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ه� ه� ���� ����، �� ��رج ا��� ا��ر، ���� �� ...
��، و����، و�� �+* ودم، '� &%�ر$، و#�ر"�، وه! ��، و�
دام ه��ك ����، 34* ا��!�ر �2 ��ا�1، ��ت ا'/�وق -���ة 
ا'�<�ح ����ر>7 �2 ا' ���2 ا;�':2 ��9 7�1�8 ا6&���6ت، 

�. �ر�F ا'���9، وا'Eآ�ء�� &!B ا':�، وا+7�A، وا@?ة، وا'
 G& H:& ��I ل�K ب�M'رة ا':!� ا�N O�PاQ4 ،7R>وق وا�ا'/
 7�S���Vم ا'��!7، ر�T �U � '����ر>7 اW�1 ا�Xو Y
 Z�[' 7ول وه�\ ��S1����']/�ت ا'[�ه�ة، ا'G # �و >
ا'?اد�9، أ<e إc ذ'a �]�د74 `_ ��]�دة وه9 ا>M^�ل ا'�Mب 

وا���RkN '� إ���  –أj اi -/�ء$  –�7R[� g!1 وا'�$ ا'
� ��8 �!� .��را، را

�Vم آ��  W�1 ا�Xر#� و�N تl� ،7�V:'�� g!1�'دة ا�� m�
 O��k<ض، آ�� ا�< o وإدراك ا'��س، ر<!�� أم �A4 �ه�q تl�
���م � ar��ْ�t ا;�!� اM'ا اE2 �� ه! !k'ات ا'��س ا��د

�8 أ�/9 ا'��س �� اY 9% ا'M/�ء، و�8 ��أ أن ��qر$ هEا 
ا��ر>7 ا%�!7 �2 ا' ���2 اk�و&2 &�6، وهEAا -�vت �Nرة 
ا'�g!1، أ`�t ا'��س ��!�ا �� ���M ا��ر>�ت ا �-�ة و`_ 

 .ا �-�ة

 ،�-� � 9RkX ج����Xا أى اEآ� ه �� ����6 �� ^9 أن >:
V3� : آ�ن، أو أن �y ن أ��ع�A�Wا Y g!' �<�4 ا'�"أ��# 9

، أو أن ا'��س را<!�P 7ا �Pا �� "أ&:� �� ا'�9 �� #���4ش
ا'�<m ا'���P *1ا �Pا، آ� هEا #:�ع 6 �/!� أ&�ا و6 
ا'�[�م ا'��1* >/:�، \ن ا'�<m ا'Eى و���N إ'!� '!g إ6 
��ج هEا ا'Eى 6ح آ�:�A ه�و� �~O8، �6/!� إ6 � ��S{ أن <

�ور ا'��� ورأى ا'��ر �A���. 

���!�Rت أو #]���ت ��� ا:��'2 ا'��� 2 ��  ' m���ا
�!� X!��ء،  Y _�\ا g!1�'ب ا�k� �� ����:ا':�7k، أو ا
 c7 ا'��س، ��6 أن "�� إ��� �P�# ب��!�X9 ا��أو ا'��در 

آ:V، أو ���4، أو ر<�، : أن �� ��ور A4 Y� آ3_ �� ا'��س
iا *���9 ا'����U g!1 �� أو #�اآV، ه� أ��!7 أن �ـُـ�  
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ا']7R و��ل ا'���، 4_��� �� اk>6�ار إc ��ا7�P هEا 

��ن �� 2R-�� 2� t��^'ر ا�!� -�m آ� اQ&6ام وا'AM� –ا�6
�7 ا'��س ا+�!�� ،2�" o 2R-��Pا �� �K �� 9 �:�74 آ _ة��
 7�X 2�ر&* و�9 ا'��س، و6 آ�ن أى ����� ���ر ��!�� Y ا':

