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  .إ�
	��� ا���ل
�	��� �� �� ا���وق ا���دی� ؟:ا��
	ل��
$ #"!�  ا���ا�� ا��  .ه� ی

إن م�5-م ا���ل �7 ی2+6 م�5-م	 �	�3	 �� �1�2	 ا�"	�0 إ� /�� ا�.-رات ا�
+�ى ا��� أر'�& 
��5	 ا��م	ء و أزه!& ��5	 اAرواح ا�+=�ی� و ا��� /5	 ث	�3ون م��<=-ن إ�> ا�;	ء �0 

�GHل و ص	ر م�5-م ا���ل آ.��ا م	 ی!�ن /��5-م ا��D	واة و ی��!� أI�اد و ا�<+!�� و ا�+�I�ن ا

�ون ���	 ؟ �!� ا;�JK ا�K� �!K>�ا���ل �� ا��D	واة و ا�7KM �� ا���	وت و �
$ أ��L ا��D	واة ا�
�� ا��	/� �$ هQا ا�PDال ��75O م$ '	ل /	��D	واة 51A	 ��ل و م75O م$ ر�5N	 51A	 �7K و 

$��'-�  :ح�> �21 إ�> ا��أي ا�Qي ی+�و �O	 ص"�"	 و S/ Q;T1 �/� م$ ��ض ا�
��K  ی�ى أص"# 	WWدة و ی-ردون ح-�-�	ب ا���	وت أن ا���ل ی�K� LIT> اح��ام ا��-ارق ا�

 75N�/ $� ونY����	��� �75 ی�ون أن ا��Aاد مQO و�د#75 ی��/	��-ارق ا�<+���� و ا��-ارق ا�
�75O ا�J��N و م75O ا�!-ي � S/ ص�	Zا� ��K!و ا�� ���DWا� S+و م-اه S#75 '�راOم �
K� [�+ا� ,

�	زا , �Qآ� و م75O ا�H+� م75O ا��!� آ	ن , ��$ ا�7KM أن #�6O ا�H+� و [�� ا�
Jء م2O+	 إداری	 م
 [�+K� [�+اق ا��H�Iن اT/ ف��هQا رأي أرI<- �5- ی7�Y أن ا���	وت '	1-ن ا�<+��� �5- ی�
 ������K$ م$ ح�` ا�2Z	3_ ا��!��K و ا���Yی-�-Zس م	Oدام ا�	و م ����+b ه- �0ورة �;cا

�/ G� L
�	�Y�� 7ی-�-�� و ��اح *���	 ی�ون م$ #-d�I �!� ا�;�Gف /�75O ی!-ل آ	ری� أ��
�D1��* dI-1 أن fWی ��K!ی� و ا��-Nواة ا��	DمGواة �+� ا�	D��+�� م$ أن 1"-ل #"!�  ا�

�	�
	ن ا�+Gد ا�"�ة إ�> ) دا�3ة هhQ ا�;��G	ت و g=O1 رI 7�D!# إنG3	' و ه- ی-60 ا�!-ل
Zت م	!+b ا��-' <K� LIPه- م 	��	�� و إ1�����K � ی��d إ�> ا��2	د�� أو ا���ف ا�

��K!و ا�� ������ صK+� و آK� j�Q> '�رات ا��Aاد ا���Yی-�--�-�/ ( 	��d ا��ی�!�ا�b آ�W���� ا�
�<	ع آ� �Z_ أن ی�W ��ص�G; Sل ا�!�ن * /�ی<	�1	D1�� ,	 *#�ى Iإ�> ) م19(ا d�#���

 S�O

$ ا��-م �	م� ا�=�f ی�یO-ن /��اآYه7 إ�> ا�J�N , م!�ر#S م$ /S]-K ا���آY ا�Qي م�
 ��ا�-راث� N�A	753 و �!-�75 /	�0	�� إ�> هQا ا��أي �!� #+O> هQا ا��-'J /�] اAدی	ن ا�!�ی

)���و ا��� /	دروه	 /�!7�D ا�O	س إ�> أر/b d-اJ3 أ�Gه	 ا�
�O5 و ا�+�اه�� و أد1	ه	 ) ا�/�اه�
Aو ا �K�Dس ا�	W1 , <إ� ��	0�	ر /	�Z�و ح�ی.	 �W1 ا��5-د ا�Qی$ زا��- أ751 وح�ه 7��f اo ا�

�	ه	 اcري و�!� ��K أ21	ر هQا Iت أ	!+b <ا�+=�ي إ� LOWا� &�D' ��ا�"�آ� ا�O	زی� ا�
�	��� م5O	 و ا�<+���� /51T	 آ"	�Y ی��d ا��Aاد إ�> ا���D و ا�O=	ط ��ا��Nب م$ ا��-ارق ا�

ا�D1	ن /<+�S م�<-ر �K> أن ی�D> وراء sم	�S ا�-ا��I و م"	و�� #"!�!5	، �"�	ة ذ�T/ jن 
 �2' ���	��	ت ی.�� ���$ ه7 دو751 ر[+� أ'-ى �� ا��
�	/ 75���/�] ا�O	س �� ا���	ه�� و#
 �Oی� �ا Q75 و'�را#75 وه�1	

