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البناا الالريااو لدااكلمحوا لا اا خلااا لاااولراام لل عاا  لكلااواي لالايوهاابلكبواتلجاا لكلن  اجاا لب   االنل  ل

)اللرقه(لملىل لك لكربوةلاولرم لاللر ع لاعلالا  خ.لكليكولدذهلاليال بلبإنش الق عحةلايكنبلااولاتاكعابل

هجايللتااعلالااكاحلل؛كأهي و،ل وليزلعل ج لاإلن  ولهيلا  لنل  لكاللر عا لااعلا  خاه،لي لن لابلاب حئلكقكان و

 .اولاألزد ولكلقك لبجضاج لكل ك لج لاولرم لقحوالج لالر عبلملىلشوابلن هع،لكدذالعا لالريولال لي

غ ولالان  لكاولحكوللاللتا علاليشكابي كالبن ال ع  بهلاللرخ خلكاللعا  لكاللن   ،لك ق بلهلالليح سلأك

دحف؛لهيال بلالبنا اللقاك لعلاىلا القخ بلاليلاك لكالايا وفلكاللنق ابلعنجا لكهاتلا ل  تا ولكايا   ولكأداحافل

الشرص.لكليكولالق عحةلالليل وليزلعل ج لاإلن  ولهيللعوه لهلكأقكالهلكل ل لهلكهجااهلللكاقاعلااول كلاه؛لأ ل

بلهايلذداولالشارص،لكااعلالكقاوللعابالداذهلالايل اب ولأولعال بلالبن الل لاولكهتلانجت بلكأدحافلكاضا 

لكدذالالبن الق عحةلل ي ل لك لكهج لاألاكو.

أااا لاللتا ااعله لاقعااكحلبااهفلتاااعلاألهياا ولكاليلااك لكالاياا وفلالاكتااكحةلكالالحاكلاابلهاايلالكاقااعلبارللاافل

لالك  ب لحكوللرخ خلأكلدحف.

ل لااامولبياا ال ولأ   اا  و؛لأكلجااا فلدااك ل لالريااو أ اليقاا لكالانخاات ،لكاهرااولدااكلالخباا  لالر عاابلكالبناا اا

لخب  لاإلن  ولاعلاليقا لكالانخات،لكعال ن لملاىلالبنا الالرياو لال ال  ،لكمذالارللراول ب إلن  و،لهإذالالرقولتا عا

لالخب  لاعلا ل ال هلاليق الالوش ح،ل حثلعواٌ لب ولالخب  لكاليقا ،ل لاىللياكولالةلبابلأل احدا ،لكداذهل بيضا

لداايلالضاا  لاإلن اا ولك ر ااول االكي  لهلكخو قاابلا االت بلهلهاايلالاكاقاافلا تلا ع اابلالةلباابا بخلالااذ ل  ااححلعااا ا

الارللرب،لكال ولالش بعلهيلاحاوسلعل لالنرسلالةوب بلأولالةلببلليكولهيلأيمولاأل كا لللخب  ،للقكةل لخ نج ،ل

 .ج لكحهعلدكاد كعيكببلاحاهيلج ،لك ل نلعولاليق الم لعنحلاألقك  الالق حو ولعلىللوك ضلأنر 

كدن  لمشي ل بللايّوضللج ل ا ل لبولنبي ل ّا د فل ه عل بلاألهي و لهيليل باهفل اا محلاتلااع ،لكبا نولأناهل

يلا لي نولشبيبلاليمق ول ك لهيوةلا لأكمت،لي نولالريوةلأيموله عل بلكلام ًوا.لكال تلأول ا ل لباولنباي ل ل

ل بهفل كتجبلاليا ل لاإل اماي لأولكاقينا لاهولداكفل مّاا لهياوةل ل قعولاش ي لاألابلعلىلذل ؛لهقحلقّوولهيلي

لخبت،لكما لعا ل ل لع لبتجحلهيو  .لكأّنهل ل يريلاتّوحلعكابلالريوة،لك لعاقج لك لمبحاعج لهيللة  ول

الاؤّ ح ولالكاقع،لب ل بحللج لاولد ي لهّي  لق حولعلىللخب قج لكل ك لج لملىل ق قب.لك ل يريليذل لاتّوحل شحل

كالالياا خر ولكالال ا اا ولللريااوةلحكولم تاا حلشاابيبلاااولاليمقاا وله ااا لب اانج لللضاااله جاا لالاجاا  ،لكلق اا له جاا ل

 األحكاو.
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لملاىلاللياح سلااوفل عناكاولل او لالنجضابلشاوكخ ليل باهلهيلال   تلدذالهي لنبيلبولا ل  ل ذيوهلكاّا 