_ة، هEا ا�6�!�ر اk�وح �� أ��9 إ�� "���q tه� رأى ا\�
 9�� �ر ��ر7P آ�4!7 �� �ل إ'!� و�ا'��س وه� Y m%� 6 ا6

 .ا'��س ا\��� �� <��ر و��!�، و�� َ�*� ر�4 و&Eر

���ى أن ا'�آ��ر ا'?اد�9 �8 أدرك هE$ ا+�!�7  }Pا\ر
�� و��� >[�$، 4�اح ��g:R ����� �2 ا'��س<����  cإ

ا'��س، 6 '!���g اQ86اب ���* آ: � \�Nا�* آ�� � �و \ول 
 ،V�4 *�!����ف �وه�7، و'�A �� وH�N ه� أ>� ��ول أن �
��ف ��9 ا'��س ا�ن �� ���P، �� ه*؟ آ!e ه*؟ ه� ه* آ�� ��
 Y ف ا;�د �/!� أ�%� �� �]�ق���ه* أم أ�* `_ه*؟ هEا ا'

9����ف ���، أن ��!� ا'Xر�y  �N�[� ،���P �� �![�- �:/<
�t�k ��� أن ���م ��ور ���P، و&2 أ��دى � e8�إذا آ�ن ا

�m!k أن أ�8ل إ>H أ#]�ر أن دXأ ����ا'?اد�9 �:�ل . Y ا'
�� آ� '��ء� �:/< : V�4 Z�['ا ��M'ى ه� أ>� ا�# ��

��3!� ه~6ء ا'��س ، وه� ه~6ء ا'��س ا'��E أ'��!�* ه*'  
E'{ ' ]_#� ه* ا'��س ا�أ>�  �' �U8!�د�*؟ ور c�#�8 أ ��

�� #�ى ه� أ�8ر أن أ����* : أن ��� أآ3� '�:�ءل أ�%�
 �� ��4��وأ&�� أ���* Y -�]9 وأ>� �E$ ا�A�W>!�ت ا'G أ
 7��PWأن ا �q؟ أ H� �S/�# �8 G'ا a��� G& 9، أو:/<

G& 7 ا'��س��� 9��� و �!�'�  ا']�د�X 78ف # 2 '� أ>� �
آ:t ��ا4�7 رأى ا']/�ة ا�!�ة أو ا'M �ب ا��� أو 

�[��� ا'/�ج� .ا

 t<رط �^_ ذ����9 ا;�>t ا���، أ#]�ر أن هEا ا'�Mب ا
 g/�� أن ���م �A� 9 >/:� 4!�، آ�ن�Y ��3 �� و�P ا'?اد
��، وآ�ن ��A أن �� 2 آ* ه� !1����ا'�ور '� أ>� ُ#��َك '

� و'���X '� ��دى Y #�ر��، إ6 أن ��!�، أو &G <�ر '�/:
�/�دة �� #�ر��k، را&�ا "�kkن '� XV' 2�ا�2 ��، ا'k! ا
�� #]�روا أ>� ']�+�* -�]!� �N � 8+� وZ�N ا'��س، و�8 
وH�N أ�* 4���ا ذ'k� a���7 ����7 ����، و�8 �� !��ن 

 9��X. ��ث د. إن �VP أو ��VP أ�� �Pءت ��� �� gA��Pن
� � ا'���� Y ���'7 ��'ـ " Fر���ا]�ى ا'!�م �

17/4/2010  ��"_!^�7 '���ة ا'!���:��O S " ا\��kء ا'#
 _!^��� 7�K �!4 (أ>� >�� #:��� د��ة ا'� e���U أ�

دون أن ���� و���� إR[# c!{ ) و#/]!V و�8 أ��د إ'!�
 9�����ار، وX6ار أو ا���X6ة ا���' 7!���:�ا�k�6ء ا'

