
�� ا
	ى وا���ر���� ا
	ى وا���ر��  ))44((  
 
 
 
 

                  
ــ               ــهـــــــ � � ــهـــــــ

  	ا��	ا��ــا��ا��
� ��� ا����    ��� ��� ا����  ا���ــا�  

  ؟؟
 
 
 
 
 

                                               

)�'& %$ #"�د . د

 ا�'�ر
 

 



 
   
   

 ا���ا� ا
	�� ���  ا���ا� ا
	�� ��� ه�ه�
 1(   ا�����؟ا�����؟

( 
����� 

� و����� ، وا�����ة وا�����م ����� ر���� ا� أ�������، ا����� � رب ا���������������
 :وب�، � ا�&����%$�#� أ"!� ا���ة وأزآ

ى وا�#��0ر -ا%&��#��� "��. ا���-���ت ا���ض���* م��� ������&#� ���ح-�-��*  إ���� - ������* ا�
آ��� رأی#��    و -ا�:&�ب ا��-س   وه. أن   ،  واض�* و���6* آ�� ا�4�5 ". راب�* ا�#��ر      

و���B "� ی��C ا?��&?ل ب�B ����     ، ��� بA5ي ? ی�<� آ��* ا� ب��ل م� ا=ح0ال        -
 أو D�-م*أي م� ا����اء، ا=حاث ا�Gوا� H�� .وم� ذ�I ا�

م T���U ه��Sا ا�$���ب %���0د �A��Qح  ، وت#��Nً? م��L ا�#����رى "��. ا����0ار ��� .��" *��$Uور
ي  ، أح�ه�� ت���ریV�� ، .Wا��� ه��م��  �-� Aخ�Yوا ،  ����ه��� ص��H ا�����B����� C   : أو�

 ؟وآ�� ت\�L ا�AGق ا�#�Aا%�* ا����صAة، ا���م آ�� تSآA ا=%����
ً?و%AQح��B،  ب�����Vال ا=ول0 م&����Tوه��، وا����Vال ا�<���%. ���  -  H���� إن ^�#��� ب

Cآ�ن  :- ا���� ��اء  "" B$ی*؟ �#�ص�A5$و��  
� أم م�� %:�               : وت<0ر ت$�ً� ��Sا ا��Vال أ�_�* آ<��Aة      #��م�� ا���Wص؟ م�� دی�%0#* �

��Aي إ���   ی"-�d أم  ) bدم وح�0اء (ا�%�� و�<Aات���؟ وه�� ا���Wص م&���T ب�H%S أب0ی#��         
، A�5وط أم أ%�B م#��* م�$�* م�� ا� وم����B             م���Wص   ا�Qی�%��؟ وه��     آ�"* ذ%0ب#�� وخ   

�� م-�ب�؟� H�Qم� أن ی �fوه. أ� 
      ����5�� � "��. ر�����&B أم ی�&�����ث��� ه��� ا����Wص ������0د ا���Sی� اخ��&g ا������C ب

 ا�\#4 ا�A5$ي ا�Sي و� م�Aبً� ب���QW_*؟
ى                   ����� "�. ح�-&#�� ا�Aاب��* م�� �����* ا�#� H��\% ه��A�Uا=�_�* و iSوا�#�0ر  ه  ،

 ه� ا"&ا%� ا����C ��� ا����H؟: � ش�<��و%\���� ". �Vال یُ�
 *������ *���\� B��#� H���\% ،���-%H ب�0ض����0* وم#��#� *��� ص����Gت ا=����Gر ا��-

ی� ب?���*  ، و%���&:� وإی���ه� إ���� ا��-��� ا��\��Aد وا�A��QGة ا����0ی*   ، ا�#����رى�م�&��5
 lرىوا�&�ری�� .ح:�* �-�BD م� ا�#

� اه��%� ����� اخ&����ي م��� ت���5ء إ���� ص��Aاط  ، B���" ���#G م��� ا����T بmذ%��I ا�����إ%��I ت
� .م�&-�
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  :!�� ا
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 أن  ن�&-�و یح��C  ،   s أح أه� أحاث ا����0رة    ی�&$A ا�#��رى ح�دث* ص�H ا����    
B��#ل ابN��%ا� أ Cا������ ���A ��، ا�����Q�� H����� خ�Q_��*  م��� أ���Uلا�0���A��5$ت ����� ا�

� bدم� . ب� وخ�Qی�ه� ����ً�، أب�
ذاآAًة ا�:<�A م� ت�Gص���  ،   ص�H ا����C  - ". إص��ح�ت م�0Q*     -وتVآ ا=%����   

B��� t$-ا� ،B&وم��آ� ،B$وص� ،B#"د ���0دi إ�� ا����ء، ث� ^��م&B، ث" . 
أن ت\��   ی�Aون   ا�#��رى  م�� یVآ أه��* م��u* ا���H ". ا�A:G ا�#�Aا%. أن          و

  Cا���� ." B�vا،   ��fث ا��وی��0ر ه�Sا    ،  آ�ن م� أ��� أن ی���H اB��v        ، إ%��    هSا ا��
A�� " : "�-0ل)ا���-H ب��آ&0ر ا���D:. ( ا=آ0ی#.ست0م� اvص�ح. ا�$Aت�&#&. ا�5

� ا��$�t أن اب�� ا� آ��ن ��&\�� ح&�� ��0               ،  �0 أراء م�G�&W*   ت�N��"     دمb x�QWی ��� ،
Iخ���ف ذ��� t�$ى ا���Aأي ا�<���%.، وی��Aو م��� ا=ص��0ب ا?%&����ء إ���� ا���ا�:&���ب ... وی$��

  ً��Dاب�� ا�               :ی-0ل �#� دا ��\&� L"ا��A أن     ،   إن خ��Q* اv%���ن ا=ول ه�. ا��fی Bو����
 ."�QW_* ؛ ب���s إ%�B ��0? ا��QW_�* ���� آ��ن ا�&\��            هSا ا��A إ%�� رت$B ا� آواء ��      

)1( 
 آ�#��0ت "%\����Nي م#�#��} أه����* ح�دث��* ا�����H "��. آ&�ب��v   Bاوی���0ر ا�:�ردی#���ل 

"B�%m إذا ��� ت:�� و"��ة         ،  ? ت�GW أه���* ه�Sا ا�$��s ا��A����� H��0ة           : " "�-0ل "ا=بی*
=%�B إذا   ،  م�� ا=���س   "��#_S ی:0ن ب#�ء �-�ة ا�:#��* ^ هم        ،  ا����C ص�$ً� ح-�-�*  

  H�����"$��4�0 .. و? ا�&<����s، و? ا�#\���ة، ت���0 ا�Sب����* ?، ���� ی���| ا������C ����� ا�
  4D�#:ا� Lا    ،وا��0اری0ن و���S0ن ه��� ی�أي أ%�B إذا ��� ی��| ا�����C ? ت:�0ن            ،   آ�

 ". ^��م* أی!ً� 
     B0ب      " وی-0ل �0ردن م�0&��ن ". آ&�ب���� �إن و"��ة ����� ���       " : "اB��v ا��

و���  ، إن آ�� ا�#Afی��ت ا�������* ��� ا�     ،  ���H ه. ��H آ� ا��-�ة ا�������*      ا�
*-��Wا� ،*_�QW0ب ، و�� ا��0ت، و�� ا��� )2(". ت�&� م�0ره� م� ا����C ا��

     B���  ح��� أ�{�� دور ا�#��م0س م�&��ًا ���� أن ا�����C ص��H                 ب4�0وهSا م� أآ
B$��وإن �� ی:� ا����C  " :"�-0ل، #�م0س�"&ا%� بI�S م� ��#* ا�"،  ا��QW_*م:AGًا ب

 ).15/14) 1(آ0ر%<0س " ( وب��6 أی!ً� إی��%:� ، "$��6 آAازت#�، ^ ^�م
       iA��$&ا%.، إذ ی�A���و�����A��% Bى �����ً� أه����* ه��Sا ا����ث ا�&���ریW. "��. ا�A��:G ا�#

 .ا���0ر ا�Sي تور حB�0 ا����ة اv%��%�* ��� و�B هiS ا�$��Q*ا�#��رى 

                                                 
 ).150 (ا����C إ%��ن أم إ�B، م�� م\ي م��Aن، ص) 1(
)2 (Af%ات ، ص : ا .)10(م��u* ص�H ا����C ب�� ا��-�-* وا?"&Aاء، أح� دی
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                     .�وأم� ا�Aأي ا��vم. "�&�gW "�. أن ا�����B���� C ا����م ��� ی���H آ��� ی�
 . ا���0د وا�#��رى

    إ���   - "�. ه�Sا ا��Aأي ا������W ���� أ����| ����B ا=%�����                  - ا�����0نو^ ا�&#
Iر ذ�A-وه. ت � .bی�ت ا�-bAن ا�:Aی

       C����� تA� .&ة ا�AامVی�ت إ�� ا��Yأش�رت ا ��� ^��رئ     و^Aرت أم ،  "-f0رًا ی��
 ^��ل ت�����       ،   اYی�ت �� %\�ة ا����C م� مVامAة أ�اB�D        |ت�ث"-  ،  اYی�ت�-"-   .�" 

     Cا� ���� ا����� ��#�� iادة ( ]وإذ آ�GG| ب#�. إ��AاI�#� ��D       [:- م��Aض ت���Dا���: 
110( . 

وذ�I و? ریH ". ذ�I ا��0م ا����H ا�Sي �Aت "�B مVامAة ا�Aوم��ن م�L ا����0د                 
� تC�G ا��VامAةب{�* ^&�   �" ��وم:�Aوا   [ ا����C وص�$B��� B ا���م، و�:� ا� م:A ب

 أ%\� ا� %$�b: 54 (،      Bل ��Aان ( ]وم:A ا� وا� خ�A ا���آAی�      -"-  Cم��   - ا�����
�� وآ�ه� .مVامAت

� إ%��     [وتA$W اYی��ت ��� ب��t م�م�C ه�iS ا���VامAة ا�&�. ح�آ��� ا����0د                    � و^��0
  ���� Cوإن                       ^&�#� ا���� ���� B$و�:�� ش� i0$وم�� ص�� i0��&^ ر��0ل ا� وم�� � ب�� م�Aی

� بB م� ��� إ           � ب��   ∗∗∗∗? ات$�ع ا��f وم� ^&�i0 ی-�#�ً�        ا�Sی� اخ&�0Gا "�G� B. شI م#B م� �
 .)158-157 :ا�#��ء (]ر"�B ا� إ��B وآ�ن ا� �NیNًا ح:��ً�

      Bو%\�ت B�"إ�� ر A�5ى تAی* أخb *ت����  ،  وث� B�0^ .إ%.   [: وه     I��"ورا I��"0&م
�Aك م� ا�Sی� آAGوا و���� ا�Sی� ات$�0ك "0ق ا�Sی� آAGوا إ�� ی0م ا�-��م�*               Qإ�� وم

 . )b :55ل ��Aان (]
 وآ���ً�  [ :%\�ت���B���0^ .��" B ���إ أش���رت اYی���ت آ�������bل  (] وی:���� ا�#���س "��. ا��
 وا�:���0* "�.   ،   وا����0م أن ا����C ر"L وه0 ". ا�<�ث�#��ت م� ��A��: 46(         iAان  

  H�5ب��� *%A&-ا=ول     ،  ا��{* م iح�ل و�0د Cا���� Bرآل ���� أ%�B ������       ،  و��� ی"
*���0�و���0 ص��A"| ���� ه��Sا ا���#��� ����� ب-��. ���SآA    ، وی:���� ا�#���س ح�#��Sاك ، وی$���} ا�:

 *�0��� -ا�:�" Bوآ�م -Bو�  ،Cات ا����N\ت ب�� م�A�0* آ� ، إذ ذآ�وا�:�م ". ا�:
B-�Qی  . م�\Nة ". ذ�I و?، أح

"�. bخ�B����    A ا����ة وا����م       %Nو��B   �  �� إ  إش��رة  bی�* أخ�Aى   ذآA ا�-bAن "�.     ^  و
B�0^ .م�ن وهNت����ا� : ]��َ�ِ�ْ�� �����* "� ت�&Aن ب B%ف (] وإAخN61 :ا�.( 

وإن م�� أه�� ا�:&��ب إ? ���Vم#� ب�B ^$�� م0ت�B وی�0م ا�-��م�*                     [ :وم<�B�0^ B ت����  
ًا��� ش� .)159: ا�#��ء ( ] ی:0ن ���

���� ��� آ���G* %\��ة ا�����C                 و?Gو? ا�#$0ی�* أي ت *�%bA-0ص ا����Sا  ،  تSآA ا�#
�� ا�-bAن ". ا�#-�0ل ا�&�.   ا���--0ن ا�����0ن"- ح�ول   #� A$ت��4 ا��-�-* ا�&. أخ 

�� إ��#� م���* أه� ا�:&�ب أو %-$0ا ب�<ً� �� ا��-�-* ". ��6ت أ���Gر أه�� ا�:&��ب            �-%، 
 . م� مVامAة ا���0دا����Cا���  ب�� ب�<ً� �� هiS ا�:��G* ا�&. %\�

 أ"�د ا�-bAن ا�:Aی� و^0ع ا���H، و�:� ��� A�U ا����C، وب�� ا�-bAن ���             و-�
                  Cا����� B$م�� ش� L�^و ���� ،B��Wش .�" ��ا���0د وA�Uه� ب�-�-* ا����0ب واخ&�"



 
��	�� ا��ى وا���ر )4(  

 )4 
( 

    ." Iوذ� ،B��� ت���� B�0^ :]    و� i0$وم� ص� i0�&^ وم�      �G�&ی� اخSوإّن ا� ��� B$ّ0ا :� ش
             �fإ? ات$�ع ا� �� بB م� ���"��I�5 "�. اYی�*      ).157 :ا�#���ء  (]]]]"�G� B. شI م#B م� �

��* ا����0ب   Wف إ�� شA�، و��� ی��د ا�-�bAن ش�gW ه�Sا ا�����0ب، �:#�B أآ�           م#
 ّر"��B  ب��  ∗وم�� ^&��i0 ی-�#�ً�    [ ��� %\�ة ا����B��� C ا���ة وا����م ور"��B ������ء    

 .)158-157: ا�#��ء( } ً:���حٱ�B�ّ إ��B وآ�ن ٱ�N� B�ّیNًا 
وأن ، ور"���B إ���� ا������ء  ،  ا�-��bAن T6���% ب#\���ة ا������C م��� م:��A ا�����آAی�      ًاإذ

  I�5و^�0ا ". ا� B$ی� أرادوا ص�Sا� iاء���i0$   أ�" iA��U واSوأخ�  ،  L�"A" �ا Cا����� 
 ��م��* ����� ^��Aب ا%-!���ء  م\�_��B"�:��0ن،  ی���0د ^$���� ا������*و����0ف، �����B ا�����م

��% . ���B و��� ص�� ا�ا�
 

#$�	
 .أ(�� إ'&�ل !�� ا
	�� ��� ا
ِ̂&�   ،  ی�&- ا�����0ن أن ا=%$��ء آ��AD ا�A5$ ی�0ت0ن        ��وی�:. ،  َ*و^ ی:0ن م0ت

         Tح A�}آ�%0ا ی-&�0ن ا=%$��ء ب ��%uب ��DاAن �� ب#. إ�bA-ا�  ،       %�و���B "�� ح�Aج �#�
   ���ء ^0م��B وم\Aم��0هG��� ����A ا�#$��. �ی!�� "��-&��� ?، "��. م��0ت %$��. ب��uي ^&���* ^&���B ب

 . ، إذ ه0 ش��دة ". �$�� ا� ودی#Bب� ه0 م� اص�GQء ا� �B، ا��-&0ل
Cن %\�ة ا����bA-ا� Aا�����* ؟ ، "���ذا ذآ iSرى ". ه�� وأصA ��� ت:SیH ا�#

وإث$��ت ض��� و�\�N      ،   %\�ة ا�����A�\�� Cد إث$��ت ا��-�-�*          ذآA ا�-bAن ا�:Aی� إن  
   ��یAی�ون  ح�� ی&��ث0ن ��� %\��ة ا�����C إ%���            ����0ن  ، وا� ا���0د �� ب�0غ مAام

�� .إث$�ت هiS ا��-�-* ا�&. بA5 ب�� آ&�ب
 ا�&. تAآ&B ح�دث* ا���H، وا�&. ت���0| م�� ح�ث    AQWا� �0ن�وأی!ً� أدرك ا��� 

ةت�ریW. إ���-�  ��f�* رىا���"&-0ی!�� ی�#. خ0اء ا�#�Aا%�* �� ، u5ن �# ا�#
، ت�&L�Q أن ت-م ��#�س أي "!���*       یات أن ا�#�Aا%�* ?   دا���م*  �Sا یVآ   ،  آ� م�#� 

 Cم ا���������. م��<ً� ? ت���&L�Q أن ت-��م �#��� %����  ، ���0ى م��� تB����N م��� ا����Wص ب��"
��Aا%�* م$�Aر     ، "mذا م� ب�Q ص�H ا����C.... ا������� ا�:Aم أو ا�#�f"* أو   #�� T�$ی ���

�0ة وا�0�0د��. 
�� ه"ً� ی م� �A:Gة ا���H ا���$�*  و". اYث�ر ا��-ی*    ��\ ��������   Nآ��A&ی#${�. ا�

B��� ،B��� *ة ا������Af% ." ابAQث�ر ا?ضYا iSوم� ه . 
               4�0�$� A���A "�. ا�-�Aن ا�<��%. ا�����دي ت����S ش�� وآ��ن  ،  ا���B مAآ��0ن   ،  "-

وأم��  ،  �T ا������ آ��ن ش�AیAاً      �وخ� ،  ی�&- بuن إ�B ا���0د ا�Sي أ���Q ا�#��م0س �����0          
� �A ". ا����Cإ�B ا���$* "- ،� . وه0 م��رض ت��مً� �T��W ا����

 �  ورب ا������وات وا=رض،وی&���0ر مAآ���0ن م��آ���* م��� ا������T����W� C ا������
���ص        ،  %Nل ی��0ع إ��� رب ا��0�W^��ت "�. ه�_�* ?ه0ت�B              " :"�-0ل^ .�" Bودخ�� م��

     ً�&�^ H���ت�ع أي    ?،   إن ا�ی#0%�* ب�#�. وب�#�I       :^��ل ��B ی��0ع     ... ب�$H م0تB ��� ا�
أ��� ت:&�H "�. %�مI��0 أن       ...  إ%�� شAاI�D ذات�� ت-!�. ��.      ،  شb gWخA ی:0ن ^�ض��ً   

 م� ^&� ی-&� ؟ 
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� %I��G إذن      :^��ل ��B ی��0ع     ..  �- آ&$�| ه�Sا     :)إ�B ا��0�W^�ت   ( و�#SٍD أ��ب   ��� 

ي���� ..  �آ��� أو�_��I ا���Sی�  ، "��m%. أ�I���Q �0ض���ً ،  =%��. ^�� ذب�&��I :^���ل خ����T ا������
Iم#0ن بVأن ت، ی L�Q&ت�Iض�Aم� ی �� . ��G ب

وأر��A:�� Bز بu%#�� اش�ُ&Aی#�    ،  وأراi ا�<�� ،  وح�� ب4�0 ب��اً  ،  �#SٍD تAآB ی�0ع  
وأن آ� م� یVم� ب��0ع ^ ب���0ا ��� A6ی�T ه�Sا اB��v ا����دل إ��� اB��v          ،  ب�Sا ا�<�� 

 H�Q1(".ا�( 
� أم� و، ی�$$B ت#�^t ا���ل وا�Aح��*  . "�Sا ا�dQ5 ". ا���&- إ"Aاز 6$��. م&\د   

 ا�A��5$ی* ، �!��L ا=م��0ر "��. م�Nا%���� ا������C "ا�-��0ل ب#\���ة ا������C م��� ا�-&���  ��$�&"
���� ت�$ ا�Aب ا��0ّGُ ا�Aح��، رب%uوه. م0^#* ب� .  ا�:Aی
اء وا�A5ی�*      ^�*  وGوا� *_�QWرى ". ا����� ا=��&�ذ    $5�یا�#      م��� ح��� �$�

��  ، "بAاه�� ت�&�ج إ�� تuم� ". أ�0ه�* ا����C      "". آ&�بB   ا�Aح��  ��*  ب  ی$5- Iم�
  B$ش� B��� دAر��ً  ،ت� ��� إ�� ا�A�W وا�0�Aع ���B%�Q واvذ���ن   "uر�� إ���%0� ی

�� . �-0ا%�� ا��ل وا���م ا�&. وض�
     ���       ، وزادوا �&0اً  ،�:� هV?ء ^&�0ا ر��B وا�&�Nءوا ب����� Iا���� H�!U ادN" ، 

              ��!�Aبi0 وی-&��i0 وی��i0�#       ث� م� �$s ا���I أن أصر ^Aارًا بs�$��� B%u اب#�B ا�0ح��
��i ا�:Aی� ا��{0Gر �B، آ�Gرة �� م��ص�#� 0�" Iق ذ� ."�� ص

 . آ�� أصر أمAًا bخA ب�m{�ء آ� ^0ا%�� ا��ل وا�Aخ�ء ا���ب-*
� ����� ا�Aاض��. بB��%u  وأص��ر أم��Aًا ب��&$���ر ا�Aض��� ب����-Aارات ا�����ب-* آ�"����ً  ��:��� 

�م0ا�6 ص��C م��� ارت:H م� bث�م وم0ب-�ت و�DاA . 
وم�� ���B ی-�&g م�� ا��\�Aم��      ،  أن ا����I ���دل    : و^ آ�%| ح�<��ت ه�Sا ا�-�Aار      
   B&:ی� ". م���Gب�� ا��AWا��  ،     ���ی���I آ�� م�� "�. ا����:�*           وح&�� ?  ،  و�:#�B ح$�ً� �

� ش��$B        ،  رض. بuن ی-&g م� اب#B ا�0ح� ا�$Aيء      DاA�� آ� B#ص م��، ا�Sي ی�ل ا�-
H����رى ب�Sا ا���I؟  "�� رأي ا�.وأمA بuن ی�Sب ث� ی# 

%�B   بu أن ی-��ل �#�B    وإ%�� ا=���T ب�B      ،  ی-�ل ". ح-B ��دل أو ����      م<� هSا ا���I ?   و
i0&م� B�G� .$U . 

  iSى   هAح��    ا=�&�ذآ�� ی ه. ص0رة اB�v ا�Sي تAی ا�#��Aا%�* ا���A"�* أن           م��
i$�%. )2( 
اء وم��� ت����T ب���� ���$0��G#� Hر ا�#���س  ا�����H و�-���ة و��Gوا� *��_�QWی� ا� م��� ا���

 آ����Sي تAی�� أو رب م����0ب،  ا�#���س ب�$���دة رب ������إذ ���� ی��Aَض، وا%&���5ر ا�����vد
iو .ا�:#��* م� ا�#�س أن ی�$

ة م�0ت          م�� %�Aاi م�� ا%&��5ر         ا�dQ�5   و��� م� ص0ر هSا     ��-� B&$$�� يSد ا������vا
اء  ��Gا� H$ب��� B���vض���ل    " :���� ^���ل %�&��5* آا d-ة ا� أن ت���A��:" نuإن آ���ن م��� ش��

                                                 
)1 ( " Cا�0ه�ب، ص    ا���� $�  ا������*، أح�D�-در ا���� %-ً� �� أدو���  )280 – 279(. م

 Bآ&�ب ." A:#ة "ه .)36-30(ه#Aي دی�"0س، ص " اv%\�� ا�AابL: "، وا%Af"ت�ریl ا��-�
)2 (Af%ح��، ص                     : اAا��  – 128(بAاه�� ت�&�ج إ�� تuم�� "�. أ�0ه��* ا�����C، م��� ح��� �$�

130(. 
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QWاءة ا=رض   ا�Aب ��� *_�  ،       ��"B%m ?ب ���Vم#�� ب����4 ا=رض�. أن ی��0وا ب����و�
 ". ��� ت�I ا�A:Gة 

� ? ی���ی#0ن ا�     ،  0�6ب� =ت-���ء ا�-��H      " :وی-0ل��و���Sا  ،  �-� ص�A%� بA�5اً     ...  =%
 ? �#%m"    إ? م�:0ت ا=رض   �؟  م!�� ا� ؟ ��u^0ل �:�� إ��� أی�� م!�             إ�� أی�   ،  %Aی�-�
i�#�&^  ،�أ? ت0��5ن را��D* ا����G    ، %�� ����ً� ^�ت�i0 ،  %�� ا�Sی� ^&�#�i  ،  أ��،   وأ%� أ%&

�G�&أی!ً� ت *��Y؟ إن ا.��vم�&ً� ، ا �fم�ت ا� و�� -�." )1(  
��� م��ً� ����AWی* وا���Nء آ���              �Sا�*  ب� إن   ��� ��اء وAUاب&Gوا� *_�QWة ا�A:"
م� ا��ه� أن ه�iS ا�-!��*       و": " ا������* ا=ص��* " ر �#0ت ". آ&�بB     . ی-0ل ج 

، وی-��ل ��� ح���B خ�Qی�%��     ،   ". ا����A ا���ض�A     ً�ا��Wص* ب��0ع اب� ا� ��4 م�$0ب     
  �#� ����ص^ B�"ور :       TD? A�Uأدب. و A�Uدل و�� A�U ��� B%إ���     یو،  إ Bت�0ی�� �:�

 )AW�." )2ی* وهNء 

                                                 
 .)76(�C، آ�م� ���Gن، ص م����* ب� م�) 1(
 ا�:Aی� ا�H�QW، ص ) 2($� ،��\%vن وا�&0راة واbA-ا� ." C372(ا����(. 
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 �� �د�2 ا����1  ا0/����.وا-�تا�

 

ح&��� إذا �����ء ا�-���Aن  ، ����C �����ً� ب��� ������   ت#�^��� ا�#�����رى روای���ت ص����H ا��  
Lن ، ا����دي ا���ب�Qب � .�������C اا���H و^0ع أ��� م�� ص�� ا� ���B و��

          Iأن ی-�0ل ذ�� B�� رى آ�����وأن ی:�Sب ا���0اری�� وش��0د ا�����ن         ،  وی&��ءل ا�#
� ا��QW* م� رأوi؟ � ا�Sی� �\�0ا �#� ب5��دات

�    ،ه. بAه�ن ا�-0م ��0 ��_�0ا      =رب�*  ا�&. آ&$�� اv%\���0ن ا   �=%����  "�� [ : و^��� �
 "��:&��ب ا��-�س و"�. أآ<�A م��         ،  )111 :ا�$-Aة( ]^� ه�ت0ا بAه�%:� إن آ#&� ص�د^��       

 . وهSا ه0 ا�$Aه�ن.  �{* إ%��%�* ی&�ث �� ص�H ا����Cأ��
وا�#A��f "��. ح���ل  ، وی��Aى ا���م��* دی��ات أ%��B یA��Gض ���#��� تg���G ه��Sا ا�$Aه���ن   

ون با�5�0د ا=رب�* � . ص�H ا����0C^0ع ا�Sی� ی5
وه��. أن اث#���� م���  ،  ا��������� ����� ا���5�0د وه#��� ی���\� دی��ات أول م�ح���fت 

� ی�Aوا ا�����C   *ا=رب�� ا��5�0د  ��  ،    iSی:0%�0ا م�� ت�م�� �؟ ًا":��� ی�&$�Aون ش���0د  ، و��
 مA^4 و�0^�� . وی-

ون  أن ش��0د اvث$��ت ������ً� ��� ی�!�Aوا ا�0ا^��* ا�&�.       :وا���ح�f* ا�<�%��*  �ی��5
�����" ، 4^Aب��0ا  : " آ���� ^���ل م��Aوه L����\ا� Bآ��A&" ) " 4^A14/50م��( ، iSوم<��� ه�� 

ا�-!�* �A� 0ض| ��� أي م�:�* م&�!Aة ���ر�| إ�� رد ش���دة ه�V?ء ا��5�0د                
 . د^�-&��أ^� م� ". 

 م0��QWط ی&���GخA ب:<Aت����   خ����* b?فث��� ه��iS ا���5��دة م���\�* ����� أآ<��A م���     
"mن أی�ً� م#���    ،  �0 ت�Qب-| ������  ث�  ،  &�ن م&�Qب-&�ن و? ی�0 م#�� م60QW   ،  ا�#��رى

BG�Vم dWی�\�� ب �� ،Bإ�� H�%ُ 1(.وإن( 
�     : " ت0Qر ا=%����   " ای#0ك ب�ول ". آ&�بB      ی-0ل �� C������ وم�نAا� Hص� *�^

 ت����A* إ��دت��B و^�� ا���&# "��. ذ���I ����� .ت:��� م0���0دة "��. ا���#g ا=ص���. ��%������ 
م���  ،   ��B أن ه#��ك أ��Nاء وردت م:�Aرة "�. ه�Sا اW�%  ، ���$&"                ���\%v* م&�� ا����%�%0*    

 )2( .ی0ح. بB%u أ��ت آ&�ب&�� ". مAح�* ت���*
�� ����ء ا�{Aب       fات ا�&. ?حA�}&ث ���        وم� ا�". م�60QWت ا�:&�ب وه. ت&��

  H��             أ%Bا��-" ،� ���ء "�.      ^ ت�| إض�"* أ�Nاء ��-�* ح�H رؤی* ا�#���خ وت-�یAه
4^Aو". ا��0م ا=ول  " :م A�QGم� ا�  ،   C��Gب�0ن ا�Sح�� آ��%0ا ی� ،   iSت�م�� B�� ل��^ :

           iSر��� اث#��� م�� ت�م��u" ؟C��Gآ� ا�u&�  اذه$��  :و^��ل �����  ، أی� تAی أن %�!. و%�
 . )16 – 14/12مA^4 .. " ( "��^�:�� إ%��ن ح�م� �Aة م�ء ات$��i،إ�� ا��ی#*

����م مA���G م��A^4د%���4  وی��Aى #�% iA����Gاأ )376ص ( "��. ت H���Uی� ن أA���G��
         4^Aوای* م�A� �   و .ی�&-ون أن هiS ا�A-Gات أض�G| "��� ب���وا =م�Aی�  ا^�  أ%#&�� :

���مB ی��0دي م��ص�A      أ%B وص� ا��0م ا�Sي ^��| "��B ا�-��* ب0���uب ?           : أو�W&ی��
C����� ..%�>د    : وا� " ( .. �A�5    .و��� آ�ن ا����ء ��ء م�L اvث#�        " 17أن آ�تH ا��
  4^A0   ) 14/17م� وه�0 ?  ،  ��� ���0س ا�����C م�L ت�م��iS اvث#�. �A�5             ی&��ث   "

                                                 
)1 (Af%ات، ص  :ا ).20 – 18( م��u* ص�H ا����C ب�� ا��-�-* وا?"&Aاء، أح� دی
 .)144 – 139(م�60QWت ا�$�A ا���|، أح� �<��ن، ص ) 2(
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       ����C    ]22/8بA�Qس وی0ح#�� ح��H �0^��          [ی��� ش�_ً� �� رح�* اث#��� م�#Gاد ا���v  ،
 ،ن ی&��s ��� ا��A�5ة   أ�:��ن ����B    ,  ی��� م�&0ی�ت ت�I ا�A�-Gة     17"�0 آ�ن آ�تH ا��د     

   A5� .#د   ي  أ, و��4 �� ا?ث آ��ن ا�����ء   و����  ( :ن ی-Aأ ه:�Sا   آ�ن ی\H أ   17أن ا��
 . )��ء مL ا��A5ة 

ذآ�iA ��0رج آ��Aد ش��رح       م�� ؛ أی!��ً وم� ا�&��H ا�Sي ت�Aض| �l�% B ا=%����    
 ���ء "�. �0^�� أن ا�����C ^��ل ���� ا�����H                ،   �0^�إ%\��  �-": "        ���� A�GUا i��&ی�� أب، 

? ������ و������ ی����SآAه� iA�����U م����� ،)34 - 0�23/33^����� " (ی�������0ن م�����ذا ی0������Gن  =%
�����\%vم�* ��0^��         آ،  ا���� ب��t ا����60QWت ا�&�GUد   ،  �� أA251ص   (ی-�0ل آ��(: " 

                 *Qا=و�� ��%\��� ب0ا�� l�#ى ا� ^�� إن هiS ا���ة رب�� ت:0ن ^ م��| م� إح-�
ی-B أن ی{A��G ا� ������0د  ا���Sي ���� أ%��B ش��.ء ? ، أح�� آ&$��* ا�-��Aن ا�<���%. ���، ی�:��� ت

���� .��" �م ص���ر م��� 135م و 70م. وب��ح��f* م��� ح��ث م��� ت��م�A م��Nدوج =ورش����
AG}ی �� ا��Vآ أن ا� ���.")1( 

 

                                                 
)1 (Af%ا :ا D�-در ا���� ا�0ه�ب ، ص  ا����C ". م$�  ).170، 136 – 133(������* ، أح�
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 ;��:9�ت روا-�ت ا���� 8 ا7���6 : أو45 

 

ر ا=���س �-��* ا����H            - ت&�ث ا=%���� ا=رب��*   و�� ��� ت�Gص���     - وه�. ا��
H�����آ�%���| ه���iS ا�Aوای����ت وح����ً� آ����� ی����.  وا��A���Gوض ����0، آ<����Aة "���. روای���* ا�

 .ت اv%\����� ا=رب�* وت&�QبTأن ت&:�م� روای�، ا�#��رى
  آ<��Aًا م�� ا�&#�^!��ت وا?خ&�"��ت ا�&�. ?           %\�  و�:� �# تg��G ه�iS ا�Aوای��ت         

  ��أو ت:�SیH   ،  �0اب �#�� إ? ا�&����� ب:�Sب ب��t ه�iS ا�Aوای��ت             و?،  ی�:� ا�\�L ب�#
*�uى، روای* م&� ". م�A4 ". أخ^Aم HیS:وت  ... 

 :م� هiS ا�&#�^!�ت
 

�#* ��-$t ��� ا����C؟ه� ذهH رؤ��ء ا:� 
���L آ<��A ب���0ف و���.         " : َم� ا�Sي ذهt$�-�� H ���� ی��0ع ؟ ی-�0ل م&��             

  أن وزاد م�A^4 ب�uن ذآ�A      ،   )26/47م&��   " ( ء ا�:�#* وش�0خ ا�H�5     م� �# رؤ��  
       "���  ،   )14/43ا%Af مA^4   (م� ا�\�L ا�:&$َ* وا�0�5خ     �#� �ذآA ی0ح#� أن اYت�� ه
 و��� ی�SآA أي م�� ا�<�ث�*           )18/3ا%Af ی0ح#��    ( ��َء ا�:�#* ا�Aوم�ن وخم م� �# رؤ    

 *#� ح!�Aوا ���� ص�C إ��GUل ذآ�Aه� م�L ا���ض�Aی�،         0ا، و�0 آ�%م\.ء رؤ��ء ا�:�^ 
� ���0ا أ^� أه��* م� ا�:&$* وا�0�5خ وا�ه��ء�". 

� ��-�$t ���� ا�����C إذ ی-�0ل                ��G%uءوا ب�� *#� : و�:� �0^� ذآA أن رؤ��ء ا�:
 "A� ل ی���0ع���^   B����� �����$-وا�0���5خ ا�� ���:���0^��� " ( ؤ����ء ا�:�#��* و^��0اد �#�� ا�
22/52 .( Aب�� �0^� وا�$�^�� ��ه t^�#&��" . 

 

Cا���� � ؟ ". م\�L ا���0دم&� ح0آ
   Cا=%���� م��آ�* ا���� AآS0د    وت� وت&T�G "�. وص�� ا�:<��A م���           ، ". م\�L ا��

    gWش�� ���� *��#� ا���ث��� ب���� یی��A���  ، Bى "��. أث#���ء ا����آ���*، آ��&����Gر آ$���A ا�:
B&وإ��ب B�  ن �� ی���� ^�0ة ا�         أن��%vت. "�. ����ب ا�����ء            وأ ، اب� اu0ف ی��� B�%. 

) �^0� Af%4 69-22/67ا^A64-26/63، وم&� 63-14/61، وم.( 
� اخ&�0��Gا "��. م���0 ه��iS ا�\����* م��� ������ت ا����آ���*، إذ   و �#��:� ���^0� ����ی\��

�� "�-0ل      �" B��� t$^ .&و " :ص$�ح ا����* ا�         H��5ا� *W��5ر ا�&���| م����� آ�ن ا�#
� ^������D ، رؤ����ء ا�:�#��* وا�:&$��* ��� إن آ#��| أ%��| ا������C "-���  :وَأص���وi إ���� م\��

  ). 67 - 0�22/66^�  " ( ....؟�#�
�  ا�<�ث*  ن  0اv%\���وأم�  �%m"  ی\��0ن  iSه     B���� t$-0ل   ،ا����آ�* ". ���* ا��-�" 
4^Aم��: "    *��#��L م���L����� B رؤ����ء ا�:�#��*   "����&، "�!��0ا ب����0ع إ���� ر4���D ا�:

  ). 18/3وی0ح#� ، 26/57 م&� :وا%Af ) (14/53مA^4 ...." (  وا�0�5خ وا�:&$*
 

 آ� مAة ����C ا�یI؟
    Cس ا����AQب L$وت   و^ أخ$iA ا����C بA��  ،      ." iA:#�� B%uى م��آ�&B م� ب��

  4^Aم Hت�� ح�Aم Iی ا��یI  ن ی��Cأ^$� " ت�I ا����* ث�ث مAات ^$� أن ی��C ا�
 ^$�  : "ی-0ل �0^� ،  وَمAًة ح�H ا�<�ث*   ) 14/72مA^4  (" مAت�� ت#:A%. ث�ث مAات   

ی0ح#��� ، 26/74 م&��� :ا%A��f( ) 0�22/61^��� " (ن ی����C ا���یI ت#:A%��. ث���ث م��Aات أ
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18/27(             d�-" ًا، خ�"�ً� ���� ز���B م�A^4       ،   و^ ذآA ا�<�ث* خ�ل ا�-��* ص���حً� واح�

 ذآA ص��ح��-"Iی�� . 
 

   أول مAة؟ا�\�ری* ��� بAQس�A"| أی� ت
 �����B،  ب���t ا��0���0دی� "��. ا����آ���* أث#���ء م&�ب���* بA��Qس �����آ���* ت���Aف  و

 .م�� اضAQ بAQس v%:�ر ذ�I ث�ث مAات، ا����Cأ%B م� أت$�ع  و�A"0ا
، وتW&��� "�. ت�ی�       وت&TG ا=%���� ". أ%B ت�B��� |"A ". ا���Aة ا=و��� ��ری�*            

  Aي ت�Sا��:�ن ا�|"  � B�"    ،سAQآ��ن �����ً�              �� ب B�%0ن ا�<�ث�* أ����\%vا Aذآ� -"  .�"
، ض��Aم0ا %���رًا "��. و���d ا���ار أو����� ": ی-��0ل �0^����#�� ا�#���ر ی���&"x ، ����ح* ا���ار 

،��:  و^��|،"&A" ،B�" |�AGأتB ��ری* ����ً� �# ا�#�ر و���0ا م�ً� ��4 بAQس ب�#
 Bا آ���ن م���S(، و)56-0�22/55^��� ( .." وه��A��f%4 (، و)26/69 م&��� ا^A14/66م��(، 

 ا�$0اب��*، "���iS ا�\�ری��*        و��#� B����� |��"Aأن ا�\�ری��* ت� ���%A$ي أخS0ا ی0ح#��� ا���Gخ����
 أن ت����Sًا م�� ت�م��S ا�����C        ح��� أخ$A%��   صAح ب�B ی0ح#��      و^  م�Vو�* �� ا�$0اب*،    

خ�B إ��� ا��ار،           �� *#� "-���| ا�\�ری�*ُ   ،  دخ�� بA�Qس   u""تAQ$� d�0س �# ر4�D ا�:
، إذًا )18/17ی0ح#��� " (؟%����ن م��� ت�م���S ه��Sا اv ی!��ً�أ%��| أ����|  أ: �$A��Qسا�$0اب��ُ*

 أخ$Aو%�� ن ا�<�ث�* ا��Sی�   0 اv%\���� ذآ�iA   اآ&�5 أم�A بA�Qس �#� ا�$0اب�*، خ�"�ً� ����              
 . ". ��ح* ا�ار#�ر�بB%u آ�ن ����ً� �# ا

 

  ". ا��Aة ا�<�%�* وا�<��<*؟بAQسم� ا�Sي ت�Aف ���  
 ا�&. ت�B��� |     B���� |"A ح�H م4G% 4^A ا�\�ری*      "- ت�A"  ،وأم� ا��Aة ا�<�%�*  

إن ه�Sا   : "Aأت�B ا�\�ری�* أی!�ً�، واب&�أت ت-�0ل ����ض�Aی�           : " ". ا��Aة ا=و���، ی-�0ل     
�� .)14/69مA^4  ("م#
ث�� إذ خ�Aج   "   A��U ا=و���   ��ری�* أخ�Aى   "mن ا�Sي ت��Aف ����B   ح�H م&� �:�   و

 م&��   ( "م�L ی��0ع ا�#�ص�Aي     وه�Sا آ��ن     : إ�� ا�ه��N رأتB أخ�Aى "-���| ���Sی� ه#��ك          
26/71( . 

����� �������ً  وG��Wة      �0^���یAا���� iSه�� B����� فAي ت���Sأن ا��� Aي ذآ��Sر���� م���   ا��� 
�، وأ%| م#: وب� ^��� رb ibخA و^�ل: "  و��4 ��ری*، "�-0لا��!0ر�: "-�ل بAQس
 .)0�22/58^�  (" ��| أ%�،ی� إ%��ن

��&#�^!�* ��<�ث�* ا��Sی�      وی��ول ی0ح#� ا�AWوج م� ا��Wف وا�\��L ب��� ا=^�0ال ا           
�� ". اv%:�ر ��\�" ،Bإ�� L�� س ح�� أش�رAQ$� s��>ر ا��:%vا *�^ A��&��" ،i0-$�

 م��   أی!��ً  أ%�|  أ���|    :"-���0ا ��B   ،   ی���Q.  ����ن بAQس آ�ن وا^�Gً   : "ا�<�%.، "�-0ل 
iS؟ت�م� "uذاك A:%،18/25ی0ح#� " (أ%� ��| : و^�ل.( 

ب0ا��Q* ا�\��0ع ذآAه�� م�A^4 وم&�� "�.       وهiS ا���{* ". ا�&�Aف ��� بAQس      
     4^Aی-0ل م sح� ،s��>ر ا��:%vق ا���" :    ���^  : ^��ل ا���ض�Aون �$A�Qس      أی!ً� وب�

�أ%��| ح-��ً���أی!��ً�، ������. =%��I ، م��#�&��}� B$��5ت I��&}أ ی����� وی�����.  و� ? إ%��. :"�ب&��
 ).71-14/70مA�) " 4^Aف هSا ا���A ا�Sي ت-0�0ن �#Bأ
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    :%vه� م&� ". اAا ذآSل  وآ�-" ،s��>س           : "�ر ا�A�Q$� ء ا�-���م و^���0ا��� ����^  : ب�

�  أی!ً� أ%| ح-ً����Aك    m "�  ، م�#fت I�&}� ی���� وی����       ،  ن S�_#أ ح�" ��Aف أ ?   إ%�.  :"�ب&�
 ).74-26/73م&� (

ر��� واح�،    ) ا�<��<�* (وأم� �0^� وی0ح#�� "\��� ا��&��Aف ���� بA�Qس ه�iS ا���Aة                 
 و���� م!�� %��0 ����*         : "�0^�� و��4 م\��0* م� ا��0�0دی� ". ا���:��*، ی-�0ل          

 ی�  :"-�ل بAQس ،  ی!ً�أ%B ����.    = ، آ�ن م�B  ی!ً�أن هSا   إ ب���T   :ّآ bخ�D�^ Aً  أواحة  
 .)A�) " �^0�22/59-60ف م� ت-0لأ%��ن ��| إ

 ر4��D ا�:�#�*         هSا ا����A      أن ، "�SآA  ی0ح#� ی��دق ��� آ�مB  و ��$� ^��ل  " أح�
        H��% 0وه ،*#�أم�� رأی&�I أ%�� م��B     : ا�Sي ^LQ بA�Qس أذ%�B    واح م� �$� ر4�D ا�:

 .)18/26ی0ح#� (" "A:%u بAQس أی!ً� ؟". ا�$�&�ن
 أم  ؟ أخ�Aى   أم ��ری�*   ؟"�� ا�Sي ت�Aف ��� بAQس ". ا��Aة ا�<�%�* %4G ا�\�ری*         

  A:%س ر��؟ وه� أAQب            B�&\�� ���� L�\ف ا�Aت� H$ة ا�<��<* ب�Aا�� ." Cأم  ؟ ا���� 
 ر4�D ا�:�#* ا�Sي رأى$� H$؟ب�Cا���� Sت�م� Lس ". ا�$�&�ن مAQب  

أ^0ال ا�-�ی4   : "وی�&Aف ب�Sا ا�&!�رب ب�� ا�Aوای�ت ا=ب م&� ا���:��، "�-0ل        
وا                       ���0^� اخ&��G| ��� أ^�0ال ا�-�ی4 م�A^4 "�. ا��!��0ن وأ%�0اع ا="�Aاد ا��Sی� ت

 )AQ$�.")1س وأ�$�ب آ� مAة
 

  ���ذا ح$4 ب�رب�س؟
���Sي م��� أ����B ح��$4 ب�راب���س "��. ���\�    وتW&���� ا=%������ "��. ت�ی�� ا����$H ا  

 . )18/40ی0ح#�  ("وآ�ن ب�راب�س ��ً�" "�SآA ی0ح#� بB%u آ�ن ��ً�، ب��46
  *��#&" Hص���ح B��%4 و�0^��� ����� أ^Aم�� T��Gوات  ، B��%وأ^ �����" ���� "����&H�0 ،&���ح

B���$ب�راب���س" :ی-��0ل �0^���، ح ���#� T���6ح "��. ا����\� =���� "&#��* ، أA��6 وذاك آ���ن ^��
 ).15/7مA^4 : ا%Afو ،0�23/19^� ( "حث| ". ا��ی#* و^&�

   ��Aأ���ل ا� AG� أو                 وأم� g�� دA�\أن ب�رب��س آ��ن ^��تً�، و���4 م ��� �g#�"
� ر���    أ و�$�6&�   ،%:Aت� ا�-وس ا�$��ر   أ%&�  أ : "م�5رك ". ا�G&#*، إذ ی-0ل    �:� Hن ی0ه�

 ).3/14أ���ل " (^�ت�
 

 م� ا�Sي ح�� ا����H ا����C أم ����ن؟
     ��و"���� ه��    ،  وخ�Aج ب�B ا����0د �&#S��G ا��:��         ،  �H ا�����C  وصر ح:� ب���46 ب

� ر�� ی-�ل �B ����ن     � " :"\���i0 ی���� ص���H ا�����C ی-�0ل م�A^4           ،  خ�ر�0ن �-�
  B$��وه�0 �����ن ا�-�Aوا%�.      ،  &�زًا آ�ن bت�ً� م�� ا��-��      \"�AWوا ر�� م  ،  ث� خ0�Aا �

  B$روس ورو"��4 ������� ص����م&���  :ا%A��f(و  ) 22 – 15/20م��A^4 " (أب��0 ا�:���#
27/32 ، �^0�23/26 .( 

   �����Wی0ح#��� ی ���:� �������\%vم���     ، ا�<�ث��*ا ?ً"�\���� ا������C ح���مً� ������$B ب��
  : ی-������������������������������������������������������0ل ی0ح#������������������������������������������������������� ،����������������������������������������������������������ن

 "     Bوا ی�0ع وم!�0ا ب�Sخu"  ،                 B�� ي ی-��لSا�� Lإ��� ا��0ض� B$ج وه�0 ح�م�� ص���A�W": 

                                                 
  ).v)705%\�� ب��H ا�-ی4 �0^�، ا=ب م&� ا���:��، ص ا) 1(
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 " ا�\�\�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*  

 ا���Sي ح����  ، "���� و���� ی��SآA ی0ح#��� ش���_ً� ���� ������ن ا�-�Aوا%��.      ،)19/17ی0ح#��� (
 ا����H ، ����ن أم ا����B��� C ا���م؟

 

 *���ی* ی�0ذا^% 
���ی&�� مS����&�� ���&G�&W ا��D��W ی��0ذا ا=��AWی60.               و% ���  ا�\ی�ی&�ث ا��

  Cي خ�ن ا����Sا�،      B��� *�?، م-�ب� ث�ث��� دره��ً� م�� ا�G!�*       وت����B   و��� ". ا�
 دی� %م ورّد ا�<�ث�� م� ا�G!* إ���         ��� رأى ی�0ذا ا�Sي أ���B أ%B ̂      : " "�-0ل م&� 

م��ذا ���#��؟    : "-���0ا . Aی_��ً إذ ����| دم�ً� ب     ،  ^� أخu�Qت   : ^�Dً�،  رؤ��ء ا�:�#* وا�0�5خ  
 A�"uخ�S رؤ���ء     ،ث�� م!�� وخ#�AQ"  ،       B��G% Tح ا�G!* ". ا���:� وا%�Aف     .أ%| أب

*���!Gا� *���#�روا "&����5و . =%����� ث����� دم،? ی����� أن %�-������ "���. ا�NWا%���*:  و^�����0ا،ا�:
��Sا ���. ذ��I ا��-�� ح-�� ا��م إ��� ه�Sا             . واش&Aوا ب�� ح-� ا��WGري م-$�Aة ��{Aب��ء       �

 .)5-27/2م&� " (ا��0م
         *��$Q0ذا وردت "��. �����ق خ���و�:��� ���AG أ�����ل ا�����A ی�:��. %��ی��* أخ��Aى ��

آ�ن ی#${�. أن ی�&� ه�Sا ا��:&�0ب ا��Sي ��$T              ،  خ0ةأی�� ا���Aل اv  : "ح�s ^�ل ،  بAQس
   Gب B��-" سإذ  ،� داود �� ی�0ذا ا�Sي ص�ر د��ً� ��Sی� ^$!�0ا ���� ی��0ع             ا�Aوح ا�-

م�*           ،  آ�ن م�ودًا ب�##�  Wا� iSه� .�" H���% B�� ة             ،وص��رAا ا^&#�� ح-�ً� م�� أ��Sن ه�m�"
��fا�  ،           d��0م�� ا� T�5%ا B��وص��ر ذ��I     ،"�%��:$| أح��5ؤi آ����     ،  وإذ �-d ���� و�

    �� ح-�� دم��     ح&� د�. ذ�I ا��-� ". �{&      ،م��0مً� �# ���L �:�ن أورش��� أي ح-��    ،
 ).20-1/16أ���ل  ("دم

 اخ&�� ا�#��ن ". ���* م� ا=م0ر-": 
ث��� م!��� وخ#��m" "   Tم��� أن ی:��0ن ^�� خ#��B���G% T وم���ت     ،  آ����G* م��0ت ی���0ذا  -
B�G%"  ،     B60-م�ت ب� ح�s ا%�5-| بB�#Q وا%��:$| أح��5ؤi "���ت           ،  وإم� أن ی:0ن ^

و? ی�:� أن ی�0ت    ،  "���وإذ �-d ��� و��B اT5% م� ا�d�0 "�%�:$| أح�5ؤi آ         "
، وی\�ر ه#�� أن %�SآA أن    آ�� ? ی�:� أن ی:0ن ^ م��ت ب���AQی-&�� م���ً          ،  ی�0ذا مAت�� 

 ! ذآA أن ی�0ذا م�ت ده�ً� ب�Aب* "�%�:$| أح�5ؤi)م155 (ب�ب��سا=�-� ا��Vرخ 
�     "ه� ه0 ی�0ذا  ،   م� ا�Sي اش&Aى ا��-�    -��fة ا�Aا ا^&#�� ح-�ً� م�� أ��Sن هm"" ،

 *#� ؟""&�5وروا واش&Aوا ب�� ح-� ا��WGري"ا�Sی� أخSوا م#B ا���ل أم ا�:
 دی��� %��م    "   ه��� م���ت ی���0ذا %�دم���ً  -��^ B��%أ Bي أ�����S0ذا ا������  ... ����� رأى ی��^

�A م�" إذ ���| دمً� بAی_ً�، أخuQتfآ�� ی B$%Sس؟أم م��^$ً� بAQآ�م ب  

- *���#��ء ا�:�#���* ورّد ا�<�ث����� م���� ا�G!���* إ����� رؤ����"  ه���� رد ی����0ذا ا������ل ��:
� "أم أخiS واش&Aى بB ح-ً� ، "وا�0�5خ �fة ا�Aا ا^&#� ح-ً� م� أ�Sن هm""؟ 

ود"��i0 إ��� ب���46      " ^$�� ص��H ا�����C وب�� ا����آ��*             ه� آ�ن م0ت ی�0ذا    -
 دی� %م    ،  ا�$#Q. ا�0ا�. ^ B%أ Bي أ���S0ذا ا��"A�Qح ا�G!�* "�.    ...  ح�#_S ��� رأى ی

ح���s م!���  ، أم أن ذ���I آ���ن "����� ب���   " B���Gث��� م!��� وخ#��T %  ا���:��� وا%���Aف  
 ؟واش&Aى ح-ً� ث� م�ت ". و^| ا� أ��� م&� آ�ن

-            Cم ا����خS رؤ��ء ا�:�#* ا�u    *!G" " ه� ��. ا��-� ح-� دم =%B آ�ن ث�#ً� �
���� "��. ا�NWا%��*أن ? ی���� :و^����0ا�-�% ، ����ا ب���� ح-���  "&���5وروا واش��&Aو، ث���� دم=%
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���.  ، أم " ه�Sا ا���0م    إ��� ���Sا ���. ذ��I ا��-�� ح-�� ا��م              ،ا��WGري م-$�Aة ��{Aب��ء    

  I�Sب      B#Qب T5%ا ��� B�" ل�� � أ��Aة ن هSا ا^&#� ح-� م��  m" "=ن دم ی�0ذا ^��fا� ، 
  وص��ر ذ��I م��0م��ً      �، آ���  أح��5ؤd-� ،    |$:��%�"  i ��� و��B اT5% م�� ا�d��0        وإذ

 ���L �:�ن #��� ح-� دم،أورش��� ". ح-� دمأي ،� ح&� د�. ذ�I ا��-� ". �{&
 

 م� م0^� ا����0ب�� م� ��ره�� ��� ا����H؟ 
      H���وأ%B ص�H ب�� ����� أح�ه��       ،  وت&�ث ا=%���� �� ت���T ا����C ��� ا�

 B#ی�� ��  ،    iی���ر ��� AخYوا  ،            Cءا ب������N�، وی�SآA م&�� وم�A^4 أن ا������ ا��&
وم<��B  ، 27/44م&� ( " آ�ن ا��ّ��ن ا��Sان ص�$� م�B ی�A�ّا%B      ی!ً�أ بI�S   " :ی-0ل م&� 

 ." 4^A15/32م(. 
  Bء ب��N�، و���� ی0ا"-��B "��.  اYخ��iAب�#���� ا%&���A،  ب�#���� ذآ��A �0^��� ب��uن أح��ه�� ا���&

  Cب����� B&یAWو� BDاN�وآ�ن واح م� ا��S%$�� ا����-��� ی\�ف         " :ی-0ل �0^� ،  ا�&
 ً�D�^ B���: وإی�%��        أن آ#|   إ I��G% g��ّW" Cا����� |% ."u   Aخ�Yب ا���،   D��^ iA�� :ً� وا%&

" %I ا��0م ت:0ن م�. "�. ا�A�Gدوس  إ :^0ل �Iأ ا��T : "-�ل �B ی�0ع   .. أو? ت�Wف ا�  
 ) �^0�23/39 - 43.( 

 

 ؟H�6 تAك ا����T-��� C ا���\Nاتم� ا�Sي 
 "��Aآt"وی���ث#� م��A^4 أن ا������C ����� آ���ن ����� ا������H ص��Aخ یH���Q ا�����ء  

�$* ��� و����� ،خً� �G#\*إ وم� ،واح^، i�-و� �ًD�^: آ0اAات  ،A#� ت.  ه�uی���� إ ی� 
B�N#��) "  4^A15/36م(            B��0وی ،Cي �-� ا�����Sا� Iا��$�رة ا���ب-* ه0 ذ� �D�-" ،

�ًD�^ ی�Aخ�� Bب�Qآ0ا: "خAات  ،A#� ت. ه�uی���إ ی B�N#��." 
  H��&آ sم&��� ح��� B���" B��!^�% ا وص���Sو��0^��| ": وه�� tرآ�� � واح��� خ��Sأو ،م��#

��$*  ����  و����� ،خً� وم�ه� ،�G#\*إ^  i�-ك  :"-���0ا  ا�$��^0ن  وأم�� . و��Aى ،  ات�A�#� 
ّ��B ی���إ یuت. ه�W49-27/48م&�  " (ی(             ، "\�� ا�-�I��&� ��D ا��$��رة اYخ�Aون ، "-�

 BآA&أن ی Cي ی�-. ا����Sك"�6$0ا م� ا�A6َ"ات�W؟ وم� ا���D�-؟، "�� ا�H. 
 

 ؟bخA م� ^��B ا����0ب ^$� م0تBم� 
وتW&���� "��. وص��� ، �����S��&" CآAه� ا=%������ أم��� ا������fت ا=خ���Aة "��. ح����ة ا� 

 " : وی��Aخ  #��دي "���0ر م&�� وم�A^4 ح���B ح��ل ا����4D ا�-��%d ی              ،  ا����C ح�#�Sاك  
 - 15/34 وم�A^4    ،50 – 27/46م&��    ( .ث� ُی���� ا��Aوح    " إ��. إ��. ���ذا تAآ&#.     

37( . 
��0رi ب���ل ا�-�0ي ا�Aاض�      ،  ت��T ب������C    وأم� �A�" �^0ى أن هiS ا�#��ی* ?      �" .

� ا�Aوح أو��� ^�ل هSا     ،ی� أب&�i ". ییI أ�&0دع روح.      " :ب-!�ء ا� ح�s ^�ل   �� " 
 ) �^0�23/46 .(  

وی&\#��H ی0ح#��� وص��� مA����5 ا������C د"���ً� �����Aج، �:#��B ی���\� م-����* أخ��Aى     
 ��خ��S ی���0ع أ"����� " :������C وی\������ bخ��A آ���ت��B ����� ا������H ، "�-��0لإ���� ای#���$
، "uي ا�:���ت آ�%|    )19/30ی0ح#�  " (��� ا�Aوح أ و ،رأ�B و%:4 .أآ�� ^   :ا��W ^�ل 

 bخA آ�م ا����C، وأي ا������ آ�ن ح��B ��� ا����H؟
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�:�� ؟م&� اT5% ح\�ب ا�

ویAى اv%\���0ن أ%B ? ی��T أن ت:�0ن %��ی�* ا�����C ��دی�* آ���AD ا=م�0ات، ب��                    
                 ���� ب��t ا=ح�اث ا�:$��Aة، وا�&�. ی0�G�&Wن "�. %��\$����     ?ب أن ت� و"-�ً� ����W?ت

          ،��:��� ��� أي ح�ل ی&G-0ن ��� واحة م#���، وه�. ا%�5-�ق ح\��ب ا��#:� ،*$�Wا�
: م�� A��U أن ی&G-��0ا ���� ����f* ح��A��" ،B�0^4 ی\����B ب�� و"���ة ا�����C ، "�-��0ل       

"   ��f� 0ت� م��   ، اث#���  إ��� اT�5% ح\��ب ا���:��       ، و ���� ا��Aوح   أ و ،"�Aخ ی�0ع ب
 ).38-15/37مA^4 " (أ��G إ��"0ق 

             ،�ًG��uت ����\%v4 أول ا^Aم A�5$ا� ���Wی B%m" T�^أم� �0^� ا��&&$L �:� ش.ء ب&
وآ����ن %����0 ا�������* ": وی���Aى أن ت����I ا=�\0ب���* آ�%���| ^$���� م���0ت ا�������C، "�-���0ل

 ،�����| ا�4���5أو،  ا������* ا�&�����*إ���� آ����� ا=رض":�%��| �����* �����  ، ا���د���*
    BQم� و� �:��� و^�ل  و%�دى ی�0ع ب�0  ،  واTّ5% ح\�ب ا��f� ی�   :ت i�&أب،   Iی ". ی

، "�B^�-�5% آ��ن ^$��       )0�23/44-46^��   " (���� ا��Aوح   أ ،و��� ^�ل هSا  ،  ا�&0دع روح. 
4^Aم Bخ�"ً� ��� ز�� Cم0ت ا����. 
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 <�� ;��:9�ت :�� ا������: 2�

       B#"د وت�&��ء ^�g ا�-��م* "�.     ،  وت&�ث ا=%���� ا=ربL �� ^��م* ا����C ب�
 .^!�ت ا�&. ت\�� م� هiS ا�-�* أض�� ^�g ا=%����ا=%���� ب���&#�

 

 م&� أت| ا�NاADات إ�� ا�-$A؟

    ب��� 0���6ع  وی\����B م��A^4   ،ت&���ث ا=%������ ���� زاA��Dات ��-$��A "��. ی��0م ا=ح��
 ،ذ ����6| ا�4���5إ، ���� ا�-$��Aإ���$0ع أت���� ول ا=أ "��.  ���ًاوب���آAًا ":"�-��0ل، ا�4���5

       A\ج �#� ا��Aح ا��\�A   نأ ورأی��    ،"&���Q،   �� ب�ب ا�-$A   وآّ� ی-�� "��� ب�#�ّ� م� ی
 دحAج^ ")  4^A3-16/2م( . 

           A�\Gا� ،  ی0ح#�� ���� أن ا���fم ب��قٍ    �gوی�# ،  �:� �0^� وم&��� ی\���0ن ا�Nی��رة �#�
، وا���fم ب��ق   ،  ��� ا�-$�A ب��آAاً     إ�$0ع ��ءت مAی� ا��\��*     ول ا= أ".  : "ی-0ل ی0ح#� 

�ً�0"Aم A\ت ا��Af#"A$-20/1ی0ح#�  (" �� ا�(  ، )Af%0�24/1^� ، 28/1 م&� :ا.(  
: و�#-Aأ م��و�* ا=ب م&� ا���:�� ". ا�\�L ب�� ا�A\G و0�6ع ا�4�5، "- ^�ل            

"�?خ&�ف %�ت  أن ا�#�0ة ^�� ب�آAًا �ًا وا��fم ب�ق، وأت�� إ�� ا�$�ب، ب�ب AUب.               "
ا�4���5، ا��ی#��*، وا%&A��fن ه#���ك إ���� أن "&���0ا ا�$���ب ا���Sي ? یC&��G إ? "��. ش��Aوق   

 ا�$��ب وخ���A وا�4��5 ^� ���6|؛ آ�%�|                     �#� A\Gا ب�� أن ^�� ووص�� ". ا�S:وه
 )1(".ا���Gر^*

����  ش��_ً�   ی�ري   ?  و ا��Vرخ��   أحًا م� اv%\�����    أو? ریH أن ا�-�رئ یرك أن       
ی:&$B ا=ب ا���:�� �� ب�ب ا��ی#* ا��{�T، آ��� ی�رك أن تA���G ا=ب ��-��* ی:�Sب                   

  "وا��fم ب�ق ،  �� ا�-$A ب�آAاً  إ��ءت مAی� ا��\��*     : "ا�Sي ی-0ل م� ^��B ی0ح#�    -� ،
           C&�Gي ? یSب�. ا��A}ی#�* ا�وص�| ا��\��* إ�� ا�-$A وا��fم ب�ق، و��4 إ�� ب��ب ا��

 !إ? ب� شAوق ا�4�5
 

 م� زار ا�-$A؟
� ح���H ی0ح#��� م��Aی� ا��\����* وح��ه�  ، أم��� ا�NاA��Dات وا���Nوار���" g#آ���� "��. ا���

Tا���ب " *�� ).3 - 20/1ی0ح#� ("  �� ا�-$A ب�آAًاإ ��ءت مAی� ا��\
    ����Aى �&#A�fا  ا=خ�  ���ءت م�Aی� ا��\���* وم�Aی�      "وأض�ف م&� مAیَ� أخAى أب

A$-28/1م&�  ( "ا�(. 
 �:�   4^Aی م A�$W    iاءA�^       ات ه��A�DاNوأم ی�-�0ب و����0م*        أن ا� *���، م�Aی� ا��\
  " ���uت�� ویهّ#�B    0ب و����0م* ح#��60ً    م ی�-�  أش&Aت مAی� ا��\��* وم�Aی�      ا" :"�-0ل

) 4^A16/1م( . 
: ی-�0ل �0^��   ،   %��ء آ<�Aات وم��� أ%��س      آ�  ��Nی�رة  ا�-�دم�ت  أن A$Wوأم� �0^� "�  

"             i��� Lوآ��� وض� A�$-ن ا�A�f%م�� ا�\���� و Bأت�� م� ث�� "�.   . وت$�&B %��ء آّ� ^
 ،%��س أB وم���ّ�  �� ا�-$�A ح��م�ت ا��#�0ط ا��Sي أ�د%�        إول ا�A\G أت��    أ�$0ع  ول ا= أ

   ً��Aح�0ن ا��\A م�"    A�$-إ%��� آ��ن "�.          ). 24/1 - 55/ 23 �0^��  (" ��� ا� Bا آ��Sوه�
 . زی�رة واحة

                                                 
 ).830( ص ، ا=ب م&� ا���:��، )درا�* وتA��G وشAح(اv%\�� ب��H ا�-ی4 م&� ) 1(



 
��	�� ا��ى وا���ر )4(  

 )16 

( 
 

 م&� دحAج ا��\A؟
 ث� ه� و� ا�Nوار ا��\A ا�Sي ی� ا�-$A مح�Aً� أم ُدحAج و^| ا�Nی�رة؟ 

���ء  ، ن م��ك ا��Aب %�Nل م�� ا�����ء     =، ذا ز����f� *��N* ح�ث|      إو: " ی-0ل م&��  
� م#��B أن ا�ح���A* ، )28/2م&��� " ( و����B����� 4 ، ودح��Aج ا��\��A ���� ا�$���ب�G���" 

 .ح��| و^&Sاك
�ً�Aح إ����أت���� " :ی-��0ل �0^���،  ب�#���� ی��SآA ا�<�ث��* أن ا�NاA��Dات و���ن ا��\��A م��

       �ّ��0ن ا��\A مح��Aً  . %�سأا�-$A ح�م�ت ا��#0ط ا�Sي أ�د%B وم�"    A�$-ا� ���  "
  ).20/1ی0ح#� ، 16/4 مA^4 :ا%Afو ( )0�24/2^� (

 

 ا�NاADات؟م�ذا رأت 
?ب��ً� ُح��* ب�!��ء ح��H        ،  و^ ش�هت ا�NاADات ". ا�-$A ش�بً� ����ً� �� ا������         

  4^Aم)Af%4  : ا^A16/5م(  ،      ل م� ا����ءN% �ًوم&� ��� ا��5ب م�آ ) .Af%م&��   :ا 
 .)0�24/4^� : ا%Af. (و�0^� ������ ر���� ب<��ب بAا^*،  )28/2

����� مَ�:���� ب<����ب ب���tٍ وأم��� ی0ح#�����  ،  أح��ه�� �#�� ا���Aأس،� "-����#� Aخ��Yوا
����Aی0ح#� . ( ا� Af%20/12ا( .  

 

  وم� ا�Sي بA5ه� ب-��م* ا����C؟��* ا����C؟أی� �-�| ا��\
 آ�%| زاADات ا�-$A أول م� رأی� ا����u" ،Cی� ح�� هSا ا��-�ء-�. 

وه��. ا�NاA��Dة (%��| ا��\����* ی\���H ی0ح#��� بB��%u آ���ن داخ��� ^$��A ا������C، ح���� آ�   
 ^���| ؟  ت$:���  ����ذا  ام�Aأة  ی��  :����  "-��? "ت&�ث إ��� ا���D:�*،      ) ا�0ح�ة ح�H ی0ح#�  

����: ��،  ا�0راء إ�� ا�&G&| هSا ^��| و��� ،وض�i0 أی� ���أ و��| ،��ي خSواأ إ%
 �م� ؟  ت$:���  ����ذا  ام�Aأة  ی��  :ی��0ع  ����  ^��ل ،  ی�0ع %Bأ ت��� و�� ،وا^Gً� ی�0ع "#Afت
��$�Q؟ت |#f" Iأ ت�B% .%�&�$؛ا� |��-" B�: ی�    أ%�|  آ#�|  إن ����^  B�&؛ح��  ��-"  .��: 

 ا��Sي  ربB�: .%0 و^��| ،ت�G&��" I&| .مAی� ی� :ی�0ع ��� ^�ل،  bخiS وأ%� ؟وض�&B أی�
iA��Gی� ت � أ%�� اآ&G5| أن ا����C م�زال ح�ً�       ، و%��¡ ه#�  )16-20/14ی0ح#�  " (م�ّ�

:Dإخ$�ر ا��� A�U م��� رأتB وت�B��� |"A ب� بAه* م� حی<B م�-" ،��� *. 
           ا��Vال "�. م�G�&W* ، "     ��  وأم� إ��ب* م&�    �^ ��B�%m ی�Aى أن ا��\���* وص��ح$&

�&�-�    A�$-خ��رج ا� i،    اً ب�� ^��ل ����� ا����ك مA�5$ًا ب#\��ة ا�����B�#�              C،    ب����-" :" ? 
�"�Wأ ت��&%. "m.% أ � آ���  ^��م  %�B = ،ه�#��  ه�0  ���4  ،ا�����0ب  ی��0ع  ت�Q$��ن  %:��� أ ���
 �&�م��A��،  ?0�^  iSی��ً  واذه$�� ،  "��B  م!�Q\��ً  ا��Aب  آ�ن ا�Sي ا��0ضL ا%Afا ه�� .^�ل
� و"��Aح ب0��Wف ا�-$��A م��� ���Aی�� "�AW&��� . ..م��0اتا= م��� ^���م ^�� %��Bأ���f� ��&��!راآ 

 ���م  :و^��ل  ،?^�ه���  ی��0ع  إذا ؛ت�م��A�$W&�  iSا  م#�Q-&��ن  ه�� "���و ،ت�م�A$W&� iSا
 ^��0? ،اذه$��� .ت�W"��� ? :ی���0ع ������ "-���ل. ���B و���\ت� ب-م���B وأم���:&� "&-��م&� .�:����

 .)10-28/8م&� " (یAو%#. وه#�ك ا�\��� إ�� یSه$0ا أن vخ0ت.
وه:Sا "��H م&�� آ��ن ا��-��ء ب���ًا ��� ا�-$�A، وآ�%�| ا�$��5رة ب-��م&�B م�� ^$��                        

*:Dال       ا���Vد ا��\&�� ،B�G% Cا���� ? ، :  ����\%vأي ا         ����� أص��ب آ$� ا��-�-�* وأی
ر ذا وذاك ا�؟� أخuQه�؟ وه� ی�:� أن ی:0ن م

 



 
   
   

 ا���ا� ا
	�� ���  ا���ا� ا
	�� ��� ه�ه�
 17(   ا�����؟ا�����؟
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 ه� أ�Aت ا�NاADات ا�A$W أم أش��&B؟
          *�u0^�� "�. م��� L4 م�^Aم� t^�#&ًا ب��� رأی�� أم ? ؟                :وی ه�� أخ$�Aت ا�#���ء أح�

��� آ�� خ���GDت     ،  و�� ی-�� =ح� ش��_�ً      ":"�A^4 ی-0ل %= ) "  4^Aو�0^��  ،  )16/8م�
�0^��  " ( وأخ$�Aن ا=ح� �A�5 و����L ا�$��^�� ب��Sا آ��B              ،  ور���� م�� ا�-$�A      " :ی-0ل
24/9 (. 

 

�A ا����C أول مAة؟� ��� 
           iSم���&� C0ر ا������و"���� �-��B    ،  وتW&�� ا=%���� مAة أخAى ". �د مAات �

    *�������0ر ا=ول ����Aی� ا��\f4 وی0ح#��� ی\����ن ا�^A���" 0ر؟���(  .ا������C "��. أول �
A��f%4 : ا^Aى : وی!���� م&��� ). 20/14ی0ح#��� ، 16/9م��Aا=خ�� � م&��� :ا%A��f ( .م��Aی
28/9( . 

(  ب�#�� ی�&$A �0^� أن أول م� ��B� A ا����C ه��� ا�&����Sان ا��#�Q-��ن ����0اس          
Af%24/13 �0^� :ا .(  
 

 آ� مAة ��A ا����C؟ وأی�؟
 ی0ح#��� :ا%A��f. ( وی\���� ی0ح#��� ����0ر ا������C ��&�م���S م\&������ ث���ث م��Aات       

�0رًا واح�ًا       SآAب�#�� ی )  26،  20/19� C����� *ا�<�ث ) A�f%4  ،  28/16 م&��    :ا^Aم�
16/14 ، �^0�24/36(. 

                   ��A ��&�م��S م�Aة واح�ة، و^�� Cأن ا����� T�^وی\Nم �0^� ا��&&$L �:� ش.ء ب&
��ی* هiS ا��-�ب�*، "�-0ل     % ." L"ا    : "ُرS��و^�� ی��0ع %B��G "�.         و"��� ه� ی&:��0ن ب

��Qو����،������ و�#���0ا ،"\0����Nا وخ����"0ا، � �����م �:���: و^����ل ����� ..  %A���fوا روح���ً�أ%
���Aب�| �#��  إ��  خ�ر��ً وأخ   ،  ���      ،  ور"L ییB وب�رآ�� ا%A�Gد ��#� ،و"��� ه0 ی$�رآ

  ).51 - 24/36 �0^� ( " ا����ءإ��ص� وُأ
 ت�� "�. أورش����     أ%B �0^�یAى   هSا ا��-�ء ا=ول وا=خ�A ب�� ا����� وت�م�iS       و�^  ،
�           و��ا ا=  و،  ورش���أ ��إور���  : ""�-0ل��وه��  ،  ح� �A�5 م\&����� ه�� وا��Sی� م�

و"��� ه� ی&:��0ن ب�Sا و^� ی�0ع       ... ن ا�Aب ^�م ب���-�-* و��A �����ن     إ :ی-0�0ن
��Qو� ." B�G%،�� ).36 - 24/33 �0^� ( " ��م �:�: و^�ل �

    i�$4    (ب�#�� ی-�0ل ص��ح^Aم&�� وم�(  uب�    Iا=ح� م��   أ  ""�. ا�\����   آ��ن   ن ذ��   A�5� 
وا     ،مAه� ی��0ع  أح�s  ،  �� ا�\$� إ�� ا�\���   إ"�%�Q-0ا  ،  �Sًات��\�� iو���� رأو   B��) " 

�� آ�ن �-�ؤه�  )Af%16/7 مA^4 وا( ، )28/16م&� " ، Cا���� Lا�\��� ا=ول م ."
 أم ". أورش���؟

 

Cا���� Lا=ول م Lت0م� ا��-�ء م A!؟ه� ح 
       Sم��&�� C0رات ا������ءل ��� ا��!�0ر      "m%� %&��   و�# tU ا�AQف �� �د �

ا���Sی� رأوا ا������C "��. ا��-���ء ا=ول ح���s آ���ن ا�&�م���S م\&������ "��. أورش����� أو         
ا�\���، ه� آ�%0ا ����ً� م0�0دی� أم أن أحه� وه0 ت0م� ا�5:�ك آ��ن D�U$�ً� ��� ه�Sا                   

 ا��-�ء؟
:  �A��5 آ���%0ا م0���0دی� خ��� ی���0ذا ا��D���W، "�-��0ل .� ی��Aى أن ا�&�م���S ا?ث#��مّ&��

و����  ،   ی��0ع  أم�Aه�  ح��s    ، ا�\$��  إ�� ، ا�\��� إ�� "�%�Q-0ا   ،�A5 ت���Sاً  ا=ح وأم�"



 
��	�� ا��ى وا���ر )4(  
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( 
  B� وا\� iشّ:0ا   ،رأو ��� م#B أن ت0م� آ�ن أح      )17-28/16م&�  " ( و�:� ب�!�Gی ،

� ش:0ا: "أو�_I ا����ی� ح�#Sاك، و���B ه0 م� �#�i م&� ح�� ^�ل� ."و�:� ب�!
ح ا?ث#. �A5   أ ت0م�   أم�: "ی-0ل، و  �� ا��-�ء ا=ول   #� ی\Nم ب{��ب ت0م�   �:� ی0ح 

� ح��� ���ء ی��0ع     ،ا�Sي ی-�ل �B ا�&0أم   ��  :"-��ل ��B ا�&�م��S اYخ�Aون    ،  "�� ی:�� م��^ 
، وا���یs ب���L$Q ��� ا��-��ء ا=ول، و^� �-��B ب��                )25-20/19ی0ح#�  " ( رأی#� ا�Aب 

ذ���I ب<��%���* أی���م، وش��Iّ "��. ش��gW م��� ی��Aاi، وأراi ا������C یی��B ور�����B آ���� ^���ل  
 .)27-20/26ا%Af ی0ح#� . (ی0ح#�

�:� ا��\H آ� ا��\H "��� أض�"B ب4�0 ". ا��-�ء ا=ول، �- أض�ف ض��AU �ًGی$�ً�                
 ^�ل        -" ،I���^�م ". ا��0م ا�<��s    " :ث-�ً�، وه0 ی�0ذا ا=�AWی60.، ا�&���S ا��D�W ا�

 H&:ا� Hإ، و ح�  �G�� A�� B%،   A5� .#ث�� �^t ، إ%B ت#�  )15/4) 1(آ0ر%<0س  " (  ث
 ا�\ی� .ص�رخ bخA م� ت#�^!�ت هiS ا�Aوای* ا�&. ت�&$A ب�T أض�� أ�Nاء ا��

 

 Cب-. ا���� � ^$� ر"�B؟". ا=رض آ
وه��. ت&���ث ���� ����0ر   ، وA���5% أخ���Aًا إ���� ت#���^t آ$���A و^���| "���B ا=%������    

Cا���� ،B�"ر �$^ Cة ا�&. ^!�ه� ا���� . أ? وه0 م-ار ا��
� م��� م&��� وم��A^4 أن ص���0���Gآ���ن "��. ی��0م ا�-��م��* وی iد )A��f%28/8 م&��� :ا - 

20 ، 4^A53 - 24/1و�0^� ، 19 - 16/9م( . 
    ��Aأ���ل ا� ��Vأن م  ���� ص��0د ا�����C ������ء     - وا��A&Gض أ%�B �0^��   -ب�

 . )1/13 أ���ل :ا%Af ( .ب� أرب��� ی0مً� م� ا�-��م*
���iS ا�&#�^!���ت وA�Uه���وب*�uا����� iS0د "��. ه���وص��C =ي  ، ���-Q| ش����دة ا���5

أو ،  وه� ُی�Aف ش�0د ا�Nور إ? ب�<� هiS ا�&#�^!��ت        ،  م�:�* أن ت�&$Aه� ش�0د زور    
 أ^� م#��؟ 

    ?ً �#B رأى أنأم� ا=ب م&� ا���:�� "i���u أن ی0ا�B ت#�^!�ت ^�* ا�-��م*، "$
ر��ء وت��0* �:� ^�رئ أن ? ی�<A م� ا?خ&�"�ت ا�0اض�* ". ^��* ا�-��م�*،               "-م  ی

ی&�ث ��� ا�-��م�* إ%��� ی&��ث ��� أم�0ر ����| ت��| ض�$d ا��-�� وا�A�:G                   =ن ا�Sي   
":� م� یgW ا�-��م* ? یخ� ت�| ا�#- أو ا�g�G أو           .. وا��0اس وا�&���N ا�$�Aي    

  )1(".ا�&�-�T واvی!�ح
��� ا�-���رئ ا�:��Aی� م���� ی���&�4 ا����Sر �:&���ب ا= " *���^ .��" Bوا ب��A��>� �����" ������%

� ا��&��G��W* ����  ؟ أم ی�&$Aه��� د����ً�ا�-��م��*� bخ��A ����� آ��Sب ا���5�0د و���-0ط ش����دات
 ا�5��دة ". م<� هiS ا�-!�* ا����f*؟

                                                 
 ).832( ، ص ، ا=ب م&� ا���:��)درا�* وتA��G وشAح(اv%\�� ب��H ا�-ی4 م&� ) 1(
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( 
  <�A��2 : �-د أح� ا0/���# 8 ا�.وا.C; 
 

          *������ اYخ�Aون       ،  وی#AGد أح اv%\����� بSآA ح0ادث ^� ت:�0ن م�GUَأ Iذ�� Lوم� ،
�&$��A ت . ?&��ای���ت ا�و^�� ی&$���در ����Sه� =ول وه���* أن ذ���I یAf#� L���Aی��* ت:�م��� ا�Aو   

� ضAبً� � . م� ا�&#�^t وا�&��رضزی�دات ا�$�t ". روای&
  C�����إذ م�A"&#��� ا�$����Q* ب&��وی� اv%\���� وت�ریB��W ُت#$_#��� ب��uن      ، وه��Sا ����4 ب

  Tا���ب ��� ���" Tا��ح إ%�� ، ذآ�GUm" BG�� iAل ا��حt�$� T م�، اv%\����� ا�&�
وى ا�Aوای*    � ." B::5&� L�Aی  ،  �وه�0 م�� ی-��ل      ،  أو ت#���-�� م�L ا���&-�      ،  �أو ص��&

Tا���ب �� �� . أی!ً� ". اvض�"* ا�&. ^Aر ا��&uخA زی�دت
    ��رأی�| أ%�� أی!�ً�       " : %-� م-م* �0^� ا��Sي ی-�0ل       و��� م�� ی0ضC ا��0رة وی\��
       T�^�0^� " (  بA�&�   Bف ص�* ا�:�م ا�Sي ُ��¢�|َ    ..  إذ ^ ت&$�| آ� ش.ء م� ا=ول ب&

1/3- 4( " ،  ��، وم��� ی���B م��� ��0 ی#-��� ���� ا�����ب-�� ���B ب&��^�T وإم���ن "��. روای���ت
م وثB^0 ب�iS ا�Aوای�ت�� BآAإ%�� ت �� . مAوی�ت

��م آ$��Aة، ت$��s                  وG&أ��_�* ا�� A��>ت *��� ا%AGد ب�t اv%\����� بSآA أحاث م^
 :م� هiS ا=م0ر ا�&. ا%AGد ب�� أح اv%\������� إ��ب*، و

-     .�" AآS" �^0� دAG%ا                   iA��U ه�AآSی� �،  وص�� ����* ا�-�$t ���� ا�����C أم�0رًا ��
��%�B أوش�u    Iآو،  ن ا� أیi ب��ك ی-0یB    إح&�  ،   أ%B ب��} ". إ���ر �Nع ا����C      :وم#

آ��ن  ، وإذ آ�ن ". ����د ، و��B� A م� ا����ء م�ك ی-0یB ": ی-0ل �0^� . ��� ا?%���ر 
    *���\�  - 0�22/43^��   " (ض  * ���� ا=ر   وص��ر �B�^A آ-A�Qات دم %�ز��        ،  ی��. بuش�

44 .( 
� و�0ده���� "��. أآ<��A ا�#���l ا��&او���*      -وه�ت���ن ا�A-Gت���ن  ��Uر -  Lا���Aن ا��m��" 

 ���"Sی�* ت� ا�0ه�ب �� �0رج آ�Aد مA��G         ،  ا�-$�  �0^�� ح��s      إ%\���  آ�� %-� أح�
� أح ا�:&$* بuن ص0رة ی��0ع ه#��      " :ی-0ل�"mن هSا ا��Sف ی�:� إر��ع �$$B إ�� "

�� ا�!�  G#&اآ ��. ا��Sي ش��رك               ،  � ا�A5$ي ^�vا?ب�� ا .�" iا�&-��د Lآ��ن ی&!��رب م�
رتB ا�-�هAة ^ ." i1( ".أب�( 

         T�^ب� إن ی0ح#�� ��� ی�SآA        ،  و��� هSا م� د�� اv%\����� إ�� ت\�ه� هSا ا�0ص� ا�
 .وذ�B�G% H$��� I ب��L$Q، ش�_ً� �� م��%�ة ا����C وb?مB ت�I ا����*

ب#Nول ا���ك؟ وآ��� ش��ه �B�^A وه�0 ی&��$H             آ�� �Aف �0^�     و�#� أن %&��ءل  
� �0^�� ب��ه� م$�ش�Aة     %��م آ���  ا�&�م�L��� S  م#B ��� هiS ا�:��G*؛ آ�� ذ�I و      �Gوص�

B�0-ة     " :ب���0^��  " (  "��0ه� %��م�ً� م�� ا���Nن          ،و���ء إ��� ت�م��iS     ،  ث� ^�م م� ا��
 آ���ن، ���� ی:��� ب\��0اره� ا������C ؛ آ���� أن ) 22/45��-" .�����ب����ًا ���#� ی"  ����G%ا

A\0 رم�* ح�% �� ). 0�22/41^� " (و�<� ��� رآ$&�B وص�� ، �#
 ر4�D ا�:�#* ب�����         -$�� Sا�&�م� ، وأ%L�Q^ B أذ%�B    ،   ذآA اv%\���0ن ضAب أح

�   ، وأن ا=ذن ه�. ا���#��  ، "�SآA ی0ح#� أن ا�� ا��$ م�4�W      ،  وت&:�م� ا�Aوای�ت �� ����"
 .  ا=ذن ا��!Aوب*اآ�� �� ی�د، ی�د م&� ومA^4 ا�� ا�!�رب

                                                 
)1 (  Af%ا�0ه��ب، ص           : ا $�  ا������*، أح�D�-در ا����، وا%A�f   )143 – 140(ا����C ". م

 .ح�ش�* ا�#g ". ا�&��A* ا��Aب�* ا��A&5آ*



 
��	�� ا��ى وا���ر )4(  

 )20 

( 
    ��� ی�SآA أن ا�����C أب�Aأ أذن ا��$�      -  ا�{�H�D ح�#�Sاك   ��0ى �0^��    -�:� أحًا م#�� 

"����uب .. " ت���I ا�\��0ع ا�:��"Aة  ���&&Aك أث�Aًا "�.  وه�. و?ش��I م�\�Nة آ$��Aة    ، ورّده�� 
 و��� ی�SآA �0^�� أي ردة       ،)0�22/51^��   (  "و��4 أذ%B وأبAأه��   ،  د�0ا إ�ّ. هSا  : ی�0ع

 . وآuن ش�_ً� �� ی:�.  ا���\Nة ا�$�هAةت\�i هiS\�0ع "�� ��\# وا�
-      4^Aد م�AG%ى   بآ�� اAة أخ���* ا���5ب ا��Sي ه�Aب م�� ا��5$�ن            :وه�. ،  0اح�^ ، 

� �Aی�%��ً   ، "&�Aك اvزار ، "uم��:0ا ب�mزارi ا��Sي ی�$��A��� ���� Bي     � :ا%A��f( وه�Aب م�#
 4^A52- 14/51م .( 
�0ا ت�م��iS ی�Aب�0ن    وأی!ً� ا%A�Gد ی0ح#�� ب�uن ا�����H��6 C م�� ا�\#� أن ی�                  - ) .
Af%18/8ی0ح#�  : ا (     iSض �&�م�A�&ی ��:� ی0ح#� یAی� ب�I�S أن ی�-�T         ،  مL أن أحًا �

 ^���ل ب���ه�  ، %$�0ءة ت0رات���* �-""  B����^ يSا�-��0ل ا�� �&���:  Iأه��� ���� .�#&�Qی� أ�Sإن ا��� 
� أحًا �  ).18/9ی0ح#� " ( م#

، �� ه0�ّا ب��-$t ��� ی�0ع"SآA أن ا�\# ��� ب-�* اv%\�����، وا%AGد ی0ح#�  -
�: "ی-��0ل ی0ح#���، و^���0ا ����� ا=رض���،  إ%��. أ%��� ه��0 ر����0ا إ���� ا���0راء:"����� ^���ل �

 -  ����� أه��&��S-  Bا ا�A��$W ه�� ، و���� ی��SآA  )018/6ح#��� ی" ( و���-0Qا ����� ا=رض  
،iA�U0ا ؟Q-� �&ي أخ�ف ا�\#0د حSا� ��"  
   B%إ  *:Dم� ا��� ��� ه�Sا ا���-0ط         ا"Sاك  ،   ا�Sی� ح�0ا ا����C   خ0"��� H$�� يS�� ،

=%�B ی0ص�.    ،  و? ت%0 ضAب* م�� خ��&�I      ،  ی�^�I شA  ? " :�#$0ءة ا�&0رات�* ا آ�� ". 
          I�^A6 0ك "�. آ���fGی� .:� Iب B&:Dم�  ،     I�%0ي ی���م ب�\�A      ،  ���� ا=ی�Q����_� ت

 Iم0ر ا�" ( ر��N�109/14- 16 .( 
ث��  ،  �"�  ^�� 4 ا�:�#�*   ر��D   ب�����C إ�� ح#�ن ح���      ا�\# ذه�ب "SآA   ی0ح#� وا%AGد   -
Sأخiه�  ).13 - 18/12ا%Af ی0ح#�  ( . ا�:�ه� إ�� ^��"� ب�
ا%Af �0^��    ( ا����C إ�� ه�Aودس ح�آ� ا�\���      وا%AGد �0^� بSآA إر��ل ب��46     -
23/8(   Lم ،     A�>:ب Iدوس م�ت ^$� ذ�Aأن ه�،    ،C�0* ا����G6 إب�ن Iی-�0ل م&��     وذ�: 
 "   �A ". ح�� ����0 ". م�D�^ Aً�"��� م�ت ه�Aدوس إذا م�ك ا�Aب ^� :  Sوخ� �^

 Bوأم .$� ارخ���وس ی���I ����      نأو�:�� ���� ���L       ،  واذهH إ��� أرض إ��Aا��D     ،  ا�
 . )20 - 2/19م&�  " ( ...أب�B �� ه�Aودس ا���0دی* �0ضً�

 "�0 صق م&� ". خ$A و"�ة ه�Aودس زم� �0G6* ا����m" Cن �0^�� ح�#�Sاك م��                 
� ت&$�B �:� ش.ءUا�:�ذب�� رT�^ .  ب&

 v iي د����Sودس م�� ا����0ت   وا��Aح!��ر ه���-  A���Gى مA0^��� ���0رج إ%\���  آ���� ی��
و"�B ، %$0ءة ا��Nم0ر ا�<�%.���-T   یA5ك م�:ً� bخA مL ب��46، أ%B أراد أن  :-آ�Aد  
�Nم��0ر ا�" ( و����� م�����B ، ا���Aبوت��£مA ا�Aؤ����ء م���ً� ����� ، ^���م م���0ك ا=رض" 
2/2 .()1( 

  - �\� AآS��" ���&د مA��G%ا�&��.   وا *��fا��� .��" H�����H��D ح����| وا������C ����� ا�
 اT��5% إ���� اث#���� م��� "��0ق إ����   : ""�-��0ل، "���رق "����� ا������ة��^ ���:��وإذا ح\���ب ا�

�Gأ�  ،|�N�N0ر ت�5--| ، وا=رض تW�و^��م آ<��A م�� أ����د     ، وا�-$�0ر تG&��|  ، وا�

                                                 
)1 ( Af%ا�0ه�ب، ص : ا $�  ا������*، أح�D�-در ا���� .)163 – 162(ا����C ". م
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( 
، ودخ����0ا ا��ی#���* ا��-����*، وخ0����Aا م��� ا�-$���0ر ب���� ^��م&��B  ، ا�-ی����� ا�Aا^���ی� 
���iS ا=������H ی#A��Gد ب���� دون ����AD    ،  )53 - 27/51م&��� " ( و����Aوا �:<���Aی�  "

� �0^� ا��&&$L ب��&^�T �:� ش.ء� .اv%\����� وا��Vرخ�� وم#
         Cا����� Hأ���� �fا �:�ن م� أ�Sم<� ه Cو�0 ص ،    iAذآ� ���� L���\ص ا�Aو��� ،

ه�iS ا��:�ی�*    " :"ح��م. اv%\���   "  %�0رت� ا������   ی-�0ل ، "�0 إ�� ا�:Sب أ^Aب �Sا  
ب��م� ص��رت أورش����      ،  وا�{��H أن أم<�ل هiS ا��:�ی* آ�%| راD\* ". ا���0د        ،  آ�ذب*
وأدخ���� ا�ُ:&��ب "�.      ،  "��� أحًا آ&H ". ح�ش�* ا�#�W* ا��$Aا%�* v%\��� م&��          ،  خAابً�
�، ا��&��A&ا�� �� ��� ح�$B ، وهSا ا��&� و^L ". ی��A&"." 

