 
إليلقكنسمع فنش خلخك حقلالعو يحقلسعو يقنسعو كنال يكحقحلع يلمل مل يصكذ حقهقز  آل آل

لقسيقسمع إللقسيقسمع فلخك لقلخير لأليىل حقشوإلخ لقكموم لخلونيقنى لقصش يش حقلح 
إلفمز يصكذ حققك كس لحلوالم لقمامقنى يلقكموم لقسيقسميى إل همخ لقسيقسمع إل لال إل

إليلحكوينى يف مجنذ مقمر لقكموم مقوحقلى قمسيقسمع يقز هضس كس كهضوك لقسيقسم مقصصلس  إل
ألكوينى ظ جكوقى كس لحكوينومع لحكلمكإل إل  يخلنح حقلكنز عإل خلننو خلنح حقلكنز حقوقصلملإل

إلحقوقسيقسم لخلونع مقوحقلنى لقكسنل  .ط لقسلفلى يف لحكخكل قمكسنل لحكضوميىإل

.فف نغم: ع ككحن ىكوحقريحلكلم يملىقلفلم يف يألسقلآل يفققللم يألآلبقم )غ(
.فغغ ه غغغ نغم: لحككحن لقشوحقر )غ(
.فقغ نغم: لحككحن لقشوحقر) غ(



 غفغ ................................................................................يفىقىرييي
ألييخي لقلصونل طعى كيكو يف قسي لحكوينى لحكنلمشى يف لألميوي اكوقنى  خلس إلآل

إلكهضوك لقسيقسملم لخلوقىع يكي لحكوينى يف لخلونم خلمل مقر لقسيقسم لخلونع  إل إلإل
إلييش مقوحقلى قمسيقسم يف حتمر ملهتو يقموهتو لقسيقسميىع يلي قوهى كس اكني ملهتو  إل

حقضشو همشنو كذ فلذ لقنلخ خلس كقز لقسيقسمع مل ختخم يال ختخم كس قصز ي
.لقصلسي يلالجكصموك يلقصلالي

: إليحقنمخ لحككنسي كو مقخي يف كصضي نيومل لقسيقسم خلخك لحكوينىع اكني فوى
نى حقنننام حقضشو لحلمنمىع يإلنيومل ييقسم لحكنمس خلخك كوينصس قنخ كلنوي لحكصوظ

: إلع فهي لحكخلم كس فسقسطإلي لخلون حقسإلياكمنمى قز ضك هضس ييقسم! قنذق
أل كوينصسع فامينى قز ضك:طإلياكمنمى قز ضكظ إل إل إل هضس ييقسمي لخلون حقسع يهضس إل

.آل يف لخلونم قنخ يكنإلو ينلك همخ لقسيقسمع حقز يس خلننس يف لقسلفذ لخلونيقشلقسيقسم
إل كيكو يف كصضي خلمنى قز كس خلحكش لقلمى يلحكلمسى قشجكخيفوى إل إل لقلمز ظ: آل

آل كس يكههس كي يصكسن قمز ككخ كمنسكو يظلز مقر لحكمنسى خلنسلهوع يقام لألهشوط آل إل إل
إليكذ ألهضوك لقسيقسملم لخلونيقنى كلوط ملمقنى يش كوينوم مقمر لقسيقسملمع  إل إل

.طقخقر يكذ قظكسن لقصوجلمى لقخيلم كمنسكوم يكحو خلمننو مقمر لحكمنسكوم
 إلي لقكسلمن حقوقخلملظ:  ملمقس كو مقخي يف كصواكي لجللزع اكني فوىيحقوحككنسي

إليش لقسيقسملم ال غلكع ىقز لقلمز ظح قمز كننو هلسمقو ملمقنى قم آل إل ى كهجكسمل خلس إلنإل
 خلننو يخلس أل خلمننو كس ميي كالاكلى كيكنوك جكونيقىآل حمنسقىعهمخ مقمر لقسيقسملم

إلكخمقصى فسلكنوع يمقمر لقنلسم يش لحكشامل حقوقخلمقنومع ىقز يكنمنو لىل لقسيقسم  إلإل
كهجكسمل يكنصخخلى ه إلييش لحكوينوم ه إلع فوقخلمقنوم طإلنيىإلييكمنو حقوحكسيقسميى لحككح

.غغغ نغم: ع ككحن ىكوحقريحلكلم يملىقلفلم يف يألسقلآل يفققللم يألآلبقم )غ(
.عفغ نغم: لقشوحقرلحككحن  )غ(
.فغغ نغم: لحككحن لقشوحقر) غ(



 غلقممشمى ه م..............................................................................غفغ
 إل همخ فسلى لقسيقسملم لقكومنل حقوقخلم كس فصز لجلوخلزع ييش كصضممى يكنصلمىخلس

.حقصلز لقسيقسم يف لخلونم
إليفح يكصس قحن لحكصههلمل لقلنننى لخلونيقنى حقمل لقسيقسم يلحكوينىع حقوقلنننى حقمل  إل إل إل إلإل

إل لألهلنى يقموهتو لقخلمقنلقخلم  ىع اكني فوى يف يقسلحقس خلخك لقسيقسي لقصش مقخيو لقمسىإل
آلألىقصوم نيومل لقسيقسم خلخك لحكوينى جكونيقو  ال عفنخي لقسيقسي لخلنشى حقلح متوكنوظ: إل

إلخلخك كي لحكلمسى كس لقسيقسم غلك لحكلمسى كس لحكوينىع كذ كي لحكلمسل إل لال إلمقحى إلإل
 لألخلخك خلنح كحكصحإلي قموم لك كي ال مقخي .خيو حقضشو لقخلم يلحلمنمىيخلنحيز مقلو

إل ألي اكنصنى قإلخل حقضشو لحكمنسىع يلاكحل حقضشو لقخلم يلحلنصنىيإلكيز لحلر كصلو إل
إللقخلم حقلنننو اكنصنى مجنذ قمومقس لقمامقنى  .طإل

إل كي قحن لحكصههلمل يخي كي لقلنننى لخلونيقنى حقمل لقسيقسم يلحكوينى:ييخل كلنوي إل إل إل إل  عإل
إل لقخلمقنىع ييش خلنننى لحكشويفى يلقساكحل إلكس فصنز لقلنننى حقمل لحكصحك لألخلخك يقمومقس إل

إليف لقخلم ياكنصنى لقكحو يف لخلونمع فوحكوينى كشويفى قمسيقسم يف لألخلنويع  إل
إل كي كاكحطو خلمل لآلجكخ ككحلفو ياكنصنى:حقنلنس آل .إل

آلييف كصضي خلنننى لقسيقسم قمامينى جكونيقو إل إلفوحلر قام ظ: إل فوى قحن لحكصههلملعإل
إلميصنو لقنس يفوفو قمنضمممل كس أل كي لحكوينوم قمنو ييقسملم: يسع كيز لالآل إل إل  قإل جكوقىإل

آل مقلنخ مقمر لحكوينوم يقسلنكنوع مقونل يف لقخيس يكجكخي عيحقمحن حلنسن هسن لقسيقسم إل
 .طيف لخلونم

إل كي لحلر يلحكضمز يف قمامم قحن لحكصههلمل يس:ييخل كلنوي إل كي لحكوينوم :إلإل إل
إل جكوقىع مقصضمر يمقلنخ يف لخلونم حقصصذ حلنسألييقسملم  .ن هسن لقسيقسمإل

إل يش اككنمى لقصمشلك لأليى ألقوقى لقسيقسم يلخلصصونيى لحكوينىع يككو قماممقسييخي إل إل  إل

.فغغ نغم: ع ككحن ىكوحقريحلكلم يملىقلفلم يف يألسقلآل يفققللم يألآلبقم )غ(
.فغغ ه فغغ نغم: لحككحن لقشوحقر) غ(



 ففغ ................................................................................يفىقىرييي
.إل لقصش فح مقسيز غلك مقرع فالحقح كس مقهييمنو كي لنيقوخلنو لىل لحكلنس لحكخقسنلألجكخي

إليكس قماممقس لألجكخي لققعى كيكو يف لقصمشلك لأليىع كو مقخي يف كصضي  آل
إللحكصز لألفالجلسهنى إل : إلع اكني فوى يف لأليقوحقى خلس هلخيى يكنح لألضلو يف يخل لحكصوىإل

إللي كىقون لقلمسى يلحكصومآل لقخفنلى لقصش يش لهنوم ييقسميى هسنيى ظو كي مقمسي ظ إل إل إل
إلييقسملم لحكوينوم ميي كلوهننو لقممنىع يلي لجكصاله لحكوينوم لحكنصخخلى خلس كهضوك  إل إلإل

آل يكحل يشلموع يمقمحيام إللقسيقسملم لهام يس أليقز لجكصاله كخلمقو لقسيقسملم آل آل إل
آليمقهجكلكلع يمقخقنصو يياكحلهوع فممسيقسملم  آل ه حقوخلصصون كخلمقصنو يهشصنو لقسلفلى حقنننو ه آل

.طقسلنى كصضوقمى
إللمي فممامم قحن لحكصههلمل طعى ييلشضى يف قسي لحكوينى خلمل لقسيقسم  إل

إلككحلفو ياكنصنىع يكعو هضس لقسيقسم لخلونع ييش كنصخخلى كس مإليقش لخلون إلإل لم كو آل
حقضشو لحكمنسى يخلومل إل لال إلىقننننى حقنننامينصخه كنس كمنسى لقسيقسمع يقنخ لقصلويخ يلال

.همخ لألكخ
آليفح لمقكح كس قالكس كيكو إل كي لحكوينى كنصلمى حقصلز كقز لقسيقسم يف :إل إل

إللخلونمع يلقسيقسملم مقصاميخ حقوحكوينوم متويخل ملمقنو اكمنمنو حقمضوه لقسلفذ لقلننش آل آل إلآل إل .إل
إلقمامم كمقصوه لحكحنىكى لحككوإلنى فح ظح يكسليح قصلكل مقهيح يخل يلقصواكي يف  إل إل

إللقصمشلك يلقخكيى لخلوقى اكسى كنكه لهصخله لحكوينى .إل
إلقام يمسى كيز لقنلخ حقهي لقسيقسم خلمل ظ: إلفوى لقمنقآل يف كمحكى لقمكسن

.وكإلع يكخلمي كس كيز لقنلخ يز فالىكمى لحككطإللحكوينى يف لخلونم يغلكي يف لقلمز
إللي اكح لققك كس يقنى كوينصس يصز ظ: وى لقكنح لقخإلنخ يف كنلر لقكموكيف إل إل إل

.غف ه غف نغم: ع ككحن ىكوحقريحلكلم يملىقلفلم يف يألسقلآل يفققللم يألآلبقم )غ(
إلع قمكنح لألقمك حمنش لقحيس حقس لقلخيبع حمنح مليم لقمنقآلع فقوآل يحلكميي  )غ(

.فغغن:  حقنحلنع فزكنكسنلم



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هيميٰه
tمش {rL �d �¡� yN �sa ydِّـ�qd yLجه   �dلكمث _�لك�LuIs ِّـ�f¡J �¡M �ojaلك � y�I �¡

 �a�I �m¤¡� F �¡s�yd �m¡� yd لك�L�aَّـجه ^�L�d �� A` �¡s�yd �I �¡sَّـجه 
�I �fM {s�yOلك �o¡a �ms^ جه  .»�Lَّـ

 �f¤I {oهتyM  {mm¤¡d {s�yOمس لك F {إلª �seaلك �d ِّـملy jaلك �مش �
 �aلك �mhqOهي لك hهت �dلكَّـ �d لكyq� �3 �� لكF �3 لك لك�L�aَّـ F لكy4ِّـميجه 

Q] �X y5 ىطy¡p� �¡aمث لكbaلك {msmM �¢p�ِّ �aلك �d�jaَّـ لك�3 لك�fmd �sa جه 
{sayj¡Oلك {pn3لك {Tِّـ�d يسy Jمس �jI �`ُّـ.

 �Iy¡` F ygمس� �seaلك y_)منy¢My Oلك /(» Q] منys�yOلكمن لك مش لك�L�aَّـ F ُّـ
¡ys�yd �oمن   Atمش لك�jgaجه   �`u¡ay ^ ىح ¡Nلك y` مش �I يسجه�qayI �o¡D

 o� yd ysUمث لكyqJ �¡a لك�L�aَّـ �qayIيسجه  ��d yr لك�L�aَّـ [�o¡D Q لك�qaيسجه ^w لك
�Lَّـ   �¡s�yd �L y�t خي�ay لك�laيط �qayIيس   .»لك

لك�¤} مس�F yg مس ;��y لك�L�aَّـلكمن   �s �aلك �seaلك �d ِّـملy jaلك ��
��y; �tمس y�t خي�ay لك�laيط  K �: ُّـلك:لكy4ِّـsL} مشys�yOyI �n� Atمنجه  y^ جه

�Lَّـ لك�qayI �L �s7 ZI SeOيس F لك�aلك_� لكy4ِّـ  �L s�yd �L¡�جه  
{J yl¡Oَّـلكمن لك�L�Oلك ysUمث  .لك

 �Iy¡` F ِّـysqp5 y_)�sf¤¡aلك /(»yjd َّـلكمن�L�Oy^ جه�dyT  a�rB} لك
yr مس�L�d �tَّـ `�لك ATجه§هي مس�a z T  �aَّـ لك�L�Oمس لك «.

� لكy jaِّـمل� �s��J F Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ /»َّـلكمن�L�aلك {a�rB ِّـ�dهت} مسy4لك 

.ٰهمهحي يعحيمي/ جه �fdِّـ �IyT)_�� لك�hqO (ِّـجنمنجيِّمن) ٰه(
�sojJِّـخكيكِّجكىلِّىع) جي(  �sm �sI ��Cلكِّـ^�جه �eqdِّـلكمن �sIلكِّـجه _� لكT�mO}جه / جه لكyqsT �Iجه 

]جه  .ٰهخييع/ �يشحيٰهخيٰهلكj ha} لك
.حيهئجييع/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنملامىنٰرنث) حي(



 مئميٰه ................................................................................ِّـجنملجيىكمكِّـىع
�aُّـ Q] مس }o¢d مس �o^ مس y�tمش �tمس yr ATجه §هي مس�dyT �لك ��qj »لك� جه 

yrqX {s`yMجه ^�L�ayَّـ لكy4يع  مس لكys�yOمن �d {X�¡qd مسy¤tمث لك�L�aَّـلكمن لكy4هت}جه 
�aُّـ �¤t مس �o^ مس y�tمش �tمس �pTهي لك§ ysX .F لك

yUِّـلكمن مشُّـلك هت�ِّـ �X لكO �مس لك ¨مث «/ _y لك�m¤O لكF ¦�ha §هي لك
��a لكbaمث ���}a y`مل��ykd  �X َّـِّـلكyهت �t�` �rld ِّـملجه  �ayI ألa 

�d / مس�Mمهyهبجه ^wُّـ �yq�y مس�dلك yd�mjdلك [�t�` �rld Q ُّـلك ���}   لك
لكy¢aينجهلكyfaَّـِّـ �X لك �� لك�L�ayI �p�Oَّـجه   / �a�a {dىط aلك@��} لك �� 

��a لك�L�aَّـ.�� لكs�yOyI �p�O} جهلك�L�aَّـa }jIyJ َّـ�L�a{ لكsM �d �r^ هب  
s�yd �n� ? y} مسهت sU �jl� ? �a مس لك� Oلك«. 

 �X �s; �¡aلك �¡sهت�fN ^�m¤Oy لك�ha¦ �� مس لكs�yO} �� ���} لكbaمث 
�� F {oj£qd �qX لك�aلك_� لك�jL � ¡I �qsja مسهت� لك�L�aَّـجه  جه  Q] �np� 

.�d yrojL _ � لكF �Xy2 لكy4ِّـمي �d َّـ �jL مسهت� لك�L�aَّـ
ا ا :ا ّ دا  ّا

{say¡aلك y`ِّـ �لك لكPX Q�l¡a لك� �q¡ �/
�� مس :ِّـجنىبيميث ِّـ �Nجه   لك�Oلكَّـ �d لكF {s�yO لكymO �� لك�qjOyI {s�yO لك

.»yd ��مت« IيشلكF �mJ �¡a لك�2لكمك �X لكv�aلك
y ¡Xِّـ مس :ِّـجنىبيميث ِّـجنىلِّين هتyq� {ay �� لك�m¤¡a لكy4ِّـ�Lجه y _ F لك  لك�Oلكَّـ �d لك

�aِّـلكy ¡X لك  {ayألهتa �m¡Oلك لك �qjOلك �� لك�� جه  ysX . �� �X لكF �m¤¡a لك

d�md}�ِّـ لكZ@u¡O هتجهىقىهميٰرحيرئ مللك َّـهلٰرِّىع ِّـجنمنجيِّمن) ٰه(  �sm  �s¤fJ جه لك�a`¡�ِّـ /  لكQeaلكىط
�d هت�ِّـلك/ s M Yml£t �جه لكye¡tِّـلكمن Tمش |pnM َّـysqI /هئٰهٰه يعٰهمي.

ِّـجنمليييكٰرٰذِّىع) جي( حلِّىشِّـىع   لكsq��a}جه _� لكT�mO}جه ِّجه Qft لك���a لك�ha¦جه لكyX� hOمنرنيغ ِّـ
.جه لك�pqa لكy�aَّـيطمبهيجي يش هئهيجي يعحيمي/ ىعخيهئحيٰه



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هئميٰه
�d » لك�M {s�yO لك�L�aَّـ«/  لك�Oلكَّـ �d لكyqa�_ F �3مس :ِّـجنىبيميث ِّـجنىلِّجنمئ �� لك

�d�jaلك�koaلك �qjOلك �� لك�� جه  �Lَّـ لكyr¡tمث  �مل لك�jtلك لكbaمث  � �p¢� َّـلكaلك ِّ 
 �loa)�3لك({koaلك F �3لك w^ جه/ � yT �X �sp�  �ofl� �aمث لكbaلك �r¡qd �� 

�N ysUمث لك .لك
لك�np�  {s�yO مس �¡¤F yjd ymm لكy4ِّـمي t uI¤� مس :ِّـجنىبيميث ِّـجنىبِّـمقيت  لك�L�aَّـ 

aمث لكy¤tمس �d�m¤¡.ِّـميy4لك F �m¤¡Oلك �� yمه�Mمس y` ُّـلكw^ جه �m   ��np ^�ىغ 
�jd �N � لكy4ِّـsL} هبلك ym3لك �nJ مس �o¡�� ِّـميy4لك F Armm   ^�ىغ 

 �ayD �� �N لكs�yO}جه  لك F Z لك�aلك_� لك�qsjaجه مس�Mمهy لك�L�aَّـ  �L �d { `�d
جه لكyqd �M ��ِّـ مس ُّـلك�J مشُّـ مش �L�oaلك  �`Z sU �d { `�d Q] مل�Mلك  .

 {au�d منyd�md مس�� �Mمس �`�aلك لك�� {sayj¡Oلك {pn3لك {Tِّـ�d |ojL �_
�Lمن t¤�لك �d لك�d�rld ZI �tyj¡a لك�L�aَّـ  مسهتay} لك�L�aَّـ مس لكs�yO}جه sM{ مس

ysmsmM y لكy¤oI {s�yOىس لك�m¤¡a لكy4ِّـ�Lجه ^ ��np مس ��n لكy4ِّـمي �fdلك_
yjd Zd�rlOلك na هب� y Vy haلك y_ /»مثysU � لك� �d �Mلك  �na �sa مش مشُّـ 

لك�Mمل  {sj_جهلك yd لكمث�¤I َّـ يش�L�aلك  {s�yOلك �qXيش مس Z¡s¢s3لك ZJy� �Mمش |ty` 
{msm3لك  {sj_لك�aلك �d �a«.

{jIِّـ ِّـ`y لك � لك� PX مثyqIجه {pn3لك {Tِّـ�d يسy Jمس �d ِّـ�reOلك yM 
ayلك مسهت �l� مس {sayj¡Oجه لك�d�X  ysX لكy ¡Xِّـ�} لكF �m¤¡ayI {s�yO لك } لك�L�aَّـ 

  yمسهن �qjpI {ِّـ�y ¡Xلك {s�yOلك ^�L�ayَّـ مسهت�qjpI �s مس�t لكF �m¤¡O لكy4ِّـميجه 
�dمس �d {X�¡qd {s�yOy^ جه�N  J�d F y@ {sqsX  �m } لك�aلك_�qjOyI {sj لك

�d�Xجهyr¡qd �� �M لك�L�aَّـ   .

.مهخيٰه يعحيمي/ جه �fdِّـ �IyTجنىكِّ ِّـجنىهىبىط) ٰه(
.مهٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) جي(



 مبميٰه ................................................................................ِّـجنملجيىكمكِّـىع
� �لك لكQ�l¡a �� لكyjOين لكsd�ja} لك�ja y@ �¡a مس� �d لكَّـ�Oلك z��m¡a y¢d �

 F {hmqaلك لك   �pjaلك �qjd �d لكَّـ�� yd �s _ �d جه�qsjaلك_� لك�aلك F لكيس�¡tلك ueqd
 �qjd w^ جه{sl�olaهن لك�¤ aلك)�pjaلك( �qjd �� لكyr¡tمث ) لك( �� �X لكc aجه 

 �qjd مس A` جه�dلك�jtلك  yd�aلك){hmqaين  )لكyjOلك �r^ جه�tلك�m^ مس��r¡qd yg لك�4 
 Uyqd ُّـلكمن yrqna هي لك�l�olaجه  hهت �n مس�dِّـلك z�¤I {sd�X لك  y��¤t

�Lِّـy4لك_� لك�aلك F {smsmMهب A` ِّـميy4لك F ىطلكمثwI yd �a �n� �_ مثbaلك  �aُّـ  
 �s _ �d ِّـميy4لك F لكيس�¡tلك ueqd  ىطلكمثwI yd �a �n�  �_ لك��جه   ��

mjOلكيسلك�¡tلك ueqd �a �na _�  �wI yd �a �nىطلكمث  من لكsty¢a} لكsmhqO}جه  ��LِّـyN  
 �t�nI yLِّـyN �f¡� يش ¢d ىط��لك يش w^ منجهynoOلك لك�Xمس �d Q]  �pjay`
 �mm  Atمش wI ydىطلكمث F لك�L�aَّـ لك�qsjaجه   �m yfJىح  �لك لك@ �sa �na مس�pXجه 

� �� ^�mلك لكc aجه �L�Iَّـ ueqd لكt¡�لكF �X لكy4ِّـميجه aلك �d�jaلك �d �� لك
 مشهن�L�d |�sa yَّـمل F /لكF {s�yO ��مث ��لك لك�qjd �s _ �d Q�l¡a لك�pjaجه مس

�dمس �d {X�¡qd yrqna جه ^ueqd {s�Aoo لكy4ِّـميجه  yr¡qd �� �M لك�L�aَّـ   �d�X 
من  �mjOلك �s _ �d �� |�sa �d لك�d�jaجه  �� ُّـ�a لك لكt¡�لكيس F لكy4ِّـمي 

¢aلك{sl�olaلك {sty. 
 F َّـمل�L�d ��  ىطلكمثwI yd y@ �sa �qjOلك لك�5 {s�yOمش لك }sM �na
 �d َّـمل�L�Oلك {s�yOَّـ مش] لك�L�aلك { �t مش] مس Q�l¡aلك لك�لكy4ِّـميجه ُّـ�z مسهت¤yمك �

�a �� yd Q] [مث مشbaلك { �t. 
ZI {p لك�L�aَّـ  ymaلك {_ jaلك {js V V � مسyLىط ��لك لك�d �¤qa لكaلك

ZI �¤¡d �3َّـجه  لكy _} لك X ��  ueqd لكt¡�لكيس لكF {s�yO لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه 
�N َّـ yNِّـyLجه ^�nM �hXu مس�M لكO¡¤��� مش] لكO¡¤� لك �¤Oلك �d.

Ydلكَّـ هث�L �seaلك y_ /» y¤I هت��aمك لكyI �d {s�yOَّـ مش] لك�L�aلك { �t
هت z�qJ مش] �oj¡d لك�Oهت�ىحجه  لك�L�Oَّـ�} qI {moj¡d¤� لك �L�ayI {ayَّـجه 



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................مههيٰه
لكy£Oىط �dلكَّـ �d لكy£Oىط �yq �� لكy£Oىط لكYmjaجه »لكayI {s�yO¡ � مس �jayIىغ  جه 

yqa�_ F لكمك�sOمش] لك y��2لك { �t �s _ �d لكمك«/ مس�sOلك �L«.
 {_ jaلك �s _ �d ysX لك�L�aَّـ d F¡� لك  {s�yOلك ZI {_ jaلك �nJ yq� �d

جه  �oOلك ىط  aلك ZIلك  ��yk¡aلك PX {sq¡ d {_ X �� ��yk� ىط aجه  لك{sqsqK
��yk¡dلك s¢sM F}  لك��ykOy` �oOمل �Lَّـلك  ِّـjI}جه ^d Ar¡¤�لك  لك  {sL �aلك ZI

yqjd لك�� جه  �faلك/{s¢sM ysX ِّـلكمث s¢sM}  مس لكd F {s�yO¡� لك  �Nمس 
جه  �M هنy ;¢� لكyr¡tمث لك�L�aَّـ  y¢sجه ِّلك�L�aَّـجه  َّـ  �¤Oلك Q] �3مس لك �U 

yَّـ ^�يس لك �fdلك_yهب مشُّـ لك  {��� ���¤¡d yty` مش�¢s3لك ��yk¡aلك  {sqsqK �t جه 
 Rj�  �maلك لك��لك t£� مس مسهت¤yمك �@ ِّمش�f¡� Atِّـ ZI مسd ���d¡¤���هب 

Rj� Atمش لكs�yO}جه  yَّـ F ArqsI لكy4ِّـميجه sqsjayI} لكy4ِّـZI {sL لك�L�aَّـ  yI 
�qj� لك��/{���  y_لك�fd لك� مش لك . مس لك�L�aَّـ [Q لكs¢sM {s�yO}جه 

�لك لك�f¡aِّـ sls` �M} لكt¡�لكيس لك�d {s�yO لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�Lجه �� لك�reOِّـ �
 {s�yOلكيس لك�¡tلك ueqd uI لك جه sM{ ُّـ`� �jI مثyL �d لكِّـ  � �aلك �sn3من لكAo` F

 �X ِّـملy X�dمس�d�X ��ykd y_لك�fd �jd �¤¡d جه{s¢s3لك F َّـ�L�oa .
�¡d�iqd هي§ F لكِّـ � �aلك �sn3لك y_ /»َّـ�L�aلك �� �m¤¡aلك F هت�  جهمش لك

�rldلكs�yO} لكy ¡Xِّـ�}  yM �¤¡d �qX �I « هي§ PX �¡sUyM F ىحyمس� �K جه
y_ {d�iqOيش ¨«/ لك {s�yOيش مس لك y<ُّـyمثمشُّـ  إل¨ yُّـلك�yM �a  ? �¡¤�لكجه  مثجه 

yَّـ لك yَّـ ^�يس لك»ZqK لكyC Zof¤¡Oلك _� ُّـ`�uI yt لك ىح جهsqsqK}جه  ¡N لك  
 F َّـ�L�aلك �d مل�¤¡d �� t¡�لكيسجه ^s�yOy}  إلyُّـ>y ¨مث F لكy4ِّـميجه  s¢sM F} لك

.جه �X {7�J لك�qa¥} لكylaِّـsT}خيحيحي يش حيحيحي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنىبجكٰرزث ِّـخكمممليف) ٰه(
جه �fdِّـ �IyTرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) جي( لكِّـ � �aلك �sn3مهٰهيع/ جه لك.
.��Iyلكaلك�fOِّـ  )حي(



 ٰههيٰه ................................................................................ِّـجنملجيىكمكِّـىع
�f¤¡d ayI �f¤¡Oَّـ لكy .لكy4ِّـمي لك

sojJ F ygمس� y_ِّـylT لكs�yO}جه ^PX �¡m /» �tw لك �لك لك�d zs`Sa لك�L�aَّـ `
�lخي  A` �jaلك .»مس��L�� yg مش] لك�d zs`Sa لك�L�aَّـ 

�Nهث ���d F y_ /»�jaمش] لك {jLِّـلك {s�yOلك« {s�yOيس لك�Lِّـ �d لكَّـ�d جه 
جه مسهنy مس�s _ �d �d�X �d مس�Xلك لكynoOمن �jaمش] لك.

 � y Vy haلك y_{pn3لك {�yهن F /»{s�yd �` لكمن�  �¡�jلك ٌّ �L�d �Mَّـمل^
��oT �d�oمك �L y�tَّـ�yجه   �jIَّـ لكys�yOمن لك�L�Oَّـمل لكy4ِّـyrqX {Lجه ^s�A} لك

�M يش ¢d َّـمل يش�L�Oَّـٌّلك�L�a يطجه�lI �sa �r^ جه Q] [َّـ مش�L  جه  �¡�jلك 
�m I �saجه�£eI �sa I �sa¤£�جه مش] هث�N لكys�yOجه    {q�y Oَّـمل لك�L�Oمن لك

y�tإلa«.�� �� �Jِّـy X F � y Vy hay^ / َّـجه�L�aَّـ لك �M منys�yOمس لك 
مس�Xلك�qjpI مسهن�oT �d �n¡J yمك . �s _ �d مس�Xلك لكynoOمن 

ygمس� y_ /» zJلك�Oلك F يطysmaلك لك�� PX1َّـ�L�aلك zJلك�d لك� } مش] 0مس�aلك 
�d yr_�^ |�sa { J�d F �mJ �¡M جه �^ �nJ مس Q] �d {mohOلك �r^ جه{ J

َّـمل �C مش y@ �M  yهنuI« .{msojJ F ىحyمس� �Ky_ ِّـملy jaلك �� PX �a  /» yO
zo�aلك �qjd F �3لك y`جهzo�oa y oT �3لك �lt y` مكجهyجي �� لك جه » 

�dمش] مس {s�yOيس لكyLمشِّـ F لك�� �لك � �d `� oT ylt �� �M لك�L�aَّـ  .َّـجه 
�Nهث ���d F y_ /» PXمس Q] َّـلك �M َّـ�L�aلك �d { JSOلك zJلك�poa مش

َّـ  ��yW مس �� لك�3 َّـمل uIهنy@ �M  yجه  �C yهنw^ جهzJلك�Oمن1لكys�yO0مس لك 

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ ).ٰه (جه لكsUy3} ِّـ_�هيحيٰه يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
).ٰه(جه لكsUy3} ِّـ_� مبمئحي يعٰهمي/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(
.خيٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) حي(
.مئٰهيع/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) خي(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................جيهيٰه
 �� لك�mlaلكytمن لك�d F yr¡ ¢t �¡aلكzJ لك�L�aَّـ يش  �Xلك  لك ىط�o�oa {dمك  Oلك

 j¡aلك �s� �d �� Atيش مش {hs�I  {osجهمسهتQ مش   �d ^�smt �jay لك�L�aَّـجه 
�gsmt zJلك�d F �o¥¡� مس �s¤¡�Oِّـ »لكy ¡Xلك F ygلك�¤} مس� � لكy jaِّـمل � جه 

�Xلك لك .لكys�yOمن �d مسهتyqىح لك�o�aمك 
y_ {s�yOلكيس لك�¡tلك ueqd �M {هس��aلك �� Zmm¤Oلك �jI �� / _� مس

َّـ لك�L�Oَّـلكمن « لك_sj} يش F لك�aلك_� يش �d مس�dِّـqJ¡�يس^¤�  y��X   مسsd�X �d}جه 
لكy ¡XِّـyBىط  ���oa يس���Oمك لك�m� y¢d �`�qa /جه 

 �I�Oلك  }o¢Oلك yrqd جه{lo¡D ynUuI {_ِّـ  yqjh_ مشُّـلك ...�h_ yq��a � fJ �tw^ 
�` جه  مل�dٌّ لك�aِّـ X yrqd {jh_ �t�` PX {lfI �f¡� �tw^ ِّـ�aلك �d  �Nمس 
Oمس لك }o¢Oمس�� لك �I� ...َّـمل�L�d منylfaلك �� �nJ ? AqsI{_ِّـ�aلك �shmJ � _ . 

yq� ىح�jaلك �m� /منylهت  ynUهت} _� مش مسyN  �_ �Lمن F لك�aِّـ_}جه 
�Lَّـ�}جه F AqsI لك�aلك_� ? ���L ¨مثمس�ls| مشyrsa مس�dِّـ  مس��s مش] لك�aِّـ_}  

{sd�jaِّـ لك�d � �� �d لكaلك �shm¡aلك Q] ِّـمل�`�Oلك.
ynU لك�sa {lo¡¥O| / مل مسy jI�Nِّـ َّـ لكyrpT�J �¡a لك لك�3 مش لك�h4يغ 

y sUجه �� ygمس� {msm3لك F �h�aمس لك A` جه  �r¡q� yd �T مش�h_ �hT �sa لك�aِّـ
 {s^�jaلك {sMyqaلك �d R¡jJ {sd�jaَّـ لك � لك�3� �na �r¡q� yd مش�sa لك3£�جه 

هتylمن �Lَّـ�}  �zoT �jلكs¤h�a} مس�dِّـلك   لك�L�aَّـ sqsX  �s _ �d yrqX}جه 
.»مشyntِّـ لكys<� aمن

�� ªإل}  y ¡Xِّـ�}جه  � �� �itمل لكueqd �M ���Nu¡O لكt¡�لكيس لكs�yO} لك�
 �f¤¡Oَّـ لكy d¡¤�مل �jd لك  �d�jaَّـ لك�L�aلك �M �d {X�¡qd {s�yOلك �` F

.مهجي يش مبٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
.حيهيحي يش جيهيحي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـخكييٰذنئ ِّـجلمبيئمب يف ىقىهميٰرىث ِّـجنجيميىكجيرئ) جي(



 حيهيٰه ................................................................................ِّـجنملجيىكمكِّـىع
�qjpI جه ysX لكd F �fla¡� لك  �q2َّـ لكy y` جه�f¤¡d ayI/Mمس {s¢sM مس  yمه�

�Lِّـy4َّـ لك�L�aلك F �N .[s¢sM Q} لك
لك�L�aَّـ مش] لكys�yOمن يش `�mJ A يش   �m¤¡aلك { �t �nJ مل�iqaلك �F ��مث �

{ �t�a �� yd Q] [مث مشbaلك { �t �d جه مسYmjaىط لكy£Oلك ُّـ�a هب �jayIىغ   
َّـ F لك�aلك_� لك�qsjaجه �¤Oلك ىطd} لكy3هتZI {o لك�3  Oلك {_ X z �I مش  ^ w

 �^yfJلك �L�� جه مشُّـysmsmM y^yfJَّـ لك�L�ayI �f¡� مس �qnp�  �d�X �dمس {s�yOلك
�<�I �� ��a مش] لكA¡Lيس لكZgsmqaجه I {هس��aلك �� {£s¡t |ty` �_ ay¤¡T}جه   لك

ىح s¢sM} لكs¢sM �X {s�yO} لك�L�aَّـ  ¡NyI y5y¤مسهت �dمس هثF F �sa جه  ysX  لك
�so¤¡aلك F  �d ���ltz�¤^ �q لكaلك .

�g¡� ygمث مس��gaلك لك�� F/ َّـجه �¤Oَّـ لك�L�Oلك � yfN �d {s�yOمس لك 
َّـ^�L�d �nَّـ �C �rld �d�jaلك �M �d يس�¡q�  َّـ�L sM{ مش   لكs�yO}جه 

yq¡d  َّـ �C Q] يش :usT A` َّـ يش�L�aلك zLيس جه ^لك�¡q�  � Lلك�aَّـ لك�L  �d
�rld�Oلك �qjOyI {s�yOِّـ لك�`.

� لك�aهس�} يش� z�¤I يش ygمس� �g¡�/ F yrdynMمس  مس لك�X }¤ a لكys�yOمن 
{l�olaجهلك�ojaلك لك��h¡Tلكَّـ�} لكy4ِّـ���d �X {Lيس �    ���dيسهب �d لكa ¤�هن لك

 F }¤ J ^ {sd�jaِّـ لك�d مسyd لك لكl�ola} يش `T A � يش لك�L�Oَّـ �L�d �� AIَّـجه 
{l�olaمش لك ¡T لك �h¡Tلكَّـ  .�hلكqI¤� لك

لك Ao` �j Iمن هت�ِّـ  �re¡�� لك مس�a yM Q�l¡aلك لك��K مش مسهت¤yمك �
مس  لكZ@u¡Oجه لكyrqd �ri¡�� �_ �¡a مس s¢sM} لكs¢sM Q] {s�yO} لك�L�aَّـ F لكy4ِّـميجه 
مسهنy¤oI yىس  �f¤¡dجه  ayI �f¤¡Oَّـ لكy لكd {s�yO¡¤�مل yNِّـ�d yL لك�L�aَّـ لك

Aoiaلك zJلك�d �d �qsjaَّـ لك�L�aلكF Qet مس�Xلك لكynoOمنجه  Y� yd مش] مس��  من 
/�oJ لكAonaمن

ylTِّـ y_ /» �ff هت�ِّـ لكF Z@u¡O لك  ydَّـ1مس�L�a0مس لك �X���pI   
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��lt F �tجه  vU ِّـy ¡XyI �sa �r^ يش �mjaِّـ لكy ¡Xلك F �I {lf¡Oمن لكys�yOلك �qXيش مس

لكمنجه  �aلك {lay¥¡Oمن لكys�yOلك �d �qX }j q� yd ِّـy ¡XyI �I َّـ�L�aلك y` مش
Zjaلك F ���¤¡d {s�yd ُّـ �` F {s�yOلك«.

�Nهث ���d F y_ /» �d yX�t �_لك�aلك F َّـ�L�aلك �d مل�¤¡d {s�yOمش لك
yَّـ .»لك

ygمس� y_ /» �X ِّـ�f_  �lj�  `� �d �d { J�dلكyfmt zJ لك�qaِّـ 
aلك F �a �M  �aِّـ لك�qaلك �J جه َّـِّـL} لكAna لك A2لك  {q��aلك لك2   {pij

{ J�d yr wI �_{styndىطلك �Xلك لكA�Oمل ys�yOyIمن لك لك .» �d �dلكzJ لكAoiaمن 
 {ayTِّـ F y_)�XyeOِّـىغ«)/ لكyX �tمش �s_ يش مشُّـلك ¢d يش �flaلك w^�q£oa جه 

��� �I لك�flaجه/�sa لك�Oلكَّـaلك F ِّـمي مسy4لك F yَّـ��L  f  �q£oa مس  �I 
yqjd/ِّـميyN �flaلك �rld مس �M  �q2لك �rld �X �qjd �I  y` مش جه 

yَّـجه  ىغ z�¤I لكF {s�yO لكy ¡Xِّـ لك�d �so¤¡a لك �jay^ َّـلكجه�L  �jd لك�¤¡d
yrلكِّـ��X �d َّـ�L�aمش لك �s_ َّـ مشُّـلك�L�aلك  {s�yOلك yM لك�nr^ ... مس zُّـ جيw^

¡J  {s�yOلك �I �L�J y sU َّـ�L�aلك �n� �qjd yمش� y6��ykd �d َّـلكجه�L  �jd �¤
�so¤¡aىح لك�W F yd�rld«.

 F ygمس� y_){sI�I�aلك�� لك�eaلك /(» ��lt F َّـلك�L�d َّـ�L�aلك �ns^
yَّـ لك�L�d {s�yOَّـمل �L�ayIَّـجه مس �jayIىغجه ^d Ar¡¤�لك ��لك لك �لكمنجه ayI«.

 �_ yq� �dy�Q] � لكAonaمن � �d �ri¡��/مس هت�ِّـ  Zo ymaلك �d Z@u¡Oلك 

ىشمقىه) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .هيخي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTرئِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.هيمي يعٰهمي/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(
.خيهي يعٰهمي/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) حي(
.مئٰه يش هيٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTِّـخكمنِّملىب) خي(
.جيٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنمنيفِّـىئمب ِّـجنىبمقيفمقٰررئ) مي(



 ١٦٥ ................................................................................التفسريات
ّ حنثنى اهتزاع املوينى االعتبوريى عن حنثنىبوختالف ّ ّ   اهتزاع اكوجود يف اكواقع اخلورجي،ّ

ٌوأن املوينى كنتزعى ّ كن حد اكوجود اكلدكي وكنتنوه، وذكك ألن اكتلبري بـّّ » ّاالحتود«ّ
ّ وحني إن احتود األكرين املتحكمني حمول، فالبد أن يمون .ّاالثننننىّيلني اكتلدد و ُ ّ ّ ّ

ّاحتود اكوجود األصنل بوملوينى االعتبوريى يف اكواقع اخل ّ ّ كن قبنل احتود ،ورجيّ
ّاملتحكل بوكالكتحكل ٌ ويذا يلني أن املوينى أكر عدكي ال حيوذيه يشء يف اخلورج، .ّ ّ ٌُ ّ ّ

ّوكمنوم املوينى إهام ّكن يذه احلنثنى اكلدكنى، وأكو اكوجود فنو كنتزع كن ذات ُ ينتزع ّ ّ ّ
.ّاكواقع اكلنني

ّوقد استمر هلر احلمامء بلد صدر املتههلني عىل يذه ا ّكرؤيى اخلوصى حول ّ
ّكنكه اهتزاع املوينى االعتبوريى، حني اعتمدوا بهن املوينى أكر عدكي يف اخلورج،  ٌ ّ ّ ّّ

ّختتمف حنثنى اهتزاع كمنوكه عن حنثنى اهتزاع كمنوم اكوجود ّ.
ّوكمننو هلتمد ـ قام تمدم ـ أن املحمم كن قمامت صدر املتههلني رصيح يف  ّ ّ ّ

ّاكتمسري األول، وأكو اكممام ِّت آهمى اكذقر فمنسى رصحيى وال ظويرة يف اكتمسري ّ
ّاكثوين، بل ينمن أن تنسجم أيلو كع كلنون اكتمسري األول؛ إذ قد يمون كراده  ً

ّ اكوحدة واكلنننى بني اكوجود واملوينى يف اكواقع اكلنني، قام قد يمون :ّكن االحتود ّ ّ
وت يف ذاهتو بحسو عومل ّ يي املوينًو ظمامت وأعداك:ّاملراد كن اعتبور املوينوت

ّشنى رائحى اكتحمق ّاألكر ال اكواقع اخلورجي، فههنو هبذا االعتبور كو همس  ّ
 املذقورين شوايد ّ بوتموق احلمامء واكمالسمى، وكمال االحتامكني،واكوجود

.ّقثرية يف قمامت صدر املتههلني، وسنهيت اكتنبنه عىل ذكك يف اكبحوث اكالحمى
ّهن صدر املتههلني يريد يف قمامته اكسوبمى اكتمسري اكثوين إذن ال ينمن اكمول ب ّ

ّيف حتديد كنكه اهتزاع املوينى، وكو فرض أهه كن اكموئمني بوكتمسري اكثوين فهن ذكك  ّ ّ
ُال يهثر يف جمرى اكبحي، ويو رضورة حتديد اكتمسري اككحنح يف ضوء كو أقنم  ّ

ّكن األدكى واكربايني عىل أصوكى اكوجود واعتبوري ّى املوينى، ويذا كو سنبحثه يف ّ
.هملى الحمى



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هيهيٰه

ا ا :ا  دا ظ ّا
Q�l¡aلك لك�� F ىغSl�/{sqُّـ� �s�yld �X ِّـملy X منys�yOمس لك {sJy Kمش  

لكyqd �M هب �X لك�L�aَّـلكمن لكy4ِّـsomX {s`yM {sL}لكy ¡Xِّـلكمن  �`  �aُّـ  
 �oJ �d �Kمس �` ىح هثyKِّـ�yجه  ¡Nلك ���V �X َّـلكمن�L�aلك �d {l yV من� ¢I �oj�

ZjJ َّـ�L  �X �en� لك�L�ayI y5 �jet �¡aلك {lo¡¥Oِّـ لكyK yN  �Kvdيعلك  
�LِّـyN���aمش] لك :u� مس �np�  يعy4لك Zj¡aلك لك�� ِّـمل PX �mjoa   _�جهجه 

 �s�ylOلك مشAt لك�d {X�pB �g� �mja لكysp�¡aمن  ^�pr مس مشَّـِّـلك msmM¡�جه 
 �ssp¡aلك  {dyjaلك {�yn¤oa يش �sjI �d ِّـجه يشyK �oJ ZI لك�L�aَّـلكمن لكlo¡¥O} لك

� لكys�yOyI �s�ylOمن� �p�J.منys�yOلك ��  {sq��aلك �s�ylOy^ جه � J�J  
�PX yrjg مسyTيط لك�KvOلكمن y4yIِّـمي y d§ملجه �I �� مس�dِّـ  �mjaلك y�R¡j� 

 F �`�� yd �s _ �d جهyrrq`  yr¡msmM �rl� َّـ مس �d جه{sLِّـy4من لكyqsj¡aلك
َّـِّـلك  �a لك�X �sp� �T جه yNِّـZjJ �n^ �Lهب��it} لكsopX Q�l¡a � ea} لك

Q]جه�Jُّـلك �q`  �¡msmM �X ys`yM �n� َّـ مس �d .
uI لك �� لك�mjaجه  ��لك لكyq� �d�m¡d {s�Aoa Q�l¡a ُّـ`�  R¡jOَّـ لك�L�I 

ys�Aoa �mمن   �t   �wI yd {s�Aoa �nىطلكمث/ ^ yqمث PX لكQ�l¡a لك.�d َّـ
�LِّـyNينy¢aلك Q�l¡aلك PX مثyqI مش ? �ys�Aoa �nمن wI ydىطلكمث / �� ZX لك�L�aَّـجه   

yqI �naمث PX لكQ�l¡a لكyN�}ay¢aِّـL مس @ueqd y لكt¡�لكيس مش F لكy4ِّـميجه   /جه 
مشAt �� لكy ¡Xِّـلكمن  �ys�Aoa �nمن wI ydىطلكمث  ueqd لكt¡�لكيس F لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه 

{somX{p y_ ِّـلكمنy ¡Xلك �� |�sa yKِّـجه    PX مسyTيط لكyqsj¡aمن لكy4ِّـlo¡D {sL} لك
{s^لك�L{s mX مس .

aلك �s�ylOلك {msmM F �`�� yd Qit لك�� {pn3لك {Tِّـ�d يسy Jمس �qX {sl�ol
لكsayj¡O}جه ^wهن�s�yld ���qX y لكy ¡Xِّـ�}جه �y�R¡j لك�X {�yn¤oa �mja لك�L�aَّـلكمن 
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 {���yOلك �s�ylOلك y _ F جه�qsjaَّـ لك�L�aلك F ىطلكمثwI yd y@ �n� َّـ مس �d جه{sLِّـy4لك

{smsmM �s�yld yهنw^ يش ���qX جهيشs _ �d ِّـميجهy4لك F ىطلكمثwI yd y@  y�t .� �rld لك
� y Vy haلك y_ /»�msmM [مش H�f3لك �ojaلك ��mqِّـ�y ¡Xلك  �msm3لك  /جه 

 ^ ���aلك F ِّـملyJ جه  � ��yJ �Lِّـمل F لكy4ِّـمي ^�soX zJSs هثyKِّـaلك �rlOلك ��
y�t y ¡Xِّـ... ��soX zJS هثyKِّـ لكy4ِّـ�rlp` {sL لك ىح لك�msm3/لك N  ...

هت�Jyl لك3 �L�ay`y��¤tَّـ  لك�L�aمك  .»�M�ay` {smsmمل 
y_ �K /» �_لك�fd PX �m�  �n3لك �d َّـ�L�aلك �rld لكيس�¡tلك �f¤¡� لك�r ^

uI |�sa^�لكَّـ  �a َّـ��yfd �r^ ِّـميجهy4لك F �tمس {s¢sM �¡s¢sM |ty` مش  لكy4ِّـ�Lجه 
 �K جهyمس^�لكَّـ� F {s�yOلك �Nمس �d�rld yrs^ ُّـ�Nudيس�¡qJهتy4لك �Jylهت �mَّـ�yfd �d  {

y�Q]  �jlaلك لك�maمل  لكna¢�مل  لك�M�aمل  .»�Iجه `�L�ayمك 
  لك�s�ylO لك�s�yld {sl�ola لكy ¡Xِّـ�}جه �yrX�¡q لك�X {�yn¤oa �mja لكyfOَّـ��جهمشُّـ

 F ُّـمل�Nud  yrmَّـ�yfO {d�md �s�ylOلك �oJ �nJ َّـ مس �d جه{sLِّـy4لك
 لكQ�l¡a لكay¢a{جه ^wهنyr¡msmM ���jJ yجه `�yM �� �a لك�s�ylO لكF {���yO ��مث

�Nجه   ;�X yrgjI �s لك�j a لك  {sLِّـy4مث لكysU �n لك �s�yld لكy ¡Xِّـ�} 
�  � �m مس ^�  qsM لكمن لك�L�aَّـلكمن F لكy4ِّـميجه  �a ysmsmM y`مشَّـِّـلك yqshjJ  

لك�s�ylO لكsl�ola}جه  {���yOلك �s�ylOلك ZI يش Q�l¡aلك لك�� PX مش يش  �` {rL �d
Sed �s�yld �N`}لك لك  {f¡D �s�yld [.

y ¡Xِّـ لك�jI F Ymja لكAonaمن �riayIِّـ  �لك لك�d �¤qa لك� �p�� �_
�qjpI يطجهynjt لكyTynjtمن لك�L�aَّـلكمن �a /لك  مس لكys�yOمن �rWِّـلكمن 

ُّـ�F y لك�oja لكH�f3جه ^�L�d �nَّـ ��� لكyTynjt لكaلك F �Jهت�ِّـ �njqJ 

.هيميجييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
.مئميجييع/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هئهيٰه
 yd z�¤I �a yKِّـ يش ^�o لكysa�fM�T يش  �d �a{s�yd لك   �d Q] �X �s; 

���q لكy4يعجه aيط لكynjt لك s�yd¡� �� ُّـ�a لك�riaِّـ  جه  �N لك�L�Oَّـلكمن لك
�لك مس�nt مسهت¤yمك a ��� ^ y@ {s�ydهب aلك F y@ يطynjtلك  �¡aَّـلكمن لك�L�Oلك ydمس

� y_ َّـ�L  PX مثyqI يش Q�l¡aلك لك���aلك zLلك�a {s�yOمن لك� K يش �I   �t �Lَّـجه 
H�f3لك �ojaلك z�¤I yُّـ� .�rWِّـ F �a لك

Q�l¡aلك لك�مس�d yrdynM مسyrdمن جهF ��مث �  {s�yOلك �X }¤ aلك �n� 
  {sLِّـy4َّـلكمن لك�L�ayI yqVy Jجه  لكِّـyلكَّـ��h¡Tلك y¢¤I �sa لكMy O{ لكsl�ola}جه 

لكys�yOمن لكd�iqd �neJ �¡a مش �¡� } yqd�oX لك�I {sa�f3لكhT} لك�oja لكH�f3جه 
 F  yrs^ }¤ aلك �ns^ جه�Lِّـy4لك_� لك�ayI yqhI�� �aلك �sM�aلك�2 لك ��

{sl�olaلك }My Oمس�� لك �d yrdynMمس.
 F Q�l¡aلك لك�5 � y_ َّـ�L  �d ���`u¡d yq�o^ جه y£Oلك لك�� F منAonaلك ydِّمس

Q�l¡aلك y _جه�aُّـ F مل��yW X Ao` �jI �naمن لك  �s _ �d �� لكZmIy�aجه 
yُّـ� y htيس F لك لك  {�yn3لك  �iaلك .لك�X Q j¡a لك�riayI {s�yOِّـ 

�¡d�iqd هي§ F لكِّـ � �aلك y_ /» َّـجه�L�aلك �� �m¤¡aلك F �sهت مش لك
�rldلكs�yO} لكy ¡Xِّـ�}  yM �qX «.

ylTِّـ لكys�yOمن y�ynMمن لك�L�aَّـلكمن لكy_ /» �� �¡a مس�PX �¡msojJ F yg لك
�jBلكمن�ayI .»a} مس 

� y Vy haلك y_ /»yألُّـ�a َّـ�L�aِّـلكمن لك�rW منys�yOلك |ty` yO �K...«.
� yd�qX مثyeOمث لكAnM �ja هن�w^ َّـجه�L�aلك zLلك�a {s�yOمن لك� K �nq

جه �fdِّـ �IyTرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) ٰه( لكِّـ � �aلك �sn3مهٰهيع/ جه لك.
ىشمقىهرئ) جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ ).ٰه(جه لكsUy3} ِّـ_� هئخيجييع/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.ميٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) حي(
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لكzL لك�L�aَّـ  �rWِّـ �ojayI �a مش /���� ��لك لك�d �qjO لكs�yO}جه مس  

yُّـ� .لك�a H�f3 لك
y_ F َّـydلك�aلك �s�aمن( لكy� maلك /(»�dy�Jِّـ  F مشf¡� At¤� لك�L�aَّـ لك

 �q¡p� �tw^ َّـجه�L�aلك ZX �¡s�yd yd ydu^ جه�¡s�yd ZX َّـ�L�aلك �n�  yO ���aلك
 �¡s�yO �n� 1مس�¡stُّـ��0مس مش F �fM  yd y ¡Tُّـ _� لكw^ جه yُّـ�  مس /�d لك

�L�aِّـلكمث لك  {s�yd �a |ty` مث مشُّـلكbaلك ysdy�Jَّـلك لكِّـ�L  �¡s�yd �L�J ََّّـجه هت� مس
y htيس F ُّـ�� yI yd  َّـ�L�aلك لك�� }sM �d �¡s�yd �n¡^ جه yُّـ� �d لك
{¥o�qd �Xy ht yM لك لك�L�aَّـ لكu¡Oهت� d F¡� لكy4ِّـمي   �sهت  �X لك�m¡aِّـ لك

هتd F �s¡� لكy4ِّـمي  جه ^ydu مشُّـلك `y لكbaمث yrqsjI �� �¡s�yd لك�L�aَّـ لك ysX لك
M �¡s�yd مس ysX هت�s لك�qsja مش] ُّـلك�J جه ^¡�t �n }0مشy1�¡st لك  لك�L�aَّـ لك

{ �ty�t sty�t} مش] ُّـلكمن لك .» لك
�aُّـ �d لكَّـ�d / �q¡p� جه�¡stمش �¡s�yd �nJ �aلك � Lلك�aَّـ لك�L�aمس لك

�Nجه لكِّـF �dy�J ُّـ�� �qjOyI {s�yd �a �nJ  yq� �d لك جه  yُّـ�  �d لك
{¥o�qd �aين لكynd مسyd لك�L�aَّـ لك جه  ysX هتd F �s¡� لك ��ykdمل �L�aَّـ لك  

جه ^�L�I �L�J �¡s�yd wَّـ �Lَّـ ِّـلكمث   �N  F  لكِّـ�qjOyI {s�yd �a�dy�J لك
yُّـ� . �X لك�L�aَّـ لكy4ِّـyM �Lجهلك

�لك لك�qjO مس�Ao` �jI �d ygمن هت�ِّـ لكZ@u¡Oجه yl¡�� }sMَّـ � �ri¡�� �_
PX مثyq aلك yrqd���aلك F �Tynjtلك . `� لك�rW {s�yOِّـ لك�L�aَّـ 

ylTِّـ y_ /» ��nX هت�ِّـ لكF Z@u¡O لك ^w لكysN yr�lt {s�yO لك�L�aَّـ 
{s�3لك  {somjaلكِّـ لك�Oلك F �qd �ri� �aلك«.

جه ِّـجنحييكىكِّىعهت) ٰه( .مبخي يعىعخيمئحيٰه لكyI �pC �s�a_� لك�aلكydَّـ لك�qs�3جه �eqdِّـلكمن �rV {jdyLلك
ىشمقىهرئ)جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .هئمبٰه يعٰهمي/ �IyTجه �fdِّـ  ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 ٢اعفلسفة ـ ج..............................................................................١٧٠
ّإن غاهيات اينمكنات ينا ظلمت غص طريقتنا أهنا مم «:  آىنرٍوعال مم غصضش ّ ّ

ٌاينصمنصدية طالل .» علصمنصداتٌ وظكصسّ
ّواالحتاد رنظ ايناهية واعصمنصد ظٰى«: ًوعال أيغا مم هذا اينجال ّ نحص االحتاد ّ

ّ واينرآة واينرئض، عإن غاهية عش يشء،رنظ احلكاية واينحكض ّ ٌ ظقليةٌ هض ننكاية:ّ ّ 
.»ّ وطش عص، عرؤيتص مم اخلارجّ ذهنضٌ وشبح،ظنص

ٌوأغا اينسمض رنايناهية، عإنام هض غتحدة«: وعذعش عال ّ ّ ّ ّ ّ غفص رضرنا غص االحتاد، ّ ً
ٍ أن علفقش أن يالننس عكش ومنصد:رنمفنض ّ ًص اعصمنصدات غفنض غنتزظا غص  غّ ً

ّ ويغفص رنذعش اينفنض رنحسب اعصاعش، عاينحكض هص اعصمنصد، واحلكاية ،اعصمنصد
ّهض ايناهية، وننغصهلا غص اعصمنصد عحغصل اعفش غص اعغخس، وعيس علفش  ّ ّ

.»ٌومنصد آىنر
ّ نرى أن هذه اعكلامت ظري عاعية عنسبة اعتفسري اعثاعث إظ صدر اينتأهلظ،ّوعكننا ّ 

ّ هض زننسجص غش اعتفسري األول أيغا، ألن ايناهية زنبقض طرنش ّّ  ً وننكايةًا وطهصر ً ّالً
ّعلصمنصد اخلاص مم األذهان، وإن عانت هض ظظ اعصمنصد مم اعصاعش اخلارمنض، 

. سيأيت زنفغيلص مم اعبحصث اعالننقةٌ دعيشٌوهذا رنيان
ّن هذا اعتفسري يكتنفص اعفمصض غص منهة عيفية اظتبار اعأ: واحلاصش فقش ّ

ّعلامهيات مم ظامل اعذهص، عام أنص مل زنثبت نسبتص إظ أنند غص احلكامء؛ وعذا سصف ال  ّ
ّيتص اعرتعيز ظليص مم اعبحصث اآلزنية، وإنام نكتفض رناإلشارة إعيص ظند اعتفرض إظ  ّّ

ّاعفصارق واألدعة ظٰى اعتفسرييص األول واعثاين ّ.

.٢١٠ص: ، غغدر سارنشاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(
.٢٣٦ ص٢ج: اينغدر اعسارنش) ٢(
.٤٠٣ ـ ٤٠٢ ص١ج: اينغدر اعسارنش) ٣(



 ٰهمئٰه .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش

اا  ا  اد
اا ا  ّا  اد

��� ueqd لكt¡�لكيس   F ِّـمل�f¡Oلكمن لكQ�l¡aلك �Iy�aلك لك�qjaلك F yq¤� مس
{K K yمسهن Z J �_ /لكs�yO}جه 

. لك�L�aَّـq� �rld �qd¡�يس  �d ُّـلكمن yd لكX�¡qd {s�yO}مس .ٰه
� �� مس�d�X �d لكX�¡qd {s�yO}مس .جيaَّـ لك�L�aلك �M �d .
لكy ¡Xِّـ ُّـ��X �q مس�d لكy X {s�yOِّـملمس .حي  YmX yM �Lِّـy4َّـ لك�L�aلك �X .

 yd [ِّـمل مشyU yI �l¡nt ىح�T لكy¢aينجه  _Q�l¡ayI �¡< yq¢¤I uI yqo لك 
yqjd ىغ�pka �aُّـ � �Iخي� لكQ�l¡a لكay¢a{هب  ymaمن لك� K �X  .

ygمس� �mJ y8 �g¡�/ Q�lJ �` y5 �sp¡� {sTyTلكِّـ مس�^ {K K yq� مس 
�� �Nجه  /�X لك

y ¡Xِّـ خي¡F �o لكQ�l¡a لك �X لك�qjOمس .ٰه لك  {ayهت   لك�qjO لك�Oلكَّـ �d لك
F �m¤¡aلك �qjpI ينy¢aلك F Aهنw^ ينجهy¢aلك Q�l¡aلك F Arqd لكَّـ�Oجه لك�d�X  ysX  لك

هت�s/مس y ¡Xِّـ K �a yd �من/ مش لك لك F �m لكy4ِّـميجه   / ydمس �a �mجه    yd 
�d�Xجه مس �لكمن ayI ysX   مش/F ��مث لكQ�l¡a لك ^yqjpمهy لكF �m¤¡a لك

�sهت y ¡Xِّـ/لك لك �لكمن LyM I} مش] ��ssmJ {s¢sM}جه ayI ِّـميy4لك F �m  �a yd / 
 y` yd{��ssm¡aلك {s¢s3لك مش] لك�m¡ld �mm.

ydمسQ�l¡aلك F �`ُّـ yd ��t PX �tw^ }ay¢aلك Q�l¡aلك F ِّـy ¡X لك  {ayهت   �qjd لك
.لكy¢aين

 �qjd لكF {s�yO لكQ�l¡a لك خي¡F y�yqjd �X �o لكQ�l¡a لكy¢aينجه مس .جي
�Nجه  F لك لكw^ �qjOyI {s�yO لك�Oلكَّـ F yrqd لكy¢aين �� لك�qjOyI {s�yO لك



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................جيمئٰه
�mJ A` {s�Aoa �N �مل �d لك�qjO لك �T َّـلك �� مس .لكy4يعجه 

جه  إلmsmM �n} لكbaمثجه   YmXمسF yd لكQ�l¡a لكay¢a{ ^s�yOy} لكy ¡Xِّـ
^} �soX � hq�ٌّ{s�Aoa مس �jOين لكyjOلك �d .

لك�L�d F �Mَّـلك �L�Iَّـ لك�d {s�yO لك�L�aَّـ / yqIمث PX لكQ�l¡a لك.حي  
PX لكy¢aين مشyd مس ��n لك�L�aَّـ �� لكyN �m¤¡OِّـyL مس لكs�yO}جه  لك�aلك_� لك�qsjaجه 

�m¤¡aمث لكy¤tمس �d �¤t uI ِّـميy4لك F ymm¤¡� مس �np� .
F �mm¤¡a �qjd  جهYmX ِّـy ¡Xلك {s�yOy^ }ay¢aلك Q�l¡aلك PX ydِّـميمسy4لك.

 �laلك {osfM �� ��{s�yOهن لك�¤ aلك �d yr£¡q¡�t �¡aلك {sTyT .لك
اا ا  ّا  اد

 ZI {sosfl¡aلكِّـ لك�laلك �d {X�pB yq� جه{mIy�aلك �laمش] لك {^y� yI
QKuJلك �jd F Ard^} ���} لك�3  ِّـلك  �Tىح �¡ Z مس @y َّـ Q�lJلكمن مسهتay} لك�L�aَّـجه 

yمسهت y�Ra �T �`�ِّـمللكOلكمن لكQ�l¡aلك �d �Mلك مس�t �¢ | مس  .a} لك�L�aَّـجه 
١ .ّا إ ا   ا

�sهت �لك جه�jI مس `y لك�L�aَّـ �� لك� F }¤ aلك �m� ِّـ�}جهy ¡Xلك {s�yOلك  
لك�m¤¡a لكy4ِّـ مش] لكs�yO}جه ^smsmM { �t �� �r}جه �L لك�t �M �la } لكa¢ �من 

مت [�a �� yd Q يش مس yB { �tىط�} يش �t �d } لكbaمث مش]مس
{s¤s��¡aمن لكyd�mOلك �jI [ِّـمل مشyU �لك لكy�¡aهس ��k q لك� �X {IyL  /_ � لك

قدمة األو قامّاهيةحقيقة ا: ا بحوث عنها  ا  ا
مش لكs�yO} لكO ¤�هن F yrqX لكymO �� لكs�yO} لك�L�Oَّـملجه مس �jI =� لك�L�aَّـ 

F }¤ aلك �sa yrsoX�dجه  z�¤I لك�so¤¡a لك�lqa لك  �� �� }sM �d {s�yOلك .
ysI�aيش/  ُّـI {s�yOلك �X لكv�aلك �m� �_»مت�� yd «yَّـ��L  {s�yOمن لك� K � _ 

 zohd �X {IyL �لك F)�� ( �p�� yd لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه مس _ � لك� لكhs� a}جه 
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هي لكI {mVyqOيش hلكهت F»{Mِّـyeaلك yd zohd«�qjpI جه/d �X لكv�aمس لك  {s�y
�Lَّـ F لكy4ِّـميجه �) yd(لكbaمث Iيش �I zoh §هي �qjd ُّـ�a لكbaمث _ � ^�ىغ 

 �d {s�yOلك �� �� �na _ � لك�L�aَّـجه   �¡msmM ��n لك�2لكمك s�AI} لكbaمث 
جه  �jaَّـ  لك�L�aلك yrs^ �Nv� ? جه �d z�¤I لك�so¤¡a لك�lqa لك  �� }sM

aلك لك�5 {s�yOلك d}جه  �jd ��  َّـمل�L�d �� ^�sp2لك �qX {ِّـ�y ¡Xىس لكy¤oهب 
�� }sM �d {s�yOy^جه{s�yOلك {ayهتuI Zo ymaلك �qX �¡M {osمسهت |�sa .

�Lَّـ�yd « F y ��مت«_� ��m لكv�aلك �X لكI {s�yOيش  {s�yOمن لك� K �jI
 zohd �X {IyL �لك I �p�� ydيش) ��(لكy4ِّـميجه مس �jI لك� yd zohd «لكhs� a}جه 

{smsm3لك«^�jd �I zoh� لكs�yO} جه  �Lَّـ yNِّـyLجه  } msmM} لكbaمث �jI ^�ىغ 
 yrmm  �j ^ َّـجه�L�aلك {ayمس مسهت yr¡ayمسهت F لكيس�qaلك �_  �¡aىس �� لكy¤oaلك لك�5

�jI y_ َّـ�}جه�L�Oلكيس لك�¡t  ueqd yهن�` �jI  جه uIهت�L�ayI yr� oJyr¡ayَّـجه 
Oلك �` F لك�lo¡خي ? yr¡ِّـ�y ¡XyI �o ymaلك ��Lَّـ�} �qayI } هثy ¡XyI �Nِّـ�¡yrجه 

�p¤Oيغ لك\I َّـمل�L�Oلك {s�yOمش] لك.
yWy3 {s�Aoa هبمشُّـyمه�Mلك / مس�5 yr¡ِّـ�y ¡Xلك F ىح N  جه�d  �lt F لك

�N لك _�  �q¡�يس  y3 �¤qIىس `�هن�L�d yَّـمل/لكy¤oaىسجه   �_ yrqd لك�L�aَّـجه 
ZI �ssp¡aلك �d �¤qaلك لك�_� yLمث � 5�لك لكy¤oaىسجه  yr¡ayمسهت F ىح  لكZWy¤oa لك4

لكAn3مث  {mVyqOمن لكAo` F.
 F ِّـysqp5 y_)�sf¤¡aلك /(» zohd)yd ( �r^ لكمن�aلك {msmM z�¤I �aلك

 ydمس جه  �jpoa �n� جي�ىط مس �T zohd �X �Nu¡d �� لك�s� aجه ^w §هي لك
�f� ^ لكمنجه�aلك {msmM yd zohd لك�3 مش {msm3yI �� �لكمنجه aمن لكy Kمش �jI. ? yd  

�Tجه��d¢ | لك a yM§ �aُّـ y` .َّـ�L  | K ُّـلكw^ لكمنجه�aلك {msm3 لك�M y` «.

.هيمبٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنملامىنٰرنث) ٰه(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................خيمئٰه
 {ayهت لكِّـ مش] لكZI �la لكrL �d ZWy¤oa} لك � �aلك �sn3ِّـ لكyUمس �_

y_ }sM ِّـجهylT y ¡Xِّـ PX �¡sUyM F لك �} (/ مشُّـلك _�s«/ لك y�¡d منyqnpOلك
لك�ja مس مسهنy لكy ¡Xِّـ�} � مش]  ���z لك)لك�qa } مش] لك�L�aَّـ  ���a مس لك�mja لك�2

 � ymaلكَّـ لك�d مس y3لك ��aykجه   �ok�  yrjd َّـ�L�aلك �Nu� لكys�yOمن لك�L�Oَّـمل 
�sa y5 �m¤Oلكَّـ مش لك  �d �� �¡aلك {s�yOلك {s sU�mهت �d َّـ�L�aلك .» هث�Nجه 

{d�iqOلك �hqd F ygمس� y_ /» ¥eaيط لك�laلك  ¥eaلك y�t y^
Q]  ¥eaىغ لكys aلك?yjaلك F َّـمل�L�d َّـ�L�ayI {V�o¥Oمن لكys�yOلك �d y� «

�m� مش] مس /» �lqaمن لكyِّـ�y ¡X مش `�d |ty لك مش لكs�yO} لكy ¡Xِّـ�} لكt¡�لكsX}جه 
��d}جه �I yrmmلكhT} لك�L�aَّـ لك�msm3 مش لك  Fyq�  yr¡ِّـ�y ¡Xمس لك«.

انية قدمة ا مل: ا واسطة  ا أقسام ا
Oىغ لك�j� �_ {hTلك �d َّـ LyM} مش]   �Jلك�I يس���Oلك PX �p¤

�p3لك �s¤f¡a  يسجه���Oلك PX �o= F {hTلك _� إل¡yمي لك�p¤O مش]  جه 
�p3لك �f� مش y�_مس PX �p¤oa {¤¤fOلك � yT�aلك /�oJ �d لك�aلكhT}جه 
.لك�aلكF {hT لكa¢ �من/ لك��ma لك

y Kمن/ لك��ma لكy¢aين .لك�aلكF {hT لك
��maلك}ay¢aىغ/  لك �jaلك F {hTلك�aلك.

ِّـجنيفِّـجلجهرئ يف ِّـجنىليكيفىع. مث
 �� لكK F {oja �من لك���poa �p¤Oيس yNِّـyLجه s¤I{ /لك�aلكhT} F لكa¢ �من

 �s _ �d جه�Lِّـy4َّـ لك�L�aلك F ysmsmM y^yfJلك �p¤OyI يس���Oىح لكyfJلك zL�J

ىشمقىهرئ)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ ).ٰه( لكsUy3} ِّـ_� ميجي يعهيمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
جه �fdِّـرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) جي( لكِّـ � �aلك �sn3جه لك�IyT  /جيجييع.
ِّـjI}جه �fdِّـ �IyTجهِّـجنجيميىكجيرئ/ لك�it) حي( ylTِّـ لك .حيهيحي يش جيهيحي يعٰهمي/  §هي `¡yمك لك
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yqa�_ /»ِّـyM مثyOمث » لكyOىح لكyfJلك لكK F {hT �من لك�3لكِّـمل  yN y5ِّـyLجه مس ^w لكyqaِّـ 
yqa�_ /»�¤¡d �omaلك « {`�M {hTلك�I �na لك_yjجه   {msmM {`�3yI �f¡� �tw^

 �fJلك yO y� �a yfJىح لكF {`�3yI �oma لكy4ِّـميجه   {oX �saجه ^¤�`} لك�saلك
�لك � �p�� لك�a لكF {hT لكa¢ �منجه مس y`�¤¡d �t�nIِّ {oXجه   zs �¡aلك �d �¤qaلك

OyI يس���Oىح لكyfJ�p¤.
لكِّـ � �aلك �sn3لك y_ /» �¡aيش �� لك �d A` من يش� ¢aلك F {hTلك�aمس لك �oXلك

zL�J لكyfJىح ُّـ لك�aلك�s^ AI {hT لك�d {VyT�a هتl¡�جه  �y@ �n هت¤} 
.»VyT�` �qX zoT} لكyqaِّـ F لكyfJىح لكyOمث �3yIلكِّـمل

يقيكِّىع. هث ِّـجنيفِّـجلجهرئ يف ِّـ
y Kمن _} @y  �� لكyjI �oj¡J �¡a? /لك�aلكF {hT لك X  جه{^�jOلك  ���f¡aلك

لكyjI F {hT? لكa¢ �من لكy4ِّـ�Lجه ^wُّـلك `y ¨مث bI �ojoa y  Tمث  �r^ �Nهث 
y Kمنجه مس لك���f¡a /لك  �ojaلك �fَّـمل  إل�L�d {hTلك�aلك �oJ �nJ ? �a 

جه �Tلكمث `yq� y لكyfJىح F لك�aلك_� لكy4ِّـ �p¤OyI يس���Oىح لكyfJyI �L جه مس 
nJ �¡aلك {hTلك�ay^ ِّـ�Oلك �a y  T �)�nayI( �� �aيش لك ���f¡aمك لكy�¡`  
{sg_ هت� �r^ yd   جه َّـِّـلك � �� yX? لكaمنجه لكy K لكF {hT لك  �p�J يش

 �n� �m^ جه�¡mIyhd �X لك�oa ���f¡aلك_�  َّـِّـلك  _} @mIyhpI y} ُّـ�a لك X
 y¢Oلك ��aجه ` �n�  �_ لك�aلك�� @�لك لك���Oيس F �p¤OyI ylf¡d لك�aلك_� 

t َّـ لكF �hT�a لكRaلك�Z لك .}sلك�d ��ma لك�aلكhT} �� لك�3
ِّـجنيفِّـجلجهرئ يف ِّـجنىهىب. مس

ىغ �jaلك F {hTلك�aهت� /لك  �s _ �d يس���Oمش] لك �p¤Oلك { �t �` �� 

ىشمقىهرئ)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ ).حي( لكsUy3} ِّـ_� هيهئجي يعجيمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هيمئٰه
هت�مش/ مسلكbaمث �moj¡d y¤Iجه   �p¤Oلك  PX �pإل Atمش  �oa �msmMلكhT}جه 

لك ِّـy Jيغ  _} لك ja يس���Oلكyqa�_ �s _ �d جه{hTلك�aلك / yَّـ ZI لك���Oيس 
�� لكF �I �f¡O لك�L « {msm3 لك�sOلكمك« جه  y��2لك F {hTلك�aمث �� لكyOلك w^

 �Mمس �nM �s^ مثجهyOلك ZI  �qsI َّـy a y��2yI لكمك�sOلك �f¡� لك�aلك_�جه 
�I �Nمك �� y£OyI �p�� ydىط لكaلكO¡¤��� مش] لك لكy£Oىطجه   {�yqjaلك �d  مس Ymj

هي  hمث لكهتAn3لك �d �Nu¡Oلك �soX �oVمس �_ yqTَّـجه  لك�m¡a (لكy£Oىط F لك
لكy£Oىط  {msm3yI �Nu¡aلك.(

� y Vy haلك y_ /» F لك�dمس Se� مس �� لكy£Oىطجه   {msm3yI �Nu¡aلك  �m¡aلك
�لكمنayI yمه�Mمس مس Q] هت�جه�I ىحyfJ �jayI �Nىغجه ^�I �f¡Oy جهلك لك  

m¡d لكمن�ayI�Nu¡d �� 5�لك لكPX �m¡a لك�jayI �I �f¡Oىغجه  �« yM �K جه
 F هت� لكs�yO}جه yqIمث PX مس لك�L�aَّـ �� لك �لك لكPX �qjO لك�L�aَّـ � � h� مس

y_ �K ىطجهy£Oلك لك�L�d {s�yOَّـمل �jayI �Iىغ  لك�m¤¡aجه  �لك «/ لك�L�Oَّـ�} �
Z@u¡Oىطلكَّـ هت�ِّـ لك ��maلك«ymM  :usT  لك�s hJ {sls` F �du¡a لك�aلكF {hT جه 

 F Z@u¡Oىطلكَّـ هت�ِّـ لك �aلك ��maلك PX َّـyqT لكy£Oىط لكF Ymja لك ىغ  �jaلك
{s�yOلك ��L�ayI �aَّـ a �s¢p¡aلك لك�Nu¡aجه   �m¡aلك.

�g¡� yq� �d / yJ� K يس���poa {lمن هت� ¢aلك F {hTلك�aلك F �p¤Oمس لك
¡d y¤I هت��aلك �s _ �d y Kمن لك_yjجه  F لك�aلكF {hT لك �oj لكbaمثجه 

 �p¤Oىغ لك �jaلك F {hTلك�aلك F ym��fJجه   yJy Kيس مش���poa {lهت �p¤Oلك
لكy£Oىط لكYmjaجه  �jayIىغ   ystyK يس���Oلك y5 �f¡� هت�oa {smsmM {lلكhT}جه 

{hTلك�aلك ZI  �qsI َّـy _} لك X �� � qsM �p3لك �¤fd.

.هيجيجييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
.لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(
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Z¡d�mOيس لك�pB �d �f¤¡�ysTyTلك مس�dمس ZJِّـ�`�Oلك /

. لكs�yO} لكO ¤�هن F مسهتyr¡ay مس لكy ¡Xِّـ�¡yr �� لكs�yO} لك�L�Oَّـملمس .ٰه
ىغمس .جي �jaلك y Kمن  لك لكF {hT لكa¢ �من  . لك�aلكF {hT لكPX �p3 مسy¤tمثجه 

�لك لكys a مش] ُّـ`� لك�la لك Q�lJ ZIلكمن مسهتay} لك�L�aَّـ � �jI �m¡qt
 T F هي�ht �uI Aهتay} لك�L�aَّـ /�s لك�Mygs¡T لكv�aلك لكHy¡aلكmIy�a}جه   جه�jI لك

هت� boaمث ��lt y¤Iجه ��   �msmM �= َّـمل�L�Oلك {s�yOلك PX َّـ�L�aلك �=
هت� boaمث �moj¡d y¤Iمت مس �� =� yBىط 

�Nِّـمل مسy jI / �� َّـ�L�aمن لك� K F منجه مس� ¢aلك F {hTلك  �sهت لك�L�aَّـ لك
ىغ لك�L�aَّـ yrsoXمتs�Aoa} لك�L�Oَّـملجه مس  �X F {hTلك

�mt {IyL yqIمث PX لكQ�l¡a لك �nJ لكs�yO} لك�L�Oَّـمل  /ymd F لك
y�t لك�L�Oَّـ �L�dَّـ«/ جه ^�L�d{msmM ¢d ym� yd�qjَّـمل ^w لك�L�aَّـ » لك

�t �nJ } لك�L�aَّـ مش] لكs�yO} لك�L�Oَّـمل يش مس هت� جه  y�t  s�yO �msmM} لك
yI {mm¤¡Oلك��lt y¤I مثbaهت� لك  �d .�L�aَّـ يش �t �d } لكbaمث مش] �a �� ydجه 

�Nِّـمل مسy jI / {s�yOلك PX َّـ�L�aلك �p3 من� ¢aلك F {hTلك مش لك�L�aَّـ 
yqjd هت�p3 {oX �s لك�L�aَّـ PX لكs�yO}جه ^yd�qj /لك�L�Oَّـملجه   مس لك�L�aَّـ لك

¢d ym� /»َّـ�L�d y�t yfJىح لك» لك  {oX َّـ�L�aلك w^{َّـ��L�OyI y�t.
ym� �_ yq� / {sJ� ¢aلك {hTلك�ay^ جه{sojaمن �� لك� ¢aلك F {hTلك�aلك �qjd مش

_�ty لك�o¡�� {soja لك��ykOمل ZI لكoja}  مشُّـ مش a {oX¢ �من لك�aهت� �poaهت�ىحجه
هتa {oX �s¢ �من لك�L�aَّـ  F لك�np� �s` ymO لكuI �ma لك�L�aَّـ لك y@�ojdجه 

�tمس �d جه{s�Aoaِّـميy4لك F �L��   ملمت مش�Mلك  {msmM
 ���¤t ZI �sp� مس X �jI yM ynU لك �لك لك� �X {IyL ymd F لك

/�d لك�aلكF {hT لكa¢ �من
yمه�Mمس /{sLِّـy4من لك� ¢aلك F {hTلك�aلك.



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هئمئٰه
ArstyK /{soso¤¡aمن لك� ¢aلك F {hTلك�aلك.

�Lَّـ لك  yَّـ��L  ��yk� {sLِّـy4من لك� ¢aلك F {hTلك�aلك w^ جهyLِّـyN �ojO
y¢d �l^ /»�¤¡d �omaِّلك « �ojOلك ��  �omaلك {`�M  {ojaلك ��  �saلك {`�M

 {hTلك�aلك �d �¤qaلك لك�� �¢d F �L�dَّـ�L�I yJَّـ�� F ����A¡d لكy4ِّـميجه 
لكz �¡a لكy4ِّـ  zs �¡aجه  لكy@�ojd  {ojaلك ZI ��yk¡aلك  Se� �Lيغ لك�j¡aَّـ 

ymm¤¡� ىغ  مش�^ �dqK لكF ��yk¡a لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�Lجهsqs}لك مش     �mJ �a
yC �� .لكbaمث ��lt PXجه 

��ykJ  yهنw^ جه{soso¤¡aمن لك� ¢aلك F {hTلك�aلك  {ojaمش] لك { �qayI ydمس {ojaلك ZI 
�ojOَّـلك مش لك�L�d Ar^ ِّـميy4لك F ydمس جه  �d  z�¤I لك�so¤¡a لك�lqa لك
لك�L�I�Mَّـ �ay¢d لك  �لك�a/{sJلك�� �s�Iجه aلك �Jylهت  [yjJ zLلك�aَّـ لك�L  ^w هب 

�لكمن لكF {sayj¡O لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه  ���L لكys¡dىطaَّـ لك�L  ZX {sJلك�aمن لكylfaلك 
�لكمن�jJَّـayI yمه�Mمس �n� �` ِّـميجهy4ىس لكy¤oI جه yd�qX �na QkayI �Nجه  لك  

�L  ZI لك��y; t �d£� مس ���ykJ yqلك  هت�Jylجه ut: مش] �lt ?yX لك  zLلك�aَّـ لك
F �T لكa¢ �من �dجه مس ��M �nلك مس لك�lt F y6� K F {hT لك .لك�L�aَّـ 

َّـ لك�hT�a لكF {sJ� ¢a لكRaلك�usT Z: لكF fld }��3 لكa ¤�هن) ٰه( �X {mM لك�3 aلك 
O F �s¤faيغ لكyqOمس لك �`�t ىح�T s {oX �Tلكspoa}جه  } لكy�Ra �� مس ��n لك�3 لك

�dجه �Tلكمث  `a RألهتF �k لكz�¤I {£s¡qa لك�lt ?yX F �n3 لك لكK F {hT �من لك
هتF �k لك�aلك_� لك `F R لك a {oX �T¢ �من لك جه مشُّـ _� �y4 �L �nِّـ`y لك مس 

F {oX �sa لكa¢ �منجه ^�d �soلكَّـ  F �T لكy�Ra لكa �ojd �poaأل`F R لكy4ِّـمي  لك
Zmm¤Oجهلك{sLِّـy4لك {sojaلك �� {spoaلك Zلك�Raلك F من� ¢aلك F {sojaلك �d مثAn3لك  {mVyqOلك �d  

 �d �Xجه مس{��d soso}جه `F A مش�d Atلكَّـ�� لكsoja} لكspn3} لك�lqa لك `�هنyN yِّـsL} مس 
yqa�_ /»��L y�t y^ جه��L لك�sM �` جه  �sM y�tلك لك�s3لكst} » لك  {sty�t ^w لك

z�¤I �na لك�so¤¡a هتyِّـ لك�s3لك لك�L�d yro` {sp�2َّـمل F لكy4ِّـمي �L�Iَّـ لك�Mجه   



 ١٧٩ .......................................................اخشجشد أصزخز تدشحات بح اخدشارق
ّوخط أجصر إح طظه احلزشزض خظتص اثذشظي يف خناهع خموسزض خن أبيصتن اخزسهزشض،  ّ

.حالثع
ّ طن ثصل اخنثند واثصطشض، حصن اخنثند حسض وواجذض يف محل اثنثندطضخظخك ّّ ّ 

ّحث اثصطشض اثنثندة، وخسسن واجذض تونتشض حتسشسشض،  ّ ّسص حسطخص شيسل اثصطشض ّإش: أيّّ ّ
ّطه، ال خنثندة وال خرطوخض، وخسه تودف ّ إال شىططص خن ثشض طه خشهض

ّبشهنص خنثندة البط أن طسذم إخششص اخنثند، حصخنثند طن احلط األوجظ يف تونت  ّّ ّ
ّ خسامطشض ثزشزض، وخشهض اثصطشض طه اخهوض يف اتدصف اخنثند بصثنثندطض،اخنثند ّ ّّ 

اخنثند بيهض اخويسشل اخسزظ ّ تصخض التدصحشص بظخك، حشسنن ٌوال طنثط جوض

ّسض وواجذض يف تونت اجلهسشض خإلشهصن، وطوزه طظا اخجطصن ثشص وإن مل تسن طسصك حسشض ح ًّ ّ ّ
ّوخرسنخشض بسيصظ اخويزق اخلصرثه ّ.

: ّ، ثشض خصل يف ثططىن حن اخجطصن اخسسهاخددزءّوخط شون حث خص ذخظشصه اخدشط يف بظطصن 
 خشظ خرسنل وثند األخج ّوربام خصن األوجظ يف اخنثند خرسنل األخج بصحلزشزض، خسسّنأل

ّيف األصرظ، بل إشن وإن خصن بصحلزشزض خرسنال خألخج، حصشن طسنن حسض خنثند اخرسض يف  ّ ًّ ّ
 .٨٢ص: ، ابن جشسص، خدطر جصبقبسسزن اخددزءي اثرسنل

ّ إن األوجظ حسض خنثند :ّواحسم أشن ال جناء خنخكأل: ًوخصل أطذص يف خسذق اإلجصرات ّ
ّإشن حسض أو خرسنل خنثند األخج يف األصرظ، : ً خذسزص، وخنخكًاألخج خذسزص أو خرسنل ّ

ًوطظا ممص طرزسنن حسن، بل يض أن ترسم أشن خىجا خص طسنن األوجظ خرسنال خألخج خسسّن  ً ّ ّ
.٤٠٨ ص١ج: ، خدطر جصبقاإلحزرات واخصذشررزتي ّحسض خنثند األخج يف األصرظ

ّإن األوجظ طسسن أن طسنن خع أل: روصرةّوخصل اثيزق اخذني يف خرظض إطذصثن هلظه اخ
ّخنشن حسض خنثند األخج يف األصرظ خرسنال خألخج، خام أن ثظخض اخسصر حسض خنصنهلص إح  ً ّّ

اخرصمل (:  وخسن خنخسص)بظطصن مل(ّطظه اخلدوض، خع أهنص خرسنخض اخسصر، وطسنن طظا اخجطصن 
آلخصخف، وخسل خصخف خصخف آل ّ . اثدطر اخهصبق)آل

ش، اخدششط خظتص ١٣٦٩، خسدنرات احلسسض، حشظان،  وزخزن در خذشدس إحصخشجسخس) ١(
.٩٨ وص٧٣ ص٢ وج٢٧١ وص٢٦٦ ـ ٢٦٥ وص١٨٣ ـ ١٨٢ ص١ج: ّاثذشظي
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{oX �d مسF yd لكy4ِّـمي ^ �L�Jلك  مش  a¢ �من لك�L�aَّـ s�Aoa} لك�L�Oَّـملجه 

{sa�ojd  {soX َّـ �d جه{hs�I مل�Mلك  {msmM.
u¡Oهت�ِّـ لك �p¡Xلك �aلك �� ys aلك لك�VyT} لك�L�aَّـ a¢ �من �  ���mJ F Z@
 F y_ }sM َّـملجه�L�Oلك {s�Aoa {َّـ��L�Oلك){sI�I�aلك�� لك�eaَّـ «)/ لك�L�aلك ZI مش

ىطsomX {d}جه  d �I َّـمل�L�Oلك {s�yOلك Iy¤هت{ �qjOyI �I جه�m^ ylJ  z�¤I لك
ىطd ysomX ydلك�rjOَّـ d Zdىط ¡Oلك �Mمس �n� مس �I �Nجه ZI لكAn3مثجه  yI ymm¤¡ 

�duI Zmm¤¡d yjs7 yمس مه�_�d جه}ayK ArqsI يغy Jِّـ a .
 yمه�Mهب  مس�s¤هت Q] ينy¢aلك �eaيش لك {s�yOَّـمل يش �� لك�L�d  {a�jB Q]

.yr�lqa yr�lt Fجه `A مس_yqp لكRaلك��dymd F �soX Zجه ^ �m لك�ea لك
a {sg¡md {s�yOلك �nJ جي�ىط مس  �Kَّـجه�L�o مش `ty| _ � لك�L�aَّـ  

 �qjpI  �na َّـجه�L�aلك �� �N جه ^�3y مس لكPX Arqd �m¡O لك yC لك��L�dَّـملجه �
 F هت� مسF �Kvd �t لكs�yO}هب �naهن�d A` {a�jB Q] yجه �qjpI �I مس لك�L�aَّـ �� لك

 ¡� A` �I َّـجه�L�poa َّـ�L�Oلك � ¡� A`  جه�a � J {s�yOلك � لك�ia لك�m¤¡aجه 
�¥eoaجه F َّـلك�L�d َّـ�L�aلك �ns^ جه�KuJ  QKuJ Q] �d جه� eaلك �a � eaلك  

لك�L�d {s�yOَّـمل �لكمنجه ayI ��ltىغ�jayI َّـجه مس�L�ayI «.
yrgjI [مش Qet جه ymOyI {h J�Oلك {prOيغ لكymqaلك �d {X�pB �d ` �d َّـyl¡��/

F yrmm لكy4ِّـميجه �I  مش yd مس�d ymIyT �¡ K لكy ¡Xِّـ�} لكs�yO}جه .ٰه  �X �qj� 
ysX �لكF y6 لكI {s�yOَّـ�} لك�L�d �X yqjd.

ىط .جي ¡aلك �d �� �I جهys_ylJلك ydىط J �sa {s�yOلك ىط ZI لك�L�aَّـ  ¡aمش لك 
ojaِّـ لك�C F �n� yd �� y¤oI �naىس s �ltلك�rjOَّـ ZI لكAn3مثجه  لكsa�ojO}جه   {

z�¤I  �d لك�L�aَّـ لك4 .yِّـ�Lلك

.جيٰه يش ٰهٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنمنيفِّـىئمب ِّـجنىبمقيفمقٰررئ) ٰه(



 ٰههئٰه .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
K}جه مشyd لك�L�aَّـ مس .حي K من A¡Mلك �X �o   ymOلك F ِّـمل�f¡Oلك {ojaمش لك 

�dمس مس {s�yOلك}ayK ِّـميyN ArqX .
لكِّـَّـهب مشُّـ ��¡�o `� لكayK y{mm¤¡d {s�yO¢لك مش لكA¡M `� لكoja} مس�d.خي  Q]  

ىغ مس لكzL�pI {s�yO لكuI �maهت �lOلك �لكA` y6 لك�L�Oَّـجه I {mm¤¡d َّـ�L�aلك {ay
.�L�ayIَّـ

��a لكA¡M `� لكoja} �� لكQ] {s�yO هت¤�sهب مشُّـ ��qd �o `� لكs�yO} .مي` 
yC �� .�L�dَّـمل _ � مس �L�d �nJَّـملجه 

لكF z �a لكyfJىح لكs�yO} لك�L�Oَّـمل �L�OyIَّـ�}جه .هي  {ojaَّـ �� لك�L�a�3 مس لكy^ 
 �na جهyَّـ��L  F َّـ�L�oa {jIyJ {s�yOy^َّـ�L�d َّـ�L�d � ¡� A` لك  �Nجه مشُّـ هثyLِّـyN

oX �� �I جه�Lِّـy4َّـ لك�L�aىس لكy¤oI ymOلك F {sa�ojOلك  {sj ¡aلك |�sas {sa�ojd  {
 �j£I {s�yOلك �jجي �Xy2مس لك �qjpI جه �d ين لك�lqa لك mjaلك �so¤¡aلك z�¤I

 }¤ d F ىطلكَّـ �aلك ��maلك �d Z@u¡Oلكَّـ هت�ِّـ لك�d �� لك�� لك�Nu¡aجه لك�L�aَّـجه   �m¡aلك
�d �saلكَّـ مس  ymMجه   �g¡sT A  ̀{s�yOلك لكZI {msm3yI �Nu¡a لك�L�aَّـ   �m¡aلك ��
 �  ̀�d لكَّـ�d �� �qjOلك لك��m¡jt مس�yg مس � لكy£Oىط لكYmjaجه   {�yqjayI َّـمل�L�d {s�yOلك

�m لك�L�aَّـ  � ¡I yLِّـyN �L�J  �m¤¡J ىغجه مس�jayI َّـمل�L�d {s�yOلك.
� لكy jaِّـمل.مئ� F Z@u¡Oُّـ`� هت�ِّـ لك y8 �rl� / �dمس {s�yOلك {ayهتuI �maمس لك 

{mIy�aهن لك�¤ aلك F �soX yqr t yd لك�� جه  �mjd Q]  yC.
�mJ yd {£s¡t /هت�  s�Aoa}جه  �msmMمس لك�L�aَّـ F ��مث لكQ�l¡a لك 

{msmM y@ {َّـ��L�Oمن لك� K F {hTلك  �tمس.
�¡� �_{£s¡qaلك �� �M مثy / ُّـلكAo^ جه{msmM َّـمل�L�d |ty` �a {s�yOلك uI

�sa| مسهت�L�ay` {osَّـمت �nJ لكy ¡Xِّـ�} 
{ayهت ىح لك�Oلكَّـ �qjd �d لك ¡NyI هسy�¡aلك لك�� �X {IyL /¡�o لك

 �¡d F من� ¢aلك  �m¤¡aلك �� جه  هتy�yqjd {ay لك ^y` w لك�Oلكَّـ �d لك



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................جيهئٰه
جه ^�l لكQ�l¡a لك ysX ��a لكs�yO}جه �qjpIلك` �sَّـ مسهت�L�aمس لك A` / مس 

لكwI yd Arqd �Mىطلكمث.مسهتay} لكZX F {s�yO مسهتay} لك�L�aَّـ  �na مس �qj�  لك��   
 yَّـ��L  w^ ملجهys3لك لك�maِّـمل   �ojaلك {lهت �s _ �d yمه �I ِّـميجهy4لك F �m¡�d

yr¡ayمسهتOyI يش {s�yOلك �p�J Atمش جه  �Lَّـ  ZX zLلك�aلك F ِّـ�}جهy ¡Xِّـ يش لك�`�Oلك �qj 
�Jلك�I َّـ�L�d َّـ�L�aجه لك�¡hTلك�I َّـمل�L�d {s�yOلك  .

 �¡d F لكمن�ayI �m¤¡aلك �� هتy�yqjd {ay لكy¢aينجه  مسy` �a yd لك�Oلكَّـ �d لك
ysX � لكy ¡Xِّـ�}جهلك qsM َّـمل�L�Oلك {s�yOy^ منجه� ¢aلك F {hTلك  جه �d َّـ لكys¡Mمي مش] 

aلك ��  QkayI {mm¤¡d yجه هن�Jلك�I �m¤¡d �t جه  sَّـ مسهت�L�aلك �n� ��Lَّـجه 
{ �t َّـمل�L�Oلك {s�yOمش] لك �m¤¡aلك �t �m J �na{smsmM  |�sa } لك�L�aَّـ   

Qkaلك {hTلك�I |ty` مش .yBىط�}جه 
�لك `yqI �oمث PX لكQ�l¡a لك�.

L�Oلك {s�yOَّـ مش] لك�L�aلك { �t �n¡^ ينجهy¢aلك Q�l¡aلك PX مثyqI ydمس{ �t َّـمل� 
 F �sهت �لكمن لك�L�aَّـ لكa ysmsmM ylهت ��n لك�L�aَّـ  لكy£Oىط لكYmjaجه   {�yqjayI

�moj¡d y¤I مثbaهت� لك  �s _ �d �I {s�yOهت� لك _} هبلكy4ِّـميجه  ja �aُّـ  
ِّـy Jيغ �M لك�d�jaجهلك لكs�yO}جه ^w لك�r¡qd {s�yO لك�L�aَّـ  yَّـ ZI لك�L�aَّـ  لك   

�¤¡d �3مش لك }sM جه�N جه ^�nM �s مس�M لكO¡¤��� مش] لكO¡¤� لك َّـ �C �d 
yqa�_ F A` جه{s�yOلك PX َّـ�L�aلك �= �¤fd �� لك�جه »�L لك�sOلكمك«/ �

 �saَّـ مش�L�aلك z�q� wI ydىطلكمث F لكy4ِّـميجه   �m ^s�yOy} مس�a �sa �d�X �d مس 
Ymjaىط لكy£Oلك �¤qI.

�Nِّـمل مسy jI /jaلك F {hTلك ىغ �p3 لك�L�aَّـ PX لكs�yO} مش لك�L�aَّـ  �
هت�مش/ مسلك�L�Oَّـملجه  . �L�oa �msmMَّـ َّـ لكs�yO} لك�L�Oَّـ�} 

{msm3yI �Nu¡aلك  �m¡aلك �ohfd Vمث مشAn3لك �d �Nu¡Oلك yM �_جه 
 Z@u¡Oمش] هت�ِّـ لك �aلك ُّـ� �t لكs�yO}جه  _} ZI لك�L�aَّـ  jaلك �d �¤qaلك لك�� PX



 حيهئٰه .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
` �jI PX َّـلكA¡Xلكy£Oلك لك�� F �JAo.

لكِّـ � �aلك �sn3لك y_ /» ىطلكَّـ هت�ِّـ �_ {msm3yI � �ayI �p�Oلك لك��
 Z@u¡Oلك�naلك F جه مشُّـ y�_ �� [�s7 Q لك لك�Nu¡O /جه   �m¡Oلك �d �` 
�f¡d R¡Xلك �_ �s^ yfJىح �d لك�Nu¡Oجه   msm3yI OyI}جه  هت¤} zo�a لك

Nu¡Oىح لكyfJلك �n� مس �n� � yB OyIىطلكجه yI �dمك لك�aهت� y¤I لك�oj¡Oجه 
 �m¤¡aلك w^ ِّـجه�fqOلك z��Oلك PX {s�yOلك PX َّـ�L�aجه `� � لكy¤s¤هت zo�aلك

لك�jaىغ y£OyI {s�Aoaىط  .»�L�oa |IyKَّـ msm3yI}جه 
� y Vy haلك y_ /»ىطy£Oلك  {msm3yI �Nu¡aلك  �m¡aلك ... PX َّـ�L�aلك �m¡`

s�yOجه لك�m¤¡aلك هت� F لك�L�Oَّـ�}  } لك�L�Oَّـمل �Iجه yqIمث PX مس لك�L�aَّـ �� لك
�لك لك��ma ىطلكَّـ هت�ِّـ لكZ@u¡O. لك�L�d {s�yOَّـمل �jayIىغ� «.

Xجهمشُّـ مث لك v� �m¡j� / �m¡aلك F Z@u¡Oهت�ِّـ لك �^yمس� �aلك ��maمس لك 
 �qsjI �� جه{msm3yI �Nu¡aلك  �m¡aلك �� لكy£Oىط لكYmja لك�Nu¡aجه   {msm3لك }¤ d

ىغجه  �jaلك F {hTلك�aلك }¤ dجه مش/ مس{msm3yI {s�yOلك PX �m¡d َّـ�L�aلك 
�qjpI/ ىغ�jayI {s�Aoa هت�  �� �لكمنجه ayI َّـ�L�oa هت�  مس لك�L�Oَّـ�} 

yfJىح لك ىغ  �jaلك F {hTلك لك�L�aَّـ  .لكy£Oىطجه 
�qjOلك F مل��yiaلك �JAo` �jI �d �aلك ُّـ�pr^ �roja�a�_ F A` ِّـجه�`�Oلك  /

هت� « لك�m¡` {msm3yI �m¡a لك�L�aَّـ PX لكs�yO} لك�L�Oَّـمل �Iجه ^w لك�L�aَّـ �� لك
�fmayI لكy¢aين لك�L�d {s�yOَّـمل �jayI �Iىغ  لك�m¤¡aجه  مش] مس » F yt�qX لك�L�Oَّـ�} 

�m� /»|o_ w^ / yrdy�_مس �d ��_ �` F �Nu¡aلك  �m¡aلك d �n� مس �I
F �m¡aلك d �� �aلك A^ جه�Nu¡Oلك  �m¡Oلك �d �Mلك  �` F َّـلك�L�d  مت�J�`ُّـ yd

جه �fdِّـ �IyTرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) ٰه( لكِّـ � �aلك �sn3مئهئ يش هيهئيع/ جه لك. 
.هيجيجييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) جي(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................خيهئٰه
|o_ /ىطy£OyI مس {msm3yI y` لكمث�T �naلك � »�ohd لكa¢ �من � �d �rl� �tw^ جه

Ymjaىط لكy£Oلك �qd لكَّـ�Oلك لكy£Oىطجه  .لكAonaمن مس لك�L�d {s�yOَّـمل �jayIىغ 
�na �JAo`  �Ky¤Iمس {jIy¡d  �Nهث �qjd �hj� جه{sl�olaيس `¡ � لك�pB F

{msm¤oa�� لك�Nu¡aجه   �m¡aلك �d ��maلك لك�� F ىطy£Oلك   مس لك�L�oa {jIyJ {s�yOَّـ/ 
�na لكwI y��L�� �Xy2جيyَّـ  �Lَّـ�yجه ^�L�d �rَّـمل F لكy4ِّـمي msmM}جه   F

�L�oa {jIyJ �dَّـ F لك�L�ayI yr^yfJَّـ �� �lt F لك �لك لك�L�oa.jOَّـجه �   �q
yqTَّـجه مس y£OyI �p�� ydىط  [� js V F} لك  aلك َّـ9  خي¡�X ydy; �o لكa ¤{ لك

yqTَّـ لكy£Oىط F لك  Ymjaلك.
�jayIىغ ��لك �� �dلكَّـ هت�ِّـ لك�d Z@u¡O `� لك�L�d {s�yOَّـمل �L�ayIَّـ 

/ _y هب  لك�L�oa �ojL � ¡I yrojL �Xy2َّـ yNِّـyLمش/ مسلك�fma لكy¢aينجه 
»yqa�_ �qjd مش) /yty�tِّـ مشyf^ �L ( �tمس �saمث¨ �L جهyty�tِّـ مشyf^ Zjd 

�dمس yq� �I جه Q] مس y�t �لك لكbaمث مشyd لك� uI َّـ��Saلك �Ju¡� �¡M�Mلك   �� 
y�tَّـمش�L�d �� }sM �d �a�fM  �mm¤¡^ َّـجه�L�d ] �d �f3yI جه   مس

y�t .»sM{ �� s�yd} لك
ygمس� y_ /»مش جه �na مش لك�L�aَّـ  y�t �Lَّـ qsjd {s�yd} �� لك  y` 

 {s�yOلك �� �fdلك �rlO لكs�yO}جه  لك�m¤¡aجه   �j2لك F هت� �Lَّـلك �� لك  �t�`
{a�jB Q] مش  �T �m¡aلك �d �Nرضمك هث {s�yOلك PX َّـ�L�aلك �mJ �jayIىغجه 

 لكmsm3} لك�p4} لك�reOِّـملجه �p�� uI �M لكmsm3yI �m¡a}جه  لك�L�aَّـ ��
�a �iaلك  {�yn3y` {s�yOلك هتos}جه  .»لك

ىشمقىهرئ)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مئميجي يعحيمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.هيٰهحي يعٰهمي/ ��Iyلك�faِّـ  لكO)جي(
.حيمبمي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTىقىهميٰرحيرئ ملمبىش ِّـخكملٌّهليل مللك َّـهلٰرِّىع ِّـجنمنجيِّمن) حي(



 ككك .......................................................الوجود أصالة تفسريات بني الفوارق

إلآلمخش برضي محعةعن ثت متشصسش حزسط خضةذعق: آلحضحظ حشي إل مج حعي إل مال إل
إل آلمتشصسش بشحذضهك حفشي محخقط آلثزع مآل ثرغع يف كألمحعةعن خعةعنم بشحضمن إل

.قمتضلم
إلن لضه متفشهلج خظ محفرضي آلمحفشتض إلصضي محرزامن آلجثصش آلمغفش يف مي خضم إل إل

إلبشحلرسرشك صع متفذعحسش بشحضمن آلمتفذعحسش بشحرخض محفشق خظ حغظ مجلشثظك بزذسع  إل
إلمي صسشى مخضم آلمتضم يف مخلشهن صع خشصسش آلآلةعنك آلحرظ متشصسش يف سذط مألخض  إل أل أل إل

إل حشحعةعن مثغظ آلمآلج آلمتظ بشتعةعنصش خسسشك آلح.خسفذزش بفذظ محعةعن ض نحضسش إل
إل مي محفذغث بشحدظ آلمحذرط آلمحلرشصش ال صخزص:ألثشبرش إلخط حعي متشصسش نمن إل مال إل

إل ثسسسشك صسذرط ثزسش يف محضصظك آلصرعي تشحسش ثظ بزظ محلرسرشك آلمخش إلترسرش أل إل إل
.إلمألثضمي آلمحذرضمسشنك حغام صع حضحظ ال ثظ هلش آلال بسذرط يف نصظ خظ مألنصشي

إلحفذغث محفشق و ثسض خفشتضآل محلرامل و ال بفخط إل متشصسش ثت مإلمي: محلشلظآل إل
إلبشحذضه آلمتفشه محذرجك بزذسع مي سغغش محعةعن محسسش خظ سغغش إل مال إلبشتعةعنصش

.محخل مج جث خش صع حعك آلخظ حغسظ محعمثدش يف محذضآله
إل ألي متشصسش يف غعئع جث خعةعنمل صع تشي محسغغش ثت محفذغث محفشحصحضحظ  إل

إل بفشي خفذزرسشك آلصع ألخسخش مسفضمو يف مخلشهنك حسغغش محعةعن محسسش آللطآلحسط هلش 
.محعةعن

.إلصضم متشي محرالي يف محذضى مألآلي
٢.  فا ر ّا ّ

إلبسشل ثت محفذغث مألآلي إل ألي لإل حضحظ متشصسشكإل حام مي محعةعن خسخش حغةشه:أل
إلمخلشهن حام برضيك حسسغش مألةض مج متشصسش إلمتشصسش هبضم محفذغث ثج محعةعن يف  إل

 .ككه: ك خخضه ثشبظّالشواهه الوبوبية) ك(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هيهئٰه
yLِّـyN َّـ�L�aمش] لك �¡ �t �lqI.

�aُّـ ysI / �K جه ^w لك ¢d مثyOمك لك\t yd�qX يش �hjaلك يش �� ِّـ^� لك�Kمس �sa
�Lَّـ  �� AI َّـ�L�oaِّـ `� جه�fa �a�` y` �a هب مشُّـ{s�yd  {sهت�fN َّـ �d 

�Lَّـ `A مس ِّـ^�  �a مس�K لكy4يع �Iجه ¨مث �d `� ¨مثجه �d مسt yqt£� مس `� 
 {s�yOَّـجه  لك�L  I {s�yd �� AI {s�yOلك  {s Aoa لك�Kمس �sa ygمس� �hjaلك

{sهت�fN �� AI {sهت�f4جهلك|�sa  مش {d �jd  َّـمل�L�d  جه��جه �sa  
y6ysJُّـلك  y6ُّـلك �T ِّـyK F �K لكy4ِّـمي �� لك�L�aَّـ.@y مس مس�d �K لك � �a لكay^ جه 

�¡aلك {sهت�f4لك �d جه �Lَّـ  ZX ِّـميy4لك F مثbaلك {sهت�fN  �� لكs�yO}جه 
yt�`ُّـ yd zL�pI �n¤t �d  مس ِّـ^� /z�¤I �na لك�so¤¡a لك�lqa لك

�Kمس �hjaلكeqd ZjI ِّـyK�a ueqd {s�yOy^ مثجهyd �� �aَّـ لك�L�oa  َّـ�L�aلك {s
 �sa �K لكy4يع �d لك�L�aَّـ لكy4يعجه  ysX �� لك لكd F �m¤¡O¡� لك ��aجه a

�d �K هب �fN IهتsM �d �K{s{ �� مس�Kجه `� ��fِّـ �L�d �` �dَّـلك   لك
�� }sMجهysX d F �a �m¡� لك   .

لكhT}جه لكys�yOمن لك�L�Oَّـمل �L�ayIَّـجهمشُّـ لك�L�aَّـ   {sJ� K  جهyrsaمش { �qayI 
�oXsoX �lqI yِّـ�yK   �lqaلك �so¤¡aىس لكy¤oI َّـ�j¡aلك yKِّـجه  } لك�L�aَّـ �o¡a لك

جه �d �لك yqjdلك�  /ojaمس لك� d مس s لك�� } ys�Aoa |IyKمن مس��L�oa �J� ¢` ygَّـجه 
y¢��M  A��_ X .ª ydهي �I لك

_y لك�m¤O لكF ¦�ha لكO ¤{ �M لك�faِّـ لكsX�qa} لكy _ F { `�O لك�faِّـ 
{hs� aلك {sX�qaلك /»{K K منy `�Oلك /�a �lt  ُّـ جهُّـ هت�ِّـمل ��yst�jd �pجه   

�a�dمل poa¢�جه  �M  �M`} مشِّـلكَّـ�} �aجه هت�  {sdyt ِّـمل �� y] �ltُّـ�} 
 {Ty�M  �¢poa مل�a�d  {sdyt ُّـ هت�ِّـمل �� y] �ltُّـ�}  ��yJy t �pجه 

ِّـلكَّـمل yI {`�¤¡dِّجهytلك�sM �p��  .[ من مس A` ِّـ�faلك �� �s7  ^w لكAna هب 
�� مس ¨ sty�t}جه  y` يس �� هت�ِّـمل�qd [مش ��mq� Q] [مش مث إل� F لكyOَّـملجه 



 ١٨٧ .......................................................يلهجهي ىىنله تفهرييي بني يلفهيآلآل
ٌمطوع غو عفض كعلصحك، وغو كامل ّبصغ الضامل األول،  غصفض لططوع ٍ ثعنّ

 خمتطضع اآلثعر، غصغر من احلظواين مع غصغر من الطبعيت، ومن ٌفطغه الصور كامالت
ّ، فعلصور الطوعظع وغي معغظع »الطبعيت مع غصغر من املصغين، من غري عضف ّ

 ّاملصغن والطبعت واحلظوان مصغر وعطع لآلثعر املختطضع، وغغا الضالم ال غطسجم
.ّولمف التضسري األّإال 

 وغي التي ختتطق هبع األجسعم ،ّغفغغ إثبعت الصورة الطوعظع«: ًوقعل أغصع
.»ًأظواعع

ّال شك أن األجسعم خمتطضع«:  الضصع الفازي يف تصطظضه عىل غغه الصبعرةوقعل ّ 
ّ، فظظع ظصطم بعلرضورة أن حضظضع املعء مضعغفة حلضظضع الطعر، لضطك قغ عططعبعحلضعغق ّ ّ 

ّأهنع متحغة يف  ّاجلسطظع، فظضون اختالفطام إظام غو بظمور وراء اجلسطظع وغي ّ ّّ
ّالصور الطوعظع، وغي مبعدئ اآلثعر املختطضع املختصع بطوع ظوع ، واملفاد من »ّ

ّالصور الطوعظع غي املعغظعت، فعملعغظعت مبعدئ اآلثعر املختطضع ّ ّ.
ّإن الصبعئف الطوعظع إ«: ّوقعل صغر املتظهلني يف غغا املجعل جغت يف ُذا وّ

ّاخلعرج وتشخصع بعلتشخصعت اخلعرجظع، غرتتع عطظطع آثعر ذاتظعهتع، لضون  ّّ ّ ّ
ّرشط تفتع اآلثعر غو الوجود الصظطي ّ«.

ّوقعل أغصع يف كالم له حول الصورة الطوعظع مبغأ ّ إال إذ ال ظصطي بعلصورة«: ً
.»ّاآلثعر املختصع

ّبغ أن غضون هلع خصوصظع بحسبطع،ّعطع الّكل ّفظن «:  احلضظم السبفواريوقعل ّ 

.٣٢٤ ـ ٣٢٣ ص٢ج:  مصغر سعبقِّ، ظصري الغغن الصويس،وي يإلمينآليي أليلونهننني) ١(
.١٢٧ ص٢ج: املصغر السعبق) ٢(
.سعبقالصغر  امل)٣(
.٢٩٦ ص١ج: ، مصغر سعبقيحلكمه يملوعنلنه يف يألزيفنآل يلعقلنه يألآلبعه) ٤(
.٤٦ ص٣ج: املصغر السعبق) ٥(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هئهئٰه
�� ��fِّـ yrqX لك�ojO لكZjOجه `A مس yqoaِّـ �fNهت�qayI {s } مش]  لك�3لكِّـمل 

َّـمل Raمش] لك { �qayI {sهت�fN مثAoa .»لك�faِّـمل لكsX�qa} لكyqaِّـ�}جه 
haلك y_� y Vy  /»هت�ِّـ yr^ ¡Nلك PX y�L  ��  �l^{sX�t {����L لك

�tلكيسy dَّـ ىح لك ¡NyI {lo¡¥Oِّـ لكyK�a «.
�£�qJ  y�Q] Uyqd  مش �� لكAonaمن   �oX منys�yOلك uI �maلك �d

 �lqI ِّـyK�a {oX َّـ�L�ayI َّـمل�L�Oلك {s�yOمس لك �� جه  yt�`ُّـ �aلك �qjOyI ِّـyK�a
 {soX �sa ُّـArqsI {sqsjoa �aجه  �fNهتs} لك�L�aَّـ ZX لك�L�aَّـجه  لك�L�aَّـجه 

�Nِّـمل مسyJ {s�yOمش] لك z�¤I لك�so¤¡a  مش لك�j¡aَّـ �t F } لكsoja} مش] لك�L�aَّـ yJِّـمل 
�d .�lt F لك

�لك `yqI �oمث PX لكQ�l¡a لك�.
هنy مس�dِّـ eqd مسyqI ydمث PX لكQ�l¡a لكy¢aينجه ^y@ |�sa {s�yOy مس yK�a {sِّـجه 

{sd�X.
 Q�lJ [مش � y Vy haلك |Xَّـ �¡aجه �� لك{s�yOلك {msmM �M {هس��aلك �� �ja

{ayهت yKِّـ eqpIلك جههبs} لك لك�mlaلك  {sd�jaلك �qjJ {s�yOِّـ�} لكy ¡Xمس لك �L  }sM �tw^  
�Xلك  _PX y@ {soIy لكQKu¡aجه ^¡�fِّـ مس مسهتay} لك�L�aَّـ yKِّـ jJ eqd �qلك s} لك

�m� }sM ِّـميجهy4لك F /»ِّـy ¡X aF  yjd �soX لك�¤ohلكهت yd�Nهب مسy��Mمس / 
eqd �qjpI {ayهت �لكمن�Iym� yd لكayI ِّـyK  لكO ¤�هن d F �qX ¤{ مسهتay} جهs} لك

{s�yOلك y ¡Xِّـ eqd �qjOyIمس جه �d »لك�L�aَّـ  لك  {ayألهتa ىط  �d�X yKِّـ  s} لك
PX لك F لكy¢aين  y ¡Xِّـ  لك  {ayألهتa لك �qjOلك PX مثyqI ydمس Q�l¡a لكy¢aينجه 

جه �fdِّـ �IyTرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) ٰه( لكِّـ � �aلك �sn3جيحيٰهيع/ جه لك.
.��Iyلك�faِّـ  لكO)جي(
.هئميجييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) حي(



 مبهئٰه .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىعىقجيىكمكِّـ مقيل ِّـجنجييفِّـىش
��eqd |�saمث لكa ueqd {s�yOأل�Kجه  yKِّـ لكQ�l¡a لكy¢aينجه ^�d �n لك�L�aَّـ   s} لك
fs^ِّـy ¡X لك  �sهت   لك�L�d {s�yOَّـمل �L�ayIَّـجه ^�r لكy ¡Xِّـ�} هب ZI لك
5�لك�I �Kألa ueqd �aُّـ �d �� �لك�Jلكمن eqd لك�qjOجه I �m¤¡Oلك �sهت  s} لك�L�aَّـ لك

�Lِّـy4لك_� لك�aلك F.
لك��  �d y^ جه}ay¢aلك Q�l¡aلك PX مثyqI ydهبمس F َّـمل�L�d |�sa {s�yOلك  

ueqd y@ �sa لكt¡�لكيس جه ^ ��np مس yK�a ueqd �nJِّـ yN  Fِّـ�Lلكy4ِّـميجه 
�qsjaلك_� لك�aلك.

٣.ا دا ّا  ا    ّ
 yrpnM �X �� }sM �d yrpnM �o¡لك خي Q�l¡aلك PX {s�yOمش لك

|�sa �� }sM �d {s�yOلك w^ َّـملجه�L�d �� مش  {d �jd  َّـمل�L�d  جه��
 �� F yrqX �nM مس zoT �np� لك�a ُّـلكy6ysJهب   y6ُّـلك �T �Nمس ¨مث هث 

�� لكy ¡Xِّـ�} 5�لك لكy¤oaىس مسyd لكs�yO} لك�L�Oَّـمل �L�ayIَّـجه لكJ�O }جه   �qX لك�sp2جه 
 �oJ { �t هثyKِّـ لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه   ynMمس y@ ^�L�d �rَّـمل F لكy4ِّـمي msmM}جه 

�a �� yd [مث مشbaلك { �t �d yrsaِّـ مشyK لك  ynM . `�mJ Aجهلك
 yrpnM �X yr�lt F {s�yOلك �nM �o¡ينجه ^ خيy¢aلك Q�l¡aلك PX مثyqI ydمس

لك�aلكF {hT هب�L�aَّـ�jI لك  Ymjaىط لكy£OyI yrsoX �dynMمس   =� لك�L�aَّـ 
 �` ىغجه ^�r مس�d�X �d لكy ¡Xِّـ  �nM  مس�jI �¡M �a �K لك�L�aَّـجه  �jaلك
 y sU z�¡nJ ? �r^ جه�a �� yd Q] [مث مشbaلك { �t �d �m¤¡aلك �jI yrsaمش z�q� yd

ىغ لك�L�aَّـ yrsoXجه  �X {hTلك�I y6ُّـلك PX لك� �m J لكs�yO} لكy ¡Xِّـ�} _ � ىطلك
�o¡ جه   �jI �d  مش لك�L�aَّـ  لكy£Oىطجه   {�yqjayI َّـ�L�aلك �jI yrsaىح مشyg� AI

�¡qd ىطy£OyI ىحyg� yd لك�� مس�aلك {s�yOلك yM �o¡خي �o^ لك_�جه�aلك  {msm3yI 
�����m¡aلك ` PX.



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................مهمبٰه
� y Vy haلك y_ /»yOِّـ�} لكy ¡Xلك مس `� / �s}هب مس�¡�lيس PX مسهتay} لك�L�aَّـ 

 �` F {��ssmJ {s¢sM َّـ�L�aمس لك yd إلs¢sM PX �p} لك�L�ayI �� Atw^ {s�yOَّـجه 
�=��yd هب{oVyI yr�lt F {s�yOمس لك yO {nay� y sU �o;  «.

{mIyT ِّـملy X F لكِّـ � �aلك �sn3ُّـ`� لك �_/ �jI {s�yOلك �I �f¡J yd مس 
tَّـ مش�L�aىحلكyfJلك �� AىطyB جه مسyrqX � oT �f� /مس y@ �sa �nM �msmM  

�f¡Jِّـجهy ¡X لك  {ayألهتa ينy¢aلك Q�l¡aلك �d �£�qJ مل�iqaلك ��   �jI �I لك�L�aَّـجه 
.َّـ لكQ�l¡a لك

ygلك�� مس�  �d y^ جه}ay¢aلك Q�l¡aلك PX ydهبمس �m �Lَّـ     {s�yOلك  
 .AnM z�¡nJ مس مس�Kلك خي¡F y@�� }sM �d yr�lt F y@yM �X �o لكy4ِّـميجه `� 

٤.ا   ّا  ا 
 ZI �laلك yrs^ ���¡�t {d�md �`ُّـ �k q� جه �laلك لك�� {msmM PX ىح�_�oa

�d لك�lt F {s�yO لك  yr�lt F {s�yOلك/
�^ F yt�`ُّـ�IyT /Oلك �X yr�lt F {s�yOلك �nM ىح ¡Nَّـملجه  لك�L�Oلك {s�y

 {s�yOلك ZI ىح ¡N � لكy¤t {d�mO مس �o�t لك�gaمث _js V PX so} لك� F
�mq^ جه�d لك�lt F {s�yO لك  yr�lt F/

�� }sM �d  yr�lt F {s�yOجهمش لك{sj_لك K �من y@ �sa مس  �dجه    �lt F لك
�d {��d لك�aلك_ysjمن لكيس YmX �¡qdمشAt �� لكy ¡Xِّـ ُّـ�a  لك�aلك_F {sj هب�lqa لك  

 �lqaمن لكysj_لك�aلك جه ^�fayلكَّـ  �jaلك �مل لك�L�aَّـ  �مي �X َّـلك   �d �lt لك
d}جه  �jd �nJ مس ydمش ��d} مشyd مس �L�d �nJَّـمل y¤oIىس لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه  لك

�qjpI/�d �lt F لك �� لك�L�Oَّـجهجه مس لكbaمث مشyd مس �F ymm¤¡d �n لكy4ِّـمي    
�m  �a �n�  مس ydمس  مش مش �mj�  جه �jOمس لك �q¡pOلك �� �dجه  �lt F لك

.جيٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(



 ٰهمبٰه .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
�L�d ��  �dَّـ�¡¤�m ¨مث جه �lt F لك �jd ��   مشُّـ مش  F ِّـ�m¡Oمث لكbaلك

 ysnC مثbaلك �n� مس �np� ^ جه �jaلك �: لك�L�aَّـ  �d  خي�مي �X َّـلك �lt لك
لك�lt F �ja لك  لك�L�oa ysnC �jaَّـ مس �dُّجه  مس ��L�oa�nC �nَّـ 

�njayIهب�<�I �� ay¤¡T}جه `�np�  A مس�yg مس   �oa لكA¡Lيس لكZgsmqaجه   لك
yd�X  َّـلك�L  �n¤Oلك �nهب��<�I �� �oa  {ay¤¡T لكِّـylJيس لكZgsmqaجه   لك

�<� aلك �tymaلك لكay¤¡T}  لكYmja لكay¤¡TyI yma} لكA¡Lيس مس�ygجه   Zgsmqaلك
لكa¢ �من  �m¤¡aلك zJلك�d �d { J�d uI �sf¥¡oa �Iy_ Q] ArXylJلكِّـ �L�� ^ جه

�d �lt لك �Lَّـ مس �mJ �a�d�Xِّـ مش ¨مث �a Fهي لك�aلك_�   .
�jaَّـ  لك�L�aِّـ لك�mJ yrsoX � hq� ^ جهyr�lt F {s�yOلك ydهبمس }sM �d yهن  

�na لك�L�d   �mjaَّـمل  �jdجه�� �dجه  �mJ  �mِّـ @�lt F y لك d}جه ^ 
 �s^ �m¤¡Oلك �� مس لكyfaَّـ   �d �mIِّـPX �J لك�iq� yd�qX �so¤¡a مش] �lt ?yX لك
s�yd �M} لكbaمث �L�d  y��£s^ �� }sM �dَّـمل  � �K جه �jd َّـ مس�L�d ydمش

�dجه ^qs¡�يس  d}جه ^�mJ �jI �n¤sِّـ��lt F y لك �jd  �lt F yِّـ��mJ �X �d
yr�lt F {s�yOلك لك�qX �d  qd  F y6� K �X �d¡�يسٌّ yr�lt F {s�yOy^ YmX لكy ¡Xِّـ.لك

�d ym� yd�qX ¢p^  /�� }sM �d y�tهب�lt لك   �L�dَّـمل  جهs�yd} لك
�aُّـ �d لكَّـ�Oلك w^ جه{d �jd/ ��  {sty�t ^yrs  مس لكyd�qX �mja إلmsmM �o} لك

�Lَّـ  I جه{smVyqaلك {stلك�s3لك �Tَّـمل�L�d yجي��  AqsM جه  �X مس {d �jd   
�dجه q�� }sM �d {sty�t¡�يس  ��lt F لك s�yd} لك  �rld. {s�yOy^  يش ��

 y¢Oلك F {sty�t yr�lt Fيش لك  �� }sM �dِّـجهy ¡Xلك YmX  جه{��dمس �lt Uyqd ُّـ 

y¡Tُّـ a �M§ Fيش) ٰه( � �a�_ F) هن�y} لكyt �ma){pn3_� لك�s�a لك y Vy haُّـ`� لك yd /» مش
�� }sM �d {s�yOلك �X �jaلك �sa جهلكِّـylJيس لك�L�aَّـ   �d لكِّـylJيس لك�X Zgsmqa لكJ�O }جه 

�s¤¡�pI �aمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ» ُّـ�IyT ِّـ�fd جيمئيع/ جهa لك�ُّـ`� مس � �d �s لكِّـylJيس هب 
�M F yfsf لك�Xymaمل لكsomja}جه ^  �� �so^ جهZgsmqaلك.



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................جيمبٰه
�jلك�sa �� لكy ¡Xِّـ  sy F {s�yOلك yM �� ���j مس ِّـ^�jجه �  �Xy2لك �sI 

yrqX ym� �¡aلك �� ��   ^�mJ wِّـ�y X yِّـمل �X لكy ¡Xِّـهبمس�m¡^ |qndِّـمن/ yr�ltجه 
YmXيس�¡qd �d �لكمن �lt F لكayI ِّـ�mJ y@ �sa جه  �d . �d لك�m¡aِّـ لك�lqa لك

ydَّـ مس�L�ayI �f¡J �¡aلك �r^ جه�d �dجه لك�lt F {s�yO لك  مس لك�lt F �ja لك
�mJ y@ {dِّـ �jOلك {s�yOَّـمل مس لك�L�Oلك {s�yOy^�dمس �lt .

{d�mOلك �� |¤gJجهمشُّـلك لك {ayلكمن مسهتQ�lJ ZI �Iلك�aلك �laلك ys a �m¡qt 
�d ىح �nM لك�lt F {s�yO لك ¡Nلك ��  /^yqI �twمث PX لكQ�l¡a لكهب لك�L�aَّـجه 

lt F {s�yOلك �nC �n� جه�Lِّـy4َّـ لك�L�aلك �� �d  لك�L�d {s�yOَّـمل مش/ مس� لك
�nC مس An^ َّـجه�L�ay` �d �d �� لك�L�aَّـجه �lt F لك  لك�L�aَّـ �lt F لك

�qsjaَّـ لك�L�aلك yrsnC �d ��a لك�mJ F {s�yOِّـ�y لك�lqa لكn^.
y X �dِّـمل �X مس�d/مسF yd ��مث لكQ�l¡a لكy¢aين   ^s�yOy} لك�m¡Oِّـمل �lt F لك

�d�X مشهن/ مسجهqaِّـ لك�m¡aلك F �X yl�d �Lَّـهب� لك  y@ �sa ِّـ مشُّـyN  �Lz�¤I 
 �lt �na ��d}جه  � لك�lqa لك ym3لك �d �tw^ جه�pjaلك �s _ �d �aُّـ لك�laىغجه 

�X �¡��dمس w^ جه�d  y¤oIىس لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه `��a لكs�yO} لك�m¡Oِّـمل �lt F لك
�sa لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�Lجه ^�lq مس�mJ {��dِّـ�y يش PX لكQ�l¡a لكy¢aين يش �  �jaلك �

�Lَّـلكمنلكys�yOمن مس�dِّـ  |�sa . yNِّـsd�X {sL}جه 
�X {s�yOلك �a�n^ جه}ay¢aلك Q�l¡aلك PX ydمس�d لك��جه �lt F لك  �� A` .

٥.ّا ّا ا  ا 
�ty¢aلك  H من لك�aهس�} �M لك�mjO لك yl¡J¡aمن لك yl¡I  ِّـy¡خي �aلك Q�l

هتay} لك�L�aَّـ من.لك��oslaىح  yl¡aلك ىح  ¡N �لك لك� �X }��3لك � _ �na  جه 
هي  hمن مش] مس لكهتyl¡a لك�k q�)�ty¢a لك  H  Sed�ila  ZI) لك�mjO لك

Zlo¡D Zsqjdهبyمه�Mمس /�N لك   F لكa ¤{ لك�l�olaجه ��it F /F Qet} لك�jO^}جه 



 حيمبٰه .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
sI ىح ¡N جيyىطY� yd مش] لك /qI Arq¤� لك

عرفة.أ ة ا انوي  نظر عقول األو وا ّ ا ّ

 {sa �nJ لك لك��it F �ty¢a} لك�jO^}جه   H ��m لك�M }¤ a لك�mjO لك
lهت  {��ty¢aلكy�qjpI جه �rld �� AI ���aلك F �rlOلكمن لك�a / �aلك �rlOمس لك 

جه �d َّـ مس �¡�_�  ��� مسaلك �a :u��rld PX جه���aلك F �a�f3 �Nهث 
 ���aلك �a �a�fM F �_�¡� �aلك �rlOلك ydمس sa}جه  من لك �mjOلك �d �r^

PX�rld �IyT �Nهث {��ty¢aمن لك �mjOلك �d �r^ جه{sd�rlOلك F �soX .�qj� لك��  / 
{��ty¢aلك  {sa yI {^�jOلك {��it F �s�ylOىح لكyfJجهمس لكaلك �s _ �d  y¤I هت��

من  �mjOyI �s�ylOلك �d لك �¤qaلك �p�� جه  �rlOلك �� �lt لك�Oهت�ىح 
{sa جه `A هبلك \ aلك ���aلك F َّـِّـلك ] sMyt �d} لك هنyL yمثمن F لك�aِّـL} لك  
�p��{��ty¢aمن لك �mjOyI �s�ylOلك �d ينy¢aلك �¤qaهب لك{sty¢aلك {Lِّـ�ayI مثمنyL yهن  .

hهت �لك لك� F ِّـمي�q�ygمن /هي مس�ysa yI {mVyqOلك �qX �p�� yd 
 {s<� aِّـلكمن لك�f¡ayI ygمس� �p�� yd جه مس َّـِّـلك لك لكy��ty¢aمن yI Fمك لك�f¡aِّـ 

{��iqaِّـلكمن لك�f¡aلك.
مس «/ _F y لكyleaمث ���qجه aلك �oj¡aلك  �soj¡aلك �n� �s` �tِّـ مس�mJ �_ ُّـلكw^

�ojI �fإل Atمش �aُّـ�nJ مس z£s^ جه�IyT  ِّـجه�f¡oa [  y d yt�qXَّـهش مس
�ojI �ojJ  �sojJ �` y` �tمس �a ] ���f¡oaجه   �IyTجه y d �` y` �Kَّـهش مس

�soj¡I �oX�sojJ �n� �o^ جه{�yrqaلك Q] [مش �d ��z لكa جه�ojJ    �I جه�ojJ  
مس�dِّـ ayC�fd} مس �yt�qX �n مس�dِّـ لكhT}جه   I y5 ِّـمل�f¡d  جه{hTلك  I 

لك�f¡aِّـمس  ���f¡oa [ .» �nJ �� لكy Oَّـهش لك
 F ِّـysqp5 y_)�sf¤¡aِّـ) لك�f¡aلك �X �¢��M F /»�mjaلك F � qsM �T�J 

.مئمئ يعحيمي/ جه لك�hqOجه �fdِّـ �IyTِّـجنمنجيِّمن) ٰه(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................خيمبٰه
ysaمن ] يش مس�qX لك َّـجه �f¡oaِّـ يشلكyjOين لك .» yrqd z`�� �K لك�3

�lqaلك �_ }¤ d F �seaلك �_ PX �msojJ F ¦�haلك �m¤Oلك y_ /
»u^من �mjOلك �¤t y@ {لكَّـ��j¡Tمل لك�_ y� ... �qX y@ �f  �Nمل مس�_ y��o¡J

[ من لك �mjOلك �fM« /» mX �p�J {hT�¡Oلك { J�poa { TyqOلك y6�_
�� noOyI/ {sa}جه  ] لكa¡� �� لك�oja لك من لك �mjOلك �fM �qX �n� yd 

{sty¢aمن لك �mjOلك �sf¤¡a لكَّـ�j¡T .» لكa¡� �� لك�oja لكz�¤I{ �¡nO لك
لكyjOَّـ(_y هت�ِّـ لكy¡` F Z@u¡Oمك  � لك�maمل «)/ لكO �مس � F �fإل yd مش مس

ين1 �s@لك �mja0_�مل لكdyjaِّـلكمث لك لك  �mjaلك�} لك�I ملA�Oمن لك �mjOلك �d s�� جه{/ 
�ojJ Q] �d y@ {oهتy3من لكysa _ysيطلك �Mيط   s T PX �I جه{I�E   �oaلك �

yrqX y�t �� لكy Oَّـهش �d y�Qka لكa¢�لكينجه لك�jI �oN �np� �¡a لك .»لكR2جه 
ygمس� y_ /»�M �d مكy�¡` yI منysa �sf لك  مس لك�oX مس�t  جي�ىط 

yjaَّـ لك�L�aلك �rlpn^ ِّـلكمن�f¡aمك لكyI F ydجه مس y��I �f3لك  {s seaلك  
��j¡ayI y@�fM �np� ^ جهy@y¢dمسy@ مث�L  جه مشُّـ�pT�aجه� لك�3 مس لك  

yrqd ىح�Xمث مس¨«.
���aلك F [ من لك �mjOلك �d �¤qaلك لك�� �X �¢��M F y_ �a�` /

ُّـ�fJ �¢d �aِّـ لك�L�aَّـ « yd جي� �Bلك�yجه  ysaمن  لكy3رض F لك�p�� �mja مس
لكna¢�مل لك�M�aمل   �slt«.

.هيهيجي يش ميهيجييع/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنملامىنٰرنث) ٰه(
ِّـجنمليييكٰرٰذِّىع) جي( حلِّىشِّـىع  .جيٰهخي يش ٰهٰهخي يعجيمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـ
ِّـخكىهِّىس) حي( .ميمهخييع/ جه �fdِّـ �IyTِّـخكيكمبمي 
ىشمقىهرئِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ) خي( .حيخيخي يعحيمي/ جه �fdِّـ �IyTجلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ
جه لك�mO هتجهخنجيِّىقٰررب ِّـجنيهٰرّٰ) مي( d}جه ymsojJمن YX [�poa �ِّـ لك�I �pC ���a مش�Iلك��s لكQeaلكىط

جه  هتلك�qaِّـ �Lلك�N �pC �a �_  �¤¤{�Tvd{s^ym¢aمن لكyTِّـلك�aمهمهحييع/  لك.



 ميمبٰه .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
d �qjOلك لك�� ysI ymd F ygمس� y_{��ty¢aلك  {sa من لك �mjOلك �/

»�a �m من لك�Iyhd �n� yd �� {sty¢a لكy5 �n3 �� /مشُّـ _�  �mjOمس لك 
 �n¤Oلك F yV§  لك�s_ R¡j� مس PX جه���aلك F [ من لك �mjOَّـ لك�L  �¤t

�@�mI لكَّـ�Oلك �� لك�� ]جه / �soXجه  من لك �mjOمل مش] لك�q¡�d {sty¢aمن لك �mjOلك
�لك لك�s maلك�L�aَّـ� �d �sa yمه� yit  {s seaلك لك�` s}مش/ مس »  seaلك   لك�L�aَّـ 

من  �mjOلك �d �� Atمش �`�ِّـجه Oلك �qjOyI {sty¢aمن لك �mjOلك �d |�sa yمه� yit
من �mjd [مش y5 �n3لك {mIyhd F �q¡�J  �¡aلك {sa  F yrsoX  مسmIyT �N}لك

���  ���mjd �Lلكsa�mjO}هب مشُّـ �� yMرضملaلك F yrqd ىح�Xمس .
pH مس oa/ لك�gJجهمشُّـ لك�mj�ty¢a لك   {��it F yهتyN yM hلكهت 

F�jOهي لك hهت �لك لك� PX مثyqI من لك�jO^}جه  �mjOلك �d َّـ�L�aلك �rld �n� 
لكna¢�مل  � لك�s�ylO لك�M�ay` {sl�olaمل  yT yM �� لك�n� ���جه aلك F {sa لك

�¤tمن �mjd �n¡^ {���yOلك �s�ylOلك ydمس ��� ��tyK}مهyجه aلك F .
y_� y Vy haلك  /»�<� aمك/لكy�¡`مش] لك �a�fM F ميy¡إل  yd ِّـ�f¡` جه�it   

�rld�iqaلك لك�M�aملجه  لكbaمث  �itجه `¡�fِّـ yd إل¡yمي مش] لك`¡�yمك/ لك�L�aَّـ    
لك�laيط  y�t Hجه ^�L�ayَّـ s�yd«�rld} لك � لك�s�ylO لكsl�ola}جه  مس yT لك�`  

�rld {s�yOلك�tyK ���aلك F y@�fM {sls` ىسy¤oI . ��it z�¤I} لك�jO^}جه 
H هي لكa F�jOأل hهت �لك لك��ty¢aلك  yq¢¤I �C �Xجه ُّـ`�yN  yq� ytِّـمي 

�l�olaلك }¤ aلك F �M aهي لك hهت ZI لك  �qsI �o4لك �m�  �`.
عقول األ.ب  حث الفلس ا انوي  ا ّو وا

هت�مش  �l�olaهي لك hهت لكF {��ty¢a لك  {sa لكyfJىح لك جه  �rlOلك �n¤O  

ىشمقىهرئ)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .حيحيحي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.جيميجييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) جي(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هيمبٰه
�rlOلك�a�I �mjOلك هت� لكbaمث �moj¡d y¤Iجه   �s _ �d هب {_ ja �aُّـ  

ِّـy Jيغ �snCلك  �rlOلك ZI .
لكF {��ty¢a لكa ¤{ لك  {sa لك �qjd ysI F لك �l�ola/H_� ُّـ`�  yd / مس لك

لكwI yd �a �n��ty¢aىطلكمث . F �qsX لك�m¤¡a لكy4ِّـwI yd �a �sa yd �Lىطلكمث/ �qsXجه 
y_ }sM َّـجهym¡X �لك ª ydهي �I لك�m¤O لك���E F ¦�ha لك� /» {s seaلك

 �� �I جه|IyK ymohd َّـجه ^ ¨مث�L�aلك F {oهتu¡d |�sa من لكsty¢a}جه  �mjOلك �d
.»�fهتysمن لكys�yOمن�jJىغ 4

y_ {d jaِّـمللكy jaلك �مسyr�y U«/  لكF Y3 §هي �  {s لك�2  {sJلك�aلك  {s seaلك 
�mjJ  yهن ]جه  من لك �mjpoa ىغ�jJ �¡aلك {sty¢aمن لك �mjOلك �d ِّـ�}  مشyX

 {sty�t لك  {stلك�s3هت� لكu¡` َّـ�L�aلك F {oهتu¡d |�sa �d y�Qka لكys�yOمنجه 
�s^َّـ�L�aلك F y�Qka {jIyJ �� �I جه«.

