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  م��م�
  ..ا��� � وا���ة وا���م ��� ر��ل ا�، وب��

�4 آ��2ة وم��0/� ا�.�ا-, وا+�*��#، ��() أردت ب%$ا ا����# أن ��78ن ا���# ا��6%� إ�� ا�
  :ی��ن م�=�ا ����>  ت��:, 9�8

، و	 [1]1ا����� ا��:�ة ـ �%��� ا���E وا���ض وا�*دة، �8 ت�C 9�8 ا�(�Bی*ت ا������ـ 1
���، بK أردت ا�:*رئ أن ی(�*ب مH 8:�ات9 ب/��G وآFن �ت�C 9�8 ا	ص.�ح*ت ا��0

G$9 أو ب�4 ت�م���  . ا����# یO*0�9 وه� 8 (8
، 8*���*ب ��)، وK�= ��� HS 8:�ات واS��، وأ�R�9 ب���E ت���*ت، ا��0�ُم ا������ـ 2

�� ا�Oَ*0#، وذ�T حS �8%* آ��2اGی:�أ *  . �� ی�W ا�:*رئ أ�9 ه� ا��() ب
، �8> أث:K ا���*ب ـ وب*��*�) اث:K ��� ا�:*رئ ـ ب*����H 8) ا�]�ح ا�(�Bي ����2 ا�����رـ 3

م4 ا����S*ت ا��) �O`_، وذ��O T�* ��خ��*ر م4 �*ح��، وم4 �*ح�� أخ�ى 	��:*دي 
Gی:�ؤ **م ا��*م ب�bأن م4 ��:�أ ه$ا ا���*ب ��ی9 ا  H�.��م4 م���S*ت، أو ��� ا+`K ی

���.� 8) . ا����ل ���%* م4 ا���# ا�%�� 8) ه$ا ا����# ه� اbر=*د إ�� ا�:�ا�� ا�:�*8
  .وا� ا��8,. آK ب*ب

�  را!� ا�� � ا���ی
 55ـ ص ب  11982ح��O ��ی�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 



  ت����
  م�)� ا����� ه� م��� ا��س� وا%$ ��ء

م%(� ا+���*ء وا���K، ا��) آ*ن ی(�B إ��%* ب7آ�*ر واح��ام ��� م� ت�T ا�%(� ا�:���، .. ا�����>
 K(� ا��) ت���� ا���*م%ا����ر، و	 ت��0ا م(%* حi*رة ب]�ی� م%* آ*ن م���اه*، آ�h 	 وه) ا�
�� م�Gj ا� ب%* وه) ���*ن أ�B> خ�b8) ا (�*ن، وه� أ=�ف م* 9�8، وه) ا��) ت(�bا K:� Hم

�� ا���>��8) 6��8*. خ K:� ,�ن ا�*��b.  
ب�m ا+���*ء ـ ���%> ا���م ـ م���4 ی���ن ا�(*س ا���*ب وا���� ویjآ��%>، و�> ی�رث�ا دی(*را 

  .8(�> اbرث و��> ا��رث. و	 دره*، وK�6 ا� ا���*ء ورث� ا+���*ء
/�oإ�� ا�����> ��� أ�9 و �B)� *ب��م* ص�� 	ر ا���> وا�����> إ�` p:� *وم Kب*:� تqدى +K6 ا�

ا�*دي، وص��* �(�B إ�� ا���> ب��د م* ی�92 م4 �*�*ت ب�4 �6ران ا��ر��، 8/:� ا���> وا�����> 
9� Kأه W�� 4ا�����> م �  !`����9، ورتH 8) ح

�*ن م* �> ی��>" رب*���"ا�����> م%(� �b8*� ��> ب*�:�>، ��> ا .. Kا��� mء آ�%*، وب�*و��> tدم ا+�
�*نم��bأ=�ف م* 8) ا Hم Kی��*م <���4، وا�� : G��8 9، وی�.�9 م4 ��*ج�:� .. �)%8*�����> ه) ا�

�*ن�bا *%)� ()E�� .ا��) 	 ی�4 أن ی

  
�  ���+* ا����� ا�(�

  ا��(�ءة ا������
. م4 م%*م ا���> ا+�*��� أن ی:�م ��.�ب ا����م*ت وا�0��ات ا��) ی��*��6%* 8) م*دت9 ا�:�رة

وی/��ض ـ ب�ه�* ـ أن ی��ن ا���> م�* ب��T ا����م*ت ب]�K ص��v وواvS، إذ م4 ا���ه) أن 8*`� 
وم4 . و	 ی�4 أن ی:�م ا���> ��.*�# م���م� ب]�K ���> إذا �> ی�4 م�����* �%*. ا�])ء 	 ی�.�9

�4 م(9ه(* 6*ءت ��8ة ا��0�p، إذ ی��`H م4 ا���> أن ی�0�p 8) �8ع م4 �8وع ا���> وی� .
9�� .وه$ا ب*�.�H 	 ی�/�9 م���8 م* ه� خ*رج ت0

  
  ا��(�ءة ا���ب�ی�

*م ب*�*دة ا����� ـ مH أه��9 ـ 	 ی�/) ��ح�G، بK 	ب� أن ی(i> إ��9 م���8 ب*�.�ق ا���ب�ی� �bا
��t W�� #�*.�*8 یy�i ��� وHS ا	��:�*ل وت�# ا����م*ت 8) . ا�(*��� 8) ا���*مK مH ا�.*�#

اخ�9، بK ه� ب]� �9 روح و�:K وا�/�*	ت و6��، وی� 8) ا��*�� ا��اح�ة ب�*	ت �/��� د
وا���> ی��*مK مH ا�.*�# 8) آK ه$G ا��*	ت وم4 آK ت�T ا��Cا�#، T�$�8 	 ب� . وا�/�*	ت م��0/�

 . أن ی��ن م�* ب.�ق ا���ب�� وأ�*��# ا���*مK مH ا�.�ب

  
  ا��(�ءة ا�ت�����

��> ب*دة ا����� وب*�.�ق ا���ب�ی� ����*مK م�O Hب9 	ب� �9 م4 م���O �8ق وو�*-K مH إ�*م ا�
  . ا	ت�*ل ا��) ��O 4ی:%* ی��4 ا���> م4 إی�*ل م* ��ی9 م4 م���م*ت وأ�8*ر واتC*ه*ت وم%*رات

 ����� mاه> ا��:�) م4 ح����� وم/%�م� ��ى ا�.�ب وت(*�# م��� <��C�8# أن ت��ن ��E ا�
��* وم(*��*، وأن ت��ن ��ی9 ا�:�رة ��� ا�K، وأن ی��ن ص�ت9 مCى ت�آ�# ا����*ت وم���

(�*�  . إ�*دة ��ض ا��(� ب�F*��# م�(���، مH `�رة ��� �Sب ا+م2*ل ��:�ی# ا�
�4 ی]�ح ���h ا�2*�) ا	ب��ا-) م*دة ا����م، و8) �%*ی� ا�]�ح ا���`/9 أح� ا�.�ب ��آ*ن أح� ا�

�8:� آ*ن ا���> ی��ر ه$G ا���� ا��) ! ی* ا��*ذ؟.." 	 ب�"م* م�(� : �* أث(*ء ا�]�ح و`*لوآ*ن م(
  .آ*�_ �(�G م4 ا���*ت ا��%��، ��(9 �> ت�4 آ$�T �.*�# ا��h ا�2*�) اب��ا-)



��� إ�� ت$���%*�� K�8:� . و	ب� أن ی��ن ا���> �*ر8* ب��ا-, ا	ت�*ل ا��) ی�4 أن ت��ث 8) ا�/
 .�(�) ص�� ا� ���9 و��> إذا ت��> أ�*د ا���م ث�ث* ح�� ی/%> �(9آ*ن ا

  
�  ا��/ � .� ا�����

W9 8) ا���ری��Rر <��8*���> م*�> ی�4 م���8* ب�# ا�����> و��ی9 رR�� . م4 أ�B> ��امC� K*ح ا�
*%�8 vC)(�9 وب*��*�) �4 ی%� W  .8) أداء م* حK م4 أم*�� ا�����> 4�8 ی��

�*ن ب:��9 8) ا���*ة �]� م* ی��9 م4 ��>وم4 أ�B> م�bوی]�� ا W/)8) ا� *Sا�� m��ی *.  
0��  أم�ر ت���ك �2 زی�دة ر/ �0 .� 

  ـ ا��]�� ا+�6 ا���B> ا�$ي ت(*�9 م4 ت���> �OبT إذا أح�(_ ا�(��1
H وه> ر6*�9 2�C��:�K، ح�m ������ن ه> `*دة ا�ـ ت��ر م* ��qول إ���O 9بT 8) ا�
F8K�:��H ا��Cا}ن ت�() 8) م _�.  
3 T�R�8ا��و�� و T�$ب*ؤه> وآt ك�)� *%)ـ یC# أن ت��> أن هq	ء ا�.�ب أم*�� �(�ك ا-�

<�Bا�� K  .��:�*م ب%$ا ا��
4 Tى `�رت�� H��T مC*ل ت�� �K�8 ،T م]��� ت�ا6%%* ه) ��*رة �4 ت�� م� K�6ـ ا

*، C)8*حT ی�() آ�# ا����ي، وی�() أ�T ��8 ا���ب�ی� وا�:�*دی�، h��8 ی��ن ت�*م�T م�%
Tوم%*رات Tوإث�*ت �:�رات ،K��6 #�* أو��_ م4 م(� Kأه.  

