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 وقراءتهم النقدية الطالع و مدنا اراءهم  ا  وا االساتذة العلماء و االطباء  ندع
 بيروت، لبنان ) –( يطلب الكتاب من دار الطليعة للطباعة والنشر   

  

  

  

  

 

  مقتطفـات
 

     :
� ا�����ل �����ت، �� ����)�' أن ا%��$اض ا"ول �� �ن 

1 ������*، 21��$ا��*، ذا��1�* ( رؤ-*/ أو �,�*، أو +���*/ 

 : ��ت �$ّآ3*، �� ����� $67 ���ذا1�*) ، �>;ا��*... 89 

' آ���ت أ)$ى: � ��� 89 ،...?�����1 ،?��@A� 8�B�1) *�C�1

�C�ي)، �C�ا��* ( ا����ر  *-$Bي، أو ا���Cا�� E6أو ا���

ا��C�H�37 ،(*-* ( �� أG37)، F;ا@* (ا���$+* ا����Bّ* أو ا���8 

�;-* $B� �LA�M ُM$ات ا����ن)، ا%�7)*، ا"-;-* أو ا"-�دة، ا�>ُ 

 ��M ;�38 ا�>$ب وا���(ا�;�ّ�ا��*، ا�3��ّ�*، ��8 ا���Oورة أو 

 ُ+ ،(
 ا�O$اح ���آ�)...Aك ( �ر (�$ض + $ي)، �ُ ا"@��م ��; ا���ا7



2 

 

*** *** 

آ��' S �آ� آ��$ة، � ��6 د+�' �M ا�� أن أ��; ا��$�ّ3 

 '�TM اT وأ1ّ>�. وه ،�Lّ�1ز، وأ,ّ��Y أW�X، وأM $Mّ;وا��

 ،'�ّ�M آ�� :*���Zّ�;ة، وأ�ت ا���������M *�[�L GZ�� 6;ا@

�Y ا�[ �7ر �A6 ا%آ���ء ��M -8ّ6 ذا M '��ّ+ وآ$رت أو

��م ��8Bا�>�رئ أو  
�O� �-� 1 �� �� �7ر Y�Mذاك، و 

 *** *** 

��8 -;رس ا�Aو�� ا��>�+� ا��$�Mأن  ;��`1  G�� ورة ذات$Z

و�;اد، آ�� أ�[ %M; �� ا���� ��M ه� % ����-, وb��، ����ش 

��]�، �H *2���� $�L* و3�1�$ات و���� أو 3�1�>�، إر�Sدي و���

) ;�O��M *7�( م أوA ا� dF��1 *�آ$F ،*(�7%ا@*، ا;ا�

(...*�  ا���3ّ

*** **** 

-6B$ @��ّ ا���G وا��;اد ا%ه���م M;را�* ا����8، وا��3e�ء، 

 f[Aأو ا�� G[�L�ا� ��M gMر ا����'، وا�$وا�ا���� 
وا���ا7

�Mرزا،�M; أ-�C، أن ا%آ���ء ��M�h7  ا��e�*. ��3;و @�ّ��

S�3$ وا������M ،i$د وا�g�3، ه� M>�ء ��;ا���� وا��

g��3وا�  

 *** *** 

، ���f دا)�� �W3�e أو �9و ا�� $ ا����$7 -3Y +��� ه� +ّ��ويّ 

�A]>�* و�f[A و1�ار،  *��M ،*���� او �M�* ����رة، �M�* %وا

gMوا�$وا f[Aا�� 

*** *** 

 .g�3د وا�$���M ��� � أو أن ،GLا�ا� h�� أن ����� ?��


 ا%ر��1ع ا�� ا���8 أو ا�� ا���$و+* �3� �+ ،;M%

، وا�`3 * ا�2�ض %��>�ط ا��3�* ا�;ا)��*ا������*، �� 

 ا��A]>�* ا�Aوا��*، وا�$واgM ا�����* وا�����رة

 *** *** 

M ل�<��%��������  إ� �L$1 ،���ه� �M �<[A�� ا��G[�L، ا�� ا��3

*�����lا f���1و 

 **** *** 

��? ا�����، وا����i وا��Bه$، �� �� وL �+ n;F��دة mSن 

و�� ا��$أة و+� ��1�$ و�6�Z ا�>�]8 وا��$@ّ�. و��ّ
 ا%

ا��>�+� ا��$�M -��ّ$ ا� ��$ �� ا����آ�ت ا��$د-* 
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 وا%@�����*، و�� ا��B$ وا"+ �ر أو ا��f[A وا�>�8

**** *** 

% -� � ���eب ا�� ������* ا��$M�* أن 1>3
 i-$O���M ا�Tا�1، 

-$�، و1���M *<ا�� p-��1و ،
�$ ا�d�T وا%89، وه;م ا"��`� q

 ورضّ �`��$ ا%���Fء أو ا"�� وا��>;-$ ا�Tا�1

 ***** ***** 

 *�C; ا������1>; ذا�61 و�1 ،*�M$ات ا��Tك ا�$�1

 ،�[��S%وا �[�L�$ ا%���]� وا��+�1 q�TM 7;ة�L ،*�وا����

��دات ���آ�*  �1�8 ���و����;ة +� ذ�q ا�� ا�>;رة وا%� �ن 

1 d�ة @;-;ة، وأ���;Sرا *�M�O-إ f[ا$X7$ة، و��� *�-;F $� �

 *��e`ا� 
+� ا%��M�O�* وا��>��8 وا��B$ أي +� إ��دة m1ه�

وا�>�Cء، وإ��دة 21���- $�d ا��3�* ا��b���* وا��3�* 

*�L���Aا9* ا�;� ا��� * .ا�;-����* ��`�e�* ا�����
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