���£¡aلك F ygمس� ¦�haلك y_ /»{somjaمن لك �p¤Oلك �d َّـ�L�aيس هبلكyq¡d  
جه  �jaلك �a�` من لكsty¢a}جه  �mjOلك �d �� �s^ �a�fMجه   �¤Oلك �X � yqk¡Tلك

A6yrL«.
ygِّـمل مس�y jaهي لك§ F Y3لك y_ /» جه{sqsjaِّـ لك�d �I �� لك�L�aَّـ �d �sa لك

{^caلك {somjaمن لك �p¤Oلك �d«.
ygمس� y_ /» َّـ�L�aلك �sa هب مشُّـ{sty¢aمن لك �mjOلك �d yمسهن F {s seay` َّـ�L�aلك

{s�ydمن �mjOلك �d �� جه �I �� مس�j� YmX �dىغ ys�Aoaمنجه  yqsI yd PX {sLِّـyN  
F �sa لك�L�Oَّـلكمن ¨مث  ]جه  من لك �mjOمل مش] لك�q¡�Oلك {sty¢aَّـ مس لك�L  ��

ململحيِّىس) ٰه( .مهٰهٰهيع/ جه لك�m¤O لك�ha¦ىبيئمب ِّـ
ململحيِّىس) جي( ىبيئمب ِّـ d} لكY3جه t\يممنرث ِّـخكىبِّـىس يف رنيغ  jaجه لك / {Xy7ZTِّـ�Oخيهييع/ جه _�لك.
ململحيِّىس) حي( .هيٰهٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTىبيئمب ِّـ
ململحيِّىس) خي( ىبيئمب ِّـ .مئمبيع/ جه �fdِّـ �IyTيممنرث ِّـخكىبِّـىس يف رنيغ 



 ١٩٧ .......................................................آللىجىأل ييهله تنىريآلآل بني آللنىآلإلإل
ّيشء، به املىجىد إغل إكسلن أو حجن أو ظريمهل، ثو مقنم غو غفقىعكل ّ  ذعه أن ّ

.»ًمقىن غىجىدا
ّإن جكلت اعىجىد واعفمم غو اعىجىب واإلغقلن واالغتكلع «: وعنعه علل

ّـ اعناتكل واملظوطل ـ غو املفقىالت اعثلككل أمغل عجم تقمم غو أهنل أغىر اطتبلرمل  ّّ ّ ً
.»ّال حتقه هلل يف اخللرج

ّإذن علملفقىالت األوعكل مي اعتي هلل غل بلزاء طككي يف ّ  اخللرج، واملفقىالت ّ
ّاعثلكىمل مي األغىر واملفلمكو االطتبلرمل اعتي ال حتقه وال ثبىت هلل يف اخللرج،  ّ ّ
ّوغنادمو غو املفقىالت اعثلكىمل مكل مي املفقىالت اعثلككل اعفقسفكل، عجم رصح  ّ ّ

ال ختقه، عجم خقه «:  احلقكو اعسبنواري يف ىشح غكفىغتى، حكم عللبنعه
ّاجلىمنمل : ّ اعفىيس، علكى حكم عللّاعفالغل يف عكو عالم  االصفالحظبفغكو

ّواعفنضكل واعغكئكل وظريمل غو املفقىالت اعثلككل، أراد املفكي اعثلين ، ومى »ّ
.ِاملفقىل اعثلين اعفقسفي، يف عبلل املفقىل اعثلين املكفقي

ًوعم تقنر منا االصفالح عققفقىل األويل واعثلكىي عثريا يف عقجمت صم ّ ر ّ
ّاملتلهلظ، حكم مفقه طكىان املفقىل اعثلكىي طىل املفلمكو اعتي ال حتقه ملحقككل  ُّ ّ
ّيف اعىجىد اخللرجي، ويف عبلهلل املفقىالت األوعكل اعتي مقىن ملحقككل ثبىت يف  ّ ّ

.اخللرج، وسىف كغري إظ بفن تقه اعققجمت يف كقفل الحقل
ىي مى املبحىث طكى يف ّومنا االصفالح اعفقسفي عققفقىل األويل واعثلك

ّ، حكم تقىن األوعكل واعثلكىمل وصفل ملحقي املفقىل بقحلظ اعثبىت املقلم ً ّ ّ ّ
ّ علن علن حمقكى غتحققل يف اخللرج، عكى غو املفقىالت األوعكل، وإن مل اخللرجي، ّ ًّ ّ

.٩٧ص: ، غغمر سلبهكمو آلملوآلأل يف يأل جتوهه آلالعينهأل )١(
.٩٨ص: املغمر اعسلبه) ٢(
.٤٠ص: ، احلقكو اعسبنواري، غغمر سلبهيأل آلملننىمه) ٣(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هئمبٰه
�n�snC {msm3yI هت��aلك �LQ^ جه{��ty¢aمن لك �mjOلك �d �r^ جهyLِّـyN ymm¤¡d � 

�¤t �I �mjOهت� لك جه  �mjOَّـ لك �n¤Oمش] لكYmjaىط لكy£Oلك �d .
 ysI [مش �m¡qt جه}¤ aلك �C F {��ty¢aلك  {sa �jI مس لك�gJ لك�Oلكَّـ �d لك

�mq^ جه�dy4لك �laلك {msmM/
لكy ¡Xِّـ�} لكs�yO}جه جيz لكyqI uI �maمث PX لكQ�l¡a لك هتay} لك�L�aَّـ   

{sa من لك �mjOلك �d {s�yOلك �rld لك�` لكArqd �M هب�rld لك�L�aَّـ   �`    
�لك لكQ�l¡a يش wI yd �sn¤Oىطلكمث� z�¤I يش�qsX ٌّمن� K  �LِّـyN  yمه�Mمس y` مش جه 

�qjpI ِّـميجهy4لك F �N �لك ��  مس لك�L�d {s�yOَّـمل ZX/F لك�  لكy4ِّـمي �L�ayIَّـجه 
yO �qjd  yq� �d ُّـ`�  هي لكA` �l�ola ُّـ`�yt هثyltجه  hهت F {sa لك yqdيغ لك

�d ���Nu¡Oمس`¢� لك/�mjd {s�yOمس لك H لك�L�aَّـ �mjdجه مس  �tyK  �` �I جه
�Mلك�mjd Arqd H . y¤oIىس F �snC لكy4ِّـمي مس

F Z@u¡Oهي هت�ِّـ لكª �_ مس �np�  �sهت  �dلك�� `¢Qمل uI لك�L�aَّـ لك
�m� }sM جه{��ty¢aمن لك �mjOلك �d �n� /» �pXىط A` َّـ�L�aلك �sa �¢`مس

 ���Nu¡Oمسلك�dمس y5 ُّـyإل  �¡aجه لك{sty¢aمن لك �mjOلك �d �tِّـميy4لك F «.
�jtجهygىغ مس�Sl� �� /�rld ُّـ��yإل  ysX هتF �s لك   F مس لك�L�aَّـ لك

�m� }sM جه���aلك /»ym� مس �s^ �maلك �M �I /  �¡aلك {sqsjaمن لكy��@لك �d �tمش
�qُّـ� �dمس y<ُّـyإل«{mM aلك �laلك �jI F �saمش Qet ىح�T �Nهث �dلك مس�� .جه 

�na�m�  �L�� Z@u¡Oهت�ِّـ لك  /» �ohOَّـ لك�L�aمس لك PX مثAn3لك |mlJلك
yjaلكلك  {sty¢aمن لك �mjOلك �d ysX F y@ �m لك   �¡aلك {sXلك�¡t جه »�dِّـ لك

�¡ d �oja�qsjaَّـ لك�L�aلك uI �tAمش� PX {�ynM �a �nJ مس �np�  {sqُّـ�  

ىشمقىهرئ)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .ميهئٰه يعمبمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.مئميجي يش هيميجي يعٰهمي/ ��Iyلك�faِّـ  لكO)جي(



 ققغ .......................................................اخشجشد أصسخس تدشحات بح اخدشارق
ع ظكقكنشمي مققيح كقلرفاوظإل مقملنشو كقشاكشمع ىكنجم ىقمشو كإليكامل كقنش يقضاطل

آلىقمش مقماق حللك كو قلنشو كقشاكشم ه قجم ىكنأيت ه جكاه إل  حلش كقشاكشم كقلنمص قضماية ي
إلكخكاهنة حلش كفركمها ىحممناهتا كخلاماكنةع المقد قش ك إل إلقلشه مقأو كقشاكشم قاخكاهنةإل  قش عإل

إلكخكللشالل كألىقنة .إل
ظىقلس مقس هش كقذي محلا كحلمنش كقصضزىكمي كىل كقضلمنس حللك كقلضامل كخكضلدقة  إل

ي كو قش كفركمك كى فرمك : مقملمصعيقشو كقشاكشم كقنالظ: إلقكدم كخكضأهلملع مقلشقش ي إل
ي هش ىاكشم كقشكاكب ىقلاىلع قز قشنش قللشال يقانناع كعيىكجكدك يي ال عاميش طق يف ي أل

إل كو كحلس كو كقشاكشم :كخلاملع مقنمنجم هتافتع ىقضمش كقمالو يف فشقش مقلد ىككشم إلإل
ي جكلنلنةع ىقشنش قللشال يقانناع مقملمصي ىقش كفركمإل كحلضضاميإلكقلاو ي إل كو كقشاكشم كقلاو:إل  إل

 إل ال حتلس قش يف كألحلناوع ال يرىقال يف مقكالنش مى قصمةق كم ال كحكضكانعإل هش حلاومقجم
آل مقاخكللشه كقضاظع كم قس قللشهقش إل كىه كيكا ال ىاكشم قش يف كألحلناو مقجم هش حلاوإل ي .ظإل

إل كو قشو كقشاكشم مقاخكلمص كخككدمي ه كي :إليقش كحلمشظ: ىفاه يف قشصز كحكر
يكقلمشكو ه قللشال يقاننا  ق حللك كقلشه مقأقاقة كقشاكشمعي طق غريب يف مقامي كقملرعي

قلرن ىكخكاق ىكقمام ىكقضنان ىكقصشكم ىنضشها إل قجم كو قلاهنش كإلنصاو ىكإلفإنش
إل حكاماكنةع قذقس قلنشو كقشاكشم قش آل خكلمشنالآل كىىلع قمشعا حلمشكناليقللشالل

إل قاقشاكشمكل كخلاقةع قش ىاكشم كقشكاكب ىقلاىل ىىاكشمكل كخكمممالع مقس يوآلشإلمآللألق
إلكخكلمشنال كىال ىمقاقذكل قشع الحلضضامية كخكاهنالع ىكو قانت قضضللة مقاق إل إل .ظلرنيإل

إلىهذك قا نركى نضش كيكا مقماق حللك كقضلصمك كألىهع فإو قلنشو كقشاكشم ىقلنشو  إلي ي
إلكخكاهنة قش كخكلاهنش كألىقنة مقمضاه حممننا يف كخلامل إل إل .إل

.ففغ نقل: ىكامقسقكدم  عاحلذرس اجشخسخزس يف األحدسر اخخدذزس األربخس )غ(
).غ(ع كحلايكنة مفش ففغ نغل: كخككدم كقصامقس) غ(
).غ(ع كحلايكنة مفش غغغ نغل: صامقسكقكدم  كخك)غ(



 غكقلمصلة ه ل..............................................................................ععغ
إلىكقا مقماق حللك كقضلصمك كقضاظع فنضضضش حللك كقضامقش كقلشه مقأو كقشاكشم قش  إل ي إل

إلكخكللشالل كألىقنة ىكخكاهنة قش كخكللشالل كق إل إلضانشيةع ألو كقشاكشم حللك هذك كقضلصمك إل إل
إلهش كألقنسع مقملمص كنش كخكضضلس يف كخلامل ال غمكع ىكقا كخكاهنة فنص كقر حلدقص ال  ي إلإل إل إل
إلحتلس ىال حلنمنة قش يف كخلاملع فنمكضس حلمننجم ىقلريس كخكللشه كألىحق ىكقضانشي يف  إل إل

يكقضضث كقلمصلصع ىيمشو كقشاكشم قللشال كىقنا إل إل يلشال يقانشياإل ىكخكاهنة قلعي إل .ي
إلىقممما ىاكدنا كو كقضال كقضلصمك كقضاظ فد حلمصشك كقلشهع جكنث مقرىك مقأو  إل إل

آلكخكاهنال قللشالل إل كىقنةع ىكقشاكشم قش كخكللشالل كقضانشيةع ىفد ىكضس قش قدم إل إل إل
يكخكضأهلمل نصضة هذك كقلشه كىل مجنز كحلمجمقع ىفاه كيكا فاقشاكشم مقاخكلمص كخككدمي ظ: إل

 ىقذك كخكضمشالل عإلش ىمكىقشع ىقذك كقكنالنة ىكإلقماو ىكقشاكشلال قا هش جكلنلض
إل قش كخكللشالل كقضاننةع مقاخكلمص كألىه كخكصضلمس يف جكممة قا مقلد عإلكخككضلة قمنا

ع كي قش كخكللشالل كقضاننة ظكقكضنلةع ال مقاخكلمص كألحكمك كخكصضلمس يف كخكنزكو
إلكقلمصلنة ال كخكمكلنة ع ىيف قصضزىكمي يف طم كخكملشقةإل ىهذك قا طم مقش كحلمنش ك.إل
يع ىطم مقذقس كيكا كقكضاجلضاإلص يف كقضدكيةىقلمنلضش حللك كألىكلام .ع ىيف كقمنايةإل

إلىقلس كقذي محلاهش كىل هذك كقلشهع هش قا يلضلدىنش يف قضضث كقشاكشم 
إل ىحلنمنة قا يف كقذهش قمطاملع ىكو كقذي يكمح قملنمنة هألكقذهمصع قش ىقكامقس  شإلإل

إلنة مىو كقشاكشمع ألو كقشاكشم كخكاه إلهش كألقس يف كقضضلسع ال يمضلس قش نكأل كىل ظإل
ينكأل كحكريع فاخلاماكص حكاماكص كمقدكع ىكقذهمص مهمص كمقدك إلي إل إل .ظإل

.غغغ ه غغغ نغل: ىكامقسقكدم  عاحلذرس اجشخسخزس يف األحدسر اخخدذزس األربخس )غ(
.عغ ه قغن: ع كقصضزىكميع قكدم ىكامقسصح اجرخشخس) غ(
).غ(ع كحلايكنة مفش غغغ نغل: ع قكدم ىكامقس احلذرس اجشخسخزس يف األحدسر اخخدذزس األربخس)غ(
.ففن: ع قكدم ىكامقسبساسس احلذرس) غ(
.قفن: ع قكدم ىكامقسصسسس احلذرس) ف(
ّاخرشر اجششح يف اخخزشر اخخح) ف( .فغن: ع جكصش نكمى كقخلع قمضب كإلحلالو كإلىكالقصع فشّ
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ًرال عصصن أن عصون اسوجود حمصضط سصصشطظضم جصطعظ ً  سبطرشة، بحضظ عشطبق ّ

خلطرج، وال عشصل أن ّاحشصول يف اسعظن اسوجود األصضل، ألضه ظو سضسط اآلثطر يف ا
ّعطمل بشضضه إذ اسعظن سن دون آثطره، وظعا بخالف جطل احطظضطت االدتبطرعظ، رطن  ّ ّ

ّرطحطظضظ اسواجعة يف «ّجي اسثطبظ سضضط يف اسعظن بشضضه اسثطبظ يف اسوجود اخلطر
أضحطء اسوجودات حمشوخظ، واالحتالف بذ احوجود اسشضضي وبذ احوجود 

ّ، وسن ظضط جصصوا بطن سشضوم اسوجود ورحه سن »ّاحطظضظاسعظضي بطسوجود دون 
ّ سن احشطظضم االدتبطرعظ االضتغادضظ استي سضغ هلط سط بطزاء يف ،ّاحشطظضم اسشصسشضظ ّ

ّاخلطرج، وأن احطظضطت سن احشطظضم احلصضصضظ استي هلط سط بطزاء يف اخلطرج، رتصون  ّ ّ
ٍاحشطظضم اسشصسشضظ سشصوالت ًطظضطت سشصوالت أوسضظ، خبصط سصتشغعف ّ ثطضوعظ، واحّ ّ ّ ّ

ّاحتصعم سألويل واسثطضوي ِّ.
وسن ظضط زطل احلصضم يف إعشطح اسشغق بذ زون سشضوم اسوجود سن 

ّاحشصوالت اسثطضضظ اسشصسشضظ وبذ زون احطظضطت سن احشصوالت األوسضظ ّ ّ ٌإضه رغق«: ّ ّ 
ّ رطن األرغاد اخلطرجضظ سصشبطئف اسعظ؛بذ احصطسذ ٌضضظ أرغادّ ّ الضحشطظ احطظضظ ؛ّ ذاتضظّ

ّيف سوخن اسعظن وسوخن اخلطرج، بخالف أضحطء اسوجودات اخلطرجضظ، رطهنط  ّ
ًسضسظ أرغادا ذاتضظ ٌ سصوجود اسشطم؛ إذ سضغ بضضضجم سطظضظًّ ّ ّ سسحزظ، وزع سغ يف أول ّ ّ

ّ أن اسوجود اسشطم:اسصتطب ٍ رح سصومّ دصدٌ ادتبطرّ .» ألرغادهّ
ّعا اسصالم ال عضسجم سف اسصول بطن احطظضظ أسغ دعسي، ال عضسط إسضضط وسصن ظ ٌ ّ ّ

ّ ألضه يف ضوء ظعه اسغؤعظ ؛بطسشضطعظ واحجطز اسشصدّ إال اسوجود وال أجصطسه وآثطره
ٌال عصون سصجمظضظ حتصق ّ ُ يف اخلطرج، زي حتشغ يف اسوجودعن، وعصون سط يف ٍ وسط بطزاءّ

ّ دضه، وجضضئع ال عسع سط زضل يف تشغعف احشطظضم ًضطاسعظن دذ سط يف اخلطرج وجطز

ّالنور املتجمي يف الظهور الظمي )١( .٢١ص: خطبقسسعر  ، جسن زاده آسد،ّ
).١(، احلطخضظ رزم ٣٣٢ ص١ج: ، سسعر خطبق احلكمة املتعالية يف األزيفار العقلية األربعة)٢(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................جيمهجي
{smsm3لك {sa � ��yJ �Lِّـمل F لكy4ِّـمي ^�soX zJSs «/ لكaلك �rlOلك �� �msm3لك
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�mjOلك �rld uI ym� مس ydمش جه  sa}جه `�d �£�qd �� A لكQ�l¡a لك من لك
 �£�qd �� A` جه{��ty¢aمن لك �mjOلك �d {s�yOلك sa}جه  من لك �mjOلك �d َّـ�L�aلك

.�d لكQ�l¡a لكy¢aين
ydمنمس �mjOلك �d َّـ�L�aلك �rld  {sa من لك �mjOلك �d {s�yOلك uI �maلك  
I {��ty¢aلك�£�q�  �r^ جه�l�olaهي لك hهت z�q� yd �d مش] �sU  مش ¤�z لك

لكين  �aلك �m¤Oمك مش] لك��qd �� لكy ¡Xِّـ�} لك�L�aَّـجه   {s�yOلك {ayمسهت �d جه §لك لك
�¡eOلك {au�d F لكين �aُّـ`� لك yd PX َّـ�aلك F Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ لك�a / مس�ygجه 

»�qX ِّـميy4لك F {msmM َّـ�L�oa مس �ntمس yd�jI �tمسهن� ُّـ� �لك مش] مس �Xىط  لكAn3مثجه 
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من  �mjOلك �d َّـ�L�aلك uI �maلك z£s^ جه}ay¢aلك Q�l¡aلك PX مثyqI ydمس

hqOلك {sty¢aمن لك �mjOلك �d منys�yOلك sa}جه  هنwI yd y@ �sa yىطلكمث  ueqd لك sm}جه 
 F �qsX ىطلكمثwI yd �a �sa �aلك �� {l�olaلك F �ty¢aلك لكt¡�لكيس F لكy4ِّـميجه 
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.هيميجييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
ىشمقىهرئ)جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .خيمئ يش حيمئ يعهيمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
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٦.ّيىت اا ٍ ٌِا وا ًىد اّا   ُفَا 
ّطئل ارتي وذشظ زورد اجلعل وارصغاع بخ احلصامءر ذطبصضط اضتغاع زن اثس

ّاثشطظضم اثختصشط واثتشعدة زن اثوثود ارواثع اربسضف يف اخلطرجر دضل عصصن أن 
ًحتعث يف أذظطضصط زشطظضم زتشعدة احلضثضطت يف ضشغ األزغر ورصصضط زوثودة مجضشط  ّ ّ ّ

صبوثود واثع بسضف أم ال
ّبحوث اثطضضط تضذضع أن ارتشعد اثشضوزي وارصشغ األزغي ّوذع جبق زصط يف ار ّ

ّعصسجم زف اروثعة واربسطحط اثسعاذضط بصحطظ اروثود اخلطرثير دضصصن أن عصون 
ًواثعا وبسضسط زف ثشف اثشطعغة يف حطثي اثشضوم وضشغ األزغر ّثي اثسعاق اخلطر ً

ّزن ذبضل زط ععذغ يف صشطت ارواثط تشطخر دطن ارشصم وار شعرة زتشطعغان يف اثشضوم ُ
ٍوارتحضظ ارصشغ األزغير ورصصضام زوثودان يف اخلطرج بوثود ّ  بسضفر ٍ واثعّ

ّووثعة اروثود وبسطحته ال تصطيف ارتشطعغ يف اثشطظضم واثحصضطت ارصشغ األزغعط ّ.
ّوظعا زط أذعه صعر اثتضهلخ بشوره ًدطن أزغا واثعا وثشضشطذ: ّ ً ً  زن ً واثعةّ

ٍثضثضط ٍ ربام ذطن دغدا وزسعاذط ثشضوزطت زتشعدة وزشطنٍة واثعّ ّ ً ً إخ أن خ  خمتصشطّ
ّإن جمغد تشعد اثشضوزطت ال عوثط أن عصون ثشضشط ذل زصضط وضحو ذ: عشول ّ ّ ّ

ّ آثغ دج تشعد اثشضوم واثتالدهر ٍبعرضلّ إال وثوده دج ثشضشط اآلثغ ووثودهر
ٍعوثط أن عصون ذات ذل واثع .خ زصضط دج ذات اآلثغّ

ّ أضه : عسعق حصضهٌ بسضفٌ واثعٌعصصن أن عصون وثودذ: وذطل يف زوضف آثغ
ّ أضه زششولر ثتى عصون اروثود واثع: وعسعق حصضهرحطذل  واثشطخ زتشطعغةر ال ًاّ

ّتشطعغا عوثط تصثغ اجلضطت اروثودعط ّ .خً
ّوذطل أعسط يف رده حج زط ذذغه ارزضع ارغئضغ زن ثجظ حج اجتحطرط احتطد ّ ً 

.سشز صزج: ر زسعر جطبق احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)ز(
.شسس وسسس صسج: اثسعر ارسطبق) س(



 سارشصسشط ـ ج..............................................................................سزس
ٌإن ظعا دج زسصم بجواز أن تصون زشضوزطتذ: ارشطذل واثششول ّ ٌ زتشعدةّ  بحسط ّ

 ّ واثعر دطن احلضوان وارصطحق زشصضطن زتشطعغان عصصن اضشصطكٍ بوثودًر زوثودةاثشصى
.خ واثع يف اإلضسطنٍأثعدط حن اآلثغر ودط زف ذرك زوثودان بوثود

ّال حبضط يف أن ذاتضطت اررذ: وذعرك ذطل  ذثجةر وزف ذرك ٌء زشضوزطتّ
 ّ واثعر جضام يف اربسضف اخلطرثير وإن ذطضظ يف حغف ارششلٍ بوثودٌ زوثودةّذصضط

ُزتشعدةر دشصم ً أن ذون بشف اثشضوزطت زتشطعغة:ّ  ال عشتيض تشطعغظط رٍ يف زوضفّ
ّ أن اثتالف ارسشطت ارثبوتضط يف اروثود :ُ آثغر ومل عشصمٍيف اروثود يف زوضف ّ

.خّثغ يف ارعات اثوصودط هبطعوثط ارتص
ّوذطل أعسط يف جمطل إعسطح اثالك يف ارتالزم بخ ارتشعد ارصشغ ّ احلضثوي ً

ّإن تصثغ ارشصواضطت ال عشعح يف أثععط ذ: وحعزهّثي ّاألزغي وبخ ارتشعد اخلطر ّ ّ
ّذات اثوضوعر دطن احلضثضطت اثختصشط ارتي توثط ذثغة يف ارعات ظي احلضثضطت  ّ ّ

ّثتالدضط بحسط اروثودر ال ارتي تشعدظط واثتالدضط بحسط اآلتطرر دصثطل ارتي ا
ّ ذطالثتالف يف ارشوة وارششل وارتشعم وارتضثغ وارشصضط واثشصورضط وارتحغعكّاألول ّّ ّ ّ 

ّوزثطل ارشسم ارثطخ ذطرشصم وارشعرة وذطرشطذصضط واثششورضط وذطروثود . ّوارتحغك ّ
ّ دج ذرك زن احلضثضطت ارتي دوز أن عصون ّوارتزخغر وذطروثعة واروثودر إخ

 ٍ زن دج زالثسط أزغرً زسعاذط رسعذضط واحلصم هبطٍ واثعةٍ زن ثضطٌ واثعةٌذات
.خدجظط

ً اثتالف اثشطظضم يف ارتحضظ ارصشغ األزغي ال عستصغم دائام االثتالف رإذن ّ
 ّ اثشطظضم ارشصسشضطرّ يف اروثود اخلطرثير وظعا ممط ال إحصطل دضه بطرصسبط إخّوارتشعد

.شسس وسسس صسج: جطبقزسعر  راحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )ز(
.زسس ـ شسس صسج: سطبقارسعر  اث)س(
 .شس ـ شس صشج: ًر والثف أعسطششس ـ سشس صشج: اثسعر ارسطبق) س(
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ّثضظ ضغ احلصامء حج أن ارتشعد ّ ّيف ضشغ األزغ بخ اثشطظضم ارشصسشضط ال ّ احلضثوي ّ

ٍعستصغم ارتشطعغ اخلطرثير بل عصصن أن تتحشق زف تصثغظط ارصشغ األزغي بوثود ّ ّ 
ّذطثتالف ارسشطت احلشضشضط اإلهلضط ارتي ظي حخ اروثود األثعيذ بسضف ٍواثع ّ ّ 
.خّبطتشطق مجضف احلصامء ّاإلهلي

ّ أن زشضوزي اروثود واثطظضط حمصوزطن بطثالك :ًويف ظعا ارسوء أعسط ذذغضط ّ
ّوارشطضون ذاتهر دطرام وإن تشطعغا يف ارتحضظ ارصشغ األزغير ألن اروثود زوثود  ّ ّ

ّ واثطظضط زوثودة به ذام تشعمرربعاته ّأن ذرك ال عستعحي ثسول ارصثغة ّ إال ّ
ًيف ارثبوت اخلطرثير بل ذع تصون اثطظضط حخ اروثود يف اخلطرج زسعاذط ّوارتشعد ّ 

ُوثضثضطر وظو زط عسصى بطرتسطوق يف االصسالح ارشصسشير زن ذبضل زط ععذغ يف  ّّ
ّارصشغ األزغي ارشضصضط اثسعاذضط ّ احلضثوي ّصشطت ارواثط تشطخر دال عصطيف ارتشعد ّ

ّيف اخلطرج بخ اروثود واثطظضطر ألن  ّثضثضط ذل واثع زصضام يف ضشغ األزغّ  رضسظ ّ
ٍزن احلضثضطت اثتشطبصطر ارتي ال عصصن أن توثع بوثود .ً ثطرثطٍ واثعّ

ّورشل صعر اثتضهلخ عزج إخ ظعه احلشضشط يف ذوره ّدصوثودعط اثطظضطت ذ: ّ ّ
ّارتي ال ثشضشط هلط بضضشسضطر إضام ظي بطروثود ال بضضشسضطر وزوثودعط اروثود  ّ

ّذاتهر ألن اروثود ضشسه ثشضشط اثطظضطت اثوثودة بهر دصضق ال عصون ره بصشغ  ّ
ٍثشضشطص وثشضشته حخ ذاتهر وال ذتطج يف زوثودعته إخ وثود  رضتسطحق ّ

ًاروثودر رصن رصششل أن عشتج هلط زوثودعط  أثغى ذام يف ثشضشط ارصور حج زط ظو ّ
ًضطر ألرط حخ اروثود ذاتط وذعا ارصالم يف اروثعة ارتي ظي صشط حضص... حغعشته ّ ّ

ٌودجه زشضوزطر وذثجا زط عصون رصرء ثشضشط ً  جوى زشضوزه وزط ثسل ٌ وذاتً
.خّزصه يف ارششل ذطروثود وصشطته ارصامرضط

.سشز صزج: جطبقزسعر  رةاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربع )ز(
.سشز صزج: سطبقارسعر  اث)س(



 سارشصسشط ـ ج..............................................................................شزس
ّوذع ضبضصط زغارا حج أن رصامظضط ارواثعة ذع عصون أضحطء زن ذ: وذعا ذوره ّّ ً

ّاحلسوالت اثتبطئصط يف اهلوعط اروثودعطر وذ ّع عصون رصثج زن اثطظضطت اثتخطرشط ّ
ً ذاتط واحتبطراٌ بسضفٌ واثعٌاثشطخ وثود .خً

ٍ بطرصسبط إخ احلضثضطت ارصشغ األزغعط اثتشطبصطر عستحضل أن تتحشق بوثودرضشم ّ ّ ّ 
ّ احلضثوي ّ رصغوم اثتامع ارصشضسخر وظو حمطلر زن ذبضل ارتشعدصواثع يف اخلطرج

ّام ثضثضتطن زتشطبصتطن يف ضشغ األزغر وال عصصن ثسوهلام ّبخ اروثود وارشعمر دطر
.بوثود واثع يف اخلطرج

ّارصشغ األزغي بخ اثطظضطت بخط ّ احلضثوي ّ ارتشعد:ًوزن ظعا ارشبضل أعسط
ٌخءر ذطإلضسطضضط واربشغعط وارسامئضط واألرضضطر دطرط ثضثضطت ّ ّ ّ ّ  زتشطبصط بصحطظ ّّ

ًا ذطن إضسطضط ـ زثال ـ دطضه ال عصصن أن عصون بشغا ّاروثود اخلطرثير دطن اررء إذ ًّ ً
ّأو جامء أو أرضط أو دجظط زن اثطظضطت اثتشضصط ّ ً ّ وذرك رصتشطبل بخ ظعه احلضثضطت صً

.ًثطرثط
ّ إذا ذطن بصحو ارتشطبلر دطضه عستحضل أن ريف ضشغ األزغّ احلضثوي ّإذن دطرتشعد

.وثود اخلطرثيم زف اروثعة واربسطحط يف ارءعصسجم أو عتال
ّوأزط إذا مل عصن ارتشعد ارصشغ األزغي بصحو ارتشطبلر ذام ظو احلطل ّ احلضثوي ّ

ّيف اثشطظضم ارشصسشضطر وزشضوزي اروثود واثطظضطر دال اجتحطرط يف أن توثع  ّ
.ً عصون أثعدط حخ اآلثغ ثطرثطٍ يف اخلطرجر بصحوٍ بسضفٍ واثعٍبوثود

ّ ذذغضطه زن ارتالزم بخ ارتشعد ارصشغ األزغي ّوذع أحطر صعر اثتضهلخ إخ زط
ٌدطن اثطظضط ارشغجضط هلط وثودذ: ّيف احلضثضطت اثتشطبصطر بشورهّثي ّوارتشعد اخلطر ّ ّ  يف ّ

ٌ وزطدةر وهلط أعسط وثودٍ ورونٍ ووضفٍاخلطرج زف زشعار ّ ثطص زف روازم ّ حشخًّ
ٍ حشصضطٍوصشطت ّ عتحع زشه يف ذرك اروثود اخلطصّ ّطد اثطظضط وأثغائضط ّ ذطحترّ

.سسس صسج: جطبقزسعر  رةاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربع )ز(



 مئمهجي .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
mX مس yLِّـyN ydجه مشy5 يعy4َّـ لك�L�ayI. َّـلك�L  ^An مس �d �na لكysX�qaمن 

�na �a��¡�لك�J �Mلك=ystynd yجه `  yrهتy¥Uمس �I ��A¡� ys�Mَّـ�L  yrqd YmX  
fD �d �mjOلك �ns^ َّـجه�L�aلك �aُّـ F �Mلك�¡�  yrXلك�tمس � �¤I ��y ¡� يع�

�Lَّـلك  jL �Nهث y sU منy qaلك �d  y sU يط�laلك«.
 yt�`ُّـ �m^ جه{oIym¡Oلك Q] {lay¥¡Oمن لكys¢s3لك F ydمس �لك F لكys¢s3من لكoIym¡O}جه �

 �aُّـ �o¡��  �d لك�j¡aَّـ لكy4ِّـ�Lجه  �s _ �d لك�jJ uI �s�ylOَّـ�y لك�lqa لك
 {s�yOلك �rld w^ َّـجه�L�aلك  {s�yOلك �d�rld I\يغ F لكs¤¡a{  لكsl�ola}جه 

 ZI �IymJ ^ جه{ J�Oلك �oJ F يغ ¨مث\I َّـ�L�aلك �rld جه  �d لك�lqa لك
لكF �M لكy4ِّـميجه �I ُّـAs^ �n8 �a لكZ¡s¢s3جه  لكF {ay¤¡T مس ���Lلك �L�Iَّـ  

�sa�aلك �soX َّمشُّـلك َّـ{mM aهن لك�¤ aلك F �a ىغ�jqT yd �� .جه 
 �jI �dvJ �¡aجه لك�d لك�lt F {s�yO لك � لك�aهس�} s¢sM �M¡� لك�L�aَّـ �

�£�qJ  ِّـميجهy4لك F ArqsI {sqsjaمن لك� K yndمش �d لكQ�l¡a لك  مش AroIymJجه 
{ Jِّـ F | ¢� �t mM}هتay} لك�L�aَّـجه   �aلك ZI {sLِّـy4لك {sqsjaلك {s�yOلك .�Lَّـ 

ydجهمس{oIym¡Oمن لكys¢s3لك �d {s�yOلك   yqIمث PX لكQ�l¡a لكy¢aينجه ^s¢sM w¡� لك�L�aَّـ 
�Lَّـ��L�I yَّـ  �s¤¡�� �¡aلك�Mلك `� �d لكF  ZI �Iym¡a لكy4ِّـميجه yd �s _ �d ُّـ 

�لك � PX {s�yOلك �jJ يغ ¨مثهب مشُّـ\I منys�yOمن لكys¢sM جه مس �jaلك s¢sM¡� لك�L�aَّـ 
�d لك�aلك��لك K  �m �من F �a لك�aلك_� لك�qsjaجه   مس /Q�l¡a مس�dلك ysd�Xجه  

�dجه   s¢sM} لك�L�aَّـ �d لكys¢s3من لك�lt F {oIym¡O لك  �d�jaلك �d s¢sM} لك
�dِّـ لك�L�d {sd�jaَّـمل �لكمن لك�L�aَّـ F لكy4ِّـمي��mj مس �nJ لكI يس هبA¡Lلك �oa 

Zgsmqaلك.
�لكs�yO}جه yq� �d هث�d مسهت¤yمك � yَّـ ZI لك�L�aَّـ  لك لك�nlI Q�l¡aمل لك

ىشمقىهرئِّـحلخيىيرئ ِّـخك) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مئحيحي يعحيمي/ جه �fdِّـ �IyTملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هئمهجي
�d�jaَّـ لك�3 لكy لك لكsqsja} جه�qjpI لك �ntمس �� لك�L�aَّـجه  َّـ  �¤OyI {s�yOلك ��  

�d لك�L�aَّـهبF ArqsI لكy4ِّـمي لك  �d�jaلك �d K {ay¤¡T �من لكZI {sqsja لك   .
aلك {ayهتuI �maلك ZI �tyj¡aلك  Fyq¡aلك لك�j_ �لك لك�gaمث مس� F {ayهتuI �maلك ��Lَّـ 

 �N F ymm¤¡d لكy4ِّـميجه ^w لك  sمسهت y` مشُّـلك yمه�Mلك مس مس��S^لك لكs�yO}جه 
 {sq��aمن لكyXلك�¡t لك  {sd�jaِّـ لك�d �I مس ��n لكy ¡Xِّـ�yجه �qjpI مس�d �t لك

d مس �£t لك�a هب  ysX F y@ �m لك   �¡aلك {��d � مسK | مسهتay} لكs�yO} لك�lqa لك
dمس � _uI yهتay} لك�L�aَّـ مسK | لكy ¡Xِّـ�} لكK �nt {s�yO �من لك�L�aَّـ F لكy4ِّـميجه 

�d لك�d�jaجه ^Pj ` لك�np�  Za�ma مس  yI y��^ مسF y6� K �nt لكy4ِّـميجه 
لكF {s�yO لكy4ِّـمي .J¢ | لكZI {sqsja لك�L�aَّـ 

§لك يش z�q� yd z�¤I مش � مس�� hmt} لك�q¡T مش�sU yrsa لك� �ja يش �sa
usT: لكPX �s q¡a ُّـF �a لكa ¤�هن  مسهتay} لكs�yO}جه  y Kمن لكy ¡Xِّـ�} لك�L�aَّـ 

{mM aلك.
 ا    اد.٧

هتF �s لكy4ِّـميجه Q¢`  �dمل �U مس �yq هتylمن  �¡y5 �f لك�L�aَّـ لك
ojaلك  �mlaلك  �qkaلك  ynd لك لك�s _s�a لك�L�ayI �^yfJمك   {sa�ojOلك �Mمل } 

 �¡aلك �N �d y��¤t لكylfaمن لك �d�Xجه  لكa¡£�َّـ   Qk¡aلك لكy ¢aمن  لكna¢�مل 
ynMَّـ�� مس�L�d �� }sM �d َّـ�L�oa .

�لك � F �sهت جه  لك � لكylfaمن �nJ لكy ¡Xِّـ�} yqIمث PX لكQ�l¡a لك�
�n� �aِّـ �� لكy ¡X لك �لكمنجه ayI ysX  لكQ�l¡a يش `�mJ A يش �� لكF �m¤¡O لك

 }sM �d |�sa منجهys�yOy` َّـ�L�aمن لكylهت �n¡^ جهQkayI ysX F ymm¤¡d لك
d}جه ^An مس لكys�yOمن 5�لك لكy¤oaىس مس�dِّـ مش �� �jd  َّـمل�L�d  جه�� 

ysX F y@ �m لك �L�ayIَّـجه `��a هتylمن لك�L�aَّـ �nJ  مش لكy ¡Xِّـ�}جه  



 مبمهجي .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
مش   yهن جهy¤oayIىس ُّـلك�J مس�dِّـلك لكy ¡Xِّـ�}جه  ysX yrmm  مش `F {mm¤¡d |ty لك مس 

�� لك�L�aَّـهب  QkayI مشُّـ مش sojaلك  �mlaلك  �qkaلك �لك لك�L�aمك ` لكsa�ojO}جه   {
�� }sM �d |�sa َّـجه�L�aمن لكylهت �d y��¤t لكys3مل  لك�maِّـمل   �ojaمش لك 

�n�  ِّـميy4لك F y6� K جه  �jaَّـ  لك�L�aلك y��M F �Nv� ? مش ��جه 
L�ayIين.�َّـy¢aلك Q�l¡aلك F ِّـy ¡X �لك �� �qjd لك�  ^�nM yrpnM �ns هب 

مش `�L�d |tyَّـمل F لكy4ِّـمي  �لكمنجه ayI �m¤¡aلك �X y ¡Xِّـ  لكys�yOمن rL �d} لك
جه�L�ayIَّـ �jaلك لك�s�ylO لك�rld Q] {sl�ola لك�L�aَّـ   {���yOلك �s�ylOلك �n¡^ جه 

kayI �m¤¡aلك �qjpI ِّـجهy ¡X .F {`SedQ هتl} لك
 �� }sM �d َّـ�L�aمن لكylمس هت �d yt�`ُّـ AI Z@u¡Oهي هت�ِّـ لكª �_

_� «/ RI`} لك�L�aَّـجه �a�_ F مش  لكy ¡Xِّـ�}جه  ys�yOy`�m¤¡Jمن مس�dِّـ  A` �I
 yمسهن �d �soX �s q¡a1لك{s@ لكylfaمن لك ATمث   n¡d¢�مل 0yjd  zs] F {a�mjdمس لك

�d ُّـ�f� �a لك�L�aَّـ لكd [yjJ �3¡¤�مل F لك لكa�jB Q] { L}جه  �L�aَّـجه 
¤} لك�L�aَّـ Z JهبyrsoX مسهنz�¤I y مسysXهنpU yd y| ِّـلك  | K yO / َّـ�L�Oمس لك 

�لكمن �� لك�L�aَّـجه ^�L�d �� �� AI |�sa �rَّـملayI{d �jd  «.
� لكy jaِّـملجه� �sL�J �np�  مش  F َّـ�L�aلك ynMِّـ�} مسy ¡Xلك �d yt�`ُّـ AI

AI y6ُّـلك yd yهنysXمس z�¤I  y6ُّـلك }sM �d �r^ جه[yjJ zLلك�aمن لكylهت �pe� 
مش `�L�d |tyَّـمل F لكy4ِّـمي �L�ayIَّـ ¤} لك�L�aَّـجه   ^lf} لكpU.  �oja| ِّـلك

 y�t AI y�yqiM �� ��جه s�yd �s _ �d �nJ} لك  yrsaمش yt�it مشُّـلك ¢d  
|�sa yهنw^ جه�� }sM �d يش ¢d مش يش �jd  َّـمل�L�d  جه�� {lهت ydمس d}جه 

^�L�d �rَّـملجه ZX �� �I لك�L�aَّـ لك�aلك�L F � L لكy¤oI �ojaىس لك�aلك_� لكy4ِّـ
 �d Ars^ �n3yI SeJ َّـجه�L�aمن لكylfa ylo¡D yWy3 لك�� لكy4ِّـميجه 

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .خيخيٰه يعهيمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................مهٰهجي
|�sa �� }sM �d منys�yOمس لك An^ منجهys�yOمش لك  ZX ِّـميy4لك F ��جه 

�dynMمس .لك�L�aَّـجه `��a هتylمن لك�L�aَّـ 
� �d�g¡� yq/ �la Vَّـ( مس مش�L�aلك {¤ Ao` Fمن هت�ِّـ ) pU yd| ِّـلك

لكPX Z@u¡O لكys�yOمنجه ��لكَّـ �I لكys�yOمن sM �d{ �� ��جه مس yX F? لكy¤oaىس 
�sa لك�Oلكَّـ y5 لكys�yOمن لك�L�Oَّـمل F لكy4ِّـميجه  جه  �d y ¡Xِّـ لكYmja لك�lqa لك لك

ym� �¡M /َّـ�L�aلك �m  �jI منys�yOمش لك {¤  yNِّـyL مس�dِّـ pU yd {sd�X| ِّـلك
.لك�L�aَّـ

 �s�ylOلك �d يش �jaلك مشُّـ SeJ لك�s�ylO لكsl�ola} يش [�d�rld Q لك�L�aَّـ 
�� }sM �d |�sa {ِّـ�y ¡Xلك yهن�` F جه{���yOمش لك  �d َّـ�L�aلك ZX �� ��جه 

 yt�`ُّـ �aلك {s�yOين لكyjd �d }ay¢aلك �qjOلك �� لك�� sM{ `�هن�L�d yَّـملجه 
yT �� }sM �d �s^ �Nv� ? �rld �` PX �qjOلك لك�5 {s�yOلك �ohJ }sM جهymI

 �rlp` {sl�olaلك �s�ylOلك  �N جه ^�pes لك�qjOyI {s�yO لك �jaَّـ  لك�L�aلك
لكys3مل لك�maِّـمل   �ojaلك.

لك�oX مس لك�Oلكَّـ Q] {s�yOyI لك�L�aَّـجه ^w لكbaمث مشzh_ y_ِّ /» yd لك���a لك�aلكىط
 {s�ydَّـ�L .»مس 

ylTِّـ .�lqI لكyd �pgO ُّـ`� هت�ِّـ لكF Z@u¡O لك
�qjpI جه{s�yd �n� َّـ�L�aلك Q] �� yd �` َّـجه /مشُّـ�L�ayI َّـ�L�d �tمس 

{s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك �لك �� �qjd مسهتay} لك�L�aَّـ � �لك�Jجه I َّـ�L�d َّـ�L�aلك.
�لك �d �£�q� yd لكQ�l¡a لك�.

aلك Q�l¡aلك PX مثyqI ydمس F �m¤¡ayI {ayهت لك لك �^ �Iy¤مش مسهت }s¤^ ينجهy¢

ِّـجنمليييكٰرٰذِّىع) ٰه( حلِّىشِّـىع  ).ٰه(جه لكsUy3} ِّـ_� ٰهخي يعحيمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـ
ىشمقىهرئ)جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .ٰهمهٰه يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 ٰهٰهجي .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
�uI �a هتylمن لك�L�aَّـ a ym^ y ¡Xِّـ �jI لك�m¤¡aجه �pnMلك  لك لك �^ جه  ysX لك
_} �L�oaَّـ  y�d yمسهن �qjpI جه{osمسهت yro` جهy�Q] لكa¡£�َّـ   �qkaلك `�L�ayمك 

 �ns^ جه�Lِّـy4لك �m¤¡aلك F َّـ�L�aلك ZX yهن  �aُّـ F F yrmm لكy4ِّـميجه 
ىح �nM لكys�yOمنجه  ¥I لك�� �nJ مسهت�L�ay` {osَّـجه  �m¤¡I ysX لك�L�aَّـجه  لك

مشAt �� مس�dِّـ^wهنy مس�dِّـ جه  ysX هنF {mm¤¡d Q] y لك   sd�X {X�¡qd} لكy ¡Xِّـ�}جه 
yr¡qd .�M �d لك�L�aَّـ 

� لك�aهس�}جه yd PX y�sTuJ ُّـ`�F yt لكQ�l¡a لك� � mt  yqqna مس ydw^ جه
هت�Jylجه �qjpI مسهنZX y لك�L�aَّـ  �mt مش لكys�yOمن مسهتynMu` {os لك�L�aَّـ 

هت�Jyl مس�dِّـ مشyd مس uI �mt مسynM لك�L�aَّـ  جه  ysX  لكy ¡Xِّـ�} F �I {mm¤¡d لك
�qjpI منجهys�yOy`/|�sa �� }sM �d yجه  مش  مسهن{d �jd  َّـمل�L�d  جه��

ysX RI`} لك�L�aَّـجه  �yd �f ُّـ`� �d لكZI �ssp¡a   مش F �m¤¡J لك
 {ayهت �j� yd ZIىغ لك�L�aَّـ �d لكys�yOمنجه sM{ مسK ¡�لك لك هتylمن لك�L�aَّـ 

.ylfaمن لك�L�aَّـ َّـ لكys�yOمن
٨.ا ا   ا 

 }¤ aلك لك��it F {�QfO} لك�jO^}جه   {prOلك � y�Oلك �d H�f3لك �ojaلك {ps_
Oلك F لكمنQ�lJ ىح ¡Nلك z�¤I y����  F �o¡خي ym إل�َّـ �oJ لكpsma}جه 

 �ojoa {smsmM {ps_ yq��a �n¡J لك Q�l¡aلك PX مثyqI �tw^ َّـجه�L�aلك {ayمسهت
��n لكbayI �ojaمث �I AoX �fMلك_�j لكy4ِّـ �L �¡msm3 ytysI لكH�f3جه 

 �sp¡aلك A` �I �sp¡� yd �لك لك�laىغ ���¡� لكsqsja}جه � F {s�yOجه  لك Q] �X
 ZX �� �fNهتs¡� لكQ] �X �s; �¡a لكys¡dىطلك ysmsmMجه  ِّ;¢� ���} لكbaمث 

yTيطلك�L�aَّـ �لك لك� PX جه  �Lَّـ ِّـلكمث   y sU |�sa �¡sهت�fN  ِّـميجهy4لك F  
{^�jOلك {��it F H�f3لك �ojoa ملQ ` {ps_ �q qJ.



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................جيٰهجي
Q�l¡aلك PX مثyqI ydمس �ojoa {smsmM {s^�jd {ps_ مس �m J ^ ينجهy¢aلك 

 F yr¡��� ysUمث  msmM �n} لك �لك لك�laىغ  � F منys�yOجه  لكH�f3لك
|�sa �� لكy�yrqaمن ^¤�zجه  َّـ  �n لك�3  Atمش مس�dِّـلك  مش لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه 

I �oX منys�yOyI �ojay^ جه�Jُّـلك �q` ysUمث yN {sd�Xِّـ�X {L ���} لكbaمث  َّـ لك �¤
جه  َّـ �¤pI ysmsmM AoX �hj�  �3yI �ojaلك�� مس لك�aلك �d هنy6y�y لكsd�ja}جه 

{^�jd |�sa �d�jaلك �¤I مثbaلك {^�jd  �� �I جه�¡���  y¤I ُّـلكمن لكbaمث 
{^�jd َّـ �¤Oمث لكbaمش] ُّـلكمن لك {^�jOلك z�qJ �� لك�3جه   boaمث �moj¡d y¤Iجه 

Ymjaىط لكy£OyIهب  H�f3لك �ojaلك �ns^ َّـجه �¤Oلك yَّـ ZI لك�3  _} لك ja �aُّـ
 F H�f3لك �ojoa {smsmM {ps_ مس �m J  ىطجهy£Oلك  {�yqjayI AoX مثysU yI

�oj�  يش ¢d يش y�t �d {X�p£pI  مش ��it} لك�jO^}جه  لكs�AI ?yja} لك
 �sa y�t جه ^�oj� �r مس لك �Xلك لك �mIلك  U£�لك  ATمث  لك�o�aمك 

�¡��� y�tين  .مسِّـ�yجه  ��q` �oj لك�L�aَّـ لك
 F � y Vy haلك �I هيª yd لك��){pn3لك {�yهن(�m� }sM لكمن `� «/ جه�^

{s�ydَّـمل�L�d �M ٌّ َّـمل�L�Oمن لكys�yOَّـ لك�jI مك�oT �d�o� �Lَّـ�yجه    �¡�jلك 
y�t لك�L�Oَّـمل  �Lَّـ مش] ٌّيش d¢ يش �Mلكy4ِّـyrqX {Lجه ^s�A} لك  �L�aَّـ  �¡�jلك 

I �sa¤£�جه مش] هث�N لكys�yOمن لك�L�Oَّـمل   �£eI �sa  �m I �sa �r^ جه Q]
y�tإلa {q�y Oلك«.

�laلك لك�� PX zJS� /ِّـمسy4َّـ لك�L�aلك y5 �f¡� {���yOمل لك�¢naلك  �L
ZX {s�yOجه  لك �fNهتs¡� لكa¡� لكPX ysmsmM y^yfJ لكQ�l¡a لك  لك�L�aَّـ 

 �¡aلك �Jysهت�fN جه ^nay¢�مل لكmsm¤I {h J�d {���yO} لك�L�aَّـ  Q] �X y5 ىطy¡p�
�Jُّـلك ZX ��.

.خيٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(



 حيٰهجي .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
 {�yqjayI َّـ�L�aمش] لك z�qJ {���yOمل لك�¢naلك w^ ينجهy¢aلك Q�l¡aلك PX ydمس
� لكna¢�مل � zoT �fs^ جه�a �� yd Q] [مث مشbaلك { �t �d جه مسYmjaىط لكy£Oلك

ym� yd�qX � / msmM �X} لك�L�aَّـجه � w^ مسِّـىغجه ATمث   �£M  �mI  y�tمش
�t } لك�L�aَّـ مشyB yrsaىط�} جه  ysX _} هبلكna¢�مل لك�L�d Q] {���yOَّـمل F لك ja 

y5 َّـ �¤Oَّـ لك�L�aلك ZI  yrqsI َّـy .لك
�a�mI جهygمس� � y Vy haلك �I هيª yd لك�� /» {sqsjaمن لكy��@مس لك zِّـ� 

ُّـU �a£� لك4 ُّـلك ^�يط   y�tلك مش�yِّـnayI �f¡J {sL¢�مل yJِّـمل rL �d} مس �
ُّـلك �mayIمل  �jlayI لك�� uI ِّـملyJ ُّـلك `¢Qجهt¤� ُّـ�aجه   �Mلك �لك � �لك جه �  

ُّـلك _��� �لكجهyMَّـهن n�  zLلك ُّـلك   �n8 لك��  .
 �Iy�aلك �flaلك F ytِّـَّـ لكy ¡Xِّـ�} لكAI | K �_1{s�yO مس   مس0مسهتay} لك�L�aَّـ 

�� لكna¢�مل لك�L�d {���yOَّـمل F لكy4ِّـمي �jIىغ لك�L�aَّـجه   [ لكna¢�مل �d لكr2} لك
{s�yOىغ لك�jI y5 �f¡d َّـ�L�aهبمس لك{s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك .» ynO مسهتay} لك�L�aَّـ 

٩.ا  ّاض ااا ا 
{mIy�aهن لكy¤I ¤{ ^�X �s  مس ���dيس `� F �mJ/ � yd �msmM �oX لك

yt�`ُّـ �لكsJ}جه aلك�� لك�Xمن /مس �p¤Oلك �� {l�olaيس لك���O {sJلك�aلكِّـىغ لك�jaمس لك 
 �� }sM �d َّـ�L�Oلك �� لك�d {X�¡qO ُّـلكمن لك���Oيسجه �n� uI لك���Oيس يش 
 F {hTلك�aمش] لك {Ly3َّـ لك �d جه�soX �� �X  �p¤Oلكيس لك�¡t  ys^y` َّـ يش�L�d

�لكF {sJ لكymO �� ُّـلكay^ ىغجه �jaلك: ynltلك �s^ �s¤¡�� �aجه لك y�Raمك لكyI 
aىغ لك�jaمس لك yq¡ Kلك مس�a �ojayI � J�d ُّـلكمن �لك: لكyjaِّـىغ �X���d �Xهب 

 {_ X y6 �pC ZI  yrqsI {_ jaلك �nJ �¡aلك �� لكyX���Oمن لكsmsm3}جه 
_} لكy ¡Xِّـ�} X |�sa .yN {sq��nJِّـsL}جه 

.مئٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(



 ٢اهتمكهنسمكىغ ـ ج..............................................................................٢١٤
ء يستهسىش ا اهتهس ن مث :ّوخم ىس ّ أن اجهىعىسُّـىعت ممهيىعء ميمه اهتتمكسٰه األول جنمن ًّ ّ

ن اهتبحيغ مي اجهىعىسُّـىعت خم اهتمكهنسمكىغ  ع اهتمكهنسمكىغ، ويسمن ض اجنُّـىغ جه ارض اهت ّاهتهش ّ
، مث هببُّـ اهتبحيغ خم  اهب اخلىعرخن د خم اهت خن د ممجم ىس مث خن ًممحثىع مي أمنمنىعم اجه
ىسىع مث  ة واهتهشهن واهتملىحرة وِّـح منىحة واهتمنث ّحيىعئ اجهمكىعىسُّـ اهتمكهنسمكُّـىغ، متىعهت

د خن د مث منُّـيغ ىس مث خن اجنُّـىغ هتهنمي ارض اهت مثىعت اهتهشىعمثىغ واهتهش ّاجهمكَّـ ّ.
هت ا مثىع رصح مم صىحر اجهتىطهلهي خم هب ّوىس يسملتهيىع خم حتملُّـ «: ّ ّوحيُّـتهسىش مث خي

ار اإلهلُّـىغ د اهتت ىس منملُّـملىغ دار األ خن اض :ّمثبىعمنيغ اهت ّ أن اجهىعىسُّـىعت مث األمي ّ
منىحة واهت د، متجم أن اهت خن اجنُّـىغ حلملُّـملىغ اهت ّاألوهتُّـىغ اهت ّ ّ ة ّ مثىعت ـ منث وهئٰهمهىع مث اجهمكَّـ

د ـّاهتهشىعمثىغ خن د ممجم ىس مث خن م اجه اجنُّـىغ جهمكَّـ ارض اهت .»ّ مث اهتهش
ل منملُّـملىغ  ومنىغ من ث اهتتمكمسُّـهنُّـىغ اجهمش ي يستهيىعحييع مث خيبُّـهشىغ اهتبح ا ىس اهت ّوىس
اب  ضَّـىع اهتمكالحيمكىغ واحلمنجمء مميطحيَّـىعب خم األمم ّاجهىعىسُّـىغ وأمنمنىعمثَّـىع، واهتت احيتهش

ّاهتمكهنسمكُّـىغ هبىحيسجم ومنىحيسثىع، مبيطِّـ ً ً ا ّ ً ال مثهشهي الميتبىعر جنهن األممحىعث ـ اهتت جنهثلك منُّـ ّ
اديسىغ هنىعرخنىغ مي منُّـمشىغ اجهسىعئ اهتمكهنسمكُّـىغ ّمتبٰها خم اهتمكهنسمكىغ ـ أممحىعحنىع احيتمش ّ ً ً.

ض  هت خم إهلُّـىعت اهتهثمكىعء، منُّـيغ هبىعل خم مثهش ئُّـ مم ّوهبىح رصح اهتهثُّـيش اهت ّ
اجنُّـىغ اض اهت ع اهتمكهنسمكىغ األومئ وأمي ض ه متهنَّـىع «: ّممُّـىعن وحتىحيسىح مث ّمببهي أن ىس ّ جنمل ّ

ض هلىع  ز أن يس حيىعت، وال جي امث ممىعجهحس ي يستهشىعخي مثىع ال يستهشهن هب ّخم اهتهشهن اهت
ع ض ارضٌمث ن ىس متهنَّـىع منىعالجن ومي د، مبيطن ممهشهسَّـىع ّ إال ّ مثهثجيك جنمن خن ّاجه

ى، وهتُّـ يسميمن أن يسهشميَّـجم  الت أهن ، وممهشهسَّـىع متميُّـىعت، وممهشهسَّـىع مثمل اىس ّخن ّّ
دّ إال ّملحممثهشهي  خن .»منملُّـملىغ مثهشهي اهت

د ممجم ىس «: ًا اجهجىعل أيسهسىعوهبىعل خم ىس خن ا اهتهشهن ىس اجه ع األول هل ض ّمبىعجه

.٢٥ ص١ج: ، مثمسىحر حيىعمم احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
.١٢ص: ممّ، اإلهلُّـىعت، مثمسىحر حيىعالشفاء) ٢(



 ٢١٥ .......................................................الوجود أصالة تفسريات بني الفوارق
 األهبلكر امبملمك زنجخحمجحخك رنام مضلك هبلكننلكد هبحك ]جضّأي جئلكارجلخك امبمعازنخس[هبلكننلكد، وهبمتخصمبخلخك 

ّ وامبمحخسخف، جبحصمسخك ّهئزي خمط، ورنمثجف مضمعه أهبلكر مضمك مبخك خبخصألمسلكاع، خبخصجللكمضجغ وامبمحجك
 جبمخجحلكمبجض اجللكمضجغ .مم حبخلجخحسخصٍمبخسمغ منملخصج اٰىلكننلكد مم أن حطجسجححلجك إمبخسحسخص إمئ امسجححلخصم

ّوامبمحجك وامبمحخسخف هبحك اٰىجحلكالت واألىنمحخصم اٰىخصمضلكحطجض، وهبحف ذمبحق ىنمحجك امبجتخسمظ رنمحلكهنخص  ّ
هبحف امبملمجحلزي ّ إال ّارض امبمعازنخسجض ٰىلكجللكع امبمججخحلمججض، وال حطجسحلجمجك مضمعا امبجحلكلهبحك امبمثلك

ّ ألن اٰىخصمضخسجض جئخئ امبلكننلكد مم األجئخسخصن، جبملمحلكن مضمك وأىنمحخصهبحسخص؛ ألؠخصمبجض امبلكننلكدّاألول ّ 
ّأىنمحخصهبخص وجئلكارض ذازنخسجض مبجخمخلكننلكد رنام مضلك هبلكننلكد ً.

ّوأهبخص جئري امبملمجحلزي امبهلخصجن، جبال حطمثجحمق أن زنمحلكن اٰىخصمضخسخصت أجئجغاجلخص ذازنخسجض ٰى ّ ًُ لكجللكع ّ
ُرنجسحملك امبملمحجخخف واالجبمياض، ألن اٰىخصمضخسجض أهبجغ جئجعهبمك، وال حطجسحلمص إمبخسحسخص ّ إال امبمججخحلمججض، ّّ ٌ ّ ّ

ُرنخصمبمثجسخصحطجض واٰىجمخصز امبمثجححئ، جبمحخسخف حطمثجحمق أن حطمحلكن األهبجغ ّإال ّننمك ّامبلكننلكد وامبملحمجحمف اخلخصر
ًامبمثجعهبمك جئجغجلخص ذازنخسخص ٰىلكجللكع امبمججخحلمججض، ومضلك اٰىلكننلكد هبحك ىنخسخض مضلك هبلكننلكد؟ ًّ!!

ًمضخسخصت وأىنمحخصهبحسخص مم مضمعا امبختلكء رنحمهلخص انيملمتجغادحطخص إذن حطمحلكن امبخلحمخض جئحك اٰىخص ًّ ّ
ًينخصرننخص جئحك هبلكجللكع امبمججخحلمججض، وإمسام حطخلحمخض جئجسحسخص مم امبمججخحلمججض انيملمتجغادا  مبمثالحبجض ؛ًّ

.ّاالحتخصد رنخسجسحسخص ورنخئ امبلكننلكد اخلخصرننمك
: ّومبمثمق خبالم امبمتخلخصىيخلخصئمك مم مضمعا اٰىجمخصل حطجتزي إمئ هبخص ذخبجغمسخصه، ىنخسخض حطجحلكل

ّ أن األؠخسمق مضلك اٰىلكننلكد :حمخصث امبحلخصرنجحجضُوامبمعي حطجسخلحجمك أن حطجحخصل رنخصمبجسهتجغ إمئ األرنحن
ّاحلجحخسجحمك، ومضلك امبلكننلكد، ومبخك خبمق ىنمحجك ىنجحخسجحمك، منجك ٰىخص خبخصمسحض اٰىخصمضخسخصت ييحسلكرات  ّ ّ ّ
ًامبلكننلكد مبخنذمضخصن، زنلكنيحف امبمثجحمق زنلكنيمثخص اجلمتجغارحطخص رنخصجئملخلخصر امبلكننلكد هلخص ومحجخخك  ًّ ّ ّ
ّجئجخخسحسخص، وؠخصر هبمجحسلكم امبلكننلكد وامبهلخللكت منمخمق جئري امبلكننلكد واٰىخصمضخسجض وأىنمحخصهبحسام 

.ممًمجخسمثخص

.١٣ ص:ّ، اإلهلخسخصت، هبحتجعر نيخصرنمفالشفاء )١(
.١٥ص: ، هبحتجعر نيخصرنمفهناية احلكمة) ٢(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هيٰهجي
لك�L�aَّـ /�d لك�aلك��  �m¤¡aِّـ لكy ¡XyI لكِّـ�h�  مس ��لك لك�T�¡a لكYmja لك

 yd Q] [مث مشbaلك { �t �d جه مسYmjaىط لكy£Oلك �s _ �d �� Atجه مشyrdynMمس  {s�Aoa
nM �` �ns^ جه �mJ A` �a ��jLِّـلك �msmM �y �nM  جه�sهت  مش] لك�L�aَّـ لك

{s�Aoa مش  Ymjaِّـ لكy ¡X �لك لكI» �o;  {nay� {oVyI yr�lt F {s�yOمس لك yO
y sU«.

�aُّـ {£s¡t / يس���O ysmsmM  ysJُّـلك y��X �nJ مس �np�  {s�yOمس لك
���O لكِّـىغ�X من  �pC �nJ  yrdynMمس  �� �I جه{l�olaلك{l�olaمش يس لك 

هنy مس�dِّـ جه�jayIىغ �Lَّـ @F y لكy4ِّـميجه ^ �ofJ لكy£Oىط لكYmjaجه    {sd�X 
ysX �Xلكِّـىغ �L�poa {sq��nJَّـ �L�d �� AIَّـ F لك  {smsmM ydynMمس �nJ جهمس 

yqo_ مشُّـلك yهت�fN / A� هت�sجه �jI لك ���d uIيس لكl�ola} �� ُّـلكمن لك�L�aَّـ لك
Oِّـ�} لكy ¡Xلك  �¡ayهتuI �M§ F Yd ��a لك�L �seaلكَّـ لكI هيª A` جه{s�y

y_ }sM ِّـجهylTألa /» }My Oلك F {s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك �jI مشy Kمن مسهتay} لك�L�aَّـ 
� qsM �oj� �t mM}جه ��jL �np لك�L�aَّـ l�oloa yX���d}جه  aلك {sl�olaمس /لك 

oh� �¡aلك {sLِّـy4لك {sj_لك�aلك �la yrsoX �)َّـ�L�d (|�sa َّـلك مش�L�a« ُّـلكw^ جه
�� ���dيس  هتF �s لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه  � ��Iym لكs�yO} �� لكaَّـ لك�L�aلك y`
 yلك��Xِّـمي مسy4لك F {d �jOِّـ�} لكy ¡X لكl�ola}جه ^�mj� �sn مس �nJ لكys�yOمن لك

هت�sمت ��a لك�L�aَّـ لكa {sLِّـyN {sq��nJ ydynMمس  {sJُّـلك!!
١٠.ا   ّاا ّّا 

 �hqOلك F لك oM�d} لكs�yO} (F لكl�ola} ) yمن لكy¡`{�p4مك لكsona(ُّـ`�
yrdynMمس(/ �nJ �_  {sJُّـلك �nJ �_ منys�yOلك F ملR¡jOين لكyjOلك  �s�ylOمس لك 

aلك �لك: s��X}جه �m¤¡J  {s�yOلك �L�J  �aمش �� لك  zoT �a }s¤I جه�I

.جه �X {7�J لك�qa¥} لكylaِّـsT}جيمئٰه يعٰهمي/  �IyTجه �fdِّـِّـجنىبجكٰرزث ِّـخكمممليف) ٰه(



 مئٰهجي .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
�لكمن aلك |d�jt  {s�yOُّـلكمن لك �X» �r^ {s�yOلك �lt �� y` لكمث�T جهyrdلك�_

 PX �p¤Oلك لك�s3y` yrqd مثلك�L y` جه مس �pX y�t لكPX �p¤O ىط��  y`
�L مس {s�yOلك �lt w^ جه�soX �p¤Oلك �Vyqaمس لك y�t .»��p�� y ُّـلكysJمسلك

aلك ydمس �jysX F yrmm لك  {s�yOَّـ لك�L  PX � oT �Kv�  �aلك �r^ جه
هت�  �t�pC  {s�Aoa �M   �Mygay` جهy6ysJُّـلك �sp£I yrd�mJ �jI yrsoX 

y�t .لكs�yd PX �p¤O} لك
� y Vy haلك y_ /» yَّـ� �M F �NvJ �¡aلك �� لك�s�ylO لكR¡jOمل F لكys�yOمنجه 

��. �lJ�J لكys�yOمن yIِّـyrXylJجه �p�J ُّـلكysJمن  yrsoX �pإل y8 �aُّـ �T yd 
{LِّـyNمنys��X �p�J جه لك�d ¨yO لك�s3لك  y�t َّـ `�d zJynay لك .» �d لك�3
�Lَّـ جهمشُّـ  �mJ {rL �d من يشys�yOلك F ملR¡jOين لكyjOلك  ��mqJ لكylfaمن 

�d�X يش مش] هتylمن  y5 لكمن�aلك�s�m¡aلك لك�� �£�q�  جه{s��X �Nمس  {sJُّـلك  
جه مشُّـ  ��mj مس �مش   �j I لكylfaمن  s�Aoa �n{d�m¡d} ُّـلكمن�d لكQ�l¡a لك

�Nجه �لك  مش مس [yrgj I {d�m¡d Q لك� جه  ysX F yrmm لك  yَّـ��L �d ^�ىغ 
ymOلك F �X�Oلك ��.

 w^ ينجهy¢aلك Q�l¡aلك F �X�Oلك �� A` {sd�X ِّـلك�dمن مسys�yOلك |ty` مشُّـلك ydمس
لكF y6 لكy4ِّـمي  yO  لك���Oيسجه  � �m مس �d �qjd لكyl¡tyI { ay�aمثجهلكyl¡tمث ُّـ

 �¡aمن �� لكys��jaلك �لكysJمن �� لك�lJ�J �¡a لكyI {s�yOِّـyrXylJجه aمس لك �d �`ُّـ
 y@ ُّـلكمن  Q�l¡aلك لك�� F {s�yOجه  لك ysX �Lَّـ لكF {s�yO لك  PX yrj^ِّـ �Kv� 
�لكمنaلك �o¡a منys��X من مسysJُّـلك yq� �nJ �` ِّـميجهy4لك F َّـ�L   

 �oks^ جه{���yOهس�} يش لك�aلك �� PX مثyqI يشaمك لكyI :لك� �qL �m � ^ جه �jaلك

.حيمبيع/ جه �fdِّـ �IyTِّـخكييجهزث) ٰه(
 .هئمئ يش مئمئيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) جي(



 ٢اهبجحمخهلجحخض ـ ج..............................................................................٢١٨
ّ حبمتحك وال ريجضصخض وال جبني ذهبجك حتلك ازيمججضجه اهبمغاننمسخض واهبمججفملمسخض زن منجضب اهبجخمخوال ّ .جضتّمسّ

ّ خبجغ ننمغمبجف ننمخجك ازيمججضجه اهبمغاننمسخض واهبمججفملمسخض هبمخاممظمسجضت منحسجنجل حتلك اهبحمجخمخحق ،حصمجخك ّ ّ ّ ُ
ّمجمحخئ، وذهبجك منجضحئحمجمجضر حئالخبخض االحتجضد اهبمحجضئجسخض منمئ ازيجضمظمسخض واهبجلينجلد، وازيممجضز اهب ّ

ُحبحمحسهلحض إهبمسخسجض اهبمغاننمسجضت واهبمججفملمسجضت هبمغا اهبمخجنجضظ، ٰىمسحط جعجحجفض هلجض هبمغا اهبمخجنجضظ  ّ ّ
ّ حتلك اهبحمجنمحمق واهبجلينجلد، وهبجخلك مظمغا جعمجحسخل أن اهبجمجنحط زن اهبجي وٰىخفٌحصجنجل ّمججفيض واهبّمغايت ّ

ّمسخض اهبحمخل حتجلملجلحئخسجض ازيجلينجلد حتلك ّهبمسحف حتلك اهبجمجنجلث احلمحمسمحمسخض وال حتلك ازيهلجضئحك اهبجحمخهلجح
ٌحئمي اهبمحجلل منخصصجضهبخض ازيجضمظمسخض مبام مظجل حتحسهلجلبّ إال  مظجل حتجلينجلد،ٰىمسحط . إهئ جئمسمع اإلخناقّ

ّومظجخمغا جعحمخصننحل اهبجخالم ذاننمك زن منجنحط ازيمحجلالت، ألحصمك حتىيننحض حئمي اهبجمجنحط  ّ ، ّازيجضمظجليّ
ًحبال جعجخجلن منجنخمجض حبمخهلجحمسجض ّحئمي اهبحمجحهلني األول أو اهبمحجلل منخصصجضهبخض ازيجضمظمسخض، وأحتّ إال ًّ ّ جض حئمي ّ

ّ حبمصن ممجسجلع مظمغه اهبجمجنجلث ننجخجلن ريجضرينخض حئلك دائجفة ازيهلجضئحك اهبجحمخهلجحمسخضخمجضجهاهبحمجحهلني اهب ّ.
ّومظمغا خيجضهبحق حتجض ننحججضحبجف حتلك ننجتحيجضهتخك زن مظمغا ازيممجضل، ٰىمسحط منح اهبمحجضئمخجلن 
ّمنخصصجضهبخض اهبجلينجلد منخصن ازيجضمظمسخض اهبحسجلحئمسخض حتجلينجلدة زن اخلجضرج، وأن هلجض آىنجضرمظجض اخلجضصخض  ّ ّّ ّ

ّوذاننمسجضهتجض اهبحمخل ننحمجنجغ حتمجخسجض زن . اهبجلينجلد اخلجضرينخلّ
ُإن اهبمثجمجضئمف اهبحسجلحئمسخض إذا وٰه: ّخبجضل صجغر ازيحمخصهلمئ ّ ّينجغت زن اخلجضرج وننختحنمتمض ّ

ّمنجضهبحمختحنمتجضت اخلجضرينمسخض، جعىيننحض حئمخمسخسجض آىنجضر ذاننمسجضهتجض ّّ ّ هبجخجلن خنط ننجفننحض اآلىنجضر مظجل ؛ّ
.هناهبجلينجلد اهبمجمسحسخل

ّإن اهبمتجلادر منجضهبمغات مظخل اهبجلينجلدات ال جبني، ىنخك اهبمجمححك مهجغ ٰه: ًوخبجضل أجعهتجض ّ
ّخسجض حصمججلننجض ذاننمسخض مبمخّهبجخحك حتحس خض حتخصريجلذة حئلك حصجححف ننمخجك اهبجلينجلدات رنجسجلهبخض حئمخمسخسجض، حتلك ّمسً

ّدون حتالٰىحجخض أجئمسجضء ريجضرينخض حئحسخسجض وحئلك حتجفننجمخض خبجلاحتخسجض، وننمخجك اهبحسمججلت مظخل ازيهلامة 
ّمنجضهبمغاننمسجضت، ىنخك جعهتمسجحخسجض إهئ اهبجلينجلد وجعمتجحخسجض منجضزيجلينجلدجعخض ازيمتجغرجعخض ّ ، حبجضهبحسمججلت هنّّ

.٢٩٦ ص١ج: ييجضمنمق، حتمتجغر  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)١(
.٤١٥ ص١ج: هلجضمنمقاهبمتجغر  ازي)٢(



 فعغ .......................................................يلهجهي يىنلن تفهرييي بني يلفهيآلآل
آللشخلتية ساإلنصاو ىلحليشلو ىلشنارز ىنضشها شأخشمل رس نفذ لششجشملل 

.آللخلامجية ىحممششة رليها
آل لخلامجية شعاظ يضر ألنضاق لششجشملل... لشعقس لإلنصاظظ: ىسخشس ساه

آلملتية هش شاهيال تلس لششجشملل .طآل
يسجم يشجخ يف لخلامل ذطذ سديخ شضالع ىيشجخ شعش ظ: ىساه يف ششصر كخد

 آل ىكردلصش ىملتياتش ساألبير ىلشضاحس ىلخاط ىلجلاشذ ىلشناشش ىلحليشلوقفاتش
آلىلشنارزع سهش ششجشملل تشجخ بشجشم ميخ ملتاع بس رز ميخ ىجشملع سإو ي  يف ي

.طلخلامل شا هش ميخ بعينش لشضاحس ىلشكاتب ىلحليشلو ىلشنارز
آللجلنذ ىلشفصس شضضخلو يف لششجشم ىلجلعسع ىظا ششجشملو ظ: يىساه كيضا

.ط بينهجم يف لخلاملع ىظا رز لشنشن يف لخلاملي بال تغايدع ىلحخيبشجشم
آللخاهية لشضاشة لشضش هلا كثام خاقة ظ: ىساه لشطصارصاإلش آلتصمش آلآل شس حيث هش ه ي

.طينشرا ساإلنصاو ىلشفدن ىلشغنسه سخشس 
آللشنشن هش لخاهية لشضاشة لشضش هلا يف لششجشم كثام خاقةع ىينقصس ظ: يىساه كيضا آلآل

آلكز شا آل يضشسز يف تدتب كثامو رليش آللشخى يشطصش آلجش رد لششجشم لخلامآل كآل آل
آلسدمل ساإلنصاو شضالع ىيصمش لشنشن لحلقيقش ي ي آلثس كو لخاهية لشنشرية ظ: كز كو يقشهط ي آل آل آل

آل ىلحخ هش ىجشم لشنشنع ألو لحلمس بز سس يتشجخ كجدلكها يف لخلامل بشجشم آل
ي كىيلع ىلشنشن ششجشم بشجشميشنها ىبز لشنشن محس .ط ىلحخآل

.عغغ نعل: ع شصخم ذابزيحلكمن يملهعنلنن يف يألسفنآل يلعقلنن يألآلبعن )ع(
.غغغ ه غغغ نعل: لخصخم لشصابز) غ(
.فعع نغل: لخصخم لشصابز) غ(
.فف ه ففن: ع شصخم ذابزوننن يحلكمن) غ(
 .غفن: صابزلشصخم لخ ) غ(



 غلشفلصفة ه ل..............................................................................عغغ
ي نشريةيسفش لألجصاه رد لخضالسها قشمظ: ىسخشس ساه ي جشهديةآل  ي هش شصامآل

.طه لألنشلنشصثام لخطضلفة باخضال
يكو هخو لألسشله ىسدها طظة يف كو شلخلتيال ىسخل لشعدصيال ىجشمل  آل آلآل آل
آلخامجيا شش كثامو لخلاقة لخطضلفةع شس سصيس لإلنصاو ىلحليشلو ىلشنارز ىلشناشش  يآل

آلىلشضاحس ىلخاط ىسدها شس لخعاظ لشخلتية ىلشعدصيةع ىهخو لشدكية آل تضال  هقآل
آلىه ألقاشة لششجشمع لشخى يضصت كو لخاهية رز لششجشم يف شر لشضفصد لألآلكآل  آلآل

آللخلاملع ىآل ينصضس شر لشضفصد لشضاظع لشخى يضصت كو لخاهية كشد رخششع ألو  آلآل ي آل
آللألشد لشعخشش آل ىجشم شش يف لخلاملع ىشيذ شش كثام حقيقية يف لألرياوع ىحينالخ 

آلسيز يمكس كو يقاه بأو شلجمهية لشنشرية ىكجدلإله آل آلا لشخلتية ىقفاهتا لشعدصية آلي آل
!آل خامجيةقيل ىكثاميلىجشم

  ا واض.١١
آلكو لششجشم شلشق سخ يكشو باشخلل شضس ىجشم ظ: آلساه لششيخ يف كهليال لششفاق

لخشجشم ظ: كز كو يقشهط يلإلنصاو كنصاناع ىسخ يكشو باشعدن شضس ىجشم ميخ كبير
آلكخدع ىمشس لششق لألخد شضضصس لشقشله  لخشجشم يف طق : كحخظاقرد سصمز

آلىلشنشن يف نفصش ىجشملع آل سشجشم جدق شنشع شس سد كو تصح شفامسضش شخشس  ي
 لخشجشم شس سد كو يكشو يف طق شس :لششقع ىهش لخشجشم يف ششصشنع ىلشضاظ
.طآلشصضةع ىهش لجلشهدللألذياق هبخو لشصفةع سال يكشو يف ششصشن 

.مسدو هبمنيام يف لشضضصيسىباخضمشو ملتش شا 
ي كشا جشهدع ىهش مى شاهية:لخشجشم باشخللظ: آلىساه قخم لخضأهلز آل  ع حزآل

.فعع ه فععن: ع شصخم ذابزوننن يحلكمن )ع(
.فغن: آلع لإلهليالع شصخم ذابزيلشفنى) غ(
.غفغ ه غفغن: خم ذابزع شصيلهوصنه) غ(



 ٰهجيجي .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
�� ��L �L�oIymَّـ�y لكy4ِّـ مش�X ydىغجه  .»مس  ����d F �nيسجه 

� y Vy haلك y_ /» مشُّـلك �¡aلك {s�yOمش] لك ysa �Lمن ��mqJ F لكs�yO} لكydy�mt مس
مش] s�yd} مشُّـلك �Lمن  ���d Fيس �k¡�dلكy4ِّـمي  �� s�yd} لك���2جه   yrqXجه 

من لك�L ��¡aمن ���d Fيس �L�k¡�dمن F لكy4ِّـمي  �mOلك ��  yrqXجه 
{s��jaلك«.

jJ �nJ مس �np�  y��¤t ��ylمن s�yO {smsmM} مش �� لكyj¡aِّـ�� 
لك�jaىغجه �لك  مش لك���2 � PX مثyq ^ َّـجه�L�aلك {ayهت مشُّـلك مس_�ِّـQ�l¡ayI yt لك 

لك�jaىغ ysmsmM yl��jJجه  s�yd¡� لك���2  لك���jJ �n� Q�l¡a لك���2 
L�d ىغ�jaِّـمي �لكy4لك F َّـمل�L�d ���2لك {s�yd �n¡^ جه{msmM ِّـميy4لك F yJَّـ

yd لكwI yd Arqd �Mىطلكمث  ���d Fيسجه   �na �s} لك�jaىغ �L�dَّـمل ���d Fيسجه 
ymM  �g¡sT A` َّـy qI �na¤� لك .F لك�aلك_� لك�qsjaجه 

لك�jaىغ yB yl��jJىط�yجه  مسyqI ydمث PX لكQ�l¡a لكy¢aينجه ^���jJ �ns لك���2 
لك�jaىغ  هت� لكbaمث �oj¡d y¤I لك�Oهت�ىحجه  s�yd¡� لك���2   �s _ �d

 �d F  ِّـميy4لك F َّـمل�L�d yلكمه�Mمش uI ym�  �qjd  جه{sd�jaِّـ لك�d لك
�L�d �Nَّـمل ���d Fيسجه لك لكy£Oىط لكYmja مش ���dيسجه   هب�d �¤qI لك�laىغ 

 yd ىح N {هس��aلك �َّـجه  �U مس � �¤Oلك yَّـ ZI لك�3  _} لك ja �aُّـ
y£Oلك لك�� F �6Ao` �d ytِّـَّـ .مس

١٢.ّا ّا دا  د
هي �Qe مش]  hهت F Z لك sU ZI َّـy �I مس ��rld uI �oj لك F لكa �لك�} 

�Mمل  {s¢sMلكSUلك مش] s¢sM} `¢�مل  لكys¡dىط rL �d ArqsI}جه   {rL �d ygمس�  

.هئجييع/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنمنيفِّـىئمب ِّـجنىبمقيفمقٰررئ) ٰه(
.مهمبيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) جي(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................جيجيجي
�a�mI Z@u¡Oهت�ِّـ لك �a ِّـyUمس yd لك�� جه  �Nمس /» {rL �d �au¡d �d�rld َّـy لك

Mمل�مل�¢` {rL  «.
yَّـ yI �qj� /{rL �d لك�Mلك  y sU Zof¤¡Oلك Z seaِّـمل لك Qملجه هت�Mلك   

Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ لك�a /»Zof¤¡d Z sU ZI ِّـ�f¡�  َّـy .»لك
�Nهث ���d F y_ /» yJُّـلك ZJلك�aِّـمل لك Qهت �qjpI جه�q¡8 ZqK yَّـ لك مش لك

هن�jI A هبلك�Mمل لك�Mلك    ZqKلك yty` َّـ���L�d yty` َّـ مشy مش `y .لك  
ymIمث �N�aجهمس�Mمه�L�d �m^ yَّـلك  yمه�M لك  �لك ىط� y` .مث¨ �n� ? مش   

ayK �d{جه�L�d Arqdَّـلك  yK �M  A@ لك �لك ىط� yna .َّـy PX لكym¡aَّـ�� ^ لك  جه 
ىغ �ld �� A`«.

ygمس� �I �qj�  A`/لك  uI جه�qjOلك F ����yk¡Oلك Zd�rlOلك ZI {sd�rlOلك F َّـy
»�rld Qf�{s�yd من مسyd�rlOلك �d ZX منys�yOلك �d �rld ��ykd �Nمس  هث �a 

{s�ydمل��ykd �Nمس �� �� Qf� }s¤I جهy@ لك جه مس �� ��جه�� ysaجه   = ُّـلكysJ مس
�¡ay¤¡Tلك F �U  ygهبمس�d�rlOلك w^  yd�rld QfJ مس �np�  مل��yk¡Oمن لكy

ِّـمل  جه رض �rlOلك z�¤I ygjI yrgjI Qf� لكجه مس�Mمسلك �qjOلك Q] �qjd �` 
�qjOلك }sM �d �N .» مس ��rld ZX Qf لك�rld�mjO لكd  /yC �_yja¢هبلك

Oلك F y���ykJ �d جه�m^ ىسyla yI �s�ylOلك ZI َّـy �jt �qjجه _� �yq� �n لك
 �t yَّـ لك�ohfO مس�ygجه  �لك �d �sa لك� `A �� لكF y3 لكy`SeOمن لكsiloa}جه 

yَّـ لكna¢�مل yB {smsmMىطلك .جه 
yَّـ ylaىس _� �yq� �n لك  ZI لكF �s�ylO لكF �qjO هت�ِّـمل =� yjdين لك

ىشمقىهرئ)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .هئهئٰه يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.مهمهٰه يعٰهمي/ لك�fOِّـ لك�Iy�a )جي(
.مئمب يعجيمي/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) حي(
.ميجيحي يعحيمي/ ��Iyلك�faِّـ لكO ) خي(



 حيجيجي .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
Oلك F �qjOمل لك�M  �na ysaجه  �N = مس ym لكSOلكَّـ^} PX yrgjI لك�j a لك

yَّـ لكy ¡Xِّـ لك `� لكbaمث �X yI�o�d هبsmsmM}جه  ُّـ���J �^�a �a لك��ykOمل   
yqa�_ �s _ �d جه��lt / �qna ylaىس lo¡D}جه  لك  �Mلك  yq� �qjOy^ جه y�tمش y�t لك

ymM  �g¡sT A` �ohfOَّـ لكy .�d لك
�mjOلك �M hهت yَّـ yqjpI لك مس_�y `¢جه�K مش لك Qملجه Qet مش]  �a هت�ِّـ 

yrgjI/
ِّىس يف ِّـحلىينث .ٰه ���p مس�yI yg@����}جه ِّـ  . لك���Oيس �� لك�p¤Oمش/ مسجه 

{rL �d �p¤Oلك yَّـ لكy3هت� ZI لك���Oيس  ىح ��I �fm لك ¡N  ydجه �d لك
{rL �d ArqsI �p3هت¤} لك �dىط جه  �Nَّـ مسy ArqsI Zlo¡D �` ZId  �d لك yجه 

�aُّـ {o¢dمس/» yd�rld �p¤Oلك ^�qI Arيسجهمس �¡¤� لك���Oيس  ¡Nلك �d  �d 
yqa�_ F �sfl¡aلك  y7 yI ىح ¡N y` ِّـجهy ¡X �sM y�tلك �Vytجه ^w / لك لك

�sfl¡aلك y7 yI ylo¡خي Atمش َّـ yd�rldجه  �¤Oلك ZX �3جهلك y5 yI ىح ¡N لك  
yqa�_ F Q] / �� �q2لك w^ جه �sM y�tلك ىح جهلك�qaيس Ar dلك ¡N لك  

yqa�_ F Q]  �sf¤¡ayI / F �d A` fC يس�qaلك �� �flaلك w^ جه�Vyt y�t لك
 PX �pإل �K جه��lt �X yI�o�d مثbaىغ لك�lI ىح ¡N y` My d{ لكs�yO}جه 

¢d yms^ ملجه��ykOلك ���J �^�a ��lt /y�tمش y�t .»لك
�لك لك�d �¤qa لك� �p��ysJُّـلك ysa .yَّـ F لك�p3 = مس

yَّـ �لك لك�d ��ma لك� {o¢dمس �d ygَّـلك /مس��L  �p3لك F َّـy لك��yk¡a جهلك  
 uI جه �p¤Oلك �Lَّـلكجه `ZI yd�rld» F A لك���Oيس  �¡¤�لك   yd�rld ylo¡خي

yqa�_ /yqa�_ جه  y�tىط�� مش /yqa�_ ���p . لكz£j¡d �Myga/ لك�hma مس�sIجه 
�لك �ysXyqهت yj yU = �p3لك« z�¤I َّـ�L�aَّـ لكy �لك لك�d �¤qa لك� جه 

.حيخيٰه يش جيخيٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................خيجيجي
Z@u¡Oهت�ِّـ لك �s^ y_ �aلك �� �Xyqfaلك � yeaلك �p3لك /» ZI َّـy لك�p3 �� لك

.»لكF Z^�ha لك�L�aَّـ
ygمس� �s^ y_ /» Q¢naىغ لك�j� yd �� مل�M�aلك y�_مس �jI مس |poX �_

 �qjd F yr`لكSUلك {rL �d ���@y^ ينجهyjOلك �d1� yeaلك �p30مس لك �X ِّـملy X 
 F لك�¤¡Oجه لك �L�aلك �d �L�I لك��yk¡Oلك yمه F Z لك�L�aَّـجه  sU ZI َّـy لك

���L�q لك�L�aَّـ لكy4ِّـaمس لك«.
 �¡aلك@����}جه لك  �p3لك ztyL �� َّـy �لك لك�d ��ma لك� F ىس�¤oOy^ مشُّـ

s¤¡�d �n�  �p3لك �f� y5«.
هتِّ .جي يمجم ِّىس مقيل ِّـجننبِّـىع  �لكمن A` �` �d �¤¡J/جه �qjpIِّـaمس لك ���L  

{ Jِّـ F y@ y¡IyK �n� ? مس �jI جهy@ �fإل �rld yrsoX �f� � qsM  mIyT}جه 
.ُّـ�a لكAna لكO¡£�َّـ

�mjOلك  �_yjaَّـ لكy yَّـ «/ _y هت�ِّـ لكysI ymd F Z@u¡O مشynd لك مش لك
��L  PX ِّـ�f¡{K K  « �d ZoVy aلك Za �jI �m� �K مس ��`� لكZrL�a لك

yَّـ �L لك ِّـمل �L�dَّـ �rld �soX �f� }s¤I/ لكay¢a{«/ مس QهتYmX  
{s�ydo` sAn¡T جه  �لك } �n� ? yd�jI هتyَّـ_�soX y مس� جه  �Lَّـ  F �a �_  

7 w^ لك_�جه  �� �I جه�s¤¡�pI �sa y8{_�l¡d من�L  �¡aلك {a�mjOين لكyjOلك �s F 
{jp¡B �L�J جه لك�s3لك لكy qaمن  y�t لك�aلك�MلكA2َّـ  .» F لك

جلجيِّىش )ٰه( ىشمقىهرئ ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ .جيميجي يعخيمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ
لك�p¤O ُّـ�ysqجه `yqa�_ F A) جي( �Lَّـ لك���Oيس   y` �a As^) /Y` يس�qaلك.(
ىشمقىهرئ)حي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .خيمب يش جيمب يعجيمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
مس_��fI �dyِّـمل F {dyX) خي( yَّـ  F لك �لك لكa ¤{جه � F naلك �sflJ :usT{oM�d   {mM

ىشمقىهرئy¡` �dمك  جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ y��jI ydجيمب يعجيمي/ ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ  .
ىشمقىهرئ)مي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .ميجيحي يش خيجيحي يعحيمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 ميجيجي .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
ygمس� ��maلك لك�� {o¢dمس �d/ ينy d PX {����2�3`} لكyI �lqaلك �dynJ 

{sayj¡Oلك {pn3لك.
ِّىس ِّـخكملامىننث مقِّجنمئخنملامىننث .حي  ¡�jَّـy¤oIىس لكa مش   yq� �nJ `¢�مل/جه uIِّـ

 �¢s3ِّـلكy4َّـ لك�L�aىس لكy¤oI ydمس جه  �d  ^¡�L{sqsX ArqsI �n لك�lqa لك
جه �Mمل y` yd ِّـy ¡XyI َّـy yI ��maلك لك�� F {sLِّـy4لك {sqsjaلك �p�J  yNِّـsL}جه 

�n¤Oمل لك�¢` {rL �d َّـلكy �dجه مس �p�J لك�M�aمل لكy4ِّـsL} لك  y¤oI Fىس �lt لك
yَّـ y^ جه�d مسQ¢` �¡o¢dمل F لك�lt{l�ola لك �Mمل smsmM}جه   ��maلك لك�� F /

SUلك :خنييٰذِّ لك لك�flaجه ^rL w} لك�M�aمل   �q2لك ZI هت�y3َّـ لكy  لك
لك�flaجه  yNِّـsqsX yq�{sL} مشُّـ مش ArqsI �� لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�Lجه  �q2لك ZI 

�qjd �d �a AI �rlOلك {s¢sM �� ArqsI ��yk¡aلك ys¡dىط  rL�nC} لك   ���aلك F 
�dهب s�yd �d} مشُّـ مش �lt F لك �lt F لك  ���aلك F �q2لك{pr d {f_yt  Q] 

{s�yd yrofإل  yrd�m� �flaلك �ofC{sX�t {dyJ  yt}جه Nُّـلك مسw^ جه�d  �lt F لك
 �¤¡Oيط لكy�3لك �dyqaلك���2 لك��2 لك �tuI yqomX �qjdِّ لك�s3لك يش d¢ يش 

ِّـلكَّـ yI مل» �mjt u` جه�s^ SeJ �¡aلكيس لك�t yLىط مس y�smd �omjt مش] �Xمل �d لك
 ydمش مشyd ^�يط   y�tمش ydمش �� �aلك لك�s3لك �tuI يش ¢d yltِّـ هث�`�Oلك يش لك�s3لك �qjd
 {s�yd �¤qaلك لك�� PX �mjOلك �qjOلك �ns^ جه مشQ] yd ُّـ�d �a مس�tلكيس لك�s3لك  �q]

� �¡M جه{ofC Q] {f_yt yrof¤s^ لكيس�t �gq مشyrsa لك�fla لك�oJ �MuI �¡¥O لك
{s�yd �� y�t يش d¢ يش   dyJ}جه ^¡�n ُّـ�a لك�qaيس �qsjIجه `�f^ �gq� u لك

 �p�� جه  y�t �� �tيس لك جه ^�ns �� لك�s3لك لك�qsjI �Vyqaجه  لك�Vyqa مش] لك�s3لك
aلك: لك�� إلaلك y ¡Xِّـ y�qLجه  �لك »f^ �ofلك�s^ SeO لك�NuOُّـ 5�لك لك� جه 

�n¤poa �q��aلك �so¤¡aلك z�¤I �� Atمش �sf¤¡aلك  ���m¡aلك�d . �lt F لك

.مبمئيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هيجيجي
y_Z@u¡Oَّـجه«/  هت�ِّـ لك�L�aلك F yَّـمهy �لك لكz�¤I �sa ���m¡a لكy4ِّـميجه � 

�so جهلكO¡¤�لك �W Fىح  z�¤I �I َّـلكجه�L  �N yI yمه�Mمس �mJ �np�  
 {sX�qaلك {s�yOلك �mjaلك�N�a yمه�Mمس {sojI �pnM ZsomX Zجه  �L [مش«.

�oflI �q2َّـ لكy لك�Mلك  مس �qjd/لك�Oلكَّـ«/ _y مس�sls` ysI ymd F yg} لك  
yjd ZX Qf� مس �tuU �d�` َّـلكمنجه�L�aمث لكy¤tمس F {lo¡D ٌّ َّـ�L�aلك F yrqd 

 �I مثجهbaلك لك��Lَّـلك�L�I y6َّـ �  �gq� مثجه  مسbaلك لك�� �n� �_ ���aلك uI
�qjd �mj� لك�s3لك �n� مس ���aجه جي�ىط لك�Nيغ هث§ I يش ¢d لك يش�s3y` 

جه ^wُّـلك  ysX F ym�yt لك  �yهت  ymVyt َّـجه مس�L�aلك F ِّـلكy=  yT�^  yty�tمش ��lqI
�qjd �tuI �saمش �gq� Atيش مش ¢d يش �Vyqaلك �qjd لك�s3لك �qjd [مش �� F �Nهث 

جه  �rlOلكqsjd َّـ�L�aلك �d �¤qaلك لك��Lَّـ �  F yB�qd yqpgd �n� �qnay جه�a 
 �� AI لك�s3َّـ لك�L  �qsjI �� {sty�t � �� لك�faِّـمل لكaلك �Vyqaَّـ لك�L  w^
 y5 لك  Zj¡aلك }sM �d لك�s3َّـ لك�L  Q] َّـ�L  �n� Atمش �sMلك ymohdجه 

لك�mqaجه  مس ��لك [  Anaلك لك�maمل   �jlaلك �n� uI َّـجه�L�aلك F ُّـلك Q
�Lَّـ  {stلك�s¤oaَّـ�L  {smVyqoa   y�t �Lَّـ لك هتyِّـلك   yjp¡Lلك �_  هث�Nجه 

zs`Saلك  Agt yI .�f^ �` F y3لك لك�`«.
لكArqsI ��yk¡a مش�n� At جهمشُّـ  لكZX �q2 لكF �fla لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�Lجه 

aلك F �flaلك �n� uI جه�d z�¤I �d لك�lt F �qjO لك ¡¤�so لك�lqa لك
{s�yd �a fC  �q£oa yd�md{sX�t {dyJ �d �lt F لك  ���aلك F .

� :خنييٰذِّ� w^ ِّـملجه�maلك  �ojaلك لكzL لك�L�aَّـ `ys3yمل  yَّـ ZI هتylمن   لك
�Mمل  yrqsI �L�J لكzL لك�L�aَّـ F لك�fOلك لكy4ِّـ�Lجه   ZX ygمن مس�ylfaلك 

ىشمقىهرئ)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مهحي يش مبجي يعجيمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.مئخيمب يعجيمي/ جه �fdِّـ �IyTىقىهميٰرحيرئ مللك َّـهلٰرِّىع ِّـجنمنجيِّمن) جي(



 مئجيجي .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
{sLِّـyN{smsmM لك �s7 �d  من� ¢aلك  �q��aلك �so¤¡aلك z�¤I مل��yk¡d yrqna yr2منجه 

 ygَّـ مس�y هي لك hلكهت {sqsjaلك �d �¤qaلك لك�� PX �ohs^ يش �mJ A �d يش̀  لك�lqa لك
{smsmM مل�M�ay^ جه�d yَّـ y¤oIىس y` ydجهy¤oIىس �d y` yd لكna¢�مل �lt F لك لك  .

لك��2 لكha :خنييٰذِّ  �psoj¡aلك��2 لك ZI َّـy  �jsجه ^w مس�Mمه��ykd y لك
�js haلك��2 لك ��  ���L yمه�Mجه  مس�d �X �Nىغ جه�lt F �N�a لك لك  

�L�d Arqnaَّـلك F لكy4ِّـمي �L�Iَّـ لك���M لك��2 لك�psoj¡aجه  ُّـ�a  هب   
� لكd¡�لكَّـ لك�js ha لك��2aلك �psoj¡a��2 لكyI �f¤¡� جه�r d  لكَّـ���¡dلكِّـلك�md  

sI {_ jay^ جهZj¡d�f¤¡d ayI �f¤¡Oلك {_ X �� Arq.
F �N لك�aلك_� :خنييٰذِّ جه ^w مس�MمهZX y لك yd�aلك yَّـ ZI لك�3`}   لك

Ymjaلك �so¤¡aلك z�¤I  �d ��yk¡d Arqnaلك �lt F لك .لكy4ِّـ�Lجه 
Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ /»َّـ�L�I َّـمل�L�d yro` yd�aلك لك�3`}   {^y�Oمس لك �oXلك 
ىغ  �X �sa �yN yِّـysLجه �I لك�l� �so¤¡ayI �mja لك�Mجه  �X �j a yrgjI

�` PX �nإل  yrqsI�n¤I yrqd �fخي «.
ZI :خنييٰذِّ  yrqsI �^  }sM جه{sayj¡Oلك {pn3لك F yلك��_  �lqaَّـ لكy  لك

مسF yd  مش _�لك��qX y هت�ِّـ لكZ@u¡Oجه جه  �d لكs¤¡a{ لك�lqa لك  �rlOلك ?yX F
y6�M `� لك�maلك(لكy4ِّـمي ^يش  F �lqa ({o_yX �r^ملªyI  {jdyT  y6لك�I .

لكPX {s�yO لكQ�l¡a لك:خنييٰذِّ yَّـ لك�L�aَّـ  �d ymM لك  �`�t ىح�T yd .
ِّىس ِّـخكملامىننث مقِّخكملامىننث .خي yَّـ لكyOَّـمل �fayIِّـمل/جه �s _ �dِّـ  ^w لكyOَّـمل هب لك
���LمثysU soIy_ �of} لك  �¡soj^ جه�f¤¡d ���L ygمس� {sp�2ِّـمل لك�faلك  جه 

 ���yَّـ � إل�d �f لك yjIَّـجه  d¡�لكَّـ F لك لك yfJ لك���2  �� لك �f¤¡dجه 
}ayK �dمس Zof¤¡Oلك��2 جهلك�����2 لك ���L ��  » �ayfJِّـلكمث لك  ��£oo^

ىشمقىهرئ)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مئجي يعجيمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هئجيجي
�� لك�2مث  ُّـلكs¢sM � _ �J} هث�L �Nمثلك���2 mM}جه  aلكىغ لك�X لك  لك�faِّـ 

�s@yI �p�OَّـمللكyOلك  [ .Z ¡^/���L ��2مس لك z`�d Z����L Z �L �d / 
�Xلكىغ لكy5 {moj¡Oجه  لك  ��2yI �ojJ يس�t {moj¡Oِّـ لك�faلك � _ yr¡stمش �¡aَّـمل لكyOلك

���L َّـملyOمس لك مس  _�Iyلك�faِّـمل لكsp�2}جه  �Xلكىغ لكstA�2}جه  لك  �foaِّـ 
d¡�لكَّـ لك���2 هت�ِّـمل .» @yلك

y_مثyleaمن لكys@مش F �seaلك  /» PX َّـy ysUمث لكyrs^ �n� �¡a لك ^¡�n لك
�Lَّـ �a / مسy��Mهبمسهتyqىح   y sU َّـملyOلك �n¡^ ِّـملجه�faلك yَّـ لكyOَّـمل  y` �n� مس 

مش�fayI �jlayI Qf� Atِّـملجه PX مس ��n لك�faِّـمل مس�dلك  �ltyIلكَّـ ُّـلك�L�I �Jجه 
Oلك �n� �Nجه  لكyNArqd �Mِّـ�qX yLجه �sa مس�Mمهy لك   �sa يس�p£«.

ArdAgtلك  �f¤¡d ayI �f¤¡Oَّـ لكy  /_y هت�ِّـ لك�jd F Z@u¡Oىغ ysI لك
Agty` �sa Agt ¨مث« �لك لك��fC مثbI  ���sp¡d Z sU yt�n� �¡M جه�fC 

�d _� ArdAgtyI �fM ¨مث�lt F لك  }ayK ِّـمل�fayI َّـملyOَّـ لكy y` «.
ygَّـ مس�y �لك لك�d ��ma لك� {o¢dمس �d/ جه�ohO��2 لكyI {sX�qaِّـ لك�faَّـ لكy  لك

yَّـمهy yI لكيس�t �f لك  }sM.
ygمس� �¡o¢dمس �d/ {Tِّـ�Oلك F ىغ�jayI ���2َّـ لكy s لك yeOلك لك�dمس Aهنw^ جه{

�N yI yمه�Mمس �m� f¤¡dهب�seaلك y_  /» yrqd1َّـy  0مس �d مسهتyqىح لك
y �jlayI �m� yrgjIجه  مش َّـ مسysUمث �jlayI �m�  yrgjIلك AI لك�gt مش�saجه 

جي¡�d �p ُّـd {o7 �a¡¤�ملجه  � ��jlayI �mجه ayI �jlayI �m�  �aلك �ms^

.مهمهٰه يش مبمبيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
@ysمنجه �fdِّـ �IyTِّـجنمنجيِّمن) جي( .هئحيجييع/ جه لك
yq� �d لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�L) حي( .�dلكَّـ �lt �d لك
ىشمقىهرئ)خي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مئجي يعجيمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 مبجيجي .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
 yrgjI yrqd لكمن�¤¡Oلك �nJ  yro` y�_ � لك� لكys aىغجه  yَّـ لك��2  d¢� لك

¡ aلك �pجه  إلyلكهس��Lمس yr¡o7  جهygjIvVلك�¡aلك �= �N .»} ¨مث PX yrqd لك
ygمس� �s maلك لك�� �d/َّـملyOمل لكuet F � ayI �lqaَّـ لكy /  _y هت�ِّـ لكZ@u¡Oهب لك

»�oj� مس zجي y8/ Ar^ ¡Nلك �d yمه جه  � aلك  �lqaيس لك�pB yq�y� y�t  مس لك
لك�Mجه ^unهنA ¨مثF لك�L�d {a�qOَّـلك �L�Iَّـ لك�M ُّـ Z^�Vجه مس   � ¡d yمه�M 

�Kَّـلكy^ |IyK �N لك �� `�layيسجه   yI  F �lqaلك |op` Ao` هت�جه  y` ��  
yَّـ��Lَّـ جهy هتyِّـ لك هتyِّـ مس�U لك�lqayI yfJجه  مس�haجه   �lمسهت � aِّـ لكyهت 

�Uمس .»ArqsI مس_� 
ygمس� ��maلك لك�� {o¢dمس �d/cqX �` �qk¡�� �¡aلك {sjs haمن لكy `�Oلك �s7  

F �of لكy4ِّـمي  �dلك�_ {rL �d �N  _y لكysI ymd F �sea هب^�X yrs لك
yَّـ لك�M/ لكy¢aين«/ مسهتyqىح لك  �` �n� مثysUَّـ مسy  �X ysqk¡�d ��lt F yrqd لك

جه F �N لك�maلك لك�Mمسهنyrqd �f¤s^ �¤¡J y ¨مث مش لك مشyd جه   zs`SayI ydمش 
d¡�لكمي لك  {ay¤¡T yI«.

yَّـ¡�ِّـ لكy_msojJ F Z@u¡O هت �لك لك�d �¤qa لك� PX � /» �d ينy¢aلك
yَّـ مسysUمث ��na �n/مسهتyqىح لكO¡¤�لكمن yَّـ�y لك �Lَّـ �n� yd لك  yrqd  Q] 

�m¡ld  �N مش�saجه yI �oj¡d مش  yrqd �f¤^ مس هت�ِّـملجه { s� F من� مسهنy لك
Q] �d zs`�J ¨مث لك�Mجه مشpI yd£�َّـ لكA¡Lيس    � a مثygX y` {ay¤¡Tلك

d¡�لكمي `F ªyqjay لكy `�Oمن لك�d {sjs ha لكA2َّـ  لك  {ay¤¡T yI ydمش جه  لك�s3لك
لكyr¡ay¤¡Tلكy qaمن  {�cqjaلك yمث هت�ِّـ�ymI �d ِّـ�reOلك �� yd PX مثyqI جه لك�s3لك   

@ysمنجه �fdِّـ �IyTِّـجنمنجيِّمن) ٰه( .مبحيجي يش هئحيجييع/ جه لك
ىشمقىهرئ)جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ  .هئمب يعمبمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
@ysمنجه �fdِّـ �IyTِّـجنمنجيِّمن) حي( .هئحيجييع/ جه لك
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�dِّـ مسyN �dِّـمي � لك� F َّـy �Lَّـلكy6جه y6ysls` Fجه ^£r} لك  y6ys�yd �X 

yXِّـىغy6لك �a «.
 yrsoX �m� مس }My aلك �sh¡�� لكجه�L ملQ¢` َّـy �لك لك�d ��ma لك� {o¢dمس

{sl�olaلكمك لك�Iألa �j ¡J �qX.
Z لكZof¤¡Oجه��لك seaَّـ لكy   لكyd �d Gyq¡�  ��ma ُّـ`�yt مس �d لكay¤¡T} لك

ZJلك�aَّـ لكy مسyd لك لك�Mملجه   yJُّـلك ZJلك�aلك �` �� �s¤¡�Oلك  Agtلك �qjpI 
�fM ¨مث  �N جه مس�Mمهy مش] لك ymOلك F y3لك �� A` Agt  �d }ayK ُّـ�a لك
لك_�  �dمس �� �I جه s¤¡�d �so^مل جهQ¢` �¡o¢dمس  `�mJ A.

ِّىس ِّـخكىنِّىسيئزث يف مقِّىط ِّـجنخيميٰرِّىع .مي جه ^w لكyfOَّـ�� لكy4ِّـyrqsI As^ �¤¡J {sL ِّـ
 {sJلك�aىح لكyهت yI yr`لكSUلك {rL �d �n¡^ منجهysonaمك لكyI F {s��jaمس لك

هت�  F {`Sed َّـمل�j¡Oَّـ�� لكyfOلك�Mلك  �md ydمش �� yَّـ�yجه   مس  �� rL} لك
�لكy_  /» {sJ هت�ِّـ لكZ@u¡Oهب @yXyِّـىغaلك  {s��jaىح لكyهت yَّـ F لك �K مش لك

F |ty` مشُّـلك �p¤Oلك F {`ِّـyeOy^ جه�saمش z�t yd ��yk¡I هسATمس ��yk¡� يس�qaلك 
 F لكملجه  y�d �naلك F F لك5yed �sna}جه  F لك�tyB �q2}جه  ��oKy8 �p}جه 

{ Tyqd {^y� F لك .»لكmIyhd ���a}جه 
ِّىس ِّـجنيفاكيفىس مقٌّملمبِّـ ِّـخكميخيِّىع .هي �d لك�d�ja مش] لكynoOمن /جه �qjpIِّـ  مش�y^} لك

y لك  {^y� _} لك ja َّـ�L�aلك �d �M �a �f¤s^ َّـ�}جه�L�aىح لكyهت َّـ لك
Ymjaىط لكy£Oلك  {�yqjaلك �s T PX جه �d لك�L�aَّـ ZI لك  �qsI هب� y Vy haلك y_ /

»�jtيسجه�t �j ¡�  �d  ِّـyg� AIىح لك�ja مش] لك�L�aَّـ ^�d �M �a �f¤s لك�L�aَّـجه 
��A¡aجه جهلك�pfaلك �� �aلك �p�aلك �X �d �sp¡Oلك �pjaلك �� �aلك c aلك �j` 

.ميخيمب يعجيمي/ �IyTجه �fdِّـ ىقىهميٰرحيرئ مللك َّـهلٰرِّىع ِّـجنمنجيِّمن) ٰه(
ىشمقىهرئ)جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ  .ميهئ يش خيهئ يعجيمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 ٰهحيجي .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
yمه�Mمس �sp¡Oلك �pX �X �j`�N ىط��  .» �d لك

�dygمس� ��maلك لك�� {o¢dلك (/ مس( ){hmqaلك (�n  �¡aين لكyjOلك �d yمهQ] 
َّـ�y لكsd�ja}جه ^w لكyr¡tمث �M ysUمث  لك�jtلك�dجه) لك( لك  yd�aلك �r¡qd ){hmqaلك( 

c aلك �X �� �aلك �pjaلك F y3لك لك�n� �M لك�d�jaجه   جه�r¡qd لك�4 
� �� �X لك�p�aجهaلك �pfaِّـلك�dمس yهنw^  �3َّـ لكy  �d �¤¡J {sd�X لك�L�aَّـ لك

{ �t �� ِّـy Jيغجه  لك yَّـ  �L ُّـ�a لك �z�q مشyrsa لك�L�aَّـ  جه  َّـ �C �d 
yَّـ yBىط y^ جه�moj¡d y¤I مثbaهت� لك  �d لكna¢�مل yB{smsmMىط�}جه   مشُّـ  هب 

v� �t مش] yَّـلك ysmsmMجه  لك�ja لك yَّـ لك�L�aَّـ  �� ��mj لك  لكA¡Lيس لكZgsmqaجه 
�<�Iَّـy �لك لك�d �¤qa لك� F � y Vy haلك y_ لك�a ay¤¡T}هب   ِّـAI جه�jt«/  لك

�X �sp¡� �a�I �sp¡s^ َّـجه�L�aلك y�_مس  y�wI �X �d^} لك���a مش�y مش] لكynoOمن 
�X�X �d «{msm3لك z�¤I  جه���aلك F { �qaلك  {^y� y^ جه.

yَّـ_� ��jI PX �oh مس �لك لك�d ��ma لك� {o¢d/ لك�L�aلك �d z`Saلك 
zo�aلك جيyمك  جه مس لك�d z`Sa لك .لك�mlaلك

� y Vy haلك y_ /»مث¨ yrqX zo�� َّمش `� ���} هت� مس �M [مش �iqayI 
{of¤¡d �r^ جهyَّـ��LzoT �sa جه �d مشجيyمك   y�tجه �� مش ¢d y�t y` 

yM F يط�lI` y` yd �` جه  �Lَّـ  �� K �من ��d z`�d �r^ �a مشجيyمك 
zoT ِّـمل ��ykdمل لكZ¡s¢s3هب �� �a ��lt�qX Q] �ltجه  �d لك�aلك��» رض  /جه 

 F z`S�  مثbaجه  لكysLِّـyN ysmsmM y s`�J �sa zs`Saلك �d �¤qaلك لك�مس �
zs`�J �� Atمش جه  �jaلك مث  y£OyIىط لكYmjaجه إل�mt �n لكbaلكy4ِّـمي �d لك�L�aَّـ 

.ٰهجييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
.مئجي يش هيجييع/ جه �fdِّـ �IyTمقمبِّـيئرئ ِّـحلخيىيرئ) جي(
.هيمئجييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) حي(
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{sd�jaَّـ لك �M.

ململيكِّىشيئرئ .مئ ِّـ ِّىس يف ِّـخكىبيميكِّىع ِّـجنىنييِّملٰررئ  yَّـ ZI مس�Lلكمث /جه �s _ �dِّـ  لك
�Mمل  ���n¡a �s2مس^�لكَّـ لك ZI َّـy لكna لكqsl�a} لك�aلك�Mملجه مس لك  ��n�X}جه 

yَّـ لك�f¤¡OyI �f¤¡Oجه �لك لك�d �¤qa لكy `�Oمن yd �s U ُّـ`�F yt لك� F مس  مش
. لكy ¡Xِّـ�M�aمل �yq مس�d هتrL�Xyq} لك

هيجه  hهت yَّـ z�¤I لك � �� F yqp< yd {osfM لك�d ymO مس_�y لك�
y�_مس yq�{����@لك  �p3لك }My d F y@ ىغ�j¡aلك �¡sT �Nمس .

�lخي / Atمش yَّـجه qI �sa¤� لك��y ¡aجه   مس لكyd ZI �Iym¡a ُّـ`��d yt مس_�y لك
�J �`�ِّـملجه �s _ �d لكa¡�لكZI �N لكyq� ��ma لكSUلك Oلك y�_ لك�jI ZI �N لك

�f¤¡dجه  ayI �f¤¡Oَّـ لكy y` جه y�_ smI ZI} لك yَّـ F لك�p3جه  �� لك لك 
onaمك لكyI F َّـ��yfOَّـ لكy �لك لك` yَّـ لك�f¤¡OyI �f¤¡Oجه  yَّـ s Fلك yمنجه ^w لك

yَّـ _�y لك � لك� {o¢dمس �jIp3لك F هيyg� مشy��oa yrqsI yt�sd Atَّـمل F لك .�جه 
 �dy�_مس yَّـ  @�qjd PX y لك N �d yql_ � لكd�mO}جه � |¤gJمس لك �jI
 {ayلكمن مسهتQ�lJ ZI �laهي لكygمش] مش� �m¡qt جه{lT laلك هي لكAn3مث  hلكهت F

�mq^ جه{s�yOلك yَّـ ZI لك�L�aَّـ  ��� �qjd لك  F yr^ ¡Nلك {rL �d َّـجه�L�aلك/ 
yَّـ  لك�s _ �d {s�yO لك yَّـ ZI لك�L�aَّـ  yqIمث PX لكQ�l¡a لك ��n لك

�qjpI جه�f¤¡d ayI �f¤¡Oجه /لك�Lِّـy4لك �m¤¡aلك F َّـ�L�aلك ZX {s�yOمس لك 
sqsqK}لكna¢�مل  لك�M�aمل لك  {sqsjaلك �oJ �p�J �dجه   y¤oI ArqsIىس �lt لك

yَّـلك rL �d} `¢�مل لك � لكy4ِّـsL} لكaيش لك ArqsI َّـy �dجه ^�ns لك �lt F �n¤O لك
sqsqK}�� ^�يس  �dجه �lM �d  لكs3¢�  يش y¤oIىس �d y` yd لك�j¡aَّـلك �lt F لك

yَّـ  y^ جه�Lِّـy4لك �m¤¡aلك F {s�yOلك لك�M�aمل لكZI {smsm3 لك�L�aَّـ   {sqsjaلك
�msmM ArqsI�qjpI جه/dمس �lt مل�¢naلك  {sLِّـyN مل�M�aلك  مس لك��yk¡d yمه A^ جه{��

 ZI َّـy d �d¡¤�لك F لكy4ِّـمي qI¤� لكsqsja}جه yd �s _ �d ُّـ`��d yt لك �lt F لك



 حيحيجي .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
�aُّـ �¤t جه  yd�aلك لك�3`}  لك�flaجه   �q2لك.

msojJ F Z@u¡Oهت�ِّـ لك �a�I هيª �_¡ منys@مش F �seaلك ` PX �
y_ }sM مثجهyleaلك /»�a�_ �d لكَّـ�Oلك �sa) /yM �� F yjs7 Arqd {��@هت� لك

جه �I لك�L�Oَّـ �� )لك�L�aَّـ �Nَّـ�} مس�L�d َّـ�L�oa  مس �L�d {s�Aoaَّـ�} 
{msm3yI َّـ�L�aمس جهلك F �M yَّـجه  �tلكيس  لكd {s�yO¡¤�مل �jd رض�d yI لك  

Zjaلك z�¤I  جه َّـِّـلك لكs�yO} مشF �� At لك .»لكZI ��A¡a لك�L�aَّـ 
�aُّـ �� لك�a�mI {s�yO_� مس yَّـ ZI لك�L�aَّـ  لك�L�aَّـ «/  لك�d �¤qa لك

 �pnaلك {�y] F yr�lt �M F �r^ جه�f¤¡J �I yd  y@�fM  {s�yOلك �` �lt
 ArqsI { �qay^ َّـجه�L�ayI من�rW �qJِّـمن   |t�nJ Atمش لكyl4مثجه   �h aلك

ojJ  {َّـ�y sm) Zof¤¡d Z}لك sU ZI َّـ  )مسy لك Z جه  sU ZI ِّـ�f¡�
 AI �flaلك  �q2لك ZI A` �f¤¡d  �f¤¡d ZI ِّـ�f¡� Atمش �I جهZof¤¡d
 Atَّـ مش�L�ayI {s�yOىش لكy fty^ جه y¡somX هت�ِّـمل ^�fجه  AI مهyd yَّـمل   �qL yمه

{s�yd [َّـ مش�L�Oلك �oإل }sM جه�mjaلك z�¤I ��{pr d َّـ�L  @yM  yهت� 
�fNهت�d A` �I yrlf��r d �� AI �r Oy^{oX �n�   yجه   �f¤¡poaجه 

�a �f � �¡¤�f ُّـ�a لك�I �r Oجه  aلك �f¤¡poa مش  �f¤¡Oلك �aُّـ �I جه�I
�a يس���Oلك {^yمش� �lt {msm3yI ىحygOمس لك A` جه�of  �lt«.

لكzL لك�L�aَّـِّـجنمنجيِّمن_y لكF �sea مش@ysمن ) ٰه( �Mمل   }¤ d F  /» َّـ�L  zجي �aلك
جه  Q] �d �a �aلك Q] �Jِّـ ُّـلكy ¡XyI �a �aجه  لك{msm3لك �s�I Q] ygمس� �r^ جهA QkI َّـلك

� مئخييع/ �fdِّـ yM �� «�IyTهت� لك@��} F yjs7 Arqd لك�L�aَّـaلك �d لكَّـ�d جه 
� Q] �d �a �� لك�L�aَّـجه ^Q] {s�yOy لك�L�aَّـجه aلك �d y ¡XyI �naِّـ ُّـلك�J �� لكs�yO}جه 

{sLِّـy4لك {sqsjaلك �lM �d جه �d لك�aلك_� لك�lqa لك َّـِّـلك  .z�¤I لك
ىشمقىهرئ)جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مئهي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.مهمهٰه يعٰهمي/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) حي(
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�d مس�dِّـ ` �d َّـyl¡��/

خنىب ِّـ [Q لكOمس :ِّـ  {pr Oلك {s�yOلك  �pnayI �f¡J �¡aلك ¡¤of}جه 
 {s�yOلك |�sa sM �d{ ��جه   yr�lt �M F {s�yOلك �� Atمثجه مشyl4لك  �h aلك

.لك�L�Oَّـمل �L�ayIَّـ
خنىب ِّـجنىلِّين �L�dَّـمل F لكy4ِّـمي msmM}جهمس :ِّـ  {t�n¡d  {of¤¡d {s�yOمس  مش  لك

yrof  ZX �f¤¡Oَّـ لك�L�aلك �I َّـجه�L�aلك �f  �lqI yrof ِّـميجهy4لك F 
 F  �d yrojLجه ^�lt z�¤I �r لك  {s�yOلك �f¤¡a {oX َّـ�L�aلك �` ydمس
ىحجه  F لك�L�aَّـ  ¡N لك  ��yk¡aلك �fإل ?yjaلك لك�� F �مل لك�so¤¡a لكYmjaجه  َّـلك

�Lِّـy4لك.
خنىب ِّـجنىلِّجنمئ لكF {s�yO لكy4ِّـمي qI¤� لكsqsja}جه  yd مس :ِّـ yَّـ ZI لك�L�aَّـ   لك

�s¤¡�Oلك �� {sqsjaلك �¤qI َّـy ���d لكyN Zof¤¡OِّـyLجه مشAt �� لك yَّـ لك  �d لك
لك�Mمل  yJُّـلك Z¡of¤¡Oلك ZJلك�aمك لك mtلك �s¤¡�� هب مشُّـ �mJ A` ydمس  F لكy4ِّـميجه 

�dمس F yَّـمهy �لك yN yqjdِّـمي ayK{لك�  / �X ُّـلكArsJجه ^ لكT A` �s^ {ay¤¡T �جه 
 �� yq� َّـy yَّـ مس �dلكَّـ �d لك �s _ �d �ojL yq� �d لك yَّـ لكsqsja} لكy4ِّـsL}جه  لك

 {sqsjaَّـ لكy �� لك لك�flaجه   �q2لك ZI َّـy yI �a �¢d لك�f¤¡d ayI �f¤¡Oجه 
�d ` F � T A` {sLِّـy4لك.

y_ }sM ِّـجهylT  /_� ªهي 5� لكmsm3} مس����d F yg هث�d �N لك
»Oلكِّـىغ لك�X ZI لك�_�l� ? �maلك �n� �_ لك ��maلك �Xلكِّـىغ لك�L�aَّـجه   {s�y

 �` �jL�d �q��aلك �so¤¡aلك z�¤I {s�Aoa ىغ �jaلك d¡¤�لك F y5 لك�aلك_�جه 
�لك  � لكbaمث s¤I{ �yN �d�rld �nِّـ�X yL لكs�yO} F yrsoX �pC لك�aلك_�جه 

tw^ جه�s maلك لك�� �d ��lt َّـ�L�aلك yَّـ F لكy4ِّـميجه  لك  {sqsjaلك Fyq� �d �
 �q£oa �flaلك لك�` �Lَّـ�yجه  �Xلكِّـىغ لكs�yO} لك�L�Oَّـمل �Iجه  �X �dلكِّـىغ 
 {s�yd PX ِّـ�f¡aلك F لك� لك�qoa �¥e¡aيسجه ^wُّـ `� لكa¡�ِّـمي F لك�L�aَّـ ىطلك



 ميحيجي .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
{sLِّـy4لك {sf¥eaَّـ�} لك�L�aلك y6y��� PX �Jَّـyىط� �X Fyq�  جه y�L  .»لك

�لك `PX �o لكQ�l¡a لك�.
yqI ydَّـ مسy لك�s _ �d {s�yO لك yَّـ ZI لك�L�aَّـ  مث PX لكQ�l¡a لكy¢aينجه ^�ns لك

جه  �U /لك�L�aَّـ �XuIلك لكynoOمنجه مس َّـ لك�L�aَّـ �C �d �d�jaَّـ لك�3 لكy  �d لك
{smsmM yq� مل�¢naىطجهمس لكyB َّـy لك   �d َّـ�L�aلك �d yَّـ لك هب مشُّـ  ��mj لك �mJ A` 

�d لك�d�ja لك �� yCلك v� �t مش] لكA¡Lيس لكZgsmqaجه  .yَّـلك ysmsmMجه 
ylTِّـ لكِّـ PX �¡msojJ F لك � �aلك �sn3لك y_ /» َّـ�L�aلك �d zs`Saلك لك�`

�lخي  A` �jaلك .»لكs�yO}جه ^�tw مس��L�� yg مش] لك�d zs`Sa لك�L�aَّـ 
Oلك yَّـ ZI لك�L�aَّـ  l� {s�yيض مش] ��لك لك�d �¤qa لك�f¡aِّـ js V �M} لك

 �so¤¡aلك  �d لكuI �ma ىط�yَّـمل لك�L�aَّـ PX لك�lt ?yX PX y5 c¡m�  {s�yO لك
لك�m¤¡a لكy4ِّـ ��ykdلك @F y لك�L�aَّـ   yrsoX لك� ���qجه �n� �I ىطلكaلك �L جهygمس�

جه  ^� PX لكQ�l¡a لك ¥I لك��  لك�L�aَّـ [Q لكz�¤I �ja لك�aلك_� لك�qsjaجه 
�nJ �aجه لك�Lِّـy4من لك� ¢aلك F yrsoX �a َّـملyَّـجه  ىط��L�aلك ZX �s^ {s�yOلك 

 {pn3لك {Tِّـ�d يسy Jمس � �cJ �d �£�qإلyمن AnMمث لكyeOمث aلك �� لك��
 yُّـ� � PX لكF {s�yO لك لكsayj¡O}جه �Mª }sMلك �d Fلك�� `¢Qمل uI لك�L�aَّـ ىطلك

ysX ym¡Xهب  F لك َّـ d F ¤{ ىط�yَّـمل لك�L�aَّـ _y لك�m¤O لك���E F ¦�ha لك
{s�yOلك PX /»ِّـ�f¡aلك F �Jَّـy��^«.
 y_{d jaِّـمللكy jaلك �مش _ys لك�L�aَّـ �d {s�yOyI «/  لكF Y3 مش�ygهي �

�Lِّـy4َّـ لك�L�aلك F  ِّـ�f¡aلك  ���aلك F �mj� Atمش �� �� }sMهب {ay¤¡T  

ىشمقىهرئ)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .ميمبجي يعمئمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
).ٰه(جه لكsUy3} ِّـ_� هيحيٰه يعٰه مي/لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(
ململحيِّىس) حي( .هيمهٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTىبيئمب ِّـ
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{nlqd ysX ��Lَّـجه ^�m¤¡J �sn لكy��aَّـمل �X  F لك�d {s�yd �ma لكys�yOمن F لك

لك�f¡aِّـجه   �d � �lt F yrsoX لك �Lَّـ لكs�yO} ىطلك  �I جه�s^ {s�yOyI ysmaلك لكy4ِّـمي 
ysX .» F لك

ygمس� y_ /» �nJ �I yd �sa جه ysX �m لكF {s�yO لك  �lt �� َّـ�L�aلك
ysX �لك yqjd»لكF {s�yO لك� ZI {sqsjayI �q لك�L�aَّـ  مس AnMمث لكyeOمث �dv/جه 

 A` يش �Ju¡�  �� �dجه  �lt لك ىط�yَّـF yrsoX �J لك�f¡aِّـ  جه  ysX لكF {s�yO لك
.PX لكQ�l¡a لك مش ُّـ`�yt يش

§لك �oaَّـ  من لك�sU yr_yT �¡a لك ynU لك  {aَّـ 5�لك جيyمك �pB �Xيس لك
�L�aَّـ PX لكAnM PX F {s�yOمث لكyeOمثجه �m¡j� }sM مسهن� �y��I �qdvَّـمل لك

 yq� �d هتyىح لكs�yO}جه  ysX `�هت� �d مس مس لك�L�aَّـ F �m¤¡d لك جه  ysX لك
 PX � yM مشyntِّـ �oJ لكy��aَّـمل N �d مشy Kمن لكy ¡Xِّـ�} ُّـ�a لك�L�aَّـ لك�aلك
جه  ysX هتay} لك�L�aَّـ F لك �d مشyntِّـ  ` �d Z@u¡Oهت�ِّـ لك �r^ �_ لكs�yO}جه 

yOلك {ayهتuI �tAمن مش�� K {ay¤¡Tلك �JAo` �jI �d �ri� جه مشُّـ{s�Z¡msmM F 
لك�Mلكy4ِّـمي �L�Iَّـ �fdلكجه  مسهتay} لكs�yO}جه    ^yِّـَّـجه ^�y ¡XyI �dِّـ�} لك�L�aَّـ 

 F {s�yOلك _� �oT هت�ِّـ لكZ@u¡O لك�gaمث F ِّـَّـ �n^ PXمل لكZI {sqsja لك�L�aَّـ 
y£Oلك لك�� F �m� }sM ِّـميجهy4لك /»s�yOىح لكyfJمش لك �sa جهYmX �dَّـ مس�L�ayI {

�Lَّـ �lqdَّـ   {s�Aoa �n� �¡M جه�I {p ymaلكىغ لك�X � لك y�I يس���Oىح لكyfJy`
�Lَّـ  yَّـ��L�a I جه�Mلك  �dلك_� مس�aلك F yمه �I جه�N yI yمه�Mمس �f¡� �K 

�mJ�NuJ  ArqsI جه{sjd  �mjaلك F �I yr^yfJلك �`�ِّـجه Oلك �qjOyI ygمس� «. 

ململحيِّىس) ٰه( ىبيئمب ِّـ .مبحييع/ جه �fdِّـ �IyTيممنرث ِّـخكىبِّـىس يف رنيغ 
.ٰهخييع/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(
ىشمقىهرئ)حي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .ميمي يعٰه مي/جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 ٢٣٧ .......................................................الوجود أصالة تفسريات بني الفوارق
ّومنمصجلمخجخحض جتحجمصحطجغة ازيمصمضخسحض هبجخجلينجلد واننختمصحبحسمص منمك «: ًوحطجحجلل أحطمتمص زن اهبهلخسمصق ذاننمك ّ

ّأجتجغ حئجحخئ، إمسام حطمحجلن زن اهبمعمضلك ال زن اخلمصرج ّ  .منٌ
ًهبخسجف منمئ ازيمصمضخسحض واهبجلينجلد جتحجمصحطجغة زن اهبجلاخبمف أؠال، منحك هبجخمثجححك «: ًوحطجحجلل أحطمتمص ّ

ّأن حيجخحك منمثحف ازيجلينجلدات إهئ جتمصمضخسحض ووينجلد .منّ
جسحض حطّزحطمصدة وينجلد ازيمخمحلك حئمي جتمصمضخسحممك هبخسجف جتمثجسمصه ازيجممص«: وخبمصل زن جتجلملمف آريجغ

ٍوٰىجحخسجححض مبحك حنء! مبخسحق؟منخسجسحسام منجنهلجض احلجحخسجححض،  إهئ أن من ّ وينجلده اخلمصص منمكُ مسجنجلّ
ّوازيحتحسجلر زن مبحمجض اهبجحجلم جتلك اهبجعالئحك حئمي زحطمصدة اهبجلينجلد حئمي ازيمصمضخسمصت «: حطجحجلل

ّجغ منمئ اهبجلينجلد وازيمصمضخسحض منجنهلجض ازيمجحسجلم وازيمثجسحل، حطاهبحمحجمصّ إال  جتجسحسمصٌوينجله، ال حطمجخسجع حنء
 .مندون اهبمعات واحلجحخسجححض

حبحسمعه اهبجلينجله اخلمخهلحض منمثجع متمصجتحسمص، ال «: ّىنخك حطجحجلل منمثجع اييحممثجغاض ننجخجك اهبجلينجله
ّحئمي أن ازيمثجحجلل جتلك اهبجلينجلد جبني ازيمثجحجلل جتلك ازيمصمضخسحض، جتمف أن ازيهتجخجلب ّ إال ّننجعل ّّ

ّن ؠمجمصت ازيجمجعأ األحئمي أ، أو ال ننجغى مص منجنهلجض اهبمعات واحلجحخسجححضجغمهحطحئجسجعمضخك ننحجمص
ّجغة منجنهلجض ازيمجحسجلم، واٰىجعة منجنهلجض اهبمعات واحلخسخمخسحض، ألن حطّحئجسجع أمضحك احلمق جتحمحجمص ّ

ّحض اهبمعات منمثخسجسحسمص ٰىخسخمخسحض مجخسمف ؠمجمصننمك اهبمحامهبخسحض؟ّٰىخسخمخس  .من!ّ

.٥٦ص: منمق، جتختجعر ييمصاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(
.٦٢ص: ازيختجعر اهبهلمصمنمق) ٢(
ّخبجع حطمجحسخك جتلك مضمعه اهبمثجممصرة أن اهبجلينجله اهبحمخل أوردمضمص ٰىمحامء ازيحتمصء إلىنجممصت زحطمصدة اهبجلينجلد حئمي ) ٣( ّ

ّازيمصمضخسحض، إمسام أوردومضمص إلىنجممصت اهبمغحطمصدة زن األحئخسمصن، وأينمصب حئمي ذهبجك احلمحخسخك اهبهلجممغواري زن  ّ
اهبحمحجمصحطجغ ّ إال ًهبخسجف مبمعهبجك، منحك ازيهتجخجلب حئجسجعمضخك أحطمتمص هبخسجف«: ً خبمصئالننمثجخخسجححممك حئمي مضمعه اهبمثجممصرة

 ١ ج:، جتختجعر ييمصمنمقاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة .منمنجنهلجض ازيمجحسجلم حبجحخف
).١(، احلمصجئخسحض رخبخك ٢٤٥ص

.٢٤٥ ـ ٢٤٣ ص١ ج:، جتختجعر ييمصمنمق احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)٤(



 ٢اهبمججخهلمجحض ـ ج..............................................................................٢٣٨

ّحبحسجل حطجغى أن اهبمغحطمصدة واهبحمحجمصحطجغ منمئ اهبجلينجلد وازيمصمضخسحض منجنهلجض ازيمجحسجلم وازيمثجسحل،  ّ
ُوأجتمص منجنهلجض اخلمصرج حبمصزيمصمضخسحض حئمئ اهبجلينجلد ذاننمص وٰىخسخمخسحض، جتلك خبجمخسحك جتمص حطمعمبجغ زن  ّ ًّ ً ّ

 حئمي جتمص أوردمسمصه ّ إالّ اهبجلاينجض ننمثمصهئ، ومضمعا اهبمحالم ـ مبام مضجل واملمظ ـ ال حطختمظؠمجمصت
ّزن اهبحممجهلني األول زيمثجسحل االحتمصد منمئ اهبجلينجلد وازيمصمضخسحض، دون ازيمثجسحل اهبمعي ذمبجغه أننجممصع  ّّ

.ّجتجعرييحض احلمحمخحض ازيحممثمصهبخسحض هبالحتمصد زن ملجلء اهبحممجهلني اهبخممصجه
ّال حطجخمغم جتلك مبجلن اهبجلينجلد زن األحئخسمصن خبخسمصجتمك منمصزيمصمضخسحض أو حئجغوملمك «: ًوخبمصل أحطمتمص

ٌ منخسجسحسام، حبخصن ازيمصمضخسحض جتحمجنجعةٍ منال اجتحمخسمصزجتجغٌهلمص، إذ مهمص حنء واٰىجع زن مسمججف األ ّ ّ  جتمف ّ
 ّ زن اخلمصرج، وجتمف اهبجلينجلد اهبمعمضجسخل زن اهبمعمضلك، هبمحلك اهبمثجححك ٰىخسخض حطمثجححك ازيمصمضخسحضاهبجلينجلد

حجمصحطجغة منخسجسحسام منجنهلجض جتمف حئجعم االهبحممجمصت إهئ حنء جتلك أمسجنمصء اهبجلينجلد، حيمحخك منمصزي
حيمحخك منمصزيحجمصحطجغة  ازيمجحسجلم جتلك أٰىجعمهمص جبني ازيمجحسجلم جتلك اآلريجغ، مبام ّأن: منمخمثجسحلاهبمثجححك، 

ًمنمئ اجلجسجف واهبمجختحك زن اهبجمهلمصئخف، جتمف احتمصدمهمص زن اهبجلاخبمف ينمثال ووينجلدا ً ، ومضمعه منّ
ّجتمص ذمبجغمسمصه جتلك االحتمصد حئمي اهبحممجهلني األول ًاهبمثجممصرة خنحيحض أحطمتمص زن ّ.

 إذ ال ؛ّوأجتمص حئمي اهبحممجهلني اهبخممصهبخض ألؠمصهبحض اهبجلينجلد، حبمصألجتجغ زن جبمصحطحض اهبجلملجلح
ّحطمثجححك احلمحخك منمصالحتمصد احلجحخسجحخل من ّمئ اهبجلينجلد وازيمصمضخسحض، ألن ازيمصمضخسحض زن مضمعا اهبمججغض ُ ّّ

ٌ، وإمسام مضخل جتجلينجلدةّ ريمصرينخلٍ وهبخسجف هلمص جتجسحتحص امسحممغاع،جبني جتجلينجلدة زن اخلمصرج  زن ّ
ّاهبمعمضلك حبجنهلجض، حبخسمحجلن االحتمصد منخسجسحسمص ومنمئ اهبجلينجلد هنمنمص جتلك اهبحممحجخحق وازيمممصز،  ً ّ

ّحبخسجنمحخك منمصالحتمصد مممصزا منمئ جتمص احئحمىيه اهبمثجححك جتلك ازيمصمضخسحض ومنمئ رنمح ًُ ومضجل ّينخل ّخسحسمص اخلمصرّ
.ّ وذهبجك هبمثالخبحض االرننجممصط واهبحمجسمصييجض منمئ احلمصمبخل ورنمحخسمك اخلمصرينخل؛اهبجلينجلد

ّحبخصن ازيمصمضخسحض جتحمجنجعة جتمف «: ً منجحجغحطجسحض خبجلهبمك الٰىجحمص؛ مضجل اهبجلاخبمف اهبمثخسجسخل:جغ مضجسمصجتجغاده جتلك مسمججف األجت) ١( ّ ّ
.مناهبجلينجلد زن اخلمصرج

.٥٩ ـ ٥٨ ص١ج: منمق، جتختجعر ييمصاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )٢(
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١٣.دا ّ ا   
|�sa �� }sM �d {s�yOلك uI �oj� مس �I ��جه  ��  مش F لكa �لك�} 

 �mJ �_ ُّـلكy6ysJجه   y6ِّـلكمث ُّـلك  �Nمس ¨مث هث  {a�jB Q] ��  {a�jB
{mIy�aهن لك�¤ aلك F {hmqaلك �� �X naلك.

 yr^yfJلك �jI َّـملجه مس�L�Oلك {s�yOلك �M �laلك لك�� F naلك �m� مشُّـ
 � _ �d َّـyجي لك�L�ayI �� �Xy2َّـجه I }sM¤{ لكAn3مث F مس لك�qjpI �j2 لك

�¡s�yOyI �oj} لك�L�Oَّـملمت
�Nِّـمل مسy jI / ygمس� {s�yOلك �jE �� منجهyqnpOَّـ لك�L�I �j2لك �ojJ مس �jI

مت �j£I لك�L�aَّـ qI¤� لك�j2 لك�s� a مس 
_� مسyLمك AnMمث  مشyJy Kجه   yslt هسy�¡aلك لك�� �X {IyL لك�o¡N لكAn3مث F لك

s�yOلك �nI لك�pnM }sM منجهy K yI مثyeOَّـلك�L�aلك �j£I ِّـميy4لك F {a�jB {هب  y_
�s �aلك �seaلك /» yLِّـyN �sa yd  �dلكمث _�لك�LuI �¡� �¡s�yd {rL �d مثbaلك �M مش

tمش {rL �d �¡� �¡¤�qds �mجه  � لك�f¡J �¡M �ojaِّـ �L�d �� A` �¡s�ydَّـجه  y�I �¡
Oلك �o¡a �ms^ جه �Lَّـ  �I �¡s^ َّـجه�L�aلك F �¡s�yd �m¡� yd �a�I�I �fM {s�y«.

¦�haلك �m¤Oلك y_ /»مس لك ¨مث� Oلك �X مث جهمشُّـلك هت�ِّـbaلك �a�a y` 
�t�` �rld هتyَّـِّـلك �X لك [��ykd  �t�` �rld Qمل���} ِّـملجه  �ayI ألa 

�� / مس�Mمهyهبجه ^wُّـ �yq�y مس�dلك yd�mjd ُّـلك ���} �d لكyfaَّـِّـ �X لك   لك
�p�Oلكلك ��a لك�L�aَّـ/y¢aين �L�ayIَّـجه a {dىط aجهجه �� لك@��} لك{s�yOyI �p�Oلك ��   

{jIyJ َّـ�L�aلك }sM �d �r^َّـ�L�aلك �a�a هبy sU �jl� ? �a مس لك� Oجه  لك ? 

�لك لكy¡naمكجه ^�i¡ty) ٰه(� �d {mM aلك �flaلك F �j2لك {au�d �M }¤ aلك :usT . ِّـحلخيىيرئ
ىشمقىهرئ جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ �jI ydمئمبحي يعٰه مي/جه �fdِّـ �IyTِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ  .

.ٰهمهحي يعحيمي/ جه _�� لك�hqOجه �fdِّـ �IyTِّـجنمنجيِّمن) جي(
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.»�s�yd �n} مسهت

y£Oلك لك�� F Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ /»�jtجه�s_ �a / �X َّـِّـyfaلك �K  مش لك
�dلكمن مس�ayI } لك�Xy2 مس  s@َّـ لكyld �qXَّـجه مس�L  {s�yd [مش �mjaلك �ooإل �pB 

�لكمن �� لك�L�aَّـ ayI �K �Lجه �jI �na لكuI �n¤t �so¤¡a لك  �a y` جه{s s`Saلك
{s�yOمثهبَّـ لكbI �� �� }sM �d yrmojJ �ja ِّـميyN yrqX «.

�d ` �qjd/ِّـميجهy4لك F َّـ�L�aلك ZX {s�yOمش  مس لك �qX �mjaمس لك �oإل yd
�K لكyfaَّـِّـ  �dجه جي� مس لك�L�aَّـ �� لك �qjd لك�L�aَّـ �lt F لك  {s�yOلك �qjd
هن�L�d  �� �� }sM �d yَّـمل  لك�L�d {s�yOَّـمل �Iجه  �لكمن �X لك�Xy2جه ayI

yqjd لك�� d}جه  �jd / {a�jB yrqna  مس لكF {a�jB {s�yO لكy4ِّـمي msmM}جه 
y6لك�I  َّـجه�L�aلك �j£I.

y_yg� /»�f¤¡J �I yd مس  y@�fM  {s�yOلك �` �lt َّـ�L�aجه »لك
لكyM {s�yOهتF {o لكy4ِّـمي �L�ayIَّـ جه  ysX .^�L�ayَّـ �lt `� لكF {s�yO لك

�لك��Ju¡�  جه ysX لكF {s�Aoa �f3 لك جيyَّـ   PX لكQ�l¡a مش  لك�d �¤qa لك
l¡aلك لك�� PX {s�yOلك w^ َّـجه�L�aلك {ayهت �lqI ysXلك   �F {a�jB Q لك

yj£t لكs�yO}جه  y  T �n� َّـ�L�aلك �jL مس �qjpI جه مشجيyَّـ  �jL �¤qI لك�L�aَّـ 
 �j£Oy^ َّـجه�L�aلك ZX ِّـميy4لك F {s�yOجه  لكz`�Oلك �j2لك  �s� aلك �j2لك

لكF�M لكy4ِّـمي ¨مث   {s�yd [مش �d ��� إلy¤oI �ooىس �lt لكaلك �na  �s�Iجه 
لك�L �¤¡�J  {s�yOَّـجه �لك�Jجه I َّـ�L�d �d sM{ مش لك�L�aَّـ �lt F لك  

 مس �p¤I لك�L�aَّـ yrsoXجه ^�n¤s لكuI �mja لكyfaَّـِّـ �X لك�Xy2 مش لك�L�Oَّـ�}

ِّـجنمليييكٰرٰذِّىعرنيغ ِّـ) ٰه( .مبهيجي يش هئهيجي يعحيمي/ جه �fdِّـ �IyTحلِّىشِّـىع 
ىشمقىهرئ)جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .ميٰهخي يعٰه مي/جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.مهمهٰه يعٰهمي/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) حي(



 ٢٤١ .......................................................الوجود أصالة تفسريات بني الفوارق
 جن اجلشجل، ّوبشحضات صو احوةود، واتشصسش حزجدرش بثحش ةدل احوةود وصصوره

ّجشجلشجل ال صستخسع إجيشد اتشصسش حبشرشة، وإسام صوةصصش بواثخش ةدل احوةود،  ً ّ
ّ جشتشصسش يف ذاهتش حشرصة جن ًوحسض صضا ججضا يف احذشجل، بل صو حخور يف احذشبل،

.بشحوةودّ إال اجلدل، وال بزجدل
ّوأحش بزشء جت احتذست احثشين، جال برون اتشصسش جمدوحش حن األثشس، بل ال  ً ّ
ّصزرن بدرق اجلدل هبش، ال بشحضات وال بشحدت، ألهنش أحض جصحي، واألحور احدصحسش  ّ ٌ ّ ّ

ّإن اثتدزشء اتشصسش «: واريحشل احلرسم احسبض؛ دون حستوى اجلدل واإلجيشد ّ
ّبشحضات جن اجلشجل حروهنش رسابش واجتبشرصش، وأهنش دون اتجدوحسش ّّ ً«.