54���*ء خ��6ا م4 ت�_ أی�ي ا�Bـ ت$آ� أن أآ�2 ا��. 
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�ف ���� ا���ری8 1  ـ ا

و����ریW ـ ا�$ي ه� . م�*د-%*إن أي م%(� 	 ی�4 أن ت�:(%* وت��ع �8%* م*�> ت�4 م�* بFص��%* و
 p0وم(%* م* ی <������ ا�����> وا����> ـ أص�ل و`�ا��، م(%* م* یp0 ا���> وم(%* م* یp0 ا��

  . وه$ا م* ی�ور ح��R 9*��* ��> ا�(/W ا���ب�ي. ا�*دة وم(%* م* یp0 أ���ب ا����> وو�*-�9
=�*ء ا��) تqث� 9�8 ���* أو إیC*ب*، ی�*��ك ��� 8�2 إ�*مT ب*�.�ی:� ا��) ی�> ب%* ا����>، وم* ه) ا+

Tوم*دت Tب�O #�*)وت T��*)ا��) ت W8) ا���ری �����ومH أن ه(*ك اخ��8* . اخ��*ر ا�.�ی:� ا�
*م ب%* ودرا��%* درا�� �*`�ة وت.��, م* صv م(%* �bأن ا 	ل، إ*C8) ا��B)ی*ت وا}راء (8 ه$ا ا�

 Wآ��2ا 8) ا���ری <���4ی/�� ا���  .وی�*�� ��� ت�8) آ��2 م4 ا+خ.*ء ا��) ی:H �8%* آ��2 م4 ا�
�ف أه�اف ا���ری8 2  ا%ه�اف ا����آ��/ ا%ه�اف ا��Aص� / ا%ه�اف ا���م�.. ـ ا

  :�~ه�اف ـ 8) أي �K ـ أه�� آ���ة ت��p0 8) ا}ت)
  .ـ ت�9�6 ا+�].� ذات ا���`� 8) اتG*C واح�، وت(H ا��]�_ وا	���اف1
2 ��*8 Gز، وإب:*ؤ*C��� H8د ا��ا*Cـ إی  
3K[/ح وا�*C)�8 م�ى ا���� K  . ـ ت:�ی> ا��

9�84 ا�%> أن ی��د ا���> . وه$G ا+م�ر ا��2ث� تK�C ا+ه�اف ذات أه�� آ��ى ����> أث(*ء ت�ری
vSوا K�[وب ،Wأه�ا98 م4 ا���ری .��Sدون و�6د أه�اف وا v6*� W4 أن ی�> ت�ری�  .و	 ی

وا���`� ب�4 . وا+ه�اف أ��اع، 8%(*ك أه�اف �*م� ـ ب���ة ا��ى ـ وه(*ك أه�اف خ*ص� وم�ح���
 *� ���* دو�9 `� ی��ن خ*ص* ب*�(� ���8* ی��ن �*م* ب*�( ����ا��*م وا�0*ص م4 ا+ه�اف ��`� �

9`�8 .*  دـ8�2 8) ت�ریW م*دة ا�/:9 8) م�ح�� م*، ه(*ك أه�اف �*م� م4 ت�ریW ا�
ه(*ك أه�اف �*م� م4 ت�ریW ا�*دة أ�*�*، وه(*ك أه�اف دو�%* م4 ت�ریW ا�(%� 8) م�ح�� م��(� 

وأه�اف م4 ت�ریW م:�ر م��د 8) �(� م��دة وأخ��ا أه�اف خ*ص� م4 ت�ریW وح�ة أو درس 
*م ا���> ب%$G ا+ه�اف ی�*�� 8) ت(��, ا�C%�د و��6%* م�i*�8ة ���ص�ل إ�� ا�%�ف. م��4�bو 

 ....ا��*م ا�(%*-) ا�:�ر 8) ��*�� ا�����>

و`��(* إ�o 9*ه� وم��د ��) . م��د ا�$ي ی��`H أن ی:�م ب9 ا�.*�# ����C �(]*9O 8) درس م��4...
8�2 . �]�� إ�� ���ك م��4 ی�4 م]*ه�ت9 وت��ی�G و`�*�9، و��W ���آ* داخ��* 	 ی�4 م]*ه�ت9

8%$ا ���ك o*ه� ی��.�H آK . ��رس أن ی��� م4 واح� إ�� �]�ة���`H م4 ا�.*�# ب�� ه$ا ا: إذا `�(*
���`H م4 ا�.*�# ب�� ه$ا : ��4 �� `�(*. �8د أن ی�اG وی:�W م�ى �C*ح ا���> وا�.*�# 8) ت�:�:9

ا��رس أن ی/%> ا���`� ب�4 آ$ا وآ$ا 78ن ه$ا ا����ك ـ أي ا�/%> ـ ���ك �:�) داخ�) 	 ��اG، وإن آ(* 
  .*رT�$�8 ،G `� ی��# `�*�9`� ��ى ب�� tث

وا��6%* 8) أول ت���iك وب]�K ب*رز، . اربy آK �]*ط ا�/�K ب*���) ���:�, ت�T ا+ه�اف
*%)� T)4 ��م =�ود ذهi�� رة���  .و	بFس أن ت��# م�0��ا �%* ��� ا�

 ��� Wا���ری ���� K�%�ا���> إن ا+ه�اف ا����آ�� وإن ا��:�ه* ب�� ا��*ح4�2، �%* أث� آ��� 8) ت
<���  .وا�

�4 8) أداء درو�%> 8) ا�/�K رR> ت���iه> �%* آ�*ب�* ��إن م4 أه> أ��*ب K[8 آ��2 م4 ا�
ت���iا ��6ا ه� ��م ر��خ أه�اف ا��رس 8) أذه*�%>، ��8ى ا���> ی(�:K م4 �]*ط إ�� �]*ط 

  .وآ9�F 	 رابy ب�(%* و	 ه�ف م]��ك �%*
3 ��ف تDم�Cك م���اه  ..أ.��ره�/ ا����ی����+��� /ـ ا

��(T 8) . �(�م* ت�خK إ�� �8�R ا�/�K +ول م�ة T�78 ت�ا96 �*�* مC%�	 ��یT إ�� ح� ب���
��/O*وا�� ����� ب]�K �*م م4 ح�m ا��� وا�0�*-p ا�(/�*C��8 م� ��� Kت�خ #�*Eا� . T�8��8

��:� ب*�0�*-p ا��*م� ���T ا�/�� ی/��ك 8) وHS ا�:�ا�� ����*مK م�8�2 إذا ��8_ . %*ا�



ا�0�*-p ا��*م� ��ح�� ا��اه:� �%T��� K ت/��� آ��2 م4 ا����8*ت ا��) ت��ر م4 ی�ون 
ب%* م�O 4بT وا��.�_ أن ت��`H ـ إ�� ح� آ��� ـ م* ی�4 أن ی��ر م4 ���ك أو ی��ث م4 

��  .م]��ت ت���
� أ�8*ره> ی/��ك 8) أ���ب �Oح أیi* م���8 م���ى ا�.�ب ا	�6*�) وخ�/��%> ا�2:*��8 و����

  .ا+�8*ر و��ض ا��رس، واخ��*ر ا+م��2
  ـ ا�F دروس0 ��7ا4

ا��bاد ا���C ���رس ه� ا�y.0 ا�) ی��صK ب9 ا���> إ�� أه�ا98 م4 ا��رس وب*��*�) إ�� درس 
v6*�.  

   
�اد       ·H�9ات ا�  

  ت�Iی� ا%ه�اف
 �R*ص� *%Eح، وص�Sح�د أه�اف ا��رس ب�`� وو����م* ت��ن ا+ه�اف . ص *��*Rو

  .م��د 8) آ�*ب ا���> أو 8) خ.� ت�ریW ا�:�ر، �8 مC*ل ���6%*د %�8*
  ا��اد ا�Cه)�

 T:�, ت��د أه�اف ا��رس ب�`�، اب�أ 8) ا�0.�ة ا��*��� وه) ر�> ا�0.� ����ب�� أن ت
  .���رت 8) ذه(Tو`�K أن ت��أ 8) ا���*ب� یC# أن ت��ن ��8ة خ.� ا���رس `� ت. ا+ه�اف

  ا��اد ا����ب�
 ��Sخ.�ات وا K�= ��� *%��C�ب�� أن ت��ن ت��را آ*م� وم��اب.* �.�ی:� ��� ا��رس `> ب�

  .وم��دة، م�ا��* 8) آK خ.�ة �*مK ا��`_ وارت�*O%* بFه�اف ا��رس
��� أ�9 �K  ـ ص*ر ی(�B إ��9! وم* `K ا	ه�*م ب*��bاد ا���*ب) إ	 +ن ا���> ـ وا�]�ف، أح�*�*

  .	 ت�Cی� 9�8 و	 إب�اع و	 ��.. روت�() 6*م� 
  أ� م��9 �ت ا��رس

 ��i�م ب�*R*��* ی��*ج ا���> 8) =�ح ���� ا���*-K ا�(����� وا���(�، وی(�E) ��� ا���> ا	ه�
أ	  وی(�E). ه$G ا���*-K وا��Fآ� م4 ص�ح��%* وإم�*��� ا���0ام%* 8) ا��*ن ا�$ي �����0م 9�8

یK6q إ��اد ا������ إ�� ب�ای� ا��رس ح�m أن ه$ا یH�i ا����2 م4 ا��`_، و`� 	 ت��ن ا������ 
  .  ا��ادة م���8ة أو ص*��� �����*ل

�  ح�ول ا��) K ب���ب�ت ا����
 *%� #�ا���> ا�(*v6 ه� ا�$ي ی��.�H أن ی�(�F ب�(*ص� ا��رس ا��) ����ن ص��� ��� ا�.�ب، �8�

  . *ء إ��اد ا��رس ���8ن م����ا �%* �8 ت/�� ���9 ت0.�.9 ��ر�9ا���*ب أث(
  ت�رب �2 ا���ری8

ب�� ا��روس ـ أو ب�� ا�0.�ات �8%* ـ وخ*ص� ا��) ت:�م +ول م�ة `� ت��*ج إ�� =)ء م4 
4 أن ی:�م%* ب��رة م���S أم*م ا�.�ب i�� *%��� رس ب*���رب�ا���ری#، �8 بFس أن ی:�م ا�

  ).ا ب]�K واvS 8) ت�ریW ا���E اj��C�bی�و`� ی�W ه$(
�ی�� ا���ری8 ا��)�س �5P م�Aـ اس�  

 Kه(*ك ��ة ��ام Kا+ح�ال ب K�� ���*ا�.�ق ص G$ی:� م4 ه�O ه(*ك Wق، و���O ة�� Wری����
  .ت��د م�� ت��ن �Oی:� م* أآ�2 م(*��� م��R 4ه*

  :8:> ب���ی� م* ی(*��T م4 ا�.�ق 8) �Sء ا��*ی�� ا��*���
  ـ ا��رس ا��اد =�ح19
  ـ ����� ا�.�ب2
  .ـ =0���T أ�_ و`�راتT آ��> ی:�م ب�:�ی> ذ�T ا��رس3



  :وتCآ� أن
�ی�� ص�I�I + أه�اف وا�IT وم�Iدة P =67�$ درس.  

