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��	�� 
�����ت وال����ى وال - ر����ً� ����� ر����ل–أر���� ا	 ر����� �، ی$#���"��ن  ���� ����ر��ل

'���ن� ل�*()���/غ ال-, و�. 
��� ال�2/م،               �  ��2�  3���ء ا8�7ار ال��6 ال5#�4 ال*2�وآ�ن )' أوا;7 ه(�ء ا8ن

   ���' ی�ی�� )�'                    [[[   و"� @��? ا	 ا<ن=����2� ا��' )�7ی�B( 4ّ�"ً� ل*�� #����  �� @�Cره4 Dّ"و 
���� ه��ً�ى ون���ٌر و)��Bّ�"ً� ل*���   F �����' ی�ی��� )��' الّ$���راة وه��ً�ى  الّ$���راة و@������? ا<ن=���

 '�H$ّ*ل� Iً5 �(و[[[   )27 :ال-�ی�.( 
����N )�' ال���ى وال���ر                   �"�ل��ا  [[[   ود � ا	 ال*()��' لQی*�ن �P� )�� أنOل��  ��� أن

��	 و)� أنOل إل��� و)� أنOل إل� إ��7اه�4 وإ��*� �� وإ��-�ق وی#��Hب وا��8��ط         ��(@
��ن )' ر        ��' أح� )��4 ون-' ل��     و)� أو�6 )��� و �2� و)� أو�6 ال����4 � ن7Dق 

 .)136: ال�7Hة (]]])�2*�ن 
@)' ال��7ل �*� أنOل إل��� )�' ر��� وال*()���ن آ�� @)�'                [[[:  واصDً� ال*()��'  "�لو
�' أح� )' ر���)/PN$� و��	 و� ).285: ال�7Hة(   ]]]آ$�� ور��� � ن7Dق 

  ��2���ل`�7ورة ل��_ ه��  υυυυ وا<ن=�� ال^ي أنOل� ا	  ��     ����Hرى   )�� ی��Bال� 
 ����^ ال*2�3 أو )' �#�ه4 )' أ��Dر ال#�� ال=�ی� وال$6 آ$��� أص-�(/� '( aFر �#�
 �N����77 وال� ، ل�f��2 وح��6 ا	 �����رك و�#���ل� ال�7��dیIال*��2�c���$F ،3 الb��BH وال��2

�� ال2/م�  �2� .ال*�Oل  ��  
2��? إل� ا	        ��F ،4�`#��g ی#*� ال�7d إل� آ$���ت PF  ًن��$���Fی� ل�^ی'  [   زورًا و

�ً/ �Fی� ل�4 )*��                 �" �ً�*C ����ن الP$�ب �iی�ی�4C 4 ی�Hل�ن ه^ا )'  �� ا	 ل�d$7وا $Pی
2��نPل�4 )*� ی �أی�ی�4 ووی f� .)79 :ال�7Hة( ]آ$

����ناkی��I و����� ی#���' واض��3  إل���6 آ*��� رأی���� F ب )��' ی����د���$Pال �7@ن أن أه����Hال
��� )�     ،ون�Bرى "� ح�F7ا آ�*I ا	    F ا�Fوأض�  ���( _��' أی��ی�4 )�' أ���Dر          ل�� �*F ،

 .ال#�� ال�Hی4 وال=�ی� ل�_ آ�*I ا	
            m�#��7ن��  �' n� 6وه� ،I"7ات ال#��� ال=�ی�� ص��د�HF m�#�و� ی*�a أن ���Pن 

 3��7ة ال��2�� ال*��2���υυυυ  ����#Fه�ی��� و"�ل��� و m��#� �����ه��^ا )=*��� ا $���Hد .  أو ����H� إل
'� . 6F ه^? ال*i2لIال*�2*
�I   أ)�-� ه�6 آ�*�I ا	 ال$�6 آ$���� رج��ل             ال#�� ال=�ی�  ن أ��Dر �()' أ 6�F   ال*2

 .ا	 ال�Hی�2ن �rل��م )' ال7وح ال�Hس
���� وال����Bص  nه��� �(ی��� ال���dاه� ال#�*���I وا8دل��I ال$�ری   : وی���H� ال��2(ال  I���

I�����$Pال ، t��$Pه��^? ال g7@ن  ��' �-7ی����Hل��� ال�" ���( ��$�ال#����  أم أن 	إل��� ا وزور ن��2
  ؟ آ*� ی()' ال��Bرى$��ی� وال#�u ال�7dي��4 )' ال$-7یg والال=�ی� 

�$�� أن أ��Dر ال#�� ال�Hی4 ل�f2 آ�*I ا	C"� أ �ا8ول ��$H6 ح�F آ�� . 
وه�6 ر���ل$�� ال�wن��I��2�� '�( I ال���ى وال���ر ن=��6F ،          '�  t ه^? ال��7لI  و 
 ه� ال#�� ال=�ی� آ�*I ا	؟ : @;7 ، وه��(ال 

    ,x�$2ن ��$��' )�' أه��         الP$�ب ال* �Cن�I  و6F إج��HH-*ت وال���Pس ورج�ل ال�H
 yال#���4 وال$���ری ، ً���#� ل�=���t  ��' ه��^ا ال��2(ال �*�ض��� �I و)��=���I     ،ن4�Hx�$��2 ج*
I���I رص*� . 
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           I�H�H-ال '�  uح����' ا	 أن یz(��{  ،      3$�D إل����   ،  ه^ا ال=�� ن��ی� إل� آ�� �N���
����� ل�-, وأن ی��ی�� إل��" ،�� .إن� ول6 ذلc وال�Hدر  �

 
�' )-*�د ال�H2ر. د                                                                ^H�( 
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     I �*=( ال#�� ال=�ی� ه�������       ا8ن�ج I�H-�*ال �N���7وال I#�� ل� إوی�t�2  ،  ا8ر
I���وه��4 )$���  ، �ن6 )��' ال�7��Bان�I  )��' ال*-��7ری' ی�$*���ن إل��� ال=���� ا8ول والC   ��w*�ن

���ل_ ص��حt ا8ر��7�d  aة ر���لI           ،ا8ن�ج��و)7"_ ول�"� وی�ح�� أص-�ب      4C  )1( ، 
�7xس وی#�Hب وی��ذا 4C،�N��7ال '( ���H4 ال���^ ال*2�3 ال^ی' ��t2 إل(/� . 

   I�$Pوه(�ء ال  I��#`�4 �$�*^  �� ی�   الw*�ن  �� – ی�ح���    –)$��   ( υυυυ ال*�2�3     ال�2
�#��� ال*��2�3 ول��4 ی����H  ، ) ی����ذا-ی#���Hب  –�7��xس  7��B�� 4���`#� و)��7"_ ،����ل_(

�7xس ^�*��( ، 3���ل_(و�#`�7B�� 4  �� ی� )' ل4 ی�, ال*2 ^� ).ل�"� ��*
6F  )2( )ال#�� ال=�ی�   ( ه^ا ال=Oء )' الP$�ب ال*�Hس       م200� ���7��ن  �م    و�*

�I ال$���راة*��2� �����H(ء����� )$��� 6��F إن=����6��F آ*��� ج���ء ) ال#���� ال���Hی4  (  وأ����Dر ا8ن
    3� 8ن ه��^ا ه�� د)�6 ال��^ي ل�#��� ال=�ی�� ال��^ي یcD�2 )�' أج���       "وص�g ر���لI ال*�2
�7ی' ل*�7Dة ال�xnی� w( "آ  �26/28)$(. 

  �*$dو����7ة  ا8ن�ج� ��     I�`$H( 3���Pد ��^آ7 ش���ً�      إذ � ،    ��� ال2/م  ل�*2
   ��i�dل$� ون�D� '   ،   ��*�F             f��� 6�$ال-��ادث ال m�#� )�'    ن�����  �$-��ث �����rب  �' 

��ه$*��م ���ل�     ا8ن�ج���-6P  آ*�  ،  )#=Oات وأح�دیu ل�*2�3 و �5ت ل�$/)�^ وال���د     
���              ،   ' ��Dص��� "I�B ص���� ال*O ��م         f�*$ال�^ي اه ��H$#*ال '�( �ً��و� ���Pد ��^آ7 ش�

IH-�*ال �N��7ال���  . 
  I*وآ� )�� ،" إی��Dن=���س    "آ�*I ی�ن�ن��IH$�d( I )�' الI�*�P ال��ن�ن��I             ) ا<ن=

�7 ال�2ر " :�#�6وnرة " أو " ال�d� ." ال
�*����  ����ا آ$���t  ا8ن�ج�����ه���^? أص����ل وF I������ل�����I ال��ن�ن “ ����$( “ t���$ال���^ي آ

I���ل#�7ان. 
 -ال^ي آ�ن ی$4�P ال72ی�ن�I ،  أیً� )' ال��$�' لP� 4' ل�I ل�*2�3      و)' ال*#��م أن   

     cذل ��  fآ*� دل����رات �7ی�ن�I  إل� ا  وهt2�� 6    - ا8ن�ج  3� و)�� )�� ن���H     ،ل*2
�� ال  " _)7"� c2(أBI������w "��)6   : و"��ل ل���     ،  ���2�7?    ال�^ي �   .D :    I��ل�c  : ی�� ص�

 .)5/41)7"_  ( "أ"�ل "�)6 
 .)7/34)7"_  ( " أي انD$3 .إ�wF :و"�ل ل�": وی�Hل )7"_ أی`ً� 

     3��O *�   –ال*��Bب   وی^آ7 )$� أن ال*2 -  t��Bال �ای��6 ای��6    " :ص7خ  �
6�$H� .)27/46)$� (  "ل�6 إل�6 ل*�ذا �7آ$�6  أي إ.ل4 ش
���2�ً/  ���� "��7اء ال#���� ال=�ی���و�*���2H� 4���  � uل���w7ن ال��H6 ال��F إص��-�ح�ت �إل��

ور"*��7��HF fات آ��� إص��-�ح  ���م   ، “ه�����7ة “  7��d ال*���/دي  ���� ی��� ال�Pردی����ل   
  )3 (.م1551

                                                 
�' إل� ��ل_)1(��' ر��لI ال#�7انPPd$( ا���#m ال7dاح ال^ی' ن2 ��HFإذا وا . 
�� ی��g، ص :  ان75)2(N�*ال�آ$�ر ص _Hی4، ال�Hال#�� ال �إل �25(ال*�;.( 
�� ا<�/م ، ص��: ان75  )3(" I��H*ر ال�D�8ص ا ، I*�#� 7)274(. 
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 : ا���	 ا�	�	 !�	 ا�� �رى 
���^ ال*��2�3   آ$���f  ���� ی��� �/ ا8ن�ج����ی7��H ال����Bرى ���iن  (υυυυ4ه^������g ، و�/)PF

 أض-f آ$���ت �#m ال�I��H( 7d ؟ 
��Pن ال*�#��H  ��م          ��Dال a*=( 6F I2��Pال f�� "�7ارًا ی��Hل  �'       م�1869 – 1870

�rل��م )' ال7وح ال�Hس     "ال*�Hس �#��ی�    أ��Dر الP$�ب  f��f ،  �� ا	 )(لD،   آ$x وأ
I2��Pا ل�^Pه". 

       ;@ a*=( �H  �(أن ی*`6 "7ن آ� ����Pن  و"��D6 الF 71962 – 1965و"�7ر  ، م
  a��*=*ب       -ه��^ا ال���$Pل� Iی���Hال$��6 ��اج��� ال�را����ت ال� I�#��Bال I�P��d*ال u��-� ال��^ي 

����I -ال*����Hس ���i� 2344�ً���#*$=( ، ����HF I$���� Iرض����#*� "���7ر ا� $���7اف �#=���O - و
�rل����م إل���6 )��'  . . ا)$����زًا ����رزًا )H-$��2ً� ل�ن�ج����"وأن ، ال$���راة �����و"��� ن��Hه��� إل
 .ال7وح

�7ة  5*� أن        �(آ��w(م وO-� I2��Pال�� ال$6 أآ��ت دون*�� ��7دد        - ا8ر�#I   ا8ن�ج
   I�nال$�ری ��$D-ص         	ا '���i)�نF �( I#�� و �*� ال*2�3 ا �H��  . ..    ن����H*ب ال��$Pل�F

�u ی�DdPن ل�� دو)�ً    ، ا8ر�#I ا8ن�ج��أل�Dا  -�        I"وص�د I�H�Hء ح�� ."  ' ال*2�3 أش
)4( 

�7وا   � �H6ء،     ل�dال m�#����  ،  �FلP$��ب ل��_ )(ل��D ا	      ���rل���م  ل�P'  و، ���ن ا<ن=
�I     “ وه� )� ی(آ�?    ،  )' روح ال�Hس  x�Hال I(8ا yری�� Oل  “ )�ج�Hی '�الP$��ب  ": ح

ال*�Hس ه� )=*�ع ا�D�8ر ال$6 آ$��� رج�ل ا	 ال�Hی�2ن �rل��م )�' ال�7وح ال��Hس              
 ID�$n( 6 أو"�تF". 

��ن ��ل�   -�، 4��F �   ال^ي ی#$��H? ال*��2*�ن 6�F ال7�H@ن      ح6 ال-6F7 و� ی#$�H ال*2
�iن   ی�Hل�ن ����� )' ا	 أو ال*/IPN ح�F7ً� ح��F7ً           ا8ن�ج�، وآ�*�I آ�*�I   ،   نOلf  �� آ��

  ��"             Pوح ��Dx�2*� ل� �B" �( إذا �وج O  	ن7ی� أن ا *           '�( �ً��$�� أن ی���� ال�7�d ش�
��ً� آ���ً� یn$�ر?    ،أ�7ار?���F،   ح7ك �     ��4�C ی*��? �iی��?    ، I ال7D�2 ال*��BHد    #��w  ��� آ$�

وی��*� ا;$��ر ال-�ادث وال75وف وا8 *��ل وا8"��ال ال$�6    ،  ال�nص ون#*$� ال**$�زة  
  .ش�ء ��-�ن� و�#�ل� ر"*�� ل�N�Dة  ��د?

�ً� و)7ش�اً   وآ�ن��7ه� إ7�Fادًا وإج*���ً            ،  ل� ر"x�2و� ����H6 ن�F ixnال '( �*B و، 
 u�-�  ."وه^ا آ�ٍف 8ن ی#Oى الP$�ب إل� ا	 ...  إی�?ا	  ن� � ی�H� إ� )� أل�*�إ

���Hل         الH_وی7dح  F 66 ال��ح�F رى�Bد ال��H$ ر ا��F : "   دن���H$ ء  : وا����أن ا8ن
 ل�B#( 4��P)�ن 6�F     ،وال-�اری�' وإن آ�ن�ا "���6 ال��2 وال�2��ن 6F ج*�a ا8)�ر        

���� وال$-7ی��7��;��$/ف أو إن }���7 8ح��� 6��F )�ض��a )��' ال*�اض��6��F a �-7ی��7ه4 ا ، ال$
  )F".)5^لc دل�� ن�BHن  �*� و6�H   ،�*�F)-�ل

��ر     $ �� ال7وح   والN��7� آ�*I ا	 ال$6 أل�*��     ا8ن�ج��وی$�bn ال7أي ال�7Bان6 
�^ ال*2�3 و�/)�^ه4ال�Hس(/� m#���^ا ا� $��ر،  ل I��H( ت���$Pه^? ال fن�PF.  
 

                                                 
 .)92 – 91(ا;$/�Fت 6F �7اج4 الP$�ب ال*�Hس ، أح*�  �� ال�ه�ب ، ص  )4(
 ).42 – 1/39(إ}��ر ال-, ، رح*I ا	 ال���ي  )5(
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  &%�$�ت ا���	 ا�	�	
 

����ت ال$��6  وص���f أ����Dر ال#���� ال=�ی��� إ �xn*7 @�ف ال���  �����7��n$D ال����Bرى یل
  ،���7wP�                     ^���#ً�  ��� ح��D آ�*�I ا	 ال6�$ ��=��� �/)��� /ً�وی7ون 6F ه^? ال7wPة دل�
3� .υυυυ ال*2

   I���ت آ7wة  ول��رك أه*�xn*ه^? ال    ��$� ��Hل�  ن�H� )� ی     �� ال��Bرى و��ریy آ$�
�7ة ل�#/)�I دی��ات         الH_ ��ی=�رت ��d6 )��}���7 الF : " ی�          I�#�ج�� )�� ی7�Hب )�' أر

وأ"��)�� ی7ج�a   .. . و 7dی' أل�xn( gط ی�وي "�ی4 )' آ�*I ال7ب )' ال#��� ال=�ی��           
�#� ال*�/د     �ً(�  '�أو ال*��xnط  ، ال*���5رة  وال�In2 ا8ص��I أو، إل� IN�*C/C و;*2

 .". .ا8ول لI*�P ال7ب � وج�د ل��
���ت ال#��            ول� ���BF أآ6F 7w ذآ7    �xn( '�( ����: rFن�� ن��Hل   ،  � ال=�ی��   )�� وص�� إل

 : �42H إل� IC/C أ"�2م � إن��
����ت ال���7دي) أ �xn( ،7دي������I  ���� ورق ال�$P7ن  ، وال��H6 ال��F م�n$��2� fوآ�ن��

�' �HF )' ال#�� ال=�ی�.ال�wن6 وال�wلu ال*�/دي$#x" ��H7ی� '  ���  . و"� وص� إل
�$��� 6��F  و"��� آ$، 38 - 18/37، 18/31 ی�ح���� إن=�����`��4 ج*�$���' )��'  : ا8ول��� 

7$2d6 )�نF I{�D-( 6ن6 وه�w7ن الHال . 
  I��' )'    : وال�wن#xH( 4`و���آ*� ی�ج�� �#�m   .20 - 12/14، 9 - 1/1 )$� إن=

��ت ال�7دي وال$6 �-�ي ن�Bصً� �xn(���I ص��7ةإن= ،IH7ون ال/حHو�#�د ل�.  
�I  �� ر"�ق ال-��ان�ت     ) ب  �$P( I�Hت إ�7ی���xn(  ،        I�H7یxول�4 �#�7ف ه�^? ال
���I إ� 6��F ال7��Hن ال*���/دي ال7ا���6��F a ا�$Pت  ، ل�����xn*7 )��' ال����وی�ج��� )�����  ���د آ

I�N�����Pن�I وال2��Dوال Iری��P�>ا In2أه*�� ال� . 
��ت )$i;7ة �7جa ل�7Hون     ) ج  �xn(13 -  ?�#��I  أه*��  ،   و)� �xn*ال I�� .ال��زل

)6( 
��Pنو��Dال I������xn*ان�����ت ال�������I  ������ ر"�����ق ال-�$P*ت ال�������xn*أه����4 ال I�����

 I��I وا<���PرانN�����ت آ$�6F f ال7Hن ال7ا�a ال*�/دي      ،  وال2�xn( 6وه     �أ"� ���  
���� 6�F ح��ی��w  �' ال#��� ال��Hی4 ، ل�^ا ن�H�  ،                       6�D$Pی7 gل�� ال$#7ی� ,���^آ7  ه���   و"� �
 m#���ت)� ی$#�, ��ل#�� ال=�ی��xn*6 ه^? الF .  
1 (    I���Pن��Dال In2ال#��� ال=�ی�� ل�         : ال� I�(�H( 6�F ج�ء   c��وأ"��م آ$��C�P " :    tل

ال�n ال$6 �-$�ي  �� )#45 ال#�� ال=�ی� أو ن�B ال�P)� آ$���ن )���Hن ی#�دان إل��               
 a����Pن6     وأج�ّ ،ال7Hن ال7ا��Dر         . .�*� ال*=��� ال��B*ل ال���=( ��nب ال��$Pو"��  ،  وه�^ا ال

�iض��7ار ل���2ء ال-��� t�ول����P ی-$���ي  ���� ال#���� ال=�ی��� )���  ���ا ال����7لI إل��� ، أص��
��'  ال#�7ان )13/25 - 9/14 (            Iوس وال���7ل��C�*�وال��7ل$�' ا8ول�� وال�wن��I إل�� �

_x��*�ن، إل� ��F �إل Iوال7ؤی�، وال��7ل" . 
�N��7دي ه^? ال/� .و"� أض�ف ن��y )=��ل 6F ال7Hن ال7d  _(�n ال*

��ض، 6F _"7( 16/9 ه^? ال�In2  �� ال=*�I إن=�� وی�6�$ � ?�#� .و�7ك 

                                                 
 . )�H( 6F)47 – 51رنI ا8دی�ن، )-*�  Oت ال�x�xوي ، ص : ان75 ) 6(
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2 (  ����Iال�In2 ال2N:  ��  ل�H7ن62  � ویDال �6         " : ال*�;�F ��(وال#��� ال=�ی�� آ�
��� أض��g إل�� ال#��� ال=�ی�� ال���7لI       . .ل�� ال*=��� ال�2���6N      ی�Hل الP$�ب ال�n ال^ي   �

وه*�� )(ل��Dن ل�4 ی-6�F ��5D "��ن�ن ال#���              ،  ل�7)��س ) ال7ا �6 (إل� �7ن���� وج�Oء )�'        
 6F ال=�ی� �$��  ."ا8;�7ة ص

     In27"_   و� �$`*' ه^? ال�( I*��;)16/9 – 20(،         ���  ض���� ����F و� ی�ج� 
I*��nر ،ه^? ال�Dال �أ  ����� ی �� . ل�"�إن=

3 (    I����            : ال�In2 ا<���PرانF 3ال�اض� bHال�� a�( و)�'  ،  و�-�ي ال#��� ال=�ی��
 ���F ال*�ج�د bH)'ال� �6 ی�ح�� )' أی`ً�  و، 25/6 - أول )$F6/51 - 8/52.  

 f���*ال#���� ال=�ی��� و�`��4 أی`��ً� ر����ل$6 آ� �ل��4 �`��*� إل�� '�����  ،ال�$��F ���*ء آ��أش��
 .أ;7ى ل;�� 4� 6F الP$�ب ال*�Hس

وه�I�{�D-( 6   ، و�-�ي ه�^? ال�In�2 ال#��� ال=�ی�� 7F :     ��HFای*�I  ال�In2 ا<  ) 4
        I������I ال�$P*6 ال�F _ری��� 6F  ،           7ن ال��2دس أو�H6 ال�F f��وی�7ى ال*-��HHن أن��� آ$

a�6��: و"�ل �#`�4 ، ال�2F n7ن الHال _(�.  
�Oا    ) 5� In2ن :  _(�n7ن الHو�-�ي  ،  و�#�د ل���،  ا8ر�#I وأ *�ل ال�7�   ا8ن�ج

��7 )�' ال���Bص )�w� I�(�H( ی�ح���              ،  وه6F I{�D-( 6 ج�)#I آ*�7ج    wآ '�( ��nو�. 
��ت ال�Hی*I ال$6 ی�H�  ��� أی*� �-7ر          �xn*ال '( ��nو"� �-7ر ن��  ،     I���$P��HF "��م 

�'      ل�"�� و�ح��  إن=��� � ن4�C  y�2 ل*�  ،  نt2 ال*�2�3 آ*�� أورد? )$��       ����7ة �Pارق ال��Dال
�7      ،   ل�"� إن=�� أ �د "�$( I*N� N�"،      6F*$6 ل�"� و)$�  wPل IB"ن� �$( I*N�" fول*� آ�ن

?��  '( I�Fأ�*�ء إض� yا�8*�ء أض�ف ال��� '(. 
6 (    I��=�)#�I    ،  ویD$7ض ��وی��� 6F ال7Hن ال�w)'    : ال�In2 ال��زل I{�D-( 6وه

�7ا8ن�ج��`4 و�، ��زل ��2ی72ا���bH آ I#� . ا8ر
وه��6��F I��{�D-( 6 ، و�7ج��a ه��^? ال�In��2 ل�7��Hن ال$����a : نIn��2 �دی���ن�س  ) 7

�iآ�D2رد ��ل�ی�ن� ،�HF ��77 أ *�ل الD� 4`7( .و�(   
 

 ا*()ف &%�$�ت ا���	 ا�	�	 
6�F   ه^? ال�y2 ج*�#ً� ل�f2 )' ;� آ����� أو ل�_ )��� ش6ء آ$�t            ن�-� أوً� أن    

