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 مةاممقد

 

٬٪ةؾ ثٕي اجلةس ت ي٧٤ٕٮف أف ٤ٔي٭٥ أف يٌّ٘يكا، ك٬٪ةؾ آػؿكف ي٧٤ٕٮف أف 

جح الاكٚيح كا٣ُةٝح ل٤ٞيةـ ث٤٧ٕيح اتل٘يّي،  ٤ٔي٭٥ أف يّ٘يكا ك٣ك٨ ت دٮصؽ دلي٭٥ الٗؿ

٧عةكتت ّٗي بٚيح أكػةَبح كٚن٤ٮا، ك٬٪ةؾ ٚبح يٕؿٚٮف أف ٤ٔي٭٥ أف إ٩٭٥ ظةكلٮا ث أك

٪ؽ٥٬ ٨٦ ٦٭ةرات اتل٘يّي كا٣ُةٝح الاكٚيح، ك٥٬ ٕٚالن ٦ةًٮف يف اتل٘يّي، ٬ؤتء  يّ٘يكا ٔك

 .املكذٞج٢ ٥٬ قٕؽاء ك٩ةصعٮ

أف يف  ٮإف ات٠تنةؼ األ٥ْٔ اذلم ا٠تن٫ٛ صيٌل، ٬"/ كحل٥ صي٧فذللٟ ٝةؿ 

 ."ظيةد٭٥ ثذ٘يّي مٮاٝٛ٭٥ اذل٬٪يح ٦ٞؽكر ا٣هرش د٘يّي

٣ٞؽ جنط . آذا٩٭٥صؿس ٬ؾق اللك٧ح املٮقيٌف ٔؾب يف كلك اجلةس جيؾث٭ة اتل٘يّي، 

ةكثةراؾ أكبة٦ة يف ات٩ذؼةثةت  ل٤ٮتيةت املذعؽة األ٦ّيًليح ث٢ٌٛ ظك٨  أوجط راحكن

 ".اتل٘يّي" ٮا٩ذٞةا٫ لنٕةر مح٤ذ٫ ات٩ذؼةثيح، ٬ؾا النٕةر ٬
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ا٣هرش يف دةرخي٭٥ املةيض بٚح املىةدر ا٣يت حيذةصٮ٩٭ة  إ٩ٟ جتؽ ٔ٪ؽ دميٓ"

 .(3)"إلظؽاث د٘يّيات إجيةثيح يف ظيةد٭٥

ة اغ٩ؽم٣ٞؽ ٝةؿ   .ك٨ اتل٘يّي اذلم دؿيؽ ظؽكز٫ يف ا٣ٕةل٥/ يٮ٦ن

ليك  /٨٦ ػالؿ ظؽيث٪ة ٨ٔ اتل٘يّي ٠ذٮَبح حلؽيث٪ة ٨ٔ الكٕةدة ٩ٞٮؿ ،ك٣ك٨

ا   .يةة٤ٔيٟ أف دّ٘ي ٤ٚكٛذٟ يف احلدىجط قٕيؽن

ميةء، إ٦ة جت٤ٕٟ إف ا٣ُؿيٞح ا٣يت د٪ْؿ ٚي٭ة ل٤عيةة، ا٣ُؿيٞح ا٣يت د١ٛؿ ٚي٭ة ثةأل

ا  .ظـي٪نةكأ قٕيؽن

ا٤ٔيٟ   .أف دذؼي٢ ٦ة ي٧ك٨ أف جي٤ٕٟ قٕيؽن

٣ك٨ يف ك٦ة ي٤٭ر كراء ٦ة يٕذٞؽ أ٫٩ قحكجت هل الكٕةدة،  ةإلنكةف اغبلنةٚ

 .٦ة يذ٥٤ٕ ٨ٚ الكٕةدة حبؽ ذاد٫ احلٞيٞح ٩ةدرنا

ذُيٓ أف دذؼي٢ قٕةدة ٧ٔيٞح َٮي٤ح األ٦ؽ ٠جّية ٦ذٕؽيح ٝٮيح مؿًلجح ٢٬ تك

ـايف الال كايع،  ٦٪٭ضيح ٧٤ٔيح ٦٪ُٞيح دمةٔيح إيسةريح كإٝيح، ٝةا٧ح ىلع ا١ٛ٣ؿ اجل

 .كرضبح احلِ

                                                

 .فٍ االتصال انال يذدود( 1)
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 ٓ٤ ٌُ حن٨ يف ٔرص ا٥٤ٕ٣، كإف أم يشء قٮؼ د٫٤ٕٛ يف ٬ؾا ا٣ٕرص ٤ٔيٟ أف د

ٚةلنج١ح ا٣ٕ٪١جٮديح . قيةرة، أكُٕٝح أزةث ٤ٔي٫ أكتن، كدجعر ٚي٫، ظىت كلٮٌلف يراء

كمىةدر امل٤ٕٮ٦ةت ٦ذةظح ل٤ض٧يٓ، كًل٧ة ت ص٭٢ يف ا٣ٞة٩ٮف، ٠ؾلٟ ت ص٭٢ يف ٬ؾا 

ا دحكّيناا٣ٕرص يف لك كإذا بف  .٣حف هل قةثٞح يف دةريغ  يشء اذلم أوجط ٚي٫ ا٥٤ٕ٣ ٦حًرن

أىلع / أف د٪ةؿ الكٕةدة يرااٟ ٣ُٕٞح أزةث يف ٬ؾا ا٣ٕرص حيذةج إىل ابلعر أكتن، أٚرتيؽ

٦ٕىن كأىلغ ٬ؽؼ ك٤ُ٦ت ا٣هرشيح دمٕةء كظ٥٤ لك إنكةف، ٨٦ ػالؿ ث٪ةت أٚاكرؾ، 

 !ك٨٦ ػالؿ ا٣ٞىٮر ا٤ٕ٣ِل كا١ٛ٣ؿم؟ حمةؿ

 .اتلٕحفكجيت أف يكٮف دليٟ دٛكّيات ٦٪ُٞيح جلة٩يب ظيةدٟ الكٕيؽ ٦٪٭ة 

ةتلةيل يٕحنٮف يف ا٣ٕةل٥ لك٫ ٍٚٞ يٕؿٚٮف ٦ةذا يؿيؽكف ثةلٌجٍ، كب% 1أ٢ٝ ٨٦ "

 .( )"يف قٕةدة

ثؽ أف لك ٦٪ة ٝؽ ذاؽ ٥َٕ الكٕةدة، كل١٪٪ة ٩ٕةين ٨٦ أف ال٤عْةت  ت ،اآلفك

 . الكٕيؽة ٤ٝي٤ح كد٧ؿ بًرٔح

 .قٕةدة= ٦ٕىن + ا٧٘٩ةس + اقذ٧ذةع / يهك

                                                

 .لىة انذب وانتسايخ ( ) 
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ي٪ىعٮف ثجٕي اتقذ٧ذةع " ٥٤ٔ اجلٛف اإلجيةيب"إف ٧٤ٔةء ٦ة يكُل ثػ

كإلَة٣ح د٤ٟ . إًةٚيح ٨٦ الكٕةدة% 31إىل  30 ػف ث٦ٕىن، كيٕؽك ككات٧٘٩ةس يف يشء ذ

د٧ة٦نة " د٪٧٘ف"اجلٛف أ٫٩ جيت أف  د٤ٟ املؽرقح اجلؽيؽة ٨٦ ٥٤ٔ ٮال٤عْةت يؿل ثةظس

ة  . دؤ٨٦ ث٫ك٦س٧٤ة حيؽث ٔ٪ؽ٦ة دٞـٮ ث٢٧ٕ يشء حتج٫ أ ٚي٧ة د٢ٕٛ كتكذ٧ذٓ ث٫، د٧ة٦ن

كذ٢٧ املٕةد٣ح كاظؿص، ٧٠ة يٞٮؿ ا٧٤ٕ٣ةء، أف يكٮف ٦ة د٢ٕٛ ذا ٦ٕىن، ظىت د

 . كدكتكت ظيةدٟ ٝي٧ح صؽيؽة ٚتنٕؿ ث٧ـيؽ ٨٦ الكٕةدة

 ٮ٨٦ صة٦ٕح ثيجك٤ٛة٩ية األمؿيكيح، ك٬ ٦ةرد٨ ق٤يض٧ةفظير يٞٮؿ ادل٠ذٮر 

حيةكر أف املؿء يىجط أكرث قٕةدة ٔ٪ؽ٦ة / "أثٮ ٥٤ٔ اجلٛف اإلجيةيب"٨٦ يٮوٙ ثأ٫٩ 

ـاية ٩ٛك٫، كيذعٌؽل األٚاكر الكحبح كحي٤ٌ٤٭ة، كيٞةر٩٭ة ث٧ة  . يذ٧ٌذٓ ث٫ ٨٦ ٥ٕ٩ كم

ي١٧٪ٟ يف لك األظٮاؿ أف دٌٍ٘ ىلع زر تلذعٮؿ إىل مؼهو  ك٣ك٨ دأكؽ أ٫٩ ت

 . قٕيؽو 

 ".يه ظة٣ح يف اجلٛف كاذل٨٬ ٚةلكٕةدة أكتن كأػّينا

، / أي٭ة ا٣ٌٞؿاء ال١ؿاـ مكذ٢ٞ يف كالكٕةدة نكيش كظؽ٬ة، ٥٤ٔ مؿدجٍ ثك٢ ا٤ٕ٣ـٮ

 ، جتؿيت، كاقذٞؿاء، كتك٧يذ٭ة ٥٤ٔ، ألف ٚي٭ة ٝٮا٩ني، يىط ك٩ٛف الٮٝخ ٨ٔ ثةيق ا٤ٕ٣ـٮ
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٣ٞؽ ظةف الٮٝخ ليك د٪تن٢ الكٕةدة ٨٦ ٩ْؿيح احلِ  .٦ٞؽ٦ةت دُٰٕ ٩ذةاش ظذ٧يحك

 .امل٭رتاح

إف ٩ْةـ الكهجيح ٩ْةـ أذ٧ؽق اهلل أوالن ٨٦ أوٮؿ ػ٫ٞ٤، للك يشء قجت، 

٨ أف مٌؼٍه قجت دٕةقذٟ كبؤقٟ، ك٣ك٨ ت يكيف ا٣تنؼيه اجلةصط، ت ثؽ ٦

ت ث ٌٞ ةيٕي  .، ك٬ؾا لك٫ حيذةج إىل ا٥٤ٕ٣ كاملالظْحة٣ٕالج اجلةصط، كإت قزتداد أل٧ن

الكٕةدة يه الك٧ح املنرتًلح ثني ثين ا٣هرش، لك اجلةس ىلع اػذالؼ أٔؿاٝ٭٥ 

ـصذ٭٥ يجنؽكف الكٕةدة، ك٣ك٨ ا٤ٞ٣ي٢ يى٢ ٕٚالن إىل  كدية٩ةد٭٥ ك٣٘ةد٭٥ كأ٧ٔةر٥٬ كأم

 .الكٕةدة

 ٤ُ٦ت ل٤هرشيح دمٕةء ذلا ٚ ي حتذةج إىل ص٭ؽ ٦ذٮاو٢ كيه ثةٔذجةر٬ة أىلع

 .ل٤ٮوٮؿ إحل٭ة

 .ك٣ك٨ املنلكح دجؽأ ٦ٓ ال٤ٍ٘ ال١جّي اذلم يت٪ةزع الكٕةدة ٧٠ٛ٭ـٮ كًلذُجيٜ

٧ٓ ا٧٤ٕ٣ةء ٧ٔٮ٦ن " ة ىلع ٔؽـ ٝؽرد٭٥ ىلع الٮوٮؿ إىل ٦ٕةد٣ح ل٤كٕةدة ظير جيي

 .دكٮف مةم٤ح ك٦هٌكُح يف الٮٝخ ذاد٫
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إذان ت  (1)ل٤كٕةدة، ٝؽ ت يكٮف ٠ؾلٟ ٣ّ٘يؾ اق أ٩خ مىؽرن كت دجف أف ٦ة دؿا

 .دُجيٜكيٮصؽ إدمةع ظٮؿ الكٕةدة ٧٠ٛ٭ـٮ 

 ٚ٭٢ وعيط أف الكٕةدة دأيت ٍٚٞ ٨٦ املٕذٞؽات ٧٠ة يؿل ٠سّي ٨٦ اجلةس؟

 وةاجح؟" اًعٟ دٌعٟ ادل٩ية ٦ٕٟ/ "٢٬ احل٧١ح اإل٩ك٤زييح ا٣يت دٞٮؿ

األ٦ةف، ك٣ك٨ ٬ؾا ت يٕين أف +الؿًة/ رًلين الكٕةدة الؿًليجني ٧٬ة/ أظؽ٥٬ ٝةؿ

 .٬٪ةؾ أمٮر يف الكٕةدة ثةدخ ُٕٝيح ت ي٪ةٝل ٚي٭ة أظؽ

الكالـ ادلاػٌل " ٨٦ ػالؿ احلىٮؿ ىلع ةء اجلٛف يؤًلؽكف أف الكٕةدة دذأىت٧٤ٕٚ

ح ٠جّية ٨٦ ادلراقةت اتلضؿيهيح"كالؿًة  .، كاذلم اقت٪ذضٮق ٨٦ ػالؿ دل٧ٔٮ

ك٥  ٦ة /كًل٧ة ٤ٝخ ٥٤ ت داـ األمؿ حيي ثةتلضؿبح ا٣يت دؤدم إىل ٩تيضح ظذ٧يح ٚ٭ٔٮ

 .ي٢ٞ ٨ٔ أم ٥٤ٔ حت٫٧١ ٝٮا٩ني كاًعح

ٙ، ٬ؾا ال١ذةب  ٌٞ إف ٬ؾا ال١ذةب أي٭ة ا٣ٌٞؿاء ال١ؿاـ ٣حف لالقذض٧ةـ كاتلس

 .ل٤ذُجيٜ

                                                

(3 )BBC. 
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ينىفٝؿأد٭ة أ٣ ٢٬ دجذٛٓ ث٭ة لٮ /كوٛح ا٣ُجيت ،٦سالن   ٙ مؿة كبإق٤ٮب راآ، ٢٬ ت

ٟ ث٧ضؿد ا٣ٞؿاءة، ٢٬ ينىفى إذا ٝؿأد٭ة كامرتيخ ادلكاء إت أ٩ٟ ل٥ ترشب٫ ٨٦ مًؿ  .ت

ػؿي٨، كت تكذُيٓ ٦ة رأيٟ أ٩ٟ ت تكذُيٓ أف تكةٔؽ اآل ،ك٨٦ ٩ةظيح أػؿل

ة اك٦ٛي كإجيةثينة أف دكٮف ٦٪ذضن ا ؽن  ؟يف احليةة، إذا ل٥ دك٨ قٕيؽن

ا تل١ٮف إنكة٩نة وةحلنة، أل٫٩ أف ك٣ك٨ ٬ؾا  ت يٕين أف دجذْؿ ظىت دىجط قٕيؽن

ك٨ "ؿ ل٤كٕةدة، ٚيف ٬ؾا األمؿ د٪ةقجنة ١ٔكينٌة، كقي٤ح ٦٭٧ح ل٤ٮوٮ ٮف وةحلنةدك

ا تل١ٮف وةحلنة ا، كقٕيؽن  "ًل٨ وةحلنة تل١ٮف قٕيؽن

ا ة يف أرٌلف  ٠يٙ ي٧ك٨ أف دكٮف قٕيؽن إذا ل٥ دذ٥٤ٕ ٠يٙ دى٢ إىل مؿظ٤ح الًؿ

 (.تظٞة كا٣يت قجذعؽث ٔ٪٭ةالؿًل٨ الىيح،  - الؿًل٨ األرسم -الؿًل٨ املةدم ) .ظيةدٟ

يكٕؽ اآلػؿي٨ / "أم أف"/ ا٣ّ٘ييح احل٧ٞةء"٬٪ةؾ أ٩ةس يٞٮمٮف ث٧ة أق٧ي٫  دجفى كت

ة ."٩ٛكٟ اآلػؿي٨ إذا ل٥ ٨٣ تكذُيٓ أف د٪ٌط ثةلكٕةدة ىلع / دٔين أٝٮؿ لٟ أمؿنا ٬ة٦ 

ا  .٦٪٭ة يك٨ إ٩ةؤؾ مم٤ٮءن

أحبةث ظٮؿ الكٕةدة ٝةدين إىل ٬ؾق كلك ٦ة ٧ٝخ ث٫ ٨٦ دراقح / ٔـيـم ا٣ٞةرئ

اا/ "املٞٮ٣ح اجلٮ٬ؿيح  ".أ٩خ ٩ٛكٟٮ٬ لٮظيؽ اذلم ي١٧٪٫ أف جي٤ٕٟ قٕيؽن
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ذلا ت دٌٌيٓ كٝذٟ يف ابلعر ٨ٔ الكٕةدة ػةرج اعملٟ ادلاػٌل، إف الكٕةدة 

 .دك٨٧ ثٞؿار يججٓ ٨٦ و٧ي٧ٟ

لنؼه ٦ة، ٨٧ٚ امل٧ك٨ ألم  ةمم١٪ن  ٣ٞؽ أزهذخ اتلضؿبح أ٫٩ إذا بف يشءه "

 .ذاد٫مؼه أف يذ٥٤ٕ ٠يٙ ي٢٧ٕ اليشء 

 .٦ة د٦خ مكؤكتن ٨ٔ ذ٬٪ٟ، ذلا ٚأ٩خ مكؤكؿه ٨ٔ اجلذةاش ا٣يت دى٢ إحل٭ةك

َل ٦ة يٮصؽ يف ّٗي ٦ذ٪ةكجلة يشء كلك ٦ة يٮصؽ أ٦ة٦٪ة / ٦ة أركع ٦ٞٮ٣ح ٨٦ ٝةؿ

 .بكيٍ إذا ٦ة ٝٮرف ث٧ة يٮصؽ يف أ٧ٔةؽ أ٩ٛك٪ة

ةك إف اليشء اذلم يجعر ٔ٪٫ اإلنكةف ا٣ٛة٢ً / ٣ٞؽ ٝةؿ ٠ٮ٩ٛٮميٮس يٮ٦ن

 .مٮصٮد ٔ٪ؽ اآلػؿي٨ٮٮد يف ذاد٫، أ٦ة اليشء اذلم يجعر ٔ٪٫ اإلنكةف ا٣ٕةدم ٚ٭مٮص

، كي٧٪ٕ٭٥ ٨٦ حتؿيٟ ٔض٤ح احليةة ٍ رثي  .(3)"إف ات٩ذْةر الك٤يب يكيُؿ ىلع ال١ي

ٕنةكت ي١٧٪ٟ أف تنٕؿ ثةلكٕةدة  د٪ٌِل ك، ت ثؽ أف دذؼ٤ه ٨٦ األػّية ال١آثح ٦

ة٫٩ ت ي٧ك٨ أف حتف ثإظكةقني األكىل، أل ٕن  .يف حلْح كاظؽة ٦

                                                

 .إبزاهيى انفمي. د( 4)
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خ ٦ة يف ظيةد٪ة، ك" ةيف احلٞيٞح لك ٦٪ة بف ًعيح النٕٮر ثةلٌيٜ يف ٝك ٌن  ًل٪ة أي

قض٪ةء ا٣ٕٮاَٙ الك٤جيح ا٣يت ٝؽ دكٮف يف وٮرة ػٮؼ أكظـف أكأل٥، ك٬٪ةؾ ثٕي اجلةس 

اذلي٨ حيةكلٮف اهلؿب ٨٦ منةلك٭٥ ثذٕةيط املؼؽرات أكيرب اخل٧ٮر أكاتلؽػني أكالرشا٬ح 

ظىت منة٬ؽة اتل٤ٛةز ٣ٛرتات َٮي٤ح، كلألقٙ ٚإف ٬ؾق ا٣ٕةدات  ك٢ أك٣ٕت ا٧ٞ٣ةر أكيف األ

، دُٕي٫ ٦٭ؿبنة مؤٝذنةالك٤جيح دتكجت يف أرضار أكرث كتك٤ت اإلنكةف ٦ٞؽرد٫ ىلع النٕٮر ك

 ".كدكٮف آزةر٬ة الكحبح أكرب ثكسّي ىلع املؽل ا٣ُٮي٢

دى٢ إحل٭ة، كة ٬ًليٙ تكّيكمكةٔؽدٟ ىلع ا٠تنةؼ قٕةددٟ  ٮ٦ة قأ٫٤ٕٚ ٬

، ٦٘ةيؿ ملة (اإلزةرة ٦سالن )مىؽر ل٤كٕةدة لى٘ةر الك٨  ٮ٬ؾا أمؿ ٣حف ثة٣حكّي، ٧ٚة ٬ك

 (.الكالـكاهلؽكء )مىؽر ل٤كٕةدة ٔ٪ؽ ال١جةر  ٮ٬

 ملةذا حن٨ حبةصح ل٤كٕةدة؟ / الكؤاؿ اذلم يُؿح ٩ٛك٫ك

ة٣حكخ ا ٌن ؽر ك٦ةدا٦خ الكٕةدة ىلع ٬ؾا ا٣ٞ .ألقجةب ٩ٛكيح ٍٚٞ، ث٢ صكؽيح أي

ي٭ة يشء ٨٦ اتلٕٞيؽ، ٚ٭ية ث٪ة جل٘ٮص ٚي٭ة ك٩كتنٙ أٗٮار٬ة،  ٨٦ األ٧٬يح، كيه مؿًلجح ٚك

 .كبةتلةيل خنؿج ٨٦ ٬ؾا ال١ذةب كدلي٪ة لك ٦ة ي٤ـ٦٪ة ٨٦ امل٤ٕٮ٦ةت جلىجط قٕؽاء

 .ا٥٤ٔ أ٫٩ إذا ثؽأت ٧٬ٮمٟ ثٕؽ ات٩ذ٭ةء ٨٦ ٝؿاءة ٠ذةيب ٚ٭ؾا ٦ٕ٪ةق أ٫٩ ٩ةصطك
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 دةػرلكف محٮ/ ابلةظرالاكدت ك

٥٤ اجلٛف كا٣ربدلح ال٤٘ٮيح ا٣ٕىج - كبةظر ، يح٦٭ذ٥ ثة٣ٌٞةية اتصذ٧ةٔيح ٔك
 .يف ا١ٛ٣ؿ الكيةيس كاتلةريغ ادلكيل كادلراقةت اإلقال٦يح

 1002ظةو٢ ىلع ثكةلٮريٮس ظٞٮؽ، ك٬ٮحمةـ ٦٪ؾ اعـ  -
 .م٭ةدة يف املعةقجح ٨٦ اجلة٦ٕح األمؿيكيح يف ا٣ٞة٬ؿة -
 "تلةريغ ادلكيلا"ش املةصكتّي يف كحيرض اآلف ٣رب٩ة٦ -

KHALDON_1981@HOTMAIL.COM

mailto:KHALDON_1981@HOTMAIL.COM
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 تعريف امسعادة

 

 /حمذٮيةت ٬ؾا ا٣ٛى٢

 .دٕؿيٛةت اع٦ح .3

 .اتلٕؿيٙ املٕيةرم .1

 .أرٌلف الكٕةدة .1

 .٦ذ٤ُجةت الكٕةدة .3

 .٦ؽمؿات الكٕةدة .1

 .ٔ٪ةكي٨ رسيٕح يف الكٕةدة .6
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 دٕؿيٛةت اع٦ح .3

ة)الكٕةدة نكهيح / دٞٮؿ اغبليح اجلةس ٛن  (.للك مؼه د٧س٢ محبنة خمذ٤

٨٣ أدػ٤ٟ يف ٦ذة٬ةت اتلٕؿيٛةت ا٤ٛ٣كٛيح ا٣يت ث٧ٮصج٭ة دذٕٞؽ الكٕةدة يف 

 .دىجط أمؿنا ػيةحلنةك٩ْؿ٩ة 

دٛة٢ٔ اصذ٧ةيع، دٛة٥٬ أرسم، كّيٛح ممذةزة، وعح، / ٚةلكٕةدة يف ٩ْؿ أظؽ٥٬

 .ظؿيح، دٛةؤؿ

ٍل٧ة زاد كالنٕٮر ث٭ؾا اجلضةح، ك اجلٮا٩ت جنةح ٨٦ لك/ ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ أػؿلك

 .٬ؾا النٕٮر بف ا٣ٛؿد أقٕؽ

٨٦ امل٧ك٨ أف تنٕؿ / يف ٠ذةث٫ األظةقحف "كيالرد صةي٤ني. د"٦ة أركع ٦ٞٮ٣ح 

٦ة ثني اإلظكةقني، كيف يـٮ ٦ة ثةت٩هكةط ز٥ تنٕؿ ثةت٩ٞجةض يف احلـٮ اتلةيل ٦جةيرة، 

 .لك ٦ذٓ اجل٪ح كَل ثؤس اجلعي٥

٭ؿ ٝي٧ح الكٕةدةت دتنةك  .ءـ ثةحلـف ا٣ٕةرض، ٚةحلـف يْي
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ة كإ٧٩ة يه لك يشء تمف مٕٮر٩ة ٚأظكك٪ة جتة٫٬  الكٕةدة ٣حكخ محبنة م٧٤ٮقن

 .احلـف اذلم ينٕؿ٩ة ثةت٩ٞجةض ثةترديةح ث١ٕف

ـاية / ٝؽ ٝةؿ أظؽ٥٬ ٨ٔ الكٕةدةك اإلجيةثيةت ا٣يت ٔ٪ؽؾ، حبير كيه أف تنٕؿ ثةمل

 .تن١ؿ اهلل ٤ٔي٭ةكأ٩ٟ تكذؾ٠ؿ٬ة بنلك داا٥، 

ابل٭ضح جلٛكٟ، ٨٤ٚ يى٪٫ٕ أظؽ لٟ، ظىت ٔ٪ؽ٦ة جت٤ف كإف ل٥ دى٪ٓ ا٣ٛؿح 

ـاظ٫ ٨٤ٚ تكٕؽ ث٭ؾا  ًٍ جلٛكٟ األمؿ ثةتلضةكب ٦ٓ م ٦ٓ مؼىيح مؿظح، إف ل٥ دٕي

ة ٦٪٫ ٨٤ٚ جتؽ ٦ة حي١ي٫ مٌعاكن كاملؿح،   .٤ٔي٫ك، ادلحل٢ أ٩ٟ ٔ٪ؽ٦ة دكٮف ٦زنٔضن

 .٦٪ٟ ا٣ٛؿح يجذْؿ أمؿنا

حمجح اذلات دكف يرط، َؿيٜ رسيٓ كاثلٞح ٚي٭ة، كتلعك٥ ثةجلٛف كإف ا

 .الكٕةدةٮحن

٬٪ةؾ أ٩ةس يؿيؽكف د٧ييٓ الكٕةدة، ٚٮٜٚ ٦٪٭ض٭٥ ت ي٧ك٨ دٕؿيٙ الكٕةدة 

ةكأقجةث٭ة، كأٔؿاً٭ة كت دهيةف أ٩ٮأ٭ة ك ٕن أق ا٥٤ٕ٣ بنىت أ٩ٮا٫ٔ َج ٌُ  .٬ؾا ٦٪٭ش ػ

***
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 اتلٕؿيٙ املٕيةرم .1

 /٦ٕيةر ي٧ك٨ أف دٞحف ٤ٔي٫ٮ٬كة الٌجٍ، ذ٧ذٓ ث٧زيلكٕةدة اذلم يٚذٕؿيٙ ا

 .٨ٔ صٮا٩ت ظيةدٟ لك٭ة .الكٕةدة يه الؿًة

 .٦ٓ اتلُٮر املكذ٧ؿ .الكٕةدة يه ا٣ٞ٪ةٔح

 .ىلع رأق٭ة اهل٧ـٮك٨٦ املؼةكؼ،  .الكٕةدة يه األ٦ةف

 .الك١ي٪ح، ا٣ّ٘ي ٦ٞؿك٩ح ثةخل٧ٮؿك .الكٕةدة يه الكالـ

 .الكةذج ٣حف اتلٮٝٓك .الكٕةدة يه اتلٛةؤؿ

 . قيةج الكٕةدة .الكٕةدة يه اتل١ّٛي اإلجيةيب

 .ا٣ٕةدات الىعيحك .الكٕةدة يه الىعح

 .احل٧ةسكالكٕةدة يه املٕ٪ٮيةت املؿدٕٛح 
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 .يه دهكيٍ األمٮر .يه ث٭ضح د٥ٕ وةظج٭ة .الكٕةدة يه ٨ٚ نكيةف املةيض املؤل٥

 .األم٢ املٞؿكف ثة٢٧ٕ٣ .يه األم٢

 .لًركراكالكٕةدة يه و٪ةٔح ا٣ٛؿح 

اقذُةع أف حيٜٞ ٬ؾق ا٣ٕ٪ةرص لك٭ة، ٠يٙ قتكّي ظيةد٫،  ختي٢ ٦يع أف إنكة٩نة

 .ية ٬٪ةء ٨٦ ظٮهلك٦ة ٩ٮع ابل٭ضح ادلاا٧ح ا٣يت يٕحن٭ة، ك

ةٮإف ظيةةن ثال قٕةدة ىلع اجلع ٛن ةش، املؾ٠ٮر آ٩ ، ت أٝٮؿ أ٩٭ة ت تكذعٜ أف دٕي

 .أف نك٧ي٭ة ظيةة" حبةؿ"٣ك٨ ت ي٧ك٨ ك

***
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 ٕةدةأرٌلف الك .1

 / جلة أرٌلف الكٕةدة ٨٦ ػالؿ اتلٕؿيٙ الكةثٜ د٪ضًل

 .ت يٞـٮ اليشء إت ث٫ كالؿًل٨ ٦ة

، أرسي ةك اصذ٧ةٔي ةك ك٦٭٪ي ة ٦ةدي ةك إذا ق٧ٌ٤٪ة أف للك مؼه صة٩جنة وعي ة/ الؿًةػ 

٨ٔ ٬ؾق اجلٮا٩ت لك٭ة،  أف دكٮف راًينة/ ٬ٮ .ٚةلؿًة ٠ؿًل٨ ٨٦ أرٌلف الكٕةدة كأ٧٬٭ة

ىلع صة٩هني أكزالزح ٨٦ اجلٮا٩ت الكةثٞح، إذان ٚةلؿًة ٦٪ٞٮص،  الؿًة ٦ٞىٮرنا إذا بفك

 .كبةتلةيل قٕةددٟ لك٭ة ٦٪ٞٮوح

ة أف تنٕؿ أف املكذٮل اذلم الؿًة ٬ٮ ٕن ، كأ٩ٟ كو٤خ إحل٫ ٨٦ ٬ؾق اجلٮا٩ت راا

٩ةصطه يف حمجذٟ كدٕةم٤ٟ ٦ٓ أرسدٟ ك٦ٓ املضذ٧ٓ، ك٩ةصطه يف ٦٭٪ذٟ، كأف ركظٟ 

 .ح٧ُ٦ب٪ح ك٬ةدا

لألقٙ جنؽ أف ٥ْٕ٦ اجلةس يٌٓ لك / "إثؿا٬ي٥ ا٣ٌٛف. دك٣ك٨ ا٩تج٫، ٧١ٚة ٝةؿ 

 ".ذللٟ جنؽ٥٬ ت ي٭ذ٧ٮف ثىعذ٭٥ كت اعا٤ذ٭٥! ا٩تجة٫٬ كدؿًلزيق ىلع الؿًل٨ امل٭ين كاملةدم
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، اػذىةويح ٥٤ٔ اجلٛف يف صة٦ٕح "احلٮ٩ة ثٮ٩يٮي٢( "الؿًة)تنّي إىل ٬ؾا الؿًل٨ "

إف املٕةد٣ح / ح، ٔ٪ؽ٦ة ٩ٞؽت دراقح ٦ذ٤ٕٞح ثةلكٕةدة ٝةا٤حأكًلكٛٮرد ثؿكًلف ا٣ربيُة٩ي

، ك٬ٮاعم٢ ثؽا ٦٭٧ةن يف ٔؽد ٨٦ اقذُالاعت الؿأم املذ٤ٕٞح (الؿًة)اجلؽيؽة ت تنّي إىل 

 .ث٧ٮًٮع الكٕةدة

ّيي٢ تي٧ٮف، ٨٦ دمٕيح ٥٤ٔ اجلٛف ا٣ربيُة٩يح  ا٢٧ٕ٣ النةؽ يجٕر "كدٞٮؿ ٚآ

ٌن   .(1)"جةن لٟة ىلع الؿًة، ك٣ك٨ إذا بف ٦٪ةقأي

أف دؿىض ٨ٔ املكذٮل اذلم كو٤خ . يه الؿًة، ك٣ك٨ ا٣ٛؿؽ ثح٪٭ة/ ا٣ٞ٪ةٔحػ 

 .ك٩جؾ النٕٮر ثةدلك٩يح .إحل٫ يف صٮا٩جٟ ظيةدٟ، ٦ٓ إراددٟ اتلعك٨ املكذ٧ؿ

 .كبةتلةيل الؿًة ٠ؿًل٨ ٬ٮذركة ا٣ٞ٪ةٔح ٠ؿًل٨

٬ؾا اهل٥ٌ إف اهل٥ٌ يك٤ت َةٝح اإلنكةف، كيٮو٤٭ة إىل أدىن درصةد٭ة، ك/ األ٦ةفػ 

ي٪٢ٞ وةظج٫ إىل أىلع ظةتت اتلٮدؿ ا٣يت دؤدم إىل ا٣ٕىجيح كالٌٍ٘ اجلٛيس، ٚرتل 

 .امل٭٧ـٮ زٞي٢ احلؿًلح، يذٕت ٨٦ أدىن ٢٧ٔ

                                                

(5 )BBC. 
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، إف اهل٥ أٔؽل أٔؽاء اإلنكةف  .كىلع رأس ٦ة ي٫٤ٕٛ األ٨٦، ٬ٮاحلىة٩ح ٨٦ اهل٧ـٮ

ة ظيةهل، ت د٭ذ٥  د٢ٕٛ محبنةُيٓ أف تكذ" ت"ت د٭ذ٥ ألمؿ / كليك دكةٚط اهل٥ دؾ٠ٌؿ داا٧ن

 .ألمؿ تكذُيٓ أف د٢ٕٛ يشء ظيةهل

ةكأ٩ة ٬٪ة أػىه ٦ٛ٭ـٮ األ٨٦ املٕذةد، إذ األ٨٦ املٕذةد أك ٌن حتخ  النةآ داػ٢ه أي

أم ٦ة أٝىؽق ٨٦ ختىييص األ٨٦ . ٦ٞٮ٣ح ت د٭ذ٥ ملة تكذُيٓ كملة ت تكذُيٓ ٫٤ٕٚ

 .اجلٛيس اذلم يكٮف ٨٦ و٪ٕٟ أ٩خ

ف ميرلكف ٨٦ صة٦ٕح ٦زيكرم يف كتيح ٠ٮلٮ٦جية األمؿيكيحيف يٞٮؿ ادل٠ذٮر ٠ي٪ٮ"

ا٣يت دىؽر٬ة دمٕيح ا٣ُت " النؼىيح كالكةيكٮلٮصية اتصذ٧ةٔيح"ابلعر املجنٮر يف دل٤ح 

ٌيح / يٞٮؿ. اجلٛيس األمؿيكيح ٮع ابلعر اذلم أصؿاق يٞٮلٮف إفٝ  ٥ْٕ٦ ا٣ُالب مًٮ

 .ر٥٬ اجلٛيس٩ٞه ا٧ُ٣أ٩ح٪ح كاأل٦ةف دؤزؿ بنلك ٠جّي ىلع اقذٞؿا

كيٮًط حبر ادل٠ذٮر ميرلكف أف اجلذةاش تنّي إىل أ٫٩ ٔ٪ؽ٦ة حيؽث م١ؿكقه 

يذ٧ىن اجلةس ثٞٮة أف حيى٤ٮا ىلع الؿاظح كالكٕةدة اجلٛكيح ٨٦ كصٮد األ٨٦ كا٧ُ٣أ٩ح٪ح، 

 . (6)"ا٣يت اعدة ٦ة يٕذربك٩٭ة مٮصٮدة ٠ذعىي٢ ظةو٢ يف ا٣ْؿكؼ ا٣ُجيٕيح

                                                

(6 )BBC. 
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٨ كمؿادؼ هل، إت أين أٝىؽ ث٫ ٠ؿًل٨ ٨٦ أرٌلف مٞيٜ األ٦ الكالـ ٬ٮ/ الكالـػ 

ا اهلؽكء كاتقرتػةء كالؿاظح، إذ/ الكٕةدة ا ٨٦ ت يؿدةح صيؽن ، كالكالـ اذلم ت ي٢٧ٕ صيؽن

اأٝىؽق ت يٕين اخل٧ٮؿ ك  .، أٝىؽ الكالـ اذلم يٞيض ىلع اتلٮدؿ كالٌٍ٘ال١ك٢ أثؽن

٭ؿ أحبةز٪ة أف / ث٪١خ ثؿكدلل. ديٞٮؿ ابلةظر " ة األكرثدْي َن ٥٬ األكرث  ننة

رب٧ة يٕذٞؽ املؿء أف األ٢ٌٚ يف احليةة ٬ٮاتقرتػةء ىلع مةَئ ابلعؿ، ك٣ك٨ إذا . قٕةدةن 

 ".َةؿ ٬ؾا اتقرتػةء ٨ٔ الالـز ٚكٮؼ يٛٞؽ ٝؽرد٫ ىلع اإلقٕةد

كت ثؽ جلة أف ٩ؾ٠ؿ أ٩٪ة إذا ق٧٤٪ة أف لك ٔ٪ةرص الكٕةدة ي٧ك٨ أف ث٪ةؤ٬ة 

إف ٔ٪رص األ٦ةف كالكالـ ادلاػٌل ت ي٧ك٨ أف ث٪ٛكٟ ث٧ٕـؿ ٨ٔ أم ٝٮة ٤ٔية، ٚ

 .دجنب٭٧ة ث٪ٛكٟ بنلك بم٢ ث٧ٕـؿ ٨ٔ رب ٝةدر

إثؿا٬ي٥ ا٣ٌٛف يف ٠ذةث٫ ٝٮة اتلعك٥ يف . حتخ ٔ٪ٮاف اهلؽكء اجلٛيس ادلاػٌل ٝةؿ د

أ٪ؽ٦ة يكٮف ٠ية٩ٟ ادلاػٌل يف قالـ كدكٮف ٦ذىالن ثؾادٟ احلٞيٞيح ك/ اذلات  بٕيؽن

ي ٪ؽ٦ة تك٧ط ٣ٞٮة احلت ثأف د٧أل ٤ٝجٟ كركظٟ ٚإف ٠ية٩ٟ ٨ٔ األ٩ة الك٤جيح ٝك ٮد٬ة ٔك

ادلاػٌل قيض٢ٕ ٦ٞةك٦ذٟ مؽيؽة ًؽ أم ٨٦ دأزّيات كأظؽاث ا٣ٕةل٥ اخلةريج، كقتذ٧ذٓ 

 .حلالن ثةجلـٮ ا٧ٕ٣يٜ اهلةدئ ثرصؼ اجلْؿ ٨ٔ األظؽاث ا٣يت مؿرت ث٭ة ػالؿ احلـٮ
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م جي٤ٕٟ دجؽأ ث٢٧ٕ َٮي٢ ، ٬ٮاذلاذلم جي٤ٕٟ دك٢٧ ٧ٔالن مةٝ ة٬ٮ/ اتلٛةؤؿػ 

 .األ٦ؽ، ٬ٮرٚيٜ ا٧ُ٣ٮح، أل٫٩ ثال دٮٝٓ اجلذةاش املؿصٮة ت ي٧ك٨ أف ٩٪ضـ ٧ٔالن 

 .اتلٛةؤؿ ٬ٮا٣ٞةٔؽة املذح٪ح كالىعيعح ا٣يت دججين ٤ٔي٭ة الكٕةدة

٥ ٨٦ كصٮد . ٨٦ امل٧ك٨ أف تكأؿ ٩ٛكٟ ٢٬ ي١٧٪ين النٕٮربةتلٛةؤؿ ثةلٗؿ

٫ أ٫٩ . ٥ٕ٩ ي١٧٪ٟ/ ٢ جتة٬٭ة؟ اجلٮابمنلكح ٠جّية دجذةب ظيةيت ٣حف دلم ظ ث٧ٕٚؿ

 .احلـٮ اذلم قتذ٧ك٨ ٚي٫  ٨٦ ظ٢ منلكذٟ قيأيت

كٝؽ ٝةؿ ثةظسٮف أ٦ّيًليٮف إف الكٕةدة كاتلٛةؤؿ يف ٦ٞذج٢ ا٧ٕ٣ؿ ٝؽ دكٮف "

ٔٮام٢ ٝةدرة ىلع ٦ٞةك٦ح األمؿاض كإَة٣ح ا٧ٕ٣ؿ، كأكؽ ابلةظسٮف يف صة٦ٕح ٠٪ذةيك 

كا٣ٕؽكا٩يح ٝؽ دٞٮد املىةب ث٭٧ة إىل اإلوةثح ثأمؿاض األ٦ّيًليح أف النٕٮر ثةت٠ذبةب 

 . ( )"ٌٔٮيح أػُؿ ٦س٢ مؿض اخلؿؼ

ة/ اتل١ّٛي اإلجيةيبػ  ا٨ُٛ٣ يرتص٥ األمٮر ا٣يت حتؽث هل لىةحل٫، / أٝٮؿ داا٧ن

ة .كاألمحٜ يرتدم٭ة ًؽق إف ا٣زنٔح اإلجيةثيح يف َؿيٞح  .إىل ٩ىٙ ال١أس املٌلء ا٩ْؿ داا٧ن

 .لك٭ة إجيةثيح، كبةتلةيل قٕيؽة اتل١ّٛي جت٢ٕ ظيةدٟ

                                                

(7 )Aljazeera t 
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٬٪ةؾ اػذالٚةت / ك٦س٧٤ة ٝةؿ لكي٧٪خ قذٮف ك٬ٮأظؽ اتٝذىةديني األمؿيكيني

بكيُح كأػؿل ٠جّية ثني اجلةس، ٚةتػذالٚةت ا٣هكيُح يه اجلْؿة جتةق األميةء، أ٦ة 

إف اليشء الٮظيؽ / كٝؽ ٝةؿ اغ٩ؽم .إجيةثيح اتػذالٚةت ال١جّية ٚ ي ٠ٮ٩٭ة ق٤جيح أك

 .اجلْؿة الك٤ي٧ح جتةق األميةء م ي٧زي ثني مؼه كآػؿ ٬ٮاذل

إف ٩ْؿدٟ جتةق األميةء يه / كٝةؿ د٩حف كادٌل مؤ٣ٙ ٠ذةب قي١ٮلٮصيح ا٣ٛٮز

 .٨٦ اػذيةرؾ أ٩خ

ة) ٞن  (. ، يف ٝك٥ الكٕةدة كامل٪ْٮ٦ح اتٔذٞةديح ادلاػ٤يحقيأيت اتلٛىي٢ تظ

ح اجلكؽيح، ٤ٕٚيٟ الىعح اجلٛكيح دهين ذاد٭ة كد٪٭ي ىلع الىع/ الىعحػ 

 ٣ٕةدات الكحبح بتقتيٞةظ ٦ذأػؿناثةجلْةـ ا٣٘ؾايئ الىيح، كالؿيةًح، كاثذٕؽ ٨ٔ ا

 .كاتلؽػني

ٚٞؽ أكؽ ابلةظسٮف أف ٬٪ةؾ ظةصح تل٪ةكؿ مـيؽ ٨٦ األ٧َٕح ا٣٘٪يح ثةألمحةض "

كأمةر ابلةظسٮف إىل أف األ٧َٕح ا٣٘٪يح ثةألمحةض ادل٬٪يح . ادل٬٪يح دل٥ٔ الىعح ا٤ٕٞ٣يح

٦س٢ األق٧ةؾ كابليي ي٧ك٨ أف حتٮؿ دكف اإلوةثح ثةإلظجةط ٧٠ة أ٩٭ة دٕـز ٤٧ٔيح 

 . اتل٥٤ٕ
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كػ٤ىخ دراقح أصؿا٬ة ادل٠ذٮر صٮزيٙ ٬يج٨٤ ٨٦ املٕ٭ؽ ا٣ٞٮَل األمؿيكٰ 

قيؽة ظةم٢ إىل أف ٦ٕؽتت اإلظجةط د٢ٞ ٔ٪ؽ الكيؽات الاليئ  33100ل٤ىعح ىلع 

ةة ديت٪ةك٨٣ األق٧ةؾ ػالؿ ٚرتة احل٢٧، ٧٠ ٌن اظذ٧ةتت دٕؿض أَٛةهل٨ ملنالكت  ٢ٞ أي

 .ق٤ٮًليح أكوٕٮبةت يف اتل٥٤ٕ

 .كٚي٧ة يذ٤ٕٜ ثذأزّي الكٕةدة ىلع الىعح ا٣ٕة٦ح

كي٧ي٤ٮف إىل دٮٌو٢ حبر صؽيؽ إىل أف األ٩ةس اذلي٨ ي٧ذ٤بٮف ثة٣ُةٝح كالكٕةدة 

ة ًن  . لإلوةثح ثأٔؿاض ٩ـتت ا٣ربد اتقرتػةء أ٢ٝ دٕؿ

ي٨ يٕة٩ٮف اإلظجةط كدجذةث٭٥ ظةتت ا٣ٌ٘ت كٝةؿ ابلعر إف أكخلٟ اذل

ًن   . ة لإلوةثح ثأٔؿاض ٩ـتت ا٣ربد أي٪٧ة ب٩ٮاكا٣ٕىجيح أكرث دٕؿ

كأمةر ا٣ٛؿيٜ ابلعيث، إىل أف األمؼةص اذلي٨ يٮصؽ دلي٭٥ دٮص٫ اعَيف اجيةيب 

ح ٣ْ٭ٮر أٔؿاض ا٣ٕؽكل ٨٦ ّٗي٥٬  . جتةق احليةة أ٢ٝ ًٔؿ

جتةق اإلجيةيب حنٮاحليةة رب٧ة يـيؽ ٕٚةحلح إف ات/ ميرلكف ٠ٮ٬نيكٝةؿ ادل٠ذٮر 

 . اجل٭ةز امل٪ةيع

ٌن   . ة يف د٤ٞيه خمةَؿ اإلوةثح ثةألمؿاض املٕؽيح األػؿلكرب٧ة يكةٔؽ أي
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كينّي ادل٠ذٮر ٠ٮ٬ني إىل أف األمؼةص الكٕؽاء يٮصؽ ثأصكةد٥٬ ٬ؿمٮف 

 . يكيُؿ ىلع دؽٜٚ املٮاد ال١ي٧ةكيح املكهجح ألٔؿاض ا٣ربد يف اجلك٥

ٙ أف اإلظجةط كات٠ذبةب يؤديةف إىل ًٕٙ اجل٭ةز امل٪ةيع كد٤ٞه كيٌي

 .(2)"ٝؽرد٫ ىلع ٦ٞةك٦ح ا٣ٕؽكل

دٮو٤خ دراقح أ٦ّيًليح إىل أف األمؼةص اذلي٨ ينٕؿكف اعدةن ثةلكٕةدة ك"

 ، كاحل٧ةس أ٢ٝ ٔؿًح لإلوةثح ثأمؿاض ا٤ٞ٣ت ٦ٞةر٩ح ثأكخلٟ اذلي٨ ي٧ي٤ٮف ل٤تنةـؤ

جيةثيح ي٧ك٨ أف يكةٔؽ يف احلؽ ٨٦ املؼةَؿ الىعيح منّية إىل أف دجنيٍ املنةٔؿ اإل

 .ىلع ا٤ٞ٣ت

رصالن  17 كاقت٪ؽ ابلةظسٮف يف دراقذ٭٥ ىلع ٦ذةثٕح الٮًٓ الىيح ٣ػ أ٣ٙ ك

 .كامؿأة ىلع ٦ؽل أكرث ٨٦ ٔرشة أٔٮاـ

كأمؿاض ا٤ٞ٣ت يه الكجت الؿاحيس ل٤ٮٚةة ثني الؿصةؿ كا٣جكةء يف أكركبة 

 .ؿ الى٪ةٔيحكالٮتيةت املذعؽة كأ٤ٗت ادلك

                                                

(8 )BBC. 
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٨ ٨٦ صة٦ٕح إيؿاـز يف ركدؿداـ يف دراقذ٫ إف الكٕةدة ت / "كٝةؿ ركت ٚي٪٭ٚٮ

ينيف ل١٪٭ة ٝةدرة ىلع إثٕةد األمؿاض  ".ت

كبةتقت٪ةد إىل ظٮايل زالزني دراقح أصؿيخ يف دكؿ خمذ٤ٛح ىلع ٚرتات درتاكح 

ةٚٓ ٠ذ٤ٟ ا٣يت ثني ق٪ح كقتني ق٪ح، يؤًلؽ األقذةذ اهلٮجلؽم الكةثٜ أف الكٕةدة هلة ٦٪

 .يأيت ث٭ة اإلٝالع ٨ٔ اتلؽػني، ٝؽ دؤدم إىل ا٣ٕحل ٚرتة أَٮؿ

 30إىل  كأًةؼ أف الكٕةدة ٝؽ دـيؽ ٦ذٮقٍ األ٧ٔةر ٨٦ قجٓ ق٪ٮات ك٩ىٙ

 .ق٪ٮات

الكٕةدة ت دؤػؿ األص٢ ل١٪٭ة حتِل الكٕؽاء ٨٦ األمؿاض كبةتلةيل دُي٢ 

 .أ٧ٔةر٥٬

أكرث ثٮز٩٭٥ كبٕٮارض األمؿاض  كيؤًلؽ ابلةظر أف األمؼةص الكٕؽاء ي٭ذ٧ٮف

٧٠ة أ٩٭٥ يذ٧ذٕٮف ثُةٝح أكرب ك٥٬ ٦٪ٛذعٮف أكرث . كيؽػ٪ٮف أ٢ٝ كيرشبٮف ٠عٮت أ٢ٝ

 .كاصذ٧ةٔيٮف كهل٥ زٞح أكرب ثةجلٛف

خ  ة كدؿًلـت ىلع دراقح النيؼٮػح كمؿض اخلؿؼ اع٦ن  31كظكت دراقح اقذ٘ٝؿ

ني ٚإف املنةٔؿ ال ـ٬ةي٧ؿ دلل ٔؽد ٨٦ املذُٔٮ ك٤جيح ٦س٢ ا٤ٞ٣ٜ كا٣ٕؽكا٩يح املٕؿكؼ ثةل



 خهدوٌ حًىدة                                                   آخر يا تىصم إنيه انعهى في َيم انسعادة

 27   دار هارشي منورش اإلمكرتوين       

كا٣ٌ٘ت ي٧ك٨ أف دؤدم ث٧ؿكر الٮٝخ إىل دؿاك٥ آزةر٬ة يف اجلك٥، كيٞٮؿ ابلةظسٮف 

ا يف احلـٮ الٮاظؽ ي٤عٞٮف إف ٨٦ يك٧عٮف ل٧٤نةٔؿ الك٤جيح ثةلكيُؿة ٤ٔي٭٥ مؿارن 

ح ل٤ٮٝٮع ًعيح ألمؿاض ا٤ٞ٣ت كالك١ذح ادل٦ةٗيح  .الرضر ثأ٩ٛك٭٥، كيىجعٮف ًٔؿ

/ املذؼىه ث٥٤ٕ األٔىةب يف صة٦ٕح ٠٪ذةيك ديٛؽ ق٪ٮداكفٚحكٮر كٝةؿ ا٣ربك

ا٣ٕؽاايح ك٨٦ املٕؿكؼ ك٦٪ؾ ق٪ٮات ثأف اتلٕجّي املؿيض ٨ٔ اإلظكةس ممسال ثةل١آثح أ"

 ".ي٧ك٨ أف يٞٮد إىل املؿض

كبٕؽ إ٦ٕةف ا٣ربكٚحكٮر ديٛؽ زة٩يح يف ٦ؾ٠ؿات را٬جةت حبسة ٨ٔ لك٧ةت ٦س٢ 

كا٣ٞ٪ةٔح، كصؽ ثأف الؿا٬جةت ال٤ٮايت يكت٪ؽف إىل النٕٮر  الكٕةدة كاملذٕح كاحلت كاألم٢

اإلجيةيب يف ظيةد٭٨ يٕن٨ ملؽة ٔرش ق٪ٮات إًةٚيح ثة٣ٞيةس إىل ا٣جكةء ال٤ٮايت ي٪ؼٛي 

 .(7)"دلي٭٨ النٕٮر اإلجيةيب

ؽ ٝةؿ  اتثتكة٦ح ب٣ٕؽكل / "يف ٠ذةث٫ ٝٮة اتلعك٥ يف اذلات إثؿا٬ي٥ ا٣ٌٛف. دٝك

أف دك٤ٛ٪ة أم يشء كٚٮااؽ٬ة ْٔي٧ح دلرصح أف األَجةء يف  دجذ٢ٞ ل٤ّ٘ي بك٭ٮ٣ح دكف

إظؽل املكتنٛيةت اجلة٦ٕيح يف كتيح بحلٛٮر٩ية أػؾكا يف دُجيٜ ا٣ٕالج ىلع ثٕي املؿىض 

                                                

(9) Aljazeera 
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مكذؼؽ٦ني دأزّي الٌعٟ يف مٛةا٭٥، كٌل٩خ األٚالـ ا٣ٛاك٬يح كا٣ٕؿكض ال١ٮ٦يؽيح أظؽ 

ة٥٬ كٌل  ".٩خ اجلذةاش ٦ؽ٬نحابل٪ٮد ا٣يت بف األَجةء ي٪ىعٮف ث٭ة مًؿ

٢٬ ثٕؽ لك ٦ة ق٧ٕذ٫ ت ز٣خ ت دؤ٨٦ ثذأزّي الىعح اجلٛكيح ىلع الىعح 

 بذأزّي الىعح اجلكؽيح ىلع الىعح اجلٛكيح؟كاجلكؽيح 

ة/ ٨ٚ نكيةف املةيض املؤل٥ػ  ظؽزخ هل٥ مىيجح ٦٪ؾ ٔرش ق٪ٮات،  أٔؿؼ أ٩ةقن

 .ك٣ك٨ ٦ةزا٣خ أزةر٬ة الكحبح حت٧١٭٥

ربات، إذ ٧٠ة أف اخلربة يه ٤ُ٦ت أوعةب ا٢٧ٕ٣ األكىل، إف املةيض ٠زن ٨٦ اخل

ٟ ٦ةًيٟ، إ٫٩ ٤ُ٦ت مكذٞج٤ٟ األكؿ، ك٣حف املةيض ل٤٪ٮح كاقرتصةع األل٥  .٠ؾل

 إذا ٠٪خ دٕحل ٦ٓ املةيض/ "يف ٠ذةث٫ ٝٮة اتلعك٥ يف اذلات إثؿا٬ي٥ ا٣ٌٛف. دٝةؿ 

ة ٦ٓ املةيض يه قجت املكذٞج٢، ٚة٣ٕحل كيف احلةرض  ٚ٭ؾا ٦ة قذ١ٮف ٤ٔي٫ ظيةدٟ د٧ة٦ن

ي١٧٪٪ة ٍٚٞ أف ٩ذ٥٤ٕ ٦٪٫ كأقةيس ل٤ٛن٢، ظير أف املةيض ٝؽ ا٩ذىه إىل األثؽ، 

ذلٟ ث٭ؽؼ حتكني ك٨٦ ادلركس ا٣يت مؿت ث٪ة، كنكذٛيؽ ٨٦ املٕؿٚح ا٣يت ا٠تكه٪ة٬ة ك

ت "ٝؽ ٝةؿ صٮف صؿي٪ؽر أظؽ مؤقيس ا٣ربدلح ال٤٘ٮيح ا٣ٕىجيح كّؿكؼ ظيةد٪ة، 

٬ؾق ظٞيٞح ٕٚالن، ٚةمل٭٥ أف دكٮف ٔ٪ؽؾ ا٣ٞٮة إلَالؽ ك" ٞج٢يتكةكل املةيض ٦ٓ املكذ

 .ا٣ٕحل يف احلةرض ثك٢ ٦ٕة٩ي٫كرساح املةيض 
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ة ٌن أف د٤ُٜ رساح املةيض كثة٣ُجٓ ي١٧٪ٟ أف تكة٦ط أم مؼه، / كٝةؿ أي

جذ٫ ٨٦ كا٣ٕٮاَٙ الك٤جيح املىةظجح هل، ك ٣ك٨ يف ٩ٛف الٮٝخ جيت أف دذؾ٠ؿ ٦ة اقذٔٮ

كدذ٧ك٨ ٨٦ اتلرصؼ ثُؿيٞح مٮاص٭ح املٮاٝٙ املنةث٭ح، ادلركس ظىت دذ٧ك٨ ٨٦ 

 ".وعيعح

***
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 (ىلع ٔضة٣ح) ٦ذ٤ُجةت الكٕةدة .3

 

 .اتل٧ذٓ ثةلىعح اجليؽة -أ

 .اتظذيةصةت األقةقيح دػ٢ بؼو ملٞةث٤ح -ب

 .كصٮد اعَٛح ىف ظيةة النؼه -ج

 .٦٪ذش انن٘ةؿ النؼه ث٢٧ٕ -د

 .أ٬ؽاؼ ل٤عيةة حمؽدة كٝةث٤ح ل٤ذعٜٞ -ق

 .٤ٮؾ ا٣ُيت ل٤نؼى٨٧ ٔٮام٢ حتٞيٜ الكٕةدة جلٛك٫الك -ك

يذٮاٚؿ دلل ا٣ٛؿد املٞؽرة ىلع إٗٛةؿ  ثةإلًةٚح إىل املذ٤ُجةت الكةثٞح، يججىغ أف -ل

 .مكهجةت اتلٕةقح ىف ظيةد٫

أٗ٪يةء ا٣ٕةل٥ كيذٮاٚؿ دليٟ املةؿ ك٣ك٨ ىف ٗيةب اتل٧ذٓ  ٚإذا ٠٪خ أٗىن

 .ػؿي٨ ٨٤ٚ دى٢ ل٤كٕةدةإدارة ا٣ٕالٝةت ٦ٓ اآل إٗٛةؿ ٨ٚ كثةلىعح، أ

***
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 ٦ؽمؿات الكٕةدة .1

ـا٦يح، ا٤ٞ٣ٜ  اخلٮؼ، املٕ٪ٮيةت امل٪ؼٌٛح، كالكؼٍ، الؿكدني، اتلؾٌمؿ، اهل٥ٌ، ات٩٭

ـاؿ، الٌٍ٘ اجلٛيس، الك٤جيح  ، اتدكةحلح، اتل١ّٛي الك٤يب، ات٩ٕ ، (٠ذرصؼ)ا٣تنةـؤ

 .ال١ك٢،الٌيةع، املؿض، اإلظجةط

 .احلـفكيكٌُل ثةت٠ذبةب أص٫ٌ٤، ٦ة كيجذش ٨ٔ ٬ؾا لك٫ أك

اذلم ٨٦ املٛؿكض أف / ٧٠سةؿ كاظؽ ٍٚٞ ىلع ٦ؽمؿات الكٕةدة ك٬ٮالٌٍ٘ اجلٛيس

ك٣ك٨ ٔ٪ؽ٦ة ي٧ذؽ إىل قةاعت كأيةـ، .بهلؿكب ٨٦ قيةرة مًرٔح. يكٮف حلة٣ح حمؽدة

يذعٮؿ إىل داء ٝةد٢، كت ينرتط أف يأيت ٨٦ ّؿؼ يٌسء، ك٣ك٨ ٝؽ يأيت الٌٍ٘ اجلٛيس 

ـ   .ظٞٞذ٫ حبيةدٟ ك٣ك٨ ٬ؾا اتلٞؽـ حيذةج إىل اتلض٭زي كاتل٧ؿي٨٦٨ دٞؽُّ

 :إف ٨٦ ٔال٦ةت الٌٍ٘ اجلٛيس

 .ا٤ٞ٣ٜ -

 .أل٥ ا٣ْ٭ؿ -

-  
ى
 .اإلق٭ةؿكاإلمكةؾ أ
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 .ال١آثح -

 .اإلٔيةء -

 .الىؽاع -

ـٌ  -  .ا٣ٕةيل ًٍ٘ ادل

 .األرؽ -

 .منةلك ا٣ٕالٝةت ٦ٓ اآلػؿي٨ -

ٌٛف -  .ًيٜ اتل٪

 .دى٤ت الؿٝجح -

 .املٕؽةاًُؿاب  -

 . ٩ٞىةف الٮزفكزيةدة أ -

 /٩ىةاط ل٤ذٕةم٢ ٦ٓ الٌٍ٘ اجلٛيس

  ة ٤ٔي٭ة، ٦س٢ ؿى ُى ٍي ٓي الكى ىكذُي ت د٤ٜٞ ٩ٛكٟ ظٮؿ األميةءً ا٣يت تت

 .ا٣ًُٞف 

  ا٣يت دٕؿؼ أ٩٭ة مكهجح ل٤ٌٍ٘  ٬ٌيٍئ ٩ٛكٟ ٝؽر ٦ة تكذُيٓ لألظؽاًث
 . اجلٛيس، ٦س٢ ٦ٞةث٤ح ل٤عىٮؿ ىلع ٢٧ٔ

  ً٠ذ٭ؽيؽ ٠ذعؽم إجيةيب، ك٣ىحف ظةكؿ اجلْؿ إىل اتل٘يّي. 