��رط ر���ار (أ�X* هEا ا'�Mب اX6ة ا��أ�8ل د
���ار، و6 ا�8ل ا'��ر�B، �4>� 6 أ&t ان أ���ن X6وا

�* #]�رت أ>� آ�ن أ�8ر أن ���N )ا'�%!E� 7ا ا'���ان< ،
���¨ هEا ا'�Mب إc و�9 ا'��س ' 7!���:�ا\��kء ا'
ا+�!�!2 ��9 هE$ ا\رض ا'k! 7، وه9 أ��kء P:!�7 أ<�ت 

�X9 ا'��س ا+�!�!2، و�8 �� و�ف # ��$ أآ3� �4آ3� �� و
 .#%� ��'��س ��A� 6 �AM #]�ر$
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ا>� � رأى ا'��س �qه�ا إc أن اk�وح أ����* : ا���

©� -�]�ن ��!�ان �� و�!�*، وإن اQ8ب ) دون إ�Vن ر�9(
 ،*�1��QXأوه�م ا �ا�� t�أ&�©� �� ��� ���ª*، ودا

�^���ا ��'B'�3 دون X�4 ز�ى أ4E'أن >[��� ه� ا cإ $� �ا>
 9�ه��E ا' ���2 ا'�Eان o "�ج أى ����� �� ر&* ا'�

�9، وو6دة `_ 8!]��7! � �� �� :ا;���9 ا+�!�9، �

�Pا ه ¬ ��!�* �� ��Y a '��ن، وه� '!tX�I " g"وا&� 
 �y �!�� G�/- O����� &G أ� O/���'� ذ>Y t ذ'a، و�8 #

��!�* ��' �را-�ط �P�4 >/:� وX¬ >�س #�رط 4!�، ه ¬ 
4�%�� وا't!&Q �� ��3 أى �Xا �� m<�� *ه��� g!' ،2 !�

"�! X ه ��� و&�!�7 " ا�� t Xو ،�����4ن ه��� G& ����
7 �����، '�A � �و أ>� �8 &�ل دون أى �� ����ا>�، و� !

 )وEªا &��B ���(ذ'a �� أ&���ا ��، و��kkا '� 

�!��* �1�k�ة ه�!Q��A �8د�� �� إ&�ى ا'F!- ®�3 ه ¬ 
��Rة ��X Y:�ا ، �P�4 )أو ':O أدرى أ��(��[��ت ا\�* ا

>/:� �2 - �ب �! !2 ���R:2، و��S> 2��� 2/�3���، و>�س 
����، '��A اآ�eM أ�%� �:� 2Mk���–  t!&Q'م وا�A'ا *`��

–  Y ،���P �� *�!����ف �أ>� ه ¬ �2 >�س ���ج أن ��!� ا'
 . q�وف ���Pة، �M�وط ���Pة

ا'Eى زاد ا'��س &_ة، &G آ�دوا �/%��ن أن � �9 ا+�ل 
��9 �� ه� ��!�، ��`* آ� �� 4!�، و�� ��A أن ���ه�ر 
إ'!�، ه� أن و�P$ ا'M � �2 ا' ���Y ،2 ���7 ا'����7، �8 

: ��ا�* أو &���A#)V3� E� :�1ن أآ3� �� و�P$ ا�6�Vف، 
 ،7��!�¯W7، وا!<����ا'�!?ا'!7، وا'�أ��'!7، وا'

 –وا\�°�آ7، و&��ق اW>:�ن ا��ه�، وا'�-�78، وا'����ا�!7 
 ) إ± ...و���74 ا':Vم  -إ��ه�

?� �� !! �� �وه� ا&���ل ا'�O� ���M هE$ ا'���و�� �:
 و�Pد >/g ا'Y � M ا'�[�م ا'��1*؟ 

� Y t!Pل �8دم��� أن أ��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـ�ـــــــ��ـ        - - - - 	) إ'QAو>�إ�Nار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   922