   
   

�م،  ��Xأنب <��  :����ن ا��رس �*6�* ��� ا�
19��  .ـ ی%�� ا�.�ب ���رس ا��Cی� ب���ی� أه�ا98 �%> وب�*ن أه
� م4 م���8 ا�.�ب �:�م*ت ا��رس وم�.��*ت9 ا��*ب:�، و�� �K �%* م�ا��6 ��ی�� ـ ی�Fآ2

Ki8ن أ*��.  
  .ـ ی:�م ا��رس ا��Cی�3
4<%  .ـ ی�:) ا+���� ��� ا�.�ب وی(*`]%> ����8 م�ى %8
*ر�� وا��.��,5  .ـ ی�.) ا�.�ب ا�/�ص� ��
  .Gـ ی:�> ا�.�ب وی�.) �%> تE$ی� را��6 �8ری� �* ح::�6 

  .[2]2ـ ی�.)  ا��ا7#6
  ـ آ� م �� واب��� � ا��وت��6

مK، ) روت�4(إن ا��jامT ب.�ی:� واح�ة 8) 6�H ا��روس، یK�C در�T ��*رة �4 �K رت�# 
K�ح*ول دا-* أن ت��*مK مH آK . ��8/) رؤی�T م:�� ��/�m���� K 8) �/�س ا�.�ب ا��K وا��

  .��ب، وآ4 م���* 8) ت(�یH أ�*��# ا���ضدرس ب]�K م��:K م4 ح�m ا�.�ی:� وا+�
�..!" ا�8��ا ا���*ب ص/��: "وم4 أآ�2 م* ی��2 ا��K 8) �/�س ا�.�ب ا���ای� ا��ت��� ���رس، ��8

 K�� أن ت��ن *�4، 8�*ول دا-��أو ا���ء ب*���*ب� ��� ا����رة م4 ا+=�*ء ا��) ا��*د ���%* أآ�2 ا�
�8�ة ب*� ،�`�[qال وم�ة ب*�:�� وم�ة ب��ض ا������ ا������� وم�ة ب(]*ط درس ب�ای�9 ا�

  .م��`�� آ�* ا��.�_ أن ت]� ا���*G ا�.�ب أآ�2 /��وآK م* آ*�_ ا���ای� . وه�$ا.. �Oب)
K�8*���*د . م4 ا+=�*ء ا��) ت�C# م�K ا�.�ب،وتK�C ا��رس رت��* وHS ��6س ا�.�ب 8) ا�/

�4 أن ی��ن ا����K ص/�8* م��اص�، وت���E ه$ا ا��HS ب�4 و`_ وtخ� ب* ��ى آ��2 م4 ا�/
K�  .ی(*�# ا��رس وا���Sع ی�.) =��* م4 ا���Cی� ����� ا�/

 K�= ��� ص/�ف، وأخ�ى K�= ��� ة�ح*ول ـ م* أم�4 ـ أن ی��ن ��K درس و�S* م8 ،*/��0
��*ت ص��EةCم K�= ��� �2�*م/��ا وه�$ا، وإن آ*ن أداء ا��رس  خ*رج .. دا-�ة، وث K�ا�/

  !وی�*�� ��� ت�:�, أه�ا98 �8*ذا ا���Cس 8) ا�/�K؟
  ـ ا��7 درس0 م����7
ت�`h ورا�O H6ی:� ا��رس إذا رأی_ أ�%* ��# 8) إم�ل ا�.�ب، 8*�%�ف ��W إآ*ل خ.�        ·

خ.� "ا��رس آ* آ��_، بK ا�%�ف ه� إ8*دة ا�.�ب 78ذا رأی_ أن ا�0.� 	 تqدي ��%* 8*���0م 
�8 =)ء أ��أ م4 م��> . ت(:$ ا��`h وت��K م(%* ��� أآ�� 8*-�ة م�(� ��.�ب" �ارئ��.

Gح��� K�وت$آ� أن ا+ه�اف ا��*م� ������> وا+ه�اف ا��*م� ��)%� أآ�� وأه> ..! ی]�KE (8 ا�/
  . م4 درس م��4 ی�4 ت9S�� K�6F أو ت�O ���Eی:�9

�) �(� ا��*�6، 8       ·�  . *�(/�س م���� ب�*ب�� ا�:��ا���0م ا	���ب ا�:
ا�v ب])ء م4 ا���*ب�، 8*���*ب� وا�jاح ا�h�/0 ا�$ي 	 إی$اء 9�8 �]*�� أح� و	 آ$ب م4        ·

K�  . ا+م�ر ا��) ت�وح �4 ا�(/W وت.�د ا�

                                                           

 



 ح*ول دا-* ـ م* أم�4 ـ أن ی:�م ا�.�ب ب*�(]*ط أ�/�%>، 	 أن ت��9 أ�_ وه> ی(�Bون، وت$آ�       ·
  !م4 ی:�م ب*��K ی�Xه�واا�.�ب أ�/�%> ب*��K 	 أن  ی��مأن م4 أه�اف ا�(*ه� أن 

8�2 ب�	 م4 أن ت:�ل ذاآ�وا ! رR# ا�.�ب 8) �K م* ت�ی�G م(%> واK�6 ا+�8*ر تFت) م(%>       ·
<%� K` ،رآ�*[� م*ذا ت���ن أن ت/���ا ح�: "ا��رس ا��*ب, و��F.��> در6*ت 8) ا��ا6# أو ا�

  !"م* رأی�> 8) م$اآ�ة ا��رس ا��*ب,؟!.. أ�.��> در6*ت أآ�2 8) ا�]*رآ�؟
8Cم�Dدا.��� ا�� �  ـ اس�\

8*ب�أ ب�(�� دا���8 . م4 ا���# �6ا ـ إن �> ی�4 م����� ـ أن ت��> W�� *��*O ��ی9 دا���8 �����>
ت�اG م(*��* م4 ا+�*��# ا�.�ب وا��2*رت%* �����> وا�]*رآ� 8) أ�].� ا�/�K، م���0م* آ*�8 م* 

  :ا��) م(%*
  ارب^ ا�D9ب ب[ه�اف ��� وس�م��

��W ه(*ك =)ء یK�C ا��ا���8 ت0� أو ت/�� م4 ��م و�6د أه�اف أو و�6د أه�اف د��*، �8ا-* و9�6 
 (�*��، وا�Rس ا��.�H �%* 8) �/��%> ��]�ه> =�ا إ�� ا��Bم�� ا��*�أذه*ن �OبT إ�� ا+ه�اف ا�

  .%> دا���8 ذات�� 	 ت�*د ت0����2�8 �8
_)Iوا� `�aXم ا���Aاس�  

 K���]H�C وا��/j ا�*دي وا��(�ي أث� آ��� 8) ب�m ا�(/W ��� ا��K و�� آ*ن ا��
 H�C[ة وا��j-*C�*ب H�C[ب*��ر�6 وا�� H�C[ا�.��� وا�� ���R م��Rب H�C[��*8 ،9�8 ب*�2(*ء وا���

4�`�/�. ، آK ه$G ا+=�*ء �%* أث� آ��� 8) ح/j ا�.�ب ��� ا����>ا���)ي ب�HS ا	�> (8 ��ح� ا�
*��= <��  .وه$G ا+=�*ء �%�� و	 ت��h ا�

  !ح�د أه�ا.� م��)� وم��Iی�
`> ب���ی� أه�اف درا��� ی��ن �8%* =)ء م4 ا����ب� وأ=��ه> أ�T ت���ى ب$�T `�رات%> وت�ی� 

�B/�أن ت.�# م(%> أن ی K2ا م(%> أن ی2���ا �6ارت%>، م�B/�ن م�ة واح�ة أو أن یt�:م4 ا� ��ا ص/
Tی��ت K�:وی Tوب م�*Cأن آ��2ا م4 ا�.�ب ی� �Cی�، و��j��C�bا �Eت م4 ا��*��4 تFآ� . �]� آ�

أن م* ت.��9 م(%> ��W ب*��%K �6ا ب��m 	 ی�:�ن �9 ب*	 و��W ب*���# �6ا ب��m ی��# �(�ه> 
  .اbح�*ط، وأ�.%> ا��`_ ا��*8)

�یcا!�� ا��)�.X8 ا�!  
 9��E��*ب�4 ا�.�ب، 8:> ب (ب*Cیbا W8*)��� ل*Cإن مK2 ا�(]*ط ا�$ي 8) ا�/:�ة ا��*ب:� ی/�v ا�

<%��*�� .�R*�دى ب%> إ�� ا��]*ح4 وا��*وأیi* . ��4 آ4 ح$را م4 أن ی�Cه> ه$ا ا��(*W8 وی�
  .ا���C� 9*�# ا�/�وق ا�/�دی� ب�4 ا�.�ب

d.آ�!  
�(� مH ا�.�ب ا�$ی4 ی(jCون م* ت.��9 م(%> أو ی�$��ن 6%�ا آ���ا ا���0م ا��*F8ة ب]�� أ��ا�%* ا�

  .8) ����9، ��4 تFآ� أن ا��*F8ة م(*��� ��.*�#، م4 ح�m م* ب$�9 م4 6%� وم4 ح�m م���اG ا���ي
  !"إ$�� ب�\h م���� و�� أب�g م�)(�"ـ 9

آ� أیi* أ�W�� 9 آjC� K 8) ا����> ی�H6 وت$! ت$آ� دا-* أ�T إ�* أت�_ ����> 	 ���*`# م4 	 ی���>
K إذا رأى أن إه*�9 . ���9 إ�� ا�.*�#%��4 وث, أن ا�%آ4 ص��را وت�.h ب�.��) ا����> وا�

وR*��* م* ی��ن ��# اbه*ل ا��yء . یjی� م4 ت�آ�j ا���> ���9 وت�./9 ب9 8���h �4 ���آ9 ه$ا
T4 ذ�� <��  .8) ا����> وR/�� ا�

8���C أن أول م* ارH6 ب$اآ� T4 6*وز ا��2ث�4 ـ وت$آ� م�ر��تT إ�� ا��راء ـ خ*ص� إن آ(_ م
 W�ی0.� ب$ه(T ص�رة ا��رس ا����E ا�/� ا�$ي آ*�_ رؤی�9 ت��2 ا���# 8) `��ب ا�.�ب، وت�

8���C آ> 9�8 م4 ا��(, ���9 ـ إ�� ا���م ـ �* ���T� 9 أو ���Eك م4 ا}	م ا�(/��� 8) أی*م  T��`
  .�را��ا�



 H�ه(*ك م4 ا��ر��4 م4 آ*��ا ب�(/%> و�B�R%> ���* 8) ت�ك آ��2 م4 ا�.�ب ���را�� م4 آ*ن ی�
  .  ب:�رات �:��� ��6ة وآ*ن ی��6 �9 م��:�� ��6ا

*�� و�> ی��> أن ا���م `� ح�م 8) ا���ة، Cا� Hة م��دخK م�*وی� ب4 ا���> رS) ا� �(9 8) ا�
�، 8(�%9 ب�� ا���*ب� ـ ب*b=*رة ـ �8> ی/%> وا��� 8) آ�م9، �8* W.�893[3] أح� ا���*ب� 8]

ا��%_ ا���ة �*داG ر��ل ا� ص�� ا� ���9 و��> F8ت� إ��9 خ*-/*، 8:*ل �9 ر��ل ا� ص�� ا� ���9 
إن ه$G ا���ة 	 ی��v �8%* =)ء م4 آ�م ا�(*س، إ�* ه� ا�����v وا����� : و��> ب�h.� K و��4