 :وحشل يف حزخوحته
ٌسشـشصـح      يضُ احوةود جزصسش حص اربُةدل ضَضـ بشحدٌوحشـدـ جمّ

ّوحدل حضاده حن جمدوحسش اتشصسش بشحدضض ّ ّ أن اجلدل صزسش إحسسش بشحدزشصش :ّ
. حدالحش االرببشط بسزسش وبج احوةود؛واتجشز

: ، ةسص حشل»جمدوحش بشحدضض ّحشصسش«: ّوأحش حش ذحضه يف بدرسذته جت حوحه
ّأي جمدوحش بدج ةدل ذحك احوةود، ال بجدل جت ةصة، حام أهنش حوةودة بدج « ِ

 ّبدج وةود ثخخه، جرام أن سخش احخشتطّ احخبسدي ّ احوةود، وةود احرجذحك
ّضحك ةدل احوةود اخلشص ةدل حشصستهّسخش ثره، ح ةدل احزوع : حثشل آتض. ّ

ٌ ألن وةودصش واةص؛ّ اخلشرةسشطّةدل جخره وةزسه، ثسام يف احبسشئ  بصحسل ّ
ّاحلزل، وحذشده االحتشد يف احوةود، جرضا اتشصسش احزوجسش جمدوحش بجدل وةودصش،  ّ ّ

ّ، جشسه ال صزسجم حع احبزشء جت أن ات»ال بجدل حستسسف ّشصسش أحض جصحي صو ةص ّ ّ ٌ ّ

.٥٨ص: ، احلرسم احسبضواري، حخصر ثشبقرشح املنظومة) ١(
.٦٠ص: اتخصر احسشبق) ٢(
.سشبقاحخصر ات )٣(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................جيخيجي
� �uI �dv لك�L�d {s�yOَّـمل aلك لك Q�l¡aلك �d �£�q� Atمش جه  yr¡qd لك�L�aَّـ 

�Xy2لك � _ �d َّـyمشجي .F {a�jB لكy4ِّـمي �jL ZjI مسهت� لك�L�aَّـ 
١٤.ّا  دا ا إ 

لكzL لك�L�aَّـجه    �X {s�yOلك �lqt مس | ¢t مس �laلك لك�� F ���t 
{o mOهن لك�¤ aلك F yrqX }��3لك :usT �aُّـ PX Zلك�Raلك  {aَّـ مش���t At لك جه 

�mq^ جه�d�X  ynd �مل لك /مس t¡¤�هن F َّـلك
�L�aَّـ s�yd} مس�ygجه yqIمث PX لكQ�l¡a لك �yJ� K �np مس ��a �nلكzL لك

 �¡aلك �¡sهت�fN �Lَّـ لكbaمث   �¤t �� يش �mJ A` يش Q�l¡aلك لك�� PX {s�yOلك 
�qjd �sa لكF {s�yO لكQ�l¡a لك  لكy L مس yqn8جه   y` لكمث�T جه Q] �X �s;
َّـ�¡�   �C �X �d zLلك�oa y6� K Gyq¡� �` جه�d�jaلك �M �r¡qd لك�L�aَّـ 

هت�Jyl لك�ay^  �¡aلك�s�yqJyq¡d Q] zLجه  �f yfN �a �aُّـ �d َّـجه  �C  
�� y Xِّـمل  � s�yd¡� لكZX �� �¡a ُّـلك�Jجه � �y¡pىط �d Q] �X y5 لكyqnpOمنجه 

�dمس �X:� K يعy4َّـ لك�L  �¤t .ِّ �qsXجه �o`yU �¢p} لكbaمث 
 F {a�mjd �¡s�yd �nJ مس zLلك�oa {s�yOمن لك� K �o¡��  �na جه yُّـ� لك

 zLلك�aَّـ لك�L  {sهت�fN  �aُّـ لكmsm3}جه   �qnaلك {a�rB ygمس� �m J �I  
 yrrqnI �njqJ مس �mj� �sn^ َّـملجه �C  {s�yq¡d Q] يش �Jُّـلك ZX �� �¡aيش لك

ُّـ�y لكs�yq¡O}مت !F لك
 {�njqd �nJ مس ZI  {s�yd مثboa �n� مس ZI {dىط d  مشُّـ {a�mjd

�لك a ���هب aلك F}��3لك F ىئيف َّـ ىهميىث خنِّ ىئيفيئِّ خنيث  يئ «/ِّـَّـ«.

ىشمقىهرئ)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ y��jI ydهيمب يعٰه مي/جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ  .
ىي) جي( ٰىيفِّـىش ِّـجلِّخنىهرئ جنمبىشىش ميحكيكِّىش ِّـ خلٰذِّىشمقامِّىش ِّـ t\ َّـلكِّـ رئ ِّـ  �sm جه yI �pC_� لكo£O©جه 

من QI 9جه�jaلكهن لكSaمث لكysMخيحيحي يعحيهئمي/ مش.



 حيخيجي .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
جه  � ُّـ`�F {s�Aoa yt لكQ�l¡a لكaلك �qjOلك PX مثyqI �X�� مس �np� �I

�Lَّـ  �m¤¡� مس �mj�  �tمس{s�yd َّـ �d ِّـميy4لك F ZjJ  yNيعجه ^�L�ayَّـ  
a �n�  جه Q] �X �s; �a {sهت�fN  ZjJ  �aلك�m K �من�    F 

ysX �Lَّـ مشُّـ مش هبلك  �� AI َّـ�L�aَّـلكمن جهلك�L�Oلك �s7 ZI �qjOلك Sed 
`� �L�dَّـ مشy¡p� Atىط ylfIمنلك�aلك_ysjمن � �oflJ لكy4ِّـsL}جه  yf¥I P¤¡�   

�Lَّـ لكy4يع  Zj¡� y5 �¡aلك �¡s�yd �� �� جه  �N  جه�X لك�L�Oَّـلكمن لك
�Oلك � yT �X ِّـyKهث F �o¡َّـلكمنخي�L.

�L�I ydَّـ مش   �¢ | مس `� ¨مث/^¡¤F �f ��مث �� لك�aهس�} s�yd}جه   
|s aمس�� لك �X لكِّـَّـمل�aمن لكyلك� �aلك �I |Mª yd لك�� �Lَّـ �aجه    �a {s�yd  جه

�m¤¡�  مس`�من مس `� ¨مث }sM َّـ مش�L�I جهygمس� {s�yd [yjJ  مس s�yd}جه   َّ
�qnaلك {a�rB yrqnayrpoj�  مش جه F Qet جه[yjJ /Y� yd مش] y J �� yrgjIِّـ 

جه   �I ye� �X �q�I لك�X �n3 مسX 9 � لك yd مس�L�N لك�qsona.ٰه
[yjJ لك �X ���t�aلك �auT AqsM /y_ �IyLu^ مت�� yd /»مقمممئ ىئيف زنمن 

ٰررئهت ميٰىىف زنمن مقامحيٰرحيرئ ِّـجنمنٰر حلٰرِّمنهت ميىشاكيت مقحييفحق َّـجم َّـيقيكِّىع خنىهييىقهت   خممك ميٰىىف  ِّـ
 ِّـخلىيرتهت  ىقمبىشيمىف اكىكىث  مليفىشيط  هئرت  جيرت  يئمبىش مقِّحليفِّـىح

ىئِّ يشخنِّهت  ىقييحيىنىف ِّـجنمبىئيفىشهتِّـ ....  ىقيهمك ِّـ
� y�aلك �a y_ /tمش �o^sy_ مت{s yd ٰررئٰرمقَّٰى َّـ   يئىليكزئ ِّـجنحنمنهتٰىىهىث/ }  خنِّ .»رئ 

 �d لكَّـ�Oلك»t لك�} �� لك» }sلك �aلك �� F �d لكَّـ�Oمس لك A` َّـجه�L�a»{s yOلك « ��
 هب�� لكs�yO} لكO ¤�هن F yrqX لكyd «ymO ��مت«F �m� yd لك�2لكمك �X لكv�aلك Iيش

�¢��M �ohd F � y�aلك �_ {q��mI �aُّـ /»�� ydمت «.

T مسpC �ljL 9ميمليف ِّـجنخيِّيف) ٰه( جه َّـلكِّـ جه m¢a} لك � �mj� �Iمك �I مشy¤T لك�qsona لك�aلكىط
.هي جه yIمك مشV لك�tuI �ma ¨مث هيخيهئ يعٰهمي/ هتzjجه َّـلكِّـ لكyj¡aِّـىح yX� hpoaمن
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yd لكy a_�.جي لك لك�sea لك�X �fa لك   ِّـخكىهيكيفىس:ِّـ خنىهييِّ«/  مسyd y_ �t ِّـ

جكِّخلرئ مقخيٰرجيٰرملىف مليث ِّـجننب ميجنىف ِّـخلميزث ِّـ .»ىسىش خنِّىئٰرملىف 
 yrqna لك�oa {slsnaلكyjJ zL]جه   {s�yOمن لكy Kمش F ygإل} مس�ª {لك� �aلك ��

{s�ydZ_�o¥Oلك � _ �d yr`مشَّـِّـلك  yr¡^�jd �np�  جه�qnaلك  {msm3لك {a�rB {sls`  .
لك لكF ©o£O لكy¤ aِّـ y¡` �Xمك .حي yd )Zd ِّـ  �X جه�� F�V َّـyXمث) لك�o a لك

QdمسZqdvOلك �s^ مثyL ىئيف َّـ ىئيفهت  يمٰررث ىئيف َّـ ىهميىث خنِّ ىئيفيئِّ خنيث  يئ«/ جه«.
 [yjJ  مس F {¤لك�  ygلك�} مس� �aلك �yd «  �na ��مت«� �� s�yd¡�جه 

�yr¡sls`  yr¡o`yU �oj لكمك مش�L yُّـ� yjJ]جه ^ ��F �L لك  y J �� �Xِّـ 
�Lَّـ yd « F F ��مت«لكv�aلك Iيش  �¤t �� �¡aلك �¡s�yd  جه[yjJ zLلك�aلك �M

���aمش] لك :uJ مس �np�  ِّـميy4لك.
�لك ��qj مس �X y��I لكF ��yq¡a ُّـلكمن لك�aلكK �lq�  [yjJ zL �من �
مسyd لك�L�Oَّـلكمن  جه  �fM ���aلك F yr`مشَّـِّـلك yndمش �X | ¢� Atمش لك�a {s�yOجه 

 y6ys�yd w^ جه{stynd ��np لك ���جه aلك F �njqJ مس �np� y6َّـلك�L مسy¤tمث 
�لك مس `�لك» yd ��مت«مس جيyمك F لكv�aلك I yrqXيش` {s�yd yهنuI.

��a �nلكzL لك�L�aَّـ �np� ZX �� {s�yd مس مشُّـ yqIمث PX لكQ�l¡a لك 
جه  Q] �X �I ىطy¡p� �aَّـ لك�L �Lمك   �¡sهت�fN �� �Lَّـ F لكy4ِّـميجه 

�X �o¡  yrqna A` َّـ يش�L�aمك لك�L  ��  �¡s�yd w^ جه�d �Lَّـ �lt F لك  
�� }sM �d |�sa يش �mJ مش �L�J مس �np�  مش ��جه  �s _ �d َّـجه�L�ayI

�sm لك�s�a ِّـجنمليفجكٰرمب) ٰه( جه �I YX �I �pC لك���IyI �I Z�3 لك�pmaجه  �faلك �seaجه لك
من QI جه{^�jOلكينجه َّـلكِّـ لك�rhaلك �qs�3لك �Uy� /يعمبهئيع F لك�` .جيمبجه 

ٰىيفِّـىشمقامِّىش ) جي( _� yLمث لك�pgO ُّـلكF �J َّـyXمث لك�U�2 خيحيحي يعحيهئمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـ جه 
 F �pjlnaلك لك منِّـخكىنيكِّيغلكA` Q na ِّـ QI منجهyX� hpoa �poX .خيهيجييع/ جه �Tvd} لك
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 ZX ِّـميy4لك F yهنw^ ِّـملجه�maلك لكys3مل   �ojay` َّـ�L�aلك zLلك�a {sJلك�aمن لكylfaلك � yT

d y6ُّـلك z�¤I  �d �lt F yrqna لك ¤} لك�L�aَّـلك�L�aَّـ لك�aلكL �جه  .pU y| ِّـلك
y_ AqsM Z@u¡Oهت�ِّـ لك �I هيª yd لك�� /» yمسهن �d �soX �s q¡aلك �_  A` �I

1{s@   F [zs لك�L�aَّـ لكyjJ �3]جه d¡¤�مل n¡d {a�mjd¢�مل 0yjdمس لكylfaمن لك
{ Lلك �d ُّـz�¤I yrsoX �f� �a مسysXهنF |pU yd y لك�L�aَّـجه   [a�jB Q}جه 

L�aلك {¤ Z Jهب�َّـِّـلك  | K yO / AI |�sa �r^ َّـجه�L�aلكمن �� لك�ayI َّـ�L�Oمس لك 
�L�d �� ��{dَّـمل �jd  «.

مسyqI ydمث PX لكQ�l¡a لكy¢aينجه ^ �K �mj �من لك�a {s�yOلكzL لك�L�aَّـجه  
�dمس �X ِّـملy X {s�yOلك�d�X | ¢J ^ جه yr¡qd aألysUمث  مش  qd¡�يس �M �d لك�L�aَّـ 

َّـمل  �¤Oجه لك�s�yqJ �X �d ys^yq¡d َّـ�L�aلك zLلك�a y6� K ىغ�^ �n� لكs�yq¡O}جه 
لكzL لك�L�aَّـ ��qX �lq لكQ�l¡ayI {s�yO لكy¢aين  ��yqJ �X y�R^.

 {s�yOمن لك� K �mj�  ygمس� �tw^ جه}ay¢aلك Q�l¡aلك PX مثyqI y3لك لك�n�
�Lَّـ لكbaمثجه  �d ���aلك F �njq� yd yهن �a{s`yM �nJلكzL لك�L�aَّـجه    

�d لك�aلك���X �L ُّـ�a لك�L�aَّـ لكy4ِّـ لكy ¡XyI/ zLِّـ لك�mjaجه   {msmM مس 
{s�yq¡Oلك َّـمل  �¤Oلك yُّـ� .لك�L�aَّـ [Q لك�np�  {s�yq¡O مس F �njqJ لك

١٥.د ا  ّا ا 
Q�lJ ZI {sTyTلكمن مسهتay} لك�L�aَّـ  لك�nM  �js ha لك�d/Yna لك�laلكِّـ لك

�na _ � لك�a�aمي ysI F لك�la. لك�L�aَّـ لكy4ِّـy¤oI�Lىس  ��k q لك�a_�ىح PX جه 
Ynaَّـ لك�L  {au�d _} au�d ZI} مسهتay} لك�L�aَّـ  jaلك {js V �js haلك  F

�mq^ ِّـميجهy4َّـ  /لك�L  {au�d _} au�d ZI} مسهتay} لك�L�aَّـ  jaلك �g¡J �na
/لكYna لك�js haجه Qet مش] �d {X�pB لكyd�mOمن

ىشمقىهرئ)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .خيخيٰه يعهي مي/جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
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قدمة  اهية: األوّا )١(ّاعتبارات ا

{lT laمن لكAo` F ِّـ�reOِّـلكمن/لكy ¡Xلك {s�Aoa مس  yd [مش |�s_ yd جه مشُّـلك{K K 
ُّـلكyN ��y6ysJِّـمي  y6ُّـلك �X .

�aُّـ �s��J /{s�yd yt�Nمشُّـلك مس yrqsI yq��y_ جه  ¢d y�t y` ِّـy ¡X  �iqI لك
جه t£� مس �np� yd ZI مس ��d yr��j لك�jaلكِّـىغ لكy4ِّـ�X {L ُّـلك6 ¢d �ojay` y

من yM y@ِّـلكمنy ¡Xلك  K K {/
ململيكِّىش ِّـ V}:ِّـ \d {s�yOِّـ لكy ¡Xمل لك�smd �d لكy4ِّـمي yrqXجه   ��a لكI 

 �n¡^ جه ¢d ���a {َّـ��laمن لكysهت�f4لك �s7 yrjd �NvJ �¡aلك y�t `s�A} لك
 �Jyf¥ed A¡I َّـ�laلك لك�� PX {_َّـyهت y¢Oلك F {s�yOلك �f� �fNهت�Jysجه 

yqa�_ � qsM /»y�tىط�� مش«.
 yهن �yrsoX �ohf مس�s�yOyI yg} لكV�o¥O}جه  � �� لكI {s�yO\يغ ¨مثجه �

�d {t�nd ُّـلكمن لكAgqd {s�yO مشyrsa ¨مث  {V�oDِّـميyN  �� _�لكyrdجه   y6ُّـلك �X 
��a لكbaمثI {V \d.

ململيكِّىش ِّـجنىلِّين V}:ِّـ \d {s�yOِّـ لكy ¡Xمل  لك�smdِّـميyN �� yd �jI  y6ُّـلك �X 
�� �� AI yrsoX �iqaلك cms^ جهy6ysJُّـلك . �ohf� جه  � �� لكI {s�yO\يغ �

هن�B yَّـمل yN �� yd �` �Xِّـمي _�لكyrsoXyrd مس�s�yOyI yg} لكO£�َّـملجه   y6ُّـلك �X .
ململيكِّىش ِّـجنىلِّجنمئ  �ymِّـهنyجه uI  مس  ��np مس �ymِّـهنy ¨مث لكy ¡Xِّـ لكqI {s�yO¤�:ِّـ

{V \d �nJ َّـ ¨مث�L y ¡Xِّـ  yNِّـمي �jI مس  ُّـلكF A` y6ysJ لك  y6ُّـلك �X 
�yrsoX �ohf مس�s�yOyI yg} لكmohO}جه  � �� لكI  {s�yO\يغجه � لكy¢aينجه  لك 

{oIy_ yيشهنaلك �d �` �d �foa »يغ ¨مث\I «يشaيغ «لك\I« �d {mohd �r^ جه

y¡Tُّـ @�لك لكbI }¤ aمث �d لكa) ٰه( ىح يف ِّـحلخيىيرئ ¡y¡` F �sflمك �jJىغ لك�s�a لك ىسىش
y��jI ydخيمئٰه يعجيمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـخكملىهِّجنٰررئ  .
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{sMyqaلك ��.

انية قدمة ا اهية: ّا قسم العتبارات ا ّا

 �X ِّـميyN �� yd [مش {�smOلك {s�yOلك �� {d�m¡Oلك {K ¢aِّـلكمن لكy ¡X ��mdِّ لك
 {s�yOلك �� |�sa جه مشُّـ )لكmohO}(I � T ydيش جه لكF yrqX ytRX �¡a) I\يغ(ُّـلكy6جه 

ىغ مس �lOجه  لك Q] [مش  ��lt [مث مشbaلك �s�mJ �qd �o� {s�yOيغ( لك\I  (
y�_ hI ُّـ�d �a لك�aلك�¤yمنجه�� مس�M لك  .

Zp�_ PX يغ\I aمث مش] مس لكAn3ِّـ لك�red zُّـ� yq� �d/
yمه�Mيش/ مسaيغ(لك\I  ({s�yOِّـلكمن لكy ¡Xلك �Mمس �� �aجه لك�p�maلك.

ArstyK /يشaيغ(لك\I  ( �� K}جه  ¢aِّـلكمن لكy ¡X a ��mOلك �� �aجه لك�p�mOلك
ُّـلكy6ysJلكs�yO} مشُّـلك   y6ُّـلك �X ِّـميyN �� yd [مش |�s_ yd.

ArqsI �laيش/لكaلك  V yI �smd مس لك ){sV\I ( �smd Q] ينy¢aلك جه 
I �aيش bI){sV\Iمث  aلك( �ohOَّـ لك�L�aمش] لك ��mqOَّـ لك�L�aلك �ohd �s _ �d جه

�smOَّـ لك�L�aلك.
�Nِّـمل مسy jI /ىغ�j¡aلك �X �d {s�yOلك �� ��mOلك {Lِّـy4َّـ لك�smaلك �d مش] ¨مث 

yqjd لك�� �d [Q لكyl¡aمن مش] )  I\يغ( مس لك��mO �� لك�lt �X/ {s�yO لكs�yO}جه 
 yمن مش] مسهنyl¡a ^� F لكI a\يغ لك�p�maجه ^�d �r لك ¥I جه�aيغ(ُّـ\I .(

�f¤¡^ /مس �aيغ لك\aلك �d {sayN |ty` مش  �p�maيغ لك\I aلك {s�yOلك 
yOلك F �£tجه لكI {s�yO\يغ   هث�N مسهن�d y ُّـ�smd �aمل �qIيس مش �I {s\يغ ¨مث 

جه AqsI لكs�yO} لكI a\يغ لكyrs^ �¤o� ? �p�mO مس  V �� _�s لك �d لكa\يغجه 
V ._�sجه �s_ �¡M لك

Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ /»مس/ لك|�sa ��   �dِّـَّـ لكp�ma} �� لكs�yO} لكmohO}جه 

.خيمئ يش حيمئيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ�M ) ٰه(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هئخيجي
مش] لك�NuOُّـمش  مل  I\يغ ¨مثجه ^yrps�mJ �d �os مش] لك�NuOُّـمل  I\يغ ¨مث 

Q] [مش  ��lt [مث مشbaلك �s�mJ جهy�Q].
مش `ty| لكs�yO} لكmohO}جه/ لك�2لكمك  ��mOمش مش لك   yrsaمش �iq� �mjaمس لك

مشR¡jd yrsaمل  y ¡Xِّـجه  �yrp�m مش] R¡jd yr�ltمل 5�لك لك sM �d{ `�هنmohd y}جه 
qayI R¡jOلك لك�s3لك �rld ��maلك جه  ¢d لك�s3لك {js V ��mOy^ جه���N ¤��� لك

جه  �U مس لك مس�d �X لكy¢aين V �L لك  PX«.
ة ا قدمة ا قسم عن ا: ا  من حيث ّاهيةاختالف ا

هت�Zsa مس لكs�yO} لكaيش لك جه �� ) I\يغ لك�p�mO(ُّـ`� �jI لكAn3مث 
Oلك yrqsjI�� �� }sM �d {s�y هبs� aلك y_ �£y@ مش�mJ yO �tِّـ «/ �U Fلكِّـ لك

{mIy�aلك {au�Oلك F/|�sa �� }sM �d {s�yOمش  مس لك  yro` �Mلك�oaلك ��جه 
a} يش مس�oJ �d yrqX {I�o�d لكs¢s3}جه  �jd مس |ty` {ofC من يشy L�Oلك �s7 

F {s�yOy^ جه{ J�Oلك �oJ F yrqX {sl¡qdىح �C { J�Oلك �oJ   yلك��X yd �s7 yrqX 
{ayC «�m� مش] مس /»�¤Oلك {s�yOy^مش] ىح yrp�_ �_  �X yd yrqXلك�y �� لك��mOجه 

{K ¢aِّـلكمن لكy ¡X .»لك
هت� � لك F �qs ^�لك yqaلك �m¤Oلك y_ /» �lt �� ��mOلك �d لكَّـ�Oلك w^

�� }sM �d y6ُّـلك  {s�yOلك«.
�s�aلك zيشُّـ�aلك {s�yOِّـ مش] مس لك�faلك �_yI �pC )�p�maيغ لك\I  ( ��

ىشمقىهرئ)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مبٰه يعجي مي/جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
ىبيئمب ِّـجنخيمئ) جي( هلِّ يف رنيغ  �smحليفِّـىش ِّـ �s£�جه  aىطلك لك�aلك � X جه / �seaلك �Tمس R`مس

جه _� لكT�mO}جه  yd لكyfaَّـ جه �Tvd} لك .هيخي يش ميخي يعجيمي/ �يشمبجيخيٰهYX ىطلكَّـ
مليف) حي( مب ِّـ �qsمميفِّـ yqaىطلك لكQOهن لك�¤ a لك���mJ ينجهyTلك�4لك �pWynaلك YX �pC جهجيمي/ جه  

.مبهيمييع



 مبخيجي .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
y_ }sM جه{oprOلك {s�yOyI yrsp�� yd جه مس�� }sM �d {s�yOلك /» {oprOلك {s�yOy^

Z¡sهتy¥I �sp¡J �¡aهب�� لك[  مسهن�d {X�¡qd y لكy4ِّـمي لكI¡�لكمثجه ^�d �r لك�mj¡a / لك
�M مشyrsaجه �X �s_ �¡M لك�sma  مسهنI {W�¤od y /لكsty¢a}. لك  �s_ {^yمش�

 y6ُّـلك PX ِّـ�fmd {oprOلك {s�yOلك F �iqaمس لك �qjd �� لك�� �X لك�3جه 
y6ysJيش. ُّـلكaلك �� �� {s�yOلك �� ��m لكF na مس � qsM)�p�maيغ لك\I  (

y Xِّـمل ^�s¤fay مس لكs�yO} لكoprO} «/ مش] مس ��m» مس لك�p�mO مس ¨مث ayK{مت
�p�maيغ لك\I ayI ىس�¤oOلك �lt �X«.

�s¤faلك �na/ يغ\I aلك {s�yOلك Q] جه}ayK مث¨ �� }sM �d {s�yOمس لك 
 �aُّـ لك�p�mOجه   �p�maلك»|�sa �� }sM �d {s�yOمش  لك  yمسهن An^ جه��

لك�Mمل  `¢Qملجه  [Qمهyجه  d}جه   �jd  َّـمل�L�d  {s¢s3لك �o¡I �r^
 {sp�maلك �d y sU مس �qjpI جه��ma A�md  جه��mO A�_ �nJ  {s¢s3لك �o¡I
  �� �� }sM �d {s�yOy^ جهy6ُّـلك �d مثلك�L  y6ُّـلك �lt �sa {sp�mOلك
 y@ ��mOلك �I جه y�_ K}جه  �� _�� �oJ �d لك ¢aلك y�_ �o¡a A�md �nJ لك

�} �hoaلك �jOلك {s�yOلك �� |�sa yمسهن {r U  جهy6ysهت�fN yrjd {W�¤oOِّـهش لك
�} �haلكِّـ>y ¨مث �jd yِّـ `�هنy ¡XyI yِّـمل مسهن  �lt لكsM �d {s�yO{ ��جه رض

��ykd جه�Nجه هث��mOلك �^ �dمس �� }sM �d �r^ جه�� }sM �d y6ُّـلك �lqa 
��h� yO yr¡sمس �d yrsoX لك�haلكِّـهش �jd { J�d F {s�yOلك �� ��mOلك«.

5�لك ��g¡/ �d {s�yOلك Q] جه�p�maلك لك�`  �p�mOيغ لك\I aلك {s�yOمس لك 
�d X مس  �� لكs�yOyI yrsoX �ohfO} لكoprO}جه ^A ُّـ`� �jI لك sM{ ��جه 
 �s¤هت Q] جه{d�m¡Oلك {K ¢aِّـلكمن لكy ¡X a A�md yr�lqI �nJ جه�� �� AI {s�yOِّلك

مليف) ٰه( .هئمهخي يش هيمهخي يعحيمي/ جه �fdِّـ �IyTمقاميفيع يف ملميىث ِّـ
مب) جي( .هيمهحي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTىسىشىش ِّـجنجييفِّـ



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................مهميجي
»Z¡ayM �d �o   {s�yOلك yجه مه / yd [مش {�smd Q] جه�� �� AI yrsaمش �iq� مس

مس ��iq مش�smd yrsa} مش] yN �� ydِّـمي �X ُّـلكy6جه  yN �� }ayKِّـمي  �X ُّـلكy6جه 
A@.

 {s�yOلك �p�J [ F لكsty¢a}  خي�o » لكF»{oprO لكay3} لك َّ`�o�d �� Aجه 
{K ¢aِّـلكمن لكy ¡X �لك ^�d y@yM .Oy مس�M لك� PX �sp2 {q�y d [ iM} لك

y@ {ps�_ �nJجه ^�f� �sn مس y@ A�md �nJجه    {K ¢aِّـلكمن لكy ¡X لك
 A` يش �� }sM �d {s�yOجه  لك�gsmt ِّـلكمنy ¡X  A�md مثbaلك �n� مس �f�
 yr¡iM d {K ¢aِّـلكمن لكy ¡X لك yr¡iM [�smd Q} مش] لكQkaجه  d يش y�yqjd �gJلك

kaمش] لك {�smdQ«.
هتyrlين  مس `� �d {s�yd لكys�yOمن مشُّـلك iM�a| /لكy_ /»�oX لك�m¤O لك

ُّـلكy6ysJجه �d َّـ �it مش] لكy4ِّـمي �X ُّـلكy6جه   y6لك�I yrsoX ِّـلك�fmd �iqaلك y`
�� }sM �d |�sa �¡aجه لك{oprOلك {s�yOلك �r^ مش �� . �X ِّـميy4مش] لك �it مشُّـلك

iM}  خي Oلك �� �l^ جهy6ُّـلك{K K ِّـ�dمس �Mمس �X {s�yOلك yM �o « �`ُّـ �K
y_ K} لكd�m¡O}جه  ¢aلك {s�yOِّـلكمن لكy ¡Xِّلك /» �sa �sm¤¡aلك PX �p�mOيغ لك\I aلك

�� �� }sM �d {s�yOجه مشُّـ لك�� }sM �d {s�yOyI لكمنQ j¡aلك F �qX RjOجه�� لك 
\I aلك �لكy6جه �it I مش] لكy4ِّـمي yrqXجه I {W�¤oOلك {s�yOلك �� �p�mOيغ لك

 �X g^ جه�s_ �` }sM �d  جه{K ¢aِّـلكمن لكy ¡X لكs�yO} لكI a\يغ sM �d{ لك
y6ُّـلك �X ِّـميy4مش] لك �it I جهyrsoX ِّـلك�fmd �iqaلك y` �¡aلك {s�yOُّـلكمن لك«.

�dجه _� لكT�mO}مليف ِّـجنجيحيىفمي) ٰه( T  ٰهمي/ جه لك�pC �sea ِّـ�y لك�liOجه �Tvd} لكqa\ لك
.مهحيجي يش مبجيجييع

هتyrlينجه �eqdِّـلكمن �sT لك�reaلكمثجه _� متِّيئرئ ِّـجنمبىشِّـيئرئ يف رنيغ ِّـجنخيجيِّيئرئ) جي( جه Z�M �pC لك
.ميهيهي يعٰهمي/ ىعخيمئحيٰهلكT�mO}جه 



 ٰهميجي .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
� AI �M �� ��جه ��qj مس لك�fmd �iqaِّـ مش] «/ _y لك�s�a لك�4 J ِّـملyJ {s�yOلك

6ysJُّـلك  y6مثُّـلك¨ yrjd �¤o� ? � لكs�yOyI {s�yO} لكy{oprOجه � �p�J �جه   �itلك هب ىطلك
�y^} مش]  yI {oprd �n¡^ جهyrjd {qsj¡Oمن لكysهت�f4لك �d مث¨ {iM d �X [مش

{sJ .�oJ �s7 لك�f4هتysمنجه �fN �¡Mهت�qX {sلك `�هنa A�md yأل_�y لك
�Nمس {ponI /�M �X ىط y£¡� ? �iqaِّـمي مش لكyN مش] ¨مث y6ysJُّـلك  y6َّـ ُّـلك

 {oprOلك {s�yOyI yrqX Q j¡aلك w^ جهyrsoX �iqaلك c_  y@yلك مشمه�qX �¡M جهyrqX
yrjd ىسy¤oaلك ymd F لك�qjaلك لك�� �Nِّـ مسy ¡XyI  جه�X���Oلك yrj_لك .»y ¡XyIِّـ 

F �M ُّـلكy6جه �d َّـ �it مش] yd �� مس/ لكy3هت� J مس ydمش {s�yOِّـمي  لكyN
�smd �M} مش] yN �� ydِّـمي  J مس ydمش � �� لكsM �d {s�yO{ ��جه � yrqXجه 
�� لك��mqJ �¡a مش]  � �� s�yd} لكI a\يغ لك�p�mOجه � ُّـلكy6ysJجه   y6ُّـلك �X

{mohOلك لكO£�َّـمل   {V�o¥Oجه لك{K ¢aِّـلكمن لكy ¡X .لك
رابعة قدمة ا ّا الطبي: ّا

_As�mJ PX yqlمن  لكy ¡Xِّـلكy6جه �jI مس   {s�yOلك�� لكYna �js haلك  � hq� PX
�� لكs�yO}  لكI a\يغ لك�p�mOجه مسلكI a\يغ لك�p�ma مس  }ayK مث¨ PX � hq� 

�� }sM �d  y6ُّـلك F {oprOمتلك
K} مس_�لك ZI لكAojaمث K من�rW هسy�¡aلك لك�� �X {IyL /ymd F لك

I\يغ y Xِّـمل X لك�js ha  مش لكYna:ِّـجنحييف ِّـ aلك F ىس�¤oOلك �lt �
{mohOلك {s�yOلك �� .لك�p�maجه 

{K ¢aلك {s�yOِّـلكمن لكy ¡Xلك ysI ymd F ¦�haلك �m¤Oلك y_ /» �NvJ �_
1{s�yOِّـمي0لكy4لك F َّـ�L�d �js V Y` �� .»  I\يغ ¨مثجه 

.ميخيحي يش خيخيحي يعميمي/ جه �fdِّـ �IyTحمِّىنِّـىع يف ميمليف ِّـجنجيحيىف) ٰه(
ململحيِّىسىبيئمب) جي( .جيجيٰهيع/ جه �fdِّـ �IyT ِّـ



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................جيميجي
y_y£Oلك لك�� F �qs yqaلك �m¤Oلك  /»Ynaمس لك �a�I �ri^ �js haلك faَّـلكy 

�p�mOَّـ لك �p�maيغ لك\I aلك �� Atمش ��Q¢` PX«.
aلك y_reِّـ�faلك �s /»Ynaمس لك �s¤fay^ �js haلك  �lt �X ِّـملy X

Ynaلك w^ جه�p�maيغ لك\I aلك F ىس�¤oOلك �js haلك  �X ِّـملy X يش �t �l� A` يش
� �� �L�dَّـ F لكy4ِّـميaلكمث مس لك�¡Iِّـمي لكy4لك �d يس�¡qOلك �rlOلكَّـجه لك�^  ��p لك

 �p�maيغ لك\I aلك uI yqo_ }sM جه�p�maيغ لك\I aلك �I yt�^ yd ZX �� لك��
{sLِّـy4لكَّـ لك�^ .»��d �nلكىط�ZI �dy£oa y لك

�� لكs�yO}  لك�js ha  مش لكYna:ِّـجنحييف ِّـجنىلِّين �PX � hq لكI a\يغ لك�p�mOجه 
� ُّـلكy6ysJجه   y6ُّـلك �X ِّـميyN �� yd [مش {�smOمثجه لكAn3لك ZI ِّـ�reOلك �maلك �� لك�

Zsaهت� .�jI �soX �rjIyJ لك
لكِّـ � �aلك �sn3لك y_ /»YnayI �qXمس |�a �js haلك  �¡aيغجه لك\I  {s�yOلك

�� لكy ¡Xِّـ  ���aلك F yَّـ��LYmX  {mohOلك {s�Aoa ��mOلك �� �¡aلك {s�yOلك �I جه
لكO£�َّـمل  {V�o¥Oلك«.

 yd �Jُّـلك �pgOyI{d�iqOهي لك§ F �`ُّـ.
� y Vy haلك y_ /» جه�js haلك Ynaلك �� هن لكs�yO}جه  ¢aلك y�_ألa ��mOلك

 �s^ yrdy�_مس �jI َّـ�L�a ِّـميy4لك F َّـمل�L�d �� �p�J لكI a\يغ لك�p�mOجه 
{V�o¥Oy`«.

.ٰهجيخي يعجيمي/ جه �fdِّـ �IyTمياكيفىس ِّـجنملحيىبيئىبِّـىع) ٰه(
مليف) جي( .هيمهخي يعحيمي/ جه �fdِّـ �IyTمقاميفيع يف ملميىث ِّـ
ىشمقىهرئ)حي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ ).ٰه(جه لكsUy3} ِّـ_� هئحي يعٰه مي/جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
�لك _�� لكn3جيجييع/ جه _�� لك�hqOجه �fdِّـ �IyTرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) خي(` y��jI ydمئمبيع/ p}جه   .
.خيمئيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) مي(



 حيميجي .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
{�ylnaلك zMyمن هتAo` �d ygمس� �maلك لك�� �ri¡�� �_.

�� لكa¡�  لك�js ha  مش لكYna:ِّـجنحييف ِّـجنىلِّجنمئ �PX � hq لكsM �d {s�yO{ ��جه 
{oprOلك {s�yOyI �p�J.

� ^F {£s¡qay هن�y} لكyhOىح مس لكYna �� لكs�yO} لكoprO}جه  «/ _y لك�s�a لك�4
 �p�maيغ لك\I aلك {s�yOجه  لك لكِّـ � �aلك �X A` �p�mOيغ لك\I aلك {s�yOلك

y¡Tُّـ .»`yq¥sU �X A لك
 PX �¡msojJ F ygمس� y_)لكمن���m¡aَّـ لك�Lمس /(» {oprOلك {s�yOمس لك �rW A`  

 �iqaلك cmI yrWy3 �¡M يعجهyN ىسy¤oI y��ssmJ َّـ �d {s�yOلك �lt y5 �qXيش مس
�js haلك Ynaلك �lt �� لكمن يش�aلك ymd PX«.

Ynay^ جه ymOلك F ِّـy¡¥t �aلك �maلك �� لك�� �js haلك s�yOلك �� }sM �d {
�� لكA�Oمل Iيش �sa �� لكI a\يغ لك�p�ma  لكI a\يغ )لكoprO}(�� ��جه  جه 

 F {s�yOلك }My d �d �oC [مش �`�p^ �aُّـ PX {aَّـ مس�sflJ yd لك لك�p�mOجه 
ylTِّـ .لك�2مث لكy¢aين y¡` �dمك لك

سة ا قدمة ا ارجّ الطبي ّوجود ا: ّا  ا
ىح N �m� ? �Mمس �d Ynaمس مس^�لكَّـ لك F �js haِّـمي  لكy4لك F َّـمل�L�d

لك_sj}جه `A ? ��يس مس�M مس�uI yg لك�L�I{sqsX Ynaَّـلكمن   �js haلك  F َّـ�L�d
ىح F مس لك�L�aَّـ  ��y dلكy4ِّـمي �L�Iَّـ مشAt لك4  �L�aَّـ ^�َّـ F لكy4ِّـميجه 

�Nِّـمل مسy jI مت �Lَّـ �js hoa مس�yg مس   �� لكYna/ لكygOىح مش] لك�laَّـ �� �� 
 �js haمتلك �L�dَّـ F لكy4ِّـمي �L�Iَّـ مس^�لكَّـ

مليف) ٰه( .حيهئجي يش جيهئجييع/ جه �fdِّـ �IyTيمجيِّيئرئ ِّـ
.جيميحي يعميمي/ جه �fdِّـ �IyTحمِّىنِّـىع يف ميمليف ِّـجنجيحيىف) جي(
).ٰه(جه لكsUy3} ِّـ_� جيجيخي يعجيمي/ جه �fdِّـ �IyTمياكيفىس ِّـجنملحيىبيئىبِّـىع) حي(
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 �K�¤I F � �ja مس^�M �d �gِّـ �C لك�qaلكيس F لكymO �� لك�s�a لك�4

y_ }sM جه{saهت� ^�لكَّـ �L�dَّـمل F «/ لك لك  �f3مس لك �aُّـ �d �f  �_
Za�maلك ` PX �s^ `  y8 لك�� جه مس لكy4ِّـمي �L�I {msmMَّـلكy6 لك�aلك_sj}جه 

مشAt لكF na  لك�T �js haلكمث ^�s لك�L�I �maَّـ جه  �Lَّـ  �jI �maمس لك yLِّـyN
�a َّـلك�L  �n� �Lَّـ �js hoa مس�ygجه مس جهمس ��لك لك�L�aَّـ لكygOىح مش] لك�laَّـ   ��

�Lَّـلك �loaَّـجه   �n� {^y� �o¡I لك جه مش�y^} مش] لكf3}جه  y¡^yمش� �a �n� uI
 �n� y5 �Lَّـلك �L�js hoaَّـلك �aهب مسمش�y^} مش] لك�js haجه   �sa ��  مش 

{msm3لك �¤t PX �saَّـ مشyqTمش �f�  ىطجهy£Oلك .�jayIىغ 
� �L�Iَّـ ymay^ �js haَّـ لك�L مس `�  جه   مش] لك�laَّـ ^ygd  �rىح���X لك

�Lَّـ/ t PX �js hoa¤� لكmsm3}جه �L¢dَّـ  �tمس A` َّـ ىط���L  msmM �a}جه  
��L�aَّـ` y�tإلa  ... ِّـy ¡XyI �Mلك�aَّـ لك�L�aلك لك��d مس � �لكجه [�y} لكn�

y ¡XyIِّـ مش�y^¡� مش] y¡8ىط F Q] �X لكy4ِّـميجه   �¥e¡d َّـ�laمش] لك �¡^yمش� 
 �js haلك��لك  �� A` مسهت Q] [مش { �qayI �a ىطys¡dَّـ .  لك�L  �jI � ymaلك

�X���L�aلك �qXَّـ يش مس�L�aلك لك�� {^yمش� �fJ  �tمس  َّـ لكygOىح مش] لك�laَّـ يش لكy¢aينجه 
�Lَّـ �loaَّـ ^¤�z لك�js ha مش]  �� �I جه�a َّـلك�L  �sa �tمس .»msmM}جه 

Zpon¡Oلك �jI  Zsaهت� لك  مس /ِّلك�red �soX A` �s¤faِّـ لكAn3مث 
Ynaلك �js haِّـمي  لكy4لك F �mm جه �qjpI مس  �L�dَّـ F لكy4ِّـمي �L�Iَّـ مس^�لكَّـ

لك�laَّـ�}لك�s7 �m¤¡I¥eO لك�f4هتysمن   {slqfaمن لكyf {¤fa �aُّـ جه 

.ميٰه يش خيٰه يعخيمي/ جه �fdِّـ �IyTحمِّىنِّـىع يف ميمليف ِّـجنجيحيىف) ٰه(
�لك �� لك�laَّـجه مشُّـلك) جي(r^ ِّـميجهy4لك F �js haلك Ynaلك �m¤¡� y5 �¡aمن لكysهت�f4لك �s7 من�L  

�لك �� r^ جه{f¥eOمن لكysهت�f4لك �oJ �jI |mm مشُّـلك  YXجه   �pC �s _ �d ىط�� 
  {slqfaمن لكysهت�f4لك �m¤¡I t¤�مهyجه  لك�jeaلكمث  لك�qfaجه �s _ �d هت�q لكAojaمث 



 ميميجي .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ملِّجنرئمي ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
yqa�_ ZI �^ ^ ىطجهyB مس {�yqX َّـ مس �d �soX َّـ�L�aَّـ«/ =� لك�L�d ىط�� «

yqa�_ ZI /»َّـ�L�d y�t جه ^An مس لك t PX¤� لكmsm3}جه `��a لكy¢aينهب »لك
�qX � oT �f�  لك�a.

�jIyq¤��¡Tلك �¡aمنجه لكyd�mOلك �� PX ىح�_�aلك {s�yOِّـلكمن لكy ¡Xلك y@ N �d  
Ynaمس لك لكYna لك�js haجه   �� }sM �d {s�yOلك �X �o¡خي �aلك yrp�md 

 �js haَّـ لك�L�I ِّـميy4لك F َّـ�L�d �tمس �� لكs�yO} لكsM �d {oprO{ �� ��جه 
جه  �L�Iَّـ _} au�d ZI} مسهتay} لك�L�aَّـ  y¤qdىطمس^�لكَّـ jaلك ysI [مش �m¡qt جهyrqX 

L  {au�dYnaَّـ لك� �js haلك �mq^ ِّـميجهy4لك F/
Ynaَّـ لك�L  {au�d F لكيس�qaلك �L�� مس �j aلك yM �js haِّـمي  لكy4لك F

ys I جه{s�yOلك {ayَّـ مس مسهت�L�aلك {ayمسهت {au�d F لكيس�qaجه مش] لك�d�X /Ynaمس لك 
 �js haِّـلكy4لك F {s�yOلك {ayهتuI �maلك �d �os^ جه{s�yOيش �� لك �mJ A` يش �maمي لك

Ynaَّـ لك�L�I �js haَّـ  لك�L�aلك {ayهتuI �maلك Fyq� A` جه{msmM ِّـميy4لك F
Ynaَّـ لك�L�I �maلك {s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك �js haِّـمي لكy4لك F.

� �_ yd لك�جه � y£Oلك لك�� F لكِّـ � �aلك �sn3من لكAo` �jI �d �ri¡�
�m� }sM /»Oمس yt�`ُّـ y �js haلك  {s�yOلك �� �� �L�dَّـمل �L�dَّـجه 

 ytمنجه مسِّـَّـ� ¢aلك F {hTلك   yrsaمش { �qayI ىغ �jaلك F {hTلك لك�L�aَّـ  �jayIىغجه 
ىغ yI F �aمك  لك�js ha ِّمس Z t مس �jaلك {hTلك  �f¥U �L�dَّـ �jayIىغجه 

لكyf¥eOمن �¡¤�m لكYna لكF �js ha لك4 �d �I مش��jI {^y لك�f4هتysمن   �I ِّـميجهy
yLِّـyN �js haلك Ynaلك �m¤¡� �mm¤¡I جه لك�m¤¡� y5 �¡a لك�laَّـ F لكy4ِّـميجه  �N .لك

�لك ) ٰه(� �d Ynaلك }My d مش] yr`St جه��Q[ �yq مسَّـa} مسofld �N} ُّـ`��y لكAn3مث 
�لكهبلكy¡naمك� yq¢¤I F yr¡soN�d �ja �aُّـ   .ygمس� �M /ىح يف ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ جه ىسىش

�IyT ِّـ�fd جه .ٰهمبٰه يش مبهئٰه يعجيمي/ لكA` �s�a لك�s3ِّـ
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 �m¤¡aمس لك |poX �_ لك�L�ayI �^yfJَّـجه ^w لكe¡a¥� �� لك�L�aَّـ F لكmsm3}جه 

K {s�Aoa �لكمنجه ayI �jayIىغ�L�oaَّـ مس   ysty«.
���d F ygمس� �m��Nهث  /»Ynaَّـ لك�L  F ىح �� ��  لك�js ha مشAt لك4

�¡qd{ِّـ�y ¡Xلك {s�yOلك s�yd �t} لكbaمثجه  ysX ِّـمسyTجه   جه gC}جه مس �L�dَّـ �X لك
هت� هت�لك�L�aَّـ  .» y¤I ُّـلك�Jمت �moj¡d y¤I �aجه مس ^�َّـ �L�dَّـجه مس 

�m� �jI X _} ZI لكZ¡au�O لك jaلك �ssmJ F ��ªyjOلك /» {ofaلك
Ynaَّـ لك�L�I �maِّـ لكy ¡Xلك�2لكىح لك �d �sa �L {msKلكجه   Z¡au�Oلك ZI �js haلك 

{s�yOلك {ayهتuI �maِّـ لك �L �pXمس �d ِّـميy4لك F «�m� مش] مس /»Ynaلك y` yO 
 �js haلكsonayI �^yfJلك y` ىغ ��لك �� لكI  {s�yO\يغجه  �X ِّـy ¡XyI {

Ynaَّـ لك�L  {au�d جه y¡au�Oلك |m¡aجه لك���aلك F y@ هت��aلك �js haِّـمي  لكy4لك F
yr¡ِّـ�y ¡Xمس لك {s�yOلك {ayمسهت {au�d . {ayهتuI Zo ymaلك � _ �d َّـ�rL |a�I �_

Ynaَّـ لك�L�I �maلك  {s�yOِّـ�} لكy ¡XyI �maلك ZI �s^�¡oa َّـ�L�aلك �js haلك  F
�� لكs�yO} يش  لك�L�� y �js ha مش] yd مس§yt مش�d �sa مس لكyfJىح لكYnaلكy4ِّـميجه 8 يش 

�لكمنayI  ىغ�jayI �� Atَّـ مش�L�ayI«. 
Oلك {ayهتuI � ymaمس لك �� �r^{s�yYnaَّـ لك�L�I �maلك �qnp�  �js haلك  F

لكy ¡Xِّـ�}  � uIهتay} لك�L�aَّـ  ymaلك ydمس لكy4ِّـمي msmM}جه �soX �¡¤¡� �I ُّـ�aجه 
Ynaلك uI �maلك �sh¡�� ^ جه{s�yOلك �js haلك  Atمش �L�dَّـ F لكy4ِّـمي msmM}جه 

لك�L�aَّـ �d لك�aهت� �oj¡d y¤I لك�Oهت�ىحجه   �m¤¡ayI �^yfJلك �nمش/ مس� 

جه �fdِّـ �IyTرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) ٰه( لكِّـ � �aلك �sn3جه لك{pn3مئمبيع/ جه _�� لك.
جه �fdِّـ �IyTرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) جي( لكِّـ � �aلك �sn3جه لك�hqOٰهجييع/ جه _�� لك.
جه ���V {�Tvd لك�3جه _�جه لك�mJ �pC �sea ىقىهميٰرحيرئ مللك متِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) حي( / y fdهي لك�saَّـ

.هئجييش مئجييع
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Ynaلك �js haمل  لك�M�I � �Oلك A� �لك �X ~Jyt لك� لكy£Oىطجه  �L�dَّـ �jayIىغ 

ayَّـ مس مسهت�L�aلك {ayمسهت {au�d ZI �pgOلكYnaَّـ لك�L  {au�d ZI  {s�yOلك { 
 �js haلك�d�X .F لكy4ِّـمي 

Oجه  لك�o¡D Z¡au�Oلك ZI لكيس�qaِّـ لك�C uI �m¡jt yqqna{s�y F yrqX هن�¤ Oلك 
au�d �L �f} مسهتay} لك�L�aَّـ مس مسهتay} لكs�yO}جه �� s�yd} لك�laَّـ لكy4ِّـ yfN �sp£I

Ynaُّـلكمن لك �qX هن�¤ Oلك �sa  لك�js haجه ^ au�d � J�J} مسهت�Jyf¥ed {ayجه 
YXجه   �pC  ���` {sLِّـy4لكَّـ لك�^uI � J�J �I جه�js haلك YnayI {s�yOَّـ مس لك�L�aلك
 y6ysهت�fN A¡I {sLِّـy4لك ysX � لكF }¤I {au�O لك� F }¤ aلك 
لك�L�aَّـ   {s�yOِّـمي �� �� لكy4لك F َّـ�L�Oلك  �j£Oلك F }¤ s^ جهy6yf¥ed

�¡qdym� � ���L لكYna/ يس yrqd مس �njayIجه aلك  ysX  مش لك�laَّـ لكF �¥e¡O لك
 �js haجه لك{s�yOلك {ayهتuI yqo_ لك مشُّـلك��لكمنمت �ayI َّـ�L�d �� �� ِّـميy4لك F �a N �d

{s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك .مس مس�L�d �tَّـ �jayIىغمت uI yqo_ �aهتay} لك�L�aَّـ 
L  {au�d F yrqX هن�¤ Oلك {s�yOلك ydمس Ynaُّـلكمن لك �r^ جه�js haلك Ynaَّـ لك�

Ynaمس لك F }¤ � }sM جه�js haلك �js haِّـمي  لكy4لك F �m¤¡d َّـ�^ �a �aلك  
 �q d �� A` ىغ�jayI مس {s�yOلك {ayمسهت �q d �� A` لكمن�ayI �mm  y` لكمث�T يش

متمسهتay} لك�L�aَّـ يش �� �� F �m¤¡d لكy4ِّـمي مس��L�I ygَّـ ُّـ�a لك�laَّـ مس 
¡� yq� �d�g/Oَّـ مس لك�L�aلك {ayمسهت F }¤ aمس لك {s�y�m¡d { Jِّـ  PX 

�لكمن مس ayI ِّـميy4لك F َّـ�laلك �m �jI �t مشy Kمن  �Lَّـ لكYna لك�js haجه   {au�d
مس�L�d �tَّـ ]جه �m¡qt مش] لك�M }¤ a لكYna لك�js haجه   F QkayI F لكau�O} لك

 yt�ntمشُّـلك مس ydمس جه   �Lَّـ لك�laَّـ F لكy4ِّـميجه ^ � yB �mلكy4ِّـمي �L�Iَّـ ^�َّـ مس 
Ynaَّـ لك�L  F }¤ oa �js haَّـ لك�L  �X َّـ ^�َّـ مس�L�I.

 �layIَّـ  لكa ¤{ au�d F} مسهتay} لك�L�aَّـ مس لكJ�d {s�yO �مس/ لكy3هت�
Ynaَّـ لك�L  {au�d F }¤ aلك �لكمن لكJ�d �d�X Yna � لك�js ha لكy4ِّـ�Lجه I 
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prOلك {js haلك �� .�mJ A` {oلك�js haجه 

�m� }sM جهZmm¤Oلك �jI yt�`ُّـ yd [ِّـ مشyUمس �_ /»�soX �lمس / خي 
{au�Oلك ��Lَّـ لكYna لك�js haجه�  {au�d ��  au�d �lt |�sa} مسهتay} لك�L�aَّـ جه 

 }¤ � �Lَّـ لك�laَّـجه  �Lَّـ لك�jI Yna ^�ىغ   �X yq� �on¡� هب مشُّـ�JyX�l¡d 
uI � ymay^ َّـجه�laَّـ لك�L  �X yq� F َّـ�L�d {s�yOَّـ لك�^ uI �m¡j� {s�yOلك {ayهت

� uIهتay} لك�L�aَّـ ��L�d �tuI �m¡jَّـ F لكy4ِّـمي �jIىغ  ymaلك لكy4ِّـمي msmM}جه 
� �L�Iَّـ لكYna. لك�L�aَّـ ymaلك �js haجه  لك إل�L�I �nَّـ لك�L�I {msmM Ynaَّـ ^�َّـ

 �lq� Ynaَّـ لك�L  �nqd �لك�J مس �jIىغ لك�L�aَّـجه I َّـ�laَّـ لك�L  y` لكمث�Tَّـ�Lجه 
�لكمن مس �jayIىغayI َّـ�laَّـ لك�L�I َّـym¡Xلك �d.

�Nِّـمل مسy jI / F {hTلك � ¤{ �oJ F لكau�O} �X مس�n� �� �t لك�L�aَّـ 
ىغ لك�L�aَّـ �laَّـ لكs�yO} مس �X جه � uIهتay} لك�L�aَّـ ���z مش] لك ymay^ مت  

� uIهتay} لكs�yO} مش] لكy¢aين ymaجهلك�n� �� �tمس �X {au�Oلك �� F }¤ �  لك�laَّـ  
yI �m� Ynaَّـ لك�L  �nqp^ مت ىغ لك�L�aَّـ Ynoa مس  �X F {hTجهلك 

� �L�Iَّـ ���z مش] لكy¢aين ymaَّـ هبلك�L�I �maلك Fyq� َّـ�L�aلك {ayهتuI �maلك ^ 
Ynaلك �js haإل¡ لك {s�yOلك {ayهتuI �maِّـميجه  لكy4لك FYnaَّـ لك�L�I �maلك � 

 �js haِّـميلكy4لك F.
�L جه ^�r  ����  لك�js ha َّـ لك�jtYnaجه  � �Iجه �L�I y` yOَّـ ^�َّـ ymaلك �qX

`� لك�L�aَّـ �laَّـ لك�jI {s�yOىغ  جه ^Pj لكuI �maهتay} لك�L�aَّـ  �Lَّـ ^�َّـ  PX
�Lَّـ لكYna مس��jI ygىغ لك�L�aَّـ  �n� َّـجه�L�aلك«.

لكy ¡Xِّـ�} لكs�yO}جه � uIهتay} لك�L�aَّـ  ymaلك Z@u¡Oمس هت�ِّـ لك �£t yq� �d �dv� 
Ynaلك �m¤¡I �Jُّـلك |_�aلك F �js haلك  F �a�I هيª �_ F لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�Lجه 

yrsoX �oX هتمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(  yr¤¤ /yslaلك yِّـ_� هيمئجي يعٰهمي/ [ ِّـ� {msoj¡aٰه(جه لك.(



 مبميجي .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش
�a�mI �`ُّـ yd yrqd ملجهQ¢` لك���d /»�3مس لك �ojJ |tمس/Ynaمس لك  �js haلك 

  هت�ِّـمل �L�dYmX  F �aَّـ F لكy4ِّـميجه �d �qX AsT ُّـ�z مش] مس لك�L�aَّـ لكy ¡Xِّـ
� ysX F yd لك جه  ysX �لك لك� z��d �� A` جهy6َّـلك�L ysUمث َّـ  � ys�ydمن لك

�sijaلك«.
Ynaَّـ لك�L F لكy4ِّـميجه �Tلكمث _yqo  لك�f^ �js haِّـ لكZ@u¡O �� مس لك�3 �� 

{s�yOلك {ayَّـ مس مسهت�L�aلك {ayهتuI . �d �jtجه yqIمث PX لكuI �maهتay} لك�n� {s�yO لك
�� �لك�J هبمسI �m¤¡d {s�yOَّـ لك�^  Ynaلك �ns^ ِّـميجهy4لك F �js haَّـلك  لك�L�d

 {ayهتuI �maلك PX �^ ¥I َّـجه�L�aىغ لك�jI  لكمن�ayI َّـ ^�َّـ�L�I ِّـميy4لك F
Ynaلك w^ َّـجه�L�aلك �js haلك  }sM �na جه  مش `�L�d yَّـلك مس��L�I ygَّـ ^�َّـ

Ynaلك �a�n^ َّـجه�L�aىغ لك�jI َّـ�L�d {s�yOمش ^�َّـ لك �js haَّـ  لك�lI َّـ�L�Oلك
�n��Jلك�I  َّـ�L�aىغ لك�jI َّـلك�L�d .

جه  yt�`ُّـ �aلك �qjOلك لك�لكِّـ لكQeJ {d�m¡O مش] � � �aلك �sn3من لكAo` �jaِّ
y_ }sM /»|poX �_/ ystyK {s�Aoa �لكمنجه ayI  مس لك�L�oa �m¤¡aَّـ مس 

.»�jayIىغ
�aُّـ �d لكَّـ�d w^/Ynaمس لك  �js haلك M �` PX َّـ ^�َّـ�L�I َّـ�L�d جه y

�لكمنayI �I َّـ�L�d �qnaىغجه�jayI �I َّـ�L�d  PX جه PX لكuI �maهتay} لكs�yO}جه 
{s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك .لكuI �maهتay} لك�L�aَّـ 

 naلك �mqt جهZ¡au�Oلك ZI �laلك �gJمش] مشُّـلك لكYnaلك �nM ىح ¡Nلك 
 �js haلك�mq^ جه{s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك ىح Q�lJلكمن مسهتay} لك�L�aَّـ  ¡NyI/

§لك) ٰه( .�sU لك
ىشمقىهرئ)جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مبٰه يعهي مي/جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
جه �fdِّـ �IyTجه _�� لكpn3}جه لك�sn3 لك�a �رنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) حي( .مئمبيع/ لكِّـ



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................مههيجي
X مثyqIYnaلك �n� لك Q�l¡aلك P �js haَّـ ^�َّـ  لك�L�I ِّـميy4لك F َّـلك�L�d

�qj� جه{msmM/Ynaهت� لك �L�d �tuIَّـ F لكy4ِّـميجه �d لك�aهت�  لك�js ha  مس 
�moj¡d  هت�ىح�Oلك �lt y¤Iهب ZX ��   ^�َّـ �L�dَّـ F لكy4ِّـمي msmM}جه 

Ynaلك �ns^ جه �mJ A` َّـ�L�aلك �js haلك X �� �aَّـلك�L�d ِّـميجهy4لك F َّـ�laلك Zلك 
 {ayهتuI � ymaلك � uIهتay} لك�L�aَّـ  ymaلك ZI �^ مس �m �  جه{msmM ِّـميy4لك F

Ynaلك w^ جه{s�yOلك �js haلك  �lهت PX ` لك�L�d Za�maَّـ F لكy4ِّـمي msmM}جه 
Ynaمس لك �T هت�ىحجه�Oلك y¤I هت��aلك �d َّـ�L�ayI �js haلك  �Jلك�I َّـ�L�d

�� �L�dَّـ F لكy4ِّـمي �L�ayIَّـ yqIمث PX مسهتay} لك�L�aَّـ yqIمث PX مس هتay} لكs�yO}جه 
.F لكQ�l¡a لك

Ynaلك �n� ^ ينجهy¢aلك Q�l¡aلك PX مثyqI ydمس �js haَّـ لك�L�dِّـمي لكy4لك F 
 �� yd Q] [مث مشbaلك { �t �d لكy£Oىطجه  msmM}جه z�q� �I مش�sa لك�L�aَّـ �jayIىغ 

ُّـ�a  ^�َّـ F لك sM{ مش لك�aYnaجه   y4ِّـمي يش z�¤I لك�laىغ يش مس�d�X �dجه 
 �js haلك ysd�X لك�dَّـ مس�^ y` ُّـلكw^ جه يش `�mJ A يش ��F �L لكy4ِّـمي �L�Iَّـ ^�َّـ

ysd�X لك�dمس �n� ygمس� �� �a�n^ جه yr¡qd .�� �M لك�L�aَّـ 
Ynaَّـ لك�L  {au�d F  لك�g¡� yq� �d �js ha مس au�d} مسهتay} لك�L�aَّـ 

 yqIمث PX مسهتay} لكy� �n� {s�yOِّـميجه مشyqI ysm¡o� Atمث PX لكQ�l¡a لكy¢aينجه ^twلك4
Ynaلك �js haلك  PX مثyqI ydمس �لك�L�I �Jَّـ مس^�لكَّـ msmM}جه I ِّـميy4لك F َّـلك�L�d

Ynaلك �n� ^ ينجهy¢aلك y�Q�l¡I َّـ�L�aلك {ayمسهت �js haِّـمي  لكy4لك F َّـلك�L�d
جه   مس^�لكَّـ يش z�¤I لك�laىغ يش y Xِّـمل �X مس�dِّـ sd�X}جه  �L�I {msmMَّـ مس^�لكَّـ

yrsaَّـ مش�L�aلك z�q� مش  �� yd Q] [مث مشbaلك { �t �d جه مسYmjaىط لكy£Oلك  {�yqjayI
�yM �a لكYna لك�js haجه �F �n ��مث ��لك لكQ�l¡a مس�dلك ysd�Xجه  n^ جه�a

لك�L�aَّـ لكy4ِّـ  �m¤¡aلك �saمش z�q� �L ىط لكمشy£Oلك  {�yqjayI جه ^�لكَّـ  yj J Ymja
^� PX لكQ�l¡a لك ¥I لك��.



 ٰههيجي .......................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ىقجيىكمكِّـىع مقيل ِّـجنجييفِّـىش

 ا ا  اد.١٦
{mIy�aهن لك�¤ aلك F yt�`ُّـ/s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك  �d جه} مس au�d} مسهتay} لك�L�aَّـ 

ِّـَّـ�d {X�pB yt مس_�لك لكAn3مث  مس جه  y�Raلك �X {sqk¡�Oلك {sa � لكs<� a} لك y�Oلك
y£Oلك لك�� F.

yq��mt  /�Ju¡�  {s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك  مش مش لكI �n3 �لك�} مسهتay} لك�L�aَّـ 
  �aُّـ جه  y ¡Xِّـ PX لكQ�l¡a لك لك  {ayألهتa yt�`ُّـ �aلك �qjOلك PX

 مس �d �rld لك�rld Q] �s�ylO  مس/yMهت� yd ُّـ`� z��mJ F لكa �لك�}
I �jaَّـ مس لك�L�aلك �soX �= جه مشُّـلك �jaلك y¤oىس لك�m¤¡a لك�qsjaجه ^�tw  لك�L�aَّـ 

yqjd لك��  مس لكys�yOمن yd�pX يش �Tلكمث `�o�/ |ty مس �d �¤t مسy¤tمث لكyq¡a_�جه 
�� }sM �d |�sa يش �N ��جه  �L�dَّـمل  مش �qjOyI لكy4يع مس �qjOyI لك

لكa¢ �من  �m¤¡aلك yrsoX �pإل �na d}جه  �jd جه{��ssm¡aلك {s¢s3مش] لك �m¡lJ . 
yOy^�_�¡�  �<�I �dمس �� �� �qjd لكy ¡Xِّـ�¡yrجه   ��smI {s لك�L�aَّـ �L�dَّـملجه 
لك�p¤Oمش  . �L�J �d لك�lqa مش] لكArqsI { �qaجه�fJ PXِّـ لك���Oيس 

aلك �rld ydمس�L� ^ جه�Lِّـy4لك_� لك�aىس لكy¤oI �soX �jaلك �= �s¤¡�s^ َّـ
5�لك لكy¤oaىس �soX �pَّـ مش إل�L�d �r^ َّـ�}جه�L�Oمش] لك �mm  F ميy¡جه  إل�Jلك�I 

�¡ayمسهت �qjd �� �لك ��ssmJ {s¢sM.�nM}جه �  �<�I �I ���f¡aمي لكy¡إل  ygمس�  
yrqsI {pمش  ymaلك { �qaلك  .�fJِّـ مس�Vلك^� 

^uهتay} لك�L�aَّـ لكa¡� ��ِّـ لك�I �mjaلك�¡yrجه y Xِّـمل �L�d �Xَّـ�} لك�L�aَّـ 
ysX �لكF �J لكIجه{s¢sM [مش {LyM I smJ  َّـلك�L�d �n� مس �¤¡�� �r^ جه{��s

�Jلك�I.
 {s�yOمي لكys¡Mلك �X ِّـملy X جهyr¡لك��I ygمس� �mjaِّـ لك�� �¡aلك {s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك
 F َّـمل�L�d �nJ مس y6ُّـلك �d �¤¡�J  �r^ جه{��ssm¡aلك {s¢s3َّـ�} مش] لك�L�Oلك F



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................جيهيجي
�� }sM �d |�sa yهن جه  ysX .�� مش لك

{ayألهتa �qjOلك لك�yqI �tمث � جه  y ¡Xِّـ ��d ydy; �£�q لكQ�l¡a لك لك  
لكy ¡Xِّـ�} لكs�yO}جه مس لك�L�aَّـ  �لك لك�qjd �n� Q�l¡a مسهتay} لك�L�aَّـ � PX
�L�d yrqnaَّـمل  جه  ysX لكs�yO} مس��L�d ygَّـمل F لك جه  ysX �لكF �J لكI َّـ�L�d

yrsoX {َّـ��L�Oلك �= F {��ssmJ {s¢sM َّـ�L�aلك .�L�ayIَّـجه 
 �X ِّـملy X Q�l¡aلك لك�� PX {s�yOينجه  لكy¢aلك Q�l¡aلك PX �aُّـ �Ju¡� 

�dمس{msmM {َّـ��L�OyI �f¡J  جه�d�X  �M yهن  �d �¡M =� لك�L�aَّـ yrsoXجه 
�nM لك�� �t } لك�L�Oَّـ�} مشy£OyI yrsaىط لكYmjaجه  yr¡qd لك�d�jaجه   لك�L�aَّـ 

�it�¡T لك  {q�Raمش] لك �m¡l�  �� ysX جه  مشy Kمن مس لكF �m¤¡O لك
مس �s7 لكys�yOمن  لكea£� يش لك�L�aَّـ  [Qجه   �m aلك  y�t y` ِّـ يش�d �d لك

sa}جه �I _� لكَّـAo` �d Q¢` F �Xمن  ynM لكs<� a} لك لكsd�ja}جه �d �sa لك
ىح لك�L�aلك N �X�aلك �[��Q مس �  Zsaهت� .لك

aلك Q�l¡aلك PX ydمس �n� مس �lq� �t لك�� �Lلكجه  ¢ay{جه ^�j لكa �لك�} 
 �¡aمنجه لكynoOلك لك�Xَّـ�} مس�L�d �¤qI �a s�Aoa} مس �d �¤t مسy¤tمث لك�L�Oَّـ�}جه 

�nM لك�� . مس�ygجه �¡�_� مشPX �Jy K مش_dy} لك�d �M y@�it y�Ra لك�L�aَّـجه 
لكy ¡Xِّـ�} مس/ لكy3هت� لكAo` F {s�yOمن  yd لكَّـ�I �d �Xلك�} مسهتay} لك�L�aَّـ 

�a ���fJ  جه X لكay¢a{جه ^�tw  مش لك جه َّـ لكQ�l¡a لكy¢aين  PX لكQ�l¡a لك
{��it {au�Oلك �nJ ��Q�l¡aلك ���� PX مثyqI.

�لك ;y لكF na لك�laلكِّـ لكQ�lJ ZI {sosfl¡aلكمن مسهتay} لك�L�aَّـ�. 
 



ىسجنرئ ِّـجنمنيفِّـىئمب  حيهيجي ........................................................ِّـ ِّـجنملجيىكمك مللك ِّـ

ا ا  
ّاا اد  ا ا

yl¡aمن مش] مس لك�laلكِّـ لكsosfl¡a} لكQ�lJ ZI {d�m¡Oلكمن  Fِّ لكa �لك�} جيz لك
 {smI لك َّـ Q�l¡aهت¤} لك PX لك���U _�لكمثلكمن مسهتay} لك�L�aَّـجه yr qdمن 

هب مشُّـ �¢ | yqIمث PX لكQ�l¡a لك �N /لكQ�l¡aلكمن لك
مس ¡J يش ¢d يش y�t �L�ayI �fَّـ لكysmsmM y^yfJجه  لكs�yO} لك�L�Oَّـمل `s�A} لك

 y^yfJَّـ لك�L�ayI yr^yfJلك �sa �t } لك�L�aَّـ مش�t �d yrsa } لكbaمث مش] �a �� ydجه 
yىط�yB.�q¡ �  جه �Lلكين  ��np مشyntِّـ  �dلك مس�� .PX لكQ�l¡a لك مش  
َّـ مس�L�aمش] لك yr¡ �q` {s�yOمش] لك {sLِّـy4ِّـ لكyK ُّـ�a هب �t } لك   �K  لك

�PX zJS لك�L�aَّـ لكy4يعجه  PX لك�L�aَّـ sM �d{ �� �fN Iهتs}جه 
 �¡ �t ZjI {s�yOمش] لك z�q� �K y^ جه�hjoa �^يش ِّـلك ¢d مث يشyd �� �aَّـ لك�L�ay^

هب �Lلكين  ��np مشyntِّـ  �dمس ygلك مس��� َّـ�X لكyf¡Nيع  مشُّـ مش مش] لك�L�aَّـجه 
Oمس لك �Lَّـ   �� }sM �d َّـ�L�ayI �K ِّـ @F y ِّـ^� لك s} يش F لكy¢O يش  َّـ y

�hjaلكجهلك�L�aىح لك N هب {s yOلك {sهت�fN �d َّـ�L�aمس لك yqtلك�L�I �jet yqt  
مش ِّـلك^� �hjoaجه ِّـ `� ¨مث �d `� ¨مث  .�a هت�

مث  مسysU yI H�f3لك �ojaجه  لك{smsmM {s^�jd {ps_ {sa�f3لك yqd�oja 
aلك ���V �X �m¤¡� Atمش {sهت�fN �¢; لك Q�l¡aلك F �� ys�yOyI �ojِّمنجه 

 ���V �X مثbayI H�f3لك �ojaلك �ns^ جه Q] �X �s; �¡aلك �¡��� لكbaمث 
 {ps_ مس �m J  }sM ينجهy¢aلك Q�l¡aىح لك ¥I جه{sqsjaلك �¡���  �j_لك�I AoX �¡s�yd

�لك لك�laىغ � F منys�yOجه  لكH�f3لك �ojoa {s^�jdِّـ�dمن مسy�yهن �¢; {sd�X ِّ
ysUمث مش�n� At لكys�yOyI �ojaمنلك َّـ�yجه ^ إل�n لكyr¡��� y5 �oja لكsqsja}جه  �M   



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................خيهيجي

ysUمث yBىطلك لكمن لك �I AoXَّـهب �C yَّـ ZI لك�3  _} لك ja .
مس  F  yrs^ }¤ aجه  لك{l�olaيس لك���O {sJلك�aلكِّـىغ لك�jaلك �d منys�yOلك 

}¤I yrdynMمس�qsjaَّـ لك�L�aلك ynMمس F ��  لك�L�Oَّـ �L�d �� }sM �dَّـجه /جه 
 �M {l�olaلك F {M �hOلك {sosfl¡aهن لك�¤ aلك {js V �d zTyq¡� �aلك �� لك��
 �sg¡m� A` {لكَّـ��h¡Tهن لك�¤ aلك �� �j2 �qjd  جهyrdynMمس  {s�yOلك {msmM

�لك لك�d Q�l¡a لك� PX منys�yOلك �nJ }sM ينجهy¢aلك Q�l¡aجه  لك{ ��kaلكىغ لك�X
 �s¤¡�� �jaلك هنy مس�dِّـ sd�X}جه  ��mj `�هنy مس�Xلك�y ُّـلك���O {sJيس لكl�ola}جه 

.مس �y��X �n ُّـلك�L�poa ysJَّـ �L�d �� }sM �dَّـ
مس aمن مش] لكysonaمك لكyI F منys�yOلك �s�mJ  :لك�aلك �j منAs�m¡aلك �d

�Ju¡�  �tw^ جه{sj_لك�aلك  {smsm3مشلك  aجه  لك �لكمن �لك: PX لكQ�l¡a لكoa �mOلك
�jaلك�mj�  جهyrqX ِّـميy4مش  لك  F منys�yOلك لكمن  �aَّـ لك�L�I A� �d لك

 �L�J ^ ِّـميجهy4لك F منys�yOلك �m  �nq� �aين لكy¢aلك Q�l¡aلك PX ydمس جه  ysX لك
�لك:  `� y¤oI ��mqJىس yd إلyrsoX �p مش] لكaُّـلكمن�jaلك.

 {h J�Oهن لكy¤I [�d y�Q لك من  �mOهن لكy¤Iمس �pB F y3لك لك�n�
�d لكyq aمث PX لكQ�l¡a  مش  smsmM}جهys�yOyIمن لك�L�Oَّـملجه ^wهنAs�mJ �nJ  yمن

��yU لك�� جه  �`�ِّـلكOلك Q�l¡aهت¤} لك PX هب PX مثAn3لك  {lT laيس لكy7  
msm3من لكAs�m¡aلك �d منAs�m¡aلك �oJ �`َّـمل�L�Oمن لكys�Aoa {s.

  مشُّـلك {s�yd �tuI ���2لك ���jJ {¤ِّـمي هتy4لك F من�L F  من�L
���jJ لك�jaىغ s�yd �tuI} مشُّـلك   �Lمن ���d Fيس�Lمن F لكy4ِّـمي ���dيسجه 

�k¡�dl��jJ w^ جهyrqX y  لك�r`�f�  مش ysX ��L�I Aَّـ لكys�yOمن F لك .�d لك
َّـ  مسy yَّـ لك � ُّـ`� لكAn3مث لكaلك {s�yOلك �t إلZI�msmM  �n لك�L�aَّـ  جه 

�لك  ��f لكPX �I �l¡a لكQ�l¡a لكy¢aين� لكna¢�مل لك�lqa مس��d}جه   {sLِّـy4لك {sqsjaلك 
لكA` �ja �� لكy3 مش  yَّـ ZI لك�L�aَّـ  لكy£Oىطجه مشُّـ  ��mj لك  {�yqjaلك �¤t PX
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PX {s�yOمل مش] لك�iqaلك Fَّـ�L�ayI َّـy �لك لكQ�l¡aجه ^wهنy مس�f�  �d�X �d لك� .
  {oj£qd yمسهن هت¤} �I �m¡j� yd لكAn3مث sa�jB �d} لكs�yO} لك�L�Oَّـملجه 

d ىح N PX َّـجه�L�aلك �j£I�d�X �dمس {s�yOلك uI �m¡j� �.
 Ynaمس لك �d مثجهAn3لك  {lT laِّـ لك�red �soX �qI yd {¤هت �js haلك 

d لك�� �Lَّـ ^�َّـ F لكy4ِّـمي msmM}جه   PX �p¡j� َّـ�L جه   ysX ��Lَّـ F لك
مسهنZX y لك�L�aَّـ مش  �¡� .PX لك�L�I �maَّـ لكF {s�yO لكy4ِّـميجه 
 �qjd �a �n�  �tw^ َّـجه�L�aلك {ayلك�} مسهت� I �n3لك�fC  مش  Q�l¡aلك PX

�mJ A` لك.
 Oمن لكyلك� �aلك �d �Iyh¡aلك zLلك جه لك�aلكPX {a مس  y£Oلك لك�� F مل�^yg¡

tمش  {s�yd �a َّـ�L�aلكs{ِّـهس� w^ جه�qnaلك {a�rB �¡s�yd مس �  }جه r` �d �£�qJ 
�d�X �dمس {s�yOلك uI � ymaين لكy¢aلك Q�l¡aيسجهلك�¡qd yr¡qd  مش هب مشُّـ �M �d لكbaمث 

yq¡d Q] zLلك�aلكلك �a |¡ Kمس �aُّـ �d لك�yمن �a �M  {s�ydجه  �a F �¡stمش ��ykJ 
�� |�sa �dجه  o`yU¡� لكy¡p� y5 �¡aىط Q] �X  مش �lt لك  zLلك�aلك {sهت�fN

 {sqsX �d �a�mt yd �d �£�q� لك�� �Lَّـ لك�aلكL �جه   ZX �� �d لكyqnpOمنجه 
.لك�L�oa {s�yOَّـ F لكy4ِّـمي PX لكQ�l¡a لك

 Q�l¡aهت¤} لك �`vJ y�Q] � لك�eaلك�� ��N hI لكQ�l¡aلكمن لك جه  .لك
�aُّـ [ىح مشyg� /�oJ zo]مس w^ َّـجه�L�aلك {ayمن مسهتy K  |ps_مس �¡aلك {aَّـ  لك

 yd لك�� جه  لكy ¡Xِّـ�} لكQ�l¡ayI {s�yO لك مسمهyr �¢ | مسهتay} لك�L�aَّـ   {aَّـ لك
�s qJ F �osflJ :usT�M   �`�t ىح�T  ys a �mjqT مسَّـa} مسهتay} لك�L�aَّـجه 

s^�/َّـ�L�aلك {ayمسهت | ¢�  yَّـ�ysM y` مش  {aَّـ qI¤�  مش  مس �oJ �jI لك
ZsjJ َّـ �d {oprOلك {sgmaلك�Mلك مس yrgjI  مش ِّ �d لكQ�l¡aلكمن لكd�m¡O}جه 

�� يش �¢ | مسهتay} لك�L�aَّـ y�Q�l¡I لك �� لك �N يش  .لك
 yql_ y7 يش �jI مس  } PX هت¤} لك�jI PX Q�l¡a لك�eaلك�� لك�aلكaيش qI¤� لك
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{aمش] ُّـ`� مسَّـ �m¡qt جه �`�ِّـلكOلك Q�l¡aهت¤} لك PX �Nمس Zلك��I  /

ّا ا :ّا  
 �� لكAn3مثجه   {mVyqOلك �qX {s�yOلك �qjd �so  PX �sa�aلك لك�� �p¡j�

ms} لكbaمث ِّ مس لك�2لكمك mM Z � y5/جه yd«�qjpI ��مت«/ �L F ym� yd ���qXلكمك
 {msmM A` �n  {s�yOلك uI لك جه sM{ ُّـ`� Q] �X �s; �¡aلك �¡sهت�fNِّ

ysX �fM �¡� y5 ُّـلكF �J لك ���¡� لكy4هت} �Iجه  .لكbaمث 
 �Iy¡` �d �hqOلك ��_ F �s �aلك �seaلك y_)مثyleaلك «)/ لك �ojOلك �ay_ yd

s�y}جه �msmM A` {s�yOyI �qj} لكbaمث  َّـلك PX لكOمش لكy¡` F /�_ �3مك لك�2
�Jُّـلك �fM �¡� y5 .»لكyd �� y5 �¡a ��هب 

���d F ygمس� �seaلك y_�Nمث«/  هث¨ �na مش{s�yd  ��  �� yd y5 ��جه 
�¡msmM�aُّـ y¢d جه�Jُّـلك �� �I جه /y�t sty�t}جه... لك yI َّـ�L  {msmM �nJ Atمش 

�� �¥U �` {s�yd �n¡^ {sls` �d �f¤¡J {sf¥eaلك �¡stمش �na جه�¡sty�twI 
�aُّـ Q]  {sp`«.

 �� s�yd¡�جه  yNهت} msmM}مش �na ¨مث«)/ لكyleaمث(_y مس�F yg مش@ysمن 
�ojdمنy K � ��لكَّـىح لكaَّـ لك�L�aلك Q] �I {هتy4مث لك¨ �` {msmM مس «.

�Lَّـ لكbaمث   {msmM �¢; {s�yOy^ ِّمشُّـ{mVyqOلك ُّـ`� لك�a  مس /���¡� لكy4هت} �Iجه 
 zohd �X {IyL َّـ لكsmhqO} لك�aلكF �mJ yrsoX {a لك لك�3  {s�yOلك ��)yd ( {smsm3لك

 zohd �X {IyL ُّـ�a  لكv�aلك Iيشهبلك�jI)�� ({hs� a لك  )yd ( �� Atمش {smsm3لك
�Lَّـ F لك�aلك_� لكvT4لك �jI �¡msmM ^�ىغ  .yِّـ�X �L ُّـلكمن لكbaمث 

.جيمي يعحيمي/ جه لك�hqOجه لكyqsT �Iجه �fdِّـ �IyTِّـجنمنجيِّمن) ٰه(
.مبجي يش هئجي يعٰهمي/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(
@ysمنجه لكyqsT �Iجه �fdِّـ �IyTِّـجنمنجيِّمن) حي( .ٰهحييع/ جه لك
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F �s _�� لكy¡` �d �hqOمك  �aلك �seaلك y_)ملy£qaىح «)/ لك�j¡� yd zohd
� ymaلك �m` �T �� مشz�¤I yd لك yqjd/ لك�f¡aِّـجه  مثمت   yd لك�Oلكَّـ yd/ �TyI لك4

zohd �` �m¡� لك�� مثجه  �لكمن `�a�mجهلك4aلك z�¤I ydمش   / F y�t yd لك
�d�m¡� �لكمنجه aلك {msmM ىح�j¡� لك�� مت  .» لك@� لك�L�ohOَّـ

 �d لكَّـ�d)�ohOلك@� لك (��{hs� aلك �� .
���d F y_�Nهث  /» yrm3 مش َّـ لك�ssp¡aجه  لكAn3مث  �F � oh لك�3

  yO {msm3yI �M ^ �a�a s�yd¡�جه  �m ُّـلكمن لكbaمث   � oh� �I جه�ssp¡aلك
�T .»�Lَّـ �aجه مشAt ُّـ�a _� �\هي لك

 F ِّـysqp5 y_)�sf¤¡aلك /(» zohd)yd (Zp�_ [مش ��mq� /yمه�Mمس /
�a�m` �T yd لك�qjd zoV /qja لك لكy¢aينydm لك4أل  �لكمن / yمثمت aلك {msmM zoV

yqa�m` /ynOلك yd .»yd لك�3`} 
ygمس� y_ /» zohd)yd ( �X �Nu¡d �r^ لكمن�aلك {msmM z�¤I �aلك

oa �n� جي�ىط مس �T مسzohd yd zohd yd �� لك�s� aجه ^w §هي لك جه  �jp
�f� ^ لكمنجه�aلك {msmM لك�3 مش {msm3yI �� �لكمنجه aمن لكy Kمش �jI. | ¢� ? yd  

�d �Tجهلك a yM§ �aُّـ y` .َّـ�L  | K ُّـلكw^ لكمنجه�aلك {msm3 لك�M y` «.
 �Iy¡` F �liOلك �seaلك y_)�hqOلك /(» |spT At1مشyd0لكv�aجه  لك{smsmM  

لك�2لكمك�X y5 لك3 هي لكmVyqO} �� لكs�yO} لك�L�Oَّـمل يش  hهتyI {msm3لك  msm} لكIy¢a¡} يش 
ysmsmM yl��jJ �p�� yrqX«.

.مبجيٰهيع/ جه لكyqsT �Iجه �fdِّـ �IyTِّـجنيييلِّيط) ٰه(
.ٰهميٰهيع/ ��Iyلك�faِّـ لكO) جي(
.ميمبٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنملامىنٰرنث) حي(
.هيمبٰهيع/ لك�Iy�aلك�fOِّـ ) خي(
.جيٰهٰهيع/ جه لك�pC �sea ِّـ�y لك�liOجه �fdِّـ �IyTِّـخكييجهزث) مي(
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�� � لكmsm3}جه � �nq�  ygمث مس�An3لك �d ���Nu¡Oمس لك yt�L  مس /_� 

jaلك_� لك�aلك F َّـمل�L�Oلك y6ُّـلك {��� �X �n ysUمثجه  � لك ymM �¢; منys�yOِّلك�qs.
ylTِّـ � PX �¡msojJ F لك y Vy haلك y_ /» yrqX RjOلكمن لك�aمس لك Z J �m^َّ َّ

{s�yOyIمث جهbaلك {��� �X لكv�ay^ جهQ]  Zjaلك F مثbaلك {��� PX {m hqOلك �� 
� �� ZX ���} لكbaمث F لكy4ِّـمي aلك �mjOلك �rlOلك zoV yqjd �aيش لك {a�mjOلك

¡p� }s¤I y5 َّـy yI�Iلك�L F �m�  ىغ يش�^ Als` yrqX � oT �q جه  مش{s�yOلك
�� AI لكv�aلك �X �I مكyجي yd �� {s�yOy^«.

yt�`ُّـ y8 Z J مس �jI/{s`yM منys�yOلك َّـ   msmM �X} لكbaمث  مس لك�3
�mt جه�qsjaلك_� لك�aلك F {¡Iy¢aلك /���} ُّـلك�J لك�L�Oَّـمل 

s`yM {s�yOلك �nJ مس �np� { y5 �¡aلك �¡��� y;  msmM A` �X} لكbaمث 
yM لك�L�aَّـجه مشُّـلك `ty| لكX�¡qd {s�yO} مش �¡� �fM ُّـلك�Jجه  ysX  d �d¡� لك

{X�¡qd �nJ مس �mj� �d�jaلك �M ُّـ�a  لك�3 هب �r¡qd �d لك�L�aَّـ   
�d�jaلك�tلك�m^ � �� هن�y} لك�L�aَّـ a8¢ جه لك �n� مس �np�   {msm¤oa

sn¤Oلك {sqsjaلك@��} لك َّـ لكsmhqO}لك�L�aَّـ�}  لك�3 .} ys�yOyIمن 
�aىح مش] ُّـyg� /لكمس�L�ayI �jet yqt/ �qjd �pg¡J ���aلك F {s�yOمس لك 

yَّـ��Lجه�dمس �X {s`yM �� �Lَّـ مس�ygجه ^yqa�m يش d¢ يش   �sM y�tلك«/    لك
�Vyt «yd�X �pg¡� جهX �nإل  �X جه��dمس �X   �d �� �so^ جه�d�X 

yqa�_ �s _ /»{d �jd مثymqjaمس » لك»c aلك �X �pjaهب»لك {stلك�s3لك  {sty�t   لك
[Qمه  {smVyqaِّـلك�dمن مسys�yOلك �d yyjd �Lَّـ�}    �X  �jaلك �X �o¡  

�d�X �dمس �� �aلك �pjaلك.
� yqa مس y�¡tمث qsM /�yOلكيس لك�¡tلك �ndمس �s`ِّـ�dمس �� �¡aمن لكys{َّـ��L  جه 

ىشمقىهرئ)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ ).ٰه( لكsUy3} ِّـ_� جي يعجي مي/جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
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�d�jaلك �d مت�d لك yr¡qd � �� �M لك�L�aَّـ aلك !
�d�jaلك �d � لك  �s`�dمش] مس  �jaلك �X �o¡خي ���aلك F َّـ�L  

!مس�Xلك لكynoOمنمت
 {���yOين لكyjOلك  �s�ylOىح لك ¡NyI لكين�L�aِّـ لك�jeaلك لك�� uI �m¡jt �¤t

مس�Xلك  �jaين لكyjd  �s�yld �X ueqd  {s¢sM F ىح ¡N  لكynoOمنجه �X ~Jyt لك
 ZX �� �aيع لكy4لك �¤t t¡�لكيسجه ^w لكys�yOمن d �d {X�¡qd¡� لك�L�aَّـ  لك
 �X مس �jaلك �d {X�¡qd �r^ {sd�jaِّـ لك�d � لك yT �Xلك  مسyd لك لك�L�aَّـجه 

�d �lt لك .لكnoO} لك�a F |Iy¢aهي لك�aلك_� 
yjdمس�dِّـ لكys�yOمن مسyqpoT /  يئحيِّ  {X�¡qd yrqna �Lَّـ�}جه    �M �d 

 {sls` �X u�� �` ygC yd�X �� �sa � �� مس�d�X �dجه aلك yr¡qd لك�L�aَّـ 
�d�jaلك �d �d لك�L�aَّـ �d لك مش�s _ �d �� At مس�Xلك لكynoOمنجه لكt¡�لكيس لك جه 

�d�jaلك �d ¡� مش]  لك��qOمك مش] لك�d yiM z�¡n� {noO لك�t z �I �m¤¡a لك
لك�3 لكygOىح مش] لك�L�aَّـ ��d yiM yq ُّـ�a لك�L�aَّـجه   �jaلك �a��oJ لكnoO}جه `

eqd ِّـyهت �aُّـ �Lu�dلكيس مس�¡t �Lَّـ   {s�yOلك ��  .
�مك �� لك�X�a/ مي :ممَّٰىىف يئحيِّn� يش �mJ A` لكين يش�L�aِّـ لك�jeaهبِّمش لك w^ 

�Mلك ZI مس�Xلك لكynoOمن ZI �layI �je� yqd لكys�yOمن `�  .لك�L�aَّـ�} 
�dِّـ لكsd�ja} يش yd�pX يش مش�j� Atَّـ مس :يقِّٰىٰرِّ �`� �d لكZI ��A¡a لك� yd مش 

�لكمن مش] لك��A¡a لك�L�aَّـayI ��A¡aلك w^ جه{lo¡¥Oمن لكynoOلك ZI هت�y3لك 
ZI ��A¡aمش] لك �j_لك  F �L�� يش ¢d يش �p�aلك �X  c aلك �X ZI ىح ¡N  لك
��A¡aلك �d �M لك مس�Xألa �sa لك�p�aجه   c ay` {َّـ��L�aمن لكynoOلكمن لك  ُّـ

�jIىغ لك�L�aَّـجه ^�q } لك��A¡a مش] مس�Xلك لكynoOمن �t �d } لكbaمث مش] [yd Q مش 
�N �� �s _ �d �لك�} �nM مس�M لكO¡¤��� مش] لكO¡¤� لك .�� �aجه 

� qsMyq��^ �a / �¡aَّـ�} لك�L�aمن لكys�yOَّـلكمن  مس لك�L�aلك ZI ��A¡aلك �n
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�Nud{X�¡qdُّـمل   �L�� �tw^ جهy6ytلك�m^ َّـ لك�L�aَّـ  �M ��  �d مس�Xلك لكynoOمن 

aلك ��A¡aمش] لك ygلك: مس��َّـ  �d z�q� yd لك��A¡a مش] لك�3 �lt ZI لك�L�aَّـلكمنجه 
 �d لك�X yَّـجه مشُّـ  F �sd لك _} لك ja ىطy£Oلك لكsd�ja} مش�jayI { �t �� Atىغ 

sMyqjd لك�� جه  �jaلك }/��yOلك ��A¡aَّـ  مس لك�L�aلك ��A¡aلكمن مش] لك�ayI �L�� 
جه  ysX t¡�لكيس لكys�yOمن �� لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�Lجه مش/ مسd F¡� لك  �msm3لك ueqOلك 

�Jy Kمك مش�ohOلك �� لك��.
 yM [هت� مش�aلك �np�  }sM H�f3لك �ojaلك y Kمن  �jtجه ymd F لك

s^ جه�Lِّـy4َّـ لك�L�aلك ��A¡aلك �m � �na َّـ لك�L�oa {sd�jaَّـجه  � لك�d ��A¡a لك�3Nv
�d ِّـلكyjL مش] لكZI ��A¡a لك�L�aَّـلكمن F لك�aلك_�  �lt لك F لك�aلك_�  �لكمن ayI

�jayIىغ  ystyK َّـ �z�q مش] لك�3 .لك�qsjaجه 
y¢pI {s�yOلك {msmM z��mJ F مثAn3لك �d �mm¤Oُّـ`� لك yd �ja /» �iaلك

�iaجه ^»ُّـ لك�d yqsI yd [لك�¤} مش  مس F yd لكys�yOمن �d لك��A¡a مش�s/ At مشyUِّـمل 
لك��A¡a لك�msm3 لكy3هت� ZI لك�L�aَّـلكمن F لك�aلك_� لك���qsja لكynjtيط . noa¢�مل 

لك مس �t } لكs�yO} مش] لك�L�aَّـ مث لكAn3مث _� ُّـ`� v� w^جه �iaلك �s _ �d 
�iaُّـ لك �Nyeaلكهب لك F Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ِّـylT /»�n¤Oy^ َّـجه�L�aلك �� 
�sa لك�yn3} �� لكs�yO}جه  �d y@�fM لك�L�aَّـ `¤�f لك�d �ia لكea¥�جه 

�Lَّـ  �ioa�Nهث «.
ygمس� y_ /»{�ynM �� �I لكمنجه�ayI {a�jB  yt�qX َّـمل�L�d Q] {s�yOمش لك 

{jIyJ�a �W .» �L�oaَّـ 
�aُّـ �d لكَّـ���d/�iaلك F �njq� yd مس yM منylfaلك �d  َّـ�L  �X 

ىشمقىهرئ)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .حيمهخي يعٰه مي/جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.خيٰهجي يعميمي/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(
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yt�L مس لك�sM �iaلك F yrmm ُّـلكمن لك�Nyea ُّـ لك�iaجه ^wُّـلك   �oJ لكylfaمن 
�Vytَّـ مس جه�L�aلك ��  �iaُّـ لك {msmM �� ��I مس l¡ot| مش] مس � ^ 

 yO جه�Lِّـy4َّـ لك�L�aُّـلكمن لك F {¡IyK {mVyqaلك {stلك�s3لك {msmM �nJ ? �a �لكمنجه ayI
ynjtلك �a y` �oW F {�ynM ���qلك��yOيط aَّـ لك�L�aلك z�¤I . {r2لك ��  

ُّـ لك�iaجه  ���� 5�لك لكy¢O مس   �iayI �ros¢;  �rd ` F َّـمل�fmOلك ��
� �� y Xِّـمل �X �X لك�qaِّـجه aلك �iaلك {msmM �s _ �d �d�X �dمس {s�yOلك uI لك�¡ ¢�

 �� �I جه y¢Oلك F z��m¡aلك {rL �� �� |�sa A` لكyrL �d {r2من لك�j aجه 
A��_ �s_ /{rL �d مل�nlaمك لك�m� y¢Oمنجهمش لكyrL �d y��j � . `¢Qمل 

� �� لكa¡� مسَّـمن �d ���Nu¡OyI لكAn3مث مس إل�opلك � �j aلك {rL �ja
 �a {_ X  �d�X �dمس ���qX {s�yOلك �` PX y£Oلك لك�� F ZmIy�aمن لكAo`

y4َّـ لك�L�aلكمن لك�Iِّـ �L مش ueqd  {s¢s3لك F ىح ¡N yَّـ �d لك �s T PX لك
y¢Oلك لك�t¡�لكيسجه �d مس لك�d ZmIy�a لكAn3مث  ���� 5 مش��n^ yfمل `�  مش لك

 A`  �Jylهت �pإل �aلك �oW �� لك�d {s�yO لكyTynjtمن لك�L�aَّـ F لكy4ِّـمي 
لك�aلك_�  �d �lt ?yX F لك  ���aلك F �Jُّـلك.

�لك � �d �a َّـ�L�aِّـلكمن لك�rW منys�yOلك �` �d �`ُّـ yd ygمس� �s maلك
ylTِّـجه  �لك ª ydهي �I هت�ِّـ لك�d F Z@u¡Oلك�� `¢Qمل �Iy¡` �d لك� جه  yُّـ� لك

y_ }sM /» � yf aلك PX لكمن �aلك {poiOمن لكys�yOلك �I �ri� ِّـ�t َّـ�L�aمشُّـ لك
�mjaلك«�a�_ � y Vy haلك �X �mJ �_ �ِّـلكمن لك�L�aَّـ لكys�yOمن rW«/ جه 
yألُّـ�a« منys�yOمس لك yrqd لكَّـ�Oلك �n� مس �I  y�Q] � لكAonaمن � w^ جه

 {s�yOy^ جه Q] �X �s; �¡aلك �¡sهت�f¥I ���aلك F َّـ�L�aيط لكynjtلك �¢;ِّ ِّ

ىشمقىهرئِّـحلخي) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .هئهئجي يعجيمي/ جه �fdِّـ �IyTىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.ميٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) جي(
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لك�riaِّـ ynjtيط  �لك لك� �sa جه  yُّـ�  مش لكynjtيط لك�L�aَّـ لكy4يع �a لك

{�ynMِّـy4َّـلكمن لك�L�aلك � yfN �X {X�¡qd {s�yOمس لك �d �sX�t yd �� لك��  sL}جه 
.t �d¤� لك�L�aَّـ لكy4يع

�dَّـ�L�aيط لكynjtلك {s�yOلك �` �d مثyeOمث لكAnM �saِّـ مشyUمس yd مس �g¡� yq�  
 �mt  �na ��a مس�ygجه I �dvt �¤q^ جه�Jy Kمش �t yd �d �Vym¡�  جه���aلك F

مش�m¡jt At مس y K:جه  �لك لك�3 لك� �qX ���aلك F {�njqOلك {s�yOلكيس لك�¡tلك ueqd 
 {s�yOلك �rld yjI � J�d? لكa¢ �منجه ^yM �d {X�¡qd {s�yOy لك�L�aَّـ لك�qsjaجه 
جه  yqjd �Nud �dُّـ �d ُّـلكمن q� yd¡�يس �rld �qd لك�L�aَّـ  y�yqjd لك�lqa لك

�oj£I {oj£qd yrqna .^ZX {s�yOy لك�L�aَّـ F لكy4ِّـمي 
ا ا :ادا ا 

 �mJ �aَّـجه لك�L�aلك zJلك�d F �sne¡aمس لك� pI A� �لك لكPX �sa�a لك� �q¡ �
{mIy�aلك }My Oلك F �Jy Kمش.

�aُّـ ysI / �maلك �X�¡�� َّـ�L�aلك zJلك�d F �sne¡aمس لك� d PX مثyq aمش لك
 yt�ntمس �a ِّـميهب مشُّـy4لك F َّـلكمن�L�aلكمن لك من مش] ُّـ yl¡aلك ys¡dىط  K �من �L�Iيس لك

 F َّـ�L من �lt ZI لك�L�aَّـلكمن لكy4ِّـsL}جه ^yqjd w مس مس  yl¡aلك  ��A¡aلك
 yd لك�� جه  �N � لك�L�aَّـلكمن لك yT �X �f yfN  �Jُّـلك F �o¡ِّـمي  خيy4لك
من yfd Fَّـ��  yl¡aلك �X  vVلك�¡ayI A� لك  �sne¡aمس لك� d ِّـyntمش] مش yqI َّـv�

F y�¡aلك  vVلك�¡aمش ^�ىغ لك }sM ىغ لك�L�aَّـجه  �laلك �d َّـ�L�aَّـ�� لكyfd 
�l¡Oلك�sne¡aلك من  yl¡aلك  ��A¡aيس لكyLمشِّـ �d �I لك�sa�aجه ^  y�RayI yهن hI PX  

 yrgjI ��A¡� {هتy4لك y6َّـلك�L ysUمث y¤tuIمث  مس لك مش] d¡� لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�Lجه 

.هيٰهخي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنجيميىكجيرئ) ٰه(
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{rL َّـلكمن�L�aلك ZI ىطys¡d �Nجه ^£r} لك �Lَّـ�} �X{smsmM لك�j a لك  {jLِّـلك  
� لكr2} مش] � �d {X�¡qd منys�yOلك َّـ لكsd�ja}جه  �M [َّـجه  مش�L�aلك yM

جه  ys¡dىط لك�L�aَّـ �� �X {s`yM �s�yld ُّـ�a لك لك�L�aَّـ�} F لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه 
 y_لك�fd َّـ�L�aلك ZX �� �¡aهت} لكy4َّـلكمن لك�L�aمث لكy¤tمس �X {s`yM منys�yOy^

ArqsI مل��ykOلك |�sa لك�aلك_�جه yX z�¤I? لكO مش s¢sM}جه   �d �lt ?yX لك  �rl
K�m �من�L�ay^ �Lَّـ لكy4ِّـ   �d �I Se� �aلك �mm  �J� K �d  yNيعجه 

yjaَّـ لك�L�aلك �rld يس�¡qt �N �fN �dهت�d Q] �¡s لك�L�aَّـلكمن لك جه 
 ZJy� ZI ��yk¡aمس لك �U  جه{s�yOلك �rld يس�¡qt يعy4َّـ لك�L  �¤t  �¡sls`

Z¡s¢s3لك�sa  َّـ  مش�L  �¤t  جه���aلك F �rlOلك ?yX  �d �lt ?yX F لك
�Jُّـلك ZX ِّـميy4لك F مثbaلك.

َّـ  ىح F لك�3 ¡N ys¡dىط ZI لك�L�aَّـلكمن مش] لك لك من  yl¡aلك yqjLمشُّـلك مسِّـ ydمس
لكayI �ma¡�لكyfd F vVَّـ�� لك�L�aَّـجهلكsd�ja}جه  �sne¡aلك {au�d ِّـyntمش �o¡�� �tw^  

�aُّـyl¡aَّـ  لك�L�aلك F �sne¡aلك ىح  ¡N َّـ لكsd�ja}  �¢ | لك  من F لك�3
�Nجه مش  yI �dمك �لك�} �nM مس�M لكO¡¤��� مش] لكO¡¤� لك لكy£Oىطجه  �jayIىغ 

 �g^�� yd لك�� �}جه  y�¡d  { Vلك�¡d َّـلكمن�L�ay^ {msm3لك �لكمن aلك z�¤I ydمس
.مسهت¤yمك ��it} لكt¡�لكيس لك�d {s�yO لك�3 لك�L�oa �d�jaَّـ

�t yd �dلك �d مس ueqd لكt¡�لكيس لكs�yO} ��  مش �nمل لك�qJ  �sne¡a£�مشُّـ ^
.t¤� لك�L�aَّـ لكy4يع

�jaَّـجه�L�oa �d�ja�3 لكyI {s�yOلك �l� X � �jI �jL لكaلك z �aلك ِّ 
mIy�aمث لكAn3لك  {mVyqOُّـ`� لك yd ��� F مثysU َّـ لك �M �¢; {s�yOمس لك �d ِّ

d ِّـ مس�f¡^ ِّـميجهy4لك yqjpI �¤oa لكQ�lJ جه{sd�jaَّـ لك �لكَّـ�� �d ُّـ�a �� لك�3
 �� جه �d مس �dلكَّـ�� �M �d لكbaمث �� �M لك�mhqOجه  �koaلك  F�jaلك» A`
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�Jُّـلك �fM �¡� y5  لكJ�d {s�yO } مش/ مسجه »msmM} لكbaمث لكy5 �¡a �� ��جه 

� �dلكzJ لك�L�aَّـ yT �X y5 ىطy¡p� �¡aلك �Jُّـلك {sهت�fN جه لك�L�aَّـ  �N لكمن لك
��ykJ  جه�qX {LِّـyN Q] �Jلك�a {d�md َّـ�L�aلك { J�d مس �ojd مش  {rL �d

�d �lt ?yX لك  Ymjaلك �so¤¡aلك. 
 

.جيمي يعحيمي/ جه لك�hqOجه لكyqsT �Iجه �fdِّـ �IyTِّـجنمنجيِّمن) ٰه(
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ا ا  
ا ا  اا ا 

هتay} لك�L�aَّـجه  مس_yqp لكF �sa�a لك�s q¡a لكPX �Iy�a هت¤} لكQ�l¡a لك 
F y¤t  {¤من هتy Kمش F yrsaمش �q¡�� �_ �¡aلك �L�aلكىغ مس�� لك�j¡Tلك Y� yd

ysX مس لك�L�aَّـ �L�dَّـ F لك لك�d {X�¡qd {s�yO لك�3 لك�d�ja جهلكQ�l¡a لكy¢aينجه   
.�L�oaَّـ

ّا ا :ا  ّا ّ دا ّ ا
 ��yk¡aمل لك�n^ �d �L�aلك لك�� �ohq�{sqsqK s¢sM} لك  s¢sM ZI} لك�L�aَّـ 

 ueqd F �d�jaلك�3 لك {��it مكy¤مسهت �`v� yd لك�� لكF {s�yO لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه 
.لكt¡�لكيس لكyqI {s�yOمث PX لكQ�l¡a لكy¢aين

ylTِّـ � PX �¡msojJ F لك y Vy haلك y_ /»y��¢`مس مس {sLِّـy4لك � ym3جهمش لك 
Z¡L ���جه  s¢sM} لك/�d Z¡s¢sM �d {lavdَّـaلك F َّـ �X {sI لك�aِّـ �L�aَّـ لك

��s¢sM �L �q} لكs�yO} لك�d �¤¡J �¡a لك�L�aَّـ لكy4ِّـaَّـ لك�L�aلك �d F لكy4ِّـميجه 
���aلك F« َّـ �C  �d�jaلك�3 لك ZI َّـy yَّـ �yq �� لك �dلكَّـ �d لك جه 

 ��yk¡aيس لك�^ �� �aلك جه  sqsqK}لك�L�aَّـ . F لكy4ِّـميلك
ojJ F �¤� �لك yd مس� {h J�Oلك � y�Oلك �jI لكىغ�j¡Tلك �qX �Nمس {ms

y_ }sM جه{s�yOyI /»yrqd /مس {sf¥eaلك  ���aلك F {sonaلك yr��jJ �¡aلك {s�yOلك 
لك�2لكمك y Kمنجه  F / �qjpI لكy4ِّـميجه �� �� �L�d yrqsjIَّـمل F لكy4ِّـميمت  yI

yَّـ �d مس لك�L�aَّـ  لكs¢sM ZX {s�yO} لك�L�Oَّـ�}جه �d �¤t �qjpI �I لك

ىشمقىهرئ)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ ).ٰه( جه لكsUy3} ِّـ_�جي يعجي مي/جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هيمئجي
�Lِّـy4َّـجه»لك �C �d �3َّـ لكy yَّـ �� لك �لك لك�d �¤qa لك� ym¡Xَّـ �j¡ayIَّـهب  y^  
 �¢s3لك �aجه �� لكy_لك�fd yَّـمهy yI A� لكF {s�yO لكy4ِّـمي �d لك ZI لك�L�aَّـ 

َّـ لك�L�oa {sd�jaَّـ .yT مش] لكuI �ma لكys�yOمن �d {X�¡qd لك�3
| K }sM/َّـ �� لك�L�aجه  مس لك{sLِّـy4لك {sj_لك�oa لكمن�ayI لك�fOلك  �sهت

ygمس� | K/�p¡إل  �qsjaِّـمي لكy4مش  مس لك  �n� مس �mj�  ملجه�Mلك  {sj_لك
�I مس   s¢sM} لكwI yd {s�yOىطلكمث F لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه ^ s¢sM �d �na} لك�L�aَّـ 

�L�� مس �I �m مس K �من F لكy4ِّـميجه   لكF ueqO لكt¡�لكيس �s�Aoa �n} مس 
�dمش] مس {s�yOلك�d�X �d�jaلك �d �sa ُّـ�a لك جه ^�ns  مش جه  yr¡qd �M لك�L�aَّـ 

� �� s¡t£} لكQ�l¡a لكy¢aين� ysX َّـ لكs�yO}جه  .لك�L�aَّـ �L�dَّـلك F لك
�aىح مش] ُّـyg� / �tلك�L  F �je�  جه�Jُّـلك {Vy� I �hm� yqd �Mلك مس `� 
M �d { `�d �Jجه مس ُّـلكy_لك�fd  {s¢sM مل�Mلك  �� �I جهZJ��yk¡d Z¡َّـ��L  Z¡s¢s

�لك �� �qjd لك�n3  مش �o¡a �sa لكs¢s3} لك�aلك_sj} لك�aلك�Mمل wI ydىطلكمث� لك�L�aَّـجه 
�d �I مشِّـyLيس s¢sM} لكs�yO} لك��ykOمل s¢s3} لك�L�aَّـ yNِّـyL مش]   � qsM uIهتay¡�جه 

d جه  yr¡qd �� �M لك�L�aَّـ   {sd�X {rL �M � لك�aلك�� مس ZI لك�L�aَّـ 
{sqsjaلك yَّـ F لكy4ِّـميجه  لك�M�aمل  .لكt �d�ja¤�لك �d لك

ناقشة  ا
{msmM [ِّـمل مشyU �لك لك�L�aجه ��k q لك� {e_yqd F مي�a�aلك�¤}_ � لك  �l¡d   

_� ُّـ`�bI y�ytمث �d لكF �sfl¡a لكa ¤�هن  لكAn3مثجه   {lT laلك ZI yrsoX
�� �dجه  مس لكa/لكmIy�a}جه  �lt لك ىح لكys¢s3من F لك�aلك_�  ¡Nلك  �d�rlOَّـ لك�j¡

F y��¢nJ لك�L�aَّـ لك�qsjaجه   {s¢s3ىح لك ¡Nمس لك yLِّـyN َّـ�L�aَّـ لك�jJ �o¡�� 
�dجه  لكys¢s3من �lt ?yX F لك ¡�o لكyjOين   ���aلك F �s�ylOَّـ لك�j¡J �m^

ىشمقىهرئ)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ ).جي( لكsUy3} ِّـ_� مئيع/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
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�n   �aُّـ �d yrqna َّـ مش�L  �X�Iyhd  �LِّـyN لكين�M   y_لك�fd �s�I 
{s¢sM.

 �oJ �d _� ªهي 5� لكmsm3} هت�ِّـ لك�d F Z@u¡Oلك�� `¢Qمل �d `¡ �جه 
�لك لكy¡naمك I yd�qX¤{ _�Xyمل لكy ¡Xِّـ�} لكyjOين لك�n¡Oِّـمل � F �I هيª yd لك���Oلك

y_ }sM جه ِّـَّـ �r�aلك لك§ msmM}«/ لكa¡� ُّـ`���sU y لك لك�Mلك   ^w مس�dلك 
�fdلك_yd�rlO yمن �dلك�Mمل لك�Mملجه ِّـy` AI ^�َّـلك   {s¢sM َّـمل�j¡d yjd   

�Lَّـ ىط��  �n` جه{lo¡D �ىح � ¡Nلك w^ جهymoj¡d  y_ �dىط  yd�ojd  �ojd 
ىح لكylfaمن  ¡Ny` �Lَّـ �M PXملجه   yrqd �na �n� مس zL�� y8 �sa ينyjOلك

�M @s} لكZX �� �¡a لك�L�aَّـ لك @� �s7 ylJyI لكAn3مثلكsmsm3} لك .» لك
 F yqsXلكَّـ yd F ِّـ �C مس �L��  �tuI ymIyT yt�`هس�} ُّـ�aلك �� PX مثyqI
_�لكِّـ  لكF {s�yO لكy4ِّـميجه �d لك لكZI {sqsja لك�L�aَّـ  لكQ�l¡a لك �d لك�M�aمل 

لك�j¡aَّـ  nayI{sqsqK¢�مل  لك�aلك_�جه gdلك  �d y^y مش]  �lt ?yX z�¤I ArqsI لك
���aلك ?yX F �d�rlOلك �¢n¡aلك .لك�j¡aَّـ 

�mt جه{prOلك {d�mOلك �� |¤gJَّـ  /مشُّـلك لك�L�aلك �¡s¢sM ZI ��yk¡aمل لك�n^ مش
 F {a�¡�d  {q�Rd Q] يش �L�aلك لك�� yrsaمش �q¡�� �¡aِّـمي يش لكy4لك F {s�yOلك

{s�yOلكيس لك�¡tلك ueqd يسyLمس مشِّـ �m¡jt �I جه X  يش `�d�X  F A مش] مسAo`�dمن لك
لكs�yO}جه �L لكQ�l¡a لكy¢aين يش لكA¡Xَّـلك �jJ PXَّـ لكF {s¢s3 لك�aلك_� لكy4ِّـ ZI لك�L�aَّـ 

لك�¤}�¡yfd �pgَّـِّـمل ��� ueqd لكt¡�لكيس مش هب مشُّـ PX لك�ohOمك   ymd F yqt
�soX �¡Tجه ^�rld y` w لك�d yX�¡qd {s�yO ُّـلكمن q� yd¡�يس لك  {s�yOلك �qd 

ىشمقىهرئ)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .ميمئٰه يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
لك_yj/ لكyfOَّـِّـمل PX لك�ohOمك) جي(  {£s¡qaلك �lt يطysmaمن لكyd�md �Mمش �nJ مس �� .

�M /ِّـخكييجهزث�pC �seaجه لك�IyT ِّـ�fd جه�liOلك yمبمبخييع/  ِّـ�.
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�لك � � s¢sM �nJ} لكs¢sM ZX {s�yO} لك�L�aَّـ F لكy4ِّـميجه  qsM َّـجه�L�aلك �rld

�s qJ F yq¡ Kمس �_ هتay} لك�L�aَّـجه  مسF �m¡jt yd yd لكQ�l¡a لك   �IyTجه 
�dمش] مس {s�yOلك {s¢sM يسyLمشِّـ لكs�yO}جه  لكyq aمث �jJ PXَّـ s¢sM} لك�L�aَّـ   �aِّـ ُّـyntمش 

�d�X �¢p� ِّ جه �¡T لك  {q�Raمش] لك �m¡lJ �Xَّـ yهنw^ جه yr¡qd �M لك�L�aَّـ 
. PX لك�ohOمكلكyq aمث yfd y��I I yrsoXَّـِّـمل

ىح s¢sM¡� مس/ لكy3هت� ¡Nلك �o¡��  ِّـميy4لك F َّـ�L�aلك {ayمن مسهتy Kمش 
ىط  �� �I جه ysX لكF {s�yO لك  مس�Xجه ^ �¢ | لكt¡�لكيس �rld لك�d {s�yO لك�L�aَّـ 

�� s¢sM} لك�3 لك�d�jaجه   ِّـلكمث لكs¢s3} لكq� �¡a¡�يس �rld yrqd لك�L�aَّـجه   {s¢sM
��lq مس�yg لكt¡�لكيس �rld لك�d {s�yO ُّـلكمن لكs¢s3} لكq� �¡a¡�يس �rld yrqd لك�L�aَّـجه 

�Lِّـy4لك_� لك�aلك {s¢sM ��.
ا ا : آ  ّا ّا دا 

s¢sM مش{s�yOَّـ } لك�L�aلك �X مثyI �X لك  y�¡aلك  ynd  �� s¢sM} لك
 yd يس�¡q� مس �s¤¡�� جه  �jaلك �X مثyI مسs¢sM yd} لك�L�aَّـ ^s¢sM �r} لك جه  �jaلك

s¢sM�¡s¢sM y8 {s�yOلك ��  �jaلك yIمث �X لك�L�aَّـ  yIمث �X لك�X �¡ �ja لك  لك
yqjd لك��    F لكs¢s3} يس �rld لك�o¡D {s�yO مس ueqd لكt¡�لك/�� لك�L�aَّـجه 

�L �oJ |�sa يش z�¤I لك�L�aَّـ لكy4ِّـ يش ueqd �X لكt¡�لكيس �rld لك�L�aَّـجه 
{s¢s3ين مش لكy¢aلك Q�l¡aلك F �Jy Kمك مش�ohOلك �� .لك�3 لك�d�jaجه 

ناقشة  ا
_� �oN:مي  �_  ZI  �� }sM �d {s�yOلك ZI �L�aلك لك�� F لك��  

�Oلك {s�yOَّـمللك�Lهب�� }sM �d {s�yOلك w^ َّـ جه�L�aلك �X مثyI  �jI �f¡J لك

yfd yq� /y��¤tَّـ�yrmجه �s _ �d) لكs�yO}(لك�Oلكَّـ �d ) ٰه( ِّـىغ  لك لكA�aمث   y�t .لك
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|�sa �� }sM �d yهن جه  �jaمش لك  �� d}جه  �jd  َّـمل�L�d  جه��
�� yNِّـYmX  �X {Lلكs�yO} يش `�mJ A يش لكy ¡Xِّـ  qd¡�يس �lt Uyqd �d مس��d}جه 

مسyd لكs�yO} لك�L�Oَّـمل ^ �C لكa ¤{هب مشُّـ  F �U لكy ¡Xِّـ�¡�s7 �qX yr لكAn3مثجه  
 �� �� هن�L�d yَّـمل z�¤I لك�laىغجه  جه  �jaلك y�¡ayI �f¡J مش] لك�L�aَّـ 
 �lt F yr¡s¢s¤^ َّـجه�L�aلك {ayهت  }¤ aلك F y^�V �mJ  yr¡ayمسهت F }¤ � �¡aلك
 Z¡s¢s3لكيس لك�¡tلك F {ay¤¡Tلك  � qsM yIمث �X لك�L�ay` �jaَّـجه  s¢sM �d} لك لك

�dمس �lqaلك{s¢sM �d {s�yOلك لك�Mمل�¡�L�oa Zَّـ   �qsjaَّـ لك�L�aلك F .
_� �oN:يقِّٰىٰرِّ  �_  �na �لك لك�L�aجه � F y�¡aلك  ynd  مس��qjd F yg لك

ynd لك @�qjd y لك�L�aمك  N �d ���¡�t {d�md ysI �k q� �aُّـ �g¡�/
ن: ّمقدمة وجوب واإل قيق مع ا  )١(

 naلك �sflJ :usT �d ينy¢aلك ~rqOلك F ynd لك msmM �M} لك�L�aمك 
{oM�Oلك ��}¤ aلك �C �d �£�q� yd yq� �`�t مس y¤t �na  /جه 

ِّـملجه  : ِّـجنيفاكيفىط.مث �aمك �� لك�L�aلك �qjd مث مسAn3لك  {lT laُّـ`� لك
�d�X �s¤¡�� �aِّـ لك �aلك �� zLلك�aِّـ«جه ^يشلك �aَّـ �� لك�L�aلك zLلك�aلك 

ynd ��) ٰه( y^ جه ynd لك �qjd F {s لك�L�aمك  yeOهس�} لك�aلك PX �sm¤¡aلك لك�� �q¡ �/  
ِّـمل لك�L�aَّـ لك�L�aمك ��جهرض  /msmM F }¤ aلك ���t  َّـجه�L�aِّـمل لك ¡�qjOyI Ar  رض

�mlaلك  �qkaلك �� �جه  .لك�faِّـلك
ىشمقىهرئ)جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ  .حيهئ يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
yq¡dيس �d لكyjOين لكa¡� ) حي( لك  ynd لك ِّـمل  �aلك �d لك�aلك�� يش `usT A: يش مس لك�L�aمك 

�lqI {^ �jd {s<�I {qsI �� ysaجه  F ��J�J yd لك�lqa لكِّـydy�J مس ��jىح y�Q] y5جه   yr
ُّـ�a  لك�rlO مشAt إل¡yمي مش] لك���j¡a ِّـَّـ yrl��jJ F مشyl��jJ �� Atمن  srs qJ {sila}جه 

�qX ysq] �n� �tw^ yd�ojd y` مشُّـلك ydمس �jtجه _� إل¡yمي مش] . مشُّـلك `�lqoa �rB yجه 
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�� »لك�L�aَّـ  »aلك^ �¡d �yC �qd ىغ�X َّـ�L�d Q] ىغ�« ygمس� ��  

.» ydyC �d�X ^�ىغ«
� لكyl��j¡aمن لكsiloa} لك�qjO {s¤s��¡a لك�L�aمكجه مس � �qsلك � �d لكَّـ���d
yfJىح z�¤I y5 لك�aلك_�  �rld uI لك�L�aمك �d لك�s�ylO لكsl�ola} لك�m� �¡a لك

�Lِّـy4لك�mt yd�qX yqtمس �qjpI َّـ«/ جه�L�aلك zLلك �لك لك�L�Oَّـ � «yqjd w^/ 
¡�جه  �qdِّـمي   zLلك�aلك �rlO لك�fd َّـ�L�Oلك �aمش/ مسمس ُّـ F يس���Oلك 

 �^yfJلك F �I �f¡d لك�aلك_� لك�qsjaجه   �p¤Oَّـ�� لكyfd �d ِّـمل�`�Oلك {sgmaلك
ِّـمل  �لكمنجه ^�ayI �d�X ىغ�^ �q¡p� ِّـ لك�L�aَّـ  �L�ayIمك yNِّـyL جي�oj رض

J zLلك�aَّـ لك�L�L�aلك �d �L  uI �soX �jaىغ لك �X يسyq¡dلك �qj.
yqa�mI ���t  /»َّـ�L�aلك zLلك مس �rld لك�L�aمك �Nudُّـ » ��لك لك�L�Oَّـ 

�loI �qX v�Oلك �loaلك �s^ � � �aلك �iloaلك ���j¡aلك �qX yM��  هث�N مس`¢� 
�d مسِّـلكَّـ مس ��jىح �oJ لكu� ? ysmsmM yl��jJ �s�ylOمن ِّـ�} مش لك�p¡�Oجه  .yl��j¡Iمن َّـ

 �s�ylOلك �oJ �d مثAn3لك ���� yd {msmM ىح�jt مس ���t yqt هب  ymOلك F �Kv�  لك�� �na
siloaِّـ�� لكyj¡ayI �a  �saهت� مش�¡t �_ yd لك�� هيجه  hهت .}z�¤I لك

.هيخيمييع/ جه لكyqsT �Iجه �fdِّـ �IyTِّـجنيييلِّيط) ٰه(
.هيخيمييع/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(
.حيخييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) حي(
ysUمث �s�ylOyI لكsl�ola} مشz�¤I �n� At لك�aلك_� ) خي( لكpo` |mlJ} لكAn3مث PX مس لكyfJىح لك

ىغ �� �� z�¤I لكy4ِّـمي مس �jaلك  �p3مس لك F ىح _� لك4  �na �yg مس لكy4ِّـ�Lجه 
 �jI �_yt ���جه aلك F ىغ �jaمث مش] `� لكAn3لك �d ِّـ�reOلك zُّـ� �_ ���مت aلك F �tمس
 �ja ىغهب �jaلك �V�d �X ىحyfJ ىح �V�d لك ¡Nلك {ay¤¡Tلك ysX�d �aُّـ F Zmm¤Oلك
 �sflJ :u� ىح�T yd لك�� ���جه aلك F �N لك sa�mjd} `� مس�M لكF Z^�ha لكy4ِّـمي 

ymM  �s^ }¤ aلك.
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� �rldهب�rld F لكbaمث لك�L�OَّـNمس  �rld F �Nمث جه هثbaلك �jجي  
 �� �I جه���aلك F y Lلك  �sa مك�L�aلك �rld w^ جه�Lِّـy4َّـ لك�L�aلك F y Lلك

{lهت�n8 {qnpOلك �lqaلك A` y6جه  A` �d A`  �lqaمن لكylهت �d  جهygمس� 
� �rld F لك�L�Oَّـ  Nu^ �lqaلك ?yX منyqn8 �d مك�L�aلك �rld y` مشُّـلك

�qsjaلك_� لك�aلك F y Lلك .جي�j ُّـ�a لك�L�Oَّـ 
 �d  جه�Lِّـy4َّـ لك�L�Oلك لك�fd منylهت �d zLلك�aلك مشُّـ ^�L�ayمك 

��aلك F �rlOمن لكylهت � mJ  �¡aَّـ لك�L�aِّـمل لك �qjd لك�L�aمك �� رض �جه 
ymohd yrsoX �jaلك �V.

 �Iy¡` F �s �aلك �seaلك yt�`ُّـ yd [ِّـ مشyUمن(_� مسyrs q¡aلك yUِّـلكمن  ) لك
y_ }sM /»¡aَّـ مشُّـلك لك�L�d �` جه Q] [من مشyl¡aلك Q] �d �Jُّـلك }sM �d �saمش |l

�r^ zL لكydw^ �3 مس �s¤I �n{ جي�a z لك�L�aَّـ ��lt F مس    w^ جه �n�
�Jُّـلك �d َّـ�L  zLلك�aلك �Jلك�Iجه�smaلك ��  «.

msojJ F ¦�haلك �m¤Oلك y_¡ِّـملy jaلك �� PX � /»����/ [َّـ مش�L�aلك {p�_ 
�Jلك�a َّـ�L�aلك zLلك�aجهلك�Jلك�a َّـ�L�aلك �npOلك  «.

 F Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_)ِّـylT �iM لك�d �mja «)/ لك مش `� �L�dَّـ مشُّـلك 
جه ^ خي�o مشyd مس �q� }s¤I �n¡�يس  �Lَّـ لك�iqa مش�X AX �saلك �L�d �� }sMَّـجه 
إل�soX y5 �nجه مس  �لك�J لك�L�Oَّـ�} �qjOyI لك�L�poa �dyeaَّـلكمن I �Jُّـلك �lt �d

�a�` �n� «.
 y_{d jaلكmsojJ F � y Vy haِّـمل¡ لكy jaلك �� PX � /» F َّـ�L�OyI لكَّـ�Oمش لك

ِّـجنمليييكٰرٰذِّىع )ٰه( حلِّىشِّـىع  .مئجي يش هيجي يعحيمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـ
.مئجييع/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(
ىشمقىهرئ)حي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ  .هيهئ يش ميهئ يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 ٢اصظظسظف ـ ج..............................................................................٢٨٢
ّاٰىظسم الرنق أن قظون فو األشم صن اصوننود اٰىوننود رنعظك ذازنه واٰىغفعف اٰىوننودة  ّ ّ

ٍإن صل صغ قصظه اصطظل رنغغه صوننود رنعحو«:  شغلّمنم» رنغصوننود ّ ّ ّ، إصغ أن قظون صغ ّ
ّصتطظل اصوننود رنطريه أو ال، األول اٰىعظن .» واصثغين اصواننف،ّ

أي مم [واٰىظصود رنغصقات شععغ «): هنغقف احلظعف(ًوشغل اصطبغسبغئي أقضغ مم 
.» رنعغن اغظسغم اٰىوننود إش اصواننف واٰىعظن]اٰىكىنظف اصكارنطف

 اصوننوب واإلصظغن واالصتعغع، :ّاٰىواد اصثالث«: وشغل مم رنقاقف احلظعف
  شععغ مم احلظعظف رنحف شن اغظسغم اصوننود إش اصواننف واٰىعظن، واصبحفواصبحف

.»ّشن اٰىعتعك زنبطي
ّإن صالصعم فقا رصقق مم صون اٰىوضوع واٰىظسم صظوننوب واإلصظغن فو 

صصقاق صن ّنني د رنظحغظ اصواشك اخلغرّ أن اصوننو:اصوننود واٰىوننود، رنعطعى
ًعل شظعه صن األشسغم، وفقه في ىنظعظف اٰىظغفعم اصظظسظعف شعوصغُصصغدقل صغ حي ّ.

ّ أن اصوننوب وصقا :وصظن شق قطعك صن رنطك صظامت اصطبغسبغئي األينكى
ُ صن ينواص اٰىظعوم إذا غ،اإلصظغن رنقاقف (سف إصعه اصوننود، ىنعف شغل مم ّ
ّا شعك إش اصوننود، شغصغ أن جيف صه شعو واننف، أو ّصل صظعوم إذ«): احلظعف

.»قعتعك وفو اٰىعتعك، أو ال جيف صه وال قعتعك وفو اٰىعظن
ّصل صظعوم شكضعغه منم غسبعغ إصعه اصوننود، شغصغ أن «): هنغقف احلظعف(وشغل مم  ّ ّ

ّقظون اصوننود رضوري اصثبوت صه وفو اصوننوب، أو قظون رضوري  االغتظغء ّ
ًتعغع، أو ال قظون اصوننود رضورقغ صه وال اصطقم رضورقغ صه وفو شعه وفو االص ًّ ّ

 .٨٦ ـ ٨٥ ص١ج: ، صصقر سغرنلاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(
.٤١ص: ، صصقر سغرنلةهناية احلكم) ٢(
 .٥٣ص: ، صصقر سغرنلبداية احلكمة) ٣(
.٥٥ص: سغرنلاصصقر اٰى ) ٤(
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ynd .»لك
^�rلك�a هنهب  ¢aلكَّـ لك�poa يس���Oلك  ��mOلك �� لك�� �d ` F �rlOلك �jL �_  

 �aيس لكyq¡d جه  �L�dَّـ�} �� �jL لك ynd لك F �a لكy4ِّـمي _��L�oa Asمك 
�d ` �qjd/ ِّـميy4لك F َّـ�L�aلك zLلك  yِّـ�  مس لك�rlO مشُّـلك `�fd yلك_� رض

 �f¡� �tw^ ِّـميy4لك F �_لك�fd َّـ�L  �q¡dلك �a � �L�ayIمكجه  qsM �f¡� �tw^
yqn8 �ns^ �d�X  �_لك�fd َّـ�L  zجي ? �a ydمس yq¡dيسجه  yI.

 aلك لك�� {£s¡tys/لكَّـ�Oجه  مس لك{smhqOلك {sty¢aمن لك �mjOلك �d �nJ هن ¢aلك 
 �n� � qsM ���جه aلك F yمه ` �soX yr� �X  y5 �rlOىح لكyfJلك 
 �d Gyq¡� لك�� هن a y Tyqdألy¤Iهن لكsmhqO} َّـ لكsl�ola}جه  ¢aلكَّـ لك�poa ىغ�j¡aلك

هن ¢aلكَّـ لك�Oلك {oM�d F }¤ aلك �ohd F �qX �mJ yd مك�L�aلك �jL }sM جه
 �r^ لكهت��N  �q¡pOلك �X }¤ aلك ydمس لك�L�Oَّـجه  �N �d yndلكيع لك�L�aَّـ  لك
 {msmM ysI F �s¤faلك �� لك�� �h¡Tلكَّـ�} F لكl�ola}جه  �d لكa ¤�هن لك

ynd لك .لك�L�aمك 
�لكqI �J¤�  ��هت� a �a yِّـ� ^�L�Oyَّـ F لكy4ِّـمي مش `K y �من لك�L�aَّـ رض

 �r^ جهymohd �jayI y` مش ygِّـمي مس�y4لك F َّـ�L�Oلك لك�L�Oَّـ لك�aلكzL لك�L�aَّـجه 
�لك�Jجه F �jayI �f¡�  �Iy_ �� �I لكyO مس a �a yِّـ� لك�L�aَّـ �sa رض
ysl�o^ y¢¤I yndجه  لك � ��n لكF }¤ a لك�L�aمك  qsM لك�r^ � m¡�O لك�npOجه 

}¤I �t�aلك�Mمس  �ohOَّـ لك�L�aلك �X .
� yd ُّـ`� y Vy haيس لك���d �jL  �s�ylOلك ?yX [مش �s�m¡aيس لكyLمشِّـ �d 

 {a�r�a �maُّـ`� لك yd �d ys�tلك �� Atجه مش �rlOلك �� ynd لك لك�L�aمك 
Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ لك�a �K لك�oX مس لك�ma مس yd لك�ok¡Uلك �s�m¡ayI «/ لك�soj¡aهب 

.جيخييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
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onaمن لكys�yOلك yM [لك مش �it جه{K ¢aين لكyjOلك � ysmayIيط مش] }boasمث مش] �

 |Iy¢aلك_� لك�aلك {iM d Q] �d جه y�_ لكyd�rld z�¤I �jaمن لك لك�L�aَّـ 
o` �rld  لك مس �L�^ جه y�RayIsy لك مس  مش�pn¤^ جهyrqd �MuI ىحyfJ �a لك

z�¤I �rld �` uI ُّـلك�J مشyd مس �m¡يض لك�L�aَّـ مس �m¡يض لك�ja مس  �m¡يض 
rqd y sUAلك y�_ K}جه ^¤�f لك ¢a /�Jلك�a zLلك�aجهلك�Jلك�a �npOلك لك�q¡pO جه   

�Jلك�a ...�L�aلك �aُّـ PX zLلك�aلك �qjd لك مس�j��^. هي§ F لك�X§ ُّـلكw^ 
�L لك���f¡aجه جه هث�a �NلكzL لك�L�aَّـ لك�qjd �entجه�Nلكهت�  PX �`�qT A` 

.» a�r�a} لك�soj¡aهب�� yXَّـ�jI F �6 لك�Oلك��
 zLلك�a �N /  �� �a�_ F ymIyT �qX yqomt yd/لك�L�aَّـ�dلكَّـ �d لك�qjO لك

»�mjaلك �iM �لك yqjd مس هت�ِّـ لكZ@u¡O �� مس »مش `� �L�dَّـ مشُّـلك � جه 
�لكمن �fOلك لك�L�aَّـ ayI {lهت �t�` �npOلك لك�`  zLلك�aلك �qjd F �s¤faلك
 Atمش �s�ylOلك ?yX [مش �s�m¡aلك F ynd لك مسyd مشِّـyLيس �qjd لك�L�aمك  لكy4ِّـ�Lجه 

 ���soj¡aلك {a�r�a.
�na هت�ِّـ �jL PX ynUِّـ مشylT ِّـَّـ PX �¡msojJ F لك � مس y Vy haلك 

Z@u¡Oهت�ِّـ لك �_ �jI �tw^ جه ynd لك لك�L�Oَّـ �L�oa A�mdمك  / لكZ@u¡O لك�L�aَّـ 
»�mjaلك �iM مش ��لك لك�sl� �s�m¡a لكy�mt لك�L�Oَّـ مش] «/ _y» مش `� �L�dَّـ مشُّـلك 

ayI َّـ�L�aلك zLلك �s�m¡a �C �m � ^ جه{s�yd َّـلك مس�L [�d Q لكyqnpOمن  �لكمن 
Qkaيط مش] لكysmayI  QkayI �لكمن ayI zLلك�aمش] لك ystyK zLلك�aلك«.

�¤yq يش  � مسaلك �jI يش �t yqqnaلكِّـَّـلكجه  مس  �sa ynU �لك لك� 
ArqsI ىح ¡Nلكمن  لك�ayI �npOلك �� QkayI zLلك�aمش لك s¢s3لك F z�¤I {

ىشمقىهرئ)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ  .ميهئ يش خيهئ يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
 .ميهئيع/ ��Iyلك�faِّـ لكO ) جي(



 قكق ................................................اقثهين اقتكسري عىل واقكواهد اقوجوه كنهقكه
يلجعلجط يزخض لألحضق يلجعلةس بسجدزسن لث لجخت لحس لى صدعى يلةغس لي ممدرس يف  ي آل
ينلبظق يشصل صخرع لى لتعةعم يف لخلسنم أل قضم ثظ جعزظ يلةغس بسجصلم لي ممدرس  ي آل

.بسجصلمق جذظ صضم زدض ثت لجغدغزظ لتصجعن
آل لبحسه لجعةعم جصلبظ بسجعةعم  حخرع يةعل لجعةعم شعآللى: لحلسكظي

يبسجغينمق برفع صذغرط ثذزظ لألبحسه بسجخصو حخذدسق جسجعةعل كخش لجعةعم  آل
 .يف لخلسنم أل لتخرعو يف لجصشظ

آللبحص ممس بدصو لى لتعععه يلتدغظ جذعةعل يلإلحدسى شع  : اإلككهن.٢ آل آلآل
 ثذزظ حظ آل لى لتعةعم ححصله حظ ححسمصط حس فذظ:لجعةعم يلتعةعمق بذخرع

لألجغسوق جزدعى لإلحدسى لجصي شع ثصو لبسك ثظ لجعةعم يلجخصو حظ ليكسه 
يلتحسمصط لخلسنةزشق يشصل صرغفظ متسحس حط حس ثزسيت حظ جعى لإلحدسى حظ  آل

آللتخسشزظ لجفسززش لجخذغخزشق جسى حخرسى آل لى لألثزسك يلتعععثسم لجغع ف:آل ذظ ثذزرس آل
يلإلحدسى يف لجصشظ بغحط بظ ححصلجس . يف لجعلجط لخلسنةعآل

آلى جظ حخرعو حظ لتخسشزظ لنل جسى ه بفغس حس جظ حظ ل: يزغزفش شصل لجغزسى آل
آل لى ححصله :لتحصله يف لخلسنم ه أل صسبع لجعةعم يأل لجخصو جرع لتذدظق بذخرع

آلنجط لتخرعو صذدظ لى صدعى ححصلجس جذذعةعمصش لنل لجزض ثذزظ لجعةعم حظ  آل ي
آلصدعى ححصلجس جذذعةعمصشجغظ لجلسثظق يصذدظ لى أل   جخصو لجسعش لجعةعم ثذزظ كي

 يصدعى حظ لتحسمصط لترصنةش قآلحظ جغظ لجلسثظق جزرغضه لجخدظ حرظ لزظ حخصيو
 شع ثصو لبسك لتحصله بذفسن لخلسنم ثظ : جفدزدش لإلحدسى.حتش حخرعو لجخصو

آللتعةعمصش يلتخصيحزشق يجزض لإلحدسى شع ثصو لبسك حخرعو حظ لتخسشزظ ح ظ ةزش آل
.نلبظ ثظ حخرعو لجعةعم يحخرعو لجخصو

آلثرصحس زحت لث لي حعةعم حظ حعةعملم ثسمل لإلحدسىق جسزظ : بخغسنم لتضي آل
يجص جسى حظ لتذدظ لى أل صدعى حعةعمل ثسبدسق يلى جسى شع حغفددس يف لحلسو  آل ي ي
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 �p¡�� مس �Iu�  �� �a��jlayIجه ^An مس�Iu�  �t لك�L�aَّـ �jlayI �mm¤¡aجه `

PX �Iy�aلك �d�X PXl� ? �a As^ جه �Lَّـ �لك ��  � � لك�soX �Xy2 لك�L�aَّـجه 
¢d �mt yd�qj^ جه�tyndمش �qjd) /�n8 y�t ^yqjd w مس ) �fdلك �rld لك

 �r^ جه�soX �¡�y^مش �X  َّـ�L�aلك {�y^مش �Iu�  y�t �fdلك �rld لك
ygمس� {sd �jOلك �d �£�q� A` {َّـ��L�Oلك �d �£�q�.

ynd  لك�T �rlOلكمث `y �� لك�L�aَّـ مس لكs�yO}جه إلمس/ لكy3هت� �soX �p لك
�لك � sd}جه  �jOَّـ�}  لك�L�Oلك y6ُّـلك F �IuJ  �¡aلك �mَّـ�yfd ىسy¤oI �I �f¡�
 �d �a AI َّـ�L�Oلك �X���d �n� �aلك ynd �� y�J �qjd لكF { �qa لك

�Lِّـy4لك_� لك�aلك F َّـ��yfOلك.
���d مس �g¡� yq� �d َّـجه�L�d �� }sM �d َّـ�L�Oلك �� ynd يس لك

�� t¤� لك�L�aَّـ   � ¡ayI �jB y` َّـجه مس�L�aلك �� �لكمن ayI �jB y` لكمث�T
 {l�olaيس لك���d  هب{sl�olaهن لكy¤I �لك js V �d zTyq¡� yd} لك�   s�yd¡�جه 
 mX {s�yOلك �jL �aىح ُّـ ¥I يش `�mJ A يش �� لك�L�Oَّـ �L�d �� }sM �dَّـجه 
yfJىح  لك ىغ  �jaمس لك �qj� �tw^ جه yndإلa يس���Oلك �� y6ُّـلك }sM �d

{sl�olaجه  لك{smhqOهن لكy¤I �� �¡�d zTyq لك ���جه aلك ?yX F yمه `.
 yX���d َّـ�L�Oلك _� مس`� yd ُّـ`�AnM ytمث لكyeOمثجه �ojL }sMلك لك�L�aَّـ 

Arp�md  ArX���d لك�ojجي ? جه  ynd لك  لك�rlO مس لك�L�oa A�md {s�yOمك 
y6ُّـلك }sM �d.