ص ( "�. تiA���G      ی-0ل ا��A�G آ�Aد  ،  �A ا�-ی�* و^ %-�| هiS ا=خ$�ر �� ا=��6     
�� %��Sر ���0ء ":)253$����ی�ً� أن ا=ح��اث ا�:$���Aة ا��G\���* ی��^ LD���5ن ، آ���ن ا�uوآ��

 B&ت��� H$ن ب���%vت0ا�. ا *��$Qا�". 
����م #�% A���Gوی-��0ل ا��  iA����G427ص ( "��. ت(: " ����^ إن م<��� ت���I ا�#��Sر  : �-��

 م��0ت ب���t ا=ح$���ر ا�:$���ر��#� |ْ��fَ0ر ، 0�ُِح��������ت ا������f* "��. ا��W5ا� tوب���
 ". وخ�ص* �# م0ت ی0��0س ^��A ، ا�-ی�* وا�0ث#�*

 A���G0ن ���0نوی-��0ل ا����&#"    iA����Gی��� م&���  ) 444ص ("��. تAا"�ً� ���� ت� ،م��
 م&� م� هiS ا=حاث ا�AWا"�* أن ی$��� أن            ":إض�"�تB ". ا�-�*  م$Aرًا  � آ�ن ^-� 

 )1(".م0ت ی�0ع آ�ن ��ً� م� ص#L ا�
��0ر    أن ،  م&�� "�. ه�iS ا�Nی��دة     آ�ت�H إ%\���   وم�� یل ��� آSب   � Aم�� أث�u&%  iSه�

HD�\م&�        ا�� iAم� ذآ L^اث ا�&���*، "�0 و\Aأ ا���0د ���� ا�0��Aع إ���    ت ���  ". ا=ح
���� ت\���A ^��"�� أن       �0 و^�| هiS ا=ح�اث ا�AWا"��*        و،  وH�6 حAا�* ا�-$A  ،  ب��46

� ب����46 و?%��&، ی���� ا������C و^&_��S ب���!���  �وYم��� ، ب��� و��م��* ا�����0د ، -� م��#
 Cون ب�����A�>آ  ،         Iون ". أ�\0ب�* أ^�� م�� ذ��A�>م� آb س   ح��� ، آ�� %�Nل روح ا�-�

Sم� ث"، ��� ا�&�م�£gWف ش?b *ث�.)  Af%م&�  وم�، )41 - 2/40أ���ل ا iAم� ذآ
 Lام#| مNت HD�\�Iم� ذ� �fأ� Cم0ت ا���� . 

�؛ أم ح�Gة �Aاة ؟ ومL َم�� ت:���0ا   ث� م�ذا �� هV?ء ا=م0ات ؟ ه�       �%�Gآuدوا ب��
    ً�%Nح ��؟ ث� آ� ��ش0ا؟ وآ�� م��ت0ا؟        ���B أم %�Aة �B ؛ أم "Aحً� بB        ؟ ه� آ�ن خAو�

 وم&�؟
-      Cإ�� ��0ار ا����� iو�0د AآSد ی0ح#� بAG%وا ،     H���(  وأم ا�����C م��B و^�| ا�

 آ���� ?، ���0 آ���ن ح-���ً ی&���0ر أن ت{B���G ا=%������   وأم��A آ���Sا ?، )26 - 19/25ی0ح#��� 
                   H����، ی�:� ت�0ر أن ا�\# ی���0ن �Sوي ا����C م�� ا?^&�Aاب م#�B وه�0 ���� ا�

� م�A"* ا����C ث�ث مAات��وه� ا�Sی� أ%:A بAQس ب�� أیی�5Qم� ب B"0W� ،. 

                                                 
)1 ( A��f%ح�� ب���   : اAا��� ��$� ،T����W0ق وا����Wرق ب���� ا�����Gادي، ص ا�، )447 – 441(�. ا�${��

، ا������C "��. )301 – 300، 264(ا��������* ا��-��* ا�&��. ����ء ب���� ا������C، ����ء أب��0 ب:��A، ص 
 ا�0ه�ب، ص $�  ا������*، أح�D�-در ا���� ).174(م



 
��	�� ا��ى وا���ر )4(  

 )22 

( 
  <�D'وا-� ا0/���� : را.�� E$9ا���� ا� 
 

��� اv%\����0ن       ا�Aوای�ت ا���DN� ." *���\%vت آ<��Aة ا        و�# ا�&uم� ".  ��� L��&�- 
   ����وة ����   ،  ی�:� ت\�وزه�   أن ". ا�Aوای�ت خ�ً� وح�-�ت مG-0دة ?       %\ -أو ب�!

 . ". ا�Aوای�ت م� ت��"| ". ا���#� م�
إ? ب��&����� ب�uن   ، ی�:�� ��#���رى ا�A�Wوج م#���        و". آ<�A م� هiS ا���ح��fت ?      

 C0ب ����4 ا����������A���U م�$0آ��*  ، Aی* ا�0ض��Lأو ب��&������ ب��uن ا�Aوای���ت ب��5  ، ا��
*�#�  :وم#��. ا�
 وآ��ن  ا�����C    ص��H  ت&�ث ا=%���� �� دور ی�0ذا ". خ��%* ا�����C ب�� أن              -

B&م� خ�صA5� .#ا?ث iSت�م�  ء؟ �":�� ح�� هSا ا�&{�A ا����G، ، ب� أح
      A5$اف ب�� ا�A�%?م إن و^0ع ا A�U�$&�  ،Cت\�� ا���� *���\%vوای* اAو�:� ا� 

ای��* ا�A��5$  وه��0 ا -� ���uل  . ت\����0U .��" �ً$$��� Bای��* ی���0ذا   ، - ���Sي أر����B ا� ���-"
       ��� ا����C �� ا���u" ،�D�Wب��ی�  آ���    -ا�����C   ا�&�م�S م����N    ��#ي  : "  - ی0حSا��

   B�Q4 أ%� ا��-�* وأ��Uی60.   ،  "{�4 ا��-�* ،  أAW�v0ذا ����ن ا� ،  وأ��Qه� ���$"
ی0ح#��  " ( "����B ب���A* أآ<�A      ،   أ%| ت���B  م�: "-�ل �B ی�0ع  ،  ا��-�* دخ�B ا��Q�5ن  

13/26 – 27(   ،   Cا���� g#ا� ��� ��0ذا        "-�� ��� ��$$ً� "�. ض���*     و�-�&�B ا�&�. د"�
B&%0ذا وخ��� . ی

  ��          ،  آ�� �� ی�&LQ ی�0ذا أن یAWج ا���6��5 م� %B��G         ث��وه�0 أح� ا��Sی� ^��ل �
Cض��� ":ا������A0ا مGص��ً�، اش��Aوا بA���م&��� " ( ���6 أخ0���Aا ش���، أ^����0ا م��0ت�، 6

10/8 .(  
��* ی�0ذا "�mن أح�ًا م�� أص���ب ا=%�����                  -Wم� أه��* ش �UA0ى   -و��� ا��� 
و^�� اخ&���ر ���B م&���� م�&��* ���Aی�* ���$-| ح&��� م��0ت ،  ���� ی��SآA ش���_ً� ���� م0ت��B-م&��� 

Cی$�*         ،  ا����A}ا� *���W5م�� ا� g�W&أراد أن ی� I�Sب� B%uوآ ،     Iت�� S�#م |�G&وا�&�. اخ
 .)1/18أ���ل ( و^�رن مL، )7-27/3 م&� ا%Af. (ا�A&Gة
ت#���^t ا���Aوای&�� و���:0ت ب-���* ا=%������ یL���A ?خ&���Gء ی���0ذا ���� م���Aح          و

Cل ا������ ب�" B��� t$^ .&ا����* ا� Iاث ". ت� . ا=ح
آ��� ���� رؤ���ء ا�:�#�* ش�gW ا�����C ح&��              : یAQح %b    B��GخV� Aالوه#�   -

          �!Gم-�ب� ث�ث�� م�� ا� B��� ���* ؛ آ��� ذ��I وه�0 ا��Sي آ��ن "�.              اح&��0ا إ�� م� ی
 . )52/ 22 �0^� :ا%Af (.ا���:� ی��� آ� ی0م

وت��SآA ا=%������ أن ا������C "��. �����* ا�����H ت!��Aع إ���� ا� ی���i0 أن ی���Aف  -
"uی� آ�ن ا�&�م�S ". ت�I ا����fت ا����$* ؟ �- آ�%0ا مL ا�����B#�  ،             C آuس ا��0ت  

�  ،  ". ا�$�&�ن �� آ�%0ا %��مً�   �:#G0^�   آ�� وص� �B�0-ة   " :ب��و��ء إ��  ،  ث� ^�م م� ا�
�0ه� %��مً� م� ا��Nن      " iSإذا          ، )0�22/45^�  " ( ت�م� ��� �:� ا����0د "�. ا�A�5$ أ%

Nّخ�"0ا �6ر ا�#0م و� . 
 "�.   ا=دری#����� مAدA�" iز ا�{�ة ا�:Afی�* ��Aم�0ن    و، ����ء ا�#4Gه0 م� یVآi  و

 ؟ !� %�م هV?ء م� ا�0Wف آ�إذًا، "�&�-H ا�#0م وی�Qردi، م\Aى ا�م
-A"���#&وم��� ا� H���� أی!��ً� م��� ����ء "��. م��A^4 أن ا������C ����ء إ����  "��. روای��* ا�

�0ه� %��مً� "-�ل   " Sی�0ا   : " ا�&�م�A&ن وا��Yم0ا ا�% . ��G:أت�| ا�����*     . ی ه�0 ذا   . ^�
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" ( ه0ذا ا�Sي ی����#. ^� ا^&�Aب         ،  ^0م0ا �#SهH ،  اب� اv%��ن ی��� إ�� أیي ا��QWة     

  4^A14/41م (      B��0^ T�"ن وا    ":":��� ی&0اYی�0ا   %��م0ا اA&�� "   B��0^ Lت���م     م� .�" 
؟ آ��� یH��Q ا����Aب وه�0 ی��Aف أ%��V��� BخS وی����H     ؟ و "^0م�0ا �#��SهH  " :ا�\���* 

��H– آ�� ز��0ا –آ�� ی�Aب وه0 ��  ؟! ت\�
��A ا��:�� ���� ا�����C              اv%\����*   وم� ا�&#�"A "�. ا�Aوای�*      -fأن إ%\��� ی0ح#�� ُی  ،

�. %Nل ��� ر4�D ا�:�#* ^��"�     وآB%u ح:� إ  �  ،       *���َfّ�� L��\و��4 ح:�ً� ص�درًا م� م .
� : " ی-0ل ی0ح#� �� واح م#��#* ". ت�I ا���#* . "-�ل �:�� �ً��Dوه0 ^��"� آ�ن ر :  �أ%�&

و? ،  تA:Gون أ%B خ��A �#�� أن ی��0ت إ%���ن واح� ��� ا�H��5                 و?،  ��&� ت�A"0ن ش�_�ً  
  ���#�* "�. ت��I ا���#* ت#$�B�G%  ،                uو�� ی-� هSا م�     ،  ُ%��I ا=م* آ�:�� �ً���Dب� إذ آ��ن ر

ب��� ��\���L أب#���ء ا�  ، و����4 ���� ا=م��* "-��d  ، أن ی���0ع مNم��L أن ی���0ت ���� ا=م��*  
 ��^AG&ا��  . )52 - 11/49ی0ح#� " ( إ�� واح

،  أن ا�����C ی��0ت ��� ا�H��5     ب���#$0ة وبA�� B�%uف  ، "��#g ی�� ^��"�� ب���#$0ة    
       �آ��� وه�0 أح� ا����f*        ،  ����ً� ���� ا�����C ب����0ت       ":�� ی�C هSا؟ وه0 ا�Sي ح:

Cا���� ��� " :ا�Sی� ^�ل �:&��� iSو�:� ه *��fن ا��Q0�22/53^� " (  و��( . 
أو ی:0ن ^ ح:�� ����   ، "�0 ص�| %$0تB �:�ن ح:�B ردة ،  آ�� یuمA %$. ب-&� %$.    

Cا���� A�U. 
      HهSا� � ?،   ����ن ^��"��    إن روح ا�-س حAك    " :و". م��و�* ��&$AیA ^�ل ی0ح#� "

B$�^،ی��نvا  )1( ."ب� ض ا��ل وا�&-0ى ،  ��� أن ^��"� �� یdW ض
� آ�ن  ،  وإذا آ�ن روح ا�-س ه0 ا�Sي حAك ^��"�       ،   ا����ن إ? ت���Aن ��-�H    وم��"

 .^��"� خ�6_ً� ض ا��ل وا�&-0ى
       B0ص�اء وخG0م ا���� B��� أن     ،  و^ ت��رض ^��"� ". "��G0 ی�ا�����C  م�0ت   "

"  ��DاAاء �$#. إ����4  ،  ه0 آ�Gرة ��QWی�%��    " :ب�#�� ی0ح#� ". ر���&B ا=و�� ی-0ل     ،  
d-" �%ی��QW� ،�ً!أی �  ). 2/2) 1(ی0ح#� " ( ب� ��QWی� آ� ا����

- Cا���� ب��  ،  و��4 رؤ��ء ا�:�#�* "���H  ، وتSآA ا=%���� أن ا�\��L و^� ض
وت���t"A "  اص���$B،  Bاص���$ : " ح&��� ا�\����ه�A آ�%��| ت#���دي ������ ب����46 وت-��0ل      

B^�6م ب�راب�س     ،  إA\وت0د إ�6ق ا�� "        B�-�Qأن ی H��Q0د    ،  آ��ن ب���46 ی��و�:�� ا��
  ���D�^ خ0نA�آ�� م�� ی\��� %B��G م�:�ً�      ،  إن أ�6-| هSا "���| م�$�ً� �-���A      :آ�%0ا ی

   A����  رؤ���ء ا�:�#�* ا�\��L �:�.          ":، وی-0ل مA^4   )19/12ی0ح#�  " ( ی-�وم ^�"
� ب���Aي ب�را �� T�Qخ0ا أی!ً�. ب�سیA�": B$اخ�ً   ...  اص��Aًا ص�،  اص��$B :"��زدادوا ��

�  آ�ن یAی أن ی��� ��\�"$��46 إذ� ). 15 - 15/11مL.. ) " 4^A م� یAض�
"      Cه� ا�����Gی� ا�\�0ع ا�&. شu     iA�Uص وا���� وA$ب��=�0ف؟     م� ا� وا�&. ت��

وا=ت��ن م��ً�؟ أی��      أی� أو�_I ا�Sی� ا�&-i0�$ وه0 ی�خ� أورش���� راآ$�ً� ���� ا�\���                
  I_أو� "     TیAQا� ." ����%ً� م� ا�A\�5     ،  ا�\�L ا=آ<A" Aش0ا ث��بU0ا أ�Q^ ونAخbو ،

  TیAQش0ه� ". ا�A"م0ا  ،  و :وا�Sی� ت$�0ا آ��%0ا ی��Aخ0ن ^�����D       ،  وا�\�0ع ا�Sی� ت-

                                                 
)1 ( A��f%ادي، ص        : ا ا���Aح�� ب����. ا�${����$� ،T����W0ق وا����Wرق ب���� ا�����G383 - 379(ا� ،

 .)751(�:&�ب ا��-س، ص ، وا%Af ^�م0س ا)513
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( 
م&��  " (  َم�� ه�Sا ؟   :و��� دخ� أورش��� ارت\| ا��ی#* آ���� ^���D*        .. � ?ب� داود  أوصّ#
21/8 - 10( .  

وه�� ی�Aون ا�����C    ، أی� ذهH هV?ء ؟ ب� أی� ذهH أص���ب ا���Aوءة وا��5��م*          
 ی�LG وی!Aب ��� A�U ذ%H أو �AیAة ؟ 

�* ا���A ا�Sي هAب �Aی�%ً� "-�ل        -^ 4^Aم Aش��ب ?ب��ً� إزارًا ����        : "  ذآ B�$ت
 Bی���A�) " 4^Aا ������ أن ، )14/52م���Sل ه�������*  وی���^ H����� ش����0ر ح�����| "���.ا�
��� ا���0د       وم�� ی ،  ا�#� C�Gأن ا� Iذ�  ی:�0ن   - ح��s ح���| ح�دث�* ا����V-          Hی

  .". ش�A %���ن
 أن ا�       ��Gم� ی AآS0ر ا��5&�ء         �:� ی0ح#� ی� و^�� بA�Qس      ،  -��* ح���| "�. ش��-"

و����ن بA�Qس آ��ن    : "  ی-0ل ی0ح#�  ،ی�&�. م� ا�$Aد ب��#�ر   ،  ی0م م��آ�* ا����0ب  
 .�Q� . �0ن ا���� وا�5&�ء ". ی0م واح "\�L اv%\��، )18/25ی0ح#� " ( وا^Gً� ی

و�����| ا=%������ ب���i ،  ا���Sي ی�&��� "��. ا��������* م:�%��ً� ب���رزاً - ث��� إن بA��Qس -
وأض���ف إ���� ،  أ%:��A ا������C "��. ت���I ا������* ث���ث م��Aات-م��Gت�C ا������وات وا=رض  

 ? ت\Aؤ أ^�م اv%\����� ��� ب��ن ذاك ا��Sي ��#�B بA�Qس، �:��        ��  ،  اv%:�ر َح�Gً� و��#�ً  
رك أ%�B آ��ن ی���� ا��-$�0ض ����B، وی$�Aأ م#�B وم��                        ��� *�#Q" A�>ی�&�ج ا�-�رئ إ�� آ

i�� آ�ن ی��� ��" ،B&"Aم�Cا���� �D�W0ب ا��� ؟   أم ا��
 آ��ن ی#${��. أن  ی&T�G م�L خ�0ص��* بA��Qس ا��Sي      ? ���-0ط ا����� وا�����  ه�Sا و 

    یG#��   �:�. ? ، م� أ��Iو�:#. �6$|  " : ^�ل �B ا����C   ی:0ن م<�ً? ��<$�ت وا�-0ة، "-
I%وأ%| م&� ر��|، إی�� ، I%0�22/32^� " ( ث$| إخ0ا .(  

 ا�#����رى     ��#� B��#� .���  وا������C ،":���� ح���� بA��Qس  ، آ���� أن ا������ م#��^
���    :ب� ���:� آ�م:��    ،  ..ت��0Gا ا�$&*  ? " :�����% ���0        وم�� ،  ? ? ،   %��" Iزاد ���� ذ��
 A37 - 5/34م&� " ( ش.(  

  AیAس شAQ$" Bوا�&0راة ت-0ل ،  ح�� آ�ذب�ً  ،و��� .." :?        I��ت#TQ ب���� ا��Aب إ�
أ%�� ا��Aب   ، "&�%4 ا��� إ���I   ، ت��� ب���. ��:Sب  ?"  و   ، )20/7ا�AWوج  " (ب�6ً�  
 م���0ن م�� ?  " وخAوج بAQس �� هiS ا=ح:�م ی\��B م��0%ً�  ) 19/12ا��وی��  " ( 

��   ).27/26ا�&<#�* " ( ی-�� آ���ت هSا ا�#�م0س ����� ب
ر هSا ا���� وا���� م� بAQس        ?و�%$��B  "�� ی�:�� أن ی��0ن ����B       ،  ی�:� أن ی
"!��ً� ����  ، و���0 "���� ذ���I ����� آ���ن م���&�-ً� ?���� اvی����ن     ، B إ���� ه��Sا ا����  وم�����

��gD ا��Sآ0رة    Wات وا�N\ا=%����  �ا��� ." B  ،Bن و���m" سAQم�-�ً�   آ�ن ص�د^ً�     ب
  B��#و�� B��G0با������0ن ه��0  إذ ، "��. ح�����، وه��0 ب��� iA���U ،  ����4 ا������C  وه��0،ا��

 . م�&�T ��%:�ر وا����
�A ا=%����� ا�����C ���� ا������U Hی�* "�. ا�!��� وا���0ان                 -fوُت   ،  ��ی��&\ی

     ��� ص�AاخB   ، ا���ء وه0 ی�Aى ش���ت&�ی&��QبT ه�Sا م�L م�� A��ُف ���        و?....ث�� ُی����
����* ا������C ا�-0ی��*Wو? ، ش B%0$�Q���� ��%u0د ب����� ( .ی\و%��B وا�&��. ت���ى "����� ا��

ا%A��f م��A^4 ( أو ا������C ا���Sي دخ��� ا���:��� "A��Qد ا������ر"*  ،  )7/23ا%A��f ی0ح#��� 
ا%A�f م&��    ( . م�� A��U أن ی0:�5 ���0ً� أو ���5Qً           وص�م أرب���� ی0م�ً� ^$�ُ�        ،   )11/15
4/2.(  
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( 
� آ� هSا ا�\Nع   " �  ، B&0ن أ�0ه��ر ه�Sا   !! وم�� ؟ م� ا����C ا�Sي ی��آ�� ی

      &� ��D�-وه�0 ا� B#0ر مWا� iSم���: " ?    �� أ%�. ^��|     ، و? تAه�H   ،ت!�AQب ^��0ب:&���� 
�:�:     � أم!�. إ���     : =%�. ^��|    ،�0 آ#�&� ت�#%0�$. �:#�&� تAGح�0ن        ،   أ%� أذهH ث� bت. إ��:

  . )28 - 12/27ی0ح#� " ( اYب 
وه���iS أح��� أآ<���A م0ض�����0ت ،  وی���SآA اv%\������0ن ^��م���B ا�������C ب���� ا�����0ت-

 .� ت#�^t وت#�"���A ". روای�ت�� م، ا=%���� إث�رة
"           B�&\�� A��اBD؛ "�Sا أ��= A�fی ��A ا����C �&�م�iS و�� �وأد��� ��ی���ن    ،  �

Bآ��  ،  ب%    A�$-م�� ا� Cوج ا����AWاس بA0ا م� ا�����  ،&��ءل �� م0^� ا�:�#* و^
Iآ0ا ��آ#ً� إن ا=%���� ?، آ�� �:&0ا �� ذ�Aح ��� وآuن ا=مA ?، تSآA أ%� . ی�#�
ی�        وأ%$B ه#�� إ���      �^ Cب�4�0          ،  أن إ%:��ر ^��م�* ا����� �����ه� أه�� ب��0Uس ی��ث"

وا�$�t ی-0�0ن �#���L    ،  ا=م0ات آ�ن ا�$�t ی�&�0DNن   و��� ���0ا ب��-��م* م�     "
 . )17/32أ���ل " ( م#I �� هSا أی!ً� 

م ب4�0 �����آ�* ب�$H هSا ا�-0ل ا�{AیH ا�Sي یB���5 ب��� ا�#��س                ^  "����   "و^
   �� B�0ة م�� آ#|       و^� ا��5&:0ن ح� ����B م����D           أ���  یuت0ا ب�ّ�* واح��، �:�� آ��ن �

� و���� واح�� ا���B ی���0ع ^�� م��ت    �" %��B ح��ّ. إ : وآ���ن ب��4�0 ی-�0ل ،م�� ����* دی��%&
 ).19-25/18أ���ل (

"�0 آ��ن أم�A ^��م�* ا�����C م��0م�ً� م�5�0رًا ���� ر"!��� ا��Vم#�0ن و? ا��&�Nأ              
 .بA$Wه� ا����صAون

� ی:0%�0ا    "  ��� ت�م�S ا����C ب���     ا�-�*iS  ه*  وم�� یل ��� �م ص�    �� ���%=
 و����m�" Bن    ، )20/9ی0ح#��   " ( أ%B ی#${�. أن ی-�0م م�� ا=م�0ات           ،  ب�ُ ی�A"0ن ا�:&�ب  

 . ":Aة �A^* ا�\� م� ا�-$A آ�ن إش��* ^ی�* �&$AیA ا�-��م*
�        ،  و�0د ا����C و��0رi  : وم� ا=د�* ��� آSب ا�-��م*    �� B�%د��� ���� أ i0�0د"

ه:�Sا ا��Sي ی#�Nل إ��� ا���وی�* ?      ،  ا����ب ی!��� وی�Nول   : " =ن ا�&0راة ت-0ل   ،ی�|
  �� م��ت ?  وا���وی* ه. ا��0ت،   ، )7/9أی0ب  " ( ی�^ Cو�0 آ�ن ا����    یAو%�B ب��ُ

ویVآ�� ه��Sا  ) 16/1ی0ح#��� " ( و? تAو%#��. أی!��ً� ، =%��. ذاه��H إ���� أب��. : " =%��B ^���ل
B�0^" :       � م$��رك   :تAو%#�. ح&�� ی�uت. و^�| ت-0��0ن "��B            إ%:�� ?   :ا���T ا���T أ^�0ل �:�

 ). 0�13/5^� (  "اYت. ب��� ا�Aب
                 C���وه:Sا وم� خ�ل هSا آ�B ی&$�� �#� أن ا�Aوای�ت اv%\���* أ^� ب:<�A م�� أن ت

 iS��� إذ ه��. ����� بA��5ي م�&���x ب����AD أ%��0اع ا�!����   ،���&$���ر "��. م����u* م����* آ
 .  م� خuQ وd�U واخ&�قا�A5$ي
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  '������ ا���رGHا
	��  !��  و:�عإ'&�ل 

 

� ب#\��ة ا������C م�� ا�����H ی#:�Aون ح-�-��*      �ی��. ا�#����رى أن ا�������� ب-���0
��� ا���0د وا�#��رى ا�Sی� ��صAوا ص�H ا����C وم� ب�ه��� Lأ�� *�Wت�ری . 

            �� &* ^�Aون م�� ا���دث�* أن ی#:�Aوا          ":�� �#$. ا��vم وأت$���B ا��Sی� ���ءوا ب��
Cا���� H؟ص� !! 

 ا�&uم��� "��. ش����دة   ، ^�� ی$��و ا?�&��Aاض ا�#���Aا%. و�����ً� =ول وه���*   ��#� ���:�
�� . ا�5�0د ت$�� �#� ت#�^!�� وتI:G روای�ت

و���ى ا�0���Aع إ���� ا�&���ریl وا�&#-���H "��. روای�ت��B وأخ$���رi ���� ح-�-��* ح�دث��*         
H��   : أم0ر م��*وَم� ا����0ب "��� ؟ ی&$��، ا�
� م#:���Aو -�و^��� ذآ���A ا��Vرخ���0ن ، ص����H ا�������C أن ^���م�ء ا�#�����رى آ<���A م���#

 .  آ<�Aة أ%:Aت ا���H م����*ا�#��رى أ���ء "Aق
 ا�$�������ی0ن وا�:0ر%<���0ن وا�:���رب0آAای&0ن وا���A6ی#����0* :وه��iS ا�A��Gق ه��.

، وا���رآ�0%�* وا�$�ردی����%�* وا����A%<��0ن وا�$�ر��:���0%�* وا�$����0* وا���ی#���*          
  .�0%�* وا��D��%�Q#�G* وا��Aم��0نوا�&�ی&�%���0ن وا�و��&�* وا���ر�

       Cب������ ��Aن ا�����دي ا=ول    إذ یL��A ب�!��� ��-�      ،  وب�t هiS ا�AGق ^Aی$* ا��
   Bآ&�ب .G""ا��    ��ذآA ا�-ی4 ا�0G%�0 م�ری�� دي ��:�0ري أن م��           " 6A-�ت مL دح!

وآ��ن ی&C�5 م�� ش��ء م��      ،  إن ا����C ^0ة A��U ه����0*   :بع ا�-Aن ا=ول ^0ل "�0ري    
�_��، وأ�i��Q ص�0رتB   ،  و�Sا ��� أراد ا���0د ص��$B؛ أخ�S ص�0رة �����ن ا�-�Aوي             ،  تا�

وص��� إ���� ، ث��� ����د A���U م#0��fر، ب�#���� آ���ن ی���0ع ی���AW ب������0د، "����H ������ن
 . ا����ء

"#&��0ن ���0ن ا��A���G ح���s ی-��0ل ، وی$��و أن ه��Sا ا�-��0ل ا���&�A "��. ا�-��Aن ا�<���%. 
* ا�&��. ��ش��| "��. ا�-��Aن   إن إح��ى ا�0Qا���D ا�{�Q���0# : " )440ص  (ش���رح م&��� 

 )1(". ا�<�%. ^��| بuن ����ن ا�-�Aوا%. ^ ص�H بً? م� ی�0ع
  i بuن ی�0ع آ�%| ی�&L�Q ". ح��تB أن    %-�و^�� ." �ً�Dًا ش� أوری\�%0س ت-��

ی{�A ش:�B و^&�� وآ����G ی��5ء ، وی-�0ل إن ه�Sا آ��ن ا���$H "�. ض�Aورة ^$��* ی��0ذا                         
�D�Wآ�ن ما� Cن ا����m" ?ى ��0م ؛ وإ )2( .ه� أورش���أ�Aو"ً� �

      Cا����� Hإ%:�ر ص�� A�&ا�  )م560( ":��ن م�� ا��#:�Aی� ا�Aاه�H ت��0دورس         ،  و^
 .وA�Uه�) م610( وا=�-� ی0ح#� اب� ح�آ� ^$Aص

�   #:��Aة �����H ا������C  �ا�و����� أه��� ه��iS ا�A��Gق   �ا�$�������ی0ن؛ ا���Sی� %-��� ���#
وا��A��G ��0رج ���ی�      " �*  �#��Aا% �-�ة ا������� ". ب�t م����D ا      " ��0س ".   

� ����0ن      ،  وأن ا�����0ب ه�0 �����ن ا�-�Aوا%�.        ،   ب#\�ة ا����C  ا�-0ل�و����i ب�!�
 .و��� ا?���� �0اح، ا���A%�ي

                                                 
)1 (  Af%ا�0ه��ب، ص               : ا �$�  ا�������*، أح���D�-در ا����، وا%A�f   )274،  273(ا����C ". م

، و^�م0س ا�:&�ب ا��-�س،    )1/207(ت�ریl ا�A:G ا�����.، ا�آ&0ر ا�-4 ح#� �4�A ا�A!Wي         
 .)1112(ص 

)2 ( Af%ة ا����رف ا�:&�ب�* : اADدا)�GیAم�دة أب0 آ.( 
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  *^AGا� iSوه         Cی* ا�����A�5$ي     ،   آ�%| ت-�0ل أی!�ً� ب " :ی-�0ل ب������0س ا�$�����

$Aاه�� ا�ا��*  إن %4G ح�دث* ا�-��م* ا���� ب�� ب� ا���H ا��0ه0م ه. م� ض�� ا�    
Cذات ا���� ��� H��م ح�0ل ا�� ��� ." 

ی�ً�        و��� هV?ء   �^ Cا����� H���ه�� ا��Sی� �#��ه� ���A. زی�ان ح���         ا��#:Aی� �
� ی��H: ا�0����Wن ی-0�0ن: " ^�ل� Cإن ا���� ، B%�:م Aخb ر�� H1(."وإ%�� ص�( 

         B���#� ?ً ا�:0ر%<����0ن :وم���� ه���iS ا�A���Gق ا�&���. ^�����| ب�����A����U H ا�������C ب���
إن ا�����A%<��� وا�:Aب��0آAات���، : ی-��0ل ���0رج ����ی�. 0ن وا�����A%<�0ن���تآAاوا�:Aب0

� ی���H و��� ی-&��، وإ%���               : وه�� م�� أ^�م "�Aق ا�#���رى، ^���0ا            �� B��G% Cإن ا�����
                 �ً��Wون أن شص�H واح م� ت�م�iS، ی$5�B ش$�ً� ت�م�ً�، وه#��ك ا�$������ی0ن ی�&-�

Cم� ا���� ?ً .bخA ص�H ب
 A"ِ *وث�              H���، وأ%�B ر"�L إ��� ا�����ء       ،  ق %��Aا%�* ^���| ب�uن ا�����C %\�� م�� ا�

   *���D��#Q#�G0%�* وا�����Aو����&�* وا��Aا� ��وه��iS ا�A��Gق ا���<�ث ت�&-�� أ�0ه���*     . وم��#
Cا���� ،? B&%وإه� Cا���� H����* ویAون ا�-0ل ب�vا�$#0ة وا �D2(. ی�( 

          �" Cا����� Hإ%:��ر ص�� �� آ�� ت#�^� ����ء ا�#���رى وم�--�0ه�وأه�� م��   ، . آ&�$
B��\%ب� ". إ�%Aا��0اري ب I�Sل ب�^ . 

        Bم" وی-0ل ار%�| دي ب0ش ا=���%. ". آ&�ب��vا%�* ا��-�*       :اA��م��  " أي ا�#
i���#ت     :م�����A&Wات ومA��:&$اء ه��0 م��� م��Gوا� H���� إن �����L م��� یg&��W ب������D ا�
 . ص��*? ". أص0ل ا�#�Aا%�* ا=، وم� ش�ب�B م� ا�Sی� �� یAوا ا����C، ب4�0

     Bا%�*    " وی-0ل م��� ". آ&�بA�إن ت#S�G ا��:� آ�ن و^�|       " : "ت�ریl ا�ی�%* ا�#
"��&#&  م� ذ�I إم:�ن ا�&$ال ا����C بuح ا��\�Aم��         ،  وإ�ال ث0ب ا��fم  ،  ا�{�4

     tب��� � آ���� ا�&-���ا���Sی� آ���%0ا "��. ���\0ن ا�-��س م#&A��fی� ت#S���G ح:��� ا�-&��� �����
�D0اQن ، ا�bA-ا� ��^  )3(".وص

 AآS% ًاAب وأخ�                  H������ ذآAت�B داA�Dة ا�����رف ا�$Aی�Q%��* "�. م0ض�0ع روای��ت ا�
�� أوضC م<�ل ��&NویA ". ا=%����&��� sح� . 

وآ��uس ا������C  ، ا���م ا��-��س "  آ&���ب ه����م م���آ$. "��.  وم��� ا��#:��Aی� أی!��ً�   
� ی����H  و"���B " ا��-��س ��� Cا������ وت��Nوج م��Aی�  ، وأ%�����U Bدر "������Q ، أن ا�����
�� �<�iA�$^ ���� A "�. �#�0ب "A%���             ،  وأ%��� أ%\$� أو?داً  ،  *ا��\^ B%وأ  ،  iوأن أو?د

 . وی�$�0ن م�0آً� �����، ��Aث0ن أورب�

                                                 
75(�� ا�#�����رى، أح���� ح\����زي ا�����-�، ص أ^���% ) 1( ( ، ���$� ،T�����W0ق وا�����Wرق ب����� ا������Gا�

ة )503(، ^���g ا=%$����ء، �$�� ا�0ه���ب ا�#\���ر، ص    )466 – 465(ا���Aح�� ب����.، ص  ���-� ،
اء، م�� رش� رض�، ص Gوا� H�� ).101(ا�

)2 ( A��f%ادي، ص    : ا ا���Aح�� ب����. ا�${����$� ،T����W0ق وا����Wرق ب���� ا�����G465(ا�( g���^ ،
 .)503(ا=%$��ء، �$ ا�0ه�ب ا�#\�ر، ص 

)3 ( A��f%ادي، ص    : ا ا���Aح�� ب����. ا�${����$� ،T����W0ق وا����Wرق ب���� ا�����G366(ا�( g���^ ،
 .)503(ا=%$��ء، �$ ا�0ه�ب ا�#\�ر، ص 
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( 
ا���Sي ص���H ب��ً? م��� ، وذآ��A أی!��ً� أن ا������0ب ه��0 ا��D���W ی���0ذا ا=���AWی60.

  )1(.ا����C ا��A"0ع
) &���A�5� L   ا�-�Aن ا�  (وأم� ا��GD�Q* ا�&�. ی������ ا�-�4 ا�A�!Wي ب��Aوم�%�����              

     Cوا أن ا����Aذآ  ا���0.، و���\�B أ6$��ء أ���#�0ن               ""-�^�" H����أ%Nل م� ��� ا�
  )2(."ی� ا�&-وا أ%B م�تSإ�� أن ا�&Aد ^0تB و��A �&�م�iS ا�

ی&$�� أن ? إ���ع �# ا�#��رى ��� ص��H    ،  وإذا آ�ن هV?ء ����ً� م� ا�#��رى     
Cا���� ،I�Sب � . "&$�Q د�0اه

ص��C  م��� ی-���� أه����* إ�����ع ا�#����رى ���0  " اv%\���� وا������H " وی��SآA م���A¢ب 
� ا�Sي أT$6 ��� تAك ا��$| خuQ : "�-0ل  �fا�����. ا�� �ه�0  ،  ��#* 1900إن ا����

H�� . ا�Sي أT$6 ��� ا�
إذ أن ا�����Vرخ ا������0دي  ، ی����C ا�-���0ل ب���B   وأم���� إ������ع ا������0د "����0 أی!���ً� ?   

  B��Wت�ری H��&ي آSوا��� C������� A0س ا����ص��G����0���71#* ی AآSی�� �م أم���م 0��Q�6س ���
B$وص� Cش�_ً� �� ^&� ا���� . 

  B$وص��� Cث| ���� ^&��� ا���������. ،  "��. آ&�ب��Bأم��� ت���I ا����0Qر ا�-�����* ا�&��. ت���"
�� تA�-�� L�Aن ا����دس �A�5   :إ���^�ت %�Aا%�* آ�� �Nم بI�S ا���--0ن و^��0ا     %uب  ،

� ت:� ". ا�#�l ا�-ی�*� ��  )3( .وأ%
 ����م��� وا"-ا�#����رى وا����Wف ب�##��� وب����  "��mن � أص����* و���0 ص��C أ%��� .��" �D���^ 

��* ا����0ب  Wش T�-ت�  ،      H��� وإن ا��Sی� اخ&�0�Gا "��B      [. و��4 ". و^0ع ح�دث�* ا�
 B#م Iش .G�[) 157 :ا�#��ء(،B�" رى�� . وهSا ح�ل ا���0د وا�#
م آ&�بً� ت�ث "��B ���       117ا��Vرخ ا�0ث#. ت���&0س آ&H ��م      إن  : ^ ی-�ل  و�:�  
��0با����C ا�� . 

إذ ه��0 ی#-���  ، ی&$���� ض���� ا?ح&\���ج ب:�م��B  ، و�#�� درا���* م��� آ&$��B ت�����&0س  
 "�. ا�-�Aون     εویB$�5 آ�م�B أ^�0ال ا�#���رى "�. م���             ،  إش���ت ت�Aددت ه#�� وه#��ك      

�Q�0ا� . 
    iدر��م��  ،  م� ذآAتB داADة ا����رف ا�$Aی�Q%�*    ،   وتBQ$W وم�� یل ��� ض�� م

ت��و أن    م�L أ%��� ?    ،  دث�* ا����H ح�دث�* أم���*       "-� ���� ح�    ،  أ%B ذآAًا أم�0رًا م!��:*     
 . ��^* �Aوم� بI�S و?، ت:0ن شu%ً� م���ً� خ�صً� ب����0د

 ه�Sا ا���Vرخ         �#� Cض��Gا� ��i  -أ%�B آ��ن ی&��ث ��� ا����0د           ،  وم� ا�\�� : وم-
� آ��%0ا ی��ث0ن ش�{$ً� و^�^��      ، "SآA أن آ�0دی�0س A�6ده� م�� روم��*     . ا�#��رى��%=

 ����� �� . ویAی بI�S ا����C" ا���� " أو " �م. ا��" ی�Aض

                                                 
)1 ( A��f%ص        : ا ، ا������� أب��0 ا�������$�  – 530(درا���* ت�������* %-ی��* v%\���� م��A^4، م����

531(. 
  ). l)1/158 ا�A:G ا�����.، ا�آ&0ر ا�-4 ح#� �4�A ا�A!Wي ت�ری) 2(
)3 ( A��f%ا�0ه���ب ا�#\���ر، ص  : ا ���g ا=%$����ء، �$��^)485(  ، دی��� ا� "��. آ&��H أ%$��B��D، م����

، ت���ریl ا�A��:G ا�������.، ا���آ&0ر ا�-��4 ح#��� ���4�A ا�A��!Wي  )79(تT���"0 ص��^. أ"#��ي، ص 
)1/150(. 
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( 
             ���وم� ا=م0ر ا��!�:* ا�&. ذآAه� ت���&0س ^B�0 �� ا���0د وا�#��رى بuن �

�ً� . وهSا ه0 مى ���B ب��-0م وخ$AتB، رأ�B رأس ح��ر، إ�
� ا���م��*  ، آ���� ^�� ش��:I ا��Vرخ��0ن ب����* %���$* ا��$���رة إ���� ت�����&0س     �وم��#

 ".ش�0د ت�ریl ی�0ع " و "  ت�ریl ا�ی� م�gW" أ%ری�� وص�ح$� آ&�ب. 
           .�" Cا����� Hرى ���� ص�����و^ ت�ث أ%ری�� أن ا��$�رة ا�&�. ی��&  ب��� ا�#

،  ب��#� ا�CHRESTIANOS   ���$�Qآ�مB م{�ِیAة ��� ". ا�#�l ا�-ی�* ا�&. ت�ث| ��          
�� ا�#��رى� .  ب��#� ا��������CHRISTIANOS :وح0روه� إ��، "uب

، "أوزیAی4"تT�Q ��� ُ�ّ$�د إ�B ا���Aی��      ) ا��Q$��  ( * ا=و��   و^ آ�%| ا�:��  
    A�� م� م�� أه���  ،  و��ش0ا ". روم�  ،  و^ ه��A ب�!�،  ا����0د  : و��0ه� ،و^ م-&

ری* #:���vی� م��� اA������ وب���� ا�����0د ا���� ی����Nوا ب���#��� ����%= ، Tی��Aح ����"����� ح
� ب�$H ا�:Aاه�*� %، روم�؛ أ��-i0 ب�� ." �وه�QونواضA� . 

i0$ي ص����Sا���� ��"����Aف ، و^��� ����� ب����t ا�#�����رى أن ت������&0س یAی��� م������
��، ا��$����رة������وی���Aى ا���م���* أ%ری����� أن ه���Sا ا�&A�����G ه���0  . وه���0 ی����f أ%���B ی
C��� . ا�

وی\�� أن ��4 ث��*     ،  ی�Aف ا�AGق ب�� ا���0د وا�#��رى     وإ? آ�ن هSا ا��Vرخ ?    
 )1(. ��^* ب�� ا����C وروم�

ُم<$| ��� ذآiA ا�-bAن �� %\��ة ا�����C         ،  �ریl أی!ً� T6�% ب���-�-*   وه:Sا "mن ا�&  
iA�U Hوص� . 

                                                 
)1 (Af%اء، : اGوا� H�� .)97 – 94(م�� رش� رض�، ص �-�ة ا�
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  '��Kءات ا���راةا
	�� إ'&�ل !�� 

 

������| ب����t ا�#�����رى  ، ت�&���� ا�#$���0ءات "���. ا�A���:G ا��������. م:�%���* �����م-*   
 .ی06A&5ن ���* ا�#$0ة أن ی�$-�� %$0ءة

    Cا���� Hرى     -وح�دث* ص���":��ن  ،  ه�� أح�اث ا�����0رة      أح أ  - آ�� ی�&$Aه� ا�#
� . وأن یSآAه� ا����C �&�م�iS، ?ب وأن ی&�ث �#�� ا=%$��ء ". أ��Gره

�� أخ$Aت ا=%$��ء ب��H ا����C و^��م&B ؟ وه� أخ$A ا����C ت�م�iS بI�S؟" 
  Sا%�* ��� ه��A���وأن ذ��I "��. م0اض�L آ<���Aة م���   ، %����:  ت ا�&���ؤ? iوا��vب�* ا�#

 . ��Gر ا�&0رات�*ا=%���� وا��D��A وا=
                  �ً��و��� م� %�"�* ا�-0ل أن %SآA بuن ا�#��رى ی�&$�Aون أ���Gر ا�&�0راة ��Nًء م-

� ا��-��س �ت���&� م#����  ، آ���� ? وا=%������ م��� "&_��| ت����� إ���� ه��iS ا=����Gر    ، آ&���ب
 .gW ا����C ". ح��تB أو ح�� ص�$B ا�&. ت�--| ". ش، ت#$Vات�� ا���&-$��*

� ".   و����Gر ا�&0رات�* دور    �f� *��^    Cا����� Hص��   ،    vا A�>أآ  "�.   ��0ن %\��"-�
 � ��* م� اvح��* إ�� أ��Gر ا�&0راة؛ ا�&. یAو%��� ت&#$�u ب������C ا�����0ب              �Aده-� ،

iA�Uاود و .وآ�%| %�� هiS اvح�?ت إ�� ا��Nام�A ا��#�0ب* �
   ���� ���B ا���م �&�م�iS ض�Aورة أن ت&�-�B��" T ا�#$�0ءات ا�&0رات��*                أآ و^

?ب��� أن ی���&� ������L م���� ه���0 م:&���0ب �#���. "���. %����م0س م�����0 وا=%$�����ء     : "-B����0ب
Aام�Nو ، )0�26/44^�  " ( وا��   �� ^�ل �^: "    H&:05ا ا�&"...       .�� �"  وه. ا�&. ت5

 . )5/39ی0ح#� ( 
 ا�-�ی� ت&��ث ���              : "ی-0ل �0ش م:وی�   ��ه#�ك ت�L و�A5ون %$0ءة "�. ا��

   C0ذا �����      (خ��%* ا������وت�--�| آ����    ... وم��آ�&�B وم0ت�B ود"#�C� (       Bأي خ��%�* ی
 )1(".حA"�ً� ". أربL و�A5ی� ���* م� ا�Nم�ن

���* ص���H  ا�#$��0ءات ب���t ه��iS و-� �� ب���� اv%\�����0ن "��. �����ق روای��&�ا�&��5
وم�A^4  ،  ذآ�A م&�� م#��� ��&�ً       ،   أرب�A�5� Lة %$�0ءة      ا����C، وم\�0ع ه�iS ا�#$�0ءات     

 . 0ح#� �$L %$0ءاتب�#�� ذآA م#�� ی، و�0^� اث#&��، أرب�ً�
Cا���� H�� . و%g�W م� هSا إ�� أه��* ا�#$0ءات ا�&0رات�* ا��&��-* ب

ا�#$��0ءات ا�&0رات���* ا��&�ث��*  وآ<��Aة وی$����} ا�#����رى "��. ا�&Aآ���N ����� أه����*    
ه�� ت#$�uت ا�&�0راة ���        " 0��A� gس ". آ&�بB     "�-0ل ا�-�ّ ،  ����C  إ�� ا وا��A�5ة  
 Cآ��    " : "ا������ .��" L6���� C�������"    ���Dاق داAس "��. إش��و����4 ، � ا�:&���ب ا��-��

�� ا=رض ���ً    % �� H�}ء    ، آ��4�5 ا�&. تN�� ا=%$���ء H�&إذ ��4 ". ا�&0راة أو آ
   Cش�4 ا���� B#� بA}ت  ،     Bا��� L�5ب�� ی  ، B��Wوش  ، Bت�Gوص�  ، Bوأ�����  ، B�"وAو� ،

، و"�. ث#�ی�� ��0Qره� %\� ا�����C "�. آ�� ����*            ،  وآ&H ا=%$��ء ،  وأح0ا�B ". ا�&0راة  
���� وآ���ت���� إ? خ0��Qط أو وم��� حAو". و"��. آ��� ���AG م��� أ����Gره�، آ��� إص����حو"��. 
� أی�� %C&�G ا�&�0راة وآ&�H           "�#�� ا��������� ?    ...   ��0رة ا�����C ا��\��ة     ��ل&��%

                                                 
)1 ( Af%وی�، ص : ا ).197(بAه�ن ی&A^ H�Qارًا ، �0ش م:
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( 
    Cا�:�م �� ا���� � م� ". ا�:�م م� م$��{*     ،  )1( ..."ا=%$��ء �#\U��5   ،  ور&�% �#%m"

? . �* ��� ا����Cم#B أه��* ا�#�0ص ا�&0ارت�* ". ا�
أم��   " : ی��0��A�� BGس "�-�0ل      ،ن خ��ص  uو��AG ا��Nام�A وم0ض0ع ا���H ش�     

      *����� ح&�� ��� إح�����تB        ،  ا�&�. أح��6| ب:0آ�H ی��0ع       ،  �AG ا��Nام��A ":��ن ا��:&�"
وی�:##��  ،  أآ<�A م�� أي %$�. bخ�A        ،   %�ه�I �� ص�GتB وأ�-�ب�B     ،وb?مB ا��$Aح* ،  ا����-*
ب��� أن ا?^&$���ت ا�&. ا^&$��� ، ا��Wص" �ّ�مِ�"أن �AG ا��Nام�A هAG� 0 ،  ا�-0ل

                    �� ا�-ی� م� �AG ا��Nام�A ه�Sا ب�{�| %��� ا?^&$����ت ا���uخ0ذة م�� ا���آ&$* ا��
 Bآ� �  ."ا�-ی

         Bآ&�ب� .�" Aام��Nا%. أه��* ا��Aدي ا�-�ه�Gا� $�  " :ب-B��0 " رب ا��\�  " ویVآ
ات ���� ا������C أآ<��A م��� آ&���ب   ���� ی���0 آ&���ب م���.ء ب�vش���رات وا�Aم��0ز وا�#$��0ء   

  )2(."و���u" Bه��&Af% ." B ا��ه0ت��� ت0Gق ا�0ص� ، ا��Nام�A هSا
  د��0ة ا���T ب��� ا�������*        "� ا���م* م#�0ر ح��� ". آ&�بB ا�AGی        ارت!و^
ذ��I بB�%u ���4 م��     ،  م��آ�* ا�#��رى ". هiS ا����u* إ�� أ���Gر ا�&�0راة      "وا��vم

� �&&���5 م�L م�&-�ات ا�#���رى     ا��-$0ل أن ی&�0ر أح أ    ���Sا  ، ن ا���0د ی{�Aون آ&$
"�$^ -H&:ا� iSم���رًا ��:�5 �� ا��-�-* �&:0ن ه *�uا��� iSه ."  . 

"B�%m ی���� ا�&#$��B إ��� %-��ط      ،  ". ت�g�W درا�* ا=�&�ذ م#�0ر  و^$� أن A5%ع  
 .ا������� وا�#��رى ". م��u* ا���H ب�� ا?خ&�ف وا?ت�Gق
� ی���H         ،  �0ن ب��H ا����C  ا�#��رى ی-0 �� B�%uب�#�� ی-0ل ا������0ن ب  ،    �^ B�%وأ

Bب Cا���� Aُ�U B$و?، ُش iA�}� H0ن و^0ع ص�G#ی. 
       u��$%أ ا������C ب&�Aض��B ����$�ء   آ���� ? ی����%L ا�������0ن أن ی:��0ن ا� ت������ ^��

       BDا�= B����� iSت�م�  ،و��� آ�ن ا����ء ات:u مL ا?ث#. �A5      "وا?م&��ن وأن أح
 واب&�أ  ، "�N%�0ا ��اً  ، م�#:� ی����#.  ًا واح� إن : �:��  أ^�0ل  ا��T   : ^�ل یuآ�0ن��� ه�   و"

    B� ی-0ل ��ا��Sي ی{��4 ی�i م��. "�.          :  و^��ل  "���uب  ؟ ه�0 ی�� رب     أ%��  ه�   :آ� واح م#
و�:�� وی�� ��I�S      ، م��ض آ��� ه�0 م:&�0ب �#�B          اv%���ن  اب��    إن ،ا���G* ه�0 ی����#.    

0 ��� ی��0          ًاآ�ن خ��A  ،اv%��نا���A ا�Sي بB ی��� اب�      �� ���Aا� I�S�� ) "   ��&26/20م-
24.( 

               iSف ه�A�� ا����I�S� C ا�A$W وارت�ع، "-�م یH�Q م� ا� وی�i0 أن ی�uت و^
             ،���ز^!�� ا����� آ��B ���� ه�iS          ا��VامAة �#B، د�� ا� ب�\��* وح�Aارة أن ی#\��B م#

�     ": وی�0ر �#� م&� ح�ل ا����C وشة ضAا�&B � ، "�-�0ل          ا���ل،  ��ی��0ع  ���ء م�
ص��ّ�. أم!��. وأ ا�����0ا ه�#��� ح&���  : "-���ل ��&�م���S، ض����* ی-���ل ����� �<������%. إ����

�، واب&��أ ی���Nن وی:&_��H،زب��يخ��S م���B بA��Qس واب#��. أ ث��� ،ه#���ك��� %���G. :  "-���ل �
                                                 

)1 (A��f%ص  : ا ،Nی��Nا�� . )74 – 72(د���0ة ا����T ب���� ا��������* وا����vم، م#���0ر ح����� �$��
� ، م�L ب��t ا�&�g��W و^����                        ��fوا�� و��0ف %�&� ". هSا ا��$�s آ��ً� ���� ه�Sا ا�:&��ب ا�AGی�

 .اvض�"*م� ا�&�Aف و
)2 (Af%ا :     Cت ا�&0راة �� ا����u$#0س  ا�-�ّ ؟، ه� ت��A� g،   ص)28(      *����\� ،، ورب ا��\�

 ا��Gدي ا�-��هAا%.، ص          $� *��DAب���     "%-�ً� ���     ). 84(م� ا��ه0ت��� ا�������� ب Tد��0ة ا���
 ".ا������* وا��vم
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( 
 ، وخ�Aّ ���� و���B       ث� ت-م ^����ً    ،ام:<0ا ه�#� وا��Aوا م�.    ، ح&� ا��0ت  حNی#* �اً 

  ً�D�^ .�ّ� ،أ%��  أری� و�:� ��4 آ���      ،ا�:uس "�&�$A �#. هiS     :�أم إن أب&�i ی�   :وآ�ن ی
     ��0ه� %��م��ً      إ���   ث�� ���ء       ،أ%�| ب� آ�� تAی�" Sوص�ّ��   ، ث�%��*  أی!��ً  "�!��    .. ا�&�م�� 

�ًD�^:   ی� i�&ی�:�    إن أب �ث�  ، "�&:� مI&_�5  ،شAب��أ إن إ? ،ا�:uس ت�$A �#. هiS     نأ �
   �� آ�%|   إذ ، %��م�ً أی!ً���ء "�0ه�� ، ث-��* أ��#� وص�ّ�� ث��<�*     ،أی!��ً  وم!��    ،"&Aآ

�ًD�^B#ا�:�م ب�� I40- 26/36م&� " (  ذ�(. 
، "�-��0ل�وإذ آ���ن "��. �����د؛ آ���ن ی����. بuش�� �\����*، ":  وی���� �0^��� ا����5

 . )0�22/44^� " ( وص�ر �B^A آ-AQات دم %�ز�* ��� ا=رض 
^0ن ب�\0ء ا����C إ�� ا� ود��BD إی�i ". ت�I ا��          � ��* ا����$*،  "������0ن م

 Dا، "��� ی\��ون %�ص��Aًا إذ ه��0 ح���ل ا��������� ������ً� ح���� ی&�Aض��0ن ��ه��0ال وا���5
 Bون إ��V\إ? ی���fا� ا��. 

��Aف �#�B آ�uس ا���0ت، آ��� ^��ل ب�4�0                    " Cا����� i: و^ أ��ب ا� د���ء �$�
 أن وت!����Aت ��-���در م ب���Aاخ ش��ی ودم��0ع �6$���تٍ  ^��ّإذ ، ����iأی���ما���Sي "��. "

  B��Wم�     و�ُ ،م� ا��0ت ی B� Lأ�   iا%���   " (��� ت-�0اA�$�5/7(        i ���L ا� ��$��-" ،
Cا���� B�V� ." Bأ  ���ُ|وأ%�" وأ��ب.� Lآ� ح�� ت�� ." I% ) " �#11/40ی0ح( . 

  ا�&�. ح�اث و^0ع ت��I ا= م� ی#0Gن ���* م� تAویB ا=%����     ? "������0نوه:Sا   
   B&-$� أو H���iS �� ا��VامAة ا�&�. ���&�Aض ����،         mخ$�ر ا����C ت�م  آ،  ص�ح$| ا�

 i0ؤ��\� � ، وآ��Sا ��6$��ً� م��� ا� أن ی#\���B م��� ا����0ت     إ���� ا� ا�-���در   "��. ا�$���&�ن ث��
^0ن ب  "������0ن�خ�S م�� ���ح*      وأن ث�* م�� أُ    ،  uن ا�\�0ع ح!Aت ��-$B��� t     ی

 .ث� د"�، وص�H، وأن ا��uخ0ذ ح0آ�، ا�$�&�ن
  ���  أ%��B ی���0ذا"���Aى ا�������0ن، �0ب"�����Wف إ%���� ه��0 "��. ح-�-��* ا����uخ0ذ وا��

�D���Wا� ،       ����� �����" t$��-أن ی�-��0ا ا� وأن ����f* ا����Wص ه��. ت���I ا�&��. أراد ا�\#��
C0ا ����� ا=رض  ، ا������Q-���"،   ،ةA���G}ا�\���0ع ا� |Q-���     وو^���|  ،وت��ا"L ا�\#��

  ��� ی�0ذا ا=�AWی60. وح�ًا ". ا���ح*        ،  ا�����5 م� أیی��!0ا ��\وا د���% �، ث
iوSخu"، i،أ�-� ا� ���B ش$B ا����C و^��� B&%اء خ��N� ل�#�� . 

  *����fا�� *��fا��� iSة وه������Wی0ح#��� ح���� ^���ل ا� ���\��� :"   "uخ��S ی���0ذا ا�\#��
 ه#���ك ب������5 وم����ب�C  إ���� و����ء ، م��� �#�� رؤ����ء ا�:�#��* وا�AGی������ وخ��امً�
�   ، "AWج ی�0ع وه0 ���� ب:� م� یuت. ���B        ،و��ح�� :�بi0أ��  ؟ م�� ت�Q$�0ن    : و^�ل �

� ی�0ع   ،ی�0ع ا�#�صAي ��   وا^��Gً  أی!ً�وآ�ن ی�0ذا م���B     ، ه0 أ%� :^�ل ��� "����   ، م�
 ��،  )6-18/4ی0ح#��   " (ا=رض و��-0Qا ����      ، ا�0راء إ�� ر��0ا   ، ه0 أ%� إ%. :^�ل �

  ��60-� *f�� |%�:" .0ن ا���ی�� م�           ه�� ��ة ا�&. ت�ه| �#��Wص ا��Wا� *f�� 
 .ب�ه� ه0 ا����C ا�#��رى م�� �� أن ا��uخ0ذ 

 %�N| م�D:* ا� وص�ت بB إ�� ا����ء    -" Cم��ك م��    "  ،وأم� ا���� B�� A�و�
 B0�22/44^�  " ( ا����ء ی-0ی(       ��fة ب���ی* ا� ا��AامV0 م� ا��\#��  ،   I�Sب� .Qوأ�

ح����ة 06ی���* ت�&�� إ���� ^$���� ^����م ا������* ح���s ی#��Nل إ���� ا=رض �����B ا�����م ������  
 ] أب��s حّ��ً�      وی�0م  ی�0م و��ّت وی�0م أم�0ت          ّ. ���  مٱ�ّ��� و [ . .���م ����� وی�0ت "�.     

)� .)32: مAی
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( 
           B��G}أن ت C�� ا�Sي ? ی�fث ا�� "��ذا تAاi ت-0ل ا��Nام�A وا=��Gر �� هSا ا��

Aاه� ت-�0ل؟ ه�� ت��ث| ���         ا�:&H؟ ه� تAاه� ت�ث| �#B؟ و�0 أ�$#� ب�vث$�ت، "��ذا تُ         
       ��، أم ت��ث| ��� %\��ة ا�����C وص��H ا��D��W              �رىا����C ا����0ب آ��� ی�Vم� ا�#
 ا=�AWی60.، آ�� ی�&- ا�����0ن؟

"�. ��AG ا��Nام��A ا��Sي "�^�| أه��&�B            ا����C  د�A\&% �%0د و%$�s �� ا�\0اب      
 ا��ه0ت��� ���L ا=��Gر#�. 

م���� %$���0ءات ،  "-���dًار0 مNم��� �A���5ث����ث �\�����* "���. ه���iS ا�و�����0ف %����&�Aض
Aام�Nه�  ،  ا��A�&W%ا tب� Lف مA�را��*  ا�م��  �& *��DاA0ر ح����   ���&�ذ   �ا���م#

    Lا���ت Bم      "". آ&�ب���vب�� ا�������* وا Tوا�&�. ش���| ��&* وث�ث���        ،  "د�0ة ا��
 .مNم0رًا
 Aام���Nرا���* ا�&��. اخ&�ره���وا��ی\������ أ%���� م���� ی�&$��iA ا�#����رى %$��0ءات  ،  ��

 .ت�ث| �� ا����C ا����0ب
 

ا
ــOا�.ة Kــ�ءة �ــN ( ا
�Mــ�ر ا�Aــ�G :أو45
��	
 )ا���P�C ���� ا

B�"و " :  �وت�£مA  ،  ^�م م�0ك ا=رض  ،  وتA:G ا�0�5ب ". ا�$��6   ،  ���ذا ارت\| ا=م
���:^����D، و��� م���B،  ��� ا�Aبا�Aؤ��ء م�ً�Qح �#� ُرُبAQ#0ده� و��^ LQ-#�  . 

     I��!ا���آ� ". ا�����وات ی  ،     ���� ب{!�$B       ،  ا��Aب ی��&�Nئ ب����� �، ح�#_�S ی�&:�
 ��G�Aوی Bf�}م0ر " ( بN5 - 2/1ا�� .(  

ه��%.   .ی-�0ل د  . ا�#��رى %$�0ءة ب������C ا��0��0د      ا�����ء   یAاi    ا�<�%. وا��Nم0ر
    Bرزق ". آ&�ب"     B&وأ�0ه� B0ت��% Cم0ر   "ی�0ع ا����Nا ا��Sت�--�|   : " �� ه و^�

 ا�\ی�����إن ه��iS ا�#$��0ءة تA���5 إ���� ت��£مA و^����م م���0ك ، ه��iS ا�#$��0ءة "��. أح��اث ا��
وه��Sا م��� ت�-��T "��. ،  ا�H���5 ����� ی���0ع ا������B���&-� C و^B���Q م��� ا�H���5ورؤ����ء

 ا�\ی ". "&Aت��    �" ". زم�ن و�0د ی�0ع ا����B� C ا��\ "�. ا������            ،  أحاث ا��
C�0* ا����G6 ." ودسAه� Aت£م ���H ا����C، وی-� *#� . ث� تuمA رؤ��ء ا�:

  B-"ووا" *�Q� يAW" "   Bام   "". آ&�بNا�� AG� ." درا��تA� "و" ��� H�$ح "
اD.  " آ��0بA "��. آ&�ب��B  ووی���G " م��� وح��. ا�-�<���رة   ""��. ��Gا� B����� یّ����و" م����� 

"���Aى ه��V?ء ������ً� أن ا��Nم��0ر ، "ا������L����� .��" H ا=دی���ن "آ&�ب��B م#���0ر "��. 
  )1(. %$0ءة ب�����C ا����0ب

      C0ءة ب�����$% g#ن ا�uب ��یT ���   و^�0�"��� "  :ورد ". �AG أ���ل ا���A   ت
أ%�| ه��0 اB��v ص���%L   ، أی���� ا���� : ��0ا ر"��0ا ب��#4G واح�ة ص�0تً� إ���� ا� و^���0ا    �� 

     ��� داود "&�ك    .ا����ء وا=رض وا�$�A وآ� م� "�Gب �D�-ا� :      A�:Gوت ����ذا ارتّ\| ا=م�
 وا�&����L ا�Aؤ�����ء م����� ������ ا����Aب و������ ،^�م���| م����0ك ا=رض .ا�0����5ب ب������6�$

                                                 
)1 (A���f%ا : B���&وأ�0ه� B0ت�����% Cص ه����%. رزق  . د،ی����0ع ا������� ،)46( ،  AG���� .���" درا�����ت

Aام���Nا�� ، *���Q� يA��W" وم��� وح��. ا�-�<���رة ، )66-61(، ص، ����� H���$وم���ّ�، )18(، ص  ح �
 .DاGا� B���،    Aآ0ب �Gا=دی�ن   ، و )32(، ص    وی L��� ." H���، %-ً�  )13(، ص    م#�0ر �ّ� ی ،ا�

 ".د�0ة ا��T ب�� ا������* وا��vم"�� 
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( 
Bم���.       ��&" ���� L��&ب���-�-�* ا� B�%= وس ا��Sي م���&B ه��Aودس وب���46     ك ا�-�

��0����Gا آ��� م��� ���$-| "�ّ�#��| ی��ك وم0��5رتI أن   ، ��Q. م��L أم��� وش���0ب إ���Aا��D ا�$#
 .)31-4/24أ���ل " ( ی:0ن

� ب�uن ا��Nم�0ر %$�0ءة ��� ا�����A%             Cى و?�"����Nم0ر ی&��ث    ،   م�%�ً� ". م0ا"-&
 B����� 0د���وإ%���� ، ا�#����رىوه��Sا ? خ���ف �����B ب���� ا��������� و ، ���� م��VامAات ا��

 ه� %\�0ا أم ?؟ "$��ذا ی\�H ا�#g؟: ا��Wف
 H���\م��0ر  یNا��   ����� وا���&�Nأ ب� أي "��. ت���I  ،وأ%��B ح�#_��S ، ب��uن ا� ض���I م��#

 B$��!Uو B��f�}ی� بAأر���� ا��&��£م *��fا���. " Iی:��0ن ذ��� ����� "��. ص���H  د����� �%\���ح
Cأم  ،  ا����    I�!ب یAأن ا��\#�    Cا����� i�      ة �$���   ،   م�� ب��� أی�ی�"�. ش�A    وو^��0

�؟�  أ����
: B، "�-���0لDویA����G ا��Nم���0ر ا������بL وا�<�ث���0ن ����$H ض����I ا����Aب وا����&�Nا    

"      Tیّ�� أن رأى   =%�B  ،ا��Aب ی!��I ب�B      ،أ��#�%B  وی��Aق ����B      ،ا�A5یA ی&A�:G ض� ا�
 ���0�ّا ا������ ا=ش��Aار ،ی0م��b Bت��^ ، A���-Gم��. ا�����:�� وا�A� �� �-&��� ، وم��وا ^���0
�� A6ی-ُ ا���&-�ِ�� یخ� ". ^�    ،�G����$،   A��:#ت �� ،)15-37/12ا��Nم�0ر   " ( و^�ّ�
 Iض�  و^��0ا "�. ا��A�Gة ا�&�.                 ا�Aب �-�-" ،�� ��5G ا��VامAة، و�0ده� ��� أص��ب

 . ب-0تBحAGوه� �����C ا�Sي %\�i ا�
 

<���Kءة �N ��د ا
Oا�.ة    (Q   ا
��Mر ا�	�'  :2�
�R�S!أ ���( 

B���"أوA��-% : " ت0آ���| ، رب ی��� I����� .���، � ا���Sی� یAQدو%#��. خ����#. م��� آ�� ، إ�
.�G% �uس آA&Gو?، ه�ش�ً� إی�ه�، و%\#. �_� ی S-#م . 

� ". یي،  ^ "��| هSاإن آ#ُ|، إ��.، رب ی��� إن آ�"uت م����. ، إن و�
و��س إ�� ا=رض ، و��رآ��، "���Qرد �و %�G.، و��$| م!�ی-. ب� �$H، شAًا

 .��i، و���d إ�� ا�&Aاب م\ي، ح��ت.

وم\�L ، ب���T أوح�|. وا%&$B �.، ارتdW� ��� LG م!�ی-.، ب ب{!$Iر  ^� ی�
Iب dی�� �D�$-إ�� ا���، ا� ��^0" ، رب آ�-. ا^t �. ی�، ا�Aب یی� ا�0�5ب، "�

یB&#�� ،T شA ا=شAار، ��. ا�Sي "ّ.�وم<� آ� :"mن "�حg ا�-�0ب وا�:��، وث$| ا�
 ا� مg�W م�&-��. ا�-�0، ا� ا�$�ر#� .�Aبت. 

، م ^B�0 وه�uه�: إن �� یL�A ی�د ��BG، وإ�B ی�dW آ� ی0م،  ا� ^�ض ��دل
 .ی\�� ���مB م�&�$*، و�د �b i0�%* ا��0ت

�"�-d ". ا��0ة ، آAى ُ�ّ$ً� حiAG، وو� آSبً�، ح�� ت�$ً�،  ه0 ذا ی�tW ب�vث
L#ا�&. ص ،Bرأ� ��� B$ت� L�Aی ،B��� d$�، iAأح� ا�Aب ح�H ب. و��� ه�م&B ی

� ا�Aب ا���.�? � . )N�7/1-17م0ر ا�( "وأر%

" ،�� و�:� ه� ا��Nم0ر %$0ءة ت&��T ب�����C، وا�\0اب %�%A&ا ��� ^0ل ا�Sه ."
ی��T ا�-یA�� 4وم " ��. ا�Sي "ّ.�وم<� آ، رب آ�-. ا^t �. ی� : "ا��Nم0ر
gW ? ی-ر داود أن یSآA هiS ا�:���ت �� %B�G، إ%�� ه. ب���-�-* ت: ""�-0ل
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( 
d^ xQWی ��0 یAى أن هSا ا��Nم0ر %$0ءة �� ا����C)1(".ا��g�W ا�:�م� ا�Sي �" . 

  *���Q� يA��W" Iذ��� "�-��0ل ���� ه��Sا " درا����ت "��. ا��Nام���A " "��. آ&���ب ویVآ��
و"�L��% B ، إذ یA�5 إ�� زم� ض ا����C، واضC أ%B م� مNام�A ا�$-�*: " ا��Nم0ر

� داود ب��=^0ال ا�&�. ت�$�A             ومAة أخAى %\ روح ا�����C ی#      ،  ص0ت ا�$-�* �" ���� T�Q
*��u&ا�$-�* ا�� Iت� A��5م �� ،*��fا�� T�!2(."". أی�م ا�( 

، ���I ت0آ�| ،  إ��.،  رب ی�"  ب�� د��ء ا��Nم0ر ا���&-$�.      وا�Aبd واضC وبّ��  
وب���� د����ء ا������C �����* أن ����ءوا .... "  خ����#. م��� آ��� ا���Sی� یAQدو%#��. و%\#��.

B��� t$-��" �" �:سإن أمu:ا� iSه .#� A$�&". 
���   " ". ��f* ض�-B    ،   ث� یH�Q ا�ا�. م� ا� �0%ً�؛ أن یB�"A إ�� "0ق         ^0" �"

، وم\�L ا�-$��D ی��d بI" ویA�5 إ�� ح�0ل ذ�f�� ." I* اvح�6* بB ، "إ�� ا��� 
�� إ�� ا��� ^0" �"." 

���C أم   "��� م�� ا���ل أن ی���H ا��         " ^��ض ���دل     " ث� ی�SآA ا��Nم�0ر ب�uن ا�         
 ی�0ذا ؟ 

 0�یTا� ا���ا�. "��. ا��Nم��0ر  ث��� ی�����، وأن ی#&���. ش��A ا=ش��Aار ، أن ی<$��| ا�
 . مg�W ا�-�0ب ا���&-��*، ویVآ �\0ءi إ�� ا�

 و��د i0��%   ،م� ^B��0 وه�uه��   " و^ ���ء  . ث� ی&�ث ا��Nم0ر �� خ��%* ی�0ذا     
 ". وی\�� ���مB م�&�$* "  ) اYث�*$�*ا�ُ-( "�b* ا��0ت 

�   و��f� Aأم �� ا%-�H ا����A ���� ا����حA       ،  :� ح-�  ، "      �، ه�0 ذا ی�t�W ب��vث
یL��A ت�$�B ����      ،  حd-�" iAG "�. ا���0ة ا�&�. ص�#L         ،  َآAَى ُ�ّ$�ً ،  وو� آSب�ً ،  ح�� ت�$�ً 

Bرأ�،      B��� d$�i ا�����C           "  و��� ه�م&B ی���� iA�G0ذا م� آ��ن ح�و%\��  ،  �- ذاق ی
 Cإ�� ا���م�ا���� �D�$-ا� L�\م  . 

�  ." T-ت�  م� ی�AG حAGة ی��-d      "ا�D�W#��  �-0ب*  ".  و��دتB   ا�   �#*  ی�0ذا -
�� .)26/27ا=م<�ل " ( یB��� L�A وم� یحAج ح\Aًا،"�

  Aخb Lو". م0ض :"    Bث�م�b iSخuت AیA5ا�،      Iی��� B�&�Qی��0ت م��      ، إ  وب�$��ل خ B�%
 .)23-5/22ا=م<�ل " ( وبAGط ح�-B ی&�0را=دب،�م 

���      م ": �AG ا�\�م�*   و".�" L�-ه0ة ی AGاراً      ،� ی��� t-#ح��*     وم�� ی� B�U"  ت�
 .)10/8ا�\�م�* (

=%��I أ^���| ح-��.   " : وه��Sا م��� أ���B��#� AG ا��Nم��0ر ا�&����L ب0ض��0ح ح���� ^���ل       
ت0ر�6|  .. أه�:�| ا�A�5یA  ، ا%&�Aت ا=م�� ، ���| ��� ا�:�A. ^�ض�ً� ��د?ً    ،  ود�0اي

�  ". ا�5$:* ا�&. أخ0Gه� ا%&5    ،  ا=م� ". ا��AGة ا�&. ���0ه�    ��م��Aوف ه�0    ،  $| أر��
��� ت�AاT��� i       )16 - 9/4ا��Nم0ر  " ( ا�A5یA ی��T ب��� یi     : ا�Aب ^!�ًء أم!�  " ،

          ��$���ی���0ذا بA��5¢ یی��B أم %\��� م��� ^���%0ن ا� و^!���BD، وأ"���| م��� ا���5$:* ا�&��. %
 �����C؟

                                                 
)1 (،.Qت�درس ی�-0ب م� g�ّ-ا� ،Aام�Nص آ&�ب ا�� )153.( 
)2 (     Aام�Nا�� AG� ." درا��ت  ، *�Q� يAW"   ص ،)ب�� ا�������*     "، %-ً� ��    )118 Tد�0ة ا��

 ".وا��vم
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( 
  ��وأر%��  ، أح�� ا��Aب ح��H ب�iA    "  ا��Nم�0ر ب��� ا� ���� ه�iS ا���^$�*      .ث�� ی#&
� ا�Aب ا  �?  .��� "                 Iذ�� .�" ���وه:Sا %Aى "�. ه�Sا ا��Nم�0ر ص�0رة واض��* ���� ح

 . وأه�I ی�0ذا، ح�s %\� ا� �N و�� %$�B، ا��0م
وا�-0ل بuن ا����C ، أو ا�&���� �B، مAWج ��#��رى إزاء هSا ا�#g إ? إ%:�رi و?
 ��� B�  ، �وأن ،  وأن ا� ��دل؛ ب-!�BD ^&� ا�����C      ،  آ�ن ی�&�-B  وأ%B ذاق م�  ،  و�B إث

      ِH؛ وص�Bل وأ"!� م� ا�-0ل ب#\�ت� اYث�   ذ�I أ���f0ذا ا��، ��Nاًء �B���G وخ��%&�B     ،   ی
� ا�0�Aع إ�� � . ا�������؛ بuن ا�#g %$0ءة �� ی�0ذا ا��D�Wم�&-وإ? "���

 

<�A��2:  و.TDر ا���M
Kـ�ءة '��ـ�W�'� اV     (ن   ا
 )و]���ه ��$	�� و���ط أ��اYه

 B�"ب ".     : " وAا� I� H\&���  T��!ی�-�0ب       . ی0م ا� Bإ�� ���I��"A��  ،    I�� ���A ا��
    B��، و���&���� م�A^�ت�S��� ،  IآA آ�� ت-�م�تI     ،  وم�� ص���0ن ���!�ك     ،  �0%ً� م�� ^

i��  ،  I$�^ Hح� IQ���  ،  Iآ� رأی �� ب�WصI ،  وی&�%A&%  ،       ��#&رای L�"A% ��#�، وب���� إ�
I�V� ب آ�Aا� ��:�� . 

     Bم��� g�Wب مAأن ا� |"A� نYا  ،   ب\$Aوت خ��ص   ،  �Bی�&\�$B م� ���ء ^
B#ی�� ،��Wء ب��?Vآ$�ت وهAء ب���?Vأم� %��، ه :iAآS% �#�� ا�Aب إ���". 

���&\�H �#� ا���I "�.     ،   خ�g ی�رب،   "-�#� وا%&�$#�  أم� %�� ،   ه� �<0ا و�-0Qا  
�#Dم0ر " (ی0م د��N9 - 20/1ا��.( 

      Bی-0ل ه�%. رزق ". آ&�ب "       Bو?ه0ت� B0ت��% ." Cی�0ع ا����" : "    u�$#داود ت
، ب��uن ا���Aب ه��0 ا������C ا��g���W، )م.  ق726ح$-��0ق ا�#$��. (و، )م. ق1056(ا�#$��. 