لكاأل تا و،لكاه ولال ح احلاشالو فلاألك لعاا وة،ل نشاالأولانجاا ليا ٌللأواحلوتاموفل لاللا ليلالام  ل، البن ا

لك بناي،لالبنا الااكاحلاولتزًاال شلو لأرذلهقحلالم ني،لأا .لالبن الاكقعلهيلكلويج لاليا وةلإلنش ال لز لا لكي 

لكلويجا لالبنا الااكاحلاشالو لأناهل اك لشا ًب ل ريا للا لاألك لب ناا لعا ولاه،لأق  ل لىلشجكولبضيبلم لديلها 

 . عا ولهل بنيلهلولعا ،لك للري  لبملايح بًل

ه لاريولالذ ل يلريلباتوحل شحلالالي خر ولاعلهيولهلحكولأول نشالشبيبلاولاليمق ولب نج ،لم ل ك افل

ي لكا حلانج لخبًق للاكادبهلكماي ن لهلهيلالاي ولالان  بللرحابلدذهلالريوةللول  لخ علأول ل ك لبريولهلااول

لىلكاقعلالاكس.ل قك ل ا ل لبولنبي لهيليل بلشوكخلالنجضبفل هي لاولخ قا ولكقاك لاتوحلر   لكأ م لم

ل لل لرح ؛لألنن ل لنيوفلي فلنك رج !لكي لاولالخ ق ولكقك لض عولهل لل قتلدحهج ،ل ا ولز الجا لقاك ل

لارياوة،لأرو لع حوةلعولالاعحولنر ه،لالتجبلملىلالجحفلنر هل؟لهجن  لام  ولال كاعحلالي الب،لكاليقك لا

عاا ل بلألولل االرح لهاايلياا لكقااو،لكالاجاا لدااكلأولنااح ولدااذالالتجاا زلالج باا ،لالايااكولاااولام اا ولال ااكاعحل

كاليقك ،لهيلأ  ول وكههلالزان ب،لكاإلنل ت بلالان  ببللي لعضكلاولأعض به،لكداذالالتجا زل ا ول ل او ،ل

 ."  ححلاتو لالل و خلن كلالجحفلالانشكح

ألالي ل لاإل مايل شيولبلرلراهلمماولا لي ياهلب ل ضا وةلالةوب ابلاللايلانخلاتلك قك لا ل لبولنبيلعنحا لبح

انج لا  ليا و،لأرذل ب ثلعولعم للاوضهلحكولأول  ححلخب يبلاوضه،لكديذالهقحللكتاهلاليا ل لاإل امايل

ر هلملىلع حل بلال ض وةلالةوب بل خلبلعنحد لالحكاا،لكدكلبجذالاللعوفلما لأول  ع لعلىلالاحكاالالاذ ل شا

أكل  ع لعلىلالحكاالالذ ل ا له،لألنهل ل ن  به.لكعناحا ل ياكولالراوحلهايل  لابلاللرلاف،ل ةلابلعل اهللياح سل

اإل انول ل ينايلأّولالبنا الأعابالتا دزاً،لها ألاولب  تابل األش  ال لعن علج ،لهليح سلأعحاحلاولال ت وةلأك

.لكنتاحلاشايلبلاليا ل لاإل امايلال اك لي لخرا لملىلاجنح  ولكبن ب ولكلرخا خ،لكداذهلاشايلبلاليا ل لاإل امايل

 يحسلهيلأش  بهل ن لانهلأنهلقحل  زلي لالي ل ،لكدكل ل ال لانهلم لاألش  الب نا لاألهي ولبي حةلعنهلي لالبيح،ل

 هلوللتح هلاألش  الهيلليك ولال ض وة.

قفلالللا ذ،لب نا لكقرن لانج لكالروتلب ولنجضلن لكنجضبلال  ب و،لأّولال  ب ولكقرولاولال ض وةلالةوب بلاك

 اكقفلالزبكو،لهج لي نكال نشبكول ض وة،لكيّن لنشلو لبض علج .

