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إن اإلنسان هو أفضل امخلووالاع ىولل اإلطلق ،تىلل م لي ا_ل

أفض خن امخقئكة .واإلنسان فضو إنخا هو فل ى ول

وهلو الو تل ،إنل

فل ل اإلنسلان هلو امل ش نفلذ ل ن هل ا
وةامىللام ر ةللي خللن

اإلنسللان وللو ل أفض ل امخلوواللاع وم ل مم ر ةللي خللن خلنفللة ه ل ا امل ل

خلنفللة امىيك_للن ور ةللي خللن خلنفللة طن_ للة امىيك_للن ان هل ا اموااللذ امخسللخل ةللامىيك_ن هللو امل ش
وهللو امل ش _لطل هل امثخلناع ام_انلللة امىل ةحللا ىاللوو امت_للا و_اللوو

_للل مول ل ا_خىل

تىل املخاي وامنةاع وامت_وان.

اإلنسان ة _اوو امكون كو ةخا ف_ خن ك

إن املوللوو وامينللون واايل واميوسللية وامي ل وامومللة وامخلنفللة خللن ت_ل

هل خلنفللة

إنخللا هل نىللال امل ل وةامىللام نىللال امىيك_للن .مل مم كللان م امخللا مننسللان وموت_للا وموكللون كول أن
_ينم وااذ امل

خا هو وأن _ينم ةامىام وااذ امىيك_ن وطن_ ة امىيك_ن.

م ي اطلع اإلنسان_ة ه امخسافة امطو_وة خن امت_ا

خا ىلنل ةنىال امل

وخن ىخن اممخن وه ىلنل أكثن

وةنىال امىيك_ن يون أن ىلن نيسحا ةوااذ امل

وةواالذ امىيك_لن .الت_و

أن اي وللي خلن _تلاو إينام واالذ امل ل خلن ىوخلام امخسلوخ_ن وخلن ىوخلام _لن خسلوخ_ن فل

ام للي_و وامتللي_

ومكللنحو ألي لوا ف ل إينام ه ل ا اموااللذ .وولللي خللن _تللاو نسللو طن_ للة موىيك_للن

ضوّووا ىن خلنفلة
ومكنحو واي نلتوا ف نو ٍ
اح خن ثخناع ه امطن_ ة ةامخنلماع املوخ_ة ومكنحو ُ
امىيك_للن خللن ت_ ل هللو ىيك_للن وضللوووا _للنهو خللن امخ وللي_ن ام ل _ن ةحللنهو ه ل ا امنلللاح املوخ ل .
وخن ةليهو انيفلوا ف امواو إمل امىيك_ن فواووا إملل خلا _سلخل
وخن اة خن أ_او ام_ونان َ
ةللامخنط ،ونلت لوا ف ل امواللو إمللل ةل ل اافكللان ومكللنحو أفسلليوا امخلنفللة خللن ت_ ل ه ل

خلنفة فكان امخنط ،وةارً ىول امخلنفة ةي أن _كلون

كخلا أن_لي مل

سلة_قً مووالو إم_حلا

وخ _اسا ماتىحا .وأ_ضاً فإن هؤرم ام _ن انليفلوا فل اموالو إملل امىيك_لن الي والوو أ_ضلاً

إمللل خللا _سللخل ةاميوسللية أو خللا _لللن ةتللل امتكخللة وامىلخلل ،ف_خللا ونام امولللوي أش خللا ونام

امخللاي

ف وللليوا ةتث لاً م _ ل امخلنفللة م _ ل امنىللائع ومكن ل كللان ةل_للياً ىللن اموااللذ ةل_للياً ىللن

اماي ،فكان أن أةلي ىن امت _ ة وةلي ىن اموااذ فضو امكث_ن_ن وانتلن ةلامىيك_ن ىلن

لاي اماوال.

ومكن ل

فحل ا كول وأخثامل إ ا لللام أن ن للو إنل ةتل
ن للو كون ل أولللي خلللان

فل امىيك_للن وةتل

وأولللي خلللارً موةت ل

فل طن_ للة امىيك_للن

وأولللي خللا _نيللذ اإلنسللان

مللو _كللن

خناةاً ىول وااذ امىيك_ن وملو _كلن سلائ اًن فل طن_ل ،امالوال ومحل ا ر _لىةلن ةتثلاً فل واالذ
امىيك_للن موانخللا هللو ةت ل ف ل نىائل ل وثخ انى ل ومللو _كللن طن_ للة خسللى _خة موىيك_للن موانخللا هللو
أس للوول خ للن أس للام_ل هل ل امطن_ للة ل للام ا لليفة خ للن لل لنام امةتل ل فل ل نى للال امل ل ل أو فل ل
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امثخلناع ومللو _ل ع ىللن طن_لل ،امةتل

ف ل وااللذ امىيك_للن .وم ل مم _خكللن أن _ للا إن امةت ل

فل

طن_ ة خسى _خة موىيك_ن ر _ ام خلني خت ورًع ىلنش تو نىلال امىيك_لن ر تلو واالذ امىيك_لن
نيس .

أخلا سلةل ىليو ارهىليام تىللل ا ن إملل واالذ امىيك_لن ةامىللام إملل طن_ لة امىيك_لن فإنل

انللذ إملل أن امةلاتث_ن الي ةتثلوا فل امىيك_لن اةل أن _ةتثلوا فل امل ل
وااذ امىيك_ن إر ةلي خلنفة وااذ امل

واملووو وامينون وسائن انو

ور _خكلن ارهىليام إمللل

خلنفة _ _ن_ة ة ك لامو ان امىيك_ن هو ثخلن امل ل

امث افة إنخا ه ثخن امىيك_ن .م مم فإن ر ةي خن خلنفة واالذ

امل ل أورً خلنفللة _ _ن_للة ة للك لللامو ثللو ةلللي مللم _خكللن خلنفللة وااللذ امىيك_للن و_خكللن خلنفللة
طن_ ة خسى _خة موىيك_ن ثو ةلي مم وىول ضوئ

_خكن امتكو ىول امخلنفة ه هل ىولو أو

ر أش _خكن إينام أن امك_خ_ام ىوو وأن خا _سخل ةلولو املنيس وىولوو ارلىخلال م_سلع ىوخلاً

و_خكل للن امتكل للو ىول للل امخلنفل للة ه ل ل ه ل ل ث افل للة أو ر أش _خكل للن إينام أن امى ل لن_ذ ث افل للة .وأن

امىاو_ن مل_س ث افلة .فامخسل مة كوحلا خةن_لة ىولل أسلاس خلنفلة واالذ امل ل خلنفلة _ _ن_لة لامخلة

وااللذ امىيك_للن وةامى لام طن_ للة امىيك_للن وىوللل

ثللو ةلللي مللم وىوللل ضللوم ه ل امخلنفللة _ةتل

ضوئحا _خكن امواو ة ك ات_و إمل أسوول امىيك_ن أو إمل أسام_ل امىيك_ن.

ه ه امخس مة فامواو إمل املوو وامث افة _لل أن _كون نى_لة مخلنفة واالذ امىيك_لن

وامواو إمل وااذ امىيك_ن _لل أن _كون نى_لة مخلنفلة واالذ امل ل .

وطن_ ة امىيك_ن وأسووة

وىول مم ر ةي خن خلنفة وااذ امل
إن ام _ن ىنفوا امل

خلنفة_ _ن_ة لامخة ثو خلنفة وااذ امىيك_ن .

خا هو أش تاوموا خلنفة واالذ امل ل

كث_لنون سلوام أكلان ملم

ف ل ام للي_و خللن فقسللية ام_ونللان أو خللن ىوخللام امخسللوخ_ن أو ىوخللام اممللنل أو كللان مللم ف ل
املا للن امت للي_  .ومك للن هل ل امىل للان_

أو ةلة للان أل للنج هل ل امختل ل ورًع ر _ول للي ف_ح للا خ للا

_سللىت ،امل كن ور خللا _نىيللذ إمللل خسللىوج امنلللن سللوج ختاومللة ىوخللام ام لل_وى_ة فللإن ىل لن_يحو

وتللي هللو ام ل ش _خكللن أن _سللىت ،ام ل كن و_خكللن أن _نىيللذ إمللل خسللىوج امنلللن انحللا ختاومللة
لي_للة مللو _يسلليها ىولل_حو إر إا لنانهو املللاطلم ىوللل إنكللان أن مح ل ا امولللوي لام لاً ومللور ه ل ا

اإلانان ىول إنكان أن موولوي لام اً مىواووا إمل إينام وااذ امل

إمل خلنفة وااذ امل

خلنفة _ _ن_ة لامخة .فحو ةيأوا امةت

إيناكاً ت _ _اً أش مىواووا

ف اموااذ واميكن ف اموا :ه اميكن

ولي اة اموااذ ؟ أو أن اموااذ ولي اة اميكن وكان اميكن نى_لة مووااذ ؟ واي الىويوا فل

ملم

فخللنحو خللن اللا إن اميكللن ولللي اة ل اموااللذ وخللنحو خللن اللا إن اموااللذ ولللي اةل اميكللن .واسللى ن
نأ_حو امنحائ ىولل أن امواالذ وللي اةل اميكلن .وةنلام ىولل هل ا أو خلن للنام هل ا والووا إملل
ىلن_

اميكن ف لاموا :إن اميكلن هلو انلكلاس امواالذ ىولل امليخان .فىكلون خللنفىحو مواالذ اميكلن

هو أن وااذ ويخلان وىخو_لة انلكلاس محل ا امواالذ ىولل امليخان .فلاميكن هلو نى_للة رنلكلاس
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اموااللذ ىوللل امليخان .هل ا هللو نأ_حللو وهللو نأش _للي ىوللل ةتل

اللت_و و_للي ىوللل ختاومللة

لاي وىول انل خن امت _ لة .وملور إالنانهو ىولل إنكلان أن محل ا امواالذ لام لاً لو ل مواالنانهو
ىوللل أن امولللوي أمم ل

مخللا تا ل املط ل فل إينام وااللذ امل ل  .ان ل اللت_و أن ر فكللن ةللق

وااللذ وأن كل خلنفللة يون وااللذ إنخللا هل ل_للا أو ىلن_ل  .فللاموااذ هللو أسللاس اميكللن واميكللن
إنخللا هللو ىلة_للن ىللن وااللذ أو تكللو ىوللل مللم اموااللذ .فللاموااذ هللو أسللاس اميكللن وهللو أسللاس
امىيك_ن وةيون ولوي اموااذ ر _خكن أن _ولي فكن ور ىيك_ن .ثو إن امتكو ىول اموااذ ة إن

كل ل خ للا فل ل اإلنس للان وخ للا _ن للىع ىنل ل إنخ للا ه للو خل لنىةط ةام لليخان فام لليخان ه للو امخنك للم امنئ_سل ل

وااساس ل ف ل اإلنسللان م ل مم ر _خكللن أن _ولللي فكللن إر ةلللي ولللوي املليخان واملليخان نيس ل
وااللذ ومح ل ا فللإن ولللوي املليخان للنط أساس ل مولللوي اميكللن كخللا أن ولللوي اموااللذ للنط أساس ل

مولللوي اميكللن .ومح ل ا فإن ل مولللوي امل ل

أش مول لوي امىيك_للن أو اميكللن ر ةللي أن _كللون هنللام

وااذ وهنام يخان .وىوخام ام _وى_ة اهىيوا إمل ه _ن ام _ئ_ن أش اهىيوا إمل أن مولوي امل ل

ر ةللي خللن أن _كللون هنللام وااللذ وهنللام يخللان وأن ولويهخللا خللاً للنط نئ_سل وأساسل مولللوي

اميكن أش مولوي امل  .وم مم كانع ختاومىحو للاي والت_تة مواملل هنلا كلانوا _سل_نون فل
امطن_لل ،امخسللى _و امخوا ل إمللل خلنفللة وااللذ امل ل خلنفللة _ _ن_للة لامخللة .إر إنحللو تلل_ن تللاوموا

نةط اموااذ ةاميخان موواو إمل اميكن أش إل_لاي امىيك_ن ضووا امطن_ ،فللووا امناةط ة_نحخا
ومل مم ىنفلوا

هللو انلكللاس هل ا اموااللذ ىوللل املليخان .فلنللوا ةامنى_لللة املطل فل خلنفللة امل ل

امل ل ىلن_ي لاً لاطئ لاً .وسللةل مللم هللو إا لنانهو ىوللل إنكللان أن موولللوي لام لاً لو ل خللن ىلليو.
انحو ملو الاموا إن امخلنفلة ىسلة ،اميكلن فلإنحو _ يلون أخلاو ت _ لة وااللة وهل أنل خلن أ_لن للام

اميكن اة ولوي امواالذ فلق ةلي أن _كلون اليلام خلن _لن امواالذ .وةامىلام خلن أ_لن للام اميكلن
مننسان ااو ؟ ر ةلي أنل للام خلن _لن وخلن _لن امواالذ ف_كلون اإلنسلان ااو

أوليهخا خن أىطل اإلنسان ااو امخلنفة وه ا لق

وامواالذ الي

خا مي_حو خلن خلنفلة لامخلة ةل ن امللامو

أمم وأن اموااذ أممل  .ومل مم الاموا إن انلكلاس امواالذ ىولل امليخان هلو امل ل

فحلو امل ش أوللي

اميكلن وهللو امل ش ولللي ةل امىيك_للن .وخللن ألل أن _ىحنةلوا خلن ضللنون ولللوي امخلنفللة اللانوا

خللن أن اإلنسللان ااو اللي لللنل اموااللذ فوا ل إمللل

_تللاومون إ_لللاي ىللل_قع موا_لللاي فللنو
امخلنف للة ث للو كان للع هل ل امىل للانل موواا للذ خل للان ىس للاىي ىو للل ىل للانل أل للنج موواا للذ وهكل ل ا.
وأانوا ىول أن اموااذ وانلكاس اميخان ىو_

هو امل

وهو اميكن وهو امل ش _وللي امىيك_لن.

واي ىخ ةانهو ىن امين ،ة_ن اإلتساس وارنلكاس وأن ىخو_ة امىيك_ن مو ى ع خلن انلكلاس

اموااذ ىول اميخان ور خن انطةال اموااذ ىول اميخان موانخا لامع خن اإلتساس واإلتساس
خنكم اميخان ومور امتس ةاموااذ مخا تا أش فكن ومخا ولي أش ىيك_ن .فليو ىين_ حو ةل_ن

اإلتسللاس وارنلكللاس ماي امطلل_ن ةوللة مللي_حو وا لنفحو ىللن امطن_لل ،ام ل ش كللانوا _سلل_نون ف_ ل .
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وخن املط ف ه ا امىلن_  .ومكن أسلاس املطل ملو _كلن خلن

فكان خا كان خن ىلن_يحو مول

ىيو امىين_ ،ة_ن اإلتساس وارنلكلاس وار مكلانوا اهىليوا إملل أن امخسل مة هل إتسلاس وم_سلع
نللاىع ىللن إنكللانهو أن مح ل ا امولللوي لام لاً فوللو

انلكاس لاً .ة ل أسللاس املط ل وأسللاس ارنت ل ان

_ينكوا أن ولوي خلووخاع ساة ة ىن ه ا اموااذ نط ضنونش مولوي اميكن أش نط ضلنونش
للنط ضللنونش مىكللو_ن امل ل

مولللوي امىيك_للن وةامىللام

وىيك_ن .موار مكان ميج امتخان ى

أش م_كللون هنللام ى ل

أش هنللام فكللن

ان _خوم اميخان و_نلكس اموااذ ىول يخا

أش _تس

ةللاموااذ .وامل ل هللو خللن للواق اإلنسللان واللي ا_ل اللي_خاً :أن اإلنسللان ت_لوان نللاط ،أش ت_لوان
خيكن ان امىيك_ن أو امل

لاق ة

وم_س ميج _ن خن ت_وان وسوا ى

ور ىيك_ن.

وخحخا _كن خن أخن فإن ىوخلام ام ل_وى_ة هلو وتليهو امل _ن الاخوا ةختاوملة للاي مووالو

إمل خلنل امل وسانوا ف طن_ ،خسى _و نتو خلنفة وااذ امل وهلو موان ألطل وا فل ىلن_ل
امل وانتنفوا ىن امطن_ ،ام ش كانوا _س_نون ة نتو امواو إمل ه امخلنفة خلنفة _ _ن_لة
لامخة ومكنحو فىتوا امطن_ ،مخن _ ى ةليهو و_س_ن ف_ل تىلل _ال إملل هل امخلنفلة ام_ _ن_لة

املامخة .إن خذ كون امخسوخ_ن _ولي مي_حو خا _ي ىولل أن وللوي خلووخلاع سلاة ة ىلن ام ل

أخن ر ةي خن مخلنفة ام م ومكن ه ا موان كان ات_تاً فإن ةاىىةان وا
أن امخلناي خنل إملماو امنللاس لخ_للاً ةىلن_ل امل ل مل مم ر ةللي خللن أن _كللون ىلن_ل

وااذ وةاىىةان
امل ل خةن_لاً

ىول امخ اهي امختسوس ان _ناي ة إمماو امناس لخ_لاً ر إمماو امخسوخ_ن خنحو فتسل.

_ للو ات ىلللامل فل كىاةل املم_للم اوىوللو ليو ااسللخام كوحللا ثللو ىنضللحو ىوللل امخقئكللة

ف ا أنةئون ة سخام هؤرم إن كنىو اايا_ن .ااموا سةتانم ر ىولو منلا إر خلا ىوخىنلا إنلم أنلع
املولل_و امتكلل_و .اللا _للا ليو أنةللئحو ة سللخائحو فوخللا أنةللاهو ة سللخائحو اللا  :أمللو أال مكللو إنل أىوللو
_ل امسخواع واان

وأىوو خا ىةيون وخلا كنلىو ىكىخلونا فحل ا _لة ىلي ىولل أن امخلووخلاع

امسللاة ة ر ةللي خنحللا موواللو إمللل امخلنفللة أش خلنفللة فللييو اللي ىوخ ل ات أسللخام اا لل_ام أو
خس للخ_اىحا فوخ للا ىنض للع ىو_ل ل ىنفح للا .فاإلنس للان ااو

وه للو ليو ا للي أىط للا ات خلووخ للاع

ومل مم ىللن اا لل_ام ومللور هل امخلووخللاع مخللا ىنفحللا .وةخللا أن أسللاس ارنتل ان

فل امطن_لل،

ام ل ش س للوك ىوخ للام ام لل_وى_ة مووا للو إم للل خلنفللة واا للذ امل ل هللو ض للنون ول للوي امخلووخ للاع
امساة ة فإن ه ا _كي مة_لان لطل ام ل_وى__ن فل ىلن_ل

امل ل

و_كيل مة_لان ولل ارنتل ان

وأن ل تىللل _ىوا ل إل_لللاي اميكللن ر ةللي خللن امخلووخللاع امسللاة ة ىللن اموااللذ ام ل ش _لللن

ىوللل

اميخان .إر إن مخا كان امخناي هلو إملماو امنلاس لخ_للاً ومل_س امخسلوخ_ن فتسلل كلان ر ةلي خلن
ىلن

امخ لاهي امختسلوس ة نل ر ةلي خلن وللوي خلووخلاع سلاة ة ىلن امواالذ تىلل _ىل ىل إ_لللاي
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اميكللن أش تىللل _ىكللون امل ل و_ولللي .ان امل ل خىنكللم ولللوي ىوللل ولللوي امخلووخللاع امسللاة ة

ميج اميخان موان كان اموااذ نطاً ضنون_اً مولوي املخو_ة امل و_ة أش مولوي اميكن أوامىيك_ن.

فسللووم امطن_لل ،امخسللى _و امل ش سللوك ام لل_وى_ون ثللو انتنفلوا ر _كيل ف_ل مخلنفللة ولل
ارنتل ان

إينام أن امل ش تال هللو إتسللاس املليخان ةللاموااذ وملل_س ارنلكللاس ان هل ا سللح

وهللو ملل_س أسللاس ارنتل ان

موانخللا ااسللاس هللو ولللوي خلووخللاع سللاة ة ىللن اموااللذ تىللل _ىل ىل

إ_لاي املخو_ة امل و_ة أش تىل _ى ىل أن _كون هنام ى

واي لنج إينام أن ام ش تا هو

إتساس اميخان ةاموااذ وم_س انلكاس اموااذ ىول اميخان وتال اةل

ا _ة امكن_خلة ثلو خلن ىلن

ملم وةللي ملم خلن فحلو

امخ لاهي امختسلوس إينام أن امخلووخلاع امسلاة ة ىلن امواالذ أو

ىخ للا _ىلو لل ،ةل ل أخ للن ر ة للي خنل ل مول ل ل

أش م للنينام وةخلن للل لل للن مول للوي امل ل ل

امخلووخل للاع ر _خكل للن أن _ولل للي ى ل ل أو إينام أش ر _خكل للن أن _ولل للي واال للذ مول ل ل

امىوا ل إمللل إينام خلنللل امل ل

ثللو كللان ىلن_ ل

امل ل ه ل ا امىلن_ ل

ويون هل ل

فتا ل ل

اماللت_و ة للك _ _ن ل

لامو.
أخللا إينام أن ام ل ش تا ل ف ل ىخو_للة امىيك_ لن أش املخو_للة امل و_للة هللو إتسللاس وملل_س

انلكاس لاً فحللو أن ل ر _ولللي انلكللاس ةلل_ن امخللاي واملليخان فللق املليخان _للنلكس ىوللل امخللاي ور
امخاي ىنلكس ىول اميخان .ان ارنلكاس _تىال إمل ولوي ااةو_ة ارنلكلاس فل ام ل م امل ش

_لكس اا _ام كامخنل وكامضوم فإنحا ىتىال إمل ااةو_لة ارنلكلاس ىو_حلا وهل ا _لن خوللوي

ر ف امليخان ور فل امواالذ امخلايش .ومل مم ر _وللي انلكلاس ةل_ن امخلاي وامليخان خطو لاً ان
امخاي ر ىنلكس ىول اميخان ور ىنى

إم_  .ة امل ش _نى ل هلو اإلتسلاس ةامخلاي إملل امليخان

ةواسلطة امتلواس .أش أن امتلواس هل امىل ىتلس امخلاي ة _لة تاسللة خلن امتلواس ف_ن ل هل ا

امتس إمل اميخان ف_اين تكخ ىو_  .ون

اإلتساس ةامخاي إمل اميخان م_س انلكاساً موخاي

مللم ةلل_ن

ىوللل املليخان ور انلكاس لاً مولليخان ىوللل امخللاي موانخللا هللو تللس ةامخللاي ور فللن ،ف ل
امل_ن و _نها خن امتواس ف_تا خن اموخس وام و وام و ،وامسخذ إتسلاس كخلا _تال

خللن اإلةاللان .ا ن فام ل ش _تا ل خللن اا لل_ام ملل_س انلكاس لاً ىوللل املليخان موانخللا هللو تللس
ةاا _ام .فاإلنسان _تس ةاا _ام ةواسطة تواس املخس ور ىلكس ىول يخا اا _ام.
وه ا لاهن لحون ام خس ف اا _ام امخاي_ة فامتس هلو امل ش _تال  .أخلا ااخلون

_ن امخاي_ة خن أخون خلنو_ة أو نوت_لة فإنحلا كل مم _تال إتسلاس ةحلا تىلل ىىكلون املخو_لة
امل و_للة ة ل نحا .فللامخلىخذ امخللنتط ر ةللي خللن اإلتسللاس ةارنتطللاط تىللل _تا ل امتكللو ىو_ ل
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ة ن خنتط وه ا أخن خايش .وخا _لنح امكنأخة ر ةي خلن اإلتسلاس ةلاملنح امل ش تال

امتس ة ن ه ا ام
ام

مم

أو

م أو اميل _لنح امكنأخة تىل _تا امتكو ة نل الي تال للنح أو أن

ين ىلنح امكنأخة وه ا أخن خلنوش .وخا _مضلل ات ر ةلي خلن اإلتسلاس ةمضلل

ات امل ش تال

أو امتللس ةل ن هل ا اميلل أو ام ل م _سللىيم نل املللم أش ف_ل نللان ارسللىيمام

ولخن اممضل مو اع املو_لة وهل ا أخلن نوتل  .وةليون وللوي ملم امتلس ر _خكلن أن ىتال

املخو_ة امل و_ة .فلامتس أخلن ضلنونش تىلل ىتال املخو_لة امل و_لة سلوام فل اا ل_ام امخاي_لة

أو ااخ للون _ للن امخاي_ للة .إر أن اا لل_ام امخاي_ للة _تال ل امت للس ةح للا طة_ل_ل لاً موان ك للان _ للوج
و_ضللل تسللل فحللو طة_لىحللا ومل مم اللاموا :إن اإلتسللاس اميكللنش أاللوج أنلوال اإلتسللاس أخللا
ااخون _ن امخاي_ة فإن ر _تا امتس ةحا إر ةولوي فحو محا أو ىن طن_ ،امى و_ي.

وىوللل أش تللا فللإن خوضللول كللون ام ل ش _تا ل هللو إتسللاس وملل_س انلكاس لاً هللو أخللن

_كاي _كون خن امةي_ح_اع موان كان ف اا _ام امخاي_ة أوضو خنل فل ااخلون امخلنو_لة ومكنل

م_س أساس_اً فإن خوخوس خن ك إنسان ور _ولي ف_ لق

لللق

سلوج أن امىلة_لن ىنل الي _كلون

اموااللذ كخللا ىةللنوا ىنل ةارنلكللاس واللي _كللون هللو اموااللذ كخللا ىةننللا ىنل ةاإلتسللاس أو

امتللس .ومكللن امل ش كللان أسللاس ارنتل ان

امى ل للوللع انت ل ان

إنخللا هللو امخلووخللاع امسللاة ة ىللن اموااللذ فإنحللا هل

ىوخللام ام لل_وى_ة فل_ل لاً وه ل ة_للع ام الل_ي ف ل خوضللول امل ل

املخ ااساس ف املخو_ة امل و_ة.

أو ه ل

ولقاللة خوضللول امخلووخللاع امسللاة ة هللو :أن امتللس وتللي ر _تا ل خن ل فكللن ة ل ام ل ش

_تا هو امتس ف ط أش اإلتساس ةاموااذ .مواتساس مائي إتساساً ومائي خو_ون إتساس خحخا
ىللليي نللول اإلتسللاس إنخللا _تال خنل إتسللاس ف للط ور _تال فكللن خطو لاً .ةل ر ةللي خللن

ولللوي خلووخللاع سللاة ة ىنللي اإلنسللان _يسللن ةواسللطىحا اموااللذ امل ش أتللس ةل تىللل _تال فكللن.
أش إنسلان ونلط_ل كىاةلاً سلن_ان_اً ور ىوللي مي_ل أ_لة خلووخلاع ىىال
ومن ل اإلنسلان امتلام
ّ
ةامسن_ان_ة ونلل تس _ ذ ىول امكىاةة ةامنؤ_ة واموخس ونكنن ه ا امتس خو_ون خن فإنل

ر _خكن أن _لن كوخة واتي تىل ىلطل م خلووخاع ىن امسن_ان_ة وىخا _ىا ةامسن_ان_ة
فت_نئ _ةيأ _يكن ةحا و_ينكحا .ور _ ا ه ا لاق ةاموماع موانحا وضل_ة خلن وضلذ اإلنسلان
فىتىللال إمللل خلووخللاع ىنحللا ر _ للا مللم ان امخوضللول هللو ىخو_للة ى و_للة واملخو_للة ىخو_للة
ى

سوام ف وضلذ امتكلو أو فل فحلو اميرملة أو فل فحلو امت _ لة .فاملخو_لة امل و_لة ىخو_لة

واتلي فل كل

ل م فللامىيك_ن فل خسل مة هللو كلامىيك_ن فل ةالوة .وفحللو خلنللل كوخلة هللو كيحللو

خلنل وااذ ك خنحا _تىال إمل ىخو_ة ى و_ة واملخو_ة امل و_ة واتي ف ك

وف ك وااذ.
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م وف ك أخن

وخللن أل ل أن ر نث_للن للليرً ف ل امومللة واموااللذ فون ل ل اموااللذ خةا للن  .من ل ل امطي ل ام ل ش

ولللي ىنللي اإلتسللاس ومللو ىولللي ىنللي خلووخللاع ومنضللذ أخاخ ل اطلللة هللل واطلللة نتللاس

وتل اًن ونلل لخ_ذ إتساسلاى ى لىنم فل تلس هل اا ل_ام فإنل ر _خكنل أن _لينكحا خحخلا
ىك للننع هل ل اإلتساس للاع وىنوى للع .ومك للن إ ا أىطل ل خلووخ للاع ىنح للا وأتس للحا فإنل ل _س للىلخ

امخلووخللاع و_للينكحا .وهل ا امطيل مللو كةللنع سللن وةول ى لن_ن سللنة ومللو _ لل أ_للة خلووخللاع
فإن _ة ل ك و _وو _تلس ةاا ل_ام ف لط ور _لينكحا خحخلا كةلن يخا ل

ان امل ش _للول _لينم

ملل_س املليخان موانخللا هللو امخلووخللاع امسللاة ة خللذ املليخان وخللذ اموااللذ امل ش _تسل  .وأ_ضلاً من لل
طيلقً ىخللن أنةللذ سللنواع مللو _للن ارسللي ومللو _سللخذ ةل ومللو _للن امخ_لمان ومللو _سللخذ ةل ومللو _للن
امكول ومو _سخذ ةل

وملو _لن امي_ل وملو _سلخذ ةل  .وىنضلنا ىو_ل أسلياً وخ_ امنلاً وكوةلاً وفل_قً أو

ىنضلنا ىو_ل الون أسلي والون خ_لمان والون كولل والون ف_ل

واتي خنحا أو _لن اسخ

م فإن ر _للن

وخا هو ه ا ام

ثلو طوةنلا خنل أن _للن أش

ل_ئاً ور _خكلن أن ىوللي مي_ل

أ_لة ىخو_للة ى و_لة ىلللا أش خنحلا .ومللو تيلنلا أسللخامها _ةلاً ةل_للياً ىنحلا يون أن ى ىللنن ةل ش

أش ااسللخام امىل تيلىحللا هل أسللخام
خنحلا ثللو ىنضللنا ىو_ل هل اا لل_ام واونللا هل أسللخاؤها ّ
ه ل اا لل_ام؟ فإن ل ر _خكللن أن _لللن اسللو أش خنحللا .ومكللن إ ا أىط_نللا اسللو ك ل خنحللا ىلللا
واالل

أو ىلللا اللون اموااللذ ونةطنللا ةحللا تىللل تيللل ااسللخام خنةوطلاً كل اسللو خنحللا ةواالل

فإن ل ت_نئ ل _للينم ك ل

ل م ةاسللخ

أش _للينم خللا هللو ه ل ا ام ل م ه ل هللو أسللي او خ_ لمان ور

_لطلللم .وأن تاومللع خمامطىل ر _نسللا ،خلللم .ةل _اللن ىوللل أن هل ا أسللي ىللن نيللس ااسللي

واونى  .وه ا خ_مان ىن نيس امخ_لمان والونى

وهكل ا .فامخوضلول إ ن مل_س خىلو لاً ةلاموااذ

ور ةللامتس ةل موانخللا هللو خىلولل ،ةامخلووخللاع امسللاة ة ىللن هل ا اموااللذ أش امخلووخللاع امخنىةطللة
ةاموااذ تسل ىوخ أو امخىلو ة ةاموااذ تسل ىوخ هو.
فامخلووخللاع امسللاة ة ىللن اموااللذ أو امخىلو للة ة ل مم اموااللذ

للنط أساس ل ونئ_س ل ان

ىتا املخو_ة امل و_ة أش نط أساس ونئ_س مول .

ه ل ا خللن نات_للة اإلينام امل و ل  .أخللا خللن نات_للة اإلينام ام لللونش فنللاىع ىللن امم انئللم

وامتالاع املضو_ة وام ش _تا ىنلي امت_لوان فإنل _تال ىنلي اإلنسلان ف_للن خلن ىكلنان

إىطائ امىياتة وامتلن أن امىياتة ىؤك وامتلن ر _ؤك

كخا _لن امتخان أن ام ل_ن _ؤك

وأن امىنال ر _ؤكل  .ومكلن هل ا امىخ__لم مل_س فكل اًن ور إي انكلاً موانخلا هلو انللذ موم انئلم وامتاللاع
املضو_ة وهو خولوي ىني امت_وان كخا هو ىني اإلنسان وم مم ر _خكلن أن _تال فكلن إر

إ ا وليع امخلووخاع امساة ة خذ ن

اإلتساس ةاموااذ ةواسطة امتواس إمل اميخان.
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نيسل ل

إن خا _ ىة ىول امكث_ن_ن هو أن امخلووخلاع امسلاة ة الي ىتال خلن ىللانل ام للق

وا للي ىتال ل خ للن امىو ل ل  .فلن لليهو أن امىل للانل نيس للحا ا للي أول لليع خلووخ للاع فىك للون

امىلانل ااومل ه امى أوليع املخو_ة امل و_ة .وه ا ار ىةا _ ام ةخللني ميلع امنللن إملل خلا
ة_ن يخان اإلنسان ويخان امت_وان خن فن ،خن ت_

امنةط وةخلني ميع امنلن إمل خلا ةل_ن خلا

_ىلولل ،ةللاممنائم وامتالللاع املضللو_ة وخللا _ىلولل ،ةللامتكو ىوللل اا لل_ام خللا ه ل  .أخللا اميللن ،ةلل_ن

يخللان امت_لوان ويخللان اإلنسللان فللإن يخللان امت_لوان ر _ولللي ف_ل نةللط موخلووخللاع موانخللا _ولللي ف_ل
اس للىنلال اإلتس للاس ور س لل_خا إ ا ىك للنن وهل ل ا ارس للىنلال

طة_ل_لاً

خ للن ت_ل ل

ا_ للاو امت_ل لوان ةاميللل

لللاق ةخللا _ىلولل ،ةللاممنائم وامتالللاع املضللو_ة ور _ىللليا مم_نهللا .ف نللع إ ا ضلنةع

املنس وأطلخع امكول ىني ضنل املنس فإن إ ا ىكنن ملم _يحلو امكولل إ ا النل امللنس أن
ااك لع وم مم _س_ ملاة  .وك مم إ ا نلج امتخان تخان ىىتنم ف_ل ام لحو ومكنل إ ا نلج

كوةللة ر ىىتللنم وأ_ض لاً فللإن امة للن وه ل ىنىللل ىىلنللل امل للل امسللاو وامل للل ام ل ش _ضللنها.
وك هل ا وأخثامل إنخلا هلو ىخ__لم ن_لمش .أخلا خلا _ لاهي خلن ىلولو ةلل

امت_وانلاع تنكلاع أو

أىخارً ى لوو ةحلا وهل ر ىىلول ،ةلاممن_م فحل إنخلا ى لوو ةل مم ى و_لياً وختاكلا ومل_س ىلن ى ل

مواينام .ف لليخان امت_ل لوان ر ىول للي ف_ل ل لاا لل_ة نة للط امخلووخ للاع موانخ للا ىن للي ىل ل كن اإلتس للاس
وامىخ__م اممن_مش .فك خا _ىلو ،ةلاممن_م _تسل وكل خلا _تسل _سلىط_ذ اسلىنلال إتساسل ر

س لل_خا إ ا ىك للنن هل ل ا اإلتس للاس .فخ للا _ىلو لل ،ة للاممن_م _ للوو امت_ل لوان ةل ل طة_ل_ل لاً سل لوام أتسل ل أو

اسىنلذ إتساس ة  .أخا خا ر _ىلو ،ةاممن_م فق _خكن أن _ وو ة طة_ل_اً إ ا أتس

ومكن إ ا

ىكنن ه ا اإلتساس واسىنلل فإن _خكن أن _ وو ة ى و_ياً وختاكا وم_س ا_اخاً طة_ل_اً.
وه ل ا ةلللق

اإلنس للان فللإن يخا ل ىول للي ف_ ل لاالل_ة نة للط امخلووخللاع وملل_س خل للني

اسىنلال اإلتساس ف ط .فام للق _لنج نللقً فل ةملياي ثلو ةللي ى لن سلن_ن _ل ان فل يخ ل،
ف_سىنلذ إتساس ة

ومكن مليو ولوي خلووخاع ىن ر _نةط ة أش

ه ا امنل ف ةمياي وأل خلووخاع ىن

و_ينم خلنل تضون ميخ  .،ةلق

م ةلق

خا مو نلج

فإن _نةط تضون ميخ  ،ةامخلووخاع امسلاة ة ىنل

امت_وان فإن مو اسىنلذ اإلتساس ة مم امنل ر _ينم

خلنل تضلون موانخلا _تلس ةخلا _ىلول ،ةلاممنائم مي_ل ىنلي نؤ_لة ملم امنلل  .فلامت_وان _سلىنلذ
اإلتساس ومكن ر _نةط امخلووخاع ومو أىط_ع إم_ ةامىلو_و وامختاكا  .ةللق اإلنسلان فإنل
_سىنلذ اإلتساس و_نةط امخلووخاع .فيخان اإلنسان ف_ لاال_ة املنةط واسلىنلال اإلتسلاس

ومكن امت_وان ر ىولي مي_ لاا_ة امنةط موانخا _ولي مي_ ف ط اسىنلال اإلتساس.
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وأخا امين ،ة_ن خا _ىلول ،ةلاممنائم وامتاللاع املضلو_ة وخلا _ىلول ،ةلامتكو ىولل اا ل_ام

خللا ه ل  .فحللو أن خللا _ىلولل ،ةللاممنائم _خكللن مننسللان ةىك لنان اإلتسللاس أن _سللىنلذ اإلتسللاس
و_خكن ةلاا_ة امنةط أن _كون خن خلخول خا _تس وخا _سىنلل خن إتساساع خلووخاع

وأن _سللىنلذ ه ل اإلتساسللاع ةخلووخللاع ف_خللا _ىلولل ،ةللاممنائم وامتالللاع املضللو_ة ومكن ل ر
_خكن أن _نةط ه امخلووخاع ف

_ن خا _ىلو ،ةاممنائم وامتالاع املضو_ة أش ر _خكن أن

_نةطح للا فل ل امتك للو ىو للل ام ل ل م خ للا ه للو .ومل ل مم ا للىة ىو للل امكث_ل لن_ن امىين_ لل ،ة لل_ن ىخو_ للة

ارسلىنلال وةلل_ن ىخو_للة املنةط فلخو_للة ارسللىنلال ر ىكللون إر ف_خللا _ىلول ،ةللاممنائم وامتالللاع
م سوام خا _ىلو ،ةاممنائم وامتالاع املضو_ة

املضو_ة ومكن ىخو_ة امنةط ىكون ف ك

أو خللا _ىلولل ،ةللامتكو ىوللل اا لل_ام خللا ه ل  .فامخلووخللاع امسللاة ة ر ةللي خنحللا ف ل ام لنةط وخ_للم

اإلنسلان ىولل امت_لوان إنخلا هل فل لاال_ة املنةط .ومل مم فلإن كلون اإلنسللان _للن خلن ىللوو
امل ةة أن _خكن أن _لل خن امل ل سي_نة ه خث كون ام ني _لن أن إسل اط امخلوم خلن

اط

خوم خلو_ ،خكلن أن _تال خلن ضلنل اطل

امخلوم امخلول ،ةلالا أو أش ل م .فكول

خىلو لل ،ة للاممنائم وامتال للاع املض للو_ة وتا للوم تى للل م للو نة للط وللل ل خلووخ للاع ه للو ىخو_ للة

اسىنلال وم_س ىخو_ة نةط وم مم ر _كون ىخو_ة ى و_ة ور _ي ىول أن هنام ى قً أو فكل اًن.
ة ل ام ل ش _للي ىوللل أن هنللام ى لقً أو فك ل اًن و_كللون ىخو_للة ى و_للة ت لاً إنخللا هللو امتكللو ىوللل
اا _ام خا ه

ر _ىو إر ةلخو_ة نةط ونةط ةخلووخلاع سلاة ة .وخلن هنلا كلان ر ةلي خلن وللوي
أو اميكن أش تىل ىكون املخو_ة امل و_ة.

خلووخاع ساة ة ا_ة ىخو_ة نةط تىل _ولي امل

وكث_نون خن امناس _تاومون اإلى_ان ةاإلنسلان ااو ك_ل

اهىليج خلن ىلانةل وىكلو_ن

خلووخللاع خل لن ه ل امىل للانل إمللل اميك للن موامللل امىيك_ للن م_اللووا خ للن مللم إم للل أن اموااللذ نيسل ل
ةانلكاس اميخان ىو_ أو ةإتساس اإلنسان ة اي لل اإلنسان _يكن وأولي مي_ ىخو_ة ى و_ة

أش أولي ىني فك اًن أش ىيك_ اًن .وةامن و خن أن خا ايخنا خن أن ه ا اسىنلال وم_س نةطلاً وأنل
كا ٍ من ض وامني ىو_ .
لاق ةاممنائم ور _خكن أن _نطة ،ىول امتكو ىول اا _ام خا ه
ومكللن امخوضللول ملل_س ةتث لاً ف ل اإلنسللان ااو

ور هللو خىلولل ،ةيللنو

وىلخ_نللاع وىاللو اًنع

هللو إنسللان فةللي أن ن ل ل اإلنسللان ااو ون لل_س ىو_ ل

موانخللا هللو خىلولل ،ةاإلنسللان خللن ت_ ل
فن لل_س ام للاهي ىوللل اممائللل موانخللا _لللل أن ن ل ل اإلنسللان امتللام ام ل ش
اإلنسللان امتللام
أخاخنللا ن للاهي ونتللس ة ل ون لل_س اممائللل ىوللل ام للاهي .وخللا _نطةلل ،ىوللل اإلنسللان امتللام
ة للامتس وامخ للاهي _نطة لل ،ىو للل كل ل إنس للان تى للل اإلنس للان ااو ومل ل مم ر _ا للو أن نلك للس

امةنهان ة _لل أن نسوا ىول ولح امات_و .فاإلنسان امتام أخاخنا ن لاهي ونتلس ةل
فون و ةاملخو_ة امل و_ة ف_

ف_خا _ىلو ،ةاممنائم وخا _ىلول ،ةلامتكو ىولل اا ل_ام خلا هل
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ثلو نلنج

ارسللىنلال واملنةط واميللن ،ة_نحخللا .فن للاهي أن امخلووخللاع امسللاة ة ر ةللي خنحللا فل املنةط ىنللي

اإلنس للان ف للق ة للي خنح للا فل ل املخو_ للة امل و_ للة .ةل للق

اس للىنلال اإلتس للاس فإنل ل خول للوي ىن للي

اإلنسللان وىنللي امت_لوان وهللو ر _ للك ىخو_للة ى و_للة وملل_س هللو ى لقً ور فكل اًن ور ىيك_ل اًن .وامطيل

امام_ن ام ش ر _لن اا _ام وم_سع مي_ خلووخلاع وامل ش _خكلن أن _ للي امخلووخلاع هلو

امةنهان امااي ،ىول خلنل امل .
وىوللل مللم فللإن امل ل _للن خولللوي إر ىنللي اإلنسللان موان املخو_للة امل و_للة ر _خكللن ر
_خكللن أن _ للوو ةحللا إر اإلنسللان .إأن امم انئللم وامتالللاع املضللو_ة خولللوي ىنللي اإلنسللان وىنللي

امت_ لوان وأن إتساسللاىحا خولللوي ىنللي اإلنسللان وىنللي امت_ لوان موان اسللىنلال ه ل اإلتساسللاع
خولللوي ىنللي اإلنس لان وىنللي امت_ لوان .ومكللن مللم كو ل ملل_س ى لقً ور إي انك لاً ور فك ل اًن ور ىيك_ ل اًن
موانخ للا ه للو ىخ__ للم ن_ للمش م لل_س _ للن .أخ للا امل ل ل فإنل ل _تى للال إم للل يخ للان ف_ل ل لاا لل_ة نة للط

امخلووخاع وه ا م_س خولوياً إر ىني اإلنسان .وىو_ فإن املخو_ة امل و_ة ر _خكن أن ىتا

إر ةولوي لاا_ة امنةط ولاا_ة امنةط إنخا ىنةط امخلووخاع ةاموااذ وم مم ر ةلي ا_لة ىخو_لة
ى و_ة سوام ىني اإلنسان ااو أو ىني اإلنسلان امتلام خلن وللوي خلووخلاع سلاة ة ىلن امواالذ

وخولوي اة ولوي ه ا اموااذ أخاو ام لق ام ش _ن_ي أن _ل و  .وخن هنا كان ر ةي أن ىكون

ىني اإلنسان ااو خلووخاع ساة ة ىن اموااذ خن اة أن _لن

ىو_ اموااذ .وه ا خا _ _ن

إم_ ل اوم ل ىلللامل ىللن ليو اإلنسللان ااو  :ا وىوللو ليو ااسللخام كوحللا ا ثللو اللا م ل  :ا _للا ليو
أنةئحو ة سخائحوا فامخلووخاع امساة ة نط أساس ونئ_س مولخو_ة امل و_ة .أش مخلنل امل .
فلوخام ام _وى_ة سانوا ف إينام خلنل امل

فل ينكوا أنل ر ةلي خلن وللوي واالذ تىلل

ىىو املخو_ة امل و_ة وأينكوا ان ر ةي خلن وللوي يخلان إنسلان تىلل ىوللي املخو_لة امل و_لة وةل مم

س للانوا فل ل امطن_ لل ،امخس للى _و ومك للنحو ألطل ل وا امىلة_ للن فل ل نة للط ام لليخان ة للاموااذ وىة للنوا ىنل ل

ةارنلكاس وم_س ةاإلتساس ومكلنحو انتنفلوا كو_لاً تل_ن أنكلنوا ضلنون وللوي امخلووخلاع امسلاة ة
تىللل ىللىو املخو_للة امل و_للة وةلليون هل امخلووخللاع امسللاة ة ر _خكللن أن ىللىو ور ةولل خللن امولللو .

وىول مم فإن امطن_ ،امخسى _و ام ش _ؤيش إمل خلنفة خلنل امل

خلنفة _ _ن_ة لامخة هو أن

ر ةي خن ولوي أنةللة أ ل_ام تىلل ىلىو املخو_لة امل و_لة أش تىلل _وللي امل ل أو اميكلن .فلق ةلي
خن ولوي وااذ .ور ةي خن ولوي يخان اامو ور ةي خن ولوي تس ور ةي خن ولوي خلووخاع

سللاة ة .فح ل اانةلللة خلىخلللة ر ةللي خللن ىت حللا لخ_لحللا وىت لل ،الىخاىحللا تىللل ىللىو املخو_للة

امل و_ة أش تىل _ولي ى

أو فكن أو إينام.
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وىو_ ل فامل ل أو اميكللن أو اإلينام هللو :ن ل امتللس ةللاموااذ ةواسللطة امت لواس إمللل املليخان

وولوي خلووخاع ساة ة _يسن ةواسطىحا ه ا اموااذ.

_للن خطو لاً وهل ا امىلن_ ل ُخول ِلمو ملخ_للذ
هل ا وتللي هللو امىلن_ل اماللت_و ور ىلن_ل
امنللاس فل لخ_للذ املاللون انل وتللي اموال اماللاي ،موااللذ امل ل وهللو وتللي امل ش _نطةلل،
ىول وااذ امل .

امل ل ة لك _ _نل للامو

موا ا ىنفنا خلنلل امل ل خلنفلة _ _ن_لة لامخلة وىنفنلا ىلن_ل
اان مماخاً ىو_نا أن نلن امطن_ ة امى _لخ ف_حا امل ف اموالو إملل اافكلان أش نللن

امك_ي_ للة امىل ل _ل للنش ةتس للةحا إنى للال امل ل ل مقفك للان .وهل ل ا ه للو طن_ للة امىيك_ للن .فحن للام أس للوول
موىيك_للن وهنللام طن_ للة موىيك_للن أخللا أسللوول امىيك_للن فحللو امك_ي_للة امى ل _ ىضلل_حا ةت ل

ام ل م

سلوام أكلان لل_ئاً خاي_لاً خوخوسلاً أو لل_ئاً _للن خللايش أو اموسللائ امىل _ ىضلل_حا ةتل

ام ل م.