 ..... " اYن �A"| أن ا�Aب مg�W م���B " 20/6مNم0ر ، %$0ءة داود ا�#$.
وی-�0ل ����  ،  ه�Sا یVآ� "A��Wي ���Q*  " درا���ت "��. ��AG ا��Nام��A   " آ&��ب  و"�.  
�A یA��5 "�. ا�:&�H ا�#$0ی�* إ���           ". هSا ا��د ت�$    " : م� هSا ا��Nم0ر   ا���د�*ا�A-Gة  

B�G% Cرب#� ی�0ع ا���� ، مB ا�H�5 ا=رض. �� ا��g�W ا��&�W&ی� A�$1(". ت�(  
         Aام��Nا�� AG�� ه�A��Gت ." *��\Gراء ب��Sة ا��وی�Aى ��د    : "وت-0ل آ#��* ا���

م� bب��ء ا����0د أن ه�Sا ا��Nم�0ر خ��ص ب�������، وه:�Sا رأى ��د م�� bب��ء ا�:#���*                         
  )2(".أ%B %$0ءة �� b?م ا����C وا%&��رi) 0س وأ�Q�U#�0سأث#���(

، وه�Sا   أي م� ا��0ت"خ�ص ا����C آ�ن ب-��م&B: " ا�-0لg�W ا�:#��* إ�� وت
 ا���Sي ی��Aى أن ه��Sا ا��Nم��0ر %$��0ءة ���� ا������C     ب��!��$d م��� ^����B ا�$�ب��� أث#�����0س  

 )3( .ا����0ب

                                                 
)1 (  Af%ام��      : اNا�� AG�� .�" ص    درا��ت ، A)302( و ،           Bو?ه0ت� B0ت���% .�" Cص ی��0ع ا�����
 ".د�0ة ا��T ب�� ا������* وا��vم"، %-ً� �� )89(
آ&��ب ا��Nام��A،    : ، وا%A�f  )97(#���* ا����ة ا���Sراء ب��G\���* ، ص           تAG� A��G ا��Nام�A، آ   ) 2(

 .)333(ا�-g�ّ ت�درس ی�-0ب م�Q.، ص 
آ&��ب ا��Nام��A،    : ، وا%A�f  )97(تAG� A��G ا��Nام�A، آ#���* ا����ة ا���Sراء ب��G\���* ، ص              ) 3(

 ).341(ا�-g�ّ ت�درس ی�-0ب م�Q.، ص 
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( 
����� ت���Aاi ی&����  " ،Cو%$���0ءة ����� ا������� sیث ����� ا�������C وه:���Sا "������AG ح���

 ا����0ب أو ا����C ا�#��.؟
�Sا ا��Nم0ر     ة-Aاءا�� *�%u&ی#�� أن   ا��Aم�0ر       تNا�� H0 ا� ��6$�ً� أن       داود ص��ح�ی�

، داود ی���0 ا� أن ی#\��. ا������C، وأن یB���"A �������ء �����  ی���&\�B����0� H ا�!�����
   Aوخ� Aم� ب L#ت  (ص�^Aم�ت وم�". "�B  ی$&�� ص�حH ا��Nم0ر ��6$ً� ا�#\�ة      ، و )ت-

  T��!ی0م ا�"  ،"     ��#Dی�0م د�� .�""  ،     ّAو���4 م�� ی�0م م�      Iم�� ذ�� Tأض�� Cا����� ���� 
وإذ آ��ن "�.     " ��6$�ً� م�� ا� أن ی��Aف �#�B ه�Sا ا�:�uس               ،  ا��0م ا�Sي د�� "�B 0�6ی�ً     

    *��\� �0^��  " ( وص�ر �B^A آ-AQات دم %�ز��* ���� ا=رض          ،  ���د؛ آ�ن ی��. بuش
22/44 .(  

 وإ���Qءi م��&�4 ش�B�&G و��B�V وآ��           ء ا����:��  ب* د���   إ�� H�Q داود م� ا�   وی
 iادAم"I$�^ Hح� IQ���  ،Iآ� رأی � . " ��:�� ا�Aب آ� �I�V...وی&�

Sداود  ا��0ن وا�#\�ء    اوه B� B$�Qم�� أ����ل ص����*    ی Cا����� Bم ب ��� �$T وت-
"Iم�ت ".و���&��� م�A^�تS��  ،IآA آ� ت-

    Cا���� �". "-Aة ���هAة ?       خ��B م� ا��0ت    ا�  وأن ، وی#g ا��Nم0ر ��� ا�
 �Aف داود %&�\�* د��B�D       أ���ت�GW ح&� ���    -" ،  "        g��Wب مAأن ا�� |�"A� نYا

Bوت خ���ص      ، م�����A��$\ب B��� ی��SآA ا������N�  Cم0ر "����،"ی���&\�$B م��� �����ء ^
� ��I��"A  "وأ%B أر�� �B م�D:* ی�B%0fG  ،  أن ا� ر"�B  ،  وی&�ث �� خ�صB  ،  ب�?�

 ". ��I� ��A �0%ً� م� ^�B، ا�� إ�B ی�-0ب
� ب�Wص��I "وی$��&�  ا��Nم��0ر ����iS ا�#��ی��* ا������ة     %A��&% ،   L��"A% ���#�وب����� إ�

 ".رای&#�
 ا�&�. %\�� "����    ���f* ا���Wص  ،  ت��I ا����f* ا�����f*      أی!ً� ��     ا��Nم0ر وی&�ث

C0ا " ا������Q-0ا و�����>� ����0 ی&���ث ���� ����f* ،"أم��� %���� "-�#��� وا%&���$#� ، ه��" 
�" �� ". ی0ح#�    و^0ع ا�\# آ  �و��-0Qا  ،  إ%. أ%� ه0 ؛ ر���0ا إ��� ا��0راء   :"��� ^�ل �
 . )18/6ی0ح#� " ( ��� ا=رض 

  *��fا�� *fا��� iSص  وه�Wا� *f�� ،   ى�. إح�" ،L��&م0ر ا�Nأی!ً� ا�� �� ی�\�
ا"�Aح  ،  ح�ث ب\���I�$D�\� L     ، أ ح�� ا��Aب ب:�� ^�$�.       أ""�. خ�-�B،     وأ����$B   ا�   bی�ت

 Iب  � ر�0ع   ،   ا���. أی����I  ر%� ? أ ،واب&#�.Dا وی��:�0ن   ،خ�� ی�-0Qن  إ�� أ�
I� ا%&�Aت ، ��دً?���| ��� ا�:�A. ^�ض�ً�،  ح-. ود�0ايأ^�| =%I، م� ^ام و�

�� ، ه�:| ا�A5یA، أا=م� .)5-9/1ا��Nم0ر " (وا=ب ا�هA إ��م�0ت ا��
م� ر�L ا��$0�Qن إ�� خ�� و�-         #� ،AیA5ا� Iض. ا���دل أه��-��"    T�-�&&� ،0اQ

ا��Nم�0ر  " ( ا���0ت  أب�0اب  را"��. م��      "، "���� ا� =%�B       ا=�\0ب* وی#\0 ا��$ ا�$�ر   
9/13(i�\%ا��0ت، و � ا%&B�5 م� "-� ،. 

ا^&Aب �#م�  ": آ�� �\� ا��Nم0ر ا���بL وا��A5ون هiS ا���f* ا����f* "-�ل        
 "��. #��.$_=%��B یW...  وأ���اA��>� .Dوا و���-0Qا ا=ش��Aار ����uآ�0ا �����.، م!���ی-. إ���ّ.
�fم&A5ی0م ا� ." BB&خ�� A&ب� .%A&م0ر " (، ی�N5-27/2ا��(. 

?�* هSا ا��Nم0ر ��� %\�ة ا����C أوضC م� ا�4�5 ". راب�* ا�#��ر".  
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<�D'و   :را.TDر ا1�دي وا���M
Kـ�ءة 'TCـ�    (ن   ا

��	
 )ا
Oا�.ة وإ6�'� [�� ا
 B�"رب ی� " :و ،Iح ا���AGی Iب-0ت ،Iص�Wًا؟  � ?آ�، وب�  � ی$&

  B&�Qأ� B$�^ 0ة�� ت�#��B    ،  ش� B�&Gوم�&�4 ش  ، i��� .       Aآ��ت خ��A$ب Bم�، =%�I ت&-
06ل ا=ی��م إ��� ا��هA وا=ب�         ،   "Iَ�u� B&�Q�u،  وض�| ��� رأ�B ت��ً� م� إبAیN ح��ة      

��f�  ، Iص�Wب iتAGح�B&��� I%=  ،  B بAآ��ت إ��� ا=ب�       ،  ��ً? وب��ء ت!B��� L   ،  م\
 . ی&N�Nع وب#��* ا���. ?، =ن ا���I ی&0آ� ��� ا�Aب، Iاب&���ً� أم�م

   IDا� م<�� ت#�0ر %��ر "�.          ،  ی��#I ت��H آ�� م${!��I     ،  ت��H یك ���L أ���ت\��
�  ، زم���ن ح!��0رك �� ا�#���ر ، ا���Aب ب���BQW ی$��&���، ت$��� ث���Aه� م��� ا=رض  ، وت��uآ�

� م�� ب��� ب#�. bدم       ���$0ا ����I ش�Aاً       ،  وذری&% ���، 0��Qه�تA�:Gوا ب�:��ة ��� ی��&       ،  =%
� ی-0�0ن  ��     : =%I ت\���� ��� أوت�رك ت�-�ء و�0ه�، رب ب-0ت�I  ارتL�G ی��   ،  ت0Gق ا��

 �� وُت#ّ{%A%ُ IوتA$\م0ر " ( بN3 - 21/1ا��.(  
        Bآ&�ب� .�" *��Q� يA�W" ی-0ل"        Aام��Nا�� AG�� .�" ه�0     : " "درا���ت Cإن ا�����

 ا�:#����* Yب���ء" ت��uم�ت "��. ا��Nام���A   " ووا"-��B آ&���ب   "ا��-���0د ب���Sا ا��Nم��0ر  
  )1( .ا���در �� آ#��* م�ر �4�A ب��$0رت# 

وی�&$A ا�-�g م�Q. هSا ا��Nم0ر م� ا��Nام��A ا�&�. ت#$�uت ��� ا�����C، وی#-��               
  ��هSا ا��Nم0ر م���%.، ی��� ا�&0�Aم وا�&��0د بuن ا���I ا��Sآ0ر         : "�� ا�����ء ^�0

 أ��Nاء م�� ه�Sا       ب��t : "، وی��T ا�-��g م��Q. ب���-0ل       "". هSا ا��Nم0ر ه0 ا���ّ��    
 )2(."? ی�:� أن ت#T$Q حA"�ً� إ? ��� ا�����) 4م<� �د (ا��Nم0ر 

 Cص�� �� ح:� ا��Nم0ر ا��A5ون �� د��ء ا����C و�� ا�&\�ب* ا�   ،  و^�0-"
B�  ،    م0رNا ا��Sون   ( وی�:. هA�5وا�� رب  ی�� " ��� "Aح�B ب��iS ا?��&\�ب*          ) ا�0اح�

I�ِح ا��AGی Iآ�� ?، ب-0ت Iص�Wًای$ وب�  �& ... IوتA$\ب �� و%#ّ{%A%ُ." 
   g#م0ر  ویNا��       B�u�� م� i�Qوأن ا� أ�   i��#ت�"      B�&�Qأ� B�$�^ 0ة�وم��&�4  ،   ش�

  B�#ت� �� B�&Gش  ..    B&�Q�u" I�u� "  ،            �م�� ا H��Qی Cآ��ن ا����� ا�#\��ة  بB�&G�5   و^�
 آ��ن ی��Wف     )26/39م&��  " ( إن أم:� "�&�$A �#. ه�iS ا�:�uس   " م� ا��VامAة  �-� ،

  ی�B#� B"A، و^ ا�&\�ب ا� �B آ�� ". ر���* ا��$�Aا%���          ا��0ت، ویH�Q م� ا� أن    
 أن وت!����Aت ��-���در م ب���Aاخ ش��ی ودم��0ع �6$���تٍ  ^��ّإذ ، ����iأی���ما���Sي "��. "

�B م� ا��0ت  �Wم�     و�ُ ،ی B� Lأ�   iا%���   " (��� ت-�0اA�$�5/7( )3(       Cآ��ن ا����� �-� ،
 ����|   =%�I  أش�:Aك،  اYب   أی���  :و^��ل "? ی�Aدi أب�ًا      م� ا�&\�ب* ا� �B، "��      م&�-#ً�  

                                                 
)1 (Af%ا :     Aام�Nا�� AG� ." ي �  ،  درا��تA�W" *��Q   ص ،)ب��ء         )311Y ،Aام��Nم�ت "�. ا��uوت� ،

د��0ة ا���T    "، %-�ً� ���      )10(ا�:#��* ا�-ی��� ا���در �� آ#��* م�ر�4�A ب���$0رت# ، ص          
 ".ب�� ا������* وا��vم

 ).344-343(آ&�ب ا��Nام�A، ا�-g�ّ ت�درس ی�-0ب م�Q.، ص  )2(
ب* ا� د����ءi؛ ���� ی\�� ا�-��4  وأم���م ه��Sا ا���#g ا����AیC ا�0اض��C "��. %\���ة ا������C وا���&\�   ) 3(

 إ? ا�-��0ل ب��uن ا������C آ���ن ی���0 وی&!��Aع إ���� ا�     ����� ��:��. ? ی���0ت ^$���  "ا���آ&0ر إب��Aاه�
H��� ).565(شAح ب�5رة �0^�، ص ". ا�
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 ���L ا� ��B وأ���ب    )11/40ی0ح#� " ( %I ". آ� ح�� ت��L �.     أ ���|   وأ%� ،�.-" 

iد��ء. 
ح���ًة   "  06ی��* إ��� ^$��� ^���م ا�����*         ویSآA ا��Nم�0ر أن ا� أ�i��Q ح���ة �ی�ة          

 B&َ�Q�u" Iَ�َu�  ،  06ل ا=ی��م  ،   Aهوه�0  ،  وض�B���� L إآ���� ح���ة       آ���   ،  "وا=ب� ،  إ��� ا��
وض��| ���� رأ��B      : "-�0ل ا��Nم�0ر   ی،  A�U إآ��� ا�05ك ا�Sي وضL ���� ا�����0ب        

 ."ت��ً� م� إبAیN ح��ة
م:��ة ���    " وی�:. ا��Nم0ر �� أ��اء ا�����C ا��Sی� ت�£مAوا ����B و":�Aوا "�.                  

� ی��-0ا ا=ذى بB    " ی�&0��Qه�  � �� "�5| ا��VامAة  ،  "-"  ،   L"ُر B%= "   L�Gرب � ی� ارت
 Iب-0ت ." 

�     : وأم� هV?ء ا=�اء  ����� ��ی��#�I  ،  ت���H ی�ك ����L أ��اL�A&" "       ID م:�ت
  I�!}$آ� م H���  ..  ت�� ا�#��ر  ،  ا�Aب ب�BQW ی$&���، ت$�� ث��Aه� م�� ا=رض      ،  وتuآ�

� م� ب�� ب#. bدم    ��           ..  وذری&���� ی-�0ل     "ت0Gق ا����م ���� أوت��رك ت�-��ء و��0ه" ،
��0ب ه0 ا����Cأح ب� ذا آ�B بuن ا��. 

  
G وا�TD.و   :^��	�>�Aر ا���M
�Kءة '�ـ��   (ن   ا

_�`Dا� ��	
 )ا��ودة ا�D�ر، 5 ا
 B�"و:  "              .�" .��إ��. إ��. ���ذا تAآ&#. ب��ًا �� خ�ص.؟ �� آ�م ز"��Aي؟ إ�

     H�\&ر أد�0 "�� ت���� وأ%�َ| ا�-�وس ا�\���4 ب���         ،"�. ا����� أد��0 "�� ه�ّو ��.           ،  ا�#
��DاAب�ؤ%���، ت���$���ت إ���b ���:ات I�����،�� �����I ، إ����I ص��Aخ0ا "#\��0ا، ات:���0ا "#\���&
 .ات:�0ا "�� َیNَWْوا

 آ��� ا���Sی� یAو%#��.  ،وم�&-��Aُ ا�H���5،  ����رُُ �#�� ا�A��5$ ، أم��� أ%��� "��ودة ? إ%����ن 
، ات:�� ���� ا��Aب "��#\�B    : وُی#{!�0ن ا��Aأس ^�����D   ،  یA�}Gون ا�i�G�5   ،ی�&�0DNن ب. 

iS-#�� ،Bب Aّ�ُ B%=. 
 ����I أ�-��| م��       ، ���&#�. م�Q_#�ً� ���� ث�ی. أم�.          ، ��Sب&#. م�� ا��$I%=      �Q أ%�|  

� ، =%��B ? م�����،ت&$���� �#��. =ن ا�!���A^ Tی��H  ?،أ%��| إ����.،  م��� ب���Q أم��.،ا���Aح
�     ،أ^0ی�ء ب�ش�ن اآ&#G&#.  ،  أح�6| ب. ث�Aان آ<�Aة   � مA�&Gس    ،   "{Aوا ���ّ� أ"�0اه��uآ

A\مNم.    ، آ����ء ا%�:$|ُ  ،م�f� آ� |ْ��G%ص�ر   ، ا  L�5آ�� .$�^،        dذاب "�. و�� �^ 
.D0ت.    ،أم���^ *Gَ-ب�#:�.   ، ی$�ْ| م<� َش .%���� T�� ،وإ��� ت�Aاب ا���0ت ت!��#.    ،  و�

 أح�6| ب. آ�ب    ^ B%=،    .#&G#&ار اآAي ور��. ، ����* م� ا=ش ُأح�� آ� ، ث-$0ا ی
�  ، وه���� ی#A���fون وی&0����AGن ّ"���.   ،�����fم.�و������ �$�����.  ،  ی-�����0ن ث�����ب. ب����#
 ).18-22/1ا��Nم0ر  ("ی-&0�Aن

        Cم0ر ب#0ءة �� ا����Nا ا��Sرى ��� أن ه�� ا^&�$4 م#�B ُآّ&��ب     "-�   ،  وُی\�L ا�#
و��� ص�i0$ ا^&��0ا ث��بB م-&���A   : "  ی-0ل م&�   ". ���ق روای�ت ا���H،    ا=%����
���      :�:. ی&� م�� ^��� ب���#$.       ،  ����" ( و���� �$���. أ�-�0ا ^��A*       ،   ا^&���0ا ث���ب. ب��#
 . )19/24ی0ح#� ( �B ".  وم<، )1(  )27/35م&� 

                                                 
)1 (B�0^" :          .$#م�� ^��� ب��� ��، و���� �$���. أ�-�0ا ^��A*               :  �:�. ی�&�حB�&"S  " ا^&���0ا ث���ب. ب��#

� ا�#�l وا�&Aا�� ا��Aبfإض�"* ?ح-*م� iوA$&وا������*، وا� *�. 
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( 
� " : ه��Sا ا��Nم��0ر "��. ^B���0وا?^&$���س م��� �و����� �$����. ، ی-����0ن ث����ب. ب���#

 ."ی-&0�Aن 
 " :آ�� أن ا�Aوای* ا�&. "�. ا��Nم�0ر ت0ا"�T روای�* ا����H "�. ص�Aاخ ا�����0ب         

  ). 15/34مA^4  ( ، )27/46م&� (  "إ��. إ��. ���ذا تAآ&#. 
آ���ن " =%������ "��. ب����ن ح���ل ا������0ب     وی0ا"��g��% T ا��Nم��0ر م��� ����ء "��. ا     

 B��� 0ن"� ^�����D ، ا��\&�زون ی\�%��^t ا���:�� وب�%��B "�.       ی�� :وه� ی�Nون رؤو�
 ات:� ���� ا� "��#-�iS   ، إن آ#| اب� ا� "�%Nل �� ا����H،  خ�I�G% g ،  ث�ث* أی�م ^

    iن إن أرادYم�   ). 43 - 27/39م&�  " ( ا B$5ا یS� م�&-�A   "��ء ". هSا ا��Nم�0ر       "
H�5ا�  ،   N�،  ات:� ��� ا�Aب   :وی#{!0ن ا�Aأس ^����D  ..  0ن ب. Dآ� ا�Sی� یAو%#. ی�&
B\#��" ." 

، �����* م�� ا=ش�Aار اآ&#G&#�.        " :ة أخAى ". ^B��0     آAّ آ�� ی0ا"T ا�#g ا=%����َ   
ت�ل ���� أخ�S ا�����0ب ی�0م          �$�رة   "�.   ،"أح�. ��� ��fم.    ،  ث-$0ا یي ور��.  

 ��� iور�� iا . ا����A��ُHت ی
، ا����H ح�دث�*   ��Sا آ�B آ��ن إ����ع ا�#���رى ���� أن ه�Sا ا��Nم�0ر %$�0ءة ���                    

�0 إذن ی&�ث �� iA�U، خ�ص* أن داود �� ی�| م��0بً�". 
ا��D��W   ه�0 ب��   ،  B�#:� υυυυ ���4 �����     ،  وا��T أن ا��Nم0ر %$0ءة �� ا�����0ب      

ذا ������، إ�����.، إ�����. " :ی����Aخ، ی����4D،  وه���N���� 0ع "#���Aاi، ی����0ذا ا=����AWی60.
  ����|ُ  وأ%�� "، ب�#�� ا����B��� C ا����م یA$W%�� أن ا� ی��&\�B�� H دوم�ً�                 "تAآ&#.؟

: ب-B��0 ، ویVآi آ�تH ر���* ا��$Aا%���       )11/40ی0ح#�  " (%I ". آ� ح�� ت��L �.     أ
 أن وت!����Aت ��-���در م ب���Aاخ ش��ی ودم��0ع �6$���تٍ  ^��ّإذ ، ����iأی���ما���Sي "��. "

�B م� ا��0ت�Wم�  وُ�،ی B� Lأ��iا%��� " (� ت-0اA$�5/7(. 
"�.  ،  إ���. "��� ا�����0ب ا����4D ا��Sي ی��0 "�� ی��&\�ب ��B                 ا��Nم0ر %$0ءة    

   H�\&ر أد�0 "� ت����       ..  "�. ا����� أد��0 "�� ُه�ّو ��.           ،  ا�#�، ��I��َ ات:�� bب�ؤ%�� "#\��َ&
  .... " أم� أ%� "ودة ? إ%��ن. ���I ات:�0ا "�� یNWوا، ���I صAخ0ا "#\0ا

 م�&َ-��Aُ ، ����رُُ �#�� ا�A��5$، إ%����ن دودة ?" �Nم��0ر ا������0ب بB��%u وص��� ا��-��
 H���5دودة " ا� B��%u4 ا��0ص��0ف بDا ا�����Sه��0 ه�� ����َ" ، A��5$ا� وأ%��B ، وأ%��B ����ر �#��
A-&م� ،? B%؟ وأB� ی�&\�ب 

وأص��$C ����رًا �����  ،  ا��-���Aة ح���B��&ْ��� s خ���&Bُ وخ��%&��Bُ آ����ودة ،  إ%��B ی���0ذا
A5$ا�  ، A5$رى    ا������� ،  آ�� ا����=%�B  ، ب�� وح&�� ا�$�0ذی�� وA��Uه�    ، � وا����0د وا�#
�Dخ� ، .ی�&\�H ا� د��ءi و?، ی�&-iA ا�H�5، وا���W%* خ�* و��ر �# آ� أح

ودة   آ�� ی0ص�� ا�����C ب   وا��\H ��� ی�A ��� أن ا�#$0ءة �� ا����C، إذ        ���
 .وه0 م\ و"A5$�� AW؛ ب� ا���ر ه0 ی�0ذا، ا���رو

 ا�، وی&!C هSا ��� ت  ا����0ب أن ا�#g ی��و%��¡ #� B&%�:�� ودةم� uب��
              H�\&���" �0ن ا�ا��-�ب�* ا�&. ی\Aی�� ا�#g ب�� اYب�ء ا��-���0$ �# ا�، ا�Sی� ی

�، و"�. م-�ب�� ه�V?ء ی-�0ل ا������0ب     �����0 دودة ... " أم�� أ%�� "�ودة ? إ%���ن    : "�" ،
iد��ء H�\&ي ? ی�Sا� ا�  .� bب�ءi م� ^$��B آ�� ^ِ$ و? ی-$،م�&-Aة �#
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( 
 ��دیB  ،ب����ر  ا����0ب ص�وا�#g  آ�� ? ی0Gت#� ا�&#$�B ��� أن       #� d-" 4�� 

BDا�،          ،ب�� �#� ا�A�5$ ������ً       ،  وأ����، و����L ِم���ی�:�� أن ی:�0ن      و?  "�. آ�� أ�����
I�Sآ�� Cی*، ا������A��5$ا� A��WGب��� ت ����fا�� ����Aا ا�Sم<��� ه�� ���� ا���Sي اص��i�GQ ا� أن "�

&���AبBووح� B . 
��0  ،  ا����H ا�0ا^�B���� L      ?،  ت���T ب��B��G% gW�5     " ���ر "��¡ أن آ���*     %آ��  "
� أن ی:��0ن دودة أو ����رًا، �����B أ"!���       وه��0 ا���ودة ، ا�����ر���fا�� C������� وح�ش��� ،

� . ا���ة وأزآ� ا�&���
� ی:� ��راً      �-�" Cا� ا���� ت�ه�| �#�B ���0ن    ، وإن "A�Wًا و��Nاً  آ��ن  ، ب��    م\
t�$أو ،ا�A"  ًی�Nخ Bرًا، و%\�ت�� i 0�GUا �� ا�#$0ءة ا�-��D*ا م\-� ، :"  .�� H\&ا�

 ح&��   ، ی�� ب#�. ا�A�5$      ،تAاءف ��ّ. وا��L ص��ت.     ،". ا�!�T رح$| �.    ،�B بAّي إی�  
 نأ "�����0ا  ،���i ؟  وت$&{0ن ا�:Sب،ح&� م&� ت�$0ن ا�$��6؟ م&� ی:0ن م\ي ��راً   

B���ّ-ت N���ّم م�  ،ا���Aب ^����#� Lب ی����Aد���0أا���i) " م��0رN3-4/1ا��(، Bص���W"  B�����
 ��#�* و���رًا،      ����B ا����م    ، وا�&$�Aوi   ا�#���رى  ه0 ا��\� ا��Sي ��� ی�Vم� ب�B          ا���م  

#:�BBوم��� B�-ا� د��ء ت L��  . آSب وب��6، "-
�\H م�� أو�_�I ا��Sی� ی��0ن         ا�و،   أن ی0ص� ا����C بB%u دودة     ? ی-$� ب��ل  آ��  

 . ی�0ذا ،ا��-�Aب� ا�ودة ه0 ا��D�W ، دةأ�0ه�&B آ�� ی�&��{0ن ت���&B بو
 sة، ح���A��-Gا� iS���� *����\Gراء ب��Sآ#����* ا���� A����Gم��� ت H��\آ��� ا�� H��\���" ،����%

�، أم��� ه��0 : "ت-��0ل����� ی-��0ل "��. ث-��* أن اYب���ء ح���� ات:���0ا ����� ا� خ�%Aى ا����A��%
� ی��&:�� ب����   %A�����" ���#وه ،Bآ��Aت �ن "��ودة ح-���Aة، وح��&��B م�_��0س م#����، وأن ا� ^��

H�5ا� A-&وم� �ً%�� ".ا����C ا�Sي ص�ر م
     B%u0ب ب���0 وص� ی#T$Q ��� ا�����0ب     " م�&-A ا�H�5 " وأم� وص� ا��"، 

وآ��%0ا ی�&-�Aون    ،  أو�_�I ا��Sی� ح!�Aوا ا����H       إ��� ا����0د و    تA�5  " ا�H�5"وآ��*  
 . ا����0ب

 

<��Kـ�ءة �ـN    (ا
��Mر ا����ـQ وا�	ـ��ن      : ��د
�ب!�ح� ا�d-�:�$1ذا ا
���ب ، eت وا�( 

ح�دث�*  وهSا ا��Nم0ر %$0ءة أخAى ت&#�ول ح�دث* ا���H، وه0 %$0ءة م&�ث�* ���     
،H�� –�ب ا=%�����، ورأوا "��B %$�0ءة ��� ا�����0ب، ت�--�|          ّ&�  "-� ا^&�$4 م#�B آُ       ا�

    ���ن آ��   أ ب�� ه�Sا رأى ی��0ع          ": "�. ا�����C ح��� ص��H، ی-�0ل ی0ح#��            –ح�H رأی
،  خ��ً ًاء م���0  إ%��ء م0ض���0ً  وآ��ن  ، %� ���5Qن أ : "�:. ی&� ا�:&�ب ^�ل،ش.ء ^ آ��

خ�S ی��0ع   أ"����  ،  "��B  إ���  و^�م0ه�    ، ووض�0ه� ���� زو"��     ،�G#\* م� ا��W  إ"��وا  
i م��            )30-19/28ی0ح#��   " (آ��� أ ^   :ا��W ^�ل ��، أي آ���| ا�#$�0ءات وا�:&�H، وم-

             ����م. وی\���0ن "�. ��6     : "��ء ". ا�A-Gة ا���دی* وا��A�5ی� م�� ه�Sا ا��Nم�0ر، و"�
 . "��-�ً�، و". �5Q. ی�-0%#. َخ̄�

 "�B بAQس ". خB&$Q ��� ی��0ذا، "-��ل           وأی!ً��=%�B م:&�0ب "�. ��AG        ":  ا�&5
Aام���Nاب��ً�: ا��Aخ iدار A���أ�����ل " (و��uخ��S و��b B��&Gخ��A  ، و? ی:��� "����� ����آ� ، �&

1/20(. 



 
��	�� ا��ى وا���ر )4(  

 )42 

( 
ا^&$���B " و? ی:��� "����� ����آ�   ، �&���A دارi خAاب���ً ":  بA��Qس ���� ی���0ذا  "-��0ل

AQی�     س م� بA5م�* وا���Wة ا�A-Gم�0ر    ". ا�Nا ا��Sاب�ً�، و"�.        : " ه�Aخ ���A داره�&�
� ? ی:� ��آ�� ).69/25ا��Nم0ر  ("خ��م

� داود ^�         : "��مL تA��G أ���ل ا���A م� آ&�ب�ت اYب��ء       ی-0ل   �Gس با��Aوح ا�-�
 )1(".109 و 69ت#$u �� ی�0ذا ". ا��Nم0ری� 

ه4�G% .�" 0 ا�0^�| %$�0ءة ���            و ،#� "���Nم0ر %$0ءة �� ا����0ب ب5��دة ی0ح     
      ، ا��A���Gی�ی���0ذا ا��D���W ب��5��دة بA��Qس و  ��#� *��G^و T�&ا م��� ی���Sأ����4 "��. ه��

 ا�-ی�؟ م� ه0 ص��حH ا����^��ت وا��S%0ب ا��Sي ��-.                 �ق ش��دة ا���ا��Vم#�� ب
 ا����C ا�$�ر أم ی�0ذا ا��D�W؟: ا�B5Q� ." �W؟ م� تAاi ی:0ن

  AGا�&0رات.  ا��  ��vب� ��Gآ iب* �� ا��Vال، و"��B ی�&�� ا�����0ب وی��Aخ           وح
      = ،خ���#. ی�� ا�    : "ب�uس ی0�A رح��* ا� ا��Sي ��� ی��&\B�� H، "�-�0ل              �^ iن ا�����

 ، ا������iأ�����ق إ����دخ���|  ،AU^��| "��. ح���uة ���-��* و����4 م-�����G% ،  A.إ����دخ���| 
 .%A�U اخ.   ،وا����Aر         ،ی�$4 ح�-.   ، ت�$| م� ص��f&%إآّ��| ��#��ي م�� ا .���،  A�>أآ 

Aأ رم� ش�H$� ی� ی${!0%#. ب�Sا� .�،  .ّ:��ح�#_S رددت  ، ���ً�أ�اD.ا�&Nّ م�&
 � ....." خBGQأا�Sي �

 4D0ب ا���������، و^�� "إ����. إ����. �����ذا تAآ&#��." وی��SآA%� ا��Nم��0ر ب���Aاخ ا��
B-وآّ�،ی$4 ح� H�\وم� م� م ،i�#�� |. 

              ��� �-" ،H$�� ب�� i0�-و�� i0!}ی� أبSا� I_0ب ���ل أو����   وی�\H ا����ء ���
 Cًا ی              ،��� ا�����  ��&�m"    Tذا بB یVخS بً? �#B، م� A�U أن ی�#L ��$$ً� واح��ب{!�

�Biإی� �� . وص�$
 ،i�QU يSا� *%��Wوا���ر، ��ر ا� Bوذ%0ب B&^ه0 ح�� Bم� ح�ق ب H$� أن ��:#B ی��

� ت��W        ، أ%| �A"| ح��^&.   ،ی� ا� " : "�-0ل�� I�#� .وذ%�0ب   ،     .��، ��QU ا�W\�� و�
 أ%| �A"| ��ري وخNی. وخ\�.    . .. وAUی$ً� �# ب#. أم.   ،   �# إخ0ت.  صAت أ�#$��ً 

وم�Nی� ،  ا%&Afت ر^* "�� ت:�   ،  ا���ر ^ آ�A�" .$�^ Aض|    ،  ^امL��� I م!�ی-.   ..
  69/5ا��Nم�0ر  " ( و". ��5Q. ی��-0%#. َخ��̄   ،  وی\��0ن ". ��6م. ��-��ً   ،  "�� أ�

�NWي وا�W\�، م� ه0 ذاك ا�Sي ، "�� ه0 ص�حH ا����^* وا�S%0ب وا���ر وا    )21 -
إ%�B  : آ�A ا���ر ^�$B، إ%B ذاك ا�Sي �-i0 ا��W وه0 ��� ا����H، ه� ی�-� أن %-0ل           

 .، إ%B ی�0ذا ا��D�W وأ�� ?ا����C؟ ?
���:� 4D���$0ب ا����� ��6$��ً� م��� ا�   "�0اص��� ا����Aاخ وا?���&\اء  ، ? ی���uس ا��
ة         م�&��#ً� "-d بAح��* ا� ا�&�. ت��L آ�� ش�             ا��Wص،�D�" ة   =".ء، و�:�� ب��A��U ن

  I&و^�| ���.ّ    ،  أآ�&#.ب� IیA�ّات م�Aوأب:��|  ،وت���    .��G% 0م�����ر ذ��I ���راً      ، ب"  
� م<�ً   ، ���| �$��. م���ً   ،��ّ.� وأ��U%.  ا�\����0ن "�. ا�$��ب    ، ی&:�� ".ّ  ، وصAت �

A:اب. ا���Aّش. 
                                                 

: م:&0ب ". �AG ا��Nام�B�0-" ، : "   A )11(تA��G أ���ل ا���A، �0ن وی��. وbخAون، ص        ) 1(
      Aخ��b B��&Gو�� Sخ��uآ�، و������ ����إح����* إ���� "-��Aت�� م��� ه��Sی�    " �&���A دارi خAاب��ً�، و? ی:��� "�

درا���* وتA����G  (4 م&��� اv%\���� ب����H ا�-��ی  : ، وا%A��f)109/8 و 69/25ا%A��f (ا��Nم��0ری� 
 ).578(، ا=ب م&� ا���:��، ص )وشAح
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��. ب��T     ی�� ا� ب:<�Aة رح�&�I ا��&\H           �،رض�  "�I ص�ت. ی�� رب "�. و^�|           أ%� أم�

Iخ�ص�� ����Qق %\#��. م��� م${!��.ّ أ "��� ،، %\#��. م��� ا�A��U، أ�����ق وم���iا������ ، ? 
  iا���� ��� .%A�}ی،   Tوی* ���ّ. "�ه��       ، و? ی$&��#. ا����� ا��&\H ��. ی��       ، و? تT$Q ا�

ك         ،��.ّ إآ:<Aة مAاح��I ا�&�G|       ،ن رح�&I ص���*   = ،بر�$� ��� I�� ، و? ت�\�H و�
���  ، %��G.  إ��� Aب   ا^&�  ،ا��&\A�� .�� Hی��ً      ،ن �. ض��-�ً   =:"،    H$ب�� .Dا"  ا"�%.  أ��
 ). 18-9/ 69ا��Nم0ر (

    AGإذ ی-��0ل ا���� ،B��&%وخ�� B��Dد�� *��\�&% Bت���uامَ  : "وت��^ ��ت��Dم� A���&��ً��W" ��، 
� �� ا�$�A    ،و��م#�� شAآ�ً �%0�� ��f&� ،   ً��Dدا ��� �IQW   ، و^�-� م&%0���� Hّص، 

   I$�!U 0ح�� ����A داره�� خAاب��ً   ، و���رآ&� ،   ��ن ا��Sي   =،? ی:�� ���آ�   و"�. خ���م
  B&بAأ%|ض  iدوA6 �� ی&�ث0ن    ، ه��  ����    إث���ً ����    ا ، وبL�0 ا�Sی� �Aح&�� و?  ،إث�

 ¢Aخ�0ا "��. ب��ی-�� ? ی:&$��0ا ،ا=ح����ء0ا م��� ���AG  �َ��� �ُ�،كی�����ا��Nم��0ر " ( وم��L ا�
69/22-28.( 

ت��W" Bً� وش�Aآً� ��م#���، �:�� ����|                 Dي ص��رت م�Sا� I���"�� تAاi ی:0ن هSا ا�
یT، وه0 ی#\0، �- ب�ء ا��D��W ب��vث�، وأص�$�|           ���� ت$�A ا��" ،A�� �� ا�$�%0

دارi خAاب��ً�، وم���. ا����B م��� ���AG ا=ح����ء، "����ت و���� ی���&\B��� H، آ���� ح��Sف م���  
        ��" ،��:���ی-��، ":&H مL ا=شAار ا��تAاi ی:�0ن؟ إ%�B ی��&��� أن ی:�0ن          ^��D* ا�

  .ا����Cا���
 أ%��  أم�� : " � ا����C ا�Sي %\�i ا�، "�-0ل ��� %B��G         ث� ی�0د ا��Nم0ر ���ث#� �    

H���_وآ ��:����"، .��#�"A��" �ی��� ا Iُأ ،خ�ص��C�$���&ا� ب � ، ب����وأ�C$���، B���f ا���
 ،ی��Aى ذ���I ا�0د����ء   ،وأ����ف م��� ث��0ر ب-��A ذي ^��Aون    أآ<���Q&����"Aب �#�� ا���Aب   

" أ��AاA�-&� i   و? ی  ،ن ا�Aب ��مL ������آ��     = ، وت��� ^�0ب:� ی� ��6$. ا�     ،"�AGح0ن
A��G" ،iح ؤ%\���إ، �-�� ����L ا� د����ءi، وخ���ص ا� ر"���B و  )33-29/ 69ا��Nم��0ر (

                     ب#\�تB ا��Vم#0ن، "��Aب ی���L د���ء ا�����آ��، ��Sا "��0 ی��&�T ا��Nی� م�� ا����
C�$�&وا�. 

     B�0^ � �، "�I ص��ت. ی�� رب "�. و^�| رض�            أ%� أم�: " و^ ی5:� ��� ا�-�رئ ا�:Aی
 I��&ة رح�A��>:ی��� ا� ب  Iخ�ص�� Tب��� .��� H\&ی��� رب ..  ا��� .��� H\&ا��� ،=  I��&ن رح�

ه��Sا ا������D ا�����&{�s ه��0 أن  - خA���" ، - uً��Qى"���ّ.إآ:<��Aة مAاح���I ا�&��G|  ص�����*،
           B�� م�� ص��0ات T$�� ب��� �ً�G�5&م� s�}&ه#� ی� �Dإذ ا��� ،x6خ� ��ا����C، وهSا "

�� بH�Q ا�Aح���ت م�� ا� ا��Aح�� آ<��A ا�           �G5وی ،C����� B&$ح���ت، وه�0   زم� ص�A
 ."��Aًاخ�D#ً� ا��$� ا�0ح� ا�Sي ی&s$5 بB ا�{AیT ، و�0 آ�ن 

 ":���ن "��. د��B��D ا�����&\�ب ی�&LG��5 ب:�����B ،أم��� ا������B����� C ا�����ة وا�����م
    B�0^ B#وم ،� Bو�$�دت Bی�  : "وص�ح .� t^ي "�.ّ    �� � آ وم<¢� ،  رب آ�-�.   اSا�� .��" 

 .)7/8ا��Nم0ر (
امI  وأ^�&#�.  ، "$:���. د��&#�. أ%� أم�" رب��� م<�B ". ا��Nم0ر ا�0اح وا=     و�^ 
ا��Nم�0ر  " (bم��� "�£م��    ،ا=ب� ���   إ و ا=زل م��    ،إ��AاB�� ��D   إ م$��رك ا��Aب      ،ا=ب إ��
41 /12(. 

    Lم0اض ." Aام�Nا�� B&أوض� وص��ت.   ، ب����0م %��G.    أذ��|": ^B�0 م#��   ،و^
أر"��B�%= B    "����  ، و". ا��Nم0ر ا�0اح وا�&    )35/13ا��Nم0ر  " ( ح!#. تL�A  إ��



 
��	�� ا��ى وا���ر )4(  

 )44 

( 
ا��Nم�0ر   " (أ%-�iS وأم\�i  ، م�B أ%�� "�. ا�!��T   ، ی�A� ،B� H�\&�u" .%0ف ا��. 

91/14(. 
                       � iAوب� B���� Cوات:�� ���� ص��� Cا����� " وآSا ". ا��Nم�0ر ا��A�5ی� ا�&��

 T���!ب "��. ی��0م ا�Aا��� I��� H\&����� . ی�-��0ب Bإ��� ���I��� ����A �0%��ً� م���  ، ��I���"A ا���
B�ا��Nم�0ر  " (و���&���� م�A^�ت�S��  ،   IآA آ�� ت-�م�تI    ،  وم� ص��0ن ���!ك  ،  ^
20/3(. 

 

<�D'��Kـ�ءة 'jDـ�ِد    (ا
��Mر اg��h وا��2fAن    : 
�R�S!ا�.ة ��� أO
 )ا

 ا^&$4 م#B ی0ح#� ". إ%\��B، ح�� وهSا ا��Nم0ر ش�ه-" ،Cث �� ا���� bخA ی&�
:��* ا��:&0ب* ". �:� �:. ت&� ا�، وأب. أ%�ب{!0%. أم� اYن "- رأوا وأو ":^�ل

��� :%�م�0�وهSا ا?^&$�س م� ا�A-Gة ، )25-15/24ی0ح#� " (ب{!0%. ب� �$Hأ إ%
��� : "ا���ب�* م� ا��Nم0ر ، و"��� ب� �$H أخ0Gا �. ه0ة ش$:&�%="  ، 0�"

 )1( .، وب5��دة ی0ح#�م&�ث �� ا����C ب�ت�Gق ا�#��رى
���� آ���ن ا��Nم��0ر %$��0ءة ���� ا������C ا������0ب، أم    "   B����� Bآ���ن ب���5رة ب#\�ت��

 ا���ة وا���م؟
ی-0ل ا��Nم0ر م&��ثً� ��� د���ء م�Vم� م�&��ج إ��� ر��ی�* رب�B وح��ی&�B�� B م��                     

 وا%��t  ، وت���Aً  م�I م\#�ً أ ،^�ِتْ� م-�ت�. ،   م�Wِص�. رب خ�ِصْ� ی� " :أ�اBD، "�-0ل 
 ت�-�ء م�Qرديّ   وصُ ،ع رم��ً شAِأو،   م�0%&. إ��،  .�G#� �^: ِIم0ر ا�" ( أ%�  خ�صN�
35/1-3.( 

       ،��$���وi "��. ا���5$:* ا�&��. %��� L��-أن ی Bم� م��� رب��Vا�. ا����ویH���Q ذ�:��� ا���
،  و��W\��� ا���Sی� ی�Q$��0ن %��W��N.���G : "ویH���Q م��� ا� أن یVی��i ب����D:��*، "�-��0ل

ام ا���AیC    ، ویW\�� ا��&A�:Gون ب���mءت.   ، ��Aت� إ��� ا��0راء   �^ *"��� ،��:0%�0ا م<�� ا��
    ُAب داح�Aوم�ك ا���� ��م��ً   ���:� �6    ،ه�� ب��     ، ا��Aب ��6رده�     وم��كُ  ، وز�-��ً  Aی-��%=

        ��، ی����  �&uت�B ا�&��:�* وه�0 ?      ،  ب�� ��$H حA�Gوا �#H$�  ،       .��G أخ0�Gا ��. ه�0ة ش�$:&
�� ��-�L         ،  و�&H5# بB ا�5$:* ا�&. أخ�Gه��     ��G% *�:��،  )8- 35/4ا��Nم�0ر   " (و"�. ا�&

 H�6  أن ی-&��B بB&:$�5   ن ��وH��6 ،i م#��u   B$�* "�. ش�    م�� ا� 6ُ  ا�ا�. ا����:��   �-
�� ا�&\�ب ا� �B��0 أم خ�$B؟" ،����، أي ". ذات ا��VامAة ا�&. ��� "�$�  ا�&. %

  AGا��      � أم��  "ب�Wص ا����C و%\�ت�B  ی\�H ب0ض0ح أن ا� ا�&\�ب �B ، وی$&
 م�� م<��I ا��#-�S    ، ی�� رب   : ����f� Lم. ت-0ل   ، وت$&�  ب�WصAG&" .�G%،  Bح ب��Aب  
 ،ش���0د زور ی-0م��0ن ؟ وا�A���-G وا�$���4D م��� �����$B ؟ م#��Bأ^��0ىا�����:�� م���� ه��0 

   ��    أ%� أم� ، �#�G.  ث:�ً ، ی\�زو%#. �� ا�A�W شAاً    ،��� ی�0�u%#. أو��� �� "G. مAض�
ا��Nم��0ر " ( ح!��#. تL���Aإ����وص���ت.  ، ب�����0م %���G.أذ����| ،آ���ن �$����. م����ً�

35/9-13(. 
          ،*�$�Wی� ��دوا ب��Sا� BDا? ی��5| ب�.     "  :"�-�0ل وی�0د ا��Nم0ر ���یs �� أ�

  �� ، و? ی&{���مN ب������� ا���Sی� ی${!��0%#. ب��� ���$H     ، ب���6ً�أ���اD.ا���Sی� ه�����%= ? 
                                                 

)1 (Af%س، ص : وا ).862(^�م0س ا�:&�ب ا��-



 
   
   

 ا���ا� ا
	�� ���  ا���ا� ا
	�� ��� ه�ه�
 45(   ا�����؟ا�����؟

( 
 "{���Aوا �����ّ. ، یA���:&Gون ب:����م م:���Aا=رض و������ ا������د��D "���. ،ی&:�����0ن ب�������م

�� ? ت$&��  ،? ت��:| ی�� ���    ، ی�� رب�  ^� رأی�|َ    ،أ��##��  ^� رأت     ، هB هB  :^��0ا ،أ"0اه
�I     د�0اي إ�� ،��. و��ي إ ح:�. ی�    إ�� وا%&$B   ،¡ا�&�- ،�#.�� Hح� .� t^ا ،

 .ی� رب
�. "� ی�5&0ا ب�.    إ�،       �� اب&��#��i    :? ی-0��0ا   ، ه�B ش��0ت#�    :? ی-0��0ا "�. ^��0ب�^ ، 

 ، ا��&�0���fن ����.ّ  وا�W\��َ������$4 ا�N��Wيَ  ، ا�AGح��0ن ب�����$&. ��N��W و��W\��� م����ً 
�&� ویAGح ا��$&{0ن ح-.   ��،  ً��Dو��-0�0ا دا :        i� ا�Aب ا����Aور ب���م* �$�f�&�� ، 

  ِ� آ�ن د��ء ح��رًا      ،)28-35/19ا��Nم0ر   ("ا��0م آ�B ب��ك   ،Iو���%. ی��  ب�-� 
م��� ا��$�� ا����Vم� ، وه��0 یH���Q م��� ا� ا�����دل أن یN��Wي أ���اءi ا���Sی� أب{!��i0 ب��� 

H$�. 
     B� �ا�&\�ب ا م.  ������f� L  ، وت$�&�  ب�Wص�A�G&" .�G% ،  Bح ب���Aب     أم� "و^

 وا�$��4D م��    وا�A��-Gَ ؟ م#�B أ^�0ى  م��� ه�0      م�� م<��I ا��#-�S ا����:��َ        ، ی� رب  :ت-0ل
B$آ�ن �$��. م���ً     أ%� أم� ... ؟��� �� إ��� وص�ت.   ، ب���0م %�G.  أذ��| ، "G. مAض

 L�Aم0ر  " (ح!#. تN13-35/9ا��(             B���$و� Bوص���م Bص��ت Bرب� #� B� LGش -� ،
�ً�S0ح �$�دة � وت����. 

 

Kـ�ءة '��ـ�W�'� اV     ( ا
��Mر ا7ر'�Dن    :2����>
 )د��ء ا
	�� و�O$�� �Tا�.ة

            ،B���� ی�Aم�� ا��&�£م iA��U وه��ك Cب#\��ة ا����� Aخ�b ا��Nم0ر ا=رب��0ن ش��ه
             ���� ��#� ��و^ ا^&$4 ا�:�تH ا��\�0ل �����A* إ�� ا��$Aا%��� م�� ه�Sا ا��Nم�0ر، ���

  ��I�S : " أ%B %$0ءة �� ا����C "-�ل    �#�  B��0إ���  دخ  ��  و^Aب�%��ً  ذب���*  :ی-�0ل  ا������� 
� ���QW* وذب�CD ب��A^�ت ��ًا، �. ه�uت و�:� تAد،� ،Aّت� � أ��.ء  ه�� أ%�Sا    :^��|  ث
 .)A$�10/5-7ا%��� " (ا� ی� مI&_�5 ="�� :�#. م:&0ب ا�:&�ب درج ".

����� ی-��0ل  �G" ، م��0رNا ا��Sت�� ا���د���* وا�����ب�* م��� ه��A��-Gوه��0 ا^&$���س م��� ا�
Nا�� Hب����*: "م��0رآ�ت��Sم��* ب� وت-��� Aأذ%��ّ.،ُت���  |���&"،*��^Aوذب����*  م� *���Qخ ���� 
 ،H���Qت S��_#ا: ^���| ح�S��%رج،�_��| ه��� أ ی��� مI&_���5 أ"���� �#��.، أن م:&��0ب ا�:&���ب  ب��

.� ).7-40/6ا��Nم0ر " (إ�
 iاخ&����ر م���Aري ^���م0س ا�:&���ب ا��-��س ����Sا ا��Nم��0ر ض���� ا��Nام���A  ویVآ��

 I�S0ل ا�-��4 �����4 أا��������* ، وآ����^ Aام���Nا�� ا�&��. "ِ%��4 ب��uن ه��Sا ا��Nم��0ر أح��
Cم ا����?b ��  )1(".م0ض�0

 "��ذا ی-0ل ا��Nم0ر و^ ث$| أ%B ی&�ث �� ا����C؟
ی$أ ا��Nم0ر ب��$�5رة ب��&\�ب* ا� �����C وإ%\�B� BD م� ا���VامAة، =%�B ت0آ��     

 م��  ص��%. وأ ص�Aاخ.،  و���L  إ��ّ.،  "��ل ا�Aب، ا%&Afُت ا%&�fرًا: "��� ا�، "�-0ل  
¢H�ُ ،ك�� "��.  ". خ0Qات.، و���   ثّ$| ،ر��ّ. صAWة ��� وأ^�م ا���uة، ��6 م� ا�

*��%Aة ت�#� ت�$��* �ی�v،   ونA��>ون   آA0ن  ی�"��Wب،  ����  وی&0آ��0ن  ویA0�6ب�  ا�� 
                                                 

� ا��ه��0ت ا�#���fم.، �����4 أ%��4، ص      ) 1(���� A��f%س    )515(ا، وا%A��f ^���م0س ا�:&���ب ا��-��
)432(. 



 
��	�� ا��ى وا���ر )4(  
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( 
����A�� يSب ����� ا���Aا��� ،B���:&ُم �" ا�:��Sب إ���� وا��#���A"�� ا�{���Qری4 إ���� ی�&��G| و���

 ).4-40/1ا��Nم0ر (
 ا��Nم��0ر ����� ا� ا���Sي زادت %����B وb?ؤi ، و"��. م-�ب����� ب��Sل ا���ا�. ث��� ی<#��. 

    Bی�� إ����. ا���Aب أی���� أ%��| �����َ| م��� آ<���Aًا  "ا=م�%��* واvخ���ص � وا�&0ب��* ب���� ی
I$َD�\� م� وأ":�رك �#&� ...ت��    أن ���   زادت ،ب�� وأت:���  =خ$Aن ،�یI ت-0ّم  ? ،�
�  ش�G&�ي   ه0ذا ،���f* ����* ". ب$A بA5ت��  ����� ،  ����|  رب ی��   أ%�|  ،أم#���  � اآ�&
I�� ." dت:��| ،^�$. و�  I&%م�uب Iوخ�ص،� ا�\����*  ���  وح-�I  رح�&�I  ُأخ��ِ   �

*��fم0ر " (ا��N10-40/5ا��.( 
               ،Bب dة ا�&. ت��AامVم� ا�� B�\#ي ا� ��6$ً� أن یث� ی�0د ا����A!&�� Cع ب�� ی

 ،B����� ی�Aة ب���&��£مAامVا���� Tأن ت���� H���Qح���� آ���� ی ���\Wي وا�NWوأن ی���0دوا ب����
 وح-�I  رح�&�I   ت#��A%.  ،�#�.  رأ"&�I  ت�#�L  "��  رب، ی��  أ%�|  أم�"یAتون إ�� ا�0راء    

،�ً���Dورًا =ن داAش�� ? ���� ت���^ .��#&G#&ث���م.، ب��.  ح�^��|،اآb ?و L�Q&أن أ���  A��� ،ُأب
 رب  ی��  ،ت#\�#�.  ب�uن  رب ی��  ارت�t ،  تAآ#�.  ^�  و^�$�.  ،)1( رأ�. ش�A م� أآ<A آُ<Aت
 إ����  ��Aت��،vه�آ���� %���G. ی�Q$��0ن ا���Sی� م���ً� و��N��W�� ���\W، أ���Aع ���0%&.م إ����

�، أ���� م��� �����&0ح� ب��uذی&.، ا�����Aورون و��N��W ا���0راء،� ه��B :���. ا�-���0�Dن خ��Nی
  �&$�� ،Bح هAGوی Iب L���  I��$��6،  ��-��  ًا�  :خ�ص�I  م�$�0  أب�f�&ب،  ی�Aأ%��  أم��  ا�� 

��:��" ،4Dب وب�Aا�  �&��ا��Nم�0ر  " (ت$x�Q  ? إ���.   ی��  ،أ%�|  وم#-�Sي   ��0%.  ،ب�.  ی
40/11-17.( 

               Iوا إ�� ا��0راء، ت��و^ آ�ن آ�� H�6 ا����C، "��دوا ب��NWي وا�W\�، ح�� ارت
�  " : ا���f* ا����f* ا�&. �\��� ی0ح#� ". إ%\��B ح�� ^�ل        �إ%�. أ%�� ه�0،      : "��� ^�ل �

 . )18/6ی0ح#� " (ر��0ا إ�� ا�0راء، و�-0Qا ��� ا=رض 
 H�6 م� ا�   -�    iS-#4، "��:�� أ%�"  أن یDب  وب�Aا��  �&�� وم#-�Sي   ��0%.  ،ب�.  ی

 ."أ�Aع  م�0%&. إ�� رب  ی�،ت#\�#. بuن رب ی� ارتt.. ت$xQ  ? إ��.  ی�،أ%|
 ا���ك، H�ُ¢ م� وأص�%. صAاخ.، و��L إ�ّ.، "��ل"  "�� ت$B#� xQ م��* ا�      

 ."خ0Qات.  ثّ$|،ر��ّ. صAWة ��� وأ^�م ا���uة، ��6 م�
              ��\Wي وا�NWدوا ب������" ،BDا م���ً  و��N�W��  ��\W " آ�� ��L ا� د��ءi ب�T أ�
  ".بuذی&. ا���Aورون و��NW ا�0راء، إ��  ��Aت،vه�آ�� %�G. ی�Q$0ن ا�Sی�
 

 D�Kـ�ءة   (ا
�Mـ�ر ا��احـ� وا7ر'Dـ�ن     : �>  ;�
k�98 -�م ا� me�$�; ا�.ةO� N� ��	
  )'�W�ة ا

  ا�����C   %\��ة   أح ا=���Gر ا�&�. ت��ث| ���         ه0 أی!�ً  ا�0اح وا=رب�0ن    ا��Nم0ر
 B��� 0ذا���، ووخ��%��* ی��^B��#0ذا "-���ل م&#$_��ً�     ی0ح#��� ا^&��$4 م��� "��. ث#�ی��� حی<��B ���� ی

B��&%��Wإن ":ب �� أ أ%���،  ���� ������:�أ^��0ل����| ،  ���&���i0إن �����&� ه��Sا "0Qب���آ����

                                                 
 "����� ، م�� ا��\���H ا�����A م��� ی#��$B ا���#g ا�&�0رات. إ���� ا�����C م��� آ<�Aة ا���S%0ب واYث��م       ) 1(

ی�BG ا�:�تH ا��\�0ل ����A* ا��$Aا%��� ا�Sي ا^&$4 م� هSا ا��Nم0ر، وأش�ر إ�� أ%B %$0ءة ��               
���� ا������C  "��. م0ض��b Lخ��A م��� ذات ا������A* أ%��B آ���ن  �" ،Cب��� "ا������  *���Qا%��� " (خA��$�

 !، إ%�� إحى م�!�ت ا�:&�ب ا��-س)4/15
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��� ا�:&���ب، ا���Sی� اخ&��Aت&���� ���:� ،-� .ّ���� L��"ر N��$Wآ��� م���. ا�uي یSا���B��$) " ���#ی0ح

13/17-18(. 
ر���  ":  م�� ا��Nم�0ر ا�0اح� وا=رب���� ا�A�-Gة ا�&����* و"����               ی0ح#��   "- ا^&4$ 

              B�$-� .ّ��� L�"ي رN�$آ�� خb Bي وث-| ب�Sم&. ا���"         Cم0ر %$�0ءة ��� ا�����N����" ،
C0ل ا����^ ���� ا�:&�ب: "ب&�� �:�.")1( 

ة ا������C "��. ی��0م  ود�u&% ���%0م��� ا��Nم��0ر م��� أو���B، ح���s ی&#$��u ا��Nم��0ر ب#\���   
 إ��� 0�6ب� ���Sي ی#A�f       ": ض�-m" ،Bن ا��Aب حB�fG و��� ی����A��� Bام أ�اB�D، "�-�0ل               

 و?  ،ا=رضی{&�$d "�.      ، ا��Aب ی�B�fG وی����B      ،". ی�0م ا�A�5 ی#\��B ا��Aب         ،ا���:��
  Bام   إ��ی���Aم BDا-41/1ا��Nم�0ر   " ( ا�Aب ی�!�i وه�A�" ���� 0اش ا�!���           ،أ�

3(. 
:  ا������C، و���� ا��D���W ا���Sي وث��T ب��B، "�-��0ل   ث��� ی&���ث ا��Nم��0ر ���� أ���اء  

".Dان دخ��� ��Aا%��. ی��&:��   إ و،م&��� ی���0ت وی$��� ا����B    ، ی&-���و�0ن ����ّ. بA��5  أ���
 آ�� م${!�ّ. ی&#���0ن م���ً        ،یA�Wج "�. ا���Wرج ی�&:��        ،إث���ً ^�$B ی\�B��G#� L      ،ب��:Sب
ح���s اض��L\Q ?  ، رديء ^�� ا%���:B����� Hأم��A : ی-0���0ن،ب��uذی&.����ّ. تA��:Gوا  ،����ّ.

"  ر"��b ،  B��$-� .ّ���� Lآ��� خ$��Nي ، ر���� ����م&. ا���Sي وث-��| ب��B    أی!��ً� ،ی���0د ی-��0م 
 آ�ن ت���iS ی�0ذا، ر�� ��م&B أح ا��&£مAی� ���B)9-41/5ا��Nم0ر (-� ،. 

       iو�� ،  وأب��Q م�VامAة ی��0ذا   ،�:� آ��ل ا����C وح�� i��\% � B&��6 م�� آ��
�" وأ^�#��. ، ی��� رب "���رح�#.أ%��| أم��� : " ا��Nم��0ر"�-��0ل�%��I أ ب���Sا �����| ،����uزی

ّوي    إ ،�Aرت ب. � .ّ�� �&�� ی� B%،  وأ^�&#�.  ، "$:����. د��&#�.    أ%��  أم��    Iام إ���  ^�
/ 41ا��Nم�0ر  " (bم��� "�£م��   ،ا=ب� ���   إ و ا=زل م��    ،إ��AاB�� ��D   إ م$�رك ا�Aب    ،ا=ب
10-13(،      B��� |��$&آ Bوص���ح B�����:ب��� ب ،iو��� B����� ���&� A���ُ ب��B رب��B، و���� ی��-� 

 .ا�#\�ة
 

Kــ�ءة (ن ا
�Mــ�ر ا�.ا'ــQ وا�2fAــ�: ا> .��Pــ
           nـ�o pا�.ة ا�ـOـ
'	��f �`�م ا
	�� و/�;ه �N ا

.-.Tا�( 
                  B���� أح��ل  وهSا ا��Nم0ر أی!ً� م&�ث �� ا����B���� C ا����ة وا����م، و^�

 : "آ&���ب ا=%������، وا�&$��Aوi %$��0ءة ���� ا��������G" ،C. ا�A��-Gة ا��A��5ی� م#��B ی-��0ل   
  Bم���f� L����� ¡��Gوا ،ی� ،، وه��. ا��$���رة ا�&��. ا^&$����� ی0ح#���    " م#���� ? ی#:���A ح��ٌ

� م#�B ?     : =ن ه�Sا آ��ن ���&� ا�:&��ب ا�-���D          : "وا�&$Aه� %$0ءة ��� ا�����C، "-��ل       �f�
A�:19/36ی0ح#� " (ی.( 

"$��ذا ت#$u ا��Nم0ر، ه� آ�ن ی&�ث ��� ا�����C ا�����0ب ا��Sي ��� ی��&\H ا�                
اB�D       د��ءi، أم �� ا����C ا�#��. ا�Sي ? ی       �uة بAامVا��� Tت��� ����" ،��f� B#م A�:

ا=شAار، ی-0ل ا��Nم0ر م&�ثً� �� د��ء ا����C ا�0Qی� ". ا�$�&�ن، و�� ا��&\�ب*          
       *:Dم� ا��� i وم�� آ��     ، ا�Aب "���&\�ب ��.     إ���6$|  ": ا� �B، و�� ا��د ا�Sي أم

� تW\��      ، وا��&#�روا  إ���Af%  Bوا   ،أ%-S%.م�Wو".  �� �� ،� ص�Aخ   ه�Sا ا����:�    ، وو��0ه
                                                 

)1 (Af%س، ص : وا ).862(^�م0س ا�:&�ب ا��-



 
��	�� ا��ى وا���ر )4(  

 )48 

( 
B��&ب ا���Aوا���،B���� ، وم��� آ��� ض���-�تB خ�� ، م���ك ا���Aب ح���ل ح��0ل خ�B���GD وی#\���

 ، ات-�0ا ا��Aب ی�� ^ی���B    ،0�6ب� �����A ا��&0آ�� ����B        ، ا��Aب  أH�6ذو^0ا وا%Afوا م�    
B%=   B�-&�� ش�.ء         وأم� ، اح&��| و���|  ا=ش$�ل ، ��4 �0ز � ��6$0 ا�Aب "�� ی��0زه

A�Wم0ر ( "م� ا�N10-34/1ا��(. 
���    مVآًا ا�&\�ب* ا� �����C، و���م* ���i، وی#&-�� ����یs          !. ا��AG وی�

         ،B$�!U ������ H��ی-��    : ""�-�0ل أ�اBD ا��Sی� ی�� إ���  وأذ%��i  ،��#�� ا��Aب %��0 ا�
�� ، ص�Aخ0ا  أو�_�I  ، ذآ�Aه�  ا=رض ��-L�Q م��      ، و�B ا��Aب ض� ���م�. ا�A�5         ،صAاخ

 L���� بAوا���،   �هDاا��#:���Aي ا�-���0ب   ^Aی��H ه��0 ا���Aب م���   ،أ%-��Sه� وم��� آ��� ش��
یT    ،ویg�W ا��#��-. ا�Aوح  ّ� ی�G¡  ، وم� ������ ی#\�B ا�Aب    ، آ<�Aة ه. ب�ی� ا�

 Bم�f� L���،    A�:#ی ? ��یT ی���^$0ن      ، ا�A5 ی��| ا�A5یA   ،واح م#ّ�� ، وم${!�0 ا�
   i   )22-34/15ا��Nم0ر  " ( وآ� م� ات:� ���B ? ی��^H      ،ا�Aب "�دي %0Gس �$��-�" ،

   " ،iA5ب AیA5م�ت ا�              �&�-�T  ی��� ���| ����f� Lم ا����C م� أن ت:�A، وه0 م�� ��
��0ب ا�Sي آ�Aت ا����م�A     ". ا ��-     Hو? ری� -          Bور���� Bی� ث-$�0ا   " ب����f� tم ی

، ، "�����C ا�#��. هd-" 0 م� ح-�T ه�iS ا�#$�0ءة             )22/16ا��Nم0ر   " (یي ور��. 
� واحf� B#م A�:ی � .وه0 ا�Sي �
 أ%-S ا� ا����C م� آ� ا      -�     B��� �:ات B%= ،Dای-��       "�5�� ،��#�� ا��Aب %��0 ا�

i�%إ�� وأذ ��ه�        ، وا�Aب ���L   ، صAخ0ا أو�_I ، صAاخDا ^Aی�H   ،أ%-�Sه�  وم�� آ�� ش�
یT      ،ه0 ا�Aب م� ا��#:�Aي ا�-�0ب ویg�W ا��#��-. ا�Aوح       ّ�� ، آ<�Aة ه. ب�ی�� ا�

� م�� ات:��    وآ� .. واح م#��� ? ی#:��A      ، ی��f� L��� ¡GمB   ،وم� ������ ی#\�B ا�Aب   
H^ی�� ? B���")  م0رN22-34/15ا��(. 

� بA��5¢ه� ا���Sي    �و��^��H ا� م${!��. ا������C، و^L��Q م��� ا=رض ذآ��Aه�، وأم���ت
 i0�#ص��"   A��5م�. ا����� ا�A��5 ی����|   ..  ذآ��Aه�ا=رض ��-L��Q م���  ،و���B ا���Aب ض��
AیA5ی��^$0ن،ا� Tیّ� .)21-34/16ا��Nم0ر  (" وم${!0 ا�

 

 .T� ر ا��اح�  : ح�دي��M
Kـ�ءة  ( وا��	ـ�Dن    ا
N���	$�� �qYf
 ) إ/�ء ا

    ،B#� Aام�Nب#$0ءة ا�� iAآSوی iA$&Wی Cن إ�� ا�����Q�5م ا�ن إ :و^��ل ��B  "وی&-
 I���G% حA6���" �إ����آ#��| اب��� ا �Gم:&��0ب، =أ��� B��%: إIب�� B��&:Dی0ص��. م� B��% ، �����"

��م ب�\A ر��I     ، ی���I%0 أی�دی� ت\�Aب    ? :أی!��ً  م:&�0ب    :^�ل ��B ی��0ع    ،   �:. ? ت
 و? ،، "�����C ه0 ا�Sي ی0ص. "�B اُ� م�B%0����" ،B&َ:D)7-4/6م&� " (إ��Iا�Aب 

 .، =ن ا���D:* ح��&B ب�0ء، ح&� ا��\A ? ی��$Bی��B �0ء
           ��� T�"ووا Cه�� ا�����A^ا�#$0ءة ا�&�. أ iSوه    ���� B^�-�&ن     ،� ا���Q��5ا� �� ا^&$��
=%�A�5� *" :   Bة، ح��s ���ء "����        م� ا��Nم�0ر ا�0اح� وا�&�����، م�� ا�A�-Gة ا���دی�            

  Iب B&:Dی0ص. م�،    I^A6 0ك ". آ�fG���   ،   I�%0ي ی���م ب�\�A    ،  ��� ا=ی����_� ت
Iا�#$0ءة؟ "ر�� iSت�--| ه �&�" ،C0ءة �� ا����$% .�" ، 

ا��Nم0ر ی&�ث �� ا�����C ا��&ِ:�� ���� ا� وا��Sي ی#\��B م�� م�VامAة ا�����د،                
�A أن ی��B شA أو أذى، و^$� أن ی&�:� أ��اؤB� H�\&�           i، ویB�"A �����ء، م� U     یو

إ���.  " : م#B ت���B ا���D:*، وی��Q ح���ة 06ی��*، ب�ً? م�� ا�!��T، ی-�0ل ا��Nم�0ر                 
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 B��� �:د   ،  "�ت����وت��|  ، Iب0Wا"��B ی�fُ��  ، وم�� ا�0ب��ء ا�B%= ،   A�QW ی#\�I م� "l ا�

� ی، ت�5W م� خ0ف ا���� ?، تAس وم\� ح-B، أ�#�&B ت�&�.� ...A�Qو? م� �
|���^ I��%=  :ي، رب ی���u��\ا����������َ|، أ%��| م� �.I#:م���  ،? Aش�� I���^0  و?، ی�%ت��

I��&ب* م��� خ��Aض�� ،  I��^A6 0ك "��. آ�����fG��� Iب�� B��&:Dی0ص��. م� B��%= ، ي����� ا=ی��
I%0ی���  ،    Iر��� A\م ب��، ا��5$� وا�<�$��ن ت�وس     ،  ���� ا=�� وا���� تu�Q       ،  �_� ت

B���\%ب��. أ Tت���� B��%= ،ف ا���A��� B��%= B���"أر.� ،B��� H�\&���u" .%0�م���B أ%��� "��. ، ی��
T�!ا�  ،  i - 91/2ا��Nم�0ر   " (أری�B خ�ص�.     و،  م�� 0�6ل ا=ی��م أش�$�B       ،  أ%-iS وأم\�

16(. 
،  ا� ا�����م. �#�.     إ�� ،ا� ا���.  ��إصAخ  أ ". ا��Nم0ر ا���بL وا�����W     و"

    .#���Wم� ا����ء وی ��Aی  ،     .�#���ا%�#�|  ،  وا ش�$:* �0�QWات.    u ه��  ... �A��ّ ا��Sي ی&
.�G% ،ةAGام. ح�� ،حAGوا ^Q0ا ". و�Q-�"  ) م0رN6-57/2ا��(. 

 راب���*  %$��0ءة واض���* وض��0ح ا�4���5 "��.   ا�0اح�� وا�&����0نوه:��Sا "�����Nم0ر
ا�#����ر، واض���* "��. ا���&\�ب* ا� �������C، ور"���B �������ء ����� ی�� ا���D:��* ^$��� أن   

  BDا� ی!Aب و�� ی$�T ". و��B، و�� ی��          ت��$B ی أ��" ،Aد%� شuی��|،     ب �H، و��
Bص�0ات ا� و��م B���. 

 

G�2   .T� :   ر��M
Kـ�ءة  (ا
��Y  ا�����D' Q    ا
 )�s N�آ$� -�dذا و!�Kه

 B�"ت�$��.  ی�: " و Bإ�  ،?       AیA�5ا� ��" ���ّ� C&�G%ا �^ B�%= ا�{��  ، ت�:| ؛ �. و"�
ب�ل م�$&�.   .  و^��ت�0%. ب�� ��$H   ،أح��06ا ب�.  ، ب:��م ب{�t   . ت:��0ا م�. ب����ن آ�Sب     

 . وُب{!ً� بل ح$.،  شAًا بل خ�A.وض�0ا �ّ�. أم� أ%� "��0ة. %#.�0ی�Wص
� أ%��| �����B ش��AیAاً   ^u��" ،   B��#ن ���� ی���Qو��-��� ش��� .  ً�$%Sج م��A��W��" �، إذا ح��0آ

*���Qخ �:&���" Bوص���ت .*�����^ Bأی�م�� �:&��� ،Aخ��b ه�Sخ��u�� B��&Gأی&�م��ً�. وو�� i0��#ب �:���� ،
�  . 0اِ�َ�ِ&��Bْ بi0ُ��#َ َتَ�َ��%��ً� وی���&�Q  . وامAأت��B أرم���* � . وی�&����0ا خ$��Nًا م��� ِخ��AبQ�����

   B� اب. آ� م�Aا��  ،  B$ب�ء ت�A}ا� H�و? ی:� ُمَ&�Aَّأُف ����     ،  ی:� �B ب��d رح�*    ?. و��#
iی&�م� . 

 B&ض ذریA-#&� .    ��ى ا�Aب    . ". ا�\�� ا�-�دم ���C ا��� BDب�b �ت��C    و? ،��SآA إث
 Bأم *�Qخ .   ً��Dب داAض م�� ا=رض ِذآ�    . �&:� أم�م ا�A-و���� ی�SآA .      Aه�� B�%م�� أ��� أ

 . وا��#��T ا�-�B&���� H، ب� A6د إ%��%ً� م�:�#ً� و"-�Aًا، أن ی�#L رح�*
ت �#��B، و���� ی���A ب��$Aآ��*، "uت&��B، وأح��H ا���#��*����$&"، Bو���$4 ا���#��* م<��� ث0ب�� 

خ�|"  ،    i��5ح .�" iآ���  ،     Bم��f� .�" |ی�Nوآ .         Bب� ��Q�&آ<�0ب ی B�� �:&��  ،  *�-Q#وآ�
�ً���Dدا ����وأ���Aة ا��&:������ ش��Aًا ����� ،  أ���Aة م${!��. م��� �#�� ا���Aب ه��iS. ی&�#T��Q ب

.�G% . 
 "�m%.  ، %\#�. =ن رح�&�I �6$�*  . رب ا��� "�ص#L م�. م�� أ��� ا���I         أم� أ%| ی�  

A�-"  ، �%وح ". داخ�.   ،  وم�:�� أA\ذه$| . و^�$. م Bم�� #� �fآ .|ُ!G&%ادة اA�\آ  .
ی#Afون . ًا �#ه�وأ%� صAت ��ر. و���. هNل �� ���، رآ$&�ي ارت�5&� م� ا��0م

�ّ.إ�� .  وی#{!0ن رؤو�
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( 
رب  أ%| ی�� ، و�����0ا أن هiS ه. یك   . خ��#. ح�H رح�&I  . إ��.،  رب أ�#. ی� 
 ����$4   ،أم�� �$�ك "�A�Gح     . ^�م0ا وخNوا . $�ركوأم� أ%| "&ُ  . ��#0نأم� ه� "�َ  ،  "��| هSا 

� آ��Aداء� . خ���D. خ\ً� و��&�0GQا بNWی
   .�Gًا ب،  =%�B ی-�0م ��� ی���� ا����:��          ، آ<�Aی� أ�$�B  و". و�d ،  أح� ا�Aب �

B�G% ��� م� ا�-�ض�� B��W��" ) م0ر ا�N�109/1 - 31(  
           H���وأن ا��-��0د "�.     ،  وهSا ا��Nم0ر أی!ً� یAاi ا�#��رى ��� ��^�* ب-��* ا�

 وامAأت�B أرم��*  ، ���:� بi0�# أی&�م��ً   ، وو��u�� B&GخSه� bخA  " :وهB�0^ 0 ،  ب�!B ی�0ذا 
�     وی�&��0ا خ$Nاً  ..�وه�0 ی&��ث    " أ����ل ا����A   "و^� أح��ل ����B آ�ت�H         "  م� خAب

 :=%�B م:&�0ب "�. ��AG ا��Nام��A         " : ح��� ^��ل م&��ثً� ��� ی��0ذا          ،��� ����ن بA�Qس    
 )1( . )1/20أ���ل " (و��uخS و��b B&GخA ، و? ی:� "��� ��آ�، �&�A دارi خAابً�

ت#S��Gًا ���Sا     -B  ً? م#�  با%&HW ا��0اری0ن   "��0ذا ه0 ا�Sي أخS و��b B&GخA، ح��         
Aی����0 وم&����س - ا=م��  ، �����"����i0$ ،  م&����س�| ا�-���A* ���� ���"0^، وأ^0���Aا ب�#

  ).26 - 1/23ا%Af أ���ل  ( .م:�ً� ��ح �A5 ر�0ً?
���C�� ، 0ص��وه��Sا ،  "����#g "��. ه��Sا ا��Nم��0ر م&���ث ���� ی���0ذا و? ری��H    ًاإذ"

    B&ث �� م��آ�0آ� ی�0ذا إذا �� ی:� ه�0       � ح  "�& ،"وإذا ح0آ� "��AWج مS%$ً�     " ی&�
، ��&:� أی�م�B ^����*     " و��� %&�\�* م��آ�&�B       ،  وا�#g ی&�ث �� م��آ�&B    ؟ا����0ب

 Aخb ه�Sخu�� B&Gوو��". 
   H�����وح���H  (و���� ی��#��B ش����Qن ، آ���� ی&���ث ا��Nم��0ر ���� و^B��"0 ����� ا�

� ��� ی��#�W�%" :     B* ا�Aه$�%�* ا�����0*  �ذاك ا��Sي آ��ن ی��&�Nأ       إ%�B   ،  ")و��-� م&
B43-0�23/39^�  (،  ب(  ،  ن�Qو^� ش� �&�") ��وم&�� ح�0آ� إن    ،   �� ی��� ی��0ذا    )م&

B��� �ا H!U �� ؟�� ی:� ذ�I ". ت�I ا�0ا^�* ا�&. ت\�� "�
        Bي ب��ء ب�Sا ه0 ا���ر ا�Sه B"0^ا����رة               وو Bئ ب�N� وه�0 م���T ���� ا�����H ی��&

 B����� 0ن-���{!��0ن  وی#ّ.ی#A��fون إ��� . وأ%��� ص��Aت ����رًا �#��ه�    "وی!��AبB%0 وی$
�� ."رؤو�

 "وی�� ا��Nم0ر ا�&{�ث�ت ا����0ب ��� ا����H، وه�0 ی��&�AQ رح���ت ا�              
   Iم���. م��� أ���� ا���� L#�6$��* ،"�ص�� I��&ن رح�= .��#\% ..    I��&رح� Hح��� .#��� ،خ�

، إذ ? ی��I و���* ��#\��ة إ? أن ی��&{�s بAح��* ا� ا�&�.         "و�����0ا أن هiS ه. یك    
" إ���. إ���.، ����ذا تAآ&#�.       : "���� ا�����H   ی�0ذ ب�� ا�A���G وا�&-�.، "\��� ی��Aخ           

 ).27/46م&� (
و��$4 ا���#�*     " ث0ب ا���#* ا�Sي �$�B ی�0ذا ��� ا�����H       وی&�ث ا��Nم0ر ��    

خ�|  " Bم<� ث0ب  ،    i��5ح .�" iآ���  ،     Bم��f� .�" |ی�Nوآ .         Bب� ��Q�&آ<�0ب ی B�� �:&�� ،
   ً��Dدا ��&:����� ش�Aًا    وأ�Aة ا�� ،   م� �# ا�Aب    هiS أ�Aة م${!.ّ   ،وآ�#Q-* ی&�#TQ ب

 .�G% ���"       Tوآ�� م��� ،H���� ���T ���� ا�-" ،B��� ��� BتAآ�%| ا���#* أ� -� ،
 و��-&B ، "-&� ، خ�Q* ح-�� ا��0ت   إ%��ن آ�ن ���    وإذا"م��0ن، آ�� ". �AG ا�&<#�*      

                                                 
)1(Af%س، ص :  وا ).862(^�م0س ا�:&�ب ا��-
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ن ا���T��ّ م���0ن     =،   ب� ت"#B "�. ذ��I ا���0م        ، "� ت$| �<&B ��� ا�5W$*     ،��� خ$5* 

 .)23-21/22ا�&<#�* " (م� ا�
� أو    �إن ه��Sا ا��Nم��0ر %$��0ءة واض���* ���� ی���0ذا ا������0ن ا������0ب ب\��0ار م��&
ش��Qن، وه0 ا�Sي ح0آ� ب�ً? ��� ا�����H���" ،C "�. ا����آ��* م�S%$ً�، و^� ص�ق                

   ��Aأ���ل ا� A��Gت Lم��  B�0^ ." " :              .�" 0ذا��� داود ^� ت#$�u ��� یGس با�Aوح ا�-
  )1(".109 و 69ا��Nم0ری� 

 

�2t� .T�  :         ـ�Y�
 ا
�Mـ�ر ا�Aـ��T� Nـ. 'Dـ� ا
�Kءة '�W�ة ا
	�� �N ا
�ت(( 

          B���� C0ءة �� ا����$% *Dا��� وآSا یVم� ا�#��رى أن ا��Nم0ر ا�<�م� �A5 ب�
: ا�����م، إذ ی&���ث ا��Nم��0ر "��. bخ��iA ���� ا��\��A ا���Sي ر"!��B ا�$#���ؤون، "�-��0ل       

 وه�A،   0ب آ��ن ه�Sا     م�� ^$�� ا��      ،س ا�Nاوی�*  أ�\A ا�Sي ر"!B ا�$#�ؤون ^ ص��ر ر       ا�"
  .��" H���\����##ب  ... أ��Aا��� �بA��Qس %$��0ءة ����  ، و^�� ا�&$��iA  " م$���رك اYت��. ب����

�، ی-�0ل                  ��fا�� A�\ا ا��Sم0ر ��� ه�Nم* ا��ا����C ا����0ب م&#���ً� م� ��ء ". م-
� و���L ش�H      "��:� م��0م�ً : "بAQس:���� #� ��DاAأ إ�        Cی��0ع ا����� �%�B ب���

 أم���م:�ب��Sاك و^��� ه��Sا ، م��0ات^�م��B ا� م��� ا=أ���Sي %��&� اأ&�i0 ا�#�ص��Aي ا���Sي ص���$
 " س ا�Nاوی�*  أ ا�$#��ؤون ا��Sي ص��ر ر       أی��� هSا ه0 ا��\�A ا��Sي اح&-Aت��i0         ،  ص���ً�

 .)11-4/10أ���ل (
���0 أU#��� ا��Nام���A "��. وص���  118أم��� ا��Nم��0ر : "ی-��0ل ا=ب م&��� ا�����:��" 

  )2(".ر���* ا����C ا��Wص�*
م��� ا�!���T د���0ت ": �\��A ا���Sي ر"!��B ا�$#���ؤونی-��0ل ا��Nم��0ر م&���ثً� ���� ا�

 ا�Aب �. ب��    ،اv%��نم�ذا ی�#L ب.     ،أخ�ف ا�Aب �. "�     ، م� ا�Aح��u"،  Hب#.ا�Aب  
اD.رى   �uَ وأ%� ،م��#ّ.�uم�� ا�&0آ�� ����            ،ب Aب خ��Aا?ح&���ء  ،  إ%���ن ا?ح&��ء ب��

 ت0آ� ا��   )9-118/5ا��Nم0ر  " (ب��Aب خ�A م� ا�&0آ� ��� ا�Aؤ��ء     -� ،    ���� C���
B%وأ�� T�!م� ا� Bي أ��بSب، ا�Aا�. 

                  �� ب�%��GQء %��ره%A�&وی ،B���� ��ث� ی&�ث ا��Nم0ر �� أ��اء ا�����C وم�VامAت
�، "�-��0ل ��، و"���5 م��VامAت� ،أب���ه�ب����� ا���Aب  ، ب��.أح���06ا ا=م���آ���  : "وإب���دت

 ا%u��GQوا آ#���ر ، ب��. م<��� ا�#���� أح���06ا ،أب���ه�ب����� ا���Aب  ، ب��. واآ&#0��G%.أح���06ا
^0ت. وتA%�.  ، ا�Aب "�!%.أم� ،�-d =ت#. دح0رًاAََح َد،أب�ه�ب��� ا�Aب    ،ا�05ك
 ).15-118/10ا��Nم0ر " ( و^ ص�ر �. خ�صً�،ا�Aب

                 B�� �ح ب���&\�ب* اAGوی  � خ��B ا� م� ا��0ت و�� ی���B إ��S� ،Bا "�0 ی$&-�
ی-��       "وب�WصB م� ا��0ت    ��� وخ�ص ". خ��م ا�%Aب ص��%�*   ی���  ،ص0ت تAا�� �

ح��ث أ و،أح���� ب��� ،أم��0ت?  ،ی����� ا���Aب ص���%�* ب$��uس ،ی����� ا���Aب مAت���G*، ب$��uس
 ، ا�$�A  أب�0اب ا"&��0ا ��.     ،  ��� ا���0ت ��� ی����#.       إ و ، ا��Aب  أدب#�.   تuدی$��ً  ، ا�Aب ���لuب

����ی-0ن ی��خ�0ن "���B  ، ه��Sا ا�$���ب ����Aب ، واح��� ا���Aب،ادخ��� "���� =%��I أح���ك ،ا�
                                                 

 ).11(تA��G أ���ل ا���A، �0ن وی��. وbخAون، ص ) 1(
 ).84( ، ص ، ا=ب م&� ا���:��)درا�* وتA��G وشAح(اv%\�� ب��H ا�-ی4 م&� ) 2(
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 ،س ا�Nاوی* أ�\A ا�Sي ر"!B ا�$#�ؤون ^ ص�ر ر      ا� ، وصAت �. خ�ص�ً   ،ا�&\$| �. 