اولالتح ولب لذيولأّولالبن الكاللتا عل ل رللر ولهقخلب لايخ  و،لكليولأ ض ل لب  ن ولب لنل بج؛له لبن ال نلجل

 ليكولنل تلاهلعبا وةل  رو لبنل تبلأكأهي والكاع بلن ضتبلاكضكع بلب ال  ز،لب نا لاللتا علاولالاوتالأ ل

 كل سلاولالا لبيحلأولليكولدذهلاألهي ولر خبب. عولأهي ولغ ولانجت بلكضب لبلغ ولن ضتب.
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كل جولأدا بلالبن ا،لباّنن لن ع لعلىلنل بجلكأهي ولق بلبللل   ة،لك اينن لا  الر حةلانجا لهايلالاضاّيلقاحا ل

ب نا للياولأدا ابلاللتا اعلبا لليوفلعلاىلتا اعلاألهيا ولكال قا بتللهيلخو تلاإلبحا لكا بلي ولكنجضبلاألّاب،

الليللرّصلالاكضك لالع ل بلكالخ ل ب،ل لىل  لخ علالاريولنقحد لكل ل لج لباكضكع بلكحكولأول ةر لعول

 أّ لت نبلاولالتكانب.

لالقل اا لاااول ااذيولالااحيلكولعبااحاليو  لبّياا ولأدااحاه لللايوهااب؛لهراايلبلااحلاماا لأاو ياا ل ل  راا لالخاامبلم 

الايلكا و،لكالرج لكالاج وةلدا لالجحفلاأل   يلللليل .لأا لهيلبمحن ،له جل لالن سلب ل ر لعول جولقلبلأيمول

 بيم ولاولادلا اج لب لرج لكالل ل  لكا  لنب خلكاللك  ف.

حااج .ل قاك للقحلب ولعل ن لأولن لتليلأدحاه ًلتح حةلللايوهب،لكأولنلبعلأ  ل بلتح احةلهايللرز نجا لكا الرل

الحيلكولعبحاليو  لبي وفلمولتا علا ل ليلاهلأبن ؤن لهيلالاحاوس،لكتا علا ل خليكولكنخلعلعل هلن ولاليبا و،ل

 )1)ل تبلأول  لجحفلاألاكولالرا بلالل ل بف

اليق لاولالي حاولالذدن بلكالنر  بلالليلل واهلاولالوؤ بلالعا   ب،لاما لالليعابلكالاب لةابللـللخج و1

كا نةمتلكالا  لملىلاللب  خلكالرضك لللاقك ولالش بيب،لكاللي ا لاعلالكاقعلعلاىلأناهليللابلعالحة،لكوؤ ابل

 نعفلال ق قب.

اًلاااول اا  ولاللااحو بلعلااىلاللري ااولليااك ولاليقاا لالامقااف،لكدااكلذلاا لاليقاا لالااذ لاتلاا زلعااححاًليب ااول-2

الا لق  ،لكالذ ل  لخ علا لم لناكذتهلالر صلاولرم لا ليواضلعححليب اولااولكتجا ولالن اولالارللرابل

 هيلالقض بلالكا حة.

ـلل  ا ولا الك لالرا ذلالقاواولااولرام لايوهابلت احةلب إلاي نا ولكالقاحواولالذال ابلكالراوصلالال  ابل 

 كتكحةلكا لشوافلآه تلالا لقب .كالل ح  ولكالايكق ولالا

ـلاللمؤ لاعلاللة ولكاللي فلاعلالايخ  ولال ح مب،لكذل لاولرم لاالم لخ قبلوك  ابلكعقل اب،للاياول 

الاليل لاولا ل ي بلالكاهحاولالتح حة،لكا  لت ببللج لعلىلن كلع  ا.لكدذاللول ل لم لمذاللحوبلالاليل لعلىل

حاجلالتح حلهيلالقح  لعبولآه تلو ببلاولالام  بلكاإلحوا ؛لكالق   لبيقاحللالن ولهيلالت د ولارللرب،لكعلى

 اكازن ولكاق ون ولب ولاألع  لكالخ وئ،لل قفلعلىلر ولا له جا .

ـلليح  لال لك ،لكلشذ بلالزكابحلاألرمق ب،لكلاد  لالاليل لألول    ل)ال   ةلالخ باب(لااولرام لان ات  ل 

ةلع ل ب،لكمق ابلعمق ولت حةلاعلالن س،لكالنت حلهيلاليا ،لكل ق تلاللاكازول لكيهلاعلايلقحه،لكمنش الأ و

 لااىللااؤح لاي وهناا لدااذهلالك اا بفلاليب ااوة،لك لااىللبلّةناا لدااذهل كا ن اات  لباا ولالاخ لاابلالوك  اابلكالا ح ااب،
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 .لن ولهايلاألدحافلالي  اب،لهإنن لب  تبلملىلأولني حلد يللج لهيلأذد نن ،لكأولن  ولخوتللرز نج لهيلعقكلن

البحا بلب  تبلملىلاللرليلعولخو قبلال وحلهيللرز ولالايوهب،للل لالخو قبلالق بابلعلىل شحلعاححلد با لااول

لل لالايلكا وللشيولكأنولل ايج لبانج ل الايلكا ولالالل بيب،لكالليلل للرضعلأل للق   لأكلعنكنبلأكللبك ب.