 خهدوٌ حًىدة                                                   آخر يا تىصم إنيه انعهى في َيم انسعادة

 33   دار هارشي منورش اإلمكرتوين       

  ًا٢٧ٔ ىلع ظ٢ ا٣زنااعت أكاخلالٚةت ٦ىٓ اآلػؿي٨. 
 ا٤َت املكةٔؽة ٨٦ اجلةقةملعرتٚني. 
 ا٢٧ٕ٣ ظؽد أ٬ؽاٚةن كإٝيحن يف ابليخ كيف. 
 تًّزٌ بصىرٍة يُتظًت. 
 عهى انُىو انكافي   تُاول وجباَث طعاو يتىاسَتَ وادصم. 
    تأّيم. 
    باالنتذاق بانزياضت انجًاعيت  تابتعد عٍ انضغىطاث انيىيي

 .وانهىاياث وانًُاسباث االجتًاعيت

 ؟اتل٧ةري٨ ٦ٛيؽة ملةذا دكٮف

ل٤ذؼ٤ه  اتل٧ؿف َؿيٞح صيؽة ل٤ذٕةم٢ ٦ٓ الٌٍ٘ اجلٛيس أل٩٭ة َؿيٞح وعيح
ؾ يف احلىٮؿ ىلع ٝٮاـ أ٢ٌٚ جي٤ٕٟ  ٨٦ ا٣ُةٝحى امل١جٮدح كاتلٮدًؿ، كيه أيٌةن تكةٔؽي

 .تنٕؿ ثةتلعٌك٨ ٧ٔٮ٦نة

ثإماك٩ٟ أف دٞـٮ ثة٣ٞيةس ىلع ثةيق  .إف ٬ؾا ٦سةؿ كاظؽ ىلع ٦ؽمؿات الكٕةدة
 .املؽمؿات

*** 

 

 ٔ٪ةكي٨ رسيٕح يف الكٕةدة .6
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 كت د٭ؿب ٦٪٭ة، كت حت٤٧ٌ٭ة ّٗيؾ ك /ٝٙ أ٦ةـ مكؤكحلذٟ -3
ن
إذا ثؽر ٦٪ٟ ػُأ

 .٣ك٨ ابلُٮ٣ح دربز ثٕؽ اخلُأكأو٤ع٫، ٚلك٪ة خنُئ، كٚٮاص٭٫ بنضةٔح 

كبةتلةيل  ".يـٮ٦13ؽة ا٣ٕةدة / "إثؿا٬ي٥ ا٣ٌٛف. ٝةؿ د /ت الك٤ي٧حدٌٕٮد ىلع ا٣ٕةدا -1

 .يـٮ ٍٚٞ، ك٨٣ يُٮؿ أم٭ؿان  ٠13ٛةظٟ قحكذ٧ؿ 

أ٩ة أٝٮؿ كٚة٢ٕٞ٣ الك٤ي٥ يف اجلك٥ الك٤ي٥،  /اص٢ٕ احليةة الىعيح رٚيٞح دربٟ -1

ة ٌن اجلك٥ الك٤ي٥ إظؽل ٩ذةاش (/ ٚي٧ة أق٧ي٫ ٝة٩ٮف الكهجيح يف الكٕةدة) أي

اجلك٥ الك٤ي٥ يف الكٕةدة كالكٕةدة الك٤ي٧ح يف اجلك٥ الك٤ي٥، ك٥، ا٢ٕٞ٣ الك٤ي

 .الك٤ي٧ح

تختةذ ا٣ٞؿار احلةق٥ اذلم ت رصٕح ٔ٪٫ يف  اقتس٧ؿ ا٣ْؿكؼ الكحبح ٨٦ ظٮلٟ -3

 .الكٕةدةٮالكّي حن

٦ة رأيٟ أف دراقح أٌكؽت أف ٠رثة اتثتكةـ ك.ٚةتثتكة٦ح ٔ٪ٮاف الكٕةدة /اثتك٥ -1

 .دؤدم إىل الكٕةدة

أكةد أٝٮؿ يه  .اعد ريٕ٭ة ٤ٔيٟكاقتس٧ؿد٭ة كإذا كصؽد٭ة  /٨ مٮ٬جذٟاحبر ٔ -6

 .الكٕةدة ٔي٪٭ة

 . أف ٨٦ ت ي٢٧ٕ جبؽ ينًف ٩ٛكينةٚةدلراقةت دؤًلؽ ىلع /ا٢٧ٔ جبؽ - 

 .صك٧ٟ مؿفكقذىجط ركظٟ ريةًيح، ألف د٪ٛكٟ ق٤ف،  /٦ةرس الؿيةًح -2
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٫ ىلع دؽ٦ّي ليك دٞيض ىلع الؿكدني اذلم أزهذخ اتلضةرب ٦ٞؽرد /اتلُٮر ادلاا٥ -7

 .أٔىت الكٕةدات

 .ٚكٕةدة ثال ظت صكؽ ثال ركح /اعم٢ اجلةس صيؽان ليك حيجٮؾ -30

أظى٢ ىلع ك٠أف دٞٮؿ ٨٣ أمٕؿ ثةلكٕةدة ظىت أدـكج أ /ت د٤ٌٕٜ الؿًة ىلع يرط -33

 .كّيٛح ٦ٕي٪ح، ارضى ٨٦ اآلف، ٤ٚلك مؿظ٤ح ٧٬ٮ٦٭ة

ٓ إت ػٛخ ٨٦ لك صؽيؽ أ٩خ ٦ٞج٢ ٤ٔي٫، ٢٬ قح٪ضط أـ قيٛك /دٛةءؿ -31 ن٢؟ دٝٮ

 .إف ثؽت ّٗي ذلٟ ألكؿ ك٤٬حكاجلذةاش ا٣ُيجح 

بةتلةيل كد٥٤ٕ لك ٦ة يٞٓ حتخ يؽؾ ظٮؿ ٦٭٪ذٟ ليك دذٞ٪٭ة  /اتل٥ٌ٤ٕ املكذ٧ؿ -31

يًر، د٥٤ٕ ٣٘ح صؽيؽة تنٕؿ ثةإلجنةز، د٥ٌ٤ٕ ٨ٚ الكٕةدة، ٚ ي كدؿدٛٓ ٦ٕ٪ٮيةدٟ  ت

 . ت دأيت ثةلىؽٚح

٢ٕ٣ كان يي٪ةؿ يف احليةة ثال إرصار، ت أٝذ٪ٓ أٌف ٬ؽٚةن ٠جّي /اإلرصار ز٥ اإلرصار -33

 .أكرب األ٬ؽاؼ ال١جّية الكٕةدة

إثؿا٬ي٥ . ًل٨ مؿ٩ةن يف ٬ؾق اخلُح، ٚٞؽ ٝةؿ دكػٍُ ل٤ٮوٮؿ ل٤كٕةدة،  /ػٍُ -31

اذلم يكيُؿ ىلع ٮالنؼه األكرث مؿك٩ح ٬/ "ا٣ٌٛف رااؽ اتل٪٧يح ا٣هرشيح

 ".املٮٝٙ

*** 
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 تميزي امسعادة عن اموجاح

 

 .الكٕةدة ىلع ألك٪ح اجلةسكاخل٤ٍ ثني ٦ٛ٭ٮَل اجلضةح اغبلةن ٦ة جيؿم 

حه ٨٦ األظةقحفكةلكٕةدة مٕٮره ٚ  .٤ٝجيحه كيه أ٧ٔةؿه ٤ٞٔيحه ك .دل٧ٔٮ

ٟ أ٬ؽاٟٚ، ث٧ٕىن آػؿ ٬ ٮاجلضةح ٬ ٨٦ أكرب كقةا٢  ٮ٬كاإلجنةز،  ٮث٤ٗٮ

 .الكٕةدة

ي٧ك٨ لإلنكةف أف  .يجكٮف الكٕةدةك٠سّيه ٨٦ اجلةس ي٤٭سٮف كراء اجلضةح 

يٌض كٚة٤ٔيذ٫ يف املضذ٧ٓ كل١٪٫ قحكذ٘ين ٨ٔ دأكيؽ ذاد٫، كل قٕيؽان ثال جنةح، يٕح قّيي

 .٩ٛك٫ ثؾلٟ ثٕؽ دٕت

 أيٌةن ٦ة ٝي٧ح اجلضةح ثؽكف أف يكٮف وةظج٫ قٕيؽان ٨٦ ادلاػ٢؟

دميٕ٭ة  .حبسذ٫ يف الكٕةدةكق٧ٕذ٫ كا٤َٕخ ٤ٔي٫ ك٨٦ ػالؿ لك ٦ة ٝؿأد٫ 

 .٦ٕىنكثالن ل٤ذعٞيٜ ذامرتَخ أف يكٮف حليةدٟ ٬ؽٚنة ٠جّيان ٝة

 .لك إنكةفو ٦٭٧ة ثؽا لٟ ٩ةصعةن، ٔ٪ؽ٦ة دذلك٥ ٨ٔ الكٕةدة قيُٕيٟ أذ٩ةن وةٗيحن 
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 .حمٌى٢ه تصذ٭ةداتو وّ٘يةو دذ١ؿر يٮ٦ةن ثٕؽ يـٮٮٚةجلضةح ٬

ٌٜٝ"أل٬ؽاؼ ذات ٦ٕىن،  اتلٞؽـ اثلةثخ كاملُؿد ل٤ٮوٮؿٮ٬  كٚٮصٮد ٦ٕىن أ" د

األ٬ؽاؼ يف ظؽ ذاد٭ة، ألف  دة ك٣حف كًٓاذلم حيٜٞ الكٕة ٮ٦٘ـل هلؾق األ٬ؽاؼ ٬

ت خت٤ٜ دلي٫ النٕٮر  النؼه ثإماك٫٩ إظؿاز اجلضةح يف أ٬ؽاؼو كًٕ٭ة جلٛك٫ ل١٪٭ة

 .ثةلكٕةدة

إف ٨٦ ٦٭ةزؿ الـ٦ةف أف دؿل مؼىةن ا٦ذ٤ٟ لك ٦ٞٮ٦ةت الكٕةدة ٨٦ املةؿ 

٦ٕىن ظيةيت ت / )٦ٓ ذلٟ يكذت جبٮار مًرح ا٩ذعةرقكاجلةذثيح كالن٭ؿة كاجل٧ةؿ ك

 .٦ةر٣ني مٮ٩ؿك .(هلة

 .٧ٝذ٫ أف يكٮف لٟ ٬ؽٚةن ٠جّيان يف احليةةكرااؽ ٬ؾا املٕىن ك .اص٢ٕ حليةدٟ ٦ٕىن

ي٧ك٨ ا٣ٞٮؿ بنلك اعـ أف اإلنكةف األكرث جنةظةن يف " /ثجية٦ني درساايٌليٞٮؿ 

 ". أظك٨ امل٤ٕٮ٦ةتك٨٦ دذٮٚؿ دلي٫ أ٢ٌٚ  ٮاحليةة ٬

٤ٕٟ قٕيؽان ٠عىٮلٟ ىلع اليشء اذلم ت يشء جي/ دٔين أٝٮؿ لٟ أمؿان ٦٭٧ةن 

 .حلةصح إحل٫أ٩خ ثأمٌف ا
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ث٪ضة٦ني . ظةصح اجلضةح ل٤كٕةدة ٦ٞٮ٣ح دكيؤًلؽ ظةصح الكٕةدة ل٤٪ضةح ك

 ."الكٕةدة ٦ة جي٤ٕ٪ة ننٕؿ ثةإلجنةز/ "قجٮؾ

ٚٞؽ درس ابلةظسٮف ٨٦ صة٦ٕح صٮدجربج ثةلكٮيؽ ثية٩ةت ٦جنٮرة ٧ٔة يجٕر 

 . الكٕةدة يف ٩ٛٮس األمؼةص

ذٞؽ ابلةظسٮف أف ا٢٧ٕ٣ ٨٦ أص٢ حتٞيٜ ٬ؽؼو ٦ة، أكرث ٦٪٫ الٮوٮؿ إىل كيٕ"

اهلؽؼ املؿاد، يجٕر ىلع النٕٮر ثةلؿًة، ك٦ٓ ذلٟ ت يجىس ابلةظسٮف اإلمةرة إىل أ٧٬يح 

 .ا٣ٕالٝةت اجليؽة

ذحن  كيٞٮؿ ابلةظسٮف إف ا٣ٛٮز ثةحلة٩ىيت أكحتٞيٜ ٬ؽؼ يف ا٢٧ٕ٣ حيؽث قٕةدةن مٝؤ

، يف ظني كصؽك  .(30)"ا أف ا٢٧ٕ٣ اجلةد ل٤ٮوٮؿ إىل اغيحو ٦ة، يٕؽ أكرث إمجةاعن ت دؽـك

ي٪ىط ٧٤ٔةء اجلٛف أف ت يكٮف لٟ ٬ؽؼ كاظؽ يف احليةة حبير إف ل٥ ك

 .تكذُٓ أف دى٢ إحل٫ دىةب ثإظجةطو مؽيؽ، ث٢ جيت أف يكٮف لٟ أ٬ؽاٚةن ثؽي٤حن 

ٜه ىلع ٬ؾا الالكـك ي٪ةقج٭ة ٦ٓ كؽان إذ ىلع اإلنكةف أف يؽرس أ٬ؽا٫ٚ صي/ ٣ك٨ يل د٤ٕي

٤ٌٝحه ٥٬ اذلي٨ يج٤٘ٮف . املكذٞج٤يح ز٥ ي٢ٕٛ املكذعي٢ ليك يج٤٘٭ةكٝؽراد٫ احلةحلح 

٣ك٨ ثؽؿ أف ك .حتؽم، امهلل إت أف دكٮف ٬ؾق األ٬ؽاؼ وّ٘يةكأ٬ؽاٚ٭٥ ثال إرصارو 
                                                

(11 )BBC. 
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، أم إذا "دٮادل األ٬ؽاؼ"اظذيةَيحو ثإماك٩ٟ أف د٢ٕٛ ٦ة أق٧ي٫ كدٌٓ ٔؽة أ٬ؽاؼو ثؽي٤حو 

جٍنًٍت ٬ؽٚةن صؽيؽان ٨٦ اقذعة
ى
ؿ ٬ؽٟٚ األوٌل املؽركس لكجتو ٦ة ت تكذُيٓ اٝذعة٫٦، ٚأ

ػىٮوةن كمنةث٭ةن هل يكٮف ٝةثالن ل٤ذعٞيٜ ثة٣جكجح ل٤ْؿؼ اجلؽيؽ، ك٬ؽٟٚ األوٌل 

 ."األب"أ٩ٟ اآلف أًعيخ أكرث ػربةن ثٕؽ املؿكر ثذضؿبح اهلؽؼ ا٣ٞؽي٥ 

ذلا  ."دإٚةن ٝٮيةن تلعٞيٜ األ٬ؽاؼإف األقجةب د٧٪عٟ / "إثؿا٬ي٥ ا٣ٌٛف. ديٞٮؿ 

 . قرتل اجلذةاش املج٭ؿةك .بةتلٛىي٢ ملةذا تكىع كراء ٬ؾق األ٬ؽاؼكا٠ذت 

٤ٌجةة ٣ك٨ اخلُؿ يك٨٧ ٔ٪ؽ٦ة ك .إف الكٕةدة اغبلةن ٦ة د٤ٕٜ ىلع ظةصح ّٗي مي

 .اتلٕةقح مؿةن أػؿلكبةتلةيل ٔٮدة امل٢٤ كدذٕٮد ىلع األمؿ اذلم د٥ د٤جحذ٫ 

ا٣ربيُة٩يح ٩ٞالن ٨ٔ دراقح أصؿد٭ة أف الكٕةدة  ٛح ذم اغرديةفٚٞؽ ذ٠ؿت وعي"

يه املٛذةح األقةيس ل٤٪ضةح، كأف األمؼةص املجذ٭ضني دلي٭٥  - ك٣حف ا٢٧ٕ٣ النةؽ -

ٝؽرةن أكرب ىلع حمةك٣ح أميةء صؽيؽة كػٮض مـيؽ ٨٦ اتلعؽيةت، األمؿ اذلم يٕـز 

إٝة٦ح ٔالٝةت َيجح ٌٚالن ٨ٔ اجلضةح يف ا٢٧ٕ٣ ك املنةٔؿ اإلجيةثيح ا٣يت دؤدم إىل

 .اتل٧ذٓ ثةلىعح

دراقح ٝةـ ث٭ة ٚؿيٜ ٨٦  كنكجخ الىعيٛح ٬ؾا اتٝرتاف ثني الكٕةدة كاجلضةح إىل

 .صة٦ٕح بحلٛٮر٩ية
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بف يٛرتض / كٝةؿ أظؽ أٌٔةء ا٣ٛؿيٜ يؽىع إد ديرن ٨٦ صة٦ٕح إحل٪ٮس ٝٮهل

الكٕةدة، كل١٪٫ دهني أ٩٭ة  قةثٞةن أف دكٮف األميةء ا٣يت دؿدجٍ ٦ٓ الكٕةدة ثأ٩٭ة أقجةب

 .اجلذةاش ا٣يت د٧ٌؼٌخ ٨ٔ الكٕةدة

ؿؼ  اجلضةح أ٫٩ ت يٞذرص ىلع ٠كت املةؿ ٍٚٞ ث٢ احلىٮؿ ىلع  ا٣ربٚحكٮر ديرنٔك

ا٣ٞي٥ اثلٞةٚيح كاتصذ٧ةٔيح كاألوؽٝةء كا٣ٕالٝةت األرسيح املذح٪ح، دكف أف يٕين ذلٟ أف 

 .(33)"٤ٔي٭٥ ثة٣ٛن٢ األمؼةص اذلي٨ د٭ي٨٧ ٤ٔي٭٥ منةٔؿ احلـف حم١ـٮ

نالن، " /كاقذٛؽ إثؿا٬ي٥ ا٣ٌٛفدأٌم٢ يف ٬ؾق املٞٮ٣ح الؿاإح لرل٠ذٮر  ٓ ٣حف ٬٪ةؾٚ  يف الٮٝا

إذا  اكرو،ٚ  ن٫٤، ألف ا٢ٕٞ٣ ا٣هرشم يٕي٪ٟ ث٧ة دُٕي٫ كدـكدق ٨٦ ٚأ ٚةلنؼه ا٣ٛةم٢ ٩ةصطه يفٚ 

إ٫٩ قح٪ِل ٟل د٤ٟ ا١ٛ٣ؿة كي٧ؽؾ ثك٢ اتلؽٔي٥ اذل ةم٢ٚ  م يؤًلؽ ذلٟ أكظيخ إحل٫ أ٩ٟٚ 

٭ؾا جنةح ٌٔٞل يف ا٣ٛن٢  ".كيجٕر يف اجلك٥ املنةٔؿ كاألظةقحف املىةظجح ل٤ٛن٢،ٚ 

إف إظكةس الزلة اذلم تنٕؿ ث٫ ٔ٪ؽ حتٞيٜ ٬ؽؼ ٦٭٥ يف / أ٩ة ت أ٩ٟٛ أٝٮؿك

 .ظيةدٟ ي٧ؽؾ ثُةٝح إجيةثيح ٬ةا٤ح تكذُيٓ أف دى٢ ث٭ة إىل الكٕةدة املذاكم٤ح

 .أربة٫ٔ إرصاردؾ٠ٌؿ داا٧ةن أف اجلضةح زالزح ك

                                                

(11 )Aljazeera 
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 .النؼه األكرث جنةظةن ٮأف النؼه اذلم يكذُيٓ أف ي٢٧ٕ ثؿكح ا٣ٛؿيٜ ٬ك

ا٩ٕؽاـ األ٦ةف "أ٩ٟ إف ل٥ دٌٓ أ٬ؽاٚةن ٠جّيةن حليةدٟ قذؽػ٢ يف ظة٣ح ك

 ".املكذٞجٌل
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 الكٕةدة كالـكاج -3

إذا ل٥ دذٜٛ ٦ٓ زكصٟ كإذا ٠٪خ ٦ذٛٞةن ٦ٓ زكصٟ ٚٞؽ ُٕٝخ ٩ىٙ الكٕةدة، 

 .ٚٞؽ ػًرت ٩ىٙ الكٕةدة

إف املةؿ ٣حف ا٣ٕةم٢ الٮظيؽ اذلم يؤزؿ ىلع الىعح " ازككادلٚٞؽ ٝةؿ ا٣ربٚحكٮر "

 . "اجلٛكيح كالكٕةدة دلل ا٣ٛؿد

٦٪٭ة  -٢ ٬٪ةؾ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ا٣ٕٮام٢ يف احليةة ا٣يت دٮدل الكٕةدة كالؿاظح اجلٛكيح ث

 . اتلٮٚيٜ يف الـكاج كا٢٧ٕ٣

ب٧ة أف اخلرباء يؤًلؽكف أف ٦ٛذةح ا٣ٕالٝةت الكٕيؽة ٝؽ يكٮف يف دٞج٢ أ٫٩ ت ك

 . ٦٭ؿب ٨٦ املؿكر ثجٕي األكٝةت ابلةئكح
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يح بحلٛٮر٩ية، لكيح ٩ٮرث ذللٟ ٚٞؽ ٝةؿ املٕةجلٮف اجلٛكيٮف ٨٦ صة٦ٕح كت

ريؽج كّٚيصيجية، إف دٞج٢ أف د٤ٟ املنالكت قٮؼ حتؽث، أ٢ٌٚ ٨٦ الكيع املكذ٧ؿ 

 . (31)ال٧١ةؿٮحن

النةثةت حي٧٤ٮف ثةلـكاج املٮصٮد كأت تنةَؿكين الؿأم أف ٠سّي ٨٦ النجةب 

 .ب٪ةء أرسةكت يؿك٫٩ مكؤكحلح كرسيؿ ٨٦ الٮركد، كداػ٢ ٝرص ٨٦ ا٣ٕك٢، 

رباء ثةل٤ـٮ ىلع ا٣ٞىه اخليةحلح املٮصٮدة يف لك دلذ٧ٓ ٨ٔ احلت كي٤ٌف اخل

كا٣٘ؿاـ كبٕي ٝىه احلت احلؽيسح يف اقذ٧ؿار أقُٮرة أ٫٩ ثةإلماكف ابلٞةء يف ٔالٝح 

 . بم٤ح ت تنٮب٭ة مةاجح كت يٕرتي٭ة ٚذٮر

٨٦ اخلؿاٚح اتٔذٞةد أ٫٩ ثةإلماكف حتٞيٜ ظة٣ح ػةحلح ٨٦ املٕة٩ةة ثجؾؿ اجل٭ؽ 

 .يفالاك

٨٦  جيت أف ي٢٧ٕ املؿء ىلع ٚ٭٥ يريٟ ظيةد٫ ٔرب اتلعةكر كاتلٮاو٢، ثؽتن 

 .٦ُةبلذ٭٥ ثةل٧١ةؿ

 /ػجّية اقتنةرات ٩ٛكيح -ٚٞؽ ٝة٣خ ٩ةدي٨ ٚيرل 

                                                

 (1  )BBC. 
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 ككاػذجةر ٦ة يٞىؽق النؼه ظي٪٧ة يٞٮؿ إ٫٩ قٕيؽ أ إ٫٩ ٨٦ اهلةـ ا٣رتكم ٤ٝيالن 

٨ ٔالٝح وعيعح، أل٫٩ ت أظؽ ي٧ك٨ ٔالٝح  كأف يذ٧ذٓ حبيةة أ يجعر ٨ٔ الكٕةدة ٔك

 . إذ ت ثؽ أف دٕرتي٭ة أكٝةت وٕجح -يف ظة٣ح قٕةدة داا٧ح 

أ٫٩ ثةإلماكف الٮوٮؿ إىل ال٧١ةؿ يف ا٣ٕالٝةت كإف " الٮ٥٬"كدؤًلؽ إ٫٩ ٨٦ ٝجي٢ 

 .الكيع تلعٞيٜ ظة٣ح مكذعي٤ح ي٧ك٨ أف يؤدم إىل ػيجح أم٢ مؿة

ٮا٩ت الك٤جيح يف ا٣ٕالٝح، ث٧ة إف ػيجح األم٢ ثؽكر٬ة ٝؽ جت٢ٕ املؿء يؿًلـ ىلع اجل

 .  يٞٮد ثؽكرق إىل املـيؽ ٨٦ اإلظجةط كاتقتيةء

 .الـكاج املسةيل مٮ٫ٕٝ يف اجل٪ح/ ت أم٢ ٨٦ دكؿار ٬ؾق اجل٤٧ح

ػرباء ادلراقح ىلع ظٜ يف / "٨٦ راثُح ا٣ٕالج األرسم صةف ثةرًلؿذلا دٞٮؿ 

 . (31)"أالٝح ٦سًل ٝؽ يٮٝٓ رضرن  ٮإمةرد٭٥ إىل أف الكيع حن

ا٣ُؿيٙ يف األمؿ أف وعيٛح ديٌل د٤٘ؿاؼ ا٣ربيُة٩يح ذ٠ؿت أف دراقةت ك"

٠نٛخ أف ٩ـٮ الـكصني لك يف ٗؿٚح ٦٪ٛى٤ح ٨٦ مأ٫٩ دٞٮيح ا٣ٕالٝح الـكصيح ثح٪٭٧ة 

 .(33)"كإًٛةء أصٮاء ٨٦ املؿح كالكٕةدة كالنٮؽ كاهل٪ةء كاحليٮيح ىلع ابليخ

                                                

(11) Aljazeera. 
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٩ْؿادٟ، ألف د٘يّي٬ة ثٕؽ كدٟ ت دجذْؿ الـكاج تلّ٘ي أذٞةدا/ ٔـيـم ا٣ٞةرئ

 .الـكاج قي١ٮف أوٕت

ة ي٧ؿكف ثٛرتة ٚٞؽ أكًعخ دراقح ثةلٮتيةت املذعؽة أف ٥ْٕ٦ املزتكصني ظؽيسن "

قٕةدة اعَٛيح ٝىّية ثٕؽ الـكاج، ل١٪٭٥ رساعف ٦ة يٕٮدكف إىل ٩ٛف اجلْؿة ا٣يت ب٩ٮا 

 .يؿكف ث٭ة احليةة ٝج٢ الـكاج

إىل  ٣3723ٙ مؼه ػالؿ ا٣ٛرتة ٨٦ اعَل أ 13كٝؽ دةثٓ ابلةظسٮف أكرث ٨٦ 

ك٤َجٮا ٨٦ املنةرًلني أف حيؽدكا ق٪ٮية ٦ٕؽؿ رًة٥٬ ٨ٔ ظيةد٭٥ ثةتلؽرج ٨٦  3771

مؤًلؽي٨ أف  ،ا٣يت د٧س٢ الكٕةدة اتلة٦ح 30وٛؿ اذلم ي٧س٢ ٔؽـ الكٕةدة ىلع اإلَالؽ إىل 

ىلع املٞيةس  ٦ذٮقٍ زيةدة الؿًة ٨ٔ احليةة ٩تيضح الـكاج بف ًٕيٛة كب٤ٖ ٔرش اجلُٞح

 .(31)"املعؽد ل٤كٕةدة

ـدادكف رًة ثٕؽ الـكاج ٧ٔة ب٩ٮا ٤ٔي٫ ٝج٢ "كٝةؿ ابلةظسٮف  كصؽ٩ة أف اجلةس ت ي

خ ". الـكاج اع٦ة أف األمؼةص اذلي٨ ب٩ٮا راًني ٨ٔ  31ككصؽت ادلراقح ا٣يت اقذ٘ٝؿ

 .ظيةد٭٥ ثة٢ٕٛ٣ ٝج٢ الـكاج ٥٬ األمؼةص اذلي٨ ٨٦ املؿصط أف دُٮؿ ٚرتة زكاص٭٥

                                                                                                                                       

(14) Aljazeera. 
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 .(36)"كأذ٧ؽت اجلذةاش ىلع ٝيةس املذٮقٍ ل٤ذٮو٢ إىل أف الكٕةدة جتؿبح مؼىيح

 .ت دؤص٤٭ة ملة ثٕؽ الـكاجكذلا ت د٤ٌٕٜ قٕةددٟ ىلع الـكاج، 

*** 

 

 الكٕةدة كامليٮؿ ادلراقيح -1

٦ة رأيٟ أف دراقح صؽيؽة ٠نٛخ أف املٮًٮع اذلم يؽرق٫ ا٣ُة٣ت يف اجلة٦ٕح 

 . ا ىلع قٕةدة النؼه يف ٫٤٧ّٔين ا ٠جي٧ك٨ أف يرتؾ دأزّين 

أ٦ة . الـرأح كأف أكرث األمؼةص قٕةدة ث٤٧ٕ٭٥ ٥٬ اذلي٨ اػذةركا ا٣ُت أك"

 . أكرث األمؼةص دٕةقح ٚ٭٥ اذلي٨ اػذةركا ٨ٚ ا٧ٕ٣ةرة

 رم حلؽكف٢ٕ٣ الكجت يف ذلٟ ٧٠ة يٞٮؿ األكةدي٧يةف يف صة٦ٕح ككريٟ، ك

دراقح مٮًٮع ٦ٕني ىلع ػيةرات ا٣ُة٣ت ، يٕٮد إىل ا٣ٞيٮد ا٣يت دٌٕ٭ة أكزكدل أ٩ؽركك

ٞن   . ةاملذ٤ٕٞح حبيةد٫ امل٭٪يح تظ

                                                

(1  )Aljazeera. 
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ظير أف ٚؿيٜ ابلعر كصؽ أف األمؼةص اذلي٨ درقٮا مٮاًيٓ كاقٕح هلة 

 . ( 3)"دُجيٞةت أكقٓ يف احليةة امل٭٪يح ٚإ٩٭٥ أوجعٮا أكرث قٕةدة

ةؽ دراقذك٥ ثأف دى٤ٮا ٧٠ة يٞٮؿ  ٮف إىل ٝة٩ إثؿا٬ي٥ ا٣ٌٛف.دذلا كقٕٮا ٚآ

 .أف يكٮف ٔ٪ؽؾ أكرث ٨٦ ثؽي٢ ٮ٬ك .اتلعك٥

ذٞؽ أف ا٣ُالب اذلي٨ درقٮا ٥٤ٔ الـرأح ب٩ٮا قٕؽاء " ٚيف ادلراقح الكةثٞح يٕي

ح، ٦س٢ ا٢٧ٕ٣ يف زرأح األرض  ألف ثإماك٩٭٥ أف ي٤٧ٕٮا يف ا٣ٕؽيؽ ٨٦ الٮّةاٙ املذ٪ٔٮ

ّي٬ةكأ رقني ب٩ٮا ٨٦ كٝةؿ األكةدي٧يةف إف امل٧٤ٕني كاملؽ. يف و٪ةٔح األٗؾيح ٗك

األمؼةص اذلي٨ أّ٭ؿكا درصح أ٢ٝ ٨٦ الكٕةدة يف ا٢٧ٕ٣، كًلؾلٟ األمؿ ثة٣جكجح 

 .لألمؼةص اذلي٨ درقٮا ال٤٘ةت األص٪هيح كا٤ٕ٣ـٮ احليةديح كإدارة األ٧ٔةؿ

إف املنلكح دك٨٧ يف أف ي٧يض ا٣ُة٣ت يف دراقح اتل٤ٕي٥ ىلع قهي٢ املسةؿ قجي٪ة 

 ة دلي٫، ٧ٚةذا ي٢ٕٛ ٔ٪ؽاؾ؟ ةؿ ٣حف حمججن َٮي٤ح حل١تنٙ ٚي٧ة ثٕؽ أف املض

٣ك٨ ثٕي ٚؿكع اتل٤ٕي٥ ٦س٢ الؿيةًيةت كال٧١جيٮدؿ ىلع قهي٢ املسةؿ، دٛذط 

 . دلةت آػؿ دلارقي٭ة ّٗي اتلؽريف

                                                

 (17) BBC. 
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٧٠ة كصؽ ابلةظسٮف مكذٮل أكرب ٨٦ الكٕةدة يف ا٢٧ٕ٣ ثني اخلؿجيني ٨٦ 

الكجت يف ذلٟ ألف ك. جلؽيؽة٤ٔي٫ يف اجلة٦ٕةت ا ٮاجلة٦ٕةت اتل٤ٞيؽيح ا٣ٕؿيٞح ممة ٬

 .(32)"اتلؼؿج ٨٦ ٬ؾق اجلة٦ٕةت يك٭٢ احلىٮؿ ىلع كّيٛح أ٢ٌٚ كرادت أكرب

ت تكذ٧ٓ إىل ٨٦ كذلا اقذ٧ٓ إىل ٩ؽاء ٦يٮلٟ ادلرايس ٣زتداد قٕةددٟ، 

ي٪ىعٮ٩ٟ ثؽػٮؿ دلةتت دراقيح ٝؽ دكٮف أكرث ثؿيٞةن يف املضذ٧ٓ إت أ٩٭ة ت دذٮاا٥ 

 .٬ؾا املضةؿٚذٛن٢ يف ٦ٓ ٦ة حتج٫، 

***

                                                

 (1 ) BBC. 
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 الكٕةدة كاملةؿ -1

٢٬ أ٩خ مم٨ يؤ٦٪ٮف أف ل٧٤ةؿ ٔالٝح كزيٞح ثةلكٕةدة، إذف دٕةؿ إىل ٝةتل٫ 

 .ادلراقةت ظٮؿ ذلٟ

أف يؿبط املؿء أ٣ٙ ص٪ي٫ إقرتحلين ٝؽ / "ٚيف حبر نرشد٫ صة٦ٕح كريٟ ٦ٛةدق

 . "يؤدم إىل د٘يّي ٩ْؿد٫ إىل احليةة

أ٢ٝ ٨٦ م٤يٮف ص٪يح إقرتحلين إىل دأزّي ك٣ك٨ ٨٦ ّٗي املعذ٢٧ أف يؤدم ربط 

ككصؽ ابلةظسٮف أف الـكاج املٮٜٚ كالىعح اجليؽة ٝؽ جيٕالف . َٮي٢ املؽل ىلع ظيةة املؿء

 . (37)اجلةس أكرث قٕةدة ٨٦ املةؿ

إذا كا٣ٛذٮر، كيذ٧ذٓ ثةل١ك٢ ك٣ك٨ ٢٬ ٬ؾا يٕين أف ي٪٥ٕ الٮاظؽ ٦٪ة ثة٣ٛٞؿ، ك

 .يٕين أف يؿٍل٭ة ثٕيؽان  تظخ هل ٚؿوح ٝؽ دؽر ٤ٔي٫ ٦ةتن، ٢٬

 ."كصؽ٩ة ٔالٝح ٝٮيح ثني الؿبط املةدم كمٕٮر املؿء ثةلكٕةدة كالىعح اجلٛكيح"

حكٮر  ٘ن "/ كٝةؿيٜ ابلةظسني اذلم يؿأس ٚؿ كادل ا٩ؽركاكزا٣ربٚك ا ٨٦ املةؿ ة وّ٘ين إف ٦ج٤

                                                

(19 )BBC. 
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ة منلكح ٩ٛكيح ٦ٕٞؽة، ك٣ك٨ ثإماك٩٪ة أف ٩الظِ حتك٪ن ك٨٣ حي٢ منلكح وعيح ٠جّية أ

 . "وعح املؿء اجلٛكيح ث٧ضؿد أف يؿبط ٤ٝيال ٨٦ املةؿ يف

املجة٣ٖ ال١جّية أ٢ٌٚ ٨٦ . كربأة بنلك اعـ لك٧ة زاد الؿبط ب٩خ اجلتيضح ٚؿظن 

أيٌةن أقٛؿ ابلعر ٨ٔ أف ا٣جكةء أ٦ي٢ إىل اإلظكةس ثةلكٕةدة ثةملةؿ كاملجة٣ٖ الىّ٘ية، 

 .(10)لكٕةدة ثةملةؿة ثةكأف األٚؿاد يف اثلالزح٪ةت ٨٦ أ٧ٔةر٥٬ أ٢ٝ إظكةقن 

اقتجية٩ةت مح٤خ إصةثةت إزاء ٦ْة٬ؿ خمذ٤ٛح ل٤عيةة،  ٬٪ةؾ ٚؿيٜ حبر ظ٢٤ك

ٕن  ظير كصؽ ا٣ٛؿيٜ أف الكٕؽاء ٥٬ اذلي٨ يككجٮف دػالن   .ةمؿدٛ

ٚٞؽ ٔرثت ىلع دراقح مكعيح صؽيؽة  .٣ك٨ ٬ؾا الالكـ ٦جة٣ٖ ٚي٫ إىل ظؽ ٦ةك

تردجةط ثني ادلػ٢ كالكٕةدة ٣ٛؿيٜ مؿمٮؽ ٨٦ ٧٤ٔةء اجلٛف كاتٝذىةد ٝة٣خ إف ا

 .إىل ظؽ ٠جّي ك٥٬ ٮ٦جة٣٘ح ٠جّية، ث٢ ٬

ككصؽ ابلةظسٮف أف الـيةدة يف ادلػ٢ هلة دأزّي ٝىّي األ٦ؽ نكهيةن ىلع مٕٮر٥٬ 

 .ثةلؿًة ٨ٔ احليةة

                                                

( 1  )BBC. 
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دذعٮؿ إىل صة٦ٓ أمٮاؿ تلذعٮؿ إىل كذلا ت دججؾ لك ٤ٝ٪ةق قةثٞةن ٨ٔ الكٕةدة 

 .الكٕةدة

تن٭ؽ اردٛةاعن يف مكذٮل ادلػ٢ ت تن٭ؽ اردٛةاعن ٦٪ةّؿان يف  ٚيالظِ أف ادلكؿ ا٣يت

ةق كالكٕةدة ة ٨ٔ احليةة ت ي٪عٮ. مٕٮر املٮاَ٪ني ثةلٚؿ لالردٛةع ٦ٓ اردٛةع  كالنٕٮر ثةلًؿ

٦ذٮقٍ دػ٢ ا٣ٛؿد الك٪ٮم ىلع املكذٮل ا٣ٞٮَل، ك٣ك٨ ٬٪ةؾ زيةدة وّ٘ية يف النٕٮر 

ة دلل جتةكز ٦ذٮقٍ ادل  .أ٣ٙ دكتر 31ٮيةن ػ٢ ا٣ٛؿدم ق٪ثةلًؿ

كتل٤ٕي٢ ٤ٝح دأزّي اردٛةع ادلػ٢ ىلع الكٕةدة دْ٭ؿ دراقح أف مكذٮل ادلػ٢ 

ا٣جكيب ك٣حف ٧٠يح ادلػ٢ حبؽ ذاد٫ يؤزؿ ىلع النٕٮر ثةلؿٚةق، ٚإذا أوجط ا٣ٛؿد أٗىن ٨٦ 

٪ؽ٬ة . أٝؿا٫٩ ٚكحنٕؿ أ٫٩ أ٢ٌٚ ظةت ٦٪٭٥ كرساعف ٦ة يذؼؾ أوؽٝةء صؽدا أٗ٪يةء، ٔك

 .ا٣جكهيح أ٢ٝ ممة ب٩خ ٤ٔي٫ يف ابلؽء قذىجط زؿكد٫

٠ؾلٟ يٕذةد اجلةس بًرٔح ىلع األميةء املكذضؽة يف ظيةد٭٥ ا٣يت م١٪ذ٭٥ ا٣رثكة 

٨٦ احلىٮؿ ٤ٔي٭ة، ٧٠ة دذىةٔؽ مكذٮيةت ا٣رثكة ا٣يت يذ٤ُٓ اجلةس إىل حتٞيٞ٭ة ٦ٓ 

 .اردٛةع دػٮهل٥، إذ إ٫٩ ت ي٧أل ٔني اإلنكةف إت ا٣رتاب

٪ؽ٦ة يجؽأ ا٣ٛؿد يف ا٠تكةب ٦ةؿ أكرث ي٪ٜٛ يف ذلٟ كٝذة أَٮؿ، كبةتلةيل  ٔك

ادلػ٢  كذللٟ يالظِ ابلةظسٮف أف األننُح ا٣يت ي٪ٜٛ ذك. يذ٧ذٓ ثٮٝخ ٚؿاغ أ٢ٝ
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دؿدجٍ ثأم قٕةدة إًةٚيح، ث٢ دؿدجٍ بيشء ٨٦ كاملؿدٛٓ أكٝةدةن أَٮؿ ٚي٭ة ت جت٤ت أ

 .(13)"اتلٮدؿ كبةإلص٭ةد

***

                                                

 ( 1) Aljazeera. 
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 الكٕةدة كا٣ٌ٘ت -3

ٚأ٩ة . اجلٮع ا٣ٌ٘ٮب كدٕذٞؽ أف ا٣ٌ٘ت ت يؤزؿ ىلع الكٕةدة إذا ٠٪خ ٨٦

 .اعل٥ ا٣ٌ٘ت أدٔٮؾ إىل ٬ؾق اجلٮ٣ح الًريٕح يف

ٚة٣ٌ٘ت ٠ىٮرة ٨٦ وٮر ات٩ٕٛةؿ اجلٛيس يؤزؿ ىلع ٤ٝت الؿص٢ دأزّيان ينج٫ 

 .اجلؿمكأكدأزّي ا٣ٕؽ

ٓ ٨٦ رضبةت ا٤ٞ٣ت  ةن، ا٩ٞجةًةد٫ يف ادلٝيٞح الٮاظؽة إًٔةٚكا٩ٕٛةؿ ا٣ٌ٘ت يٚؿ

يح ةٔٙ ٧٠يح ادلـ ا٣يت يؽٕٚ٭ة ا٤ٞ٣ت إىل األٔك ا٤ٞ٣ت ظي٪٧ة خيٜٛ جب٭ؽ اقتس٪ةيئ  .دٌي

 .ٝؽ يذٌٌؼ٥كيكذ٧ؿ ٬ؾا اخلٛٞةف اتقتس٪ةيئ يٌٕٙ، ك

أمؿاض كأمؿاض ًٍ٘ ادلـ ك٬٪ةؾ أمؿاض ٠سّية، ٠أمؿاض الرشيةف اتلةيج 

يح   .أكرث٬ة دأيت ٔٞت ا٩ٕٛةؿ مؽيؽ صؽان  .أمؿاض ادلٌقة٦ةتكاألٔك

يؿل ظرشة ٝةد٤ح د٪ُجٓ  ظي٪٧ة يؿل محبةن خميٛةن أك. نكةف دلٌ٭ـ ثآحلح ٔضيجحاإل

وٮرد٭ة يف مج١يح ا٣ٕني، ٬ؾق الىٮرة دجذ٢ٞ إىل ادل٦ةغ إدرابن، كادل٦ةغ م٤ٟ اجل٭ةز 

ا٣ٕىيب، ك٬٪ةؾ ص٭ةز ٬ؿمٮين هل م١٤ح يه ا٣٘ؽة اجلؼة٦يح، جيؿم ادىةؿ ثني ادل٦ةغ كبني 
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٬ؾا األػّي يؿق٢ أمؿ إىل ؿ ٚذرصيف، دؿق٢ أمؿان إىل ال١ْؿ، كا٣٘ؽة اجلؼة٦يح أف ٬٪ةؾ ػُ

عىخ ٤ٝت ػةاٙ دؿل ٩ج٫ٌ ٦تكةراعن، يؿق٢ أمؿان آػؿ إىل  ا٤ٞ٣ت ّٚيٚٓ اجلجٌةت، ٤ٚٚٮ

الؿاتني ٣ّيدٛٓ كصيج٭٧ة، ٤ٚٮرأيخ رايت ػةاٙ لؿأيذ٭٧ة خيٛٞةف رسيٕةن، يؿق٢ أمؿان زةثلةن إىل 

ؿ ادلـ  يح ادلـ دٌيٜ ملٕذ٭ة حليٚٮ ٨٦ املعيٍ إىل ا٣ٌٕالت، ٤ٚٮ٩ْؿت إىل كص٫ ػةاٙ أٔك

ٚعىخ دـ ػةاٙ لٮصؽت ٚي٫ ٬ؿمٮف اتلض٤ٌٍ ثأىلع مكذٮل كلٮصؽت  دؿاق مىٛؿان، ز٥ لٮ

 .ٚي٫ ٧٠يةت ٨٦ الك١ؿ إًةٚيح

دذٕؿض ملنلكح خميٛح دتجؽؿ  كظي٪٧ة دؿل أٚىع أ .لك ٬ؾا جيؿم يف ملط ابلرص 

 .٬ؾق األٔؿاض

ؾا اتلأزّي، ٚؽاا٧ةن ا٤ٞ٣ت حبة٣ح ا٩ٞجةض ا٣ٌ٘ت ينج٫ اخلٮؼ يف إظؽاث ٬

٬ؾا كالك١ؿ مؿدٛٓ ك٬ؿمٮف اتلض٤ٌٍ مؿدٛٓ كالٮصيت مؿدٛٓ كالٌٍ٘ مؿدٛٓ كمؿدٕٛح 

 . ٨٦ ٩ذةاش ا٣ٌ٘ت

٢٬ ثٕؽ لك ٦ة ق٧ٕذ٫ ٨ٔ ا٣ٌ٘ت ثٕؽ اآلف، قتكذ٧ؿ يف ٬ؾا اجل٭ش، أـ رب٧ة 

 قذؼٌٓ دلكرة يف إدارة ا٣ٌ٘ت؟

مٮٝٙ قهجة ك٢٬ ٠٪خ قذٌ٘ت ٨٦ لك٧ح أ ثٕؽ م٭ؿ قحذ٥ أمؿان راإةن  ٮختي٢ ل

ـاـ ادلاػٌل اذلم ٩ٕحن٫ يف داػ٤٪ة،  ًل٪ة ٮلكاإلقةءة لٟ؟ إذف حن٨ ٧٩ذٕي بكجت ات٩٭
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اجلضةح ملة ٬ـد٪ة إزاعصةت ادل٩ية لك٭ة، أل٩٪ة حمى٪ني ثةملٕ٪ٮيةت كداا٧ةن ٧ٕٛ٦ني ثةألم٢ 

٥ ٠يٙ د٧ٌٕؿ داػ٤ٟ ذلٟ ثأف دذ٤ٕكا٣ٕةحلح، ذلا ٬ؾا النٕٮر ثإماك٩ٟ أف خت٫ٞ٤ ثيؽؾ، 

 . ثةألم٢ ال١جّي اذلم يجذْؿؾ

***



 خهدوٌ حًىدة                                                   آخر يا تىصم إنيه انعهى في َيم انسعادة

 62   دار هارشي منورش اإلمكرتوين       

 

 الكٕةدة كا٤ٞ٣ٜ كاخلٮؼ -1

ختٌي٢ أف ٔ٪رصان ٦س٢ ا٤ٞ٣ٜ يكذؼٙ ٚي٫ ٠سّي ٨٦ اجلةس ي٧ك٨ إذا َةؿ 

٤ًٜ يٌعٟ اجلةس ٨٦ ظٮهل ألمؿ ٦ة ك ٞى اقترشل أف يجكٙ قٕةددٟ، ٚ٪الظِ أف ا٣

 .ي٪ْؿ ٚي٭٥ اعبكةن مةرد اذل٨٬ٮ٬ك

إف ٠ذةثح ٦ة يكجت  .اتل١ّٛي يف ٔؽة أميةء ٦٭٧ح دٕٚح كاظؽةٮ٬ ٦ة جي٤ٕٟ ٦ذٮدؿان 

 .لٟ الٌ٘ٮَةت جي٤ٕٟ دؿدةح ٩ٮاعن ٦ة

ص٭ةز امل٪ةٔح  .آزةر ا٣ٌ٘ت كاظؽةكآزةر اخلٮؼ كآزةر اجلي١ٮدني ا٣يت يف الكضةاؿ 

ي٫ٌٕٛ ا٤ٞ٣ٜ كاحلت كأػُؿ ص٭ةز يف اجلك٥ ا٣هرشم يٞٮي٫ األ٨٦  ٮامل١تكجح اذلم ٬

دٌقة٦ةد٫  ك٫ًُ٘ ٔؽ ك٤ٝج٫ ٔؽ كصك٫٧ ٔؽ كاإلنكةف األكؿ ٔؽ كؽاخلٮؼ ٔ. اخلٮؼك

 .اخلٮؼ ٮيرية٫٩ اتلةيج، ٬ؾا ٬ كيرايح٪٫ ٔؽ كٔؽ

***
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 الكٕةدة كاإل٩ٛةؽ -6

إف صين ٦جة٣ٖ َةا٤ح ٨٦ ( صة٦ٕح ثؿيذحل ٠ٮلٮ٦جية)يٞٮؿ ثةظسٮف ٠٪ؽيٮف 

ةؽ املةؿ ىلع إ٩ٛ ٮاألمٮاؿ ت جي٤ت الكٕةدة إلنكةف، ث٢ ٦ة يٕـز مٕٮرق ثةلكٕةدة ٬

 .اآلػؿي٨

بف مخكح دكترات ٍٚٞ يجٕر الكٕةدة يف  ٮإف إ٩ٛةؽ أم ٦ج٤ٖ ىلع اآلػؿي٨ كل

 . اجلٛف

إف املٮّٛني اذلي٨ ي٪ٛٞٮف ( قيجفكا٤ٕ٣ـٮ أ)يف ابلعر اذلم نرش يف دل٤ح ك

ـءن   . ا ٨٦ احلٮاٚـ ا٣يت حيى٤ٮف ٤ٔي٭ة ب٩ٮا أقٕؽ ٨٦ أكخلٟ اذلي٨ ل٥ ي٤ٕٛٮا ذلٟص

٨٦ ا٣ٕةم٤ني يف إظؽل  36يٜ ثٕؽ ذلٟ ثذٞيي٥ ٦ؽل قٕةدة ز٥ ٝةـ ا٣ٛؿ

املؤقكةت يف ثٮق٨ُ ٝج٢ كبٕؽ د٤ٞي٭٥ ظٮاٚـ ٨٦ ظىي٤ح األربةح، كا٣يت دؿاكظخ ثني 

 . آتؼ دكتر 2آتؼ دكتر ك 1

 . امل٭٥ ث٢ أكص٫ إ٩ٛةٝ٭ةٮكبؽا ٨٦ اجلذةاش أف ٦ٞؽار احلٮاٚـ ٣حف ٬
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دربٔٮا ث٭ة ٝةلٮا  كـ٥٬ ىلع اآلػؿي٨ أة أكرب ٨٦ ظٮاٚأ٩ٛٞٮا ٝك٧ن  ٨ٚأكخلٟ اذلي

ـ٥٬ ىلع اظذيةصةد٭٥ ٨إ٩٭٥ اقذٛةدكا ٦٪٭ة أكرث ٨٦ أكخلٟ اذلي  . أ٩ٛٞٮا ظٮاٚ

ح دذأ٣ٙ ٨٦  ة مؼىن  36كيف جتؿبح أػؿل أُٔٯ ابلةظسٮف لك ٚؿد ٨٦ دل٧ٔٮ

ا ك٤َجٮا ٦٪٭٥ إ٩ٛةٝ٭ة حب٤ٮؿ الكةٔح اخلةمكح ٨٦ مكةء دكترن  10كدكترات أ ٦1ج٤ٖ 

 . ـذلٟ احلٮ

ك٤َت ٨٦ ٩ىٙ املنةرًلني إ٩ٛةؽ ٦ة أُٔٮا ىلع أ٩ٛك٭٥ ٚي٧ة ٤َت ٨٦ ابلةٝني 

 . إ٩ٛة٫ٝ ىلع ّٗي٥٬

ٝةؿ اذلي٨ أ٩ٛٞٮا األمٮاؿ ىلع ّٗي٥٬ أ٩٭٥ ينٕؿكف بكٕةدة أكرب ث٪٭ةيح احلـٮ ٨٦ 

 . أكخلٟ اذلي٨ أ٩ٛٞٮا األمٮاؿ ىلع أ٩ٛك٭٥، ث٘ي اجلْؿ ٨ٔ ٝي٧ح املج٤ٖ اذلم أُٰٔ هل٥

راقح دُٰٕ دحلال أكحلة ىلع أف ٠يٛيح إ٩ٛةؽ اجلةس ألمٮاهل٥ ٝؽ دكٮف إف ٬ؾق ادل

 . ث٪ٛف ٝؽر أ٧٬يح ك٥ يككجٮف

ٞن  ة أمؽ ٕٚةحلح تلعٞيٜ الكٕةدة ٨٦ إ٩ٛةؽ ٝؽ يكٮف إ٩ٛةؽ املةؿ ىلع آػؿي٨ َؿي

 .املةؿ ىلع النؼه ٩ٛك٫
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/ أػىةيئ اجلٛف يف صة٦ٕح ثة٠ي٪٘٭ةـ اجلؽيؽة صٮرج ٚيرل٦ةفكيٞٮؿ د٠ذٮر 

ة ٚ٭ؾا ي٢٤ٞ اظذ٧ةؿ دٕؽيٟ ٌٔل، كيـيؽ الىٕيؽ النؼيص إذا ٝؽ٦خ لٟ محبن  ًٕٚل"

 .(11)"اظذ٧ةؿ ٦ٕةم٤ذٟ يل ثُؿيٞح ظك٪ح

 .تكةٔؽ٥٬كذلا دكةد دكٮف الكٕةدة لك٭ة يف أف دكٮف إجيةيب ٦ٓ اآلػؿي٨ 

***

                                                

 (  ) BBC. 
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 الكٕةدة كاذلبء - 

 .ٝةؿ ثةظسٮف إف اذلبء ت ي٨٧ٌ الكٕةدة ظني يذٞؽـ ثةملؿء ُٝةر ا٧ٕ٣ؿ

كحبسخ ادلراقح ا٣يت نرشت يف ادلكريح ا٣ُجيح ا٣ربيُة٩يح يف ٠يٛيح حمةْٚح 

ال١جةر ىلع ٝؽراد٭٥ ا٤ٕٞ٣يح ٦ٓ دٞؽ٦٭٥ يف ا٧ٕ٣ؿ كأزؿ ذلٟ ىلع ظيةد٭٥ يف ٢٧ٔ ٬ؽ٫ٚ 

 .ا٠تنةؼ رس قٕةدة املؿء يف ا٧ٕ٣ؿ املذٞؽـ

كأصؿم  3713ة كدلكا يف اق١ذ٤٪ؽا اعـ مؼىن  110كدرس ابلةظسٮف ظةتت 

ة كمؿة أػؿل ظني ث٤٘ٮا اثل٧ة٩ني اع٦ن  33ةر ٣ٞؽراد٭٥ ا٤ٕٞ٣يح ظني بف ٧ٔؿ٥٬ اػذج

 .تلعؽيؽ ٦ة إذا بف اذلبء ىلع ٦ؽل ا٧ٕ٣ؿ مؿدجٍ ثةلكٕةدة

كبةإلًةٚح تػذجةرات اذلبء أك٢٧ ٠جةر الك٨ دراقح مكعيح ظٮؿ ٝ٪ةاعد٭٥ 

ثني ٩ٞةط  كا٠تنٙ ابلةظسٮف ٔؽـ كصٮد ٔالٝح. حبيةد٭٥ ردجٮا ٚي٭ة درصةت رًة٥٬

 .الؿًة كا٣ٞؽرة اإلدرا٠يح

إف ظة٣ح مـ٦٪ح ٨٦ احلـف دؤدم إىل رد ٢ٕٚ يٛيض ىلع األص٢ ا٣ُٮي٢ إىل آزةر 

 .ق٤جيح ٦س٢ اردٛةع ًٍ٘ ادلـ كإًٕةؼ امل٪ةٔح اجلكؽيح
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 .(11)"كأّ٭ؿت ادلراقح ٔؽـ كصٮد ٔالٝح لزلبء ثةلكٕةدة

٤ي٫ دٟٔ ٨٦ أٝةكي٢ ٦ٛةد٬ة أ٩ين ّٗي ذيك كبةتلةيل ت  . ي٧ك٨ أف أكٮف قٕيؽان ٔك

*** 

 

 الكٕةدة كأظالـ احلْٞح -2

ثٕي اجلةس يف ٧ٝح ٨٦ ٥٧ٝ الكٕةدة، راإٮف ثك٢ ٦ٕىن اللك٧ح، ٚ٭٥ راًٮف 

 .يف دٕةم٤٭٥ ٦ٓ اجلةسكأرسد٭٥ ك٩ةصعٮف يف ٤٧ٔ٭٥ ك٨ٔ ظيةد٭٥ د٧ة٦ةن، 

ك٣ك٨ ٣حف ىلع أرض الٮاٝٓ، إ٧٩ة يف ػيةهل٥، يف ذ٬٪٭٥، يف أظال٦٭٥، ث٭ضح ٦ة 

قُٮرم، ٚلك ٦ة يٕضـكف ٨ٔ حتٞي٫ٞ ٤٧ٔيةن ٨٦ الكٕةدة أا٩هكةط كثٕؽ٬ة ث٭ضح، ٚؿح 

اجلضةح، ي٤ضبٮف إىل أظالـ احلْٞح، أل٩٭ة ق٭٤ح اتلعٞيٜ، ٦ة ٤ٔي٭٥ قٮل أف جي٤كٮا يف ك

٣ك٨ ٣حف ب٣ُةاؿة كحي٤ٌٞٮف، كيًرظٮف يف ػيةهل٥، كي٧ٌ٘ٮا أٔي٪٭٥، كماكف ٬ةدئ، 

إ٧٩ة كبٞجةَ٪ح ٦٭ؿة، كبٕؽة حمؿٌلت ك اتلٞ٪يةت ًلٮ٩كٮرد، املض٭ـة ثأىلعكثٮي٪ٖ أ

 .حت٧ُخ ْٔة٫٦ك٠ذع٤يٜ ٔجةس ث٨ ٚؿ٩ةس، نيس أف يى٪ٓ اذلي٢، ٚكٍٞ ىلع الىؼٮر 

                                                

 ( 1) Aljazeera. 
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ىلع لك األظٮاؿ إف ٨٦ ي٤ضأ إىل أظالـ احلْٞح تلعٞيٜ قٕةدد٫ ىلع األ٥ٔ يٕةين 

٤ح رسيٕح، ىلع لك األظٮاؿ يه كقيكيٕذةد ٤ٔي٭ة، ك٨٦ كاٝٓ ثةئف، ٚحكتك٭٢ ا٤٧ٕ٣يح 

٣ك٨ ٤ٚيعؾر لك احلؾر، إذا ٦ة اقتيِٞ ٦٪٭ة، أل٫٩ ظي٪٭ة قحكذُؽـ ثىؼٮر الٮاٝٓ ك

 .املؿيؿ

 . ٤ٝي٢ ٨٦ الٮاٝٓ ق٤ي٥، ػّي ٨٦ ٠سّي ٨٦ اخليةؿ ػيةؿ ؛وؽيٌف احلةل٥

 .احلٞيٞح املؿة ػّي ٨٦ الٮ٥٬ املؿيط/ ٦ة أركع ٦ٞٮ٣ح ٨٦ ٝةؿك

*** 

 

 

 الكٕةدة كاتل١٪ٮلٮصية -7

 .ا٦ذالؾ ال٧١جيٮدؿ يف اهل٪ؽ مؤير ىلع الؿػةء/ ٨٦ ا٣ُؿيٙ أف

٣ٞؽ دٮو٤خ دراقح ٝةـ ث٭ة ٦ٕ٭ؽ دك٪ٮلٮصية امل٤ٕٮ٦ةت يف ثؿيُة٩ية إىل كصٮد 

 .ٔالٝح إجيةثيح ثني اتل١٪ٮلٮصية كالنٕٮر ثةلؿًة ٨ٔ اجلٛف
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ككصؽ املٕ٭ؽ أف ق٭ٮ٣ح الٮوٮؿ إىل كقةا٢ اتلٞ٪يح احلؽيسح ب٩خ أكرب ا٣ٕٮام٢ 

 .ٮر ثةلكٕةدةا٣يت جت٤ت النٕ

 .ٔذٞؽ أ٫٩ ي١٧٪ٟ اتٔذ٧ةد ىلع اتل١٪ٮلٮصية جل٤ت الكٕةدةأل١ين ت 

ة ىلع مٕٮر اجلةس ثةلكٕةدة، ا ق٤جي  ٚٞؽ دٮو٤خ دراقح إىل أف ل٤ذ١٪ٮلٮصية دأزّين 

 .(13)"أل٩٭ة دـي٢ ا٣ٛٮارؽ ثني كٝخ ا٢٧ٕ٣ كٝخ الؿاظح

***

                                                

( 4 )BBC. 
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 الكٕةدة كاحلكؽ -30

 .ظكؽ٥٬كيرصؼ َةٝذ٫ ىلع مؿاٝجح اجلةس ك٨٦ ٬ؾا الكٕيؽ اذلم يرتؾ أ٬ؽا٫ٚ 

ٔ٪ؽ٦ة حتكؽ دؿيؽ أف دكٮف أ٩خ / دؾ٠ؿ أمؿان ٬ة٦ةن ل٤٘ةيح .ٔ٪ؽ٦ة حتكؽ أظؽان 

حبير أ٩خ  .ت دؿضى أف دتجةدت األدكارك٩ٛكٟ ماكف حمكٮدؾ ٦ٓ ثٕي اتلٕؽيالت، 

أرصط ٔٞالن، ألف كأكرث ٦٪ٟ دمةتن  ٮبف ٬ ٮلكي٤هف مؼىيذٟ، ٮ٬كد٤هف مؼىيذ٫ 

 . إذان أ٩خ حتكؽق ٦ٓ دٕؽيالت دٌٕ٭ة ث٪ٛكٟ .أ٥٬ ٦ة يجنؽق اإلنكةف دأكيؽ ذاد٨٦٫ 

ا٥٤ٔ إف ٥ْٕ٦ اجلةس احلةقؽي٨ حيكؽكف ّٗي٥٬ ىلع قٕةدد٭٥، اغ٤ٚني ٨ٔ أف 

 .الكٕةدة إذا أرادك٬ة حبٜ ٚ ي يف داػ٤٭٥ دجذْؿ أف خيؿصٮ٬ة

***
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 الكٕةدة كاتلُٮر ادلاا٥ -33

اتلُٮر املكذ٧ؿ يه ٔجةرة ٨ٔ ظة٣ح ٨٦ اخل٧ٮؿ  ا٣ٞ٪ةٔح يف احليةة ا٣ٕةريح ٨ٔ

ٌل٩خ ٝ٪ةٔح ٮلك٬ؾا اجلٮع ٨٦ ا٣ٞ٪ةٔح جي٧ٌؽ ا٣هرشيح، كػٮؼ ٨٦ اجلؽيؽ، كاذل٬ين، 

 .لؿأيخ اقذ٧ؿاران ل٤ٕرص احلضؿم ظىت اآلفٮاإلنكة٩يح ىلع ٬ؾا اجلع

أكؽت ٥ْٕ٦ اإلظىةايةت أف اذلم د٧يش ظيةد٫ ثؿكدني ق٤يب يجذ ي إىل اإلظجةط 

ٓ األ٬ؽاؼ  ٦٭٪يةن أك بف ٩ةصعةن ٦ةديةن أك ح كلٮكال١آث اعا٤يةن، كأف اذلم ٔ٪ؽق آحلح مكذ٧ؿة لًٮ

