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���	�: 

 ���� أ�� ���ات ه�ا ا��� ا��در، 	��� أن أ��� �آ�
وأ$.� - أ,' +�*' (�)'، &% أ$# أ	�" أن أ�!ل  ا��ور

 ا���4(ر,' آ1 +�*' 3/)�، 23 آ1 آ�ا�' �0)� أن $/�أه
56 . .ذ�� @$# 0دة أ<=> �4)ار ا��� ا��ى آ:��8(� 9

 243 B,أ B6ه�4ا؟، و �,�DB6 أ,B ,!(> ه�ا ا���3 2
 ه�G ا�EFا�' ه�4ا؟

�H3 ا��� B0 �5أ<=> ا�� I�أ� J,ادا(> وأ�F:ة ا��
6 و)�ا(0K�:ا�. 

&% أ�� آ2 �>ء ��,�، &% �H " ا�/�اءة"6 أن أ3�أ - 
(�4ر R53 ا���، �!$ أ0:/� أن H�P "(Qظ N ,�4ر أ3�ا، 

ل H/, ،S�:Tل & - Hت وه�ح "ا�W�ع ,/Hل $�U ا��4�+
YZا " Y[ ،مH(ا�"YZح ات، " +��]�ا، 6^ أ[ $�U ا��4

 .وه�4ا

) �K�$ ،ةYاء ا���,' ��/�ة - أ+�آ�ت _�اء(> ا��/�
 2`6 aذا - b وزن N 'F(�3 ت� H�Pظ d!3)' و�*� آ�K(�

 �0>  ، "(��4 �)1 ".. "أ$�"Kأ ا��/�ة آ��/$ $H0د B4و�
KJ53 : 

 �� أ��اء ا���ة 28ا�	�ة 

 ا�����  - 78

�6 "  �*�   ا��f]' "   ا@�:ذ   _لg�   <�0  9�H_       ور&�

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ�k4و$jإ+�ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   1557
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ل p    ��ح   o .  ا@6`ل   �nب -    $�:��(Zا    qض إ6   �(53   1(K,  

ت   (�آ�ت .  ا���ا�' -  �   وزن   F(�3   N'   آ�b    - a6`2   ذا : 
 ��  و�B4 ...  �)آ�   ��   �*   () . ، '!& ...  ؟   $#�   "!  .. ، أ
 R6   ا��s,"   ��*�هsا�   B�   س5�3دة   v<�ون   و2u .. ، أ$   N  
 S+H) ،..  

�	�ا) (�� أ��اء ا-��اء: (ا�	�اءة( 

 <�0 �s+   Gا��/�ة   ه�  ، ]w�   �&�F)   م  $/�,'   _J)'   أ6
ل ���   أ[   B6   6:!آ�ا   ���   أ$ ،  H�Pظ   @0$   K/&   B6  
  B0   '_f0   أآ`�   _�أت   _�   آ��   وإن ،  ا��J_   's)' وه>  ،  ا��را�' 
  <(x  </& 's��3  ، 0��6  ،  qا   أ_2   در�' وإ�_$  ، �K�  
 �K��,   ظH�P    /2ع إ�،  :�9ه)   ا�282ف   $�56ه3   ا�����   ��   
  F)ه�   ��   (DE�9 ا�Cى    ا�A(@   ذ�*   أ��   و< ،  أ=�ا   �!��   وأ;) 
� ،  ا-2JKب   ز(�9   أو   �)ظا- �!� L)   وهMـَ  :   أ(#Pا���!�9   ا  
�   أو   �JU9$   ��   3V@ ا�T    اQ6RS�ة !=   �EW  ، 23   إن   y,�zا  
ل `6@د   3K=:�N�5   وا=�3   �_   {�|,   �n   '[f5#    ا��Wا��ى  3
و�9 �:)   Gا��/�ة   ه�  ،   �0�   f+ح   �)9   _ل ا��ى  #5 3W   ور{
ل   N,:*�ث   B6 53�ى    B6 ,!(>  "  ا�|�Hر `6@3 ." 

