أغبق اٌفعً اٌىالِ ّ ٟف ٟاٌخطبة اٌشٚائٌ ٟعض٠ض اٌغ١ذ
عبعُ
ٌ
ثؾش ِغزًٌ ٌطبٌجخ اٌذوزٛساٖ ٔ :ذ٘ ٜبشُ عجذهللا
اٌطبئٟ
ثإششاف :أ .َ .دٔ .عّخ د٘ش
ّ
عبِعخ ثغذاد  -وٍ١خ اٌزشث١خ  /اثٓ سشذ
ثغذاد – اٌعشاق

اٌخالصخ
قخمتتض حسأتتخ اخص حسظيح ساتتش لاتتا طلااتتم حسوهتتخد ميخٛتتيا اً الناتتض ريٍحٓتتش م تتخ
ىٍحٓتتش حالٓتتظاِحت حسظوتتخ١ز

ق ت ح اا حسوهتتخد حسظ ت طٔتت

حس نه قتتخص ,لبلقظهتتخ رتتخس ظ ا

ع
ف٠تتبل لتتا ىٍحٓتتش حألف تتخا حس بلماتتش
رخس ااتتش حسظ حٛتتااش

ٓاخقخطهخ غاَ حساغ يش .حً ي ي حسف م حس بلم حسيهتذ حس لت ٍ حستٌ طتي ٍ فت فا تا ؿتم حس يخٍرتخص حسظيح ساتش ,ر ٛتفا
أه حس فخها حسظ قخمض لااا ,فه ي٘غم م ق عتخ من ع
تخُح ٟت ا هتٌح حس ات  ,ي٘ت م أٓخ ٓعتخ ىلخمتش متا ىلخث تا ,قتي ح زؼت
هٌح حس فه ت ما منخم فأف لتخت هت طاتخٍ فحسفأتفش حسظلااااتش ر تخ ك طتا متا منتخهؾ ق٠تخيخ ,فححتح ا حس بلكت أ ىٍحٓتش
ع
أٛتبل طهت ٍص لاتا يتي فبلٓتفش حساغتش متا أمؼتخا أ ٓتظا ٓتاَا .قتي ؿتخ
حس نا لزَ طلاام حألف خا حس بلماش ٘ؤص
هٌح حسزلغ سأظ ٘ف حسزنا حس بلماش حإل ـخُيش ف حسوهخد حسَ حث لني لِيِ حسٔتاي ؿخٓت  ,حً كييتض حألف تخا حس بلماتش
حإل ـخُيش غاَ حس زخَٗس أػَع ح كزاَع ح قاخ ٓعخ رخألف خا حال ـخُيش حس زخَٗس؛ أل حسظا اق قي ي

سا أػَ أقت

متا حسظٜتَيق,

هٌح مخ يفَٔ هَ ؽ حأل ٓخساذ حساغ يتش كخالٓتظفهخت حألمتَ حسنتيح متا ىالالطهتخ حسوخٛتش استا ىالالص أهتَ  ,ئتظاِمهخ
حسوهتخد ,متتخ ينزغت حإلٗتتخٍس اساتا ح حالف تتخا حس بلماتش ٗتتغاض حسوهتخد حسَ حث ت ف تخ ًكَهتتخ رنلت مظ ت حُ ,فتبل ي ؿتتي
ههتخد يوات متا حهزتتخٍ أ استِحت أ ط ؿاتا أ ط زاتتَ أ اييتخ  ,فت ا ا طٜتتناف حسزناتش حس بلماتش لنتتيا رخ هتخ رناتش كبلماتتش
كزَ .
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ABSTRACT
The linguistics of deliberative analysis of the speech and its purposes as it was
concerned with the study of the meanings of the bounds and their relationship to the
speaker and the study of discourse and the requirements of discourse, which transcends
the communication process as well as the study of verbal actions and non-linguistic
contexts. The word verb is the pivotal pole that revolves around the complexities of
deliberative approaches, as the most important concepts on which it is based. It occupies
a distinct position within this science and constitutes a foundation and pillar of its
foundations. This concept emerged from a general philosophical climate, It is noteworthy
that the study of meaning through the analysis of verbal acts originated and developed by
the philosophers of language such as Austin and Searle. This research came to explore
the verbal structures of achievement in the novelist discourse of Aziz al-Sayyed Jassim.
The indirect verbal acts achieved a great impact in comparison to the direct acts of
achievement. The hint may have a stronger effect than the statement. This explains the
emergence of linguistic methods such as the question, It should be noted that the verbal
acts were filled with a parallel discourse. There is no speech without news, binding,
direction, expression or rhythm. The verbal structure can be classified as the structure of
each Great Umayyad.
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اٌّذخً
أٛزق مفه ت حسف تم حس بلمت ت حس مَكِيتش فت كؼاتَ متا حألل تخا حسظيح ساتش ,فلت حا أ تاا كتمُ منهت ظ يتنهٞا لاتا تخت
ٗت ا ىالس ت ا ـتتخُ طتتؤػاَ  ,أ ي ت ٘تتخ١عخ مخىيعتتخ ل يعتتخا يظ ٓتتم فأف ع
تخال ق سا تشع  Actes loctoires -؛ سظليا ت
ا
أغَح ٝا ـخُيش ,كخسهاذ ,حألمَ ,حسنه  ,حس لي ,حس لاي ,أهتَ طؤػاَيتش طوتٍ ُٚى ى ف تم حس ظايت طـتخا حألٗتاخ
حس حقع ,كخسيز اا حسَفٞا حاللظٌحٍف . 1
ي َف رحح "حسظَٜف أ حس م حالؿظ خل أ حس ئٓٔخط حسٌ ينـتِا حإل ٔتخ رتخس بلتا متا ػت فتحفحسف م حس بلمت
يتَحى رتا حإل ـتخُ حستتٌ يئىيتا حس تظ ا ر ـتَى طاف تتا ر اف متخص م انتشا متا أمؼاظتتا :حألمتَا حسنهت ا حس لتيا حسٔتتئحاا
حسظ اتااا حإلقخستشا حسظ ِيتشا حسظهنجتش ...فهتٌا كاهتخ "أف تخا كبلماتش"ف  , 2أ هت  ":أف تخا ينـِهتخ حإل ٔتخ ر ـتَى حستتظاف
ف ٓاخظ منخٓذ فااْ حسظاف رخسوهخد ف عبل ط ٜيظاعخ؛ رم ه ف م سغ  ,فهنتخ أل تخا ال ي تا ا ـخُهتخ اال متا هتبلا
حساغش"ف  , 3ييٜي رهٌح حإل ـخُ مخ يئىيا حس تظ ا ر ـتَى طاف تا رهتٌا حس اف متخص ,ػت هات طتؤػاَ فت حس ظايت  ,فخساغتش سأتض
مـَى أىحس ساظ حٛم ك خ طظٍ ٜهخ حس يحٍّ حس مافاشا أ ٍمت عُح ساظ زاتَ لتا حسف تَ ك تخ طظٜت ٍهخ حسظ ساييتش حسظل يااتشا
ا خ ه أىحس سظغااَ حس خس ٛ ,نع أكيحػا ,حسظؤػاَ فااف  4؛ سٌسك قام ":حس خس مٜن ما كا خص"ف . 5
قتي رتيأص ٘تؤس هتٌا حسن َيتش فت حسيتَ حس خٟت رٔأتاش متا حس لخٟتَحص حسظت أسيخهتخ حساغت حأل ـااتِ فأ ٓتتظا
حستتتٌ يا تتت ُي أرعتتتخ ساظيح ساتتتشف  , 6قتتتي أاسيتتتض هتتتٌا حس لخٟتتتَحص فتتت ؿخم تتتش فهتتتخٍفَى حألمَي اتتتش لتتتخت 1955ت ,ا ٘تتتَص
رخٓ :فملخَٟحص سا ؿا ْ ف  , 7ػ ا َ٘ص ر تي فتخس فح ٓتظاا متا أكتي ١بلرتاا يتيلا فاٍمٔت لاتا ٗت م كظتخد
لن ح ا :فكاف ف م حألٗاخ رخس ا خص  how to dothing with-ف . 8
ح هات أ ٓتتظاا فت ملخٟتتَحطا طاتك متتا مبلك تش رٔتتاهش ,مفخىهتخ أ لتتي عىح متا حسـ تتم حسظت سأتتض أٓتجاش ,ال ؿ تتم
أمَيش ,ال ط ـزاش ,ه ؿ م ال طٜف ,سأض هخ ٟش س اخٍ حسٜيظ حس ٌد ,ال طٔظ م متا أؿتم حسليايتش؛ س تا
أر ي متا ًستك طٔتظ م متا أؿتم طغاتَ حسليايتش ,فهت طٔت ا طزلتغ لتا طغاتَ حس تخس ف  , 9ف ع
تؼبل حسـ اتش:فأمَ رخسٔت ص ,
طي ا ٗاجعخ لا كخسش حس خس ؛ س نهخ طلخ ا أ طتئػَ فاتا ,فخسيخثتم أمتَ رخسٔت ص يَيتي فتَ ٝحسهتي لاتا حس ظايت  ,رهتٌح
ينياا ما كخسش حسف ٟا اسا هي ف حس حقعف . 10
يَ أ ٓظاا أ رناش حسف م حس بلم ط٘ظ م لاا ػبلػش أ ح ما حألف خاف : 11
.1حسف م حسيت س ف : Acte Locutoireهت حسنهت رتز  ٞحس ا تخص فت رنتخ لت ٓتاا متع طلييتي متخ سهتخ متا م نتا,
يلظ هٌح حسف م لاا حس ٔظ حس ٜط حس ٔظ حسظَكاز  ,حس ٔظ حسيالس .
.2حسف تتم حس ظ ٠ت ا فتت حسي ت ا ,أ حسف تتم حإل ـتتخُ حسغَ ٟت ) : Acte illocutoireهتت متتخ يئىيتتا حسف تتم حسي ت س متتا
م نعاا ي ا هاف حس نا حألٛا  ,هٌح حسٜنف ما حألف خا ه حس ي ٜى ما حسن َيش رَمظهخ.
.3حسف م حسنخطؾ لا حسي ا أ حسف تم حسظتؤػاَ ف : Acte Perlocutoireهت حسف تم حس ظٔتزذ فت ٘ت فػتخٍ فت حس ٘تخلَ
حسف َ ,مؼم حإلقنخ أ حسظ٠اام أ حالٍٗخى ,مؼخا ًسك ق ا أكيه سآلهَ :فحٍمهتخ  ,فتب ف تم حسيت ا هت حستظاف رؤٛت حص
هٌا حس ا ش ,حسليع حال ـخُ ه حألمَ رَماهخ ,حسف م حسنخطؾ لا حسي ا ه حإلقنخ رَماهخ.
قي ٛنف أ ٓظاا حألف خا حس بلماش حٓظنخ عىح اسا ق طهخ حال ـخُيش لاا ه ٔش أقٔختف : 12
- 1حسل اخص:ف Verdictifsه أف خا طيا لاا حسل  ,طظ ؼم ف ك يٜيٍ اا قخ.ٝ
 - 2حسظنفاٌيخص :ف Exercitiveطظ ؼم ف حطوخً قَحٍ ر انا كخسهَى ,حسلَمخ  ,حسظ ااا.
- 2حس لييخص:ف  commissiveطظ ؼم ف ط هي حس ظ ا رف م ٗ  ,مؼم :حس لي ,حسئ  ,حس ٠خ .
- 3حسٔتتا كاخصف : behabitivesهتت أف تتتخا طتتؤط كتتَ دى ف تتتم سلتتيع م تتاا ,مؼتتتم :حاللظتتٌحٍ ,أ حس٘تت َ ,أ حسٜتتتفق ,أ
حسظلي .
- 4حس َٟتتتاخصف  : expositivesهتتت أف تتتخا طٔتتتظ م إلي٠تتتخف ؿهتتتش حسن تتتَا أ راتتتخ حستتتَأ ا مؼتتتم :حإل تتتخٍ ,أ
حاللظَح ,ٝأ حس حفيش ,أ حسظوهجش ,أ حسظ ٜيذ.
ألظَف أ ٓظاا ر ٜرش حسظٜناف رٔزذ ط يى حألف خا طيحهاهخ مع ر ٠هخ حسز  ,ٞأقَ رؤ طٜنافا غاَ هتخث ف  13؛
سٌسك طيحٍ فٓاَا مخ فخص حٓظ خًا أ ٓظاا ,ف م لاا طه يَ حسن َيش ,مٔظفا عيح ما طلاتابلص غتَحيْ حس ظ ايتش ر يخٛتي
حس ظ ا  ,ىٍحٓش حس نا ,فييت مفه عمخ سزناش حسف م حس بلم فل حاف : 14
م ـ ٛلاق.
حسف م حسنهي  :يظ ؼم ف حسنه حس ٜط سؤلسفخم لاا ٔ ل
حسف م حسي : ٠ي٘ م حس ظليع لنا أ حس َؿع ,حس ظليع را أ حسوزَ.
حسف م حإل ـخُ  :ييخرم حسف م حسيٜي لني أ ٓظاا.
حسف م حسظؤػاَ  :ييخرم أي٠ع خ حسف م حسظؤػاَ لني أ ٓظاا.
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قي ٛنف ٓاَا حألف خا ما كاغ ق طهخ حإل ـخُيش استا حالف تخا حإل ـخُيتش حس زخٗتَس غاتَ حس زخٗتَس فغاتَ حسلَفاتش ,
فخألف خا حإل ـخُيش حس زخَٗس لنيا ه حسظ طهخر ق طهتخ حإل ـخُيتش متَحى حس تظ ا  ,فا ت متخ ينهيتا مهخريعتخ مهخريتش طخمتش
كَفاش س خ يَيتي أ ييت ا ,أمتخ حألف تخا غاتَ حس زخٗتَس؛ فهت حسظت طوتخسف فاهتخ ق طهتخ حإل ـخُيتش متَحى حس تظ ا ف  , 15فت
 ٟهٌا حالٛنخف؛ ألخى ٓاَا طٜناف ح ٓظا سؤلف خا حس بلماش ,قيت طٜنافعخ ع
رييبل لنا ,ه :
فحإلهزخٍيخص ,حسظ ؿاهاخص حإلسظِحماخص ,حسظ زاَيخص ,حإللبل اخص
ف 16
قي ألظ ي ف طئا ا هٌح سؤلف خا حإل ـخُيش لاا أْٓ منهـاش ػبلػش
- 1حسغَ ٝحإل ـخُ .
 - 2حطـخا حس هخريش.
 ١َٗ- 3حإلهبلٙ
َيش ٓاَا سؤلف خا حس بلماش طئا خطهخ ما كاغ حسي س حإل ـخُيش أٍطؤص حسزخكؼش م خسـتش حسوهتخد حسَ حثت
ف ٟ
َيتتش حسف تتم حس بلم ت ؛ سا ٘تتف لتتا حس يخٛتتي حس زخٗتتَس ,غاتتَ حس زخٗتتَس ,راتتخ أػتتَ
س ِيتتِ حسٔتتاي ؿخٓ ت ف ت  ٟت
حسظن لخص حسٔاخقاش ف حس ظاي .