ٜ ٬ؽٚةن قىع ٣ّ٘يق ١٬ؾا َٮاؿ ظيةد٫ يك٥٤ ٨٦ ٬ؾق اآلٚةت  .كالكيع تلعٞيٞ٭ة كٍل٧ة ظٞ

ماك٩ح مؿمٮٝح، حيت كم٭ةدة ٧٤ٔيح اعحلح  كختي٢ رصالن وةظت زؿكة ١٤ٚيح، ذ

٨٦  ٮ٦ذ٨ٞ هل، ٚ٭ ٮ٥٬ ٠ؾلٟ، اتلٞخ ٦يٮهل ث٫٤٧ٕ ٚ٭ك يٕةم٤٭٥ صيؽان كأٚؿاد أرسد٫ 

٥ أف "الكٕيؽ املسةيل"كص٭ح ٩ْؿ ال١سّي ٨٦ اجلةس  ، إت أ٫٩ ٝؽ ت يكٮف ٠ؾلٟ ٗر

٥ْٕ٦ ك ٮذلٟ إل٧٬ةهل ٣ٕ٪رص ًصؽُّ ٦٭٥، ٝؽ يؿاق ٬ك٦ٞٮ٦ةت الكٕةدة لك٭ة ٦ذٮٚؿة دلي٫، 

 .اتلُٮر ادلاا٥ ٮ٬كأت  .اجلةس ٔ٪رص اعدم
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داا٧ةن ٬٪ةؾ  .اتلُٮر ادلاا٥ ٮ٣ٕ٪ةرص ا٣يت جت٢ٕ حليةدٟ ٦ٕىن ٬إف ٨٦ أكرث ا

اتلؾمؿ كبةتلةيل ت كٝخ دليٟ تلٌٌي٫ٕ يف الن١ٮل ك٦ٕىن تكىع إحل٫،  ك٬ؽؼ ٠جّي ذ

 .اهلؽؼ يجةٔؽؾ ٨ٔ ٬ؾا اهلؽؼ ٮالؿكدني، لك يـٮ ي٧يض ثال رًلي حنك

ٛؿص د٧ؿ ٨٦ إذا بف دليٟ ٦ج٤ٖ ٠جّي ٨٦ املةؿ ٚال درتؾ ا٣ /ًٕٚل قهي٢ املسةؿ

أ٦ةمٟ مؿكر ال١ؿاـ، ٚإف اذلم ت يججٓ يجذ ي، ٤ٔيٟ أف دٞٮؿ جلٛكٟ إذا ٧ٌ٩يخ زؿكيت 

خ ٕإذا اقذُك .قأكٮف أٝؽر ىلع حتٞيٜ أ٬ؽايفكل٤٪ةس، كقأكٮف أكرث إٚةدة مل٨ ظٮيل 

إذا ٤٩خ كأف د٪ةؿ م٭ةدة زة٩ٮيح ٤ٕٚيٟ أف د١ٛؿ ٠يٙ قذ٤ذعٜ ثإظؽل اجلة٦ٕةت، 

ادل٠ذٮراق، ٤ٔيٟ ثذ٥٤ٕ ٣٘ح صؽيؽة دـيؽ ٨٦ كٟ ثةملةصكتّي الن٭ةدة اجلة٦ٕيح ٤ٔي

 .ٚؿوٟ ثةجلضةح، ٤ٔيٟ ثةتتلعةؽ ثؽكرات د٪ِل زٞةٚذٟ

٦ة أركع كػىٮوةن ا٥٤ٕ٣، ت يٮصؽ ظؽ ل٥٤ٕ٤، لك٧ة ازددت ٚي٫ تنٕؿ ثةجل٭٥، 

ًٓ اليشء يف ماك٫٩  ."ا٥٤ٕ٣ ت يُٕيٟ ث٫ٌٕ إت إذا أُٔيذ٫ لكٟ/ "٦ٞٮ٣ح ٨٦ ٝةؿ

 .ا٢٧ٕ٣كاحل٧١ح دذ٤ُت رًل٪ني ٦٭٧ني، ا٥٤ٕ٣ ك، دىجط ظ١ي٧ةن 

ٮف يف اتلعؽث ٨ٔ ٦آزؿ ّٗي٥٬ كيرح إجنةزاد٭٥ ك٥٬ ت كزف هل٥ يف . ٬٪ةؾ أ٩ةس ثةٔر

ج٤ٮا ث٧ة ظٞٞٮق يف  ٚة٤ٔني، ك٬٪ةؾ أ٩ةسٝ  ّي  ٮا أف يٕحنٮا ظيةة ق٤جيح، ٦٪٤ٕٛنيٗ  احليةة، ًر

ةثؿة، أ ٍ، يسٞجٮف آذاف ٨٦ ظٮهل٥ ثأدلةد٥٬ ا٣٘ ٞ ىٛؿ ىلع الن٧ةؿ٦ةًي٭٥ٚ   .٦ة اآلفٚ 
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٣ٞؽ ذ٠ؿت قةثٞةن ٠يٙ أف الرشٌلت اجلةصعح ال١ربل احلؽيسح دلي٭٥ ماكدت 

يجىس أف ُٝةر احليةة ت كالىٮاب إىل صة٩ج٭٥، ٚةذلم يؿًل٨ إىل اإلجنةز كػةوح ل٤ذُٮيؿ، 

 .يىجط أظؽ املنة٬ؽي٨، أل٫٩ ا٠ذىف ث٧ة ظ٫ٞٞكيذٮٝٙ، خيؿج ٨٦ املكةثٞح، 

يرٌلت الكيةرات األمؿيكيح يف اثل٧ة٩ح٪ةت ا٠ذٛخ ثةتلٛٮؽ أذ٠ؿ ٬٪ة ٠يٙ أف ك

ـد٬ؿة ٚي٭ة، كاملؿظٌل اذلم ظٞٞذ٫  أ٤٧٬خ اعم٢ اتلُٮر ادلاا٥ كبةألقٮاؽ ا٣يت يه م

يه د٧ؿ ٨٦ ك، ٦ةذا صؿل؟ ٣ٞؽ مٌخ الرشٌلت احلةثة٩يح مًرٔح د٤ٌٮح ثيؽ٬ة هلة "٣ٛرتة"

٦ة ظؽث ل٤رشٌلت احلةثة٩يح ٩ٛك٭ة ٔي٪٫  ٮ٬كصة٩ج٭ة، أل٩٭ة أدرًلخ ٦ٕىن اتلُٮر ادلاا٥، 

 .ٚي٧ة ثٕؽ ظي٪٧ة قجٞذ٭ة الرشٌلت ال١ٮريح ٨٦ ٩ةظيح امل٪ذش ا٧ٕ٣ٌل

إف اذلم أ٢٧٬ اعم٢ اتلُٮر ادلاا٥ ٝؽ را٨٬ ىلع قٕةدد٫، ٚةلكٕةدة كٝٮد٬ة 
كٝٮد اإلرصار املكذ٧ؿ اإلرادة احلؽيؽيح، ككٝٮد اجلضةح اإلرصار املؽركس، كاجلضةح، 

إذا بف اجلضةح كٝٮد ك .ا٤ٛ٣كٛح احليةديحكؽيؽيح دم٤ح اتلٮص٭ةت كٝٮد اإلرادة احلك
 .يذآلككزيخ املعؿؾ، اذلم ثؽك٫٩ يىؽأ املعؿؾ ٮالكٕةدة ٚةتلُٮر ادلاا٥ ٬

*** 

 

 الكٕةدة كادلي٨ -31



 خهدوٌ حًىدة                                                   آخر يا تىصم إنيه انعهى في َيم انسعادة

 74   دار هارشي منورش اإلمكرتوين       

يف احلٞيٞح يؿل مُؿ ٨٦ اجلةس أف ت قٕةدة ظٞيٞيح إت د٤ٟ املججيح ىلع ادلي٨، 

أم كيف ادل٩ية إذا ٠٪خ قذؼًر يف ٦ة ثٕؽ املٮت، ٧ٚة ٩ٛٓ الكٕةدة ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ٥٬ 

٬ؾا  ٮ٦ة ٬كقٕةدة د٤ٟ املٛذٞؽة ٣ٕ٪رص األ٦ةف اذلم ت ي٧ك٨ أف ي٭جٟ إيةق إت اهلل، 

الكالـ ادلاػٌل ا٣ٕةرم ٨ٔ اتٔذ٧ةد ىلع اهلل يف اجلذةاش إذا ٦ة ٝيؽ٦خ ٦ٞؽ٦ةت وعيعح، 

ك٫٤؟  النٟ ٨٦ أف ٢٬ ٫٤٧ٔكٚةإلنكةف ثُجيٕذ٫ ي٧ي٢ إىل اخلٮؼ 
ي
أم كاملٌين قيؤيت أ

ـي٢ ٫٧ٕ٩ ٮ اذلم ينٕؿق جيأ٫٩ ٬كاهلل،  ٮصؽكدقٕةدة ٬ؾق اذلم ت يٕرتؼ ٚي٭ة اإلنكةف ث

اإلنكةف قٕيؽان، أم قٕةدة ٬ؾق ا٣يت ت يؿل ٚي٭ة أف يؽ اهلل يه ا٣ٛة٤ٔح  ك٤ٔي٫ ٚي٘ؽ

أ٫٩ ك، ٪٦٫بةتلةيل ت حيـف إذا ٦ة أملخ ث٫ مىيجح إذ ي٥٤ٕ أ٩٭ة اػذجةر ٨٦ كاحلٞيٞيح، 

ا٣ٞ٪ةٔح ٦جك٤ؼني ٨ٔ اتٔذٞةد كأم قٕةدة ٬ؾق إذا بف الؿًة  .ةقيُٕي٫ أصؿ ٤ٔي٭

٭٥ اهلل ٚي٭ة ٦ة ٚةد٭٥ يف ٬ؾق ادل٩ية أم قٕةدة ٬ؾق ا٣يت ت تكىع يف  ؟ثٮصٮد ص٪ح قيًٕٮ

يف ٠٭ٙ يف أىلع  ٮجت٤ٕ٭ة ثؿٚٞح الكٕةدة أي٪٧ة كصؽت كلكد٭ؾيج٭ة كدؿبيح اجلٛف 

ق ا٣يت ت د٤زتـ ثٞٮا٩ني ادلي٨ ا٣يت صةءت أوالن لؿاظح ا٣هرشيح أم قٕةدة ٬ؾ ؟اجلجةؿ

يف اجل٭ةيح، إف رصةؿ ادلي٨ يؤ٦٪ٮف ثأف الكٕةدة احلٞيٞيح ت ي٧ك٨ أف ك ؟٬٪ةا٭ةك

 .     ا٣يت ي٭ج٭ة اعدة ل٤ىةحلنيكدذعٌى٢ إت إذا ك٬ج٭ة اهلل، 

***
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 الكٕةدة كا٢٧ٕ٣ -31

يْ٪ٮف كيؿمٮف ثس٫٤ٞ ىلع ّٗي٥٬ ك ٠سّي ٨٦ اجلةس ي٭ؿبٮف ٨٦ مكؤكحلح ا٢٧ٕ٣،

 / احلٞيٞح ا٧٤ٕ٣يح دٞٮؿكاذلبء، ٨٦ أف ذلٟ ٩ٮاعن 

 جيت أف يكذ٭٤ٟ ا٢٧ٕ٣ م٤اكت ا٣ٛؿد كَةٝةد٫ كإت ٚإ٫٩ حيجٍ املٕ٪ٮيةت،"

كيٮاٜٚ اخلرباء ا٣ربيُة٩يٮف ٬ؾا الؿأم، كل١٪٭٥ يٌيٛٮف أ٫٩ ٨٦ األ٧٬يح أف يذٮاٜٚ 

 ."ظض٥ ا٢٧ٕ٣ امل٤ُٮب كٝؽرات ا٣ٛؿد

كدٌيٙ كإذا بف ا٢٧ٕ٣ يكذ٭٤ٟ د٤ٟ ا٣ُةٝح، ٚإف األحبةث أّ٭ؿت أف الكٕةدة 

 .ك٦٪ةٚٓ أػؿل دؿٚيٕةتكأم ٨٦ ٦ةؿ ة جي٪ي٫ املؿء ٩تيضح ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ ت دؿدجٍ ث٧

إف املةؿ ٣حف ا٣ٕةم٢ الٮظيؽ اذلم يؤزؿ ىلع "/ ازككادلإحلٟ ٦ة ٝةؿ ا٣ربٚحكٮر ك

يت دٮدل ٣ٕؽيؽ ٨٦ ا٣ٕٮام٢ يف احليةة ا٬٣٪ةؾ ا. الىعح اجلٛكيح كالكٕةدة دلل ا٣ٛؿد

 .(11)"اتلٮٚيٜ يف الـكاج كا٢٧ٕ٣ /٦٪٭ة الكٕةدة كالؿاظح اجلٛكيح،

                                                

(   )BBC. 
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حكٮر  يٛح ا٣يت حت٥٤ ث٭ة، ٚ٭ةؾ ٦ٞٮ٣ح ا٣ربٚك كإذا ٠٪خ د٤ٕٜ قٕةددٟ ىلع الّٮ

إف ز٧ح أد٣ح دا٦٘ح ىلع أف الكٕةدة دؤدم ثأوعةث٭ة ألف يكٮ٩ٮا اصذ٧ةٔيني / حلجٮ٦ّيقيك

 .٦ة كإ٩ذةصة يف ا٢٧ٕ٣ تلعٞيٜ املاكقت املةديح كاتل٧ذٓ ثأ٧ْ٩ح أكرث ظىة٩حكأكرث ٠ؿ

ظير أف ٥ْٕ٦ ادلراقةت  .أف الكٕةدة ّٗي ٦ٕؽيح يف أ٦ةك٨ ا٢٧ٕ٣ك٣ك٨ يجؽك

 .دؤًلؽ ٔؽـ ا٩تنةر الكٕةدة يف أ٦ةك٨ ا٢٧ٕ٣

*** 

 

 (ا٣ٛؿاغ)الكٕةدة كامل٢٤  -33

ـاؿ ٨٦ اجل ًلؾلٟ امل٢٤ ك٧ؿ املٛرتس، إف الكٕةدة د٭ؿب ٨٦ امل٢٤ ٧٠ة ي٭ؿب ا٣٘

اص٤ف ٚي٭ة يف ابليخ دكف أف د٢ٕٛ محبةن ٦ٛيؽان، كػؾ إصةزة م٭ؿ،  .ي٭ؿب ٨٦ الكٕةدة

ا٢٧ٕ٣، أف اذلم كقتنٕؿ أف مىةات ادل٩ية لك٭ة ٩ـ٣خ ىلع رأقٟ، ثح٪٧ة رأي٪ة يف الكٕةدة 

 .بةتلةيل دؿدٛٓ قٕةدد٫كجيًٌؽ ٚي٫ دؿدٛٓ ٦ٕ٪ٮيةد٫ كي٪٧٘ف يف ٫٤٧ٔ 

٠سّي ٨٦ اجلةس  .ٝؽراد٫كدالءـ ٦يٮهل كإلنكةف أف يجذٌف ٦٭٪ح حيج٭ة ٣ك٨ ىلع اك

األك٢ املذٮاو٢ ك( ٣حف اتقرتػةءك)ي٨ْ أ٫٩ إذا اعد ٨٦ ا٢٧ٕ٣ ٚ٭ؾا كٝخ اتقذ٤ٞةء 
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ّٗيق ٨٦ ا٣ٕةدات الكحبح، إف الكٕيؽ ت كٝخ دلي٫ ل٤ٕةدات الكحبح، كمنة٬ؽة اتل٤ٛةز ك

ني ٨ٔ لك٫٤  ك٫ أظؽ الاك٣نٌي أإذا ظٌؽزكا٣ٛؿاغ، كت ي٥٤ٕ ٦ٕىن امل٢٤  قب٫٧، دؿاق كا٣ٛةٗر

ي٪ْؿ إحل٭٧ة ٩ْؿة املكذ٘ؿب، ٚ٭ؾق األمٮر ٣حكخ يف ٝةمٮس ظيةد٫ ابلذح، ٚةلكٕيؽ 

يُٕي٫ لك٫، ك٬ؾا مؤيٌر ٠جّي ىلع الكٕةدة، يؿصٓ ٨٦ ٫٤٧ٔ اذلم حيج٫ كيٌٞؽس الٮٝخ، 

هل ثٕؽ دٕت دمي٢ ٚة٢٧ٕ٣ ب٥٤ٕ٣، إف ل٥ دُٕي٫ لكٟ ل٥ يُٕيٟ ث٫ٌٕ، يؿصٓ إىل ٦زن

يأك٢ ثةٔذؽاؿ، ز٥ دجؽأ ٔ٪ؽق ق٤ك٤ح ٨٦ ا٣ٕةدات الؿاإح املٛيؽة، ٨٦ ك٣حكرتيخ ٤ٝيالن 

د٥٤ٕ  كادجةع ادلكرات أكمالٔجح األكتد كمنة٬ؽة ثؿ٩ة٦ش ٦ٛيؽ كالؿيةًح كا٣ٞؿاءة 

٬ؾا ت يٕين أ٫٩ ت يؿدةح، ٨٧ٚ ت يؿدةح كم٭ةداد٫، كاملذٮاو٢ يف ٫٧٤ٔ  ٮاجل٧كال٤٘ةت، 

الؿكدني، ٚ٭ؾق َجيٕح كت يٕين أ٫٩ ت ينٕؿ بيشء ٨٦ الكأـ كؽان ت ي٢٧ٕ صيؽان، صي

٣ك٨ كيٞـٮ ثةلؿظالت، كأوؽٝةءق، كاألػؿل يـكر أ٫٤٬ كثني ا٣ٛي٪ح  ٮا٣هرش، ٚ٭

٢، ٚ٭كثةٔذؽاؿ،  ٌٞ َٮي٤ح تل٪ٛيؾ٬ة، كػٍُ مؿظ٤يح كاغيةت ٠جّية كٔ٪ؽق أ٬ؽاؼ  ٮبذٕ

٢ٞ أف يؾ٬ت ٧ٔؿق  يجذ٢ٞ ٨٦ ثيخ ٚالف إىل ثيخ ٚالف، ث٢ كةا٫، يـكر أوؽٝ ٮ٬كت يٕي

 .دلي٫ ظىت ثؿ٩ة٦ش ل٤ـيةرات، ي٤زتـ ث٫ ٝؽر اإلماكف

٧٠ة "ٝجٕٮا يف املزنؿ حلالن ٩٭ةران ٣ّيدةظٮا كك٥ ٩ؿل ٨٦ ٬ؤتء اذلي٨ دٞةٔؽكا 

ؽت ظيةد٭٥، ٨٦ كٝؽ ٩ـ٣خ ٤ٔي٭٥ أمؿاض ادل٩ية ٝةَجح، " يٕذٞؽكا ٌٞ ا٣ٕٞؽ اجلٛكيح ٔ
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٩ٛكحذ٭٥ دذؽ٬ٮر محبةن ٚنحبةن، إىل أف كا٣ٞةد٢، ز٥ دأػؾ وعذ٭٥  ال١آثح، إىل ا٣ٛؿاغ

 .يذ٧ىن لك ٨٦ ظٮهل٥ أف جيٮدكا ثأ٩ٛك٭٥ حلذع٤٤ٮا ٨٦ ٬ؾا احل٢٧ اثلٞي٢

ًليٙ أف ال١آثح دكةد كيشء َجييع ثٕؽ٦ة رأي٪ة ٦ة ألزؿ الىعح ىلع الكٕةدة، 

ٛؿغ صةـ ٌٗج٫ يي كجت٢ٕ املؿء يريؿان لنؽة ٦ة ييسء ٦ٕةم٤ح ٨٦ ظٮهل ( أٝٮؿ دكةدك)

 .٤ٔي٭٥

ت يٮصؽ يشء يف ٝةمٮس الكٕؽاء اق٫٧ اقذٞة٣ح، ٬ؾا ٍٚٞ يف اجلْةـ الٮّييف 

ملؽة قةٔذني يف احلـٮ ٣حكذة بنةٝذني، ٮلكاهلؿَل، يف ٝةمٮس الكٕؽاء ٬٪ةؾ ٢٧ٔ 

ح، كحن٨ يف ٔرص أوجعخ امل٭٨ ٠سّية كاملؿًلـ، كمالا٧ذني ل٧ٕ٤ؿ  ي٧ك٨ ك٦ذ٪ٔٮ

 .يف ٦زنهل أيٌةن ككٝذيح ٝىّية، أم ٨٦ الكةٔح ٚىةٔؽان، ث٢ كظؽة  لإلنكةف أف ي٢٧ٕ يف

 .٬ؾا ٌٚالن ٨ٔ ا٣ٕةدات الىعيح ا٣يت ي٧أل ٚي٭ة يٮ٫٦

الكجٕني، وعذ٭٥ أ٢ٌٚ ٨٦ النجةب، أل٩٭٥ كك٥ رأيخ أ٩ةس جتةكزكا الكتني 

 .ٚ٭٧ٮا احليةة ىلع ظٞيٞذ٭ةكي٧ةرقٮف الؿيةًح، كقٕؽاء 

املؿض، كأكرث يف ال١آثح كأ٢ٝ أ ك٪ٮات أإف ظيةدٟ أٝرص ٨٦ أف د٪ٜٛ ٦٪٭ة ٔرش ق

 .       اظؾر أف دكٮف ٬ؾق ا٣ٕرش ق٪ٮات ػةد٧ح ظيةدٟك



 خهدوٌ حًىدة                                                   آخر يا تىصم إنيه انعهى في َيم انسعادة

 79   دار هارشي منورش اإلمكرتوين       

***
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 الكٕةدة املٕؽيح -31

 راٜٚ الكٕيؽ تكٕؽ؟/ ٢٬ وعيط ٦ة يٞٮهل املس٢ النٕيب

أف الكٕةدة ( ذم ثؿيذحل ٦يؽيكةؿ صٮر٩ةؿ)ٚٞؽ ٝة٣خ دراقح نرشد٭ة وعيٛح 

 . ٚؿاد األرسة الٮاظؽة ٣ك٨ ٣حف ثني زمالء ا٢٧ٕ٣أ كأدجذ٢ٞ ثة٣ٕؽكل ٨٧ً أوؽٝةء 

ـداد ثػ ثةملبح إذا بف هل وؽيٜ  31ًٕٚل قهي٢ املسةؿ إف اظذ٧ةتت قٕةدة ا٣ٛؿد د

 ٦11رت ينٕؿ ثةلكٕةدة أيٌة، ك٬ؾق ا٣جكجح درتاصٓ إىل  200يٕحل ىلع مكةٚح د٢ٞ ٨ٔ 

ة املكةٚح اجل٘ؿاٚيح ثني ٥، كدرتاصٓ ٦ٓ زيةدك3,1 مكةٚح ثةملبح إذا بف الىؽيٜ يٞي٥ ىلع

 . النؼىني

ـداد ٚؿص الكٕةدة ث ثةملبح  33ثةملبح يف ظةؿ ا٣ٕحل ٦ٓ يريٟ قٕيؽ، كبػ  2 ػكد

 . (16)"ثةملبح إذا بف اجلّياف قٕؽاء 13إذا بف ٝؿيت قٕيؽ يٞي٥ يف اجلٮار، كظىت ثػ

إف ثٕي اجلةس حميُيني بنلك ٠جّي، إذا بف اجلةس ٨٦ ظٮهل٥ قٕؽاء ٚ٭٥ 

 .ا١ٕ٣ف ثة١ٕ٣فكقٕؽاء 

                                                

(   )BBC. 
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٨٦  ٩ي١ٮتس ػؿيكذة٠حفظير ٝةؿ املكؤكتف ٨ٔ ادلراقح ا٣ربكٚكٮر "

٨٦ صة٦ٕح بحلٛٮر٩ية يف قةف  صي٧ف ٚةكلؿ٬ةرٚؿد ٦يؽيكةؿ ق١ٮؿ كاألقذةذ 

ف ي٪ترش ىلع مٮصةت ٔرب دل٧ٮاعت أاتلٛةكت يف مكذٮل قٕةدة ا٣ٛؿد ي٧ك٨ "إف ٮدييض

كبةتلةيل دجذش ٨ٔ ذلٟ دل٧ٮاعت ٨٦  اصذ٧ةٔيح كينلك ثجيح أكقٓ ٨٧ً مج١ح كاظؽة

 ". األٚؿاد الكٕؽاء كاتلٕكةء

 .الكٕةدة ٦ٕؽيح ثك٢ املٞةيحف/ إف مبخ ٢ٝ

، إذ دذٮٝٙ ىلع (ل١٪٭ة ٣حكخ ٝةٔؽةك)ٚإذا بف وؽيٟٞ قٕيؽ إذان أ٩خ قٕيؽ 

 .٦ؽل اتلٛة٢ٔ اجلةمئ ثح٪٧١ة

٣ك٨ احلٞيٞح مج٫ املؤًلؽة أ٩ٟ إذا ٠٪خ ٦ٓ مؼه ٠بيت ٣ٛرتة صيؽة، ك

 .قذىجط ٠بيت ٦س٫٤

 .يٕحل ٬ؾق الكٕةدة ث٧ٛؿدقك٢٬ دذىٮر أف حيٮز اإلنكةف قٕةدة ظٞيٞيح 

 .ت حيرت٫٦ك٨٦ ظٮهل ت حيج٫ ك٢٬ دذىٮر أف حيٮز اإلنكةف قٕةدة ظٞيٞيح 

ختي٢ أ٩ٟ تنة٬ؽ٬ة ٦ٓ أوؽٝةاٟ كختي٢ أ٩ٟ تنة٬ؽ مًرظيح ٠ٮ٦يؽيح لٮظؽؾ، 

 .املٞؿبني
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بكٕةدة دة٦ح إذا ل٥ يك٨ ظٮلٟ أ٩ةس ٨٣ تنٕؿ / اآلف قج٪ذ٢ٞ إىل ٝةٔؽةك

إذا ٠٪خ دؿيؽ ٬ؾق الـمؿة ٨٦ اجلةس، كيؿيؽكف مى٤عذٟ، كخيةٚٮف ٤ٔيٟ كحيجٮ٩ٟ 

٤ٔيٟ أف دجةدهلة ٩ٛف النٕٮر، إذ ك٥ ٨٦ مؼه يذٕةم٢ ٦ٓ ٨٦ ظٮهل ث٧ٞح ٨٦ ٥٧ٝ 

 إت إذا .٬ي٭ةت .يكألٮف ٤ٔي٫كيؿيؽ ٦٪٭٥ أف حيجٮ٫٩ كالال ٦جةتة، كا٣ٛؿديح كاأل٩ة٩يح 

أريؽ أف أ٩ىط ٬ؾا النؼه  .٨٦ ثُن٫ إذا ل٥ ي٤ٕٛٮا ذلٟ، ٔ٪ؽ٬ةكب٩ٮا خيةٚٮف ٦٪٫ 

 .إيةؾ أف د٨ْ أف ثةإلر٬ةب قذ١كت ٤ٝٮب اجلةس/ ٩ىيعح ٝي٧ح

املكةحمح، يف كاملنةرًلح كا٣ُٕٙ كاملكةٔؽة كت ديككت ٤ٝٮب اجلةس إت ثةملعجح 

 .ف ىلع مى٤عذٟحيؿوٮك٬ؾق احلة٣ح قرتل ٦بةت اجلةس ظٮلٟ، يٮٌدك٩ٟ ٕٚالن 

 .ب٩ٮا ىلع ػُأ ٮلكيكذ٧ٓ إحل٭٥ صيؽان كألف اجلةس اغبلةن حيجٮف ٨٦ يذٛ٭٧٭٥ 

إف احليةة أوٕت ثكسّي ٨٦ أف دٮاص٭٭ة لٮظؽؾ ٦٪ٛؿدان، ذلا أكرث حمجيٟ، ك٣ك٨ 

إف ا٩ربل  ٬ؾا ت يٕين أف دىجط ادكةحلةن، ث٢ جيت أف دٌٓ يف ظكةثٟ أ٩ٟ قذ١ٮف لٮظؽؾ،ٚ 

كق٭الن، كأيٌةن ٬ؾا ت يٕين أ٩ٟ ٨٣ دذ٤ُت مكةٔؽة أظؽ إذا ب٩خ  أظؽه ملكةٔؽدٟ ٚأ٬الن 

ؿة، ك٣ك٨ ٣ت ٦ة أٝىؽق أ٩ٟ ٨٣ دٌٓ أم٤ٟ ثـيؽ أك  .ب٩ٮا أثٮاؾ ظىت لٮ ٧ٔؿك ٦ذٚٮ

ـايل املؿًلـم اذلم يؽكر ٫١٤ٚ ك اآلف إذا ٠٪خ يف ريت ٨٦ أف النؼه ات٩ٕ

 .راقحٚإحلٟ ٬ؾق ادل .ظٮؿ ٩ٛك٫ أقٕؽ أـ النؼه اتصذ٧ةيع ا٣ّ٘يم



 خهدوٌ حًىدة                                                   آخر يا تىصم إنيه انعهى في َيم انسعادة

 83   دار هارشي منورش اإلمكرتوين       

دهني ل٤جةظسني أف األمؼةص اتصذ٧ةٔيني اذلي٨ يذ٧ذٕٮف ثجنةط كاٚؿ، كدلؽي٨ 

 .يف أ٧ٔةهل٥ ٥٬ أكرث قٕةدة ٨٦ ّٗي٥٬

أف  ٮٔ٪ؽ٦ة يؽػ٢ مؼه قٕيؽ إىل ا٣٘ؿٚح يكٮف ٧٠ة ل/ إمؿقٮفٝؽ ٝةؿ ك

م٧ٕح ٝؽ أًيبخ، ٚإذا رق٧خ اثتكة٦ح دمي٤ح ىلع كص٭ٟ ٚإف اجلتيضح ٨٣ دكٮف ٍٚٞ 

 .ل١٪ٟ أ٩خ أيٌةن قتنٕؿ ثةلكٕةدةكهلؾق اتثتكة٦ح إحلٟ،  يه رد اجلةس

ظؽث اجلةس ٨ٔ ٩ٛكٟ قحكذ٧ٕٮف لٟ، ظؽز٭٥ ٨ٔ / ٬٪ةؾ ٦س٢ ٝؽي٥ يٞٮؿك

 .أ٩ٛك٭٥ قيعجٮ٩ٟ

ثٕي اجلةس يـي٪ٮف املاكف / الاكدت األمؿيكٰ الن٭ّي ٦ةرؾ دٮي٨ٝؽ ٝةؿ ك

 .ابلٕي اآلػؿ ثة٩رصاٚ٭٥كحبٌٮر٥٬ 

***
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 الكٕةدة كاتلٞؽيؿ -36

د٤٭٫ٛ ىلع  ٮأ٧ٜٔ املجةدئ يف اإلنكةف ٬/ كحل٥ صي٧فةؿ اعل٥ اجلٛف احلؽير ٝ

 .  دٞؽيؿ اآلػؿي٨ هل

كإذا أقؽكا  .٠سّي ٨٦ اجلةس يجذْؿكف ثٛةرغ الىرب أف يٌٞؽر٥٬ اجلةس كيث٪ٮا ٤ٔي٭٥

ةظح، ٣حك٧ٕٮا ٦٪٫ أىلع درصةت  ةن ألظؽ، دؿا٥٬ ي٪ْؿكف يف ٔيين ال٧يكؽل إحل٫ ثٝٮ ٦ٕؿٚك

رًلٓ ٬ؾا  ٪ةف، إذ إ٩٭٥ ت يٞج٤ٮف ثك٧٤ح م١ؿ اعديح أيٌةن، ث٢ يذ٧٪ٮف لٮالن١ؿ كات٦ذ

املك١ني هل٥ م١ؿان، كإذا ل٥ يذ٤ِٛ ثةلن١ؿ كاثل٪ةء، يٞي٧ٮا ادل٩ية كت يٕٞؽك٬ة، كحيٌؽزٮف 

٭٥ ال١جّي، كإذا ب٩ٮا ي٧ٌؽكف أظؽ  اجلةس لك٭٥ ٨ٔ لـؤ ٬ؾا اإلنكةف، كأ٫٩ ت يكذعٜ ٦ٕؿٚك

ى٢، ز٥ ثؽر ٨٦ ٬ؾا ا٣ّٛٞي ٦ة ثؽر، ٚٮران يذعٮؿ ٬ؾا اتلرصؼ ٨٦ ٬ؾا ا٣ٛٞؿاء خبّي داا٥ ك٦ذ

ٙ أم ُٔةء  ا٣ّٛٞي إىل أكرب ػُيبح وؽرت يف ظيةد٫، كجيت أف يؽٚٓ ز٧٪٭ة، أت ك٬ٮٝك

 .بف يى٫٤ ٦٪٭٥ بنلك دكرم، ٔٞٮبح هل ىلع ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ النجيٓ

يح الؿػيىح ٨٦ اجلةس  /أٝٮؿ هلؾق اجلٔٮ

ٕىٍٮ٬  / ٧ة صيؽان ٬٪ةؾ أمؿي٨ جيت أف تى
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ا٩ذؼجٟ ا٣ٞؽر تل١ٮف ماكف ٬ؾا املك١ني، ٢٬ حتت أف  ٮ٢٬ حتت ٚي٧ة ل /أكهل٧ة

 دؾل٢؟ كم١ؿان هل " إف صةز اتلٕجّي"ظةلٟ كيجربم لكة٩ٟ 

، ٦ٞةر٩ح ٦ٓ ُٔةءات اهلل لٟ "٦٭٧ة ث٤ٖ"إذا بف دلؿد ٦ٕؿكؼ قؼيٙ  /زة٩ي٭٧ة

ٯ هل لك ٬ؾا اهلٮاف، ٚك٥ ُى ٍٕ تن١ؿ اهلل ىلع كجيت أف دذؾل٢  املذ١ؿرة، دؿيؽ ٨٦ ٬ؾا ال٧ي

٨٦ صة٩ت آػؿ، ٠سّي ٨٦ اجلةس يٕذ٧ؽكف كُٔةءاد٫ ال١جّية ال١سّية؟ ٬ؾا ٨٦ صة٩ت، 

ٓ ٦ٕ٪ٮيةد٭٥،  حل١ٮف إ٩ذةص٭٥ يف لك يشء صيؽان، ٧٠ة ٝؽ حتٌك٨ كىلع إَؿاء اجلةس هل٥ لٚؿ

 ٦ٞٮ٣ح ػةَٛح ٨٦ أظؽ اذلي٨ يكٮ٩ٮف يف أٔيج٪ة يشء ٦٭٧ةن، ٝؽ حتك٨ ٬ؾق املٞٮ٣ح

ـاص٪ة َٮاؿ اجل٭ةر،  ا١ٕ٣ف وعيط، ٝؽ دكٮف ٦ٞٮ٣ح تذٔح قجت يف اقٮداد يٮ٦٪ة كم

 .ثكةم٫٤

ص٤ٕخ مىّي٬ة كإف ٨٦ ٬ؾا ظةهل أٝٮؿ هل ٣ٞؽ ق٧ٌ٤خ قٕةددٟ إىل ّٗيؾ، 

 .اءكثيؽ٥٬، ٚ٭٥ ي٤ٕجٮف ثٟ ٧٠ة مة

٭ة ق٤ح كالكـ اجلةس ٔ٪ٟ يه دلؿد إمةرات   ٔى ٣حكخ ظٞيٞح، أ٩ة ت أٝٮؿ أف ديٮًد

حيؿص ٤ٔيٟ، كػىٮوةن ٨٦ مؼه حيجٟ كت، ٚٞؽ يكٮف الالكـ وعيعةن، امل٭٧ال

/ يف ا٣ٞة٩ٮف .٣ك٨ دأكؽ أ٩٭ة ٣حكخ ٔ٪ٮاف احلٞيٞح، ذلا ت حتـف ٨٦ لك لك٧ح تك٧ٕ٭ةك

احلك٥ ا٣ُٞيع اذلم ل٥ يٕؽ يٞج٢ أم َؿيٜ ٨٦ َؿؽ املؿاصٕح، أم ثٕؽ مؿإٚةت 
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ٔ٪ؽ٬ة يىجط  .٩ٞيكتب٪ةؼ بٕؽ اقكرد، كأػؾ كاقذضٮاب كم٭ٮد كبحٌ٪ةت كصٮاثةت ك

٦ربـ ت يٞج٢ املؿاصٕح ثأم ملك ٨٦ األماكؿ ٔ٪ؽ٬ة يىجط ٔ٪ٮاف احلٞيٞح، ٥٤ٚى ديزنًؿ 

ةؿ ظكؽان حل٘يْٟ ٮ٬كالكـ اجلةس ٬ؾا املزنؿ   .دلؿد رأم ٝؽ يٞي

إف اليشء اذلم يجعر ٔ٪٫ اإلنكةف ا٣ٛة٢ً / "آق ك٥ أٔضجتين د٤ٟ املٞٮ٣ح

 ". ٔ٪٫ اإلنكةف ا٣ٕةدم جيؽق ٔ٪ؽ اآلػؿي٨ اليشء اذلم يجعركجيؽق يف ٩ٛك٫، 

بةتلةيل ٠يٙ يؤزٌؿ ٚيٟ ك٨٦ يٕؿؼ ٩ٛكٟ أكرث ٦٪ٟ؟ / قٮؼ أػربؾ بيشء ٦٭٥

ـاصٟ يىٕؽ كأظؽ٥٬   كي٭جٍ ببلٮروح، ملضؿد لك٧ح ٩ةٝؽة أكجي٢ٕ اخلٍ ابليةين مل

إذا أَؿاؾ / قأدلٌٟ ىلع َؿيٞح وٌعيح دٛيؽؾ ؛٤ٔي٫ك٦ةدظح، ت أظؽ يٕؿٟٚ أكرث ٦٪ٟ، 

٢٬ أقذعٜ ٕٚالن ٬ؾا اثل٪ةء، / ٢ٝكأظؽ٥٬ ٦٭٥ يف ٩ْؿؾ جب٤٧ح ٣ُيٛح ٚة٩ْؿ إىل ٩ٛكٟ 

إف ل٥ يك٨ ٠ؾلٟ ك٢٬ ٚيين ظٞيٞحن ٬ؾق الىٛح، ٚإف ٠٪خ تكذعٜ ذلٟ ٚةم١ؿق، 

إف ب٩خ لك٧ذ٫ تيسء لٟ، ٚذٮٝٙ كت دٞج٢ املضةم٤ح ٦٪٫ ٚإ٫٩ يكؼؿ ٦٪ٟ، كٚةزصؿق، 

٦ين ٤ٔي٫، ٚإف بف ٠ؾلٟ ٚةم١ؿق، ٜ ٦ة ت٢٬ أقذع/ ٢ٝ جلٛكٟكحلْح ٝج٢ أف حتـف، 

إف ل٥ يك٨ ٠ؾلٟ، كٚٞؽ ٩ج٭ٟ إىل ػُأ ل٥ د٨ُٛ إحل٫، تكذُيٓ أف دذض٪ج٫ مؿة أػؿل، 

ط كص٭ح ٩ْ ًٌ أظرتـ كص٭ح ٩ْؿؾ إت / ٢ٝ هلكت دأث٫ لالك٫٦ ابلذح، ٚإف كز٫٩ وٛؿ، كؿؾ ٚٮ

 .أ٩٭ة ػةَبح
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ممة دٛ٭٥ ٩ٛكٟ،  ٨٣ يٛ٭٧ٟ أظؽ أكرثك٨٣ يٞؽرؾ أظؽ أكرث ٦٪ٟ،  /اخلالوح

إت قذٌُؿ كت دجذْؿ اتلٞؽيؿ ٨٦ أظؽ، كٝؽر ٩ٛكٟ ث٪ٛكٟ تل١ذ٢٧ قٕةددٟ، 

 .٣حف ٦ٕ٭٥ك٬ؾا أمؿ ٦ٕٟ  .اقرتظة٫٦ حلُٕيٟ إية٬ةكتقذالؼ قٕةددٟ ٦٪٫، 

يح، ك ا٣٘ؿكر، كت دزن٣ٜ ٦زن٣ٜ اإلٔضةب ثةجلٛف ك٣ك٨ ٌٝؽر ٩ٛكٟ ث٧ٮًٔٮ

 .الالكـ الالذعكٔ٪ؽ٬ة، تكذعٜ ال٤ـٮ ك٬٪ة، 

***
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 الكٕةدة املؿدجُح ث٧كذٮل دُٮر ادلك٣ح - 3

 !٢٬ الكٕةدة مؿدجُح ث٧كذٮل دُٮر ادلك٣ح؟ /الكؤاؿ اذلم يُؿح ٩ٛك٫

 .٥ٕ٩/ اجلٮاب

 . دك٣ح 2 ٬3ؾا ٦ة أزهذ٫ مكط صؿل نرشق ظؽيسة كين٢٧ 

الىّ٘ية يف املعيٍ اهلةدم ٥٬ أقٕؽ  ٮكينّي املكط إىل أف قاكف صـيؿة ٚة٩ٮد

 . 302كيُح، ثح٪٧ة صةء النٕت ا٣ربيُةين يف املؿدجح ا٣ػ ا٣هرش ىلع كص٫ ا٣ه

ح ٨٦ امل١ٛؿي٨ يف مؤقكح ٩ي  . ايكٮ٩ٮمكخٮكٝة٦خ ثةدلراقح دل٧ٔٮ

إّ٭ةر أف  ٮأظؽ املنةرًلني يف املكط إف اهلؽؼ ٦٪٫ ٬ ٩يٟ ٦ةرًلفكيٞٮؿ 

يح اتقذ٭الؾ ا٣هرشم  . رٚة٬يح ا٣ٛؿد ت دؿدجٍ ثةلرضكرة ث٧ؽل كت ٩ٔٮ

ٗىن ادلك٣ح ثجكجح الكٕةدة ا٣يت دذعٜٞ ملٮاَ٪ي٭ة، إذ حتذ٢ كت يؿدجٍ مكذٮل 

٥ دٮآً اٝذىةد ٬ؾق ادلكؿ  . دكؿ أ٦ّيٌل الالدح٪يح املؿا٠ـ ا٣ٕرش األكىل يف املكط ثٗؿ
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، كاحلةثةف 23كديجء دك٣ح ٦س٢ أملة٩ية ذات املاك٩ح اتٝذىةديح ا٣ٞٮيح يف املؿدجح ا٣ػ

 . 71يف املؿًلـ ا٣ػ

 .يف ٝةا٧ح املكط 310ألمؿيكيح ٚذعذ٢ املاك٩ح ا٣ػ أ٦ة الٮتيةت املذعؽة ا

ة يف مكذٮيةت املٕحنح ىلع ٦ؽل  كاًعن ظير أف ادلكؿ ا٣٘ؿبيح ظٞٞخ اردٛةاعن ك

 . ة املةًيح، ك٣ك٨ ٬ؾا ت يٕين أف مٕٮب٭ة أوجعخ أقٕؽاع٦ن  10ا٣ػ 

 ٢٬ اتلٕؽديح اثلٞةٚيح دجٕر ىلع الكٕةدة؟/ قؤاؿ ٬ةـ آػؿ

مؿحيح ٨٦ ٝج٢ ثية٩ةت ابلعر ٨ٔ الكٕةدة،  صةءت اجلتيضح ّٗي/ اجلٮاب

 . ك٦ٛةد٬ة أف دلذ٧ٕةت اتلٕؽديح اثلٞةٚيح أ٢ٝ زٞح ثةآلػؿ كأ٢ٝ قٕةدة

ٚٞؽ أمةر حبر ٝة٦خ ث٫ كزارة ادلاػ٤يح ا٣ربيُة٩يح إىل أ٫٩ لك٧ة زاد اتل٪ٮع 

 . ا٣ٕؿيق يف ٦٪ُٞح ٦ة ٨٦ ابلالد، لك٧ة ٤ٝخ زٞح اجلةس ثجٌٕ٭ة ابلٕي

كةكاة ا٣ٕؿٝيح يف ثؿيُة٩ية ثأحبةث ملٕؿٚح أزؿ اتل٪ٮع ىلع رٚة٬يح ٧٠ة ٝة٦خ جل٪ح امل

 . اإلنكةف كمٕٮرق ثةلكٕةدة

 .اجلةس ينٕؿكف بكٕةدة أكرث ظي٪٧ة يكٮ٩ٮف ٦ٓ أمؼةص ينةث٭ٮ٩٭٥/ ٚٞة٣خ
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تصبٮف ٨٦ ا٣ٛؿنكحني ا٣ربكتكذة٩خ )ظي٪٧ة كو٢ اهليضٮ٩ٮت / ًٕٚل قهي٢ املسةؿ

ُة٩ية أظؽث ٬ؾا دٮدؿات اصذ٧ةٔيح ٠جّية اػذٛخ يف احل٭ٮد إىل ثؿي كأ( يف ٔىٮر قةثٞح

 .أ٤ٗج٭ة ثٕؽ ذلٟ

ٕؽاء ٨٦ ثرل آلػؿ، ٚ ي دتجةي٨ ٨٦ ٣ك٨ ختذ٤ٙ ا٣ٕٮام٢ ا٣يت جت٢ٕ اجلةس قك

زجةت اذلات اذلم ي٧س٢ أ٥٬ ٔٮام٢ الكٕةدة يف الٮتيةت املذعؽة، إىل إاجلضةح النؼيص ك

 .لكٕةدة يف احلةثةفاجلضةح األرسم كاتصذ٧ةيع اذلم ي٧س٢ أ٥٬ ٔٮام٢ ا

إف مكذٮل الكٕةدة يف ادلكؿ الى٪ةٔيح ل٥ يذّ٘ي ٦٪ؾ احلؿب / كٝة٣خ دراقح

٥ اردٛةع ادلػٮؿ ثؽرصح ٠جّية، كأرصٓ ابلةظسٮف ذلٟ إىل ٧٩ٍ احلية ة ا٣ٕةمليح اثلة٩يح ٗر

 .اتقذ٭ال٠يح يف د٤ٟ املضذ٧ٕةت

ىل أف أف ثةظسٮف أمؿيكيٮف ػ٤ىٮا إ /ٝؽ ٔرثت ىلع دراقح أػؿل ٦ٛةد٬ةك

 .رًليني أقٕؽ مٕت ىلع كص٫ ا٣هكيُحادل٧٩ة

كدٞٮؿ  .إف احلؿيةت النؼىيح أ٥٬ ٨٦ املةؿ يف حتٞيٜ الكٕةدة/ دٞٮؿ ادلراقح

ادلراقح أيٌةن أ٩٭ة أزهذخ أف الكٕةدة ت دٞذرص ىلع اتزد٬ةر اتٝذىةدم كا٣رثكات إت 

ٮأ٭ة دجًف أ٥٬ اعم٢ دؤًلؽ أف احلؿيح بنىت أ٩ك. صـاية، كأ٩٭ة ٣حكخ ا٣ٕٮام٢ األ٥٬ ٚي٭ة
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ٝؽ ػ٤ىخ دراقح ك. ٞؿاَيح أ٦س٤ح ىلع ذلٟةدة النؼه، ظؿيح اتػذيةر كادلي٧يف قٕ

ٌن  3723د٪ضـ ق٪ٮية ٦٪ؾ   . ة إىل أف مٕٮب ا٣ٕةل٥ لك٭ة وةرت أكرث قٕةدة ثىٛح اع٦حأي

ٌن  ة ىلع مكذٮل الكٕةدة ٔ٪ؽ ٚةملكةكاة ثني اجلجكني كا٣تكة٦ط اتصذ٧ةيع دؤزؿ أي

 .النٕٮب

أّ٭ؿ اقذُالع ٝة٦خ ث٫  /ذأكيؽ ىلع ٔؽـ اردجةط الكٕةدة ث٧كذٮل املٕحنحل٤ك

. يرًلح لىة٣ط يب يب يس أف مكذٮل الكٕةدة النؼىيح ّٗي مؿدجٍ ث٧كذٮل املٕحنح

ٚٞؽ دهنٌي ىلع ًٮء ادلراقح أف ٔؽدان ٠جّيان ٨٦ قاكف ادلكؿ األكرث ٗىن ّٗي قٕؽاء 

ٕي ادلكؿ كتقٌي٧ة ثؿيُة٩ية كالٮتيةت ٧٠ة دهنٌي أف اجلةس يف ث. راًني ٨ٔ ظيةد٭٥كأ

٥ ٨٦ أ٩٭٥ أزؿيةء أكرث ٨٦ أم كٝخ قةثٜ كيف ثؿيُة٩ية، ٝةؿ لك . املذعؽة أكرث ثؤقة ثةلٗؿ

ز٧ة٩يح أمؼةص ٨٦ أو٢ ٔرشة مم٨ مةرًلٮا يف اتقذُالع إف ىلع احل١ٮ٦ح أف دىت 

 .أكرث زؿاء٨٦ ات٬ذ٧ةـ جب٤ٕ٭٥  ا٬ذ٧ة٦٭ة يف إَةر ص٢ٕ املٮاَ٪ني أكرث قٕةدة ثؽت
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كًلؾلٟ أذرب نكجح ٠جّية ٨٦ املنةرًلني يف ادلراقح أف الـكاج يف أ٤ٗت األظيةف 

ٌن  ة ٔٮام٢ أقةقيح يؤدم إىل الكٕةدة، ٧٠ة أف ا٣ٕالٝةت كالىؽاٝةت كالىعح تنلك أي

 .( 1)"لكٕةدة اإلنكةف

ٚإف أربٕح ٨٦ لك مخكح  /أيٌةن دأكيؽان ىلع ٬ؾا املٮًٮعكيف دراقح أػؿل ك

 .دكؿ ا٣ٕةل٥ الى٪ةيع احلؽير ينٕؿكف ثةلكٕةدة يف دميٓ األكٝةتأمؼةص يف 

ٚإف دٞؿيؿ أصؿاق اعل٥ ثؿيُةين ػ٤ه إىل أف اجلةس اذلي٨ يٕحنٮف ، اقذُؿادان ك 

 .يف ادلا٧٩ةرؾ، ٥٬ األقٕؽ ىلع كص٫ األرض، ىلع ١ٔف كاٝٓ ٨٦ يٕحنٮف يف ثٮرك٩ؽم

٨٦ صة٦ٕح ٣حنكرت كٝؽ أصؿل حم٢٤ ٥٤ٔ اجلٛف اتصذ٧ةيع كيين أدريةف كايخ 

دراقح دكحلح ٨٦ ٦٪٧ْةت ٩ّْية  300دك٣ح ثةإلًةٚح إىل  2 3دراقذ٫ ىلع ثية٩ةت ٨٦ 

 .لألم٥ املذعؽة ك٦٪٧ْح الىعح ا٣ٕةمليح

رًلـت دراقذ٫ ىلع ابلعر ٚي٧ة إذا بف املؿء راًيةن ٨ٔ ظيةد٫ بنلك اعـ، كًلؾلٟ 

ف حبس٫ أز٧ؿ ٨ٔ أكؿ ػؿيُح ٚي٧ة إذا بف راًية ثٮ٫ًٕ كابلحبح ا٣يت يٕحل ٚي٭ة، كٝةؿ إ

 .اعمليح ل٤كٕةدة

                                                

( 7  )BBC. 
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كظكت ا٣ٕةل٥ ا٣ربيُةين ٚإف األقجةب الؿاحكيح ا٣يت دؤزؿ ىلع الكٕةدة يه 

 .الىعح كا٣رثكة كاتل٤ٕي٥

كٝؽ صةءت قٮيًرا يف املؿدجح اثلة٩يح ثة٣جكجح ألكرث ثرلاف ا٣ٕةل٥ ا٣يت ي٪٥ٕ 

 ٮ، ٚي٧ة صةءت دم٭ٮريح ال١ٮ٩٘قاك٩٭ة ثةلكٕةدة، د٤ذ٭ة اجل٧كة كأيك٤٪ؽا كصـر ابلة٧٬ة

 .ز٥ ثٮرك٩ؽم يف ذي٢ ا٣ٞةا٧ح مادلي٧ٞؿاَيح كزي٧جةثٮ

كظكت كايخ ٚإف ادلكؿ األو٘ؿ د٧ي٢ إىل أف دىجط أقٕؽ ثٕي اليشء، لٮصٮد 

 .مٕٮر أٝٮل ثةجل٧ةٔيح ثةإلًةٚح إىل اخلىةاه اجل٧ةحلح ل٤جرل

صؽا ٦س٢ ٨ٔ د٬نذ٫ ثٮصٮد دكؿ يف آقية يف مؿادت ٦ذؽ٩يح  كايخ٧٠ة ٔرب 

ٚ٭ؾق دكؿ يٕذٞؽ أف ث٭ة " 311كاهل٪ؽ  70كاحلةثةف  21الىني ا٣يت صةءت يف املؿدجح 

 ".إظكةقة ٝٮية ثةهلٮيح اجل٧ةٔيح ا٣يت ربُ٭ة ثةظسٮف آػؿكف ثةلؿٚة٬يح

ٚٞؽ دىؽرت اإل٦ةرات ادلكؿ ا٣ٕؿبيح يف ٝةا٧ح أقٕؽ  /أ٦ة ثة٣جكجح لرلكؿ ا٣ٕؿبيح

ا٣ٕة٣ِل اذلم ٝةس نكت قٕةدة " اغلٮب"٦ٕ٭ؽ  النٕٮب يف ا٣ٕةل٥ يف دراقح ٝةـ ث٭ة

 .ثرل 311األٚؿاد يف 
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دك٣ح ظٮؿ ا٣ٕةل٥  311آتؼ املٮاَ٪ني يف  أذ٧ؽت ٬ؾق ادلراقح ىلع قؤاؿ كص٭٢

املكط ىلع أقب٤ح دذ٤ٕٜ ثةخلربة احليةديح  كأذ٧ؽ" ٦ة ٦ؽل الؿًة ا٣ٕةـ ٨ٔ ظيةدٟ؟" ك٬ٮ

 .اتلٞؽيؿ كق٭ٮ٣ح احليةةك ل٧٤ٮا٨َ يف ٬ؾق ادلكؿ ك٦ؽل مٕٮرق ثةتظرتاـ

كاألمٮر ا٣يت حيجٮ٩٭ة " احلٮ٦يح جتةرب٭٥"كأدةظخ لك إصةثح ل٤جةظسني تكضي٢ 

قٮاء ب٩ٮا ينٕؿكف ثةتقذٞؿار كاتظرتاـ ك٦ة إذاب٩ٮا ت يٕة٩ٮف ٨٦ أم أل٥ ك٦ؽل 

 !٢٬ ت ز٣خ دجكت حنكٟ إىل مٮصٮديذٟ ثجرل ٦ٕني؟ ،اآلفك .(12)"ا٩ؽ٦ةص٭٥ يف املضذ٧ٓ

***

                                                

(   )BBC. 
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32-  ٍ٥ ٕى  الكٕةدة كاجلً

الرفاىية إال أن أنفسيم و ىل تعرف صنف الناس المحاطين بشتى أنواع النعم 

دراك لما حول اإلنسان من مزايا، فأعرف كثير في الحضيض، ىذا نوع من انعدام اإل

الشابات ولدوا لعائبلت ثرية، يحصمون عمى معظم ما يريدون ميما كان و من الشباب 

، (أغمبيم منتفعين)محاطين بكثير من األصدقاء و مية مرموقة ىم في درجة عمو كبيرًا، 

 :إال أنيم من أتعس الناس، ِلَم؟ ألنيم

بالتالي حياتيم كتمة و مشقة،  ويضعون أنفسيم في منأى عن أدنى تعب أ :أولًا

 .من الراحة البكماء ال معنى ليا

أن  عميو كيف ليمو الضعفاء، و يضعون أنفسيم في منأى عن الفقراء  :ثانياًا

يشعروا بيذه النعم إذا لم يجربوا غير حياة من يوميم ما خبل مواقف بسيطة يجبرون 

 .أن يروىا
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لدييم مناعة من أن يختموا في المجتمع ويكونوا  .بالمقابل ىناك ميّمشينو 

دعني أقول فرصة تموح أماميم، يدعونيا تمضي و إيجابيين فيو، ال يتمقفون أي ميزة أ

 .عميو فقرىم بكسميمو  .امثل ما مضت المئات غيرى

فقد : فأنا زعيم نظرية تقول بإنكار الفقر الدائم الذي يغطي حياة المرء كميا

تقصر إلى ضائقة  ويتعرض اإلنسان الناجح السعيد إلى فترة من الزمان قد تطول أ

لكن ال ينبغي أن يطول فقره لفترة زمنية طويمة و مالية خانقة، تجعمو يعاني الحرمان، 

وعندىا تحوم  .عالةو معيا فاشبًل  ويغد( كان أمر خارج عن إرادتو تماماً إال إذا )

ال فالناجح و عشوائيتو، و انيزاميتو و الشكوك حول فقره بأنو قدر صنعو بيده، بكسمو  ا 

يتأكد من و لديو خطة لبموغ ىذا اليدف يعيد دراسة ىذه الخطة كل فترة و لديو ىدف 

طن الضعف فييا عمى ضوء ما كسبو من يصمح مواو قدرتيا عمى إيصالو، و فعاليتيا 

بالتالي أحذرك أن تخبرني بأنك فقير منذ عشر سنوات، ألنني سأقول لك و خبرات، 

 .وتحتاج إلى إعادة تأىيلشح نفسي و إن فقرك فقر إيمان 

***
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 آحلح اجلْؿ إىل ٩ىٙ ال١أس املٌلء -37

ب لك لصيقًا لسبب قوي بشخص قد يسب وإذا كنت معرضًا ال محالة لظرف أ

ذاك الشخص مشاعر سيئة فينا بإمكانك أن تضع ىذا الترياق  وىذا الظرف أ

 .الشخصو الجانب الخّير في الظرف و إنو النظر إلى محاسن األمور  .الفّعال

كذلك أب في و فكم نسمع عن زوجين لم يعد يرى أحدىما في اآلخر أي ميزة، 

 .صديق في صديقو وابن في أبيو أ وابنو أ

ىل يوجد إنسان سيء من جميع النواحي، ىذا اإلنسان من  ؛لنتساءل سوية

الندرة بمكان جدير بك أن تبتعد عنو، أما إذا لم يكن كذلك فكمما ركزت عمى جانب 

مع الوقت ستشعر و فيو،  حسنبالقوة إلى جانب و سيء فيو إلفت نظرك بنفسك 

 .عمى كفالتيو بتحسن كبير 

مضيء في زوجتي فأستميحك أما أن تقول لي ال أستطيع أن أرى أي عنصر 

عذرًا بأن كبلمك خاطئ، كن أنت قدوة زوجك بأن رأيت أمرًا ال يعجبك فييا عّمميا 

النصائح البلذعة التي يمضي الموقف و قمل من الكبلم و تصرفك الصواب و بفعمك 
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فكثير من النساء يمقون  .أنِت كذلكو  زالت عالقة لكن آثار سياطيا ماو الداعي ليا 

 .تكون ىذه األمور من بين ىذا اإللقاءو وجيم بكل شيء عمى ز 

ىذا األمر فقط لكان  إبراهيمًالفقي.ًدمحاضرات و أنني تعممت من كتب  ولو 

 ."اربط أسباب الفشل باأللمو اربط كل شيء ينمي قدراتك بالسعادة، ": كافيًا، أال وىو

ضمن  فالذي يرى تعاستو مع شخص أو. ىذه الجممة صائبة إلى حد كبير

الذي صنع ىذا الشعور بيده، فمن يشعر بالضيق والتذمر من طمبات أمو  موقف ىو

المتكررة فميربط سعادتو بتمبية طمباتيا بأن يقول لنفسو لقد تعبت من أجمي كثيرًا، ولن 

أجد من تحبني مثميا ميما بحثت، لن أجد من يعطيني بغير حدود مثميا، ىل ىناك 

 .و من أجمك؟ فقط أمك ىي ذلك اإلنسانإنسان في العالم كمو مستعد أن يضحي بنفس

 ىل ما زلت تتذمر من طمباتيا بعدما سمعتو؟ .اآلن أخبرنيو 

تكون إيجابيًا، و أقول ىذه ليست الوسيمة الوحيدة لتنظر إلى النصف المميء و 

 . ابتكر ما يناسبك إذا كانت ىذه ال تناسبك
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ية في تفكيرك ما أبيى أن تحّول اإليجابو ما أروع و ما أجمل : عزيزي القارئ