�#� و�Fة ُآ، وج�د? t$إن أول�� آ ��  .یH�  ' "7ن�' )' الO)�ن  �*� �ا8ن�ج��$�ب 
         ��$���ت إل� آ$�xn*ا ���ًا ل�^? ال�$�wرى أن ی�Bال� a�x$2و� ی  ،  cل^�وا $7ف 

2�_ 7�Fن�    Hال����ي،         ال I�(/#6 )��}���7 ل��F ل��HF  ًان ال���2        " : )#$�^را��HF t�إن ��
     -��' إل� )�ة IN�*C/C وC/ث  7dة ��I         ��ن� و"�ع ال*tN�B والD$'  �� ال*2�"، 

2�7رح*I ا	 ال���ي    ی#$�7?  وDًا� ً���H(  �          t�$P4 )' إح`�ر ���� ه�^? ال���Hی  ،  ��w*F
'�*n$7ی, ال5' وال� '( ��H� � �N�2*8( .ه^? ال(  
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)7( 
 

����توه��^? ال�xn*        �����( ,��D$�����7 � یwرى  ��' آ���B7ه��� ال$��6 ی$-���ث ال�� و�
����ن�xn( ،f7ض��#� ���HF����#� وه��� )��� ، ل�Oی���دة وال����BHن حt��2 أه���اء ال����2خ ج*

�� )�' أه*��I ه�^? ا�;$/��Fت                �H$رى و)��4 ��ی=�رت ال^ي ی-�ول ال�Bال� ��ی#$7ف 
��Hل  F " :         7 ل��ی��F�� إذا I*ی�Hال#��د ال t$P� b$nی �*�F 7ن� أن��n� I�ال*��دئ ال#�*
7��d  �����( y��2ن���� �،نrF  H-� '*��`ل� �ا8ص�� �ل`��7ورة إل��������H )��' ال�In��2 ن-$���ج 

I�وأن �#��m ا�;$/���Fت ، أر�#��I و 7��dی' أل��g نIn��2 و ����)� ن7��PD أن ل���ی��، ا8ص���
y2ه^? ال� '�� �*�F ج�دة�( ،��  ."�Fل*�4 أن ج�ه7 ال�b ل4 ی$��7، وه^ا )� ن#$7ف 

  ���IH الP$�ب ال*�Hس " لP' ال�آ$�ر رو�7ت 6F آ$�Hح "�Dل�nوی cوآ�ن ، ی7د ذل
     I#�x*7ت "� أ � ل��a( a الP$�ب ال*�Hس     " ��D2=�6  " روx� I�a��( 4C   ،  )^آ7ة  �*

 ��#��إن ه�^? ال*�^آ7ة ��$�HD الt#�d     : " ول*� ����  �' ال�2�6�F t )�#��� "��ل          ،  )' 
  ."إی*�ن� ��^ا الP$�ب 

���7ات وا���x;8ء      : " رو���7ت . ی���Hل د�� ی�ج��� آ$���ب  ���� ا<���/ق ���� )��' ال$�
  �( �w( ت�Dس        وال$-7ی��H*ب ال��$P6 ال�F" ،ن      و��F7$#ی I�2��Pء ال���ی��H� رو��7ت أن @

�*  '  gع ال$-7ی�"�����4 وأن الn/ف ، �gا ال$-7ی^���*' "�م F ر�B-(.  
���iن الP$���ب        : وی���Hل آ����7ای4   6��`Hق واح��� ی���Dا� �م  �������إن  �*���ء ال���ی' ال

��Dه6 ال$6 ل4 ی$4 �-7ی �HF ج�ًا I��  .ال*�Hس وص� إل��� )�� أجOاء ض�
  �أن ا	 ه� )(ل�g آ�� أج�Oاء ه�^ا           : ل' ی� 6 أح�ًا أ��ًا     : " 7ت  وی�Hل ال�آ$�ر رو

�I ه^? ال$-7ی�Dت الP$�ب "� أوح�$Pال �9(. "إل(  
       6�F ل )�ری_ ن��رن�Hی "       I��إن أ"��م نIn�2 )�'       " : " دا7�Nة ال*#��رف ال�7ی�xن

���#� ال*2�3     ا8ن�ج _(�n7ن الH6 الF t$آ I��'    ،  ال�7*�I ال-�ل��أ)� الO)��ن ال**$�� 
،  ا8ر�#�I ال��7*�I    ا8ن�ج��� اری�' وال7Hن ال4�F _(�n یg�n ل��� نIn�2 )�' ه�^?              ال-�

 ،�HF حfF7 ه6 ن���2D �-7ی�Dً� ذا ���ل       ،  وF`ً/  ' ا�$-�ا��C و"7ب  �� وج�ده� )��      
 ." ی�ح��إن=�� )7"_ وإن=��;�Bصً� )��� 

�2�7? <ن=��� )�7"_         ن����م  )72D? دن�_  ی$-�ث،   )7"_ إن=��  'وD� 6F ) ص
11(، �Fل�H " :    ����7ات �#^ر اج$����� f#"و �Hل  ،        ��B" ون������BH أو  fCوه^? ح� ،

���ت <       �xn*ت ال���( '�����I ح$�� ال���م �         وال$�6 �  ،   )�7"_  ن=��� و)' "��ن=��   ��Oال 
 )10(."نn2$�ن �$�HDن �*�)�ًً

�a���( �����$H اk;���7ی'  : " وی����Hل�x( '���P*ی Iت ی�وی���������xn( ل����ی�� أي _� ،"ل���
�*� ذآ7? الH_ ش�ر     '����ت     وی#$2�xn( '  ر ���،  ا;�$/ف  50000 وأن ����     ،ا8ن�ج

 ���*�Fخ�� و�(آ��� ذل��c دا7��Nة ال*#���رف ال�7ی�xن���I   ا;��$/ف،150000  �iن����"���ل آ7ی��2
��Hل��: "                   7��5� �ً���I2 )' ال#�� ال=�ی�� وال6�x�� 6�$ آ��� �7Hی�Pء ال����2ت @$H( إن

�' ال��BصأآIN�( '( 7w و;*2��' ألg )' ا�;$/�Fت ".  
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)8( 

ووا��HF  ،  وذآ�7 �iن��� ��C/Cن أل��Dً       ،  7ف �7wPة ه^? ا�;$/�Fت ال#�ل4 )��     و)*' ا $ 
��رآ7 ال�7و�2$�ن6F 6$  �ده�    _H، ال   �إل� '��� _�وأوص� ه^? ا�;$/�Fت ال#/)I و�

gأل gأزی� )' أل. 
 f��-$��ي ن���B      ال#�ی�ة ال$6 �   ا8ن�ج��� ��ج� صI-D واح�ة )'      " :وی�Hل ش*

 ".ةا8"�م  �� ا;$/�Fت  �ی�
���ت              �xn*ال '�����7ة wPت ال��F/$;7ی�7 ه�^? ا�����Hل  وی-�ول ال���Bرى �F  دآ$��ر

�' "6F آ$��� �*#�ن آ���ن�� �#=t )' وج�د ا;$/�Fت 6F نy2 " : " )7ش� ال�xل
 I��H*ال t$P6          ،  ال�F a��xال I ر ص������{ ���ال7�Hن ال7�d  _(��n )�' ال*��/د           8ن "

�nل�� y2�� fال��2خ ج�هً/، آ�ن m#�  )11(." و�#`�F�� 4ً/ و��ه�ً� �PFن 
�t���2-F I���H،و H-ال g���Bن ����w*ی �����P3، ل�إذ ه���� ی����D� و"����ع  ه���^ا ال���P/م ص���-
، ��HF   وه� )� أ"7 �� ال*�;� ال7Dن6�2 ل�#��� ال=�ی��    )' "�� ال��2خ،   *$#*�ال$-7یg  ال

 ��F آ��� واح�ة          " :ج�ء f2��� ی*P' ال*7ء    .إن نy2 ال#�� ال=�ی� ال$6 وص�f إل��� ل 
����� ���Fارق )I��D�$n ا8ه*���Iأن ی��7ىF . . ول����$� ���nال t��$Pال '����ه����ك ���Fارق أ;��7ى 

7���8)7 ال2# _�  .)#�� 7HFات �7)$�� واآ$�dف )�Bر ه^? ال�Dارق ل
���� ن���2خ ص��/ح�4 ل�#*���      ����7ة wال "��7ون آ���� y��2ال#���� ال=�ی��� "��� ن bن ن��r��F

لc أن �#�m    ی`�ف إل� ذ  .. .و)� )' واح� )���B#( 4م )' )g�$n ا�x;8ء       ،  )$�Dوت
I�����ا )��� ج���ء ���w( 6��Fل�4 ال����2خ ح���ول�ا أح��ن��ً�  ��' ح��2' ن���Bا ل���4 أن��� ، أن ی����و

���7 ال/ه����6 �وه��P^ا أد;����ا إل��� ال���b ، ی-$���ي أ;���xء واض��-I أو "���I د"��6��F I ال$#
ix; ن آ����P� د�P� 7اءات ج�ی�ة". 

�7 )' ال7HDات )' ال#��        wPآ�� أن ا��$#*�ل ل cذل �أن ی`�ف إل 'P*4 یC  ال=�ی�� 
6F أ��Cء إ"�)I ش#�7N ال#��دة أدى أح��نً� إل� إد;�ل ز;��رف ��ی$��� �=*��� ال�Hx_ أو           

�' ن�Bص )ID�$n �� �ت  �� ال$/وة ��Bت  �ل� ,�F�$ال �إل . 
 ال7�Hون ��7اآ4 �#`��  ���         و)' ال�اض3 أن )� أد;�� ال��2خ )' ال$��ی�  �� )��7          

7��;kا ���`#��� �����PF��(ُ Iن ال���b ال��^ي وص��� @;��7 ا7��(8، xال ����  �إل��  g���$n*� /ًHw
وال*�wل ا8 �� ال^ي ی��ف إل��  �4 ن�H ال��Bص ه� أن ی*-b ه�^?             . .أل�ان ال$��ی� 

 ID�$n*ال ,N�C،  ال�         �ا8ص� '( 'P*ن أ"7ب )� ی�Pی �ًB4 ن�H6 یP6     ،  ا8ول ل�F '�P*و� ی
�2Dن �ا8ص �ح�ل )' ا8ح�ال ال�ص�ل إل ." 

ن��f أ���$�ذ ال�را����ت ال/ه�����6��F I الP$���ب     7Fدری��c آ���D$' ج7ا وی(آ��� ه��^ا آ����   
��ی��رك       ��" ا8ن�ج��� أص���� و��xره��     "6�F آ$����      ال*�Hس �*#�� ال/ه��ت ا��-��دي 

��Hل���) 32ص ( " :      I���$Pأی���ي )=����ة ل ��$n��2ت ن�����xn( 6��F bال��� ���D-آ���ن ی
���7ی'wت ، آ�����xn*م )��' ه��^? ال�����' "�Bص���ت )��' ورق إل��� 4700وی�ج��� ال��� ���( 

I�(ت آ����xn(ش�*Hال=�� أو ال '( ,N�"ر ��  .  
�7اً    ���ت �g�$n ا;$/Fً� آ�xn*ه^? ال a�و� ی*���P ا� $*�د ��iن  ، إن ن�Bص ج*

     ixnأیً� )��� "� ن=� )' ال. .             fا8ح=��م "�� �#7ض� a��إن أ��t ال�y2 ال*�ج�دة )' ج*
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�' ال��^ی' ل��4 ی��P'  *����4 داN*��ً� إ ���دة ال7��Hاءة            --��B*ی��� ال �7ات أ;��7ى  �������ل$�

-Bال I-�". )12( 
�ً�، إذ ه� ره�' اآ$��dف ال*Oی�� )�'                Nن�� �ًBن _�وال�b ال*��dر ل�#�� ال=�ی� ل

      I� �2���ت، ��Hل )I(�H ال#�� ال=�ی� ل�7ه��ن�I ال�xn*م أن ن#��     : "ال��و���#�� ال
                 7w  إ� إذا ��F 75إ �دة ال� �ح�2ً�، و)� )' داع إل �ً���Cإ �ً$�w( �ًBال#�� ال=�ی� ن bن

,N�Cو �إش#�ر @;7". ج�ی�ة � �ح$ f")( إن�  �� ج�ی� . 
 

 أ�/�� �(.-�, ا���خ
�(i$*ص ا   وال�B6 ال�F>   'ل I����#�m )�� أض���F            ین= I6 رؤی�F I��7 ص#��=� آ

 �*  '  b6 ال�F )�� )�و، ال��2خ  �6 )$F 7اب ال$�6    " ج�ء�nال I�2ن4�75 رج �$(
����^ ل���7ب ال�^ي 6�F        ،  ل��4�D ال��Hرئ   ،  "�ل  ��� دان���ل "�6�F I�*N ال*��Pن ال*��Hس           -F

)��' زی���دة  " ل���4�D ال���Hرئ   " #����رة F،)16 - 24/15)$��� (  "ال=����ل ال�����د إل���  
y3 وه��                ال�������، ول�4 ی����H ال*�2$Pال*�ض��ع ال�^ي ی I���  �� أه*� ال^ي أراد ال$�

?^�(/� t��nی. 
���^ا    "   و)���w )�� ج��ء 6��F @;�7 ی�ح���      ����dال�^ي ی ^��،  وآ$�t ه��^ا ،ه��^ا ه�� ال$�*

)�' زی��دة   " ن#�4 أن ش��د�� ح,  " �HFل�   ) 21/24ی�ح��  " ( #�4 أن ش��د�� ح,     ون
�#، و"��� ا $��7ف ���^لال����2خ���� c ،I� ���2���Hل����� ال7ه��ن���I ال ����إن : "إذ �#���,  �

 ��������� ش����دة داI��*N و)�اI��HF ل�-�ض��7 أ���� F 7ى��� ����ال=*� ��I ال$��6 دون��f ه��^ا ا<ن=
t�� ".ال$�*�^ ال-

وش���د��  ،  وال�^ی'  ��ی' ش���     ،  ل��"f ;�7ج دم و)��ء     " ��   و)��w )� ج�ء 6F ی�ح    
 �Fل=*���I ، )36 - 19/34ی�ح���� " ( وه��� ی#���4 أن��� ی���Hل ال-��, ل$()����ا أن��$4     ، ح��,

���  ��� ص��ق ی�ح���          )�' ;/ل���   ال���y   ا8;�7ة أراد �وه�6 ل�f�2 )�'      ،   ال$iآ��� وال$�
�$� .آ$�

           �F 3�6 ����ق ج�ا���  ���       و)*� أض��F ال��2خ 6F إن=�� ل�"� )� ن2��?  �� ال*2
        6����D$F ن����را )���' ال���2*�ء �Oأن ی���� �����ال$�*����^ی' ی�ح����� وی#����Hب ح����' ا"$7ح����  �
         I���ت ال#��رة ال$�ل�xn*ن�2خ ال g�: ال�2)7ی�'، �Fل$fD إل��*� وان$�7ه*�، وه�� ی`

�'       )9/55ل�"��   " (ل�2$*� �#�*��ن )�' أي روح أن$*��         : و"�ل"P�2*ال �ل ا8ب )$���Hی ، :
�7�Pًا ج��ًا ��ا��Ix أح��                  ا�D, ه�� ج*�a ال#�   "( fD�*�ء و�/ ا�$��wء أن ه�^? اkی�I أض�

ال����2خ، 8ن ال���b ا8"���م ل��4 ی-$�ی����،  ���� آ��� ح���ل ه��6 ��ا��F, ال*�"��g وال*#����،  
��  I*ی�Hت ال���xn*6 الF 6�$م ی�/P13( )".وان$�7ه*�: (وال( 

    ������ '��( ، I��wت ال-�ی���#�xی���دة )��'  ���د )��' ال$7ج*���ت والOه��^? ال fF^و"��� ُح�� �
��ن �2���ء الkال$6 أ �ه� ا I� �2��I ال*d$7آI وال7ه��ن�I ال� .ال$7ج*I ال7#

                                                 
، إ}����ر ال-��,، )95 – 94(،  ���� ال��2/م )-*��� ، ص الP$���ب ال*���Hس 6��F ال*���Oان: ان7��5  )12(
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          '�( _(��n6 ا<ص�-�ح ال�F 7ة�HF ا�F^ا أو ح��Fض��iF ،ال��2خ و����ا ix;أ ��w(و
�� حt2 ال$7ج*I ال�Dن�یc ال*��dرة ال$6 ا $*�ن�ه� 6�F ه�^?               F ورد �HF ،ی�ح�� ��إن=

I�2�2آ�ن  ": ال  �ً#=x`( 7 ج*��ر�w') آ  �ی$�"#��ن  ،و 4�2  و �7ج  و *�6  )7ض� 
cل آ�ن )/آً� ن8،  ال*�ء �-7یOنً�أ ی����#��  أوً� ن�Oل  F*�' ،  ال*��ء  وی-�7ك  ال�7آ�6F  I ح 
c7أ آ�ن ال*�ء �-7ی�̂  )�7ض  ���  إن��2ن  ه���ك  وآ��ن ،  ا $7ا? )7ض أي )' ی  C*��ن  )��
'���C/Cو I����) "... ل���)6-5/3ی�ح�����HF ،" :ی$�"#���ن  c7ض أي. . ..ال*���ء �-7ی����( 
���ت    )4�5# ��7 )�ج�د 6�F     " ا $7ا?�xn*ال    I�(دن��      -ال���Fآ*�� أ      '�P�2*ال �ا8ب )$�

��ن    و )14( �2���ء الkل�ا      -ا�HF 4�$n2ی�دة )' نOا ه^? ال�F^ال^ی' ح " : ���F a=`ی
��ن و �7ج وآ�2-�ن، وآ��ن ه���ك رج��  ���� )��^ C*��ن                     *  '��ج*��ر )' ال*7ض� 

  I��� '�C/Cو ."       � ��x*ال y�2ا �-��ر ال�^�Pوه             ��`Fور bل ه�^ا ال�����" 6�F و�$�7دد I
��F^ی�دة أو حOل-�ق الr��� ً� ل���2خ ال^ی' أ;x(وا �. 

 

                                                 
�' : ان75 ) 14(P2*ال �ی_ ی�ح��، ا8ب )$�Hال ��  ).1/328(ش7ح إن=



 
 ه� ا���	 ا�	�	 آ��� ا�؟   

)11( 
 

   ا���	 ا�	�	ا8
�م �6(5�إ3%�ل د!�ى  
 

��� ��=�f    ،   ل4 ی�ع ل���2D ا<ل���م      - ��ى ��ل_    -ن أح�ًا )' آ$�ب ال#�� ال=�ی�       إ
4������? أن ی�2=��ا )�'       أن ه^ا ال#*� ج�� �7�dي ;��لb ل�4 ی��BH آ���               ا $7ا�Fت آ$�

I��H( �ً� .;/ل� آ$
      I(�H( 6F �"ه� ل� ��F ���7ون "� أ;^وا �$iل�6�F IB" g          " :� ی�Hل إن=wإذ آ�ن آ 

 I�H�، آ*� ��*�� إل��� ال^ی' آ�ن�ا )�^ ال��ء )#��ی��' و;��ا)ً� ل�I�*�P            ،   ��ن� ا8)�ر ال*$
�,           -رأیf أن� أی`ً�    "��$�  ��� ال$��ال6 إل��c     أن أآ$�t  - إذ "� �$�#f آ� ش6ء )' ا8ول 

_��Fو�C OیO#م ال^ي، أی�� ال/Pال I-ل$#7ف ص �� fَ* ��  . )4-1/1ل�"�  ( " 
�4�D )' ه^? ال*I(�H أ)�ر    F، ���(  :  أن��وأن�� دّون�� ���ا��x; �  ،      aFب ش6�Bn    إن=

6Bnش  ،  ,�"�$� ���  �Hن a7?، وأن ل� )7اج��7ی' آ$��ا �w6 ول4 ی^آ7 ل�"� ، وأن آF
  �$(�H(  إل '  �ً�����Iم إل�6 ش�$Pس أل�*� ال�Hأو وح6 )' روح ال ��، ���F �   نOل  �

  .!ی� 6 ا<ل��)�I، و� ی#�4 أن� )��4
���� ج*���a آ$���I ال#���� ال=�ی��� �����Dا  ��'        ،���"��� Iص���; f��2�وه��^? ال*/حI��5 ل
                     ���  _����ن ، ی��Hل ال�H_ ال��آ$�ر )��$Pی ��*�F ا أن�4 )��*��ن�F7#4، ول4 ی�$�إل��)

3 ����Pن                    ل4 یP' یxn  : "ال��ر���ل واح�� )�' ه�(�ء ج*�#�ً� أن )�� آ$���  �' ال*�2� 7
�I ال*�Hس ال^ي ��$��"�� ال��س 6F آ� ال#�Bر وال�/د-� )15(".آ$�ب ال*2

    4���`#��rل��)���I ذوا����4 و '�F7  ���ر���� ^������g ، وإذا آ���ن ال-�اری���ن وال$/)PF
           6F ��،  أح� )��4  �� إل��)�Iا8ن�ج�� 7ف ال��Bرى )� ج��� أص-�ب الidن ؟ � دل

�2Dل_ ل��� .إ� )� اد �? 
 