 ،ه��Sا ه��0 ا����0م ا���Sي ص��#�B ا���Aب، أ��##��� وه��H���\� 0 "��. ،م��� ^$��� ا���Aب آ���ن ه��Sا
  B���" حA��G%و  �&��$%،  g���ّی��� رب خ ib،  ی��� رب ibS��-%ب   ،أAا��� � " م$���رك اYت��. ب����

N���" ، Bم0ر آ�� رأیَ| ش��دة أخAى ب#\��ة ا�����C وخ�ص�           )26-118/15ا��Nم0ر  (
BDا .م� ی أ�

g وذات ا����0رة ت&:��Aر "��. ����AD إص����ح�ت ���AG ا��Nام���A ا���Sي ی�&$��iA ا�-ّ���   
� م#B ب      &W%ص، و�Wم�ّ�� ا� AG� 0س��A�   س م��$&^�      ،*�Dا��� ا��Nم0ر ا=رب��� ب��

B�"و :"         .#fGاح ��fم� ر�� ا� ،A5ی� رب م� أه� ا� .%S-%ور    . أA�5ون بA:G&ی� یSا�
�، ا����0م آ���B ی\&������ آ����*"��. ^���0ب� ح���* ا="���0ان ت���| ،0ن ��-&���ل، ���ّ#0ا أ����#&

��� أ%-S%.، ا�Sی� تA:Gوا        . ��i. ش�Gه�fم� ر�� ا� ،AیA5ي ا�احfG#. ی� رب م� ی
أخ��G ��. ا����&:$Aون "�Wً� وح$��ً?، م�وا ش�$:* ب\�%�H ا�AQی�T،             . ". ت�<�A خ0Qات.  
... 0ت ت!���Aت.  ��.، أص} ی� رب إ��� ص�       إ أ%|   :��A�� |�^ ،iب  .وض�0ا �. أشAاآ�ً  

i ).8-140/1ا��Nم0ر " (? ت�d ی� رب ش�0ات ا�A5یA، ? ت#\C م-�ص
 

 Aام�Nخ�ص* %$0ءات ا�� 
  g�W0ر ح����     ا=�&�ذ ا���م�*    وی�� واض��*   إ��� %&�\�*   "�. درا��&B ا�Aا��D*       م#

%g�W إ? بuن ا��Nام��A ت#$�uت ب��T     ِم� ���ع م� ت-م ? : " ی�AQه� ". ^B�0   و ب�#*،
  �Wن ا� مuبBم��� g ،  B��یB��"A  ، یB��"A م�� أب�0اب ا���0ت    ، ی�&\�$B م� ����ء ^

B��� ���D�-0ق ا�" ،iSخu�" ��ُم� ا� ��Aی . 
وأت�� ���� رأس ا�\��L م��         ،  أم� ی��0ذا اAW��vی60. ا��Sي حB�� A�G ه�iS ا��A�Gة              

   B��� ام ��-$!0اi  ،  �#0د وخ�� Cا���� ���  ،         L�-ی ����G% ةA�Gا�� .�" B�%m"  ،  وب����
 Tی�� Bی، ص��ر ���رًا �#� ا�A�5$    ، و���� ه�م&�B ه�$L  ،     B����ُ d ت�$B ���� رأ��B     ر�،  ی

Cم� ا���� ?ً .وص�H بً? م#B، وح0آ� هB��� t$-" ،0 ه0 ب
 Aام���Nا�#$��0ءة "��. ا�� �"��. ، وه:��Sا ت&\���� ا�#$��0ءة "��. ا��Nام���A ،  وه:��Sا ت���&-�

�� ،  أ�LQ وأروع وأ��� م� ت:0ن ا�#$0ءة     "A�% *یb |��� ،#ب��  ، �ه�� أو آ��* ُ%�0ّر م�
، آ��� ت#TQ ب�0رة واحة م&:�م��*     ،  �A5ات ا��Nام�A5�  ، Aات اYی�ت ،  ص0رة آ�م�* 
 . ت&{�A و�:� أبًا ?، ت&:Aر آ<�Aًا

و��� یAی أن   ...  وا�&-ه� ا�����0ن ،  هiS ا��-�-* ه. ت�I ا�&. %TQ ب�� ا�-bAن       
�� ه�. ا��Nام��A آ���� "�. ا�:&��ب ا��-�س            ،  یNی ی-�#�ً "  ،     Bم� ب�Vي ی�Sا�������0ن  ا��  ،
B%0او�و�� یNیi هSا إ? ی-�#ً� وت-یAًا ��iS ا��-�-* ا�&. ا%&��#��        ،  وإ���� "��L�A ،  وی&

�� ... "إ��
ا=ش��Aار : "  ا��Nی�� م��� ا��-���� "��-��Aأ م��� ����ء "��. ���AG ا=م<���ل ا�-���رئوإذا أراد
ب�A   " :، و��&uم� ب�Nی �#�ی�* ^B��0      )21/18م<�ل  ا=" (  ��QWی� ا=بAار    ی:0%0ن آ�Gرة 

  B-یA6 ا�:�م� ی-0م  ،   iA5ب d-��" AیA5ا���&-����  ،أم� ا� Aب  ��وأم� ا�{��درون   ،  ی#\�
 �یT ی#\��0 م��� ا�!���V�" ،  Tخ��Sون ب����Gده���ا=م<���ل " ( وی��uت. ا�A��5یA م:�%��B  ، ا�

11/5 - 8 .(    
����  ا��Nام��A   #$�0ءات   ا?ح&\��ج ب  أن %�SآA أن     ". خ�ت��* ه�Sا ا��$��s        ? ی0Gت#�   و

   Cة ا�����\%^� ���ء "��B أن   ،- إ%\�� بA%�ب�م� ". إن صC  -ب� یC����� L�A    ،  ی-" 
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�    ،  و�:� وی�� ��u"   ،    Bب�ع آ��AWوف  ،إن واحًا م#:� �����#.   : " ا����C ^�ل &��� B�%=

بA%�ب����  ( "أ%��d-����� B "��. ا�����0ة ا�&��. أ���ه� ��خ��Aی�      ، ^����B داود أبB���#� ���%0   م��� 
213/24 - 26 .(  

آ����� ����� ی����Aف : "��#�����رى أن ی-0����0ا، ب#\�ت���B إن ا��Nام����A بA���5ت :وإذا ^�#����
��H آ�� ". ا=%����؟�� B%uب B�G% �� ل�^ � ا�-ی�؛ �� ا����C ذ�I م� ا��

 ب�� ��ء ". ه�iS       ت�Nم#� %�� ا������� ا�Sی� ?      وا��vب* �� هSا ا�&��ؤل ?    &�%
H&:إ? م� ^�م ��، ا�B-وت0ث� B^ .  د��� م� دی##�� ص
�آ�� آ�ن ا=مA ب��SبC ام&��%ً� vبAاه��      ،  ن �����B��� C ا���م    ا�-�* ه. ام&��   ث

 آ��� ��0    ،  و�A� 0ف ا����C %&�\* ا?م&��ن م-مً� ��� آ�ن ��B أي م�#��            ،  واب#B ا�0ح�
����� إب��Aاه�"A� ،B����� |���Gخ I�S���" ،Bأو إدراآ�� B����و�:��� ، ح�ش���i، و����4 �-���0ر "

B%��&إرادة ا� ب�م T-�&&� ،�\%ا?م&��نحو ." B . 
 ? �� ی�Aف ا���#� ا����C ا�Sي تل ���B ا�#$0ءات            ث� Cن ا����uب LQ-ی�:� ا� ،

     Iف ذ�A� Cی:0ن ا���� ، �:�uس ا "�\u إ�� ا� ی&!Aع إ��B وی�B�u صAف ه�iS           ،ب� ^
          B�A�!وت iد���ء H�\&ف أن ا� ی��A�� B%=  ،#ن           �� ب�uب� *����\%vوای�* اA0 وا"-#�� ا��� �

   H���� B%أ ��� Cا����  Hص� �ة ت!B�A ود��B�D    ،   ثD�" ��"  ،        B��uی B��N� آ��ن �و��
 H��� ؟ "���ذا تAآ&#."وصAاخB ��� ا�
Aخ��b Aآ���� ث���* أم��،B��� B��$#&ر ا�� ا�#$��0ءات ? ی\�����ی�#��. ی-�#��ً� م�A"��*   وه��0 أن "

��Sا ^� ی:�0ن ��$H       وت�ی ا��0م ا��Sي ������ أ��اؤB���� t$�-�� B��" i             ،  ا����*" ،
  .��B��� C ا���ة وا���م خ�Gء و^| ت�-T هiS ا�#$0ءات ��� ا��
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 وردت            ^ Aام�Nا�� A�U ." ون أن ث�* %$0ءةAرى ی��،  ص�H ا����C  ���:� ا�#
ویAت-�.  ، وی&����� ، ه�0 ذا �$�ي ی�-��   : "  و"��B ،53 و 52 إش���أ? وه. م� ��ء ".      

ة أآ<��A م��� ا�����A آ���ن ، آ���� ا%��ه� م#��B آ<���Aون، وی&����م� ���ًا���Gا مSآ�� iA��f#م ،
�     ، ه:Sا ی#!C أم��ً� آ<��Aی�  ، وص0رتB أآ<A م� ب#. bدم    �، م�� أ���B ی�� م��0كُُ أ"�0اه

 أب�Aوا م�^ ��%= Bوا بA$Wی �� ،i0��" i0ی��� � . وم� �
  �%A$ق خوآ�Aق م� أرض   ،  %$| ^امB آAGخ  ،  و��� ا�&��#| ذراع ا�Aب   ،  م� ص

��A�f##"  ،    B إ���B   ����ل    ص0رة ��B و?    ?،  ی�ب�*&�5#" A�f#ول م��      ،  و? مS�Wوم A�-&م�
 بB، 0ه#��B#� A ووآ��&�، NنومA$&W ا��، ر�� أو��ع، ا�#�س&�% ��" A-&م� . 

  ��م!�Aوبً� م�� ا�     ،  و%��� ح��$#�i م���0ب�ً     ،   وأو���#� ت�����  ،�:� أحNا%#� ح��
?ً0�Sوح =���� م��ص���#�، وم��A��\ث�م#���، وه��0 مb ����= م#، م����0ق���� Hدی��uتB����� � ،

وا��Aب وض�B���� L إث��        ،  ِمْ�#�� آ�� واح� إ��� A6ی-�B         ،  آ�#�� آ{�#� ض���#�     ،  $iA ش��G#�  �وب
�#����  ،   ��S&" 0أم� ه ���  ،  i�" C&Gی �وآ#�\* ص�م&* أم��م    ،  آ�5ة ت��ق إ�� ا�SبC   ،  و�
��� یi�" C&G، ��زی�". 

*Q}��!ی#0%��* ُأ،م��� ا�و"��. �����B م��� آ���ن ی���f أ%��L��Q^ B م��� أرض  ، خ��S وم��� ا�
 ، و����� م��L ا=ش��Aار ^$��A ،iAب م��� أ���� ذ%��H ش���$.أ%��B ُض��، ءا=ح������#� .��#U Lوم��
Bی��� ���ً�،م0ت �� B%أ ���  ،�U B�" ." �:ی � .و�

ی�Aى %��ً� ت0�Qل    ،  ���� %B��G ذب���* إث��    أن، B ب����Nن -A ب�uن ی���   أم� ا�Aب "ُ��   
Bت#�    ،  أی�م iو�$�ي ا�$��ر ب��B�&"A    ، م�� ت��B��G% H ی�Aى ویL$�5       ،  وم�Aة ا�Aب ب�
A$ی� یA�>ر آ  ،    ���� ه�0 ی����ی-���  ، ��I�S أ^��� ��B ب��� ا=��Nاء وم�L ا�����fء           ،  وbث�م

      B�G% 0ت��� H:� B%م� أ�� أ *��#U  ،    ٍ*أث�� Lم� .�، وه�0 ح��� خ��Q* آ<��Aی�    ، وأح
 ��$%Sا�� ." LG53/12 - 52/13 إش���" ( وش .(  

� ا�:&��ب ا�-���D     "  وب��� م�� ���ء "�. م�A^4             ه�Sا ا���AG    ویAبd ا�#��رى ب���   &�": 
 " إش���� ی��GW م�� ���ء "�.       وم-��0دi آ��� ?   ،)15/28مA^4  " ( وأح�. مL أث�*    
  B�G% 0ت��� H:�  ،� أ����ل   ا%A�f ( . أ����ل ا�AG��     ���A  وم<�B ". "  مL أث�*    .وأح

8/22 - 23.(  
 ت�Aض ��:<�A م�� ا�&���H وا�&��0یA           و ^ Hو? ری g#و،  ا�      H���&ا ا�S��ت\�Nم ب

م�  #� B0ض �$�رات�U ¡ت-�روح�� ، ت�� g% إش���ن   ���Aم� ��ء "�. أ����ل ا� Lم  ،
م<�� ش��ة ���T    : ":��ن ه�Sا  ،  وأم� "�� ا�:&�ب ا�Sي آ�ن ی-Aأi     " و"�B#�   ،  B وه0 ی#-� 
CبSإ�� ا� ،iN\ي یSوف ص�م| أم�م ا�Aوم<� خ ،i�" C&Gی �". ت0اض�B ا%&Nع ، ه:Sا �
iؤ�!^  ،     Bب� A�$Wم� ی Bع م�� ا=رض         ،  و���N�&#ت B33 -8/32أ����ل   " ( =ن ح��ت�(  ،

 .ء وم� %-�B#� B أ���ل ا���Aإش���"<�* "Aوق ب�� م� ��ء ". 
   ." *\�#��"  AGوف        إش����Aإ��� خ� ���Aو ت��0| "�. أ����ل ا� ، "  *Q}�!م�� ا�، 
 ." ". ت0اض�B ا%&Nع ^!�ؤi ":أض�|" خSوم� ا�ی#0%* ُأ

و"�. ����B م�� آ��ن ی��f       ":إش����  �:� ا��Gرق ا=آ$A ب�� ا��AGی� %\i ". ^0ل     
  L�Q^ B%ا=����ل        " م�� أرض ا=ح���ء     أ AG�� ی-�0ل ����" ،: "     Bب� A�$Wم�� ی Bن =، و����

 ."رضح��تB ت#&Nع م� ا=
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�� ا�Q$����ت ا�$Aوت���#&�* ����� &Q-رة أ������$� آ���� أن ا���#g ا�:���ثAG����� .:��0 یNی��

�� م� إب���م، "W��% .�G* ا�A�5ق ا=و��d ا�:�ث��0:��*               �""     ،Sوا�-!��ء ُأخ� T��!م�� ا�
 ا     ^ B%إ ،i" وم�� ی��� م��0L�Q-%"  B��0-" ،" :     i م�� أرض ا=ح���ء      وم� ی�� م�0

�&�. ا�&��ت ا��#g      ت��-BQ ا�#��l ا    %g م0�0د ". ا�&��A* ا���$��#�* وا��ت�#��*، و        
d-" .%اA$ا��. 

               ،i� م�L ا�����ق ا��Sي تAی�D�&��� g#ح0رت ا�� أم� %�W* ا�Aه$�%�* ا�����0* "-
  B&��\""  ^ ،iA��، "ا%-LQ م� أرض ا=ح���ء ب�vآAاi وا�-!�ء ُأخS، "�� یA:G ". م

 i���� م&���ثً� ���� ص���H ا������C ب��ً? م��� م���0�" g#ض���� ا���u" ! اعN��&%آ���� أض���� ا
Tد اب&�ء وض�A\م ? ،iاAآvب� Bح��ت! 

ا�A��5ق ا=و���AG��� .��"  *W���% d أ�����ل ا�����A "��.  خ�ت���* ا�-���*"��. ����ء و -
"-��ل  " م��ء    ����    ا���5$. �$�   ا�م�L   م�A   "��ُ$4   أن   ، وا=خAى ا�:�ث��0:�*  ا�$Aت�&#&�*

.�W؟ "-��ل "���$4             : ا�إن آ#�| ت�Vم� م�� آ�� ^�$�I           : ه0ذا م��ء، م��ذا ی�#�L أن أ�&��
أ%� ُأوم� أن ی�0ع ا����C ه�0 اب�� ا�، "�uمA أن ت-�� ا��Aآ$�*،                 : ی\0ز، "��uب و^�ل  

، وهSا ا��0ار ا�Sي �Aى ب� رؤی&���       )38-8/36أ���ل  ..." ("#N? آ�ه�� إ�� ا���ء     
   W�% iAآSت � %��W*   حB�&"S * ش�0د ی��i0 ا������ة ت���A* ا������ ا�\ی� ، آ���                ����ء �

    ���" g#ه$�%�* ا�����0* ا�:�ث��0:�*، وا�Aا�" : .�Wأن       : "-�ل ا� L�#ا م�ء، "��� ی�Sه
 ".أ�&�؟ ث� أمA بuن ت-� ا��Aآ$*، و%N? آ�ه�� ". ا���ء

��0ن أو   �#� ��� مى ا��Aی* ا�&�. ت��م�� ب��� ا�-ی          وذ�I ا�&��H ی  وهiS ا�AGوق   
 .ا��&0��Aن ��#�0ص ا�:&�ب�*

                        B^���� م�� Bإش���� ه�0 ا�&<�ث� g#�� رى����:� ا�&�Aی�� ا=آ$�A ا��Sي ص�#�B ا�#
    ��� م� ذ��� وخ�ص�ا�Sي آ�ن ی&�ث �� �0دة ب#. إ�Aا��D م� ا��$. و"اء ا� �

، "mن "ه0ذا �$ي ی�-� وی&��م�"، "��-�* ا�&0رات�* ? ت$أ م� ح�s ی$أ ا�#��رى    
 ^��ل  ه:Sا: "ب&اء ب�� ب&g#�� A وإخAاج �B^��� �� B وم�#�i ا�Q$��.، ح�s ی-0ل           ا?

 "��Yن ،  ��$H  ب��  ش0رB��� b ث�،  ه#�ك ��&{Aب وً?أ ش�$. %Nل م�A ��إ: ا�Aب ا���
�  یA"��0ن  مAا^$��I  ص�0ت .. .  م\�%��ً  ش�$. خSُأ ح&� :ا�Aب ی-0ل ،ه#� �. م�ذا� ،ص�0ت

�= ،م�ً� ی&A%�0ن� تA%��.  ش��ي ،  ص��0ن ��إ ا�Aب ر�0ع �# ���� ً���# ی$�Aون %
  ،ورش���� أ "�ى  ،ش��$N��  Bى  ^�  ا��Aب  ن= ،ورش���أ Aبِخ ی� م�ً��^  Aب  ش��Aا��  ��� 

 ا�&0���Nا ،��#���إ خ���ص رضا= A��6افأ آ��� "&��Aى ،م���ا= آ��� ����0ن م���مأ ^���B ذراع
��  م��  اخ0��Aا ، %\���ً  ت���0ا  ? ه#��ك  م��  اخ0��Aا  ،ا�&0��Nا Qآ&��ب     (و�� *W��% .�"

��Aوا ،   )اخ0��Aا م�� و��d ب�ب��       : ا����ة ا�&A���Gی*  Qح��م�.  ی��  ت  *��%b  بAا��، = ��:% ? 
 ی\��L  ا��AاB��  ��D إو ،م��م:� أ ���AD  ا�Aب ن=،   ه�رب�� تSه$0ن و? ،ب���\�* ت0�AWن
� ).13-52/3إش��� ..." (�ًا وی&��م� ویAت-. ی&���� ی�-� �$ي ه0ذا، ��^&:

یN�� ��� sاء أم�*             -�����C    ا����ة ��� ا    -وب� ا%&��ء ا�#$0ءة    ���� g#د ا����� 
                   � ی&��� أ تA%��. : "ب#. إ��Aا��D ب�� ��Sاب�� ا�0Qی�� "�. ب�ب�� ، ^�-�0ل م6�W$�ً� أورش���

A^ا�&. ا��� �� � أش�ي ،ت�%A&أ ب����� ا�&. ی&� tWأ ا���&0ح5* ب#. ن= ،ت�A>م� آ 
، ت���:.  ?،  م���آ#I  ش�-T  و�&$��d  ،خ��&�I  م:��ن  و��.أ: ا�Aب ^�ل .ا�$�� ذات ب#.

 %����I وی��Aث ا������ر ����إو ا������� ����إ ت�&��ی� %��I، =وت���دكأ وش��دي ،6#�ب��Iأ ����6.أ
 %�m I"،  ت��&���  ? %�I = تW\��.  و?،  تN�Wی�  ? %I= ت�W". ? ،خAب* م%ً� وی��A ،م�ً�أ
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 ا�\#�0د  رب ،ص��%�I  ه�0  ب���I  ن، = ب��  تSآAی#�B  ? تAم��I  و��ر ،ص$�ك خNي ت#���
B5-1/ 54إش��� " (ا��.( 
   � Tا حS���--���  Aإش���ا م� ورد ".     و أن ی �ً� ��#�fG�      ���� T�$Qً� وم�#��ً    0ر حُ %

Cا����  ،   Iأن ود���� ذ��   Cا�����     A�$Wی �  ا�����B  ،C %$�0ءة �#�    إش����  م�� ���ء "�.         أن ��
� یA5 إ�� هiS ا�#$0ءة� C�����" . م� ^AیH أو ب��

 0ن����&{Aب یو،  ����� ا�������C %$���0ءةوا��������0ن ? ی���Aون "���. ه���Sا ا����#g أي     
 إش���� "�#g   ،   و^��* ا����H "�. ا=%�����        إش����  ب�� %g     ا�#��رى ربd وی�&#:Aون

   و". أآ<A م� م0ضL ���      ی&�ث�$�  ،         C0ه��* ا������uرى ب���":���  ،  "���� ی-�0ل ا�#
 .ی\��0ن ب�� �$0دی&B � وأ�0ه�&B ". و^| واح

    iAf#م ." C�$^ �0 ��4 ا�����C ���� أي   ،   مSWول م�&-A ? ی�& بB     ،وهSا ا��$"
ة أآ<A م� ا���A      ... ه0 ذا �$ي  " ح�ل  �Gا مSآ iAf#م�� ب#�.      ،  آ�ن م A>أآ Bوص0رت
��A��f##"  ،B إ����B،�����ل ص��0رة ���B و?  ?..bدم&��5#" A��f#ول م��� ، و? مS��Wوم A��-&م�

 ب�B    ، ه#�� B�#� A�0 و  وآ���&ّ ،  ومA�$&W ا���Nن   ،  ر�� أو��ع ،  ا�#�س�&�% ���" A�-&م�" ،
ه�؟#� Cص0رة ا���� iS� . أ"

  g#ث    أی!ً�وا�� یi��" C&�G     " ��� ا��Sي     ی&���  ،       CبSوآ#�\�*  ،  آ��5ة ت���ق إ��� ا��
����، ب�#���� ا������C ت:���� م��Aارًا وت:��Aارًا، ""���� یi���" C&��G ، ص���م&* أم���م ��زی��-" � ت:���
 ث�� %T�Q   ... ��6$�ً� م�� ا� أن ی�$�B�#� A ه�iS ا�:�uس            ،  وه�0 ی#���.   ،  06یً� ". ا�$�&�ن  

"     B�&أ%�| ت-�0ل    " :-�ل �$��46 أث#��ء م��آ�:   Iت أ%��    ، إ%�. م����Sا ^� و��� ،   و���Sا ^�
� ���T، أت�| إ�� ا����� . )18/37ی0ح#� " (آ� م� ه0 ". ا��T ی��L ص0ت. ، =ش

    �$^ B� ل�^ ��0 آ�%�| م��:&�. "�. ه�Sا          ،  م��:&. ����| "�. ه�Sا ا������         " : وآ�ن ^
 و�:�� اYن ����| م��:&�. م��    ، أ���� إ��� ا����0د    ا����� �:�ن خام. ی\�ه�ون �:�. ?   

  ). 18/36ی0ح#� " ( هSا 
            Cا����� Bب���u" م�Wا� إن آ#�| ^� ت:���|       : " آ�� ت:�� ". ا����آ�* ��� �B�Q أح

 ��� ا�Aدي� . )18/22ی0ح#� " ( ��ذا ت!Aب#.؟ وإن ح�#ً� "�، ردیً� "�ش
                 Cا����� ���� T�$Q#أن ا�#$�0ءة ت ���� Iذ��  ًا"-� ^���0ا إذ    ،  "mن أصA ا�#��رى ب��

� بuن ا����C ت:�� وه0Gا� T�}م  !!! 
، و�B��N ،  ت&#���H وص�Aاخ ا�����0ب       ? وت����:�ً  ش�\��*     إش����   ی�Sآg�% A    آ��
B60#^و ���" ،  A�fی �، ب��   "وه:�Sا ��� یi��" C&�G         "،   آ�5ة أم�م ��زی�� ص�م&*    ��0ب �

H��� ).27/46م&� " (  ���ذا تAآ&#.؟ ،إ��. إ��.: "آ�ن ی�Aخ ��� ا�
، و^�  " یAى %��ً� ت0�Qل أی�م�B        ": وا�#g م&�ث �� ص�حH %�� وو�، "�-0ل      

�ُAّ    BابSب ب�Aا�       B$��� ،  "B ب����Nن    - ب�uن ی���    Aّوأم�� ا��Aب "ُ��     " وب����ه�ت ا�&�. ت
رض��. أن وا���Aب : " یA���G ا����Nن ب����ه���ت، "�-��0ل:�ث��0:���*ا�#���W* ا�"��. ا���#g و

وا��Aب رض�. أن ی���T ذاك        : " و". %��W* ا�Aه$�%��* ا������0*       ،"ی��-B ب����ه�ت 
Bض��Aي أمSیَ���، "ا��� ����" �Aة وا�����م����،  ا� =ح��Nان �$��i ا�$���ر، ا������B����� C ا�

 ؟ أو مAض م� ا=مAاضوه� آ�ن ا����C م��بً� ب��ه* م� ا���ه�ت
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وب���  ،  إش���� ��^�* ب��� ه�Sا اvص���ح "�.            أن ?  )1(م��� ا="#�ي   ا=��&�ذ   ویAى  

H����� "��. ب�ب�� ، "�vص����ح ی&���ث ���� ^���* ب#��. إ���Aا��D  ، ح�دث��* ا����� ب���$H وذ�
  ��G�� .وم��ص ��� و"\��ره�           ،  م��ص��� �-0ب* ا� ا�&�. �ّ��| ص������ث��  ،  "��ق ب

� ب�����0د م��� ب�ب��� م��Aة أخ��Aى إ���� "������Q، وه��Sا ا���#��� ه��0 م��� آ���ن  �أ%���� ا� �����
 .ی&�ث �#B ا����ق ا�&0رات. ". �AG إش���

ً       ..  ه0 ذا �$ي   " :^B�0و�Gا مSآ iAf#ون آ�ن مA�>آ I#ه� ما أآ<A م�   آ�� ا%
��Aدم ، ا�b .#م� ب A>أآ Bوص0رت "��DاAإ� Hش� �0د ب���$-���". 
 "�. ا�&�0راة إ��6ق          و���ُ ^   ¡�G� دA�Gآ��� "�.          ،ا� H��5اد ا�Aی-�0ل  : "إش����  وا���
و"�.  ، وإذا ا�&Nت ". ا�����u" i%�� م��I        ..  .و��ب�I ی� إ�Aا��D  ،  ی�-0ب خ��-I ی� ،  ا�Aب

�I=%. أ%� ا�Aب إ�   ،  ا=%��ر "� ت{�Aك    ، ��DاAوس إ�^  ،I��Wم  ،    I&ی�" A����| م
م����W  ("����I������ L ی��� ی�-��0ب أ إ%��. : " و"��. ���AG م����W  ، )3 - 43/1 إش�����" (
2/12(،    ." B�>وم     ��، وا��-�0د م� )1/5م��W ( و  )41/8 إش���( م0اضL آ<�Aة، م#

��DاAإ� Hش� Bآ� Iذ� . 
�ی��  AUب* ب#. إ�Aا��D و   ��  ا�#$.  ی&#$u   53 و   52 إش��� و".�ث� ی&��ث   ،  ذ�&

� م� أ    �D�#امَ " رض ا��$. �� �0دة أب " وآ�Aق ". أرض ی�ب�*   ،  B آAGخ %$| ^-"
  *�وأ����  "، آ��� "�. ��AG ا�#$�. إرم���ء            م� �ی�  ،  و%$&0ا "��� ،  ��دوا ��رض ا��-

  A�W�� ��� إ��� ه�iS ا=رض      ،��#. �����       ، وأر�����AUوأ ،��� و? أه�م� و?  ، وأب#��
����� "��. ه��iS    : "، و^B���0)24/6إرم����ء " (أ^������AUوأ ،��� =ح���� إ�������وأ"��Aح ب

.���G% ���:إرم����ء ( ).32/41إرم����ء " (ا=رض ب�=م�%��* ب:��� ^�$��. وب A��f%31/27وا-
28.( 

     H�5ل ":�ن ا�Sا� H$ب� ��ا�Aب وضB��� L .. م�&-A مSWول" و^ ت{�Aت ص0رت
   �#���� �و����0ا  ،  واVؤ%�� أخb   �Qب�: " ویiA�G ^0ل إرم�� و^ ش�ه ا=�A ا�$��ب�.       " إث
�، ب�0���0دی�� ح:���0ا ���#���، و%���� %����� bث���م���$� ،��، ����4 م��� یg���W م��� أی��ی

 ). A�5/7-10اث. ا�" (��0د%� ا�0دت م� �Aي %�Aان ا�\0ع 
B�0^و: " �ِ�   ��S&" 0أم� ه ���د ب#�. إ��Aا��D           آ-0ل " Qإش���� ��� اض� AG�    ���� 

 إش���� " (  ����b Bش�0ر ب�� ��$H          ث��  ،ه#��ك  ��&{�Aب   وً?أ ش��$. %Nل   ":ی اYش0ری�� 
52/4( ،B�0-0ذا م�ً� ":وآ�  . )50/33رم�� إ" (  م0�fم0ن إن ب#. إ�Aا��D وب#. ی

 B�0^ وأم�: "    CبSآ�5ة ت��ق إ�� ا�"....    sی�0 ح"Cب�ب�  ذب Iم�    ��DاAإ�� .#$�  ،
^���� �و^���  CبSإ���� ا��� i����5آ���� "��. ، آ���� ت����ق ا�B���0^ : " CبS���� افA��Wآ ���N��%أ ،
�"��ت أآ<Aه� ��0ً�  )51/40إرم�� ("  مL أ�&ة   وآ:$�ش�#� B�0^ i0�%أو: "، و  ��%

� ":��Aوا ����ّ.  أ����� أ���� ا���SبC و����  إآA��Wوف دا���� ی����ق  ����������D���^ : I":���رًاأ%#� 
 . )11/19إرم�� " ( "� یSآA ب� ا��B،ح��ءرض ا=أ و%-B�Q م� ،ا�A\5ة ب<�Aه�

                                                 
)1 (  Af%رض�، ص   : ا اء، م�� رش�Gوا� H�� ض��#B آ&��ب    ،)196، 122 - 106(�-�ة ا�-"

 .ا="#ي
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B�0^و: "    iA$^ ارAا=ش Lو��� م  ،     �#� .�#U Lوم�    Bم0ت� �    إش��رة إ���   " � أن د"�#

 ح��H  -  ح���B ���� ا�����C ا���"0ن     ��#���رى و? ی�:�� ، ". ب�ب� آ�ن م�L ا��0ث#���      
 ��ی،  وحi ". ب�&�ن-آ&�ب� A$^ ." ،?و AیAش ? Bم� B�" �"� ی� .#U . 

B�0^أث�*     " :و Lم .� ی�:� �� و�0د ب#. إ�Aا��D مL ا��0ث#���          ه0 أی!�ً  "أح
":���  ،  إذ ^ و�� أح�ه�� ا�A�Gدوس       ،   ا=ث�* ه�� ا����ن   :ی-�لC أن   ی� و?،  ". ب�ب� 

 ! ی0ص� ب� ذ�I ب�Yث� ؟
B���0^ب����َ�": و B-أن ی���� A����"Nَذب����* ، أن B���G% ����� إن� ت0��Qل  ی��Aى %���ً�،ث��

Bا� و"��. ،"أی�م�� *W���#ث��0:���*ا��: A��>ا���#��� أآ C��!&ب : " یAوا���  B-رض��. أن ی����
 و"�. ا�&���A*     ،" ی�Aى ذری�*، وت0�Qل أی�م�B       ��* إث��      ��� %B�G ذب�   B إذا %"m،  ب����ه�ت

 A�ُ ا� أن ی���-B ب����Nن، وح��� ی-�م %B��G              : "ا�&A��Gی* ا�����ة آ&�ب ا����ة   -"
           B0ل أی�م��Qوت B���% ىAی� B�%m" ���#g آ��� ه�0 واض�C ���4 ح�ی<ً� ���            "� ،   "ذب��* إث

� ، ح��s      إ�� ت:A�G ا� خ�Qی� ب#. إ�Aا��D ب�$H      ه0 إش�رة   ا����C ا��Gدي، ب�    � ت�0ب&
��دات، وی����ه� إ����   Qا?ض�� ���یL��"A ا� ���#�� وی��0��5ن   ، و#��6�ح���s ت0��Qل أی���م

  .i وb?مB و��ه�تB وب�ی� ". "����Q ب� ا��$.وی&0ا�ون
  B�0^ی��� ����ً     : "و �� B%أ ���     �U B�" ." �:ی �6��A أو�_�I      " ، و� �� sیح

�   ا�Sی� ی�0دون م� ا��$.     ��      =: ی-0ل ا�Aب "ا�Sی� �#�� و? أذآ�A    ،%. أص�CG ��� إث�
 � ب��&�Q31/34إرم��ء  " (خ(      ��وأرد ��$. ی��0ذا و��$. إ��Aا��D         : "، آ��� ^��ل ��#

� ا�&�.            �� ا�Sي أخVQوا بB إ�ّ.، وأAGU آ� ذ%0ب�� آ�=ول، وأ6�Aه� م� آ� إث��وأب#�
.ّ�� �� ).8-33/7إرم��ء " (أخVQوا ب�� إ�ّ. وا�&. ��0ا ب

 B�0^ ي ا�$�ر ب� : " وأم�� ه�0 ی������    ، �B�&"A ی$�Aر آ<��Aون   �$�ی&��ث  " وbث��م
     ��وات-�0ا "&#�* ? ت���$�    [ :آ�� ^��ل ا� ، آ�� ش�� ا�$Vس بAرة ب#. إ�Aا��D و���ت

 .)125 :ا=%�Gل ( ]ا�Sی� ���0ا م#:� خ�ص* 
�V?ء ا  وإآAامً� � ��DاAرة م� ب#. إ�A$� ،��6�Aه� ا� م� ذ%$ ،   iSه� ��#�� L"ور

وخ��Q* ی��0ذا    ،  ". ت�I ا=ی�م یH��Q إث�� إ��Aا��D "�� ی:�0ن            : " ��رمإآ�� ".   ،  ا��-0ب*
 �    " ،)50/20إرم��  " (=%. أAGU ��� أب-�B   ،  "� ت�0�Dب�b *_�Qح��0ا خ ث� AGUت  ،  -
�� .ذ%0ب

�، و? ی���^$0ن              �Dب��b مA��ی� ? ت!�Aس "��B أ��#�ن ا=ب#��ء ب�� ��0ف ی$أ �
� م� ی       � ت���0ا م� bث�م-" ،�� اYب��ء  :ب� ی-0�0ن ? ی�ما= ت�G:"." I.  ث�%�* ب\AیAت

 آ�� uی %���ن إ آ��  ،بB�$%S  ی��0ت  واح�  آ��  ب�� ،  ض��A|  ب#��ء ا= ��#�ن أو ،ح��Aم�ً  آ�0اأ
 ب��|  وم�L  ا��Aا��D  ب��|  مLQ^ Lأو ،ا�Aب ی-0ل تuت. ی�مأ ه�،  �#�%Bأ ت!Aس ا���Aم
ًا ی�0ذا��   )1( ).31-31/29إرم�� " (ًا�ی
ه�Sا ه�0    و. ث�� %\�ت�B   ،  وذ�&�B ،  و�$�B،   إ�Aاv� ��Dص��ح ی&�ث �� ش�H   ه:Sا " و

���مG0    أص����ب ا�:&���ب � ا�����0د وه����#� g#م���     ا=ص������م ا��� A���>ب��� ه��0 رأي آ ،

                                                 
)1(               A�5ی B%أ g#ا ا�Sم�#� ه ." Bا�����ء رأی tب� �� ��D0ی�    " ی#-� ا�-4 ص�Sإ��� ا=ب#��ء ا��

   iSه� ." ��Dب�b ��، وح��0ا م� إث�و�وا ". أرض ا����%�ة وا�!�T، وآ� آAب وأ�� ". أرض �$�
 ا�-ی�، ا�-4 ا�آ&0ر ص���D0 ی��0 ]". ب�ب�[ا=رض ا�{Aی$* � ).298(ا��خ� إ�� ا��
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( 
إن ��دًا ? ب�uس ب�B م��          : "ا��A�Gی� ا��������، آ��  %-� ا�-4 ا�A!Wي ح��� ^��ل          

� ب�uن ا�#$�. ی�&:        �� ا��A�Gی� ی&Aدد آ<�Aًا ". %�H هiS ا�#�0ص إ�� ا����C �#ً� م�#�
  )1(."�� إ�Aا��D آ�B آgW5 م�&-A مSWول ومAQود

                                                 
 ).l)1/36 ا�A:G ا�����.، ا�آ&0ر ا�-4 ح#� �4�A ا�A!Wي ت�ری) 1(
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( 
 '�Kـ�ءات وأ^Kـ�ر ا7��6ـ�        ا
	ـ��   إ'&�ل !ـ��  

�Y�� وا�.
 

 ه� ;�uK ا
	�� '��Kه؟
    Cا���� Hث ا=%���� ا=رب�* �� ص�: و�:�� ، آ�Wت�* �0��0دi ���� ا=رض  ، ت&�

��H ؟ وه� �Aف بI�S ت�م�iS ؟ �� B%uب Cا���� u$#ه� ت 
    ��� xQWا=%����  ? ت ." A��#ى أن  أن ت  ا�A     ��� 0ا��-% �����\%vا   Cا�����   iV�$#ت 

��� ت��C ه�iS ا=^�0ال "�. %��$&��            ،   وا����V��   HامAة ت0دي بB إ��� ا���0ت       ABضب&�"
 إ�� ا��� ا����C؟

، 20/16 و17/22ا%A���f م&����  ( أن خ$���A ت#$���V ا�������C ب-&����B أو ص����$B  ا��-�-���*
 ت&!��C ا=د���* ����� ذ���I  و، ���T ب���� م�، ^��0ل دخ���� ����� ا=%������   ، )26/23، 26/2

  : ا�&. ی-0ي ب�!�� ب�!ً�ب��&-Aاء �د م� ا���ح�fت

��� ا�����C ��� م�VامAة ی&��Aض ����              م&�  إ%\��   أن ا��$�رة ".     •�" A$Wوا�&. ی
���   ، و? م#���$*  ،  وردت ب�� م-م�*    اب� اv%��ن وت0دي ب�B إ��� ا���0ت            ��� Tو? ت����

�� ت&�  ،  م� ^$� ا��0اری��  %uث ���دي     ح&� وآدل ذ��I ����   ، "��_� ص��|  ، ث ��� ح�
 . هA�U 0 ا����C، أن اب� اv%��ن ا����0ب ا���ّ�� =یي ا��QWة

،  �� ت���� اب� اv%��ن    -ا�&. ذآAت ت#$iV ب���0ت      –ت&�ث ا��0اضL ا=رب�*     •
  B$أو ص� B�&^و?،  و   ���� ��� g#ت  ،   ¡Gا�� �:�–         Cه� إ��� ا�����Sوإن ت$�در ". ا� 

�          ،   یB%m"    iA�U ��� T�Q ی�C أن   –�� �i0�u �� اب� اv%��ن َم� ه�0 ب-��0� :ب��� أ%
" (  م��� ه��0 ه��Sا اب��� اv%����ن؟؟اv%����ن یAتL��G اب��� أن%��B ی#${��. إ :أ%��|آ���� ت-��0ل "

� و�Bخ�صً� و�0 آ�ن هSا ا��-H ب�����C  ) 12/34ی0ح#� � .��� آ�ن ". �Vا�

Sا ا�A��$W ب:<���A م��� ی-&��Aن وص��� ا=%������ ا�<�ث��* ���Aدة "���� ا�&�م���S ح����ل ه��  •
 "���������������������������������������������������������G. م&����������������������������������������������������������  ، ا�{Aاب���������������������������������������������������������*

� ح�ً� و? خ$�Aاً       ) 2 - 26/1( �� AآSی ��  ،       .�" B�%أ �      ) 26/23م&��   ( ب���%uب� Aذآ� "
��0ا مAادN�" i%0ا      ،"حN%0ا �اً " ��� م#B أ%�G4 ی-0ل  ،   وی^Aم �:�: "     ���" �وأم� ه

��0ا ا�-0ل Gی  ،    i0�u4  (  "وخ�"0ا أن ی�^Aا ب-   ،   )9/32مS0^� ه� وأم��  " : B�0ویVآ
��0ا م� ذ�I ش�_ً�Gی ��" ��وآ�ن هSا ا=مA مW، ه�#� �ً�G ، ��^ ی���0ا م� � ."و�

 وت�Aدده�  "mن "�. خ�0ف ا�&�م��S م�� ا�����C     ،  وإض�"* إ�� ت#�^t ا�#�0ص     •
 Bا�V� ."    H�\��� 0�وب&�$$�B  ،  بم�ث�* خ�-�B����   B ا����ة وا����م       "-� ��Aف     ،   م� ی

���  ،   ��� ی��B%0�u "�. ه�Sا ا=م�A            ،  ًا م�� آ��%0ا ی��i0�u      وآ<�A،  ح&� إ%��U B أر���� �ْ��"ِ
 ا�A�QW؟ 

•                s���>0م "�. ا���0م ا�-�� Cن ا����uب A$Wوا ا�Aی� ذآS0ن ا�<�ث* ا����\%vا Aذآ
 ? ب�� م:�s م��    ،  وه�Sا ��� ی����     ،   )0�18/33^��   ،  9/32م�A^4   ،  17/23ا%Af م&��    ( 

 . یNی ب��ل �� ���&�� وی0م

� بAQس  ،  "Aار ا�&�م�V$ : S ب����H وا�-&�  وم�� یل ��� �م ص�* ا�&#       •�و"�
   Cا���� B� ي ^�لSا�" :        ? .�:� I�6$�| م�� أ���    I�%إی�� ��#Gوأ%�| م&�� ر���| ث$�|        ،  ی
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Iإخ0ت  ، B� رب  ی� :"-�ل  ،    Iأن أم!. م� " وإ�� ا��0ت  ،  ح&� إ�� ا��\�  ،  إ%. م�&�

 )  �^0�22/32 - 34(   ،      iA�U خ0ذuن ا��uب ��&"Aا ��� م�Sل ه"  ،     �A"�0ا ذ��I    آ��� ^�
�Aب0ا"  ،   Cا���� ���  " :و^ ^�ل �#�&fGح .#&�Qی� أ�Sإ? اب�      ،  ا� � أح�و�� ی��I م#
 . )017/12ح#� ی" (ا���ك 

� ی�&���0ا    ث��� ب��� ذ���I و=ن أم��A ا������0ب ?��� �� و^�� �A"��0ا ب#\���ة ����ه�����ی
    H���إ? م�� ���ء ��� بA�Qس         ،  أو ". أث#�ء ا����آ��*    ،  ب�&�ب�* ا����0ب وه0 ��� ا�

 . وی0ح#� وب�t ا�#�0ة
     Aخb �ًا=%���� د�� AآSآ�� ت ����H  ا��&#$_�* ب ��� �م ص��* ه�iS ا�#$�0ءات    ی5

Cا������ ،  Bب#\�ت�� u��$#ت Cأن ا������ ����� ������0ا  ا�&�م���S أنو ،ب��� ت��"Iذ��� B��#0ل م��^ 
    C4 أن ا����^Aم iSا����*       : " ^�ل �&�م� iSت0:5ن ".� ". ه � 14/27مA^4  " ( آ�:

.(  
 ا��Sي  ذآAت�B ��� بA�Qس      ��0ى م��   ،  تSآA ا=%���� ش�_ً� ��� ش�I ا�&�م��S         ?هSا و 

":��� ش�I    ،  وأم�� اYخ�Aون "���| مT�$Q       ،  أ%:A ا��uخ0ذ ث��ث م�Aات ����* ا����آ��*         
 ا�&�م�S ؟ 
  و^� ^�$t   ) ی��0ذا (م�� ا�$��&�ن   ���uخ0ذ  شI ا�&�م�S ". ا����C وه� ی�Aون ا      �-
B���  ،  Cا����� i0#و�  ،         B�#م � آ��ن           ا�����C "0^��0ا "���� ح�Sره�-� ،B��" I�5وه�0 ا� ،

 أخS و�� ی#\0^ B%ون أAی � .أخ$Aه� ب#\�تB م� ا��VامAة ث
Cا�0ه���با���م��*  وی0ض�� ��$�  ب��uن ا�I��5 ه��0 تAا���L  ه��iS ا������u* ، "�-��0لأح���
4G#ب���*   ، داخ��� ا���Aا�� *����A&ا� A���U .��" ب���� ����ء iA����G&� �"����#g "��. ، وی�&��5

 ." تAتون �� �-�ت:� وت0�Nن آ�:�"  :ا�&Aا�� ا=خAى ت�Aی$B ه:Sا
   I5ر وا��:%vق ب�� اAGوی   ،  .$�^ ��� I5��"  ،ر�:%vوا :        B%ن ب�������%vا A�:#ی �^

   B$�^ ." i bم�� ا�&�م��S ب������C     . وا�Sي و^L م� ا�&�م�S شI ? إ%:�ر      ،  م� ی�&-�-�" ،
     Bب� u�$#ت ���" i0^� "��0ف ی���� م�     ،  "�mذا رأوا م�� ا�&$�Aوi م�G��Wً� �#$0ءات�B          ،  وص�#

I5ة، ا� . وا�Aدة �� ا��-�
 ا�0ه�ب اح&�����ا=�&�ذوی0رد $�  :  أح�
 ت#$�u �&�م��iS ب�uن م�VامAة ��&بA ض�i               : ا=ول^ Cأن ی:0ن ا���� ،   B�� ثو��ُ&�

��&�Q$0%#.  : " آ��� "�. ^B��0   ، و���#-iS ا� م�� ا�-&��   ، إ? أ%�� �&��5G ،  أ��ً� وم��%�ة 
 رأوا  ب��� ،  ا�&�م����5i Sه وه�Sا ا��Sي ح���� و��� ی   ". و%#. ت\�  و?�^ � م�� ح���i0$  ه�

 َ!�-% i0#و�B  ،    ً0ب��� رأوا ا����C مuخ0ذًا م-"  ،  �" I50^�0ا ". ا�"B، �� Bن آ�م= 
C��� .ی&�-T، وهSا ه0 ا�

YواAخ : B�&-ب .�، و��4 ه#�ك م�� ی��I�5�� 0    أن ا����C ت#$u بuن ا��VامAة �&#&
  B���0^ T��-0رة، ���0اء ت����یT وا?رت����ب ح���H ه��iS ا����أم ���� ی&�-��T، إذ ت�--��B ت

B�0-�،�ُWور��ی* وت ¡Gوح B� �ام م� اAإآ BG. 
  ح��s    ،��0د إ�� ��f* ا�-$t ���� ا�����C       یح!B ا خ�x6، و  ا�AGضهSا   و�\%

 هAب�0ا       �^ �ً����� Sأن ا�&�م�  ،    i� واض���ً    . وتAآ�0ا ا�����C وح��  ، وی$�و ه#�� ش�:�-�
 ���  "��� یf–م� �� ی&i0�^0 أم�م ا�&�م�S ح�� A� .م� �� ی&#$u بB ا����Cأي ، -
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( 
وإن آ��ن   ،  "��4 ث�* م� ی<�A ا�I�5     ،   "�_� آ�ن أخ$Aه� بuن �ُ�-$B��� t و��-&�      

   0\#�� B%u�5  ،  ا?ح&��ل ا=ول بG&� ةAامVوأن ا��  ، B%و� ی\��      - و�:#��� A��fی ���" 
-B��� t$^ ^  ،B0ءت$% T-�&ت �  )S_#��" .)1 و^�0ا ". ا�I5، و�

 تًاإذ��-�" I��5ا� T��-� ،  0ب����و^�� آ���ن ، ح���� ح���$0ا ا������C ه��0 ا����uخ0ذ وا��
Bب#\�ت ����B، آ�� ^ ���0ا م#B مAارًا، أخ$AهGت. تu�� آ�� . 

"B%m ا�0ح�� م�� ب��� ا�&�م��S ا��Sي ذآ�A             ،  - بAQس -وأم� �.ء ا�SآA ". ا=%����      
  B:أص��ب ا=%���� ش  ،        C������ iA�:#رى ". ت�� ا�##� B:أن ی ، وی&�<� ش ��$^  C���

4^Aت�� ��� خ�ف ب�� م&� ومAة أو مAا����* م Iص$�ح ت� Iی . ا�
 ا�0ه�ب یAGق مAة أخAى ب�� ا�I5 واv%:�ر         $�  "�� ح�� م� بAQس   ،  �:� أح�

  *���\%vا *� ی#:A اv%��ن ب���%B م� ی�&-i ب-�$�B      ،  و��4 بI5 ،   ه0 إ%:�ر  ". ا�--" ،
           L^ي وSاك ا�Sس آ�ن ش:ً� آAQب B�" L^م� و �:�            Cم�� ا����� L��� �-� ،Sا�&�م�� B��"

                 L�^0" ،B�� خ0ذًا، آ�� خ��uم iاAا�$�&�ن، وی ." B0 م� %0م��ت#$iu ب#\�تm" ،Bذا بB ی
Cا���� ." I5ا� B#م،*��fا� L�\م ." B� ر�:%vا � . ث

و���A" 0ض��#� ���ً? أن ا������C ت#$��u ب����$B و^&���m��" ،Bن ذ���I ? ی�#��L ب��!��Aورة أن 
�B�\#�" ، C، و�Sا "mن ا����C آ��ن ی#���. ا� ��6$�ً� م#�B       ی�Aف ا� ^!�ءi �� ا���    

��ؤi ا�0Qی� ". ا�$�&�ن د��� ��� ی-�#�B بmم:�%��* ا�#\��ة                " ،B#� س ا��0تuف آAص
BDم� ورا �D�6 ? ���" |^0وإض��* ا� s$�0ً� م� ا��% iوإ? آ�ن د��ؤ ،. 

ی-�0ل ��AG    � ی�ی#�،    و�0 تuم�#� ". ^�* ا����I حA� ���^Nأی#�� ش��هًا م�Qب-�ً� ���� ب��                 
 و^�ل  ،ء ب� bم0ص ا�#$.   إش�����B  إ"\�ء   ، مAض حN^�� ���0ت   ا=ی�م". ت�I   ": إش���

B� :بAا ی-0ل ا�S:أ :هI&ت�0ت و? ت���= ،وص ب� I%." 
� ی��uس       � ��^Nح Iا��� �:�"       B�� ، ا��Aب إ���  وص���  ، ا����dD إ���  "B��0 حN^��� و�

�م� ب�=أم�م��I  اذآ��A آ���� ���Aُت،ib ی��� رب: و^���ل����� H���-ا������ "��.  و"����ُ|،%��* وب 
I�#��، �ً��f� ب:�ء ��^Nوب:� ح." 

               B�Dود�� B�A�!&� ب�� ا��&\�ب ، Bرب� B�$�Wی �ء إش����  إ��� "���ر ^�0ل ا��Aب       " و�
�ًD�^:   ��^N�� �^و Hب    :  اذهAا ی-0ل ا�S:داود   إه B�Iأب� :  Iص��ت |���� ^،    رأی�| ^�

I�0ا  أ ه� ،دمS%إ�� أض�� Iة �#*أی�مA5� 4وم�  ، خ� Iم� %-�Sك وه�iS   أش�0ر  أی
 ر"�L ا� ح:��B ا��-�ر          )6-1/ 38 إش���� " ( ��� ه�iS ا��ی#�*      وأح�م. ،ا��ی#*�-" ،

 ^ِ$� ت!B�A وا�&{�ث&B، و^B�0$ ت���� د��ء �$i ا�$�ر               -" ، Aخb �". حT حN^�� ب�:
 .ا����C م� ب�ب أو��

            i0�G� � وات!���B�A�!&� B�#�    B    وم<�B ". ا���0 ا�Sي ت�0i ا� ����I اخ�£ب ث�
Bي رب ).29-21/19) 1(ا%Af ا���0ك  (.ب�� ی

وم<�B أی!ً� ر"L ا� ا��-0ب* ا�&. ^Aره� ��� ب#. إ�Aا��D ب� ات!�ع ا����I داود               
 ).25-24/11) 2(ا%Af ص�B�) ��D0 وب#�S�� BDبA�� Cب 

                                                 
)1 (  Af%ا�0ه��ب، ص        : ا �$�  ا�������*، أح��D�-در ا���� – 147، 139 - 138(ا����C ". م

 .)90 – 89(، ا��#��Aة ا��vم�* ا�#�Aا%�*، ص )148
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آ��uس ���Aف ی  م��� ا� أن وH���6 0��6یً� "��. ا�$���&�ن،  ت!��Aع ا������C ود���� �-��
��H  ی�� آ�ن ا����B " ،    Cا���H �# ا��0ت و �� B%أ ����H      ؟\�� B%أ �وإذا آ�ن ی��

ة ه��Sا ا�����ء وا�&!��Aع  ��D�" ����"ء إن : أ^��0ل ؟�� وا�&!��Aع � "��. ^����م ا������C ب����
 . د��� ��� ث-&B بuن ا� ���&\�B� Hا�$�&�ن
"�<�� ه�Sا   ، ی��T أن ی-�ل بuن ا� رد ا����C خ�D$ً� ب� هSا ا�&!Aع وا����ء        وه� 

��ة ا��$�دی ?� Lإ? م ���B&$ی� ? ی�&�-0ن رح�* ا� وم�Sا� . 
� أم��A م��5�0د     �Dح���ل د���� �������� و��� ر����B   ، "����&\�ب* ا� ��%$����ء وا���-"

 … ، وا��Aب ی-���B    ص��ة اvی���ن تG�5. ا���Aیt       " ر����* ی�-�0ب     "�.   ب��#\�ة ؛ آ��    
     �� وم<�#� ص�� ص�ة أن ?    ،  ?م ت�| اY  آ�ن إی��� إ%��%�ً  ،  �6$* ا�$�ر ت-&ر آ<�Aًا ". "��

A��Qت� ،    A� "��Q�u| ،ث��� ص���� أی!���ً ، "���� ت�A��Q ����� ا=رض ث���ث ���#�� و���&* أش��
  .)18 – 5/15ی�-0ب " ( ا=رض ث�Aه� وأخ�A| ، ا����ء مAQًا

             B�#اب CبSب� iAأم� ���� �"�u%\�  ،  "�م&<�� =م�A ا�    ،  و^ ا�&\�ب ا� �N و�� vبAاه�
B$�6 B� وا�&\�ب B#ا� اب . 

Vة أ"���ل ا�           ویvب��Qل ص��H ا�����C وا��:��        ،  آ ا���م* دیات ���� ^Aی#�* وح�
Bا� ا، ب#\�ت �\%   .وا�G&�* ا�<�ث* ا�Sی� أ�-0ا ". ا�#�ر، وإبAاه��، . دا%��ل$#�"-

  �� إن     [ :"- ذآAت "�. ^B��0 ت�����   ،  أم� %\�ة إبAاه�:&���b واA�� ^���0ا حi0�^A وا%
 �����" � "uرادوا ب�B آ��ًا "\��#��ه�        ∗∗∗∗. بAدًا و��مً� ��� إبAاه��      %�ر آ0%  ^�#� ی�  ∗∗∗∗ آ#&
 ). 70 - 68 :ا=%$��ء (]ا=خ�Aی� 

 أ�-�i ا����H�ُ ." I مL اُ=�0د      ،  وأم� دا%��ل -"  ،  Bت��Wب H\ا� �ث� ���� "&��B     ،  وخ&
iا� ا���.      ی� ":%�دا ِ      ،دا%��ل �$��^ �ً��Dدا iر ���� أن ی#\��I م��     ه�� إ���I ا��Sي ت�$�

� دا%��ل مL ا���I    ا=�0د؟�:&"  :  Iا��� ��و� ، إ��. أر�� م�آB، �� إ�� ا=ب  ،  ی� أی
، "��uمA ا�����I.. =%��. و���ت بAی_��ً� ^ام��B و^��امI أی!���ً  ، "���� ت!��A%.، أ"��0اi ا=���0د

 ه��  ،وA6ح�0ه� "�. ��H ا=��0د    ، "uح!Aوا أو�_�I ا����Aل ا��Sی� اش�&:0ا ���� دا%���ل       
�� اُ=�0د   و�� ی��0ا إ�� أ��G ا�\H ح&     ،  وأو?ده��      ،  � ب5Q| ب�و���-| آ�� ���fم

  . )24 - 6/15دا%��ل " ( 
�      " و�:��  ، وأم� ا�G&�* ا�<�ث* "- ُأ�-0ا ". ا�#�ر      �� ت:�� ��#��ر ^�0ة ���� أ����م�� ،

� ت�&Aق    � ��� ت&{�A، وش�Aة م� رؤو�� ���     ، و�Aاوی��" ورا�D* ا�#��ر ��� ت�uت ����
 . )3/27دا%��ل ( 

0^��   ( ���0ر م��ك ��B ��-0ی�C���� :     B وم�� یVآ� ا��&\�ب* ا� ��     � A�f%22/43ا ( 
 B��� I�!ا���ك ی Iآ�ن ذ� ��"،Bأ بN� ؟ أم ی��#B�\#�" Bوی

،  �������i���\%u" C ا�ا���&\�ب"-�� ،  م��� ی����T ب���ل ا� ورح�&��B ا=خ���A ه��0ه��Sا و
  �D�W0ذا ا���Sا أ��T ب��ل ا� وآAم�B م�� ا�-�0ل ب��م ا��&\�ب&C������ B       ، وص�H ی" ،

B$وص� B�!}$وم BDا .وت����B إ�� مAام أ�
 ���$���ُ B��� A���ّم��� ا�#\���ة وی B��#:وأم ،Bا� م����� ¡��Gح آ���� ی���Aه� �:<���Aی� ، �-��

���!Gا� .��" B��%وا��:�%��*دو  ، B#\��� ب إ����Aي دخ��� م���ك ا���Sس ا���A��Qب ��� ، م��#��Qوح
�D�% 0وه B���� ،وجAWب�� iAوأم.) Af%12/7 أ���ل ا( . 
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( 
 � ت���N�N| ا=رض ا����\� ب�u\0ب��*،  م���  %\���  �0^��� أن ب��4�0  وآ��I�S ز�����-" ،
ع ا����\� ������Aب وص���ح$B ِ����� م���    ، وا%G&���| ا=ب��0اب . وت����Q| ا�-���0د ، وت"

���  ).16/26ا%Af أ���ل  ( .�\#
ث �� م�0%* ا� ��د م�� ا�-ی���� ر"��0ا إ��� ا�����ء             تآ�� أن ت0راة ا�-0م     �& ،

��  ).5/24ا�&:0ی� " ( خiS و�� ی�0 =ن ا� أ، و��ر أخ#0خ مL ا�" أخ#0خ : م#
  B�>آ$�* م�� %��ر              "إی����   ا�#$�.    ومAان وی&:����ن إذا مAوخ��� م��    ،  و"���� ه��� ی���

��| ب�#���،%�رG"  ، إ�� ا����ء *Gإی��� م� ا���ص �� ). 2/11) 2(��0ك ا�(  ""
 

� ،و���� ی�:��� �������C،  وA�Uه����ِ"���َ� أم:��� ه��Sا �$A��Qس وب��4�0� وه��0 أو���� م��#
BfGی* ا� وح��A؟ب! 

  ا�&. أح�6| ب���Vم#�� م� ^$��        أن ر��ی* ا�     %Aى،   وم� خ�ل هiS ا=م<�*    ،وه:Sا�^
 Cأح�6| ب�����  ،   BDاوا��Sي   " :"&�-T م� آ�ن ^ ت#$�u ب�B ب-B��0         ،  وأ%\&B م� یي أ�

" ( =%�. "�. آ�� ح��� أ"��� م�� یAض��B        ، و��� ی&Aآ#�. ا=ب وح�ي   ، أر���#. ه�0 م��.   
 . )8/9ی0ح#� 
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K�;ا�ء �dDات ا���	
 W�' �-�v�ة ا

         B$وص�� B��&-ب Cا����� V�$#ت A$0ن        – إن خ����\%vا AآS0ص     - آ��� ی���م���َرض ب#
، وت���اه�، ب��� أ��#���� ����� م��� ا�����0د   ،"����� ب#\�ت��Bت�م���iS أخ$��A ا������C ، آ<���Aة

��$�U B%uب A$وأخ ،� . وH�U ا����
 ����   -#-��   ت  وه�.  =%����� � ا ، و��� ی�&G&�0ا إ��      و^ ت\�ه� ا�#��رى ه�iS ا�Aوای��ت      

�0ص �یة�� ا����C ش��دتB ب#\�تB -ا�&���ء % ." : 
 -     Hح�� B��0^ ��"uر��� ا�AGی���0ن ورؤ���ء ا�:�#�*        : " م�� ���ء "�. ی0ح#��        وم#

i0:������ �ًام� ی���0ع، خ����� ث��� أم!��. إ���� ا���Sي ، ی����Aًا ب���أ%��� م�:��� زم�%��ً�: "-���ل �
 "�&��  " أ%�&� أن ت�uت0ا   ت-�رون   وح�s أآ�0ن أ%�� ?  ،ت\و%#. �&�Q$0%#. و? ،  أر��#.

 ی�0م ���ءوا    و? ریH إ%B؟؟ م&� ب�B#� s ا���0د "�� ی\وi    ح-T ا����C هiS ا�#$0ءة   
 .��-$i�\#" ،B��� t ا� وأخiS إ�� ا��:�ن ا�Sي ? ی-رون ���B، إ�� ا����وات ا���

� م#B ا�   �" �0د� و^      ���    "  أ%B أراد %\�تB م#�  إ��� أی�� ه�Sا      :"-�ل ا���0د "��� ب��#
وی����  ،   أ���B مNمL أن یSهH إ�� ش&�ت ا��0%��%���        ؟%\i %��  مNمL أن یSهH ح&� ?    

 وح���s أآ��0ن أ%��� ? ،  ���&�Q$0%#. و? ت\��و%#.:ه��Sا ا�-��0ل ا���Sي ^���ل  م��� ؟ا�����%���%0
  ).36 – 7/32ی0ح#� " ( ؟ت-رون أ%&� أن تuت0ا

� ^��Dً    ،  ومAة أخAى  -�وإ��� أی��    ،  ت��| أ��� م� أی� أ    " :��هA ا����C ب#\�تB م#
Hأذه  ، �� ی�0ع أی!��ً ...و? إ�� أی� أذهH ،  "� ت���0ن م� أی� bت.    ،  وأم� أ%&� : ^�ل �

�      ،  .أ%� أم! :&��Q0%#. وت�0ت�0ن "�. خ$�Q&أم!�� أ%��     ،  و� sأن      ?،  ح�� �ت-�رون أ%�&
ت-�رون أ%�&� أن       ح��s أم!�. أ%�� ?       : أ����B ی-&�� %B��G ح&�� ی-�0ل          :"-�ل ا���0د . تuت0ا
�"-�ل . تuت0ا��:�Gم� أ� �  ... أ%&� م� هSا ا����� ، أم� أ%� "�� "0ق، أ%&

� ی�0ع  ���0ن إ%. أ%� ه0    ،  م&� ر"�&� اب� اv%��ن   : "-�ل �Gت S_#��"  ،  ��"و��| أ
  .�G% ا آ�� ���#. أب.     ،  ش�_ً� م�S�و��� ی&Aآ#�.    ،  وا�Sي أر���#. ه�0 م��.      ،  ب� أت:�� ب

  ). 29 - 8/21ح#� ی0" ( =%. ". آ� ح�� أ"�� م� یAض�B ، ا=ب وحي
 ی� أو?دي أ%� م�:� زم�%��ً      " :��� أ��Q ی�0ذا ا��-�* ^�ل �&�م�iS     ،  ث� مAة أخAى   -

 ، ت-�رون أ%�&� أن ت�uت0ا     ?، ح��s أذه�H أ%��   :وآ��� ^��| �����0د   ، ��&�Q$0%#. ، ^��ً� ب�
 :أ��ب�B ی��0ع  ، إ��� أی�� ت�SهH   ، ی�� ���  : ^�ل �B ����ن بA�Qس ...  أ^0ل �:� أ%&� اYن 

  sح� ? Hن أن ت&$�#.    أذهYر ا،  )36 - 13/32ی0ح#�  " ( و�:#I �&&$�#. أخ�Aًا    ،  ت-
 . "B%m م-ور �:� أح،و? ی�:� أن ی:0ن م-�0دi ا��0ت

م�� اYن ی:�0ن اب��        " :وه0 ". ا����آ�*  ) ی�0ذا  (  ^0ل ا����0ب    وم#�� أی!�ً  -
0ذا %\��ة ا�����C ب���      "- رأى ی�   ) 0�22/69^�  " ( اv%��ن ����ً� �� ی��� ^0ة ا�       

      Bت�\% �� Cم� ا���� B��� أو ibر ،      B$�5أ�-�. ا� *�f�� Cم� %\��ة ا����� iوم� ش�ه
B��� ،*fا��� Iت� ." B%أ A$Wا����ء، وه0 ی ." Cب-0ة ا�، ا���� L"ر  . و^
-     B��0^ Cث| أی!ً� �� %\��ة ا�����ه�0 ذا ت�uت. ����*    : "وم� ا�#�0ص ا�&. ت�

��� ت&AG^�0ن "  ،  و^ أت| اYن  �  ،       B&إ��� خ�ص� وأ%�� ���|    ،  وت&Aآ�0%#. وح�ي   ،  آ�� واح�
"�. ا������ ���:0ن �:��     ،  ���م ^� آ���&:� ب��Sا ��:�0ن �:�� "�.ّ       ،  =ن اYب م��.   ،  وحي
Tض�  ،     �، وه:Sا آ��ن، "-� هAب�0ا        )33 - 16/32ی0ح#�  " (و�:� ث-0ا أ%� ^ �U$| ا����

            B%أن ی<-0ا أ ��H��U ا������، وأن ی<-�0ا أ%�B         ����ً� وتAآi0، �:� ا� م�S� ،Bا یH�Q م#
  "uی� هSا م� ا�-0ل ب�LG ا����C وص�$B وضAبB؟ ". ��م،
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( 
، م� �# ا� خ�Aج  " :وم� ا�#�0ص ا�ا�* أی!ً� ��� %\�ة ا����C ^0ل ی0ح#�   -

":��� ا�#���س إ���� ا�  ، و���0 آ���ن ا��-���0د ا����0ت  ) 13/3ی0ح#��� (  "وإ���� ا� ی�!��.
 . ی�&�ج ���� ی<$| ذ�I، ب� ا�"� ث�ثً�وا�-0ل بuن م!�B إ%�� ی:0ن ، ت�!.
-  Cا���* أی!��ً� ����� %\���ة ا������� " ����ء "��. م&���  م��� وم��� ا�#���0ص ا����"-���ل �
� ؛ و�:�� ��&uت. أی��م                  : ی�0ع��، ه� ی�&L�Q ب#0 ا��Aس أن ی#0ح0ا م��دام ا���Aی4 م�

��i ر"�B �����ء،  )9/15م&� " ( "��#_S ی�0م0ن ، ح�� یL"A ا��Aی4 �#�  .وم-
A��U م����     ا����H ^!��*       ح�دث�*  أن ". أ^�0ال ب�4�0 م�� ی\���         : وم� ذ�I أی!�ً   -
��أم�� %���    : "ی-�0ل ب�4�0   ،  وُیAى ذ��I ب�vم���ن "�. ه�iS ا=^�0ال          ،   ح��| �����C  أ%

 ). 23/ 1 )1(آ0ر%<0س " ( و����* ��م� ، ش:ً� ����0د، "#:Aز ب�����C م��0بً�
 ا�:�تH ا��\�0ل ����A* ا��$Aا%��� ب#      -�\�ة ا����C م� ا����H، ح��� ^��ل         وی5

�          : " ". وص� م�:. ص��دق    ����� Iا م��Sب��   .. آ��ه� ا� ا����.    ،  =ن م�:�. ص��دق ه� 
ه�Sا  ، ب�� ه�0 مB$�5 ب��ب� ا�    ،  %��ی�* ح���ة     و?،  باءة أی�م �B   ?،  ب� %�H ،  وب� أم ،  أب

    � م�� ^A�$�7/1 -3 (      ��0ا%���   " ( ی$-� إ�� ا=ب�G��"B  اSه� ،      ��% C������ 4��� ی�*   أن
  !آ�� ه0 ا���ل ". م�:. ص�دق، أرض�* ��ب-*

 :��� ا�����C  آ�تH ر����* ا��$�Aا%���      أ��A أد�* %\�ة ا����C م� ^��B        �:� ی$-�  -
 نأ ��-���در وت!����Aت �6$���ت ودم��0ع ش��ی ب���Aاخ ^��م ذإ ،����i ی���مأ "��. ا���Sي" 

B��Wا��0ت م� ی، Lو�� B� أ م��� iا%��� (  "ت-0اA$�5/7.(  
�Sا " g#دة %�6-* ش،   ا��� ا�&�.   بuن ا� ا�&\�ب �����C ت!B�A ". ت��I ا�����*         ،  

 وا��$�ء،  وصAف �#�B م�� آ��ن ی��Sرi ویB�"�W م�� ا����H       ،  ^!�ه� ". ب�&�ن �<��%.   
       Bم� رب Cا���� B#-ا م� ت�Sوه" ��%�I  أ ����|    وأ%��  ، ���| ��.   =%I أش:Aك، اYب   أی

.� L41-11/40ی0ح#� " ( ". آ� ح�� ت��(  . 
   واض��*    ات ت&:�م� �&Vآ� ح-�-�*      ". هiS ا�#�0ص %$0ء    �--0نا��و^ رأى   ��Gت

       B�Dا��0 ا��:��ن ا��Sي ?      ،  وأ%�L"A��� B ������ء     ،  ب#\�ة ا����B��� C ا���م م� ی أ�" 
 B��� رونi  ی�:� أن ی:0ن   ، و? ی-�"mن ذ�I أمA یB�-�Q     ،   ا��0ت  م� هiS ا=^0ال    م-

 .ت وه� �� ی�&i0��QبB%u ���0أ�اءi ی&�ى  آ�� أن أحًا ?، آ� أح
 آ�ن ا����C ی&�ى أ�اءi وه0 ی-0ل      -� :  "  �=%. ،  ی&Aك �:� خAاب�ً  ،  ه0 ذا ب�&:

 �م&��  " (  م$��رك اYت�. ب���� ا��Aب          :ح&�� ت-0��0ا   ،  تAو%#�. م�� اYن     إ%:�� ?  : أ^0ل �:
23/28 - 29 .(  

 

;��Kءات ا7���6 ا
.���w ��� ا���q	� W�'ـ�ة       
��	
 ا

م� ��ء ". إ%\��   : ��B ����ؤ%� م� %\�ة ا����C وص�iA�U H      وم�� یVآ م� ذهH إ    
وم��� و��� "��. م���60QWت %\��L ح����دي "��. م���A؛ ح���s آ���5 ب��� ا����Aب       ، بA%�ب���

     ً��، ت-L ". أ�� وم�D* وث�ث* وخ���� ص��G*       ،  ا������* ا�<�%�* �� ث�ث* وخ���� %
Cث �� %\�ة ا����� ی��H، وم� هiS ا�#�0ص م� ت�� B%1( .وأ(  

                                                 
)1 ( Af%ن، ص : ا�G�� آ�م� ،Cم����* ب� م��)15(. 
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ب� ��ء ". إ%\���     ،  Aد ". هiS ا���60QWت أي� ِذْآAٍ ����آ�* ا����C وص�$B        و�� ی 

� ی��:0ن ب�B  ":بAQس ��� ���ن بAQس  �%uو آ م�� ه�Sا ا��Sي أراi    :و^��| ، رأی&B ی$
� ی�^0ن ^�مّ. وی�ّي ش�b gWخ�A؟            .. ؟م�� یuخ�Sون    �� ؟ ه� ه0 أ%| ح-�ً      ی���.. أم أ%

  g�Wل �. ا���^ : ..    .�" Aخ�0ن ا����م�� ی!��0ن   ،  یی�B و^م��B ه�0 ا�$�ی�        م� ُی��"
 ". وا%Af إ��B ، ا%Af إ�ّ.! ب-. ". ش$�* ". ا���ر ا�Sي 

��ء ����  " ��| ا=آ$A   " و". م60QW* أخAى م� هiS ا���60QWت وه. آ&�ب         
   Cن ا�������"  Aخb gWآ�ن ش  ،      ��Wارة وا�Aب ا���Aي شSأآ�� أ%��     ،  ه0 ا� � آ��ن   ... ��

B�G&0ق آ" H���. آ�ن bخA ه0 ا�Sي وض�0ا ت�ج ا�05ك ��� رأ�b ،BخA ا�Sي ح�� ا�
� ..  وآ#| أ%� م$&�\ً� ". ا�ُ�����\� Iأض�." 

   *60QWم��ت م0ت�ً� 6$�����ً    " م-��* ا�-��م* " و". م Cل ��� أن ا�����وأن ، م� ی
? *�  )1( .ی�:� أن ت�0ت روحB ا��-

���| أ%���  ": و"�. أ����ل ی0ح#��� وه�0 أی!�ً� م��� أ���Gر ا=ب0آAی��G أن ا������C ^��ل       
H���  )2(".ی�0ع ا����T ��� ا�

�* م-�رب* �&�I ا�-�* ا��0�0دة ". ا=%����، أم� إ%\�� بA%�ب�^ AآS�" ، AآS�" أن
وأن ی��0ذا ���ء     ،  آ�ن م�B ت�م�iS ا=ح �A5    أ%B  و،  ا����C د�� وت!Aع ". ا�$�&�ن    

 Cم:���ن ا������ ����� ������� ���S آ���%0ا وأن ا�&�م، م-�ب��� ث�ث���� م��� ا�G!��*، م��L ا�\#��
� هAب0ا ��� ا�&�-0fا ورأوا ا�\#، %��مً�� .وأ%

 أخ�S إ��� ر4��D ا�:�#�* ا��Sي ��B�u إن               ) ی�0ذا  (  وآSا یSآA بA%�ب� أن ا��uخ0ذ      �^
  Cآ�ن ه0 ا����  ،  BاحA�� إ�6ق �-#��&�B ب$�Aاءة   ، و�AضB ��� ا�0ا�. ا�Sي آ�ن یAی
B��� ا��-$0ض ،Iا�\�0ع ر"!| ذ� �:� . 

��� روای�* بA%�ب�� وا�Aوای��ت اv%\����*             أخ�Aى  آ<��Aة وث�* %-�ط ص�{�Aة     �" Bت&��5ب  ،
  : أه���،�:� روای* بA%�ب� تA&Gق ". %-�ط

 .ا�Sي أ�-. ���B ش$B ا����C، أن ا��-$0ض ���B ه0 ی�0ذا -
-   ً����� *:Dا��� B&�Aأخ Cإ�� ا����ء، أن ا���� Bت بوأ%B ��د ب� ذ�I ، وص�

 iSب&�م� L�&ب�-�-* م�  ،  وا� ��i0$ وأن ا��Sي د"i0�# وص�     ،  وبB%u %\��  ،  ح�� وأخ$Aه
 .�AWی60.و�i0^A ه0 ی�0ذا ا=

-         A$-م� ا� Sا�&�م� tب� B^A� وأش��0ا ^��م* ا����C   ،  أن ا�\� ا����0ب ^
A$-إ�� ا����ء، م� ا� iص�0د AآSب �&Wی � .ت�م�iSمB وب� ودا�B =، ث

    B&�� ی� بA%�ب� أ%�B =���         " : وم�� ذآiA بA%�ب� ". ^���"    ¡G�&ا�� .ّ��� H�\ا یSه� ،
و���u" B%� ��� ی-�� م� أن م� ی$��#.        ،  و��$��#. أح ت�م�Sي ب<�ث�� ^�Q* %-0د     

%. "�. ا=رض      ،  ی-&� ب����.  ���ح&�� یB�#f آ��    ، و���{�A م#A�f ا��D��W    ،  =ن ا� ی
، ومL ذ�I ��� ی�0ت شA م�&*؛ أم:s ". ذ�I ا���ر زم#ً� 06یً� "�. ا������               ،  أح إی�ي 

و�����G ا�   ،  ت�Nال �#�. ه�iS ا�0ص��*       ،  ء م��� ر��0ل ا� ا��-�س       و�:� م&�� ���    

                                                 
، م���60QWت ا�$���A )16-14( ����ء ب���� ا������C، ����ء أب��0 ب:��A، ص   ا��������* ا��-��* ا�&��. ) 1(

 .)282(، ا�#�Aا%�*، م��GQ ش�ه��، ص )139 – 137(ا���|، أح� �<��ن، ص 
 ).1/207(ت�ریl ا�A:G ا�����.، ا�-4 ح#� �4�A ا�A!Wي ) 2(
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أي أن أ��Aف أ%��.  ، ا���Sي �����Q#. ه�Sا ا�\�Nاء   ،  =%�. ا�&A"�| ب�-�-�* م��ّ��    ،ه�Sا 
 . وأ%. بAيء م� وص�* ت�I ا���&*، ح.

  H&:ب م� ی��u")  ب��%Aأي ب(:  �^� �. م� ه0 ذ�I ا�&���4؟ =%�. وددت ��0     .  ی� م��
��m�"  ،  ? 0ن ا� ه:�Sا یAی�      ،  ص�B :  ی��0ع  أ��بB. ُأم�&B خ#-�ً "         Iذ�� A��U ���Gر أن ی، ی-�

  ... �:. ت&�Nى، "-� ��� ا��T، و�:#. م&� ح�| هiS ا�#�ز�* بuم.
"\<�� ���� رآ$&��B م��D* م�Aة          ،  وم�ل إ�� ا�$��&�ن �����.     ،  وخAج ی�0ع م� ا�$�|   

 ا��Sي آ��ن    و���� د%�| ا�\#�0د م�L ی��0ذا "�. ا�����              ...م�AGًا و��B آ��دتB ". ا���ة      
A���GU �وآ���ن ا=ح�� �I�S���" ، A��5 ا%����H إ���� ا�$���| خ�B���" ،�ً��GD ی���0ع L����ُ د0��% ���

i     ،  %��مً�$� ��� AQWرأى ا� ا� ���"  ،        iاءAG�� وأوری�� ��D�"ور ��D�Wی� وم�A$� Aأم
   �وأخ��Sوا ی���0ع م��� ا�#�"��Sة    ، "\���ء ا���D:��* ا=6����ر  ، أن یuخ��Sوا ی���0ع م��� ا������

�D:* ا�&�.   ووض�i0 ". ا����ء ا�<��<* ". ص�$* ا��      ،  �i0"��،  ا��A5"* ��� ا�\#0ب  
 ."ت�$C ا� إ�� ا=ب

��0ذا ا��D��W، "�-�0ل               �� ���ودخ�� ی��0ذا إ���      ": ث� ی�!. بA%�ب� ه0 ی��0ر م�� ح
*��"A}ا�،      ���� دخ��� ی���0ذا م#��"�ً� أم���م �����L م��� آ���%0ا م���B إ���� ا��\��Aة ا�&��. آ���ن "�
� ا�-��در    ،ا�&�م��S %��م��ً   ب�#�� آ�ن ،ث� ر"L م#�� إ�� ا����ء  ،  ������fأن ا� ا�� ���� 

"�0ل ی�0ذا إ�� ص0رة ���� وه�_&B وص0تB       ،  ت�Aف ت�A"ً� �\�$�ً  ،  ��� آ� ش.ء  
و���� ا��&�-f#� م�� ا�#�0م آ��ن ی�ور            ،   ح&�� ا�&-�%� أ%�B �����        ،وأ��0ب حی<B ت��م�ً  
  �ه��  ،  0?%�� إ%�I أ%�| م���#�� وم      : "-�#�� ��B   ،  أم�� %��� "�\$#�� ��م�A���  ،       Aف م:�ن ا����

 ؟ %��&#�
و"�.  ،   أ? ت�A"�0%#.؟ أ%�� ی��0ذا ا=��AWی60.         ،إ%:�� ���-��   : و^��ل ،  "!�I ی�0ذا 

� ���� ی��0ذا    ، هiS ا���f* دخ� ا�\#0د  � آ��ن ص�0رة T�$6 ا=ص��      ،ووض��0ا أی�ی�-" 
����� . 

آ���ن ی0ح#��� ،  ورأی#��� آ&�H��D ا�\#��0د هAب#��� واخ&�G#���،و����� �����#� %���� ^��0ل ی���0ذا
، و����� أم���I أح�� ا�\#��0د ب-���Q* ا�-����ش ، "����&�-¡ وه��Aب، &����ی�&��� ب-����ش م��� ا�

 B� ��\��  وب�����G %  ،  إذ آ��ن ا� ^� ���L د��0ة �����           ،  و"A ه�رب�ً� ���ري ا�\��      ،  تAآ
Aم� آ� ش A5�   .)216/13 - 214/1بA%�ب� " ( ا�&�م�S ا=ح

وب�l آ<��Aی� م�� ا��Sی�       " م�� ا�����ء ��0داع أم�B���         B ا���م   ث� ��� ر�L ی�0ع     
وا أ%B م�ت  ا-&�  ،  ً�D��^ ن ا� وه$#�. أن أ����       ،   أت���$0%#. أ%�� وا� آ��ذب��       :و^�م=

     ��       ،  ح&� ^$�� ا%-!��ء ا������:� |��^ ب�� ی��0ذا   ،  إ%�. ��� أم�|   :ا���T أ^�0ل �:��    ،  آ��� ^�
�D�Wروا . ا�Sاح�  ،         �:��Wأن ی i��وب�� أن ا%T��Q ی��0ع       ...  =ن ا��Q��5ن �����ول �

 .��D وا����� ا��G�&W*تAGق ا�&�م�S ". أ%��ء إ�Aا
                     ً���Dا�$���6 آ��� ه�. ا����ل دا i�Qاض�  "�mن   ، أم� ا��T ا��:�Aوi "�. ا��Q��5ن "-�

� ت�م��S بA�5ّوا ب�uن ی��0ع م��ت و��� ی-�0م                ��وbخ�Aون  ، "Aی-ً� م� ا=شAار ا����� أ%
یNا�0ن یA5$ون بuن ی��0ع ه�0    وbخAون بA5وا و?،  بA5وا بB%u م�ت ب���-�-* ث� ^�م     

4 خع ". �اده� ب�0و^، اب� ا� . 
      A�5$% ��%m" ��% 0ن ا�     - ب��� آ&$�|      -أم�"��Wی� یS0ا "�. ا���0م ا=      ،   ا�����W��  Aخ��

  . )222/6 - 221/15بA%�ب� " (* ا�%�ی0#
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%Q-�| ب��� ا�#$�0ات      ،  Aى ا��-�-* ب�دی* وض�0ح ا�4��5 "�. راب��* ا�#���ر            %وه:Sا  

H�\� ء ووض0ح�� ." .$%  . %$�ً� ب�
� ی&0ص� ا�#��رى إ�� هiS ا��-�-* ا�\��* ؟ : وی&��ءل ا��Aءْ�َ �َ�ِ 
� هSا ا��Vال یAى م#�0ر ح��� أن ا�AQی-* ا�6�W_* وا��{��60*           �و". ا��vب*   

�     ،  ا�&. یA:G ب�� ا�#��رى   �� "�.      . ه. ا�&. ح\$| ش�4 ا��-�-* �#�وآ�<��ل �A�Qی-&
A�:G&آ&0ر ر، ا� ". ا��-س آ�� ترس ا�:&�ب " تAى ". آ&�بB . أ.ی#-� �� ا�

 وضL ا�آ&0ر ا�#�Aا%. شAو6ً� ی#${. أن ی&���� ب��� ^��رئ ا�:&��ب ا��-�س              -" ،
ة "��� ه�iS ا�A�5وط            �D�Gر م� ا�^ A$أآ ��� ��أن ی:�0ن ا�-��رئ م0��0دًا و?دة        : ���

و�#�i ا��&�اد ��:� وا�\� "��.     ، وأن ی:�0ن م�$�ً� ��:&��ب ا��-��س   ، )م�����ً�  ( ث�%��*  
B&درا� .... 

� :0ر ح��� مL ش��6A م����وی&0^� م#
��� ..... "دة م����* ت����ً� آ�مً�إرا" أن ی:0ن �# ا�ارس :  أو�
��� ."أن %ر�B ب��&$�رi آ��* ا� " : وث�%�
م#���0ر ح����� أن ه��Sی� ا���6A��5 یAGض���ن ����� ^���رئ ا�:&���ب     ا=���&�ذ "���Aى 

م����  ،  "��B و? ��$4    ا�Sي ?ش�I    ،  ا��-س ا�&���� واvی��ن بuن م� ی-Aأi ه0 وح. ا�        
t^�#&م� ا� B�" A�� ،uQWا%�*، وا�A� . وا�&��رض مL ا���&-ات ا�#

�ً>�" :        B��0^ م�0رNا%. "�. ا��A����ر  ،  أم�� أ%�� "�ودة ? إ%���ن         " :�#م� ی-Aأ ا�#
 A5$ا� ، ی\ أ%B م� A��U ا��#Q-�. أن ی:�0ن ه�Sا ��� ا�����C               ) 22/6ا��Nم0ر  " (�#

      �� ا��&���&��   ،  ا�\ی�:#B ی��� ���5_* مG�V. ا��Uر C0ءة �� ا����$% B%u0ل ب-�"
B-ب� . 