بالآللئ  يءفي الحقيقة إنيا كنز مم .ببل مشقةو أفعالك إلى عادة تفعميا بتمقائية و 

 .الجواىرو 

***
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 الكٕةدة كامل٧ة٤َح -10

٢٬ د٥٤ٕ أمؼةوةن يكٌٮٚٮف الكٕةدة، لك٧ة أرادكا أف يكٮ٩ٮا قٕؽاء ٝةلٮا حن٨ اآلف 

ز٥ ثٕؽ أف يجذ٭ٮا ي٪١ٌجٮف كٔ٪ؽ٦ة ٩جذ ي ٨٦ أمؿ ٦ٕني قجذٛؿغ ل٤كٕةدة،  كمن٘ٮلٮف، أ

 .١٬ؾا، ي٪ٞيض ٧ٔؿ٥٬ يف تكٮيٙ الكٕةدةكىلع أمؿ آػؿ، 

يه إذا ظؽث يل ٬ؾا ك، "كا٣يت حتؽز٪ة ٔ٪٭ة"٢٬ د٥٤ٕ الكٕةدة امل٤ٕٞح ىلع يرط 

األمؿ قأكٮف قٕيؽان، أ٩ة أٔؽ امل٤ٕٞني الكٕةدة ىلع أمؿ ٦ٕني حيؽث هل٥، أٔؽ٥٬ ٨٦ 

 . ٨ دكٮف قٕيؽان ٔ٪ؽم أ٫٩ إذا حتٜٞ لٟ ٬ؾا األمؿ ٣

٨٦ ٩ةظيح أػؿل ٢٬ دذؼي٢ قٕيؽان ٔ٪ؽق َجٓ امل٧ة٤َح؟ لك٧ة تظخ هل ٚؿوح 

إف ٬ؾي٨ األمؿي٨ اجلٞيٌني ت ي٧ك٨ أف جيذ٧ٕة  .ًٌيٕ٭ة، يكٌٮؼ لك يشء يف ظيةد٫

 "امل٧ة٤َحكالكٕةدة " .قٮيح

***
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 الكٕةدة كرس حتٞيٜ األ٬ؽاؼ ال١جّية -13

٣حف كاإلجيةيب، أل٩٭ة جت٤ٕٟ دؿًلـ ىلع ٦ة دؿيؽ األ٬ؽاؼ ٨٦ أ٥٬ ٔٮام٢ اتل١ّٛي "

إثؿا٬ي٥  ."بؽك٩٭ة ينٕؿ اجلةس ثةلٌيةعكت دؿيؽ، األ٬ؽاؼ جت٢ٕ حليةدٟ ٦ٕىن،  ىلع ٦ة

 .ا٣ٌٛف

 .اآلف قجذ٥٤ٕ رس حتٞيٜ األ٬ؽاؼ احلٞيين املضؿبك

٥ لك كٔ٪ؽ٦ة دٌٓ ٬ؽؼ حتج٫  مؤ٨٦ ث٫، ز٥ درص إرصاران ٦ة ٦س٫٤ إرصار ٗر

٥ الككا٣ْؿكؼ  ٥ لك ٦ة يٕرتًٟ، كـ اجلةس ٗر ز٣خ ٦ٞؽـ ىلع د٪ٛيؾ ػُُٟ  ٦ةكٗر

 .قت٪ةهل قٮاء اعصالن أـ آصالن ٦٭٧ة بف اهلؽؼ ٠جّيان  .جلي٫٤

 .إيةؾ أف تكتك٥٤/ ٣ك٨ دؾ٠ٌؿ أ٥٬ ٩ُٞح يف ٬ؾا املٮًٮعك

أ٫٩ / ذلٟ د٧٤ٕذ٫ ٨٦ أظؽ أوؽٝةيئ اذلم ٝةؿ يٮ٦ةن ٔ٪ؽ٦ة ٠٪ة يف اثلة٣ر اثلة٩ٮمك

ًل٪ة أ٩ة كٕٚالن دػ٤٭ة، ز٥ ٝةؿ إ٫٩ قي٢٧ٕ يف ٦٭٪ح ٠ؾا، كيح ٠ؾا، يؿيؽ أف يؽػ٢ اللك

ـاصٟ ظىت حتؽد ثةلٌجٍ ٦ةذا كأوؽٝةيئ ٩ٌعٟ ٨٦ ٦ٞٮتد٫ ك ٩ٞٮؿ هل ٢٬ ادل٩ية ىلع م

٢٬ د٨ْ أ٫٩ داا٧ةن قت٪ضط أمٮرؾ ٦س٧٤ة جنعخ ٨٦ ٝج٢، ٣ٞؽ ب٩خ حمي وؽٚح، كدؿيؽ، 
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راد، ز٥ راح خيرب٩ة ٨ٔ مٮاوٛةت الـكصح ٕٚالن ثٕؽ ٚرتة د٥ هل ٦ة أكٚأػرب٩ة أف قرتكف، 

ظؽد ٬ؾق املٮاوٛةت ىلع كص٫ اتلٛىي٢، ٬٪ة رًصٍتي آػؾ الك٫٦ ىلع حم٢٧ كا٣يت يؿيؽ٬ة، 

٬٪ة ت أػٛيك٥ أ٫٩ َةؿ األمؿ كًلأ٩ين أ٩ة ٨٦ قأدـكج، كأػؾت أ٩ذْؿ اجلتيضح كاجلؽ، 

٦ٓ اعا٤ذ٫ إىل  ٣ك٨ ثٕؽ ٔ٪ةء، ز٥ ٝؿر أف يكةٚؿك٤ٝيالن، إت أ٫٩ ظى٢ ىلع ٦ة يؿيؽ، 

ٔ٪ؽ٦ة أػربين ذلٟ مٕؿت أف األمؿ ٝؽ د٥ كإظؽل ابلرلاف ا٣٘ؿبيح ظرصان ثٕني ابلرل، 

ثةهلل أػربين ٢٬ / ملة ذ٬جخ ليك أكد٫ٔ يف املُةر، ٤ٝخ هلكٕٚالن، ثلٞيت ا٧ٕ٣يةء ثأ٬ؽا٫ٚ، 

لكخ حبةصح ل٤ٕٛةريخ، ز٥ / ٝةؿكدذٕةكف ٦ٓ ا٣ٕٛةريخ يف حتٞيٜ أ٬ؽاٟٚ، ٌٚعٟ 

 .ٕٚالن صؿبخ ٬ؾق ا٣ُؿيٞح، إف ٦ٕٛٮهلة بلكعؿ، اإلرصارك بًر جنةظ٫، يرع خيربين

جُٮف ٝج٢ مكةٚح ٝىّية ٨٦ ث٤ٮغ اهلؽؼ،  ذلٟ بكجت أ٩٭٥ كك٥ ٨٦ اجلةس حيي

ت "ل٥ أرل يف ظيةيت إت ٧٩ةذج ٤ٝي٤ح  .ٝة٩ٮف اإلرصارٮ٬كنكٮا أمؿان يف اغيح األ٧٬يح، أت 

جأ ث٭ة ٦سةثؿة، إف اتلعؽيةت ختذرب إٝؽامٟ، ٚإف ك كو٤ٮا إىل ٦جذ٘ة٥٬ ثال إرصار" يٕي

إ٩ٟ ت تكذعٜ اهلؽؼ اذلم تكىع إحل٫، د٫ٔ / ٚن٤خ دٞٮؿ لٟ ٬ؾق اتلعؽيةت

 .ل٧٤رصي٨

ص٭ؽان ٦٪ٟ، إذا ب٩خ اجل٤٧ح ت ك٢٬ دؿيؽ أف دكٮف اجل٤٧ح أكرث إرصاران 

 .أساحلكإين أرل زالزح أربةع ا٣ٛن٢ يف اتقتكالـ  .تكتك٥٤، ٢٬ دؿيؽ أف تكتك٥٤ أ٩خ
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 .٨٦ اآلف، أ٬ؽاٟٚ ثني يؽيٟ

***
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 الكٕةدة كالن٭ؿة -11

أف "ٚإحلك٥ ٬ؾق ادلراقح ا٣يت دٮو٤خ إىل  .أ٦ة ثة٣جكجح ل٤جةظسني ٨ٔ الن٭ؿة

املةؿ كالن٭ؿة كالٮقة٦ح ٣حكخ ثةلرضكرة كقي٤ح ل٤عىٮؿ ىلع الكٕةدة، ث٢ رب٧ة دؤدم 

 ."جلذةاش ١ٔكيح

ة٦ٕح ركمكرت يف ٩يٮيٮرؾ دةثٕٮا كذ٠ؿ مٮٝٓ ٬ي٤ر دام ٩يٮز أف ابلةظسني يف ص

٨٦ ا٣ُالب املذؼؿٌصني ٨٦ اجلة٦ٕةت، ز٥ أصؿكا   33األكًةع اتصذ٧ةٔيح كاجلٛكيح ٣ػ

م٭ؿان ىلع  31 دٞيي٧ةن هل٥ يف مؿظ٤ذني، األكىل ثٕؽ ق٪ح ٨٦ ختؿٌص٭٥ كاألػؿل كبٕؽ ميض

 .ذلٟ

٤ح أقذةذ ٥٤ٔ اجلٛف يف ادلارقح ا٣يت نرشت يف دل ٮك٬ إدكارد دييس كأكًط

حمةك٣ح حتٞيٜ أ٬ؽاؼ احل٥٤  كابلعر ٨ٔ النؼىيح إف ابلعر ٨ٔ األ٬ؽاؼ ا٣ٕؿًيح أ

األ٦ّييك ت تكة٥٬ يف الٮوٮؿ إىل الكٕةدة ٤ُ٦ٞةن ٔ٪ؽ ٬ؾق ا٣ٛبح ٨٦ اجلةس، مٌيٛةن أ٫٩ 

 .ىلع ا١ٕ٣ف ٨٦ ذلٟ ٝؽ دؤدم إىل ٩ذةاش ١ٔكيح ثة٣جكجح هل٥
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٭ؿة ب٩ٮا أ٢ٝ قٕةدة ٨٦ أف ا٣ُالب اذلي٨ ظٞٞٮا ا٣رثاء كالن دييسكأًةؼ 

ّٗي٥٬، منّيان إىل أف ثٕي ا٣ُالب أث٤٘ٮق أف الكيع ادلؤكب كراء املةؿ كالن٭ؿة جي٤ٕ٭٥ 

 .د٦يح ككًلأ٩٭٥ ر٬ي٪ح أ

كٝةؿ ابلةظر إف ا٣ُالب اذلي٨ رًٌلـكا ىلع أ٬ؽاؼ صٮ٬ؿيح يف احليةة ٦س٢ دُٮيؿ 

ةت ا٣يت يٕحنٮف ٚي٭ة، يف املضذ٧ٕ كاحلٛةظ ىلع ٔالٝةت اصذ٧ةٔيح داا٧ح كزةثذح أ٩ٛك٭٥

 .(17)"مٕؿكا ثؿًة ٠جّي كبكٕةدة أكرب

٦ٓ ذلٟ ل٥ يك٨ كأم٭ؿ ٚ٪ةف ىلع اإلَالؽ،  ا٣ٛحف ثؿقٌليكٛيٟ أف د٥٤ٕ أف ك

 .قٕيؽان يف ظيةد٫، ٣ٞؽ أ٩ىه ظيةد٫ ثةت٩ذعةر

***

                                                

( 9 )Aljazeera. 
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 الكٕةدة كاإلدراؾ ادلاػٌل -11

ًالفقيتحت عنوان اإلدراك الداخمي قال الدكتور  الطريق "تابو في ك إبراهيم

اإلدراك بذلك  وينمو يبدأ اإلنسان يفكر في شيء ما ثم يتسع التفكير فيو  :"إلى النجاح

فإذا فكر اإلنسان في تعاستو سيمغي  .نشاط العقل الباطنو يزداد التركيز و الشيء 

المطموب منك أن تدرك كل ما و العكس صحيح، و العقل الباطن كل إحساس بالسعادة 

وجدت نفسك تفكر تفكيرًا سمبيًا فعميك أن توقف ىذا التفكير من يدور بداخمك، فإذا 

 .طريقة تفكيركو يحّسن من موقفك و فورك 

من % ٓٛذكرت أن أكثر من  ٜٙٛٔعام  وكمية الطب في سان فرانسيسك"

الصداع و من األمراض، بما فييا الجمطات % ٘ٚيسبب و التحدث مع الذات سمبي، 

 ."الكوليسترولو العالي  ضغط الدمو القرحة العصبية و النصفي 

لم أسمع بسعيد بذل من أجل سعادتو القميل من الجيد مبدئيًا، أي : أييا السادة

لكن سمعت عن سعداء أصبحت سعادتيم تمقائية و السعادة،  وفي بداية سعيو نح

 .جعموىا عادةو طّوعوا السعادة و بسبب أنيم وّطنوا أنفسيم 
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***
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 الكٕةدة كأ٧٬يح الٮٝخ -13

شخص سعيد بكل تعني الكممة، أي سعيد حقيقي وفق المعيار ىل تعمم 

ىل تعمم ىذا النوع من  .إكسير السعادة -وبحق  -الذي فيو و العممي الذي وضعناه 

الدقائق قيمة عنده، ىل و األشخاص يذىب بوقتو أدراج الرياح دون أن تكون لمساعات 

ألف ألف مستحيل، و  .نستطيع أن نعتبره سعيد وفق منيجنا الذي اعتمدناه، مستحيل

عمى ذلك يقّدس  وىو فالسعيد الحقيقي إنسان ناجح في حياتو نجاح قمما يضاىى، 

قد يكون ترفيك و )لصالحي أم ضدي  ويتفّحص كل ما ُيمضي وقتو، ىل ىو الوقت، 

 .(سياحتك لصالحكو 

يحدثونك عن تعاسة حظيم و  .كم أعمم أناس الوقت عندىم ليس لو أي قيمة

 .ممون آبائيم المسؤوليةيحو يمعنون الزمن و 

في الحقيقة أنت وقت، كمما : "أكاد أقول أنني لم أسمع أروع من مقولة من قال

 ".انقضى يوم انقضى بضع منك

***
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 الكٕةدة كات٩ذٞةـ -11

جح يف ات٩ذٞةـ، ك٢٬ دذىٮر إنكةف قٕيؽ ٣ك٨ ٤ٝج٫ مم٤ٮء ٗيِ  ٍل٧ة قأتل٫ كٗر

 .أ٫٩ قحسأر جلٛك٫كؽزٟ ٦ةذا ٤ٕٚٮا ث٫، راح حيك٨ٔ ظةهل ا٩ٛضؿ ٨٦ ظٞؽق ىلع اجلةس، 

ٙي ٔ٪٭٥، اذلم يٕٛ/ ٢ٝ هل  ٮ٬ؾق ا٣ُةٝح امل٭ؽكرة ىلع ابل٘ي أ٩خ أكىل ث٭ة، أ

ا٩ْؿ إىل اجلةس ٩ْؿة ٚةظىح، داا٧ةن دؿل ا٣ٕةيف إنكةف ٤ٝج٫  .٠جّي، اذلم يجذ٥ٞ وّ٘ي

 . اذلم يجذ٥ٞ يكٮف اغبلةي ٔؽي٥ األػالؽك٠جّي، 

، يرط وّ٘ي، إ ٮ٣ك٨ ل٤ٕٛك ٙي ذا ٤ٗت ىلع ّ٪ٟ أف ٔٛٮؾ ٔ٪٫ قيى٤ع٫ أ

 .إت قذٛكؽقك

إذا أػربؾ أظؽ٥٬  "/٧٠ٮًٮع مؿدجٍ ثةت٩ذٞةـ"ا٣تكة٦ط كاآلف إحلٟ الكٕةدة ك

أم ٩ٮع ٨٦ اجلةس قٮؼ  دذعٮؿ،  .اذلم ٥٤ٔ  ثٮقي٤ح ٦ة أ٩ٟ قذ٧ٮت ٗؽان الكةٔح ٠ؾا

اهلجةت ىلع ٨٦ مكةحمذٟ، قذ٘ؽؽ كأػالٟٝ كأكيؽ قذىجط مؼىةن راإةن يف دٕةم٤ٟ 

ـٌ ٩ّْيق ت دجذْؿ أف خيربؾ أظؽ أف أيةمٟ ثةدخ ٦ٕؽكدة تلىجط مؼىةن  .ظٮلٟ بكؼةء ٔ

 .ػٌّيان 
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لك اجلةس دٌؽيع ا٣تكة٦ط، الالكـ رػيه، كإذا أرتً٭٥ أظؽ بك٤ٮؾ ت يٕضج٭٥ 

ٮا األرض حتخ أٝؽا٦٭٥، كت يرتؾ أظؽ إت كحيؽز٫  ٮف كيـبؽكف كيؿيؽكف أف حيٝؿ دؿا٥٬ يٗؿ

دل٤ف ٦ة، يأػؾ ثة٣تنؽؽ أ٦ة٦٭٥  قٮء ٬ؾا اإلنكةف، ز٥ ٦ة إف يؽىع إىل ظ٢ٛ أك ٨ٔ ٦ؽل

إف ٨٦ ٦ٞٮ٦ةت الكٕةدة الؿاحكيح ا٣يت ت ي٧ك٨ . ٨ٔ ٤ٝج٫ ا٣ُيت كأ٫٩ حيت لك اجلةس

 .دأصي٤٭ة، النؼىيح املزت٩ح الىةدٝح ٦ٓ ٩ٛك٭ة اتلؼٌل ٔ٪٭ة أك

ح إت إذا د٧ٌ٤ٕخ ادلرس، ت ي٧ك٨ أف حتٌٮؿ جتؿبح قحبح مؿرت ث٭ة إىل ػربة ٩ةٕٚ

اتلع٤ي٢ إىل املكذٞج٢، ٔ٪ؽ٬ة، ٬ٌ٪ئ كًٌٚرد٫، ز٥ ٤ٞ٩خ ٬ؾا اتلٛكّي ك٤٤ٔخ الكجت ك

 .٩ٛكٟ، ل٥ يٕؽ ٬٪ةؾ يشء يف ظيةدٟ اق٫٧ دٕةقح، ل٥ يٕؽ ٬٪ةؾ يشء اق٫٧ ٦ةيض يسء

الىٕٮبةت إىل جتؿبح كاملنةلك كاآلف ثخَّ د٧ذ٤ٟ أٝٮل آحلح يف ا٣ٕةل٥ تلعٮي٢ ال١ٮارث 

 .٦٭ةرةكػربة، ك٩ةٕٚح، كيؽة ٦ٛ

 .٬ؾق اتلضؿبح ص٤ٕذٟ أٝٮل ٨٦ ذم ٝج٢! ت دجفى ك

إذ مكذعي٢  .ٔ٪ؽ٩ة ٔيٮب، ذلا قة٦ط اجلةس" ٝٮتن كاظؽان "ت أظؽ بم٢، لك٪ة 

 .أ٩خ ظةٝؽان ٤ٔي٭٥كأ٣ٙ أ٣ٙ مكذعي٢ أف يكةحمٟ اجلةس ك

 .أرػهكاملكةحمح أق٭٢ / إثؿا٬ي٥ ا٣ٌٛف. دًل٧ة ٝةؿ ك
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جح ٦٪ٟ أت يٕيؽ اردكةث٫ مؿة أػؿل ٬ؾا  أف دٕةٝت أظؽان ك ىلع ػُأ اردكج٫ ٗر

 .ٚك٤ٮؾ ٮت يٕين أ٩ٟ ل٥ تكةحم٫، املكةحمح أمؿ مؿدجٍ ثة٤ٞ٣ت، أ٦ة ا٣ٕٛ

ثؿبٟ أػربين إىل أي٨ قيى٢ املضذ٧ٓ إذا أ٣٘يخ زٞةٚح ا٣تكة٦ط؟ ألف لك إنكةف 

٢٬ قذ٭ضؿق ٨٦  /يذرصؼ ٦ٕٟ درٌصٚةن ّٗي تاٜ، ٢ٝ يلك٦٭٧ة ثؽا لٟ صيؽان قيأيت يـٮ 

 .أص٢ ذلٟ

إذا ذ٠ؿد٫ هل ثٕؽ ٚرتة ينذةط ٌٗجةن، ك٠سّي ٨٦ اجلةس يٞٮؿ إين قةحمخ ٚالف، 

 ."كى٥٬ٍي مكةحمح"إت يه كجيت أف دٞ٪ٓ ٩ٛكٟ ث٭ؾق املكةحمح، 

 .أ٩ة ٠ٛي٢ إف قةحمذ٭٥ك .أوؽٝةاٟكأػٮدٟ كزكصٟ كأكتدؾ كقة٦ط كادليٟ 

 .، أل٩ٟ ٧٠ة ديؿق٢ إحل٭٥ قّيٌدكف ٤ٔيٟقحكةحمٮ٩ٟ ٥٬ أيٌةىًن إذا ب٩ٮا اغًجني ٦٪ٟ

 .ت ظىت ٨٦ زةين مؿةكٝؽ ت ي٪ضط األمؿ ٨٦ أكؿ مؿة / ٣ك٨ ٧٠ة أٝٮؿ اعدةن ك

إف ثؽا كثةألػه أثٮاؾ، ألف اآلثةء ٦بح ثةملبح ل٥ يكٮ٩ٮا يٞىؽكف اإلقةءة إحلٟ 

 .قةحم٭٥ ٣حكةحمٟ أث٪ةاٟ .لٟ ذلٟ ٨٦ درصٚةد٭٥

ظىت حتْٯ ث٢ُٛ، ٣رتل ٦ٞؽار اتلٕت اذلم  إذا ل٥ تكذُٓ أف تكةحم٭٧ة ٚة٩ذْؿك

 .دذ٧ىن هل لك اخلّيك٦ٓ لك ٬ؾا اتلٕت أ٩خ حتج٫ كقيىيجٟ، 
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 .ت دٕةم٢ اجلةس إقٞةط كاصت، ث٢ اعم٤٭٥ ٨٦ ٤ٝجٟ/ ىلع اهلةمل أٝٮؿ لٟك

إذا ل٥ تكذُيٓ أف تكة٦ط ٨٦  ؛األ٧٬يحكدٔين أػربؾ أمؿان اغيح يف اخلُٮرة  ،اآلف

قةٚؿ / ا٣ُؿيٞح املسًل ل٤ؼؿكج ٨٦ ٬ؾا املٮٝٙك طحل٢ اجلةصٚإحلٟ ا ،أ٩خ اغًت ٦٪٭٥

 .ٔل ٚي٭ةكإىل صـيؿة يف ٔؿض ابلعؿ ػةحلح ٨٦ الكاكف 

***
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 الكٕةدة كاملؿظ٤ح ا٧ٕ٣ؿيح -16

٣ٞؽ ٠نٛخ دراقح أف ات٠ذبةب أكرث  ٢٬ الكٕةدة دؿدجٍ ثةملؿظ٤ح ا٧ٕ٣ؿيح؟

 .٧ؿ٥٬ميٮاع ثني الؿصةؿ كا٣جكةء اذلي٨ ث٤٘ٮا األربٕي٪ةت ٨٦ ٔ

ككصؽ ثةظسٮف ثؿيُة٩يٮف كأ٦ّيًليٮف أف الكٕةدة دجؽأ ٝٮيح يف ٦ٞذج٢ ا٧ٕ٣ؿ ٝج٢ 

ـداد احليةة وٕٮبح يف ٦٪ذىٙ ا٧ٕ٣ؿ ز٥ دٕٮد ل٤ج٭ضح ٦ٓ دٞؽـ ا٧ٕ٣ؿ  .أف د

كٌل٩خ دراقةت قةثٞح ٝؽ أّ٭ؿت أف الىعح اجلٛكيح د٢ْ مكذٞؿة ىلع ٦ؽل 

ميةؿ قةيجف أ٩ؽ ٦ؽيك٨ تنّي إىل احليةة ٣ك٨ اجلذةاش اجلؽيؽة ا٣يت قذٕؿً٭ة نرشة قٮ

 .أف اإلنكةف ي٧ؿ ثىٕٮد ك٬جٮط ىلع املكذٮل اجلٛيس

ـاب كاملزتكصني كلألٗ٪يةء كا٣ٛٞؿاء  كأًةٚخ أف ذلٟ حيؽث ل٤ؿصةؿ كا٣جكةء، ل٤ٕ

 ك٣ك٨ ٦ة الكجت يف أف الكٕةدة د٢ٞ ٔ٪ؽ ٦٪ذىٙ ا٧ٕ٣ؿ؟ .كلزلي٨ أجنجٮا كاذلي٨ ل٥ ي٪ضجٮا

٪ؽ ٦٪ذىٙ ا٧ٕ٣ؿ أ٩٭٥ يٞٮؿ ابلةظسٮف إف ٨٦ اتظذ٧ ةتت الٮاردة أف اجلةس يؽرًلٮفٔ 

ؽ يكٮف ٨٦ أقجةب ذٟل أيٌة أف ابلؽء يف رؤيح أٝؿا٩٭٥  ٨٣ حيٞٞٮا ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ٧َٮظةد٭٥، ٝك

يٞج٤ٮف ىلع احليةة مؿة أػؿل  .ي٧ٮدٮف جي٤ٕ٭٥ ينٕؿكف ثٞي٧ح الك٪ٮات ابلةٝيح ٨٦ ظيةد٭٥ٚ 
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قجٕني اع٦ةن ك٢ّ ثىعح  ٧ٔؿك٣ك٨ اجلجأ الكٕيؽ أ٫٩ إذا اعش اإلنكةف إىل 

 .(10)"يف ق٨ ا٣ٕرشي٨ٮصيؽة ٚإ٫٩ ينٕؿ ث٧كذٮل الكٕةدة اذلم ينٕؿ ث٫ ٨٦ ٬

 .٣ك٨ ت دجذْؿ ظىت ق٨ الكجٕني بل٤ٖ الكٕةدةك

*** 

 

 الكٕةدة كاتل٘يّي - 1

 ػرلكف محٮدة .اجليحكيجؽأ اتل٘يّي ثةهلٮاصف ٚةخلٮاَؿ ٚعؽير اجلٛف ٚةإلرادة 

رل أًل٥ كّيؾ ٚي٫ ي٪ضؾب إحلٟ، ١ٛٚؿ ثةلكٕةدة، إذا بف لك يشء دؽي٥ د١ٛ

ل٥ ٤ٛ٩ط، الكجت أ٩٭٥ يْ٪ٮف أف د٘يّي ا٣ٕةدات كأ٩ةقةن يٞٮلٮف يل ٣ٞؽ ٤٧ٔ٪ة ث٪ىيعذٟ 

حمةكتلةف، الًر يك٨٧ يف امل٪ةٝنح ا٣يت دؽكر  كيأيت ٨٦ حمةك٣ح أ كيأيت ث٧ضؿد اتٝذ٪ةع، أ

ت دأػؾ املالظْةت كدذّ٘ي، إماك٩يح أف دٞ٪ٓ ٩ٛكٟ، ٤ٚكٙ األمٮر ظىت كداػ٢ ذ٬٪ٟ، 

ليك دؤ٨٦ ث٭ة ٤ٔيٟ أف حتةكر ٩ٛكٟ، كاجلىةاط ىلع ظةهلة، ٤ٔيٟ أف دؤ٨٦ ث٭ة، ك

                                                

(11 )Aljazeera. 



 خهدوٌ حًىدة                                                   آخر يا تىصم إنيه انعهى في َيم انسعادة

 115   دار هارشي منورش اإلمكرتوين       

دكؿر ٬ؾا األمؿ يف داػ٤ٟ ىلع ٝؽر ٦ة تكذُيٓ، ٧١ٚة ٝةلٮا، اتل١ؿار أقةس اجلضةح، ك

 .٣ك٨ أ٩ة أٝٮؿ اتل١ؿار اذل٬ين أقةس اتل٘يّيك

 (. ٌٔؽؿ)يف اجلؾكر ت يف ا٣ٛؿكع  إذا أردت أف دّ٘ي محبةن يف احليةة ٌّٚ٘ي 

١ٚسّي ٨٦ اجلةس ي٪ةدم ثةتل٘يّي ٨٦ ادلاػ٢، يف احلٞيٞح ٬ؾا الكـ وعيط صؽان، 

اتصذ٧ةٔيح كاتٝذىةديح ٨٣ دؤيت أك٤٭ة إت إذا كالكيةقيح كظير اتل٘يّيات اثلٞةٚيح 

 .قجٞ٭ة اتل٘يّي ادلاػٌل الاك٨٦ يف ٧ًةاؿ اجلةس

*** 
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 الكٕةدة كاألم٢ -12

 .لكن ببل أملو جد صعوبة بالغة في تصّور إنسان سعيد ست

 .إذا كانت المستحيبلت معدودة عمى أصابع اليد الواحدة لكانت ىذه الحالة منيا

 .فقد صدق الذي قال إن الحياة ضّيقة لوال فسحة األمل

أن يموح لك في األفق شعاع من  وىو مفيوم األمل بالغ األىمية لئلنسان، 

 .األفضل ونحالتغّير و االنفراج 

 كيف نصنع األمل في حياتنا؟  ،لكنو 

لكن قميل القميل من وضع و التحّمي بو و كثير كثير من ينادي بضرورة األمل 

 .آلية واضحة عممية صمبة ليذا التحمي

 أقبل بيذا أنا ال! األمل فقط وأن تتوقع مستقبل أفضل ولكن ىذا ى واألمل ى

 .المعنى لؤلمل إطبلًقا
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توقع تحقيق أىدافك الكبيرة المصحوب : وجية نظريفتعريف األمل من 

 .بالعمل

 :لؤلمل ثبلث أركان إذا انتقض ركن انتقض األمل كمو ،عميوو 

ً.وضعًأهدافًكبيرةًلحياتكً-1

ً.عملًدءوبًلتحقيقهاً-2

ً.توقعًهذاًالتحقيقًلألهدافًقبلًبموغهاً-3

ليو أما أمل البسطاء من الناو أدعو األمل الذي أنصح بو  وىذا ى س كمفيوم ا 

 .بّراق أجوف مبيم فيذا ال أعرفو

األمل الفردي الذي عمى كل فرد أن  وىذا األمل اآلنف الشرح ى ،لكنو 

 .يحممو، بيد أنو ثّمة أمل جمعي أيضًا يصحب شعب من الشعوب قاطبة

فالشعب األلماني مثبًل ُأفِعَم باألمل أيام الحقبة النازية بوعود بأن تصبح بمدىم 

جعمو و قائم عمى إلغاء اآلخر و لكن ىذا األمل غير مقبول فيو لم، األعظم في العا

 .خاضع لو
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نحن نثق  In god we trust( الدوالر)الشعب األميركي كتب عمى عممتو 

عميو ما أجمل بل ما أمتن األمل إذا كان متكًأ عمى اإليمان باهلل، إنو أمل و باهلل، 

 .ال يمكن أن يتياوىو صمب ال يتزحزح 

قصص األطفال، األمل معنى ميم جدًا و األمل ليس لمروايات : عزيزي القارئ

 .يصعب أن تمضي في الحياة دون أن يحدوك األمل في كل شيءفي حياتنا 

***
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 الكٕةدة ٨ٔ َؿيٜ اجلٞةط -17

 ."السعادة األكاديمية"ما أسميو  وأ

األسري و المادي و الجانب االجتماعي : إذا كانت حياتك ليا خمسة جوانب

 .عميو أصبح لديك مئة عبلمةو فأعط لكل جانب عشرين عبلمة  .الصحيو الميني و 

أعطو العبلمة المناسبة عمى ضوء و قّيم بصدق كل جانب من ىذه الجوانب 

 .المرحمة التي أنت عمييا

، ٕٓ\ٛٔ، األسري ٕٓ\ٓٔ، المادي ٕٓ\٘ٔفعمى فرض الجانب االجتماعي 

 .، الصحيٕٓ\ٕٔالميني 

 ؟ىل أعاني من أمراض مستعصية

 أعاقر الكحول؟و ىل أدخن أ

 ىل أستيقظ متأخرًا؟

 ىل أمارس الرياضة؟
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 .مثبلً ٕٓ\ٗٔعميو الجانب الصحي عبلمتو و 

ًً أنت سعيد بمقدار   .فقط% ٜٙإذَا

لكن الشيء المفيد في ىذه و تحسبيا بنقاط، و ليس جميبًل أن تفّقط سعادتك 

 .الطريقة أنيا تعطيك مستوى دقيق لمسعادة التي أنت عمييا

دامت توصمك إلى  بأس أن تستعمل خطًا بيانيًا أيضًا لقياس سعادتك ما الو 

 .نتائج دقيقة

***
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 الكٕةدة كاألظةقحف -10

إثؿا٬ي٥  .إرصاران ىلع ا٣ٕجٮر ل٧٤كذٞج٢كت دأػؾ ٨٦ املةيض إت ٦ة يـيؽؾ ٔـ٦ةن "

 ا٣ٌٛف

إ٩ٟ إذا حت٧١خ يف أظةقحكٟ تكذُيٓ أف دذعك٥ يف ظيةدٟ، إذان  /أيٌةن ٝةؿك

٤ٔي٪ة أت جن٢ٕ ا٣ٕةل٥ اخلةريج ك٩ٌٞؿر ث٧ةذا حنٌف، كف ٨٦ كاصج٪ة أف ٩ؽٌرب أظةقحك٪ة إ

 .يذعك٥ يف أظةقحك٪ة

 .أظةقحكٟ إذا أردت أف دكٮف ٦ذٮاز٩ةن كت ثؽ أف دذعك٥ بنٕٮرؾ 

إدرا٠ٟ ّٗي مٌجٮط، كدؿًلزيؾ ّٗي مٌجٮط، كإذا بف د١ّٛيؾ ّٗي مٌجٮط، 

ح،  الك٤ٮؾ ّٗيكٚجةتلةيل قذ١ٮف األظةقحف   ."قيأيت ا٢ٕٛ٣ ٦ججيةن ىلع لك ذلٟكمٌجَٮ

 .ا٣ٌٛف. الكـ دا٩ذىه 

بةتلةيل جيت أت كإذا أذرب٩ة أ٫٩ ت ي٧ك٨ أف تنٕؿ ثإظكةقني يف كٝخ كاظؽ، 

أت تك٧ط  /٣ك٨ ٥ٝ ث٤٧ٕيح كٝةايح ٦ٛةد٬ةكدرتؾ اإلظكةس الكيئ يؽػ٢ ز٥ دكةٚع٫، 

زنٔش ٨٦ أظؽ٥٬ أل٫٩ قؼؿ ٦٪ٟ، لإلظكةس الكيئ أف يؽػ٢ أوالن، ملةذا؟ أل٫٩ ٔ٪ؽ٦ة د
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أيٌةن ٤ٔيٟ أف د٢٤ٞ كٚأ٩خ اذلم أُٔيخ ا٣ٞؿار جلٛكٟ ليك دزنٔش  إزؿ الكـ ق٧ٕذ٫، 

 .ٚرتات ا٣ٛؿاغ إىل احلؽ األدىن، ألف ا٣ٛؿاغ يؽٌمؿ الكٕةدة

إف اإلنكةف إذا ١ٌٚؿ ثُؿيٞح وعيعح، / دٮصؽ ظٞيٞح يف ٥٤ٔ امليذةٚزييٞة دٞٮؿ"

إذا درصؼ ثُؿيٞح ك .ٚإ٫٩ قحذرٌصؼ ثُؿيٞح وعيعح .إذا دك٥٤ ثُؿيٞح وعيعحك

 .أظةقحف ٦زت٩حكوعيعح ٚإف رد ا٢ٕٛ٣ قي١ٮف ٦زت٩ةن، ممة يجذش ٨ٔ ذلٟ مٕٮر 

ذلٟ ٨٦ كال١سّي كجيت ىلع اإلنكةف أف يٞٮؿ ملةًي٫ ٣ٞؽ د٧٤ٕخ ٦٪ٟ ال١سّي 

٨٣ آػؾ٬ة ٦يع كاألظةقحف لٟ كاخلربات، ل١٪ين قأدؿؾ املنةٔؿ كػالؿ اتلضةرب 

 .(13)"ٞج٢ أثؽان ل٧٤كذ

ٌلف ٬ؾا النؼه اغؿو كأمؼةص كإذا ٠٪خ حت٢٧ منةٔؿ قحبح ٨٦ مؼه أ

ح  ك٤ٔيٟ ٠أمٟ أ املٕؿكؼ اذلم أقؽد٫ كا٠ذت اخلؽ٦ةت ك٥٤ٝ كزكصذٟ ٚأظرض كٝر

 .اٝؿأق لك٧ة اٗذْخ، قتنٕؿ ظي٪٭ة ثةترديةحكلٟ ثةتلٛىي٢ 

بةتلٛىي٢ كإذا د١٤٧ٟ النٕٮر ثةتلؾمؿ ٨٦ كًٕٟ احلةيل، ٚة٠ذت  .اقذُؿادان ك

يح اإلجنةزات ػ كٔرش ق٪ٮات ػ ظكت ٧٠يح كامل٢٧ كًٕٟ ٦٪ؾ مخف أ كًٕٟ ك٩ٔٮ

                                                

 .لىة انذب وانتسايخ (11)
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األمٮر الؿاإح ا٣يت َؿأت ىلع ظيةدٟ ٦٪ؾ ذلٟ احلني ظىت اآلف، قتذعك٨ كاحلةيل، 

 .أظةقحكٟ

***
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 كاتظذٌةف( املٕة٩ٞح)الكٕةدة ٨ٔ َؿيٜ ال٧٤ف  -13

٣ٕةو٧ح ا٣ربيُة٩يح جلؽف دثجخ ٝؽـ أظؽ ا٧٤ٕ٣ةء دراقح أ٦ةـ مؤد٧ؿ ٤ِٔل يف ا"

أف ٬٪ةؾ ظـ٦ح ٔىجيح يف اجلك٥ ا٣هرشم يه ا٣يت تكجت اإلظكةس ثةلكٕةدة اذلم يجذش 

 . ٨ٔ ال٧٤ف كاتلالمف

درضب ٬ؾق احلـ٦ح ا٣ٕىجيح يف ممؿاف ػةوح داػ٢ اجل٭ةز ا٣ٕىيب كي٧ك٨ أف 

ذؼىه يف تكة٥٬ يف ٦ٕؿٚح ملةذا نكذ٧ذٓ ثةألظٌةف كال٧٤كةت ظكج٧ة أكًط ا٣ٕةل٥ امل

 . اجل٭ةز ا٣ٕىيب

إف األ٦٭ةت حتذ٨ٌ أَٛةهل٨، كا٣ٞؿدة يذعكك٨ أث٪ةا٭٨ أيٌة، ك٣ك٨ ٦ة 

 حتؽيؽان اليشء الاك٨٦ يف ال٧٤كةت كاألظٌةف اذلم جي٤ٕ٪ة ننٕؿ ثةلكٕةدة؟ ٮ٬

حكٮر  اجلةس حيٌ٪ٮف ألف األظٌةف د٧٪ط / ٚؿانكحف ٦ة٠ضةكفيٞٮؿ ا٣ربٚك

يٮصؽ دٛكّيان ظىت اآلف ل٤كجت اذلم جي٤ٕ٪ة إظكةقة صيؽا، ل١٪٫ مىض ٝةاال إ٫٩ ت 

 .ننٕؿ ثةلكٕةدة
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 ا٣يت د٪٤ٞ٭ة إىل يهيٕذٞؽ أف ال٧٤كةت كاألظٌةف دجنٍ احلـ٦ح ا٣ٕىجيح  ٮك٬

 .ػالية ٦ٕ٪يح مٮصٮدة يف املغ دجذش ٬ٮرمٮ٩ةت تكجت اإلظكةس ثةلكٕةدة

حكٮر إف ٬ؾق األٔىةب ا٣يت دذأزؿ ثةل٧٤كةت ت ٔالٝح هلة ث٧٤ ف كيٞٮؿ ا٣ربٚك

 .(11)"األٌٔةء اجلجكيح كيه ّٗي مٮصٮدة يف ٠ٙ احلؽ كأق٢ٛ ا٣ٞؽـ

*** 

 

 الكٕةدة كاثلٞح ثةجلٛف -11

لكن ما و ، "يأنا ال أثق بنفس"، "كاعتمد عمى نفس"كل الناس يرددون عبارة 

 ما المقصود بالثقة بالنفس؟و  المعنى الحقيقي لتمك العبارات؟و ى

معواًل عمى و مترجيًا و ال تكون متطمعًا الثقة فييا ىي أن و االعتماد عمى النفس 

 .أحد ما خبل نفسك

أي ميما كان أباك ثريًا ال تعتمد عمى ىذا الثراء، فقد يصيب الثراء إحدى 

 .السرقاتو األزمات المالية و اآلفات كاإلفبلس 
                                                

(1 ) BBC. 
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عميو لنيل إحدى الوظائف مكانة فبل تعتمد  وذو ميما كان أخاك متنّفذًا 

 .الكبيرة

 .اجحًا فمن يعطيك جزًء من نجاحوميما كان صديق ن

 إذًا عمى من تعتمد؟

لن و لن تستطيع االعتماد عمى نفسك إال إذا وثقت فييا، و اعتمد عمى نفسك، 

 .ناجحاً و تستطيع أن تثق فييا إال إذا كنت مجتيدًا 

طمب المعونة من المقربين إذا كانوا يقدرون عمى ذلك ىذا ال يعني أن ال تو 

الممنوع  ولكن ىذا التعويل النفسي الداخمي ىو عمى نفسك، فيذا ال يخدش اعتمادك 

 .المرفوضو 

 :أكمل من ذلك ولكن دعني أقول لك ما ىو 

بدأت األمواج تمطم و ماذا تفيدك ثقتك بنفسك إذا كنت في أعالي المحيطات 

 .تعّطل جياز البلسمكيو العاصفة تعصف بكل قوتيا و السفينة التي أنت فييا 

 .مى نفسك إن لم ينتشمك ربك من ىذه المصيبةماذا سيفيدك اعتمادك ع
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عمى من و يديولوجي عمى من حولك تمد ذلك االعتماد النفسي األلذا ال تع

 .يرشدكو سيميمك  وىو لكن اعتمد عمى اهلل و تعّول عمييم، 

ون أفضل منك، فيذا الشعب كتب عمى ال تسمح لمشعب األميركي أن يك

 .ى قمبك، أنت اكتبيا عم"نحن نثق باهلل" ممتو عُ 

***
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 الكٕةدة كامل٭ةرة -11

إف ٬ؾا أمؿ اغيح يف األ٧٬يح يف ٥٤ٔ الكٕةدة، ألف الؿًل٨ امل٭ين مؽيؽ ا٣ٞؿب 

َجٕةن ت ٦ٞةر٩ح ثح٪٭٧ة، ذلا أظك٨ ك٦٭٪ذٟ، ك٦٪ٟ، ألىٜ محبني ٚيٟ، زكصذٟ 

 .اػذيةر٧٬ة

إذا ٧٤ٔخ أف لك إنكةف ٦٭٧ة ثؽا ٤ٝي٢ املٮا٬ت ًٕيٙ ا٣ٞؽرات، ت ثؽ أف ك

 .٬ؾا ٝة٩ٮف، ذلا ٨٦ ُٚ٪ذٟ أف دكتنٙ مٮ٬جذٟكيذٞ٪٫، كيشء حيج٫  ٬٪ةؾ

بةتلةيل كدؾ٠ٌؿ أف ا٢٧ٕ٣ اذلم ت حتج٫ قذىةب ٚي٫ ثإوةثتني، ٔؽـ اإلثؽاع ٚي٫ ك

ت ينرتط أف كٔؽـ اتلٞؽـ، ٔؽـ اتقذ٧ؿار، ا٢٧ٕ٣ اذلم ت حتج٫ قيأػؾ ٨٦ قٕةددٟ، 

ٟ ت حتج٭ة، إت إذا دٔخ ا٣ْؿكؼ د٢٧ٕ يف ٩ٛف دلةؿ دراقذٟ ا٣يت ا٠تنٛخ ٦ذأػؿان أ٩

 .         إىل ذلٟ مؤٝذةن 

ني ال أملُّ من تكرار ىذه الجمل، معظم الناس تعمم أن من ال يعمل في  وا 

ن كان فالحًا في عمل ال يحبو فمن يبدع فيوو مجال يحبو سيفشل فيو،  جميم يدرك  .ا 

بالتالي تنال و ل، أىمية أن تمبي ميولك الميني لكي تستطيع أن تستمر في ىذا العم
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ىي ليست و كثير من الناس يتشدقون بخبرتيم )الخبرة الصحيحة التي ُتكسب المبليين 

لكن و عشرين سنة في مينة محددة  وعشر أو صحيحة، حيث أنيم أمضوا خمس أ

، معظم البشر (كان عمميم طوال ىذه السنين خبط عشواء، ساريًا في االتجاه الخاطئ

فرد كحالة خاصة لديو ميارة في شيء ما ليست عند  يعرفون تمام المعرفة أن كل

 .غيره

ابحث عن عمل يبلئمك، و أنا ال أقول لك اترك عممك في أحمك الظروف 

الميني، ماذا فعمت لتييئ و ماذا فعمت حتى تكتشف ميولك الدراسي : لكن أقولو 

من % ٜٓنفسك لبلنتقال إلى مينتك المفضمة؟ إذا كنت ال تعمم فدعني أسرد لك أن 

 .تنغمس أثناء العمل إلى آذانك فيياو اإلحصائيات تؤكد أن ال سعادة ببل مينة تحبيا 

 .أنك فّعال في المجتمعو اإلنتاج، و الذي إذا عممت فيو تشعر بالبيجة ا ابحث مو نّقب 

القمبية أنك تعمل بيا، فإذا اكتشفت نفسك و بكامل قواك العقمية و تخيل و عّدد المين 

أعِط لنفسك فترة اختبار، ال يكون ىمك خبلليا العائد و ، في مينة معينة فبل تتسرع

المادي، ألنك ستحصل عمى عائد مادي ممتاز إذا أحببت عممك فبل تستعجل، وال 

تخبر الناس عن ىذه الفترة ألنك إذا تركت العمل سينتقدونك وبالتالي ستشعر 

العمر فتعّمم كل تعرف جيدًا ماذا تفعل، فإذا وجدت مينة و باإلحباط إن لم تكن قويًا 

 .تستمرو شيء تستطيعو لكي تتألق فييا، فأغمب الظن أنك ستبدع 
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ذا كان وضعك الحالي ال يسمح بيذه العممية اآلنفة الذكر لسبب ميم، تحّين و  ا 

لى حينيا، افعل كل ما تستطيعو لتجعل عممك الراىن ممتعًا و جّيز نفسك، و الفرصة  ا 

 .مرضياً و 

*** 
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 الكٕةدة كاتٝذىةد -13

١ٚؿة "إف (/ ديت إ٠ٮ٩ٮَل)ثٕ٪ٮاف   100اعـ  يف ٠ذةب نرشق ثي٢ ٦ة٠ينبٝةؿ "

 .كصٮد ظة٣ح ٩ٛكيح دٕؿؼ ثةلكٕةدة ي١٧٪٪ة كوٛ٭ة كٝيةق٭ة، ٦ؽمؿة يف ظؽ ذاد٭ة

ذلٟ يك٧ط خلرباء اتٝذىةد ثأف ي٪ْؿكا إىل ٦ٛ٭ـٮ احليةة ثٕجةرات / كأًةؼ أف

 ؟ ٣جكأؿ ٢٬ دٕحنٮف صيؽا؟٤ٚ٪١ٙ ٨ٔ دٮصي٫ قؤاؿ ٦ةذا امرتيذ٥. أكرث دٕٞيؽا

ح اتٝذىةديني ٔ٪ؽ٦ة دج٤ٖ ٝؽرة ا٣ٛؿد الرشاايح قٞٙ  آتؼ  30كظكت دل٧ٔٮ

ق٪ٮية ٚإف امل٪ةٚٓ ا٣يت دٞؽ٦٭ة الرشكط املةديح ٨٦ ٩ةظيح الكٕةدة ( يٮرك 00 6)دكتر 

ـداد بنلك ٦ُؿد ح . د ـداد الكٕةدة ٨٦ ػالؿ إٝة٦ح ركاثٍ وؽاٝح كات٩ذ٧ةء إىل دل٧ٔٮ كد

 .(11)"ث٢ٌٛ احلؿيح كادلي٧ٞؿاَيح كاملؤقكةت امل٪ىٛح كا٣ٕٛة٣حكًلؾلٟ 

***

                                                

(11) Aljazeera. 
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 الكٕةدة كاألٚاكر -11

ٝةؿ  .قذ١ٮف ٗؽان ظير دأػؾؾ أٚاكرؾكأ٩خ احلـٮ ظير أكو٤ذٟ أٚاكرؾ، 

ٝؽ ك "٩ذٮٝٓ الك٤جيةتك٠ُجيٕح ا٣هرش حن٨ ٠سّيان ٦ة ٩ذعؽث إىل أ٩ٛك٪ة "/ صي٧ف آتف

دٮو٤خ ك 3721دراقح ىلع اتلعؽث ٦ٓ اذلات اعـ أصؿت إظؽل اجلة٦ٕةت يف بحلٛٮر٩ية 

لٟ كي٢٧ٕ ًؽ مى٤عذ٪ة ك٨٦ اذلم ٩ٞٮهل جلٛك٪ة يكٮف ق٤جيةن % 20إىل أف أكرث ٨٦ 

اآلف أريؽ أف أك٤ٟٛ ث٢٧ٕ، لك٧ة ك .أف دذؼي٢ ٦ؽل دأزّي ٬ؾا ا٣ك٥ اهلةا٢ ٨٦ الك٤جيةت

 ٙ قت٪ؽ٬ل ك٭ة، دؽكف اجلٞةط ا٣يت ٠٪خ د١ٛؿ ٚيكا٩٭١٧خ يف اتل١ّٛي ٤ٕٚيٟ أف دذٝٮ

 .(13)"الك٤جيةت ا٣يت أز٤ٞخ ث٭ة ذ٬٪ٟك٨٦ ا٣ك٥ اهلةا٢ ٨٦ ا٣ُةٝح الٌةإح يف ا٤ٞ٣ٜ 

٦ة ي١ٛؿ ٚي٫ اجلةس "(/ احل٧١ح يف ظيةد٪ة احلٮ٦يح)يف ٠ذةث٫  كي٨ دايؿ. دٝةؿ 

 ."يىجط إٔٚةتن كيذعؽزٮف ٔ٪٫ يزتايؽ ك

إ٫٩ يف ػالؿ اؿ "/ (٦ةذا دٞٮؿ ٔ٪ؽ٦ة حتؽث ٩ٛكٟ)ٝةؿ يف ٠ذةث٫  تنةد ٤٬ي٧كترت. د

ق٪ح األكىل ٨٦ ٧ٔؿ٩ة كىلع اٚرتاض ننأد٪ة كقٍ اعا٤ح إجيةثيح إىل ظؽ ٦ٕٞٮؿ ٚإ٩ٟ ٝؽ  32

                                                
 لىة انتذكى في انذاث -14
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، ٠ػ ت د٢٧ٕ ٠ؾا ت د٢ٕٛ ٠ؾا، كيف ٩ٛف ا٣ٛرتة ا٧ٕ٣ؿيح (ت)مؿة  332000ٝي٢ لٟ أكرث ٨٦ 

 ."مؿة 300بف ٔؽد الؿقةا٢ اإلجيةثيح ا٣يت كو٤ذ٪ة ت دذضةكز 

 .٧٤٬كترت. د "إجيةثيةن قذض٪ي٫ يف اجل٭ةيحكٟ قٮاءن بف ق٤جيةن أإف ٦ة د٫ٌٕ يف ذ٬٪"

راٝت أٚاكرؾ أل٩٭ة قذىجط إٔٚةؿ، راٝت إٔٚةلٟ أل٩٭ة قٮؼ دىجط اعدات، "

ٚؿا٩ٟ " راٝت اعدادٟ أل٩٭ة قٮؼ دىجط َجةع، راٝت َجةٟٔ أل٩٭ة قٮؼ حتؽد مىّيؾ

 .أكد٤ٮ

 .صٮد٫ "ث٪ٛك٫ ّ٪٫ اليسءٮأير األرضار ا٣يت ي٧ك٨ أف دىيت اإلنكةف ٬"

أ٩ة مكبٮؿ ٨ٔ ٌٔٞل، إذانًى "/ إف ٨٦ أ٥٬ املجةدئ يف ٥٤ٔ ا٣ربدلح ال٤٘ٮيح ا٣ٕىجيح

 .(11)"أ٩ة مكبٮؿ ٨ٔ ٩ذةاش إٔٚةيل

ـه يىٕت ظ٫ُّ٤، أـ يه د٥ٌ٤ٕي ٠يٙ يكٮف  ك٢٬ الكٕةدة رسٌّ ٨٦ األرسار، أ ٘٣

 اإلنكةف ٦زت٩ةن يف احليةة؟

                                                

 .لىة انتذكى في انذاث ( 1)
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الىٕت، إف وةظت  ٮ٤ٟٞٔ ٬ ا٣ْؿكؼ ٣حكخ يه الىٕجح، إ٧٩ةت دجىس أف ك

الكؾاصح ا٤ُٛ٣يح ي٨ْ أف األمٮر لك٭ة تكّي بك٭ٮ٣ح، الك، ث٢ إف ٧ْٕ٦٭ة تكّي ثىٕٮبح، 

 .ذلٟ ظىت دٕؿؼ ٝي٧ذ٭ةكبذٕت، ك

 .ّي، ذللٟ ت ثؽ أف ٩ٞؿر ٠يٙ ١ٛ٩ؿاذلم حيؽد املى ٮاتل١ّٛي ٬

ٝح كو٤ىٍخ إىل مكة٦يع ٨٦ امل٤ٕٮ٦ةت املٮزٮك٣ٞؽ ٝؿأت ٨ٔ َةٝةت اإلنكةف، ك

إيةؾ أف دذؾرع ثةملٞٮ٣ح  .ظٮؿ ٝؽرد٫، ٦ة ص٤ٕين أٚذط ٚةيه ملؽة ت ثأس ث٭ة ٨٦ الٮٝخ

٨٦ اآلف ا٩ذ٢ٞ إىل مؤقكح اتل١ّٛي ك .ابل٤٭ةءكالكؼيٛح ت أقذُيٓ، دٔ٭ة ل٤ٕضـة 

 .ا٩تكت إىل اإلجيةثحنيكاإلجيةيب، 

*** 

 

 

 الكٕةدة ٨ٔ َؿيٜ األدكيح -16



 خهدوٌ حًىدة                                                   آخر يا تىصم إنيه انعهى في َيم انسعادة

 135   دار هارشي منورش اإلمكرتوين       

كيش إىل أف ٔٞةر قّيكًلكةت دٮو٤خ دراقح أكةدي٧يح ظؽيسح يف ا٣رن

(Seroxat ) ث٭ٮاصف اتل١ّٛي يف ات٩ذعةر" ٔالٝح ٝٮيح"اذلم يُٕٯ ملؿىض ال١آثح هل. 

" إس إس أر آم"أ٣ٙ مؼه يف ا٣رنكيش يكذ٤٧ٕٮف يٮ٦ية مكذعرضات  360إف 

(SSRI ) ا٣يت تنذ٢٧ ىلع دكاءSeroxat. 

