
  السلم  المحاضرة الثالثة : 
 للليل للسياليللي يإليطللليالترللوايتاليللي يتاليسلل   ي يإل للو يمييالسلل في للليال  للسيميالسلل في

يأس فيالثو يإلىيالخ وطي,يأييأتروهي يتي و يميأس في ليالبيي,يأييأس  ي 
اخي  يالف هواي ليتيييفهيتبيويالخيال هفي ليالشليتطيالعييبلي يميالس في لياالصرالحي

ي  هي 
 للهيت للفيت للىيتي للهيال:طوة للسي  للولوايميإتييهيشللياايل للاي يو للاي لللي  للفيتي للهيال:طف للسيمي   لل

يموصوفي ليالذمسيمؤ ايةثعنيم بوضي ليمج سيالي في 
اشلللييطيال:طف لللسيتال:طوة لللسي لللليصللل:سيالسللل فيجلللب ي أ يالعلللو ي لللليمج لللسي  لللفي

ي في,يتت   ايالعس في  هياحييازايمنيالس فيال:و ي,يتتي وهي عويييضعنيذلكي الي
أتيملويوللوي,ية ل يمي لوفي لليالذملسيم:بلو ي ولبلفسي يل نيحو لي يلليتالعولي لسيتي لوهيمي

 لللليحاعهلللويإللللىيأ لللايمي لللوفي ي ييب للليوفيايأتيملللويولللوي لللليحاعهلللوي يإلشللل ييإللللىي لللوازي
هيإلييبليي لليحالفيالييج لايةطلوايت لىيأ يت خ يي أ يمو يالس فيت خ يايإلسل ياي,يح لإيإ ل

أ للاييىمللويجللو  يالشلللايإليرللىيحاعللهي للليالطوللييالف هلللي يتجللولهفي للليالييييلل يايإللل
يمي وفي ييب نيت و يكو يالعس في  هيمؤ الي,يتاحييازايمنيالس فيال:و ي 

مطلل يالعولي للسيالسلل فيال:للو ي,يليللطهفيلللفيإلشلليياوايتسلل  في أ يالعللو ي للليمج للسيالي للفي,ي
يت    هيال وم نيتالثالثسيلخفسياألميي تأ وزتاي
  لفيإل  لفتاي,يالشو ي سي   هيميت فيت ىيموصوفي ليالذمسيةبف يإليرىيتلو اليليتتي هي

ح للإييالعسلل في  للهيالعوصللوفي للليالذمللسي او للهيمللؤ الي,يلجللوازيالسلل فيال:للو يتطللفوفي 
اشللييطيالشللو ي سيلبلل:سيالسلل فيجللب ي أ يالعلللو ي للليالعج للسي,يتأ للوزتايكللو يالسللل في

يواليتمؤ الي ح
ولللويأ يإلسللل  يتو لللويحو للليايأتي لللليحالللفيال:و للليي لللليتلللوضيتتي لللهياالموم لللسيمي

ي يالذمسيإلىيأ ايمي وفيموصوفي ل
تيسللللعليالف هللللوايالعشلللليييي للللليوللللذايالي للللفياي  يالسلللل فيأتيالعسلللل في يتالبللللو  ياي

يالعس فيإل هي ي,يتالعب  يايالعس في  هي ي,يتالثعنياي أ يمو يالس في ي 
يتال عوعي ,يتالسطسي,ي ولييو ي,يثبيتيمشيتت سيت فيالس فيمييالس فدل ايمشيتت سي

ي يالييو يم1



يإلويأيهويالذينيلمطوايإذايتفايطيفيةفينيإللىيأ لايمسلعىي لوهيبوهييميإل و يتيولىي
ي ي282ايالب ي يمي

جللو ياةللنيتبللو يأشللهفيأ يالسلل  يالعضللعو يإلللىيأ للايمسللعىيجللفيأح للهي ي للليكيو للهي
يوذهياآلإلسي تأذ ي  هي,يثفيجيأي