بFب) ه� وأم)، م* رأی_ : و`�اءة ا�:�tن، 8:*ل م�*وی� م��:* ��� K�8 ر��ل ا� ص�� ا� ���9 و��>
  .أح�4 ت���* و	 أر8, م(9 ص�� ا� ���9 و��>

10Cم�Dا�� �I$ ه0 ��7ا�aـ ا��7 ات  
ا آ*ن 78ذ. أث��_ ا����ث ا���Cی��� أن ��Bة ا���> ���م�$G ذات أث� آ��� ��� ت����%> وت:��%>

ا���> ی(�B إ�� ت�م�$G ��� أ�%> أذآ�*ء و`*درون ��� ا����> و6*دون ـ وی���ن ه> ب$�T ـ 8��qث� 
T�$ن آ������  .ه$ا إیC*ب�* ���%>، أم* إذا آ*ن ا���> ی(�B إ��%> ��� أ�%> آ�*�� و	 ی/%�ن =��* 8

D+�)م� �آ  
،<��4�8 م�/*-� م�O 4بT وأ=��ه> ب$�T تَ�  ا��/*ؤل م4 أح�4 ا��/*ت ا��) یC# أن ی��H ب%* ا�

  .م(%> م* ی��ك
�� ت��ی�ك �س��aب�ت ا�D9ب وم�Xرآ�ت��kا  

H`دات ا�.�ب و�� آ*�_ `����، أو دون م* ت���%Cم Kاo%� =��ك وت:�ی�ك 	��C*ب*ت . 	ت%
]*رآ�%>ا�.�ب وا�O# م(%> ا�jی�، �����ا ب*�/�ق ب�4 ا�]*رآ� و��م%* وی��:(�ا أ�T م(��9 �.  

�� ا���� وا���9ح ����  
 ��)� �وآ��2 م4 ا�.�ب ی�T ه$ا . إذا خ*�W/� y ا�.*�# رأی_ م(9 ا��C*-#" ���ي"��� ا�%

8:> ب�(]�y ه$ا ا��(�� ب*��2*رة ح*س ا�.�ب و�Sب ا+م2*ل �%> . ا��(�� ��(9 8) ح*�� خ�د
  .وإ�.*ء ا�:�p ا�/��ة، ورب.%> بFه�اف �*م��

11m.ب�ي وا���)� ـ ح���2 $��ك ا����� وا��  
�4 8) خ.F آ��� �(�م* یB(�ن أن ت6�0%> و���%> ����o/� ه� �%*ی� ا�.*ف ��ی:H آ��2 م4 ا�

C�8(# ا��`�ع 8) ه$ا ا�F.0 وا��> . 8%$ا ��R ص��v. وأ�%> ب$�T `� وص��ا م�ح�� ی���ی��ن %�8*
�ج  إ	 أ�9 6*ء و`_ ا��را�� ا�$ات��، و6*ء دور أ�9 وإن ا��%� و`_ ا��را�� ا�(B*م�� ا�:�رة ب*��0

8*ح�ص ��� ا	���ار 8) ��ك ا���) وا���ب�ي، 9�78 . مjج ا��را�� ا�(�Bی� ب*�0��ة ا��*=�ة
K8%� ی$ب �  !	 =)ء م4 ه$G ا����* 8) ث�*ت K�8 م*	 ی(

�T ب7ح�ى ا�.�ق ا��*���/� ��  : ی�(T ت(
  ا���oءات ا�����7

�T ا��`�, ا��]� ا�]�ف ���4 ����د �T آ��* أو 8��	 ��:�أه* 8) ت0�0�ا���ب�ي أو أح� ا�
�� 8) ا���ب�� وا�����>. أو 8) ا���ب�� ب]�K �*م�0�  .اح�ص ��� ا	=��اك 8) ا��وری*ت ا�

  ا����ءات ا���ب�ی�
�*ت ا���ب�ی� ��� إ`*م� �:*ءات ت�ب�ی� و��وات ����qm ت��ص إدارات ا�����> و��Rه* م4 ا�

�، 	 ت��دد 8) ا���iر وا�]*رآ� ا�/*��� ا��) ی��ن ه�%8* %وت�ارس ا����S*ت ا���ب�ی� ا�
T-ا�/*-�ة، و���ى ت:�ی�ا آ���ا م4 زم� . 

  

                                                           

 



  ا��ورات ا���ری ��
 (�4، ا�Hَ �����*ق ب7ح�اه* ��H8 م���اك ا�����ت�:� أح�*�* دورات ت�ری��� ـ أث(*ء ا��0م� ـ ��

()%  .وا�
  �pوة .� �� ا���� وا%م�$� وا��a ـ آ�12

آK آ�مT �.�بT �4 ا��0, ا���4 وا��/*ت ا����ة 	 ی��ن �9 آ��� 8*-�ة إذا �> یَ� م(T ا�.�ب 
4�8 `�وة �%> 8) ��� ه�T �8 ت�ض م4 ا+م�ر بFد�*ه*، وآ4 `�وة 8) �6ك �8 ی�اك . ت.��:* ���8*

`�وة 8) أم*��T �8 یَ� م(T ا�.�ب ت/�ی.* �8%* ب7ه*ل وآ�O . 4بT 	 ه>� �T إ	 ا�%jل وا�jاح
  .وا6�*تT ا���o/�� وا���ب�ی�

  !ـ ا$� q إ�2 م� ب�� س�9ر ا���ری138
*ت أن ا���ب�� ���_ ح]� أذه*ن ا�.�ب ب*����م*ت، بK ه) إآ�*ب%> ا�%*رات ا��زم� ��م4 ا�

8* ی����9 ا�.�ب م4 =0��� ا���> . ��وا	تC*ه*ت ا������ وت%$ی# خ�:%> وت(�� م�ارآ%> ا��:�
وخ�:9 وه�ی9 8) ا���*مK وا�����> و��Bت9 �~=�*ء و�Oی:� ت/���G `� ت��ن أه> م4 وأ�/H ����ب�� م4 

 9��، 8%(*ك دا-* أ=�*ء ��R م� ب�� س�9ر ا���ری8م* ی�.�%> م4 م���م*ت، وه� م* ی�4 أن �
 *  .وه� 	 ی]�� ـ و`� ت��ن إیC*ب�� و`� ت��ن �����م�*=�ة ی����%* ا�.�ب م4 ا���> ـ رب

إن ا���> ا�C*د ذا ا��0, ا���4 ا���8, ب.�ب9 وا�%�> ب��9 ی���# م(9 ا�.�ب ح�* ����> وح�* 
W���*ب Wدة ا��) ی�ر�%*، وا���*�ر�� وح�4 خ�, 8) ا���*مK مH ا}خ�ی4 م%* آ*�_ ا��� !

8]0���T ذات أث� آ��� 8) ت�م�$ك.  
14�p ـ :��  !�  أ

* 	 ی��> أن ی:�ل� K�� 4 إذا���	 "وا��ا`H أن ا6b*ب� ��� �tqل م* بـ ! 	 أ��>: ی���ج ب�� ا�
  :أم� یC# أن 	 ی���ج م(9 ا���> +م�ر" أ��>

ـ یC# أن ����م ا���>، و����م �:��� ا�.�ب، 78ذا ���(* �* 	 ���> h���� �8 ا6b*ب� 1
���� K>و��اوغ، ب��� 	ف أ�(* .  

2 <��) و	 م4 ا�.*�#)ـ یC# أن ���� (8 أذه*�(* وأذه*ن ا�.�ب أ�W�� 9 م.��ب* م4 ا�
و��W 8) م:�ورG أن ی��> آK =)ء، بK یC# أن ی��ف ا�/�د ح�ود ��9 و`�رات9، �8 ی���> 

4��8* 	 ی�.  
  .� �Oب9إذا `*�%* ا���> ب2:� تjی� م4 َ̀�رG �(" 	 أ��>: "ـ ه$G ا���*رة3

���ل �(%* أو ی��ه> ��4 یC# ��� ا���> أن ی�=� �Oب9 إ�� آ�/�� ا����ل ��� ت�T ا����م� ا�
9�  .ب*���m �(%* ب(/

  ـ اس��Aم وس�+�0 ا�������� ب(�����15
وأن ه$ا { : �(�م* أراد ر��ل ا� ص�� ا� ���9 و��> أن ی��4 +ص�*ب9 م�(� `�ل ا� ت�*��

*8 *�:��* و`*ل ه$ا ���K ا�، وخy } …ت���G و	 ت����ا ا���Kص�اO) م�:��خy �%> خ.* م
  !…ه$G ا���K: خ.�O* آ��2ة �4 ی�(9 و�4 =*�9 و`*ل

��ن م(�ی� م4 ح�ی� وی��C��ن م4 ��(9 و���م�9، `*ل ص�� ا� ���9 �و�(�م* رأى ا���*بَ� ی��
 ! ه$ا�(*دیK ��� 8) ا�C(� أKi8 م4 ! أت�C��ن م4 ه$ا؟: و��>

  
��. ،�  :���س�+� ا�������� أث� آ �� .� ا����

  ـ ت��8 ��� ا���> ا����2 م4 ا���م ا�(�Bي1
  ـ تC$ب ا���*G ا�.�ب2
  ـ ت��� رت*ب� ا�]�ح وا�b:*ء3
  ـ ت2�_ ا����م�4



  .ـ ت�vS ا�/��ة ب]�K أآ�� م4 ا���م ا��Cد5
ب��7اده* أ�_ أو آ�h ا�.�ب ب$�K�` T ا��رس ا���0م ا���*-K ا����8ة ـ �*ب:� ا��(H ـ أو `>        ·

  .ی�(T ا���Eل ح�� ا�(]*ط أو ح�� ا���ب�� ا�/(�� 8) ذ�T. ب�`_ آ*ف
ت$آ� أن ا���0امT ��])ء ا��:�:) آ����� إیi*ح أKi8 ب���2 م4 ا���0ام ص�رت9، وی��ن        ·

أن ت��i ص�رة آ�ة ذ�T خ��ة م�*=�ة ��.�ب، 8�2 8) درس ا���E اj��C�bی�، ب�	 م4 
آ*ن أح� م��) ا���E اj��C�bی� ی�C ص��ب� 8) ب�*ن م�(� آ�� . أح�i م�T آ�ة ح:�:��

headmaster  �.0ب 9�8، و�> ی�Rم� ��R أن ه$ا أم� Hم ،*%���.�ب ب��m یi.� إ�� ت�6
ه$ا مH أن !  .This is the headmaster: ب�*�9 أن یFخ$ ا�.�ب إ�� �8�R ا��ی� وی:�ل �%>

 K�Cوی K��%K ���9 ا����� و����� ا����م� 8) أذه*ن ا�.�ب وی��m ا����ی� 8) ا�/��
�����O �2أآ h`�  .ا�

تFآ� أن ا������ واS�� وأن ا�%�ف ا�$ي ت�ی�G م(%* o*ه� ��.�ب، 8* ت�اG أ�_ 8) ا������        ·
  .`� 	 ی/%9 ا�.�ب

  .ا���:�� T�$8 أKi8آ�* آ*�_ ا������ �%�� وب���ة �4        ·
  .اK�6 و����T =�:� و6$اب�       ·
  .آ4 م���* 8) و�*-�T واب��� �4 ا��:���       ·
  .اح$ر م4 ا���*-K ا��) `� ی��ن �8%* خ.� ��� ا�.�ب       ·
*ر أو =�یy 	ص, �����, : تFآ� أن م�*ن ا��رس م%�F 	���0ام ا������، م�2       ·�و�6د م

8��ٌ� �6ا أن ی��i ا���> ا������ ث> یi) و`�* . إ��...*ء، 8�K م�B>ا���ح�، م��ر آ%�ب
9�8 *%�iة �4 م�*ن ����:%* أو ی��  .ی��m ی(� وی

  :	 ت���0م و���� 	 ت��ف �Oی:� ت]��E%*، 8%$ا `� ی��# =��* م4 ا}ت)       ·
1.      T�$ب <��  .إ8�*د ا�C%*ز، و`� ی��iر ا�.�ب أو ا�
  .��`_ 8) ا���m �4 ا�.�ی:� ا������ ��]9��EإS*�� ا      .2
3.       K�E[4 ت� GjC�� �C��� 9ب�O أم*م <��ا	رت�*ك واbح�اج ا�$ي ی:H 9�8 ا�

  .ا�C%*ز
  !ص�ی�0 ا��ا+� .[ح�� اس��Aام��.. ـ ا�� �رة 16

hم��>، 8*��ف آ� *%)� ()E��ت���0م%*  ا����رة م4 أ`�م ا���*-K ا������� وأ`�%* ت��/�، 	 ی�*د ی
�4 أن ا���0ام ا����رة أم� �]�ا-) 	 یHi0 +ص�ل و`�ا��، وه$ا ��R . ب/�*�����ی��:� ب�� ا�
v��دة. ص��و+ه�اف م <B)م K�[رة ب���8*���> ا�(*v6 ی���0م ا� .  

·       9�8 HSب� ت�����> ����� م��(� م4 ا+=�*ء ا�` K�� 4 أو ث�ث�، وح�د�� `> ب�:��> ا����رة �:
K وا���*رات ا��) ی�اد �%* ا��:*ء C�� <��> ��(*ص� ا��رس، و`` ،�28 ،vSووا <B)م K�[ب

  .�Oل ا��رس، و`�> ����*رات ا��`��� ا��) ی�4 إزا��%* أث(*ء ا�]�ح
  	 ت���> وأ�_ ت��# ��� ا����رة       ·
  .�T�)6(� ا���*ب� ��� ا����رة ح*ول أن 	 ت�.) o%�ك ��.�ب، بK ا�.%>        ·
8�*رع 8) إزا��9       · T�$� ��ورة م��S _رة، وإذا د����  .	 ت��# =��* خ.F ��� ا�
·        h�)��، ب��m ی�*�� ا�.*�# ��� ا����*ب ����) ا��B)ن ب.�ی:� م��ا���0م ا�.�*=�� ا�

  .أو ا��بy ب�4 ا+=�*ء
·       �  .KتFآ� أن ا���*ب� واS�� وی�4 رؤی�%* ��.�ب t (8خ� ا�/

��6 K�[اد ب�. ا���0م 6%*ز ��ض �8ق ا��أس `� ی��ن أآ�2 �8*��� إذا ت�رب_ ���9 وأ��دت ا�
�%8:  

  .ی��8 ا��`_ ا�$ي ت��98 8) ا���*ب� ��� ا����رة      .1



2.      *  .یT��C ت�ا96 ا�.�ب دا-
3.      4���  .ی��ن ح� �]��� ��ء ا�y0 �(� ب�� ا�

  ..!"� تstu"ـ 17
��> 8) ا�/�K ��� ت�م�$G م4 أآ�2 ا+=�*ء ا��) ت9��C م��ت� ا+��*ب وم4 ث> ی/:� iR# ا�

و`� ی:�د ا�iE# ا���> إ�� . ا���.�ة ��� 8��9، وتK�C ا�/�K 8) �6 م4 ا��0ف وا��ه��
�  .وا�/�K ذو ا���> ا�S*E# ب��� م(*��� �]*آK ا�.�ب. ت��8*ت ت��ن ��ا`�%* وخ�

stuا� s(aت� cآ�  
  .��ف ��� خ�*-p ا����ك ا��*م� ���ح�� ا��) ت�ر�%*ـ ت1

 ،��` ��Eر م4 ب�� ا�.�ب و`� ی��ن ب��أآ�2 م* یiR ��2# ا���> ه� ت��ف ی
 T��C8%$ا ی ،Tب�O *%ب �* ی(H ذ�T ا�iE# أن ت���ف ��� خ�*-p ا����ك ���ح�� ا��) ی8

�8 ،����Sر أآ�2 وا`��� وم�*B)8�2 إذا . ی��ن ب*��C> ا�$ي ت��رت9 ت(�B إ�� ذ�T ا����ك ب
ا���*ر ��R ���> وی��2 " ��ف"`*م O*�# ب*����ث مH زم��9 أث(*ء ا�]�ح 78ن ه$ا ا����ف 8) 

ا�iE# ح:*، ��4 إذا ��Bت �9 ��� أ�9 ت��ف مK/O 4 أو م�اه, ی��# ���9 ب.����9 أن ی�:� 
   .��8ة �Oی�� �*آ�* وب�ون ح�اك، ب�ا �T ا+م� O����* أآ�2

  ـ ت�`H ا����ك2
م��T�8 أیi* �(���*ت ا����ك 8) ا��ح�� ا���ی� �.�بT یT��C ت��`H ب�� 

��ف ا����> ح�*�%*��� T�  .ا����8*ت، 78ذا ح�ث_ �> ی�4 ذ�T م/*�6* بK ت��ن `� أ��دت �/
�  .اح�ص ��� ا`�)*ء وم.*��� م�H6 م�ث�ق W/� <�� (8 ا�(

  !ـ 	 ت%�ل ا+م�3
���د ب9 إ�o*R ا���> أو 	 ت���ر أن آK ت:�ف ��R م��Rب ی:�م ب9 ا�.*�# 8*�

��8 #iEا� #�Cة ت�B)ا� G$%8 ،د �6 ا��رس*�ح*ول ـ م* أم�4 ـ أن ت(�B إ�� ت�T ا����آ�*ت . إ8
#�وأن آ��2ا م4 ا����آ�*ت ا��) تiE�(* إ�* ه) ت��8*ت O����� ب*�(��� . ��� أ�%* أخ.*ء 8�

  .ب��ا-�� وا����.���.�ب خ*ص� 8) ا��ح�� ا	
�9 مH م��9 ا��iِ0َ ��8ر /� T�*م��� ـ ���9 ا���م ـ وه� ��) ا� ا����>، �> ی�

 9� �i0ت(��9 ا� <R9 �(%* ور�F�ا��tqل �4 أ��*ب م* ی/��9 ا��i0 م4 أم�ر رR> أ�9 `� و��G أ	 ی
  .ب�� آtq� Kل

4<�Bـ إی*ك وا�!..  
��:*م، وا	��:*م مB(� ا��B>، 8*ح$ر ا��B>، ا�R #iE*��* ی��� ���:*ب، وأح�*�* ا	

*ت ی�م ا�:�*م��oو � ���  .Sb*�8*�8 إ�� م* ی���9 م4 أث� �/�) ��.�ب، 8%� م�
  ـ أح�� ا����م� م` م\��ي ا���Xآ� م� ا�D9ب18

8�K ی�O �6*�# أو أآ�2 ی�����ن 8) إث*رة ا�]*آK وإ�*`� ���� ا���ریW ! 	 ��4 م2*���4 K8/) آ
تFمK م�) ا�0.�ات . ه(*ك ب�� ا+�*��# ����E# ��� ه$G ا�]��� أو ا��h�/0 م(%*. ]�K أو ب�خ�ب

  :ا��*���
�K ب*��خ�ل إ�� �/�س ا�.�ب1�� v�8��T م���* ب*����ی� وا�(]*ط ح�� 	 ت K�6ـ ا.  
ی��ن `� . ـ اب�m دا-* �4 ا���# ا�$ي ی��� ا�.*�# bث*رة ا�]*آK و`> ب7زا��9 إن أم�24

*`� ی��ن ������� �4 تi*ی:9 م4 =)ء . ا���# و�6دG بt #�*O #�*Cخ� `> ب*��/�ی, ب�(%
  .م��4 أو ��C# ا	���*G إ��9، ت�*مK مH آK ��# ب* ی(*��9

3T)ك وب*�:�ب م�B� _�ح�� ی��ن ت K�  .ـ اK�6 ذ�T ا�.*�# 8) م:�م� ا�/



�رس وت�*�C%*، م4 ا����8*ت م* ـ ��W آK م]��� ی��2ه* ا�.*�# ت��*ج إ�� أن ت�`h ا�4
ی��ن م�Cد ا�(�B إ�� ا�.*�# أو ا��ور بC*��9 وا���ب�_ ��� آ�/9 آ*�b *�8%*-9 دون أن 

  .ی]�� ا}خ�ون
ـ م4 أآ�2 م* ی��# ه$G ا�]*آK �8اغ ا�.*�# KE=F8 ا�.�ب، و	 ی�/) أن ت(]KE أ�_ 5

Wب*���ری y:8!  
ح*ول أن . ���� وا��/*ه> مH ا�.*�# ب]�K وديـ ا���0م أ���ب ا	����*ء ب�� �%*ی� ا6

  .تFخ$ م(9 و��ا أ	 ی��ر م* ح�ث
  .ـ ح*ول �:K ا�.*�# �/�t Kخ�7
  .ـ ا���4 ب*��=� ا�.�ب)8

  .ی���G �و`�K ذ�T آ�9  تFآ� أن �OبT ی���8ن ب*����ی� م* ت�ی� م(%> أن ی���G وم* ت�ی� أن 
. �Cل ا���*د ح�ل ا���Sع، واخ��ف ا}راؤ 8) ذ�4�T أدخK م�T ه(* 8) ا�! 	 ت���0م ا��iب

9)� (�0��� T�/ب*ت*، وه$ا ی� *�)م* م*B� ع�)  .8*�])ء ا+آ�� أن ا���0ام ا���> ���iب م
19^�9Aا�� �ء م�! �. �� و !�ور تDم�Cك وأ!�آ��pـ �9^ و$(� و  