 �d منys@ F �s لك �aلك �seaلك y_)مثyleaلك /(» zLلك�aلك �d �Mلك  �na مش
�mq^ لكيعجه�N َّـ�L�aلك �npOلك �dِّـ لكF �N�J �¡a لك�L�aَّـ / لك�L�aَّـ  مش لك

 zجي ? �Jلك�I R¡Xمشُّـلك لك yd yrqd �ns^ جهZp�_ [مش y�mt ¡F �p لك�mja لك
��yW جه  جه /�Lَّـ �Lَّـ  ygمس� �q¡p�  �tمش مس �لك  � ? ��F �N لك�L�aَّـجه 
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�Lَّـ  zL  �Jلك�I R¡Xمشُّـلك لك yd yrqd �n� جه  ynd .»لكbaمث �� �sM F لك
لك�L�aمك ��   ynd ªإل} ���d �` Fيس لك لك�¤}  � لكy jaِّـمل �

لكyfOَّـ�� لكF �N�J �¡a لك�L�aَّـ �dِّـ  �Lَّـ  هبلك  zجي  �aَّـ لك�L�ay^ 
p��Jلك�I �q¡جهynd . ��sM F �n لك

 F �Jِّـy X �d �mJ yd F ygمس� �seaلك y_)منyrs q¡aلك yUِّـلكمن  )/لك
»¡aَّـ مشُّـلك لك�L�d �` مس ydw^ جه Q] [من مشyl¡aلك Q] �d �Jُّـلك }sM �d �saمش |l

�n�  مس ��lt F َّـ�L�aلك �a zجي }s¤I �n� ... zLلك  ydَّـ مش�L�d �n^
�aلك �n8 َّـجه مس�L�aلك�Jُّـلك z�¤I َّـ�L«.

ynd �� لك�L�Oَّـ �L�d �� }sM �dَّـ  جه�K مش�jI �t مس Z J مس ���dيس لك
�g¡� جه{l�olaيس لك���d �� �aهت�/لك  �tمس  �� �t �لكمنجه ayI  �L�oaَّـ مس 

�¤yq يش  ynd يش `A مس yI �^yfJلك �qjd َّـa}جه  هت�d �mJ yd x¡mpI �s لك لك
�aلك �IuJ  �mَّـ�yfd مس �rld |  {Lِّـ�qd �nJ مس �nps^ جه �jaَّـ  لك�L

| �rld ) لك�L�Oَّـ�}(  ygمس� {Lِّـ�qd �nJ مس �np� A`){sd �jOلك( ydمس جه 
 F {jIyJ yهن ayI¡ �جه   ystyK yrmَّـ�yfd ىسy¤oI ynd yI �f¡J �r^ منys�yOلك

 ynd y^ جه�Xy2لك � _ �d ِّـميy4لك F َّـ�L�aمسهت� لك �j2 {َّـ��L�Oلك �X �qjpI
yIمث �X لك�L�Oَّـ�} ىطجهلك  {sd �jOلك  Oمش] لك { �qayI �Xمس {s�y|IyK جهy�Qka  y@ .

eOلك yqjpI ynd y^ مشُّـ �d جه �jaلك yIمث �X لك�L�aَّـ  �� �X لك  � y
 �mlaلك ynd �� خي¡�X �o لك هتyىح لك�L�aَّـ مس�yg  خي¡� ys�yOyIمنجه  مس

� ُّـ`� هت�ِّـ لكZ@u¡Oجه aلك ynd �^w لك yeOلك � �Oَّـ لك�L�aلك �I �f¡� 
 y` مشُّـلك �Jُّـلك F َّـ�L�ay^ جه�slOلك  �Xy2لك �X �iqaلك �h_ �d �Jُّـلك F �jayI

@ysمنجه �fdِّـ �IyTِّـجنمنجيِّمن) ٰه( .مئحييع/ جه لك
ِّـجنمليييكٰرٰذِّىع) جي( حلِّىشِّـىع  .مئجي يش هيجي يعحيمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـ



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هئهئجي
�p¡TyI ydلكِّـ  �jd �n� مس �np� �np� �jayI y_� �d مس ��L�d �nَّـلك 
 �d �jB �jayI � �Oَّـ لك�L�aلك �aُّـ �nI �a {_ X  لك�� �d�X لك�Iy�aجه 

�qkaلك �Xy2لك � _.
ynd لك�fa �mlaِّـ لكZ@u¡Oجه ^w لك�L�¡d �s^ �iqa مش] `� لك�L�aَّـ  مسyd لك

�qjpI جه�Jُّـلك F Qm^ �jayI � �Oمشُّـلك /لك �tمس  �d �soX ىغyld َّـ�L  w^ �L
�Jُّـلك �d �a �sa جه  Q] مش �qkaمي مش] لكys¡M لك  �mlaمس لك �m¡jt �¤q^ جه�ohOلك 

��� لك� ` {s�Aoa ygمس� ylهت  yمه �لكمنجه ayI هت�L�oa ylَّـ مس   Ztynd
� ¡ayI  ystyK {a�j£Oلك.

 ynd �na مسy Jيس �dِّـT} لكpn3} لكsayj¡O} @� ِّـهس�} �qjd F {lo¡D لك
 �rld y�J �� ynd لك�qa } مش] �rld لك�L�aَّـ  لك مس لك �جه ^wهن� ُّـ`� yeOلك

pnM �ohqOلك لك�� �d جه  �jaلك �d {s�Aoa {sJلك�aلكىط لك�oaلك �d ynd �لك �nI لك
�� }sMَّـ هب�L�aمش] لك yr¡ �t y�¡J �¡aلك �� y6ُّـلك }sM �d {s�yOلك  �aُّـ  

مسyd لك�L�aَّـ لكy4ِّـ جه  �jaلك �L هب y�¡aلك �qjpI ynd yI �f¡� مس �mj� ^
�jaلك T¡¤هبمشُّـ ��¡¤�s مس ��n لك�L�aَّـ y�¡d لك�qa } مش] لك�L�aَّـ    {ay

 �d �¤qaلك لك�yd�qX ��هت� لك�L�aَّـ 5 مش] �gsmtجه   �Jمث مش] ُّـلكbaلك { �t y�J
هت�  �tw^ جه ysM �jI F ynd لك لكy£Oىطلك yَّـ ZI هب �jayIىغ   ynO لك

�N لكyN {s�yOِّـyLجه ^�nM �s مس�M لكO¡¤��� مش] لك .لك�L�aَّـ 
¡X y^ygd ynd مش] `��d �t لك لك uI لك  yِّـلكمن لكsomja}جه ^yq� �d �tw ُّـ`�

هت�  ygجه مس��Lِّـy4َّـ لك�L�oa ylهت  �� �sa ���جه aلك F �rlOىح لكyهت  �d مس
���qX ynd يش  �L�dَّـمل   ُّـ�a  لكF {s�yO ُّـلكy6 يش لك���d �� �¡aيس لك

5�لك لكy¤oaىس لكy ¡Xِّـ �� d}جه  �jdِّـy ¡Xلك ynd   �qX YmX لك�sp2جه ^An مس لك
YmXaلك F �� �X ���aلك ?yX F �n� Atمش �I {s�yOىح لكyfJلك �a����جه `  

y _ F �d لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�d�LلكَّـyX �d yt? ) ٰه( �لك لك�lt ?yX �pe� yd }¤ O لك� F ���aلك.
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 {sty¢aمن لك �mjOلك �d مث�gaلك لك�� F ynd ��n لك F لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�Lجه 
��aجه I �d�¡o�  مشهن� }sM ���جه aلك F yr^yfJلك  yr� �X �¡aجه لك{smhqOلك

هي hَّـ لكهتyلك مش] مشجي �hلك�ynd �� لك جه  ynd �  هث�qjd F �N لكaلك �mlaلك 
� qsM �n� yfJىح لك�L�aَّـ ���L مش] لك�L�aَّـجه   �d لك�s�ylO لكsty¢a} لكsl�ola}هب 

.F �I لكy4ِّـمي
 F � y Vy haلك y_){pn3لك {�yهب مشُّـ  «)/ هن{s�yOلك �� ynd مش ���dيس لك

�jaلك ِّـمل لك�L�aَّـ  مشُّـلك `�oN ��lt yلك �d لك�L�aَّـ  مش �¡�f لكbaمث I رض
js7 �jaلك�sa مسyd ... لكsM �d {s�yO{ ��جه ^�r^ �n8 �n ُّـ s�yd} مش yجه 

�Lَّـ  PX �npOلك Vين مشynd �L�ayI �¡sp�Jَّـ لك �لكمن ayI zLلك�aلك Q] 
هي hهتy^� مكجه�L�aلك  ynd لك�L�aمك �qjpI  هثF �N لك  ynd �¡�s^ �pj لك

aلك �mlaلك: لك�ZJِّـ �aلك zoT �I لكَّـ�� �sa �لك:جه aلك �qkaمش] جهلك { �qaلكمث لك�¡Tمس لك 
هب مشُّـ  ��mj ُّـ�qayI �a } مش] لك�L�aَّـ �jaلك .»لك�L�aَّـ 

y_ �K /» |tyn^ جه�qd �o ىط لكs�yO}هب مشُّـ yL yrd�o� ? �aىط مس   ynd مش لك
  �� }sM �d {s�yOلك d}جه  �jd َّـمل مس�L�d yr�lt F |tyn^ جه{jq¡8 مس { Lلك

{d �jd  َّـمل�L�d«.
. مس��I (ygلك�} لكyL yd �pgO){pn3مث y¡` Fمك �lqI لك

 {sayj¡Oلك {pn3لك {Tِّـ�d يسy Jمس �qX ynd y^ ُّـمل «مشُّـ�NuOلك {s�yOلك �¤o�
mX�jaلك لك�L�Oَّـ» �h_ �d لك�X �iqa لك�L�aَّـ   جه  �n�  �qjd لك�L�aَّـ 

yndإلa yX���d مش ��qX ynd لكy£Oىطجه ^ �j مس `�qjd y لك � �jayIىغ 

.خيخييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
.لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(
.ميهي يش خيهييع/ جه �fdِّـ �IyTمقمبِّـيئرئ ِّـحلخيىيرئ) حي(
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هتyىح  �I مس ��d �n لك جه ^ �jaلك y Xِّـمل y�J �X لك�qa } مش] لك�L�aَّـ 

 ynd yI �t�p�� لك�a لك�K�¤¡Tلك F لك��yOلكsM �d {s�yOyI {f¡¥O{ ��هب  جه 
�qjd �ay _�mlaلك ynd �� لك . هثa �Nإل�I �f¡� ynd لك�L�aَّـ yNِّـyLجه 

PX مثyq aيش مش] لك yt�`ُّـ A` يش naلك لك�� �L�d ىحyهت �d ynd مس  `� لك
�qjpI جه���aلك ?yX/ yrs^ �Nv� ? يش ¢d يش y�t  مس لكF {s�yO ُّـلكs�A` y6} لك

 �sa �} لك�qa } مش] ` لكZd�rlOجه  y�¡d �r^ جه �jaلك �rld  َّـ�L�aلك �rld
ynd .ُّـ�a لك�d �¤qa لكF y�¡a لك�qa } مش �qjd لك

�mJ yd مث�� F يش �m¡jt yqqna PX �q¡ � ynd  يش مس ��لك لك�qjO Q�l¡a لك
haykd}ِّـهس�}  { VyN لك�fOلك  �rlOلك �pnM ZI �o4لك �d { Uyt .

�aُّـ ysI /مس|�sa �� }sM �d {s�yOمس لك � mt yqt مش  ? ُّـلكy6ysJجه   ��
^ �Nv�s {� y�¡d �� �I جه �jaلك �rld  َّـ�L�aلك �rld y6لك ُّـلك�_ F  yr

qaيشلك ¢d يش y�t �لك  �s�yd ���jJ F ym} لكa �sM y�tلك / (� } مشArsaهب  لك
).�sMلك �L�d �Vyt ( )�jd �Vytَّـ

 �sa جه �jaلك �لك لك�d �¤qa لكF y�¡a لك�qa } مش] �d�rld لك�L�aَّـ � �na
 {Tِّـ�Oيس لكy Jمس �qX yndإلa �ohfOلك �qjOلك ��s yeOمل لكQ¢` لك���U yq� }جه 

`vJF Qet جه{msm3لك �� � yrgjI [مش Y� yd/
جه .ٰه ynd لك �L�oa A�mdمك   yX���d َّـ�L�Oلك  مشهن� _� �ojLلك لك�L�aَّـ 

_� �mJ ُّـ`�  Arp�md لك�rlO مس لكsM �d {s�yO{ ��جه   ArX���d لك�ojجي ?
y£Oلك لك�� F �s �aلك �seaمن لكAo` �d {X�pB.

ynd مش] .جي �t y�J } لكF {s�yO ُّـلكy6 مش] �d�rld  مش مشِّـyLيس �qjd لك
 �¡aجه لك{smhqOلك {sty¢aمن لك �mjOلك �d ynd جه ��¡�o لكuI �ma لك �jaلك لك�L�aَّـ 
 y�Raلك �لك �¡�d Gyq لكylJ لكAn3مث � ���جه aلك F yr^yfJلك  yr� �X �n�

X [مش y^ygd جه{sl�olaلك {sty¢aمن لك �mjOلك �d ynd � PX `� لك ymaلك zTyqJ �
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{sl�olaهن لكy¤I .ُّـjs V �d �a} لك
� لكs�yO} .حي yfN �d �sa �jaلك  مش y�J لك�qa } مش] �d�rld لك�L�aَّـ 

جه  �rld �� }sM �d �rld �` � yfN �d y�¡aلك Atمش sM �d{ ُّـلكy6جه 
 �rld  �� }sM �d �s^ �Nv� ? يش �jaلك ^�rld �n يش �Xلك �d�rld لك�L�aَّـ 

d  َّـ�L�aلك�s�I �� }sM �d �s� aلك �rld �s _ �d �aُّـ جه  �jaلك �rlجه 
�Mلك  �� }sM �d �Mلك�aجهلك�sمسهت �� }sM �d �sهت لك لكsM �d �oja{ جه   

�oX جه جه��yjd �npOلك PX  zLلك�aلك PX �fJ �¡aلك �s�ylOلك �d �aُّـ �¤t  
جه Q] �sa  �� yrqd �Mلك  �` �Nجه  [yrgjI ��y � y�Q لك  �s�ylOلك �� w^ 
 �N � ^�rld �s لك�L�aَّـ  �rld لك�ja  مس �d �rld لك�s�ylO لكNv� ?
 �rld لكF �a {q�y O لكsd�rlO}جه ^y�¡d �rld �n لك�qa } مش] �rld لك�L�aَّـ 

�N � لك�s�ylO لك yT  �jaلك.
�Mجه   hهت yqjpI ynd لك yI ylf¡d �rlOلك �jجي  y�¡aلك لك��

 �n� {ayهت لك لك�M�aمل   {Vy� aلك �rld w^ لك�a �لكsJ}هب aلك �dلكىط�a �d ynd لك
 PX yr_َّـمل هت�yreI جهyM hلكهت ynd yI �f¡J  جه�s�ylOلك �d y��¤t

Hجه ^�jtymsجه مش �rld لك�L�aَّـ إل) ٰه( �rld �soX �p) / �rld لك�L�aَّـ �p3yI لك
�Lَّـ ِّـ) لك�L�aَّـ  �p جه `A مس �rld لك�L�aَّـ ��Iu مس إل K �من لكbaمث ��lqa رض

ym� ^ جه �jaلك �rld �soX) /�X َّـ�L�aهب)لك�s�ylOلك ZI ��y ¡oa �aُّـ ay¤¡T} جه   
�gsmt PX مثbaلك �=. 

جه ^�tw إل �jaلك �rld ztyL F y3لك �a�Hجه  ` �rld �soX �p لك�p3yI �ja لك
� ^yrs جي�ىط مس إلNv� �o^ �s�ylOلك � yT ydمس �rld �soX �p لك�L�aَّـهب z �oa ُّـلك�Jجه 

جه   �لك `yX z�¤I �o? لك�rlO  لك�fOلك� �na جه  �jaلك �rld  َّـ�L�aلك �rld
 F yq¢¤I �C �� �aلك s¢sM} لك�L�aَّـ y¤oIىس لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه   {s�yOلك {s¢s¤I �a {_ X

�s q¡aلك لك��.
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 �jaلك �rld � �rld �d�rld F لك�L�aَّـ Nv� ? yd �` �so^ َّـجه�L�aلك zLلك

ynd هي �qjd F لك hهت .�z�¤I yqn8 �n لك
 �� �ja يس�_ لكmsm3} لكa¡� مس§yt مشyX F yrsa? لك�s�ylOجه �� لكa¡� مسَّـمن مش] 

 mX y6ُّـلك F {s�yOلك مس لك �L  yd�qX هن�w^ جه X Ao` F y ¡Uمن لك لك  �o4لك
 {s�yOلك � yfN �d �aلك مس ُّـ جه �fJِّـ �jaلك �} لك�qa } مش] لك�L�aَّـ  y�¡d

جه  sd}جه  لك�fd {s�yOلك_y  مش/ مسz�¤I لك�fOلك �jOلك �X �IuJ لك�L�Oَّـ�} 
�لكs�Aoa {sJ} َّـ aلكىط لك�oaلك �d �M hهت yqjpI ynd لك ^¤�pnلك �nI لك
�لك � جه  �jaلك هنy �� لكsM �d yr¡ �t y�¡J �¡a{ ُّـلكy6 مش] لك�L�aَّـ  [y�Qجه 
 �� mX y6ُّـلك F {s�yOلك � yfN �d �� �a�6جه  لكAo` F {haykOلك ueqd ��

�X لكىط�a �d {lfaلك �� �rld لك�oJ F �ja لكJ�O }جه  � �rld لك�L�aَّـ Nمس 
_} لك�fI �rlOِّـمل X  جه �N  �T {dyXلكمث `s�yd y} مس [�d y�Q لك�s�ylO لك

 ynd ُّـ�a  لك هي لكAn3مثجه  hلكهت F ynd yI �d�rlOلك �n3لك لك�@
لك yIمث �X لك�L�Oَّـ�}  � �� �X لكaيش لك �M hهت sd} يش مش�d �� At لك �jO

 �pnM ZI �o4جه ^�_� لك�s�ylOلك ?yjI �a يغy Jَّـ��جه  لكِّـyfOمن لكysهت�fN
لك�fOلك  �rlOلك.

� ymaمس لك� Oلك F �iloaلك لكSU �} / (لكF z �a ُّـ�a �� لك y�¡d {s�yOلك
�jaلك ynd )لك�qa } مش] لك�L�aَّـ  yI �p�� لك�fOلك �¡�d PX y�¡aلك w^ جه

�d {sd لك �jOلك �t y�J �� ynd } لك�fOلك مش] لك�L�Oَّـ�}  y^ جهyM hهت
مسy�J yd لكsM �d {s�yO{ �� مش]  ��� لكZd�rlOجه � | �tِّـلكمي  rL} لك

جه  �rlOلك �¡�d PX �tw^ جه �jaلك � مش/ مسلك�L�aَّـ Nv� ? mX  yJُّـلك {s�yOلك 
{rL �d �jaلك �rld  َّـ�L�aلك �rld yrs^ىغ �jaلك  �p3لك .

 F ynd yI �p�Oلك �� جه  � لك�fOلك yfN �d لك yqjpI y�¡aلك
y _�o¡��  جه �rlOلك � yfN �d �r^ y�¡oa ينy¢aلك �qjOلك ydمس   لك�L�aمكجه 
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 � yfN �X ydy; �o¡  �rlOلك � yfN  جهyM hلكهت ynd K �من لك
F �N لك مشV مس�MمهPX y لك جه  �d �¤t ymO مسy¤tمث لكZI �o4 مسynM لك�fOلك

لك�fOلك  �rlOلك.
 �qjd F �s¤faلك y@ N �d yq¤��¡Tلك �¡aلك {d�mOلك F naلك y; لك��

�� �dِّـ لكprO}جه  � لك�d {X�pB {d�mO لك� �d �f  �_ جه  ynd لك /لك�L�aمك 
ynd �� لك�L�Oَّـ �L�d �� }sM �dَّـجه .ٰه لك  مش ���dيس لك�L�aمك 
�qjpI/ �rlOلك �aُّـ y` لكمث�T جه�d�rld |  مس لك���Oيس �� لك�fOلك لك�qOِّـمي 

 �d مك�L�aلك  ynd �لك �¡�d�rld �` �d zTyq لك� �� لك�L�aَّـ مس لكs�yO}جه 
 zTyq¡� A` جه�Lِّـy4لك_� لك�aلك F y5 ىحyfJ لك�s�ylO لكsty¢a} لكsl�ola} لك�m� �¡a لك

{sl�olaهن لكy¤I .مس�js V �d yg} لك
ِّـمل لك�L�aَّـ لك�V � mJ  �¡a لكyrsoX �ja  مش jd.جي �q لك�L�aمك �� رض

���aلك F �rlOِّـميجه  لكy4لك F َّـ�L�aلك {lمك هت�L�ay^ جهymohd.
�X �� ynd مشyIمث لك�fOلك y¤oIىس لكy4ِّـمي �X لك�L�Oَّـ�} .حي  مش �qjd لك

 �rld َّـ مس�L�aلك �rld |  yLِّـ�qd لك�fOلك �aُّـ y` لكمث�T جه{sd �jOلك
s�yOلك{.

�mt جه{d�mOلك �/�jI لكygJهي �
 �� {s�yOمس لك لكs�yO}جه  ىح s¢sM ZI¡� لك�L�aَّـ  ¡N مش yd ُّـ`� �d لك
s¢sM} لك�L�aَّـ  جه  �jaلك yIمث �X لك�L�aَّـ  �X لك  y�¡aلك  ynd s¢sM} لك
 y8 {s�yOلك �� yIمث  جه ^�s¤¡�s لكt¡�لكيس �X �¡s¢sM yd لك �jaلك �X مثyI s¢sM} لك

M من A¡M لك�d �M لك  �X خي�مي  naلك لك��� لك�L�aَّـجه �  �jaمث لكyIمش �¡s¢s
{say¡aلك/

جه �qjpI  لكs3¢�  مس ��d �nلكَّـ�� �d لك��yk¡a.ٰه �rlOلك z�¤I ��yk¡aلك ��
�لك �qX � md لك�sp2جه � مس لك�d �rlO لكyd Q] {s�yO �� لك�d �rlO لك�L�aَّـجه 
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 �� yd�L�aَّـمل لكy��I ���qX �pِّـلك���fJ {s�yOلك PX َّـ.

 �X مثyI 5�لك لكy¤oaىس �� �X {s¢sM لك {s�yOلك �rld {s¢sM مس A` �na
 �� }sM �d �rld �` w^ جه �N � لك�s�ylO لك yT �a�جه ` �jaلك لك�L�aَّـ 

�sa جه  مش�Nهث �rld جه  مس �jaلك �rld  َّـ�L�aلك �rld �s^ �Nv� ? جه��
yfN �d {s¢s3لك �لك�s^ {q�y ¡d �s�ylOجه � ���جه  لكyjOين aلك F �rlOلك �

�� }sM �d {s�yOلك �rld � yfN �d �aُّـ �sa.
� لك�s�ylOجه  yT [مش { �qayI �d�rlOلك y�¡aلك  ynd �لك لك�d �¤qa لك�
�� yNِّـمي yq¢¤I �C �Xجه   جه  �mJ A` yndإلa �M hهت �sa �� لك�qjO لك

هتay} لك�L�aَّـ y¤oIىس لك�m¤¡a لك�fOلك_� F لكy4ِّـميجه ^�n لكa ¤{ au�d F} مس
هت�sجه �r^ ysX لك �لكمن F لكayI ymm¤¡d y` مش �mَّـ�yfd ىسy¤oI �rld مش  

� لكyq¡� {au�O لكa ¤{ F لكs�yO} ^�r لكy ¡Xِّـ� F }¤ aلك uI yt�`ُّـ yq� �d جه 
�� }sM �d {s�yOَّـملجه  لك�L�Oلك.

لكy¤oI {s�yOىس �lt  لك��yk �¢s3 مس ��d �nلكَّـ�� لكa¡.جي ZI لك�L�aَّـ 
�d �na .لك _� �mJ مشF �Jy K لكa ¤�هن لكs�yO}جه  �لك لكmd na � مس�ygجه �  

�لك�z�¤I �_لك�fOلك �m¤¡aلك F yq¢¤I  جه}¤ aلك �C �X ygِّـمي مس�yN ىغ�laلك  
�d جه  �lt ?yX z�¤I لك ysX .لك

 لكys�yOمن y¤oIىس yfdَّـ�qn8 yrm}  مس ��d �nلكَّـ�� �d لك��yk¡a �� مس.حي
 �` �I منجهys�yOyI yهتyN AnM �sa �r^ جه �jaلك �} لك�qa } مش] لك�L�aَّـ  y�¡d
�¡y¤oI �I �fىس   ynd �T �rldلكمث `y �� لك�L�aَّـ مس لكs�yO}جه إل�soX �p لك

�qjpI جه �jaلك  مس �fdلك ُّـyfd/ �aَّـ��m لكF �IuJ  �¡a ُّـلك�X y6 لك�L�aَّـ 
�rlOلك � _ �d َّـ�L�aلك �soX �s^َّـ�} مشُّـلك مس�L�poa y_لك�fd �n� مس �np� 

��np مس  ��fd �nلك_�L�poa yَّـ�}  �ja مش^�y} لك�L�aَّـ �d �soX هبلك�Xy2جه 
�Xy2لك.
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ydمسysX F �mm لك  �jI َّـ�L�aمس لك An^ ِّـميجهy4لك F �qsjaلك �m¤¡aىس لكy¤oI  
{s�yOلك �a�n^ ىسجهy¤oaلك لك�5 �jaلك �Iu� جه�¡sهت�fN ِّ لكt �¢; �¡a¤� لك�L�aَّـ 

�jaلك �IuJ ىسy¤oaلك لك�5 ygمس� yهنw^. �_لك�fd �Iu� َّـ�L�aمس لك A` �m¤¡aلك �j ^ 
�jaجهلك �� �d Z¡s¢s3لك ZI ىح ¡Nَّـجه ^ لك�L�aلك �¤t �� �¡aلك {s�yOلك �a�` 

{sMyqaلك.
���  لكs3¢� لكy jI /��yk¡aِّـمل �L�dملaلك F {s�yOلك ZI �lt F لك�L�aَّـ 

}¤ aلك �C �X ِّـميyN �qna جه�s¤هت �d جه ^An مس �fdلك .لك ysX مسF yd لك  
 A` جه `��fd �aلك �rld لك�L�aَّـجه  �jaَّـ  لك�L�aلك �Iu�  �Jُّـلك F {s�yOلك
 �tw^ جه�mm  �jI {s�yOلك لك�fd �a�جه ` �jaلك �Iu� �mm  �jI َّـ�L�aلك لك�fd مس

 �� �fNهتs¡�جه  جه t¤� لك�L�aَّـ  �jaلك �Iu� ygمس� �r^ ِّـميجهy4لك F َّـ�L�aلك ZX
{sMyqaلك �� �d Z¡s¢s3لك ZI ىح ¡Nلك . 
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اا ا  
د  اد

 �d َّـجه�L�aلك {ayمن مسهتy K َّـa} لكa¡� ُّـ`�من  �لك لك�s q¡a مس�� لك� F ىغ�j¡�t
هت �مل لك�d yr¡ ¢� �¡a لك �jd^} لك�aلك َّـa}جه  لك�oJ �d �M لك  �` �ssmJ �tمس ay}جه 

 | ¢� �tجه مس مس{msm3لك �@ ���nqOلك y _ F {dy¡aلك y` �¤qI َّـ�L�aلك {ayمسهت | ¢�
 {¤s¤faلكمثمل لك�maلك  Q�l¡aلك ���  �d جه مس{f_yqaلك y` �¤qI {ayهت مس�yg لك

�g¡sT ] �� لك�d �£�qJ �¡a مس�� /��iqa} مسهتay} لك�L�aَّـجه   مس لك�maلكمثمل لك
y£Oلك لك�� F {aَّـ .لك

_{aَّـ يس F ُّـ`� لك \aجه � لك F yrsaمش yt§مس {prd {hmt PX �s q¡aلك �k q� 
��  مس `¢Qلك �d لكAn3مث _� �Mªلك au�d uI} مسهتay} /لكa ¤�هن لكmIy�a}جه 

لك�fJ �n� �¡aِّـ  جه  y�Raلك �X {sqk¡�Oلك {sa لك�L�aَّـ �d لكys<� aمن لك
^y` ArqsI { �qaلك  �p¤Oلك / لكIayys Hy¡aُّـ�n3yI  �aجه  ys���f¡oaلك���Oيس 

 �s�ylOلك �d �rld �` يش مش {s�yd y` لكمث�T يش �jaلك [�d�rld Q لك�L�aَّـ 
�N مس لكy4يع   ��Iu =� لك�L�aَّـ مس لكy¤oI �soX �jaىس لك�aلك_� جه�qjOyI لك

 �rlp^ جهFyq¡aمس لك �_yq¡aمث لكy¤tمس �d �¤t مس �aُّـ �d �o�  جه�qsjaلك
¢d يش y�t oX |mm¡� لكdy¡a} لك جه مشُّـلك  �jaلك  يش  I\يغ sM �d{ لك�L�aَّـ 

مشُّـلك ^�mمن إلإل  ^F {s�yOy ُّـلكy6 هب�rld �soX �p لك�rld �soX �p�ja لك�L�aَّـجه 
 �� }sM �d|�sa مش  yrsoX �pإل �na d}جه  �jd  َّـمل�L�d  جه��

^ygd {��ssm¡aلك {s¢s3مش] لك �m¡lJ yهنw^ َّـ�L�aلك  �m¤¡aلك{sosoj¡aلك {s¢s3مش] لك yهب 
.^�smI {s�yOy لك�L�aَّـ �L�dَّـمل

مس�rld yd لك�L�aَّـ ^�s¤¡�s مس إل�soX �p لكy¤oI �jaىس لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه 



 مئمبجي ........................................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ميىسجنرئ

5�لك لكy¤oaىس �soX �pمش  إل  �mm  �n� ِّـميy4لك F �m لك�L�Oَّـ�}جه ^wُّـلك 
�لك�d �J َّـ لكys¡Mمي مش] ��ssmJ {s¢sM}جهI مش   �oa�s¤¡�Oلك �_yq¡aلك.

�qjpI َّـجه�L�aلك {ayهتuI �n3لك �o¡�� {s�yOلك  مسmsmM �so¤¡^/ �t} لك�L�aَّـ 
�qjpI جه{s�yOِّـ�} لكy ¡XyI �n3لك �لك��ssmJ {s¢sM I �J}جه I َّـ�L�d/ َّـمل�L�d yمسهن 

  �<�I �nM لك�� لك�L�aَّـ �p3 {��ssmJ {s¢sM لك�L�Oَّـ�} yrsoXجه  �L�ayIَّـجه 
�f¡aمي لكy¡إل�I �� مش yrqsI {p ymaلك { �qaلك .مش] �fJِّـ مس�Vلك^� 

ymIyT yt�`ِّـ�} /ُّـy ¡Xلك  مس ��لك لكa z��m¡a �لك�} لكuI �n3هتay} لك�L�aَّـ 
�£�q�  جه{s�yOمش لك  F ِّـysqp5 ِّـملy X مش yqo_ �d لكQ�l¡a لك aألهتay}جه 

�m� }sM جهz��m¡aلك لك��L�ay^ ysXَّـ msmM¡� مسt«/ لكQeJ �sf¤¡a مش] � � F لك
�¡msmM �� yd ysX `F �n�  �s لك .» [Qجه 

Hy¡aهس لكy�¡aهي لك�h� �_ yq� / � y�Oلك �d َّـ�L�aلك {ayمسهت {au�d |ty` مشُّـلك
Ao` F yrsoX �¡Tمن لكAn3مث sa}جه ^�sn مس�nd لك متلكs<� a} لك

uI ِّـ�f¡� �_ y8 ِّـ�`�Oهس لكy�¡aلك F {saynU  �� yd  لك�ohqJ �<� a لك
�L�I �soX �¡T جه ^wُّـلك `au�d |ty} مسهتay} لك�L�aَّـ �np� �d لك �L�aلك �d 

yrsoX �¡T � لك qsM �np� ^ جه{s<� aلك � y�Oلك.
ym� �_ مث�gaلك لك�� F / َّـجه�L�aلك {ayمسهت {au�d PX مثAn3لك �¡Tمش لك

<� aلك Q] {��iqaلك � y�Oلك �d {au�Oلك �` �X �en� yO {s<�I |ty` �a جه مشُّـ{s
yrsoX �¡T .مس�nd لك

F�mt �aُّـ �X {IyL ymd / �¡T لك  مش لكy�ygma لكs<� a} لك�X {sqk¡�O لك
Zp�_ [مش ��mqJ/

جه  ��np مس�yg / ِّـجنحيىكىث ِّـ �¡T ¡yمي مش] لك   �¡aمن لكys<� aلك

 .هيهئجييع/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنملامىنٰرنث) ٰه(
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 �¡aلك {s<� aلك y�ygmaلك �� yrsoX �¡Tجه  �Lَّـ�y لك  PX �¡Tلك �` �_�¡�

 �s _ �d جه �¡Tلك  �it  �n^ yq��a �m  yO y� �a F لكJ�a } لكmIy�a}جه 
{^ �jOلك {sgmaلك) /�n^مس ytمس ({sg_ لك�`) /yC Zgsmqaيس لكA¡Lلك ({sg_ /

){sj_لك�aَّـمللك�L�d ( �¡T مس�d y@y¢d لكy�ygma لك�np�  {s<� a لك  yهنw^ جهجهyrsoX 
 yrsoX �¡T ��d �o لك �Lَّـ�ym �d yجه   PX �_�¡� �¡Tمس لك 
 Qnl¡aلك PX ِّـمل�maلك  {sj_لك�aَّـ لك�L�I مس �X�t ? �a مكهب مشُّـ�ohOلك PX َّـِّـملyfOلك
َّلكay¤¡T} لكA¡Lيس لكZgsmqaجه yO هت� yq��a لكPX �¡T مس _�d {sg لكy�ygmaجه 

_�¡J �¡Tهت¤} `� لك {ay¤¡Tلك  {sj_لك�aَّـ لك�L  Qnl¡aلك PX ِّـمل�maلك PX � 
�gsmt �d �¡T .لكA¡Lيس ُّـ�a لك

Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ /» yd �aُّـ �d �Mمس Aجه  �� y` yd هت�_� َّـلك y_ مس�M لك
sa} لكa¡� مشyntِّـ h�lT �` �q d}جه  �� لكm3} لك y_ مس لك ysaجه  `y هت�_� مس

{hTلك   �tuI �maلك �� �qX لك�_ لكzo�aجه ^�tw مش�s7 �r¡q� �sa لك جيyمك   ZI لك
~ y¡qaلك مشyntِّـ مشyntِّـ �sp2 لكyd�mOمن  ِّجه ^��m� �r لكys<� aمن مش] »لك�so¤¡aجه 

جه  مشyntِّـ �vَّـ مش] لكh�l�ayI �ma}جه_�Zpجه �M مشyntِّـ  �q�¡�  yd yمه�Mمس  
pI من �¡T ِّـَّـ �s7 لك  �¡Tلك �` hIyr£ y¡t  y6yd�m.

F �np� �na لك�a_| / ِّـجنحيىكىث ِّـجنىلِّين جه  �¡T ¡yمي مش] لك   �¡aمن لكys<� aلك
{au�d �s _ �d �aُّـ yrsoX �¡Tجه  جه sM{ مش )مشyXَّـمل لك�qsjI �jO/ (ُّـلك�J لك

 y6y K �d �na ُّـ�a لك�a�¡Tلك  لكAn3مث �Mªلك uIهن�d y لكy�ygma لكs<� a}جه 
aَّـ �sa ُّـ�d {X�p£pI�a لك T¡�  مش }جه  �I �naلك�¡�d �q;  yr هت¤} لك

yrsoX.
ymOلك F �a�mt مس ���t �aلك / ��maلك �d َّـ�L�aلك {ayمسهت {au�d {لك��I مش

ىشمقىهرئ)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مهمب يش مبهئ يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
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�d �na ُّـ�np� �a مشهن/ مسلكy¢aينجه  جه  �¡T �d y لكys<� aمن لك�X {sqk¡�O لك
yrsoX �¡Tجه ^ ���L مس yqJىح au�d} مسهتay} لك�L�aَّـ  ZI َّـ�I �Xلك�} لك

َّـy6� K PX {aجه ^ ��en لكT¡� لكAn3مث �X yrsoX مش�Aهن�  ZI مش_dy} لك
yr¡لك��I �jI.

y£Oلك لك�� F مثAn3لك yِّـَّـ� َّـa} لكa¡� مس .�m¡qt yq� �d مش] ُّـ`� لك
ّا ا :ّد ّ دا

Z@u¡Oهت�ِّـ لك �p¡Xلك �aيط لكyT �لك �� لك�sa�a لك� �_ ylTِّـجه   �Iy¡` F لك
yf¡Nِّـ  �`� �qI yq¤� لكt ىح�T �¤F fld yq §هي y Xِّـلكمن لكy¡naمكجه  مس

�sa�aلك لك�@ yqpssmJ �`�t �K جه{s^y� .�jI �d لكzayhO لك
�j��Nu¡Oلك �p¡Xلك �_ y Kمن مسهتay} لك�L�aَّـجه   {aَّـ �لك لك�d �sa�a مس�� لك� ِّ 

� y Vy haلك �I �l¡`لك �� � ¡�d�q لكAn3مثجه  يش `�mJ A يش F   PX هن�y} لكpn3}جه 
Z¡sTyTمس Z¡d�md/

جمِّـخكحيمبخنرئ �N مس �qjOyI لكy4يع يش: ِّـ   `� ¨مث يش �Tلكمث `�qjOyI {s�yd y لك
�L�ayIَّـجه s¤I{ ��n لك�L�aَّـ s¢sM} F {��ssmJ =�  مش  �¡�L�OyI �fَّـ�}

 مش ^�n ¨مث  �yq لك�aلك_sj} لكy4ِّـsL}لك�L�Oَّـ�} Q] �� yd �` PX لك�L�aَّـجه 
�@�_ �d لكَّـ�Oلك �� لك�� `� ¨مث مشyq� At لك�aلك_sj} «/ مشُّـلك هتyِّـ �fdلك_�L�oa yَّـجه 

�I �fJلك yfJىح F »مشُّـلك =� �soX لك�L�aَّـ  لك  �p3لك �qd لكَّـ�Oلك �so^ جه
���جه �d �Iلكَّـ��aلك/�ayI �fJمشُّـلك لك {sj_لك�aلك yq� Atمس `� ¨مث مش yLِّـyN َّـ�Lجه 

ysX .هتyِّـ �fdلك_F �a y لك
  `� yd �� [Q لك�L�aَّـ �L�OyI �f¡� �naَّـ�} إل¡yمي مش] لكs¢s3} لك��ssm¡a}جهمشُّـ

�L�OyI �^yfJَّـ�}  {��ssm¡aلك {s¢s3مش] لك �m¡l� ^ َّـ�L�aلك ydمس .�� لك�L�aَّـجه 

.مهٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................مهمهحي
لك�L�aلك: ِّـجنىلِّٰىٰررئِّـخكحيمبخنرئ ِّـمل  �ayI ��yet yqtمش /yOَّـ�} مس لك�L�OyI �f¡J منys� 

�a�I �f¡J  yهنuI ymIyT yt�`ُّـ �_ �T�¡I لك�L�aَّـجه  مش لك�aلك_sj} لكsqsja}جه 
ysX .^RI �r`} لك�L�aَّـ �L�dَّـمل F لك

�mt � qsM / مس �m  �X �oa ِّـميy4لك F َّـلك�L�d َّـ�L�aلك �n� ? مشُّـلك
I | K �na جه�qsjaَّـ لك�L�aلك F منysj_لك�aلك �d {sj_لك �m لك�L�aلك  ِّـمل  �ay

جه ^�h s ^�ىغ �L�d �Xَّـ�} لك�L�aَّـ F لكy4ِّـميجه  ysX �oJ لك�aلك_ysjمن F لك
.�� لك�ohOمك

 Q] �d {َّـ��L�Oلك  �m¤¡ayI [ مس  �Mَّـ مس�L�aمس لك �d لكَّـ���d �� لك��
 �n� مس �I  �aَّـ �� لك�L�aمس لك �qjpI جه{somX {��a �d لكys�yOمنجه ^�r مس

F ymm¤¡d }s¤I جه�¡hTلك�I {mm¤¡d منys�yOلك �d Q] �لكمنجه ayI ysX مس   لك
.�F {��ssmJ {s¢sM �n لك�L�OyI yr^yfJَّـ�}

ym� �_ yq� /| ¢�  �sa�aلك لك�جه   مش مش � ysX �L�dَّـ�} لك�L�aَّـ F لك
n� �m^ جه{��ssmJ {s¢sM [مي مشys¡Mَّـ لك �d �Jلك�I َّـ�L�aَّـ�} لك�L�d | ¢� �

QkI �na  ysX .�L�dَّـلك F لك
ym� �qna /ىغ�jayI yd �`لكمنجهجه�ayI yd [مش �r¡q� مس �I مش   ِّـ   �aلك �oa

لكys�yOمن �L�dَّـمل  �Lَّـ مس s�yd}جه   ydيش مش �mJ A` مث يشbaجه  لك��o�¡aمس لك
�Lَّـلك  y` جه مشQkaلك �aُّـ �X u�t جه QkI َّـلك�L�d َّـ�L�aلك y` w^ َّـجه�L�ayI 

 �_ ِّـجه  �aلك �a منys�yOلك �d {s�yd y` مش �لك لك�L�aَّـ �a لك��o�¡aجه � Q] �Nهث
| K� � �o^ جه��o�¡aلك ِّـ  �aلك hI �oC F  مش �L�d جهَّـ^�ىغ�Jلك�I َّـ�L�aلك {� 

.�� لك�ohOمك
�a�mI �sa�aلك لك�� �� لكF �na «/ _� مسyUِّـ ysqp5ِّـ مش] �aَّـ لك�L�ay^

a جه ysX مسF �t لك  ysX ysX مش] `�لك  هث�s F �N إل¡yمي F مس �F �n لك
 F �Jلك�I �n� uI [ ysX �� مس �I Sm� ysXجه ^Qf� �I yd w لكbaمث F لك لك
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ysX �لكA` �J »لكI َّـ�L�aَّـ�} لك�L�d {لك�� a y ��mJ �ofJ A` �� �Jِّـy X w^ جه
��m¡ayI لك �sa�oa ytysI �nJ مس �ofJ �a�جه ` �mJyt�`ُّـ �aلك z.

 �Iy¡` F Z@u¡Oُّـ`� هت�ِّـ لك yd �pgOلك �lqI)�XyeOلك( ygمس� �d ` w^ جه
 �sa�oa y ��mJ �of� �a�`�I �X�a y ��mJ �of� Aلك�} مسهتay} لك�L�aَّـجه `

y_ }sM جه yt�`ُّـ �aلك لك /» �I zJS� �aَّـ لك�L مش msmM} `� ¨مث �� 
مس�dynMجه ^�L�ayَّـ ysUمث �n� uI ُّـلك msmM}جه مشُّـ [�soX �I Q هثyKِّـ   مشُّـ مس�M لك

 {msmM ُّـلك �n� مس F �� ميy¡جه  إل{msmM ُّـ �` {msmM �r^ جه{msmM ُّـلك Qf�
 ysX [Q يش مس�qX لكys�yOمن يش F �I لك جه  ysX جه ^F ��lqI �r لك �Nمس {msmM [مش

yr�lqI «.
�a�mI ِّـylT msmM |ty` yO} `� ¨مث ��  «/مسyUِّـ مش] ��لك لك�sa�a مس�F yg لك

sهت�fN{ ُّـلك �n� uI مثbaلك �aُّـ �d [ �Lَّـ لك�a | ¢J �¡aجه ^�L�ayَّـ مس  
{msmM«.

�sa�aلك لك�� z��mJ F ygمس� � y Vy haلك y_ /» yq� Atمث مش¨ �` y` مشُّـلك
لك_sj} لك�aلك_sj} مشُّـلك = � إلyُّـ aَّـ �� لك�L�ay^ جه�I �fJلك � �soX لك�L�aَّـ 

ysU oT �d � لك لك_sj}جه  yfJىح �L�ayIَّـ ُّـلكمن  مسyd لكw^ {s�yOُّـلك `�d |ty لك مثجه 
مشu¡J Atهت� �jIىغ لك�L�aَّـ �لكمنجه ^F �r ُّـلكQ] y6 مسهتos}جه aلك {oVyI«.

�sa�aلك لك�� PX �nUمش / _� مس Q] �� yd �` uI لك�L�aَّـ �d لكys�yOمن 
L�ayI �mm  �sa �na جه  QkI ysX y�¡tمك `F �m¤¡� y لك �َّـجه �qI �Iيس �d لك

.هيهئجييع/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنملامىنٰرنث) ٰه(
.ٰهٰه يش مهٰهيع/ �ِّـ لكZ@u¡Oجه �fdِّـ �IyT هتجهِّـخكمنِّملىب) جي(
ىشمقىهرئ) حي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مبحي يش هئحي يعٰهمي/ �fdِّـ �IyTجه ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.مهٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) خي(



 فلحخدظخس ه م..............................................................................ففق
آل ألةط شصي لحلرعرس يسم حطةطمل يف لخلسنم تخرخسآللج يلةس لحطةطمف جستسشر

لتدعظظس حط لألزعظسل لج لحطلةسف يبدطى ككردس يف لتذدذسم بطلتخس شصي 
آللحذظظسف يلحطةطم ككرط يف لحطلةسف بذخذظ كزط ثث لحطةطمف ينحض ألى  آل

آلتخرخس ثرذرس ثغحرس شظ لحطلةس بخسجف يبعزكط لتسشرسم لتذدذس غلحطةطم  آل آل آل
آلط لألزعظسل لحرطف جسثالو لتطةطم ثدرط بخسج بذخذظ كزط ثث لحطةطمف بذطه ح

آليثت لتسشرسم لتذدذس بذخذظ كغس حذعظظس لج لحطةطم لحصي شط لحطلةس .غآل
إلآلألال :يكةرس آليجض لخلدض يف شصل لإلثدسو بث لحلرعرس لحعخدردرس يبث آلكزط  :إل آل

آللحلرعرس لحعخررصشسف ألى حظزحس لألزعظسل آل آل يلجعظسل لتطةطمشس حط جظط لخلسحض آل
آليلجلسثط يلتطةص حصبظض بسحلرعرس لحعخدردرسف يكحس لحظعش يف حظزحس ككسحس لحطةطم  آل آل
آلكي ككسحس لتسشرس جرط حصبظض ه ججم بخصى ه بسحلرعرس لحعخررصشسف ترش زظعش يف  آل آلآل

آلحطةطمشس لحطةطم كي لتسشرس شط شظ حطةطمشس بسحصلم يف لألثرسى بال تسة آل س لج آل
آلترعرس بخررصشس كى كغس حرظش جصحضك آل آل

آلى نحض لألزعظسل لج لجلسثط لى مل شظعطةس ترعرس لجعظسبرس يتخرخس ك :إلخلانيا آل آل
آلثرذرس ينلك نيلم لتسشرسم حط ترش شظف يجسزش تسو لتسشرسم جظط لألزعظسل  آل آل

ييبخصي ثت لحظطلكف جسى بزكدرس ييةطمشس يف لألثرسى بسألزعظسل لزخالبس يش .آلط حمسوآل
آليلى لتعطةس نحض لألزعظسل ثصيه ترعرس لجعظسبرس يتخرخس ثرذرس نلئصل  آل آل
آلثت نيلم لتسشرسمف جسى جسزش شظ لحطةطمف بعرش شدطى شط لحلرعرس لحعخررصشس  آل آل

آلألبحسه لتسشرسم بستطةطمشس يف لألثرسىف جخص ةظش لتخدطلف آل حصى لحصين كي آل يلأل آل

.فف ه ففن: ف ححصن تسبضآلاية ألحلكمة )ف(
يترزيت لتعخصله شصي لححظرس حخحال يف لحظعطم لحالتخس حط شصل لحدعسلف يتطه ) ف( آل

آلصي لححظرس بظخس تس شصجصي كصن لتعزهلث يف شصل لتعسوآلزظعخصه لألةطبس لحعخحردرس ثط ش . ي
يزعسيو كى زصجص شذس .  يحس بخصشسقق نقم: ف يجصلقق ه فق نفم: ألحلكمة ألمليعالية

.شصي لححظرس يلإلةسبس ثذرس بذعط لإلمجسو
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yC yمه ` .لك��o�¡aجه 
 �maلك {sa�mjd �X �d ymIyT yt�`ُّـ yd ��R¡� لك لك�2لكمك�� N �d
 {s�yOَّـجه مشُّـ لك�L�aلك �T�J I ysX �jL �s¤¡�� �t لكF {s�yO لك uIهتay} لكs�yO}جه 

 }sM �d ��|�sa مش �L�OyI �f¡J �na d}جه  �jd  َّـمل�L�d  َّـ�} ��جه
 �qjd �� �d �I مش�y^} لك�L�aَّـ مشyrsaجه ^ys�yOyمن �L�dَّـمل �IلكhT} لك�L�aَّـجه 

�¡ayمسهت �qjd �� �لك��ssmJ {s¢sM I �J}جه I َّـ�L�d َّـ�L�aلك .لكy ¡Xِّـ�¡yrجه 
ل األول ّتقييم ا

y Kمن مسهتay} :مي  yr_مسَّـ  Zلك�Raلك �mJمس �d �� �I جه yJ �sa�aلك لك� مش �
z��_ �� yd �na لك�L�aَّـجه  � ُّـ`��X�a yt لكa �لك�}جه aلك ys aلك �d �NuOلك 

y Kمن  لك��o�¡aجه  ِّـ  �aلك hI PX َّـA¡Xلك�} �� لك� aلك z��mJ �X �sp�
لكys�yOمن �L�dَّـمل F لكy4ِّـمي  جه  ysX �لكF �J لكI َّـ�L�d �tمس مسهتay} لك�L�aَّـ 

yrLys¡M مش] لكs¢s3} لك��ssm¡a}هب لكy ¡Xِّـ�}�IلكhT¡�جه ^�r مس�dِّـ  .
�t لك�d �oht :يقِّٰىٰرِّ جه   مش ��لك لك�sa�a �¢ | مسهتay} لك�L�aَّـ y�Q�l¡I لك

{sqsjaلك {sj_لك�aلك yq�  منys�yOلك �d َّـ�L�aلك Q] �� yd �` مل مس�n^ َّـجه  مش�L�ayI
s¤I{ ��n لك�L�aَّـ s¢sM} F {��ssmJ لكyfJىح لكys�yOمن �L�OyIَّـ�} F لكy4ِّـميجه 

 �m¤¡ayI [ ysX مس ^�L�ayَّـ مس جه �qjpI مس�t لكF �m¤¡O لك Q] �d {َّـ��L�Oلك
�¡hTلك�I {mm¤¡d منys�yOلك �d Q] �لكمنجه ayI.

QkayI yrmmجه   �na جه  ysX � لك�nlaمل SlJىغ مس لكys�yOمن F {mm¤¡d لك�
�لكمن ayI �m¤¡Oلك PX �¡T �لك لك�d �¤qa لك�m¤¡a لكyqom¡t مش] لك� N �d

�aجه  �� لك ysX F y@ �m لك �a لك^yq�S مس لكys�yOمن مس�dِّـ sd�X}جه   �Lَّـجه 
 �t مس �لكمن  QkayIجه ayI{ yd Q] [مث مشbaلك { �t �d QkayI �a  yrsaمش �m¤¡aلك 

 �tw^ ين يشy¢aلك Q�l¡aلك F ىغ �lOلك �� A` يش Ymjaىط لكy£Oلك  {�yqjayI { �t جه مس�a ��



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................خيمهحي
QkayI �m¤¡poa َّـ�L �لكمن ayI �m¤¡Oمن لكy K  �qd �m¡qt �` هب مشُّـجه �� yd �` 

�لك لك�laىغ� F َّـ�L�aلك Q]جه �a  ysX F y@ �m لك   �¡aلك {sd�jaِّـ لك�d  �d لك
QkayIَّـ�L�aلك �� �لكمن ayI �m¤¡Oمن لكy K  �qd ht a yB �m �  � qsM .جه 

�I مس �ltىغ uI لكys�yOمن لكQ] �� �¡a لك�L�aَّـ ysX مشُّـ  جه �L�dَّـمل F لك
 I جه�Jُّـلك �lqI ysX �L�ayIَّـجه N �d | ¢t �K ُّـ�a مس لك�L�aَّـ F �m¤¡d لك

�لك  �¡�� هتay} لك�L�aَّـجه XP مش لكys¡Mمي مش] لكs¢s3} لك��ssm¡a}جه   لكQ�l¡a لك 
�L�ayI ysXَّـ ��nI A لكys�yOمن �L�dَّـمل F لك � �¡�pg لكaلك.

Q�l¡aلك PX ydِّـمس�dمن مسys�yOلك uI �s^ �m¡j� �aينجه لكy¢aلك  z�q�  جه{sd�X 
ysX لك�L�aَّـ F لك  �m¤¡aلك yrsaهب مشُّـ  مش مش y�Raجه ^ �¡� لكYmjaىط لكy£Oلك  {�yqjayI

� �` QkayI {َّـ��L�d لكمن�ayI {َّـ��L�Oلك PX y5 �¡�.
�لك yM لكQ�l¡a لكay¢a{جه uI �m¡j� }sM لكys�yOمنn�|�sa  ِّـلكمن مشy ¡Xلك 

{somXمنyTynjtلك  {sqُّـ�  �m  y@ �sa  �y�R¡j لك�X {�yn¤oa �mja لك�L�aَّـجه 
� �s` � qsM جه  ysX ueqd  �m لكt¡�لكيس F لك  PX QkayI yrmm¤¡I �¡�

�لكمنمتayI َّـ�L�aلك!
ا ا :ط  دا إ ّا داا  ا 
 �d �� �d {X�pB PX �q¡ � y Kمن مسهتay} لك�L�aَّـجه   ygمس� {prOلك {aَّـ لك

�Iy�aلك �sa�aمن لكyd�md �d yrgjI F Se� منyd�mOلك/
جم �� �d :ِّـخكحيمبخنرئ ِّـ ِّـملجه  �ayI yr¡ ¢t {sqsX {msmM  {sj_لك  yq� مش 

مس ^ ��yqj «لكys<� aمن لك��hla} لك�np�  �¡a مشyntِّـ�y مس لكyrs^ �sne¡aجه 
�Lَّـلكجه  مس �nqt لك�aلك_ymohd {sjجه  yq� مس F مكyJ�t مش  �nqq^ �3لك �Iynt مس

z�¤^ �loaلك F �� Atw^ �aُّـ �d مث¨ �n� مش .»مس t � لك�s^ �eaجه 

.خييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(



 ٣٠٥ .........................................................................الوجود أصالة ّأدلة
ّ إن تصك احلصضصظ اسشضضضظ ستصثعة وخمتصصظ، ورضضط أدضطء ستامعغة :ّاملمدلة الثانية ّّ

ّاآلثطر وسسصوب بششضط دن اسبشغ اآلحع، وظعا أعشط سن اسبعهيضطت اسصشععظ  ّ ً
ّاسوجعاطضظ استي ال عضصن إطصطرظط، بعسضل سط طجعه سن احتالف اآلثطر، رطإلعامن و

ّبصثعة اسوازشضطت سن اسصشععطت استي زضطخطهتط سشضط ّ.
ّ دضعسط طتشطسل سف تصك اسوازشضطت وطواجضضط وتضشصغ يف :ّاملمدلة الثالثة

ّأذظططضط وطعرزضط بطسشصم احلشويل، طجعظط تضحل إذ حضثضتذ وسصضوسذ  خمتصصذ، ّ
ّأحعمهط حيصي االدخاك بذ اسوازشضطت اخختصصظ، وظو سصضوم اسوجود اخسخك 
ّاخشضى بذ اجلضضف؛ وثططضضام حيصي احلضثضظ اخختشظ استي هبط متتطز زل وازشضظ دن  ّ ّّ
ّاألحعى، وظو سصضوم اخطظضظ، وسعادطط سن سصضوم اخطظضظ ظضط زل سط ظو رخ  ّ ّ

ًسط رصسصضط زطسشصم واسصعرة واسشصظ واخشصول أو سصضوسط سصضواسوجود، خواء زطن  ً ً
. أو رخظط سن اخصطظضم اخختصصظ دن سصضوم اسوجودًط زطإلطسطن واسبصعةّسطظوع

ّوظعه اخصعسظ أعشط سن اسبعهيضطت اسصشععظ استي زضطخطهتط سشضط، وذسك  ّ ً ّألن جيّ
ّاخختغ رخ اخسخك، وأعشط اخطظضظ   تطبى يف ذاهتط أن حيضل  ال]ّبطخشضى اخلطص[ًّ

 ؛ُدصضضط اسوجود وأن عسصط دضضط، وسو زططظ دذ اسوجود مل ٰهغ أن عسصط دضضط
ّالختحطسظ خصط اسسء دن طصسه، رام طجعه يف األدضطء سن حضثضظ اخطظضظ رخ سط  ّ

.»ّطجعه رضضط سن حضثضظ اسوجود
ّ زل سط ظو رخ اسوجود سن اخطظضطت بطخ:ّاملمدلة الرابمة ّشضى اخلطص، سضسظ ّ

ُظي، ال سوجودة وال سشعوسظ، رضضصن أن حيضل دصضضط اسوجود ّ إال سن حضظ ظي
ُإذا اتشصظ به وزطن حضثضظ تصضضععظ بطسضسبظ إسضضط، زام عضصن أعشط أن حي ً ّ ّ ضل دصضضط ّ

ّاسشعم إذا مل تتشف بطسوجود، رضي يف ذاهتط حطسضظ دن اسوجود واسشعم، وظعه 
َاخصعسظ ستص ّ ّضط بذ احلصامء، وظي أعشط سن اسبعهيضطت دصضٌقّ ً.

.٩ص: ، سشعر خطبقهناية احلممة) ١(
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|�sa y6ُّـلك F �r^ جه �jaَّـ  لك�L�aلك y6ُّـلك �d �¤¡�J  منys�yOy^ مشُّـ 

.  �hJَّـ �X ُّـلكy6 لك�jaجه  �hjJ لك�L�aَّـجه��مش 
��جه   مش �| �jI �� }sM �d مس yqpoX مس لكys�yOمن sa:ِّـخكحيمبخنرئ ِّـخلِّخنىكرئ

 F َّـمل�L�d yهنuI ygمس� yqpoX جه  �jaَّـ لك�hJ  َّـ�L�aىس لكy¤oaلك لك�5 �¤¡�J
�Vَّـ لك�L �ja لك�aلك_� لكy4ِّـ  yَّـ��L  �n� مس �I _� �Vَّـ لك�X �ja ُّـلكy6جه ^

QkayI ysX �m لكys�yOمن F لك  uI �dvt مس �I .�X ُّـلك�T�¡I y6 لكQkaجه 
Jمشُّـلك لك�mt منجهyd�mOلك �� |¤g/  لكمن مش ُّـ�a لكbaمث لكyhaِّـَّـ �X �joa ُّـ

�sa يعجهy4لك �qjOyI منys�yOمش لك   ���aلك F ىغ �laلك  �aُّـ لك�L�aَّـجه 
 ydمث مشbay^ جهZsomX ��cM �X ~Jyt �� z�¤I {K لكc3 لكYmjaجه  K �X مي�

لكy¢aين لك �� لك�L�aَّـجه  جه   مشyd مس �yV �nِّـَّـلك yVِّـَّـ �X �joa ُّـلك�J مس 
�Jُّـلك �X َّـ�L�oaيعy4لك �qjOyI {s�yOين �� لكy¢aلك جه  �jaلك �� لك جه      مس 

 y���yd yd�rld مس ysl�o^ yd�rld y` لكمث�T �jaلك يش مس `� Q] �� yd لك�L�aَّـ 
y6لك �� �hJ  �� }sM �d yjs7َّـ لك�L�aَّـ  لك�X �ja ُّـ �N يش  .�qjOyI لك

sM يعy4لك �qjOyI منys�yOلكمن لك �  خي�مي ُّـ�a لكQka لكyhaِّـَّـ �X �joa ُّـ q
{say¡aمن لك A¡M /�X مس�M لك

جكملجم ِّـملجه. مس ��n ُّـ�a لكQka �� لك�ja: ِّـِّـ �ayI �VyI A¡M �لك لك�   
 �jaلك �n� مس �mj� �sn^ جهy6لك ىغ مس لكys�yOمن ^y_�مل �L�oaَّـ F ُّـ �lOلك 

L�oa ِّـَّـyhaَّـ�}متلك�L�OyI منys�yOلك �oJ ىحyfJلك F {hTلك  �Jُّـلك �X َّـ�!
جكملجم ِّـجنىلِّين  مس ��n ُّـ�a لكQka �� لكs�yO}جه ^yrdAgtyI {s�yOy مش] s�yd} :ِّـ

�Nجهمس�m¤¡aلك لكF {hT لكyfJىح لك�L�OyI {s�yOَّـ�}   y  T �nJ .A¡M �لك لك�   

�`� ُّـz��m¡a �a ) ٰه(t Atمش جه  Q] َّـ مس�L�aلك yrqX َّـ�h� �` �a yJُّـلك  y sU �sa �jaلك
.�� مس لك�np�  �ja مس جي¡�d �p لك�L�aَّـ مس�Iلكلك�nlaملجه 
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ygمس� �VyIهبF y¢d �nM   yd لك لك�Mجه ^�mj� �sn مس yd جي�ىط    جي�ىط 
�_ylaلك {s�yOلك �nJمل �Nمس {s�yd ىحyfJلك F {hTلك  y6ُّـلك F {َّـ��L�Oلك  �L�oaَّـ 

!�L�OyIَّـ�}مت
جكملجم ِّـجنىلِّجنمئ �لك �� لك�d Zj¡O :ِّـ�  مس ��n ُّـ�a لكQka �� لك�L�aَّـجه 

 �� �Jلك�I �Jُّـلك �X �joa ِّـَّـyhaَّـ لك�L�ay^ جهYmjaلك c3لك z�¤I من A¡M لك
�لك �� لك�qjO لك�Oلكَّـ لك� yfJىح لكys�yOمن �L�OyIَّـ�}جه   {��ssm¡aلك {s¢s3لك  {hTلك�a

�لك�L�ay^ / I �Jَّـ مسهت�qjpI �sهب�d مسهتay} لك�L�aَّـI ysX  مس�t �� لكF �m¤¡O لك
Q] �m¤¡a {hTلك�aلك �� �n� �لك �� ��ssmJ {s¢sM �qjd}جه �  �d لكys�yOمنجه 

yr¡ِّـ�y ¡Xلك.
ل  اتقييم ا ا

� �d لك�sa�a لك�Iy�a:ميNuOلك z��_ �� SUلك`� هب ��لك لكyJ �sa�a مس�ygجه   
لك��  �� A` منyd�mOلك �jI F �jd.

� PX :يقِّٰىٰرِّ y_ �t جه   مش ��لك لك�sa�a �¢ | مس�yg مسهتay} لك�L�aَّـ y�Q�l¡I لك
j�  Qkaلك �aمس ُّـ جه  ysX �m مس ��T �n مسyTيط �L�dَّـ�} لكF QkayI {s�yO لك

�q�  ysX£�. لك�L�aَّـ .�d لكQ�l¡a لك مش لك�L�pI �maَّـ�} لكF {s�yO لك
�dمس �X ِّـملy X {s�yOy^ جه}ay¢aلك   �d�X مس لكynjtيطمسPX yd لكQ�l¡a لكy¢aين 

m ُّـ��rW�qِّـ �ysXُّجه   لكy£Oىط لكYmjaجه ^ ��f  مش  @F y لك  {�yqjayI
�I ysXلكhT} لك�L�ayI yr^yfJَّـلكy£O مش] F yrmm لك . مشy Kمن مس 

ا د: اا   ّا  ا
 �Nهث y ��mJ �ojL �np� �I جهZmIy�aلك Zosa�aلك �d ygمس� �NuOلك z��_ ��

�� y Xِّـمل ys_ �Xيط � �sa�oa لكy¢aينجه  yq¢¡Tلك�oهتyM جه/
 sَّـ مسهت�L�aلك �n� ? �a{s¢sM I �Jلك�I ِّـميy4لك F َّـلك�L�d يش يش مس {��ssmJ 
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 yO�qsjaلك_� لك�aلك F {s�yd من مس�L .�VyI Hy¡aلك �naجه�o¢d �mOy^ .

�d ysX لكys<� aمن  �Lَّـ لكys�yOمن F لك مسhI yd لكHy¡a ^�لك��جه  
�� �Lلكytجه   �Jَّـ ُّـلك�L�I �oj� �¥U �` w^ جه{��hlaلك  {stلك�L�aلك �oj� 

�Jَّـ ُّـلك�L�I لكين�L�aلك �poX N �d y�t �t �a¤� جه�L�Iَّـ s�yd} لك`  
 yهنw^ جه{lo¡¥Oِّـ لكyK �L�I �ojtَّـ لكys�yOمن F لكy4ِّـمي �d �£t yd N �d لك
لكys�yOمن  �sa| هثyKِّـلك �L�oaَّـ لكZI SeO لك�sp2جه �I �� هثyKِّـ لك�f4هتysمن 

� لك�qsjaجه N �d y5 �ojt لك�oja لكlo¡¥O}جه ^ys�yd yqrمن F {lo¡D لك�aلك_
 �� �� �dِّـ لك��hla} مس�ygجه  �d ysX لك yK�Iِّـ�yجه ^�L�I �ojayَّـ لكys�yOمن F لك

.لكna¢�مل لكoJ �¡a¤� لك�L�aَّـ لكrL �d �qsja} لكys�yOمن
 sَّـ مسهت�L�aلك �` �X ZI ىط ¡aيش مس لك Hy¡aلك  �mOلك ZI ىط ¡aلك ysI ydمس

�yOَّـ لك�L  �X ZI مس �d جه yOلك �sa�aلك F yt�`ُّـ Ao^ يش �qsjaلك_� لك�aلك F منys
�� }sM �d |�sa منys�yOمش لك y6ُّـلك �X �jaَّـ لك�hJ  جه��جه �d �¤¡�J  

 ysX �I مس �F �n لك �hَّـ لك�X �ja ُّـلكy6جه  ��mj يش `yd A �ُّـلكy6 لك�L�aَّـجه ^
�T y لك�L�aَّـ sU Qkaلك �aُّـ �n� يش مس �mJِّـَّـ هبyV َّـ�L�ay^ �Jُّـلك �X �joa 

{sqsjaَّـ�} لك�L�OyI منys�yOىح لكyfJ  {��ssm¡aلك {s¢s3لك  {hTلك�aلك �� �لك�Jجه I.
 yO جه ysX �لكF �J لكI �mm �Lمن مس مشُّـ uI �dvt ? �aهتay} لك�L�aَّـ 

�n� مس �I _� hI Z J لكHy¡aجه ^�o¢d �mOyجه ^  F {s�ydَّ لك�aلك_� لك�qsjaجه 
{s¢sM I لكمن�ayI ysX لكF �m¤¡O لك  �sهت لكys�yOمن لك�L�aَّـ �� لك  ��ssmJ}جه 

�� لك�ohOمك جه  ysX .�L�dَّـمل F �I لك
�sa�aلك لك�� z��mJ F Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ /»َّـلك�L�d َّـ�L�aلك �n� ? �aجه ? 

mOلك hI zL�� Hy¡aلك hI ysUمثجه   .�L���َّ ¨مث �d لك
�لك�B y6َّـمل لكs�yO} مشُّـلك لكX¡مش :مقٰرِّ ِّـخكمئيشخنرئI منR جه{d �jd �r^ َّـ�L�aلك �X 

¡Xلك مشُّـلك لك�y ¡Xِّـ ` ��a لكI �r^ جه �jaلك �لك�h_ �d y6 لك�X �iqa لك�L�aَّـ I منR
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{d �jd  َّـمل�L�d  . من� K �np� ? �Jُّـلك F َّـلك�L�d َّـ�L�aلك �n� ? �o^
 �N�a yمه�M1مس{s�Aoa َّـ�L�aمن لك� K من ¨مث 0مس� K w^  �saمش �dAgtمث مس لكba
�jd ِّـy ¡Xيسجهمس لك�l¡d  �n� ? ُّـلكw^ جه �Lَّـ لك�a | ¢O مس �L�a �o¡�dَّـ  PX 

 yq�y� �m¤¡� �sn^ َّـملجه�L�d y6ُّـلك F {s�yOَّـلك  لك�L�d �Jُّـلك F َّـ�L�aلك
�Lلكyqsm� �oj� �t مس�t مشُّـلك ? . ^ �nJ لك�L�d {s�yOَّـمل! �L�dَّـمت  �Lِّـلك �d �`

 {s�yOلك �nJyt�qX �� A` َّـ�L�ayI مل�¤¡dجه ZI �r¡Uلك A` �a {� �jd  
Z yeOَّـملجهلك�L�d yهن�` �f� �o^ جه{s^�faلك �d {l yV �soX A` �a {ِّـ�yX   

�L�Iهب�jpI �jd Agtلك w^ جه �rlpI �rld Agtلك ygمس� جه  �mjd Q] 
Ar� �X مس yَّـمه�L �� �N�a مس  �X مس yمه�Mَّـ مس�L  Q] �d Q] جه}ay¢a 

�aيس ُّـyq¡dyI �nإل �mjaلك w^ جه mX �s¤َّـمل »هت�L�d منys�yOمس لك �� �r^ جه
�n� مس �mj�  yَّـ��L جه  ysX �لكF �J  مش F لكI َّـ�L�d َّـ�L�ay^ َّـجه�L�ayI

yrsaَّـ مش�L�aلك AgtyI َّـمل�L�d منys�yOلك .لكy4ِّـميجه 
الث ل ا تقييم ا

�¢ | مسهتay} لك�L�aَّـجه �qjpI مس�t لكF �m¤¡O  مش ��لك لكyJ �sa�a :مي مس�ygجه 
ysX [Q لك�L�aَّـ �d لكys�yOمن �qjOyI لكy4يع مس�dِّـلك �لكمنجه ayI �qjpI ِّـ�}جهy ¡Xلك / 

�لكy6جه �I �IلكhT} لك�L�aَّـI  ysX .مسهنF {mm¤¡d y لك
�t:يقِّٰىٰرِّ جه  لك�� يش Q�l¡ayI لك  �� A` َّـ يش�L�aلك {ayمسهت | ¢� �sa�aلك  

 �d �£�q�  لك�� RI ysX`} لك�L�aَّـجه  �Lَّـ لكys�yOمن F لك ��p¡j مس��n^ ygمل 
 PX y3لك �� A` جه{sqمن ُّـ�yTynjtمس لك {sd�X ِّـلك�dمن مسys�yOلك �` PX مثyq aلك

هتay} لك�L�aَّـ  }ay¢aلك .لكQ�l¡a لكy¢aين 

.خيٰه يش حيٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTِّـخكمنِّملىب) ٰه(
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اا ا :د ا ّا  ا ّ 
 �q¡ مسهت�� PX �sa�aلك�X���d �q��aَّـ لك�L�aلك }My d F �msm  :usT  

�oهتyM/مس  �n� Atىح مش ¡N لك ��� ZX لكF {s�yO لكy4ِّـميجه aلك F {s�yOلك 
لك�L�aَّـ لكy4ِّـ  �q��aَّـ لك�L�aلك z�¤I {s�yOy^ َّـجه�L�ayI �L جه{msmM مل�Mلك

N لك لك�Iyh¡a لك�dynaجه   {sqsjaلك �¤qI ArqsI مل�M�aلك �L�� Atمش ��y ¡aلك ىح  ¡
ُّـ�a  لك�L�aَّـ  لكy4ِّـ�Lجه   �q��aَّـ�� لك�L�aمل «مش] ُّـلكمن لكuet �d �m¡q� 

جه ^y4yِّـ �Nمل مسuet [مش �L�LِّـyN�qُّـ� �q��aلك ىح » مس�Iلك مس�Iلكجه  ¥I لك�� جه 
��� �qsjI لكF |Iy¢a لك�L�aَّـ لكy4ِّـaلك F yrqd |Iy¢aلك w^ منجهys�yOلك yM �L

»�aلك {s�yOy^ �qsjaَّـ لك�L�Oلك ZI ىح ¡N لك لك�Mمل F مسy¤tمث لك�L�aَّـلكمن W�lC}جه 
{s�yOَّـ َّـ لك�L�ayI �q��aَّـ لك�L�Oلك ZI« zJSJ {sLِّـyN {s�yd yt�L جه ^wُّـلك 

yKِّـ  s�yd yt�L} ُّـ��oJ yrsoX zJSJ  {sq لك yKِّـ لكy5 {f¡¥Oجه مس  yrsoX لك
�y ¡aلك �لك  ��qj لك��ykOمل r^ جه{sLِّـy4جه لك �N � ZI لكZ¡s�yOجه �I مش�MلكمهZX y لك

�Lِّـy4لك  �q��aَّـ�� لك�L�aلك ZI �n� Atمش ��yk¡aلك.
�aُّـ ysI /���L yهنuI y�yq^�X جه  y�t ��s T PX yt لكs�yd y¢O} لكNمشُّـلك مس 

��Lyt يطy�M �¤¡d �3لكمث لك�L � لكs�yO} يش �d y@ AI لكro^ جه�Vyt ِّـلكَّـمل yI � يش {
yNِّـ�d �L لك�L�aَّـجه ُّـ�t�q¤�لك  ^yN  �rِّـ�Lجه ^wُّـلك `�L�d |tyَّـمل �L�Iَّـ 

���d F  {pيس y_هب{K K َّـyjIمس yrs^ ىغ�l� مس �f�  AI مسهنy هب AI مسهن���L yجه 
{���yOلكمث لك�L �لك F لكn� مسyd مشُّـلك `�L�d |tyَّـمل �L�Iَّـ.��Lجه   �qمش  ُّـ�  yهنw^ جه

مس�Lلك  y�t لك�Lمل ُّـلكyJ �3 لك  |ty`جهyمهQ]  {sp�2لك  {����2y` {���yOمش � لك 

ىشمقىهرئ)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ y��jI ydحيهيجي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ  .
.هئٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنيييفىش ِّـخكمليلىل يف ِّـجنمهٰذيفىش ِّـجنمهىل) جي(
.ٰهجييع/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) حي(
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لكsp�2}مسهن�N y@ |�sa yلكيع لك����2}   z�¤I y�tإلa |ty` �¡aلك yمه�¤t  
 ysdyt A�L لك���L y` مش  �q��aَّـ لك�L  z�¤I y�t y^ جه�Lِّـy4َّـ لك�L

ِّـلكَّـمل ymVytجه yI y`�¤¡d yTy�Mِّ مش ���d F  A y_ �sa �tمس مس �f�  يسجه
 yَّـ��L�I y�t yKِّـ لكs�yd PX { JSO} لك K}جه  t¤� ُّـ�d �a لك K َّـyjIمس �s^ ىغ�l�

yqjd لك�� ZI /لكy4ِّـ�Lجه   H�f3لك �ojayI ?yjaلك �¥eaلك ZI {p ymaلك {_ jaمس لك 
�Lَّـ�}جه �L لك�aلك_� لكy4ِّـ  |�sa  {���yd {_ X مش/ مس�� F yrqsX  {s�yOُّـلكمن لك 

@y لك�oja لك4 N �d �m¤¡s^ جه�q��aلك yَّـ��L�I �lqaلك �a �f  �¡aِّـمي �� لكy
�oX ���aلك F منys�yOyI �ojay^ جه�Lِّـy4لك_� لك�ayI{sLِّـy4من لكys�yOyI هب �aُّـ  

{s�yOلك }sM �d ���aلك .ZI {sqsjoa لكy4ِّـمي 
y_ �¡d�iqd F لكِّـ � �aلك �sn3ِّـ لكyUمس yt�`ُّـ yd [مش/ 

aلك Q] مثboaysX ُّـ�F �n        �`y لك   �a ��lqI لك
�M§ F y_ /» َّـ�L�aلك �� جه  ysX boaمث مس لكs�yO}جه [Q لكF �na لك

�¡s�yd  ��lqI �` جه�qd {I�ohOِّـ لكyK � �soX zJSJ لكaلك . �� yd [ِّـمل مشyUلك مش��
  �aَّـ لك�L�aلك �� جه  yُّـ� �a yr�ltuI �f لك ysUمث  لك�sm¤¡aجه �d مس لك

yKِّـ� .»�oJ �soX zJS لك
F Yd مش�ygهي �� لكy jaِّـمل ��� PX لكy_ /» �� �sm¤¡a لكaلك F َّـ�L�Oلك

� �¡�fِّـجه ^wُّـلك �fJِّـمن ىط��لك يش d¢ يش ^s�A} ىط�� لك�f¡Oِّـ aمث لكbaلك {s�yd �lt
 �o¡^ جه Q] �n� مس مس ¨مث �¤ U  �Jهت�ِّـ �d �Nِّـ  ¨مث هث�f¡Oلك ��

jI �� �� {s�yOلك �d ���aلك ىح ZI لكy4ِّـمي  ¡N مشAt لك yX F yrqs? لك���yO}جه 
.»sMyt} لك�L�aَّـ

جه �fdِّـ �IyTجه لكرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) ٰه( لكِّـ � �aلك �sn3 /هئجي يش مئجييع.
مب) جي( .ميمب يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTىسىشىش ِّـجنجييفِّـ
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y£Oلك لك�� F � y Vy haلك y_ /» ���z لكAn3مث مس @d �d ىح �jOلك

 �s^ yrsoX zJS�  �Nَّـلك هث�L لكys�yOمن لك�L�Oَّـمل F لكy4ِّـمي لكyrsoX { JSO هثyKِّـ�yجه 
مش �لك لكJ�J  �d �¤qa | هثyKِّـهثyKِّـ�y لكy4ِّـyrqsjI {sLجه �  مسQ] �N هثyKِّـ�y لكy4ِّـsL}جه 

ysUمث �� ys�AI yqpoXمن لك ���qجه aَّـ لك�L�aلك �sp�t �aَّـ �� لك�L�aلك«.
ygمس� y_ /» �  yمسهن �qjpI جه{op2لك F yqX {Lِّـy4مث لكysU yI AoX yqa مش

SJ �¡aلك {sLِّـy4لك y6َّـلك�L�I  جهyrqsjI y6ys�AI yt�qX جه{sLِّـy4لك yِّـ�yKهث yrsoX zJ
�لك _��r^ysa�fM AoX �p��  �ojaلك �d «.

�X���Oهت� لك لك�ojO ِّـلكhI}مس/ osfM} لك  �ojaلك ZI {hIلك�aجه  لك{���yd 
�qjpI/مل�M  yq� مس {sqsX ��jَّـ   لكF {s�yO لكy4ِّـميجه   ���aلك F {s�yOلك ZI 

�L�aلك zJلك�d ىح ¡Nمش] لك ��yk¡aَّـلك.
�mq^ جه �¡T هت�جه �m¡qt مش] z��mJ لك �لك لك� �gJمشُّـلك لك/

`ty| �� لكyK�a ueqOِّـ  جه  ysX لكF {mm¤¡O لك  {osهت ty` �a| لكs�yO} �� لك
 F {oهتy3من لكys�yOلك PX {sLِّـy4ِّـ لكyK لكy4ِّـsL}جه zL�a مس �oJ zJSJ لك

�o¢d �mOy^ جه�VyI Hy¡aلك �na جه���aلك.
aلك hI ydمس { JSOِّـ لكyK لك�L�aلك مس لك ِّـمل  �ayI �t yqt ¡Hy ^�لك��جه 

� لكs�yO} لكy4ِّـyrqsjI {sL مش]   �I جه���aمش] لك :uJ  ِّـميy4لك F مثysU PX لك
sM ِّـجهyK X} لك �qd ���aلك} �  t£� يش d¢ يش مس لكyqaِّـ لك�L�Oَّـمل F لكy4ِّـمي 

��aلك �   {sq��aِّـ لكyqaلك �na ysUمثجه  .�لك
ىط ¡aلك ysI ydهبمس {sqsjaلك هت� لك�X���Oجه �d لك�M�aمل   ^Ao ُّـ`�F yt لك

هتos}جه  لكF �s�yO لكy4ِّـميجه ^ty` �o| لكys�yOمن �� لك  ���aلك F {s�yOلك ZI

.خيحييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
.هيحيجييع/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(
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yKِّـ F لكy4ِّـميجه zL�a مس �oJ :uJ لكys�yOمن  � �soX zJSJ لكaلك �� �sهت لك
���aمش] لك yِّـ�yK�I  yrqsjIهبaلك ynO  �VyI Hy¡aلك لك�sM{ مش � ArqsI {sqsjجه 

 �¡aلك {osهت جه  �nJ لكys�yOمن �� لك �mOلك �h s^ جه لك�L�aلك ِّـمل  �ayI
هتF �s لكy4ِّـمي مشyd لك�L�aَّـ مس لكs�yO}جه  مشُّـ `y لك yKِّـ F لكy4ِّـميجه  yrsoX zJSJ لك

هت �Lَّـجه ^wُّـلك K | مس لك�sa {s�yO| �� لك os}جه ^s¢ |  لكbaمث مشs�yd yd} مس 
 | ¢� �sa�aلك لك�r^ ِّـميجهy4لك F ِّـyK مسueqd �t لك هت�sجه  ىطd} مس لك�L�aَّـ �� لك OyI
 �o¡لك خي�5 hI N �d لكuI �maهتay} لكs�yO}جه  ىطd}جه  OyI َّـ�L�aلك {ayمسهت

َّـa} لكmIy�a} لكJ �¡a¢ | مسهتay} لك�L�aَّـ y OyI§مل .�X لك
ِّـَّـ ��لك لكz��m¡ayI �sa�a لك � ُّـ`�yt لك�sla لكyUynaين �ja F مس^�d �g مسa

 �Iy¡`)ِّـىحyjOمسهت� لك(y_ }sM َّـجه «/ جه�L�aهت� َّـ لك ty` �a| لكs�yO} �� لك
���qجهy` �L لك�L�aَّـ مس�dلك لكy ¡Xِّـ�yجه ? � � ^� ZI لك�L�aَّـ لكy4ِّـaَّـ لك�L�aمش لك 

yKِّـ ِّـ لك y ¡Xِّـجه َّـ هت� �هب مشُّـz�¤I لك �  لكil¤qd yrqsjI {s�yO} لك�m¡aِّـ ^Arsجه 
���m¡aلك �aُّـ PX َّـ�L�ayI yrsoX �n3لك �X {nlqd Q] y6ُّـلك z�¤I  yrqsjI«.

�a�mI �sa�aلك لك� مس /مش �d لكZ a لك�aلك��«/ _� مسyUِّـ هت�ِّـ لكZ@u¡O مش] �
yqa�_ F ���aلك ���جه جه��لك �L�dَّـ F لكy4ِّـمي/ لك�Oلكَّـ y4yIِّـمي aلك F َّـ�L�d ُّـلك  

  {qnd لك ىح  �iaلك �s _ �d y�sa ِّـميy4لك F مثbaلك �nI �qjOلك �I جه y¤Oلك
ىح ُّـ�aجه  ¥I �tمس ���aلك F �t�nI مس�dynMجه  �Lَّـلك ��soX zJS هثyKِّـ   �a مس

{msmM َّـ�L�oa �n� ? �o^ مش �^ � qsM �n� ? جه{s�yOلك �f  ZI لكy4ِّـمي �Bَّـ 
yC �� ���جه aهب مشُّـلكL�pI |�sa  yqُّـ� {of¤¡d �nJ �_ {s�yOلك  F َّـمل�

� ُّـ`��sa�oa ytجه»لكy4ِّـميaلك z��m¡aلك ZX �� لك�� T¡�  مش جه  rL �d} لك

.مئيع/ جه �fdِّـ �IyTميمليف ِّـخكىهِّىش) ٰه(
.جيٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTِّـخكمنِّملىب) جي(
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  ���aلك F {of¤¡d منys�yOلك �jI �` PX �p¡Xلك }sM جهHy¡aلك hI PX

.�Lَّـ @F y لكy4ِّـمي
y_ }sM جه لكِّـ � �aلك �sn3لك {d�iqd F ygمس� �sa�aلك لك� /_� yLمث �

لكt ZI �la¤� لكU         �l� �naيش�ىحtيش� qd يش� `يش�
�M§ F y_ /»yqa�_ ينy¢aلك / �naجه مس لك �naلك �¤t ZI �laلك

���qجه �y KwI �lمن لك�ohOمك�L لكy4ِّـaلك �naلك.�tysI  / َّـ�L�aلك F {s�yOمش لك
^�جه ^�L ? �o لكy4ِّـ ¥I �q��aَّـ لك�L�aلك F yKِّـ لكyrqd {I�ohOجه  �yrsoX zJS لك

¡d َّـ�L�aلك �n� I َّـ���L�aلك F {W�lC �� ¤ymmجه �I لك�m¤¡O �� لكs�yO}جه 
منجه ? �ZI �^ �n لكy4ِّـ ylJ �L�o¢d �mOy^ جه�VyI Hy¡aلك ���qجه aلك«.

y£Oلك لك�� F � y Vy haلك y_ /» zJS¡^ جه�LِّـyN َّـ�L�I �L�J {s�yOلك
�L�I yrqsjI �L�Jَّـ y ¨مث �oJ �d جه ^ �rsoX zJS ُّـ�yrsoX�q هثyKِّـ�yجه 

 {W�lC �� هتs�Aoa {ay} يش  `ty| لك هت�sجه  yKِّـجه ^�n� ? �o لك�L�aَّـ �� لك لك
�o¢d �mOy^ جه�VyI Hy¡aلك .»F لك�L�aَّـ�� يش ? �ArqsI �^ �nجه 

رابع  ل ا تقييم ا
هت� لك�q¡ J �X���O مش هت¤} ��لك لك�mJ A` �sa�a / مي sdy; PX} لك

 :usT �aمل لك�M�ayI A� ���pg¡� }sM �q لكaَّـ لك�L�aلك }My d F �msm
 �oJ F | ¢t ىح�T �na لكF {s�yO لكy4ِّـميجه   ���aلك F {s�yOلك ZI {sqsjaلك
 {au�d منy K  �W�� مس �a مسِّـ�� �aِّـ لك�mayI هت� } ��لك لكsdy; �X {My Oلك

7 �مل Qet مش] ُّـqI �a¤� لك ylaلك y; .yمسهتay} لك�L�aَّـجه 
� لكAn3مث  a @�d yلكَّـ مس N �d ���¡�t {d�md ���mJ {لك�� aلك F �k q�

جه �fdِّـ �IyTرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) ٰه( لكِّـ � �aلك �sn3ٰهٰهيع/ جه لك.
.هيٰهيع/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئمقمبِّـيئرئ) جي(
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�mq^ ِّـميجهy4لك F {s�yOلك  ���aلك F {s�yOلك ZI {sqsjaلك /�fmdَّـ�� �d لك�M�aمل 
{K K ymOلك F ِّـمل�f¡Oين لكyjOلك/

لك�laَّـ�} ZI لك�dF {s�yO  مس ��d �nلكَّـ�� .ٰه  {sf¥eaلك {sqsjaلك  لك�M�aمل 
�qjpI ِّـميجهy4لك F {s�yOلك  ���aلك/ {sLِّـy4لك {s�yOلك �� {sq��aلك {s�yOمس لك 

y6yf¥ed لك�laَّـ�}جه  yrf¥eI لك مش�ُّـ�a مس � هب  yJ Q] هن � uI �^Sj�
 �£t ygمس� �¤t ��� خي¡U �X �o¥� لكF {s�yO لكy4ِّـميجه aلك F {s�yOلك �¥U

{sq��aلك {s�yOِّـمل مس لك �ayI {َّـ��laلك y6yf¥ed ¡yr¡ J�d F �o لك�L�aَّـ�}   
{sLِّـy4لك {s�yOلك �X.

| �tيس .جي لك�s _ �d {sqsja لك�KA¡a لك�laَّـ   مس ��d �nلكَّـ�� �d لك�M�aمل 
�qjpI جه�Mَّـ/لك�^ Arqd �Mلك  �` {sLِّـy4لك {s�yOلك  {sq��aلك {s�yOمس لك  Yna 

�pXلكs�yO}جه `�lَّـ�} ىط�� ;Kyجه    �sa ygلك مس��� جه  y�t Aro لكs�yd F �X�qa} لك
�o¡�� �t لك�M�ayI �maمل  لك�6Ao` F {sqsjaجه  �� لك�qjO لك�Oلكَّـ �d لك�M�aمل 

�mJ A` �I لك�¡a �لك  ��np لك� yKِّـجه  yKِّـ ZI هبلكF {sqsja لك ىح F لك ¡N a 
لكF {s�yO لكy4ِّـمي  ���aلك F {s�yOلك.

���جه  مس ��d �nلكَّـ.حيaلك F {s�yOلك �� �d لكZI {sqsja لكF {s�yO لكy4ِّـمي 
لك�3   ���j¡aلك F �ty£¡aلك  {so¢Oلك �qjpI جه{���yOلك {js haلك  {msm3مل لك�M

�mhqOمش/ مسجه لك�f� A` ���aلك F y�t   لك�s3لك لك�Vyqa يش d¢ يش �PX �f لك
F y�t لكy4ِّـمي .PX لك

d لكَّـ�Oلك �qjOلك �� لك�� {sqsjaلكَّـ�� لك�d �sa لك�6Ao` F {sqsjaجه  � لك�M�aمل 
�Mلك | �tيس  .لكsf¥ea} مس لك�KA¡a لك�laَّـ 

Hجه  لك�p3 لك  �rlOلك z�¤I �� Atمش {sqsjaلك  �Iyh¡aلك uI لك yq� �d ُّـ`�
 F yr¡  {Lِّـ�qd |ty` �¡aلك {a�mOلك |  ���aلك F {s�yOِّـلكمي لك�tلك �o¡�� 

�p3y^ ِّـميجهy4لك�qjpI ِّـلكميجه�t �o¡��  H لك ��� �sa| / لكaلك F {s�yOمس لك 
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{sq��aلك {s�Aoa �sa �rld لكa�mO} لكy4ِّـsL}جه  مش �d مس^�لكَّـ لكF {s�yO لكy4ِّـميجه 

� �sMلك yeaلك �p3yI � �� F لكy4ِّـمي aلك y�t y^ لك�sM ygجه �� مس��Vyt 
aلك �� لك�� Hجه  �p3yI لك  ���aلك F �Vyt جه�mhqOلك ���j¡aلك ¡F �Iyh لك�3 

 �rld �p¤I جه مسH �sMلك �p3yI �Vyt لك  y�tمش ���aلك F y�t y^
 �maلك �¤f� �aلك �� لك�� �fdلك_yr لكy4ِّـ�Lجه   yجه  ^�َّـ�{smVyqaلك {stلك�s3لك
��� �X لكF {s�yO لكy4ِّـميجه aلك F {s�yOلك {�ynM ygمس� �¤f� ���qجه aَّـ لك�L�ayI

sqsjay^{sqsX {���yOلك {{�ynM {sqsX |�sa ���jJجه   {sf¥U جه{so¢d َّـ�} مس�^ .
Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ /»  جه y�t ��� لك  F ُّـلك�Nud ���2َّـ `� لك�B مش

¡�جه   yLِّـ�qd ���£oa َّـلك�^ y�t � �� �M لكaيس لك�p£Oلك لك�� Qf� مس zL��
� yd �� �M يش   � �q¡p ^�ىغ هت�_� ��Q¢` PX يش A` ��lt ZX مس �rld لك�2

  �na جهy¤s¤هت y` مش َّـ  �C ZX مثbaلك �M �` ysجه  �L �t�` zL�� 
َّـ �¤poa لك�3 ^�َّـلك �` �X�¡�� «�m� َّـ «/ مش] مس �لك F �mt مس`¢� لك�3`

 �f�  يطجهy�3لك �dyqaلك���2 لك �rld �� لكyd�rlOمنجه ^�M w لك�s3لك 
�لك� �soXysa مش =� �soX = مس �جه  yeaلك �p3yI �rlOلك «.

� y Vy haلك y_ /» {a�mOلك |  {Lِّـ�qd  {oNَّـلك Q] {sq��aلك {s�yOمش لك
 {a�mOلك �d y@ Atمش �� F لكy4ِّـمي yrsoX zJSJ هثyKِّـ�yجه   yr¡  {oNَّـلك |ty` �¡aلك

مش `y �� لك���2   �q��aلك y�t y^ جه�m^ yrd�rld يطy�3لك �dyqaلك��2 لك
{s�yd �sa �qna جه�Vyqaِّـلكَّـمل لك yI �¤¡Oَّـملِّلك�L�d  جه���L �tمس AI يس���d F  

�a �so^ جه y�t � مس�Lلكمث �M لك yT F لك�n� AI {K مس��L �tجه  K َّـyjIمش  ُّـلك مس 
�flaلك yqLيط  .»�d �M F yd �s�yld لك

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .هيمبجي يش ميمبجي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.هيحي يش ميحييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) جي(
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��� y Xمس/ لكy3هت�aلك F {s�yOلك �M �X ِّـمل�d�rld ���jJ   F {s�Aoa 
 �Iyh¡aلك �d �¤qaلك لك�� �جه  yeaلك �p3yI  جهH لك�p3yI ArqsI �Iyh¡a لك لكy4ِّـميجه 
� ��ynM yqa �¤f} لك�3 aلك �� H َّـ �p3yI لك �C لكZI �d�rlO لك�3 

nM َّـ�B yrqna لك�jOىح F لكy4ِّـميجه  َّـ  �¤Oلك �X ���aلك F ���j¡aَّلك |�sa �y}جه 
ymm  y_لك�fd �n¤Oلك Q] �`y3جه  لك� yeaلك �p3yI {sqsX �Mمل   ��.

{£s¡qaلك � مسF �p¤t yqt مسُّـ��X {lo¡D �s�yld yqty /لكPX ��yea هت¤} �
 �mj�  �aُّـ �d �dجه  �lt F y6ysnC �X �n لك  �� لكyjq¡pOمنجه  �Xلك  لك

لك�X �n¤Oمس ��n لكZX yq� �`y3 لك�n¤Oجه  ���جه aلك F :� K �dمس �`y3لك  
hI�rld �tw^ جه  �X  �q¡8 مس�C yM �dجه �rld �s _ �d §�� لكy aِّـ

 �Iyh¡aلك  {�yn3لك  {slUynaمل لك� ىط َّـلك y£¡J  ArqsI {sqsjaلك لكF �m¤¡a لكy4ِّـميجه 
لك�laَّـ�} �qjJ مس  {s_لك�fOلك {sqsjaجه  لكH � �� مس�p3yI �d لكaيش لك �rlOلك 

�جه �d مس �d �snC لكyjq¡pOمن  yeaلك �p3yI  y_لك�fd �snC ZX يش ���aلك F :� K
 �VyI �� لك�q¡pOجه   |Iy¢aلك ZI {s_لك�fOلك {sqsjayI �maلك �os^ ىغجه�laلك z�¤I

ِّـمل �ayIلك ���هب�� �`� لكAn3مث �oa  �d لكA¡Lيس لكZgsmqaجه � yd �qjd yqa �
aلك{sqsX yمسهن F yd لكy4ِّـميجه   ���aلك F yd ZI {sqsj{�ynM {slUy`  z�¤^ .

�g¡� �6جهAo` F {���yOلك {sqsjaلك �d لكَّـ�Oلك �gJمس لك �jI/ y5 �¡T  مس لك
{sqsX yهن جه  yJ Q] َّـ�L�aلك {ayمن مسهتy K جهH  z�¤I {sd�rld لك�p3 لك

{sqsX |�saz�¤I {s_لك�fd  ِّـyK�a ueqd {s�yOلك �nJ �m^ جه� yeaلك �p3لك 
ueqd ���aلك F {s�yOلك �rld �` �o¡��  �aُّـ �d �جه  yeaلك �p3yI ِّـجهyK�a 

 �maلك �fs^ جه� yeaلك �p3yI {sLِّـy4لك {s�yOلك ZI  yrqsI {sqsX yَّـ  �L��  �t لك
yKِّـ F yrsoX لكy4ِّـميجه  zJSJ لك  {s�yOلك {ayهتuI PX ِّـyK  ��oJ zJ�J �o لك

 y` مش �جه  yeaلك �p3yI {s�yOلك ZX �sa �rlOجه  لك���aلك F {s�yOلك �rld
 �s _ �d جه{slUy`  {�ynM {mIyhd �� لك���j¡a لك�mhqOجه   H ��p3yI yrmIyh لك
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yKِّـ X} لك �qd هثمل�Oلك F ِّـمل�faلك :uJ }sM جهy<ُّـ �X {sJهث�Oِّـمل لك�faلك {�ynM.

�t / يقِّٰىٰرِّ جه  �لك لك�sa�aجه ^�tw �¢ | مسهتay} لك�L�aَّـ Q�l¡ayI لك� �J �a
�لكمن ayI ueqOلك �� |�sa yrqna جه  ysX �Lَّـ لكF {s�yO لك �PX �p¡j ^�ىغ 

yKِّـ لكy4ِّـsL}جه ^�L�I �L�J �rَّـ ِّـ لك �fa�LِّـyN  �L�J جه   ��soX zJS هثyKِّـ
لك uI لك�soX zJS�   {s�yO ¨مث d ُّـ��L�I yrqsjI�qَّـ �لك ُّـ`�a yKِّـهب  � �oJ لك

 �sa�aلك لك�� F yrqX هن�¤ Oلك {s�yOy^ جه�Lِّـy4لك  �q��aَّـ��جه لك�L�aلك F {W�lC
�dمس �X ِّـملy X:� K yqjd لك�� F لكy4ِّـميجه   ���aلك F / PX � y_ �¡T  مس لك

¡yمي  �I جه{osهت �sa yrqna| �� لك جه  ysX   مش] s¢sM}`� لكF {mm¤¡d {s�yO لك
�لك a yKِّـ F لكy4ِّـميهب  �لكueqd y6 لكI  yr�lqI |�sa �� �� لك�L�aَّـجه   {��ssmJ

��� �L�Iَّـaمش] لك :uJ�qُّـ� {sayN  لكمنجه�ayI َّـ�L�aِّـ لكyKهث yهن yKِّـجه   �oJ �X لك
�£�q�  لك�� جه  ysX �d لكQ�l¡a  مش �m J �na لك�L�d {s�yOَّـمل �L�ayIَّـ F لك

�lJ ydمس جه  �`�ِّـجه Q�d�X لك�duI {s�yOلكOلك �sa�aلك �d zTyq¡� ^ هب �d   لك
ZI لك�L�I {s�yOَّـ�y لك�L�I �L��  �d�jaَّـ  �qsI {sqsjayI �nجه `� إل�LِّـyN 

�uI ym لكF {W�lC {s�yO لك�L�aَّـ�� ���qجه aلك . :� K �dمس {s�yOمش] مس لك y^ygd
ZX �nJ مس �mj� �sn^ جه���aلك Fمت�d�X �dمس �� �¡aِّـميجه لكy4لك F {s�yOلك !

�lمس خي �d �� .مسyd لكQ�l¡a لكay¢a{جه ^�j لكy£�t لك�jd �sa�a مس
ا د: ا ّا ّ

�  _ysيط�� yq¢¡Tلك�oهتyM َّـ /جه�^ �m  yO جه sَّـ مسهت�L�aلك �n� ? �a�msmM  
ysX لكF {s�Aoa.�VyI Hy¡a لك .Oy^ �o¢d �mجه 

^�لكَّـ لكF {s�Aoa {smsm3 لكy4ِّـمي �d هبمسhI yd لكHy¡a ^�لك�� �m لك   
�Mلك  �` w^ جه{stلك�L�aمن لكys<� aلك �d َّـ�^ �� �Lلكytجه   �Jَّـ ُّـلك�L�I �oj� yqd 

 �ojt }sM جه�nI  �pX  ���` �N ^�لكَّـ لك �لك smI} لكn� جه  y�t مس^�لكَّـ s�yd} لك
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�L�I�Nَّـ��I yلك�} � لكys�yOمن لك yT �a�` لك��yeOملجه  . N �d لك�3 
ىطd}جه ^PX {sq¡ d �r مسهت� Oلك ydمس�X���d  منAo` F �soX �l¡d  �o�d 

�� مس لك�gq� ? yd �� }sM �d {s�yO مشyrsa ¨مث  جه خي�yr¡so` �X yrLلكAn3مثجه 
J  جه��Q¢` PX �faلك {soIy_ yrs^ �m Jaلك �hj¡¥e� جه SUلك   ;�q لك

�I مس ��gq مش] لكs�yO} ¨مث ^ �X yjtyd �Jُّـلك z�¤I �n� جهy6ُّـلك PX �  ىطلك
 yrf¥eJ zL�� SUلك  لك  {sonaلك �X {s�yOلك �oJ خي�مي جه  Q] �d لكSU لك
�a {sجه  sU  �jaجه  لك �jaمث �� لكbaلك �aُّـ �sa �f4yIهتysمن لك�laَّـ�}هب 

yf¥e¡d �n� �` �� مثbaلك �aُّـ �n� مس Zj¡s^ جه Qka yf¥ed �لك�Jجه I 
جه  ysX �Iلكe¡J �¡hT¥� لكys�yOمن F لك �لك�Jجه I �¥e¡d َّـ�L�ay^ َّـجه�L�aلك
 |f¥eJ yO جه ysX �لكمن F لكayI yf¥e¡d  sَّـ مسهت�L�aلك �n� ? �a مشُّـ

{s�yOلك yO لك�qd �Mِّـمي y@ �L�msmM ^�َّـ F لكy4ِّـميجه   |  �tلكيس لك���yO}جه �d لك 
�o¢d �mOy^ جه�VyI Hy¡aلك �na.

Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ /»�3مس /لك {`\aلك �q¡8 �t�` �qjpI مثbaلك �¥eJ 
�duI �n� Atجه مش �^�fJ �lt z�¤I �sِّـ  z�¤I ُّـلكPX  �d �J لكs�yO}جه �tyd ىطلك

SUلك ^�sجه ^boa �¥eOyمث �q¡8 Qf� �I yd �qjpI لك SUلك ^�sجه  �fJِّـ لك
{msm3yI �n� مش  �` w^ ينجهy¢aلك �ojOلك �saمش zُّـ� A` مثbaلك �aَّـ ُّـ�L  �ltِّ

مشُّـلك _�h لكt �X �iqa¤� لك�L�aَّـ لكy4يع boaمثجه  �L�¥e¡dَّـ  �lqI ُّـلك�Jجه 
�fD �aمس �saمش �� مش SUلك ^�sجه  .»^���E �X �Iu�  �mjay لك

sa�aلك لك�� z��mJ F ygمس� y_� /» جه ysX مش�L�oa �n� ? �a �tَّـ هت�ِّـمل F لك
� �L لكيس�t ُّـ�lt  �a لكF �m¤¡� ?�msmM  �¥U �� {s�yO لك  �t �dيسجه 

onaىغ لك �X �X  ��Q¢` ZI {`\aلك �X �IuJ s مش  ���aلك z�¤I y@ {

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مهٰه يعجيمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................مهجيحي
o` منyd�rld �� �d جه�sf  �auI |ffs �n� مس  �I } مشyrsaجه ^wُّـ 

�لك�Jجه yَّـملeoa¥� ىط�a yf¥e¡d لك�dَّـمل مسy��aلك �oJ �nJ جه{`SeOلك {js haلك PX 
Q]َّـ�L�ayI �qjt  ملجه�¢noa يس�_�aِّـ لك�f¡d  مش ymm¤¡d �n� ? �o^ جه�d  ُّـ�a لك

.» ? ��n ¨مث F ymm¤¡d yrqd لكy4ِّـميجه ��لك �oNجهF مس^�لكَّـ لك�qaيس
س  ا ل ا تقييم ا

yd مس�jI F �soX �nU لكAonaمن �d مس eJ¥�  مش ��لك لكyJ �sa�a:مي جه 
y�¡tمك مش] لك�Xy2جه مسF �qX yq L لكa ¤�هن لكuI {mIy�a لكys�yOمن  yI منys�yOلك

y�¡tمك مشyd مس �ygىح مشyrsa ¨مث yI� جه ^�g� ? w مش] ُّـلكy6  ىطلك  PX ُّـلكy6 مس 
�d ُّـf¥eJ �a|¨مث مك لكs�yO}جه  mtلك �a مشجه جه  yC ��   yrsaمش �sمس� 
�¨مث �� لك�ohOمك مش  ^�so ��جه PX ُّـلكy6 ىطلك .لك�L�aَّـجه 

جه :يقِّٰىٰرِّ لك�� يش �¢ | مسهتay} لك�L�aَّـ Q�l¡ayI لك  �� A` يش �sa�aلك لك� مش �
 �m¤¡d �tمس جه  ysX F �f¥eJ لك  {s�Aoa �msm3َّـ لك�laلك �m  PX �p¡j� �t

�L�aلك �لك �� F �¥e¡d yd �pgd لكy4ِّـمي �L�ayIَّـجه � �لك�Jجه I �¥e¡d َّـ
� �Slىغ . ُّـ`�F yt لكQ�l¡a لكaين لكy¢aلك Q�l¡aلك �d �sa�aلك لك�� �£�q� 

y@ �sa ^�َّـ  �L�dَّـ F لكy4ِّـميجه  لك�msmM  �m¤¡aمس لكs�yO} مس�d�X �dجه 
جه�L لكy4ِّـ �mJ A` Ymjaىط لكy£OyI ِّـميy4لك F {s�yOلكَّـ لك�^  z�q� Atمش �n� ^ 

 �s^ ىغSl� �aلك }ay¢aلك Q�l¡aلك PX لك�` جه  VyI Q�l¡aلك لك�لكF Hy¡a ��مث �
مس لك�B {s�yOَّـ �rWِّـ جه  ysX �Lَّـ ^�َّـ yB  �msmMىط F {s�Aoa لك  �X 

�qِّـُّـ�y4َّـ لك�L�aلك �X ys`yM �mjaلك R¡Xلك  �L�saلك مشQed.
دا ا : اا  ّاا

 F y6y Kمش :usT �¡aلك {X���Oهت� لك �لك لك�d {X�pB PX �sa�a لك� �q¡ �

.ميٰه يش خيٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTِّـخكمنِّملىب) ٰه(
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y7 qI yq� y@ Qet �na¤� لك /yroCجه 
ملنث ِّـ لك�ojO:ِّـ  {ojaلك ZI {sJلك�aلك {s¥q�aلك �ty_ .

جه  �ojOلك zTyqJ {ojaلك F {sهت�fN  {rL َّـ�L ِّـمل  �� y Xِّـمل �X رض
ueqOلك �� �nJ �¡aلك {sهت�f4y^ جه�sayjOلك �d Q] َّـ yrqX y@�ojd ِّـ �fa 

ueqd �nJ يش ¢d ِّـ يشyqaلك F zTyq¡oa �aُّـ َّـملجه  Raَّـ لك yrqd ِّـ لك�3لكِّـمل �fa 
 �Set ? �aيغ � y@�ojd ZI لكy4يعجه   {ojaلك F {sهت�f4لك �oJ ZI يعy4لك

 �n� مس �nd  {ojaلك F {qsjOلك {r2لك  {sهت�f4لك{oX مث¨ �` �na �ojd  
ojaلك �tyma يطyTمس �m � ^ مثجه¨s جه لك�L�aلك �� oa �ayD �لك�}  لكsa�ojO}جه   {

yrqX ِّـ �fa {ff¥Oلك �� �¡oX  �ojOلك ZI {sJُّـلك {s¥qT َّـ�L  �d �I ^.
Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ /» yrqX ِّـ�f� yr �¤I جه{sهت�fN {ojoa �nJ مس �I  �tw^

�ojOلك �¡aلك �� �oJ لك�f4هتs} �� لك�fOِّـ F لكmsm3}جه  جه  Q] َّـ ZjOلك 
جه  �ojOلك yrqX zجي }s¤I {ojaلك �nI {ِّـ��fOyI مل�d ِّـ  �fayI ِّـملyJ yrqX Rj�
 �rlOلك y5 لكَّـ��  ygمس� {sهت�f4مش لك �¡M جه ُّـ�sga �a لكAX na �� لك�Oلك

Fy� �ojOyI �ojJ لك�f¥Oيعجه  F �U جه �I مس�fD �dيع �a لكِّـy Jلك يغ 
�ojOلك PX yd�m¡d �y^} لكyjaِّـ�} @�L�d �t�`ِّAَّـلك  .» لكPX �m¡O لك

� y Vy haلك y_ /» {sJُّـلك {s¥qT y@�ojd  {ojaلك ZI �nJ مس zLلك�aلك �d مش
�Nجه [Q لك  Arqd �Mلك�aلك ZI |�sa مش جه yLىط `� `� ¨مث �na {oX ¨مث 

 {ff¥Oجه �� لكy@�ojO {¥ty�d {rL {ojaلك �l^ مثجه¨ �na �ojd مث¨ �`
yrqX ِّـ �fa«.

mM}جه �sflJ :usT) ٰه( aهن لكy¤I ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف  لك�ty_ �M na لكF {s¥q�a لك
ىشمقىهرئ جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ y��jI ydخيمهجي يعجيمي/ ِّـ  .

ىشمقىهرئ) جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .ميمهجي يعجيمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.خيٰهٰه يش حيٰهٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمقمبِّـيئرئ ِّـحلخيىيرئ) حي(
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ملنث ِّـجنىلِّين لكs�yO}:ِّـ . �X لكZI {s¥q�a لك�L�aَّـ 

هت� �لك لك� F �X�Oلك/{s�yOلك  هب مس�L�J  �t مس ZI {¥ty�d لك�L�aَّـ 
�jaلك �X مثyI s¢sM} لكs¢sM �� {s�yO} ُّـs¢sM  �a} لك�L�aَّـ �� s¢sM} لك جه 

 �d d}هب  �jd  َّـمل�L�d  y6ُّـلك F �r^ جه �jaلك yIمث �X لك�L�aَّـ  �X لك
yIمث �X {s¢sM لك  �jaلك �X مثyI .لك�aلك�� مس�L�J  �t مس s¢sM ZI {s¥qT} لك

ملنث ِّـجنىلِّجنمئ لكzL لك�L�aَّـ  �a {s�ydمس :ِّـ  .
�¡s�yd لكمن�ayI َّـ�L�aلك zLلك  uI لك ِّـلكمث /¡�جه s�qjpI مشtُّـ`�  �a {s�yd  �tمس 

 :usT �Lَّـ لكy4يعجه  ِّـلكمث   {s�yd �a �aلك �npOىح لك ¥I جه�I يعy4َّـ لك�L
هت� �لك لك� �M naلك �sflJ {mM aهن لكy¤I َّـa} لكa¡� جهF لك لك�j¡Tلكىغ لك  

�Jy K .ُّـ`�من 
ملنث ِّـجنىبِّـمقيت �لكمن:ِّـayI َّـ�L�aلك zLلك �Mمل   .

ys@ F :usT�N _�� لك لكzL لك�L�aَّـ /من �qjOyI لك �Mمل   مشy Kمن 
�لكمنayI�qjpI َّـ /جه�L�aمك لك�L  F �a ��§  جه�Mلك  �Jلك�a َّـ�L�aلك zLلك  مس 
�لكمنayI.

�sa�aلك ���mJ F �mt جه{jIِّـ هت� لك � لك� |¤gJمشُّـلك لك/
 yO جه ysX هتF {os لك `ty| لكys�yOمن �� لك  sَّـ مسهت�L�aلك �n� ? �a

{s¥qT من مس�L َّـلكمن�L�d �d َّـ�L�d مس �m  yO لك�npOجه   zLلك�aلك ZI 
�na جه ynd . ^�o¢d �mOyجه لكyX�VyI Hy¡a? لك

لك�L�aلكهبمسhI yd لكHy¡a ^�لك�� ِّـمل  �ayI �ojt yqt  / �jI مس 
�m¤¡d منyqnpOلك AoX {stynd لك�L�I �oj� yqd �Mَّـ ُّـلك�J لك  �` جه  ysX  F لك

جلجيِّىش ِّـجنىه) ٰه( ىشمقىهرئِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ y��jI ydجه ميهيمب يعٰهمي/ حيميٰررئ ِّـ y��jI ydهئخي يعهي   .
y��jI ydمئمي يعجيمي/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(  .
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yخي  yِّـ��gMzLلك  �X َّـِّـملyهت �� لك�ha ��§  �M لك�ea مس لكz��aجه   
�aهب��o�¡aلك ِّـ  �aلك h a .

 �ojOِّـ لك هت� لكd�m¡O}جه sM{ مش هت� ىطd}جه ^�m لك�d |¤gJ لك Oلك ydمس
لك�L�aَّـجه   {s�yOلك ZI {s¥qT  جهArqsI {s¥q�aمن لك� K PX �_�¡� �¡oX �X

�Lَّـ هت�C {s�yd   F {osلكzL لك�L�aَّـ   �aجه ^ty` �o| لكys�yOمن �� لك
�لكمنجه ayI َّـ�L�aلك zLلك  ZI  yrqsI {s¥qT مس yq� |ty` yO جه ynd yX? لك

�Mلك لكzL لك�L�aَّـ  �Lَّـ مس sM F �n8{ مش   �X �os^ جه�a ��§  
�VyI Hy¡aلك لك�sM{ مش � جه  ynd هت�s �� جهyX? لك  ^�o¢d �mOyجه ^s¢ | مس لك

�� لك�ohOمكلك�L�aَّـ  .َّـ لكs�yO}جه 
�sa�aلك لك�� z��mJ F Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ /» y Tyqd �n� مس zجي �ojOلك

 �qX � ylay^ جه�Jُّـلك �lqI َّـ�L�Oلك �m `� لك�aلكZX zL لك�L�aَّـ   �_ ojoa}جه 
{sonaلك y6ys�yd  مثysU �Lَّـ لك  �n� مس zهبجي[yjJ �qsI  yrqsI { TyqOلك �mla «.

سادستقيي ل ا م ا
هت� لكX���O}جه :مي �لك لك�sa�a يش `�mJ A يش �d {X�pB PX لك� �p¡j� 

�Lَّـ لكy4يع  ِّـلكمث   �a {s�yd  لكمن�ayI َّـ�L�aلك zLلك  �` y��Mمس y` �_
usT: مس�yg لكymqaىع   �mJ �na �Lَّـ لكO¤�جه   �� �¡aلك �¡stمش �¡s�yd مس �Iجه 

a مس هت�جه  �لك لك� �pgd F يعy4َّـ لك�L  �¤t �� {s�yd َّـ�L�aلك zLلك�
 �` �X ysayN ygC َّـلك�L�d �mj¡t مس yqqnp�  جه�qnaلك {a�rB {s�yd �� �Iجه 

Q] �X �s; {o`yU  {sهت�fN . ZI {s¥q�aمث لكyl¡tyI �maلك �np�  � qsM
Oلك {ayمسهت PX مثyqI �npOلك  zLلك�aلك{s�yلك F {s�yOلك �nJ �_ جه مشُّـ {¥ty�d �npO

لك�Mمل �fN �¢; Arqdهتs} لك�L�Oَّـ  �` �` {rL �d �a .s�yOِّ} لك�aلكzLجه 

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مبٰهخي يش هئٰهخي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
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�f / يقِّٰىٰرِّ  {ojaلك F {sهت�fN َّـ�L  �X ِّـملy X {s¥q�aلك |ty` مشُّـلك

 F {sهت�f4لك �oJ َّـ�L  �jI �2لك �np�  �tw^ جه Q] َّـ yrqX ِّـ هت�
ys�yOلك yr L�pI ِّـ�fJ �¡aلك هب مشُّـ �fN �jaهتs} لكzL لك�L�aَّـجه  ysX من F لك

 F {5yeOلك �� {s¥q�aلك |�sa ِّـ لكys�yOمنجه  �fa ueqOَّـ �� لك�L�aلك {��C
 yهت�fN منجهys�yOلك ZI  �¤Oَّـ لك�L�aلك ZI �Iye¡aلك �jI ym� �` جه� yf4لك
هتos}جه  مس لك�aلك�d Se� zL لكys�yOمن F مسهت� لك�aلك_As^ {sj مشُّـلك `ty| �� لك

لك�f4هتs} لك�jo^ �¡a لك�aلك_  {r2يش �� لك �¤Oَّـ لك�L�aلك �� F {sj لك�aلكzL يش 
{sهت�f4لك �ِّـ لكys�yOمن yrqXجه  ��np لكyl¡tyI �hmaمث � .ZjJ هت�

لكzL لك�L�aَّـ �s�I لكmsm3}جه   uI yqpoX مس`¢� مشُّـلك {hmqaلك �� �g¡J
bI �saمث yrqdجه ^yqI �rمث  ysUمث  PX ُّـ�s�I �a لكmsm3} يش `usT A: يش `� لك

 �¡aمن لكyr2لك  � yf4لك �s7 PX �^�¡a جه ynd ���L�d �s7 �tyَّـلكمن yX? لك
�X لكzs`Saجه �Tلكمث `s�yd |ty} مس   {Vy� aلك �¤qI َّـلكمن�L�Oلك �oJ �ty�J

.لك�Lَّـ
لك�d �M لكQ�l¡aلكمن :يقِّجنىلِّ  مش ��لك لكPX �sa�a ^�ىغ ;sdy¡�جه  �¢ | مس 

�d �r^ َّـجه�L�aلك {ayهت  {d�m¡Oلكمنجه  �¢ |لكQ�l¡aلك �oJ yE {َّـ�ys3لك {aَّـ   لك
هتy` �¤qI {ay لكf_yqa}مش  .مسهتay} لك�L�aَّـ y` �¤qI لكdy¡a}جه َّـ �oJ Q�lJ لك

ا ا :   ّ  
�لك لكPX �sa�a مسهت�� �q¡ ��X���d  F �soX �¡T لك  �msm  :usT 

@ysمن �qjOyI لك yMهتMy d�N�o{ لك /جه 
�لكمن aلك ZX yrjs7 �Nجه  �لكZX yrgjI {sJ لك�j a لكaلك {s@ مش لكylfaمن لك

nC  ���aلك F �s�ylOَّـ لك�jJ F {��M لكy4ِّـميجه  6ys �o¡��  �dلك �lt F y لك

ىشمقىهرئ )ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ y��jI ydهئٰهٰه يعهيمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ  .
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��yk¡aلك جه �np� �I مس ��n لك�L�Oَّـ F  لكs3¢� لك�j¡aَّـ لك�fOلك_�  ysX F لك
fd yhs�I ِّـميy4لك� �aُّـ �d s¢sM}جه   y_لك�yjd  �s�yld �qd يس�¡q F {lo¡D 

 �Jylهت w^ لكمنجه�ayI َّـ�L�aلك zLلك  F y3لك �� A` جه�d �lt F لك  ���aلك
 �s7 �d {hs� aلك �Jَّـ ُّـلك�L�I َّـمل�L�d �d �lt F لك  ���aلك F مل��yk¡Oلك {sJلك�aلك

 F َّـ�jJ I جه{smsm3لك {m3مل لك�M�ayI �Mلك�aلك لك�fOلكلكyr2من   {s¢s3لك.
Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ /»�Jُّـلك ZX �Jylهت �` �qjd F �3من /لكylfaلك � مس �

��M}جه �qjpIلكn¡O¢�مل �لكمن لكaَّـ لك�L�I َّـمل�L�d yro` {saAnaَّـ/ لك�L�aلك F �sa �tمس  
 {lملجه  هت�M PX yf¥U yrqd �` �n� }s¤I �¡lهت �X لك�sp¡d [yjJ �Jُّـلك

�sp¡d �qd ?yXمل �X هت  �Jُّـلك �lqI َّـِّـy_ �� �I ِّـملجه�`�Oلك {s¢s3yI �a �Nمس {l
�Jُّـلك ZjI«.

� y Vy haلك y_ /»�3لك /لك �maلكمن 1 لك�aلك ZX {sJلك�aمن لكylfaمس لك
�N لكZX yrqd �M لك  �` �لكمن oX}هب0لكsayj¡O}جه ayI zLلك�aمس لك �m  yO �aُّـ   

لكI {hTجه �r¡q� {dyJ�n8 مش�L�d �` �saَّـ �جه �qjpIجه  yT  مس / مس �IلكhT} مس 
�m �Lَّـ مس `� `A/لكmsm3} لك�aلكs L} �� لكyrqsjI {ojaجه   ¡oj^ �ojOلك F  �

Fمل�Lلك  �¡soX ymd �¤qI �a A` �` لكمن�ayI zLلك�oo^ مس§ىحجه  PXَّـ مس�L   
�Lَّـ  �tمس PX ىغجه �ld�m جه  �X �hayىح  خيª /L   ��s�Iَّـ ªىح مس 

�Mلك{rL َّـ�jJ �Jُّـلك F �so^ جه{m3مل لك�M�ayI َّـ�L  A` �n^ جه{s¢sM ��ykJ   
 �¡aلك {sJلك�aمن لكylfay^ جه�a ىغ �lOلك �N ZX لكAna لك  �Jُّـلك ZX �s^ ىغ �ld

yd�rld {lo¡D ملQ¢` لكمن�ayI zLلك�oaمكجه�ohOلك �� �fdلك_yجه   yqsX مل�Mلك  «.
�لك� �gJمشُّـلك لك�¡T هت�جه z��mJ F �mt لك / لك

ىشمقىهرئِّـحلخيىيرئ ِّـخكمل) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .ميخيٰه يعهيمي/ جه �fdِّـ �IyTىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.ميهئجييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) جي(
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 zLلك�aمن لكylهت |ty` yO جه ysX مسهتF s لك  ymm¤¡d َّـ�L�aلك �n� ? �a
��M}جه  �لكمن لكaلك ZX yjs7 |ty` yO �Nجه  �لكZX yrgjI {sJ لك�j a لكaلك [yjJ

�na�o¢d �mOy^ جه�VyI Hy¡aلك .
 yt�`ُّـ �aهت� لك F هتylمن لك�aلكzLجه مسhI yd لكHy¡aجه ^PX �p¡js لك

ylTِّـ y¡` �d �Nمك لك @ysمن �qjOyI لك .usT: مشF �Jy K _�� لك
 F منys�yOلك ZI ��A¡aمل لك�n^ PX �p¡js^ جهHy¡aلك  �mOلك ZI ىط ¡aمن لك� K ydمس
جه  ysX هتF {os لك هت�sجه tyna| لكys�yOمن �� لك لكy4ِّـميجه ^�n� ? �o لك�L�aَّـ �� لك

A¡I �N لكys�yOمن F لكy4ِّـمي ىحهب مشُّـ `� y¡; {s�ydىط �X لك ¡N لك  y¢dِّـ لكna¢�مل 
 y�t لك  c aلك  �p�ay` ينyjOلك  �s�ylOمش لك }sM ُّـلكy6ysJ لكy4ِّـsL}جه   y6ُّـلك
جه ^ � yrqsI �m مس  �mJ A` �d �lt F لك  ���aلك F {q�y ¡d  {lo¡D y�Q]  �m aلك

�dyL�msmM M  �f �dجه  F لكy4ِّـمي  F لكy4ِّـميجه   �lt لك  ���aلك F مل�
�o¢d �mOy^ جه �mJ A` �VyI Hy¡aلك لك�sM{ مش � .لك�qsjaجه 

 �Ju¡� y�Raلك لك�� ygَّـمس��L�I َّـمل�L�Oمن لكyqnpOمن لكylهت F F �Mلك  
�M يش ¢d يش y�t جه ^w لك ysX �L�I �naَّـ �yX �My?ٌّلك لك���V  F �Mجه   

�لك  � جه  ysX مسyd لكys�yOمن لكa¡� ��  مش ��nلك �d لكuI �maهتay} لك�L�aَّـجه 
�Mملy¢dِّـ  yrjd | ¢� ^ ِّـميجهy4لك F ىطys¡d لك   yNِّـsL} مشُّـلك هثuI yqdهتyr¡ayجه لكna¢�مل 

�� لك�ohOمكجهsM{ مش ��لك لك�VyI Hy¡aجه ^�o¢d �mOyجه ^¡¢ | مسهتay} لك�L�aَّـ  .
�sa�aلك لك�� ���mJ F Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ /»r^ |ty` مش لكylfaمن  ATمث  � لك

جهd¡¤�مل �rlOلك  �qjOلك z�¤I مل� yk¡d �r^ لك@��}جه   �d ُّـلكz�¤I [yjJ �J لك�L�aَّـ 
�dَّـ�L�aِّـ�} لكy ¡Xلك �d ���Nu¡Oمس`¢� لك �saمش zُّـ� yd hI �m¤¡�  | ¢� yq�y�  

� لكyd�rlOمن y�` �a {msmM  ِّـميجهy4لك F �a {���  ysXلك�¡tلك لك�dمس �t�` 
s}جه  �n¡d �n¢�لك لك�2  {sonaلك  {s seaلك  ynd y` ِّـ�}جه�fOمش لك  yd �¢n¡I
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لكys�yOمنجه ^�rsoX �os `� هت�L�d �Jylَّـلكمن   �j¡dَّـملz�t مش�d yrsa لكyjOين 
�لك ^n¡d�Ty¢�مل� .» �Lلك _ yrstyjd �¢nJ z�M �sجه 

�¡d�iqd F لكِّـ � �aلك y_/ 
�Mمل   مسJ|`¢�مل  y¢dِّـQيش[ مشُّـ        v� ? �a|ofM ydهت� 

M  ydَّ�يش� لك3يشpo`  ملمش       ¡�يش�M�aلك AI َّـلكِّـمن �jd 
{d�iqpoa �M§ F y_ /»مل�M  �fجه ? إل sَّـ مسهت�L�aلك �n� ? �a 

لكlo¡D y6مسهت �I منys�yOلك w^ ىحجه ¡N ^y6�h لك  منyجه  لكy¢d {s�yOِّـ لكna¢�ملجه 
�Mمل ? «/ مش] مس �y ] Q¢J «�mِّـ لكna¢�مل F لك�L�aَّـn¡d¢�لكمنجه   �fمشُّـلك ? إل

�fإل�My� zJynaلك  zJy` y�t y` لك@����}جه �� �aَّـ لكy ىغهب مشُّـ لك �lOلك  
y�tمس s�yd {s} لك sU �� هت� لك �� لك�L�aَّـ لكy ¡Xِّـ�}جه  �rldجه rL} لك�M�aمل    

ىحجه  ¡N لك�s�ylO ُّـلكyrsJ لك لك�Mygaجه   zJynaلك y��Mمس�� مس  {�Qkaلك �¤fJ
� y�Oمسيط لك �� �¡aلك �sM�¡aلك {au�d �¡� ? �Nجه  لك@����}جه    �sM�J جه�d لك

�لكمنaهبلك �I yd Z� �lOلك Z Lلك�aلك ZI �n�  جه �t مشُّـلك `ty| لكs�yO} مسهت  
�lOىطجه  لكys¡d �I yd لك SUلك  جه �I y8 Arqd �` z`S� �¡M لك SUلك ىغ لك

 PX �@ �¡Tلك �m¡�� �o^ لكمنجه�ayI منylay¥¡d منys�yOلك مس ُّـلكA6 لكs�yO}جه 
zs`Saلك �oI �sM�¡aمنجهلكylfaلك �sM�J  هبyِّـ�y ¡Xَّـ لك�L�aلك y` مشُّـلك �t   جه 

[�d y�Q لكylfaمن  لك�maِّـمل  ِّـلكَّـمل  لك  �ojaلك �s�yld uI �mjaلك �nمس إل �np�
�لكمنaلك �d ��  ملجه�Mلك  {smsm3مللك�Mلك  {sI�L�aلك {T�mOىغ مس  هب مشُّـ لك �lOلك 

�Mمل  {rL F لك�Mملجه   yَّـ��L  ymd F �� �nJ �¡M جهyrs^ َّـ�L�aلك �� 
�لكمن لكT�mO} لك�Oهت�^} y5جه aلك �d �naلك �Nجه  ��yk¡d yrps�yld { J�dمل `� �d لك

ylfaمل لك�¢` z�M مل�¢naلك �os^ منجهys�yOلك �d {s�yd ���m¡aلك لك�� PX yهن �d من

ىشمقىهرئ)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .هئخيٰه يعهيمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 ٢اقللثلإ ـ ج..............................................................................٣٢٨
  ـ بت ئث عينت ـعليت اقثحاةبخالف قؤ إذا قؤن اقثجثد اقاي ئاور ... اقاات

ّأصيال، فؤنت ئجثافة فيت املجخؤقلؤت، وئقؤرك فيت املججمئبات ً«.
سابع  ل ا تقييم ا

ًأوال ّئاا اقاقيت تؤم، ألن املؤئيؤت ـ قجم تلام ـ إنجم حتلث جهإ االقجيؤز اقجث : ّ ّ ّ ّ ّ
ؤقاات يف ختجلب هبؤ اقثجثدات يف اخلؤرج، فلث قؤنئ ئث األصيلإ واملثجثدة ب

ّاألعيؤن، ملؤ حتللئ اقثحاة يف اخلؤرج، وحيئ إن اقثحاة ثؤبجإ يف حملهؤ قجم  ّ ّ
ّسيأيت، فال ئملت أن تلثن املؤئيؤت ئث األصيلإ، بت اقثجثد ئث األصيت، وبت 

.ّتجحلة اقثحاة يف اخلؤرج
ّإن ئاا اقاقيت ئججئ أصؤقإ اقثجثد بؤقجلثري األول، ألنت ئججنث عىل : ًثاننا ّ ّ

ّد املؤئيؤت يف اخلؤرج، وقلت بنحث اقلجبة واالقجيؤز، واقثجثد يف اخلؤرج وجث
ّئث جهإ اقثحاة بني تلة املؤئيؤت، وأقؤ إذا افرتثنؤئؤ أقثرا عاقيإ ـ قجم يف  ًّ ّ

 عت اخلؤرج ـ قجم يف اقجلثري ً ئكجربئؤ اقكلت حؤقيإٍاقجلثري اقجؤين ـ أو ظهثرات
ّاقجؤقئ ـ فؤهنؤ ال حتلة هلؤ يف اخل ُؤرج، قلث ئجحئ عت أصؤقإ قؤ بت وحاهتؤ وئث ّ

بخالف قؤ إذا قؤن «: اقثجثد؛ وقاا فؤل احلليت اقثجبواري يف عجؤرتت اقثؤبلإ
ّاقثجثد أصيال، فؤنت ئجثافة فيت املجخؤقلؤت وئجقؤرك فيت املججمئبات فهث ئلرتض » ً

ّوجثد املؤئيؤت يف األعيؤن، وقلت وحاهتؤ ال تجت ّ   ئنثجتبؤقثجثد، وئث الّ إال ّ
.ّقب اقجلثري األول ألصؤقإ اقثجثدّإال 

جا ذا :رخوا ّا   قت ادإثحا  
ٍئججنث ئاا اقاقيت أئكؤ عىل أصت  إىل قجؤحئ ٌ، إثجؤتت قثقثلّ قثثثعثً

خيجلب عت قكلإ ) قؤ اققؤرحإ(ّن قكلإ  أ:اقربئؤن يف علت املنكة، وحؤصلت

.١٥ ـ ١٣ص: سؤبة، اقثجبواري، قكار رشح املنمومة) ١(
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){smsm3لك yd( �l��jJ �Lَّـ F _ �جه ^w لك vTلك msmM �X} لكbaمث   ^�ىغ 
yLِّـyN َّـ�L �jI �l��jJ ^�ىغ   �¡msmM �X لكvT ينy¢aلك .لكy4ِّـميجه 

�aُّـ ysI /يشI �¡s�yd _ � K �من لكmsmM �X u�� �_)�� yd ( {s�yO} لكbaمث 
�aلك F yَّـ��L zohd �X {IyL �لك )�� لكhs� a}(لك_� لكy4ِّـ�Lجه مس _ � لك� جه 

 zohpI {mVyqOهي لك hلكهت F �p�� yd»{Mِّـyeaلك yd«�qjpI جه/ �X لكv�aمس لك 
{s�ydيشI مثbaلك )yd (ِّـميجهy4لك F َّـ�L  ��I zoh §هي �qjd ُّـ�a لكbaمث _ � ^�ىغ 

�na _ � لك�L�aَّـ msmM¡�جه  .��n لك�2لكمك s�AI} لكbaمث 
I �¡s�ydيش_� � K �jI �من لكyd ( {s�yO ��مت(�m لكv�aلك msmM �X} لكbaمث 

 zohd �X {IyL �لك �p�� yd )�� لك�L){hs� aَّـ�F y لكy4ِّـميجه مس �jI لك� جه 
 zohpI){smsm3لك yd(yLِّـyN َّـ�L ��jd �I zoh^} لكbaمث �jI ^�ىغ  .جه 

�sf¤¡aلك F ِّـysqp5 y_ /» zohd)yd (لك�aلك {msmM z�¤I �aلك �r^ منجه
 ydمس جه  �jpoa �n� جي�ىط مس �T zohd �X �Nu¡d �� لك�s� aجه ^w §هي لك

�f� ^ لكمنجه�aلك {msmM yd zohd لك�3جه  مش {msm3yI �� �لكمنجه aمن لكy Kمش �jI
�Lَّـ  | K ُّـلكw^ جه�T a yM§ �aُّـ y` �d  `�M yلك msm3} جهyd ? �¢ | لك

�لكمنaلك«.
لكMيش�جه ) dيشy لكaيشyeِّـd( ){Mيشy لكsmsm3يش}( C  �X¡� لكv�aلكمس/ لكy3هت�

ىح sIيشF Arq `يش� لك _ يش� لكL�aيش�َّـ ¡N �يش� جهلك لكa¢يشyين jIيش� لكL�aيش�َّـجه   
ىح ¡Nلك��y;  Z ohOلك ZI �msmM .

�¡T /مشُّـلك لك�gJ ُّـ�aجه z��mJ F �mt لك
 yd  {Mِّـyeaلك yd ZI �^ مس �mI yO جه ysX �n� ? �a لك�L�aَّـ مسهتF s لك

.smsm}جه �na لك�VyI Hy¡aجه ^�o¢d �mOyلك3

.هيمبٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTِّـجنملامىنٰرنث) ٰه(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................مهحيحي
 yd ZI {mVyqOىط لك�Iمس �aلك �laلك �d yt�`ُّـ yd PX �q¡ s^ جهHy¡aلك hI ydمس

] _ � لك�L�aَّـ مس لك yd لكsmsm3}جه   {Mِّـyeaجهلك�jI {sty¢aلك  .
 y` َّـ مشُّـلك�L�aجه  لكygلك�� مس�  �r^ جهHy¡aلك  �mOلك ZI ىط ¡aلك ydمس

y ¡Xلك yمسهن  {Mِّـyeaلك yd ZI ���l¡oa �qjd مس �m �  جه ysX F �a �m لك ِّـ�yجه  
مسهن�jI y لك�L�aَّـ  {smsm3لك yd ZI ._ � لك�L�aَّـ 

�sa�aلك لك�� ���mJ F Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ /»لك�sOلك �oX F ِّـ�mJ �_/ zohd مس 
)yd( zohd Q] {Mِّـyeaلك )yd (I مل��ykOلك |�sa  �rld F Arqs لك�2لكمكجهلكsmsm3}جه 

Zmm¤Oلك �qX y¡aلك�3 لك �tجه جه�N F �d�X لك  yمه�Mمس F َّـ�L�aِّـ لكy ¡XyI �I 
لك�2لكZI ^�جه^�L�oa �n� ? �oَّـ هت�ِّـمل F لكy4ِّـمي  Z ohOلك ZI �n� ?  �I �¡j� 

�lخي  A`«.
امن ل ا تقييم ا

�� �¢ | مسهتay} لكL�a:مي جه  yJ �sa�aمس ^�  لك yq� y` yO �a �َّـجه 
).yd لكsmsm3}(ZI لك�jI {s�yO لك�L�aَّـ ) yd لكyeaِّـZI){M لكs�yO} _ � لك�L�aَّـ 

Sl� �tىغ مس :يقِّٰىٰرِّ جه   مش ��لك لك�sa�a �¢ | مسهتay} لك�L�aَّـ Q�l¡ayI لك
�لك I |spTيشa لكv�aلك جه  )yd لكsmsm3}(لكK �jI {mm¤¡d {s�yO �من لك�L�aَّـ @yهب 

y¢aلك  {mm¤¡Oلك {s�yOلك  {msm3لك �X لكvT y5¡Iَّـ�L�ayI ysX ty` �a| جه} F لك  
  يشلكs�yO} مس�dلك K �jI �¡M ysd�X �من لك�L�aَّـ @y يش `A �� لك�laىغ F لكQ�l¡a لكy¢aين

 �oJ  {MِّـyU �� �j£I َّـجه�L�aلك � _ {s�yOلك ZI  yrqsI ���l¡oa �qjd ^
{smsmM.

جيyمك / ُّـyg��aىح مش]  ���جه aلك F {sJ� ¢aِّـ لك�d مس لكs�yO} _ � لك�L�aَّـ �d لك

�smجهجنخيىبيئىثىقجيىكمك ِّـجنحيىبهن ِّـ )ٰه(  �N �pCلك�L يش �sI ��Cلكِّـ^�جه �eqdِّـلكمن/  هت�ِّـ لكZ@u¡Oجه 
.خيمي يعٰهمي/  �يشجه _� لكT�mO}مبجيخيٰه�sIلكِّـجه 
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! جه ^�sn مسهت ¤| �jI لك�L�aَّـ مس�dلك ysd�Xمت)yd لكyeaِّـ�qX y5){M لكv�aلك Iيش
ىح F ^�ىغ لك�L�aَّـ  ¡N لك لك�Mجه   Z ohOلك �X لك�2لكمك uI لك `�s ُّـ`�

�dمس �X لك F لكv�aمس لك �d جه�d�X:� K ينجهy¢aلك F  �dمس �X مت�d�X !
ا ا :د اا  د اا  اا

�لك لك�d {X�pB PX �sa�a لكyd�mOمن� �q¡ �/
جمِّـخكحيمبخنرئ لك_�d {sj لك�aلك_ysjمن qt¡�يس Zd�rld yrqdجه: ِّـ   مش�t yd�qX yqtلك�L مس 

�� لك�L�aَّـ  Sed yمه�Mجهمسd �� �� لكs�yO}جه   �¡D �N لك   {stلك�L  {d�m
 �mJ A` {sty��I.
�� �rld لك�L�aَّـ:ِّـخكحيمبخنرئ ِّـجنىلِّٰىٰررئ  [Q جه مش لك�2مث لكZI SeO لك�aلك_ysjمن 

ىح I ���qXيش �jOلك }¤ aلك �� لك�� �� �rld لكs�yO}جه   �¡¥Oَّـمل (لك�2مث لكyىط�
{s�yOلك PX َّـ�L�aلك(�qjpI جه/yمه�Mمس �d �rlOجه جه مس لك�N  [Q لك�d �rlO لك

� لكd�mO} يش `T A � يش �d لكys<� aمن لك��hla} لكyrjd y6yTys_ �¡aجه ^w لك�2مث �
{s�yOلك ��  �¡¥Oجهلك }sM �d �� ys¡dىط F لك�L�Oَّـ لك�m¤¡Oجه   إلrL �n} لك

�� �rld لك�L�aَّـجه  �L�dَّـ  �jdجه��  SeOلك�2مث لك  إل�n ُّـلكمن جه 
�� �L�dَّـ لك�m¤¡aجه    جه  ��mj مس �sM �d �n{ ��  [Qجهلك�L�Oَّـ�} 

dلك�L�dَّـ �jd  y�¡¥Oلك Q] SeOy^ هبZgsmqaيس لكylJلكِّـ �d �t .جه 
 مش لكt¡�لكيس مس �d �rld لك�s�ylO لك�X {s`y3 لك�aلك_� :ِّـخكحيمبخنرئ ِّـجنىلِّجنىلرئ

 �rld يس�¡q� مس �ndمس �a �d لكqO¡�يس yN �qXِّـyLجه  �m لك  PX �_�¡� جه�Lِّـy4لك
qd �a �sa F �a  {mIyhd �qX يس�¡qOلك ZI  �qsI �sa ِّـميجه مسy4لك F لكيس�¡tلك ue

{op2لك �rla ���V yqa � � ? لكyI ��tمك لك�oja لكH�f3جه  جه �oa لكh�l�a}جه 

F �snC لكy4ِّـمي) ٰه(  H�f3لك �ojaلك ZI {mIyhOلك Q�lJ F ىح ¡N .مشyUِّـمل مش] لك
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AX ���aلك F yd {�ynM �� {sj_لك�aلك �rla �sM�aلك ���haجه  لك{sj_لك�aلك F �� 

�yn3لك �� �_�¡J �dجه   �d لكK PX { ZI {mIyhO �من t¤�لكy4ِّـمي مس �lt F لك
لكy4ِّـمي لكqO¡�يس �qXجه مش لك�rlO لكqO¡�يس  �a_� لك�s7 �d ArqsI ��y ¡a لكyr2منجه  

 {�ynM �oa ys`yM y` �a �Nجه  لك�mj�  ��y O مس ��X ys`yM �n لك��y O لك
لك�L�aلك ِّـمل  �ayI �VyI �� جه  .`� �fd �` �X �rldلك

Oلك ��ys_ F {d�mيط��np ُّـ`� � yq¢¡Tلك �oهتyM جه/
 �d لكيس�¡tلك ueqd �a ِّـميجه مسy4لك F لكيس�¡tلك ueqd �a �sa �rld لكيس�¡tلك �ndمس �a
 �ojaمك لكyI ktلك  {h�l�ayI �maلك �oa جه�qd يس�¡qOلك َّـ ZI {mIyhd لكqO¡�يس 

�o¢d �mOy^ ِّـملجه �ayI �VyI Hy¡aلك �na جهH�f3لك.
�rld �na مس | ¢s^qd  yq� مس �dجه  �lt F لك ue لكt¡�لكيس F لكy4ِّـمي 

�¤tلك�qd يس�¡qOلك �snC ZI . �d لكZI {mIyhO لك�rlO لكqO¡�يس 
�mq^ جه �¡T � لكyd�mOمنجه �m¡qt مش] z��mJ لك� |¤gJمشُّـلك لك/

{sty¢aلك  [  مس ��L yqمثلك ZI y`Sed لك�aلك_ysjمن /ُّـ`�F yt لكd�mO} لك
{sLِّـy4لك �� �¤yqجه  مس � �� لكs�yO}جه aلك �¡¥Oلك�2مث لك Q] �tمس  �rld لك�L�aَّـجه 

{¢ay¢aلك {d�mOلك F ygمس�/�rld �` ِّـميجه  مسy4لك F لكيس�¡tلك ueqd �a �n� مس �I  
{op2لك F �mIyh�  �qX �nإل.

متueqd �� yd لكt¡�لكيس �rld لك�L�aَّـ F لكy4ِّـمي/ �y�¡t yqمث
L�J هسy�¡aلك لك�� �X {IyLإلacM �d َّـملyl¡�d �� K}جه  K من A¡Mلك � 

YmXAroهتyM Z¡smsmM Z¡oflqpI  /مس ymm¤¡d �n� مس ydلكيس مش�¡t  ueqd لك
 F �m¤¡Oَّـ لك�L�aلك �lt �n� مس ydين مشy¢aلك جه  t¡�لكيس مس  sopX �lqI} لك

من A¡Mلك �r^ جه{s�yOين �� لكy¢aلك جه  ysX مس  K}لك K /
جكملجم ِّـ t¡�لكيسجه �n� uI :ِّـ �m _ � لك  �qX يس�¡qpoa �n�  مس 

�qX َّـ�L�aلك �rld لكيس�¡tلك {sopX �X لك�Nu¡d  �ojd لكيس�¡t .ueqd لك
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�Vy aِّـ لك �aلك �o¡�� �t ِّـملجه  �ayI �VyI A¡M ىغ مس هب مشُّـ��لك لك �lOلك 
F ىغSl� �m لك�aلك_� لكqO¡�يس �qXجه   PX �_�¡� يس�¡qOلك �rlOمس لك A¡M �لك لك� 

ِّـ �� َّـ لك�rlO لكqO¡�يسجه  t¡�لكيس  �m لك  PX �_�¡d �qX يس�¡qOلك_� لك�aهيلكcd  
�<�I{ay¤¡T . لك

جكملجم ِّـجنىلِّين  لك�L�aَّـ مس�dلك ��ykdلك �lqa  مس ��n لك�aلك_� لكqO¡�يس �rld �qX:ِّـ
ys¡dىط ZI لك�aلك�L�aَّـ لك yf¡Nيع  �� لكs�yO} لكztyL �¢; �¡a لك لك_ysjمن جه 

{sLِّـy4لك.
 {��d a¡�لك �Iجه  s¢sM} لك�L�aَّـ لك�lqa لك A¡M مس��np�  yg لك �لك لك�
yIمث  لك  �m¤¡aلك {s¢sM �� �d [s¢sM Q} لكs�yO}جه ^s¢sM w} لك�L�aَّـ �lt F لك
 �X {s¢sM �r^ جه�d �lt F لك  �� }sM �d {s�yOلك {s¢sM ydمس جه  �jaلك �X

yIمث �X لك جه لك �jaلك �d�Xجه ^ مشهن/ مس�L�aَّـ   �m¤¡aلك �X y6ُّـلك F {sayN y
Q] {s¢sM ZI لك�L�aَّـ �d لكys�yOمنجه ^ ��np لكt¡�لكيس  �rld ZI �IyhJ لك�L�aَّـ 

{s¢s3لك �� �d َّـ�L�aلك �rldهب��y ¡oa  �¢s3لك  �lt F �¡¥Oلك  SeOلك ZI
{d�md F �Iyh¡aلك yqVSUلك �_ �¤t �dجه  mI}جه ZI �n� uI لك�rlO لكqO¡�يس  yTلك

 {s¢sM ueqd ZI لكt¡�لك�d �¤t �X لكmIyhO}جه  �rld ZI {mIyhd لك�L�aَّـ 
�Xلك�¡t  ueqd �nJ �` جه{s�yOلك.