�م وا��ح: 9�<� �=(! > �� ?@ �A�ر� 
����(i$*ال '���Pل   �ً���(�*  '������ل_ ;�Bص���ً� وال-����اری �N6 ر��������F  ����=7ات ی���d 

           � I��Bnن��� شi� �N���7ل��^? ال ��d� 6$ال aال*�اض      ����: و)�' ذل�I�"/   ،     c ل���ح6 
" c$;أو�د أ c� .)13) 2(ی�ح��  ( "ی4�2  �

���      وی�7�����ل-,          " � ی�ح�� ال*Oی� )' ال2/)�ت 8ح �����t ال�^ي أح�.  ���ی_ ال-
�ً-����6��F t آ��� ش��6ء أروم أن ����Pن ن�ج-��ً� وص��-�ی4���2  ����c ، ���/م ل��c.. .أی���� ال-

  .)14-1) 3(ی�ح��  ( "��4  �� ا8ح��ء �4�N�*�i، ا8ح��ء
    cذل �w( _ل�� �N6 ر��Fو)�� ،  و :"���@ _N4 آ��P��4P ی4�2�  ،  ��  4��2  �… 

  /���I��H( I      ،  ی4�2  ��4P ا<;�ة أج*#�ن   . .و�7یP2/أآH� m#� ��  4P`#���*�ا 
 .)20 - 16/19) 1(آ�رن�wس (  "

����ل_�وی��2= ?7 ���d( I��*��*����Cوس  ال-*� �Hی���Bل   ���� ، a���x( 6��F ر����ل$� إل
Fل�H�����6 ل��/ً    أ ":�� 6F ع�xHان /� ، د)� �c  ذاآ�7اً أراك، أن )�d$�"�ً ،  ون���راً ذآ7ك 
P7ح�ً  لF z�$(ا<ی*�ن أ�^آ7ذ  ، إ 6 ا     c��F ال#�ی4 ال7ی�ء ال^ي ،     'P�� أوً� ال�^ي   c6 ج����F 

 _�Nل�c(6أ وأP��F، '"�( 6�Pأ ول c�F وس " (أی`�ًًن��C�*��)2 (1/3-5.( 

                                                 
�� ال��ر، ص ) 15(  _��( _Hس ، ال�H*ب ال�$Pح�ل ال I�  ).42(ش���ت وه*



 
)2("���� ا!�ى وا���ر    
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   4C�=2ی   m#�  I�Bndال �����7و ر�nوس ی�C�*�� �Hص�ی �    6�F �N�"ر أص����;i
��Hل آ�رن�wس  F ، :"     7� 6F �$ال7داء ال^ي �7آ      fج� �7س أح`7? )$�، اوس  �� آ�

�2��Dرس      ...  والt$P أی`ً� ���*� ال7"�ق   ��f أن� ارا��$_   ،��4  �� ری�P2 وأآ�/ و
��$_ )7ی`��ً        ،  �6F 6H آ�رن�wس  ��( 6F �$7آ$F _*�F وأ)� �7و.        ������در أن �=�6ء " 

21 - 4/13) 2(��*��Cوس  ( ."..الd$�ء.( 
N�"أص��� �ل_ و���/)��� إل������ �Nا ���2$*7 ر����^��Pوأوه �"���N��7 ، 6��F ���*ل آ���xو�

 I����،  ر��لI رو)F4 أوص6 " :وP��i;$�� إل              6�F 6�$ال I�2��Pال I�(6 ال$�6 ه�6 ;�د��F 
���ه� 6F ال7ب آ*� ی-, ل��Hی2�' و��H)�ا ل��� 6�F            ،  آ�7nی�H� 6ش�6ء اح$�ج$��   أيآ 
4P�(،7ی' ول6  8ن���wPأی`ً� أن� ص�رت )�2 �ة ل. 
ال���^ی' وض��#� ، )6��F 6��# ال*��2�3 ی���2ع آ���/ ال#���)��' أ����*�ا  ���� �7یP��2/ و  

    '�( �*��H� 6   أ���� ج*��a آ���N_     أی`��ً ���   ،  ش�7Pه*� أ وح��ي    أن�� ال��^ی' لf�2     ،  ج�� ح
�$�*�    ،  ا8)4� 6F 6$ال I2��Pال �.و �     �آ�رة          أ��*�ا  �������6 ال�^ي ه�� ����$��س ح�

�I ل�*2�3إN�; . 
 f������7ًا8ج����� ����*�ا  ���� )��7ی4 ال6��$ �#wس و.  آ�Pأن���رون �س ����*�ا  �������ی�ن

�' ال�7�       ��6ّ ال*��iری' )#6 ال�^ی' ه*� )��dران ����6     ،  ن2" 3�. و"� آ�ن� 6F ال*2
�6F 6 ال7ب     ����س ح��ور��ن�س ال#�)� )#�� 6F ال*�2�3     أ��*�ا  ��   . ��*�ا  �� أ)

�6 أو ��  ���_ ح;�$�.      3���*�ا  �� ال^ی' ه�4      .��*�ا  �� أ�ّ�_ ال*Oآ� 6F ال*2
 . ر�$���ل�سأ أه�)' 

�6   ����*�ا� ن7آ����2س أه�������*�ا  ���� ال��^ی' ه��4 )��'      .  ���� ه�7ودی���ن ن��2
�' 6�F ال�7ب    �N�P6 ال�7ب              .ال�F '�$����� و�7ی����D ال$�� D7ی� �.���*�ا  ��     �ا  ���*���

�7اً    wآ f��I ال6$ �#���7�_ ال*-����*�ا  ��� رو�F_ ال*n$��ر 6�F ال�7ب            .  6F ال�7ب   
���ن ه7)��س �$7و���س          .أ)6 أ)�و ��  �F _$7یP��وه�7)�_ و ���    ��*�ا  �� ا�
���ل����_ وج�ل���� ون�7ی���س و  .  ال��^ی' )#���4ا<;���ةF ����  س أ����*�ا����;$��� وأول*

 . و �� ج*�a ال�Hی2�' ال^ی' )4�#
I����H( I����H� m��#� ����  4P��`#�3 �4���2  ����4P. ����*�ا � ی4���2 ...،آ����N_ ال*��2

���7س  �4 ��*�����Cوس ال#�)���� )#���6 ول�آ�����س وی������ن و������P� أن���� .ن���2��6Nأ ����
�7����س آ����t ه��  � I6 ال��7ب   أ^? ال����7ل��F 4P����  4����.     6D�ی4���2  ����4P ����ی_ )`��

�I��2 آ�����  �Pال g�(  "ا8خ ی4���2  ����4P ارا���$_ ;���زن ال*�ی���I وآ���ار�_       .و)`��
  I��7���س، وال�^ي              )21 – 16/1رو)� t���Pال Iرآ��d( 7ی4 "� �ح�Pرئ ال�Hال �ول# ،

                      �F 6 ر���ل$� ال$�6 ل�4 ی��ر�F �"وأش��ا �����6 ;���? أن���     ل4 ی�_ ه� أی`ً� أن ی�2=� �-
�7 ی�)ً� )' ا8ی�م جOء )' آ�*I ا	$#$�. 

���در     أل��c ار��*��س     إر���   أح��*��   " :أر�� ��ل_ إل� ��N��" _x/ً     و  _P��n�و �
���ل�_   إل�6ّ   إن �6�i   أ�P�ج��O زی���س ال��)���6      ،  ش�$6 ه���ك   أن  أن�f�(O  6      8 ،ل�� ن
�ّ��س ��ج$��د ل�7D2 ح$� � ی#�زه*�� ش�6ء    أو) "   _x� ال��Hرئ  ، ول#�� )��3/12-13

�I ر�����N                 -�ح� أن ��ل_    ���H��I ه�^ا ال��b آ*�� ی�� 6 ال*()���ن �$Pال*��4 ل - � 
��ل�_ ی�ري )' ���7� )' أص�"��N ��$� �ء ��x_ إ       �P����ل_     ل� ن 6`Hی u�، ح

 .BF� الd$�ء
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  6���F I6 ر��لF I�Bndه� ال�d*7ر الP$ل، و��Hی u� إل��4P  ����6  أی`��ً  أن� : "ح
;��6 وال#�)��� )#��6   أ ا�7��Dود�_ إل���4P أر���� أن ال��/زم ول6���P ح��2�f )��'  ، ���7ی#ً�

 8ن4P،  ج*�#4P و)�*�)ً�إل�  آ�ن )d$�"�ً إذ،  وال*$=�� )#6 ور��ل4P وال�nدم ل-�ج6$    
���iو7F إل���iF 4Pر����$� .. ن��� آ���ن )7ی`��ً�أ���*4$# I 7���  ، ���$7ح���ن إذاحD� ?���*$رأی 
�6 " ( "� حOنً�أ أن� وأآ�ن ،أی`ً���F2/26 -28.( 

�������ل��2� ����و� ی-� m��#�����Hل، _ أن ی��2=� ه���� أی`��ً� F" : �آ�� �ا  ����*���� 
ی4����2  �����4P ج*����a ،  ال���^ی' )#���6ا<;����ةی4����2  �����4P  ."����ی_ 6���F ال*���2�3 ی����2ع

'��7B     ،  ال�Hی2" f����6 )�' رو)��I  ��� ی��           أه��  إل�آ$�f  ..  و� ��*� ال^ی' )' ��F 
�6 " ( ا�7Dود�_��F 4/21 – 22.( 

   7��wه^ا آ �w(ان7�5   ،  و) س��wن  (و ، )16/20 )1 (آ�رن��*��F1/21 - 24(  ،  ���F
 !ه^? ال#��رات )' إل��م ا	 ووح��؟

 

B�� !5�رات < E6F أن �6Dن وح
   ��#���iن    ل*� وج�ن� )�     ا8ن�ج��ل� �$ 7#�dص��در )�' )ُ      أی�ً� )����    ی  ��َ�    ً���، 4 یt�$P وح

�' ���w*F :"               Iً/ ی�Hل ل�"�    �C/C ��-أ ی��2ع آ��ن ل�� ن��$��ن   ��� )�� آ�   -وه��   ،  ول*�� ا
  �' )���4   ان���Bر  �” ی�5'  “ و“ن-� “5D�F I ، )3/23ل�"�   (". . ا�' ی��g  -ی5'  

�I�2           ،  ج�زم �*� ی��Hل   �Pر���ن  �*��ء ال���#�I      ،  و"�� أز =�f ه����ن ال#��F^�-Fه*� )�' 
I-H�*س ال�H*ب ال�$PالIیO� . ا<ن=�

��� أن ی�7وا     " 7�-� و)��w ل4 یax$2 ی�ح�� ��Hی7 ال*IF�2 الx" 6$#�� ال$/)�^ 6�F ال
�' أو و 7��dی' ;*��_ ن-��� ج��^�Fا "��� آ���ن�ا �F*���: "ال*��2����HF 3ل��C/C ن7��5وا �����ة 

، ول� آ�ن ی��4 )� یt$P )' ال�ح6 ل*� و"�a           )6/19ی�ح��  " ( ال�-7  �� )�ش�ً� ی�2ع
 .w( 6F� ه^ا

 وأ)��� ه��^? ���HF آ$���f ل$()����ا أن ی���2ع ه���     ": و)I��*��; 6��F ����w ی�ح���� ی���Hل   
��         ،   )31 - 20/30ی�ح��   ("ال*2�3 ا�' ا	  ��@ ID"أ��� '�( t��x� �� � ال�7وح    و"� آ$

 .وه� � ی�Hل �iن ا	 أل�*� ذلc، ال�Hس
��^ا      ":  وی�Hل ��dال^ي ی ^� "ون#��4 أن ش���د�� ح�,    ، وآ$t ه�^ا ،   ه^ا ه� ال$�*

���f ص��ID ال�7��dیI لP/)��� ، ا<ن=����4���F ی��^آ7 ش����ً�  ��' إل����م ه��^ا Cه� )��� أ���#�4��C "���ل 
���7ة ص���#�"wء أ;��7ى آ��ال#���ل4 إن آ$���f واح���ة واح���ة f��2�F أ}��' أن ، � ی���2عوأش��

     I��$P*ال t$Pال a2�2 یD25 - 21/24ی�ح��   ("ن(  ،     � Iل����ی���t أن���     w*F� ه�^? ال*
�7dیIص�# Ic6 ذلF 7d� )16( . ل#�دة ال

��6D ه6  �' ن���2D د ��ى ا<ل���م          و /وة  �� ه^ا آ�� rFن 6F الN��7� 7HFات         
����^Pن���  و، و�i� ����7��dی����d� I��(�� I ل���Bح� /"��I ل��� �*���   وأن ال���ح6 �، ی$-���ث 
t$Pی. 

                                                 
، )��}��7ن 6F ا�$��Pل4 ، أح*� دی��ات ،      )2/362(إ}��ر ال-, ، رح*I ا	 ال���ي       : ان75   )16(

 .) 28 - 27(ص 



 
)2("���� ا!�ى وا���ر    

)14( 

��7 ال*()��I      �' ا  و)' ذلc "��ل ���ل_       �� "... � ال�7ب   ، أ"��ل ل��4 أن��      ": ل*$�Oوج 
، 6F �(/PF ه^? ال*i2لI"/  � I ل� ���ل�ح6، لa�( 4���P ذل�c                )7/12) 1(آ�رن�wس  (

  .ی#$�7ون� جOءًا )' آ�*I ا	
�_  ���ي      )�� ال#�^ار   أو":   ' أ)7 @;7   وی�Hل��F ى       ّ'���F 6 ،  أ)�7 )�' ال�7ب���Pول 

وه� یgB آ/)� ه�� �iن��      ،  �F� ن�Bق ��ل_  ،   )7/25) 1(آ�رن�wس   ("رأیً�  6xأ
                    I�*��( �ً�`رات أن��� أی��� رأي ش6Bn أم ن�Bق ال��Bرى ال�^ی' ی�Hل��ن  �' ه�^? ال#

�� ؟)' "�� ا	 ووح
����د � ه��� )-��m رأي �7��dي واج$ ���أن �#��m )��� ی���Bر   ����ل_ �Cن���I  وی(آ��� 

��Hل  F ،��( 6Bnج$��د " :ش�� ���� ا7(8، �أ 6x رأیً� 6F ه^ا ...  لf2 أ"�ل  �� �
 ).10 - 8/8) 2(آ�رن�wس  ( "أی`ً� 

��� لf�2         " : وه�� ی�6�D  �' آ/)�� ص�ID ال�Hا��I            وی�Hل ��ل_ أی`�ً   4��Pال�^ي أ� 
�-t2 ال7ب    �� 4�Pر ه^?         ،  أ��n$F6 ج�2رة ا�F وة��� 6F ن�iآ ��) 2(آ�رن��wس    ( "

11/16 - 17(. 
       � I�Bnش Iم ر��ل/Pن ه^ا الi�و"� وردت ه^? ال�P*�ت ض*' ���ق )�4 ی7Bخ 

  �� 	 I"/   ، ل�H6 ن6أ ح�أ ی5' � :ی`ً�أ "�لأ" : إذ ی����ن6 وإ�،  �"�F  6  ول����، آ�
87n$F أی`ً� أن� /ً��� أ�4�P ال^ي ."� f24 ل�Pأ� �� t2-�6 ���وة 6F آiن� �� ،ال7ب F 

�7ی' أن �*� .ه^? $�nرا�F ج�2رةw7ون آn$Dی t27أ، ال=�2 حn$F أی`ً� أن�. 
 4Pنr��F 7��2ور�����ء �-$*����ن � ح���أ آ���ن إن �-$*����ن 8ن��H . 4��P/ء ن��$4أ إذ ،ا�8

 ح�� أ آ��ن   إن .یa�D�7  ح�� أ آ��ن   إن .یi;�^آ4  ح�� أ آ��ن   إن .ی�iآ�4P  ح�� أ آ�ن إن .ی#$2��آ4
4P� .وج�ه4P  �� ی`7
 ��  ������  ی=$�7ئ  ال�^ي  ولP' .ض#�Dء آ�� ��أن آ�g :أ"�ل ال��ان �F أ"��ل  ح�� أ 
6��F وة�������� اج$��7ئ أی`��ً� أن���، �F. 4ن أه������ ن���Fi ؟���ن����7اNإ أه��4 ،أی`��ً� ن���Fi ؟ �7ان
 ؟ال*2�3 ;�ام أه4، أی`ً� ن�Fi إ�7اه�4؟ ن2� أه4 .أی`ً�

( " أو7���F ال`���7��ت 6���F ،أآ7���w ا�8#����ب 6���F، أF`���� ن����Fi: ال#���H� آ*n$����  أ"����ل
، �F� أوح6 إل�� أن یgB ن�2D ح�ل �/�� ل��ح6 أن�        )24 - 11/15) 2(آ�رن�wس  

6� .... )n$� ال#H� وأن� �
6 "����ً/ ل���$4P �-$*����ن �����و� ": )$-���Cً� إل��� )$��2*#�� )$���Dxً� ل���4   وی���Hل " ) 
��ل�����ء���F� أوح��� ا	 ل���،  )11/1) 2(آ�رن���wس  ���2Dن g��B،  أن ی 	ی#$��^ر ا �وه��

 .�� أول�c ال^ی' ی7Hؤون ر��ل$�*� "� أHC�  ویdn� أن ی�Pن )�َ�
7أت ل�H اج$": وال*7Dوض أن الN�H� وح6 ا	 ال^ي ی2=�� ��ل_، )#$^رًاوی�Hل  

�*� "�f أی�� ا<;�ةF 7ًا�wآ" )  I�  ). 15/15رو)
 

G��Hا �ه� !��I� أن J � > ���� اث	أحL 
�'  ��' ذآ��7 أح���اث ه�)��I ر���4        �����و)*��� ی��7ّد د ���ى ا<ل����م ذه���ل �#��m ا<ن=

�*I ل�� ج$*� �4  �� ذآ7 أح�اث �ا". 
�' أج*#���ا  ���� ذآ��7 ح�دI��C رآ���ب ال*��2�3  ���� ال=-���  ����� و)��' ذل��c أن ا<ن=

    ،4��لP'  وه� ی�;� أورش����ا<ن='          ،I�*�( أح��اث ��أول 4��F ی�2=�     ذه��ا  ' ��2=
   3� إ� واح�� )���4      � ��� أه*�$��    - )#=Oة �-�ی� ال*�ء إل� ;*�7      وه�   -)#=Oات ال*2



 
 ه� ا���	 ا�	�	 آ��� ا�؟   

)15( 
 

ه��4 )��' ه��^? ال*#=��Oة  أ، ���F� آ���ن رآ���ب ال*��2�3 ال=-���  )11 - 2/1ح���� ان7��5 ی�(
 !ال��ه7ة؟
�#�           ه� أی`ً� أه4 )'   ه�   و �� f�(@ 6$7ة ال�wPء ل#�ذر أ)�م ال=*�ع ال��)#=Oة إح
c'ذل  �ذه �HF ،���*�  �ا ی�ح�� �2=F ن���� ). 46 - 11/1ان75 ی�ح��  (� ا<ن=

 أه�4   - �-�ل )' ا8ح��ال      -أورش��4    ول' ی�Pن رآ�ب ال*2�3 ال=-� وه� ی�;�        
                  '��)' وص�$� الf�*`� 6$ د �ة ا8)4 إل� ا����ع ال7�dی#I و�#*���ه4 ����4 اkب وا�

��HF ، u ا    �w$ة ال��H  ت��C6 إF رى�Bس ، وه�  *�ة ال��H7د وال7وح الDآ7? ن^� ��$( 
�' ال^ی' ل4 ی2=��ا ه�^ا ال��b      ،)28/19ان75 )$�   ( ال#�dر  ����I ا<ن=H�ال7Dی��  دون 
 .وال*�4
ل�4 ی�^آ7? ال$�*��^ان      ح�ث ��ل� ا8ه*��I، و)�a أه*�$��         ل2*�ء  إل� ا ص#�د ال*2�3   و

��*��       یD$7ض أن�*� ش�ه�ا  )$� وی�ح�� ال�^ان    � ل�"��    أل��4   ال*2�3 وه� یB#� ل��2*�ء، 
��ن ی�)^اك -و)7"_ N7 ذآ7 - ال���nه^ا ال!! 

�IH أ H-7 ال      وال��; I���' ل4 ی��4 آ$����B#�د، 8ن ;��7 ال�B#�د "��     ن أح�ًا )' ا<ن=
                 In�2س ال$�6 أص��رت ال���H*ب ال��$P3 ال�H�� I�=ل cل^� fF7$ آ*� ا ،�#� �*�F g�أض

(R. S. V).) 17( 
 

�*�  ��ا    ذآ7 "�رة ال$/)�^  �� )�7Dة ال^ن�ب     ذه� الP$�ب ال*��*�ن  '      لcوآ^F ،
 ال#��dء   ی�^آ7 ش���ً�  �'      ل�4    ی2$�7ب )�� أن�  ی�ح�� ال^ي    ،)20/23ان75 ی�ح��    (ی�ح��

 .  إ��ن ح��ة ال*2�3ا8;�7  �� أه*�$� وش��د? ل�
��*��� ���=��� )$���  و���=�ده4 ل��� زی���رة ال*=���س ل�*��2�3وآ��^لc ل��4 ی��2=��ا� ، )

ان7D�. )  75 ال*2�3 وأ)� ل*7B    ال^ي آ$t  '      ال�ح��َ آ�نو،   )12 - 2/1ان75 )$�   
����ل*�ِ�  إذ �،، وآ��� ه��^ا )*��� ی���mH د ���ى ا<ل����م  )2/14)$���  ,���' 4 أن ی���D�  ��ی�

 .*I*�إل��م ال$/)�^ ه^? ا8)�ر ال
 

�� آ(5� ا���	 ا�	�	��
8 M��Nر ا�6Oإ 
��4     ه^? ال*�اضa ال$6 ذآ7ن�ه� و��7ه� دf#F       و(�H( m#��#7F mق ال��Bرى و

'�HH-*7ه4 )' ال� . والN��7�ا8ن�ج�� إل��)�I  <ن�Pرو�
   I�آ��� حt��2  ، وح��7روا، ن ج*��a ال*�7��dو " : وی���Hل )(ل���D ال$7ج*��I ال*�P��2ن

 6�Ddه4 إی�? ال$7اث ال�x أ �( Iص�nن75? ال Iإل��م إذن"وج� I*C _��F . 
   7Cل ل��Hوی        f�2�7$�ن�ه�^?  . . �ءإن��� آّ��   " : �' ر���لI ی#��Hب     )(��_ )�^هt ال

إن ال-��اري ل��_ ل�� أن ی#��' حP*�ً� ش�7 �ً� )�' ج�ن�t                 . . ال��7لI وإن آ�نf ل�#��Hب    
�2Dن  ،    �ی��HF  ،    ���( 4��Dل ل��7C ه�^ا     ،  "2�  ���� ال�2/م ��HF        8ن ه^ا ال*�tB آ�ن ل#

 . �م ا $��ر? ل�#�Hب ال-�اري )��*ً�
���^ ال-���اری�' ": ی���Hل ری��_ 6��F دا7��Nة )#�ر���Fو (/� ����� )��w� - والt��$P ال$��6 آ$
����Pی�_ 6F آ�ن�� إل��)�I - )7"_ ول�"� وآ$�ب ا8 *�ل إن=( g"�� ". 

 ��#��� t�����I��H ه�)��I  " =����د����7ة ر����ل ال " 6��F آ$�����وی���Hل حHح �إل�� �ً�����(
  I-���ل_ وص- ' :  "    ��$� أن��  - أو  �� ا8ص3  �� إ)/���N  -ل4 ی�ر ���n?  �� آ$�

                                                 
 ).29 – 26(ه� الP$�ب ال*�Hس آ/م ا	 ، أح*� دی�ات ، ص :ان75  )17(



 
)2("���� ا!�ى وا���ر    

)16( 

        I(د�Hل ال���� ا8ج O$#� �ً��*C ذ;7ًا �H�$� �ً{�D7 ألx2ی"  ،   t�=#ل_ � ی#��4     ،  وی�� ل����
�I آ�*��� ��H���*�� ال���Bرى  ��� ی��ض���ن        ،�إل��  ، وی��2��ن إل��� )�� ل�4 ی��2�� ه��               

�2Dن. 
        Iل�را� I�=ج�ن ل ������Pن شP� ال��D6 الFو���I��N7 ال#/)I ه�نO آ�)�t     ا<ن=  ،

 I�ی�ج�� دل���  ���     وأن�� � ،  آ�/م �7�d  ا<ن=��� أن "  :"7رت ال�=�I، و�#� درا�i$( Iن
  )18(." ی�-�ر )��ش7ة  ' ا	 ا<ن=��أن 

                                                 
)��}��7ن 6F ا�$��Pل4 ، أح*�     ،   )379 – 2/356(ح*I ا	 ال���ي    إ}��ر ال-, ، ر   : ان75   )18(

 ).27(دی�ات ، ص 



 
 ه� ا���	 ا�	�	 آ��� ا�؟   

)17( 
 

  ا���	 ا�	�	ا���5ة �6(5�إ3%�ل د!�ى  
 

 ل��4 ی7��Bح آ*���، ل*���2*�ن ���iن أح���ًا )��' ال-���اری�' آ���ن ر�����ً   ��ای��I � ی4���2 ا
���*� ��ى ��ل_ �^لcا<ن=F ن��. 

�����4           وال*�2*�ن  ��آ*�� �   ،  � ی()��ن ��ل��dدات ال$6 ج#�f ال���Bرى ی�Hل��ن 
                 3��2�' ی�)�ً� )�' ص�#�د ال*�2*; ��#���ن روح ال�Hس ل��4 d��، ذاك ال-��ث    ی()��ن 

          �" '�وا�$��ءوا  ،   وا)�$� ال=*��a )�' ال�7وح ال��Hس          " :�لال�7یt ال�^ي ��=�� ل�"��، ح�
 . )2/4أ *�ل  ( "ی$�P*�ن �iلI�2 أ;7ى آ*� أ �xه4 ال7وح أن ی��Hxا 

��PF� ه��^? ،  آ*��� � ی��()' ال*���2*�ن ����ل*#=Oات ال6��$ ����2��� إل����c���� 4 ا�D���8ر  
 . ا8;��ر ل4 �7د 6F دل�� ل� ا $��ر  ��ن�

���c ال��^ی' ���O 4 ال����Bرى ح����ل ال��7وح ����� إل��� أن ����ل_ ول�"��� ل����2 )��' أولنو
 4��F س�Hال'�2*nی�م ال ،'� .إذ ل4 ی�Pن� ی�)�^ )' ال*()�

  4C   ��   ه^? ال b-D� �N��7وال t$P ن��ا             ن=�ه�Pل�4 ی ^����iن ه��)ء ال$/( I�H�� ن�
    I��*�Pح6 ل�/xا�ص�� �ل*#������ ی$*���Oون �����ى  ، إذ ه���4 �7��d آ7N���2 ال�7��d   ، ر���ً/ 

3��HF7$�4 ل�*2 ،����  .4 أن ی����ا د ��� �#�?وأن� 
�7��xس 6��F ر����ل$� ال�wن���I� ل��إوأ)��� ال*����2ب  " 8 I����d*�ن��� ل��i��� 4ت ن����ة "��� 

�7�xس    ("ن�س ا	 ال�Hی�2ن )�2"�' )' ال�7وح ال��Hس        أ�� �4�P   ،  ن�2نإ)1/21 )2 
(  ،        4�������I ون$Pال I���F/  ، وه� ال�b ال^ي ی#$�7? ال��Bرى أص7ح أدل$�4  ��� إل��)

�'ا<ن=��I  �� إل��م    ی6F 3�B ال��ل  ���f ن�2�$��          : �ر 8) w� � Iأه*�� أن ه^? ال���7ل
���إل� �7xس و� إل� BD� ��#( 7*� .أح� )' أ���ء ال=�� ال*2�-6 ا8ول، و�
�7�xس، r�Fن                أی`ً�و  ^��"�� )��ت    �7�xس    ل� ��*�� ��Bق ن2�I ال���7لI إل�� ال$�*

�' ���وی��ً  ا<ن=��أول   ("�� أن ی�ون )7"_   �( -    I��H� 4�C  ���'   ا<ن=��–  4������_  ،   آ$���F
�#�' �-�ث  �� �7xسه(�ء َ) f��7xس آ$���ت لP� 4' "� آ$ ,Cأن ی� �H#إذ � ی ،. 