ا
أًٚل /اإلخجبس٠بد(اٌزمش٠شاد):
ه أف خا طفاي حسظيَيَ ,حس ٛف ,حإلربلغ ,حإلفخىسا اً ييٜي حس تظ ا لنتي حٓتظ خسا هتٌح حسنت متا حألف تخاا افهتخت
حس ظاي  .رؤ ا ي فَ سا م َفش ,ا تا يَيتي أ يزاغتا ٗتاجخ ع متخف  17ا مؼتخا ًستك أ تخ فحس تظ ا أراغتك أيهتخ فحس ظايت حس حق تش أ
حسن ٚف  , 18لااا يَطز ٢حالهزخٍ ر قف حس ظ ا حستٌ ئتظهاع متا هبلستا اقنتخ حس ظايت رتؤمَ متخف , 19
حسليع فم٠
ع
ع
ف٠بل لا ًسك ط هيا رٜيظ حس حق ش حس زتَ لنهتخ ,فتخًح ٛتيظ حس تظ ا فت ياهتخ؛ أ ـتِص حالف تخا ح ـتخُح طخ عمتخ أ خؿلع تخ,
أف خا هٌح حس ـتخا لَٟتش ساظياتا حس ٔتظ َ فت متي ٛتيقهخ أ كتٌرهخً ,ستك ساظتايا متا حمخ تش حسنيتم أ
رنخ لااا ط
حس ٛفف . 20
ط ي حإلهزخٍيخص ما أهت حالٟتخفخص حسظت قتيمهخ ٓتاَا فت حس فهت ت حإل ـتخُ  ,كاتغ حٓتظز ي أ ٓتظاا كؼاتَع ح متا ٛت ٍ
حإلهزخٍيخص ,ر ٛفهخ مـَى حهزخٍ أ طيخٍيَ أ أ ٛخف؛ س ا ٓاَا أٗخٍ استا أ ح ـخُيظهتخ طتظ متا هتبلا ههت طاا,
ح أل سا :طظ ؼم ف أ حإل ـخُ يظليت أػنتخ هت حس تبلت أ أىحثتا ,أمتخ حسؼخ اتش؛ فظتظ ر ٓتخ١ش حألهزتخٍ أ حس ٛتف ر ٛتفا
يئى غَٟاا ح ـخُيااٗ ,ؤ ه خ ٗؤ أ غَ ٝأهَ كخسيز ا ,حسَف ,ٞقي أكي حسظتيح سا هتٌح حستَأ فت قت سه رتؤ
كم حسـ م ا ـخُيش؛ س ا هٌح حال ـخُ قي ي هَ ف حسزناش حسٔتهلاش رخٓتظ خا أسفتخم ح ـخُيتش ر انهتخ ,مؼتم :أقٔت  ,أ ألتي,
حس نا مظ ٠ا ف حسزناش حس ايش سا نه ظ سظيا ر نخهخ حس خت لاا ا ـخُ حالهزخٍ أ حس ٛفف . 21
أ ي
ف 22
 ,طٔ ت ا حإلهزخٍيتخص ف ت حػنتخ طيتتيي هخ
ي ت حطـتخا حس هخريتتش فت مـتتخا حإلهزخٍيتخص ي ت متا حسيت ا استتا حس تخس
ط َيفعخ طزٜاَع ح ف . 23
طٌكاَع ح طنزاهعخ ,أ يـهاا فا
س يخٛيهخ حس ظن لش اسا افخىس حس ظاي ألمَ قي ي َفا ,فا
قي ط اِص حسن ٙ ٜحسَ حثاش رؤ هخ ط ٠نض هٌح حسنت متا حألف تخا حس بلماتش متا أؿتم طليات فخثتيس سا ظايت  ,متا
ع
ف٠تبل لتا
َ١ي لَٟا سلخىػش موٜٜشٛ ,فهخ ,رٌسك يظلي حسغَ ٝحإل ـخُ سهتخ ,هت حسظيَيتَ ,حس ٛتف,
ًسك ,فب هخ طل م ق س ا ـخُيش يفَٟهخ حسٔاخظ ,ما ًسك ق ا ي ٓف حسا ي ر كاا ي ؿتا ههخرتا استا حسهزاتذ هتخٍ ":
وٕذ ف ٟاٌغبدعخ عششح ِٓ عّشٚ ,ٞوبٔذ اٌزّٙخ اٌّٛعٗ ظذ ٞارصبٌ ٟثبٌّعٍُ اٌٙبسة ,عبٌُ أ٘ ٓ٠و ٛووبْ رٌوه
ا
لوبدس ا عٍو ٝشو ُِّ
عوبئال ثو ٓ١اٌجغوبر ٓ١اٌىض١فوخ,
٘ ٛعؤاٌِٚ ُٙشاِ ٌُ ... ُٙاعزطع اخجبسُ٘ أ ٞشٟء ٌ ..مذ ظً عوبٌُ
ا
اٌٛٙاءٚ ,لطف األص٘بسٚ ,أوً اٌفٛاوٗ ٚاٌعًّ ِع أصؾبثٗ ,ثؾش٠خ...وٕذ أؽجٗ ِ ٛ٘ -عٍّٚ - ٟوٕوذ أفىوش ِوع ٔفغو:ٟ
ً٘ ّ٠ىٓ أْ أرؾًّ سؤ٠خ ِعٍّ ٟرؾذ غبئٍوخ اٌزعوز٠ت ِغوشد أْ أفىوش ثٙوزا أسرغوف ٍ٘ اعوب ...وبٔوذ والٌ١وت اٌّشٚؽوخ
شوذ٠ذح اٌعوغػ عٍو ٝسلجزو٘ٚ ٟوو ٟرؾشوٕو ٟفو ٟاٌفعوبء ِضووً ِشصوذ ووبْ فعوبء اٌغشفووخ ٠عو١ك ٠ٚعو١ك ؽزو٠ ٝصووجؼ
ا
٘بئال"....ف . 24
ِشٚؽخ لبرٍخ ٚ...ثعذ أ ْ ٕ٠بي اٌعزاة ِٕٚ ٟغشٖ٠ ..زغع ٠ٚزغع ؽز٠ ٝصجؼ فشا اغب
أطٔ ههخد حسا ي ر حس ؿا ر ٛف طيَيتَ حهزتخٍ لزتَ حٓتظ خسا ساف تم حس خٟت حسنخقٚفكنتض ,كخ تض سٔتَى
أكيحع كيايش ,أٓه ض فت طغاات َ كاخطتآ ,تا كا حطـتخا فٔتا حس ـظ تع ,مٔتظ عبل فت ًستك أف ع
تخال حهزخٍيتش منـتِس ريت س
كَفاش مزخَٗس ,ىا لااهخ حس اف م ,سائػَ ف ١زازتا ,ي ٔتذ حٓتظ هخفا لزتَ ٓتَىا ألكتيحع طؤٍيواتش قتي كٜتاض م تا,
فهت ٗتخد فت ميظزتم حس تَ حلظيتم لتٌد سي٠تاش يـهاهتخ ,ال ي تَف ها ١هتخٓ ,ت م َفظتا ر ا تا فٓتخس  ,رٔتزذ
طييئا سا بلقش راا حالٓظخً حسظا اٌ أمظنع لا حالفٜخف لاا م خ ا ,حس ٗخيش را ,فه ال يظل م ٍإيش حٓتظخًا يظتؤس  ,هتٌح
حالكٔتخّ الُمتا كظتا أسظيتتا رهزازتا هتخٍ حستتٌ يييٓتا هت حيهتتَ؛ س تا يظٜتم ر ا تتا حأل افٓتخس  ,فهتخٍ ف ت
لَفتا منخٟتم ٓاخٓت ٓتخر  ,رهتم قت م ؛ س نتا أ تِ ف ت لاخىطتا حس ظ حٟت ش ٍحف٠ع تخ حس ات  ,هتٌح حسٔتزذ حستٌ ىلتتخ
ي ٓف اسا مبلُمظا حسظ ٔك را.
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يظـاا حسف م حإلهزخٍ هنخ ر خ يـهاا هخٍ ما اكيحع كخ حهزخٍهخ متا رتخد حسظ ٟتاق ,حالفتخىس سظ ت ى حسؼيتش رانه تخ
ر تيمخ طله تتض كتم حسـٔ ت ٍ رانه تخ ,طتتيلا هتٌا حس ٔتتؤسش فت حس تتَف حسظتيح س رحتتحففخثيس حس ظايت حسظ ت طظـاتا فاتتا قا تتش
حسوهخد حسظؤػاَيش ط ظ ي لااتا ف ا تخ كتخ حسوزتَ غاتَ م ات ت كخ تض ٔتزش طايت حسوزتَ ,حالهظ تخت حإل ٜتخص اساتا ألاتا
حسفخثتتيس حكؼتتَ ,كا تتخ كتتخ حسوزتتَ م ا عمتتخ كخ تتض ٔتتزش طاياتتا حالهظ تتخت رتتا حإل ٜتتخص اساتتا قاااتتش ميخٍ تتش رتتخسوزَ غاتتَ
حس ا تف . 25
س ت ىقينتتخ حسن تتَ ـتتي أ حسف تتم قتتي طـتتخ ُ ق طتتاا حإل ـخُيتتش حسي ساتتش حسظ ت أفتتخىص حلتتبلت حس ظاي ت ر ـتتَ حألكتتيحع
رئٍطهخ فحس ا ٓخس اسا حسيٍؿش حسؼخ اش كاا قٜي ي ٓف حسا يت ر متا حسٔتاخظ ارتبلغ م ا تا ر تخ ٛتخٍص اساتا حألمت ٍ
رهَييش  ٟناش غاَ مزخَٗس؛ أل حهزخٍا حسهزاذ هخٍ رٔئحا حألما لا حس ا ٓخس  ,لتا م تخ ط حؿتيا ,كتخ هخىفعتخ
حسهزاذ هخٍ مخ ُحا يظٜم رخس ا .
مي ٜعىح؛ س
حسظتؤػاَ
ال ـخ ذ حس ٜحد س قانتخ ا طلااتم ههتخد حسا يت ر قتي راتج حسيٍؿتش حسؼخسؼتش ,هت حٓتظ خسش حسهزاتذ هتخٍ
فاا ,ملييعخ رٌسك حسغَ ٝحإل ـخُيش ,حطـخا حس هخريش ١َٗ ,حالهبل ٙكاا طـخ ُ حسوهخد ما حالهزخٍ اسا حسظزااج.
حسوزَ م ا عمخ سي حس ظاي فاؤط حسوهخد سظؤكايا ك خ ف ق سا":
قي ي
اِبٖ ..ا ْ٢أششلذ اٌشّظ.
 ً٘ٚوبٔذ ًل رششق عبثماب
ف 26
وبٔذ رخشط ف ٟاٌصجبػ ٌىٕٙب فِ ٟغ١ت وج١ش" .
ؿخ حسوهخد رٜاغش حالهزخٍ غاَ حس زخَٗ ,مزهنعخ رؤٓا د حسظ ٍيش ,فه ي٘اَ اسا ىالسش مٔظاِمش ئظيلاهخ حسٔاخظ,
ه أ ٓي  ١حالقهخ ٍؿخالطا ,ىالسش لاا ري كاخ سع ؿييتي سع ,يتن فاهتخ حسفتبلف ر تيمخ كتخ مٔتظ ز عيح ع
ًستابل فت متم مات
حس٘تانفأمن ٍ حستتيا حٟتههخىه خ ,مٔتتظفا عيح فت ايٜتتخا مت خ أٍحىا رنـتتخف لزتَ مزتتيأ حسظ تخ رانتتا رتاا مظاياتتاً ,ستتك
س كيس حسٔنا حس ٘ظَكش رانه خ.
رهٌح طلي حسز ي حإل ـخُ ساف م حس بلم رز ييا :فحالػزخط حسظتؤػاَ ؛ أل تا يتم كيايتش حسلتيع رٜتاغش حالهزتخٍ اً ":ا
يهتش حسف تم حس بلمت حالػزتخط هت حسظ هتي سا ٔتظ ع رليايتش حسوزتتَ ,فهت أ يتيت حسوزتَ ر ٛتفا ط ع
ؼتابل سلخستش م ؿت ىس ف ت
حس خس "ف  , 27رنيتم هتٌح حسوزتَ طليت حسز تي حسظتؤػاَ حس ظـٔتي فت ٍى حسيطتافحس ظاي حسظت كخ تض كتٌٍس ؿت عيح م تخ فستض اساتا
أ ٟخ ي ٓف ,ه ئاَ مع طاخٍ حسؼ ٍس ٟي أراا.
ف م ١ا فهَ يٜف رخرم ألٓظخًا كيػعخ م انعخ ع
قخثبل":
عف ٛا اعزبر ,ٞرشخ١ص وزبثزً ٟل داعٌّٕ ٟبلشزٗ ,ألٔٗ ِزعّٓ ف ٟعٍّؤ ٟفغوٗ  .فأوب را اوزوت أدسن وو ًّ
ا
ُ
إٌزبئظ اٌز ٟرزشرت عٍ ٝرٌه٘ٚ ,زا عضء ِٓ اخز١بسٚ ٞؽم ٟاٌٍز ٓ٠أرؾذس عّٕٙب ا.ْ٢
أِب عٓ رٍ٠ٛش اٌغذساْ؛ فّغاٌخ أخش َّْ .ٜأوٛاؿ ٚصشائف اٌفمشاء ًل ّ٠ىٓ اٌىزبثخ عٍٙ١بٌّٚ .برا ٔىزت عٍٙ١ب َّْ
أعٍؾزٕب ,اٌز ٟ٘ ٟأعٍؾخ اٌفمشاء ًل ٔعشظٙب ف ٟثٛ١رٕب ,ف ٟأؽ١بء اٌفمشاءٕٔ ,ب ٔشٙش٘ب ثٛعٗ اعذاء اٌفمشاءٕٔ ..ب ًل
ٔمصذ رٍ٠ٛش اٌجٛ١د اٌغٍّ١خ ,ثوً ٕٔوب ٔؾوش عٍو ٝعّبٌٙوب ,رصوٛس إٔٔو ٟعٕوذِب وٕوذ أوزوت عٍو ٝعوذاس لصوش اٌزوبعش
اٌّعشٚف(ِ )ُ١وٕذُ أش ُُّ سٚائؼ ٌ١ظ أثٙظ ِٕٙب"...ف . 28
فف هٌح حسوهخد حسلت حٍ يوزتَ رخرتم أا ٓتظخًا ري٠تخيخ مه تش يـهاهتخ حالٓتظخً ,ر ٓتخ١ش ف تم كبلمت حهزتخٍ مزخٗتَ,
ينـتِ أغَحٟع تخ مظ تيىس ,منهتخ :فحسظٜت يذ ح ستتٌ ٟتق فاهتخ كيايتش ل اتا ,هتبلف متتخ ي ظيتي حٓتظخًا ,حسغتَ ٝحيهتَ:
فحسظٜتَيق فأ حإللتبل ساـهتش حسظ ت ي تم متا حؿاهتخ ,ه ت ١زيتش حسفيتَح متا َ١ي ت ٓأتاش متا حالف تخا حالهزخٍيتتش
حس نفاشفال ي ا ,ال َٟهخ ,ال يٜي هتٌا حالف تخا ٓتااش سظيَيتَ حس نتا حػزخطتا ,اً أٍحى رخرتم راتخ حسفتَ ظ حسهزياتش
راا حأل غناخ حسفيَح  ,راخ حس ؿهش حسَٜيلش إللبل أهيحف حسؼ ٍس حسظ يظزنخهخ حسلِد.