 وفلالالشااوذاب،لكلشاا لانجاا لواب اابلالل  اازلكال ااخ  بلرلاا خلاااولاهواالكال قاا بتلكالياا حاولكاألكداا  لكالاياا

 كا رل  واولالشرع بلالليلل للرضعلأل لارلب و.

كللام لبحا بلاللرليلعنج لهيلأولنن ولمل ج لبي ولاللكتسلكال ذو،لكللت حلالرخاكةلالم ن ابلهايلأولني اا ل

ق  لغ ولااّ ازة،لكذلا ل لاىلنالايولالايلكا ولالليلن ع لعل ج لعلىلأنج لاكاحلأكل بلكب  ن ولبيو،لكيانج لأو

كللتلىلالرخكةلالم لمبلهايلأولناحر لللا لالب  نا ولكالايلكاا ول اولمعا  لخ ق لن لالذدن بله ج لب و بلكه عل ب،

ملىلأذد نن لاكزعبلعلىلا  ق ولكبنىلكنا ذ لموش ح ب.لكدذال  احثلمذالعااحن لعلاىلن اكلا الاولملاىلالب اثل

لكا ولكالب  ن ولالالكهوةلاولارجكا ولكاؤشواولكعمق ولكاق ونا و،لعا ل ايولا لرمعهلاوله صلالاي

كهايلالاق با ،لهاإول كيل  ولكاكازن ولكايح ولبكا خبلاا لنالياهلااولاليا ولالل ل ا لكاللوي ابلكا  النل  .

عل ناا لأولنعااوفلا نلباا هلعااولياا لالايلكااا ولاللاايل لنشاايولأنجاا للر ااحن لهاايلحعاا لوؤ لناا لالر عااب،لكلشااي  ل

 لالايوه بلالانلربب،لكديلال ك ليم وةلتحاً.لكمنا لأقك لدذا،لألولدذالالر ض ولاولالايلكا ولالالشا  بل ع للن

كقحلب ولااولالكاتابلعل نا لهايل كالالق خيبل وب لعا لاليق ،لكوبا لضلله،لكان وفلبهلعولا  وهلالع  ا.

ب  االاواولي اافلنر ااحلانااه،للععااوللرتااولالايوهاابلأولنرلاا ولبحقاابلااا لنوغاابلهاايلا خاام لعل ااه،لكأولنل اا ا 

 كنك رهلهيلل   ولالا  يابلاليقل بللح ن لكا ولق البمق هلن .

كهيل  دوةلالليح سل قك ل ا ل لبولنبي فل مّولعل نا لأولنياّكول ضا وةلأ لأولنبنايل لأولنياحسله لبنا ال

ةلدايلاللايللياّكولك حهلدكلالذ ل اليلب ل ض وةل لالليح سلكلن لهايلاألاا لالاي عاوةلأ اكةل  انب؛له ل ضا و

انلت لج لكل  ولالانلت ولديلالليلليّكول ض وة،لمذالاولالبح جيلأولاأل اب بلدايلاللايللياّكولالنلا بجلكلا سل

الييس،له لةلخلانخقيلم لدكلل و ري،لألنن للكل  كلن لدذهلالا  كلبلهإنن ل انبقىلألافل انبلكن اولنياحسلما ل ل

 ."نرو لبشيا

عحةلوب  ب،لكديلا كولأهي وهلكلعكواله،لأ لكديلأدا بلاألهي ولهيلكلوليزلأهي ولا ل لبولنبيلعلىلق 

بن الال ضا وة،لهجاكل قاك فل اشايللن لدايلاشايلبلأهيا وفلهابيضلاألهيا ولالاا لابلأ الاولاليا ل لاإل امايلملاىل

لاوضهلكلرلره،لكلقحلي ولهش لالك  ب لالليلا لرحاولهيلالكعك لملىلالنجضبلأنج لل لللرذلالريوةلد ح ب،لهقح

اة لابلت النا لب للقل احلاألعااى،ل لربخولهيلهكضىلاولاللقل ح،لك  ثل يكولاللقل حللن ا بلالرياوة.لكاألهيا ولالاا

 هجيلا لكوحة.
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    فويمكن أن نفّرق بين التجميع والبناء بعدة نقاط

ا  لاواو بفلعال بلالبن الا لاوةلكلام ود لالكاعا .لأاا لاللتا اع،لهجاكلعال ابلقاحلللكقافلكر ضايبلل-1

لل وكفلكتجحلالشرص.