يتت هيالفاللسي لياآلإلسيميأ هويأ وحتيالفيني,يتالس في وعيمطهي 
يميالسطس ي2

جلللففيالعفيطلللسيتالطلللو يي تىيالبخلللو ييتمسللل فيتلللنياةلللنيتبلللو يأ ي سلللو ي ي
مللنيأسلل  ي لللييإلسلل فو ي لللياليعللييالسللطي نيتالللثاللي,ي  للو يت  للهيالبللال يتالسللالفيمي

 ي لللف يال:لللفيإيت لللىييإللللىيأ لللايمي لللوفيشللللاي   سللل في لللليك لللايمي لللوفيتتز يمي لللوفي
يإ وحسيالس فيتب نيالشيتطيالعييبي ي  هي 

ت تىيالبخللو ييتللني يةللنيأةللليالعجولللفيجللو يميأ سلل طليأةللويةلليد يتتبللفي يةللني
شفاديإلىيتبفياليحعنيةنيأةزىيتتبفي يةنيأةليأت ىي س ليهعويتلنيالسل  يفي  لواليمي

يلللو يإل ت طلللويأ بلللوطيملللنيالشلللوفي طسللل فهفي للللي,ي يهطلللوي بللل ايالع لللو فيمللل ي سلللو ي ي
ال:طرسيتالشي ييتالزب اي,ي   تيميأهلو يلهلفيز عيأفيللفيإلالنيلهلفيز عيفيجلو يميملويكطلوي

ي س لهفيتنيذلكي 
ي ياال عوعيمي3

أ ع يكايمني :فظيتطهيمنيأوايالي لفيت لىيأ يالسل في لو زيميجو ياةنيالعطذ ي
للللفيإلخلللول ي لللليمشللليتت يهيأحلللفي,يتجلللفيأ عللل ي  هلللوايالعلللذاوايت لللىي لللوازيالسللل في,يتيي 

يتاسيفلوايلهي عويت ديمنيالطبوصيتال عوعي 
يميالوص يالف هليل س ف

اخي لل يالف هللواي للليكللو يمشلليتت سيالسلل في و يللسيت للىيت لل يال  للو يتم يضللىي
ال واتللفياليومللسي للليالشلليييسي,يأفيأ هللوي للواىياسلليثطوايت للىيخللالفيذلللكيل:و للسيالطللو ي

يت ىيجول نيميإلىيوذهيالعيوجف ي 
أ يمييللليىي عهلللو يالف هلللوايملللنيال:طف لللسيتالشلللو ي سيتالعولي لللسيتال:طوة لللسيميال لللو ياألت ي

مياليتبلل يمللوييأل للهيمسلليثطىيمللنيجللو يالطبلللي,يالسلل فيت للفي للو زيت للىيخللالفيال  للو ي



للل سيتطللف ي ي للل يالسلل فية لل يمللويللل سيتطللفيال سللو ي,يإذيالعسلل في  للهيايتوللويالعب لل ي ي
يميفتفيتطفيالي في 

أ للهي هللىيتللنية لل يمللويللل سيتطللفيمياييمللوي تييتللني سللو ي يميذلللكيتالللفل ايت للىي
 ي هللذاييللف يت للىيتخبلل فيالسلل فيمللنيتعللوفيالطهلللي يت خللفي للليالسلل في,يال سللو ي

ي ولييخ في  هي 
تولويأ يميتت ع لذهياةلنيال ل في,يتت للياللفينياةلنيت ع لسي,يال و يالثو ليميذولاياةلنيحلزفي

ي  هيمخولفسيل  واتفيالشيت سي يالس فيت فيمشيتعيت ىيت  يال  و ي,يتل س
يمييال:افياليي  فليل س ف

لي  يال:يجيتنيالطو يتت:   ي يمبوحيشيتويايييف يالف هوايت ىيأ يت فيالس في
إ يت فيالس فييمبول:هفي,ي هويمشيتعيل طيف يتييتف ي هيكايمنيالبو  يتالعشيييي 

الز اتليتالبطوتليمعويتفتويإل هيال:و سيليو  يياليسه الىياال يعو  سيلإل يوجي
  تاليجو يي,يتمنيوطويكو ي ليإ وحيهي   يل :يجيتنيالطو يتال  وقي ري  هيتا حي