متخ ي تتُِ ميٜتتييا حسَ حث ت متتخ ـتتيا ف ت حسٔتتاخظ حساغت مئٗتتَحص سغ يتتش حسيحستتش لاتتا ط ؿاتتا حسوهتتخد حالهزتتخٍ
رخٓتظ خا ٟت اَ حسـ تع حسيحستش لاتا حسفوتَ حس تش:ف خ حس ظ ؼتم فت س حكت حألسفتخم  :فرا طنتخ ,حٓتالظنخ كتٌسك حقظَح تتا
رحتحفأ  :حسظ كاييتتش فأ نتخ  ,فزخرتتم ينٜتتذ فٔتتا قخث ت عيح سالتتِد يتتظ ا رأتخ ه  ,هتتٌح متتخ ىستتض لااتتا حإلكتتخالص حسٔتتاخقاش
حسوخٍؿاش حسوخٛش ر ٠خثَ حس ظ ا اا ,حسظ طئكي مخهه ٢سا رخرم ؿ خلظا.
هنخ ي ٘ف سنخ ٓاخظ حسوهخد لَفعخ حؿظ خلاعخ ٓاخٓاعخ ,ه أ حسيخىس ف كم مَ٘ طغاَ ف ا ف حسغخستذ ,يغادزت
ف مٜخسله حسوخٛش لاا مٜالش حس َ٘  ,فايل أٗتاخ ع ئتظزهن أٗتاخ أهتَ موخسفتش س تخ ي هتَ متا أؿتم
كٔذ أكزَ ليى م ا ما حس ئيييآَ ,لخ مخ طن ٘ف ر ح١نه ك خ كٜم ًسك مع رخرم أٓظخًا.
ا حسظ خػم ف حسٔاخقخص حس يخماش ,ك َٜحسَ ح لاا حسظ ؼام حس يخس ف ٓتَىا هتٌا حس يه لتش حسل حٍيتش غاَهتخ متا
حألكيحع ًحص حالٗظَح حسنٔز راا َ١ف حسوهخد ,سزاخ ميٜي مه ما ميخٛي حسوهخد حسَ حث س ِيِ حسٔاي ؿخٓ .
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صبٔ١اب /اٌزٛع١ٙ١بد:
ت متتا حألف تتخا حس بلماتش حسظ ت ئتتظ اهخ حس ظ ا ت ساـ ا ت ح ٗوٜع تتخ فهتَ يي ت ت ر٘ ت م تااف  , 29فه ت طلتتخ ا ؿ تتم
حس ٔظ ع يظَٜف رهَييش مبلث ش حس لظ حسوزَ ساظ ؿاتاف  , 30حطـتخا حس هخريتش فاهتخ هت ؿ تم حس تخس يبلثت حس ا تخص,
َٗ ١حسٜيظ فاهخ يظ ؼتم فت اٍحىس حس تظ ا كتي ع ٗت  ,أمتخ حس٘تَ ١حس تي سهتخ؛ فهت قتيٍس حس ظايت لاتا أىح حس هات د
مناف . 31
طنئ حسظ ؿاهاخص لاا قٔ ااف : 32
.1حسظ ؿاهاخص حسنفٔاش :ه ط ؿاهاخص طٜيٍ لا حس ظ ا لاا ل ح ف خالص م انش ,ي زتَ لنهتخ حس تظ ا م ؿهعتخ ايخهتخ لت
حس ظاي رخسيٍؿش حأل سا؛ ك يلؼا ييف ا أ يلَ م٘خلَا ,سائى ر ي ًسك ف عبل متا حألف تخا حإل ـخُيتش ,أ س ت يظتَ
أ ي ظنع لا أىح ف م فهَ ,مؼخا ًسك حس ظخد حسه ؤ ش ك خ ه ٍحى فت كت حٍ حثتم حسـتخرَ ٌٚ ":ىوٓ ..أٌغوذ صوذ٠مٗ
أٌغذ سف١مٗ ف ٟاٌىفبػ فا ٞعبس ع١ؾٍمٗ ٌ ٛأمزرٗ ..وبٔذ سغجز ٟف ٟأمبرٖ لشاسا سٚؽ١ب ٌوُ ٠وذاخٍٕ ٟف١وٗ شوهٌ ..وُ
اثغ اسظبء ِٕ ٝفمػ ..فبٔب اعشف ثٕفغ"..ٟف  , 33ك حٍ م س ؿ ي خطذ فاا ٛتيييا م تِ حستٌ حٓتظ ؼَ لااتا فَٛتش
ح يتخً ا طيتتيي حس ت ستتاً ,ستك متتا َ١يت حالٓتتظفهخت حسظيَيتَ حالػزتتخط حس ظ ؼتم ف ت أىحس حالٓتظفهختفحسه ِس  ,حستتٌ يفاتتي
حػزخص مخ يي ا ,ف خ ض هٌا حالٓظفٔخٍحص خر ش رنل ح ف خس لخ١ف  ,فخس ٘ظَ راا م ِ حثم حسلزازش منتا ,ف تمد حكتي
حسزهم أمخمهتخ ,هتٌح متخ ست يظل اتا م تِ ,س تا حثتم حسـتخرَ ست ي تا هتٌح رلٔتزخ ا؛ رتم
منه خ ئ ا ساف ُ ريازهخ ,ي
كخ ض ف َس ح يخًا حٍحىس كخماش ساْ سهخ لبلقش ر خ أ ُمخ أ لبلقش.
 .2حسظ ؿاهاخص حسهازاش مـخا ي٘ظغم لاا ؿ اع حألف خا حإل ـخُيش حسظ ط ؼم ملخ سش حس تظ ا ط ؿاتا حس ظايت أ حسظتؤػاَ فاتا
ع
قتخربل ساظنفاتٌٓ ,ت ح أٍغتذ
ساف م ٗاجعخ مخ ,مع ليت حكظ ح حسظ ؿاا غخسزعخ لاا ؿخ ذ ٗ ٍ  ,هٌح حسهاذ يـذ أ ي
حس ظاي رظنفاٌا أت س يَغذ ,ط ا
يهما ف هٌح حس ـخا ٛاج كؼاَس طٔظيل حسظ ؿاتا ,كهاتذ حإلقزتخا فت حسنتيح  ,حالٓتظغخػش
 ,مـخا ١اذ حألىح أ حسظَ كخألمَ حسنه  ,مـخا ١اذ حسفه حس َفش كخالٓظفهخت.
يظ حسظ ؿاا رؤٓتخساذ مظ تيىس ,متا هتٌا حألٓتخساذ حألمتَ ,هت حألٓتا د حألكؼتَ ح ظ٘تخٍع ح فت حسلت حٍحص ,متا ًستك":
اعّع ٌمذ عئزه ِزؾذ٠خ ارٙبِبد إٌبط اٌز٠ ٓ٠ش ٟٕٔٚداخٍخ ..أس٠وذ ِٕوهَ أْ رزوشن لؾطوبْ  ..فّٕوز عشفوه ٘ٚو٠ ٛوذِٓ
اٌخّ شح٠ٚ ..زشن ث١زٗ ًّٙ٠ٚ ..عبئٍزٗ ..وف ٝرخش ٠اجب ٌؾ١بح ا٢خشٔ ..ٓ٠ه رّزص ِبٌوٗٚ ,روذِش ث١زوٗٚ ,أوذ فو ٟإٌٙب٠وخ
وغشفزه اٌعفٕخ ٘زٖ ....
ٕٔ ٟا ْ٢أُثٍغه ثوإًٔ ٟل اعوّؼ ٌوه ثبٌوذخٛي ٌو ٝث١زؤٕ ..ٟو ٟأٔوزسن ٚعوٛف ًل أروٛأ ٝعوٓ غوشدنَ ْْ ٌوُ
رشرذع"ف . 34
ي ؼتم ههتخد ُ ؿتش قلهتخ ف عتبل كبلماعتخ كااعتخ أفتخى ر ـ اتا ف حس لاتي س تخ ىحٍ ك ستا متا م ٟت  ,هت ق٠تاش طتتَ
ي ٓف سِ ؿهخ ,قي ٍى ف ههخرهخ مـ لش ما حألف تخا حس بلماتش حس فتَىس أ متخ ي زتَ لنهتخ ففتخ ىحيتك رححتح :فطيح ساتش
ٛغَ ف  , 35ه حسظو يف ,حألمَ ,حسظه يم ,حسظَ  .كم هتٌا حس تخ طلييتض ح ـتِص لزتَ أٓتا د حألمتَ حستٌ
ي ي ٛاغش ما ٛاج حألف خا حس بلماش حسهازاتش ,ييٜتي رتا ٛتاغش طٔتظيل حسف تما أ قت ا ينزتت لتا حٓتظيلخ حسف تم متا
ؿهش حسغاَ لاا ؿهش حالٓظ بل ف  ,(36ا كخ هٌح حالٓظ بل قي يفخٍظ م نخا أكاخ عخ ,ساغخىٍ ىالسظا حسليايش ,فافتي لتي عىح متا
حس خ حس وظافش ف ٓاخقخص مظزخينش ,ما هنخ يؤط حسظؤػاَ؛ أل حألمتَ ييتع ٓتهعخ ٍحرهعتخ رتاا حس َٓتم حس ظايت ؛ اال أ تا
ٛاغش مٔظياش رخس ظ ا ٗخث ش فااف . 37
ُ ؿش قلهخ حٓظ خ ض رهٌا حسٜاغش حألمَيتش حسظ ؿاهاتش حس ظ ؼاتش فت ٛتاغش فحف تم  :ف حٓت ع ,أ تٌٍ  ,حراغتك هت
أف خا كبلماش ط ؿاهاش منـِس ري س مزخَٗس ,ه ١اذ حس ف لا مٜخكزش قلهتخ  ,قتي ٍكتِص فت هتٌا حسٜتاغشفحف م
ى غاَهخ؛ أل هخ أق ٛاج حسهاذ ك خ أ حس ظ ا كاا ياياهخ لاا حس ظاي فمَع ح أيخا ربييتخ حسف تمف  , 38فف تم حألمتَ ف تم
ع
ف٠تبل لتا ًستك ط٠ت ا حسوهتخد
كبلم مزخَٗ طَطز ٢ىال سظا رخسي ا ,ي٘ م رٌسك ق س ح ـخُيتش طتَطز ٢رتٌسك حسيت اف , 39
ىالسش حقظ٠خثاش أ ـِص لزَ أف خا أهَ فطظَ  ,يظَ ٛ ,تاج أ ـتِص ىالستش مٔتظاِمش ,هت حسظهييتي حس لاتي سا ٓتف
حسا ي ر ف كخا س يظَ ُ ؿهخ ,قي أسِمض فٔهخ رف م متخ لتيص رتا لزتَ ٛتاغش حسظٔ يف:فٓت ف ال حطت ح ا حستٌ
ه ف م كبلم حسِحم منـِ ري س كَفاش مزخَٗس.
ما حسظ ؿااهخص حسهازاش رؤٓا د حألمَ أي٠ع خ مخ ؿخ ف ق سا ":
أٔصؾه ٔص١ؾخ
ِشىٛس ا
رفعً
ا
اعزشف..اعزشف..اعزشف.
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ٌٚىٓ ٌ١ظ ٌذِ ٞب اعزشف ثٗٚ ..ف ٟاإلعالَ ًل ٛ٠عذ رمٍ١ذ اعوّٗ اًلعزوشاف .أسدد اْ اِوضػ ا
لٍو١ال فوبعطٝ
ا
ٌىٍّخ اًلعزشاف ِعٕ٠ ٝجعذٔب عٓ اٌغ١بعخ.
ٌ١ظ ٚلذ اٌّضاػ أٔب ًل ارؾذس عٓ اٌذ٠بٔبد ٚرعشف ل.ٌٟٛ
ؽغٕاب عاعزشف عٍ١ه لٍذ ظبؽ اىب.
ف 40
ًل ً ُٙ٠ل  ُٙ٠فمػ اعزشف صُ اخشط ِٓ اٌّعزمًٚ ,ا٘شة ٌ ٝألبص ٟاًلسض٘ ,زا ثٍذ ِغٕ. "ْٛ
ع
ا هٌح حسوهخد راا م ٓتا حثتم حسـتخرَ ؿتخ م٘تل خ رتخأل حمَ حسظ ؿاهاتخص سظِيتي متا ح ـخُيتش حسف تم حس بلمت
حسهاز  ,فـخ ص حأل حمَ رٜاغش فأفظ م فحف م أي٠ع خ:ف حلظَف ,حهَؽ ,حهتَد أف ع
تخال كبلماتش مزخٗتَس منـتِس ر ـتَى
حسظاف رهخف  , 41هَؿض اسا حسنٜق حسظنزاا ,قي ط٠خفَص ليس مئَٗحص سغ يش إلهَحؽ هٌح حس نتا ,كتخسظ َحٍ حس ظهتخر ,
حسـِث فت  :فحلظتَحف  ,فال يهت ً ,ستك سظؤكاتي حس لظت حسي٠ت سف اعتخ ,فتخسظ َحٍ يت فَ ١خقتش م٠تخفش ,طلتيع أػتَع ح
ع
ؿاابل ف حس ظاي  ,طٔخلي لاا ل ف خا ف اقنخلتا ,أ ك اتا لاتا حإلًلتخ ً ,ستك أ حسظ تَحٍ ئتخلي أ عال لاتا حسظزااتج
حالفهخت ,ي اا حس ظ ا ػخ اعخ لاا طَٓان حسَح أ حسف َس ف حالًهخ  ,فبًح ٍى حس لتظؾ سف تَس متخ أ ق٠تاش م انتش أىٍكتض
مَحماهخ ,رخ ض ميخٛتيهخٍٓ ,توض فت ًهتا حس ظايت ف  , 42س تم هتٌح متخ كتخ ا م ٓتا حيٜتخسا استا حثتم حسـتخرَ فت
حػنخ ههخرا حسٌ حطٔ رخسو ف ,حالٍطزخ  ,ف خ ض أ حمَ اا طن لا كذد ى س حثم حسـخرَ  ,سال ا رلاخس كَي تش ,ر ات عيح
لا راي فيي أرٔ ٢مي مخص حسلاخس ,فخاللظَحف ف لَفا ٓااش سانـخس ا كخ هٌح حاللظَحف لااا ٗوٜاعخ.
ا ق٠اش حاللظَحف ىحهم حسظ ق اف ال ط تخى طفتخٍظ حس حقتع حس تخٕ ,فهت امتخ أ ط ت متا َ١يت حس وزتَ حسٔتَ حستٌ
ي تخٍّ ى ٍ حسنخٛتق ,امتتخ أ ط ت متا َ١ي ت ٟت اف حإلٍحىس حستٌيا يَم ت حستظه حس خثتي لاتتا حيهتَيا متا أؿتتم
حسٔبلمش.
مه خ كخ ض ها يش حسنخٛق ف هٌا حس حٟع طيظزاهخ ها يش م٠تخىس طظ ؼتم رخسنخٛتق قت حإلٍحىس حستٌ ي ات حسفتَى حستٌ
ييهم غَفش حسظليا أ ي ٌد كٌرشع يٜيقهخ ي تاٖ أؿ ح هتخ ع
ستابل هتخٍع ح؛ س٠ت خ ٓتبلمظا ٓتبلمش ُمبلثتا .قتي لزتَ
لِيِ حسٔاي لا ٍ ٛس لنا رٍ ٜس ميخٍرش ك خ ف ق ساِٚ ":ب ادس ٞأٔب
٘بٖ..عٛف اخجشن ..سعبي اٌششغخ ٠غزغٍ ْٛعذَ اِزضبٌه ٌألٚاِش اٌشعّ١خ ٛ٠ٚع ْٛٙسصب ثٕوبدل ُٙثوذ ْٚؽذ٠وذٌصذسن ٌٚصذٚس اٌّعزمٍٚ ,ٓ١ثزٌه ٠ى ْٛاألِش لذ أزٚ ٝٙرخٍصٛا ِٕه  ِٓٚاٌغ١بعو ٓ١فو ٟؽوً ٓ١ل ٠غوزط١ع ْٛرٌوه
فّ١ب أعوذد إٌروش فو ٟعوٍٛوه  ,)43 ("...فت هتٌح حسوهتخد حسظت ؿاه ي تم رخرتم لاتا ٜتق ُمااتا حس تَ ف رتخس ـَت
حألٓ ى حٍٗخى ا سظٔاا فٔا؛ كفخمعخ لاا ٓتبلمظا ٓتبلمش حس ظياتاا متا حس ؼيفتاا حستٌيا طلتخ ا حسٔتاهش ر٘تظا حس ٓتخثم
حسظوا ٚمنه  ,فخقنع رخرم حيهَ رظنفاٌ مخ يَم اساا ,قي ٓخليا لاا ًسك هزَطا حسه ياش ف حسظ خمم مع حس ظيااا.