 األدا بفليملالارجكا ولاج ،لم لأولالبن الأد لكاقح لعلىلاللتا علاليشكابي.ل-2

ال جكلبفلالبن الأعيبلاولاللتا ع؛لهامملعنحا ل ا وسلع ا لالبن الاللتا اعل ل اا وسلتجاحاليب اوا،لل-3

أا لالبن ا،له لخلبلانهلتجحاليب اوالل قك لبتاعلاكاحلالبن الاول ت وةلكا انولكغ ود لب للي كولاعلالاكوح و.

 كلوي زالكا ؤكل ب.

البن الالريو لداكفلل عا  لكلاواي لالايوهاب،لكاللايل لباعله جا لاإلن ا ولانجتا لعلا ا لبنا العاولقعاح،لل-4

كبجحفلمنا القحواولعقلاهلكاي وهاه.لأاا لاللتا اعلالرياو لأكلاا ل اياولل اا لهلب ليقا لالتاياي،لهجاكلالنااكذ ل

نلهللواي لالايوهابلهايلاتلااعلاا لكأعابالالق عاحةلالايوه ابلاللايل نخلاتلانجا لاإلن ا ولبة اولالايوهيلالذ ليك

 انجت بلعلا بلاقعكحةلك لغ  بل  ححد .

اليقاا لالتاياايلبشااي لعاا  ل ياا نيلاااولال ااخ  بلكانرراا ضلالرجاا لللااذاولكللكاقااع،ل ياا نيلاااولالتاااكحلل-5

ا يلرا البا لاكوكثل ياا لعلاىلمي ا  لاليقا ،له بلياحلكالنركولاولاللتح حلكشح حلاللا  لبا ل يوف،لكذلا لأول

عولالل ل  لالحق تلكاللرل فلاليا تلعيسلالبن الالذ ل لا زلبرج ليب ولتحالللذاولكللكاقعلكانرالالعلاىلأغلابل

الايوهااب،ل  ااثلمولاااولأحكالااهلليااححلكلنااك لاعاا حولل عاا  لالايوهااب،لك  لااك لبااذاولالكقااولعلااىلاألحكاول

ولاللري ااولكنقااحد ،لاااا ل تيلااهلأقاا للا ااي لبااا ل يااوف،لكهاايل  لاابلاولقاا الايوهاايلالمزااابلإلعاامحلانجت اا 

 الكاع ،لك تي لاإلن  ولهيلاواتيبلحابابللانجت لهلكعلىلكعيلكاي  شبلأيبولللكاقع.

هيلالبن ا،لاليق ل يكولل ع ل  ل يا لعلىلاللري  لكاللوي ب،لل   ك لالكعاك لحاباا لملاىلهجا لأعااتلل-6

  لهيلاللتا ع،له ليق لل ع ليلليح  ي.كأشا لكألقو.لكأا

 .اليق لالتاييلل ياهلبشي لع  لالي خربل لاليق لكالانخت.لكأا لالبن ا،لهل ياهلانجت بلعلا بلاويببل-7

 اليق لالتاييل  ك لايوهبلبملدحف،لكالبن ال  ك لايوهبلاقوكنبلبة  ب/دحف.ل-8

 ح احلالجاحفلب لضابخ،لككضاعلرخابلانجت ابلكلييلن لماولاللتا عفل بحلااولا لشا وةلالالرععا و،لكل

 لللتا عللوليزلعلىلالجحفلكا  لش وة.
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: 

 األحكاولاللا    بفلاللوب ب،لالرخوة،لاليب حة.ل-1

لاألحكاولالايوه بفلالقوااةلاليلا ب،لا  لا  لكالاش دحة،لالان قشب،لاللت وبلكا رلب و.ل-2

كاإلبحاع اابفلاليل باابلكاللااال ف،لال ااكاو،لالا  ضااواو،لالب ااثلاليلااايلكالحوا اا ولاألحكاولاللخك و اابلل-3

لاليل  ،لالاش ويبلهيللا  سلكلخك ولالاش و علا تلا ع بلكبن الالاؤ   و.