وم مم ىىليي ااسام_ل وىىم_ن وىلىو

تسلل نلول ام ل م وىم_لن والىقفل  .أخلا امطن_ لة فحل

امك_ي_ة امى ىلنش ىو_حا املخو_ة امل و_ة أش ىخو_ة امىيك_ن تسل طة_لىحا وتسل واالحا .ومح ا
وةامطةذ ر ىىليي ور ىلىو

وخن هنا كان ر ةي أن

فإن امطن_ ة ر ىىم_ن موانخا ىل ه ه
ىكون يائخة وكان ر ةي أن ىكون ه ااساس ف امىيك_ن خحخا ىلييع أسام_ل امىيك_ن.

وطن_ ة امىيك_ن أش امك_ي_ة امى _لنش ةتسلةحا إنىلال امل ل مقفكلان خحخلا كانلع هل

اافكان ه نيسحا ىلن_

امل

أش ه خا _نطة ،ىول وااذ امل

ااتوا  .وم مم سخ_ع امطن_ ة امل و_ة نسةة إمل امل

نيسل  .وىلن_ل

ور ىلنل ىن ةتا خلن

هل امطن_ لة هلو أنحلا –
م ام ش

أش امطن_ ة امل و_ة -ه خنحع خل_ن ف امةت ُ_سوم موواو إمل خلنفة ت _ ة ام
_ةت ل ىن ل ىللن طن_لل ،ن ل امتللس ةللاموااذ ةواسللطة امت لواس إمللل املليخان وولللوي خلووخللاع
سللاة ة _يسللن ةواسللطىحا اموااللذ ف_اللين املليخان تكخل ىو_ل  .وهل ا امتكللو هللو اميكللن أو اإلينام
امخواي امختسوسة كامي_م_ام وف ةت

امل و  .وىكون ف ةت

امى ن_ذ وف فحو امكلقو كةتل

امواللو إمللل اإلينام خللن ت_ل
وه ل نيسللحا ىلن_ ل

م سة ،أن أينك

مول ل

اايل وةتل

اافكان كةت

امل ائي وةت

امي ل  .وهل امطن_ لة هل امطن_ لة امطة_ل_لة فل

هللو وىخو_ىحللا هل امىل _ىكللون ةحللا ى ل اا لل_ام أش إيناكحللا

وىوللل خنحلحللا _ا ل اإلنسللان خللن ت_ ل

هللو إنسللان إمللل إينام أش

أو _ن_ي إيناك .

ه ل ه ل امطن_ للة امل و_للة وه ل وتلليها طن_ للة امىيك_للن وخللا ىللياها خخللا _سللخل طللن،

إن هل إر فلنل محل امطن_ لة كامطن_ لة املوخ_لة
امىيك_ن كامطن_ ة املوخ_ة وامطن_ لة امخنط _لة ْ
أو أسوول خن أسلام_ةحا ااىضلاها ةتل ام ل م أو وسلائ ةتثل كخلا _سلخل ةامطن_ لة امخنط _لة
وم_سع طنااً أساس_ة موىيك_ن فطن_ ة امىيك_ن واتي ر ىىليي وه امطن_ ة امل و_ة م_س _ن.
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إر إن ل _لللل أن _يللن ،ف ل ىلن_يحللا ةلل_ن ا نام امسللاة ة ىللن ام ل م وةلل_ن امخلووخللاع

امسللاة ة ىنل أو خللا _ىلولل ،ةل

فللامختىو فل امطن_ للة امل و_للة ملل_س ولللوي نأش أو لنام سللاة ة ىللن

اموااذ ة ولوي خلووخاع سلاة ة ىنل أو خىلو لة ةل  .ومل مم فلإن امختلىو اموللوي هلو امخلووخلاع

وم_س امنأش .أخا امنأش امساة ،ىن اموااذ أو ا نام امساة ة ىن

فلق _الو أن ىكلون خوللوي

أش ر _اللو أن ىسللىلخ فل املخو_للة اميكن_للة فامل ش _سللىلخ هللو امخلووخللاع ف للط خللذ امت_وومللة
يون ولوي امنأش ىني املخو_لة ويون ىيلول  .فلإن املنأش امسلاة ،إ ا اسلىلخ الي _سلةل املطل فل

اإلينام ان اي _ىسوط ىول امخلووخلاع ف_يسلنها ىيسل_ اًن لاطئلاً ف_ لذ املطل فل اإلينام ومل مم
ر ة للي أن _قت للل امىين_ لل ،ة لل_ن امل لنأش امس للاة ،وة لل_ن امخلووخ للاع وأن ىس للىلخ امخلووخ للاع ف للط

و_سىةلي امنأش.

موا ا اسللىلخوع امطن_ للة امل و_للة ىوللل ولححللا اماللت_و خللن ن ل امتللس ةللاموااذ ةواسللطة
امتل لواس إم للل ام لليخان وول للوي خلووخ للاع سل لاة ة –ر لنام س للاة ة_ -يس للن ةواس للطىحا أش ةواس للطة

_يسلن امواالذ وت_نئل _الين امليخان تكخل ىولل هل ا اموااللذ إ ا
امخلووخلاع خلذ اسللىةلاي ا نام ّ
اسىلخوع هل امطن_ لة ىولل ولححلا امالت_و فإنحلا ىلطل نىلائع الت_تة إر أن امنى_للة امىل
_ال إم_حللا امةاتل
ولوي ام

ىوللل امطن_ للة امل و_للة _نلللن ف_حللا فللإن كانللع هل امنى_لللة هل امتكللو ىوللل

م فح اطل_لة ر _خكلن أن _ىسلنل املطل إم_حلا خطو لاً ور ةتلا خلن ااتلوا

و ملم

ان ه ا امتكو لام ىن طن_ ،اإلتساس ةاموااذ وامتس ر _خكلن أن _لطلب ةوللوي امواالذ .إ

إن إتساس امتواس ةولوي اموااذ اطل

فامتكو امل ش _الين امل ل ىلن وللوي امواالذ فل هل

امطن_ ة اطل  .أخا إن كانع امنى_لة ه امتكو ىول ت _ ة ام

م أو ايى فإنحا ىكون نى_لة

لن_ للة ف_ح للا ااةو_ للة املطل ل  .ان هل ل ا امتك للو ل للام ى للن طن_ لل ،امخلووخ للاع أو ىتو لل_قع امواا للذ
امختسللوس خللذ امخلووخللاع وه ل _خكللن أن _ىسللنل إم_حللا املط ل ومكللن ىة للل فك ل اًن اللائةاً تىللل
ملم ىة لل نى_للة الائةة وفكل اًن الت_تاً.

_ىة_ن لطؤها وت_نئ ف ط ُ_تكو ىو_حا ةاملط واة
ومح ا فإن اافكان امى _ىوا إم_حا امل ةطن_ ة امىيك_لن امل و_لة إن كانلع خخلا _ىلول ،ةوللوي
ام م كامل ائي فإنحا أفكان اطل_ة موان كانلع خخلا _ىلول ،ةلامتكو ىولل ت _ لة ام ل م أو اليى
كااتكاو ام نى_ة فإنحا أفكان لن_ة أش ول ىول املن أن ام م اميقن تكخ ك ا وااخن
اميقن تكخ ك ا .فح اوال _تىخ املط ومكن _ة ل اواةاً تىل _ىة_ن لطؤ .

ىلن ه امطن_ ة امى _لنش ىو_حا
وامطن_ ة امل و_ة سوام ىنفع ىلن_ياً ات_تاً أو مو ّ
اإلنسان خن ت_ هو إنسان فل ىيك_لن وتكخل ىولل اا ل_ام مواي انكل مت _ ىحلا والياىحا .ومكلن
اممنل نلن أنوةا ثو أخن_كا ومت ىحا نوس_ا اي أوللي فل أنوةلا ارن لقل امالناى ونللو فل
املووو امىلن_ة_ة نلاتاً خن طذ امنل_ن واخىلي سلوطان خنل ام لنن امىاسلذ ى لن تىلل ا ن تىلل
لخ نيللو لخ_للذ املللامو فسلخل أسللوول امةتل

فل املوللوو امىلن_ة_لة طن_ للة ىوخ_للة فل امىيك_للن
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فكللان خللا _سللخل ةامطن_ للة املوخ_للة واللان _نللايش ةحللا أن ىكللون طن_ للة امىيك_للن وللوحللا أساس لاً
_ن املولوو امىلن_ة_لة كخلا سلانوا ىو_حلا

موىيك_ن واي أل ها ىوخام ام _وى_ة وسانوا ىو_حا ف

ف املووو امىلن_ة_ة .وك مم لل ىوخلام أنوةلا _سل_نون ىو_حلا فل املولوو امىلن_ة_لة وسلان ىولل

نحلحللو ىوخللام أخن_كللا واولليهو ف_حللا سللائن أةنللام املللامو خللن لل ّلنام سلل_طن ونيللو اممللنل ثللو نيللو
ارىتاي امسوف_ى  .فطمع ىول امناس ة ك ىلاو هل امطن_ لة فكلان خلن ل ّلنام ملم أن ولليع

ف امخلىخذ ف املامو اإلسقخ كو اياسة مقفكان املوخ_ة وموطن_ ة املوخ_ة .وم مم كلان ر ةلي
خن ة_ان ه امطن_ ة املوخ_ة.

امطن_ ة املوخ_ة ه خنحع خلل_ن فل امةتل

امل ل ش _ةتل ل

ىنل ل

_سلوم مووالو إملل خلنفلة ت _ لة ام ل م

ى للن طن_ لل ،إلل لنام ىل للانل ىو للل ام ل ل م ور ىك للون إر فل ل ةتل ل

امخل لواي

امختسوسة ور _ى ىل ولويها ف اافكان فح لااة ةاملووو امىلن_ة_ة وه ىكلون ةإلضلال

امخللاي ملللنو

وىواخل

_للن لنوفحللا وىواخوحللا اااللو_ة وخقتلللة امخللاي واملللنو

واملواخل

اااو_ة وامى لضلع محا ثو ىسىنىع خن ه املخو_ة ىول امخاي ت _ ة خاي_ة خوخوسة كخلا

ه امتا ف امخلىةناع.
وىيللن

ه ل امطن_ للة امىلو ل ىللن لخ_للذ امخلووخللاع امسللاة ة ىللن ام ل م ام ل ش _ةت ل

وىيو ولويها ثو ىةيأ ةخقتللة امخلاي وىلنةىحلا انحلا ى ىضل_م إ ا أنيع ةتثلاً أن ىختلو خلن
نيسم ك نأش وك إ_خان ساة ،مم ف ه ا امةت

وأن ىةيأ ةامخقتلة وامىلنةة ثلو ةامخوامنلة

كانلع نى_لللة ىوخ_للة لاضللة ةطة_لللة امتللا موةتل

وامىختل_ق ومكنحللا ىلل ىوخ_لة خللا مللو _ثةللع

وامىنى_للل ثللو ةارسللىنةاط ام للائو ىوللل ه ل امخ لليخاع املوخ_للة فللإ ا واللوع إمللل نى_لللة خللن مللم
امةت ل املوخ ل ىسل ّلنل املط ل إمللل نات_للة خللن نوات_حللا .فامنى_لللة امى ل _ا ل إم_حللا امةات ل
امطن_ للة املوخ_للة هل خللذ ىسللخ_ىحا ت _ للة ىوخ_للة أو اانونلاً ىوخ_لاً فإنحللا م_سللع اطل_للة موانخللا هل
لن_ة ف_حا ااةو_ة املط وااةو_ة املط ه فل امطن_ لة املوخ_لة أسلاس خلن ااسلس امىل _للل
أن ىقتل ف_حا تسل خا هو خ نن ف امةت

ىوللل

املوخ .

ه ل ه ل امطن_ للة املوخ_للة وخللن ةتثحللا _ىة ل_ن أنحللا اللت_تة وم_سللع لط ل وىسللخ_ىحا

طن_ ة م_س لط انحا خنحع خل_ن يائو ف امةت

وامطن_ ة ه امك_ي_ة امى ر ىىم_ن ومكن

املط هو للوحا أساساً موىيك_ن ان للوحا أساسلاً ر _ىل ىل .إ هل م_سلع أالقً _ةنلل ىو_حلا
وان للوحلا أساسلاً _للنل أكثلن امخللان وامت لائ ،ىلن امةتل

موانخا ه فنل ُةنل ىولل أال
و_للؤيش إمللل امتكللو ىوللل ىلليو ولللوي كث_للن خللن امخلللان امىل ىللينس وامىل ىىضللخن ت للائ ،خللذ
أنحا خولوي ةاميل وخوخوسة ةامتس واموااذ.

فامطن_ ة املوخ_ة طن_ ة ات_تة ومكنحا م_سع أساساً ف امىيك_ن ة ه أسوول يائو

خن أسام_ل امىيك_ن وه ىطة ،ىول ك أخن موانخا ىطة ،فل أخلن واتلي هلو امخلاي امختسوسلة
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مخلنفة ت _ ىحا ىن طن_ ،إلنام ىلانل ىو_حا ور ىكون إر فل ةتل

لااة ةاملووو امىلن_ة_ة ور ىسىلخ ف

_نها.

امخلواي امختسوسلة فحل

أخللا كونحللا م_سللع أساسلاً فلللاهن خللن ولحلل_ن :ااو أنل ر _خكللن امسلل_ن ةحللا إر ةولللوي

خلووخللاع سللاة ة ومللو خلووخللاع أوم_للة انل ر _خكللن امىيك_للن إر ةولللوي خلووخللاع سللاة ة فلللامو
امك_خ_ام وىامو امي_م_ام واملامو ف امخلىةن ر _خكن أن _س_ن ف امطن_ ة املوخ_ة متلة واتي
إر أن ىكون مي_ خلووخاع ساة ة .وأخا اومحو إن امطن_ ة املوخ_ة ىين

امىلو ىن امخلووخاع

امسللاة ة فإنخللا _ن_لليون ةل امىلول ىللن ا نام امسللاة ة ر ىللن امخلووخللاع امسللاة ة أش أن امطن_ للة
املوخ_للة ى ىض ل امةات ل
ه ا امةت

إ ا أناي امةت ل

أن _ختللو خللن نيس ل ك ل نأش وك ل إ_خللان سللاة ،م ل ف ل

وأن _ةليأ ةامخقتللة وامىلنةلة ثلو ةامخوامنلة وامىنى_لل ثلو ةارسلىنةاط ام لائو ىولل هل

امخ يخاع املوخ_لة .فحل موان كانلع ىةلان ىلن خقتللة وىلنةلة واسلىنةاط ومكلن ر ةلي ف_حلا خلن
ولوي خلووخاع وه امخلووخاع ىكون اي لامع ىن _ن امخقتلة وامىلنةلة أش ىلن طن_ل،
ن ل ل امواا للذ ةواس للطة امتل لواس ان امخلووخ للاع ااوم_ للة او ةتل ل

ىوخل ل ر _خك للن أن ىك للون

خلووخللاع ىلن_ة_للة ان مللم مللو _تا ل ةلللي فللق ةللي أن ىكللون ىللن طن_لل ،ن ل اموااللذ ةواسللطة
امتس إمل اميخان أش ر ةي أن ىكون امخلووخلاع الي للامع خلن طن_ل ،امطن_ لة امل و_لة ومل مم

ر ىكون امطن_ ة املوخ_ة أساساً ة ىكون امطن_ ة امل و_ة هل ااسلاس وامطن_ لة املوخ_لة خةن_لة

ىوللل هل ا ااسللاس فىكللون فنى لاً خللن فنوىل ر أا لقً مل  .ومح ل ا فللإن خللن املط ل للل امطن_ للة

املوخ_ة أساساً موىيك_ن.

امول امثان أن امطن_ ة املوخ_ة ى ض ة ن ك خا ر _وخس خاي_اً ر ولوي م ف نلن
ور موس_اسللة ور _للن مللم خللن

امطن_ للة املوخ_للة موا ن ر ولللوي موخنطلل ،ور موىللان_ه ور موي ل
امخللان انحللا ر ىوخللس ةام_للي ور ىلضللذ موىلنةللة ور ولللوي ت ور موخقئكللة ور مو لل_اط_ن

ور _ن مم خن امخولوياع ان مم مو _ثةع ىوخ_اً أش مو _ثةع ىلن طن_ل ،خقتللة امخلاي
وىلنةىحللا وارسللىنال امخللايش مق لل_ام .وه ل ا هللو املط ل اميللات

ان املوللوو امطة_ل_للة فللنل خللن

فنول امخلنفة وفكن خن اافكان وةلاا خللان امت_لا كث_لن وهل ملو ىثةلع ةامطن_ لة املوخ_لة

ةلل ىثة للع ةامطن_ للة امل و_ للة وول للوي ات ثة للع ةامطن_ للة امل و_ للة ة للك ا للاطذ وول للوي امخقئك للة
وام لل_اط_ن ثةللع ةللنق اطل ل امثةللوع اطل ل اميرمللة ثةىللع اطل_ى ل واطل_للة يرمى ل ةامطن_ للة

امل و_ة .وم مم ر _لوم أن ىىل امطن_ ة املوخ_ة أساساً موىيك_ن وىلمها وااونها ىلن إخكان_لة

إثةاع

م خولوي ة ك ااطذ يم_ ااطذ ىول أنحا م_سع أساساً موىيك_ن.

وفللو ،مللم فللإن ااةو_للة املط ل ف ل امطن_ للة املوخ_للة أسللاس خللن ااسللس امى ل _لللل أن

ىقتللل ف_حللا تسللل خللا هللو خ للنن ف ل امةت ل

املوخ ل  .واللي تا ل املط ل ف ل نىائلحللا ةاميل ل

ولحن ملم فل كث_لن خلن امخللان املوخ_لة امىل ىةل_ن فسلايها ةللي أن كلان _طول ،ىو_حلا ت لائ،
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ىوخ_ة فخثقً ام ن كان _ ا ىنحا إنحا أامن لمم خن امخاي ور ىن سو فلحن لط مم وىة_ن
ةامطن_ ة املوخ_ة نيسحا أنحا ىن سو .وك مم كان _ ا إن امخاي ر ىينل فلحن لطل ملم وىةل_ن
ةامطن_ للة املوخ_ للة نيس للحا أنح للا ىين للل وهكل ل ا كث_ للن خخ للا ك للان _س للخل ةامت للائ ،املوخ_ للة وام للانون

املوخ

اي لحن ةامطن_ ة املوخ_لة لطل ملم .وىةل_ن ةامطن_ لة املوخ_لة نيسلحا أنحلا م_سلع ت لائ،

ىوخ_ة وم_سع اانوناً ىوخ_اً وم مم فإن امطن_ ة املوخ_ة طن_ ة لن_ة وم_سلع اطل_لة وهل ىوللي
نى_لللة لن_للة ىللن ولللوي ام ل م وىللن الليى

وىللن ت _ ى ل  .وم ل مم ر _لللوم أن ىىل ل امطن_ للة

املوخ_للة أساس لاً ف ل امىيك_للن .ومكنحللا ىوللل ك ل تللا طن_ للة اللت_تة ف ل امىيك_للن وه ل طن_ للة
موىيك_ للن ومكنح للا ىا للوو فل ل املو للوو امىلن_ة_ للة وت لليها أش ىا للوو ف_خ للا _خك للن أن ىل للنش ف_ح للا

امخقتلة وامىلنةة ثو امخوامنة وامىنى_ل .وخا ر _خكن أن _لنش ف_
لااة ةاملووو امىلن_ة_ة م_س _ن.

مم ر ىاوو خطو اً فحل

ىول أن امطن_ ة املوخ_ة موان كان _خكن أن _سىنةط ةحا أفكان ومكنحا ر _ن

ةحا وتيها

ام لي_ياً أش فكن .كخا ه امتا ف امطن_ ة امل و_ة موانخا
فكن .فح ر ىسىط_ذ أن ىن ب إن ً
ام لي_ياً.
ه ىسىنةط اسىنةاطاً أفكا اًن لي_ي ومكنحا أفكان خسىنةطة ر أفكا اًن خن إن ً
فللإن اافكللان امخن ل لي_للياً ه ل اافكللان امى ل أل ل ها امل ل أنس لاً فخلنفللة ولللوي ات

وخلنفة أن امىيك_ن ةام وو أىول خن امىيك_ن ام لا ة اع ام لق وأن امل ل _تىن ،وأن
امم_ع _طيو ىول ول امخام وأن ىيك_ن اميني أالوج خلن ىيك_لن املخاىلة كل

ملم أفكلان ألل ها

لام لي_للياً .وهل اافكللان امخسللىنىلة ىوللل
امل ل خةا للن .وهل ا ةلللق اافكللان _للن امخن ل إن ل ً
امطن_ ة املوخ_ة فإنحا مو _ ل ها امل نأساً موانخا أل ها خن ىي أفكان ألل ها امل ل سلاة اً إملل
لان للل امىل للانل فخلنف للة أن امخ للام خك للون خ للن أكس للل_ن وأ_ للينول_ن وخلنف للة أن امل ل ن ىن س للو
لام لي_لياً موانخلا ألل ع
وخلنفة أن امخاي ىينل ه اافكان مو _ ل ها امل ل أنسلاً وملو ىن ل إن ً
خن أفكان سة ،مول أن أل ها .ثو ألن_ع امىلانل إمل لانل هل اافكلان ثلو للنج اسلىنىال
لام
ام لي_ياً ة هو خسلىنىع خلن أفكلان خوللوي وىلنةلة .مل مم ر ىلىةلن إن ً
اميكن فحو م_س إن ً
لي_للياً ة ل ىلىةللن أفكللا اًن خ ل لو خللن أفكللان وىلنةللة .فامطن_ للة املوخ_للة ىسللىنةط فك ل اًن ومكنحللا ر
ىسىط_ذ إن ام فكن .وم مم كان خن امطة_ل

وخن امختىو أن ر ىكون ه أساساً موىيك_ن إر

أن اممنل أش أنوةا وأخن_كا وىوت ،ةحو نوس_ا اي ةومع ىنيهو امث ة ةامطن_ ة املوخ_لة إملل تلي

امى لي_س أو خللا _ للنل خللن امى للي_س ر سلل_خا فل ام للنن امىاسللذ ى للن وأوائل ام للنن امل لن_ن إمللل

تللي أن أاللةو خنتللن امىيك_للن ضللارً ىللن اما لناط امخسللى _و ان ل لل ل طن_ ى ل ف ل امىيك_للن
امطن_ للة املوخ_للة وللوحللا وتلليها أسللاس امىيك_للن وتكخحللا ف ل لخ_للذ اا لل_ام فاللان _للنج أن
امةت

امات_و هو ام ش _لنش ىول امطن_ ة املوخ_لة وىللاوم ملم إملل تلي أن الان ةلضلحو

_ةت

فلقً أخو اًن ر ىقاة موطن_ ة املوخ_ة ةحا كاافكان امخىلو لة ةامت_لا وامخلىخلذ ىولل نحلع
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امطن_ ة املوخ_ة وى و_ياً محا واان _ةت

ةل

امخلان امخىلو ة ةاإلنسان وةامخلىخذ وةامناس

ةتثاً ى و_اً ومكن ىول أسوول امطن_ ة املوخ_ة و_طو ،ىول ه امخلان اسو املولو وهل ا خلن

لنام ىلخ_خ موطن_ ة املوخ_ة وى ي_ن محا وللوحا أساساً موىيك_ن.

فخللثقً سللان ىوخللام ام لل_وى_ة ف ل ولحللة نلللنهو ف ل امت_للا وف ل نلللاو امخلىخللذ ىوللل
وااخثوة ىول لطئحو كث_ن وخولوي

ىنيوا ف_
امطن_ ة املوخ_ة فوالوا ف املط اميات ام ش ّ
ف ك فكن خن أفكانهو انحو ااسوا امطة_لة وامخلىخلذ ىولل اا ل_ام امىل ىةتل

فل امخلىةلن

فلنلوا ةنىائع ةاممة املط و_كي إلينام املط ف املخ_لذ أن ن لل فكلنى_ن نئ_سل_ى_ن ونةل_ن

ول ل املط ل ف ل كل ل خنحخللا وأن سللةل املطل ل هللو امسلل_ن ف ل امطن_ للة املوخ_للة .فيك لنىحو ى للن

امطة_لة أنحا كل ر _ىلل أم وأنحلا فل تاملة ىم_لن يائلو وأن هل ا امىم_لن _لىو ةواسلطة امىنااضلاع
امتىخ_ للة امول للوي فل ل اا لل_ام وامتل لواي

فون لل ل امىنااض للاع امىل ل هل ل خ للن اافك للان ااساس لل_ة

ىنلليهو .هل امىنااضللاع إ ا اللو أنحللا خولللوي فل اا لل_ام فإنحللا _للن خولللوي ف_حللا لخ_لحللا

فحنام أ _ام ر ىولي ف_حا ىنااضاع فاالساو امت_ة امىل _ وملون إن ف_حلا ىنااضلاع ةتللة أن
ف_حا لق_ا ىخوع ولق_ا ىت_ا ه االسلاو امت_لة ر _وللي ف_حلا ىنااضلاع .وأخلا خلا _ لاهي فل

املسو امت خن ولوي لق_ا ىخوع ولق_ا ىت_ا فإن م_س ىنااضاع ةل إن كلون اا ل_ام ىوملي
وىخوع وىينل وىولي ر _لن أن ه ا ىنااضاع ة هو ناىع ىن او املو_ة وضليحا واينىحا

ىولل امخ اوخلة وىلمهلا ىنحلا وهل ا مل_س ىنااضلاع ىولل أن االسلاو _لن امت_لة _تال ف_حلا

فنام ور ىتا وري وخذ مم _ ومون إن _وللي فل اا ل_ام كوحلا ىنااضلاع وملو سلوخنا لليرً
أن ف اا _ام ىنااضاع فلإن هل ا ر _لنل أن فل امتلواي

ىنااضلاع فلخو_لاع امة_لذ واإلللان

وام نكة ونتوها كوحا ىلنش يون أش ىنااضاع ف_حا وىخو_اع اماق واماوو وامتع وأخثامحا

كوح للا ىل للنش يون أش ىنااض للاع فحل ل اطلل لاً ر _ول للي ف_ح للا ىنااض للاع ومك للن س للووكحو امطن_ للة
املوخ_للة هللو ام ل ش أيج إمللل لط ل نل لن_ىحو ور سلل_خا ف ل امت لواي
نل لنىحو ه ل وه ل أن امت لواي

واللي كللان خللن ل ل انم لط ل

ف_حللا ىنااضللاع تىخ_للة أن أيع إمللل خللا كللانوا _لنون ل خللن أن

امىنااضللاع فل أنوةللا سىتال تىخلاً موا ا أنوةللا ر _تال ف_حللا ىنااضللاع وىمللن ،فل امنلللاو
امنأسخام وىةلي ىلن ام ل_وى_ة فامل ش أوالحلو فل املطل هلو سلووم امطن_ لة املوخ_لة فل امتكلو
ىول اا _ام وسووكحو امطن_ ة املوخ_ة ف امتكو ىول امتواي .
وفكلنىحو ىللن امخلىخللذ هل أن امخلىخللذ خؤمل

خلن اموسللط املم انفل وخللن نخللو امسللكان

وىكللاىيحو وخللن أسللوول اإلنىللال فامت_للا امخاي_للة فل امخلىخللذ هل امىل ىتلليي فل امنحا_للة ه_ئللة
امخلىخ للذ وأفك للان ولنام وأوض للاى امس_اس لل_ة .وةخ للا أن امت_ للا امخاي_ للة إنخ للا _ للؤثن ف_ح للا أس للوول
اإلنىللال ف_كللون أسللوول اإلنىللال هللو ام ل ش _للؤثن ف ل امخلىخللذ مللم أن أيواع اإلنىللال وامنللاس

امل ل _ن _س للىلخوون هل ل اايواع وخلنف للة اس للىلياخحا ىؤمل ل
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ةخلخوىح للا ا للوج امخلىخ للذ امخنىل للة

_لةللن ىللن سللووم امنللاس نتللو أ لل_ام امطة_لللة واواهللا
فىؤم ل لانة لاً واتللياً وهللو املانللل ام ل ش ّ
امخنىللة أخللا املانللل ا لللن فحللو ىقاللة امنللاس ف_خللا ة_للنحو أثنللام سلل_ن اإلنىللال وهل ا لطل فللإن
امخلىخذ هو امناس وخا ة_نحو خن ىقالاع .ةمل امنللن ىلن أيواع اإلنىلال ةل ةمل ّ امنللن
ىن ولوي أيواع إنىال أو ىيو ولويها ان ام ش _ولي املقااع ة_نحو هو امخاوتة وهل ر
ى ننهللا أيواع اإلنىللال موانخللا ى ننهللا اافكللان امى ل _تخوونحللا ىللن إ للةال امتالللاع امى ل _ن_لليون
إ للةاىحا وام ل ش أولللي املط ل هللو أنحللو أنوا امخلىخللذ كخللا _للنون امخللاي ف ل امخلىةللن فاللانوا

_تاومون ةت

خا _نون خن ىناان ىطة_ اً منلن_ىحو وأل وا _طة ون خا _تا ف امخاي ىول

امناس وىقااىحو .فواللوا فل املطل ان امنلاس _لن اا ل_ام واملقالاع وامتلواي

موةتل

ر ىلضلذ

كخللا ىلضللذ امخلاي فل امخلىةللن فإلضلاىحا موخقتلللة وامىلنةللة وامللنول ةنلن_للاع هللو

ام ش أوالحو فل املطل  .فام ل_وى_ة كوحلا سلةل لطئحلا سلةل واتلي هلو سلووكحا امطن_ لة املوخ_لة

لنام خا ال ف ام لنن امىاسلذ ى لن خلن ى لي_ن موطن_ لة
ف امتواي واملقااع :وه ا كان خن ّ
م وامس_ن ةحا ف ك ةت .
املوخ_ة وخن اإل نا ،ف_حا إمل تي ىطة_ حا ىول ك
وأ_ضل لاً ف للإن ىوخ للام امم للنل أش ىوخ للام أنوة للا وأخن_ك للا لوطل لوا ة لل_ن اافك للان ارس للىنىال_ة

امناىل للة ى للن امطن_ للة امل و_ للة واافك للان املوخ_ للة امناىل للة ى للن امطن_ للة املوخ_ للة فطة ل لوا امطن_ للة
املوخ_للة ىوللل ىالنفاع اإلنسللان وأتوامل

وألنللوا خللا _سللخل ةلوللو امللنيس وىوللو ارلىخللال وىوللوو

امىنة_للة فكانللع نى_لللة مللم ه ل ا املط ل امةللانم ف_خللا _سللخل ةلوللو امللنيس وىوللو ارلىخللال وىوللوو

امىنة_ة .إنحو _لىةلنون خلا _سلخل ىولو املنيس ىوخلاً و_لىةلنون أفكلان أفكلا اًن ىوخ_لة انحلا للامع
ةنللام ىوللل خقتلللاع لللنج ىىةلحللا ىوللل ااطيللا ف ل لللنو

خلىويللة وأىخللان خلىويللة فسللخوا

ىكلنان هل امخقتلللاع ىلللانل .وامت _ للة أن أفكللان ىوللو امللنيس م_سللع أفكللا اًن ىوخ_للة موانخللا هل
أفكان ى و_ة ان امىلانل املوخ_ة ه إلضال امخلاي مللنو وىواخل _لن لنوفحلا وىواخوحلا
اااللو_ة وخقتلللة أثللن ه ل ا اإللضللال أش ه ل نيللس امىلللانل ىوللل امخللاي كىلللانل امطة_لللة
وامك_خ_للام .أخللا خقتلللة ام ل م ف ل أواللاع وأت لوا خلىويللة فولل_س ةىلللانل ىوخ_للة وىو_ ل فللإن

خقتلة امطي ف أتوا خلىوية وف أىخان خلىوية ر _ليل فل ةتل

امىللانل املوخ_لة فلق

_لىةن طن_ ة ىوخ_ة موانخا هو خقتلة وىكنان موخقتلة واسلىنىال فتسلل فحلو طن_ لة ى و_لة
وم_س للع ىوخ_ للة فك للان خ للن املطل ل اىىة للان أفك للا اًن ىوخ_ للة وك للان هل ل ا املطل ل ناىلل لاً ى للن املطل ل
اميات

ف ىطة_ ،امطن_ ة املوخ_ة ىول اإلنسان ان امطن_ ة املوخ_ة أهو خا ف_حا هو امىلنةة

وه ر ىى ىل إر فل امخلاي انحلا هل امىل ىلضلذ مقلىةلان فل امخلىةلن وامخقتللة م_سلع

خقتلة افللا أو ا ل_ام فل للنو

خلىويلة ةلق خقتللة امخلاي نيسلحا وخقتللة امللنو

واملواخل اااللو_ة وامىل ألضلللع محلا .وارسللىنىال إنخلا _تال خلن هل امخقتللة ةامل اع ر
خلني خقتلة .م مم فإن ىطة_ل ،امطن_ لة املوخ_لة ىولل _لن هل ا امولل ةامل اع أش ىولل _لن
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امخللاي موالضللاىحا لط ل فللات

_للؤيش إمللل ألطللام فات للة موامللل اسللىنىالاع لاطئللة وه ل ا خللا

تال خللذ ىوخللام اممللنل فل ااةتللا

امل و_للة امىل سللانوا ةحللا ىوللل امطن_ للة املوخ_لة واىىةنوهللا

ىوخ لاً وأفكللا اًن ىوخ_للة فوال لوا ف ل املط ل اميللات
وخولوي ف ك فكن خن أفكانهو وف ك ةت

ىةت

لنيوا ف_ ل  .وااخثوللة ىوللل لطللئحو كث_للن
ام ل ش ىل ّ
خن أةتاثحو ااسوا اإلنسان ىول اا _ام امى

فلنلوا ةنىائع ةاممة املط  .و_كي إلينام املط أن ن ل فكن واتي وه فكلن امم انئلم

ونة_ن ول املط ف_حا.

م ي كان خن لنام سووكحو ف ىطة_ ،امطن_ ة املوخ_ة ىول اإلنسان أن أل وا _قتلون

أفلللا اإلنسللان و_نللونحللا إمللل يوافللذ وان للمووا فل اافلللا امخىللليي وفل خقتلىحللا .فالنفحو
ه ل ا ىللن امةت ل

امت _ ل وللوحللو _لنلللون ةنىللائع خمووطللة .وامت _ للة أنحللو مللو سللوكوا امطن_ للة

امل و_للة من و لوا إتساسللحو ةاإلنسللان وىا لنفاى إمللل املليخان ثللو ةامخلووخللاع امسللاة ة فسللنوا وااللذ
اإلنسللان ووااللذ هل امىالنفاع ملنللوا ةنىللائع _للن امنىللائع امىل ىواللووا إم_حللا تىللل مللو كانللع

مخللا أنوا أفلللارً ألللنج
نىللائع لن_للة فحللو خللثقً _ ومللون إن امم انئللم كث_للن ف للي أتاللوها أورً ثللو ّ
ا للانوا _ وم للون إن امم انئ للم كث_ للن ور تا للن مح للا ف للاموا هن للام ن_ للم امخوك_ للة و ن_ للم امل للو
و ن_لم امللنس و ن_لم ام ط_لذ .إملل _لن ملم خلن امم انئلم امىل الاموا ةحلا .وامسلةل فل

ملم هلو

أنحو مو _يناوا ة_ن اممن_م وخلحن اممن_م أش ة_ن كون امطااة أالو_ة أو خلحلن خلن خلاهنهلا.

فامطااللة اااللو_ة أو اممن_للم هل لللمم خللن خاه_للة اإلنسللان فللق _خكللن ىقلحللا ور _خكللن ختوهللا
ور _خكن كةىحا فإنحا ر ةي أن ىولي ة ش خلحن خن خلاهنها ةلق

خلحن امطااة اااو_ة

أش خلحللن اممن_للم فإن ل ملل_س لللمماً خللن خاه_للة اإلنسللان وم ل مم _خكللن ىقل ل
و_خكللن كةى ل

و_خكللن ختللو

فمن_للم امة للام خللن خلاهنهللا ااثللن وخللن خلاهنهللا اإل_ثللان فلل_خكن خلاملللة ااثللن

ةاإل_ثللان ةل _خكللن ختوهللا و_خكللن كةىحللا وخللثقً امخ_ل موخل أن ة للحو خللن خلللاهن ن_للم امنللول

وامخ_ مقو خن خلاهن ن_م امنول فمن_م امنلول ر _خكلن ىقلحلا ور _خكلن ختوهلا ور _خكلن

كةىحللا ومكللن خلاملللة خلللاهن هل اممن_للم خخكنللة ةل _خكللن ختللو هل امخلللاهن و_خكللن كةىحللا.
فخللثقً خللن خلللاهن ن_للم امنللول امخ_ل موخل أن ة للحو وامخ_ل مللقو وامخ_ل مقلللع وامخ_ل موةنللع
وهك ا ف_خكن خلاملة امخ_ موخ أن ة حو ةامخ_ل ةتنلان ملقو فامتنلان _للامع ام لحو كخلا _للامع

اإل_ثللان ااثللن  .وكث_ ل اًن خللا _كللون تنللان ااو اللانفاً ىللن اممولللة وتىللل ىللن امللموال وىللن امخ_ ل

ف ش خلحن خن خللاهن ن_لم

املنس

وكث_ اًن خا _ان امخ_ املنس امنل ىن تنان أخ

ىقلل

ةل _لللنش كةىل وختللو ومكللن اممن_للم ر _خكللن ف_حللا مللم ان اممن_للم لللمم خللن خاه_للة

امن للول _خك للن أن _س للي خس للي خلح للن لل للن و_خك للن أن _ل للامع خلح للن ةخلح للن .ف للامخلحن _لل لنش

اإلنسان ةلق

امخلحن فإن م_س لمماً خن خاه_ى .
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وخلن هنلا ألطل ىوخلام املنيس ةللاممنائم وفحخحلا وتالنها ثللو ىليو تالنها .وامت _ للة أن

امم انئللم ختاللون ةللثق

انئللم .ه ل

و مم أن اإلنسان _تنق ىول ة ام اى

ن_للم امة للام و ن_للم امنللول و ن_للم امىللي_ن أو امى للي_س.
فحو _خوم و_لا

م للم خ للن خثل ل هل ل اافل للا خ للن أللل ة للام اىل ل  .ف للاملو

و_نيفذ ةاإلاياو و_ىلخذ إمل _ن

م لل_س ن_ للم وامخو للم م لل_س ن_ للم

ن_للم

وام لللاىة م_سللع ن_للم وام ط_للذ ملل_س ن_للم املله موانخللا هل خلللاهن ممن_للم واتللي هل
امة للام وك ل مم امخ_ ل إمللل امخ ل أن ىللن للحو وامخ_ ل إمللل امخ ل أن ىللن تنللان وامخ_ ل إمللل إن للا

اممن_ ،وامخ_ إمل إ اثة امخوحو امه ك مم م_س نائم موانخا ه خلاهن ممن_م واتي ه
ن_م امنول وم_سع ن_م امللنس ان امللنس _لخلذ امت_لوان واإلنسلان وامخ_ل امطة_لل إنخلا
هلو خللن اإلنسلان مننسللان وخللن امت_لوان موت_لوان فامخ_ل ة لحو خللن اإلنسللان موت_لوان هللو للا
و اً واممن_م ه امخ_ امطة_ل

وك مم خ_

وم_س طة_ل_اً ور _تا طة_ل_اً موانخا _تا
ام ل كن مو ل كن هللو للا وملل_س طة_ل_ لاً ور _تا ل طة_ل_ لاً موانخللا _تا ل ل و اً فامخ_ ل ة للحو
موخ أن وامخ_ ةتنان مقو وامخ_ل ةتنلان موةنلع كوحلا خللاهن ممن_لم امنلول .ومكلن امخ_ل ة لحو
ةللاممن_م فحللو للا

خللن اإلنسللان موت_ لوان وخللن ام ل كن مو ل كن ملل_س طة_ل_ لاً موانخللا هللو انت ل ان
ف للاممن_م هل ل ن_ للم امن للول وم_س للع ن_ للم امل للنس وهل ل مة للام امن للول اإلنس للان ر مة للام ل للنس
امت_ لوان وأ_ض لاً فللإن امخ_ ل ملةللاي ات وامخ_ ل مى للي_س ااةطللا

وامخ_ ل رتى لناو اااو_للام ك ل

ةامة لام واملولوي فكل خللا _حليي هل ا امة لام _ لللن ىلاهل طة_ل_لاً

للو اًن تسلل نلول هل ا امىحي_للي

مم خلاهن ممن_م واتلي هل

ةللاملو

ن_لم امىلي_ن أو امى لي_س و ملم أن اإلنسلان مي_ل

للون طة_لل

أو اإلاللياو ةامةل ل أو امكللنو ةاميني_للة أو امىلخللذ تسللل خللا _ ل ان ف_ولللي ىنللي

_يفل مولخل فىلحلن ىو_ل خللاهن خلن اافللا ناىللة ىلن ام للون ةامة لام وكل مم ىنلي

ةة للام امنللول اإلنسللان

لللو اًن
للون

ان فنللام اإلنسللان _حلليي ة للام فك ل خللا _حلليي ة للام نوى ل _ لللن ىلاه ل

طة_ل_لاً لللو اًن تسللل نللول هل ا امىحي_للي فنؤ_للة امخل أن املخ_وللة ىث_للن ف_ل ام للحو ونؤ_للة ااو ىث_للن

ف_ل امتنلان ونؤ_لة امطيل ىث_لن ف_ل اإل ليا ،ف_ للن للو اًن _يفلل مولخل فىلحلن ىو_ل خلللاهن
خن اافلا اي ىكون خنسلخة واي ىكون خىنااضة وأ_ضاً فإن ىلم ىن إ ةال لون امة ام أو
ة للام امن للول _ث_ للن ف_ل ل خ للاىن أل للنج هل ل ارسىس للقو وارن _ للاي مخللا ه للو تس للل لللون خس للىت،

مقسىس للقو وارن _ للاي ف_ةىحل ل إم للل ات و_ا للي ،مو للمى_و و_تى للنو ام للوش و م للم نى_ل للة م لللون
ةامللم امطة_ل

ف ا اممنائم هو ام لون ةامة ام أو ة ام امنول أو امللم امطة_ل

ونىع ىن

ه ل ا ام لللون أىخللا  .فكانللع ه ل ااىخللا خلللاهن مىوللم اااللو امطة_ل_للة وه ل ف ل خلخوحللا
_نلذ ك خلحن خنحا إمل أا خن ه اااو امثقثة م مم كانع اممنائم ثقثة م_س _ن.

ىو للل أن ااالل فل ل اإلنس للان ه للو أن مي_ل ل طاا للة ت_و_ للة وهل ل امطاا للة امت_و_ للة ف_ح للا

إتساساع طة_ل_ة ىيفذ اإلنسان من ةال فح ا اميفذ _كون خ اىن أو إتساساع وهل ىىطولل
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اإل ةال خنحا خا _ىطول اإل لةال تىخلاً موا ا ملو _ لةذ _خلوع اإلنسلان انل _ىلول ،ةوللوي امطاالة
خن ت_ هو ولوي وخنحا خا _ىطول اإل ةال ومكن ة ك _ن تىخ فإ ا مو _تا اإل ةال
_نلمىع ومكنل _ة لل ت_لاً انل _ىلول ،ةتالللاع امطاالة ر ةولويهلا ومل مم كانلع امطاالة امت_و_للة
اع ل _ن :أتلليهخا _ىطوللل اإل للةال امتىخل

كاملول واملط

وهل ا خللا _طولل ،ىو_ل امتالللاع املضللو_ة و مللم

واضام امتالة وثان_حخا _ىطول خلني اإل ةال وه ا خلا _طول ،ىو_ل امم انئلم

وه ثق  :ن_م امة ام و ن_م امنول و ن_م امىي_ن.

ه ا هو امت ،ف اممنائم وه ا هو امت ،ف اإلنسان فوو سوم ىوخام امملنل امطن_ لة

امل و_ة ةن

اإلتساس ةاإلنسان وأفلام وفسنوا ه ا اموااذ أو ه ا اإلتساس ةلاموااذ ةامخلووخلاع

امس للاة ة رهى لليوا مت _ للة هل ل ا امواا للذ ومك للن س للووكحو امطن_ للة املوخ_ للة واىىة للانهو أن اإلنس للان
كامخللاي ولللنحو أن خقتلللة أفلللا اإلنسللان ه ل كخقتلللة امخللاي ضللووحو مللم ىللن امت _ للة
ولنللوا ةحل امنىللائع املاطئللة فل امم انئللم وفل

ىوللو امللنيس وال خثل

_نهللا خللن أةتللا

مللم

ف_خا _سخل ةلوو ارلىخال وىووو امىنة_ة فإنحا كوحا م_سع خن املووو وه ف لخوىحا لط ف

لط فح االطام امى تالوع فل امملنل فل أنوةلا وأخن_كلا وامخوت لة ةحلا نوسل_ا أش مليج
ىوخللام ام لل_وى_ة وملليج ىوخللام امللنيس وىوخللام ارلىخللال وىوخللام امىنة_للة ه ل نى_لللة اىةللاىحو

امطن_ ة املوخ_ة ف ةت
ااةتللا

م وخمارىحو ف ى لي_ن امطن_ لة املوخ_لة وىطة_ حلا ىولل لخ_لذ

ك

وهللو _واللذ ك ل إنسللان _طةلل ،امطن_ للة

وه ل ا هللو ام ل ش أوالحللو ف ل املط ل وامضللق

املوخ_ة ىول ك ةت .

إن امطن_ للة املوخ_للة طن_ للة اللت_تة ف ل امىيك_للن وه ل م_سللع طن_ للة لاطئللة ومكنحللا

طن_ ة ات_تة ف امةتل

املوخل وتلي ف_للل أن _تالن اسلىلخامحا فل امةتل

ف امخاي امى ىلضذ موىلنةة واملط هلو اسلىلخامحا فل
ةت ل

_لن ااةتلا

املوخل

أش

املوخ_لة أش فل

_لن

امخللاي امى ل ىلضللذ موىلنةللة فخللن املط ل وامموللط أن ىطةلل ،ف ل ةت ل

ولحللة امنلللن ف ل

امت_ا أش خا _سخل (ةاا_ي_ومول_ة) وخن املط أن ىطة ،ىول اإلنسان أو ىول امخلىخذ أو
امىان_ه أو أةتا

ىول امطة_لة أو ف أةتا

ااةت للا  .ةل ل _ل للل أن ىتا للن فل ل امةتل ل
موىلنةة.

واملط ل امل ل ش تال ل

امي

أو أةتا

امىلول_و أو خلا لاك

املوخل ل ف للط أش فل ل ةتل ل

فل ل ىطة_ لل ،امطن_ للة املوخ_للة ىو للل كلل ةتل ل

ملم خلن

امخ للاي امىل ل ىلض للذ
ن للاىع ى للن لللل

امطن_ للة املوخ_للة أساس لاً ف ل امىيك_للن ان للوحللا أساس لاً ف ل امىيك_للن هللو ام ل ش لللن إمللل للوحللا
أالقً _ةنللل ىو_ل
ىوللل أةتللا
وةت

وللوحللا أساسلاً مكل ةتل

فللإن للوحللا أساسلاً فل امىيك_للن _لللن إمللل ىطة_ حللا

ر ىنطةلل ،ىو_حللا ه ل امطن_ للة كةت ل

امىلو_و وخا اك

اانلخللة وةت ل

امم انئللم وةت ل

اايخمللة

مم خخلا أيج إملل والول االطلام اميات لة فل اميكلن ار لىناك_ة وف_خلا
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_سخل ةلوو امنيس وىووو امىنة_ة وىوو ارلىخال .وفو ،مم فإن للوحا أساساً ف امىيك_لن _للنل
أكثن امخلان وامت ائ ،ىن امةت

و_ؤيش إمل امتكو ىول ىيو ولوي كث_ن خن امخلان امى

ىينس وامى ىىضخن ت ائ ،خذ أنحلا خوللوي ةاميلل وخوخوسلة ةلامتس وأ_ضلاً فإنل _لؤيش إملل

إنكان كث_ن خن امخولوياع.