ما حالٓخساذ حسظ ؿاهاش أي٠ع خ أٓا د حالٓتظفهخت حستٌ يتئػَ طتؤػاَع ح حٟتلع خ فت حسوهتخد ,ط ؿاتا ر ٓتخ١ش حالٓتجاش
حسظ طؼخٍ ,طلفِ حس ظاي سبلٓظ َحٍ ف حسل حٍف  , 44ما ًسك " :أسان غٛثب٠ٚابٚ ..اخالل١اب ًل ٕ٠فوع ..أْ عّ١وع اخالل١وبد
اٌعبٌُ عغضد عٓ رؾم١ك ٔمٍخ ثغ١طخ عٍ ٝغش٠ك رطٛس اٌّغزّعبد..
أٌُ رّبسط اٌعٕف ِٛ٠ب ِب
ٔعُ ٌٚىٓ ف ٟؽبٌخ دفبع عٓ إٌفظ.
ا
أصالٚ ,اٌّٛعوٛد ثبعوزّشاس ..ؽزو٠ ٝوارٟ
٘زا ٘ ٛاٌخض ٞاألوجش ....اٌضٛس٠خ ِعطٍخ ؽز٠ ٝار ٟاٌعذٚاْ اٌمبئُ
ثصٛسح ؽبدح ِٚخصٛصخ ,فزغزض١ش اٌطبلخ ف ٟؽبٌخ دفبع١خٌّ ..برا ًل رٛظفٙب ف ٟاٌٙغَٛ
اٌّٛظٛع ًل ٠عٕ ,ٟٕ١أٌُ رم ٌٟٛأر٘ت ٌ ٝصِٛعزه"ف . 45
ح ـِ حسف م حس بلم حسظ ؿاه ف حسوهخد ر ٓخ١ش حالٓظفهخت حس نف حس زخَٗ ,حسٌ ٗت م ٔتيعخ هخٛع تخ ,إلطوتخًا ر ت عيح,
ٓخلي لاا اربلغ حسوهخد حإلقنخل رٜاغظا حسظيَيَيشفأس سظيَيَ كيايش هتٌح حسيت ا ا ـتخُا ,كاتغ يظٔت هتٌح حسنت متا
حالٓتظفهخت فت قت س ق تا ف ت حستنفْ ,فت ك تا أكؼتتَ أ ت ح حالٓتظفهخت حسِح عمتخ ,ك تتخ أ حسظيَيتَ رخالٓتظفهخت حس نفت يل تتم
أراتجف  , 46سهتٌح حٓتظ م حثتم حسـتخرَ هتٌا
حس ظاي لاا حالقَحٍ حاللظَحف رؤمَ قي حٓتظيَ لنتيا ,فا ت طتؤػاَا أقت
حسزناش حس بلماش إلفخىس حسظيَيَ حإلػزخص ,ر خ أٍحى ,فه ي َف حس  ,ئت ا استا مؼخساتش فت حسظ خمتم حسلِرت حإل ٔتخ ,
ال ي ؿتي سا نتف ًكتَ فت قخم ٓتا ٓت كتخالص حستيفخ لتا حستتنفْ ,فت كتاا ئت ا كتمد متا ي تَفه أ ياظيت رهت استتا
ط ماف حس نف أ حسهـ ت سظليات حهتيحف ػ ٍيتش ,ف تم حالهبلقاتخص حسظت ئت ا اساهتخ حسـتخرَ فهتَ ست طليت ههت س
حطـخا حس ـي حس ن٘ ى ,رهتٌح كيت حسظ ؿاتا حالٓتظفهخم ساهتَف حأل ا :فأست طٔتظ م حس نتف أ ـتخُ ف تم كبلمت مزخٗتَ
يفاي حالػزخص ,حٓظ خا حسؼخ سبلٓظفهخت فأس طي س أًهذ اسا  ٛم ظك ف عبل كبلماعخ غاتَ مزخٗتَ هتَؽ متا حالٓتظفهخت
اسا حسظيَيَ حسظٌكاَ.
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ما حألمؼاش حالهَ حي٠ع خ":
ٚاٌزغش٠ش ثبٌصج١بْ
ِبٌىُ ٚرٌه ً٘ أزُ أ١ٌٚبء أِٛس وٕٙخِ ,ؾبوُ رفزو١ش ,رؾصو ٟأٔفوبط إٌوبط ,أٔوزُ ظوؾب٠بِٚ ,عوطٙذْٚ
ِٓ لجً اٌغٍطخ ,فٍّبرا رزؾِ ٌٝ ٌْٛٛؾبوُ  ...ثبٌٕغجخ ٌ.. ٟأٔب ِغؤٚي عٓ أ ٞعًّ أل َٛثِٗٚ ,ب أسرع ٗ١اسرعٗ١
ٚارؾًّ ٔزبئغٗ.
ف 47
أرْ رزؾًّ ٔزبئغٗ عٛف رش"ٜ
ا
ط ي طيناش أٓا د حالٓظفهخت ف حسوهخد طيناش هخٛش ط ظ اي ما أؿم ط ساي لتيى كزاتَ متا حس تخٍف؛ سِيتخىس حسفخثتيس فت
حسوزَ؛ ألؿم حس ظاي  ,فف هٌح حسوهخد حلظ ي حس ظوخ١زاا لااهخ ف ط ساي رنتا كبلماتش ,قتي ـلت ح فت ح ظتخؽ ف تم كبلمت
ط ت ؿاه مزخٗتتَ ,ىا لااتتا حس افتت م فحالٓتتظفهخت  ,حستتٌ هتتَؽ استتا ىالالص مظ تتيىس ,كخالػزتتخص حسظيَيتتَ ف ت  :ف حسظغَيتتَ
رخسٜزاخ  ..ه حٓظفهخت غ  ,كٌسك ىالسش حسظ ران حسظه حس ٔتظنظـش متا حسوهتخد ف :فمتخس ًستك هتم ح تظ أ ساتخ
أم ٍ كهنش  ,فححفكٔاا حس نٔان ما حسلِد ,حستَحف ٞستا ,حس لتخٍد متا ؿهظتاا ,فحسل متش ,كِرتا حس نظ ت ستا ٓتافعخ ,
ال يتَ ٟتَ ٍس متتا حس تاٖ ر ؼخساتش كخًرتتش ر تي متتخ ًحظ كتم ٓتخثم حسظ تتٌيذ حسـٔتييش حسنفٔتاش ,فتتا اا حال ظ تخ سنفٔتتا,
ع
منـتِح ريت س كَفاتش ,ىا لااتا حس افت م ,أفتخىص
ه حسلخك فاا ,رهٌح ينـِ ف عبل كبلماعخ فهَ مزخَٗع ح
س ا ظا ,س ١ا ,ي
حألهزخٍ:ف أ خ مٔئ ا لا أ ل م أق ت را. ..
حسبلفتتض سان تتَ أ حالٓتتظفهخت ف تتم طتت ؿاه ١ازتت  ,س ننتتخ فتت هتتٌا:ف س تتخًح طظل ستت ..أقتت ت رتتا ٔظ٘تت َ ك٠تت ٍ
حالٛنخف :فحسظ ؿاهاش حسظ زاَيش حاللبلماش كخَٟحص كاهخ ف حسف م رٜاج مزخَٗس أ غاَ مزخَٗس.
ييهم حسنيح أي٠ع خ  ٟا حألف خا حسظ ؿاهاش ر ٛفا أكي حألٓخساذ حس تئػَس فت حٓتظ خسش حس ظايت ؛ سانـتِ ف عتبل متخف , 48
أ ٞؽوش
قي ٍى كؼاَع ح ف حسوهخد حسَ حث  ,ما ًسك ":أ٠زٙب اٌشف١مبد أْ اٌزّبد ٞفو ٟاٌٛظوع١خ ٘وزٖ ًل ٠وذًٌ عٍوِّ ٝ
ِٓ لجٍىٓ صاء اٌؾشوخٚ ,ثبٌطجع فوإَّْ اٌعمٛثوخ ّ٠ىوٓ رموذ٠ش٘ب ع١وذاا"ف  , 49كتٌسك ق ستا ":أٙ٠وب اٌشفوبق لجوً وو ًّ شوٟء
ٕ٠جغٌٕ ٟب أْ ٕٔرُ أفغٕبٔٚ ,غ١طش عٍِٛ ٝلع اًلٔطالق ,فٕؾٓ ًل ٔغزط١ع أْ ٔزرب٘ش ثصوٛسح ٔبعؾوخ فّ١وب ر ٌوُ رىوٓ
ٔمطخ اٌجذا٠وخ ؽغوٕخ"ف  , 50ؿتخ ص حالف تخا حس بلماتش حسظ ؿاهاتش مٜتيٍس رتؤىحس حسنتيح حس لٌ فتشفأيهخ حسظت طٔتز حس نتخى
حس و ٙ ٜرخألسف حستبلتف  51فت :فيتخ أيهتخ حسَفايتخص ,يتخ أيهتخ حسَفتخظ متا متظ ا حكتي هت رخرتم ,ؿ هت ٍ ينظ ت استا
هه ٍطتا,
كِد مليى ,قي هٜٜتض هتٌا حسٜتاغش ى غاَهتخ متا حسٜتاج فت حسوهتخد ,اٗتخٍس استا ػيتم حس ٟت
حس حقذ حس ظَطزش لاا لتيت حال ظ زتخا اساهتخ ,فخٓتظويحت هتٌا حالىحس سظنِيتم حس نخى فحسَفتخظ حسَفايتخص منِستش حسز اتي ,ا هت
ٓخه غخفا  ,فزخرم يَكِ ف ؿخ ذ مه ف حسلِد رـ اتع فجخطتا ,هت ىقتش حسظن تا  ,قتي لزتَ لتا ميٜتيا لزتَ ف تم
كبلم ط ؿاه مزخَٗ ه حسنيح حسٌ ئظيل طتؤػاَع ح حٟتلع خ فت حس ظايت ؛ أل تا ال يتئط رتا س ـتَى حال ظزتخا حالٛتغخ
كٔذ؛ رم يئطا را سظنفاٌ ف م ح ـخُ مخ ما َ١ييا ,سهٌح قي ح ـِ حسف م حس بلم ىالسش حسنٜق حسظنزااف . 52
مخ طـيٍ حإلٗخٍس اساا ي ؿي حهظبلف ٓاخظ حسوهخد حسنيحث رلٔذ حسـنْ ,فتخأل ا هت م ؿتا ساَفايتخص كتخ ١تخرع
ع
متخػبل أمتخت حس تظ ا  ,فات ف رخس ي رتش فت كتاا أ حسوهتخد حيهتَ حس ؿتا ساَفتخظ فاتا ٓتز سؤلكتيحع متا
حاله تخا حٟتلع خ
أؿم حسٔاهَس لاا حس قف ,ـخف حس ه ش ,س ا حطفيض هٌا حسوهخرخص ف ل حسي٠اش.
قي ينـِ حسف م حس بلم حي٠ع خ ري س ح ـخُيش مزخَٗس ىالالص مظ يىس لزَ ٛتاج حسنتيح  ,متا ًستك٠ ":وب اٙ٠وب اٌٍّزؾو.. ٟ
٠ب ٚوش اًلثبٌغخ"ف  , 53ف م كبلم ط ؿاه منـِ ري س كَفاش مزخَٗس أفخىص ىالسش حسظ ران حسظلياَ ,ؿتخ ص أىحس حسنتيح
فيتخ هنتتخ ى غاَهتتخ؛ أل حس نتتخى ٍأّ س َكتذ حٟتتخف ف  , 54طٔتتظويت هتتٌا حألىحس ف ت أٛتاهخ سنتتيح حسز اتتي ك تتخ ًكتتَ
حسِموِ٘  ,قاش حٓظ خسا ف حسيَيذف  55هٌح مخ ياا حر كاخ لا ٓتاز يا ,أ تاا ًكتَ لتا حس تَد أ حسه تِس سايَيتذ
مخ ٓ حهخ ساز ايف  , 56أمتخ حسَٟت ؛ فأتخ فاهتخ رتاا تيح حسيَيتذ حسز اتيف  , 57أمتخ ؿتا حسيالستش فت حٓتظ خسا سايَيتذ,
ع
ع
مَٓتبل امتخ حٓتظ خٍس
مـتخُح
فاظ٠ق ما ٓ ش حالٓظ خا ,ه ٜرش حس خ  ,كاغ ًكتَ حسزاتخ ا أ ًستك امتخ أ ي ت
طَٜيلاش أ م ناش ,فهٌا حس ؿ ا طا هَ حسزناش حس ايش ما ٍح حٓظ خا فيخ سايَيذف . 58
كٌسك ":أَّٔٙب األٚاِش أٙ٠ب اٌشف١ك ثبثً"ف  , 59ف م طت ؿاه ح ـتِ ريت طاا ,مزخٗتَس ىستض لااتا حسيالستش حسلَفاتش حس ظ ؼاتش
رخسنيح  ,ق س مٔظاِمش ه حسظهييي ,حسظ ط ؼاض روَ ؽ حسنيح اسا ىالستش حألمتَ حستٌ ييظ٠ت استا حسظتِحت حس ظايت ر تخ ؿتا
اساا.
ع
لتخمبل
يال لاا حالمؼاش حس حٍىس ٓافع خ أ طلياياهخ ح ـخُا خرع لا لبلقش ٓتاه يش رتاا َ١فت حسوهتخد حسظت ط٘ت م
مه ع تتخ ف ت ا ـتتخف هتتٌ ا حسزناتتش حسظ ؿاهاتتش ,فا ت كخ تتض حسٔتتاهش غاتتَ م ؿ ت ىس ستتي أ١تتَحف حسوهتتخد ,ال ظفتتض حسلخؿتتش استتا
ع
ف٠تبل لتا حسظ ؿاتا حٓتظ م فت حطـتخا حكتي ,هت حس ظاي ت
حسظ ؿاتا؛ أل حسوهتخد ي ـتِ لتا ح ـتخُ ف تم طت ؿاه تخؿق,
حسلخ ,َٟأ مخ ي َف رححفحس َٓم اساا حس خيا ف  60سل ش ح ظخؽ حسوهخد ,أ حسظاف را.