اولالكاضالأولاللتح حلال ض و للعنيهلتالبلاولالشوكخ،لك لتلىلهيلتالبلاولالا  ح وللام لا ا دول

ذالهلع ا لالبن الال ض و للي لاتلاع؛لهجكل ام لالح ن ا يّ بلال ض و بلليكنهللال ض وةلكاي لاج ،لك ام لدك

ا لوال ت بلشيبل و حلالل ضولك نرولاولاللرلفلك وغبلهيلاللخكولالوك يلكالا ح ،لكليكنهلن  اا ل انالججل

كا الاواود لكرخبللالبعلللخك ولانلت ولال ض وةلالريو بلكالا ح بلكللا  ه بلعلىلانلت ولال ض وةلالق بابل

اااولراام لاإلبااحا لهاايلارللاافلالاتاا  وله ل قااتلاللقااح لكا زحداا و،لكليكنااهلأ االكب ل نلجتااهلالاتلاااعلهاايلياا ل

 معمحل نتزهللوحلالار  حلكاألضواولكاولأت لمع حةلالبن ا.

ك  ل  لأّ لاتلاعلملىلاللتح حلال ض و ،ل  نا ل  اوصلعلاىلبياثلكم  ا القا  لكأعاا  لكعا حاولخ بابل

ولقحللرلفلعنج لهيلكقول  بت،لليولهيلدذهلال   ولالليل يكوله ج لاللتح حلال ض و لتكدوليا لن هيبل يك

اليال  ولال ض و بللكأ  سل الح ن ا ي لال ض و ب لعنحلا محلال ض وةلأكلعنحللخكود لأكلعنحلمعمحلا لل ل

 اب بللاناعل ويلاه،لكلقضايلمه  حه،لك لىلهيلعال بلالبيثلكاإل   الكمعا حةلالبنا اللقافلأا ااهلتالابلااولاأل

ل(3)علىلبكاحوهلكعلىلالشوكخلالليللعنيه،له قك لاللرلفلكللمبولأ ب بلالتاكحلكالل تو.

مّولاكانعلاللتح حلال ض و للحر لهيلالن تلالريو للرل ربلال ضا وةلعناحل ا لا لباولنباي ،لا الق د لااول

كالشايكبلالالقحااب،لألّولالعاوا لقا ب للب كثلهيلالل و خلكل و خلالاتلاعلاإل مايلككاقعلالشايكبلالالرلراب

ب ولالل ضولكاللرلف،لكيلا لق اولأ ب بلالل ضولزالولايج لاكانعلاللتح حلال ض و لكاليمقبلعي  بلبا ول

لشوكخلال ض وةلكأ ب بلضيرج لكانج  ود لكأهكلج ،لب ولاكانعلالنجضبلكشوكخلالنجضب.

يل بلكهيلأيمولاولا  ضوةلشاوكخلنجضابلأ للقحل ححل ا ل لبولنبي لهيلأيمولاولب ثلكهيلأيمولاول

شيب،لكديلشوكخلال ض وةلايلبوالالاشيلبلاأل لهيل   ةلاإلن  ولديلاشيلبل ض وله،لكال ضا وةلاولبخابل

بيكاا لبن اليا للولبخلبيكاا لدح لللبن ا،لكأ ب بللقلضيلالبن الهيلاو لابلاا لقبا لال ضا وة،لداذهلاأل اب بل
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هللااولبخلب  اا ةلالرااوحلكالاتلاااعلهاايلتا ااعلات  لجاا لالوك  اابلكالريو اابلاللاايللقلضاايلشااوكخلالبناا الأكللجحااا

لكا تلا ع ب.

مّولغ اا بلاألهياا ولك اا خوةلاألكماا ولكانلشاا ود ل انااعلياا لا  كلاابللتح ااحلهاايلالاتاا  لالمقاا هيلالوك اايل

لكاألرمقي،لكدكلاألاولهيلالاتلاي ولالبحاب ب.

 ا لالابحألكل ححلالة   ولقو ببلي نولأكلبي حةلكلولبخلأ بل ض وةلهيلا محد لبريوةلكاض بلاضبكخبلل

الليل ي شلألتلج لالروحلكالاتلاع؛له ل ض وةلديل نل  لهيوةلتكدو بللخبعلعلاىلاتلااعلهايلاو لابلاا لقبا ل

الل ضولالحهيبلالليللحر لبهلالل و خ .لليولداذهلالرياوةل للقاك لبك  رلجا لا تلا ع ابلكال ضا و بلم لبلاكه ول

للنر  بلكاألرمق ب.تالبلاولالشوكخلا

أااا لال  لاابلالم ن ااب،لهاالرصلاو لاابلال ضاا وة،ل  ااثل يل اابلالاتلاااعلعاا حاولهيو اابلللو ااخلهاايلن  اااهل

ا تلا عي،لكلبقىل  لّبلهيلذدن  ولأهواحهلكانتزاول ض وله،لكدذهلالي حاولالريو بللقفلهيلكتهليا لتح احل