ىوللل أن امطن_ للة املوخ_للة لن_للة وااةو_للة املطل ف_حللا أسللاس خللن ااسللس امىل _لللل أن

ىقتل ف_حا فق _لوم أن ىىل أساساً موىيك_ن و مم أن امطن_ ة املوخ_ة ىولي نى_لة لن_ة ىلن
ولوي ام

م وىن ت _ ى وىن ايى  .وهنام أ _ام _لل أن ىكون امنى_لة ىن ولويها اطل_ة

لامخللة .فللق _اللو أن ىكللون امطن_ للة املن_للة أساسلاً موواللو إمللل امنى_لللة ام طل_للة وهل ا وتللي
كا ٍ ملل امطن_ ة املن_ة _ن اامتة ان ىكون أساساً موىيك_ن.

وىو للل هل ل ا ف للإن موىيك_ للن طل لن_ ى_ن اثنى لل_ن م لل_س _ للن هخ للا امطن_ للة امل و_ للة وامطن_ للة

املوخ_للة ور _ولللي _نهخللا ةلللي امةت ل
فنول امخلنفة وهو فنل ةت

مكل ةتل

وارسللى نام وامطن_ للة املوخ_للة ر ىاللوو إر ف ل فللنل خللن

امخاي امى ىلضذ موىلنةة ةللق

امطن_ لة امل و_لة فإنحلا ىالوو

خللن ااةتللا  .مل مم فإنل _لللل أن ىكللون امطن_ للة امل و_للة هل ااسللاس فل امىيك_للن.

لام لي_للياً وةواسللطة امطن_ للة امل و_للة
فيل امطن_ للة امل و_للة _ن ل اميكللن وةلليونحا ر _ن ل فكللن إن ل ً
_ولي إينام امت ائ ،املوخ_ة ةامخقتلة وامىلنةة وارسىنىال أش ةواسطىحا ىولي امطن_ ة املوخ_ة
نيسحا وةواسطىحا _ولي إينام امت ائ ،امخنط _ة وةواسطىحا _وللي إينام ت لائ ،امىلان_ه وىخ__لم

املط خن اماوال ف_حا وةواسطىحا ىولي اميكن امكو_ة ىن امكون واإلنسان وامت_ا وىن ت ائ،
امكللون واإلنسللان وامت_للا  .وامطن_ للة امل و_للة ىلط ل نى_لللة اطل_للة ىللن ولللوي ام ل م وه ل موان
كانع ىلط نى_لة لن_ة ىن كن ام

خن ت_

م وايى

ومكنحا ىلط نى_لة اطل_ة ىن ولوي فح

تكخحلا ىولل وللوي ام ل م اطل_لة _ _ن_لة ف_للل أن ىىلل هل وتليها أساسلاً موةتل

أش أساسلاً ةاىىةللان أن نىائلحللا اطل_للة .وىوللل هل ا مللو ىلانضللع نى_لللة ى و_للة خللذ نى_لللة ىوخ_للة
ىن ولوي ام

م ىؤلل امطن_ لة امل و_لة تىخلاً وىىلنم امنى_للة املوخ_لة امىل ىىللان

خلذ امنى_للة

امل و_ة .ان ام طل هو ام ش _ؤل ر املن .

وخن هنا كان املطل امخوللوي هلو اىللا امطن_ لة املوخ_لة أساسلاً موىيك_لن وللوحلا َت َكخلاً

ف امتكلو ىولل اا ل_ام .ف_للل أن _التو هل ا املطل و_للل أن ىالةو امطن_ لة امل و_لة هل

أساس امىيك_ن وه امى _نلذ إم_حا ف امتكو ىول اا _ام.

أخا امةت امخنط فإن م_س طن_ ة ف امىيك_ن موانخلا هلو أسلوول خلن أسلام_ل امةتل
امخةن_للة ىوللل امطن_ للة امل و_للة ان امةتل امخنط ل هللو ةنللام فكللن ىوللل فكللن ةت_ل _نىحل إمللل
امتس وامواو ىن طن_ ،ه ا امةنام إمل نى_لة خل_نلة .خثل  :ملوح امكىاةلة ل لل وكل ل لل

_تىن ،فىكون امنى_لة أن موح امكىاةة _تىن ،وخث مو كان ف ام لا امخ ةوتلة ت_لا مىتنكلع
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مكنحللا مللو ىىتللنم فىكللون امنى_لللة أنل ر ىولللي فل ام للا امخ ةوتللة ت_للا  .وهك ل ا .ف للي اننللع ف ل

امخثا ااو فكن ك ل ل _تىن ،خذ فكن موح امكىاةة ل ل فنلىع ىلن هل ا اراىلنان أن ملوح

امكىاةلة _تىلن .،والنن فل امخثللا امثلان كلون ام لا امخ ةوتلة مللو ىىتلنم خلذ فكلن أن امت_لا فل

ام للا امخ ةوتللة ىللوحللا ىىتللنم فنللىع ىللن هل ا اراىلنان أن ام للا امخ ةوتللة ر ىولللي ف_حللا ت_للا .
فح ا امةتل

امخنط ل إ ا كانلع اضلا_ا امىل ىىضلخن اافكلان امىل للنج ااىنانحلا الاياة ىكلون

امنى_لللة اللاياة موا ا كانللع كا ةللة ىكللون امنى_لللة كا ةللة .و للنط امخ لليخاع أن ىنىحل كل اضلل_ة
خنحا إمل امتس .وم مم ىنللذ إملل امطن_ لة امل و_لة و_تكلو ف_حلا امتلس تىلل _يحلو الياحا .وخلن
هن للا كان للع أس للووةاً خ للن ااس للام_ل امخةن_ للة ىو للل امطن_ للة امل و_ للة وف_ح للا ااةو_ للة امكل ل ل وااةو_ للة

امخمامطللة وةللي أن _لىة لن اللي ،امخنطلل ،ةللامنلول إمللل امطن_ للة امل و_للة ااومللل أن ىسللىلخ
امطن_ ة امل و_ة ف امةت

اةىيام وأن ر _ول إمل ااسوول امخنط .

وهنا ر ةي خن امىنة_ إمل خس مى_ن :إتياهخا أن امطن_ ة املوخ_ة أهو خا ف_حلا هلو :أنحلا
ى ىضلل_م إ ا أنيع ةتثل لاً أن ىختللو خ للن نيسللم كل ل نأش وك ل إ_خ للان مللم فل ل ه ل ا امةتل ل
ىةتث  .وأن هل ا هلو امل ش _للل امةتل
إن ه ا امةت

ةت

ىوخ

وهل ا امةتل

امل ل ش

سلائ اًن فل امطن_ لة املوخ_لة وىولل هل ا ااسلاس _ وملون
_سل_ن تسلل امطن_ لة املوخ_لة .وامللوال ىولل هل ا هلو

أن ه ل ا ام لنأش اللت_و ومكن ل ملل_س ىوخ_ لاً ور هللو _سلل_ن ف ل امطن_ للة املوخ_للة .ة ل هللو ى و ل
و_س_ن ف امطن_ ة امل و_ة .و ملم أن امخوضلول مل_س خىلو لاً ةلامنأش ةل خىلول ،ةامةتل
امل و _كون ةن

اموااذ ةواسطة اإلتساس إمل امليخان وامةتل

فامةتل

املوخل _كلون ةواسلطة امىلنةلة

وامخقتلللة .ه ل ا هوام ل ش _خ_للم امطن_ للة امل و_للة ىللن امطن_ للة املوخ_ة.فام ل م إ ا أتس ل امخللنم
_تكللو ةولللوي تسللل امطن_ للة امل و_للة وام ل م إ ا مللو ىللي امىلنةللة وامخقتلللة ىوللل ولللوي ر

_تكللو ةولللوي  .فكللون امل للةة ىتىللن_ ،كيل فل امطن_ للة امل و_للة أن _تللس ةاتىنااحللا ومكللن فل

امطن_ ة املوخ_ة ر ةي أن ىلضذ موىلنةلة وامخقتللة تىلل _تكلو ة نحلا ىتىلن .،فكلون ر ةلي خلن
ولوي خلووخاع ساة ة أخن ر ةي خن فل امطن_ لة امل و_لة .وىيلن

امطن_ لة املوخ_لة امىلول ىلن

امخلووخ للاع امس للاة ة .خ للذ أنل ل ر _خك للن أن _تال ل ىيك_ للن إر إ ا ول لليع .وأخ للا ا نام امس للاة ة
واإل_خللان امسللاة ،فإنخللا _ الليون ةل خللا ىنللي خللن خلووخللاع وأتكللاو سللاة ة .ومل مم فللإن خوضللول
ولوي لنام ساة ة ر _ اي ة امنأش خن ت_

هو نأش موانخا _ اي ة امتكو امساة .،مل مم فلإن

امخوضول ف امطن_ ة املوخ_لة مل_س وللوي نأش سلاة ،أو إ_خلان سلاة ،موانخلا امخ الوي ةل امتكلو
امسللاة ،كخلووخللاع ىيسللن ةحللا امىتنةللة وامخقتلللة .ف ل هو خللا ف ل امطن_ للة املوخ_للة هللو امىلنةللة
وامخقتلة وم_س امنأش أو امخلووخاع.
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ف امةت

وأخا امنأش امساة ،أو اإل_خان امسلاة ،واسلىلخام ىنلي امةتل
واتة نى_لة امةت

أو ىيو ىيلو فإن سقخة امةت

ساة ،موخوضول أش ى ىض امىلو ىخا ف

ةتث تىل ر _ؤثن ىو_ ف امةت

أو ىليو اسلىلخام

ى ىض امىلو ىلن كل نأش

هن خلن لنام وأتكلاو ىلن امخوضلول امل ش _للنش

ور _ؤثن ىول نى_لة امةت  .فخثقً ىنيش نأش أن ر _خكن

أن ىىوتي فننسا وأمخان_ا ف يومة واتي وأن _كونا أخلة واتلي  .فلنلي امةتل

أخة واتي ويومة واتلي ر _الو أن _كلون هل ا املنأش خوللوياً ىنلي امةتل
_يسللي ىو ل امةت ل

وىيلول

فل ىوت_ليهخا م_كونلا
فل ىوت_ليهخا انل

و_يسللي ىو ل امنى_لللة .وخللثقً ىنلليش نأش ة ل ن امنحضللة ر _خكللن أن ىولللي إر

ةاماناىة وارلىنال وامىلو_و فلني امةت

امنأش .وخثقً ىنيش نأش أن ام ن أامن

لة أو أخى _للل أن أىلولل ىلن هل ا

ف إنحا

فل للل

م ف امخاي وأنحا ر ىن سلو .فلنلي امةتل

ام ن ىن طن وىن سو ر ةي أن أختو خن نيس ه ا امنأش .وهك ا فإن _لل أن _ىلول امخنم ىني

امةتل

_ةت

فل أش ل م ىللن كل نأش سللاة ،مل ىللن امةتل

ف_ .

وىللن ام ل م امل ش _ن_للي أن _ةتثل أو
_نلللن ف_حللا فللإن كانللع لنام

إر أن هل ا نام امىل _لللل أن _ىلوللل ىنحللا ىنللي امةتل

اطل_ة ثةىع ةاميم_ ام طل ام ش ر _ىطن ،إم_ أينل انى_ال فإن ر _او أن _ىلول ىن ور
ةتلا خللن ااتلوا إ ا كللان امةتل

ان ل إ ا ىلللان

امل ش _ةتثل لن_لاً وكانللع امنى_لللة امىل ىوال إم_حللا لن_للة

ام طل ل واملن ل _ؤل ل ام طل ل و_للني املن ل  .م ل مم ر ةللي أن _للىتكو ام طل ل

ةاملن  .أخا إ ا كان امةت

اطل_اً وامنى_لة امى _ىوا إم_حا اطل_ة فإن ف ه امتا ر ةي

أن _ىلول ىلن كل نأش وكل إ_خلان سلاة ،فلامىلو ىلن كل نأش سلاة ،أخلن ر ةلي خنل مسلقخة

امةت

واتة امنى_لة إر إن إن كان امةت

لن_اً فإنل ر _الو أن _ىلولل ىنلي ةتثل مل ىلن

ا نام ام اطلة واإل_خان املامو .ومكن ر ةلي أن _ىلولل ىلن كل نأش لنل سلاة ،فل امخوضلول.

وه ا ر فن ،ف_ ة_ن امطن_ ة امل و_ة وامطن_ ة املوخ_لة .ولفلة ااةتلا

امساة ة ف امةت .
امةت ل

إنخلا هل فل ىليل ا نام

وأخا خا _سلخل ةامخوضلوى_ة .فحلو مل_س امىلول ىلن كل نأش سلاة ،فتسلل ةل تالن

ف ل امخوضللول ام ل ش _ةت ل

إمللل لانللل امىلو ل ىللن ك ل نأش سللاة .،فتلل_ن ىةت ل

ىتو_ل م_للع امم_ىللون ر _اللو أن _ىطللن ،محل ا امةتل

نأش .وت_ن ىةت

أش ةتل

للللن ور أش ل م للللن ور أش

ف س_اسلة امالناىة ر _الو أن _ىطلن ،محل ا امةتل

أش ةتل

لللن ور أش

م للن ور أش نأش .فق _يكن ةااسوا ،ور ةامنةو ور ف االطان ور ف أش

س_اس للة اما للناىة مويوم للة .وت لل_ن ىةتل ل

فل ل اس للىنةاط امتك للو ام للنى

امخاوتة ور ف امضنن ور ف نأش امناس ور ف أش
وهك ل ا ك ل ةت ل

فل

م _ن

ر _ا للو أن ىيك للن فل ل

م _ن ارسىنةاط موتكو ام نى .

ر ةللي أن _تاللن ام ل هن ف ل خوضللول امةت ل  .فامخوضللوى_ة م_سللع ه ل ىلليو
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ىيل امنأش امساة ،ف امخوضول فتسل ة ه إمل لانل ملم تالن امةتل
م للن ىن وتان ام هن ف امخوضول امخةتو ف ط.

فل امخوضلول

نيس مواةلاي أش
أخللا امخس ل مة امثان_للة فح ل امخنطلل ،إن امخنطلل ،وك ل خللا _ىلولل ،ة ل ف_ ل ااةو_للة امل لليال
وااةو_ة امىضو_

وهو أكثن خا _ضن ف امى ن_ذ وامس_اسلة .ملم أن امخنطل ،ىةنلل نىائلل ىولل

خ يخاع وك ل ه امخ يخاع أو الياحا مل_س خلن امسلح إي انكل فل لخ_لذ ااتلوا

مل مم الي

_كلون كل ل إتلليج هل امخ لليخاع لي_لاً أو _كلون اللياحا خةن_لاً ىوللل خلووخللاع لاطئللة ف_للؤيش
مللم إمللل نىللائع لاطئللة .ىوللل أن امخنطلل_ ،خكللن امواللو ةل إمللل نىللائع خىنااضللة خثل  :ام لنلن

ك للقو ات وك للقو ات ا للي_و ف للام نلن ا للي_و .وىكس للحا ام ل لنلن ك للقو ات فلل اموم للة املنة_ للة واموم للة

املنة_ة خلوواة فام نلن خلوو .،والي _لؤيش إملل نىلائع خضلووة خثل  :امخسلوخون خىل لنون وكل

خى لن خنتط فامخسوخون خنتطلون .وهكل ا ىللي أن ألطلان امخنطل ،ألطلان فل_للة ف لي ىلؤيش

إمللل املط ل واللي ىللؤيش إمللل امضللق

ة ل اللي ىللؤيش إمللل املليخان .وام لللول وااخللو امى ل ىلو للع

ةامخنط ،تا امخنط ،ة_نحلا وةل_ن نفللة امت_لا  .مل مم فلإن امخنطل ،موان كلان أسلووةاً خلن أسلام_ل
امطن_ ة امل و_ة ومكن أسوول ى ل_و ةل أسلوول خضلن ولطلن لطلن خليخن .ومل مم ر ةلي خلن
نة

ة ر ةي خن امت ن خن

وامت_وومة ة_ن وة_ن امناس.

وااسللوول امخنط ل موان كللان أسللووةاً خللن أسللام_ل امطن_ للة امل و_للة ومكن ل أسللوول خل للي
وأسللوول ف_ل ااةو_للة امللليال وامىضللو_ واللي _وال إمللل ىكللس امت للائ ،امىل _لناي إيناكحللا .وفللو،
مم فإن  -سوام اتىال إملل ىلولو ىولو امخنطل ،أو كلان خنط _لاً فطلن  -ر _ال إملل امنىلائع خلن

اإلتسللاس ةللاموااذ أنس لاً موانخللا _نىح ل ةاإلتسللاس ةللاموااذ وم ل مم _كللاي _كللون طن_ للة ثامثللة ف ل
امىيك_ للن وةخ للا أن امىيك_ للن م لل_س مل ل إر طن_ ى للان اثنى للان م لل_س _ للن ف للإن ااوم للل ىلن للل هل ل ا
ااسوول وااسوو مووثلو ،ةالتة امنىلائع أن نسلىلخ امطن_ لة امل و_لة امخةا لن انحلا هل امىل

_ضخن ف_حا اتة امنى_لة.

وخحخا _كلن خلن أخلن فلإن امطن_ لة امطة_ل_لة فل امىيك_لن وامطن_ لة امىل _للل أن ىكلون

ه ل امطن_ للة ااساسلل_ة إنخللا ه ل امطن_ للة امل و_للة .وه ل طن_ للة ام لنلن وةامىللام ه ل طن_ للة
اإلسللقو .ونلللن ىالوللة مو لنلن ىُللنش أنل سللوم امطن_ للة امل و_للة سلوام فل إا خللة امةنهللان أو فل
ة_ان ااتكاو .انلن إمل ام نلن ىلي _ و ف امةنهان :افو_نلن اإلنسان خو لو،ا اأفق _نلنون
إمل اإلة ك_

لو عا اول_ة محو امو_ نسوه خن امنحان فإ ا هو خلوخلونا اخلا اىلل ات خلن وملي

وخا كان خل خن إم

إ اً م هل ك إم ةخا لو ،وملق ةلضلحو ىولل ةلل

ا اإن امل _ن ىليىون
ضلل

خن يون ات من _لو وا ةاةاً ومو الىخلوا م موان _سلوةحو امل ةال ل_ئاً ر _سلىن و خنل
امطاملل وامخطولولا املو كلان ف_حخلا لمحلة إر ات ميسلليىاا إملل _لن ملم خلن ا _لاع وكوحلا ىل خن
ةاس للىلخا امت للس من لل امواا للذ تى للل _ال ل إم للل امنى_ل للة اما للت_تة .وىل للي _ للو فل ل ااتك للاو
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اتنخع ىو_كو أخحاىكوا اتنخع ىو_كو امخ_ىةا اكىل ىو_كو ام ىا وهو كن مكوا افخن لحي خلنكو

ام للحن فو_اللخ ا او للاونهو فل ااخللنا اأوفلوا ةللامل ويا اةلنام خللن ات ونسللوم إمللل امل _ن ىاهلليىو
خللن امخ للنك_نا اأت ل ات امة_للذ وتللنو امنةللاا اف اى ل ف ل سللة_ ات ر ىكو ل
امخؤخن_ن ىولل ام ىلا ا اانكتلوا خلا طلال مكلو خلن امنسلام خثنلل وثلق

إر نيسللما اتللن

ونةلالا افلإن أنضللن مكلو

فلليىوهن ألللونهنا إمللل _للن مللم خللن ا _للاع وكوحللا ىلطل أتكاخلاً ختسوسللة مواللائذ ختسوسللة

وفحخحا سوام موتكو أو موواالة امى لام ةحا امتكو إنخا _ ى ةامطن_ ة امل و_لة .أش أن امىيك_لن

ةحا وةىطة_ حا إنخا _كون ةامطن_ ة امل و_ة وةااسوول امخةا ن ر ةااسوول امخنط  .وخا _ىوهو
ف_ ة ن لام ىول ااسوول امخنط

خن خث اوم ىلامل :املو كلان ف_حخلا لمحلة إر ات ميسليىاا

فإن لام ك مم ةااسلوول امخةا لن فولو _ل ع ةخ ليخاع ةل للام ةطولل امىيك_لن _ن ل اإلتسلاس

خةا ن إمل اميخان وم_س ىن طن_ ،خ يخاع خنةوط ةلضحا ةةل

.

وىوللل مللم فللإن امطن_ للة امل و_للة وتلليها ه ل امى ل _لللل أن _سلل_ن ىو_حللا امنللاس موان

ااسللوول امخةا للن هللو ااسللوو موسلل_ن ىو_ ل و مللم تىللل _كللون امىيك_للن اللت_تاً وىكللون نى_لللة
امىيك_لن أاللنل إمللل امالوال ف_خللا هللو لنل

وااطللة ة للك لللامو ف_خلا هللو اطلل

كوحا خىلو ة ةامىيك_ن .وهو أ ول خا ميج اإلنسان وأ ول

ان امخسل مة
ىو_ل ك_ي_لة

م ف امت_ا وىىوال

امس_ن ف امت_ا  .وم مم ر ةي خن امتنق ىو_ ةامتنق ىول طن_ ة امىيك_ن.
وامىيك_للن –س لوام ف ل فحللو امت للائ ،أو ف ل فحللو امت لواي

أو ف ل فحللو امناللوق أش

س لوام ف ل اإلينام أو فل ل اميحللو -فإن ل نلل ل اًن موىللليي املليائو وموىن للول امخىللليي ىنضللة مقن للمر،
وىنضة مقةىلاي وم مم فإن ر _كي أن _ةت

نيس ل ة للك خيىللوح ف ل خلىو ل

ف طن_ ة امىيك_ن .ة ر ةي أن _ةتل

اات لوا وامت لواي

واا لل_ام ف_ةت ل

امىيك_لن

امىيك_للن ف_خللا _اللو أن

_للنش امىيك_للن ف_ل وف_خللا ر _اللو أن _لللنش ف_ل  .و_ةتل

امىيك_للن فل امكللون واإلنسللان وامت_للا

امىيك_ن ف امما_اع وااهيا

إمل _ن مم خخا _ىا ةامىيك_ن

و_ةت

امىيك_ن ف امل_

امىيك _ن ف اموسائ

و_ةت

و_ةت

امىيك_ن ف امت ائ ،و_ةت

امىيك_ن فل ااسلام_ل و_ةتل

امىيك_لن امل ش هلو فحلو موكللقو امل ش _سلخذ وامكلقو امل ش _ ل أن

مواملل لانلل ملم ر ةلي أن _ةتل
أش ر ةي أن _ةت امىيك_ن ف فحو امناوق.
أخللا امةت ل

ف_خللا _اللو أن _لللنش ف_ ل امىيك_للن وخللا ر _اللو أن _لللنش ف_ ل

ةياهى ى ي امل ي وخنمم ،امكث_ن خن امناس تىلل امخيكلن_ن .أخلا ةياهىل فلإن ىلن_ل

فإن ل ىوللل
امل ل

أو

خلنفللة خلنللل امل ل خلنفللة لامخللة ى ض ل ةياهللة ةل ن امىيك_للن إنخ لا _لللنش ف_خللا هللو وااللذ أو م ل
وااذ ور _او أن _لنش ف

_ن اموااذ امختسوس ان ىخو_ة امىيك_ن ه ن

اموااذ ةواسطة

امتل لواس إم للل ام لليخان ف للإ ا م للو _ك للن هن للام واا للذ ختس للوس ف للإن املخو_ للة اميكن_ للة ر _خك للن أن
ىتا

فإن انىيام امتس ةاموااذ _نيل وللوي امىيك_لن و_نيل إخكان_لة امىيك_لن .وأخلا كلون امةتل
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ف_ل ى للي َ امل للي فللإن امكث_للن خللن امخيكلن_ن اللي لللنج ةتثل فل
كوحللا إر ةتث لاً ف ل

_للن اموااللذ وخللا أةتللا

ختسللوس .وخللا ةت ل

_للن اموااللذ .وخللا اميوسللية ام_ونان_للة

ىوخللام امىنة_للة ف ل ى سلل_و املليخان إر ةتث لاً ف ل

امكث_للن خللن ىوخللام امخسللوخ_ن ف ل اللياع ات وف ل أواللا

_للن

املنللة وامنللان

وامخقئكة إر ةتثاً ف_خا ر _ ذ ىو_ امتس .ثو إن امناس ة ك ىاو _مول ىول أل هو كث_ اًن خن
اافكان وىول ىيك_نهو ف كث_ن خن ااخون امىيك_لن فل

امتس .وخن هنا كان امةت

_لن امواالذ أو فل

_لن خلا _ لذ ىو_ل

ف_خا _او أن _لنش ف_ امىيك_ن وخا ر _او هو ى ي امل ي.

إر إن خذ مم وخذ ولوي امخللان امكث_لن وامختىنخلة وامخللموو ةحلا ى _لي خخلا ر

_او أن _لنش ف_ امىيك_ن فلإن ىلن_ل

واىللا امطن_ لة امل و_لة أساسلاً موىيك_لن _ ضل

امل ل

ة ن خا هو م_س واالاً وخا م_س خخا _ ذ ىو_ امتس ر _او أن _لنش امىيك_ن ف_ل

ور _الو

أن _سللخل خللا _لللنش ف_ل ىخو_للة ى و_للة .فخللثقً ام للو ةامل ل ااو وامل ل امثللان املله هللو خلللني
ىل_قع وفلنو

 .فإنحلا م_سلع وااللاً والذ ىو_ل امتلس ور خخلا _خكلن أن _ لذ ىو_ل اإلتسلاس.

فامخل_وللة ه ل امى ل ىل_وللع وفنضللع فنوض لاً نلن_للة وىواللوع إمللل نىللائع فحللو ملل_س ىخو_للة
ى و_ة .وامىل_ م_س ىيك_ اًن وتىل امينو

كوحا ومو كانع فنوضاً ف املووو امن_اض_ة م_سلع

ىيك_ ل اًن ور ىخو_للة ى و_للة .وىوللل ه ل ا فإن ل _خكللن أن _ للا إن اميوسللية ام_ونان_للة كوحللا م_سللع خللن
اافكللان ور لللنع ف_حللا املخو_للة امل و_للة فللق _اللو أن ىلىةللن نىللائع موىيك_ن.ان ل مللو _لللن ف_حللا

ىيك_ن ور وليع ف_حا املخو_ة امل و_ة .فح خلني ىل_قع وفنو

.

وخلثقً ام للو ةل ن املليخان خ سللو إملل أاسللاو وأن كل اسلو خنحللا خلللىق ةلولو خللن املوللوو

املله كوحللا خلللني ىللل_قع وفللنو

فح ل م_سللع واال لاً ان وااللذ املليخان امختسللوس أن ل

خ سو وم_سع خخا _ ذ ىو_ امتس ان اميخان وهلو _لخل

أن _ ذ ىو_ل امتلس فلام و ةى سل_خ

_للن

أش _ لوو ةاملخو_لة امل و_لة ر _خكلن

فلو ،كونل خلاميلاً موواالذ فإنل ملو _ل ع ةنى_للة اإلتسلاس.

وم مم فإن _خكن أن _ ا إن ىووو امىنة_ة م_سع كوحا أفكا اًن ور ه نى_لة ىخو_لة فكن_لة .موانخلا

ه خلني ىل_قع وفنو

.

وخثقً ام و ة ن ات مل الية ام لين والية كونل الاي اًن وام لين محلا ىلول ،ىل__لنش الي_و

وىلولل ،ىل__للنش تللاي  .وك ل مم إا خللة امة لناه_ن امل و_للة ىوللل اللياع ات ك ل
وضلع ىو_ خستة امةت

امل و وامةنهان امل و

مللم وأخثام ل

ومللو

فإن م_س فك اًن ور هو نى_للة ىيك_لن إ ملو

ىلن ف_ املخو_ة امل و_ة ان م_س خخا _ ذ ىو_ تس اإلنسان.

فاملخو_ة امل و_ة أش امىيك_لن ر _خكلن أن _كلون إر ةواالذ _ لذ ىو_ل تلس اإلنسلان .إر

أن هنلام أخللو اًن أو أ لل_ام محلا وااللذ ومكللن هل ا اموااللذ ر _خكللن أن _تسل اإلنسللان ور _خكللن ن ول

إمل اميخان ةواسطة اإلتسلاس فلإن هل ا امنلول

ةامتس ومكن أثن _ ذ ىو_ تس اإلنسان و_ن

خن ااخلون _خكلن أن ىللنش ف_ل املخو_لة امل و_لة أش _خكلن أن _تال ف_ل ىيك_لن ومكنل ىيك_لن
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ةولوي ر ةكنح

ان ام ش ن

إمل اميخان ةواسطة امتس هو أثن وأثن إنخا _ي ىول وللوي

ف للط ور _للي ىوللل كنح ل  .فخللثقً مللو أن طللائن كانللع ىام_للة لللياً إمللل تللي أن امللل_ن امخلللني ر
ى انهللا ومكللن اللوىحا ىسللخل اا ن فللإن ه ل امطللائن _خكللن أن _تللس اإلنسللان ةاللوىحا وه ل ا

اما للوع يم_ل ل ىو للل ول للوي ل ل م .أش ىو للل ول للوي امط للائن .ور _خك للن أن _ للي ىو للل كنل ل هل ل
امطائن  .فاماوع امخسخول وا ى خن فو ،هو اوع م

م خوللوي وخلن ىخ__لم تسل _سلىي

ىول أن اوع طائن .فاملخو_ة امل و_ة هنلا للنع فل وللوي امطلائن  .أش تال امىيك_لن ةوللوي

امطائن  .واين امتكو ةولويها .خلذ أن امتلس ملو _ لذ ىو_حلا ومكنل والذ ىولل أثنهلا أش ىولل
م _ي ىول امطائن فتكو امل

ىن ولويها خن ولوي أثنهلا الت_و أنل _خكلن أن _للن

اوع طائن امخ_نال خن اوع طائن اميانىوو و_خكن امتكو ىول نوىحا كخا _خكن امتكو ىول
أنحا طائن خن ىخ__م نول اماوع ومكن خلنفة أنحا طلائن خ_لنال أو طلائن فلانىوو إنخلا أىلل خلن

ىخ__م اماوع كخا أن امتكو ىولل أنحلا طلائن أو م_سلع طلائن الي أىلل خلن ىخ__لم امالوع .إر

أن ه ا امتكو م_س تكخاً ىول كنححا ة هو تكو ىول نول ه ا امخولوي خلن ىخ__لم أثلن  .وىولل
أش ت للا

ف للإن هل ل ا فك للن أ_ للا ك للان ان املخو_ للة ل للنع ف_ل ل فلل لقً أش ل للنج امىيك_ للن ف_ل ل ان

امتواس ن وع أثن  .ور _ ا إن ه ا امتكو ىول ولوي امطلائن لنل

فلإن امخوضلول هلو إخكان_لة

ولوي امىيك_ن ف_خا _تس اإلنسلان أثلن ور _تلس اىل  .وىولل أش تلا فإنل إن كلان امتكلو ىولل

كللون اماللوع هللو اللوع طللائن لن_ لاً فللإن امتكللو ةولللوي ل م لللنل خن ل اماللوع هللو تكللو
اطل ل ل

وامطن_ ل للة امل و_ل للة _خكل للن أن ىكل للون نىائلحل للا لن_ل للة و_خكل للن أن ىكل للون اطل_ل للة تسل للل

اإلتساس ام ش _ن

إمل اميخان وتسل امخلووخاع امى _يسن ةحا ه ا اموااذ.

إر أن ه ا امىيك_ن ام ش _لنش ف_خا ر _ ذ ىو_ امتس إنخا هو لاق ف_خلا _ لذ امتلس

ىول أثن ان أثن ام

م لمم خن ولوي فخا _ ذ امتس ىول أثن _لىةلن أن امتلس والذ ىولل

ولللوي وم ل مم _اللو أن _ للذ ف_ ل امىيك_للن و_اللو أن _ للذ امىيك_للن ف ل ولللوي اطل لاً وأن _ للذ

ك مم ف_خا _ي ىو_ امتس و_خ_م خن نوىل  .أخلا خلا ىليا ملم فلق _خكنل أن _للنش ف_ل امىيك_لن
وم ل مم ر _كللون فك ل اًن .فخللثقً أن امتللس _ للذ ىوللل أخللون ىكللون أواللافاً مو ل م وم_سللع أث ل اًن م ل

فىىل ه اماياع وس_وة موتكلو ىولل ااخلن وىولل ام ل م .و ملم خثل  :أن أخن_كلا ىلىنل ،فكلن
امتن_ة وه ا _لن أنحا م_سع يومة اسىلخان_ة ان ارسىلخان_ة اسىلةاي مو لول وه ا _ناا

فكن امتن_ة .فح امخ يخة وه اىىنا ،فكن امتن_ة خن اة أخن_كا م_سع أث اًن خن لثان أخن_كا
ف لانل ةقيها ة ه اية خن اياىحا فكون ام

م اليى كل ا ر ىلنل أن هل امالية

أث للن .مل ل مم ر _ل للنش امىيك_ للن ف_ح للا فحل ل م_س للع ا للية _ن وح للا امت للس إم للل ام لليخان موتك للو ىو للل

ااىخللا كوحللا موانخللا هل اللية لااللة ةللااخن وم_سللع أثل اًن خللن لثللان مل مم ر _تكللو ةواسللطىحا
كخ يخللة ىوللل اافلللا  .ان اافلللا ر ىولللي خللن اإلنسللان خللن للنام اىاللاف ةاللية خل_نللة ةل
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ىولي رىىةاناع ىل واياع خىلليي وخلىويلة .وخثل أن اإلسلقو ي_لن ىلم فلإن هل ا ر _لنل

أن امخسللوو _كللون ىم_ ل اًم ان املللم م_سللع ه ل امللي_ن .ة ل ه ل فكللن خللن أفكللان ثللو إن اإلنسللان
ت_ن _لىن ،ي_ناً ر _لن أن اي ى _ي ة  .وة مم ر ىكون املم أث اًن خن لثلان املي_ن ةل هل الية

خن اياى

وامي_ن م_س امى _ي ة أث اًن خن لثان ةل هلو الية خلن الياى

امىيك_ن .ة هو ىةان ىن خلني فلن
ام ل م ر الليى

ومل مم ر _للنش ف_ل

ومل_س ىيك_ل اًن .وىو_ل فامل ش _للنش ف_ل امىكي_لن هلو أثلن

ان ااثللن _خكللن أن _ن ل ةللامتس ومكللن اماللية مخللا ر _تللس ر _خكللن ن وحللا

ةواسطة امتواس وه ف_خلا _تلس موان كلان _خكلن ن وحلا ومكلن امىيك_لن _للنش ف_حلا ر فل أثنهلا
وخن هنا كان اىلا اياع ام م وس_وة موتكو ىول أثن أو موتكو ىو_ ر _ ك ىخو_ة ى و_ة
فق _لنش امىيك_ن ف_  .وةلةلان أللنج إن اميلنو

ىو_حا .ات_و أن ةل

امينو

ر ىالوو وسل_وة موتكلو .انحلا ملو _ لذ امتلس

ىكون كخ يخاع امخنطل ،خخلا _ لذ ىو_ل اإلتسلاس ومكنل إ ا

كانللع ك ل مم ر ىكللون فنوض لاً ة ل ىكللون ت للائ .،واميل َلن
إتساساً وم_س ى ي_ اًن ناىلاً ىن إتساس .وخلن هنلا _ لذ املطل فل اىىةلان اميلنو

أفكا اًن.

هللو ىةللان ىللن خلللني ى للي_ن وملل_س
وامىلل_قع

اي _ ا إن تان امىيك_ن ف_خا _ ذ ىو_ امتس أو _ ذ امتس ىول أثلن _لنل تالن

امىيك_للن ةامختسوسللاع وه ل ا _لن ل أن امطن_ للة املوخ_للة ه ل أسللاس امىيك_للن انحللا ر ىللؤخن إر
ةامختسوس للاع فل ل _ن هة للع امطن_ للة امل و_ للة؟ واملل لوال ىو للل م للم أن امطن_ للة املوخ_ للة ى للىنط

إلضلال امختسوسلاع موىلنةلة وامخقتلللة ور ىكىيل ةخللني امتلس .ومل مم فلإن كلون امىيك_للن ر
_ ل للذ إر فل ل ل امختسوس ل للاع _ ل للخ امختسوس ل للاع امىل ل ل ىلض ل للذ موىلنة ل للة وامخقتل ل للة وى ل للخ

امختسوساع امى _كىيل ةواول امتس ىو_حا أش ةاإلتساس ةحا .وه ا ر _لل امطن_ ة املوخ_ة

أساس لاً موىيك_للن .موانخللا _للوحللا ىخو_للة ىيك_للن اللت_تة انحللا ى للىنط أن _كللون ام ل م ختسوس لاً
وىم_للي ىوللل مللم أنحللا ى للىنط أ_ضلاً إلضللاى موىلنةللة وامخقتلللة .أخللا خوضللول امطن_ للة امل و_للة

فللإن تاللن امىيك_للن ةامختسللوس هللو خللا ى ىضلل_  .فللإن ااسللاس ف ل ىلن_ ل

امل ل ملل_س ولللوي

خلووخاع ساة ة ة ااساس هو اموااذ امختسوس وامخلووخلاع امسلاة ة لنط _كلون امختسلوس

ا للي ل للنج امىيك_ل للن ف_ل ل موار ملل ل خلل للني إتس للاس .فااا ل ل فل ل امىيك_ للن أن _ك للون فل ل واال للذ
ختسللوس ر ف ل ل م اللي اللين ور ف ل ل م لللنج ىل_ ل ولللوي  .وم ل مم فإن ل تلل_ن _ للا إن

اإلنسللان ااو اللي لللنج ىيك_للن ىوللل امول ل اميقن ل ر _لىةللن ىيك_ ل اًن ان اإلنسللان ااو ملل_س
واال لاً ختسوس لاً موانخللا اإلنسللان امتللام هللو اموااللذ امختسللوس ف_ؤل ل اإلنسللان امتللام  .و_ةت ل
م_لللن ك_ ل _لللنش ىيك_للن ثللو _نطةلل ،خللا لللنج امىوا ل إم_ ل خللن نى_لللة امةت ل ىوللل لللنس
اإلنسان .ان املنس امواتي ام ش ر _لىو

أو امنول امواتي ام ش _لىول

_نطةل ،ىولل لنسل

وىوللل نوىل كل خللا ثةللع ميللني خللن أفلناي انل لللنس واتللي ونللول واتللي .و مللم كل ن امى لنال أو
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ىلنال خللل_ن فللإن خللا _ىوا ل إم_ ل ة ل ن ه ل ام ل ن خللن امى لنال ىللن طن_لل ،امتللس _نطةلل ،ىوللل

لنسللحا كو ل وىوللل نوىحللا كو ل
_لن فامخحو أن _كون ام

_ولي ىيك_ن خطو اً ف أش

س لوام أكللان تاض ل اًن أو ائة لاً وس لوام ألللنج ىو_ ل امىيك_للن أو مللو

م ام ش لنج ف_ امىيك_ن واالاً ختسوساً ة اى أو ختسوسلاً أثلن  .ور
م _ن ختسوس أو _ن ختسوس أثن .

وىو للل هل ل ا فإنل ل _ل للل أن _ك للون واض للتاً أن خ للا _ا للين خ للن أتك للاو وخ للا _ؤلل ل خ للن
ولللوي أو خىل_ل ولللوي ر _لىةللن فكل اًن ور

خلووخللاع ىللن _للن اموااللذ أو ىللن وااللذ خيللنو

ان امل ل ر _لخل ةليون امواالذ امختسلوس

ةول خن امولو أش ر _لىةن أن امل ل الي أنىلل

أو امختسللوس أثللن .وةامىللام ر _لللنش امىيك_للن إر ف ل اموااللذ أو ف ل أثللن اموااللذ ور _لللنش ف ل
ف_

_ن مم خطو اً .ومح ا فإن كث_ل اًن خخلا _سلخل ة فكلان سلوام سلل فل امكىلل أو للنج امتلي_
ر _لىةن نىال امل

وهنلا اللي _للني امتللي_

ومو _لن امىيك_ن ف_

وةامىام م_س فك اًن.

ىلن امخم_ةللاع .سلوام أكانللع خم_ةلة ىللن امخيكللن أو كانللع خم_ةللاع

ىن امتس فح ا ىما اميخان ةامخم_ةاع ر _كون ىيك_ اًن وةامىام ه خا ا_ ف امخم_ةاع ر

_كون فك اًن؟ وامللوال ىولل ملم أن امخم_ةلاع ىلن امخيكلن ر ىكلون خم_ةلاع .ةل ىلىةلن تاضلن
ان امخ اوي ةن

امتس هو أش ن

اش إنسان وم_س ن

امخيكن ف ط .فخكة وامة_ع امتناو

ت_ن _يكن ف_حخلا أو فل أش خنحلا للق ملو _نهخلا وملو _تلس ةحخلا ر _لنل أنل _يكلن فل

امختسوس ة هو _يكن ف امختسلوس انل مل_س امختسلوس هلو امل ش _تسل

_لن

ةل امختسلوس

ام ش خن ل ن أن _كلون ختسوسلاً وخلا _م_لل ىلن امخيكلن خلن امختسوسلاع _لىةلن امىيك_لن ةحلا
ىيك_ اًن وا ىما اميخان ةحا _كلون ىيك_ل اًن .ومحل ا فلإن امىلان_ه _لىةلن أفكلا اًن وملو للنج ىسلل_و أو
امتللي_

ىن ل ةلللي لر

امسللن_ن .وىلىةللن امخلللان ام ي_خللة أفكللا اًن وا للىما املليخان ةحللا _كللون

ىيك_ ل اًن وم للو ل للنج ةل للي لر

امسللن_ن .وىلىة للن االة للان امىل ل ىىنااوحللا امةنا_ للاع أفك للا اًن وا للىما

اميخان ةحا _كون ىيك_ اًن ومو لامع خن خسافاع ةل_ي  .فخلا _م_لل ىلن امخيكلن ر _كلون خم_ةلاع
إم_ ن قً

موانخا _كون خن امختسوساع ان امتس ر _ ىنط أن _كون ميج امخيكن ة اي _ن
ف ي _سلخل والي _ لنؤ أو _ ل أن مل  .فامخوضلول أن امخلنفلة ر ىكلون فكل اًن إر إ ا نىللع ىلن واالذ
ختسوس .فاموااذ امختسوس أو امختسوس أثن هخا وتيهخا امو ان ىكون خلنفىحخا فك اًن و_كون

ا للىما املليخان ةحخللا ىيك_ ل اًن .أخللا خللا ىللياهخا فإن ل ر _كللون فك ل اًن ور _كللون ا للىما املليخان ة ل
ىيك_ اًن.

أخا امخم_ةاع ىن امتلس فحل امىل ىسلخل خم_ةلاع وهل امىل ىكلون خوضلذ امسلؤا

واملوال ىن امخم_ةاع هو أن _نلن ف_حا فإن ن وع أو نو_ع ىن امخ طول ةاي ،اوم

وكان

اي ثةع ولوي ةاميم_ ام اطذ فإنحا ىلىةن خن اميكن و_كون ا لىما امليخان ةحلا ىخو_لة ى و_لة

أش _كللون ىيك_ل اًن .و مللم أن اطل_للة ولللوي امناال أو املناوش ثةىللع ىللن طن_لل ،امتللس وىللن طن_لل،
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اميكللن ام طلل

واللي ،اومل ثةللع ىللن طن_لل ،امتللس وىللن طن_لل ،اميكللن ام طلل  .ومل مم ىلىةللن

أنح للا فل ل ااال ل ا للاين ى للن ختس للوس ه للو أو ختس للوس أث للن وف للو ،م للم ف للي ثة للع ول للوي

امخاللين وثةللع الليا ةللاميكن ام للاطذ .وخللن ألل

ىيك_ل اًن .سلوام ثةللع امن ل أو امنوا_للة ةاملليم_ ام طلل

ف ولوي وف ايا

مللم _لىةللن فكل اًن و_لىةللن ا للىما املليخان ةل
أو ةاملليم_ املنل

تىل _لىةن فك اًن ور _ ىنط ف ثةوع ام لو

ان ام طلذ إنخللا _ للىنط

ومكلن ى لىنط التى وملو

ةطن_ ،وةة املن .فامخم_ةاع امى ىاين ىخن ثةع ولوي وايا ةاميم_ ام اطذ ىلىةن فك اًن

و_لىةن ا ىما اميخان ةحا ىيك_ اًن إ ا او ايونها سوام او ةطن_ل ،ام طلذ أو الو ةطن_ل،
وةة املن.

إر أن خلا اللو اليون ىللن امخ طللول ةوللوي وامخ طللول ةالليا إ ا الو ة للك اطلل

فكللان اطلل امثةللوع اطلل اميرمللة .فإنل _لللل ىاللي_ ىاللي_ اً لامخلاً ور _اللو خلللني ام للم
_ن ااطذ ة ة ك لن

ة  .موا ا او ة ك
كقً خنحخا _كون فك اًن و_كون ا ىما اميخان ة ىيك_ اًن .وخن هنا فإن خا وني خلن امخم_ةلاع ىنلي

امخسللوخ_ن سل لوام وني فل ل أتاي_ل ل

فإن _لوم ىاي_ ىاي_ اً _لن للامو .إر أن

ا ت للاي امخ ةومللة مقس للىير أو وني فل ل ام للنلن امكللن_و فإنل ل

_لىةن فك اًن و_كون ا ىما اميخان ة ىيك_ اًن.

أخا خا وني ىن _لن امخ طلول ةوللوي و _لن امخ طلول ةاليا

فإنل ر _كلون فكل اًن ور

_كللون ا للىما املليخان ة ل ىيك_ ل اًن .موانخللا _كللون خللن اة_ ل امىللل_قع أو اميللنو

ىلن_ .

و_كللون خلللني

وىول مم ر ىلىةن امخم_ةلاع خلن اميكلن ور _لىةلن ا لىما امليخان ةحلا ىيك_ل اًن إر إ ا

اللينع ىللن امخ طللول ةولللوي وامخ طللول ةالليا ة للك اللت_و .ه ل امتامللة وتلليها ه ل امى ل

ىلىةن ف_حا امخم_ةلاع فكل اًن و_كلون ا لىما امليخان ةحلا ىيك_ل اًن .انحلا خسلىني إملل امختسلوس خلن
ت_ ل

أاللوحا .انحللا ىلىة للن أنحللا اللينع ىخ للن _تسللحا أو أل ل ع ىنل ل خللن امخ طللول ةول للوي

وامخ طللول ةالليا  .وخللا ىلليا ه ل امتامللة فللإن امخم_ةللاع م_سللع فك ل اًن وملل_س ا للىما املليخان ةحللا

ىيك_ اًن انحا م_سع خن امختسوساع .فامىيك_ن هو ا ىما امليخان ةامختسوسلاع أو امختسلوس

أثنها واميكن هو نى_لة ه ا ار ىما
أخا امةت

ور _كون إر ف امختسوساع أو امختسوس أثنها.

ف امكون واإلنسان وامت_لا فإنل مل_س ةتثلاً فل امطة_للة ان امطة_للة أىلو

خن امكون واإلنسان وامت_ا  .وم_س ةتثاً ف املامو ان املامو ك خا سوج ات .ف_ خ امخقئكة

وةام _اط_ن و_ خ امطة_لة وم مم فإنا ت_ن ن و إننا نةت

امكون واإلنسان وامت_ا فإننلا ر

نلن امطة_لة ور ةت امللامو موانخلا نلنل هل امثقثلة فتسلل .ان اإلنسلان _ت_لا فل امكلون
فح للو ر ة للي أن _ل للن اإلنس للان و_ل للن امك للون و_ل للن امت_ للا  .فح للو إ ن ر _لن_ل ل أن _ةتل ل
امطة_لة فإن ةتثحا ر _من_ ىن ةتل

نوىل وت_اىل وامكلون امل ش _ت_لا ةل
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ور _لن_ل ةتل

خلا

ىيا مم خن خث امخقئكة وام _اط_ن ان ةتثحا م_س خخلا _ لك ىنلي ى لي  .فاإلنسلان _تلس

نيسل أنل ولللي و_تللس امت_للا امىل ف_ل

و_تللس امكللون امل ش _ت_للا ف_ل

فحللو خنل _خ_للم ااخللون

واا _ام _ةيأ _ىسام ه اة ولوي وولوي أخ وأة_ وخن اةوحخا إمل أىول للي _وللي ل م أو
ر و_ىسام ه ه امت_ا امى ف_ وامى فل

و_ىسام ه ه ا امكون ام ش _ ان خن أن

_لن خلن ةنل اإلنسلان _وللي اةوحلا ل م أو ر.