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صبٌضاب /اًلٌزضاِ١بد (اٌٛعذ٠بد):
أف تتخا طا زتتَ لتتا حسظتتِحت حس تتظ ا ر تتم ٗتت متتخ فتت حس ٔتتظيزم  ,لزتتَ ؿتت ٍؽ يتت ا لتتا هتتٌح حسٜتتنف حس بلمتتت
رحتتحفحس اِمخص حسظتت ط زتتَ ل تتخ ين يتتا حس تتظ ا متتا تتٌ ٍ ط هتتيحص طهييتتيحصف  , 62فاتتيهم فتت مـخسهتتخ حس لتتي حس لاتتي,
حالهظ تخت حسظ ٜت ا ف  , 63ي ت حطـتتخا حس هخريتتش فاتتا متتا حس تخس استتا حس ا تتخصٗ ,تتَ ١حالهتتبل ٙه ت حسيٜتتيٗ ,تتَ١
حس لظ حسي ٠يظٔ رب ـخُ حس ظ ا ل عيح ف حس ٔظيزمف . 64
ط٘تظَ حالسظِحماتتخص متتع حسظ ؿاهاتتخص ف ت مزتيأ حس هخريتتش ,س تتا متتخ منتتع ٓتاَا متتا ىمـه تتخ ف ت مـتتخا حكتتي
أمَح  ,حأل ا ,ه حهظبلفه تخ متا كاتغ حسهتيفً ,ستك؛ أل حالسظِحماتخص طَمت استا استِحت حس تظ ا رف تم ٗت متخ ى أ
يلخ ا رخسٍ َ٠س حسظؤػاَ ف غاَا ,س ينـِ أمَع ح مخ ,أمخ حسظ ؿاهاخص؛ فاَم حس تظ ا استا ملخ ستش حسظتؤػاَ فت حس ظايت ؛
ساف م ٗاجعخ مخ ,ساْ رخس٠تَ ٍس اسِحمتا رتٌسك ,حألمتَ حيهتَ ,فاظ ؼتم فت أ حسفخلتم فت حالسظِحماتخص هت حس تظ ا  ,فت
حسظ ؿاهاخص ه حس ظاي  ,أ ما ييع لاا لخطيا أىح حسف مف . 65
سازناتتش حالسظِحماتتش ف ت حسوهتتخد حسَ حث ت ط ت حٍى ُحهتتَ لاتتا سٔتتخ حس٘وٜتتاخص ,متتا ًستتك ههتتخد حسَفا ت حر ت ػتتخثَ
وبدٞ
الل٠تخ حسلتِدٌٚ ":ىٕٕوب عوٛف ٔغٙوط أعوبٌ١ج ُٙوّووب رعٛدٔوب فو ٟعوٍٛوٕب صاء اًلعوذاء ٚصوّذ اٌىوبدس اٌم١و ّ
ثؾوت سِوض وج١وش ٌوذ"ُٙ٠ف  , 66فٓت ف ـهت ٞأٓتخسازه ف تم
ٌضٛاْ ,وبْ فٙ١ب اٌؾعوٛس صوبِز ٓ١وبًلغفوبي اٌّزعٍموٓ١
ِّ
ٍ
كبلم ت حسظِحم ت منـتتِ ري ت طاا ,حأل ستتا كَفاتتش مزخٗتتَس أفتتخىص حالهزتتخٍ ,أ حهزتتخٍ حس ظايتتاا ر تتيت ٍ ٟت هه سؤللتتيح ,
ع
مٔتظيزبل سغ تي أيتش كَكتش طيت ت
حألهَ مٔظاِمش أفخىص حس لاي ,رهٌح ك م حس تظ ا فٔتا حألهتَيا ,مٔتئ ساش حالسظتِحت
ف 67
ٟي حسظن ا  ,مٔظ عبل حسظٔ يففٓت ف حسظت طتيهم لاتا حسف تم حس ٠تخٍ  ,طفاتي ل تم ٗت فت حس ٔتظيزم  ,كؼتَ
حٓظ خسهخ ف حس لاي ك خ ؿخ ف حسيَف حس َي  ﴿ :ما يف م ًسك الي ح عخ ماا ع خ ف ٔت ف ا ٜتااا تخٍع ح كتخ ًستك لاتا ّ
ي ٔاَع ح﴾ حسنٔخ  ,30 /ق سا ط خسا ﴿ :ا حسٌيا كفَا ح رآيخطنخ ٓ ف ا ٜااه خٍع ح﴾ حسنٔخ .56/
حسـييَ رخس بلك ش أ حس ظ ا هنخ حٓتظ م حسف تم حس ٠تخٍ ف ـهت ٞحستيحا لاتا حسـ خلتش ,رتٌح ق تض حالسظِحماتش
لاا حسـ خلشً ,سك ر ٛف حس ظ ا قخث عيح ساـ خلش ,فل اه لاتا ف تم ٗت فت حس ٔتظيزم ,مؼا تخ ك تم فٔتا ًستك ,كؤ تا
ط ا ر ٠اَ حسـ عف لا حسٌ يياُ لاا ك٠ت ٍ حيهتَ كظتا ست كتخ غخثزعتخ لاناعتخ ,ساليت حسظ٠تخما رانتا رتاا حس َٓتم
حسااف . 68
ما حألمؼاش حألهَ  ":أعبة ثبثً ثبٌٕ١بثخ عُٕٙ
ٌغٕب ثؾبعخ ٌشؤ٠خ أؽذ ..إٔٔب ٔش٠ذ ؽش٠زٕب ًٚل شٟء ع ٜٛرٌه .
أخشط أذ..عٛف ٠عٍُ اٌغ١ذ اٌّذ٠ش ثاِشن ٠ٚ..ش٠ه اٌعزاة.
أؽشاس ا ع٠ٛخ.
ؽغٕب ٌ١فعً ِب ٠شبء ع١ذن – اٌّ ُٙأْ رخجشٖ  -إٔٔب ًل ٔغبدس اٌّىبْ ًل
ا
صشؿ ٘ؤًلء اٌىفشح اٌّبسل ْٛرصوٛسٚا أٔٙوُ ظوذ اٌوذٕ٠...ٓ٠ىش ْٚوو ًِّ شوٟء اٌغوّبءٚ ,اإلثوبءٚ ,عٍوُ اٌؾىِٛوخ٠ ..وب
ٌشخصٍ ..عٛف أخز ِٛافمخ اٌؾىِٛخ ثاثبدرٔ..ُٙعُ ًل شٟء غ١ش اًلثبدحِٕ ,صفاب ِع ٘وؤًلء ..عوٛف اععٍٙوُ ٠ععوْٛ
أ٠ذ ِٓ ُٙ٠إٌذَ ,أ٠ ٚمجٍ ْٛؽزائ"ٟف . 69
ف هٌح حسوهخد أف خا كبلماش مظ يىس ما ًسك:
فأ نخ َيي كَيظنخ ف م كبلم اهزخٍ منـِ ري س مزخَٗس ,ه اٍحىس حسلَيش.
فٓ ف ي ا حسٔاي حس ييَ رؤمَ  ,يَيك حس ٌحد ف م حهزخٍ مزخٗتَ هتَؽ استا م تخ مظ تيىس ,كتخسِحت غاتَ
ع
مزخَٗ حسٌ أفٜلض لنا رناظا حسلَفاشفٓ ف ي ا ريال ما فٓ ف ألا ا حسِحت هنتخ حقتع لاتا حس تظ ا ال لاتا حس تييَ,
حسظهييي حس ٔظ كا ما حس ئٗتَحص حساغ يتش كخٓظويحمافٓت ف  ,حسف مفيَيتك حستٌ يتَى إلرتَحُ متي ييانتا طؤكتيا متا
ع
ف٠تبل لتا ىلت س حس وخ١تذ رتي ٍا استا طٜتيي هتٌح حس تبلت ,فهتٌا حالف تخا اً طتَى فت
كبلما ,حرتَحُ ك٠ت ٍ ًحطتا فاتا,
ف 70
.
حسوهخد ,فه ط ؿها ط ؿاا اػزخص ,رف٠م مخ طالييا فاا ما يياا حلظيخى ؿخُت ر لظ حا حسي٠
فٓت ف فهتتٌ م حفيتتش رؤرتتخىطه ف تم كبلم ت مزخٗتتَ حسِحم ت منـتِ ري ت س كَفاتتش مظ ؼاتتش فت فٓ ت ف فهتتٌ يفاتتي
ف 71
حس لاي ,قي ًكَ حسِموَ٘ ف حسيَف حس َي أ مخ ر يهخ حقع ال ملخسش ,ا طؤهَ .
كتم هتٌا حالف تخا حس بلماتش ًحص حسيت حإل ـخُيتش حس زخٗتَس  ,غاتَ حس زخٗتَس حٓتظ اض ساظتؤػاَ فت حسٔتـنخ فحس ظاياا
خت حسل  ,سٌح طـي سغش حس ظ ا طزيأ رخسظنزاا ,فخسظلٌيَ ,فخس لاي.
سلؼه لاا حسظَحؿع ,حسو ٠إلىحٍس حسٔـا
ما حألمؼاش أي٠ع خ ً٘ ":رضٚسٔب ِشح أخشٌ ٜمذ وبْ ٛ٠عف ٠عذٔب ف ٟو ًِّ ِشح َّٔه عزارِ ٟعٗٔ ٌُٚ ..زششف ثزٌه..
أعذن ثإٔ ٟعاصٚسوُ ِع ٛ٠عف وٍّب رغٕ ٌٟ ٝرٌه"ف . 72
ف 61
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طٔؤا أت ي ٓف لا ُيخٍس ميزاش سهزاذ حرنهخ ,ساـاذ ر لي مزخَٗ رخٓظ خسا حس افت م فألتي حستٌ ياِمتا رظنفاتٌ متخ
لي را ,حسف تم حسي٠ت يظ ؼتم فت ا ـتخُ ف تم حس لتي ر ٓتخ١ش حسيالستش حسلَفاتش ,كاتغ ال ي٘تاَ حالٓتظ خا حساغت استا
ارَحُ منه ظ سغ مخ؛ رم ا ـخُ ي٘اَ اسا كيع حؿظ خل م اا ف حس قض فٔاف . 73
سا ئَٗحص حالهَ أػَ رتخسج فت طؤكاتي حسِحماتش حسوهتخد ,كحتحفرؤ ن حس ئكتيس حس ٠تخفش استا يتخ حس وخ١زتش ,حسٔتاا
ف فٓتؤُ ٍك حسظت طفاتي طنفاتٌ حس لتي رخس ٔتظيزم حسيَيتذ ,حي٠ع تخ مئكتي فهتَ حس اتش فت فمتع ي ٓتف حسظت طفاتي حٗتتَح
حيهَ ف حسل  ,كٌسك :ف كا خ طٔنا س ًسك هت ط تيى حسِحمت رظ تيى حسِيتخٍحص ,فخسهزاتذ ح زهتَ متا ؿ تخا أت ي ٓتف
حسَيف حفٜق لا هٌا ف  ٌُ ":ارصٛس اْ اٌشداءح رصً ثشبة ٌ٘ ٝزا اٌؾ ّذ ..شبة ٌذ ٗ٠اَ ًلرضاي فٚ ٟعػ اٌعّش
عٍّ١ووخ ِٚطٍمووخ"ف  , 74هتت ٓتتزذ سياخمتتا ر لتتيهخ سا ػتت حس بلقتتش رانه تتخ ,رهتتٌح ألهتتض هتتٌا حس ئكتتيحص ُه ع تتخ سايتت س
حإل ـخُيشٟ ,خلفض اش حالهبل ٙحسٜيظ ف حسوهخد.
ساثعاب /اٌزعج١ش٠بد:
أف خا كبلماش ط نا رخسظ زاَ لا م٘خلَ حس ظ ا فت كتخالص حسَٟتخ حسٔتو ٢حسفتَف حسلتِ  ,حسنـتخف حسف٘تم ,غاتَ
ًسك ما ١زخثع حإل ٔخ حس ؿيح اش ,ساْ ما حسبلُت أ طيظ َٜهٌا حألف خا لاا متخ هت هتخ ٙفت حس تظ ا متا حألكتيحع؛
رم طظ يحهخ استا متخ يلتيع سا ٘تخٍكاا فت حسف تم ,طتن ْ فػتخٍا حسنفٔتاش حس٘ت ٍيش لاتا حس تظ ا ف  , 75ينزغت أ ي ت
حسظ زاَ كياياعخ هخٛع خ رلخسش فٔاش مليىس ف حس حقع ,حس٘تَ ١حس تي سهتٌح حسٜتنف هت طليات حس لظت حسي٠ت ٓتافعخ ,اً
ا حس ظ ا ي زَ لا كخسظا حسنفٔاش حطـخا حس حق ش حس فَ  ٝطليايا ف . 76
طن تتيت ف ت هتتٌح حسٜتتنف حس بلمتت حس هخريتتش ,فتتخس ظ ا رخ ـتتخُا حسف تتم حسظ زاتتَ ال يلتتخ ا أ يتتئػَ فتت حس تتخس ؛ سا خػتتم
حس ا خص ,ال حس ا خص سظ خػم حس خس  ,فخس ها د ه طلي حإلهبل ٙف حسظ زاَ لا حسي٠اشف . 77
 أكتتيه خ:ي تا طئتا حسظ زاتَحص فت ٟت حس ـتخالص حسظت ط نتا رهتخ لاتا هتااف , 78
حسظ زاَحص حس خمش فط زاَحص حؿظ خلاش ه حسظ طظٜم ر ؿيح حس ظ ا ؛ س نهخ طيظ ٠غخسزعخ م٘خٍكش ما حس ظاي .
يال لاا أف خا هٌح حس ـتخا أ حسٔت ش حسغخسزتش فاهتخ هت حسظفتخص حس تظ ا استا كتخا حس ظايت  ,كت هتٌح حس ظايت م٘تخٍكخع
أٓخٓاعخ ف حس قف حسظيح س  ,أ ا حس ظ ا لاا حستَغ متا أ تا ي زتَ لتا كخسظتا حسنفٔتاش م٘تخلَا؛ فب تا ي٘تَ حس ظايت
ف حسوهخد؛ رم يظ ؿا اساا رهٌا حس ٘خلَ حسظ منهخ حس٘ َ حاللظٌحٍف . 79
حيهتتَ :فتتا ا طٔتتت اظا رحتتحفحسظ زاَيخص حسنفٔتتتاش حسظتت طوتتت ٚؿتتيح حس تتتظ ا  ,ط زتتَ لتتتا كخسظتتا حسنفٔتتتاش,
م٘خلَا حيطاش ,ال طيظ ٠رخسٍ َ٠س م٘خٍكشع ما حس ظاي .
رهتتٌح ئتتظ لذ هتتٌح حسٜتتنف حس بلم ت أف ت ع
تخال طـٔتتي حسٔتتا كاخص حسنفٔتتاش حالؿظ خلاتتش ,كخس٘ ت َ ,حسظلاتتش ,حاللظتتٌحٍ,
حسو ف ,حسظلَٔف . 80
ما م ح١ا حسوهخد حسَ حث حسظ يظ ؼم فاهخ حسف م حس بلم حسظ زاَ ق ساِ - ":شؽجب ثبثً ..
أ٘ال
عئذ ألعززس ِٕه
عُ
( )81
اش١بء وض١شحٚ ,اًلعززاس ِٛلف عّٚ , ً١ثإ ِىبْ اٌّشء ثٛاعطزٗ اصالػ خطئٗ. "..