�'، و� ُی��رى )��BHد?، �F#��� آ��ن                      ����آ*� أن �7xس ل�4 ی��b  ��� أ��*�ء ا<ن=
IDیO( 4�����I2 آ$��P7ت ال��7ی' ال^ی' آ$��ا ح��^اك، 4C ا $wPال m#� �BHی.  

 

 Q>ء؟ه:أو��5Oر أ�S�Tا �آ(5 � 
  z�$*و��� وا�D�8ر ��ل��N� الP� 6$^ب ال��Hل �rل��)��I ه�(�ء ال�^ی' ی����6               ا8ن�ج

  4�����^ا"$��2  ال^ي   �� ال*�Oان    أن �#7ض ن(/�   3 )' )#�*�4���HF ج��ء 6�F     ،   ال*2
���� ا)$-����ا ، ا8رواح ��F/ �()����ا أی���� ا8ح����ء ���P� روح )��'" :ر����لI ی�ح���� ا8ول���

��7زوا                    ا8رو I��^Pء ال�����7ی' )' ا8نwأم � ؟ 8ن آ 	ه6 )'  �� ا �#�*�ا ه� �اح ح$
  ). 4/1 )1( ی�ح�� ( "إل� ه^ا ال#�ل4 

�' وأ)���ء    4C آ�g ل���Bرى أن ی#$�7وا ��ل_ أو ��7? )' ال$/)�^ ر�/ً          (�B#( 
�ذا ی�� ،   الN��n'  )' ه(�ء ال�7� ال^ی' أر����4 ال*�2�3 ی���ذا         و،   �� ال�ح6 وال���ة  

��ن���B� � Iر                 ��*�^ًا  6�C   7dا�� )'   ال^ي  ُ nه�^? ال ��w*F 3 ؟�ال�^ی' أر����4 ال*�2
 .، وه6 دل�� ی*�a د �ى ن��ة ور��لI ال$/)�^ ' ال�7�

����ء وال���7� آ*��� � ی���Bر  ��'  ��7��xس  ����)� ����n�  ��' ال*��2�3     ا8ن ����#F ���(
 ول�"� ی�Hل  ��    ، )22/34ان75 ل�"�   ( وأن6F ?7P ل��I )' أص#t ال���لC 6/ث )7ات         

 3�إن  ، )12/9ل�"��   ( " )' أن7Pن6 "��ام ال���س ی�7�P "��ام )/I�PN ا	             " :ل�2ن ال*2



 
)2("���� ا!�ى وا���ر    
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�7xس �iن�            gوص �إل ��#� 4��-�7 ال7�DP      "ه^ا ا<ن�Pر د � الH_ إ�7اه 6�F ال��رق" 
)19(3� .، ول4 یaDd ل� ��ل ص-�$� ل�*2

**$�z )' ال7وح ال�Hس ال^ي      ال  ال��7لُ ال*��4ُ  ال*2�3َ آ�g ی�7P : وی�H� ال2(ال 
 3� . اذه�t  ��6 ی�� ش���xن    : �Fل$fD و"�ل ل�7xس" ش��xنً� ؟  6F نb @;7   �*�? ال*2

�*� 	8، ن7w#( fة ل6أ 4$�� � cل���س، ن �*� 'P(  "ل �16/23)$.(  
��^ ال*�2�3 )*�� ی=#���4        ا<ن=���-� أن ال��Bص    نو(/� bّ;6 إی*�ن أF cPd� I�

     Iأ)�ن �*-��7 ج�ی7ی' � ���إذ ی��Hل ال*�2�3  �'       ،    �' ال���7لI وال����ة      F`�/ً ،  ا<ن=
�7xس   :"      fPPا<ی*�ن ل*�ذا ش ��آ�2$�ی'  ال�Hی_ أل^ا ان�aF    ، )14/31)$�  " ( ی� "�
�f، 8ن� آ�ن ی()' أح��نً� ویcd أح��نً� : "  ' �7xس ل��Hل �C 7� )20( ".إن� آ�ن �

�7�xس F*��ذا          6F ه^ا ����I ال$     ��2? ی��Hل     وإذا "H���^ وال-��اری�' ؟ وه��       �' (/ 
 آ�ن�ا أF`� ح5ً� وأح2' شiنً�؟

�7ن� �iن�4 ه4 أی`ً� آ�ن�ا "���6 ا<ی*�ن        nال#�� ال=�ی� ی   cل^�� 3�، �HF وص4�D ال*2
�' وأی�H$F?�5Hم �/)�^?    ":)7ارًا، ی�Hل )$�  �N�" :     ��=ن �� :�HFل ل��4    ن��rF ،cن�� ی� �

 6���' ی� "�DN�; 4Pل�� .)26-8/25)$� " )ا<ی*�ن؟�( 
     ^�� ل*��ذا �7��PDون 6��F  :"���ل"ول*�� أ)��7ه4 ���ل$-7ز )��' ;*��7 ال�����د ;����t ال$/)

4P2D6 أن�� ).16/8)$� " (، أح$� اkن � ��D*�ن؟ لi� 4;^وا ;�Oًاإن4P ا<ی*�ن، ی� "�
6 )��' @;7 "�ل ل�4    Fو: "Fr                7ح�xوی ��H-6 ال�F م���ن آ�ن ال#t�d ال�^ي ی�ج�� ال

����ل-7ي ی��6��F ، 4P��2 ال$����ر ی�����2 ا	 ه��P^ا ����ًا 4��PF 6 أ����ل�"��� " (ا<ی*���نن��$4 ی��� "�
 )���w� ه���(�ء ی#$���� ����7وای����F ،  4�$�)6/30، و)$���� 4/40وان7���5 )���7"_ (، )12/28

��ره� )' وح6 ا	 ؟ و�iل�F 4���D`ً/  ' ا$  
         4����  3�، ل*��  =�Oوا  �' ش��Dء ال*7�Bوع         لP' ال�اه�I ال�ه��ء 6F ش��دة ال*2

ل*��ذا ل�4 ن��Hر ن-�' أن ن7nج�� ؟ ��HFل ل��4                ":ی' ش��آ�' )υυυυ    7�2D$2 وا ل�*�2�3  ج�ءو
ل�� آ��ن إی*��ن )�w� ح��I ;�7دل ل�H� 4$��Pل��ن                :  �Fل-, أ"�ل ل4�P    .ل#�م إی*�ن4P : ی�2ع  

 ����$H�      :ل�^ا ال=F ه��ك �ه�� إل '( �H$ن ش6ء �   ،   ان�P4      و� یPل��ی '�P*( 7�) "  ��$(
��ء أ ال^ی' � ی*��Pن )' ا<ی*�ن ح�I ;7دل      �F� ه(�ء    ،)20 - 17/19� وأ)��ء  ��   ن

 ؟�2=�� وح6 ا	
 

  B��O�U:           Vـ�! Q(���YـXات ا�()��ـD > I ـ�J د�ـ
 ا���5ة

̂ ال�����Bرى ل  آ����ن ا $�����ر وإذا �����#�)����    mء ال$/(���������ء ل*=���7د أن "����)�ا � أن
 7H� 6��Fی��7 ن���������F   4^ا � ی6��DP ، ال*#=��Oات ال$��6 ل��H� 4$��7ن ���� �ى ال�����ة )����4      

 4�$*�B و ،  I���H*ر ال�D��8�F   ال��^ی'      ��^آ7 أن '��ال*#=�Oات واkی��ت "�� �#�x� ل���Pذ
��Hم )�2-�ء آ^��I      " :�ل*�2�3 "��ل   F،  ی� �ن ال���ة ��   ،   I�����ء آ^�وُی#��xن @ی��ت    ،  وأن

 tN�= و I*�4P�7  ه� أن� "� ��fH وأ;�. ال*n$�ری' أی`ً�- ل� أ)P' - ح$� ُی`��ا  ، 5
" )  �$(24/24 - 25(  ، 

                                                 
��، ص .  ش7ح ��dرة ل�"�، د)19(#� 4� ).580(إ�7اه
 ).1/234(إ}��ر ال-,، رح*I ا	 ال���ي  )20(



 
 ه� ا���	 ا�	�	 آ��� ا�؟   

)19( 
 

      3���I ل�         υυυυو"� ح^ر ال*�2^Pات         )�' ;��اع ه�(�ء الO�=#( '�( ن���* Oی ��*� #��ام 
��I             وإی*�ن ��ل*�2�3 واد ��ء أن��4  ��� دی���          ^Pه�(�ء ال I�F7#( I��D��' ال*�2�3 آ��، و

�7ون ���Hل�ن ل6F 6 ذلc ال��م      ":ح�' "�ل wن��؟           :آi��� c*���� _�ی� رب، ی�� رب، أل�
  ������7ة؟        ؟'و���*c أ;7ج�� شwص��#�� "��ات آ c*��������^ أص�7ح ل��4      و-F:     4إن�6 ل�

���" 4PF7�� 4 .أ��C>6 ا� ���F ا  ���6 ی����������I ال��^ی' ی����iن  ، اذه^Pء ال�����اح$��7زوا )��' ا8ن
��ب ال-*/نw� ).$( 7/5-23�C '(" )*�ره�F7#� 4ن�4 .. 

     I��xnن إن�2ن الrF ،7ًا���7 أن          �وأ;� '�( ،tN�=#ات والO=#*7 )' ال�wPال a�B�
��xن      ا": ی#�6 ذلc ص�"� أو ن����، ی�Hل  �� ��ل_       �dال ��*#� ������P� "��ة    ،ل�^ي )=

I� ).2/9) 2(��2ل�ن�6P " (و��ی�ت و =�tN آ�ذ
�f و)7"_ل�"�آ*� ن��� ال�Hرئ إل� أن wب أيل�  ل4 ی�$P6 الF �*ةO=#( . 

�-�ل )' ا8ح�ال أن   � �ج�t  و�ی*P' ل    3�B�     ���  /ً�أآ7�w )�'   ��� ا<ی*��ن         دل
t��2-F ،  '()��( �إذ آ��- t��2ح �����rح����ء ال*����� وش���D    - ا<ن= 6�iأن ی�� a�x$��2ء  ی
ل� آ��ن ل4�P إی*��ن        :�Fل-, ال-, أ"�ل ل4P   " :)$�  ' ال*2�3 "�ل�    �HF نH� ،  ال*7ض�

��$�H�           :ل�H� 4$�Pل�ن ل��^ا ال=���      )w� ح�I ;7دل  F ه���ك �ه��� إل� '�( ��H$ن  ،  ان��Pو� ی
4Pل�ی 'P*( 7�  ).17/20 )$�( "ش6ء �

6 �#������H  ���� ه��^? ال7��HDة��F I� ���2�����P(rن ال*��()'  ���: "����Hل ال7ه��ن���I ال �
 ".)�wل ا	 ن�2D أن ی�H� ج�ً/ )' ال=��ل

 8�F *�ل ال$6 أن� أ *��� ی#*���� ه�� أی`�ً�           ،)' ی()' �6  : ال-, أ"�ل ل4P  : "و"�ل
��PF� )��()' )��' ال����Bرى ی���Hر  ���� ص���a      ، )14/12ی�ح���� ( "وی#*��� أ 4��5 )�����  
3������ إح����ء ال*����� وش���Dء ال*7ض���، )#=��Oات ال*��2F ���*����� ی���Hر  ���� أ 4��5 !  �

�(��!! 
�6H أ)�  �x$7 ال�2D$أُ  ال �HF   72و?ح7جD(          اض�#�4، إذ�� �ال^ي أ;=� bه^ا ال� '( 
  � ,�: ' ص�O=#( aات أآ�7 وأ O=#( '( 45ات ال*2��HF ،3ل�ا   ��ل*()���ل$/)�^ و � ی�

���B#�ن )#=�Oات أ 4�5 رو �I�(�"rF ،I ال*����               : ل4 یH� ال�7ب ی��2ع     "� ?^��إن �/)
a�x$2ن �( �B"ه6 أ".)21(( Iإن ��ی �ء ال*���� .� ی�Hرون  ��� ه6 إح

 

  B�/��U :       D > س	ـ�Hب ا�ا�6(ـ \�([ـ: ا���5ة ح 
 ا�� �� �E ا�I6ب _ ا�5)غ

��ء � ی#�6      ال$/)�^   4C إن آ�ن   ���ل`7ورة  )' ا8ن-       I� حt�2 ال*#$��Hات ال�7�Bان
إل��  � ن2�� ��7D ال*���ك       ودل�� ذلB   ،  ( c*$�4  ' ال6F ixn ال�/غ أو ح$� الP^ب        -

��ء )' الP^ب ��ل�/غ     أح� ا ��f    آ�ن ن�6 ش�y ��آ��ً   "8ن� 6F إ�ی.  �Fi  ?����و"��Bا  ،  �� 
                 f��� 6�F م��� )4�C ذه�t ی�-�u  ���       ...(.ی�� إ ��� آ� ال#*� ال^ي  *�� رج�� ا	 ذل�c ال

���HF Iل    �Fج�? ج�ل�2ً ،  و��ر وراء رج� ا	   ��� أأن�f رج�� ا	 ال�^ي ج��ء          :ل��   �-f ال
 .ن� ه�أ :�HFل؟ )' ی��ذا

�y  (ل������HFل  ��d6 ال������f وآ��� ;���Oًاإ ���7 )#��6 ):أي ال��ن أ"���ر أ � :���HFل، ل��� ال
ن��  8. ش�7ب )#�c )��ء 6�F ه�^ا ال*�ض�a      أو� ، د;� )#c و� @آ�� ;��Oاً  أرجc#( a و�  أ

                                                 
�'،  ص ) 21(��I )' ال#�*�ء ال/ه��n6، نH��x$7 ال�2D$2222(ال.( 



 
)2("���� ا!�ى وا���ر    

)20( 

�� ل6 �P/م ال7ب   ":  � � iًاO� 6�F ال7xی�,   و� �7ج�7N��� aاً  ،  و� �7�dب ه���ك )��ء   آ� ;
��F f� .ال^ي ذه

�� )#�c  :و"� آ�*�6 )/ك �P/م ال7ب "�c�w(  ،/ًN  ن�6 ی`ً�أن�  أ :ل� �HFل aإ ارج  �ل�
�F c��$��iًاO����$��� وش��7ب 7Fج��a )#��� وأآ��� ;���Oًا. آ��^ب  �����،  وی7��dب )���ءآ��� ;� 6��F 

�I ال��6    ال4C  7D2 �-�ث   " ( )�ء�H  '   '�P2*اب     ال^�P6 ال�� }�ن�ً� إی��?     ال^ي أ��ع ال�
��ح6 ا	 وأ)7? �C�-29 - 13/11 )1( *��كال() ی( . 

أر���  ، ح��'  أل�a�d إل�� ال���6    الP^ب 6�F ال��/غ  �' ا	         )��w ن7D� t2 ال*��ك     و
�� إل�        NاOح ?�N�" د���� c�*أرام ال c�(ad����، F        ألF ل�  ' )7ض� ال^ي ه�i2ب  ، ی^�P

    6����   �*�6F   c ج�ا�� ل   - وح�ش� ل��6 أن یP^ب      -ال�NاO-و"�ل ل ، :"  tل��    ، اذه� �و"� : 
�D��d� ء�Dأ)��7? )8/10) 2(ال*����ك " (�ت )����ً�ن��� ی*��أران��6 ال��7ب أو"��� ، ش�� ���HF ،

���IH ال$6 أ �*� ا	 إی�ه�، وآ^ب  �H-7 ال��� ?���/غ �r�! 
��I��2�� '�(  ،     '�( 7 ال���ى وال���ر       6�F ح�H$��� ا8ول��       آ*� رأی��    wP3 ال$�6    الN���Hال

4�$              ��2��� ال$�راة إل� ا   *�B#���ء وال$6 ی$�2-�� أن ن��Bق �#��ه� أن��4 ی()���ن �، 8ن
/ً`F '  4ه^�(/�. 



 
 ه� ا���	 ا�	�	 آ��� ا�؟   

)21( 
 

 ه� آ�ن ��3` ر��<Q؟ 
 

�'  ���� ا<���/قا<ن=��وأه��4 ، ����ل_ أش���7 آ$���I ال#���� ال=�ی������ ، t��$آ ���HF a���أر
���� ��HF �=�� ال#�ی�� )�'          ،  ال#��� ال=�ی��   ص�D-�ت   ��Hرب ال�g�B )�'       � ر��ل7d    IةFو

 I�إن� )(�_ ال�7Bان�I وواض�N�H  aه�؟ وه�� ال�ح��� ال�^ي اد ��             ،  ال#�N�H ال�7Bان
�'ا<ن=��ون ��7N ال���ة د�. 

  و)� ه6 أه*�$� 6F ال7PD ال�7Bان6؟ وآ�g أص�3 ر��ً�؟؟F*' ه�
 

:O6- ا�� -اS��3` _ ا� ��aأ 
���ل_         �Nر��� _�N7و *�ده�� ال� I�F7-*ال I� ��HF آ�ن�f ر����H� ،   ��Nم ال�7�Bان

 � ه^? الN��7�،ال^ي ج�ء )$���Hً� إل� ح� )� )a ،  أول )� ;� )' ��xر ال#�� ال=�ی�      
�  �*����I2 ال�7Bان�I ر��N�      ،   ی�ح�� إن=�Pال f`Fر �*�F  ^�ال$�6 �$#��رض )�a      ال$/)

                   ?^����ل_ ال6$ ��f  �� ال�7�Bان�I ا8ص���I ال$�6 ن��دى ���� ال*�2�3 و�/) I�ن7Bان
?�#� '(. 

                   7�Pو� ی� ��Dی� � I�)*�� ح�� ��لt���P      ،  و ه^ا ا7�C8 ال�^ي �7آ�� ���ل_ 6�F ال�7�Bان
�� ،أن ی=#� ��ل_ أح� أه4 رج�ل ال$�ریy أ7Cًا" ل�ون ال*�INال�n" )�یP� ه�رت 6F آ$�

 Iال�2د� I��*� وضaإذ وض#� 6F ال*�7FIwل�wال I� . ال*2�6F 3 ال*�7
      6� υυυυو��H)��  ��� ال*�2�6F  ،       3 ال*�7�I ا8ول��    ρρρρ)-*�  و"� �7ر ه�رت وج�د ال�

�I ل�4 ی(    " :��HFل ،  ال^ي ی#� ال*�2$��ن ل�ی�� ا8آ7w  ��� وج�� ا8رض         -���F  ���2ل*�2
ول�^لc ی=�t أن ی$4���H    ، ال*�2�3 وال��Hی_ ���ل_     : وإن*�� أ"�)��� ا���Cن     ،  شbn واح� 

 .ش7ف إن��N�d ه^ان ال7ج/ن
     I�-�وآ^لc ن75ا��� ال7وح��I وآ�� )��        ،  �Fل*2�3 "� أر�� ال*��دئ ا8;/"�I ل�*2

 .ی$#�, ��ل��2ك ا<ن�2ن6
ال*�2�3 ل�4   " :وی�Hل ه��رت  ،  "وأ)� )��دئ ال/ه�ت 6�F )' ص�a ال�Hی_ ��ل_       

3��6dء )' ه^ا ال^ي "�ل� ��ل_ ال^ي ی#$�7 ال*��2ل ا8ول  ' �iل�� ال*2 7d� ".ی
 و"��� ;���I��*N�" f )�ی��P� ه���رت )��' �/)���^ ال*��2�3 ال��^ی' �����$�4 د ���ة ����ل_       

  6H�H-ال I�-��I      ،  )(�_ ال*2H��' ص�حa*=( t نx�x2" ر��7���*� آ�ن ا�)�ال^ي  
 3� .6F ال*�7�I الI�(�w وال#7dی') م325(���� ر�*�ً� ال�Hل �iل�ه�I ال*2

 



 
)2("���� ا!�ى وا���ر    

)22( 

Q>س      ،  ��3`: أو	ـ�Hب ا�_ ا�6( �ه آ�)�aه وأDd� 
��.�Hدر ا� Hوا 

 

6 @���� ال7��Bى     F ��7س� I6 )�ی�F '�����   ، ول� ��ل_ 8��ی' ی��دیF i�dون
����م  nال aص��� I��F74  ، و�#���4 ح�iFآ*��� �#��*���  ���� رج��� ی��� �   ، 4��C ذه��t إل��� أورش���

���� أح��� أش��� N��*�  4�، 18/3، 22/39ان7��5 أ *���ل  ( .7 )#�*��6 ال����)�س 6��F أورش���
23/3(. 

�#��� ��*��� 4��C   ?7��B�����x(" ،ب" :و)#����?، "ش���ول" و"��� أ���*�? وال���?   ���2Dن
�7"و)#��?  ،"��ل_"�B13/9أ *�ل " (ال.( 

     3�����ل_ ال*��2 ����Hل I��*���   ، و � ���^آ7 ال*���Bدر ال�7��BانF _ل����وأول ذآ��7 ل
��ل�7Bان�I ش��د? )-�آ*    �B$یI �$"3     و�وی�^آ7 ���ل_    ،   ا�$�Dن�س أح� �/)�^ ال*2

   ����$" '��  �ً��'  )#�دی��ً� ���HF آ���ن ی��دی���ً )8/1ان7��5 أ *���ل  ( .أن��� آ���ن راض���-� ل�*��2
�Nا8وا. 
�I��2 وأن��� و �Pل_ ل�����آ���ن ی�x��2  ���� "  ی-7D��� 6��P ا8 *���ل  ��' اض����xد 

����ت ��I��2 وه��� ی���;� ال�Pال��2=' ، وی=��7 رج���ً� ون���2ءً ، ال �أ *���ل ( "وی���2*�4 إل��
8/3.( 

     3�����ل_ �#��� ز *��� �iن��� رأى ال*��2 7��B�� 7 ا8 *���لD��� 7و ی��^آ)   a��Fر ���#�
3������2اتال*��2 (، F  I����Pل7ؤ����ء ال I��*�( 6��F ,��d(د �إل�� tه��� ذاه�� ���*��� 6��F ?@ر 
 : آ*�� ز ��PF  4ن )*�� "�ل�� ال*�2�3 ل��    ، ویO 4 أن� أ �x? ح���^ )�tB ال���ة ،  �ءال2*
"        �*��c ;�د)�ً� وش��ه�ًا n$8ن c7ت ل�{  fرأی� �  ،     c7 ل��{i�� ��*�)��H^ًا إی��ك )�'      ،  ���  و

t#d4     ،  ال����ن�4 آ6 ی7ج#��ا )�' }�*��ٍت إل��           ،  و)' ا8)4 ال^ی' أن� أر��c إل  3$D$ل
��xن إل� ا	،  ن�رdن ال�x�� '(و ،       �ً���Bی�� ون�xn7ان ال�D� 6��ح$� ی���ل�ا ��<ی*��ن 

'���H*ال a() "18-16/16 أ *�ل.( 
 d(6 دF أی�م IC/C _ل�� uP( و, ،I��  )4C. )22 ��دره� إل� ال7#

  ����7�xس               " 4C  �د إل��' ص�#�ت إل�� أورش���4 �8#�7ف ��� I�C/C �#� 4C  ،  f�wP*F
�I " ( ��? ;*7d  I2 ی�)ً��/�1/18.( 

,��d(6 د��F ����� أ د���� 4��C،����$" د��������� ،7���Fب إل��� أورش����F  ،4-���ول ال t7ح��F 
���' أن��        "و"�)� ل�$/)�^ ال^ی' ی�DB أ *��ل ال��7� ��iن�4           ،  �7ن�"��B( 7��ی�F�nن�� �
^� ).9/26 أ *�ل( "��*

    I7یB�" 6F ل�� �ة t4 ذهC ) �D��7ن��� إل� @��� ال7�Bى      ،  )ج��ب ح a( 7F�� 4C ،
   4�̂   4C ح`a*=( 7 أورش� ���7ن����        ،  4�C رج�a إل�� أن�xآ���       ،   )a ال$/) a�( ����F g��$;وا

t���2�  إص��7ار?  ���� اص��x-�ب )��6��F ���*�#( _"7 رح�$�*��� وه���) ا8ن�ج����ز *$���  (
d��ال$I7"�، 7ی$Fو ��ه� ا. 