 لوكحلاإلبحا لالروح بلكا تلا ع بلاللايلدايلكلانعلاللة  و،لك عبالالويكحلال ض و لايك لدح للللتح حلبقل

تكدولاللتح حلال ض و لكلخك ولال ضا وةلكل عا نج لب للقاح لالرياو لكالا  ه ابلعلاىلا الاواود لكبق بجا ،ل

ك نلجلعولداذالالقلا ل اقكخلال ضا وةلكأهكلجا لااا ل ك اعلهايلاتا  لالتااكحلالرياو ،له ازحاحللرلافلالاتلااعل

ل.كان خ خهلك رقحلاينىلكتكحه

خو تلالروك لاول  لبلالتاكحلالريو لللكعك لملىل  لابل لخاكوله جا لعا ل لاألهيا ولداكلاللة  اولهايللموّل

  لبلالبحاكةلأكلال ض وةلأكلا لبيحلال ض وة،لدذالاللة  ول بحألهيلنرسلالروحلم ل نا هلن كلالرا و ؛لأ لا ا خل

بلهيااو لك  عاا للر عاا لتالاابلاااولالرااوح،لكدااكلالخب ياابلكالاتلاااع،لكالنجضاابلاألكوكب اابلال ح ماابلنلاا  لانقاام

اللةّ واولالليلحرلولع ل لاألهي ولهيلالات  لالايوهيلكاليلايلكال    يلكا قلع ح لكغ ود لااولالاتا  ول

لاألرو .

كمّولاللرلفلكاللواتعلكا ن خ خل كادوللانز لأ لاتلاعلاولهكتلكلانعله هلأ بلاب حوةلأكلا  كلابلبنا ال

 ولاولمنل  لالتاكحلالريو .أكللتح حلأكلمعمح؛لهجيل كاد

ك ل نحاجلأ لاتلاعلهيلالل و خلا لل ل الرخلعقبابلالتااكحلالرياو ،لك شاجحلنجكضا لهيو ا لعلاىلا الك ل

األهااواح،لك  يااكوللرهياا ولحكولك  رااي،لألولال ضاا وةلداايلالقااحوةلعلااىلالق اا  لبك  راابلأكلاجااابلاي نااب .للمّول

غ  بلاإلواحةلال ض و ب،لكانيحا لاإلواحةلال ضا و بل ينايلل  دوةلالتاكحلالريو لالليللانعلالنجضبلليكحلملى
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انيحا لالقحوةلعلىلاللة  وللة  بلالنزك لأكلالقعحلالاش كولب ليز لكاإلعواولكلة  بلالشيكولبادا بلالل اّك ل

 كضوكولهللح لالروحلكالاتلاع.

لاااكولالرّي ل ااب،لهشااواالانلتاا ول ضاا وةلالة ااولكليح  ااج ل رلااتلاشاا ي لرخ ااوة،ل  ااثللناااكلالمهي ل اابلك

ه ي شلاإلن  ولهيللبيبل ضا و بللة اوهلك ياكولع لاب،لكلا سلدنا  لأرخاولااولاللبي ابلال ضا و بلعلاىل  ا ةل

الاتلاعلكق اهلكدك له؛له لليح سلا جولاولا  دولاللرلفلكاللبي بل ي اتلاللنا ابلك اناعلاللتح احلال ضا و ،ل

ولأيكاااا لاااولاألشاا  الالا االكوحةل لل اا ك لهشااواالانلتاا ول ضاا وةلااا لكليح  ااج ل ل بناايلال ضاا وة،لمذلأ

 ض وة،له ل ضا وةل  عا للر عا لتالابلااولالشاوكخلهايلاللا و خلنر ا بلكاتلا ع اب،لكلرضاعلعال ابلالبنا ال

ال ض و للتالبلاولالقكان و،لام لق نكولالابحألالوك يلكق نكولاللوي ابلبا ولعن عاولالياحةلالحاباابلكقاكان ول

ىلالو  حةلهيلالات  لال ض و لليكولب لبن الالارخخلالاحوكسلالا يك لبريولاللكت هلكغ ود ،ل هإولاليكحةلمل

  ."ال وولاولمواحةلاألتنبيلكلام واله،لكل سلبحهعلاألاـكا للشواالاكاحلا  لجم لالا ح 

مّول ااببلاللرلاافلكا ن خاا خللااح لالشاايكبلالالرلراابلع ااابلكالشاايكبلاليوب اابلكاإل ااما بلر عاابللاا سل

ليلهيلنرسلي لهوحلاولأهواحلدذهلالشيكبلكهيلاإلخا ولا تلاا عيلليا لاتلااعلااولداذهلر وت  ،لب لدكلحار

الاتلاياا ولالالرلرااب،ل  ل اااليلع ااا لالياافلاااولراا و لالااذاو،لباا لدااكل ااببلحارلاايلناا لجلعااولنر اا بلالناا سل

 كأذكاقج لكأهي ود لكع حالج ،لكهيليلابلكا حةلن لجلعولق بل لج للم ليا و. 