و خس وخا _سخذ ة خن كواكل _وللي اةوحلا ل م
ثللو _ىسللام ه ل ه ل

أو ر أش ه ل ه ل أمم_للة وللليع هك ل ا خللن اام أو اةوحللا ل م أمم ل

اا لل_ام امثقثللة _ولللي ةللليها ل م أو ر أش ه ل ه ل أةي_للة ىل ل هك ل ا ور ىينللل أو ر .ه ل

امىساؤرع أو ااسئوة ىني ىو_ كث_ اًن وكوخا كةن ىمياي هل امىسلاؤرع فىك ّلون ىنلي ى لي كةلنج
_سلل متوحا .فح ا امىسلاؤ أو ااسلئوة هل ةتل فل واالذ أش هل ن ل واالذ ةواسلطة امتلواس
إمللل املليخان ف_ل ل _تللس ةح ل ا اموااللذ ومكللن خللا مي_ ل خللن خلووخللاع ر ىكي ل مت ل ه ل امل للي

امكةنج و_كةن وىلمياي امخلووخلاع و_تلاو أكثلن خلن خلن ىيسل_ن هل ا امواالذ ةواسلطة امخلووخلاع

امى مي_

فإن اسىطال ىيس_ن ه ا اموااذ ىيس_ اًن اطل_اً ر _ل_ي ه امىساؤرع فإنل ت_نئل _تل

ف للي _توحللا

امل للي امكةللنج .موا ا مللو _سللىطذ ىيسلل_ن ه ل ا اموااللذ ىيسلل_ اًن ااطل لاً فإنل _لل _ىسللام
خؤاىلاً ومكللن امىسللاؤرع ىلللوي إم_ل ف_لللن أنل مللو _توحللا وهكل ا _وأال ة للك طة_لل سوسللوة

امىسلاؤرع تىللل _ال إمللل امللوال امل ش ىاليا فطنىل
مي_ل

أش _ىلللاول خللذ امطااللة امت_و_للة امىل

أش _ىلللاول خللذ ىاطيىل  .وت_نئل _للوان ة نل تل امل للي امكةللنج تلقً لامخلاً وىن طللذ ىنل
وىل ىمىلل

امىساؤرع .موا ا مو ىت مي_ ه امل ي امكةنج فإن امىساؤرع ىل ىىواني ىو_
وىل ل امل للي امكةللنج ف ل نيس ل و_ل ل ف ل تامللة انمىللال وف ل تامللة اولل ،ىوللل خالل_ن تىللل
_تا ه ا امت

سوام أكان تقً ات_تاً أو تقً لاطئاً خا ياو _طخئن إم_ .

ه ا هو امىيك_ن ف امكون واإلنسان وامت_ا وهو ىيك_ن طة_لل

وىيك_لن تىخل

أن _ولي ىني ك إنسان ان ولوي _ ض ةولوي ه ا امىيك_لن .ان إتساسل ةحل املثق

ور ةلي
هلو

أخللن يائللو وه ل ا اإلتسللاس _يفل ل مختاومللة امواللو إمللل اميكللن .م ل مم فللإن امىيك_للن ف ل امكللون
واإلنسللان وامت_للا خللقمو مولللوي اإلنسللان ان خلللني اإلتسللاس ةح ل امللثق

_سىيى امخلووخاع امخىلو ة ة امخولوي مي_

ام ل ش هللو تىخ ل

أو ةختاومة طولل هل امخلووخلاع خلن _لن أو

_تاو طول امت خن _ن  ,فحو _يأل ةتافم اى مت ه امل ي  .فت امل ي امكةنج _قت،

اإلنسللان ة للك خىوأا ل

إر أن امنللاس ىوللل تىخ_للة ىسللاؤمحو وتىخ_للة

ف ل طوللل ه ل ا امت ل

ام _للاو ةختل ورًع خىللليي وخىقت للة فل امواللو إمللل اإللاةللة أش فل امواللو إمللل تل امل للي

امكةنج فإنحو _لىويون ف ارسلىلاةة محل امخقت لة فخلنحو خلن _حلنل خلن هل ااسلئوة وخلنحو

خللن _وأا ل طوللل اإللاةللة ىنحللا .أخللا وهللو اللمان يون سللن امةوللون فللإنحو _ىو للون اإللاةللة ىللن
أسئوىحو خن لةائحو .فحو _ومليون للام_ن خلن هل ااسلئوة ومكلن تل_ن _ةليأون _خ_لمون خلا تلومحو
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ىةليأ هل ااسللئوة ىللني ىولل_حو ف_ىللومل لةللاؤهو اإللاةللة ىو_حللا ونلل اًن مث للىحو ةيةللائحو أو خللن _ىللومل
ؤونحو _سوخون ةاالوةة ىسو_خاً و_طخئنون مح ا امىسو_و ان ىسو_و مخن _ث ون ة  .فإ ا خا ةوموا

سللن امنلومللة أش ةوملوا امتوللو فللإن ااكثن_للة امسللات ة خللنحو ىلل ىنللي تللي اإللاةللة امىل ىو وهللا

وااٌاو_للة هل ىلللوي محللا هل امىسللاؤرع مللليو اطخئنانحللا مقلوةللة امىل ىو وهللا وهللو اللمان .ومل مم
ىل_ي امنلن ف_خا ىو وها خن ت ه امل ي امكةنج و_تاومون توحا ة نيسحو.

فللامىيك_ن ف ل ت ل امل للي امكةللنج أش امىيك_للن ف ل امكللون واإلنسللان وامت_للا أخللن تىخ ل

مك إنسان إر أن خنحو خن _توحا ةنيس
فإن ه ا امت

وخنحو خن _ىو ل توحلا وخىلل تولع ىولل أش ولل

سوام أكان تقً الي للام ىلن طن_ل ،امىو ل

أو كلان تلقً وال إم_ل ةنيسل فإنل

إن ىلللاول ه ل ا امت ل خللذ اميطللن واطخ ل ن إم_ ل فإن ل _نىللاح و_تللس ةسلللاي امطخ ن_نللة .موان مللو
_ىلاول ه ا امت خذ اميطن فإن ر _طخئن إملل امتل وىلل امىسلاؤرع ىقت ل وىمىلل وملو

ملو _ياللو ىللن مللم ة _للة إ للان  .ومل مم ر ةللي خلن امىيك_للن فل تل امل للي امكةللنج مننسللان تلقً
_ىلاول خذ اميطن .

نلللو إن امىيك_للن ةتل امل للي امكةللنج طة_لل وتىخل

ومكللن هل ا امىيك_للن نيسل اللي _كللون

ىيك_ اًن ات_تاً واي _كون ىيك_ اًن سل _خاً والي _كلون ىيك_ل اًن فل امحلنول خلن امىيك_لن ومكنل ىولل
أش تا ىيك_ن تسلل امطن_ لة امل و_لة .فامل _ن _نلللون اإلنسلان وامكلون وامت_لا إملل أنحلا خلاي
و_نى وون إمل امةت

ف امخاي _حنةون خن امىيك_ن ةاإلنسان وامكون وامت_ا إمل امىيك_ن ةامخاي

وهل ل ا امىيك_ للن ةامخ للاي ةاىىة للان هنوةل لاً خ للن امىيك_ للن امطة_لل ل وامتىخل ل

_ل للنهو إم للل امسل ل و فل ل

امىيك_ن .فامخاي ىلضذ موخلىةن ومكن اإلنسان وامكون وامت_ا ر ىلضلذ موخلىةلن وامىسلاؤرع

امى ل ىللني ىتىللال إمللل ىيك_للن ى و ل

وهللو _نى وللون إمللل امىيك_للن املوخ ل  .وم ل مم _سللىت_ أن _ ل ىوا

ةامت ل اما للت_و وة ل مم _ل ل ىون ةامت ل امخمو للوط .ف_تو للون امل للي امكة للنج ومكللن تل لقً لاطئل لاً ر
ىىلاول خل اميطن وخن هنا _ل ه ا امت تقً افلناي ر تلقً م للل أو أخلة .ف_ة لل ام للل

أو ااخللة يو أن ىت ل مللي_حا امل للي امكةللنج ت لقً _ىلللاول خللذ فطنىحللا وىل ل امىسللاؤرع ىقتلل،

امناس وتىل ىقت ،كث_ اًن خن اافناي ام _ن انىضوا ه ا امت .

أخا ام _ن _نون أن ه امل ي امكةنج فني_لة ور ىلنل ام للل ةوالي

ااخ للة ةوا لليحا أخ للة ور يلل ل مح للا فل ل أخ للون امل لل_
و_ىنكللون اافلناي و ل نحو وام لللل و ل ن

للةاً ور ىلنل

ف للإنحو _حنة للون خ للن تل ل امل للي امكة للنج

أو ااخللة و ل نحا .ومل مم ىلل امل للي امكةللنج ىقتلل،

اافناي وىقت ،ام لل أو ااخة وىمىع اافناي واملخاىاع و_ل_

املخ_ذ ف تامة اطخئنلان

كللا ل مت ل ه ل امل للي امكةللنج انحللا ف ل امت _ للة لوللع ةلليون ت ل

ول ل اإلمىللال امنيس ل أو

اميطنش خس_ط اًن ىول اافناي وىول ام لل أو ااخة.
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وامت _ ل للة أن خس ل ل مة ت ل ل امل ل للي امكةل للنج ف_حل للا نات_ىل للان إتل للياهخا امنات_ل للة امل و_ل للة أش

امخىلو للة ةامل ل

أش ف ل نيللس امىيك_للن ام ل ش _لللنش .وامثان_للة خىلو للة ةامطااللة امت_و_للة امى ل ف ل

اإلنسان أش ةخا _ىطول اإل ةال فامىيك_ن _لل أن _ىوا إمل إ ةال امطااة امت_و_ة .موا ةال
امطااة امت_و_ة ةاميكن _للل أن _ل ى ىلن امىيك_لن أش _للل أن _ل ى ىلن ن ل امواالذ ةواسلطة
امتواس إمل اميخان .فإ ا اإل ةال ةامىل_قع أو امينو

أو ةم_لن خلا هلو واالذ ختسلوس فلإن

امطخ ن_نلة ر ىتال وامتل ر _وللي .موا ا لللام امىيك_لن ةخللا ر _وللي اإل للةال أش ةخلا ر _ىيلل،
خذ اميطن فإن _كون خلني فنو أو خلني إتساس فق _وا إمل ت ىطخئن إم_ املنيس
و_ولي اإل ةال.

فتىللل _كللون امت ل ت لقً اللت_تاً مول للي امكةللنج _لللل أن _كللون نى_لللة ىيك_للن تسللل

امطن_ للة امل و_ للة وأن _ للةذ امطاا للة امت_و_ للة وأن _ك للون لامخل لاً ةت_ل ل

ر _ى للنم خل للارً مل للوي

امىساؤرع .وةح ا _وللي امتل امالت_و و_وللي ارطخئنلان امليائو محل ا امتل  .وخلن هنلا كلان خلن

أه للو أنل لوال امىيك_ للن امىيك_ للن ة للامكون واإلنس للان وامت_ للا  .أش امىيك_ للن ةتل ل امل للي امكة للنج تل لقً
_ىلاول خذ اميطن أش _تا ة إ ةال امطااة امت_و_ة و_كلون لامخلاً _تلو يون نللول هل

امىساؤرع.

نلللو إن ختاومللة امطااللة امت_و_للة إ للةال خللا _ىطوللل اإل للةال اللي ىن للي إمللل ت ل امل للي

امكةنج فإن ام لون ةامللم وامتالة إمل او ىل_ن اي _ؤيش إمل ت ه امل ي و_خو ألوةلة

امىسللاؤرع .ومكللن هل ا امطن_لل_ ،للن خل خون املوااللل و _للن خوال إمللل ىنك_للم إ ا ىللنم وتللي .
فمن_للم امىللي_ن اللي ىول لي ف ل املليخان ىللل_قع أو فنوض لاً ر ىخللع إمللل امت _ للة ةاللوة .وه ل موان

أ للةلع امطااللة امت_و_للة ومكنحللا اللي ى للةلحا إ للةاىاً للا اً كلةللاي اااللناو أو ى للةلحا إ للةاىاً
لاطئاً كى ي_س ااوم_ام .وم مم ر _او أن _ىنم موطااة امت_و_ة أن ىت امل ي امكةنج وىل_ل
ىول امىساؤرع ة ر ةي أن _لنش امىيك_ن ف اإلنسلان وامكلون وامت_لا منلاةلة ىلن امىسلاؤرع.
إر أن هل اإللاةللة _لللل أن ىىلللاول خللذ اميطللن أش _لللل أن _للىو ةحللا إ للةال امطااللة امت_و_للة

وأن ىكلون ة للك لللامو ر _ىطللن ،إم_ل للم .موا ا تال هل ا امتل ةللامىيك_ن امل ش ىىلللاول خلل
اميطن فإن ت_نئ _كون تقً _خق امل اناىة وام ول طخ ن_نة.
أخ للا امىيك_ للن فل ل امل لل_

ف للإن إ للةال امطاا للة امت_و_ للة أش إ للةال امتال للاع املض للو_ة

فحللو ىيك_للن

كااكل موا للةال امم انئللم كامىخوللم _ىطوللل أن _ولللي ملليج اإلنسللان ىيك_للن فل امللل_
طة_ل وتىخ  .إر أن امىيك_ن ةامل_ هك ا مخلني امل_ ر _كي مننسان مونحضة ور _كيل
مننسللان من_ ل امسلللاي أش من_ ل امطخ ن_نللة اميائخللة .وم ل مم فإن ل خللن أل ل أن _للنح

وخن أل أن _نا امسللاي أش امطخ ن_نلة اميائخلة ر ةلي أن _للل ىيك_لن فل املل_

اإلنسللان

خةن_لاً ىولل

أسللاس ىيك_للن ف ل ولحللة نلللن ف ل امت_للا  .فحللو إنسللان _ت_للا ف ل امكللون وى_ ل ف ل هل ا امكللون
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_لن ت_اىل فل امكلون ومل مم ر ةلي أن _كلون ىيك_لن فل املل_
امللين_ا امىل _ت_اهللا .وةلليون ةنللام ىيك_للن فل امللل_

خةن_لاً ىولل نلنىل محل امت_لا

ىوللل نلنىل محل امت_للا امللين_ا _ة للل ىيك_للن

خنتطاً وختيوياً وض_ اً فق _ىخىذ ةنحضلة ور _تال ىولل امطخ ن_نلة اميائخلة .ومل مم ر ةلي

أن _كللون امىيك_للن ف ل امكللون واإلنسللان وامت_للا أساس لاً موىيك_للن ف ل امللل_  .اللت_و أن اإلنسللان
اسىلاةة مطول اإل ةال سلوام أكانلع مي_ل نللن موكلون واإلنسلان وامت_لا أو ملو

_يكن ف امل_

ىكن .ومكن ه ا امىيك_ن _ل ةيائ_اً و_ل او اً و _ن سائن ف امطن_ ،امىااىيش تىل _ةنل
ىوللل امىيك_للن فل اإلنسللان وامكللون وامت_للا أش تىللل _ةنللل ىوللل نلنىل موت_للا  .فامخوضللول ملل_س
أش امىيك_ن_ن _سة ،فإن خلنو

هو امىيك_لن فل املل_
امىيك_ن ف امل_
وى _نى

ام انال

ةياهة أن امىيك_ن فل املل_

املل_

و_نى

امل ش ىكلون ف_ل امطخ ن_نلة اميائخلة ومل مم ر ةلي أن _ةنلل

ىول امنلن إمل امت_ا .

اللت_و أن امىيك_للن ةللامل_

_نى ل خللن امىيك_للن ةللل_

خن امىيك_ن ةل_
أخى ل

اوخ ل إمللل امىيك_للن ةللل_

_سلة ،كل ىيك_لن ةل امخوضلول

نيسل إملل امىيك_لن ةلل_

و_نى ل خللن امىيك_للن ةللل_

نيسل إمللل امىيك_للن ةللل_

اوخل

ىائوىل

و_نى ل خلن امىيك_لن ةلل_

أخى ل إمللل امىيك_للن ةللل_

اإلنسللان_ة.

ومكن ه ا ارنى ام موان كان خولوياً ف فطلن اإلنسلان ومكنل إ ا ىلنم وتلي ةليون أن _للل مل
أسللاس _ةنللل ىو_ ل فإن ل اللي _تاللن ةللامىيك_ن ةللل_ نيس ل ور _ىللليا إر إ ا كللان خىلو لاً ةللل_
نيس

ك ن _ىليا إمل امىيك_ن ةل_

وأخىل  .ومكنل _لل ىيك_ل اًن ةللل_

ىانفاى

نيسل

ىائوى وى _نى  .أو _ىليج مم إملل امىيك_لن ةلل_

اوخل

فىة لل ف_ل اانان_لة خىتكخللة و_لل ارنتطلاط ةلان اًم فل

أو خلح اًن خن خلاهن ت_اى  .ور _ىليج مم إمل امنحضلة ور إملل ارطخئنلان امليائو.
هك ل ا ىوللل طة_لى ل

ومح ل ا فللإن ىللنم امىيك_للن ةللامل_

يون أن _ةنللل ىوللل نلللن ف ل امت_للا ر

_او أن _سلىخن وأن _ة لل انل ر _وال إملل امنحضلة ور إملل امطخ ن_نلة اميائخلة ةل _تلو

يون امطخ ن_نة اميائخة وامل_
إن امىيك_ن ةامل_

امةيائ

أو ى_

ام لول امخنتطة هو ل_ن يم_ ىول مم.

ر _لن امىيك_ن ةإ ةال امطاالة امت_و_لة إ لةاىاً لن_لاً أو ك_يخلا اىيل،

ور إ ةال ام اع وتيها أو املائوة وتيها أو ام وو وااخة وتيهو .فإنل إنسلان _ت_لا فل امكلون

فللق ةللي أن _كللون امىيك_للن ةللامل_
خس للىطال وأن _ك للون مل لل_

أن _كللون ى_ لاً خسللىخ اًن وأن _كللون ى_ لاً ىوللل أناللل ولل ل

اإلنس للان خ للن ت_ل ل

ه للو إنس للان ةخ للا ى ىض لل_

اإلنسان  .وه ا ر _خكن أن _ى ىل ةلل امىيك_ن ف امل_

ان إ ا ة

ن_ للم ة للام امن للول

يون ةنائ ىول نلن خل_نلة موت_لا .

ك مم ل ىيك_ اًن ةيائ_اً ول ىيك_ اًن _ىسو ةارنتطاط.

وىول أش تا

خا _لل أن _كون ف_

سوام ةن امىيك_ن ةلامل_

ىولل امنللن فل امت_لا أو ملو _لةن فلإن أهلو

أن _كون ىيك_ اًن خسؤورً ى اي ف_ل امما_لة خنل

أهو خلا _للل أن _قتلل ف_ل

وامما_لة خلن املل_  .موان

امخسلؤوم_ة ىلن امم_لن .امخسلؤوم_ة ىخلن ى ىضل اميطلن امخسلؤوم_ة
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ىنحو وىخن ى ىض امتخا_ةُ امخسؤوم_ةَ ىخن ىتال ةحلو امتخا_لةُ .فلنأس املائولة كلاال خثل

اممولة وااورًي ونأس امل _ن كاممى_و خث أش فني خن أفناي امل _ن  .ك خنحو اال واممولة
وااورًي وامللمى_و وك ل فللني خللن أف لناي امل لل_ن _لللل أن _ اللي امما_للة امى ل _يكللن ف_حللا ةللامل_
وامما_لة نيسلحا خللن املل_

و_قتلل امخسللؤوم_ة ىلن امم_للن .فلامىيك_ن امخسلؤو فل املل_

أن _كللون هللو طللاةذ امىيك_للن ةللامل_
امخسللؤو

ف ل خوضللول امللل_

تىللل _ى ل ىل أن _كللون ىيك_ ل اًن ةللامل_

ر ةللي

ان امىيك_للن _للن

ر _م_للي ىللن امىخ__للم اممن_للمش ملليج امت_ لوان ف ل إ للةال امطااللة

امت_و_ة وهو ر _و_ ،ةاإلنسان ور _او أن _ل هو ىيك_ن اإلنسان.
إن ا لىناط أن _كللون امىيك_للن ةلامل_

ىيك_ل اًن خسللؤورً هلو أينللل خللا _للل ا للىناط

ان ل

ن و كون ر _كي مونحضة ون و أن ر _كي موطخ ن_نة اميائخة ومكن أينل خا _لل أن _كون
منفللذ خسللىوج اإلنسللان ىللن نىةللة امت_لوان ومللو ل ىيك_للن إنسللان مل يخللان خىخ_للم ةللامنةط وملل_س

خلني ت_وان ر _ىطول سوج إ ةال امطااة.
إن امىيك_ للن ة للامل_

ه للو امل ل ش _ا للون امت_ للا موي للني وه للو امل ل ش _ا للون امت_ للا مولائو للة

وامل لل_ن وهللو ام ل ش _اللون امت_للا مو للوو وهللو ام ل ش _اللون امت_للا مقخللة وهللو فللو ،ك ل

مللم

_اون امت_ا مننسان_ة ا_ا ة خل_نة ف_للوحا ك اني أو لنم_ن و_للوحا خن هل أو خن

ااي_ن أش _للوحا ت_لا ىلم ونفاه_لة وطخ ن_نلة يائخلة أو _للوحلا ت_لا
ونام امن _  .ونلن واتي موىيك_ن ام أنسلخام ةلامل_

ل ام وىلاسلة ونكل

وخلا الان ةل امت_لا مننسلان_ة كوحلا خلن

الل_ا ة خل_نللة ىُللنش خللا لوةللع ه ل امالل_ا ة مت_للا اإلنسللان_ة كوحللا خللن ىلاسللة و ل ام ولل ل
اإلنسللان ة ضل ت_اىل كوحللا _للنك ونام امن _ل  .وك_ل للوللع املقاللاع ةلل_ن امنللاس ىقاللاع
لااو يائو ه ىقاة امن _

_نللا أتللينا امن _ ل

ة_ن وة_نم لكو أنا أو ى كو أنع ف_سىخن ة_ننلا امالنال تىلل

و_تللنو ا لللن أو _لط ل أتللينا خللا _ة _ ل ىوللل امت_للا م_للوفن ةللاا امن _ ل

مآللللن و_م_للي لةللم .فنلللن واتللي مح ل امالل_ا ة امى ل اللا حا امىيك_للن ام أنسللخام موت_للا ىُللنش
ك_ ل

للوللع امت_للا امللين_ا يان ل ام وىلاسللة ويان لاللاو يائللو ةلل_ن امنللاس .مللم أن امىيك_للن

موان كان الي ةنلا ىولل فكلن كو_لة ىلن امكلون واإلنسلان وامت_لا أش موان كلان
امنأسخام ةامل_
ةنلا ىولل نللن خل_نللة فل امت_لا فإنل موان ت لل ،نحضلة مو للول وااخلو امىل سلانع ىولل هل ا
امىيك_للن ةللامل_

فإنل أ ل ل ىوللم ام لللول وااخللو وأ ل ل اإلنسللان_ة ة لخلحللا .فحللو امل ش أولللي

فكللن ارسللىلخان وارسللىمق

وهللو ام ل ش أىللاح افلناي أن _ل_ لوا ف ل خسللىوج ه_ل محللو أن _ ل ل وا

امنسائ امى ى ى_حو ىولل طةل ،خلن هلل _ يخل إمل_حو املليو أش املة_لي وتلنو أفلناياً تىلل خلن

أن _كونوا ليخاً أو ىة_ياً اةنام ىائقىحو أو ى _نىحو أو أخىحو _سىط_لون أن _نلخوا ةيضقع
امل لل_  .وفل ل أخن_ك للا اممن_ للة موانلوىل ل ان امىل ل ىتو للو ةاإلخةناطون_ للة وفننس للا امىل ل _س للةو ل_امح للا
ةامللخللة وامخلللي نخللا ل ىي_للي خللن هل امت_لا فضلقً ىخللا فلوىل فكللن ارسللىلخان وارسللىمق
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_ن أنوةا وأخن_كا خن اسىلةاي وخق يخلام .وكل هل ا إنخلا كلان ان امىيك_لن ةلامل_

ف

مل_س

ىيك_ اًن خسؤورً أش م_س ىيك_ اًن ف_ امخسؤوم_ة ىن امم_ن موانخا هو لا خلن امخسلؤوم_ة امت _ _لة
تىل موان كانع ىلحن ف_ امخسؤوم_ة ىن املائوة أو امل _ن أو ام وو أو ااخة ومكن ف ت _ ى
لا خن امخسؤوم_ة ان م_س ف_ إر خا _ضخن اإل ةال.

مىوللليها خسللؤوم_ة

واميكللن ار للىناك_ة موان لللامع مىولللي امخسللؤوم_ة فل امىيك_للن ةللامل_
ىن امي نام وامكايت_ن ومكنحا والي ىللمع ىلن امالخوي أخلاو امت_لا انتنفلع خلذ املمخن تىلل

يع اسخاً أو ةتاً وأل ع ىلوو ىين_ل_اً خن امخسؤوم_ة ىن امم_لن تىلل الانع فللقً ىيك_ل اًن

ةللامل_

ر _لىول

ىللن امىيك_للن ام أنسللخام

واالحا فكن اوخ_ة أكثن خنحا فكن إنسان_ة.

فل املوللو خللن امخسللؤوم_ة ىللن امم_للن واللانع فل

خةن_لاً ىولل نللن موت_لا مليج كل

وىول ه ا فإن املامو موان كان ف_ امىيك_ن ف امل_
خللن أنوةللا وأخن_كللا ونوسلل_ا وهل املليو امىل ىاللون امت_للا فل املللامو .فللإن امىيك_للن فل امللل_

امخولوي ف املامو _لىةن ت _ ة أنل للا خلن امخسلؤوم_ة ىلن امم_لن .إن امخلنم الي _يحلو أن لولو
امىيك_ن ةامل_
ك_ل

خن امخسؤوم_ة ىن امم_ن اي _ولي طة_ل_اً ف اإلنسلان امخلنتط ومكنل ر _يحلو

_للل اسللىلةاي امم_للن واسللىمقم إل للةال تاللاع امل اع _تل ختل امخسللؤوم_ة ىللن امم_للن.

ومحل ا فإنل ن للو خلللاهن امنحضللة وامى لليو امخولللوي فل املللامو ام_للوو ومكللن لوللو امىيك_للن ةللامل_

مليج امنلاس ور سل_خا اااو_للام ام لاين_ن ىولل ىتالل_ املل_
املاا امخةان _لينم أن امللامو فل ىيك_لن ةلامل_
و_لىة للن أن ة للام هل ل ا امىيك_ للن ة للامل_

خلن امخسللؤوم_ة ىلن امم_لن _للل

خلنتط ومل_س خى ليخاً واول ،ومل_س ةخطخلئن

امل للام خ للن امخس للؤوم_ة ى للن امم_ للن أخ للن خض للن ةامت_ للا .

وخلوةللة مو ل ام مننسللان .وم ل مم ر ةللي خللن ام ضللام ىوللل ه ل ا امىيك_للن واملخ ل ان _ت ل ختو ل
ىيك_ن ةامل_

ىكون امخسؤوم_ة ىن امم_ن لمماً ر _ىل أم خن .
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هلو املقالة ةل_ن اإلنسلان واإلنسلان والت_و أن امىيك_لن ةلامل_

ات_و أن امن _

امىيك_ن ةامتاو ىول ه ا امن _
ةلي أن ىكللون املقاللة ةللامن _

ه املقاة ةامن _

إل ةال امطااة امت_و_ة امى ىيفذ اإلنسان من لةال .ومكلن

ةلل_ن اإلنسللان واإلنسلان هل أن لكول انللا أو ى كول أنللع ىكللون

ى كو أنع ر أنا ف نا اتا امن _

مىطلخن إ_ا ر أن الااخم ال وىلااخن الل

أثل ل للن  .أش أن ىيل ل للنح ةاملط ل ل للام ر ةارسل ل للىمق
ام اىناملنة ت_ن _ و :
ى ان إ ا خا لئى خىحوقً

هلو

اطلخم أ_ا وأنع ىتال امن _ل

أش أن ىكلون ىقالة إ_ثلان ر ىقالة

وأن أف ل ل للنح ةاملطل ل للام ر ةارس ل ل للىمق  .وت ين

ك نم ىلط_ ام ش أنع سائو
اسىلاةة ممن_لم امة لام ومكنل تل_ن _نى ل _الةو _يلنح

أش إن اإلنسان موان كان _ينح ة ن _ ل
ان _لط كخا _ينح ت_ن _ ل وك مم اسىلاةة ممن_م امة ام وهو خلحن امكنو واإلىطام فإنل
كخلحن امخوك_ة واال ك خنحخا خلحن خن خلاهن ن_م امة ام.

ىيك_ اًن ةامم_ن ان امىيك_ن ةلامل_

فامخوضول م_س ف_ لل امىيك_ن ةامل_

هلو ىيك_لن

ةإ للةال امطااللة امت_و_للة مننسللان امل ش _يكللن فللق ةللي أن _كللون خىلاوةلاً خللذ اإل للةال تىللل _كللون

ىيك_ ل اًن اللت_تاً موانخللا امخوضللول هللو أن ىكللون ف ل ه ل ا امىيك_للن امخسللؤوم_ة ىللن امم_للن ر أن
_كون ىيك_ اًن ةإ ةال امم_لن .فحلو ر _يكلن ةلامل_
ةامل_

إل لةال امطاالة امت_و_لة مي_ل

م_ لةذ امطاالة امت_و_لة مليج امم_لن ةل _يكلن

ومكنل تل_ن _يكلن ىيك_ل اًن خسلؤورً أش تل_ن _كلون ىيك_لن

خىاللياً ةاللية امخسللؤوم_ة ىللن امم_للن فإن ل ةللي أن _ للةذ خلحللن امخوك_للة _ للةذ خلحللن امكللنو
وةي أن _ ةذ خلحن املو

_ ةذ خلحن امثنام .وف كوىا امتامى_ن هو _ لةذ امطاالة امت_و_لة

مي_ ف إ ةال ن_م امة ام ومكنل الىلان إ لةال امخلحلن اانالل ىولل امخلحلن امخلنتط .هل ا

هلو امخوضللول فل للل امىيك_للن ةللامل_
ةامل_

ه امى ىللو ىيك_ اًن ةامل_

ىيك_ل اًن خسلؤورً .فللإن امخسللؤوم_ة ىللن امم_للن فل امىيك_للن

_لط امل_

امناا وامل_

امحن م.

ىن امىيك_لن فل أش ل م ان امت _ لة

أخا امىيك_ن ف امت ائ ،فإن موان كان ر _لىو
ه خطاة ة اميكن مووااذ ومكن مخا كان موت ائ ،ومن ور سل_خا امت لائ_ ،لن امخاي_لة فإنل ر

ةللي خللن ة_للان هل ا امنللول خللن امىيك_للن ةاىىةللان _لىول

ىللن امىيك_للن فل أش ل م _للن .وامىيك_للن

ةامت ائ ،هو لل امتكو ام ش _اين خنطة اً ىخلاو ارنطةلا ،ىولل امواالذ امل ش ن ل إملل امليخان
ةواسطة اإلتساس وه امخطاة ة ه امى ىلل خا _ي ىو_ل اميكلن ت _ لة وهل إ ا كانلع

ت _ ة ىىلاول خذ اميطن ىلاوةاً طة_ل_اً .فخثقً :كون امخلىخلذ هلو ىةلان ىلن ىقالاع ونلاس
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ف_كون ه ا واال  .فت_ن _لنش امتكو ىول امخلىخذ خا هو فلإن كل

ااتكلاو ىولل واالل الي

لنع ىول امطن_ ة امل و_ة وهل فكلن ومكلن كلون هل ا اميكلن ت _ لة أو مل_س ةت _ لة انللذ إملل
انطةللا ،ه ل ا اميكللن ت _ للة .فام ل _ن اللاموا إن امخلىخللذ ىةللان ىللن خلخوىللة أف لناي فللإنحو أنوا أن
املخاىلة خكونللة خللن أفلناي وأن امخلىخللذ ر _ىل ىل أن _كللون إر إ ا ولللي خلخوىللة أفلناي فن ل هل ا

اموااللذ إمللل يخللا حو ةواسللطة امتلواس وفسللنو ةواسللطة امخلووخللاع امسللاة ة ف اللينوا تكخحللو ةل ن
امخلىخذ هو خلخوىة أفناي .فح ا امتكو فكن ومكن خطاة ى مووااذ وىيو خطاة ى هو ام ش _لي

ىول أن ت _ ة أو ر .فلني ىطة_ ىول اموااذ _ اهي أن املخاىلة فل ةلالن خحخلا ةول ىلييهو
ر _كونللون خلىخل لاً موانخللا _كونللون لخاىللة خللذ أنحللو خلخوىللة أف لناي ف ل تلل_ن أن املخاىللة ام ل _ن
_ل_ للون ف ل ان_للة خحخللا ةو ل ىللييهو _كونللون خلىخل لاً .فام ل ش لل ل ام ن_للة خلىخل لاً ومللو _لل ل

امةالن خلىخلاً إنخا هو ولوي املقااع اميائخة ة_ن سكان ام ن_ة وىيو ولوي املقااع اميائخة
ةلل_ن نكللال امةللالن .ف لإ ن فام ل ش _كللون امخلىخللذ هللو املقاللاع ةلل_ن امنللاس وملل_س خلخوىللة
امناس .وة مم _ىة_ن أن ه ا امىلن_ موخلىخذ موان كان فك اًن ومكن م_س ت _ ة وه ا _لن أن
م_س ك فكن ت _ ة ة ر ةي أن _كون ه ا اميكن خنطة اً ىول اموااذ ام ش اين امتكو ىو_ .
وخثقً كون امي_انة امنانان_ة فك اًن ات_و .ف ي ن

امتس أن ا ل وارةلن ونوح ام ليس

ه ل واتللي فامثقثللة واتللي وامواتللي ثقثللة فام للخس ف_حللا امضللوم وامت لنان ولللنو ام للخس فكوحللا
ل م واتللي وه ل ثقثللة فك ل مم اإلم ل هللو ا ل وارةللن ونوح ام لليس واللي ىلللاول ارىى للاي

ةاإلم خذ اميطن أش خذ ن_م امىي_ن فكان فكل اًن ومكلن خطاة ىل موواالذ وىليو خطاة ىل موواالذ هلو

ام ش _ي ىول أنل ت _ لة .وىنلي ىطة_ ل ىولل امواالذ _ لاهي أن امثقثلة م_سلع واتلياً ور امواتلي
ثقثة فامثقثة ثقثة وامواتي واتي .أخا ام خس فإن كون محلا ضلوم ومحلا تلنان ر _لي ىولل

أنحللا ثقثللة ةل هل واتللي هللو ام للخس وامضللوم لااللة خللن لوااللحا وملل_س لل_ئاً ثان_لاً وامتلنان
لااللة خللن لوااللحا وم_سللع أخ ل ان ثامث لاً وكللون ه ل ا ىلللاول خللذ اميطللن ر ا_خللة م ل ان ن_للم
امىللي_ن ىىطوللل اإل للةال ف للي _لللنش إ للةاىحا ة للك لللاطلم أو للا واللي _لللنش إ للةاىحا ة للك

ات_و .واثةاع كون اإلم واتياً أو ثقثة إنخا _ ى ىن طن_ ،امل

ر ىن طن_ ،اميطن موان

كللان للنط أن _ىلللاول هل ا امىيك_للن امل ول خللذ اميطللن .وىو_ل _كللون هل ا اميكللن _للن خنطةلل،

ىول وااذ اإلم فق _كون ت _ ة فامي_انة امنانان_ة م_سع ت _ ة.

وخ للثقً ك للون امخ للاي ىىط للون خ للن اىح للا و_ل للنش ةل ل مم املو لل ،واإل_ل للاي وأن هل ل ا فك للن أخ للن

الت_و .ف لي ن ل اموااللذ أن امخلاي ىىتلو خللن تلا إملل تلا ةواسللطة الوان_ن ثاةىلة .و_تال

ةح ا امىتو إ_لاي أ _ام لي_ي مو ىكن ف_كون ه ا لو اً موا_لاياً .ومكن انطةا ،ه ا ىول امواالذ
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هو ام ش _ي ىول أن ت _ ة أو مل_س ةت _ لة .وىنلي ىطة_ ل ىولل امواالذ _ لاهي أن هل امخلاي

مللو ىولللي أ لل_ام خللن ىلليو ة ل خللن ل م خولللوي وأن ام لوان_ن خينوضللة ىو_حللا فنض لاً فح ل ر
ىسىط_ذ أن ىلنل ىول ه ام وان_ن .فلق _كلون ىخوحلا لو لاً ور ىكلون هل لام لة .ف_كلون هل ا
اميكللن _للن خنطةلل ،ىوللل وااللذ املللام ،ور ىوللل وااللذ املولل ،فللق _كللون ت _ للة .وهك ل ا لخ_للذ

اافكان امخولوي فل املين_ا وامىل ىوللي ر _لنل كونحلا فكل اًن أنحلا ت _ لة ةل ر ةلي أن _نطةل،
اميكلن ىوللل اموااللذ تىللل _كللون ت _ للة .والل خلنفللة أن اميكللن ت _ للة أو ر ر ةللي خللن ىطة_لل،
ه ا اميكن ىول اموااذ ام ش _ي ىو_ فإن انطة ،ىو_ كان ت _ ة موان مو _نطة ،ىو_ مو _كن
ت _ للة .ف للامىيك_ن ةامت للائ ،ر _لنل ل ام _ للاو ةاملخو_ للة امل و_ للة فتس للل ةل ل _لنل ل ام _ للاو ةاملخو_ للة

امل و_ة وىطة_ ،اميكن ام ش نلىع ىلن املخو_لة امل و_لة ىولل امواالذ امل ش _لي ىو_ل

فلإن انطةل،

ىو_ كان ت _ ة موان مو _نطة ،ىو_ مو _كن ت _ ة .ور _ ا إن هنام أ _ام ر _خكن خلنفلة
انطةلا ،اموااللذ ىو_حللا انحللا ر ىتللس ر _ للا مللم ان للنط امىيك_للن اإلتسللاس ةللاموااذ فخللا مللو

_كن واالاً _تس ر _كون فك اًن وةامىام ر _كون ت _ ة .فات خثقً م_س فكن موانخا هو ت _ لة
فإن امتس اي ن أثن وهو امخلووااع خن ىيو إمل اميخان ةواسطة امتواس وه ا للونا نتكو
ىوللل ول للوي  .فول للوي ات ت _ للة .أخ للا اع ات فإنح للا ر ى للذ ىت للع امت للس ومل ل مم ر نس للىط_ذ

امتكو ىو_حا .فق _ولي

م خن امت ائ ،امىل ىوال أو _ىوال إم_ل امل ل

إر و_ لذ ىو_ل

امتس .فامت _ ة ر ةي أن _ ذ ىو_حا امتس ور ةي أن _لنش امىيك_ن ةحا ىن طن_ ،امل .

فللامىيك_ن ةامت _ للة هللو ىطة_لل ،اميكللن ىوللل اموااللذ ام ل ش _للي ىو_ ل فللإن انطةلل ،ىو_ ل كللان

ت _ ة موان مو _نطة ،ىو_ مو _كن ت _ لة .وامىيك_لن ةامت _ لة أخلن ر ةلي خنل مونلاس لخ_للاً خلن
أفناي و لول وأخو ور س_خا خن _ىتخوون خسؤوم_اع خحخا كانع ام_ن ان اافكلان كث_ل اًن خلا
ىكون سةةا مولط

وسةةا موضق فق _او أل اميكن أش فكن ىول أن ت _ ة ةل _ؤلل ىولل

أن فكن ف ط ثو _لنش ىطة_ ىول اموااذ ام ش _ي ىو_ فإن انطة ،ىو_ كان ت _ لة موار ملو
ليام خث ل ام _للاو ةاملخو_للة امل و_للة
_كللن ت _ للة موان كللان فك ل اًن .فللامىيك_ن ةامت _ للة س لوام أكللان اةىل ً
مووالو إملل اميكلن ثلو ىطة_ل ،هل ا اميكلن ىوللل امواالذ تىلل _نطةل ،ىو_ل فلإ ا انطةل ،ىو_ل كللان
ىن امت _ ة أش ىلن اميكلن امل ش _نطةل ،ىولل امواالذ امل ش

ت _ ة موار ف_لل أن _لنش امةت
ليام موانخللا كلان ىللن طن_ل ،ألل اافكلان امخولللوي وامةتل
_لي ىو_ل أو ملو _كللن اةى ً
خنحا .خث ام _او ةىطة_ ،اافكان امخولوي ىول اموااذ موواو إمل امت _ ة.

ىللن امت للائ،

وهنللا ر ةللي خللن ميللع امنلللن إمللل أخلن_ن :أتلليهخا امخمامطللاع امىل ىتال فل امت للائ،

وامثان امخمامطاع امى ىان ىلن اموالو إملل امت لائ .،أخلا امخمامطلاع امىل ىتال ىلن
امت للائ ،فإنحللا ىتا ل خللن ل لنام امى للاة ام ل ش _تا ل ةلل_ن امت للائ ،أو اافكللان ف_ىل ل ه ل ا
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امى اة أيا مطخس امت ائ ،أو _كون ةاسىلخا ت _ لة خلن امت لائ ،مطخلس ت _ لة أللنج أو
_كون ةامى ك_م ف ت _ ة خن امت ائ ،خن أنحا م_سع ت _ ة أو كانع ت _ ة ف لن وىم_ن

هل ا املللن

إمللل _للن مللم خللن ااسللام_ل .فخللثقً كللون ام_حللوي أىلليام موخسللوخ_ن ت _ للة وكللون

ام_حوي أىيام اهل خلا _سلخل فوسلط_ن ت _ لة وهاىلان ت _ ىلان خى لاةحىان أو خىليالوىان ومكلن
امخمامطللة للوللع ت _ للة امللليام ةلل_ن ام_حللوي وأهل فوسللط_ن هل امةللانم ةل هل امخقتلللة فاىلل

ه ا امى اة أو امىيال أيا مطخس ت _ ة امليام ة_ن ام_حوي وامخسلوخ_ن .وكلون فكلن أن امتن_لة

خولوي ىني أخن_كا ت _ ة وكون فكن أن أخن_كا إنخا _لىان نؤسامها ام أنسلخام_ون ت _ لة وهخلا
فكلنان خى للاةحان خللن ت_ل

إن كلقً خنحخللا _للي ىوللل وااللذ أخن_كللا .ومكللن اىلل ع ت _ للة امتن_للة

أيا مطخللس ت _ للة كللون ام أنسللخام__ن هللو امل _ن _لىللانون نؤسللام أخن_كللا .فطخسللع هل امت _ للة
واان امخلنو

أن ام ش _نلو نئ_ساً فل أخن_كلا هلو خلن مل

للة_ة أكثلن .وخلثقً كلون إنلوىل ان

ضللي اموتللي اانوة_للة ت _ للة وكللون إنلوى ل ان ىن_للي ى و_للة نيسللحا ة نوةللا امخوتللي ت _ للة .فاىل ل ع

امت _ ة امثان_ة أيا مطخس امت _ ة ااومل وة مم يلوع إنلوى ان امسو ،امخ ىنكة .وخثقً كلون

اإلسللقو اللو ر ىموللل ت _ للة ومكللن لللنج امى للك_م فل هل امت _ للة تىللل أاللةو املنأش ةل ن هل ا
م لل_س ت _ للة أو ك للان ت _ للة فل ل أو اإلس للقو ث للو ىم_ للن ام للمخن فو للو ىل للي ت _ للة .وهكل ل ا ىل للنش

امخمامطللاع ف ل امت للائ ،فللىطخس إخللا ةت للائ ،ألللنج أو ةامى للك_م ف ل ىوللم امت للائ .،وه ل ا خللا
ت  ،فلو اممنل ف امت ائ ،امخولوي ىني امخسوخ_ن.

وأخللا امخمامطللاع امى ل ىاللن ىللن امت للائ ،فإنحللا ىتا ل ةإ_لللاي أىخللا ىاللن ىللن
إر ةللاميكن ت _ للة

امت لائ ،أو إ_لللاي أفكللان ىاللن ىلن امت للائ .،فخللثقً كللون ااخلة ر ىللنح

ومكن مان امخسوخ_ن ىن اميكن لللع ااىخلا امخاي_لة خلن خللاهناع واضلطناةاع وثلوناع

ماللن امنللاس ىللن اميكللن وان للمامحو ةاملخ ل
وتل ل ختوح للا أن ااخ للة ر ى للنح

فطخسللع ت _ للة أن ااخللة ر ىللنح

إر ةللاميكن

إر ة للامثون .وكل ل مم ما للن امخس للوخ_ن ى للن ت _ للة امنحض للة

ول لليع أفك للان أن امنحض للة ىك للون ة للاالق ،وأن امنحض للة ىك للون ةاملة للاياع وأن امنحض للة ىك للون
ةاراىاللاي إمللل _للن مللم خللن اافكللان .وهكل ا ىلللنش امخمامطللاع ماللن امنللاس ىللن امواللو

إمل امت ائ.،
وم مم ر ةي خن ارنىةا موخمامطاع ور ةي خن امىخسم ةامت ائ ،وام ة

ىول امت _ لة ة_لي

خللن تي_للي ور ةللي خللن املخلل ،فل اميكللن واإللللقق فل امىيك_للن موواللو إمللل امت للائ .،وخللن

ألطن خا _تا مليو ارنىيال ةامت ائ ،هو إهخا ت ائ ،امىان_ه ور س_خا امت ائ ،ااساس_ة
ف_

و مم أن امىان_ه ف_ ت ائ ،ثاةىة ر ىىم_ن وف_ لنام وم_ي لنو
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فا نام امى ه وم_ي

لنو

م_سع ت ائ ،موانخا ه تواي

فق _او أن _نىيلذ ةحلا ور _الو أن ىطةل ،فل للنو

خلىويللة ىللن لنوفحللا .ومكللن اموااللذ أن ل اللي لل ل امنلللن إمللل امىللان_ه كو ل نلللن واتللي وأهخوللع
ت للائ ،امى للان_ه .وم للو _خ_ للم ة لل_ن امت للائ ،واموال لائذ ومل ل مم م للو _وىي للع موت للائ .،فخ للثقً ك للون

امم لنة__ن اىل ل وا امسللات ام لنا ولااللة س لوات خاللن وةللقي ام للاو ممللمو اميومللة اإلسللقخ_ة
ت _ ة ومكن انىاان اممنة__ن ىول امخسوخ_ن تلاي

ىلان_ل ومل_س ت _ لة .فالىوطلع امتلواي

امخىوسللط

ةامت للائ ،وأهخوللع ف_ ل امت للائ ،تىللل ىنوس ل كللون امسللات ام لنا موةتللن ااةلل_

ثمن خنحا _ني امليو إمل يال ةقي اإلسقو .وخثقً كون فكلن ام وخ_لة هل امىل مىمىلع ك_لان
اميومة املثخان_ة وكون امخسوخ_ن تانةوا اممنل كلثخان__ن خسوخ_ن ر كخسوخ_ن فتسل ت _ ة.
خللن أتلليا

ومكللن انح لماو املثخللان__ن ف ل أنوةللا ثللو انح لماخحو ف ل امتللنل املامخ_للة امثان_للة تللي

امىللان_ه ومكللن لل ل امنلللن إمللل ىللان_ه امتللنول ةلل_ن املثخللان__ن واانوة_لل_ن وىللان_ه امتللنل
املامخ_ة ااوملل كول نللن واتلي وأهخولع امت لائ ،فل هل امتلنول أش أهخولع ت لائ ،امىلان_ه.
فالىوطللع امت للائ ،ةللامتواي

واهخوللع امت للائ ،تىللل ىنوس ل كللون اميكللن ام وخ_للة ه ل سللةل

ارنحماو مولثخان__ن ف أنوةا وف امتنل املامخ_ة ااومل .وهك ا لخ_ذ تواي

امىان_ه اي لنج

ف_حللا إهخللا امت للائ ،فوللو _نىيللذ ةت للائ ،امىللان_ه خللذ أن ت للائ ،امىللان_ه ه ل أ وللل خللا ملليج
اإلنسان وأىول أنوال اافكان.
فامىيك_ن ةامت ائ ،سوام ةامواو إم_حا أو ةىخ_مها خن _ن امت ائ ،أو ةام ة

ىو_حا

ة_ي خن تي_ي وارنىيال ةح امت ائ ،هو امىيك_ن امخليش وامىيك_ن ام ش _كون م لثلان هائولة فل

ت_للا ااف لناي وام لللول وااخللو .وخللا فائللي امىيك_للن إ ا مللو _ؤل ل مولخ ل ة ل موا ا مللو _ للة
امت ائ ،و_ىخسم ةحا موا ا مو _خ_م ة_ن امت _ ة و _ن امت _ ة؟

ىوللل

ىول أن امت ائ ،ه أخن اطل وه ثاةىة ر ىىم_ن وهل _ _ن_لة اطل_لة ر _لؤثن ف_حلا
ال للىق

امل للنو

ور ىم_ للن ااتل لوا  .ا للت_و أن اميك للن ر _ا للو ىلن_ للي خ للن لنوفل ل وخ للن

ااتوا امى ىكىني ور _ اس ىو_ ا_اساً لخوم_اً ومكلن هل ا هلو اميكلن خلن ت_ل

هلو فكلن إ ا

مو _كن ت _ ة .أخا إ ا كان اميكلن ت _ لة فإنل ر _الو أن _نللن ف_ل إملل امللنو
خحخا ىم_نع أو ىةيمع .ةل _للل أن _ؤلل كخلا هلو ةمل

امنللن ىلن امللنو

وااتلوا

وااتلوا  .ر

س_خا وأن امت ائ ،ر ىؤل ةامطن_ ة املوخ_لة امىل هل طن_ لة لن_لة ةل ىؤلل ةامطن_ لة امل و_لة
وةاملان للل ام_ _نل ل خنح للا .انح للا أش امت للائ ،ىىلو لل ،ة للامولوي ر ةامكنل ل ور ةاما للياع .ف للإن

انطةا ،اميكن ىول اموااذ ام ش _ي ىو_ _لل أن _كون انطةاااً _ _ن_اً تىل _كون ت _ ة .م مم
ر ةي خن امىيك_ن ةامت ائ ،ور ةي خن ام ة

ىول امت ائ ،ة_ي خن تي_ي.
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وأخا امىيك_ن ةااسام_ل فحو امىيك_ن ةامك_ي_ة _لن اميائخلة امىل ةحلا _ لاو ةاملخل
_ نن نول املخ

وم مم _لىو

ااسوول ةالىق

وأن ااسوول امواتي اي _نيذ ف ىي أىخلا

نول املخ

ات_و أن ااسام_ل اي ىى لاة

ومكلن ىنلي امىيك_لن ةااسلوول _للل أن _يكلن فل

نللول املخل امل ش _لناي اسللىلياو ااسللوول مو _للاو ةل

ااسوول امخلنو

وااسلوول

تىللل مللو ى للاةحع ااسللام_ل وتىللل مللو كللان

_نيذ ف ه ا املخ املي_ي فق ةي خلن امىيك_لن فل نلول املخل ىنلي امىيك_لن

ةااسوول ام ش _ناي م ةم

امنلن ىن ى اة ااسام_ل وىلن وللوي أسلام_ل ىنيلذ محل ا املخل .