�6��F I أ)���آ'  ���ة )��' أور���� ���=' ;/ل����        -�و ا���$*7 ����ل_ ی��� � إل��� ال*��2
'��7(، I�� �(6 روF �*م ، م64 إح�اه�  Iً� )23( .م68و"$�  �م ، �C 4C67ن

                                                 
���6��F I الP$���ب  )22(��#��m  ، ال*���Hسی���x, ا���4 ال7# ����وی��7اد )���� جOی��7ة ال#��7ب آ*��� "��� ی��7اد 

 ).615(ان75 "�)�س الP$�ب ال*�Hس ، ص  .ال*�ا"a ش*�ل ال=Oی7ة آ2���ء وج��ب ال�dم



 
 ه� ا���	 ا�	�	 آ��� ا�؟   

)23( 
 

��� )�ت64 و�^آ7 �#m ال*�Bدر أن� أ�7 )7ة واح�ة  �م Fم و.  
 

  B��O�U :      `��3 �� ?@ _ J�(Hا e�3   �وردت _  آ�ـ
 ر��A�ه

���� )��' و �        �N����77اءة ال��H� I�-��I ال��)��6��F I ����ریy ال*��2��Bnd7 ه��^? ال���� 
 .)� ج�ء  �� 7D� 6F أ *�ل ال�7� ال*��2�I إل�� أو

��^ا  ��  و ��(��"�=�� 7� . )/ح�5ت ه�)Iال2
  

  ���"`�ت "IB ال7ؤیI وال���ة ال*I(� O.أ 
�#�� �C/ث ����ات )�'                   3�ح��' آ��ن )$=��ً� إل��        ،  رF#�� ز 4 ���ل_ أن�� ل6�H ال*�2

,��d(6، د��F ,���H-$ال ����  '��P3 ل�����ل_ ل�*��2 Iرؤی�� I��B"  أن���� '����إح���ى آ��^��ت ی$
�' روای��ت ال6�F I�BH ال#��� ال=�ی��             ی$`�3   ل^لc  دل��  و،  ��ل_ وأوه�)� �� Iرن��H*ل��، 

)�' روای�I ل�"��    ، )22-9/3( أو�ه� 6F أ *��ل ال��7�   :ح�u وردت الC IBH/ث )7ات    
�$�� أ)��م الt#�d           ،  �لأو آ��7D� t ا8 *   x; 6�F _ل��ان7�5 أ *��ل    ( وال�wن�I )' آ/م 

����ل_ أ)���م ال*���c أ�7ی����س        ، )22/6-11 Iأی`��ً� )��' روای�� I��wل�wان7��5 أ *���ل  (وال 
 .ل�6F IBH )�اضa )$#�دة 6F ر����N آ*� أش�ر ��ل_، )26/12-18

  Iث او ل�ى درا�/w6 )�اض#�� الF IBHیلa6 )�اضF ��`"��� '��$: 
 1-   �F ج�ء    �ا8ول� I7ون )#��       و) "9 أ *��ل ( 6 ال7وای�F��2*ا  ،  أ)�� ال7ج��ل ال��D"�F

��*�� ج��ء 6�F ال7وای�I        ،  )9/7 أ *��ل ( "و� ی�75ون أح��اً   ،  ص�)$�' ی2*#�ن ال�Bت  �
I��� ی��2*#�ا ل��4 ول4����P ،وار�#����ا ال����ر ن7��5وا )#��6 آ���ن�ا ل��^ی'ا": )22 أ *���ل( ال�wن
 .أم ل4 ی2*#�?؟ ون ال�Bت ؟�F� �a* ال*7F�2، )22/9أ *�ل ( "آ�*�6 ال^ي ص�ت
2-    t���� 3�����ل_ أن ی��^هt إل��� )��'ج���ء 6��F ال7وای��I ا8ول��� وال�wن���I أن ال*��2 

   َ�n��� u����Hل ل�c          :"��ل ل�� ال�7ب     : "��ل$#��*��ت ه���ك   7  د)d, حF Iال*�ی�� �4 واد;��" : 
   6����HFل ل�6     ؟F#�� ی�� رب    أ "��f )��ذا      ": و6�F ال�wن��I   ،  )9/6 أ *�ل)" ن �D#� أ�(ذا ی�

 أ *��ل " (ن �D#�� أل� د)d, وه��ك ی�Hل لc  ' ج*�t�7� �( a ل�c        إذهt   "4 وا  :ال7ب
22/10(. 
  I��wل�wال I6 ال7وای����F _ل������*��� ی��^آ7 ��*�����  أن ال*��2�3) 26 أ *���ل(�#$� ?7���أ;
���2D�����c ;�د)��ً� ، 8ن��6 ل���^ا }���7ت ل��c، "��4 و"��g  ���� رج����c": ل��� ���HF "���ل، n$8ن
��      وش�ه�ًا c7 ل�{i� �*� اkن  � إی�ك )' الt#d و)' ا8)4 ال^ی' أن�        )�H^ًا،  �*� رأیf و

4�� ).18-26/16أ *�ل ( "…أر��c إل
����ل_ -3 a��( '7یF���2*أن ال I��� "ن7��5وا ال����ر وار�#����ا" ج���ء 6��F ال7وای��I ال�wن

 ).9/7 أ *�ل( "و� ی�75ون أح�ًا": ل6F ��P ال7وایI ا8ول� ی�Hل، )22/9 أ *�ل(
4-       �� أ *��ل ( "وح�? ��H  �� ا8رض   "ل_  ج�ء 6F ال7وایI ا8ول� وال�wن�I أن 

��*� ال*7F�2ون و"�Dا  ،  )9/4�����   ، و6F ال7وایI ال�wلIw أن ال=*��xH� aا   ،  F ج��ء ��HF 
 ).26/14 أ *�ل" (���xH ج*�#ً�  �� ا8رض"

                                                 
  .)199-198( ، ص "�)�س الP$�ب ال*�Hس: ان75 )23(



 
)2("���� ا!�ى وا���ر    

)24( 

، )9/3أ *���ل " (أن ن���رًا أ���7ق ح�ل��� )��' ال��2*�ء " ج���ء 6��F ال7وای��I ا8ول��� -5
   I�أ��7ق   ":��7 أن ال7وای�I ال�wل��H� I�wل       ،  )22/6 ان75 أ *�ل ) و6F ��w( ال7وایI ال�wن

6#( '�� ).26/13 أ *�ل( "ح�ل6 وح�ل ال^اه
                        ��w( ���F a�H� ی=��ز أن � I����ل_ 4�C ال�7�Bان y6 ���ری�F I�F-�ث ��^? ا8ه*

 إن ����Hی4 ش����د��' )��w� ه�����'" : أح*���  ���� ال�ه���ب ال#/)��Iی���Hل، ه��^? ا�;$/���Fت
)  Iwل�wوال �ا8ول Iأ)�م )  )ال7وای    I��6F I أي "`Nا�$�2�I*P-  ،     '�( Ix ا� ICح�د 'P$ول

 ً���#( �*���`F7� ����DP7ق ل��xال �7  �����I �$#���,  ، ح���ادث ال��2��`Hال fل���� إذا آ�ن���� ���*F
7��d��7 ا8����ي ل�*/ی���' )��' ال��B*ال ������  g��"�$ة ی����H#�" )24(،  I��Cه��^? ال-�د ���#�إذ 

�6H أص�3 ش�ول ال��7ل ��ل_H-ال I�-� .)(�_ ال*2
'Pل إذا أردن� ل�Hن� نrF IBHه^? ال ,�$nل_ ی��ی��و أن  :�-��� ال��ف ال^ي ج#� 

         3�2�t ی��i )' هOی*I أ���ع ال*�2� I��$��ن  ���     ، ��ل_ ان�aF ل��7Bانwر@ه�4 ی ��HF
         4����  ��6�F "��ل ���ل_ أن       واض�3   وه�^ا ال�d#�ر     ،  ال-, ر���F 4ن ال#^اب ال�^ي ص�

�c أن �F7_ )��;_": ل� ال*2�3 "�ل�  t#26/14أ *�ل ( "ص.( 
 آ�g ی�H� شbn )' ال7DP وال#��اوة إل�� ال�Hی�2�I وال���7لI )�'                ه��2$�7ب  و یُ 

F*' ال**��B� 'Pی, ال$-��ل )�' 7�Fط ال#��اوة إل��             ،  ��7 أن ی*7 ح$� �*7ح�I ا<ی*�ن     
�7 إ �اد و����F I/        ،  ا<ی*�ن� '( Iة وال��7ل��و)' ال*#��م أن أح�ًا )�'      ،  أ)� إل� ال�

7DPال ��  idء ل4 ی����  .�B#( 4�F)�ن )' ذلc ،ا8ن
 $�2ءل آ�g ل��ل_ أن ی=Oم �iن )' ر@? 6F ال2*�ء وآ�*� آ��ن ال*�2�3              ل�� أن ن  و

?7�� _���ال ح���� إذ ه� ل4، ول 3� .ی�, ال*2
  
 ن�D"� وآ^�� .ب

     ������  g��"نو )��' ا8)���ر ال$��6 و���HH-*ال     ���"�Dل_ ���ن��� ون���� I���Bn6 ش��F 
�� ال�ص�ل ل��ی$��� 6F ب^Pل� �Fواح$7ا. 

�F      627یF '�ل��P  ��)� ;�ف )�' ال=���       ،  )23/6ان75 أ *�ل   (� ی��دي 7Fی62 ا
 .)22/25 أ *�ل( "أی=�ز ل4P أن �=��وا إن�2نً� رو)�ن�ً�" :"�ل

����Hل      F ���$ی�� �ب وال$����ن ل��ص���ل إل��^��P3 ال��ص��7ت ل������د  " : و����ل_ ی$��2
ن6 ول��^ی' ��/ ن��)�س آ�i        … ول�^ی' �-f ال��)�س آiنf-� 6 ال��)�س      … آ���دي

 ).21-20/ 9 )1( آ�رن�wس( "ص7ت ل�P� آ� ش6ء … �/ ن�)�س
��Hل   F ب^Pل_ ال�� 3��6 ل*=��?            " :وی$2^�P��F*��ذا  ،  إن آ��ن ص��ق ا	 "�� ازداد 

��nآ �#� ).3/7رو)�z" ) Iأدان 
              '���' وا $��ره4 و���7N ال-��Pم ��/��Cم رو)� ال��P-ل �DلO� و���ن� �"�Dو)' ن

���� ا	 " '��( '��=#��� ال`�� وی*`��6 ، )�ض��� F  ً���H7ض���ن�� حDال$��6 ی Iی��O=وال tN7ا 
��Hل،  )7dو ً� ل�4 F: " a`n$ل �آ _Dن '�� )�'  إ� ���xن ل�_ 8ن�،  الIHN�D ل�2/

�'،  ا	��7��t  ی��Hوم  ال�x��2ن  ی��Hوم  )�'  إن ح$�،  ا	 )' )�7�I ه6 الI�N�P وال2/� 
4�2 ��i;^ون وال*�Hو)�ن ،ا	D8ن I4...دی��نPنrF �ن ه^ا 8ج�F�� IیO=إذ،  أی`��ً  ال 
����� ذل��c  ���� )�ا}����ن ا	 ;���ام ه��4#� ل��� ل*��' ال=Oی��I، ح���H"�4 ال=*����x i��F aا. 

                                                 
 .)103(ا;$/�Fت 6F �7اج4 الP$�ب ال*�Hس، أح*�  �� ال�ه�ب ، ص  )24(
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)25( 
 

IیO=ال  ،Iی��" ا<آ�7ام   ل��  ل*' وا<آ7ام، ال�nف ل� ل*' وال�nف،  ال=��یI ل� ل*' ال=
) I� ).7-13/1رو)

 

  �7ور?.ج
��ل_ ���N��w  ��� ن��2D و)�' ذل�c "�ل��                �Nر�� z�$*� ل_ ر���ل �    " :و���   '�( 

��2ع ال*2�3 وا	 اkب ال�^ي أ"�)�� )�' ا8)��ات            ،  ال��س و� �rن�2ن  � ��" )  I���/�
����ل_  ����" :و6��F ر����لI أ;��7ى ی���Hل، )1/1 3�و إن*��� …ا	 ور����ل ی���2ع ال*��2

�-t��2 أ)������B�n( 7 ا	         ���������ل7Pازة ال$��6 أؤ�*���f أن���  � Iص���nأ}���7 آ�*$��� ال" 
) _x��1/1-3.( 

����Hل و ی��5' ����ل_ أن  ����? روح F 	" :ا	أ}��' أن��6 أن��� أی`��ً�  ����ي روح ا" 
 ).7/40 )1( آ�رن�wس(

���2D إل� درجI ال�Hی�2�' ال�^ی'          aD�74         - آ*�� ی�7ى    -وی���F ��*���ی��ن ال#��ل4 ��
��Hل F IPN/*ی��ن ال#��ل4؟       " :ال���� '�أل�2$4 �#�*��ن أن���       ... أل2$4 �#�*�ن أن ال�Hی2
 IPN/( 'ی���" )س�w3-6/2 )1( آ�رن( �F            نi����ی' ال*/IPN ال^ی' آ��ن "�� ذآ�7 � �

  ���H��'   ( ال*2�3 دون�4 �ا;$�رن� ا	  " :وی�Hل أی`ً� )�D;7ًا ���2D   ،  )2/9ان75  �7ان
I��_ ال#�ل4 ل��Pن "�ی2�' و�/ ل�م "�ا)� 6F ال*-�i� ��"" )_2F1/4 أ(. 

����2D إل�� أن ی��Hل           y*dال یO4 )� یC " :أ   t�2أن�6 ل�4     أح   ً���  �' 6HN��F   نb�H ش�
 .)11/5) 2(آ�رن�wث " (ال�7�
 

�� ال�ی' وال��ي .دH�� 3 �م��^ ال*2(/� '(  
6 )�7�I ال$/)�^� ل4 ی�, ال*2�rF 3ن ��ل_ ور�4 أن F �2D7 ن���� ی��D"�4   ،  ی#$ �

"���-t�2 إن��2ن     ،   ال^ي �7dت ��   ا<ن= _�8ن�6 ل�4 أ"���� )�'  ��� إن��2ن و�         ،  إن� ل
�$*�   ،   3��r /ن ی�2ع ال*2 ��و� ص#�ت إل� أورش��4   ،  و� د)�ً  ا�$7d ل-*�ً ل4   ... 

     6�����I       ،  إل� ال�7� ال�^ی' "��#�� �C/ث       )ش�*�ل جOی�7ة ال#�7ب     ( ��� انf�H�x إل�� ال7# 4�C
�7xس��' ص#�ت إل� أورش��4 �8#7ف ��" )I��/� 1/11-18.( 

      ?O�����<    ،    �' ���7N ال$/)��^ وان7�Dاد?  ���4          وی(آ� ���ل_  ��� �* 4�D�Bةو ی�; 
" ��I ال*�;�^Pال I�D; '  ،     ً���/$;ع و�            ... ال�^ی' د;���ا ا��`nل��ال�^ی' ل�4 ن�^ ' ل��4 

I ���� ، 6ء��d��7وا  ���6 ��d7ی' ل��4 ی�������  ���� ال#��P_ إذ رأوا أن��r��F ، 6ن ه��(�ء ال*#$
 ��  f�*أؤ����I( " الn$�نإن=��آ*� �7xس  �� ،  ال�7لIإن=�/� 2/4-7.( 

            � '  ?�H�$7? ل4 ی�d�� 6F ��*-ن )� یi���� ه��    ،  /)�^ ال*2�3 و هP^ا ی(آ� ��ل_ 
 .)' ا	 )��ش7ة

 

�� ا!gاf�ت Oا- Oه�	= �H `��3 اع	3(�3 
               ��H�$���ش7ة إل� ال$/)��^ ل( ?7B�� �#���ل_  tن ل*�ذا ل4 ی^ه�HH-*و ی$�2ءل ال

        '���ًا  ' ال$/)�^ C/ث ��#� uP(و I�� 4�C6 ل�H  ،  ��4 دی' ال*2�3؟ �� ذهt إل� ال7#
��C7اd  I2*; ل*�ة �HF 4��( '�ً(ی�  .) I�� ).19-1/18ان75 �/

إن ار�-�ل�� إل����     " :��Hل دا7Nة ال*#�رف ال�7ی�xن�6�F I ا<ج���I  �' ه�^ا ال�2(ال             
��D"�( 6F 7 ال=�ی�PD� '( ��F 'P*$ی f(ج� ه�دئ ص� �إو، آ�ن ل-�ج$� إل I�`Hن ال

Iwال-�ی ��2�7 ال7dی#I حt2 �=�رD� 6ا��8س  ��? ه." 



 
)2("���� ا!�ى وا���ر    

)26( 

 ��F ن������'"6 آ$����� و ی���Hل ال*��(رخ ج���)_ آx�x��2" �3 إل���إن��� " ":)��' ال*��2
         I���آ*��   - وآ��ن ال��7ض ال*���dد )�' وراء ذل�c          ،  ار�-� �#� �-�ل�� ال7�PDي إل�� ال7#

 7���d������� ال=�ی���ة  -ی����و )��' ال$H  أن ی���رس )`��*�ن�ت ،  I��C/w� cذل�� ���#� t4 ذه����C
�7xس وی#�Hب� a*$=ی �4 ح$� ".أ �ام إل� أورش�

��� آ)_  و ی�7ر ج�        �H�F _ل��� g�"�( ل�ن�: "        ���آ��ن ���ل_ ی�()' أن ا	 "�� وه
و� ی=���ز ل7ج��� أن ی$���;� 6��F ش����ن� )���دام روح ا	 ����وره�   ، )����انً� )-���دًا ل�#*��� 

 )25( ".ه�دیI ل�
B�/��U :��3` ا�-��ل 

    mF7نآ*� ی�HH-*ل��7لال��إذ ل��_ ل�� ش��ه�  ���     ،  و�4 ال��Bرى ل��ل_ 
  3��iن� رأى ال*2 �2Dة إ� ش��د�� ل��� F=#�� ر��ً�، و)w� ه^? ال���dدة �  د �ا? ال�

 ��������I��B" = 6 �-  آ*��� أ������D- ال*-���HHن  رm��Fآ*��� "���) 5/31ان7��5 ی�ح���� (ی#$��� 
���� )�' ���"`��ت          ال*2�3 ل� F ��*ل �7 أ *��ل ال��7D� 6F �"ل� ?^� ال$6 رواه�  �� ��*

�$�� وو"� ����" �x��. 
 .' ن�6 ور��لی�Bر )ی$2-�� أن  )�  ��ل_ 6F أ"�ال ال*-�HHن آ*� وج� 

، 8ن ج��ل��I ا	 أح4��P )��' ال����س  " : F*��' ذل��c إ����ء�� ا8دب )��a ا	 6��F "�ل���    
�� أن ی�Hل ��iن 	 ض�#Dً�          ،)1/25)1( آ�رن�wس( "وض#g ا	 أ"�ى )' ال��س    Hی /F

، وص�ور )��w  ' ال��7� )-��ل      ،  ��اء آ�ن ر��ً� أو ��7 ر��ل     ،  أو ج��لI )' أح�   
7��4 ال#��4 ال�Hي ال*$#�لإذ ه4 أ 7ف ال��س �. 

 آ�رن��wس " (8ن ال7وح یb-D آ� ش�6ء ح$�� أ *��ق ا	          ": و)��w ی�Hل ��ل_  
)1( 2/10(. 

 ).6/12 )1( آ�رن�wس( "آ� ا8ش��ء �-� ل6": وی�Hل )2$-ً/ ال*-7)�ت
�6���H ل�P$����ب ال*����Hس �#�����Hً�  ����� ه���^? ال7���HDة �x$7 ال����2D$ل ال����Hی" : f��$ا����

�I2 ه^ا ال�Hل أ���أ ا��$�/      �P7رون               ال���' ی�-���7ة، ��PFن �#�m ال*�2w6 أو"��ت آ�F ل
���iF ، Iص���3 ل���4 ال-7ی��I أن    x; �آ�� a��F3 "��� ر�����x; '��( 7ی���ه4 ����ل�Hل إن ال*��2wPال

 !ه� ی�$75 )' ال�dك ال#�t؟:  وأ"�ل )26(".ی#��dا آ*� ی�dؤون
�, )�a )�� ج��ء ��� )�' إل��            ال��Hل )�' ���ل_        ه^ا   rFن��x$ی ��N     ?ر��H$ال���)�س واح 
  �Dل#ل�  ووص�� I;�n�dال�^ي           ،  $, وال �ء وال��7���و)w� ه^ا ال*�"g � ی�Pن )' ا8ن

rFن��   " :)27(ی��Hل ،  �6�i د ���4 ل$(آ�  �� �� I ا	 و�� � إل� ال2�7 وF, ش7ی#$�          
  IH��7 إ����xل ال�ص��I ال���2�Bی )  ��#Nت ال��/وي ال$���راة وش�7ا���Pل��� I��B$n*ال ( '��( 

   ��#Dو �م ن ��D#ض �أج  ،    ً����7 إد;��ل رج��ء أF`��          ،  إذ ال��)�س ل4 یP*� ش�Bی '�Pول
�' " ( إل� ا	 �� نH$7ب ��7ان 19 - 7/18(. 

                                                 
)25 (���( ،I��6��H� ���*-( )170-174(  ،7��d ال#w*���ن6 ، ص  ه��6 ال�7��Bان ����، ال*��2�6��F 3 ا8ن�ج

2�3، آ�)� �#�Dن ، ص ، )112-110()*�وح ج�د ، ص ( /� I�-�2()18-19(. 
�'،  ص ) 26(��I )' ال#�*�ء ال/ه��n6، نH��x$7 ال�2D$2433(ال.( 
)27(             ����#�m ال*7�2Dی' ن�2 '�Pل ،I�H�H-ال ���  ����N�" ی#7ف � '�� - إل�� ���ل_    ر��لI ال#�7ان

 ���  ���#ً� ل�(�ء ال*72Dی'،-)' ��7 دل� �� . "� ن2��� ه^? ا8"�ال إل
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)27( 
 

�7رًا إل��ء ن�5م ال���Pت ال$�را�6     وی�Hل( : "      /��t ل*�  rFن� ل� آ�ن ذلc ا8ول  
��' " �( t� )ضa ل�wٍن ُ��7ان 8/7( . 