K� Kآ (ح 8*C)ا� Wم4 أ� y�.0ل 8) ا�/�. ا��** ت:�م ب9 م4 أ�� y.ا��را�) خ K��ة أو 8) ا�/
�)�  . ا+�].� وا��ا6�*ت اSb*��8 آK ذ�T ی��*ج إ�� تy�.0 ح�� ی�.) ث*رG ا���6ة. أو 8) ا�

Gز*Cت> إ� *  . وا��y�.0 	 ی/�� م* �> ی(/�9 ت(/�$ د`�, م�:4 وت:�ی> �
ء ا��أي وآ$�T =*ور ت�م�$ك �8* ت(�ي أن ت��9 ـ م* أم�4 ـ T�$8 ی��ده> ��� م��أ ا�]�رى وإب�ا

9���ن �* ت�ی� �  .ی��C%> ی��
20�tن ت����� �0 أی��ت g�I��7 ب ��Xا�� �رات0 ب ��  !ـ ا

���ى ا������) ��.�بو�K ا	خ��*رات . ی:*ل إن ا	خ��*ر ���� S*ب.� ت:�W أداء ا���> وا�
Kآ yاب�Sواخ��*ر ا+���� وأ��ا�%* و HSو mم4 ح� ���� Wوأ� Gع، وی0.�  ��> �9 `�ا����

 Kخ��*ر ا�.�ب م*دام_ م4 داخ	م4 ا+���� آ*��8  ���Cم HS9 أن و)o (8 4���ب�� ا�
  .ا�:�ر

·       �  :ت[م� هvC ا���ا
  HS ه�8* ��خ��*ر .1
0�p ��خ��*ر وح� .2  .د ��د و����� ا+���� ب(*ء ���9ح�د ا��`_ ا�
  `> ب����K ا�*دة ا��را��� .3
  . HS ا+���� ب��m ی��ن ه(*ك ت(*�# ب�4 ا+���� ا�����S وأj6اء ا�*دة .4
K ا+���� واS�� �6ا وخ*��� م4 أي ��W أو إی%*م، وت$آ� أن ا	خ��*ر ا��*دق ه� ا�6 .5

9�*�:� HSم* و W�:ا�$ي ی!  
�� أم م����� ؟       ·�Tم� ��xأس!  

 v���ا���0م ا+���� ا������S إذا آ(_ ت�ی� `�*س ا�:�رة ��� ت$آ� ا��:*-,، وإذا آ*ن و`_ ت
  .ا+���� `���ا

  :ا���S����Sابy ص�*�R ا+���� 
 ��x9[" ا��6"أسAوا�  

�* ح��8* م4 ا���*ب، بK أ�� ص�*�R%* ح�� 	   .1                              � ��Cا� Hiت 	
  .ی��ن ا��Cاب ب(*ء ��� إ�h ا���*رة 	 ��� ا�/%>

  .تC(# ا���*ب�� ا�E*م�i أو ��R ا���دة  .2                              
                              3.  K2م، م�" أب�ا"أو " آKّ"أو " دا-*: "تC(# ت�*ب�� وص�� ا��

...��O*أن ا���*رة خ *��*R (إ��، إذ أ�%* ت�ح.  



                              4.  ��O*`دة و��6*ب� واح�ة ومbأن ت��ن ا #Cی.  
  أس��x ا�����ر م� م���د

  .أو أرب�� ی/Ki أن ت��ن ا��0*رات ث�ث�  .1                        
یC# أن ت��ن ا��0*رات ص���� م4 ا�(*ح�� ا��bاب��، ح�� 	 ی��ن   .2                        

��د `�*س ا�:�رة ا���Eی�(إ��اب ا���� د��� ��� ا	خ��*ر :  !)ه$ا م* �> ی�4 ا�
4 ا��0*رات، إذا أن م���8 " آK م* ��,: "تC(# وHS ��*رة  .3                        S

  ..*�# ��0*ر خ*�O ی�ل ��� خ.F ه$ا ا��0*را�
                        4.   <%8 Tی�ب T2(*ء، +ن ذ���	أو أ�*��# ا ��/)اب��� �4 ا���*رات ا�

  .ا�.*�#
  .	ب� أن ت��ن ا��0*رات م�:*رب� وم(.:��  .5                        
ی]�K ��� م���F واح�ة y:8، ) م(%*ا�jCء ا+ول (اK�6 أصK ا���*رة   .6                        

  .وا����� أي م���م*ت ���_ �Sوری�
  أس��x ا��ب^

  ی/Ki أن ت��ن �(*ص� ا�:*-� ا+و�� أآ�2 م4 ا�:*-� ا�2*���  .1                        
                        2.   �� إ	 ب�(�� واح� م4 ا�:*--*` K8) آ ��یC# أن 	 ی�ت�y ا��(

  .8) ح*�� خ�ف ذ�T ��9 ا�.�ب �9ا�2*���، و
اK�6 ا��ب�O 4� yی, ا+ر`*م أو ا���وف و���O 4� Wی, ر�>   .3                        

  .خ.�ط
  أس��x إآ��ل ا�(�اغ 

�� ت���ى ��� إ=*رات و`�ا-4 ت��د ب*�y�i ا���� ا�.��ب�  .1                        Cا� K�6ا  
��، ح�m أن ذ�T یR *%��C*م�i	 ت�  .2                        C4 8) ا��Rأآ�2 م4 �8ا y.  
�� م* أم�4، ح�� ی�vi ا�.��ب أآ�2  .3                        Cخ� ا�t (8 ا�/�اغ K�6ا.  

  : ا���0م ا+���� ا�:*��� إذا أردت
� 8) م:�ر   .1                                  %�.��*ت ا+�*��� ا�  . م* أن ت:�> 8%> ا�.*�# ��
أن ت��ف `�رة ا�.*�# ��� ا�:*ر�� وا��از�� ب�4 ا+ح�اث    .2                                  

  .وا�/*ه�> وا+=�*ء أو ا��بy ب�(%*
  .أن ت:�W ا�:�رة اbب�ا��� وا������0 ��ى ا�.*�#   .3                                  

  �Tاب^ وT` ا%س��x ا�������
ح�د �Oل ا6b*ب� ا���`�� ب*���*ت أو ب*��/��، ح�� ی��ن    .1                                  

H`��  .��ى ا�.*�# ت��ر ��O 4ل ا6b*ب� ا�
�ذ�C�� *6اب ا����v ووزع ���9 ا��ر6*ت ب�`�، ح��    .2                                  � HS

����Sأآ�2 م� v���  .ی��ن ا��
                                  3.   yا��`_ ا��*8) ��6*ب� ا�.  
إذا آ(_ ���*�# ��� ا+خ.*ء اbم�-�� أو ا�(��ی� أو ���    .4                                  

  .ا���F8 y0> ا�.�ب ب$�T م:�م*
  !وم�ذا � ا��� �رات ا�X(���؟       ·

%Cرات ا�]/%�� آ*�:�اءة ا�*%�ی�، وأ`�ل `� ت��*ج ��خ��*رات ا�]/%�� 8) ب�� ا��اد �:�*س ا�
  . ا�C%�ی� +ن ا�:�اءة ا��*م�� ی:�� م(%* ا	����*ب وه$G `� ت�0�� ت��ی�ی*

�(� وHS ا	خ��*ر تFآ� م4 ت��ی� ا�%�ف م(9، وتFآ� م4 ا�%*رة أو ا�(*ح�� ا���ب�ی� ا��) ت�ی� 
�4 ی4B أن ا�/�ق ب�4 ا	خ��*ر ا�]/%) وا	خ��*ر ا����ی�ي ه� أن ا�.*�. `�*�%*��# 8) ب�� ا�



 W�:خ��*ر ا�]/%) ی	8*�/�ق ه� أن ا ،v��ص ��R اب و8) ا�2*�) ی���9 آ�*ب�، وه$ا�C�*ا+ول ی���> ب
W��8 ب���v ـ م�2 ـ أن ��Fل ا�.*�# 8) . ا�%*رات ا�]/%��، آ*��*دث� وا�b:*ء وا���Cی�، و���ه*

  .ة آ�*ب��اخ��*ر =/%) ���E اj��C�bی� أن ی�%�C آ�� م4 ح/�B، إذ أن ه$G م%*ر
·       ���)Xا������ .� ا��� �رات ا� �  :راع ا���ا

  .اب�أ ب*+���� ا��%�� bزا�� م* `� ی:W/� (8 H ا�.*�# م4 ت�ت�     .1                                 
8*تv ا�.*�# ـ ب�� رد ا���م ـ ب*����� و	O/9 ب��� ا���*ت      .2                                 

 ،��C[  .وأآ�2 م(%* إذا رأی_ ���9 ره�� ا	م��*نا�
  . تC(# ام��*ن ا�.*�# أم*م زم�-9، خ*ص� ا�.*�# ا��C0ل     .3                                 

  ..!"ی��وا و� ت���وا"ـ 21
�4 م4 ی�ى أن �C*ح9 8) ا�����> ی:*س ب�ى ت]�ی��O ��� Gب9 وت]�دG م�%>، 8*��ا6�*ت ��م4 ا�

وه$ا ��R . 	 ب� م4 أن ت��ن ا����ل ��ذ��6، وا	خ��*رات ص��� وم��.����%> مi*�/� و
8*������ م.�# =��) وت�ب�ي، وا���> ا�(*v6 ه� ا�$ي یFخ$ بFی�ي �Oب9 وی��� ب%>  ،v��ص

9)�وا�(/�س دا-* ! =��* 8]��* ب*��/j وا����R# و=)ء م4 ا���ه�#، أم* ا��]�ی� وا���(_ K�8 ی�
 K%�أی*م* {: وا� �(�م* أم� ب*���*م، و�* 9�8 م4 ا�]:� `*ل. ���%* ا+م�رت�K إ�� م4 ی

  .  ت�%�� �~م� ��� ا�(/�س} م��ودات
  !� م��)�.. ـ آ� م���� م�ب��22

 ���_ م%� ا���> أن ی�:4 أذه*ن ا�.�ب ب*����م*ت، بK ا���> م�ِب، �8 ی�4 هT ه� ت(��
�*ب9 م���م*ت أآ�2 بK ���4 ه�T8 م�*��ة ا�.*�# ��� ا�(� م4 ا�(*ح�� ا�����8 �(� ا�.*�# ب7آ

 ،������� وا�(/��� وا��*O/��، وإآ�*ب9 ا	تC*ه*ت ا��Cا�# ا��:��� وا��وح�� وا��Cا� H�6
��د ـ ��� ���K ا�2*ل ـ أن :ا�.*�# " ی��ف"واK�6 ا����م*ت و���� 	 R*ی� 8) ذات%*، W��8 ا�

  .ا���ق 8) ت�*م�9 وأ`�ا�9 وأ�8*�9 ی��\��%�ف أن أن ا���ق ص/� ح��ة بK ا
� ب�)�����، و� ت�� �7م�ا �2 م��رك23pك وCم�Dت sإ�2 م�اه q �$ـ ا!  

