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  3ا��
	� ا����� 
  .إرادة ا� م*(�) و& ا�%$�ر �رادة ا�#"�ن أم�م إرادة ا� ؟ : ���ل ا�ش���ة :ا�ش	�ل

ت-%>� ا�;��#�ت ا�"��و�) ���م� أه7 م85�0 ا��$7 ا����$) وم6 5$�40 ا�س�م ا�2ي ت0/ ت-��$�, 
 ،(>��
��C D)ورة ا&�%Bام �5��$7 ا����$( م"%�;�6 ذ�@ م6 ا���?ن ا�	��7 و ا�"0) ا�0>��) ا�

 EF<# �0 أن$)� GH7 وI 66 م-�م() ، وم�;��J ($أ��� (��K (L��J �	� نMJ @�2�و N6 أس�
م<�ر�) ت%�Oوز ا��0<-) وا�-�� وا��O%�8، و�; آ�ن �-(��ء ا�	�م دورا ه�م� �J ه2ا ا���Oل 

  .و��T) ا��-%B�) وا�ش���ة، و ا�%"�ؤل ا��*�وح م� ه� ا&تU�O ا�ST ؟ 
 S$<� 74 ��ون أ#, & ش�ء ح"6 ذات, أوJ ع�
��ى ا�ش���ة أن ا����ل ا����$) مZ;ره� ا�

�F"6 م� حّ"0, ا�
�ع و ا��>$S م� �ّ>F, ا�
�ع و��J @�2�-�� �0;ه7 & ��(@ ا��;رة ذات, وإ#�� ا
 D4# ا�;�6 �6 ^��[ م� أم� 5, ا� أو ��ره;Zم �
�(D ا�%�$$B 5$6 ا�_$� وا�
�، �J�_$� وا�

 �J 7��	�) و�"%;��ن 5`��ت م6 ا���?ن ا���ت آ(�4 م"�<H0, ، و�24ا ��ى ا�ش-�ي أن ا��ا�
، وم�� اس%;ل 5, ا�ش���ة أ�Lً� �� آ�ن ا�F"6 وا��>$S ذات$$6 �	�#� ) ى�J-� م� تaم����, ت-��

 �J �0"ن ح�	ء ا��اح; �; ��
داe��J 6$ ا�ش$�ء وا�J-�ل دون أي ش�ط �J ح$6 أ#�0 #�ى ا�
م�8C و�	�ن �>$�J �F م�ا8C أ��ى �J��%� �	�ن ح"�0 إذا آ�ن �T�Zً� و�	�ن �>$�F إذا آ�ن 

�
ء �; �	�ن ح"�J �0 زم6 و& �	�ن آ�J @�2 زم6 ?�� ، آ�� �; تgت� ش��-) f 6$"F%5(�� وا�
�F$<� ,"># ء�
، i"0��J د�$� �D) ت->(h ا�F"6 ا��>S ) ش�ء 7I تgت� ش��-) أ��ى O%J-� ا�

  .�م� ا�
�ع و$4#, 
�Z�; �(�0;  & ��	6 إ#	�ر م� ذه>�ا إ�$, إذ 5$�0ا أن ح;ود ا�-�� & ��	6 ت�Oوزه� و�	6 رأ�74 �7

 �J ه2ا SL%و� ����j�ا�<-� ا����� �6 ا�<-� ا (J�-م �J ��-�ا دور ا�)�ذ�@ أ#74 أه
  .ات�Oه�ت ا�-(��ء �J ت�$$B ا�<�e�L �6 ا��ذا�e وا�-	N ت>-� �(�"%O;ات ا�%� ت*�أ �J ا�F$�ة 

���ل ا�%� و�(� D	N رأي ا�ش���ة #O; ا��-%B�) ا�6�2 ��0دون 74J ��-��5 ��ون أن H�$8 ا�
#-;ه� ح"0) آ��-;ل وا�Z;ق وا�ح"�ن ذ�@ أF# �0#	F��5 �4$)� 7"6 �5&�%��د �(D إدراآ�0 ��4 

وإذا ح	��0 آm-5 D)� @�2 ا�Z<�ت مf 6(7 وآ2ب وjJ �_5#�0 ا�%�;#� �(D إدراآ�0 ��4 ، 
S ومJ 6"�د وم-D0 ه2ا أن ا�-�� ��در 25ات, �(D اآ%
�ف م� �J ا�ش$�ء و ا�J-�ل م6 ح"6 أو �>

أو �Tح ، وأم� ا�
�ع g5ش$�ء آ��م�#) وا�-;ل و#4$, �6 أش$�ء آ��"��) وا��%� ت�� 85�� J$�4 م6 
 oOح (�B%-�)��4 ، وh
ح"6 و�>S وه� 245ا �_>� �6 ا��$�) و& �p>%�4 و ا�-�� �;رآ�4 و& �0