" ( وأ)� )�  $, وش�خ ��F "7یt )�' ا�ض�*-/ل        : " وی�Hل  ' ال��)�س أی`�ً   
   '����� أن ا	 ی��Hل                   )8/13�7انFو ،�� ": ، وه�^ا آ��� ی���"m )�� ج��ء 7D�� 6�F إش�#

      6*F '( 7جn� 6$ن آ�*$6 ال�P� ا^Pه  ،    aإ� �7ج�   Iر���F 6ّل�،           ������ �#*�� )�� ��7رت  
 �*�F 3=ر��$�� لأو���")  �� .)55/11إش#

����ل_  ��' ن���2D وض��#�D أ)���م ال����dات    6��P-ء وی��������iح�ال ا8ن ,����*��� � ی� ،
��HلF: "    ��#Fأ 7ف )� أن� أ f2ل  ،    �( �#Fأ f2أری��  �إذ ل   ،         ��#Fی��? أrF ��`����� )�� أ .. 

أرى ن�)���ً�   ..  ��� ال7�d ال�^ي لf�2 أری��? rFی��? أF#��             ،  لf2 أF#� ال�Bل3 ال^ي أری�?    
���I ال6��F 7��;@ ،  6��F 'N���P أ `���6N ی-���رب ن���)�س ذه���6 xnن���)�س ال �6 إل�����وی��2

6N�` 6، أHdوی-6 أن� ا<ن�2ن ال" ) I� ).24-7/15رو)
� ل�*N �#H شIB" �Dان75( )14/3أ *�ل (أ)� ال*#=Oات ال*^آ�رة ل� 6F الN��7�      و
6F   و ،)11-14/8 أ *�ل  N����nس   �"IB إح$F6 أF   12-20/9 أ *�ل(     /ً� 3�B� /F دل�

  8 �����*�Hم     ال*2�3 ن �� ن 7��I  أ;^Pال     tN�=#ن ال�#�Bال^ی' ی '� )'  وح^رال*`�
�'       )25-24/4 )$�� 7 ان�5 (  ا��$�7ار �*#=�Oا��4  �، ��HF ی��Pن ���ل_ أح�� ه�(�ء ال�P^ا

^� . ال^ی' ی#�xن اkی�ت وال#=�tN، ال$6 �`� ح$� ال*n$�ری' )' ال$/)
  t�إذ ،  � �3��B أآ7�w )�' دل���  ��� ا<ی*��ن t�2-F            -وآ*� ��,    - آ*� أن ا8 �ج

�rح��ء ال*��� وش�Dء ال*7ض�       - ا<ن=�� حt2   -آ� )()'    6�iأن ی a�x$2ی  �� ، 7wأآ
cان75 ( )' ذل�14/12ی�ح�� ( و )17/20 )$.( 

���I وی���Hل ی�ح���� )-��^رًا )��' ^Pء ال�����)���� ، "��� ص���ر اkن أض���اد ال*��2�3 " : ا8ن
)' ه� ال�P^اب إ� ال�^ي     ...8ن�4 ل� آ�ن�ا )�� ل��Hا )#��، ل4��P ل4 ی�Pن�ا )��  ،  ;7ج�ا

    3�̂   ... ه^ا ه� ض� ال*2�3  ،  ی�7P أن ی�2ع ه� ال*2  ی�ح��� ( "ی' ی`���ن4P اح�^روا ال�
)1( 2/22.( 

��ء آ^�I آ�ن أی`ً� 6F الt#d" :و"� ح^ر �7xس أی`ً� �HFل ��4P   ، أن�F ن�P�آ*� ��
I��7xس( "... ال^ی' ی���ن ��ع ه/ك، أی`ً� )#�*�ن آ^ )2/1-3 )2 .( 

�'  و���x� )$���( ")��' C*���ره���F7#� 4ن�4: "ه��P^ا آ*��� "���ل ال*��2�3  ��' ه��(�ء ال*
7/5-23( ،F ر���*C fآ�ن�� ���H    I�-�����ل_ ����ع ال���/ك ال$��6 أد;����� 6��F ال*��2 :  I���أل�ه

3� .إل��ء ال7dی#I،  �ل*�I ال�7Bان�I، الt�B وال�Dاء، ال*2
`��3 E! J�H�5ءة اO 

�7 ": )#��ه� آ*� ذآ7ن�( ن ��ل_  ل�H آ� ��B6       ) "ال�F 3�ه�� ال�^ي أ;��7  ��� ال*�2
 واح��� )��' وا8رض � ی��Oول ح��7ف إل��� أن ���Oول ال��2*�ء  :ال-��, أ"���ل ل4��P  " :"�ل���

   �Pن ال�Pی �ا             ،  ال��)�س ح$^�P7ى و ��4 ال���س ه��Bإح�ى ه^? ال�ص�ی� ال mHن '*F
و"�� د �6 ���ل_ 6�F ال��ن��          ،  )19-5/17)$��   ( "أص�6�F 7 )���Pت ال�2*�وات      : ی� �

7��Bل������   ول�2ف ی� � 6F اk;�7ة أص��7 ج�Oاء ���ی��� ل����)�س وال�ص��ی�              ،  �Hو� 
 .)' شiن�� و)�Pن��

 

B��3��3`��=, ا�(): را E� I�� 



 
)2("���� ا!�ى وا���ر    

)28( 

    I�F*��  ، و���ل دی�' ال*�2�3 آ�D*�� ش��ء     ، وإذا آ�ن ��ل_ "� أنid ال��ع 6F ال�7Bان
g"�( ه� ��( ^� وه� ش�رآ�? ال$��7 وال$��ی�؟ ، ال$/)
��ا         �ً�� ��F ل4  ،' ال�7Bان�I )' ال*2�3 أو �/)�^?     )یI ن^آ7 �iن ��ل_ ل4 ی$�, ش

�� ل4 ی7 )��4 ��ى �7xس وی#��Hب ول*��ة           4��-B7 ی�)��ً      ی�d  I�2*;   ،    ��#� cو ذل� 
   ?7B�� '( '�و 7ض  ���4 )� آ��ن ی�� � ���         ،  4C  �د )7ة أ;7ى أورش��C  ،    4/ث ��
��ًا  ��4 ی�Hل ��ل_   #�: "          ���7ن� a( 4��#� أر�I�� 7d  a ص#�ت أی`ً� إل� أورش� 4C 

...            4����  fإ �/ن و 7ض� tج��*��' ا8)�4          ا<ن=��� وإن*� ص#�ت �� ��� " ال�^ي أآ�7ز 
) I�� F*�ذا آ�ن ردة F#� ال$/)�^؟ )�2/1-2/

̂       ی�Hل ��ل_  ��7وا     " : وه� ی�H� ل�� ردود أF#�ل ال$/)d7ی' ل4 ی�rFن ه(�ء ال*#$
  _P#ل���6dء  6�   ،       ���  f�*إذ رأوا أن6 اؤ� ��� إن=���  ال�7ل�I آ*�� �7�xس  ���          إن=

��� وه^ا  .. .وأ)� ه4 ل�n$�ن، أ �xن6 �7ن��� ی*�' ال7dآI ل��Pن ن-' ل�)4..الn$�ن 
��#Fأن أ f��I " ()� آ�f ا $��/�2/7-10.( 

��ًا  �' ال����د ال�^ی'       #�إذا آ�ن )� ی�Hل� ��ل_ ص-�-ً� rFن ال$/)�^ أ�#�وا ��ل_ 
                  4��� ���وأ)�� إر���ل    ،  �#u إل��4 ال*�2�3 وأوص�� �/)��^? )�7ة �#�� )�7ة أن ی�H)��ا 

��و أن�     �F �#( ���'     وه� یH  ،ل$�ج�� وا<ص/ح ل��ل_  آ�ن ��BH ا  �7ن���Cة ال��� ���م 
 .ال��6F g ال�7ب

          3��'   4C ی2=� ��ل_ 6F ر����N @راء �/)�^ ال*�2�-���د��N ال=�ی��ة      وال*�2( 6�F
��Hل F ��� ار���وا  ��6           ":ود ����@ 6�F 'ال�^ی a�و"��  ،  )1/15 )2( ��*���Cوس ( "ج*

  a���Hل   ،  انmD  �� ال=*F وس�C�*�$�8ن ، ���در أن �=�6ء إل�6 ��7ی#�ً      " :ل^ا ی�$2=� 
، ل�"�� وح��? )#�6    ... وذهt إل� ��2ل�ن�6P  ،  إذ أحt ال#�ل4 ال-�ض7   ،   "� �7آ�6  دی*�س

�7ة     wر ال�-�س أ}�7 ل6 ش7ورًا آ��Pأ *�ل�   ،  ا� t2ز? ال7ب ح�=��Fح$�D )�� أن�f    ،  ل
���� ال=*���6��F ، a اج$*��� 6 ا8ول ل��4 ی-`��7 أح��� )#��6  ، أ"�ال���� ج���ًا 8ن��� "���وم، أی`��ً�

��4   �7آ�ن6�  t2-وس( ")28(، � ی�C�*�� )2 (4/9-16(  ،"     I��ل*� ;7ج�P( '( fون
�6( "ل�d� 4رآ�6 آ��I2 واح�ة 6F ح�2ب ال#�xء وا8;^��F 4/15.( 

���Hل   F ^������6 " : وی-�^ر ����ل_ أن��Bر? )��' ال$/) '���w*$( 7ی'  ... آ�ن���ا���w8ن آ
واkن أذآ��7ه4 أی`��ً� ��آ���ً� وه��4 أ ���اء ص���t ، ی��2�7ون )*��' آ���f أذآ��7ه4 ل4��P )��7ارًا

3���6 ( "...و)=�هO�; 6�F 4ی�4    ،  ال^ی' إل��4 ��xن�4  ،  �ی$�4 ال�/ك ال^ی' ن� ،  ال*2��F 
��7ون د ��ا? ص��t ال*�2���PF ،3ن  ��"�$�4 ا���)��ت ���ل_                    )3/17-19wآ m�Fر �Hل 

 .ل�4 ��ل��ایI و���ك �7ی, ال�/ك 
              7���' ل� ���� )�' ��`Fال7ا cی$-��ث  �' أول�� ��Nر�� '( I"7D$( 6 أن-�ءFو

 4���#m )� �    ،  أن ی2* 6F ل�H�F    وس�C�*�� �ً��� ر����N )�ص z�$* :"    أن c���f إل��
  _2F6 أF uP*�  ،     I�ل6P ��ص6 "�)ً� أن � ی#�*��ا �#��*�ً�      ،  إذ آ�f أن� ذاه�ً� إل� )�Pون

����ن ا	 6��F ، و� ی����Bا إل��� ;7ا���Fت وأن���2ب � ح��� ل����، @;��7����ح��u دون ( t���2�
1/3-5) 1( ��*��Cوس( "ا<ی*�ن(. 

                                                 
)28(I7آ$d*ال I�� . أي ا�7D ل�4، آ*� 6F ال$7ج*I ال7#
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��7ًا ن��2D ص��حt ا       ی�Hلو$#(            ��H3 ال�^ي ل�4 ی���-I ل�*�2-�B4 ال�إن أح��   " :ل$#��ل
   7�;@ �ً*��-I            ،  ی4�# �#�-�B3 ال�وال$#���4 ال�^ي ه��      ،  � ی�ا�F, آ�*��ت ر���� ی��2ع ال*�2

g���B� ���HF ى���H$ال t��2ح ،�ً����ح���wت و)*-�آ���ت  ، وه��� � ی4���D ش��*����� ه��� )$#���� 
 I7اء وال����5ن ال*7وج����$Fم وا����Bnال-���2 وال ���B-م ال$��6 )����� ی/��Pز ���ت و)، ال��

 "ی����5ن أن ال$���Hى �=���رة �=��^ب )��w� ه��(�ء   ، أن���س �����Fي ال��^ه'  ���د)6 ال-��,  
6/3-5) 1( ��*����Cوس(( ،  ����Dل�n*�ان7��5وا I���#F  ، ان7��5وا ال��P/ب ": وی���Hل )����دًا 

7d6( "...ال���F 3/2.( 
   ����ل�=�م  �� )#�رض ��Nر�� z�$*� ه^ا ال*��ال �رى )' و ��B4  ،  ال��*�$��F

��6 ،  11-4/10ان7�5 آ�ل���6     ( ...4 )�' آ7�D ون��Dق        �7N�2 أن��اع ال�$�    ��F 2/19-31 ،
 _x� . و��7ه�) 6/20-34 ،2/23 ،1/3-7) 1(��*��Cوس ، �1/9-13
̂   و ����I    " : ال*�2�3 ی��Hل  �' �/)^Pا<;��ة ال t��2� '�Pل ،  I��D; '�ال��^ی' ، ال*��;�

ن�^ '  ال�^ی' ل�4     ،  د;��ا ا;$/�ً� ل�$=�22ا ح7ی$�� ال$6 ل�� 6F ال*2�3 آ�6 ی#$�2��ون�           
  I ���� ع و����`nل�����I  ( .."ل���4 �/�2/4-5(،    ̂ ���، �  و)*��� ی)آ��� أن "���B? ال$/(

 ." ال^ی' ل4 ن^ ' ل�4 ��لn`�ع و� �� I: " "�ل���7ه4،
 3����^ ال*��2�3 ال��^ی' ی���Hل  ����4 ال*��2(/� m��#�ل���_ أن��$4 " :وی����ل ����ل_ )��' 

���� أن���، ا;$�7*���ن6 4P$��*"4 وأP�7��$;7، ا��*w�ی�ح���� ( "C*��7آ4وی���وم ، ل$��^ه��ا و�����iا 
��ل_ و)�ر�$� ل�4 ���, ل��C 4*�7اً          ،  )15/16 'P7اً        ،ل�PF 4ل�� ���n� 4ول�    ً����*��   ، و� آ$F 

I���Hت ال�-DBال m#� .��ى 
�7xس �ل_�ی$�4  و  '��7 ال-�اری���Hل   آF ل7ی�ء�� : "     I�ل*� أ�� �7xس إل� أن�xآ

 Iد   ...��)ً�)8ن� آ�ن ، "�و)$� )�اج����ن �7ن��� ان�Hد إح$� ، `�أیراءى )#� ��"6 ال
 4�Nری� �ح�,        ،  إل t�2ح I(�H$��� "��f ل�7�xس   ا<ن=��� لP' ل*� رأیf أن�4 � ی�P�2ن 

 a���ن أ)���F  4*���ذا ����Oم ا8 ! � ی��دی��ً�)*���ً�أن��f ی����دي �#����   أن آ���f وإ :"���ام ال=*
�I ( "...ی$�ّ�دوا �/�2/11-14.( 

��I ال�نI2 وأ)� ا8"": وی�Hل )��دًا و)-^رًا )' أول�c ال^ی' �7آ�ا د ���      ���ال ال
�����$_ ال�^ی'      ا ... ال^ی' ی��F7Bن إل�� أآF 7�w=��ر       ،  �Fج$���Fی_ و����*�ل�^ی' )���4 ه

2/16 )2( ��*��Cوس( "زا��  ' ال-,.( 
 

B���* :`��3 E� �3�O-3 ,=�� 
  I�������ل_ 6��F ����F ��ی��I ا8ه* '��( �����7ن� g��"�( ���(ة ، وأO���*$( I��"/  ����إذ ل�7ن�

��ل_��4C I2         إذ ه� ال^ي "�)� ل�$/    ،  �Pال ��xش�ول ال^ي اض I��� 6F '�PPd$*ال ^�(
 I��7یI          ،  )26/ 9ان75 أ *�ل   ( .اد � ال�7Bان�d�4C ص-�� ��f ����ات 6�F رح�$�� ال$

I������7ص وأن�xآ" 6��F ،cذل�� ���#� ���D�$;4 ا��C ،  t���� ���*F 7��;k)��*���  ��' ا �آ�� ���BDوان
 ا�;$/ف؟

 إ;���� 6F آ� )�ی�I     ل�7جa ول��H$D  :"�ل ��ل_ ل�7ن���  " :ی�Hل �7D أ *�ل ال�7�   
�I*�P ال7ب آ�g ه4      ���F ،  !ن�دی��         �أی`ً� ی�ح�� ال^ي ی�  �*�#( ^;iأن ی ��iFش�ر �7ن�

، � یi;^ان�� )#�*��     ... ])�7"_ [ وأ)� ��ل_ �PFن ی2$-2' أن ال�^ي �Fر"�*��        ،  )7"_
      7;kرق أح�ه*� ا�F �$ج7ة ح�d( �*���� �B-F  ،    7�-� 6�F 7Fأ;^ )7"_ و��� ��و�7ن�

 ).39-36/ �15ل أ *( ""�7س
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 ولP' ه� ی#H� أن ی�Pن ه^ا ه� ال2��d( 6F tج7ة �7ن��� و��ل_؟
 mF7نی�����HH-*7ی��7ال�����F آ*��� ی���Hل ، وی��7ون أن ا8)��7 أآ���7 )��' ذل��c ،  ه��^ا ال$

        ?7�d�� 6F 7ه�dل_ ال$6 ی����7ن��� ی#�د إل� ض/�ت ،         I�(�H( 6�F ج��ء �HF  ��� :�إن=
���u  ��اض���ا  ���ی*6 ال$���Hى وا<ی*���ن ال��^ی'  آ���ن"� 3��$#���ل�4 ال*��2 7���d����� �ى ال$ 

  7DP4 أ;7ى ش�ی�ة ال��' الn$�ن ال^ي أ)7 �� ا	، دا �' ال*2�3 ا�' ا	، �#�ل`Fورا ،
 ).I(�H*/2-7ال، �7ن���( "ال^ی' ض� 6F  �اده4 ��ل_، )=�زی' آ� ل-4 ن=_

�7ن����                 ال*-�HHنیmF7  و '��� )� ج�ء 6F أ *�ل ال�7� 6F �-7ی�7 ���t ال��Bnم 
�6Hون�وی7 ،و��ل_H-ال t� .�إن=��وه� ال^ي ذآ7? �7ن��� 6F ،  )-�ول�D;> Iء ال2

�iن�   4 ل7أی� �ن وی2$�ل         ��*�F/$;ا t�2�� ی#H� أن ی�BD� ال�Bی�Hن وی$�dج7ان 
 ���*�HFی7ا '*���Fأ Iص���; ،     I��HF7� ���#� ���*�F 6ل_ رض������ ���HF أر���� إل���   ،)��7"_ن 
�*���Cوس ( "a ل6 ل��n)�I   8ن� ن�F ،  وأح`c#( ?7 ،  ;^ )7"_ " :ل� ��*��Cوس ی�Hل � 

)2 (3/10.( 
���Hل    F 7ًا�و)�7"_ ا��'   ، ی4��2  ���4P ا��$7;_ ال*���iر )#�6       " :وه� ی�ص6 أ;

�7ن��� ال^ي أ;^�4 8ج�� وص�ی� f;أ ،?���"�F 4P� .)3/10آ�ل��6 ( "وإن أ�� إل
��ل_   aب )7"_ إ� أن���       ور�4 �7اج�-x�2'             '  �م اص-� '�  �ً���$� a*�2ل�4 ن 

��ل_  '�� I"/#ال�� .و�7ن�
 _Hو"� ا $7ف ال��' ال7ج��' آ�ن ;/7PF �ًFیً���iن الn/ف  u*� 7$. )29( 

�a ال�Hل �iن �/)�^ ال*2�3 "�  �رض�ا د �ة ��ل_ و"�Dا 6F وج���    x$2إذن ن ،
�#�� }���ر ���ل_             I�-���HF ا;$f�D آ$������4      ،  ودل�� ذلc ا;$�Dء ذآ7ه4  '  �ل4 ال*2

f����7إن=����ول��4 ی���� )����� إ� ، وح�ر �����7��xس وإن=���� ��)���، إض���IF إل��� ن� ���� وإن=
��ل_ و;�ص�I  ،ر��لI ی#�Hب ال*`*�6F I ر��N� ال#�� ال=�ی�   IDل�n*� z�$*� 6$وال 

 .i2( 6FلI ال�Dاء
          ً/�F/ ن��Pد ن#�7ف     ،  آ*� ا;$D� ذآ7 ال-�اری�' وال$/)�^ )' أ *�ل ال�7� إ� "�

 )��� ن��H� إل����� ل�"���  ��' ش����ً�  ��' ه��(�ء ال��^ی' أر�����4 ال*��2�3 و ��' د �����4 ����ى
�7xس ال*�nلg ل��ل_       7�d���ل_    ،  )�Hو)I أه� أن�xآ�I ل$ a( ���7ن� I4 ،  و ' رح�C

a( �*��7ج�d( �#���ل_ ا;$�Dء ذآ7ه*� )' ر��N� ال#�� ال=�ی� . 
      ?^��وأ�#��وا  ��� آ�� )�� ی#$�7ض ن�=��            ،  وهP^ا �Fل#�� ال=�ی� وض#� ��ل_ و�/)

 . ال*2�3 ور��� وح*�I دی�� إل� أ)$� �/)�^ه^ا ا<�#�دو��ل ، وأ�PFر?
 ,���ً� )�' ال$/)��^ وأ���� �4                و)*� ���a ال��Hل أن د ��ة ���ل_ ل�4 ���, �7حx$2ن 

                   ����@ 6�F ?ر��PF7 أ�dل�4 �*�#�� )�' ن I(7ا�B����ًا  �'     ال^ی' واج��ا 7PF? ال*�-7ف #� 
�*����N ال^ی' آ�ن�ا �-, ح*�I دی�� وال*�7dی' �$#�لD3 وأص��^ ال*2(/�. 

   
   

                                                 
 .)184-176(ه6 ال�7Bان�6H� �*-( ،I ال#w*�ن6 ، ص  )�: ان75) 29(
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 �5O ل�إ3%��i�OTا �A��-ا وا� jإMحل�ار�  
 

�' ��Dو����H( fدی7             Dل)�( I���#�د أ���Dر ال#��� ال=�ی�� ال�2�#I وال#7�dون إل�� C*�ن
4�����' rFن ل��ل_ )� ی7��  ��       ال$�*�^  6DF ح�' لO� 4د ر��لI ی��ذا       ،  آ$�$-Dص ' 

I-Dص IN�*ال.  
   3� وی�ح���� و�7��xس � )$��6��DF ح���' أن  ، وأی`��ً� ی$���Dوت "��7ب ه��(�ء )��' ال*��2

��� ال*�2�6�C 7d    ،       3ا�)' �/)�^?   وی#�Hب  ی��ذا  وHن ل�"� و)7"_ ل4 ی�rF  ،    4ل� ��*�F
3���ل_ إ� �#� رaF ال*2 7B�$ی.  

    I��' الw*�نD7ون ه(�ء ال*(ل��7dًا )��*�'  وال��Bرى ی#$،    4�� آ$��ا )� أ)�/?  ��
4���f ل�ی��  �م إل��)�I آ$�I ال، روح ال�Hس وF, أ���C �"و,�� �*�F ال=�ی� ��#.  

