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  .ه� ���س ا���� ا����� 	����� أم 	���د�� ؟
�� ���  -:ا'��ل وج#د رأ��� م

 *� ت>��; أ/��ل ا:ن�8ن إ�5 34#آ�ت أ����* و34#آ�ت 0 أ����* و/. ��- وم��دئ +�	>��
ا�م�ن* وا�#/�ء وا:��ص ��- H/CI رG- تF�C ا�Eم�ن وا��<�ن وا�'#ال وا�CDوف،/��>@ق و

 Hر�*،وآ�ن� Lوا� *�/��M* وا��وا�@�� *�I���N ا0ج���O �I CDا�� PF	، ت���/� ج��Q ا���
 Q	�Rا� �M�ه@T ا���- 	��M	* م����C و���Gت �5�8 ا:ن�8ن دومً� إ�5 ت�8�@ه� /� 34#آ� وه@ا م� �

<#ن ا�38#ك ا:ن�8ن� م#ا/�� ��N 0ن ا���� ا��V#�� ��3�- ا�����* آ��- إن�8ن� ��U أن �
 �/ .�Lا����� 'U8 ه@ا ا�>#ر ه# ا���� ا��#ا/. �T@N ا����دئ G�C أن ه@T ا�COو'* 0ت
F�C و/. تF�C ا�CDوف وا��>��Y وا����/Q أي ��	 E��م��ل م� ��Cف 	����ق ا���3�* ا�Zي �

� ه@�� أن ا���� ا����� ���س 'U8 ه@ا ا�>#ر 	�� ��	 .�/#� ا�>�� �N/ [��Cت��I U م� ن
� /� ^�هCه��؟أو 	���رة أ�Cى ه� �<#ن أ����� 	�� ����L م� ن��] أم � ���ا��#���� ا��

  :	���د��؟ ا�COو'* 
�Cون أن �� ����س ا���� ا����� 	����� و���M ه@ا ا0ت��T ا����� أن>�ر ا�Z3ة وا�����* ا�@�

 �/ C�_آ� ا� C�_ا� T��أن>�ر ه@ا ا0ت �] ��I م� ضCر وأ�- وم�� ���/ CVا���8دة وا� .��Lت
ا�Zي �Cى أن ا�Z3ة ص#ت ا��R��* 	�� أنc/ *�CR/ �Nن�N ت�Cض ن�53I �N8 "أر4����8#ر����� "

ا�Z3ة ه� ا�_�C :"آ� ا�/Cاد وم� 3I�N- 4#ى ا�_ #ع ��N/ �N م���س آ� /�� أ���� ،و��#ل 
،ون�@ "وم� ا���#د إ0 م� وضQ ا��Cف ...ه@ا ه# ص#ت ا��R��* ...ج���� ا�DI- وم���س ا���-

 UهZأن>�ر ه@ا ا�� ��Cى أن� 0 تZ�g ج��Q ا�Z3ات 	� ا�Z3ة ا�ن�Q ا�� ت@وم "أ	��#ر"آf�Z م
�@ ا�Z3ة ا�� �N���� 0 ا��- :"O#�� وه� ا�Z3ة ا���3�* وه� أ/ � م� ا�Z3ة ا���8�* ،و��#ل 

�Zي 0 ���� ش�ء م� ا�Z3ات ،وت��U ا�Z3ة ا�� تCLمf م� �Zة أDI- أو �CتU واج�U ا��- ا
ا�Zي "ت#م�س ه#	E"ون�@ آf�Z ا���83#ف".�N�I أ�- وت��� ا��- ا�Zي �_f<3 م� أ�- أDI- م��

 *�L �Cى أن ا�����* ا�V_>�* ه� أ�4س آ� ا���- �ن ا:ن�8ن �3. أن�ن�� وه@ا م���T أن ا�
ن آ� ��� ه� ��L4ت،و�� ا�#ا�@�� أو ا���8دة م� ا�Oر /Cدي إ�5 إ�Oر وا�C'�* وا:'�8

 f�Zى آC� آ��،�Iا���8دة "م�.س.ج"ج�� �أن ��G* ا���ق ه� ت�@�- أآ�C وأDI- �@ر م
 ��آ�I C@د م�<� م� ا���س /� أ�>C و�H م�<�، وا�/��ل ت<#ن أ����* 	�@ر م� ت���L م