ان امى للاة اللي _ضللو ىللن ااسللوول اميلللا

وان كللون هنللام أسللوول _نيللذ فل هل ا املخل اللي

_سةل ىناوة ام _او ةاملخ فخثقً أسوول اميىا_ة ميكن _ى اة خذ أسوول امليىو محل اميكلن كل
خنحخا _لىخي ىول ىن

اميكن ىول امناس ومكن ه ا امى اة اي _ضو تخوة اميىو واي _ضو

االلتال اميىا_للة ميكللن ف سللوول اميىا_للة إ ا اسللىلخ ف ل أسللوول املليىو _ليلل ،ىوللل امخلليج
امطو_

وأسوول اميىو إ ا اسىلخ ف اميىا_ة _للل اميىا_لة ىليل .،ف سلوول امليىو _لىخلي

ىول نح امت ائ ،كخا ه

أخلا أسلوول اميىا_لة فإنل _لىخلي ىولل ىلم__ن اميكلن وةحنلىحلا .موان

كل للان ك ل ل خنحخل للا ر ةل للي ف_ ل ل خل للن تسل للن املل للن  .وخل للثقً أسل للوول نال للل امتل للاكو ف ل ل امنلل للاو
امللي_خ ناط وهللو للل ام لللل _نىلللل امتللاكو _نيللذ فل ناللل امتللاكو فل امنلللاو اإلسللقخ

ف_لل ام لل _نىلل امتاكو .ومكن ت_ن _ناي اىلا أسلوول منالل لو_يلة موخسلوخ_ن _للل أن

_يكن ف وااذ امتكو ف نلاو اإلسقو ة نل نالل تلاكو يائلو ومل_س تاكخلاً ميىلن مخن_لة ختليي

وم مم ر ةي خن امىيك_ن ف نول امتكو ف اإلسقو ىني امىيك_ن ف نسو أسوول منالل املو_يلة

ف_للل خللثقً تاللن امخن للت_ن امل _ن هللو أهل مولقفللة خللن اةل خخثول ااخللة وخنللذ ىن لل_و خللن
ىللياهو .ثللو للل ام لللل _نىلللل خللن _ن_للي خللن هللؤرم امخن للت_ن ف للط ثللو امطوللل خللن ام لللل

كو ل أن _ة لا_ذ ام ل ش انىضللا أكثللن امخسللوخ_ن لو_يللة موخسللوخ_ن .اللت_و أن امة_لللة ه ل طن_ للة

منال املو_ية وم_سع أسووةاً ومكن ك_ي_ة أيام امة_لة هو أسوول .وم مم ر _كي أن _كون
ااسوول نافلاً ف املخ املي_ي كخا نيذ ف

_ن خن ااىخا

ومكن تىل _ لنن هل ا ااسلوول

مح ا املخ ر ةي خن امىيك_ن ف املخ تل_ن امىيك_لن فل ااسلوول :فلإن امىيك_لن فل نلول املخل

ضنونش ىني امىيك_ن ف وضذ أسوول مو _او ة .

إن ااسللوول هللو ك_ي_للة خل_نللة مو _للاو ةاملخل وهللو ك_ي_للة _لن يائخللة ةلكللس امطن_ للة فإنحللا

ك_ي_ة يائخة مو _او ةاملخ  .وامطن_ ة ر ىلىول

خطو لاً ور ىىم_لن ور ىتىلال إملل ى و_لة خةيىلة

تىللل ى للوو ةحللا .انحللا _ _ن_للة فحل إخللا أن ىكللون ه ل _ _ن_للة مواخللا أن _كللون أاللوحا _ _ن_ لاً .أخللا
ااسوول فإن اي _لي ،ىني اسىلخام مو _لاو ةاملخل والي _ىم_لن و_تىلال إملل ى و_لة خةيىلة مو _لاو
ة  .وخن هنلا كلان امىيك_لن ةااسلام_ل أىولل خلن امىيك_لن ةلامطن .،فامطن_ لة الي _سلىنىلحا ى ل
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خةيل ومكن اي _سىلخوحا ى

أو ى

ىايش .أخا ااسوول فإن امواو إم_ _تىال إمل ى

ىة نش موان كان اسىلخام اي _نىع ةامل
فامطن_ ة م_س خن امضنونش أن _نىلحا امل

املايش.

خةيل

امخةليل ومكلن ااسلوول خلن امضلنونش

أن _نىل ل امل ل امخةلليل أو امل ل املة للنش س لوام أكللان خىلوخ لاً أو _للن خللىلوو .ان امواللو
إمللل ااسللوول ر _ىلولل ،ةللاملوو وامخلنفللة ة ل هللو _ىلولل ،ةاملخو_للة اميكن_للة امى ل ىلللنش خللن أل ل

امواو إم_  .وخن هنا _ىياوع امناس ف ت امخ اك  .انحو _توونحا ة سام_ل ف لي _تلاو

لللق ت ل خ للكوة خللا فىسىلا ل ىو_ ل ف_حللنل خنحللا أو _لوللن ىلللم ىللن توحللا أو _لللن انحللا

خ للكوة ر ت ل محللا ومكللن خللن _خوللم ى و_للة ت ل امخ للاك إ ا ىللامع خ للكوة متوحللا واسىلاللع
ىو_ ل

خلىول

فإنل ل _م_للن ااس للوول ام ل ش _س للىلخو أو _ للوو ةل للي أسللام_ل موا ا اسىلا للع ىو_ ل ن للو
ااسللام_ل فإنل ر _حللنل خنحللا ور _لوللن ىلللم ىللن توحللا ور __ل س خللن توحللا موانخللا

_اللةن ىو_حللا و_ىنكحللا فىللن خللن امواللع أش _ىنكحللا موللمخن ىوللل تللي اللومحو ثللو _لللاوي امىيك_للن
ةتوحا فىن ةلي ألنج تىل _توحا .وم مم فإن خن مي_ ى و_ة ت امخ اك ر ىولي مي_ خ كوة

ر ت محا ة إن ك خ كوة محا ت وامسةل ف

مم اىىخاي ىول اينى ف إ_لاي ااسام_ل

امى ل ىت ل ه ل امخ للكوة امخسىلالل_ة .وخللن هن للا كللان امىيك_للن ةااسللام_ل خللن خ_ لماع امل للو
امخةيىة أو املة ن_ة فإن ت امخ اك خىوا

ىول امىيك_ن ةااسام_ل.

وأخللا امىيك_للن ةاموسللائ فإنل اللنو امىيك_للن ةااسللام_ل وخ للانن مل

امخاي_للة امىل ىسللىلخ مو _للاو ةااىخللا

وهللو امىيك_للن ةللاايواع

فللإ ا كللان امىيك_للن ةااسللام_ل هللو امل ش _تل امخ للاك

فإن ه ااسام_ل ر ا_خلة محلا إ ا اسلىلخوع وسلائ ر ىوال إملل تل  .إر أن إينام اموسلائ

موان أىللل ىللن طن_لل ،امىيك_للن ومكللن امىلنةللة مووسلل_وة ىناللن هللاو ف ل خلنفىحللا .وم ل مم _ىتللىو
موار فللإن لخ_للذ ااسللام_ل ر _خكللن أن ىنللىع
ىولل امخيكللن ةااسللام_ل أن _كللون خيكل اًن ةاموسللائ
إ ا اسىلخوع وسائ ر ى وج ىول اسىلخا ااسلام_ل ور سل_خا وأن اموسلائ للمم للوهنش فل

إنىللال ااسللام_ل .فخللثقً نسللو لطللة م ىللا امللليو هللو نسلو اسللوول موان كللان لطللة ان املطللة
نيسحا أسلوول فلإ ا نسلو املطلة نسلخاً الت_تاً خائلة ةامخائلة ومكنل اسلىلخ امسلقح امل ش ر
_ للوج ىوللل خوالحللة سللقح امللليو فللإن املطللة خلي للة اطللاً ومللو كللان امنلللا امل _ن _تللانةون
أاوج خن نلا امليو ومو تانل ةنلا _ وون ىول خ اىوة امليو ومو كان ضلي اوى

فإن

املطة خلي ة تىخاً فاملطة امخوضوىة موتنل أسوول وامنلا وااسلوتة وسلائ مىني_ل هل ا
ااسوول فإ ا مو _كن امىيك_ن ةاموسائ خولوياً ىني امىيك_ن ةااسوول أو كانلع اموسلائ م_سلع
خن امنلول امل ش _نيل ةل هل ا ااسلوول فإنل ر ا_خلة موىيك_لن ةااسلام_ل ور ا_خلة مقسلام_ل امىل

فكللن ف_حللا انحللا ر ىثخللن إر إ ا لللنج امىيك_للن ةحللا ىنللي امىيك_للن ةااسللوول وكانللع خللن امنللول
ام ش _سىلخ ف ه ا ااسوول .وىو_ فإن ر _او أن _لنش امىيك_ن ةاموسائ للانل امىيك_لن
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ةااسام_ل ور _او أن _لنش امىيك_ن ةاموسلائ إر ىولل ضلوم ااسلوول امل ش _للنش امىيك_لن

ة.

إر انل موان كانللع ااسللام_ل اللي ىليلل ىوللل امخيكللن ومكللن اموسللائ أ للي ليللام ىوللل كل
خيكللن و مللم ان ااسللام_ل _كي ل أن _لللنش امىيك_للن ةحللا تىللل ى للنن ومكللن اموسللائ ر ةللي أن
_لنش امىيك_ن ةحا وأن ىلنش ىلنةىحا مى نن ه امىلنةة اتىحا وىيو اتىحا واقتحا منول

ااسوول وىيو اقتحا .فخثقً ى وو اميو

_ن اماناى_ة ة نام ارسوتة خن اميو اماناى_ة

وى للوو ةىللين_ل ل_و للحا ىوللل ه ل ااسللوتة ةخلنفللة لة لنام املليو اماللناى_ة .ومكنحللا مللو ىلللن

ىلانل ىول ه ااسوتة .ومو ىلىةن ىين_ل املنوي وم مم فإنحا خحخا وضلع خن لطط ر
ىكون اي الىانع اموسائ امى ه خن نلول هل املطلط .الت_و انحلا ىىو لل امىلول_و املسلكنش

خن اميو املسكن_ة وخن اميو اماناى_ة ومكلن امىلول_و املسلكنش ونسلو املطلط وخلا لاةح

خللن املوللوو املسللكن_ة هللو أسللوول و_كيل ف_ل امىيك_للن ومكللن اموسللائ ر _كيل ف_حللا امىيك_للن
فق ةي خن امىلنةة إمل لانل امىيك_ن تىل _لنش امىيك_ن ةاموسائ .

وخثقً ى ك_ كىوة أو تمل ىول فكن خن أل ن لن هل اميكلن فل ام للل أو ااخلة

الي املوخلام
واىلا ىسوّو امتكو طن_ ة مىني_ ه اميكن  .فلإن هل امكىولة أو امتلمل إ ا للنج ى ّ
الي خللن محللو ث ل فل وسللطحو أو فل امخلىخللذ
فل هل اميكللن م_كونلوا أىضللام فل امتللمل وى ّ
مكسةحو ملضو_ة امتمل فإن ه امكىوة أو ه ا امتمل س_لي ،ف ىت _ ،ا_ى فحو إ ا نلو

ةاملوخللام فل ن للن اميكللن فوللن _للنلو ةحللو ف ل ىسللوو امتكللو موا ا نلللو ةامل _ن محللو ث ل فل ىسللوو
امتكو فون _ وو امتكو ىول اميكن ومن ىن ن اميكن .وى ك_ امة_ة امتمل خن أتلي اميلن_ _ن أو

امين_ _ن خلاً سو

_ ان ىخن امتمل و_لي ،ف ىت _ ،ا_ى و_ل سلائ اًن فل طن_ل ،امينلام

تىل _ينل .فإن ه اموسائ وه اا لاق خن ه ا امنول إنخا لام امىيك_ن ةحا ىن طن_ل،

امل

وتي ومو _لن ىن طن_ ،امىلنةة إمل لانل امل

ومكن إ ا أل ع ت ائ ،امىان_ه فل

ه ل ا امنللول خللن ى للك_ اات لمال فإن ل _كللون اللي لللنج امىيك_للن ةاموسلل_وة ىللن طن_لل ،امل ل

وىللن

طن_لل ،امىلنةللة .ف ل ل ت للائ ،امىللان_ه ف ل ه ل ا ااخللن واسللىلخا اموسللائ تسللل ه ل امت للائ،

امىان_ل_ة _كون ىيك_ اًن خنىلاً ةاموسائ

والىةانها خن نول ااسام_ل .وت ائ ،امىان_ه ىتىو ىولل

امكىوللة امىل ى للوو ىوللل فكللن من للن اميكللن وللل امتكللو طن_ للة مىني_ل ها أن ى اللي ام لللل أو
ااخة ةمل

امنللن ىلن اافلناي فى ةل أش للق _ ةل هل اميكلن و_ ةل ارنللناط فل امكىولة

ةاىىةان فنياً خن ام لل أو فنياً خن ااخة ةم

امنلن ىلن ينللة ىلوخل وةمل

امنللن ىلن

خكانى  .وأن ه ا وتي ام ش _ضخن نلاح امتمل أو امكىوة وىت _ ،ا_ى امى _حي

إم_حا.

وىو_ ل فللإن اموسللائ اللي ىليللل واللي _ضللو ىنحللا إ ا لللنج امىيك_للن ةحللا ف ل خلللم ىللن

امىيك_ن ةااسلوول امل ش ىنيل

والي ىليلل و_ضلو ىنحلا إ ا ملو ىللن ىلنةىحلا .ومل مم ر ةلي خلن
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امىيك_للن ةاموسللائ

وأن _كللون ه ل ا امىيك_للن ىنللي امىيك_للن ةااسللام_ل ور ةللي أن ىلللنش ىلنةللة ه ل

اموسائ إمل لانلل امىيك_لن ةحلا تىلل _ضلخن نللاح اموسلائ وىت ل ،ةحلا ااهليا  .أش تىلل
ىثخن ااسام_ل امى ىسىلخ اموسائ .

أش ىتي_ي خا _حلي

إم_ل .

واخا امىيك_ن ف امما_اع وااهيا

فإن أورً ىتي_ي خا _ن_ي

وه ا امىتي_ي ضنونش موواو إمل امىيك_ن امخثخن .وىتي_ي خا _ن_ي م_س ةااخن امسح

فإن

ااخو وام لول امخنتطة ر ىلن خا ىن_ي واوخا ىسىط_ذ خلنفة خلا ىن_لي .واافلناي امخنليضلو

امىيك_للن وتىللل امكث_للنون خللن خنىيل ل امىيك_للن ر _تللييون خللا _ن_لليون وخللنحو خللن ر _سللىط_ذ
ىتي_للي خللا _ن_للي .أخللا ام لللول وااخللو فإنحللا مولللوي خلحللن ام ط_للذ أو ىوللل تللي ىلة_للنهو ن_للم

ام ط_للذ ة للك ةللانم وخكللون موىلخللذ فإن ل _للىتكو فلل_حو امى و_للي و_موللل ىولل_حو ىلليو ىختلل_ق

اافكان وم مم ىىكون ىنيهو أفكان خمووطة فىولي مي_حو خلووخاع _ن الاياة و_نليفلون

يون ىتي_للي ا_للة أو يون أن _ الليوا ىتي_للي ا_للة .ومحل ا _موللل ىولل_حو ىلليو ىتي_للي امما_للاع.
أخا اافناي فإنل ملليو وللوي ام الي ملي_حو فلإنحو ر _لنلون أنيسلحو ةامما_لاع وااهليا

ومل مم

_سلل_نون فل ىيك_للنهو إمللل _للن ا_للة فللق _كللون مىيك_للنهو ثخللن ور _سلل_نون نتللو ا_للة ختلليي .

خذ أن ىتي_ي امما_اع وااهيا
املخ إنخا _ولي خن أل

ف امىيك_ن أخن رمو ملل امىيك_ن خثخ اًن .و مم أن امىيك_ن أو

م خل_ن أش خلن ألل

ا_لة خل_نلة وخلن ألل

إنسان خيكن ومكن م_س ك إنسان ااي اًن ىول ىت _ ،ااهيا .
وامما_اع وااهيا

ىلىو

ةالىق

امناس .فااخة امخنتطة ا_ىحا أن ىلنح

امخى يخ للة ا_ىح للا أن ىت لل ،لخ_ للذ أنل لوال اإل للةال .وام لللل امة لليائ
امخللنلي

امىم__للن واميللني

ا_ى ل أن _ للةذ طااى ل امت_و_للة وام لللل امخنىيللذ امىيك_للن ا_ى ل أن _تسللن

نللول اإل للةال مي_ ل  .وهك ل ا ىلىو ل

إر أنل خحخلا ىكلن امما_لاع وااهليا

امما_للاع وااهلليا

ةللالىق

امنللاس وخسللىواهو ف ل امىيك_للن.

مليج ام للول واافلناي فلإن امالةن ىولل ىت _ل ،ااهليا

واملي فل خقت ىحلا إنخلا _كلون فل امما_لاع ام ن_ةلة وااهليا

ت_ل

وااخلة

ا_ىل ل أن _لل ل ختىيلل لاً

ة وضللاى امى ل هللو ىو_حللا وام لللل امخى لليو ا_ى ل أن _تللس تام ل وأن _تللي
امىيك_للن

ملم ىلنج أن كل

امسلحوة فإ لةال املوىلاع خلن

هللو إ للةال ا_للة سللحوة تىللل مللو كانللع _للن ان_ةللة ومل مم فللإن طااللة اماللةن ىو_حللا ىكللاي

ىكللون خولللوي ىنللي ك ل إنسللان موان كانللع ىىيللاوع ملليج امنللاس .ف ل ن ىسلللل مى ك ل أو ىسلللل
إلطلاو ى_امم أو ىسلل مىخوم أو ىسلل ف طولل ااخلان وخلا لاك ملم فلإن ىت _ل ،هل
امما_لاع خولللوي ملليج لخحللن امنللاس .أخللا أن ىسلللل مىللنح

أو إلنحللا

لللةم أو ىسلللل منفللذ

خنممىللم أو منفللذ خنممللة لللةم أو أخىللم فإنحللا ا_للاع _تىللال ىت _ ح لا إمللل اللةن موامللل خقت للة
لاي وه ا م_س ف خ يون ك إنسان .ف ي ىةيأ امطن_ ،ومكن الي ى الن يون ىت _ل ،امما_لة
مخا _نامم خن ىلل ومي يان اماةن .واي ىةيأ امسل ومكن ىةيؤ _ن لاي وىس_ن ة
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_ن للاي

فىل ىس_ن ومكن من ىت  ،ا_ة خلذ أنل ملو _نْولم امىللل وملو ىي لي امالةن .ومكنلم _لن للاي

ف امس_ن وىت _ ،امما_اع امةل_ي _تىال أو خا _تىال إمل لي_ة ثو إمل اماةن وامخقت ة.

واافلناي أاللين ىوللل اماللةن خللن املخاىللاع أش خللن ام لللول وااخللو .ان امنؤ_للة ىنلليهو

أكثلن وضلوتاً وأاللوج خلن املخاىلاع ان ىلخللذ امنلاس _ضلل

مللي_حو امىيك_لن و_ضلل

مللي_حو

امنؤ_ة وم مم كانع نؤ_ة امواتي أاوج خن نؤ_ة ارثن_ن وكوخا كةن امليي اوع امنؤ_ة .ومل مم

ر _اللو أن ىوض لذ مو لللول ا_للاع ةل_للي فللإنحو ر _سلل_نون مىت _ حللا موان سللانوا فللإنحو ر
_سلل_نون ةلي_للة ور _ةومللون امما_للة .وخلن هنللا كللان ر ةللي أن ىكللون امما_للة امىل ىوضلذ مو لللول
ا_ة ان_ةة خخكنة امىت _ ،ومو أيج إملل وضلذ ا_لاع ان_ةلة كخنتولة خلن امخ انتل

تىلل إ ا

لنج ىت _ حا انطو وا إمل ا_ة ألنج وهك ا .ان املخاىة أانل خن اميلني منؤ_لة امخخكلن وأال
اتىخللارً موخاللاىل امكة_للن  .فللامخخكن ى لقً ر ىسللىط_ذ ام لللول أن ىللول

ا_للة ةل امخخكللن

فلقً هو ام ش _خكن أن ىل ان وىسللل مىت _ ل  .أخلا اافلناي فلإنحو ة لك ىلاو الاينون ىولل نؤ_لة

أن امخخكللن ى لقً خخكللن فل لقً واللاينون ىوللل امنؤ_للة امةل_للي وهللو أكثللن اللة اًن ىوللل امخ ل اع
وأكثن اتىخارً موخااىل وأاين ىول امس_ن ف امخنتوة امةل_ي .
إر أن امما_اع وااهيا

ىت _ حا _تىال إمل أل_ا

سوام وضللع مقخلو وام للول أو مقفلناي فلق _الو أن _كلون
_ن خوللوي أو _لن

ور إمل لحي فو ،طااة امة ن ور إمل وسائ

خخك نة اإل_لاي .ة ر ةي أن ىكون ا_ة _خكن مول_ ام ش _لخل مىت _ حلا أن _ت حلا و_خكلن
ةاملحللي املللايش مننسللان أن _ت حللا وأن ىكللون وسللائوحا خولللوي أو خخكنللة اإل_لللاي .و مللم أن

امما_ة هي _سلل إم_ نيس امسلاى ور _سللل إم_ل إ ا كلان ُخ َسلوخاً مي_ل أنل ملن _ت ل  .وخلا
ياو _ن_للي أن _سلللل إم_ ل فإن ل _تىللال إمللل اموسللائ امى ل _ت ل ةواسللطىحا فللإ ا مللو ىولللي مي_ ل
اموسللائ امىل _سلللل ةحللا فإنل مللن _سلللل إم_ل تىللل مللو ىلللاهن ةامسللل

أو مللو للليل نيسل ة نل

_سلللل .وهللو _سلللل ةطااىل امة لن_ة فللإ ا كانللع طااىل امة لن_ة ر ىكيل موسللل فإنل مللن _سلللل

خطو اً ان ر _كو

اإلنسان فو ،طااى

ة ر _سلىط_ذ أن _لخل فلو ،طااىل  .ومل مم ر ةلي

أن ىكل للون امما_ل للاع خحخل للا ةلل لليع خل للن امخخكل للن أن _ت حل للا نيل للس امسل للاى
ةاموسائ امى مي_ .

ةلحل للي املل للايش

فامما_ة خن امىيك_ن _لل أن ىتيي وامما_ة خن املخ _لل أن ىتليي وأن ىكلون ا_لة

خنئ_ة موةان أو خنئ_ة موةا_ن  .وأن ىكون خخكنلة امىت _ل ،ى لقً وفللقً موار ف ليع كونحلا ا_لة.

موا ا كللان ااف لناي ر ةللي أن _كللون مىيك_للنهو وىخوحللو ا_للة فللإن ام لللول وااخللو ر ةللي أن ىكللون
مي_حا ا_ة أو ا_اع .إر أن ا_ة ام لول وااخو ر _او أن ىكون ةل_ي ة ر ةي أن ىكون

ان_ةللة وكوخللا كانللع أاللنل وأكثللن ىت _ لاً كوخللا كانللع أتسللن وأاللنل منثخللان وأكثللن إخكان_للة
موىيك_ن واملخ  .ات_و أن ام لول وااخو ر _ىالون أن ىضلذ منيسلحا ا_لاع ور أن ىنسلو
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ةخلخوىحا أهيافاً .ومكن ه ام لول وااخو ى _ذ ة_نحا أفكان وىىل لنام وىلىن ،ى ائي فىكون
ه ل اافكللان ه ل أفكانهللا وه ل ا نام ه ل ل انمهللا وه ل امخلى للياع ه ل خلى للياىحا .وك ل مم

ىطمل ىو_حا ا_اع إخا خن لنام أفكان ولنام وخلى ياع مواخا خن لنام ىلانل امت_ا مواخا خن
للنام خللا ىكلون ف_ل خللن تنخلان أو إ للةال .فىىكللون ملي_حا ا_للاع :إخللا ام ضلام ىوللل امتنخللان
مواخ للا ىتس لل_ن اإل للةال .فام لللول وااخ للو ىك للون مح للا ا_ للاع موان كان للع هل ل ةخلخوىح للا ر
ىسىط_ذ أن ىنسو ا_اع .إر أن ا_اىحا كوحا ه خن امنلول امخخكلن امىت _ل ،فللقً ور ىكلون

خن امنول امخخكن ى قً و _ن خ اهي ةاميل أن خخكن فلقً.

وخخا _لل أن _ويع امنللن إم_ل هلو امىين_ل ،ةل_ن امما_لة وامخثل ااىولل .فامخثل ااىولل

هللو ا_للة امما_للاع ور _ للىنط ف_ ل إر امسللل منوام ل وىت _ ل فللق _ للىنط ف_ ل أن _كللون خخكللن
امىت _لل ،فل لقً ومكللن _ للىنط ف_ ل أن _كللون خخكللن امىت _لل ،ى لقً .فامخث ل ااىوللل هللو _للن

امما_للة موان ك للان ه للو نيسل ل
خلنفىح للا اةل ل ام _ للاو ةاملخل ل

ا_ للة .إر أن امي للن ،ة_ن ل وة لل_ن امما_ للة ه للو أن امما_ للة ر ة للي خ للن

ويواو خلنفىح للا أثن للام ام _ للاو ةاملخل ل وامس للل امتث_ل ل

مىت _ ح للا

واملليأل تىللل ىت لل ،فل لقً .أخللا امخث ل ااىوللل فإنل _قتللل خلللني خقتلللة أثنللام امىيك_للن وأثنللام

ااىخا وىكون لخ_ذ اافكان وااىخا خن أل ىت _  .فخثقً نضلوان ات هلو امخثل ااىولل
موخسوخ_ن ومك خسوو .واي _ىل ةلضحو يلو املنة خثقً أىول واي _ىل ةلضحو اى ام يلو

امنللان خللثقً أىوللل ومكللن هل _ن ااخلن_ن وخللا للاكوحخا موان كللان _اللو أن ىكللون ا_للة امما_للاع
ومكنحللا ر _طولل ،ىو_حللا امخث ل ااىوللل فح ل

ا_للاع مما_للاع اةوحللا ومكللن ىولللي ا_للة ةللليها.

وامخث ااىول موان كان ا_ة امما_اع ومكن ر ىكون ا_لة ةللي  .و ا_لة امما_لاع امىل ر ا_لة
ةللليها ه ل نض لوان ات .وخللن أل ل مللم كللان امخث ل ااىوللل موخسللوو هللو ن لوا نض لوان ات.

ومح ا ا_ ف ت ،ةل

ااى _ام ااةلنان ا نعم العبد صهيب لو لم يخف اهلل لم يعصه ا ان

ا_ى ل خللن ىلليو املالل_ان م_سللع لللو

نضا ات .فحو مو مو _ولي مي_ املو

ات خللن أن _ل ة ل ىوللل امخلالل_ة ة ل

ا_ى ل أن _نللا

خن ات فإنل ر _ ليو ىولل امخلال_ة .ان ىليو إاياخل

ىوللل امخلالل_ة هللو مطوللل نضلوان ات ر لوفلاً خللن ى اةل  .فامخثل ااىوللل ىنللي امخسللوخ_ن هللو
نضوان ات وم_س يلو املنة ور اى ام يلو امنان.

_لن امما_لة وامحلي

فخلا

فامخث ااىول موان كان ا_ة ةاىىةان ا_ة امما_اع ومكنل
ن امىيك_ن أو املخ خن أن ر ةلي أن ىتليي امما_لة خنل ر _ الي ةل امخثل ااىولل
_ا ف

موانخا _ اي ة امما_ة امى ىت  ،فلقً موان كان ونامها ا_ة ألنج أو ا_اع .فامما_ة _لل أن

ىكون ختيي وأن ىكون خخكنة امىت _ ،ىول _ي خن _سلل إم_حا ر ىول _ي اال_ا ا ى_ة وأن
ىكون وسائوحا خى_سن أو _خكن أن ى_سن إخكاناً ىخو_اً واال_اً .فح م_سع امخث ااىول ة هل
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امحي

ام ش _ اي ىت _  .وم مم _ىتىو أن _كون امىيك_ن ةامما_لة ىيك_ل اًن واال_لاً ىخو_لاً .أش أن

ىكون خخكنة امىت _ ،ىول _ي خن _سلون إم_حا.

وهنا اي _ني سؤا وهو أن ىخن ااخو ر _ اس ةامل_ امواتي ة ةاال_لا وأن امىلطل_ط
ىت

مخسى ة ااخة _لل أن _كون ةل_ي امخيج ةت_

اال_ا ا ى_لة فك_ل

_ لا إن امما_لة ر

ةي أن _ت حا نيس ام _ن _سلون إم_حا؟

واملوال ىول مم أن ىخن ااخو ر _ اس ةاال_ا  .ور ةخئاع امسلن_ن كخلا _ىلوهو ةل

هو _ اس ةامل وي فامل ي امواتي خن أممخن ىىتو ف_ ااخلة وىنى ل خلن تلا إملل تلا

واميكلن

املخو_للة _خكللن أن ىلطلل مقخللة وىلولل ،ةحللا فل ل_ل واتللي خحخللا وللليع خللن خ اوخللة ىوللل للنط
لي_للة امىيك_للن ولي_للة املخ ل  .وم ل مم ر ىتىللال ااخللة إمللل أل_للا ور إمللل خئللاع امسللن_ن ة ل

ىتىال ك فكن وك ىخ ان _ثخن فل ااخلة إملل خلا ر _ ل ىلن ى لي فلإن فل امل لي امواتلي

_لللنش ىتو_ ل ااخللة موا ا كانللع لاضلللة مللليوها فإنحللا ىتىللال إمللل أكثللن خللن ى للي ومكنحللا ر
ىتىللال اكثللن خللن ثقثللة ى للوي خللذ امخ اوخللة .ومل مم ر ةللي أن ىثخللن امتنكللة أو املخل أو اميكللن
ف ااخة ىول _ي امناس ام _ن _سلون إمل ىت _ ،ه اميكن أو هل ا املخل ر ىولل _لي اال_لا

امى ل ى ل ى ةللليهو .فامما_للة _لللل أن ىكللون خللن امنللول ام ل ش _ت ل امسللاىون إم_حللا ه ل ا للنط
امىيك_ن ف امما_ة ور ىكون ا_ة إ ا كان امساىون إم_حا ر _ت ونحا ة نيسحو.
أخا خا _ ا ىن امىلط_ط مقخة ولل اال_ا ا ى_ة ىخ

مىت _ ،ه امخلططاع كخا

ىيلل ام لللول وااخللو امت_للة .فللإن هل ا امنللول خللن امىلطلل_ط ملل_س ا_للة تىللل ور أفكللا اًن ختلليي
ة هو لطوط ىن_ضة وأفكان ىاخة .ىنسو ىولل سلة_ اميلن

ر ىولل أنحلا ا_لة ومل مم ر

ولويهلا .ومكلن امما_لة هل ف لط ااخلن

_لىةن خث هل ا ا_لة موانخلا _لىةلن أفكلا اًن ىاخلة ةيلن
ام ش _ت امساىون إم_  .ه ه امما_ة وه ا هو امىيك_ن ةامما_لة .وخلا ىليا ملم فإنل خللني

فنو

ونلن_اع وم_س ىيك_ اًن ةامما_اع.

وامىيك_للن إخللا أن _كللون سللطت_اً مواخللا ىخ_ لاً مواخللا خسللىن_ اًن .فللامىيك_ن امسللطت هللو ىيك_للن
ىاخللة امنللاس .وامىيك_للن املخ_لل_ ،كللون ىنللي املوخللام أخللا امىيك_للن امخسللىن_ن فمامة لاً خللا _كللون ىيك_للن
ام اي وامخسىن_ن_ن خن املوخام وىاخة امناس .فامىيك_ن امسطت هو ن

يون امةتل

اموااذ ف ط إملل امليخان

فل سلوا ويون ختاومللة إتسللاس خللا _ىال ةل  .ونةللط هل ا اإلتسللاس ةامخلووخللاع

امخىلو للة ةل يون ختاومللة امةتل

ىللن خلووخللاع ألللنج ىىلولل ،ةل  .ثللو املللنول ةللامتكو امسللطت

وهل ل ا خ للا _مو للل ىو للل املخاى للاع وخ للا _مو للل ىو للل خنليضل ل اميك للن وخ للا _مو للل ىو للل _ للن

امخىلوخ_ن و _ن امخث ي_ن خن اا ك_ام.

وامىيك_ن امسطت هو لفة ام لول وااخو فإنل ر _خكنحلا خلن امنحضلة ةل ر _خكنحلا

خللن امللل_

امن _للي موان كللان اللي _خكنحللا خللن امللل_
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امحن ل م .وسللةل امىيك_للن امسللطت هللو

ضل

اإلتساس أو ضل

امخلووخاع أو ضل

لاال_ة املنةط امخوللوي فل يخلان اإلنسلان.

وهو م_س امىيك_ن امطة_ل ىني اإلنسان موان كان هو امىيك_ن امةيائ  .فةن اإلنسان _لىويون
ف او اإلتساس وضلي و_لىويون ف او لاا_ة املنةط وضلليحا و_لىويلون فل كخ_لة أو
أو ةامخطامللة أو ألل ع خلن

نول امخلووخلاع امىل ملي_حو سلوام أكانلع خلووخلاع ألل ع ةلامىو

ىللانل امت_لا  .فلإن الىقفحلا _لنل أن امىيك_لن _كلون ةتسلةحا .وااال فل لخحلن امنلاس أن
_كونوا أاو_ام فل امليخان ولاال_ة املنةط إر ام و_ل وهلو امل _ن لو لوا ضلليام أو طل أن امضلل

ىو_حو .وااال فل لخحلن امنلاس أن ىىلليي ملي_حو امخلووخلاع _وخ_لاً تىلل وملو كلانوا أخ_ل_ن

اموحللو إر ام لوا وهللو امل _ن ر _ويللع نلللنهو ل م ور _ _خللون ومنلاً مخللا _ىو ونل أو _طاملونل خللن
امخلووخاع .وم مم فلإن امىيك_لن امسلطت مل_س طة_ل_لاً ةل هلو لا  .إر أن ىل ّلوي اافلناي ىولل
امىيك_للن امسللطت ونضللاهو ةنىائل ل وىلليو تللالىحو مقخللون ااىوللل خخللا مللي_حو _لل ل امىيك_للن
امسطت ىاي ف_سىخنون ىول ه ا املنخط خلن امىيك_لن و_سلىخنئون

و_ىةولون واحلو ىو_ل  .أخلا

املخاىاع فإن من اان اينىحو ىول امىيك_ن خن للنام كلونحو لخاىلة فإنل _مولل ىول_حو امىيك_لن

امسللطت تىللل مللو كانللع لخاىللة خللن امخيك لن_ن امخةلليى_ن .م ل مم كللان امىيك_للن امسللطت هللو

اممامللل ف ل امت_للا

ومللور أن أف لناياً خللن ام لللل أو ااخللة _وهةللون اللين لاناللة خللن اإلتسللاس

وامنةط فإن ر _ىاون ولوي نحضة ور _ىاون ى يو خايش ف امت_ا .

وامىيك_للن امسللطت ملل_س مل ىللقل فل املخاىللاع إر أنل _خكللن نفللذ خسللىوج اموااللذ

وامواللائذ و_خكللن ىمو_للي املخاىللاع ة فكللان سللاخ_ة وخلووخللاع ثل ّلن أش كث_للن فلل_خكن أن _نفللذ
خسىوج ىيك_نهو ومكن _ل ىول ك تا سطت_اً موان كان خسىوا ىام_ا_ .لن أن _خكن أن

_ىان ام لل وااخة ىانفاع امىيك_ن امخسىن_ن ومكن ىيك_نهو ىول ك تلا _لل ىيك_ل اًن

سللطت_اً ور ىسللىط_ذ املخاىللاع أن ىيكللن امىيك_للن املخ_لل ،أو امىيك_للن امخسللىن_ن خحخللا ةومللع خللن
ارنىيال وامنا  .انحا ر ىسىط_ذ ةوايحا لخاىة أن ىىلخ ،ف امةت

أو _كلون ملي_حا فكلن

خسللىن_ن فقلل نفللذ خسللىوج ىيك_نهللا ر _تللاو خلاملللة ىيك_للن املخاىللة موانخللا _تللاو خلاملللة
اموااذ وامواائذ امى _ ذ إتساس املخاىة ىو_حا و_خكن خلاملة اافكان وامخلووخاع امى ىوضذ
ف_حا .فىنىيذ امسطت_ة ومكنحا ر ىمو ف_نىيذ ة مم خسىوج ىانفاىحا.

أخللا ااف لناي فإن ل _خكللن إ اممللة امسللطت_ة أو ىلي_يحللا أو للوحللا نللاين مللي_حو .و مللم أورً

ةإ اممللة املللاي فل امىيك_للن امخولللوي مللي_حو .و مللم ةىلولل_خحو أو ىث لل_يحو وميللع نلللنهو إمللل سلللافة

ىيك_للنهو موامللل سللطت_ة أفكللانهو وثان_لاً ةإكثللان امىلللانل مللي_حو أو أخللاخحو و_للوحللو _ل_ للون فل
واائذ كث_ن و_تسون ةوااذ خىليي وخىليي وخىم_ن وثامثاً ةللوحو _ل_ ون خذ امت_ا و_سا_نون
امت_ا  .وةح ا _ىنكون امسطت_ة أو ىىنكحو امسطت_ة و_اةتون _ن سطت__ن .وهلؤرم اافلناي

كوخللا كثللنوا ف ل ااخللة كوخللا كللان اال ل ة_لليها نتللو امنحللو
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أسللح وأاللنل موىت _لل .،وهللؤرم

اافل لناي موان ك للانوا _ل_ للون فل ل ااخ للة و_ىو للون امخلووخ للاع امخول للوي و_تس للون ة للاموااذ واموا للائذ
امخولوي ور _سىط_لون سة ،مخانحو ور خن نول _لام

نول أخىحو .ومكنحو _سىط_لون سلة،

أخللىحو و_سللىط_لون ن وحللا خللن وضللذ إمللل وضللذ للللن .انحللو _ىاللونون واللائذ امت_للا امناا_للة
ىاو اًن واال_اً و ملم ىلن طن_ل ،ى ةل اافكلان امالاياة واةلو ا نام امالت_تة واىىنلا ،اافكلان

ام طل_ة وامىخ__م ة_ن خلىو

ا نام مواةالان واالذ ا نام .ف_وللي ملي_حو اإلتسلاس اميكلنش أش

اإلتسلاس امنلالو ىلن خلنفلة مواينام وخنطل ،اإلتسلاس أش اميحلو امنلاىع ىلن اإلتسلاس خلللني

اإلتساس .فحو موان كلانوا _خوكلون تلواس كخلا _خولم سلائن امنلاس وملي_حو يخلان كخلا مليج سلائن
امناس ومكن او لاال_ة املنةط امخوللوي فل يخلا حو _ىيوالون ةحلا ىلن سلائن امنلاس وكلونحو
_لنون أنيسحو ةنةط اإلتساس ةامخلووخاع امسلاة ة نةطلاً الت_تاً _كونلون أكثلن إي انكلاً مقخلون

أش _كلون ىيك_لنهو ىيك_ل اًن خىخ_ل اًم ىللن _لنهو .ف_ىكللون ملي_حو اإلتسللاس اميكلنش وةل _لولو خنطلل،

اإلتسللاس .وم ل مم فللإن ااف لناي ف ل ىللنم امسللطت_ة هللو أاللين خللن املخاىللاع موان كللان ر ا_خللة
م ينىحو إر إ ا أل ىحا املخاىاع وىةنىحا.

وىىةنللا

ه ا هو ىقل امسطت_ة وهو خلامللة اافلناي وللل ااخلة ى لل خلا والووا إم_ل خلن فكلن
إمللل لانللل ىلي_للي امواللائذ فل ااخللة ووضللذ اافكللان امسللاخ_ة ة_نحللا وفل خىنللاو _لليها.

وأن _لنش مم ف واع واتي فإن املخ مىنم امسطت_ة فل ااخلة ر ا_خلة مل إ ا ملو _التة

خلاملة اافناي وىقل اافناي ر ا_خة م إ ا مو _كن سائ اًن خذ املخ ف ااخلة مىلنم امسلطت_ة

امخولوي مي_حا .ان اافناي للمم خلن ااخلة _لن ااةل موىلمئلة وارنيالا  .وااخلة خكونلة خلن
خلخوىللة امنللاس ام ل _ن ى لنةطحو طن_ للة خل_نللة ف ل امللل_

وام لللل خكللون خللن خلخوىللة امنللاس

امل _ن خللن أال واتللي _ل_ للون خللاً .فللاافناي هللو خللن لخوللة هللؤرم امنللاس سلوام فل ام لللل أو
ااخة .فق _خكن انياامحو ىنحا ور _خكن ىممحا ىنحو .م مم ر ةي أن _س_ن ىلنم امسلطت_ة
ور ةي خن املخ ف اافناي وااخة ف واع واتي تىل _خكن ىنم امسطت_ة خن املخ_ذ.

أخا اميكن املخ_ ،فحو امىلخ ،ف امىيك_لن أش امىلخل ،فل اإلتسلاس ةلاموااذ وامىلخل ،فل

امخلووخللاع امىل ىلنةط ةحل ا اإلتسللاس إلينام اموااللذ .فحللو ر _كىيل ةخلللني اإلتسللاس وةخلللني

امخلووخاع ااوم_ة ملنةط اإلتسلاس كخلا هل امتلا فل امىيك_لن امسلطت ةل _للاوي اإلتسلاس
ةاموااذ و_تاو أن _تس ف_ ة كثن خخا أتس إخا ىلن طن_ل ،امىلنةلة مواخلا ةإىلاي اإلتسلاس
و_لاوي امةت ىن خلووخاع ألنج خذ امخلووخاع ااوم_ة و_لاوي نةط امخلووخاع ةاموااذ أكثن

خخا لنج نةط إخا ةامخقتلاع وىكنانها مواخا ةإىاي امنةط خن ألنج .ف_لنل خن ه ا امنلول
خلن اإلتسلاس وهل ا امنلول خلن املنةط أو هل ا امنلول خلن امخلووخلاع ة فكلان ىخ_ لة سلوام أكانللع
ت ائ ،أو مو ىكن ت ائ ،وةىكنان مم وىلوي _وللي امىيك_لن املخ_ل .،فلامىيك_ن املخ_ل ،هلو ىليو

اركىيللام ةاإلتسللاس ااوم ل وىلليو اركىيللام ةامخلووخللاع ااوم_للة وىلليو اركىيللام ةللامنةط ااوم ل .
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فح للو املط للو امثان_ للة ةل للي امىيك_ للن امس للطت  .وهل ل ا ه للو ىيك_ للن املوخ للام وامخيكل لن_ن موان ك للان ر
ض للنون ان _ك للون ىيك_ للن امخىلوخ لل_ن .ف للامىيك_ن املخ_ لل ،ه للو امىلخ لل ،فل ل امت للس وامخلووخ للاع

وامنةط.