جكملجم ِّـجنىلِّجنمئ  مس �ueqd �n لكt¡�لكيس �rld لك�L�aَّـ �� ُّـلكمن لك�L�aَّـ :ِّـ
�Lِّـy4لك_� لك�aلك F �m¤¡Oلك .Zj¡Oلك A¡M t �I¢ | مس لك�L�aَّـ ��لك �� لك جه 

�¡ayمسهت �qjd �� جه  ysX .K | لك�ohOمك. F �m¤¡d لك
{l yV �s^ �7 �aلك �Iy¡` F ينys¡U  I �d¤�هن ��لك لك�sa�a _� ُّـ`� لك

 �Iy¡` F �_لك�qaلك �rd �pC �X mt مثجهAn3لك)�sjaمل لك�_(y_ }sM جه /» �d
{msmM َّـ�L�oa مس PX {aلك�aلك Zلك�Raهتلكu¡d {o{of¤¡d ysX  مسF / �U  �t لك

Sed مثysU  yrqdجه  �U مس�yg مس  لكF �<� a لكt¡�لكيس لك�L�aَّـ لكyjaمس �s7 لك
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¡�fِّـ �n� yd�jI ُّـ�a لكbaمث لكqO¡�يس ymm¤¡d y¡IyK �qdجه  �d ¨مث مشAt � ¨مثلكt¡�لكيس

لك��o�¡aجه  ِّـ  �aلك �o� لكيس�¡t �لك لك� �lqI y` مش �mm¤¡^مثbI y` مش Q] 
�sa من �¡aلك  �m¤¡aلك �I yd  جه�VyI �r^ َّـ�L�aمش لك  �d مثbay^ َّـجه�L�aلك

مش `�L�ayI yَّـ ^s¢ | لك�ohOمكجه  _�h لك�X �iqa لك�L�aَّـ  �ymm¤¡d �nجه 
� مس �msmM �n}جه مس لك�L�aَّـ u¡dهت qsM �o� �t«.

�I مس �a �nمس/ لكy3هت� �rld  �m لك�L�aَّـ   �¤t �a � ueqd لكt¡�لكيس 
�L�ay^ َّـجه�L�aلك Q] y sU �n� مس �mj�  جه ysX  F �m¤¡d َّـd F¡� لك

yjaَّـ لك�L�aلك �rld �qd يس�¡q� �� لك�ohOمكلكy4ِّـمي  .جه 
اسع ل ا تقييم ا

. مش ��لك لكyJ �sa�a:مي
�m� �t:يقِّٰىٰرِّ جه  �Lَّـ  مش ��لك لك�d �£�q� �sa�a لكQ�l¡a لك  PX مسyTيط 

Z¡s¢sM [مش �d �lt F لك  ���aلك F �¤qJ {sj_لك�aلك �مس �  /لك�aلك_F {sj لكy4ِّـميجه 
�Lِّـy4لك �m¤¡aلك F {sj_لك�aلك �oJ مل�M  �lM �d جه{s�yOلك {s¢sM  .s¢sM} لك�L�aَّـ 

yqjd لك��/Oلك uI �maلك �d �£�q� ^ ِّـميجهy4لك F {s�yOلك s�y}  لكZI {sqsja لك�L�aَّـ 
�d�jaلك�3 لك {s¢sM �d {X�¡qd ىغ �lOلك �� A` َّـجه �¤Oُّـلكمن لك �d يس�¡qd َّـ�L�aلك جه 

�lخي  A` }ay¢aلك Q�l¡aلك PX y3لك �a�` .F لكQ�l¡a لكy¢aينهب 
ا ا :ّا د دا  ا 

�¡auيطys_ �d �sa�aلك لك�� � � yq¢¡Tلك�oهتyM جه/
s�yOلك |ty` �a �na جهyrs^ �sne¡aيس لك�_  �oa جه ysX هتF {os لك } �� لك

�o¢d �mOy^ جه�VyI Hy¡aلك.

.ٰههئحي يعخيمي/ جه �fdِّـ �IyTخنييملمميكِّىع ِّـيش هنيقِّىش جكخيجم َّـهلىق َّـيئىبِّـ) ٰه(
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_�يس لكF �sne¡a لكs�yO} يش ^�r مسهت� �X���dجه _�   �� مسhI yd لكHy¡a يش 
ىح N �s^ �_{mM aهن لك�¤ aلك F �msm  :usT جه ^ ZI Q¢`  h لكAn3مثجه 

¡dyI �maلك PX �q d Hy¡aمث لكAnM [مك مش��qd �� A` منجهys�yOلك F �sne¡aيس لكyq
.لكyeOمث

 �d {X�pB ysI PX �_�¡� yr¤s��¡^ جهHy¡aلك  �mOلك ZI {dىط Oلك ydمس
/لكyd�mOمن

جم ِّـ يش `�mJ A يش ZI لكuI �maهتay} :ِّـخكحيمبخنرئ ِّـ �� �rd ` F }¤ aمش لك 
qohIُّـلك مسw^ جه{s�yOلك {ayهتuI �maَّـ مس لك�L�aلك {ayC  | ¢� جه{s�yOلك {ayهتuI �maلك y

ِّـملجه ^ydw مس  �ayI ysX لكuI �maهتay} لك�L�aَّـجه  لك�aلك_d F {¡IyK {sj¡� لك
�لكمن �L�oaَّـ مس s�Aoa}جه ^yhIw مس�M لكK �o¡�� Za�ma �من ayI y_لك�fd �nJ

�N .لك
لك�d {sa�ojO لك�maلكZt لك4:ِّـخكحيمبخنرئ ِّـجنىلِّٰىٰررئ  {sojaلك �ty_ مش  �o^ جه{sqsjaلك {sLِّـy

 z�¤I يش {sa�ojOلك  {sojaلك �ty_ y` جه ysX هتF {os لك `ty| لكs�yO} �� لك
.يش �d مسynM لك�L{s�yO لك�aلك_� لكy4ِّـ

مسyrdynM :ِّـخكحيمبخنرئ ِّـجنىلِّجنىلرئ  {s�yOىح لكyهت لك�d {sa�ojO مس  {sojaلك �ty_ y` مشُّـلك 
 {s�yOمس^�لكَّـ لك �jI �n� مس �dىط يش �Tلكمث `sX�t {s�yd |ty} مس F لكy4ِّـميجه ^

 yrgjI  {oX مل�Mلك�aلك {s�yOمس^�لكَّـ لك �jI �ns^ جه�N s�qL} يش �j oa {oX لك
y�t مك s�yd �d} لك ��n ىط�� لك جه  �ojd �N �pC �qIجه  لك  {oX يش ¢d يش

 }sM منجهys�yOلك �d y�Q]  �mjaلك s�yd} لك��2  �لك لكs�yd F y3} لكyqaِّـ `
I �n��N .�j مس^�لكَّـ��j oa {oX y لك

ِّ مش لكy@�ojd PX {d�m¡d {ojaجه ^�r مس_� F �qd لك�m¤¡a :ِّـخكحيمبخنرئ ِّـجنىبِّـمقىهرئ

ىشمقىهرئ ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىه)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ y��jI ydٰهحيخي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّجنٰررئ يف ِّـ  .
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 �m  PX �ojd �` �_�¡a �aُّـ �dِّـ لكs<� a} لك��hla}جه  �لك �d لك� لكa¢ �منجه 

{mIyT { Jِّـ F �¡oX.
ygمس� :usT/لك مس��� مسy@�ojd �d �Uجه  �dِّـ  مس لكoja} مس_�  �d yg لك

 ydمش �oa جه�m¤¡aلك F �qd �jمس مس� y@�ojO {� y�d {ojaلك |ty` �a ِّـ�}هب مشُّـ �aلك
مهayI yC y �لك�} ` _y  .لك�L�d I �sLSaجه مس `� لكboa �_ylaمث �a yshjdجه 

Z@u¡Oهت�ِّـ لك /»F y@�ojd �d y6لك�a �_مل �� مس�KvOلك {ojaلك uI {p`yM {لك�� aلك 
m� yd{sojaلك �I �«.

{dىط Oلك ysI F �mt منجهyd�mOلك �� |¤gJمشُّـلك لك/
 �d {sa�ojOلك  {sojaلك �` �oa جه ysX هتF {os لك ty` �a| لكs�yO} �� لك
لك�eaمل   �Nu¡aلك  �m¡aلك �m� مس ygمس� �oa هتF yr^y لكy4ِّـميجه  مس  yrdynMمس

d |ty` لكمث�T ملجه�Mلك�aلك {s�yOمس^�لكَّـ لك F �jgaلك{s�y{sX�t  لك��  مس s�qL}جه 
 Hy¡aلك لك��oC F | K }sM مس � _�يس لكF �sne¡a مس^�لكَّـ لكs�yO} لك�aلك�Mملجه   yqjd

�o¢d �mOy^ جه�VyI.
 �n� مس �I جه ^ ysX هتF {os لك مشُّـ  ��mj مس �nJ لكs�yO} �� لك

oa لكمن�ayI y_لك�fd {sj_لك�aلك �nJ ? �a هب مشُّـ�sهت s�A}جه ^z£s مس لك�L�aَّـ �� لك
�¡ayمسهت �qjd �� �لكمن �L�oaَّـجه ayI y_لك�fd �nJ .مك�ohOلك | K.

�_�a�mI �sa�aلك لك�لكsa�j£O}«/  مسyUِّـ هت�ِّـ لكZ@u¡O مش] �  {soXy2لك |ty` �a 
 ZI yrd�X  {sd�_ yI �sne¡aلك �o� َّـلكمنجه�L�aلك ZI  منys�yOلك ZI Z¡mm¤¡d

{s  T �qX ���2لك {a�md مس^�لكَّـ YfC �qX �VyI لك��  ���L ���2 هث�Nجه 
���L {s�yd PX ���L {s�yO �mJ  {��a  هث�Nجه لكAn3مثجه �qsI }sMلك مس  مس

 ����L F  ���E F¡�جه مس �qjd �soX �pC �t�` F لك���2 لكq2©جه 

ىشمقىهرئ)ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مئهئٰه يعجيمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
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PX مك � �� لكaلك y�t yqjdجه^ �¡�m لك  �M F �I y�t لك جه  F  لك
yd�ayI َّـ مس�L�ayI ydمش �soX �d�mJ �I جه�soX {sty�t .»هت� لك

aلك y_لكِّـ � ��¡d�iqd F / 
ojaلك F � �aلك �a لك�`s{      {srOلك F �sne¡aلك �X �d

جه  جي�ىط لكF �sne¡a لكs�yO}جه ^wُّـلك مس :مقٰرِّٰىىف« �ojOلك PX {ojaلك �mJ zجي �t
qL مس �Mلك لك�faِّـمل `�t �d y¡tyيس   [�s@لك {soX ِّـجه مسyqa ِّـyt {soX F A` جه�Mلك  �

 {sX�qaلك {s�yOلك �` �a جهyِّـ�y ¡Xَّـ لك�L�aلك y` oa£��جه مس لك�mja لك y¢oaينجه 
لكs�yO} لكyqaِّـ�} F مسهنyt yِّـ �Nvdمل لكs�yO} جهلكyqaِّـ�} يش d¢ يش F مسهنyt yِّـ d�m¡d}جه   

 yمسهن F {����2لك {s�q2لك ���L yمسهن F �� F �� AI {d�m¡d ���L لكoja}جه 
�لك:aلك F �sne¡aلك �os^ جه �ojOلك F �� AI مل�Nu¡d . ZI �rqd Ql] �L �7 �_ٌّ

{s�yOلك F �sne¡aلك �lt لك�Nu¡O . لكy ¡Xِّـ�} لك�L�aَّـ   �m¡Oy^ جه�¡ayهتuI �maلك PXِّ
�Nu¡aلك  �m¡aلك �s^ yd �na جه{s�yd yty` مش�msm3َّـ لك�L�aلك �� «.

��AnM zمث لكyeOمثجه �d مشyntِّـ d مثyqI َّـ�L�aلك {ayهتuI �maمشُّـ �¡¤¡� لك
_�يس   �lt ZI  {s�yOلك {ayهتuI �maلك ZI �p2لك �np�  جه مشُّـ{s�yOلك F �sne¡aلك
 �sne¡aيس لك�_  ygمس �¢ | مس� �I  {s�yOلك {ayمسهت | ¢� �p^ جهyrs^ �sne¡aلك

aلك �lq� �d � �¢ | ^yrsجه aمس لك A` جهyr¡ayمسهت �lq� مس �I  {s�yOلك F �sne¡
مسهتay} لك�L�aَّـ  {s�yOِّـ�} لكy ¡XyI �mayI �d�ot مس yqqnp�  {s�yOلك F �sne¡aلك.

ل العا  تقييم ا
_�يس لكF �sne¡a لكs�yO}جه `A  مش مش ��لك لك�sa�a  �¡�: مي  �lq� �d �qX

AnM [مك مش��qd �� �qX �¡� ^ جه{s�yOلك F �sne¡aلك | ¢� �d ydمس مث لكyeOمثجه 

.حيمي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTىقجيىكمك ِّـجنحيىبهن ِّـجنخيىبيئىث) ٰه(
جه �fdِّـ �IyTرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) جي( لكِّـ � �aجيٰه يش ٰهٰهيع/ جه لك.
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�¡T �لك لك�d �¤qa لك�.

� يش مش ��لك لك�sa�a / يقِّٰىٰرِّaلك �X���Oهت� لك هت¤} لك  �¡sdy; ىغ�^ PX
�saمش �q¡Tَّـ يشلك�L�aلك {ayمش   �¢ | مسهت  �d �Mلك y` �¤qI لكdy¡a}جه  �¢ | مس 

ayهت  {d�m¡Oلكمن لكQ�l¡aَّـِّلكysM �sa�aلك لك�r^ َّـجه�L�aلك2} لك �� �d r{هب مشُّـ �_ 
�d ُّـ�m�  �a لكyqI( �sne¡aمث PX لكQ�l¡a لك(�nJ لكZX {s�yO لك�L�aَّـ   
 ysd�X لك�dمس �nJ �_ .  ��m لكyrs^ �sne¡a مس�yqI(ygمث PX لكQ�l¡a لكy¢aين(^yrsجه 

 دا ا :  ا ا  دا 
� ygمس� �sa�aلك لك��¡uaيطys_ �d � � yq¢¡Tلك�oهتyM جه/

 �p3لك c¤tلك  � yeaلك �p3لك �m  yO جه ysX �n� ? �a لك�L�aَّـ مسهتF s لك
�o¢d �mOy^ جه�VyI Hy¡aلك �na جهH .�p3yI لك

=مسhI yd لكHy¡a ^�لك��جه  لك�p3 يش `usT A: يش ���mq مش] =�  � yU � 
y¢d لك Hجه  � yfd PXَّـ�yrmجه yqa�_ �s _ �d/مس y haجه /  =� لك y�tىط�� مش

لكyl��j¡aمن PX لكs�yO} لكsX�qa} مس لكs�q2}جه y¢d/ �s _ �d لكy¢aين َّـ   =� لك�3
yqa�_ /yqa�_ �sM y�tلك �Vytجه  ِّـلكَّـملِّ y�M �¤¡dيط ytلك�s3لك ��L/ لك yI .

Oلك ZI {dىط Oلك ydمس �d Z sU ZI َّـy لكHy¡aجه ^أل لكyqjd �p3 لك  �m
{rLلك جه�� جه  �Nمس {rL �d ArqsI مل��ykOلك yَّـ«  /لك

 �p3yI �fm� �I مس �nJ لكy ¡Xِّـ�}جه  جه ^��ykOyمل  �rlOلك F �n� مس ydمش
� qsM/yi¤o� مس �jI جه�¡s�yd  �p¤Oلك �rld �lt �qsjI �� يس���Oلك �rld مس  

yqa�_ �¢d منهبyr2لك �d {r£I ����yk¡d /)�Vyt لك�sM y�t  ^�rld w )لك
 �rld  y�t لك�sM(�Mلك �Vyt(لك لك�sfl¡aجه  مش    y7 yI ArqsI ��yk¡aمس لك

 �p�� �p3لك �d يس�qaلك لك��)ysa ).= ُّـلكysJ مس
 z�¤I مل��ykOلك جه  لك�fOلك yَّـ F لك�L�aَّـ  جه مشyd مس ��n لك �rlOلك
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yfdَّـ��mجه   �p¤Oلك �rld مس^�لكَّـ �d يس���Oمش] `� لك � qsM �p3لك �L��
yqa�_ �¢d /)لك�sM y�t �sM( �naلك( [�rld Q )مشy�t( ^�rld w )لك  

 �p�� �p3لك �d يس�qaلك لك�� هب  y�t هت� �soX لك�s3لك `� yd هت� �soX لك
)�Xyqfaلك � yeaلك �p3ِّـىح( مس )لكyj¡Oلك �p3لك( Aj¡T � F لك yeaلك �� �t  

�ojaلك {Xyqهت F ِّـىحyj¡Oلك«.
 �p3لك F َّـy لك لك��ykOمل لكy ¡Xِّـ�}جه   �rlOyI H yَّـ F لك�p3 لك مشُّـ لك
 yqo_ لك��ykOمل sd�rld}جه ^�o مسyt�nt مسهتay} لك�L�aَّـجه  � لكyj¡Oِّـىح �L�ayIَّـ  yeaلك

yَّـ  جه ^�LQ لك جه uI لك�L�aَّـ مس�d لكy ¡Xِّـ �rlOلك F َّـy � مش] لك yeaلك �p3لك F
 c¤q¡^ جه�p3لك لك�� F �p¤Oلك �I �¤¡� �` �a �m لك���Oيس   لك�L�aَّـ  

o` y�ygmaلك F �p3َّـ لك�j� جه  �rlOyI َّـy sM{ rLُّ} لك Hجه  � مش] لك�p3 لك
�o¢d �mOy^ جه�VyI Hy¡aلك لك�.usT: مس �

Z@u¡Oِّـ هت�ِّـ لكyUمس �_�a�mI �sa�aلك لك�ty` �a �t| مس/ لك��yea لكay¢a{«/  مش] �
�duI  y6ys�yd �lqI مثysU �jI PX yrgjI �= �q¡dجه �L�dَّـ�} لك  هث�Nجه 

yqa�m` مثجه¨ PX yrqd مثbI �n3ىع/ لكyd y�t لك جه  هب  yldَّـ ىط�� �sMلك
�لك` yَّـ F ����yk¡d Zd�rld ZI لك�L�aَّـجه  �fdلك_� �� لك  �p3لك �n3لك 

bI �I ydمث PX ¨مث y Xِّـمل s�yd}جه   yd�rld yمه��ykJ �Lَّـلك   yَّـمهy  �X لك
yَّـ مش] ��لك ���s_ yd �L.لك��ykOمل [�I yd Q لك   / F َّـy مش لكm� �p3¡يض لك

 {rL �nJ ? {s�yOلك Q] y sU َّـ�L�aلك �n� ? �o^ هب���aلك F مل��ykOلك لكy4ِّـمي 
{layD َّـy ىط �d A` �VyIجه ^�o¢d �oOy.  لك��ykOمل r2}لك aلك.

{dىط Oلك ysI /ملمس�M  PX yq d �p3هت¤} لك  yd ��ykJ ydهب مشُّـ yq� y` �a 
ty` �a| `¢�ملجه �M{gCمل  ? ��n =�جه ^y` �o لك�L�aَّـ جه �n� ? {gC =�جه 

.ٰهمهٰه يش مهمهٰهيع/ جه لك�liOجه �fdِّـ �IyTِّـخكييجهزث) ٰه(
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ysXلك�¡tلك لك�dمشجهمس �sمس� yd مل�M�a ZjIyJ َّـ�jJ  �J�M  �n�  �d َّـ�jJ  �sa

 �T مثysU �yj¡d �= �m¤¡� ? �aِّـىح ZI لك` y` مشُّـلك لكys�yOمنهب  لكyjOين 
yَّـ  � yq d لكaلك:جه لك�aلك �p3لك F لكc¤qd �p3لك yn^ لك:جه�aلك H لك�p3 لك

�qjOلك z�¤I«.
ادي ع ل ا تقييم ا

�mspjJ :usT مس`¢� F :مي جه  yJ �sa�aلك لك�.My d{ لك�p3 مش �
PX �q¡ � �t :يقِّٰىٰرِّ هتay} لك�L�aَّـجه   مش ��لك لك�sa�a �¢ | لكQ�l¡a لك 

 F َّـمل�L�d منys�yOy^ َّـجه�L�aلك z�¤I {���yOلك �s�ylOلك ZI �_لك�fOَّـ لكy لك
 A` مل�M�aلك  {sqsjaلك �qjpI yq� َّـy لك جه  ysX d¡¤�مل �d لك�L�aَّـ F لك لكy4ِّـمي 

�mJ.
ا ا  : ا  اضا دا

ymM  �Jy Kمش :usT yd PX �sa�aلك لك�� �p¡j� F لكىغ�X �Lَّـ لك  �d مس 
y�Qka yَّـ��L  ZX yr�lt.

Z@u¡Oهت�ِّـ لك y_ /» F َّـ�L ��joa �aىغ ` ��lt F َّـلك�L  ���£oa مس A`
�Xلكىغ F مسyrqsjI �� yr�lt  مش ��ltجه �Lَّـ لك �Lَّـ�y6yX���O yجه مس 

Qka �I جه��lqa  ��lt F َّـ�L �joaىغ  �Lَّـ ��lqa ��lt Fجه   ���£oo^«.
{d�iqOهي لك§ F لكِّـ � �aلك y_ /» َّـ�L  ZX ��lt F ىغ�jaَّـ لك�L

 F لكمن�ayI {W�¤od {dyJ {s�yd �a جه  �pC �t�na ��lt F َّـ�L  �o^ جه Qka

.حيٰه يش جيٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTِّـخكمنِّملىب) ٰه(
ىشمقىهرئ)جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ y��jI ydمئجيحييع هئمئ يعٰهمي/  ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ  .
.ٰهحيحي يعٰهمي/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) حي(
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Q] F َّـ�L�aلك �aُّـ �na F �t لكy4ِّـمي ���poa |jtيسلك�mjaجه  .»جه 
 y_ ytُّـy¡TمسmsojJ F Ydىطلكَّـ هث ��M¡ِّـملy jaلك �� PX � /»yms^ / ىغys aلك

�a ¢d�ld  �na  �X���d �I �mjaلك F لكمن�ayI {W�¤od �¡s�A^ جهc oa 
|jt ِّـميy4لك F �t جه  Q] F ِّـميy4لك F َّـ�L يس���poa«.

�لك لك� �gJمشُّـلك لك�¡T /هت� لك�X���Oجه z��mJ F �mt لك
 F ىغ�jaَّـ لك�L  �n� مس �ndمس yO جه ysX �n� ? �a لك�L�aَّـ مسهتF s لك

�o¢d �mOy^ جه�VyI Hy¡aلك �na جه Qka َّـ�L  ZX ��lt.
�Lَّـ  مسhI yd لكHy¡aجه ^�p¡js يش `A ُّـ`�yt يش usT yd PX: مش�d �Jy K مس 

O َّـ�L  ZX ��lt F ىغ�jaلك�X���.
 uI �moa �qjd  جهyِّـ�y ¡Xلك لك�dَّـ مس�L�aلك y` �a �tجه ^أل{dىط Oلك �L  ydمس
�dمس �X���d F ىغ�jaَّـ لك�L  �oM  جه Q] F ِّـميy4لك F ىغ�jaَّـ لك�L 

�LِّـyN ? �o^ يسجه���Oلك �I �mjaلك F لكمن�ayI {W�¤oOلك {dy¡aلك �¡s�yd PX �  ىطلك
�Lَّـ مس�dلك لكy ¡Xِّـ�yجه  �a �n��L ُّـ�a لك�L�aَّـ لكy4ِّـ  y` uI جه{s�yOلك PX � لك�aلك

 �n� �I جه�X���O y¡jt ِّـميy4لك F �n� جه  مس Q] F �n�  �qjd ^
Qk`جه�VyI Hy¡aلك لك�sM{ مش � �لكمن F لك�mjaجه ayI {W�¤oOلك {dy¡aمن لكys�yOلك �d  

�o¢d �mOy^ .َّـ�L�aلك {ayمسهت �� .K | لك�ohOمكجه 
�لك لكzohO مسهن� _�ayلك«/ �ِّـ لكy_Z@u¡O هت� PX {aلك�aلك�� لك�eaلك �d / َّـ�L مش 

 F �a�oM �qsjI ىغ�jaَّـ لك�L �Lَّـلكy6yX���O y6جه مس   yr�ltمس F لكىغ�X لك
� s�yd PX¡�جه  �X���dجه  �U مس �oM لك�jaىغ �X���d F مسyN �dِّـ�L ىطلك

جه �fdِّـ �IyTرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) ٰه( لكِّـ � �aجيهييع/ جه لك.
جه �soX �oXرنيغ ِّـخكييمهيفخنرئ) جي( لكِّـ � �aجه لك /yT ِّـ�fd جهYdىطلكَّـ هث ��M�I /جه ٰهخيجي يعجيمي

 {msoj¡aهئ(لك.(
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y��Mجه  �لك لك���Oيس [Q َّـلكs�yd F �N} لك�jaىغ ` �aَّـ لك�L  F �Nَّـلك ��
F �a�oM ُّـ�a لك���Oيس  �¡s��X �lt �� ... ىغ�jaلك {s��X مس �oX �m^

 y` �I جهysmsmM لك�dَّـ مس�L�aلك �n� ? �o^ هب�¡s�yd PX � �Lَّـ ىطلك `��ayلكَّـجه مس 
�Lَّـ لك��aلكَّـ �T �ltلكَّـ�¡�جه    yna ِّـ يش�fOلك �naلك �qXيش مس ysXلك�¡tلك لك�dمس

�a�oM��2لك F  . F y@�oM  yr¡s��X �� �Xلكىغجه  �Lَّـ لك  y` مشُّـلك
�لك yr¡s�yd PX لكonaلكyX���Oمنجه � s مس�dلك ىطلك y_  لك�@ ��nM �a لك�2لك��هب n^ جه{

�layI«.
ا ع ل ا تقييم ا

�Xلكىغ F :مي �Lَّـ لك  �¤t �sm  PX �_�¡J �sa�aلك لك�� {sdy; مش 
y4لك F yَّـ��L مس  هت� لكy4ِّـميجه  �لك لك� �J w^ جهy6yX���O yَّـ��L  ZX َِّّـمي

�¢ | مسهتay} لك�L�aَّـ جه  �¡T .لك�X���O �¡� لك
هتay} :يقِّٰىٰرِّ  {d�m¡Oلكمن لكQ�l¡aلك �d �Mلك ِّ مش ��لك لك�sa�a  �¢ | مس 
.لك�L�aَّـ

 �Nمس {aمسَّـ yq� y Kمن مسهتay} لك�L�aَّـجه  َّـa} لكa¡� ُّـ`�من  � �� مس�� لك�
U¡�لكَّـ�} �j¡sTىغ @y هت�ِّـ لك y�R` {mM لك�3`} لك I F Z@u¡O¤�هن 

{X���d مسهت� PX �p¡jJ yهن جه  ymOلك F y��`ُّـ �X yq��Xمس �_  [y�Qجه 
�sfl¡aلك  �s��¡aمش] لك �m¡lJ  جه y8 _� خي��X yqL ��ىح ��لك لكy¡naمكهب[gdy}جه 

�qfpoa yj J y��`ُّـ yt�Nلك مس�a .لك ~ y¡qaلك �d {X�pB مش] مس y^ygd ىح�T �¡a
T �Mجه �ofJ مس �nJ َّـPX sa مسهتay} لك�L�aَّـجه  aلك �s q¡aلك F yrsaمش Qetq � q

ymM  �aُّـ PX.

.مئٰهيع/ �ِّـ لكZ@u¡Oجه �fdِّـ �IyT هتجهِّـخكمنِّملىب) ٰه(
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َّـa} مس�dِّـ �pB �d �fيس �oJ لك  �_/
خنىب ِّـ �dِّـ لكIy¢a¡} لك�np�  �¡a لك�sne¡a مس :ِّـ  مسهتay} لك�L�aَّـ �d لك

�mm لكs�yO} مس�d لكy ¡Xِّـ �IyJمس^yrsجه   F �¡ayهتuI �maلك �mj�  َّـجه�L�oa .
خنىب ِّـجنىلِّين َّـa} لكmIy�a}جه مشJ At¢ | مسهتay} لك�L�aَّـ Q�l¡ayI مس :ِّـ  مس[zo لك

َّـysM {aَّـ �d �N لك لك�j a لك جه  �N جه َّـ لكQTyl¡a لك   �¢ | مس لك
.لكQ�lJ �d �Mلكمن مسهتay} لك�L�aَّـ

خنىب ِّـجنىلِّجنمئ لك�Mلك �¢ |t ?�¡M£� مس�t  :ِّـ  saَّـ  Q�l¡ayI َّـ�L�aلك {ayمسهت 
}ay¢aين مس لكy¢aلك.

خنىب ِّـجنىبِّـمقيت ~ لكyd PX zJSJ {prO مس�d yq¡ K مس  :ِّـ y¡qaلك �d {X�pB yq�
�M  �s qJ F y��`ُّـ :usT َّـجه�L�aلك {ayمسهت. 
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ا ا  
ّا اّ  دا    

ا ا :اا إّّا   
yt�`ُّـ{mIy�aهن لك�¤ aلك F /{sl�olaلك � y�Oَّـ  مس لك�L�aلك {ayمسهت {au�d y@ مس  يش 

 { J�aلك F {sj_لك�aمن مسهت� لك� ¢I A� �لك لكy¡naمك يش PX �_�¡J لك� z�¤I
� ��nq مسهت� aلك � yh�^��aلك �X ىح��oslaلك Sl� {hmqaلك �� �d لكmIy�a}جه 

j_لك�aلك{sلكمك�  ��  ?yjaلك uI �dv�   .Uمس �_ F � y Vy haلك �aِّـ مش] ُّـy
y_ }sM َّـجه�L�aلك {ayمسهت �X �¢��M �r¡�d /» �eaمسهت� لك ��M �jI ytمش

مشy Kمن  {h�l�aمثلكysU لك_sj} لك  �� �aلك �sهت هتay} »... لك �dلكَّـ �d لك جه 
yq�/{sj_لك�aمن لك� K جه� �d y _ F لكَّـ�d �sa هت�d y��nq/ �C F {ay ِّـمسيطجه   لك

�� لك�L�Oَّـ� ysXلكa ¤{جه  �لكمن F لكayI {.َّـ جه مشُّـ�L�aلك F {sj_لك  aألysUمث 
tلك�L�aلك  {s<� aِّـ لك�d �لك �d لك�  . `s�mJ A}لكy4ِّـ�Lجه 

ygمس� yt�`ُّـ/tمس {sj_لك�aلك �oJ �Lلك�t yd�qX yqجه �d {lo¡D  n¡d y��£t¢�مل 
{rL �d �Mلك  �qjd F {`Sed d¡¤�مل  ^�يط rL}جه   y�tمش yqr^ جه �Nمس 

U ��� �q¡�يس �L�d {s¢sM �dَّـ aلك t¤� ُّـ�aجه  �L�d �£Mَّـ  £� �L�dَّـ 
ىح ¡N SUلك �rld لك�L�aَّـجهلك لك s¢sM �d} لك�M�aمل  لك�rld ��A¡a لكs�yO}جه    

SeOلك Q] �¡¥Oَّـهب  لك�L�aلك �rld Q] {s�yOلك �rld. 
�aُّـ �jI yqaمثy�J �K /�sهت   �oJ �nJ uI لك�aلك_sj}هبُّمس لكZd�rlO �� لك

�Nمتلك�L�Oَّـ�} �لكمن َّـ لكayI �_لك�fd لك�L�aلك ِّـمل  �ayI yr¡ ¢t �¡aلك {sqsjaلك  

.مبيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(



نئ  ميخيحي ....................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ٰىمهىبيئرئ مللك ِّـخكيكىقيكرئ ِّـجنييملِّ

yq¡ Kمس{IyL لكs�yO} لكy ¡Xِّـ�}مس لكymd F / a لك �لكمنجه ayI َّـ�L�Oلك  �sهت  ��Lَّـ �� لك
 .�L�dَّـمل F لكy4ِّـمي I¡ � لك�L�aَّـ

�mt yq� / لك�}جه� ayI yr¡ ¢t �¡aَّـ�} لك�L�Oلك  {sj_لك�aلك �oJ مش �n� 
y6� ¢a�mjd  �fC �qjd  لك مش�fd {sj_لك�aمش لك  PX لكuI �maهتay} لك�L�aَّـجه 

 �d |�sa يش � T A` يش {s�yOلك  �aُّـ �لكمن �rlO لك�L�aَّـ َّـ لكs�yO}هب ayI
�� }sM مش Oy^ جه{d �jd  َّـمل�L�d  جه��{s�y �m¤¡aلك yrs^ �sa y6ُّـلك F 

5�لك لكoa¤لكa¢ �من �� �I جه yrsaمش z�qJ  جه�d�X  �m¤¡aلك �d �oN ىسy{َّـ��L�Oلك 
مش جه�} لكAgtyI{s¢s�ssm¡a لك�L�aَّـ مشqI yrsa¤� لك3مش  ِّـ مس لك��o�¡a مس   �aلك �a

�L�dَّـ�  {s�yOلك {ayهتuI A� y^ جه{os¤¡�d yro` �لكمنجه aلك F مك mt ¡yr لك
�لكمنayIَّـv� منجه� ¢aلك  �m¤¡aلك �X y6ُّـلك �oN �d [مش j_لك�aِّـ لكyntمش  {h�l�aلك {s. 

ysX �لكمن F لكayI َّـلك�L�d  sَّـ مسهت�L�aلك �n� ? �o^جه {h�l�ayI �maلك �oa 
جه لكaجه �na لك�VyI Hy¡aهب s} لك�aلك_jمشyntِّـ لك�L�aلك ayI {mm¤¡d �لك�}   {¡IyK {sj_لك� 

هت�s َّـ لك�L� Oَّـ ��مش لك�o¢d �mOy^/ aجه مس  .s�y}لك
mJ �of� ys aلك لك�PX �¡T مسهتay} لك�L�aَّـ � a ygلك مس����L y ��{ِّـ�y ¡Xلك 

 .لكQ�l¡ayI {s�yO لك
yq ayIمث PX مسهتay}  مش  لك�aلك_sj} لكayI {¡Iy¢a �لك�}  �¡y6� K �mjمس/ لكy3هت�

�uI Aهتay} لكv� {s�yOَّـ لك  �¡ayِّـ مسهتyntمش لك�ma لك�L�aَّـجه   yِّـ�yntمش] مش 
h�l�ayI�I}جه  �لكمن �rlO لك�L�aَّـ مس ^ayI y_لك�fd {sj_لك�aلك �nJ. 

ا ا :ّا ا  داّ  
aمش من لك �mjOلك �d َّـ�L�aلك �rld �  ̀F }¤ aلك {s مس {��ty¢aجهلك }My Oلك �d 

Nu¡Oلك yهت�fN `�6Ao يش  ىح ^ZI yrs لكAn3مثجه  _� لك4  �¡aلك {prOيش لك �rqd ���
 {I�hgd يش :usT A` يش yrgjI �d َّـyl¡�� }sM جه y£Oلك لك�� F�rld مس �d َّـ�L�aلك 



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هيخيحي
�N ��¡ylَّـ yrgjI �d لك من لكsty¢a} لكsl�ola}جه  �mjOلك �tمس {sa من لك �mjOلك �d. 

 {ayَّـ مس مسهت�L�aلك {ayمسهت {au�d PX �p¡j� {au�Oلك �� ��� �m¡jt �¤t مس 
Oلك{s�y. جه من  ^y` w لكyq aمث PX لك �mjOلك �d � qsM َّـ�L�aلك �rld �n�

{sa لكy ¡Xِّـ�} لك�L�aَّـجه ^w.لك  {s�yOلك {ayمسهت PX مثyq aلك y` مش  �rld لك�L�aَّـ  
{��ty¢aمن لك �mjOلك �d �n�.{£s¡qaلك �� ysI F � _ �na  ����mJ �k q جه 

yroهتyM هيجهyg�  /F ��y�J {d�md لك
 /�la Zlo¡D لكZsqjd PX �oh� �mjO مس

�لكمنجه ^yd �n �:ميجكمبمهِّayI �ojOyI �p�� yd جه مس���aلك F �rlOِّـ لك� 
� �لكمن ayIrl���aلك F هيجه� hهت 5�لك لك �mjd �p�� . 

�لك لكyN �qjOِّـمي �C �X لكa ¤{هب � yro` �rlOلك ?yX F من �mjOلك 
snC  yrstyjd �X {s`yM¡�d PX �r^ جه�d لك�lt F y6y��M لك   �� �d 

من �mjd yrgjI �na �qjd  جه{sMyqaلك{sa ��tyK �N مس لك  {. 
�dجه �Tلكمث `wI yd �a yىطلكمث F :يقِّٰىٰرٰذجم �lt F �snC لك  �rlOلكيس لك�¡tلك ueqd 

�jayI �ojOyI yMىغجه ^�L �rlOy لك�aلك_� لكy4ِّـ hلكهت �p�� yd لك�� مس ? ��nجه 
�ayI �ojOلك �� ���aلك Fىغ�jayI �ojOلك �� �d �lt F �snC لك  .لكمن 

�n¤Oلك �� جه  �mjpoa �qjOلك لك���d  .جه �� لكO ¤�هن F �qX لكymO لك�lqa لك
�n¤Oلك uI لك �d مش `wI yd �a yىطلكمث�yq ُّـ`�  F �qsX لك�aلك_�  �lt F لك

�Lِّـy4لك4لك F ىطلكمثwI yd �a �n� ? مشُّـلك sa}جه  من لك �mjOلك �d �r^  �mjd �r^ ِّـميy
�tyK. 

]«/  F لكyl��j¡aمن_y لكyL�2ين من لك �mjOَّـ/ لك�L�d �  wI �n� ydىطلك

لكyL�2ينجه لك�I YX ��\a لكYX �I �pC �s�aجه مس�I لك��3جه لك�s�ayI Qrea لكa\��جه ) ٰه(
 {qT yL�£I �aمهخيمئF�J yUyI �sX جه مشATىئمبيئرئ ِّـجنىهِّىشمميل(.  �يشهيٰههئ QeIلكىط qT}  �يشجه 



نئ  مئخيحي ....................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ٰىمهىبيئرئ مللك ِّـخكيكىقيكرئ ِّـجنييملِّ

جه ^wهنA إلPX p لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�Lجه  y�t لك F لكy4ِّـميجه `js h} لك�s3لك 
yqa�m` /لك�sM يط�laلك جه  y�tىط�� مش. 

{sty¢aمن لك �mjOلك/ لك  �q2لك � ¨مث ^�qay` �sيس  �fla yجه ^wهنwI �n�  ydىطلك
p  {sLِّـy4َّـلكمن لك�L�Oلك �d مث¨ PX �«. 

�mt {d�mOلك �� |¤gJمشُّـلك لك/ 
�n¤O �n� َّـ�L�aلك {ayهتuI �maلك PX مثyqI F ىطلكمثwI yd َّـ�L�aلك �rld 

لكsmsm3}جهلك�aلك_�  {sa من لك �mjOلك �d َّـ�L�aلك �rld �nC �n� � qsM   لك�qsjaجه 
ydمس�maلك PX مثyqI  {s�yOلك {ayهتuI {ِّـ�y ¡Xلك yd َّـ�L�aلك �n¤O �m � ^ َّـ�L�aلك 

��ty¢aمن لك �mjOلك �d � qsM �n� جه  ysX y ¡Xِّـ�wIىطلكمث F لك لك  {{. 
�لك ª ydهي �I هت�ِّـ �Z@u¡Oهن لك�¤ aلك F yrgjI [مش yt§مل مسQ¢` لكِّـَّـ�d F 

uI �`ُّـ }sM جه{mIy�aهتلكuI �maلك PX مثyqI َّـ�L�aلك �rld  �d �n� َّـ�L�aلك {ay
من لك �mjOلكsa  جه{{��ty¢aهت�ِّـ هب لك y_Z@u¡Oمش«/ لك{msmM َّـ�L�aمل لك�Mلك   

�B �sa جه{sqsX�rld َّـ�qُّـ� �mjd  �tyK Nu¡Oلك �pXىط A` �«. 
لكzL لك�L�aَّـ �Mمل   PX �a �¡Tلك �qX لكين �aلك �m¤Oلك {e_yqd F y_ /

»tىحمش�X ���V uI مس مس� �ntمس yd�jI جه|¤I َّـ�L  [yjJ �Jُّـلك  {msmM َّـ�L�oa 
ىط�X مسهن من لكsty¢a} لكa¡�   مس�t � ُّـ� �لك مش]F لكy4ِّـمي �qX لكAn3مثجه  �mjOلك �d

 .»!�fdلك @yمت
ygمس� y_ /»َّـ مش�L�aلك �rmsm  �ja �okaلك لك�� F لك�j_  Atمش �maلك 

من QI 9جه�jaلكهن لكSaمث لكysMجه َّـلكِّـ مش .)هئجيمئ يعٰهمي/ لك�k aلكَّـ
.مئمبيع/ جه لك�s�a لكYX �pC �I YX ��\a لكyL�2ينِّـجنملىهىبيئجيِّىع) ٰه(
ىشمقىهرئ)جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .ميحيجي يعجيمي/ جه �fdِّـ �IyT ِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.خيمئيشحيمئ  يعهيمي/ ��Iy لكaلك�fOِّـ) حي(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هئخيحي
Lِّـy4لك@��} لك{s�5 مش] مسyُّـ� لكe¡a¥ لك�aجه  y ¡Xِّـلكمن �Lَّـ  ���d �{sq لكaلك 

من لكsty¢a} لكa¡�  إلyُّـ @y مسF �d لكy4ِّـمي �mjOلك«. 
y_ �a�لكO لك�L�aَّـ F `�مش«/ ` هت� F لك�L�Oَّـ�}جه   s�y � J} ¨مث ��لك

مش �a�` {msmM sجه  sU  �¡s�yd َّـ �I يعy4َّـ لك�L  �¤t �� مث¨  �sa ¡�جه 
t¡�لكsX}  مس�t ��� لكNu¡Oلك�L�aَّـ `A ىط�pX مس`¢� �dِّـ لك لك  {sty¢aمن لك �mjOلك �d

 .»لكa¡�  إلyُّـ y5 مسF �d لكy4ِّـمي
[�y�Q هت�ِّـ لكv� @u¡O`مشُّـ � لكy jaِّـلكمن � F Z/مس �¡ayمسهت PX مثyqI َّـ�L�aلك  

I Zo ymaلك PX �nq� sa}جه  من لك �mjOلك �d �n�aلك u من �mjOلك �d َّـ�L�
{��ty¢aِّـ  لك�d y ¡Xِّـ�}لك  . لكwI yd y@ �sa �¡aىطلكمث F لكy4ِّـميلك

sa}جهجه �rld �nC لك�L�aَّـ yqIمث PX مسهتay¡�مس/ لكy3هت� من لك �mjOلك �d  
uI �maلك ZI  �mj�  �rld لكZI �p2 لكuI �maهتay} لك�L�aَّـ rL �d}جه 

من لك�L�aَّـ يش  �mjOلك �d يش �mJ A` �d لك��ty �s�ylO}لك�snC ¢a لك�lqa لك  
y ¡Xِّـ�} لكwI yd y@ �sa �¡aىطلكمث F لك�aلك_� لكy4ِّـ هب �L لك �Nمس {rL �daلك  �m

من uIهتay} لك�L�aَّـ ��qj مس �mjOلك �d �t�nI �maلك جه  ysX  yd �a إلyُّـ�� F لك
 ZI �p2لك �s _ �d ArqsI �p2لك جه  ysX لكK �X �qj� {��ty¢a �من yd إلyُّـ�� F لك

Zg_yq¡OلكyC ��  .جه 
y_ }sM ِّـجهylT لك PX �¡msojJ F لك � �aلك �sn3لك �a ِّـyUمس yd لك�� /

»sَّـ مسهت�L�aجه`� لك�qjpI /مس  zLلك�aَّـ لك�L لك�Mلك ��   �a مس^�لكَّـلك مس ^�َّـلك 
.»  إلyُّـ�� ¨مث F لكy4ِّـميجه yjJ/|^y6 ArqsI]جه ystyK �mjd �t�` �dجه مس

جلجيِّىش ِّـجنىه) ٰه( ىشمقىهرئِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ .خيمبجي يعمئمي/ جه �fdِّـ �IyTحيميٰررئ ِّـ
.ميهئٰه يعمبمي/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(
).ٰه(جه لكsUy3} ِّـ_� مئميجي يعٰهمي/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) حي(



 ٣٤٩ .....................................................اجوتود أصدجذ ّدجررذ جث ّاثثتبذ اجختدئذ
 بزظ احلسامء ادسصئسح ّثصذا صجط أن: ويف اثسصم خط طرظح تسصؤل، ثصؠسه

ّ، خط رصثوا يف بزظ اثوارد بصنّاثتصهلحبصؠصدض ادوثود وذششم ؠطر   ذسشوم ّ
سول بصؠصدض ّصن ادّتسطم تدحيشم بّ أصه ، ذعّادسسسسشضادوثود ذن اثزسوالت ادثصصشض 

ّشوذه ذن اثزسوالت األودشض ال ادوثود طستسظم خون ذس  ؟ّادثصصوطضّ
ّوثود اثرسق ادزصم ذن ّأن ادسض خسشض احلسامء حج ّاتس«: ّاثتصهلحخصل ؠطر 

 .»ّ ادتي ال حتسق هلص يف األحشصنّاالحتبصرطضاثزسوالت ادثصصشض واألذور 
أثطمهص جتصيت اإلجصرة إدشه يف ادشتشجض : وخط أثشض حن طظا ادتسصؤل بوثشح

 ذن ّاثتصهلحادالثسض ذن صتصئض ادسول بصؠصدض ادوثود، وتصصششام ذص ذخظه ؠطر 
ٌادسظق بح ادوثود االجم اثذطري وادوثود اثذطري، خصألول ذزسول ّ أويل ّ

 .ّ تصصويٌوادثصين ذزسول
 :ّوتوضشط ذدك طتوخف حج بشصن األذور ادتصدشض

 حج اثبطأ وأؠل ادسزل ّ اثظاد ذن اجم اثذطر طو ذص ططلّنأ :ّاألجر األول
ً أو خصحل ـ ودو مل طسن ذزششص ـ يف ذزشصه، خشسون ٍواحلطث، ذن دون دثول صسبض إح ذات ّ

 .يشء ثصرج حشهّ خل اثسحوظ يف اجم اثذطر ذات احلطث ذع خرع ادشرظحن
اثسحوظ بام طو ثسشسض ذن احلسصئق، ذن دون أن ) ادزسم (: ذن خبشل،وذدك

ٍطسون ذوؠوخص بوؠف ٍو ذشسوبص إح حصمل أً ٍ ذزحً ّ أو خج ذزح، خشو هبظا ادسحصظ ّ
 .اجم ذذطر، وطسظا ثصل جصئظ اثزصين اثسحوحض بصدسحصظ اثظخور

ٍوأذص اثذطر خشو ذص ططل حج ذات اثبطأ أو احلطث ذشسوبص إح خصحل ً ّ  أو ّ ذزحّ
ّ خج ذزششض، خام يف ؠستي ادزسم وادرضب ذثال، خصنٍذات ً ذششام طسون  ٍواثطّ خل ّ

ٍذذطرا بحسض االؠرالح خشام دو خصن ذشسوبص إح ذات ً  . أو خصحلً
 خط طستزشل دسع اثذطر ّاثتصهلح ؠطر ّ طشبزي االدتسصت إح أن:األجر اجثدين

.٢٥٧ـ٢٥٦ ص١ج: ، ذذطر جصبقاحلحخذ اثتحدجخذ يف األثحدر اجححخخذ األربحذ) ١(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................مهميحي
�Jِّـلكy X �jI F �`�� }sM ِّـجه�fOلك �Tِّـَّـ لك�d F  يش :usT A` يشaَّـ مس لك�L�

�� �mjd  PXلك�fOِّـ جه  �T لك�fOِّـ �dلكَّـ �d لك�fOِّـ لك�qjO لك Hجه   مس
هي hهت ىح لك N. 

خن �Lَّـ لك�aلك_� لك�qsjaمس: ىب ِّـجنىلِّجنمئِّـ s�yd}جه �I �� مسF �¤q�  �d لكy4ِّـمي مش]    
�Mلكdw^ جه{sMyqaلك �� �d �s�I Oلك y{s�y{X�¡qd {jIyJ مس ��n �� لك�L�aَّـجه    F �a 

�لك �� �pgd لكuI �maهتay} لك�L�aَّـ� جه  �d  .z�¤I yrmm لك�so¤¡a لك�lqa لك
dمشjaلك_� لك�aلك �n� مس y �d َّـ�L�aلك �rld �n� �لكمن s�Aoa}جه ayI y_لك�fd �qs

{s�yOلك {ayهتuI �maىغ لك �ld �� A y ¡Xِّـ�} لك�X {X�¡qO لكs�yO}جه̀   .لك�s�ylO لك
�j¡a yj Jَّـ لك�L�aَّـ PX �L ` لك�mj�  Za�ma لك�j¡aَّـ F لك�aلك_� لكy4ِّـ

�mJ A` �d  .لكF {s�yO لك�so¤¡a لك�lqa لك
Jمشُّـلك لك¤g{IyL K}جه ymd F �mt لك ¢aِّـ لك�d � لك� |/ 

جه مس ��qd �� AIمك مش] مش  �rld لك�L�aَّـ مشُّـلك `�qjOyI yW�¤od y لك�fOِّـ
من  هث�Nجه ^tw¨مث �mjOلك y ¡Xِّـ�}  5�لك لكy¤oaىس �d لكyd�rlOمن لك �n� �

 �aُّـ �q m } مش] ¨مث لكaلك��ty¢a}هب  �d لكay¢a{ يش   � @F y يش `A ُّـ`�F yt لك
t هب  ysX جه �t �nJ ¡� مش] ¨مث لك ysX F �¡Vy�I لك � yqIمث PX مسهتay} لك�L�aَّـ 

�Nجههثd �Jمث مش] ُّـلكbaلك { �t هب مشُّـ��dِّـمي مسy4لك F �m¤¡Oلك  �aُّـ F �¤q�  �s�I 
��lt _�يس لكZI { �qa لكbaمث   �mj�  جهZ sU [ىح مش�iaلك. �I هيª yd لك��  

� y Vy haلك@لك }¤I F soy_ }sM جه{hs� aمن لكy /»aمش لك PX {op¡eOلك y�ygm
yqa�m` جهH جه  ِّـلكyrs^ �I/ لك�p3 لك y�tمش y�t ���q  مش لكaِّـ لكy ¡X z�¤I لك

�m^جهso@لك لك�`  yqa�m` جه{hs� aمن لكy / { �qaلك �m¤¡a �qjd  َّـهب مشُّـ�L�d y�t لك
��lt �na ¨مث مش جه ^F yq��a �sa �¤q لكy4ِّـمي»لك�aلكZI {hI لكbaمث  لك�Mجه   

.مبجييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
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�Lَّـ �d مش]  ��� إلy¤oI �ooىس �lt لكaمش] لك :u� yd�qX { �qaلك �f¤¡^ جه{s�yd  
�Lِّـy4لك_� لك�aىس لكy¤oI  ىسجهy¤oaلك �a�I ArqsI. 

 Q] ZI y@ �mيش  لكys�yOمن�� يش مشُّـ ^ZI { �qay لك�L�aَّـ  F  مش  
�d لكa¢ �من لك�lqa لك  �q��aلك �so¤¡aُّـلك.لكw^  yqjpI َّـ�L�aلك �rld �M�a 

يش s¤I{ ��smd �nلك �o¡I لك�qa } يش  �yd  �a �n لك�fOِّـ لك��qOمك مش] ¨مث
� wI ydىطلكمث F لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lهب  qsMOلك �qُّـ� �q��aلك �d yI �sm �d �ns^ جه

{��ty¢aمن لك �mjOلك. 
dجه مس �T لك�fOِّـ مس ُّـلكمن y مشُّـلك `�rld y لك�L�aَّـ �qjOyI yW�¤od لك

 F ىطلكمثwI yd �a �ns^ جه�Nمش] ¨مث هث yI��qd �n� َّـ مس �d لك�3هن لكO �مس 
��rld � f لك�L�aَّـ 5�لك جهلكy4ِّـمي ىغجه  �lOلك �� A` َّـ�L�aلك {ayمسهت PX مثyqI 

{sa من لك �mjOلك �d ىسy¤oaهبلك�mjd َّـ�L�ay^ H  y¤oIىس `��t لك�fd �Tِّـجه  مس
�mjd ���tyK ِّـ�fd �t�` ىسy¤oI لك. 

�لك ª ydهي �I هت�ِّـ �Z@u¡OمللكQ¢` لك���d F هب�a�_ �aُّـ �d  /» َّـ�L�aلك
لكyd�rlOمن   {sty¢aمن لك �mjOلك �d Ymjaلك �Xلك�¡t ��لكَّـ �qd لك�qjO لك  �oh� �_
 �oh� �_ y K:جه  ���L�ayI �pَّـ لك �dجه  �lt F y@ �m لك   �¡aِّـ�} لك�fOلك

�qp� �aلك �msm3لك �d ��sUلكَّـ �qd لك aلك  �jaلك y��V {s �X  �Jلك�I �Jُّـلك �X 
yrsaمش �dAgtyI {s�yOلك«. 

ygمس� y_ /»�msm3لك �qjOyI َّـ�L�aِّـ مش لك�fOلك �Xلك�¡t  يش  لكyjaيش  لك
{sqsjaِّـ لك�d  .»�d لك

y_ �a��لك  ^�L�ayَّـ �qjOyI لك�fOِّـ«/ `` ُّـلك�J يش   �¡msmM �� yd  يش

جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ) ٰه( .ميهييشخيهي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTىشمقىهرئِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.ميخيجييع/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(



 قلحدذعدش ه م..............................................................................قكق
 .فغسسزشش حرزس لتخدظألم لحأل يجصل لتغرظألم لتحغدق يلإلحذسى يلحظةظمألزشلححزال

ييجص جزط لحلذزط لحععضيلني لصخس حظ صصي لحخعسنم لحغدخزط بث لتخرظ 
س لحغدضجش بث لحظةظن بستخرظ أليلحف: لتخصني يلتخرظ لألثط لتخصنيق تزش جسو

أللتخصني ه لي لتظةظنصش ه يبث حدزظى لحظةظن لحخسى أللى   حضلني: ق بسى صدسوأل
بزرزام جسحدضه بث  لحدضه ك لنجسسش هلس يةظآل ةسىق جزع يلى آل حخدظوأللتظةظنصش

 .ف يبث لحخذط برخرظ لحخظنم لحلسكذشلحخذط لتخصني
 حدض لحظةظن صخذط بسألثتلو ثت أللىف: ي يف صصل لتغسو لصخسأللتغسهلثيجسو كصن 

حرزس نلم لححل يتدزدغظق يصظ لحصي صخضن لحخصى يصرسجزظق يلحظةظن هبصل : آلحخسى
 .ف يحرزس لتخرظ لتخصني لحصصرعق لحلذامل ثت لحظلةش بخسجلتخرظ صخذط ثرص
حظ لتخدظألم ] لي لحظةظن بستخرظ لتخصني [أليجظى لتحغطف: ييجسو لصخس

أل لإليحزشق أل صخسنى جظى لتعصل ألزسمأللحغسسزش يلتدزظحسم لحخسحزش يلحعصهي لي لحظةظن [أل
آل حغسكذشآلتدزدش] بستخرظ لألثط لتخصني آل حغحفخشأل ش أل جمزظو لحذرظق لن ةسسظصأل

 .فأللتخدظو يبسكذظ جص فغذط بسحدزسه لج لإلحظن
أل لحظةظن بستخرظ لألثط لتخصني حظ لتخدظألم لإليحزشأللى حدزظى: جغغخط  قأل

ألبرسل ثت لكسحش لحظةظنك إلى أل عسبخش لتخدظو لإلييل لى صذظى حظ حس بسنلل يف ي
ألتخصني ه جام بدصى ه حظ حس بسنلل يف لحظلجض لخلسنةعق يلحظةظن برخرسي لألثط ل

يلخلسنمق جزذظى حخدظأل ليحزسق يصصل بفالجظ ثت لحدظو بسكسحش لت أل أل  ألق جسىألسصزشي
ق ثظلل برخرسي لألثط لتخصني لى أللحغسسظصشحدزظى لحظةظن صذظى حظ لتخدظألم 

.ققهقققه: ق حخصن ثسبطاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )ق(
).ق( ق لحلسثزش نجطقققه: لتخصن لحعسبط) ق(
.ققق هقم:لتخصن لحعسبط) ق(
.ككقه: ق حخصن ثسبطاملبدأ واملعاد) ك(
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t هب  yqjpInI �ysX لك�fOِّـ  . لكwI yd �a �sa ZWy¤oaىطلكمث F لك
ا ا :اّّّا ا     

 {mIy�aلك {£s¡qaلك F yt�`ُّـOمس لك F ىطلكمثwI yd y@ �n� �¡aلك �� {sa من لك �mj
من لك��ty¢a}جه مس wI yd y@ �saىطلكمث F لكy4ِّـميجه  �mjOلك yr^ ¥I لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه 

�لك� F¡� مث�gaلك  �g منمسys�yOلك � fJ َّـ�L�aلك {ayهت  yqIمث PX لكQ�l¡a لكy¢aين 
هن من لك��ty¢a}هب  �mjOلك �dِّـملy X Q�l¡aلك لك�� PX yِّـ�dمس �X  yd y@ �sa جه{sd�X 

�Lِّـy4َّـ لك�L�aلك F ىطلكمثwI. 
�لك ª ydهي �I لك�L �seaلكَّـ هث�d F Ydلك�� `¢Qمل y¡na �M§ �dمك �

ylTِّـجه sM{ ُّـ`�  من yqI �njqJمث PX لكuI �maهتuI {ayلك �mjOلك_� لك�d 
�n^ َّـجه�L�aلكoh� y` yd  ��  ysa جه ��n لكys�yOمن� �mjd ymIyT �soX مس

��tyK �mjdt `�yهب  جه  ysX  PX � y` yd مسهتay} لك�L�aَّـ wI yd �a �saىطلكمث F لك
sl�olaلك �s�ylOلك ��  y��tyK �mjd ymIyT �pمن�� �mjd �nJ هب }جه{sa   مس

aلك {sj_لك�{sqsjaَّـلك�L�aلك {ayمسهت PX مثyqI yr  . wI �nJىطلك
�Jِّـy X �t yd y_ /»يطyTمس PXomjaلك {_�aلك �d {s َّـجه�L�aلك {ayمسهت PX مثyqI  

 �prl� yd ىح N PX �aُّـ ��n =� لك�L�aَّـ PX لكyI �d {s�yOمك �nX لك�p3جه 
�qj^ ىحجه�jaمس�� لك  zَّـ� �L�d y�tَّـ/ (ym� ydلك   لك�Oلكَّـ لك�msm3 �� مس^w) لك
�لك لك�L�aَّـ لكy4يع لكy4ِّـ� �L يس���Oلك ZI Qsk¡aلك لك�� �d جه  y�tمش �qd يس�¡q�

�¤¡J جه �p¤Oلك ystyK �mjd R¡j� y` A^ جه{sl�olaلك � y�Oلك �s7 {rL  zomqJ  
sl�o^�mjd �j� y` yd ysaجه  �mjd �n� y��tyK �mjd � f� ysa مس  .»y مس

 ylaِّـsT}جهجه 7�J} لك�qa¥} لكمهٰهخي يش مبمهخي يعٰهمي/ جه �Lلكَّـ هثYdجه �fdِّـ �IyTىشجكٰرزث خممليف )ٰه(
�Jِّـ ُّـلك�fOلك F �`ُّـ yd �pgOلك �lqI /خيخيخييع.
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ZrL  �d naلك لك�� PX لكَّـ��  /��np لك
t�ohd ��dyUمس :ِّـجنيفاكىف ِّـ   �s�ylOلك �sp2 {sl�olaلك. �l�o^ �rld �n^ 

 naلك لك�� yqI ysaمث PX مسهتay} لك�L�aَّـجه  �لك لكna يش ��mjd �n مس� z�¤I يش
_�هب  Vمش PX y¤s¤هت �sat yt�`ُّـ yqOىطلكمث مس لكwI yd �a �n� yd �� H �mj لك

 �s�ylOلك �d {o7  wI yd y@ �saىطلكمث F لكy4ِّـميجه �d لكF{sl�ola لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه 
sd�jaلك �s�ylOلك � yT  �jaلك �s _l�o^ �s�yld �r^ جه �¤t  �mlaلك �rlp` {{s 

m ¡^ جه ysX �d ُّـyd y@ �sa �a ��لكىط>F y لك منمس�ygجه  �mjd yهن�` PX � {��tyK 
¡Mَّـ�L�aلك �s�ylOyI �`ُّـ yd �¡خي  .�}� �d لكyq aمث PX مسهتay} لك�L�aَّـجه 

�لك  ��q£�مس :ِّـجنيفاكىف ِّـجنىلِّين� �d هتay} لك�L�aَّـجه  مش  ` �d لكQ�l¡a لكy¢aين 
�لك لك�qjJ Q�l¡a `�هنy مس�dلك y¤oI ysd�Xىس لك�aلك_� لكy ¡Xِّـ�}^¤s{ مش � PX {s�yOلك 

aلك{��ty¢aمن لك �mjOلك �d �n¡^ ِّـميجهy4لك F ىطلكمثwI yd y@ �sa  .�qsjجه 
ydمس �s^ yt�`ُّـ �aجه لك   ZX لك�L�aَّـ F لكy4ِّـميجهs�y}مس لكyqI Oمث PX لكQ�l¡a لك

� f� }sM جه{sMyqaلك �� �d َّـ�L�aلك ZI  yrqsI �^ مس �m � ^ �`  �d
 �s�ylOلك{sl�olaلك �s�ylOلك هن���y}لكO لك�L�aَّـ�}  sa}هب  من لك �mjOلك �d  yjs7 y

 {dىط d  � qsM Hجه  جه ^�Iy� yrsoX � hqs لك�mjO لك ysX @wI yd yىطلكمث F لك
 �rlOلك �` ZIyِّـ�y ¡Xلك �mjd �t�` ZI  y��tyK �rlOلك �n� �_ �I جهyِّـ�y ¡Xلك 

)�qjpI �tمس �IyJَّـ�L�oa yLِّـyN �mm  F  (ُّـ �dysa  جه �mjd �n� �a.�jt مس
 �d �d�rld  ysX  ��mj لك�njaجه مس  ��np مس ��n لكbaمث مسهتF s لك

من  �mjOلك{��ty¢aلك�I  �I جهysa  . مس ��mjd �n مس
prd {£s¡t �~ لكuI �maهتay} لك�L�aَّـ Q�lJ F لك� y¡t �d { �_ جه 

aلك �s q¡aلك F y7مش yrsaمش yt§مس�Iy�. 
yl¡aمن مش] مس لك�s�ylO لكyq� {sl�ola ^�لكِّـ `¢Qمل ZI لك�s�ylO جي�ِّـ لك  

{���yOلك{mM aهن لك�¤ aلك F y��`ُّـ :usT جه. 
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اا ا :ا  ّ اد دا   
�d y` �js haلك JS� جه مسمسysa  �rld �` PX z �a لك�L�aَّـ �mjd مس

��n هت� �rld لك�L�aَّـ PX مس^�لكَّـ `�f مس^�لكَّـلك  F {smsmM لك�aلك_� لك�qsjaجه 
yمس^�لكَّـ� PX {s�yOلك �rld. 

�nauI �`ُّـ }sM جه�aىح ُّـ N � ¡` �d ملQ¢` لك���d F � y Vy haلك �`v�  
sls} لكy ht لكPX {s�yO مس^�لكَّـ�yجه  ̀�X �o¡ِّـمي خيy4لك F yd PX َّـ�L�aلك �rld هت� 

d مث�gaلك لك�� FOلك {_ X ZI �s{s�yI �nM جه  _} لك�fOyI �rlOلك X �layI  uَّـ 
Oلك�rl �n�  {s�yd مس^�لكَّـ مش �a y` مشُّـلكsLِّـyN {smsmM  جه�soX � hqJ  �d�mJ {

dمس^�لكَّـمس y@ �so^ َّـ�L�aلك �rlp` {���yOلك Q] �s�ylOلك yهن yN  yِّـyrd�mJ {sLهب 
 �s�yld{ِّـ�y ¡Xلك {sXلك�¡tلك{�ynM y htلك yrmَّـ�yfd PX � hqJ ���mJ y htلك  . 

� y Vy haلك y_ /»yI �m^/َّـ  هت�ِّـمل�L�aلك {msmM مس  {somX s�yOy` y@ منy
ygمس� yI  مس �rld { �t لك�L�aَّـ /لك�L�Oَّـمل F لكy4ِّـمي لكy@ �¡a هت�ِّـمل somX}جه 

Z J مش] لك�L�aَّـلكمن لكy4ِّـ�t |�sa {sL } لكs�yO} لكsona} مش] مس^ �لكَّـ�y لكy4ِّـsL}جه 
�mJ AIygمس� / Oَّـمس لك�^ y@ y` مشُّـلك {s�yd �n� Atمش �rl�LِّـyN JSJ  �d�mJ  z

yِّـ�yKهث �soX«. 
onaلك �s�ylOلك �jI yq� مس^�لكَّـمشُّـ y@ {s �� �jIلكys�yOمن yNِّـsL}جه   جه 

لك @�لك  `�rlp لكyN {s�L�aِّـLهث�d �N لك�s�ylO لك�a �sa {sona مس^�لكَّـ _� ُّـ`� َّـجه 
{hIy� �s�ylOلك ZI �ssp¡aلك �d �¤qaلكsqsjaلك {��it PX yrs^ لك �p¡Xلك  F {منys�yOلك 

y�Q] َّـ. 
�aُّـ ysI /َّـ�L�I ysX جه  yNِّـ�Lمشُّـلك `�L�d {msmM yq� |tyَّـمل F لك

��� �L�Iَّـaمش] لك :uJ yrqsjI ���qُّـ� w^ جه yd�md �n� ���aلك F yrqd Ynaلك 

.مئٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هيميحي
�aِّـy4لك yَّـ��L ����L �Lَّـ�y لكy4ِّـ�Lجه aلك F Ynaلك yَّـ��L�a َّـلك�^ �n�. 

 �s�ylOلك yM ��{���yOهنلكw^ ِّـمي جهy4لك F �L�J y�LِّـyN َّـ�L�I �� جه 
��� �L�Iَّـaمش] لك :uJ yrqsjI�qُّـ� �qjpI جه/ aمس لك�js haلك Yn ���aلك F yrqd 

y�t y`¢d لك4جه لكI  ¥eO\يغ sM �d{ لك�smaَّـ   }جهyfمن لكy4ِّـ�fsLهتysمن 
�d �p¡جي �� �` �js haلك Ynaلك �ns^ ِّـ§يغجهy4َّـ لك�laلك ��  �L يغ ¨مثجه\I

Ynaَّـ �� لك�laلك �js haلك  { �t �� ��  ZI {s�y لكOلكI  �na{sqsja\يغجه 
ArqsI �laلك �sa   لكrL �d{s�y {sona} `� لكO مش ZI مس^�لكَّـ�y لكyrd�mJ �¡aجه 

 }sM �d يغ\Iمنyf¥eOيغ ¨مثلك\I لكَّـ�^ `� لك  . لك�laَّـ�} 
^� F لك�s�ylO لكsl�ola} لك ¥I لك��{sXلك�¡tsqsX  �tw^ َّـجه�L�aلك �rlp`  {

Lِّـy4لك yrmَّـ�yfd ZI  yrqsI{s هنهب �np�  �� �n ُّـلكمن لك�L�aَّـ لك�qsjaجه   y
���جه aمش] لك :u� مسAtمش�j I �jI �X �saِّـ مشye�  �s�ylOِّـ�} لكy ¡X جه لك�nJ �¡a لك

{s`yM �so^ جه�a {d�md  �qsX ��  جهy@ ِّـمي ^�َّـلكy4لك �n� َّـ مس �d yrqX 
 �s�ylpoa{sl�olaَّـ يش  لك�L�aلك �rld yrqd مس^�لكَّـيشsmsmM {yrd�mJ  yrsoX � hqJ . 

�a�mI ygمس� � y Vy haلك �I هيª yd لك�� /»�rld لكيس�¡tلك �f¤¡� لك�r ^ 
{s¢sM �¡s¢sM |ty` مش ��fd PX �mلك_� لكy4ِّـ�Lجه  F  مس�t لك�L�aَّـ �d لك�n3جه 

uI |�sa^�لكَّـ  �a َّـ��yfd �r^ ِّـميجهy4لكOلك �Nمس �d�rld yrs^ ُّـمل�Nud {s�y F 
yجه »مس^�لكَّـ� w^Oلك{s�y yمش] مس^�لكَّـ� { �qayI :ُّـلكonaمك لكyI  �rld ىح ¥I منجهys

�mَّـ�yfd { �qayI َّـ�L�aلك. 
ylTِّـ_y مس�  �rld �d لك�L�aَّـ لكyja لكy¡` PX �¡msojJ F yg /»�<� aمك لك
y ¡Xِّـلكمن  ��sq}لكaِّـمي لكy4لك F َّـ�L�Oلك y�t y`  جه�LِّـyN F y@ �m   �¡aلك 

��� �L�Iَّـ yNِّـ�L�I�Lَّـaلك F هب مشُّـ �rld y` �a لك�L�aَّـ �d  ُّـ��qجه  ¢d 

.مئميجييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ ٰه(



نئ  مئميحي ....................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ٰىمهىبيئرئ مللك ِّـخكيكىقيكرئ ِّـجنييملِّ

{s�yd y` �s maلك لك��مل ZI لك�L�aَّـ��� �  َّـلك yL َّـ�L�aلك {msmM |ty` جه 
 ydمس _� �mJ لك�Xyq¡dجه  ���جه aلك F �f3لكلك� لك�s` �rlO لكt¡�يس �d مس �

 �¤��q�^ ِّـميجهy4مش] لك �m¡q�  ���aلك ���جه aلك �   �� msmM} لك�L�aَّـجه 
{sJ t¡�لكيس F هن�y} »مش yUمث لك �jI F لكMy O{ لك �� `sls} لك _� مس جه 

 �d لكF �n3  لك�L�aَّـ qd¡�يسمس �rldلكsM �sfl¡a{ ُّـ`�  �d لكpn3} bIمث
{ L�Oلك y�ygmaلك. 

Oلك {msmM مشُّـ{s�yمل�  ZI لك�L�aَّـ��جه ^ty` }sM  F �L�J yrqsjI �r| َّـلك
��� �L�Iَّـ�L�Iَّـ yNِّـ�Lلكy4ِّـمي aلك F  �qُّـ�  yd  ���aلك F yd ZI �laلك جه 

لكy¢aين I\يغ ¨مس لك /F لكy4ِّـمي جه ^¡�n لكI  O\يغ  �mJ A` مث{s�y F 
msm3لك �s�ylOلك �d ���aلك{sLِّـy4لكَّـ لك�^  .s} ُّـلكمن لك

tw^ َّـجه�L�aلك �rld ىح ¥I لك��  �{sqsX F َّـ�L�aلك {msmM ZI  �qsI 
���جه مشُّـ ��Lَّـ لكy4ِّـ�L لكaلكy4ِّـميهب aلك F �qsjI �a�fM �s¤¡�� مش�¡msmM  

 �tمس  �¡msmM �� yd مسF �rld yd لكy4ِّـميجه  ���جه aِّـ مش] لكyK�I :u� مس �np�
�dمس �r^ جه���aلك F َّـ�L�aلك�Xلك�¡tجه لك�jI �X �saمش Qe�    إل�fd �nلك_� 

�Lِّـy4َّـ لك�L�aلك ZX �n� مس �mj�yمس^�لكَّـ�  {s�yOلك ZI {¡Iy¢aلك {sqsjaلكمن لك�I . 
�msmM [مش H�f3لك �ojaلك لك�p�_ {هس��aلك �� PX مثyqIِّـy ¡Xلك   �msm3y^ جه

� ��yJ �Lِّـملaلك �rlOلك ��JSs^ ِّـميy4لك F ِّـyKهث �soX zِّـملجهyJ   ^ ���aلك F 
JS� �qd ىح لك�msm3جه  N ِّـy ¡X لك جه  y�t �soX z هثyKِّـ لكy4ِّـ�rlp` {sL لك

»{s¢sM yr_لك�fd {s¢sM �¡aلك �s�ylOلك �tمس JSd ِّـميy4لك F �N�� ^ جه  �soX y هثyKِّـ
M �aلك ���aلكs¢ss¢sM �¡sLِّـy4ِّـ لكyK AX �I هب}} zJ�J �X لك mtلك �aلك ُّـ�o¡T  

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ ).ٰه(جه لكsUy3}ِّـ_� مبخي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.مئميجييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) جي(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هئميحي
msm3لك �Jylهت �soX ��{sy��¤tجه `�L�ayَّـ  لك�L�aمك  ^es � مس ...  `�M�ayمل 

{ L�Oلك y�ygmaلك F �aلك �n3لك �d {X�¡qd �nJ«. 
��� إلmsmM y; �n} لك�L�aَّـ F لكy4ِّـميجه  aلك F �rld �L��  مشُّـ

qnp� َّـ�L�aلك {msmM {^�jd [مش �s �ay^ جهH�f3لك �ojayI َّـ�L�aلك {msmM مشَّـِّـلك yq
لك�reaَّـ  .�ojayI c¤qd لك�g3ِّـ 

�لك ª ydهي �I هت�ِّـ �Z@u¡Oلك�m� }sM ِّـَّـجه�d �d �¢`مس F  /» �M �I
 �s^ �maَّـ1لك�L�a0 مس لكym� مس/ �tلك@�� مش �d منy{sqsjaلك�dمس y<ُّـyإل  �¡aلك  

�qجه  �ُّـ�yrsaِّـمل مشyU  .»��cI لكy^�ja لك�reaَّـ مش �np لك
ygمس� �m� /»ِّـملمشy X ymohd مثbaِّـ لك�fJ  �lqaلك F yqjd �fM �X 

لكys�yOمن لكsona}جه  �لك جي� �X yd Fلك لك�L�aَّـ �d لكyjOين � F yO ymIyhd لكZjaجه 
yJِّـملجه مسهت�L�I �qsX �sَّـلكyJ �L�J �¡aِّـمل جه �d لكyl¤tىس ُّـلكYW  y6 ُّـ��L�I �qَّـ 

�Lَّـ �L�oa �saَّـ   هث�d �soX � ¡� �N لكyl¤tىس F yqjd ` لك�L�aَّـ��جه 
{msmM �na �so^ جهyqُّـ�  yLِّـyN{َّـ��L لكt�M¤� مش     �so^ جه �f3لك �d 

�Lَّـ � ��L�poa �X �a ymَّـلكمن �d لك�qjO مسd...  ُّـ��L�oa�qَّـ aلك y
 �q��aلك �Xلك�¡t  ^msmM �� �so} لك�L�aَّـجه 0�qjd �� �I �َّـمس �rld لك1L�aلك

�qُّـ�{sty¢aمن لك �mjOلك �d «مس �� �r^ ين جهyjd منys�yOلك {mIyhd ���aلك F 
هن هب  ysX ىح msmM} ^�لكَّـ�F y لك ¥I لك�� F {W�lC y ` لك�L�aَّـ��جه 

�sa @ ُّـ�y�q  إلyُّـ>y مس�dجه ^wهنلكsqsja}لك�L�aَّـ لك�d �� �¡a لك@��yمن   y مش  �¤t
�Mلك PX yr¡^�jd �_�¡J ���جه aمش] لك yrqsjI :uJ مس �np�  جه �f3لك �d 

.مئميجييشهيميجييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
ىشمقىهرئ) جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .ميهئٰه يعمبمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.مئيع/ جه �fdِّـ �IyTِّـخكمنِّملىب) حي(



نئ  مبميحي ....................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ٰىمهىبيئرئ مللك ِّـخكيكىقيكرئ ِّـجنييملِّ

لكlUynO} لك�g3ِّـ  .�}لك�reaَّـ 
�m� �a�}جه  ��np } لكmsmMsf¥ea} لك�L�aَّـ �� ZX لك@��«/ `

y5 �ojaلك �np�  yِّـ��fJ ِّـ مش�g3َّـ لك�reaلك �¤qI«�m� مش«/  مش] مس 
��rld لك�L�aَّـ  لك�2  �¥e¡Oلك  �¥e¡aلك �rld لك�`   لك�msm3لك�L�Oَّـجه 

مسy@ |�sa y@y¢d مس^�لكَّـ �� لك@��}  yqX �� Atمش �tلكيسجه  لك  ُّـلكa A` {sJألyqLيط 
{sqمنُّـ�y�ynM yMَّـ   ���aلك F y@ َّـ�L مس^�لكَّـ    لك�L�aَّـ �d جه ^¤s{ مش» 

 � ym3لك{sqsjaلكaمس لك yِّـ��fJ �np�  �¡aلك y5 �oj جه  مش qI¤� لك�oja لك�g3ِّـ
�rld �a �n� ^ �d ���aلك F َّـ�L�aلك �rld �n� ���جه aلك F �a �Iyhd 

y@ �m ydمن لك�X {s`y3 مس^�لكَّـ   jaلك �� لكQeOمل  yqjaمش لك  �d جه ysX F لك
sLِّـy4لكَّـ لك�^ �oJ ZI لك  F {mIyhd } مسَّـ مس ��rld ZI �n لك�L�aَّـ 

�Lَّـ لك�so^ a| �� مس^�لكَّـ �rld لك�L�aَّـهب لك�qjOجه  �a �sa َّـ�L� � ¡� �Nهث 
 yd�md �n�  ���aلك F �rlOلك �mIyh� �` جهyqُّـ�  yLِّـyN yqjd ىسyl¤tلك �d �soX

�a ._�¡� جهy@ yd�md ^�لكَّـ F لكy4ِّـمي   ymIyhd ���aلك F �rlOلك �` PX �
{sqsjaلكy4لك F yd  ���aلك F yd ZI Oلك w^ ِّـميجه{s�y �� جه ¢d y�t y` ���aلك F 

لك�laَّـ لكy4ِّـ) ىط��(�L لك�laَّـ لكy4ِّـ I  �na\يغجه   s�yd}�� ) ىط��(�qsjI �Lجه 
 �� I �na\يغ ¨مثجه  ��� yrqsjIجه aلك F y�t  لك�laَّـ�}جه لكyf¥eOمنلك

Oلك smM �oJ {m مسهنa {d�md  yأل^�لكَّـ لكy4ِّـsL}جه y4y^{s�y�qjpIِّـمي ^�َّـ لكs�yO}جه 
��� ^�لكَّـ  ��rld �a لك�L�aَّـهبلك` �sa msmM  �L} لك�L�aَّـ لكy4ِّـ��yr¡  �tجه 

�� �rld لك�L�aَّـ I\يغ ¨مثهب مشُّـ I  �L\يغجه  msmM} لك�L�aَّـ لكy4ِّـ
��� لكy ¡Xِّـaلك F َّـ�L�aلك �rlp^ جه���aمش] لك :u�  �qsjaَّـ لك�L�aلك�qُّـ�  

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .هيهئ يش ميهئ يعجيمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................مههيحي

{_ X {sXلك�¡tلكU yِّـمل لك�sj aمل msmM �X} لك�L�aَّـجه ^  qI {�yn¤oa {a�jB¤� لك
��� yfpoa �mdَّـ�� ^�َّـ�L لك�L�aَّـ لكy4ِّـaلك F �rlOجه  لك���aلك F �rlpoa 

Lِّـy4لك{s { �t ZI �laلك {osfM �� �� y@ �Iyhdجه   مش] مس^�لكَّـ�y لكys�yOمنجه 
�mَّـ�yfd [َّـ مش�L�aلك �rld { �t . 

 ` PX �¡msojJ F لكِّـ � �aلك �sn3لك y_ هت�ِّـZ@u¡Oَّـ مش«/ لك�L�aلك {msmM 
���جهaلك F �f مش     ���aلك :uet F {W�lC {s�yd y@ �sa مكجه  mt ��o لك

aلك �لك لك�rlO لك�loa yd�md �sa SeOَّـجه r^ ِّـميجهy4لك: لك��لك ro^ منجه�eqaىس لك�lC
aلك �qXجه مس�¤qaلك لك��لك: sqsX �lt} لك�laَّـ مس�ygجه مس لك�laَّـ 5�jaلك  �_ yq� �d جه 

I هيc�aلك uمس جه �d لكuI �maهتay¡�جه  yK �mjd َّـ�L�yhs�I yhsC yt�qjd �a هب 
I {`\aلك {rL لك�L  �ja �aُّـ�t�qjd �لك لك�qjaلك � Z«. 

�t هبys�yOyمن لك�L�aَّـ �sa `مس/ لكy3هت� msmM¡� مش]    �qsjI :u� 
��� �rld �d لك�L�aَّـaلك F �L�� yd ���جه aلك yjaلك �<� aلك�sa لك  مش جه�dمس

sXلك�¡tلك |�sa لكy ¡Xِّـلك ysomXجه  �msmM yqjd F �Iyh} لك�L�aَّـ  �yrd�mجه   y
sJمس^�لكَّـلك ُّـلك {sLِّـy4َّـلكمن لك�L�aجه لك�a {Atلكمش�qX �� �qُّـ� {d X  QeJ مش]  

aلك �rlO �so^ جه���aلك F yr¡msmM  y�yqjO َّـ�L   {sLِّـyN َّـ��yfd yd َّـ�L�
�a �sa مس^�لكَّـ ^�لكَّـ wImsmM {ss�Aoaىطلكمث F لك�aلك_� لك�qsjaجه   .yمن K �M PX �من لك

5�لك لكy¤oaىس _� �cهي هت�ِّـ Z@u¡Oمن لك �mjOلك �d َّـ�L�aلك �rld uI 
 �X {IyL �لك �� لك�L�a لكy¢aين F لك� لك��ty¢a}جه PX �¡M لكuI �maهتay} لك�L�aَّـجه 

Vمش F z �aلك �M هسy�¡aَّـجه لك�L�aلك �rld PX �ty¢aلك �mjOهي لك hلكهت 
�d �tِّـمي مسy4لك F �sهت  .�� لك

 �� � لك�q¡T مش�saجه aهت� لك �لك لكPX �p¡jJ �Iyga هت¤} لك� {sdy; �na

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .ميهئيع/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



نئ  ٰههيحي ....................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ٰىمهىبيئرئ مللك ِّـخكيكىقيكرئ ِّـجنييملِّ

 F هت� �لك لك@ yq��jJ �_ F yd لكy4ِّـميجه   ���aلك F yd ZI {���yOلك {sqsjaلك
sdy; �X yq¡ Kمس  {mIy�aهن لك�¤ aمس لك¡�جه لكa }My d F �qX لك�jLلك�J �_ �I Zo ym

  �¡aىغ لك�mqaلك من  ynU لك�d {X�pB �r¡rL لك  }sM جه�q��aَّـ لك�L�aلك
Oلك |ty` �a هت�جه مشُّـ �� PX {sq¡ d ُّـ�a لك a¡�لك y5جه   F لكy4ِّـمي �np�{s�y لك

Oلك ZX{s�y ���aلك F لك���L ِّـميy4لك F ���2لك {s�yd مثymI �oa جه���aلك F 
yfN �sp£I هب�I لك�¡a �لك �np�  yd لك� جه  مسyjIَّـ  �f {s�yd F ���2لك 
�s` ِّـميy4ينلكy�lt uI لك yq� �d ُّـ`� ���qجه aَّـ لك�L�aلك z�¤I  »Oلك{s�y 

 F ��  yr¡  {oNَّـلك |ty` �¡aلك {a�mOلك |  {Lِّـ�qd  {oNَّـلك Q] {sq��aلك
���d y@  �q لكrld {a�mOمشAtلكy4ِّـمي yrsoX zJSJ هثyKِّـ�yجه aلك y�t y^ جه�m^ yrd�

�¤¡Oيط لكy�3لك �dyqaلك���2 لك��2 لك �� y` مش �sa �qna جه�Vyqaِّـلكَّـمل لك yI 
{s�ydَّـمل�L�d AI يس���d F   �tمس AI {K K َّـyjIجه  ُّـلك مس���L �tجه  مس��L

�a �so^ جه y�t � مس�Lلكمث �M لك yT F لك�n� يط  مشyqL �d �M F yd �s�yld لك
laلك�f ....�@�_ �qjd لك������L �qمش/ �aلك���2 لك   H  �p3yI لك

� yeaلك �p3yI«. 
 جه مس ;z�¤I �Ky لك�3 لك�mhqOجهs} لكd�rlOلكsqsja} �� لك�d {sqsjaلكَّـ�� �d مشُّـ

 �rlOلك F {sqsX �Mمل   �� ��� �sMلك �Vytجه aلك F F y�t لكy4ِّـمي  y^
� |�sa Hجه  �جه �p3yI لك yeaلك �p3yI {msm3لك yKِّـ  F {sqsX لك �Mمل   �

�جه �� مس�F yg مش/ مس yeaلك �p3yI �Vyt لك�sM �� �aِّـمي لكy4لك F y�t  لك
��� �sMلكaلك A` � qsM Hجه  ��Lَّـ  ��np مس �u: مش] مس لك�p3yI �Vyt a لك

 �¡msm¤I ���aلك{sqsjaمس^�لكَّـلك �a��جه ` yeaلك �p3yI {sLِّـy4لك  yrqnp�  {s�yOلك 
�جه  yeaلك �p3yI {sLِّـy4لك yr¡msmM �lqI ���aمش] لك :uJ مس w^ ��2لك {s�yd  

.هيحي يش ميحييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
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K}جه  ¢aلك yَّـ�yjIuI ���aمش] لك :uJ  يش ¢d يشAtمش �� ��� yrd�rlpIجه aمش] لك :uJ 
H لكs�yd �X �`y3} لكF ��2 لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه  �rld لك�p3yI {sp�2 لك

s�yOy^{s`yM �s�yld ���aلك F منy ���aلك F �� |�sa  �X مس^�لكَّـ�y لكy4ِّـsL}جه 
� yeaلك �p3yI ِّـميy4لك F yمس^�لكَّـ� ZX. 

{sqsX �L�J  An^  �a�yfd ZIَّـ��m لكy4ِّـsL}جه `  �rld ZI لك�L�aَّـ 
 ZI {sqsX �L�Jمنys�yOلكLِّـy4لك yمس^�لكَّـ� ZI  {s. 

 A` منمسys�yOلك{s`yM �s�yld  F َّـ�L�aلك �a� �X مس^�لكَّـ�y لكy4ِّـsL}جه `
Lِّـy4لك yrmَّـ�yfd �X {s`y3لك �s�ylOلك �d ���aلك{s. 

�Nِّـمل مسy jI /مس^�لكَّـ �a �nJ �na �rlOلك F �¡VSUمشُّـلك لك �nJ جه مس{smsmM 
{sqsX مس^�لكَّـ ZI  �qsI An^ جه� yeaلك �p3yI aجه مس لك�¤qaلك لك�5 �a �rld  َّـ�L�

��a لكys�yOمن`. 
لك�KA¡a لك�d�rlOمشُّـلك لك`¡�X {�yn3yI �¡sl لكy4ِّـمي  � لكsqsja}جه � �X �¡aىطyqJ  

 An^ جهH  @y مس^�لكَّـ smsmM}جه `��a لك�L�aَّـ �a �nJ مس^�لكَّـ لكys�yOمنمس �p3yI لك
msmM{sd�rlOلك {rL F لكSU a جه�Lِّـy4لك_� لك�aلك F {s{�yn3لك  . �so�¡aلك �p^ 

msm3لكَّـ لك�^ ^�لكَّـ لكysmsm3منI{sa �Ao¢ �من لك a¡�لك مس�I yg¢ �من لك  s}جه جيz لك
 .�rlO لك�L�aَّـ

8Jلك yt�`ُّـ y �M هسy�¡aلك �X yIلك�L ِّـَّـ � مسaين لكy¢aلك �L�aلك hI �g
ُّـ�a هبلكZ@u¡Oلك�rld �jL F z �a لك�L�aَّـ Ao` F y��tyK �mjdمن هت�ِّـ   

{r2لك �� �d {s�yOلك ys�yمن 5�لك لكy¤oaىس �d مس لكy.n^  AOَّـ �nM لك�L�aَّـ 
a من لك �mjOلك{s هبmsmM مس^�لكَّـ yr  F لكy4ِّـميجه `�wI yd {s �rld �aىطلك

�¡ayمسهت PX مثyqI َّـ�L�aلك.� � �o^  مش  �X {IyLإلa yt�`ُّـ �aلك لك �L�aلك
{£s¡t F �aُّـ{mIyT . 
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ا ا : ّ اد   ا داا   
��� msm3} لك�L�aَّـ aلك F �rlOمن لك� K yndمش {mIy�aلك {£s¡qaلك F yq¤� مس

F�qjpI ِّـميجهy4لك / Oَّـمس لك�L�aلك �X yM ���aلك F �rld �fM هب �2لكىط yJ يض¡m 
� hqd جه F �d لكy4ِّـمي  �rlOلك �a�a {smsmM مس^�لكَّـ {sLِّـy4َّـلكمن لك�L�aلك  �soXجه 

smsm3لكَّـ لك�^  .} �s�ylpoa لكK �s _{���yO �من لك
�tyd َّـ�L  �d �X�� �_ AX {IyL � لك���t {£s¡qa لك� F �d �qp� 

 �Xلكَّـ }sM َّـجه�L�aلك {msm3 ���aلك F �rlOلك �fMOجه مس لكydyJ y` مش m¡يض 
 �d �qp� yd yq� �na ���جه aلك F َّـ�L�oa �rld �fM yndمش | ¢� �I

tyOمن لكy K  �¡Tلك  /� �fMZosa�I ُّـ�aجه 
ل األول ارجية: ا وجود عن آثارها ا ّامتناع  حقيقة ا ّ  

�¡Y= �md �d �n لك_Sلكين�� y Xِّـمل ys_ �Xيط �d  Z¡d لك�nea لكy¢aينجه 
�kfaلك ��  yلكمه�Mجه مشZ¡so`جهRnaلك ��  �N لك  L�d } جه so` { ayT}جه 
Hy¡ay` يطysmaهت� لكyM  /`so}جه 

 �n� مس �mj�   zJ�J }sM �d يغ\I  �qsjaَّـ لك�L�aلك �d مث¨ 
yr J�J �X  �soX ِّـyK  .لك

 �` �Lَّـ   �a yd �qُّـ�  �I yKِّـ   مس �I  �n\يغ zJ�J }sM �d لك
yr J�J �X  �soX. 

 ~¡qs^ / مس �tَّـ�L  �a y8 �qsjaَّـ لك�L�aلك �d مث¨ �n� مس �mj� �qجه  ُّـ�
 .�� لك�ohOمك

�kfaلك ysI/مش  �r^ جهyrsoX ِّـyK mJ �¡msmM¡يض zJ�J لك  ُّـلكمن لك�L�aَّـ 
� لكr2}جه  ��mj مس ��n لك�L�aَّـ لكy4ِّـ� �d يغ ¨مث\I �L �d يغ\I 

 �d { J�d F ِّـyK �d�Xجه �np� }s¤I مس �¡£�َّـ �oJ �X لك yKِّـ  zJ�J }sM لك
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مش �dلكzJ لك�L�aَّـجه  mJ �¡aلك �¡msmM  �Jُّـلك �X َّـ�L�aلك zomq� مس �oa يض¡

yrsoX ِّـy ]  �kfaلك �� yKِّـ yrsoXجه   .zJ�J لك
Rnaلك ysI /َّـ `� مش�L  �a yd�qُّـ�  �I   }sM �d يغ\I  �n� مس

�qjpI جه�d�X yKِّـ  �¡¥P  مسzJ�J/ �t لك F �m لكy4ِّـميجه  yKِّـ مش  ��d �n لك
 �� Rnaلك �� �saَّـ ���جه aمث مش] لكyL ِّـ مشyK ���L� �qَّـمس لك�oJ �Xa لكaلك 

 �� ZduJ �np�  ِّـميجهy4لك F �soX � hqJ yd ZI  �s�ylOلك ZI {sqsjaلك zoh¡�
{sqsjaمش لك Lِّـy4ِّـ لكyKَّـ هث �d ���aلك F هت�y3لك �` yM F{s �d يغ\I  جه

مشُّـلك  جه  �d �L هثyKِّـ F �L لكy4ِّـمي  yr J�J �Xجه ^wُّـلك  yKِّـ  �oJ zJ�J }sM لك
 �d �L  ���aمث مش] لكyLdمس هنyجه  I �¡msmM\يغ ¨مث �d َّـ  �Jُّـلك |ty` مشُّـلك y

tw^ َّـ�L�ay` ِّـyK ��� I هثyKِّـzJ�J }sM لكaمش] لك �qsjI :u� مس �mj�  هب� 
yC �� �X �I ُّـلك�Jجه  mtلك �oa. 

� y Vy haلك �¡T  F هن�y} لكpn3}جه sM{ ُّ_� مسyUِّـ مش] ��لك لك�d �¤qa لك
y_ /»tمن لكمشys�yOلك |ty` yO � �� ِّـميجهy4لك F yِّـ�yKهث yrsoX zJSJ �¡aلك {smsm3

zJ�J �I yُّـ� � لك  �¡aلك�dمس yq� ىغ�^ �o^ جه{sLِّـy4لك yِّـ�yKهث �d  {s¢sM 
ZX �Jُّـلك �tمس  �Jylهت  �qsjaَّـ لك�L�aلك �lq` ِّـجهyK zJ�J �lt لك F لكy4ِّـمي 

f3لك �q¡8 y` جهy��¤t لكna¢�مل  لك�M�aمل   �jlaلك �may` �I {pمل  ymaلك yr�lqI �
�dىغ مس�^ �a لك�` ���جه aلك Fs¢sM  {� �lOلك �Jُّـلك {{s¢sM ِّـyK ^�mلك لك  h aلك 

�saمش v� yd  �ohOلك �jay`جه���aلك �a�oM �q¡dلك . 
�` `�s¢sM} ُّـلكmsm¤^ yd {s¢sM �J} لك�L�aَّـ   �ohOلك �jaلك لك�`  yd  لك�L�aَّـجه 

{s¢sM {� �lOلك �Jُّـلك {s¢sMمس إل �q¡p� جه �jaلك smsm3من لكys�yOلك �oM ���aلك �{«. 

.مبحييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
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ا ل ا وجود  األعيان: ا   شخص ا
�¡Y=  �d �n لك_Sلكين�� مس�y X ygِّـمل ys_ �Xيط  �d لك�nea لكy¢aينجه 

 Rnaلك ��  �N لك �� لكso` { L�d �kfa}جه   yلكمه�Mجه مشZ¡so` Z¡d�md
Hy¡ay` يطysmaهت� لكyM  /so` { ayT}جه 

 �` �qjpI لكمنجه�ayI ysX ¡e¥� مس لك�L/ aَّـ yNِّـF �¥e¡d �L لك
�d y��X �sa مس�Xلك�� msmM¡�جه   �Jُّـلك ZX. 

�Lَّـ  ¨مث 8  �a y�qلكمن ُّـ��ayI �¥e¡pI . 
~¡qs^/ مس �tِّـy4َّـ لك�L�aلك �d مث¨  �L8َّـ�L  �a y�qمك ُّـ��ohOلك ��  .جه 

�kfaلك ysI /� �d {mM aهن لك�¤ aلك F :usTمن مسy Kمك مشy¡naلك لك� {msmM 
�لكمنayI �¥e¡aلك y�J َّـ�L�aلك  �aُّـ w^ ysX «جه  `� �L�dَّـ F لك

 �¡���{sqsjaَّـلك�L لك@��}    �لكy6 لكsqsja}يش �d �mJ yd PX مسهتay} لك�L�aَّـ يش I �IuJ 
sf¥eay^ جه�¥e¡aلك �� �لك�Jجه ^�o ^�ىغ لك��Q¢` PX �faجه I َّـ�L�oa {

�Lَّـلك �لك yCلكty` {sqsja| ���¡� جه�L�Oَّـ � لك�Mملجه   �� جه » لك�aلك�Mمل `¢Qمل 
�sa لك�d y��X �¥e¡a مس�Xلك��جه ^ �L�ay^ �Lَّـ لكy4ِّـ ُّـلك�J لكe¡a¥�جه 

yf¥e¡d �n� َّـ مس �d َّـ�L�aلك zJلك�d �d { J�d مس F �m¤¡� مس �np�. 
Rnaلك ysI /َّـمش�L  �a yd �`  }sM �d yf¥e¡d �sa �qُّـ�  �t�`

 �aُّـ ��� ^�L�Iy_ �rَّـلك ُّـ�ysqهب aلك F �rld �`  ��Q¢` PX �foa 
oIy_ �f مس �smayI �smJَّـ لكQ¢naملجه   Ard{s �d �£�qJ  ��Q¢` PX �faلك 

�لكمنayI �¥e¡aلك. 
y£Oلك لك�� F � y Vy haلك y_ /»pojaِّـمل لك�fay^{s مس {s�M |ty` لكمث�T 

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .حيميحي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.حيجي يش جيجييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) جي(
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aysN{s  جهyمهQ] مس ��Q¢` PX �fJ مس yr�lt [مش �iqayI �IuJ« �rld �n^ جه

poX هت�ِّـمل{s yd�rld �Lَّـلك   �n� مس �np� ^ جه���aلك F {f¥e¡d Q] 
مش ُّـ�ysqجه ��a مس�oa �t مس �yd �n ^�ىغ ` �sa �¥e¡d .�oN لك��. 

�Lَّـ لك�t �fM �d �tyO مس /لكy3هت�  Zosa�aلك ���� N �d | K �_
ld �so  {ay¤¡Tلك لكeJ �� �tyO¥� لك�L�aَّـ  ��� msm3} لك�L�aَّـجه aلك F �r

Lِّـy4ِّـ لكyKهث �X{s. 
�aلك مس  yM �جه  y Vy haلك �rqd جه���Nu¡Oلك �d �7 {£s¡qaلك �� �q J �_

�iqI {h J�Oلك {prOمن لكyshjOلك �d {o7 �aُّـ �d لك�h q¡��{� Qet �¤t  لك�jO^}جه 
yf¡N  /ِّـمشqI yq� yrsa¤� لك

��� �ojayI لكH�f3 مش] _�Zp.ٰهaلك F {mm¤¡Oلك �s�ylOلك y�mtلك / 
�� s} لك�s�ylO لكmsm3:ِّـجنحيىكىث ِّـ  لكF {W�l¤O لك�L�aَّـ�� لكys�yOمنجه 

لك�L F yrsoX {a�mOلكمك yd ��جه   {sLِّـy4لك yلكَّـ��^  {d�mOجه لك�Lِّـy4لك  �q��aلك
 �soX � hqJ � لك�s�ylO �� لك�enJ �¡a لك�aلك_� �{msmM �sn. 

ىح لكsmsm3}جه مس y@ �sa مس^�لكَّـ :ِّـجنحيىكىث ِّـجنىلِّين N �� y ¡Xِّـ�}جه   لك�s�ylO لك
 �s�ylOلك �s7 �peJ لكmhqOلك�L F yrsoX ymJ  yrd�mJ{sl�olaلكمك yd ��جه   {s 

 �flaلك  �q2لك  Ynaلك �rld لك�` مسArdynMجه   �jaلك `�rlp لك�L�aَّـ 
^�لك �n لك   �r^ جهy�Q] �� �I جهyrsoX � hqJ  {sLِّـy4َّـ�� لكyfOلك َّـ 

 �s�yld{sXلك�¡tلك���aلك F yrXلك�¡t  y  T |ty` �¡aلك yrmَّـ�yfd [مش QeJ . 
y_ }sM جه{pn3لك {�yهن F � y Vy haلك �I هيª yd لك�� /» �ojaلك ��mq�

�msmM [مش H�f3ِّـلكy ¡Xلك � ��yJ �Lِّـمل aلك �rlOلك �� �msm3لك ِّـمي  F لكy4جه 
yJِّـمل جه  ��� ^ ��soX zJS هثyKِّـ لكy4ِّـ�soX zJSs^L هثyKِّـaلك F {sجه �rlp` 

.حيخيجييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
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 {s�yOلك �� لك�� جه  �jaلك ىط ُّـ�a مس �t y�¡J ¡� مش] لك�L�aَّـ  جه  y�t لك
 �� ىح لك�msm3جه  N ِّـy ¡X لك  �d مشydلكPX {a�mO لكbaمث �L Fلكمك yd ��جه 

 �¡aلك �s�ylOلك{s¢sM yr_لك�fd {s¢sM  �tمس �N�� ^ جه F لكy4ِّـمي �soX y JSd هثyKِّـ
 �¡s¢sM �aلك ���aلك{s¢sMLِّـy4ِّـ لكyK AX �I هبzJ�J �X {s لك mtلك �aلك ُّـ�o¡T  

msm3لك �Jylهت �L�ay` �soX ��{s y��¤tَّـ  لك�L�aمك   . »... `�M�ayمل 
ُّـ�a مش.جي لك�qnaهب   {msm3لك {a�rB {sLِّـy4َّـلكمن لك�L�aلك  �t  yqI PXمث 

m¤¡Oَّـ �� لك�L�aلك �n� ينy¢aلك Q�l¡I َّـ�L�aلك {ayهتuI �maَّـ لك ysX � F لك
جه  Q]منys�yOِّـلك�dىطجه  مسy£Oلك  {�yqjayI من� ¢aلك  �m¤¡aلك yrsaمش z�q� {sd�X 

 }sMaِّـمش لكy4َّـ لك�L� �Lهت�ِّـمل  {somX  yq��a �m � ^ جه yُّـ� F �a لك
لك�s�ylO لك�ysمنلكN �dyO  مش لكِّـy Jيغ y4yIِّـمي  {sXلك�¡t �nإل  yمه ` جه 

َّـجه لكys�yOمنmsmM} لك�L�aَّـ F لكy4ِّـميهب مشُّـ  �¤Oلك Q] �3لك ysUمث  َّـ لك �M 
�n لكy4ِّـميt¡�لكsX}لك�s�ylO لك ydمن لكpr O}جه  مش    jaلك yUِّـلكمن  qI¤� لك

rsoX { JSOِّـ لكyK �Lَّـلكمن F لكy4ِّـمي ��A¡dمل F لك yجه ^QeJ }sM �¤q مش] K �من 
Lِّـy4َّـلكمن لك�L�aلك �d �ojt {s مش  y6ُّـلك ydمس yKِّـجه  لك َّـ  ;F y���y لك�3

yr¡msmM H�f3لك �ojayI yr`ِّـ�t مس �np�  جه�qnaلك {a�rB �r^ ِّـميجهy4لك F. 
�¡ �مل لك�oja لكH�f3جه  �dِّـ لكF {sd�ja ��مث �� لك�aهس�} �sgJ َّـلك yI 

y ¡Xِّـ� t¡�لكsX}لك�s�ylO لك ��J لكmsm¤I �oja} لك�L�aَّـ }لك جه ^s¥�مي �X َّـلك
sهت�fNy��¤t لك�L�aمك  هت�M�ay` �Jylمل   �dynMمس  �Jy. 

Lِّـy4َّـلكمن لك�L�aلك �` �� � لكs¡qa£}جه �{s �qnaلك {a�rB yrdynMمس  
{msm3من هت�ِّـ لكAo` �jI �d �ri¡�J �_ جهZ@u¡Oلك�a�_ �s _ �d جه /»{op2yI/ 

مش `y مس�dلك ُّـ��fd ysqِّـ�y لكt¡�لكysXجه  مس �a Z J �m^/ �rld لك  yjaَّـ لك�L�aلك

.هيميجييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هئهيحي
�Jyd مس�dِّـ �od bمث `�ysmayI �aيط مش] مس^�لكَّـ �d مس لكaجه `�na {sqsX A مس^�لكَّـ 

ysUمث لك�f¥Oهت}جه ^�rld { �q لك�L�aَّـ مش] مس^�لكَّـ `�rld { �q لكbaمث مش]  لك
�na جه  �dyTمس^�لكَّـ  d�ojd yjd} منلكys�yO...  لك�L�aَّـلكمن a�rB yjd} لك

لك�4لكيع  �dyT جه ^�rlp لك�L�aَّـ �rld �s _ �d لكbaمثجه  �¡ Z  »لك
Lِّـy4لك �mَّـ�yfd {msmM �nإل{s لك�X ��X y��sp لك مشQe� At مش�jI �X yrsaجه  جه 

 �rld �a�لكmsm3}جه `  �qnaلك {a�rB �mَّـ�yfd �m ¡^ جه{s seayI �f¡J  �¡aلك
fd [مش { �qayI َّـ�L�aلك�mَّـ�y. 

 {mIyhOلكيغ لكSUلك �d جهym �d ��S^لك yd PX {£s¡qaلك �� F لك �p¡Xلك �_
{sqsjaلك F �rlOلك �n� �no^ َّـجه�L�aلك F y6ysnC ZI  ���aلك F �s�ylOلك ZI 

K �d �I �من  ��� msmM �X ys`yM} لك�fOلك F لكy4ِّـميجه aلك{sqsjaلك �� A` ArqsI 
 F y3منلكys�yOلكsM ZI لك�L�aَّـ جه   �q��aلك �rlOلك ZI �aمن ُّـ� K �mj�  }

 �nI لك�d�¡aلك ��� �jd PX^} لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�Lجه aلك _�ِّـمل لك �ntجه مس�Lِّـy4لك
��� �d لك�s�ylO لكaلك F َّـ�L�aلك �rld{sXلك�¡t {ِّـ�y ¡X جه  إلmsmM �n} لك

�soX لك �p¡Xلك yd F ىعymqaلك ygمس� :usT  �mJ �na  �fd �dلك_� لكy4ِّـ�Lجه 
 .لكsqsja}^�ىغ 
لك�a_�ىح yr¡msmM �q` PXجه مش لكa .حي  {sLِّـy4َّـلكمن لك�L�aلك {^�jO ���h

� PX zJSJ {sjs V {£s¡t لكs¡qa£} لكmIy�a}جه � ���yeOyI c¤qمل لك�g3ِّـ�}جه 
yB �m �  جه{sa�f3لك {^�jOلك �q¡; }s¤^ مش  yd لك�� لك�reaَّـجه   {lUynOمش] لك

[y�Qجه مس§yt مش] لك�d F {sl�olaلك�� `¢Qمل �d `¡ � لكªZ@u¡Oهي �I هت�ِّـ   
�a�_ �aُّـ �d جه{mIy�aلك ~ y¡qaلك F yrgjI /»tَّـ�1 مش�L�a0 مس لك {sqsjaمن لكy��@لك �d

�dمس y<ُّـyإل  �¡aلكyrsaِّـمل مشyU ��cI لكy^�ja  مش  ُّـ��qجه  ��np لك

ىشمقىهرئ )ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مبخي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
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 .»لك�reaَّـ
�¡ Kمس yd PX {sq¡ Oهن لك ¢aلك ~ y¡qaلك �� �� F �rld �fM يسyq¡dلك �d 

 {h J�Oلك ~ y¡qaلك �d yt�`ُّـ A` �� ��� msmM �X yM} لك�L�aَّـ لكy4ِّـsL}جه aلك
�iqI{�{^�jOلك . 

��� �m¡jt yqqna �X ys`yM مسaلك F yd�rld ِّـميy4لك F َّـ�L�aلك {msm3 
 {�ynM �M PX yr¡من���ys�yOلكLِّـy4لك yمس^�لكَّـ� �X {sdy_مس �¡aلك {aَّـ لك ��y جه 

 �s7 � qsM �o¡ ay¤¡T}جه �T A` {dyJ |�saىح �¡�gجه  لك yq¡dيس  y Kمن لك
{ay¤¡T ~ لكa¡� ِّـ�q d PX y�� J لك y¡qaلك. 

{ay¤¡T  /Y� yd F �_yqt َّـYsa لك
w^{o  : ِّـجنمبجنٰرنث ِّـميخنِّ ymaلك �kfaلك ��  [  ��mj مس / d�md¡� لك

�n� �X ¨مث �d لك�L�aَّـ لكI  �qsja\يغ   �soX ِّـyK zJ�J }sM �d لك
{dyJ جهyr J�Jهبyrs^ ynUمش   �t   �n�  ِّـميy4لك F مث¨ �m¤¡� مس �np� 

{r2لك �� �d يغ ¨مث\I ِّـميy4لك F َّـ�L  �n^ ِّـجهyK  .zJSa ueqd لك
o} مشAt لكymqaىع ymaيط لكysmaلك R` �� �a yd  `� مش/ �F �m لكd�mO} لكsty¢a}جه 

�L �Iَّـ yr J�J �Xجه ^w ُّـ��qجه  yKِّـ   مس �I  �n\يغ zJ�J }sM �d لك
F yd  مش �� لكd�mO}  َّـPX �sa هت¤¡yrجه  ���aلك F yd ZI {sqsjaلك �Xَّـ

���  ��np مس �F AX ys`yM �n لكy4ِّـميجهلكy4ِّـميجه �X�I مسaلك F yd  مش  �d
�I لك�d�¡aلك �_ ��� ZX لكs�y {s�yO}جه ^Oyلكys�yOمنK F �a �من لكArqsI {sqsjaجه aلك F 

yKِّـ I�o�d yrqna} لك  .F لكy4ِّـميجه 
�sa�aلك �I جهyrsoX �saَّـ  �X�aلك �� �na  جهyr^ N PX يش �mJ A` يش

منمسهت¤yمك ynU لك�d {X�pB �r¡rL لك  yd�qX لك���Xَّـ �X لك�aىطyqJ �_ {sqsjaلك  

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .ميهئٰه  يعمبمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................مهمئحي

���qجه ^�� �لك مش]aَّـ لك�L�aلك }My d F Oمس لك���aلك F y@ �sa من �m مش 
m¤¡Oy^ جهyr¡msmM �X �`y3لك �rlOلك �X {�yn3لك �Kمس جه  �rlOلك �� ���aلك F �

 An^ جه{sl�olaلك �s�ylOلك  {���yOلك �s�ylOلك �s^ SeJ yd لك�� �fdلك_� لكy4ِّـ�Lجه 
�n مس^�لكَّـ�y لكy4ِّـLلكys�yOمنمس   {sqُّـ� �s�yld {s �s�ylOلك �a�جه �d لكsl�ola}جه `

[y�Qجه ^��ykd �snC ��yk� �rlOyمل  لك�M�aمل  لك�L�aمك  _ �rld �s لك�L�aَّـ 
F {msmM لكy4ِّـمي �� ZX  مش dyJ}جه ِّـلكمثملجه  �L�J ُّـلكمن  لك  {�yn3لك {rL �d

 �I جهyr J�J �X yKِّـ  ���جه `� Setيغ `�هنI  y\يغ zJ�J }sM �d لكaلك F yd
� F لك ym3لك لكمن  �aلك ZX���aمش] لك yrqd :u�  ِّـميy4 مش  {s`y3لك yrps�yld

LِّـyN َّـلكمن�L yrqX{s ynMجه �Tلكمث `ys�yd |tyمن مس  �Mمل لك جه  SeJيغ 
yrd�X ِّـ مسyK  .لك

F yd لك�p¡j� �r^ {sqsja مس��n^ PX ygمل :ِّ ِّـجنمبجنٰرنث ِّـجنىلِّينميخن  ���aلك F yd ZI 
�لكمنجه `�F yf F �d�rld �a لك��Lَّـ مشُّـلك `e¡d y¥مس لكaلكy4ِّـميجه ayI ysX

���جه ^yd �fs ُّـ`� F لك�sa�a لكy¢aينجه �d مسaلك/ 
�Lَّـ yNِّـ  �`  �Lلكمن�ayI ysX  .F �¥e¡d لك

�Lَّـ  �a y8 لكمن  ¨مث�ayI �¥e¡pI �qُّـ� . 
�Lَّـ�L  مشُّـ  ¨مث �d لك�L�aَّـ لكy4ِّـ  �a y8�qُّـ� . 

 .�� لك�ohOمك
yKِّـجه ^ �m J مس sqsj}لكaمسyd مشُّـلك مس�n^ yt�ntمل  لك  ynM لكF �Iyh¡a لك  

���هب مشُّـ aلك F yrps�yld �¥eJ ZI ىطeJ ZI {d¥� لكyfOَّـ�� F لكy4ِّـمي  d
 �qX �`y3لك �d�rld جه  ysX ��np مس ��n لك�fOلك F لكy4ِّـمي F yf¥e¡d لك

لك�fOلك F لكy4ِّـمي  �� ¡��Q¢` PX �foa �Iy_ yso` �oجه ^¡e¥� لك�laَّـ 
�Lَّـلك ���جه �Tلكمث `s�yd y} مس aلك F �rlOلك �¥eJ. 

لك�¤PX y ^�ىغ لكZI {sqsja لك�L�aَّـ  �لك لك�sa�a لكA¡Xَّـلك � �pg¡� مشُّـ
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لك�L �� �s¤fa لكy4ِّـ جه  �mJ A` yJ Q] ىغ�^ �� ���qجه aَّـ لك�L�aلك ZI مس
aلكyh¡aلك �o¡�J  {�yn3لك ���X yM �q لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�Lجه aَّـ لك�L� F �I

yKِّـجه �s _ �d لك�faِّـمل لك�OهثsJ}جه  لك  ynM ysUمث ^w لك لك�Oهثمل yq��J هت�ِّـ لك
Jهث�Oِّـ لك�faلك �o¡a �n� َّـ مس �d جهyrs^ {�njqOلك{s ynMمس  � yfN �s7 

 y` ُّـلكw^ جه{sq��aِّـلكمثمل لك لك  {�yn3لك �nM ygلك �� مس��� لك�L�Oَّـلكمن لكy4ِّـsL}جه 
�LsX لك�L�aَّـ لكy4ِّـ �لكمنجه ^F yf¥e¡dtw لكayI y �Jهت�ِّـ �` �o¡��  �

 �rlOلك �n� مس �np� �I لكمنجه�ayI �¥e¡aلك �nM ygمس� y@ ���aلك F �d�rld
�لكمنayI �¥e¡d ysX F �snC لك  ._��Q¢` PX �foa Iyجه 

�f¤¡^ /مس {msm3 ���aلك F �rld �fM يسyq¡dمن لكy K  y��dy_مس �¡aلك {aَّـ  لك
^yrجه sM{ لك�gJ مس �L�oaَّـ لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�Lجه N PX �sa�aلك �I جه{dyJ Q] 

���جه �ynM �s _ �d} لك�L �s�ylO لكy4ِّـaلك F �qX ys`yM yd�rld{���yOلكyمس^�لكَّـ� �X . 
 {��iqI {h J�d |ty` �¡aلك {d�m¡Oلك ~ y¡qaلك �njqJ {هس��aلك �� PX مثyqI

Hy¡aلك �¤qayI {^�jOلك/ 
جه  yd {sdy; �X ُّـ`� .ٰه لكy ¡Xِّـ  �msmM [مش H�f3لك �ojaلك y�mtلك �d

a�f3لك �ojaلك �nJ �I{s مس {���yd �s�yld |ty` لكمث�T جه{smsmM yd�oX yro` 
l�o^{s A` جه مسOمس لك��yOلك �rl �a�جه ` �msmM �X �en} مس^�لكَّـ  �nإل 

{sLِّـy4لك �mَّـ�yfd �X �en� {r2لك �� �d �l�olaلك �rlOلك. 
�rld  �qnaمس .جي ��� إلmsmM �n} لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�Lجه aلك F َّـ�L�aلك 

 {sj_لك  �a  ymm¤¡d �t�` لكِّـ�mpI �snإل{sqsXلكمن�ayI �_لك�fd �� لك�� هب جه 

� �s T PX لك�rld y¢O ) ٰه(Nut yd�qj^ لكمنجه�ayI �_لك�fd لكِّـ�mpI �rld �` {slUy` مش
�X ys`yM  ylUy` �£t جه y�t �� s�yd} لك �لكysJمنجه aَّـ لك �¤I {sty�t  msmM} لك

dمس A مس لك�s3لكst} لكsmVyqa}جه  y_ y�t �لك لك� �` �s _ �d جه �N � لك�f4هتysمن لك yT y
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 �aُّـOلك  �¡d F َّـ�L�aلك  �m¤¡aَّـ �� مسهت� لك�L�aلك �rlO لكمن�ayI لك�f

�لكمنجه ayI �_لك�fd �nإل Atمش �rlOلك جه  ysX �fNهتsمسydلك  ynMلك  مس�yمن �
� إل�s�yld yrsn مس�rld Q] �N لك�L�aَّـجه ay^ ِّـميجهy4لك F �m¤¡Oلك لك�L�Oَّـ 

 `� �rld Q] �rld لك�L�aَّـ /جه مس�� لك�s�ylO لكy�yqjpI {���yO لكy4يع
m¤¡aلك �ojd َّـ�L�ay^ جه �jaلك �ojd ygمس� �� � F لكy4ِّـمي �rlpI لك�L�aَّـجه 

 �s�ylOyI {sهت�f4لك  �qnaلك�yOهت��}لك�f4لك yrqd �Mلك  �` �nإل }sM جه{s 
�لكمنayI yr_لك�fd �� �¡aلك. 

مسdynMيشيش� a �Lيشيش�s لكohOيشيش�مك �jd^يشيش} `qيشيش� لكL�aيشيش�َّـ لك4يشيشyِّـ nIيشيش� ُّـلكJysJيشيش� 
yjaَّـ لك�L�aلك �rld N �d جه�Jysهت�fNym� �` يش� /جهtيش}  مشmsmM يش�nإل 

msm3لك �s�ylOلك �d �� �so^ َّـجه�L�aلك{s¡aيش} مسهتيش� لك^�jd مك�ohOلك �I جه F يش�m¤
�� yMهت�rlpI {o لك�L�aَّـ  ysX  .لك

جه F  �d ��مث T yd � �¡.حي � مس لكyd hI �ga ُّـ`� ymM َّـلكمن�L�
yr¡^�jd �np�  جه�qnaلك {a�rB جه مشُّـ  مش ys�yمن ZjJ  لكOمش�ojayI لك�reaَّـ

 F {oهتyM  {d�ojd {s�yd �a َّـ�L  �n^ جه�¡msmM Z J �fNهتs} لك�L�aَّـ 
���جه ^�r مس�aلك لك�� لكN �d {msm3 لك�j¡aىح s�yd PX¡�جه   �qnaلك �ojd yg

 �d جهymIyT ytSNلك yd PX مثyqI لك�L لك��Oمس لك{s�y َّـجه�L�aلك ZX ِّـميy4لك F 

 �rld yrsnجه ^ إل �yL مس yOyX  y�ayL)y�t جه �nJ )لك �Nمس �s�yld yrsn  �I جه
�لكمنجه `��rld yM �a لك�L�aَّـayI yrmَّـ�yfd منysهت�f4لك �oJtw^ مسهت� جه �nإل �

�لك�f4هتysمن yT جه َّـ ysX .�fd �mلك_� F لك
lo¡D yjd {K}هب  مس لكs�yO/ُّـ`�F yt لكa ¤�هن لكmIy�a}) ٰه( K PX هي hهت } F �ohJ لك

y��Mمس /�N ��لك�qjOyI {s�yO لك yrstyK/جه  } �qjOyI لك�L F ym� yd  /s�yOلكمك yd ��مت 
�� �Xجه  �I yd yr¢ayK لكbaمث �/لك �qjOyI {�peJ لكy4يعلكs�yO/ � ��جه   �s7 لك�s�ylO /جه 

�jaلك .[�d�rld Q لك�L�aَّـ 
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� لك�L�aَّـلكمن لكy4ِّـsL}مسهن yT �X ىطy¡p� y5 �¡aلك �Jُّـلك {sهت�fN �¢; y. 
� d�ojd} لك�ojayI �qna لك3 ymM {sLِّـy4َّـلكمن لك�L�aمشُّـ لك �X �aُّـ H�fجه 

y6ys�yd {^�jd ���V. 
  d�ojd} لك�ojayI �qna لكyqI {sH�f3مث PX `� لك�L�aَّـلكمن لكy4هت} لكy4ِّـL.خي

¡J جهy6ys�yd N �d�it F H�f3لك �ojaلك {a�qd  {ps_ �g{� }sM جه{^�jOلك 
��� �rlpI لك�L�aَّـ ysa�fM AoXجهaلك F yd�ojd ysX  ��n مسهت� لك�L�aَّـ F لك

I �fM {d�ojd ِّـميy4لك F �Jysهت�fN  �¡msmM �nJمنys�yOy y�yqjpI 
 .جه ��لك yd PX لكytSNلكy4يع

ydمسNu¡Oِّـ لك�red ِّـy¡Nلك yd PX ��� �mJ A` يش يش  w^ �rq` مسهت� لك�L�aَّـ 
 �ojayI c¤qd ���haلك جه  ��ojayI Ar¡^�jd �np لكH�f3جه  �rB Arso`

جه  } _y {smsmM {ps مس�dِّـ F {sd�X لكy4ِّـميجه ^ �m J مس� ^wهنys�yOمنلك مسydلك�reaَّـ
H�f3لك �ojoa. 

دا ا :ا  دا  ا  
�X _} ZI  مس/جه �¡F�g ��مث مسهتay} لك�L�aَّـ �qjOyI لك y�d yq� 

�qjpI منجه� ¢aلك ZI �Mمل مس/لك�L�aَّـ   ArqsI �fOلك F {sqsX �L F لك لكy4ِّـ 
{s¢sM�faلك }sM �d مثbay^ جه �tَّـ مش�L�d�I ^ y¡IyK y` مشُّـلك  مس  IyK|جه 

�X) ٰه( لكQ�l¡aلكمن لكd�m¡O} /لك�Oلكَّـ �d مسهتay} لك�L�aَّـ �qjOyI لك  �s7 �pe� yd لك�maلكمثلكمن 
.هتay} لك�L�aَّـ

ىح�yq ^�) جي( �jd {_ y�Oلك لكمل  y�Oلك ZI لك�� لكمل w^ �qjJهب  y�Oلك F مل�M�aلك   لك�fOلك
w^ جه�Mygaلك  y�t ُّـ�d�rld �s _ �d �a لك جه  �faلك {s¢sM F مل��ykOلكArqsI   

sqsX F {s¢sM �na لك�fOلك لكy4ِّـ�M�Lمل  ¡�X �o } هت� `�جه   Arqd مل�Mلك  
w^ جه �N y�t إلs¢sM �nلك ��fd PX �fلك_� 5�  �rld لك �لكysJمنجه aلك �لكمن aلك {



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................خيمئحي
�Lَّـهب   I ِّـميy4لك F مث¨ | ¢�  �m¤¡� مس �np� ^ َّـلكجه�L�d �n� 

aىغ لك�^ A^ جه{s¢sM  y_لك�fd من� ¢oa y�d �� هتF �s لكy4ِّـميجه  ��Lَّـ �� لك
�aلك �saمش �gq� ? yd y¡IyK�ssm¡aلك {s¢s3لك �¤qI َّـ�L{� �sa  y¡IyK �n� مس �np�  

|IyK �n^ َّـجه�L�aِّـلكمث لك  y sU �sa ِّـميy4لك F من� ¢aَّـلكهب مشُّـ لك�L�d �f¡� 
{s¢sM �d َّـ�L�aلك �soX �f� yd لكa¢ �من F لكy4ِّـمي �ayI �f¢ �من  لك�Mملجه   

|IyK �n^ جهy6ُّـلك {s¢s3yI ygَّـ مس��L�aلك �soXهت �njaلك  .¤�L�d �sَّـجه 
{a�¡jpoa Z¡^ �jd Z��Xَّـ �X مكyجي {£s¡qaلك �5/ 

جم لك�jO لك�npO لكaمس :ِّـجنمبمليف ِّـ  ¢Iy| مس�d �X لك�L�Oَّـ 
uI {a�¡jOلك �jI �dهث�lqOلك yslqdجه   y¡IyK yq�  جه�q¡pOلك �jOyI �¡خي 

yمه�Mجه مس �N/لك�a |Iy¢a ^�َّـلك لك  مش]  لك�jO لك�npOجه sM{ ُّـ� �لك/ لك�L�Oَّـجه 
Oَّـمس لكyجي لكa¢ �من _ � لك  �m¤¡aلك �d �¤t �a �npOلك �j. 

s� aلك y_ �£y@ � لكF /» {au�O §هي لك� F �ayN1 {_ y�d مس
seaلك{sَّـ�L�oa  0 [ُّـ� �لك مش �j لك�npO ¨مثجه مس IyK| مس لكOمس`¢� لكa�¡jO}جه 

���qj^ َّـجه�L�aلك {lهت �X ynlqd ِّـميجهy4لك F ِّـ�m¡d/ من� ¢aلك  �d �Xِّـ مس�m¡aلك
seoa y�d ىح لك�jO لك�q¡pOجه s}لك�L�aَّـ  ¥I جه�tw^ �sa  �lqd ���qX 

oa �Iymd¢ �من جه  �jaلك �d �Nمس ���qX �lqay^ جه|Iy¢I«. 

s¢s3لكsJلك�aلك { �5 �soX �f� جه  �rld لك�Myga إل�n مس�dلك F ys��X لك�fOلك }جه 
s¢s3لك{s��jaلك { .dِّـمسy4لك لك�fOلك F {sqsjaلك _}جه ^�qjJ �r لك�M�aمل  y�Oلك y �L F
s¢sMw^ ملجه�M�aلك �`� �d�rld F لك�L�aَّـ � yd �s _ �d �aُّـ جه  �faلك { �d َّـ�L�aلك 

�Lَّـ  �� }sMمسجه �soX �f� t من� ¢aلك لك�Mجه `��a �� لكF �X�O لكZI ymO لك�L�aَّـ   �
.yqIمث PX مسهتay} لك�L�aَّـ

هلِّ) ٰه( ىبيئمب ِّـجنخيمئ حليفِّـىش ِّـ .ٰهحيجي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTيف رنيغ 



نئ  ميمئحي ....................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ٰىمهىبيئرئ مللك ِّـخكيكىقيكرئ ِّـجنييملِّ

� َّـ��yX مش] �� لكaymO} مس�dلكaلك/ 
ِّـلكَّـمل :ِّـ �لك لك` yjJ]جه  ىطy J �¤oa Hِّـ   au�d �s¤fJ} لك�oja لك

�� K zoh¡J �من لكygOىح �d y{s لكylfaمن لكmsm3لك�maِّـملجه ^wهن �y^}جه   ُّـلكمن لك
�ojd من� K �X�¡�J ِّـمل�maلك ِّـلكَّـمل  لك  �ojaلك {lf^ جه�saلكَّـمش�d ِّـهب   �md   

aلك�oj جه Q] �X لك�sp¡d �ojOلك �aُّـ �n� مس �I جه ^ �ojpI �ojJ يش مشُّـلك ¢d يش 
مشُّـلك `d yمش  لك�qX �sp¡a لك�sp¡ w^  �mjaلك  � �oj¡a �qjd �m لك�I �ojaجه 

yUِّـمل لكsomja مش �¡�fِّـ yI }sM ِّـملجه  �ayI �saِّـ مشyeOمن لك� K يض¡mJ �� }جه 
�I ^�ىغ لك�oX F na لك�3مس جيyَّـجه ^ ىطH _ � لك  مس �t �ojpoa �n¤�  لك

لك�maِّـمل ِّـلكَّـمل  �لك لكF na لك` لكa¢ �من _ � لك�L�aَّـجه   �m¤¡aلك �d. 
جه  مشK:ِّـجنىلِّين �Lَّـ  � _ ?yjaلك yndمن مشy  w^َّـyمشجي � _ ?yjaلك �I   �n� مس

�n^ جه{sJ� ¢aمن لكylfaلك �d ynd لك �� ( K �من ¨مث  IyK �n8|هب yqn8جه 
ynd ^�يس K �من لك�a | ¢Oجه ^z£s مس ��n لكy¡IyK ?yja ) �� لكyja?(baمث ) لك
جه مشُّـ �d �¤t ?yjoa لكa¢ �من `� �¡ ynd yI �fَّـ�L�aلك � _. 

�lqOلك �lqdجه   |IyK yq��a َّـ مشُّـ�L�Oلك �pe� |Iy¢aلك  �� لك�jO لك�q¡pOجه 
�npOلك �jOلك. 

^} ��iqI:ِّـجنمبمليف ِّـجنىلِّٰىٰررئ �jOلك �� ylfI � J�Jمن لك�L�Oَّـجه   جه  y3لك {
مش] �p�_ }sMلك هتylمن لك�L�Oَّـ مش] هتylمن لكys aىغجه   �ojay` {َّـ��L  

�pjaلك  �r2y` {sd�X منylمنهتylمش] هت sOyjay` {d} جه  �jd  َّـمل�L�d  
هب« �jOلك لكZI {hT لك�L�Oَّـ   y3y^ �t  {lهت �X ِّـملy X �nJ  َّـ�L�poa 

�aُّـ �¤t لكymaَّـِّـ�}   {sOyjaلك �¢d جه{d �jd  َّـمل�L�d«. 

هلِّ) ٰه( ىبيئمب ِّـجنخيمئ حليفِّـىش ِّـ .هيخيجي يش ميخيجييع/ جه �fdِّـ �IyTيف رنيغ 
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جي �� مشydيش PX ِّـمس>� يش ^F /» �ojOy لك�Oلك_�� _y لك جه  �a �m مسهت   

�jOلك �m  �a جه مسydمشj ¡I  جه مس�Jِّـ ُّـلكy ¡XyI {s ِّـy ¡XyI َّـجه مس�L�Oلك ��  لكQkaجه 
tuI �^�X جه  y3لك �� �a yj J �mجه   �a جه مس Q] َّـمل�L�d  َّـجه�L�O {lهت �

{d �jd «. 
Jلك �_ �� F yt�`ُّـ yd N �d Z��X�aلك ZJy� PX {IyL g¤| لك

¡qaلكsI {_ y�Oلك �d جه{£ {hTلك لك�L�aَّـجه ^ Q] |IyK لك�L�Oَّـجه   Z لكa¢ �من 
�jaلك ZI  �qsI. 

y_ }sM جه{pn3لك {�yهن F � y Vy haلك {£s¡qaلك �/ yqdyK«/ _� مسyUِّـ مش] �
aمش لكse{ssU  �a َّـ�L   A^ َّـجه�L�oa {_ y�d {s �� }sM �d �jOy^ جه�a 

t z�a s�AosU {d مش] لكa�¡jO} مسbI �sa �jdمثجه  �jOلك {qnpOمن لكy{s F 
مس جه  �jaَّـ لك�L�Oلك {lfI y��^�X جه  y3لك yهن�p�� {hTلك  �jaلك  ZI لك�L�aَّـ 

nMygay` جه{d �jd  َّـمل�L�d |�sa �¡aلك{sqna جه y�tإلa {s Jynaلك   �lq� �r
�lqOy^ منجهy K لك  �lqaلك ZI {hTلك�aلكzLلك�aلك �� |Iy¢aلك جه  y3جه �� لك�npOلك   

d}جهلك�L�Oَّـ �jd  َّـمل�L�pI |�sa y3لك جه  �jOلك �npOلك  .  yXَّـ ��
�mjaلك ��ª yrj^��«. 

ابتات األز: فائدة ابتة وا   ةّ الفرق ب األعيان ا
I yt�`ُّـaلك uaىط  لكI��qO} مش] uI �m{sهتay} لك�L�aَّـ � a�md �h} لكy¡Iy¢aمن لك

�� � eJ �Nمس {a�md yq� �� �oh� yd لكa�¡jO}جه   لكI��qd {a�mO} مش] لكy^�jaمثجه 
هي  h�6 لكهتAo` F �soX){¡Iy¢aلك ysX جه ^yq� �r لكSUلك ZI �qjd )لك

 �d لكَّـ�� yd �� مثy^�jaلك �qX {¡Iy¢aلك ysX لكZ¡a�mOجه �n� }s¤I لك�qjO لك�Oلكَّـ �d لك

منِّـخكيفِّـىمرث) ٰه( QI جه�s2جي�جه َّـلكِّـ لك .خيٰهجي يعٰهمي/ ِّجه �gX لك���a لك
.هيٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) جي(
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aىط مت مس مسs}لكy¡Iy¢aمن لك �mJ A` yهن hI | K �¡aلك �لك  �qX لكa�¡jO}جه  yd yq� 
 ^�_y^ yِّـ_ZI y لكZ¡a�mOمت

مس SUلك لكZI �qjO لكZ¡a�mOجه  yI �maمش] لك � y Vy haلك zُّـ`� ُّـ� yd 
y_ }sM جه{saىط z�t yd / لكyja§« /لكy^�jaمث �� yd ���� لك�d {a�¡jO لكy¡Iy¢aمن لك

لكylfaمنجه �ysمن �Aoaمش] لكs^�fa}جه مس ATمث  � I yspoX yJ� K  �I �ojJ¡ � لكaلك �
جيyَّـ  .yjJ �poX] _ � لك

�s^ /َّـ مس�L�aلك {ayِّـ�} مسهتy ¡Xمن لكys�Aoa ىغ �ld من� K مس �lqJ {s�yOلك 
�qsjaلك y6� K � _y5 يعy4لك «�r^ ىغ مس جهSl� t yd  �d {s^�faمش] لك z�

ysX لكJy¢a }جه y Xِّـمل K �X �من لكys�yOمن _ � لك�L�aَّـ yspoX yJ� Kجه  مسyLمك �X لك
{a�mOلك �� I ِّـ يش�`�Oلك Q�l¡ayI يشaلك u {s�yOلك هت�sجه  جه ^ لكy ¡Xِّـ�}��Lَّـ �� لك

�Lَّـ�y لك�qsjaجه �Tلكمث `y ُّـ�a لكa¢ �من ysqsX yJ� K مس yspoXجه ^   � _ y@ من� K
z�t yd مش] لكa�¡jO}جه rL �d} `�  مش � �m مس ^� z�t yd ZI مش] لكy^�jaمث 

لك��qOمك مش] لك��qOمك مش] لك a�¡jO} �� لكa¢ �من لكys�Aoa �qsjaمن _ � لك�L�aَّـجه 
جه  �لك لكylI �sa �laِّـ� لكy^�jaمث �� لكa¢ �من لكys�Aoa �pojaمن _ � لك�L�aَّـجه 

�� مس لكy ¡XyI2ِّـ  لك�Mجه   Z¡a�mOلك y¡o` �X لكمك�aمس لك {s�yOلك  �sَّـ مسهت�L�
y`  . �na مس yspoXجه ^ �z�q مشyrsa مس K �من _ � لك�L�aَّـجه ysqsXلكy ¡Xِّـ�}

 �y_�^ yq مسZI ysTyT لكZ¡a�mOجه  ��np مس جيyمك a�md �X} لك�s¤fa مس
{a�¡jOلك �qX {saىط ysX لك�qX {¡Iy¢a لكy^�jaمثجه AI مسa�md �X �I zsL} لكy¡Iy¢aمن لك  .لك

�aُّـ �s��J /مش ZI �ssp¡aلك PX �p¡j� جه{¡Iy¢aلك ysX �`� لكy^�jaمث F لك� yd 
 ���¤tyمه�Mَّـجه مس�L�aلك �d/�N لك ysUمث F لكy4ِّـمي لكy4يع y5جه  �Lَّـ لك  / 

y5 ?yjaلك �a مثysU �Lَّـ لكy4يع �Iجه y¡nay^ �Lمك لكy4ِّـ. �Lَّـ لك  �a يش ¢d يش

.جيمبجي/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
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هت�Jyl لكy4هت} لك�d Q] �X �s; �¡a لك�L�aَّـلكمن   �dynMلك مس��L�aَّـ �
�� �لك لكy¡naمك مس�t yg¤� هث�d �N لك�L�aَّـجه @ �Lَّـ �a لك�I ?yjaجه لكy4ِّـsL}جه   

�Lَّـ لكy4يع F �I لكy4ِّـمي  Q] مكy¡noa َّـ�L�aلك �d �¤t لك��. 
{¡Iy¢aلك ysX �لك لك�gaمث ُّـ`� لكy^�jaمث �n^ z��m¡aمل لك� F/ Oمن مس لكys�y

لكqnpO} _ � مشجيyَّـ�F y لكy4ِّـميجه �L�d |�saَّـمل �L�ayIَّـ لك�qsja لكy4يع y5جه 
 y@  هبymohd {d �jd |�sa yrqna yَّـ��L  �� t¤�لك هث�d �N لك�L�aَّـجه 

�� مس�yg ) مس �L�Iَّـ�y لكy4يع �a)y5 لكy5 ?yjaجه ^�L�d |�sa �rَّـمل 
 {d �jd |�sa)y5 ?yjaلك �a yَّـ��L�I َّـمل  ). مس�L�d  {¡Iy¢aلك ysX y^
�qjpI جه{d �jd/ِّـ مسy4لك y6� K Q] ��  y5 ?yjaلك �qX منys�Aoa yJ� K yq�  �L

�s¤¡��  �na لكy4يع �Lَّـ ymohdجه   Q] �d من ¨مث� K �s¤¡�� جه مشُّـy5 
�I ?yjaلك �a �Nمن هث� K �a �n� �_ جه مشُّـ�I يعy4َّـ لك�L  Q] �d مثbaمن لك� K. 

��� yd �ja {��it F �saمش QUمس yd �aُّـ �){msm3لك �s�I �`  مثysU لك
yrqd مثbI �sa(مس �£t }sM جه�iqaلك �_�d y `�   مسK ¡�لك�} مسهت¤yمك � htيش لك

{msm3لك �s�I �`  مث يشysU ysU �tمث �a {d�ojd yrjs7لكzL لك�L�aَّـهبمس لكلك  
{msm3لك �s�Iجه�� ysUمثجه ^�gM AoX yrjsp£I ?yX �rِّـ�yجه �K مسK ¡�لك  `�   لك

ygمس� �eaلك �d y_ htيش لك�iqaلك �d ينy¢aلك {�) yrqd مثbI �sa (مس/يش  �oX 
U ys �Iمثلك�aلك�sp£I zL لك _ � مشجيyَّـ    { Lلك�aلكمن لك�aلك ymd F AoX �n� مس

 �a {d�ojd مثysU ysUمث �L�Iَّـلكy6 لكy4هت} y5هب مشُّـ  ��mj مس �nJ لك لك
�t لك�aلك�L�I zLَّـلكy6 لكy4هت} ymd F ُّـلك�Jهب مش bI �saمث yrqdجه  �oa مس  

�� �oN لك�laىغ yhs�I �saجه   y `�d �n�. 
جيyَّـجه ^�L�I {d�ojd �rَّـ�y لك�aلك�oj� zLجهمشُّـ _ � لك  �Jُّـلك ymd F مثysU yI  

 yَّـ��L�I َّـمل�L�d { J�Oلك �oJ F |�sa �r^ جهy5 يعy4لك yَّـ��L�I  ?yjoa
y5 �ojaلك �oj¡a جهymohd {d �jd  يعجهy4لك. 
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ysX لك�qX {¡Iy¢a لكy^�jaمثجه ^�L�d Q] �rَّـمل �L�Iَّـ�y لكy4يع y5جه  ��a لك`
 { J�d F َّـمل�L�d {ay¤¡Tلك | ¢J Atَّـ مش�L�aلك {ayمسهت لكzL لك�L�aَّـ y5جه   �oX

 �J� K Q] �Nمن هث� ¢I مثbaمن لك� K {ay¤¡Tلك | ¢J  َّـجه�L  Q] �d من� K
ىغ �L {a�md F لكy4ِّـ �lOلك �� A` مثجهbayI ?yjaلك �a من� ¢aلك �� لكy4يع �Iجه 

ysX لك�qX {¡Iy¢a لكy^�jaمث  .a�m} لكy^�jaمث مسهتay} لك�L�aَّـ �d}مشُّـ  �it �h J. لك
�لك ª ydهي �I هت�ِّـ �Z@u¡Oِّـجه لكylT ِّـَّـ aymd} لكF �tw^ {a�¡jO لك  �jI مس مس

y_ �6جهAo` �jI �mt ِّـَّـ aymd} لكy^�jaمث  مس � مس_�s لكy�Ra مش لكa«/ مسyrohIجه 
Oمن لك� K �� جه�¡ay¤¡Tلك PX{s�yَّـ مسهت�L�aلك �X َّـمل�B   َّـلك�L  y` لكمث�T يش

�Lَّـلك �لك لك�L�aَّـ لكy4يعمسyd مشysay7 يش ysosflJ مس � � _ y6� K  QfJ �I �aجه لك
 �ay aلك �¤laلك �I جه�s^ {ay¤¡Tجه ^ لكyلك��T AX لك�sp¡d �jlayI f¤¡d لك�dمس

�ty L�� �s¤faلك �enaيش لك �oj¡T A` لك. يش�ay_ مث مشُّـلكy^�jaمث لك vr^ /مش لك ysX
�لك` |g¡_لك yr¡sd�X yM F {¡Iy¢aجهلكyrpnM مس  �jaلك yrd�jI لك �لكجه ^uِّـلكَّـ` 

 �jaجه  لكy�Qka �Nَّـ هث�L  �X ِّـميy4لك F �flqOيع لكy4لك yَّـ��L لكygOىح مش] 
�ohOلك .... y6َّـلك�L  � _ {mohd منyd �jd {msm3yI �� �nJ �o^{sqsjaلك �I جه

�^ �fلك إل�5 ىط ��لك لكqa¤� لكy3َّـهن �d لك�L�aَّـجه   yJ لك�o�Oمك F yrqX لك
�I ZI �sjI لك�¡X �o�d لك  .»�o�d لك�f¡aىح 

ا ا :ّا دا  ّا ّا  
ZI �NuJ لك�L�aَّـ   �mJ yq� �� {s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك yqIمث PX مسهتay} لك�L�aَّـ 

�d لك�Nu¡Oمت  �m¡Oلك �p^ َّـ�L PX ^�ىغ  مت   لكs�yO}جه مس 
yl¡aمن مش] ysUمث مس لك yd ُّـ`�ymIyT ytجه a �dإل�X {IyL ُّـ�k q� �a لك

ىشمقىهرئ )ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مئهئٰه يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
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�n¤Oلك  {�yn3ىس لكy¤oIy7مش �� �Xلك? <�}جه   zJلك�d ُّـلكمن / 
�� X�pB} لك�mqaىع لكsh4} لك�d {X���O _ � لك�aلك�� .ٰه  لك�L�aَّـ لكna¡ �جه 

y5 �hqaلك �X �I ىسyla  .�X {�yn¤oa لك
�� y Xِّـمل �X مسهت�لكمن �sVymJ PX {op¡ed لك3.جي ىحجه  لك�L�aَّـ لك�iloaجه  �

{sq��aلك �s�ylOلك �X {�yn¤oa {X���d. 
�� y Xِّـمل �pB �Xيس لك�s�ylO .حي ���qجه aَّـ لك�L�aلك {sq��aلك �X {s`y3لك 

�d  .yfdَّـ��lt ?yX F yrm لك
�X .خي لك�aلك_�qjOyI {sj لك �� �Wىح لكa¢ �من  جه  �d  لك�L�aَّـ لك�lqa لك

yro` لكَّـ�faلك ��� �aلك. 
� �p.ميaلك �� ¢� لك�aلك_sj} لكsqsja} لكy4ِّـsL}جه لكyr¡ ¢t �¡a  لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�Lجه 

_� �yrqX Rj مس��fOyI ygلك لكy4ِّـ جه  لك�L�aلك ِّـمل  �ayI �L �lqaلك �n¤Oلك F
�d  .لك

Jمشُّـلك مشُّـلك لك لك�OلكzJمت  y¤oI �NuJىس �� لك�jaلك?   �mJ �L�� �r^ جه�aُّـ �g
Nu¡Oلك �� yd  �m¡Oلك �� A^ �Lمت� 

yqI Y� yd F zs£t جه{s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك مث yd PX �� لكy¡¥Oِّـ F مسهتay} لك�L�aَّـ 
�mq^ جه�Lِّـy4لك_� لك�aلك F ArqsI {sqsjaمن لك� K ��/ 

ydهنمسw^ جه�loaلك  {Iy¡naلك �OyX ىسy¤oI جه�l�olaلك }¤ aمل لك�  yN Aِّـ�X yL َّـلك
}¤ oa Asp¡J �mt �aُّـ �d �na /مش yq� لكqsqK{sلك�لك�L�aَّـ 5  {s�yOلك ZI  

ty�t �Lَّـ qJ¡�يس �qd لك مسs yd}لكy¤oaىسجه yq��a }sM مش�L�ayI �f¡� y�tَّـجه  جه 
on¡OyI ِّـهش مسymaلك  zJynayI � J�d �r^ { J�Oلك �� F ArqsI �Nu¡aلك  �m¡aلك �

��yl¡aلك  �srl¡aلك ?yX z�¤I zVy¥Oلك .Oلك �jE جه �rB َّـ�L�aلك y` ُّـلكw^{s�y 
 {Iy¡naلك F yX���d مشُّـلك مسهت  y@ yjIyJجه   �pC َّـ�L�aلك �n� لكyh4مكجه 

 �� �n� zVy¥¡aلك F yX���d �jجي A<u^ جه y�`yj¡� �njayI �d `y لك
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 F ��yl¡aمن لكy�y] �aُّـ � ¡� لك�a �Iy¡aجه   �p¤Oلك �N �� لك�laيس  لك هت�جه  لك
�l�olaلك }¤ aلك �X ِّـميyN ��  .لكyh4مكجه 

ydِّـمسy4َّـ لك�L�aلك ?yX ىسy¤oI  �LyqIمس �L�J ^ جه ymOلك F ِّـy¡¥Oلك PX مث 
لكs�yO}هب qsK{sلك جه s�y} لكO مس ;ZI ��y لك�L�aَّـ  �mJ A` ِّـميy4لك F َّـ�L�aلك ZX 

Nu¡Oلك  �m¡Oلك �X لكv�oa �qjd ^هب� �t  a¢ �من هب�d لكyl¡tyI { ay�aمث لك���Oيس 
{sqsjaلكyLِّـyN ArqsI . 