ذلٟ كال١آثح،  املؼيٙ يف ٩ٛف الٮٝخ أف ٔٞةران ل٤كٕةدة يكجتك٨٦ ا٣ُؿيٙ 

ثذٞؽيؿم اعاؽ إىل أف ٬٪ةؾ ٩ٮاعن ٨٦ اجلةس ي٧ي٢ إىل احلىٮؿ ىلع ا٣ٕىة الكعؿيح يف 

 .(16)"الكٕةدة

إنو ال : "كم ىي جممة تمك العبارة التي سمعتيا في إحدى األفبلم السينمائية

 ".يوجد طريق مختصر لمسعادة

*** 

                                                

(1 ) Aljazeera. 
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 الكٕةدة كا٣ٞؿاءة - 1

 /حبؽ ذاد٭٧ة، ٚ٭٪ةؾ يرَةف حي٧١ة٩٭٧ةاتلسٞٙ ٣حكذة ٬ؽٚةن كا٣ٞؿاءة 

يح امل٤ٕٮ٦ةت ا٣يت دىٌج٭ة يف ذ٬٪ٟ، ٚ٭٪ةؾ ٤ٕ٦ٮ٦ةت قؼيٛح  /األكؿ أف د٥٤ٕ ٩ٔٮ

درض، ٚ٭ؾق ت دؽٕٟٚ لأل٦ةـ، ٠سّي ٨٦ اجلةس يتك٧ٌؿ أ٦ةـ مةمح ظةقٮب٫ كت د٪ٛٓ ث٢ 

أ يجؽك( ٩رت٩خاإل)يؽػ٢ إىل النج١ح ا٣ٕ٪١جٮديح  حيكت ٩ٛك٫ ٦سٞٙ ٦٭٥ ملضؿد أ٫٩ك

اآلػؿ ثيٓ ك٬ؾا الالٔت امرتاق ٩ةدم ٚالف كالالٔجني كجب٧ٓ ٤ٕ٦ٮ٦ةت ٨ٔ ا٣ٛ٪ة٩ني 

 .النةَؿ ٦٪٭٥ يكٮف ٚعى٫ ادلرايس ىلع األثٮابكث٧ج٤ٖ ٠ؾا، 

يح ٨٦ اجلةس  ي٤٭ر كراء كيف احلٞيٞح ٠سّي ٨٦ اجلةس ي٭٢٧ اجلٮع كإف ٬ؾق اجلٔٮ

ذ٧ٕةت، ٚيعؽزٟ ٠يٙ أ٫٩ ٬ؾا ٨٦ األػُةء اجلٮ٬ؿيح النةإح يف ٥ْٕ٦ املضكا٣ك٥ٌ، 

٣ك٨ ك٥ كوٛعح ثيٮ٦ني،  600أ٫٩ ٝؿأ ٠ذةب ٔؽد وٛعةد٫ كقةٔح،  ٢٧ٔ36 ملؽة 

 . اإل٩ذةج؟ ٦ةذا اقذٛؽت؟ ٬ؾا قؤاؿ ّٗي ٦٭٥

، كدمي٢ أف تنة٬ؽ مٮصـ أ/ األكلٮيح /اثلةين أف كنرشة األػجةر مؿة كاظؽة يف احلـٮ

٢٬ قت٪ٜٛ ٧ٔؿؾ  ،٣ك٨كدؿ٫ٚ ٩ٛكٟ ث٧ٞة٣ح ٦ة قةػؿة،  كدذةثٓ أظؽ ا٣ربا٦ش النيٞح، أ



 خهدوٌ حًىدة                                                   آخر يا تىصم إنيه انعهى في َيم انسعادة

 137   دار هارشي منورش اإلمكرتوين       

ت درضؾ، أ٩خ ٠كٕيؽ جيت أف دكٮف ٦ذجٕةن كلك٫ ىلع امل٤ٕٮ٦ةت ا٣ٕة٦ح ا٣يت ت دٛيؽ ؾ 

أ٩خ دؾ٬ت ك٨٦ األم٢، ٠يٙ ذلٟ ٮت خت٤كملجؽأ اتلُٮر ادلاا٥ ظىت ت يٞذ٤ٟ الؿكدني 

املجة٣٘ح ك)يف احلـٮ  تنة٬ؽ األػجةر مخف مؿاتكذاؾ، كثٮٝذٟ كراء ٬ؾا ا٣رب٩ة٦ش 

، ٢٬ أ٩خ د٢٧ٕ يف ٦٭٪ح اتلع٤ي٢ الكيةيس ظىت تنة٬ؽ (٬ؾا إذا ب٩خ ٦جة٣٘ح ،ل٤ذٮًيط

ك٥ أًع١ين ذلٟ الؿص٢  .بٮرؾ لٟكاألػجةر مخف مؿات، إذا بف ٠ؾلٟ ٚأظك٪خ، 

اتصذ٧ةٔيح كاذلم أػربين أ٫٩ يكذُيٓ منة٬ؽة لك ثؿا٦ش اتل٤ٛةز، ثال اقتس٪ةء، الكيةقيح 

٦ىت قحجًف ٔ٪ؽؾ كٝخ تلعٌك٨ ٦٭٪ذٟ، ٚجي٭خ يٌف، ك٤ٝخ هل  .املٮقيٞيحكيح الؿيةًك

 .أّ٪٫ ل٥ يٛ٭٥ مؿادمك

*** 
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 الكٕةدة كا٣ٛن٢ -12

من ": ماذا تقول عندما تتحدث إلى نفسك"كتب في كتابو  شادًهممستتر.ًد

ثمانون ألف رسالة سمبية و الوالدة إلى سن الثامنة عشر استقبل اإلنسان أكثر من مئة 

بسبب تكرار ىذه الرسائل أصبحت جزء من حياتنا فاعتقدنا أننا فعبًل كذلك، مثل و 

 .إلخ ...أنت فاشل أنت غبي مثل عمك تماماً 

كم أعجبني تصرف أحد أصدقائي الذي رسب في السنة ما قبل الشيادة 

ًً و الثانوية، فكان أباه كمما يراه يحمف لو أيمان غموسة أنو سيرسب  سيفشل فشبَل

 .ىكذاو ضحوكة بين الناس يجعميم أ

التثبيط و لكن صديقي ىذا ضرب أروع مثل لمن يتعرضون لضغوط اإلحباط و 

قرر أن يتحداىم و أقرب الناس إلييم كيف يجعل ىذه الضغوط لصالحو و ممن حوليم 

انتصر نصرًا مظفرًا عمييم و فعبًل كسب الرىان و ( بقرار اتخذه في قرارة نفسو)كميم 

توقعاتيم و أثبت لكل من حولو بطبلن كبلميم و كمية الطب،  بأن أّىمو مجموعو ليدخل

 .بطبلنًا كامبلً 
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ما ييمنا أن البرمجة المغوية العصبية تؤّكد أن آراء الناس ال تدل عميك أنت 

 .لكن تدل عمييم ىمو 

ىذا الصديق الذي حّدثتكم جعل و أن الفشل ال يأتي بالوالدة بل باالكتساب، و 

 .ىذه االنتقادات تعمل لصالحو

لكن تعطيك قبس و لكن ال تجعميا تدمرك و استفد من انتقادات اآلخرين لك 

إذا كان كبلم المنتقد صحيحًا فاشكره فقد : كما أخبرتك من قبلو  .اشعال القرار الجديد

نّبيك إلى عيب فيك سواء كنت تعممو أم ال، أما إذا كان غير صحيح فقل لو 

 .ت المستقبل لك ذلكسيثبو كبلمك غير صحيح مع احترامي " بمباقةو "

***
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 الكٕةدة كاتقرتػةء -17

 متشّنج؟و لكن غالبًا ما يكون متوتر و ىل يمكنك أن تتخل إنسان سعيد 

إن السعادة سمسمة متصمة الحمقات  .إن التوتر قادر عمى أن يسحق سعادتك

لذا ال يمكن أن تكون سعيد دون استرخاء  .ال يمكن أن تفصل إحدى حمقاتيا عنيا

 .سكينةو 

 .فالضوضاء عدّوة السعادة التي ال ينبغي عميك أن تستيين بيا

ضوضاء في كل ": "الطريق إلى النجاح"في كتابو  إبراهيمًالفقي.ًدفقد قال 

كأنيا جزء مّنا دون أن ندرك أنيا تجعمنا دائمًا في و مكان، حتى أصبحنا نعيش فييا 

 ."ع  حالة تأّىب مما يجعل الجياز العصبي يعمل بقوة بدون أي دا

 :اآلن سأعطيك وصفة لكي تسترخي كل يوم عمى األقل خمس دقائق

اخُل بنفسك في مكان ىادئ خصصو لبلسترخاء كل يوم ال تسمع فيو أدنى  *

 .ضجيج ولوأن تضع سّدادات في أذنيك
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 .أغمض عينيك وتنّفس بعمق لمدة ثبلث دقائق *

أنا في غاية " :ال تسمح وال ألدنى فكرة تطرق تفكيرك، وقل لنفسك وبيدوء *

 ".االسترخاء

 .افعل ألطول مدة تستطيع أن تنفقيا *

 .التوتر ُيجيز عمى القرارات الصحيحة كما يفعل الغضب ال تنسى أن

***
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 الكٕةدة كاثلٞح ثةجلٛف -30

 ولكن ما ىو " يأنا ال أثق بنفس"، "كاعتمد عمى نفس"كل الناس يرددون عبارة 

االعتماد عمى النفس إن  المقصود بالثقة بالنفس؟ما فالمعنى الحقيقي لتمك العبارات؟

 .معواًل عمى أحد ما خبل نفسكو مترجيًا و الثقة فييا ىي أن ال تكون متطمعًا و 

إحدى  الثراءَ  أي ميما كان أباك ثريًا ال تعتمد عمى ىذا الثراء، فقد يصيبُ 

 .غير ذلكالسرقات و و األزمات المالية و كاإلفبلس  ،اآلفات

مكانة فبل تعتمد عميو لنيل إحدى الوظائف الكبيرة  وذو تنّفذًا ميما كان أخاك م

 .ناجحًا فمن يعطيك جزًء من نجاحو كميما كان صديق.المنافع األخرىو 

عمىًمنًتعتمد؟ ًإذاًا

لن و لن تستطيع االعتماد عمى نفسك إال إذا وثقت فييا، و اعتمد عمى نفسك، 

 .ناجحاً و تستطيع أن تثق فييا إال إذا كنت مجتيدًا 
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ىذا ال يعني أن ال تتطمب المعونة من المقربين إذا كانوا يقدرون عمى ذلك و 

الممنوع و لكن ىذا التعويل النفسي الداخمي ىو فيذا ال يخدش اعتمادك عمى نفسك، 

 .المرفوضو 

 :أكمل من ذلك ولكن دعني أقول لك ما ىو 

م بدأت األمواج تمطو ماذا تفيدك ثقتك بنفسك إذا كنت في أعالي المحيطات 

ماذا  .تعّطل جياز البلسمكيو العاصفة تعصف بكل قوتيا و السفينة التي أنت فييا 

 .سيفيدك اعتمادك عمى نفسك إن لم ينتشمك ربك من ىذه المصيبة

عمى من و يديولوجي عمى من حولك ال تعتمد ذلك االعتماد النفسي األ ،لذا

 .يرشدكو سيميمك  وىو لكن اعتمد عمى اهلل و تعّول عمييم، 

ح لمشعب األميركي أن يكون أفضل منك، فيذا الشعب كتب عمى ال تسم

 .، اكتبيا أنت عمى قمبك"نحن نثق باهلل"عممتو 

***



 خهدوٌ حًىدة                                                   آخر يا تىصم إنيه انعهى في َيم انسعادة

 144   دار هارشي منورش اإلمكرتوين       

 

 ٢٬ الكٕةدة دـيؽ ٦ٓ دٞؽـ ا٧ٕ٣ؿ؟ -33

عيح أ٦ّيًليح نرشت ظؽيسة كاقذ٧ؿت زالزح ٔٞٮد أف الكٕةدة ٍك أّ٭ؿت دراقح مى 

 .دـيؽ ٦ٓ دٞؽـ ا٧ٕ٣ؿ

% 31، ٚإ٫٩ ٨٦ ثني 1003كظىت  1 37اعـ  ككٚٞة لرلراقح ا٣يت اقذ٧ؿت ٦٪ؾ

اع٦ة يٞٮلٮف ىلع األرصط إ٩٭٥ يف اغيح الكٕةدة، كأف  32، ٨٦ األ٦ّيًليني يف ق٨ %11ك

 .ا٣جكةء أقٕؽ ٨٦ الؿصةؿ كابليي أقٕؽ ٨٦ الكٮد

كٍل٧ة دٞؽـ ا٧ٕ٣ؿ زادت ىلع األرصط إٚةدة اجلةس ثأ٩٭٥ قٕؽاء، ظىت أف ٦ة يـيؽ 

آراؤ٥٬ مم٨ دـيؽ أ٧ٔةر٥٬ ٨ٔ ز٧ة٩ني اع٦ة ٝةلٮا إ٩٭٥ يف  ٤ٝيال ىلع ٩ىٙ ٨٦ اقذ٤ُٕخ

 .اغيح الكٕةدة

يف دكريح ٥٤ٔ ٮاعل٥ اتصذ٧ةع يف صة٦ٕح مياكٗ ية٩ٖ ية٩ٖكٝةؿ ابلةظر 

اتصذ٧ةع األ٦ّييك ا٣يت نرشت ادلراقح، إ٫٩ ٦ٓ دٞؽـ ا٧ٕ٣ؿ دأيت الكٕةدة، ذللٟ ٚإف لك 

 .األقجةب األػؿل مكذٮيةت الكٕةدة دـيؽ ٦ٓ ا٧ٕ٣ؿ ثرصؼ اجلْؿ ٨ٔ
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يح أف اتلعك٨ يف دٞؽيؿ اذلات ك٦زيات أػؿل  ية٩ٖكٝةؿ  إف ادلراقح أكؽت ًٚؿ

تك٭٥ يف املي٢ إىل اإلظكةس ثةلكٕةدة ٦ٓ دٞؽـ ا٧ٕ٣ؿ، كد٢ٞ أيٌة ا٣ٛؿكؽ ثني اجلجكني 

 .كاألٔؿاؽ ظني دذ٤ٕٜ ث٧كأ٣ح اإلظكةس ثةلكٕةدة ٦ٓ دٞؽـ اجلةس يف ا٧ٕ٣ؿ

ي٤ٮف إىل أف يىجعٮا أكرث قٕةدة يف ا٣ٛرتات ا٣يت كظكت ابلةظر ٚإف اجلةس ي٧

يكٮف ٚي٭ة اتٝذىةد ٦٪ذٕنة أ٦ة أكخلٟ اذلي٨ كدلكا يف اجلي٢ اذلم ٬ي٧٪خ ٤ٔي٫ ركح 

ـظةـ كامل٪ةٚكح يف ٚرتة زيةدة ٔؽد املٮاحلؽ ثأ٦ّيٌل ٨٦  ٚٞؽ ب٩ٮا األ٢ٝ  3763ظىت  3736ال

 .( 1)ةةرب٧ة ألف ثٌٕ٭٥ ل٥ ي٪ةلٮا ٦ة د٧٪ٮق ٨٦ احلي ،قٕةدة

أل٩٭٥  .يف دٞؽيؿم أف اجلةس د٧ي٢ إىل مـيؽ ٨٦ الكٕةدة ٦ٓ مـيؽ إىل ا٧ٕ٣ؿك

النجةف مىؽران ل٤كٕةدة، كا٣يت يْ٪٭ة ٠سّي ٨٦ احلةٕٚني كيهذٕؽكف ٨ٔ ٝنّييح احليةة 

اجلةق، ٚٞؽ ملف ٠جةر الك٨ ملف احلؽ أف ٦س٢ ٬ؾق األمٮر ت دجٕر بكٕةدة ك٠ض٧ٓ املةؿ 

دـيؽق دٕةقح  ، ٚٞؽىلع ا١ٕ٣فكة مؤ٬الن تل٤ٟ الكٕةدة، ث٢ ل٥ يك٨ م١تكج٭ فذاديح إ

 .١ٚؿ ٩ٌّي  كإذا ل٥ يك٨ ذ

***

                                                

(17) Aljazeera. 
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 /د٥ٌ٤ٕ ٨٦ اتلٕكةء -31

 .بٌؽ٬ة دذ٧زي األميةءكالٌؽ يْ٭ؿ ظك٪٫ الٌؽ، 

٨٦ % 1ٝة٦خ إظؽل اجلة٦ٕةت األمؿيكيح ثإظىةء ب٩خ ٩تيضذ٫ أف أ٢ٝ ٨٦ 

 .قاكف ا٣ٕةل٥ ٩ةصعٮف ٦زٌت٩ٮف

دذ٥٤ٕ ٨٦  ف٦س٧٤ة ٤ٔيٟ أف دذ٥٤ٕ ٨٦ الكٕؽاء، جيت أ /حا٣ُؿيٜ إىل اجلضة

٬ؤتء اتلٕكةء ٥٬ ٨٦ ي٧زيك٩ٟ ٠كٕيؽ،  .ٚي٫ اتلٕكةء، ظىت دذض٪ت الٮٝٮع ث٧ة كٕٝٮا

ـءن ٠جّيان ٨٦ ٦ٕ٪ة٬ةك  .لٮت كصٮد٥٬ ٣ٛٞؽت الكٕةدة ص

دًلت  /دٔين أقألٟ قؤاؿ يف ٧ٟٚ م٤ٕٞح ٨٦ ذ٬ت أ٢ٌٚ ٨٦ أف دٮدل ك٢٬ إذا كي

٢ٕ٣ ٧ْٕ٦٪ة ي٢ٌٛ اخليةر  ؟د٪ٛؿج األمٮر ٤ٔيٟ ثٕؽ٦ة اع٩يخ ٦ة اع٩يخز٥  ا،ّٚٞين 

األكؿ، ألف ٧ْٕ٦٪ة يؿًلي كراء الكٕةدة اآل٩يح ا٣يت حتٜٞ هل ابل٭ضح ىلع املؽل ا٣ٞؿيت، 

٤ٝي٢ ٦٪ة ٨٦ خيٍُ ل٤كٕةدة َٮي٤ح األ٦ؽ، ا٣يت دكيف ا٧ٕ٣ؿ لك٫، ذللٟ دؿاق يٕةين ك

٧ٮ٣ني يكؼؿكف ٨٦ أ٫٩ يٌين ٩ٛك٫، رب٧ة ثٕي األ٩ةس اخلكيذعؽل الىٕٮبةت، ك

ي٧يش ٨٧ً ػُح حم٧١ح دٮو٫٤ ل٤كٕةدة ك٣ك٨ ٬ؾا األػّي إذا بف ي٥٤ٕ ٦ةذا ي٢ٕٛ ك
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٥٬ قي٤ْٮف َٮاؿ ٧ٔؿ٥٬ يؿدٕٮف يف الكٕةدة اجلةٝىح كاذلم قح٪ةهلة بم٤ح، ٮٚ٭

 ."إف احليةة ١٬ؾا"يٞٮلٮف ك

يف كأ٩ىط ٨٦ يٮدل ذللٟ  .يف احلٞيٞح ٬ؾق يه احليةة ا٣يت و٪ٕٮ٬ة ٥٬ أل٩ٛك٭٥

خيذةر داا٧ةن احليةة اهلٌي٪ح ا٣يت كالك٭ٮ٣ح ك٫٧ٚ م٤ٕٞح ٨٦ ذ٬ت، أف ت يؿًل٨ إىل الؿاظح 

٨٣ ك٣حف ٚي٭ة دٕت، أل٫٩ إذا ٢ٕٚ ذلٟ قيعٌٮؿ ظي٪٭ة امل٤ٕٞح ا٣يت يف ٫٧ٚ إىل مٮًلح، 

اجل٭ؽ، ز٥ إ٫٩ ت يٮصؽ كينٕؿ ثأم ٥َٕ ل٤كٕةدة يف ظيةد٫، أل٫٩ ت يٕؿؼ ٦ٕىن اتلٕت 

٨ٍ ي٨٧ٌ جلٛك٫ ثٞةء زؿكد٫ أثؽان ٦ة ظية خيرب٩ة اتلةريغ ٨ٔ ٠سّي ٨٦ اجلةس اذلي٨ ك .٦ى

اعريني ٨ٔ ٬ؾق  -رب٧ة أكرث ٤ٝيالن ك-ًعة٬ة كب٩ٮا ي٪٧ٕٮف ثة٣رثاء ز٥ أًعٮا يف حل٤ح 

لكجت "ز٥ إف ٥ْٕ٦ ادلراقةت دؤًلؽ أف اذلم ب٩خ ظيةد٫ مًرب٤ح ثةلكٮاد  .ا٣رثكة

٣ك٨ ك.مٮر إىل اجلٞيي، أ٫٩ حيف ث٥ُٕ الكٕةدة احلٞيٞيح، ز٥ حتٮ٣خ األ"ػةريج ٔ٪٫

٧ٌٕني ليك يذؼ٤ٮا ك .ثؤق٫ ا٣ٞؽي٬٥ٮ ٨٦ قجت يكٮف ت برشط أف  ٬ؾق ٣حكخ دٔٮة ل٧٤٪

٣ك٨ ٬ؾق دٔٮة ليك يكتنٕؿكا اجل٥ٕ ثةتلؼٌل اجلـيئ ٨ٔ كينٞٮا أ٩ٛك٭٥، ك٨ٔ اجل٥ٕ 

أت يٕـلٮا كنٛيةت زيةرة املكتكذلٟ بتتلعةؽ ثإظؽل املٕك١ؿات، كدؿؼ ا٣ٕحل، 

 . أ٩ٛك٭٥ ٨ٔ ا٣ٛٞؿاء
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تنٕؿ٩ة ١ٔٮق٭ة، ك٦ذ٪ةٌٝةت األمٮر ،كالنذةءكالىيٙ كاجل٭ةر ككصٮد ال٤ي٢ 

 .ثٞي٧ذ٭ة لك٭ة

*** 
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 اتثتكةـ دحل٢ الكٕةدة -31

ٙ اإلجيةيب لىةظج٭ة، ظير ٨٦  اتثتكة٦ح ا٣ٕؿيٌح مؤير ىلع الكٕةدة كىلع املٝٮ

 .الىٕت دىٌ٪ٓ الكٕةدة ٔ٪ؽ٦ة ٩جتك٥

املسةحلح ا٣يت ديؿتك٥ ىلع الٮصٮق ٨٦ كٚٞؽ ٣ٛخ ا٧٤ٕ٣ةء إىل أف ا٣هك٧ح احلٞيٞيح أ

اق٥ اعل٥ األٔىةب ا٣ٛؿنيس اذلم ظؽد ٦ٕةمل٭ة،  ٮ، ك٬"دكميِل  بك٧ح"دكف دىٌ٪ٓ يه 

ٌٕؽات ػٛيٛح ىلع  كيه د٤ٟ ا٣يت دؿدٛٓ ٚي٭ة الٮص٪ذةف كزكاية ا٥ٛ٣ إىل أىلع كدْ٭ؿ جت

 .(12)"صة٩يب ا٣ٕيجني

اتثتكة٦ح، الٌعٟ، ا٧ُ٣أ٩ح٪ح، اتلٛةؤؿ، املٕ٪ٮيةت  /٦ةت الكٕةدةك٨٦ ٔال

 .املؿدٕٛح

٢ٕ٣ ٬ؾا يذٮاٜٚ ٦ٓ ا٣ربدلح ال٤٘ٮيح ا٣ٕىجيح، ذلٟ ا٥٤ٕ٣ احلؽير اذلم م٢٘ ك

 .اتللك٥ ثسٞحكرأس مؿٚٮع كاجلةس، ٨٦ أ٫٩ ت ييذىىٌٮر مؼه دٕحف ثأكذةؼ ٦٪ىٮبح 

رٌبى ٔ٪٫ ثػ ٬يبحٮ٬ك٠ؾلٟ ا١ٕ٣ف وعيط،  ٦ٛةدق أ٫٩ إذا ك/ دٕجّيات الٮص٫كاجلك٥  ٦ة عي

                                                

(1 ) Aljazeera. 
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٤ٕٚيٟ بنؽ  .ا٣ٕجٮسكالؿأس كأظككخ ثةتلٕةقح ت مٟ أ٩٭ة قترتاٜٚ ٦ٓ احن٪ةء ا٣ْ٭ؿ 

ٓ رأقٟ كّ٭ؿؾ  كةـ ا٣ٕؿيي، قٮؼ تنٕؿ ثذعك٨ اتثتكاتللك٥ ثسٞح كأكذةٟٚ كٚر

 .رسيٓ

***
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 الكٕةدة كامل٪ْٮ٦ح اتٔذٞةديح ادلاػ٤يح -33

 .الكٕةدة ح ٦ٛةد٬ة أف اتل١ّٛي اإلجيةيب ٝةدر ىلع ص٤تإىل ٩تيض دراقح دٮو٤خ

ل٥ أصؽ أقٮأ ٨٦ أف دكٮف ٝي٥ املؿء قحبح، إذ أف ٝي٥ اإلنكةف ك٦جةدا٫ ٧٬ة ظضؿ 

ـاكيح ل٤كّي حنٮالكٕةدة، ٚ٪الظِ أف هل الكٕيؽ ٤ٚكٛح ٦ٕي٪ح يف احليةة، كاجلةصط دلي٫  ال

ذلا . كاملذُؿؼ دلي٫ ٤ٚكٛح أػؿل٤ٚكٛح ممزية، كاتلٕحف ٠ؾلٟ األمؿ دلي٫ ٤ٚكٛح حمؽدة، 

٤ٚكٛح اإلنكةف يف احليةة / دٔٮ٩ة خنؿج ثةجلتيضح اتلةحلح املججيح ىلع اتلضؿبح كاأل٦س٤ح احليح

ؿيٞذ٫ يف اتل١ّٛي كظ٫٧١ ىلع األميةء، إ٦ة أف تكٕؽك٫٩ كإ٦ة أف تنٞي٫  .كًلىف َك

ليك د٪ضط يف ات٩ذٞةؿ إىل الكٕةدة ىلع َؿيٞيت، ٤ٔيٟ أف دكنٙ ىلع 

الكٕةدة حيذةج ٫ٕ٦ إىل د٘يّي اإليؽيٮلٮصية ٮٮ٦ذٟ اإلٔذٞةديح، ذلٟ أف أم د٘يّي حن٦٪ْ

٦ة د٦خ لكخ ك.ٌل٩خ ٤ٚكٛذٟ يف احليةة ق٤ي٧ح ل١٪خ قٕيؽان ٮا٣يت أ٩خ ٤ٔي٭ة، ظير ل

اآلػؿ، أل٩٭ة ٮ٤ٔيٟ أف د٧ٌعه أذٞةدادٟ كاظؽان د٤ .٠ؾلٟ، ٤ٕٚيٟ أف دجؽأ ٨٦ اجلؾكر

إين ت أظت "اقتجؽهلة ثإجيةثيح، ٠ػ كدات الك٤جيح، يه مىؽر دٕةقذٟ، أزؿ اتٔذٞة

 .أ٩خ دليٟ ٦س٢ ٬ؾا اتٔذٞةدك، أػربين ٠يٙ تكٕؽ يف ظيةدٟ "ت أزٜ ث٭ةك٩ٛيس 



 خهدوٌ حًىدة                                                   آخر يا تىصم إنيه انعهى في َيم انسعادة

 152   دار هارشي منورش اإلمكرتوين       

خ املس٧ؿ كد٪ْي٥ احليةة، ٝةؿ  / ٬ّياـ ق٧يرٚيف ٠ذةث٫ ٔرش ٝٮا٩ني َجيٕيح ل٤ٝٮ

ح ٝٮا٩ني ٦ربدلح يف مكذٮل ٧ٔيٜ يف ا٢ٕٞ٣ ابلة٨َ، ك ىلع أقةس ٬ؾق للك أذٞةد دل٧ٔٮ

 .ا٣ٞٮا٩ني يذرصؼ اإلنكةف

إف لالٔذٞةدات ٝٮة ٠جّية ٚإذا اقذُٕخ أف دّ٘ي "/ ريتنةرد ثة٩ؽلؿ. دٝةؿ ك

 ."أذٞةدات أم مؼه ٚإ٩ٟ ٨٦ امل٧ك٨ أف جت٫٤ٕ ي٢ٕٛ أم يشء

ي٭ؽيٟ و٪ؽكٝةن م٤يبةن ثةلكٕةدة، ك٢٬ دذٮٝٓ أف يُؿؽ ىلع ثةب ثحذٟ مؼه 

٦ة دا٦خ الكٕةدة يف ك .ؾا النؼه ٨٣ يُؿؽ ثةثٟٚأ٩ة أٔؽؾ أف ٬ ،ك٨ قٕيؽان اآلف

 .منلكذٟ ٦ٓ ا٣ٕةل٥ ادلاػٌل ؟، ٧ٚةذا دؿيؽ ٨٦ ا٣ٕةل٥ اخلةريجااغمؿن  ااجل٭ةيح مٕٮرن 

ي٢ْ ق٤ٮًل٪ة كرب٦ىش ٨ٔ َؿيٜ اآلػؿي٨، ٨٦ ثؽايح كصٮد٩ة يف احليةة ٚإ٩٪ة ٩ي "

ا٣ربدلح ٦ٛيؽة ذلٟ دكف أف نكأؿ ٦ة إذا ب٩خ ٬ؾق كَؿيٞح الك٦٪ة ٦س٤٭٥، كدرصٚةد٪ة ك

 ."إذا ب٩خ حتٌؽ ٨٦ دٞؽ٦٪ة بل٤ٮغ ٦ة ٩ذ٧٪ةقكاتلٞؽـ يف احليةة أٮكتكةٔؽ٩ة ىلع اجل٧،كجلة

٣حكخ الكٕةدة ٍٚٞ ٦جؽؤ٬ة َؿيٞذٟ يف اتل١ّٛي، ث٢  /ٝٮة اتلعك٥ يف اذلات 

 ."أدكٌ٭٨ بك٭ٮ٣ح ث٧كذٞج٤ٟ ،٢ٝ يل ٠يٙ د١ٛؿ"/ دٔين أٝٮؿ لٟ محبةن  .اتلٕةقح أيٌةن 



 خهدوٌ حًىدة                                                   آخر يا تىصم إنيه انعهى في َيم انسعادة

 153   دار هارشي منورش اإلمكرتوين       

٬ؾا ٝة٩ٮف، ٚال دٞ٪ٕين أف كنلكح ٨٦ املنةلك ظالن ٦٪ةقجةن، دأكؽ أف للك م

منلكذٟ ت ظ٢ٌ هلة، ٬ؾا إذا ل٥ دك٨ أ٩خ بك٤جحذٟ ص٤ٕخ ٦٪٭ة منلكح، ٚةإلجيةثيٮف 

 ، يف لك أحنةء ا٣ٕةل٥ ت يٮصؽ يف ٦ٕض٧٭٥ يشء اق٫٧ منلكح، ٬٪ةؾ يشء اق٫٧ حتؽٍّ

 .عؽم ٠جّيان جي٤ٕ٭٥ أكرث ٝٮة، ٦٭٧ة بف ٬ؾا اتلكيكربكف ٨٦ ػالهل، 

٬ؾا الكـ ّٗي ٦ٞجٮؿ ثٕؽ٦ة أًعخ  .د٢ٕٛ ػّيان يران د٤ًفإف ت دٞ٪ٕين أ٩ٟ 

إذا ٠٪خ ٝجيعةن كالكٕةدة ٧٤ٔةن، ٚةحليةة بملؿآة، إذا ٠٪خ دميالن قذضؽ ٩ٛكٟ دميالن، 

ح، دؿٌد وؽل وٮدٟ، ك٠ؾلٟ األمؿ،   ؟!٣ك٨ ٢ٝ يل ٦ةذا دك٧٤خكا٣٘ؿٚح ا٣ٛةٗر

٬٪ةؾ إنكةف ت ي٥٤ٕ أ٫٩ جيت أف يذ٥٤ٕ، ٬٪ةؾ إنكةف  /٨٦ أركع ٦ة ق٧ٕذ٫ يف ظيةيت

ي٥٤ٕ ذلٟ كل١٪٫ ت ي٥٤ٕ ٦ة ٬ٮ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ كأي٨ جيؽق، ك٬٪ةؾ آػؿ يٕؿؼ أ٫٩ جيت أف يذ٥٤ٕ 

٪ؽق مٮارد ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ ك٣ك٨ ت ي٥٤ٕ ٠يٙ أف دٕؿؼ أ٫٩ جيت أف دذ٥٤ٕ / ك٣ك٨ دٜٝ .ٔك

٪ؽؾ املىةدر كدٕؿؼ ال١يٛيح كت دجؽأ ٚأ٩خ د٪ؽرج حتخ  .٦ة أق٧ي٫ مٌفٌّ ثة٣ُٛؿة ٔك

*** 

 

 الكٕةدة كاعدات املؿء -31
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ت ي٤ٕت الؿيةًح، كيأك٢ برشا٬ح، كيكتيِٞ ٦ذأػؿان،  ة٢٬ دذىٮر مؼىن 

يٌيٓ كٝذ٫، ٢٬ دذىٮرق ١٬ؾا مؼىيح كيٕةم٢ ٨٦ ظٮهل ٦ٕةم٤ح قحبح، كيؽػ٨، ك

 .دكٮف قٕيؽة؟ ٬ؾا ٨٦ املعةتت املٕؽكدة ىلع أوةثٓ احلؽ الٮاظؽة

ـ٬ح أأٔؿؼ امؿأ دذٮدؿ أل٩٭ة ك٦ة مةث٫ د٤ٜٞ كة ب٩خ لك٧ة ػؿصخ ٨٦ ٦زنهلة إىل ٩

كص٭ة قٮاء دأٌػؿت أـ ل٥ زٔ٪ؽ٦ة قذٕٮد إىل ٦زنهلة قذ٤ًف أمؽ اتلأ٩يت ٨٦ 

ش ٬ؾا، ٤ٌّخ د٤ٜٞ ك.دذأػؿ ا٣ُؿيٙ يف املٮًٮع أ٩٭ة ثٕؽ٦ة ا٩ٛى٤خ ٨ٔ زكص٭ة املٔـ

ةدت ٬ؾق الـكصح أف د٤ًف ٚ٭ؾق أيٌةن اعدة قحبح، ٣ٞؽ أذ .لك٧ة ػؿصخ ٨٦ ٦زنهلة

٥ زكاؿ الكجتكاتلأ٩يت ٔ٪ؽ ٔٮدد٭ة بلحذ٭ة  ٚإف ٤ٔي٫ ك .د٤ٜٞ، ٚؿاٚٞ٭ة ٬ؾا النٕٮر ٗر

 .األظةقحف الك٤جيح ي٧ك٨ أف دكٮف اعدةكالنٕٮر 

٦٪ٌٮرة درب٭ة، د٧ذه مٮا٨َ اخل٢٤ ٚي٭ة، كإف ا٣ٕةدات الىعٌيح يه رٚيٞح الكٕةدة 

 . ٕىنيه ٨٦ أكرب الٮقةا٢ تل١ٮف ظيةدٟ ذات ٦ك

 .اعدة قحبح أيٌةن ٮا٣ٞيةـ ثأميةء ٦ٛيؽة ٬كا٥٤ٔ أف ا٦ذ٪ةٟٔ ٨ٔ اتلٌُٮر ك

 ."ت ٫٤ٕٛ٩ ٦ةك٦ة ٫٤ٕٛ٩  ٮالك٤ٮؾ ٬"/ تنةد ٧٤٬كترتٚٞؽ ٝةؿ 
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ٚأ٩خ ىلع لك األظٮاؿ د٧ذ٤ٟ َةٝح، ٚةٔؿؼ أي٨ درصٚ٭ة أل٩٭ة ثةتلأكيؽ قذؼؿج 

 .إىل ا٣ٕةل٥ اخلةريج

/ أٝٮؿ هل .أف درتص٥ إىل اعدة ق٤ي٧ح إىل ٨٦ يٌؽيع أف ثٕي األمٮر ت ي٧ك٨ك

٢ٕ هلة ٝ٪ةة ٩ْيٛح تًرم ػالهلة"اظِٛ ٬ؾق املٞٮ٣ح الؿاإح   ".لك م٭ٮة مٮدٔح ٚيٟ، صي

***
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 الكٕةدة كاهلٮايةت -36

تربية  وسبوعيًا؟ كرياضة مفضمة أأ وىل عندك ىواية معينة تمارسيا يوميًا أ

 ؟غير ذلك المشي أو والقراءة أ وإحدى الحيوانات أ

اليوايات تجعل الشخص يشعر بالسعادة : كتبت( ريدرز داجست)مجمة "

 .التحكم في حياتو لذلك فيي تساعده عمى النجاحو 

األشخاص الذين ينشغمون في ىواية يحبونيا ال : ىناك باحث سويدي قالو 

معدل إصابتيم بأمراض القمب أقل من األشخاص الذين ال و يصابون بأمراض نفسية، 

 .ايةيمارسون أي ىو 

ًجيفينزكتب الممياردير األمريكي و  لوال (: الذات الحقيقية)في كتابو  شارلز

 .لما كان لي ىذا النجاحو ىواياتي لما استطعت أن أفكر بوضوح 

األسرار العشرة لمنجاح )في كتابو  واينًدايردكتور الكتب العالم األمريكي و 

يمارس  وىو  .مل تامةلكي أستطيع أن أكتب يجب أن أدخل في مرحمة تأ(: السعادةو 

 .المشي عمى األقل ساعة يومياً و التأمل 
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ال يجد وقتًا لكي يمارس ىواياتو و الحقيقة أن الشخص الذي يقول إنو مشغول و 

تجده سريع و إلخ،  ...القرحة العصبيةو ضغط الدم و يكون ُعرضة ألمراض القمب 

تجده  أيضاً و يكتمو في داخمو،  والغضب سواء كان يظير غضبو عمى اآلخرين أ

 .(ٜٖ)"خارجوو ال يفكر إال في العمل سواء كان في العمل أو قمقًا، و متوترًا 

***

                                                

 .إبزاهيى انفمي. د (19)
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 الكٕةدة كاتلؽٌرج - 3

إذا ما تعّرف عمى شيء جديد ف ا،غضوبً و  اكثير من الناس الذي يكون متسّرعً 

إذا لم يتحقق ىذا األمر فيومين،  وفإنو يرغب في تحقيقو دفعة واحدة خبلل يوم أ

 .اليأسو سنين فإنو يصاب باإلحباط و ادًة يتطّمب شيور الذي يكون ع

تريد أنت أن تتجاوز ىذا فأ ،تعالى الكون بطريق التدّرجسبحانو و اهلل  ىبنلقد 

 ؟القانون

 .حتى شير إن ما ترّسب عمى مدار شيور وسنين ال يمكن أن يزول بيوم أو

يسًا حتى لكن تأّكد أنك إذا كنت تعو السعادة ليست صعبة إلى ىذه الدرجة، 

 .أسبوعين وبيومين أ ياالعظم فمن تنال

***
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 الكٕةدة كات٩ٛذةح ىلع اآلػؿ -32

ًً بالمجموعة األ يديولوجية المبنية في ضميرك أخبرني كم مرة كنت فرحَا

ذ و أن لديك أرقى فكر، و تشعر باالطمئنان أنك عمى خير و  فرحك ىذا ينتكس بفكرة با 

 .ئيًا لمبادئكجز  وواحدة صغيرة تكون معاكسة كميًا أ

 .وأنا ىنا أتكمم عن ىذا الموضوع ألجل ىذه االنتكاسة التي قد تشوب سعادتك

لكن ىذا الموقف و إن اإلنسان يميل بطبيعتو إلى الراحة لؤلفكار التي يتبناىا، 

كل األفكار قابمة لمتغّير فإن الدين و غير صائب، فما خبل األفكار المتعمقة بالخالق 

 .يمكن أن تكون خاطئةو حيحة كميا يمكن أن تكون صو 

أخبرني كم مرة كنت متشبثًا برأيك تشبثًا أرعن، ثم اكتشفت بعد فترة خطأ ىذا 

 .الرأي ورحت تستحي من اإلعبلن عن تبنيك الفكرة الجديدة نتيجة غمّوك السابق

ال تحجب عن نفسك الخير واعتبر أن كل األفكار قد تكون صائبة وقد تكون 

 .أعطيا ُأذن صاغية، لكي تتطور وتحظى بكل خير جديدخير من فكرتك، ولذلك 
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ًلألبوين تمّنيتم و إن األطفال الذين تعبتم كثيرًا : أييا اآلباء الكرام"ً:وصية

تأّكدوا أنيم ليسوا ممكًا لكم تنّكموا بيم و مطواًل أن تنجبوىم ىم أمانة في أعناقكم، 

ال تقميد يقول بأن و ال نظام و ن ال قانو و ال شريعة و تعامموىم أسوأ معاممة، ال يوجد دين و 

كل ما عدى ليس و آباًء ممكًا هلل، و الحقيقة الكبرى أننا كمنا أبناًء و األبناء ممكًا لآلباء، 

بطنيا أن  وذاك من صمبو أ ومن ثم ال يحق لو إذا ما خرج ىذا الطفل أو بإلو، 

ً."يستعبده

بحدود، فعل ذلك فميلكن و يوجيو، و ابنو الوالد أنا ىنا ال أقصد أن ال يؤّدب و 

 .ال يرضى أن يفعل ذلك بو شخص ميما كانت أفضالو عميو كثيرة وفي

الغضب الذي و التوتر و المشاكل و الحزن و الكآبة  وج وما أرّكز عميو ىو 

 .يحّدثونك عن أن أوالدىم قد جعموا من البيت فندقاً و تعّيشون فيو أبنائكم، 

فساحة ىذا المنزل  رغم"إن معظم األبناء يحمم بالخروج من منزل أىمو 

غير الزواج أو و الموبوء في الداخل، سواء عن طريق السفر أو نتيجة ىذا الج "جودتوو 

 .ذلك

سموكيم عقدًا و يم ينعكس كمو عمى اعتقادىم يىذا الذي يعانونو في بيوت أىمو 

ىم  - لؤلسفو  –ردود أفعال َمَرضية، يكون الجناة األوائل في ىذا األمر و نفسية 



 خهدوٌ حًىدة                                                   آخر يا تىصم إنيه انعهى في َيم انسعادة

 161   دار هارشي منورش اإلمكرتوين       

تراكم من بسبب الشقاء إلى أوالدىم قبل الميراث الماّدي، و رثوا الحزن يوّ الذين  األىل

يجعميم و منيجًا أرعنًا أخرقًا يثقل كاىل أوالدىم فإن بالجممة و سوء الفيم، و األخطاء 

 .سموكيمو يتطرفون في تفكيرىم 

***
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 الكٕةدة املؿدجُح ثةملاكف كالـ٦ةف -37

٦ٞةَٕح  1 1أف دراقح م٤٧خ  "يب يب يس"ذ٠ؿت ٬يبح اإلذأح ا٣ربيُة٩يح 

٩تيضح ّؿكؼ مؼىيح أكرث ٦٪٭ة  ثؿيُة٩يح، كدٮو٤خ إىل ػالوح ٦ٛةد٬ة أف الكٕةدة

كٝةؿ ابلةظسٮف إف اتل٧ةقٟ اتصذ٧ةيع ي٤ٕت دكرا أكرث أ٧٬يح ٨٦  .٩تيضح مٮٝٓ ٦ٕني

 .املاكف

إف  دي٧يرتيف ثةتسكٝةؿ املعةرض يف ٦ةدة اجل٘ؿاٚية يف صة٦ٕح ميٛيرل ادل٠ذٮر 

، مٮًعة أف َٮؿ "ؾ ثٕني اتٔذجةر املاكف كاإلنكةفأ٫٩ يأػ ٮأظؽ أ٢ٌٚ ٦زيات حبس٪ة ٬"

 .إٝة٦ح املؿء يف ماكف ٦ٕني يٕذرب اعمال أقةقية يف حتؽيؽ الكٕةدة

ٌن  ثةتسكأذرب  ـايؽ أف اتلٛة٢ٔ ثني الكاكف ٦٭٥ صؽا أي ة كأ٫٩ حيى٢ ٔ٪ؽ د

 .نكجح املكةكاة ثني الكاكف

***
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 ـاصيحالكٕةدة كامل -10

ـاص٫ ثٕؽ قةٔح ٚي١ذبت، ز٥ ةثٕي اجلةس يكتيِٞ وجةظةن ٦جذ٭ضن  ، ز٥ ي٪٤ٞت م

ـاص٫،  دةثٕحقٕةدد٫  .ٚيٛؿح، ز٥ ي٪١ًر يشء يف املزنؿ ٚي٧ذٕي اصيؽن  ايك٧ٓ ػربن  مل

ـاص٫ ٬ٚ ت أٝٮؿ ٤ٔيٟ أف دكٮف يف ٧ٝح  .٣حف ا١ٕ٣فكالكيؽ ىلع قٕةدد٫  ٮ٧

ـاصٟ  ٭ؽ ليك تيٍجًٌف ظؽان أدىن ٨٦ الكٕةدة يف ٣ك٨ اصذك، قحبنةقٕةددٟ ٔ٪ؽ٦ة يكٮف م

ـايج  .صٮٟٚ، ٚةجلةس ت حيجٮف النؼه املذ٤ٞت امل

تكأؿ كإذا ا٩ذةثذٟ ٔٮاَٙ ق٤جيح ٤ٔيٟ أف دذٮٝٙ / إثؿا٬ي٥ ا٣ٌٛف. دًل٧ة ٝةؿ ك

 .، ٢٬ ٬ؾق ا٣ٕٮاَٙ ٦ٛيؽة أـ ًةرة٩ٛكٟ

***



 خهدوٌ حًىدة                                                   آخر يا تىصم إنيه انعهى في َيم انسعادة

 164   دار هارشي منورش اإلمكرتوين       

 

 الكٕةدة كاتقذٞؿار -13

ىلع اتقذٞؿار، ( دحل٢)ٝؿي٪ح كقذٞؿار، ات( ىةظجحمكمالز٦ح )إف الكٕةدة ٝؿي٪ح 

 .اتقذٞؿار ٝؿي٨ ىلع الكٕةدةك

ا٣ٕةَيف، ٨٣ ي٪ةؿ قٕةدة بم٤ح، كاملةدم كٚةذلم ت ينٕؿ ثةتقذٞؿار اجلٛيس 

 .ٔؽـ الٮًٮحكداـ يرت٩ط حتخ الٌيةع،  ٦٪ٞٮوح ٦ةقٕةدد٫ إ٧٩ة قذ٢ْ ك

ٕين ٬ؾا أف يث٢ ييأس إىل أف يكذٞؿ، املؿؤ ك٣ك٨ ٬ؾا ت يٕين أف يكذبت ك

يؿىض ٨ٔ كي٧يض ٚي٭ة جبؽ، كيٌٓ ػُح ٤٧ٔيح ٦ؽركقح ل٤عىٮؿ ىلع اتقذٞؿار، 

 .ك٫ًٕ إىل أف ي٪ةهلةك٩ٛك٫ 

***
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 الكٕةدة كاحلِ -11

آق ك٥ أًعٟ ٔ٪ؽ٦ة أق٧ٓ أ٩ةقةن يجكجٮف قٕةدد٭٥ ا٣ٕةزؿة إىل ظْ٭٥ ا٣ٕةزؿ، 

األٝؽر  ألف الكٕيؽ ٬ٮأف يجكجٮا ظْ٭٥ ا٣ٕةزؿ إىل قٕةدد٭٥ ا٣ٕةزؿة،  ٦ٓ أف الىٮاب ٬ٮ

ثةٔذجةر أف احلِ يف ٩ْؿ )ىلع كًٓ األ٬ؽاؼ ال١جّية كىلع كًٓ ثؿ٩ة٦ش مٮو٢ إحل٭ة 

ٍكىل ثةجلضةح، ك٬ٮ ، كالكٕيؽ ٬ٮ(اجلضةح اجلةس ٬ٮ
ى
األصؽر ٧ٔالن كص٭ؽان كوربان، أل٫٩  األ

سٌجٍ، كت م ؿض ت دٮصؽ أمحةؿ ىلع ب٫٤٬ دٕيٜ دٞؽ٫٦ حنٮاملؿاَل ا٣ْٕي٧ح، ٚال قؼٍ ٦ي

 .ميٌٕٙ، كت ٦ٕ٪ٮيةت يف الٮظ٢

ؿ ظْةن ل٤ٛٮز ثةجلضةح كاحلِ ظكت دٕجّي اع٦ح اجلةس،  الكٕيؽ ٬ٮ املؿمط األٚك

 .كذلٟ إذا ق٧٤٪ة أف الكٕةدة مؿظ٤ح قةثٞح ىلع اجلضةح، ٦ٓ إ٫٩ قذ٢ْ ٦٪ٞٮوح ثال جنةح

 .ث٢ُ ٦ة أق٧ي٫ احليةة ث٧ٕىن كبةجل٤٧ح الكٕيؽ ٬ٮ

***
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 الكٕةدة كالٮرازح -11

كرازية ٔرب اجلي٪ةت ٧٠ة دٞٮؿ  ا٠تكةث٭ة  ي١٧٪ٟ يراء الكٕةدة، كإ٧٩ة ي٧ك٨ ت

 .دراقح َجيح أقرتاحلح ثؿيُة٩يح منرتًلح

ٚٞؽ أصؿت ادلراقح املؾ٠ٮرة ا٣يت نرشت يف دكريح ٧٤ٔيح ثؿيُة٩يح ختذه 

٨٦ اتلٮاا٥ املذُةثٞني امل٪ٞك٧ني ٨٦ ثٮيٌح كاظؽة  3000جتةرب٭ة ىلع  ثة٣ُت اجلٛيس،

ّي ا  .ملذُةثٞني اذلي٨ أدٮا ٨٦ ثٮيٌذني خمذ٤ٛذنيٗك

كا٠تنٙ ابلةظسٮف أف اجلي٪ةت املٮرزح تكيُؿ ىلع ٩ىٙ الىٛةت النؼىيح 

ا٣يت د٧٪ط الكٕةدة لألٚؿاد، ٚي٧ة دكٮف ا٣ٕٮام٢ األػؿل ٦س٢ ا٣ٕالٝةت كالىعح 

 .كامل٭٪ح اجلىٙ اثلةين ابلؽ٩يح

 ٮنكةف ب٩خ كرازيح، ك٬كأكًعٮا أف ٩ىٙ ا٣ٛٮارؽ ا٣يت دذى٢ ثةلكٕةدة دلل اإل

 .٦ة أزةر ادل٬نح دلل ا٣ٛؿيٜ ابلةظر
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كت يذٮٝٙ األمؿ ٔ٪ؽ ذلٟ، ث٢ يذٕؽاق إىل ا٣ٞٮؿ أف األمؼةص اذلي٨ يذ٧ذٕٮف 

بنؼىيح إجيةثيح م١تكجح كرازية ي٧ذ١٤ٮف خمـك٩ة اظذيةَية ٨٦ الكٕةدة ي٤ضؤكف إحل٫ 

 .(30)يف األكٝةت ا٣ٕىيجح

*** 

 

 

 الكٕةدة كا٣ٕضـ -13

ندرة الميارات التي بين يد المرء في و يحدث عادًة نتيجة قّمة الموارد  العجز

تموح عمى مطالع نفسو رايات الكآبة و مرحمة معينة، فيحس بشعور غارق في السوء 

 .السوداء

ًدأيضًا كما يقول  وىو  ًالفقي. يأتي نتيجة التفكير بعدة أشياء في " إبراهيم

 ."وقت واحد

                                                

(41) Aljazeera. 
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تمك المرحمة  .أن يركز عمى المرحمة الحاليةو فعمى اإلنسان أن يعيش يومو 

 .التي ىي أصبًل جزء من مخططو لموصول إلى أحد أىدافو

 .ىناك فالمتمفت ال يصلو ال يتمّفت ىنا و 

حاضره بكل معنى الكممة ال يعني أنو ال يستفيد من و كونو يعيش يومو و 

 .فيذا جزء من المعبة إن صح التعبير .يتشّوف مستقبموو ماضيو 

مطموب منو من  وتفكيره عمى ما ىو د كل السعادة الذي يصرف جيده فالسعي

 .لديو دائمًا أولويات مرتبة بإتقانو باب أولى، 

عمى  ويتطّمع إلى ليو  .غير المباشرةو ال يقّدم أحد عمى عائمتو المباشرة  وفي

 .عممو وحساب دراستو أ

و عادة حصول أمر ال يرضي ومن ثم ال وقت لديو ليحزن بتفوق أحد عميو أو 

ليس لديو وقت و فيو  ومنغمس تمامًا بالجزء من خارطة حياتو الذي ىو ألنو منكب 

 .خاوي اليدين وىو لمتفكير الشططي السمبي الذي ينتيي منو 

***
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 الكٕةدة كاتل١رب -11

بةتلةيل يٕحل ك يٌٓ ٩ٛك٫ يف ثؿج اعيج ت ي٧ك٨ ألظؽ أف يى٢ إحل٫، املذ١رٌب 

٥ أ٫٩ ٝؽ يكٮف ظٮهل  يٌٓ ٝيٮد ىلع الكـ اجلةس ٫ٕ٦، ك٠سّي ٨٦ اجلةس، كظيؽان ٗر

يك٧٤٭٥  ٮت ٬كبةتلةيل ت يك٧٤ٮ٫٩ ثأرحييح كَجٞيح ث٘يٌح، كيٕةم٤٭٥ ثٛٮٝيح ك

 .ا٩ُالؽكثٕٛٮيح 

ت حيجٮق، امهلل إت ٬ؤتء اذلي٨ ٥٬ كبةتلةيل ت حيج٭٥ كاملذُ٘ؿس حيذٞؿ اجلةس 

اء، ٬ؤتء ٥٬ ٨٦ حيرت٦٭٥ أل٩٭٥ اذلي٨ ي٪ْؿكف إحل٫ ثةزدرك، "ظكت أذٞةدق"أىلع ٦٪٫ 

ـدرك٫٩كأىلع ٦٪٫   .أل٩٭٥ ي

ٙ ٤ٕ٦ٮ٦ح دأيت مم٨ ٬ ٌٞ ٫٧ ػ ٮاملذٕةيل ت يذ٤  .أدىن ٦٪٫ ػ ثٔـ

 ٮػةرج مكةر الكٕةدة د٧ة٦ةن، ٚ٭ ٮثُؿؽ اتلٕةيل ٚ٭ ٮ ٦ةشو أ٩ة أٔذٞؽ أف ٨٦ ٬

 .حيذةج إىل ثٮو٤ح ٦ذٞ٪ح الى٪ٓ تلٕيؽق إىل صةدة الكٕةدة

 .أكرث محٞةن ٨٦ املذ١رب ىلع كص٫ ا٣هكيُحت يٮصؽ / إف مبخ ٢ٝ
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***
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 الكٕةدة كاتػذالؼ يف الؿأم -16

أ٩ة داا٧ةن أحبر ىلع ٨٦ خيذ٤ٙ ٦يع ثةلؿأم كت أحبر ىلع ٨٦ جيةم٤ين ثؿأي٫، ألف 

آق ك٥ أقؼؿ ٨٦ ٬ؤتء املكتجؽي٨  .صؽيؽان  حبنةاذلم خيذ٤ٙ ٦يع ثةلؿأم يٌيٙ م

 .ي٧ُكٮف لك رأم ٦ة ػال رأي٭٥كثةيق اآلراء،  ثةلؿأم ٔ٪ؽ٦ة يكٕٮف ص٭ؽ٥٬ ليك يالمٮا

ؿكف آراء اآلػؿي٨ ٌٞ  .آق ك٥ يثّيكا ام٧زئازم ٔ٪ؽ٦ة حي

٨٦ ٥٬ حتخ إمؿد٫ كاتلٕؽديح ا١ٛ٣ؿيح ٦ٓ اعا٤ذ٫ ك٨٦ احلؿيح ٮنا إف اذلم ينيٓ ص

ات٩ُالؽ ك٨٦ ثح٪٭ة احلؿيح كٔ٪ةرص ٠سّية كيؽرؾ د٧ة٦ةن أف الكٕةدة هلة صٮا٩ت 

٣ك٨ أريؽ أف أكًط أف اذلم ك٪ة ت أريؽ أف أص٢ٕ ٨٦ ٠ذةيب قيةقيةن، أ٩ة ٬كاألرحييح، ك

٨٦ أٗىب اجلةس، ألف ٬ؾا الؿأم اذلم ٣حف رأي٫ ٝؽ حي٢ هل ٮخي٪ٜ ظؿيةت ٨٦ ظٮهل ٬

يح إىل األ٦ةـ، إت كمنلكح ٠جّية، ٝؽ ي٪ٞؾق ٨٦ كرَح ٔكّية،  ي٧ك٨ أف ي٪٫٤ٞ ٤ٞ٩ح ٩ٔٮ

 .أ٫٩ ػًر لك ٬ؾا بكجت مؼىيذ٫ املؼذ٤ح

أم يف املكةا٢  .كبٕؽ األرض ٨ٔ الن٧فت أٝٮؿ أف خنذ٤ٙ يف لٮف الك٧ةء، أ٩ة 
 .املعكٮ٦ح، ثيؽ أين أٝٮؿ أف اتػذالؼ ٝة٩ٮف ٔذيؽ ت ي٧ك٨ أف يزتظـح
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ت تنرتم إت كختي٢ ٦يع أف لك اجلةس يف امل٧ٕٮرة حتت راحئح ُٔؿ ٦ٕي٪ح، أ
يح حمؽدة،  إذان ٨٣ حتؽث ٍٚٞ ت دأك٢ قٮل و٪ٙ كاظؽ ٨٦ ا٣ُٕةـ، كقيةرة ٨٦ ٩ٔٮ

 .زٞةٚح ٠ٮ٩حذنيكأز٦ح ٦ةحلح اعمليح، ث٢ قذعؽث أز٦ح ١ٚؿ 

ذلا أ٤َٜ ظؿيح ٨٦ ي٤ٮذكف ثٟ، تل١تنٙ مٮا٨َ اخلُأ ا٣يت تكذضؽ ٔ٪ؽ٥٬ 
حتةكؿ أف دىعع٭ة هل٥، أ٦ة إذا ٠ذ٧خ أ٩ٛةق٭٥ ٨٤ٚ يذضؿؤكف ٨ٔ أف ي٪هكٮا كأيٌةن 

ـاؿ، قي١رث ات٩كت ثة٢ٕٛ٣، كثه٪خ مٛح أ٦ةمٟ ت ثة٣ٞٮؿ  األٚاكر ا٣يت دٮدل يف ا٣٘ؿؼ كٕ
 .املٕذ٧ح

*** 

 

 ت د٘ةيل إذا اػذ٤ٛخ ٦ٓ أظؽ٥٬ - 1

ل٥ يٕؽ يؿيؽ  ٮت يٕٞؽ٬ة إذا اػذ٤ٙ ٦ٓ أظؽ٥٬، ٚ٭ك٠سّي ٨٦ اجلةس يٞي٥ ادل٩ية 

يرشع يف دٕؽاد كاألوؽٝةء،  أٝؿبظىت أف يك٧ٓ وٮد٫ ثٕؽ٦ة بف ٝج٢ يـٮ كاظؽ ٨٦ 

دؿاق يؿيؽ كل٥ يٕؽ يؿل ٚي٫ كت ٦زية، ك .أف ال١ي٢ ٝؽ َٛطأ٫٩ حت٫٤٧ ٠سّيان إت كمكةكا٫ 

ٌٕؽ ٨٦ ٌٗج٫ جتة٫٬   .٣حف أ٦ة٫٦ أوالن  ٮ٬كأف ي٧ـ٫ٝ ىلع ٝؽر ٦ة و
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الكٕيؽ ٨٦ كص٭ح ٩ْؿم ت جيت كإف ٬ؾا الك٤ٮؾ يؽؿ ىلع اػذالؿ يف النؼىيح، 

م٢، ت أظؽ بكي٥٤ٕ صيؽان أف لك اجلةس ختُئ  ٮأف يٞع٥ ٩ٛك٫ يف د٤ٟ امل٧ةظاكت، ٚ٭

ٛؿ هل،  ٮ٬ك أ٫٩ إذا ٦ة ٝؿر أف ي٭ضؿ لك وؽيٜ ملٮٝٙ ك٠ؾلٟ خيُأ، ٚإف ل٥ ي٘ٛؿ ٨٣ ي٘ي

٣ك٨ ثٞؽر ٦ة يكٮف ٤ٝجٟ ٠جّيان كّٗي ٦٪ةقت وؽر ٦٪٫، قّيل ٩ٛك٫ يٮ٦ةن كظيؽان، 

٤ٔي٫ أف  .٬ؾا ا٣ٞؿيت ك٤ٔي٫ ثؽتن ٨٦ أف يذؼًل ٨ٔ ٬ؾا الىؽيٜ أكثٞؽر ٦ة تكة٦ط، 

أكيؽ إذا كأدب، كت أختًل ٔ٪٫، أاعدج٫ ث٤جةٝح ك ٚؿا٫ٝ أاعدج٫ يٕةدج٫، ٚةلنؼه اذلم ي٭٧ٌين

ي٧ك٨ أ٩ين أ٩ة ٩ٛيس  كيٕذؾر ٦ين، أكد٧خ املٕةدجح ث٭ؾق ا٣ُؿيٞح قح٪تج٫ إىل ػُأق 

ى ٔ٪٫، ١٬ؾا الكٕؽاء  ٠٪خ ٝؽ أقأت ٚ٭٫٧، كبٕؽ ا٣ٕذةب أم١ؿ اهلل أ٩ين ل٥ أخت٢ًَّ

 .     احلٞيٞيٮف يذرصٚٮف، ٚك٨ ٦٪٭٥

***
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 ر الكٕةدةٝؿا -12

 كا٣ٞؿار اذلم يذؼؾق اإلنكةف ز٥ ت يٞؽر ىلع د٪ٛيؾق أ ٮإف ا٣ٞؿار الٌٕيٙ ٬

 .إد٧ة٫٦ بنلك صيؽ

 .إت أػؾق ٔ٪ٟ ّٗيؾكػؾ ٝؿارؾ ث٪ٛكٟ / دؾ٠ٌؿ داا٧ةن 

 .إثؿا٬ي٥ ا٣ٌٛف. دت دؽػ٢ ٩ٛكٟ يف ٦٪ُٞح األ٦ةف ٧٠ة يك٧ي٭ة ك

ي٫ ادلػ٢ اذلم جي٫٤ٕ ذلٟ ألف دلكيه مٕٮر اإلنكةف ثةأل٦ةف،  /٦٪ُٞح األ٦ةف

ظٜٞ ٦ة بف كا٢٧ٕ٣ اذلم بف يكىع هل، كدلي٫ املزنؿ اذلم يؤكي٫، كيٕحل بنلك صيؽ، 

أ٩ة أق٧ي٭ة ٦٪ُٞح اخلُٮرة، ألف اإلنكةف إذا ا٧َأف ( األ٦ةف)٬ؾق امل٪ُٞح كي٧ُط إحل٫، 

 قٕيؽ، ٧٤ٚةذا ٮثؽرصح اعحلح ٨٤ٚ يكذ٢٘ ٝؽراد٫، أل٫٩ ت يؿل ٚةاؽة ٨٦ اقذ٘الهلة، ٚ٭

األكصةع اجلٛكيح، كدجؽأ اإلظجةَةت كبةتلةيل قيؽػ٢ الؿكدني ظيةد٫، كيذٕت ٩ٛك٫ إذان، 

جنؽ ال١سّي ٨٦ األمؼةص اذلي٨ دلي٭٥ بٚح الٮقةا٢ ا٣يت جت٤ٕ٭٥ قٕؽاء يف ظيةد٭٥ ك

ملةذا أٝؿر ملةذا / مؿىض ٩ٛكيةن، يٞٮلٮف أل٩ٛك٭٥كل١٪٭٥ يكٮ٩ٮف يف احلٞيٞح دٕكةء 
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دّ٘ي كل١٪٫ داػ٤يةن ينٕؿ ثةلٌيٜ ألف اجل٧يٓ ظٮهل يف ظؿًلح  .أ٩ة قٕيؽ ١٬ؾا ؟أدّ٘ي

 .ل١٪٫ دٮٝٙ ٔ٪ؽ ٩ُٞح ٦ٕي٪ح

/ مؿت ىلع ُٝح ٚكأ٣خ أ٣حف ا٣ُٞحا٣ُؿيٜ ٔ٪ؽ٦ة ٤ًخ ( أ٣حف)٤َٛح وّ٘ية 

ٙ ىلع كص٭ذٟ، / إىل أي٨ أ٩ة ذا٬جح ٨٦ ػالؿ ٬ؾا ا٣ُؿيٜ؟ ٚٞة٣خ ا٣ُٞح ٬ؾا يذٝٮ

٧َبيٌن، ٚإف أم َؿيٜ قٮؼ يٮو٤ٟ إىل ت إذف ا/ ت ادرم، ٚؿدت ا٣ُٞح/ ٚٞة٣خ أ٣حف

 .أ٣حف يف ثالد ا٣ٕضةات .أدرم

أ٥٤ٔ أ٩ين يف ٬ؾا ال١ذةب ت ي٧ك٨ أف أص٢ٕ ٨٦ ل٥ يٌٓ ا٣ٞؿار ا٣ٞةَٓ اذلم ت 

 .أراد أف يت٪ٌٮر يف ٬ؾا املضةؿكرصٕح ٔ٪٫ قٕيؽان، 

ـاء أف إدراؾ أ٩ٟ ىلع ػُأ ٩ىٙ  ٧ٚ٪ؾ ز٨٦ َٮي٢ أػربين أظؽ األوؽٝةء األٔ

يف احلٞيٞح ٬ؾق املٞٮ٣ح وعيعح إىل ظؽ ثٕيؽ، ٚةملىيجح لك املىيجح يف أف ت  .الحاإلو

 .د٥٤ٕ أ٩ٟ ىلع ػُأ، ٚ٭٪ة ل٥ يٕؽ ٬٪ةؾ مؿاظ٢، ث٢ ٗؽا دلي٪ة ظةاٍ جيت ٬ؽ٫٦ أكتن 

***
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 الكٕةدة ٔ٪ؽ املذٞةٔؽي٨ -17

صؿيخ ىلع 
ن
ة  7 1ل٥ د٤عِ دراقح أ ٦ذٞةٔؽا ثؿيُة٩ية ٚؿٝة يف مكذٮل الًؿ

 .اذلي٨ ل٥ ي٪ضجٮا ٤ُ٦ٞةكذٞةٔؽي٨ اذلي٨ دلي٭٥ أَٛةؿ كأظٛةد أامل ثني

ش املذٞةٔؽ ٬ النٕٮر ثةلٮظؽة، أل٫٩ حبةصح ل٤ذٛة٢ٔ ٦ٓ  ٮكإف أكرث ٦ة ئـ

اآلػؿي٨ يف املضذ٧ٓ اذلم يٕحل ٚي٫ كتل٤جيح ظةصةد٫ اجلٛكيح كاألقةقيح كاخلؿكج ٨٦ 

 .ٔـتل٫

٩يح إىل أف احليةة دراقح أصؿيخ يف صة٦ٕح ٗؿي٨ كتل ا٣ربيُةكٝؽ ػ٤ىخ 

اتصذ٧ةٔيح املذ٧زية ثة٣جنةط دتيط لألزكاج املذٞةٔؽي٨ اتقذ٧ذةع ث٤ٞةء أوؽٝةا٭٥ أكرث 

 .(33)أكٝةد٭٥ ٦ٓ أظٛةد٥٬ ٨٦ د٧ٌيح

***

                                                

(41) Aljazeera. 
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 الكٕةدة كا٣ُةٝح الاك٦٪ح -60

٤ٔيٟ أف ديِٞ ٝٮاؾ الاك٦٪ح، ألف الكٕةدة حتذةج إىل دٕت، إذا ب٩خ َةٝذٟ 

ال٤٭ٮ، ٨٤ٚ تكذُيٓ ث٤ٮغ اجلضةح كىلع ا٣ٕةدات الكحبح  ٦٭ؽكرةكحمذٞ٪ح ثؽاػ٤ٟ أ

ا٣ُةٝح الاك٦٪ح ت ي٧ك٨ أف تكذؼؿص٭ة إت ٨٦ ػالؿ احليةة الىعيح ك.الكٕةدةك

ا٣ٛٮا٫٠ كيكرث ٨٦ اخلرضكات كا٣ٕةدات الك٤ي٧ح، ٚةذلم يأك٢ كصجةت َٕةـ ٦ٕذؽ٣ح ك

ص٭ؽق يف ك٧ؿ كٝذ٫ ت يكتسكي٧ةرس الؿيةًح ثة٩ذْةـ، كيهذٕؽ ٨ٔ املأكٮتت ادلق٧ح، ك

اهلؿكب ٨٦ املكؤكحلح، ٬ؾا النؼه دلي٫ َةٝح ٬ةا٤ح كات٦ذٕةض كاتلؾمؿ كالن١ٮل 

 .يكذُيٓ ٨٦ ػالهلة أف يج٤ٖ اجلضـٮ

إذا بف ات٩ذٞةؿ ٨٦ اتلٕةقح إىل الكٕةدة حيذةج إىل َةٝح ٦ذؽٚٞح ت د٪ٌت، ك

ثةهل٧ـٮ أل٩٭ة  كتس٤ٟٞٚ ،ٚإذا ثٞيخ يف داػ٤ٟ .ٚيٟ صةءت أ٧٬يح ثٕر َةٝذٟ الاك٦٪ح

إذا ٠٪خ ىلع لك األظٮاؿ ختؿص٭ة إىل ا٣ٕةل٥ اخلةريج ك.ت تكذُيٓ ذلٟكدؿيؽ أف ختؿج 

 ."أػؿص٭ة يف املاكف الىعيط/ "ٚؽٔين أ٩ىعٟ ٩ىيعح قةذصح
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د٤ٌف ثةلالا٧ح ىلع ا٣ْؿكؼ ك، (أؾرين ىلع اتلٕجّيك)إيةؾ أف دكٮف قةذصةن 