أخا امىيك_ن امخسىن_ن فحو امىيك_ن املخ_ل ،نيسل خضلافاً إم_ل امىيك_لن ةخلا تلو امواالذ وخلا

_ىلو ،ة موواو إمل امنىائع امااياة .أش أن امىيك_ن املخ_ ،هلو امىلخل ،ةلاميكن نيسل ومكلن

امىيك_للن امخسللىن_ن هللو أن _كللون إمللل لانللل امىلخلل ،ةللاميكن وامىيك_للن ةخللا تومل وخللا _ىلولل ،ةل
خن أل

ا_ة خ اوي وهل اموالو إملل امنىلائع امالاياة .ومل مم فلإن كل فكلن خسلىن_ن هلو

ىيك_للن ىخ_لل ،ور _ى ل ىل أن _ ل ى امىيك_للن امخسللىن_ن خللن امىيك_للن امسللطت  .إر أن ل ملل_س ك ل

ىيك_ن ىخ_ ،ىيك_ اًن خسىن_ اًن .فخثقً ىلامو امل ن تل_ن _ةتل
_ةت

ف ىنك_ل اا _ام وامي _ل تل_ن _ةتل

فل

لطن امل ن وىلامو امك_خ_لام تل_ن

فل اسلىنةاط ااتكلاو ووضلذ ام لوان_ن .فلإنحو هلو

وأخثامحو ت_ن _ةتثون اا _ام وااخون إنخلا _ةتثونحلا ةلخل ،وملور املخل ،مخلا ىوالووا إملل ىولم

امنىائع امةاهن  .ومكنحو م_سوا خيكن_ن ىيك_ اًن خسىن_ اًن ور _لىةن ىيك_نهو ىيك_ل اًن خسلىن_ اًن .ومل مم
ر ىللل ت_ن ىلي ىامو ام ن _او مول لةة أش موالو_ل .خلذ أن أةسلط اسلىنان ىلنج أن هل

امل ةة ر ىنيلذ ور ىضلن وأنحلا م_سلع خخلا _لةلي ور ىلللل تل_ن ىللي ام لانون امضلو_ذ _الي،
ةولوي ام ي_س_ن و_سوو نيس منل خثو خلن ألل أن _ميلن مل

نوةل  .ان ىلامو امل ن وام لانون

وأخثامحخل لا _يك للنون ىيك_ل ل اًن ىخ_ ل لاً وم لل_س ىيك_ل ل اًن خس للىن_ اًن وم للو ك للان ىيك_ للنهو خس للىن_ اًن مخ للا وا للووا
مول للةة ومخللا اللياوا ةولللوي ام ي_س ل_ن ومخللا طوة لوا اممي لنان خللن نلللا أخثللامحو .اللت_و أن

امخيكللن ىيك_ل اًن ىخ_ لاً إنخللا هللو ىخ_لل ،ف_خللا فكللن ف_ل وملل_س ةسلوا
ة لطن امل ن أو وضلذ ام لانون ومكنل _كلون سلل_ياً فل

ف للي _كللون ىخ_ لاً ىنللي ىيك_للن

_لن إ ا فكلن ف_ل  .هل ا الت_و .ومكلن

اىى_للاي امخيكللن ىوللل امىيك_للن املخ_لل_ ،للو ل _ىلخلل ،ف ل أكثللن خللا _يكللن ور سلل_خا ااخللون امى ل

ىىلو ،ةامل ي امكةنج أو ولحة امنللن فل امت_لا  .ومكلن ىليو وللوي ارسلىنان فل ىيك_لن _للول

_لىللاي امىيك_للن املخ_لل ،و_لىللاي امىيك_للن امسللطت وتىللل امىيك_للن امسللل_  .ومل مم فللإن امىيك_للن
املخ_ ،وتي ر _كي إلنحلا

اإلنسلان ونفلذ خسلىوا اميكلنش ةل ر ةلي تىلل _تال

ارسىنان ف اميكن تىل _ولي ارنىيال ف اميكن.

ملم خلن

وارسىنان موان كانع م_سع ضنون_ة ف امواو إمل نىائع ات_تة ف اميكن كلاملوو
امىلن_ة وام انون وامطل ونتو مم ومكنحا ضنون_ة منفذ خسىوج اميكن ولل امىيك_ن _نىع
خيكلن_ن .ومل مم فلإن ااخلة ر _خكلن أن ىلنح

خللن للنام وللوي املوخلام فل املولو امىلن_ةل ور

خللن ولللوي امي حللام وام للانون__ن ور خللن ولللوي ااطةللام وامخحنيسلل_ن ر ىللنح

هللؤرم وأخثللامحو موانخللا ىللنح
امخسىن_نون.

خللن للنام ولللوي

إ ا ولللي م لي_حا اسللىنان ف ل امىيك_للن أش إ ا ولللي مللي_حا امخيكللنون
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وارسللىنان فل امىيك_للن ر ى ىضل ولللوي امىلولل_و أش أن امخيكلن_ن امخسللىن_ن_ن ر ضللنون

ان _كونوا خىلوخ_ن فااىناة ام ش اا  :البعرة تدل عمى البعير ،وال ثر يدل عمى المسير

هو خيكن خسىن_ن واملط_ل ام ش اا  :إن الحذر ال ينجي من القدر وان الصبر من أسبببب

الظفر هو خيكن خسىن_ن ومكن ام اىن ام ش اا :
مبت الخميفة أيهب الثقالن

فكأنني أفطرت في رمضبن

خسىن_ن ومو كان ف _حاً خىلوخاً .وامتك_و ام ش الا  :رأس الحكمة مخبفة اهلل مل_س
م_س خيك اًن
اً

خيك ل اًن خسللىن_ اًن فللإن نأس امتكخللة إينام ولللوي ات وملل_س خلافللة ات .فللامىيك_ن امخسللىن_ن ر

_تىللال إمللل ىوللو ور _تىللال إمللل تكخللة موانخللا _تىللال ان _يكللن ةلخلل ،وأن _لللو ف_حللا تللو
ام ل م وخللا _ىلولل ،ةل ة اللي امواللو إمللل امنىللائع اماللاياة ومل مم اللي _كللون أخ_للا ر _ ل أن ور

_كون فك اًن خسىن_ اًن إر إ ا وليع
_كىل كخا اي _كون خىلوخاً أو ىامخاً .وامخيكن امخسىن_ن ر ّ
ف_ ارسىنان ىني امىيك_ن .فامس_اس خيكن خسلىن_ن وام ائلي خيكلن خسلىن_ن ومكلن كلقً خنحخلا
_تىال مولوي ارسلىنان ىنلي امىيك_لن فل كل

ل م تىلل _كلون ملم امىيك_لن خسلىن_ اًن .ومل مم ر

نلللل إ ا نأ_نللا ىلخللام ام للاي وىلخللام امس_اسلل__ن _اللوون مول للةة و_طوةللون امميلنان خللن نلللا

هو أا خنحو اسىنان فإن ىيك_نهو ه ا م_س ف_ ىخ ،ور اسىنان ة هو خن طن_ ،املاي أو

امى و_ي أو خن طن_ ،اميل وامنيا .،وك ه ا م_س ىخ لاً ور اسلىنان ان امخيكلن امخسلىن_ن ر

_ىا ةاميل وامنيا ،ور ىىتكو ف_ املاياع وامى ام_ي.

وامخيكللن س لوام أكللان سللطت_اً أو ىخ_ لاً أو خسللىن_ اًن ر ةللي أن _كللون لللاياً ف ل ىيك_للن .

ات_و أن امخيكن امسطت ر ىساىي سطت_ة ىيك_ن ىول املي_ة ومكن ف ةلي ىن املة

وف ةلي ىن املاي _خكن أن _كون للاياً .واملي_لة ر ىتىلال إملل ىخل ،موان كلان املخل_ ،ليفذ
إم_حللا ور ىتىللال إمللل اسللىنان موان كانللع ارسللىنان ى ىضلل_حا ان املي_للة ه ل ولللوي ام اللي
وامسللل مىت _لل ،هل ا ام اللي إمللل لانللل تسللن امىاللون موااللذ خللا _يكللن ةل  .فللامىيك_ن ةللاملطن

موانخللا هللو موتاللو ىو_ل .
ملل_س ةتثلاً ف_ل موانخللا هللو رى ائل وامىيك_للن ةااكل ملل_س ةتثلاً ف_ل
وامىيك_ن ةامولل م_س ةتثاً ف امولل موانخا هو خن أل أن _ولل وامىيك_ن ةامنمهة م_س ةتثاً

ملل_س ىيك_ل اًن

فل امنمهللة موانخللا هللو خللن ألل أن _ىخىللذ ةامنمهللة وامىيك_للن ةامسلل_ن إمللل _للن هللي
ةح ل ا امسلل_ن موانخللا هللو خللن أل ل طللني امس ل و وامخو ل وامىيك_للن ةوضللذ ام للانون ملل_س ةتث لاً ف ل
ام انون نيس ة هو خن أل وضذ ه ا ام انون .وهك ا ك ىيك_ن خحخا كان نوى

هو ىيك_ن

ةام ل م أو ىيك_للن ةاملخ ل ةل ل مم ام ل م .فللامىيك_ن ةام ل م ر ة للي أن _كللون خللن أل ل خلنفىل ل
وامىيك_ن ةاملخ ة مم ام

املة ل

م إنخا _كون خن أل املخ ة وف كوىا امتامى_ن ر _او أن _يل

ف ل أش واتللي خنحخللا ور ىللىتكو ىللاي امىيك_للن ةام ل م أو ةاملخ ل ة ل
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فل

مللم امىيك_للن

فإ ا أةلي املة

وأةليع املاي فإن _ولي امىيك_ن املاي ان ت_نئل خلن امسلح إن ملو _كلن خلن

امخت للىو أن _ول للي ام ا للي وامس للل مىت _ لل ،هل ل ا ام ا للي وخ للن امس للح ةل ل خ للن امخت للىو أن _ول للي
امىاون موااذ خا _ اي

أش موااذ خا _يكن ف_ .

وىو_ فإن املي_ة خخكن أن ىكون ف امىيك_لن امسلطت

كخلا ىوللي فل امىيك_لن املخ_ل،

وامىيك_للن امخسللىن_ن موان كللان ااا ل ف ل امىيك_للن املخ_لل ،وامىيك_للن امخسللىن_ن أن ىتا ل ف_ ل
املي_ة .إر أن املي_ة م_سع رمخة موىيك_ن ة أن أكثن ىيك_ن امنلاس للا خلن املي_لة .فحلو
_ وخون ة ىخلامحو ىلن طن_ل ،امللاي وةتكلو ارسلىخنان واملةل

فل ىيك_لنهو خوللوي ة لك ةلانم.

وم ل مم فللإن املي_للة ر ةللي أن ىاللطنذ االلطناىاً وام اللي أسللاس محللا واراللطنال هللو نيللس
ام اي وخن هنا _لل أن _ ا إن املي_ة _ن طة_ل_ة تىل ملو ملوتل ىولل ةلل

امنلاس أنل

ليش طة_ل_اً.

إر أن املي_ة امى نلن م_س خطو ،املي_ة ة املي_ة امى ىكون ف خسىوج خا _يكن

ة ل  .فللإن كانللع يون خسللىوا ر ىلىةللن لي_للة .فام لللق ام ل ش _يكللن ةللامموال ث لو ر _لنللل ةخللا
_ت  ،امموال ر _كون لاياً ف ىيك_لن ةلامموال وام للق امل ش _يكلن ةامىللان ثلو _نيل ،كل خلا
_نةتل خللن امة_للذ مل_س لللاياً فل ىيك_لن ةامىلللان وام لللق امل ش _يكللن ةل ن _كلون ااضلل_اً ثللو ر

_لخ إر ةامسل ان _ول ف خنال ام ضام م_س للاياً ةل ن _كلون ااضل_اً موانخلا هلو للاي
ة ن _كون خولياً وام لق امل ش _يكلن ةإطللاو ى_امل ثلو _ىوحلل ةاموللل وامليونان فل ااسلوا،

م_س لاياً ةامىيك_ن ةإطلاو ى_ام

وهك ا.

فإن املي_ة ى ض ة ن _لخ مىت _ ،خلا _ الي إم_ل

وأن _كلون ىخول فل خسلىوج خلا

_ اي إم_  .فإ ا مو _لخ مىت _ ،خا _ الي إم_ل وملو اموالو إملل فكلن خلل_ن أو _لخل أىخلارً

هل يون خلا _ الي إم_ل

فإنل مل_س للاياً فل ىيك_لن  .ف لو امخلنم إنل للاي فل ىيك_لن ر _كيل

ان _كون لاياً وااطناى أتوارً أو خللاهن أو تنكلاع فكن_لة كانلع أو خاي_لة ر _كيل ان

_كون لاياً ور _كي مويرملة ىولل املي_لة ةل ر ةلي خلن ام _لاو ة ىخلا خاي_لة وأن ىكلون هل

ااىخلا فل خسلىوج خلا _يكلن ةل تىلل _كلون للاياً أو تىلل _سلىي ىولل أنل للاي فل ىيك_للن.

فام _او ةااىخا امخاي_لة وأن ىكلون هل ااىخلا فل خسلىوج خلا _يكلن ةل أخلن ضلنونش تىلل

ىولي املي_ة ف امىيك_ن أو تىل _سىي ىول ولوي ه املي_ة ف امىيك_ن.

وااخ للو وام ل لللول امخنتطل للة وااف ل لناي امكس ل لامل أو ام ل ل _ن _ىلنة للون االط ل لان أو ام ل ل _ن

_ىخوكحو امت_ام أو املو

أو ارىىخاي ىول امم_ن فإن هؤرم لخ_لاً _ن للاي_ن ف_خلا _يكلنون

ة  .ان ارنتطاط _لل امخنم _سىحوش ااسح

فق _لن نيس ةاا ل ،اااللل وامكسل

_ىنافل خذ املي_ة واى ام االطان _ان ىن املي_ة وامت_لام وامللو

وارىىخلاي ىولل امم_لن

_تو يون املي_لة .ومل مم ر ةلي خلن نفلذ اميكلن وام ضلام ىولل امكسل وتلل ااىتلاو االطلان
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وامىين_لل ،ةلل_ن امت_للام وةلل_ن خللا _لللل أن _سللىت_ل خن ل

وام لللاىة ولل ل ارىىخللاي ىوللل امللنيس

سل_ة خن امسلا_ا تىل ىولي املي_ة ف اافناي وام لول وااخو .ان املي_ة ر ىولي ة ك
ىيوش ة ر ةي خن ااطنال إ_لايها.

أخا ضنون ولوي املي_ة ف امىيك_ن فحو أن م_س ام اي خن امىيك_ن هو إ_لاي اميكن

فتسل ة _لل أن _كون امىيك_ن خن أل ارنىيال ةح ا اميكن أش انىيال .وةامىام ر ةي أن

_كون امىيك_ن خن أل املخل  .فاافكلان امىل _نىلحلا املوخلام وامخيكلنون وامخللان امىل _للنش

امىوال إم_حللا م_سللع موخىلللة ف للط ور موىخىللذ وامول ةحل اافكللان موانخللا هل خللن ألل امت_للا
وخن أل املخ ف ه امت_ا  .وم مم _لطلم خن _ و  :إن املوو _طول م اع املوو وم مم
ر ا_خة مويوسية ام_ونان_ة انحا خلني أفكلان _ىول ةحلا .ور ا_خلة اش ىولو ر _خكلن ارنىيلال ةل .

موانخ للا ىطو للل امخلنف للة مولخل ل ةح للا فل ل هل ل امت_ للا  .ومل ل مم ر
ان املو للو ر _طو للل موىول ل ةل ل
نسللىط_ذ أن ن للو إن اميقسللية ام_ونللان وخللن اولليهو خللن املوخللام كللانوا لللاي_ن ف ل ىيك_للنهو ور
نسللىط_ذ أن ن للو إن املوخللام امخى ل لن_ن ىنللي امخسللوخ_ن ام ل _ن للو لوا ىوللوو امةق للة كاميوسللية
كتوا

امسلي فل ىولوو امةق لة كلانوا للاي_ن فل ىيك_لنهو ان هل ا امىيك_لن ر _سلىياي خنل

ف امت_ا ة

م خا وم_س ف_ إر ارسلىخىال ةامي انسلة وامةتل  .الت_و أن ام للنام واايةلام

ر _نىيذ ةىيك_نهو ف امت_ا ومكن ر _نىيذ ة خن ت_ ام _او ةااىخا موان كان اي _نىيذ ة
ومكللن إنىللالحو هللو نيس ل خنيلللة فللإن ا لنام ام الل_ي وا لنام امناللوق ااية_للة كللامنثن ة نواى ل

ىولي م وىولي انىلا اً فحو اي ىخووا امناوق موان كانع ه نيسحا نى_لة ىيك_ن وم مم ر
_او أن _ ا إنحو م_سوا لاي_ن .ة خنحو املايون امخل_يون موان كان ف_حو خن م_س للاياً ور

خل_لياً .وهل ا ةللق

اميوسلية فلإن امىيك_لن ةحلا إنخلا للام مووالو إملل امت لائ ،وخلا وني ف_حللا

ملل_س ت للائ ،ور _خللع إمللل امت للائ ،ةاللوة .وةلللق

ىوخللام امةق للة ام ل _ن أميوهللا ىوللل ط لنام

اميوسللية فللإن ىيك_للنهو إنخللا كللان مخلنفللة امةق للة فل ام لو وم_كللون امنللاس ةومللام فل ام للو

وني ف_حا ر _ولي ةق ة ور _خع إمل امةق ة ةاوة .ومو _كن إنىالحو سوج خيىا موةت

امةت

يون امواو إمل امما_ة امى أنىلوا خن ألوحا .انحو مو _نىلوا خن أل م امةت

وخللا

وم

ة

أنىلوا م ل م لللن ومل مم ملو _كونلوا للاي_ن فل امىيك_لن ر انحلو ملو _الووا إملل خلا _ن_ليون
ة ان طة_لة خا أنىلو _سىت_ أن _وا إمل خا _ن_ليون .وملو كلانوا للاي_ن فل امىيك_لن مخلا

أنىل لوا ه ل اميوس للية ومخللا أنىل لوا هل ل ا امنللول خ للن ىوللوو امةق للة .ان املي_ للة ى ىض ل ام ا للي
وام اي خن

ن أن _وا إمل امما_ة فحو مو _ ايوا سوج امةت

خلني امةت  .فحو ةامى ك_لي

_ن لاي_ن ف امىيك_ن.

واملي_ة ف امىيك_ن ر ىسىومو اان امخسافة ة_ن اميكلن واملخل ور ى ىضل طومحلا .ان

املخ هو نى_لة مويكن ف ي _يكن امخنم ةام هال إمل ام خن والي ىطلو امخسلافة ةل_ن هل ا امىيك_لن
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وة_ن امواو  .واي _يكن ةااك واي ىطو امخسافة ة_ن امىيك_ن وة_ن ام _او ةااك  .واي _يكن
أخى ل واللي ى اللن امخسللافة ةلل_ن ىيك_للن وةلل_ن ولللوي امنحضللة .فامخس ل مة م_سللع ةطللو

ةإنحللا

امخسافة أو اانها ان امخسافة ة_ن امىيك_ن واملخ

ر ضنون ان ىكون اا_ن أو طو_ولة

ة اي ىكلون اال_ن والي ىكلون طو_ولة .ةل امخحلو هلو أن _وللي ىخل خلن للنام امىيك_لن سلوام

أوللي نيلس امخيكللن أو أوللي سلوا  .فلامىيك_ن _لللل أن _نلىع ىخلقً سلوام أكللان كقخلاً كام لللنام
واايةام أو كان أىخارً كاملوخام ف املووو امىلن_ة_لة أو كلان لططلاً كلوخلام امس_اسلة وىوخلام

امتنل .أو كان فلقً خاي_اً كامتنل وااك وامىلو_و و _ن مم خن اافلا .

وىو_ فإن امىيك_ن .تىل _نىع امنى_لة امىل فكلن ةحلا ر ةلي أن _كلون للي_اً سلوام أنلىع

ةاميل او ألي ،ف اإلنىلال .فاملي_لة أخلن ضلنونش فل امىيك_لن .وةليون املي_لة _كلون امىيك_لن
ىةث لاً ف ل ىة ل

أو مح لواً وملة لاً أو نى_ة لاً _سلل_ن ىوللل وى_للن واتللي ةتكللو املللاي وةتكللو امى و_للي.

وامىيك_للن امنى_للل _سللىخنجم امت_للا امى ل ىو_حللا امخيكللن وامت_للا امى ل ىو_حللا امنللاس و_ةلللي ىللن

اا هان فكن امىم__ن وامىيك_ن ةامىم__ن.

وامىيك_للن ةللامىم__ن ضللنونش موت_للا ان نكللوي امت_للا وارسىسللقو مقالليان هللو خللن ألطللن

ا فللاع امىل ىللل ام لللول وااخللو ىن للن

واا_للاو .ومل مم كللان امىيك_للن

وىنلليثن خللذ ااتلليا

ةللامىم__ن خللن أهللو أن لوال امىيك_للن .وامىيك_للن ةللامىم__ن ر _سىسلل_م املللاخوون ور _ ةو ل امكس لامل

ان امىم_لن ثخنل ةلاهل .وان خللن ىلىتكو فل_حو املللاياع _لنون فل امىيك_للن ةلامىم__ن ضلن اًن ىولل_حو

ون قً محو خن تا إمل تا

وم مم _تانة امخنتطون وامكسامل و_

ف ولح خلن _سلخون

ةامختافل_ن وخن _ىتكخون ف نالال املةلاي وأنمااحلو .مل مم كلان امىيك_لن ةلامىم__ن لطل اًن ىولل
وكان خن أ ي خا _تانل تنةاً ر هواي ف_حا ة_ن لخ_ذ أنوال امىيك_ن.

ااتة

وامىيك_للن ةل لامىم__ن سل لوام أك للان ىم__ل ل اًن منيللوس اافل لناي أو ت للامحو أو ىم__لل ان موخلىخل للاع أو

ىم__ل اًن اوضللال ام لللول وااخللو أو _للن مللم خخللا _تىللال إمللل ىم__للن _لللل أن _ةلليأ ةااسللاس
امل ش _لل_

ىو_ل اإلنسلان وةامخلىخللاع امىل ر أسلاس محلا أو ى لوو ىولل أسلاس للاطلم أو

ااوضال امى ىس_ن ىول طن_ل_ ،لن خسلى _و .هل ا ااسلاس امل ش ى لوو ىو_ل امت_لا هلو امل ش
_نفذ امت_ا أو _ليضحا وهو ام ش _سلي اإلنسان أو _ _

امت_ا وةتسل ولحة امنلن ه _لو

وهو ام ش _ولي ولحة امنلن ف

اإلنسان خلىنم امت_ا .

فل ورً _نلللن إمللل هل ا ااسللاس فللإن كللان ى _للي ى و_للة ىىلللاول خللذ فطللن اإلنسللان فإنل

ت_نئ ر _تىال إمل ىم__ن ور _ط أن ىول اول أش ة ن ور فل

هلن أش إنسلان فكلن امىم__لن فل

ه ا ااساس ان هو ااساس ام ش _لل أن ى وو ىو_ امت_ا  .ان امىم__ن إنخلا _وللي ت_ل

ر ىكون اا _ام ات_تة وت_

ر ىكون ااخون خسى _خة وت_

_كون املط خاثقً مول

أو ةان اًم مخ اىن طااة اإلنسان امت_و_لة .فلإ ا خلا كلان امل ل خوانلاً ة لك للامو ةالتة ام ل م
57

واسللى اخة ااخللن وكانللع خ للاىن امطااللة امت_و_للة خ للةلة وخنىاتللة فللإن فكللن امىم__للن ىنللليو كو_لاً.
وم ل مم فإن ل ر _ى ل ىل امىيك_للن ةللامىم__ن إ ا كللان أسللاس امت_للا ى _للي ى و_للة ىىلللاول خللذ فطللن
اإلنسان .أخا إ ا كان ااساس ام ش _ل_

ااوضلال

ةامىم__ن اش

ىو_ اإلنسان و_ وو ىو_ل امخلىخلذ وىسل_ن ةتسلة

_للن خولللوي أالق أو خولللوياً ة للك للاطلم فإنل خللن املةل

أن _لللنش امىيك_للن

م اة امىم__ن ف ااساس أش اةل امىم__لن فل امل _لي امىل _لى ليها امنلاس.

ومل مم فللإن امخسللوخ_ن واللي نلخلوا ةامل _للي امل و_للة امى ل ىىلللاول خللذ فطللن اإلنسللان كللان والة لاً
ىولل_حو أن _تلليثوا امىم_للن فل امنللاس امل _ن ر ى ائللي محللو أو محللو ى ائللي فاسللي _خلحللا امل ل ور

ىىلاول خذ فطن اإلنسان وخن هنا كان فنضاً ىو_حو أن _تخووا امليىو اإلسلقخ_ة إملل لخ_لذ

امناس _ن امخسوخ_ن ومو أيج مم إمل ام ىا موامل لو
ىولي مي_حو امل _ي امل و_ة امخىلاوةة خذ فطن اإلنسان.

امخلانم خذ امكيان أش خلذ امل _ن ر

فللامىم__ن _لللل أن _ةلليأ ةااسللاس .فللإ ا _للن هل ا ااسللاس وت ل ختو ل ااسللاس امخ طللول

ةا ل للتى وا ل لليا

فت_نئل ل ل _يك ل للن ة ل للامىم__ن ةامخلىخل ل للاع وااوض ل للال .وىم__ ل للن امخلىخل ل للاع

وااوض للال إنخ للا _ك للون ةىم__ للن امخ للا__س وامخي للاه_و وام ناى للاع .م للم أنل ل إ ا ول للي ااس للاس

امات_و امااي ،فإن _كون امخ _لاس ااساسل ملخ_لذ امخ لا__س وامخيحلوو ااساسل ملخ_لذ
امخيللاه_و وام ناىللة ااساسلل_ة ملخ_للذ ام ناىللاع .فخىللل ولللي ه ل ا ااسللاس أخكللن ت_نئ ل ىم__للن

امخ للا__س وامخيللاه_و وام ناىللاع وةامىللام أخكللن امىم__للن ةامخلىخلللاع وااوضللال ان ل ىىم_للن ة ل

ام _و كوحا ا_و اا _ام وا_و اافكان وةامىام ىىم_ن خ وخاع امت_لا  .فلامىيك_ن ةلامىم__ن ر ةلي
أن _كون ىني اإلنسان أو ر ةي أن _ولي ىني اإلنسان .وك خن _خولم ى _لي ى و_لة خىلاوةلة

خلذ فطلن اإلنسللان _وللي مي_ل امىيك_لن ةللامىم__ن إخلا ةللام و ةلان _كللون كاخنلاً ف_ل

ك ن _ةا ن امىيك_ن ةامىم__ن فلقً أثنام لوض خلىنم امت_ا .

مواخلا ةللامىم__ن

وامىيك_للن ةللامىم__ن ر _لن ل أن ل خولللوي ىنللي ام ل _ن _ لللنون ةضللنون ىم__للن أت لوامحو أو

أفكانهو ة هو خولوي خا ياو ف امكون تامة ى ىض امىم__ن وم مم فإن امىيك_ن ةامىم__ن ر
_ ىاللن ىوللل ىم__للن امخللنم متام ل ور ىم__للن مخلىخل ل ور ىم__للن م لللة وأخى ل

ة ل هللو خولللوي

مىم__ن امم_لن مىم__لن امنلاس ا للن_ن وامخلىخللاع االلنج وااوضلال االنة_لة .فلإن اإلنسلان
ف_ لاا_ة اإلنسان_ة وه ى ض ةامنلن مننسان أ_نخا كان سوام أكان ف ةولي أو فل

ةوي

وسوام كان ف يومى أو ف

_ن يومى

وسوام كان ف أخى أو ف

_تاو اإلنسان إتياث ف ك خكان _تىال إمل امىم__ن.

وامىيك_ن ةامىم__ن _نةذ خن انان امنيس وىيفذ إم_ واائذ امت_لا

_لن

_ن أخى  .فامىم__ن

ةل _وللي خللني ام للون

ةامت_للا وهللو موان كانللع ى اوخل ام للوج امىل ى لللن أن امىم__للن لطللن ىو_حللا فإنل خولللوي تىللل
ميج ه ام وج .فوللوي فل اإلنسلان أخلن تىخل  .إر أن للل امنلاس _يكلنون ةلامىم__ن إخلا
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أن _ل ل ى ةاإلان للال مواخ للا أن _ل ل ى ة للام و ام للاهن .وخى للل تال ل امىم__ للن ةاميلل ل أو إينام ا_خ للة

امىم__للن فإن ل _اللةو امىيك_للن ةللامىم__ن سللحقً خ_سللو اًن .ان ل _ل_للي إمللل امنللاس لللونهو ةضللنون
امىم__ن وةامىام _ولي مي_حو امىيك_ن ةامىم__ن .وم مم كان مماخاً ىول كل خسلوو أن _كلون مي_ل
امىيك_ن ةامىم__ن.

ه ى ن أنوال خن امىيك_ن أو ى ن نخا ل موىيك_ن وه كاف_ة إلىطلام الون ىلن

امىيك_للن .وه ل موان كانللع ى للخ امىيك_للن اةىلليام وامىيك_للن ام ل اى وامىيك_للن ىللن طن_لل ،امتللس

وامىيك_ن ىن طن_ ،امسخال إر أنحا ى خ ك مم امىيك_ن ف فحو امناوق امىيك_ن ف_خا _ نأ.
ومكن امىيك_ن ةخلا _ ل أن _تىلال إملل ةتل

ىولي امىيك_ن ة ر ةي خن خلنفة ك_

للاق وميلع نللن خلل_ن .ملم أن ام لنام وتليها ر
_لنش امىيك_ن فل امنالوق إ ا ا أنهلا اإلنسلان .ملم

أن ام نام وامكىاةة ه وس_وة موىيك_ن وم_سع ه امىيك_ن .فكث_ن خن ام _ن _ لنأون ر _يكلنون

وكث_للن خللن ام ل _ن _ لنأون و_يكللنون ر _سللى _و مللي_حو ىيك_للن ور _اللوون إمللل اافكللان امى ل ىةللن

ىنحللا امكللقو .وخللن هنللا كللان خللن املط ل أن _لللن أتللي أن ىلو لو ام لنام وامكىاةللة _لوللو امنللاس أو
_للنح

ااخللو .فكللان خللن املطل أن ىولللي ىنا_للة ةإ اممللة ااخ_للة خللن ألل ىلولل_و امنللاس وأن _ولل

املحللي مختللو ااخ_للة خللن أل ل إنحللا
ة ل ل م ور ىةلل ل

ام لللل أو ااخللة .ان ام لنام وامكىاةللة ر ىم ل ش امل ل

ر فل ل ام للنيس ور فل ل امل ل ل أش ياف للذ موىيك_ للن ان امىيك_ للن _ول للي امواا للذ

وامخلووخللاع امسللاة ة .وام لنام م_سللع وااللاً _يكللن ف_ل

ور خلووخللاع _يسللن ةحللا اموااللذ فللق ا_خللة

محللا فل امىيك_للن موانخللا هل ىلة_للن ىللن اافكللان فخلللني انامىحللا ر ىولللي اافكللان فل ام ل هن ور
ىةل ىول امىيك_ن .وخا ه إر ىلة_ن ىن اافكان فإ ا كان ام انجم _تسن فحو ه ا امىلة_لن
وللليع مي_ ل اافكللان خللن إتسللان فحخل ر خللن ام لنام موا ا كللان ر _تسللن اميحللو ر ىولللي مي_ ل
أفكللان ومللو ال أن سللاىاع أو سللن_ن .ومل مم ر ةللي خللن ةتل امىيك_للن ةامناللوق وك_ل ىيحللو هل

امناوق.

إن أهللو امناللوق امىل ىسللطن أنةلللة ناللوق هل  :امناللوق ااية_للة وامناللوق

اميكن_ة وامناوق امى ن_ل_ة وامناوق امس_اس_ة .وامىيك_ن فل كل خنحلا أش فحخل _لىول

ىللن ا لللن موان كللان فحللو لخ_لحللا _سلل_ن ىوللل طن_ للة واتللي ه ل امطن_ للة امل و_للة .ومللو ى ل كن
امناوق املوخ_ة انحا ىكاي ىكون ناواا لااة ةاملوخام ف املووو امىلن_ة_ة ور _كاي _لنل
ةحا _نهو .أخا امناوق اانةلة فح خطنوتة ملخ_ذ امناس وف إخكان ك واتي أن _يحخحا

إ ا ى_سنع م وسائ اميحو.

أخا امناوق ااية_ة فإنحا نالوق خوضلوىة مول وهلم امخ لاىن موان تلوع خللان
وم مم ه ىلنل ةااميال وامىناك_ل أكثلن خلن ىنا_ىحلا ةامخللان  .وامخللان
_سىي_ي خنحا امل
موان كانع ر ةي أن ىكون خ اوي مو اىن وااي_ل ومكن ام اي ااو هو ااميال وامىناك_ل.
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ات_و أن ااميال ىلي ىولل خللان وامى انك_لل ىلي ىولل خللان ومكلن ام لاىن وااي_لل _الل

لحي ىول ااميال وامىناك_ل ايام ه امخلان  .الت_و أنحلو _ وملون إن امةق لة هل امخلنلل
املخ_ ل ف ل امويللل املخ_ ل وامىنك_للل املخ_ ل ومكللن ام للاىن وااي_للل موان ىنللل نيس ل ةىال ّل_ي
ومكنل ل _ىا ل ّل_يها خ للن ألل ل أن _ا للو حا فل ل ميل لل لخ_ل ل وىنك_ للل لخ_ل ل  .ف للامويل
امخل للان
وامىنك_ل أو ا_ا ة امخلان إنخا ه ف اماون امى _للنل ةحلا هل ا امخلنلل فل

أو امىنك_ل.

ملم امويلل

فامال_ا ة مقميلال وامىناك_للل هل امىل ىلىخلي ىو_حللا ال_ا ة امخلللان  .والت_و أ_ضلاً
ومكللن ه ل ا ف ل امناللوق ىاخللة .أخللا امناللوق

أن امخ لناي خللن امناللوق هللو أيام امخلللان

ااية_ للة فإنل ل م لل_س امما_ للة خنح للا أيام امخل للان فتس للل ةلل امما_ للة خنح للا فل ل ااا ل ه للو إث للان

ام للانجم وامسللاخذ وملل_س إىطللام امخلنللل فتسللل .فاإلثللان هل امخ اللوي فل امينلللة ااومللل.
ومل ل مم _لى للان ام للاىن وااي_ للل ااميل لال وامىناك_ للل الى_ للا اًن و_ ا للي ف_ح للا أن ىىال ل

ىةانىل ل

ةامىيل_و وامىلخ_و وامواو ىنلي خلواطن املخلا وامىل ث_ن مواثلان املواطل موا_للاي ارنيللارع.
وم ل مم ىلللي امناللوق ااية_للة ىىخ_للم ةاملةللاناع امى ل ىاللان ةحللا اافكللان وىلللنل اماللون ثللو

حخ خن اافكان أن _سىط_ذ او حا موالنالحا ف اون
املنا_ة ةاماون ثو ةالى_ان اافكان .ف ّ
خث_ن وخؤثن  .فااا هو امىلة_لن وهلو امىالو_ن أو إللنال امالون واافكلان أيا أو وسل_وة.

فامىاللو_ن واماللون هخللا خللا _لن ل ام للاىن وااي_للل نيس ل ةحخللا و_لن ل نيس ل ةاافكللان خللن
اللتىحا والياحا ةل خللن

ت_ل

اللقت_ىحا موىالو_ن واماللون امىل ىللنل ةحللا .ر خلن ت_ل

ت_

اقت_ىحا موىاو_ن .ان امما_ة خن امنق م_س ىلو_و امناس مقفكان ة إثان خ اىنهو.

ومل مم ىاللل ف_حللا املنا_للة ىوللل امىاللو_ن أش ىوللل امىلة_للن ومحل ا فللإن ىنا_ىحللا ةخللا _لللنش ف_ل
ه ل ل ا امىلة_ل للن وهل للو ااميل للال وامىناك_ل للل ر ةخل للا _تو_ ل ل ه ل ل ا امىلة_ل للن إر خل للن ت_ ل ل

موىاو_ن أش إللنال اماون امنائلة امخث_ن .

ال للقت_ى

ه ا هو واالذ امنالوق ااية_لة وخلا ياو هل ا واالحلا فلإن امخلووخلاع امسلاة ة امىل ىولمو

ملنةط اإلتس لاس ام ل ش _تا ل خللن ا لنام امناللوق ااية_للة _لللل أن ىكللون خلووخللاع خىلو للة
ةامىا للو_ن خىلو للة ةاما للون ااية_ للة تى للل _ للينم خلن للل ام للنق وتى للل ى للاهي اما للون امىل ل

ألنلع ىول امول ام ش ألنلع ىو_

ةخلنل أن فحو املنق اايةل _سلىومو خللان سلاة ة

ىللن ااميللال وىللن امىناك_للل أش ىللن ىخو_للة امىاللو_ن وخللا _ومخحللا خللن أيواع ووسللائ و_سللىومو
ِخ انن لاً ىوللل خ للاهي اماللون وامىخ__للم ة_نحللا أش _سللىومو سللة ،ا لنام امناللوق ااية_للة ة للك
_ىنةللل خل ل ام ل و ،وامىخ__للم واإلينام .ومح ل ا فللإن خللن مللو ىكللن مي_ ل خلنفللة سللاة ة ةامناللوق

ااية_ للة فإنل ل ر _ىل ل ىل مل ل فح للو امنا للوق ااية_ للة تى للل موان ألح للن امىل ل ثن ةح للا وامى للي_ن مح للا.
فامخسل ل مة خسل ل مة و ،وهل ل ا امل ل و ،ر _ىل ل ىل إر ةل للي امخل لنان وكث للن امىل ل و ،وال للىق أنل لوال خ للا
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_ىل ل و .،أش إر ةل للي ال لنام امنا للوق ااية_ للة واإلكث للان خ للن انامىح للا ىو للل خلىول ل

أنواىح للا

وا للونها .وخى للل ول للي هل ل ا امل ل و ،ول للي اميح للو مو للنق ان اميح للو مو للنق اايةل ل م لل_س فحخ للا
مخلان_ ة هو ى و ،امىنك_ل و_ ى خن ه ا امى و ،فحو امخلان  .فخثقً او ام اىن:
ِ
ِ
وخ َ م ل ل لةُ امي ل ل ل ِلن
لو ل ل للان ر أنض ل ل للاهخا ميى ل ل للل ى ْ_ ل ل ل ُ اممنل ل للل َ
ع فَىِل ْ ىوللل امل ِ
ليهن
لع فل للق ىكل ل ْلن َة ِط ل ل اًن
موا ا فَِ ل ْن َ
فل للإ ا َ نِ_ل ل َ
واو ام اىن:
لع فل ل ل لؤايم
إن امىل ل ل ل مىخ ل ل ل ْ
خوح ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا

لع ةح ل ل للا
فَةِل ل ل ل َم امل ل ل ل ش مىخ ل ل ل َ
ِ
وكق ُكخل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا
هو _ن او ام اىن:

ع َه ًوج
ع َهو َ
ُلوِ َ ْ
ام كخا ُلوِ ْ َ
محلل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا
ِ
مااتةِ ِ امالةاةةَ ُكوحلا
ُ_ ْةِيش

وكنل ل ل ل ل للا إ ا خل ل ل ل ل للا اسل ل ل ل ل للى ْك َنَ
امضل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل_ ُ ةل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للام ِنج

وه ل ل ل َ ةامس ل ل لو
امل ل ل لوام ْ
أىَىْ ل ل ل ُ َ
ىَْنَىل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ُ
انو خ ل ل للن أى ل ل لليائِنا ْ
ل ل لو َ
وهل ل ل ل َ
ُمت ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ُ

و _ن او ام اىن:

ِ
لال ام ل ل ل ِ
لخس أو
هى ْكنل ل للا تلل ل ل َ
ع َي َخ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لا
اَطَ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل َن ْ
ِ
ال ل ل ل لول ىو_ن ل ل ل للا
ُ َنج خ ْن َةل ل ل ل ل ٍن َ
وس ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لو َخا
َ

ور نس ل ل للىلو امل_ل ل ل ل َ تى ل ل للل
ُن ِل ْ_ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل َيها

إ ا خل ل ل للا ضل ل ل للةنا ضل ل ل للةةً
ضل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ِن_ةً
ُخ َ

إ ا خل ل للا أ َى ْنَن ل ل لا سل ل لل_ياً خل ل للن
اة_و ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ٍلة

وه امم_ن_ة م_سلع ةلالىق

امخللان ةل ةامالون امىل ألنلحلا ام لاىن وةامىالو_ن

ام ش أولي فإن موان كان واتي خلن هلؤرم ام للنام الي هلم ام لانجم وامسلاخذ ومكلن امحلم امىل
أتيثحا ام اىنان ااورًن ه _ن امحم امى أتيثحا ام اىنان ا لنان .وخثقً الو ااي_لل :ا
وخلن أة لا ات خاضل َ َتلي
_ا خورش وس_يش ام ش ويايش م واىىخلايش ىو_ل واخىليايش خنل َ
مةاس نلخائم أو نيضع ىن َك
أىمم ات
ش َمْنِي ااخ  .إن كنع سوةىن
َ
املمو َو ِان َ
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ِت_اطَىِم ةلي أن نلن ااىخل إمل ى خو مم وسخذ ثنلائ ىو_لم .وأتلس املخلاي ةاسلىنايش
امتلِ ُن خللن خ َخنل
ام امخسى ل ِلي َ ةل
و_لؤىل َ
ُ
لام للانَة ُ و_ ىل ُ املليو ُ
ام_للم ر َ ل ْنَو اللي َ_ ُملق امخل ُ
ِ
امت ْ_ ُن اي سة ،لحي امتن_ق ا.
وىكون َخنّ_ة امخىخن ف أخن_ى و َ
ىام خولم ىوخاً ولن ٌ ُت لَنفاً موانام ُ ِت َن ِخماتاً ِ
ولل ّياً.
ْ
َ
واو ااي_ل ا امكىال ِو ٌ ُ
موان لئع ضلتكع خلن
موان ئع كان أةل_ن خلن سلتةان وائل
موان ئع كان أى_ا خن ةاا
ةواين موان ئع ىلةع خن نائل فوائي ا.

هو _لن الو ااي_لل :ا واملولو ر _للن امكوخلة اال_لن فل خسل مة خلن خسلائو

ت ائ كوحا إضاف_ة خواوىة محا ا_خىحا تىل _ك

امةت

و _للن اللو ااي_للل :ا فاافكللان خىنوىللة وا نام خىللليي

اةوحا و_ناها امةات

موانخلا

ىخا _م_ ه ام _خة أو _م_نها ا.

خللا

واض لا_ا ك ل ىاللن ىلللام

ف_لنحا أو وهوة لي_ي مو ىنىةط ةخا اةوحا ةنةاط ومو ىىا ة أ_ة اوة

ف_لخ فكن ف_خا ىسل أن _كون ة_نحخا خن اناةة أو نسل وخا اي _ا ة_نحخا خن سةل ا.

وه امم_ن_ة م_سع ةالىق امخلان ة ةامك_ي_ة امى أُ ّي_ع ةحا ه امخلان وةاماون
وا لللن _ال كىاةلاً.
امىل _تللاو كل خنحخللا أيامهللا .فااي_ةللان ااورًن :أتلليهخا _سللىلط
وك خنحخا اي أيج امخلنل ام ش _ن_ي ةك_ي_ة لااة وأىطل اون لااة .وااي_ةان ا للنان:

أتيهخا _ىتي

ىن املوو وامثلان _ىتلي

امك_ي_ة امى أيج ةحا ااي_ةان ااورًن.

ىلن اافكلان .وكل خنحخلا _لؤيش امخلنلل ةك_ي_لة _لن

موانخلا كلان _حلىو ةامىنك_لل وااميللال
ومك ْلن كل خلنحو لخ_للاً ملو _كلن _ةتل ىلن امخللان
وكانل للع امخلل للان وسل للائ ايام امال للون امى ل ل _ن_ل للي إةنامهل للا .فتل لل_ن _ن_ل للي امخل للنم أن _يحل للو ه ل ل
امناوق

لن_ة كانع أو نثن_ة .ر _او أورً أن _لحي نيس ةامخلان

ة _لل أن _ول

املحللي إمللل فحللو ااميللال وامىناك_للل و_ ل ى فحللو امخلللان ىةلللا م ل مم وخللن هنللا ر ةللي أن ىكللون

خلووخاىل امسللاة ة خىلو للة ةااميللال وامىناك_للل ر ةامخللان  .والل أن ىىكللون مي_ل خلووخللاع فل
مم ر ةي خن أن _ أن امناوق ااية_ة كث_ اًن وأن _تاو ن يها وأن _لحي ف امواو

ىولل

أسنان ىناك_ةحا إمل أن _ىكون ىني ام و ،وخن ولوي ام و ،ىىكون امخلووخاع .وم مم فإن فحو
امناوق ااية_ة ر _تىلال إملل ينس وىتال_ ور إملل خلووخلاع ىلن امخللان امىل ىتو_حلا

امناوق موانخا _تىال إمل ىكو_ن و ،ف امينلة ااومل وه ا ام و ،إنخا _ىكون ةكثن انام
امناوق ااية_ة تىل ىولي امن و خن انامىحا ف_كون ام و ،اي ىكون ميج اإلنسان .وفحو
امناللوق ااية_للة ر _تىللال إمللل خلنفللة ةللامنتو واماللن ور خلنفللة ةلوللوو امةق للة خللن خلللان

وة_ان وةي_ذ ور _تىال إمل ف ل اموملة وىولو اموضلذ فلإن هل وأن اسىتسلن اإلمخلاو ةحلا ومكلن

ر _سىتسن امىةتن ف_حا .موانخا _تىال إمل
مي_ ام و.،

م واتي هو كثلن النام امنالوق تىلل _ىكلون
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هل هل ك_ي_للة امىيك_للن فل فحللو امناللوق ااية_للة .وهل أن فحخحللا _تىللال إمللل ولللوي

و ،سللاة ،أش خلنفللة ةطة_لللة امناللوق _نللىع ىنحللا ىكللون ام ل و .،فخلووخاىحللا امسللاة ة ه ل

ولللوي امل و ،وامطن_لل ،إم_ل هللو اإلكثللان خللن النام امناللوق ااية_للة تىللل _ىكللون هل ا امل و.،

موا ا مللو _ولللي ام ل و ،فإن ل ر _خكللن فحللو امناللوق ااية_للة أش ر _كللون امىيك_للن ةحللا خنىل لاً.
اللت_و أن ل اللي _لللنل ةللإينام مويكللن ام ل ش ىتو_ ل واللي _لللنل ةنؤ_للة مخللا ىحللي إم_ ل ومكن ل ر
_لللنل ةيحللو محللا ور ةللامواو ىو_حللا .ان ل مللو _ى ل واحا ومللو _لللن طلخحللا موا ا مللو _ى ل واحا
و_لن طلخحا فإن مو _يحخحا .فلامنق اايةل فحخل أن ىحىلم إم_ل وأن _ث_لنم و_لؤثن ف_لم.
وه ا ر _خكن أن _تي

إر إ ا كان هنام و ،ميج خن _ أن ه امناوق .وخن هنا كان خلا

_ومو ميحو امناوق هو ولوي ام و.،

أخا امنالوق اميكن_لة فلإن امخللان امل و_لة هل ااسلاس فل ةنلام املنق واملنا_لة ف_ل

خولحة إمل امخلان أورً ثو إملل ااميلال وامىناك_لل .وهلو مملة امل ل ر مملة املاطيلة .وامملن

خن أيام اافكان ر س_خا امت ائ ،ااي ليخة امخلنفة مواثان امل و  .وامكوخاع وامىناك_ل ف_ل
وىولل
ىىخ_م ةامياة وامىتي_ي وارسى اام .وهو _ وو ىولل امل ل ةمل امنللن ىلن املواطل

ن للن امت للائ ،اميكن_ للة وامخل للان امىل ل _تى للال اموا للو إم_ح للا إم للل لح للي وىلخ لل .،ومل ل مم ف للإن
امناوق اميكن_ة ىلام

امت ائ ،وامخلان

امناوق ااية_ة ىخاو امخلامية .مم أن امنق ااية ر _ ل

ور _ اي خن ىم _ة امل

ىنلي

ةاافكان .موانخا _تاو ى ن_ل ه امت ائ ،إملل

اا هان ومكن _لىان أةنمها وأهخحا أش _لىان خا _سىط_ذ أن _لي ف_ خلح اًن ملخلا للاهن
أو لي ل

أش _لى للان خللا _ول للي امى ل ثن وارنيل للا

وىكللون اامي للال وامىناك_للل امىل ل ىللؤيش هل ل

اافكان ىولل ولل _ث_لن ام لنام و_ث_لن امسلاخل_ن ف_حلم خ لاىنهو و_ةلل

ارنيلا خلن ةطلة ونضلا أو سللط و ضلل .وهل ا ةللق
ىم _للة امل ل ةاافكللان فحللو _ ل

فل_حو خلا _ ىضل_ هل ا

املنق اميكلنش فإنل _ الي ةل

ىنللي تللي امت للائ ،وامخلللان ةم ل

امنلللن ىللن كونحللا ىحللم

امخ لاىن أو ر ىحمهلا .فحللو _ى الي الللىقم اافكلان ومل_س ى ن_ةحللا .وتسلن إةنامهللا ومل_س خللا
ف_حا خن لخا  .وخا _ولي اناىة امل

وياة اايام .ور _لنل أةياً ةخلا _ث_لن هل ا خلن سللط أو

نضللا خللن سللنون أو ضللل .ةل _لنلل ةل يام اميكللن كخللا هللو و_للل اللون اميكللن واضللتة
ومللل_س ال للون امىنك_لللل .وخل للن هنل للا كل للان فحل للو امنالللوق اميكن_ل للة _لل للام

امناوق ااية_ة.