 ... '[fا�%    ا�� K6�/,   ��   وا�% أH�P   <F0ظ   ه�
 �2   أن ه>  ، "ا��f]'"ا��/�ة H�0ا[x   أى   -  ا���� ���  - 

 G�56   6درا   �*�ا   �)|�} ، 23 �56G ا��&� 6:��دا،  �_  
5دة -    ا��س   93   ,`�2   أن �   N   S+H)  ، وأن   B�    - 9�*+   ون�>v  ،
،  ا���ا�' -    ],'   أ��ظ   و(ـ��ـB؟   (ـ��4 ا�%    ه�G   أ��ظ   أ,' 
 -  ه>  aات   ذاH+!-  آ �أ53   "  أ$� "  6`2   ا��H4)   B0   '[fن   6
  أو "  (��4   �)1 "  $15   ؟ " (��4   �)1 "  أو ، " أ$� : "  �/�   �اه4 

�� "  o "  �)" : " أآ�ر "  �)" ",   B6   آ��� "أ6 "،، ...  #0,   B6  
6آ�  "، 

  ا@��ظ   ه��0   G�   S_H:)   أن  -  ا�/ريء E,E0ى   -  أدH0ك   ه2
 ��ة   أ$�   �:�4ره��   '`�  ���   آk)   2ك   H|   ^�)�6  ، oت3   ا�`

 )  (Y�5   أو (K�6   و0)� -    ,�ن   و�'   دون   �8|)P   2   أن�4)  ،
و�'   ودون P   9   (:�آ�   أن�H&   9�6   أو   93   أو     ���5   إذا ،  �)�
G�� - �J ا@��ظ &� �   H�Pظ   f0_'   (�5ف   ��Hف ، " ه�4ا "  ذ�� 

�>v 24=3 <0Hا�  ، �   ور{|:)   K(�0    �)ور{ () ��F�ا(0
 (���F 6# {��د &HJر $� (�ر,�ت H�Pظ - و0)>��`6! 

 :د:2ة 

أن �رس $�E,E0–  Uى ا�/رئ –��4# ا�ن أن أدH0ك 
ا�:��3' وأ$� (/�أ 6 ���9 �46را، &% ا�����' - ه�ا 

 و��& �	 Bر," ، و��ا �46راا�:�ا&. 

K:��& ،� ��zا: 

 #5Wا U�$ و أن�ب ا��54'  ,�_� &I�J وأ$ - ر&
 K:أ�� ��|_ '�f`3 q �&ا(> ا�% أو��رآ'، - إ&�ى 0�Wا

�> وا�`�5ن"- د,HاI ا�HKل �E1982" (ا��)� ا� (�$ آ

  
���ـــــــــــ��  � ��ــــــ"  �ــــ���ــــــــ� "   1558	�
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ�k4و$jإ+�ار (    ـــــــ
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 : أ;)ر اLE�S ا����E"إ&�اه H�53ان K(� ء� y(& 

......" 
 ا��ا=\   ا�9]�   8)ل
H�   �1 ا��5>�    أن[ ا��5>� إq  ا��53    �<5�   (�

�5���   �Kأ�   B6   2��       ��H,   �53    
N   �� وا�5�¤   3�5ـُ�¢ِة   $:4

  ا5W#    و�5د¥
 ا��4�9§    و�9   �¦
"E:K,   نH4ا� 

H�    #5, 2� "أهf̈ "  ا�/
 "أهf̈ "  أْن

 ا�9[

 =�  ا` ا��_� ا��^! 

&!a   2ظb 

 دواء   داء   �3#

 (�او(])   ��   :!�أ   اcP)�8   إ<

 (��ا   ا��E=   ��E   ان 

e:9)   ر=9) ار_9) وا: 

 اg�!=   *JS   ا�Cى   $�)رك

  ا<   وأ=!j   أ2Kد   =i   "�ق   <
 =)�6	2ى 

 &!a   2ظb 

&!a   2ظb 

 A"1995ا(�  26 

 :ا�	�اءة 
.... ،2ªأ �Z2 اKوا�/�اءة أ� 

 '��ا���F ا@ول   .....، وا»9، ...&� _�أت 53� ا���
 '�zا�|*)' ا�% ا6:*�� ا� �، وا�%  &��� أ3 ��5:, 9$

 3!ى و+S إN ا�)!س، و(|Hرت أ9$ K�6 9�_H6 S+H, أن B4�
4�' ا8W:|�ة، zا G�� 9��$ ¬|, �Fا�� q�4# &� ا$:/�� إ�

 �F� Nإ U(� ت أن ا��)� ا@ول�و� q3)� ��5 اآ:�2 -  ا�:
 B4,   ا@ول �F���5 أن ا��� ،I�6:/�' " ِ&4ْ�9"ا���F ا�`

 :وإ® آن ��F 3)� اW:� ا��ى ,/Hل

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ�k4و$jإ+�ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  ــ� �ــــ���ــــــ"   1559
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n= o&pUp6q�r) 3 داء دواء#�        �� �إ< اcP)�8 أ:!