 .درتؾ ا٢٧ٕ٣كاألمؼةص ك

ٍقي كنٟ يٞيض ىلع ٔالٝةدٟ ال إف. اظؾر ٨٦ النٟك يٛٞؽؾ زٞذٟ ث٪ٛكٟ، اٍبرتي

 .ث٧ضؿد أف ي٤ٮح لٟ ك٦ي٫ٌ

 .ًٓ لكة٩ٟ صة٩جةن كاص٢ٕ ٤٧ٟٔ اجلةَٜ الؿقِل ثةق٧ٟ، 

 / ثٕي امل٤ٕٮ٦ةت أل٢٬ الن١ٮل ك٨ٕ٣ احلِ، كألوعةب الٌٕٙ كا٣ٕضـ

يٞةؿ إف رسٔذ٫ أىلع ٨٦ رسٔح الٌٮء، كم٤يةر ػ٤يح ٤ٞٔيح،  310خمٟ ٚي٫ "

د٢ٛٞ أكرث ٨٦ كم٤يٮف ٤ٕ٦ٮ٦ح يف اثلة٩يح الٮاظؽة، ٔي٪ٟ دٛذط  1ف أكرث ٨٦ ٤ٟٞٔ خيـ

2  ، إذا ٬ض٥ يشء ٤ٔي٭ة يٛؿز ص٭ةز امل٪ةٔح أمحةًةن ٠ي٧ةكيح يف كآتؼ مؿة لك يـٮ

ٚٮؽ ال٤كةف  .٬٪ةؾ ظةقح اتلؾكؽ ػةوذٟكم٤يٮف لٮف يف احلةؿ،  30يه د٧زي كاحلةؿ، 

اثلةثلح د٧زي األميةء احلةرة، ك ٮاألػؿل احل٤كزالث َجٞةت إظؽا٧٬ة دٕؿؼ ا٥ُٕ٣ املة٣ط 

، ٠جؽؾ يتنلك  ٤ٝ300جٟ يؽؽ ك  2أقةثيٓ، الىلك لك  6يذّ٘ي لك كأ٣ٙ مؿة يف احلـٮ

يٞةؿ أف َةٝح اإلنكةف كأم٭ؿ،  ٩6ىٙ، ٧ٔٮدؾ ا٣ٛٞؿم لك كأقةثيٓ، اجلرل لك م٭ؿ 



 خهدوٌ حًىدة                                                   آخر يا تىصم إنيه انعهى في َيم انسعادة

 179   دار هارشي منورش اإلمكرتوين       

قجٮع تكةكم أؽة قجٮع، كا٣ُةٝح ا٣يت دٮدل ال١٭ؿبةء ملأكو٤خ ثجرل دٮدل ٠٭ؿبةء ملؽة ٮل

 .(31)"م٤يةر دكتر 20

 ".املٮاردكت دذؾمؿ ٨٦ ٤ٝح اإلماك٩يةت "ث٢ أدٮق٢ إحلٟ  ،ٚأرصٮؾ

***

                                                

 .لىة انتذكى في انذاث ( 4)



 خهدوٌ حًىدة                                                   آخر يا تىصم إنيه انعهى في َيم انسعادة

 180   دار هارشي منورش اإلمكرتوين       

 

 دأزّي اجلٛف ىلع اجلكؽ -63

 .ا٣ٞؽيف صّيـك "يٞؿُّ ثأرسار ا٤ٞ٣تكمؿآة ا٢ٕٞ٣،  ٮإف الٮص٫ ٬"

المشاعر السمبية يكون ليا تأثير قوي عمى الجياز العصبي الذي يتحكم في "

اإلجياد المتواصل والقوي من المشاعر السمبية مثل . ثير من الوظائف الجسديةك

، زيادة إفراز ىرمونات وعمى سبيل المثال ،والعدوانالخوف والحزن والعداء والغضب أ

والنظام العصبي . ارتفاع ضغط الدم إلى أعمى بسرعة ومعينة مثل الكورتيزون أ

الذي تتمثل ميمتو في حماية الجسم من  ،عيا عمى النظام المناالبلإرادي يؤثر أيضً 

، فإنيا ال عية التي أضعفتيا اإلجياد العقمياآلن إذا كانت الخبليا المنا. األمراض

 .(ٖٗ)"تستطيع منع تفشي المرض

 /ك٣ك٨ ٬٪ةؾ رأم َيب آػؿ يٞٮؿ

 "!الجيدة تسبب السعادة وليس العكس ةالصح"

                                                

 .َبيم ديب. د (41)
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 ،اوقويً  االعصبي صحيً لكي يشعر اإلنسان بالسعادة يجب أن يكون جيازه 

والجياز العصبي  ،فشعور اإلنسان وأحاسيسو وشخصيتو ىي ببساطو جيازه العصبي

عندما يكون الجسم الذي يغذي ىذا الجياز ويمده بكل  اوقويً  األي إنسان يكون صحيً 

إذًا فالسعادة ىي  ،اوقويً  اوعناصر غذائية صحيً ( القمب)ما يحتاجو من أوكسجين

ولكنو صحيح البدن  ،ير معدوم ال يكاد يممك قوت يومووكم من فق .الصحة

وكم من غني فاحش الثراء جسمو معمول وبالتالي جيازه  ،واألعصاب والتالي سعيد

 .االعصبي ضعيف ومريض ولذلك تجده كئيبً 

جحني، جيت ٤ٔيٟ أف دٞذ٪ٓ ثذأزّي الكٕةدة ىلع ثٕؽ ٬ؾي٨ الؿأيني ا٣ُ ،اآلفك

 .دأزّي اجلكؽ ىلع الكٕةدةكاجلكؽ، 

***
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 الكٕةدة كآحلح اتلٮٝٓ -61

ٔل يف كٝذٟ احلةيل ثك٢ ٦ٕىن اللك٧ح، ت دؿصٓ إىل اخل٤ٙ / ٝةؿ أظؽ احل٧١ةء

 .د٪ْؿ إىل األ٦ةـ إت ثٌٮاثٍك

 .ٮفأف احل٢ م٧ٌكمنلكذٟ ال١جّية قذْ٭ؿ ثأ٩٭ة مكأ٣ح مؤٝذح 

ذلٟ ثأف يكٮف دليٟ ػُح كت دذٮ٫ٕٝ، ك٤ٔيٟ أف حتكت ظكةب األقٮأ 

 .اظذيةَيح

٬ؾا  /ل١٪٭٥ ت جيؽكق، اجلٮابك٠سّي ٨٦ اجلةس ينذ١ٮف أ٩٭٥ يذٮٕٝٮف اخلّي 

 ةدكٮف مؤ٦٪ن كاتلٮٝٓ جيت أف ي٧أل ٤ٔيٟ ٠ية٩ٟ، جيت أف دذٮٝٓ ٨٦ و٧ي٥ ٤ٝجٟ، 

دذٮٝٓ أف ٚةرس أظال٦٭ة قيأيت  ، ٚة٣يٌتةن ث٭ؾا اتلٮٝٓ، ٔ٪ؽاؾ ي٪ضؾب إحلٟ اخلّي اجنؾاث

٥ ْٔي٥ أ٦٪حذ٭ة،  .ىلع ظىةف أثيي حلزتكص٭ة  /٣ك٨ برشكطكقي١ٮف هلة ٦ة أرادت ٗر

ة ث٭ؾا احل٥٤ /أكتن  ا راقؼن  .أف دٕذٞؽ أذٞةدن

 .كيف إماك٩يح حت٫ٞٞ أف دكٮف ٦ٞذ٪ٕح ث٫ /زة٩يةن 
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ؼؿيح ا٣يت ٝؽ تك٧ٕ٭ة أف دٮاو٢ ٬ؾا اتٔذٞةد كتكذ٧ؿ ٚي٫ كحتٌى٪٫ ٨٦ الك /زةثلةن 

 .مم٨ ظٮهلة

 .ٔذٞةد٬ة ٦ٓ مؿكر الـ٨٦اأف ت يٛرت  /راثٕةن 

 دمي٢و  ظ٥٤و ٨ٔ ٦ة قٮاق ٔجةرة كأٝىؽق، كاتلٛةؤؿ اذلم أحتؽث ٔ٪٫  ٮ٬ؾا ٬

٬ؾق ا٣ٛذةة ا٣يت دذٮٝٓ ث٭ؾق ا٣ُؿيٞح قيأدي٭ة ثؽتن ٨٦ ا٣ٛةرس كرساعف ٦ة يذالىش، 

 .الٮاظؽ ٔرشة ٚؿقةف

***
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 لىربالكٕةدة كا -61

أف ت ديأس  ٮالىرب ثة٣جكجح ٣ُة٣ت الكٕةدة ٬ك .ٝؽي٧ةن ٝةلٮا الىرب ٦ٛذةح ا٣ٛؿج

 .ت د٨ٕ٤ احلِ إذا ل٥ دأديٟ اجلتيضح بًرٔحكت تنذ٥، كت تكت كت حتجٍ ك

ٚةذلم يىرب دكف أف يٞؽـ ٧ٔالن  .الىرب مؿظ٤ح دٌل املٞؽ٦ةت الىعيعح ،دؾ٠ٌؿك

الكالـ، ث٢ ٢٧ٔ ثؾ٣خ ٚي٫ كأم ٣حف ٧ٔالن  .ًٕٮا ػُةن أمحؿان حتخ ٦ؽركقةن ) ٦ؽركقةن 

ؽي (ٚ٭٧ٟكٝىةر ص٭ؽؾ  ًٔ  .كق أ٫٩ قيىرب َٮاؿ ٧ٔؿق، 

إف ٬ؽٚةن ٦ذٮإًةن د٫ٌٕ جلٛكٟ ي٧ك٨ أف ت يذعٜٞ ٨٦ أكؿ حمةك٣ح، أدؿيؽ أف 

 .حتٜٞ الكٕةدة ٨٦ حمةك٣ح كاظؽة

ٍرق غ إف ٥ْٕ٦ ٨٦ يٕٞٮف يف ٬ؾا ا٣ٛ/ ٢٬ أ٩خ ٨٦ اجلٮع اذلم يرشع ثأمؿ ز٥ يؾى

ًؽمٮف ٤ٔي٫ صيؽان  بةتلةيل يىيج٭٥ اإلظجةط، كيكٮف بكجت أ٩٭٥ ت يؽرقٮف ٦ة يٞي

٤ٮ٫٩ كيؤ٦٪ٮف ث٫ ك٣ك٨ املنلكح لك املنلكح يف اذلي٨ يؽرقٮ٫٩ صيؽان ك ل١٪٭٥ ت يك٧ِّ

 .وٮرة ٨٦ وٮر ٤ٌٝح الىرب ٮ٬ؾا ٌٚالن ٨ٔ أ٫٩ ٤ٌٝح إرصار، ٬ .جيؽك٫٩ كصي٭ةن " لكجت ٦ة"
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ت أٔٮد  .ة إذا ػؿصخ ٨٦ ٦زنيل إىل أمؿ ٦ٕني أريؽ حتٞي٫ٞإف ممة د٧٤ٕذ٫ يف احلية

 .ظىت أظ٫ٞٞ ٦٭٧ة لكٙ اثل٨٧

 .إذا ٠٪خ دٕةين ٨٦ كَأة احليةة ٚذؾ٠ؿ أف ا٧ْٕ٣ةء ػؿصٮا ٨٦ ثني األ٩ٞةضك

*** 

 

 

 الكٕةدة كاتلىة٣ط ٦ٓ اجلٛف -63

 .قيض٧ٮ٩ؽ ٚؿكيؽ "حبؽ ذاد٫ د٧ؿي٨ صيؽ أف يكٮف اإلنكةف رصحيةن ٦ٓ ٩ٛك٫ ٬ٮ"

٪ةؾ أمؼةص يذٛ٪٪ٮف يف إّ٭ةر أ٩ٛك٭٥ ىلع ّٗي ظٞيٞذ٭ة، ٚرتا٥٬ حيؽزٮ٩ٟ ٬

٣ك٨ ت تكذُيٓ، ك٨ٔ ذاد٭٥ ثأميةء حتةكؿ حمةكتت ظسحسح ليك دٕـك٬ة ٕٚالن هل٥ 

ـان ت ي٤يٜ ثٟ  .ٚذيٌُؿ إىل أف د٭ـ ثؿأقٟ ٬

دذىة٣ط ٦ٓ أػُةاٟ، ٦ٓ  .إف أكؿ ػُٮة يف الكٕةدة يه أف دذىة٣ط ٦ٓ ٩ٛكٟ

 .أرسد٦ٟةًيٟ، ٦ٓ 
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د٦خ  الكٕةدة ٦ةٮدجذ٢ٞ ػُٮة كاظؽة حنكت ي٧ك٨ أف د٪هف ثه٪خ مٛح ك

دكؿق ذادٟ، ٤ٔيٟ أف دذٞج٢ ٩ٛكٟ ىلع ٦ة يه ٤ٔي٫، ٚٞؽ ػ٤ٟٞ اهلل يف أثىه ظ٤ح، 

نرش كالؿًة كاألػالؽ كا٣ٕٞال٩يح  ٮاجل٧ةؿ ٬ .اجل٧ةؿ ٣حف الٮقة٦ح، اجل٧ةؿ ٣حف اذلبءك

 .الًركر

بةتلةيل ت د٤ذٙ ىلع ك .كٟ ٨٦ ٩ةظيح أػُةا٤ٟٔيٟ أف دكٮف وةدٝةن ٦ٓ ٩ٛ

أ٩ة ت أم٢ُّ ٨٦ إاعدة ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة  .ختؽٔ٭ة، ٦ٞ٪ٕةن ذادٟ أ٩ٟ ل٥ دؿدكت أػُةءك٩ٛكٟ 

ل٥ ديع  ٨٣ دج٤ٖ الكٕةدة ٦ةك ."ا٠تنةؼ أ٩ٟ ىلع ػُأ ٩ىٙ اإلوالح/ "احليةديح اخلُّية

 .دؽرؾ أ٩ٟ دٕحفك

قأقذٛيؽ كأٝٓ ٚيٟ مؿة أػؿل  إ٩ين ٨٣/ ٢ٝ هلكًٓ ٦ةًيٟ الك٤يب ثني يؽيٟ 

 .٨٦ لك جتةربٟ ألظك٨ اتلٕةم٢ يف املكذٞج٢

٭ة يف ك إحلٟ ٦ٞٮ٣ح ٨٦ أ٥٬ املٞٮتت ا٣يت ي٧ك٨ أف تك٧ٕ٭ة يف ظيةدٟ، ازٔر

لك د٘يّي إجيةيب دٞؿرق / "ا٠ذج٭ة ث٧ةء اذل٬تكظةرضة يف د١ّٛيؾ، ك٦٪ُٞح ٧ٔيٞح 

، كؿار صةـز الكٕةدة ثٞ ٮث٧ٕىن أ٩ٟ إذا ٝؿرت امليض حن ."خيذربؾ تك٤ٌعخ ثة٥٤ٕ٣ الالـز

الىٕٮبةت، ٤ٔيٟ أف تكذ٧ؿ كقذىةدؼ يف ػُٮادٟ األكىل أٔىت ا٣ٕٞجةت املة٩ٕح 

تكتك٥٤، ٚإف للك كختذرب وؽؽ ٝؿارؾ، ٚإيةؾ أف درتاصٓ ( الىٕٮبةت)دىرب، ٚإ٩٭ة ك
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اتلُجيٜ اجلؽيؽ،  ٮٝة٩ٮف صؽيؽ ٚرتة ا٩ذٞةحلح ختؿج ٨٦ اتلُجيٜ ا٣ٞؽي٥ دؽرجييةن حن

اجل٭ؽ تلأػؾ كٟ ٝؿارات اتل٘يّي اإلقرتاديضيح يف ظيةدٟ، حتذةج إىل ٚرتة ٨٦ الىرب ٠ؾل

 .  دلؿا٬ة

***
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 الكٕةدة كاملعجًُٮف -61

إف . احلـفكأت جيؿٟٚ اتليةر، أل٩ٟ ٝؽ دؿث دؿًلح زٞي٤ح ٨٦ ابلؤس ثُٮتلٟ 

ت  ٦ة أقٕؽ ادل٩ية، ٠يٙ"/ ب٩خ و٧ةء ثك٧ةء ٧ٔيةء، ك٦ٓ ذلٟ ب٩خ دٞٮؿ ٬ي٤ني ٠ي٤ؿ

ـ٬ٮر  ."كأ٩ة أمذ٥ راحئح ال

ؿح أ٦ة٦٭٥ مرشكع  .٬٪ةؾ ثٕي اجلةس يذ٨ٞ ٣ٕجح اإلظجةط أي٧ٌة إدٞةف َي لك٧ة 

ـالٮف ثٟ ظىت جي٤ٕٮؾ درتاصٓكأمؿ ٦٭٥ يرشٔٮف يف ٩رث ٔٮااٜ ادل٩ية لك٭ة أ٦ةمٟ، كأ  .ت ي

ىلع أ٩خ د٥٤ٕ أ٩٭٥ كأػربد٭٥ ثأمؿؾ  كأ٩ة ت ألٮ٦٭٥ ٥٬، ألٮمٟ أ٩خ ية ٨٦ اقترشد٭٥ أك

 .٬ؾق احلةؿ

ٌ٘ه ٤ٔيٟ ظيةدٟ،  ٬٪ةؾ ثٕي اجلةس ت يرتؾ كقي٤ح إذا رآؾ ٦جذ٭ضةن أف ي٪

يرشع يف إػجةرؾ ٨ٔ كًلآثح، كيؿيؽ أف ي٪ٌط ث٧ة يف داػ٫٤ ٨٦ تنةـؤ  ٮَجٕةن ٬٪ة ٬ك

ك٣ك٨ وؽي٫ٞ ٢ٕٚ ٦س٧٤ة د٪ٮم ٫٤ٕٚ كبأف أػٮق أكبأف ت يشء يهرٌش كوٕٮبح احليةة 

٣ك٨ ٦ٓ اتظرتاـ، ك .ذا رأكؾ ت دُٕ٭٥ أذف وةٗيحإكاظؿص ىلع أت يؿكؾ،  .ػًر

٧ةن إٝ٪ةٟٔ هل٥ ثةأل٦س٤ح املٕؿكٚح للكي٧١ةك ٌٔ  .ظةكؿ أف دىعط مكةر٥٬ ٦ؽ
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إف اقتنةرة ذكم اخلربة مم٨ ت يثٌجُٮ٩ٟ أمؿ يف اغيح األ٧٬يح، ! ٣ك٨ ا٩تج٫ك

 بني إٔالمٟ األمؿ ىلع ظٞيٞذ٫ ٚ٭ؾا ٣حفك٬٪ةؾ ٚؿؽ ثني كًٓ ا٣ٕيص يف ا٣ٕضالت ك

٣ك٨ ٬ؾا كاصت ىلع وةظت اخلربة أف خيربؾ إيةق تل١ٮف دٞؽيؿادٟ ك٨٦ ثةب اتلثجيٍ 

ى "ا٠ذج٫ ث٧ةء اذل٬ت، ك٣ك٨ اظؿص ٤ٔي٫ كقأػربؾ بًر اجلضةح  .ق٤ي٧ح لك٧ة ٠ىرثي

 ."ٍل٧ة ٠رثت زؿزؿد٭٥، إزدد أ٩خ إرصاران كاملعجُٮف ٨٦ ظٮلٟ، 

ٟ صيؽان  ؽرة ىلع حتٞي٫ٞ دليٟ ا٣ٞك .ث٪ضةظ٫ كآ٦٪خإذا ٠٪خ ٝؽ درقخ مرشٔك

ٌٛخ ت يى٢ .اقترشت اخلرباء ث٧ة ٚي٫ ال١ٛةيحك  .ٚة٤ُ٩ٜ، ٚةملذ٤

***



 خهدوٌ حًىدة                                                   آخر يا تىصم إنيه انعهى في َيم انسعادة

 190   دار هارشي منورش اإلمكرتوين       

 

 املس٢ األىلع يف الكٕةدة -66

ِمَم ال يشرع ف .اكثير من الناس مأخوذ بمن يظنو سعيدً  :قال لي صديق

ولكن ىذا الكبلم ال : فقمت لو ؟من ُيعجب بو ويجعل معجوبو ىو بسعادتو الخاصة 

أن من أسرع الطرق إلى السعادة أن يكون لك مثل أعمى سعيد قة حقييتعارض مع 

كمما و تحاول أن تحاكييا، و و وتصرفاتو وردود أفعالتتعرف عمى كيفية تفكيره 

 أنو كان مكاني كيف كان سيتصرف؟  ول: اعترضك أمر تقول لنفسك

٣ك٨ إيةؾ أف يكٮف ٦س٤ٟ األىلع ٩ةٝىةن، أل٩ٟ قذ١ٮف ٩ةٝىةن ٦س٫٤ يف د٤ٟ ك

 .٣حاحلة

***
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 الكٕةدة كا٣ٞؽرات ا٤ٕٞ٣يح - 6

 . أٗجيةءني٥٤ٔ اجلٛف يؤًٌلؽ أف املضؿ٦

 .ا٣ٞؽرات ا٤ٕٞ٣يح ت ٔالٝح هلة ثةلكٕةدةكت د٢ٞ يل إف اذلبء 

يكذٛيؽكف ٨٦ كف ٨٦ يكذؼؽمٮف ذبا٭٥ دهني أٚعكت دراقح أصؿيخ ظؽيسةن 

امل٤اكت ك١ٛ٣ؿم ٝؽ يكٮف اتل٪ٮيؿ ا .فةف ٦٭٧ا٣ك٨ ٬٪ةؾ أمؿك .٧٤ٔ٭٥ أكرث قٕةدة

اعدة ٨٦ ي٤ذٍٞ املٛةقؽ اذلم جتؿم ٮالنؼىيح مىؽر دٕةقح لإلنكةف، إذ ذلٟ اذليك ٬

٨٦ ٩ةظيح زة٩يح اذلبء ٣حف هل أيح كحيف ث٭ة ثح٪٧ة الكٌؾج اغرٝٮف يف ٩ٕي٧٭٥، ك٨٦ ظٮهل 

ٙ ٫٧٤ٔ كًلؾلٟ اتل٤ٕي٥ كٚةاؽة يف الكٕةدة  ٌّ اثلٞةٚح إذا ل٥ يك٨ اإلنكةف اعٝالن، أم يٮ

٢ ٬ؾق / بةتلةيل أٝٮؿ مل٨ حيكت ٩ٛك٫ ذ٠يةن كؿق يف ٦ة يٕرت٫ً ٨٦ ٔٞجةت، ١ٚك ٌٕ ٚ

 .اخلؽ٦ح

إف اجلْؿة اذلاديح يه املٛذةح /  ٠ذةث٫ قي١ٮقحرب٩ذٟيف ٦ة٠كٮي٢ مٮ٣زتٚٞؽ ٝةؿ 

ق٤ٮًل٫ ٚإذا ٧ٝخ ثذ٘يّي اجلْؿة اذلاديح ٚإ٩ٟ قذّ٘ي النؼىيح كلنؼىيح اإلنكةف 

 .الك٤ٮؾك
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ح ٨٦ ابلةظك سني ثإصؿاء جتؿبح ىلع دال٦يؾ املؽارس اثلة٩ٮيح ظىت ٝؽ ٝة٦خ دل٧ٔٮ

يٞٛٮا ىلع ٦ؽل دأزّي اجلْؿة اذلاديح ىلع أداا٭٥ يف ادلراقح، ٚٞةلٮا ل٤ذال٦يؾ إف األمؼةص 

حيٞٞٮف ٩ذةاش أظك٨ ٨٦ كذكم األٔني امل٤ٮ٩ح دكٮف درصح اذلبء ٔ٪ؽ٥٬ أىلع 

اتلٛٮؽ يف األمؼةص يف أ٢ٝ ٨٦ م٭ؿي٨ كًط ك .األمؼةص ذكم األٔني ّٗي امل٤ٮ٩ح

ا١ٕ٣ف بف احلةؿ يف األمؼةص ذكم األٔني ّٗي امل٤ٮ٩ح ظير كذكم األٔني امل٤ٮ٩ح 

بٕؽ ٚرتة ٝةـ املرشٚٮف ىلع ابلعر ثإػجةر اتلال٦يؾ ثأ٩٭٥ ك. دؽ٬ٮرت درصةد٭٥ يف ادلراقح

، ظير إف األمؼةص ذكم األٔني ّٗي امل٤ٮ٩ح دكٮف درصح ذبا٭٥ 
ن
ٝؽ اردكجٮا ػُأ

ني امل٤ٮ٩حأىلع ٨٦ األ ٢٬ دٕؿؼ ٦ةذا ظؽث؟ اردٕٛخ درصةت  .مؼةص ذكم اأٔل

اخنٌٛخ درصةت اآلػؿي٨، خن٤ه ٨٦ ذلٟ أف كاتلال٦يؾ ذكم األٔني ّٗي امل٤ٮ٩ح 

 .(33)درصٚةدٟكالىٮرة ا٣يت يف ذ٬٪ٟ ٨ٔ ٩ٛكٟ دؤزؿ ىلع ق٤ٮًلٟ 

 .إثؿا٬ي٥ ا٣ٌٛف.د" ٔي٪ٟ إىل اجل٭ةيحكاثؽأ  .٦ة دأٌػؿ ٨٦ ثؽأ"

***

                                                

 .لىة انتذكى في انذاث (44)
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 ؽ كأرسد٫الكٕي -62

 .ػرلكف محٮدة" مل٨ ظٮهلكأٝؽر اجلةس ىلع اجلٮد ثُةٝذ٫ جلٛك٫  ٮالكٕيؽ ٬"

ت يٞج٢  ٮػٮد٫، ٚ٭إكأ٫٦ كأكتدق، كالكٕيؽ بملؿآة، د٪١ٕف قٕةدد٫ ىلع زكصذ٫ 

يجذْؿ ٦٪٭٥ د٤ٟ املٕةم٤ح كيٕةم٤٭٥ ٦ٕةم٤ح ظك٪ح،  ٮأف يكذأزؿ ثةلكٕةدة جلٛك٫، ٚ٭

يكذٕض٢ جتةكب٭٥ ٫ٕ٦، ٚ٭٪ةؾ داا٧ةن ٚرتة اػذجةر،  تك٣ك٨ ٤ٔي٫ أف يىرب، كأيٌةن، 

ذرب ٢٬ قذ٧يض يف ٬ؾق املٕةم٤ح، أـ أ٩ٟ قترتاصٓ ٔ٪٭ة ث٧ضؿد أ٩ٟ ل٥ جتؽ جتةكب ٨٦  ختي

 .ظىت ٨٦ اثلةثلح ك٨٦ اثلة٩يح أ كأكؿ مؿة أ

ًٕؽى كدٛة٬ى٥ ٦ٓ يريٟ ظيةدٟ  دٮآً هل، أل٫٩ ٨٦ أ٥٬ ٦ٞٮ٦ةت قٕةددٟ، إذا قى

 .ٕف دأزؿت ثذٕةقذ٫إذ دكدأزؿت بكٕةدد٫ 

 كيؿا٬ة أمٮران زة٩ٮيحن أكا٣ٕٮاَٙ اجلهي٤ح، ك٬٪ةؾ ثٕي اجلةس ت يٞذ٪ٓ ثةحلت 

ًت  .وةظت ٦٪٭ش ٌٔٞل ٮظىت دةٚ٭ح، ٚ٭ ىت، يٕحل ظيةة كإف ٨٦ حيية ثؽكف أف حيي حيي

 .خمذ٤ٌح
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 ٮالكٕيؽ احلٞيٌف ٩ةصط يف ظيةد٫، ت يؿىض أف يكٮف أٌٔةء أرسد٫ ٚةم٤ني، ٚ٭

ي٧٤ٕ٭٥ ٠يٙ يٌٕٮف أ٬ؽاؼ ٠جّية ذات كي٪ِل ٦ٕ٪ٮيةد٭٥، كٞذ٭٥ ث٪ٛك٭٥، داا٧ةن يؿٚٓ ز

 .املسةثؿةكي٧ؽ٥٬ حبةهل ٨٦ اجلؽ ك٦ٕىن حليةد٭٥، 

بةجل٤٧ح األرسة الكٕيؽة بملؿاية ا٣ٕة٠كح، د١ٕف الكٕةدة يف أرصةء املزنؿ، ك

أف ٮأم ػ٢٤ يُؿأ ىلع الكٕةدة، ألف ٬ؾا الٮاظؽ احلـي٨، ٨٣ يٞكد٧ذه رسيٕةن أم ظـف ك

 .جيةث٫ ٬ؾا اجل٥ ا٣ّ٘ٛي ٨٦ الكٕؽاء

ٚة٣ٕالٝةت اتصذ٧ةٔيح بنلك اعـ دُٕيٟ ا٣ٛؿوح هلؿكب ويٌح ٨٦ املنةلك، 

 .أػؾ مٮاٝٙ حل٢ منةلكٟ ٣ك٨ ت د٭ؿب ثؽكف

ٝٮة اتلعك٥ يف )يف ٠ذةث٫  إثؿا٬ي٥ ا٣ٌٛف. دا٣ٕالٝةت، ٝةؿ كحتخ ٔ٪ٮاف احلت 

ٔ٪ؽ٦ة دكٮف يف ٔالٝح يكٮد٬ة ك ٔ٪ؽ٦ة دكٮف ٔالٝةدٟ ثةآلػؿي٨ َيجح،/ "(اذلات

حيذةصٮف إحلٟ قذ١ٮف أكرث كتنٕؿ ٕٚالن أ٩٭٥ ي٭ذ٧ٮف ثٟ كاحلت ٦ٓ ٨٦ ظٮلٟ، 

 ".قٕةدة

وؽ٦ح  كزكصيت مؿيٌح ثةلًرَةف، أك٠يٙ يل أف أقٕؽ / ٠سّي ٨٦ اجلةس يٞٮؿ

ٔ٪ؽ٦ة يذلك٥ اإلنكةف ٦ٓ  .أيبكاملنةلك املكذ٧ؿة ٦ة ثني أَل  كالكيةرة ا٣يت وؽ٦خ أيخ، أ

يكٮف ثٞؿار ٦٪٫ ٝؿر أف يكٮف ثٞةا٧ح ابلؤقةء، ك٣ك٨ ٢٬ يةديؿل إذا  ٮٛك٫ ث٭ؾا اجلع٩
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٥، أـ إذا ٠٪خ قٕيؽان قذ١ٮف ٝؽردٟ أكرب ىلع هلٚةاؽة ذا ١ٮف ذرصت ثةئكةن ٦س٤٭٥ ق

 .ا٩تنةهل٥ ٨٦ ثؤق٭٥

ـاصٟ ٣حف ىلع ٦ة يؿاـ كذ٬جخ إىل ٤٧ٟٔ كإذا ظؽث  ٌلف راحكٟ يف ا٢٧ٕ٣ كم

ـاصٟ بًرٔح ػةرٝح؟ ذللٟ يٞٮؿ  د٤ٕٮق ا٣هك٧ح ٔ٪ؽ٦ة . د٩ْؿ جتة٬ٟ، ٢٬ يٌٕؽؿ ذلٟ م

أ٢ٌٚ يشء د٫٤ٕٛ ألكتدؾ أف دكٮف أ٩خ قٕيؽان، ٬ؾا أ٢ٌٚ يشء / )والح الؿامؽ

أل٫٩ ث٧ضؿد أف دكٮف قٕيؽان دجذ٢ٞ الكٕةدة إىل األكتد . تكذُيٓ أف دُٕي٫ ألكتدؾ

بؽكف قٕةدة قحكجت جلة ٠ٮارث، د٤ٞةايةن، دجذ٢ٞ إىل ابليخ، دجذ٢ٞ إىل املضذ٧ٓ، ٩ةصط ك

٪ٙ، ٝؽ يؤدم ث٫ إىل أٚاكر ػةَبح كيكىع إىل  ٝؽ يجذعؿ، ٝؽ يؤدم ث٫ ذلٟ إىل دُؿؼ ٔك

 (.ٍٚٞٮجنةظ٫ ٬

***
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 الكٕةدة كاتلضؽيؽ -67

أ٫٩ لك قجٓ ق٪ٮات دذّ٘ي ك٨٦ ػالية٩ة دذّ٘ي لك ق٪ح، % 77إذا ٧٤ٔخ أف 

 .حبةصح ل٤ذ٘يّيكدؽرؾ ك٥ حن٨ با٪ةت ٦ذّ٘ية  .أصكةد٩ة بنلك بم٢

 .كقي٤ح حليةة أ٢ٌٚ ٮاتل٘يّي ٣حف ٝي٧ح حبؽ ذاد٫، ث٢ ٬

اٝ٪ٓ ث٧ة ل٥ حت٫ٞٞ ثٕؽ ٦ةد٦خ كامٕؿ ثةلؿًة إىل ٦ة ظٞٞذ٫، كا٩ْؿ ق٪ح إىل الٮراء 

 .مك٧ؿان يف املسةثؿة

األمؿ يجؽأ ثٞؿار ك٦ٞٮ٦ةت قٕةدد٫، كٚؽاػ٢ لك كاظؽ ٦٪ة ٔٮام٢ جنةظ٫، "

بح٪٭٧ة حتؽيةت ص٤ٕ٪ة اهلل كضةح تكٕؽ ثس٧ةرق، يجذ ي ث٪كمؼيص دذع٧ف تختةذق 

إًةٚذ٭ة إىل رويؽ٩ة، ٤ٚحف ٬٪ةؾ كاتقذٛةدة ٦٪٭ة، ث٢ كدؾحل٤٭ة كٝةدري٨ ىلع اٝذعة٦٭ة 

 .(31)"إنكة٩ةن ٚةمالن، إ٧٩ة ٬٪ةؾ إنكةف ي١ٛؿ يف ا٣ٛن٢

***

                                                

 .نى انُجاحانطزيك إ ( 4)
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 ػؾ األمٮر ثهكةَح -0 

بيذا االسم، بل أنا ال أميل إلى تسمية المشاكل والنوائب التي تعترض حياتك 

 .امتحان لك، يريد أن يجعمك أكثر قوة أحب أن أسمييا تحّديات، ألن كل تحد  ىو

ؿض ٌٌٔل أمؿه أردٕؽ  ٔي أظكت هل أ٣ٙ ظكةب، ٚإذا اًُؿرت كظؽث أ٩ين لك٧ة 

ٓو ٨٦ اجلةس، أثؽأ ثُؿح ٧٠يح ٬ةا٤ح ٨٦ األقب٤ح الك٤جيح، ٢٬  إىل اتلعؽث أ٦ةـ دم

 دميالن؟ ٢٬ قأد٤ٕس٥؟ كؽقحذٞج٤ين اجلةس؟ ٢٬ وٮيت قي٘

ت أٝٮؿ ك"ادلكاء النةيف، كملة رآين وؽيٌف ىلع ٬ؾا احلةؿ أُٔةين املى٢ املٌةد ك

٦ةذا / دةثٓ الك٫٦ ٝةاالن  .ٕٚالن َجٞذ٭ة ٚٮران، ٣ٞؽ صةءدين يف الٮٝخ امل٪ةقتك، "٤َٞح الؿمحح

يف احلٞيٞيح  .حلٌع١ٮا، ٢٬ ٬ؾا ا٩ذٞةص ٦٪ٟكقيعؽث إف أػُأت، ٢٬ قيٌع١ٮف، 

 .بف الك٫٦ وةاجةن إىل ظؽ ٠جّي، إف ٨٦ يأػؾ األمٮر ثهكةَح يـي٢ ٨ٔ ب٫٤٬ ز٢ٞ ٠جّي

٦ةذا قيعؽث إف ٝةؿ ٔين اجلةس ٬ؾا رص٢ ت يٛ٭٥، ٢٬ ٌّٗيكا ٨٦ احلٞيٞح ال٤ىيٞح يب 

إف ل٥ أك٨ ٠ؾلٟ كمحبةن؟ ٚإف ٠٪خ ٚ٭ي٧ةن، ٨٣ د٧يض ٚرتة َٮي٤ح ظىت يؽرًلٮا ذلٟ، 

، (إذا أذربكين ٚ٭ي٧ةن )نٛٮين ىلع ظٞيٞيت إف أقةؤكا ٚ٭ِل يكتكأيٌةن ٨٣ د٧يض ٦ؽة إت 
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دٞرص،  كأد٧٤ٕٮف ملةذا؟ أل٫٩ ت يىط إت الىعيط، ٚةقرتحيٮا، ٦ة يه إت ٚرتة ٝؽ دُٮؿ أ

ك٥ك  ؟!ديكنٛٮف ىلع ظٞيٞذك٥، ٚة٩تج٭ٮا أم ظٞيٞح حتٮزكف يف صٚٮ

*** 

 

 

 الكٕةدة كاتل٥٤ٕ ٨٦ الكٕؽاء -3 

ح احلٞيٞح ؟٩ٛكٟ ٠ؾلٟ ٢٬ أ٩خ قٕيؽ ٕٚالن أـ د٨ْ ٝةرف  ؟٢٬ دؿيؽ ٦ٕٚؿ

 .٩ٛكٟ ثةلكٕؽاء املض٧ٓ ٤ٔي٭٥، ٔ٪ؽ٬ة قي١ٮف دليٟ ا٣ٛيى٢

اجلة٦ٕح تلذ٥٤ٕ ٨٦ األقةدؾة، اذ٬ت أيٌةن إىل الكٕؽاء كًل٧ة دؾ٬ت إىل املؽرقح أك

د٥٤ٕ ٠يٙ ي١ٛؿكف، ٦ة يه درصح ا٣زتا٦٭٥، مٮاّجذ٭٥، ورب٥٬، دٕةم٤٭٥،  .د٥٤ٕ ٦٪٭٥ك

 .، ٩ْة٦٭٥ ا٣٘ؾايئ٩ْة٦٭٥ احلٮَل

 ت دٞرل، أم ا٩ْؿ ملةذا ١ٚؿ ٬ؾا الكٕيؽ ١٬ؾا؟كظةيك ! ٣ك٨ ا٩تج٫ك

 .ت دٞرٌل الك٤ٮؾ حبؽ ذاد٫كأم د٥ٌ٤ٕ آحلح اتل١ّٛي املٛيض إىل الكٕةدة ٔ٪ؽق 
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بف الك٫٦ اغيح يف  ٮلك٢٬ دذٞج٢ أف تك٧ٓ ٨ٔ الكٕةدة ٨٦ مؼه ّٗي قٕيؽ 

ح  .الؿٔك

ت دك٨ أمحٞةن حبير أ٩ٟ دجذْؿ  .ب٭٥ احليةديحجتةركت تكذ٭٨ خبربة اآلػؿي٨ 

ت دجذٞؽ محبةن أ٩خ ّٗي ك .اقذٛؽكظىت حيؽث األمؿ ٦ٕٟ تلضؿب٫، ػؾ مم٨ صٌؿب، 

٤ٓ ٤ٔي٫ ٌُ  .مٌ

ي٧يش يف املكةر اذلم دؿق٫٧ ك٤ٟٞٔ ي٢٧ٕ ٧٠ة دٮص٭٫ أ٩خ،  /كدؾ٠ٌؿ ثةقذ٧ؿار

يكٍٞ أػُةاٟ ٤ٔي كت د٤ي٥ اآلػؿي٨، أكمكؤكحلذٟ،  ٮهل، ذلا ٚ٭ ٭٥، ٚأ٩خ دليٟ لك ت

 .اجلضةح جلٛكٟ، ذلا ظٌؿر ٩ٛكٟ ٨٦ ٩ٞؽ اجلةسكا٣ٞؽرات تلى٪ٓ الكٕةدة 

***
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 الكٕةدة كاجل٭ؽ املٌين -1 

أت تنةَؿين الؿأم أف ٬٪ةؾ ٠سّي ٨٦ اجلةس يْ٪ٮف أف اجلضةح يف احليةة 

قةٔح  قذح ٔرشة اإلنكةف أف ي٢٧ٕكاإلر٬ةؽ كاتلٕت كالكٕةدة دأيت ٨٦ ا٢٧ٕ٣ املض٭ؽ ك

 .يف احلـٮ

٢ٞٚ هلؾا اذلم دلي٫ ٬ؾق ا٣ٞ٪ةٔح ثٕي ا٣ٞٮأؽ الًريٕح يف  .إذا بف صٮاثٟ ٥ٕ٩

 /الكٕةدةك٩ي٢ اجلضةح 

ؽ، ث٢ ةر٬كاإلاتلٕت  ٠رثةبةتلةيل ٣حكخ ا٣ٌٞيح ك .ة٣حكخ ٧٠ن ك ا٣ٌٞيح ٩ٮعه  -3

ةؿا٣ٮٝخ كالٮدة اجل ٌٕ ٛ. 

بةتلةيل أم ك، حتج٭ةك٨٣ دذ٧ذٓ إت يف ٦٭٪ح جتؽ ٩ٛكٟ ٚي٭ة كإ٩ٟ ٨٣ دجؽع  -1

اغبلةن ّٗي  ٮ٬ك، "إف وط اتلٕجّي"٣حف دٕت ممذٓ كدٕت ػةرج ٬ؾا اإلَةر دٕت ٦ذٕت 

 .٦ٛيؽ

 .٨٦ ت يؿدةح صيؽان ت ي٢٧ٕ صيؽان  -1
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 .مأ٫٩كٚإف ل٥ يٞذ٪ٓ ٚؽ٫ٔ 

٨ّ ٮلكد٧ُؿ ٤ٔي٫ الكٕةدة ٨٦ الك٧ةء،  ، ت يٮصؽ إنكةفه بةملٞةث٢ك ،ك٣ك٨

ت٣ح أ٫٩ يٮصؽ أ٩ةس حتيٍ ث٭٥ الكٕةدة دكف ص٭ؽ ثؽ ،ابلٕي أف ٬ؾا الالكـ ّٗي وعيطو 

دأٌكؽكا أ٩٭٥ ! ٦س٤ك٥" قٕؽاء ثةلٮتدة"ب٩ٮا ٬ؤتء اذلي٨ دْ٪ٮ٩٭٥  ٮل/ أريد ٤ٔي٭٥. ٦٪٭٥

 .أ٩٭٥ يف ٬ؾا املعيٍ الىيٌح  ٮلكقي١ٮ٩ٮف دٕكةء 

، ٚإذا رًلـت ٤ٔي٭ة ا ٤٧ًٌحن ًٜ د٤ُٕةدٟ إىل آػؿ ا٣ُؿيٜ، ألف املؿاظ٢ اغبلةن مي ث

ت أريؽ جنةظةن ق٭الن، ت أريؽق يأدحين ىلع َجٜ ٨٦ / أٔضجين ٝٮؿ ٨٦ ٝةؿ ًل٥كقب٧خ، 

٣ك٨ إذا كصؽت وٕٮبةت يف الٮوٮؿ إحل٭ة كػؾ الكٕةدة الك٭٤ح، / أ٩ة أٝٮؿ لٟكذ٬ت، 

جت٤ٕ٭ة أىلغ ٝي٧ح، ٚةذلم يًرؽ كت حتجٍ، ٚإف الىٕٮبةت قتيس٨٧ٌ قٕةددٟ كٚال حتـف 

، قح٪ٛٞ٭ة كيف ص٪ي٭ة، أ٦ة ٨٦ دمٕ٭ة ثكؽٍّ  ٩ٞٮدان يرصٚ٭ة ثال ظكةب أل٫٩ ل٥ يذٕت دٕتو

 .ىلع ٦ة يٛيؽقكثذٮاؽة، 

***
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 قٕةدة والح الؿامؽ -1 

٦ٓ ٝ٪ةة  والح الؿامؽيف ٩٭ةيح ٬ؾا ا٣ٛى٢ أرسد ٣ك٥ أ٥٬ ٩ٞةط ٣ٞةء لرل٠ذٮر 

ظةو٢ ىلع ادل٠ذٮراق يف ٥٤ٔ اجلٛف اإلدرايك،  والح الؿامؽك .اجلـيؿة ظٮؿ الكٕةدة

ح ٨٦ املؤ٣ٛةت كمؽ ل٤ذ٪٧يح اتصذ٧ةٔيح كاجلٛكيح، كراحف مؿًلـ الؿا هل دل٧ٔٮ

ح ٠جّية درتًلـ ظٮؿ  كاإلوؽارات ظٮؿ مٮًٮع ختىى٫، ك٨٦ ٬ؾق اإلوؽارات دل٧ٔٮ

، كالكٕةدة ٠ذُجيٜ، كالكٕةدة ٤ُ٧٠ت إنكةين َجييع،  ك٬ٮ مؤ٣ٙ الكٕةدة ٧٠ٛ٭ـٮ

 ."الكٕةدة يف زالزح م٭ٮر/ "٠ذةب

ثأف  دٞؿ٤كٛةت كخمذ٤ٙ األيؽيٮلٮصيةت خمذ٤ٙ األديةف كخمذ٤ٙ ا٣ٛ/ يٞٮؿ

 .اإلي٧ةف هل دكر ٠جّي يف إجيةد الكٕةدة

( Psychology of Happiness/ )يف ٠ذةث٫ ٦ةيك٢ ٬ةردؿابلةظر اإلجن٤زيم 

قي١ٮلٮصيح الكٕةدة يف حبر مكذٛيي درس الكٕؽاء ٨٦ ٔؽة دلةتت، ٚؽرس  أك

ّي املزتكصني، ّي املذؽيجني، املزتكصني ٗك ةاٙ  املذؽيجني ٗك يٕين األ٧ٔةر املؼذ٤ٛح، الّٮ
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املؼذ٤ٛح ٚٮصؽ أف اجلةس املةا٤ٮف إىل ادلي٨، ٣ك٨ ادلي٨ الٮقُٰ ٥٬ أكرث قٕةدة ٨٦ 

 .يٕذ٪ٞٮف دي٪ةن ٦٭٧ة بف ٬ؾا ادلي٨ اجلةس اذلم ت يٕذٞؽكف أك

ختي٢ أف ٬٪ةؾ أ٩ةس يٞٮلٮف أف ا٣ْؿكؼ الكحبح دٞٙ ثح٪٭٥ كبني الكٕةدة، ٢٬ 

٭٥ أقٮأ ٨٦ ؿد، ك٦ٓ ذلٟ ب٩ٮا قٕؽاء ب٩خ ّؿٚك  .األ٩هيةء، وؽ كدكؾيت كختٮي٨ َك

، ٚإذا ٤ٝخ هل٥ ٦ة رأيك٥ يف احليةة يكٮف  .٠سّي ٨٦ اجلةس ي٧ي٤ٮف إىل ا٣تنةـؤ

كامل٪ةٚكح يه ٦ٕٞؽة احلـٮ كت ي٤ٛط يف ٔرص٩ة إت املعْٮّٮف كصٮاث٭٥ أ٩٭ة وٕجح 

 .٠جّية

ٝ٪ةٔح، ٚة٣ٞ٪ةٔح ٝٮة إ٦ة كراء لك ق٤ٮؾ ٝ٪ةٔح، ككراء لك قٕةدة / كٝةؿ أيٌةن 

ًٓ يف إنكةف ٝ٪ةٔح ق٤جيح قيٛضؿ ٬ؾق ا٣ٞ٪ةاعت يف لك ماكف، يف  .٦ؽمؿة كإ٦ة ٧ٕ٦ؿة

ًٓ ٚي٫ ٝ٪ةاعت إجيةثيح قت٪ذ٢ٞ  .أرسد٫، يف ثحذ٫، يف ٩ٛك٫، يف ثحبذ٫، يف ثرلق، يف أ٦ذ٫

حيؽث يف  أ٥٬ د٘يّي يججيغ أف/ ٬ؾق ا٣ٞ٪ةاعت اإلجيةثيح ٚي٧ة ظٮهل، ذللٟ حن٨ داا٧ةن ٩ٞٮؿ

ذات اإلنكةف، أ٥٬ د٘يّي يججيغ أف حيؽث يف ابلرل، يف ادلك٣ح، يف األ٦ح، يججيغ أف حيؽث يف 

 .ادلاػ٢ ٨٦ ا٣ٞ٪ةاعت كاملٛة٬ي٥ ا٣يت حي٤٧٭ة اإلنكةف

ةؿ لٮقأ٣خ ٦ةاح  الكٕةدة منةٔؿ كأظةقحف، كٝؽ ختذ٤ٙ ٨٦ مؼه إىل آػؿ، يٞي

 .ذلٟ النٕٮر يف داػ٢ اإلنكةف الكٕةدة يه! أصٮبح 330مؼه ٨ٔ الكٕةدة حتى٢ ىلع 
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ت يٮصؽ دٕةرض ثني الكٕةدة كاجلضةح، ث٢ ٧٬ة و٪ٮاف ت ي٪ٛى٧ةف، ت دك٢٧ 

 والح الؿامؽ. دالكٕةدة ثال جنةح، كت ٦ٕىن ل٤٪ضةح ثال قٕةدة، كىلع ذلٟ أ٩ة لكخ ٦ٓ 

دذٕةرض الكٕةدة ٦ٓ اجلضةح، الكٕةدة ٝي٧ح ٨٦ ا٣ٞي٥ ٣حكخ يه ا٣ٞي٧ح / "ظي٪٧ة ٝةؿ

يؽة، ا٣ٞي٧ح يه اليشء اذلم يُٕي٫ اإلنكةف ٝي٧ح، ٚةلكٕةدة ٔ٪ؽم ذات ٝي٧ح، الٮظ

٪ؽق يشء ٨٦  اجلضةح يىُؽـ ٦ٓ الكٕةدة، النؼه اذلم يٮد اجلضةح خيٍُ كيكىع ٔك

ا٤ٞ٣ٜ كاتلٮدؿ ظىت يى٢ ملة يؿيؽ، كالنؼه الكٕيؽ رايض، ٚزللٟ أ٤ٗت الكٕؽاء ّٗي 

 ".جٕةن أ٩ةس ت قٕؽاء كت ٩ةصعني٩ةصعني، كأ٤ٗت اجلةصعني ّٗي قٕؽاء، ٬٪ةؾ َ

٣ك٨ ٣حكخ أم ٝي٧ح، يه ٝي٧ح ٦٭ي٧٪ح ىلع ثةيق كٝةؿ أف الكٕةدة ٝي٧ح أكتن 

اتلٮدؿ كيٞٮؿ أف ا٤ٞ٣ٜ ك .ا٣ٞي٥، لك ٦ة يكىع إحل٫ اإلنكةف يجنؽ ٨٦ كراءق الكٕةدة

قيؼ٤ٜ جلة صحل ٨٦ ا٣ٛةم٤ني ك٬ؾا الكـ ّٗي ٦ٞجٮؿ إَالٝةن، كيىةظت اجلةصعني 

ػىٮوةن أ٫٩ يكذٛيؽ أي٧ٌة ك، اجلةصط يؽرؾ د٧ة٦ةن أ٫٩ قيعى٢ ىلع ٩تيضح ص٭ؽق، الكٕؽاء

٨٦ ػربد٭٥، ٚي٥٤ٕ أف املٞؽ٦ةت ك٨٦ ٔرثات ّٗيق ٨٦ اجلةس كإٚةدة ٨٦ ٦ةًي٫ 

الٌٍ٘ رساعف ٦ة يـكؿ، إذ كالىعيعح دُٰٕ ٩ذةاش وعيعح، ٝؽ يجذةث٫ يشء ٨٦ ا٤ٞ٣ٜ 

 .إ٫٩ داا٧ةن يف م٢٘ كت كٝخ ٔ٪ؽق ل٤ذٮدؿ
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بةتلةيل كذلٟ اذلم ت يؿا٫ٞٚ قٕةدة،  ٮأٝرص جنةح ٬/ الؿامؽ. دٮد إىل الكـ ٩ٕ

بةتلةيل حنذةج ألف يكٮف اجلةصعٮف قٕؽاء تل٥ٕ كاجلةصعٮف أكرث ٚةاؽة مل٨ ظٮهل٥، 

 .ٚةاؽد٭٥

ٚؿؽ ثني الٌعٟ كبني ٠رثة الٌعٟ، ٨٦ أص٢ أف ٩ٛؿؽ ثني مؼه يٌعٟ "

ف ٍٚٞ، ألف النؼه ٔ٪ؽ٦ة يٌعٟ ٨٦ الىجط إىل ال٤ي٢، يٕين ٬ؾق ثالدة ٝؽ دكٮ

يٕين ينٕؿ ث٪ٮع ٨٦ اتلؼؽيؿ كيٛؿز ٦ةدة اق٧٭ة األ٩ؽركٚني يف اجلك٥، كاأل٩ؽركٚني 

خمؽر أوالن يف اجلك٥، ٚةقذ٧ؿاريح الٌعٟ َٮاؿ الٮٝخ،  ٮ٬ؾا ٨٦ ٚىي٤ح املٮرٚني، ٚ٭

 . والح الؿامؽ" يٕين النؼه ٬ؾا خمؽر

 .ا٨٦ٜ٤ٞ٣ ٔال٦ةت الكٕةدة ا٧ُ٣أ٩ح٪ح ا٣يت يه ١ٔف 

ّٗي قٕيؽ، ٚيف كإذا بف يكٕٟ الكؤاؿ ثأ٩ٟ قٕيؽان أ/ "يٞٮؿ صٮرج ثؿ٩ةرد مٮ

 ."ا٣٘ة٣ت أ٩خ ّٗي قٕيؽ

ّٗي قٕيؽ، ٬ؾق  ك٦سالن ٢٬ أ٩ة قٕيؽ أ كٚإذا قأ٣خ ٦ة يه ٔال٦ةت الكٕةدة؟ أ

يف حليةد٫ ٠سّي ٨٦ الكٕةدة ٮدحل٢ كمؤير أ٫٩ ٬  .اإلنكةف ٕٚالن حيذةج إىل أف يٌي

 .يؽ د٤ٞةايةن ينٕؿ ث٭ؾا النٕٮراإلنكةف الكٕ
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 .٣حف لك ٦ذٛةا٢ قٕيؽ، ك٣ك٨ لك قٕيؽ ٦ذٛةا٢

اآلف أوجط دؽريف اتلٛةؤؿ رضكرة ، وةر ييؽٌرس يف ٥٤ٔ اإلدارة وةر / كأًةؼ
يؽرس يف ٥٤ٔ الكيةقح، وةر يؽرس يف ٥٤ٔ ا٣تكٮيٜ، يؽرس يف ٥٤ٔ املجيٕةت، ٚأوجط 

، ٕٚ٪ؽ٦ة أرل إن ـء احلـٮ ٨٦ ا٤ٕ٣ـٮ يف اجل٭ةيح ٩ةن ٦ذٛةاالن أٔؿؼ أ٫٩ قٕيؽ أل٫٩ كةاتلٛةؤؿ ص
 (.ا٣ٛ٭٥ دٞؽيؿ( )perception is projection/ )ٝةٔؽة دٞٮؿ٬٪ةؾ 

 .ذلا كاص٫ ادل٩ية ثذٛةؤؿ .أ٩ٟ دذٮٝٓ األ٢ٌٚ يف األكًةع األقٮأ /دٕؿيٙ اتلٛةؤؿ

 .املكذٞج٢ ٮ٩ْؿة كاًعح حن ةمٕٮبن كجيت أف دكٮف جلة أٚؿادان / ٨٦ أركع ٦ة ٝةؿك

ٚال  .ل٥ دك٨ قٕيؽان ٚأ٩خ الكجت، إف ل٥ ٩ك٨ حن٨ ٩ةصعني ٚ٪ع٨ الكجتإف 
 .دك٨ ٦ة٬ؿان يف اإلقٞةَةت

 .ادل٩ية وٕجح حتذةج إىل تك٭ي٢ كدهكيٍ

اص٤ف ص٤كح اقرتػةء تنٕؿ ث٪ٮع ٨٦ اترديةح، اإلنكةف ادلاا٥ اتلٮدؿ قيؽمؿ 
 .اإلنكةف اهلةدئ ي٤ٞت املع٪ح إىل ٦٪عحك٨٦ ظٮهل، ك٩ٛك٫ 

 .يٕةينكدلي٭٥ ٝ٪ةٔح أ٫٩ كيصؽ يف ادل٩ية حلذٕت ثٕي اجلةس 

٣ك٨ أ٤ٗت كٝذ٫ قٕيؽ،  .كيذٮدؿٝؽ حيجٍ كٝؽ يجيك كالنؼه الكٕيؽ ٝؽ حيـف 
إذا كحيـف، ككذلا الكٕيؽ ٣حف ُٕٝح ٨٦ اخلنت ثال ركح، ٚإذا ٚٞؽ مؼه ٔـيـ يجيك 

 .مة٬ؽ ٦٪ْؿان مؤزؿان يذأزؿ
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 ٢ ٣تكٕؽ ٧ٚةذا دجذْؿ؟أرق٢ إحلٟ الؿقكإذا بف اهلل يؿيؽ لٟ الكٕةدة 

ت ٔؾر ل٤٪ةصعني أف ت يكٮ٩ٮا قٕؽاء، كت ٔؾر / ٦ة أركع ٝٮهل ظني ٝةؿ
ح ٨٦ اتلُجيٞةتكل٤كٕؽاء أف ت يكٮ٩ٮا ٩ةصعني، الكٕةدة ق٤ٕح اغحلح،   .يه دل٧ٔٮ

٢٬ الكٕةدة مؿدجُح ثةثلٞةٚةت كبةملٮركث احلٌةرم؟ ٥ٕ٩ ٝؽ د٥ٕ / يف تكةؤؿك

 ".الكٕةدة م١تكجح"أف  الؿامؽ. ديؤًٌلؽ  يف اجل٭ةيحك .زٞةٚح اتلٕةقح

*** 

 

 أهواع امسعادة

 

ـايئ ا٣ٌٞؿاء ٣ٞؽ كٝٓ صؽؿ ٠جّي ظٮؿ إماك٩يح أف يكٮف ل٤كٕةدة أ٩ٮاع، أـ يه / أٔ

ة كصٮددلؿد  ٨٦ اإلصعةؼ أف ذلٟ أ٩ة ٨٦ ػالؿ حبيث املكذٛيي كصؽت ك .ٔ٪رص الًؿ

كصؽت أ٩٭ة كةدة دلؿد مٕٮر، أ٩ة ٬٪ة ٣حف يل مأف ثةذلم يؿل الكٕك .حبٜ الكٕةدة ٥٤ٕ٠

إف / ًٕٚل قهي٢ املسةؿ .امل٭ي٨٧كالؿاحف  ٮإف بف ٬كت دٞذرص ىلع ٔ٪رص الؿًة أثؽان، 

ٌٝذح زا٣خ ثٕؽ ظني، ٬ؾا مى  ٣ك٨ كبكٕةدة ثك٢ ٦ٕىن اللك٧ح،  ؿى ٕى اذلم ي٪٢ٕٛ بكٕةدة مؤ

ٌٝذح  .ب٩خ قٕةدد٫ مؤ



 خهدوٌ حًىدة                                                   آخر يا تىصم إنيه انعهى في َيم انسعادة

 208   دار هارشي منورش اإلمكرتوين       

بةتلةيل ثخ ٦ٞذ٪ٕةن كاا٧ح، قٕةدة دك٤ٔي٫ ثخَّ ٦ٞذ٪ٕةن ٦يع أف ٬٪ةؾ قٕةدة مؤٝذح ك

 /ٚة٤ُ٩ٜ ٦يع إىل أ٩ٮاع الكٕةدة .إذا بف األمؿ ٠ؾلٟكثأف الكٕةدة أ٩ٮاع، 

-3. الكٕةدة ا٣ُٮي٤ح األ٦ؽ -1. الكٕةدة الكُعيح -1. الكٕةدة ا٧ٕ٣يٞح-3 

. الكٕةدة املذٕؽيح - . الكٕةدة الىّ٘ية -6. الكٕةدة ال١جّية -1. الكٕةدة ا٣ٞىّية األ٦ؽ

. الكٕةدة املؿًلجح -33. الكٕةدة الٌٕيٛح -30. الكٕةدة ا٣ٞٮيح -7. دة الالز٦حالكٕة -2

الكٕةدة  -31. الكٕةدة ا٣ٕجثيح -33. الكٕةدة امل٪٭ضيح -31. الكٕةدة ا٣هكيُح -31

 -37.  الكٕةدة ا٣ٛؿديح -32. الكٕةدة اجل٧ةٔيح - 3. الكٕةدة اجلة٤٬ح -36. ا٧٤ٕ٣يح

الكٕةدة  -11. الكٕةدة اإليسةريح -13. ا٣ّ٘ي ٦٪ُٞيح الكٕةدة -10. الكٕةدة امل٪ُٞيح

 .الكٕةدة اخليةحلح -13. الكٕةدة الٮإٝيح -11. األ٩ة٩يح

ق٪ٌٓ ٦ٕيةران أل٩ٮاع الكٕةدة املؾ٠ٮرة أٔالق، لك قٕةدة ذات ر٥ٝ ٚؿدم ٚ ي 

 .َل قٕةدة ذات ر٥ٝ زكيج ٚ ي قٕةدة مـيٛحكد٪ؽرج حتخ الكٕةدة احلٞيٞيح، 

 

 .يؿًلٌٮف كراء الكٕةدة املـيٛح ّ٪ةن ٦٪٭٥ أ٩٭ة الكٕةدة احلٞيٞيح ٠سّي ٨٦ اجلةس

ٚٞؽ أزهذخ ٠سّي ٨٦ ادلراقةت أف ٠سّيان ٨٦ املنة٬ّي أمٞيةء  .بحلىٮؿ ىلع الن٭ؿة ٦سالن 