 و��ل��^ات إل��� )$��� وی�ح����    ول��P' ه��� �3��B ن��2�I الt��$P إل��� ه��(�ء الw*�ن���I؟      
       3��^ ال*2(/� b;7ض أن�4 )' أ$D7س ال^ی' یx� أم أن ال�2�I ه6 أی`ً� )-I�F7        ؟و

 )' ح�اری6 ال*2�3    - ال^ي 6F ال#�� ال=�ی�      -؟ وه� )' ال**P' أن ی�Bر ه^ا الP/م         
 وذآ7ه4 ال7H@ن ��ل��wء ال-2' ؟ ، �6 ر��ل$�ال^ی' ر��ه4 ��ال �

�'   �i)�إن  HH-*ت ال#�� ال=�ی�، ج#��4     ال��ی*�P'   ی7ون أن ه^? ا�D��8ر �      6F آ$�
 '����, ن��2�I ه��^?   ، أن ����Bر  ��' �/)���^ ال*��2�3 ال*��()�Cو�� Iرا����� cه$*�ا ل��^ل���F

4��  .ا�D�8ر إل
��ی/ً    g"�$ر         ول�2ف ل' ن�D��8ا m�#� I���, ن�2C�� a(   ،��2ا )�'       8ن� آ$�$��� ل

 3��^ ال*2(/�  ،       tی�*�� إن آ�ن آ�� /F ��6 )7"_ ول�"� ه*� )�7"_ ول�"��        إن=��و �
إذ أي )�' ه�(�ء      ،  ا8ولال*��/دي   أو أیً� )' ال��Bرى ال�^ی'  �ش��ا 6�F ن��ی�I ال7�Hن               

�*#�Bم و� )��4 و� ی      _�3  ���� ال�2/م         *�cل�و)���w ن��C  ،   a��Bء واح��ًا )�' ال*�2
  �� �N6 ر��F     I*�B#وال Iال���7ل �3 ال�^ي اد ��وه�� ل�4 ی��, ال*�2�3     ، ل_  �و ال*�2

I$� .ال
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 Q>أو :��lإ m�  
 

 )�'   ا<ن=��� وی$��Pن ه�^ا     ،   ی�xل#c وأن7H� fأ 6�F الP$��ب ال*��Hس         إن=��وه� أول   
C*�ن���I و 7��dی' إص��-�حً� �-6��P  ��' ح����ة ال*��2�3 و)�ا ���5 )��' ال*���/د وح$���          

  .الB#�د إل� ال2*�ء
�Pال ��  7��d ال��^ی' اص���Dxه6���C  4ا�� أح��� ال$/)���^ ل-���اري )ّ$��إل��� ا�I��2 و����2

3� و��7ج3 ال*��Bدر أن )$��        .و�O 4 أن ه^ا الP$�ب "� أل�*� )' ال7وح ال�Hس        ،  ال*2
  t$آ���'  إن=x2�F �7ی'  ،  � 8هB�$*د ال����7ًا 6F     ،  أي ل��و�g�$n ال*�Bدر ا;$/Fً� آ

�$��,�د �لP� ���P، �-�ی� ��ریy آ$�x أن� ��   '�� t$م100 - 37آ. 
      I� ���2��'   : "ی���Hل )���;� ا<ن=���� 6��F نIn��2 ال7ه��ن���I الD7 )��' ال*��(ل�wPل���F

       I�2ال '�����، و� ی*�P'    90 والI�2   80ی=#��ن ��ریy ا<ن=�� ا8ول �H� ����" �*�، ور
�' ��م 6F ه^ا ا8)7Hی �ال�ص�ل إل." 

 - 85ة )�'    آ$�6�F t ح��ال6 الD$�7       "  أن��    )11ص   ( )7�2D ا<ن=���    وی7ج�F 3$��ن  
 )$� أل�g    إن=��إن   " :"�لح�'  وه� ی�Hرب )� ذهt إل�� ال��2F7ر ه�رن�        ،   "م  105
 '��  )30(".م 80 - 100

���Pد    ا<ن=��� وأ)� ل�I آ$��I ه�^ا      F    ن��HH-*نُی=*#� ال�      I��ورأى ،    ��� أن��� ال#�7ان
4�`#�I��iن�� ال72ی�ن�I أو ال��ن�ن .  

���I ل���^ا ا<ن=��� ول#��� أه��4 ال����dدات nال$�ری �  gH���8ا _� ش����دة أ���gH ه7ا����ل
��س  ���4�C �7ج*��� آ�� واح�� إل��      ، )$� ا8"��ال ��ل#�7ان��I   "� آ$t : " م ح�' "�ل  155

    �$ �x$ا� t2ح I�ال�7د  "6�F آ$����     م  200آ*� ی�Hل ای7ی��وس أ�gH ل��ن      " ال��ن�ن
IH��iن )$� وضa "  �� ال�7ا/ً����$�4ل إن= t$آ '���7ان#�. )31( 

   n( a���ت  ول*� آ�نf ج*�x�� ال*�ج�دة ی�ن�ن��HF I ���2ءل ال*-��HHن  �'          ا<ن=
    I���� ال�$�I        و،  )$7ج4 ا8ص� ال#�7ان6 إل� ال��ن�ن�  ���7ة � دلwأ"�ال آ c6 ذلF   6وه� ،

-       '�P2*ال �7ه��ن     "- آ*� ی7ى ا8ب )$����ت � ی(ی�ه� *n�"  ،F   ��H      ��*ن )$7جi�� ���"
�� ی�ح�� : و"��، )$� ن�2Dه� ���7ه6ا<ن=� �� .*�، و"

�3 )� "�ل� ال�Hی_ ج�7وم      -B"  :)م  420( وال       �إل� I�ال^ي �7ج4 )$� )' ال#�7ان
�7 )#7وف� I���س، "ال��ن�ن����� ل#� )$7ج*� أآ7w )' واح� آ*� "�ل . 

     tH�*6  " و"� "�ل ن�ر�' ال(�-���: "  �'  *�� ه�^ا ال*$�7ج4 ال*=���ل            " ا<ن=
     ���' ال    ،  إن )$7ج4 )$� آ�ن ح��t ل� O��_   )� آ�ن ی*��� 6�F ��*F ال*�$' )�'         .7��t وال

�3 وال��� �7ج*�-B32(  ".ال( 
 

mn ,�-�)ا� 
                                                 

�I2،   )12 – 8(ال$�راة وا<ن=�� وال7H@ن وال#�4 ، )�ری_ ��آ�ي ، ص          : ان75   )30(�Pال yری�� ،
�7Bي، ص    Hس ال����I، أح*�  �� ال�ه�ب، ص         ،  )146(ی���-�ال*2��B( 6F 3در ال#�N�H ال*2

)59.( 
�7Bي، ص  )31(Hس ال����I2، ی����Pال y214، 146(��ری .( 
�-t��2 ال���Hی_ )$���   ، )533 – 2/523(إ}����ر ال-��, ، رح*��I ا	 ال�����ي   : ان7��5 ) 1( ����ا<ن=
2�7 وش7(Dو� Iحدرا�('�P2*ال �29( ، ص ، ا8ب )$(. 
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      � آ�*�I   ا<ن=���  ال*��2ب إل��؟ وه�� ی-��ي ه�^ا          �<ن=��F*' ه� )$� ؟ و)� ص�$� 
 ا	 ووح�� ؟ 

                 I�*6 �7ج�F رى��Bن )��ذآ7?  �*��ء ال��HH-*ال �"��� I���8ه^? ا '  I�6F ا<ج�
���$( ، ^���و"��� ����a ، وآ���ن ی#*���  ���dرًا 6��F آ7��D ن���ح�م ، 6���C  7��dا�����F أح��� ال$/)

cذل �#� 3� .ال*2
       I�d��I أن� رح� إل� ال-nدر ال$�ری�B*م       ،   و�^آ7 ال��  ����F ��$"7د ول�4 ی�   ،   م 70و

،  أ)�� ال*�7ة ا8ول�� F#���)� ن��دى  ���� ال*�2�6F ،            3 ال#�� ال=�ی� ���ى )��7�'       ل� ذآ7 
  Iی��6 ����ق �#��اد أ��*�ء       وا.)10/3ان75 )$��  ) وه� �P( 6Fن  *�� 6F ال=�F I��ل�wن

 ^�  .)6/15ول�"� ، 10/3ان$( 75� 6�C7d  . )ا�ال$/(
��� ال*�2�6�F 3 )-��           ال#��dر ی�^آ7ان أن     ل�"�� )7"_ و ن  أن ن^آ7 أ  وی=�ر  Hال�^ي ل 

Iی�� .)$�� ا��4   ول�4 ی�^آ7ا      ) 5/27ول�"�  ،  2/15ان75 )7"_   (  ه� �وي �' ح�6D      ال=
I2��P4 ال Oو� –�� .*$� ال#�dر ا�4 @;7 ل' ح�6D ه��وي � أن - �/ دل

     72D( ن�$�F ل ج�ن�Hی  ���iن�� �          إن= ���D�d����ی�ج��   )$� و *�� آ���I ال/ه��ت 
�7 ل/وي، وی7ى أن� )�' ال*-$*��               B�$ه� ا�4 ال �أن )$ ��  ��أن�� آ�ن�f ه���ك      " دل

�I2 ال$6 آ$t )' أج��� ه�^ا ا<ن=���، ول��^ا r�Fن         �Pوال ^��' )$� ال$�*��#m الB/ت 
�I�2 أو )#�*��� ال�^ي آ��ن ا��*�                        )(�Pال c��� _��)( �إل� ���*  t2ن ��لg ه^ا ا<ن=

)$�، وی-$*� أن ال*�7d آ��t ا<ن=�� "� ا�$�4 ال7DصI ال$6 أ �x? إی�ه� )7"_  ���               
              7�d  6�Cص أح� ا��nال ^��^لc ال$�* ��x�7F ،^�) )$��   ) الP/م  �� د �ة أح� ال$/(

I2��Pر? ر��ل ال��$ ��  )33(". ال$6 ی$�#�� ال^ي و"7? 
 

 �5O �.o V�! ����أد�� ا��6l8اm� jإ  
  tه� آ�� �ن )$i� I2��Pو�(آ� ال��"��)�س  و��2$�� 8)��ر ذآ7ه�� )-�7رو     ، ا<ن=

���ت ال�اض-I )' ن��� ا      : " أه*��  ،  الP$�ب ال*�Hس ���iن ال*(ل�g      ال�dاه� وال I���$Pل
 7B�$( ی��دي". 

���7إن=���ً/ی#��H� أن  �" وأی`��ً� x;  ًا آ���^ا- I��(�H( 6��F ه��� ���� ی�t��2 إل��� - ا8ن�ج
 ."و��8ح7ى أن ی�t2 إل� أح� �/)�^ ال*2�3 ، شbn )=��ل
����س  "  وأی`��ً� ���6��F ال7��Hن ال���wن6 ال*���/دي أن )$��� "��� ج*��a أ"���ال      " ی��^آ7 

 3� ."ال*2
��ل��2=/ت   " وأ;���7ًا  �D$��-6  ���دة ی�)��' أه��4  ا^8ن ه��، )��' ال*4���2 ���� أن ال=���
��P� د"�I           ا<ن=��وآ^لrF cن ه^ا    ،  4 ال-�2��ت واج���� ل$�Hی  3���i"�ال ال*�2 �D$6 "� اح

".)34(  
 

 V�! ت�pح(���lإ m�  : 
6      �)� ��, رأى ال*-�HHن أن    �i)�  و)' ;/ل   �H�Hح ���  ��� ال���Bرى     ل�_ I*C دل

  I���ل`��7ورة أن یt��$P ال=����6 )#��)�����  ، )$���إل���  ا<ن=���� ���� ص��-I ن��2 _�إذ ل��

                                                 
�I، أح*�  �� ال�ه�ب ، ص :ان75  )33(-� )58(ال*2��B( 6F 3در ال#�N�H ال*2
  .)832( ، ص "�)�س الP$�ب ال*�Hس )34(



 
)2("���� ا!�ى وا���ر    

)34( 

   ( t$Pآ*� ی I��� ص�-I ن�2�I             ال�ی�D� � 3�$#��Hت  *��، آ*� أن آ$��I )$� 8"�ال ال*2
 .ا<ن=�� ال*��2ب إل�� ال��م

      f(�" Iإن ا8دل ��             3���^ ال*�2(/� '�( _�إذ 6�F   . �� أن الt���P ل��^ا ا<ن=��� ل�
���7ة ��ل  �� أن آ���� ل�_ )$� ال-�اريا<ن=wأ)�رًا آ  ، Iو)' ه^? ا8دل : 
-     6F �*$ ا �إن أن )$��= ��  ��� 7�HFة )�'   �HF600 نH� )' )7"_ ،  )7"_إن=

�IH أ;7ى ،   6�C7dا�7HFات )7"_ الIN�*$2 و  Cو �نآ*� ا $*�  ��HH-*ال ��� ی2*
M . 

     _���F ل ج ب�Hی     Iی�O��I�2 ا<ن=��P6 ال�F أ�$�ذ  �4 ال/ه�ت  > ��$(�H( 6�F ��� ن=
  �$( " :       '( _�$Hآ�ن ی �ی_ )$�Hإن ال��ن ی�H-�� )-��وً�     وآ�� ،   ال�Hی_ )�7"_   إن=

 	 �`Fر أح2' وأ�B� �ال�ص�ل إل". 
  Oی��O  4����F _��Hال g� أن ا $*���د )$���  ����   "ال*���;� إل��� ا<ن=����  " 6��F  وی`��

      '��IH )#7وIF ل�ى ج*�a ال�ار��H.)7"_ ح      �ذا آ��ن )$�r�F  ̂ �� ا<ن=���  ه�� آ���t       ال$�*
�g ی�H�  ' )7"_ ال^ي آ�ن  *7d  ?7 ���ات أی��م د ��ة ال*�2�3 ؟ آ��g 8ح�              PF �

  ^�ال�^ي   ؟ ه� ی�H� ال�dه� ال*#�ی' ل�ح�اث  ' ال��7d         t�N أن ی�H�  ��    6�Cا�ال$/)
 )35( ؟!ل4 ی��dه�

��� إل�� أن��              ،  ^آ7 )$� ال#�dر )�7�'   ی )$�   إن=�� 4C إن    -#�ول4 ی7�d )�' "7ی�t أو 
t��Pذآ7 ،  ال �HF   I*N�" ا�*� و��    ^�4�C  ،  ول4 ی=#��� أوً� و� @;�7اً      ،    6�C 7dا� ال$/)

�*��� ی���2ع )=$���ز : "���Hلا���$�nم ص����I ال���F ،t��N-���ث  ��' ا��� ��� ل�*��2�3 *��� لFو
" ( ا����HF 6��#م و��#��   : ه��ك رأى إن�2نً� ج�ل�P( ��  �ً2ن ال=��یI ا�*� )$� �HFل ل�      

 �$(9/9( .  
��Fل ذل�c   ، "ر@ن�6   " ،"��#$��  " ، ""��ل ل�6    : " ه�� الt���P ل��Hل       )$��   ول� آ��ن    

�� ا<نآ��tه�  ل�_  )$� �� أن=. 
 -      6F '#*$4 إن الC ���' )�ى الIF�Hw ال$�را���I ال�ا��#I ال$�6 ج#��f )���              ا<ن=� ی
  7wأآ���ا<ن=       3�ی$��Bر أن ی��Bر    وه�^ا � ، �' اه$*�)ً� ���ل���ءات ال$�را���I  �' ال*�2

tNض7ا �(�  '( ،F ا^� t��Pنال�Pرل' ی�d#ال �$( .  
� $�Hد �iن )$� ه�  �dر   إن ا ): م  1960(�7ی6F �P ش7ح� ل�#�� ال=�ی�      . ی�Hل أ 

      ��( 4�#$����ً  ،  6F آ7D ن�ح�م ن�دا?  �2� لH( �#ل4 ی  ،      I�2��Pء ال���@ ��* Oل*� ی �ًF/;. 
)36(  

 

 �5O 6-و����l8اm� I�  إj ا�(��
                 I��6�F I ال��Hی4 وال-��یu ص�-I ن�2-��7 )'  �*�ء ال*2w7 آPو"� أن ���إل��   ا<ن=

���$(،  a��� ال*����2ب إل��� )$��� ل���_ )��'  ا<ن=����ن إ: "  ی���Hل 6��F _$����F ال7��Hن ال7ا
 �D��B�" ،_*� ."ح��ة ال*2�3"  وا8ب دی�ون 6F آ$��� .وآ^ا ی7ى ال�Hی_ ول

                                                 
�I، )-*��� )66()��}����7ن 6��F ا���$��Pل4، أح*��� دی���ات، ص   : ان7��5  )35(-�   ، ال���دی��I وال*��2

 ).321(  صا8 5*6،
 ).84 – 80(ال7H@ن وال#�4 ، )�ری_ ��آ�ي ، ص ال$�راة وا<ن=�� و )36(



 
 ه� ا���	 ا�	�	 آ��� ا�؟   

)35( 
 

    _���F ل ج ب�Hوی  ��$( ���نt�2 ال$�7اث ال��Hی4 ه�^? ال���dرة      : " �H( 6F)$� <ن=
 ."ولP' )#45  �*�ء ال��م یF7`�ن ه^ا ال7أي ، إل� ال-�اري )$�

��� ه��    ،   )$�� ل��_ )�' ��iل�g )$�� ال-��اري            إن=��ن  إ: وی�Hل ال��2F7ر ه�رن�    
�$� ل�7ض )�Bnش �D;)=��ل أ gل*(ل.  

 I��(�H( 6��F وج���ء> I� ���2�  ��<ن=����g ،Fأ)��� ال*(ل���: "  )$���ن=����ال7ه��ن���I ال
�� آ��2  أ"�م  ی^آ7  �� ش��ً� و   �H�  6)             '�( ا8ول g�B6 ال��F _����س أ��gH ه�7ا���ل���

2�� إل� ال��7ل )   ی )ال7Hن ال�wن6 ��6        ..$�F u�-���f ذل�c ال�7أي      ا<ن=��� ولP' الwی � 
، �F*� آ�� � ن#7ف ا�4 ال*(ل�g )I�F7# د"�I�H ی-�2' ���� أن                 أو ی���x  �� وج� ح��4    

�2Dن ���#m ال*/)3 ال*6F I(��7 ا<ن=� 6D$Pن... ."           
OیO  4��F _Hل ال�H6 ویF "�� � " :  ' آ��t )$� ال*=��ل"ال*�;� إل� ا<ن=

x$2ا�*ً�ن ��x#أن ن a�  ."و"� ی�Pن ��7? ، و"� ی�Pن )$� ال��7ل، 
   72D*ل ال�H7?     وی�2D� 6F ن�$�F ج�ن> ���:  �' آ���t )$��       ) 136ص  ( )$��    ن=

��ل " ; m-( ����^ا ال$�*�^ إن*� ه6 ��ل$iآ gآ*(ل �$�Bnش �� )37( ."إن ر
      I��I "�ی*�I   )ّ$� إل��    أو �#`�� ا<ن=��� و"� �#�6F f ص-I ن�2-� ،  ��HF� 7�Fق )�2

   > '��' ا8ول������ن�I �7ى ال��'  ن=��� آ�نf الI"7D ا8�و)I�"7F ����w ی��ن6    ،  )$�� إل-��"
��I ل��^ا   وی�7ون ، ���7ی' H�H-ال Iای����c���� 6�F ا8ی��م ج��ء ی�ح����    : "  "�ل�� ا<ن=���� أن ال

 "IB ی�ح�� ال*#*�ان6 آ*� ه� ال-��ل        ا<ن=���P$Fن ��ایI    ) 3/1)$�  . " ( .ال*#*�ان6
 .6F )7"_ وی�ح��

ی*��P'  ���د?  ���� )��� c���� 6��F "�  6��F ا8ی���م  " :ذل��c أی`��ً� أن "�ل��� ���� وی���ل  
'�H�إذ آ���ن ال-���ی6��F u @;��7 ا<ص��-�ح ال���wن6  ��' "$��� ه���7ودس  ، ا<ص��-�ح�' ال���2

   3��I$��2        ، ل����Dل �#�� و�دة ال*�2 ?7��P3 وال*#*��ان ال�^ي ی�وه�� ز)�' ��Dل�I ال*�2
��*��� ا<ص��-�، أش��7 �وه��^ا ، - أي وه��� ش���ب - ل*#*���انح ال�wل��u ی$-���ث  ��' د ���ة ا

uل�wا<ص-�ح ال ���I لQ، ی#�6 وج�د ��H أو ح^ف "H�H-ال Iای�� )38( .ن=��أو أن� ال
 

 E� 8ه� :�����ا�6�D\ احلlm� ؟ 
 tه� آ�� �$( 'Pوإذا ل4 ی��  ؟ ا<ن=��F*' ه� آ��t ه^ا ،  ال*��2ب إل��ا<ن=
�I ال$�6 أآ��ت أن ه�^ا         ن$��N ال�را��ت   : ن�Hل6F ا<ج��I  ' ال2(ال     � ا<ن=��� ال�7
^������7 )$��� ال$�*� ����ول7�*��� ی���Pن ه��^ا الt����P ، ون��2�� إل���� )���^ ال7��Hن ال���wن6، "��� آ$

�$( I6 )�ر�F ًا^�*��. 
           t���Pال*/)�3 ل��^ا ال m�#�،  وی-�ول آ�ل*�ن وش7اح ال$7ج*I ال*�P�2ن�I �-�ی�� 

  t��Pل�F-     6F 7�5آ*� ی  ����' ال         -�  إن=�� ��3      )�2�-6 ی���دي ی�7�، $��راة وح���ة ال*�2
��ل���دی��a��( I ح7ص���  ����       : وه��� آ*��� ی�D��B آ�ل*���ن     ���x�یa��xH ال-����ل ال7� 6��$

��^ل��F  ،      '�( c آ��t ی��دي ی-$�7م ال���)�س      ،  ا��$*7ار 6F ;� ال#�� ال�Hی4     7��وی#$
                                                 

�' ال-N���H,   ا ، )2/538(إ}����ر ال-��, ، رح*��I ا	 ال�����ي   : ان7��5  )37(���3  ����� ال��2/م �ل*��2
 45 - 43(، ه� الP$�ب ال*�Hس آ/م ا	 ، أح*�� دی��ات ، ص              )41(وا8وه�م، )-*� وص6D ، ص      

�I، أح*�  ، )148، -��� ال�ه�ب، ص ال*2��B( 6F 3در ال#�N�H ال*2)58(. 
 ).2/538(إ}��ر ال-, ، رح*I ا	 ال���ي : ان75  )38(



 
)2("���� ا!�ى وا���ر    

)36( 

��ل_ ال�^ي �       Iی'  ' )�ر���#���*�� ی��Hل ه�^ا الt���P         ،  ی-$�7م ال���)�س    ال� "  '�*F
ه��P^ا ی��� � أص������P�( 6��F 7ت    ،  ال7���Bى و ���4 ال����س  نm��H إح���ى ه��^? ال�ص���ی�  

  )39( . )5/19)$� (  "ال2*�وات 
   '���HH-*7اح وال��d7ًا )��' ال���wأن آ ����و)*��� ی(آ��� ���7اءة )$��� )��' آ$����I ه��^ا ا<ن=

��ن�     -ی7ون  � ,��#� ��I      - آ*� � t$آ ������  70  أن ا<ن=F ال$6 )�ت I�2م ، وه6 ال 
�$(. 
���س 6�F ال7�Hن                    ال�^ي  ا<ن=��� أی'  ل� ��2ءل��   و��� آ$��� )$�� آ*�� ج��ء 6�F ش���دة 

 ال�wن6 ال*�/دي؟ 
���س أن )$�� آ$�t وج*�a أ"��ال ال*�2�3      ذآ7  : ن�Hلو6F ا<ج��I  ' ال2(ال   ��� ،

    6F ?و)� ن7ا��آ*�� أن   ،   ول��_ ج*#�ً� 8"�ال��      ، ال��م ه� "IB آ�)�I  ' ال*�2�3       ا<ن=
��� إن�*��a )�' وج��د        � � �� لإ ا<ن=���  �م ص-I ن2�I ه�^ا      =      ���ول#�� )�'    ،   @;�7 "�� آ$
      6F نi��I2     ا8ن�ج��ال*�4 أن ن^آ7 �Pال ��$`Fال$6 ر /ً��F#��  ،   )$��  إن=���  ی�2*�    إن=

��س  ��? ��Hل����.  
                      6�F ���$ان u����  ' ه^ا ال^ي ان$���� إل�� )� ذه�t إل��� ال#/)�I )��ی7، ح#� 7�و�

  �w-�̂  ل� أن   إ ��#� إل� ال��ن�ن�I     ه� أ"�ال ال*2�3 ال$6 �7ج*f      )$� )� آ$�� ال$�* �*�F 
�ً��' أی�ی�� ح�ل� )40( .وص��f وF, ال�2, ال$�ری6n ال*�ج�د 

 ه��� آ�*��I ا	 ا<ن=����وه��P^ا رأى ال*-���HHن أن I��*C أ)���رًا �*���a ال���Hل ���iن ه��^ا  
 �����y أ���� زه��7ة      - ����F ،  وه�ی��� ووح��dل ال���Hوآ*��� ی -  ����، )=����ل الt����P   " إن=

   �$�� ،  و)6F g�$n ��ریy آ$��$Pال Iول�I  ،ن���P(ل� ه^ا      ،  و t$و�-�ی� )' آ��4C ، ا<ن=
�I ال*$7ج4 وح�ل� )' ص/ح أو ��7? و �4 ��ل�ی'        Bnال$�6 ��7ج4  ����      ،  ش '�، وال��$