B���G% ا���5.ء ����Gأ ، ویA��-وه��0 ی " Bم����� g���Wب مAم��0ر " ( ا���N20/6ا�� ( 
� ی!�0ن ا�#&�D  أوً?� .ث� ی-Aؤون ا�:&�ب ا��-س، وه:Sا "

 - ب�-�� –��:�د ی-LQ بuن واض���� ی�Aف " "mن ا��&uم� ��Sی� ا���6A5    ،  وه:Sا
 ا�-�ی�        ،  �6-| ��$�حs حAی* ا�$�s �� ا��-�-* وحه�      أن �0 أ  ���. م�� ا��&#�� B%m"

          ا�\ی��� إ��� أن  ،)م� حیs �� ص�H ا����C    ( إ�� م� ی���W م� ��ء بB ا���" 
  Bم��� g�Wا� م  ، Bإ�� B�"0ذا          ،  ورا��وأن ا�Sي ��-$B��� t وی��آ� وی��H ه�0 ی

.")1(  
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  آ���C /�ة ا
	�� �N ا
Oا�.ة

  
ت �������C ب��#\��ة  �وأن م��VامAة ا=ش��Aار ���� ت����T ب��B ، وإذا آ�%�| ا=د���* ^�� ش��

 . "#\� ا����C م� ا��0ت ��� ا����H ا�Sي أرادB� i أ�اؤi، ا=ذى
 آ�� %\� ا����C ؟ :  �Vاً? یAQح %B�Gث�*"mن 

 وآ�� م��   ،  ی�SآAان آ���G* %\��ة ا�����C         ?  ا�#$0ی�*  وآ�� أ��m�" �#Gن ا�-�bAن وا���#*       
� A�U ا����Cذآ���� B$ن أن ا� شbA-ا� iA ،.#�-ی ��� Bب �� ."uخSوi و��4 �

 آ��� %\��   #�Aى �،  إ�� ^�* ا=%����� وه�. ت&��ث ��� ا����H ا��0��Nم            %�0د �Sا  
     ا�&. ا��-�-*&��4 �، اv%\���*ا�-�* م� ^Aاءة م� ب�� �0Qر    �#� ه#�   ا����C ؛ و?ب

��"�W0ن ب���\%vح اA� .ی
����ت ا�&�.     ����-0ل ب�  ب�  ض�A آ<�A ونیA ?��  �����ن ا وبای* %SآA أ  G&م�� ا� A�>:
�� ت#Nً? مL م��وری#� م�      ،  وإن آ#� I5% ". ح�0ل ب�!��     ،  أوردت�� ا=%���� �$-% �:�

 : وم#��، ا�#��رى
1 ( iSت�م��� *��-"Aج إ���� ا�$���&�ن بAخ�� Cض  ، أن ا������A�&���� B��%uب �وأ%��B أخ$��Aه

0� . د ا�Sی� یAیون ص�$V��BامAة م� أح ا�&�م�S مL ا��
وب����mح آ$��A ��6$�ً� م�� ا� أن ی��Aف      ، أن ا����C د�� ". ت�I ا�����* 0�6ی�ً        ) 2

 . �#B آuس ا��0ت
3 (     iر��4 آ�� أری أ%B ب� آ��� تAی�         : " "-�ل،  أن ا����C ا�&��� �-!�ء ا� و^
  ). 26/41م&�  ( ""�&:� مI&_�5: " و^�ل ) 26/39م&� " (أ%| 
� مAة ب� مAة، وا�&�م�S %��م، .��ا����C ی) 4� . وی��ول إی-��
5 (  �D���Wی60. ا�AW���=0ذا ا���ی�����0ن م�����5 و����0"ً�  ، وم���B ا�\#�� ، وص��� ی

�ً�� . و^ ��� ی�0ذا ��م* ��\# أن ی-$� ا����t$-�� ،C ��� ا����C، و�
6 (      Cا����� ��ی��0ع  : م�� ت�Q$�0ن ؟ "���uبi0      : و^��ل ،  وص�| ا�\�0ع؛ "AWج إ���

�   ...أ%� ه0    " :"-�ل ا����A . Cيا�#�ص�، ر��0ا إ�� ا��0راء   ،  إ%. أ%� ه0  :  "��� ^�ل �
 . )6-18/5ی0ح#� " (و�-0Qا ��� ا=رض 

�Aب و���L ا�&�م�B#:� ،S آ�ن أ�\N م� ذ�I، ح�ول بAQس ا�"�ع) 7" . 
، ث�� ب���46   ،  �����آ�* �# ر4�D ا�:�#�*    ) وهA�U 0 ا����C  ( ا^&� ا��uخ0ذ   ) 8

 . و^ أ%:iA ت�I ا����* ث�ث مAات، ب�B ". ب�t ذ�IوبAQس ی&�
9 ( *��#�، وا���&��� ا����uخ0ذ إن آ���ن ه��0 ا������C ، "��. ا����آ���* ���uل ر4���D ا�:

Bب��u"" : |�^ |%أ  ،  �ت$��Aون اب�� اv%���ن �����ً� ی����        ،  م� اYن : وأی!ً� أ^0ل �:
  . )26/64م&� " ( وbت�ً� ��� ���ب ا����ء ، ا�-0ة
: وا^&�� إ��� ب��ط ب���46 ا��Sي ��B�u           ،   ب��-&� �� ا��uخ0ذ  � ح:�| ا���:�* ) 10

� ی\$�B ب:���* واح�ة          ،"أ%�| ت-�0ل     : " "��uب�B ،  إن آ�ن ه0 م��I ا����0د      �� �ح&��  ،   ث�
B#ب��46 م H\ت� . 

� ی\ ا�0ا�. ���uخ0ذ ��*      ) 11�       B���� ا�-&��     "�. ا��-$�0ض ������ T�&راد  ،  ی��u�"
 B-�Qأن ی  ،    B$ت ��� ص�Aم�� دم     ،   ب�راب�س وإ�6ق،  �:� ا�\�0ع أص BاءتAب ���u"
�، هSا ا�$�ر�� Bوأ��� . 

12 (H�� . وص�H ب\0ار ����، ا^&� ا��uخ0ذ إ�� م0ضL ا�
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( 
 . ث� أ��� ا�Aوح، "�-i0 خً�، ��� ا����Hا����0ب صAخ ) 13

 م��� وه��. م��� ه��0 ا����uخ0ذ ،  ���� ا=%������ "��. م����u* م����* ا�������0نویA��&Gق 
   Cا������ ���� t$�-ح* ا����  iاA��" 0ذا�����0ن  ا�؟���، ا�&����S ا��D���W ،  ا=��AWی60. ی

و^ آ#� ^ أ^�#� ا=د�* ��� ذ��I        ،  إذ ه. م0ضL ا�#Nاع   ،   إ^�م* ا���� ��� ذ�I    #�وی�Nم
Aام�Nا�� AG� م�. 

"m%��� ، وأ%��B ح���� ا�&$���س �#�� bخSی��B  ، و�&���0ر ا�-��0ل ب��uن ی���0ذا ه��0 ا����uخ0ذ   
�0ر&%             Aة وا�&�. ت-��رب ا=��� وه�. ت���A��>:ا������5 وا����0ف      ت،   ا�\�0ع ا� ����
.�� ی�0ذا، وا��� .وت&:0ن م� �#0د و�U0Uء ی&-م

� ، و����� وص��� ا�\���L إ���� ا������C آ���ن ا�&�م���S %��م���ً �و^�� ح���ول ا������C إی-����
    LQ&ی�� �� أن ا��0^�� آ��ن ص��$�ً       ،  مAارًا "��UAث-���*    ، ب� ��وا^&Aب�|  ، "-� آ�%�| ���%0

� ی���0ذا �� " م وا�&�م���S %����، ا�\���0ع م��� ا������C ی&-��م���، إ%��. أ%��� ه��0 : "����� ^���ل �
 ). 18/6ی0ح#� " (، و�-0Qا ��� ا=رض ر��0ا إ�� ا�0راء

 .  م� �GU| �� ذآiA ا��0Qر#-Aأ�،  م��ً�%&0^�وه#� 
� ��� ا=رض؟ وم��ة �-60D�" ��" ��60-� Cَ؟ وم�ذا أ"�د ا������Q-ي أ�Sا� ،

� ی&:Aر ا��-0طْ�َ �م� أرادوا أخiS ب�ه�؟ إذا آ�%0ا ��-$!0ن ���B ب�ه� ؛ َو�#�  
 ا^&��Aب ی���0ذا �&-$����   "-��،  م��� ح��ث "��. ت���I ا�����f*   و�#����ول أآ<��A أن %&���0ر 

 ح����* ،و"��. ت���I ا�����f* ا^&��Aب ا�\#��   ، ا������C آ��م��* ��\#�� ����� أ%��B ا��0���Qب    
    Cا���� ��� t$-�� ا�����5 وا���0ف  ،     ��fرة ا� ا��، - آ�� ذآA ی0ح#��    -"&خ�| ^

 .ب� أن ر��0ا ��0راء، "�-0Qا ��� ا=رض
    �� م� �Aاء �-0ط م-م* هiS ا�\��0ع      ،  وتا"L،  م� هAج ،   و�I أن ت&��W م� ح

�، ا�&. ت��� ا�����5���� ���* ا���� ا�$� A�#ت d-" .وا�&. ه . 
� ����       ،ب� ذ�I ا?ضAQاب وا�0Gض� ^�م ا���^0Qن م� ا=رض       � وأ"�^0ا م� ذه��0

 ��� ��، و^ رأى ا����C یL"A �����ء    ،  أص�بB ا�Sه0ل رأوا ی�0ذا وحi م$�0تً�     و،  ح
         Cا����� B$م�� ش� A��>:ا� B���� �أ�-� ا و�:�� م�� ���&L^0 أن ه�Sا ا���Sه0ل ه�0       ، و^

 وم� ا�Sي ی�B"A و^&Sاك؟، ی�0ذا
    �� ا��Nام��f�� |%�:"  :       Aُ* و^0ع ا�\#�&Gص آ��� وص���Wا� *�f�� "  |�"A� نYا

     Bم��� g�Wب مA0ا   ...أن ا�Q-0ا و�>� ��Nم�0ر  ا�" ( � %�� "-�#� وا%&��$#�      أم،   ه
20/8( . 

Aخb م0رNوا، أم� أ%| "&$�رك: "  و". مNم0ر ا� ( "^�م0ا وخN�109/28( . 
ة   ی". مNم0ر bخA     و��Wا� *fا��� Iإ��� ا��0راء        ":�\� ت� .Dا" ح�#_S تAت� أ��

�Nم��0ر ا�" ( ویW\��� ا����5&�0ن ���. ش��Aًا ، ��Aت�� إ���� خ����" و ، )N�56/9م��0ر ا�( 
وم!���ی-. وأ���اA��>� .Dوا  ، �#��م� ا^&��Aب إ���. ا=ش��Aار ����uآ�0ا �����.  " و ،) 70/2

 ،vه�آ���� %���G. ی�Q$��0ن ا���Sی� م���� و��N�27/2( ، "N��W�� ���\Wم��0ر ا�( " و���-0Qًا
 .وA�Uه�) 15-40/14ا��Nم0ر  ("بuذی&. ا���Aورون و��NW ،ا�0راء إ�� ��Aت
��B      وا�I5   ،�� ی�0ذا إ�� ا����آ�* وإ�� دی0ان ب��46      ُحب�ه�   Wح-�-�* ش .�"

46���$    ، "-� ش�B��" I ر4��D ا�:�#�*     ، ی�ح-B ". آ�� ه�iS ا�0�QWات    � Bوآ�%�| إ��ب�ت�
         Bي أص��بSه0ل ا��Sا�� ��� x$#ودس تAب���ن ا��-�-�*         ،  وه� ��� iN�\� ا�&�. ���    ،  و���

�، ی-#L أحًا إن ذآAه��  ).27/11م&� " ( أ%| ت-0ل: " ":�ن ی\�$



 
��	�� ا��ى وا���ر )4(  

 )72 

( 
     H�5ا� *W�5ر م��� " ، ورؤ��ء ا�:�#* ،و��� ا�&�L ". ا�#�وأص�وi إ�� م\��

���D�^ :Cإن آ#| أ%| ا���� ،�#� �-" .��^0ن إن ^�| �:� ?: "-�ل �� وإن ��u| ?، ت
"-��ل  . م#S اYن ی:0ن اب�� اv%���ن �����ً� ��� ی���� ^�0ة ا�               . ت�Q-0%#. ت\�$0%#. و? 

L��\ا� :��  ).70 - 22/66 �0^�(  " إ%. أ%� ه0 :أ%&� ت-0�0ن: أ"u%| اب� ا�؟ "-�ل �
ب� وت��I ا=��_�* ا�{Aی$�* م�� أ%��س آ��%0ا ی�Aون               ،  یA�G هiS ا��vب�ت ا�{Aی$*   ?  و

، وإن أش�$�B  ،  ? یiA�G إ? أن %-0ل بuن ا��uخ0ذ هA�U 0 ا����C         ،  ا����C ". آ� ی0م   
 "��و�0ا ا�&\�ء ا��-�-�* ب��Vال       ،وهSا ا�B$5 ح�A رؤ��ء ا�:�#* ". ح-�-* ا��uخ0ذ       

� ی#:A و�� ی<$| ،ا��uخ0ذ�". 
     ة       وأم� ی�0ذا "-��D�" ? ف أنA��   م�� iإ%:��ر  ،      ^B أح����A�Gط  وو�Aب���  ،  إذ ��� ی

   iداA� � ا�&��^ Bم%  ،  B�� �ورض. ب�-0ب* ا ،   Cا����� ��� H�������B ب�I�S أن   ، أن ی
BیGی ،Bر �:0تA:ت I�S� . 

  . وا%&�A أ%AG� Bط %مB خ#B�G% T،وهSا ا��0^� ��4 ب��ًا ��� ذآAت ا=%����
      Aام�N0ءات ا��$% B�" |--ت� -�"    ً�$%Sج م�AW��" �وو��u�� B�&Gخ�Sه�    ...  وإذا ح0آ

Aخb) "  م0رN8 - 109/6ا��(   ،   Cا���� �QW�� أت� -�  ، LQ&ی� �ح�#_�S رددت  .. " "�
BGQأخ �  . )69/4ا��Nم0ر " ( ا�Sي �

       Aی5:� ه#� أن م&� ذآ  - 27/2&��   ما%A�f   ( أن ی�0ذا م�ت مW#0^�ً�      ". إ%\��B   و^
5(   ،                        B60-�� ح��� Bم0ت� ��� ���Aأ����ل ا� AG�� iAم�� ذآ� AآS�&% أن B�"د ." .G:وی

BD����5وج أحAوخ���.) A���f%ا  ،  )20 - 1/16 أ������ل اSه��� .���" ��������\%vو^���0ع ا H$و����
��Sا  "، "�خ&Aع آ� م� م&� و�0^� %��ی�* ����0ذا ت���T ب\Aی�&�t  ،       B اخ&�Gء ی�0ذا  ^ا�&#�

   �&���\%vوای&�� اAب�� ا� t^�#&ی* ح-�-�*   ،  �ا��� ،خ�G| ��� ا�:�ت$�� ،  مA�5 ب0�0د %
��� .ود"�&��� ?خ&�ق روای&�

  ،  و^ ی�&Aض م�&Aض بSآA ب��t ا=ح�اث ا�&�. ح���| ب�� و^�0ع ا�\��0ع                 �-"
، وضAب أذن ا��$ "uمiA ا����C بAد ا����� ،  أن بAQس ح�� ا����  ذآA اv%\���0ن 

  Bب SخVب ب����� یAس وا�&�م، =ن م� ضAQب بA�" S��.)    ��#ی0ح A�f%19 - 18/10ا 
� ��� ا=رض،  ی\���� ی0ح#� ب� ح�دث* تAا�L ا�\# ا�-�*هiSو ،)� .وو^�0

  B�>وم    ��&Q-� �  ،  ذآA ی0ح#� أی!ً� ب���u� Cون ؟ "-���0ا      : " أن ا����: م�� تAی�
� إ%. أ%�� ه�0         : أ��ب ی�0ع . ی�0ع ا�#�صAي :� |�^  وخ�ام          ...^�D�-وا�  ث�� إن ا�\#�

 . )12 - 18/7ی0ح#� " ( وأوث-i0 ، 0ا ��� ی�0عا���0د ^$!
وه�0 ح!�0ر أم ا�����C إ���         ،  آ�� ^� ی�&�Aض م�&�Aض ب�SآA م�� ا%A�Gد ب�B ی0ح#��                

H���� ح-�-* ا����0ب: "�-0ل، ��ح* ا���� �GWأن ی C� . وأن ��4 اب#��، ? ی
��و^�0�� أو    ا�&. �� ی�&L�Q أح أن ی<$|         �:� أم<�ل هiS ا�#�0ص   ��� * ُآ&�ب

�>:     ��� وت#�^!�ت�D�Qة م� رأی#� م� أخA  ،و?   t�"�. ا��Aد ����      م<� ه�iS ا�Aوای��ت      ت#
ُ̂و، %$0ءات ا��Nام�A وا=%���� �� َأْوَ��إ���D�Qب&#�^!�ت ا=%���� وأخ �� . 

ًا بAوای��ت ا�-��م�*           �ا�&�.   و^ ی�&Aض م�&Aض ��� ر"�L ا�����C و%\�ت�B م�&�5
         H���، وه�0 ا�&�Aاض ? ی��0ل ����B "�.            تA�5 إ�� و�0د أرض. �����C ب� ح�دث�* ا�

          Lوه0 ��� آ� ح��ل ? ی&���رض م� ،*::Gوای�ت ا��Aا� Iت� tب� B%= *�uا��� iSم<� ه
                       B�%ل ���� أ%\�ة ا����C م� ا���H، ب� %�Aاi مVآ�ًا وش��هًا ب���، "0��0د ا�����C ی�

 15 - 20/14ا%Af ی0ح#��    (م�زال ح�ً�، وتB�GW م� ا���0د وا�Aوم�ن ب�0رة ا�$�&�%.         
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(            ،B��Wش *�"Aم\&���� م� م� Sى م#�| ا�&�م�Aت أخ�_�� - 24/13ا%A�f �0^��     (، وب

 .وآ� هSا د��� ��� %\�ة ا����C م� ا��0ت، ? ^��م&B م#B .)7 - 21/1ی0ح#� و ،19
�A ا��0ت ��� خ�"B      ا����C  "�0 آ�ن   ^ و��� ت��GW م�� ا����0د، إذ ا���0ت          ث�%�*،  ^

وآ��� وض�L ��#��س أن       " :  إ��� ا��$�Aا%���    *���Aا� م��V? ی&��B��� d ث�%�* آ�� ^�ل       
، و"��. ر�����&B إ���� أه���   ) A��$�� ��9/27ا%" ( * %��ی�0ت��0ا م��Aة ، ث��� ب��� ذ���I ا�ی0#  

ی�0د ����B   ی�0ت أی!ً� ، ? ا����C ب� م� أ^�� م� ا=م0ات ?   : "  ب4�0 روم�* ی-0ل 
 �ن ^�� %\��� م��� ، وه:��Sا "��� م$��Aر �&B���GW إ? إذا آ�� )9 - 6/8روم���* " ( ا����0ت ب���

��رآ0ا م� "�ت&��" ،Bت�\#� iاؤ .ا��0ت، وی�5W أن ی�QG أ�
و^ ذآA بA%�ب� ". إ%\��B أن ا����C ب� %\�تB وص�0دi �����ء ��د ث�%�* ��0داع               

  )219ا%Af بA%�ب� (أمB ^$� أن یL"A م� �ی
إذا : ی�� م����   " :و^ آB� �5 ا����C �� ا��-�-* ب� ه��ك ی��0ذا  ، ی-0ل بA%�ب� و

 ب�� ���#� %�&-� أ%�I آ#�| م�&�ً�؟ و�-� ب:&�I               ،"���ذا �Sب#� ب�Sا ا��-ار   ،  آ�ن ا� رح���ً  
 "�ّ�� آ�ن ا�#�س ^ د��0%. ا� واب��    ...: أ��ب ی�0ع ..  أمI ح&� أشA"| ��� ا��0ت    

         �أراد ا� أن ی��Nأ ا�#��س ب�. "�. ه�Sا ا������ ب��0ت                 ،  ا� ��� أ%. آ#| بAی_�ً� "�. ا�����
�:��� ت��Nأ ا���6���5 ب�. "�. ی�0م         ،  &-�ی� أ%#�. أ%�� ا��Sي م�| ���� ا�����H             م�،  ی�0ذا

اع ا�Sي م&� ، و��$-� هSا إ�� أن یuت. م�� ر�0ل ا�، ا�ی%0#*Wا ا�Sء آ�5 ه��
  ). 20-14/ 220بA%�ب� " ( ��Sی� یVم#0ن بA5ی�* ا� 

���رى  و^ آ�ن، "uخ$A م��� ص��� ا� ����B و���� ب���-�-�* ا�&�. �Uب�| ��� ا�                    #
� {: 06یً�، وصق ا� وه0 ی-0ل    � ر�0ل ٱ�B�ّ   مAی� إّ%� ^&�#� ٱ����C ���� ٱب�       و^�0

        ��� B$ّو�ـٰ:� ش i0$وم� ص� i0�&^ وإّنوم�    G� B�" 0اG�&ی� ٱخS�ّٱ .           Bب� ��� ش�Iّ ّم#�B م�� �
 } ���ً ح:� ّر"�B ٱ�B�ّ إ��B وآ��ن ٱ�N� B��ّی�Nًا    ب� ∗ إّ? ٱّت$�ع ٱ�fّّ� وم� ^&�i0 ی-�#ً�     ��ٍ�م�  

 ).158-157: ا�#��ء(
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 ا�xyP 8 zT ا
���ب

 

        H��� ی:Sب ح�0ل ح�دث* ا�� ��        ،  ذآA%� أن ا�-bAن ا�:Aی��Gن یbA�-ا� iAي ذآ�Sوا��
   H��و��� ی��د ا�-�bAن ش�A�}� �:�  ،        gW ا����B���� C ا����م      ،  م#B ح�0ل ح�دث* ا�

 .B ا���م"��H بً? �� ا����B#:� ،��� C أ"�د ب0^0ع ش$B ا����B��� C، ا����0ب
� ی-�#�.                   ��� Bب� ���� 4��� Cا����� H0ن ص��، و^ أخ$A ا�-bAن ا�:Aی� أن ا�Sی� ی

    Cب������� B�� ش��$��U0ب ����� ر�����:#��B ی-�#��ً� ����4  ، ب��� ه��� ی0:��5ن "��. ش��gW ا��
� وم��� ^&���i0 وم��� ص���i0$ و� [ :^���ل ا� ت������. ب�������B����� C ا�����م���� B$ّوإّن :��� ش��

� ب�B م�� ���� إ? ات$��ع ا���f وم�� ^&��i0 ی-�#�ً�                    ا�Sی� اخ&�0Gا "�G� B. شI م#�B م��          ���[ 
 ).157 :ا�#��ء(

    *�����\%v0ص ا���^B ا�#��� ا�\#��0د ذآ��Aت ش��I ا�&��.  وه��Sا ا���Sي ذآ��iA ا�-��bAن ت
  :و^ و^�| ی0مSاك �ة ص0ر ��I5، شgW ا����0ب". وا���0د 
��و��� ی�i0�"A ح��s خ�Aج     ،  أن م� ��ءوا ��-$B��� t أ%:Aوا و��B وص0تB   :أو�

���    ، %�B ه�u�"  0خ$Aه� بu  ،   ی��0ع ا�#�ص�Aي    : م� ت�Q$0ن؟ "���uبi0    : و^�ل إ���� ���ب�� أ%
  B��� t$-�� ال   ،ی��ر�0اVا�� �� - 18/3ا%A�f ی0ح#��     . ( "��uدوا ا�\0اب ،   "��uد ���

8( .  
      B��Wش ." ��آ��� و^��0ا ب��Sا      : وا���Vال ا��<��A}&���� Aاب     ،  "�Sا یل ��� ش:

I5ا�،� ��ش ب�� أ��Aه^ C؟ وه0، وا�����  أش�A م� ��
��������* ا����uخ0ذ    :ث�%�Wش .��" *��#�ِ��� م���&{Aب  ،  ش��I ر4���D ا�: Aإذ ، وه��0 أم��

���:���، ا������C آ���ن ی\���4 "��. ا��Dورؤ���� *��#�ورأوi وه��0 ی-���H ، وی&���ث م��L ا�:
 �:�� ا����ر"* ". ا�Dم&� ( م0ا Af%46 - 23، 15 - 21/12ا( .  

    iSح���� ����ءوا =خ�� �����    : " و^�� ^���ل �&�Aخ�� g��� ����� B��%uآ  .ٍ���ب����0ف و�
 26/55م&��   " ( و�� ت���:0%.    ،  آ� ی0م آ#| أ��4 م�:� أ��� ". ا���:�       ،  �&uخSو%.

(.  
A���fأث#���ء ا����آ���*وی B��� *��#�أ���&��IG ب����  " : ا�I��5 �����ً� "��. ^��0ل ر4���D ا�:

  ). 64 – 26/62م&� " ( ؟  ه� أ%| ا����C اب� ا�:أن ت-0ل �#�، ا��.
ورؤ���ء  ،  ا�&���| مW��5* ا�H��5     ،  �ن ا�#���ر  و���� آ�    " :وی\�. �0^� ذ�I "�-�0ل    

� ^����D   ،  ا�:�#* وا�:&$* ��   ،إن آ#| ا����C "-� �#�    : وأص�وi إ�� م\���� إن  : "-�ل �
^0ن ^�| ? �م#�S اYن ی:�0ن اب�� اv%���ن         ،  ت�Q-�0%#.  ت\�$�0%#. و?   وإن ��u| ?  ،  ت

�  ؟ أ"u%| اب� ا�   :"-�ل ا�\��L ،  ����ً� �� ی��� ^0ة ا�    � إ%. أ%�   : أ%&� ت-0�0ن  :"-�ل �
  ). 70 - 0�22/66^� " ( ه0 

 . ح&� ". م��آ�&B، �ح¡ أن ا�\��L آ�ن م#5{ً� ب&�-�T شgW ا��uخ0ذ"#
أ%| ت-�0ل   " : و^�ل �$��46،"أ%| ^�| "  : أی!ً� أن إ��ب* ا��uخ0ذ آ�%|    %��¡و

" ،BبS:ی �� و��ق آ�م�� ی� B%ب��#� أ ،�� .أ%&�هSا م� ت-B#:� : B%0�0 ^�ل �
                   g#ا ا��Sه$�%��* ا������0* ���� ه�Aا� *W��% .�" ب�ء ا���0��0ن ی��-�0نYو�:� ا

�� ".ا���#� أن ی�0ع یt"A هSا ا��-H: "ب-�0
�� رؤ��ء ا�:�#*؟ و�0 ص^0ه� =i0-�6؟ ه. ب�              ^� ث� م� ه. ا��vب* ا�&. �� ی

Iش :C4 ا������ B%0ذا، أ� .ب� ی
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           B�%�:0ذا ��� م�� ا?%���ن  اب��  ی:�0ن  اYن م#�S " : "-��ل  وأم� ���� "- أخ$�Aه� ی

 اب��  ت$�Aون اYن م� : " أو آ�� ^�ل م&�    ،)0�22/69^�   ("����ً� �� ی��� ^0ة ا�      
  ).26/64م&� " ( وbت�ً� ��� ���ب ا����ء ، ����ً� �� ی��� ا�-0ة ا?%��ن

�D���� لuی���  رأى ، آ���� ���Aف ی���0ذا م:���ن ا������C ؟ وا�\��0اب ب����d : و^����-�
 ب��B إ���� ا������ء ی���0ذا ا������ب��� ، �-��. ا�-��$B����� tُأی��0م أن ، ����C وه��0 ی#\��0 وی

 . و^0ع ا�\#
    t�$ی&���ءل ا�� ���*    ا�\#� ور4��D ا�:�#�* وا�:�#�*     ش�I  ����ذا ،وه#� ^�Wش .�" 

 ا��uخ0ذ؟ 
ون "��. ا������C م������ م�#0ی��*   : و"��. ا��vب��* %-��0ل ��� آ���%0ا ی���-� ،Bآ�م�� .��" ،

B��Dوذآ�،B&��\وش��  ،Bو����� ، Bا����0م ? ، ب��� وص��0ت � "��. ی��Aون ش���_ً� م��� ذ���I    وه��
�� .ا�gW5 ا���ث� أم�م

       A-&خ0ذ احu0دة ". ا��-Gا�� � ا��-$0ض ���B، ب�#��� ی&L�^0       ه�Aدوسو��iS ا�����
       B#� L�� ����6 يSا� ��fا�� Cى ا����Aدوس "��� رأ   : " أن یAح   ىوأم� ه�A" ی�0ع 

وت���A أن  ، �ء آ<��Aة =%B آ�ن یAی� م�� زم��ن 06ی�� أن ی�AاB�#� B������ i أش��          ،  �ًا
     B�#م L#��� ی\$�B ب�5.ء       ،  و��B�u ب:��م آ<��A     ،  یAى bی* ت��"...       Lودس م�Aه�� iA-&ح��" 

 iA:��� ، Bأ ب��N�� ه���Aودس �-� رib  ،  )11 - 0�23/8^��� " ( وا���&���fا�� ����Aدون ا�
B#� Lي آ�ن ی��Sا� ،��#� Lا�&. آ�ن ی�� *�fا�� �یB أیً� م� م����  .ب� �� ی\

یT     و� 06ی�* م� ا�A^ �$^      .�" I5ون ،  ��� أخ$B#� A ا�-bAن ا�:Aی�    ". ذ�I آ�B ت
����* ا������0بWش،  � "��.  ^���ل ا� ت������"-���� م��L ا������0ب وح���Aت� م0ض���ً� ح����

B�Wو�     [ :ش i0$وم� ص� i0�&^ وم�    ��� B$ّش �:           B�#م Iش� .�G� B��" 0اG�&ی� اخSوإّن ا�
� بB م� ��� إ? ات$�ع ا��f وم� ^&�i0 ی-�#ً� � ).157 :ءا�#�� (]م� �
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ثآ�� ت �&    *���\%v0ص ا��� ب�t م� أوت�B ا����B��� C ا����م م�� تuی��       ا�#

 B� �ا  ،   �� ��%.��  ". ت�I ا�����* "�. ب��&�ن �<     -%\�تB   ت\��   وهiS ا=����H ا�&. أوت�
وه. ، 0دوذ�I ��� م#�B ا� م� ^رات م:#&B مAارًا م� اv"�ت م� آ� ا���         ،  م�:#* -

 .وا ��-$B��� t أمAًا م&A�U �ً�^0 م�&#:A و? م�&{Aبءم� ت\�� %\�تB ی0م ��
� ب�&�:� ا����0د و�#� ا�Aوم��ن م#�B ی<��V�� Aاً? آ$                 �Nاً ب� ا�A�� :      iSه� |�G&أی�� اخ

 Iرات وت���* �B؟ ه� أ���B ا� ب� 06ل ح��ی&�B وتuی��B�� i              ا�-�vا���0%* ا   ،  ���W&"
���#B ". أص�H ا=ی�م وأض-�.  

 "  C�����-      ����%=ت اAم� ذآ Hرة ���� ا�#\��ة              - ح� أ�i��Q ا� ��N و��� ^�^  ،
    BDا� أآ<A م� مAة ��ّ� أرادوا بB شAاً         ،  وا��Aوب م� ب�� یي أ�� اخ&�G م#-"  ،  ���"

B��� t$-�� ی0م ��ءوا �� .ا�Q$��. وا��#Q-. أن ی�Aب م#
�� :وأم<�* هiS ا�-رة ا�$�هAة آ<�Aة م#

"-���م0ا ، "���م&� L����� �ً$��!U ا���Sی� "��. ا��\���L ح���� �����0ا ه��Sا   ":^��� ^��0ل �0-
� م$#��* ����B              ،  وأخi0�A خ�رج ا��ی#*  �، و��ءوا بB إ�� ح�"* ا�\$� ا��Sي آ��ن م�ی#&
   �Gإ�� أ� i0حAQح&� ی  ،       ��Qح0م    ، أم� ه0 "\��ز "�. و����% A�Gر إ��� آ�0^��  (  "وا%��

� بAQی-* خ�ر^* )31 - 4/28� أ"�| م� أیی-� ، . 
- ���:��"A"���0ا " ه���0ا ب-&���B ، وآ<��A ا�\��ال ب�#��B وب���� ا�����0د ، و����� آ���ن "��. ا�

 i0��A�� ح\�رة .  �G&وم!��         ،  أم� ی�0ع "�خ ��Qم\&�زًا ". و� �:��" وخAج م� ا�
  ).8/59ی0ح#� ( 

-   ��=ن ، و���� ی���T أح��ٌ ی��ًا ������Q" ،  B$��0ا أن ی����:i0" و"��. م��Aة أخ��Aى ����د�
     � ت:� ^ ��ءت ب�� B&���  ،"    L��\ون "�. ا�A�>آ Bم&��    :و^���0ا ، £م� ب Cأ���� ا����� 

 :ی0ح#�إ%\��   و^0ُل   ، )31 - 7/30ی0ح#�  " ( ��ء ی��� أآ<A م� هiS ا�&. ����� هSا         
"      � ت:� ^ ��ءت ب�� B&��� ن= "     B%m" �#مNم�  ^0ٌل ? ی�Vی Cا���� H��وی���ول  ،  ب

Cا���� ��� t$-ا�  . أن ی$Aر اخ&�Gء هiS ا��Wص�* �#
ث ا%5-�ق "�. ا�\��B$$��� L       " . ی0م ا��� ح�� م<�B      و" -�"  ،      ��وآ��ن ^�0م م�#

i0:ون أن ی��  ). 44 - 7/43ی0ح#� " ( و�:� �� ُی�T أح ���B ا=ی�دي ، یAی
� د�0ت�B     ،  و��� ت���5ّ "�. رواق ������ن        -�"�Q$�0ا أن ی���:A�W" i0ج       " وأ����

 �� آ��ن ی��Aب     )40 - 10/39ی0ح#��  " ( وم!� أی!ً� إ�� �$�A ا=ردن    ،  م� أیی�-� ،
i� ". آ� مAة بAQی-* ت��Aه�، إ%�� ح��ی* ا� وتuی�� . م#

-      �:��=ن ���&B  ،  و�� ی��:B أح  " ح�و�0ا إم��آB   ،  و��� آ�ن ". ا�NWا%* ". ا�
   ). 8/20ی0ح#� (  "�� ت:� ^ ��ءت ب�

� وی$-��� ا����Vال أی��� اخ&��G| ه��iS ا��Wص���* �������C ی��0م ا����VامAة ا������f؟ "���_   
�� ". ا��Aب م� ا�\# َأُوَ��، ا�&����� ". ا��Aب م� ��م* ا���0د����&��" . 

     Cن ا����uش ." B#� و�� N� �ا A$أخ ��� Tی�ح��s ^��ل   ، ". هiS ا�#�0ص ت
    Cا���� ��� B��% د� ب��$�#��ت "-��ل                [: وه0 ی�� وإذ آGG| ب#�. إ��AاI�#� ��D إذ �_�&

� إن هSا إ? ��A م$���       �ة  (]ا�Sی� آAGوا م#�D110: ا���(،   �-�  Aب����� i0برم�   H$��
�� .م� أمi ا� م� ا���\Nات ا�$�هAة ا�&. أ��&
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ر م�� ^�رات ا�����C ا�&�. أم�i ا� ب���            �� ت�SآiA ا=%�����      وم^  Bاق     ت�A�&اخ ����
H\ا��0م وه0 أول ا=�$0ع        ":ی-0ل ی0ح#� ،  ا�� Iوآ�%�| ا=ب�0اب     ،و��� آ�ن ��5* ذ� 

وو^�� "�.    ،  ���ء ی��0ع   ،  \&���� ��$H ا�0Wف م� ا����0د     م{�-* ح�s آ�ن ا�&�م�S م    
d�0ا� ،�� . )20/19ی0ح#� " (  ��م �:�:و^�ل �
وإن ذآ�A م�� یA��5 ب0��0د         ،   �� یSآA إ�Uق ا=ب�0اب      ��-�* ذات��   �0^�  روای* و". 
�        ،  و"��� ه� ی&:��0ن ب�Sا   "\0ب*  أ��Qو�� .�" B��G% و^�� ی��0ع ،  ������م  : و^��ل �
�� %Afوا روحً�و�، "\0�Nا وخ�"0ا، �:�  ).37 - 0�24/36^� " ( #0ا أ%

ی�B م�:#��ً           ،  آ�� ث�* أ�\0ب* أخAى   Dي آ�أ? ،  ت\�� %\�ة ا����C وخ�صB م�� أی�
ح&��� ی�\��N  ، ت��SآiA ا=%������ م��� ^��رة ا������C ����� ت{����A ه�_&��B وش��:�B      وه��. م��� 

B&"Aم� �� B#ب0ن مA-ارًا، ا��Aم Iذ� L#ص  . و^
 .��Gخ ��-"B���Wا�-��م��* ����   ش "��GW. ����� م��Aی�   ، � ت�م���iS م��Aات �ی��ة   ب���

      Bب ا�#�س إ��A^ا�&. ه. م� أ *�� ( .و��� ت�B�"A إ? ب�� بAه�*        ،  و�#&B ا�$�&�%. ،  ا��\
  ).15 - 20/14ا%Af ی0ح#� 

 .��Gخ I�Sوآ�� B���W0اسش����� ����-�Q#ی� ا��S�����&أن ، ����� ا� و���� ی�i���"A إ? ب���
���  ). 19 - 24/13ا%Af �0^� . (ب�رك ���� ��6م

ون "�. ب���Aة A$6ی��        ،   أی!ً� ��� ا�&�م�S م\&����     أمG iA.وخ���وآ��ن  ،  وه� ی
  . )7 - 21/1ا%Af ی0ح#�  ( .أول م� �B"A ب� و^| 06ی� ی0ح#�

                H���م�� ذآ�iA �0^��    : وم�� ذ��I  ،  آ�� ت-�Aر ا=%����� ت{��A ش�:�B "�. أح�اث ^$�� ا�
وإذا ر����ن ، و�$����B م$�!��ً� ?م���ً�، و"����� ه��0 ی����. ص���رت ه�_��* و����B م&{���Aة  "

B0�9/29^� " ( وه�� م��0 وإی���ء، ی&:���ن م� .(  
� إ�� �$�� ���ٍل م#A�Gدی�     "ویSآA م&� أ%B أخS بAQس وی�-0ب وی0ح#�        �، وص� ب

��ام^ B&_ت ه�A�}2 - 17/1م&� " ( وت .(  
g م��   ��� ت{���A ش�:�B ح&�� ی��GW أم�iA ���� ا�Wُ            "�_� صC أن ا����C ی-�ر ����         

iS0 د��� ��  ،  ت�م��"            B�Dاری�H   وه�Sا ?  ،  � ^رتB ��� ا���Wص وا�#\��ة م�� أی�ي أ�
Dا . وا��VامAة ا=خ�Aة ���B م� أشه�، ی�\u إ��B ". ا�5

      *����\%v0ص ا�&0رات��* وا��ا�&�. ت-�0ل   ، و^ رأی#� م�� �$T ات�Gق ا�-�bAن م�L ا�#
Cب#\���ة ا������ u��$#&ور"���، وتBم�:���رأی#��� آ���� أن و،  إ���� ا������ء Aا ا=م��S4 و����، ه��

��fرة ا� ا�� . AUی$ً� ��� ^
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   � �ً�� م�� أی�� وردت �����   : ا��#:�Aی� ����H ا�����C   �������� وی$-�� ا���Vال م�0
 ����� .G0ب؟ أم خ��� ح-�-* ا������ .G؛ وه� خCا���� Hرى م-��* ص���ذ�I ا�#

H��� ا�&�A، و^| ا��#:� Iذ� � ب��  وا ا�$��6 ؟ؤث� ُآ�5 �
آ&$���  ،  ا=%���� ا=رب�* م�60QWت ^ی��*   إن: %-0لو". ا��vب* �� هSا ا�&��ؤل      

*��G�&Wص "��. أو^���ت م�Wأش�� ، *��G��5وای���ت ا�Aم��� ا� ��ح���H م��� ت#���ه� إ���� م����م�
� ی   ا��&#�^�*� ���0ا = �، وه��G%     ?م و����vو       ا *���� ا���":&�H  ،  ا�-���* اد��0ا �:&�$

L�� م� Hآ�ُ� ح� ،AخYی�م#�^!ً� ا ،�� . أو م0ا"-ً� �
      َ.�Gِخ Aأم� B�"ور Cو%\�ة ا����          Cي ا�����Aی� م�� م��ص�A��>:0ا أن   ،   ���� ا��#f"

C0ب ه��0 ا����������م� ، إذ ���� ی���5ه م�\��Nة ر"��L ا������C إ? ی���0ذا ا��D���W  ، ا����#�
��، أخSوf�� ." i* ا�&������� B$ش  .  وه� ". شI م#B آ�� ت$�� �#� ^$ُ�،و^

ا�Sي و� ". ، ص�H ا����C ه. ب�t م$&��ت ب4�0 أن ":Aة  ویAى ا���--0ن 
��� ب�4�0        ،  ^�* ا���H ا�-�H ا�#�بt �������* ا�\یة ا�&. أu5%ه�       ��� وا�&�. یVآ�

 B�Dر�� ."،  B�0^ ��� أ�Nم أن أ�Aف ش�_ً� ب�#:      : " وم#� .%=  iوإی� Cإ? ی�0ع ا���� �
 . )2/2) 1(آ0ر%<0س " ( م��0بً�

  � م���� ح��ا بuر%���| دي ب��0ش   ، ���� ص���H ا������C و^�� ام��&�ت ر����B�D ب��&uآ���
     Bم : " ا=���%. ��-0ل "�. آ&�ب����vأي ا�������* ا��-�*      : ا" :"       g&�Wم�� ی L���� إن

         B�اء ه0 م� م$&:Aات وم��A&Wت ب4�0 وَم� ش�بGوا� H��م� ا�Sی� ���    ،  ب����D ا�
Cوا ا����Aا%�* ا��-*، یA� )1( ."و���| م� أص0ل ا�#

ب��� ^���D    ،   ا�Sي ح�� "�. ح-�-�* م�� ��Aى ������C            و^ ا�&{� ب4�0 ا?ضAQاب   
 Hص��� B��%uب ،���D�^إ: و iA���U 0ب����..  أو ���0ى ذ���I م���� أش���L "��. ت���I ا=ی���م   ، ن ا��

BGا�����ة ، وو� B&��!� ة��^ Bاء"و���Gا� ." 
            Cا����� Hص�� iم�� د��0ا ��Dرى ا=وا���، و%�0د �$�4�0 �#&���ءل ��� م0^�� ا�#

Bو"�ت  . ا�&. آ&$�� اv%\���0ن ب�
ب��&uم��� "��. ر�����D %����ول م�A"��* م0^��� ت�م���S ا������C وا��������0ن ا=وا���D   و

           ��� ح���|     ،  ب4�0 ا�&. أآت ص�H ا����C وأه��* ه�Sا ا���ث آ��&-�#:�   ��� "�. ��6ت
ع          أی!ً��$� t"اAا�� ��Dم0^� ا��0اری�� وا=ت$��ع ا=وا       ��ری�H    و?  ب�4�0 وم�� ض��#

H��ة ا��-�. 
أ%�|   ":ل ب�4�0 وش�:0اi "�. ر����&B �&��0ث��وس           ^�0  و%Aى هSا ا��0^� ���ً� "�.     

 ه\�iA     )1/15) 2(ت��0ث�وس  " ( أن ���L ا�Sی� ". ���b ارتوا �#.      ،  ت��� هSا -� ،
iA�5$0ن ت!"Aآ�%0ا ی ��� وارتوا �#B، ���ذا؟ ? ریH أ%�����. 

       i0بSی� آ��Sا��� I��_���6* ی0:��5 م��� أو��U ه���= B&و"��. ر����� "   �إ%��. أت�\��H أ%:��
، ���4 ه�b 0خ�A     ،  إ��� إ%\��� bخ�A  ،     Aی�ً� �� ا�Sي د��آ� ب#��* ا����C     ت#&-�0ن ه:Sا �  

                                                 
)1(   Af%ادي، ص         : ا ا�Aح�� ب��. ا�${$� ،T��W0ق وا��Wرق ب�� ا���Gا%�*، )466(ا�A�، وا�#

 – 318(، ا������* ا��-* ا�&. ���ء ب��� ا�����C، ���ء أب�0 ب:�A، ص                  )82(م��GQ ش�ه�� ص    
319(. 
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    �:%0\�N0م ی^ و�:�� إْن بA��5%�آ�   ، ویAیون أن ی�0�0ا إ%\�� ا����A�U  ،  C أ%B ی�0

، إ%���6�U1/6 - 8(   B*   " (  ب{��A م�� بA�5ّ%�آ� "���:� أ%�ث����          %�� أو م�ك م�� ا�����ء      
� أ%B ا��       �Nي یSا� iA�5$ا       ی��%. م5:�ت ". تS0ن ه��!"A0ن ی�\�Nب�#��� ه#��ك م ،T

A�5$&ا�.  
ب����  ،   أن ا��0اری�� م� آ��%0ا ی�A"�0ن ش��_ً� ��� ص��H ا�����C               نا���--0ویAى  

 ا�\ی م� ا��یs �� ا����C ا����0ب�� ا��0�0دة ". ا����Dخ�0 ر�� . 
"�. أخ$��ر بA�Qس      " رح��* ا����A   "إ%�A�^ Bأ آ&�ب�ً� ی����         : ی-0ل ا��Vرخ "0ت��0س   

راوس وت0م� وب4�0  وی0ح#� وا%   ،  B�" أA^ وم��:"    H��� ی� Cإن ا����  ،  Hو�:� ص�
iA�U ،B�$م� ص�� I�Sب Iض�  )1( ."و^

�A ا����رض* ا��Aی�* ��0ى ب4�0 ص�H ا����C م�� ا���0اري            fب�� "وت�%Aب "
���Sا اv%\����  ، "��. إ%\����B ا���Sي ت&#:��B��� A ا�:#����* � B��G��uت H$��� B��&مو^�� ذآ��A "��. م-

وه�0  ،  ا��Sي ? أت:��� �#�B إ? م�L ا=���           ،   �اده� أی!ً� ب�4�0    ا�Sی� ض� ".  : ""�-0ل
     Tا�� Iذ� AQأ� B��= يSا� H$ت. ����0ع �:�.          ،  ا��Aأث#�ء م��ش� Bُ&و��� Bُ&ي رأیSا�

���0ا�W0ا "��. دی#0%��* ا�    ، ت��:��"�ح��Sروا آ��� أح��   ، و�����B، و? ی!���:� ا��Q���5ن "&
     B$&م!�د ��� أآ ی� �ُ���0ا خ�ص�ً� أ    ،  یA5$آ� ب&���W&� ًی� 9 - 7/بA%�ب�� م-م�*     " ( ب�

 .( 
وآ�%| ا�AGق ا������* ا��#:Aة ����H صى v%:��ر ا���0اری�� ���� ب�4�0 آ���                

B���Gت T$� ^. 
آ�� ت:�5 �#� ا�:05ف ا=ثAی* �� إ%\�� اآُ&�5 حی<ً� "�. %\�L ح���دي م#��0بً�                 

 . �Hوی-0ل بB�"A ^$� إ�Aاء ا��، ی#:B�" A ص�H ا����C، ���0اري ا��-Aب بAQس
iSف �$4�0 وت�م��Wة ا�". م��u* ، وی�&Aف ا�#��رى م� مA�Gي ا=%���� ب�

 Cا���� Hص�  ،               Hص�� �^ Cأن ا����� ���� وأن هSا ا��Wف د�� اv%\����� إ�� ا�&uآ��
B&آ&�ب lا=%���� ا=رب�* ". ت�ری B�Dي �$-| ر��Sآ�� ^�ل ب4�0 ا�. 

� اv%:�ر ��� ب4�0 وت:SیH ص�H       "#-� أص��ب ا=%���� "��� ب�� �0Qر ا=%���      
Cی��               ،ا���� ���ت وا�\��DNت ا�&�. ^�G&ا� tون ��� ب�   %-�0ا ذ�I ح�� آ�%0ا یVآ

      ،Cا����� Hو ص��A�:#م �����i0$     : "ی-�0ل م�A^4    م#�� B0ا ب���Aخ �"��AWوا ر��ً�   ، ث�
ه�0 �����ن ا�-�Aوا%�. أب�0 ا�:��#روس ورو"�4 ������        ،  م\&�زًا آ�ن bت��ً� م�� ا��-��       

B$4 " ( ص��^A23 - 15/20م.(  
   A�G4       د%��4   ی-0ل ا��^A��� iA���Gم "�. ت���ی$�و أن ا�{�Aض     : " )422ص   (%�#

              H����وم��  ،  م� هiS ا�A-Gة ه0 ض��ن ص�* ا�-�*؛ ا�&. ت-0ل بuن ����ن ^ ح�� ا�
���* "�. اv%\���؛                        W5ص��� ا��G&ا� iSظ ���� ه���Gا=��$�ب "�. ا�� م� شI ". أن أح�

     uاء بA-ا� Aآ�Sت B#ض مA}آ�ن ا�     H��رًا �����0م�ت �� ا��� م�یAًا ب��<-�*  ،  ن �ی� 
و��� ا��$H ". حSف هiS ا�Aوای* وا��Wص* ب���� �����ن ا�-�Aوا%�. ������H م��            .. 

                                                 
)1 (  Af%رض��، ص   : ا اء، م�� رش��Gوا� H��30(�-�ة ا�(      ���، ا�������* ا��-�* ا�&�. ���ء ب

 ).C)318 ، ��ء أب0 ب:A ، ص ا����
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ی�Nال   و?،  وُص�H بً? م#�B   ،  بuن ����ن ^ ح� م�� ی�0ع     : ه0 ا?د��ء ،  إ%\�� ی0ح#� 

*�Q�0#}ا� ADوا  ".ا�&. آ�%| ��� ا�5�Aة "��� ب�، ��ریً� ". ا�
        *�uی0ح#� ��%���� ا�<�ث�* "�. م�� *G��Wم H$� ��G% اS:وه"   H����" م�� ح��� ا�

Cا������ B��%ر أA��-�" 0ل��-�" B���G#ب B$وا ی���0ع " :ح���� ص����Sخ��u" ، جA��W" Bوم!��0ا ب��
" ( ح��s ص��i0$   ..  وه0 ح�م�� ص���$B إ��� ا��0ض�L ا��Sي ی-��ل ��B م0ض�L ا�\�\��*              

 . )18 - 19/16ی0ح#� 
  B$#م��        و^�0ع    إ���    )440ص   (\��� م&��   "#&0ن ش��رح إ%   �0ن   وی ���Gا ا�Sم<�� ه�

م� ����ل أ����Gظ م��A^4 وه��0 ی#-��� �#��B "��. أح��اث ا�����f* ا�&��. ب��� ا^&����م ، م&�����#�
����" ( وآ�%��| ا������* ا�<��<��* "����i0$ "  :ح���s ی-��0ل م��A^4، ا�<����ب وا?^&��Aاع ���

  4^A15/25م (   A�}ه� ،  �:� م&� ی&��  م" ( ث�� ����0ا ی�B%0��A ه#��ك       "  :"�-0ل ب�
27/36(  ،i� م&� �� حAا�* ی�0ع أث#�ء ا���H وب��:&". 

إ%��� یL��A إ��� و��0د أ%��س ^���0ا ب�uن ی��0ع ^�          "أن ذ��I   ب���-0ل   "#&0ن :�� وی
H�����آ��m��" I�Sن إح��ى ا�0Qا���D ا�{�Q���0#* ا�&��.  . ^$��� أن ی���0ت، أ%��Nل م��� ����� ا�

"����  . � ی��0ع ��ش| ". ا�-Aن ا�<��%. ^���| ب�uن �����ن ا�-�Aوا%�. ^� ُص��H ب�ً? م�           
 )1(".مّ&� آ�ن یAد ��� هiS ا=^0ال 

                                                 
)1 ( A���f%ا�0ه����ب، ص   : ا ���$�  ا���������*، أح�������D�-در ا�������، )274 – 272(ا�������C "���. م

 ا�:Aی� ا�H�QW، ص $� ،��\%vن وا�&0راة واbA-ا� ." C438(ا����(. 
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 :�� ا���� ��� ا�7_ ا�����2

 

     *��_�QW�� اء��" Cا������ Hم� اد���� ص���� ی:��� ی&���ث م��� تB��G��u    وب��4�0 �#�����
Bا� .ت#�^�&�� ا�0ث#��ت ^$� ا����C بNم� 06ی�،  �-�ة ^ی�*�&#�B%m"l إ%�� ی، وإب

 Cا������ Hاث ص���و����� ، ����� %���0 م��� ^��Aرi ب��4�0 ، و^�� %���  اv%\�����0ن أح��
�ح&��� أض���| ^��� ، ورد ���� ا=م��� ا�0ث#���*  ص��0رة م����& �H�������* م#����0* م���   �^

A�6وأ�� g� . ا=م� ا�0ث#�*^
      Cا���� *�م�VخAًا   �5&آا"- " ب�� " أ�0Qرة إ�B ب�ب�  و��� أوض��� ش$�ً� ب-

�* ت��5ب  ، و"����   �0ح&�ن أثAی&�ن ت�0دان ��-Aن ا�&��L ^$� ا����د        ^       B���^ ت��م�ً� م�� B
  B��&وم��آ� Cا������ Hرى "��. ص�������?يbرث��A  "و�-��، ا�#��#" " Bا�:��0ن ""��. آ&�ب��

ا��-�ر%* ب�� م� ^��� ��� ب��� ^$�� ا�������* وم�� ^��� ��� ا�����C "�.                         )1("ا��#05ر
 : وی0ضC ذ�I ا�\ول ا�&��. .ا������*

 م��آ�* ���� ���B ا���م م��آ�* ب�� 
 . أخS ب�� أ��Aًا– 1
 .0آ� ب�� ��#ً� ح– 2
 . �Aح ب�� ب� ا����آ�*– 3
 . ا^&� ب�� �&#S�G ا��:� ��� ا�\$�– 4
5 – B������� � آ�����ن م����L ب������ م����H%S ح:����

ام و��Aت ا����دة أن ی���G آ�� ���م       �vب�
و^ H�6  . �� شgW ح:� ���B ب���0ت    

وا��0��G ���� ا����H%S ، ا�H���5 إ���ام ب����
AخYا . 

 ب� ت#S�G ا��:� ��� ب�� �� ا���fم         – 6
�Aا� T�Q%ب ا�#�س، واAQواض . 

ی��Aق    ُحAس ب��� "�. ^$�iA ح&�� ?          – 7
 B%��>� B��$أت 

 ا=م�����ت ������| ح���0ل م-$���Aة ب����� – 8
B#�:$ی. 

  
9 –     Lم ب�� م� ا��0ت و���د ������ة م��^ 

 . مL�Q ا�Aب�L وص� إ�� ا����ء

 .  أخS ���� أ��Aًا- 1
2 -���� � .  وآI�S ح0آ
 . �آ�* ا�ُ&ي ��� ���� ب� ا���- 3
��$B ��� ا�\$�- 4� ����  .  ا^&�
5 -Bت������ ا��������^ ��������� Lوآ������ن م�����  :
ام  " ب�راب�����س"�����vب� B������� م�:����0م ،

    B����#� 0����G��� �������� 46ب������ Cوَرش����
و�:� ا���0د �6$0ا ا��0G    . آ����دة آ� ��م  

 . وإ�ام ����" ب�راب�س"�� 
6 -     |�Nز� ���� ��� � �-H ت#S�G ا��:

 . ا=رض و�Uم| ا����ء
 Aس ا�\#0د م-$Aة ���� ح&� ?      وح - 7

B%��>� i0ق ح0اریAی�. 
8 -  *��ومAی� أخAى ����&�    ،   مAی� ا��\

B��� ة ���� ت#&�$�نA$-م #� . 
9 -          ،  ^�م ���� م� م-$AتB "�. ی�0م أح�

وص���� إ�����  ، و"���. مL����Q ا�Aب����L أی!����ً  
 . ا����ء
�Sی� ��دوا  �� A6یT ا=�Aى ا���0د ا     ^ ا%&-�|  ا=�0Qرة ا�$�ب��* ی$و أن هiS    و

 . م� ب�ب�
* ���وت&���5بB آ<���A م��� ت�Gص���� ^���* ا�����H م��L ت�Gص���� واردة "��. ^���g وث#     

*�و"�.  : " ص�ح$| م0ت ا�����C ح��s ی-�0ل   ، "- ذآA م&� أحاثً� AUی$* �ة      ،م�5ب
                                                 

 ا������* ب�� ا�-bAن وا��-��، ه�ش��       )96(أ^�%�� ا�#��رى، أح� ح\�زي ا��-�، ص       ) 1(D�-ا�� ،
 ).221 – 220(�0دة، ص 
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( 
وإذا ح\���ب ...  إ���� ا������* ا�&�����*، ا������* ا���د���* آ�%��| �����* ����� آ��� ا=رض

 اT5% إ�� اث#�� م� "      ^ �:��، وا���0Wر ت�5--|   ،  وا=رض ت��N�N|  ،  0ق إ�� أ���G   ا�
|�&G53 - 27/45م&� ... " ( وا�-$0ر ت .(  

د م��              ،  وهSا %-�B ا�#���رى م�� ا�0ث#���ت ا�-ی��*         �� ��� A��#&ا���م�* ا� ��-% �-"
��iS ا=م� ����Wح�ل م0ت ا�� HDاA}ا� iSا%&�5ر ه ��� �� . ا��Vرخ�� إ����

 I0د ی-0�0ن  : م� ذ�#�� ��� ا����H  " آAش#�" م�ت   ���: " أن ا����Wث|  ،  مح�
   ّ�� HD��وأ����|  ،  وأح��6| ب���-�A داA�Dة ��0داء       ،  و��م�ت م&#��0*  ،  *". ا�:0ن م

  ...... "وأمAQت ا����ء %�رًا ورم�دًا، ا�4�5 �# م#&�� ا�#��ر
، اه&��Nت ا�:�D#���ت، إ%��B ����� ص���H ����� �$��� ^0^���س  " وی-��0ل �$���د بAو����0س  

 ".وز�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N| ا=رض 
 م0ت أح� ا�����fء أو و?دت�B             وا?�&-#� *��f� *اث ���ویم��Aوف  ،  �د ب�وث أح

 ا�Aوم�ن وا��0%�ن#�. 
 وی#-�� ��$�0ن "�.     ،"ح���ة ا�����C   ""�. آ&�ب�B     " آ#�0ن "�Aار   " آ�� ی#-� ا���Vرخ     

����� ^&��� ا��g���W " :ت�ریB��W أن ���دًا م��� ا�A���5اء وا����Vرخ�� ا���0ث#��� آ���ن ی-��0ل 
�     ...  خ&$uت ا�0�Qر ". أوآ�ره�   وا،  أ���| ا�4�5 ،  ب�0س ا�:0?�=ن ش��". أمAاض�

 ��%� "�رق هiS ا�� ."وأو���
          ���^ ����Wا��  م-&�� ه�Aآ��0س      أی!�ً�    وا�-0ل ب��f* ا�4�5 �# م0ت أح�#�

��0ل ا�{AاH�D وا��\�H�D       و����B ،  وب�0س وآ0تN �:0ت� وآ�$�A ی#0س إ�B ا�Aوم�ن      �" 
 م0ت ا�����fء   #�     �و%-���� أص���ب ا=%����� م�� ت��I      ،  أ��0Qرة ^ی��* ت�او�&�� ا=م�

 )1(. ا�0ث#��ت
      ��"�mذا زال   ،  خ�ص* �# ح�0ل ا�:��0ف    ،  و^ آ�ن �$�د ا�4�5 ی-م0ن ا�!��ی� �
      ��Dز��� اء أح" H$ب� B%وا أ� ا��Sاب،  ا�:�0ف ا�&-�� وح�� �#���Sا ، ح�s خ�

آ�%��| �����* ����� ا=رض إ����   ، وم��� ا������* ا���د���*   ":ح��Aص م&��� ����� ا�-��0ل  
  )2(. )27/45م&� " ( ��* ا�&���* ا��

���* م���       �Yا%�* ا�-��0ل ب-��م��* اA���وم��� أو���B ا�B$��5 ب���� ا�0ث#����ت ا�-ی���* وا�#
 أ���| ا=%���� ��� ^��م* ���� م� ا��0ت       ،  ا=م0ات-"  ،       Bإ��� ��-$�� و�:� هSا ^
 ."ه0ذا آAش#� ص�� إ�� وB#6 ". ا����وات: "ح�s ^��0ا ". آAش#�، ا��#0د

ح&� إن  "ل ُ�ّ$�د ب0ذا بB%u حNن ���B ب� م0تB أه� ا����وات وا=رض             وآSا ی-0 
�   (م��وی0  �fا�� B�vن و%��دى  ) اNس    : ح�) أي ب�0ذا  ( "-��م آ��م   ، ^�� أی��� ا����H ا��-�

����د اB���v : و%���دت "Aِح��*، وه����| ا������ء، �| ا=ح��Nان وا=ت��Aاح ب���="Aاحوُب��¢، ح���ً�
� وم<����B، ... " ا����Sي ُ����� أ%���B م����ت وُ"-��������، )=وآ����0ن( ی�&-���i ا������#�0ن "���. إ�

 ). زور�&A(وا��\0س ". 

                                                 
)1 ( Af%ص : ا ،A�#&ا� A�6ه  ا�0ث#�* ". ا�ی�%* ا�#�Aا%�*، م��D�-43 - 41(ا�� (. 
)2 ( Af%ص : ا ،A:ء أب0 ب�� ،Cا���� �� .)16(ا������* ا��-* ا�&. ��ء ب
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ة ا�&�. ح:�| ��� ح��ت�B           ) ب��0س  �:0?(وی-0ل ��بو   ���أی��� ا���GQ     " :"�. ا�-

وأ%�| م��    ....  ا�-�در ��� ش�Gء ا=م� ". ا���#�� ا�-�دم�* ح�#��� ی��H َم�� "�. ا�-$�0ر                  
 �ً�� �&-0م ��"Aًا وت��A إ��fا���:� ا��". 

�         "  :ی-0ل ا�$�ب��0ن  و�� ت�0ز   �:�وات:��0ا ����    ،  ث-�0ا أی��� ا�-ی��0ن ب0��Aع إ�
 ". رب:� ا�Sي ^�م م� ا=م0ات 

 ^���� ب-����م ،���Aى "��. آ<���A م��� ا�0ث#����ت ^$��� ا��������*، وم<��� ه��Sا ا?�&-���د��-" 
، وی����ور، �:0ت���� وآ���0تN، وهA^����، وب����خ0س" وم&���Aاس"، وح���0رس، أوزوری���4

�� م� ا��0ت":� هV?ء ^�ل ُ�ّ$�ده� ب-، وA�Uه� . ��م&
 ا��������* ���و^�� ، و����� أه��� ه��V?ء أوزوری��4 م�$��0د ا�����Aی�� ا�-Aی��H م��� م

إن م��0ر   " :ی-�0ل ا���Vرخ م���م.   . ا%&A5ت أ�0QرتB ". ا�-�Aن ا�<���s ^$�� ا�����د          
 B�vی��ن ب-��م اvه0 ا *���Wون ا�A-ا� ." A�  )1(". ا�&���� ا�ی#. �# ا�0ث#��� ". م

 L^و  ^� ی� أه� ا�:&�ب ? ت{�0ا "�. دی�#:� A��U             {"��� حSره� ا� م#B       ا�#��رى �-
 }ا��Tّ و? تّ&$�0ا أه0اء ^0م ^ ض0�ّا م� ^$� وأض0�ّا آ<�Aًا وض0�ّا �� �0اء ا�ّ��$��    

ة(D77: ا��� (        ��� أ�Aض0ا وات$�0ا أه0اء ا=م� ا�:�"Aة وض�?ت�#:�  ،  � ":�ن م�&-�ه
 Cات ا�0ث   ". ا����-&��� �ً�� ا��0�Nم*   #��� م�5ب�&��b ." �و��� ، آ�� ^�ل ا N� : } 

� ا� أ%�� یV":�0ن                         �� ی!��ه_0ن ^�0ل ا��Sی� آA�Gوا م�� ^$�� ^��ت��� ب�u"0اه��0�^ Iذ�{ 
 ).30 :ا�&0ب*(

                                                 
)1 ( A���f%ا%�* "���. : اA���������� ه���Sا ا�&����5بB ب����� ا�0ث#�����ت وا�#Gی�%���*  : ت ا�0ث#����* "���. ا����D�-ا��
، وا%A�f م#�\��* ���L ا=%����� و���L ا���#*،         )110 – 105(�#�Aا%�*، م�� �6هA ا�&#�A، ص      ا

 .) N�)222 - 223ی* B6 ، ص 
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  و�Y|; ���2 ا���dد �N دم ا

 

   L��\م ت�ور ح�0ل ت-0ی��*   ، م �$���s م0ض���0ت �ی�ة  ���1963م   ا��Gت�:��ن ا%�-�
 .ا�0حة ا������*

� وث�-�*  ^�ّم ا=����%. ا�:�ردی#��ل بّ��    وب#�ء ���� H��6 ا�$�ب��      ". ا�ورة ا�<�%�* م#B   و
ی* ��0ث�-* ا�&. صرت "��� ب��� . وت$Aئ ا���0د م� دم ا����C، ت�&$A ا��0رة ا�&�

ی��*��، ب��&$���ر ا�H���5 ا�����0دي ���Nًءا م��� ا=م��� ا�������.  وت#���دي ا�0ث�-��* ا�&�
 ? B%وأ     �واح�&   ،   م�� ارُت:�H م�� أ����ل أی��م ا�����C            0ِد ���Aِ%�  ی\0ز أن %#�H إ�� ی

� ی:0%��0ا ی�A"��0ن ش���_ً� ����� ح��ث  ��� H���5ی� م��� ا�A���>ن آuب�� Bا�:�ردی#���ل �:�م�� ، �و���
*#� . ی0ا"T ب�t ^�دة ا�AD�� ��" ��� H�5 ا�:

  L���\0رض��| ا�0ث�-��* داخ��� ا��� ���� م��� ا�&$���رات �������*  ، و^���" ����� ، H���6و
ي   #���ح� ) آ0ت#��0 (ا��AQان ا�"َS  ،           *م����vی�* وا#�، وإض��"* "��0ل ��� ا�ی�%�* ا�

، آ�� ��رض�� ا�5$�ُب ا�:�ثI��0 ب��-�س     ،  وآI�S ��رض ا�0ث�-َ* ب�tُ آAاد�* ا�A5ق     
و����6$0ا ب&T���$Q م��� ����ء "��. iA���U ،   AG���ِ وأوض���0ا أن ذ���I ����4 ح-��ً� ���\���L و? 

ا�A��Wوج " ( ب#���ء أ"&-�� ذ%��0ب اYب���ء "��. ا=، إ���0���U Bر، أ%��� ا���Aب إ����I: " ا�A��Wوج
20/15 .(  

    ����� � ا�-��4 إب��Aاه�� ب#���0ص - ر��GD�6 4���D* ا=^$���ط اv%\�������    -وا�&��5
��\%v0د �6$0ا      ،  ا�و�6$�0ا إ��6ق    ،  ور"!�0ا إ��6ق ا�����C     ،  ص��$B ا�&. ت-Aر أن ا��
� ^��0ا. وت��0 ر4�D ا�:�#* ^��"� ب�t ا�0ِزر ". ذ�I       ،  ب�راب�س�دم�B ���#��    " :ث� إ%

 . )27/25م&� " ( %� و��� أو?د
 " ی���0ع ه��Sا ا���Sي ص���$&�i0 أ%��&�   ": و^�� ^���ل بA��Qس �<�ث��* b?ف م��� ا�����0د  

 . )2/36أ���ل (
و���، وت��� ت��5:�� �\#��* �&���ی� ا�0ث�-��*  ّ|� ، Aرت م1965و"��. أآ&��0ب وث�-��* ص��

 . ت$DA* ا���0د
، ��* ����| ه�iS ا�0ث�-�* ث��Aة ی�0م أو ��      " :��� ه�iS ا�0ث�-�*    �وی-0ل ا�:�ردی#�ل بّ��   
و^�� و^��L ا�$�ب��� ی0ح#��� ا�<����s وا��A��5ون ������� ^$��� و"�ت��B    ، "إ%���� خ�ص��* درا���*  

A�  )1( .وم�&�ة م� أه� ا��Aا�L ا�#�Aا%�*، �&�$C وث�-* دی#�* م�&$Aة، ب��W* أش
ی* ت$DA* ا��#�A ا���0دي م� ص�H ا����Cو^ أراد ب���� . م� وث�-&B ا�&�

 وب��Aأت ،Aت ب��ور ا�����0د وب��Aاءة ا�Aوم���ن  و�:��� ا�0ث�-��* ا�#�����D* ا������A* أ^��    
آ�� أ%�� ح�و�| ح�A ا�\Aی�*     ،  ا=���ل ا���0دی* ا��ح-* م� ت�0. وزر هiS ا�\Aی�*       

، "mن م� ارت:H أث#�ء b?مB    " ،   م� ا�:�#* ورؤ��ء ا�H�5 ا���0دي     ^� �د م�:�  أ".  
 ی��0د أی�م#��     و? إ���  ،  ی�:� أن ی�Nى إ�� ���L ا���0د ا��Sی� آ��%0ا �����5D إذ ذاك              ?
". 

م� ح�� �����C م��     : ""&-0ل،  وت�0د ا�0ث�-* ���یb �� s?م ا����C ا����0ب      
 ? BابS�      0دي�ت�Nال ت�&-�     "�mن ا�:#���* آ�%�| و?      ..  ی�:� أن ی�Nى �\��L ا�H�5 ا��

                                                 
)1 (  Af%ا�0ه��ب، ص            : ا �$� درا��* ت������* %-ی�*    ،  )35 – 20(إ�Aا��D حA"| ا=%�����، أح��

 ا����� أب0 ا���، ص $�  .)v)528%\�� مA^4، م��
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            A�5$ا� L���� ذ%0ب H$ب* ب�Aب� B�&^و BابSب� Aم ^ Cن ا����uب  ،    ? Hٍو%&�\�* ُح�  � ح�

 B�". 
ا����Aح* ب�ور    ،  هiS ا�0ث�-* ت��رضً� صAی�ً� م�L ا�#��0ص اv%\����*         ��¡ ".   %و

 H�����ا�����0د ا���Sی� ^&���0ا ا���Aب : " وم#���� ^��0ل ب��4�0، ا����0د ب-&��� ا������C ����� ا�
و%� %��، وأ%$��ءه�، ی�0ع�Q2/15) 1(ت���0%�:. (  "واض( . 
 ذآAت  و^  �� ا��Sی� ت�£مA رؤ��       ،   ا�4���W "�. ه�iS ا�\Aی��*         ا=%���� دوره���ء "

��&��#��وأص��Aوا وأص��Aت �����0، وه��� ا���Sی� ^��م0ا ا�Aش��0ة �����0ذا، آ� Hص��� ����� 
              B�&زو� *����� بAاءتB ا�&. ��Aت �$��46 ؛ ا��Sي ^$�� %Uر Cأ م�� دم     ،  ا����A�$&"

 .هSا ا�$�ر
                  *�#�أ%�&�  : "  آ�� ی$Aأ ا���0د م� دمB؛ وی0ح#�� ی-�0ل ���� ����ن ^��"�� ر4��D ا�:

و? ،  %B خ��A �#�� أن ی��0ت إ%���ن واح� ��� ا�H��5               ت#:Aون أ  و?،  ��&� ت�A"0ن ش�_�ً  
�� . )53 - 11/47ی0ح#� " ( "�� ذ�I ا��0م ت�5وروا ��-&�i0 .  .ت��I ا=م* آ�

 " :^�ل،  �Aم ���B  و��� و� ب��46 أن ?    .  وا���0د ه� ا�Sی� أت0ا ب5�0د ا�Nور     
دم����u" :     ��#��� Bب ����L ا�H��5 و^���0ا        ،أب��Aوا أ%�&�   . ء م�� دم ه�Sا ا�$��ر       إ%. ب�Aي  

  . )25 - 27/24م&� " ( و��� أو?د%� 
 Cم���� دم ا������� ����� ^�����0ا ، ث���� آ����� ��:#�����* أن ت$���Aئ ا������0د وذراری���^ �وه���

 وا��A��Gوض أن ا�#����رى ، )27/25م&��� " ( دم��B ���#��� و����� أو?د%���: " ����$�46
 H%Sم#��0ن ب0راث��* ا���Vی  H%Sا�0رث��*، "���� ب��#��� ب���� B��#أ مA��$و���0 تBي أ����� أص����بSا��� 
 B#� �� وأب#�ءه�أم��  ،  bدمم� ا���:� ت�0ر وراث�* ذ%�H ا����0د دون ذ%�H    و، م�_��0&

  .وأ�� ?، "� ا��:4
ی��0د زم�%#�� م��       ب�Aاءة    %����  �"m%� ،  �\� هSا ا?�&�Aاض ���� ا�#��Aا%�*       %و�#م�  

�، ب�� وب�Aاءة        �� أ���"DاA�   0د���     ،  م�� دم ا�����C    ا�-�Aن ا=ول    ی� أ%\��i ا� م�#�-" ،
   ? Iم��      و�:� ذ�� ��DA�$ی��* أص��   یA\ا�  ،        Cا����� ��&-� �� خ0�QQا    ،  أ? وه�. �����-"

B$����� ،B����� واAوت��£م ، S���G#&وم!��0ا "��. ا� ، Cا������ i0��#� وا َم���Sخ��u" ،i0$وص��� ،
i0�&^ی��*     ،  وA� ��%ا��\#�       ،  وه. ". آ� ا�-0ا gWش� .�" u�QWوا�.   ? B����      م�� A��}ی

� آ<�Aًا�� وم� أرادوا "��B، بA� *��5ی�&�&�% sم� ح�. 
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ه0 أمA م$�Q �:�� م�� ی-B��0 ا�#���رى     و، %\�ة ا����C م� ا���T$� ���"  H    #�أث$&

اء وا��WصGة ا��-� ��. 
ی����Nم م#���B أن ص����$B آ����ن "���اء   ����� ا�������C ا�������0ب ? ا�#����Aا%.ا�����یs و

*_�QW�� ، .�:� %\�ة ا����C ب� شI هم =��س هSا ا���&-
 ا�#��Aا%�* ا����-�*             ا%&��#� إ��B ^$��ُ    وم��D�-� ��� ی�#�#�� م�� ا?�&���Aل "�. %-�

اء ووراث* ا�H%S ا=ول، وا��$#�* ��� هSا ا��6�$Gا� �� . وأه�
 A��5% ص %&0^���     عو^$��� أن���Wاء وا���Gة ا� م�&-�� &$����ن� "��. ب����ن ب���Qن �-���

A5$ا� AD�� دم وذ%0بb H%ن ذu5ا������� ب. 
��0 خ���G* ��� ا� "�. أرض�b �� ،      Bدم وت:Aی� ا� �bA-   B%�* ا� ت�ث| ا�#�0ص  " 

} *Gإ%. ���� ". ا=رض خ�� *:D���� Iة( } وإذ ^�ل ربA-$30 :ا�(. 
 و�- آAم#� ب#. bدم وح��#��ه� "�.         {ت:Aی� ا� �B و�Sری&B م� ب�i       اYی�ت  وذآAت  

 }G!����ً� ا�$���A وا�$����A ورز^#����ه� م���� ا��Q$����ت و"!����#�ه� ������ آ<����A م����� خ�-#���� ت
 .)70 :اA�vاء(

 و�-� خ�-#��آ� ث��       [  ا�:�Aام  ��\ ��B م�B�&:D     أYدم أ%�B    ا�   ت:Aی�    م�fهA و��� أبAز 
 .)11 :ا=�Aاف (]ص0ر%:� ث� ^�#� ����D:* ا�\وا Yدم "�\وا 

* �:�� ه�Sا ا�&:�Aی� وا?ص���GQء ? ی�#�. خ�Aوج bدم ��� B��&��$6 ا�A�5$ی* إ��� ح����         
 أخB��� uQ ا  -" ،*�:Dمم���� ." L^وو ،B� ن�Q�50اء ا�Uإ ،B#:� g�Wن م� ت��A� 

 ث��  ∗ و��� bدم ربB "{�0ى  [ م� ذ%$B ب&0ب&B ا�&. ^$��� ا� A"�U ا�H%S و^�ب� ا�&0ب         
 .)B6: 121- 122 (}ا�&$�i ربB "&�ب ���B وهى 

i����� ذ%$��B، وت0ب��* bدم ^$����� ا� آ���� ی-$��� ت0ب��* ����AD م��� ���f� 00 ا� و�����G�" ،
� م��� ��fث�م#��� وذ%0ب#���أ�b ]ی��� ���^  ? �����G%0ا ����� أ"Aی� أ���S0ا م���  �$���دي ا�����Q#-ت

 � .)53 :ا�NمA (]رح�* ا� إن ا� ی{AG ا�S%0ب ����ً� إ%B ه0 ا�{0Gر ا�Aح�
                 [  ا=ح�  إن ذ%$ً� واحًا ? ی{iAG ا�، م� �� ی&H م#B ا��$، وه0 ا�A5ك ب��� ا�0اح�

 .)116 :ا�#��ء (]� دون ذ�I ��� ی�5ء إن ا� ? ی{AG أن یA5ك بB وی{AG م
B��&#� دم م���b �ل اN��%ا=رض، وأ .��" Bو����� ����وH���6 م#��B ،  ا�&��. خ�-��B م#���� و�

 B��&وذری���� ����� "���� ا�A���W وا�A��5 ������6   وإرادة آ�م���* ^��رة ت�م��*� وأ����Qه،���رت
  ^�#�� اه$0�Qا  [  وأ��� ^م ��� إ�� ربB "�\�زى   آ� واح م#�    ث� یAد  ،ام&ت بB ا����ة  

� و?ه�� ی�N%�0ن                     � ∗م#�� ����ً� "mم� یuت�#:� م#. هى "�� ت$L ه�اي "�� خ�0ف ����
���� خ����ون �" � - 38 :ا�$-��Aة (]وا���Sی� آA��Gوا وآ��Sب0ا ب£ی�ت#��� أو�_��I أص����ب ا�#���ر ه��

39(. 
      B��� �� ن��%vم�_��0* ا *�%bA-0ص ا�� إ%#. أ%� ا� ? إ��B       [  وآ�$B وأآت ا�#

�� �&\Nى آ� %4G ب���       ∗��ة �SآAي   إ? أ%� "��$%. وأ^� ا�    �Gت�* أآ�د أخb *إن ا����
 وآ� إ%��ن أ�Nم#B-#� ." iAD�6 B و%AWج ��B ی�0م            [ :، و^�ل )B6: 14 - 15 (]ت���  

 :اA��vاء  (] ا^Aأ آ&�ب�I آ��G ب#I��G ا���0م ����I ح���$ً�               ∗ا�-��م* آ&�بً� ی�-�i م#05رًا     
13-14(. 
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�ت�B ا��%�� م��\� م�0�Gظ ، و���0ف ی�Aاi             وه:Sا "mن آ� م� ی�#�B اv%��ن ". ح�       
 وم��  ∗ "��� ی���� م<-��ل ذرة خ��Aًا ی�iA      [ ا��Aء ". ی0م ? ت�GW ��� ا� م#�B خ�"��*     

 iAًا یAی��� م<-�ل ذرة ش[ )*�N�N7-6 :ا�(. 
 إ%�� bم#�� بAب#�� ��{A�G �#��           [ت�#�L رح��* ا�       هiS ا���_��0* ��%���ن ��� ����B ?        و

 .)B6: 73 (]� ا���A وا� خ�A وأب-� خ�Qی�%� وم� أآAه&#� ���B م
���. مA"0ض��*   " H%Sوراث��* ا��� *�uا��������� %-��ً� و�-���ً  وأم��� م���  وا�-��bAن ، �#��

� ا�Sي      یووض0ح  ب�Aاح*  ��fأ ا�����   ا����A?ت ا����ب-*   ت&�ب�| $�� ب�Qن هSا ا��$
   i ∗ وإب�Aاه�� ا��Sي و"��        ∗ أم �� ی#$u ب�� ". ص��� م���0           [ إ%:�رi وا�&uآ� ��� ض

 ∗ وأن ���B �0ف ی�Aى  ∗ وأن ��4 ��%��ن إ? م� ���  ∗ ? تNر وازرة وزر أخAى    أ
 .)40 - 35 :ا�#\� ( }ث� ی\Nاi ا�\Nاء ا=و"�

�� ����B ب��Sا ا��$�أ ا����دل،                  �N%ا�&. أ Bا���م ". ت0رات B��� ��0ا� م �و^ أ��
���          [ :"-�ل" Bرب � واYخ�Aة   ∗��%��    ب� تVثAون ا����ة ا    ∗ ^ أ"�C م� تNآ� وذآA ا�

-14 :ا=���� ( ] ص��� إب�Aاه�� وم���0        ∗ إن هSا �G. ا���� ا=و��       ∗خ�A وأب-�   
19(. 

 ��4 بuم�%�:� و? أم�%. أه� ا�:&�ب م� ی��� ��0ًء ی\�N ب�B و? ی\� ��B            [: وأخ�Aًا
 .)123 :ا�#��ء (]م� دون ا� و��ً� و? %��Aًا 

&��ب ا� ت:��ثAت ���� ذآ�A          آ "�. ^�$4 م�� bی��ت ����f*         ا�-bA%��*   وهiS ا�#�0ص   
اء،       ذآA%�ه� ،  هiS ا����%. ب\�ء ووض0ح   �Gة ا���-� t-#�� خ� وا�&�. ��� %��&     � آ��

���� ب���iS ا�#���0ص ا�  ��Qی���"��. إبA: �م��� آ���م ا * ،   � ا���Sي وذ���I م!���ً� ����� ا���#
وه��t��-% 0 م�����D ا�#���Aا%�* م��� خ���ل ا��-��� وا�#A��f   ، ا%&�\#���i "��. ه��iS ا�������* 

 ا�#��رىا����C إض�"* إ�� ا�#� *��0ص ا��-#. 
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 ا�#��Aا%�*         �D�-ا�� L��� ح�&Gص م�Wاء وا�Gة ا��-� A$&ت�  ،        A�5$م�� ی ���. أه�"
 . ��� ا����H- ا�Sي أ%\�i ا� -و�&�-�-�� وضL ا�#��رى ا����C ، بB ا�#��رى

� �����0ا   ���fا�� B���vض��. اAاء ����� ص��0رة ت��Gا� T��-�&ً�و�����ح&��� ،  ا������0ب إ�
� ی��وي ا��Gدي   �fی#0%�*          ،  ا��<�� ا��، وه0 %\�ة ا�A5$ی* وخ�ص��� م�� ا��QW_�* وا�

      B�#� A$� ن         وه0 م����� ����  ا�\ی���������� أ%:�� ا"&�ی&� ?       : "  ب-B��0  بA�Qس ا��
 �#Gش��ء تuب :  Hأو ذه *!Gب��ء      ،  بYت�0ه� م�� اب�� ب�م   ، م� ��Aت:� ا�$��6* ا�&�. ت-��
 .)19 - 1/18) 1(بAQس " (  ا����C دم، و? دH�ْ� ،4% � َحَ�ٍ� ِبَ�آAی� آ�� م

 ا�#���رى                     �#� *��و^$� أن %��  ��#-t ه�Sا ا���&-� %&��Aف ���� ا�#��0ص ا��-
ا�&��. ^��Aرت م�&-��ات ا�A��Gق ا�#���Aا%�* ا����G�&W* "��. ه��iS ا�-!���* ا���م��*، �#���Aف       

 A���U إ���� ،B��%0�#و����� ی� ،B��%0�S$ص، و����� ی���Wا� .��" �ه���ذ���I م��� ا�������D م-
 وا�&. ی&0^� ��� إث$�ت�� م��b A?ف ا���ی��� م�� ا�A�5$ "�.       ،ا��&��-* ب�iS ا�-!�*  

�A%� و��AD ا���0ر�. 
 B��f��% 0ص  اخ��&�وأول م������ "��. ت�ی�� م��� ُی{A��G ب��م ا������C،      ا�:&�ب���*ف ا�#

�� ی&�ث !�$"       d�-" دمb H%ی���5     �� ذ �� ����L ا��S%0ب ا�&�. ��$-| ص��H           ، وب�!�
�  ا������C ؟ ������ �� ا���S%0ب ا�&��. یAت:$���� ا��$��    ����� �����L  ا����Wصب��� ی�&�� ب�!��

 . وم�&-$ً�ح�ضAًا
ا�:�ت��H ا��\���0ل  ی-��0ل ،  �&0ض���C ه��Sا ا�&A���% d$��Wض %����ذج ����iS ا�#���0ص      

ی� �:�. ی:�0ن ا����0ون           " : ��� ا��������A�    C* ا��$�Aا%���  � ��� dإذ -ه�0 و��� 
 ا=ول���اء ا�&���ی�ت ا�&��. "��. ا����G� ي - ص���ر م��0ت" (  ی#����0ن و��� ا�����Aاث ا=ب��

 .b H%Sدم "-dب ب�����C م&��-ً� ا��Wص  ا�:�تA$�9/15( ،��\" Hا%��� 
ا������C ا���Sي ^م��B ا�  " :"�-��0ل،  ی\���� ا����Wص أو���L م��� ذ���I ب��4�0 و�:���

  Bم����ر ب�iA م�� أ��� ا���CG ��� ا��QWی�� ا�����G* بmم���ل ا�         ، آ�Gرة ب�vی��ن ب�v ،
   .�" iAر ب���v        ً0ن ب��را�:�� Aم� ا���ض�Nی���ن ب���0ع             ،   ا��vر م�� ه�0 م�� اA�$وی ) "

 ��� ا��Wص خ�ص�ً� ب���QWی�� ا�&�. ��$-| ا�����C            ،  )25-3/24 *روم�-"  ،  B6Aوش�
Cی��ن ب�����vب�. 