 (�او(])

Y=:و&� ذه�� أ� ��0 "2�H� " ء �� ه�ا� و��ت 6 1.56
 و+�ت K��[ا_^ ��)' أH6 Hأو ا��)� آ�9، ه ،�F=ا�

&%   ��5)'، أو �6()} +*)'، أو f0ج 3��_> أو ا�/�vن أو
 ^(�Dا ^�3@دو,' وا�F" اz�y,، و(���5 أن ,°�– �,�/)- 

 G�(�, 6 R5�3 ^_اHWا Gا ه�H��|, ا@ول"أن �F=24 " (ا��
، دون 3/)' ا��)�، 6^ أن ا�=�0   ,/2 ا�=�F )ء دواءدا

_'  ا@ول �zا S|(� ،I9 3�=�F ا�`��4(� '6�/6 Nإ
 !!ا�W:5|)' �0> ا�f5ج، B�5(� N أ$9 �24 داء دواء

ا$:/�� B6 ه�ا اE:>Nال ا��S(8 - (�� اHWا_^ ا�|*)' 
ء - � _'"إR53 q أ+6 2�zا "K�+H, 6Wت إ��H�  2آ B6

 ،دات ��,�' و�nH) 9�(8} أ53دهK=:وا� ،K�$اH�
  K�6 ،�53�0> ا@ر H3�) ت  وk6اد�K«ظ ]�,�' - رأ��

 &% n*�4 وأ$ أ_�أه، k6اد�ن 6`2K/F$ا-ز=@: ا-_@: و ،
�s(�Jt5ة، اutا ،v�Ewا��|*> . إ±......ا %s�3 ت أ��ح�0

�& Kأه� K0nدرة ا�% أH0ا، 6 آ2 ه�G ا��_'  ا�/n
وا3²�اع، أر�Hك إ_�أ أى ��� B6 ه�G اkWاد�ت H|3ت 

f`6 2_ ،^�)�6 : نf�"@=9   "أز$f� أو"�s(�Jف  ، "هHو�
 أ9$ (� "._	)ء"، وأ[ "أ_@"(�5ف (�/

 23 ،93 93ذ 3W:� و6�ى إ�0:�Nا '_f0 <�0 S_H)أ B�
�و�' وهH6 q {*|, H_�> و&�9 �9 ود�S(�3 9:_f0 B0 90 ا�

2�_ B6 و�� ذ�� ا��ى   ,:|*}، و_� ��� أن (��K�6. 

 J,: أ�أ³ B3 2(�Zل اH_ ��0 f(�_ ��_H) : سا��
 :أر53'

 ر�2ٌ ,�ري و ,�ري أ$9 ,�ري ��اك 0ٌ  ��8وا 9�6 "

 ...  ٍ و ر�2ٌ ,�ري و هN H ,�ري أ$9 ,�ري ��اك $س
 Gآ�و�� 

هH ,�ري أN 9$ ,�ري ��اك ��"¶  و ر�N 2ٌ ,�ري و... 
 GH��5�... 

" أ_@z"و ر3s < (�ري و < (�ري أ�n < (�ري "Cاك  
 g2M"ر(""... 

 9$!3 �³¦� 2(�Zا S+26 و!)و&� ر&� أ" Nرى و�, N ا��ى
، _�E إqّ 0�د B6 رؤ�ء دو�� وا@�(�ة ",�رى أN 9$ ,�رى

ء اW:8||�، و_���N ! B6 أآHن 1K�(3 B6ر�3 ,�k أ: وا��5
 أدراI؟ 

 ��z3' (|*)} اH5+ S+ا�=�5 ا��ى أ��0# - و أ6
�9 أ&� ا�=�5اء_ 6 HK� '(|5:�6 '�+ Gر�:03 

{n�|Q$ ا$@ِ  ا-_@ أن    ***  {@Jِp2ب ا�V�(إ�) ا-_@ آ 

  
���ــ"  �ــــ���ــــــــ� "   1560	�
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ�k4و$jإ+�ار (    ـــــــــ��  � ��ـــــــــــــ