ك ل ل امخلاميل للة فحل للو

وامىيك_للن ف ل امناللوق اميكن_للة أش فحخحللا ر _ى ل ىل إر ةولللوي خلووخللاع سللاة ة ىللن

خوضول امنق فإ ا مو ىولي ه امخلووخلاع امسلاة ة امخل كون ر _خكلن أن _يحلو املنق انل

_لةن ىن وااذ خل_ن فإ ا مو ىولي مي_ خلووخاع ساة ة _يسن ةحا ه ا امواالذ فإنل ر _خكلن أن

_يحخ ور ةتا خن ااتوا  .وااسوول اميكنش ر ةي أن ىكون امخلووخاع امساة ة ميحخ خخلا
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_كللون خلليمومحا خللينكاً فللإ ا كانللع امخلووخللاع امسللاة ة اللي ىنفللع خلللني خلنفللة يون أن _كللون

خيمومحا خينكاً واال
وااذ وم خيمو

فإن ر _خكن فحو امنق اميكنش .ان امنق اميكنش _لةن ىن فكن م

ومل_س خللني فكلن فلإ ا فحلو اميكلن فحخلاً مخلا _لي ىو_ل

ر إي انكلاً مواالل

ور

نؤ_للة مخيموم ل فإن ل ر _كللون خلووخللاع سللاة ة _خكللن أن _يسللن اموااللذ ةحللا .موانخللا ىكللون خلللني
خلووخللاع ور ىنيللذ ف ل امىيك_للن أش ر ىنيللذ ف ل اميحللو موللنق اميكللنش .ف للنط امىيك_للن ةللامنق

اميكللنش ملل_س ول لوي خلووخللاع سللاة ة ف للط ة ل ولللوي إينام مواالحللا وىاللون ت _ ل مخلليمومحا.

ف نع ت_ن ى أن ف كىال فكنش سوام كان ةتثاً ف فكن أو ةتثاً ف خوضول أو ةتثاً ف خسل مة

فللإن ناللوق ه ل ا امكىللال ناللوق ىنة_للة وأميال ل أميللال ىنة_للة وىناك_ة ل ىناك_للل ىنة_للة.

وأنل للع ىل للامو ةامومل للة املنة_ل للة .ومكل للن ىوخل للم ةاملنة_ل للة موان سل للاىيم ىول للل فحل للو خلل للان ااميل للال
وامىناك_ل ومكن ر _ساىيم ىول فحو خليمورع اافكلان امىل ال_مع ةحل ااميلال وامىناك_لل.
فقل فحو ه اافكان ر ةي أن ىكون ملي_م خلووخلاع ىنحلا ور ةلي أن ىكلون هل امخلووخلاع

خللينكاً واالحللا وخناللو اًن خلليمومحا .موار فحخللع امكللقو فحخلاً ممو_لاً واللي _كللون فحخللم خطاة لاً مخللا
ىي ىو_ اافكلان والي _كلون خلاكسلاً مل ومكنل ىولل كل تلا مل_س فحخلاً مويكلن موانخلا هلو
فحو مموش.

فخثقً ت_ن ى أن ه ا امنق ا وامواى س_اس_اً _ىتىو ىو_ أن _لو

ارىلاهاع امى ىناا
_لو

اىلاه

وضي لخ_ذ امخياه_و امى ىناا

امنضا ضي لخ_ذ

خياه_خ  .ف اموالع امل ش

ف_ل امنضلا مىنك_لم خياه_خل و لنس اىلاهاىل ا وهلو خلن امنالوق اميكن_لة فإنل ر

_كي ل أن ىيحللو خلنللا ف ل امومللة املنة_للة تىللل ىيحخ ل
وىناك_ة ل تىللل ى ل

ور _كي ل امواللو

ىوللل خلليمورع أميال ل

ىوللل خلنللا ة ل ر ةللي أن _كللون وااللذ امىلليةن امس_اس ل خللن ماو_للة لااللة

واضتاً مي_م وخىاو اًن خيموم ىنيم.

ور ةي أن _كون وااذ ارىلاهاع وخا ىي ىو_ خينكاً وخىاو اًن مي_م .ووااذ نضا هل

ارىلاهاع ةاىلاهاىم ووااذ نس اىلاهاىم ف امناس خينكاً وخىاو اًن ملي_م امله أش ر ةلي
خللن أن ىكللون امخلووخللاع امسللاة ة ىللن امللوى امس_اس ل وىللن امنضللا وىللن ارىلاهللاع وىللن
مللم

امخيللاه_و خىاللو اًن واالحللا وخللينكاً خلليمومحا .تىللل _ىل ىل فحللو هل ا امللنق .موا ا مللو _تال
ولوع امخلووخاع خلووخاع خلني أو خقتلاً ف_حا خليمومحا كخللان ر كواالذ فإنل ر _خكلن فحلو
ه ل ا امللنق .موا ا مللو _يحللو ر _سللىياي خن ل ومللو تيللل ىللن لحللن اوللل .وم ل مم فللإن امناللوق
اميكن_ة كامةنام ر _خكلن إ امملة تللن خنل وىة لل الون امةنلام كخلا هل  .فلق _خكلن ن ل تلن

خن ل خللن خكللان إمللل خكللان ور _خكللن اسللىةيا كوخللة ةكوخللة ألللنج ة ل ر ةللي خللن امختافلللة
امكاخولة ىولل املنق كخلا هللو .ان امواالذ امل ش _لناي خنل أش خلليمو اميكلن امل ش _لناي أياؤ وااللذ
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خل_ن واون خل_نة فإ ا ىم_ن

م خن اموااذ وخن اماون _ىم_ن اميحو كو_اً أو لمئ_لاً .فيحلو

امنق اميكنش _ ض ةإينام خيموم مواينام خيموم _ ض ةامختافلة ىول أميال وىناك_ة .
فلل_قتل ى ل ث_ن ىوللل
نلللو إن امللنق اميكللنش اللي _اللان ةخللا _اللان ة ل امللنق ااية ل

امخ للاىن إمللل لانللل ى ا ل امت للائ ،وةوونىحللا ومكن ل ىوللل أش تللا نللق فكللنش وملل_س نا لاً
أية_اً .فإن نط امنق اميكنش م_س ىيو ى ث_ن ىول امخ اىن ة امواو إمل امت ائ ،سوام
أثللنع ىوللل امخ للاىن أو ر فخقتلللة ى ل ث_ن امللنق اميكللنش ىوللل امخ للاىن ر ىلنل ل ىللن كون ل

نااً فكن_اً ة _ة ل نااً فكن_اً خا ياخع املنا_ة ة خولحة إمل اميكلن وكلان اميكلن هلو ام الي
تللا

ااساسل خنحللا .موا ا مللوتل فل امناللوق اميكن_للة ى ث_نهللا ىوللل امخ للاىن فإنل ر _لىول
فحخحا ىن تام ف_خا مو مو _قتل مم .ة ر ةي ميحخحا خن خلووخاع ساة ة ىن اافكان وخن
إينام موااذ اافكان وىاون مخيمومحا.

اللت_و أن امناللوق اميكن_للة اللي ىكللون اللامتة مك ل امنللاس وف_حللا ام للين ىوللل أيام

اافكان مك امناس خحخا كانع ث افىحو فح ىول ىخ حا خخكنة اميحو مك امنلاس ومكلن خثل

ه امناوق موان كان _خكن أن _ ل كل واتلي خلن امنلاس خلا _ لين ىولل فحخل خنحلا ومكنحلا
ف ىخ حا م_س ف خىناو ك امناس أن _يحخوها نللو إن امنلاس _ لل ون خنحلا خلا فل الينىحو
فحخل ومكلن مل_س كل امنلاس _ لين ىولل امىيك_لن ةحلا أو فحخحلا .ان امنالوق اميكن_لة إ ا ملو

ىولللي خلووخللاع سللاة ة ف ل خسللىواها ىنحللا ر _خكللن فحخحللا موا ا مللو _كللن وااللذ أفكانهللا خللينكاً
وخيمورع أفكانها خىاون فإن ر _خكن ارسىياي خنحا وىني_ أفكانها .فكون ك امنلاس الاي اًن
ىول أن _ ل وا خنحا ك تسل اينى ىول اميحو فإن ه ا ر _لن أن ك امناس ااينون ىول

فحللو ه ل امناللوق .فللإن ام ل _ن ر ىولللي ىنلليهو خلووخللاع سللاة ة ف ل خسللىواها ر _خكللن أن
_يحخوها ور ةتا خن ااتوا .

واي _ ا هنا إن امخلووخاع امسلاة ة كاف_لة مىكلو_ن اميكلن خىلل وللي امتلس وهل ا _لنل

أن امللنق اميكللنش كللا

ان _يحللو أن ىكللون ملليج اإلنسللان خلووخللاع سللاة ة _يسللن ةحللا اموااللذ

ام ش _ىضخن امنق .واملوال ىول مم هو أن امخلووخاع امساة ة _لناي ةحلا أن _يسلن امواالذ
امل ل ش _ىض للخن ام للنق ور _خك للن أن _يس للن ةح للا امواا للذ إر إ ا كان للع فل ل خس للىوا ف للإ ا كان للع

امخلووخ للاع امس للاة ة هل ل امخلووخ للاع امومو_ للة فإنح للا ر ىكيل ل إر إم للل امىيس لل_ن اموم للوش ور ىكيل ل

فللإن ه ل ر ىكي ل ميحللو

مىيسلل_ن اميكللن موا ا كانللع امخلووخللاع امسللاة ة ىللن امتكللو ة ن ل ام للو
خلن للل امتك للو ةل ل وا للي ىض للو ى للن فح للو خلن للل امتك للو .موا ا كان للع امخلووخ للاع امس للاة ة ى للن
امخلىخذ ة ن ناس وىقااع فإنحا ر ىكي ميحلو امخلىخلذ فحخلاً _خكلن خلن ىم__لن أو امختافللة
ىو_

انحا م_سلع فل خسلىوج خلا _لن_ل امخلىخلذ .وهكل ا فلإن امخلووخلاع امسلاة ة تىلل _لينم

امنق اميكنش ر ةي أن ىكون ف خسىوج اميكن ام ش _تو_ امنق ر خلني خلووخاع ىن .
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واللي _ للا إ ا كللان _ للىنط ميحللو امللنق اميكللنش أن ىكللون امخلووخللاع امسللاة ة ميحللو امللنق

فل خسللىوج اميكللن امل ش _ن_للي أن _يحخل

فخللن أ_للن _ل ى ا للىناط أن _للينم واالل

وأن _ىاللون

خيموم إمل لانل أن ىكون امخلووخاع امسلاة ة فل خسلىوا ؟ وامللوال ىولل ملم أن فحلو املنق

اميكنش م_س امخناي خن امىو ة
_يحو م_لخ ة

ور اموالو

ىولل خلنلا  .ةل املنق اميكلنش _يحلو م_ؤلل أش

وخا مو _كن ك مم فإن ر فائي خن وولوي ر ا_خة م  .ان اميكن _وال

ىو_ل

م_ؤلل ر مخلللني امخلنفللة .وألل ر _ىل ىل إر ةللإينام واالل وىاللون خيمومل  .وخللن هنللا _ للىنط
ف فحو امنق اميكنش إمل لانل امخلووخاع امساة ة ثقثة نوط :أتليها أن ىكلون امخلووخلاع

امساة ة ف خسىوج اميكن ام ش _ناي فحخ

وثان_حا أن _ينم واالحا كخا هو إيناكاً _تليي و_خ_لم

ىن _ن وثامثحا أن _ىاون ه ا اموااذ ىاو اًن ات_تاً _لط اماون امت _ _لة ىنل  .وةليون

هل امثقثللة خلىخلللة ر _خكللن فحللو امللنق اميكللنش أش ر _خكللن فحللو اميكللن .وةلةللان ألللنج ر
_خكن أل ان فحو اميكن _لن أل وم_س فحلو خلنلا  .وأالنل خثلا ىولل ملم أفكلان اإلسلقو

خن ى ائلي وأتكلاو فإنل مخلا نلم ىولل امللنل ونلم خنلخلاً ةتسلل اموالائذ فلإنحو فحخلو وألل وا
ة

ر ان ممىحو كانع ىخكنحو خن فحخ

ة انحلو أينكلوا واالذ أفكلان وىالونوا خليمورىحا

ف ل وها ةلي ه ا اإلينام و مم امىاون وم مم أثن ف_حو واوةحو نأساً ىول ى ل فىم_نع ا_خلة
اا لل_ام فل نلللنهو فانىيلللع ا_خللة أ لل_ام وانليضللع ا_خللة ألللنج وأاللةتع خ وخللاع امت_للا

فل ل نل للنهو _نه للا ة للااخس ومك للن ه للؤرم امل للنل أنيس للحو ت لل_ن ف للي م للي_حو إينام واا للذ اافك للان
وىاللون خلليمورىحا فللإنحو ف لليوا فحللو هل اافكللان أش ف لليوا ألل ها ومل مم مللو ىلللي ىللؤثن فلل_حو

وةللامن و خللن أن ل _ولللي مللي_حو ختلليثون أىوللو خللن خامللم وف حللام أوسللذ ىوخ لاً خللن أة ل تن_يللة

وخيسنون أكثن إتاطة خن اةن ىةاس وخذ ملم فإنل ر _وللي فل_حو خلن هلو ان_لل خخلن كلانوا
ف ل امخي_نللة أ_للاو خامللم ور خللن كللانوا ف ل ىاللن اةللن ىةللاس ور خخللن ىا لوا ف ل ىحللي أة ل

تن_يللة .وملل_س مللم ناىل لاً ىللن امى الل_ن ف ل خلنفللة اافكللان ة ل هللو نى_لللة مللليو إينام واالحللا
وىيو ىالون خليمومحا .ومل مم فإنل موىيك_لن ةامنالوق اميكن_لة فإنل ر _كيل وللوي خلووخلاع

ساة ة ف خسىواها ة ر ةي أن _كون إمل لانل مم إينام مواالحا وىاون مخيمومحا.

وفحو امناوق اميكن_ة ر _لن أن _كون ال ها ة _كون كل مم منفضلحا وختانةىحلا.

فاال هو امخ اوي موا ا كانع م_س خخا _ؤل فإنحا ىكون خخا _ىنم أو خخا _لل أن _تانل.
ف_ؤلل خللا
فللإ ا مللو _ولللي إينام مواالحللا وىاللون مخلليمومحا فللإن ااخللن اللي _للؤيش إمللل ارنتل ان
_نةم ل أن _ىللنم و_تللانل و_ىللنم و_تللانل خللا _نةم ل أن _ؤل ل أو _وا ل

خن ل خوا ل

امخلنفللة

خلني امخلنفة يون أل أو ىنم .وم مم ر ةي ميحو امناوق اميكن_ة خن إينام واالحلا وىالون

خيمومحا رىلا امخوا امقمو ىلاهحا إخا اال مواخا امىنم وامختانةلة .وا لىناط إينام واالذ
اافكان إيناكاً _تييها و_خ_مها وىاون خليمومحا ىالو اًن الت_تاً هلو امل ش _لالو اميكلن خلن
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امممل وارنتل ان
ر_

و_للل امخللنم _ لنن خوايل خللن هل اافكللان ى ن_ل اًن سللو_خاً .فللإن هل اافكللان

ضننها ىني تي اراىاان ىول امخلنفة ة اي _ان خن _ ل ها ىن أىخا أساس_ة
واللي _للول _للم و_نتللن

فل ت_اى ل

أو _ض ل ضللقرً كة_ ل اًن .وأاللنل خثللا ىوللل مللم خللا

فلوى ل ي انسللة اميوسللية ام_ونان_للة ملليج كث_ لن خللن ىوخللام امخسللوخ_ن وخللا فلوى ل اافكللان ام أنسللخام_ة
واافكان ام _وى_ة ميج كث_لن خلن أةنلام امخسلوخ_ن فلإن ملم كول إنخلا كلان ان إينام امواالذ ملو

_كن إيناكاً _تيي و_خ_م وان ىاون خيمو اافكان مو _كن ىاو اًن ات_تاً.

ومن لل ل اميوس للية ام_ونان_ للة فإنح للا كان للع خول للوي م لليج نا للانج ام للاو واملل لنا .،وك للان

امخسوخون _تخوون امليىو إملل اإلسلقو محلؤرم امنالانج ور سل_خا ةللي أن أالةتوا ىتلع تكلو
اإلسللقو وىتللع سلل_طنى  .فكللان امناللانج ف ل ن ا للحو موخسللوخ_ن _سللىلخوون اميوسللية ام_ونان_ للة

وامخنط ،ام_ونان

فاسىلخ امخسوخون ه اميوسلية وهل ا امخنطل ،م_لنيوا ىولل هلؤرم امنالانج

يون أن _للينكوا اافكللان امى ل ىتو_حللا ه ل اميوسللية ويون أن _للنوا امخمامطللاع امى ل ىلليل ف ل

خ لليخاع امخنطلل .،فل يع هل امي انسللة امىل كانللع خللن ألل ن للن اإلسللقو إمللل أن اناللن محللا
ةلل ل

ىوخ للام امخس للوخ_ن خ للن ألل ل امول ل امىل ل _لل ليونحا فل ل ي انس للىحا وانا للن إم_ح للا ىوخ للام

خسوخون للنون خن أل امني ىول امناانج وامةنهنة ىول اتة أفكان اإلسقو .أخا امين_ل،
ااو خللن املوخللام فللإنحو اللانوا _سلل_نون ف ل طن_لل ،فقسللية ام_ونللان وأل ل وا اميوسللية ام_ونان_للة

واانع ث افىحو واىىن وا لانمها خذ خناىا منسقو تسل خا ى ان ه اافكان اميوسي_ة وة مم

ن ل ل اميقسل للية امخس للوخون فخلللنحو خ للن م وانتل للن

وخ للنحو خل للن ضل ل ضل للقرً كة_ل ل اًن .وكلللق

امين_ _ن :امخنتنفون وامضامون اي ىنكوا اإلسقو وأاةتوا كيا اًن وم مم فإن لخ_ذ خن _سلخون
ةيقسللية امخسللوخ_ن أو فقسللية اإلسللقو كيللان ر فللن ،ةلل_ن اةللن سلل_نام واميللاناة

ور ةلل_ن اةللن

ن ي وامكنيش.
ام_ونان

وأخل للا امين_ل لل ،امثل للان خل للن ىوخل للام امخسل للوخ_ن ام ل ل _ن ينس ل لوا اميوسل للية ام_ونان_ل للة وامخنطل لل،
فإنحو ان سخوا فن_ _ن :فن__ ،ىل اميوسية ام_ونان_ة أساساً و_ؤو أفكان اإلسقو ةخا

_ىيلل ،وأفكللان هل اميوسللية و_طةلل ،اافكللان اميوسللي_ة ىوللل أفكللان اإلسللقو وهللؤرم هللو امخلىممللة.

وفن_ ،اي وا

خن ه اافكان خوا

وامنااي واان _تاو ىات_تحا و_لني ىو_حلا

امخلان

وهللؤرم خللن _س لخون ة ه ل امسللنة فكللان امللليا ةلل_ن ه ل _ن امي لن_ _ن .و للمووا ةح ل ا امللليا ىللن
تخ اميىو اإلسقخ_ة والنفوا ىلن املخل ااساسل امل ش فنضل ات ىول_حو أر وهلو تخل

يىللو اإلسللقو إمللل _للن امخسللوخ_ن ةختاومللة ىاللت_و ى ائللي امخسللوخ_ن إخللا ةاسللىلياو أفكللان

اميوسللية ام_ونان_للة موةنهنللة ىوللل اللتة أفكللان اإلسللقو ومةوونىحللا مواخللا ةللامني ىوللل هل اافكللان.
و مووا امناس ةح ا أل_لارً وانونلاً .وهلؤرم موان كلانوا لخ_للاً خسلوخ_ن ومكلنحو ةسلةل اميوسلية
ام_ونان_ة انفوا ىن تخ اميىو إمل اإلسقو مم_ن امخسوخ_ن.
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ثللو مللو _ ىاللن ااخللن ىوللل مللم ة ل وللليع خللن ل لنام مللم لخاىللاع ألللنج خللن أخثللا

املةن_ة وامخنلئة وام ين_ة و _نها .وأيج مم إمل ولوي خو ونت وأفكان ولخاىاع ة_ن
امخسللوخ_ن فكانللع ةوةوللة أش ةوةوللة تىللل اللان امخسللوخون ى لناع اميللن ،وى لناع امخ ل اهل
اميكن_ة .ك مم خن لنام يلو اميوسية ام_ونان_ة مةقي اإلسقو موااةلا امكث_لن خلن امخسلوخ_ن
ىوللل ي انسللىحا يون إينام _تلليي أفكانهللا و_خ_مهللا ويون ىاللون اللت_و مخلليمو ىوللم اافكللان.
ومللور اللو اإلسللقو نيس ل وواللو

اه ل امسللنة واملخاىللة ةاللي ،موالللقق ف ل امواللو

اافكللان ةة_للان اموااللذ امل ش ىللي ىو_ل

ف ل ول ل

وىاللو_ن خلليمورىحا ىاللو_ اًن اللت_تاً واخى للا ،امتسللاو

فل ولل امكيللن خللن هل اميللن ،وامخل اهل مللور مللم مل هل اإلسللقو ومضللال خللن للنام اميوسللية
ام_ونان_ة وخا أوليى خن أفكان ولنام.

أخا اافكان امنأسخام_ة وار ىناك_ة فإن لطنها أخن خ اهي ختسوس وضق أفكانهلا الي

خ امكث_ن خن أةنام امخسوخ_ن ولط خياه_خحا اي ىي ل تىل مليج لخلاه_ن امخسلوخ_ن .ومسلنا

ةتالة إلااخة اميم_

و كن أخثوة خن اافكان امضامة واافكان املاطئة فإن اموااذ امخ اهي ف

ةلقي اإلسللقو ور سل_خا امل _ن وىلوا ىولل امت_للا ةلللي امتلنل املامخ_للة امثان_للة ُ_ن_نلا خللا أتيثىل
هل ل اافك للان خ للن ىلن_ للل فل ل ى للو امخس للوخ_ن وخ للن ا للن موخس للوخ_ن ى للن املخل ل خ للن ألل ل
اإلسقو.

م ل مم فللإن امىيك_للن ةامناللوق اميكن_للة _لللل أن _لللن ىخللاو امخلنفللة وأن ل ر _كي ل ف_حللا

خلللني ولللوي امخلووخللاع امسللاة ة ة ل ر ةللي أن ىكللون ه ل امخلووخللاع ف ل خسللىوج اميكللن وأن
_كللون إينام واالحللا خولللوياً ة للك _تلليي و_خ_للم وأن _كللون ىاللون خلليمومحا ىاللو اًن اللت_تاً
_لط اماون امت _ _ة ىن مم امخيمو .

نلللو إن اإلسللقو مللو _ن ل ىللن امي انسللة اميكن_للة ة ل أةاتحللا ومللو _نل ىللن ألل اافكللان ة ل

أة للاح ألل ل ها ومك للن اإلس للقو ا للي للل ل امل _ للي اإلس للقخ_ة ااى للي مقفك للان وخ _اسل لاً الل ل ها أو
موان لللام ا لنام امناللوق امى ل
نفضللحا فإن ل ر _ل_للم أل ل فكللن _ىنللاا خللذ ه ل ام اىللي
ىتو_ل ل ور _ة لل_و ألل ل فك للن إر إ ا كان للع ام اى للي اميكن_ للة ىة لل_و ألل ل  .فتى للل _ للينم أن اميك للن
_ناا

ام اىلي اميكن_لة أو _واف حلا فإنل ر _خكلن اىللا امخوال

خنل إر ةللي إينام واالذ اميكلن

إي انكلاً _تلليي و_خ_لم وىاللون خيمومل ىالو اًن اللت_تاً وةليون هل ا ر _خكللن ا_لاس هل ا اميكللن
ةام اى للي اميكن_ للة وةامى للام ر _خك للن اىل للا امخوال ل

اما للت_و خنل ل  .ومل ل مم ف للإن امىيك_ للن فل ل

امناوق اميكن_ة أ_اً كانلع ر ةلي أن ىكلون مليج خلن _ن_لي امىيك_لن ةلامنق اميكلنش أن ىكلون
مي_ ل خلووخللاع سللاة ة ف ل خسللىوج ه ل ا اميكللن وأن _كللون مي_ ل ىللقو ىوللل مللم إينام مواال ل
إيناكاً _تيي و_خ_م وىاون مخيموم ىاو اًن ات_تاً _لط اماون امت _ _ة م .

68

واخ للا امنا للوق امى ل لن_ل_ة ف للإن اموا للو

ىو للل خ للا ىتىو_ل ل خ للن أفك للان واموا للو إم للل
ور _تى للال إملللل

اس للىنةاط اافك للان ر _كيل ل ف_ل ل أن _يح للو اامي للال وامىناك_ للل وخ للا ى للي ىو_ل ل

خلووخاع ساة ة أ_ة خلووخاع موانخا _تىال إمل أخن_ن اثن_ن خلاً_ .تىال أورً إمل خلنفة يرمة
اامي لال وامىناك_للل ثللو امخلللان امى ل ىللي ىو_حللا ه ل ااميللال وامىناك_للل ثللو اسللىلخا خلووخللاع
خل_نة مووالو

ىولل اميكلن أو اسلىنةاط اميكلن .أخلا خلنفلة خللان ااميلال وامىناك_لل فإنل _تىلال

إمل خلنفة ةامومة أميالاً وىناك_ل و_تىال إمل خلنفة ااطقتاع خل_نة ثو ةلي مم _ل ى

اموا للو ىو للل اافك للان وااتك للاو .وهل ل ا موان ك للان _خك للن أن _طة لل ،ىو للل ك ل ىيك_ للن ى ل لن_ل .
ومكننللا تلل_ن نىتللي ىللن امىيك_للن ةامى لن_ذ ر نلنل أش ى لن_ذ موانخللا نلنل امى لن_ذ اإلسللقخ
مل_س _للن .و مللم أنلا ةواللينا خسللوخ_ن ر _تل ،منللا أن نةتل

إر فل امى لن_ذ اإلسللقخ  .ان

ااخن املامو ام ش ىتىخ ى _يىنا _تان ىيك_ننا ةامى ن_ذ اإلسقخ وتلي  .وأخلا _لن امى لن_ذ
اإلسقخ فلق _تل ،منلا أن نةتثل تىلل ور أن ن ل أن  .فلإن امى لن_ذ تل_ن _ ل أن إنخلا _ ل أن خلن ألل
اال ةخا لام ف_ وم_س انام خىلة وم  .وت_ن _ةت

ألل ل ألل ل

و_ت للنو ىو_ن للا ألل ل

و_لنش امىيك_ن ف_ إنخا _يل

ل ل م خ للن _ للن اإلس للقو و_ت للنو ىو_ن للا أن ن لل ل

ام نى  .موا ا لام منلا أن ن ل أن وأن نةتل
وامناللوق اميكن_للة وامناللوق امس_اسلل_ة فإن ل ر _تلل ،منللا أن ن ل أن أو نةتل

ملم خلن

_ للن امتك للو

فل امنالوق _لن امى لن_ل_ة كامنالوق ااية_لة

امى لن_ل_ة اإلسللقخ_ة .فامناللوق ااية_للة إنخللا ى ل أن وىةتل

موخىلللة وامول

_للن امناللوق

وامناللوق اميكن_للة

ت_ن ى أن نكون اي اىل نا ام اىي اميكن_ة خ _اساً مخا ف_حا خلن أفكلان وامنالوق امس_اسل_ة إنخلا
ى أن مخلنفة ك_ي_ة نىا_ة ام ؤون املانل_ة .فكوحا ر _وللي خلا _خنلذ خلن انامىحلا وةتثحلا وينسلحا

وامىيك_ن ف_حا .أخا امناوق امى ن_ل_ة فإنحا ى أن وىةت
ن لل ل

_ للن امتك للو ام للنى

مقل خنحا .وةخا أنل ر _تل منلا أن

فإنل ل ىةلل لاً مل ل مم ر _ت لل ،من للا أن ن ل ل أن أو نةتل ل

أو نيك للن ةم_ للن

امى لن_ذ اإلسللقخ  .موا ا كانللع اافكللان ىةنللل ىوللل امل _للي فىكللون خ _اس لاً ماللتة ه ل اافكللان
وىيو اتىحا أش مىل_ن امخوا خنحلا مقلل أو املنف
فلإن ااتكلاو ام لنى_ة ىنةثل ،انةثاالاً
خن امل _ي أش ىسىنةط وىؤل خن امل _ي

وتي هو ام ش _ؤل وخا ر _نةث ،ىنحا _نف

فخا انةث ،ىن ه امل _ي وكلان تكخلاً لنى_اً كلان
كول

سلوام وافل ،امل _لي أو لاميحلا .مل مم فإنلا

ر ن ل خا _واف ،اإلسقو موانخا ن لل ف لط خلا هلو إسلقو مل_س _لن .ان امتكلو ام لنى _نةثل،
ىللن امل _للي انةثاا لاً و_ؤل ل خنحللا ور _ةنللل ىو_حللا ةلللق اميكللن فإن ل _ةنللل ىوللل امل _للي ةنللام.
فات ىللامل تل_ن الا

ا اال أن ا أةلاح منلا ام لنام إةاتلة خطو لة ومكنل تل_ن أخلن ة لل خلامللاع

امت_ا أش ااتكاو ام نى_ة تان اال ةحلا واننل ةاإل_خلان وللل االل خلن _لن ألل اً خلن
امطللا وع فىكللون امناللوق امى ل لللامع ةخوضللول امى لن_ذ خلااللة مو لنام فىكللون إةاتللة
ام ل لنام لاا للة ةم_ للن خ للا ه للو خىلو لل ،ةامى ل لن_ذ أخ للا امى ل لن_ذ أش ااتك للاو وامخلامل للاع ف للإن
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اإلةاتة ر ى خوحا مولوي امناوق اميامة ىول ىيو لوام اال خن _نها .وم مم فإنلا ر ن ل أن
_ن امى ن_ذ اإلسقخ

إنخا نةت

ور نةتثل ور نيكلن ف_ل  .وخلن هنلا فإنلا تل_ن نةتل

امىيك_لن ةامى لن_ذ

امى ن_ذ اإلسقخ م_س _ن.

وامىيك_ن ةامى ن_ذ موان كان _تىال إمل خلنفلة اموملة املنة_لة واافكلان اإلسلقخ_ة ومكنل
_تىال اة مم وةلي مم إملل خلنفلة امواالذ وامي ل ف_ل ثلو خلنفلة امتكلو ام لنى ثلو ىطة_ل،

هل ا امتكللو ام للنى ىوللل اموااللذ فللإن انطةلل ،ىو_ل كللان تكخل

تكخ

ف_ةت

موان مللو _نطةلل ،ىو_ل مللو _كللن

ىن تكو للن _نطة ،ىو_ل  .مل مم فلإن امىيك_لن ةامى لن_ذ ر _ىل ىل مكل امنلاس

ان _تىال إمل أخون كث_ن ىىلو ،ةااميال وامىناك_ل وىىلو ،ةاافكان امى ن_ل_ة أش ةخلووخاع

خل_نلة هل امخلووخلاع امى لن_ل_ة و_تىلال إملل فحللو امواالذ أش واالذ امتكللو امل ش _ؤلل أو امل ش
_س للىنةط .ف للامىيك_ن ةامنا للوق امى ل لن_ل_ة ر _كيل ل ف_ل ل املنا_ للة ةاامي للال وامىناك_ للل ك للامىيك_ن
ةامناللوق ااية_للة ور املنا_للة ةامخلللان واافكللان كللامىيك_ن ةامناللوق اميكن_للة ور املنا_للة

ة للامتواي واموا للائذ وامل للنو ك للامىيك_ن ةامنا للوق امس_اس لل_ة .موانخ للا ر ة للي أن ىولل ل املنا_ للة
مقميللال وامىناك_للل وامخللان واافكللان وامواللائذ وامتلواي امىل _لناي ألل امتكللو محللا يفلللة واتللي
أش _تىللال إمللل كل خللا ىتىللال إم_ل سللائن امناللوق .مل مم كللان امىيك_للن ةل أكثللن الللوةة خللن
امىيك_للن ةل ش نللق للللن وكللان ف ل تالللة إمللل ىخلل ،واسللىنان ف ل واللع واتللي فللق _كيل ف_ ل

املخ ،موان كانع ىكي ف_ ارسىنان انحا ر ىكون إر ىن ىخ.،
وامناللوق امى لن_ل_ة _لىول

امىيك_للن ةحللا ةللالىق

امما_للة خللن هل ا امىيك_للن ان امما_للة

خن امىيك_ن ةامنالوق امى لن_ل_ة إخلا أن ىكلون الل امتكلو ام لنى مواخلا أن ىكلون رسلىنةاط
وفن ،ة_ن ارثن_ن .فامىيك_ن مخلنفة امتكو ام نى ف ط موان كانع ىتىلال إملل
امتكو ام نى
خلنفة خلان ااميال وامىناك_لل ومكنحلا ر ىتىلال إملل خلنفلة امنتلو وامالن

ور خلىن اموملة

أو ىووو امةق لة موانخلا _كيل ف_حلا خلنفلة ام لنام ةاموملة املنة_لة وملو ملو _للن امكىاةلة .ف لنام
امنق ةامومة املنة_ة وفحو خا _ أن كاف_ة ف طول خلنفلة ااتكلاو ام لنى_ة خلن امنالوق وهل

موان اتىالللع إمللل خلنفللة اافكللان ام للنى_ة أش خلووخللاع سللاة ة ىللن ام للنل ومكنحللا _كيل ف_حللا
خلنفللة امخلووخللاع ااوم_للة .امى ل ىوللمو موخلنفللة فللق ىتىللال إمللل خلنفللة ىوللو أاللو امي ل ور
خلنفللة ا _للاع وااتاي_ ل

ف_كي ل ف_حللا أن _يحللو امتكللو ام للنى خللن _للن خللن خلللني ام لنام .

وك مم ر _ومو ف_حا خلنفة اموااذ خا هو ة _كي أن _لن أن ه ا امتكو محل ا امواالذ .فتل_ن

_ أن م_لن تكو متو املول خا هو فإن _كي أن _لن أن متو امخ_ىة تناو وأن _لن أن متو
املوللل متللو خ_ىللة ان ل مللو _ ل ةو ةت لاً للنى_اً .وتلل_ن _ ل أن م_لللن تكللو امكون_للا أش خللا _سللخل
ةامكومون_ا _كي أن _لن أن امخسلكن تلناو وأن امكون_لا خسلكن وهكل ا .فلإن امىيك_لن فل خلنفلة

70

امتكو ام نى خن امناوق ام نى_ة فإن _كي ف_ل وللوي خلووخلاع سلاة ة كاف_لة مىيسل_ن واالذ

امتكو ام ش _ةت

ىن .

أخا امىيك_ن رسىنةاط امتكو ام نى فإن ر _كي ف_ خلني ام نام تىلل _سلىنةط موانخلا

_تىال إمل خلنفة ةااخون امثقثة وهل ااميلال وامىناك_لل واافكلان ام لنى_ة وامواالذ مويكلن

أش موتكو خلنفة ىخكن خن ارسىنةاط ر خلني خلنفى  .فق ةي أن _كون ىامخاً ةاموملة املنة_لة
خللن نتللو واللن وةق للة املله وأن _كللون ىامخلاً ةامىيسلل_ن وامتللي_

وأاللو امي ل

ور ةللي أن

_كون ىامخاً ةاموااذ ام ش _ن_ي اسىنةاط امتكو م  .وم_س خلنل كون ىامخاً أن _كون خلىحياً ف

ه امخواض_ذ ة _كي أن _كون خوخلاً خللني إمخلاو .فحلو _سلىط_ذ أن _سل
وأن _نلللذ إم_حللا ف ل ام للاخوس و_سللىط_ذ أن _س ل

خلىحللياً ف ل امنتللو واماللن أو _نلللذ إمللل

كىال ف امنتو وامان م_لن اىنال لخوة أو ىان_

ىوخام امتي_

أو _نلذ إمل كىال خلن كىلل امتلي_

ىلن خلنلل كوخلة

كوخة و_سىط_ذ أن _نلذ مللامو خلن

م_للن امتلي_

و_سلىط_ذ أن _سل

ةللاموااذ ام ل ش _ن_للي فحخ ل ومللو كللان _للن خسللوو أو أن _نلللذ إمللل كىللال _ةت ل

ىامخلاً

هل ا اموااللذ .فللق

_لنل ل كونل ل ىامخل لاً أن _ك للون خلىح للياً أو خىةتل ل اًن ةل ل _كيل ل أن _ك للون خوخل لاً إمخاخل لاً _خكنل ل خ للن

ارسللىنةاط .وه ل ا خلنللل كون ل أن ل ر ةللي أن ىكللون مي_ ل خلووخللاع خل_نللة أش خلووخللاع كاف_للة
مىخك_ن ل ل خل للن ارسل للىنةاط .وم ل ل مم فل للإن ارسل للىنةاط وأن كل للان _تىل للال إمل للل خلووخل للاع أكثل للن خل للن
امخلووخاع امقمخة مخلنفة امتكلو ام لنى

ومكنل ر _لنل أن _كلون خلىحلياً فل كل واتلي خلن

ااخون امثقثة امقمخة مقسىنةاط ةل أن _كلون خوخلاً ةخلووخلاع كاف_لة ىلن هل ااخلون امثقثلة
ىخكن خن ارسىنةاط وخىلل أالةو الاي اًن ىولل ارسلىنةاط فإنل ت_نئل _كلون خلىحلياً ومل مم فلإن
ارسىنةاط أو ارلىحاي خخكن ملخ_ذ امناس وخ_سن ملخ_ذ امنلاس ور سل_خا ةللي أن أالةو ةل_ن

_ليش امنللاس كىللل فل امومللة املنة_للة وام للنل اإلسللقخ وواللائذ امت_للا خ_سللن ملخ_للذ امنللاس _خكللن
امنلول إم_حا وارسلىلانة ةحلا مقسلىنةاط .ومل مم فلإن خلنفلة ااتكلاو ام لنى_ة موان كانلع خ_سلون

مك ل فللني فللإن اسللىنةاط امتكللو ام للنى ك ل مم خ_سللون مك ل فللني موان كللان _تىللال إمللل خلنفللة
أكثن أش إمل خلووخاع ساة ة أكثن وأوسذ.
موا ا كللان خللن اةونللا اللي ضلل_ وا ىوللل أنيسللحو سللة_ ارلىحللاي وارسللىنةاط واكىي لوا ةخلللني
امخلنف للة فك للانوا فل ل لخحل لنىحو خ و للي_ن وىل للييع امتل لواي واموا للائذ وم للو _ول للي مح للا تك للو ف للإن
ىاللخ_خنا ىوللل أن نى _للي ةااتكللاو ام للنى_ة ونلللو

خلىللنم امت_للا ىوللل أىوللل خسللىوج وة للك

واسذ وخنيىو _تىو ىو_نا والي _سلنع منلا كىلل امخلنفلة واملولو أن ننىيلذ خلن امى و_لي إملل خنىةلة
ارسل للىنةاط وأن نلل للامع لخ_ل للذ ل للؤون امت_ل للا ةااتكل للاو ام ل للنى_ة وتل لليها و مل للم ر _كوينل للا إر

امتاو ىول امخلنفة امقمخة مقسىنةاط.
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اللت_و أن خلنفللة امتكللو ام للنى فللن
ومكللن ضللنون ىللليي امواللائذ وامت لواي

ام لنى

_للل فللن

ىلل_ن واسللىنةاط امتكللو ام للنى فللن

كيا_للة

وىت لن_و اإلسللقو ىو_نللا أن ن ل ل أش تكللو _للن امتكللو

امكيا_لة هل ا ر _ ل مموخلاً ىلن فللن

امللل_ن .ومل مم ر ةللي أن _ولللي فل

ااخة امت ي املل_و خن امخسىنةط_ن وامخلىحي_ن.

وخللن ه ل ا _ىةلل_ن أن امىيك_للن ةامى لن_ذ خللذ كون ل أالللل أن لوال امىيك_للن ومكن ل أمللمو أن لوال
امىيك_ للن مقخ للة اإلس للقخ_ة سل لوام امىيك_ للن مخلنف للة امتك للو ام للنى أو امىيك_ للن رس للىنةاط امتك للو
ام نى  .إر أن امىيك_ن ةاسىنةاط امتكو ام نى

ر _او أن _ؤل ةلية ور أن _ؤل ةح

امةسل للاطة .ة ل ل _لل للل أن _ؤل ل ل ةلنا_ل للة واهىخل للاو وأن ر _ ل لليو أتل للي ىو_ ل ل إر إ ا ىل للوفنع مي_ ل ل

امخلووخلاع امقمخللة مل  .وأن _كلون خقتللاً يائخلاً خلا _تىللال إم_ل امىيك_لن ةامناللوق امى لن_ل_ة
خن ولوي خلووخاع كاف_ة ف ااخون امثقثة امقمخلة مل

وهل اموملة املنة_لة وااخلون ام لنى_ة

وخلنفة ت _ ة اموااذ وانطةا ،امتكو ام نى ىولل ملم امواالذ .موانل موان كلان ارنطةلا ،مل_س
خن امخلان امقمخة مقسىنةاط ومكن نى_لة ماتة امخلنفة مقخون امثقثة.
ه ا هلو امىيك_لن ةامى لن_ذ وهلو أن ىكلون امخلووخلاع امىل ىلنةط ةلاموااذ خلووخلاع خل_نلة

وخلووخللاع كاف_للة مخلنفللة تكللو اموااللذ أو رسللىنةاط امتكللو م ل  .موا ا كللان أىللياؤنا اللي نلت لوا ف ل
امخمامطللاع وللوونللا نللنج أن املس ل لللنم ام ل ةال فن للخئم خن ل ونلللن ىن ل أش للو لوا امي ل
فإنل الي لن ااوان مك ل

خةمضاً إم_نا وختى ل اًن ملي_نا تىلل أىنضلنا ىنل

هل امخمامطلة وأن

ننج أن سلايىنا وت_اىنا ر ىىت  ،إر ةااتكاو ام نى_ة أش ر نال إم_حلا إر ةامي ل

أش إر

ةخلنفللة ااتكللاو ام للنى_ة واسللىنةاطحا .ر سلل_خا وأن _للن اإلسللقو خللن ى لن_ذ كام للانون امخللين

و _ن إنخا ه

نل امطا وع موانحا خخا نحانا ىن ان_و ام نلن.

وخحخا _كن خلن أخلن فلإن امىيك_لن ةامنالوق امى لن_ل_ة أش امىيك_لن ةامى لن_ذ اإلسلقخ
_لىو ل

ك ل ارلللىق

ىللن امىيك_للن ة _ للة ناللوق ألللنج فإن ل إ ا كللان امىيك_للن ةامنا للوق

ااية_للة _تىللال إمللل خلنفللة ااميللال وامىناك_للل وةامىللام إمللل و_ ،ىكللون خللن هل امخلنفللة موا ا
موا ا
كللان امىيك_للن ةامناللوق اميكن_للة _تىللال إمللل خلنفللة ف ل خسللىوج اميكللن ام ل ش _ لناي إي انك ل
كان للع امنا للوق امس_اس لل_ة ىتى للال إم للل خلنف للة ةاموا للائذ وامتل لواي

ف للإن امىيك_ للن ةامنا للوق

امى ن_ل_ة _تىال إمل لخ_ذ خا ىتىال إم_ لخ_ذ أنوال امىيك_ن .ان _تىال إمل خلنفة ةااميال

وامىناك_لل و_تىلال إملل خلنفللة لنى_ة فل خسللىوج امواالذ ام لنى
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و_تىللال إملل خلنفلة ةللاموااذ

وامتواي

امى _طة ،ىو_حا امتكو ام نى

سوام مخلنفة امتكو أو رسىنةاط  .وخن هنا _خكلن

ام و ةان امىيك_ن ةامى ن_ذ أكثن الوةة خن أش ىيك_ن وأكثن مموخاً موخسوخ_ن.
ه ا هو امىيك_ن امى ن_ل

أخا امىيك_ن امس_اس فإنل _لىول

كل ارللىق

ىلن امىيك_لن

امى لن_ل موان كللان خللن نوى ل  .ان امىيك_للن امى لن_ل هللو مخلاملللة خ للاك امنللاس وامىيك_للن
امس_اسل ل ه للو منىا_ للة للؤون امن للاس .إر أن هن للام فنال لاً ة لل_ن امىيك_ل لن_ن .وكل ل مم ه للو _ن للاا
امىيك_ن ااية ك امخنااضة ان امىيك_ن ااية إنخا _لنل ةامول وامن لو ةااميلال وامىناك_لل

و_طنل موخللان وهل فل اواملل ااميلال ىسلا ،ةااسلوول اايةل  .أخلا ةامنسلةة موىيك_لن اميكلنش

ف للإن ف_ل ل ىيا لل_قً .ف للإ ا ك للان امىيك_ للن امس_اسل ل ىيك_ل ل اًن ةنا للوق املو للوو امس_اس لل_ة وااةت للا

امس_اسلل_ة فللإن امىيك_للن امس_اس ل وامىيك_للن اميكللنش _كللايان _كونللان نوى لاً واتللياً .فحخللا خىخللاثقن
وخى لاةحان إملل تللي كة_لن .إر أن امىيك_لن اميكللنش _ لىنط ف_ل أن ىكللون امخلووخلاع امسلاة ة فل

أخللا امىيك_للن

تىللل موان كانللع م_سللع خللن نوى ل ومكللن خىلو للة ة ل
خسللىوج اميكللن ام ل ش _ةت ل
امس_اس فإن موان اتىلال إملل خلووخلاع سلاة ة فل خسلىوج اميكلن ومكنل _تىلال إملل خلووخلاع
سللاة ة ف ل نيللس امخوضللول ور _كي ل أن ىكللون خىلو للة ة ل أو خ للاةحة م ل أو خخللا ىاللوو مىيسلل_ن
امىيك_ن .م مم فإن امىيك_ن ةامناوق امس_اس_ة هو خن نول امىيك_ن ةامناوق اميكن_ة.
أخا إ ا كان امىيك_ن امس_اس

ىيك_ اًن ةاالةان وامواائذ ونةطاً موتواي

فإن _لام

أنلوال امىيك_للن .ور ىنطةلل ،ىو_ل ور ااىللي خللن اواىللي  .ةل ر ىكلاي ىنةطل ااىللي

لخ_ذ

ومل مم هللو

أىوللل أن لوال امىيك_للن وأالللل أنلوال امىيك_للن .أخللا كون ل أىوللل أنلوال امىيك_للن فقن ل هللو امىيك_للن

ةاا _ام وامتواي

وامىيك_ن ةك نول خن أنلوال امىيك_لن ومل مم هلو أىقهلا لخ_للاً .الت_و

أن ام اىي اميكن_لة امىل ىةنلل ىو_حلا اافكلان وىنةثل ،ىنحلا امخلامللاع هل أىولل أنلوال امىيك_لن

وفكلن س_اسل_ة موا ا ملو ىكلن فكلن س_اسل_ة وىيك_ل اًن
ومكن ه ام اىلي هل نيسلحا فكلن س_اسل
س_اس لل_اً ر ىك للون ااى للي ا للت_تة ور ىا للوو ان ىك للون ااى للي ومل ل مم فإن للا ت لل_ن ن للو إن
امىيك_للن امس_اسل هللو أىوللل أنلوال امىيك_للن فللإن مللم _ للخ ام اىللي اميكن_للة أش امىل ىاللوو
ان ىكللون ااىللي فكن_للة .وأخللا كون ل أالللل أن لوال امىيك_للن فإن ل مللليو ولللوي ااىللي م ل _ةنللل
ىو_حللا و_ للاس ىو_حللا ومل مم فإنل _ت_للن امخيكللن و_للول فل أو ااخللن خلنضللا مولطل امكث_للن

وفن_سة مقوهاو واالطام .وخا مو _خن ةامىلنةة امس_اس_ة وةيواو ام_ لة وامىىةذ ملخ_ذ امتواي

ام_وخ_ة فإن خن امالل ىو_ أن _ىخكن خن امىيك_ن امس_اسل  .ومل مم فلإن امىيك_لن امس_اسل

اخى_ام لاه اًن.
ةاالةان وامواائذ _ىخ_م ىن لخ_ذ أنوال امىيك_ن و_خىام ىو_حا
اً

فل للامىيك_ن ةامنال للوق امس_اسل لل_ة موان كل للان _ ل للخ امىيك_ل للن ةنال للوق املول للوو امس_اسل لل_ة
وناللوق ااةتللا امس_اسلل_ة ومكللن امىيك_للن امس_اسل امتلل ،هللو امىيك_للن ةناللوق االةللان
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وامواائذ وم مم كانع ا_ا ة االةان ه امى ىلىةن ناوااً س_اس_ة ت ة .موا ا كان امخلنم
فإن ىو_ امىيك_ن ةناوق االةان ور س_خا ا_ا ىحا وك_ي_ة فحلو هل
_ن_ي امىيك_ن امس_اس
اما_ا ة .ان ه ا هو امل ش _لىةلن ىيك_ل اًن س_اسل_اً ومل_س امىيك_لن ةلاملووو امس_اسل_ة وااةتلا
امس_اس_ة .ان امىيك_ن ةاملووو امس_اس_ة وااةتلا

امس_اسل_ة _لطل خلووخلاع ىخاخلا كلامىيك_ن

ةامناللوق اميكن_للة و_لط ل فك ل اًن ىخ_ لاً أو خسللىن_ اًن ومكن ل ر _لل ل امخيكللن س_اسلل_اً موانخللا
_للو ىامخاً ةامس_اسة أش ىامخاً ةااةتلا

امس_اسل_ة واملولوو امس_اسل_ة وخثل هل ا _الوو ان

_ك للون خلوخل لاً ور _ا للوو أن _ك للون س_اس لل_اً .ان امس_اسل ل ه للو امل ل ش _يح للو االة للان واموا للائذ
وخيمورىحا و_ا إمل امخلنفة امى ىخكن خن املخل  .سلوام أكلان مل إمخلاو ةلاملووو وااةتلا

امس_اس_ة أو ملو _كلن مل إمخلاو أن كانلع املولوو امس_اسل_ة وااةتلا
االةان وامواائذ ومكن خسلاىيىحا هل إنخلا ى ل
ىني امنةط ور ىساىي ف
إر ان خذ ااس

امس_اسل_ة ىسلاىي ىولل فحلو

ىنلي تلي امخسلاىي فل لولل نلول امخلووخلاع

_ن مم .ومح ا فإن م_س نطاً ف امىيك_ن امس_اس .