 *%�`�(* إن ا���> م�ِب، T���8 أن ت�)�9 إ�� ا��Cا�# اbیC*ب�� و�:*ط ا�:�ة �O (8بT ح�� ت(
:�رك �4 ا��(�G$%� 9  �8 ی]T�E م*. وت�*��ه> ��� ا����E%* وا	��/*دة م(%*� Wأ�_ 9�8 م4 ت�ری

ا�(:.�، 8:� ی��ن ��ى ب�� ا�.�ب م�اه# وم%*رات 	 ت��() ب%* ا�:�رات ��� ا��96 ا�.��ب، 
�%)وآ> م4 اbب�ا�*ت و-�ت وآ> ! �8(�9 �%$ا ا�(:p �8%* و`> ب����9، و	 ت(W أن ا���> j6ء م4 ا�

وت�T . وت�96 ا���9�6 ا����v ب��# R/�� ا���> أو 6%�9 م4 ا��:�ل ذات ا��اه# أه�_ و�> ت(>�
  !ث�وات ت%�ر وO*`*ت تH�i ��ى

  ـ راع ا�(�وق ا�(�دی�24
 K/E�8 ت ،���*ت ا���ب�ی� أن ا�.�ب ی��0/�ن 8) `�رات%> ا��:��� وم%*رات%> و�*ت%> ا�(/��م4 ا�

Tب�O Hم T8) ت�*م� #�*Cى 8*�.*�# ا�$آ) ا. �4 م�ا�*ة ه$ا ا���ت ت�*O*[� *ج إ����ق ی�/��
� 8) ت/�`9، وا�.*�# ا��.)ء ا����> ی��*ج إ�� تFِن ور8, 8) ا�����>، وا�.*�# ��`�رات9 ح�� ی

وه�$ا مH آK .. ا��C0ل ی��*ج إ�� أن ی�*مK ب.�ی:� 	 ی���ض ب%* إ�� اbح�اج ا�]�ی� أم*م زم�-9
وه$ا مH 8*-�ت9 8) ه$ا . * ی��C%* أآ�2 �8*�������� م4 ا�.�ب، یC# أن ت�*م�%* ب* ی(*��%* وب

  .ا�C*�# 9�78 یK�C ا��رس أآ�2 ح��ی� ب�(�یH أ�*��# ا�]�ح وا���*مK مH ا�.�ب
  ـ اس��Aم ا��ا7 �ت ا��)_��� ب(�����25

 H`دى ب� ه�ف، وا��اqأو أم� روت�() ی Kح*ص K���4 أن ا��ا6�*ت ا�(���j ت���ی�ى ب�� ا�
j)W��8 ا�:�� . �) j6ء م4 ا��رس ویC# أن ی��ن م0..* �9 و�9 أه�اف م��دةأن ا��ا6# ا�

 . إ=E*ل ا�.�ب أو إت�*ب%>

  



  :ب�� ا�)��ط ا����� ا��� ت���{ ب���اs7 ا��)_��
  ؟...ـ ح�د ا�%�ف م4 إ�.*ء ا��ا6#، هK ه� ����ی4 وا��.��,، أم ���:�ی>1
��m ی.�E ��� و`_ ا��ا6�*ت ـ یC# أن 	 ی��ن ا��ا6# م�ه:* ��.*�#، أو آ��2ا ب2

  .ا+خ�ى أو و`_ ا��اح�
) ��C8 ،9%�9 ب*�.�ی:� یG�C إ�� أح� أم�ی34E�آ� أن ا�.*�# ی/%> م* ی(Fـ ت:  

  ا��K ا��O*0. ا
  .ا�(:K م4 زم�-9. ب

4 4����  .أن ت��أ ا��K مH ا�.�ب 8) ا�/�K أو ت�.) أم��2 م�����) وأح�*�* یC#(ـ ی
  ت�6�I ا��ا7 �ت

  .أ�.�_ وا6�* �8 ب� م4 ت����9 ب]�K م*، �8 8*-�ة م4 وا6# 	 ی��vـ إذا 1
، بK 	 ب� أن ی��ن "=�ه�"أو " ��B"ـ ت���v ا��ا6# 	 ی�() ا��F=�� ���9، أو آ�*ب� 2

��8 *����  .ا�����v ت
84 أ`�v ا+=�*ء أن تq=� ب��م� 3 ،T����K خ*�O" ا��v"ـ آ4 د`�:* 8) ت� ��� .

� h`�� `*رن ا�.*�# إ6*ب�9 ب67*ب� t #�*Oخ� ص����، أو �� ح*آT ����8 ت��ر ا�
  !ا��ا6�*ت �(� ت����T ��ر`� أم��*�9

4F.0ب� أن ت]�� إ�� ����� ا�	 Kإ6*ب� ا�.*�# ب ��� F.0ی�/) أن ت]�� ب��م� ا� 	ـ  .
8�2 ا��ا-�ة ��� ا ،*%��� ,/��4 أ���ب ا��م�ز ا���� ت�ل وR*��* ی���0م آ��2 م4 ا����

وه�$ا، 8%$ا ی��8 ا��`_ ��� .. ��� ا�F.0 اbم�-)، وا�y0 أ�/K ا���� ی�ل ا�F.0 ا�(��ي 
<��  .ا�

  !ـ أِدر .��0 ب(�����26
  � ت�� أ$h ا����ر ا��ح�� ������ .� ا�(��

ح*ول دا-* أن 	 ت��ن أ�].� ا����> م��آjة ح��T، بK ا�K�6 ��� K ا�.�ب ی��/�� ب�i%> م4 
��*ت ب�� K�%��، وی:�م�ن ب*��K ه> بK`F 6%� م(T، ح�m ی(��� دورك 8) اb=�اف وت

��د ا�.�ب ��� �Oح ا+���� ��� زم�-%>، و��� ا	��(�*ج و��م ا��B*ر ا����م� تFت�%> . ا����>
  .6*هjة

�2 ا�D9ب �  آ� �د� .� ت�زی` أ$�9X ا����
�4 أ�/�%> ـ دون =��ر 8)�����  ی�C آ��2 م4 ا�Cون أ�].�%> ��� مjآ��2 م4 ا+ح�*ن ـ ی�آ

K��jون، ویE/��ن أو ی%��ن ب:�� ا�/�و`� ی��ن ��ی%> . `���� م4 ا�.�ب 8) ا�/�K، وه> ا�
إن ا	`��*ر ��� ه$G ا�/�� ت�.) ا��رس ح��ی�، و�� ت�آ(*ه> وأ=�آ(* : م��غ �$�T وه� `��%>

��غ ! ��رس ب.��* ودون ح��ی�6�H ا�/�K ب* �8%> ا�.��� ا��i*ف ��*ن اوه$ا ب*��Fآ�� ��W ب
v��م�ا�*ة ا�/�وق ا�/�دی�. ص Hم Kم(9 ا�� ��/��. 8*��رس ��W ��.�ب ا���Cیy:8 4، بK یC# أن ی

��9 �(� ا=��اآ9 8) أ�].� ا�/�K ی/�ق م* `� ی���ي ���� ا���ریW م4 Cوم* ی(*�9 ا�/�K ب
  .بyء أو ��8ر

�2 وhp ا��رس27 m.ـ ح�  
ح*�8 ��� و`_ ا��رس واK�6 آK د`�:� . ا��`_ ه� ا��رس، 8��ون ا��`_ 	 ت��.�H أن ت:�م در�*

  .ب7م�*�T ا���0ام ا+�*��# ا��*��� ���/*ظ ��� ا��`_. 9�8 ت�0م ا+ه�اف ا���ب�ی�
  ـ آ4 8) 8��T 8) ا��`_ ا���د1
v ��.�ب ب*��Fخ� �4 و`_ ا��رس، و��ده> ��� ا���iر `��2�  .K دق ا��Cسـ 	 ت
  .ـ ت:�� ب:�ر اbم�*ن ب0.� ا��رس، و	 ت��.�د إ	 ���iورة3
  .ـ تFآ� م4 و�6د آK م* ت��*96 8) در�T م��8�R (8 T ا�/�K وب�*�� ��6ة4



*ل ا��) ی(�E) ��� ا�.�ب ��%* 8) آK درس، مK2 ) روت�4(ـ آ�ن �*دات رات�� 5�~�
أن ت.�# م(%> �K ذ�T آK درس ��ده>  6H د8*ت� ا��ا6# أو م�v ا����رة، 8��	 م4

  .��� �Oی:� م��دة
  .ـ ا��KE ا��رس ح�� tخ� د`�:�6

 H�iی 	د إ��:وب*��Fآ�� 	 ی�() ه$ا أن ی��ن ا��رس ��� وت��ة واح�ة م4 ا��C وا�(]*ط، ��4 ا�
  .=)ء م4 ا��رس �8* 	 8*-�ة 9�8

� ا�D9ب آ�c ی�����ن28�  ـ 
�ن وأو��*ء ا+��م�ر م4 إه*ل ا�.�ب ��رو�%> و��م م$اآ�ت%> �%*، وه$G ح:�:� واS�� ی]�� ا�

�H ب*�(��� �E*���� ا�.�ب، وح�� ا�.�ب ا��Cون 	 ی�$��ن آK م* 8) `�رت%> 8) Cوی�/, ���%* ا�
  .ا�$اآ�ة

وا+��*ب م���دة، ��4 ه(*ك ��# �E/�9 وه� م4 أه> ا+��*ب، أ	 وه� أن آ��2ا م4 ا�.�ب 	 
  !�ن آ�h ی����ن، وآ�h ی$اآ�ون؟ی��8

8��	 م4 أن �K�C ا�.*�# �*�� ��� ا���> و��� و�) ا+م�، �*ذا 	 ���9 آ�h ی$اآ� وآ�h ی�رس 
  .و��رب9 ��� ذ�T، و����ن ا�(�*-� ��6ة

8) ب�ای� آK �(� وب*���*ون مH ا��=� ا�.�ب) `> ب����> ا�.�ب وت�ری�%> ��� أ�*��# ا�$اآ�ة 
�����و	 أ�() ب$�T  أن ��m ا�.�ب ��� ا�$اآ�ة، و���4 �%> . ، ب0.�ات ���� واS��ا�

 Gب�� Gا�]�ح وأ`�ءو K�` وا ا��رس�iم�ا��6 ا��روس، أو �:�ل �%> ح ��y:8، بK 	 ب� أن .. أه
آ�h ی:�أون؟ وآ�h ی���6�0ن ا����م*ت وا�(:*ط ا+�*��� م* ی:�ؤو�9 ؟ و : ��vS �%> وب*+م��2

 hاآ�ة آ�$ی��.���ن ا���آ�j وا	���*G ��� م* ی:�أو�9؟ وم* ه) ا+م�ر ا��) ت�*�� ��� ا�
�����  .ا�

  .وه(*ك آ�# م���دة اه�_ ب%$ا ا���Sع ی�4 ا	��/*دة م(%*
� ا�D9ب ا���7ع إ�2 م��در ا�����م�ت29�  ـ 

Kل أن �.�# م4 ا�.�ب ح/� آ�:�. ا����م*ت ��4 8) ��� ا��/�C ا���8)، و��W م4 ا�
* و�6 أي � *��*� *�وا��Eی# أ�(* �.�# م(%> أن ی�/�Bا م���م*ت �� ��K �(%* م4 ی�K مqه� ��

��ل ���%*��� (�� H68) ا���6ع إ�� أ`�ب م� �S*iR . ن ی��فF/) م4 ا�.*�# ب��� 	ذا *�8
R 9*��* ب*��%* م�*ن و�6د ا����م� وآ�h ی��6�0%*، دون أن �]9�E ب*��/� ا�$ي ی(�%) م/���

وب*��Fآ�� ه$ا 	 ی(.�, ��� آK ا����م*ت، 8%(*ك `�ر م(%* 	 ب� ��.*�# م4 ح/9B، ��4 .  ا	خ��*ر
ی��0ج ا����2 م�O 4ب(* وه� 	 ی��ف . �� O�:(* ه$G ا�:*��ة �0//(* ا����2 م4 ا6b%*د �4 ا�.�ب

  . %*ا��اH6 8) ح:�ل ا����8 ا+�*��� و	 آ�h ی���0م [4]4أم*ت
�ة ت/�v �9 `(�ات إم�اد ����> ا�.�ب �Oی:� ا����ل ��� ا����م*ت ب���� وم4 م�*دره* ا�

�ة ا���8, وم��Cدة���� م��.  
� ا�D9ب آ�c ی(��ون30�  !ـ 

 *��*R <%�78 <%��*-K، وح�� إذا `*م�ا ب*��K ا�/ت��د �Oب(* أن ت�K �%> ا+=�*ء وت�K �%> ا�
�t �:ا���:�4، وإ�.*ء ا+�8*ر . ��ی:�م�ن ب9 ب.�ی ��� �وذ�T +ن �Oق ا���ریW ا��) ����%* ت��

  .6*هjة

                                                           

 



ا�O# م(%> دا-* أن ی/��وا ! �:��%>: ��د �OبT ��� ا���0ام ت�T ا+j%6ة ا�C�*رة ا��) وه�%> ا�
Kم4 م]*آ <%Sم* ی��� Kح ���%> ا+���� . 8) ح�Oا ..���> ا���2 أذه*�%>، ��%> �Oق ا��/��� ا�

%> ا��/��� اbب�ا�). و�Oی:� حK ا�]��ت��.  
j6ء " ی(./�"، ��4 ���*ن م*   إن م4 ی�ح� أO/*�(* ا��E*ر ی�C 8) آ��2 م(%> ذآ*ًء 8.�ی* ب*ه�ا

���ل �4 ه$ا ! آ��� م(9 أث(*ء ا��را��، ح�� ���*د ت�W أح�*�* أ�T أم*م م��0`*ت 	 ت/��ت�ى م4 ا�
$ه(��؟ 	 =T أن ه(*ك أ��*ب* آ��2ة، ��4 ی��.�H ا���> ا��ا�) إص�ح ا�%�ر ا�0i> 8) ا�.*`*ت ا�

  .ا�])ء ا����2
وب*�(*��� 78ن ا��/��� اbب�ا�) ـ ��� ��W م* ه� =*-H ـ 	 ی��*ج إ�� ذآ*ء خ*رق، بK ی��*ج إ�� 

  .إ�*م ب.�ی:�9 وت�رب ���%*
 

  آ�c ت��� DPب0 اHب�اع
  .�Cی�ة وا��Eی��ـ اK�6 �6 ا�/�K م�:�� �~�8*ر ا�1
  .ـ =HC ا�.�ب ��� ت��W وا���]*ف ا�����، وا������ �4 م]*��ه> وأ�8*ره> تC*ه%*2
  .ـ ا��:.H =��* م4 ا��`_ ��]H�C اbب�اع وت���� ا+�8*ر3
  .ـ =HC ا�.�ب ��� ا	=�E*ل بC*	ت م���دة، و`�م �%> أ�].� م�(��� و�6ی�ة4
  .�ن م���* إ�� ح� م*ـ أخ�� ا�.�ب أن آp0= K ی�4 أن ی�5
  .ـ ��> ا�.�ب �(*ص� و�Oق اbب�اع6
  [5]5.ـ =HC ا�.�ب ��� ا	��jادة م4 ا����م*ت 8) مC*ل م��74

�pDت ��7ة م` ا���31 2� m.ـ ح�!  
  م` تDم�Cك

��*د �(�� 8) زح� ا��K وا�yEi ا�(/�) أن ا�.�ب ب]� �%> ��اO/%> و�%> 
� T�$�8 ،<%ك ب(*ء م]*��ه> و�%> ذات����م(%* أن ت� H`ت و���*�*م�%> وآt <%�F	ت ��.�%* ا�����

*%���.  
أ=�� ا�.�ب بT�F . ح*ول أن ت��ن ��`�T م�O HبT ��`� ود وث:� واح��ام م��*د��4

 K�:��H ا}ن و8) ا��C�� G4 أن ی:�م��ت�*م�%> آ�6*ل وت2, ب%> وأ=��ه> بFه��%> وم* ی
`� 	 ت(vC +ول وه�9 و`� 	 ت(vC مH آK ا�.�ب ��T . 4 `� اخ��hو���ى أن ت�*مK ا�.�ب م�

 Tذ� Hوم ،��C[آ� أن ا�(�*-� مFم/��ح�.. ت T)�� ,ِأب !  
78ن ذ�T ـ أو	 ـ ��W م4 ح:T، . تC(# إه*�� ا�.*�#، خ*ص� ب*��# أو ا�]�> أو ا������

  .ث> ه� ذو أث� ت�ب�ي و�/�) ��� ��� ا�.*�#
�  م` ا���ی

�� ـ 8) ا��:�:� ـ م]�ف م:�>، ح*ول أن ت��/�� م(9 وت]�آ9 8) أ�*�T، م�ی� ا��ر
Kب9 ��`� ت�*ون وت�*م T�`�� 4م�ر��9 ـ 8) . و��� ���ح:�:� أن ا��ا6# ��� م�ی� ا��ر�� أن ی

 T)ر�� وأ�9 �(� اخ��ف ا}راء ی/��ض م�� ـ ب*�]�رى، ��4 	 ت(�� أ�9 ه� م�ی� ا�B�+ر ا*Oإ
���ل ا+ول �4 ت���� ا��K 8) ا��ر��أن ت:�K آ�م  .9 ـ 8) ح�ود ا�(B*م ـ +�9 ی�:� ا�

�ف ا���ب�يXم` ا��  
�ن وا�]��8ن 8) 8%> ��ع ا���`� ب�4 ا���> وا�]�ف، وه$ا ��آ��2ا م* ی0.� ا�

 F.0ر(�*ت� �4 ا���م4 أح�4 ت�*ریh اb=�اف . 8) %8> ���� اb=�اف وا�%�ف م(%*) أو ا�:

                                                           

 



4 ���� ا�����> "ي أ�9 ا���ب���خ�م� 8(�� ت:�م ��� أ�*س م4 ا��y�.0 ا���) ی:�� ب%* ت�
4 ���� ا���ریW و��W ا���m �4 . [6]6"وا����>����د ا+�*�) م4 ���� اb=�اف ه� ت�:�*8

ح*ول أن ت:��ب م4 م]�ف م*دتT وت��/�� م* �(�G وت.��9 ��� م* . ا+خ.*ء أو �8ض ا}راء
  . ��ات واbب�ا�*ت ����/�� م(%* وی(:�%* ���Eك�(�ك م4 ا�0

وم]��� ! أن ا���> �(�G �6ا�# �:p وأ�9 ب�*�6 ��]�ف ی\ hم]��� ب�� ا�]�4�8 أ�9 ی�ی� أن 
�4 أ�9 ی�ی� أن ��و	 ی/�� ه$ا ! أن ا�]�ف ��W أKi8 م(9 أو أ�9 	 ی��ف =��* ی\ hب�� ا�

  . بK ی�*�� 8) إرب*آ%* وت�.��%*.. ���� ا���ب�ی� 8) =)ءاbث�*ت و	 ذاك ـ ��� �8ض ص��%* ـ ا�
  !ـ � ت�[ل هCا ا��oKل32

�4، وی���ون ��� إ6*ب�9��ذ�T . ه(*ك �tqل ی�*د 	 ی��ن �9 أي 8*-�ة، ومH ذ�T ی�9�F آ��2 م4 ا�
%8�>؟: "ا��tqل ه� K6*ب� ����ن" هbأن ا v6�+ن " !��>: "8*���> �(�م* ی�Fل ه$ا ا��tqل 8*�

�jون، وأیi* +ن م4 �> ی/%> ی����) ـ R*��* ـ أن �R*�# م4 ی�C# ��� ه$ا ا��tqل ه> ا�.��� ا�
، وث*��* +ن إ6*ب�9 ب*�(/) "��>: "، +�9 أو	 ی��ف أن ا6b*ب� ا��) ی��`�%* ا���> ه)"	"ی�C# بـ 

T�$�8 آ*ن ه$ا ا��tqل ! > ی/%>ث> إن ا�.*�# `� ی4B أ�9 8%> وه� �.  تG�%B أ�9 أ`K `�رة م4 زم�-9
  .��W �9 أي 8*-�ة، بK `� ی��ن خ*د�*

وا��ا6# ��� ا���> أن ی��صK إ�� إ6*ب� ه$ا ا��tqل ـ دون أن ی.�ح9 ـ وذ��O 4� Tی, ا��.��:*ت 
  .ا��) ی:�W ب%* م�ى 8%> ا�.�ب وا����*ب%> ا�/��) ��*دة

  ت �أ ب�9Aة واح�ة .�ن رح�� ا�)�aح ا��9ی��.. ـ اس��� ب�� واب�أ 33
إن م4 یW�C وی���ر م* یC# ���9 أن ی/��9 ����ن �*6�*، وی��/) ب$�T 	 ی�4 أن ی(vC أب�ا، ��4 

وم4 .. م4 ی��أ ا��K وی0.� ا�0.�ة ا+و��، و�� آ*�_ ص��Eة، 9�78 `� وHS `�م9 ��� ا�.�ی, 
Kه) 8) ب$ل. �*ر ��� ا��رب وص *  .ا�C%� وت$آ� أن ت��� أ�]*ر ا���:�ی� إ�

 

 

 

                                                           

 