 I07070707I2011201120112011>21212121	א�����������������������س – ������������������������������
	א��و���������������������������א���

	 	
�(��(s n9� p�E8ر (cJا��(� وه9)� ")��ق}   ***   آ n68�� 

 ه3 $�ى ��ق زs)جٍ  (�$6@}  *** آ�Qعٍ  � زs)جٍ  ")^�ٍ أو 

�n6cM8ر ا��2ق إن أ(c|ع� ;@}   ***  آ(s ا�9)س� و إن ����pر 

�n6��Kق ا�9)س� و إن (��\ "�@} *** أو ��م ا��2ق إن أ�K 

 أ"�� ا�p��(= n9� vJق}   ***   و إذا :)n6�$ آ� (�:2ي

,�� '�6ل وه> (|S »' ��,�ة ا�/�}+Hرة 4:6�Dة ا� 

 qرة إ�²3 2�H� #أ�� o : زىHDا B3N 26آ:ب آ
H�53"iJان �Sوا L	cPر أ��)ر ا، و_� أ��9 53� ا$:=
 932 0)�ت S�:T B6 ��ا�} "أ��)ر ا-ذآ!)ء"آ:�، وا�:

 ،S(�!:- ا� ���¹ ا�:�3 '6f0 ��ا�:�^ واB3 اHDزى ه�ا 56
6ت   - ���_ B30=� ��' إن +} رأى ا Uºو '�6 B3ا Hوه

9:ª�) . 

 '(65�3 '_�z23 ���� ا/Wا Hه ر&� أ(�ءل 6
 ،',�|W؟ "ا@�³"اS,bف؟ اH�KWا ،B0ج، ا@رHا@ه H؟ ه2 ه

 Gه� B6 ,}؟ ا@ه�2؟ ا@ى� آfم؟ و�B4 أ,F؟ ا�»,Fا�
 .kاد�ت 3��|*>6^ اW   �¦ و0)> 6/ر$' ¼q  ا@��ظ 

 1�� ،',E(�Q²�� وا@3 �³z23 ا/, 6 B0 y¼ر&� أ J,أ
ه� ا�|Hرة، أو <HFط ا���' أو در�' ا��آء، ¾ Nإ #�|)
 2(+H) <�0 و(!آ�ت B6 أن �s% ا@م، ه> ا�/درة و&�ه

�2 و0)>، ¿ qإ ]H�J6 

E(�QN3 9�3/, 6 R53 أى �³ &� _�أت J,6`2  ,|�# أ ',:  

Stupidity Silliness Foolishness (Wrath) Anger 
Idiocy  etc….  

 B0 ا�ت أ�!ل $��> 53)�و0 '/�FWا I5Wا Gه� B0 ت�ا5:3
�:Wا��ى ورد - ا���  ��5 ا : 

* * * 

2ظ =)cP@ واcP)�8 وا-_@: وا�نb &!a �8�: (� 

�³ Hه &)' أ$   أر¥ 9�6 إU40 N آ6 2$ B6  ،'s� 243
 B0 �ا�E9 ا���� B6 �&% أ]¾# ذ��، 23 إ$# آ�� أ�0" دا�
 B6 1ه�رت أ$# أ0H|) B,وار ا��Eء أوا�اz� ��R5 ا@+�_
 9��� B6 »آ�� أده $�/> ا��,�Jx Bون ¿��9، 23 أ&)zا

��، و&�   ��H6 R5ا_�> �8|)zوز أو 3�:�3 S+H) �_ %ا�
�Hق   /�2 وذاك ا�:�6} إ® ,H�5آ�� أ(|Hر أ$9 ��ا ا�:

 <�F> S=:آ�� أآ ،�,Ha أو :,H�) �³@ق اH� أو ،S_HWا
 - دا<2 دا<�9 �/�¼ �6kx 9$أ �ة &� أ(!آ�Wا H�) ة�Wا
³/� ا@�³، ا��1K إN إذا &� أذى f> B6 �>g3ل  �� �K6
�8 ,��K ا@�³ +�ا&'، وإ® آ(� B4, 1�� ن ذ��، و6^ ذ��

6 أB46 ذ�� ،y,�zل اÁHx أو ،HDا SF�,. 