ع
ههخد راا فأك ي فرخرم يل أف خال ط زاَيش أ ـِص رٜت ٍس مزخٗتَس لزتَ ماف مخطهتخ حسٜتَيلش :فأهتبل حسيحستش
لاا حسظلاش ,فؿجض اللظٌٍ حسيحستش لاتا حاللظتٌحٍ ,طنظ ت هتٌا حألف تخا استا ٛتنف حألف تخا حسظ زاَيتش حالؿظ خلاتش حسظت
طل حسظ خمم حإل ٔخ راا حس ظوخ١زاا ,كاتغ ي تي ارتيح حس بلقتخص حالؿظ خلاتش متا حالهتيحف حسنف اتش سبلٓتظ خا حساغت ؛
يظزخلتي ؛ ستٌسك ياـتؤ حال ٔتخ استا
ف ؼاَع ح مخ طظزا ٍ لبلقخص حسنخّ ما هتبلا ح ـتخُه ألف تخسه حساغ يتش ,اً يظيتخٍر
حاللظٌحٍ ك خ ف حسن ,ٚلنيمخ ييظَف ههؤ يؼاَ م٘خلَ ٓاجش لنتي حيهتَيا ,اً ال يـتي سوهتخد حاللظتٌحٍ ٓتااش أف٠تم
ما ح ـخُا لزَ حٓظ خا حساغش ,ما أؿم مل طاك حسوهخيخ ,طٜفاش حسنف ّ ,فزخاللظتٌحٍ ط ت ى لبلقتش حس ظوتخ١زاا استا متخ
كخ ض لااا ٓافعخ ,ي اي حاللظزخٍ ستٌ حطه يلظف ت رٜت ٍطه حسلٔتنشف  , 82ييظ٠ت سنـخكتا حسٜتيظ حالهتبل,ٙ
فتتبًح ح تتيمض هتتٌا حس٘تتَ  ١ف٘تتم حسظ حٛتتم رتتاا حس ظوتتخ١زاا ,هتتٌح متتخ حط٠تتق فتت ك حٍه تتخ ,فحتتحفأك ي يظتتزـق رؤىحثتتا
ح ـتخُا سظ َيتَ هههتا ,ىلت حا حال ظيخماتش ٟتتي رخرتم ,حس تيٍ ط خ عمتخ سليايظتا ,الثتتا حسِحثتف ,ستٌسك ـتي طتؤػاَا ف ت
حس ظاي فرخرم غاَ مظلي .
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ما حألف خا حسظ زاَيش أي٠ع تخ فحسوت ف حستٌ ؿتخ فت مت ح١ا مظ تيىس متا حسوهتخد حسَ حثت  ,ي زتَ لتا حسلخستش حسنفٔتاش
اٌجشوش٘ٚ ٞو٠ ٛشو١ش
سا ظوخ١زاا مؼخا ًسك ":أرخبف إٌبطٔ ...عُ أخبف ِٓ ع ْٛ١اٌشصوذ ,أخوبف ِوٓ ِؾبوّوخ اٌعموً
ّ
ٌوو ٝؽش٠زوو"..ٟف  , 83فتتخسو ف كخستتش متتا حالٟتتهَحد حسلتتخى حستتٌ يهتتِ حسفتتَى هت عتِح ٗتتيي عيح ,فافيتتيا حسيتتيٍس لاتتا حسظف اتتَ,
حسٔاهَس لاا حسنفْ ,فظٔظيل هٌا حس خهَ حال ف خساش ما حس ظ ا حسوخثف حسظ زاَ حسظنفاْ لتا م٘تخلَاف  , 84هتٌح متخ
طـٔي ف ك حٍ حثم حسـخرَ حسٌ طَؿ كخسظا حسنفٔاش رب ـخُ ف م كبلم ط زاَ َٛيق ه فحسو ف متا كتم ٗت ,
حسوت ف متا حسـ حٓتاْ حس نظ٘تَس ف تٌح  ,حسظت طلٜت طلَكتتخص حس نخٟتااا ,كتٌسك حسوت ف متا ملخٓتزش حس يتم حسزتتخ١ا
سظَٜفخطا ٓا كا.
ا
وج١ش ا ِٓ غشاص ِذ٠ش اٌّذسعخ ِضال٘ .زا ٘ ٛاٌعًّ اٌ٠ ٟغزؾك اٌفخش .صُ
عب ا
ما حألمؼاش أي٠ع خ ":أَّْ رمزً عبع ٛا
أٔٙووب ٌّغوواٌخ ٔفغوو١خ عووذاا أْ ٠عووش أؽووذٔب ٌووزح لزووً عبعووٛط ؽم١ووش ب أف ٘ووب أٔووه رشِٕ١ووب ثزفب٘ووبد ِعووؾىخ٠ ,وووب
اٌعغش ,)85 ("..يلظ هٌح حسوهخد لاا ف م كبلم مَكذ ,فزيحيش ينـتِ حسوهتخد ف عتبل حهزخٍيعتخ لتا حسفتَظ فت ل ااتش
حسيظم مه ع خً ,ح ؿي  ,كتاا ي ت حس يظت ا ًح أه اتش حؿظ خلاتش ,م خ تش مَم قتش ,ساـاتذ أكتي حسَفتخظ
حسيظم ,مظا ي
رف م كبلم ط زاَ فحف ,يخ حس٠ـَ  ,هٌا حألف خا طنظ اسا ٛنف حسظ زاَيخص حسنفٔاش حسظت ط زتَ لتا حس٠تا لتيت
حسَحكشف  , 86قي أ ـِهخ حس تظ ا رٜت ٍس مزخٗتَس رف تم مافت م حال ف تخا كٔتذ ط زاتَ ربل ظتخ ف  , 87ساايت أػتَا فت فتْ
حس ظاي  ,ي قفا لا كييؼا ,قي طلي ًسك كتاا أ١تَظ غفت ٍ فت حسٜت ضٚ" :أغوشق غفوٛس األعّو ٝصوبِزاب "ف  . 88فهنتخ
ط حسظ زاَ لا حال ف خا رٌكَ مخ ـ لنا ما فػخٍ فٔاش ٓا كاش ه ف م حس ٜض.
ما حالمؼاش أي٠ع خٌ " :مذ وبٔذ شذ٠ذح إٌضق أؽ١بٔاب ..رشغت ِشح ف ٟأْ رغزؾٛر عٍ ٝشٟء ..فوبرا ِوب ؽصوٍذ عٍ١وٗ
فبْ أٚي ِب رفعً ٘ ٛأْ رىغشٖ ثّبرا رعًٍ رٌه
لذ ٠ى ْٛاٌعغش  ..اٌعغش اٌٛعٛد ..ٞإٌبعُ ..عٓ افىبس ِزصبسعخ ..افىبس اعبع١خ غ١ش ِزفموخ ..فوال ٘وٟ
رارٍف ف ٟاٌز٘ٓ ًٚل ٘ ٟرذخً ؽٍجخ اٌصشاع"ف . 89
ينـِ حس ظلخ ٍح ف هٌح حسوهتخد ف اتاا كبلماتاا رٜت ٍس مزخٗتَس ,حأل ا كتخ ط ؿاهاعتخ ياتَحى رتا حالٓتظفهخت كت ا
ق٠اش منا ,ف كاا ينـِ حيهَ رناش كبلماش ط زاَيش رنل مزخًَٗ ,سك رخٓظ خا حسفخم َٛيلش طيا لا هتٌح حسٜتنف
حسظ زاتَ حسنفٔت  ,كحتحفحس٠ـَ ملخ سظتتا ٍرهتا رخألف تخٍ حسظ ت طيتف فت حس نظٜتتف فتبل طلٔت أمَهتتخ فت حستٌ رخ ف ت
حسٌها حسظٜخسق مع ,ال ه طيهم ف مزخٍحس ما أؿم حسف ُ أ حسؤخٍس ,كم هٌا حالف خٍ ط ٔزذ كخسش فٔاش كجازتش؛ أل تا
يغي ٓـانعخ سهٌا حألف خٍ حسظٍ ٜحص.
غب /اإلعالٔ١بد(اإل٠مبع١بد):
خبِ ا
اييخ حسف م فاهخ ميخٍ عخ ساف ا ف حس ؿ ى ,فؤ ض ط قع رخسي ا ف عبل ,طن خُ هٌا حألف خا ما
ه حألف خا حسظ ي
غاَهخ ف أىحثهخ حسنخؿق حسٌ يَط ِ لاا مهخريش م ٠هخ حسي ٠سا خس حسوخٍؿ  ,أ ملخ سش حسظيَيذ راا
حسي٠اش حس زَ رهخ ,راا حس حقع حس زَ لناف  , 90ه ما حألف خا حسظ طن٘ؤ لا مـَى حسظَٜيق رهخ اكيحع
م٠
طغااَ ف حس ٟع حسيخث  ,أ ا حسي ا رؤمَ مخ ه اكيحع سٌسك حألمَ ,ع
مؼبل:ف أ ض مف ٜا ما حس يٍٓش طَطذ لاا هٌح
حألمَ َ١ى حسهخسذ ما حس يٍٓشف  , 91ي٘ظَ ١سنـخف ح ـخُ أف خا حإللبل اخص ؿ ى لَف غاَ سغ  ,فهٌا حألف خا
طلظخؽ اسا مئٓٔش هخٍؽ حساغش ,أ ٔ ما حسي حلي حسظن ا اش يا٠خف اسا ٔ حسي حلي حسأخ اش ,طظ ؼم هٌا
حس ئٓٔخص رخسَ٘ي ش حالٓبلماش ,حس نأش ,حسي سش حسيٓظ ٍ ,يفه ما ًسك أ هٌا حألف خا ال ينل َٜحإل ـخُ فاهخ
لاا فجش ما حسنخّ ى غاَه  ,ف م ٗو ٚي ا أ ينـِ ف عبل حلبل اعخف . 92
طئ حإل ـخُحص حإللبل اتش لاتا مـتخالص فَلاتش ػبلػتش ,هت  :متخ يتَطز ٢رتخس ي ى حس هت ى حستٌ ي٠ت مـ لتش متا
حألف خا حإل ـخُي ش فت حس َراتش ليتيص سهتخ كظتذ حسفيتا أٛت سا أر حرعتخ لخمتش فَلاتش م٘ته ٍس ,أه هتخ :حسزاتع حس تخمبلص
حسن خف ,مخ ينيٍؽ ىحهاهخ ما م ٟت لخصف  , 93متخ يتَطز ٢رخسظٜتَف ,هت أف تخا ٓت ض رهتٌح حالٓت ؛ أل ا ـخُهتخ
حسنخؿق ين٘ؤ لنا طَٜف أ طنفاٌ ل م ,قي ين٘ؤ لنا حس ف لتا حسظٜتَف ,أ لتيت طنفاتٌ ل تم م تاا ,أ اؿتَح م تاا,
يئ هٌح حس ـخا لاا قٔ اا ,أي٠ع خ ه خ حإلؿخُس حس نع.
ي ٠مـخا حإلؿخُس حألف تخا حال ـخُيتش حسظت طتياُ لاتا حإلؿتخُس حسٔت خف سا ظايت أ ييت ت رتؤىح حسف تم حستٌ هت رتا
حس تظ ا  ,فا تتي حسنهت رتتا اؿتتخُس سا ظايت حستتٌ ط نلتا حسلاؼا ت ش حسظ ت طو ستا ساياتتخت رتؤىح أ د ف تتم كتتخ  ,متا أف خستتا  :حف تتخا
حإلً  ,فت كتتاا ي ٠ت مـتخا حس نتتع حألف تتخا حإل ـخُيتش حسظ ت طتتيا لاتا منتتع حسظٜتتَف ,أ لتيت حسٔ ت خف سا ظاي ت أ يي ت ت
رخإل ـخُ ,ما أف خسا  :حسظلَي ف . 94
حس ـتتخا حسفَلتت حسؼخستتغ مـتتخا أف تتخا حألك تتخت حسيتتَحٍحص ,قتتي أ١ايتتض لااتتا هتتٌا حسظٔ ت اش؛ أل تتا يظٜتتم رخألك تتخت
حسظَٜيلخص حسظ يٜيٍهخ حس ظ ا – لاا ف حسٔتاهش غاتَ حساغ يتش أ حس َفاتش حسظت ئتظني اساهتخ  -طاـتخا حس ظايت ؛ كاتغ
ط ي أف خا هٌح حس ـخا أك خ عمخ قَحٍحص يظ طغاا َ حس حقع ر ـَى حسظاف رهخ ,حسـخمع رتاا أف تخا هتٌح حس ـتخا هت ه٠ت لهخ
مٔئ عال لنهخ مزخَٗس  ,كخماش كؤف خا حس٘هخىس حس ظفَلش ما هٌح حس ـخاف . 95
س ٔئ ساش حس ظ ا حسٌ ي
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قتتي طزا ت ٍص أكؼتتَ حألف تتخا حإللبل اتتش فتت حسوهتتخد حسَ حث ت لنتتي لِيتتِ حسٔتتاي ؿخٓ ت ك ت ا حس ـتتخا حألهاتتَ حس وتتظٚ
وبثشٞ
رخألك تخت حسيتَحٍحص ,متا ًستتك٘ " :وً ووزثذ عٍؤ ُٙ١عووُ فٍو١ظ ٕ٘وبن أٔصوبس ٌٍّٕرّووخ اٌغذ٠وذح ...أٔوب ٚائوً اٌغو
ّ
...أشوعٍذ اٌؾشائوك ثٕفغوٚ ,ٟاصوذسد اٌج١وبْ ثٕفغو.. ٟأٌو١ظ اٌٛاؽوذ ِبئوخ ِوٓ فعوً اٌؾوك ٚاٌ١موٚ ٓ١اٌعوضَ اٌووزً ٞل
ٍ٠و"ٓ١ف  , 96ف ت هتتٌح حسوهتخد طـ تتض رناتتش كبلماتش حلبلماتتش كزتتَ ط ؼاتض ف ت حٓتتظ خا حستَح لاتتا سٔتتخ ٗوٜتتاظا
ف حثتم  :فأ تتخ حثتتم حسـتتخرَ  ,فحٗت اض حسلَحث ت رنفٔ ت  ,ف حٛتتيٍص حسزاتتخ رنفٔت أف تتخا كبلماتتش حلبل اتتش مزخٗتتَس
ح ـِص لزَ ملظ حهتخ حسلَفت حس ظ ؼتم ر٠ت اَ حسَفتع حس نفٜتمفأ خ  ,يتخ حس تظ ا فرنفٔت حسظت طلاتم استا قت س حس تظ ا
ع
ف٠بل لا طهَيِ كبلما ري ا ؿبلا حسييا حسَ م :
ٓاهظا لاا حسياخت ر ؼم هٌح حألمَ,
ف 97
أك أ خ حس حكي مخثش ما ل٘يك
طه ا قخمظ ما قخمظك
ًستتك سا ه ت ل اتتا حس٘تتَلاش حسيز ت ا ,فياخمتتا ربٗ ت خا حسلَحثتت  ,حٛتتيحٍ راتتخ سظزنتت طاتتك حسي٠تتاش يفٜتتق لتتا قتت س
حقظ٠خثاش ,طظ ؼم رظ ٔك حل٠خ حس ن ش ,طلفاِه لاا حس م حالٓتظ َحٍ ,ف َفتش حس٘تو ٚأ تا مهت  ,ملت ٢أ تخٍ
حسـ اع يِيي ما ح ظخؿا ,ف حثم ـق ف حسظؤػاَ ,ؿاذ حال ظزخا ,هٌح مخ طلي ف ٍ ٓ خله رهٌح حسنزؤ":
عف ٛا ..أثب ِبصْ ..عفٛا ..أٔه ا ْ٢رزٍٕ٘بٌ ً٘...ذٕ٠ب أصبس
ا
ٔؾ:ٞٛ
شخصذ األٔصبس
ّ
ف 98
ٔعٌُ ..ذٕ٠ب أٔصبس ..أٔصبس أل٠ٛبء. .أْ رٕرّٕ١ب  ّٕٛ٠ل٠ٛاب" .
فف ك حٍه ىه٘ش ,حٓتظغَحد ط ؼتم فت حسظ تَحٍ حس ٔتظ َ ساف تش فلفت ع ح حسظت هت سف تش طنظ ت استا حألف تخا حس بلماتش
حسظ زاَيتش حالؿظ خلاتتش ,كتٌسك ط تتَحٍ سف تش فحأل ٜتتخٍ حس لظت حسي ٠ت ف حس لت ٍ حستتٌ يتي ٍ ك ستتا حسف تم حس بلم ت
سظؤكايا ,حسظنزاا لااا.