٥ْٕ٦ ك .ك٦ةر٣ني مٮ٩ؿك إ٣ٛف ثؿقٌل/ يف ظيةد٭٥، ٚٞؽ ا٩ذعؿ أم٭ؿ ٚ٪ة٩ىني يف اتلةريغ
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٨٦ مؿًلـ دأ٬ي٢ إىل كف ٨٦ ظة٣ح َالؽ إىل أػؿل، املُؿبني ا٣ٕةمليني خيؿصٮكامل٧س٤ني 

ٮ٦ح، كٚال د٤٭ر كراء الن٭ؿة  .ا٩٭يةر ٔىيب ٍ٪ٮف ث٭ة قٕةددٟ املٔـ ٕى ت جت٤ٕ٭ة ٬ؽٚةن كتي

 .حبؽ ذاد٭ة

اتل٘يٌن ثةلٮقة٦ح، ك .قيةرة ٚةر٬حكأيٌةن بتلٛةػؿ ثة٣رثاء ٨٦ ٦زنؿ دمي٢ ك

 .اجلؿم كراء املزلاتكاألقٛةر الكيةظيح املذالظٞح، ك

ّٗي٬ة، ت أٝٮؿ أ٩٭ة ت دُٰٕ قٕةدة ٍٚٞ، ث٢ كلك ٬ؾق الكٕةدات املـيٛح 

 .تك٤ج٭ةك

 / الكٕةدة ا٧ٕ٣يٞح -3

تنٕؿ ثأ٩ٟ ٥ٕٛ٦ كتن٢٧ لك ذٌرادٟ، كيه د٤ٟ الكٕةدة ا٣يت د٧أل ٤ٔيٟ ٠ية٩ٟ، 

يف ٦٪ُٞح ٧ٔيٞح كتنٕؿ ثأف الكٕةدة ا٣يت حتٮز٬ة قٕةدة ظٞيٞيح  .بةجل٤٧حكث٭ة د٧ة٦ةن، 

 .ت ي٧ك٨ ا٩زتأ٭ة ٦٪ٟككٟ ٨٦ ٝؿارة ٩ٛ

ق٤ج٫ كٝذ٢ اث٪٫، كأذ٠ؿ ٬٪ة ٝىح ذلٟ الىيين احل١ي٥ اذلم صؿؼ ا٣ٛيٌةف ثحذ٫ 

ٔ٪ؽ٦ة اقتنةَخ زكصذ٫ كقٕةدد٫، ك٦ٓ ذلٟ ٢ّ حمةْٚةن ىلع بك٧ذ٫ كحمىٮهل الـرايع، 

قأٚٞؽ قٕةديت ٦ٓ  أينٮل/ ب٭ؽكءك٦٪٫ ٌٗجةن أل٫٩ بف يجتك٥ كقٍ ٬ؾق املآيس، ٝةؿ هلة 
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٣ك٨ أ٩ة أ٦ّي قٕةديت، ك٨٦ ّؿكؼ احليةة، ٣ٛٞؽد٭ة ٦٪ؾ ٩ـكيل ٨٦ ث٨ُ أَل،  لك ّؿؼ

 .٣حكخ ا٣ْؿكؼ الكحبح يه أ٦ّيد٭ةك

يك٥ٌ٤ قٕةدد٫  ٍّٜ د٧ة٦ةن، إذ ختي٢ أ٫٩ ي يف احلٞيٞح إف ٬ؾا احل١ي٥ الىيين ىلع ظ

ت يك٥٤ ٦٪٭ة ك٦٪٭ة ٦زنؿ ٮاألكؽار ت خي٤كأكؽار٬ة، ٚ٭ؾق الىٕٮبةت كلىٕٮبةت احليةة 

رسُّ ثٕي  ٮبةتلةيل ٬ؾا ٬ك .٣ك٨ اتلعؽم يك٨٧ يف ٠يٛيح دٕةم٤ٟ ٦ٕ٭ةكؼه، م

حلح أ٩٭٥ ت يذٕؿًٮف ٮاألمؼةص اذلي٨ ٩ؿا٥٬ داا٧ةن قٕؽاء، ٚ٪ٕذٞؽ بكؾاصح َٛ

إذ ٩كتنٙ إذا ٦ة ثت٪ة ٦ٕ٭٥ أقجٮاعن، أف كأف ظيةد٭٥ لك٭ة ٬٪ةء، كل٧٤ىةات يف ظيةد٭٥، 

 .ي٧ك٨ أف دكٮف أمؽ ٦٪٭ة كَأةن كة،  ث٢ حتؽيةت ظيةد٭٥ ت د٢ٌٞ ٨ٔ حتؽيةت ظيةد٪

، أ٩٭٥ يذٕةم٤ٮف ٦ٓ "امل٪يٌج "ك٣ك٨ ا٣ٛؿؽ ال١جّي ثح٪٪ة، كأ٩ة أق٧ي٫ ا٣ٛؿؽ 

وٕٮبةت احليةة ٠أمؿو اعدم ي٧ؿُّ ث٭٥، إذ إف دلي٭٥ ١ٚؿةن مكجٞحن ٨ٔ احليةة ىلع ظٞيٞذ٭ة، 

ا أت يك٧عٮا تل٤ٟ د٤ٟ ا١ٛ٣ؿة ا٣ٕةريح ٨ٔ الؿك٦ةنكيح احلةملح اخليةحلح، كبةتلةيل ٌٝؿرك

، إذ حن٨  الىٕٮبةت أف د١ٌٕؿ ٤ٔي٭٥ وٛٮ ٌؿةن كمؤملحن ظيةد٭٥، ٦٭٧ة ب٩خ ٬ؾق الىٕٮبةت مي

ت ي٧ك٨ أف ٩ىٌ٪ٙ الكٕةدة إىل قٕةدة د٪٭ةر ثةلىٕٮبةت ال١جّية، كقٕةدة دذ٧ةقٟ أ٦ةـ 

٤ٔيٟ أف حتؿس قٕةددٟ، إذ يه ىلع لك األظٮاؿ قذى٧ؽ د٤ٞةايةن . الىٕٮبةت الىّ٘ية

ةـ املذةٔت اخلٛيٛح، ك٣ك٨ ثُٮتلٟ دك٨٧ يف احلٛةظ ٤ٔي٭ة ٔ٪ؽ املىةات، َجٕةىًن ٬٪ة أ٦
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ـاء، ٚؾلٟ قيٌٕؿًٟ إىل  أ٩ة ت أٝىؽ أف حتةِٚ ىلع اثتكة٦ذٟ يف إظؽل زيةرات ا٣ٕ

 .املذةٔت، ك٣ك٨ أٝىؽ أف دجًف اثتكة٦ذٟ ظٌيح يف صٮٟٚ

 / الكٕةدة الكُعيح -1

كيُؿ ىلع ٠ية٩ٟ، كت دجةير ٧ًّيؾ يه ١ٔف الكٕةدة ا٧ٕ٣يٞح، كبةتلةيل ت ت

ادلاػٌل، كإ٧٩ة يه قٕةدة ٬ٌنح كرٝيٞح د٪٭ةر ٦ٓ أكىل املذةٔت ا٣يت دكتكط ظيةدٟ، 

 .كا٣يت ت ثٌؽ آديح، كت دى٧ؽ أ٦ة٦٭ة

ك٬ؾا يؾ٠ؿين ثؾلٟ النةب اذلم ٨ّ أ٫٩ كو٢ إىل الكٕةدة، ك٣ك٨ ٔ٪ؽ٦ة أػربق 

ين٢٧ ثة٣رتٚيٕةت ا٣يت ظ ى٤خ يف ا٢٧ٕ٣، ٌٗت كظـف، كراح ز٦ي٫٤ ثة٢٧ٕ٣ أ٫٩ ل٥ ي

٪ؽ٦ة ٩ةداق وؽي٫ٞ ثأىلع  يكًر األميةء ٨٦ ظٮهل، ظىت أٗال٬ة ٔ٪ؽق ز٧٪ةن كٝي٧ح، ٔك

وٮد٫ كق٧ةٔح اهلةدٙ ٦ٛذٮظح، ٣حكذًٛر ٦٪٫ ٨ٔ د٤ٟ الكٕةدة ا٣يت بف يتنؽؽ ث٭ة، 

ت ا٣يت زٞ ٝةؿ هل دجةن لٟ كل٤كٕةدة، ٚأػربق أف ٬ؾق ب٩خ ١ٚؿة اػذجةريح ٦٪٫ ل٤كٕةدة

 .أ٫٩ د٥ م٫٤٧ ثة٣رتٚيٕةت ا٣يت صؿتكأذ٫٩ ث٭ة، 

ـاح،  إذا أظككخ / ٣ك٨ أٝٮؿكَجٕةن ت أظؽ ٦٪ة يذ٧ىن أف يذ٤ًٌف ٦س٢ ٬ؾا امل

أف دٌٕؿً٭ة ىلع ٦ة أق٧ٌي٫ اػذجةر كيٮ٦ةن أ٩ٟ ٝؽ ٤٩خ الكٕةدة أػّيان، أػربؾ أت دتًرع، 

ز٢ٞ ٬ؾق املىةات ت ك أف دجذْؿ زالث مىةات ٨٦ ا٣ٕيةر اثلٞي٢ دزنؿ ثٟ،ٮ٬كالكٕةدة، 



 خهدوٌ حًىدة                                                   آخر يا تىصم إنيه انعهى في َيم انسعادة

 212   دار هارشي منورش اإلمكرتوين       

٣ك٨ ٤ٔيٟ أف دٞٮؿ كأف دجذْؿ املىةات، كأ٩ة ت أٝٮؿ أف جت٤ف كجيت أف دٞؽرق أ٩خ، 

لكٕةددٟ ا٣يت دٌؽيع أ٩ٟ كو٤خ إحل٭ة، إ٩ٟ حتخ ٚرتة اتػذجةر، ٚإذا و٧ؽت أ٦ةـ زالث 

إف ل٥ دى٧ؽ، ٚأ٩ىعٟ أف دٌٓ كمىةات، ٚ٭ٌ٪ئ ٩ٛكٟ، ٚٞؽ ٤٩خ الكٕةدة ا٧ٕ٣يٞح، 

 .ؽيؽان جلي٢ الكٕةدةثؿ٩ةدلةن ص

 /الكٕةدة ا٣ُٮي٤ح األ٦ؽ -1

يه د٤ٟ الكٕةدة ا٣يت دذُةكؿ تلُٰ٘ ٧ٔؿؾ لك٫، كيه قٕةدة ٝؽ يٕرتي٭ة يشء 

٨٦ ا٣ٛذٮر ثني ا٣ٛي٪ح كاألػؿل، كٝؽ حتذةج إىل جتؽيؽ كدؿ٦ي٥، كل١٪٭ة يف اجل٭ةيح حتةِٚ 

 .ىلع دي٧ٮ٦ذ٭ة

٦ةن، ٣ّيل أػةق اذلم ظؽث مؿة أف اعد ٬ؾا األخ اذلم اغب ٨ٔ ثرلق ٔرشي٨ اع

ـٌ يكةد أف  بف داا٧ةن ٬ةداةن ٧ُ٦ب٪ةن ٝج٢ أف يكةٚؿ، ٦ةزاؿ ىلع ك٫ًٕ الكةثٜ، ٚٞةؿ هل كادٌل

٥ أ٩ٟ ل٥ جت٨ً زؿكةن َٮاؿ ٬ؾق  ٫، أ٦ة ز٣خ قٕيؽان َٮاؿ ٬ؾق الكجني، ٗر ي٪ٛؿ ٨٦ ٔؿٝك

أكتد الكجني كل٥ دىجط مؼىةن مؿمٮٝةن يف املضذ٧ٓ، كأ٩ة اذلم ظى٤خ ىلع زؿكة دكيف 

أكتدم، ك٤٩خ م٭ةدة د٠ذٮراق، إت أين أوجخ ثة٩٭يةر ٔىيب تكٓ مؿات، ٤َٞخ امؿأدني، 

ية أيخ إٌف زاد / ك٬ة أ٩ة اآلف يف اغيح اتلٌؼجٍ كالٌيةع؟ ٚٞةؿ هل أػٮق ثؿكٌيح ٣ُةملة ظ٪ٞذ٫

ٔجةرة ٨ٔ ٬ؽكء قؼيٙ ٨٦ أو٢ َجيع،  الكٕةدة إذا ل٥ يكٛيين َٮاؿ ٧ٔؿم ٚ٭ٮ
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ٮف قٕيؽان ت يف مؿظ٤ح ٨٦ مؿاظ٢ ظيةدٟ، ث٢ ظيةدٟ لك٭ة جيت ٤ٔيٟ أف جتذ٭ؽ تل١

ف ثٕ٪ٮاف ٔؿيي، أت  أف ٪ٮى ٕى  .الكٕةدة ٮ٬كتي

ت أ٥٤ٔ ٦ؽل اتقذٛةدة ا٣يت ٩ةهلة ٬ؾا األخ ا٣٘ةًت ٨٦ ٬ؾق املٞٮ٣ح املذٮاز٩ح، 

٣ك٨ ٦ة أ٫٧٤ٔ د٧ةـ ا٥٤ٕ٣، أف الكٕةدة جيت أف دؿاٟٚٞ َٮاؿ ظيةدٟ ظىت نكذُيٓ أف ك

ٝج٢ أف يجذةث٭ة احلـف ٨٦ كقٕةدة ظٞيٞيح، جيت أف خترب زكصذٟ أف يل رٚيٞذةف، نك٧ي٭ة 

 .الكٕةدةكأ٩ًخ / ٝٮلٟ ٬ؾا، ٢ٝ هلة

 / الكٕةدة ا٣ٞىّية األ٦ؽ -3

ػالؿ الك٪ح األػّية ٨٦ دراقذ٫ ك٬٪ةؾ مةب بف يؽرس يف إظؽل اجلة٦ٕةت، 

ّٗي٧٬ة، أظٌجة ثٌٕي٭٧ة ٧٠ة ل٥ حيٌت .دٕؿؼ ىلع ٚذةة يف الك٪ح األػّية أيٌةن  ز٥ ختؿصة  أظؽه

٬ةصؿا إىل إظؽل ابلرلاف ا٣٘ؿبيح، بف لك٧ة قأهل أظؽ ٨ٔ ظةهل بف خيربق ثأ٩ين كدـكصة، ك

زكصذ٫ ٠ؾلٟ األمؿ، أجنجة َٛالن زاد ٦ة كت ي٧ك٨ أف أكٮف قٕيؽان أكرث ٨٦ ذلٟ، 

ٌكة ث٫ ٨٦ الكٕةدة، ثةإلًةٚح إىل أ٩٭٧ة ٩ةت مج١ح أوؽٝةء راإح يف ابلرل اجل ٌلف كؽيؽ، حيي

 .بةجل٤٧ح اعمة ظيةة ممذٕح ثك٢ ٦ة دٕ٪ي٫ اللك٧حكدػ٤٭٧ة ممذةزان أيٌةن، 
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ظؽث أ٫٩ ثٕؽ زالث ق٪ٮات ٨٦ زكاص٭٧ة مؿًخ الـكصح ث٧ؿض رسَةف ك

َٛٞة يجذٞالف ٨٦ منىفن إىل منىف، إىل أف رظ٤خ كاأل٦ٕةء، ا٩ذ١كخ قٕةدد٭٧ة، 

 .الـكصح ثٕؽ مخكح أم٭ؿ ٨٦ ا٣ٕالج

ٗىخ ظيةة الـ  ، اقذٞةؿ ٨٦ ككج ثٕؽ مٮد٭ة، ٚىؿي مٕؿ أف ادل٩ية لك٭ة ٗؽت ٠بحجحن

ٌٝؿر أف يٕزتؿ كاعد ث٫ إىل ثرلق، أُٔٯ ا٢ُٛ٣ لٮادلد٫ ليك دؿبي٫ كأػؾ ٫٤َٛ ك٫٤٧ٔ 

اجلةس، أػؾت وعذ٫ د٪٭ةر ق٪ح ثٕؽ ق٪ح ٩تيضح ال١آثح ا٣يت اصذةظذ٫، إىل أف ٚةرؽ 

 .ألَجةء قهجةن حمؽدان هلؾا املٮتاحليةة ثٕؽ زالث ق٪ٮات ٨٦ مٮت زكصذ٫، دكف أف ي٥٤ٕ ا

ت يٮصؽ ٦ة٩ٓ أثؽان ٨٦ أف حيـف أظؽ٩ة ىلع مؼه ٔـيـ ٚٞؽق، ٚ٭ؾا ٨٦ و٧ي٥ 

َجيٕذ٪ة حن٨ ا٣هرش، ك٣ك٨ أف ي٪ٞي مؤقكح الكٕةدة ا٣يت أقك٭ة ىلع أزؿ ٚٞؽق، د٤ٟ 

اد يه املنلكح احلٞيٞيح، ختي٤ٮا ٦يع أف ٬ؾا النةب ٝؽ ظـف ىلع زكصذ٫ ظـ٩ةن ٦ٕٞٮتن ز٥ أر

أف يكذأ٩ٙ ظيةد٫، كت ينرتط أ٫٩ يكٮف ٝؽ حبر ٨ٔ زكصح أػؿل، إذ ٝؽ يكٮف أظٌت 

يةن ذل٠ؿل زكصذ٫، كرب٧ة د٦ٕخ ٔي٪ةق لك٧ة دؾ٠ؿ٬ة ك٣ك٨ املىيجح لك املىيجح  .أف يجًف ٚك

٢ ُٝةر احليةة اذلم يججيغ أف يكذ٧ؿ،  ٌُ يف أف يذؼًل ٨ٔ قٕةدد٫ ث٭ؾق الك٭ٮ٣ح كأف يٕ

 .مؿة ل٥ حيف ث٭ة قٮل لك٪ٮات ٦ٕؽكدة ٨٦ ظيةد٫كبةتلةيل الكٕةدة ا٣٘ة
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إ٧٩ة يه ٔجةرة كإذا ل٥ دك٨ الكٕةدة رٚيٞح دربٟ األثؽيح ٚ ي ٣حكخ بكٕةدة، 

 .٨ٔ مؿظ٤ح ٚؿظح اعثؿة

 / الكٕةدة ال١جّية -1

ٔ٪ؽ٦ة أراد أف ين١ؿ احلٌٮر ىلع ٬ؾا كاظذ٢ٛ أظؽ٥٬ ثٕيؽ ٦يالدق الكتني، 

ٔ٪ؽ٦ة قأهل أظؽ احلٌٮر، ٢٬ ككةف يف ا٣ٕةل٥، أدٮٝٓ أ٩ين أقٕؽ إن/ احل٢ٛ ال٤ُيٙ، ٝةؿ

ل١٪ين أٝىؽ أف َٮاؿ ظيةيت ل٥ حيؽث يل كزكصذٟ يه رٌس ٬ؾق الكٕةدة، ٝةؿ هل، رب٧ة، 

َؿد ٨٦ ٧ٌٔل، ل٥ حيؽث قضةؿ ٠جّي ثحين 
ي
بني كم١ؿكق ٦ٕذرب، ٚأ٩ة َٮاؿ ظيةيت ل٥ أ

اعز ث٧ج٤ٖ ٠جّي ألظؽ
ي
 .زكصيت، ل٥ أٚٞؽ أظؽ أكتدم، ل٥ أ

يف احلـٮ اتلةيل، مٌؿ ىلع . أقذةذ صة٦ٕح ٮ٬كتك٥ أظؽ احلةرضي٨، ٔ٪ؽ٬ة اثك

ٔؿض ٤ٔي٫ أف يرشبة ٚ٪ضة٩ةن ٨٦ ا٣ٞ٭ٮة يف أظؽ املٞةيه، ثح٪٧ة ٧٬ة يرشبةف كوةظج٪ة ٬ؾا 

٥ ٨٦ ك٣ٞؽ ق٧ٕخ ٦ٞةتلٟ ٨ٔ الكٕةدة حل٤ح ابلةرظح، / ٝةؿ هل أقذةذ اجلة٦ٕح ٣ك٨ ثةلٗؿ

٠ؾلٟ، ّ٭ؿت ٔال٦ةت اتقذ٘ؿاب لك٭ة ىلع  أ٩ٟ دٕذرب ٩ٛكٟ قٕيؽان إت أين ت أراؾ

دٞٮؿ أ٩ٟ َٮاؿ ظيةدٟ ل٥ دٛٞؽ / بٞٮة أف يٛ٭٥ الكجت، ٚٞةؿ هلكأراد كوةظج٪ة، 

ؿدت ٚي٭ة ٝؿرت أف أظى٢ ككّيٛذٟ،  َي ؿدت ٨٦ ٧ٌٔل مؿدني، يف املؿة األكىل ا٣يت  َي أ٩ة 

أػّيان كس ٚي٭ة يف املؿة اثلة٩يح ص٤كخ زالزح أم٭ؿ أراق٢ صة٦ٕةت ألدرٌ كىلع ادل٠ذٮراق، 
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بني كدٞٮؿ أ٫٩ ل٥ حيى٢ قضةؿ ٦٭٥ ثح٪ٟ ك .ٝج٤ذين صة٦ٕح ٨٦ أم٭ؿ صة٦ٕةت ا٣ٕةل٥

بٕؽ قجٕح أم٭ؿ ٨٦ كزكصذٟ، ثح٪٧ة أ٩ة ب٩خ حتى٢ قضةتت، إىل أف ٝؿر٩ة أف ٩٪ٛى٢، 

ٝؽ رص٩ة مرضب املس٢ ثني ذكي٪ة يف كأظج٭ة ٠سّيان، ك٨٦ امؿأة حتجين  دؿيك إية٬ة دـكصخي 

ـااٟ، ك .ـكيجاتنكضةـ ال أ٩ة ٠٪خ ٝؽ ٚٞؽت اثين ٩تيضح كدٞٮؿ أ٩ٟ ل٥ دٛٞؽ أظؽ أٔ

أركع األكتد، كظةدث قيةرة، ٔٮًين ريب ٨٦ زكصيت اجلؽيؽة ثسالث أث٪ةء، ٨٦ أجنط 

دٞٮؿ أ٩ٟ ل٥ حتذش إىل ٦ج٤ٖ ٨٦ اجلٞٮد ٠جّي َٮاؿ ظيةدٟ، أ٩ة ٝؽ كأ٩ة ٚؼٮر ث٭٥ ٠سّيان، ك

ـان ٦٭٧ةن حن ٣ك٨ يف لك مؿةكاظذضخ ٔرشات املؿات،   ٮأظذةج ٚي٭ة ب٩خ دُٕيين ظةٚ

إ٩ٟ ية وؽيٌف ٠٪خ قٕيؽان َٮاؿ / دةثٓ ٝةاالن ك٬ة أ٩ة ذا ٨٦ أٗىن ٦ى٨ ٥٬ ثجرلم، كاأل٦ةـ، 

ربُخ كصٮد قٕةددٟ ثأت حيى٢ لٟ منةلك ك٣ك٨ قٕةددٟ ب٩خ وّ٘ية، كظيةدٟ، 

ب٩خ قٕةديت ٣ك٨ كوعيط أ٩ين دٕؿًخ إىل ال١سّي ٨٦ اتلعؽيةت،  ،حتؽيةت، أ٦ة أ٩ةك

 .٠جّية

 / الكٕةدة الىّ٘ية -6

رأي٪ة ٨٦ ػالؿ ا٣ٞىح اآل٩ٛح، أ٫٩ ت يكيف أف دكٮف قٕةددٟ ثةحلؽ األدىن إف 

٣حكخ قٕةدةن ركدح٪يحن ٝةا٧حن كوط اتلٕجّي، ث٢ جيت أف دكٮف ظيةدٟ ٧ٕٛ٦حن ثةلكٕةدة، 

د٘ةزؿ إت ا٤ٞ٩جخ إىل قٕةدة مـيٛح، يذٮصت أف كىلع ٦ة أق٧ي٫ اتقذٞؿار الك٤يب، 
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يٕذربؾ كبٞٮة يف ٔؽاد الكٕؽاء، كحبيةدٟ الكٕةدة ال١جّية، ا٣يت جت٤ٕٟ دٕؽ ٩ٛكٟ 

٣ٞؽ ٚ٭٧٪ة أيٌةن ٨٦ ٬ؾق ا٣ٞىح الؿمـيح، أف اجل١كةت ا٣يت دؿاٜٚ احليةة كاجلةس ٠ؾلٟ، 

يأػؾ ك٣حكخ دٕةقح، إذا ٦ة دٕٚخ وةظج٭ة إىل اردٞةء يف ق٥ٌ٤ الكٕةدة جي٫٤ٕ أقٕؽ، 

 .ٞيٞيحالكٕةدة احلٮثيؽق حن

 / الكٕةدة الالز٦ح - 

٤ي٫ ٨٦  ظؽث أف زرت مٌؿة أظؽ األوؽٝةء اذلي٨ ٩ذ٧ىن أف ٩٪ةؿ ٩ىٙ ٦ة ٬ٔٮ

٪ؽق لك ٦ة حيذةص٫  الكٕةدة كاهل٪ةء، إذ اغبلةن ٦ة يًٛر األمٮر ثُؿيٞح إجيةثيح كلىةحل٫، ٔك

ٌ٭ح ، ث٢ كمٚؿ ـااعن .٨٦ ٦ٕحنحو ٠ؿي٧حو ٫ ي٧أل احلضؿة، إذ ق٧ٕ٪ة ٩ ًع١ى ًى  كبح٪٧ة أ٩ة ٔ٪ؽق ك

ظةدان يؽكر ثني أثي٫ كأ٫٦، ٤ٞٚخ هل ٦ة ٬ؾا؟ ٝةؿ يل ٬ؾا ٗيي ٨٦ ٚيي، إف أيب كأَل آزؿا 

ـاع أثٮي٫ ادلاا٥ لاكف أقٕؽ  ، كأٝك٥ يل أ٫٩ لٮت ٩ إت أف يك٧ٕٮ٩ة رصاػ٭٧ة َٮاؿ احلـٮ

إنكةف يف ادل٩ية، ظير ت ي٪ٞى٫ تل٢٧١ قٕةدد٫ قٮل أثٮي٨ ٦زٌت٩ني، ٧٤ٚة اقذًٛرت ٦٪٫ 

٣ٞؽ ػؿصخ ٨٦ ٔ٪ؽق كأ٩ة . ل٥ أدؿؾ كقي٤ح ذللٟ/ اإلوالح ثح٪٭٧ة، د٪ٌ٭ؽ ٝةاالن ٨ٔ حمةكتل٫ 

 .ٕٚالن لٮٌلف دلي٫ أثٮي٨ ٬ةداني لاكف أقٕؽ إنكةف يف ادل٩ية/ أٝٮؿ

 / الكٕةدة املذٕؽيح -2
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أف لىؽيٌف أثٮي٨ ميؿحيني، لاكف قٕيؽان ثك٢ ٦ة دٕ٪ي٫ ٮيف احلاكيح الكة٣ٛح، ل

ظةكؿ ص٭ؽق ػ ٮا٣يت ت ذ٩ت ملذٞيٌص الكٕةدة ٚي٭ة، إذ ٬ ٬ؾق احلة٣ح ٨٦ احلةتتكاللك٧ح، 

 .٣ك٨ ثال َةا٢كليك دكذ٢٧ قٕةدد٫ ػ أف يكٕؽ٧٬ة ٫ٕ٦ 

 ٨٦٨ ظٮلٟ ّٗي قٕؽاء  ٤ٚ يكيف أف دكٮف أ٩خ ٍٚٞ قٕيؽان، كبٌف إذف ت 

دى٪ييف ل٤كٕةدة، إذ ٦ةداـ اإلنكةف با٪ةن كدج٤ٖ ثٕؽ الكٕةدة الاكم٤ح ظكت دٕؿييف 

حيت أف ينةرًل٫ ذككق املنةٔؿ ا٣ُيجح، ذلا قذ٢ْ تنٮب كجيٕذ٫ أف يذأزٌؿ ٨٦ َكاعَٛيةن 

 .قٕةدد٫ مةاجح ٦ةداـ ٠ؾلٟ

 / الكٕةدة ا٣ٞٮيح -7

 .ت د٤٧ٟ ػالهل إت أف دكٮف قٕيؽان كيه النٕٮر املذؽٜٚ اذلم يكيُؿ ٤ٔيٟ 

ذ٬ت أظؽ٥٬ إىل ظ٤ٛح أٝة٦٭ة أظؽ أوؽٝةا٫ ث٧٪ةقجح ختؿص٫ ٨٦ اجلة٦ٕح، ب٩خ 

ٌٝؿركا أف كؿة ٤ٔي٫ دلرصح أف أوؽٝةءق املٮصٮدي٨ يف احل٤ٛح اٗذةّٮا ٦٪٫، ابل٭ضح ّة٬

راح يت٪ةكب ىلع إزاعص٫ الٮاظؽ كٕٚالن يرٔٮا يف د٪ٛيؾ ػُذ٭٥، كي٘يْٮق الكن ثؽكرق، 

احل٤ٛح، ظىت ٩ةمؽ٥٬ ٦ٞي٥ ٬ؾق احل٤ٛح أف ٮاآلػؿ ثال َةا٢، إىل أف بدكا يٛكؽكا صٮد٤

أػؾكا خيؿصٮف، اقذٮٝٙ وةظت احل٢ٛ ٬ؾا ك٤ٛح ٔ٪ؽ٦ة ا٩ذ٭خ احلك .يٮٝٛٮا ػُُ٭٥

الكٕيؽ ٔ٪ؽ ابلةب ٣حكأهل ٠يٙ أ٫٩ ل٥ يذأزؿ ث٧عةكتت أوؽٝةا٫ ادلؤكبح إلزاعص٫، ٚؿد 
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الكٕةدة احلٞيٞيح، ت ي٧ك٨ هل٥ أف يـي٤ٮ٬ة أل٩٭ة  ٮإف النٕٮر اذلم أمٕؿق ٬/ ٝةاالن 

 .ت ي٧ك٨ أف أق٧ط هل٥ ثةتلعك٥ ٚي٭ةكًةربح يف أ٧ٔةؽ ٩ٛيس، 

أدك٥٤ ٔ٪٭ة، ظير ٨٦ مؽة والثذ٭ة إف كؾق يه الكٕةدة ا٣ٞٮيح ا٣يت أٝىؽ٬ة ٬

 .وٌط اتلٕجّي ت ي٧ك٨ أف دزتٔـع ٦٭٧ة ب٩خ ا٣ْؿكؼ

الكٕةدة ا٣ٞٮيح تنةث٫ الكٕةدة  /ا٣ٛؿؽ ثني الكٕةدة ا٣ٞٮيح كالكٕةدة ا٧ٕ٣يٞح -

ا٧ٕ٣يٞح إىل ظؽٍّ ٦ة، ك٣ك٨ ٦ة ي٧زي األكىل ٦٪٭ة أ٩٭ة وة٦ؽة ت ي٧ك٨ أف 

ـٌ ٦٭٧ة ب٩خ ا٣ْؿكؼ، ك٬٪ة دؿًلزي٩ة  .دي٭

أيٌةن ٦ة ي٧زي الكٕةددةف  /ا٣ٛؿؽ ثني الكٕةدة ا٣ٞٮيح كالكٕةدة ال١جّية -

٪رص الىالثح كالى٧ٮد يف الكٕةدة ا٣ٞٮيح، ثح٪٧ة الكٕةدة ال١جّية رًلـ٩ة  ٬ٔٮ

 .ىلع صة٩ت اتتكةع كاحلض٥ إف صةز اتلٕجّي

 / الكٕةدة الٌٕيٛح -30

ـاز، يه د٤ٟ الكٕةدة ا٣يت د٪٭ ٣ك٨ كأ٩٭ة ٝةك٦خ ٤ٝيالن، ٮلكةر ٦ٓ أكؿ اقذٛ

 .ػال٫ٚكرساعف ٦ة يٕٮد وةظج٭ة إىل ظةتل٫ األو٤يح ٨٦ احلـف أ
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 / الكٕةدة املؿًلجح -33

يه ذٟل النٕٮر اذلم يجٌر يف وةظج٫ ابل٭ضح كالؿاظح كالكالـ ٨٦ أكرث ٨٦ صة٩ت، 

يٕح، ك٬ٮقٕيؽ لن٭ةدد٫ ا قٕيؽ أل٫٩ وةظت ماكفو مؿمٮؽ يف املضذ٧ٓ، ك٬ٮ ٚ٭ٮ  ٧٤ٕ٣يح الٚؿ

٫ٕ املةدم  قٕيؽ إلجنةزاد٫ النؼىيح، ك٬ٮ قٕيؽ لـكاص٫ اجلةصط كأكتدق امل٧ذةزي٨، كًك

٭ة دجٌر ٚي٫ ٬ؾا النٕٮر الؿاآ. املؿدةح  .كبةتلةيل ٬ؾق اجلٮا٩ت يف دل٧ٔٮ

 / الكٕةدة ا٣هكيُح -31

قىع أظؽ٥٬ ملؽة زالث ق٪ٮات يف احلىٮؿ ىلع إظؽل الٮّةاٙ ا٣يت بف يٕذٞؽ 

ٕٚالن ثٕؽ دل٭ٮد مٌين د٧ٌك٨ ثٕؽ ٝية٫٦ ك٫ إذا ٩ةهلة قي١ٮف أقٕؽ إنكةفو يف ا٣ٕةل٥، أ٩

٫ ٣ٌٕؽة ٚعٮوةت ٨٦ احلىٮؿ ىلع ٬ؾق الٮّيٛح، كثٌٕؽة دكرات  بؽأت ظيةد٫ كػٌٔٮ

ـاٚةن، كٗؽا حيٌؽث اجلةس ٨ٔ أف قٕةدد٫ كابلعجٮظح، كد٘ةزؿ الؿٚة٬يح  جنةظ٫ ل٥ يأدية صي

 .إىل ٬ؾا الٮًٓ املؿمٮؽأ٫٩ اعىن ال١سّي ظىت كو٢ ك

ٛني  كملة َع٪خ األز٦ح املةحلح ا٣ٕةل٥، بف اق٫٧ ىلع الالحئح الكٮداء، ٨٦ أكاا٢ املّٮ

بؽ أ٫٩  ؽ كيـي ٩جئ ٬ؾا اجلجأ، أػؾ يئؿ
ي
اذلي٨ قحيذؼ٤ٌه ٦٪٭٥ ل٤ذؼٛيٙ ٨٦ املىةريٙ، كملة أ

يٛح، كأ٫٩ ت ي٧ك٨ أف يرتًل٭ة  ملة دؽرُّ ٤ٔ ي٫ ٨٦ دػ٢ ممذةز، دٕت ٠سّيان ظىت أػؾ ٬ؾق الّٮ

كدك٥ٌ٤ ٦ٓ ٦ؽيؿق املجةير كاملؽيؿ ا٣ٕةـ، كرصة٧٬ة، كظٌؽز٭٧ة ٨ٔ دٕج٫ املٌين يف ٩ي٢ 
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يٛح، كل١ٌ٪٭٧ة أػرباق أف ٬ؾق يه قيةقح الرشًلح كأ٩٭٥ ت يكذُيٕٮف أف حيةثٮق ىلع ّٗيق،  الّٮ

 .أويت ثة٩٭يةر ٔىيب كأػؾ خيًر أوٮهل محبةن ٚنحبةن 

الؿص٢ اذلم بد يُأ ا٧ٞ٣ؿ ٨٦ ٚؿظذ٫، ز٥ ا٩٭ةرت  ل٥ًى ظؽث ذلٟ ٦ٓ ٬ؾا ،اآلفك

ـٔح ا٣يت د٪٭ةر ٨٦ دلؿد ػؿكج أظؽ٥٬ ٨٦  مؤقكح قٕةدد٫ ٚضأة؟ ٦ة ٬ؾق الكٕةدة املزتٔ

أم د٤ٟ ا٣يت دٞـٮ ىلع  .ب٩خ كّيٛذ٫ ممذةزة؟ ٬ؾق يه الكٕةدة ا٣هكيُح ٮلككّيٛذ٫ 

 ، دد٫ ثأكرث ٨٦ صة٩ت ملة أ٫٩ ظٌى٨ قٕة ٮ٣ك٨ لك٬٪ة امل٭٪ح اجلةصعح،  ٮ٬كصة٩تو كاظؽو

 .ا٩٭ةرت ث٭ؾق الك٭ٮ٣ح

 / الكٕةدة امل٪٭ضيح -31

، كوةظت ٬ؾق الكٕةدة ٌٝؿر ٝؿاران ظةق٧ةن،  كًٓ كد٥ٌ٤ٕ ٨ٔ الكٕةدة بنلك كاؼو

حن ممذةزةن ٨٦ أص٢ الٮوٮؿ إىل الكٕةدة،  ٌُ ٥ لك ك٢٧ٔ ىلع د٪ٛيؾ٬ة ثك٢ِّ صؽٍّ كػ ا٣زتاـ ٗر

٥ ٩ٮاات ادل٬ؿكاملٕٮٝةت ا٣يت أرتًذ٫،  ، ٗر ورب ظىت ك، إت أ٫٩ ٢ٌّ وةظت ا٣زتاـ اعؿو

 .ّٛؿ، ٚ٭٪حبةن هل

 / الكٕةدة ا٣ٕجثيح -33
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ٝؽ ا٦ذألت ٦ٕؽد٫ صؿٌاء ا٣ٕنةء اثلٞي٢ اذلم د٪ةكهل، ك٩ةـ قٕيؽ يف إظؽل ال٤يةيل 

اقتيِٞ ٨٦ ٦٪ة٫٦  .ك٨ قٕيؽان / يٞٮؿكظ٥٤ ث٧ؼ٤ٮؽ ل٥ ي٥٤ٕ َجيٕذ٫، ي٪ةدم ث٫ ك

ضين ٬ؾا ٮ٬كٛك٫ ٝؽ ٝةؿ جلكا٣ٕؿؽ يذىٌجت ٨٦ صجح٪٫، ك يف اغيح اتقذ٘ؿاب، ل٥ أٔز

ظي٪٧ة اقتيِٞ وجةظةن دؾ٠ؿ ٬ؾا امل٪ةـ، ٚٞةؿ ك.امل٪ةـ ٦ةداـ يأمؿين ثةلكٕةدة، أك٢٧ ٩ٮ٫٦

ٌَج٫ٞ؟ ذ٬ت إىل ٫٤٧ٔ، 
ي
ٔ٪ؽ٦ة كخٌب٫ راحك٫ يف ا٢٧ٕ٣ ىلع دأػؿق، ا٦ذأل كجلٛك٫ ل٥ى ت أ

، كٗيْةن،  ـاص٫ َٮاؿ احلـٮ ًلٕةدد٫ د٪ةكؿ ٔنةءق اثلٞي٢ كٔ٪ؽ٦ة اعد إىل ثحذ٫ كد١ٌٕؿ م

٦ة رأيٟ ث٭ؾا / يٌعٟ قةػؿان ٮ٬كراح ٩ةا٧ةن، إذ ث٪ٛف خم٤ٮؽ ال٤ي٤ح املةًيح، ٝةؿ هل ك

 .الاكثٮس اذلم أريذٟ إيٌةق ابلةرظح

ج٢ ٤ٝي٢ يه دلؿد  إف الكٕةدة ا٣يت ت دكٮف ىلع النلك امل٪٭يج اذلم دك٧ٌ٤٪ة ٔ٪٫ٝ 

ـٔش ٨ مؿاظ٢ الكٕةدة امل٪٭ضيح، ت مؿظ٤ح ت ي٧ك٨ أف دذضةكز أم مؿظ٤ح ٦. بثٮس م

 .ا٣ٞؿار كت مؿظ٤ح اتل٥ٌ٤ٕ كت مؿظ٤ح اتلؼُيٍ كت مؿظ٤ح اتل٪ٛيؾ كت مؿظ٤ح الىرب

 / الكٕةدة ا٧٤ٕ٣يح -31

وةظت ٬ؾق الكٕةدة كىع د٧ة٦ةن أ٧٬يح أف يذ٥٤ٕ الكٕةدة يف ز٨٦ ا٥٤ٕ٣ اذلم ل٥ 

ت ٔ٪٭ة صيؽان كيكتيِٞ قٕيؽان، كيٕؽ ٚي٫ ي٪ةـ  ٌٞ كحيرض يف ال١ذت،  كىع أف ي٪
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قٕيؽه ٮٍل٧ة ا٠تنٙ ػ٤الن يف قٕةدد٫، د٥ٌ٤ٕ أكرث حلذٛةدل ٬ؾا اخل٢٤، ٚ٭ك .املعةرضات

ح ٚٮؽ ٬ؾا لك٫كٚ٭٥، كإدراؾ ك٨ٔ كيع   .٨ٔ ٦ٕٚؿ

 / الكٕةدة اجلة٤٬ح -36

٢٬ تكذُيٓ أف دذؼٌي٢ قٕةدةن ٧ٔيٞحن َٮي٤ح األ٦ؽ ٠جّيةن ٦ذٕؽيحن ٝٮيحن مؿًلجحن 

ـايف الال كايع، ٦٪٭ضيحن ٧٤ٔيحن ٦٪ُٞيحن دم ، ٝةا٧حن ىلع ا١ٛ٣ؿ اجلي ةٔيحن إيسةريحن كإٝيحن

إٌف أٌم يشء قٮؼ د٫٤ٕٛ يف ٬ؾا ا٣ٕرص ٤ٔيٟ أف كحن٨ يف ٔرص ا٥٤ٕ٣، . رضبح احلِك

٤ٓ ٤ٔي٫ أكتن،  ٌُ ُٕٝح أزةث، ٚةلنج١ح  كبف يراء قيةرة، أ ٮدجعر ٚي٫، ظىت كلكد

ذةظحه ل٤ض٧يٓ،  ٩ٮف، ٠ؾلٟ ت ص٭٢ يف ٬ؾا ا٣ٕرص ًل٧ة ت ص٭٢ يف ا٣ٞةكا٣ٕ٪١جٮديح ٦ي

إذا بف يراؤؾ ٣ُٕٞح كاذلم أوجط ٚي٫ ا٥٤ٕ٣ ٦حًران دحكّيان ٣حف هل قةثٞح يف اتلةريغ، 

أىلع كأىلع ٦ٕىن / أزةث يف ٬ؾا ا٣ٕرص حيذةج إىل ابلعر أكتن، أٚرتيؽ أف د٪ةؿ الكٕةدة

ػالؿ ٨٦ كظ٥٤ لك إنكةف، ٨٦ ػالؿ ث٪ةت أٚاكرؾ، ك٤ُ٦ت ا٣هرشيح دمٕةء ك٬ؽؼ 

 .حمةؿ ،ا١ٛ٣ؿمكا٣ٞىٮر ا٤ٕ٣ِل 

 / الكٕةدة اجل٧ةٔيح - 3

ٌلف رٌكاد ٬ؾا املض٤ف يجرثكف ادلاعثةت ك٢٬ ظؽث أف دػ٤خ إىل دل٤ف ٦ة 

ـاح، كال٤ُيٛح  ـاح كامل ٨٦ كًعاكت اعحلح كد٤ٕٮق اثتكة٦ةت كاللٌك ٦جكض٥ ٦ٓ ٬ؾا امل
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٭ؾق يه أف ظى٢ ٦س٢ ٬ؾا األمؿ ٦ٕٟ؟ إذا بف األمؿ ٠ؾلٟ ٚكا٤ٞ٣ت، ٢٬ ظؽث 

ـاحو دمي٢و  .الكٕةدة اجل٧ةٔيح ًٕؽكف لك ٨٦ يؿك٩٭٥ ث٧ يٍك ك٥ أظرتـ ٬ؤتء اجلةس اذلي٨ ي

ـا٫٩ ثك٢ٌ الٮقةا٢كثذؼٛيٙ آت٫٦  كأ ك٥ أظرتـ ذلٟ اإلنكةف اذلم أكؿ ٨٦ ي٪٥ٕ  .أظ

أػالٝح الؿاٝيح اعا٤ذ٫، إذا بف األمؿ ٠ؾلٟ ٚ٭ؾق يه الكٕةدة اجل٧ةٔيح ا٣يت كث٧عجذ٫ 

ت مٟ أف ٬ؾا اجلٮع ك .(٦ٓ ثٕي اتقتس٪ةءات)كةم٤٭ة، دلذ٧ٕةن ثكةم٫٤ دُةؿ أرسةن ث

٨٦ الكٕةدة أٝٮل دأزّيان ىلع ٩ٛٮس اجل٧ةٔح ٚؿدان ٚؿدان، أل٩٭٥ مؿاية د١ٕف الكٕةدة ىلع 

 .د٪تن٢ ابلةئف ٨٦ ثؤق٫ بكجت ٝٮة اجل٧ةٔحكدمٕ٭٥، 

 / الكٕةدة ا٣ٛؿديح -32

يح ٨٦ األمؼةص اذلم ينٌيؽ مم ١٤ذ٫ الكٕيؽة اخلةوح ث٫ ٢٬ دٕؿؼ ٬ؾق اجلٔٮ

يف كت يك٧ط ألظؽ ثٮلٮص٭ة، ٢٬ دٕؿؼ مؼىةن يي٧يض ظيةد٫ يف الك٭ؿات ٦ٓ أوؽٝةا٫ ك

إف اذلم يٕحل  .يرتؾ أٚؿاد اعا٤ذ٫ تكعٞ٭٥ الكآ٦ح ثني أربٕح صؽرافكقيةظذ٫ اخلةوح 

ىرٌشق ثأ٩٭ة قت٪٭ةر ٦ٓ أكؿ أز٦ح دٕىٙ حبيةد٫ أل٫٩  .قٕةدد٫ اخلةوح ثٕيؽان ٨ٔ حمي٫ُ ل٥ ب

يٌٕؽ٬ة ثؿكح اجل٧ةٔح ا٣يت جيت أف دكٮف ٔ٪ٮاف لك ٢٧ٔو ػٌّي، إف الؿكح اجل٧ةٔيح 

 .إنكةفه ٚةم٢ه لألقٙ ٮي٢٧ٕ ثؿكح ا٣ٛؿيٜ ٬ كاذلم ت يكذُيٓ أف يٕحل أكٝٮة ألٚؿاد٬ة 

 / الكٕةدة امل٪ُٞيح -37
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/ ظىت دةٚ٭ح جتؽ ٨٦ يٞٮؿ لٟ د١ٛؿ ٚي٭ة ٝؽ دكٮف وّ٘ية أك ٬٪ةؾ أمٮر د٤ٕٛ٭ة أك

ٞيةن، أم ٌٝؽـ ٦ٌٞؽ٦ةت ق٤ي٧ح تلعى٢ ىلع ٩ذةاش ق٤ي٧ح، كًلؾٟل يف الكٕةدة ٥٤ٕ٠، ك٨ ٦٪ُ

 . ٌٝؽـ ٦ٌٞؽ٦ةت يف الكٕةدة ق٤ي٧ح تلعى٢ ىلع قٕةدة ق٤ي٧ح، كًل٨ ٦٪ُٞيةن يف قٕةددٟ

 / الكٕةدة ّٗي امل٪ُٞيح -10

٥ حل١ذت هل دٕٮيؾة ل٤كٕةدة،  ٪ىضِّ أٔؿؼ آػؿ يٕذ٧ؽ يف كأٔؿؼ مةثةن ذ٬ت إىل ٦ي

ك٨  .٨ّ ٩ٛك٫ قٕيؽان كأٔؿؼ زةثلةن ٝؿأ ركايح ٚذأزؿ ث٭ة ك٦ة ختربق ث٫ األثؿاج،  قٕةدد٫ ىلع

 .٦٪ُٞيةن يف قٕةددٟ

 / الكٕةدة اإليسةريح -13

قجذٌٕؿؼ ىلع ٦ٕىن الكٕةدة اإليسةريح ٨٦ ػالؿ د٧يزي٬ة ٨ٔ الكٕةدة املذٕؽيح 

٣ك٨ كيُني ٣ٞؽ رأي٪ة أف الكٕةدة املذٕؽيح د٧ذٌؽ إىل األٚؿاد املع .الكٕةدة اجل٧ةٔيحك

ٌٓ ث٭ؾق الكٕةدة ىلع ٨٦ ظٮهل، أ٦ة الكٕةدة اإليسةريح ٚإٌف  دكف أف يكٮف ٬٪ةؾ مؿًلـ ين

ـان  بكجت ك٬ؾا املؿًلـ يؿيؽ ثٞٮة أف د٪ترش ٬ؾق الكٕةدة أكقٓ ا٩تنةر أل٫٩ ك٬٪ةؾ مؿًل

حن حم٧١حن جلرث٬ةكأػال٫ٝ ا٣ٕةحلح  ٌُ  .ًلؿي٥ َجة٫ٔ ت يؿضى أف حيْٯ ث٭ة جلٛك٫ ٚيٌٓ ػ

مىؽر ل٤كٕةدة يؿق٤ٮ٩٭ة إىل كدة اجل٧ةٔيح ٚإف لك ٚؿد ٨٦ أٚؿاد٬ة مؿًلـ أ٦ة الكٕة

أ٦ة الكٕةدة اإليسةريح ٧١ٚة  .دذعٌؽل أٔىت ال١ٮارثكد٧نت، كثٌٕ٭٥ ثٌٕةن، ٚذٞٮل ث٭٥ 
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دذٮٌقٓ احل٤ٞح ك٤ٝخ ٬٪ةؾ مىؽران كاظؽان ل٤كٕةدة ي٪٢ٞ الكٕةدة إىل األٚؿاد ٚؿدان ٚؿدان 

 .ركيؽان ركيؽان 

 / ٩يحالكٕةدة األ٩ة -11

جحن يف  ًٕؽ ٨٦ ظٮهل ٗر يك يح األمؼةص اذلم يكذأزؿ ث٤ٕ٧ٮ٦ةت ٝؽ ت ٢٬ دٕؿؼ ٩ٔٮ

جحن ٦٪٫ ليك يذ٧زٌي ٔ٪٭٥ ث٭ؾق الكٕةدة كٔؽـ ا٩تنةر٬ة  حلٞةؿ ٔ٪٫ ية لكٕةدد٫ ية حلت٪ة كٗر

٫، إف ٬ؾا اجلٮع الرٌشيؿ ٬ ٌْ ـءان ٨٦ ظ ٨ٔ إرادة ظٌؿةو ٮممٌس٢ ل٤كٕةدة األ٩ة٩يح، ٚ٭ ٮ٩٪ةؿ ص

٣ك٨ كت يؿيؽ د٤ٕي٥ ٨٦ ظٮهل أقجةث٭ة، كيؿيؽ ا٩تنةر ٦ة ينٕؿ ث٫ ٨٦ قٕةدة  كأيحو تك

نيس أف امليةق جتؿؼ ا٣ٕٮد امل٪ىٮب كظيؽان ثال ٦يآزر بك٭ٮ٣ح أ٦ة النضؿة ابلةقٞح 

 .الؿاقؼح ٚال جتؿٚ٭ة أٝٮل األاعوّي

 / الكٕةدة الٮإٝيح -11

٨٦ اجلةس ٠سّي  .٣ك٨ ت ثؽ ٨٦ ثٕي الرشحك٨٦ اق٧٭ة نكذُيٓ أف ٩ٛ٭٧٭ة، 

بٕي كحي٧٤ٮف بكٕةدة ػؿاٚيح ت دٮصؽ قٮل يف ثٕي األٚالـ الكح٪٧ةايح الكةذصح، أ

ت يٞج٤ٮف أٌم ػربو كيؿيؽكف ظيةة ت د٘ةزهلة أدىن وٕٮبح  .األقةَّيكٝىه األَٛةؿ 

دٔٮين أؤًلؽ ٣ك٥ ية ٩ةمؽم ٬ؾا  .قٌيئو ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ٥٬ ي١ٌٕؿ ٤ٔي٭٥ قٕةدد٭٥ احلةملح

اقذٞؿأت أكرث ٦ة دذىٮركف ٨ٔ الكٕةدة كدٌٞىيخ كين حبسخ اجلٮع ٨٦ الكٕةدة أ٩
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 .قّي الكٕؽاء، وٌؽٝٮين ل٥ أرى مؼىةن ي٤٧ٟ ٬ؾا اجلٮع ٨٦ الكٕةدةكأقجةث٭ة كأ٩ٮأ٭ة ك

ج اذلي٨ ل٥ خيربكا احليةة ىلع ظٞيٞذ٭ة  ؾَّ ل٥ ي٧٤ٕٮا ك٬ؾا اجلٮع ت يٮصؽ إت يف ٔٞٮؿ الكُّ

املؿا٬ٞني كؾق الكٕةدة ٥٬ ٨٦ األَٛةؿ ذللٟ ٩ؿل ٥ْٕ٦ ٨٦ ي١ٛؿ ث٭ك٦٘ـل كصٮد٥٬، 

 .اذلي٨ ل٥ يؽػ٤ٮا ٦ٕرتؾ احليةة ثٕؽ

 / الكٕةدة اخليةحلح -13

دً٪ىة األرًيح ٣حكخ اجل٪َّح، ٚ٭ؾا ال١ٮًلت اذلم ا٩ذؼج٪ة اهلل  ؿى إف احليةة ىلع ٠ي

جلٕحل ىلع قُع٫ يذٌٕؿض لنىٌت أ٩ٮاع ال١ٮارث ا٣ُجيٕيح، ٨٦ ا٣ربا٠ني إىل األاعوّي 

ادٌلكؿ، ٚإٌف ظؿبةن بحلؿب ا٣ٕةمليح اثلة٩يح كىلع وٕيؽ األم٥ ك ا٣ٛيٌة٩ةت، إىل الـتزؿ إىل

إذا ٧٤ٔ٪ة أف ٔؽد قاكف كم٤يٮف إنكة٩ةن،  61ق٪ٮات، َع٪خ أركاح  6دارت رظة٬ة 

ةربح يف اتلةريغ  ٌٌ م٤يٮ٩ةن، ٩ؽرؾ أف ٬ؾق احلؿب  60ٚؿنكة، د٤ٟ ادلك٣ح ال١جّية املذٌٞؽ٦ح ال

ز٥ٌ ىلع وٕيؽ املضذ٧ٕةت  .٨ ٔؽد قاكف ٚؿنكة ظةحلةن اقذ٭١٤خ ٨٦ األركاح أكرث ٦

٩ىةدؼ يف كاجلؿاا٥ ا٣يت ٗؽت مؽيؽة اتل٪ٮع، كالًرٝةت كا٣ٕىية٩ةت كحتؽث اثلٮرات 

٧ٓ كظيةد٪ة ألٮا٩ةن ٨٦ اجلنٓ  ٌُ ز٥ٌ ىلع وٕيؽ األرس جنؽ أف يف لك  .ا٣ٕ٪رصيحكابل٘ي كا٣

بكجت ًيٜ كث٘ىن ٔ٪٫، ٣ُيةمذ٫ يٌٕؿً٭ة ملة يه كاعا٤حو مؼىةن ىلع األ٢ٝ ي١ٌٕؿ وٛٮ٬ة 

٫ٞٚ
ي
 .أ
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دؿيؽ قٕةدةن ت ي٪١ؿ٬ة اع٢ٝ ٚ٭٢ ثٕؽ لك ٦ة ٔؿٚذ٫ ٨ٔ ٬ؾق احلٞةاٜ ا٣ٕة٦ح ا٣يت 

 .أ٣ٙ مكذعي٢كمكذعي٢  .ظةملحن ت تكت٪ؽ إىل ٦ُٕيةت الٮاٝٓ

 .ال١ٮارثك٣ك٨ الكٕةدة احلٞيٞيح يه أف حتٌى٨ ٩ٛكٟ ٨٦ ٬ؾق املنةلك ك

حتذةط كدذٮٌّخ احلؾر كىلع أرضو ٦ذح٪حو كىٮاب ثأف دهين ظيةدٟ ىلع ال /أكتن 

بةتلةيل د٪يٌج ظيةدٟ ٨٦ ٠سّيو ٨٦ األػُةر كختذةر األ٢ٌٚ حليةدٟ يف لك يشء، ك

 .دزنؿ ث٭ة إىل احلؽ األدىنكابلالية ك

ط ٩ٛكٟ،  /زة٩يةن  ٌٞ ا٤ٕٞ٣يح ًؽ كا٣ٕةَٛيح كدؿٚٓ ص٭ةز امل٪ةٔح اجلٛكيح كأف د٤

٣ك٨ ا٣ٛؿؽ كاملىةٔت ك اجلةس دذٕؿًٮف ل٧٤نةلك اجلٮاات، زٜ د٧ة٦ةن أف لككاملىةات 

أف ثٕي اجلةس ييذٞ٪ٮف ٠يٛيح قرت ٬ؾق املىةات ٨ٔ اجلةس، رب٧ة أل٩٭٥ ت يؿيؽكف أف 

دتنٮق وٮرد٭٥ ا٣ربٌاٝح أ٦ةـ الكٌؾج ٨٦ اجلةس اذلي٨ يْ٪ٮف أ٩٭٥ ت دىيج٭٥ مىيجح، أ٦ة 

ألٌف ٦ٕؿٚح ٨٦ كيةقح الن١ٮل املٮٝٙ اإلجيةيب أف خيٛٮا ٬ؾق املىةات أل٩٭٥ ت حيٌجٮف ق

 ،٫ ٌٛ ٌٛٙ ٦٪٭ة ٠ؿقٮب أظؽ أٚؿاد ا٣ٕةا٤ح يف و ابلٕي اآلػؿ كظٮهل٥ ث٭ؾق املىيجح ٨٣ خت

جي٤ٕٟ ك٣ك٨ ٣حف ٬ؾا اإلٔالـ اذلم يْ٭ؿؾ يف النةمح كٔ٪ؽ٥٬ د٠ذٮراق يف اإلٔالـ 

ـه ٝةا٥ه ىلع إػجةر لك ٨٦ ٬ٌت  ت ك٥ دٌب، مم٨ يؿيؽكف اخلّي هلكدككت ٩ٞٮدان، إ٧٩ة إٔال

ًٕؿكف ٨٦ ظٮهل٥ داا٧ةن  عيح، ٚحيٍن ٌٌ يؿيؽك٫٩، أم ا٣ٌٛةحئيني، اذلي٨ يٕة٩ٮف ٨٦ ٔٞؽة ال
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كًٕخ يف يشءو ٮيذٌٛ٪٪ٮف يف الن١ٮل ثُؿؽ اثذاكريح لكثأ٩٭٥ ًعيح الـ٨٦ ا٣ٞةيس، 

 .٦ٛيؽو ألز٧ؿت

٨٦ ٬ؾق  .إف الكٕيؽ احلٞيٌف حمٌى٨ه ٨٦ ٬ؾق األمٮر بك٤ك٤ح ٨٦ اتٔذٞةدات

 / قهي٢ املسةؿاتٔذٞةدات ىلع

 .٫دٞٮي قػ الرضبح ا٣يت ت دٞى٥ ّ٭ؿ

يذعٌٮؿ إىل زادو ك ا ثةدم الؿأم يىٌت يف ػربد٫ٌْ٪٫ ير  يممة  ػ لك ٦ة حيؽث هل

 .ل٧٤كذٞج٢

ٮبح ا٣يت حتى٢ هل لىةحل٫  .ػ يًٌٛر األمٮر ّٗي املٗؿ

 .ت يٌٕٞؽ٬ةكػ يأػؾ األمٮر ثهكةَح 

 .ؿ ثكالـ اجلةس إذا بف ٫٤٧ٔ صيؽان ػ ي٥٤ٕ ثأ٫٩ ت يىٌط إت الٌىعيط ٚال يذأزٌ 

 . ت ييأسكصؽ ٚال حيجٍ كػ ي٥٤ٕ أ٫٩ ٨٦ صؽ 

ت حي٢٧ ٧ٌ٬ةن جتةق األمؿ اذلم كحي٢٧ ٧ٌ٬ةن لألمؿ اذلم ت يكذُيٓ أف يٌّ٘يق،  تػ 

 .ثإماك٫٩ د٘يّيق



 خهدوٌ حًىدة                                                   آخر يا تىصم إنيه انعهى في َيم انسعادة

 230   دار هارشي منورش اإلمكرتوين       

يؽرؾ د٧ة٦ةن أ٧٬يح الٮٝخ ٮل٧٤نةٔؿ الك٤جيح، ٚ٭كػ ٣حف ٔ٪ؽق كٝخ ل٤عـف 

 .                  ك٦٭ؽكرأ ؽق كٝخ ٚةرغكبةتلةيل ت يٮصؽ ٔ٪

 /اجلةس ٨٦ ظير الكٕةدة قجٕح أو٪ةؼ

ت ٬ؽؼ كت ٦ٕىن حليةد٫، ٦٪٭ض٫ يف احليةة  ،مؼه ت كزف هل يف احليةة -3

 .ػجٍ ا٣ٕنٮاء

يذ٧زٌي ٨ٔ قةث٫ٞ ثأ٫٩  مؼه ت ي٥٤ٕ أف ظيةد٫ تكّي ثةتجتةق اخلةَئ، ٚ٭ٮ -1

 .لىعيطي٨ْ أ٫٩ إنكةفه ٦٭٥ٌّ كي٧يش يف ا٣ُؿيٜ ا

مؼه ي٥٤ٕ أف ظيةد٫ قحبح، كل١٪٫ مكتك٥٤ هلؾا ا٣ٞؽر اذلم و٪٫ٕ  -1

ٌجٜ ٝذ٢  ث٪ٛك٫، ٚ٭ٮدٕحف صٌؽان ٨٦ كراء ٬ؾا ا٥٤ٕ٣، ألف ا٥٤ٕ٣ إف ل٥ يُي

 .وةظج٫

3-  ٫ ٛي ًٕ يك مؼه ي٥٤ٕ أف ظيةد٫ قحبح كيؿيؽ أف يى٪ٓ محبةن إت أٌف ٧ٌ٬ذ٫ ت ت

 .كيٕٮذق احل٧ةس كاملٮاّجح

كّية ٧ٔؿق، ككًٓ ػُحن لال٩ذٞةؿ إىل ظيةةو مؼه أدرؾ د٧ةـ اإلدراؾ م -1

قٕيؽةو، إت أ٫٩ ل٥ يى٢ إىل ٦جذ٘ةق إ٦ة بكجت ػ٢٤ يف ٦نت ػُذ٫ أكػ٢٤ يف 

 .د٪ٛيؾ٬ة
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ٓ ا٣رب٩ة٦ش  -6 ؿىؼى مٮًٓ اخلُأ يف ظيةد٫ كٌٝؿر ا٣ٞؿار اجلةـز كًك ٔى مؼه 