 F لكىطQeaلك �I هيc� yd لك�ylTِّـجه � �dلك�� `¢Qملجه �d ُّـyd �a ُّـ`� F لك
�m� }sM /»ydمس�mjaِّـ لكy ¡Xلك �d ِّـميy4لك F  لك�sp¡d {lهت�ىح  هت�d ^ 

�K َّـجه�L�d �� AI َّـ�L�Oلك لك�M �� لك�L�aَّـ   `� �X Arqd هتMy �جه �I ¨مث 
لك�so¤¡a إلuI �nلك�I �mjaمك  �pj¡aلك �d  Q] �qjd �I Sm� َّـ�L�Oلك �jI 

qjd�`yj¡aلك PX Zjaلك  �mjaلك F yمه�Mمس �f� لك�L�Oَّـجه   .»� لك�L�aَّـ 
� لك�M�aمل � �na{sqsjaلكLِّـy4لك {s {dyJ �nJ  جه{s�yOلك  ZI لك�L�aَّـ 

هتay} لك�L�aَّـ لكy d PX�Nu¡Oين   ��Q�lJ F مثAn3لك �d ��{ِّـ�y ¡XلكOلك {s�y هب
Oلك �dمس ���qX {s�y�d�X  �mj�  ُّـ� �لك جه yq� �d لك�M�aمل yN ArqsIِّـyLجه 

Oلك yَّـ ZI لك�L�aَّـ  yI �maمش] لك{s�y جه َّـ �C �d �d�jaَّـ لك�3 لكy  yNِّـyLجه لك
yَّـ ^�يس لك لك��qsqK{sلك  �� A` ��yk¡aلك  . 

 yd  �m¡Oلك �� yd ���  �rsoX y` yq� �d�Nu¡OلكI لك �yq ُّـ`� ¡u �m لكaجه 
Nu¡aَّـلك�L�aلك ZI �Oلك  {s�yِّـy4َّـ لك�L�aىس لكy¤oI  �L جه{msm3yI �NuJ  �mJ
aهبمس لك{msm3yI {s�yOلك PX �m¡d َّـ�L� �t   �� �� لك�L�Oَّـ F لكy4ِّـمي msmM}جه 

� Ao` Fمن هت�ِّـ ) ٰه( yU لك�¥¡Tلك لك�� �dجه  �dلكَّـ �d لكy ¡Xِّـ لكF �mja لك�lt ?yX F ymO لك
Z@u¡OلكyX yq� لكَّـ�d �sa ��sq}جه aلك �s�ylOلك ?.

ىشمقىهرئ) جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مهمهجي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
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 { �t ىغ �qayI } مش] لكs�yO}جه  �jaلك F {hTَّـ�}لك�L�Oلك A` Ymjaىط لكy£OyI yrsaمش 

�mJ. 
 {oM�d F � y Vy haُّـ`� لك yd لك��y_ }sM جه �¤oaلك  � �aلك /»�dy¢aلك /

J �� مس �Se مس�dلك F لك لكy£Oىطجه   {msm3yI �Nu¡aلك  �m¡aهت�جه لك�I ىحyf
5�لك لكQ] �m¡a مس �m¡d لكمن�ayI �I �f¡Oy^ ىغجه�jayI �N لك �لكمن ayI yمه�Mمس 

Oلك PX َّـ�L�aلك �m¡` جه�Nu¡d ��  لك�L�Oَّـمل �Iجه PX{s�y لك�jayI �I �f¡Oىغجه 
 PX مثyqIaمس لك �I َّـمل�L�d {s�yOلك لك�m¤¡aجه  هت� F لك�L�Oَّـ�}  ��Lَّـ �� لك
لك�Nu¡a مش] هت�ِّـ جه �jayI«�Kىغ  �m¡aلك �d �¤qaلك لك�� z�q� مس yM Z@u¡Oجهلك 

{ �qaلك �� F �du¡aلك �mJ �_. 
ydَّـ مس�jJ yqr^ جه�d �lt لك  ZI لك�L�aَّـ qsqK{sلك y¤oIىس yX? لك�aلك_� 

{s�yOمش هب مشُّـلك {s�ydy�t يش d¢ يش [msmM Q} لك�L�aَّـ z�¤I لك�m¡aِّـ لك�lqa   لك
ila {�Q] |�sa �� جه  �d هنsd�rld  {s}لك �T {¡IyKلكمث  gC}هب  �m¡d yِّـمل 

�n� ? مس �mjaِّـ`� لك�� �rld مس �la yq� y`. 
mI � y Vy haلك �a ِّـyUمس �aلك �� �d �لك لك��yk¡a لك�lqa لك��a� /» yro^1 مس

ysUمث �Lَّـ ys yrsoX �pCمن0�yd لك  ygjI yrgjI ��y � y5 yrsoX {a�pCجه 
yrqsI �qjOلك Sed .Oلك{s�y َّـهب�L�aلك Q] Oلك �¡¥ ygمس� جه  SeOلك Q] 

 ZX |ty` �a مس ��yrqX zoجه  لكF �IuJ  {s�yO ُّـلكy6 مس إلyrsoX �p لك�L�aَّـ 
o�� َّـ ? جي� مس�L�aلكyrqX zهب��lt �X مثbaلك zoT {ay¤¡T  . F �£t A^ 

 �d مثysU �� [�Q} » لك�L�aَّـ�d yrs^ �£t yd Q] {s¢sM جه لكs¢sM{s�yO}لك جه 
�Q] |�sa} لكy ¡Xِّـ�} sila}جه  ^��  �lt {smsmM{sd�rld {s {sayN مس��d}جه 

.هيجيجييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
. مبيع/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(
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 �I جه �d لك�j¡{s�yOَّـ لكZI �d�rlO مش لك�Xa لك�IyhO لك�lqa لك يش `A  لك�L�aَّـ 
�d  .usT: يش `�X �Uy لك�j¡aَّـ لك�lqa لك

�K �tَّـ مش�L�aلك �n� جه{�Qkaلك �d �¤qaلك لك���هي �  �jI  ِّـy¡¥Oلك PX مثyqI يش
Oلك PX �d  . لك�L�Oَّـمل �L�ayIَّـF{s�y مسهتay¡� يش �� لكy¤oI �m¡Oىس �lt لك

¡� �naOلك PX َّـ�L�aلك �mJ �g{s�yلك �lt ?yX F  �jI [مش Qet جه�d
prOمن لكyd�mOلك{/ 

لكK F {hT �من لكs�yO}جه �qjpIمش لكa .ٰه mm|  مس�L�/ �tَّـ   yO َّـ�L�aلك �a
�لك F fld yqsI yd لكa ¤�هن � لكs�yO} لك�L�Oَّـمل  لك�L�ayI |lfJَّـجه 

yl¡aمن مش]  �k q� �na لك لكK F {hT �من لكOمس لكaلكmIy�a}جه   �sa َّـ�L�{s�y 
 z�¤Iهب�Lِّـy4لك �m¤¡aلك �t 5�لك لكy¤oaىس مس ��ykdمل مس   �L�J لكqsqK{s ZI 

Oلك جه مشُّـs�y}لك�L�aَّـ  �mJ A`  �so¤¡aلك z�¤I {s�yOمن لك� K F {hTلك  ^�L�ayَّـ 
�Lِّـy4لك  �d  .لك�lqa لك

) مس(جه ^wُّـلك هتyِّـ �L�d yd لك�aلكF {hT لكa¢ �من مش] soX} ¨مث baمث  مش.جي
yO �a مس لك /�qjd ُّـw^�a جه )مك(لكF {hT لكa¢ �من aيش  y¢oa {oXينجه 

oso مسهنy  مش�mجه  {soX{s�dمس �lt {�  لك_�جه�aلك  �d جه ^y¤oI {soX �rىس �lt لك
�Lِّـy4َّـ لك�L�aىس لكy¤oI. 

yfJىح لك�L�ayI {s�yOَّـجه .حي  {oX َّـ�L�aمشُّـلك مسهت � لك  w^{ojaلك  �� A` يش
�I لك�� يش  {d�m¡d �nJ مسy@�ojd PX . 

لك�Nu¡d {s�yOمل   �m¡Oَّـ �� لك�L�aلك �n� �d �lt لك مشُّـ y¤oIىس لك�aلك_� 
PX �d لكs�yO} لك�L�Oَّـمل �Iهب �qX �tجه ^�L�ayَّـ �lt F �m¡d لك لكF {hT لكa¢ �من  

y@�ojd PX {d�m¡d {ojaلك �>yجه a {oX من� ¢aلك F {hTلك�aلك  .�qayI } مشyrsaجه 
ydمس?yX ىسy¤oI  yqr^ جه �rlOلك لكqsqK{sy��je¡�t جه{s�yOلك [ZI {�Q لك�L�aَّـ    



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................خيهئحي
sM{ مش جه  لك�L�aلك ِّـمل  �ayI���aلك F �s�ylOهت� لك  Atمش  yr¡mIyhpI �n�

�dجه  �lt لك �oa�Iلك_�  هت� F لكy�ygmaجه ^ لك  مس جي�j لك�L�aَّـ �� لك�Oهت�ىح 
هت�  {s�yOلك�IyJ ِّـىغyX  L�aلك �ns^ َّـجه�L�aلك PX  y�ygmaلك F yX���d َّـ�

 �lt �oa {mIyhdلك_�  لك�soX {a�pC {s�yOجه ^wُّـلك مسِّـَّـyt مس sg_ �nt} هتyَّـ_} 
�dجه �I لك  ¢d �mq^ جه �pC {s�yOلك  yX���d َّـ�L�aلك �n� َّـ «/ مس�L�aلك

y�tمث« »مشAT َّـ�L�aلك«yqa�_ ydمس t¤� ُّـ�aجه  �L�d y�tَّـ«/   لكA�aمث « »لك
 .� yIمك �nX لك�L�d«d �r^ �p3َّـمل
FHy¡aهس لكy�¡aهي لك�V مث�gaلك لك��  /d�rlOلك ?yX F �mjaلك �m� ُّـلكyO{s�njI  

�L � لك ��yiaمل �Xمل � Q�l¡a ُّـ`�من �_  / لك�p3مت 
� لك��yiaمل مس :ِّـجنيفاكىف ِّـ� {sq��aلك ylهت  �jL PX �p¡jJ لك�L�aَّـ 

Oلك{s�yَّـ�L�aلك PX {d�m¡d {s�yOلك �n¡^ هت�^}جه�d  هب���aلك F Oهت�ىح  لك�
لك�L�aَّـ   yX���d {s�yOلك �jL ىش��� �m¡aلك �d �¤qaلك لك�� PX �m¡d لكlfa}جه 

y�ygmaلك F �pC. 
�لك yd مسyUِّـ �a هت�ِّـ �Z@u¡Oلك�a�mI  /» PX �mjaلك z�¤I {s�yOلك �mJ

yr¡َّـ��L�dجه{lfaلك PX هت�ىح�Oلك �mJ «. 
gمس� ¦�haلك �m¤Oلك � t �_y_ }sM ِّـلكمنجهyUإلa �M§ F �aُّـ PX y /

» �r^1{s�yOَّـ0 مس لك�L�aلك �a�a {jIyJ َّـ�L�aلك }sM �d ... }sM �d �na
y@ {lهت �t�na جهy@ yjIyJ َّـ�L�aلك �n� �mjaلك«. 

�na �mjaلك �jُّـلك جيAo^ جه ymOلك F هي �hOلك لكv�aلك �X zsجي  �L�aلك لك�� 
لك�L�aَّـ هتy@ {lجه ZM F  �d مسلك�d {s�yOهت�^}  ��� �lt ?yX �d لكaلك {mIyhd 

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مهمهجي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
ِّـجنمليييكٰرٰذِّىع) جي( حلِّىشِّـىع  .جه لك�pqa لكy�aَّـيطمبهيجي يعحيمي/ �جه �fdِّـ IyTرنيغ ِّـ
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 �nX �o¡�J ُّـ�aمت
�� �d لك�L�a لك�reOِّـمل Ao` Fمن لك�d ���Nu¡O لكAn3مثجه :ِّـجنيفاكىف ِّـجنىلِّين  

�oهتyM /مسOلك  yq� �d ىح لك�L�aَّـجه  ¥I جه���aمش] لك yrrq`  y6لك�I :uJ {s�y
 �£taمس لك�� yrrqnI ���aلك F {^ �jOلك {s�yOلك �jجي �mj F يس���Oلك هت�   لك
gmaلك{sgmaلك F �p¤Oلك  �Iy¡aلك �� �rqnI ىح �jOلك Q] َّـ�L�aلك �jجي AqsI جه{s 

{sq��aلك. 
�لك yd مسyUِّـ مش�sa هت�ِّـ �Z@u¡Oلك�a�mI  /»aلك  PX {s�yOلك �mJ �mjayI �

�s^ �qnayI َّـ�L�aلك �fM �X  .»لك�L�aَّـجه �s^ yrrqnI y@�f3جه 
� �X لك�2لكمكyt�`ُّـ }sM جه{mIy�aهن لك�¤ aلك F �mJ �L�aلك لك� �tمس  �L�� 

� لكsMyqa}جه ^An مس� �d َّـ�L�aلك  {s�yOلك ZI �^ Oمس لك �rld �X ِّـملy X {s�y
�dجه `��a لك�qayI y3 } مش] �rld لك�L�aَّـ �lt لك  .�X yM لك�aلك_� 

�� �¡�_:ِّـجنيفاكىف ِّـجنىلِّجنمئ  Zoُّـ`� مسهت PX �/ 
ملنث ِّـ ysUمث  مس :ِّـ ��� F لك�oja لكH�f3 �� لك�j¡aىح PX لكaلك {lsW

�d �lt لك  .F �soX �� yd PX لك�aلك_� 
ملنث ِّـجنىلِّين �� لك�L�aَّـ يش  ��np  �مث لكZI SeO لك�L�Oَّـلكمن لك2مس :ِّـ يش 

ysUمث  � ��sp لكaلك �I جه�N ysUمث  ��X yrgjI �sp لك�j a لك مس ��jىح لك
�� لكs�yO}جه�yr^�j �� لك�2مث لكO¥¡�جه   {s�yOلك �d ytلكَّـ�d/ �`  Q] �� yd

�s�ylOلك �d َّـ�L�aلك. 
�K aمش لك �ojaىس لكy¤oI �� جه  �Nمش] مس {s�yd �d �o¡خي ���j¡aلك  �ssp¡

K} مسy¤tمث K PX �n� H�f3لك/ 
;N �d y��ss مسyrTyqL مس مس�Xلك�yr :ِّـجنيياميف ِّـ ysUمث   ���jJ لك

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مهمهجي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
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{dyjaلك qjOyI �� yd يش مس�X �لك ����jJ لك� ;�ss يش   msm3 �_yt} لكbaمثجه  
�a�m` /جه مش�aُّـ �¤t  ytynd  A£M مثbaلك لك�@ �tw^  �aمث لكbaلك �X �sp¡� 

�ss; �� جه  ynd  �a �£M�_yt لك��  �� A` . 
�} @yجه مس :ِّـجنيياميف ِّـجنىلِّين y�Oلك yrلك��Xمس N �d y��ss; ysUمث   ���jJ لك

dyjaلك yrلك��Xمس���jJ ygلك مس��� �yجه  y�d y��X yrX�p£pI yqshjJ �¡aلك { 
�ss;�_yt مثجهysUألa  مش  �tلكمس �¤qaلك �d ���aلك �a ىح�Xمس. 

;N �d y��ss ُّـلكJ:ِّـجنيياميف ِّـجنىلِّجنمئ ysUمث  � ���jJ 6ys لك� y لكy4هت} y5جه 
yrmM F ym� �¡aلك �� [Q هنy  مس�� لك�jO^} لك�jpI �p�J �¡a^} لك�qnaجه  �ِّـمل j¡d

�f3َّـِّـمل لكyt  .qn8}جه مس �j¡dمل 
qnaمشُّـ ysUمث y6ys�yd N �d لك�neJ �¡a ُّـلكy6ysJجه   �q` {^�jd �np� yr لك

�� مس^�g مسy¤tمث لكz�¤I {^�jO لك�oja لكH�f3جه  جه  �f3مل لك�j¡d ِّـمل مس�j¡d
 .yrsoJ �K لكqayI {^�jO¤� لكy¢aينجه �K لك

mt �aُّـ �gJمشُّـلك لك�/  H�f3لك �ojaلك z�¤I ���aلك {lsW  |ty` مس �jI
�¡J  مثysU �jd^} لك ysUمثجه  ys¡dىطجه َّـ yd  مش �� �jd^} لك �I yd N �d لك

�I جه SUلك ys¡dىط ^w  لك لك���Oيسجه) �� لكs�yO}(لك�mja جي�I yd �j لك هت�   �� لك
�soX �pCهب   �a yjIyJ لكSU �j¡� Aىح msmM PX} لكbaمث �mj مشt لك�I yda لك

 �¢ | لك�L�aَّـ �jI ُّـ�o¡a �a لكmsm3} لكd�ojO}جه ^s�yd N �d �K �ms¡�جه
¢d / َّـجه�L�d y�t لك�a | K �_ {s�yO لك�L�aَّـ لكمش/ مسلك  {msm3لك �ojOلك y�t. 

 zohd �d�m� {mVyqOلك �jL �aلك z �aلك �� لك�� �ja){Mِّـyeaلك yd (
 zohd PX)��{hs� aجه ) لك w^ zohd �X {IyL ��لكَّـ �I مشy Kمن ) �� لكhs� a}(لك

 zohd �X {IyL �لك �m �J yd لك� �L) ydَّـ لكbaمث y` �¤qI لكdy¡a} مس �sltجه 
{Mِّـyeaهب مشُّـ)لك �I � ��لكَّـ  aمث لكbaلك �aُّـ {msmM {^�jd �d {mIy�aلك { J�aلك F

X {IyL yI َّـv� yd لك�� ) yd لكyeaِّـzohd �){M مشy Kمن لك�L�aَّـ �a مس �qX �sltجه 
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OyI {h J�Oلك{s�y F yd �njq� ��� PX {d�m¡d لك�L�aَّـجه aلك F {s�yOلك �n¡^ جه
�dجه f� }sM � لك�L�aَّـ �lt لك �d يش  لك�aلك_�  يش لكPX �m¡O لك�lt F {s�yO لك

{sd�rlOلك ?yX F yrqX لك�Nu¡d. 
�sreaُّـ`� لك yd F ynU � yI_� لك�faِّـ �g¡� yqsI yd �s7 �dpC  F لك
هت���yW Q�l¡a {saمل �nX لك�p3جه sM{ ُّـ`�  � �nX F z مس لك�K�¤Ia لك

�aُّـ �s��J F y_ �sq}جه  �¡aلكىغ لك�] �Lَّـ �jI لك  �� �p3لك /»tمش� �I  
�oX �na �Mلك�aيس لك���OyI َّـمس ��لكَّـ�L لك�C �Mِّـ   �a�M ِّـ �J  �`  هن�¤I

h¡�  �_ لك�� � z�¤I لك�oja لك�aلك�Mجه  y�poa yX���d �jجي yd �d �Iy
 y£يض هن¡mJ منy Tyqd  �dلك�jI �Ku¡J �_ �� �¡aلك {oM�d  هبyLِّـyN �� �¡aلك

�t �a£� مسa �K�¤Iهب   �ojaلك � y�d �a N �d ىغ�jJ �Nهث �oX هن�¤I 
 {oM�d F |ksَّـجه _� هت�L�aلك �M yro` ِّـ �J �¡aجه لك{sayj¡Oلك {pn3لك  {l�olaلك

 �neI �� �¡aلكL yd �s^ �Iyh¡�  �� �aَّـ لك�L�aلك �d � y�poa yX���d �j
 F yX���d �aُّـ Q]  zLلك�aلك لك�jaىغ  ���dيس لك�ojaجه �jL }sM لك���2 

 {au�Oلك{sl�olaلك�sm^ جهy@ �pC َّـ�L�aلك �jL ��جه  �¡aلك {oM�d z�¤I  /
لك�L�d ���2َّـجهلك�jaىغ �L�dَّـ �لكجه �d جه n� لك�aلك�L�d zLَّـ  ��� مس مس لك2 

 {l�olaيس لك���d �� �aَّـ لك�L�Oَّـ مس لك�L�oa منyqsjJ zLلك�aىغ مس لك�jaلك
yrKy¤Iِّـ مس�C«. 

J8لك �g�mJ y/ هب naلك لك�� F ىعymqaلك لك  � J�J Atمش {sq� �¡aلكىغ لك�]
 F مل�Kvd {sq� �¡aلكىغ لك�] �tAt  �¤t مس �nJ لك ylaىسجه  لك  {Iy¡naلك �OyjI

ylaىس  �d QskJ�naلك�� لك جه  �pC  yX���d naلك ?yjI �a {_ X  لك�� 

مليف) ٰه( y¤Iهن لكpC �s�aمقاميفيع يف ملميىث ِّـ � yI_� لك�faِّـجه �omI لك�pC �s�aَّـ جه ���mJلك 
.ٰهخي يعٰهمي/ �يشميمهخيٰهلك@�pUyجه لكyqa§جه لك�p£O لك�sreoa �poja لك�faِّـجه لكj ha} لكsty¢a}جه 
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 y�ygmaلك F yrj_لك�d  �s�ylOلك{sq��aيع لكy4لك �qjOyI {s�yOلك ���mJ F z �ay^ جه
�d yt لكnqa¡} لكs^�jO}جه ىط ��AI � J مس�IجهPX لك�L�aَّـ) مس `� Q] �� yd لك�L�aَّـ(

ysUمث مشN �d �¡J At لك�yO مس/�� جه �K إل �jd^} لك �p لك�L�aَّـ ys yrsoXمن مس
{ Jِّـ F{mM  . 

{say¡aِّـ لك�d yqsI y8 �f لك  �_/ 
لكyN �loaِّـمي.ٰه  {Iy¡naلك �OyX ىسy¤oI �Nu¡aلك  �m¡aلك yq¢¤I �C �X . 
 . PX لك�L�aَّـ yX z�¤I? لك�rlO لكd�m¡d {s�yO}.جي
لكF {hT  مس�d �tجه PX �qjpI لك�lt ?yX z�¤I {s�yO لك لك�L�aَّـ �m¡d.حي

 .لكa¢ �من
 yqIمث PX لكy¡¥Oِّـ Q�lJ F مسهتay} لك�L�aَّـجه  ���L مس �mJ مس ZI �NuJ .خي

لكy¤oI {s�yOىس لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�Lهب �t لك�L�aَّـ   .�d لكyl¡tyI { ay�aمث لك���Oيس 
ydهب مس�Lِّـy4َّـ لك�L�aىس لكy¤oI �NuJ  �mJ �L�s^ ِّـجه�reOلك Q�l¡aلك PX 

Oلك {s�y {s�yOلك PX yd�m¡d َّـ�L�aلك �ns^ َّـجه �¤Oلك Q] �3لك  �M لك�L�aَّـجه 
�qjpI �3جهyI مس {msm3yI/ aمس لك {s�yOلك ��Lَّـ �� لك�L�Oَّـ F لكy4ِّـمي msmM}جه 

لكF {hT مش�L�d Q]Atَّـمل yNِّـyLجه  لك�L�aَّـ   �z�q مشyrsa لك�L�aَّـ yBىطلكجه 
yrsaمش { �qayI ىغ �jaلك. 
yl¡aمن  ِّـ �M لكs�yO} مس لك3مش] جي�ِّـ لك �� {£s¡qaلك �� �pB F }��

5�لك لكy¤oaىس �sa| لكOلك�L�Oَّـمل �L�ayIَّـجه  لكsM �d {s�yO{ ��هب  {s�y مش 
�Nمل  مس ¨مث هث�Nu¡d  {d�m¡d  لك��جه��جه  �� A` y6ysJُّـلك  y6ُّـلك Q] . 

ا ا : ّا ّ  
 yq¡t �d مثجهAn3من لكAo` F َّـَّـS� yd {£s¡qaلك �� FOمس لك PX {d�m¡d {s�y

 �maلك PX مثyqI ِّـ�f¡d  �mjd �qjd naلك لك�@ �m � �r^ جه���£¡ayI َّـ�L�aلك



 ٣٨٩ .....................................................اجوتود أصخجخ ّخجرذخ جث ّاثثتبخ اجحتخئد
 بكؠكعل اعوجود؟

قفل املناد عه ّعفي تفون اإلجكبل طه ذعه واضحل، مقبغي اعتغنف طىل حف
ّاعتفمم بكعتجومن، ومما عك متسقى عقك عه خالل ذعن أظسكعو وععكدمفو، ومي  ّ

 :ثالثل
ّ تحرم أتزاء اثخذخخ جن ثخد ذي جث اث.١  ّخذخخّ

ّإذا كغنكك إظ املكمقل عه حقل مي، وظنضقك اعغفه عنعبل عه أجناإلقك  ّ
ّاعماتقل، ومهك اجلقن واعفعه، عجممقل  ّعنعبل عه جنإلظ ذاتقًعثال ) اإلكسكن(ّ ظ، ّ

ّ، ظقفون عفجممقل هبما اعفحكظ أجناء تفوهنك، وال تتحفن)ّقلّاحلقواكقل اعقكطف(ومهك  ّ ّ 
ّبتوسغقك، وعه اعثكبل يف حمفوّإال  العنعل حفقفيّ عه ّ أن:ّ ّظكن ّ عو أجناء تفوكو، ّ

ًاألجناء تفون عتفمعل وذات ّك عفنوضل اعوجود ظبه اعمات املنعبل، ّ طفقو؛ ألهنّ
ّاملكمقل املنعبل ال تتحفن ّ ّبتوسغقك، ظتفون عتفمعل طفققك، ومما مو عك مسقى ّ إال ّ ُّ ّ
ّ عفجممقل عه حقل مي عتجومنة ّقلجناء اعماتّإن األ :ّبكعتفمم بكعتجومن، أي

ّ ظبه جتومن وتفنر ذات املكمقل املنعبل عققك، ظكعقغنة يف مما اعقحو عه ،ّوعتفنرة ّ ّ
ّعغالظل بظ املكمقل املنعبل عه حقل مي وبظ أجناإلقك اعماتّاعتفمم إظ طبقغل ا  ّقلّ

ٌاملفوكل هلك، سواء عكن مقكك وجود عنحفل ّجي  أم مل مفه، ظكعوجود اخلكرّ خكرجيّ
ّ طه مما اعقحو عه اعتفنر واعتفمم بظ املّعتكخنة   عه حقل مي وبظ أجناإلقك؛ّكمقلّ

ًعقن تفمعك بكعوجودّألكو  ّ. 
ّاعتفمم واعتكخن بكعتجومن«:  اعغبكطبكإلي بفوعوومما عك أشكر عو ّومهك تفمم : ّ

ّأجناء املكمقل عه اجلقن واعفعه طفققك، وتكخنمك طققك ً، ثه جغه ذعه عبققك »ّ ّ
ً اعفول بكؠكعل املكمقل، حقل أضكف ظكإلالطىل ّبقكء طىل أؠكعل املكمقل«: ّ  ، وسقكيت»ً

.٢٢٥ص: ، ععمر سكبنهنخذخ احلححخ) ١(
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ymM  �s^ ىعymqaلك  �aُّـ ysI. 

  خنيث جكٰرمئ ىئيق مللك جنيفِّـيشخنٰذِِّّىئٰررئ ىقحيمب ِّـخك.هث
sM �d {s�Aoa L{مش �aلك �s _ �d �aُّـ �لكy6جه a yrd�oJ لكىط�a جه�� {s 

Oلك ِّـjI}جه   �a PX {d�m¡d �� }sM �dلكىطyrdهب مشُّـ �qayI{s�y �nJ ? �a } مش] لك
L d¡£���مل F ُّـلكy6جه ^ ىط ِّـ�m¡d {jIِّـمل  لكs ���£¡a}لك جه ^F zJ�J yqr لك�m¡aِّـ 

L �aلك ��  yrdىط  {jIِّـ ىط�Nu¡d yrd جه ^s�yd ZI{sm¡d {s�yOy} لك  {d�
 {s�yOلك ZI {sa�ojOلك  {sojaمث لكy¤tمس �d �¤t َّـ�L  �X �en� لك�� ayI¡£���جه 

yrdلكىط�a ZI. 
 ���£¡ayI �Nu¡aلك  �m¡aمث لكy¤tمس �d �¤qaلك لك�� مش] � y Vy haِّـ لكyUمس �_

�a�mI/ » �qd �X1���£¡ayI �m¡aلك �d 0 مس �m¡` جهyrdلكىط�a PX {s�yOلك �mJ
sL}لك �aلك PX {jIِّـ«. 

  ىقحيمب ِّـخكِّىئٰررئ خنيث جكٰرمئ ىئيق مللك ِّـجنيفاكيفىس.مس
�qjpI/ Oمس لك�� }sM �d {s�yَّـ جه�L�aمث لكyL ُّـلكw^ جه{d �jd  َّـمل�L�d  

 yِّـ��mJ F {d�m¡d ىسy¤oaلك لك�5 �r^ جهy@ y� �jd �sa  yrsoX yِّـ�yX �n�
 �d ىح �jOلك }¤ aلك :u� yq�  �mJِّـمن O{s�yمس لكPX y����E لك�L�aَّـجه 

�Lمن ^��Lمنجه �n� }sM لك�L�aَّـ  u^ | L�^ | L u^ |Ly¡My^ |qndu^
Nu¡d:لك�aِّـ لك�m¡aلك �X �Mلك�pI لك����£¡ayI �m¡aمث لكy¤tمس �d �¤t ��  . s�Aoa}جه 

_� �jJىغ  جه  y7 yfdَّـ�� لكqI ���£¡ayI �m¡a¤� لك � �� مسy¤tمث �
Oلك F لكىط�aلك �¥laلك �sfl¡aلك �d مثbI y��`�a�M  . My{ لكs_\O}جه ^

.خيخيٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمقمبِّـيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
�sojJِّـخكيكِّجكمئ ِّـخكحمىمٰررئ) جي(  �sm جه  جه pC/ جه لكla¥� لك�aلكىط � لكyI �f¡jO لك�k aلكَّـ
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Jمشُّـلك لك�mt �aُّـ �g /ArqX {IyL  /^y�J yq� ymOyI � J�� Asهس ��k q لك
يش �� لكayI �m¡a¡£��� يش  ��لك لك�d ��ma لك�q� �� �m¡a£� :ِّـجنملىكِّهي ِّـ

 �d لكuI �maهتay} لكs�yO}مت مش  �¡� مس�d �t لكuI �maهتay} لك�L�aَّـجه مس
IyL � �a yj J يش لكc� {Z@u¡Oهي هت�ِّـ ymd F لك y Vy haلك �لك I/يش � u 

�¡�  �m¡aلك �d يس�qaمش لك {s�yOلك {ayين مسهتy d PXَّـ  هب مشُّـ�L�aلك {ayمسهت PX مثyqI 
F ���E ُّـلكy6 _ � لك�L�aَّـ  .�mJ {s�Aoa �n�  �qjdِّـ 

�لك لكy£Oلكy_Z@u¡O هت�ِّـ � F  /»dمش] مس zُّـ� � �Kمس  {s�yd �lt �Xy2لك
جه ��d�o مس �¢ |  �Lَّـ   �Xy2لك {s�yd �KvOلك لك�` جه  �Lَّـ   �j£Oلك �d لك
 PX yd�md �npOلك {s�yd �jL �d لك�` جه �� لكs�yOyI �m¡a}جه  �m¡aلك �d �Nهث A�_

{s�yOلك �lt ِّـy ¡XyI �I َّـجه�L�aلك �d �¤t ِّـy ¡XyI  جه  .»�Lَّـ
y X ygمس� |d�mJ �_ �`مس ُّـ �jI y_ }sM جه{pn3لك {�yهن F � y Vy haِّـمل لك

���£¡ayI �m¡aلك /»{s�yOلك {ayمسهت PX مثyqI«. 
ىطsa} مس  �لك لك�d �¤qa لكy¡Iy¢ayI �m¡aمن لك� �I�� مس �rgjI yM �_

{¡Iy¢aلك ysX  .لك
�aُّـ �X مش/ لك�2لكمك �m¡aلك �d �¤qaلك لك��  I¤{ مسهتay} لك�L�aَّـ yX F?جه 

��yOلك?yX F  �aُّـ _� لكArqsI �o4هب   �_  ¤{ F مسهتay}  لكa هث�Nجه 
 ?yjaلك لك�لك�L�aَّـ مس لكyjI � J�� {s�yO? لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�Lجه y¤oI u�� }sMىس �

� �pأل لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�Lجه aلك Arqd �sهت  لكa ¤{ au�d F} لك�m¡aِّـ مس�Xyd لك
��yOلك¡aلك ?yjI � J�d �r^ جه���£¡ayI �m¡aلك  �d  �kI لك�m �iqaِّـ لك�lqa لك

.ٰهميٰه يش هيجيٰه يعٰهمي/ �eqdِّـلكمن ُّـ لك�I�maجه _�
ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مئميجي  يشهيميجي يعحيمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
.ميجيجييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) جي(
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�X �f� �لك يش  yX? لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�Lجه ^ ���L مس لكِّـy Jيغ ZI لكZ¡au�Oجه � PXيش 

���£¡ayI �m¡aجهلك{s�yOَّـ مس لك�L�aلك {ayهتuI yqo_ لكمث�T . 
 �m¡oa {d�m¡Oلك {K ¢aَّـ�� لكyfOمش] لك { �qayI لكىط�aلك �¥laلك �I هيª yd لك��

���£¡ayI. ydمسayI  �� }sM �d {s�yOلكمث لك�Lمس �mJ �� �q } مش] لك�fOلك لك يش 
ym^ يش yrsoX /»َّـجه�L�ayI yd�mJ �m¡aلك �aُّـ �sa  مس�Lلكمث لك�ma {oX {s�yOلك لكs�yO}جه 

 .»tyna| لك�d {s�yOهت�^} �L�ayIَّـ yq��^ �qX مش��B y�yَّـمل �X لك�L�aَّـمش 
ygمس� y_ /» �n� مس zجي  �m¡aلك {d�m¡d {s�yOلكمث لك�Lمس w^ َّـجه�L�ayI

Oلك PX{s�yَّـ�L�ayI  «. 
ydينمسy¢aلك لك�fOمش] لك { �qayI   PX �� }sM �d {s�yOلك �mJ �� يش 

y_ �m^ يش yrdلكىط�a /» مس ysd�X ylهت  yqojL لكمث�T جه yndإلa {sg¡md {s�yOمش لك
I �n� مس �s¤¡�� yndإلa yهس�yg¡_y^ جهyَّـ��Lَّـجه�L�aمش \يغ لك �a مس  

�Nu¡d yndلك �X لك�L�aَّـ جه ^wُّـجه��n لك yC �aُّـ   yndإلa {s�yOمث لكyg¡_لك 
�soX yrd�mJَّـجه�L�ayI  «. 

ydمس}ay¢aلك لك�fOمش] لك { �qayI   PX �� }sM �d {s�yOلك �mJ �� يش 
ym^ َّـ يش�L�aلك /»Iy_ F �ln� {s�yd yهن�` F {s�yOلك ZjJُّo{s  �¡M َّـجه�L�aلك 

�L�oa yr¡soIy_ Fَّـ `�هن�L�d yَّـمل _ � `�هن�L�d yَّـمل  {s�yOلك �mJ F R¡j�«. 
 �£t yq� �d3هت�ِّـ مس لك PX ِّـَّـ لكِّـ _� مس � �aلك �snZ@u¡Oلك �¡msojJ F 

 ZI ىح yX ZI? مسهتay} لك�L�aَّـ مس لكs�yO}جه  ¡N ylTِّـجه AI ُّـ`��d yt لك PX لك

. مئجيٰه يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـخكيكِّجكمئ ِّـخكحمىمٰررئ) ٰه(
.مبخيٰه يعٰهمي/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) جي(
. مئجيٰه يعٰهمي/ لك�fOِّـ لك�Iy�a )حي(
.هيجيٰه يعٰهمي/ لك�fOِّـ لك�Iy�a) خي(



نئ  حيمبحي ....................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ٰىمهىبيئرئ مللك ِّـخكيكىقيكرئ ِّـجنييملِّ

m¡aلك ?yX ِّـ���yOلكy_ }sM جه���£¡ayI �m¡aلك   /» �d�o� ygمس� A5 �m� ? �d �I
 y¡s�A^ جه���£¡ayI �m¡aلك �a ym� �aجه لك{s�yOyI �m¡aلك �� جه  �m¡aلك لك�مس �¢ | �
 yrdىط  �X {s�yOلك لك�` جه  �m¡aلك لك�لكs�yd PX y¡d�m¡d �fla} لك�qaيس �  �q2لك

 F لكF |IyK Zj��O لك�h_ �d { J�O لك�m¡ �X �iqa لكsM �da{ ��هب 
 .»لك�L�aَّـ

�� لك�sea لكPX �¡msojJ F ysla هن�y} لكpn3}جه  _� ZI ُّـ�neI �a مس
y_ }sM /»  جهyr�lt F {s�yOلك {iM pI Atمش �Nu¡aلك  �m¡aلك �d يس�qaلك لك��

هتay} لكs�yO} مس لك�L�aَّـجه   �s^ �Nَّـ w^�M � ZM �mjaلك �M F {s�yOلك 
A` جهyr yr�lt F yriMجه  مسyr�lt �tجه ��لك�PX yrd�mJ F �_�¡J y مس�Lلك � ZM

 �d يس�qaلك لك�� {s�yOلك PX {d�m¡d {s�yOلكمث لك�Lu^ جهyrdىط  PX {d�m¡d yلك���
Oلك جه  �m¡aلك{s�y�a�` yrdلكىط�a PX {d�m¡d «. 

�m¡aلك �d �¤qaلك لك�� �£�q� مشُّـ aلك �� ¡ayI �m¡£��� يش �d لك�ma يش 
 �maلك ~ y¡t �d �soX مثyq aلك �sa �d لكuI �maهتay} لكs�yO}جه  uIهتay} لك�L�aَّـ 

A` جه{s�yOلك {ayهتuI �tمس  �d ��maلك لك�~ لكuI �maهتay} لك�L�aَّـ مشyntِّـ � y¡t �d �sa
�m¡aلك. 

d ZI:ِّـجنملىكِّهي ِّـجنىلِّين  ���£¡ayI �m¡aلك PX مثyq aلك ZI �s^�¡aلك �np� �s`  y
 �d {mIy�aلك ~ y¡qaلك F �mJOمتمس لكyrsoX �m¡d َّـ�L�aلك  �Nu¡d {s�yمل �X لك�L�aَّـجه 

�aُّـ �X لك�2لكمك /tَّـجه مس�L�aلك PX yrd�mJ  {s�yOِّـ لك�m¡I �mt yd�qX yq
aجه مس لكyrsoX ِّـىغyX  y@ ىط لكy¤oaىس مش] لك�L� w^ }sM �d {s�yOَّـ   �iqaلك

5�لك لكy¤oaىس |�sa �r^ َّـملجه   مش��جه�L�d �nJ مس y@ مشُّـلك مسِّـ�� ^w ��جه 

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ ).حي(جه لكsUy3} ِّـ_� هيميجي يعحيمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
). هئٰه(جه لكmsoj¡a} ِّـ_� ميمئهئ يعحيمي/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) جي(
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yrsoX ِّـىغyX َّـ�L�aلك. 

yd ُّـ`��mJ �d ymIyT yt لك�L�aَّـ PX لكyqI {s�yOمث PX مسهتay} لك�L�aَّـجه 
^oOy¤�ىس ^�s لكs�yO} لك�L�Oَّـمل �L�ayIَّـ  لكsM �d {s�yO{ ��جه ^s�yOy} لك�L�Oَّـمل 

yqI �dمث  �lt لك لكy ¡Xِّـ�¡�Nu¡d ys ayI yrمل �X لك�L�aَّـ F لك�aلك_�   �¡ayمسهت PX
�m¡Oلك. 

�Nu¡dمل �X  لكOمس/ لكy3هت�  {d�m¡d �d �lt لك z�¤I {s�y لك�aلك_� 
 �d {s�yOلك �r^ جه�d �lt لك لك�L�aَّـجه مسyd لكs�yO} لكPX {d�m¡O لك�L�aَّـ F لك�aلك_� 

}sM{s�yOلك �r^ جه�d مسyd لكs�yO} لك�Nu¡Oمل �X لك�L�aَّـ �lt F لك   لك�L�Oَّـملجه ��جه 
Z¡au�Oلك ZI FyqJ . 

ا ا :ا ّدا ا   
Q�lJلكمن  F y7 ُّـ`� لك�laلكِّـ ZI _�لكمثلكمن  مس§yt مش] ��لك لكqI }¤ a¤� لك

�it{� F �sfl¡aلك �d مثbI ygمس� }¤ aلك لك�@ yq��jJ �_  مسهتay} لك�L�aَّـجه 
 .ylTِّـ§�floa yqM لكy�aَّـيط �d لك�2مث لكy�aَّـيط �d لك

{K K هنy¤Iمس �� جه  ymOyI � J�� yd yq� �`�t/ 
لكzL لك�L�aَّـ  �np� ��  �a {s�yd لكZI �p2 لكuI �ma:ِّـجنيكاممئ ِّـ  

 PX مثyq aلك ZIaمتمس لك ysX F �a �m لك جه    ��Lَّـ مس�d لكy ¡Xِّـ
�aُّـ �X {IyL �Ao` �d �riمن لك��qOمك مش�rsa لكuI �maهتymd F / {ay لك

Oَّـجه مسهنلك�L�aِّـ�} لكy ¡Xلك  {s�yI �o y_ �aلك u�dَّـ مس�L� ِّـy ¡Xلك aمس لك  zLلك�
{s�yd���d لك مس y^yqdمل ZI لك  . �aجه �d َّـ مس ��

y¡Tُّـ @� لكau�O}) ٰه( �d�X يش �jJىغ لك�s�a لك  zLلك�oa {s�yOمن لك� K �� يش  �oB F
A¡Tيس مش�d yrsa لك�aِّـيط َّـِّـ�Tجه  جه �d مسِّـلكَّـ لك�Oلك�sh¡�� {jL لك fld y��qX �_�J �_

ُّـ�floa �M§ F �a لك�dy4 جه)مبمئ مش] خيهي( ylTِّـ  .�d لك�2مث لكy�aَّـيط �d لك
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 �t yqqna2مس لك PX مثyq aلك �dىط  Z¡a�mOلك ZJy� ZI �paمس لك  zLلك�
�dَّـ مس�L  �I ِّـميجهy4لك F �a َّـ�Lِّـy ¡Xلك  ygمس� �� مس  �aجه ^s�yd ~¡qs} جه 

aلكysX لكd F �m¤¡a¡� لك  .�لك�a �sa zL مس �d �¤t مسy¤tمث لك�L�aَّـ 
 {ayهتuI لك�a�m� uI جه�npOلك  zLلك�aلك ZI �sfl¡aلك �rqnp�  ygمث مس� v�
 PX Zلك��I  {aلك مسَّـ�dy_هن� مس مسهتay} لكF {s�yO لك�npOهب   zLلك�aلك F َّـ�L�aلك

�ojLلك لكuI �maهتay} لك�L�aَّـ �d لكay¤¡T} مس ��n لك�L�aَّـ مسهت جه  ysX F s لك
جه �d مس §لك  �d ^�ىغ �nJِّـ � `� yfda ydَّـ�� لك�Xymaمل لكa¡� مس�sU yr�T لك

d�X�dمس �r^ ِّـ�y ¡Xلك  ���it F َّـ�L�ay^ جه sمسهت �n� مس �s¤¡��   ayC}جه 
�dِّـمسy ¡Xلك sfl¡aلك � m�  لك�� جه  sمسهت �n� مس �np�  جه zLلك�aلك ZI �

هب  Q]aلك omjaلك �Xلك�m{s�sf¥¡oa {oIy_ Q] . 
مس��y U «/ لكy_Z@u¡O هت�ِّـ   ynd §لك _�Xyمل �na لك �� �sU لك  �_

uI جه ysX هتsomX y^y}  هت�ِّـمل @F y لك  `� m� {dyX {js V¡يض yrX�t مشُّـلك مس
¡�F �qd �a لك�L�aَّـ `�a |ty هت�ِّـمل yNِّـsL}جه مس �¡�nِّـ Sd �o�¡dلكَّـ^yجه �

لك�M�aمل  ynd لك لك�L�aَّـ  �a�¡d �Tمل yjd مش]  هن�y}جه `�L�ayمك  Tجه  
ysX  .»�L�d �nJَّـمل F لك

 zLلك�aلك ZI �^ َّـ �d جه ysX ^�L�ayَّـ �s¤¡�� ���iqI مس �¡¤F �m لك
 PX مثyq aلك �d لك�� yqj7 مشُّـلك جه  Q]aمس لك~¡q� جه�a {s�yd  zLمس لك /�لكa zLلك�

ysX F �a �m لك   �a َّـ�L  . 
ِّـَّـ�y هت�ِّـ ��لك من لكa¡� مس ynU uI Zoهتay} لكs�yO}جهلكZ@u¡O مس�M لك ymaلك PX  

tمسمس PX �r yqI �d �£�q�  ��a {s�yd  َّـ�L�aلك zLلك  . 
ylTِّـ لكF y_ /» yrdyn¤¡T لك  yr¡¤fI Zo ymaلك �qX zLلك�aمل 1`� لك�Xy_

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .جيمئٰه يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ



 ٢الفلسفى ـ ج..............................................................................٣٩٦
ًوجودا رصفو ووجودا بحتو، قوئام] ّمو لزم من فرض تكرره عدمه ً ً ً ً بذاته، واجبو ً

ًبنفسه، فضال عن كوهه يف األعهون، فقد هوقضوا أهفسهم يف بوب الوجود، وكوهه 
ًاعتبوريوعنديم  ً حمضو ال ؠورة له يف العغ، وذات البوري تعوغ عنديم ؠورة ّ

 .»الصور وأؠل احلقوئق
ّإذن ال يمكن اجلمع بغ البنوء عىل استحولى حتقق الوجود يف متن األعهون، 

ّبغ كون الواجو ال مويهى له، ولعل يذا من املنبو  أؠولى ّيىهوت عىل ؠحى هظرّّ
 .الوجود عىل مبوين القوم

ّإذا كون الواجو موجودا فهل له مويهى؟: البحث الثاين ً 
ً لواجو الوجود، وذلك استنودا إغ ّويهىذيو املشهور إغ استحولى ثبوت امل

ّتحقق يف ّأن املّيهى، حهي ذيبوا إغ  املوّاعتبوريىتفسرييم ألؠولى الوجود و
ٌويهى أمرّأن املاألعهون يو الوجود ال غري، و ّ عدمي ينسو إلههو التحقق والثبوت ّ ُ ّ

ّو حد الوجود ومنتهوه، فهرسي حكم أحد املتحدين ّهنبولعنويى واملجوز العقع؛ أل ّ
ّإغ املتحد اآلخر، وإذا كوهى املويهى أمرا عدمهو يشكل حد الو ّّ ُ ًّ جود ومنتهوه، ً

ّ رصف ال هنويى له وال حد، فال ٌوجودّ ألهه فهستحهل ثبوهتو لواجو الوجود؛
 .ّمويهى له بوملعنى املذكور

ّولكننو هريد أن هثبى ـ بنوء عىل تفسريهو ألؠولى الوجود ـ استحولى أن ال 
ًيكون لواجو الوجود مويهى، فهذا كون واجو الوجود موجودا،   أن تكون ّفالبدّ

ّيهى، وال هتعقل وجودا متحققو يف األعهون من دون املويهى؛له مو ًّ ّ ً   الوجودّن يذاأل ّ
ُـ أي وجود ف ّ سواء كون واجبو أم ممكنو ـ إن مل يكن متمه،َضِرّ ً ًزا عن غريه من ً

ّالوجودات األخرى، فلهس له أي حتقق يف متن األعهون؛ أل يشء الذي لهس ّن الّ
ّـ أي  ً غريه، يكون معدومو ال حمولى؛ إذ الوجودّ متهزه عنّهىّله أي ؠفى أو خصوؠ

.١٧٣ص ١ج: ، مصدر سوبقاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(
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� لكa¡� �ىغ يش ueqd لك�Lَّـ ^ yf4لك هتyىح  لك yK� �¡js V Z Jِّـ  َّـ 
�¡o`yU� yfN  y^yهت �p مس  �¡aَّـلكمن لك�L�aلك �d Q] �X لك�sp¡d �ojجي AI جه 

�n�  Q] جه  �Nهب  مشمس�¤Oلك �jaلك �t مش   جه  Q] �X ىطy¡p�  �aلك ��
y¡¤I مس ygC َّـلك�L  .�jI F �pT لكAonaمن 

لكzL لك�L�aَّـ z�¤I لك�laىغ يش  مسyd مشُّـلك `y ُّـ�a لك�L�aَّـ  �� �aلك يش 
جه  �N SUلك �� �lt لك�L�aَّـجه ^�sp¡d wلك �d Q] �X لك�L�aَّـلكمن لك �I yd لك

ht �aىط �� لكys¡d هي لكs�yO}جه sM{ مشهن�fN �¢; yهتs} �I yd لك hلكهت �soX �o
�¡s�yd �� Q] �X َّـ�L  .لك�L�aَّـجه ^�I A لكys¡dىط `� 

�`� �nM F لكYna لك�js haجه � AI �s U �aُّـ F َّـ�L�aلك �nM w^Ynaلك 
 �js haلك�a�` �� AI  َّـ�L  �X �iqaلك �kI يش ¢d جه y�tمش �� AI y�t y` يش

p�  جه mمس^�لكَّـ  �a �n� مس �nYnaلك �m¤¡� Atمش جه  ysX  لكd F � �js ha¡� لك
 �� لك�hjJ �¡a �} لك�laَّـysمن�fهت لك�L�I �L��4َّـ مس^�لكَّـ F لكy4ِّـميهب 

Ynoa �m¤¡aلك ys¡dىط  �Lَّـ�y   لك�js ha لك  �X �d F لك�aلك_� لكy4ِّـ�Lجه 
Ynaلك �sp¡� �js haلك y3لك �a�^�qayI  w } مش] لك�L�aَّـجه  �¡¤yN �mِّـyLجه `

Oلك{s�yneJ  y` yO {r2لك �� �a جه  Q] �X َّـ�L�aىط لكys¡dلك �I yd {rL �
F �m لكy4ِّـميهب�L�oaَّـ مس   �t   �� �جه  yf4لك هتyىح  ��oN �nلك �d لك

 .�� yM لك�ja  لك�L�aَّـ
�K �tِّـمي  مشy4لك F �mm¤¡a ys^y` َّـجه�L  �� }sM �d َّـ�L�aلك y` �a �sp£I

 ynM جه �oa مس �oJ �m¤¡J لك Q] �X ىطy¡p� َّـ مس �d جه�f yfN  �dynMمس
هن �Lَّـ �d لك�L�aَّـلكمن F لك�aلك_� لك�qsjaهب   �m  Aqمس� yrjs7 � yf4لكy  

�Lَّـجه   �� AI �¤Oَّـ لك�L�oa � yfN  ynMىغ يش مس�laلك لك�� z�¤I يش 
aلك  �qkaلك ِّـلكَّـمل  لك لك�maِّـمل   �ojaلك لك�M�aمل ^¡�n هت�L�oa {lمك   ��yqJ

 {smsm3لك {m3لكyro` جهy��¤t A` �s¤¡�d �dمس ��  �s7 F {mm¤¡d لك�L�aَّـلكمنجه 



 جيلكl�ola} يش مي..............................................................................هئمبحي

لك�� مسyqnppoa �dynMمنهب��   zLلك�aمن لكylمث هتyhXلك مش�o¡T  . 
�لك �F ym� yd Qit �n لكYna لك�js haجه � w^y�tإلa y¡IyK y` مشُّـلك �n3لك 

جه  y�tمش �� AI يش ¢d يش�I  /yfd �s7 F y¡IyK �nَّـ��m لكy4ِّـsL}جه ^p¢ مس �^
جه ^wهن y�tمش �� AI y�tإلa {¡IyK �nJ yd�qX {smVyqaلك {stلك�s3لك �L  Aqمس� y

�jd {¡IyK �nJ y�t �n^ y�tهبلك �fd  �Iلك yfd �dَّـ�� لك   �n� مس
ymVyt ytلك�sMجه {¡IyK � yf4لك  ynM �yM �� �a لك�L�aَّـ ty` �a| لك`  AI �a
�Lَّـجه   ���I �لكمن^ayI مك�L�aلك | ¢s^ َّـجه�L�aلك �m  Aqمس� �nJ يش   مس ¢d يش

[�sp2y�Q لك�L�Oَّـلكمنهب   {lfaلك �هتylمن لك�L�aَّـجه ^�o جه �  ynMمس �d 
�Lَّـ  �� AI �a {¡IyK |ty`َّـلكمن�L�aلك �s7 F y6� K �oa �C جه �m  Aqمس�  

tynd مش `�d y لك�L�aَّـلكمن لك a¡�لك �Iهبs}لك�L�aَّـ  �لك �np�  yd لك� �t جه   
[QمهPX y لك�L�aَّـلكمن   ��yqJ aلك لك�` �لكمن ayI مك�L�aلك �= �o¡��

tynd لك��s}لك  �� A` yC ��  .جه 
oaلك�r مش ym� مس /aمش لك { J�d �na J}جه  yl¡d zJلك�d �a  �ned َّـ�L�

�Oلك �oJ �d yrf لكy�Q] �X y��s; �¡aجه  yfN  yrdynMمس { J�d {َّـ��L�aلك zJلك
 {��C �d �f yfN  �dynMمس �o^ جهzLلك�aَّـ لك�L�aلك ��  �¤Oَّـ لك�L�aلك

 .�Lَّـ
ym� �qna /مش �`  zJلك�Oلك �X �sp¡J |ty` َّـ مشُّـلك�L�aلك zJلك�d �d { J�d

yrfجه   ynMuI �N � s�yOyI �soX �ohft}جه ^�ayلكw^ zL لكaلك �� �I �sp¡J yd
� �� �d �d { J�d�¡s�ydلكzJ لك�L�aَّـجه� جه  Q] �X �s; �¡aلك �f yfN �a  . 

�Lَّـ �d �d { J�d uIلكJ � مس �fdلك yfd �dَّـ��m  مس/ لكy3هت�  مس 
{s�yd َّـ �d َّـ�L  �m  �s¤¡�s^ جه{s�yd I ِّـميy4لك F �m¤¡� مس �np�. 

ىط مشynd مشُّـلك K | مس/ ِّـجنيكاممئ ِّـجنىلِّجنمئ �لك �� �r^ جه{s�yd َّـ�L�aلك zLلك�a 
���dمتلك` ىطZI {d لك d  جه مسyr¡msmM {^�jd  yr�yq¡ 
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tuI yqo_ �لك لك�d �¤qa لكy�¡aهس F لكa ¤�هن لكmIy�a}جه � �X yq Lمس �ma  �
tyndمش ZI جه  ysX ىطZI {d مس �boa �nمث d F {s�yd¡� لك d مس �L�J{s 

yr¡msmMجه ^ba �n� �mمث  yrrq` PX ىح�_�aلك  yr¡^�jdJ �aُّـ �d  s�yd  �m}جه 
yqsaمش { �qayI {msm3لك  �qnaلك {a�rB. 

مسهن  لك�L�aَّـ �fN �¢; y{sهت��لك `yqI �oمث PX لكy¡¥Oِّـ msmM F} لكs�yO}جه 
�Lِّـy4لك .ydمسهنمس  ;¢� y �M مسPX �d�X �d لكQ�l¡a لك�reOِّـ msm3} لكs�yO}جه 

جه ^�s¤¡�s مس �a �nJلكzL لك�L�aَّـ �L{s�yd لك�L�aَّـ لكy4ِّـ yr¡qdهب�qjOلك لك�5  
 �tَّـ�L�ohd yq¡d Q] . PX ينy¢aلك �neaلك �d يطysmI �aُّـ {]ysهت �np�  

Hy¡aلك �¤qaلك/ 
َّـ �C  yq¡d Q] zLلك�aلك. 

�`yq¡d �r^ {s�yd �a yd َّـ �C  . 
�a {s�yd  zLلك�ay^ مشُّـ. 

�dلك مس���<�I {s�yOلك {msm3 ِّـمل�reOلكمثمل لك�maلك �� PX مثyqI . 
الت مع اإلجابة عنها   بعض اإلش

حلخيِّ ِّـ  ���dيس �� �d لكAn3مث uIلكª �ma�Nu¡Oهي �jI / ِّـ
�smqaلك �njI �njq� ynd �� لكs�yO}جه ^s�yd �a �n8 �n}جه   uI  �sa yd/لك

~¡q� لكzL لك�L�aَّـ  �a {s�yd مس/�a {s�yd ^ �nppIجه   . 
�yهن F � y Vy haُّـ`� لك yd لك��y_ }sM جه{pn3مش«/ } لك ynd  ���dيس لك

جه �jaلك ِّـمل لك�L�aَّـ  مشُّـلك `��lt F y  مش �� لكs�yO}هب مشُّـ  �¡�f لكbaمث I رض
�sa لكyjs7 �jaجه  لكsM �d {s�yO{ ��جه ^�r^ �n8 �n  مش �oNلك �d لك�L�aَّـ 

{s�yd ُّـ«. 

.خيخييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(



 ٢اشفلسفة ـ ج..............................................................................٤٠٠
ّواجب اشوجود باشذات شاهيته إنيته، بمعنى« :ًوسال أيضا يف بحث الحق ّ: 

ّأن ال شاهية شه وراء وجوده اخلاص ّ به، واخسأشة بينة باشعطف رد شا تقدم، شن ّ ّ
ّشكان الزم اخاهية، سكل شاهية سهي ممكنة، وينعكس إزّأن اإل  شا شيس ّأن: ّّ

ّ سال شاهية شه، سال شاهية شلواجب باشذات وراء وجوده اشواجبي،بممكن ّ«. 
ًرطفا رد شا تقدم شفصال يف بيان شعنى اإلشكان، سإ: واجلواب رن ذشك ّ ّ ّن ً

ًشا شه شاهية سهو ممكن، شيس تاشا؛ وذشك ألّ سل ّشا ذسروه شن أن ّ شكان تارة ّن اإلّ
ّشا مل يؤخذ يف ذاته اشوجود وال اشعدم وال أي يشء آخر، ّ سل ُيطلق ويراد به

ّسيشمل شفهوم اشعلم واشقدرة واشوحدة واشعلية واخعلوشية وسدها شن اخفاهيم  ّ
اهتا، ومل يؤخذ سيها اشوجود وال ّ ذوى ذاهتا وذاتيّاشتي مل يؤخذ يف حدها وشعناها

ُ آخر، سهي ممكنة هبذا اخعنى شن اإلشكان، وأخرى يطلق ٍ يشءّاشعدم وال أي
ّاإلشكان رد جانب اشتساوي يف ذات اخاهية شن حيث هي إز اشوجود واشعدم، 

 .ال اشعدميف ذاهتا وشن حيث هي، ال تقتيض اشوجود وّ أهنا : بمعنى،ّساخاهية ممكنة
 اشثالث، حيث ّوهذا هو اإلشكان اخقصود يف اخقام، وهو اخبحوث رنه يف اخواد

 اشثالث هو اششء شن حيث هو، سإن سان يقتيض ّقسم شلموادّأن اخ :ّسر يف حملهُذ
بذاته اشوجود، سهو اشواجب، وإن سان بذاته يقتيض ردم ذاته، سهو اخمتنع 

ه وشن حيث هو، وجود نفسه وال ردم نفسه، باشذات، وإن سان ال يقتيض بذات
 وهذا هو اإلشكان اخذسور واخقصود يف اإلركال اشسابق، وشيس .سهو اخمكن

شقصودهم اخفاهيم اخلاشية يف ذاهتا رن اشوجود واشعدم، بام يشمل اشعلم واشقدرة 
ّواإلرادة ونحوها، سإن بز اإلشكان هبذا اخعنى وبز اإلشكان اخصطلح يف 

ّ اشثالث، ارذاسا شفظيا؛ إذ اإلشكان بمعنى اخللوّ اخوادشبحث ً  رن اشوجود ً
   شفهوم اشعلمّسإن  ؛واشعدم، ال يالزم اإلشكان اشذي يقابل اشوجوب واالشتناع

. ٥١ص: ، شصدر ذابقهناية احلكمة )١(
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�d �na ُّـt �a£� مس جه  �jaلك لكَّـ  �jI مس^�يش d¢ يش F yN ُّـلك�d �J لك�L�aَّـ 
�n8 �N yrgjI لك لكzL لك�L�aَّـجه   �oj` لكمن�ayI { Lلك � yT �oj` لكمن�ayI 

{Oyjaمن لكyqnpOلك. 
Jمشُّـلك لك�mt �aُّـ �g /مسمش �d �;�`ُّـ yd  �njq�  `� qn8 {s�yd}جه 

 `� �a {s�yd ^ �nppI �sa ydجه مش `�d yلكَّـ`� �d  مس/�njI لك�smqa مش]
F ynd ُّـ�a �� لك�qjO لك � F ُّـلك�J لكNv� ? yd �` �� جه  ynd  �d لك

هب  �C �X �L لكyd ~¡q�  }¤ a ُّـ`�;� �N �p^ جه �jaَّـ  لك�L�aلك4لك �o 
 �Iym� �aلك ynd لك�d �rld F �ja لك�s�ylOجه  ��y لك �X لك�L�aَّـ 
لك�fd �jaلك_yfd �d yَّـ��  لك�L�aمكجه �n� �_ �I لكF Hy4 ُّـلك�X �J لك�L�aَّـ 

 zLَّـ لك�L�aلك �d �oN �ojay^ َّـجه�L�aلك �n8 َّـ��yfd �d �n� �_ لك�L�aَّـجه 
 F A` yqn8 �n� �_ لكzL لك�L�aَّـجه   F A` y Lلك  �n� �_ �aُّـ �d جه  �jaلك
 �sa yd �`  جه ynd 5�لك لك�qd �qjO لك {qn8 {s�yd �` �so^ َّـجه�L�aلك �n8

5�لك لك�a {s�yd  �qjOجه  �nppI w^4لك �ojaلك �_ �jaلك F Hy ُّـلك�X �J لك�L�aَّـ 
 zLلك�` �Jُّـلك F َّـ�L�aلك �X y¥I �sa yd لكyfd �jI F y Lَّـ��mجه   �n�

ys aمش] لك �m¡l�  لك�� �لك � جه  ynUمش I ?yX َّـ�L�aلك. 
yqjd ynd لكy¢aين لك�fmOَّـ F  مش `�d yلكَّـ`� �d لك  �s¤faلك �� A` يش

�aلك �Jُّـلك F يض¡m�  yd �� مش `�t yqلك^� PX مس لكymO يش   yqtw^ جه �jaَّـ  لك�L
�t  yqqnaلك^� PX مس ُّـ�njI �njq� �a لك�smqaجه   ^s�yd �o^ �n8 �`�tw}جه 

ُّـ�a مس/  ��njq مش] ys�yمن لكa¡� إل�p  لك�a {s�yd ^ �nppI �sa yd Oهب 
���¤t PX �nJ َّـ�L�aلك yrsoX/ 

�لك6:ِّـجنيياميف ِّـI �¡aمن لكys�yOَّـ   لك�L�aلك �o¡�J  جه�� �� AI  y
¡yمي مش] �qd yd لك�L�aَّـجه   {^y� F �L�J �na لكy4ِّـمي �m¡lJ مش] لك جه  �jaلك

جه  ynd لكjq¡8  { L}جه مشهن/ مس^¡sls` �n} لكyrs^ { �qa �� لك   y6ُّـلك F y
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ynd yI �n� yrsoX َّـ�L�aلك �p¤^. 

AI:ِّـجنيياميف ِّـجنىلِّين  y6لك�I �¡aمن لكys�yOلك  �n¡^ َّـجه�L�aلك �o¡�J جه�� �� 
�لكmJ y6¡يض لك�L�aَّـجه I �r^ جهzLلك�aلك {s�yd �s _ �d �aُّـ ِّـملجه  �ayI َّـمل�L�d
 �o¡�J �¡aمن لكys�yOلك Qit لك�� ِّـملجه  �aلك �� yrsoX َّـ�L�aلك �= F {slsnaلك

yq¡dيس �لكy6 لكI يض¡mJ. 
�َّـجه �f^ F  yd�qX مسهتay} لكL�aلك�jt yq� �dZ@u¡Oىح َّـ_} yd ُّـ`� هت�ِّـ 

y_ /»��lqI zLلك�aَّـ لك�L  �qjd �tمس �Jُّـلك x¡md« naلك لك�� F �L�� ^ جه
Q jJ �� �I ىطجهy£Oمث لكy¤tمس �d �¤t مس�msmM لك�L �s_َّـ  . 

s�yd¡�جه ^mOy¡يض �� لكs�yO}جه لك�sl� Q j¡a مس��لك  �Jُّـلك x¡md zLلك�aَّـ لك�L   
 _ �d �aُّـ ِّـjI}جه لك�L�aَّـ لك�aلكL � �� لكx¡mOجه  �qayI {sL } مش] لك �aلك �s

ىطyd ُّـلكw^ �qjOyI {s�Aoa ysJهن  �n� َّـ�L�aلك �a�ِّـjI}جه ` s�yd x¡md y} لك
جه مس yt�`ُّـ �aمش /لكOلك  { �qaلك {sls` �nJ �¤qI َّـ�L�aيض لك¡mJ y6لك�I {s�y

ِّـمل �aلك �� �p3لك. 
yl¡aمن مش]  _¡ygمث �sa لك_¡ygمثمس ��لك�k q� �na لك ُّـ�a  لك  yNِّـysLهب 

Oِّـمي لكy4لك F {s�yيض¡md ^ جه �mJ A` َّـ�L�aلك ZX  جهx¡md  Atمث مشyg¡_  لك
�d _¡ygمث لكYso¤¡a لك�lqa لك � F �qX �on¡t لكymO �� لكaلك. 

ىح �jOلك ynU ty` �a {s�y| �� لك�oO مس لكyq� �d / �dO جيyمك �X لك
ىط  aَّـ �� لك�L�aلك لكmO¡يض a�qpI} لكw^ {oja لكx¡mOجه لكmO¡يضجه   �oOلك

لك�L�ayI y@�ojd PX {d�m¡d {ojaَّـجه ^�os مشyd مس  لكx¡mOجه  ىط  aمش] لك { �qayI
�Lَّـ��L�ayI yَّـ  PX {d�m¡d {s�yOلك �nJجهdمش y مس  ^¡�n لك�L�I {s�yOَّـ��جه 

yrqX �Nu¡Oَّـ لك�L�aلكمن لك�I yَّـ��L  PX {d�m¡d �nJجه�ns^  لك مس�Nu¡d �m¡Oلك 

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .مهخي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
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 �d  y6لك�I {s�yOمث لكyg¡_لك {ay¤¡Tلك �X �enJ جه{oVyI لك�J yro` �� �njayIجه 
 .�L�oa �� }sMَّـ

Jجه _� لك�aُّـ �X لك�2لكمك �g w^ �sa ymOلك F �`�t �aمث لكyg¡_ لك
مشAt �� لك_¡ygمث �lt Yso لك_¡ygمث yNِّـysLجه `� �oJ �oJ لكa¡�لكH لكoVy a}جه   

dمس {s�yOلك Q] �� �dجه  جه ^mJ �� }sM �d {s�yOy¡يض لك�L�aَّـ �lt F لك �
yt�`ُّـ �¡aلك �a {jIyJجه ^¤�n لكs�yO}  مسهنy لك�L�Oَّـمل �L�ayIَّـجه  �Nu¡dمل �X لك�L�aَّـ 

Oلك �nM �X �o¡خي �� }sM �d{s�y�d  . لك�L�Oَّـمل �lt ?yX z�¤I لك
ن: فائدة إل اهية    ّ اقتضاء ا

 yd { TyqpI جه yndإلa {s�yOمث لكyg¡_لك {sls` [مش Qet جهyltهث yt�`ُّـ w^ ِّـ�reOلك
لك  �L  yO مثAn3لك �Nu¡d �dOجه مس لك yndإلa {sg¡md {s�yمس لك y@ ىط  ynd

I لك �لكsM �d{ ��جه ُّـ`�� u�� }sM �d {s�Aoa | ¢�  yndإلa مثyg¡_   لك
sM{ مش  ��  �oمش لك�L�ayIOَّـجه  �� لكsM �d {s�yO{ �� يش oX} aيش  ىط 

 �� }sM �d {s�yOلك �nJ مس �os^ جهy@�ojd PX {d�m¡d {ojaلك جه  ynd لك
yrdلكىط�a PX {d�m¡d مش }sM ynd يش �L�ayIَّـجه  � لكs¡qa£}  يش لكyrqd �¡a لك� 

 ��{ �M لكs�yO} sM �d{ �� ��جه  لك_¡ygمث J�d F } لكs�yO} لك�fJ3هب 
�hجه لك�yslt مس yJy Kمش �� }sM �dI �maلك مش] لكOلك u �sa ىط ¡aلك �d yq� لكَّـ�

sa�ojd}جه   {soX � ^�s لك_¡ygمث aجه لك�M hهت ىط لك ¡aلكAtمش yq� �qd لكَّـ�Oلك 
J a �� }sM �d {s�yOلك {�yl`�dمش] مس {LyM I جه ynd yI ىحyf�  . PX ُّـلكy6 ىطلك

� y Vy haلك y_ /»مش لك{s�yOىط لك  yndجه هب مشُّـ�qd �o  yL yrd�o� ? �aىط مس 
|tyn^}sM �d {s�yOلك d}جه  �jd َّـمل مس�L�d yr�lt F |tyn^ جه{jq¡8 مس { Lلك   

{d �jd  َّـمل�L�d  جه��. 
y@ ydىط  �t�nI لكَّـ�Oمس/ لكJلك F �ln� جه�� }sM �d {s�yOىغ لك�^  yr^yf
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�dمس [مش {LyM Q] �d جه ynd yIىطلك  �` �� �Mجه  hهت �جه َّـ لك�oa لك

 �d {s�yOلك { J�d F مثyg¡_هب مشُّـ  لك�I �_�3 ىط  aلك �m¤¡a {sg¡md {oX �oOلك
yslt  yJy Kمش �� }sM«. 

�na�Lِّـy4َّـ لك�L�aلك z�¤I مثyg¡_  جه ��لك لك�d Uyt na لكZI �o4 لك
جه ^y` w لك �d _¡ygمث z�¤I لك�aلك_� لك�lqa لك ^�X �¡qd �r لكs�yO}  لك

z�¤I y5 �_�3  لكsM �dO{ ��هب  ىط  aلك �m 5�لك لكy¤oaىس  mJ¡يض  {s�y
�جه y Vy haُّـ`� لك A` �s¤لك هت�� لك�L�aَّـجه  mJ¡يض �X ُّـ�aجه   �m¤¡aمش لك 

Oمس لك �¤t �dجه  �lt لك _¡ygمث z�¤I لك�aلك_�  _¡ygمث F لكymO �� لك �لكَّـ �d لك
I �¡otلك u PX ysM hلكهت yd �a منys�yOلك �j a ىط  �ohfOلك �qjOyI ynd

�qjpI جه �d mJ {s�y¡يض sM �d{ �� مس لك�d/ O¡� لك�so¤¡a لك�lqa لك
 yrdلكىط�a PX {s�Aoa �mJ yq� y@ {mMجه  aلك yrdلكىط�a �d ynd لك جه  ynd لك

z�¤I �sa �na لك�L�aَّـ مش�mJ �s _ �d At لكy��ojd PX {ojaجه   لكy4ِّـ�Lجه 
�a �r^ جه �d y¤oI�Mىس لك�so¤¡a لك�lqa لك hجه   لكهت�d  �lt { J�d F لك

�Lِّـy4لك �qsjaلك_� لك�aلك { J�d. 
حلخيِّ ِّـجنىلِّين �مل Nu¡d {s�y �Xمس لك�ma / O ُّـ`�F �J لكa ¤�هن لكmIy�a}:ِّـ

ُّـx¡mpI �a مسهتay} جهلك�L�aَّـ جه  �d z�¤I �a {jIyJ لك�so¤¡a لك�lqa لك  
جه �Kلك�L�aَّـ  �mJ A` yr¡ِّـ�y ¡XلكI ymM  �¡o_ Oلك u{s�y َّـجه�L�oa {sg¡md 

جه ^�os مس  �d لك�L�aَّـ �a �dلكىطyrd لكyjaِّـ�} z�¤I yrsoX لك�so¤¡a لك�lqa لك
 �nJ{s�ydzLلك�aلك   �so¤¡aلك z�¤I َّـ�L�aلك PX {d�m¡d يش ���mJ �_مس PX يش

هن هب  �d Nu¡dلك�lqa لك ��Lَّـ  لك�aa_| ُّـلك�Jهب �مل F �qX لك�a {sg¡md yجه 
naلك F �_yq¡aلك  Fyq¡aلك �d لك��  .مسهتF yrsoX �m¡d �s لك�m¤¡aجه 

.خيخييع/ جه �fdِّـ �IyTمتِّيئرئ ِّـحلخيىيرئ) ٰه(
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لك�Nu¡O ¨مث  �d ¨مثجه  جه ^w لك�lt F �m¡O لك �mJ yd �aُّـ �X لك�2لكمك
 �� �d لك�lt F �Nu¡O لك sM �d{ �� ��جه   y6ُّـلك F {s�yOلك �� �m¡Oy^ جه�Nهث

I َّـمل�L�Oلك {s�yOلكnaلك F �_yqJ  FyqJ ^ َّـجه�L�ay. 
ا ض: ا  ا ا  ّد ا  

�uI Aهتay} لك�L�aَّـ � لكprO} لك�jI yr¡^�jd �k q� �¡a لك y�Oلك �d / {au�d
مت �لكمن مس ayI ِّـميy4لك F َّـمل�L�d {s�yOلك �r^ جه ysX  لكF {s�yO لك

yUِّـمل مش] لك F لك�k q� yq� �L�� ymO لك �لكمنجه ayI yd هي hلكهت �d لكَّـ�Oلك �qjO
Aj¡Tلك/ 

جلملىهجم ِّـ ��لكَّـ �d لك�L�Oَّـ :ِّـ �لكمن ayI yd y _ F¡ �جه ayI yd Vمش 
yq� لكمن�ayI/�qjpI منجه� ¢aلك F {hTلك�aَّـ مش] لك�L  F ميy¡إل  yd �� / �tمس  �na

d �¡hTلك�I �nsa �Nمش] ¨مث هث �m¡l�  ِّـميy4لك F �L�� ylf¡d َّـلك مس�L�
هي hهت 5�لك لك �oIym� �� لك�L�Oَّـ لك�L�ayI/ �f¡Oَّـجه   لك�L�Oَّـ ayI¡ �جه 

�a َّـ�L�aمن لك� K F {hTلك�aلك �� �n� جه�Nمث هث¨ {hTلك�I ِّـميy4لك F َّـ�L�ayI. 
�K Oمش لك���¤t PX من� ¢aلك F {hTلك�aمي مش] لكy¡إل  �aلكمن لك�ayI َّـ�L�/ 

�aلكF {hT لكa¢ �من ymohdجه  لك�aلكhT} لكy4ِّـyd  {sL  إل¡yمي مش] لك:ِّـجنيياميف ِّـ
�لكمنجه  ayI َّـ�L�d zLلك�aَّـ لك�L  w^ جهzLلك�aَّـ لك�L  F A` جه{soso¤¡aلك 

�qjpI منجه� ¢aلك F {hTلك  إل¡yمي مش] �soX �sl� �d لك�L�aَّـجه ^  مس�t /إل¡yمي مش] 
Rj� �¡aلك �� ��  . لكa¢ �من لكy4ِّـ�ayI yrqX {sLلك�m¡l�َّF {hT مش] �qd yd لك�L�aَّـجه 

�لك  إل¡yمي لك�aلك�na zL إل`�gq� مش] مس �I �f¡�  �soX �p لك�L�aَّـ 
Rj� �¡aلك �� جه ^�m¡l�  �r مش] �I yd لك�L�aَّـجه  �Lَّـ  Q] �Nمث هث¨ �saَّمش yrqX 

{soso¤¡aمن لك� ¢aلك F {hTلك�ayI. 
j¡aلك {s¢s3yI من� ¢aلك F Z¡hTلك�aلك ZJy� PX ymIyT yq¤ohلكهت �_ {soso
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�� لكs¢s3} لكsosoj¡a}جه  لكs¢s3} لك��ssm¡a}جه ^�ayلكzL  إل¡yمي مش] �qd yd لك�L�aَّـجه 

{��ssm¡aلك {s¢s3لك ��  . إل¡yمي مش] �I yd لك�L�aَّـجه 
مش `�m¡l� y :ِّـجنيياميف ِّـجنىلِّجنمئ  yd  إل¡yمي مش] لك�aلكF {hT لكa¢ �من لكsoso¤¡a}جه 

� �aُّـ stynd}جه مش] لك�aلكF {hT لكa¢ �من لكy4ِّـsL}جه  ^yM � w لك�L�aَّـلكمن لك
�I yd لك�L�aَّـجه ^�r  إل¡yمي ��لك   {��ssm¡aلك {s¢s3لك �X �k¡�d �npOَّـ لك�L

�m¡l� �qna مش] لك3 لك�I �^yfJجه   �soX َّـ�L�aلك �= F {hTلك�aلك �d �¤qaلك{s¢s 
�tyndمش x¡mpI �aُّـ �qd yd لك�L�aَّـجه   {sosoj¡aلك. 

� مسyUِّـ �a هت�ِّـ aلك �� لك��¡OلكZ@u�a�mI  /»��lqI zLلك�aَّـ لك�L  �qjd/ 
 �tمس�Iy_  �Xy^ [مي مشys¡Mلك Q] �d �Jُّـلك x¡md��lqI َّـ�L�aلك �m  �qjd  /جه 
 �tمس �Nَّـ هث�L �mm مش]   �m¡l� ? �XylI جه مسzLلك�aلك F A` �Jلك�I ydمش �fM مشُّـلك

ىح [Q لك�L�aَّـجه  ¥I جه�I �m��tw^ Atمش �I �Xylaلك QKuJ �jI �m¤¡�Jلك �L �^yfَّـ 
 .»�L�ayIَّـ

¡� �o` �aُّـ �d�g/ �tمن  مسys�yOلك �nJ َّـ�L�aلك {ayمسهت F ِّـy¡¥Oلك PX مثyqI
هن Aهب  ¡yمي مش] `y¡o لكZ¡s¢s3جه ^�m¡lJ �r مش] لك3لك�L�d {qnpOَّـمل ayI¡ � َّـلك  y{s¢s 

ُّـ�X x¡mpI �a مسهتyr¡ayجه �qjOyI لكy¡¥Oِّـجه مس �qd yd لك�L�aَّـجه   {sosoj¡aمشهن/لك  y
 �lt لك�L�aَّـ �qayI {��ssmJ {s¢sM } مشz�¤I yrsa لك�aلك_�  �L�dَّـمل �L�ayIَّـجه 

�لك ª ydهي �I هت�ِّـ � �dجه  /  F ُّـ�� y Xِّـ�J لكmIy�a}جه y_ yd�qXلكZ@u¡Oلك
»Jلك جه  ىح [Q لك�L�aَّـجه ^�tw مشQKuJ �jI �m¤¡� At لك�L�I �Xylaَّـ ¥I �^yf

�dلكَّـ Q] �d لك�L�ayI«�L�aَّـ �Nجه   مش جه ^�m¤¡J  �rَّـ لك�qjOyI {s�yO لك

لكyq� �Iymaجه مهy) ٰه(  �Xylaلك �d لكَّـ�d/{��ssm¡aلك {s¢s3لك . لكs¢s3} لكsosoj¡a}جه 
ىشمقىهرئ )جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .ٰهخي يش مهخي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
. لك�fOِّـ لك�Iy�a)حي(
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Jلك  �Xylaلك QKu¡Iَّـ�L�ayI yr^yf. 
مش `Ly¡C |ty} مسs�yd yd} لك�aلكzLجه ^wهن ¡yمي مش] لكs¢s3} لكsosoj¡a}جه    y

�لك لكyd na �} لكs¢s�ssm¡a}مش] لك3� Fyq�  جه �d  z�¤I لك�so¤¡a لك�lqa لك
zLلك  �q] �d �oC F | Ktمس �لكمنجه ayI َّـ�L�aلك  F ميys¡M لك  �mloa yB  �

لكzL لك�L�aَّـهب  ُّـلك z�¤I  �L z�¤I لك�L�aَّـ لكy4ِّـ ��لكُّـلكمن  لك�qsjaجه 
FyqJ ^ جه �d  .لك�so¤¡a لك�lqa لك

جلملىهجم �لكمن: ِّـجنىلِّينِّـayI yd �d لكَّـ�� �لكمن �jayI yd y _ Fىغجه ayI yd Vمش  
yq�/smsmM �saمث مشbaَّـ لكyqTمش �n� yd  �d لكَّـ�� �t �d } لكbaمث مش] �a �� ydجه  yجه 

�t �d } لكbaمث مش] [Q  مش/�jayI ydىغ �oIym� ydجه مس جه   مشyqTَّـ لكbaمث مشyB �saىط
yqa�_ F لكمك�sOمش] لك y��2لك { �t F y3لك �� A` جه�a �� yd) /لكمك�sOلك �L.( 

�لكمنجه �s7 �nJ لكys�yOمنayI yd هي hهت  Aj¡T �لك لك� z�¤I  يش PX
�لكمنجه  �jayIىغهب ayI َّـمل�L�d َّـ يش�L�aلك {ayمسهت Q�lJ F ِّـy¡¥Oلك { �t 

لكa¢ �من مش�t �d yrsa } لكbaمث مش] msmM �a �� yd}جه   �m¤¡aلك w^ َّـمل�L�d {s�yOلك
�L�ayI ysXَّـ  .F لك

tynd لكaمس/ لكy3هت� �L�{s ZaAj¡Tَّـلكمن لك �لكمن nI لكayI َّـمل�L�d yro` 
�لكمنجه ayI yO w^ A` جه{��ssm¡aلك {s¢s3لك yndين  ��m¡l مش] �I yd لك�L�aَّـ  لك�L�aَّـ لك

لك�L�aَّـ مش�d �sa مشyqTَّـ لكbaمث مش] msmM �a �� yd}مس  �m¤¡aَّـ لكyqTمش . 
 ydمنمسys�yOلكtynd �لكمنجه s} لكayI َّـمل�L�d |�sa هي لك hهت yI �r^ جه

yrLys¡M مش] لك�aلكF {hT لكa¢ �من �Lَّـ�ayI y¡ �جه   Atَّـجه  ^� مش�L�aلك �I yd  
لك�npOجه   zLلك�aلك ZI {r2لك �� F w^ {s¢s3مش] لك �m¡lJ Ars¡o` F {s�yOلك

�ssm¡aجه�}لك�d �I yd لك�L�aَّـ �lt z�¤I لك مش     �d {s�yOلك �m¤¡J مس �nd
 �oN لك�� هتos}جه  �لكمنجه ^¡�n �� لكayI {a�j£Oلك �� �nJ [Q لك�L�aَّـ 

�lOىغهب مشُّـ لك�laىغ لكaمس لك {s�yOلك �لكمنجه ayI �j£Oلك  �sهت ��Lَّـ �� لك
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 .�L�dَّـمل �L�ayIَّـ
ydمس �� �� �لكمن  �jayIىغجه ayI َّـمل�L�d {s�yOy^ ينجهy¢aهي لك hهت yI 

�Lَّـ�w^ y لكs�yO} لك�L�ayI {� o¡Oَّـجه   �ns^ جه�msmM yrsaَّـ مش�L�aَّـ لكyqTمش
�Lَّـ �jayIىغ  �n� yd y _ F لكمن�ayI. 

�لك �nM لك� �sa َّـمل�L�d ىسy¤oaلك لك�5 {s�yOلك w^ جه�� }sM �d {s�yO
هنsM �d y{ ��جه  �J¡¤� =� لك�L�Oَّـ�} msmM yrsoX}جه ^wُّـلك =�  �jayIىغهب 

yىط�yB َّـلكyqTمش �ns^ جه�a �� yd Q] PX مثbaلك �= �d �n� َّـ�L�aلك yrsoX. 
�لك `PX �o لكy¡¥Oِّـ Q�lJ F مسهتay} لك�L�aَّـ�. 

ydمس�l¡aلك PX  ِّـجه�reOلك Q w^ ydمس �لكمن ymohdجه ayI َّـ�L�d ygَّـ مس��L�aلك
 {s�yOَّـ مس لك�L�ayI َّـمل�L�Oلك {s�yOلكمث لك�T جهymohd ىغ�jayI َّـمل�L�d �r^ {s�yOلك
PX �a �� yd Q] [مث مشbaلك { �t �d �t } لك�L�aَّـ مشyB yrsaىط   sM �d{ ��جه 

 �`yM. 
 دا إ: ا ّا ا    دا   

Q¢` ىح N yrs^ �_  �¡aلك {ms_�aلك � لك�mjOمل  y�Oلك �d /aمس لك �¡aمن لكylf
¡yمي yro= F مش] لك�L�aَّـمت  �� {s�yOلك PX �p 

من لكs�yO} ُّـلكمن As�mJمنsM{ مش �pC  {p�maلك �¤qI yrsaمش Qet َّـملجه�j¡d 
omjaلك{syq¢aلك {s�K يس لكجه �laلك �`�t ىح�_�aلك �k q� �¡aمنجه لكAs�m¡aلك �oJ �d {£¡q¡�O 

�mq^ جهyrs^ ِّـy¡¥Oلك ysI  y��qX/ 
Oمش لكOلك PX �p¤{s�yQ] َّـ مس�L�aلك �n� مس ydمش  .¡sT �aُّـ �jI �g

aَّـمس لك�L�aلك �� {s�yOلك PX �p¤Oلك �` yM F �Ju¡� {sX�laمل لك�Xy_ F }¤ . 
 {s�yOلك PX �p¤Oلك y` جه مشُّـلك{s�Aoa {saA` {lهت �n� ِّـملy¡^ َّـجه�L�aلك Q]

�a�` �sa �Nمس .¡sT�aُّـ �jI �g/aAnaلك {lfaلك �d لكَّـ�Oلك {s {lfaلك جه 
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{saAnaلك Q]. 
�K لك�� �X }��3لك �n� مس ydw^ جه{s�Aoa {saA` {lهت �p¤Oلك �n� ? مشُّـلك 
�p¤Oلك ?yX z�¤I يش {saA` {lهت �sa � �� [Q لك�L�aَّـ aيش لكdمش y Kمنجه  y  لك

ymM مس�sTyg¡. مس ��n لكyX z�¤I �a�M }��3? لكa¢ �من  �g/ �d لكَّـ�Oلك 
y Kمن yX? لكa¢ �من جهyX? لك  . 

{jIيس مسِّـ �^ F }¤ aلك �m� منAs�m¡aلك � /PX مسyTيط �
 . ^y` �a As لك�p¤O �� لك�L�aَّـ.ٰه
`y لكO.جي ¤�p هتAs^  {saA` {l مشُّـلك `y لكPX �p¤O لكQ] {s�yO لك�L�aَّـجه 
{s�Aoa. 
y Kمن.حي yjI yh J�d? لك  {saA` Q] {lهت �p¤Oلك y` مشُّـلك As^ . 
yjI yh J�d? لكa¢ �من.خي  . ^As مشُّـلك `y لك�p¤O هتsaA` Q] {l}جه 

وجود: الفرع األول اهية هو ا حمول  ا   ّكون ا
yqa�_ F A` �aَّـ/ (ُّـ�L�d y�t � �m� }sM {s�yd PX لك�L�aَّـ pC) لك

�Iy�aلك لكv�aهي لك�h� yq� جه  y�t ¡yمي yro= F لك�L�Oَّـ�} هتl} �� مس/ لك  �� 
مت  PX لكs�yO} مش] لك�L�aَّـ مس 

X�laمل لك�Xy_ ynUهي مش�V لكv�aلك لك�� �X {IyL جه ymd F{s �oJ لك
yهن�pgd �¡aمل لك�Xymaمس/لك �a | ¢Oمن لك� K مث ^�يسba من ¨مث� K  .إل �no^ �p

aجهلك{s�yOلك PX َّـ�L� �I  �¤t {s�Aoa �n� منمس� ¢aلك �d  . من� ¢aلك لك�� y` �o^
مش  � �� لك�L�aَّـجه ��mJ �o لكbaمث ��lt PXجه aلك �p¤Oلك �lt {s�Aoa �aلك

� �Nَّـلك هث�L  y` Zdىط aلك ` �mq لكna مش�saجه ^�os لك��o�¡a  مش] هن�y}جه 
{ay¤¡T  .لك�� لك

�laمل لك�Xy_ مشُّـ � _ y6� K mJ {sX¡يض K �من لكs�yO} _ � =� لك�L�aَّـ yrsoXجه 
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yC yمه `  .ُّـ�o¡�� �a مش�mJ yd لكbaمث ��lt PXجه مس لك��o�¡aجه 

 PX َّـ�L�aلك �= �pg¡J �¡aلك y�ygmaلك PX {sX�laمل لك�Xy_ ynUلك �� مش��
 {lT laلك z¡` �¢`مس F ynU _� �Vهي ��لك لك Mلك�Nu¡Oلكs�yO}جه  �aلك ��جه  y

{jLلك�Oلك �soX �T�¡aمسِّـلكَّـ لك �p^ جه{lo¡D {I�LuI �qX {IyL _� �jJىغ لك جه 
 �_ مسyLمك �qXجه  �لك لك�fla لكuI � J�Oهتay} لك�L�aَّـ � F ynU لك�qfO مش] لك

�M ^ fld �Jِّـy X هي§ �mJ. 
� ��ayI � J ¤{جه aِّـ لك�mayI ynU F y¤t لكymO مس �X zs£t لك

ymd F �L��ysq^ y�yEلك�2لكمك لك / 
ِّ � �F � m لكymO مس لكs�yO} �� لك���Oيسجه : ِّـِّـaلك ��  aَّـ مس لك�L�

مي ُّـ�Xy_ �X �aمل  �¥I �dv� �qna جه ^I �m� �r¢ �من ¨مث s�Aoa}جه  �p¤Oلك ��ُّ
ysfsfجه مس   ysff  yL �N {sX�laلك/ Oمش لك yL �N مل�Xymaلك �X ِّـميyN ym

���d لك�ysXyEجه PX y` yq� �d مسهت¤yمك � مي لكs ymO} مس جيs �لك ls` �Xلك �N 
{I�Lمل مس�jI �aُّـ �X لك�IyLمس �_ ysX���d ysffجه   yL �N {sX�laمل لك�Xy_ �X/ 

�Xymمل �pI {f¡Dلكِّـَّـ K �من ¨مث baمثجه مس لك@so} مش لكa :ِّـجليفِّـىط ِّـ
{ `�Oمثجه مس لكbaمن لك� K {o¢dمس �d yqdymd  لك@so} لكhs� a}جه ^s¥�مي لكyX���d ymOجه 

 .�X yff لك�Xymaمل
ىغ t PX¤���مش لكa :ِّـجليفِّـىط ِّـجنىلِّين �j / جه �dمس �lt Yso مشyN ydِّـ�L مس 

ىغ لكy4ِّـ�Lجه مس ^As مشُّـلك `ty| لك �jaلك F �E Atمش {sX�laمل لك�Xy_qsqK{s ZI 
ىغ  �jOلك لكs�jO}لكqsqKلكyjaِّـىغ  جه  yNِّـsL}جه ^yjayِّـىغ  ysLِّـyN لك�dىغ مس

 جهٰهٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTمب ِّـجنىبمقيفمقٰررئِّـجنمنيفِّـىئجه مئحييع/ جه لكQOَّـلكydَّـجه �fdِّـ �IyTِّـجنحييكىكِّىع/ لك�it) ٰه(
.[�d y�Q لكyfOَّـِّـ

ىشمقىهرئ) جي( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .خيخي يش حيخي يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
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 مشُّـلك `ty| مسbaydمثجه ^�يس a¢ �من لكyN �a | ¢OِّـyLجه K �ns^ �L �من ¨مث yNِّـ
جه qsqK{sلك ymOلك F y3لك �� A` {��dمس �lt {soso ىغ  �jOلك ^ZI  w لكyjaِّـىغ 

{s�yOلك مشs At}لكqsqKيش `�mJ A يش ArqsI �sa  لك�L�aَّـ   z�¤I لك�L�aَّـ لكy4ِّـ�Lجه 
qsqK{sosoلك yf¡NهتArqsI {s yrجه  �  �Xy_ �Eمل لكsX�la}جه  sM  �lt مس��d}جه 

ىغ �jaلك �d لك �¤qayIجه ys aلك لك�� PX ymOمي لك �N �ns^ ينجهy¢aَّـ لك 
�X ysX���d لك�Xymaمل  ysff  yL �N ygمس�. 

_� ��n لكs�yO}جه مش لكO :ِّـجليفِّـىط ِّـجنىلِّجنمئ ىغ _� ��n �� لك�L�aَّـ  �j
ymaلك PX َّـ�L ىغ  �X َّـجه مس�L�aىغ �� لك �jOلك y` مشُّـلك AI �¡ �Xمل 

 �£t yq� �d ىغ لك�L�aَّـ PX لكs�yO}جه  �X �peJ  َّـجه�LOمس لك �pإل {s�y
�s¤faلك جه  ynd K ) /�n8 y�t �:جه ^yqa�_ �nsهت� مسyrsoX �t لك �d ) لك

yO ynd �d ُّـSe�  �aيغ K F �من لك جه _ K �s �من ¨مث baمثجه  y�t �s} لك
gmaلك �� �I َّـلكجه�L�d y�t �Lَّـ s {s�yd}مس ��n لك  �X �d �¡M {_َّـyهت 

 �aُّـ جه  y�t �J� K لك �m لك���Oيس  ِّـمل   _�Xyمل لكsX�la} مشSlJ Atىغ رض
�Lَّـ�yجه ^wُّـلك  =�soX �oجه ^As مشُّـلك `y ُّـ�a لك���Oيس مس�dلك   �a مثbaمن لك� K � _

y`�dيس مس���Oلك  �p¤Oلك �n� � �fJ لك�Xymaملجه  qsM جهZَّـ��L  ZsJ� K �� 
 yrsoX َّـ�L�aلك �= F {s�yOمي لك K �من ¨مث baمث ^�a yX¢ �من لك�a | ¢Oجه ^¥�

مي �N مل�Xymaلك �Xf  . 
K} لكa¡� ُّـ`��y مسهت¤yمك  ¢aلك {I�L � �� لك�yE �� yrjs7 لك جه   لك

لك�p¤O ��مس لكSlJOىغ   {s�yOيس �� لك����na  لكyN ymOِّـمي �X  لك�L�aَّـجه 
yff  .لك�Xymaمل 

ِّ جه  ��d �o ُّـ�a مس: ِّـجنىلِّينِّـ ymOلك F مل�Xymaلك y��£I �dv� ��   
 �aُّـ ِّـهب  �COلك PX َّـ�L�aلك �= {s�y{msm3لك �l^ جه �mJ A` �p3لك �nX  /

yqa�m^ جه �p¤Oلك �� {s�yOلك �L�d y�t/ (لك�L�aَّـ �� لك���Oيسجه  ��njq ) َّـلك
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�maمش] لك �j_لك  F) /y�tَّـ مش�L�aلك(tمس An^ جه�mt yq) / {oX  �Mلك لك�L�aَّـ 
Qk¡d  |IyK  �n8(�mt مس ymOلك F �maلك �M �a�جه )لك�L�aَّـ مشy�t/ (جه `

yX���d |�saمنجه ^¡�n لك�Xymaمل  من PX لك�L�aَّـجه  �pC منys�yOلك �n¡^
جه  ymOلك F {ِّـ�yLمش/ مس �� �� لك�L�aَّـجه ^�يس a¢ �من  K �من ¨مث  لكs�yO}جه baمث 

�Lَّـ IyK|جه   yq� �n� ? �a هب مشُّـ�s^ ynUمش  yJ لك�� �� لك�L�aَّـجه   �a | ¢Oلك
=�soX yroجه ^¤�p لكs�yO} لك�L�Oَّـمل PX لك�L�aَّـ ^�يس   �qd {s�yOلكيس لك�¡tلك �np� 

�aُّـ F ِّـ �C  جهyLِّـyN َّـ�L�aمن لك� ¢a. 
ا حمول : الفرع ا لماهيةكون ا ة  كنه صفة كما وجود و ّغ ا ّّ  

 �r^ جه{saA` {lهت �aُّـ �d �� مشُّـلك `y لكPX �p¤O لكQ] {s�yO لك�L�aَّـ 
مت �لك لك�d �¤qa لك�p3 مس ��L�ayI �nَّـ مس � F يغSe� 

F �I لكa �لك�}  sJ� K}جه  مس �nJ هتylمنمشydجه  ylfyXمن qI¤�مس لك�oja مس � 
a y sU | ¢J �¡aلك ���a�m` جه�soX �p  �aيس لك���po / َّـِّـجهy_  ?yX ىط��

�¤tمنylهت �nJ مس ydمش �� لكa¡� � ُّـ�aجه    �X لك���Oيس�y5 zo ¨مث s oT}جه 
�a�m` جه�soX �p  �aلك /�aُّـ �¤t  �LyX  ��yL ىط��. 

�K aمش لكJ� ¢aمن لكylfaلك [saA` Q}جه   {saA` [مش ��mqJ {sJ� ¢aمن لكylf{s 
 �� {saAnaلك �oJ |¡ K yO y� �a لكa¡� مشُّـلك �hjJ |¡ K مش����poa {^yيسجه 

لك�maِّـملجه ^wهن  �ojaلك y¢d F A` {^y� y مشُّـلك =PX |o لك���Oيس �sgJ مش�sa لك
{mIyT { Jِّـ F �a y¡IyK �n� ? y sU. 

ydمسJ� ¢aمن لكylfaلك {s �shjJ  يس���Oلك PX |o= مشُّـلك �¡aلك �r^ جه{saAnaلك Q] 
A`  y sU {s_�laين مس لكynOمك لك�maلك  �j aلك �¡lهت �s _ �d �aُّـ  مش�ys^yجه 

لك�Nu¡a لكyd�aين مس t¤� ُّـ�aجه ^wهن  �m¡aمس لك {stynOلك {s¡¤¡aلك Q] {sJ� K منylهت y
 �aيس لك���poa yfmt yلكهن�m^  yrd�X  A` yَّـ��L  �sa جه مشُّـ{saA` �p
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�ojaلك {lىح هت ¥I �aُّـ w^�mt yrd�X  يش يش �soX ¢dجه   A` yَّـ��L. 
Jمشُّـلك لك�mt �aُّـ �g /Oمش لكJ� ¢aمن لكylfaلك y@ | ¢J َّـمل�L�Oلك {s�y{s جه{saAnaلك 

yqa�m`) /?yX y�t `� هتs�Aoa | ¢J  {saA` {sJ� K {l} لك�L�Oَّـمل)لك RI`}  مش جه 
 هب�L�ayIَّـ مش  PX {s�Aoa y6� K F {l| ¢J لك�L�aَّـجه ^d¡�_هنy مش /لك�L�aَّـ مس

yr¡ِّـ�y ¡Xلك sj J} لكs�yO} لك�L�Oَّـمل  ^yO ym مس�d yq¡ K مسهتay} لك�L�aَّـ   �aُّـ. 
�لك ª ydهي �I هت�ِّـ �Z@u¡Oلك�a�_ F  /» �f¡J ? 1مشُّـلكOمس لك{s�y 0 هت�uI

 �o^ َّـجه�L�aلك �jI �� �¡aلك {sLِّـy4من لكylfaلك � y�I [ لك�L�aَّـجه ^Pj لك���ha لك
bI �f¡َّـ��L�aمن لكylfaلك  {saAnaمن لك y3لك �d مش �}مث  F {s�yOلك �lt لك�L�aَّـجه 

�`  �d �¤t مسy¤tمث لك�L�aَّـ yN {s�yd �j ¡Jهت} �oJ �s7 لكylfaمن �L�oa {jIyJَّـجه 
Zj¡ayI �rgjI �qX yrqX RjOمنجه لكys�yOلك �dيعجهy4َّـ لك�L�ayI �rgjI �qX  «. 

الث حمول صفة ثب: الفرع ا مّيةوتكون ا رتبطا بعا ة و ً غ كما   اإلثبات ّ
 �f¡J �¡aجه لك{saAnaلك {sJ� ¢aىح لكyهت لك  ynM ُّـ`�F yt لك�laيس لك�Iy�a لك

Jلك PX �p لكRI {s�yO`} لك�L�aَّـجه �Tلكمث F ُّـ�a  مسهنy5�g y لكs�yO} لك�L�Oَّـملجه 
�aلك {ayمسهت �d yq¡ Kمس yd PX َّـلكA¡Xلك �aُّـ y Kمنجه  لك yX�¤¡t? لكa¢ �من  هن �Lَّـجه 

J� ¢aلك ynM �M �M لك aيس لك�laلك �لك لك�laيس � F{s ��  [Q لكs�Aoa {saAna}جه 
 yfmt yr oT zL��  جه�Lِّـy4لك_� لك�aىس لكy¤oI {s�yOمش] لك A` �sgJ  �¡aلك

 }sM ynM مش لكF3 لكs�yO} لك�L�Oَّـمل y¤oayIىس ُّـلك�Jجه  ��{ �X لكys¡Mمي �oJ لك
= F َّـ�L�aمنجه مش] لك� ¢aلك ymd F �qX �o¡من خيy K PX yro لكymd F {s�yO لك

�K منجهy K ymd F ynM لك �لك لك�laيس مش] �oJ yM لك� F ىغ مس�j¡t ىح��^ F 
�M^�يس �`� ympI � J�� yd لكa¢ �من t . 

ىشمقىهرئ) ٰه( جلجيِّىش ِّـجنىهحيميٰررئ ِّـ .هئمبٰه يعٰهمي/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئ ِّـخكملىهِّجنٰررئ يف ِّـ
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y7 مش] لك�laلكِّـ  yUِّـمل qI¤� لك يس ysI F ُّـ�aجه ��k q لك \aلك � _ �na
TyT �`� �Z_�^ yq مسs ZI ZsTyT}لكt لكa¢ �منجه  y Kمن   /�dymd لك
y Kمن ��y�ygmayI � J  مش.ٰه ��ymd {sq لكaلكmhqOلك {sty¢aمن لك �mjOلك  {s جه

�d �lt لك F yrsnC لك�aلك_�   y�ygmaلك �fI من� ¢aلك ymd � J��. 
جيIy.جي y Kمن �j� yd لك ymd F ynM لك لك من  �p¤Oلك �d لكَّـ�� {s yrqd 

Iyجي ynM لك y Kمن لك لكs o�a}لكs o�a}جه ^ymd �pes لك  {s هب yrX���O 
�لك � �dِّـ لكsd�ja}جه  مش `�d �snC y لك ���جه aلك F من� ¢aلك  �m¤¡aلك �d لك�¤t

^� ymd F لكa¢ �منجه  ¥I w^ جه َّـ{sIyجي لك�fD �s^ naيع y�ygmayI لك
 o�aلك{sOمث لكyl¡tلك �d �¡M �£�qJ �¡aلك_� لك�aلك  �d  .���يس �lt F لك

Jمشُّـلك لك�mt �aُّـ �g /}ay¢aيس لك�layI � J�� yd F /J� ¢aلك ynM  [s Q}�� لك
y Kمنجه �¡�_ متلكsaAna} لكPX {a�p¤O لكymd F {s�yO لك  � =PX yro لك�L�aَّـ مس 

 �n¤oa جه  ymOلك F �n3لك �d لكَّـ�Oلك {^�jd �k q� {IyL �g¡J �na لك
�j¡d منy_ Vمشyrمش] مسمه Y� yd F Qet َّـمل/ 

� �� �Lمث لكgma.ٰهaلك �n3لك {sِّـy ¡Xلك �qjpI يس مس جه���poa y¡IyK �p¤Oلك 
gmaلك w^ منجهy K  z�¤I لكa ¤{ لك�d �mhqO` } ymd F �qX yI�o�d{s �d لك

�� لك�qa } لكpn3/ مسِّـjI} مس�Lلكمثجه   �p¤Oلك  لك�n3جه ^s�K ArqsI  w}لك���Oيس 
�qX �mjaلكpn3لك { �qaلك �M � yd{s من� ¢I ydمش �nجه إل �p¤Oلك  ZI لك���Oيس 

dمش  ayT }جه ^�n¡^ � o�I y{s �� �n3y لكgmaلك�n¡^ �p¤O لكL�d {sgma }جه 
�aلك:y K ���q لكaلك �so¤¡aلك �sjهت PX �o` لك��   جي�j لكL�d {sgma } مس ayT }جه 

�mhqOين لكy¢aلك �mjOلك. 
��لك.جي  �n3لك �oh�  لكَّـ���d � ��oIym لك�f¡aِّـجه aلك �mhqOلك ���f¡aلك �I َّـ

���f¡aلك �d/ �lqaلك_� لك�oa yr¡mIyhd �r^ جه مسy�ygmaلك �d {sg_ هت� �r^ 
جه مشُّـ ��لكَّـ �d لك �ohd لكa¢ �من  V لك 5�لك خي¡�X �o لك جه  �d لك
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gmaلك |ty` لكمث�T{sgmay^ جه{Iُّـy` مس �d yr  لكynaُّـss^ {I} هتyَّـ_} y¤oIىس �lt لك
هن هب  ��� �qjOyI �nM لكaلك z�¤I يس���poa �p¤Oمن لك� K �pg¡J y

 �r^ �� �s^ ���f¡aلك w^ ينجهy¢aلك �qjOyI �n3ىح لك ¥I لك�� y Kمنجه  yX? لك
 y�ygmaلك �aُّـ �Iym� �dجه  �lt لك هت� _�d {sg لك�oa yr¡mIyhpI y�ygmaلك_� 

d�qj^ جه �d �/ (�mt yلكynaُّـQ] {I لك�oa {mIyhOلك_� لك�lqa لك y_ ىط��(�mt / جه 
)A y_ �sa ىط�� (�tw^ �so¤¡aلك �¡�d PX Z¡sgmaلك ZJy� ZI ىحyqJ مس �L��  

 �nM y�ygmaلك �oJ �d y` �a As^ �m� Atمش Fyq¡aلك لكa ¤{ لك�mhqOجه   �q��aلك
 A y_ ىط�� �n� مس �mj� ^ لك_�جه�aلك �X {�yn3َّـ لك�fI |ty` جه مس���fJ

¤I y�ayL �lt �oa ymIyhdلك_�   y_َّـyهت Zpn3لك ` �n� ^ جه{�yn3لك z�
V �� لك���f¡a لك�oa �IyhOلك_� 5�لك لك �n3y^ جه�d  .لك

��لكَّـ �I لك�qjO لك�koa.حي  �n3لك �oh� �mhqOلك �qjOلك �d َّـyl¡�Oلك  Rj� جه 
�qX� omaلك yXُّـ لك  A� لك  ���f¡ayI  جهzomayI � J�d ���fJ ��  gmayI {sجه 

 �aُّـ �d لكsomja}جه ^�rl� �m لكea¥� هت� _�d {sg لكy�ygma مس �X هت�_yrجه 
{mIyhOyI �ojaلك �qjpI ���f¡aلك ZI {dىط d  هب مشُّـ�qjOلك لك�5 �dv�  �f� جه 

�Lِّـy4لك �o�aلك PX �ri�  zomayI � J�� �aلك A�  .ZI لك
�jamsmM ���f¡aلك �� �qjOلك لك�5 �n3هب لك{ �t  ���f¡aلك Vمش جه  yXُّـ  لك

ىط�dجه y ¡XyIِّـ  �TyI مثbaلك {sp�J مكyI �d ينy¢aلك �qjOyI �n3لك PX �tَّـ  مسv� �_
�d naلك }¤ aلك F A� لك  � omaلك yXُّـ � �� لكaلك ���f¡aمش] لك. 

� �t �nJ ¡� مش] لك���Oيس.خيaلك �� جه  هت�   �soX �oh� yd لك�oX F �n3 لك
 �ojOلك { �t{ojaمش] لك. 
ytلكَّـ�dلك �qjOyI �n3لك �� }ay¢aيس لك�laلك لك�� F �n3لك �d �n3لك ��  جه 

y K:جه  ���q لكaلك �so¤¡aلك  �mhqOلك }¤ aلك z�¤I {sgmaمث لك�L �ne� �aلك
 �_�¡� y Kمنجه  �qjpI لكy ¡Xِّـ لك���poa y¡IyK �p¤Oيس مس ymd F �qX yI�o�d لك
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 �J� K F �n3لك �d �¤qaلك لك��Lَّـ�  {s�Aoa �n� uI َّـجه�L�aلك PX {s�Aoa 
�qمسُّـ� yrsoX �pإل  �q��aَّـ لك�L�ayI � o¡J ? yd {s�yOy^ جه �nM مس �pC 

�`�ِّـOلك �qjOyI. 
mhqOلك {sgmaىس لكy¤oI {s�yOلك PX �p  �¡aمن لك �p¤Oلك  ynM s F}مشُّـ لك  

�soX {l_�¡d �L�ayI {Vَّـ  \d منجهy K ��ymd{s�Aoa �q لكaَّـ لك�L�aلك ��  .جه 
{o ymaلك {sq��aلك {sgmaلك �l^) /�My� y�t �L�d y�tَّـمل ) لك s�yd �nJ ? yd} لك

y¤oIىس لكsgma} لكsnMygayI {smhqO}جه  y Kمن  ���جه  إلymd F yrsoX �n لكaلك F
�mhqOلك }¤ aلك z�¤I ���aلك F y6 �pC {s�yOلك PX �pَّـ إل�L�aلك {`R ^. 

رابع بوت: الفرع ا م ا رتبطا بعا ة و حمول صفة ثبوتية غ كما ًكون ا ّ ّ  
 F {s�yOىغ لك�jJ �¡aمن لك �p¤Oلك  ynM yI �¡يس خي�laلك لك�� F }��3لك

dgmaهت� لك ymd F منجه مس� ¢aلك yms  A` جه�d �lt لك �oa yr¡mIyhdلك_�   {
naمن لك �p¤Oلك  ynM �j�t لكF }¤ a لكymO لك   yq�IyT ُّـ`�F yt ^�يسsaA}هب 

 yمسهن{s�yOلك PX �p ynM لكQ] {sJ� ¢a  مش   yI }¤ aلك �¡¥s^ َّـجه�L�ayI
{saAnaلك. 

���dمس F يس�laلك لك�� �M }¤ aلك �m�/ 
خنىب ِّـ ىع: ِّـ  :ميىمىكِّ ِّـخكامىييف

 {p�_ F yrمش] مسمه Y� yd F Qet جه{lo¡D من As�mJمن �j¡dَّـمل  �p¤poa
yqK {somX{s�mq^ جه/ 

 �p¤Oلكydيس مش���poa ysJُّـلك �n� منُّـلك:( مسysonaمك لكyI  ( مس. 
�لك:جه aلك �� � مشydلك aين �� لكy¢aلك لك�� جه  �لكمن مس aلك y; �n� مس 

�لكمنaمث لك�L �ne�. 
�لك � جه  �لكمن مس oa ydىط  ys��X �n� مس ydw^ جه �jaلك �� مسyd لكy¢aين 
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 . �� لك�ja لكylOِّـلكy¢aين
{jIمسِّـ {somjaلك {p�maلك �� �d {of¤¡Oلك y�_  /لك

� �y; �ne ُّـلكمن لك���Oيسجه yqa�_ �s _ �d.ٰهaلك: لك�aلك �p¤Oلك  /» y�t لك
y�tمش«. 

� ��L �neمث ُّـلكمن لك���Oيسجه yqa�_ �s _ �d.جيaلك: لك�aلك �p¤Oلك  /» y�t لك
 .»�Vyt مس �sMلك

�لكمن لك���Oيسجه �j yqa�_ �s _ �d لك�p¤O لكa.حيa ىط aِّـمل«/ لكyM ِّـyqaلك«. 
جه yqa�_ �s _ �d.خي zJy` y�t«/  لك�p¤O لك�ja لكylOِّـ  .»لك

لك  K} مس_�yمس لكyq�a ُّـ`� K PX {s�Aoa ىط aلك �j. 
�Lَّـ�y لكy4ِّـ�Lجه :ِّـجنحيىكىث ِّـ ىطy¤oI {s�Aoa ydىس   ys��X �n� yd 

yqa�m` /»ِّـyM ِّـyqaمللك«  w^{sLِّـy4ِّـ لكyqoa {¡IyK لك�3لكِّـمل. 
���qجه `yqa�m:ِّـجنحيىكىث ِّـجنىلِّينaلك yَّـ��L�I {s�Aoa ydىط  ys��X �n� yd  /

»Y` y�t ��w^�q جه »لكaَّـ لك�L�aىس لكy¤oI y�tإلa هت�  {sonaلك. 
L:ِّـجنحيىكىث ِّـجنىلِّجنمئ �ay` جه�� �� AI {s�Aoa ydىط  ys��X �n� yd {s { �qayI 

مي«/ ِّـyqa�_ F {jIمش] لك ِّـjI} ىط  .»لك
لك sMtuI{ مش �m¡Xمث لكAn3لك �d ���Nu¡Oلك �jI oa مث¨ | ¢�  �{s�A مش 

¡sT ىط لك�L�aَّـ��جه  I ��maلك لك�� PX لك�¤ohَّـجه لكهت�L�ayI ىعymqaلك ymM  �g
مس ىط لك�L�aَّـ�� خيF ُّـ�aجه   �� }sM �d {s�yOىط لك  �X �o¡. 
خنىب ِّـجنىلِّين ىش ِّـجنيف:ِّـ  اكيفىس يف يسجنمث ِّـجنيياميف خنيث ِّـحلىينث مللك ِّـخكِّىئٰررئ ىس

yJ� K {s�yOلك PX �pإل yd �` جه�� �I  مس ��L�ayI �nَّـجه مس ydُّـلكمت 
Eلك �L�� هسy�¡aلك لك�� �X {IyL  /ymd Fy�y لك

_�y مسِّـjI}) ٰه( �Tىح �¡ Z مس لك .u¡T: لكF {e_yqO ُّـ�aجه 
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yd إلPX �p لك�L� �`  {s�yOَّـ §يغ �s¤f¡aمس لكa لكyq aمث PX :ِّ ِّـِّـ
�qayI َّـ�L�aلك �ns^ جهyJ� K{s�yOمش] لك {  F {��ssmJ {s¢sM يس يش���Oلك �� �¡aيش لك 

 �`J� ¢aلك ynM  .yd{s إل�d yrsoX �p لك
�KE �لك لك� F َّـ�L�aلك {sV§ Q�l¡a �L  �tمش �_ y/ 

� �� مس:ِّـجنحييف ِّـaلك ��   �� Atمن مش �p¤Oلك  ynM  �oJ لك
PX �p لك�L�oas�yOَّـ مس �لكمنجه ayI �jayIىغجه مس   ystyK منy/ aَّـ مش لك�L�

 ynM ىغ لك�o¡a �msm3 لك �jOلك ىغجه ^�L�ayَّـ �� لك�Oهت�ىح  �jaلك F {hTلك
PX �p لكys�yOمن y ¡XyIِّـ مس منجه  �p¤Oلكلك �d لك�¤t y@  َّـهب�L�aلك �d َّـy

sM{ s�y} مس�dمس لكOُّـy ¡XyI �aِّـ  جه  yr¡qd  �مش لك�M �¢p� �d�X 3 لك�L�aَّـ 
¡d¡Oلك �Mمس �nM �s^ َّـجه �¤Oلك �d �¤¡Oىط ¤��� مش] لكy£Oمك لكyI �d �N ¤� لك

�qjpI ىغجه �jaلك F {hTلك�aلك/ Oَّـمس لك�L�aلك �� َّـ  ىغ جه¤� �X F {hTلك  
{s�yOلك ��  .PX �pnM لك�3 

� �� مس:ِّـجنحييف ِّـجنىلِّينaلك ��   z`�poa | ¢J من �p¤Oلك  ynM  �oJ لك
لك�smaجه ^  �smOلك �d َّـجه�L  �� AI َّـ�L�oa  جه{s�yd �� AI {s�Aoa �n3لك | ¢� 

�� لك�L�aَّـ  �smaلك �� لكs�yO}جه   �smOلك �d zs`Saلك �¤qI yjd A@ | ¢� Atمش. 
من �f4 {¡IyKيع  لكyq aمث PX مس:ِّ ِّـجنىلِّينِّـ �p¤Oلك  ynM  �oJ لك

Oمن لك�L �W F �naىح لك�L�aَّـجه ^wُّـلك  � لكmsmM {s�yO}جه � yrsoX �p  {s�y
^yO y ُّـ`�  N َّـجه�L�aلك �d {`§  zs`�J َّـ �d yB  {msmM ynMىطلك  لك

E جه ^F�n لكZa�ma لكF ZmIy�a لك ¡yمي مش�sa لكy �oJ �= F {s�yO لك  yd 
 PX �p3y^ جه{s�yOلك �oJ �L�J َّـ §`} �� مس �d  {msmM yrsoX ynM لك

W F {s�yOَّـمل ^ =�هبلك�L�d {s�yOلك �nJ ? �a َّـهب مشُّـ�L�aىح لك� �t   { ay�aلك �d
ysUمث  .yl¡tyIمث لك���Oيسجه ^ �����d �Lيس `� إل�soX �p ¨مث �d لك

Jمشُّـلك لك�mt �aُّـ �g / [مش ��ª �neI  � y Vy haلك zُّـ� �mayE  لك
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لك�¤} F لكys¡Nِّـ لك�ma لك مس  Q] yrqna  لكy¢aين �d لك �JAo` �jI Fجه 
yE جه `Aلك yE_� ُّـ`� F مسy¤Iهن مس�d �£�q� �_ yd �N  مس�t  لك  لكy¢aينجه لك

aىحمس لك�W َّـ�L� ���e¡aلك �d مث¨ yqr^ جهyrsoX {s�yOلك ynMمس �p3 
�neI �sp� ? }sM جه� y Vy haمن لكAo` F لكمك�h� Eلك لك�� ZI لك   Z�y

 F لك�_ ZI yE لك  . لكلك
�¡Tلك �m^ جه yM {مس� PX PX yE جه لك ��Lَّـ F {��ssmJ {s¢sM مس لكa لك

Zosa�I جه ��yd �= �`/ 
يس مسهتay} :ِّـجنمبجنٰرنث ِّـ �^ �d يس لك�laلك F � y Vy haُّـ`� لك yd ��  

y_ }sM جه{s�yOِّـ�} لكy ¡Xلك �L�ayَّـجه مش `� yd إلPX �p لكI �� Atw^ {s�yO«/ لك�L�aَّـ 
nay� {oVyI yr�lt F {s�y}  مس لكOجه �L���yd  yOَّـ F {��ssmJ {s¢sM `� =� لكaمش

مش `ty| مشُّـلك   {s�yOy^ َّـجه�L�aلك {hTلك�I y6لك�a y6ysJُّـلك  y6جه ^¢ �من ُّـلكy sU �o;
�nJ ? جه�� }sM �d �mjaلك y�R¡Xمش لك �na جه{d �jd  َّـمل�L�d  �� يسylJلكِّـ 

�L�aِّـلكy ¡X �لك لك� z�¤I yrqX َّـ  yqjd ��Lَّـ [�Nud Qُّـ y��M F يش  مس لكaيش 
 .��|`yN yrsoX �o= Fyq� yd ^ AlsِّـyX y��M �X yLِّـ�y@ yجه ^K yro �من

  �aلكىط ُّـلكy6 لك�a �� �¡aلكىط لكs�yO}جه `�rlp لكs�yO} لكyjaِّـ�} s�yd �na}جه`�لك
¢J جه{jIِّـ sL} لكyjaِّـ�} s�yO} لك �aلكy6لك�a  َّـ�L�ayI y@ | . 

�ri� �a�I /ِّـمسy4َّـ�� لك�L�aىط لك  {msm3لك z�¤I {s�yOىط لك   �L
لكين �aلك �saمش zُّـ� A` جه�q��aلك. 

ىط لك�L�aَّـ لكy4ِّـ جه  y�tإلa {sX�qay` �q��aَّـ لك�L�aىط لك �لك ` �L
َّـمل Ray`جه y�tإلa {Iy¡nay` {dىط aلك Q] من �p¤Oلك  ��Lَّـجهُّـo¢oa  �` ayI �a~جه 

 �ri� �a�Iaمس لكy6ُّـلك �X {Lِّـy4لك {s�yOلكىط لك�a �d َّـ�L�«. 

.جيٰهيع/ جه �fdِّـ �IyTِّـحلخيىيرئمتِّيئرئ ) ٰه(
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�¡Tلك yd �g¡� �na منy K  � y Vy haلك �I aمس لك F {��ssmJ {s¢sM َّـ�L�

�= �` ��ydمنyd�mOلك �jI [ِّـمل مشyU  /جه ��k q لك
جم ynayd  مش:ِّـخكحيمبخنرئ ِّـ لك�Lلك   �qjd لك�p3 �� مس ��n لك���Oيس 

�mt yd�qj^ جه �p¤poa) /?yX ىط�� (yqjp^/مس �Lلك �Lلكyt  ىط��لك   �ojoaجه 
yَّـ��L  ysq��nJ. 

�a {sمش لكa :ِّـخكحيمبخنرئ ِّـجنىلِّٰىٰررئ sU  �a َّـ�L   A^ جه{s seaلك y�� َّـ�L�. 
y@ {sجه :ِّـخكحيمبخنرئ ِّـجنىلِّجنىلرئ sU  َّـ�L  I {s�yOلك w^ َّـجه�L�aلك {ayمسهت PX مثyqI 

aلك �jOلكy sU �op�  �a {s sU  �. 
~¡q� لك�� /Oمثهب مس لك¨ yrsoX �pَّـ  إل�L�aلك �I {s�y3لك  �qj� �p

 �o; ^ جهy@ {s sU  {d �jd َّـ�L  I {s�yOلك جه  �p¤poa يس���Oلك {��Lلك
yrsoX �pمن `� إل �p¤Oلك �d �pC مس. 

 PX �pإل �pC لك مش] مس مس�� yqoهت��{s�yOلك �I   {hTلك�I �pمس إل
�� لك�ohOمك�L� ��ydَّـ �na {��ssmJ {s¢sM =� لكaمش /لك�L�aَّـجه مس  .جه 

Zsay¡aلك ZTysmaلك F �aُّـ �gt مس yqqnp�/ 
 . _ysيط �d لك�nea لك.ٰه

Oمش لك�X yr�lt F {s�y. 
 .لكba ynayd �sa �jaمث

 .مشُّـ لكba {nayd |�sa yr�lt F {s�yOمث
 . _ysيط �d لك�nea لكy¢aين.جي

 .لكba {nayd |�sa yr�lt F {s�yOمث
�p¤poa �¡snayd �qj� مث¨ PX �p3لك. 

�� لك�ohOمك  .مشُّـ لكyr�lt F {s�yO  إلyrsoX �p ¨مثجه 
yqjd لك� .�L�ayIَّـ مش  مس �np�  �pC مس إلPX �p لكs�yO} مس/�



نئ  ٰهجيخي ....................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ٰىمهىبيئرئ مللك ِّـخكيكىقيكرئ ِّـجنييملِّ

 �¡T �لك لك�d �¤qa لك� ZI �_�neIلك��   �¡msojJ F yslaلك �seaلك 
� y Vy hoa {mIy�aِّـمل لكy jaلك �s��J F y_ }sM جه{pn3لك {�yهن PX /» هت�yM

�لك لك�laيس� �tمس yO / 
�qjd y` �a �¡snayd لك�p3 لكJ.مس  �tلك�L  �qjpI جه �p¤OyI يس���Oىح لكyf. 

d}.مك �jd yr�lt �M F {s�yOلك y`  . 
`y لكL.�  �jOيش  y sU �op. 

`ty| لكs�yO}.َّـ   Atَّـ مش�L�ayI �L�J. 
�n^َّـ�L�aلك {hTلك�I �n� Atجه مش�I �� هت��J  {s�yOلك PX �pإل yd «. 

�k q� yrd�X لك�a_�ىح   �¡T F هت�َّـ َّـِّـلكT} هت¤} ��لك لك�d �¤qa لك
yd إل�soX �pجه لك�qX so_a مس_�y لكy�ygmaهب  � PX مسyTيط لك���Oيس  y_ �sa� 

�K جه y7 �I مس �jd �d^} مس_�qI yrdy¤� لك �لك مشF �n� At لكy�ygmaجه ^� 
�mq^ جه�sa�aلك �ssmJ [مش �aُّـ �jI �m¡qt/ 

gmaيس لك���d F ىس�¤oOلك �� yd يطyTمس PX y�ygmaلك �s�mJ yqqnp�{s [مش 
ZsTyTمس Zp�_/ 

�nJ لكy�ygma لك�n� �¡a لك���Oيس ^yrs لكAI �rlO �: ِّـجنحيىكىث ِّـ جه  �rld �
 �6Ao` F y�ygmaلك �d ��maلك لك�� �p�� 5�لك لكy¤oaىسجه  �soX {ِّـ�yX من �p¤Oلك

 �aُّـ ��sq}هب aلك y�ygmayIaَّـ لك�L�I َّـ�L�Oيس لك���Oلك �rld مش] ُّـلكمن yrs^ �iq 
�qُّـ�qُّـ� {sgmaلك �p�¡^ ملجه�iqaلك �5 �soX �p3لك _� �sRj}جه   yrqX مس�yg َّجه 

aلك {sgmayIجه{sjs h مش  �tىح �¡مس�T A` {Cy�Oلك �d مث¨ Q j¡aلك لك�� F�g. 
�K�rld �� AI يس���Oمش] لك ��maلك لك�� F �iqaمش لك ���aلك F جه �n� 

 �ohft ���qجه aَّـ لك�L�ayI � y_ �� AI  �Jلك�I �rlOلك yM �¤o� ِّـملy¡^ جهZWy¤oI

�جه �s¤fJِّـحلخيىيرئ متِّيئرئ) ٰه( y Vy haجه لك /�IyT ِّـ�fd جه yslaلك yحيمي يعٰهمي/ [ ِّـ�.
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�لك لكy¤oaىس Iيش� PX)�iq� �s^ yd ( yM F �iq� مسtمس �pnMجه   �rlOُّـلكمن لك Y` �
� �L مس �a  ���aلك F � y_ �� AI جه  �rlOلك yM [مش �it �r^ جه�aُّـ �¤t مس 

لك���Oيس 5�لك لكy¤oaىس   �rlOلك �n� ��aجه ` �� AI �dynMمس �a  �q��aَّـ لك�L
�Xلكىغ �� �Xىغ �d لك  ���aلك ?yX منys �L �d ys �L. 

X yM �� AI �rlOلك �¤o� �Nمس �rlOىس �� لك�¤oOy^ جه{sLِّـy4مس^�لكَّـ لك �
 PX �ohft �`� F لك��ma لكy¢aينجه qT AX �sp¡� لك�5 لكy3`�  ُّـلكمن لك�n¤Oجه 

�لك لك�d �¤qa لكy¤oaىس Iيش�)�iq� �I yd(ynMمس �d ���j� yd  �rlOمش] لك �iq� جه مس 
من �pCyso` �n� ىسy¤oaلك لك�5 �rlOلك جه  Q] �X yM �� AI . 

 �rld ¢p^)y�t �d y��X مس�Xلكىغ ysمن��L �d �n) لك  ���aلك ?yX 
�لك � �n� ���qجه aَّـ لك�L  �a  ���ayI � y_ �rld �� AI �M�a مشُّـلك �lqaلك
 ���� ` لك�d yso` �rlO لكysonaمن مشُّـلك �X yM �� AI �M�a مس^�لكَّـ لكy4ِّـsL}جه 

ns^ جهZWy¤oI �na  �rlOyI yh J�d Zpn3لك�N yI  ys �L ZWy¤oaلك �MyI � 
yso`من �p¤Oلك  ynM �d لك  �rlOلك �d {t�nOلك {sgmaلك PX �ohf�  يش nI جه 

 {sgmayI يش ZWy¤oaلك{sq��aلك. 
جه :ِّـجنحيىكىث ِّـجنىلِّين �rlOلك �n¤O ydynMمس yrs^ من �p¤Oلك �nJ �¡aلك y�ygmaلك 

3 ygمس� �n¤Oلك لك�@ جه  �d  /yWyمس �snC لك�lqa لك
 مس js V �¤oJ} لك�d �� AI �n¤O َّـ لك�iqa مش] مس^�لكَّـ�yجه ^PX �n¤s .ٰه

� لكuI {js haهن� �d �aُّـ �¤t qn8} مس [qn8 Q}جه  d}جه  �jd َّـمل مس�L�d y
ynM �لكمن لك�kI {js haلكa �nJ �¡aلكَّـ لك�^   لك�X �iqa مس^�لكَّـ�yجه ^ �F �¤o لك

¡d مل مس�Mلك  {d �jd َّـمل مس�L�d yهن�`�j َّـملجهAtمش �lqaلك �n¤Oىس لك�¤oOلك 
�ja لك AI {js hoa �d ��جه  �لك لك�qaيس �d مسAI yrdynM �� لك� {sp�J [

yq� {js haلك �d ytلكَّـ�d o¤�ىس F لكjs V �� �n3} لك�kI �n¤O مس لكjs V/ O}جه 
 {js haلك ytلكَّـ�d �sa `¢�ملجه  �Mمل  yd�X مس  �Lَّـلك  لكyM �X �iqa مس^�لكَّـ 



نئ  حيجيخي ....................................................ِّـجنيفاكيفىس ميملِّجنرئ ٰىمهىبيئرئ مللك ِّـخكيكىقيكرئ ِّـجنييملِّ

z�¤Iلك ��maلك F yqsI yd y5 ����  {js haلك �moh� }sM جه�mhqOهي لك hهت 
js haلك y�ygmayI yهن�p�� �¡aجه لكy�ygmaلك �d لك{s. 

ىحجه �d .جي �jOلك �s�m¡aلك :u� yq� ^�لكَّـ  لكjs ha}جه   مس ��n لكoO¤�ىس لك
aجه مس لك{smsmM مس {sLِّـyN مس {sf¥U �nJ مس ydمش {sgm w^aلك لك�� �p�md �s�m¡

{js haلكَّـ  لك�^  .لكy¤oI �n¤Oىس `��t لك
gmaلك{s�¥U [مش yrs^ �iqaلك �n� �¡aلك �� {sf¥eaلك { �t F Zjd  

�a�_ F A` جه{soj^) /� y_ هن)ىط��w^ جه Zjd �¥U [مش yrs^ �iqaلك {sf¥U {sg_ y
{ �¡nd  { Ty` �nJ  �¡aلك {sgmaلك �� �� هب  لكqsjd { �t F �n3}جه 

� �L PX yrs^y��I مس �aُّـ PX zJS�  جه�Lِّـy4لك_� لك�aلك F ¥U . 
�¥U [مش yrs^ �iqaلك �so^ جه{sLِّـy4لك {sgmaلك ydجه مسZjd Atمش { �qaمش] لك �iqaلك 

tw^ جه{sLِّـyN {sgmay^ �jlayI { �qaلك |ty` ُّـلكw^ جه �p¤Oلك ZI {p لك���Oيس  ymaمشُّـلك لك �
 �n¤I |pnMمس N �d{ �t yq� {p لكPX �p¤O لك���Oيس  y_  جه�jlayI ArqsI 

هب ^wهن y m¡T y ُّـF �a لكOيض مس F لكy3 مس F لك Rjمل  لكyN {sg_ yaِّـsL}جه �Tلكمث̀ 
�peJ  �r^ جه �p¤Oلك  مش F `� لكyN {sgmaِّـsoj^ PX {sL} لكZI { �qa لك���Oيس 

 �jlayI {mm¤Oلكَّـ لك�^ y m¡Tلك  .F لكyO مس لكy3 مس لك
 yO {odyeaجه لك �p¤Oلك مسyd لكsgma} لك�iqay^ {smsm3 مش] لكZI { �qa لك���Oيس 

I لك yq� �d ُّـ`� لك�mOِّـملجه   {mm¤Oلكَّـ لك�^ �jlayI ydجه ^¡�j لك u {sgm لك�mayIaمل 
لك��poa |IyK �p¤O لك3مش /لك�L�J {smsm3 مش] _sV§ {sg}جه مس  �n يس�

 {sgmaىح لك ¥I جهysdلك�¡aلك �a�d y@ لك�¡ Ku^ ِّـميجهy4لك F �mm  ���mJ PX �mayIمل 
{sLِّـy4لك. 