وج١وش ا عوذاا .فوبْ اٌصوؾف اٌصوفشاء اٌزو٘ ٟوِ ٟوألٜ
ما حألف تخا حإللبل اتش فحسزتَح س ٚ ":ارا ووبْ عوذد اٌّعزمٍوٓ١
ا
رىزف أعٙضح اٌذٌٚخ اًلِٕ١خ ثبعزؾصبي اٌجشاءح اٌغ١بع١خ ِٓ اٌّعزمً
ٚف١ش ا .فٍُ
سثؾب
ا
ثبٌجشاءاد اٌغ١بع١خ لذ ؽممذ ا
ِ
اٌغ١بع ٟثبًلوشاٖٚ ,ؽفع ٚسلخ اٌجشاءح فِ ٟمذِخ أٚساق اإلظجبسح اٌغش٠خ ,ثً أخزد رٕٙظ أعٍٛثاب عذ٠ذاا ٘ ٛاٌجشاءح
ّ
اٌّعٍٕخٚ ,إٌّشٛسح ف ٟصؾف ِشج٘ٛخِ ,عذح ٌٙزا اٌغشض"ف . 99
يزظية حثم حسـخرَ ك حٍا رف م كبلم حهزتخٍ لتا مخهاتش حأل تش ,ل اهتخ طـتخا حس ظياتاا ,فـتخ حسف تم حس بلمت
حإللبل رهاؤس حالهزخٍ رٍ ٜس غاَ مزخَٗس ,ه حسظزَثش ما كمد ح ظ خ ٓاخٓ أ ق م  ,هتٌح متخ ط ؼتم رف٠تم حسيت س
حسلَفاش ساف م حس بلم  ,ف كاا ىسض حسي س حالقظ٠خثاش لاتا متخ طظز تا حسي ستش متا ٓتاهش ق اتش طـتخا حس ظيتم رغاتش حًالستا,
حسٔاهَس لااا ؿٔييعخ ,فٔاعخ.
قي مف لِيِ حسٔاي ؿخٓ سٌسك أٓا د حسظه  ,فؤ١ا لاا حألمخكا حسظت ط تي رهتخ ٛتاج حسزتَح س رحتحفمهخرن حسي ستش
ع
مٔتظيزبل ,رهتٌح ط ت هتٌا
فاهخ ي قع حس ظيم لاتا رَح طتا متا فٔتا ,متا ١نتا ,متا أ ح ظ تخ ٓاخٓت كخٟتَع ح
حس ٍقش طـَي عيح سا ما ا ٔخ اظا ,كَيظا ,كاخ ا.
عٍ ٟثبألفشاط وٕذ ٚعػ فٛط ِٓ اٌّؾى ٓ١ِٛووبْ
ما حألف خا حإللبل اش أي٠ع خ حس نظ اش ألف خا حسل  ":عٕذِب ؽىُ
ّ
غب ,أش١ت اٌشأط٠ ,ض١ش األٌُ ,ؽىّذ عٍ ٗ١اٌّؾىّخ ثبٌغغٓ عشش عٕٛاد"ف  , 100ف م
اٌشخص اٌمش٠ت ِٕ ٟظع١فاب ثبئ ا
كبلم حلبل منـِ ري س مزخٗتَس لزتَ ق طتا حسلَفاتش حس ظ ؼاتش رنهت أف تخا حسل ت حسٜتَيلش فك ت لات رتخألفَحؽ  ,ف
ك تض لااتتا رخسٔتـا ل٘تتَ ٓتن حص  ,ه ت أف تخا طؤػاَيتتش أػتَص ف ت حقتع حيهتتَ غاَطتا ,يال ت لاتا حسوهتتخد ف ت
حس ئٓٔش حسي٠خثاشفحس ل ش كٔذ ىٍحٓش قخت رهخ هخٍيْ سيٍحٓتش َ١حثت حسظ ؿاتا فت حس ل تش حلظ خىهتخ لاتا حٓتا د
حالٓظفهخت سأ اهَس لاا حس٘ه ى حس ظه اا ,كاغ ي خٍّ حس ٔظـ د حسٔاهش لزتَ حسٔتاهَس لاتا طظتخرع حالٓتجاش ع
رتيال متا
حالٓظهَحىحص ,ه مخ يَٓن ري س ٓاهش حس ٔظـ د ,طلظخؽ م حالٓجاش استا حؿ رتش ملتيىس رٜتاغظ ت أ الف , 101
هٌح مخ كفاض را حس لخك رنلت هتخ ٙفت حس تَحظ ,حس تخس رنلت لتخت ,حكاخ عتخ كؼاتَس يـهتم حس تظه طه ظتا يل ت لااتا
رنل مزخَٗ لزَ ماف مخص كبلماش حلبل اش أ اييخلاش ك خ كيع مع حسَؿم حالٗاذ ,حثم حسـخرَ .
متا حألف تخا حاللبل اتش أي٠ع تخٚ ":روضداد إٌمّوخ اٌغّب٘١ش٠وخ ٚرّزوذ وبٌٕوبس اٌّمذعوخٔٚ ,وٛس ٞاٌغوع١ذ ٠خطوت ثضموخ
راوش ا (:داس اٌغ١ذ ِأِٛخ) اٌغ١ذ ٘زا اٌٍّوه اٌج١وذق اٌوزٕ٠ ٞروش ٌّوٛد ا٢خوش١ٌ ٓ٠وزُّ رغوٍ١زِٗٚ ,عوٗ اٌشعوً
عخ١فخ
ا
ف 102
.
اٌز ٞرغضٚ ٚع ٗٙاٌّغبؽ١ك ,عجذ اإلٌٗٚ ,اٌضعٍت ٔٛس ٞاٌغع١ذ ٙ٠ذد :داس اٌغ١ذ ِأِٛخ"
ههخد حلبل رٜاغش حإلهزخًٍ ,سك؛ أل حسَ حيش م ظ رتش رؤٓتا د حستَح حسوتخٍؿ حستٌ ئتَى أكتيحػعخ ط ت ى استا
كيزتش ُمناتش مه تش متا طتتخٍين حس تَحظ ,ك مخطتا رغاتش ط َيفهتتخ سا ظايتااٟ ,ت ا هتٌح حإلهزتتخٍ ؿتخ حسف تم حس بلمت ف ت
ٗت خٍفىحٍ حسٔتاي مؤم تش ف تتم البل ت أ ـتِ رف تتم ق طتا حسلَفاتشً ,ستتك ساظتؤػاَ فت حسنتتخّ حٓتظ خسظه رٔتاهش فحسٔتتاي
م خ ظا حسٌ ينظه ٔزا اسا حسَٓت ا فٛتاا ّ لااتا فستا ًٍيظتا حسهتخهَس ,هت م خ تش مييٓتش ستييه  ,الٓتظ هخفه
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سغ ي حسؼ ٍس حس يٍَس سئل١خكش رخسن خت حسٔ اي ؛ س ا هتٌح حالٓتظ هخف حالٓتظ خسش ست يـتي ف عتخ س قتف حسـ تخهاَ حسؼتخثَس
ٟي حس ا حسٔاخٓاش حسي اش حسفٔخى ف ٌح .
أي٠ع خ م خ ـتيا فت قت ا ي ٓتف حسا يت ر ألكتي ل٘تايخطأ ":و ٟألوذَ أخزو ٟصٚعوخ ٌٙوزا اٌغوٛي صٚعوه ,ثعوذ أٚي
ٌؾرخ ِٓ اٌطوالق"ف  , 103متا ف تم حلبل ت منـتِ ريت س مزخٗتَس مظ ؼاتش رخٓتظ خسا مئٗتَحص سغ يتش كحتحف ا حس ئكتيس, ,
سظؼزاض مخ يي اً ,سك سائػَ ف حس ظاي ف ل٘ايظا ي ٔذ ٍٟخهخ ػيظهخ.
يال م خ طييت ًكتَا ٓتافعخ أ حألف تخا حس بلماتش طظنت رظنت حسٔتاخقخص حستٌ طتَى فاتا ,سظتئى أغَحٟع تخ مظ تيىس ,لزتَ
أٓتتخساذ حساغتتش حس َ فتتش حسيحهاتتش ٟتت ا حسظئتتا خص حسو ٔ تش  ,كاتتغ طنـتتِ ميخٛتتي حس ظوتتخ١زاا ر ٜت ٍس كَفاتتش أ غاتتَ
كَفاتش؛ سظليت حسز تي حسظتتؤػاَ حس هات د متا حسف تتم حس بلمت  ,مت خ طـتتيٍ حإل ٗتخٍس اساتا أ كتتم حسنٜت  ٙي تا قَح طهتتخ
قَح س كَفاش رخاللظ خى لاا حس ئَٗحص حساغ يش؛ س ا ال يظلي ًستك فت حسز تي غاتَ حسلَفت حستٌ طٔتخليا قتَحثا ىحهااتش
هخٍؿاتتش لاتتا حس  ٛت ا استتا م نتتخا حسوف ت  ,حستتٌ ئتتخلي أي٠ع تتخ لاتتا ط ساتتي ميخٛتتي ؿييتتيس ,طؼتتَ حستتن ,ٚطِيتتي متتا
ح ظخؿاظا.
حس َر  ,ى .مٔ ى

 - 1ين َ :حسظيح ساش لني حس ا خ حس َدف ىٍحٓش طيح ساش س خهَس حألف خا حس بلماش ف حسظَحع حسأخ
ٛلَح ا ىحٍ حسهاا شا راَ صا 1١ا ط ُ 2005ت.40/ٙ ,
 - 2حسظيح ساش لني حس ا خ حس َد.10/ٙ ,
 - 3حس يخٍرش حسظيح ساش ,فَح ٔ ح أٍمان ا طَؿ ش ٓ :اي لا ٕا حس ئٓٔش حسلييؼش سانَ٘ حسظ ُيعا 1١ا 1987ت.61- 60/ٙ ,
 - 4ين َ :حسظيح ساش لني حس َد.11 /ٙ ,
 - 5حس ظزش ف حساام ,أسزَط مخ غ يم ,طَؿ ش :أك ي ت أك ي ,ىحٍ حسٔخق  ,كظخد من٘ ٍ لاا ٗز ش حال ظَ اض.82/ٙ ,
 - 6ين َ :أفخظ ؿيييس ف حسزلغ حساغ حس خ. 1 ,َٛمل ى أك ي لاشا م ظزش حيىحد :حسيخهَسا 1١ا 2011ت.42/ٙ ,
 - 7ين َ :حسيخم ّ حس ٓ ل ساظيح ساش ,ؿخ م ٗاَ ,ف ٍيز ا ,طَؿ ش مـ لش ما حالٓخطٌس حسزخكؼاا ما حسـخم خص
حسظ ٔاش ,ربَٗحف لِ حساا حس ـي د ,من٘ ٍحص ىحٍ ٓانخطَح  -حس َكِ حس ١ن ساظَؿ ش ,ط ْ2010 ,ت ,ؽ.22/1
 - 8ين َ :حسظيح ساش حسلـخؽ ,ميحهم ٙ ٜف ٛخرَ كزخٗش ٛ ,فلخص سايٍحٓخص حسنَ٘ ,ىم٘ 2008 ,1١ ,ت.97 /ٙ ,
 - 9ين َ :حسوهخد حسي ٜٜحسيَف ,فىٍحٓش أٓا راش طيح ساش  ٍ ,حسييا هاخٍ فٍٓخسش مخؿٔظاَ  ,حسـ ه ٍيش حسـِحثَيش,
2004ت.206 /ٙ ,
 - 10ين َ :حس ٜيٍ فٔا.206 /ٙ ,
 - 11ين ََ :يش حألف خا حس بلماش راا حسفبلٓفش حساغش حس خَٛيا حسزبلغااا حس َد١ ,خسذ حساي هخٗ حسهزهزخث  ,مهز لخص
ؿخم ش حس يض ,حس يض1994 ,ت ,11- 10/ٙ ,أفخظ ؿيييس ف حسزلغ حساغ حس خ ,47/ٙ ,َٛطـااخص حسف م حس بلم لني
آظَحطاـاش سظلاام
ؿبلا حسييا حسيِ ين ً ,يذ راواَ مـاش ميخساي 2013 ,5 ,ت ,54 /ٙ ,حسظححيح ساححححش فمنهؾ سٔخ
حسوهخد  ,حسظححيح ساححححش فمنهؾ سٔخ آظَحطاـاش سظلاام حسوهخد  ,اليحى ٓ :ي ر سن حٍ ,فميخا من٘ ٍ لاا ٗز ش حال ظَ اض.
 - 12ين َ :أفخظ ؿيييس ف حسزلغ حساغ حس خ.48 /ٙ ,َٛ
 - 13طلاام حسوهخد حس َٔك ف  ٟحسن َيش حسظيح ساش ,ل َ رخسواَ ,من٘ ٍحص حالهظبلف ,حسـِحثَ2003 ,1١ ,ت/ٙ ,
 ,159- 158حالف خا حس بلماش ف حسيَف حس َي فٓ ٍس حسزيَس  ,ىٍحٓش طيح ساش ,مل ي مي ٍ فح َ١كش ىكظ ٍحا  ,حسـ ه ٍيش
حسـِحثَيش2014 ,ت.8 /ٙ ,
 - 14ين َ :أف خا حس بلت ف قٜش كاا حسَك ا م ٓا لااا حسٔبلت ,حطٔخت را هَحف ,مـاش كااش حيىحد حساغخص ,ؿخ ف ,
2013ت.346/ٙ ,
 - 15ين َ :حسظيح ساش ما أ ٓظا اسا غ ف خ ا فاااذ ربل ٘ااا طَؿ شٛ :خرَ حسلزخٗشا ىحٍ حسل حٍ سانَ٘ حسظ ُيعٍ ٓ ,يخا 1١ا
2007ت ,68/ٙ ,أف خا حس بلت ف قٜش كاا حسَك ا م ٓا لااا حسٔبلت ,فرلغ .346/ٙ ,
 - 16ين َ :أفخظ ؿيييس ف حسزلغ حساغ حس خ 81/ٙ ,َٛا ف حسزَحؿ خطاش فحألف خا حإل ـخُيش ف حس َراش حس خَٛس /ٙ ,
.61
 - 17ين َ :حألر خى حسظيح ساش ف هؾ حسزبلغش ,فأ َ١كش ىكظ ٍحا .23 /ٙ ,
 - 18ين َ :حسظلاام حساغ سانٚف ميهم اسا حس فخها حألٓخٓاش حس نخهؾ ا  ,138 /ٙحالر خى حسظيح ساش ف هؾ حسزبلغش,
فأ َ١كش ىكظ ٍحا .24/ٙ ,
 - 19ين َ :حالر خى حسظيح ساش ف هؾ حسزبلغش ,ا َٓ هاف ٓ اَ ىي ح حسٔ اي فأ َ١كش ىكظ ٍحا  ,كااش حسظَراش /حسـخم ش
حس ٔظنَٜيش2016 ,ت.24 /ٙ ,
 - 20ين َ :ف حسزَحؿ خطاش فحألف خا حال ـخُيش ف حس َراش حس خَٛس .61 /ٙ ,
 - 21ين َ :حسظيح ساش حسا ت لا ؿييي ف حسظ حٛما ف ٍ ر ا ؿخ م ٗبلٍا طَؿ شٓ :اف حسييا ىغف ّ مل ي حس٘ازخ ا
مَحؿ ش :سهاف ُيظ ا ىحٍ حسهاا ش ,سزنخ ا 1١ا 2003ت  ,35 /ٙ ,ف حسزَحؿ خطاش فحالف خا حال ـخُيش ف حس َراش
حس خَٛس .61 /ٙ ,

216

 - 22ي ن َ :حالف خا حس بلماش راا فبلٓفش حساغش حس خَٛيا حسزبلغااا حس َد ,30 /ٙ ,ف حسزَحؿ خطاش فحالف خا حال ـخُيش ف
حس َراش حس خَٛس .205/ٙ ,
 - 23ين َ :طيح ساخص حسيٜي ,اىٍيْ ميز اا مـاش ؿخم ش حسنـخف سؤلرلخعفحس ا ت حإل ٔخ اش ا حس ـاي  28ا  2014ت /ٙ
.1212
 - 24حس فظ  ,لِيِ حسٔاي ؿخٓ ,فٍ حيش 1987 ,ت.189- 188/ٙ.