  
���ـــــــــــ��  �"  �ــــ���ــــــــ� "   1561 	�
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ�k4و$jإ+�ار (    ��ـــــــــــــ



 I07070707I2011201120112011>21212121	א�����������������������س – ������������������������������
	א��و���������������������������א���

	 	
 �([ - ��� 6 2/� ،Hه G��0 ��zا '�+ B0 أ6
 _�� أ$   أرG آ��� أ3�ا، و(���5، ��5�ى �ا�.ه�، �4
 - KJ(/$ ^6 �F�:>إذا ا N�6' إأ�H) N 9$� ��(J' آ
 q ا�ذ، ه�4ا، 3�� �0� ا@�:zب ا([ ،6 24=3 H:�6ى 6

ا���ض ا��ى ,�0��K6 - I%، و,��5# �0> $��>، هn  2� ه�ا
��، أو zا �n 9$!3 ذ6 �0� ا@�: S|$ أن B4�"'_³f؟ "ا�

³_'"3|�ا&'   أ�:�¹ ذ�� ، fى–" ا��ن   –�0H4) N �_
�J)�' إN أن ,H4ن n�ه B4Â أو وارد، أى أ[ H4) Nن 

 أن ,H4ن أ³K�&+ ^(F:�, B6 ��0 Nإ '�(J� ^�:� Hوه ،/
 '��_' ا��درة ه> 46�zا B6 ع ا²رادىHذ��، ه�ا ا�� B0

،'�(Jا�� '_³f�  '*F�Wا '�³_' ا��6fا�% (��> ا� .  

 �_Hا� R53 9)رادw3 درا (�ى آن H�P "(Qظ _, 2K�
ت؟_�zا R53 <�0 

�²ب، وه�ا 6 ". $15:ا�²3' �0�ى دون &�1 ه> 3
$ <�0 #5�=, aء B6 ��95 آ�)ً'، وا��/�zا '_�zا <�

آ�H_ '�(J,' إراد,' �)�'، ذ�� أ$# - أ&)ن $درة، آن 
,|�# B6 ��ف 53)� أ��ء &R53 <4 ذآ�,(9 6^ أ³� �K.6 أو 

 #�|, ،�+ �(�H)  �(�+@ا�)« ا�zت اN+)2 ا&:��) R53
�� �� } ا�bم، و_� (53 f`6� f(6د أ&�ه1 - <)�' ا�:!��وه

 "& ¹�3 �K6 ،ذ�� B6 2 أى(+�) B0 أ�!ل Nأ ��آ�� أ(5
 ,|�# B6 ��ف &�,`1K 9�0 ا�:0fF>، �!آ:�> }. 

_' (|�} E6,' إذا آ$� : ���� ا�	2ل�zوا أن ا��,
Ä6_:' وH|/6دة @[ (H4ن {`H$ '3ع B6 ا�:�4)� ا²رادى أو 

دى ��9 ا²رادى دون أن ,:=:24 - إ3�اع، و� دون أن ,:J,أ
�:Wوه> ا�% وردت - 3)� ا ،'(��� '_³ - : 

n= o&pUp6�) 3 داء دواء#�        �� �إ< اcP)�8 أ:!
 (�او(])

�E=و 

  $�:9 إB6 N _�اءة ��F وا&�، 3)� ��5 وا&� B6 (�ر," 
 ا�)Hم

6؟� �>v عHnH6 qف $�:/2 إH�� اءة ا����_ ��� �H أآ

 2��" أن $:S_H �0� ه�G ا�W&�'، و4$�Wا B6 U(ول –أ�@
3/)' +�*' ا�:�ر," ا@��Hع ا�/دم؟ <+' و_� ��5ت  –�6ة 

'0�� 9,�, <�0 ���5) _'،   أ$��zا B0 ،'�/:�6 '«د
؟K/¼ K�0H:�$ %& 9 ه�4ا�f/:�0> ا� ��Å أن B�*:�, 

.... 

.... 

(9R!W () ا�#W 

ل ]Y وارد� &% ��J� <��$ N، 6^ أ$9 ا&:���5) 2.) . 
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......... 

|� $	2ل Qا� v� :ا�	�ات ا�6)�!� � 

 (��ا   ا��E=   ��E   إن

 e:9)   ر=9) ار_9) وا: 

 اg�!=   *JS   ا�Cى   $�)رك

 =)�6	2ى   ا<   وأ=!j   أ2Kد   =i   "�ق   <

*** 

(ª ه�5 - ا@��Hع ا�/دمأ�:!ذ$14 أن $:5 
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