  .��4دة
� ا�38�N� -@ا ا���ر 4>� ;3� م_�	 C�آ� Pث ت���@Lو� �N�ICV� *�- ا�����ف ���@ ا��#

ا���-،/�@ ت��رض 	�P ا���- ا�����* مQ ا�����* ا��Cد�* آ���Cع 	����ل /N# مGC#ب /�� �<�� 
�@ ه@ا ا��4س Iا f�Zوآ C�� #N/ *م��� ���Lآ� م� ت l�� د ،آ�� أن�Cم���* ا�� Qرض م���

Q 	� ا:ن�8ن أ53I  0 م�@أ ��CR/ �3ي وه#�ا�Z3ة وا��- وآf�Z أه�H3 ا��#هC ا��L��� ا�Zي �
Qا�#ا� Qم P���  .وه# ا����،آ�� أن ج�� ا�Z3ة ��G* ا�L��ة وم���رًا ���mق �

  -:ن��P ا�COو'*
 C�أن "أ/�O#ن"ا���� ا����� ���س 	���د�� و���M ه@ا ا��#�; أن>�ر ا��ZهU ا����3،أد ��

@ي 	�N ا:ن�8ن /� 34#آ� ،/��L. وا��@�#ا��CL* ��- م�3R* ��8@ه� ا�_�C ا���- ا����N� *�
��ر I�	،ا����دئ T@N� �ا��3R. ا��#ج#د /� ��I- ا���M،و�@ا /����� ا����� ���س 	�@ى م#ا/�

آ�� ".ا�_�C /#ق ا�#ج#د �#ة وشCف":"أ/�O#ن " ا����] ا�����* ت��� إ���I 5- ا�lL،��#ل
C�أن ا���� ا����� ه# ا����م 	��#اجU م� أج� ا�#اجU،/��>@�* وا���ون 	N@ف "نnآ�" ��

ا��I�8@ة أو ت�L�. ا�����* /�� 0أ���� �<#ن� مCVوط وG�C م�TE و���/5 مQ م� ت�TC ا:رادة 
ا�_�Cة،آ�� ���/5 مQ شCوط و�#اI@ ا�#اجU ا����� ا���3M* /� ��ص�* ا��V#��* وا�<3�* 

،*���Fوا� *���Oا �وم� �gآ@ ه@T ا�COو'* ا��R	Q ا����3 ا�>#ري �T@N ا���-،وم� ت��E 	� م
  .و+��ت أي ا��CD إ�5 ن��] ا���� /� ج�ن��N ا��F�C وا����8 ���/5 وج#هC ا���- ا�����* 

��#ل .را�Q و�<�� م���M و0 ��<� ت<53I �8�C أرض ا�#ا�Q "آ�ن4m�"n; م�د5I إ���
��@":"	��رج�.ج"�@� f3�� 0 ��>ن و��  .،+- م� ا�Zي �E3م�� أص� 	��� ه@ا ا�#اجU "ا آ�نn ن��



  :ا���وز-
إن ا�����ر ا�5�4 ا�Zي ت�#م 3I�� ا���ق ه# ا�����ر ا�@���،أي م� ش�IC ا�L�4 qن� وت���5 
� �CO. ر�34 وآ�� ا�� أ�Cج 	�N ض���C ا�م- م� ا���3Dت إ�5 ا��#ر،وم� ج#ر ا�'<�م I

*��3R<��ل وا����	ز �  .إ�5 ا���- ا�����* ا��8م�*،وا�� ت�
-*3>Vا�� �':  

رG- ه@ا ا��@ل ا�<��C ا�Zي �@ور '#ل ا�����ر ا�Zي ت�#م 3I�� ا���ق، إ0 أن� ��<� ا��#ل 	rن 
 .ا�@�� ه# ا�����ر ا�5�4 ا�Zي ��<� ا�#+#ق 	� �ن م>@رT ر	�ن� 