    4^Aم�� ����ء "�. م� B��>وم : "   gخ�� " ( وم�� ���� ی�Vم� ی��ن   ، م��� bم�� وا�&���
 4^A16/16م .(  

 B��#:�- Aخ��b Lو"��. م0ض�� -����ك ب���t ا�#����رى ا���Sی� ت�:#��0ا م��� ص��#L  یA��$W ب
� وی-0ل      � ی��  رب ی��  :�. ی-0ل م� آ� ��4 ": ا���\Nات ب��� ا����C، ا�Sي ی&$Aأ م#

 آ<���Aون، ا�����0ات "��. ا���Sي ب��.أ رادةإ ی����G ا���Sي ب��� .ا�����0ات م�:��0ت ی��خ�، رب
 خ�A#���أ وب�����I ،ت#$u%��� ب�����I أ����4، رب ی��� رب ی��� :ا����0م ذ���I "��. ���. ����-0�0ن

� أصAّح "��#_S،  آ<�Aة ^0ات ص#�#� وب���I ،��6ش���� أ �� %.إ :�:"A��  d�^.  اذه$�0ا 
 ).21-7/20م&� " (ث�اv "���. ی� �#.

L�����\�� ص����Wی\����� ب���4�0 ا� Aخ���b Lو"���. م0ض��� ،A���5$ا� L�����\� ، ����� 0ل���-�"
Cأ�����     " :ا���� �#��= B�S0ل ی0ح#��      ، )8/32روم�*  " ( ب�^ Bی��0ع   " : وی0ض��

" ( ب� ��QWی� آ� ا����� أی!ً�      ،  ���QW� 4ی�%� "-d  ،  0 آ�Gرة ��QWی�%�  وه،  ا����C ا�$�ر 
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�               " :^B�0یVآi   و ، )2/2) 1(ی0ح#�  ������ �ً���Wأر��� ا?ب�� م  أن اYب ^��5% ) "
 " :مG��Wً� ^0ل بAQس، و�:� ا�A5$ ،   "\�� ا��Wص ��مً� �:� ا��QWی�     ، )4/14ی0ح#�  

  A��GU Bی#���ل ب����� Bم� ب��Vآ��� م��� ی���QWس ، )10/43أ�����ل " ( ی��� ان ا�A��Qإذ ب ���^ 
 .ب�����Cا��Wص ب���Vم#�� 

 bخA ��� ب4�0 ا���Wص ���� در���ت ی&��Gوت "���� ح&�� ا��Vم#�0ن               0ضL". م و
Bم�       : " ی-0ل ،بVص �:� م�� ی��W�� �0دي أو?ً  ،  ^0ة ا�����  ،     .%��%0��� �روم��*  " ( ث�
1/16( . 

   C������� �ب0ة اuی����ن ب��vص ا���W�� 4�0ط ب��A&��5ه��0   ،  وی Aخ��b �ً6Aوی!���� ش��
إن ا�&A"��| بI���G ب����Aب    " :ا?�&��Aاف ا�-�$��. ب-��م��* ا������C م��� ا=م��0ات "�-��0ل    

  ).10/9روم�* " ( وbم#| ب-�$I أن ا� أ^�مB م� ا=م0ات خ��| ، ی�0ع
هSا ا?خ&�ف ا�Sي رأی#�i ". ا�#�0ص ا�:&�ب�* ا%�:4 ��� ا�A�Gق ا�#��Aا%�* ،             و

   ." |G�&ي "�خSص ا��Wود ا�مب ح�� حCا���� B��� م� �� �:�� ا�A�5$   ً� ��م، "�#
 B�� م� خ�  ب���Vم#�� بuن ا����C اب� ا� ؟ و أ،ب���Vم#�� ب-��م* ا����C ، وم#

 
 gوا7ر�2ذآ z���2�qص ��� ا�fhا 

 إ%���� ی����5  ، یL����� ����5 ا���S%0ب    أن ا����Wص ?ا�:�ثI����0 وا=رث��0ذآ4 ی�&-��
 The" "�����. آ&�ب�����B أو�Q������U#0سی4 ا�-�����وآ������� ی-�����0ل ، ا��QW_�����* ا=ص�������*

Enchiridion" :             دمb H%Sب� ��اء ��دت ��A5$ی* حAی&��� وإرادت��� ا�&�. ���$&Gا� ، ب�
 ذ%$ً� ب� م��0دی&m"   Bذا م� أت� ا��&��¢   ،              H%Sإن آ��ن ا�� �Dا "����0د م��&�-ً� ����Sاب ا��

 . آ$�Aًا
��A   " .   "�   ص��ح$S  Bابmن ا�:�ثI��0 ی�:�0ن  ب��     أم� إن آ�ن ا�H%S ص{�Aًا "     Qا��" 

                  ����0ا م�� ا�-��ص��ت ا�&�. �����Wم� ح&�� یNم#0ن ردحً� م� ا�Vا�� Bب بSي ی�Sا�. 
)1( 

 ا�������A ا��������0     ا����در ���   ��Q$�* ا���ارس      آ&�ب ا�&���� ا�����.     A5حی
�A، "�-0ل  Qاب ا��S�: " 0ه A�Qاب م��� ا��S��"Aض اvی�Gء  "�0G% Bس ا=بAار ت&�

�A ه�� ا��Sی� ی�0ت�0ن       Sه$0ن إ�� ا�Sی� ی .. .  ا����ء إ�� خ0لا�^$�  �� خ�Qی�ه�   Qا��  
� ? ی0�Wن م� ا��QW      ، ا�#��* ب��ل�� ی0"�0ا ب��&���م      ه�� ا��Sی�      أو،   ا��Aض��*  _�*  إ? أ%��

  .���vل ا��� ...       A��Qاب ا��S�� اب        =إنS�� م�� آ�� إن ا�#0�Gس   .. "�. ه�iS ا��%��   ش�
 A�Qب��&��م ُت0".إ�� أن ت$-� ". ا�� �vل ا���.�". )2( 

                                                 
)1 (  Af%ت-�. ا��<���%.    م� ه.: ا �A     )88 – 87( ص ، ا�#��Aا%�*، م���Qب���� A���Q&ا� A�^أ ، و^�

�    . م1563-1545، وا��\��L ا�&Aی�%&�#. ا��#�-� ب��� ���م.            1439م\�L "�0ر%4 ���م     ��� A�f%ا
 . )647(ا��ه0ت ا�#�fم.، ���4 أِ%4، ص 

��0���A. "��.  ا�&������ ا�������. ��Q$��* ا����ارس، ا��0����Aن ا�����0��0ن ب�����د^* ا�-�ص�� ا    ) 2(
��A ا�&����� ا������. ا��Sي أص�رتB                ، وا%A�f م<��B    )54-53(�0ری*، ص   &Wا�\����*  "�. آ&��ب م

 .*ا�:�ث��0:�* ���ارس ا���Aی
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آ��� واح�� ی����C  " :ه��iS ا��-���ة م��� ����ء "��. م��A^4 ت-Aی��A د����� ا�:�ثI����0 "��. و 
�S� 0اب ی��5 آ�� م�Vم� ����B     ) 9/49مA^4 " ( وآ� ذب��* ت��C ب����C  ،  ب��#�ر"

��ص�ت^. 
��A ���هAاً      : "وأی!ً� ا�&�0ا ب-0ل ب4�0   �� ، ن ا���0م ���$ّ�#B    =،   "��� آ� واح

 ب#��i      أن ب-�. ����      ، إ �� ا�#��ر ���� آ�� واح� م�� ه�0             و�&�& ،%B ب#�ر ی�&���  =�^ ح�
    Sخu���" Bة أ���A�� ق ����     ، إA�&أن اح  A��W��"  و�:�� آ���   ،م�� ه�g�W���" 0   أ و،ح�

  ).15-3/13) 1(آ0ر%<0س " (ب#�ر
اء �#�� ا�:�ثI����0 وا=رث��0ذآ4 ی��&�gW ب-��0ل ه#��Aي أب��0 خ���A6   إذًا��G��" : "  0ه��

Wا� HDی* م� ش0اA5$ا� g��W&� B�vا  ."�Q_* ا=و�� ت\�
 Cاء ا����������I ا�\����L آ���� ه���I ا�����ب-0ن �������C ��\��#4 اv%����%. و���0? "��� 

 ،ا=%$���ء  – و"�T ا�A�:G ا�#��Aا%.        -". م-م* ا����:��     و ا�Sی� �$-0ا م\.ء ا��Gدي،   
� ی-0لا�Sی�  �#�       Bب4�0 ��م* ". آ&�ب  "  Cا���� Lأي - آ��%0ا "�. أ����$4    : ""م 
 �#����- ���� أب��0اب ا������ء    م-��A =رواح ا�����، ����� ا=ب��Aار ا���Sی� أوص��ت "��. و�

 ".أي ا����C ، "�$<0ا ح&� م\.ء bدم ا�<�%.، ب�$H خb *_�Qدم ا=و��
وم���� آ�%�| ���f*    : "  ��� مB���� ���0 ا����م    مA��Gو ا�:&��ب ا��-�س    وی-0ل  

 ".�:�ن ^ ه�I وا�&�T �-�بً� أبیً� ��� خB%m"   ،          B�&_�Q �0? %��* ا����B� C     ،م��0
)1( 

 م��&�-0ن ����Sاب، ?   - ب��H م�&- ا�-ی4 ب4�0 -"�V?ء ا=%$��ء ا=6��ر    
� bدم                �� ��H%S أب����،  ب� ب��$H وراث�&�� *��Wی�ت ش م��I ا���0ت      "ب�$H ت��^

 آ��� ب��QW*      .. وذ�I ��� ا�Sی� �� یQW_0ا ��� ش$B ت�ي bدم         ،�� م��0 إم� bدم   
  �%����ن ا�0اح�� �����   ب������* اL����� ����..v ا�#���س ��ی#0%��*  إواح��ة ص���ر ا��:��

 ).18-5/14روم�* " (ا�:<�Aون خ�Qة 
   ��fyص �N ا����!�ت!�qك ا��C.ان

��W�� *���0 Aص م�    آوQاب ا��S�   A��     I���0ا�:�ث م$�أ ا?�&�Aاف ا�:#��.      �#�
   AیA$&ي ا�:�ه� وا�". ا��\�L ا�<�%. �A5 ا��#�-�      ا�&. أ^Aت   �:0ك ا�{AGان   ب ب�� ی

ا�:#���* ا�$�ب0ی�* ت���I ا�{A�Gان        " أن  ا��\&���0ن   و^�Aر "��B     ،  م  1215". روم� �#*    
 ". وت�#�B ��� ت�5ء 

د م�� ا�#��0ص     إ��  هSا ا���&-   ".  و^ ا�&#ت ا�:#��*    ��       �� ا�&�. رأوه�� ت��#�
 و����� ه��iS  ،أ%��| بA��Qس " : أن ا������C خ�H��6 بA��Qس ^����Dً   م#���� ه��Sا ا������Qن، 

وأ�I���Q م���Gت�C م�:��0ت  ، ى ������� وأب��0اب ا�\����� ���� ت-��0 ،ا����AWة اب#��. آ#����&. 
وآ�� م�� ت���B     ،  ":�� م�� تAبB�Q ���� ا=رض ی:�0ن مAب�60ً� "�. ا�����وات                ،  ا����وات

و���� آ�%�| ا�:#���*      ،  )19 - 16/18م&��   " ( ". ا�����وات   ��� ا=رض ی:0ن م��0?ً   
�� وارث* �$AQس ورث| أی!ً� هSا ا����Qن�G% A$&ت�B#�  . 

                                                 
)1 ( A��f%م     : ا����v0دی��* وا��������* وا�، 135(ص ، أم����* ا����5ه�� ، ا��QW_��* ا=و���� ب���� ا��

 . )647(، و��� ا��ه0ت ا�#�fم.، ���4 أِ%4 ص )146
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( 
، م� AGUت� ��#�س خ�Qی�i ت{B� AG " :ل �&�م�iS ن ا����C ^�  بuوأی!ً� ی-0ل ی0ح#�    

  .)20/23ی0ح#� " ( وم� أم�:&� خ�Qی�i أم�:| 
 ورث -"  ��ی�0 إ��B    " : دور ا����C ا�d��0 ا�Sي وصBG ب4�0      | ا�:#��* ور���

) 1(ت��0ث���وس " ( اv%����ن ی���0ع ا������C :  وو����d واح�� ب���� ا� وا�#���س،واح��
2/5( . 

  L���\ار ا��A��^ Bوو���  ب�ح&\�����ت 06ی���* م��� ا���Sی� ر"!��0ا أن ی:��0ن ^��Aار     و^��
��_6�Wا� *#� آ�� ��V?ء أن ی�#�0ا ا��Wص وا�{AGان؟ . ا�{AGان ب� ر��ل ا�:

����* ا�$�ب��� خAو���ً� م��� ه��iS ا?ح&\�����ت     1869و"��. ����م  � ���Gار یA��^ رم ص��
 ، ا%&�5ر ص:0ك ا�{AGان م� أ��&B ا�:#���* ب���&�0یt ا���Aي           ��A ب� و^  ،  وA�Uه�

BحA��5ا��ه��0ت ا�:���ث��0:.  "  وی ����iS ا��Aاح���   " :"�-��0ل" م�\��� L��!Wن ی����%vا
��Aی��*Q&رًا ب��#����*، ا�A��$ار م��� ت:��0ن ح����* ا��-���ب ، إذ ی���0ت م ?) ا�����&�T ( ب�-��

  B�" ال م0�0دةNت  ،      AیA$&ان ی0م ا�AG}ی� ب���QWوال ا�Nل بNت �وب�-ار م� ب�vم:��ن    ،  و�
� ا�&��0یt ا���Aي ب�� أن %:�0ن              ...  0ی!�*أن تNی� هiS ا����* �-0ب�ت ت�     &�% �"mذا ��

إ%��� ی\�H أن %-�0م ب�I�S ا�&��0یt           ،   ��&�0یt ی�f ا��A ص�����ً     ^ أآ%� إرادت#� آ���ً   
 ".م�&���� %&�D  ا��-�-* ا=���* 

ص:0ك ا�{AGان ا�&. ب-��|      ا?�&Aاف ا�:#�. وم��N*     ب�*وی\ر أن %#$B إ�� أن      
ره� ردحً� 06ی�ً   ���$�ب  ه�� أ  أ�%&� آ�آ����0* �&����� ا���Wص       م� ا�Nم�    ا�:#�4D ت

� �� ا�:#��* ا�:�ث��0:�*اا�$Aوت�&�%| و"A^* و�0د �^�-5%. 
 ا��Sي ی�#��AG}���"     Bان ،  وث#��* ا�#���رى   وص0رة م� ص0ر    %0ع  ". ا��-�-*    ��وه

���A           ا�-��A&���� 4ف أو �ا"L ر�0م ص:0ك ا�{AGان      ��  "�&C =ب�0اب ا�\#�* وت�ی�
A5$ى ت!��ف إ���                      و���،  ا�Aأخ� *���b *�-�-وا "�. ا���U ���m" Bن ه�V?ء ا��Sی� ی��:%0

Bي ی-0�0ن بSا� s��>&ا� . 
 ا�����0ل ����� ا�{A��Gان ا�&��. ا�&���ت��   ت.ص��0ر"��. ا��-��� ا��\��Aد &uم��� ح���� یو

ح���s ی\���4 ا�&�H��D أو ا�&�D$��* "��. خ���0ة ب���� ی��ي  ، ی�\����"B��%m ی���&-$��� و ا�:#����*
"&-g ا�A���Gة ^��* "\0ره�� ب���     ،  ��� م� ا�Nواج  ر��ل ا�:�#0ت ا��&$&��� وا���0#   

Bی�� م��� ا�B *��#&G ه��Sا ا?�&��Aاف م��� ی���$$? ی���GWو ��6$��* م#��B ا�{A��Gان وا����CG،  ،ی
 .ا�${�ءووا���Gد 

وأم� ا���{* ا=خAى ����0ل ��� ا�{AGان وا��&�<�* ب"L ا���ل ����Aل ا�:�#�0ت        
 ا�����ل م��� یA&��5ي ب��B ص��I  ی\�� م���  إذ ا���Sي ?،"��. ا���ی� "���. %��0ع م��� ا?م$Aی�����*

خ0ل ا�#���ر    ، A��GUان��� B���G% x���� -=ن ا�\#��* ، وب��_4 ا�-��Aار ، "����B����� 4 إ? أن ی
� ا��#:0س، ب�-&!� هSا ا��#TQ ا���:0س�Gوا�- *��W0ن م:&� d-" ء��#U��. 

 
 n اfhص ��� ا�|و;	��

� ی&��Aددون ب���� ش��Aط اvی����ن �����Wص، وب���� إ���-�ط ه��Sا أم��� ا�$Aوت���&�%| �%m��" 
� خ�ص��ً�إذ ی��Aا�A��5ط ، �� ، آ��� ا�#���س#L��Gآ���� ی،  ی����5 آ��� ا��QWی��� اi ب�!��� م��Vم#
� . وآ�"Aه

ا���^��� ی����� أن ش��Aوط ا����Wص   ": "%��0ر ا������� "آ&�ب��B ی-��0ل ���0رد "��0رد "��.   
 ."أو ت&#0ع ب�خ&�ف ا�0�5ب وا�#��، وا���ك أ��� وأ�ل م� أن ت:0ن مSه$�*
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یات  � BتA��#وش ". مAي"  :وی-0ل أ%�4 شAی�0ع ا�#�ص ، iSه T-ي حSه0 ا�

 ".و��b d-" 4دم وح0اء ، آ� ا��QWة، وذ�I ب���0ت %��ب* �� ا��QWة، ا�#$0ءة
إ%���B �#���� ، و? ��خ���Aی�، و? �������0د، ا�����Wص �����4 ����������� " :وی-���0ل أی!���ً�

وه:�Sا أص�$�#� %���      ،  وأص�$C ا?ب�� إ%���%�ً     ،  �-� أص�$C ا� اب#��ً      ،  إن ا� ی�$#�  ،  ����ً�
 ".A5 أب#�ء ا� آ$

ت��I ه�. أن     ،  %��� %\&��ز %��0 م$�أ ا�:��Gرة         : " وی-0ل ا����� ا�$Aوت�&�%&. تAث0ن   
           *�_�QWاء ��� ا�Gم� ب��#� ا�  أص$C إ�� ح^ Cا� ا=ب          ،  ا���� Cص��� �-" �وم�� ث�

 x6���Wن ا����%vاء" ، ا ص����0#� م��L ا� ب���0ت اب#��B��%= ، B إن آ#��� و%���� أ�����-" ) "
 )1(  ).5/10روم�* 

 

                                                 
)1 (A��f%م      : ا����v0دی��* وا��������* وا� ،)149(ص ، أم����* ش���ه�� ، ا��QW_��* ا=و���� ب���� ا��

� ا��ه0ت ا�#��fم.، ����4       )114 (ص،  إبAاه�� خ��� أح�  ،  ا�{AGان ب�� ا��vم وا������*   �� ،
  ).645(أِ%4 ، ص 
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� ا
�روثeدم وا�� �~�&^  

   *�اء �#�م� خ��T ا� bدم "�. �#&�B             ا��QW_* ث�   ت$أ ^�Gص وا���Wا�،     ��� i��� و%
 وأآ��� م��� ،"L��^0 ا=ب��0ان "��. ش��Aاك آ���0Uu��" ، iاi إب����4، ا=آ��� م��� أح�� أش��\�ره� 

��� إ�� ا=رض، "��^$��� ا� ب�� ی�&�-�، ا�A\5ة ا���Aم*�N%وأ. 
اء ه�. ت�:�� ا�-��* ا�&�. ح���| "�. "\�A ا�A�5$ی*                 "�خ� �-�ة ا���Wص     �Gوا� ،

Aَ#�"      *�و�#$أ ب���&�Aاض ^��* ذ%�b Hدم آ���     ،  م�ذا ی-0ل ا�:&�ب ا��-س �� ت�I ا�-
 .��ءت ". �AG ا�&:0ی�

 

 N-�qا�� .C� :�� ^&�~� �دم 8 

ن ���������    ،وأخ��S ا���Aب اb B���vدم  " : ی-��0ل ���AG ا�&:��0ی�  ��� *��#� .��" Bووض��� 
��fGوأوص�،  وی�    ً�D�^ دمb B�vب اAآ� أآ��ً      : ا�uا�\#* ت A\ش L��� ة   .م�A\وأم�� ش� 

=%I ،  وأم� ش\Aة م�A"* ا�A�W وا�A5 "� تuآ� م#��.م�A"* ا�A�W وا�A5 "� تuآ� أآً�
 ... ی0م تuآ� م#�� م0تً� ت�0ت

 : "-���| ����Aأة    ؟،� ���L ح�0ا%�ت ا�$Aی* ا�&. ����� ا�Aب اB��v         وآ�%| ا���* أح�َ  
 ا�\#�*   م�� ث��A ش�\A   :"-���| ا���Aأة �����*    ؟تuآ� م� آ� ش\A ا�\#�*      ? : ^�ل ا�  أح-ً�

ت����i ��_�    و?، uآ� م#�B ت�   ?:وأم� ث�A ا�A\5ة ا�&�. "�. و��d ا�\#�* "-��ل ا�           ،  uآ�%
 .ت�0ت�

ب�� ا� ����� أ%�B ی�0م ت�uآ�ن م#�B ت#C&�G أ��#:���                 ،   ��� ت�0ت��    : "-��| ا���* ����Aأة   
وأ%�� ب�\*  ،  "Aأت ا��Aأة أن ا�A\5ة ��ة ��آ�     ،  "�� ا�A�W وا�A5  وت:0%�ن آ�� ��ر  

وأ��Q| ر����� أی!�ً�      ،  وأآ��| ،  "uخSت م�� ث�Aه��    ،  وأن ا�A\5ة ش��* ��#Af   ،  ����0ن
���� وص��#�� ، "���6�W أوراق ت���� .و������ أ%����� �Aی�%���ن  ،  "uآ��� "�%G&���| أ��#�����  ،م�

��� م£زر�G%=.  
 "�خ&$��b uدم ،#��* �#�� ه$��0ب ری��C ا�#����ر و������ ص��0ت ا���Aب اB���v م�ش���ً� "��. ا�\  

 .وامAأتB م� و�B ا�Aب اB�v ". و�d ش\A ا�\#*
"��5W|  ،   ���| ص0تI ". ا�\#�*     :؟ "-�ل  أی� أ%|  :و^�ل �B ،  "#�دى ا�Aب اb B�vدم   

 . "�خ&$uت،=%. �Aی�ن
تuآ���   م��� أ�����I أ%��A� Iی���ن ؟ ه��� أآ���| م��� ا�A\��5ة ا�&��. أوص���&I أن ?: "-���ل

�� .  ا��Aأة ا�&. ���&�� م�. ه. أ�Q&#. م� ا�A\5ة "uآ�|:"-�ل bدم ؟م#
  . ا���* AّUت#. "uآ�ُ|: م� هSا ا�Sي "��|؟ "-��| ا��Aأة:"-�ل ا�Aب اA��� B�vأة
   *���� B�vب اAل ا��-":           �D��� وم�� ����I%= .     L "��| هSا م��0%* أ%| م�� ����L ا�$

اوة ب�#�Iِ      ،  ��ت�I وتAاب�ً� ت�uآ��� آ�� أی��م ح        ،  وح0ش ا�$Aی* ��� بI#Q ت����    �� Lوأض�
��  .وأ%| ت��-�� �-$B، ه0 ی��T رأ�I، وب�� ا��Aأة وب�� %��I و%��

وإ���� ر����I ی:��0ن ، ب����L�0 ت���ی� أو?دًا،  ت:<���Aًا أآ<��A أت����ب ح$���I:و^���ل �����Aأة
I^��&اش ،I��� وه0 ی�0د.  

 ? :وأآ��| م�� ا�A\�5ة ا�&�. أوص��&I%=   ،           ً�D��^ I ���| �-0ل امAأت�I     :و^�ل Yدم 
 ��وش�0آً� وح��:ً�   ، ب��&�H تuآ�� م#��� آ�� أی��م ح��ت�I        ،   م��0%* ا=رض ب�$$I   .تuآ� م#
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 I� |$#ا��-��     ،  ت H�5� آ��uًا ح&�� ت��0د إ��� ا=رض ا�&�.         ، وتN�$آ�� خuت I��ب��Aق و�

�� .. . وإ�� تAاب ت�0د، =%I تAاب، أخSت م#
   B��vب اAوا              : و^�ل ا� A��Wم#�� ��ر"�ً� ا� واYن ، �A�5 ه�0 ذا اv%���ن ^� ص��ر آ0اح�

  i"uخB��A ا��Aب    ،  ویuآ�� وی���� إ��� ا=ب�       ،  ویuخS م� ش�\Aة ا�����ة أی!��ً       ،  ���B ی� ی
             ���وأ^��م ش�A�Q"  ،      *�#� .^Aد اv%���ن   ،  اB�v م� �#* ��ن ������ ا=رض ا�&�. أخ�S م#

 �-2/15ا�&:�0ی�   " ( و���H ��� م&-�A�� Hا�* A6یT ش�\Aة ا�����ة           ،�ن ا�:Aوب�
3/24.( 

 

 �y&�~� ا7و��� ��� ا���� ا���را;
دًا آ$�Aًا م� ا=��_�*      اا�-�* ا�&0ر إن ا�&uم� ".    � A�>ا^�*       ،ت�* ی�� ویI:�5 "�. م

��  .ا�Aوای* ا�&. ب#� ����� ا�#��رى أح أآ$A أوه�م
����* ب���� ?      �Bح��fأول م��� %و�vات اSث ���� ا���ی����T   أن ا�Aوای��* ا�&0رات���* ت&���

   BهN#ا� وت �%��$* ا�\��� إ���B ��� و���، إذ ی-�0ل        وم#�B  ، �� ا�#-��gD   وش���0* ��
AGر                   " : ا�����"�خ&$�b uدم   ،  و����� ص�0ت ا��Aب اB��v م�ش��ً� "�. ا�\#�* �#� ه$�0ب ا�#

 :و^��ل ��B  ، "#��دى ا��Aب اb B��vدم   ، وامAأتB ". و�B ا�Aب اB�v ". و��d ش�\A ا�\#�*           
��م.، ص�                    "أی� أ%| ؟    G&ب�� ه�0 ا�� ،�ً��$�%uی�ً�، و���4 تAیA-اً? تV�� 4��� Bا�V��" ، ر

Bام  .�� ���N �� ا�0ص0ل إ�� م� ت0ارى �#B ح�� ��L و^L أ^
"���_� آ�%��| ا�����* ح-�-���* آ���� ، %���$| ا�Aوای��* ا�&0رات���* ا0��Uvاء إ���� ا�����* آ���� 

وه�� أر��� ��B      ،   ه� ا����0ان ی:��� وی��^�V���" :       Hال ،ه� ا�:&�ب أیSهH إ��B مA�Gو    
B�#� ر�� م� ، � ا�-ی� ��� ا�{AیH؟م<� هSا ا�&:� �إوأی� أش�ر ا��

���� رم��Q���5�� Nن     %uا�:&���ب �����* ب A���Gت ��Uور)  A�f%ؤی��� اA20/2ا�(  AG��� نm�" ،
              ��%uوص� ا���* ب ا�&:0ی� آ�ن ی&�ث �� ح�* ح-�-�*، و��4 �� م�#� رمNي، "-

 �D����م��0%��* أ%��| م���  : " و^���ل �#����،"ا�����* أح���� �����L ح�0ا%���ت ا�$Aی��*"م��� ا�$
� وم��� �����L وح��0ش ا�$D����یs ���� ح���* " ����� بI��#Q ت������،Aی��*�����L ا�$�����" ،

���، �-0ب�* �������ن، آ���                  #Qا وه. ت���� ���� بSاه� إ�� ی0م#� هA% *�-�-ء  ح���  .�"
 .ا��AG ا�&0رات.

 آ�� ی\�� ا��AG ا�&0رات. �$H إخAاج bدم م� ا�\#�* ا�0�Wف م�� ت���b dدم ����              
، � وی���� إ��� ا=ب�   ویuآ، ویuخS م� ش\Aة ا����ة ،  واYن ���B ی� یi   " ش\Aة ا����ة   

 "."uخB�A ا�Aب اB�v م� �#* �ن 
   �  ، وت�uت. ا��vب�* ا�&0رات��* واض��*     ؟ م�� ه�. م����* bدم       :وی$-� ا��Vال ا=ه��-� 

 �Aف ،   ش\Aة م�A"* ا�A�W وا�A5    ،أآ� م� ا�A\5ة ا���Aم*   -�   A�5وا� A�Wذا   .ا����" 
 ًا��iS ا����G* أث�A     ی�SآA ا��#g ا�&�0رات. �       ؟ ?  م��5#*  تAتH ��� هiS ا���A"�* م�� ث��Aة        

��� �Aی�%�ن      %uب �"A� دم وح0اءb 0ى أن�  ،          A��W�� ����&"Aا=م�0ر ب�� ����� |G5:%إذ ا
A5وا�.  

� ��0ص����0ل إ������ ا��-�-����*�:����������� *����"Aة ،  ا��������}Qم إ? "����. زم����� ا�Aت����� �و�����
���� آ���ن ب���s  ،وا�����&$ی�"    ���� أ����4 ذ���I ت�-�-��ً�   !�Aی���* bدم �#���� وتB^0��5 إ��

� ." *���vيإ^����5_* اA5$م* ا�\#4 ا�. 
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� أن ی��^b Hدم       �fم� ا� � ، ��� ذ%H م�� آ��ن ��B أن ی�رك ^$��B             - ح�H ا�#g    - ث

 آ�� و^b Lدم ". اvث�� وه�A��U 0 م���ل       :&��ءل%وب�  ،   ا�A�W م� ا�A5    ب�ُ إذ �� ی�Aف  
� ا�#��رى�Nآ�� ی i .��A5 وا��QW_* ا�&. دخ�| ��%��ن ب�

���0 م���&�  أم��� ا����vم "��&��Aف ب��\$���* ا�A��5$ی* ا" �����&��. خ���T ا� اv%����ن ���
A���5وا� A����W�� ،������، و����Sا "����0 م:����� ب�����G ا�A����W وب�?م&#����ع ����� ا�A���5، م���رك �

Iذ� ��� Hوم���.  
 ؟وث�* م��u* أخAى ه�م* م� ا�Sي ی&��� وزر ا�b H%Sدم أم ح0اء

� م#B بAاءة bدم     یSآA ا�#g ا�&0ارت. م�   �G0ای�*    یU وإدا%�* ح�0اء     ا����*   م��   ���،  ب
 ." "uآ� ،وأ�Q| ر���� أی!ً� م���" B�G أن ح0اء ا�&. أ0Uت�� ا���* "uآ�| "

ا����Aأة ا�&��. ���&���� م���. ه��. أ�Q&#��. م���       " : و����� ���_� ���� "��&��B ^���ل bدم    
وbدم ���    " :، "-��ل  ص�Aح ب�B ب�4�0     م�� 0Uای�* إب���4       وب�Aاءة bدم    ،  " "uآ�| ،ا�A\5ة

آB%= ،" ��%u  )2/14) 1(س ت��0ث�و" ("���| ". ا�&�ي ، �:� ا��Aأة أ0Uی|، ی{0
  .)5/12روم�* " ( ا����� إ�� واح دخ�| ا��QW* بm%��ن
ا�#A�fة ا���0دی�* ����Aأة ح��s ت�Nري ب��� ش�AاLD              ریH أن ��Sا آ$�A ��^* م�L        و?  
: ، و^ ^�ل اب� ���Aاخ "�. ��iAG         وه. ". هSا ا�#g ت�&$Aه� �$$ً� ���QW_*      ،  ا���0دی*

  .)25/24اب� ��Aاخ " (�� %�0ت أ���0نم� ا��Aأة u5%ت ا��QW_*، وب�$$"
م� ت�ث ��� خb *�_�Qدم حّ��          #� � وه�0 ا����A، رب ا=��Aة       -� bدم   وا�-bAن ا�:Aی

   ������ } و������� bدم رب����B "{����0ى  {ا�������_��0* ا=و������   -وص�����حH ا�-����Aار ا=ول "�
)B6:121(. 

 g#ث ا�  .�� �-0ب�ت ث�ث b |��6دم وح0اء وا���*ا�&0رات. آ�� ت�
�   " %��| �-0ب&���� أ%����  أم��� ا�����* ":� D����وم��� �����L  ، م��0%��* أ%��| م��� �����L ا�$

اوة ب�#�I      ،  وتAاب�ً� ت�uآ��� آ�� أی��م ح��ت�I         ،  وح0ش ا�$Aی* ��� بI#Q ت����    �� Lوأض�
  ." وأ%| ت��-�� �-$B ،ه0 ی��T رأ�I، وب�� %��I و%����، وب�� ا��Aأة

وإ��� ر���I    ،  ًاب���L�0 ت��ی� أو?د    ،  ت:<��Aًا أآ<�A أت���ب ح$��I       " وأم� �-0ب* ح0اء    
I^��&ی:0ن اش ، I��� وه0 ی�0د".  

، وب��&���H تuآ��� م#���� آ��� أی���م ح��ت��I  ، م��0%��* ا=رض ب���$$I" وأم��� �-0ب��* bدم 
I� |$#ا��-�، وش0آً� وح�:ً� ت H5� آ�uًا ، وتN$آ� خuت I� ."ب�Aق و�

ب��  ،  تuآ�� ا�&�Aاب     م��&0ی* ا�-�م�* ح��#�ء ?        آ�%�| ا����* ^$��ُ      ه� :و�#� أن %&��ءل  
 أن ه��iS ا��-0ب��* ر"���| �#���� ب���   أم، وه��� تuآ��� ا������ت ا����0م ا�&��Aاب ���L ا�����0انت$

Cا���� H؟ص�!  
، وه��0 أت����ب ا������ وا���0?دة ،  ������%.: أح��ه��:وأم��� ا����Aأة "�0^$��| ب��uمAی� 

��� .وأ%B ی�0د �����، وه0 دوام اش&��^�� ����A،  م�#0ي %�G.:وث�%�
ا��Aأة  " ب�ه� ��� و�\#4 ا�#��ءوهiS ا��-0ب�ت آ�"�* ". ت�-�T ا��Wص 

 اvی��ن ث$&� ". إن ا=و?د، و�:#�� �&g�W ب0?دة ،ا�&�ي "���| ". ،أ0Uی|
  ).2/14) 1(ت��0ث�وس " (وا���$* وا�-ا�* مL ا�&�-�
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( 
&. ه�د "���� م�� یuآ��        �� ا��-0ب* ا�   �نتG�&Wو�-0ب* bدم   ��¡ أن هiS ا��-0ب*     % و

 =%I ی0م تuآ� م#�� م0ت�ً   ،  �A�W وا�A5 "� تuآ� م#��    وأم� ش\Aة م�A"* ا   "م� ا�A\5ة   
 . ^Aو%ً� م&�Qو�*�ی0مSاك ، ب� ��شوح0اء ، و�� ی�| bدم "ت�0ت 

� م��� ا������ق م��0ت م�#��0ي =%��B ?ا��-���0د و? ی�:��� أن ی-���ل ب��uن ا����0ت ���Gی ،
، وب�����QW* ا����0ت، آu%���� بm%����ن واح�� دخ���| ا����QW* إ���� ا�������    ":و�-��0ل ب��4�0

  . )5/23روم�* " (  إذ أخuQ ا�\��L ،ا�&�ز ا��0ت إ�� ���L ا�#�سوه:Sا 
=%�I ی�0م تuآ��       " : م�� ی�Aف ا��0ت �� ا��\��ز إ��� ا��-�-�* أن ا��#g ی-�0ل               و

م0ت�ً�  : "، وأی!ً� ا�&uآ� ". ^B��0 ا��0ت ح-�-.، ":�� ا=آ� ح-�-." م#�� م0تً� ت�0ت    
  .ی�#L ا��\�ز" ت�0ت

 اآ&���H ح����ة   - و"-��ً� ����#g ا�&��0رات.  -�A\��5ة وا����T أن bدم ح���� أآ��� م��� ا ��^
وت:0%���ن آ����   " ا������� ا�A���$W ا���A"��* آح���ز م�A" *��"Aی��ة   * ����م�*، "-��  روح���

    A�5وا� A��Wل  ... ��ر"�� ا���^    B��vب اAم#�� ��ر"�ً�               :  ا�� ه�0 ذا اv%���ن ^� ص��ر آ0اح�
 A5وا� A�W22 ،   3/5ا�&:0ی�   ("ا�(      A:#ی ? ��% أه���* ه�iS ا���A"�*       ، وإن ��^ً� ". ا�

      Nت��� ���، و��"Aت� �� 0� ����، ":�� ی:0ن ح��&"A� ��%��%�* ا�&. تAتL ب��A5ور و^
 ب�#�� وب�� ا�A�W؟

: وم�� یB� ��V أن ا�#g ا�&0رات. ی\�� ا���* أصق م-�ً? م� ا�، �- ^�ل Yدم              
"   ��� م#���، "����     ، و��� ی��| ح��� bآ�         "=%I ی0م تuآ�� م#��� م0ت�ً� ت��0ت         ،  "� تuآ� م#

ب� ا� ���� أ%B ی0م تuآ�ن م#B ت#C&�G      ،  �� ت�0ت� ": ص^| ا���* ح�� ^��| م:Sب* ا�     
     A5وا� A�Wورود م<��     " أ��#:�� وت:0%�ن آ�� ��ر"�� ا� Tی��� ���وآ�ن آ�� أخ$Aت، "

 H�#ا ". آ&�ب یS؟إ�� اهAی !� ا����� ا�-
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  ��	�C ا����رى 
	��u اh&�~� وا�Cq�رة

 

A^%ا�&0رات.    أ g#تا� ورأی#� ". � ا��fآ�آ�*           ا���ب-* ��حAم بN�\م� ی\��� ا���^�� ی 
ا�-�* ا�&. ت��ث| ��� خb *�_�Qدم، �:#�� %&\��وز و%{�t ا�A�Qف ���� ورد "���� م��                        

 م�&-� "��� ه�0     ،  06ام، ���� ب#�� ا���یs إ��� أب���د خb *�_�Qدم ���� ا�\�#4 ا�A�5$ي                  
 ا�#��رى ". خb *_�Qدم و�-0ب&�� وأب��ده�؟ 

A$&0س  ی�#�Q��Uم430 ( ���%| أو(   Bآ&�ب� .�" "The Enchiridion"    *م�"�. م-
�iS ا����u*  تA��Gًا م&:�م�ً ا�#��رى ا�Sی� ^م0ا    �   ،  iA$&وی�  Bم��   ":ا��<��%. ". آ&�ب

 .ا�0ح� ا�Sي ا�&H�0 ^!�* ا�:�Gرة" ه. ا�#�Aا%�*
 Bا��<��%. وخ�ص* رأی B�-% آ�� : 

وح�Aم  ،  وأ%��� ����B  ،   B ^0ة اvرادة ". حAی* آ�م��*       أن ا� خ�T اv%��ن وتAك "�      -
C�-ت#�ول ا� B���.  

     B��� مAم� ت#�ول م� ح#� ��و�� ی:� ، �:� bدم وضL ^0تB اvرادی* ". A�U م0ض�
*��  .إذ �� ی:� ی�Aف ی0مSاك �0ا�6 ا��0س وا�5�0ة، ص�$ً� ���B ت��ش. ا���

� =%B ی&!�� ذ%0بً� �یة -�f� H%دم ذb H%ذ: 
      ���� ب��ل أن ی����� "��. ����  ، إذ اخ&���ر bدم أن ی����� م�:0م��ً� ب����B&Q ، ا�:A��G:أو�

.��vا �  .ا��:
��  .=ن اv%��ن �� ی&�-� ". ا�،  آAG وإ��ءة أدب مL ا�:وث�%�
��  .إذ ��� ح:��� ا��0ت،  ^&� %B�G:وث��<
�� ض�ع م�� أ��� ا�&��           ،   ا�N%� ا���#0ي  :وراب�^ *�%��%vوح اAن إخ�ص ا�= Tی

  .ب-0ل ا���* ا����0ل
��  . إذ %�ل م� ? ی�� �B، ا��A^*:وخ�م�
��  . ا�L�Q:و��د�

وا��T أ%I م���� أم�#�| "�.    " ً� �:� ا=خ�Qء ا�A5$ی*    وه:Sا آ�%| هiS ا��QW_* أم�    
� �B ا%�:��ً� ". هiS ا��QW_* ا�0احة ،ح-�-* أي إث\&�" ".  

-    �Dا�  ، �Nاء هiS ا��QW_* ا�5#��* ا��0ت ا�Dا=%I ی0م تuآ� م#�� " أو ا��Sاب ا�
"uص�$C ح�Aًا   ،  آ�� ��b Hدم ب�ه� ا��Aی* اvرادی�* ب�� أن هNم�B ا��H%S             ،  "م0تً� ت�0ت 

  �، "���-�ب ا���-0ل ��H%S ه0 ا�H%S ب��i ، وA�U حAٍ ". ص#L ا���Aوف ،  ". إت��ن اvث
    B#� �رح�* ا .�Wت وا%&-��|  ، ب�0ی� وه:Sا أص$�| ا��QW_* مAآ$* م� 6$��* ا=،  ب�

���D�#أب AD�� وراث* إ�� ��� )1( .م#
��* bدم    ". A6ح أو�Q�U#0س  و%��¡  ��� A�$:ا� ��W!&آ��� ه�0        ،   ا� B�#وا�{�ی�* م

  Cقواض�Uإ    *��Aا� TیA6    ب�ب ًا vش��  ،ب��&0ب*و�ّ��ة ا��g�W ی��0ع   ت��-� *
آ���iA م���� ذو، ، وا����Sي ب£?م���d���-" B ی�:���� ا�����Wص م���� ه���iS ا��0ب-����ت������B ا������م

، أو�Q���U#0س "��. ذ%��b Hدم م��� ت�0ی��� م��� ا���:��� أن %-AD���� ���� B���0 ا���S%0ب          
 .A ا�S%0ب دون �0G ا� وم{AGتBذ%b Hدم آ�����D-�-* أن "

                                                 
)1 ( Af%ا%�* م�: اA� . ) 80 - 78( ص ،م�� ت-. ا��<��%.، ه. ا�#
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���*              0و�0 ت Wا�-!��* ش |�%�:�  م&��-�* ب�£دم وزو��B       ^� ا�#���رى �#� ه�Sا ا���

d-"  ،              �� B م��   �:� أو�Q�U#0س وiA�U م� ا�#��رى ی�Aون ��� أن هSا ا��H%S ?ب�
وه��. وراث��* ا�A��5$ی*  ، آ���� یAت$��0ن ����� ه��Sا ا���H%S م����u* خA���Qة   ، �-0ب��* ^�����*

� �&�I ا��-0ب* ا�-���*�� وا�&�-�^�  .����ء �H%S أب0ی
 إذ أص$�| ا��QW_* آ�م#* ،ویVآ أو�Q�U#0س ��� وراث* ا�A5$ی* �H%S ا=ب0ی� 

 �����0 ا���GQ وه�     ،  ا%&-��| وراث�* إ��� ���AD ا=ب#��ء         و ،". ��$6&�"  H%Sن وب��ء   ،  0 م�=
  ا�-��ی4وی���0رi، ا��QW_��* آ���� ی-��0ل ����ن آ����0ی� ^�� ���Aى إ���� ه��Sا ا����GQ وراث��* 

 �:#�B ی#&-�� إ���       ،ب��H%S تB$%S ا�Aوح  ) م1274( أآ0ی#�س    ت0م�س وا�AاهH ا�وم#�:. 
  .أ�!�ء و�0ارح اv%��ن

"���G*  " آ��� ی-�0ل ��0ض �����ن "�. آ&�ب�B             و ،وه:Sا أص$C ا�A5$ �����ً� خ��Qة      
G}ان ". ا������*    ا�A":             B%��� ب�-"  وب�� أن bدم ا�Sي و� م#B ا�A5$ ����ً� آ�ن ^

     ��إذن آ�ن أمAًا   ،  وأص$C خ�6_ً� ^$� أن ی#\H %��ً     ،  ح��ة ا?�&-�م* ا�&. خ�-B ا� ���
iA�f% ��&��$Qة ب�Qخ �ً���� iأب#�ؤ �#� بuب��ر%� ". ا�:0ن =%#� م��� ُ�، به�ً� أن ی�0

?    *#�� بm%���ن واح� دخ��| ا��QW_�*         " :و�I�S ^�ل ا�0ح.  ،  ا� ت$یً� أو ت�0ی�ً   %\
 � )1( . )21 - 5/12روم�* " ( إ�� ا����

 ب�%&-��ل  Bب#�� � �� م�� bدم إ  ا%&-�ل ا��QW_* )أح ����ء ا�$Aوت�&�%| (ویB$5 آ��%0.   
�. م� أ�� خb *_�Qدم    :ح�#�� ی-�ل  " :"�-0ل،  ا�0ب�ء�vاب اS4  ،  إ%#� ا�&�--#� ا�����"

ا��-�-�* أ%#��   .. . و^ ح��#�� ����ً� ذ%�b Hدم   ، ی�#. ذ�I أ%#� بور%� آ#� م��0م�� أبAی�ء    
     d-" دم ا��-�بb 0ارث م�&% �����  ،  ب� ا���T أن وب��ء ا��QW_�* م��&-A "�. أ���^#��             ،  �

��ف ا�:�م�%vم�&�-ً� ���-�ب، �$�� ا Bأم B�!ت Lض�Aا� �GQا� I�Sا ا��-�ب ، وآSوه
 )2(."و��4 م� ذ%H أح iA�U ، 0یL�A إ�� ذ%$B ه

ة وراث��* ا��QW_��* م��� ����� ��%����%�*    و���-� Bا%�* ب���� ت�0ی��A���، ش���A ������ء ا�#
 و�-0ب&��� م�� دون ا�&�Aاض    �-�0ل  �&-$���� ا�  وت���� ص0رت��،"���0ا ��� ت$AیAه�  
  ��fرة ا���ز�.  ،  و? إح��س ب��اv%��ن ا�Sي و�  ،  bدم ه0 م<�ل اv%��ن    " :"�-0ل %

إذن خ�Q_�*   ،  إذن �-0ط bدم م� ا�#���* ه�0 ��-0ط آ�� إ%���ن             ،   ا�#��* و�-d  ". ح��* 
"����4 ا��-���0د أن ا��QW_��* ت#&-��� ب����&0ارث وا�&������   ، bدم ه��. خ�Q_��* آ��� إ%����ن 
�� ���| تAآ* أو م�Aاثً�%=.  

      uQأخ  أخu"  ،     u�Qخb uQدم ا�\��L إذن   ،  إ%�� ا��-�0د أن bدم اv%��ن ^�^ ، آ� واح
 )3( . "وذ�B%= I إ%��ن

                                                 
وا%A�f د��0ة ا���T ب��� ا�������*          ،  )82 – 80( ص   ،م�� ت-. ا��<���%.   ،  ه. ا�#�Aا%�*  م�) 1(

 . )295(ص ، م#�0ر ح��� �$ ا��NیN، وا��vم
 – 140(ص ، أم����* ا����5ه��  ، ا%A��f ا��QW_��* ا=و���� ب���� ا���0دی��* وا��������* وا����vم      ) 2(

141(. 
)3 ( A��f%م   : ا����v0دی��* وا��������* وا�، )141(ص ، * ا����5ه��أم����، ا��QW_��* ا=و���� ب���� ا��

��\%vن وا�&0راة واbA-ا� ." Cا���� ،H�QWا� � . )381(ص ، �$ ا�:Aی
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�� ��	�C ورا�2 اh&�~� ا7!��� 

 

 *&"�� م�� یAى أحًام� آ�ن ��� أن ت-#L وا�&�$5��ت ا��&:�G* وهiS ا�&$AیAات ا��&
B#� �ا iN#&ی �ً��� H%Sوراث* ا� .". 

� �0راث* ا�H%S ب�وى ا��Aض ب���6      �� ،=ن ا���Aض ش�.ء A��U اخ&���ري        ،  "&�$5
B��� H%Sأن آ�� ، "� ی-�س ا�Aن ض ?ا����%vا B��� H^ی��. 

�ُ��� و^B���0 ب��uن ا��QW_��* ت���Aي م��� ا���Aوح   ، أآ0%����س ب���� ا���Aوح وا�\���  و"
u��Qن، ��\��0ارح خ����%vا B���" L��-م� ی��#� u��QWن ا�= ،i، "m%���� ی-��B���" L بAوح��B و����

  ��� م��  أم� bدم "�A��U 0 مAآ�H   .وی��رس ح��تB م� خ����� م��ً   ،  "�v%��ن مAآH م#
BD�#دم وأبb. )1( 

�S A�� ?ا %�f�0ً� م� ا�% H%Sا�&$�ر وراث* ا� ���  B&$�% Tو��إ�� ا�ی�� N�  . 
 ، ب�� ا����� ^��م ���� خ�"�B         ،  د��� ���B ". ا�&0راة    ?ا���\0ج �-ً�    وهSا ا���&-

       H%Sوراث�* ا�� .G#0ص ت� ،وتVآ� ���� م��_��0* آ�� إ%���ن ��� ����B        ،  إذ ��ءت ا�#
�� :وم#
ی����   وا=ب ?، ی��� م�� إث�� ا=ب   ا?ب� ? ،  ا�#4G ا�&. تQW.ء ه. ت�0ت    "  -

 - 18/20حN^���ل   " ( وش�A ا�A�5یB���� A ی:�0ن          ،بA ا�$�ر ���B ی:0ن   ،  م� إث� ا?ب�  
21( . 
آ��� إ%����ن بB��&_�QW ، ی-&��� ا=و?د ���� اYب���ء و?، ی-&��� اYب���ء ���� ا=و?د ?"   -

 . )24/16&<#�* ا�" ( ی-&� 
-  "    B$%Sی�0ت ب إرم���ء  " ( یuآ� ا���Aم ت!Aس أ��#�%B       آ� إ%��ن ،  ب� آ� واح
31/30( . 
-  "                B�^A6 Hح�� ، ا�Sي ��#�ك مG&0ح&�ن ��� آ� A6ق ب#. bدم �&�Q. آ� واح�

 Bة أ����Aث� H��32/19 إرم" ( وح�( . 
ب�� آ�� واح�    ، و? ا�$#�0ن ی�0ت�0ن =��� اYب��ء     ،   ? ت�0ت اYب�ء =�� ا�$#���      " -

 B&�Q25/4) 2(ی�م ا=" ( ی�0ت =�� خ( . 
-  "? B%m"  Bأب� � . )18/17حN^��ل " ( ی�0ت بmث
-  "    �أ"&����I ، ���� أن ی:��0ن خ���0ن ب��رًا "�. ا��ی#�*     ، أ"&���I ا�$��ر م�L ا=ث��

 ح�ش� �I أن ت��G م<�� ه�Sا   ،ت�B#� CG م� أ�� ا�����W ب�رًا ا�Sی� "�B   ا��:�ن و? 
Aا=م:     � �ن آ�� ا=رض ? أدی� ،   ح�ش�� ��I    ."�:0ن ا�$�ر آ�=ث��  ،   أن ت��| ا�$�ر مL ا=ث�

 ?ً� L#� ).25 - 18/23 ا�&:0ی�( " ی
�       " :ا��QW_* ا=ص��* ب-B���   B��0 ا���م    ا����t-%   Cآ��  ��0 ��� bت وأآ����  ،  ���

  *_�Qخ ���     ،  ت:� ��&_�Qح\* ". خ ��� أ����ً?      .. . وأم� اYن "��4 ��0 ��� أ���� ب��#��
  Aخb ��� ی����  ،  *_�Qخ �� 15/22ی0ح#��  " ( أب{!0%. أم� اYن "- رأوا و، ��� آ�%| �

� ���B ب���QW_��* ا=ص����* ا��0روث��*،     "��،  )24 -���� ? C����� 0���� �����    ���Sا "�Wی��0ب
��&_�Qخ Bت\�ه   ، ��� ���Aّ-ی���ن ب�      یvم ا��        ����     "B، م�L تuآ��i ���� أ%��� ت:�� ���
*_�Qاه�� " خAا� م� ح\  وب iت�b ب�� ��0 �� یuت إ���. 

                                                 
)1 ( Af%ا%�*: اA� .)89( ص ،م�� ت-. ا��<��%.، م� ه. ا�#
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�K2�ت '.ا    ' �~�&hن ورا�2 اf&'    Nـ� N-�Aqءة ا�
 اh&�~� ا7!���

  � ا�#���رى �:<��Aی� ب��A�Wی�*        ت5#� *��    ،ا�:&H ا��-�و��0 آ��%0ا    ،   وت<#�. ����
 ا=��G6ل ا��Sی� ^��ل       V?ءه�  وم�� ،  م�Aب��� ب���QW_* ا=ص��* ���� ا��&�-0ا ه�Sا ا�<#��ء          

  iى وص���ی�� ا������C "��. إح������":"  �إن ���� ت0����Aا وت����Aوا م<���  ، ا����T أ^��0ل �:��
�    ،  "��� وض�B��G% L م<�� ه�Sا ا���0           ،   "�� تخ�0ا م�:0ت ا����وات    ا=و?د�f�=0 ا��"

 . )10/13/16وا%Af مA^4  (، )4 - 18/3م&� " ( ". م�:0ت ا����وات 
 =ن ��<��  ،  ت�#�0ه�  و? ّ.د�0ا ا=و?د یuت0ن إ�   " : و�#ه� %�A ت�م�iS أ�G6ً? ^�ل    

� ) 14 - 19/13م&��� " ( ه��V?ء م�:��0ت ا������وات  �G���"  ةA���6 ����� م��� ه��Sی� ا�#
� م<ً� ��بAار ا�Sی� یخ�0ن ا�\#*، ا=�G6ل م� ا��QW_* ا=ص��*���� I�S�. 

، و�Q�U#0س آ�ن ی�:� ب����ك ��� ���L ا=��G6ل A��U ا�����ی�           أ �:� ا�-ی4   
�#�� ی�A^0ن ". %�ر ��%uب .&Gبوآ�ن یAؤی* م�:0ت ا�A1(. ، و�� ی&�&�0ا ب( 

��0ص ا�&�0راة          ، " 0ا ه�iS ا��QW_�*    وا=بAار أی!ً� �� ی����    % ����V?ء ا=ب�Aار ذآ�Aت
� و�� ت&�ث ��      ��  ه�آوأث#| ����   �آ��ن آ��م ا��Aب      "�Q_* ا��0روث�*    ب��Wأو تuثAه

 اYب��ء أآ��0ا     :%�&� ت!�Aب0ن ه�Sا ا��<�� ���� أرض إ��Aا���D��^ ��D              أ م�� �:��      : ^���Dً  ّ.إ�
 اv%���ن ا��Sي آ��ن ب��رًا         ...  ح. ی-�0ل ا���� ا��Aب       ،وأ�#�ن ا=ب#�ء ض�A|  ،  ا���Aم

  ً?� یuآ� ��� ا�\$�ل   ،  و"�� ح-ً� و��  ،         ��DاAإ�� أص�#�م ب��| إ�� B�#�� L"Aی �و���  ، و�
  B$یA^ أةAب �6م<�ً ،  ی#\4 امA-ی �� إ%���%�ً   ، و���fی �ح���ة ی���� ی-�0ل    ، "��0 ب��ر  .. . و��

 "��B   ، ":� م� ی��� ا������ت ی:0ن ب�رًا، و? ت�VثA         )9- 18/1حN^��ل   ( "ا��� ا�Aب 
iA�U دم أوb *�Qخ. 

      *_�QWا� ��� ا�&�0راة   ،  وم� هV?ء ا=بAار ا�Sی� �� ت:$��و��0  ،   ا=%$���ء  ،وأث#| ���
ای* ا�#�س     ��   ، آ�%0ا ح�م��� ���QW_* ��� آ�%0ا أهً� ��#�� .�G� ���^ نm" ،  Aت� ��  i ا"����

�  ��� ا=%$���ء ا��Sی� اخ&��ر ا�           .آ��� ��G    -  م�� A��U دم     - ب-�* ا�������  ��   �َ�ُی�م�#
 .آ���ً� وخ��ً�

� ا�&0راة أخ#0خ        �و�� ی��0   ،  و��ر أخ#0خ مL ا�   " وم� ا=%$��ء ا�Sی� أث#| ���
  iSب4�0     )5/24 ا�&:0ی�( " =ن ا� أخ B#� ل�^ خ#0خ �:�. ?   أ %-�   ب�vی��ن " :، و^
 ���B    إذ، ن ا� %-���B و���� ی���0 = ،ی��Aى ا����0ت �"  ا�أرض��� ^�� بB���-% ���$^ B��%u ش��

 ).A$� �11/5ا%��(
وآ���ن %��0ح ر���ً� ب���رًا آ���مً� "��. " : �����B ا�����م ت-��0ل �#��B ا�&��0راةوأی!��ً� %��0ح 

Bا� ، أ���� L6/9&:0ی� ا�" ( و��ر %0ح م(. 
    B� ��^ -" �ًا     ،  ت�W ی� إب�Aام أ%�� ت�Aس ��I          ? " :وأی!ً� إبAاه��� A��>ك آAأ�� ) "

 .)24/1&:0ی� ا� " ( ب�رك ا�Aب إبAاه�� ". آ� ش.ء " :و^�� �#B، )11/1&:0ی� ا�
و^ أخ$B�G% �� A أ%B بAيء م� آ� ذ%�H وإث��، وأ%�B            ،  وم� هV?ء ا=بAار أی0ب    

 أ%��  :^��|  .����|ُ  أ^0ا��I  وص�0ت ،  م���م�.  "�.  ^�َ| ^": آ�ن ب�رًا م��Qً� =^0ال ا�    
 .)9-33/8أی0ب " (�. إث� و? أ%� زآ.، ذ%H ب� بAيء

                                                 
)1 ( Af%ا%�*: اA� .)86( ص ،م�� ت-. ا��<��%.، م� ه. ا�#
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� ه��iS ا��Nای��� ا�AGی��ة =ی��0ب، "��mن    و��Uان  ر� م#��B، آ���� ^���ل   ی0ح#��� ا��������fأ� 

Cا������: "  �� م��� ی0ح#���      :ا����T أ^��0ل �:����fب���� ا��0���0دی� م��� ا�#����ء أ� �� ی-����� 
 وخ��Aاً ،  =%B ی:0ن ���fً� أم�م ا�Aب    ": وی-0ل �#B �0^�  ،  )11/11م&�  " ( ا����ان  

�V?ء �����ً� ��� یAث�0ا ا��QW_�*       ،  )0�1/15^�  " (وم�:Aًا ? یA5ب  " ،   ��" AثVت� �� و���
� م��� ذری��* bدم ���� إ���� ا����Wص ب��م    ، م��L أ%�� و���م اح&������وا�:&���ب ی����� ص���ح

iA�U أو Cا����.. 
� ب�����ح وا�$�A،      آ�� أث#| ا�&0راة ��� أش�Wص م�� A��U ا=%$���ء          �&Gل    ووص��" 

� ���QW_* ا=ص��*�م ح��� ��� Iذ�.  
    Bح��� B&ذب�� B#ي ت-$� ا� مSدم ا�b ه�ب�� ب� ���  ،م�� أخ��B  و��� ی-$����   ، م#��" 

  B�#ت�  *_�Qم�   خ Bا� م-$�0ً?        أب� و^� ^��ل �#�B    ، )4/4ا%A�f ا�&:�0ی�   ( أن ی:�0ن �#�
، ^��ی��  م��  "!�أ ذب��* �B�ّ ه�ب�� ^م ی��نب�v: "ا�:�تH ا��\�0ل ����A* ا��$Aا%���   

B$" � ذإ، ب�ر %Bأ �B ش� .)A$�11/4ا%��� " (�-Aاب�#B ا� ش
ورأى  " ًا، "u%\��ه� ا� م�� ا�0Q"��ن       أب�Aار  �����ً�    �%0اوآI�S ا�#��0ن م�L %�0ح آ�       

 أ"�� A6ی-�B ���� ا=رض "-��ل ا�                ،  "mذا ه. "��ت   ،  ا� ا=رض �^ A�5إذ آ��ن آ�� ب
��ی* آ� بA5 أت| أم�م.     :�#0ح%   ...     d-" I�Gا� ." Bی� م�Sا�&:0ی�( " وت$-� %0ح وا� 

  ث���*����� آ���ن، و�:���ن ا�\����L خ���6_��و���0 آ�%��| ا��QW_��* م0روث��*   . )7/23 -6/12
TیAG&ا ا�S� .  ب�� ا�#���� وا��{A^��م$Aر �

وم� ا=بAار أی!ً� ?وي ب� ی�-0ب، وا�Sي اخ&g و�$BQ ب��:��%*، ح�s ^��ل ا�              
B#�" :       ة وا����م������ Bي م���� وم�� ا���.     ، "�ت-��%.  ، ��&-�0ى  إی�ه��� �B�&�Q   أ و ،�

� ی�0 ". شG&    وإث� ،�B شAی�* ا��T آ�%| ". "ِ     ،ارت�ع ه0 � B�  ،     م�. ". ا����م I��
 وم�� "��B   ،ن ش�G&. ا�:��ه� ت���fGن م�A"�*    ، =اvث�� ر�L آ<�Aی� �� أ و ،وا?�&-�م*

 .)7-2/5م�خ. " ( ر�0ل رب ا�\#0د=%B ،ی�Q$0ن ا�A5ی�*
:  آSا خ�H6 ا�Aب أورش��� م�ثً� إی�ه� �� ا�$-�* ا��Vم#* ". ب#. إ�Aا��D، "-�ل            

 ? إ��Aا��D  ب-��*ُ ،  "�&0آ�0ن ��� ا��� ا��Aب  ،�#ً� وم�: ب���Dً  ش�$�ً ب-. ". و�IQِ  أو"
�  و? ی�0 "�.      ، و? ی&:��0ن ب��:Sب   ،إث�ً�ی0��Gن  ��  ، ����ن ��U    أ"�0اه�� ی0��Aن   =%

ن ���  0، "�V?ء ا���0د ا�$�^0ن "�. أورش���� م#�ـNه   )13-3/12صG#�� " (ویAب!0ن  
*�QWوا� � .اvث

 ا����C ب#\�ة ���    �"���ت   " ا��0�Nم �����C و^ م�ت ^$� ا���H     ،  رزوأی!ً� ش
     �"B��#�� L�"A    ،  ود"�� ،   أی!�ً �وم�ت ا�G& ،  ا���:�� وح��&B ا���D:* إ�� ح!� إبAاه�

 :"#��دى و^��ل  ، ر "�. ح!�#B  ز ب�� و����  إبAاه�� م� ". ا���وی* وه0 ". ا��Sاب ورأى     
 ����H  ا�^$� و^ م�ت ر %\� ، "���ز)24- 0�16/21^� ... " ( . ارح�#.، ی� أب. إبAاه�

 .����Cم ���0�Nا
�� م��B "�. ��$�� ا�            ا���5روی\Nم ا����C ب�Wص    % TG%ي أSزآ� ا�     A��U م��

         B#� H���B أو "�ٍد ی�Wم یه� أ%� ی� رب أ�Q.    : "0^� زآ� و^�ل ��Aب   " أن ی�&�ج �
: "-�ل �B ی�0ع  . %�� أم0ا�. �����آ��، وإن آ#| ^ وش�| بuح أرد أرب�* أض��ف          

 %��ل     )9-0�19/8^��   " (ذ ه�0 أی!�ً� اب�� إب�Aاه��        ا��0م ح�� خ�ص ��Sا ا�$��|، إ      �-� ،
C��� .ا��Wص ب��$A وا���� ا�
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� ا
�روث 'dT�دات ا����رىeا� �-.` إ'&�ل 

 اv%:�ر ا�Sي ص�ر ��� ا�#���رى ^�ی�ً�           $Af% �Qی* وراث* ا��QW_* ا=ص��*    وم�� ی 
� یAت:$                   ،  وحی<ً��� *�_�Qو��� ت���� ت$���ت خ ���fا ا�S��� ��0ه�� و���    "�$Aوا ��� ر"!�

��وه�، ی�&�5روا "��  :وم� ذ�I ، ب� و�� ی5
 أن م���60QWت %\��L ح����دي ا��:&G��5* ب��� ا����Aب ا��������* ا�<�%���* خ���| م���         -

 .ا��یs �� ا��QW_* وا�{AGان ا�Sي ی&�ث �#b Bب�ء ا�:#��*
� ا�Aاه$��ن "�.   ،  أن ث�* م#:Aون ��iS ا��-�ة ". ا�#��رى      -�م-���6* بAی&�%��   وم#

 و�������&0س )1( ب�������0س:روم����� "����. مL�����Q ا�-����Aن ا������Wم4  می#����* ا�AG%������* و
��� أ%:Aوا �Aی�ن ا��QW_* ا=ص���* إ��� ذری�* bدم          ،  وأص��ب-"  ،      L�#م��� ی� iوA�$&وا�

  .و^��0ا بuن اv%��ن م0آ0ل بB����u، ا����دة ا=بی*
آ�0ا4���D  و )2( ا��#:Aی� أی!ً� ��iS ا��-�ة ا��ه0ت. ا�5��A ی0ح#� "� ا��SهH       وم�

، ذ%�b Hدم ��� ی!�A إ? bدم    ":ش�4 ا�Sي %-�| �#B داADة ا����رف ا�$Aی�Q%�* أ%�B ^��ل     
�   ، و���� ی:��� ���B أي ت��uث�A ����� ب#��. ا�#��0ع ا�A��5$ي     �وا=���G6ل ا�Aض����ء ح���� ت!���

 H%Sدم ^$� ا�b ی:0%0ن آ�� آ�ن �� ". أم��ت
":��Aة "�ح��5*  : "وی-��0ل ا���\��0ر �����4 ب��Aاون ���� ":��Aة وراث��* ا���H%S ا=ول      

S-&رةم� ،?  iS� )3(".ت�0 ^$��* ا�&-ت ��W"* آ
 ا�آ&0ر %�f. �0^� ح�s ت�ث �� اYث�ر ا���$�* ا�&. ت&Aآ�� ه�iS ا��-��ة        وی-0ل

ی�:��� أن ی-��ر ^����* �-���ة خ�����* م��� أ�$���ء ا��QW_��* ا=و����    ا����T أ%��B ? ":"�-��0ل
             �\Wا� *}$�� وا�&�uث� آ��     ا��0روث* إ? م� u5% ". �� ت�I ا�A:Gة ا�-�ت�* ا�&. ت�$} ب

ی-$� ����� إ^$�ل ا�0اثT ب��$H       و?،  "��!. ح��تB م!. ا��AیH ا��&Aدد    ،  أ"��ل ا�AGد 
�iA م� ا�0زر ا��0روث� t-%م� أ . 

           ���* ور"���� ��� آ�ه�� اv%���ن مّ#�         ،  إن ت�I ا�A:Gة ا�-���* ت���� ی#��ب�L ا�����ة آ�
��f� ،B�" ة  "....ً�ب� ه0 و?دة �یة ح-، ب�<�ب* %lG %��* ح��ة �ی
رآ$#�. ص�{�Aًا م�� ا�N�Gع وا���0ل م�� ��Aاء ت��I                 إن أ%�� ? أ%�� م�    و: "ی-0لو

�         ،  ا��QW_* ا=و�� #����Nاء و"�^�ً�    .. . وم� ��-| "�B م� ���ق مAوع ی-&Aن ب0ص� �
 ? أ%��� ا�-��T ا��Sي ���ور%. وش�{�            �وإن أ%��  .. . ��� خb *_�Qدم بmی��ز م�� ح�0اء       

� ح&�� ی��:�0ا ب{��A" Aص�*           وم�� ،  �C أی� ه�  خ�A6ي ��� م�ی�� ا�A5$ ^$� ا���     �ذ%�$
 )4(".��#\�ة

م�� خ��ل ا�#��0ص ا���Aی�*        ،  -0ل ب�Aی�ن ا��QW_�* إ��� ذری�* bدم        وه:Sا ب�Q ا�  
��دة ا��-�ء م� أب#�ء ا�#�Aا%�*". ا�:&H ا��-�* وب5 . 

                                                 
)1 (Af%ا=دی�ن، "�����ن ش��.، ص  :ا lت�ری N�0م)250.(  
)2 (f%اA:  ص ،Aرو م��A ت�ریl ا�:#��* ، أ%&W174(م.(  
)3 (A��f%ن، ص   :ا����>� م��� ه��. ا�#���Aا%�* م���� ت-��.   ، )154( م���60QWت ا�$���A ا�����|، أح���

، ا��QW_��* )139(ا������C إ%����ن أم إ���B، م���� م\��ي م����Aن، ص   ، )90 – 88( ص ،ا��<����%.
  ).270(ا=و�� ب�� ا���0دی* وا������* وا��vم، أم��* ش�ه��، ص 

  ).78-75(م�� ا����A* وا�0�Aل، %�f. �0^� ، ص ) 4(
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 إن ا� أراد   :بb *_�QWدم  ". م��و�* �&$AیA ص�H ا����C وربBQ        وی-0ل ا�#��رى 
�B یuب�   ،  بAح�&B أن یg�W ا=رض م� ا���#* ا�&. أص�ب&�� ب�$H م���* bدم          � �:�

    H%Sأص��ب ا� H^ح�* ؟        ،  إ? أن ی��Aل وا�"�� ی\�ون    ":�� ا��AWج ��&T�"0 ب�� ا��
إ��ب* إ? ص�H ا����C ا�$Aيء %��ب* ��� ا�A�5$ی* وارث�* ا��QW_�* وا=رض ا�����%0*                

b H$دمب�! 
 ،ب�uن ا� رح���  " The Enchiridion ": آ&�ب�B "�. ا�����u*  ی�gW أو�Q��U#0س  

و"����� أن ا����0ت �-0ب��* ��د���* ����iS ا��QW_��*     ، و? یAی�� أن ی{���A ^��0ا%�� ا���:���*  
�    ،  "��0ت�0ن ث�� ی���0ن م�� �ی�         ،  "�تS�W ح���* ی#\�. ب��� �$��دi         ،  ا=ص��*�"&��0د إ���

� ا�\یة�� ب� ح��ت�  .حAی&
":�ن ?ب�  ، م�ت* ا�#�س ����ً� ت&��رض مL ^�%0ن ا�Q$��* و�#� ا�:0ن        و��� آ�%| إ  

   Bا� ب�0ت�� B��$^ا=ص���. ی�� H%S0م م��� ا������"�:��0ن م0ت��B ، ث��� ی$�<��B، م��� ش��gW م�
���iS ا����*، ب�<�ب* م0ت ا�A5$ی* و�-0ب&� B#اخ&�ر ا� اب  .و^
   ��D�Wم� H�$� 4-دل        : " وی-0ل ا���� Bه0 أی!ً� إ�� �ن ا� ا����H    إو،  إن ا� ا�Aح�

      *�_�QWا� iA:وس ی^ B0رة "�. أذه�%#��          ،  ه0 أی!ً� إ���رك  ...  وإذا تAآ�Nت ه�iS ا�#��
ی�:�� أن ت���C ب{A�Gان ا���QW* دون أن            ��� ا�0�Gر أن ص��Gت ا� ا=دب��* ا�:�م��* ?           

 ��"��mن ا������H ی$��و أم�م#��� ض��Aورة ح&����* ��&T���"0 ب���� ���ل ا�      .. . ت#���ل ^��ص��
 B&ورح�".  

�0 آ��ن   " :ب-G��" "B�0* ا�{AGان " iS ا����%. �0ض ����ن ". آ&�بB      ویVآ ه 
����    ". ا�\�ND أن ت-� �ا�* ا� و^ا�&B �� رح�&B وم�$&B ا��&�� ?           � "�mن م��    ،  ح�

    Bب�� ����ا�&��B      ن أ، م���&�Nم�ت ا�:����ل ا���Sي ی&� H����Qی&����ه� "��. ش��.ء م��� م ?
B&ا��$�� ���Wص م�  إذن ?،  وت�Iی�&L�Q �0اi إی�Gء مH��Q هiS وب�� أ%B ?، و^

 B�G#ب �#Dا�� إ? ب-��مB ب�"&\D�&%و *_�QWا� ." 
":��ن  ،  وم���ٍر �-���* ����L ا�#��س       ،  "�����C ا��&A�U 4%u م0�0د م� ا��QW_*     إذًا  

�� ا� مL اv%��%�*ه0 �" C�Qی* ا�&. اصGا�B&ورح� B��� ب�� ��" T"وو ،. 
      B4 ". آ&�ب�A� H�$ی��%�* خ�ص* ا= "وی-0ل حvا�\�#4      " :"ص0ل ا و���� "��

� ا�           ،  وص�ر ا�#�س م�&�$ی� ���QW_*   ،  ا�A5$ي�� ی&�Aآ�� H�!}وا� *���وأب#��ء ����
�����ی��:��0ن ب�" ��ب��� ش���ء ب�\��Aد رح�&��B أن ی#-��S%� م��� ا�����ك ب0ا���Q* "���ٍد ، %{�����

ی#� م� ح:� ا��0ت   Gدي ���4 إ%���%ً� و? م�آ�ً� و?          ،  ی��Gا ا�Sى    وهAه�0  ب��   ،  خ��-�* أخ�
    �#� و"�دی#� اب� ا� ا�0ح��Wی�            ،م رب#�� ی��0ع ا�����C ا��Sي ��B ا��\� إ��� أب� اYب�

".)1( 

                                                 
)1 (  Af%ت-. ا��<��%.     : ا ا�����C "�. ا�-�bAن وا�&�0راة     ،  )85 – 83( ص   ،م� ه. ا�#�Aا%�* م��

��\%vوا  ،  H�QWا� �، ا��QW_�* ا=و��� ب��� ا���0دی�* وا�������* وا���vم           ،  )359(ص  ،  �$ ا�:Aی
 .)137 – 126(ص ، أح� ش�$.، ا������*، )144 – 142(ص ، أم��* ا��5ه��
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?ب�� أن ی:��0ن واض���ً�  " :ویVآ�� ا�-��4 ����0 ����ك ����� أه����* ا�-����ص "�-��0ل 

=%�B إذا   ،  ی�:#�B أن ی�#-t %�مB��0       وض0ح ا�4�5 ". ض��ه� =ي إ%��ن ب�uن ا� ?         
 )1(."وم#�Gً� "�� ذ�I م� ا�Sي ی�i0 ��دً? 

 :م��V ر���* ا��$�Aا%���  و". ذ�I ی-0ل    . ?ب م� ا��-0ب* ح&� ت��� ا��{AGة      ًاإذ
�A ح�H ا�#�م0س ب��م      " Q&ی$ً� یA-دم ?   ،  وآ� ش.ء ت IG� ون" ت���� م{A�Gة      وب
  . )A$�9/22ا%��� ( 

 اش&Aی&� ب<��    " : ب4�0 وی-0ل^ �:%=،    �وا ا� ". أ����دآ\�"  ،   �و"�. أرواح:�
روم�* " ( أ�Aة ا��QW* ه. م0ت      " :وی-0ل،   )6/20) 1(آ0ر%<0س  " (&. ه. �  ا�
6/23( .  

روم��*  " ( =%B وإن آ#� و%�� أ��اء "-� ص���0#� م�L ا� ب��0ت اب#�B         " :وی-0ل
5/10( .  

م��� ،  بG!��* أو ذه��H :�������� أ%:��� ا"&��ی&� ? بuش����ء تG#���    : " وی-��0ل بA��Qس 
و? ،  �H��ْ  ب�� ب�م آ�Aی� آ��� م�� َحَ��ٍ� ِب��َ             ،  م� اYب��ء  ��Aت:� ا�$��6* ا�&. ت-�ت�0ه�     

 .)19 - 1/18) 1(بAQس " ( ا����C : د%4 دم
                    Bي م�� أ���Sوا�� C������ .�-�-ی* ا����� ا��A�5$�� Cاء ا�����وی�&$A ا�#��رى "�

 4%uوت و^� ص��ر    ،  "������C ه�0 ا� A��U ا��#0�fر         " :ی-0ل ا=%$�� أث#����0س    ،  ت\�
اء وا��Wص   ،  م#0fرًاو���ذا ص�ر   ،  م#0fرًاGا� *��ا�&. م� آ�ن ی�:�� �{��N\#��  ،       A م

   ��اء وا��Wص        ،  ا� أن ی-0م بGم� أ�� ا� Cا���� ." اء آ�ن ه0   ،  "�� ^ ت\�G��"
 )2( ."وا�&\� آ�ن ه0 ا����0* ، ا�{�ی*
 
 
 
 
 

                                                 
  .)111(ص ، إبAاه�� خ��� أح�، ا�{AGان ب�� ا��vم وا������*) 1(
  .)135(ص ، أح� ح\�زي ا��-�، ا��-�ء ب�� ا��vم وا�#�Aا%�*) 2(
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 ا���Cqيا���� ا����رى �9.ورة �� �|رات 

 

، ا%. ا%�Aا"ً� وت\�"�ً� �� ا���-�0ل وا��#-�0ل        ". هSا ا�A:G ا�#�A    ا�����0نویAى  
          Bًا ب�A�Gا� وآ Lإ��ءة أدب م� B�" نm"،           B�#� رى���إذ آ���   ،   آ��ن ی#${�. أن ی#Nه�B ا�#

�.  ب&#�^t ا��ل  ی-$� �-ً� ودی#ً� ا�-0ل   �vح��*     اAا� Lم�   *����vو%�ً�     اA^     و��*، م���Q&م
ي ا���Aب   �&��GتB ا��&#�^!��*،  إ��� ���$�� ��&T��"0 ب���� ص�   - ت����� ���� ذ��A��U–  I أن ی

  . م� ا�Aب ب��������*رح�ا�$Aيء ب��H ا����C ا�م0ي ��ء ا��� وأخ�Aًا 
           B$%دم وذb �� 0Gًا �� ا��N��� و�� N� �ا%�* اA��A ا��-�ة ا�#fًا "�.   ،  وتADح�

B&ر �-0بA^ أن  .ا�AQی-* ا�&. ی#${. أن ی��^$B ب�� ب�
�A^ Aار ا��-0ب* و   fآ وی      B�� s��$ع یA�&ار مA^ B%u    جA�Wم ���   ،      s��$ا� و^� ام&�

 ":���ن ا��A��Wج ا�0ح��� ه��0 �����  ب���ُ،ث��� اه&��ى إ����B، ���� ه��Sا ا��A��Wج ^Aو%��ً� �ی��ة
B$:تAی �� H%رة �� ذ�Gآ H��� .ا����C وت�Sی$B ��� ا�
� و^&��Sاك ب���0رة م���&-Sرة ���� ب���0رة ا��Aاب��. وه��0 یAی��  ، ویB$��5 ا�#����رى إ�

ی��^��H �����وض��* أو   ی��^��H ? ه��V?ء أن ا� ح����  .و%���، �0ض��ً� ����� آ��� ش��.ء   
B�G% رض�ءvأو ��%&-�م  ،A��Qوت A5ا� C$:� 4 م� درنب�G#ا� H%Sا� . 

و^�� "���ت ا�A��:G ا�#���Aا%. و���0د ب��ا�D آ<���Aة م-$���0* وم&0ا"-��* م��L ���#� ا�          
  A5$ا���ض�* ". ا�  ،                *�_�QW�� ًاA��G:ت Cا����� Hوه. ����ً� أو�� م� ا��\�0ء إ��� ص��

�0م ا�#�Aا%. ا?%&-�م&.وو"�ًء ب�#Gل ب��� . وا��
     �Dا ? یNی�    وم#��� ا��0�G ب��A�GU Iان       ،  وا��{A�Gة وا��0�G   ،  ا�&0ب�* : وم� ه�iS ا�$�

 - وآ� ذ�I ،  وم#�� ا?آ&�Gء ب�-0ب* ا=ب0ی� ��� �Aی�&���     ،  ��iA ��� ب!L دو?رات   
 "�. م{A�Gة ذ%�0ب        م� �#� ا� ا�&�. ی-Aه�� ا�:&��ب ا��-�س           -�ا ا��{AGة ب��و?رات    

�W6_��ا�. 
 

� آC�رة �ه�ا���'� eا� N 
� ا�#����رى  -"���_� آ���ن ث���* ت#���زع ب���� ا�Aح���* وا����ل  �Nن - آ���� ی��m��" � م��� أه��

� م��        ،  ا�&0ب* ا�&. ذآA ا� "�. ا�-�bAن أن bدم ص�#���           ا����u*  م�Wرج  ��f� وه�. ب��ب
  .���6�W�� B_��، أب0اب "!� ا�

� ?، H��D ح$�$��ً� إ���� ا�"�:��0ن ا�x6���W ا�&�، ا�&0ب��* ت{���� ا���H%S وت#-��. ا�-���Hو���" 
  B��&دم ت���ب و^$���| ت0بb نuرى ب������� و، ���� ی���Aون ����� ا�-����ص ، ی-��0ل ا�#���A��� ی

" ( ت����� م{A��Gة ب��ون ���IG دم ?" أ%��B  ا��\���0ل ������A* ا��$��Aا%��� ����� ت���H:ا�
 . )A$�9/22ا%��� 

������ب �� ا�&0ب* و^�mب ��\%v0ص ا�&0راة وا� ت�ث| %-� ��  . ^$0ل ا� �
�� "�&�SمA ا�AGی���0ن وا�:&$�* ��I�S     ،ه0 ا�����C ی\��4 م�L ا����5ری� وا���QWة           "
���D�^: "       ��"�uراه� ا�����C حAص�B ����      ) 0�15/2^��   " ( هSا ی-$� خ�Qة ویuآ� م�

  HD�&ح* ا� ب��A"ا�&0ب* و"�ًD�^ �>ا ا��S�� ب� أي إ%��ن م�#:� ��B م��D* خ�Aوف     :وآ��
  �� ح&��   ،�* وا�&���� ". ا�$Aی* وی�SهH =��� ا�!��ل         أ? ی&Aك ا�&�  ،  وأض�ع واحًا م#

iوی�0 ا=ص^�ء وا�\�Aان ، وإذا و�i ی!�B ��� م#:$�A" Bحً� ویuت. إ�� ب�&B      ،  ی\
��� �ًD�^ :.ح0ا م�A"و". ا�!�ل، اAت خ  .=%. و�
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 � 7-0�15/3^�  .. " ( . إ%B ه:Sا ی:0ن "Aح ". ا����ء بx6�W واح ی&0ب         :أ^0ل �:

(  ، &��" Bو���            H%Sص م�� ا����W�� *����0ا� آ ر        0ب* م-�0$* �#��^ Lم� t^��#&و? ت ،
 .ا� ا�-�ض. ب��-��ص م� ا���ص.

���    آ�� ضAب   &�N#وم ��� ش�ّ$B     م<���� bخ�Aی�    ��&0ب* وأه��-" ،      H�D�&ح ب��A�Gح با�A�G 
ا%A��f �0^���  ( . ����� دره���Bا���ره� ا�!���LDص���حH �<��0ر ب ا�!���ل وBاب#�����0دة  با=ب
15/8 - 32( . 

 و� و-�    ��$D�&ا� ا�    .G" ب��-$0ل  AG� ل���^Nح: "           L���� ��� AیA�5ا� Lذا ر��m�"
  ��آ��  ، ی��0ت  ?، "����ة ی����  ،  و"��� ح-�ً� و��?ً     ،وحG¡ آ� "AاD!.  ،  خ�Qی�i ا�&. "��

  ? ���� ب���0ت ����Aه��� م���Aة أُ ، ب��iA ا���Sي ����� ی�����   ، ت��SآB����� A  م��ص���B ا�&��. "��
AیA5ل " (ا���^N23-18/21ح(. 

   ،أ":���رi اvث��� ور���� ، ��&��Aك ا�A��5یA6 Aی-��B : "ا����0 "�-��0ل و"��. إش����� یVآ��
 H&إ��و��Bح�A�" بAإ و، ا� ���#�، "��Aب ا����� )55/7إش��� " ( ی:<A ا�{AGان=%B إ�

      Lم�� B���� t^���#&أن ی A���U م��� ،��ا���Aح�� ی��� �$���دi ا���ص���� ب��Aح���* ح���ل ت��0ب&
 .رح�&B، إذ ه0 ی��G م� یAی

ی��� أو?د  " :$��ً� ا�����0د م��SآAًا إی���ه� بuه����* ا�&0ب��*   م6�W ی0ح#��� ا������انوی-��0ل
 و?، "�ص�#�0ا أث����رًا ت����T ب��&0ب��* ، ا�{!��H اYت��.ا="���. م��� أراآ��� أن ت�Aب�0ا م���   

� �#� إبAاه�� أبً�         :�G%وا أن ت-0�0ا ". أA:&G9- 3/7م&�  " (ت(،      Tی�AQ0ب�* ه�. ا�&��" ، 
اءGآ�� ��4 ا� H�#و��4 ا�. 