ا �F%	��ن �(-�� J$�� ش%D)� D ه2ا ا����J s�6 ا�r5�p ت�ر�_$� أن ا��0س �>� و�Hد ا�
�ا8e آ�#�
0
g 5$740 م6 ��ف وس0; ا�-�� �J ذ�@ م� ��اU 25ات, �J ا�J-�ل م6 ح"6 و�>$S ذات$$6 دون �
 D)� ظ�>F�ا �ًp�0ن م"F%"� 5-; أي ش��-) وآ�ن ا�-��ء ?#2اك ;Hع إذ �7 ت��
اس%�0د إ�D ا�

�-�J) إّ& �5�
�ع �(Bم ا�#<N و�"%�>�Fن ا�-;وان، وم6 ا�oOF ا��0*�$) ���74 �� �7 تGO ا�
أ#�J �w #>�ت� : إذ ��ل �ح; إ�FJم ا��س� و�7 ت	e�J 74%p-<� 6;ة ووH, ا�(Bوم إ�D ا��س�ل 

& �GO �(� ا��J �w0 #>�ت@ وم-BOت@ إّ& : وم-BOت� آ� �J ، @�;� ��;T �4w(, أن ���ل 

�ع و& �r<p ا�
�ع م� دمr �7 أ#�w أن I>�ت ا�
�ع #�wي & �Cوري و�7 �5F>� 245ا

ا��س�ل وت>*� د��ت, وه2ا S$FT �$K ، و�r<p 245ا أن ا��>S وا�F"6 ذات$�ن �J ا�ش$�ء 
�;رآ4�� ا�-�� �>� ورود ا�
�اJ�C��5 8e) إ�D ه2ا ��ردون ه�ت, ا�OF) ا�%� م<�ده� أ#, �� آ�ن 

J ا�%� �7 ��د �e�"��ا �J ��-�ل ا��6 اس%-	أم ��ع ��
$�4 #/ ا�F"6 وا��>S م	%">$6 م6 ا�
 �J�4 و$J (�e�� ت�>T 6ل م�-Jا�ش$�ء و ا� �J م� D)� 7e�� �$)-%�ش��� و�م%80 ا�%-($� �ن ا

 (I;F%"��8 اe����ا D)� م�	حj� �$*-ام%�0ع ا�%-($� س; �>�ب ا��$�س وت.  
إن ا�-�� ��در �(D ا�%�$$B 5$6 ا�_$� و ا�
� وا�رادة ت_%�ر ا�<-� ا���	� 6	g*_� ;� 6 أي 

8J;� �J �ًp ت2آ�ة س<� إّ& إذا أدرك أن ه2ا ا�<-� س��) وا�"��) ح�ام إذًا ه2ا م� ����, ش_/ م
ا��-%B�) ، إذًا ه� ��	6 أن ت�F ��^<) ا�_�ف م6 ا� م�F ��^<) ا&ح%�ام وه� �_�ف ا� 

  .H�$8 ا��0س ؟ 



� �-%>� ���J م2ه>$� أن ا�_�ف ا���7e 5$6 ه�ت$6 ا�<��D)� x�J �Z%�� & 6$% ا�G#�O ا����� 5
��م� �%-([ أس�س� 5�g"�) ا�%�S$H 5$6 ا�-�� وا���0 و�%<�دي ا����ع �J ه2ا ا�_�ف #-%>� أن 
ا���ق ا�س�م$) تO�8 5$6 ا�GO� E$F5 6$<#�O ا&�%Bام �Z0��5ص م6 ا���?ن و ا�"0) م8 

F�ر وم� وراء ا�Lم م6 م�F��ا�-�� �0-�ف م� وراء ا D)� �4C�� ($#�	8 و�%7 إمJ�0ل م6 م�
 ;T����-�#� و ا�دراك ا�M5 @�ذ.  

ا�-�� (وإذا أرد#� ا�_�وج T�F5() ��� س>[ MJن ا�س�م راع �J م"g�) ا���ق e�0I$) ا�#"�ن 
(��
O# E$F5; ا�س�م ��8J ����5ق و�%-� 7�D)� �4e�05 �J ; م>;أ واح; آ��(2ة أو ) وا�*>$-( ا�>

آ���;ة ��م) ت�H, أ��J �0��-Jس�م �;��#� إ�D ^��) أوام� ا� ا�-�� أو ا��O%�8 وات_�ذه� 
واH%�0ب #�اه$, وN># �J ا���r ا�%�J$[ 5$6 م%*(>�ت ا��ا�8 وا�G#�O ا�_(<� �|#"�ن ��J#"�ن 

5
$*�ن  N$� ,#أ ��آ �	م( N$�.  
  
  
  
  
  
  
 