Jلكمشُّـلك لك �sa�oa yqpssmJ F �mt �aُّـ �g/ �tمش yJ Q] جه�_ Vمش PX 
 �pإل yd �` �so^I  ^�L�ayَّـ هب مس ��L�ayI �nَّـ�PX لكymd F {s�yO لكa¢ �من 

 {s¢sM �sa�= �` F {��ssmJ ��yd yd �h J �mqoa ملQ¢` لكِّـَّـ�d yq� �I جه
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{sonaلك { L�Oلك �d �`ُّـQet �¤t يش F ��مث F yqsI yd لكy�ygma يش مش] �jI  جه 

�mqaلكِّـَّـ لك�d/ 
Hجه ^wهن:ِّـخكيفىشىس ِّـ PX �p ُّـلك�p3yI y6 لك  yd�qX {js V �`  ميy¡   y

¢aلك {sMyqaلك �d �aُّـ Fyqa�_ F A` َّـجه�L�aمش] لك {sJ� ) /y�tمش y�t ^js V w} ) لك
 F �m  y�t جه �Tلكمث `js ha y} لك y�tمش {sJ� ¢aلك {sMyqaلك �d  �� AI y�t لك
 �d �lt لك F y�t لك�aلك_�  y^ جه �Tلكمث `�a |ty مس^�لكَّـ مس  جه  ysX مس  d¡� لك

هب  y�tَّـمش �d جه ِّـ  . لكys¡Mمي مش] لك�L�aَّـ K �من لكbaمث ��lqa رض
y Kمن  لكa¢ �منجه ^ymd �l لك y Kمن   ��k q لكF �o4 ُّـ�dymd ZI �a لك

y�t js V} لك  {s�Aoa �n� مس �I  ���aلك F y�ygmaلك �sneJ َّـ�L  يش d¢ يش 
�qمن ُّـ�� ¢aلك ymd F ydمس جه  ymOلك �aُّـ F y6 �pC  yrdynMمس yr��jJ �` جه

t F y�ygmaلك �nC جه�d yrsoX �p ُّـلك�l w^ = y6 لك  � y haلك لكys�yOمن 
 PX :لك�aلك �p¤` H �لك `� =� مس� �pe� ysaجه LyM I} مش] لك�L�aَّـجه  مس

tw^ لكمنجه�aمي مش] لكy¡¤t yq` مش y¡¤t  yqمي ^yrs مش] لك�L�aَّـ ymd F لكa¢ �منجه 
y Kمن  .لك�L�aَّـ ymd F لك

PX َّـ�L�aلك �= ygمس� �aُّـ �j� من� ¢aلك ymd ىسy¤oI ysa  لك�L�aَّـ = مس
لك�aلك_�جه   �d �Lَّـجه �Tلكمث _uI yqoهت�lt ?yX w^ {ay لك لك�L�aَّـ 5�لك لكy¤oaىس 

J� ¢aلك {sMyqaلك �d �jaمش] لك { �qayI لك�` لكw^ �ja جه s}لك�L�aَّـ مس مسهتay} لكs�yO}جه 
g_ �� ��aجه ` �n�  مس �s¤¡��  �X{s�  �qjd  َّـ_}جهyهت  �n

�t =� لكPX �ja لك�L�ayI �jaَّـهب  J� ¢aلك {sMyqaلك �d �s¤¡�d{s. 
PX �p ُّـلكمن لكjs ha}جه ^wهن:ِّـخكيفىشىس ِّـجنىلِّين  yd�qX �� AI {js haلكىط لك�a   y

��   �smt لكL�O } لك�sa {sona مس/�d لك�aلك��) ٰه( s}جه  لكay�a } لكsona}جه �I لكay�a } لك�2
{sonaلك { L�Oلك �¤qI لك �لك ���yd  �mq =� لك�L�aَّـ F {��ssmJ {s¢sM `� مس/ُّـ`�� جه 

لك�Mمل  {s �L { ay�I.
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yJ� K َّـ�L�aلك PX �_�¡J. 
�aُّـ ysI /ىطمش  y@ {���yOلك � y haلك �d {js V �`  جه���mJ �_مس PX �Mلك  

ynd �d لك�aلك���� لك �na ynd  مس/جه ^qn8 {���yd {js V �n}جه   K �من لك
�Lَّـ لك�d {js ha لكsMyqa} لكsJ� ¢a}هب  PX �_�¡�  {���yd {js V �t   {js haلك �nM

 �d y�t s�yO |IyK ynd} لك y^ جه{d �jd َّـمل مس�L�d yهن�` �d �Xمس �� AI
� �_�¡J  جه�d �lt لك � لكr2} لكPX {sJ� ¢a لك�L�aَّـF �� }sM لك�aلك_� . 

 ym� �` جه:y K _} zty2yI �a لك X  لك��Oَّـمل مش لك�L�d �� }sM �d {s�y
yrsoX ynd ُّـ��L�I�qَّـ �I جه ^¤�p لك ���qهب  aَّـ لك�L�aلك �a مس ��L�ayI �nَّـجه 

جه  ��� مس aلك F {sgmI �aُّـ �X yqle` لكمث�T جه:� ¢aلك zty2لك F yqd ` w^ 
�� }sM �d {s�yOجهلك F {sg_ �sneJ �X �iqaلك �kI �d �lt F لك  yJ� K {qn8 

yrsoX ynd ¡yمي مش] لك�L�aَّـ F =� لك   {sMyqaلك �� �d �� ���جه aلك. 
�g¡� yq� �d/مس  �� لكجه  A` {K ُّـ`� K |�sa  {jIمن مسِّـys�yOلكىط لك�a 

���a �qلكىط) لكyqaِّـ yMِّـمل(�a �Lلكىط لك�L�aَّـ لكy4ِّـaَّـ لك�L�aلك )Y` y�t جه )لك
yrqX �ay_ �¡aلك {s�yOلكىط لك�a yَّـ��  مسهن�L�aمي(ىط لك ِّـjI} ىط �aلكىط لكs�yO} )لك جه 

�Lَّـ  y@ �n� مس �d �Xجه مس�� AI�LِّـyN �qَّـ مس ُّـ��L  y@ �n�  جه مس 
�LِّـyN�qُّـ�  ) �n8 y�t w^|IyK ynd  هب)لك جه  sM �d {s�Aoa{ ��لك

�Lَّـ  y@ y` لكمث�T�LِّـyN �qمس ُّـ� �aُّـ �t  مس ? ��nهب    �lt F {s�yOىط لك
لكy4ِّـمي  ���aلك �X �iqaلك �kI �d  .لك

��d}جه :ِّـخكيفىشىس ِّـجنىلِّجنمئ لك_yr¡sj لك�lqa لك  لكy�ygma لكy¤oI {smsm3ىس yX? لكa¢ �من 

جيyَّـهب مشُّـ  ) ٰه( ysUمث _ � لك yI [yjJ zLلك�aلك �oX ���fJ yqqnp� مل�nlaلك �PX مسyTيط �
_�¡�tمش جه  ysX �Lَّـ�F y لك  PX y5 [yjJ �poX � �lqaمث لكysU �I �poX �oj¡� Aلك_sj} لك

ysUمث F لكy4ِّـمي �Lَّـ لك  � �J {sj_لك  �� ��d}جه  .لك
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�لك �w^�qjهن� لك�mOِّـمل [Q لك�L�Oَّـملجه   {mm¤Oأل^�لكَّـ لكa {odyU y 3مس لك �n
�Lَّـ مس^�لكَّـ�F y لكy4ِّـميجه ^ �¡�_�   yَّـ��L  � _ {js hoa |IyK �p¤Oلك

qdمشُّـلك هث yهت�fN َّـجه�L�aلك PX yrs^ �p3لكI yaلك ugm{s yrj_لك  F �L�J {smsm3لك 
 �aُّـ مشAt  لكaمش] _sV§ {sg}هب  �Lَّـ yrs^�Vجه   PX �_�¡J  {sV\aلك {sgm

�X �d �¡M {_َّـyهت ��yrs^�V {ay¤¡Tلك �d �¡M �I جهyrs^�V َّـ�L  . 
 �¡�d PX  جه �d لك�aلك_� لك�lqa لك �لك `�d PX �o¡� لكa¢ �من �

{sgmaلكىح لك�V  �q��aَّـ لك�L�ayI منy K  .لك
yt�`ُّـ yd يس�pB �d �f¤¡� /مس �` F yV§ َّـ�L�aلك �` �d �Xلكَّـ yd 

�= ��yd{s�yOلك PX �= مشجه  �¡� مس  yJ Q] َّـجه�L�aلك {`RI جه�_ Vمش PX 
 .s}مشAt �� هت¤qI �s¤� لكL�O } لك�2

�لك �2yI �oj¡� ydلكمك �X لك�sa�a لك�. 
y Kمن مس:ِّـجنمبجنٰرنث ِّـجنىلِّين  �¡�� �_ {s�yOلك PX �pإل yd �`  �I   �n� مس

مس  | �aجه  K �من ¨مث baمث ^�يس a¢ �من لك�L�ayI¢Oَّـ �Xy_ N �dمل لكsX�la}جه 
�Lَّـ�F y لكJ�a } لكmIy�a}جه ^ �¢ | ¨مث   y6� ¢a يس�^ {s�Aoa من مس ¨مث� ¢^

{s�Aoa َّـ مش�L�ayI. 
�L  �d �sa�aلك لك�� F {e_yqOلك �np� �na/ 

لكa¢ �منجه  مش.ٰه y Kمن  _�Xyمل لك�dymd ZI yhoN �s^  w^ {h J�d {sX�la لك
yX F yq¢��M? لكa¢ �منجه y Kمنجه   K �من ¨مث �Oy^  Fلكَّـ �d لك�Xymaمل مسyjI? لك

y Kمن yX? لك  ���aلك F �a | ¢Oمن لك� ¢a مث ^�يسba {sq��aلك {sgmaلك. 
^w �لكَّـ �Xy_ �dمل لكymd �pe� yd {sX�la لكa¢ �من مس�ygجه مس لك�a O ^�ىغ .جي

^¤�zجه  ��j لكa¢ �من �L لك�fmOَّـ �d لكa¢ �من ^�pe� yd yrs لكa¢ �من لكy4ِّـ
جه  �d ��� مس F لكy4ِّـمي baمث ^�يس a¢ �من ُّـ�a لكbaمث لك�lqa لكaلك F من ¨مث� ¢^

F لكyq� �sa ymO مس ���جه aلك F ِّـمي مسy4لك F�qمن ُّـ�� K �LِّـyN مس  �` 
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جه ^s�yOy} لك�lt F {¡Iy¢a مش�EAt لك�Xymaملجه  �d  �� K �من F لك�aلك_� لك�lqa لك
sJُّـلك  y6ُّـلك y@ | ¢� �d �aلكىط ُّـلكy6جه ^¢ �لك  y6y F من �p¤Oلك ysUمث  من �� لك

 �X �iqaلك �kI جه�d �d ^�يس a¢ �من لك�lt F �� }sM �d {s�yO لك �lt لك
 �Xلكَّـ �a لكy4ِّـ�Lجه   �q��aَّـ لك�L�aلكaجه مس لك �d �Xymمل �peJ لكa¢ �من لك�lqa لك

�lt مس  K �من ¨مث baمث �Xy_ Fمل لكsX�la} ^�يس a¢ �من لكF �a | ¢O لك�aلك_� 
�C �pe¡^ جه�d  . لكnaلك

 }sM �d {s�Aoa َّـ�L�aمث لكy¤tمس �d �¤t مس | ¢J  ygمس� �X�aلك �� w^
�d مس�d �X لك�L�aَّـجه ^ �¢ | yd مسِّـلكَّـ �d مس لك��aهب   `� ¢ �من �lt F لك

�n�  {s�yOلك PX �pإل yd َّـ مش�L�ayI. 
^��yq مس.حي  yqa�qJ �a �lqaمن لك� ¢oa {odyU {sX�laمل لك�Xy_  جه �d  لك

 ygمس� yq��^لك�� إلPX �p لكs�yO}جه �d ُّـ�o` �a مس �aَّـ لك�L�aمن �� لك� ¢aلك 
�mt /Oِّـميمش لكyN �Iy�aلك �sa�aلك �I yqgmt �aِّـَّـ لك لك� {sX�laمل لك�Xy_ �X 

 �aُّـ ysX���dهب   ysff  yL �NX�laمل لك�Xy_ {syَّـ�yld /من ¨مث  مس� K 
a | ¢Oمن لك� K مث ^�يسbaَّـylOلك لك�� F ىغSl� bمث لك boa ��ykdمث مس لكa /�جه 

 �d �n� جهysa �� =� لكPX {js ha ُّـلكy6 = مس  �m¡Oِّـَّـ لك لك�Oلك F لكy¢aينجه 
 �X ِّـَّـ�Oلك لك��لكمنجه ^ ArqsI �L�J مس ��ykdملجه ^s¥�مي �aلك PX لكمن�aلك �=

ysff  yL �N مل�Xymaلك. 
�Nِّـمل مسy jI /ِّـَّـمش�d  ytِّـَّـ�d F yldَّـ�K �� y �من ¨مث baمثجه   لك�Xymaمل 

�� K �s _ �d �من لكbaمثجه  K �d �من ¨مث  �لكمنجه oa منysJلك�aلك �لكمن aمن لك� K
d ytلكَّـ�d �sa لك�L�aَّـ K �s �من لكbaمث �bao@yI � J�� yd yqمثجه   {hs� aلك {

�Lِّـy4لك�mt yd�qj^ جه�d �lt لك y�t/ (جه �d �IلكَّـK yt �من لكbaمث F لك�aلك_�   لك
y�tجه)مشyqjd /من  مس� K �d �r^ جه�d �لك�lt F y6 لكa {¡IyK y�t  ُّـلكمن s�yd} لك

yff �dجه  K �d �من ¨مث baمثجه ^s¥�مي �X لك�Xymaمل   .لكbaمث �lt F لك
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 � J�� yd �� ��a لك�qayI y3 } مش] لك�Oِّـَّـ لكy¢aين �d �dلكِّـَّـ لك�mqaجه `

 �aُّـ ¢ �من لكba Yjlaمث مس لكyld {sX�l/ �� aَّـ _�Xyمل لكy�ygmayIa لكsmsm3}هب 
جه مس K �من  ���mJ من� ¢aلك �mqaِّـَّـ لك�d F �m¡يض K �من لك�jlayI �a | ¢Oجه 
ىغ yX���d Fمن  �lOy^ جه�a | ¢Oمن لك� K �Lَّـ   ���mJ PX مثba ���mJ

جه ^ yropeJ لك�Xymaمل لكSlJ �¡aىغ K �من لكy�ygma لكsmsm3} مس ���mJ y6� K 
 J�aلك F يس���Oلك �X ِّـميyN ygِّـَّـ مس��Oلك لك�r^ جه �p¤Oمن لك� K PX {mIy�aلك {

ysff  yL �N مل�Xymaلك. 
8 �d جه� y Vy haُّـ`� لك yd {sdy; �X �gJلك �mJ yaمس لك �` F َّـ §يغ�L�

�= ��yd جه�aُّـ PX yr Jِّـ �¡aلك {£s¡qaلك hI ygمس� �g¡�  �jI مس ^�twجه 
yOلك PX �pإل yd �` ىغ مس�^sJُّـلك  y6ُّـلك �¡M {s�{_ِّـylOلك Q] yrdلكىط�a  y6y مش 

{s�yd �L�J  َّـجه�L�ayI مش �lqJ  {sJلكىط ُّـلك�a y@لك�� ~¡qs^ جهyrqX /  مس
aلك�lq�  ىط مس��Lَّـ  مس�Iلكجه  مس�Iلك t¤�لك �X  �d لكs�yO} مسىط   s�yd �na} مسىط 

y@ {s�yd �` ِّـ مسy ¡XyI �aُّـ �a  �pلكىط ُّـلك�lqJ  {sJلك�L�aَّـهب   ��  yrqXجه 
ىط مش yrsoX  إلPX �p لكs�yO} ¨مث  �na  ُّـلك:  ��L�ayI�lqَّـجه ^�L�ayَّـ 

�a�mI �saِّـ مشyUمس yd لك�� جه  ىط � لكqd منys�yOلك �d {s�yd /»�ri� �a�I/  مس
aلكy6ُّـلك �X {Lِّـy4لك {s�yOلكىط لك�a �d َّـ�L�«. 
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َختهئجغ ّنأ :ْمبمتمقُمجْجئَو  ّاجئهلحتمضم خئجك ٍخسبهتمظتمل أو ،ِحكححتمجحتهل بمثجتمع ّإخئجس ٍوجخكد جهييحق ّ
 :خئخكحلخكىنحك بمثجتمع أو ،واجئجبمبحف ةّواجئمئمض مظّواجئهلمحخ

ُختهئجغ ّخئجسأ ِاجئهلحتمضم يف وبهتمظاتملحك ،خسّاجئخكاجملمج ِخسّاجئهلجسخئ ِحكححتمجحتهل بمثجتمع اجئخكجخكد ّ ّ 
ِهلمحخمظواجئ ِمئمضةواجئ ّ ٌهئجغخت مصخك ّنيمخجحام ،واجئجتحتمظ واجئهبمثلك ِواجئجبمبحف ّ  جححكوبمئجخ جئحك ّ

 .نيهئحق وال هلجس َجمثمع ال اجئهلمك ِاجئملخلمجحبخس ِحكححتمجحتهل ِجحجتمع بجسىنهلملجسر خسّاجئحطاتمج
ُختهئهئ ّخئجسأو  ،اجئمبحتحق اىنهلملجسر يف بحك َهئجتخسّاملهل ِجستّاملجسمصمج :أىنمثمك ،بهتخكحلخكىنحك حكّ
ِجسمصمججستامل خئجك ىنمثحك ُجضمثملمبحص خئجس بجسىنهلملجسر بحق ،جحجتخلحك يف ِحكزنجخوجح بجسىنهلملجسر جئمجمع نيحجخك ّ 

 يف جضجكَخممضّخئهل ٍخسّخئجسمصمج ذي ّييحق يف ُخسّواملجسمصمج ُاجئخكجخكد ييجسن وإن ،اجئحطوات ِاملهلممجسجئجتخس
 .بمبمض نيمجام هُّجل جئمف ُجبحضّرنمجهل ٌميمظجضحس ٌخئمظأ ومصحطا ،اجئمبٰى

 ُخيهلمتحف ال ِجستّاملجسمصمج ِذوات يف َاجئخكجخكد ّنإ :اململجسحجمجست يف ُاجئمئمجخض ىيجسل
ُخئجسمصمججست ُختهلمتحف امّإجحو .مبحفمهواجئجب مضّنيملجسجئهلمحيي ٌاخهلجيف ييجسن إن بحق ،بجسجئمثخكع ّ 

 ،اجئمثخكع ِخمهلمتحف ُمييل ِاجئخكجخكد جكِخئ نيمجحججس وخئجس ؛بجسجئمثخكع َاجئخكجخكد ُتمثجسل اجئهلمك األزنمججسء
 .هِجئخكجخكد ال ِحكهلّخئجسمصمج ألجحق بجسجئمثخكع َاجئجتمظس ُخيجسجئحف َجحخلجسناإل ّنمخني

ُنيجسجئهلممهئجغ   ىنىل ّخئجسأو ،ِحكبحطات ِحكذات بخمخلحس ِلّاألو ِاجئخكجحك ىنىل جئمتخكجخكد ّ
 .خسّمجاجئختمت ِاجئمثمبخكت خئجك ٍخسخئمظتمل ّييحق يف خئمبحك خئجس ِنيملجسىنهلملجسر اجئجمجسمن ِاجئخكجحك

 مصخك بجسجئهبيل ًجسّمبمتحتخئهل حكُييخكجح اجئهبيل جكِخئ ُاملخلهلجتجسد ُاجئخكجخكد :تاجئهلمبمتمجحتجس يف ىيجسل
 ُمّواملحتخك ،بحطاتحك ِاجئخكجخكد ِجئخكاجحس ٌمّخئحتخك ِاجئهبيل ىنجك َاالرنهلهبمثجسء ّنأ ييام ،جئحك ٌمّخئحتخك

 .جئحك ٰهذايت مصخك إذ حكَجضجتجسرىي نأ ُهنخكز ال ءجئمتحئ



حيهش ـ ج..............................................................................٤٣٢  ٢اخمحيهي

 اجئهبيل إري ًحمهلجسججس َجضختخكن نأ ّإخئجس ُاجئخكجخكد :خئمثحججس َآخمظ ٍخئخكحلجف يف وىيجسل
 ذجئمف ُنيمجختخكن ىنمثحك ًخئخلهلهبمثمججس َجضختخكن نأ ّوإخئجس ،جئحك ًخسّخئحتخكخئ اجئهبيل إري حكُهلحجسج ُختخكنهلني
 ُّجضهئحض ال ّأجححك ييام ،حمهلجسج َمييل ُاملخمهلجسج ُاجئخكجخكد َجضخكجمض نأ ُّجضهئحض وال ،جئحك ًجسّحتخكخئخئ
 .حجامُححتمجحتهل َلجهمضُوب بهبيله َمجهخكُىي ّالإو ،ًحمهلجسججس مكاملخلهلهبمث ُاجئخكجخكد َجضخكجمض نأ

  . ـاجحهلحجلكـ 
ِ بهئمضد ُجحخمجك خئجس ِييجيخئحك خئجك ُجضجتحجمق ِاحلمضس ِةّبحتخك َاجئمتملمجحس َاجئمبجسىيحق ّإن :ىيخكلأ

 ِخسّخئختجسجحمجاإل ِاجئخكجخكدات َمجمججف ّأن خئجك حكُحمجمث ُحيٰى حمجحص ،ىنمتمجحك ِاجئاممصجسن ِخسىيجسخئإ
 ٌخسّوأزنمب ،مكاجئخكاجمل ِجئمتخكجخكد ٌونجخوزن ٌاىنهلملجسرات ِخسّمجّمبمتحتاجئهل ِخسّاالرتملجسمنمج ِتّمججسّجحإلوا

 ُجضهتختجك وال ،خسّاهلخكجض بخمخلحس هلجس َارنهلحتجيل ال ّمك،خكخئُّاجئحتمج جئمتمثخكر ٌجيلِونن
 بجسجئهبيل َخفُّواجئهلمبمت َخسّاجئهلجسبمبمج ّنأل ،ًخسّخئخلهلحتمت ٍتّمججسّجحإو ،ًخسخئمثجتهئمت ًجسذوات حججسُخئجيحخبهل

 هلجس َىنمظض جسِحمججسهل ىنىل َححتجسئخف هلجس ّأن ال ،حججسِححتجسئحت ُىنٰى َواحلجسجخس َواجئجتحتمظ
ُمبمتخفاجئهل  ،خفّواجئهلمبمت ِاجئجتجسىيخس ُحممغ جسِذواهت يف مصمك بحق ،جئمجحكإ ُواحلجسجخس ُواجئجتحتمظ ِبجسجئهبيل ّ

 وجئمجمع ٌة،واحمض ُنيجسحلحتمجحتخس ة،واحمض ٍحلحتمجحتخس َتخكابجف جسُييخكهنّ إال جسهل َححتجسئخف نيجي
 َننجيلو مصجسِجحخكر ِوملمبجست مصجسَوأمنخكار جسِجسهتّوحمججممج جسَونيمثخكهن جسَزنجخوهنّ إال مصجسُمييل

 :ذاهتجس ِمججستّوجتمت حججسِحلخكئ
 جيلِنن أو املمظاجضجس يف ٌىنختخكس أو   ْخمججسل أو ٌمقْمصَو ِاجئختخكن يف خئجس ُّييحق

 املحبمتحس مصحطا ىنىل ًجسّىنمظزنمج ًاّجحيل ًجسجحجسبمظمص ِوتمحجضمجمضه اهللا ِحقبجتجب ُجحخمجك وأىيهتمثجس
 ييام حكِخئخكحلمب يف هُورنمثخكرد ،اجئمتحبمجحف اجئهبجسيل ِواملخمحمخكب ،اجئزيجضحف اجئمبجسيل

 ِبحبمظح مجمثجسمصجسمهرنهت ةحمض ىنىل ًررنجسجئخس نيمجحك مثجسْمتِوىنهت ،اجئمبجعجضجع اهللاُ َزنجسء إن وىنمضجحجسه

هبهي ، واخممن  .ٍذوات:  هنميِّـا خض األؠ



 ٤٣٣ ...............................................................بامذا؟ اجئخكجخكد ّختهئجغ ّأن يف

 .مصحطا ،اجئختخكجحٰى
ُختهئجغ :وىيمجحق  ال ،حكِخئخكحلخكىن إري ِحكبمخحلجسنيهل ييجسن امّجحإ املهتختمثجست يف ِاجئخكجخكد ّ

 ٍضَىنمظ ُّييحقو ،ٌضَىنمظ املخكحلخكع ذا َاجئخكجخكد ّنيمخن ،خجسرج جكِخئ ُحكْهلَحلحت َاإلحلجسنيخس ّأن
ٍخئجسمصمجخس جهييحق ُنيخكجخكد .خئخكحلخكىنحك يف بخكجخكده ٌمّخئهلحتخك ّنيمخجححك  إري ِحكبمخحلجسنيهل ٌمّخئهلحتخك ّ

 يف ِحكييخكجح ُمييل حكِجحجتخل يف حكَييخكجح ّنيمخن ؛املختجسن يف ُءاجئحئ ُجضختخكن ييام ال ،ّجسمصمجخسامل تمتمف
 .املختجسن

 يف ِحكييخكجح َجحجتمع ييجسن وإن حكِجحجتخل يف اجئمبمظض َييخكن ّنيمخن ؛ٍبخلمضجضمض جئمجمع ومصخك
 مصجسُوجخكد مصخك حججسِأجحجتخل يف ىنمظاضاأل َوجخكد ّأن خئجك َرّتحتمظ خئجس ىنىل ًبمثجسء ،خئخكحلخكىنحك

 ِبجسجئحتمججسس ِىنمظاضييجسأل حكِخئخكحلخكىن إري بجسجئحتمججسس جئمجمع َاجئخكجخكد ّجئختجك ملخكحلخكىنجسهتجس
 حكِجحجتخل يف حكُييخكجح ُجضختخكن املخكحلخكع ِمييل ٍءحن َييخكن مصخك جئمجمع ّنيمخجححك ،جسِخئخكحلخكىنجسهت إري
 َآخمظ ٍءحن ُييخكن ال ِاملخكحلخكع ِييخكن ُجحجتمع ُاجئخكجخكد بحق ،جئمتهتخكحلخكع حكَييخكجح مصخك
 .جئمتحمخلمق ٍءحن ُننحجخكر ال اجلخلمق ِننحجخكر ُجحجتمع بجسجلخلمق َاجئحتجسئمق َاجئمثخكر ّأن ييام.جئحك

 ومصخك ،املخكحلخكع يف ِءاجئحئ ِوييخكن ِاملختجسن يف ِءاجئحئ ِييخكن بٰى ذنإ ٌنيجتمظق
 .املحطييخكر ِاجئحتجسئحق ِييجيم جكِخئ ُاملجتحجخكم

 ِييخكن ِجحجتمع َوبٰى املخكحلخكع يف ِءاجئحئ ِييخكن ٰىب ًأجضجبجس ُآخمظ ٌنيمظق مهثمق 
 ُوجخكد :ىيجسل حمجحص اجئهلمبمتمجحتجست يف ُاجئمظئمجمع ُاجئمئمجخض مصحطا ىنىل مهجحجغ ،املخكحلخكع

 اجئحطي َاجئمبمظض ّأن رنخكى ،خئخكحلخكىنجسهتجس يف مصجسُوجخكد مصخك حججسِأجحجتخل يف ىنمظاضاأل
 ،ةخئخكجخكد َتختخكن لكّحهل ِاجئخكجخكد إري حلجسجهلحججس هلجس ًخمجسجئجتجس ييجسن ّجسمل ُاجئخكجخكد مصخك

 ّإن :جضحتجسل نأ مهجضهئحض مل ،ًخئخكجخكدا َجضختخكن لكّحهل ِاجئخكجخكد ىنجك ِجخكداجئخك ُوارنهلهبمثجسء



حيهش ـ ج..............................................................................٤٣٤  ٢اخمحيهي

 ييام ًوجخكدا جئمتخكجخكد ّأن بهتمبمثلك ،جحجتخلحك يف هُوجخكد مصخك حكِخئخكحلخكىن يف هَوجخكد
 ِوجخكد ُجحجتمع حكِخئخكحلخكىن يف هَوجخكد ّأن بهتمبمثلك بحق ،ٌوجخكد جئمتملمججسض ُجضختخكن

 .اجئهبيل ذجئمف ُوجخكد حكِخئخكحلخكىن يف هُوجخكد ِىنمظاضاأل جكِخئ ُومييله ؛حكِخئخكحلخكىن
 ىنىل احلهتحق خئجك ٌىيخكم ُحكَنيحجهت خئجس ىنىل الـ  ًأجضجبجس حقَهتُحي نأ ُهنحس حطامص وىنىل

 آخمظ ٍخئخكحلجف يف ُهَذييمظ خئجس  ـًجسّخئهئمضرجض ًجسّاجحهلجعاىنمج ًخئمظاأ ِوييخكجححك ،اجئخكجخكد ِخسّاىنهلملجسرجض
 ،اجلخلمق ُخسّخئخكجخكدجض مصخك جئمتحمخلمق اجئحطي ُنيجسجئخكجخكد :ىيخكجئحك ومصخك ،اجئهلمبمتمجحتجست خئجك
 نيمجحك جضختجتمك ال َاألبمجمغ ّنأل ،بمجمغأ ِحكييخكجح يف ِواجلخلمق ِاجئملمججسض ِييخمجسل ال

 .واجلخلمق ُاجئملمججسض
 نيمتخلمثجس ،ٌخئخكجخكد ييحطا ىيمتمثجس إذا جحخمجك :اجئهلخمهئمجحق ييهلجسب يف هُتمتهتمجحط وىيجسل

َجضهلممهئجغ نأ ُهنحس بحق ،ّاجئمبجسم َاجئخكجخكد بحك جحمبمثلك  ،ّخجسص ٍبخكجخكد ٍخئخكجخكد ُّييحق ّ
َجضهلممهئجغ نأ ّإخئجس ُواجئخكجخكد   ُاملحبمتخف يأ ُاجئخكجخكد ُنيمجختخكن ٍبجتهئخكل ّ

 هبجس ٍخسّخجسؠ ٍخئمبجسن ِجئخكازم جكِخئ ُّاجئمبجسم ُداجئخكجخك ُجضختخكن أو ،ًجمثخلجسـ  اجئخكجحك مصحطا ىنىلـ 
 .ًخئخكجخكدا ُءاجئحئ ُجضهئيل

ٍخئجسمصمجخس ذي ٍخئخكجخكد ُّييحق :ًأجضجبجس نيمجحك وىيجسل ٌخئجسمصمجخس نيمتحك ّ  ْؠجسرت هبجس ٌخسؠجت نيمجحججس ّ
 .مسَوجملّ أهنجس حججسُححتمجحتهل ُاجئهئجتخس وتمتمف ،ًةخئخكجخكد
مهجضهبمظ وال :أىيخكل َجحمفَُ  ،حكَهلّدجضخئخكجخك بحك مكجحمبمث ّنيمخجحام ييحطا ُوجخكد ىيمتمثجس إذا :بمبمض نيمجام ُحكىيخكجئ مه

 ،َآخمظ ٍوجخكد إري ُحيهلجسج جئختجسن األىنمججسن يفُء اجئحئ ُجضهئيل بحك خئجس ُاجئخكجخكد ييجسن وجئخك
 . ـاجحهلحجلكـ  .األىنمججسن يفِء اجئحئِ ؠيلورة ُجحجتمع ُاجئخكجخكد :ذنمخني ،نيمجهلخلمتخلحق

 َاجئجيزم مههئمضريامل مهجحهلجعاىنمكاال مهاجئمبجسم املمبمثلك جئمجمع ِخسّاملخكجخكدجض جكِخئ ُهَخئمظاد ّنيمخن
 ،بمثجتخلحك حكُهلّخئخكجخكدجض اجئحطي اجئخكجخكد ُخنف خئمثحججس ُاملمظاد بحق ،خسّاخلجسؠ جئمتخكجخكدات



 ٤٣٥ ...............................................................بامذا؟ اجئخكجخكد ّختهئجغ ّأن يف

 .ةخئخكجخكد ُتهئيل بحك ؛اجئخكجخكد ِححتمجحتخس ِمييل ،آخمظ ٍبمحخئمظ ال ،بحك ّجسمصمجخسامل ُخسّوخئخكجخكدجض
 ِخمظاآل ِخئمظاأل ذجئمف وىنجك ،األىنمججسن يف ِءاجئحئ ِؠيلورة جحجتمعـب ىنمثحك ّنيمبام

 ًرنجسبحتجس حكِييجيخئ ُججعاءأ َمءهلجيهلجئ األىنمججسن يف ُءاجئحئ ُجضهئيل بحك خئجسـب املجتمظوض
 .ًححتجسوال

 جسَوأخئجمجسهل ِاجئمبملجسرات مصحطه محمتخكا حمجحص جضجكّهلمحخمظامل ُىيمضامأ ْمسمهزجئ خئجس أييجممظ وخئجس
 ال نأو ،اجئخكجخكد خسّاىنهلملجسرجض ىنىل حكِتملجسىنأو ِحكوأتمظاب ِاجئمظئمجمع اجئمئمجخض جكِخئ َاملخكروثخس

ِجسمصمججستامل يف جئحك َنيمظد  .حججسِخئخكاحلمب ىنجك َِمقمتَاجئخت نيخكاّحمظ نيحتمض ،احلهئجغ رنخكى ّ
 ،ّجسمصمججستامل ِحقُّوتمحؠ ِاجئخكجخكد خسّهلملجسرجضاىن يف ىنمثحجمق جهاجئحطب َزنمضجضمض ُييمثمس ىيمض ّإمنو

 ومصخك ،ذجئمف بمبختمع َخئمظاأل ّأن ًمثجسّبمج ًاجحختمئجسنيجس يل َواجحختمئحف ّريب مصمضامن أن لكّحهل
ِجسمصمججستامل ّنأو ،اجئمبٰى يف ُاجئخكاىيمبخس ُمتخسّاملهلمحؠ ُاحلحتجسئخف مصمك ِاجئخكجخكدات ّنأ َاملمبام ّ ّ 

 ْمسمهزنهت خئجس ِاجئجمجسبهلخس بجسألىنمججسن ِواجئمجحتٰى ِاجئختمئحف أمصحق خئجك ٍخسمنجسئجت ِىنمظف يف ىنمثحججس
 زنجسء إن ِاآلتمجخس مثجسِأىيخكاجئ ِتجبجسىنمجحف خئجك جئمف ُرنمجخبحجمظ ييام ،ًبمضاأ اجئخكجخكد َرائخمخس

 ُححتجسئخف مصمك اجئهلمك خسّخئختجسجحمجاإل ِاجئخكجخكدات َخئمظاتحس ّأن ًأجضجبجس ُورنهلمبمتمق. اهللا
   ّاجئخكاجملمك ِواجئخكجخكد جهاحلحتمجحتمك ِجئمتمثخكر ًوأحلخكاء ًخسّأزنمبّ إال جئمجخلمس ،املهتختمثجست

ًخئممئخلخس ٍجستّومصخكجض جسِبخممججسهل ًخسّخئخلهلحتمت ٌأخئخكر مصمك وجئمجخلمسـ  جممضه ّجحقـ  َ جهُ  ،جسِبحطواهت َ
 ذجئمف ُّييحق ة،نيجسرد ٍحلحتمجحتخس ٌراتّوتحبخك ة،واحمض ٍجئحطات ٌوجحجستجخزن مصمك امّإجح بحق

 اهللاُ زنجسء إن، حكُوحتحتمجحت حكُحبْبخل َمفَجئ ُدَِيلَرن ّىنام ٌحختجسجضخس ومصحطه ،ّاجئحتحبمبمك ِبجسجئاممصجسن
 .تمبجسري

َتملٰى نيحتمض ،وبجسجلهتمتخس  ًخئمظاأ ييجسن وإن جهاجئمبجسم ِاجئخكجخكد َخئجتحجخكم ّأن :ناآل جئمف ّ
 َءاجئحئ ّأن ييام .خسّىنمجمثمج ٌأخئخكر ِحكوخئمتجعوخئجست هَنيمظادأ مهجئختجك ،ًجسّاجحهلجعاىنمج ًجسّخئهئمضرجض ًّجسذمصمثمج
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 ِاجئخكجخكد ِخئجتحجخكم ُخسنيمثخلمل ،املممهئخكؠخس ِاألزنمججسء خئجك هِنيمظادأ إري بجسجئحتمججسس ييحطجئمف
 ُخسجمحجخكجئ ٍخئمبجسن ِاجئخكجخكدات ّجئختجك ،هِنيمظادأ إري ءاجئحئ ِخئجتحجخكم ِخسييمثخلمل هِنيمظادأ إري

 ُجنح ،خسّواجئمثحتهئمج ِخسّاجئختامجئمج ِبجسملمظاتحس أو بجسجئحطات ْاخهلمتحف ًرنخكاء مكاألرنجسخئ
 ُجضمتجعم ّثمق ،جئحك َرنملحس ال اجئحطي ُواجئخكجخكد ،ييحطا ُووجخكد ييحطا ُوجخكدّ أهنجس حججسِأرنامئ

ُجسمصمججستوامل. ّملمضهيمكاجئ ُّاجئمبجسم ُاجئخكجخكد ِاجئحطمصجك يف َاجلهتمججف  مكاألرنجسخئ خسُخئمبمتخكخئ ٍخئمبجسن ّ
.ّواخلخكاص
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  ؠح

مع هتخمهش ختمنىغ اخم ٰهىطض اجفمنهئىح خض هنِّـا اخمحيمن إحل حن ّمي ّ ّدات ومخهبيط حطٰههنمبهس ّ
ٰهيغ اآلمغىط هسخمهبهشّأن و،لك اخم هسء اخم ّ ختمنمنمبهس ومخهبيطهنهس مي حطهتجغُّـ األمت ّ ّ: 

د.١ مع مئهبيط حطهئحيىع جغخيهبخيهش اخم  .ّ اخم
د.٢ مع هش حن حنىطامظمش اخم مئهبيط حطمئىطمظ  .ّ اخم
د، وهن اجفهسهنهبهش.٣ مع ع اخم مئهبيط حطمئ ّ اخم ّ. 

ث مك، مقهئِّـحمىطهنهس خض ٌوهنهئهسك حط جهىطد اجفمنهئىح ذحمىطهنهس خض جعهئهسميهس اخم ّ أمغىطى مي ُ
هسب، هسرة اخممي حيهست ،خممي جم اخمخلوع خض حطهبهسن هنِّـه اجفجههسخممش وح لك جي االخم  ميهئ

لكهش حن اجفخيُّـحنهست  :ّإحل خصمئ
هسحط حن ّإن :ّاملحتمضخئخس األوري لك خض اخمحيمن اخم مك ميحقمظمش لكحف حنهس جع ّ هنِّـا اخم

ٰهُّـ اإلميحصن حط د، هل مع هتمتىح ّهتنأؠهسخمهش اخم د هن األؠهب خض األلكهبهسن، مي مع ُ اخم
مئهبيط منىغ ومي مك خض حنهس مي ّاخم ل ّ هتمظ ذخم حنىش اخمخي ّ حط خض اخلهسرج لك ملخفه؛ وال مي

د ، إذ ال ومع هسرمي مك هلهبحص ميمئهبيطه لك ملخفه وّحطهسلك ت خم خض اخلهسرج، حم مي ّال جع ُ ُ. 
د احلخيهبخيهبهش :ّاملحتمضخئخس اجئجمجسجحمجخس مع ىطة اخم مك أميهنهس لكحف اإلميحصن حطمي ّ ميحقمظمش هنِّـا اخم ً ّ

ُّـاهنهش،خض األلكهبهسن ى اخم معُّـان حمحص مظخيُّـم و وذخم حطُّـلك ىطة  هلهثذا،ّاخم لك اخممي  جع
د مع ىطة لك حطٰههنمبهس ،ّاحلخيهبخيهبهش خمهي مي دات اجف مع مك خض حنهس ميمئهبيط حطٰهيغ مظهي اخم ّ مي ّ ُ ُ

من جغُّـة اخمخن د ـ حمحص هن اجفّهبهشّاآلمغىط، وأحنهس إذا جمهب حطهسخم مع ُّّـلك خض اخمٰهىطهلهسن  خمهي
خي مكّاخمهئمهىطي ـ هلال مي  . خصهسل مسِّـا اخم

دات، ال:ّاملحتمضخئخس اجئجمجسجئجمخس مع هسظ اخم منىغ هنهئهس حطهي مك خض اخم ّ إن اخم هسظ ّ  حطهي
ٰههنمبهس أو حطٰهىطض حنحيهسرق مسهس حصم اخمِّـات أو حط مئهبيط إحنهس حط ّاجفهسهنهبهست، اخمِّـي هن اخم ّ ّ. 

ىغ، وذخمّإن :ّاملحتمضخئخس اجئمظابمبخس خن مئهبيط ال اخم منىغ خض اجفخيهسم اخم ّ اجفىطاد حن اخم ّ ّ 
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، حطمئٰههئ ّألن اخم منىغ اخمِّـي هن أحنىط مت هئهس أجغُّـ ّأمتّمك خض اخم هئهس إذا مت

دات إحل اآلمغىط مع منىغ و،اجف ّ هلهثمت مي مئهبيط لكهئ خض اخلهسرج إحنهس حطِّـامظّ ّمي جغخيهبخي أو  وّ
؛ لك د وحطمئىطمظ أو حطمئ مع ، هلهي خس ميمي خض لكهسخس اخم ىغ هلهثمت أحنىط متحي خن ّأحنهس اخم ّ ّ 

منهبهش، هلهثمت ّإال  جغُّـة اخمخن امع حطهئهسء لكحف اخم د اخم مع د واجغُّـ، وهن اخم ّومع ّ ّالحطُّـ أن ً
من خن ن حن معُّـّ؛ ألن اخمًهسّميمي ىغ خس مي خن  .ّممء حنهس خس مي

مئهبيط، وخض هنِّـا اخمهن منىغ حطمئٰههئ اخم ىغ وحطجل اخم خن هش حطجل اخم هنهي أن اخمهئ ّء مي ّ ّ ّ ّ
؛ إذ م اجفجههي هش اخمٰهمئ منهس، ّ حم هن مت خن ن حن مئهبيط خض األلكهبهسن الحطُّـ أن ميمي د حن ًومع ّ ّ ٍ ّ ٍ

مئهبّ حم وخممي خمهبىع منمنهس وحن ن حن ىغ خض األلكهبهسن الحطُّـ أن ميمي خن د حن ّومع ًّ ّ ٍ ّ ّيطا؛ هلهثمت ٍ ً
منهبهش خمُّـى اخمٰهىطهلهسء، مي جغُّـة اخمخن ّحطهئهسء لكحف اخم مئهبيطا، ً منهس وخمهبىع حن خن د حن مع ن اخم ًمي ًّ ّ

ىطة  مئهبيط هن اخممي ع اخم ع؛ إذ إن حن حيهسء اجف هش حطهسمت هسخم هش إخمهب حن اخم مئهبيط حطهسخمهئ ّألن اخم ّّ ّ
حيهبهش خض هنِّـا اخمحيىطض دميهش، وهن حنهئ مع  .ّاخم

ان هنِّـا ّوجح هنهي اإلرحطهسك خض مظٰههيهبخيهش اخمخنهبَّـ جغ زادة آحنمك لكحف لكهئ ّهس ذحمىطمتهسه مي
، جغهبمك جمهسل منىغ حطمئٰههئ: اخمحيمن ٰهجلّاخم ىغ وّ اخم خن مئهبيط وّاخم هنهس وّاخم  .مت

ىغ اخمِّـي هن أحنىط خن ٌهلهثمت رادف حطجل اخم ّ مئهبيط اخمِّـي هن أحنىط  وّ متحيّ ّحطجل اخم
هسمصهشّمت  .، وهن ال خيهي حن اجف

ان هنِّـا اخمحيمن جغخيهبخي اخمٰههبهئهبهش ّإن:خئخس اخلجسخئخلخسّاملحتمض د خض لكهئ مع ّ اجفىطاد حن اخم
هسحطّهش خض اخلهسرج، اخم جمهسل اجفمنهئىح لكهئمبهس خضهبهياألؠ ان اخمحيمن اخم  ّأنخض :  لكهئ

د جغخيهبخيهش لكهبهئهبهش مع  .ّخمهي
ٍ ذحمىطمتهس خض حنخيُّـحنهش:خئخس اجئخلجسدرنخسّاملحتمض منىغّأن ٍ مقهسحطخيهشّ مك اخم مئهبيط  وّ حن ّاخم

د اخمٰههبهئهبهش، مع ىطة خض جغخيهبخيهش اخم جمىح لكحف هلىطض اخممي ّمي ىطة هنهئهسك هن  وّ حنىطادمتهس حن اخممي

هتمسجل اخمخنخفازي، احلختهتخس املهلمبجسجئمجخس يف األرنجتجسر اجئمبحتمتمجخس األربمبخس  ّ، ؠ ولكهي لكهيهب ؠُّـر اجف ّ
ي، جمجغ زاده آحنمك رات حنمنجهحي  .٧٤ ص١ج: ، حنهئخن
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ىطة حطهئ اإلمجهسل؛ هسحنهش، أي أؠ اخممي ىطة حطهئ حمهسن اخم ىطة حطهئ حمهسن ّأحنهس اخممي وّاخممي
ىطة واخمهئهسجممنهش، أي مغمنهسئىغ هسحنمبهس، وأجغميهسم اخممي ازم اخمِّـامظهبّ هلهثهنهس أجم هش ّحن اخمهي

منىغّحقمظاجف مك اخم لك خض حن مئهبيط، هل وّهش لكحف حنهس مي مئهبيط ّ حمّهثنّاخم هسء اخم ّ مت حن أمت
ىطة اخلهسرمعهب وخض اخلهسرج حطهتجغميهسحن هسم اخممي ّمغمنهسئمن ميالزحن جم حن أجم دُ مع  .هش خمهي

لك هنِّـه اجفخيُّـحنّحطٰهُّـ أن امظ خي إحل حطهبهسن حنهس أورده اجفمنهئىح حن ّهن ّهست اجفمبمئهش، متهئ ّ
منىغ هسم اخم ل وّأجم مئهبيط، هلهئخي  :ّاخم

د، أو حن أحنىطّإن مع ن متهسجكئهس حن ذات اخم د ومخهبيطه إحنهس أن ميمي مع ٍ ختمنىغ اخم ً ّ ّ ّ 
 . لك ذامظٍمغهسرج

ن متهسجكئهس حن: ّوىنىل اجئجتمظض األول ًإحنهس أن ميمي د اخمٰههبهئهبهش ّ مع ّ متحيىع جغخيهبخيهش اخم
ن متهسجكئهس  هش حنًاألؠهبهيهش، أو ميمي  .ّ حنىطامظمش مظهي احلخيهبخيهش اخمٰههبهئهبهشحن حنىطمظ
ّجكهبهسء ـ حمحص مق ـ إحنهس ّ، ألن األّاجفهسهنهبهستّ إال ال حنمنُّـاق خم: وىنىل اجئجتمظض اجئجمجسمن

د، مئهبيط حط ملخفه وّحنهسهنهبهش أو ومع ، حم مي ّاخمٰهُّـم ال مخهبيط خم خض ذامظ من حن .ّ ّ إذن مي
مئهبيط هسم خمهي جل جعالجعهش أجم جل جعهئهسئهب جل لكخيهيهب مئ ّجم ّ دي وّ مع منىغ اخم  خض األلكهبهسن، ّاخم

 :وهن
مئهبيط:ّاجئحتخلمق األول د وّ اخم مع منىغ اخمهئهسجكئ حن متحيىع جغخيهبخيهش اخم جمُّـ ذحمىط ، وّاخم

هتمسجلؠُّـر  دّهتن حطّاجف مع مئهبيط لك ملخفه حطهئحيىع جغخيهبخيهش اخم جن هباألؠ ّ اخمِّـي مي هيهش، ميهئ
هش، امع هسحنهش اخم د اخم مع هش اخم د، وهن حنىطمظ مع هسز لك ّ هلهثهنهس ّحنمنُّـاجم حطهتلكحف حنىطامظمش اخم مخ

هئهسهنهبهشملخفهنهس حطهئحيىع ذاهتهس وجغخيهب هبجههش ملخف اجف دميهش اخمجنهلهش اخم مع مبهس اخم ال  وّخي
ُّـ ُّـودة حط هيهب اخم وّ حنٰهجل،ٍّاجف مش اخم مشَّـ أيِّّـهنهئ اخمٰهخي ال جيُّـ ـ حط  ٍ مق

ء، وال  هسمسهس  هش؛ إذ ال ميخيىش خض جم امع هسحنهش اخم دميهش اخم مع حصمييط ملخف مظهي احلخيهبخيهش اخم ّخمهي ّ
ُّـودة د اجف مع هسل مقهسئىط اجفىطامظمش األمغىطى خمهي هسز اجف وُمظخيىش هن خض جم هئهسهنهبهش، حم مخ

خيُّـم هب اخم هش، حن جم د إحل مغمنهسئىغ اجفىطمظ هتمغىط وّلكهئمبهس حطحص ميٰه اخمهنٰهىح  وّاخمخنُّـة وّاخم
 .ومت ذخم
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د هنهئهس مع دميهش لك ملخفهنهس ـ وإذن اجفىطاد حن جغخيهبخيهش اخم مع مئهبيط حطِّـاهتهس اخم ّاخم مظ   ـّ

ذة حطخلط ال لك  دميهش اجفهتمغ مع هش، وهن احلخيهبخيهش اخم امع هسحنهش اخم د اخم مع هش اخم ّهن حنىطمظ ّ
د  وىطامظمش،ّحطخيهبهش اجف مع ، وخمهبىع اجفىطاد حنهئمبهس جغخيهبخيهش اخم خنميهب اخم هن ألكحف حنىطامظمش اخم

دميهش مع ذة ال حطخلط، اخم مظهئ حنىش مجهبىش اجفىطامظمش اخم  .ُال مظخيهسحطهيمبهس وّاجفهتمغ
د اخمِّـي  مع منىغ خض اخم هسئ خض مظٰههيهبخي لكحف هنِّـا اخمخي حن اخم هسحك ّجمهسل اخمجه

ذة حط: ّذحمىطه اجفمنهئىح  اخم هن ،خلط الاجفىطاد حطهئحيىع احلخيهبخيهش هن احلخيهبخيهش اجفهتمغ
، هل خنميهب د لكهئُّـهّهثنألكحف حنىطامظمش اخم مع م ّ حنخنمي  اخم  ذو حنىطامظمش، وحن اجفٰههي

ذة ال حطخلط حضهسحنىش مجهبىش اجفىطامظمشّأن  . احلخيهبخيهش اجفهتمغ
هبهي ذخم ٰههبحيهش إحل جكُّـميُّـةّأن :ومظ لك حنحقاجمهبهش حن   وحن  اجفىطامظمش إذا هلىط

ّجكُّـميُّـة إحل أجكُّـ حمهسمتلك حم هش ّ هش مقهسهلهيهش مصُّـودة حطهسخمهئ  ألكحف حنهئمبهس،  حنهس هنإحل حنىطمظ
هش ،خمحيخيُّـهنهس حطٰهيغ حنهس خمهيٰههسخمهبهش حن اخمميحصل حن ملخف لكميىع  هلميهسمتلك اخمٰههسخمهبهش حنجههيخيهش حطهسخمهئ

مئهيهش لكحف مجهبىش حنهس مسهس حن اخمميحصل،إخمهبمبهس هش إحل ، حنخن هسهلهيهش مصُّـودة حطهسخمهئ  وحمهسمتلك اخم
هش إحل حنهس هن ألكحف حنهئمبهس، واخمٰههسخمهبهش مب حن معمبهش ،حمِّـا اخمٰههسخمهبهش مصُّـودة حطهسخمهئ  وهنميِّـا مظهئ

هش حنجههيخيهش ق إحل حنىطمظ  .ً ملخف مصُّـودة أؠالاخمحي
ّ إال أهنهس ّخمهبىع مسهس حن احلُّـّ إهنهس : جكئلك جمهيلكإنو ّال جغُّـ مسهس، وهن متحيىع احلخيهبخيهش ّ

ذة حطخلط ال،ّ أهنهس اخمجنهلهش، ملخف ذة ال هسإجغُّـى اجفىطامظمش، وخم حمّ هلهثهنهس حنهتمغ متلك حنهتمغ
هسئىط اجفىطامظمش، مقهسئىط اجفىطامظمشلكحطخلط، معهسحنٰه هش حنخيهسحطهيهش خم  . وخس مظمي حنىطمظ

دي،ّهنِّـا هن اخمخي األول حن مع منىغ اخم هسم اخم  حن ُ وميالزحن جمّ أجم
د مع ىطة اخم هسم اخممي منىغ حطهئحيىع جغخيهبخي ّميهشأجم د إحل حنهس مي مع ّ، جغهبمك ميهئخي اخم

دميهش وهن جغخيهبخيهش وامعمش اخم مع د، وّاخم إحل حنهس خمهبىع حمِّـخم وهن مقهسئىط مع
دات اإلحنميهسمتهب مع ف ميّ هلهثهنهس هش،ّاخم ر أمغىطى، حمحص مق منىغ حطهتحن ّمظ هنهي خض اخمخي ّ

 ).٢(، احلهسجكهبهش رجم ٤٥ ص١ج: ّاحلختهتخس املهلمبجسجئمجخس يف األرنجتجسر اجئمبحتمتمجخس األربمبخس 
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هسم اخم دياخمالجغ حن أجم مع  .ّمنىغ اخم
مئهبيط:اجئحتخلمق اجئجمجسمن د اجفخنميميهش وّ اخم مع منىغ اخمهئهسجكئ حن حنىطامظمش اخم ّاخم ّ. 

هسحطخيهش ومقهبهتجخ أميهنهس ث اخم د اخلّأن :ًذحمىطمتهس خض اخم مع ّهسرمع  جغخيهبخيهش اخم
خيُّـم حيهسومظهش حطهسخم ّحنخنميميهش، ذات حنىطامظمش حن هتمغىط وّ ، وّاخم  ّاخمخنُّـة واخمهنٰهىح ومت ذخم

دات اإلحنميهسمتهبو مع ىغ اخم ّخت هسءّ مئهبيطهش هبِّـا اخمهئ حن أمت منىغ وّ اخم ّ حم ّهثن هل،ّاخم
مبهس ُّـود حنىطمظ مئهبيط لك ملخفهنهس حط منىغ ومظ د اإلحنميهسين مظ مع هش حن حنىطامظمش اخم ّحنىطمظ ّ، 

دميهش األمغىطى مع هيىح لك اجفىطامظمش اخم ُاخم خت ّ. 
هسحط حطهئحيىع ّأن :واخمحيىطق حطجل هنِّـا اخمخي ومقهسحطخي منىغ خض اخمخي اخم ّ اخم

هش، امع هسحنهش اخم د اخم مع هئهسهنهبّجغخيهبخيهش اخم هبجههش ملخف اجف جههبىش اخمٰهخي أن هش، جغ واخم هبمك ال مي
د دميهش، وّإلهيهيمبهس إحل ومع هش ومع ، وحن هنهئهس حمهسن ّإال وّإحل حنىطمظ هئهسهن ُّـميُّـ واخم  خمهييطم اخم

هش منىغ خض هنِّـا اخمخي حطهسحلخيهبخيهش، دون اجفىطمظ  .ّاخم
د  هسين، هلهثمت ميٰه منىغ خض اخمخي اخم ّوأحنهس اخم ّ م إحلّ دميهش، جغهبمك ميخي مع هش اخم ّ اجفىطمظ

حي دات اإلحنميهسمتهبهش اجف مع هيهب اخم د اجفخنحقك إحلهسومظهش اجفىطامظمش ّاخمِّـهن حط مع  أؠ اخم
مئهبيطإحل وحطجل اجلمئهبىش مش اخم دميهش اخلهسؠهش، وميهئ مع هش اخم ّ اجفىطمظ ُ ّ منىغ  وّ هش،إحلّاخم   اجفىطمظ

دو مع لك جكهبئهس وراء متحيىع اخم هش خمهب خيُّـم ًإن حمهسمتلك مظهي اجفىطمظ ، هلهثن اخم ّ اخلهسرمع ّ
د خض اخلهسرج مع خمهبهش لكجل اخم هتمغىط واخمخنُّـة واخمهنٰهىح واخمٰههيهبهش واجفٰههي ّواخم ّ ّ ّ. 

مئجل ميميإذن هيهب اخمّ خض إحنميهسمتهبمئ اخمحيهسرق حطجل اخمخي ، هلحي ِّّـهنهئ هش اخم ولكُّـحن
منىغ  ّاألول ميىطمعىش اخم دميهشإحلّ مع هيهب ؛ّ ذات احلخيهبخيهش اخم هسخمهش اخم  إحل المق

د مع امعمش حطهسخمِّـات واخم هئىش لكحف اخم هئهسهن اجفمئ ُّـلك اخم هش، جغهبمك مي هسين ،اجفىطمظ  وخض اخم
منىغ  دميهشإحلّميىطمعىش اخم مع هش اخم م ؛ وّ اجفىطمظ حط اخمِّـهن حن حتهيهب ذخم جفهس ميخي

د اإلحنميهسين  مع د اجفخنحقكإحلاخم مع هش اخلهسؠهش، هلخفإحل و اخم منىغ ّ اجفىطمظ  إحلّمعىش اخم
هش، د اخلهسرمع واجفىطمظ مع  .إن حمهسمتلك لكجل اخم

هنهي  منىغّأنّوحن هنهئهس مي مئجل متهسحطىش وّ اخم مئهبيط خض حمال اخمخي ٌاخم  حن ذات ّ
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د اخل مع ، واخم مي اخم وجغخيهبخيّهسرمع هبجههش، ّجكمثومت ملخف اخلهسرمعهش لك ذامظ وهن
هتمسجلوخمِّـا جمهسل ؠُّـر  هبهش: ّاجف امع هسحنهش اخم د حطهئحيىع جغخيهبخي اخم مع ّأحنهس ختمنىغ اخم ّّ ّ 

خيُّـمو هتمغىط واخمخنُّـة وّحطمئىطامظ خض اخم ّاخم ٌاخمجيهئ واخمحيخيىط، هلهثمتحص هن ختمنىغ واخمهنٰهىح وّ ّ ّ 
هبجههش اخم ال معهئىع مسهس وال هلمن هسر متحيىع جغخيهبخي اخم  ،ّخم حطخنمثومت اخمِّـامظهبهش، حطهسلك

خمّوحنىطاده حن اخمِّـاجخ  .ّ ذاجخ حطهسب اخممفهنهسنهشّحطخنمثومت اخمِّـامظهب : خض جم
منىغ جموميالزم  هسم اخم ىطةّهنِّـا اخمخي حن أجم هسم اخممي هن ، و آمغىط حن أجم

دميهش مع هسظ مظحيهسوت اجفىطامظمش اخم ىطة حطهي د، وّمظٰهُّـدهنهس وّاخممي مع  ملخف ،ًهن أميهنهس لكجل اخم
 .مغهسرمعهش حنهئ

مئهبيط:اجئحتخلمق اجئجمجسجئحص منىغ اخمهئهسجكئ حن اجفهسهنهبهست وّ اخم ّاخم ّ. 
هتمسجلذحمىط ؠُّـر  ،ّأن ّاجف لكهسمظ د مخهبيطا وختمنمنهس حطمئ مع ً خمهي ًّ ّهن اجفهسهنهبهست  وّ

هسخمحيهش اخمِّـوات اجف هيهب اخمّمنحيهشاجف مش اخم د حط مع هستِّّـهنهئ  حطهسخم ، ولكهسخس اإلجع
خمهئهسو د: (ذخم حمحص خض جم مع هسن حن د( و)اإلمت مع دة(و) اجفهسء حن مع حصء حن مت  و)اخم

، هل منىغّهثنذخم د مي مع دات لك حكىطمي  وّ اخم مع مئهبيط لك ملخفه حن اخم ّمي
ىش ا د حطٰهىطض أو حط مع ، هلمب مخهبيط خمهي منىح حط خض لكهسخس اخمِّـهن هيحيهش اخم مظ ّجفهسهنهبهست اجف ّّ

ّمخهبيط اجفهسهنهبهست مش حنحيهسهنهبمئمبهس اخمِّـهنهئهبهش؛ وخمِّـا جمهسل اجفمنهئىح خض  وّ الهلمبهس حط ّامغ  حطهبهسنّ
د مع مئهبيط خمهي لك: ّهنِّـا اخمخي حن اخم لك ... أو حطهئحيىع حن ّوأحنهس ختمنمن حطمئ ّ  

،  حط خض الكّمنحيهشّـ ألكهئ اجفهسهنهبهست اجف هسر جكمثومت خض متحي هسر اخمٰهخي ـ هلمب خمهبىع حطهسلك
هسخمحيهش اخمِّـوات ٰهمك لكهئ حن اجفهسهنهبهست اجف هسر حنهس ميهئ مئهبيط،ّحط حطهسلك منىغ  وّ هلهسخم ّاخم

د اخل مع هسر اخم دي حطهسجفهسهنهبهست، خمهبىع حطهسلك مع ،ّاخم اجمىش اخمهئحيىع األحنىطي،ّهسرمع   وال اخم
، ّإمتحصو هيهب اخمِّـهنهئ هسر اخمٰهخي واخم ّ هن ختمنىغ ومخهبيط حطهسلك ّ مش لكأيّ هست حط  هسخس اإلجع

ت  .ال اخم
يطواري لكحف هنِّـا  هبهسن جيهسب لك اإلجكميهسل اخمِّـي أورده احلميهب اخم ُوهبِّـا اخم

مئهبيط، جغهبمك جمهسل دات حطهسجفهسهنهبهست، وال : ّاخمخي حن اخم مع هبهسز اخم ن احن ّحمهبىح ميمي
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د،  مع ّمظخيىطر خمهيحصهنهبهست جم اخم هبهسزهنهس حنهئخنهتّجغّ ن احن دات، حط ً ميمي مع هبهسز اخم  الحن

دات أميهنهس ال مظخي مع دًحطٰهُّـ اخم مع مي حن أؠهسخمهش اخم  .ّىطر مسهس لكحف حنهس هن حنِّـهن
هسئ مظهسحطىش ؠُّـر ّإنوجغهبمك  هسحك هتمسجل اخمجه الجعّاجف هب اخم خي   لكحف ذخم اخم

د ومخهبيطه لك ملخفه، مع منىغ اخم ّخم د حطحص حلخيهبخي ّإن: ذخم لكهئُّـحنهس جمهسل وّ مع  خمهي
خيهبخي  هسط ختمنمنهس حط ٰههش واالمت ًحن اخم هبجههشّاخمٰههبهئهبهش ّ هش حن ،اخم ً وختمنمنهس حطمئىطمظ ّ

هبهسز هلهبمبهس إحل حنهس حط االجكحقاحنىطا هبجههش اخم ميىطمعىش حنهس حط االحن هيحيهش اخم  ك،مظ اجف
ُّـدة خم هش لكهئ اجف ٰه ّوختمنمنهس حطهسجفهسهنهبهست اجفهئ ّ ًّ. 

يطواري لكحف ؠُّـر  هسح اخمهبيطدي حطحص أورده احلميهب اخم أورد لكهيهب اخمخنهبَّـ حنمن
هتمسجل، جغهبمك جمهسل خض مظٰههيهبخي لكحف هنهسميهش احلميمئهش هتخمهش جغ: ّاجف ل ّإن حكىطح هنِّـه اجف

هن أن  ل حطهتؠهسخمهش اجفهسهنهبهش خض األذهنهسن، هلهب حطهست اخمخي د ميهئخنهت حن رمق مع ّجغخيهبخيهش اخم ّ ّ
هبٰههبهش حمهي د حك مع مش آمغىطّهبّخمهي مبهس إحل اجفهسهنهبهست أو حط هسهل ّهش، وإلمن ختمنمنمبهس حطهث ّ ...

هس  هسرميهش مق د إحل اجفهسهنهبهست االلك مع هسهلهش جغخيهبخيهش اخم مثال لك معٰه إ ًومي اخم ّ ّ ّ
جنميهي حطهتن حم حنهس  منمنمبهس، حنىش اخم ّخم ّ ن حطٰهىطض ّ ّهن جعهسحطلك خمهيحصهنهبهش هلهثمتحص ميمي ّ

د مع  .اخم
الجعهش  ميهيىح ـ خمإلمعهسحطهش لك هنِّـا اإلجكميهسل حط يطواري ـ حط ّوجمُّـ مظمنُّـى احلميهب اخم ّ

اجمىش اخمهئحيىع األحنىطي، جغهبمك جمهسل ت اخلهسرمع أو اخم ىس حمهيمبهس حطٰههسخس اخم حطهش، مظىطمظ ّأمع ّ :
ًأوال هبهسز حطهسجفهسهنهبهست مق اجفهسهنهبهست وال أؠهسخم: ّ ن االحن ّال ميخنحقط خض حم ّ مبهس، حط حمحي ُ

ن اجفهسهنهبهش  ، خممي خي د، وهنِّـا حن مع ل اخم ىطة حنخيهسرمتهس حلمن مي ل اجفهسهنهبهست اجف ّجغمن ّّ ً ّ

 ).١( احلهسجكهبهش رجم ٤٦ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلختهتخس املهلمبجسجئمجخس يف األرنجتجسر اجئمبحتمتمجخس األربمبخس 
هسئ، هنجسجضخس احلختهتخس  هسحك جل اخمجه ، جم،ّمصمئُّـ جغ هش اخمهئخل اإلمقالحن  .٢٠ص: ّ اجفخيُّـمقهشّ حنمثمق
هسح اخمهبيطدي،تمبمتمجحتخس ىنىل هنجسجضخس احلختهتخس  هش حكىطمي احل، ّ اخمخنهبَّـ مصمئُّـ مظخي حنمن ّحنمثمق :  جم،ّ

ٰههيهبخيهش رجم ٤٢ـ ٤١ص  ).٢٥(، اخم
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هئهس د حمحص هن حنِّـهن مع ٰه اخم خمهش حطهسخمٰهىطض حط د وخصٰه مع خي اخم خيخيهش حطهسخمٰهىطض حط ّحن ّ.... 

ل:ًوجعهسمتهبهس هنىط: متخي  . ّ خمهيحصهنهبهست مق حطهسخم
هس ل:ًوجعهسخم ان مقهسحطخيهش: متخي هبّ خمهيحصهنهبهست أحم ن احن ز أن ميمي  ٍهسزهنهس خض متخنهتة، هلهب

دات خض متخنهتة الجغخيهشًخنهت  حنهئٍمقهسحطخيهش مع هبهسز اخم  .الحن
د اخل مع ع اخلهيىس هلهبمبهس حطجل أجغميهسم اخم حطهش حنهنهسهلهس إحل وجم ّهسرمع ًوهنِّـه األمع

هتهس اخمهئحيىع األحنىطي؛ إذ  وّخمهيحصهنهبهست جغيس ّنإحطجل جع هسخممك جمُّـ خم احطجل األول واخم ّ اجل
دهنهس اخل مع ، وّهلهبمبحص جغهسل اجفهسهنهبهست حط اب اخمّهسرمع جغمهلك اجفهسهنهبهست خض اجل ّهسين خم

هتهس هئهس ّ ومظخيىطرهنهس اخمهئحيىع األحنىطي، حط ت، وحط ىس حطٰههسخس اخم ّهلهثهنهس حنىش ذخم حمهي مظىطمظ ّ
ىس هست ميىطمظ  .خض اجفخيهسم حطٰههسخس اإلجع

د ومخهبيطه  مع اب لك اإلجكميهسل حنهس ذحمىطمتهسه، حن أن ختمنىغ اخم ل خض اجل ّهل اخمخي ّ ّ ُّ
ر اجفحيمبّهسهنهبحطهسجف من هيهب اخمِّـهنهئ واخم هسظ اخم ّهست إمتحص هن حطهي ّ هسظ لكهسخس ّ ، أي حطهي حن

حصدا لكحف حنهس مظخيُّـم حن خكهسهنىطة لكميىع احلمئ ـ  هسظ ـ الك هست، واجفهسهنهبهست هبِّـا اخمهي ّاإلجع ً ّ
ن  لكهس، وميمي ن حن مي ، هل ل حطهتؠهسخم د، جغ حطهئهسء لكحف اخمخي مع خيُّـحنهش لكحف اخم ًحن ًٌ ّ ّ
هسحطخيهش حن أن اخمٰهخي ميخيُّـم اجفهسهنهبهش  ث اخم ال لكهيهبمبهس؛ وذخم جفهس حطهبهئهسه خض اخم د مصمئ مع ّاخم ُ ّّ ّ ّ ً

ال لكهيهبمبهس، وهنِّـا لكحف وجي د مصمئ مع لكهس خض اخمخيهنهسميهس اخمِّـهنهئهبهش، وجيٰه اخم ًٰههيمبهس حن ّ ً
خيُّـحنهس لكحف اجف د هلهب حن مع ن اخم اجمىش ومتحيىع األحنىط، جغهبمك ميمي ًمغالف حنهس خض اخم  . ّهشهسهنهبّ

م حطٰهمئهي هش ؛ و لكميىع احلمئّهبهشهلهسخمٰهخي ميخي ًذخم جفهس أحطىطزمتهسه مقهسحطخيهس حن اخمهئمي
مش لكهسخس اإلّأنهش، وهن ّاجفٰهىطهلهب هست إمتحص مظ حن مغالل اجفهسهنهبهست  حنٰهىطهلهش األجكهبهسء حط ّجع ّ ّ

حنهش ّجعًال، ّأو ٰه اجفهسهنهبهش اجفٰههي حنهش، هل خيهبخيهش اجفٰههي هش الجغخيهش خمهي د خض رمظ مع لك اخم ّ مي
منىغ هسظ مي ال لكهيهبمبهس، وهبِّـا اخمهي دهنهس حطٰهُّـ ذخم مصمئ لكهس، وجيٰه ومع ّذهنهئهس حن ً ُ ً ً 

خيىط هسخمحيهش، وال رحطىس خمِّـخم حطهسخم ، وهن اجفهسهنهبهست اجف لك مئهبيط حطمئ د ومي مع ّاخم ّ ر ّ

 ).١(، احلهسجكهبهش رجم ٤٦ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلختهتخس املهلمبجسجئمجخس يف األرنجتجسر اجئمبحتمتمجخس األربمبخس 



 ىقيفيف ...............................................................بامييى يلهجهي آلختله آلىآل يف
 .جبىليليممهينيبنث خلحت ٰىُّزن ىلهبىكخنخيميجبخيننيقيب ىليلينجنّٰ ىلمبجمُّحئ جئحب ىليلىتمتىبام ىلخل

خئ ىلحكخميننئ ىلخيىي جممننتجننتخي حكخيجبملىيجئاكمهٰذ   حقنب يف جبنتخمجنىيجبيكجلينيب ىلحكخيٰرمهخيام ىلحك: جب حقمهينخييينث ملخيميجب
ىلجلنتمتخينن ىليليمحنربنث خلجهىب يلمهّٰ حقخيجلنتمتخينن ىكجيجئىهنب يف ىهجنزتنبنث حقرب حقخيجلنتمتخينن جمخي ٰىينمتيمٰذ جليننب جممب 

جب خلخيحكخيٰرمهخيام ىلحبجلنتمتخيننٰىىي جمنتيهجكُّيل جلمب ىليلىبيقىبزن ىلمبلكمهرب نثجبىلحكخيٰرمهخيام ىلحكنتزثخييلجنىي ىليلَّجئىلام جب جب
جبجمُّنث جئيلخنينجهخي جممئ مقخيحقيمىي يلىتمتىبمقنب يف ىهجنّٰ ىلمب جئجميمىبيلىي حقيتيممننب يف ىلخلخيننمم جئجمينمتيمىتىي جليننب

خي جمنتزثخييلجنىي جب جئمبمثنثخئمنيليئ مقحنمئ جمىبرتىبجلخي يلمنىبيقىبزن يف ىلجلنتمتخينن ىليليمحنرب جئجلخيمل ىلهبىقمتخيام
جبىليلَّجئىلامنث ٰىنتىنمهِّ حقيمممجهخي جلمب ىليلمتيمزئ ىلخبجكُّنث خلمهمنرثىئ ىليلىبيقىبزن مقمتيمخي يلنتىنمهِّ جمىبرتىبجلنب  خئجب

خئمتمهِّىل هبَّىل ىلحبجلنتمتخينن  .جب
جبجئختخمخمخي حقخيحكخيٰرمهخيام : جئحقينجنّٰ ىلحكممىنىبىي جمخي منىلُّيي ىليلىممتخييكمتخيجتيبنث اكمهٰذ ملخيمي خئجب

خئ خلجهىب جممننتجنيي ملحل جمخي يكىقمتنتنب مكخيحقحنخي جممب يكلكخييلىي ىليلىبيقىبزننث نثجبحكرثٍّزنيل يلنبىلحكينمتيمىتىي جليننب ىل
 مقخيحقيمىي يلنب يف ىهجنّٰ ىلمبجمُّنث جئجب ىلحكخيٰرمهخيام جمينمتيمىتىي جلمب ىليلىبيقىبزن يف ىلخلخيننممجبيهىيهئجئجميمنتحنٍّ حق

جب يلمنىبيقىبزن ختخمخمخي جئمتمهِّىل حقخيحكخيٰرمهخيامنث جئيلمهّٰ منيليئجبيهىييلخنمب جممئ منيليئ ٰىجيجممب حقجئ جب خئجب جب ملحب خئ
 .حقرثزتمي جلخيمل ىلهبىقمتخيام يكحئ جبىلحكرثٍّزنيل يلنب: حقمنرثخيٰى جلخيمل ىلهبىقمتخياماك جئيلَّىل ملخيمي

يكىي جب ملحب جبىليلمنجهزب: خئجئٰرَّىل جمخي ىلجللكري حقنب ىليلحممهٌّ جمخممتخيرن ىليلمهِّزنحئ حباكحنخينث اكمهٰذ ملخيمي
جبٰىُّىلزن ختخمرئ جمجنجهىبني ىليلىبيقىبزن حقحيرتخيخلنتنب ملحل ىلحكخيٰرمهخيام جب  .هئ

جبىقزب ملىهنب ٰىحتىنني ٰرَّىل مئىليلنتزثخمرئ ىهرثىب جئجب جممب ىليلنتىنمهِّىليلينرثىب جب ىليلخنىتُّيل  جئجبجكُّ جممب ىليلنتيمٍّزنىك جب
 .جبخيٰرمهخيام ىلحكنتزثخييلجنىيخئ مقيمُّرتنب مقمتيمخي يليمُّجئرتنب جلخك ىلحكمئيلمنىبيقىبزننث جئٰريب ىلىتُّيل

ٰىحتىنجمجهخي ىقحتىقىي  جئجبىبيقىبزن جئمتمهِّيينثىليلجب ٰرينخيزي ىقحتىقىي يكملزتخيني يلنتزثخمرئ جبيكىي: جبخلنترثخمرب
 :يكىهرثخيمك جممب ىليلخنىتُّيلنث جئٰريب

 .يقيف ينيثمم: نث جمخمٍّنن مكخيحقىئيحلمنه يملومنلنه يف يألسمني يلممننه يأليبمه
 .ىثىفين: نث جمخمٍّنن مكخيحقىئونهه يحلمنه 
 ).ىقىف(نث ىليلنتيممنمهحنىي ننملزب يثيفين: نث جمخممتخيرن ىليلمهِّزنحئنث جمخمٍّنن مكخيحقىئعىل ونهه يحلمنهتمننمه  
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مئهبيط.١ د، وميالزحن وّ اخم مع منىغ اخمهئهسجكئ حن متحيىع جغخيهبخيهش اخم ىطة ّاخم  اخممي
دميهش  مع منىغ حطهئحيىع جغخيهبخيإحلّاخم  .حنهس خمهبىع حمِّـخم وّ حنهس مي

مئهبيط.٢ د اجفخنميميهش، وّ اخم مع منىغ اخمهئهسجكئ حن حنىطامظمش اخم ّاخم ىطة  وّ ميالزحن اخممي
دميهش  مع حيهسومظهشاخمهئهسجكئهش حنّاخم  . اجفىطامظمش اجف

منىغّحم و مئجل خمهي ىطة، لكجل  وّواجغُّـ حن هنِّـمي اخمخي حنهس ميالزحنمبحص حن اخممي
د، حطمئٰههئ مع  . مغهسرمعهش حنهئملخفّ أهنهس جغخيهبخيهش اخم

مئهبيط.٣ ٰههس  وّ اخم دميهش مظ ىطة ومع منىغ اخمهئهسجكئ حن اجفهسهنهبهست، وميالزحن حم ًاخم ّ ّ ّ
ىطة اجفهسهنهبهست  .ختهسخمىح ذواهتهس وّخممي

الجع حن ومعمبجل هب اخم خي  :ُوخممي حنىش ذخم ميمئمي أن ميالجغيس لكحف هنِّـا اخم
الجعهش خمهبّأن :ّاجئخكجحك األول هسم اخم ّ ألن ذخم، و واجغُّـٍ خض لكىطضلك هنِّـه األجم

مئجل األولاخم اجمىش اخل وّخي جههسن حطمئ اخم هسين ميىطمظ هيّهسرمع اخم ّ وأحنهس ،حمحص هن وا
ىس حطٰههسخس اخمِّـهن هسخممك هلمب ميىطمظ حن حمحص مظخيُّـم واخمخي اخم هيهب اجفحيمب  .ّاخم

هسرة أمغىطى ظ: ُحطٰه ت، واجفهي ظ هلهبمبحص لكهسخس اخم هسين اجفهي ّإن اخمخي األول واخم ّ 
هست هسخممك لكهسخس اإلجع  .خض اخمخي اخم

منىغّأن :اجئخكجحك اجئجمجسمن مئهب وّ اخم مئجل األّاخم د، ّول ويط خض اخمخي مع هسين ذاجخ خمهي ّاخم
منىغّأنحطمئٰههئ  منىغ وّ اخم د، وأحنهس اخم مع مئهبيط متهسجكئ حن ذات اخم ّاخم مئهبيط خض ّّ ّ واخم

هسخممك د جعهسمتهبهساخمخي اخم مع ؠىح حط اخم ً هلمب خض احلخيهبخيهش حن أجغميهسم اجفهسهنهبهست، ومي ّ 
هسز اخمٰهخيمك، وحطهسخمٰهىطضو مش لكهسخس  هسخمىحّ ألن اخمذخم واجف ي حط مئهبيط اجفهسهن ّواخم

هست مبهس لك مصميهبهسهتهس اخمهئحيىع األحنىطميهش، وجغهبمك ّإمت ،اإلجع ّحص إلمن خمهيحصهنهبهست حلميهسمي ّ  ّإنّ
اجمىش ومتحيىع األحنىط، هلمب حمِّـخم خض لكهسخس اخمِّـهن  مش اخم هسخمحيهش اخمِّـوات حط ّاجفهسهنهبهست حن

هست هسجخ خمِّـات ،واإلجع ٰهيغ اآلمغىط، وهنِّـا مخهسمييط إجع حصمييطة حطٰههنمبهس لك اخم هسخمحيهش وحن  حن
مش ،ّاجفهسهنهبهست هسإحلُ وميهئ د حطهسلك مع ي جغمي ّاحتهسدر  اخم ، هلهب لك خض احلمئ ه حنىش حن

ُّـمي  مئهبيط إحلّأجغُّـ اجف د هبِّـا اخمهئ حن اخم مع مي لكحف اخم ُّـ اآلمغىط، هلهب ّ اجف ُ ّ



 ٤٤٧ ...............................................................بامذا؟ اجئخكجخكد ّختهئجغ ّأن يف
هسز اخمٰهخيمك منىغ جعهسمتهبهس وحطهسخمٰهىطض واجف ّواخم ً هسئ. ّ هسحك م : وخمِّـا جمهسل اخمجه وحن اجفٰههي

معمبجل األوخمجلّأن منىغ حطهتجغُّـ اخم ّ اخم هسخممك ّ جحهس ّ مع اخم خي حطهسخمِّـات، وحطهسخم  ٌأحنىطميهي
 .ّ اجفهسهنهبهستميٰهىط حطٰهىطض

مئهبيط منىغ واخم هسم حن اخم هي األجم ىطات اخمالزحنهش خم ّوحمِّـخم هن جغهسل اخممي ّ. 
هسئ هسحك ىطة مظهسرةّإن: وخمِّـا جمهسل اخمجه منىح حطهسخممي ميهست اخمٰههبهئهبهش اخلهسرمعهبهش مظ ً امس ّ ّ ّ  حن معمبهش ّ

هسنّأن ىط ومت ذخم و هنِّـا إمت ميهش، ... ذاك هلىطس وذاك جك ىطة اجفهسهن ّوهن اخممي
دة خض اخلهسر مع د،حن مع منىح هبهس حطٰهىطض اجفهسهنهبهشّ وأنج حطٰهىطض اخم د حن مع ّ اخم ّ، 

هسرميهش اجفهسهنهبهش د والك مع ّجفميهسن أؠهسخمهش اخم ىطة ّمظمنهسفوحنىطاده حن ا. ّ د حطهسخممي مع  اخم
د،  مع ميهش حطٰهىطض اخم هستّحص هن امظّإمت ّمظمنهسف هنِّـا االّأنّاجفهسهن مش حنخيهسم اإلجع  منهسف حط

حنهبهش،و ميهش إمتحص هن حمّ وأنّلكهسخس اجفحيمب ىطة اجفهسهن ّ هنِّـه اخممي د حطهسخمٰهىطضّ مع هسز  وىطة خمهي اجف
ميهسن جغمي أجغُّـ اجفاخمٰهخيمك، أي  ُّـحن حطهسب جمهسلكُّـة   .مي إحل اآلمغىطّ

هنهي  منىغّأنّوحن هنهئهس مي هسخممك حن اخم ىطة،  وّ هنِّـا اخمخي اخم حنهس ميالزحن حن اخممي
هسحطخيجل، مئجل اخم هبحص خمهيخي ن جم ًال ميمنهيهي حن هنِّـه اجلمبهش أميهنهس أن ميمي ّمنىغ ّ ألن اخمً

مئجل جغخيهبخي وذ د،ّخض هنِّـمي اخمخي مع منىغ  وّاجخ خمهي ّأحنهس خض اخمخي األمغخف هلهسخم ّ
ّلكىطيض خصهسزي ّ. 

جغ خمألمقحيهسر ادي اآلحنمك خض  هب : جمهسل اخمخنهبَّـ مع خي هئمههب اخممنهئهسلك خمهي اخم
ىطة: هنميِّـا منىغ إحنهس حطهسخمِّـات أو حطهسخمٰهىطض، واخممي ّاخم ّإذا حمهسن حطهسخمِّـات هلهثحنهس حطهئحيىع  وّ

هش  . حن حنىطامظمش مظهي احلخيهبخيهشٍذات احلخيهبخيهش أو حطمئىطمظ

 .٢٠ص: ، حنمنُّـر مقهسحطهنجسجضخس احلختهتخس 
هسحط  .١٧ص: اجفمنُّـر اخم

ادي آحنمكاجئمظحمجخف املممهلخكم  اء، جم، اخمخنهبَّـ مع  .٣٤٩ص ١ج: ، دار اإل
هسحط) ٤(  .٣٦١ ص١ج: اجفمنُّـر اخم
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دّهنِّـا حمهي حطهئهس مع ر ألؠهسخمهش اخم خف اجفخنمب حي هسرميهش اجفهسهنهبهش، جغهبمك  وًء لكحف اخم ّالك ّ
ا إحل  ٌ اجفهسهنهبهش أحنىطّأنذهن منىغ ّ مظهبهش، هلال ميٰهخي أن مي ّ لكُّـحن حن اخمهئهسجغهبهش اخم ُ ّ ّ

مظهس مبهس جع امقجه ىط حط مي د أو مي مع ًاخم د، متٰه.ّ مع هسمظهس وّ هن مخهبيط اخم ًحتُّـده إجع ّ ذخم ، وُ
د وجغُّـوده اخمٰهُّـحنهب مع هنهس هنهسميهست اخم مس حم  .هشّحطمئخي

هيىح مخهسحنهس،  هتخمهش جض خيىطميىط اجف د، هل مع هسر خض أؠهسخمهش اخم خف اجف حي ًوأحنهس حطهئهسء لكحف اخم ً ّ
مظهس وا ٰههيهش حط جع د حطهسجفهسهنهبهست اجفهئ مع ن ختمنىغ اخم ًوميمي ّ ّ ألن ذخم؛ وًاّ معُّـًهسّ

، اجف ٰههي حن جم اجلهسلك ٰههيهش حط د، حنهئ مع خف لكجل اخم حي ّهسهنهبهش خض اخلهسرج لكحف هنِّـا اخم
ّوهن مخ خض متحيىع األحنىط هبهسز، وا وُ اجمىش معمبهش حنهس حط االحن د ميمئ معمبهش حنهس حط خم مع ّاخم ُ

ىطه حطهسجفهسهنهبهست حن اخمهئهسجغهبهش االجكحقاك د ومظمي مع ّ، وجغهبهئئِّـ حنهنهسهلهس إحل ختمنىغ اخم ّّ ً ٍ
هسمظهب دّاإلجع مع ر ختمنىغ اخم من ّهش ميمئميهئهئهس أن مت ّ مظهبهش، وُ ىطه هبهس حن اخمهئهسجغهبهش اخم ّمظمي ّ 

دّ ألن اخمذخمو ّ إال أمتّإن حمهسن خض اخلهسرج لكجل اجفهسهنهبهش، ومع خيىطر ّ مش اخم ّ ملخفهنهس حط
اجمٰه اخمهئحيىع األحنىطي، هل هبهسز ّهثناخم  ّـ حمحص مظخيُّـم ـ ملخف حنهس حط االجكحقاك حنهس حط االحن

اجمىش، وال جك  هسظ متحيىع األحنىط واخم هبهسز حطهسجفهسهنهبهست خض متحيىع األحنىط لكحف ّأنّحطهي ّ االحن
اجمىش اخل يطع حن حن اخم ذ وحنهئ ر حنهتمغ خف اجفِّـحم حي ، واخم ّ اجفهسهنهبهست ّإنجغهبمك ّهسرمع

د خض  مع هبهسز،اخلهسرجلكجل اخم ن االحن هبهسزا و هلهبمي ي احن منىغ اجفهسهن ًاخم ًختمنمنهس  وّ ّ
د مع دة حطهسخم مع هي ـ اجفهسهنهبهش اجف د جغخيهبخيهش، وحنىطادمتهس حن اجفهسهنهبهش ـ حمحص هن وا مع ّخمهي ّ. 

هنهيّإنحط  هسحطخيهش، ّ جحهس ّ اخمِّـي مي ث اخم ّمخهبيط  وّ ختمنىغّ حمّأنذحمىطمتهسه خض اخم
د إمتحص هن حطهسجفهسهنهبهست، أل مع ّخمهي ّ أي ختمنىغ ومخهبيط خمّنّ ّ د ميخنمي حنهسهنهبهش ذخم ّ مع ّهي ُّ

د مع مئهبيط حط حم جحمي لك ،اخم امعمش لك ملخفه، وحنهس مي مئهبيط حط اخم منىغ ومي ّ هلحص مي ّ ّ ّ
ّملخفه حن اجفمئميهئهست، هن حنهسهنهبهش حطمئٰههئهسهنهس اخلهسص د، هلحي ّ، أي حمّ مع  حنهس هن ملخف اخم

اجمىش ال ختمنىغ وال مخهبيط ّمتحيىع األحنىط واخم يغ حطال  وّحطهسجفهسهنهبهست،ّ إال ّ د اجف مع اخم
ٌحنهسهنهبهش لكُّـم  . مصيغّ
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ؠ    
خي  ، امت د وختمنمن مع مئهبيط اخم الجعهش خم هسم اخم ٰهىطض اجفمنهئىح األجم ّحطٰهُّـ أن امق ّ ّ

هسحط  ُّـأ حطحص ذحمىطه اخمخنهبَّـ خض حم ال اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع، واحط هست(إحل مظهتميهبُّـ ذخم حطهتجم هسجغ ) اجف
ل ع، حط إن حمهسن ّإن: جغهبمك ميخي هيىح حطهسخمهئ د خض ذوات اجفهسهنهبهست ال خي مع ّ اخم

هتحمُّـ واخمهنٰهىح، هسخم الف هل د ّإمت وّامغ مع هيىح حنهسهنهبهست األجكهبهسء اخم مظهئهسل اخم ّحص خت
ع، هل هيىح حطهسخمهئ د ملخف جض مع مبهس حن اخم ع، وحنهس ميهي هسن خيهسخمىح اخمحيىطس ّهثنحطهسخمهئ  اإلمت

ده ع ألمع حنهسهنهب ال ومع  .ّحطهسخمهئ
هتميهبُّـ خض حمالم اخمخنهبَّـ مئهبيطّمت أ :وومع اخم ّجم اخم دات  وّ مع الف حطجل اجف االمغ

د، هلمبهئهسك مقهئ مع مئهبيطإحل حنهس ميىطمعىش خمِّـات اخم الف حنمنُّـره وَّّـ حن اخم مق  واالمغ
ن حطهسخمخنُّـة د، وهن حنهس ميمي مع د حنىطامظمش ّاخمهنٰهىح، أي إن وّذات اخم مع  خمِّـات اخم

حيهسومظهش د، وحن مع ع، حط حمهيمبهس مظىطمعىش إحل ذات اخم هيىح حطهسخمهئ ّحنخنميميهش، ال خت حص ّ وإمتّ
هيىح حيهسومظهش جكُّـة وخت مبهس اجف حصمييط خض حنىطامظ ًمظ ٰهحيهسّ  .ً و

مئهبيط الف خم وّوهنهئهسك مقهئَّـ آمغىط حن اخم د،االمغ مع ّإمتحص مق  وهبىع مق اخم
، وهن مخهبيط دة حط مع ٌاجفهسهنهبهست اجف ّ لكٌختهسخمىح وّ ع لك ّ، هلهثنّ مت هيىح حطهسخمهئ ّ حم حنهسهنهبهش خت ّ

ع، ألمع حنهسهنهب هسن خيهسخمىح اخمحيىطس حطهسخمهئ ّاجفهسهنهبهش األمغىطى، هلهسإلمت ده، هلمب ُّ مع  ال خم
مش حنهسهنهبهسهتهس دات حط مع  .ّختهسخمىح خمهيمئ

ؠ  أ   
ًميِّـحمىط اجفمنهئىح حمالحنهس منىغ ّ هئَّـ اخم هنمئ مظهتميهبُّـا ومظهتحمهبُّـا خم ّ آمغىط خمهيخنهبَّـ، مي ً ً ّ

منىغ  هسم اخم هسين حن أجم ىس حطهسخمخي األول واخم د، أي حنهس ميىطمظ مع مئهبيط اخمِّـاجخ خمهي ّواخم ّ ّ ّ

رات حطهبُّـار، جم اجفخيُّـمقهش، : ، احط مقهبهئهس، حتخيهب ومظٰههيهبتاململجسحجمجس ّمص حطهبُّـارهلىط، حنهئخن
ٰههش األوحل،  هش األوحلهنـ١٤١٣اخمجه هسجغ  .٤١ ص:، اجف
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د، وهنِّـا حنهس ذحمىطه اخمخنهبَّـ خض  مع ن مغهسرمعهس لك ذات جغخيهبخيهش اخم مئهبيط، وهن حنهس ال ميمي ًواخم ّ

هسحط  ٰهجل حن حم ٰههيهبخيهست(حن ىش األول)اخم ل خض اجف حيهسد  :ّ، جغهبمك ميخي د اجف مع اخم
امعمش  م خم جيهئهسء لك اخمجيخف حنخي ، حمحص أن االمق م خم ٰههيخيهس حطهسخمجيخف، هن حنخي مت حن ّحن اخمجيخف، حم ّّ ً ّ

، إذ هن ذاجخ خم ز أن ميحيهسرجم م خمهيممء ال جي ، واجفخي د حطِّـامظ مع ّاخم ُ ّ. 
ىش الجغ ل أميهنهس خض حن هسمعهس : ًوميخي ن مص د إحنهس أن ميمي مع ًاخم اخمجيخف، إحل ّ

ن جغهسمع إحل  مي ،هل حنهش خم ن ذخم  وّاخمجيخف حنخي ، هلهبمي جيهئهبهس لكهئ ن حن ًإحنهس أن ميمي ّ
هسج، حمحص أمت ال ميمنهي أن  هسج ملخف مص د اجف مع معُّـ اخم ، وال ميمنهي أن مي حنهس خم ّحنخي ّ ّّ ً

هسمعهس،  جيهئ مص د اجف مع معُّـ اخم مبحصُ جمّوإالًمي ّم حطجيخفه وحطُّـل جغخيهبخي ُ ّ.  
ً هنهئهسك ختمنمنهس ومخهبيطا ّهتنُوهنِّـه اخمميهيحصت حن اخمخنهبَّـ مظحيهبُّـ حط ًّ د، ّامظهبذّ مع ًهس خمهي

دّأمتحطمئٰههئ  م خمِّـامظ ملخف مغهسرج لكهئمبهس، هلهيُّـميهئهس ومع ٌ حنخي جيّ   لك اخمجيخف،ٍ حن
مو جيهئهسؤه لك اخمجيخف حنخي ٌامق ّ، د حطِّـامظ مع ، وهن وامعمش اخم منىغ  و خمِّـامظ ّحطِّـخم مي

هبهسمعمبهس إحل اخمجيخف هسمعهش إحل اخمجيخف، واجغ ن مص مئهبيط لك ملخفه حن اجفمئميهئهست، اخم مظمي  ّومي
مو دهنهس حط حنخي ٌمظٰههي ومع ّ هسج، هلمبِّـا  واهتهس، خمِّـوّ هسج ملخف مص معُّـ اجف ّال ميمنهي أن مي

دات  مع هبهسز خمهي ، وهنِّـا  مسهس، حطمئٰههئّذاجخّختمنىغ واحن م خمهيِّـات ملخف اخلهسرج لكهئ ّاجفخي
هتمسجلّميمثحمُّـ حنهس ذحمىطه ؠُّـر  منىغّ، حن أنّاجف هس آمغىط حن اخم ّ هنهئهسك مقهئ مئهبيط  وً ّاخم

د، مع مئهبيط حطهسجف وميىطمعىش إحل ذات اخم منىغ واخم هيىح لك اخم ّهن خي  .هستّهسهنهبّ
حيهبُّـ حن حمالم اخمخنهبَّـ  جهىطاد ـ أن مي هتمسجل إلهسول ـ وحطهئ االمق ّجع إن ؠُّـر اجف ّ ّ
دات  مع هتميهبُّـ حنهس مقهب الجغخيهس حن اإلحنميهسن اخمحيخيىطي، وأن مجهبىش اخم ٰههيهبخيهست خم ّخض اخم ً
ٰههي حطهسخمجيخف، وهنِّـا اإلحنميهسن وؠىح  ّاإلحنميهسمتهبهش لكجل اخمحيخيىط واحلهسمعهش ومصيغ اخمحيهسجمهش واخم ّ

 .ّ ذاجخ حطهسب اخممفهنهسن، أي دامغ خض اخمِّـات ملخف مغهسرج لكهئمبهس
 .٢١٦ص: ، أحط لكمك مقهبهئهساجئهلمبمتمجحتجست 
هسحط   . اجفمنُّـر اخم
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د ال اجفهسهنهبهش، وهن اجفٰهىطوف  مع ي، ّاخم هسل اإلحنميهسن اجفهسهن حطهسإلحنميهسن اخمحيخيىطي خض جم

د واخمٰهُّـم مع هش اجفهسهنهبهش إحل اخم هسوي مت ّاخمِّـي هن وؠىح خمهيحصهنهبهش، وحنٰههئهسه مظ ّ. 
منهبهش، وّجع جغُّـة اخمخن خي اجفمنهئىح حطٰهُّـ ذخم خمإلجكهسرة إحل اخم ّ ميهئ  جغخيهبخيهش ّأنّ

د واجغُّـة، وخمهبىع ملخفهنهس مع ارهنهس، وهنِّـا حمهي مغهسرج لك مص  وجكمثوهنهسّ إال اخم ّأحك ّ
مك خض هنِّـ ،اخم ل اخمالجغخيهشّمقهبهتجخ حط حنحيمن وا اخمحيمن  .ًال خض اخمحيمن

ّؠ ءؠ  ءرئ   
د مع منىغ اخم الجعهش خم هسم اخم هبهسن األجم ّحطٰهُّـ أن مظٰهىطض اجفمنهئىح خم ّ  ّمخهبيطه، وّ

خي إحل حنهئهسجمخنهش حنهس ذحمىطه هبمئهئهبهسر خض و مظهتميهبُّـ ذخم حطميهيحصت اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع، ميهئ
ىس منهب هلهبحص ميىطمظ هسم حمالم هبمئهئهب وحطهسجفخيهسم، اخم هسخممك حن أجم ىس حطهسخمخي اخم هسر حنىطمظ

لكهسمظ وهن اجفّمنىغ، وهن ختّمنىغاخم د حطمئ مع  ّأنهست، جغهبمك ميِّـحمىط ّهسهنهب اخم
د خض هنِّـا اخمخي ّمنىغخت مع لك وهن اجفّإمت اخم هسهل إحل حن ن حطهس هش، ّهسهنهبحص ميمي

ًأوالومت متِّـحمىط  خي إحلّ حمالم هبمئهئهبهسر، جعّ هبهي حمالحن متهئ إجكميهسل ؠُّـر  ومظ
هتمسجل  . لكهيهبّاجف

منهبجمهسل هب ،: مئهئهبهسر خض اخم لك هسهل إحل حن د هن حطهث مع  ّوختمنهبىغ حم حن
هسهلهش حلخي حن مغهسرج،  ن اإل ، ال أن مظمي لك وإحل مق هسهل إحل حن م حطهث خي ّأي مي
، لك ده خض حن مع م حط خي ل لكىطض، وحم لكىطض هلهثمت حن د اجفٰههي مع ّهلهثن اخم ّ ّ ّ 

د، هلو مع هسّهثنحمِّـخم جغهسل اخم م حطهث خي ال ـ حن هسن ـ حن د اإلمت ّ ومع هسنً  ،هل إحل اإلمت
هسهل إحل زميُّـ م حطهث خي د زميُّـ حن ن اخمممء خض حنميهسن جع،ّوومع  ميٰهىطض خم ّ ال حمحص ميمي

هسهلهش حن مغهسرج حط ي ّهتمتاإل هسهلهش ال مظخيّأن، ألكهئ ّمص د حمّ اإل هسهلهش ومع ، حط إ  ّحن
 .حنّء مظخي

هبهي ومظٰههيهب مظ، اجفىطزحطهسن هبمئهئهبهسر،اجئهلخمهئمجحق رات : من هسذ حنىطمظمس حنجهمبىطي، حنهئخن ّاألمق
 .٢٨٢ص: معهسحنٰههش حكمبىطان
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هبىغ  هي هسب حطممء حن اخم هسرة خض حن اخممي هتمسجل أورد هنِّـه اخمٰه ّوؠُّـر اجف
جنف، حطهسخم هسمضّواخم هسهل إحل : هئ اخم د خض اجفمئميهئهست إمتحص حمهسن حطهث مع ّختمنىغ اخم ّ

ع لكىطض، وحم  د ذا اجف مع هسهلهش حلخي حن مغهسرج، هلهثن اخم ، ال أن اإل لك ّحن ّ ّ
هسهل إحل مظهي  م حطهث خي د حم حنهسهنهبهش حن مع ، هل لك ده خض حن مع م حط خي ّلكىطض هلهثمت حن ّ ّّ ّ

مت خضّهسهنهباجف ن اخمممء خض اجفميهسن، هلهثن حم مت خض اجفميهسنّهش، ال حمحص ميمي  . متحي ملخف حم
هتمسجلهنهي حمالم هبمئهئهبهسر وحنهئهسجمخنهش ؠُّـر ّوخممي مي هسء ، خمّاجف جي حطهبهسن أمت  ميهئ

ل هسهلهش، هلهئخي هسمّإن: اإل ء لكحف جعالجعهش أجم ء إحل  هسهلهش   : إ
خي أجغُّـمههس لك اآلمغىط:ّولاجئحتخلمق األ دمي حن هسهلهش اخمخيهسئمئهش حطجل ومع  حطهتن ،ّ اإل

ن خممي حن اجفهنهسف خياجفهنهسف إخمهب ومع وّميمي هسهلهش، ّد حن  حتمن ّجع جم اإل
خمهئهس هش الجغخيهش، حمحص خض جم هسهلهش حطهبهئمبحص خض رمظ ده ّهثن، هلزميُّـ خض اخمُّـار: اإل  خميطميُّـ ومع

 ، خي دهنهس اجف ، وخمهيُّـار ومع خي هبىح زميُّـ إحل اخمُّـار،ّجعّاجف ده خض  و أ مت وومع حم
ده خض اخمُّـار مت وومع  .متحي ملخف حم

ن اجفهنهسف هلهبمبهس حن:اجئحتخلمق اجئجمجسمن هسهلهش اخم ميمي د اإل  حطهئحيىع مظهي ًامع
هسهلهش، حطمئٰههئ  معُّـ حطهئ حنهنهسف إحل اخمجيخفّأناإل خي، و اخمممء اجفهنهسف مي  ّملخف حن

مي ذة خض هن هسهلهش حنهتمغ ، هلهسإل د اجفهنهسف إخمهب ده لك ومع د ذخم ّخض ومع هش وومع
معُّـ ، ّ إال اخمممء اجفهنهسف، هلال مي الف ذخم اخمجيخف اجفهنهسف إخمهب ًحنهنهسهلهس إحل اخمجيخف، حط

ده لك اجفهنهسّهثمتهل خي خض ومع هسل هنِّـا اخمخي األلكىطاض اجفهنهسهلهش إحل  وف،ّ حن حن
اهنىط، هل دهنهس خمجيخفهنهس،ّهثناجل مبهس لكجل ومع دهنهس خض متحي معُّـ أنُال ميٰهخي  و مت ومع  مظ

خيهيهش مبهس حن اهنىط وّاأللكىطاض خض متحي لكهسهتهس وهن اجل  .ملخف حنهنهسهلهش إحل حن
، حطهتن :اجئحتخلمق اجئجمجسجئحص ن اجفهنهسف هلهبمبهس لكجل حتخي اجفهنهسف إخمهب هسهلهش اخم ميمي ّ اإل

د اجف ن ومع ال ميمي خي حن مغالل اجفهنهسف، وخم ّهنهسف إخمهب ـ اخمِّـي هن اخمجيخف ـ إمتحص مي ّ
معُّـ حطهئ مغهسص هن اجفهنهسف إخمهب ، هلهسجفهنهسف مي ّاجفهنهسف جفهس حتخي اجفهنهسف إخمهب ّ. 

هئهس  :تخكحلمجحض ذجئمف هسرة،)أ(اجفهنهسف  و)ب( اجفهنهسف إخمهب ّأنخم هلىط  معُّـ اجف: هل
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معُّـ  معُّـ ) ب(ُمي هسين إحل األّجع) أ(ُومي  حن ّول اخمخي األ، وهنِّـا هنّولُ ميهنهبىح اخم
هسهلهش؛ هسم اإل معُّـ :أمغىطى وأجم هسين، ،)ب( إحل ًحنهنهسهلهس) أ( مي  وهنِّـا هن اخمخي اخم

هش معُّـ :وجعهسخم معُّـ )ب(هن حطهئ ) أ( مي ؠهبّحمهبحيهب وحطهئ) أ(، أي مي هش هن ّهش ومغمن
هسخممك،)ب( ء خم و، وهنِّـا هن اخمخي اخم ن  ع ال حم ن اجف  .اجفهنهس هلهب حم

هسهلهشّإذا امظ الجعهش خمإل هسم اخم لك هنِّـه األجم لهن  :، متخي
هتمسجل ؠُّـر ّإن منهبّاجف هسهلهش حن ّأمت : هلمب حن حمالم هبمئهئهبهسر خض اخم  ميىطميُّـ اإل

هسين، أي  لك وهن اجفّإناخمخي اخم هسهل إحل حن د حطهث مع  واجفىطاد ،هشّهسهنهبّ ختمنىغ اخم
لك اخمِّـي هن اجف د ـ خض حن مع ن اجفهنهسف ـ وهن اخم هسهلهش هن حم  هش،ّهسهنهبحن اإل

هسهلهش خض األلكىطاض، و هب اإل معُّـ حنهنهسهلهش إحل ّأنهلميحص ذخم حن جم  األلكىطاض مظ
دهنهس و ذة خض ومع هسف حنهتمغ اهنىط، واإل لكهسهتهس وهن اجل مبحن مي ُهس، وال ميٰهخي ّهن

خيهي مبهس حن معُّـ خض متحي دهنهس  وهشّأن مظ مبهس لكجل ومع دهنهس خض متحي ملخف حنهنهسهلهش، هلهئ ومع
دات اجفهنهسهلهش إحل اجف مع معُّـ حنهنهسهلهش إحل ّ هلهثهنهس هست،ّهسهنهبخض ملخفهنهس، حمِّـخم اخم مظ

لكهسهتهس وهن اجف ن وحتّهنهبهسحن ع، وهبِّـا اخمهئ حن ّخيهست، هلمب حم  خض اجف
هسهلهش ع مي واإل ن خض اجف دّمنىغاخممي مع  . اخم

هتمسجلُوهنِّـا هن اخمِّـي ميهئميىطه ؠُّـر  د إحل ّ وأن لكحف هبمئهئهبهسر،ّاجف مع هسهلهش اخم  إ
هسهلهش،ّهسهنهباجف هسين حن اإل هب اخمخي اخم لك حن جم هب اخمخي ّ وإمتهست خمهب حص هن حن جم

هسخممك د حمّإن أي ،اخم مع ع اخم ن خض اجف ع، ال حم  .ن اجف
هسهلهش ـ:بمججسن ذجئمف هسخممك حن اإل هئهسه خض اخمخي اخم د ـ حطهئهسء لكحف حنهس أو مع ً إن اخم ّ 

لكهست، وهن اجفّمنىغمي هسهل إحل اجف وهست،ّهسهنهبُ حطحص ميهنهسف إخمهب حن اجف هست ّهسهنهبإ
معُّـ حطهئ مغهسصّأنحطمئٰههئ  د مي مع ن وحتّهسهنهب هن اجفّ اخم د اجفهنهسف حم مع ٌخيٌهش، هلهسخم ّ 

متهس وحتخيخيهسّ اجفهسهنهبهش اجفهنهسف إخمهبمبهس،ّمغهسص هن ً وخمهبىع هن حم ّ مش ّهسهنهب خض اجفً هش، هل
اجمىش اخل نّ إال خمهبىع خمُّـميهئهسّهسرمع اخم ّحتخي واجغُّـ مغهسص وحم مش اخمحقحمهبمش و،ّ  حط

هيهب اخمو نِّّـهنهئ اخم د اخمِّـي هن اخممي مع ؠهبّخياخم وُميهنهسف اخم  هشّ إحل اخلمن
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ن اجفّهسهنهبهن اجفو مي لكهسّهسهنهبهش، هل الًهش حن د مصمئ مع خي حنهن وً واخم ًهسهلهس إخمهبمبهس، ومي

ع، مت خض اجف ع، ال حم ن اجف د حم مع ع،  واخم ن ختمنمن حطِّـات اجف ّميمي
هسهل إخمهب ، هل وال حطهث مت هلهب ن ّهثمتحم هسره هبمئهئهبهسر، ميمي هسين اخمِّـي امغ ً حطهئهسء لكحف اخمخي اخم

هسهل إحل اجف د ومخهبيطه حطهث مع ّختمنىغ اخم مت هلهبمبهس، وحطهئهسء لكحف اخمخي ّهسهنهبّ ًهست وحم
ن خت هسخممك ميمي دّمنىغاخم مع مت هلهبمبهسّهسهنهبيطه حطِّـات اجفّمخهب و اخم هنهس ال حم  .هست اخم هن حم

ّ ميمئ اجفمنهئىح جفّجع ّ ّ ُ، ر اخمخيهسئ حطهسجل مك حطهسخمهئ ، ال ّ وأمت اخم ر اجل  خكمب
ل لكحف اجف مئ د اجف مع ، حمِّـخم اخم ء خمهي ر  د اجفّهثمتهست، هلّهسهنهبخكمب هست ّهسهنهب ومع

هنهس وحت ء مسهس أو هلهبمبهس، ومبهس،ّخيخيوحم د  ن وومع ن خمهبىع هن حم  هلحيىطق إذن حطجل حم
ع ع واخمممء خض اجف ن اجف  .حطجل متحيىع حم

ن ّهتنىح حطّحطٰهُّـ ذخم ميِّـحمىط اجفمنهئ هسهلهش، وهن حم هسخممك حن اإل  هنِّـا اخمخي اخم
ع، متىغ لّاجف ٰههيهبخيهست، جغهبمك ميخي د األلكىطاض خض :  لكهيهب اخمخنهبَّـ خض اخم ومع

ى  لكهسهتهس، مق دهنهس خض حن مبهس هن ومع د ـ جفّأنأمتحي مع هس حمهسن ّ اخمٰهىطض اخمِّـي هن اخم
د  مع مبهس إحل اخم د لك ّجغًجضهسخمحيهس مسهس، حلهسمع مع جيهئهسء اخم دة، وامق مع ن حن  مظمي

د  مع دا ـ خس ميمنهي أن ميخيهسلّجغاخم مع ن حن ُ ميمي ّ لك هن ّإن: ً ده خض حن  ومع
، حطمئٰههئ  ده خض متحي د، حط ّأنومع هبهسض ومع ن خمهي دا، حمحص ميمي د ومع مع ً خمهي

، لك د حن لك متحيىع ومع ده خض حن لكىطاض ملخفه حن األ وّحطمئٰههئ أن ومع
د ذخم اخمجيخف لك ومع ده خض حن  .ومع

هسحط   هلىطة خمُّـميهئهس حن حم َّـ اجف ٰههئهس حمهيحصت اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع خض اخمهئ ّمظ ىط لكحف ) اجئهلمبمتمجحتجست(ّ وخس متٰه
ىط  ٰههئهس أميهنهس مقهسئىط حم األمغىطى، هلهي متٰه مبمبهس أو حنهس هن حطمئٰههئهسهنهس، حمحص مظ هسرة، وال حنهسميخن ُهنِّـه اخمٰه ً ّ ُ

هسرة ا حيهبهش لك لكحف اخمٰه ىط حم اخمحيهي هسرة أميهنهس خض أحم هتمسجل جمُّـ أورد هنِّـه اخمٰه رة، وؠُّـر اجف ًجفِّـحم ّ
هسب  هش اخم حطهبُّـه، واهللا اخمٰههسخس) اجئهلمبمتمجحتجست(حم رة خض اخمهئ ، ومعُّـمتهس خض . ّوخمٰههيمبهس حنِّـحم متٰه

ل اخمخنهبَّـاجئهلمبمتمجحتجست دهنهس خض :  جم دهنهس خض ذواهتهس هن ومع ر اجفهسدميهش ومع ّاأللكىطاض واخممن
لكهسهتهس، هلال ميمنهي لكهيهب جه لكهئمبهسّحن لكهسهتهس، حط مي خيهسل لك حن ، اجئهلمبمتمجحتجست مبهس االمت
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حظاض جوضوحضخلض وطظه ادزبضرة واضحض ورصحيض يف ادتشششظ بح إضضخض األ

ّ اجضطشض، يوطي اجلواطظ خضدبشضض دسجسم، وبح إضضخض ادوثود إح ذوضوحه وط
ّخصن األحظاض وثودطض يف أصسسشض طو وثودطض يف ذوضوحضخلض، وطظا طو ادسسم 
ًادثضين ذن اإلضضخض، أي ذن خبشل خون اددء يف اجوضوع، وطو ذض طسشى أطرض  ّ ُ

ّبسضن ادشضخرض، وأذض ادوثود خصن  إضضخته إح ذوضوحه صسظ وثود ذوضوحه، ّ
ّوطظا طو ادسسم ادثضدض ذن أخسضم اإلضضخض، وادظي طسون بشحو خضن ادتضذض، أي 

 .ض، ال خون رسء خششضّضطشذن خبشل خون اجوضوع وطي اج
ًن حيشل أطرض ـ ال حج ذض وحج طظا جيض أ: ف بزط ذدكّ طسول اجرشّثم ُ

ّض ادوثود، وخوصه أذظا اصتظاحشّ ذن احلشل حج احتبضرطٌخششه خوم ّض ذرطرطً ًض ـ ذض ً
خضدوثود ادظي دسجسم طو : ذخظه يف ذوضع آجظ ذن ادتزسشسضت، وطو خوده

بشع ال ّ ألن األاجلسم يف خوصه أبشع، و اجلسم، ال خحضل ادبشضضّطضذوثود
 . اجلسم وطسسي خشه ادبشضض

األجج دسذشط حج اجزشى  أن صززف طظا ادسالم ّشض البطّأص :وذظاده ذن ذدك
ُ ادوثود ال طستسظ إح وثود آجظ خي حيشل ّأنّادظي بششه يف ادزبضرة ادسضبسض، وطو 

حتشل بشحو خضن ّ خصهنض ّ ذن اجحشوالت ادزظضشض،خجهحج ذوضوحه، بخالف 

ّ؛ وطي حبضرة صضخرض ال تصدي اجزشى ادظي طظططه ٧٣ص: ادذشط ادظئشظ، ذرطر حضبق
.ّصطر اجتصهلح

ّثم إصشض وثطصض أن اجج داذضد خط أورد يف ختضبه األخق اجبح ذات ادزبضرة ادتي ذخظطض صطر  ّ ّ
خال طبزط وثود . ٦ص: اجج داذضد، األفق املبني) خول ادسسف(ّاجتصهلح حن ادذشط، بزشوان 

ّطظه ادزبضرة حن ادذشط يف صسط مل حترل بصطططشض، أو صسسشض صطر اجتصهلح حن أحتضذه 
ًادطاذضد وصسبشض ذبضرشة إح ادذشط ذن خج أن طسون خط رآطض يف ختبه ذبضرشة ً. 

 . ادتزسشسضتًمل صزثظ أطرض حج طظه ادزبضرة دسذشط يف ختضب  
 . ٤٨ ص١ج: ، ذرطر حضبقتقافية يف األسقار افققلية األربقةاحلكمة امل 



حيهش ـ ج..............................................................................٤٥٦  ٢اخمحيهي

هب خيىط إحل احلهب خيهبهبُّـميّاخمهئهسجممنهش، وهن مظحي لكهسهتهس، هلّهش اخم هبهسض ّهثنهش خض حسهيمبهس لكحف حن  اخم
خمهئهس هبهسض ،)اجل أحطهبيغ: (ُخممي إلمئ لكحف اجل خض جم د اخم  ال ميميحي ومع

هبهسض  هسج إحل راحطىس حطجل اخم ، حط مت هبهي ذخم احلمئ د اجل خض مظمن وومع
د جعهسخممك وهن ومع د، هلمبهئهسك ومع مع ، وذخم هن اخم هبهسض خض اجلواجل  ،د اخم

د حم رة، ّ واجغُّـ حنهئمبحص، هن اخمِّـي ميمنّملخف ومع ّهي احلمئ خض اخمخيهنهبهش اجفِّـحم
هبهسض ، حط  وهلهسألحطهبيغ ال ميميحي هلهب اخم د اخمىطاحطىس، وهنِّـا ّالحطُّـاجل مع  حن ذخم اخم

، هل لك د لكحف حن مع الف حس اخم جيّهثمتحط هبٍ حن خيهبهبُّـميّ خض ذخم لك احلهب هش، ّهش اخم
د لكحف اجف مع مئ اخم خمهئهسّهسهنهبهلهيمي مت د: (هش خض جم مع هسن حن هسج خض ذخم ،)اإلمت  ال مت

د ، ألٍإحل ومع لك ل، ميىطحطىس حطهبهئ وحطجل حن مئ ع ّمت آمغىط ملخف اجف ن اجف  هن حم
ء هلهبمبهس، وهنِّـا هن  ن  مبهس، ال حم ن اجفهسهنهبهش ومتحي د حم مع هسحنهش، هلهسخم ّحطهئ حمهسن اخم ّ

جي حس حمالم اخمخنهبَّـ لكحف هنِّـا هسهلهش، هلهبهئ هسم اإل هسخممك حن أجم  .اخمخي اخم
هسرميهلهسخمخنهب ل حطهسلك د خض اخلهسرج وميخي مع َّّـ ال ميىطميُّـ أن ميهئحي حتخي اخم حص هن ّ، وإمتّ

د لكحف اجف مع لك  وهش خض األلكهبهسن،ّهسهنهبميىطميُّـ أن ميهئحي زميهسدة اخم د خض األلكهبهسن ّأنمي مع  اخم
ن ، وّحتخي ومتحيىع حم لك خيّأن حن د مغهسص هن ّ اجف ن وومع ّ خض اخلهسرج حم

 .هشّهسهنهبمتحيىع اجف
جي حس حمالحن لكحف حنهس هل د،وال ميهئ مع هسرميهش اخم م حن الك دميهش ّ وأنّمبمئ جم مع ّ اجف

خي ل ّهسهنهب خض اخلهسرج جفّواخم ا ذخم حن جم ده، جغهبمك هلمبمئ مع ال ـ ال خم ًهش اجل ـ حن
دميهش اجل: اخمخنهبَّـ مع د اخمِّـي خمهي هن حن مع دميهش ّأن أي ّهلهسخم مع ّ اجف

،ّهسهنهبهش حطهسألؠهسخمهش جفّاخلهسرمعهب ده وهش اجل مع خي،خمهبىع خم ملخف، هش ال ّهسهنهب هن اجفّ هلهسجف
د أحنىط مع هسريٌواخم يطالكّ الك  .ّ امت

هسحط  خم هنِّـا إحل حنهس رصح حط اجفخف داحنهسد خض حم ّوأجكهسر اجفمنهئىح حطخي خيهب(ّ ) اخمجناط اجف
دميهش خض األلكهبهسن خمهي مع رة، هن أن اجف هسرمظ اجفيطحط ّحن أن حنىطاد اخمخنهبَّـ خض لك ّ هش دون ّحصهنهبّ

د، جغهبمك جمهسل مع يطلكمبهس: اخم دميهش اخم ميهئ مع د خمهبىع إال متحيىع اجف مع ّاخم  اخمٰهخي حن ّ



 ٤٥٧ ...............................................................بامذا؟ اجئخكجخكد ّختهئجغ ّأن يف
م حطهسجفّهسهنهباجف لك خم هلىطد ميخي ى احلمنىغ ّهسهنهبّهست ومتحيىع حتخيخيمبهس اجفمنُّـري، وال مي هش مق

د مع ، واخم مش خم د اخمِّـي ال مق مع ؠىح، حمهسخم هسهلهش أو حطهسخم اجفجههي خمهبىع خم ّاجفٰههبهئهش حطهسإل
هيمبهس ، ال جم هي منىغ إال حط ، وال مي يطع هن حنهئ هسهلهش إحل حنهس ميهئ ؠهبهش إال اإل ّمغمن ّّ ّ. 

ميىط ، هلحي  وومظالحنِّـمظأمظىطاحطَّـ أمح لكمك ور خض حمالم اخمخنهبّوهنِّـا حن مب خي حن خض حك
ٰههيهبخيهست هبهسض: اخم هسل اخم ، ال حم دميهش اجل مع د اخمِّـي خمهي هن حن مع  ّاخم

مت أحطهبيغو  .اجل خض حم
، مظمثميُّـ حنهس  منهب مبمئهئهبهسر خض اخم هسرات خم خي اجفمنهئىح حطٰهُّـ ذخم خمِّـحمىط حطٰهيغ اخمٰه ّميهئ ّ

لك حن اخمخي ا د إحل حن مع هسهلهش اخم ّميمثحمُّـ لكهيهب حن أن إ هسم ّ هسخممك حن أجم خم
خي خض األلكهبهسن وخم  ع، وأمت حن ن اجف د هن متحيىع حم مع هسهلهش، وأن اخم ّاإل ّّ
د آمغىط  لك إحل ومع دميهش لكهيهب أو خض حسهي لكحف حن مع هسج خض حس اجف ّاألؠهسخمهش، وال إل

خيهبهبُّـميهش هبهش اخم لك حطهئ احلهب دا خض حن مع امقجه حن ن حط دا أو ميمي مع ن حن ّحط ميمي ّ ً ً. 
هسرات حنهس  خمحن مظهي اخمٰه منهب حطخي حمِّـا : هلهئ إذا جمهيهئهس: ذحمىطه هبمئهئهبهسر خض اخم

د  مع د حط مع منىغ حم حن د اخمٰههسم، حط جيمش أن مي مع هئهس متٰههئ حط اخم د، هلهي مع ّحن ّ ّ
د  مع ن اخم ل، وميمي منىغ حطحيمن د إحنهس أن مي مع ّمغهسص، واخم لكحف ] أي اجفجههي[ّّ

ازم حنٰههسن مغهسؠهش هبهس ميمنخف اخممم د اخمٰههسم حن خم مع ن اخم هس، أو ميمي مع معهئ ّهنِّـا اخم ّ ء ً
دا مع  .ًحن

منهب أميهنهس د ذي ّحمو: ًوجمهسل خض اخم مع ّهش هلهي حنهسهنهبهش هلهبمبهس ؠحيهش هبهس ّحنهسهنهب حن
دة، مع مبهس وؠهسرت حن لكّ أهنهس مظهي اخممنحيهش جغخيهبخي  .ومع

خيهبّخئهئمثجتجست امليلداخئجسد   .٣٥٨ص: ، اجفخفداحنهسد، اخمجناط اجف
 .٢٨٧ص: ، حنمنُّـر مقهسحطاجئهلخمهئمجحق 
هسحط  ر خض ٢٨٧ص: اجفمنُّـر اخم هسرة لكحص هن حنِّـحم خف خض ذمي اخمٰه الف مي ّ، وخض اجفمنُّـر امغ

هسمضاجف لك خض : ، جغهبمك معهسءت خض اجفمنُّـر حطهسخمهئ اخم مبهس أهنهس ومع ّومظهي اخممنحيهست جغخيهبخي
هسهبهس هسئىط أمق  .ّمظهي اجفهسهنهبهش هبهس وحط



حيهش ـ ج..............................................................................٤٥٨  ٢اخمحيهي
هئهسه هسرات وملخفهنهس مغخف جكهسهنُّـ لكحف حنهس مظ ّإذن جيٰه اجفمنهئىح هنِّـه اخمٰه  ّأن حن ،ّ

خي خض األلكهبهسن د حن مع ؠهبّهسهنهب اجفّأن و،ّاخم دة حط هشّهش اخم هن مغمن مع د حن مع  اخم
 .خض اخلهسرج

حمُّـ  منهب مظ هسرات اخم متخيهيمبهس لك هبمئهئهبهسر خض اخم هسّأمتّواخمٰه مظ ر ال ميىطميُّـ خض لك
هسين، أي حت هسهلهش حطهسخمهئ اخم ل لكحف اجفهسهنهبهش اإل مئ د اجف مع لك خمهي هسحطخيهش، أن مي  ّخيّاخم

د خض األلكهبهسن لكحف جغُّـ حت مع لكهسهتهسّخيّاخم هسهلهش ، و األلكىطاض خض حن ُإمتحص ميىطميُّـ حن إ ّ
لك وهن اجفاخم د إحل حن هسخممك،ّهسهنهبمع هسهلهش حن اخمخي اخم اخم ذحمىطهنهس  وهش، اإل

هتمسجلؠُّـر   .ّاجف
 ، مييع خض حمالحن خن مش اخم ً اجفمنهئىح أورد حمالحن متهسجممنهسّأنّوخمٰه مق حطهئ  وّ

، خمهب حصحن منهب حط رد حمالم هبمئهئهبهسر خض اخم منهسر، ومت هلهبحص ميمك مت  ال ّأمتهنهي ّاالمغ
هسهل إحل ّمنىغميىطميُّـ حن خت د حطهث مع ع واجف اخم  حن ّمنهئىححنهس ذحمىطه اجفّ إال هش،ّهسهنهباجف

ن اخمممء هلهب ع، ال حم ن اجف هسهلهش، اخم هن متحيىع حم  .اإل
منهب ، : جمهسل هبمئهئهبهسر خض اخم لك هسهل إحل حن د هن حطهث مع ّوختمنىغ حم حن ّ

هسهلهش حلخي حن مغهسرج،  ن اإل ، ال أن ميمي لك وإحل مق هسهل إحل حن م حطهث خي ّأي مي
ل لكىطض، د اجفٰههي ، وحمِّـخم ّهلهثن ومع لك د خض حن مع م حط خي ٍ وحم لكىطض هلهثمت حن ّ ّ ّ

د زميُّـ  هسن، وومع هسهل إحل اإلمت م حطهث خي ال ـ حن هسن ـ حن د اإلمت د، هلهثن ومع مع ّجغهسل اخم ً ّ
هسهلهش حن  ن اخمممء خض حنميهسن جع ميٰهىطض خم اإل هسهل إحل زميُّـ، ال حمحص ميمي م حطهث خي ّحن ّ

هسهلهش ومع ، حط إ حن هسهلهش ال مظخي ي، ألكهئ أن اإل ّمغهسرج حطهتمت مص ّّ حنّ ء مظخي ّد حم  ّ. 
ً خم حمهسن حنٰههئ جمهسئحصّمتأ: وحطهبهسن ذخم لكهست ّجع حطِّـامظ ً هسهلهش إحل حن خي اإل  مظهي

د اجفحيىطوض جمهسئحص حطِّـامظ حطِّـخم  مع دة خمهيمئ مع هسهلهش حن هيحيهش حن مغهسرج، خمميهسمتلك اإل ًجض
، د حطٰههبهئ مع ن اخم واخم د إخمميهسن جيمش أن ميمي د اجفحيىطوض جمهسئحص حطِّـامظ ومع  هشهسهلًمع

، هنِّـا مغهيىح لك  .إحل حن
حن هلهثذ حنهش، وحنهس ميخي ، حط حنخي لك ملخف الجغخيهش خم د إحل حن هسهلهش حم ومع ّن إ ّ ّ



 ٤٥٩ ...............................................................بامذا؟ اجئخكجخكد ّختهئجغ ّأن يف
د  مع هسهلهش ـ هلمب إذن لكىطض، وحمِّـخم جغهسل اإلحنميهسن، خممي اخم اخمٰهىطض ـ ألكهئ اإل

الت د اجفٰههي م أمت خمهبىع حطٰهىطض، وحمالحنهئهس خض ومع ، حنٰههي مش خم ّاخمِّـي ال مق إحل أن . ٌ
ل  :ميخي

، وجغخي دا هلهثمتحص ميحيهبُّـ جغخيهبخي ُواخمحيهسلك إذا أهلهسد ومع ّ ، هلخيُّـ حطهسن حن ً دمي مع ّهبخي حن
ن حط خض األلكهبهسن د اخمممء هن أمت خض األلكهبهسن، ال حنهس ميمي ّمجهبىش هنِّـا أن ومع ّ. 

هسرة حمُّـ  وهنِّـه اخمٰه ، مظ منهب هسب اخم هسهلهش ّأنّملخفهنهس خض حم  هبمئهئهبهسر ميىطميُّـ حن اإل
ع اخم مي دّمنىغإحل اجف مع هسين، أي : هبهس اخم هسخممك ال اخم هسهلهش حن اخمخي اخم  اإل

د ّإن مع ع، وهنِّـا  اخم ء خض اجف ن  ع خض األلكهبهسن، ال حم ن اجف هن حم
رة،  هسرمظ اجفيطحط ؠهس حنهس معهسء خض ذمي لك ، ومغمن هسحط هي حن خصمئ حمالحن اخم ًوا

د اخمممء هن ّإن: جغهبمك جمهسل ن حط خض األلكهبهسنّأمت ومع ّ هلهثهنهس  خض األلكهبهسن، ال حنهس ميمي
مت خض األلكهبهسن، ال ّأنرصإلهش خض  د اخمممء هن متحيىع حم مت خمّأن ومع دًهس حم  ًا وومع

ن حن  وهن ذات حنهس ذهنمش إخمهب اخمخنهبَّـ خض حمالحن ،ًهس خض األلكهبهسنّخيخيآمغىط، حط ميمي
هسحط هتمسجلمظهسحطٰه لكهيهب ؠُّـر  واخم  .ّاجف

هسحطخيهش اخم أوردهنهس اجفمنهئىح لك وهنِّـا هسرات اخم هي أميهنهس حن اخمٰه ّ وا منهب(ً  ،)اخم
هسرات و د حطهئحي خض األلكهبهسن، وهن لك مع ن اخم هتميهبُّـ حنهس ذهنمش إخمهب حن حم ذخم خم

ًأوالّمعهسءت خض ذمي حنهس أورده اجفمنهئىح  منهب( لك هبمئهئهبهسر خض ّ اخمِّـي حسهي  و،)اخم
هسين، هسهلهش حن اخمخي اخم ُّـميُّـ،ّهتمتجمهسل لكهئ حط ولكحف اإل ن  و خمهبىع حط ُحمهبىح ميٰهخي أن ميمي

ُّـميُّـ، وآمغىطه مقُّـميُّـ؟ٍ حلميهبٌ واجغُّـٌحمالم مبمئهئهبهسر أوخم خمهبىع حط  !ّ حم
منهب ميٰهمف لك مغالؠهش وجغمنهبهيهش آراء هسب اخم ؠهس وأن حم ّمغمن ُ ّ   اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع،ً

هسهلهشو هسخممك حن اإل  .ّاخمخنهبَّـ حمحص مظخيُّـم حن اخمخيهسئهيجل حطهسخمخي اخم
ن حنىطاد هبمئهئهبهسر حن  لكّمنىغ ختّأنهلال مصهسخمهش ميمي هسهل إحل حن د حطهث مع  ، اخم

 .٢٨٤ـ ٢٨٢ص: ، حنمنُّـر مقهسحطاجئهلخمهئمجحق 



حيهش ـ ج..............................................................................٤٦٠  ٢اخمحيهي
هسهلهش هسخممك حن اإل  .هن اخمخي اخم

: ّوهنِّـا حنهس مت لكهيهب اخمخنهبَّـ جغ زادة آحنمك خض مظٰههيهبخي لكحف األمقحيهسر، جغهبمك جمهسل
ٰههيهبخيهست، وجمُّـ ّالكهي أن حمالم هبمئهئ هسذه اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع خض اخم هبهسر خض اجفخيهسم هن حمالم أمق

خم اآلجخ ّمخ حط اجفمنهئىح خض جم ًجع هلىطق آمغىط أميهنهس: (ّ ّلكحف أن حنهس مخ حط حن ...) ّ ّ
ٰههيهبخيهست، جغهبمك جمهسل منهب حطٰهُّـ متخي حمالم اخمخنهبَّـ حن اخم وجمهسل : حمالم هبمئهئهبهسر خض اخم

منهب هسب اخم هسرمظ خض مظهتدميهش أحنىط اخمَّـ، هلهي... مت إذا جمهيهئهس: مظهيمئهبِّـه خض حم  حمهسمتلك لك
؟ مئ حط ّهلهسرد رأمقمبهس ملخف مقُّـميُّـ، وذميهيمبهس مقُّـميُّـ مي ُ!. 

ل اجفمنهئىح: ًوجمهسل أميهنهس ُّـميُّـ: (ّهلخي ُّـميُّـ) هن خمهبىع حط ّوحطهسجلمئهيهش إن ... خمهبىع حط
هي  مش حن حن معمش اخمٰه مئ حط مظهتميهبُّـا، جحهس مي ُّـميُّـ حمالم جع اخم ل حطٰهُّـم مظ ّاخمخي ً ّ ّ. 

ّجع إن اجفمنهئىح ميهتجخ حطميالم آمغىط خم ّ لّ ، وميخي منهب خم : مبمئهئهبهسر خض اخم ّوال ميجيىطمت جم
د حنهس حط ميمنخف : (هلهبحص حطٰهُّـ مع ، وخم حمهسن اخم دمي مع د حمِّـا، هلهثمتحص متٰههئ حط حن ّإذا جمهيهئهس ومع ّ

د متحيىع  مع ، هلهثذن اخم هي د آمغىط هلهب هسج إحل ومع اخمممء خض األلكهبهسن، خمميهسن إل
مب) ؠخفورة اخمممء خض األلكهبهسن دميهش خمهبىع .  امت مع ّهلهثن حنىطاده حن اجف ّاجفٰههئ اخمٰههسم ّ

د اخمِّـي  مع دات اخلهسؠهش، حط اجفىطاد حنهئمبهس رصف اخم مع يطالك اجفمنُّـري اخمالزم خمهي ّاالمت ّ ّ
دميهش اجف مع ، وحن دمي حطهئحي مع ّحن د، حط مظمنخف ّهسهنهبّ مع ، ال حطهتحنىط آمغىط ملخف جغخيهبخيهش اخم هش حط

دة، هلٰهمف لكهئ حطهئحيىع ؠخفورة اخمممء خض األلكهبهسن، ولك ذخم األحنىط اآلمغىط  مع ّحن
الءم أمعيطاء حمالحن مقهسحطخيهس والجغخيهساجفحيىطوض حطحص حط ميمنخف  ًاخمممء خض األلكهبهسن؛ خمهب ً. 

د اخمممء خض األلكهبهسنوجغهبمك دميهش، وأن ومع مع ّ إن هبمئهئهبهسر لكمف خض حمالحن حطهيحييس اجف ّّ ّ 

ّ، ؠ ولكهي لكهيهب جغ جغ زادة آحنمكاحلختهتخس املهلمبجسجئمجخس يف األرنجتجسر اجئمبحتمتمجخس األربمبخس  ّ :
ٰههيهبخيهش رجم ٧٩ ص١ج  ). ١(، اخم

هسحط  ٰههيهبخيهش رجم ٨٠ ص١ج: اجفمنُّـر اخم  ).١(، اخم
جنة لكحص خض . ٢٨٧س: ، حنمنُّـر مقهسحطاجئهلخمهئمجحق  هسرة خض اجف جض ّوجمُّـ معهسء اجفمنهئّىح حطهسخمٰه

 . اجفمنُّـر



 ٤٦١ ...............................................................بامذا؟ اجئخكجخكد ّختهئجغ ّأن يف
د،ميٰههئ مع هسرميهش اخم ل حطهتؠهسخمهش اجفهسهنهبهش والك هتمغىطمي لكحف اخمخي هش، حسهي حطٰهيغ اجف دمي مع ّ حن ّ ّّ 

مش هلمب ّهسهنهبخيهسئهيجل حطهتؠهسخمهش اجفّ ألن اخمذخمو هتمسجلؠُّـر هش ـ حط  خمميهيحصهت ـ ّاجف
ّميٰهمف دميهش اجفُ مع مس هنِّـا حطمئ الّهسهنهبّون لك جم ن حن خم دميهش اجل: (ًهش، هلهبخي مع ، وال )ّحن

ن خم د اجل: (ميخي ن، )ومع خيهلهبهئ دميهش اخلهسرمعهبّ اخم مع ّ واجف هش ّحنهسهنهبهش إحل متحيىع ّ
ده، ، ال ومع خفات ؠُّـر  واجل الف مظٰه هتمسجلذخم حط دميهش ّهثمت، هلّاجف مع مش اجف ّ ميهئ

د إحل مع ًأوال اخم د وّ مع خيهس جفهس أجع حن أؠهسخمهش اخم هسرميهش اجف وًحطهسخمِّـات، حك  .هشّهسهنهبّالك
رة وحنهس ميهيهبمبهس، لكحف ّ ميمثحمّمنهئىح اجفّإن ّجع هسرمظ اجفيطحط مي حن ّهتمغىط اجفّأنُّـ خض لك

د  مع هسرميهش اخم ا إخمهب حن الك ا حمالم هبمئهئهبهسر هنِّـا وملخفه إحل حنهس ذهن ّاحلميحصء جمُّـ حسهي
دميهش اخلهسرمعهب اجفّ وأنهش،ّهسهنهبوأؠهسخمهش اجف ّمع د،ّحصهنهبهش خمهيّ مع  ال ميىطاد حن ّ وأمتهش دون اخم

د مع يطالكّحنٰههئهسه اخمٰههسمّ إال اخم هسريّ اجفمنُّـريّ االمت خمالزم احيهسق احلميحصء، وّ حطهسمظّ االلك
منىغ دات اخلهسؠ وخمهي مع ، هلال هلىطد وال حتخيّاخم هست، ّهسهنهب خم خض اجفّهش خض اخمِّـهن

ى احلمنىغ اخمِّـهنهئهب يطلكهش لك اجفّمق خيهبهيؠهست األّهسهنهبّهش اخلهسؠهش اجفهئ خيهش خض ّهش واجف
ُّـون ّهش ميمثحمّهسهنهب اخمخيهسئهيجل حطهتؠهسخمهش اجفّأنًميهتجخ أميهنهس، حن ّمظخيُّـم واأللكهبهسن، وهنِّـا حنٰههئ حنهس 

د خمهبىع خم هلىطد خض األلكهبهسن، وّأن مع م اخمميمكّإمت اخم م ّ اخمٰههسمّحص خم اجفحيمب  اخمالزم جفحيمب
مشّاحلمن  .هش خض اخمِّـهن هل

خفهن خمميهيحصت هبمئهئهبهسرّمنهئىحواجف هئميىط لكحف هنمثالء مظحي ل ملخف و مي  ّإنه، وميخي
، دمي حطهئحيىع ذامظ مع د اخمِّـي حن مع دميهش متحيىع اخم مع ّحنىطاده حن اجف دة ّهسهنهباجف وّ مع هش حن

، دميهش  وحط مع ، جغهبمك لكمف خض ذمي حمالحن لك حن مس ؠُّـر حمالحن وذميهي ّذخم حطمئخي ّ
هب د خض األلكهبهسن حطهئحيىع ذامظ حطال جغهب مع خمّهش مظخيهبهبُّـميّاخم د متحيىع ؠخفورة : هش حطخي مع اخم

دميهش اجفّ ولكمف خض ،اخمممء خض األلكهبهسن مع هش خض األلكهبهسن ّهسهنهبّؠُّـر حمالحن لك حن
د، و مع ن اجفّأنحطهسخم د حم مع خمّهسهنهب اخم حنهس حط ميمنخف اخمممء خض : هش خض األلكهبهسن حطخي

الءم أمعيطاء حمالحن مقهسحطخيهس والجغخيهساأللكهبهسن ً، وحطِّـخم مي ً. 
لك ّأن :واحلجسؠحق خي خض األلكهبهسن حطهئحيىع ّأن هبمئهئهبهسر ميىطميُّـ أن مي د حن مع ّ اخم
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هب خيّهسهنهب اجفّأنهش، وّهش مظخيهبهبُّـميّذامظ حطال جغهب هبّهش حن د حطهئ احلهب مع خيهبهبُّـميّخيهش حطهسخم هش، ّهش اخم
د لكحف اجف مع جملك ذامظ زميهسدة اخم هي ّ وإالهش خض األلكهبهسن،ّهسهنهبوميهئحي خض اخم  خمهييطم اخم

هسل ن آمغىط حط ميمنخف اخمممء خض األلكهبهسناجف ن اخمممء خض األلكهبهسن، ال حم د حم مع  .، هلهسخم
ىس حط ، جحهس ميىطمظ ّهنِّـا أهن حنهس ورد خض هنِّـا اخمحيمن د ومخهبيطه، وجمُّـ حطخيهبلك ّ مع ّمنىغ اخم ّ

جههش حطحص أجع اجفمنهئىح مقهسحطخيهس حن أؠهسخمهش  ، حنىطمظ هسرات اخمالجغخيهش خض هنِّـا اخمحيمن ًحطٰهيغ اخمٰه ّ
هسرميهش اجف د والك مع مبهس حطهئ اإلمجهسل خض هلخيىطة ّهسهنهبّاخم ف مت اء لكحف اخمهئىغ(ّهش، مق  ).أ
ّؠ  ؠءآ  

خم •  ). اجئخكجخكد بامذا؟ّهئجغ ختّأنيف ( : جم
مئهبىغّمناجفىطاد حن اخم ان ـ حمحص ذحمىطمتهس ـ اخم يط، اخمِّـي هن أحنىط ّ خض هنِّـا اخمٰههئ

ىغ، اخمِّـي هن أحنىط متحي و،ّمت خن ّخمهبىع اجفىطاد حنهئ اخم ّ. 
خم •  ).ّإخئجس بمثجتمع ححتمجحتهلحك أو بهتمظتملخس( : جم

ًأوال هسين حن اخمّول واخمحيىطق حطجل اخمخي األ: ّ د، ِّّـاجخ اخمّمنىغاخمخي اخم مع  خمهي
جههبىش اخمٰهخي ـّأمتهن  اجمىش ومتحيىع األحنىط ـ أن إلهيّ خض اخمخي األول ال مي هسظ اخم  ّ حطهي

د وإ مع د إحل ذات اخم مع هش، ألاخم هش ّنحل اجفىطمظ د ملخف مصُّـود، واجفىطمظ مع  وامعمش اخم
د خمهبىع  مع امعمش اخم دميهش األمغىطى مصُّـودة، هل مع هسل مقهسئىط اجفىطامظمش اخم ُاخم مظخيىش خض جم ّ

جههبىش اخمٰهخي  دميهش األمغىطى، هلال مي مع هسل اجفىطامظمش اخم دميهش مظخيىش خض جم هش ومع ُخم حنىطمظ ّ  نأّ
اجمىش ومتحيىع األحنىط  مش اخم دميهش، إذن حط مع هش اخم د واجفىطمظ مع ّإلهيهي إحل ذات اخم ّ

هيهب اخم مش خمّٰهخيمك واخم د ملخف متحيىع جغخيهبخي ّمنىغخمهبىع هنهئهسك مق مع  وامعمش اخم
هسحن هسين، هلّاخم هش، وأحنهس خض اخمخي اخم امع اجمىش اخمهئحيىع األحنىطي ّهثنّهش اخم هسظ اخم  اخمٰهخي ـ حطهي

دات اإلحنميهسمتهب مع ّإلهي اخم ّ مبهس اجفُ مش حنىطامظ دهش حط مع هش، وّخنميميهش إحل اخم  إحل اجفىطمظ
ن ختو د ّمنىغميمي مع ده، هلهسخم د حطمئىطمظ اخم هن لكجل ومع مع  هنِّـا اخمهئ حن اخم

د اخمهنٰههبىح، خم حنىطمظ اخم هن  مع هسل اخم هسز لك ّجكُّـةاخمخنُّـميُّـ خض جم ده هبهس ميمئ  ومع



 ٤٦٣ ...............................................................بامذا؟ اجئخكجخكد ّختهئجغ ّأن يف
هش ملخف مغهسرمعهش لك ذات  دات اخمهنٰههبحيهش، وإن حمهسمتلك مظهي اجفىطمظ مع ملخفه حن اخم

د، حط هن لكهبهئ حط مع اجمىش اخلهسرمعاخم  .مش اخم
ر خض اخمميهيحصت، ومقهبهتجخ اخمهئخيهسش هلهب الجغخيهس  .ًهنِّـا لكحف حنهس هن اجفخنمب

حنمبهس اخم: ًجعهسمتهبهس هش هنهئهس حنحيمب حي اجفىطاد حن اجفىطمظ ي،ّحيهي هيهش ذخم اخم وال اجفهسهن ّخيُّـم أحن
هتمغو هش، اخمِّـي ّخنُّـة واخم وىطّاخم حيهسوت خض اجفىطمظ هسم اخم اخمهنٰهىح ومت ذخم حن أجم

حصمييط حطهسخمميحص خنميهب واخم هش هبِّـا اجفٰههئ جكهبئهس ،ل واخمهئخيىغحنىطمعٰه إحل اخم لك اجفىطمظ ً وخمهب
د ملخف مغهسرمعهش لكهئ مع د، حط هن لكجل اخم مع  .ملخف اخم

خم•  ).حكأو بمثجتمع خئخكحلخكىن (: جم
ع ـ حمحص مقهب هسرمظ اخمالجغخيهش ـ اجفّحنىطاده حن اجف  ّمنحيهشهست اجفّهسهنهبهنهي حن لك

هسر اخمٰهخي د خض الك مع  .حطهسخم
خم• خس وبهتمظاتملحك يف ّخس اجئخكاجملمجّ اجئخكجخكد بمثجتمع ححتمجحتهلحك اجئهلجسخئّهئجغجس ختّأخئ (: جم

 ...).مظّاجئهلمحخّهلحتمضم واجئ
ًأوال هسرة ّمنهئىحّ خمخيُّـ حطجل اجف:ّ د حطهئحيىع ّمنىغ اجفىطاد حن ختّأن خض هنِّـه اخمٰه مع  اخم

هسحن ، هن احلخيهبخيهش اخم د،ّجغخيهبخي مع امعمش اخم خمهبىع اجفىطاد حن ذخم جغخيهبخيهش  وهش خم
د، حمحص جمُّـ ميمهمبىط ذخم حن حمهيحصت  مع د ال حطخلط، اخمخنهسحنهيهش جلمئهبىش حنىطامظمش اخم مع اخم

ُّـاميهشاخمجه ل خض اخم هسئ خض حطُّـاميهش احلميمئهش وهنهسميهش احلميمئهش، جغهبمك ميخي  ّمنىغخت: هسحك
ه جعالجعهش؛ أجغُّـهنهس مع د حط مع اجغُّـة األؠّمنىغخت: اخم هش حطهئحيىع ذاهتهس هبهي جغخيهبخي اخم

ل خض اخمهئمبهسميهشاخمخيهسئمئهش حطِّـاهتهس هسط: ، وميخي ٰههش واالمت د حطحص حلخيهبخي حن اخم مع  ّإن خمهي
خيهبخي اخمٰههبهئهبّمنمنخت ّهس حط هبجههشً هسرات ؛ إذ هش اخم  جغخيهبخيهش ّأنميمهمبىط حن هنِّـه اخمٰه

د األؠ مع هسل اجفهبهياخم هن جغخيهبخيهش  واأللكُّـام، وهستّهسهنهبهش خض األلكهبهسن اخم مظخيىش خض جم

هش اخمهئخل اإلمقالحن ،بمضاجضخس احلختهتخس  ، حنمثمق هسئ هسحك جل اخمجه هبُّـ مصمئُّـ جغ هسذ اخمٰهالحنهش اخم ّ خمألمق ّ ّ ّ
هسحطٰههش جلحصلكهش اجفُّـر  .٢١ص: ّمقجل حطخي اجفخلهلهشّاخم

 .٢٠ص: ، حنمنُّـر مقهسحطهنجسجضخس احلختهتخس 
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د ال حطخلط حطحص مع هسط، هن اخم مظ اخم ٰههش واالمت مئهبّمنىغمسهس حن اخم يط لك ّ ومظ
مبهس اخمٰههبهئهب خيهبخي  .هشّملخفهنهس حط

ّوخمميهئ أمتميىط ذخم ورده خض جغهسجكهب ىطاد حطهئحيىع اجف:  جغهبمك جمهسل، لكحف األمقحيهسرّ
خنميهب ـ إحل أن  ذة حطخلط ال، اخم هن ألكحف حنىطامظمش اخم احلخيهبخيهش هن احلخيهبخيهش اجفهتمغ

مب  ل ـ وهنميِّـا مظهئ د اجفخنمي[ميخي مع هش ] ميهشّأي حنىطامظمش اخم ق إحل حنىطمظ حن معمبهش اخمحي
ّ إال أهنهس ّخمهبىع مسهس حن احلُّـّ إهنهس :وإن جكئلك جمهيلك. ًحنجههيخيهش ملخف مصُّـودة أؠال ّال جغُّـ ّ

ذة حطخلط ال،ّ أهنهس ، ملخف وهن متحيىع احلخيهبخيهش اخمجنهلهش،مسهس  ،إجغُّـى اجفىطامظمشّ هلهثهنهس حنهتمغ
هسئىط  هش حنخيهسحطهيهش خم ذة ال حطخلط معهسحنٰهلك مقهسئىط اجفىطامظمش، وخس مظمي حنىطمظ وخم حمهسمتلك حنهتمغ

د اخم خمهبىع مسهس حن ،اجفىطامظمش مع د وهن جغخيهبخيهش وامعمش اخم مع هسحنهش خمهي هش اخم ّ هلهسجفىطمظ
ّ إال أهنهس ال جغُّـ مسهس، هن اخم ّاحلُّـ ّ جفىطاد حن جغخيهبخيهش  حطهئحيىع ذاهتهس، وخمهبىع اّمنىغختّ

ن ال حطخلط، د اخم مظمي مع مبهس واخم هئهس أؠهسخم هسرميهش اجف واخم أجع  .هشّهسهنهبّالك
ُّـاميهش واخمهئمبهسميهش د حن حمالحن خض اخم  .ّوخمٰه هنِّـا هن اجفخيمن

هتمسجل خض حمالحن هنِّـا لكجهىح اخمخي ً:ثجسجحمججس ادي اآلحنمك أن ؠُّـر اجف ّ ذحمىط اخمخنهبَّـ مع ّ
جل أن هنهئهس او، وذخم خمهب ىطف اخم هسين لكحف األول حط ّاخم ّ مئجل، وهن ّ ًك معهسحنٰههس جغخيهبخيهبهس حطجل اخمخي ًّ

د مع منىغ رامعٰههس إحل اخم ن اخم د، هلحي حمهيهبمبحص ميمي مع هنحص رامعٰهجل إحل ذات اخم ًحم ّ. 
هسخممك وهن اخم الف اخمخي اخم ع اخمِّـي هن اجفّمنىغوهنِّـا حط هش، ّهسهنهب حطهسجف

خم لك: ّهلخيُّـ هلمنهي اجفمنهئىح لكهئمبحص حطخي ّوأحنهس ختمنمن حطمئ منىغّ ّ وذخم ألن اخم ّ 
ن حطّإمت دحص ميمي مع ع، وخمهبىع حطهئحيىع اخم  .ىش أو حطٰهىطض اجف

ادي اآلحنمك مئجل األّنأل: جمهسل اخمخنهبَّـ مع ىطة اخمِّـامظهبّوخم اخمخي هش حطهبهئمبحص ّجل حن اخممي
حيمنهب األومض حطجل اجفّمعهسحنىش جغخيهبخي ّ، هلحي اخم ىطة ّمنهئىحّ الجعهش حن اخممي هسم اخم  األجم

 ، واخمٰهىطيضِّّـاجخ اخمّمنىغ خض حنخيهسم حطهبهسن اخمحيىطق حطجل اخمّ جع،)أو(حطهسخمٰهجهىح حطميهيمئهش 

 ).٢(، احلهسجكهبهش رجم ٤٥ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلختهتخس املهلمبجسجئمجخس يف األرنجتجسر اجئمبحتمتمجخس األربمبخس 
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مئجل اخمذحمىط ىطف حطهبهئمبحصاخمهيِّـمي جل ِّّـامظهب اخمخي ٌّ معهسحنىش جغخيهبخي حطهسخمٰهجهىح حط او(ٌ  .)اخم

د ّمنىغ اخمٰهىطيض لكحف ختّمنىغًومقهبهتجخ اخمهئخيهسش الجغخيهس خض إحكالق اخم مع  اخم
هتمغّهسهنهبحطهسجف  .اجفٰههسرصمي وىطميّهست خض حمهيحصت اجف

هش أمغىطى معهسء ّأن هلخيُّـ ذحمىط خض مظٰههيهبخي ، اخمخنهبَّـ جغ زادة آحنمكّوأحنهس ُ هنهئهسك مت
او(ىح حطـهلهبمبهس اخمٰهجه هسخض ) اخم هسرمظجل، جغهبمك جمهسلحمهي خم:  اخمٰه ّإحنهس حطهئحيىع جغخيهبخي أو : (جم
هش حن هش ؠ...) حطمئىطمظ هسرة هنميِّـاّخض مت هش : (لك اخمٰه ّإحنهس حطهئحيىع جغخيهبخي وحطمئىطمظ

او اخمٰههسحكحيهش حنميهسن ) اخمَّـ ...حن هبهسق اخمميالم، جغهبمك جمهسل خض ،)أو(حطهسخم مش حط  وهن أمت
هسخمهبهش د حطهئحيىع جغخيهبخي اخمّمنىغهس ختّأحن: (اجلمئهيهش اخم مع هبهش وحطمئىطامظ خض  اخم امع ّهسحنهش اخم ّ

هتمغّخيُّـماخم هش األوحل ّهسمظحيهسقحط) اخمَّـ ...ىطّ واخم او اخمٰههسحكحيهش، هلٰهحف اخمهئ َّـ حمهيمبهس حطهسخم ّ اخمهئ
ن حمهيمئهش  خيهب اجفٰههئّجغجفهئىش اخلهي ) أو(جيمش أن ميمي  .  مي

هبمئجل  خي ادي اآلحنمك، وذخم ألن اخم هبهي حنهس أجكهسر إخمهب اخمخنهبَّـ مع ّوخممي اخممن ّ
هئهسئ خض اخمٰه الجع واخم هسء اخم الجع هن أمت هب اخم خي ظ خض اخم ّهسرة حن حلهسخكجل، هلهثن اجفهي

ن حطهئحيىع جغخيهبخيهش  منىغ إحنهس أن ميمي هسم، ألن اخم ، وهن جعالجعهش أجم هسحن منىغ وأجم ّاخم ّ ّّ
هش حن حنىطامظمش  ن حطمئىطمظ د، أو ميمي مع د وامعمش اخم د حمحص هن احلهسل خض ومع مع اخم

ن حطمئ دات اإلحنميهسمتهبهش اجفخنميميهش، أو ميمي مع ن خض اخم د، وهنِّـا حنهس ميمي مع ّاخم ع ّ
د وهن اجف مع مئهبيطّهسهنهباخم منىغ واخم هسء اخم هسظ أمت هسم جعالجعهش حطهي ّهست، هلمبِّـه أجم ّ. 

