
 
 
 
 


�	 ا�����ح��  :ا���ال ا
 

�	 ��� أ�
س ا���اع؟��� ه& آ& �%$# "! ا� �� 
 
 

�(��& ا���ال •: 
 


ر* ���

 :(�& ��� أ�9و#8 ���6�# ���7& 6	 آ�ن أن أي �%$# ,�3 ا�2ات وا/.�، ,�إن ا���ال ا�2ي ,�3 :;:
#�6
��	 إ= ��� أ�
س ا���اع وا�����
، = :��3 أن >� 
?�@A . م�>�" 
وه� ��ال :�?�3 "�<�"�3 ���6��3، وه�

 D�A 	6#، و�وا� 
��	 6	 آ�FA ذا>�G: �.H 
A، وه� أ��ا� 	�� I��J: K$3 . ا���و"�<�م ا���اع، وه� �%$# ,
F�
��# ��� أ�
س ا�@�ة، :��O آ& �9ف 6�<
 إ�� �6ض إراد�F ��� ا/.�، وإ.?�" 3�?$
�و:���ن . 6�9�3 "�

، وا�O%$# ”ا���اع“، وا��@��# ه	 ”ا�O%$# "! ا� ��“ا�@?�# ه	 : ا���ال ��� ا�����ى ا���Q@	 "3 $?�# و"@��#
 #�A

 �%$# ��9�#، ا��	 ���7& 6	 ا�O%$# ا�?�ور:# ,�3 ا��Gط وا���Gوط، 6
��Gط ه� ا���اع ، ا���ه�>��,

آVداة ا���<
م، وه	 أداة �;ل ��� ا��J���، وا��� # ” ه&“و$; ا���O& ا���ال . وا���Gوط ه� ا�O%$# "! ا� ��
�;�� إ�� ا=.��
ر ,�3 ا���$I ا��ارد 6	 ا�� 
>��W" 	6 #�"

ا=���<�XYZ أو 
 �ال، أو رF?6 آ��

 
******************************** 

 

ر؟�Zر أم \�ورة وإ
 ه& ا�JG[ �8:# وا.��

 
�(��& ا���ال •: 

 


ل وا����آ
ت ا��	 : إن ه2ا ا���ال :�?�3 أ�9و�8�3 ���6���3 وه�O6^أن آ& ا 	7& 6���ا^�9و8# ا^و�� 


��# ��� أ�
س ا�(�:# 6	 ا=.��
ر :@�م ,<�
ل "O6أ 	ه ]JGت . ا�
وا^�9و8# ا�7
A�# ه	 أن ا���
ر�
ت وا����6

�?�ورة واآ�ا*, Y����وا���ال :�?�a 3%ث "�
ه�_ "��ا,Q# وه	 .ا��	 ��;ر �3 ا�JG[ ه	 "�
ر�
ت 

��O	 8 3"�c ه� �Z_ و"b<�، و��� ا�JG[ اQا� ]JGا� ��� d�Q:و ]JGه� ذات "�<�م ا� c�8 3" ي��O��

ت�Z8@�ق ووا F� أن c�8 3" 	A�A
6
، . وا��#، و��� ا�JG[ ا�@���و"�<�م ا�(�:# وه	 ا��@%��# ا�2ات 6��ا و

#�Zر

fX، 6	 . و�;م .?��<
 ^:# إآ�اه
ت .��وأ.��ا "�<�م ا�?�ورة وه	 ا�O%$# ا�(���# ,�3 ا��O& وا�
>b: c�), ،#�A
�A��O�# واQاه� ا��b& �8:# أو إرادةا��ا �;$

ن 6�Aو:���ن ا���ال ��� ا�����ى ا���Q@	 . � ا


 �%$# ”ا�JG[ \�ورة“، وا�@?�# ا�7
A�# ”ا�JG[ �8:#“ا�@?�# ا^و�� : "3 $?���3�>��, #�Z
W)ا� #$%Oوا� ،

�� ��?�ورة�
دا"K ا�(�:# ه	 ا��@�g ا��" ،&,
@�وه	 أداة �;ل ��� آVداة ا���<
م، ” ه&“و$; ا���O& ا���ال . 

�;�� إ�� ا=.��
ر ,�ــ3 إ"�
A��ــ�3 أو 
>��W" 	6 #�"
 .أآ7ـــ� وارد��3 6	 ا���ال ا��J���، وا��� # ا=���<
 


�ال ا������ ا��	��ح ا�	�
	� ا����ء� 
 