 - 25ين َ :اٗ خساش حس ٜهاق حسنيي فحسوهخد حسن. 11 , ٚاٗ خساش حس ٜهاق حسنيي فحسوهخد حسن ٚى .لزي ّ ارَحها ا
مـاش ففخظ لَراش ,حسٔنش حسؼخ اش لَ٘س 1983 ,3 ,ت .58/ٙ ,
 - 26حس فظ .88 /ٙ ,
 - 27حس يم حس اغش حس ـظ عف حسفأفش ف حس خس حس حق  ,ؿ ٓاَاا طَؿ ش ٓ :اي حسغخ ا حسيحٍ حس َراش سا ا ت خَٗ ,
سزنخ ا من٘ ٍحص حالهظبلف – حسـِحثَا حس َكِ حسؼيخف حس َر -حس غَدا 1١اف 1427هح 2006-ت .217 /ٙ ,
 - 28حس نخٟم.15- 14 /ٙ ,
 - 29ين َ :حسظيح ساش ,ؿ ٍؽ ي ا ,طَؿ ش :ى .ق ٜحس ظخر  ,ىحٍ حس َراش سا ا ت ,راَ ص2010 ,1١ ,ت.90 /ٙ .
 - 30ين َ :حالطـخا حسظيح س حس ماف ف حسيٍّ حساغ ا خىيش ٍم٠خ حسنـخٍا مئٓٔش ك ٍّ حسي ساش ,حإلٓ نيٍيشا 1١ا
2013ت ,49 /ٙ ,حالف خا حس بلماش راا فبلٓفش حساغش حس خَٛيا حسزبلغااا حس َد.31 /ٙ ,
 - 31ين َ :حألف خا حس بلماش ف حسيَح حس َي ,فح َ١كش ىكظ ٍحا .171 /ٙ ,
 - 32ين َ :ف حسزَحؿ خطاش فحألف خا حال ـخُيش ف حس َراش حس خَٛس .216 /ٙ ,
 - 33حسِهَ حس٘ي  ,لِيِ حسٔاي ؿخٓ ,فٍ حيش  ,ؿخم ش حالماَس ٍس رنض لزيحسَك ا ,حسهاجش حس َٜيش حس خمش سا ظخد1988 ,ت.
.264 /ٙ
 - 34حس فظ .41 /ٙ ,
 - 35ين َ :حالف خا حس بلماش ف حسيَف  ,فح َ١كش ىكظ ٍحا 108/ٙ ,
 - 36ين َ :حسهَحُ حس ظ ٠ا ألَٓحٍ حسزبلغش لا ت كيخث حإللـخُ ,حسا ن يلاا را ك ِس حس ا فحض749ا  ,مهز ش
حس يظهف ,م ,١ ,َٜى.ص ,ؽ ,282- 281/3ىٍ ّ ف حسزبلغش حس َراشف ل ٍإيش ؿيييس  ,حألُهَ حسِ خى ,حس َكِ حسؼيخف
حس َر  ,حسيحٍ حسزا٠خ  ,راَ ص ٛفخقْ1982 ,2١ ,ت . 105/ٙ ,مفه ت حألمَ لني حسزبلغااا حسييحما ىٍحٓش ٛفاش طلااااش ,أ .
فَيي ر ل خمش ,حس َكِ حسـخم حسن خمش ,مـاش حس يس ف حسأخ اخص طلاام حسوهخد2017 ,2 ,ت.242/ٙ ,
 - 37ين َ :أٓا راش حسلـخؽ حسظيح س حسزبلغ ف فطن اَ طهزا لاا حسٔ ٍ حس اش  ,مؼنا كخم ٛخىظ ,من٘ ٍحص حس٠فخف,
2015ت.144 /ٙ ,
 - 38ين َ :أٓا راش حسلـخؽ حسظيح س حسزبلغ 144/ٙ ,
 - 39ين َ :ىٍحٓخص ف ل حساغش حس َراش حس ماف  ,أك ي حس ظ كم ,ىحٍ حس ؼيخف حسنَ٘ حسظ ُيع ,حسيحٍ حسزا٠خ 1986 ,1١ ,ت,
.174 /ٙ
 - 40حسِهَ حس٘ي .197 /ٙ ,
 - 41ين َ :هٜخث ٚحألٓا د ف حس٘ قاخص ,مل ي هخى حسهَحرأ  ,من٘ ٍحص حسـخم ش حسظ ٔاش ,ط ْ1981 ,ت/ٙ ,
.358
 - 42ين َ :حسلـخؽ ف حس٘ َ حس َر رناظا حٓا را ,ىٓ .خماش حسيٍيي  ,لخس حس ظذ حسلي  ,اٍري ,حألٍى 2010 ,1١ ,ت/ٙ ,
.168
 - 43حس نخٟم.182 /ٙ ,
 - 44ين َ :آظَحطاـاخص حسوهخد فميخٍرش سغ يش طيح ساش  ,لزي حسهخى را مخفَ حس٘هَ  ,ىحٍ حس ظخد حسـييي حس ظليس ,ىحٍ حس ظذ
حس ١ناش رنغخُ  -سازاخ2004 ,1١ ,ت.353 /ٙ.
 - 45حسِهَ حس٘ي .250 /ٙ ,
 - 46ين َ :مغن حسازاذ لا كظذ حأللخٍيذ ,ؿ خا حسييا را ه٘خت حأل ٜخٍ فص 7611ا  ,طق :مخُ حس زخٍ  ,مل ي لا ك ي
ّ ,ىحٍ حسف َ ,راَ ص.26 /ٙ ,3١ ,
 - 47حس نخٟم.126 /ٙ ,
 - 48حٓظَحطاـاخص حسوهخد.360 /ٙ ,
 - 49حس نخٟم.27 /ٙ ,
 - 50حس ٜيٍ فٔا.49 /ٙ ,
 - 51ين َ :حس مخثف حسظيح ساش ف حساغش حس َراش ,أك ي حس ظ كم َ٘ ,ط ُيع ىحٍ حسؼيخفش1985 ,1١ ,ت.167/ٙ .
 - 52ين َ :أٓا راش حسلـخؽ حسظيح س حسزبلغ .151 /ٙ ,
 - 53حسِهَ حس٘ي .15 /ٙ ,
 - 54ين َ :حس مخثف حسظيح ساش ف حساغش حس َراش.168/ٙ ,
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 - 55ين َ :حس فٜم ف ٛن ش حإللَحد ,. 1 ,أر حسيخٓ مل ى را ل َ را أك يا حسِموَ٘ ؿخٍ ّ فص 538هح  ,طق :ى.
لا ر مال  ,م ظزش حسهبلا – راَ ص1993 ,1١ ,ت.413 /ٙ ,
 - 56ين َ :حٍط٘خف حسَ٠د ما سٔخ حس َد ,الر كاخ حال يسٔ  ,طَؿ شٍ :ؿذ لؼ خ  ,م ظزش حسوخ ـ  ,حسيخهَس,1١ ,
1418هحح  ,ؽ.2179 /4
 - 57ين ََٗ :ف حس خفاش حس٘خفاش ,مل ي را لزي ّا حرا مخسك حسهخث حسـاخ ا أر لزي ّا ؿ خا حسييا فص 672هح  ,طق :لزي
اكاخ حسظَحع حإلٓبلم كااش حسَ٘ي ش حسيٍحٓخص حإلٓبلم  ,ؽ/3
حس ن أك ي هَيي  ,ؿخم ش أت حسيَ مَكِ حسزلغ حس ا
.1289
 - 58ين َ :مـخُحص حس نيح كيايظا أغَحٟه خ ف حسوهخد حسيَف  ,مخفَ را غَمخ حس َ  ,مـاش م هي حإلمخت حس٘خ١ز
سايٍحٓخص حسيَف اش  ً ,6 ,حسلـش1429هحح.169/ٙ ,
 - 59حس نخٟم.48 /ٙ ,
 - 60ين َ :حٓظَحطاـاخص حسوهخد ,323 /ٙ ,حسوهخد حسٔاهش ,ط يا فخ ىحيك  ,طَؿ ش  :غايح حس ا  ,مَحؿ ش طييي  :ل خى
لزي حساهاف2014 ,1١ ,ت.96/ٙ.
 - 61ين َ :ف حسزَحؿ خطاش فحالف خا حال ـخُيش ف حس َراش حس خَٛس .211/ٙ ,
 - 62ين َ :حسظيح ساش ,ؿ ٍؽ ي ا.90/ٙ ,
 - 63ين َ :حسظلاام حساغ لني ميٍٓش أكٔف ٍىٛ ,بلف آ خلام لزي حسل ا ىحٍ حس ظن يَ ساهزخلش حسنَ٘ا راَ صا سزنخ ا 1١ا
1993ت.234 /ٙ ,
 - 64ين ََ :يش حالف خا حس بلماش ,راا فبلٓفش حساغش حس خَٛيا حسزبلغااا حس َد ,30 /ٙ ,حسوهخد حسأخ حس َر هنيٓش
حسظ حٛم حال ٟخٍ ما حسظـَيي اسا حسظ سايف١زا ش حس نا حس  , َ ٠ى .رن أا لٔ أُحرا ,٢لخس حس ظذ حسلييغ ,اٍري,
حألٍى 2012 ,1١ ,ت ,ؽ.210/2
 - 65ين َ :ف حسزَحؿ خطاش فحالف خا حال ـخُيش ف حس َراش حس خَٛس .212/ٙ ,
 - 66حس نخٟم.40/ٙ ,
 - 67ين َ :حأل ٛا ف حسنل  ,أر ر َ مل ي را حسَٔ را ٓهم حسنل حس َ ف رخرا حسَٔحؽ فص  316هح ا طق :لزي
حسلٔاا حسفظا ا مئٓٔش حسَٓخسشا سزنخ  ,راَ ص ,ؽ.39/1
 - 68ين َ :حفخظ ؿيييس ف حسزلغ حساغ حس خ.18/ٙ ,َٛ
 - 69حس نخٟم.84/ٙ ,
 - 70ين َ :كـخؿاش حالٓا د ف حسوهخرش حسٔاخٓاش سي حإلمخت لا ٍ ّ ٟلنا ,ى .حسِح ك خا ,لخس حس ظذ كييغ ,اٍري,
حألٍى 2004 ,1١ ,ت.225 /ٙ ,
 - 71ين َ :حس ٘خف لا كيخث غ حم ٞحسظنِيم ,أر حسيخٓ مل ى را ل َ را أك يا حسِموَ٘ ؿخٍ ّ فص 538هح  ,ىحٍ
حس ظخد حس َر – راَ ص ,3١ ,ؽ.767 /4
 - 72حس فظ .119 /ٙ ,
 - 73ين َ :لا حسن ٚفميهم مظيحهم حالهظٜخٛخص  ,أ .فخ ىحيكا طَؿ ش ٓ :اي كٔا رلاَ ا مَٜا 2١ا 2005ت,
.118/ٙ
 - 74حس فظ 77 /ٙ ,
 - 75ين َ :أفخظ ؿيييس ف حسزلغ حساغ حس خ.108 /ٙ ,َٛ
 - 76ين ََ :يش حالف خا حس بلماش راا فبلٓفش حساغش حس خَٛيا حسزبلغااا حس َد.92/ٙ ,
 - 77ين َ :حسظلاام حساغ لني ميٍٓش أكٔف ٍى.234 /ٙ ,
 - 78ين َ :ف حسزَحؿ خطاش فحالف خ ا حإل ـخُيش ف حس َراش حس خَٛس .214 /ٙ ,
 - 79ين َ :ف حسزَحؿ خطاش فحالف خا حإل ـخُيش ف حس َراش حس خَٛس .214 /ٙ ,
 - 80ين َ :أفخظ ؿيييس ف حسزلغ حساغ حس خ.108 /ٙ ,َٛ
 - 81حس نخٟم.117 /ٙ ,
 - 82ين َ :حٓظَحطاـاخص حسوهخد.26- 25 /ٙ ,
 - 83حسِهَ حس٘ي .222 /ٙ ,
 - 84ين َ :حال ف خا حإلريحل مَ ش حأل خ سي حإلمخت ُيا حس خرييا لااا حسٔبلت فىٍحٓش طلااااش  ,ى .كاا ٛوام حس ن ٗ
 ,مييَيش طَراش حسيي ح اش ,مـاش حسيخىٓاش سا ا ت حإل ٔخ اش ,حس ـاي2017 ,1 ,20ت.624/ٙ ,
 - 85حس نخٟم.23 /ٙ ,
 - 86ين َ :ؿ هَس حساغش ,أر ر َ مل ي را حسلٔا را ىٍيي حألُى فص  321هح  ,طقٍ :مِ مناَ ر از  ,ىحٍ حس ا سا بلياا
– راَ ص1987 ,1١ ,ت ,ؽ.58/1
 - 87ما حسوهخرش اسا طلاام حسوهخد ,فمفخها ههخراش ما من ٍ ؿييي  ,كخط لزايٍ ,إيش سانَ٘ حسظ ُيع2018 ,1١ ,ت,
.129/ٙ
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 - 88حس نخٟم ,لِيِ حسٔاي ؿخٓ ,فٍ حيش  ,ىحٍ حسهاا ش ساهزخلش حسنَ٘ ,راَ ص1972 ,1١ ,ت.23 /ٙ ,
 - 89حسِهَ حس٘ي .351/ٙ ,
 - 90ين َ :أفخظ ؿيييس ف حسزلغ حساغ حس َر .102 /ٙ ,
 - 91ين َ :ف حسزَحؿ خطاش فحالف خا حإل ـخُيش ف حس َراش حس خَٛس .208 /ٙ ,
 - 92ين َ :حس ٜيٍ فٔا.208 /ٙ ,
 - 93ين َ :حسظيح ساش لني حس ا خ حس َد ,123 /ٙ ,ف حسزَحؿ خطاش فحالف خا حال ـخُيش ف حس َراش حس خ.211 /ٙ , َٛ
 - 94ين َ :ف حسزَحؿ خطاش فحالف خا حإل ـخُيش ف حس َراش حس خَٛس .211 /ٙ ,
 - 95ين َ :حس ٜيٍ فٔا.211/ٙ ,
 - 96حسِهَ حس٘ي .350 /ٙ ,
 - 97حسِهَ حس٘ي .350 /ٙ ,
 - 98حس ٜيٍ فٔا.350 /ٙ ,
 - 99حسِهَ حس٘ي .121/ٙ ,
 - 100حس ٜيٍ فٔا.81 /ٙ ,
 - 101ين َ :حسوهخد حسٔاهش.121- 120 /ٙ ,
 - 102حس نخٟم.205 /ٙ ,
 - 103حس فظ .54 /ٙ ,
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