أولليكولالشيكبلع خلبلعولاليا لل  رود لهيلاألعا  لالش قبلبماولزد ح،لك و احد لمّولا  ليا ول و حل

ت دلب،لل  لةلج لك و حد لالحن بلهيلاألرمتللييل نشولالوذاب لللشال ولالاتلااعلكلرو اتلأهواحدا ،ل لاىل  ا ل

ن للةاوهلاألك  خل  جولبج لالض   لهيلالن   بلاألرمق ب،لاملا لدكل   لالن   بلا تلا ع ب،ليا ل و حلانج لي ب

 هيل لكيهلالذكتلال  الل ليوضلللذ لكا  لق و.

  وصلا  ليا ولي لال وصلعلىلاللاي ول  لقواوهلهيلالابمحلالا الياوة،لا الجحه لالراوحلكالاتلااع،ل

يل ؤموله جا لللقك بلعكاا ل الق بل بللم ليا و،له ز حلذل لهيل  خوةلالا لياو،لهجكل  ؤمولهايل  ا ةلالراوحلها

تا علأخكاود ل ؤموله هلكدكلخر ،لمذل ل احهلالاتلاعلبا ل قاك لت احهلك ناايلهياوه،لأكل ج االلاهلاحو ابلأكل

لكت ج ،لدذالمذلي وللهلأبل  نكلعل ه.لأا لمذالهقحلاولنشاالهلاألب،له ا يكولاألااولأحداىلكأااولكل اكفل اؤك ل

  ."ا الكتجهلع غوالملىلا  الاأل ذ بلأكل  ب ل لرلىلعولي لعزةلكيوااب،لبإواقب

ك ؤمولا  ليا ولهيلالاتلاعللام وال لب  ،ل  ثل جحاهلك ز فلقّ اه،لك انعله هلق   لأ لشوخلاولشاوكخل

النجضاابلكاإلعاامحلكأ لع ااا لاااولعكاااا لالبيااثلكاإل  اا ا،لكمعاا حةلالبناا الا االياملك اا ب لكأ اا ل بلعح ااحةل

بلكمعام هلنر اه،له ضاعلن  اا للده ا حلاب شوةلكغ ولاب شوةلا ل بلكحر لب،ل يذل لنتاحهل  اك لبا ولالشاي
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كاإلذ  لكاللرو ب،ل ا كلبهلي ليواابلأكلشوفلأكل   ا،لديذال تحلالشيبلالا الياولنر اهلا  عاوالحارا ل

 ."حابوةلاعخنيب،ل   عحلي للرع  له ج لعلىللز  فلكتكحلاألهواح

 رضاعلللاحكابولا  اليا و ب؛لهمل ب  لملىلال ض وةلأاا  لاتلااعللةااولأهاواحهل الق بل ابللم اليا و ،لأكل

ه ل ض وةلاولنعا بلاتلااعل احو لأهاواحهلايناىلكتاكحد لك ل اووكولااولالاكمولالرواهايلكالاكمولال    ايل

 كالكمولا  ليا و ،لكليك ول ويبلبن اللحر لالل و خللل قوله ه.

داذهللكن لرلصلاا ل بت،لأولاللتح حلال ض و للهلعكاا لكشوكخلل حمهليا للهلاكانعللقافلهايلكتجاه،

الاكانعللولبخلب لروحلكبا  خاه،لكلاولبخلبا لروحلييا بولخب يايلكنر ا نيلكع قا لكاتلاا عي؛لهجايلاكاناعلذاول

خ بعل  اك لكنر ا نيلكاتلاا عي،لكدايلياذل لذاولخا بعلهياو لكانجتاي،لبيضاج لذالايلهايلالراوحلكبيضاج ل

ل ض وةلدكلالقرزلهاكتلاكضكعي،لبيضج لحارليلهيلالاتلاعلكبيضج لر وتي،لك ب  لالروحلكالاتلاعلملىلا

اكانعلالنجضبلكاللتح حلللكعك لملىلنقخبلانج للنخلتلكلقلعلعال بلالبن الالل و ري،لبيحا لللكاهولي هبلشاوكخل

ل.دذالاإلقم 
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