ام ي_ي فإن خن أن وليع فكن فا امي_ن ىن اميومة وىمول ىول

أاتاةحا خوضول امت اموسط انيني اممنل نلن أنوةا وأخن_كا ةإايان امخؤمياع وامكىل فل
املووو امس_اس_ة وااةتا

امس_اس_ة ىول أساس فكنى ىن امت_لا وىولل أسلاس امتل اموسلط

وىوللل أسللاس ام للكو_اع امىل ل ىلط ل اميكللن اموسللط امل ل ش ولللي موىوف_لل ،وامخاللامتة .وت لل_ن
لللامع اميكللن ام لل_وى_ة واىىن ىحللا نوسلل_ا اميومللة ام لل_وى_ة فإن ل كللان _ؤخ ل أن ىلللنل أةتللا

س_اس_ة ىول أساس فكن ثاةع ر ىول أسلاس امتل اموسلط ومكلن خلذ ااسل

فلإن نوسل_ا لولع

خوت ة ةاممنل وم مم فإن املووو امس_اسل_ة وااةتلا

امس_اسل_ة لولع سلائن فل نيلس امطن_ل،

واملوللوو امس_اسلل_ة امى ل لنل لع تىللل ا ن ه ل أةتللا

س_اسلل_ة ر _طخللئن امل ل إمللل اللتىحا

خللذ الللىق

ف ل ام للك ر ف ل امخضللخون وم ل مم فإن ل _خكننللا أن ن للو إن ااةتللا

امس_اسلل_ة

وىووو س_اس_ة أ ة ةخا _سخل ىولو املنيس خةن_لة ىولل امتليس وامىلخل_ن فلو ،كلون أساسلحا هلو
امت ل اموسللط .م ل مم فإن ل تلل_ن _لللنش امىيك_للن ف ل ناللوق ه ل املوللوو وااةتللا

ر ةللي أن

_كللون امخللنم فل تامللة _ لللة ىوللل اافكللان وفل تامللة تل ن خللن ارنللمر ،خللذ ألطائحللا .انحللا

ىىضخن أفكا اًن خلامية مووااذ وأةتاثاً هل ا_لة املطل  .موانلا خلذ كوننلا نيضل أن ىلاخل خلاخولة
امى ن_ذ اممنة فق ى أن ور ىينس ان ف_حا خا هلو خىلول ،ةامى لن_ذ ومل_س ةامس_اسلة خثل أنلخلة

امتكو ومكن نل اًن انحا خن نول ااةتا

اميكن_لة وف_حلا أةتلا

ر ة س خن انامىحا ويناسىحا ومكن خذ ام_ لة وامت ن.
ومن ل ةل

اافكان كنخو ل مخا ىىضخن ااةتا

س_اسل_ة فإنل خلن هل املحلة

امس_اس_ة ميج اممنل .فام _اي ف

اممنل لخاى_ة ىىخث ف خلولس املومنام وألل ها ام لن ،فللل محلا لكقً لللن والا ةام _لاي
املخاى_ة .وه ا خلام

مووااذ وةن ىول امت اموسط .ان امخووم امخسىةي_ن ف أنوةا كانوا
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أفناياً وضع امناس خن اسىةياي امخووم واىىةنوا سةل مم هو فني_ة ام _اي

ف لاموا إن ام _لاي

مو لل ر مويني وللووها ف خلوس امومنام .وه ا ت وسط ان خلولس املومنام مل_س ام للل
ور خنىلةاً خن ام لل وان نئ_س امومنام هو ام ش _ىومل ا_لاي املومنام وةل مم كانلع ام _لاي

م_سع مو لل ور مويني ة منئ_س امومنام وخلوس امومنام فكان ه ا امنلاو تقً وسطاً ة_ن أن
ىكللون ام _للاي مويللني وةلل_ن أن ىكللون مو لللل .فحللو ملل_س تلقً مخوضللول ام _للاي

ةل هللو خ انضللا

موي ل لن_ _ن .وفل للو ،مل للم فل للإن واال للذ امسل لل_ن أن ام _ل للاي لول للع فني_ل للة ف ل ل لخ_ل للذ أن ل لوال اانلخل للة

امي_خ ناط_ة .فح ف امواالذ إخلا أن _ىورهلا نئل_س اميوملة كلنئ_س املخحون_لة خلثقً أو _ةا لنها
نئ_س امومنام نيس  .فوااذ ام _اي أنحا فني_ة م_س _لن ور _خكلن أن ىكلون لخاى_لة ور ةتلا

خللن اات لوا  .وتىللل مللو للوللع لخاى_للة أو سللخ_ع لخاى_للة فللإن سلل_ن امتكللو نيس ل _تللو
ام _اي إمل ا_اي فني_ة ان ر _خكن أن ىكون إر فني_ة.

وىني اممنل للوع امس_اي مو لل فام لل هو ام ش _ نل وام لل هلو امل ش _تكلو

وام للل هلو امل ش _خولم اإلناي و_خولم امىني_ل  .وهل ا خللام
ان امخوللوم امخسللىةي_ن كانللع محللو اإلناي

موواالذ وخةنل ىولل امتل اموسللط.

وكللان محللو امى ن_للن .فكللانوا هللو ام ل _ن _ للنىون وهللو

امل _ن _تكخلون .وضللع امنلاس خلن اسللىةياي هلؤرم امخوللوم .واىىةلنوا سلةل مللم كلونحو _خوكللون
اإلناي و_خوكللون امى ن_للن ف_خوكللون امى لن_ذ و_خوكللون امتكللو .ف للاموا إن امسلل_اي مو لللل فحللو
ام ل ش _ للنل وهللو ام ل ش _تكللو .فللو لوا امى لن_ذ مخلوللس خنىلللل خللن ام لللل وللو لوا امىني_ ل

مخلوس امومنام ونئل_س املومنام أو ملنئ_س اميوملة وهل ا تل وسلط .ان خلولس امنلوال موان كلان
خنىلةلاً خللن ام لللل ومكنل ر _ للنل موانخللا امل ش _ للنل هللو امتللاكو .وخلوللس امللومنام أو نئلل_س

املخحون_للة هللو ام ل ش _تكللو .وهللو موان كللان خنىلة لاً خللن ام لللل أو وافلل ،ىو_ ل خخثوللو ام لللل
فإن م_س ف مم أن ام لل _تكو موانخا ف_ل ف لط أن ام للل _لىلان امتلاكو .فكلان هل ا تلقً
وسطاً .وفو ،مم فإنحو _انتون ة ن امس_اي مو انون و_لىةنون امتكو اماامو هو ام ش ف_

امس_اي مو انون .فكلان هل ا امنللاو تلقً وسلطاً وخمامطلة مولنيس .وفلو ،ملم فلإن واالذ امتكلو
هو _ن ه ا .فوااذ امتكو اماامو هو أن _لىلان ام للل تاكخل

فق س_اي مو لل خطو اً ور تكو مو لل ور ةتا خن ااتوا .

وأن ىكلون امسل_اي مو لانون

وىن للي امم للنل أن امتك للو ل ل م وأن ااخ للون املاطي_ للة وامي_ن_ للة ل ل م للل لن فلن لليهو أن

سللوطة امكن_سللة _للن سللوطة اميومللة وأن ااىخللا املاطي_للة خللن فل ل امل_ لناع واملط ل
امي نام وخؤاسا املنتلل وخلا لاك

ىوللل

ملم ر ل ن مويوملة ف_حلا .وهل ا خةنل ىولل فكلن فال

امي_ن ىن اميومة وىول امت اموسط وخلامية مووااذ .ان امخووم امخسىةي_ن كانوا _ىتكخون ف

امكن_سلة وكللانوا ر _ وخللون ةخؤاسلا امنللاس خللن لنتلل وخنضللل وف لنام ونتلوهو .ومل مم ضللع
امنللاس .فكللان امتل اموسللط فل فال امكن_سللة ىللن اميومللة وفل فال ااىخللا املاطي_للة ىللن
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اميومة .فن ع ىنليهو سلوطة موكن_سلة _لن سلوطة اميوملة ون ل ع ىنليهو املخل_لاع امل_ن_لة

ولخل_اع اماو_ل ااتخن وخا اك

مم .ومكن مخلا واالذ امتكلو هلو نىا_لة لؤون امنلاس كل

امناس وامي_ن خلن ام لؤون وااىخلا املاطي_لة خلن ام لؤون ومل مم كانلع اميوملة ى لن ىولل
امكنللائس ومكللن ة سللوول _للن لللاهن وى للن ىوللل املخل_للاع امل_ن_للة ولخل_للاع اماللو_ل

ااتخللن ومكللن ة سللام_ل لي_للة .وم ل مم كانللع ه ل امنلن_للة خلاميللة مووااللذ ت _ للة موان كللان
لاه اًن ولوي اميا ة_ن امتكو و _ن .
ه ل ثقثللة أفكللان كنخللو ل ملط ل اافكللان امس_اسلل_ة امى ل ىضللخنىحا ااةتللا

امس_اسلل_ة ملليج

اممللنل .موا ا ا_ ل ه ل ا ف ل اافكللان امس_اسلل_ة امخىلو للة ةاانلخللة فإن ل _ للا ك ل مم ف ل ااةتللا
امس_اسلل_ة امخىلو للة ةاا لل_ام وامواللائذ وهل موان كللان ف_حللا ةلل امت للائ ،امىل ر _خوللم امل ل

خمامطة ف_حا فإنحا خخووم ةخا _لام

امت _ ة وخخووم ةامخمامطاع .فخثقً ت_ن _ىتيثون ىلن

امس_اسة اإلنلو_م_ة خن أنحا خةن_ة ىول ثقثة أخلون :هل ىقالة إنلوىل ان ة خن_كلا وىقالة إنلوىل ان
ة نوةا وىقاة إنلوىل ان ةامليو امىل كانلع خسلىلخناع محلا واسلى وع أو خلا _سلخل ةامكوخنومل
فللإن تللي_ثحو ه ل ا اللت_و ان ل وا ل

_ىتيثون ىن امس_اسة اإلنلو_م_لة خلن ت_ل

موااللذ ر _خكللن أن ى للذ امخمامطللة ف_ ل

ومكللنحو تلل_ن

سلووكحا فل امختاميلاع وخوايحلا خلن ااالياام أو

ااىلليام ونلنىحللا مو لللول وااخللو فللإنحو فللو ،خللا _كللون ف ل تللي_ثحو خللن خمامطللاع وىضللو_
فإن _كون ك مم خلامياً مووااذ ولنا_لة ىولل ااتليا
أ_ة يومة خن اميو

واموالائذ وال خثل

سوام أكانع يومة نة_ة أو يومة _ن نة_لة وسلوام أكلان تلي_ثاً ىان_ل_لاً

اخون خضع أو كان تي_ثاً ىن واائذ لان_ة وتواي

ف ل امىضللو_ وىم__ ل

ملم فل تلي_ثحو ىلن

ى ذ أخاو ااى_ن .فإن محو خن امخحلان

امت للائ ،خللا _ليللل تى للل ىوللل ةل ل

ةاملووو امس_اس_ة وااةتا

امخةا لن_ن .وم ل مم كللان امىيك_ للن

امس_اس_ة أ_اً كانع ر _او أن _كون إر خذ ام_ لة وامت ن.

أخللا امىيك_للن امس_اس ل ةامواللائذ وامت لواي

املان_للة فحللو امىيك_للن ام ل ش _اللو أن _كللون

ىيك_ اًن س_اس_اً ةخا ىلن_ ه امكوخة وهو ام ش _لل امخيكن س_اس_اً .وه ا امىيك_ن _تىال إمل
لخسة أخون نئ_س_ة خلىخلة:

ف ورً_ :تىال إمل ىىةذ لخ_ذ امواائذ وامتواي

لخ_ذ االةان ونل اًن رلىق

االةان خن ت_

امى ى ذ ف املامو أش _تىال إمل ىىةذ

ااهخ_ة وىيو ااهخ_ة وخن ت_

وام اي ف امواالة وامتايثة أو ف سو ،املةن ىنحا وخن ت_ل

امايفة

اراىضلال واإلسلحال فإنل

خذ امخنان وخذ اممخن _اةو ىىةلذ االةلان ر ملخ_لذ االةلان ةل مخلا هلو ر ةلي خلن خلنفىل فل
تو اع امخلنفة.
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ثان_اً_ :تىال إمل خلووخاع ومو أوم_لة وملو خ ىضلةة ىلن خاه_لة اموالائذ وامتلواي

أش

ىللن خلليمورع االةللان س لوام أكانللع خلووخللاع لمناف_للة أو خلووخللاع ىان_ل_للة أو خلووخللاع

فكن_للة أو خلووخللاع س_اسلل_ة أو للاك

مللم خخللا _سللىط_ذ خل ل امواللو

ىوللل وااللذ امواالللة أو

امتايثة أش ىول ت _ ة خيمورع االةان.

ثامثل للا :ىل لليو ىلن_لللي اموال للائذ خلللن لنوفحل للا وىللليو ىلخ_خحل للا .فامىلن_ للي وامىلخل لل_و وام _ل للاس

ام للخوم

هل ل لف للة فحللو اموا للائذ وامتل لواي

امواالللة وامتايثللة خللذ لنوفحللا ألل اً واتللياً ةت_ل

أش لفللة خلنف للة االة للان .فللق ة للي خ للن أن ىؤلل ل
ر _يال ةلل_ن امتايثللة وةلل_ن لنوفحللا ور ةتللا

خن ااتوا  .إمل لانل تان ه امتايثة ةخا تاوع ف_

فق ىلخو ىول كل تايثلة خثوحلا

ور _ اس ىو_حا ا_اساً خوم_اً ة ىؤل تايثة فني_ة و_اين امتكو ىو_حا ةوايحا تايثلة فني_لة

أش مح امتايثة م_س _ن.

ناةل لاً :ىخ__للم امتايثللة وامواالللة أش ىخ__للم املةللن خللن طن_لل ،ىخت_ا ل ىخت_ا لاً ىاخ لاً

ف_لللن خاللين املةللن وخواللذ واللول امواالللة وامتايثللة ومخانحللا واموضللذ ام ل ش تاللوع ف_ ل

وام اللي خللن ولويهللا أو خللن سللو ،املةللن ىنحللا وخلليج إ_لللام املةللن واإلسللحال ف_ ل والليا أو
ك ةل

إمللل _للن مللم خخللا _ىناوم ل امىختلل_ق .ان ه ل ا امىختلل_ق هللو ام ل ش _ولللي امىخ__للم

وة ين خا _كلون لاخقً وىخ_ لاً ة لين خلا _وللي ىخ__لم مل  .وةليون امىخ__لم ر _خكلن أن _ لل هل

امتايثة أو امواالة ان _اةو فن_سة موىضلو_ أو املطل  .ومل مم فلإن امىخ__لم ىاخل هلاو فل

أل املةن ة خلني سخاى .

لاخساً :نةط املةن ةامخلووخاع ور س_خا نةط ةم_لن خلن االةلان .وهل ا املنةط هلو امل ش

_ؤيش إمل امتكو ااانل مواوال ىول املةن .فاملةن إ ا كان خىلو اً ةامس_اسة اميوم_لة ونةلط

ةامس_اسللة امختو_للة أو كللان خىلو لاً ةامس_اسللة امختو_للة ونةللط ةامس_اسللة اميوم_للة .أو كللان لة ل اًن

ااىاللاي_اً ونةللط ةاراىاللاي خللذ أن ل خللن ااخللون امس_اسلل_ة ومللو كللان ااىاللاي_اً .أو كللان لة ل اًن
_ىلولل ،ة مخان_للا ونةللط ةامس_اسللة اامخان_للة خللذ أنل خللن ااخللون امخىلو للة ة خن_كللا .فللاملةن إ ا نةللط
ةم_ن خا _لل أن _نةط ة فإن املط _ ذ تىخاً إ ا مو _ ذ امىضلو_ واملليال .مل مم فلإن نةلط

املةن ةخا _ىلو ،ة أخن ةام ااهخ_ة .وأن _كون ه ا امنةط ىول ولح امات_و أش ة ن _كون
نةطاً مويحو واإلينام ر نةطاً مخلني امخلنفة .أش نةطاً مولخ ر مولوو.
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ه ااخون املخسة ر ةي خن ىت حا لخ_لاً تىل _ى ىل امىيك_ن ةامناوق امس_اس_ة أش

تىل _ى ىل امىيك_ن امس_اس  .ور _ ا إن ه ااخون كث_ن والةة وخلن املسل_ن ىت _ حلا .ر
_ا

مم ان ولوي هل ااخلون مل_س ةلااخن اماللل ان امخ الوي ةحلا هلو خللني اإلمخلاو

وملل_س امخلنفللة امواسلللة وه ل ى ل ى خللذ امللمخن وملل_س يفلللة واتللي
وملل_س ىللن طن_لل ،امي انسللة وامةت ل

املوخ ل  .اللت_و أن امي انسللة وامةت ل

خسللاىي ىوللل ام للين ومكنحللا ر ىوللمو ف ل امىيك_للن امس_اس ل
وثانو_للة .وامخحللو ف ل ك ل

وى ل ى ىللن طن_لل ،امىىةللذ
املوخ ل ىكللون أكثللن

ور ىوللمو موس_اس ل

فح ل كخام_للة

مللم هللو امىىةللذ وخىللل تا ل امىىةللذ وللليع اانةلللة امةاا_للة طة_ل_ لاً.

فااا ف امىيك_ن امس_اس هو امىىةذ وخىل ولي امىىةذ ولي امىيك_ن امس_اس طة_ل_اً.
وىو للل م للم ف للإن امىيك_ للن امس_اسل ل

إنسان خحخا كان ىيك_ن وخحخا كان ى و

ىو للل ا لللوةى وىو للو

فإنل ل فل ل خ لليون كل ل

فاملايش وامناةمة واملة نش ك خنحو ف خ يون أن

_يكللن ىيك_ل اًن س_اسلل_اً وفل خ لليون أن _كللون س_اسلل_اً انل ر _ىطوللل ينلللة خل_نللة خللن امل ل ور
ينلة خل_نة خن امخلنفة ة _ىطولل ىىةلذ اموالائذ وامتلواي

املان_لة أش ىىةلذ االةلان وخىلل

ولللي هل ا امىىةللذ ولللي امىيك_للن امس_اسل  .إر أن امىىةللذ ر _اللو أن _كللون خن طللاً ةل _لللل أن

_كللون خىالقً ان امتلواي

وامواللائذ املان_للة ى للك تو للة خىناةطللة ااطل ان

خنحا ان طلع امسوسوة أش انيكع امتو ة و_اةو ف

_ن خ يون ام لق أن _نةط االةان

وأن _يحخحللا .وم ل مم كللان ة للام امتو للة تو للة أخ ل اًن ضللنون_اً ف ل امىيك_للن امس_اس ل

امخىا

نط أساس ف امىيك_ن امس_اس .

فللإ ا ف لليع تو لة
أش أن امىىةللذ

وامىيك_ للن امس_اسل ل م لل_س لاال لاً ة للاافناي ةل ل ه للو كخ للا _ك للون فل ل اافل لناي _ك للون فل ل

املخاىاع أش _كون ف ام لول وااخو فحو مل_س كلامىيك_ن اايةل ور كلامىيك_ن امى لن_ل

إنخ للا _ىت لل ،ة للاافناي فتس للل ور _ىل ل ىل أن _ك للون فل ل املخاى للاع فح للو ف للنيش .ةل ل امىيك_ للن
امس_اسل ىيك_للن فللنيش وىيك_للن لخللاى

وكخللا _كللون فل اافلناي _كللون فل املخاىللاع .ف_كللون

ف ام لول وااخو كخا _كون ف اافناي خن تكاو وس_اس__ن .ة إن ر _كيل أن _كلون فل

اافلناي ةل _لللل أن _كللون فل ام لللول وااخللو وةلليون ولللوي فل ام لللول وااخللو ر _ولللي

امتكو اماامو ور _ى ىل ولوي امنحضلة

ور ىالوو ام للول وااخلو متخل امنسلارع .وخلن

هنا كان ر ةي أن _ولي امىيك_ن امس_اس ف ام لل وااخة .مم أن امتكو إنخا هو مو لل أو

ااخللة وكللاخن ف ل ام لللل وااخللة .ور ىسللىط_ذ اللو أن ى ل ل إر إ ا أىطللا ام لللل وااخللة

موا ا تا ل ا ىاللاة خنحللا فإن ل إنخللا _مىاللل ميىللن فإخللا أن ىلط_ ل ف_سللىخن أو ىاللن ىوللل
اسللىنلاى ف_طللاح ةللامتكو .وخللا ياو امتكللو هللو مو لللل وااخللة أو كللاخن ف_حللا فإنل ر ةللي محل ا
ام لل وه ااخة خن أن _كلون مي_ل أو ملي_حا امىيك_لن امس_اسل  .ومل مم فلإن امىيك_لن امس_اسل

هو ضلنونش مقخلة اةل امتكلاو وضلنونش رسلى اخة امتكلو أكثلن خلن ضلنونى إل_للاي امتكلو.
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وخل للن هن ل لا كل للان ر ةل للي أن ىث ل ل

ااخل للة أو ام ل لللل ث افل للة س_اسل لل_ة وأن _كل للون مل للي_حا امىيك_ل للن

امس_اس  .أش ر ةي أن ىموي ااخة ةامخلووخلاع امس_اسل_ة واالةلان امس_اسل_ة وأن _نخلل ملي_حا

سللخال االةللان امس_اسلل_ة ومكللن ة للك طة_ل ل ر ة للك خاللطنذ وةإىطائحللا اماللت_و خللن
امث اف للة امس_اس لل_ة واما للاي ،خ للن االة للان تى للل ر ى للذ فن_س للة موىض للو_  .وخ للن هن للا كان للع
هل امىل ىُ ِ
وللي فل ام لللل أو ااخللة امت_للا
امس_اسللة وامىيك_للن امس_اسل
ه امى ىت_ا ةحا ااخة وةيون مم ىكون لثة هاخي ر تنكة ف_حا ور نخو.

أش كانللع امس_اسللة

إر أن املط فل فحلو امس_اسلة وامضلق امل ش _تال خلن فحلو امس_اسلة إنخلا _ل ى خلن

امىيك_ن ةامناوق امس_اس_ة ىول نان امىيك_ن ةامناوق االنج خن أية_ة وفكن_ة وى ن_ل_ة.
ف_يكن ةااميال وامىناك_ل خثقً وىيحو هل ااميلال وامىناك_لل كخلا هل
ىتو_حا ه ااميال وامىناك_ل فلىيحو هل امخللان كخلا هل

أو _يكلن ةامخللان امىل

أو _يكلن فل يررع هل ااميلال

وامىناك_لل فلىيحو هل امليررع .وهنللا _ لذ املطل وامضلق  .ان امىيك_للن ةامنالوق امس_اسلل_ة

_لىول

كل ارللىق

ىللن امىيك_للن ةل ش نللق لللن .ان املطل واملطللن فل امىيك_للن امس_اسل

إنخللا _ل ى خللن ىلليو امىخ__لم ةلل_ن امناللوق امس_اسلل_ة وةلل_ن _نهللا خللن امناللوق .فامناللوق
امس_اس_ة الي ىكلون خلان_حلا خوللوي فل امنالوق والي ىكلون خوللوي فل

_لن امنالوق

واي ىكون خولوي ف ا_ا ة ااميال وامىناك_ل كامخلاهياع خثقً وامىان_تاع امخسؤومة واي
_كون ف امخلان ر ةاما_ا ة واي _كلون ةامليررع ر ةامخللان ور ةااميلال والي _كلون خلا

ونام ه امخلان وااميال واميررع ة اي _كون خلاميا محا أو خما_ اًن موناوق خما_ن كو_ة.

فإ ا مو _لينم خلا _لن_ل املنق امس_اسل خخلا هلو خىضلخن مولنق أو لانللاً ىنل فإنل ر _لينم
امنق ور ةتا خن ااتوا ف_ ذ املط أو امضق ف امىيك_ن ةامنق امس_اس .
ث للو انل ل خ للن ألط للن ااخ للون ىو للل امىيك_ للن امس_اسل ل

ىلن_ للي وىلخ_خل ل ويل للو ام _ للاس

ام خوم ف_  .فإن امنق امس_اس ر _يا ىن لنوف ور ةتا خن ااتوا فح للمم خنل

ور _اللو أن _لخللو ور ةول ل خللن امولللو  .ور _يلو ل ام _للاس ام للخوم تىللل ور ام _للاس .فإن ل
ىقو ىول أن املنو

لمم خن امنق فإن نق ف تايثة خل_نلة ف_ؤلل مىولم امتايثلة مل_س

_ن فق _لخو ىول _نها ور _ اس ىو_حلا .ر ا_اسلاً لخوم_اً ور ا_اسلاً ت _ _لاً ةل _للل أن

_ؤل مىوم امتايثلة وتليها .مل مم كلان امىلن_لي وامىلخل_و وام _لاس خطو لاً لخوم_اً كلان أو ت _ _لاً

ى ك لطلن املطل ولطلن امضلق ىولل امىيك_لن امس_اسل

خن

ف لي _لطل خسلؤو ىالن_تاً فل_يحو

م ثو _لط نيس امىان_و أو ىان_تاً للن ف_يحو خن

ة اي _كون خنااضاً م  .و_لط خسؤو ىان_تاً ىن أخن ت _
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م للن اي _كون خلاميلاً مل

أش ىان_تاً اايااً فل_يحو

خنل أن ل ىا لن_و كللا ل _ لناي خن ل امىضللو_

واللي _لط ل ىالن_تاً كا ة لاً فلل_يحو خنل أن ل ىا لن_و

ااي ،وأن امخ اوي خن هو خا ىنا وامك ل ف_ هو انل أىطل منليلام ةامكل ل .والي _ لاو

ةلخ ل تسللل امىا لن_و واللي _ للاو ةلخ ل ىوللل لللق
ه ل امى ل ىو ل امضللوم ىوللل امىا لن_و فىك ل

امىا لن_و وهك ل ا .فللاملنو

خللا _ لناي خن ل

وامخقةسللاع

وملل_س نيللس امللنق امس_اس ل .

وم مم فإن امىيك_ن امس_اس ر _ى ىل أن _كلون ان_ةلاً خلن امالوال إر ىولل هل ا امولل  .أش إر

إ ا للوللع املللنو

لللمماً ر _ىل ل أم خللن امللنق أو املخ ل

وأةلي ىنحا امىلخ_و وام _اس.

موار إ ا أل ل ع ك ل تايثللة ةخينيهللا.

وم للي ىانللع ااخللة اإلسللقخ_ة خللن سللوم امىيك_للن امس_اسل امكث_للن خللن امخاللائل وامللو_قع.

فاميومة املثخان_ة خثقً ت_ن كانع أنوةا ىتانةحلا فل ام لنن امىاسلذ ى لن إنخلا كانلع ىتانةحلا

ف ااىخا امس_اس_ة أكثن خنحا ف ااىخا املسكن_ة موان موان والع أىخا ىسلكن_ة ومكنحلا
كانللع خسللاىي مقىخللا امس_اسلل_ة .فخللثقً خللا كللانوا _سللخون ةخ للكوة امةو للان هل خ للكوة لو ىحللا

املليو اممنة_للة ةامىا لن_تاع ف ل ىونوا أن يو امةو للان _لللل أن ىتللنن خ لن املثخللان__ن أش خللن

امخسوخ_ن .ومكن مو _كونوا _لنون انحلو سل_تانةون اميوملة املثخان_لة موانخلا كلانوا _لىخليون ىولل
إ_لللاي ام قا ل وارض للطناةاع ف ل امةو للان فل للاموا ةيكللن ام وخ_للة وامىت للنن ف ل ل ها امةو للان_ون
وأل ل وا _ وخللون ةللامثوناع فكانللع اميومللة املثخان_للة ى للوو ةلخو_للاع ىسللكن_ة ضللي ه ل امثللوناع

خناى_ة وضذ اميو االنج وىتاو اسىنضام اميو االنج خلذ أن هل امليو االلنج هل

امى كانع ىسني امثوناع وه امى كانع ىوهو املثخان__ن وه امى كانع ىللوحو _ ىموون

ضي امثوناع خن أل أن _كون ىخوحو إنحاكا م واهو ر اضام ىول امثلوناع وهكل ا كلان خلن
نى_لة لط اميومة املثخان_ة وضقمحا ف امىيك_ن امس_اس أن لسنع امةو ان ثو رت ىحلا فكلن

ام وخ_ة ف ى ن يانها تىل اضع ىو_حا ام ضام امخةنو.
وهل ا ةلللق

نوسلل_ا أو ارىتللاي امسللوف_اى

فإنحللا اللي والللع فل نيللس امخ للكوة ف ل أنوةللا

ام نا_ة ف املخس_ناع فإن أخن_كا نايع ةىتن_ن أنوةا ام نا_ة خن ام ل_وى_ة وألل ع ىنلايش
ةامىتن_ن وأل ع ىسني ه اميو وام لول س اًن وىوناً .ومكن نوس_ا مو ى

وىنفللع أن فكللن امىتن_للن ه ل ه ل تللنل ضللي نوسلل_ا أو ارىتللاي امسللوف_اى

خوال

املثخلان__ن

وم ل مم مللو ىحللاين

ومخللا ااخللع ثللون ةومون_للا سللت ىحا ومللو ىللل محللا أش خنيل

أخن_كللا موانخللا اىلل ىحا امللليو ااو
مونل للاح ومخ للا ث للانع ةومان_ للا س للت ىحا يون أ_ للة نتخ للة و للييع اةض للىحا امتي_ي_ للة ىو للل أنوة للا
ام لنا_ة واسللىليع متللنل أخن_كللا إ ا هل ىتنكللع إلسللناي أنوةللا ام لنا_ة سل اًن وىونلاً خخللا أيج

إمللل إلي للا ،أخن_ك للا إلياال لاً ن_لل لاً تى للل اضللطنع أخن_ك للا ةل للي إليااح للا موايناكح للا خوال ل
امس_اس وفحخحا امس_اس

أن ىىنام ىلن فكلن ختانةلة ام ل_وى_ة مواضللا
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نوس لل_ا

نوسل_ا إملل ى لي

اىياا_ لاع خللذ نوسلل_ا وامىل لا_

خلحللا ك ل

مللم م ل_س ناىل لاً ىللن اللو نوسلل_ا موانخللا نللاىع ىللن

امىيك_ن امس_اس امات_و ميج ارىتاي امسوف_اى .

وخثقً ت_ن نأع أخن_كا أن اسنائ_ امى أااخىحا يومة ىكلاي ىيولع خلن _ليها وىكلاي إنلوىل ان

ىسىنلذ ه امةقي ةىتو_ خلا _سلخل ةيوملة اسلنائ_ إملل ك_لان لللن _سلخل فوسلط_ن تل_ن نأع
أخن_ك للا م للم فل ل اوال للن امس للى_ناع أطو للع ىو للل خ للكوة فوس للط_ن اس للو خ للكوة ام للن ،ااوس للط
واللانع ى للوو ةااىخللا امس_اسلل_ة امىل ىخكنحللا خللن أن ىىللومل امخ للكوة وتلليها .واللانع ىىلل

كوخلللة امس ل لقو وفكل للن ت ل ل امخ ل للكوة وسل لل_وة مىل _لللي امخ ل للكوة وهك ل ل ا اسلللىخنع ف ل ل امىضل للو_
امس_اس

تىل انىخل كل خلن امللنل وام_حلوي فل أتضلانحا والانع ىىةلذ أسلوول امخمامطلة

وأسوول امىضو_ تىل أنحكع اوج ك خلن امللنل وام_حلوي فاىلحلع ر إملل تل امخ لكوة ةل

إمل ن

امخنط ة خن تامة اضطنال وىسخ_ تامة تلنل إملل تاملة هليوم نسلة وىسلخ_ة تاملة

سقو و مم مك ىىخكن ىول خح وةحيوم خلن ىنك_لم امخنط لة ىولل اموضلذ امل ش نسلخى محلا

تىلل ىطلني اإلنلو_لم نحائ_لا خللن امخنط لة وىنيلني وتليها فل امسلل_طن وةسلط امنيلو ىولل امخنط للة
كوحا ىن طن_ ،ى و_ة خا _سخل ةيومة اسنائ_  .وة مم كان خا _سخل ةخ كوة ام ن ،ااوسلط

خث خ كوة امةو ان سوام ةسوام وكخا واذ املثخان_ون وأهل يو أنوةلا املنوة_لة فل ام ل َنم خلن
واذ املنل وام_حوي فل ام َلنم نيسل  .موا ا ملو _وللي امىيك_لن امس_اسل
لنام امىضو_ امس_اس
ملليج امخسللوخ_ن ام_للوو إلينام خ للكوة ام لن ،ااوسللط كخللا أينكللع نوسلل_ا خ للكوة أنوةللا ام لنا_ة

فإن خا_ن ام ن ،ااوسط س_كون خث خا_ن امةو ان سوام ةسوام.

فس للوم امىيك_ للن امس_اسل ل ه للو امل ل ش _ لليخن ام لللول وااخ للو وه للو امل ل ش _ح لليو ام لليو أو

_ضليحا وهو ام ش _تو ة_ن ام لول امخسىضللية وةل_ن ارنلىلا ،خلن نة لة ارسلىلخان وهلو
ام ش _تو ة_ن ااخو امخنتطة وة_ن امنحو

 .وم مم فإن امىيك_ن ف امناوق امس_اس_ة أخن

ةللام ااهخ_للة ونىائل ل فل_لللة أو ىل_خللة .وألط لان املط ل أو امضللق ف_ ل ألط لان خلليخن.

وخن هنا كان ر ةي خن املنا_ة اميائ لة ةلامىيك_ن امس_اسل ىنا_لة ىيلو ،املنا_لة ةل ش ىيك_لن .ملم

أن ضنونش مو لول ضنون امت_ا .

موان كان أالل أنوال امىيك_ن وأىقهلا فإنل ر _كيل ف_ل أن
إر أن امىيك_ن امس_اس
_كون ىيك_ن أفناي ف ط فإن اافناي ر ا_خة محو خحخلا كثلن ىلييهو وخحخلا كلان ىيك_لنهو سلو_خاً

أو ىة ن_لاً .فللإن امىضللو_ فل امىيك_للن امس_اسل إ ا ىخكللن خللن ام لللل أو ااخللة ر ىنيللذ ىلاهل
ىة ن_ للاع اافل لناي ور ا_خ للة مولة ل لن__ن فل ل امىيك_ للن امس_اسل ل

خحخ للا ك للان ى للييهو وخحخ للا كان للع

ىة ن_للة ىيك_للنهو .فللإن امضللق إ ا ىخكللن خللن ام للل أو ااخللة لللن ى_للان كل
ااخة أو ام لل فن_سة سحوة مح ا امىضو_

ل م ووالللع

وكانع هل وخلحلا املة ن_لون م خلة سلائمة _وىحخحلا

ااىلليام .وخللا نلللاح خاللطيل كخللا فل هلليو اميومللة اإلسللقخ_ة موا اممللة املقفللة فل أوائل ام للنن
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امل لن_ن امخلل_قيش ونلللاح لخللا ىةللي امنااللن ف ل املخسلل_ناع وامسللى_ناع خللن ه ل ا ام للنن ف ل

امت_وومة يون ىتن_ن املنل واي كانوا ى ل امتنل املامخ_ة امثان_ة خىتيم_ن موىتن_لن إر أخثولة
ت_ للة ىو للل أن س للوم امىيك_ للن امس_اسل ل إ ا الى للاح ام لللول وااخ للو فإنل ل ر ىني للذ ىلاهل ل ىة ن_ للة

املة لن__ن خللا ياخ لوا أف لناياً ومللو ةو ل ىللييهو ا ر  .م ل مم فللإن سللوم امىيك_للن امس_اس ل ر _ للك

لط ل اًن ىوللل ااف لناي موانخللا _ للك لط ل اًن ىوللل ام لللول وااخللو .وخللن هنللا ر ةللي خللن املنا_ للة
ةامىيك_ن امس_اس ميج ام لول وااخو ىنا_ة ىيو ،ك ل م .الت_و أن امىيك_لن امس_اسل
إ ا ولي ىني اافناي وسان مي_حو ف امطن_ ،امخسى _و _خكن ةحو أن _ولي امىيك_ن امس_اس امل ش

_ل

فل ولل ااىلليام و_ك ل

ىضللو_وحو ومكللن هل ا إنخللا _ىل ىل إ ا انى ل ىيك_للن هللؤرم اافلناي

إمل أن _كون ىيك_ن

إمل ام لل أو ااخة موا ا أاةو ىني ااخة كخا هو ىني اافناي موا ا انى
ااخللة ر ىيك_للن ااف لناي ف_اللةو هللؤرم ااف لناي لللمماً خللن ااخ لة ر أف لناياً وىكللون ااخللة كوحللا أخللة

خيكللن وملل_س أفلناياً خنحللا .موا ا مللو _ىتللو امىيك_للن اميللنيش إمللل ىيك_للن لخللاى ومللو _اللةو ىيك_للن
ااف لناي ىيك_للن أخللة ر ىيك_للن أف لناي فإن ل ر ا_خللة مح ل ا امىيك_للن ور ا_خللة محللؤرم ااف لناي فىيك_للن
اافناي امس_اس ر _ وج ىول امواو

ف ولل ااىليام وفل ولل ىضلو_وحو خحخلا كثلن ىلييهو

ف ل ولححللو هللو ىيك_للن ام لللول وااخللو أش هللو امىيك_للن

وسللخع ىة ن_للاىحو موانخللا ام ل ش _ ل
امس_اس ام ش _كون ىني ام لول وااخو.

ا للت_و أن اافل لناي املةل للاان ه للو أنل للاس ى للاي_ون خلللثوحو خثل ل ة للاا امن للاس ر _ىخ_ل للمون
ةإنسان_ىحو ىن أش إنسان ىايش .وامناس _نلنون إمل هؤرم اافلناي نللن ىاي_لة فلإن ىة لن_ىحو

ر ى اهي ور ىوخس ور _تس ةحا .وم مم فإنحو ت_ن ىىتنم ىة ن_ىحو و_نىلون ر _نج ف_حو ف
أو ااخن أ_ة خ_م

ور _ينم ف إنىالحو أش ىيو ،ور أ_ة ىة ن_لة فحلو إن كلانوا خث يل_ن فلإن

خللثوحو كث_للنون خث يللون موان كللانوا أ ك_للام فللإن خللثوحو امكث_للن خللن اا ك_للام .فللإ ا ميللع امنلللن إمللل
أفك للانهو فإنخ للا _وي للع امنل للن خ للن اةل ل أفل لناي للل لن_ن _ ةو للون ىو للل إنى للالحو م_كونل لوا خ للثوحو أو
م_سللاىيهو ه ل ا امىيك_للن ىوللل ارنىيللال ف ل خلللىخلحو وف ل وسللطحو أو رىلللا وسلل_وة مىت _لل،

خينل لا_ة أو ا_اع أنان_ة موا ا ل ك مم وملو _نى ل إملل لخاىلاع فإنل _ة لل فني_لاً خحخلا
كثللن ااف لناي امخيكللنون ه ل ا امىيك_للن ومللو كللان ىيك_ ل اًن فن_للياً _ ةو ل ك ل خللن اا ل أو ىنف ل  .وم ل مم

فتىل _نيذ ه ا امىيك_ن امس_اس

و_اةو ااي اًن ىول امواو

ف ول ااىيام ر ةي أن _ىتو

إمل ىيك_ن لخاى و_لنل خن اوالة اميني_ة وخن نن ة املممة .فإ ا ىتو إمل ىيك_لن لخلاى

وانى

إملل ام للل أو ااخلة ف لي ولليع ام لو امىل ى ل

امى ىنةع لن امنحضة.
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فل ولل ااىليام وولليع امةل ن ام و_لة

ه ل ا هللو امىيك_للن امس_اس ل ام ل ش _نيللذ وهللو امىيك_للن املخللاى ر امىيك_للن اميللنيش أش هللو

ىيك_للن ام لللل وااخللة وملل_س ىيك_للن ااف لناي تىللل مللو كللانوا خللن املة لن__ن .م ل مم _لللل ىث _ ل
ااخ للة امىث _ل ل

امس_اسل ل و_ل للل ىخل لن_ن ااخ للة وىلو_خح للا ىو للل امىيك_ للن امس_اسل ل

امىيك_ن امس_اس هو ىيك_ن ااخة وم_س ىيك_ن اافناي.

هل ل ا ه للو امىيك_ للن امس_اسل ل فح للو ىيك_ للن ة للاملووو امس_اس لل_ة وااةت للا

ةللامتواي

تى للل _ك للون

امس_اس لل_ة وىيك_ للن

امس_اسلل_ة وامواللائذ امس_اسلل_ة .وىيك_للن ااو ر ا_خللة م ل ور _م_للي ىللن خلللني امخلنفللة

مقفكان .أخا امىيك_ن امس_اس فإن هو امل ش _نيلذ و_ي_لي وهلو امل ش _كلون مل أثلن ةلاهن وىل ث_ن
ىللل_و .ومل مم فإنل إن لللام امىيك_للن امس_اسل فل املوللوو امس_اسلل_ة وااةتللا

امس_اسلل_ة وكانللع

خن ل فوائللي مقف لناي خللن املوخللام ف ل امس_اسللة فللإن امىيك_للن ف ل امواللائذ وامت لواي

هللو والللل ىوللل

امكيا_ة مقخة _لل أن _لخ إل_لاي ةااخة ر س_خا ىول ام _ن ملي_حو خثل هل ا امىيك_لن سلوام

أكانوا خن امخىلوخ_ن أو _ن امخىلوخ_ن.
وةلي:

فح مختة خولم ىن خوضول امىيك_ن خن ت_ل

هلو ىيك_لن ن ليخحا مقخلة اإلسلقخ_ة ملل

ي انسللىحا ىولللي امىيك_للن ف ل ه ل ااخللة تىللل _ن وحللا ه ل ا امىيك_للن إمللل أن ىلللوي ل_للن أخللة ألنلللع
مونللاس .ر سلل_خا ةلللي أن خضللل ىوللل ه ل ااخللة ى للن اللنون وه ل ةل_للي ىللن امىيك_للن موان
تاومع ه ا امىيك_لن ىلي خلناع .إن ااخلة اإلسلقخ_ة الي ةو_لع فل ام لنن ام انةلذ امحللنش ةلوخلام
ىخووا ىول ىلط_ امىيك_ن فل ااخلة ونلايوا ةلطلن امىيك_لن ىولل ااخلة وضلنن ىولل اإلسلقو

وامخسوخ_ن .و مم ت_ن ااو نهط خن ىوخلام خثل امللامو امخ لحون ةاسلو ام يلا ونلايوا ةإايلا ةلال

ارلىحاي وىخووا ىول خنذ ارلىحاي وأانلوا امناس ةلطن ارلىحاي فاي ،امخسوخون ه امليىو

امخيكنون خلن ارلىحلاي وكلن امنلاس أن _كلون

وىخووا ةحا وىتنل املوخام خن ارلىحاي ولا

هنللام خلىحلليون .واللي ىةنللل ام لنأش املللاو ف ل لخ_للذ أاطللان اإلسللقو ه ل ا ام لنأش وة ل مم ىلط ل

امىيك_ن ووا

امناس ىني تي امى و_ي وأمموا ى ومحو ومو _لويوا _لنؤن ىول ارلىحاي .فكان ه ا

امخنذ مقلىحاي وامىيك_ن أىق إنخا _كون ف اإلسقو ف يج مم إمل وا
واسىخنؤا ه ا امىلط_ موىيك_ن واإلنسان ةطةل ت_وان كسو

امىيك_لن مليج امنلاس

م مم وايلع ااخلة ىلن امىيك_لن

تىل ه ا ام نن ام نن امناةذ ى ن هلنش .فسولع ى ن انون وه خلطوة امىيك_ن .ومل مم
م_س خن امسح ىول أخة سولع ى ن انون خن ىخنها وه خلطوة امىيك_ن أن _ىتلنم ف_حلا

امىيك_ن وأن ىيحو ىن وى ا_خة امىيك_ن وا_خة امخيكن_ن .وم مم فإن خق__ن امكىلل خثل هل ا
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امكىال ر ىضلخن أن ىتلنم ااخلة موىيك_لن وأن ىسلواحا ان ىللل امىيك_لن سلل_ة خلن سللا_اها.

ومكن ااتيا

اموللة امى ىست ،ااخة ست اً وىخلسحا خلساً فإنحا اانع ىةلل

ااخل فل

أن _لللي امىيك_للن س للة_و مقخللة .ر س لل_خا ةلللي أن ول لي ف_ح للا لخاىللاع ىيك للن ولخاىللاع ىت للاو
امىيك_للن .ةلللي أن ىت لل ،ف_حللا لر

ىلسللي مللي_حو تللل امىيك_للن واللانوا خيك لن_ن ر _سللىخنئون

_ن امىيك_ن تىل يوا ىيك_ اًن _ت_ا و_ىتلنم و_نخلو .مل مم فلإن ضللاخة ااتليا

وفلاىىحلا

وكون امىيك_ن ىلسي ف أ لاق تىلل ليا ىيك_ل اًن _خ ل فل ااسلوا ،ةل_ن امنلاس فلإن هل _ن

ااخ لن_ن_ :وللليان أخ لقً خ لنااً ف ل أن _نى ل امىيك_للن خللن ااف لناي إمللل املخاىللاع وأن _اللةو
ىيك_ اًن لخاى_اً ر ىيك_ اًن فني_اً وأن _كون ىيك_ن ااخة ر ىيك_ن اافلناي فىالةو ااخلة اإلسلقخ_ة

أخة خيكن وىلوي كخا كانع ل_ن أخة ألنلع موناس.

 8خن اين سنة  3131هل
 31خن ل ان (خا_س) سنة 3391و
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