املؽركس ا٧ٕ٣ٌل كقةر ٤ٔي٫ مكّية صٌؽيح ككو٢ إىل منةرؼ الكٕةدة ٨ٌْٚ 

ك٨ٌّ أٌف ٬ؾا يكيف ٚةقذٕةد ثٕي اعداد٫ ا٣ٞؽي٧ح كأػؾ ثةتلٞ٭ٞؿ أ٫ٌ٩ كو٢ 

 .محبةن ٚنحبةن 

٫، درس النؼه الكٕيؽ اذلم ٩ٞىؽق كنكىع جلذ٥٤ٕ ٦٪٫ ك٩ذلك٥ ٔ٪ ٬ؾا ٬ٮ - 

ذ٫ ككزٜ ٌُ ث٪ٛك٫ كمىض جبؽٍّ ت ي٘ةدر اإلرصار، ٩ةؿ الكٕةدة  ظيةد٫ كدرس ػ

٥٤ أ٫٩ ت خبُةن ٦ذح٪حن كٌلف مـٌكدان ثكيٛيح املعةْٚح ٤ٔي٭ة كو ٮ٩٭ة، ٔك

يكيف الٮوٮؿ ث٢ ا٣ٕربة يف احلٛةظ ىلع ٬ؾا الٮوٮؿ، كأػؾ يؿدٌف يف ق٥ٌ٤ 

 . الكٕةدة محبةن ٚنحبةن، ك٬ؾا ٬ٮحمٮر ٠ذةث٪ة

*** 
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 أقوال اممشاهري يف امسعادة

ً

الكٕةدة ٣حكخ محبةن ٦٭٧ةن حبؽ ذاد٭ة، كإ٧٩ة يه ميئ ٦٘ةيؿ ألمؿ / ٦ةرؾ دٮي٨ػ 

 .ّٗي قةر

ت ي٪ُٞٓ املؿح ٨٦ ادل٩ية ألف اجلةس ي٧ٮدٮف، كت ي٪ُٞٓ  /مٮصٮرج ثؿ٩ةردػ 

  .اجلؽ ٨٦ ادل٩ية أل٩٭٥ يٌع١ٮف

ابل٭ضح املنرتًلح ث٭ضح مٌةٔٛح، كاحلـف املنرتؾ / املس٢ الكٮيؽمًل٧ة ٝةؿ كػ 

 .٩ىٙ ظـف

الكٕةدة ٣حكخ يف أف د٧ذ٤ٟ أكأف دكٮف، الكٕةدة يه أف / حل٤يةف كاتكٮفػ 

 . د٢٧ٕ

. الكٕةدة يه مٮاٚٞح احليةة الٮظيؽة، ٔ٪ؽ٦ة دٛن٢ الكٕةدة /صٮرج قة٩تية٩ةػ 

  .الٮصٮد يىجط جتؿبح حمـ٩ح كدل٪ٮ٩ح

 .الكٕةدة يه ٩٭ةيح الٮصٮد اإلنكةين/ يف الكٕةدة أرقُٮٝةؿ كػ 
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  .أ٩ة ٦ذأكؽ ثة٢ٕٛ٣ أف اهلل يؿيؽين أف أكٮف قٕيؽان  /٦ةريت ٚةر٩ةدكدكػ 

ة د٪١ٕف الكٕةدة ٨٦ مؿآدٟ، إذان ٔ٪ؽ٦. الكٕةدة ٦يًٕؽيح/ صيجيٛؿ ٣حفػ ٝة٣خ 

 .لك ٨٦ ظٮلٟ قي٧ك١ٮف ث٭ة كقيىجعٮف قٕؽاء ٦س٤ٟ

 .الكٕةدة دذعٜٞ ٔ٪ؽ٦ة ي١ٛؿ ٤ٟٞٔ ٨٦ ػالؿ ٤ٝجٟ/ صٮدم قح٪٤٘ذٮفػ 

٫ ثةإلر٬ةب يك٭٢ ٤ٔيٟ ثةتثتكة٦ح /صٮف قتيٮارت ٦ي٢ػ    .٦ة ٩ؿيؽ ث٤ٗٮ

 . الكٕةدة ٦ة جي٤ٕ٪ة ننٕؿ ثةإلجنةز /ث٪ضة٦ني قجٮؾ. دػ 

الكٕةدة يه ا٣ٞؽرة ىلع اتلٌعيح ثةذلم ٩ؿيؽ اآلف ٨٦ أص٢ ٦ة / قتي٨ٛ ٠ٮيفػ 

 .٩ؿيؽ يف اجل٭ةيح

إذا ظى٤خ ىلع زكصح صيؽة قذىجط قٕيؽان، كإذا ظى٤خ ىلع زكصح / قٞؿاطػ 

 .قحبح، قذىجط ٚي٤كٮٚةن 

 .أ٢٧ٔ لكٕةديت ٔ٪ؽ٦ة أ٢٧ٔ لكٕةدة اآلػؿي٨/ ٝةؿ أيٌةن ك

 .كرث ٨٦ وعح صيؽة كذا٠ؿة قحبحالكٕةدة ٣حكخ أ/ أبلّيت ق١ٮيزترػ 

 .الكٕةدة دك٨٧ ٚي٧ة دٕذٞؽ كدٞٮؿ كد٢ٕٛ ثةنكضةـ كد٪ة٥ٗ /٦ة٬ةد٧ة اغ٩ؽم ػ
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اجلٞٮد ت ي٧ك٨ أف تنرتم لٟ الكٕةدة، ل١٪٭ة جت٤ت لٟ / قجةيٟ ٦ي٤ي٘ةفػ 

 .مالكن أكرث ٣ُةٚحن ٨٦ ابلؤس

  .٣حف ٬٪ةؾ مكذعرض ل٤ذض٧ي٢ ٦س٢ الكٕةدة /٠ٮ٩ذحكح ث٤حك٪٘ذٮفػ 

  .دج٤ٖ ثةثتكة٦ذٟ ٦ة يٕضـ ٔ٪٫ الكيٙ /٥ م١كهّيكحلػ 

  .الكٕةدة أف دكٮف ٤٧ٔيةن / صٮف لٮبٮؾػ 

 .الكٕةدة دجنأ ٨٦ دأم٢ ثؤس اآلػؿي٨/ آ٦ربكس ثّيسػ 

  .الٮص٫ ا٣هنٮش م٧ف زة٩يح/ صٮف لٮؾػ 

ـء األكرب ٨٦ قٕةدد٪ة ىلع د٪ْي٧٪ة ك٣حف ىلع / ٦ةرزة كام٪٨ُػ  يٕذ٧ؽ اجل

٪ة  . ّؿٚك

٪زي ريجػ  ك٣ك٨ ٣حف ٨٦ .٣حف ٨٦ الك٭٢ إجيةد الكٕةدة يف أ٩ٛك٪ة/ ٤ؿٗآ

 .املعذ٢٧ إجيةد٬ة يف ماكف آػؿ

الكٕةدة ت دذٮٚؿ ل٧٤ؿء ٚي٧ة ي٤٧ٟ، ث٢ ٚي٧ة ي٢ٕٛ كيٌيٙ، إف  /٬رنم جلٟ. دػ 

  .الكٕةدة ت دك٨٧ يف احليةة الك٭٤ح الؿا٠ؽة، ل١٪٭ة دذ٭يأ يف احليةة ا٣جنُح املذضؽدة
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تثتكة٦ح أ٢ٝ دك٤ٛح ٨٦ ال١٭ؿبةء كل١٪٭ة دؤ٨٦ املـيؽ إف ا/ ركزا٣ني ٚٮًلفػ 

 .٨٦ اجلٮر

أف جن٢ٕ املةؿ ي٢٧ٕ جلة، ت أف ٢٧ٕ٩ ٨٦  إف اذلبء ٬ٮ/ ركبؿت بيٮقةيكػ يٞٮؿ 

 .أص٢ املةؿ

أف حنت ٤٧ٔ٪ة كجنؽ  ٬ٮ. ا٣ُؿيٜ احلٞيٌف جل٢ٕ أ٩ٛك٪ة قٕؽاء/ ٝةؿ أظؽ٥٬كػ 

 .رسكر٩ة ٚي٫

***
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 أقوايل يف امسعادة

 

٬يئذٟ اخلةرصيح، ٚإذا ٠٪خ ممذ٤بةن كمؿآة ػٛيح ثني ٬يئذٟ ادلاػ٤يح  ػ يٮصؽ

 .إذا ٠٪خ ٦جتك٧ةن قٮؼ د٧ذ٤ئ مؿظةن كمؿظةن قٮؼ دجتك٥، 

 .نكذُيٓ أف ٧٩زٌي الكٕؽاء ث٧ٞةر٩ذ٭٥ ٦ٓ اتلٕكةءػ 

أ٫٩ كاإلظكةس اذلم تنٕؿ ث٫ ٔ٪ؽ٦ة دؽرؾ أف لك يشء وعيط / ػ الكٕةدة يه

 .٧٠ة يججيغ أف يكٮف

ي٧ك٨ كاملىةٔت ا٣يت دٮاص٭ٟ، كف دكٮف قٕيؽ أيٌةن ثةتلعؽيةت ػ ي٧ك٨ أ

 ".دؿص٥ األظؽاث ثإجيةثيح/ "ذلٟ ثإ٠كّي بكيٍكأف دؿل اجل٧ةؿ يف أظ٤ٟ املٮاٝٙ 

 .٬٪ةؾ أميةء دؿمـ ل٤جؤسكػ ٬٪ةؾ أميةء دؿمـ لٟ ثةلكٕةدة، 

 . ػ قٕةددٟ ت ي٧ك٨ أف د٪ٞه إذا تنةرًلخ ث٭ة ٦ٓ ّٗيؾ

 .د٤ٕٞ٭ة ثةت٩ذٞةؿ إىل ماكف آػؿكإىل كٝخ آػؿ، أ ػ إيةؾ أف دؿسل الكٕةدة
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 .احليةةكػ الكٕةدة يه اتل٪ة٥ٗ ثني اإلنكةف 

*** 

 
 
 

 

 وسائل اموصول إىل امسعادة وامحفاظ عنيها

 

دٕضـ ٨ٔ احلىٮؿ ٤ٔي٫ يف ٬ؾق ادل٩ية ٦ة د٦خ ٦ٞذ٪ٕةن ذ٬٪يةن  ت يٮصؽ ميئه كاظؽه

 ركبّيت ٠ٮحل٫ .ثإماك٩يح احلىٮؿ ٤ٔي٫

إف أكؿ ػُٮة يف الكّي  .٨٦ و٪يٕٟ أ٩خٮاملؿدكـ ىلع أذٞةد ٬إف النٕٮر 

٭ة، ٮالكٕةدة ٬ٮحن ــ ٨٦ أكؿ ٔٞجحكاتٔذٞةد اجلةـز أ٫٩ ثةقذُةٔذٟ ث٤ٗٮ  .إت قت٪٭

جيت ٤ٔيٟ أف د٥٤ٕ أف أم د٘يّي يف ظيةدٟ حيؽث " /إثؿا٬ي٥ ا٣ٌٛف. دًل٧ة ٝةؿ ك

لٟ زٮرةن ذ٬٪يحن ٠جّيةن ٝؽ  ا٣يت قتكجتكأكتن يف داػ٤ٟ، يف ا٣ُؿيٞح ا٣يت د١ٛؿ ٚي٭ة 

 .كدٕةقحجت٢ٕ ٨٦ ظيةدٟ قٕةدة أ
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يججيغ أف حيؽكؾ األم٢ يف ٬ؾا املؿٍل ال١جّي، ٤ٚحف ماكف األم٢ ا٣ٞىه ك

 .الؿكايةت، ث٢ ماك٫٩ الكةظح ا٤٧ٕ٣يحك

ت ي٧ك٨ أف د٤ٞٓ ٨ٔ اعدة قحبح إت إذا اٝذ٪ٕخ أ٩٭ة / أي٭ة ا٣ٞةرئ ال١ؿي٥

كت يؿل ٚي٫ ذلٟ الرضر ىلع الىعح، رضبةن ٨٦ ػةَبح، ٚةذلم يكذ٧ذٓ ثةتلؽػني 

لألقٙ ػ ت ي٤ٕٞٮف ٨ٔ كملةذا ٥ْٕ٦ املؽػ٪ني ػ  .رضكب املكذعي٢ أف ي٤ٞٓ ٔ٪٫

اتلؽػني إت ثٕؽ أز٦ح وعيح، ألف ٬ؾق األز٦ح دٞي٥ ٤ٔي٭٥ ا٣رب٬ةف اجلةـز أف اتلؽػني 

٤ٔي٫ كٌةن، بةتلةيل اٝذ٪ٕٮا د٧ةـ ا٣ٞ٪ةٔح أف اتلؽػني ًةر رضران حمكيؽمؿ وعذ٭٥، 

 .يكذُيٕٮف اآلف اإلٝالع ٔ٪٫

ٔ٪ؽ٦ة ي٭ي٨٧ كي٨ْ أ٫٩ قٕيؽ،  ٮ٬كًلؾلٟ ٬٪ةؾ منلكح ٨٦ حيية ظيةةن ثةئكحن ك

ظيةد٫ ثال  كد٘ؽكد٭جٍ ٦ٕ٪ٮيةد٫ إىل احلٌيي كيٞذ٫٤ الؿكدني ك٤ٔي٫ احلـف 

، يٞذ٪ٓ اآلف، ثٕؽ لك ٬ؾق كاملٕةم٤ح الؿديبحابل٘ي  اعا٤ذ٫ منةٔؿي  دك٢٤ أصٮاءى ،ك٬ؽؼ

 .   أ٫٩ جيت أف يٌّ٘ي كملآيس أف ظيةد٫ يف الٮظ٢، ا

ل٥ًى دجذْؿ ظىت دذؽ٬ٮر وعذٟ أكد٪٭ةر ظيةدٟ تلىؽر ٝؿار اتل٘يّي؟ كلألقٙ 

ذةن  ٥ْٕ٦ اجلةس ت يّ٘ي كت يكّي حبيةد٫ حنٮ ة زةثذح كوةثؿة أل٫٩ يكذ٘ؿؽ ٝك اإلوالح خبُي

، ظير يٞؽـ ىلع "ايح اجلؽيؽةابلؽ"ك٬ٮ٦ة يكُل ثػ .َٮيالن نكهيةن، ث٢ ي٤ضأ إىل احل٢ الك٭٢
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٥ أ٫٩ يجعر ٨ٔ ظيةة  ات٩ٛىةؿ ٨ٔ زكصذ٫ كيذؼًل ٨ٔ أكتدق كيرتؾ ٫٤٧ٔ كئـ

إىل أف دىجط ٤٧ٔيح . صؽيؽة، ز٥ ثٕؽ ٚرتة يىجط حبةصح إىل ظيةة صؽيؽة أػؿل ك١٬ؾا

ابلعر ٨ٔ ظيةة صؽيؽة اعدةن قحبحن جيت أف يذؼ٤ه ٦٪٭ة، ٦ٓ أف األ٩ٛٓ حلةهل أف يى٤ط 

 .يّ٘ي٬ة لألظك٨، ت أف يسٮر ٤ٔي٭ة كي٤ٞج٭ة رأقةن ىلع ٔٞتظيةد٫ ك

إذا ل٥ دذالىش ظيةد٫ ا٣ٞؽي٧ح ت ٦ربر هل إين أرل أف ابلةظر ٨ٔ ظيةة صؽيؽة 

حتؽث ظؿب د٤يغ أقةس  كأكتدق حبةدث قيةرة، أك٠أف د٧ٮت زكصذ٫  .دٛٞؽ أرٌل٩٭ةك

يف ّٗي د٤ٟ احلةتت  ٬ؾق يه ظةتل٭ة، أ٦ةكظيةد٫، ٬٪ة حيٜ هل ابلعر ٨ٔ ظيةة صؽيؽة 

ـا٦يحه بنٕح كٚ ي ٬ؿكب ٨٦ الٮاٝٓ،  إذان ٠يٙ يل أف أٔؿؼ  .ٔؽـ حت٢٧ٌو ل٧٤كؤكحلحكا٩٭

 أف ظيةيت قٕيؽةن أـ ت؟ ٠يٙ يل أف أ٥٤ٔ أ٩٭ة يف اتجتةق الىعيط؟ 

ٓ ٨ٔ ٦ٕةيّي ل٤كٕةدة ثإماك٩ٟ أف  ٣ٞؽ دك٧٤خ يف ٠ذةيب ٬ؾا يف أكرث ٨٦ مًٮ

ي ًٓ ٩ٔٮ  .ح ظيةدٟدٞحف ظيةدٟ ٤ٔي٭ة تل

٣ك٨ ك٬ة أ٩ة ذا إًٔ٭ة لٟ بنلكو كاًطو تلذ٧ك٨ ٨٦ احلك٥ ىلع ظيةدٟ، ك

 /بىؽؽ ٦ٓ اجلٛفكأصت جبؿأة 

 ٢٬ أ٩خ راضو ٨ٔ صٮا٩ت ظيةدٟ لك٭ة؟ ٦ة ٦ؽل رًةؾ؟  -3 
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أ٤٬ٟ ظٮاجئ٭٥؟ كأم ٢٬ حتت ٤٧ٟٔ؟ ٢٬ حتت أرسدٟ؟ ٢٬ دػ٤ٟ يكٛيٟ 

حيجٮف كحيرتمٮ٩ٟ كحترت٦٭٥  ٢٬ د٪٥ٕ حبيةة وعيح؟ ٢٬ دٕةير اجلةس ٦ٕةيرة ظك٪ح؟

٣حف ك٩ةصعح ظكت املٕةيّي ا٧٤ٕ٣يح ل٤٪ضةح كٝؿبٟ؟ ٢٬ ٬ؾق اجلٮا٩ت اآل٩ٛح ميؿًيح 

 ٦ٕةيّيؾ اخلةوح؟ 

٨٦ ك٨٦ ي٤ٮذ ثٟ بنلك صيؽ، ػؾ اإلصةثح ٦٪٭٥ كدٕةم٤٭ةك٢٬ حتت أرسدٟ  -1

 ت جتت أ٩خ، ٤ٞٚي٢ ٨٦ اجلةس ٨٦ حيك٥ ىلع ٩ٛك٫؟كاجلةس 

كًٕخ ػُُةن كاًعحن كذات ٦ٕىن يف احليةة ة ٢٬ دليٟ أ٬ؽاؼ ٠جّي -1

٭ة؟  بل٤ٗٮ

ي٪٧٘ف ٚي٫ د٪ؼٛي كأػربين ٨ٔ ٦ٕ٪ٮيةدٟ، إف ٨٦ ت حيت ٫٤٧ٔ  -3

 ٦ٕ٪ٮيةد٫؟

أػربين ٨ٔ حت٤٧ٟ ملكؤكحلح ظيةدٟ، ٢٬ دٮاص٫ اتلعؽيةت ا٣يت أ٩خ ت  -1

 دجيك بألَٛةؿ؟كّٗيؾ جيت أف يٮاص٭٭ة أـ د٭ؿب 

ـءه ٨٦ ظ -6  أمؿ زة٩ٮم؟ٮيةدٟ أـ ٢٬٬ اتلُٮر ادلاا٥ ص
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٢٬ أ٩خ ٦ذٛةا٢ ٧ٔٮ٦ةن ثٕؽ٦ة دٞـٮ ث٧ٞؽ٦ةت وعيعح ل٤ٮوٮؿ إىل أ٬ؽاٟٚ  -2

 ال١جّية اجلهي٤ح؟

 ٢٬ د٪٥ٕ ثةلكالـ ادلاػٌل؟ -7

؟ -30  ٢٬ تكذ٘ؿؽ اهل٧ـٮ ظيةدٟ أـ أ٩خ تكذ٘ؿؽ اهل٧ـٮ

                                                                            أػربين ٠يٙ د٪ْؿ إىل ٦ةًيٟ؟                                                           -33

إف اإلصةثح ٨ٔ ٬ؾق ا٣تكةؤتت ثةإلجيةب ٬ؾا يٕين أ٩ٟ قٕيؽ يف ظيةدٟ 

٧ْٕ٦٭ة، ٚال دجٜ ٦٘نٮمةن كجةلك٤ت ىلع لك األقب٤ح أاجلٮاثأ٦ة إف بف  .ت دّ٘ي،٤ٔي٫ك

 . حبيةدٟ

ةدة ث٧ٕةين ٤ٚكٛيح صـ٣ح، ت ي٧ك٨ أف ٠سّي ٨٦ ال١ذت حتؽزخ ٨ٔ الكٕ

ًلسّي ٦٪٭ة دك٧٤خ ٨ٔ الكٕةدة ثٕةَٛيح قةذصح ت ي٧ك٨ كيٛ٭٧٭ة ٠سّي ٨٦ اجلةس، 

٨ٚ ك٣ك٨ ٤ٝي٢ ٨٦ ٬ؾق ال١ذت حتؽث ٨ٔ الكٕةدة ٥٤ٕ٠ كالكٕةدة، ٮاختةذ٬ة ٦٪٭ضةن حن

 .كًٓ ػُٮات ٤٧ٔيح كاًعح ي٧ك٨ ل٤نؼه أف ي٧يش ٚي٭ة ثٮيعو ك

 /الكٕةدة املؿاظ٢ ا٣ٕرش  بل٤ٮغ

ت ٝؿر ٝؿاران ٝةَٕةن صةز٦ةن ظةق٧ةن ت رصٕح ٚي٫  -3 يف ٩ي٢ أ٩ٟ دٗؿ

 .الكٕةدة



 خهدوٌ حًىدة                                                   آخر يا تىصم إنيه انعهى في َيم انسعادة

 242   دار هارشي منورش اإلمكرتوين       

َل كاٝؿأ لك ٦ة ي٧ك٨ أف دٞٓ ٔي٪ٟ ٤ٔي٫ ظٮؿ الكٕةدة، ث٢  -1

٦ةت دٞٓ ٔي٪ٟ ٤ٔي٫، امرتم ال١ذت، اظرض املعةرضات، احبر 

إيةؾ أف تكذٕض٢ يف ٬ؾق املؿظ٤ح، ٚ٭ؾق املؿظ٤ح ٨٦  .يف اإل٩رت٩خ

 .الكٕةدة أػُؿ مؿاظ٢

ح يه إًةٚح إىل ا٣ٞؽرة/ "٬ٮرازيٮٚٞؽ ٝةؿ   ."لك إًةٚح إىل املٕٚؿ

ح يف وٛٮؼ احل٧١ةء/ "إثؿا٬ي٥ ا٣ٌٛفٝةؿ ك يٌٕٟ ا٢٧ٕ٣ يف ك.دٌٕٟ املٕٚؿ

 ."يٌٕٟ اتلٛة٥٬ يف وٛٮؼ الكٕؽاءك.وٛٮؼ اجلةصعني

ا٠ذت ٨ٔ كًٕٟ احلةيل، أي٨ أ٩خ اآلف ٨٦ الكٕةدة ثةلٌجٍ  -1

، أـ ٢٬ أ٩خ قٕيؽه  (عؿة يف ٬ؾا املضةؿٝؿاءادٟ املذجىلع ًٮء )

 ٦ذٮقٍ الكٕةدة، أـ دٕحف؟

ت ٬ؾا أمؿ اغيح يف األ٧٬يح، إذ ت جيت أف ك/ ًٓ اخلُٮة األكىل -3

دجًف يف األثؿاج اجلْؿيح، ث٢ جيت أف دزنؿ إىل اتلُجيٜ ا٧ٕ٣ٌل، 

ت ك٣ك٨ ثٕؽ أف دُٰٕ املؿاظ٢ الكةثٞح ٦ة يكيف ٨٦ الٮٝخ، ك

رب٧ة أ٩ٜٛ كت ىلع د٤ٟ املؿاظ٢، ي٢ٕٞ أف د٪ٜٛ مخف ق٪ٮا

أظؽ٥٬ ٧ٔؿق لك٫ ىلع ٬ؾق املؿاظ٢، ز٥ يؿظ٢ ٨ٔ ادل٩ية ٝج٢ أف 
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ٓ اتلُجيٜ جيت أف دكٮف ٬ؾق اخلُٮة ق٭٤ح ك .يٌٕ٭ة مًٮ

دٝيٞح  31اتلُجيٜ ثةٔذجةر٬ة أكؿ ػُٮة يف الكٕةدة، ٠أف ختىه 

 .لك يـٮ تلعٞيٜ الؿًة ىلع صٮا٩ت ظيةدٟ

اكامليض يفاص٢ٕ د٥٤ٕ الكٕةدة  -1 ـءن ـأ ٨٦ ظيةدٟ   أَٮار٬ة ص ت يذض

، كاعدة يٮ٦يح، ك ذلٟ ٧٠ة ٤ٝخ ثإ٩ٛةؽ ا٤ٞ٣ي٢ ٨٦ الٮٝخ لك يـٮ

أٔؽؾ إذا أٌديخ ٬ؾق اخلُٮة ثإدٞةف، أف دىجط الكٕةدة ك

أصربدٟ ا٣ْؿكؼ ىلع أف درتؾ ٮل .٬٪ةؾ أمؿ آػؿ ٦ٛؿح لٟك.اعدة

٭ة ٣ٛرتة ٨٦ الـ٨٦، ٚإ٩ٟ قذٕٮد إحل( ا٣يت يه الكٕةدة)٬ؾق ا٣ٕةدة 

ـءن ٦٪ٟ ٝؽ ٚيٞؽ ثٕؽ٦ة داك٦خ ٤ٔي٭ة  ٦ذ٤٭ٛةن، أل٩ٟ قتنٕؿ أف ص

 .أذؽت كصٮد٬ةك٣ٛرتة 

ٌٝك٥ مؿاظ٢ الكٕةدة ا٣يت اقذؼ٤ىذ٭ة ٨٦ ػالؿ اَالٟٔ  -6

ت تكذٕض٢، كوّ٘ية، كظكت ٦ة ي٪ةقجٟ إىل مؿاظ٢ ٠سّية ك

ص٭ؽ كالكٕةدة حيذةج إىل كٝخ ٮٚ٭ؾا امل٤ُت ا٣ْٕي٥ اذلم ٬

 امليض حنٮق ٩تيضح ٠رًبى ٬ؾا اهلؽؼ ل١٪ٟ قتذ٧ذٓ يفكورب، ك

إذا راكدؾ ثٕي اللك٢، ٚعةكؿ أف ديجٌف ٔي٪ةؾ ىلع ٬ؾا كبؿي٫ٞ، ك

 .د٘ي اجلْؿ ٨ٔ املؿاظ٢كاهلؽؼ ال١جّي 
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إ٧٩ة يه رقة٣ح دذعٜٞ كا٥٤ٔ أف الكٕةدة ت دذعٜٞ دٕٚح كاظؽة، ك - 

ؿأ كأ) محبةن ٚنحبةن، ٚإذا ٠٪خ يف املؿاظ٢ املذٮقُح ا٣يت ( دٞي

١٬ؾا ك، %10ٛكٟ، ٚ٭ؾا يٕين أ٩ٟ اآلف قٕيؽ ث٧ٞؽار كًٕذ٭ة جل

 .دكاحلٟ

٩ةؿ ٮلكظىت آػؿ حلْح ٨٦ ظيةد٫،  ٨ٔ اتل٥٤ٕالكٕةدة ب٥٤ٕ٣، ت ي٪ٟٛ اإلنكةف ك

ًلؾلٟ الكٕةدة، ت ي٪ٟٛ اإلنكةف َة٣ت قٕةدة ظىت آػؿ حلْح ٨٦ كأىلع الن٭ةدات، 

 .يُٮركيُجٜ كيٞؿأ ٔ٪٭ة ثةقذ٧ؿار ٮظيةد٫، ٚ٭

 .أػؿل تلٞيي٥  املؿاظ٢ الكةثٞحكٚرتة ز٦٪يح دٮٝٙ ٔ٪ؽ لك  -2

ا١ٔف املؿظ٤ح املذٞؽ٦ح ٨٦ ك٥ٌ٤ٔ ٨٦ ظٮلٟ أف يكٮ٩ٮا قٕؽاء  -7

٤ٔيٟ أف د٥٤ٕ أف ٦ة دؿق٫٤ إىل كالكٕةدة ا٣يت ث٤٘ذ٭ة ٤ٔي٭٥، 

٬ؾا ٝة٩ٮف، ٚإذا أرق٤خ إىل كا٣ّ٘ي يٕٮد إحلٟ ٨٦ ٩ٛف اجلٮع، 

إذا كيذٛ٭٧ٮ٩ٟ، إذا أرق٤خ دٌٛ٭٧ةن أػؾكا كأ٤٬ٟ ظجةن اعد ٤ٔيٟ، 

 .أرق٤خ قٕةدة، اعدت ٤ٔيٟ

ت زكصيت  جٮين، أ٩ة كأكتدم كذلا أ٩ة ت أٝذ٪ٓ ثكالـ أب يٞٮؿ يل أ٩ة أقذٔٮ ٥٬ ت يكذٔٮ

 .ٌلف الك٫٦ وعيعةن ٣ٕةد ٤ٔي٫ ٨٦ ٩ٛف اجلٮعٮ٤ٚ .٥٬ ت، أ٩ة أ٩ةكأػةؼ ٤ٔي٭٥ 
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 ا٩تج٫ صيؽان، ٠سّيان مم٨/ ادرس ٠يٛيح املعةْٚح ىلع الكٕةدةكد٥ٌ٤ٕ   -30

ّ٪ٮا أ٩٭٥ كو٤ٮا إىل كُٕٝٮا مٮَةن ٦ذٞؽ٦ةن يف الكٕةدة دٞ٭ٞؿكا، 

راظٮا ي٤ُٞٮف ا٣ٕ٪ةف أل٩ٛك٭٥، قٕةددٟ ر٬ي٪ح ك٩٭ةيح املُةؼ 

ث٧ؽل ٦٭ةردٟ يف إثٞةا٭ة ٔ٪ؽؾ، ٚإيةؾ أف د٢٧ ٨٦ الكٕةدة، ٨٤ٚ 

 . جتؽ أدم٢ ٦٪٭ة ٦٭٧ة حبسخ

الكٕةدة، أف د٪ْؿ  ٨٦ أكرب الٮقةا٢ املضؿبح ل٤ٮوٮؿ إىلأيٌةن  ،ٔـيـم ا٣ٞةرئ

الكٕةدة دجنأ ٨٦ / "آ٦ربكس ثّيسٚٞؽ ٝةؿ .٦زن٣حك٧٤ٔةن كأ٢ٝ ٦٪ٟ، ٦ةتن ٮإىل ٨٦ ٬

ي٧ي٢  ٮ٬كأىلع ٦٪٫،  ٮألف اإلنكةف ٦٭٧ة ث٤ٖ مأ٫٩ قّيل ٨٦ ٬، "دأم٢ ثؤس اآلػؿي٨

ادلك٩يح، أل٫٩ ثةتلأكيؽ ي٢ٌٞ ٨ٔ ٬ؾا اذلم كبةتلةيل قحنٕؿ ثةحلـف كثُجيٕذ٫ هلؾا اجلْؿ، 

٬ؾا مٕٮره ا٤ٞ٣ي٢ ٨٦ يك٥٤ ٦٪٫، كَجٕةن داا٧ةن قح٪ْؿ إىل ٦ة يٛذٞؽق، كىلع ٦٪٫، أ ٮ٬

٦ٓ أف اإلنكةف  .ي٤ٌٛٮف ٩ؽب ظْ٭٥ك٥ْٕ٧ٚ اجلةس ي٤ٌٛٮف اجلْؿ إىل املذٛٮٝني 

ٚةرٝةن ٠جّيان ثح٪٭٧ة، قحنٕؿ ث٧ٞح كػةوح اذلم يٮصؽ ٬ٮةن كأدىن ٦٪٫، ٮد٤ُٓ إىل ٨٦ ٬ٮل

أ٫٩ يف الىٛٮؼ كم جنٌةق، ٤ٕٚي٫ إذا ٦ة أظف ثةلٌيٜ قحن١ؿ اهلل اذلك٨٦ ٥٧ٝ الؿًة، 

ظةتت األىس كي٪ْؿ إىل املؿىض كأف يؾ٬ت إىل املكتنٛيةت  .األػّية يف منٮار احليةة

 .يكةٔؽ٥٬كيـكر أٝةرب٫ املٕؽ٦ني، كا٣يت ٬٪ةؾ، 
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ادلك٩يح تن٢ كإف ظة٣ح اإلظجةط / ٣ك٨ ٬٪ةؾ أمؿ دٝيٜ يججيغ دٮًيع٫ك

اجلْؿ ٮأرسع َؿيٜ ٬كا ٤ٔيٟ ٦ٕةجلح ٬ؾق احلة٣ح بًرٔح، دٌٕٙ ا٣ُةٝح، ذلكا٣ٞؽرات 

أف دكٮف  ك٣ك٨ دكف أف جي٤ٕٟ ٬ؾا ا٣ُؿيٜ دؿًل٨ إىل اخل٧ٮؿ أك، ٨٦ ٬ٮ دك٩ٟإىل 

رصٕيةن ملضؿد أ٩ٟ ا٤َٕخ ىلع ٨٦ ٥٬ أ٢ٌٝ ٦٪ٟ، ٚ٭ؾا قالح ػُّي، ٤ٔيٟ أف د٪ْؿ إىل 

٬ؽاٟٚ الؿاإح أ٩ٟ قتكجٞ٭٥ ٧ٔة ٝؿيت ث٢ٌٛ أك٨٦ ٥٬ أٝٮل ٦٪ٟ ثٕني امل٪ةٚكح 

بةتلةيل كمج٫ كاٝٛٮف أ٦ة أ٩خ ٚيف دذُٮر داا٥، " ىلع األ٥ٔ"ػُُٟ امل٧ذةزة، أل٩٭٥ ك

ـ٥٬  تقذ٧ؿار مكّيؾ قتكجٞ٭٥، ك٨٦ ز٥ كقيأيت احلـٮ اذلم دى٢ إىل مؿًلـ مهي٫ ث٧ؿًل

٣ك٨ ك٬ؾا ت يٕين أف حتكؽ٥٬، ث٢ د٧ىٌن هل٥ اخلّي، كإت إذا قةركا خبُة أرسع ٦٪ٟ، 

أدىن ٮمؼىٟ ٧ٔة أ٩خ ٦ذٛٮؽ ث٫ ٤ٔي٭٥، أ٦ة ػُح اجلْؿ إىل ٨٦ ٬كٟ احبر يف كًٕ

ماكٚعح ظة٣ح النٕٮر ثةتلؼ٤ٙ، ك" ٧٠ة ذ٠ؿت"ٚ ي ػُح اظذيةَيح ل٧٤ٕةجلح الًريٕح 

 .ا٣ٞةٔؽةٮإت ٚةجلْؿ إىل األٝٮل ٬ك

 .  ٨٦ كقةا٢ الكٕةدة أف دٞةرف ٩ٛكٟ ثةألمؼةص األ٢ٝ ٦٪ٟ اإذن 

ةدة ٦ٛ٭ـٮ ثة٬خ ًجةيب، ي٧٤ٕٮف ٔ٪٭ة ظاكية ٨ٔ الكٕ إف ٦ٛ٭ـٮ ٠سّي ٨٦ اجلةس

 ٠يٙ ٩ى٢ إىل الكٕةدة إذا ٠٪ة ١٬ؾا؟. كأقةَّي كأٝةكي٢ كرديح ٍٚٞ
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الكٕةدة ٝؿار ٩ذعٌك٥ ث٫ ك٣حكخ ماكٚأة حنْٯ ث٭ة ٬٪ة / ٬٪ةؾ ٦ٞٮ٣ح ٦ٛةد٬ة

٭ة، ث٢ إظكةس نك٧ط هل ثإرادد٪ة ثةت٩جٕةث ٨٦ كإىل أ٧ٔةٝ٪ة ٌٞ  .أك٬٪ةؾ أك٩ٌٞؿر ٦ى٨ يكذع

كتنٙ ٨٦ أ٩خ ثةلٌجٍ، ٨٦ اذلم دؿيؽ أف دكٮف، ٦ة أف دؿ ػُٮة أكإف 

 .٬ٮأىلع ٦ٕىن ي٧ك٨ أف دٌي٫ٛ حليةدٟ

 .إ٩ٟ ٨٣ دكٮف أقٕؽ ممة دذٮٝٓ أف حتى٢ ٤ٔي٫ ٨٦ الكٕةدة/ ًل٧ة ٝةؿ أظؽ٥٬ك

ا٣ٕٞال٩يح يٮوال٩ٟ إىل الكٕةدة بًرٔح وةركػيح، ٚال دك٨ كدأكؽ أف الؿمؽ 

 .ف ا٣ٕةَٛح دذٮص٫ ثٕؽ٦ة ي٪ ي ا٢ٕٞ٣ ٦٭٧ذ٫اعَٛيةن يف ظ٧١ٟ ىلع األميةء، إ

د٥ٌ٤ٕ ٨٦ أػُةء اآلػؿي٨، ظير أ٩ٟ ٨٣ دٕحل ٦ة يكٛيٟ ٨٦ ا٧ٕ٣ؿ يك 

٬٪ةؾ مؿيي ل٥ د٪ضط ٫ٕ٦ أيح َؿيٞح يف "/ ٝةهلة اع٢ٝ ذات يـٮ .دؿدكج٭ة لك٭ة ث٪ٛكٟ

يه أ٫٩ ٝةؿ ل٧٤ؿيي أف ٬٪ةؾ دكاء ا٠تنٙ كا٣ٕالج ظىت جلأ َجحج٫ إىل ١ٚؿة بكيُح 

بك٢ محةس ٤َت كقةٔح، ٨٦13 امل٧ك٨ أف ي٪ضط يف ٔالص٫ يف أ٢ٝ ٨٦  ظؽيسةن 

أكؽ هل أ٫٩ يف أ٢ٝ كاملؿيي احلىٮؿ ىلع ٬ؾا ادلكاء املؽ٬ل، ٚأُٔةق ا٣ُجيت ٝؿوني 

يف د٧ة٦ةن، 13 ميف يف كٝؽ ظؽث ٕٚالن أف املؿيي زا٣خ لك م١ٮاق كقةٔح قي١ٮف ٝؽ مي
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٬ؾا ادلكاء املٕضـ؟ ٝؿوني ٨٦ ٮؼ ٦ة ٬م١ؿ ا٣ُجيت ىلع املٕضـة، ٢٬ دٕؿكاحلـٮ اتلةيل 

 .(36)"ٝؽ ميف املؿيي ٍٚٞ ثٞٮة أذٞةدقكاألقربي٨، 

أ٩خ كبٞٮة اتٔذٞةد أ٩ٟ قذىجط قٕيؽان ركيؽان ركيؽان كإذان ت تكذ٭٨ ث٪ٛكٟ 

 .د٧يض خبُةن زةثذح

اتٔذٞةدات ا٣يت / "ٚ٭٥ الك٤ٮؾ اإلنكةين/ يف ٠ذةث٫ صي٧ف ٦ة٠ٮ٩ي٢. دٝؽ ٠ذت ك

 ."املؿضكدكٮف اجلتيضح إ٦ة الىعح أكػ٢ ثةقذ٧ؿار ٦ٓ جتةرب٪ة دٞج٤٪ة٬ة دذؽا

الكٕةدة كالىعح الاكم٤ح كالكجت الؿاحف ل٤٪ضةح  ٮٚةٔذٞةد النؼه ٬

 .اتلٕةقحكاملؿض كا٣ٛن٢ كأ

بٚط ٨٦ أص٤٭ة ثك٢ ٦ة  .إيةؾ إذا ٦ة دٕرثت يف َؿيٜ الكٕةدة، أف دذؼًل ٔ٪٭ة

 .تكذعٞ٭ةأ٩خ أيٌةن كأكديخ ٨٦ ٝٮة، ٚإ٩٭ة تكذعٜ ذلٟ، 

ادلراقةت إىل أف ٬٪ةؾ ٔؽد ٨٦ ا٣ٕٮام٢ ا٣يت تكة٧٬يف اقذ٧ؿاريح  ٚٞؽ دٮو٤خ

، ٚةألمؿ ت يٞٙ ٔ٪ؽ ظؽ "الكٕةدة املكذؽا٦ح"٤ُ٩ٜ ٤ٔي٫ ٦ٛ٭ـٮ  اذلم الكٕةدة أك

 .املعةْٚح ىلع اقذ٧ؿاريذ٭ة ٬ٮ حتٞيٞ٭ة ٍٚٞ ث٢ األ٥٬

                                                

 .لىة انتذكى في انذاث(  4)
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 :ثٕي ٨٦ ٬ؾق ا٣ٕٮام٢

 دٞؽيؿ اذلات. 

 ؿيةت احليةة اذلاديحالنٕٮر ثةلكيُؿة ىلع دل. 

 كصٮد ا٣ٕالٝةت احل٧ي٧يح ادلاٚبح. 

  ا٣ٞيةـ ث٢٧ٕ ميؿضو. 

 يكٕؽ اجلٛف ا٣ٞيةـ ثأننُح  .دؿٚي٭يح ت

 كاقذ٧ؿار٬ة  الك٤ٮؾ احل٧يؽ كالىعح الك٤ي٧ح، مؿدجُةف ثذعٞيٜ الكٕةدة

 .أيٌةن 

 يشء اتٔذؽاؿ يف أم. 

 ات٬ذ٧ة٦ةت ابلٕيؽة ٨ٔ األ٩ة. 

 ا٣ٕةل٥ جلي٢ الكٕةدة، إ٩٭ة ت دأػؾ ٨٦ كٝذٟ اآلف قأدلٟ ىلع أرسع َؿيٞح يفك

 /قٮل يـٮ كاظؽ ىلع أىلع دٞؽيؿ، ٢٬ أ٩خ صة٬ـ لك٧ةٔ٭ة، إذان ٬ية ث٪ة

ت ٨ٔ ظيةد٫ إت إذا ظىؽ أمٮاتن كإذا بف زيؽ ٨٦ اجلةس ت يؿىض ٨ٔ ذاد٫ 

ا إذكت ٨ٔ ظيةد٫ إت إذا دـكج ٚذةة أظال٫٦، كت يؿىض ٨ٔ ذاد٫ كإذا بف ٧ٔؿكَةا٤ح، 

ت ٨ٔ ظيةد٫ إت إذا ٩ةؿ أىلع م٭ةدة ٧٤ٔيح ك٨٦ اجلةس ت يؿىض ٨ٔ ذاد٫  "قني"بف 
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٨٦ اجلةس ت يؿىض إت إذا  "ٔني"إذا بف ك٦٭٪ح أظال٫٦، كماك٩ح مؿمٮٝح يف املضذ٧ٓ أكأ

٨٦ ظٮلٟ كظيةدٟ ك٥٤ٚ ت دؿىض أ٩خ ٨٦ اآلف ٨ٔ ذادٟ  .ظىت راحكةن  كأوجط كزيؿان أ

ت ي٧ك٨ أف ك. بؽكف أدىن دل٭ٮد ثؾهل ٬ؤتءكدك٨ قٕيؽان بٮًٕٟ الؿا٨٬، كب٭ؾا ك

دٞ٪ٓ ث٧ة أ٩خ ٤ٔي٫، أم أف دىجط مؼىيح ركدح٪يح كدٛ٭٥ ٨٦ الكَل أف د٤يغ ٧َٮظٟ 

٣ك٨ ثٞ٪ةٔح ملة أ٩خ ٤ٔي٫ ك٣ك٨ ٤ٔيٟ أف تكىع ألف دكٮف أظك٨ اجلةس ك٦٪٭ـ٦ح، 

، ٮتتن٢٘ ثةلٟ ٦ىت دذعٜٞ ٧َٮظةدٟ، ٧ٚة ٬ك، "يف ٬ؾق ال٤عْح"اآلف  الىرب كآتو آتو

٣ك٨ ذلٟ الىرب اذلم يٕٞت كاجلضةح أيٌةن، ك٦ٛذةح الكٕةدة ك٦ٛذةح ا٣ٛؿج، ث٢ 

دأكؽ أ٫٩ ت كدجذْؿ اجلذةاش، كأ٩خ اآلف ٧ٝخ ث٭ؾق املٞؽ٦ةت كا٣ٞيةـ ث٧ٞؽ٦ةت وعيعح، 

يىط إت الىعيط، أم ٦ة د٦خ ٌٝؽ٦خ ٧ٔالن اصذ٭ؽت ٚي٫، ت ثؽ أف د٪ةؿ ٩تيضذ٫، ٬ؾا 

 .؟ ٬ؾق حتذةج إىل ورب٣ك٨ ٦ىتكٝة٩ٮف، 

٬ؾق ت تن٢٧ ك .ا٣ٞ٪ةٔح ث٧ة أ٩خ ٤ٔي٫ اآلفكإذان ٨٦ كقةا٢ ث٤ٮغ الكٕةدة الؿًة 

 .األٝٮيةء أيٌةن كالٌٕٛةء ٍٚٞ، ث٢ 

ا٥٤ٔ أف ظيةدٟ ظيةةن كاظؽةن ٣حف ٚي٭ة ثؿكٚح، ٚإذا ٦ة ا٩ذ٭خ ل٥ دٕؽ، ٚيضت أف 

 .ًلأ٩٭ة آػؿ حلْحكتكذؼؽـ لك حلْح يف ظيةدٟ 

 / ىلع الكٕةدةكقةا٢ احلٛةظ 
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ي٧ح إف ل٥ حتةِٚ ٤ٔي٫  ٝ ٟ . أم يشء راآ حت٫ٞٞ يف ظيةدٟ ٣حف هل أم ختي٢ أ٩

٤ٌح صؽؾ اصذ٭ةدؾ ٞؽد٭ة ٩تيضحٝ  ح يف ا٣ٕةل٥، كل١٪ٟٚ  ةاٙ رٔك ختي٢ . ظى٤خ ىلع أكرث الّٮ

٢٬ يٛيؽ أف خترب اجلةس . أ٩ٟ دـكصخ ٨٦ أدم٢ نكةء ا٣ٕةل٥، كل١٪٭ة دؿًلذٟ ألػالٟٝ الكحبح

ح أكامؿأة ظك٪ةء؟ ٬ؾا ٨٣ يٛيؽ أثؽان، ث٢ قذىجط حمالن لك٭٥ أ٫٩ ب يٛح مؿمٝٮ ف دليٟ ّك

ٍ ٥٬ ٨٦ يذعؽزٮف ٨ٔ أدلةد٥٬ املةًيح ٞ  .ل٤نٛٞح إف ًيٕذ٭٧ة، إف األٗجيةءٚ 

 .ٚال جت٢ٕ ٨٦ قٕةددٟ دلؿد دلؽو اغثؿو 

 /إحلٟ ػُٮات وية٩ح الكٕةدة كحتىي٪٭ة. كاآلف

أ٫٩ ثةت دليٟ ال١سّي كلٟ،  أ٩ٟ كو٤خ إىل الكٕةدة ا٣يت يرظ٪ة٬ةكت مٟ  -3

بةتلٛىي٢، كا٣يت هلة ٦ٕةل٥ ٠سّية، دٌكف ٬ؾق املٕةل٥ ك٨٦ اتجنةزات الكٕيؽة 

 .أرصرت ظىت ٤٩ذ٭ةكاصذ٭ؽت كًل٥ دٕجخ ك

اتلؽكي٨ أقةس اتل١ّٛي امل٪٭يج، جيت أف دٕة٣ش لك ٦ة يٕرتيٟ ٨٦  /مالظْحػ 

ح  ـاية إذا ٠٪خ ٦زنٔضةن ٨٦ م/ ٥٤ٝ، ًٕٚل قهي٢ املسةؿكػالؿ كٝر ؼه، ٥ٝ ثتكضي٢ امل

ٍل٧ة مٕؿت ثةلكؼٍ ٤ٔي٫، ارصٓ إىل د٤ٟ كقض٢ ٦ة يٕضجٟ ٦٪٫، كاملٮصٮدة ٚي٫، 

ت د٤يغ األميةء كت د٥٧ٕ األميةء الك٤جيح !دؾ٠ٌؿ .الىٛعح، قذضؽ ارديةظةن ٠جّيان 

 .اإلجيةثيح
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 ةقحفًل٥ بف ينٮب٭ة ٨٦ اإلظكبةتلٛىي٢ ٦ٕةل٥ ظيةدٟ الكةثٞح، كدٌكف  -1

 .كا٣ٕنٮاايحظجةَةت إلاكاف األظـكالكحبح 

ك٣ك٨ جيت  .ت أٝٮؿ اٝؿأ ٦ٕةل٥ ظيةدٟ احلةحلح ك٦ٕةل٥ ظيةدٟ الكةثٞح لك يـٮ -1

أت دكٮف املؽة َٮي٤ح، حبير دجذْؿ ظـ٩ةن ٦ة يجذةثٟ ٣ٞؿاءد٭ة، جيت أف دكٮف 

 .املؽة م٭ؿان ىلع األكرث ٣ٞؿاءة ٬ؾق املٕةل٥ املرشكظح يف ابل٪ؽي٨ أٔالق

اقذٛؽت صيؽان كان ظىت كو٤خ إىل قٕةددٟ ا٣٘ةحلح، ت ريت أ٩ٟ دٕجخ ٠سّي -3

ا٣ُؿؽ كبةتلٛىي٢ الٮقةا٢ ك٨٦ ا٣ٛى٢ الكةثٜ يف احلىٮؿ ٤ٔي٭ة، دٌكف 

 .ا٣ٕةدات ا٣يت ادجٕذ٭ة ظىت كو٤خ إىل الكٕةدةك

يف ماكف ّة٬ؿ ي١ٌ٧٪ٟ ٨٦ ٝؿاءد٭ة  يججيغ أف دكذج٭ة" أ٥٬ ٔجةرة"٠ذت ا -1

ة ا٣يت أ٥ٕ٩ي ث٭ة اآلف، قترتاصٓ ظيةيت إذا دؿاػيخي يف اعدات الكٕةد/ "ثةقذ٧ؿار

، ذلا أ٩ة ت أقذُيٓ ابلٌذح أف أتكة٢٬ يف وٮف (ظي٪٧ة ٠٪خ ثةئكةن )إىل الٮراء 

 ".٤ٕٚخ أل٩ةهلة وٮف ٦ة قٕةديت ٨٦ ػالؿ

اآلف جيت أف د٥٤ٕ أ٫٩ ت يٮصؽ ٦ة يكُل يف ٝةمٮس الكٕؽاء حبة٣ح اثلجةت،  -6

ةلكٕةدة ت دٞج٢ أ٩ىةؼ ا٣ٞؿار يف مٮًٓ ٦ٕني ىلع منٮار الكٕةدة، ٚك

، ا٬٪ةءن كدـيؽ ظيةدٟ قٕةدةن كدذٞؽـ، كاحل٤ٮؿ، إ٦ة أف دذةثٓ َؿيٜ الكٕةدة 

بةتلةيل كقةا٢ ك .دجؽأ دٛٞؽ ٬ؾق احليةة الكٕيؽة محبةن ٚنحبةن كدرتاصٓ كأ
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اقذ٧ؿ يف اإلردٞةء، ٚةلكٕةدة كالٮوٮؿ إىل الكٕةدة دليٟ، ٌَٮر ٬ؾق الٮقةا٢، 

 .ًٓ اثلةثخ يف ماكف ٦ةي اتل٧ٮدؿٚكدٞج٢ الـيةدة 

 /إذان ٬ؾق ٔ٪ةكي٨ رسيٕح يف املعةْٚح ىلع الكٕةدة

ػ قٌض٢ لك ٦ة َؿأ ىلع ظيةدٟ ٨٦ حتٌك٨، ٣حف ٍٚٞ ٦ة أجنـد٫ ث٪ٛكٟ، ث٢ ٦ة 

ارصٓ إحل٫ لك٧ة َؿأ ىلع ظيةدٟ كأٌدل ثٟ إىل مـيؽ ٨٦ الكٕةدة، كظؽث دكف دأزّي ٦٪ٟ 

٨ٌٕ كقؼٍ،   .ظٌف ث٫كاٝؿأق ثذ٧

اذل٬ةب إىل املكتنٛيةت / قةا٢ املضؿبح يف احلٛةظ ىلع الكٕةدةػ ٨٦ أكرب الٮ

 .بةجل٤٧ح زيةرة أ٢٬ اجل١جةتكاملٞةثؿ، ك

دأٌكؽ أ٩ٟ كاَؿح األقب٤ح كاحلٛةظ ىلع الكٕةدة كػ ٩ةٝل كقةا٢ الٮوٮؿ 

٦ٓ ّٗيؾ، ٚةدلراقةت دؤًلؽ أف اذلم دذ٫ٛٞ٤ ثٕؽ أػؾ كرد أزجخ كاٝذ٪ٕخ، ٦ٓ ٩ٛكٟ 

 ."اتل١ؿار أقةس امل٭ةرات/ "ذللٟ ٝةلٮا .٨٦ اذلم دأػؾق ٤ٕ٦جةن 

احلٛةظ ىلع الكٕةدة دقذٮر ظيةدٟ، ٚال دٌٕؽؿ ث٪ٮدق ىلع كػ إف كقةا٢ الٮوٮؿ 

 . ٬ٮاؾ
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ك٥ ٨٦ مؼه دؿؾ ٦ة ثؽأ ث٫ ملضؿد أرتًذ٫ ثٕي الىٕةب الؿكدح٪يح، إيةؾ ز٥ 

، إيةؾ أف دٞٙ ٔ٪ؽ املٕٮٝةت، ٚةملٕٮٝةت دؿيؽ أف ختذرب مؿك٩ذٟ، ٚال دٛن٢ أ٦ة٦٭ة

 .الرضبح ا٣يت ت دٞى٥ ّ٭ؿؾ دٞٮي٫ك.ٚةذلبء يكةد يكٮف زالث أربة٫ٔ مؿك٩ح

 .إذا كصؽت الكٕةدة ٚ٭ؾا يٕين أ٩ٟ كصؽت ٩ٛكٟ، كإذا ل٥ جتؽ٬ة ٚةو٪ٕ٭ة

***
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 ما دفعوي مصواعة هذا امكتاب

 

٣ٞؽ بف ا٣ٛذي٢ كًلرثة اتلٕةقح يف ز٦٪٪ة ٬ؾا، ٮ٦ة دٕٚين لى٪ةٔح ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ ٬

الؿًة، ث٢ كوٛةء ثأ٫٩ ت ينٕؿ ثةلكٕةدة  قةٔحظؽ أٔـ أوؽٝةيئ يف ٦ة أػربين ث٫ أٮ٬

 .حيف بنٕٮر اغمؿ ثةلنٞةء

 ملةذا؟. ٣ٞؽ أد٬نين ٬ؾا ا٣ٞٮؿ كوؽ٦ين ث٢ ص٤ٕين أٔيؽ ظكةثةيت يف احليةة لك٭ة

ا٣ٕٞجةت ال١جّية دؽٗؽغ ظيةد٫ كألف وؽيٌف ٬ؾا ب٩خ ٠سّي ٨٦ الىٕٮبةت 

أ٫٩ مؼىيح حمجٮبح ( حن٨ أوؽٝةا٫)٩ٛك٪ة ٚٞؽ ٠٪ة ٩ٞٮؿ أل .حتضت ٔ٪٫ لك ث٭ضحك

ة٫ٔ املةديح ككقي٥ كصٌؾاثح ٌٚالن ٨ٔ أ٫٩ ذيك ك يؽٚٓ ٮاتصذ٧ةٔيح ممذةزة، ذلا ٚ٭كأًك

 .رضيجح ٬ؾق اجل٥ًٕ لك٭ة

، "بال أدىن ٦جة٣٘حك"ا٣ٕٞجةت لك٭ة يف ق٪ح كاظؽة كأ٦ة كٝؽ دؾل٤خ ٬ؾق الىٕٮبةت 

يف حلْح وؽؽ كثأ٫٩ ّٗي قٕيؽ  وةر ك٫ًٕ ٦سةحلةن حيكؽق ٤ٔي٫ لك مةب خيربينك

 .مٛةٚيحك
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٬ؾا املٮٝٙ مالك ٩ُٞح حتٌٮؿ يف ظيةيت، ٚٞؽ كأقذُيٓ أف أٝٮؿ أف ٬ؾق املٞٮ٣ح 

٣حكخ كيه " ٦ٞىؽ لك اجلةسكاغيح ا٣٘ةيةت "أدرًلخ ظي٪٭ة ث٧ؿأل ا٣ٕني أف الكٕةدة 

الىؽيٜ ٨ٔ ٔ٪ؽم أ٦س٤ح ٠سّية ّٗي ٬ؾا ك.املاك٩ح اتصذ٧ةٔيحككراء املةؿ أ ةحم٧ٮ٦ن  ةقجةٝن 

 تًرب٢ال١آثح ا٣٘ةمؿة كأمؼةص ت ي٪ٞى٭٥ يشء قٮل أ٩٭٥ ّٗي قٕؽاء يف ظيةد٭٥، ث٢ 

 .٦ةًي٭٥كد٘ىش مكذٞج٤٭٥ كظيةد٭٥ ثةلكٮاد 

يكٕٮف تلض٧ي٢ ك٪ةٚكٮف يف دمٓ املةؿ د٪ةٚكةن أُٔل، تك٥ ٩ؿل ٨٦ أ٩ةس ي

ح د٤ٌُٕةن ٦ة صذ٧ةٔييذ٤ٌُٕٮف ل٧٤زن٣ح اتكاتثذؾاؿ، كأ٩ٛك٭٥ يف ٧ٝح ٨٦ ٥٧ٝ اتللكٌٙ 

٣ك٨ كالكٕةدة، ٮ٬ؾق األمٮر ٨٦ املٛرتض أ٩٭ة كقةا٢ ل٧٤ؿٍل ال١جّي اذلم ٬.ثٕؽق د٤ٌُٓ

دٌىح الكٕةدة ٦ٛ٭ٮ٦ةن ًجةثيةن يؿددك٫٩ يف ق٧ؿ٥٬ كرساعف ٦ة ختذ٤ٍ ا٣٘ةيح ثةلٮقي٤ح، 

يذعٮؿ اجلةس إىل صة٦يع ك، رساعف ٦ة دذعٮؿ ا٣رثكة إىل ٬ؽؼ حبؽ ذاد٫ ةثج٘ةاين  ادؿديؽن 

يجكٮف ل٥ًى دمٕٮق ثةألو٢، ذللٟ لك٧ة قأ٣خ كٝؽ يذ١٧٪ٮف ٨٦ حتىي٢ ا٣رثاء  أمٮاؿ

 .أظؽ٥٬ أصجين ثىؽؽ ٢٬ أ٩خ قٕيؽ؟ يٞٮؿ لٟ ٨٦ ٚٮرق الك

أؿ ك، "سأٚال ث اإذا بف قٕيؽن / "لك اجلةس دت٪ة٢ٝ املٞٮ٣ح ا٣يت اتلةحلح ذلٟ إذا قي
٠٪٫ ٬ؾق املٞٮ٣ح  ٣ك٨ ت أظؽ يٕؿؼكّٗي تاٜ، ٮتلرص٫ٚ ىلع حنك٨ٔ أظؽ٥٬ ٣٘يةث٫ أ

 .َؿؽ الٮوٮؿ إحل٭ةكإ٠كّي الكٕةدة ك
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جيت أف نك٤ٌٍ الٌٮء ىلع ظة٣ح اصذ٧ةٔيح اعَٛيح دٕرتً٪ة  .٨٦ ٩ةظيح أػؿلك
النةثةت اذلي٨ ػؿصٮا تلٮ٥٬ ٨٦ ٔالٝح ظت ٚةم٤ح كأف ٠سّي ٨٦ النٌجةف / يهك٠سّيان 

 .٨٦ دك٫٩كيٞٮؿ أظؽ٥٬ أ٩ين ت أقذُيٓ أف أختٌي٢ ظيةيت ٨٦ دك٩٭ة أ

٦٘ة٣ُح أكٝٓ ٩ٛك٫ ث٪ٛك٫ يف يرا٠٭ة، ٬ؾا أذٞةد و٪٫ٕ ث٪ٛك٫، كث٢ .٬ؾا ػُأك
 .٦س٧٤ة و٪٫ٕ يكذُيٓ أف يٌّ٘يق ثأف يى٪ٓ ّٗيقك

٩ؿا٥٬ يربؤكف ( ثةٔذجةر النجةب احلة٣ح ا٣٘ةبلح)ذللٟ ٩ؿل ٥ْٕ٦ ٬ؤتء النجةب 
ٕةٚٮا ٨٦ ٬ؾا أ٫٩ بف ثةقذُةٔذ٭٥ أف يذ. ثٕؽ ٦ؽة ٨٦ ٬ؾا النٕٮر، كاليشء امل٭٥ كاخلُّي

ؿل ٔالٝذ٭٥، كذلٟ ثذ٘يّي أذٞةد٥٬ ك٩ْؿد٭٥،  ٔي النٕٮر ٨٦ أكؿ حلْح ا٩ٛى٧خ ٚي٭ة 
إيةك٥ أف دزن٣ٞٮا يف ٦زن٣ٜ أف الـ٨٦ ٬ٮاذلم ييجيس أكيّ٘ي، ٬ؾا ػُأ مةآ، ٦ٓ الـ٨٦ 

 .دٌّ٘ي كص٭ح ٩ْؿؾ كدذٮدل ٔ٪ؽؾ أٚاكر صؽيؽة، ك٣حف يٌّ٘ي ٬ٮحبؽ ذاد٫

ي٢ ىلع ٩ٛكٟ ا .ذلا ا٥ٕ٩ حبيةة وعٌيح كملؿارة، ّٗي أذٞةدؾ ٨٦ أكؿ حلْح ملة دُي
 .ػةحلح ٨٦ املنةٔؿ الكحبح

*** 