� ا����. د���. ا���Sی� ش���$. اض��Lتm��" 0ذا: "ا�&��0راة ت-��0ل� و�6$��0ا وص��0�ّا ،�����
.�� �� ور��0ا ،و��^A6 *دیAا�، .#%m" أL�� 7/14) 2(ا=ی�م " ( ا����ء م�.( 

� ه��Sا آ���B ی-��0ل ���0ض ������ن  ��Uو�:��� ور: "   |����� ��%uآ���ن ش�� �����"��&0ب��* م
 )1(."ب:�"�* ���CG ��� م!� م� خ�Qی�%� 

و��� أT��U ه�Sا ا�$��ب        ،  ��� وم�$�* ا� ����     إذًا ���ذا أآت ا�#$0ات ����� و��� "!�       
� و�Nا  ،  ". و�b Bدم  ��fب�� ا�� B&"A��� Bوه0 أو�� ا�#�س ب �D B�&ورح� B ،   إض��"* إ���

   ّ���� bدم رب�B "{�0ى       { وهSا ا�Sي ذآiA ا� �#B��� ،       B ش�0رi ب��H%S وأثiA ا�\�"  ∗ 
 .)B6: 121-122( }ث� ا�&$�i ربB "&�ب ���B وهى 

، و�����B )6/23روم���* " (أ���Aة ا����QW* ه��. م��0ت " ن �:��� ب��4�0 ی���A ����� أ
   B#� 0ل:% ? � وه0 ی�H أن یAح� �$�دL�\�� ��$� �" ،i ، =ن ا� ? ی:Sب،"�Sا ا��:

 . ". و��iب�� إرادت�B إ? ب��:�Gرة، =ن ا� رح��، وه0 أی!ً� ? ی:Sب
�0��5ب �ا �، وحی<��B ���� ا�  وا����-��وه��Sا ا��$��أ AUی��H "��. ت���0رi ا�!����� 

�  ب��fب ا��Aم ا��� م0�W^�ت�B      وم#B& �N-�* ا����* أو ا�0Wف ��� ���     ب ت�#� B�&   0وه� ،
 Lم�� t^���#&0صا�ب:��� ح���ل م��� أآ��ت أن أ���Aة ا����QW* م��0ت، وأن ا� یB���"A  ا�&��.#

�B مL رح�&B،ب��&0ب*� t^�#&أن ی A�U م� . 
B��&�Q ن ر���L ���� خm"�� . ت���0ت م0ت��ً�:ذا ^���| ��A��5یAإو": ���AG حN^����ل إذ ی-��0ل 

  Tل وا���� و����H،  .��" I و���0ّض ���� ا��{&َ���  ،ن رد ا�A��5یA ا���Aه� إ ،و����� ب�����
                                                 

 . )140(ص ، أم��* ش�ه��، ا��QW_* ا=و�� ب�� ا���0دی* وا������* وا��vم) 1(
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خu�Q ب��� ?   أ آ�� خB�&�Q ا�&�.    .? ی��0ت  .%�B ح���ة ی����     m " ،إث�� "AاtD ا����ة ب�� ����       

 B��� AآSت  ،     Tل وا���، "����0ت ا��Sي     )16-33/14حN^���ل    (" "����� ح���ة    ،���� ب����
���C م� A�U ح��* إ�� �IG دمهN� 0اء ا��QW* یL"A ب��&0ب* وا���� ا�. 

        B�0-ی�-0ب ب S���&ا� iی��نص�ة  : "وه0 م� ی���#� إی�vا   tیAا��� .G5ب   ، تAوا�� 
B��-إ و ،ی         B�� A�G}ت *��Qخ ��" ���ة ت{A�G ا��QWی��، و?       ) 5/15ی�-�0ب    ("ن آ�ن ^��"

 .:�Gرةم$Aر ��م وا�
^* ��� ا�A-Gاء وا����آ��      �^* ت#\�. م�� ا���0ت      "وم<��� ا����A     ،ا�Qوه�. ت 

*_�Q0ن ی5$�0ن م� ا����ة، م� آ� خ^� ).0612/9ب�� " ( ا�Sی� ی&
 

 �C� VاK# هو�C.اe$�� 
    Aخb جAWث�* م B%إ ��               ث�#�� i0�Gو� ������fب�� ��#* ا� "�. �-��ب ا� L�\��   ، ?أ

� ا��B&#�0G ".   وه0  �#�   ، ? 0�إذ �� ی�uل أح� رب�B ����ذا ���G           ،  ی&#�^t مL ا��ل   "
� �G� ��� م� ا����_�� ؟ B# 

      0Gث �� ا����0م خ��x6         %و^$� أن %&�Gرى م��، �ح¡ أن ���C�Q ا��ل �# ا�#
و�م ا�Nی�دة ". �-�ب ا���.ء ����       ،   �م %-g ش.ء م� أ�A ا����#��      "���ل ه0 
T�&ی� ،A�=ا ." g-% ب� ��  .و? زی�دة ". ا��-�ب، "�0 ت0"�* ا�#�س ح-

 ?  یب��� ه��0 آ��Aم ا� ا���Sي  ، م��L ا����لی&����رض  و�����m��" Bخ�ف ا�����0��^ B���#�
��_�����،0G� وم B#ًا مAG}�  .ة �� و��، "�0 ا��0G ا�Aح�

��* ا�&�. ات��� ب��� ا��Aب           �vت ا�G�ن ی&��0Gا   أ �$��دi  م��     وH��6  ،وا��0G م� ا�
����� م�� آ���ل وُح���          وه0 أو�� ب��  ،  ب�" ����   ،         ��DاAب#�. إ�� ��� ��G�  م�� A��U     و^�

 إث��� A��GUت ،ی�-��0ب ���$. أر����| ،أرض��I ����� رب ی��� رض���|" آ���Gرة و? م����0ب
I$ت ،ش���A&��� آ��� ��&���Qخ، i����، تN��\ك آ��� حNح���0 ���� ر����|، ر��� I$��!U "

 ).N�85/1-3م0ر ا�(
� AGUت ��Sی� 06ب� ": ب4�0 وی-0ل� ا�Sي ����A 06ب� ،خ�Qی�ه� و�&Aت bث�م

? Hی���� B��� بAا��� *���Q8-4/7روم���* " (خ(     �، "<���* أ%���س ����G ا� ���� خ�Qی���ه
���  ،وذ%0ب�#� IGدم ی� A�U م� ،��  و? ت#�^t ب�� �ل ا� ورح�&�B ، و�&Aه� ���
��%u5ب. 
0   ^�� �ّ��� و��Gا�� Tخ��� iSت�م��� Cا������ �� م��<ً� ^���* ا��$�� ا����ی0ن     ، ���وض��Aب �

 . )34 - 18/23ا%Af م&�  (.وا��ی�
    Cل ا����u�  أخ�. وأ%�� أB�� A�GU؟         ّ.رب آ�� م�Aة یx�QW إ��         ی� " : وآ�ن بAQس ^

 . )22 - 18/21م&� " (  ب� إ�� �$��� مAة :�� �$L مAات؟ ^�ل �B ی�0عه� إ
 ����،  أح$��0ا أ���اءآ� وب���رآ0ا ?�#���:� :أم��� أ%��� "��u^0ل �:���  " :وم��Aة أخ��Aى ^���ل �

��:��. ت:0%��0ا ، وص���0ا =���� ا���Sی� ی����_0ن إ����:� ویA��Qدو%:�، أح���#0ا إ���� م${!���:
وی�A�Q  ،   ا=شAار وا��������   "B%m تA5ق ش��B ���   ،  أب#�ء أب�:� ا�Sي ". ا����وات    

 �����fار وا�A45 - 5/44م&� " ( ��� ا=ب( . 
� وأU#��            ا�ُ ، "���0G �� ا�6�W_�� صG* مح    � أو�� ب�� م� �$�دi، وه0 أ^ر م�#

Nو� ��. 
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 ? �وی\#�H ا�����C وی��ت ا����H     ، ی:0ن ا��0G ب��A�GU Iان ی�#��B ا� Yدم       و�

Bم?bأو  ،  و   ? �ی*    �" C����� ��\ی H��ی* "ى ب��� اب#�B      ،�� ا�" � آ�� ��� vبAاه�
 .إ������

       ? B�%رى ��� أ��ا%A�$� A�fا%���    (? ب��IG دم     ت:�0ن م{A�Gة إ     وآSا "mن إصAار ا�#
�0ص أخAى     )1( )9/22% iدAو����*             ت ��أخ$Aت أن ا� ^ یt"A ا��Sب�CD و? یAت!��

� bت =د���0 =%��، ذب����* إ%��. أری�� رح���* ?  " :����ء "��. م&���  م#���� م��������Wص، ��� .
 . )9/13م&� " ( ب� خ�Qة إ�� ا�&0ب* ، أبAارًا

          ��DاAه�|ُ ،  ب{!�|ُ  " : و". ا�&�0راة أن ا� ^��ل �$#�. إ��Aآ  � و���| أ�&��S   ،   أ����دآ
�وذب��CD ا����م* م��    ، إ%. إذا ^�م&� ��. م�A^��ت:� وت-�م�ت:� ? أرت!�.            ،  ب��&:�"�ت:

� ه�0 ا�����            " ،)22 - ��5/21م0س  " ( أ�&G| إ����    ��#�ت:� ? م����Sي یAی�i ا� م�#
d-" *ب��Sا� ? ،C��� .ا�

  Aام���Nا�� AG��� .��"ی��� "و ّ.&Gش�� C&��"رب ا، I��$���&ب .���" A��$W�"  ،I��%= Aّت��� ? 
ا�-���H ، ذب���CD ا� ه��. روح م#:���Aة، ب��A^��* ? تAض���، أ^��م�� ":#��| وإ? ،بSب����*

T��#وا�� A�:#م0ر "  (ا��N17-51/15ا��.(  
 �����A* ا��$�Aا%��� ه�Sا ا���#�� ا�\ی� ��Sب���* ا��-$��0*،        ویVآ ا�:�تH ا��\��0ل   

   A�Wو"�� ا� C�$�&م: ""�0ص. ب��-#�" Bح���  آ��  "�.  ب  B��ّ�  *ذب���  C�$��&يأ ،ا�  Aث�� 
i�Gش *"A&م� Bت#�0ا ? و�:�،  ب��� ��" A�Wا� Lوا�&0زی، = B�%  CDب�Sم<��  ب�  iSه�  ّAی�� 
 ).A$�13/15-16ا%��� " (ا�

 ^!��ة  ی��  ا��Aب  آ��م  ا����0ا  : "H6�W ا�Aب ب#. إ�Aا��D و". �AG إش��� ا�#$. ی    
�  آ<�Aة  �. ���ذا،  ��0رة ش�H ی� ��#�إ شAی�* ��إ ص{0ا، أ �وم:�Dب  ی-�0ل  ذب��Aا�� ،
|�Wت م� ات�^Aآ$�ش م� � ... ��A أ م��  وت�0س وخA"�ن �\0ل وبم ،م��#�ت وش�

 "���  ت����0ا  ،A�5 ا� "���  ���  آ0Gا ،��#ّ. م�مأ م� "���:�أ شA ا�0�Nا ،ت#-0ا ،اU&��0ا
A�Wا�6$0ا ،ا� T0اأ ،ا��G� %&���  ه��،  رم�*ا= �� ح�م0ا ،���&�� ا^!0ا ،ا��0�fم %
 ت��A آ��ودي ح�Aاء آ�%| ن، إ آ��<�  ت$�t آ��-AمN خ�Qی�آ� آ�%| ن، إ ا�Aب ی-0ل

  .)18-1/10إش��� " (آ���0ف
ا������� �* ا=^���Aب �Aض���0ان ا�، ب���� أ"!���� م#����� "������| ا�Sب�����* ا������0وه:���Sا 

C����ا��fا�� � ��S&ا�� A�:#ا�� H�-وا� ،. 
 

�� ا7'�ان��D'� ا���ا5آ�C�ء '� p 
 ?ب م� ا��-0ب�*     وی�Aون أن ،   �� bدم وأب#�BD    ا� ��0G:� ا�#��رى ی�#�0ن أن ی    

 ���� %��0ه��� ب������G، "���� ب���ل ا��QW_��* ت&��0ارث و�-0ب&���� "��.      ا�����&�-* ���^ ��#��:� ،
�، أ"��4 ت:Aار ا�D�#ا�أب B#� iN#&ي یSا� ��f0ب* ����ص. ص0رة م� ص0ر ا�-��! 

 .ذآAG� A ا�&:0ی� أن ا� ت�0 bدم ب���0ت إن ه0 أآ� م� ا�A\5ة

                                                 
 ا�-�ی� ، "B�%m                 ی���W ا�:�ت ) 1(��H ا��\�0ل ����A* ا��$�Aا%��� ا����A ���� ا��م م�� ���ء "�. ا��

                    T�^ نإو"ی\�N ا��{AGة بون �IG دم، "�:AG خ�Q_* ا��H%S ا�A�-G إذا ^م �&�Aی� و%��� م�� ا��
� ^Aب���ن د^���T م��� اvیA��5 *��Gُ� ب��B خu��Qأ ����� ب-Aب�%��u���" Bت. ،ح����م "Aخ��. وأ ی����م&�� ی��i ت#��� ���

*�Qخ ،? L!ی B��� �ً&ی\�� و? ،زی B��� �ً%�$� =B% ب�نA^ *�Qخ) "Af%12-5/11ا��وی�� : ا.( 
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                 A�5د وا����Gوا� *�#&Gء ا���GQ#وت ����&_�Qاء خN�� Bأن ی�0ت وزو� �� ?ً�:#B ب

  �����  ب�ً? م�� ذ��I آّ<�       ،  ". ا�����% A  ،        ? ����$$ً� "�.   وآ��ن ��   ،  م0ت��ً  ":��ن ذ��I ح���ة �
 . ��� ا=رضزی�دة ا�A5 وا���Gد

  �ب��&��H  ،  م��0%�* ا=رض ب��$$B�$^��: "     I ب-B��0   ا�Sي �� ی&�-�T     ��0ت  � إض�"*ث
    Iآ� أی�م ح��ت ��وتuآ�� �H�5 ا��-�� ب��Aق و���I          ،  وش0آً� وح�:ً� ت#$| �I   ،  تuآ� م#

(  "=%�I ت�Aاب وإ��� ت�Aاب ت��0د      ، ح&� ت�0د إ�� ا=رض ا�&. أخSت م#��� ، تuآ� خ$Nاً 
��،)19 -3/17ا�&:0ی� �"  .، "&�I �-0ب&AQ" Bد bدم م� ا�\#* ����� ". ا=رض وی:

    Bن زو�m" I�S0^$| ح0اء  وآ� "I�$أت��ب ح A>ًا أآA�>:ی� أو?داً  ، ت، ب���L�0 ت��
I^��&ی:0ن اش Iوإ�� ر�� ، I��� 3/16ا�&:0ی� " ( وه0 ی�0د.( 

ة م&�<��* "�. ���� ا=رض آ����      "�. ا��-0ب�* ش�    و%��¡،   �- �b H^0دم وح0اء إذاً    
،  ب��� ا��H%S وا��-0ب�*      ً���¡ أن ���4 ث��* ت#���$       %و،  وا=ت��ب ا�0Qی�* ����Aل وا�#��ء   
� اvخAاج م� ا�\#*��G:آ�ن ی -".  
 ث�� م��ذا ؟ ه��        ، ��ن bدم ح&�� ���ء ا�����C ا���Gدي           و^ ب-�| هiS ا�-��ص��ت م��      

  Cا��-0ب���ت ب���0ت ا������ iSم  ؟ر"���| ه��Vه��� ر"���| ���� ا����  �#�� "-��d أم أن ش���_ً� ���
 ی&{�A؟

 C�����ی���0ت أب��Aاره�  ، "���� زال ا�#���س ی�0ت��0ن م��� ���ن ا������C   ، وه��Sا ه��0 ا�
�� ،و"\���ره����#� ی���0ع ا���Sي  " :- آ���� ذآ��A ب��4�0 - "���� ی$���Q ح:��� ا����0ت "����Wم

بm%����ن  " :و^B���0،  )1/10) 2(ت��0ث���وس " (وأ%���ر ا������ة وا�0���Wد ، أب���Q ا����0ت
وه:��Sا ا�&���ز ا����0ت إ���� �����L  ، وب�����QW* ا����0ت، ���� ا�������واح�� دخ���| ا����QW* إ

  . )5/12روم�* " (  إذ أخuQ ا�\��L ،ا�#�س
� ی$���Q ب����$B و?  ��� C�������"  أي م��0ت B0ت������0ت  و? ا��-�-��.ا����0ت ا� ? ،ب

  .، ث� ب� ذ�I ی�0ت0نإذ م�زال ا�#�س ". ا��QW_* ی&�Aب�0ن، �\�زيا�
 آ&�H ����        ،  �ب ا��-0ب�* "�. ش�.ء      وأم� ا��0ت ا��-�-. "��4 ". ب�      �^ Aب�� ه�0 أم�

آ���  ،  * وإ��� ^���م ا�����      ،^$�� ا�����C وب��A  ،     iه� و"���Aه� ���� ا���0اء       بَ ،ب#. bدم 
ه�    ،آ&��H ا����0ت ����� ا�����0ان وا�#$���ت  ��� u��QW� ��� ی�0ت��0ن؟ وه��� م��0ت� "���� ب����

� ا=ول أم م�ذا؟� !وأص�
  ��           إث�#\�0ا م�� ا���0ت م�� A��U      "، ن ه#�ك م�� ? ی���I ا�#���رى د���ً� ���� م�0ت

 Cاء ا���� آ���  � ح���� وذ�I م&�<� ". أخ#0خ وإی��� ا��Sی� ر"��� إ��� ا�����ء وه��    ، "
 *� . )11/5و�$Aا%��� ، 2/11) 2(��0ك ا�و، 5/24&:0ی� ا�ا%Af ( ". ا=��Gر ا��-

 Bا�-0ل و��� L�Q&�%دمb *_�Qن ��4 ث�* ��^* ب�� ا��0ت وخuب . 
،  "��� زال ا����Aل ی:�ون وی&�$�0ن         ،خAى م� ت�Nال ^���D*     وآm" I�Sن ا�-��ص�ت ا=   

ی0ن  وی�&0ي "�. ذ��I ا�#���رى   .. . وم� تNال ا�#��ء ت&L�0 ". ا�0?دة  �Gا�� -  Hح�� 
 ا�\ی� . وA�Uه� بم ا����C-ا��
H��\وا��  م��� زال ه��iS ا��-0ب���ت ����� أن ا���H%S  و^��0ع  م��� إص��Aار ا�#����رى ب���

A�&ًام� ،iSه  . ا�&. %���� أص��ب�� ا�5یة ا��-0ب�توأ%B ?ب م� "�ٍد ب�
د���آ���� ����� : ���Vاً? ? ی\��0ز إB����GU أو ا�����ة ���� إ��ب&��u���% Bل و"��. ه��Sا ا�

   Iم،   ا=%$���ء ذ������ آ��� ��� ی�SآiA ا�����C و��� ی�B�"A           ا���&-� ا��� ی�SآAوi "�. آ&�$��"



 
��	�� ا��ى وا���ر )4(  

 )

110 
  i���ء  ��� ا=%$   ":0G�5ا م�� ��Uب        ، ح&� ���ء ب�B ب�4�0 وbب��ء ا�:#���*           ،ت�م�iS م� ب�

����Aوا��. 
 

  �	~���� ا0	�ن �N �$�ه
 أی!�ً� ا�#��0ص ا�&�. ت���� آ�� إ%���ن م��_��0*        وراث�* ا��H%S  وم�� ی$Af% ��Qی�*    

B���. 
   َ̂و^ ��0ص آ<��Aة ذآAت��� ا�&�0راة                  ت��% .�" H ا=%$��ء ��� ا�&Sآ�A ب��Sا ا���&-�

 .وا=%����
  �� ه�iS  ب�� م� ا"&Aزا :^�Dً� رون�وه م��0 ا�Aب وآ��" ا�&0راة   م� ��ء ".   وم#

� %.m" ،ا�\���*�����  ����  "Aّ�Wا  ،���f*  ". أ"#����ّ  :و^��?  و��� ����L  أرواح ��B إ ا��
A5$ه� ،ا� xQWر�� ی  وا��&\�ب ،  )26/23ا��د  " (ا�\���* آ� ��� "&�dW واح
�ا�� ��d-" ب ب#. ^0رحS�" ��DاAدون ب-�* إ� . 

   Aام�Nا�� AG� ." ن    ا=خ �� " : و��ء��%vي اGاء یی�Q. ا� آ�Gرة �#�B      و?،  "
 . )N�49/7م0ر ا�" ( 

و? ا�$#��0ن ی�0ت��0ن =����  ، ت���0ت اYب���ء =���� ا�$#����   ?"  :"��. ا�&��0راة  وأی!��ً� 
  ).25/4) 2(ی�م ا=" ( ب� آ� واح ی�0ت =�� خB&�Q ، اYب�ء

  Cوأی!ً� ی-0ل ا����: "                  B�&:Dم� Lم� Bأب�� ، "mن اب� اv%���ن ��0ف ی�uت. "�. م\�
 . )16/27م&� " ( _S ی\�زي آ� واح ح�B��� H وح�#
آ�� آ���* ب���Q* ی�&:�� ب��� ا�#��س ��0ف ی�0�Qن �#���                " : ه0 ��� آ�م ا�����C    و

 . )12/36م&� " ( وب:�مI تان ، =%I ب:�مI ت$Aر، ح��بً� ی0م ا�ی�
 ا��Sي اب&�ع      ب�4�0  إث$�ت م�_��0* اv%��ن �� ���B ". آ�م      ^ ورد   ا��\H أ%B   و

" ا�Sي ��\�زي آ� واح� ح��H أ�����B          " : �� ا�  ^B�0وم#��  ،  راث* ا�H%S م�&- و 
 . )2/6روم�* ( 
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 �N ا�C�دي ؟

 

� هiS ا��-0ب�ت    Uرج   ور��Wص           وا�����اء وا�-�Gوم ا�Nرى ی-0��0ن ب�����، "�mن ا�#
 ? ����   ،ی:0ن ا�-��ص ". bدم وح0اء     "�$����� ا� وی����"   ،       ����أو ی���H ب�ً? م#

 .أ�ل م� ص�H ا����C ا�$Aيء  "mن ذ�I،ى ذ�Iش��Q%ً� أو �0
                ً������ A�5$ل ا� م�� A��U   ،ی\�H ا�#��رى بB%u ?ب ". ا�:�Gرة أن ت:�0ن ش��_ً� ی��

� ا��0روث��* �&��_�Qوط ? ، أن ی����� خA��5ا� iSوه��  iA���Uدم وb .��" A"ب��� ه��. ?  ، ت&��0ا
                     *���fا�� *��� ةاد ":��ن أ   ،ت&A"0 إ? "�. ا�����C ا��Sي ت\�� وت�u%4 م�� أ��� ه�iS ا��

=%�B ه:��Sا أح�H ا� ا������ ح&��� ب�Sل اب#��B     " : ی0ح#���خ�ص�#� ورح��* ا� ب#��� آ��� ^��ل     
� ی��A ا� اب#�B  ، ب� ت:0ن �B ا����ة ا=بی*،  ی��I آ� م� یVم�    آ. ? ،  ا�0ح�� B%=و

�ی� ا������ � )1( . )17 - 3/16ی0ح#� " ( ب� ��g�W ، إ�� ا����
      uب A5$ا� AD�� �� N��&ی C�����"        *�_�QWا� Aًا م�� إص�A�6ه ��    ،  %B و��#��و��� ی

 Bاء              ،  06ال ح��ت�Gا� Bدی�ً� وأن ی-$�� ب��" A��� آ��� ی-�0ل  و، "�0 وحi ا��Sي ی�:�� أن ی
م�� ���Aت:� ا�$���6*      ،  بG!�* أو ذه�H    : ������ أ%:� ا"&ی&� ? بuش��ء تG#�     : " بAQس

"  دم ا����C ، د%4و? �H�ْ ٍ� ِبَ�ب� بم آAی� آ�� م� َح�، ا�&. ت-�ت�0ه� م� اYب�ء 
ی��0ع اب��    ": م���V ر����* ا��$�Aا%��� ا��\��0ل       ، وی-�0ل    )19 - 1/18) 1(بAQس  (

   I��&#�" �اراA^vب  ... ب�A\آ� ش.ء م<�#� ب� م ." ، *��Qا%���  " ( ب� خA�$�4/14-
15(. 

اء ت�&� أن ا��0��0د ی:�0ن ^و��ً� ب�� أد%��              : "ی-0ل ا=ب م&� ا���:��   Gا� *����
     ،*��Qأو خ H��                   ی�، آ���Aخ�b و���4 ب���&�-�ق ،B�� ا��&�-�ق ��� Bم0ت� Hوإ? ُی���

اءGم�#� ا� B$�Q&2(".ی(  
آ<��Aی� م�� ا=ب�Aار وا���Vم#�� ا��Sی� ���        ���  "�. ه�Sا ا�$��ب   �:� ا����C ? ی�&�ز     

� ی$��iA و?         ،  آ�� م�� ی<$�| "��B ? یx�QW           "،  ی0��Gا خ�Q_* و? ذ%$��ً    �� x�QWآ�� م�� ی
B"A� ..     0 م�" *�QWا� ��Gب��4  إ�  م� ی ..        *��Qخ ���Gآ� م�� ه�0 م0��0د م�� ا� ? ی
 ب�� ا��0��0د م�� ا� ی��G¡     ،آ�� م�� و�� م�� ا� ? یx�QW     " "ـ   )9-3/6 )1( ی0ح#�" (

B�G%،Bی�� ? AیA55/18 )1 (ی0ح#�("  وا�(. 
وأم��� آ��� ا���Sی� ^���Q�u" i0���$ه�   "و? ی���GW أن آ��� ا����Vم#�� م0���0دون م��� ا�   

� آ��ن ص��H   أَم� . )1/12ی0ح#��  " (أي ا��Vم#�� ب���B  ،د ا� أو? :���Q%ً� أن ی��Aوا    
 أو�� م� ص�H اB�v؟�� خ�Qی�%� آ�Gرة ا=بAار أح هV?ء 

� ی&�-T ح&�� ب������C     ". بAاءة ا��Gدي م� ا�H%S      أن شAط ا�#��رى     %Aى ��:#�، 
� أن��UطرA��5ا�  Lرى  وض������ أرض��. ، ���Bو"��T م0اص���Gت ا�#���� �ه��#� C�������"

� ?       ،  إ��.وی:&#BG ح�0ل   �، ی-�0ل ب���H اB��v    وه� ح�� ی-0�0ن ب����m" Hن أح�ًا م�#
، )8/46) 1(ا����0ك   " (��4 إ%���ن ? یx�QW     ": وا�&0راة ت-0ل ،  �:� ب��H ا�#��0ت  

xQW0ب ه0 ا�#��0ت، و��4 م� إ%��ن إ? وی�����". 

                                                 
)1 (Af%دوم، ص : اA� ی��ن ا�����.، وای�v0ن ". أ�����ت ا���\%vا A:Gآ�� ی)206 .( 
 ).141( ، ص ، ا=ب م&� ا���:��)درا�* وتA��G وشAح(اv%\�� ب��H ا�-ی4 م&� ) 2(
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"������C  ،  %��0ت ا����C ��ءi م� مAی� ا�&. ه�. أی!�ً� ح�م��* ���QW_�*              آ�� أن   

 !ی��C أن ی:0ن "�دیً� i ا��Gدي ا���م� ���QW_* وراث* ?ب\�
                   ��-% �-" ،Cة ا����� ا�-�4   و�"L هSا �� ی\ ا�:�ثI��0 ُبًا م�� ا�-�0ل ب����* وا��

��!Wا�A  B��%uب ��-&�% ��������4 م��Aی� وح��ه� ا�&��. ح$���| "ي ���� ا�:#����* ا�:�ث��0:���* أ%
$�� ب���    أی!�ً� حُ  ) م�Aی� (ص��*، ب� ه�.     ب��0ع بAQی-* م��0م* م� وص�* ا��QW* ا=      

    ص$�| هiS ا��-�ة ^��ة م� ^0ا� اvی��ن ا�:�ث��0:. ب�� أن           أب#4G ا�AQی-*، و�-
      ." L��&ر ا�$�ب� ب�0س ا� م#05رi ا��Wص ب�����* ا�$�ب0ی�*، "��Sا        8/12/1854أص

.. ص���* ��� A6ی�T %���* خ�ص�*           ا��#05ر ی-Aر بuن مAی� %\| م� وص�* ا��QW* ا=        
ص��* وم� ا���#�* ا�&�. ��-�| ب�£دم وب:��            �0م* م� ا��QW* ا=   "�\H أن ت:0ن ه. م�    

 )B��%". )1، وإ? �0ص�| ���0ع �� A6یT أم0م&�� %4G ا���#* و%4G ا�0ص�*
 -ا�:�ثI���0 وا�$Aت��&�%| ا�-�����D ب���Q$��&��         م�&-   ح�H   - آٍ� "�����0ب  و���

 دون ا�{�Aض ا��Sي    "���<�� أي ا�#��0ت ? ا��ه�0ت،  ،  و��4 اب� ا�  ،  ه0 اب� اv%��ن  
 ی"B� L، آ�� v%��ن أن ی�ل ا�A5$ی* آ��� بمB؟

إذا آ��ن   : "Aد ���� ا�:�ثI���0 وا�$Aت��&�%|       و^ صق ا=%$� AUی{0ری�0س وه�0 ی�        
          ا������� Bاء ^��م ب��Gأن ���� ا� .�-Q#ا?ت��د، "�� ا��  ا����C 6$��&�ن ب�����

          Iو��� ذ� ،H��اء ا����B�� |���� C أي ^�0ة         ا����B%= ،C ه0 ا�Sي و^B��� L ا�G"
d-" ه0 إ%��ن �  )2(."��� خ�ص ا�\#4 ا�A5$ي، إذ ی:0ن ا�Sي م�ت م� أ�� ا����

 ا�\ی�� یAاه��� ت#���H   و��������B  وح�ش���C������– i إ���� اا��&uم��� "��. %���0ص ا��
C � "��� ی���، ا��ی�� م��� ا���S%0ب واYث���م ا�&��. ت\����B أح�� ا�6���W_�� –ا�����ة وا�����م

T�-�&� S_#ص اح��W�،B��Wه0 إ�� م� ی B&���� . 
� ا��ی� م�� ا�Aزای�� وا�$�ی��، إذ ت�SآA            ا�����G�=�"  Cر اv%\���* ت#�H إ��      �fا��

           ،���ش�AیH   و ً���ّ$�ب   أ%�B آ��ن    آ��� ت�SآA   أ%B آ�ن حAی�ً� ��� إض�ل ^0مB، م�$�ً� ���آ
Aخ�  ،   I�Sوه0 ب  �#�خ0ل �� H�0&وم م� دخ0ل ا���:0ت   ،  م�Aوم�     B���� iوح�ش�� ،

 .ا���ة وا���م
         A��Wب ا�A�5م&�� ب B�� ه�0ذا  :"�-0��0ن  .ویA�5ب  یuآ��  اv%���ن  اب��  ���ء ""- ات

 ).11/19م&� " (وا��QWة ����5ری� م�H .خ�A وشAیH أآ0ل إ%��ن
           �D�&�5م�� ا���$�ب وا� A��>:ا=%����� ا� Bإ��� |$��% ���"  S0د وا�&�م���� آ��� "�.   ، ���

 BیS���&� B�0^" :   ا� �_�Q$ا�{$��ن وا� ��� ب�B ا=%$���ء    -�0ب ". اvی��ن ب\��L م� ت:��      أی "
) �^0�24/25( ، B�0^س وAQ$�" :ن�Qی� ش� .#� Hاذه "  ) �&16/23م( . 

�  ش$وا=%$��ء  آSا ش&�   و ��   B��0^ ." 0ص�� ی��0ع        : "ب����� ا���T   :ی!��ً أ ^��ل �
  Tأا�� �" L ا��Sی� أت�0ا ^$��. ه�� ��Aاق و���0ص            ���� . %� ب��ب ا�A�Wاف    أ%.  إ :^0ل �:

 ).8-10/7ی0ح#� (
    B���" T�&ی� iA�Uا ا��$�ب وSوه  ،             �#��وذ��I  ، ب� "���� م�� ه�0 أ^�� م#�B %��ر �

Hح�   ��  %��ر  م��&H�0  ی:�0ن  أح��T  ی��  :^��ل   وم��  : " م&��  ی-�0ل ،  ا�\یا��#��� "

                                                 
 . )195-1/194(.، ا�آ&0ر ا�-4 ح#� �4�A ا�A!Wي ت�ریl ا�A:G ا����� )1(
  ). 235(، ص )ا��ه0ت ا��-�رن( م�0�0* ا=%$� AUی{0ری0س )2(
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ب4�0 م&�0ًا ا��Sی� ی�5&�0ن وا��Sی� یA�5ب0ن ا�A��W ب���Aم��ن              و^�ل  ،  )5/22م&�  (

" ا� م�:���0ت یAث���0ن خ����0G6ن ?و ش���&�م0ن و? ����:�Aون و?: "م���� دخ���0ل ا�\#���*
 ه��� -  �����B ا�����ة وا�����م وح�ش���i–"���� ا���&�T ا�#���ر  ،)6/10) 1(آ0ر%<��0س (

��ي ا�A5$ی* آ�G�� C�� !؟ی
 أن ص�H ا����C ا�$Aيء %��ب* �� ا��b H%Sدم وأب#�BD ح�م�.           یVآ ا�����0ن آ��  

       ? ���f0ع م�� ا�% Bووارث� ���A� 0ض�|    و،  ه�م���در اخ�&�ف   ����   ت-�iA ا�A�5اLD      اvث
ر        � ^ِ$��  ":�� . "-d". د^�-&��ح:� ب$AاءتB   ^!�* ا����C ��� أي م�:�* بA5ی* �

�    ا�Aض�� ا� ��N و���   إ���  ا�#��رى أن ی#��$0ا     ��fا ا�Sب     ، ��� م<�� ه�Aض�� ا��Aه�� ی
 . ^�در ��� ا��0G وا��{AGة- �N و�� - وه0،  ا�$Aيء بH%S ا��VH%SخSیا���دل أن 

�    وی\�H ا�#��رى ب�uن ���4 "�       ��� Aا=م� .  ،           iS��وذ��I أن ا�����C ت0�Qع ب��-���م ب
*��ب� إن %�Nول ?ه0ت�B م�� ا�����ء وتB��%u آ��ن �&�-��T ه�iS ا�����* ا�����f*                      ،  ا��

*_�QWوا� � .ا��&�<�* ب�Wص ا�#�س م� اvث
� ". ص�H ا����C أن ?"�&\B ات\�هً� bخA�" Aى  �0ی� ب0ی أم��� ، Cإذ أن ا����

 أص$   ^ .%��%vا i��* اv%���ن ا��\�Aم ا�x6��W         ب&\�Wش �ً�و����C  ،  B خ�6_ً� م&-�
 )1( ).18/4حN^��ل  ("ا�#4G ا�&. تxQW ه. ت�0ت  " :"- ا�&�T ^0ل ا�&0راة

ةب&$Aع ا����C ا�$Aيء ب����H �� ا��QWة وا�-0ل  � i0دود م� و�Aم:  
-    ? Cأن ا���� ��ر ?  "�Sا م�� ا?%&���  ،ی�B� T أن یAض� �� م<� هSا ا��#�L     م#
اءGا�. i  . وو"T إرادتB مL أن ذ�I بAض�i،مH%Sأو ^�ت� %L6�-"  B�G ی
-     Bوب��Aل ����� ه  م��� ا�����0د  وم#���� أن ا������C ص��رت م#��B ت���A"�ت آ<���Aة ت��

�  وآAاه�&B ���0ت �� ه�Aب م#��� م�Aاراً        ،و�0 آ�ن ^ ���ء ���iS ا�����*        ،   ��� أیی��"  ،
*��  .وصر �#B م� یA�5 ب\��B ب�iS ا��

ه�  ، ا������C م��� B���$��6 م��Aارًا"-� ه��Aب ��D�:ص ����� ا�#\���ة م��� مAوح�.  ) A��f%ا
 .)11/53 ،10/39، 8/59 ی0ح#�

    B�&^ ��� �ب��   " :^��ل و  �� ی��� %B�G، ب� خAج م� أورش���،     و��� رأى إصAاره
       Bا���0م وم�� ی��� Aی#${. أن أ�� ،        �" ( =%�B ? ی�:�� أن ی���I ب#�. خ�ر��ً� ��� أورش���

 �^0�13/33( . 
وآ��ن ی��0ع ی&�Aدد ب�� ه�Sا "�.            "خ&�ر ا�\��� م��ذًا ��B م�� م�VامAة ا����0د              �Sا ا 
� ی��Aد أن ی&��Aدد "��. ا���0دی��*  ا�\�������� B��%= ،، i0���&-0ن أن ی��$�Q0د آ���%0ا ی��� " =ن ا��

 .)7/1ح#� ی0(
���0ر     ا������C  وص���ر fوف ����� ا�A��fا� iA��$\ح���� ت ���GW&ا����0م   "ی Iذ��� ����"

i0�&-�� ی:� ی�0ع ی�5،ت�5وروا � ).11/54 ی0ح#�( "� ا���0د ��%�* ب�. "�
        iSت�م�� Aة أم�AامVاء�5 ب و��� أح4 ب���A        B�#� ��� ا%A�f �0^��    ( . ���0ف ���"�0ا ب

22/36 - 38(. 

                                                 
 . )141(ص ، أم��* ا��5ه��، ا��QW_* ا=و�� ب�� ا���0دی* وا������* وا��vم) 1(
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 وص�� 06یً� وحNن واآ&_H وت�$B^A� H وه0 یH�Q م��           ، ث� هAب إ�� ا�$�&�ن   

 أن، �-�� H���6 م��� ا�    )26/39م&��� " ( إن أم:��� "�&�$��A �#��. ه��iS ا�:��uس     " ا� 
 .ی�Aف �#B آuس ا��0ت

: أي،   ش�$-&#.   ���  ،ی��. إإی��.    " : ص�Aخ  - آ�� ز��0ا  - L ��� ا����H   ث� ��� وض  
 .� و? �����ً�    ، "�� ی:�� راض��ً� ��� ص��$B،          )27/46م&�  " (  ���ذا تAآ&#.؟    ،إ��. إ�

 .%B ��ء =����ب�����* ا�&. ز��0ا أ
      H���ت ( ری���روس   ا�&$AتB درا��* ص����D0      وصAاخ ا����0ب ا���4D ��� ا�

 "���&$iA   ،ح\* أ��س "�. %&�B�\D ا�&�. ت0ص�� إ����� ب�� درا��&B ا�����0*                 ) م  1778
H���� B%أ B��$ب AQWی �� Cا=%����،داً? ��� أن ا���� B�0-1( . خ�"ً� ��� ت( 

��� یA$W �� هiS ا����* أحًا م�� ت�م��iS            :وم#� Cأن ا����   ،       ��� ��وأن أح�ًا م�#
Iف ش�_ً� �� ذ�Aآ��، ی�B&ث وأه��� تA$W بB ا�#$0ات ��� ���* ا��� . 

اء ا��A&Gض Gوا� H��ا���� ا�Sي ، أ%� م\تI ��� ا=رض " :ث� إ%B ^�ل ^$�� ا�
�����= .��#&�Qأ�، B��&أآ��  أآ���� �����B ����� ا=رض ^$���   ،  )17/5ی0ح#��� " (  ^����-"

H��� ی���H   إ%B ��ء ����H، و^ أآ�� ���B ا��Sي =���B ���ء، و���             : ، ":�� ی-�ل  ا�
 .ب�

ه��� ت-$��� م�:���* ��د���* م&�!��Aة أن تuخ��S ا�$��Aيء ا��&0��Qع ������ وزر : وأخ���Aًا
ا��QW_* بH%S ا��\Aم ا�x6�W؟ إن أحًا م� ا�A5$ ? ی�#L م<� هSا ا�AWَق، وم� ب�ب        

 . �#B ا��:��أو�� أن ی&#iN ا�
 

 � ُأر�� ا
	�� ؟ 
����Hب م����* ا������C ا��&\��� ی����A ا�#����رى����  T��-�& ،A��5$�� .����vا Hا����

اء وا��Wص   ب وا��&�<�G��           B�&ریS� *ا��0روث� *��QWدم وا�b ��#أب� *�_�Qل  ، آ���    م� خ��^
ب��  ،  ی��I آ� م� یVم� بB     �:. ? ،  ه:Sا أحH ا� ا����� ح&� بSل اب#B ا�0ح�        ":ی0ح#�
  .)3/16ی0ح#� " (�B ا����ة ا=بی* ت:0ن 

  . )8/32روم�* " ( �#� أ����� ب� بB�S =�، ا�Sي �� یTG5 ��� اب#B" وه0 
� ". ب��ن م��* ا����C       و�  ی0ح#�  آ�تH �:� أحًا �� یSآg%  ،    A�U iA ی0ح#� ^0ل م

ن اu  ������\%vوإم�� أن %-�0ل ب�   ، م�� �#�i آ�Sبً� وزوراً      ا�-�0ل   "mم�� أن ی:�0ن      ،  ا��\�0ل
dیAG06ا أی�� تA" *ا�<�ثCم-&!��ت إر��ل ا���� � . ". ذآA أه
����ت ا�&�. أ6$-�| ���� ذآAه�� ا=%�����      وی:Sب هSا ا�#g ا�  � ،   *�_�QWدم وا�b نm�"

            iSه A�G:ء م� أ�� ت�� B%uب ��Nًا، "!ً� �� ا�ا=ص��* �� یAدا ��� ���ن ا����C أب
  ،*_�QWأ����ل                 : "ی-0ل "�����ن ش��.  ا� .�" ? ،وم�� ا�{Aی�H أن ه�iS ا�A�:Gة ? ت��0

 یA����5 إ������� ی����0ع ب���uي إش����رة،  ا=%$�����ء، و? "���. ا=%�ش����، و? "���. ا=%�������، و? 
 دخ��| ا������ ب��$b Hدم، ث�� إن ا�-�ی4                 ^ *_�QWأن ا� وا�-ی4 ب4�0 ه0 ا�Sي یVآ

 )2( ".ه��* م� ا�AQاز ا=ولأأو��Q�U ه0 ا�Sي أ��Q هSا ا�&�0ر 

                                                 
)1 ( Af%ا��#* و ا=%����: ا L�� *�\�  ).260 – 259( ص، �Nی* B6، م#
 ). 248(�ریl ا=دی�ن، "�����ن ش��.، ص مN�0 ت) 2(
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 A�^ &�Sآ�A ا�#��س ب��-��م�*      ا�&. ���ء م�� أ����� ب        &B م��  ���� ���B ا���م   و�-

 "&0ب��0ا وbم#��0ا  ،^�� ت��� ا�Nم���ن وا^&��Aب م�:��0ت ا�   "����Wت� وب�<��* ا�#$��. ا وا������ب
��\%v4  ( "ب�^A1/14م( . 

   ً�D�^ Bد�0ت ." A�&أی!ً� ب��:0ت ا�         ":  وا� Aن ا=خ، إ%B ی#${. �. أن ُأبA5 ا��
0�4/43^� " ( =%. ��Sا ^ ُأر��|( .  

%-��t  تf#��0ا أ%��. أت���| =    ? " :���Sا ت\��i ی-��0ل   ، وم��� م���ت��B إت����م ا�#���م0س    
 . )5/17م&� " ( ب� =آ�� ، �_| =%-t م�، أو ا=%$��ء، ا�#�م0س

� م���ت��B����� B ا�����م ا����0ة �&0ح��� ا�  ��fی��* أن "  وأ�وه��iS ه��. ا������ة ا=ب
أ%��� م\��تI ����� ، وی���0ع ا������C ا���Sي أر����&B، ی�A"��0ك أ%��| اB���v ا��-�-��. وح��ك

 . )4 - 17/3 ی0ح#� " (^ أآ��&B ، ا���� ا�Sي أ��Q&#. =���، ا=رض
ا� أن ی\���N  ا�����C   ب��Vال  أی!��ً م���رض  )�3/16 ی0ح#� (ی0ح#�� ا������   %�g  و

H�� ."�0 آ�%| ت�I م��&B ��� ��ز �Vا�B ب��mزة ا�:uس �#B#� ،B آuس ا�
�0 ?   )8/32روم�*  (  ".    ب4�0 ^0لوأم�  "    Cض� ا����Aب A�5ی  ،      ���fب T6��% ب��
  .د ��� %g ی0ح#�د ���B م� یAِیAِو، �إ�� ا �ی�C أن ی#�$ ?و^�0ة 
اء �� ا�������^ و" Cا���� Hص� H$� .ی* هA5$�� �ی0ح#� أن م�$* ا � .ز�
":�ن  . =ش#L ^&�* وإه�%*Bوأ���، ����C ا�Sي �� یB��� TG5 ا� ��� م�$*"��ذا 

� یTG5 ��� اب#B" :آ�� وصBG ب4�0� ،�#��= B�S8/32روم�* ( "أ�����  ب� ب(. 
����H "��. ه��Sا ا����H؟    أ"���% B��� آ���ن � A���ا�#����رى ����� ا����H ا�����Nوج  و���� ی
�    ا� أر����ه��� ؟ب����م�ء���fا�:��0ن ا�� Tی* ا�&��. ?  خ����A��5$ا� iSإ���� ه��  اب#��B ا�0ح���

    A}����:��. ی����%. م0ت��ً�  ، ت����وي "��. م\��0���� آ0آ$��ً� م��� ا�:0اآ��H ا��&#�ه���* "��. ا�
، ���� ا�A�5$   - ا��0�Nم�*  -���*  �&Aض�* ا�#-�* اv   ، ا����H  أ�0اد ���^���ً�  وح�5ً�  

����� ش��Aط أن ت����� ا�A��5$ی* ا�&Aا"���� ب���Sا ، ذ%$���� أن ی{A��5$�� A��Gی* &L�Qو�:��. ی���
.\�� !؟ ه� هSا م� یAی م#� ا�#��رى ت�0رiا���� ا�

&#�� ص��H ا�$�Aيء م�� ا�-��0ة           وه0 ی�ح�¡ م�� ی:      )م1585(رت�5رد ه0آ#N   ی-0ل  
����fأو �#0%��ً� أ   ":وا� *������ t�$ا��� B$������"  H��!U و ث��0رة ...  ���%m" آ���ن �����أو م

 )B$��%.")1 ح:�* وت�Nی* 
� ت�&���ج ، {A��Gث��� إن آ���ن خb u��Qدم ^�� اح&���ج �&\��� إ���B وص���$B م��� أ���� أن یُ ��:"

                       ��fرى أ������ ا�#����* ت���H؟ إن �Aی��* ^&�� ا�����C ا�&�. ی��b م�� B�#م��ص. ب
� م#��� م�� %��$B ا�-�0م           ،  وأآ$A م� م���* bدم   �fم��   إ���   وأ� ��D���$%ا�&�. ?     أ CD��$-ا�  

A5$ر إ? �� ح<��* ا�� .ت
 A�&�0" ی-0ل " :              وت\��� م��   ،  إذا آ�%| ا�������* ت�&$A%�� خ��Qة ح&�� ^$�� أن ��0%

    H%Sيء وا��A$�� �ً#\� دمb *_�Qخ.                  �"��� ذ%�H ا�����C آ�. ی���H أو ی-&��؟ وآ��� ی�&
 )2(."ا��Wص م� خ�Q_* ب�رت:�ب خ�Q_* أآ$A؟ 

                                                 
)1 (  Af%ا :         ���\%vن وا�&�0راة واbA�-ا� .�" Cا����� ،   H��QWا� �ا�������*  ، )376(ص ، �$� ا�:�Aی

Cا���� �� . )139 – 138(ص ، ��ء أب0 ب:A، ا��-* ا�&. ��ء ب
)2 ( Af%ا :Cا����  .)23(ص ، �$ ا�0دود ش�$.، ح0ار صAیC ب�� �$ ا� و�$
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 ا����Wص �$��A إه���ك ا�����0د وت�����d ا��Q���5ن    ���� آ���ن A6ی��T :و�#��� أن %&����ءل

� وإA��Uاء ا����اوة ب���� ا�����0د وا�#����رى ^Aو%��ً� 06ی���* � إن ا��:���* تA��Gض أن .�����
      i0�&-أن ی iSم� ت�م� Cا���� H�Qن یuاء بGن، ی:0ن ا��Q�5ة ا�A>0د م��، وی\#H ا��

اءGا� L-وی. 
H�\ب*، وم� م� م��vا �� s�$ت Cة ت�A�>ا أ�_�* آS:وه! 
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��	
   ؟�N ا�eي ^�x '��� ا

 

��0ص      ا���--0نح�ر  % ��اء    ". "�Gا��&#�^!�* ا�  ،        i� م�� یAی���آ��� ح��روا "�. "
وه�� ه�0   ، ه� ا�{AGان خ�ص ب��#��رى أم أ%B ���م �:�� ا�A�5$   ، ا�#��رى م� ا�{AGان  

 خ�ص بb H%Sدم ا��0روث أم أ%B ��م ". ���L ا��QWی�؟ 
 .  إن آ�ن م� إ��ب*، ا��vب* �#��ت$-� ". ذم* ا�#��رى أ�_�* ت��Aآ�� 
�����ذا تuخA ص�H ا����C 06ال هiS ا�-Aون ؟ ه� آ�ن ث�* ح��Aة "�. ا�$��s                 : م#

        Aخ�u�&ة ؟ أو                 . �� ا��� ":�ن ��$$ً� "�. ا�Aدم م$�ش�b H�%ذ ����ذا ��� ی���H ا�����C ب��
              G:ت H����Aًا  ���ذا �� ی&uخA ا���H إ�� %��ی* ا�%�� ب� أن یL��� H%S ا�#�س ��:0ن ا�

 .�S%0ب هV?ء ����ً�
 أی��   ؟م�ت0ا و^ ت�Aب�0ا ب���QW_�*    ،  ه0 م��A أو�_I ا�Sی� م�ت0ا ^$� ا���H       ث� م� 

�آ�ن م��Aه� إ�� أن ��ء ا����W" C����� ؟؟ ���ذا تuخA خ�ص
 �� ا��Wص ؟        ت�ی وا��Vال ا=ه�ه� ه0 �:� ا�#�س أم ����Vم#��        م� ا�Sی� ی��5

d-"ا� L��� دم؟ وه� ه0 خ�ص م�b *_�Qی� أم م� خ�QWd-"  ؟ 
،  ��� ا��vب* �� هSی� ا���Vا��� م�� أص��H ا�#-��ط ا�&�. ت0ا��B ا�A�:G ا������.                

��0ن     " :��:#��* ت-0ل "�W&" �اء �:��    ، bم#0ا بuن ا����C ص��W� Hص:�" B$ن ص��=
��� A�G:وت A5$ی� ا��Qخ." 

 . هiS ا=�_�* ا�&. A6ح#�ه���#&uم� ". إ��ب* ا�#��رى �و
ي إ? إذا bم�� ب������C   ، أو�Q�U#0س بuن اv%��ن وارث ���QW_*   ی-0ل  �Gم A�U ،

  ي و%\��  ، ود?�* اvی��ن ا�&����" �� ��" ،   ? ،  و��0 آ��ن ��G6ً   ،ی#\�0  وم�� ��� ُی���
� أآ0%��س� The Summa: " ". آ&�ب�m" Bن ا=�G6ل ا�Sی� م�ت0ا ^$� ا�&��� ی-0ل �#

Theologica": " ? ؤی*  �0فAب ی&�&�0ن بAم�:0ت ا� ." 
 ت���SیH ه��V?ء   وأآ0ی#���س و����AD ا�#����رى %��ري آ���� ی$��Aر أو�Q���U#0س   و?

� م� ا���:0ت   ��QW_�* أورث0ه�� م�� A��U ح�0ل        بب��   ،  بH%S أذi0�$%   ?،  ا=�G6ل وحAم�%
� و? ^0ة���b Aب�، ^ �� ی��وه�ؤث�" � . ه

 On Original" "�. آ&�ب�B   وأم� ا�Sی� م�ت0ا ^$� ا����m�" Cن أو�Q��U#0س ی�Aى   
Sin"Cی��ن ب�����vأی!ً� ? ی#\0ن إ? ب� ��%u1( . ب(   

و����B  ،  و�� ی$��� أو�Q��U#0س آ��� ی&��#� ���V?ء اvی���ن ب������C و^� م��ت0ا                  
      Cس �� أن ا����AQب B��^ ز ��رواح ا�&. ". ا���\� " أراد م�A:" Hذه ،  |��إذ �

ومAادi ،  )3/19) 1(بAQس ..." (  ح�� آ�%| أ%�ة ا� ت#&Af مAة ". أی�م %0ح، ^ی�ً�
� . م� ی-B�0 ا�#��رى بخ0ل ا����C إ�� ا�\��� وإخAا�B أرواح ا�#���� م� ا�\��

 

  ^fص ؟ �� ا0�.ا���Y#ه� �
إن ا��&uم� ". ��Aة ا����C وأ^0ا�B ی�Aى ب0ض�0ح أن د��0ة ا�����C آ�%�| �$#�.              

��DاAإ�  ،B%وأ     Bخ�ل ��#. د�0ت�           �����W���" Bص    و�،   %��� ت�م��iS ��� د��0ة A��Uه
       �����* ا���Aأة ا�:#��%��* ا�&�.           -�Aأi �����ً   وه�0 م�� %    ،  أی!ً� ی\H أن ی:0ن خ�ص�ً� ب^ .�" 

                                                 
 .)87-86( ص ،م�� ت-. ا��<��%.، ه. ا�#�Aا%�* م�: %Af ا) 1(
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 B� |��^: "      ی� اب� داود � ی\$��� ب:���* واح�ة       ،  اب#&. م\%0#* �اً  . ارح�#. ی� ����" ،

  iSت�م� Bم إ��-&"  ،  ���D�^ Bوراء%�   : و�6$0ا إ�� C���� ت%= ��"Aب و^��ل  ،  اص��u" :  ���
، ی��� ���� أ�#��.: "uت��| و���\ت ������D�^ B*، ? إ���� خ��Aاف ب���| إ���Aا��D ا�!����*أر���� إ

 ،)26 - 15/22م&��   ( "��4 ح�#ً� أن یVخS خ$N ا�$#�� ویA�Qح ��:��ب         : "��uب و^�ل 
   �� C�����"   أة ا�:#��%�*   ی$�در إ��Aء اب#* ا���Gش،B��� وه0 ^�در ،    B�G^0ت H$�� و���� 

���� �����| م���  %uی!��*، بAء ا?ب#��* ا���Gش�� ����  ،����خ��Aاف ب���| إ���Aا��D ا�&��. أر���� �
                    B���" اSآ��ن ه� ���" ،B$م�� ش�� |���� ���%= ،��D�Gة �� شAأول م L#&ل ":��� ی-�    "�م�

Bم روح^ B%uی* ����ء؟ بA5$اء �� ا�Gب��  
 ا=ح داود     $� Cوی0ض-      H������   " :هSا ا���#�� ب-B��0     - ". آ&�بB اv%\�� وا�"

 وه����� �������0ا م����� ،} �����ده� ا���ی������أ%����Sا أ^����0ل ������V?ء ا������������ ا�����Sی� ی$����� 
�����DاA�vوا: اAf%ا  ،    ً��Q^ �:"Aی� �� � و�� ی#-� �#B أ%B ^��ل ��#:� حA"�ً�           ،إن م���:

أت�����0ن م���ذا أ%��&� ح���H ش��Aی�*   ... ب��� إ%��A���U ����� B اA���vا�����D آ�ب��ً�    ، واح��ًا
 .) "%\�ً�(م��0؟ إن ا�Sی� �� یW&&#0ا إ%�� ی�ون م�0ث�� 

ي أح�ًا    " : ا�:#��%�*^�* ا��Aأة. ت���-B ���     وی-0ل أی!ً� "  �G�� �:ی �� Cا����
Bب���ت  ،         �      ،  ب� �� ی:� ی��C ب&-ی� ^�م* م� أ��Gرi هی* �������� ی&�� B%أ �� �ً!"

�، ��Aوس واN��\%v وا=مAی:��� ب��#\�ة�"Aی� �� B%=...." )1( 
��DاAخ�ص��* "��. ب#��. إ��� B&خ���ص، ":���� آ�%��| ر����� Bن خ�ص��m��"��DاAب$#��. إ��� ، 

�0ل ا��Wص     �� Bی��ن بvا ��ن ص��H   إ ح��s    ،د���� ����B    وه0 أمA ?  ،  ب��� اش&Aا6
   � ت�� م�� أ��� ا��QWی��       ، ا����C وم0تB� *^�� ? B بmی��ن هV?ء أو آA�Gه�^ H�����"

��) 1(وی0ح#��  ، 17 - 3/16ا%A�f ی0ح#��     (. آ�� ذآAت ا�#��0ص ذ��A��U I م�Aة          ،بAم&
2/2 ..(. 

��0  ،  %�0ً� م� ا��$s وص�$B %\�ة ا��Vم#�� "-d ی\�� ت\� اB�v واvصAار ��� "
 Bم��� أ���� sي ب���Sور ا���اء أ^��� ب:<���A م���  ، ���� ی��Vد ا�����Gا� *�uم#�� ب����Vد ا����إذ ���

 . �Bا��#:Aی�
Aِال  وی���V���� ����#0د      د ه���� ی���ل ������ ض���$�ب�* ":���Aة ا�����Wص وتuر������� ب����� ا��
���رى أ       : وا=م����% H�6�Wه�� آ0ر%<�0س "�-�0ل   م� م�#� ^0ل ب�4�0 وه�0 ی: "   B�%إ

   ���    ،  )1/6) 2(آ0ر%<��0س " ( ی&!���یT =���� خ�ص��������� حAم��0ا م��� ا�#\���ة =%"
�����0ا ی���0دًا، وإذا آ���ن ا����Wص A���U خ���ص ب������0د "���� ی���Wف ب��4�0 وی���Sر،          

� ؟، ^ خ��0ا و%\0ا أه� آ0ر%<0سوا��AGوض أن�� ی�Wف ب4�0 ����" . 
 

                                                 
)1 ( Af%ا :H��� . ) 81 - 80(ص ، �$ ا=ح داود، اv%\�� وا�
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  وإ'&��ه�� ا�����س

 

اء ا^&Aا%��� ب$�4�0 م#�u�5% Sت��               إن أبAز م��     �Gة ا�و^� أراد   ،  ی��B�f ا��ارس ��-��
ح��s ���� ا���Wص    ،  ا�A�5ی�* وا�#��م0س   وإب��Qل ب4�0 م#�� أن ت:0ن ذری��* �v{��ء   

اء ��4 م\Aد خ�ص م�      ،   م� A�U ح��* ����� ا����H��"     C،ب�vی��ن  Gض�� ا�u"
 .ب� ه0 خ�ص ح&� م� ا���� ا����C، ا�S%0ب

 ا�&. آ�ن ا����B��� C ا���م      م� ا�&\AیA5�� Cی�* ا��0�0ی*     )1(�4  و^ أآ<A ب0  
  ���� وی�&Nم بuح:�م�fی�،   B�0^ I0ت ا�&�0رات.       وم� ذ��#�"B�%m ی����f% �� : "     Aم ا�:

      ���G% م�� و�Gل ا�0ص�* ا���ب-* م� أ�� ض��Qی:�� ش��_�ً ، إب �و�:��  ، إذ ا�#�م0س �
  . )A$�7/18 - 19ا%���  ( "ی��A إدخ�ل ر��ء أ"!� بA&-% Bب إ�� ا� 

 %��م0س ا�&\#. ��� ا�&�0راة وا�#��م0س، "����          ی0اص� آ�تH ر���* ا��$Aا%���   و
 ب����&T  - وiA��U م�� ش�AاLD ا�&�0راة        ا�Sي أت� ���� ���B ا���م vآ����B       -ا�:�#0ت  

" ( وأم� م� �&T وش�خ "��A^ 0ی�H م�� ا?ض����ل              ":وا�0W�5خ* وا�&��"|، "�-0ل  
 .) A$�8/13ا%��� 

" (  �<���ٍن ���H م0ض��B��%m" H����،6ُ �����  ٌL ���0 آ���ن ذ���I ا=ول ب���    " : �#��B وی-��0ل
  . )A$�8/7ا%��� 

    *��_�QW�� �ً$$��� ه���A$&��" �ی�* اAف   " : "�-��0ل،وی&\#��� ب��4�0 ����� ش��Aأ��� ����
� أ��Aف ا��5�0ة ��0 ��� ی-�� ا�#��م0س          ،  خ�Q_* إ? ب��#��م0س   �� .%m�" :?  B&�5و�:��  ،  ت

  *�QWص�*       -ا�A" ةS�W&ت "�.�   أب��0ص��*    -وه. مu�5%    0ة�ن ب�ون ا�#��م0س     ، =  آ�� ش�
  ).9 - 7/7روم�* " (  أ%� "�|�،��� ��ءت ا�0ص�* ��ش| ا��QW_*..  ا��QW* م�&*
����*ا�A��5ی�* . ب��4�0  وی�����vا=%$����ء  ا ����� *���N#0ل ا����-�" *��#��: "  Cا������

  . )�6�U3/13* " ( ا"&ا%� م� ��#* ا�#�م0س
���ب ،��#��*ب��  وش��Aی�&Bوی$��Aر ت�����&B أوام��A ا� %u� H$���  م  ح���0ل��� ا���#��* �#��

 iAت��|                  "  ت$�رك وت�����   ا?م&<�ل =وام �=ن ����L ا��Sی� ه�� م�� أ����ل ا�#��م0س ه�
ی<$��| "��. �����L م��� ه��0 م:&��0ب "��. ا�:&���ب       م����0ن آ��� م��� ?  : =%��B م:&��0ب ، ��#��*

  Bا�   إو�:�  ،  ا�#�م0س ����� ب  - �U  *��63/10" ( ن ��4 أح ی&$Aر ب��#��م0س �#�
11.(  

 آ��ن ا�#��م0س       " : ب� ص��H ا�����C     � هSا ا�#�م0س  وی��� �� �م ا����* إ�    �^
و�:��� ب��� م��� ����ء اvی����ن ����#� ب��� ت���|  ، مVدب#��� إ���� ا������A��$&% .��:� Cر ب�vی����ن

 . )�6�U3/24 - 25* " ( مVدب 
Qً� ب\�i  م$...  ��م#� ا�Sي ��� ا?ث#�� واح     " : ویVآ إب�Qل ا�#�م0س "�-0ل   

اv%���ن ? ی&$�Aر     "، "-� ب��Q ا�#��م0س =ن          )15-2/14أ"��4   " ( %�م0س ا�0ص�ی�   
" ( ی&$��Aر ���� م���   =%��B ب�����uل ا�#���م0س ? ، ب��� بmی����ن ی���0ع ، ب�����uل ا�#���م0س

 *�6�U2/16( . 
                                                 

 أو  ا��-�-* أن آ�تH ر���* ا��$Aا%��� م\�0ل ، �:� ا�:<�A م� ا�#��رى ی%0$�#�� إ�� ب�4�0              ) 1(
   iSم� ت�م�    ، وه0 م�  إ�� واح^   Bا     أم��� إ��� iSي       ���� اآ&#�� ه�Sم0س ا� ا����% A��-م�� ت� *����A�

  .أر��B ��%$��ء، و^ %-!B ب4�0 آ�� ی�A م�#�، وا�&$�W�� L"�% A�U iAص
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"$�0ت���B أ�{���� ا�#����م0س، وب�m{����ء ا�#����م0س ُأ�{����| : "ی-��0ل ا=ب م&���� ا������:�� 

� ی�� ب��      .. ��QW* ُأ�{�. ا���0ت، وب�m{��ء ا���0ت ُأ�{��| ا���وی�*               ا��QW*، وب�m{�ء ا�  ��"
*�Qخ B1(".م0ت( 

 وا�#\��ة م�� خ��ل ا�&�Nام أوام�A            ا��Sی� ی��Aون ���� ا����� ب��#��م0س          أم� أو�_I و
�    -ا�Sي �� ی&A5ف بAؤی* ا����A�" -       Cى ب4�0  ا�،��  ا��g��W  ی���_0ن ������C   أ%
� �� ا�����C أی��� ا��Sی� ت&         " &�Q$ت " =%�A�$ ) "   *��6�U5/4( ،    Bرون ب��#��م0س     ^

     Aإن آ�ن ب��#��م0س ب�،           H$�� إذا م��ت ب�� C������" ) "   *��6�U2/21(   ، "  أب#��م0س
 بون أ���ل ، %��H أن اv%��ن ی&$Aر ب�vی��ن إذًا، ب� ب#�م0س اvی��ن  ،آ�،  ا=���ل

 . )28-3/27روم�* " (ا�#�م0س 
 ا�$��A6 ���� Aی��T اvی����ن، م��� A���U أن وی#���. ب��4�0 ����� ا�����0د ا���Sی� ی�Q$��0ن 

إن ا=م�� ا��Sی� ���     " یرآi0 آ�� أدرآ&B ا=م� ا�&�. bم#�| و��� ت���� بuح:��م ا�#��م0س            
     A$أدرآ0ا ا� A$ا� Aی��ن  ،  ی��0ا ". أثvي ب�Sا� A$ا�  ،       Aوه0 ی��� ". أث� ��DاAو�:� إ�

A��$م0س ا����%،A��$رك %���م0س ا�B ب�����uل ب��� آB��%= ،��%u "���� ذ���I ����4 ب�vی����ن،  ���� ی��
م* ، ا�#�م0س�م0ا ب�\A ا�Qاص ��%m" ) " *31 - 9/30روم� .(  

ب��� ، ب�-&!��� أ����#���   ?،ا���Sي خ����#� ود��%��� د���0ة م-���*    "  :وی-��0ل أی!���ً 
 وا�#��* ا�&. أ��Q| �#� ". ا����C ی�0ع        �وأ%��ر  ،   ا�Sي أب�Q ا��0ت   ،ب�-&!� ا�-

 . )10 - 1/9) 2(ت��0ث�وس " ( ا����ة وا�0�Wد 
�#� ا� وإح��%B     " :ی0اص� و�W" �Q� A�ب��  ، ? ب���uل ". بA ���#�ه� %��  ،  �

 - 3/4ت��4Q   " ( ب�-&!� رح�&B خ��#� ب{�� ا����د ا�<�%. وت\ی ا��Aوح ا�-�س            
5( . 

ی���� إب�ح&�B �:��      ی�Aى أن ? ح���* إ��� ا�A�5ی�* وا�#��م0س، و            و�m" I�Sن ب�4�0      
 :"�-�0ل ،  )24-14/1ا%A�f ا�&<#��*     (  ح:�م���  وأ ا���Aم�ت م� ا=��6* م�G��Wً� ا�&�0راة      

و�:#�B ی:�0ن %\��ً�    ، ش.ء %\4 ". ح� ذات�B   أ%� ���� وم&�-� ". ا�Aب ی�0ع أن ?       "
    �ً�\% iA$&ر      ": وی-0ل ، )14/14روم�*  (  "��� ی����6�� Aوم�� م��   ،  آ� ش�.ء ��6ه

و? یt"A ش�.ء  ، =ن آ� خ��-* ا� ��ة"،  )15/ 1ت�4Q  ( "ش.ء �6هA ��%\�س  
م���� "، وآ��Sا "�������C بم��B ا�����0Gح  )4/4) 1(ت��0ث���وس " ( ذا أخ��S م��L ا�A:��5إ

      tDاAGي ���#� ". ا�Sا� I�� أح� "�. أآ�� أو ش�Aب أو م�� ���*                   .. ا�:���� �"� ی�:�
 . )16-2/14آ�0�0. " (�� أو ه�ل أو �$|

ة م� ا���� ا���     وه:Sا و". %�0ص آ<�Aة أآ ب4�0 أن ?       D�"�     .�" *ی�A�5وا� C�
�� .وأن ا�$A إ%�� ی&�-T ب�vی��ن وحi، � ا�#\�ةت�
 .  آ$�A ". ا�#�Aا%�* و%Afت�� ��A5ی�*صىا�$���0* و^ آ�ن ��iS ا�#�0ص  

یH����Q م#����  إن اv%\����� ? " :"�-���0ل ����0ثA أح��� م�����V. ا�����SهH ا�$Aوت����&�%&.
  �%AیA$ا=���ل =�� ت  ،  Iأ����#��   ،  ب� ب�:4 ذ� t"Aی B%إ  ...         ��#�" A��fت .�:� B�%0ة  إ�^

� bث�م#� �اً     fم أن ت�Nی� AیA$&ده�    ،  ا�� A>:وأن ت"       C���، وهSا ا���#� ی��&0ح�B ا��

                                                 
 ).776(ص ، ا=ب م&� ا���:��، )درا�* وتA��G وشAح(اv%\�� ب��H ا�-ی4 م&� ) 1(
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خ�  ا�#��م0س  م�� أو": اv%\��. ا�5��A م� ر���* ب4�0 إ�� أه� روم��*        �"  .�:�  A�>:ت 

*�QWو�:�، ا� sت ح�A>آ *�QWًا ا�#��* ازدادت ا� . )5/20روم�*  ("�
� أ%� "u^0ل �:�� إذا آ��ن ا�AQی�T ا���Vدي            أم " :3/16وی-0ل ". ت���-B ��� ی0ح#�      

"��mذا م��� ...  إ���� ا������ء ض���-ً� و���H ����� م��� رام ا���خ0ل "���B أن ی:��0ن %����ً� ر^�-���ً 
و%I أن ت�-��� �#I ^$� دخA�  ،      B�" I�0ت "�B ح�مً� أ�اً? م��0ءة أ���ً? ص���*      " ،

      T��!خ0ل ب��$�ب ا� ا=����ل ا������*     إن ا��Sی� %�Aاه� ح��م���      ..  وإ? ?م&#I��� L ا�
� أ��%��H ���� ا�:&���ب ا��-��س ، ه��� أش��$B ب������ح��%m��" . ی4 ی�-��0بوأص����ب ا�-��

 ."یخ�0ن أبًا   "�<� هV?ء ?،ا�0�Aل
 ت����             " : وی-0ل^ *���vی�* اA5ا� ¡Gن م� ح��%vا T&آ. ی� Cا���� إن ا���

Bب��� B�G#و?، ه0 ب #� SW&إ? أن ی Iذ� وی#�H إ�� ذاتB�G ، Bی$-� ��� اv%��ن ب�
����Nوم �����G¡  و%&�\���* ه���Sا ا�&������� ه���0 أن ?، ت&������ ه���iS ا�A���5ی�* ب0ا����Q* اvی�����ن

 ."و? �����ل ا�����* ، ا�A5ی�*
إن ": " ا=م���آ� ا��ه0ت���* " م���� %:&��0ن "��. آ&�ب��B  اvص���ح. ا���5��A  وی-��0ل 

� ب��I�S آ#��| ����ر^ً� أو زا%���ً� أو "����-ً� ?&���#���� أن ا� ه��0 ش���l ت �����d��-" I أن ?، ت
*$�Qا� A�>آ ،  �$T وI� AGU خ�Qی�ك ^$� أن تxQW بNم� می^ B%وأ." 

   ��D�Wم� H�$� 4-ص م��           : " وی-0ل ا���Wا� ��ا=���ل ا�����* ح�#�� ت�Vدى ب-
، إذ أ%��� د���� ���� ا�&-��د م�� ی-�0م ب���       ، �-�ب ا��QW_* ت�&$A إه�%�* آ$�Aى ��Sات ا�     

ة ا�&��. أح��ث&�� ا�H���^ .��" *��_�QW ا� ���� A6ی��T �����    ب��uن "��. ^رت��B إزا���* ا����vء  
وی����B م��� ":��A  ، وآ��uن ^���H ا� ? ی&���Aك ب���#���ن إ? ب�����uل اv%����ن  ...  ا��������ت

 ��� )1(."شAیA وم
..  ی&$�Aر ب����uل ا�#��م0س      اv%���ن ?   " : ح��� ^��ل     ب�4�0  آ��B م��&-� م��     وهSا   

"������C إذًا م��ت   ، ن آ�ن ا�#�م0س ب�B%= A إ..  ی&$Aر �� م� =%B ب���uل ا�#�م0س ?   
 H$� �6* " ( ب��U2/16 - 21.(  

وه:���Sا آ�%���| �-����ة ا�����Wص ا��v �ً�$���� *������0${����ء ا�A���5ی�* وا�&������ م����       
�� .ا�&Nام�ت

 

  ��� ا
	�� و;me��f  وا�7$�لاfhص
    ? Aی�ن �����ل وا�#�م0س     وإذا آ�ن ب4�0 و�0ثAیAا    أث ؛DBًا ". ت$AیA اv%��ن و"

 ب{Aاب* هiS ا�A:Gة     ً�"mن %�0ص �ح��H   ا=����ل    إذ،   ��� ا�����C وأت$���B       آ<�Aة ت5
 �� .  ا=خAوی*ه. ا�AQیT إ�� م�:0ت ا�ت����

     Cأن ا���� Iی�*    وم� ذ�A5ام ا�N&ب�� Aأم"   ً�D��^ iSی�0ع ا�\��0ع وت�م�� H6خ� :
i0 "��حi0fG    ت��fG  أن ":� م� ^���0ا �:��        ،��� آ�A. م��0 ��4 ا�:&$* وا�AGی��0ن     

i0��"وا ، Hو�:� ح���� ، ? ت���0اأ����� ).3-23/1م&� ( " ی-0�0ن و? ی0��Gن=%

                                                 
�* م���� ، )153، 68 - 67(ص  ،  م��� وص�G.   ،  ا����B��� C ا���م ب�� ا��-��TD وا=وه��م       ) 1(

 Cن ، ب��� م�����G���� آ&���ب  )49(ص ، آ�م��� A��f%وا ،"    HهSی� ا�:���ث��0:. وا����ا��-�ر%��* ب���� ا���
 . ��%$� أU#�ت�0س" ا�$Aت�&#&.
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    B����fن ا�#���م0س وت�u0ا ?: "^���لو"��. ش����#fأ ت.��% |��_� =t��-% وأ ا�#���م0س 

 ا������ء ت��Nول نأ ����إ :�:��� ^��0لأ ا����m.% T"�� ،آّ����= ب��� ،%-��t= �_��| م��� ،%$����ءا=
/ 5م&��   " (ا�:� ی:0ن ح&� ا�#�م0س م� واحة %-Q* وأ واح حAف یNول ? رضوا=
17-18(                   Tا����� i�0 م����W �$�4�0 ا��Sي ز��� أن ا�����C أب��Q ا�#��م0س ب\��" ،

H��� .��� ا�
� یSآA  و هSا�   Cا����  B��$ت= B�D��% ."��� A�}ص ب�Wش�_ً� �� ا� ،  iء��� -" 
 ��ة ا=بی* ؟ أی* ص�ح أ��� �&:0ن �. ا��: أی�� ا����� ا����C: و^�ل �B ":ر��

B��� 0%. ص�����ً�: "-���ل�و�:��� إن ،  وه��0 ا�،����4 أح�� ص����C إ? واح�� ، �����ذا ت��
 ?. ت-&��  ?:  أی�* ا�0ص��ی�؟ "-��ل ی��0ع    :^��ل ��B  . أردت أن تخ� ا����ة "�حG¡ ا�0ص�ی�     

 ب��Nور  ?. ت�Aق ?. تNن�� یH��Q م#�B ا�����C        ،   )20 - 19/16م&��   ... " (  ت5��"
 d-" ی��نvا����م            ب�  ،  ا B���� ��0ب����� ب�� ��ء ". وص�ی� م B$��6)    وجA�Wا� A�f%ا

20/1 - 7.(  
Aآ� �����  إن ���� ی��Nد ِب��:"��m%. أ^��0ل �:��� " : �&�م���iS ا������Cو"��. م��Aة أخ��Aى ^���ل

، "�_� آ��ن بA�Qس       )5/20م&�   ( ""�� تخ�0ا م�:0ت ا����وات   ،  ���ا�:&$* وا�AGی� 
       Cوی0ح#� م�\0ب�� �� ا���:�0ت إ? ب���� ص���       I�_أو� A�������، "���ذا ��� م� LG�5ی 

 .ا�Sی� ت$�0ا ب4�0 وأب0�Qا ا�#�م0س
� ح&�� ت:0%�0ا أ"!�� م��             أي ?  " :، "�-�0ل   ا��#g  دی�ات  ا���م*    ویA5ح�:� *�#�

 ".ت&$�0ن ا�#�م0س وا�0ص�ی� ؟  وأ%&� ?، وآ�� ت:0%0ن أ"!� م� ا���0د. ا���0د
،  ا������ن�:���م وخA��Q أه����* ای#$��B إ����ا������C ، وه��0 و"��. م0ض��b Lخ��A ی-��0ل  

 ً�ح���ب  �#���  ی�0�Qن  ��0ف  ا�#��س  ب���  ی�&:��  ب���Q*  آ���*  آ� نإ :�:� ^0لأ : ""�-0ل
 .)37-13/36م&� " (تان وب:�مI، ت&$Aر ب:�مI% I= ،ا�ی� ی0م

وا�Sی� ی���0ن ا�������ت ه�� "-�d ا��Sی� ی#\�0ن ی�0م ا�-��م�* م�� ا�ی�%0#*، "����                      
� خ��ص ب������C أو          أن\����، م�� A��U       ی��� ا�Sی� ���0ا ا���_�ت إ��� ا�      �� ی:�0ن �

  ،iA�U"              Bی� "�. ا�-$�0ر ص�0تSا�� L���� Lی��� ��"�A�Wج ا��Sی� "���0ا      ،  تuت. ���* "�
ی0ح#���  (" ^��م��* ا�ی#0%��*إ����ت �_� وا���Sی� �����0ا ا���� ، ^��م��* ا������ةإ����ا��������ت 

5/28-29(. 
      A$وا� C��� ی-0ل م� آ� ��4 : ""-�ل ��&�م�S ،  وأآ ا����C ��� أه��* ا���� ا�

 "���. ا����Sي ب���.أ رادةإ ی�����G ا����Sي ب���  .ا������0ات م�:���0ت ی���خ�، رب ی���� رب ی���� :���. 
 ،ت#$u%��  ب����I  أ���4  ،رب ی��  رب ی��  :ا���0م  ذ��I  "�.  �. ��-0�0ن آ<�Aون،  ا���0ات
Iأ وب����#�Aش����6 خ، Iة  ^�0ات  ص�#�#�  وب���A��>آ  ، S�_#��"  حAّأص�  ����  %�. إ :��� 

�أ:"A� d^. ی��  �#. اذه$0ا  ��".�� vا ���V?ء ا��Sی� ی��#�0ن       )21-7/20م&��   " (ث�" ،
          i0$:ی0م ا�-��م*، ��� ارت ��#� ��W&وی ��� A:#&�� ،Cا���� �ا���\Nات وا�-0ات ب��

B&ی�Aم0س ا� وش�% ��&G��W�� م� ا��0ب-�ت، أي. 
         iSم�� ت�م�� H�6 Cن ا����m" ،�ً!ا�-��م�*    -وأی  أن ی:�Aزوا وی��0ا ا�#��س    – ب��

�                ��&0ب* م� ذ0%  ���0ا ��� AGUان ا��QWی�، "-� أم�A آ�� واح� م�#��� ��أن ُی:�Aز   "ب
 �، و���0 آ���ن ا����Wص )0�24/47^��� " (ب�����B ب��&0ب��* وم{A��Gة ا��QWی��� �\����L ا=م��
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م&�--ً� ب�vی��ن �:�%| ا��0ة إ�� ا�&0ب* ضAبً� م�� ض�Aوب ا��$�s وإض���* ا=و^��ت                 

�$�ت�� A:#&وا�. 
 "-�ل  � "�B ح�ل ا���م� ب��#�م0س     ب�ّ ،م�iS م<�ً �&� �B ا���م �ا����C � ضAب  ^  و
���" :  .#%0�، آ�� م�� ی�uت. إ��.     ؟ت0���Gن م�� أ^B��0      وأ%�&� ?  ،  رب رب ی��    ی��  :���ذا ت�

 أری:� م� یB$5 ؟ ، وی��� بB، وی��L آ�م.
     Tو�� AGإ%��%ً� ب#� ب�&ً� وح B$5ی  ،   AW�"��� ح�ث ����     ،  ووضL ا=��س ��� ا�

� ی-ر أن یB�N�N"�، صم ا�#�A ذ�I ا�$�|،�ً��Vآ�ن م B%= AW� .  ��� ا�
 وم���� دون ، "�B$��5 إ%����%ً� ب#���� ب�&��B ����� ا=رض    ،ی������ وأم��� ا���Sي ی����L و?   

مB ا�#�A ح�ً?، أ��س�" ، �ً��f� |�$ا� Iاب ذ�A49 - 0�6/46^�  ( "وآ�ن خ .(  
 ��� بم��B آ���� ی�����وا������B����� C ا�����م ���W���%ی�* وA��5ا� L��"ش���_ً� ���� ر � ز���

  iاA% اS� ،4�0ا����� ب��#��م0س          ب ���� ،  "�. م��&-$� ا=ی��م       و�$A أ^0ا�B وأ"���B یVآ
���� ه��0"  ����#� A��$اب ا�&��. أخA��W0ر ر����* ا����� ح���� ��$����  ی���Sر ت�م���iS م���� ��

� أن ت:0ن ". ��$| أو ش�&�ء، ح��s ی���H ا���Aب "�. ا��5&�ء،         ���� TG5دا%��ل، وی
 آ��� أم�A ب�I�S %��م0س مC�����،           ،���0 وی�&#L دی�%* ". ا��$|، ا�Sي آ�ن ی�&Aم�B ا        

"�&��� %A��fت� ر����* ا�A��Wاب ا�&��. ^���ل �#���� دا%����ل ا�#$��. ^����D* "��. ا��:���ن ": ی-��0ل
� ا�-�رئ ،  ا��-س�G��  ،      *0دی��Aب ا�Sی� ". ا���� S_#��"وص�0�ّا �:�.     ...  ا�\$��ل  إ�� 

� ی:� م<�B%=         B ،  ? ی:0ن هAب:� ". ش&�ء و? ". �$|       � ��f� Tض� S_#ی:0ن ح�  S#م
 � .)21 -15/ 24م&� " ( اYنإ��اب&اء ا����

 �#���زة ا������0ب ���� ی���A"� ش���_ً� ���� ر"��L ا�A��5ی�*     �ت��. ت��$� �ا�#���0ة ا�آ��Sا و
 ا����&Aح� "���. ا�����$| م������fت ��0ص����* ا�&0رات����*     ���-" ،Cب����0ت ا������� ��W����%و 

�0^��� ( "و"��. ا����$| ا���&Aح� ح���H ا�0ص���*    ، ��6ب��ً�أ و"�����A وأ���دن ح���60#ً  "
  ! ب�ل ا�#��رى ا��0م ی���0ن ب���$| و? ی�&AمB%0، آ�� ی�#L ا���0د، "��)23/56

                     Aی�* ا�&�. أم� أدرك ا����C وا�#�0ة أن ا����� ی�0م ا���$| خ�Aق ��A�5ی�* ا=ب-�
        ��،  ا��0م ا���ب��Q� |$�� B��G" L* م-�ّس ���Aب            م� أ "ا� ب�� ". ا�&0راة، "- ��ء "�

��#�0ا   ، ا���$|  إ��AاG���"  ��D¡ ب#�0      ، "�. ی�0م ا���$| ی-&�� ^�&�ً           م� ص�#L ����ً     آ��� 
�ا����$| "��.  �ًاأ���������" ا=ب�� إ���� ه��0 ب�#��. وب���� ب#��. إ���Aا��D ��م��*      ،أب��یً�  �

 .)17-31/15ا�AWوج (
 ا=ب��ي ا�0ح��� ا���Sي  ��� ا����$| ا������ و����4 ��ب��B ه\��iA ا�#����رى م���� أ���Nم&

ً� و���� ب�&��I ی��W&� خ&�%��"ش��Aی�* ا�، ب��� ا�W&���ن أی!��ً�، "-�� ����ء "��. ���AG ا�&:��0ی�    
ًا أب�یً�، وأم�� ا��SآA ا=���U ا��Sي ?                        ��� �ي "�. ���:���وا��$&�ع بI&�!G، "�:�0ن �

ي                     ��� s�:% �^ B�%إ ،��� L�Q-&" ،B&�AU ت��I ا��#4G م�� ش��$�� ." �&Wا�&:�0ی�  " (ی
17/13-14(،               ������، ا����5رك "�. "�� ". هiS ا�A5ی�* ا�#��زل "�. أرض�� وی�5رآ

  � إن ا��Sی� ? یW&&#�0ن م�� %���رى ا���0م ^� %:<�0ا            )12/48ا%A�f ا�A�Wوج     . (م� ا=م�
 ا� ا=بي��،Bی . وت$0�Qا �� شB�A وه

� ا��&$0�Qن �� %�مB�0 أنأم� ی�5W هV?ء   �$��م���0ن   " ، "B%mم� ا� ��#*  ت
 ).27/26ا�&<#�* " ( ����� ب�� ،هSا ا�#�م0سی-�� آ���ت  م� ?