منّوأحنهس ظ هلهب هن حنهئخنهت اخم هئهسئ هلهسجفهي هب اخم خي ن ّهثمت هل،ىغّ اخم  مظهسرة ميمي
اء د، مق مع د أم ّ حمهسن ختمنًاجفهئخنهت هن ذات جغخيهبخيهش اخم مع ًمنهس حطهئحيىع جغخيهبخيهش اخم

هش ع وهن اجف،حطمئىطمظ ن اجفهئخنهت هن اجف هب جعهئهسئهبّهسهنهب وأمغىطى ميمي خي ن اخم ًهس، ّهش، هلهبمي
هبحصن خي هسخكجلهلهسخم هسرمظجل حطهي  . وال مظُّـاهلىش حطهبهئمبحص، خض اخمٰه

 .٣٦١ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاجئمظحمجخف املممهلخكم 
ٰههيهبخيهش رجم ٧٥ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلختهتخس املهلمبجسجئمجخس يف األرنجتجسر اجئمبحتمتمجخس األربمبخس   ).١(، اخم
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خم • ّنيمخجحام مصخك ختهئجغ جئحك بمئجخوجححك اجئحطاتمج (: جم ّ  ).خسّ
 مظهي اخمخنمثون واجفىطامظمش ّإن : أي. حطهسب اخممفهنهسنّذاجخ هنهئهس هن ِّّـاجخاجفىطاد حن اخم

مي دميهش هن لكجل هن مع ّاخم ، هلهسجفىطاد حن ّ د، ملخف مغهسرمعهش لكهئ مع هسرة هش اخم اخمِّـات خض اخمٰه
د، ال اجف مع ن حن ذامظهبّهسهنهبمتحيىع اخم  .ّهست حطهسب اخمميهيهبهستّهش، هلال ميمي

د وجكمثومت ّإن ّجع مع دي حطمئىطامظمش اخم مع منىغ اخم ىطة اخم مظالزم اخم ّ اخممي
د ّاخمِّـامظهب مع ىطمعهش حن ذات وؠمئهب اخم دميهش اخمهئهسجكئهش واجف مع ىطة اخم ّهش، هن اخممي

خي حن ل، وخس مظهي مئ ، هلمب حن اخلهسرج اجف خمهش لكهيهب ، وهنِّـا اخمهئ ومصمئ  مغهسرج ذامظ
ىطة اخمِّـامظهب دّحن اخممي مع مض أو اخمٰهىطيض، ّميهش اخم خنميهب اخمجه هش هن اخم ميخيىش هلهبمبهس اخم

جغُّـة، أل دّهنوهن اخم مظىطمعىش إحل اخم مع ىطمعلك حن اخم مظىطمعىش إحل جغخيهبخي  وهس امق
اجغُّـة، هبهسز واخم ن حنهس حط االحن ىطة هن  وحن هنهئهس ميمي حنهس حط االجكحقاك خض هنِّـه اخممي

اء د، مق مع خنميهب وىطة حمهسمتلك اخمميًاخم خمهبهس، أياخم ً حك حيهسومظهش لكهيهبهش : ّ مبهس اجف ّحطجل حنىطامظ
خنميهب ىطة واخم خمهبهش، أم حمهسمتلك اخممي هبّوحنٰههي معُّـ حطهبهئمبهس لكهي،ًهسّ لكىط  هشّهب أي ال مظ

هبو ل اخمٰهىط خمهبهش، حمهسخمٰهخي ّحنٰههي هسين اجفخنّ خمهبهش هلهبحص ّهبال لكهيّ هلهثهنهس هسئجل،ّهش لكحف حن ّهش وال حنٰههي
هب حنهس ٰهيغ اآلمغىط، حن جم  ميِّـحمىط خض أرحطهسب ّحطهبهئمبهس، وإن حمهسن حطٰههنمبهس أجكُّـ حن اخم

اع، ل لكّ هلهثهنهس األمت ى ّهثنهش، وحنىش ذخم هلّهبْىطَلكخي هسن أجكُّـ وأجم ع اإلمت ّ رب مت ّ
دا حن رب ّومع خيىط واخمجيهئ وملخفهنهس، حنىشً ع اخم ميهسهلئهش حن معمبهش اخمٰههيّ أهنهس  مت  هشّهبحن

خمهبو خمهبهشّهبهش؛ إذ خمهبىع حطهبهئمبهس لكهيّاجفٰههي  .ّهش وال حنٰههي
ع اخمِّـي هن اجف ىطة اخمهئهسجكئهش حن اجف الف اخممي لكحف ّ هلهثهنهس ت،هسّهسهنهبوهنِّـا حط

هسين اجف ىطة ال ميخيىش هلهبمبهس أيّهتمغىطحن ، وال ّمي حن احلميحصء حم خنميهب هسء اخم  مت حن أمت
جغُّـة احلخيهبخيهبّمظىطمعىش إحل أي هسء اخم ، وهنِّـه هن ّ مت حن أمت هسمي ىطة حطهئ اخم هش، هلمب حم

هب هسرميهش واخمٰهىط ىطة االلك ا لكهيهبمبهس اؠجهالح اخممي ّاخم أحكهيخي هس خض احلخيهبخيهش مظهئخنهت ّهش، ألهنّ
هسز اخمٰهخيمك، ومقهبهتجخ هست اّهسهنهبحن اجف د حطهسخمٰهىطض واجف مع مش إحل اخم هسرميهش، ومظهئ ّاللك

 .اخمهئخيهسش حطهئ اإلمجهسل خض ذخم



 ٤٦٧ ...............................................................بامذا؟ اجئخكجخكد ّختهئجغ ّأن يف
خم•  ).بجسىنهلملجسر جحجتمع ححتمجحتهلحك اجئملخلمجحبخس اجئهلمك ال جمثمع هلجس وال نيهئحق(:  جم

، و هست ذخم اءّأنمقهبهتجخ خض اخمحيمن اخمالجغ إجع د مق مع هس أم ً اخم ً حمهسن وامع
هبجههش ال معهئىع مسهس،ًجحميهئهس ميهست حط هسرة لك هن ، وهنِّـا حنهس ذحمىطه اجفمنهئىح خض ّ لك ّ وال هلمن

، جغهبمك جمهسل ان اخمحيمن اخمالجغ ميّأنخض : لكهئ دات هن مع هبجههش، وّ اخم  ّأنهست حط
هب لك حنٰههئ معهئ د خمهب مع لكهبّجغخيهبخيهش اخم ّهس وال مت ًهس حنجههيخيهسّحمهيهبًهس وال ً ً. 

خم•  بحك يف اىنهلملجسر ّهلهئجتخسجست املّجسمصمجّ ختهئهئحك بهتخكحلخكىنحك، أىنمثمك املّوأخئجس(:  جم
 ).اجئمبحتحق
هسر ّهست إمتّهسهنهباجف ال لكهيهبمبهس خض اخمِّـهن والك د مصمئ مع ن اخم لكهس وميمي ًحص مظخيىش حن ً

، اجمىش اخمهئحيىع األحنىطي، هل واخمٰهخي مش اخم ، وأحنهس حط ن ذخم حن لكميىع احلمئ  ّهثنّميمي
د هن اجف مع جخ، ّهسهنهب لكحف اجفّخيُّـماخم هسظ اخم خمهش لكهيهب هبِّـا اخمهي هش، وهن مظهسحطٰههش خم ومصمئ

مبهس، هسرمي مس أؠهسخم والك معّأحن وّوذخم حطمئخي مش اخم هش ّهلال إجعهئهبهئهبّهسرمع د اخلهس حط
د واجف مع ، وهنِّـا حنهس ّهسهنهبحطجل اخم اجمىش اخمٰههبهئ هسظ اخم ل حطهي ع وال مصمئ هش، هلال حن
هئهسه حنحيمن هسحطّأو ث اخمحيمن اخم  .ًال خض حط

خم•  ).جستّجسمصمجبجسىنهلملجسر خئجس جضمثملمبحص ىنمثحك خئجك امل(:  جم
جغ خمألمقحيهسر حط ادي آحنمك خض   ّأن حن ذخم ّمنهئىح حنىطاد اجفّهتنذحمىط اخمخنهبَّـ مع

مئهبًـ حطهئهسءهست ّهسهنهباجف د وحن مع هش لك اخم ٰه د ـ حنهئ مع يطة حط خض حنخيهسم ّ لكحف أؠهسخمهش اخم
ت، وخمميهئ ميخنىح حن مغالمسهس ختّاخم هستّمنىغهئهس مت د خض حنخيهسم اإلجع مع  ، اخم

 .ومقهبهتجخ حنيطميُّـ حطهبهسن مسِّـه اخمهئخيجههش خض إجكهسرات هنِّـا اخمحيمن
خم• جست ال خيهلمتحف ّجسمصمجّإن اجئخكجخكد يف ذوات امل: ىيجسل اجئمئمجخض يف اململجسحجمجست(:  جم

ّمثخكع، بحق إن ييجسن اخهلجيف نيملجسجئهلمحييمض واجئجبمبحف، وإجحام ختهلمتحف بجسجئ  ...).جست األزنمججسءّخئجسمصمجّ

 .٣٦٥ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطمظحمجخف املممهلخكماجئ 
هسحط) ٢(  .٣٦٥ ص١ج: اجفمنُّـر اخم
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ًأوال د) هستّهسهنهبذوات اجف( حنىطاده حن :ّ مع دات اإلحنميهسمتهبهش، ألن وامعمش اخم مع ّاخم ّ 
ر حطجل ، حمحص هن ّمغىغهش حطهسجفٰههئ األّحنهسهنهبخمهبىع خم   .ءميحصاحلاجفخنمب

دات اإل: ًثجسجحمججس مع ع حطجل اخم الف حطهسخمهئ ملخف ّ أهنهس هش،ّحنميهسمتهبحنىطاده حن متحي االمغ
الف اع، وإمتحص االمغ هسمي حطجل األمت هسحنهش، حمحص هن جغهسل اخم ُّـودهنهس اخم هسميهئهش اخمِّـوات حط ّحن ّ 

هتحم حيهسوت خض اخم خنميهب واخم الف اجف وُّـ واخمهنٰهىح،ّحطهبهئمبهس حطهسخم هسخمحيهش ّهسهنهبهنِّـا حط هست اجف
ال  ع، هلمئ هسن(ًهلهبحص حطهبهئمبهس حطهسخمهئ ع ألمع ) اخمحيىطس(خيهسخمىح ) اإلمت دهّحنهسهنهبحطهسخمهئ  .، ال ومع

خنميهب اخلهسيص اخمِّـي ذحمىطه ؠُّـر و هتمسجلّهنِّـا هن اخم هسين حن ّاجف  خض اجليطء اخم
ُّـل لّاألمقحيهسر، وامق رة لك اخمخنهبَّـ، جغهبمك ميخي هسرات اجفهتجع :  لكهيهب حطهئحيىع مظهي اخمٰه

الت اخلهسؠ مئ يطلكهش حن متحيىع حمّواجف هش حن اخمٰهُّـد حطهثزاء اجفّهش اجفهئ هست ّهسهنهب حنىطمظ
ُّـة حنىش حم ّاجف د، وحمحص ّ مع هش حن اخم الّأن حنىطمظ ف حطجل األلكُّـاد حطهئحيىع حنهس حط  االمغ

ميّمظحيهسقاال دات حطهئحيىع هن مع حيهسوت حطجل اخم اهلخيهش خض مقهئَّـ ّ، هلميِّـخم اخم هسهتهس اجف
دميهش، مع لك حطجل األلكُّـاد متمهىطا إحل  وّاجف هسخمىح اخمهئ ل حطهسخم ًلكحف حنهس جمىطرمتهسه ميمئمي اخمخي ّ

يطلكهش لك متحيىع ذواهتهس حطِّـواهتهس، وهن اخم حطهثزاء  اجمىش حطجل اجفٰههسين اجفهئ هسخمىح اخم اخم
يطلكهش لك متحيىع اخمهست اجفّهسهنهباجف داتهسخمحيهش اجفهئ  .اخمَّـ...مع

خنميهب هتخمهش اخم هسره لكهئُّـ حط خض حن  .وحطهئحيىع هنِّـه اجفهنهسحنجل حنهس ذحمىطه خض جض
دات، وّخنهس اجفّأنُّـ ّوهنِّـا ميمثحم مع خنميهب اخلهسيص حطجل اخم خيُّـون حطهسخم  ّأنّئجل ميٰه

هسمي  ، وإذا حمهسن هنهئهسك مظ لك هسمي اخمهئ حيهسوت اخمىطمظ ال اخم الف حطهبهئمبهس حطهئ اخم االمغ
د إحل ّهثمت األجكهبهسء هلحطجل داهتهسّحنهسهنهب ميٰه  .هسهتهس ال ومع

هتمسجلوهنِّـا حنهس الكحقف حط ؠُّـر  حط( خض ّاجف اهنُّـ اخمىطحط ل)ّهبهشاخمخن هلال : ، جغهبمك ميخي
هئهس إخمهب حن احت مبهس حطهسخمّختهسخمىح حطجل حنهس ذهن الف حنىطامظ د وامغ مع  ّخيُّـمهسد جغخيهبخيهش اخم

 .٩٩ ص٢ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلختهتخس املهلمبجسجئمجخس يف األرنجتجسر اجئمبحتمتمجخس األربمبخس
هسحط  . وحنهس حطٰهُّـهنهس٤٣١ ص١ج: اجفمنُّـر اخم



 ٤٦٩ ...............................................................بامذا؟ اجئخكجخكد ّختهئجغ ّأن يف
هتحمّهتمغىطواخم ام اخمحيهبُّّـ واخمهنٰهىح، وحطجل حنهس ذهنمش إخمهب اجفخنّ واخم ف هسؤون ـ أجم هي

هبيع حي الف جغخيهسئخيمبهس، لكهئُّـ اخم  .ّاجفخيُّـم ـ حن امغ
دات خض ّ حنهس معهسء خض حمهيحصت اجفخنّأنُوحن هنهئهس ميٰهىطف  مع هسمي حطجل اخم هسء حن اخم

حيهسوتّإمتاأللكهبهسن،  الف واخم جيهسميىط خض اجفىطامظمش  وحص ميىطاد حط االمغ ٰهحيهس ّجكُّـةاخم ً و
هسم هسمي اخم ّوزميهسدة ومتخيمنهس، وال ميىطميُّـون حطِّـخم اخم لكً هسخمىح اخمهئ  . واخم

خم•  .ّاجفهسهنهبهست:  أي.)ّمجخساجئمثمبخكت اجئختمت(:  جم
خم• ًجس ّمبمتحتاجئخكجخكد املخلهلجتجسد خئجك اجئهبيل ييخكجححك خئهل: ىيجسل يف اجئهلمبمتمجحتجست (: جم

ّبجسجئهبيل مصخك خئحتخكم جئحك، ييام أن االرنهلهبمثجسء ىنجك اجئهبيل خئحتخك  ).م جئخكاجحس اجئخكجخكد بحطاتحكّّ
هبهسمع إحل اخمجيخف حنخيّأنحنىطاده حن ذخم  هسج إحل ملخفه، اجغ د اجفمئمي اجف مع م ّ اخم

، حطمئٰههئ  ، ملخف مغهسّأنخمِّـامظ هبهسج لكجل ذامظ جي االجغ د حن مع  ٍرج لكهئمبهس، ووامعمش اخم
ملك ملخفه، وملهئهسه حن ، حطمئٰههئ ّخي  . اخمجيهئ لكجل ذامظّأن خمِّـامظ

هتمسجلرهنهس ؠُّـر ّهش اخمجيهئ واإلحنميهسن اخمحيخيىطي اخم ميميىطّوهنِّـه هن متمهىطمي  خض ّاجف
حيهب خفة حن حم اخمحيهي ىش حم ا ٰههسخمهبهش خض هش، ومعٰههيمبهس حن أمقىع حنُّـرمقهش احلميمئهش اجفّحن

هسل اجفُّـرمقهش اجفخن ح خض حمهيحصت اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىعّ أهنهس هش، حنىشّهسئهبّجم  .واردة حط
خم•  ). جئحكّم جئمتحئء ال هنخكز أن جضجتجسرىيحك؛ إذ مصخك ذايتّواملحتخك (: جم

هسرة، خمهبىع حنهس ميِّـحمىط خض حطهسب اخمميهيهبهست، حط  م واخمِّـاجخ خض اخمٰه ّحنىطاد اخمخنهبَّـ حن اجفخي ّ ّ
هسب اخممفهنهسن، أي حن ىس حط ميهش اخمِّـات، ملخف مغهسرج حنىطاده حن ذخم حنهس ميىطمظ ّ ؠمئهب وهن

 .لكهئمبهس
خم • ّإن مجمججف اجئخكجخكدات اإلخئختجسجحمجخس واإلجحمججست االرتملجسمنمجخس اجئهلمبمتحتمجخس(:  جم ّ ّّ ّ ّ.(... 

 جغهسجكهبهش وحنٰه اخمخنخفازي، مصمئُّـ اخمُّـمي ؠُّـر ،ّاجئمئخكامصمض اجئمظبخكبمجخس يف األرنجتجسر اجئمبحتمتمجخس األربمبخس 
يطواري، هنهسدي حنال هب :ومظٰههيهب مظخيُّـمي اخم هبهسين، اخمُّـمي معالل ُّـّاخم هش متخل األجك  ّحنمثمق

هسن مق هسب، حط ٰههش حم هش، اخمجه هسخم  .١١ص: جم م،٢٠٠٣ اخم
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هسرة وحنهس ميهيهبمبهس حطجل اإل ّمنهئىحخمخيُّـ مغهيىس اجف هئ لكحف خض هنِّـه اخمٰه حنميهسن اخمحيخيىطي اجف

خنميهب اخلهسيصّمتمهىطمي ن اجفمئميهئهست جكمثون وأجكٰهّهش اخم د، وحطجل حم مع هش وخكالل ّ خض اخم
ار منهبهشوأحك جغُّـة اخمخن هئ لكحف متمهىطميهش اخم ، اخمِّـي مي حن ر اخمخيهب ّ وحضهيهبهست وجفٰههست خمهيهئ ّ ّ ّ 

لّهنهي وحم مي.لكهئُّـ اخمٰهىطهلهسء  : احلهسل حطهئ االمجهسل متخي
هسءّإن  : اخمهئمهىطة إحل اجفمئميهئهست لكحف جعالجعهش أمت

د أ: ّاجئمثخمخك األول مع هش إحل اخم هسوي اخمهئ ي، وحنٰههئهسه مظ ّهنهس جحميهئهش حطهسإلحنميهسن اجفهسهن
هبهسمع إحل اخمجيخف حن ّهسهنهبٌحنميهسن وؠىح جفواخمٰهُّـم، وهنِّـا اإل ده، هلهسجغ مع هش اجفمئمي ال خم

مش ذامظ وّهسهنهبمعمبهش إحنميهسمت اخمِّـي هن وؠىح جف هسوي ّحنهسهنهبّ، حطمئٰههئ أمت حط  حن
هسج جغُّـوجعهس وحطخيهسء خض حتخيخي إحل اخمجيخف، وخمميهئ إذا حتخي  د واخمٰهُّـم، وإل مع هش إحل اخم ّاخمهئ ّ ًً

ده  د اإلحنميهسين ومع مع ، هلهسخم ده خض متحي ن ومع ، إال أمت جمهسئ حطهسخمجيخف، ميمي ّخض متحي ّ
ر حن جغميحصء اجفخنهسء ب إحل اجفخنمب  .ّوهنِّـا اخمهئ حن اإلحنميهسن هن اجفهئ

د أ :اجئمثخمخك اجئجمجسمن مع ٌهنهس جحميهئهش حطهسإلحنميهسن اخمحيخيىطي، وهنِّـا اإلحنميهسن وؠىح خم ّ
ٰههي واخمحيخيىط ّهسهنهباجفمئمي ال جف د اجفمئميهئهست لكجل اخمىطحطىس واحلهسمعهش واخم ّ، وحنٰههئهسه أن ومع ّ

معُّـهنهس اخمجيهئ د واخمٰهُّـم، ألمت إحل حن مع هش إحل اخم هسوي اخمهئ ّ حطهسخمِّـات، وخمهبىع حنٰههئهسه مظ
هش إحل متحي وإحل متخيهبهن هسوي اخمهئ ن اخمممء حن هب أن ميمي د، ومي مع  .وؠىح اخم

هب  د اجفمئميهئهست جغُّـوجعهس وحطخيهسء حن جم ن ومع ًولكحف هنِّـا اخمهئ حن اإلحنميهسن ميمي ً
مئ حطهسخم ، ومي ده خض ملخفه، ال خض متحي ّاجفٰههئ احلىطخض، أي أن ومع ُ د اخمىطاحطىس، ّ مع

هتمسجل دائحص، وهن  د اخمحيخيىطي، وهنِّـا هن اإلحنميهسن اخمحيخيىطي اخمِّـي ميِّـحمىطه ؠُّـر اجف مع ًواخم ّ
هسحط  هسرامظ اخم أوردهنهس لكهئ اجفمنهئىح خض حم ّاخمِّـي رصح حط اخمخنهبَّـ خض لك ٰههيهبخيهست(ّ  ).اخم

ٰههي (وميهئجه لكحف هنِّـا اخمهئ حن اإلحنميهسن أخمحيهسظ  ّاحلهسمعهش واخمحيهسجمهش واخمىطحطىس واخم
هنهس) واخمحيخيىط  .ّمنهئىحهسء خض حمالم اجفمعّ جحهس ومت

خي لك ملخفه، هلهيهبىع  د، وخمميهئ ملخف حن ء هنِّـه اخمهئمهىطة مسهس ومع ّواجفمئميهئهست خض  ّ
د خض ملخفه ، وإن حمهسن خم ومع د خض متحي  .خم ومع
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د خض األلكهبهسن هن ّهنهس أ :اجئمثخمخك اجئجمجسجئحص مع د خض األلكهبهسن، واجف خمهبىع مسهس ومع

د واجغُّـة، واجفمئميهئهست جكمثون  مع خيهبخيهش اخم د ال ملخف، هل مع ار وامعمش اخم وأحك
منّحضهيهبوجفٰههست وخكالل و جغُّـة اخمخن اجغُّـة، وهنِّـه هن اخم  ّهبهشهست مظهي احلخيهبخيهش اخم

ل هبهس اخمٰهىطهلهسء، وهنِّـا ال لكالجمهش خم حطميالم اخمخنهبَّـ اخمِّـي أورده اجف ، ّمنهئىحاخم ميخي
ُّـه دائحص خض حمهيحصت ؠُّـر  هتمسجلًوخممي هنِّـا حنهس مت هترمعهي حطجل اإلحنميهسن ّاجف ، جغهبمك مظ
خنميهب اخلهسيص، وحط هئ لكحف اخم ار واخمخنمثون واخممهالل ومت ّاخمحيخيىطي اجف جل األحك

منّ جحهس ذخم جغُّـة اخمخن هئ لكحف اخم ل هبهس اخمٰهىطهلهسء، هلمبهئهسك جغهسخمهش حن ّهبهشمي  اخم ميخي
خنميهبمي جغُّـة اخم منّهبهشاخمُّـحنمل خض حمالحن حطجل اخم جغُّـة اخمخن لك ّهبهش وحطجل اخم ف مي ُ، ومق

منّمنهئىحاجف جغُّـة اخمخن هسين حن األمقحيهسر اخم هسب ّهبهش خض أوامغىط اجليطء اخم  لكحف جغ
جغُّـة خنميهبمياخم خيُّـ هشّهباخم حيهش وحمحصمسهسّأن، وميٰه حصل اخمحيهي  . حطِّـخم احم
خم•  ).اجئخض...اىنهلملجسرات وزنجخون(:  جم

خف اجف هسرات واخمخنمثون واألجكٰهّمنهئىحمظٰه هبهست ّ حطهساللك ن واحلهب هش واخممهالل واخمحيهئ
ار واخمهيمئٰههست واخم منّهست، حمهيّهيهبواألحك جغُّـة اخمخن جههش حطهسخم   لكهئُّـ اخمٰهىطهلهسء،ّهبهشمبهس حنىطمظ

ٰههيّأحنو خفه حطهسخمىطحطىس واخم خيالل واخمحيهسجمهش، هل واخمحيخيّهس مظٰه  ّ حمّهثنىط واحلهسمعهش ولكُّـم االمق
خنميهبمي جغُّـة اخم ىس حطهسخم  .ّهبهشذخم حنىطمظ

خم •  ).خسّال ارنهلحتجيل هلجس بخمخلحس اهلخكجض(:  جم
خيالل خض اجفخيهسم اؠجهالجغهسن  :خمالمق

د اخمممء :ّاألول هسل ومع ، خض جم د اخمممء حطهئحي خيالل لكحف ومع  إحكالق االمق
خيالل ّهثمتحطجيخفه، هل  حطِّـامظ وحطهئحي هن وامعمش ّخي هبِّـا االؠجهالح، واجفخم ال امق

د، هل مع الف مجهبىش اجفمئميهئهست،ّهثمتاخم ، حط خيهيّ هلهثهنهس  جمهسئ حطهئحي  .هش هبِّـا اجفٰههئّملخف حن
د :اجئجمجسمن مع هسل حنهس هن حن ، خض جم د اخمممء خض متحي خيالل لكحف ومع  إحكالق االمق

 . وحنهس حطٰهُّـهنهس٣١٨ ص٢ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاحلختهتخس املهلمبجسجئمجخس يف األرنجتجسر اجئمبحتمتمجخس األربمبخس 
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 .خض ملخفه
ل اجفمنهئىح خيالل مسهس: (ّوهنهئهس لكهئُّـحنهس ميخي هبهس ) ال امق ال ميىطميُّـ أن ميهئحي جمهبهسحنمبهس وومع

هست، حط ا خيالل حطهسؠجهالجغ األول، ألن هنِّـا حن اخم د االمق ِّّـاهتهس؛ إذ خمهبىع اجفخيمن ّ
دات اإلحنميهسمتهبهش، وال جمهسئ  مع ل اخم هسر أن احلُّـميمك جغ ؛ حطهسلك الف هلهب ّوال امغ ّ
خيالل حطمئٰههئهسه واؠجهالجغ  هسرة هن االمق خيالل اجفهئحي خض اخمٰه هبهس حطهسخمِّـات، هلهسالمق مع ّحط

هسين،  دهنهس ّإن: أياخم دهنهس خض ملخفهنهس مجهبىش اجفمئميهئهست خمهبىع ومع مبهس، حط ومع  .خض متحي
خم •  ).خسّجست خئخلهلحتمتّمجإجح وًوال جضهتختجك خئجيحخبهلحججس ذواتجس خئمثجتهئمتخس(:  جم

د ّ جغىطخضًهس حنٰههئّهنوذخم أل اجمىش ٌوومع د اخمٰههبهئ واخم مع مش اخم  راحطىس، وهن حط
د ٌاخمهئحيىع األحنىطي ال ميمئمي أن ميهئمهىط إخمهب حطحص هن ومع ُ ، خي خض متحي  خمهييطم ّوإالّ حن

خيالخمّهبهش االمقمئ إحلّهبهشامتخيالحط حن احلىطهل  .، وهن مغهيىح اخمحيىطضّهبهش واالمق
، وهن مغهسرج لك حنحيىطوض مش لكهسخس اخمِّـهن خيالمض حط هسظ االمق ، ميمئمي اخمهي  متٰه

 .اخمميالم
خم • ٌييحق خئجس يف اجئختخكن ومصمق(:  جم   أو خمججسلّ

 ). يف املمظاجضجس أو ننجيلٌأو ىنختخكس                                    
هبلك حن اخمخنٰهىط حنجههيىش جممنهبُّـة خمهيٰههسرف لك ، واألخمحيهسظ هنِّـا اخم ُّـ اخمىطحس اجلهسحن

هسين اخمٰهىطهلهسء، وال لكالجمهش مسهس حطهسجفٰههسين  هسرة لك اؠجهالجغهست مغهسؠهش حطمئ اردة هلهب لك ّاخم
ف لكحف حنٰههسمتهبمبهس اخمٰهىطهلهسمتهبهش حطهئ اإلمجهسل جم ميهش، وال حطهتس حطهسخم حيهبهش أو اخمٰهىطهلهبهش اخمهيجي ّاخمحيهي ّ ّ ّ: 

ن هسمت ومظٰههسحل حن ّوهن اؠجهالح لكىطهلهسين ميىطاد حط حم: اخممي ى اهللا مق  حنهس مق
خيّهست واجفهسدميجمحيهسراجف د واخم مع ن لكهئُّـهن ال ميىطادف اخم ّهست، هلهسخممي  ّهن، ألُ

خيُّـون  ء ميّأمتميٰه ،ّ خمهبىع هنهئهسك  د لكهيهب مع احلخيهبخيهش ّ إال  إحكالق جغخيهبخيهش اخم
هسرك ومظٰههسحل، وملخفه خمهبىع خم ن لكهئُّـهن هن ّ إال اخمحيهسردة وهن اهللا مظ ن، واخممي اخممي

د احلهسحم خم  مع ب إحل اخم دي، أي اجفهئ مع  لك اخمخنهسمغىغ، ّجغميهسميهش اخممهاألحنىط اخم
ن لكهيهب أميهنهس اؠجهالح اجفمههسهنىط واخم ًوهنِّـا حنهس ميجههيخي ، ّهيهبُ هست واخمخنمثون ومت ذخم



 ٤٧٣ ...............................................................بامذا؟ اجئخكجخكد ّختهئجغ ّأن يف
هيحيهش هسرات جض  .وخممي حطهسلك

هسرات احط مظىطحمهش األؠحيمبهسين خض  ٰهيغ لك هبهي متهتجخ حط وجفيطميُّـ حن اخمحيهسئُّـة واخم
ل خض  هسل، جغهبمك ميخي الكُّـ(هنِّـا اجف د، هل): مخمبهبُّـ اخمخي مع   لكهئُّـ أهن اخمهئمهىطّهثمتخمحييس اخم

ل ـ ّإمت] أي احلميحصء[ ن حنجههيخيهس ـ إحل أن ميخي ن خض األلكهبهسن أو اخممي  ّإنًحص ميجههي لكحف اخممي
ره اخم ، اخممههسهنىط حطهئ اجغُّـ احل د اخم مع هسر ملهبمش ِّّـاجخّاخم مك خم حطهسلك ّ اخمِّـي هن اجف

مي ٰهُّـّهن مفت اخم هسرة لك مظٰهُّـد ّ اجفجههيخيهش، إذا الك ّدات اخممههسهنىطة خض خصاله، اخم هن لك
مك مظجل، جغمن هنهئهسّجكمثون اجف هسرهنهس خض احل هسراتك حطهسلك  وجغُّـة ، أرحطىش الك

ىطة هسنوحم هسرمي هبهسن الك ىطة مت هسن، ووجغُّـة وحم ّ جغخيهبخيهب ّ جغُّـة احلخيهبخيهبهش: ّ مفت اخم  ّهلمئ الك
مئهب مظجل اجف ر، جمهبّخض احل ن واخممهمب جه  .ّجغ: يطمظجل حطهئ اخم

ىطة احلخيهبخيهبهش هلهبمبحص، جمهب مفت اخممي ر وجكمثون: ّوإن الك ى وحنمههسهنىط وؠ  مغهي ومق
 .ذخمومت 

هس رامعٰههش إحل لكجل واجغُّـة،  هبهش، حطهتن أمغِّـت مجهبٰهمبهس مت جغُّـة اخمهئ مفت اخم ًوإن الك ً ّ
اخم: جمهب  .ّهن أمقحصء احل وأجغ

ىطة اخمهئ مفت اخممي ىطة حن جغهبمكُ، حطهتن أّهبهشوإن الك هش ّ إهنهس مغِّـت مظهي اخممي حنهئ
هسحطهس حنهس، ولك ُإحل األحنىط اجلهسحنىش امت جغً دميهش، هلمب األحنىط ًُّـةّخيهيلك حن مع ّ لك اخممنحيهش اخم

مئاجفخنهس د، اجف مع ب إحل اخم ن، وجغخيهبخيهش حنٰههئ اخمٰههسخس ولكهبهئ ّر إخمهب اجفهئ  حطهسخممي
هش، ومت ذخم هسحط  .اخم

ن( خمحييس ّأنهلٰههي حن هنِّـا  خي) اخممي هسمي خمحييس ّحطهسجفٰههئ اخمِّـي ذهنمش إخمهب اجف ن، مي خي
د( مع ، وأحنهس لكحف رأي أهن اخمهئمهىط ) اخم هبهئمبحص ّلكحف اؠجهالجغمب هسوهل ، حط مظىطادف، ٍمظ

 .لكحف حنهس مق

ميهش ر وملهبمش امس ة اخممهمب  . جغ
هبهي األؠحيمبهسين، مظىطحم احط ِّاخمُّـمي ؠهسئ، متحجمجمض اجئحتخكاىنمض   ِّاخمُّـمي معالل ّمقهبُّـ: ومظٰههيهب مظمن
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هسلوجمهسل اخمخنهبَّـ ن هن حطمئٰههئهسه :  جغ زادة آحنمك خض هنِّـا اجف واجفىطاد حن اخممي

اء حمهسن لكهسخس  دي، أي لكهسخس اإلحنميهسن حنجههيخيهس، مق ًاالؠجهالجغ اخمٰهىطهلهسين، حم أحنىط ومع ًّ ّ ّ ّ
ن  ، أو حن لكهسخس اجفحيهسرجمهست اجفهئيطه لك اخممي حي هسد لكحف االؠجهالح اخمحيهي ن واخمحي ّاخممي ّ

هسد  .واخمحي
حيهش، وال حنهس خمهبىع اجفىطاد حن هنِّـا : اجئخكمصمق واخلمججسل ّاالؠجهالح حنهس هن حنخيىطر خض اخمحيهي

هن واخلهبهسل حنهس ال واجمٰههبهش خم خض األلكهبهسن،  ر خض اخمٰهىطف واخمهيجيهش، حن أن اخم ّهن حنِّـحم ّ ّ
مش إحل اخمٰهىطهلهسء إمتميهسر واجمٰههبهش األجكهبهسء، حط حنىطادهن حن هنِّـا االؠجهالح أن  ّجغ ميهئ ّ ُ ّ

د احل وهن اهللا  مع خيالً  وحنهئحيمنال لك ذات اخم مه حن ّحم حنهس مظ ً ّّ هسرك ومظٰههسحل، ّ مظ
، هلهثمت خكهي اخمخيهسئ حط  د احل مع ، ألن حم حنهس هن ملخف اخم ّهلهثمت وهن ومغهبهسل ال واجمٰههبهش خم ّّ ّّ ّ ّ ٌ
د  مع خيالل األجكهبهسء وامتحيمنهسمسهس لك اخم هن واخلهبهسل امق ٰههي اخم ، هلمئ خي لكهئ ّملخف اجف ّ

امت ٰههيخي متحيىع األجكهبهسء اخم جكمثون احل وحنمههسهنىطه وأحم ، وخمهبىع حن ّاحل ّّ. 
هبلك هن حطمئٰههئهسه اجفمنجههيهي اخمٰهىطهلهسين: ادة آحنمكجمهسل اخمخنهبَّـ جغ ز هن خض اخم ، ّاخم

ص احلمي خمهيخنهبَّـ األحممف اخمٰههسرف اخمٰهىطمح، وجمُّـ أمعهسد ّواجلهسحن اح متمن ّ هن أجغُّـ 
خيهب خض  هسّ اخمٰههسخس خك ّأناخمخنهبَّـ اخم خم حنهئ مك إحل جم حيجه(: ًاهللا، هلهتهن اخم  ّهل

، هلهسخم وإذا حمهسن األحنىط لكحف ، حنهس أو خمّوحتخي هن حنهسحنهس ذحمىطمظ خم خم  ّٰههسخس حن
، وهنِّـا حنٰههئ اخلهبهسل، أي مغهب خم  د جغخيهبخي  ٌ حطهئحي مغهسرجٌ زائُّـ جمهسئٌ أحنىطّأمتّومع

، وخمهبىع حمِّـخم خض متحيىع األحنىطلك هبلك حطمئٰههئ ).ّ احل هن خض اخم م  هلهسخم هن اجف
، أي هن ، أي: ّواجف هسمي لك احل د حنهئحيمن حن ّحنهس خمهبىع خم ومع ماخمٰههسخس : ٌ هن  ٌحن

هبهسين، رات اآلجك مش حنهئخن هيهبيش حنمي ، اخم ، اإلمقالحن ، وحن ١٩٦ـ ١٨٠ص: ش١٣٨١ جم
هسذ خض  هبُّـ األمق حكهش دروس اخم ، هلهيخفمعىش إحل أ رة خض اجف هسرات اجفِّـحم هبهنهسح اخمٰه ّأراد امق

الكُّـ هسب مخمبهبُّـ اخمخي  .جغ حم
 .٧٧ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحط، مظٰههيهب جغ زادة آحنمكجسر اجئمبحتمتمجخس األربمبخساحلختهتخس املهلمبجسجئمجخس يف األرنجت 



 ففغ ...............................................................بامىهن هحمثمو إلختخص إلهآل يف
يغ قنر حقنضطمشغ حقش قص ىيقصمآلكمكنص  ىيذى كجلنمى كألجكلكل أل غآل ىاكذيفع محقلصآل

حلدكصغ ىحقمل كألقلالل ختمص كش كخلمس حقمل كألقلالل كقلذفوظ قالمكطماله ى
 .حلخك كضوظ كحلمنى كحكطلوقنىآلممضمص كق

آليذك كش كألكطمى كحكننى كقطص يمذك كقلذفوق كش جكالهلو كو : هحخدمي يف هثشهشس آلآل
آل هضضى مجنس كحكنمنول كىل ىيقصم كحلس مقلوىل آلكوغ ىآلنىيلطمدىهص كش كقصاكدل كقكطك

ه حقوقنضضى كىل كطوه  كىل قواكو كقكصملغ ىقذقش كحلوآلنىقنضضى كقكصمل كحكذقمق
 .آل قنضضى كقلش كىل كقكوجكزآل هضضى كحكنمنول كىل ىيقصم كحلسآلكوكقلالهغ ى

يف حقلز كقطلمنمول حلخك هضطى خملصيكى كش : فوه كقكنخ اكضش مكمل قكخل
ىكحكذكم ... :آل فض كقضنى يمذك حلندهو حكطند كمكامحلنش كألقمنوظ كألمكموم

آلىكحقس كىل كحلسغ ىكإلضوفول كقننو  ىكقلاله يص كقصيقصمكل كقطص حلمل كقذحقوقلمصن
آلحقوإلضوفى كقلذفوهنىغ فوقصيقصم قص اكمنمى ىكاكدل يص مكل كحلسغ ىقص كجلاله ىكيكصكم  آل

آلىاكنطنول ىىكهىو ىكىكلى ىحكلولغ فوقصاكدل اكمنمنى ىكقمطذل كحلطضوميىغ فطضق آل آل آل  .آل
 ).ششه هثخذس هحخسيل هحجشف(:  فصقص•

 كإلكموو كقممذيغ ىفد يمصو كقصاكدل فد يمصو كحككوم كقنص يف يذى كقلضومل
 يك حلضوممقص كقضوحقمى حتطنش قال كألكذيشغ قام فد يمصو قالظو كمكصمآلوغ ألآلنىكقكطك

 .يف قالكصغ ىيمصو كمكش كإلىكومل يف قمننام حلخك هطص كألمكططدكو
 ).هآل جسه ههللا هحخصشص(:  فصقص•

يص ىكههو حللنام آلأل عمص حلمنش كو هلذك كألمكش كإلهل: فوه كقكنخ اكضش مكمل قكخل ي
آليف كحكمووغ فهو حلند جلنصم مكملوو كألمكش كقلرير أل يضمص كأل كقصيقصم كقكند ... آل

آلىحقوجلنمى حكو قوهى كقلويى كقمكصي يف كضهقى كقطصاكند كقمذقظ يص جلنصم كقصاكدل كحلمى  آل

 .فف نغل: غ ككدم مكوحقسضش مكمل قكخلغ مقلمنس اكهحلدذس هثنخسحزس يف هألثخسى هحخدذزس هألىبخس
 .فف نغل:  كحككدم كقضوحقس



 غكقممضمى ه ل..............................................................................ففغ
آلكحلمنمنى حقصاكدهتو كقكطكنىغ ىفنوو مكملوو كقلرل حلند كحكصاكد كقموظ يف كقطصاكند  آل آلآل

 .طالىقىغ كي مقصاكند كقذكل ىكقكمول ىكألفلوهغ كمقص حقوألمكش كقلريرحقهفضوكص كق
 ...).إلختخص هحمثمو: آلحزل(:  فصقص•

إلهآلال  . كقموئش يص هبنننوم يف كقططكنش:إل
 غآل يف فضوه كقمضش كقطوقي كش كقططكزآلكحكطههلمل يذك كقمصه ظلمص قدم :إلتسززس

 .ولآلوينآلىيص ختكز كقصيقصم حقنمر كصضصحلصغ ىيص كحك
 ...).إلختخص هحمثمو يف هثذدرسو(: صقص ف•

إلهآلال  حلش قطوك كقططكنش قضننننومغ آلكحكطههلمل يذى كقلضومل كقطص ينممنو قدم :إل
آلام كىمميو حقطمطنز ىمققهغ ىفد كىممهو هز آلكهآلقنضى هز حلضومل كقمطوكغ ى آل

 .كقلضومل يف كقرشل
آلكهام فنننو  ىشغ مل مقهل يف حلضومل هبنننوم يف كقططكنغيف كحكنمنول:  فصقص:إلتسززس

:  ىفصقص كقصيقصم كحكلمصه حلذنآلهوف: آلكحككنس كش جمنصه قالكصغ قمصقص
غ )يف كحكنمنول: (آلكنسغ ىيف ضصق مقش فوه كحكىقالكنو يف ىيقصم كحكلمصألل

 يمصو آلاكطصغ آلجكزى قص حقوحكلنص كألآلكوين ىكيقو كقصيقصم أل آلكوىكقضضو يف مقش يص 
ى آلويننمنول يص كقذي يلذن حلخك كحك فوقصيقصم يف كحكغيكقصيقصم حلومضو حلمننو

 .غ ىيص كحكطضوىيى كقنضضى كىل كقصيقصم ىكقلدوآلحقوحكلنص كألجكز
 ). هحمثمو ىه هثمممي جشيإلسآلج(:  فصقص•

غ أل آلى حقطضو كقططمنش كقذينصآلوين كقصيقصم حلومن حلخك كحكآلكوكحكذكم كش مقش 
م حلخك مل كقصيقصو كو مقمصو حلآلى يف كخلومل ككآلوينآل ألو كحكغآلحقطضو كقصيقصم كخلوميقص

آلخمطومهوغ ىككو كو مقمصو كطط ي ىكيكو غيشآلطهجكذ كلص حلخك كو كجكطومى كحككنصم كش كحكلدآل
 ص هبذك كقمطونآلهغ ألآلى حقطضو كقصكفس كقنمر كألكذيآلوين حلخك كحكيو كقصيقصم حلومضقنر

 .فف نغل: غ ككدم مكوحقسضش مكمل قكخلغ مقلمنس اكهحلدذس هثنخسحزس يف هألثخسى هحخدذزس هألىبخس



 ففغ ...............................................................بامىهن هحمثمو إلختخص إلهآل يف

ىغ ىيص حلومضى حلمنصغ ىحلذىن كقصيقصم حلمننو يف آلوين حلخك كحكآلطمدوكقصيقصم ك
ى كش اكني آلوينآلى كحكصيقصملغ ىككو كحكآلوينش يذك يف كحككقذيش كش حلمر كحلنشغ هل

و يف مكهتو آلعيم حلذىن كقصيقصم حلمننو يف همر كألكذ كيكوغ ألآليصغ فننمننو كو هطكص
يمل يف همر كألكذ فضش ىيقصميوغ ىكقصيقصم يلذضنو هبذك كقمطون كيكوغ آلكطمذ

يى كلمموغ ىيص كيكو حلومن حلمننو يفآلوينيفنمصو كقصيقصم حلومضو حلخك كحك  همر كألكذ ي
 .ىكقصكفسغ كمك قصاكلى يف مكهتو ىكش اكني يص

إلبرسه جث حس تدشى حل (:  فصقص•  آلثمو هألجشهي يف هزخمرس شم إلهآلإل
 ).آلثموشس ثمممجسهتس

آليذك كو مقمذم حلخك كضوظ كحلمنى كحكك  كألحلذكن حمنصألل آلكوىغ كقطص مقذي آلوئنآل
آلأل كو كو ىيقصميو يف همضنوغو هلآلكعحقوقكنننى حلخك كجلصيذغ ى  ىيقصميو يف همضنو آل

 آلكوحلمل ىيقصميو قللكيوغ ىيذك حلخك جكاله كضوظ كحلمنى كحكطلوقنىغ كقطص مقلطمد 
 .ص كش ىكهىو كجلصيذآلكهكقلذن كش كخلومل كحكطنصهغ ى

 ).إلثمأل هآل هحخشي هحشأل شم هحمثمو(:  فصقص•
آلكألمكططنوق يف يذى كقلضومل كنملس ىقنر كطكالق ألو حلذىن كقصيقصم حلخك  ي آل

آلنى عطمس ىيضويش حلذىن مكوئذ كألحلذكن حلخك كصضصحلوهتو كقطص يص كحكوي
 . ىيذك ىكضح كش جمنصه كو يقوق يف حلضومل كقكنخ كقذئنركجلصكيذ
).ال حنسي هحنزسي آلهجلمل يف حمزم هبزض(:  فصقص•

كجلضش : (آل ىمقش ألو فصقنوقآلألو كألحقنز أل يممص فنص كقضنون ىكجلضش
ي ىقضصل كقققغ ىأل عطول كىل ىيقصم قجكذ غلك آلكش ككطمى قوو كقطوكىغ ك) كصيقصم

آلكحكطنصهغ يمصو مكحقلو حقننص ىحقمل كحكصضصهغ ىككو فصقنو آلفههص كش ) كجلضش كحقنز: (ي
ككطمى قوو كقنوفكىغ ىكش فضنش ىقضصل ظق قققغ ىيذك يمطمذ كىل ىيقصم مكحقس حقمل 

ن آلكحكصضصه ىكحكطنصهغ ىأل يممص يف محش كألحقنكنى حلخك كجلضش ىيقصم همر كقضنو



حيهش ـ ج..............................................................................٤٧٨  ٢اخمحيهي

د اخمىطاحطىس مع ، حط الحطُّـ حن ذخم اخم  .ّواجل
خم•  ).ّنيمتخلمثجس جحمبمثمك بحك اجئخكجخكد اجئمبجسم(:  جم

د اخمٰههسم:أي مع م اخم ّ، اخمِّـي مظخيُّـم احلُّـميمك لكهئ خض اخمحيمن ّ اجفمنُّـريّ حنحيمب
هسخممك حن هنِّـا اخم هسباخم  .مي

خم•  بجتهئخكل، نيمجختخكن اجئخكجخكد أي ّممهئجغجس أن جضهلّواجئخكجخكد إخئ(:  جم
 ).ًاملحبمتخف ىنىل مصحطا اجئخكجحك جمثخلجس

، أي هي ، هلهسجفخيُّـم حن هسمض حطهسحك د :ّوخممي هنِّـا اخم مع منىغ اخم ّ ال ميمئمي أن مي
ل اخمالجغخيهش، وجغهسؠ ذخم  هسمض مقهبهتجخ حطهبهسمت خض اخمحيمن ل، وحطجهالن اخم  ّأنحطحيمن

هسمتهبهش واألحن الت اخم د خمهبىع حمِّـخماجلهئىع حن اجفٰهخي مع هسرميهش، واخم  .ّر االلك
خم•  ).ًخس هبجس جضهئيل اجئحئء خئخكجخكداّخجسؠ ٍخئمبجسن(:  جم

د اخمٰههسم مع هش اخم هب ّمت هش اخمالزم إحل اجفهييطوم، وخمهبىع حن جم  إحل حنمنهسدميخي مت
 .حنهش ألهلىطادهنهسّهست اجفخيّهسهنهباجف

خم•  ).ّنيمبام ىنمثحك بمثجتمع ؠيلورة اجئحئء يف األىنمججسن(:  جم
خم دمي حطهئحيميٰه) لكهئ: (اخمهنمئخف خض جم مع د اخمِّـي حن مع  .ّد إحل رصف اخم

خم•  ).وىنجك ذجئمف األخئمظ اآلخمظ املجتمظوض(:  جم
دّهسهنهب اجف:اجفىطاد حنهئ مع دة خض األلكهبهسن حطهسخم مع  .هش اجف

خم• ّوإمن ىيمض ييمثمس زنمضجضمض اجئحطب(:  جم ّ ىنمثحجمق يف اىنهلملجسرجضخس اجئخكجخكد وتمحؠّ حق ّ
 .)...ّ أن مصمضامن ريبّحهللكجست، ّجسمصمجامل

ًأوال خلميٰههبخمهبىع اجفىطاد حن ا: ّ هسرة امسُّـاميهش اخم هسل اخمهنالل ّمسُّـاميهش خض هنِّـه اخمٰه هش خض جم
جل، و ىطاف لك اخمخلع واحل اجف حيّإمتّواالمت هسل ّهبهشحص اجفىطاد حنهئمبهس امسُّـاميهش اخمحيهي ، خض جم

اجمىش ولكُّـم إدراحم مت،لكُّـم إؠهسحطهش اخم دميهش واخممي مع هسئ اخم  .ّهبهشّ وذخم خض خصهسل اجف
هتمسجلّ خمخيُّـ حتُّـث ؠُّـر :ًثجسجحمججس هسحط  لك هنِّـه امسُّـاميهش ّاجف ، )خنهسلكىطاجف(ًأميهنهس خض حم



 ٤٧٩ ...............................................................بامذا؟ اجئخكجخكد ّختهئجغ ّأن يف
ل هست ّهسهنهبّ لك مظهتؠ اجفّ حمهئلك خض مقهسخمىح اخميطحنهسن جكُّـميُّـ اخمِّـبّإين: جغهبمك ميخي

د مع هسرميهش اخم ، هلهسمتميخنىح مض ملهسميهش ّجغ، ّوالك ّ أن هنُّـاين رمح وأراين حطىطهنهسمت
رّأناالمتميخنهسف  ه، هلهسحلمئُّـ هللا اخمِّـي وّه وجمىطروّ األحنىط هلهبمبحص لكحف لكميىع حنهس مظمن

ر ا هن حطهئ مش مظهيأمغىطمعهئ حن خكهيحصت اخم ، وأزاح لك جمهي مق ك خمحيمب  اخمخنمي
ع جكمئىع احلخيهبخيهش، وجع هسحطلك خض احلهبهسة اخمُّـمتهبهس واآلمغىطةّحطجههي ل اخم  .هئ لكحف اخمخي

ل حطهتؠهسخمهش اجفً:ثجسجئجمجس هش اخمخي د خض حمهيحصت اجفمنهئىح إحل حن ّهسهنهبّ إن مت مع هسرميهش اخم ّهش والك ّ
هئهبهش  اق واجفخفداحنهسد وملخفمههس، حن هسل جكهبَّـ اإل خي حن احلميحصء، حن أحن لكحف هلمبمئ مق
هيمئهبهي خض إجكهسرات هنِّـا اخمحيمن ، وخمهئهس خض ذخم حنهئهسجمخنهش متِّـحمىطهنهس حطهئ اخم  .خمميهيحصهت

خم•  ّجست املمبام ىنمثحججس يف ىنمظف منجسئجتخس خئجك أمصحق اجئختمئحف واجئمجحتٰىّجسمصمجامل(:  جم
 ).بجسألىنمججسن اجئجمجسبهلخس

هش لكهئُّـ اخمٰهىطهلهسء هن اجف هسحط  اخم مظخيىش خض ّ حطهسجفٰههئ األمغىغهستّهسهنهبهلهسأللكهبهسن اخم
مثال حطـ اب لك اخم ؟حن(اجل مح)هس هن هست خض أذهنهسمتهئهس ّهسهنهب، هلهسجف، وخممي خض اخممنخيىش اخمىطحط

هتهس خض لكهي اهللا لكيط جغيس جع مئّ ومعّإذا خم هش خض اؠجهالح ّ مظ هسحط  حطهسأللكهبهسن اخم
هست األزخم هسحط يطخمهشّهبهشاخمٰهىطهلهسء، وهن ملخف اخم هبهش . لكهئُّـ اجفٰه ث اجفهس متهس خض اخم  وجمُّـ أ

 .إحل اخمحيىطق حطهبهئمبحص، هلالجغيس
هسلاخمخنهبَّـ جغ زادة آحنمك خض هنِّـا جمهسل ر : اجف هش هن اخممن هسحط واأللكهبهسن اخم

ّاخمٰههيمئهبهش اجفٰهمف لكهئمبهس حطهسجف مئهبهبيط حطجل األلكهبهسن اخمٰههيمئهبهش ّهسهنهبّ هش خمهي هسحط  واأللكهبهسنّهست، وجمهبُّـ اخم
ت اخمٰههيمئ هلخيىسّأن، ال ّهبهشاخلهسرمع د، حط اجفىطاد حنهئ اخم مع ت هن حنخيهسحط اخم  ؛ اخم

هسئ لكهست اجف ن هبهس .ًجغحيمههس جف هش ميٰههئ هسحط ا األلكهبهسن اخم ر األجكهبهسء  هلهثذا جمهسخم ؠ
ا األلكهبهسن  هسحطلك لكحف حنهس هن لكهيهب أزال وأحطُّـا، وإذا جمهسخم دهنهس اخمٰههيمئ األجغُّـي اخم مع ًحط ً

هتمسجل، ؠُّـر ،املمئجسىنمظ  رحطهسن، هنهئىطي: حتخيهب ّاجف رات حم هش حنهئخن ري، حنمي ٰههش اخمجهمب هسمتهبهش اخمجه  اخم
هسدسهنـ١٤٠٤  .٣٥ص: ، اجفخنٰهىط اخم
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 .يفق كعغىه هبق فألخفقغ فحىجىكق بىجىكفهتق فخلغعيفقكجفخلق
ًسمب رائحب اصجججد أبتا صا(:  سىسو• ّ.( 

ي فسلو كعغه شو جمغىم سغامق غلك يفه :كسمفق يف ششقجك فغقسق فسىجىك
قق يقكفيقق فسشي شق خغك كفإلصق فسىجىك كي فحيقكف شمفكه شو فحيفهط كى يفحشفهلر

 آل شىجىكق طكيي فآل شو جفك كفهتق سفسك هلف فسغصقمهبي سقطق شو جفك كيط
ق يقكفقهتقط هسفم شمفكه شو كسه فحيكفتف ضغ غحم زح كفهتق هيهآل شعلهشق هآل فو

يهبلف فسغصقم هبغقغ ذح فسعمفغق فسشي سلشغقكق ي سقطق فحىجىكق يف فألذفقه بقسىجىكط و
 .يألغقسق فسىجىكط تعىه ذر فسىجىك فخلقكجي

قق فحىجىكق يقكف ذح فسعمفغق فحشغىكق ألغقسق فسىجىكط تعىه فحوفعهط بغقغ
يفكضق شق خغك كفإلصق فسىجىكغ ألطق فشىك ذلشفق شغشمذق شو جل فسىجىك هشغشغقه ي ي ي  .و

يشمفك فحصغن شو فحقكفقق فسشي شق خغك كفإلصق : يهسعو ذح سه جقن ي ي
هتقط هسفم شمفكه يفسىجىك يف كله فسعشقكق كي فحقكفقق شو جفك كي هبصسق كهف

يبلسه فحقكفق فحىجىكق بقسىجىكط سقحقكفقق شو جفك كي شق خغك كفإلصق  ي ي
ىفسىجىك فخلقكجي فحمتشن بقسىجىك فألشعقض فخلغعيط هفه سقفك شىجىكق بىجىك  ي يي
يككغي هتعمك فعم فشموط سام فطق شىجىكق فكضق بىجىك فحله تعقرغ سششىهتق يف  و ي ي يي

يذغغو فألليل هفألبلوط ي سغي مل تشه كفإلصق فسىجىك فخلقكجي فألشعقض فخلغعيغ ي ي يي
يألطق هبلف فسغصقم هشو جفك كي آل شىجىكق هآل شعلهشق هآل فو ضغ غحم  .ي

ي سىهله فه فألذفقه فسشقبشق فه فحقكفقق شق يفهضثه  :فسشفل جسو لفكق غشذ: سقن ي ي
ي سغمفككه فطق شق خغك هسو تشه كفإلصقطيخغك كفإلصق فسىجىك ي  ي فسىجىك فسعفغيي

ضغ ألطق غىك ذغغفق كعخي فخلقكجييفخلغعي يي  ط بقألذفقه فسشقبشقط ذغغق ذغل فسشقكو تعقري

شصلك تصصفل هتعغفه جسو لفكق غشذط ط سفار اصعقليب األربعباحلكمب املحعاصيب يف األ 
 .ظع م ظع لظق: خقبه



 ظعع ...............................................................بامذا؟ اصجججد ّختصث ّأن يف
  .يفقص بقحقكفقي فأليهيف فككقه

ذح غعقق ) يشق خغك كفإلصق فسىجىك( فدغه فغطالك يصغن فحيفه يثه
لكق  غعق فسعغه هسلف فسعيقههفجق فسىجىك شو جفك كفهتق هشو جفك كيط س

يهفسىجىف هزحكقط سغغق شو جفك كي شق خغك كفإلصق فسىجىكط هفه سقفك  ي
 ههجىككق بغصى فسىجىف آل فألشعقهط هكلف شق طشىجىكق بىجىك فسىفجق

وفهضصغقه شعصال يف ششقجك فغقسق فسىجىك  .ي
هكي زح :  يف سالشو جىن غعقق هفجق فسىجىكيفحشفهلرسقن غلك 

يىسق به ششصععق بغعم حتععجم : سلفق فسىفجشق فسال جمعىسقط آل سام كعىسو فحعشمسقه في
ق فحعلهشقق بقده يشفإلفب فسعىن يفهيثقبشق شغععق ذو فسىجىكغ فك سل ذغغك ي فطق شو
ي ششعشمق شععىسق يف زفق فسىجىك فحله ىشعقهي فطق وفط به سام هسن فسشغشفو ذغفو شويجل ي

ي فطق ه كصلن ذغفغقق يف فسىجىكط هفجشق زح جمعىسقط هشن كسيشصلتعقرط ش
يحق ثشك هتشر فه فحىجىك بقسلفق كى  غيبصسق فذفقطق شق خغك كفإلصق فسىجىك ي

 .فسىجىكط سغي سفسك بام كي كي شىجىكق هآل شعلهشق
ي كطغعو غلك فحشفهلر ذح سه شق كى يشق خغك كفإلصق فسىجىكفكه فغطالك  ي

وزح فسىجىك شو جفك كىط هشو كسه فحقكفقق فكضقط ي سقطق شو جفك كي شق ي
قق يقكفيط هفشق فحيقق بقحعغى فألحميقكفهكله كي فحيخغك كفإلصق فسىجىكط 

 .فحىجىكق بقسىجىكط سغفسك كي فحعصىكق بلسه فآلغطالك
 ).ّيب صتاتب اصجججدات اإلصكانّأنًوسحعلج أةضا (:  سىسو•

 يف شسفسق  فسغعن هفألبمفهيفهط بقذششقك يفقيسفل سالشو بقسىجىكفق فألشعقف
 فسىجىك يفهيق طشم بقحغعغققط هآل ساله بر فحلعامغ يف يقكففغقسق فسىجىك فه فح

.ظع لظق: شصلك خقبهجسو لفكق غشذط ط سفار اصعقليب األربعباحلكمب املحعاصيب يف األ )ظ(
.ععظ لعفحصلك فسسقبهط ق )ظ(
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ويف هفجق فسىجىك كى فألغفهط هآل شقكفق سىفجق فسىجىك فغال  .ي

ي جفقتو فسعغغفق يفه تعشن ذو يصغن كله فسعشقكق فسشي فهكككق فحيفه يثه
 :يبقسغسشق فر كله فحسفسق سل شمق بغمفجه ثالق

 .يق هفذششقككق فسىجىك يف فحغعغققيقكففألكامه بفغقسق فح: فحمجغق فألهر
 .ق يف فحغعغققيقكفيفألكامه بفغقسق فسىجىك هفذششقككق فح: فحمجغق فسشقففق
وق شعق بقسغسشق فر فحغعغققط يقكفيفألكامه بقذششقككق فسىجىك هفح: فحمجغق فسشقسشق

: كلف شق كسمه يف ككه ذشقكتوط جفك سقن ه. سغىجىكيفقهفسعىن بقسىجلق فسشصص
ق هفضىفغ سغغىك يفخعي فآل  فسشي كي جعقإله فحغعغققط سفسكيفقفسىجىكفق فألشعقف

 . حلعفعق سقككقىكفقي هتطىط هفجلقىام كي خفهفقق سلفقيففبه ... فحلعفعي
يهكعخل غلك فحشفهلر ففو سل فسغه فسعغسعق يف كله فحمجغق شو شمفجه جفقتوط  ي

يفثشك بقسخكقه فسىجلق فسشصصفق فسشي كلذفغق فسعمسقغط هكلف شق كسمه يف جفك  ي
هجفك خطن : ششقجك هسصىن شمجغق فسىجلق هفسعشمقط فك كعىن يف كلف فحشقن

يفىك فحلهط فدغه هفطله شق ككق فسفو فهكقه فحصشىبر شو فه سغ قق فحغعغق يف يامكفي
يكفهتق هجىكفط به ففام كظغم فجعقشغق هسىفلش غق شو شمفتق فسىجىكفق فسشي كي و

يفضىفغ هفدالن سغىجىك فحلعفعي هفسغىك فألجلوط هبمكقه كلف فألغه شو مجغق شق  ي
يغتقففو كيب شو فحلعغق بصسق فسعغقكق فأللسفقط هجعغو سسطي شو فسعغه بعفن سضغو  ي

يسعام هسعغي فال تعقر بعضغو ... هجىكهط سصقهسك بو فسامن فسعغسعق هتشغفه فحلعغق
يقق فألشعقففق يامكفيمحشو سالدالم ذح فهلالن فسرسشلو هفسشطاله فألليل سغهك

ىهفألذفقه فجلىفلكقط سعلسه كلفض كيب بقسخكقه فسغح فسعمض فر ضفم شسشعفهط  ي ي ي
يشو سىه فحىجىك هفسىجىك شغصشف يف جعفعق هفجلق خصصفقط آل صكه سو يف  ى ى و

يفحىجىككق فحلعفعفق هآل ثقض سو يف فس  .يعرط هسفم يف كفك فسىجىك زحه ككقكي

 .ظعظم ظعظ لظق: جسو لفكق غشذط سفار اصعقليب األربعباحلكمب املحعاصيب يف األ
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ي كله فحمجغق كي فسضه هفسغه شمفجه جفقتو فسعغغفقط يفهسغى كعخل 

ي سغىجىكط فسغغغق هفمتغق بىجلق يفق بقسىجلق فسششعفعههفسعغسعق فسغقسصق يف فظم
 .ط فسشي كعىن هبق فسعمسقغيفقفسىجىك فسشصص

 ).اب بحياهلّ صححقلًاوصيحب ةج أصجر(:  سىسو•
ي فعي فآلخشعالن كغق آل كمفك بو فعي هجىف هجىك فحغعغقق يفهوكسمفق خقبعق ب

ام فحمفك فعي هجىك فحغعغقق يفف كلف شق آل كعىن بو فجل شو فحلعامغط هيهبقسلفقط أل
بىجىك يف فعسوط هسلف فعي هجىككق يف زحكقط فسلو كى فسىجىك فسمفبنط هفثشقق 

 .يفق فسىجىك فسىفجلق بقسىجلق فسشصصقفعيسىه فحغعغقق خفهفقق هتطىكفق جع
 ...).ّ صفهجم اصجججد اصعامّأنّشقت تحش صث اآلن (:  سىسو•

 يفهسعل بقه : كله فسعشقكق شعششسق شو ساله هبغغفقك يف فسشصصفهط جفك كعىن
ي طغه ذح شق حتشو آل بقسشىفدف به بقسششعفهط سقكه محغو ذح شق ي ذقهىفسىجىك فشم

يه آل محه فحعىهط سغفم ذغىشفشو ذغىشفق فجلغمحتشو محه فسالل ي هفكف سقه ... ي
وفسىجىك فشمف ذقشق سفشق فه كعىه هجىكه يف فسغعمط س  فسىجىك كىجل يف يقهيو

كقغ هفسلو يف فألذفقه شغو كى شىجىك يفسغعم بىجىكط فك كى سسقإلم فحعقض فحشصى
و شىجىك يفف فخامإلغق ىشق م فر فه كعىن م سقحىجىكفق شعقه جمغىسق فألخقشيط صك

يغ سام ففق ي كغمه فجلغفن يف فسلكو فسىجىك فسعقهيثهسلف فه فحىجىك فسلو آل خشق سوط 
ق فعىن يف ي هخقإلم فألذمفل بفخقشفغق هكخىشغقط سعغيفق هفسعفعيفقيسى مل فعمن فسعغ

وفسعه ششال  ).شق فه شىجىك شق يف شىضىمكى ذمل : (ي
غ فر شق حتشوط سعو فسسقه فسشغ هفسشق فسىجىك فر فسسقشو سغسشق فسش

 ففىفم يفهط هآل سلسه فسسقه فسىجىكط هكلف سام يشعغىشق فألخقشي هفخلىفل
فو ) ذزق: (ي جمغىسق فألخقشيط شعخ ذغغق بشعن سىفلشغقط سفعقنىفألذلفك شعقه

 .يفسعلك فسلو شو حىفغو هسىفلشو فآلفعسقه فر ذزق غجقك

 .ظعظم ظعظل: ط شصلك خقبهاصححصيث 
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 ).د إش أشتاده شنححب صفهجم اصصء إش أشتادهشنححب صفهجم اصججج(:  سىسو •

يهكي فسشق فسالله فر فحغمههط آل فسشق فحعىه هفسلفيت  فر فسشغط هكلف شق ي
 محغو ذح شق يقهس: وكسمه هبغغفقك يف فسعشقكق فسشي فهككفقكق ذغو خقبعقط جفك سقن

 .يحتشو محه فسالله آل محه فحعىه
 ).بّب واصنقصيّصتات أو باملتاتب اصكامصي اخحلفب باًسجاء(:  سىسو•

فآلحشالن بقسلفق فخقكق فر ششغى فسششقكو بر فسىجىكفق يف فألذفقهط هكى 
 طيقغط هفآلحشالن بقحمفتق فخقكق فر ششغى فسششعفه فخلقيصي فر جعامغ فحشفحغسىف

 .فسلو تفشو بو فحلعغق فحشعقسفق
 ).شتا ججدو ووججد شتاّ أهنا رشح أسامئها(:  سىسو•

يفآلحشالن يف صك فخامإلغق بعل سىه شعقففغق جمغىسقط كختق ذح فحشالن 
 .غثقككقط سقسشغففم بر فسىجىكفق ذح فخقل شق فشله هفلكسو شو فآلثقك فحصشغعق

ّثج ةلتم اجلميث يف اصتةج اصجججد اصعام(:  سىسو•  ).ّ اصحتهيجّ
شو يشلهيي  فسيىجىك فسعقهشعغىه فس: سقن فسطشقدشقإلي يف بفقه كله فسعشقكق

ه هلق يف حقكجوط آل سقألفسقه فحىجىك يف فخلقكق ي فسشي آل حتعيفقفآلذششقكفق فسلكغ
فسىجىك شو كلف و ششالغ فك سى سقه شعغىه ي ككغيى هيف فسلكو بىجىكي حقكجيىبىجىك
جقإلم فحلصىن يف ق كفإلمق بر فسىجىككوط هسقفك جعفعق فسىجىك يشقكف سقه طفسعشفه

 ...)يثه كغمه فجلغفن: (يهسل تعله فششغقذوط هكلف فسلو كسمفقه كى شعغى سىسو فسلكوط
 .له آل حشغىم فحغمهه هفساللهيسقسلكو دمن سال

 .ظعظل: ط شصلك خقبهاصححصيث 
 ).ظ(ط فحلقخفق كسه عع لظق: ط شصلك خقبهعقليب األربعباحلكمب املحعاصيب يف األسفار اص 
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ءؠ ءت ؠئءرؠت وؤ  

هبمبهست اخم هئ هسهنهئهسخم مجهيهش حن اإلجكهسرات واخم جي اإلجكهسرة إخمهبمبهس مظٰهخيهب  لكحف ً ميهئ
 : خض هنِّـا اخمحيمنّمنهئىححنهس ذحمىطه اجف

  ّ ؠد إءءّءت) ١(
هسرات هنِّـا اخمحيمن ح وحطهبهسن لك هتمسجل حن معهسء حطٰهُّـ ؠُّـر ّأن :ذحمىطمتهس خض   ّاجف

ىطة، حطّمنىغّهل حمالحن خض اخم منىغ ّهتمت وحنهس ميالزحن حن اخممي ّ ميىطميُّـ أن ميخي اخم ُّ
دي مع ديّمنىغ اخمّأن، وّ ولكىطيضّ إحل ذاجخّاخم مع ىط اخم مي ّ واخم  ميهئخنهت حن ً مظهسرةّ

اء د، مق مع مبهس، وهنِّـا ّمنىغ حمهسن اخمًذات جغخيهبخيهش اخم  حطهئحيىع مظهي احلخيهبخيهش أم حطمئىطامظ
؛ وأمغىطى ميهئخنهت ّ اخمِّـاجخّمنىغهن اخم د، حطمئٰههئ حنهئ وملخف مغهسرج لكهئ مع  خمهي

ديّمنىغاخم مع د، وهنِّـا هن ّهسهنهب حن اجفّ اخم مع هسخمحيهش اخم إلمئ لكهيهبمبهس اخم ُهست اجف
د، حطمئٰههئ ّ اخمٰهىطيضّمنىغاخم مع ّ إمتحص هن ّمنىغ هنِّـا اخمهئ حن اخمّأن خمهي
ًأوالهست ّحصهنهبخمهي هسن وهنِّـا هلىطس وهنِّـه مقحصء ومت ّ ن هنِّـا إمت هب حم  وحطهسخمِّـات، حن جم

ن هنِّـا خت ، وميمي هسز اخمٰهخيمكّمنمنذخم د جعهسمتهبهس وحطهسخمٰهىطض واجف مع ّهس خمهي ً ً. 
لّرصحوهنِّـا حنهس  ، جغهبمك ميخي هسئ هسحك م :  حط اخمجه  ىغّمن اخمّأنوحن اجفٰههي

معمبجل األ هش حن حنىطامظّمنىغأي اخم[جل ّوخمحطهتجغُّـ اخم د أو حطمئىطمظ مع خيهبخيهش اخم ّ جحهس ] حط
خي حط هسخممك ميهي مع اخم من[هسخمِّـات، وحطهسخم أحنىط ميٰهىط حطٰهىطض ] هستّهسهنهبىغ حطهسجفّأي اخم

 .هستّهسهنهباجف
ىس حطهسخم ديّمنىغهنِّـا حنهس ميىطمظ مع  .ّ اخم

ىطة هش إحل حنهس ميالزحن حن اخممي ىطة حنّإن: ً هلخيهسل أميهنهس،ّوأحنهس حطهسخمهئ  اجلمبهش  اخممي

 .٢٠ص: ، حنمنُّـر مقهسحطهنجسجضخس احلختهتخس 



 غلحذرضذص ه م..............................................................................ققف
 لحوةون آللىآللإليجغ يصي لحرططم لتشصوضصغ خوةونم يف لخلشنم بدطه لحوةونغ ي

آله لتشصسصغ ترشى لكشحص لحوةون يلجططشنضص لتآلخطخف هبش بدط آلصق يلخش لحرططم آلشصسآل
 .غ جث تشنةص خزهحسهآل لغش آلخذوخص حروةونغ بزدزى... خن لجلسص لحطشسسص حسي

ش آل لخآلظخظلحرططم يلحط: م بطحك لحخسض ةولني كخجغ تسص ضذووآليظ
ذص لي بزطبطص خن  بزذط نلم لحلذسآلحشخشبشحطلم لي بشحدطهغ يلنل حشى بشحطلم 

 .خطلبش برك لحلذسذص
آل لحرططم يلحطجمضط خن ةسص لتشصسص لج لحوةون خن بشل سضطص: ييضذوو لضخش

  . آلحشجضم رسضشى ترم لتض لتطظضضن لج لألتط

 يبشبده جت نحك غيجت صطل لحزظو خن لحطذضسم لثرل لحلرسم لحضططيلني
يليألشم آلشصس لج لتيش نلةدظآلظخه حو حشى لحطآلسسلحخسض خخطشم لحسطني ب  يبشحطلمغ آل

ي ضزضش لج لحوةون ةشسسش يبشحدطهغ حرطو لى بروى لتآلةم آلشم خطذطنم يةشبطص حطل آلشصسآل
 ألخطسشن لحوةونلمغ يصو أل ضزضطم خع لحذوو يلحوةونغ حسروى لخطسشنصش خزخس

حذوو حطل شم أل يةون هلش جت صطل لآلشصسصق لن لتآلشصسآلبسكشحص لحوةون يلجططشنضص لت
يليأللحوةونغ حرسف بطجمضط بطيلهتش  يطصش ةشسسش آلط لحوةون بطزسآل ضطزسآلةم يبشحطلمغ آل

 !يبشحدطهك
يليأل جت لكشحص لحوةون ه حروةون ي متشضط ه بزشكآلحسطش لى ضروى حل  يبشحطلمغ آل

آلش بظضش لحذطه تض لحوةون يخزطسشىغ يخش مل آلغشمغ إلآلشصسيخن تالحه بطجمضط لت
 .آلسصن لحلضين لحدضخآللمغ حال خدزى إلى بطظشحف يبطدضبطجمضط لحوةون

 شمآلجمصسآلشمغ يأل بذطن حرآلشصسحسف ضروى لخطسشن لحوةونلم بشت:  لحضططيلنيحشو

 .قغه: غ خخضن ثشبقهنقكك احلففك
 .غفف هغم: غ خخضن ثشبقاعكحقل املختوم

.قفف هغلتخضن لحضشبقغ م )ف(



 ققف .........................................................اخلقغك اعغغل وتقبقققت إشقرات
  ألخطسشن لحوةونلمغ بل بدض لحوةونلمي ضروى لخطسشنصش خزخسآلتطى لحوةونلمغ حطل

آللضخش أل بذط   .ن هلشغ جت خش صو خطصطرم خن لكشحص لحوةوني
 جت لحذطلكم لتخسونم إلكشحص يشم ه بزشكآلشصس لتآللىض آل لثططزشاله لإلتث ضشحييف

غ حرسف ضروى آل جضخييش لخطآلغ بدض لحوةونغ إلآلتطىن يةطوم آللحوةون ه حسط هلش بذط
ه أل خسط يف آللسآل لحطشبص يف حمره صو آللىجضلوغ خع آلط ةطويت بشإلآل يمتسآلخظصزشه خت

 .لإلجضلو خن تسص لحدضو
 ثطم صطى لتضسحص توو تذسذص لحوةون آللى: ض خخطشم لحسطنييحشو لحخس

 حروةون ثطسدص آللىم آلص يف لإلنصشىغ حسطوصآلشصسضزخس خن نثوبشم لحذوو بسكشحص لت
 .شم لي بضطش كتطآلشصسآلغ يعخل ختخخسش بشضشحطسش لج لتآلسصحر

آليتشيو لحلرسم لحضططيلني لى عسش جن نحك بسةوبص ةالةص أل بخرض حرسش  آل
آلضحع لإلثرشوغ يلخلضثص حسسش يلضظصغ يأل تشةص حعثشحص يف لحطن جرسسشغ يحض ح

 . جرسسش يف ظتزش تطن لحرطشلغ حالتظآلسش حرطنلظ
 لةطزش بدض نحك ه جت خطشع لتخسون ه بجم لةشل به لحدطشثطشالي يبشبده جت آلةم

حططوم شم يلى حشسص يف خذشو لآلشصس لتآلسى تسص نحطيل بغنحك لحخسض ةولني كخج
آلط يأل برطط هلش يف جشمل آلمتسآلوةون يخزططجص خزهغ يأل ختخظ يأل خزطدطص جن لح

 لحطي ضذوو آلسش بظضش جشمل لإلةطشم يلحطظرسل لحطصزيآلبشحوةونغ يحرزآل لأل لحططوم
يبدرط لحلزلغ بذع خوضوجشغ يضروى لحوةون حمزوأل جرسسشغ يضط ط آل يضطزسآلظخظي

يشم لةطشبشغ آلشصس لحوةون بشتآلخظف ختزش سضطرخآللسغ بزدزى يشبولثدطسش لةطشب
يزش سضطرخف نحك لةطشبش آلط حروةون يف جشمل لحططومغ يحرزآل يلحطزسآلظخظحشحط
 .شمآلشصسبشت

 ).غ (غ لحلشثسص نحمفف هغم: غ خخضن ثشبقاحلففك املتغقعقك يف األسغقر اعغففقك األربغك 
 ).فغ(غ لحطدرسذص نحم غفه: غ خخشبض لحسطنيغ خخضن ثشبقتغفقفك عىل هنقكك احلففك 
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هسئ هسحك دة حطٰهىطض اخم: جمهسل اخمجه مع ميهش حن ىطة اجفهسهن دّاخممي  هنِّـا خض حنخيهسم ،مع
ت، هلهسجف ت هن اخم مظّهسهنهباخم دّمنىغهش خض لكهسخس اخم مع ىط حطهسخم مي  ألؠهسخم ،ّ ومظ

مبهس، وخممي هسرمي ّوالك د حن ّ مع هست، ،هشّهسهنهبمنىح هبهس حطٰهىطض اجفّاخم  هنِّـا خض حنخيهسم اإلجع
د هن اخمِّـي مي مع امقجهّمنىغمنىح حطهسخمّهلحي هنِّـا اجفخيهسم اخم ىطة حط هش، ّهسهنهب اجفهش واخممي

جخّمنىغميخنىح ختهئهس متّأمتحطمئٰههئ  د اخم مع هسمظهسّهسهنهب اجفّمنىغ حطّ اخم  .ًهست إجع
هسئ أميهنهس خض هنِّـا اخمهئ حن اخم هسحك هست ّهسهنهبًهس حطهسجفّمنمنوخت: ّمنىغًوجمهسل اخمجه

ُّـ هش لكهئ اجف ٰه د ّهسهنهب اجفّهثن هل،دة خمّاجفهئ مع هش لك اخم ٰه مظهبهش حنهئ ّهست حن اخمهئهسجغهبهش اخم
مئهب ، وخمميهئّوحن ىطة حط مي ّيطة وحن هسمظّ ، هلهبّ مصُّـّهبهشمبهس حن اخمهئهسجغهبهش اإلجع مئهبّمنىغدة خم يط ّ ومي

د هبهس حن هنِّـه اخمهئهسجغهبهش مع  .اخم
ه جعالجعهش: ًوجمهسل أميهنهس مع د حط مع مبهس:... ّختمنىغ اخم د : وجعهسخم مع ّختمنىغ اخم

هسهل إحل اجف الهلمبهس حطهسخمٰهىطضّهسهنهبحطهث هيىح حطهسمغ هيحيهش اخمِّـوات، ولكىط مسهس، هلهب  .ُهست اجف
د خمهي مع مض، اخمّحصهنهبولكىطض اخم هب اخمٰهىطض اجفخي مظ مسهس خمهبىع حن جم ِّـي هش وجع

جم ، هلّمي هي ت اجفٰهىطوض جم ت اخمٰههسرض لكحف جع د ّهثنىح هلهب جع مع ت اخم  جغخيهبخيهش جع
ت اجفّحصهنهبخمهي مبهس، وّن أل؛هش حطّهسهنهبهش هن جع هسرمي مس أؠهسخم والك حص ّإمتّ ذخم هن حنخي

د لكهيهبمبهس، ّهسهنهبهست ميحيحقض اجفّهسهنهباخمٰهخي جفميهسن أمت حطهسجف مع لكهش، وإلمئ اخم هش حن
، وحطِّـخم ميهئ ُّـهلىش اإلجكميهسل اجفٰهىطوف خض حس وهن خض احلخيهبخيهش حن لكميىع احلمئ

د لكحف اجف مع د حطهسجفّمنىغ هل،هشّهسهنهباخم مع هسجخٌهست أحنىطّهسهنهب اخم  جفميهسن أمتىع ؛ّ إجع
ال لكهيهبمبهس ّهسهنهباخمٰهخي حطهسجف د مصمئ مع ، واخم لكهس خض اخمِّـهن ٰه حن هسخمحيهش، هل ًهست اجف ً

 .١٧ص: ، حنمنُّـر مقهسحطهنجسجضخس احلختهتخس 
هسحط  . اجفمنُّـر اخم
هسحط  .٢٠ص:  اجفمنُّـر اخم

 .٢١ص: ، حنمنُّـر مقهسحطبمضاجضخس احلختهتخس 



 ٤٩١ .........................................................اخلجسخئمع اجئجتهئحق وتمثملمجحججست إزنجسرات
 .ًهس هبهسّمنمنوحن

ادي آحنمك هسظ متحيىع ّمنىغاخم: وجمهسل اخمخنهبَّـ مع ي وإن خس ميمي حطهي  اجفهسهن
مع ، واخم هسر اجفّإمتد أو حنىطامظ وجكمثومت د حطهسلك مع هئُّـ إحل اخم هست، وخممي ّهسهنهبُحص هن مي

ن اجف ن هنِّـا اخمهئ ّهسهنهبحن معمبهش حم ، ميمي د وخكهسهنىطة حط مع هش لك اخم ٰه مبهس حنهئ هست متحي
ت د خض اخلهسرج وحنخيهسم اخم مع حطهس إحل اخم حصمييط أميهنهس حنهئ ًحن اخم ً. 

هئُّـ إحل اخمّمنىغ هنِّـا اخمهئ حن اخمّهثنًوحطهئهسء لكحف هنِّـا، هل د لك حكىطمي ُ مي مع
مش، حطمئٰههئ ّهسهنهباجف هسر اخمِّـهن هل هست وحطهسلك لكّهسهنهب اجفّأنهش خض حنخيهسم اإلجع ّ إال هست خمهب

دميهش، ّمنمن إحل هنِّـا اخمهئ حن اخمًهس وحكىطميخيًدخمهبال مع ًهست أميهنهس ّهسهنهب اجفّهثن هلّوإالّهست اخم
مئهب مش هنِّـا اخمهئ حن اخم دّمنىغيط واخمّمظمي مع  أي مظمي حن ، حن اخم
ت، مش حنخيهسم اخم د حط مع هستاخم  . وإن حمهسن األحنىط حطهسخمٰهميىع خض حنخيهسم اإلجع

هسرات ؠُّـر  مهمبىطوا هنِّـا اخمميالم حن لك هتمسجلوجمُّـ امق لّاجف :  خض اجفخيهسم، جغهبمك ميخي
لك ـ ألكهئ اجف ّوأحنهس ختمنمن حطمئ هسر اخمٰهخي ـ هلمب خمهبىع ّمنحيهشهست اجفّهسهنهبّ  حط خض الك

ٰهمك لكهئ حن اجف هسر حنهس ميهئ ، حط حطهسلك هسر جكمثومت خض متحي هسخمحيهش ّهسهنهبحطهسلك هست اجف
، ّهسهنهب اجفّإن، أي اخمِّـوات مظهس حطهئهسء لكحف أؠهسخم د جع مع هش لك اخم ٰه ًهست اجفهئ ً

هيهب اخمِّـهنهئّ وميّمنىغمي هسر اخمٰهخي واخم مش الك هسمظهس وحط د هبهس إجع مع ّمنىح اخم ً. 
هتمسجل أهنهس واجفالجغيس خض حمهيحصت ؠُّـر  ّاجف هب ّ خي جنميهي حط مغهسخمهبهش حن اخم

ديّمنىغاخم مع جخّ واخمٰهىطيضّ إحل اخمِّـاجخّ اخم هسجخ وّ، أو اخم  .ّاإلجع
ّجع إمت   :ّهتمتجمُّـ أجكمي لكحف هنِّـا اخمميالم، حطّ

ًأوال هبحص هلهئ: ّ ء مظخي هب خض هنِّـا اخمهن خي ن اخم ّال ميمي ّهبهس وال حنهئجهخيهبً ظ ّ ألن اجفًهس،ً هي
ت، وختّولخض اخمخي األ هسين حنخيهسم اخم د هلهبمبحص ذاجخّمنىغ واخم مع ظ خض ّ اخم ، واجفهي

 .٣٥٠ـ ٣٤٩ص: ، حنمنُّـر مقهسحطاجئمظحمجخف املممهلخكم 
هسح اخمهبيطدي، حنمنُّـر مقهسحطتمبمتمجحتخس ىنىل هنجسجضخس احلختهتخس  ٰههيهبخيهش رجم ٤١ص: ، حنمن  ).٢٥(، اخم
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هست، وخت د هلهب لكىطيضّمنىغاخمخي األمغخف حنخيهسم اإلجع مع ُّـ أمقهسس ّ، هلهي ميّ اخم

ٰهيغ هسم خض لكىطض حطٰههنمبهس اخم لك األجم ، وخمهب هب خي مئهش خض هنِّـا اخمهئ حن اخم  .اخمخي
ن خض ختّإن: ًوثجسجحمججس مك جغهبهئئِّـ ميمي د خض اخمِّـهن وهن ّمنىغٍ اخم مع م اخم  حنحيمب

خف لكهئهسميهشّجحخمهبىع  د حم مع ف اخمخيهسئ حطهتؠهسخمهش اخم خمهب اخمحيهبهي  .هس مي
، ّوخممي هتمظّإمتّ هنِّـا اخمميالم حمهي واخمهئخييغ واإلحطىطام هلهب ً حطهئهسء لكحف اخمخيىطاءة ّحص مي

هسرميهش اجف د والك مع رة واجفٰهىطوهلهش ألؠهسخمهش اخم ر لكُّـحنهبّهسهنهب اجفّأنهش، وّهسهنهبّاجفخنمب هش ّهست أحن
مبهسهّ جغُّـّمخ د وحنهئ مع  . اخم

هبحصت وإجكميهسالهتهس، حطهئهسء لكحف حنهس امغحقمتهسه  خي ًومت خض ملهئ ومقٰههش لك مظهي اخم ً
هسرميهش اجف د والك مع خف اجفىطاد حن أؠهسخمهش اخم ُّـأ اخمٰههبهئّهسهنهبّخض مظحي  حطجل ّهبهشّهش، جغهبمك آحنهئهس حطمئ

د واجف مع اجمىش اخلهسرمعّهسهنهباخم خيّهش خض اخم ٰهّ اخمٰههبهئّ واخم د خض ّهسهنهب اجفّهبهش، ومظ مع هش خمهي
اجمىش اخمهئحيىع األحنىطي د، ألّهسهنهب، هلهسجفّاخم مع خمهش خض اخلهسرج حطهئحيىع معٰه اخم هس ّهنهش خصٰه
ه  د ومت مع ت اخلهسرمعّاخلهسصجكهسحمهيهش اخم د اخلهسص خمهبىع ّ خض اخم مع ّ، ومت اخم

دجك مع  .ًهبئهس وراء متحيىع اخم
هيهب اخمهئحيىع األحنىطيّوخمميهئ مش اخم  مظهسحطٰههش خض معٰههيمبهس إحل معٰه ّمبهس حنىش ذخم وحط

د  مع ن مت اخم د خض األلكهبهسن، هلهبمي مع دة ّهسهنهب وهن اجفّاخلهسصأؠ اخم مع هش اجف
ده اخلهسرمعًهسمظهسحطٰه د جغهب، خض متحيىع األحنىط إحل معٰه أؠ ومع مع ّ مظخيهبهبُّـميهش ّهبهش واخم

هش إخمهب  .حطهسخمهئ
مئهبّ إال هبهئ خمهبىع خمُّـميهئهسهلحي اخلهسرج اخمٰه دات اخلهسؠهش واجف مع ّاخم يطة لك ملخفهنهس، ّ

ؠ ؠّهبهشومظهي اخلمن هسز حمّهبهش لكجل ذاهتهس، وهبِّـه اخلمن د ّ ميمئ مع د لك اخم  ومع
ؠ هيهب اخمهئحيىع األحنىطي، ميجههي لكحف حنهس حط اخلمن  ّهبهشُاآلمغىط ولكهئُّـحنهس متهتجخ إحل اخم

هبهسز اؠجهالح اجف دّهسهنهبواالحن مع  .هست، ولكحف حنهس حط االجكحقاك خمحييس اخم

هسح اخمهبيطدي، حنمنُّـر مقهسحطتمبمتمجحتخس ىنىل هنجسجضخس احلختهتخس  ٰههيهبخيهش رجم ٤١ص: ، حنمن  ).٢٥(، اخم
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دة، وهن اجفّهسهنهبهش هنهئهس اجفّهسهنهبىطادمتهس حن اجفوحن مع  ّ أي حمّاخلهسص،هش حطهسجفٰههئ ّهسهنهبهش اجف

د حن اجفحيهسهنهب مع ىغ.حنهس هن ملخف اخم مئهبّ هلحص خي د حن ّ ومي مع يط حط وامعمش اخم
ب واخمجيهئ حطهسخمِّـات واخمالمظهئهسهن ومت ذخم مع ّ ميمئ ،اخم ، ّاخلهسص حطمئٰههئهسهنهس ّحنهسهنهبُ

مبهس اجف هسوهنميِّـا هن جغهسل مقهسئىط اجفمئميهئهست حطمئىطامظ ال ولكىط ًهيحيهش حك ً. 
ن هنهئهسك خت،ًحطهئهسء لكحف هنِّـه اخمخيىطاءة اجلُّـميُّـة دّ وال مخهبّمنىغ ال ميمي مع ّ إال يط خمهي

مئهبّمنىغهست، وميىطمعىش هنِّـا اخمّهسهنهبحطهسجف د اخلهسرمعّ واخم مع هسظ اخم  وحن ّيط حطهي
د خض اخلهسرج مع مظهبهش إحل ذات اخم د واجفّهبهش جفميهسن اخمٰههبهئ؛ّاخمهئهسجغهبهش اخم مع هش، ّهسهنهب حطجل اخم

مئهبّمنىغهلهسخم د لكحف حمّاجخيط ذّ واخم مع هب اخمِّـي ذحمىطه ّ خمهي خي  جغهسل، وال حنٰههئ خمهي
 . وحن مظهسحطٰه حن احلميحصءّمنهئىحاجف

خي هنهئهسك هلىطق، وهن ،متٰه مئهبّمنىغ اخمّأن مي يطع حنهئ ً مظهسرةّيط اخلهسرمعّ واخم    ميهئ
اجمىش اخمهئحيىع األحنىطي هسظ اخم حيّـ حطهي هست حطهسجفٰههئ ّهسهنهب، وهنِّـه هن اجفّهبهش ـ حنحيهسهنهب هلهي

يطع حن اخمّاخلهسص، هش  ّمنىغ اخم مظهئ ، حمحص هن احلهسل حطهسخمهئ مض واخمىطمظ حصمييط اخمجه واخم
خمّهبهشإحل اخمٰههي يطع حن اخمّهبهش، واجفٰههي ميّمنىغ وأمغىطى ميهئ هش، وهن ّ حنحيهسهنهب حنهسهن

هبّىغهست حطهسجفٰههئ األمغّهسهنهباجف حصمييط مخهسمييطا لكىط ّ، وذخم هلهبحص إذا حمهسن اخم ًهس، حمحص هن احلهسل ً
، وهنِّـا حمهي حصء ومت ذخم هسن واخمحيىطس واخم هش إحل اإلمت هسل اجف ميخيىش خضّحطهسخمهئ هش ّهسهنهب جم

د، وذحمىطمتهس مقهسحطخيهس حطّمنىغ، أي حنهس ميخنمئ اخمّحطهسجفٰههئ األلك مع  ّهتنً حطهئحيىع جغخيهبخيهش اخم
د، حمحص  مع ً ال حنٰههئ مصمن أميهنهس ّأمتهنِّـا ال حنٰههئ خم لكحف اخمخيىطاءة اجلُّـميُّـة ألؠهسخمهش اخم ّ

مئهبّمنىغلكحف هنِّـه اخمخيىطاءة خمهي هسزّ واخم  .يط حطهسخمٰهىطض واجف
خم خض حنهس ميالزم اخم مئهب ّمنىغواخمميالم ذامظ متخي دّواخم مع ىطة خض اخم  ،يط حن اخممي

ن حطهسجفّهثنهل ىطة مظمي ىطة حطهسجفّهسهنهب اخممي د خض اخلهسرج، هلهسخممي مع هست ّهسهنهبهست اخم هن لكجل اخم
مظهبهش اخمٰههبهئ د حن اخمهئهسجغهبهش اخم مع ىطة ذامظّهبهشّمظىطمعىش مجهبٰهمبهس إحل اخم د لكحف ّهبهش، هلمب حم مع  خمهي

 . جغهسلّحم
، خكهسهنىط حط  رصميهي ّواخمميالم اخمِّـي أورده اجفمنهئىح لك اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع هلهبحص مق
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هئهسهنهس، جغهبمك جمهسل د: ّخض هنِّـه اخمىطؤميهش اخم مت مع ى أن اخمٰهىطض اخمِّـي هن اخم ... ّمق

لك د حن لك متحيىع ومع ده خض حن د اخمِّـي خمهي : ً، وجمهسل أميهنهسومع مع هلهسخم
دميهش اجل مع د ّهن حن مع ّ، هلهثن هنِّـا اخمميالم رصميهي هلهبحص ذحمىطمتهسه حن اخمٰههبهئهبهش حطجل اخم ّ

لك اّهسهنهبواجف د حن د متحيىع ومع مع ال ـّحنهسهنهبخمِّـي هن هش، هلهسخم ،  ًهش اجل ـ حن
دميهش اجف مع د خمهبىع جكهبئهس وراء متحيىع حن مع ّواخم ، ّهسهنهبً دميهش اجل مع ّهش خض األلكهبهسن حممئ

ا مغهسؠهس حن  معُّـ مت ، أي مي معُّـ جكهبئهس خض األلكهبهسن هن مع ًوهنِّـا حنٰههئهسه أن اجلهسلك مي ً ً ّّ
د  مع مئهبهش، وهنِّـا لكجل حنهس امغحقمتهسه خض أؠهسخمهش اخم ؠهبهش هن اجل د، ومظهي اخلمن مع ّاخم ّ

ىطة؛ وحطهئحيىع وحنهس مئهبيط واخممي منىغ واخم هتخمهش اخم هسئمل خض حن ّ ميحقمظمش لكهيهب حن اخمهئ ّ ّ
ن حنهس مظخيُّـم أميهنهس لك مظهيمئهبِّـه هبمئهئهبهسر خض  ًاجفهنمئ منهب(ّ ميىطار) اخم  .وال جغهسمعهش خمهي

حيهست إحل  هب اخمّأنوجيمش االخم جخّمنىغ مظخي ىطة إحل اخم هسجخ وّ واخممي  ّاإلجع
خض حمهيحصت هبمئهئهبهسر وال  خس ميىطد خض حمهيحصت اخمخنهبَّـ اخمىطئهبىع وال ّ واخمٰهىطيضّواخمِّـاجخ

هسحطخيجل وال اخمالجغخيجل  .ّملخفمههس حن جغميحصء اجفخنهسء اخم
  ؠئء إ ؠدؠت  ءء ؠّءء) ٢(

ع اخمميهيحصت اخم أوردهنهس اجفّامظ  حنىطاده حن ّأن لك اخمخنهبَّـ، ّمنهئىحهنهي حن خصمئ
دات األؠ مع هسمي حطجل اخم هسخمحيهش حن مجهبىش ،هش خض األلكهبهسنهبهياخم هسم واجف هسمي اخم ّ خمهبىع اخم

حيهسوت خض اخما هسخمىح واجفجيهسميىطة واخم  واخمهنٰهىح، ّخنُّـةجلمبهست، حط حنىطاده حن ذخم اخم
خنميهب اخل هسل ّهسيصوهنِّـا هن اخم ٰههسخمهبهش، خض جم ب خض اخمميهيحصت إحل احلميمئهش اجف  اجفهئ

ب إحل جغميحصء اجفخنهسء هسم اجفهئ هسمي اخم ّاخم ّ. 
لّخيُّـموجمُّـ معهسء ذخم خض حمالم اخمخنهبَّـ اجف د خض ذوات ّإن: ، جغهبمك ميخي مع  اخم

هتحمّهسهنهباجف هسخم الف هل ع، حط إن حمهسن امغ هيىح حطهسخمهئ  .اخمَّـ... ُّـ واخمهنٰهىحّهست ال خي
هيمئهبِّـه هبمئهئهبهسر مظمثحم هسرات أمغىطى خمهيخنهبَّـ وخم  وهن ،ُّـ هنِّـه احلخيهبخيهشّوهنهئهسك لك

 .٤١ص: ، حنمنُّـر مقهسحطاململجسحجمجست 
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خنميهب اخلهسيص حيهسوت واخم دات حطهئ اخم مع خيُّـون حطهسجفجيهسميىطة حطجل اخم ّأهن ميٰه ّ ، ال ّ
ب هسحنهش، حمحص هن حنهئ هسخمحيهش اخم هسمي واجف ٌحطهئ اخم  . إخمهبمبّ

هتحمهبُّـ لكحف حنهس حطهبهئهسهجم ومقهبهتجخ خض ذخم األحنىط : ّهسل اخمخنهبَّـ جغ زادة آحنمك خض حنخيهسم اخم
هسب، جغ ال  ل حنهئهس وحن اخممي حيهست حنمنهسدر اخمهئخي وحنمنمغِّـ اخمخي مع واالخم ّاجلُّـميىط حطهسخم ّ ّ
، وحن  هسئ هب حتخيهب اجفجههسخممش ومظهئخيهبمش اجف ّميىطمظهسب خض ؠ وؠُّـجم حن حمهسن خض مق

ٰههيهبخي د : (هستّمظهي اجفمنهسدر أن اخمخنهبَّـ جمهسل خض اخم مع هسئ خم د األول حن ّأن ومع ّ
هنهس دات حطهت مع ال : (ّجع جمهسل حطٰهُّـ مقجهىطمي) اجف ، وخم ازم ذامظ دات حمهيمبهس حن خم مع ّاجف

د ازحن خس ميمي مسهس ومع هسئ حطمئٰههئ اجفجيهسئىط هلخيىس، هلهسهلمب)اخمَّـ... ّإهنهس حن خم  . هلهسجف
هسل ادي آحنمك خض هنِّـا اجف هسرات اخم مظهئخي لك هنِّـا : وجمهسل اخمخنهبَّـ مع اخمٰه

هسب اخم هست[مي هسجغ ، وهن ] اجف هيحيهش مظمثحمُّـ هنِّـا اجفُّـلك ارد اجف ّخض اجف هسين ّأنّ م اجف  لكمئ
د مع خنميهب خض اخم هس متمهمئلك لكحف أمقهسس اخم ّاخم مظجهىطح هلهب مظخيىطمي ًُ. 

دات خض األلكهبهسن ّأنومت متهنهبىح إحل ذخم  مع هسم حطجل اخم هسمي اخم ل حطهسخم ّ اخمخي
ل، هسمّ ألن اخمملخف حنٰهخي نّهسمي اخم د واخمٰهُّـمحطجل اخمّ إال  ال ميمي  .مع

دات خض حمهيحصت جغميحصء اجفخن مع هسمي حطجل اخم ّإذن ميجههي اخم ّهسء وميىطاد حط خصىطد ُ
ٰههسخمهبهش، جغهبمك  هسع احلميمئهش اجف ُّـه أميهنهس خض حمهيحصت أمظ حيهسوت، وهنِّـا حنهس مت ًاجفجيهسميىطة واخم

دات، وميىطميُّـون حطِّـخم اجفجيهسميىطة مع هسمي حطجل اجف ّميٰهمفون حطهيحييس اخم ُ. 
هسئ هسحك خيهبخي: جمهسل اخمجه هبجههش حمحصل حمحط ومعُّـامت مظٰههسحل حط د ّ اخم مع  حن

ل، حنىش حنهس حطهبهئمبحص  هب ومعُّـان اخمٰههيهش حمحصل اجفٰههي ف، حن جم ّومعُّـامت خم حطهئ ألكحف وأ

 .١٤٤ص: ، احط مقهبهئهس، حنمنُّـر مقهسحطاجئهلمبمتمجحتجست 
ّ، ؠ ولكهي لكهيهب اخمخنهبَّـ جغ زادة آحنمكخس يف األرنجتجسر اجئمبحتمتمجخس األربمبخساحلختهتخس املهلمبجسجئمج  ّ ،

ٰههيهبخيهش رجم ٧٦ ص١ج: حنمنُّـر مقهسحط  ).٢(، اخم
 .٣٥٠ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاجئمظحمجخف املممهلخكم 
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هئهسع احلمئ هش الحن مع هسميهئهش، اجف هسمي،حن اجف جفمثحنهئجل  حن اّأمت حنىش ،ّ هلخيُّـ لكمف هنهئهس حطهسخم

خنميهب اخلهسيص حطجل اخم ّحطهسخم مسهس، وهنِّـا ّ ؠهس حطجل اخمٰههيهش وحطجل حنٰههي دات، ومغمن ّمع ً
مشّأنهسه حنٰههئ هسمي اجفجيهسميىطة هل  . حنىطاده حن اخم

)٣(ّءرؠ ؠ  ّءد وؠؠ إ ّؠ   
د  مع منىغ، وهن ختمنىغ اخم هسخممك حن اخم ّحنهس ذحمىطه اجفمنهئىح خض اخمخي اخم ّ ّ

لك اخمِّـي هن اجف هئهس إخمهب وامغحقمتهسه خض ّهسهنهبحطمئ هش حنهس ذهن ّهست، مغخف جكهسهنُّـ لكحف ؠ
هئ اخم د، وهن حن مع هتخمهش أؠهسخمهش اخم د واجفحن مع ، ّهسهنهبّٰههبهئهبهش حطجل اخم خي اخلهسرمع ّهش خض اخم ّ

د إحل اجف مع هسهلهش اخم ّجغهبمك متىغ لكحف أن إ هسء ّهسهنهبّ هسخممك حن أمت هب اخمهئ اخم هست حن جم
، أي ن هلهب اجفهنهسف لكجل حتخي اجفهنهسف إخمهب هسهلهش، وهن اخمِّـي ميمي ّإن اجفهنهسف : ّاإل

، معُّـ حطهئ مغهسص هن اجفهنهسف إخمهب ّمي ع اجفهنهسف إخمهبٍ ن اجف ن هلهسجفهنهسف حم ، ال حم
خي حطهئ مغهسص هن اجف د مي مع ، وهنِّـا حنٰههئهسه خض اجفخيهسم أن اخم ٍّء هلهب ٍ ّ هش، هلهيهبىع ّهسهنهبّ

هيهب اخمِّـهنهئ  مش اخم ن وحتخي واجغُّـ مغهسص، وحط اجمىش اخمٰههبهئ إال حم ّخمُّـميهئهس خض اخم ّ ّ ّ
خي إحل اجف د وهن ذات اخم مع م حط اخمٰهخي حن لكميىع احلمئ ميهنهسف اخم ّوحنهس ميخي هش ّهسهنهبُ

ؠهبهش، وخممي اجمىش اخلهسرمع اجفّاخم هن اخلمن مش اخم ؠهبهش لكجل ّهسهنهبّ حط ّهش واخلمن
ل اجفمنهئىح ن جم ، وهنِّـا هن حنهنمئ خي د واخم مع ّاخم د[ّهلهثمت : ّ مع خمهبىع هن ] أي اخم

د  مع ع، حط اخم مت خمهيمئ مت خض متحي هن حم ن حم ع، ميمي ء ملخف اجف ن  حم
ء آمغىط خم ن  ع، ال حم ن اجف حيهسده اجفمنهئىح حن حمالم ٍمتحيىع حم ّ، وهنِّـا حنهس امق

خيُّـم، جغهبمك جمهسلَّـاخمخنهب ده : ّ اجف د[ّحط حطمئٰههئ أن ومع مع د اخم لك] أي ومع  خض حن
لك د حن  .متحيىع ومع

د واجفوهنِّـا مع هئ اخمٰههبهئهبهش حطجل اخم هي خض حن ،ّهسهنهبّ اخمميالم وا اجمىش اخلهسرمع  ّهش خض اخم
ادي آحنمك حن حمالحنمب اجف ل خض حنخيهسم ّخيُّـمًوجمُّـ هلمب ذخم أميهنهس اخمخنهبَّـ مع ، جغهبمك ميخي

 .٢٧٧ص: ، حنمنُّـر مقهسحطهنجسجضخس احلختهتخس 
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من:  واخمخنهبَّـّهئىحمنح مظهي اخمميهيحصت لك اجف هسهلهش مظ هسمّاإل . ..:ر لكحف جعالجعهش أجم

هسخممك ن اخمممء : اخم ت اخمجيخف ّمتحيىع حتخي] اجفهنهسف[أن ميمي ، وخض ]اجفهنهسف إخمهب[ وجع
هسهلهش أجغُّـمههس إحل اآلمغىط ّهنِّـا اخمخي اجفهنهسف لكجل حتخي ، ولكىطوض وإ  اجفهنهسف إخمهب

هيهب واخمحقحمهبمش اخمٰهخيمك ، ومتهسمظمل لك اخم هسهلهش خض اخمِّـهن  .ّحن اخمٰهىطوض واإل
د إحل اجفوإ مع هسهلهش اخم ن ... هستّهسهنهبذا حمهسمتلك إ هسخممك، ميمي حن اخمهئ واخمخي اخم

هبهسز اجف د حطهئحيىع احن مع هبهسز اخم ىط واحن ىطهنهسّهسهنهبّمظمي  ....ّهست ومظمي
خيُّـ ؠُّـر  هتمسجلوميٰه د إحل اجفّأن ّاجف مع هسهلهش اخم هبهسزه حن ّهسهنهب إ ىطه واحن ّهست ومظمي

هسهلهش هسم اإل هسخممك حن أجم هب اخمخي اخم مبهس، حن جم  .معمب
د، ووهنِّـا اخمميال مع خف أؠهسخمهش اخم هش ّهسهنهب اجفّأنّم حمهي جكهسهنُّـ لكحف حنهس امغحقمتهسه خض مظحي

خي د وحن مع مظ وحتخيهشخيّخض اخلهسرج لكجل اخم هش خض األلكهبهسن حط لك اجفّ وجعهسحط ، وخمهب هش ّهسهنهبخي
ر اخمٰهُّـحن ّ اخم مخ جغُّـّهبهشحن األحن مبهسهّ د وحنهئ مع  . اخم

هتمسجلوخممي حمهيحصت ؠُّـر  ٰههنمبهس خكهسهنىط خض ّاجف هسل، هل  حنهنجهىطحطهش خض هنِّـا اجف
هسد، حمحص خض ّ واالحتّهبهش، حمحص هن احلهسل خض اجفخيهسم، وحطٰههنمبهس اآلمغىط خكهسهنىط خض اإلجعهئهبهئّهبهشاخمٰههبهئ

خم خض هنِّـا اخمحيمن د واجف: جم مع ُّـمي خض ّهش حنّحنهسهنهب ذي ّهش خض حمّهسهنهبوإن حمهسن اخم
هي ،اخمٰهجل ا هش خض ّهسهنهب اجفّهبهش جغهبّأن، وهنِّـا حنٰههئهسه ّهبهشهسد هلىطع اإلجعهئهبهئّ االحتّأن وحن اخم

د ّهبهشاأللكهبهسن ملخف جغهب مع رة ألؠهسخمهش اخم د وهن ميهئ حنىش اخمخيىطاءة اجفخنمب مع  اخم
هسرميهش اجف  ّهبهش، وهن جغهبّ لكُّـحنٌهش خض اخلهسرج أحنىطّهسهنهب اجفّأنُهش، جغهبمك ميحيحقض هلهبمبهس ّهسهنهبّوالك

د، وحطهبهئمبحص مت حن االحتّهبهشملخف جغهب مع ّهسد احلُّـ اخمٰهُّـحنّهسد، وهن احتّ اخم  . حنىش مصُّـودهّ
مئهبهبيط حطجل اخمخيىطاءة األوحل وحطجلّوخمٰه د، خس ميمي  اخم مع هسمتهبهش ألؠهسخمهش اخم  اخمخيىطاءة اخم

هس لكهئُّـ ؠُّـر  هتمسجلًوا  .ّاجف

خف٣٤٩ـ ٣٤٨ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطاجئمظحمجخف املممهلخكم  جنف مي  .ّ، حط
 .٤٦ ص١ج: ، حنمنُّـر مقهسحطمجخس يف األرنجتجسر اجئمبحتمتمجخس األربمبخساحلختهتخس املهلمبجسجئ 



 ٢افكلسكن ـ ج..............................................................................٤٩٨

)٤ (   ّا  وا ا أ ا ا    
ّذفرمن يف رشح فقنفن هذا افكقل أن اخكقلف فسم افتخقص وافتلمز إىل  ّ ّ ّ
ّيقاليقن أفسنم، وفنن افكسم األول خلبنرة خلن ختقص افواكود مقلكس جككمكته، جكمه  ّ

ّإن ختقص فل واكود إفن مقلكس جككمكته: ّفنل اخكقلف ّ ّ ّافتنفن افوااكبمن... ّ ّ. 
اخكراد مقلكس : ًذفر افقبنجلبنئي ىقكلمكن خللك هذا افكسم، جكمه فنلوهلن 

ّاحلكمكن هي احلكمكن اخكمحكوذة مقرشط ال، افتي هي أخللك فراىقن افتقلمك، غنن 
ك ذو فراىقنّفقل افواكود خللده

فن اكمن افكوق إىل فرىقبن فقلكن ] فراىقن افواكود [وهلذا ىقلتمي :إىل أن يكول
ّإهنن فمس هلن فن احلد إال أهنن ال جكد:  فلهًغمك حمدودة أصال، وإن يكئه ّّ  . هلنّّ

وخللك هذا افكمنس يف اخكراىقن : ًوفنل افقبنجلبنئي أيقن يف هننين احلللن
 أن ىقكف يف فرىقبن فمسه غوفمن فرىقبن، غمي اخكقلكن فن غمك ّجكتىافذاهبن إىل غوق، 

 . هلنّن ال جكدّمهنمقّ إال ىقلون حمدودة
 ّ مكي احلدّأن افسلن وافلكي غممجم خلدوحق، مقلكلى ّأنمل حلنهر هنىقمل افكبنرىق

ّ إال أهنن ّن فمس هلن فن احلدّإهن: ّن افوااكبمن يف فوفهّخلن اخكرىقبن افتنف  ، هلنّال جكدّ
 خلبنرة خلن ، هلنّن ال جكدّمهنمقّ إال غمي فقلكن فن غمك أن ىقلون حمدودة: وفوفه

 ّه ال جكدّممصوف وحمدود مق فواكبن فكدوفن اخكحلول، غوااكن افواكود فوّمنفق
 . اخكحلوفن خللممنّمن خلله فن أوصنغه افسلبّفه، ومكي احلد

 ّوافسبن يف اىكتكمنر افكقمن اخكواكبن اخككدوفن اخكحلول فن فالم افقبنجلبنئي،
ه اككل يف فالفه فرىقبن وااكن افواكود فن مجلن فراىقن افتقلمك يف افواكود، ّأم

 فراىقن افتقلمك، وهذا جيكل مكي وهي فرىقبن افواكود مقرشط ال، افتي هي أخللك

 .)٢(، احلنيكمن رفم ٤٥ ص١ج: ، فقدر ىكنمققعةاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األرب
 .١٩ص: ، فقدر ىكنمققهناية احلكمة 



 ٤٩٩ .........................................................اخلالس الممل وتنبيهات إشارات
سسض ّ ألن ادّاحلظ حن ذظتبض واتض ادوتود ذن اثوتبض اثزظودض اثحشول،

ّادتحرشح وادسصدبض اثحرسض ال تشسجم ذع اصظراج ذظتبض ادواتض يف داإلظة 
 صتشجض ادسسض ادتحرشح دون ذظتبض واتض ادوتود ال ّإنذظاتض ادتذسشك؛ إذ 

 ثسشسض ادوتود يف واتض ّأنض ادتذسشك، وطظا ذزشصه بخط وخج داثسض يف ذظات
ُ صسي احلظ، ورصخض ال طسصبسشص أي ذظتبض ذن ّثتى خشظ ّادوتود ذرسسض ذن دل ّ

 .ذظاتض ادتذسشك، وطظا ثالف جصطظ بل رصطط دالم ادربصجبصإلي
، ّشض ذن أوصصخشص ادسسبّشضّ صسي احلظ حن احلسشسض ادواتبّأنإذن جصطظ دالذه 

ص ّصهن بّإال:  االجتثشصء يف خودهّأنتبض اثزظودض اثحشول، وطظا ذزشصه وذن خبشل اثو
 .رل، دهل طو ذستص اإلجيصب ادزظويلّ اجتثشصء ذت ملصّال ثظ

 ادرحشط يف اثسصم طو ادسسض ادتحرشح، ّصنوطشص طظدظ ادذشط توادي آذح ب
ص ال طسصبسشص ّهن خج داثسض يف ذظاتض ادتذسشك، ألّشضّوثسشسض ادوتود ادتصذض ادواتب

 .بح ذظاتض جشورات ادوتودّ إال يشء، وادتذسشك ال طسون
ّذع ادسسض ادتحرشح دسل ثظ حن واتض : خصل ادذشط توادي آذح ّ

 دوتود ذوتود آثظ ٍذتشصطشض، ال طبسى أي جمصل، وذع إدراك ثسشسته ادالادوتود
ُسض، وثششالظ ذص طذصطظ يف ادوطسض األّواخع يف جسسسض ذظاتض ذذس وح وخبل ٍ

ّسض دسوتود، دسه طظتع إح ذزصطظ ّه ذظاتض ذذسّأصل ادششصإلي حث ّادتظخشق وادتصذ
 ادتذسشك طسع يف جشورات ادوتود، ال يف صسظ ّأن ادواثظة، بشزشى ضتسك احلسشس

 .ادوتود
 ، ودظا يف ذبصثض ادوثظة وادسثظةودسن جشصخل يف ذبصثض ادتذسشك

 .٣٦٣ ص١ج: ، ذرظر جصبقالرحيق املختوم 
 . وذص بزظطص٤٣١ ص١ج:، ذرظر جصبقاحلننة املتمالية يف األسمار الممنية األربمة 

 . وذص بزظطص٣١٨ ص٢ج: اثرظر ادسصبق



 ٢ادسسسسض ـ ج..............................................................................٥٠٠

هل طسع يف صسظ ثسشسض ادوتود، وذص ّإص ادتذسشك ّأن وجوف صثبض ،ادشسصش يف ذدك
 ، حشظ ادزظخصءّشضذع ذبشى ادوثظة ادذخرّ إال ذدظه ادذشط توادي آذح ال طشسجم

 .ّاثتصملحّوادتي جوف صشصخع يف أددتشص حشظطم وحشظ صظر 
 



 
 

 ؠ  
 اجئجتهئحق اجئمظابجف

ّأن جئمتخكجخكد ححتمجحتخس ىنمجمثمجخسخض                                               ً ّ                                                 
............................................................................٥

هتخمهش: ّاألحنىط األول ١٣................................................مظهسرميَّـ اجف
هسين هتخمهش : األحنىط اخم هبهي أخمحيهسظ وحنحيىطدات اجف رميهش(مظ من هسدئ اخم ّاجف ّ(...........٢٠

د. ١ مع ٢٠............................................................اخم
٢٢.............................................................ّاجفهسهنهبهش. ٢

ّاجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األمغىغ. أ ّ...........................................٢٣
ّاجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األلك. ب  ّ...........................................٢٥

هسر. ٣ ٢٦.................................................األؠهسخمهش وااللك
٣٢............................................................احلخيهبخيهش. ٤

هسز«اخمِّـي ميخيهسحط » احلخيهبخيهش«اؠجهالح . أ ٣٢.........................»اجف
اجمىش» احلخيهبخيهش«اؠجهالح . ب ٣٣.................حطمئٰههئ اخمٰههي اجفجههسحط خمهي
٣٣...............................ّحطمئٰههئ اجفهسهنهبهش» هشاحلخيهبخي«اؠجهالح . ج
اجمىش اخمٰههبهئ» احلخيهبخيهش«اؠجهالح . د ٣٤.........................ّحطمئٰههئ اخم

هسخممك ٣٤............................................ّحتىطميىط مص اخمهئيطاع: األحنىط اخم
هتخمهش: األحنىط اخمىطاحطىش ال خض اجف ٤١...........................................األجم

هسرميهش اجفهسهنهبهش. ١ د والك مع ل حطهتؠهسخمهش اخم ّاخمخي ّ..............................٤٢
ل حط. ٢ داخمخي مع هسرميهش اخم ّهتؠهسخمهش اجفهسهنهبهش والك ّ..............................٤٢
امعمش وأؠهسخمهش اجفهسهنهبهش خض اجفمئميهئهست. ٣ د خض اخم مع ل حطهتؠهسخمهش اخم ٤٢.......ّاخمخي



حيهش ـ ج..............................................................................٥٠٢  ٢اخمحيهي
 ّمصمجخسّأؠجسجئخس اجئخكجخكد واىنهلملجسرجضخس املجس

    ّاألدجئخس واإلزنختجسالت                                                  
..........................................................................٤٣

)١( 
ّأدجئخس أؠجسجئخس اجئخكجخكد واىنهلملجسرجضخس املجسمصمجخس ّ  

..........................................................................٤٥
دميهش حن ملخفه: اخمُّـخمهب األول مع د أجغ حطهسجف مع ّاخم ّ...........................٤٦

٥١.................................................ّمغالؠهش اخمُّـخمهب األول
هبهي خيىطميمش واخم هسل خمهي ٥١..............................................حن

هسين د: اخمُّـخمهب اخم مع ازم اخم الف خم ٥٣......................................امغ
٥٣...............................................ّإميهنهسح حنخيُّـحنهست اخمُّـخمهب

)٢( 
  حخكل أؠجسجئخس اجئخكجخكدنإزنختجسال
..........................................................................٥٩

د اخميطائُّـ لكحف اخمِّـات. ١ مع د حطهسخمِّـات أو اخم مع هييطام اخم ٥٩...................امق
اب لك اإلجكميهسل ٦٢.................................................اجل

اب األول هسمض: ّاجل الزم حطجل اجفخيُّـم واخم ٦٢.........................ّإمتميهسر اخم
هسين اب اخم هسمضلكُّـم حطجهالن ا: اجل ٦٥.......................................خم

هسمض هست حطجهالن اخم مع األول إلجع ٦٧...................................ّاخم
مع      هتمسجل لك هنِّـا اخم اب ؠُّـر اجف ٦٧.............................ّمع
هبهسن األول      حي: ّاخم مش االؠجهالح اخمحيهي ٦٧......................حط
هسين      هبهسن اخم مش االؠجهالح اجفهئجهخي: اخم ٦٩........................حط

هسمض هست حطجهالن اخم هسين إلجع مع اخم ٧١...................................اخم



 ٥٠٣ ...................................................................................اجئجتحجمظس
مع هتمسجل لك هنِّـا اخم اب ؠُّـر اجف ٧٢................................ّمع

هسحطخيجل ال احلميحصء اخم اهنُّـ وحنمثميُّـات خض أجم ٧٢...........................ّجك
هسحكهش اجفخن خض حمهيحصت اخمخلميىح اجلىطمعهسين ٧٥.............................ّحط

احط هسحكهش اجفخن ومع ٨٠..................................ّإجكميهسل لكحف حط
هسحكهش اجفخن خض حم      ٨١.......................ّالم اخمُّـواينّجكهسهنُّـ آمغىط لكحف حط

هي. ٢ هييطام اخمُّـور أو اخم  ٨٩............................................امق
اب لك اإلجكميهسل ٨٧.................................................اجل

اب األول      د: اجل مع منهسص اإلجكميهسل حطهتؠهسخمهش اخم ٨٧............لكُّـم امغ
هسين      اب اخم هش: اجل منهسص جمهسلكُّـة اخمحيىطلكهبهش حطهسمسهيهبهست اجفىطحم ّامغ ّ ّ............٨٧
هتمسجل      هسين ؠُّـر اجف اب جعهسخممك لكحف حن ٨٩................................ّمع

م لك اإلجكميهسل حطهش اخمخي ٩٢.............................................أمع
ن اخمحيىطلكهبهش: األول منهبىغ خض جمهسمت ٩٣................................ّاخم
هسين هييطام: اخم ن اخمحيىطلكهبهش حطهسالمق ُّـمي جمهسمت ٩٤.............................ّمظ

هسخممك ن حطهئهسء لكحف أؠهسخمهش اجفهسهنهبهش: اخم منيص لك اخمخيهسمت ّاخلىطوج اخم ًّ.......٩٦
اء لكحف اخمهئىغ ١٠٠........................................................ّأ

إزنجسرات وتمثملمجحججست اجئجتهئحق اجئمظابجف
 اجئهلمثملمجحك األول
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هسين ل حطهتؠهسخمهش اجفهسهنهبهش: األحنىط اخم خمهبهش اخمخي ّلكُّـم حنٰهخي ّ........................١١١

هسخممك دحطُّـا: األحنىط اخم مع ل حطهتؠهسخمهش اخم ١١٤............................هنهش اخمخي
هسين د: اجفخيهسم اخم مع خفات وجمىطاءات متمهىطميهش أؠهسخمهش اخم ١١٧.....................ّمظحي



حيهش ـ ج..............................................................................٥٠٤  ٢اخمحيهي
١١٧.....................................................ّحنخيُّـحنهست مخمبهبُّـميهش

اجمٰههبهش: ّاجفخيُّـحنهش األوحل ١١٧.........................................ّحطُّـاهنهش اخم
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هسين ّاجفهسهنهبهش حطهسجفٰههئ األلك: اجفٰههئ اخم ّ..................................١٢٠

هسخممك ّهنهبهش حطهسجفٰههئ اخلهسصاجفهس: اجفٰههئ اخم ّ...............................١٢١
١٢٣...........................................ّاجفىطاد حن اجفهسهنهبهش خض اجفخيهسم

هش هسخم د لكحف اجفهسهنهبهش: ّاجفخيُّـحنهش اخم مع ١٢٦...............................ّزميهسدة اخم
د مع ١٢٦...................................................حنىطامظمش اخم

هش األوحل      د اخممي: اجفىطمظ مع ١٢٧...................................اخم
هسمتهبهش      هش اخم د اخمهيحيمه: اجفىطمظ مع ١٢٧..................................اخم
هش      هسخم هش اخم د اخمِّـهنهئ: اجفىطمظ مع ١٢٨..................................اخم
هش اخمىطاحطٰههش      ١٣٢..................................لكهسخس متحيىع األحنىط: اجفىطمظ
هش      هش اخلهسحن اجمىش اخمٰههبهئ: اجفىطمظ ١٣٥..................................اخم

هسر: ّاجفخيُّـحنهش اخمىطاحطٰههش ١٣٧..............................حنٰههئ األؠهسخمهش وااللك
خي خض األلكهبهسن ولكُّـحن: ّاجفٰههئ األول ١٣٧...........................ّاخم
هسين خي خض األلكهبهسن حطهسخمِّـات ولكُّـحن: اجفٰههئ اخم ١٣٨....................ّاخم
هش د واجفهسهنهبهش: ّاجفخيُّـحنهش اخلهسحن مع ّاخمٰههبهئهبهش اخلهسرمعهبهش حطجل اخم ّ ّ.................١٤٢

 اجئهلجتخليلات
.........................................................................١٤٥

خف األول حي د مغهسرمعهس: ّاخم مع ًلكهبهئهبهش اجفهسهنهبهش خمهي ّ ّ..............................١٤٥
هس خف اخم حي د وجغُّـه اخمٰهُّـحن: يناخم مع مب اخم ّاجفهسهنهبهش حنهئ ّ.......................١٥٧

هسخممك خف اخم حي د خمُّـى األذهنهسن: اخم مع ر اخم ١٦٦.......................ّاجفهسهنهبهش خكمب



 ٥٠٥ ...................................................................................اجئجتحجمظس
  اجئجتخكارق بٰى تجتخليلات أؠجسجئخس اجئخكجخكد

د      مع خفات أؠهسخمهش اخم ارق األمقهسمقهبهش حطجل مظحي ١٧١........................ّاخمحي
د      مع خفات أؠهسخمهش اخم حيمنهبهيهبهش حطجل مظحي ارق اخم ١٧٢.......................ّاخمحي
ت إحل اجفهسهنهبهش. ١      هش اخم الف خض مت ١٧٢...............................ّاالمغ

ث لكهئمبهس خض اجفخيهسم: اجفخيُّـحنهش األوحل      ١٧٢................ّجغخيهبخيهش اجفهسهنهبهش اجف
هسمتهبهش      امقجههش خض احلمئ: اجفخيُّـحنهش اخم هسم اخم ١٧٤............................أجم

ت. ١      امقجههش خض اخم ١٧٤.........................................اخم
هست. ٢      امقجههش خض اإلجع ١٧٥.........................................اخم
امقجههش خض اخمٰهىطوض. ٣      ١٧٥.......................................اخم

جعهسر. ٢      الف خض حنهئخنئهبهش اجفهسهنهبهش خم ّاالمغ ّ.................................١٨٥
دة واجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن. ٣      مع الف جغمي اجفهسهنهبهش اجف ّامغ ّ...............١٨٩
الف جغمي اجفهسهنهبهش خض متحيىع األحنىط. ٤      ١٩٠................................ّامغ
ل األ. ٥      الف خض اجفٰهخي ياالمغ هسمت ّومض واخم ّ..............................١٩٢

ي خض متمهىطميهش اجفٰهىطهلهش. أ      هسمت ل األومض واخم ّاجفٰهخي ّ.........................١٩٣
حي. ب       مك اخمحيهي ي خض اخم هسمت ل األومض واخم ١٩٥...................ّاجفٰهخي

ت. ٦      حن واخمهئحيىع األحنىطي لكحف اخم ٰهُّـد اجفحيمب الف خض مظهتجعخف اخم ٢٠٣....ّاالمغ
د. ٧      مع الف خض جغمي ؠحيهست اخم ٢٠٨................................االمغ
مض. ٨      الف خض جمهبمئهش اخمٰههي احلمن ٢١١.................................االمغ
حيهش. ٩      ع اخمحيهي ارض اخمِّـامظهبهش جف الف اخمٰه ٢١٣........................ّامغ
ّجغمي اخمِّـاجخ واخمٰهىطيض خض اجفهسهنهبهست. ١٠      ّّ...............................٢١٦
هنىط واخمٰهىطض. ١١      ٢٢٠........................................مظٰهىطميىح اجل
د واجف. ١٢      مع ٢٢١......................................ّهسهنهبهشّاالحتهسد حطجل اخم
دة. ١٣      مع ّخض مظٰههي اجلٰه حطهسجفهسهنهبهش اجف ّ..................................٢٣٩



حيهش ـ ج..............................................................................٥٠٦  ٢اخمحيهي
د. ١٤      مع هش اجفهسهنهبهش إحل وامعمش اخم ٢٤٢...................................ّمت
هبٰه خض اخلهسرج. ١٥      د اخمميمك اخمجه ّومع ّ..................................٢٤٥

هسرات اجفهسهنهبهش: ّاجفخيُّـحنهش األوحل      ٢٤٦....................................ّالك
هسمتهبهش      هسرات اجفهسهنهبهش: ّاجفخيُّـحنهش اخم ٢٤٧............................ّاجفخي اللك
هش      هسخم الف اجفخي لك اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن: اجفخيُّـحنهش اخم ٢٤٨............ّامغ
هبٰه: ىطاحطٰههشّاجفخيُّـحنهش اخم      ٢٥١.....................................ّاخمميمك اخمجه
هش      هبٰه خض اخلهسرج: ّاجفخيُّـحنهش اخلهسحن د اخمميمك اخمجه ّومع ّ...................٢٥٣

د. ١٦      مع ُّـاهنهش أؠهسخمهش اخم ٢٦١.....................................احلمي حط
 

  اجئهلمثملمجحك اجئجمجسمن

ّجئمئخكامصمض واألدجئخس ىنىل اجئهلجتخليل األولا ّ 
.........................................................................٢٦٣

٢٦٦.......................................ّحتهيهب جغخيهبخيهش اجفهسهنهبهش: ّاخمُّـخمهب األول
هسين دي: اخمُّـخمهب اخم مع حيهسوت اخم خنميهب واخم ٢٧٢.............................اخم

 
  اجئهلمثملمجحك اجئجمجسجئحص

 جسمنخئمثجسىيمئخس اجئخكجخكه واجئمئخكامصمض ىنىل اجئهلجتخليل اجئجم
.........................................................................٢٧٥

مع األول هبهش اجفهسهنهبهش خض اخلهسرج: ّاخم د وجغهب مع هبهش اخم الف جغهب ّامغ ّ ّ............٢٧٥
٢٧٦..............................................................اجفهئهسجمخنهش

هسين مع اخم د واجفهسهنهبهش: اخم مع ي حطجل اخم الف احلهب ّحطهبهسن آمغىط خمالمغ ّ...........٢٧٨
٢٧٨..............................................................اجفهئهسجمخنهش
ب واإلحنميهسنخض حتخيهب حنٰههئ اخم: ّحنخيُّـحنهش ٢٧٩............................مع



 ٥٠٧ ...................................................................................اجئجتحجمظس
  اجئهلمثملمجحك اجئمظابجف

  ّأدجئخس أؠجسجئخس اجئخكجخكد
.........................................................................٢٩٦

دمي: ّاخمُّـخمهب األول مع د أجغ حطهسجف مع ّاخم ٢٩٩..................................هشّ
٣٠٣...................................................ّمظخيهبهب اخمُّـخمهب األول

هسين د خض حكىطد اخمٰهُّـم لك ذاهتهس: اخمُّـخمهب اخم مع هبهسج اجفهسهنهبهش إحل اخم ٣٠٤...........ّاجغ
هسين ٣٠٧....................................................مظخيهبهب اخمُّـخمهب اخم

هسخممك د: اخمُّـخمهب اخم مع هئهسء حتخي اجفهسهنهبهست لكحف أؠهسخمهش اخم ّاحط ّ...................٣٠٧
هسخممكمظخيهبهب اخمُّـخمهب ٣٠٩.................................................. اخم
د اخمِّـهنهئ: اخمُّـخمهب اخمىطاحطىش مع ّلكُّـم مظىطمظمش اآلجعهسر لكحف اجفهسهنهبهش حطهسخم ّ..............٣١٠

٣١٤...................................................مظخيهبهب اخمُّـخمهب اخمىطاحطىش
د: اخمُّـخمهب اخلهسحنىع مع ىغ اجفهسهنهبهش حطهسخم ّمظخن ّ................................٣١٨

٣٢٠.................................................مظخيهبهب اخمُّـخمهب اخلهسحنىع
هسدس هبهش حط: اخمُّـخمهب اخم هئ امعمش واجفمئميّاخم ٣٢٠..........................جل اخم

هسدس ٣٢٣................................................مظخيهبهب اخمُّـخمهب اخم
هسحطىش ٣٢٤............................ّخم خس ميمثؠ وجغُّـة حنهس جغمنهيلك: اخمُّـخمهب اخم

هسحطىش ٣٢٨..................................................مظخيهبهب اخمُّـخمهب اخم
هسحن د: اخمُّـخمهب اخم مع هست اخمحيىطق حطجل حنهس احلخيهبخيهبهش واخمخنهسرجغهش حطهتؠهسخمهش اخم ٣٢٨.....ّإجع

هسحنمظخيهبهب ا ٣٣٠...................................................خمُّـخمهب اخم
هسمقىش د اخمٰههبهئ: اخمُّـخمهب اخم مع د اخمٰههسم حن اخم مع م اخم يطاع حنحيمب ٣٣١............امت

هسمقىش ٣٣٤..................................................مظخيهبهب اخمُّـخمهب اخم
د دون اجفهسهنهبهش: اخمُّـخمهب اخمٰههس مع خنميهب خض اخم ت اخم ٣٣٤...................ّجع

٣٣٧..................................................مظخيهبهب اخمُّـخمهب اخمٰههس



حيهش ـ ج..............................................................................٥٠٨  ٢اخمحيهي
د: هسدي لكخلاخمُّـخمهب احل مع ت احلمئ اخمخنهسئىش لكحف أؠهسخمهش اخم جمىح جع ٣٣٨......ّمظ

٣٤٠............................................مظخيهبهب اخمُّـخمهب احلهسدي لكخل
هسين لكخل دات األلكىطاض خض اخلهسرج خمجي: اخمُّـخمهب اخم ٣٤٠.................خفهنهسومع

هسين لكخل ٣٤٢..............................................مظخيهبهب اخمُّـخمهب اخم
  اجئهلمثملمجحك اخلجسخئمع

ّاجئمثهلجسئخص املممتملخس ىنىل جحخبمظجضخس أؠجسجئخس اجئخكجخكد ّ
هش األوحل هب اجمٰههبهش اخمٰههبهئهبهش: اخمهئ هست اخم ّإجع ّ....................................٣٤٤
هسمتهبهش هش اخم هب الت األوخمهبهش: اخمهئ د حن اجفٰهخي مع ّاخم ّ............................٣٤٥
هش هسخم هش اخم هب الت األوخمهبهش: اخمهئ ّاجفهسهنهبهش أميهنهس حن اجفٰهخي ّ ًّ........................٣٥٣

هش اخمىطاحطٰههش هب د أهلىطاد جغخيهبخيهبهش خض اخلهسرج: اخمهئ مع م اخم ٣٥٥...................ّجفحيمب
هش  هب هشاخمهئ د: اخلهسحن مع م اخم ت أهلىطاد جغخيهبخيهبهش جفحيمب حيهسء اجفهسمتىش لك جع ٣٦٣.......ّامت

د لك آجعهسرهنهس اخلهسرمعهبهش: اخمُّـخمهب األول مع هئهسع ختمك جغخيهبخيهش اخم ّاحن ّ..........٣٦٣
هسينا د خض األلكهبهسن: خمُّـخمهب اخم مع ىغ اخم ٣٦٥............................مظخن

هسدمقهش هش اخم هب ت: اخمهئ د وحطجل اخم مع هسوجمهش حطجل اخم ٣٧٣......................اجف
هسحط: هلهسئُّـة هست األزخمهبهشخض اخمحيىطق حطجل األلكهبهسن اخم هسحط ٣٧٦...................ّهش واخم

هسحطٰههش هش اخم هب د واجفهسهنهبهش: اخمهئ مع هتمغىط حطجل اخم خيُّـم واخم ّاخم ّ ّ......................٣٧٩
هسحنهئهش هش اخم هب هنىط: اخمهئ ّمظخيُّـم اجفهسهنهبهش حطهسخم ّ....................................٣٨٨

ّمظخيُّـم أمعيطاء اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن لكحف اجفهسهنهبهش. ١ ّ ّ.....................٣٨٩
ازحنمبهس. ٢ ّمظخيُّـم اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن لكحف خم ّ.........................٣٩٠
د. ٣ مع ٣٩٠.........................ّمظخيُّـم اجفهسهنهبهش حن جغهبمك هن لكحف اخم

هسمقٰههش هش اخم هب د: اخمهئ مع امعمش اخم ت اجفهسهنهبهش خم ٣٩٤............................ّجع
٣٩٩...................................جكميهسالت حنىش اإلمعهسحطهش لكهئمبهسحطٰهيغ اإل

هنهسء اجفهسهنهبهش خمإلحنميهسن: هلهسئُّـة ٤٠٣......................................ّخض اجم



 ٥٠٩ ...................................................................................اجئجتحجمظس
ة هش اخمٰههس هب د اجفهسهنهبهش خض اخلهسرج حطهسخمِّـات ال حطهسخمٰهىطض: اخمهئ ٤٠٥.............ّومع

هش احلهسدميهش لكخلة هب د خض حس ؠحيهسهتهس لكهيهبمبهس: اخمهئ مع هبهسج اجفهسهنهبهش إحل اخم ٤٠٨.....ّاجغ
د: اخمحيىطع األول مع ل لكحف اجفهسهنهبهش هن اخم مئ ن اجف ٤٠٩....................ّحم
هسين د وخمميهئ ؠحيهش حمحصخمهبهش خمهيحصهنهبهش: اخمحيىطع اخم مع ل ملخف اخم مئ ن اجف ّحم ّ ّ......٤١٢

هسخممك جههس حطٰههس: اخمحيىطع اخم مظهبهش ملخف حمحصخمهبهش وحنىطمظ ل ؠحيهش جع مئ ن اجف ًحم ّ هستّ ٤١٣.خس اإلجع
ت: اخمحيىطع اخمىطاحطىش جههس حطٰههسخس اخم مظهبهش ملخف حمحصخمهبهش وحنىطمظ ل ؠحيهش جع مئ ن اجف ًحم ّ ّ٤١٦

الت: األحنىط األول مئ هسم اجف ٤١٦..................................:أجم
هسين د خض ذخم اخمهئ حن احلمئ لكحف اجفهسهنهبهش: األحنىط اخم مع ٤١٧......ّدور اخم

 اجئجتهئحق اخلجسخئمع
ّيف أن ختهئجغ اجئخكجخكد بامذا؟ ّ 

.........................................................................٤٢٩ 
 ٤٤٩.....................................................حمالم خمهيخنهبَّـ اخمىطئهبىع

 ٤٤٩................................................حمالم آمغىط خمهيخنهبَّـ اخمىطئهبىع
منهب مبمئهئهبهسر خض اخم  ٤٥١....................................ّحنهئهسجمخنهش اجفمنهئىح خم

اء لكحف اخمهئىغ  ٤٦٢........................................................ّأ
 إزنجسرات وتمثملمجحججست اجئجتهئحق اخلجسخئمع

د حطهسجفهسهنهبهست) ١( مع ّختمنىغ اخم ّ..........................................٤٨٧ 
دات لكهئُّـ جغميحصء اجفخنهسء) ٢( مع هسمي حطجل اخم  ٤٩٤.............................ّاخم
خي اخلهسرمع) ٣( د واجفهسهنهبهش خض اخم مع ّاخمٰههبهئهبهش حطجل اخم ّ ّ ّ......................٤٩٦ 
منهبمك أم اإلجيهسب اخمٰهُّـومض) ٤( هيمش اخم  ٤٩٨...ّهن متحي احلُّـ لكهئ مظٰههسحل هن حطهئ اخم

٥٠١................................................................اخمحيمبىطس
 