� و�-د #�	وت /�$ ا�O	س �� مO#75 �5- ی	ح-�b <ا�-ص-ل إ�

  .	م ا���ا�� �� أن أي #�	وت ی�"-ل إ�> ���7Kم مD	وا#75 أم
�	ري ا�"�ی` یّ��-ن .�I�ا dI-�إً� أن هhQ ا�YOا�	ت #=+S إ�> ح� م	 ا��+	دئ ا��� اK>1  م5O	 ا�

�	ء أن Kوی.+& ا�� ��K�Z�أن ا�!-ي �S ا�"  /� وم$ ا���ل أن ی"�� ا�J��N وی ��D�PوS1 ا�
�"�� و�-دh أي أن آ� D�/Gد ا��	�7 مYیw م$ ا���وق ح�> أن ا��م ا�Qي ا���ق ا�2	�� م$ ا�

�S/ �Z أ��	�1	 5D�1	 ه- دم ه�W$ إ�> ح� /��� أآ.� م$ [��h � /� إن ا�-ا'd یPآ� أن ا��م �#
  .ا�/ $�W5	�K� `> ا��!�م و ا�"�-ی� 


L ا��أي اAول ��5 ا#W	h ث	ن ی�ى /Tن ا�O	س ;K!-ا م�D	وی$ و�� هQا ا���O> ی!-ل � <Kو�
���	 �!� و�O	 (ا�f�>Z ا��وم	�1 ��=�ون� 	O� ن	D1�	/ ن	D1م$ ا� S+�أ Lاء و��-I س	Oا�

7K��، وه- ی!Q5/ �2ا أن ا�O	س )ح-اس وإن ا;�O�K	 �� ا��O� 7K"$ م�D	وی$ �� ا�!�رة �K> ا�
 	���K-ن ��Z�I 751ی� واح�ة أ�=/ ���+b 75� 	�
	#75 ا��!��K وآ�	ءا#75 وإ1Kم$ ح�` م � ��Iا-I

2"�I واة	D�K-ن �S�K أثO	ء ��75K وهQا ��� /$ ا�Z<	ب ر�0 اSO� o ی!-ل #O-ی5	 /	�
��+�#7 ا�O	س و'� و��#75 أم5	#75 أح�ارًاIا <���d ا�"!-ق آ"  )ا��	د��م�، أي م�D	وی$ �� 

 Lو�� ��+� �!+bد و	�Iأ �!+b <إ� $��D!Oس �7 ی-��وا م	Oو أن ا� ، �Kم	��ا�"�ی� وح  ا�"�	ة و ا�
�!�ا�b، إ1�	 ;K  ا�O	س Aح� Iم$ دم أر S'ي �� ��و�Wی 	م f+D/ $ی�;cا <K� دة	�Dح  ا�



 �
�!Gل اAم�یI�ن اGس �� إ�������d ا�O	س '� ;K!-ا (b+!� واح�ة وآ�f #-م	س �إن 
آ�	 ی!-ل أن ا���ل ه- اح��ام ا�
�ام� ا�D1	��1 م5�	 آ	ن اA�Z	ص وم5�	 آ	1& ) م�D	وی$

���ض �G� S/� م$ #W	وزه	ا��Mوف ا�<+���� # ���	��� ا���ا���ل �� )، وی�ى أیN	 ( و ا�
���	����> م�	S�1 ه- #W	وز ا�"�ود و ا��-ارق ا�Iأ.(  


$ م$ ��d و ا��Aاد إّ� أS1 � ی�W�K� 	5#واة و �0ور	D�
$ إ1
	ر أه��� ا��/	��[7 م$ أS1 � ی
�-ى ی��	رض ��S ا�Dت إ�> م	+��-ى ا�"!-ق و ا�-اDواح� م �
K� 75#	�1	
O	س �K> حfD إم

�-ی	ت ا��!��K و ا��DWی� D���d ا��إم
	�1	S# ا�Z	ص� /S /	�0	�� إ�> أI -� S1	ویO	 آ� ا�O	س �� 
 	ًN�/ 75N�/ $ی"� م J�
� ���Kو ا��.  

إن ا���ل م�O	h إزا�� ا��-ارق ا����O>2 و ا��M	�7 وا���وق ا�-ا��I ا��� T=1ت /<�ق [�� 
��d ا��W	�ت وإذا  م=�و�� و�/����d و #"!�  م+�أ #
	�P ا���ص �� Wم ا�	6 ا�<�ق أم�م$ �


7 �-ق N�/ 	O> ی!-ل ور���	و#� S1	"+I oن اy� ى-!��� إّ� /	�W� �� �/��� �N� � ن	آ
و�
$ هQا � ی��O أن ا���ل م�O	h ا��D	واة ا��<K!� /� إ�<	ء آ� ذي ح  ح!S ) /�] در�	ت

 SK�  .و�  �h�5 و �
�> /G ح�ود و� '�-د D# آ� L�� و �!K>واة م	Dم L�� ن ا���لy� �Kوج /"-ص�Zا� 	وإذا أرد1

  .�O5	ك ��وق � ح�O� �K	 ��5	 آ	���وق ا�<+���� 
 ���	��إذا �	���ل ه- ا�ح��ام ا�2	رم �K"!-ق �
� ذي آ�ام� وه- ح�ب �0 آ� ا����K	ت ا�ح

  .ة أي ا����K	ت ا��� م$ �51T	 أن #-�� ا��D	وا
  
  
  
  
  
 