ول ا��Sي ا�&��B��" L       ورش���� ا=  أ م\��L    و�0 تuم�#� ا��0ار ا��Sي ��Aي ^$�� وأث#��ء          
، ��0 تuم�#��   ا�&�م�S ���$�ح<* ح0ل إ�-�ط شAی�* ا�W&�ن وA�Uه� م� ا�A5اLD ا���0دی*        
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        LDاA�5ل ا���Qن إبuب �#"A�� Iدًا م��     ا��0��0ی*   ذ���� إ���    �:��H ا=م��     ا��\��L  آ��ن ا�&

 ی�0ن إ���    ، و�� ی:� بuمA ا����B��� C ا���م، "- ب-. ^0م م� ا��Vم#��           ا������*
   LDاA�5ا� iSی�*                     إ^�م* هA�5ل ا���Qإب B�#� ��� ب�� ر"�L ا�����C ب�Nم�، و��0 آ��ن ^� ب�{

       �، ا�Sي ا%�- ب��$H إص�Aار ب��t         بمB ?ح&  بB ب�t ا��\&���� ". م\�L أورش��
 و����0ا  ،ا���0دی�*  م� ^0م وا%�ر "ا�&�م�S ��� ا�&Nام ا=م��� ب��A5ی�* ا��0�0ی*     

��0  نأ ی�:�#:�  ? م���0  ���دة  ح��H  تW&&#�0ا  ���  نإ %Bأ خ0ةاv ی���0ن�Wو�:��   ..ات 
 یW&#�0ا  نأ ی#${�.  %�B إ :و^���0ا  ا�AGی���� مSهH م� bم#0ا ^ آ�%0ا ا�Sی� م� %�سأ ^�م

 ه��Sا "��. ��#A��fوا وا�����5یl ا�L�&����" ����A، م����0 %���م0س ی�0��fGا نuب�� 0اوی0َص��
 .)6-15/1أ���ل " (مAا=

�،    ا�#��م0س    ش�AاLD ���0ن أن     یN وه#� و^G* ?ب م#���، إذ ا�#���رى       �#�� *��0"Aم
���Sا م� ی-B�0 ب4�0       وأ%" ،��DاAخ�ص* ب$#. إ�      �� ،   وم� ت�ب�B ". م\�L أورش���� إ%

          s���>&ا� g�% .�" ی-�0ل sى، ح��Aة أخ�Aم� C0ن ا�����G��Wی I�Sب A�� "��ذه$0ا  : "ا��5
 � و�����وه� ب������ اYب وا?ب���� وروح ا�-���س، و������0ه� أن   ،وت�����Sوا ������L ا=م���

، "�_� آ�ن ا����C أم�Aه� ب&A��5$        )20-18/ 28 م&�" ( ���L م� أوص�&:� بB    ی�0fGا
 �� ���L ا�0ص�ی� ا�&. أوص�� ب��� ت�م��iS،               ؛ا=م� وت#��Aه� "B%m أمAه� أن ی#-�0ا إ��

iSة، "$��ذا أوص� ت�م� ؟������ م� A�U أن ی�&<#. م#�� وص�* واح
 �����4 ا�:&$���* ������ آ����A. م�����0" �-��� أوص����ه� ب����G¡ ا�#����م0س وا�A���5ی�*  

، )3-23/1م&��� ( " "���حi0fG وا"����i0 ؛ ت�i0��fGأن ":��� م��� ^����0ا �:���   ،وا�AGی����0ن
� ب0���0ن و���0ا م�������� ی<$&0ن مAة أخAى أ%�#:�. 

اء          Gص ب���Wا� ب�� إ%���    ،  وی�ح¡ أدو�� هI%A أن ر���D ا�&�م�S خ�| م� م�&-
ا��#��G* ی�� إخ�0ت. إن ^��ل         م��   " ���| ا��Wص ب�=���ل آ�� ���ء "�. ر����* ی�-�0ب             

���B؟ ،و�:��� ����B��� 4 أ�����ل، إّن ���B إی��%��ً� :أح���Wی����ن أن یvر ا اvی����ن ... ه��� ی-��
        Bأ���ل م�| ". ذات B� �:ی � 2/14ی�-0ب  " ( اvی��ن بون أ���ل م�|     ..  أی!ً� إن �

– 20( . )1( 
�      ،���م��� "-�d    ?،  آ0%0ا ��م��� ب��:��*   " : وی-0ل:��0G% ی�-�0ب   " ( خ��د��� 

ا"&-���د ا��&���م�  : ا�ی�%��* ا����QهAة ا�#-���* �#�� ا� اYب ه��. ه��iS     " :وی-��0ل،  )1/22
�� . )1/27ی�-0ب (  "د%4 م� ا����� وحG¡ اv%��ن %B�G ب� ، وا=رام� ". ض�-&

ب� ". آ�   . ب���T أ%� أ� أن ا� ? ی-$� ا�i0�0       : "  آ$�A ا��0اری��  وی-0ل بAQس 
 L#�  ).10/34أ���ل " (ا�$A م-$0ل �#iأم*، ا�Sي ی&-�B وی

وا����QW* ه��.  أی!��ً�، آ��� م��� ی����G ا����QW* ی����G ا�&���ي     ": م��� ی0ح#��� "�-��0ل  وأ
�A �:. یL"A خ�Qی�%�   ذاك أُ  أنا�&�ي، وت���0ن   �، B�" |$>آ� م� ی ،*�Qخ B�" 4و�� 

             B�"A� ?و iA��� ی$�� x�QWآ� م�� ی ،xQWأ ? ی ،   ���ح�، م�� ی���G      أ ? ی!�ّ�:�     ا=و?دی
A$0 ب�ر  ا���0 م�     ،   ذاك ب�ر  أنآ��  ،   "" *�QWا� ��Gء   إب���4 ن  =إب��4،م� ی م�� ا�$�

  ،xQWا أُ  =��یSاب� ا�   ه A�� ، t-#آ� م�� ه�0 م0��0د م�� ا�     إب��4 أ���ل�:. ی ،
  *�Qخ ��Gی ?، =  B�" |$>ی Bن زر�، L�Q&أن و? ی�  x�QWی  B�%=    اS�� م0��0د م�� ا�، ب

                                                 
)1 ( Af%ا������*: ا D�-در ا���� ا�0ه�ب، ا����C ". م$�  .)276 – 275(ص ، أح�
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) 1(ی0ح#��    ("...، آ� م� ? ی��G ا�$A "��4 م� ا�          �4إب� وأو?د ، ا� ��هAون  أو?د

3/4-10(. 
 %�G¡ وص�ی�i و%����     =%#� ، %#�ل م#B  ؛ وم��� ��u#�  ،�#� ث-* م� %�0 ا�    : "وی-0ل 

 و%�V% ،  Hم� ب��� اب#B ی�0ع ا����C     أن، وهiS ه. وص�&B     أم�مB ا��Aض�*   ا=���ل
ی0ح#��   (" وه�B��" 0  ،ی<$�| "��B   وص��*، وم�� ی��G¡ وص��ی�i      أ��Q%��  آ��   ،ب�!#� ب�!� 

 . وم<� هSا آ<�A ". أ^0ال ا����C وا��0اری�� )3/21-42) 1(
ة ا=����ل               �D�" م �&�-��T   وا��\H أن بB�G% 4�0 ا�Sي أ��� %-�t ا�#��م0س و��

AیA$&ی��ن    ،  ا�vص إ%�� ی:0ن ب��Wوأن ا�  ،           .�" C����ه0 ذاتB أآ ��� أه��* ا����� ا�
إن ا��Sي    " :م#��� ^�W   B��0ص وب�ب ا����ة ا=بی�*،      وی�&$H$� iA ا�   ،م#��$�ت أخAى 
 أی!��ً�،یNر���B اv%����ن���i "��. "��� ت���5G "��. ����� ا�A���W =...   إی���i ی�����#� ���#%

B&^�6*  ( "و�U6/7(. 
  ). 2/13روم�* " ( ب� ا�Sی� ی���0ن ب��#�م0س ه� ی$Aرون  " : وی-0ل

  B&ء.أوص�� " :ت��0ث���وس ی-��0ل ب��4�0 � ���إو"��. ر���������#U=0ا ...   ا�#���وأن ی
،  وأن ی:0%��0ا أ�����Wء "��. ا�����Qء  ،وأن ی:0%��0ا أU#����ء "��. أ�����ل ص�����*   ، ص���حً�

   Lم�ء ". ا�&0زی�Aأ����ً� ح��#ً� �����&-$�         ،  آ ����G%= ی�Aخ�:�. ی���:0ا ب������ة      ،  م�
 ).19 - 6/17) 1(ت��0ث�وس " (بی* ا=

 ).3/8) 1(آ0ر%<0س " (آ� واح ��uخS أ�AتB ح�H ت�$B": وی-0ل
���0 ا��5ی        ،خ�Aًاوأ�� T�&م�� B�� B���Qا����� ��#�م0س وإب B� "mن ب4�0 ب&#-

   Iوذ��� ����Gا ا�Sه�� ���>�� Cا������ B����� يSا��� .��"B���0^ " :?   t��-%= |��_� .��%0ا أ��#fت
إ��� أن ت�Nول     : "m%. ا���T أ^�0ل �:��      ،  ب� =آ�� ،  م� �_| =%-t  ،  ا�#�م0س أو ا=%$��ء  
،  ح&�� ی:�0ن ا�:��      ،واحة م� ا�#�م0س  أو %-Q*    یNول حAف واح   ا����ء وا=رض ?  

أص�{A "�. م�:�0ت    : و��� ا�#�س ه:�Sا ی���  ، "�� %-t إحى هiS ا�0ص�ی� ا��{Aى     
، "���_� آ���ن %���^t إح��ى ا�0ص���ی� ا����{Aى ی����  )19 - 5/17م&��� " ( ا������وات 

 t-% م� �� !آ� ا�#�م0س؟وأب�Q أص{A ". م�:0ت ا�، "��ذا ���i ی
 

 ��ة اfhصا��-��� د��� '&fن ��
 ا�#���رى ��� ا�ی#0%�* وا�\�Nاء ا=خ�Aوي ا��Sي                #� *�وت&�ث ا�#�0ص ا��-
ات آ�"��*      ��-&��� ���Q$وه��0 م ،�ی����A إ����B ا������ة وا����S%$0ن م��� ا�#����رى وA���Uه
Cا���� H��اء، وه0 م$�Q ��� ز��i0 م� %�l ا�A5ی�* بGا%�* ". ا�A� .ا�AGق ا�#

� ��� ا�       ��#��رى  " ���� ا�        ی&�ث0ن "�. أ%������Qی#0%�* ا�&�. ی�   C������ S�_ی0م ،
  ).5/27ی0ح#� " ( =%B اب� إ%��ن ، و^ أ�i�Q ا����Qن =ن یی�" "G. ی0ح#� 

،  ا�A�5$  و�� ". ا�#�ر ��$�t    أی!ً� ��    -  �#ه� ا��-�* - ت&�ث ا�#�0ص    آ��
     ����% A�U ��� م&�� ���ء اب�      " ا�$Aوت�&�%|ا�:<�Aی� م�    خ�"ً� �-0ل    "ل ذ�I ��� أ%

      Bی��� م�  "��#_�S ی\��4 ���� آ��A. م\�i          ،اv%��ن ". م\i و���L ا���D:* وا�-
م����� إ��� ا�#��ر ا=بی�* ا����ة            اذه$�0ا �#�. ی��      :ث� ی-0ل أی!ً� ��Sی� �� ا����ر      ...

B&:Dب��4 وم�v  ) " .. �&42 - 25/31م( . 
 B�0^ B�>وم : " B&:Dن م���%vاب� ا ��Aی،  � B0ن "�. م�:0ت���\�"   Aا�����ث L��� ،

�� "، و"���. اvث� . )42-13/41م&� " ( . أت0ن ا�#�ر ویAQح%0
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 ? "�. ه�Sا   ،وأم� م� ^�ل ��� ا�Aوح ا�-س "�� ی{B�� AG " : ^0ل م&� وم<�B أی!ً�   

 . )12/32م&� " ( ا����� و? ". اYت. 
   ی� �$#. إ�Aا��D م� ا?ت:�ل ���� ا�#��H م�� A��U ت0ب�*               ی0ح#� ا����ان وم<�B ت

، ی�� أو?د ا="���. م�� أراآ�� أن ت�Aب�0ا م�� ا�{!�H اYت�.                  " :إذ ی-�0ل  ،  ��� ص��C و
�        ،  "�ص#�0ا أث��رًا ت��T ب��&0ب*   :��G%وا أن ت-0��0ا "�. أA:&Gأب�ً�        :و? ت �" (  �#�� إب�Aاه�

 . )9 - 3/7م&� 
�  ا����C  وی-0ل�� : "         �#��أی�� ا����ت أو?د ا="��. آ�� ت�Aب0ن م�� دی�%0#* �

اء ،  )23/33م&��� " ( ��Gا� ���� �����0ن ب��B م���   ا�$Aوت���&#&."���� ی���ث�W�� يSا��� 
 .ا�ی%0#*

� "-�ل   #�و? ی�-�� ���ك آ��B       ،  خ�I� A أن ی���I أح� أ�!��ID         " : ب� ت�0ه� ب\
 �#� ). 5/29م&� " (". �

ی&0ب0ن م�� ب#�. إ��Aا��D أو          ? ��Sی� ا�   � و� م�وم<�B م� ��ء ". �AG حN^��ل       
=ن آ�� إ%���ن     ...  ار���0ا ��� أص�#�م:� و��� آ�� ر�����ت:�           ت0ب0ا، و  ":A�Uه� "-�ل 

أ���� و���. ض� ذ��I اv%���ن،      ...  إذا ارت� �#�.  ...  م� ب�| إ�Aا��D أو م� ا�{Aب�ء     
 Bص�u&ی* وم<ً� وا�b Bل ( "وأ�����^N8 - 14/6ح.(  

   iSت�م� Cا���� H6خ� �  أ^�0ل  %.m"�  : "و^�:�:  � ا�:&$�*  ����  Aآ�ِب�  ی�Nد  ���  إن إ%:�
�      ،ا����0ات  م�:�0ت  تخ�0ا �� ����وا�AGی&���� م�ء     أ ^��-�� ���^ B�%:   ��&-وم��   . ? ت

   � ،ب���6ً  أخ��B  ����  ی{!�H  م��  آ��  إن :�:��  "�u^0ل  أ%��  م�، وأ ^&� ی:0ن م�&H�0 ا��:
 ی� :^�ل وم�،  ا��\�L م�&H�0 ی:0ن،  ر^� :=خ�B ^�ل وم� ،)1(ا��:� م�&H�0 ی:0ن

 ،Tی:0نأح� H�0&ر م��% �#� ).23-5/20م&� " (�
 ا��Sی� : " ب4�0 م&�0ًا ا���&�_�� م� آ� إث� وشAّ، ا��0�5%�� ح�ًا و^�&ً�       و^�ل

، )1/32روم��*   " (ا���0ت  ی��&�0$0ن  ه�iS  م<��  ی����0ن  ا��Sی�  نإ ،ا� ح:� �A"0ا ذإ
� وش��Aوره�، و����       �� ا�&��. ا���&�0$0ه� ب���$H ذ%��0ب�� ه��0 �-��0ب&�Aإن ا�-&��� أو ا���

� ص�H ا����B��� C ا���م�#� ���"Aی. 
وی!���� ب��4�0 مA��5$ًا ه��V?ء ا������ة بی#0%��* ا� ا���د���* ا�&��. ت&#A��fه� ���Nاء   

� ،ه�iS  م<��  ی0���Gن  ا��Sی�  ����  ا���T  ح��H  ه. ا� دی#0%* نأ %��� و%��: ""\0ره
�f&"ا أSأ ه���� %|أو ،هiS م<� ی0��Gن ا�Sی� تی� ا�Sي %��ناv ی��Gأ ،تI% 0\#م� ت 
 ).3-2/2روم�* " (ا� دی%0#*
اء     "�0Gی#\0ن ب�� ������ آ��ن ���iS ا�#��0ص        ،   آ�� ^�ل ا�$Aت�&�%|    آ�ن ا�#�س آ�
 .م�#�

اء ��مً� �:� ا�A5$ و�:� ا��QWی�        Gإن آ�ن ا� �اء ی���5 اvب��ح���          ،   ث�Gا ا�Sن ه�m�"
اء     ،  ون ا=رض ب�����Gد   Vا�Sی� یAت:$0ن ا��0ب-�ت وی���    �Gة ا� وا���Wص   وت:�0ن �-��

 . ا���Gد ب��� ا�ی�د�0ة ��&��� وو ُ���ً� ��Aذی�*

                                                 
، ) وتA���G وش�Aح    درا��* (اv%\��� ب���H ا�-�ی4 م&��         : ا%A�f . أي %4G ا��:� ؛ وه0 ا�-&��      ) 1(

 ).334(ا=ب م&� ا���:��، ص 
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اء ا�\���L ی\��� ض��� ا�#����� أ��اء ا=%$���ء آ               Gا�-0ل ب �ا�\$��بAة  * و �#� ا��AGث

ا=�AWی60.  ی�0ذاوا���0د ا�Sي ت£مAوا ��� ا����C،      �&�ة ا��\Aم��، ب� وی��5     و
 ا��Sی�   - ا���0م    -آ��ن ح���B أ"!�� م�� ح��ل آ<��Aی� م�� ا���QWة                 ا�&���S ا��D�W ا��Sي     ،  

���Wی&0^���0ن ا�   ،�ً��$D0ذا %�دم��ً� ت���� م���ت ی��-� ،��� وذ%��0ب�� bث���م��Uر Cم ا������ص ب��
و�$�A �� ت0ب&B بAد¢ ث�� ا���W%*، و�� %مB ب-&�� ت��I ا��#4G ا�W$�<�* ا�&�. م�ر��|                    

*_�QWا�. 
                   H�\�% 0ب، ب�����وه#� %&��ءل ���ذا ? ی-0ل أح ب�Wص ی��0ذا ب�م ا�����C ا��

ًا، وأن ? ی�ذا ���������ذا تAآ��B ا������C ی#&���A؟ و������� Hی��A^ Bن خ�ص��uب�� iA��$W  .دا���
0 ��� ی��0             : "، ب� ���ذا ^�ل �#B    ��%&��ر�� ���Aا� I�S�� ًاA4   " (آ��ن خ��^A14/12م� (

ا�&. م� "&_|  ا��Vم#* ب�����C، وأو��B� 4 ح¡ ". هSا ا��Wص آ{�iA م� ا�����رات       
ح&�� ب�Sل     ،ح�H ا� ا������      أ%�B ه:�Sا     =  "تAت:H ا��0ب-�ت، �:#�� واث-�* م�� ا���Wص        

 .)3/16ی0ح#� " (بی* �:. ? ی��I آ� م� یVم� بB ب� ت:0ن �B ا����ة ا=،اب#B ا�0ح�
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 ���در ����ة ا��Cاء واfhص 

  
.��"*���-�% L���\م  *#��� .��" اء وا����Wص م325 ا��#�-����Gة ا� ح����،  ت-��Aرت �-���

� ا���Sي م��� أ��#��� %���  " : و"����� ا�&��. ی��Vم� ب���� ����AD ا�#����رى، ص��ر �#��B ا=م�%��*
A5$وم��ت           ،  ا� ��uوت�  ،"و^��م أی!�ً� "�. ا���0م ا�<���s         ،  وم� أ�� خ�ص�#� %�Nل وت\��

 ا�#�Aا%�*D�-� م� *�� ؟"�� أی� ا�&-� ا��\&��0ن هiS ا��-�ة ا��
 

 8 g��' دور��uTة �q.ة ا��Cاء 8 ا���.ا 
اء وا��Wه0 ب4�0 ���#� ? %\�وز ا��-�-* إذا ^�#� بuن Gا� *�ص ا=ب ا��-�-. �-

��A ب\��ء ووض�0ح "�.         ،  ". ا�#��Aا%�*  fت sم�� ^$��              ح�� B�!ب�#�� ب� ،  آ���ت�B آ��� ^�
=%��B و%���� ب��� خ���Qة م���ت ا������C   ، و�:��� ا� ب���� م�$&��B �#���  " :أوض����� ^B���0و

وإن  -=%g�W%   ،  B بB م� ا�{!H    ،و%�� م&$Aرون اYن بمB   ،  "$�=و�� آ<�Aاً ،  =��#�
 ص��0#� مL ا�    - آ#� و%�� أ�اء  ^   B#ب�0ت اب   ..            م�� أ��� ذ��I آu%��� بm%���ن واح�

   �وه:�Sا ا�&��ز ا���0ت إ��� ����L ا�#��س إذ         ،  وب���QW* ا��0ت ،  دخ�| ا��QW* إ�� ا����
 L��\ا� uQدم إ�� م���0        ...  أخb ا��0ت م� Iم� وذ��I ���� ا��Sی� ��� یQW_�0ا          ،  �:� ^

،  م��ت ا�:<��Aون  =%B إن آ�ن ب�QW* واح� ..   ا�Sي ه0 م<�ل اYت.    ،��� ش$B ت�ي bدم   
 ، "$���=و�� آ<���Aًا %����* ا���^ Cی���0ع ا������ وا�����Q* ب��#����* ا�&��. ب�v%����ن ا�0اح��

  ).15 - 5/8روم�* ... " (  ازدادت ��:<�Aی�
اء �#i إذ ^�ل        Gة ا�A:" *ه��uح ب4�0 بAص � أ�Nم أن أ�Aف ش�_ً�      " :و^� .%=

  ).2/2) 1(س آ0ر%<0" ( ب�#:� إ? ی�0ع ا����C وإی�i م��0بً� 
ریB�" H أن ا�A:Gة ا=����*      م�� ? : " وی-0ل ". ذ�I ا=ب ب4�0 إ���س ا�0Wري      

      iA���5ة                ،  ا�&. م�:| ��� ب�4�0 مA�:" .ه� *�G�&Wم H�����uب B�Dر��� .�" ���#� A�$�"
  A5$ا� ب�� T"ر  ،     �� م� �<�ره�� ه0 م� ح��B ��� إ^��&��   ، وهSا ا�T"A ب�"uر��� إ���

� ، اب#��B ا�0ح����ی��&G��H�����وه��iS ا�A��:Gة ��#���� ه��. ا�&��. ه��#��| �����   ...  ����� ا�
 ".إ%\�� �0^� 

         Bم " وی-0ل ار%�| دي ب0ش "�. آ&�ب����vا%�* ا��-�*      : اA��إن ����L   ": أي ا�#
                 B�اء ه0 م�� م$&:�Aات وم���A&Wت ب�4�0 وم�� ش��بGوا� H��، م� یg&W ب����D ا�

Cوا ا����Aی � )1(."? م� أص0ل ا�#�Aا%�* ا=ص��* ، م� ا�Sی� �
اء وا��Wص   A:Gة  "Gا�        Cا����� ������ ا��0اری�0ن     ،  ب�* ب����0* ��� ی-�"Aی� �، و��

اء %���0ص ?��Gث| ���� ا����0ص ا=%������ ا�&��. ت���#"  Iه� ت���Sخ����. ا��� ����� م#���Gی
�� ا�#��رى�� . ا��-�ة ا�&. "

  S��إذ ،  ��� وت0ض�����    ب$��% � ا�i�ّ  ���   A�5$ ا=ه���* م�� آ��ن ا�����C ��ِ!�          و�-�ة ب
�"، ن م��A ا�A5$ی* ی&��T ب�vی��ن ب��ی0��Nن أ� ت��T ب�� ه�ك ا�A5$ و%\�ت- . 

،  ����� �����ن ا������C وت�م���iSی����ول ا�#����رى ا�&uآ��� ����� ورود ه��Sا ا���&-��و
   �����\%v0ص ا�% t�$0ص  و،  وی&��-0ن ب� اب#��ً    " :^�0ل م&��   : م� هiS ا�#�&��" ،

                                                 
)1 (  Af%ن وا��-�     :اbA-ا������* ب�� ا� D�-0دة  ،  ا���� �ا���Gرق ب��� ا��0��Wق    ، )214(ص  ،  ه�ش

T��Wادي، وا� . )466-465(ص ، �$ ا�Aح�� ب��. ا�${
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إ%�B   " : وم<��B  ، )1/21م&��   " ( =%B یg�W ش�$B م� خ�Qی�ه�    ،  وت�0 ا��B ی�0ع  

� ا��0م ". می#* داود مg�W ه0 ا����C ا�Aب           :� =ن "  وم<�B   ،)0�2/11^�  " ( و�
آ��� أن  "  و  ، )0�2/30^��   " (��#. ^ أب�Aت� خ�صI ا�Sي أ�دتL���\� B ا�0��5ب           

م    W�ُ� تuی �م ،  اب� اv%��ن �W�َ� ی�        ،  ب�A��>ی�* ��� آ" B��G% لS$20/28م&��   " (و�� 
 ا�\ی ا�Sي ی�IG م� أ�� آ<�Aی� ��{AGة ا��QWی�              " و ،)�" ( هSا ه0 دم. ا�Sي ���

�0^��  " ( =ن اب� اv%��ن ^ ��ء �:. یH�Q ویg��W م�� ^� ه��I                "  و ، )26/28م&�  
19/10.( 

�0ص ا=%���� م� آ&$B ی0ح#��       % Cو��� أوض: "         �ح&��  ،  =%�B ه:�Sا أح�H ا� ا�����
     ? .�:� �    ،  ب�� ت:�0ن ��B ا�����ة ا=بی�*         ،  م�� ی�Vم� ب�B     ی���I آ��      بSل اب#B ا�0ح��� B�%=

�ی� ا������ � . )17 - 3/16ی0ح#� " ( ب� ��g�W بB ا����� ، ی��A اب#B إ�� ا����
       S0ص ه. م� ^0ل ا�&�م��و��� ی#��$0ه�   ، وأول م�حS% *fآAه� أن أH�U هiS ا�#

 .����Cإ�� ا
"�uول اB�D ،   ������\%vن ب�4�0 ر���  ث�� ه�iS ا�#��0ص �����ً� ^� آ&$�| ب�� أن دوّ        

4^Aه0 م �ًG��uدّو، ت  .م�67#* ن إ%\��B ب� و"�ة ب4�0 و^
ة ا�#���رى             -و? ریH أن ". هiS ا�#�0ص       ��-� ���� ���م ^���Q* د?�&� �Uر - 

 . ��� آ�ن ^ خBQ ب4�0 ". ر��B�Dصًى
هiS ا�#��0ص خ��| م�� ا���یs ��� ا��QW_�* ا=و��� ا��0روث�* وخ�Qی�� ا������                     و

و����m�" Bن   ...  واvرادة، وأی� "��� ا��یs �� ا��Aی�* ا�����0ب*   ،   وا���ض�* ا��ح-*
  .ی�:� أن ی&0ص� إ�� م�&- ا�#��رى م� خ�ل هiS ا�#�0ص خ��. ا�Sه� ?

اء             -  ا�#�0ص ت�Iم�ل إ�� ت$��d م��%.     ^  و�Gرى ���� ا���� ا�&�. ی��&  ب��� ا�#
اء م�&-��م#:��Aو - وا�:���Gرة��Gرة وا����G:ر م��� ا������ى ا�#����G%ة  -  أA��Dت داAآ���� ذآ��

  *��%�QیA$ا���0زی#�*     ،  - ا����رف ا� *�^AGا� ��وای$�.  ،  .وا���Vرخ آ�0ا4��D ت���     ،  وم�#
 )1 (.?رد

  C0ل ا����^ �ً>�" : "         Iه� �0^� " ( اب� اv%��ن ^ ��ء �:. یH�Q ویg�W م� ^
� ی:� ". ���ق ا��یs �� ا��Wص ب�م ا�����C ا�����0ب، ب�� ���ء "�.                    )19/10� 
 ورد ه�Sا ا�-�0ل                  ����-" ،Cا����� Bب Aي أمSا� C���ق ا��یs �� ا��Wص ب����� ا�

         ��% �Qي أ�Sزآ� ا� S���&ا� *�"-��ل  "م0ا�A-G�� Bاء، "#\� ب�$H ذ��I       أ". ���ق ^
%���ن  ن اب� اv  =،  بAاه��إ اب�   ی!ً�أذ ه0   إ ،ا��0م ح�� خ�ص ��Sا ا�$�|    : �B ی�0ع   

Iه�  ��ء �:. یH�Q ویg�ّW م� ^^" ) �^0�19/10.( 
"  ح���� ا� ا���Sي یL��"A خ���Q* ا�������   "وأم��� ش����دة ا������ان ب��uن ا������C ه��0    

� م#�B��D�^ B            ) 1/29ی0ح#�  (��Gی �� �:� ،�����B ا�:#���*      ) ا�����ان ("�0 ^0ل مGم�� ت
� ش��دتB آ��� %-�ر %��� اYن            : "ا��0م، ی-0ل ا�-4 ����ن آ��0ن    �Gی �و��� ی0ح#� �

�� ب0ا�Q* آ� ا�    ��G% إ���          أن *���A0صً� ا�� ا�\ی، وخ��� م� ا����� L"#0ر ا��#

                                                 
)1 ( A��f%ت-��. ا��<����%.  : ا � ، ا��QW_��* ا=و���� ب��� )165 – 158( ص ،م��� ه��. ا�#���Aا%�*، م����

 . )139 – 137(ا���0دی* وا������* وا��vم، أم��* ا��5ه��، ص 
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ا��$Aا%���، و�:#B رأى وأراد أن ی�Aى اYخ�Aون "�. ا�����C ا�AQی�T ا����#�* م�� ا�                    

   )1( ".ب���تB وم0تL��� �� A�G:&�� B م��ص. آ� ت�HD مVم�
          Cا������ Sب-���* ت�م��� ��#� I�Sآ�� .���" ������\%vا ��#� *���Dة ت�A��:Gو���_� آ�%��| ا�

اء خ$Aًا وح0اری�B ا�Sی� ? Gا� *�� ب-�ی� �  ، ت\���0ص ت$��� ���% ��� تAد �#�"
 *�uا��� iS��      ،ریH دال ��� آ%0�� م� ص#L ب4�0 وتB�G��u         وهSا ? ،  ب�� Cوأن ا����� 

�� . و�� ی����� أصً�، یA$W ب
   A��$�#� ی-��0ل ش���رل Iو"��. ذ��� " :   vا A��f% .��" ������ 4  .ث#��إن م��0ت���� A��5� 

G:&ی* ب��&!��* ا�A� ." 
��H     0ا��0اریو�� Cن ا����uی���0ا أصً� ب ����0ا   ن �" ، "!ً� �� أن ی:0%0ا ^�

اء ��QWی� ا�#�س،    " H���� B%4  و أ^Aآ�� ^�ل م: "     iSت�م�� ��   ،  آ�ن ی�����: وی-�0ل �
       B%0�&-�" ي ا�#�س، وب� أن ی-&� ی-�0م "�. ا���0م ا�<���s          ،  إن اب� اv%��ن ی��� إ�� أی

��0ا Gی ��" �  ). 32 - 9/30مA^4 " ( وخ�"0ا أن ی�i0�u ، ا�-0لوأم� ه
� م�� وض�0ح ت#$�V ا�����C ا��^�T ��� آ����G*        : "ی-�0ل ا=ب م&�� ا����:��   UAب���

 Bوا����0ت  ..م0ت�� H���� وا�&�����C إ���� م��آ���* ا=م��� ���B ووص��� ������b B?م��B، ث��� ا�
��0ا ش�_ً� م� آ�� ذ   G�6ق أن یvا Bو� ��� Sا�&�م� LQ&ی� �ن ��I، = وا�-��م*، �:� �

BشA� ." Bت. وآ�� ��\��0ن م�Yا � آ�%| ". م�:B ا�����  )2( ".آ� bم��
  ���0اس   إ���   ن  �ن ا��#�Q-�  اا�&����S م� هV?ء ا�&�م��S     و�-" ،  ���اء     ��Gا� *�uم�� 
ب��د ا�&:A�Gی* ���H ا����C، وهSا ب�#B واضC ��� رأى �0اب���� ������C ا��Sي               وا=

   ����uًا و���A��:#&م ������ A���%&���� م�ش����ن  أا ا�:���م ا���Sي ت&�Qرح���ن ب��B و   � ه��Sم��": �
����� حNی#���ن ����� ا������C ا���Sي    ، "��uخ$iA ا�&�����Sان"��ب�����%uرؤ����ء  أ" ب B�����

�#* وح:�م#�� �-!��ء ا���0ت وص��i0$        ا�:،        0��A% ��#أ و%��� آ       Lم�Nه�0 ا�� B�%ي   أ�Gن ی
 . )21-0�24/17^��    " (ی�م م#�S ح�ث ذ��I      أو�:� مL هSا آ�B ا��0م �B ث�ث*        ،  �Aا��Dإ

                 ،Aخ�b ی$�<��ن ��� خ��ص ����" ،Cص ب�0ت ا�����Wان م0ض0ع ا�S���&ا� ��� -�
��DاAب#0 إ� iAf&#ي تSا�#$. ا� Bت. بuي یSص ا��Wوه0 ا�. 

ي(وآ��*  : "ی-0ل ا�-4 ا�A!Wي  Gح����ً      ) ی ��% B��G% اء   : ه#� ? ت�#. م�أي "�
 )3( ". ا�x6�W م� خ�Qی�i، ب� ت�#. أن ی#-S أو ی�Aر

���،            �أی!ً�  و�"Aوی *_�QWا� AG:ی H��ت ا���H أن ذ�I ا����| ا�\�0ع ا�&. ش
� ��� ا����C ا�Sي �i0# م���0بً�  ذآiA �0^� ". وص� ا�\�0ع  و�#&uم� م�   �%Nوح "

 ر����0ا وه��� ،وآ��� ا�\���0ع ا���Sی� آ���%0ا م\&������ ����Sا ا��#A��f ����� أب���Aوا م��� آ���ن 
 � م�� ا�\���� وا^���G م��        وآ�ن ���L م��ر"�B و%���ء آ�� ^� ت$�#�B           ،  ی-0�Aن صوره
 Iن ذ�Af#ی   ).49 - 0�23/48^� " ( ب��

                                                 
 ).116(ا%Af ات�Gق ا�A�5$ی�، ا�-4 ����ن آ��0ن، ص ) 1(
، )496( ، ص ، ا=ب م&��� ا�����:��)درا���* وتA����G وش��Aح (اv%\���� ب����H ا�-��ی4 م&���  ) 2(

�A ت�ریl ا�:#��*، أ%رو م�A، ص &Wم Af%99(وا(. 
  ). 1/378(���.، ا�آ&0ر ا�-4 ح#� �4�A ا�A!Wي ت�ریl ا�A:G ا��) 3(
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اء ص�����  و��Gرى "��. ا�����:���ن ی#${��. أن ی�&0���Gا ب���0ت  ً� ����0 آ���ن م��� ی-B���0 ا�#

 Cو%���ً    �ا������A^ *یA��5$ا� Bي %���ءت ب�����Sا��� H%Sم��� ا��� �� ���Wص ا�A��5$ی* وخ�ص��
  .میة

��'��qر ا��C� اfhص وا��Cاء 8 ا7
���0ص ا��&�ث��* ���� ا������C ا��g���W ����� ا������%. ا�&��.    آ���� ی#${��. ح���� ا� #

 ت���ث  وا�:#����* "��. م\�م����� أ�6-���� ا�:&���ب، ? ا������%. ا�&��. ی-Aره��� ب��4�0  ��-" ،
���، و��4 ". ش.ء م#�� ا���#�� ا��Sي               �Wدی� وا���Gد م� ا�ا�:&�ب ا��-س �� �

BابAب4�0 وأض Bز��. 
 Sا م����0 ا���Sي ه��"، ة =ح�� وه��0 ���� ی���| آ���Gر، م����0 "�دی��ً�| ا�&��0راة����"-��

 ا���ك ا�Sي  ب� و"�دیً�ر��B ا� ر��Dً�أ هSا  ، و^�ض��ً ^�مI ر���Dً أ م�   :%:Aو���D�^ i أ
� ص��%��ً  أ ه�Sا  ،��B� A ". ا����-*   ��Aی��ت "�.    خ�bو H�D�\� أ    A��$و"�. ا� A��رض م

��0د ا���Wص ا��%�0ي م��         )7/35أ����ل   " (رب��� �#* أ و". ا�$Aی*    ،ح�Aا=-���" ،
A"   .�0ن و�#0دiی

اء وا����Wص م���Aوف "��. ا=����Gر ا�&0رات���* ا�&��.     ��Gا ا���#��� م��� م����%. ا�Sوه��
ه�، وه��. ت��SآA  ت���ث| ���� Dا%\���ة ب#��. إ���Aا��D م��� ا����Gدي م��� أه��0ال ا���%�� وش��

HD��� ا�Aب ب� ش�یة    أ" ا��:�Aخ  ،                I0ن م����A" و"�اآ� م�� ب��| ا��$0دی�* م�� ی�
A� .)13/5 <#�*ا�&) وم<�7/8(، ." Bا�&<#�* " (م

  B�0^ ." B�>وم :"AGUا I$�5� ��DاAي إ�Sی| ا� "�.  ب�Aي  دم ت\���  و?،  رب ی� "
dو� I$ش� ��DاAإ� ،AG}�" �� .)9-21/8&<#�* ا�" ( �

   Aام�Nا�� AG� ." اSَب "�دی�ً   وآAب " ��� ا�A0س "�دي ا�G% i ات:� م� وآ�،  �$�
B��� ? H^ی��) " Aام�N34/22ا��(. 

اء وا����Wص، "�-��0ل و"��. %��b gخ��A یVآ�� إش����G�� ���#ا ا���Sا ": ��� ه��S��:ل ه���^ 
وُ� :إ�Aا��D "�دي ا�Aب^B ن����� 4G#ا�  ،iوA:�� *ا=م  ،$��  ��Q���&إش���� " (ا�� 
49/7(  ،      g��Wدي وا���Gا� H-� �ا ��� T�6u"            Lم���ن أو�� B�� ص��Wاء أو ا��G��" ،

�� ب4�0��� A� .م� ا�Sب��* وا����وض* ا�&. ی
وص�Aخ ب#�0 إ��Aا��D إ���        "ا��g�W أه�0د    م� ^�م بB    � ا��Wص   هSا ا�#0ع م  م�  و

ّ��ً� أه0د ب� ��Aا ا�$#��م�#.Wب مAا� �� ).3/15ا�-!�ة " (ا�Aب، "u^�م �
�رح�* م�  هSا ا��Wص   و أرض.،   "اء وخ�ص ��  ت&�ث  ����ً�  #�0ص  iS ا� "

 .ي�Gدا� B:، و? ی�&�ج �م ی�Gا� و"!�
اء ا���Sي ����-��Gص وا����Wا� *����مB ا������C ? تW&���� ���� ه��Sا ا���#���، "-�� وم

A���اء  م����*  ا�:���ه�زآAی��� ح��Gا�������ا�.��Gص ب�����Wاء وا�، "�������C  ا=رض��. 
��g�W ش���$B م��� أا�-���دم ����Dا�  ب��I�S آ���� ت&���بL ����� ا�$���5رة،���� ا=%$����ء، وم��<�

 =%B، ��إ�AاB�D إ م$�رك ا�Aب   :^�Dً�"ا�Sي ش:A ا� ��� %��* ا���ّ�� ا��0�0د         زآAی�
B$���5� اء��" L#وص�� �  �#��� ^��Aن خ���ص "��. ب���| داود "&���i  وأ^���م،ا"&-����Gب �، آ���� ت:���

 ، ����L م${!��#�  أی�ي  وم��  أ�اD#�خ�ص م� ا�Sی� ه� م#S ا�هA،     أ%$��BD ا�-ی��� 
L#�i  وی�Sآb  Aب�D#��  م�L  رح�* ���� أن أب�#��،  vب�Aاه��  ح���  ا��Sي  ا�-���  ،ا��-�س  �
�#�Qی�#َ-� ُم خ0ف ب� أ%#� ی�S  ي  م��ام�B  وب�A  ب-ا��*  %�$�i  ،أ��اD#�  أی�^  L���� ی��م أ 
 ).75-1/68 �0^�" (ح��ت#�
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ا����Wص ا���Sي ی��&:�� �#��B زآAی��� ا�:���ه� ����4 ه��0     : "ب م&��� ا�����:�� ی-��0ل ا=

اء ا���fهAی� ا����&���0 ���� ا��$�د، آ�I�S       م�� ا=  ا��Wص ا�Aوح.، ب�� ا���Wص       ��
اء ��Gی��� ب .. ا�Aزآ ibي رSص ا������W0ر ا����&"u   0ن ا�!���رب ه��A��-م���&0ى ا� ����� B��%

                ��ی� ی#��H م� ^$� ا����I�S� ،H ی$-� �A ا��Wص إ�� bخf�� A* ". ا��^ A0ی�ت
 م�� �$0دی�* ا�Aوم��ن       "����Wص ه�0 خ��ص �����. ب��#�� ا�&��Aر            .. ا�-ی� م#�\$�ً 

                       B��0^ ی�� م��Aزآ i���، وه�Sا ه�0 ا��Sي آ��ن ی-�Dا� و���وا�0^0ع ت�| ��� ح:�0م&
T1(".ا���ب( 

   S��#ی���0ن موه:��Sا "NآAی��� ی&#$��u ���� ا������C ا����Gدي ا���Sي ت:���� �#��B ا=%$����ء ا�-
�، آ�� ح��        �Dا vب�Aاه��، و��� ی#��H        ا�Aب ا�هA، ا����C ا�Sي یg�W ش�$B م� أ�

� ? ی�A"0ن �#B ش�_ً��  .زآAی� إ�� ا=%$��ء م�A"* ا��Wص ا�����.، "
��0ن ��� م��ص�Aي ا�����C م��          وم� ^�#�i ". حT ا=%$��ء ی-B�0 ا�-�4 �����ن آ          �

� ت0^�0ا م#B خ�صً� زم#�ً� "-d"ا���0د �� ا%&Afوi م���ً�، �:#�%m".")2( 
اء وه#��� ی������ أن %&0^��� م���L ا=ب ا�����:�� ا����Sي ر"��t ت����0ر زآAی���      ���G�� 

 و^��0رi وخB�_Q و��Sا�&B        ه�Sا ا�&��0ر    ، وأش��ر إ��� ض���      G��0* ا����� ا�-��دم   �و
ی� ی#��H م�   : "ح�� ^�ل ^ A0ی�، وآu%. ب�=ب ا���:�� �� ی&#$B إ���        " ^$� ا����H  ت

�0م ا�Sي "��B زآAی� و%��$B إ��� ا=%$���ء، إ%��� ی��&�i م�� آ��م ا��Aوح                      Gا ا��Sأن ه
وام�&� زآAی�� أب�i0 م�� ا��Aوح          "ذ��I   "�.    ص�AیB�&    C ا�-س ووح�g#���" ،B "�. م-م      

�ًD���^ u��$#س، وت� آ���ن ا���#��� ، "���)0�1/67^��� ..." (م$���رك ا���Aب إ���B إ���Aا��D: ا�-��
اءG�� .صا������Wس آ�� ه0 م�\0ب �� ا=%$��ء؟ وا�  م�\0بً� �� ا�Aوح ا�-

   � زآAی� ب���  شAعث  sی B#ان   �� اب دورi ". های* ^0مB إ�� A6ی�T        م$�#ً� ا����
 و��B ا��Aب     أم��م  ت&-�م    =%�I ،   ا����. ت���     %$�.�  ا���$.،  أی���  وأ%|: ""-�لا��Wص،  
 B^A6 ّ�&�،  B$ش� .Q�&�  � ا�&�.  إ��#��  رح��*  بuح�5ء،  م�A"* ا��Wص ب�{AGة خ�Qی�ه

 �:. ،��!.ء ��� ا�\����� ". ا���f* و��ل ا��0ت، ب�� ا"&-%� ا��A5ق م� ا���ء
ي ����اء ب�����4 ا��-����0د  ، ")A6 .���" ) "  ����^0�1/76-79ی���T ا������م  أ^���ام#�ی���G��

اء ،  ا������C  م��� ا�ی#0%��* ب��م���Wصا����� ی��SآiA ا�#����رى وا����Wص م��� ��Gب��� ا�
��A وا��Wص Q&وا� ،��Qاء وت�� .ی:0ن ب��&0ب* وا���� ا����Cوم� م:A ا=�

  َCان ا������S�����&ا ا�#���0 ����� ا�Sرؤ����ء أآ����  : ""-���?،  "�دی��ً�و����� ه�� B�����
ي أ%�B ه��0 ا��Nم�L   أو%���� آ#�� %0���A  . �-!��ء ا����0ت وص��i0$  ا�:�#�* وح:�م#���  ��Gن ی

م��� %0���A أن ی:��0ن خ���ص ب#��. إ���Aا��D    أي آ#��� ، )A���  ) " ���^0�24/20-21ا��Dإ
 ��Dا� ص�i0$ و^&�i0، ��� ییBأ��#:�.  

                                                 
-114( ، ص ، ا=ب م&��� ا�����:�� )درا���* وتA����G وش��Aح  (اv%\���� ب����H ا�-��ی4 �0^���    ) 1(

 .)344(، وا%Af ^�م0س ا�:&�ب ا��-س، ص )115
 ).92( ات�Gق ا�A�5$ی�، ا�-4 ����ن آ��0ن، ص )2(
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 ����ة ا��Cاء وا����2�ت ا�	�'��

 

  B�G% حAQال یV�:      ة ه� ه. م�� إبا��ت�B ا�Sات��*         ؟ م� أی� أت� ب4�0 ب�iS ا��-�
وم�� م-�ار     ؟وإن آ��ن آ�I�S "��� ه�. ه�iS ا�����در             ؟أم أ%B ا�&-�ه� م� م��در ^ی�*     

�G&؟ا��� دة ب4�0 م#
ا�&#���A "��. آ&�ب��B م���� ���6هA ا��vب��* ���� ه��iS ا=���_�* وA�Uه��� ���AQه� ا=���&�ذ 

  Lا%�*    "ا���تA� ا�0ث#�* ". ا�ی�%* ا�#D�-ا��"  ،           Bم�� ص�0ر ا�&��5ب A��>:ا� ��-#% B#و�
 .ا�&. %SآAه�

 
 �eورا�2 ا� 

ة  م��u* وراث* ا�H%S م��u* م�Aو"* ". ا�A:G ا���0دي ^$� ا������* ب-�Aون           ��  ،
   ����، ص���%L اvح����ن =���0ف "  م#����  وتVآ��ه�،و^�� وردت ���ة %���0ص ت&���ث �#

    �� ب�ه�� ا�\$��ر رب ا�\#�0د ا���B     ، وم\�زي ذ%H اYب�ء ". ح!� ب#���fا�� B�vا "
  . )32/18إرم�� ( 

یخ� اب�� ز%�� "�. �����* ا��Aب ح&�� ا�\���               ? " :وم<�B م� ��ء ". �AG ا�&<#�*     
 A23/2ا�&<#�* " ( ا���ش( .  

، ا��Aب 06ی�� ا��Aوح آ<��A اvح���ن ی{A�G ا��H%S وا����_*               " و��ء "�. ��AG ا���د        
 ? B#:ئ و�A$ی  ،        Lاب�Aوا� s���>ب�ء ��� ا=ب#��ء إ��� ا�\��� ا�Yا H%د  " ( ب� ی\�� ذا���

14/18 - 19( .  
، و�:#��B ���� ی$��Aئ إب��Aاء، A"���U اvث��� وا�������* وا��QW_��*" و"��. ���AG ا�A��Wوج 

A�Wوج  ا�" ( و". أب#�ء ا=ب#��ء "�. ا�\��� ا�<���s وا�Aاب�L             ،   ". ا=ب#�ء  &- إث� اYب�ء  Gم
34/7 .(  

    i0$�% م� B�>ل    إ��  وم��^ B�%ص�0رت      " :دواد أ �وب���QW_�* ح$��| ب�.      ،  هS�%uا ب��vث
 )N�51/5( . )1م0ر ا�" ( أم. 

        Sه ��� ��DاAث إرم�� �� اح&\�ج ب#. إ��    و^ ت���fإرم���     ( ا ا� A�f%16/10ا - 
13(.  

  ب#�. إ��Aا��D "�. م���u* وراث��*     -آ��� ���ء "�. ��iAG      - %��^� ا�#$�. حN^���ل    و^�
 H%Sت-0�0ن" ا� � ! ی��� ا?ب� م� إث� ا=ب ؟  ���ذا ?:أ%&

، ی���� م�� إث�� ا=ب       ا?ب�� ?  ،  ا�#4G ا�&. تxQW ت��0ت     ... ه� آ� ا�#0Gس ه. �.    
.. " ( . ��B ی:�0ن  وش�A ا�A�5یA ��  ، ب�A ا�$��ر ����B ی:�0ن    ، ی��� م� إث� ا?ب�  وا=ب ? 
 . )32 - 18/4حN^��ل 

ة وراث�* ا��H%S وا�&!��م� "�. ا��QW_�*             ا�&0رات��*   ه�iS ا�#��0ص    - أ^Aت "��-�  ،
� ی:� ی&��ث ��� ا��QW_�* ا=ص���* Yدم              � ��وا�&�. ی&���T ا�#���رى      ،  A�U أن أحًا م#

                                                 
 آ��ن   – وح�ش��i    – ا��#g د���ً� ���� أن داود          ی�&$A ب�t ا������� ا��&uخAی� م� ا����0د ه�Sا        ) 1(

اب� ز%�، آ�� %-�| ذ�I داADة ا�����رف ا�:&�ب��*، و�:�� A��Uه� رأى أن خB�&_�Q أ%�B ی��Aي "��B دم                         
اتB آAا�0ث ا��Vاب�*� *� ).3/395( داADة ا����رف ا�:&�ب�* .A�U ی�0دي م� �



 
��	�� ا��ى وا���ر )4(  

 )

134 
����Aا%               ،  ب#�� B��-% ��* �:� أص� ا�A:Gة وارد ". ا�A:G ا���0دي ا�Sي B�" u5% ب4�0 ث

B�Dر�� ." iAQو�.  
           ��أم أ%B م#-0ل ��    ،  "�� أی� ��ء ا���0د بA:Gة وراث* ا�H%S ؟ ه� ه0 م� ص#��&

 A�Uه�؟ 
م#-�0* �� ا=م� ا�0ث#�* ا�&. ���ورت ا����0د         وراث* ا�H%S   وا����C ه0 أن ":Aة     

A��:Gا ا�Sه�� �����" A��5&%س  ،وا� ا�:&���ب ا��-�������� Bي ��ب��Sا ا���Sوص���روا ب���6ً� "  وه��
�  وراء ا= ��  وا�Sی� أمAه� ا�Aب أن ?    ،  م� ا�Sی� ح�0�"{!H ا�Aب �ًا   .. . ی���0ا م<�

 Bم� أم�م � . )18 - 17/9) 2(��0ك ا�" (��� إ�Aا��D و%��ه
 %-��� ا����Vرخ ه0ری#��0ر و،  ا��#��0د ا�0ث#���0ن،ب0راث��* ا���H%S أ^��م ا�-������D �وم����^

��، . ش���AیAةو6$��&���، ومAت:���H ا��QW_���*، إ%���. م���H%S ":و������4 أن م���� ت!���Aا��ت
  ��#. ی� ،  وح��&#. أم. ب�vث�W"   *�^0^ی�� مNی��    ،  ی� مg��W ا�6��W_��    ،  ذا ا���� ا��#

 )1( ."اYث�م وا�S%0ب 
 

 �q.ة ا�C�دي 8 ا����2�ت ا����� 
Aم�    ".   ى� A�>ي         ا���ب-* ��� ا������*     ا�0ث#��تآSا�� g��Wدي وا����Gة ا�A�:"

   Bأو ^0م B$ي ش�Gی،     *�Dا?�&Aض��ء  ،  ت!�. ب��GQ م�$�0ب    ی�*  ا�- وآ�%| ا=م� ا�$
اء ب0ا���Q* م\��Aم ح:��� �����B ب�����0ت ، ا������ء��Gأض���� ا� T0ر ?ح����Qو"��. ت ، و�#��

  .ث� ی\� ویT#5، �:. ی�<� ب�� اب� ا���I، ا�$�ب���� آ�ن ا�!��* ی�$4 أث0ابً� م�:�*
ي ح��.  ��� ����� i، و�#�� ا�����0د خ���g ی��0م ��:���Gرة ی!��B���" L آ���ه� ا�����0د ی��

�       وی�&Aف "0ق رأ  ��fم� م ��DاAب#0 إ� H:م� ارت L��\ب B�  ،     B�-�6ی� أ�QWذا ح�� ا�m"
 .". ا�$Aی*

 : إذ ت-�0ل ا�&�0راة     ،��$:A م� أه���* خ�ص�*     أی!ً� م� ی�B�Q ا�A:G ا���0دي       وم��0م  
 "   A:س �. آ� ب^  ،                     .�� B�%إ �D���" ( آ� "�تC رح�� م�� ب#�. إ��Aا��D م�� ا�#��س وا�$

 )2( .وأ��-�� بuن ی:0ن ا�$:A ا��Sب0ح، TDوا����C ه0 ب:A ا��W، )13/2ا�AWوج 
 

 ��ت ا�0ه ا�C�دي
ة وث#���*���-� .���" B���vة م��0ت اA��:" آ���ن ا��0%���%� ی0%�%���*،وأم��� s0���0ن ی0ن ح���- 

 *��Yا tب�0ت ب� ،�:�*�ب�#���  ، A د"�* ا�:�0ن   ت�ّ� أخAى ا��0%�ن آ�%0ا ی�&0fGن ب£�
� ی�&0��fGا ب���Sا ا�$��ی ��� B���vرى ح���� ^����0ا ب���0ت ا����أو�_��I ا���Sی� و���� یA$W%��� ، �ا�#

      Cن ا� ه0 ا����uون ب خ��ل ا=ی��م      وی���A ش�_B%0    م�� ا��Sي آ��ن ی���A ا�:�0ن         ی�&-
B�vا �� .ا�&. ^!�ه� ". ا�-$Aا�<�ث* ی�م ا= أي .ا�&. م�ت "�

�* أو اب� ا� أی!�ً        �Yا اء �� A6یT أحGی�*    وا�و^�   ، م0�0دة ". ا�0ث#��ت ا�-
   ?��#" Aرث��b Aا����� Aذآ��  Bي "��. آ&�ب�� "  Tة ا����AWص�� "    �ً���Wش A��5� *&��� أ�����ء

         ��* ��0ا ". خ�ص ه�iS ا=م��b �� ا=م��  .ا�&$Aت� 1700أوزوری�4 "�. م��A       :  م�#
                                                 

)1 ( Af%ا%�*: اA� ا�0ث#�* ". ا�ی�%* ا�#D�-�6ه، ا��  .)31(ص ، A ا�&#�Aم��
)2 (  Af%ا :        Cم� ". أ�0ه��* ا�����uاه�� ت�&�ج إ�� تAح��       ،  بAا��  – 137(ص  ،  م��� ح��� �$�

138(  ،      ���\%vن وا�&�0راة واbA-ا� ." Cا����  ،     H��QWا� �ح-�-�* ا�&A��5$    ،  )357(ص  ،  �$� ا�:�Aی
Aا�0ه�ب ، ب�� ا���ض. وا���ض $�  . )55(ص  ، أح�
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و%��م0س "�. ��0ری�    ، م. ق1170وأ����A" .�" 4��%    ، م.ق1200وب�� ". ب�ب��  ،  م.ق

       ،  م. ق 1100ودی0س "�0س "�. ا��0%��ن       ،  م. ق 1160�#�، م. ق1000وآAش�#� "�. ا�
وبAوم<���0س "��. ا��0%���ن ، م. ق560وب��0ذا "��. ا������ ، م. ق725. ا�&$��| "��را وأ%��
 )1( .م. ق400". "�رس  )م&Aاس(وم&Aا ، م. ق547

و�ى ا�$�s وا�را�* "�. م�&-�ات ه�iS ا=م�� ا�0ث#��* %\� ت��5ب�ً� آ$��Aًا م�L م��                       
g�Wا�� Cرى ". ا������  .ی-B�0 ا�#

   #� g�Wم� ب0ذا ا��u"  0د�#�g��W  م����B أآ<�A ا���0ر ت�Qب-�ً� م�L           ا����#��� "  و  ا�
و����� م�Aد ه��Sا ا�&��5بB إ���� ت�uخiA ا�&���ریW. ":��ن ت0��QیA ا�#���رى ���I�S      ، ا�#���رى 
   .ًام�ودا���&-

ومg��W  ، ی��0ن ب0ذا ا����C ا��0�0د ا�0ح� - آ�� %-� ا��Vرخ0ن    - وا�$0ذی0ن
�م %B��G ذب���*    وأ%�B  ،  إ%B إ%��ن آ�م� وإ�B آ�م� ت\� ب��#���0ت      :وی-0�0ن،  ا�����^

� ح&� ?�� م� ذ%0ب���Wوی A5$ذ%0ب ا� AG:�� ��  .ی��^$0ا ���
��د وا?م&��ن وا���\�     " و��ء ". أح ا�&A%���ت ا�$0ذی* �� ب0ذا        Qا?ض |�%��

� �\�H ا����دة ��#�س�f� Hوح A$�  ."و��م�| ا����_�� إ��I ، وا��0ت وا�-&� ب
      Bآ&�ب�� .��" A�0م:��4 م�� AآSداب " وی��Yا lی&�*  ت���ریA:���#ا�$0ذی��0ن   "  أن" ا��

 آ�. یg��W     ،ّ.�&. ارت:$| "�. ه�Sا ا������ ت-�L ���            د�0ا اYث�م ا   :ی0��Nن أن ب0ذا ^�ل   
 �  ."ا����

     B�$Qب AیAن ش��%vى ا�$0ذی0ن أن اAوی  ، S-#وم g�Wإ? ب� Bو? ح��* ". إص�ح
.� .إ�

     ً��"�. آ&�ب�B     وی-0ل ا���Vرخ ب0%0ی�I       ،وآm" I�Sن ا���Aی�� ی�&$Aون أوزوری4 إ�
��. ا�#��س       " :"�-�ة ا���Aی�� " �Wم وأ%�B ب��$H    ،  ی� ا���Aی0ن أوزوری4 أح

��دًاQح ی�^. اض��  ."وب�-�وم&�QW�� Bی� ی-�A وی-&� ، �i ���� ا�
 خAا"���ت ا�&��0راة واv%\���� وم��� ی��ث����� م���     "آ&�ب��B "��. وی0ا"-��B ا���م��* دوان  

 )2(."ا=خAىا�ی�%�ت 
� ب��� ا����0ت  آ���� ت���ث ا��Vرخ��0ن ���� ^��  �����Wی�� ب-��م��* مA��� وأ%��B، 0ل ا��
� ی�SآAون �"�m% ،  ��:0ن دی�ن ا=م0ات ی�0م ا�-��م�*           � "�. أ���A�6ه� أن أوزوری�4 ح:�

"�Sه$|  ، ووزع أ�Nاء ����B ���� م��"��fت م��A    ،  "�ح&�ل ���B أخi0 و^&�B  ،ب���ل
"�%$��s   ،وه. ت�� ا��%�� %��$�ً� وب:��ءً       ،  أرم�&B أیNی4 "\��| أوص��B م� ه#� وه#�ك      

و^���م إ���� ا������ء ی����I ب����Nان ، وا�&����| أوص���ل ا�\��� ا�����|، %��0ر إ���� ا������ء
 )3( .ا��ل وا�Aح�*

                                                 
)1 ( Af%ا�����: ا D�-ن وا��-�ا��bA-0دة، �* ب�� ا�� � . )219(ص ، ه�ش
)2 ( A��f%ا%�*  : اA��� ا�0ث#���* "��. ا�ی�%��* ا�#��D�-ا�� ، A���#&ا� A���6ه ح��0ار ، )35 – 34(ص ، م����

 Cا������ م وا�&��م�A "��.  م ، )39( ص، �$�� ا���0دود ش���$.، ص��AیC ب���� �$�� ا� و�$���������ول ا�
 A�5$&ا%�* و". ا�A� ،  ح-�-�* ا�&A��5$ ب��� ا���ض�. وا���ض�A     ،)147(ص ، إب�Aاه�� ا�\$���ن  ، ا�#

 ا�0ه�ب$�  . )71-70(ص  ، أح�
)3 ( Af%س: ا ا�Aح�� م��، ^Aاءات ". ا�:&�ب ا��-$�  )239 - 2/238( . 
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 ی-�0ل ا�-�4 ��0رج       .وآI�S ا�&- ا��#0د ". م�$�0ده� آAش�#� أ%�B مg��W و"��دي             

��B ذب���*         ،  ی�0Gن آAش#� ب��$�Q ا�0دیL ا����0ء ?ه0ت��ً       ":آ0آ4Wم ش�^ B�%="، 
? B��� ون أن  .ی-ر ���B أح وی�&-

ی�&-� ا��#�0د ب�uن       ":" خAا"�ت ا�&0راة واv%\���    "آ&�بB   ".   وی-0ل ا��Vرخ دوان  
       0#5" B�v4 اG% 0ي هSا� A:$ش#� ا��0�0د ا�Aي ? ،  آSاء و?    وا� و"�T  -ا%&���ء ��B     اب&

  ��ت�ه� وخ�g اv%���ن ب&-�ی�      u " ، ت�Aك ح#0ًا آ. یg�W ا=رض م� ث-� ح����        -رأی
  . وم<�B ی-B�0 ا���م* ه0ك،"#B�G% B ذب��* �

A ب���   �¢وی�� ا��#0د أش:�ً? م&�دة ��0ت آAش#� أه��� أ%B م�ت م��-ً� بA\5ة ُ��            
� م���0ب�ً    .ب�Aب*�إن  " : وی-�0ل دوان ، و���� رأ��B إآ���� م�� ا��SهH       ، وت�0رi آ&$

ًا                       �� ��ی� ا���^ *�_�QWاء ��� ا���* ذب���* "��Yا ت�0ر ا��Wص ب0ا�Q* ت-�ی� أح�
 ا��#0د وا�0ث#����#. 

، وی���0رو%B و^�� ���IG دم��B ب������H، وآ��I�S ا�&-�� أه��� ا�#�$���ل ب��$��0ده� أ%��را
 Aب�����م� H-رخ ه�\��� "�.                   ،  وثVا��� Iآ��� وص�� ذ�� ��آ. یg�W ا�A5$ م�� ذ%�0ب

B1( ."�:�#4 ا?%:�0 ":آ&�ب( 
���* ^Aب�%��ً� وح&��� ?�Yدم ا IGب��� �� %��G&:% ����Q. ب���iS ا����0ر ا�&��. ا�&-�� أص����ب

  A�>ی�* آ� ب#-� ^0لو"اء �� ا��QWی� وم<��� ". ا�0ث#��ت ا�-&W%ن ش���. ، و�����"  :
و�� ا�����C م�� ��Sراء آ���      .. ت&�5بB ا������* مL ا=دی�ن ا����ب-* ت��5ب�� AUی$�ً�       "

و��� ب����A. م��� دا%���، وه��0 ی#\��0 ب�u\0ب��* م��� أ�اB��D م<��� دی��N�%0وس وه��0روس،  
%���4 أو دی��N�%0وس زاA��Uوس، و"��. بای��*  وی���0ت ث��� ی$���s م<��� أوزوری��4 أو bدو 

ا�Aب�L م<� bت�4 وم<� ت�0ز، وت\� ب��t ت�Gص��� �Sاب�B ص�0رة ���� "�. ب��د ب�ب��،                       
وی�:��� أن تA���5 ب���t ا�#0��Gس ا��������*  .. "���0 ی�$�� آ�#-��S أو مg���W م<��� م<��Aا  

�����، وآ�%���| ض����-* ا��-����، ت�&����x زه���0ًا     &"Aا��&����5ب�ت و� iSأت ه���A���^ ج إذاAب������
���� آ�%��| ت��Vم� ب��uن ���ی�%&�� ����* "Aی��ة، و����� ا��:��m��" 4ن ا�#0��Gس     وA��Uورًا؛ =%

   ���uت��� *������ا=و����L ^�0ب���ً� ی�:#����� أن ت����� ب��ح���f* أن دی#����� أو إی��%����� ه���0 ح
ًا�  )��Q���." )2ت م�ض ب��

 

 ا��م ا
	�Cح ���K ا�Cq�رة 
 ت��ث أی!��ً     ،  و���| م��u* ا��d-" g�W ه. ا�&. %-��� ب4�0 �� ا�0ث#��ت         �-" 

" ( ی���0ع ا���Sي ^م��B ا� آ���Gرة ب�vی����ن بم��B    " :���� دم ا������C ا�����0Gح "-���ل 
 :، وی0اص��   )5/9روم��*   " ( و%��� اYن م&$�Aرون بم�B         " :وی-0ل،   )3/25روم�*  

 " Cآ* دم ا����A10/16) 1(آ0ر%<0س " ( أ���| ه. ش( .  
اء      " : وی-0ل�Gا� ��#� B�" يSا���$0ب ا� ." �#��� �� A�GUان ا��QWی��   م�B ب، أ%�� ب

 .)1/7أ"�4 " ( 
      Cا���� Cث �� ذب          "  ا���Gدي  و". م0ضb LخA ی&��^ Cأی!�ً� ا����� �#���=ن "

 �#��= C5/7) 1(آ0ر%<0س " (ذب( . 
                                                 

)1 ( Af%ا%�*: اA� ا�0ث#�* ". ا�ی�%* ا�#D�-ا�� ،A�#&ا� A�6ه  . )32 - 29(ص ، م��
 ). 263 (مN�0 ت�ریl ا=دی�ن، "�����ن ش��.، ص) 2(
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ِ�� ":Aة  ، وه.   � هiS ا�#�0ص ت:<A ". ر���D ب4�0       وم<ُ    m�" ،*�$یAU    Cن ا�����
 CبSی �ا���0ت ص��$ً� ? یAی�T    و،  ? ذب���ً ،"�=%���� ت&��ث ��� م�0ت ا�����C ص��$�ً          ،  �
و���B ،  و�� یAد ". ا=%���� أن ا�����N% C| م#B ا�م�ء �0ى م� ^��B ی0ح#�            ،  ا�م�ء

� ی:��Aوا ���^�B       " : ب� و"�ة ا����C ح�s ^�ل  �� Bوأم� ی��0ع "���� ���ءوا إ���،  ���%= 
 م�ت  ^ iب�*         ،  رأوAب� B�$#� ���6 A:ًا م� ا���" ( و��0^�| خ�Aج دم وم��ء        ،  �:� واح

 . وه0 ��4 ذب�ً� ب:� ح�ل. )24 - 19/23 ی0ح#�
ی:��د ی��Aق م��       إ%N� Bام ���#�� أن %&�SآA أن ا���0ت ص��$ً� ?             " :و�Nا���-T  ی-0ل  

    T#5ا� B-یAم�� ی A>م أآ�0یA ی�0ع ". ص0رة ا��Aاق دم�B م�� أ��� ا�A�5$ی*             ،  ا�&"
 *^ )1(."إ%�� ه0 ". ا��-�-* م� أش ا��$�رات ب�ًا �� ا�

%A�fة ^ی��*   ا�:��Gرة أو ا�!���*    بB�%u ? یAض�� إ? ب�uن ی���� دم     وا�#Afة إ��� ا�   
 ��"��G. ا�&��0راة ت\�� ذ���I واض���ً� "��. م<���  ، م0���0دة �#�� ا�����0د و�#�� ا���0ث#��� ^��$�

����� ا���Aب را���D*  ، وأص��� م�A^���ت ����� ا����SبC . .ب#��� %��0ح م��Sب�ً� � " : ^�0���#&"
 ا�&:�0ی� (" م�� أ��� اv%���ن       ? أ�0د أ��� ا=رض أی!ً�       :و^�ل ا�Aب ". ^�$B   ،  ا�Aض�

8/20 - 21( . 
، وأص� م�A^�ت وذب�CD ��م*   ،  وب#� داود ه#�ك مSب�ً� ��Aب    "  وآSا ص#L داود    

  ).21/26) 1(ا=ی�م " ("��uبB ب#�ر م� ا����ء ��� مSب�* ا���A^* ، ود�� ا�Aب
 ? �B ��خQً�، وه. ت�0ر اvوه:Sا "mن ا�&�0ر ا���0دي ���B مL$5 بAا�D* ا�م      

    d�-" ��� را��D* ا�Aض��، ویAض�� ��� �$��دi،       ی&#��� یAض�B إ? ا�م وا���A^��ت، وح�#
ر أ0�6ل م�� ذ��I ^$�0ل ا��$�أ ا��ه�0ت. ا��N�Gع ا��Sي                  %�� ?  ":رثA وی\�ل bی-0ل  -%

   *�Dض���A&ا�{�م!��* و���0ب ت!����* ا� sا�$0ا��� tك إم���  ، م��� أ���� ب�������إن ه��Sا ا%&
 )2(."إ? م� %&�0رB#� i آ:�. ا���$* و، �&�0رات#� �� ا� بB%u ا�:�. ا�-رة

أن اد�����ء إه���Aاق دم ا�������C م���uخ0ذ م���� ا�ی�%���* " أی!���ً� وی���Aى آ�م���� ������Gن 
���0 م��� ، "���&�lQ ب��B اYث���،  ویuخ��Sون دم��B،ا��<Aا����* ح���s آ���%0ا ی��Sب�0ن ا��\��� ��

ی*،�یGدم ا��\� ا� B��� أن ��ل  )3( . ب�
 

�;�
Mول ا��� إ� اx��y�� _�Sv ا 
 ا�#�Aا%�* مL ا�0ث#��ت ا�-ی�* مAة أخAى �#م�          D�-ا�� |� ا�#���رى   ز��وت�5ب

          ����  أن ا����N% Cل إ�� ا�\��� vخAاج ا=رواح ا���Sب* "����Wاب وتSم� ا��� ،  .�G"
  ���Aس  أ����ل ا�A�Qی-�0ل ب :"        B�%أ Cم�* ا�������^ ��� �و��� ت&��Aك  ، ��$A�" Tأى وت:��

                                                 
)1 ( Af%ا :Cن، م����* ب� م���G�� ص ، آ�م�)45( . 
)2 ( Af%ا :Cن، م����* ب� م���G�� ص ، آ�م�)45(.  
)3 ( Af%ا :Cن، م����* ب� م���G�� ص ، آ�م�)45( . 
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 "��. وی-��0ل بA��Qس،  )2/31أ�����ل " (ًا و? رأى ����i "����د، )B���G%)1 "��. ا���وی��* 
Cا���� �� B&ز ��رواح " :ر���A:�� Hس" ( ا�&. ". ا��\� ذهAQ3/19) 1( ب(. 

ا�-��ی4 آAی���&0م  �#��B ی-��0ل و^�� أض���| ه��iS ا�A��:Gة ا�{Aی$��* م�&-��ًا %���Aا%�ً�     
  ."ی#:N% Aول ا����C إ�� ا�\��� إ? ا�:�"A  ?"  :م347

   بA5 ی��0ع "�. اv%\��� أه�� ا�\����      " :ريوی-0ل ا�-ی4 آ���#وس ا��:#^، 
��0ا          ،آ�� بA5 ب�B و����B =ه�� ا=رض        �Wوی Bم#�0ا ب�Vل أوری\��      ،" آ�. ی��^ B��>وب� 

 .وiA�U م� ^ی�. ا�#��رى
"-��0ا ب#Nو�B إ�� ا�\���� �&g���W       ،   وهSا ا���&- وث#. ^ی� ^�ل بB ��بو آAش#�       

دو%���4 وهA^��� و����Qرد وآ��0تN و^����B ��ب�� وزور���&A وأ، ا=رواح ا�&��. "��. ا����\�
� .�:0ت� وA�Uه

     �Q�0ی:� ا�Aرى إ�� أم�� ا�-����W"  4ّ ، و�وا "��� أدی�%�ً� ش�&�  ، و��� وص� ا�#
 *������� ���0ت�  ،     ADش��� ����iS ا=دی��ن أن �� ��� ب� درا�&� تB$�5 ش���AD   ًا"uده5

 )2( .وخ�ص* ". م���D ا��QW_* وا��Wص ، ا������*
� وا�0ث#���ت ا�-ی��* وا��Sي ����       ":�� یA�G ا�#��رى هSا   �ا�&�QبT ب��� م�&-�ات

 م� ا�#�Aا%�* %�W* م��* �� هiS ا=دی�ن ؟ 
��A ?ه�0ت. "�0ق �-�0ل         " :آ��0Gرد أا����ض�A "�. ��م��*       ت  4  ��ی-0ل ا=ب �  

A5$ا� ،A5$ء ا�?V0ر ه� )3(."و��4 م� ا���:� تiA��G ح�H تA��G وت
 إ%�� ه0 م!�ه�ة    ا�#��رى Bی-I� �0 ا�Sي "uخ$A أن ذ   ،ا� ت$�رك وت����   صق و^

            �� ب�u"0      [ =^0ال ا=م�� ا�0ث#��* وا%&���ل �����^d م�� أ":��ره��0�^ Iاذ��  ��ی!��ه_0ن  ه
� ٱ�B�ّ أّ%�ٰ    �ت ̂ ^$�^0ل ا�Sی� آAGوا م�     �، وه0 م� حSره� ا�     )30 :ا�&0ب* (} یV":0ن�

    B�" م� ا�0^0ع}    ّTا�� A�U � و? تّ&$�0ا أه�0اء ^�0م    ^� ی� أه� ا�:&�ب ? ت{�0ا ". دی#:
ة (}^ ض0�ّا م� ^$� وأض0�ّا آ<�Aًا وض0�ّا �� �0اء ا�ّ�$��D77: ا���(. 

 
 

                                                 
. وه�0 ت�Aی�� ���� ورد "�     ، )16/10( ا��Nام��g AG��   A ا^&$�س م�� بA�Qس ���� ورد "�.            ا�#) 1(

 : ، و"���������������������������������������������������������������Bا=ص��������������������������������������������������������������� ا��$Aا%��������������������������������������������������������������.  

 
  B��$یAوی��*(: وت����� .���G% كA��&م��0ت   ، أي �����0ت ، )���� ت ���Gم��0ر تN��� *ب���Aا�� *����A&ا� �����"

Cا����،          A�$-ا� .�" Bآ�A&ى م�&���*       وأن ا� ��� یAوی�* م���ن أخ����  : م#��� ،، آ��� أن ��#��ا���د  ( �
 . )12/13ا=م<�ل : ا%Af(ا�G&#* وا���Gد ، وم#�� أی!ً� )16/30
)2 (  Af%ا : ا D�-ا%�*     ا��A��، وا%A�f ت��ریl     )102(ص  ،  م��� ��6هA ا�&#��A     ،  �0ث#�* ". ا�ی�%�* ا�#

 . )372-1/367(ا�A:G ا�����.، ا�آ&0ر ا�-4 ح#� �4�A ا�A!Wي 
)3 (Cا����  . )41( ص، �$ ا�0دود ش�$.، ح0ار صAیC ب�� �$ ا� و�$
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�o�^ 

 

������* ،  ���Vا�#� ا�Aاب��L "��. ������&#� وص���#� "��. %��ی��* م�Q"#��� إ���� إ��ب��*  : وب���
ى وا�#0ر ���� ��Vا�#� "�. ه�iS     م��ی�ة  ح�s أ�$#� ب�0ض���0* وم#�\��* �����*    ، ا�

ا%� ا����C ��� ا����H؟ه� ا: ا���-*&" 
 آG5| �#� ا�را�* ا��0ث-* �� ���* ح-�TD ? ی�L ا�$�حs �� ا��-�-* إ? أن     -�

 �� ث$| �ی#� %\�ة ا����B��� C ا���م م� ا���H آ�� أ%$u%�� ب�I�S أ���Gر                ،  ی#�#. �-"
 � ا�-��ی��� ا�\ی��    ، ا�����ورأی#��� م:��A ا� ی����T  ، وآ���� و��� ا������C أت$����B "��. ا��

    i وو^�L "�.     ،"�%&5$| أر���B "�. ا��5$:* ا�&�. أخ�Gه��          ،  ب��&���S ا��D�W ا�Sي خ�ن ��
 .ا��AGة ا�&. حAGه�

"��. زوای���  �ثAة#��"-�� ���\�&B ا���?�D ا��&، م��� ت0ص���#� إ����Bص���* ورأی#��� م��� ی<$��| 
ح�s ت0اص� إ%:�ر ا�#��رى ���Sا      ،  B ". ت�ریl ا�#�Aا%�*   ورأی#� ��� ،  ا�:&�ب ا��-س 
0�Nا�� H�� .م �$A ت�ریl ا�#�Aا%�* ا�-ی�ا�

اء وا�:�Gرة�# درا�* آ�� ث$| �ی#�   Gا� *G��"      دمb B�#ی_�0ن م��� ص�Aب A�5$أن ا�
� .وأن خB&_�Q ? ت&\�وزi إ�� iA�U، ". ا�-ی

   �#� Cة     ووضAا=و���               ب�=د��* ا��&:��ث *�_�QWرى م�� ت�0ارث ا����أن م�� یB���N ا�#
.�اء ب:��D إ�Gوم ا�Nاء، و�Aا��-0ل وتت�\ إ%�� ه0 ه BدریNAQGا� B ،ه0 و iN#&ی ���

B��#� �ب��4�0 وا��\&����0ن، ا B���-% "��. م\���L %�-���* م��� ^���g ا�0ث#����ت   ب���iو^��
 .ا���ب-* ��#�Aا%�*

 Bإ�� B�00ر إ? أن أتQا�� iS�� BاءتA^ ��� �و? ی��#. وأ%� أش:A ا�-�رئ ا�:Aی
�* �-Aاءة ا���-* ا�&���* م� ح�-�ت ����* ا�W0ة م�ى وا�#0ر، وه.ب�: ب�#0ان �

� ؟ه� بA5 ا�:&�ب ا��-س ب��� ص�� ا� ���B و��



 
��	�� ا��ى وا���ر )4(  

 )

140 
Q6ا.
 ا
��در وا

 

 *�  . ا�-bAن ا�:Aی

ا�#�W*  (دار ا�:&�ب ا��-س ". ا�A5ق ا=و�d: 6$�* . ا�:&�ب ا��-س* 
 . )ا�$Aت�&�%&�*

W* ا�#�(دار ا�:&�ب ا��-س ". ا�A5ق ا=و�d : 6$�* . ا�:&�ب ا��-س * 
 ).ا=رث0ذآ��* ا�:�ث��0:�*

%�W* آ�ث��0:�* أصره� اYب�ء (ا�Aه$�%�* ا�����0* : 6$�*. ا�:&�ب ا��-س* 
 .ب�Aوت. ت0زیL �����ت ا�:&�ب ا��-س ". ا��A5ق) . ا���0��0ن

أصره� ����ء و?ه0ت�0ن آ�ثI��0 وأرث0ذآ4 (ا�&��A* ا��Aب�* ا��A&5آ*،  * 
س ". ا�A5ق ا=و�d، ، دار ا�:&�ب ا��)وبAوت�&�%|-) ،� ا�-ی�ا�Q$�* ا�Aاب�* ���

 ا�\ی� ).ا�Q$�* ا�<�ث0ن ���

ت��A* ). ا=��Gر ا��-�* ا��$Aا%�*، ا=��Gر ا��-�* ا��0%�%�*. ( ا�:&�ب ا��-س *
 .ا����� ا�\ی

  .  هـ1406،  ا�:0ی|.  دار ا�0ث�TD.  ط. خ��� ���دة :  ت��A*. إ%\�� بA%�ب�* 
 *vی4 م&��� ا، 1 ط، ا=ب م&��� ا�����:��،)درا���* وتA����G وش��Aح(%\���� ب����H ا�-��

 .م1991مQ$�* دیA ا�-ی4 أ%$� م-�ر، 
 *H���  . هـ1351،  ا�-�هAة.  �$ ا=ح داود. اv%\�� وا�
 *       Cم� ". أ�0ه�* ا�����uاه�� ت�&�ج إ�� تAح��        . بAا��  دار  . 1 ط .  م��� ح��� �$�

sی . ـه1409، ا�:&�ب ا��
 .ا�&A��G ا�&Q$�-. ��:&�ب ا��-س، م\��0* م� ا�����ء ا��ه0ت��� *
 . 2 ط .  ب��| ا��:��*    . ری�ض أح� ب�ه$Aي  :  ت��A*   .  أح� دیات  . خی�* ا��Q�5ن * 

 هـ1413 . ا�-�هAة
 .  أم��* أح� ا��5ه�� ا�\�ه�*. ا��QW_* ا=و�� ب�� ا���0دی* وا������* وا��vم* 

  . �هAة ا�-.دار زهAاء ا�A5ق
 *��\%vن. درا�* �� ا�&0راة وا�G�� آ�م�  .*��!Gة.  دار ا�Aا�-�ه  .  
 م:&$��* . 2 ط.  م#���0ر ح����� �$�� ا��Nی��N . د���0ة ا����T ب���� ا��������* وا����vم * 

ری*. ��ء ا�ی�#:�vم1972،  ا .  
 . هـ1330،  دار ا��#�ر. 1 ط.  م�� تT�"0 ص^. أ"#ي. آ&H أ%$��BDدی� ا� ". * 
، ط * ������ �، دار ا�<-�"���* ا���������*، 4ش���Aح ب����5رة �0^����، ا�-���4 ا����آ&0ر إب���Aاه�

 .م1986
 ا������* ب�� ا�-Aان وا��-�    * D�-0دة    . ا���� � ا��Aآ�N ا��Aب�. ��A�5# و        . 2 ط .  ه�ش�

Lا�&0زی .  
 ا�0ث#�* "�. ا�ی�%�* ا�#��Aا%�*       * D�-ا�� .    A��6ه  دار  .  م��� ا��\�Sوب    .  ا�&#��A   م���

  . م1992 ،ا�05اف
اء *Gوا� H��  . هـ1411،  ا�C&G ����م ا��Aب..  م�� رش� رض�. �-�ة ا�
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 .  ا�-��هAة  .  دار ا��#��ر   . 1 ط .  إب�Aاه�� خ���� أح��      . ا�{AGان ب�� ا��vم وا������*   * 

  . هـ1409
 ا���Aح�� ا�${��ادي . ا����Gرق ب���� ا�T����W وا��0���Wق * ��$�  . Tوت����� d$م :  ض�������

&�Aهـ1409،  ���ن .  م:&$* دار ���ر. 1 ط. �%."�رس ا�� .  
�* م0ت ا�����C و^��م&�B "�. م��         * ^        *�� م��� أب�N .     0ان ا�#-� ا�����. وا�:&�H ا��-

  . هـ1410، در ا�Q$��* ا����ی*. 1 ط. ا�{�d ا�AGت
،  م:�* ا��:Aم�*    .  راب�Q* ا������ ا���vم.      .  م��� ت-�. ا��<���%.      . ه. ا�#��Aا%�*   م�* 

  . م1984
،  ا�-���هAة.  دار ا��#���ر. 2 ط.  إب��Aاه�� خ����� أح���. ��ض��Aات "��. م-�ر%��* ا=دی���نم* 

  . هـ1412
  .  دار ا�G!��*.  م�� وصG.. ا����C ب�� ا��-�TD وا=وه�م* 
 *    ����\%vن وا�&��0راة واbA��-ا� .��" Cا������ .  H���QWا� � دار ا�:&��H . 1 ط.  �$�� ا�:��Aی

 . م1965، ا��ی<*
 ا��������* ا������C "��. م����در ا��- * ��D� . ا�0ه���ب ��$�  .  م:&$��* وه$��* . 2 ط.  أح���

  . هـ1408، ا�-�هAة
 *Cن. م����* ب� م���G�� آ�م�.*��!Gم1994،  دار ا� .  
 *Cا������� ����� .  م:&$���* وه$���*. 1 ط.  �����ء أب���0 ب:���A. ا���������* ا��-���* ا�&���. �����ء ب

  . هـ1418، ا�-�هAة
 *          ،.�Qت��درس ی�-�0ب م� g�ّ-ا� ،Aام�Nآ&�ب ا�� A�5% :        4�A�� م��ر ��آ#���* ا��5

 ب��$0رت# 
 *     A�5$&ا%�* وا�A�م وا�&م�A ". ا�#�� ا�:&H   . 4 ط .  إبAاه�� ا�\$��ن  . م��ول ا���� 

A5#�� Lی�ض. وا�&0زیAم1981،  ا� .  
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 �d.س ا
���w�ت

 
 ر^� ا���G* ا��0ض0ع

 1 م-م* 
 ا�#��رى #� Cا���� H2 ص� 
 ا�������#� Cا���� H3 ص� 

-%  7 ��دث* ا���H اv%\���* ��ت یAواا�
.Wا�&�ری ��� 28 إب�Qل و^0ع ص�H ا����C ب��

Hل ص��QإبC32  ب#$0ءات ا�&0راة ا���� 
 Hل ص��Qإب Cا�����D��A64 ب#$0ءات وأخ$�ر ا=%���� وا� 

 73 آ��G* %\�ة ا����C م� ا��VامAة
 Cا���� Hص� *� 86 ب4�0 واخ&�ق ^

 ا=#� H�� 89 م� ا�0ث#�* ^�* ا�
 C0د م� دم ا����� 92 وث�-* ت$DA* ا��

94 �-�ة ا������� ". ا��QW_* وا��Wص 
96 �-�ة ا��Wص �# ا�#��رى 
 101 خb *_�Qدم وا�H%S ا��0روث

�� G��" 106* ا�#��رى ����u* ا��QW_* وا�:�Gرة و%-!
 ا�#��رى#� Cا���� Hرات ص�A$م  �� 114 و%-!

 123 م� ا��Gدي ؟ 
 129 م� ا�Sي خ�g ب��H ا����C ؟

 t-% 132 ا�#�م0س
اء وا��Wص Gة ا� 141 م��در �-�

 153 خ�ت�* 
 Lا�Aدر وا���� 154 ا��

 