���  )41(."آ� ه^ا ی(دي إل� �HF ح��Hت 6F ال�-u ال#�*6، وال$6 �7ج4 إل

                                                 
 ).12 – 8(ال$�راة وا<ن=�� وال7H@ن وال#�4 ، )�ری_ ��آ�ي ، ص : ان75  )39(
�-t��2 ال���Hی_ )$���  :  ان7��5)40( ������2�7 وش��7ح (ا<ن=Dو� Iدرا���('�P��2*ال �ص ، ا8ب )$�� ، 
)28.( 
)41( � ).54(� زه7ة ، ص )-�ض7ات 6F ال�7Bان�I ، )-*� أ



 
 ه� ا���	 ا�	�	 آ��� ا�؟   

)37( 
 

 B��O�U :��lإ`=-�   
 

  F*' ه� )�7"_؟ .)7"_إل� t  وی�2،   ال�x� 6$ل#�� 6F ال#�� ال=�ی�     ا8ن�ج���Cن6  
 )�7"_ )�'    إن=��� )(ل�D ؟ ی$��Pن     إل�  ؟ وه� �3B ن2�$�     ا<ن=��و)�ذا  ' آ��t ه^ا     
�-IB" 6P ال*2�3 )' ل�ن �#*��?  �� ی� ی�ح�� ال*#*�ان6 إل��            ،  �$7d  I إص-�ح�ً  

t��Bال ��  ��$" �#� 3���)I ال*2". 
   7B"وه� أ�� ی$-��ث  �'     إن=���  أص�3    - آ*� ی�Hل ول�_      - وی#$�7? ال��Hد    - ا8ن�ج
 3�  ول�"��  )$�� إن=��� وأن ،  �iل���Dً  ا8ن�ج��� وی�Pد ی=*a ال��Hد  �� أن�� أول        ،  ح��ة ال*2

/Hن �"��  .  
����dرة )��7"_ ه��6 أ"���م   : "ی���Hل )(ل���D )���;� إل��� الP$���ب ال*���Hس   fآ�ن�� ���*�ر

       '�� �*�F f��7 ه�P� أورش���4، وی���        70-65ال�7N�d ا8ر�a و"� آ$(�� ��" Iدی/�و  )
_"7( ��)42(".أن آً/ )' )$� ول�"� "� ا�$�nم إن=

 

،  )$�� ول�"��    إن=��/ إن� آ�ن ا8ص� ال^ي ا"$�_ )���        : روی_  ا8ل*�ن6  ی�Hل ال#�ل4   
�'     ا<ن=��وه^ا  � ����    ،   ال*2�r 3ن=�� ال*2*� �  ا8ن�ج�� ه� ال�حF 7ةHF ء "إذ أول�� 
��  )43( . )1/1)7"_ " ( ی�2ع ال*2�3 ا�' ا	إن=
ول#����� 6���F  ،  6���F رو)���� �إن=�����  آ$���t )���7"_ال*����Bدر ال�7���Bان�I أن ����O 4 و

Iری��P�>ا  ،    f*� �$��'  ��م      -  �� ا;$/ف 6F ه^? ال*��Bدر        -وأن آ$���، م39 - 75 
       '�� �$�م )#$*��ی'  ��� ش���دة ال*�(رخ ای7ی���ی�س        75 - 44وإن رج3 أآ7wه� أن آ$�

�#� )�ت �7xس و��ل_ إن=��إن )7"_ آ$t : " ال^ي "�ل  ".  
���زا أن ه^ا    ال��"� ال���دي   وی7ى  �����7�' إح�اه*� "��  �م       ا<ن=( t$م 180 آ

?�#� I� .وال�wن
أن���  �#`��4   وذآ�P$F  ،  7د ال*�Bدر �$D,  �� أن�� ال��ن�ن�I     ،  ا<ن=��وأ)� ل�I ه^ا    

I���  .ال7و)�ن�I أو ال/�
���س           ا<ن=��وأ"�م ذآ7 ل�^ا    ���: " �ل  ح��' "�   ) م  140(  ورد  ��� ل��2ن ال*�(رخ 

 gإن )7"_ أل���7xس إن= �� )44( ."� )' ذآ7ی�ت ن���H إل
 

 �E ه� �-=`؟
        _"7( I*6 �7جF I�وال$6 ی=*#���   ،  و���"� ال*-�HHن )� ردد�� ال*�Bدر ال�7Bان

�*�7"_     ،  )� ج�ء 6F "��)�س الP$��ب ال*��Hس  ���           t�H�*ال ���F  ،   و"��  ،  وا��*� ی�ح���
�7ن��� و��ل_ 6F رح�$�*� _"7( ,Fر"�، را�F 4C�* ،_ل�� IHF4  �د ل*7اC. 

��^ا  I"/  7س ال^ي ل�x�  .ا<ن=��وی$D, ال*$7ج*�ن ل�  �� أن� آ�ن )$7ج*ً� ل
��س أن��� � 6��F ا<ن=���� أول )��' ن���دى �����7لI - أي )��7"_ -وی��^آ7 ال*��(رخ ی����

Iری��P�>ا ،���F �$" وأن�.  
                                                 

�' و@;7ون، ص : ان75 ) 42(Pل�� ().)�;� إل� الP$�ب ال*�Hس ، ج�ن 
����  ���� أن  ����رة   )43(�����ء     " ا���' ا	" ی=���ر ال$�kا ��������ت، آ*��� ن�xn*ال a���� ���7د 6��F ج*

��ن 6F ح�ش�$�4  �� ه^? ال7HDة �2� .ال
��� ال-���                :ان75   )44(  ��*-( ، _"7�( �����I ن�Hی�I <ن=���-� Iال�2#� ، ص        درا� ��� – 265(4 أ

 .)854(، و"�)�س الP$�ب ال*�Hس، ص )267



 
)2("���� ا!�ى وا���ر    
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      ��: 7"_  �' )�  " )�7وج ا8;���ر 6�F ��7اج4 ا8��7ار        " "�ل �7xس "7)�ج 6F آ$�
" 3� )45(."آ�ن ی�7P أل�ه�I ال*2

 

 V�! ت�pح(���lإ `=-�  
 : وآ�نf ل�4 )/ح�5ت ،  وآ����ا<ن=��و"� ��"g ال*-�HHن )��ً� )a ه^ا 

-          3���^ ال*�2(/� '�( _����ل_ و�7�xس           ،  أن )7"_ ل� ^����Hل  ی .��� ه�� )�' �/)
  72D*ال  _�2�7? <ن=�� )7"_ن����م دنD� 6F ) ا ا���4  ل4 ی�ج� أح�: " )39ص^�� 

     IH�Cو Iص� ��2ع  ،   7ف أن� آ�ن  ��� Iص�; I"/ 6        ،  و�F Iل� ش�7ة ;�ص� fأو آ�ن
�I2 ا8ول� �Pال". 

���س     ال6�2�P  ه�� ش���دة ال*�(رخ     و 6�F ه�^ا ال��Bد     دل��� "��ي     I*C  و���) م  140(  
�y ی�ح�� أن ی�Hل      : "ح�' "�ل   dا $�د ال :  ��P�إذ أص�3 )7"_ �7ج*�نً� ل�7xس دون 

ول��4 یa��( '��P ه��^ا ����D_ ال�7$���t ال*`����ط )��� روا? )��' أ"���ال ، آ7?����"�, آ��� )��� ���^
  3�، وذلc 8ن� ل4 یa*2 )' ال2�� ال*2�F 3`ً/  ' أن� ل4 ی7ا�HF   ،  وأF#�ل ی�2ع ال*2
   f�" �*آ I�#���ل$ 'P4             ،  ولN3 ل$��ا��7xس ال^ي أ;^ ی�Bغ �#��ل�4 ی��2ع ال*�2�ال$-, 

�'#ح�جI ال*$2* ،� I�Bال IH�Cو Iروای �*#� _���2ع و ' ی�2ع 8ح�دی�w ول".  
��2�7��2D* ?7 دن���_ ن������م ال ی���HلوD� 6��F ) )39ص: "   I-7 ال*(آ��� ص������ '��(

       tر ال^ي ی-�د )7"_ آ���Ci*ل ال�Hال���iن� ی�ح��� )�7"_ ال*�^آ�ر 6�F أ *��ل            ا<ن= 
�7�xس ا8ول��                .. . )25،  12/12( ال�7�   I6 ر���ل�F 5/13( أو أن�� )�7"_ ال*�^آ�ر 

��ل_أو أن� )7"_ ال*^. .) �N6 ر��F آ�ر. .. 
����7�F 4د        ���I2 ا8ول� أن �D$7ض ج*�a ا8ح�اث ال�7�� 6$�Pآ�ن )'  �دة ال �Hل

ول�P'  ،  إن*� �7جa ج*�#�� إل� شbn واح� ل� ه�^ا ا���4          ،  ورد ذآ6F ?7 ال#�� ال=�ی�    
     Iری�������I ش���� ً� 6��F ا<)�7ا�� ����)� ن$��^آ7 أن ا���4 )��7"_ آ���ن أآ7��w ا���8*�ء ال/�

I��6F I ه^? ال-�لF I، ال7و)�نBnd6 �-�ی� الF cdار ال�H( ') ,H-$ن ^N��#".(46( 
����Bnص ه��^ا   - '�wح����r��Fن ;��*��I ه��^ا ،  ;��*$���ا<ن=����وأه��i��2( 4لI ش����f ال

���������I ) 20 - 16/9 (ا<ن=�xn*آ I���*�*ال I���*ی�Hت ال������xn*6 ال���F 7 )�ج����دة�����
I�N����I ال2�xn*ن وال�P���Dال. 

��رآ�6   4�  /وة  ��  ��م وج�ده�� 6�F ال�I-           y�2 ال*��dرة   إن ال���ی : وی�Hل ول
 I*ی�Hال I��I -ا8ص�H� '  g�$nال���ي ی ���  .ا<ن=�� rFن أ���

���ء   أن� ج�7وم 6F ال7Hن ال�n)_   ال�Hی_  'ونH� رح*I ا	 ال���ي     kن اi��ذآ7 
I*��n6 ه^? الF ن�Pdآ�ن�ا ی �Nا8وا. 

                                                 
�I، أح*��            )853( ، ص "�)�س الP$�ب ال*��Hس   : ان75   )45(-� ، ال*�2���B( 6�F 3درال#�N�H ال*�2

 153(، ی� أه� الP$�ب �#�ل�ا إل� آ�*I ���اء ، رؤوف ش���6 ، ص                )56 – 52( �� ال�ه�ب ، ص     
– 154(. 
�I، أح*�  ��� ال�ه��ب ، ص          ال*2��B( 6F 3در  : ان75   )46(-�، ال$��راة   )52 – 51(ال#�N�H ال*2

�' الI-�B وال$-7ی�g،      )84(وا<ن=�� وال7H@ن وال#�4 ، )��ری_ ��آ��ي ، ص       �� I���H*ال t�$Pال ،
�a ، ص     ��' ان�xHع ال��2 و���"m ال*$' ، )-*� ال7�d"�وي         )140(ی-�� ر� �N��7وال ��، ا8ن�ج

 .)855(�س، ص ، "�)�س الP$�ب ال*H)67 – 66(، ص 
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  In��2�����7 ال���I ال ا<ن=��Oی��Iو"��� ا $�����Hال I��#7اج*) R S V(  7��� 7��HFات �
���F ق�C�( درة  �م�Bال ��$#�� '( ��$F^-F ،1951م.  

���H$F Iل              ��2�)�' ال*4��2 ���  ���        : "أ)� )I(�H ا<ن=��� 6�F نIn�2 ال7ه��ن��I ال
��6�F ��( g ن��ی�I الP$��ب      ) 20-16/9(ال#*�م أن الI*��n آ*� ه6 اkن     Dn$ل fD�"� أض

 Iیk6 اF 6N�=F g"�� '(8." 
��n7و ��' ال=������ أن��� "��� ح���ث ح��^ف ل¥ی���ت  " :*��I ال*�ج���دة ی���Hل ا8ب آ��2�

��ل ال���7*6  H$7ة  ���� ا�������لP$���ب )��6��F _"7 ال=*� ��I ال$��6  ) ال�7��d ل�#�)��I ( ا8;
  .ض*�$�

��I ل*$��� ول�"��� وی�ح����   ���d$*ت ال�����$Pا8ی���ي ال '�������4 ��ل���g ، و�#��� أن ج��7ت 
وذل�c  . . ى ال*�7�dی' اk;�7ی'    ;��*I(7$-( I ل*7"_ ��ل#��ص7 )' ه�� و)' ه��ك ل�        
 ���  . "ا8ن�ج��ی2*3 �$�Pی' 7PFة  ' ال-7یI ال$6 آ�ن�ا ی#�ل=�ن 

    ً/N��" آ�ي����7ات ال$�6              " : وی#�, )�ری_ �ی�ل�� )�' ا $�7اف ص�7ی3 ��ج��د ال$�
I��H*ص ال�Bال� �7  �d� )47(.""�م ��� ال

 

                                                 
 ، ال$���راة وا<ن=���� وال7��H@ن وال#���4 ،   )1/152(إ}����ر ال-��, ، رح*��I ا	 ال�����ي   : ان7��5  )47(

�I، أح*�  ��� ال�ه��ب ، ص   )87 – 86()�ری_ ��آ�ي ، ص  -�، ال*2��B( 6F 3درال#�N�H ال*2
)56(. 
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 B�/��U :��lإ �=��  
 

 uل����C ه��������� أر�#���I و 7���dی' إص���-�حً� ی$-����ث  وی$����Pن )���'،  وأ��ل�����ا8ن�ج
      3���I ا<ص�-�ح�ت ���7ة     ،  ا<ص-�ح�ن ا8و�ن  ' ال��6 ی-�� وو�دة ال*2H� �*P� 4C

t�Bال �#� I(��Hال �3 إل� .ال*2
�'      ا<ن=�� وأ)� آ$��I ه^ا    ��و"��  ،  مg�$n$F 53 - 80 ال*��Bدر 6�F �-�ی�� ز)���� 

 و;*�2�' )�' 7HFا��� الH�F     6�$�  �� I�N�*C/C ، ا $*� ال�B( 6F t��Pدر?  �� )7"_     
����      @نH�  ' )$� أو  ' )�Bر        آ*�،  ���IN�*$� f وإح�ى و�$�' 7HFة    �;��d( 7$7ك 

�$( '�� )48( .و
 

 ؟�E ه� ��=�
�I��2 ه��^ا  �Pال t��2و���������^آ7 ال*���Bدر ال�7��Bان�I   و�،  إل��� ال���Hی_ ل�"��� ا<ن=

�7  ' �7ج*$�  wP3 آ*��                     ،  ال���^ ال*�2(/� '�( '�Pأن�� ل�4 ی ���  ,�D$� ����Pی$`�3 )�'    ل
�7ون "� أ;^وا �$iل�6F IB" g ا8)��ر ال*$�I��H  ���ن�             : " )�H)$� إذ ی�Hل    wإذ آ�ن آ ،

 I*�Pو;�ا)ً� ل� '� .)2-1/1ل�"� (  "آ*� ��*�� إل��� ال^ی' آ�ن�ا )�^ ال��ء )#�ی�
����ل_ ال*��^آ�ر 6��F  ، و�$��D, ال*���Bدر أی`��ً� 6��F أن��� ل��4 ی��P' ی��دی���ً   ,���Fوأن��� ر

��_ إن=����ن��� آ$��t وأ،  و��7ه���4/14آ�ل����6 Fو���C �Hص���ی �أج�� '��( � " ����  t��$أآ
    _��Fو�C OیO#أی�� ال c���  ل$#7ف ص-I الP/م ال^ي  ��    ،  ال$�ال6 إل f* ) " �"1/3ل� - 

4( .  
   _��Fو���C I���Bn6 �-�ی��� ش��F در���B*ال g���$n4 ، و����`#�آ���ن )��' آ����ر  : ���HFل 

�' ال7و)�ن D{�*ن�ن : و"�ل @;7ون  .ال�� )7Bیً� )�' أه��      �� آ�ن :  و"�ل @;7ون  .)' ال
Iری��P�>ا،I� . و��Pد ال*�Bدر �$D,  �� أن� آ$t ل� ��ل��ن�ن

�iن� آ�ن رو)�ن�ً�،  وأ)� ل�"� ��HF.�ً��7 ذلc،  و"�� إن�xآ� ��  .و"
���ً  ،  و ' )��$� ����iن� آ��ن  ��" ، ���ل���P  ��� أي ح��ل )��B(  ،     g�Hwراً آ��ن : و"

  )49( .آ��bB" t )�ه7ه� و
 

 V�! ت�pح(���lإ=�� �  
 : أه*�� ،  ل�"� )/ح�5تإن=��وی�-� ال*-�HHن  �� 

1-           6�Bnش ���#��� Iث  �' ر���ل�-$� �$(�H( اج$���د? �         ،  أن �وأن��� �#$*��  ��
 واi��Fن7P، وآ���ن "��� �ح��� ذل��c أی`��ً�  ���د )��' )-6��HH ال�7��Bان�I    ،  ���� إل����م وح��6 

،  وا��2'  و)���w " ر���لI ا<ل���م     "  )���4 )�2$7 آ��ل 6�F آ$����            ،ا<ن=��� إل��)�I ه�^ا    
���س    ،  ل�H)�ء )' ال#�*�ء  إل� ا ونt2 ه^ا ال�Hل    x2ی_ أ��Hإن�6 ل�4 أآ�'      : " و"�ل ال

��I2 ال*�I��H<ن=��أؤ)' �Pل� ل4 ��2*�6 إی�? ال ." 

                                                 
�I، أح*��  ��� ال�ه��ب ، ص              : ان75   )48(-�، )150 ،   65 - 64(ال*2��B( 6F 3در ال#�N�H ال*2

 .)90 – 87(ال$�راة وا<ن=�� وال7H@ن وال#�4 ، )�ری_ ��آ�ي ، ص 
�I، أح*��            )822( ، ص "�)�س الP$�ب ال*�Hس  : ان75   )49(-� ، ال*2���B( 6F 3در ال#��N�H ال*�2

�� ال�ه�ب ، ص  )65 – 64.( 
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�' 6��F ا<ص��-�ح�' ا8ول��' )��' ه��^ا    -2wح������7 )��' الwآ cش�  ������� إن ه��^ا ، ا<ن=
        I2��Pل� �Nء ا8وا��kا �7وم ی*$� إل��_        و،  الcd آ*� ذآ7 ج��F 6ن��آ�^لI�"7F c )�ر��

  .ن�ن ا<ص-�حا6F نn2$�� ه^
8ن� ی�Hل 6F أ *�ل ال�7�     ،   �iن ل�"� ل4 یt$P ه^ی' ا<ص-�ح�'      ال*-�HHنوی(آ�  

��_  ��' ج  ال��P/م ا8ول أن��i��d ی��� " Fو���C   أ ی���2ع���$�أي ) 1/1أ *���ل " ( *���a )��� ا
��ل�� �I�*P ال�O=#(،     bا��  "      �����    �م)� ا�$�أ ی�2ع ی4�# �� إل�� الF a�Dال�^ي ار�  ) "
 .�  ��' أ *�ل���،  وا<ص��-�ح�ن ا8و�ن إن*��� ی$�P*���ن  ��' و�دة ال*��2�3،)1/2أ *���ل 

�' آ��ن�ا ی�P�dن أی`�ً�          : ونH� وارد آ�c�C  ' ج�7وم "�ل�       (��H$*ال#�*��ء ال m#��iن 
  )50( .ا<ن=��6F ال��ب ال�wن6 وال#7dی' )' ه^ا 

Qا ن7ى ل^Pوه��  .ص-�ح���إ�ا 6F آ$��7HF Iا�� و أر�#I )' الP$�ب ���و�ن=
3-    �$�Bnش gال$6         ،   إن ال�*�ض ی� I�=و� ال I��*و� ال ����7 )#7وف ال� ��F

�I و   ،  �-�ی�ًا �إن=��آ$t ل��   �$Pال yل_           ... .و� ��ری��� ^��، ال*#�7وف ��HF أن�� )�' �/)
3��g ی3B ا�ح$=�ج �*' ه^ا ح�ل� و، وأن� ل4 ی�, ال*2PFی g� ؟=#� آ/)� )��Hً� آ

 

                                                 
�' ال*��nق وال�nل, ،  �� ال�7ح*' ���ج6 ال����ادي ، ص               : ان75   )50(�، )536 – 535(ال�Dرق 

�*I ، ص #� 7��� ا<�/م ، ص�" I��H*ر ال�D�8261(ا(. 
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 B��3را :��lإ �ح���  
 

  a� ا<ن=���  إذ أن ه�^ا      ، إ��Cرة وأه*��I    ا8ن�ج��� وه�� أآ7�w     ،   ی�ح�� إن=�� ا8ن�ج��را
3���ت �ه�ت ال*2C> t$آ.  

����*�       ا<ن=����وی$���Pن ه��^ا   3� )��' واح��� و 7��dی' إص��-�حً� �$-���ث  ��' ال*��2
   '  g�$n(���'           ،   الIC/w ا8ن�ج�� و"���   ،م98 - 68وی7ى ال*-��HHن أن آ$��$�� ج�7ت 

cذل �#��I2 ه^ا ، �Pال t2و������دإل�  ا<ن=Bی�ح�� ال. 
����Dق   - ا<ن=��ول�I ه^ا    -  I�واt��8 أن��   ،  وا;$��P( 6F gن آ$��$�   ،   ه6 ال��ن�ن

 �� .و"�� ا<���PریI، - و�-�ی�ًا 6F أ2F_ أو أن�xآ�� -6F �7آ
 

 ؟ ��ح�� ا� ��د��E ه
  '���دز��يی�ح�� Bال  ،c*� د��آ*� ،  ��a وأ;�? ی#�Hب ال*2�3، ج���6وه� ص

             3�وی�7ج3 )-�7رو ال��H)�س �iن���     ،  أن وال��� ���ل�)I آ�ن�f )�' ال7Hی���ت إل�� ال*�2
  3� ی��^هtو، و"���  ���ش ح$��� أوا;��7 ال7��Hن ال*���/دي ا8ول   ، أ;��f )��7ی4 وال���ة ال*��2

�I�2 أن�� آ$�t         ،  م98أن�  �ش إل� ���I      إل�  ای7ن�*�س  ال*(رخ  �Pو��^آ7 ال ���� 6�F   إن=
" _2Fأ���Fو ���. )51( 

 

 �5O V�! رى�ا��  �أد���l8ا�ح��� jإ  
�3 ن2�I ه^ا      و�2$�ل  -B$ل I2��Pال��7رو "��)�س الP$��ب      �iدلI ذآ7ه� )-�    ا<ن=
 : ال*�Hس وه6

) "1 (  tآ���ن آ����������ً  ا<ن=��x��2�F �ًی��دی��  ،     I��H�وی7���5 ه��^ا )��' )F7#$��� ال�"
  '�x2�F I�Fل=�7ا I���BD$ال  ،  F د        وا8)�آ' ال*$#�دة����6 أورش��4 و���ریy و ��دات ال

…Qن�ن6 ل���7ات ال�2)�Iن=��وی7�5 )' ا���8ب الCi$ال m#� .  
)2 (  3�وی7���5 ه��^ا )��' ا���$�nا)� ال*��$4�P  ، آ���ن الt����P واح���ًا )��' �/)���^ ال*��2
a��*=ال . .    ?^���(/� 7 ���d(3 و��#*��� ال*��2 Iص���nال �����7 )��' ال$�Dص��w6 ذآ��7 آ��Fو. ..

  . آ�ن واح�ًا )' �/)�^ ال*2�3ا<ن=�� أن آ��t ه^ا  )21/24( وی$`3 )' ی�ح�� 
)3 (   tآ�ن آ����وآ��ن ه�^ا ال$�*��^ ه��        . . ه� ال$�*�^ ال^ي آ�ن ال*2�3 ی-���       ا<ن=

�2D52(  ."ی�ح�� ن( 
   gوی$-�ث )(ل�����Hل       ا<ن=F ل�� �D�أ)�� ه�^? ��HF آ$��f ل$()���ا       " :  ' ��i� tل

   '���ی�ح���� " (  ح����ة �����*�  -ذا @)���$4  إ-ول���P� 6��Pن  ، ا	 أن ی���2ع ه��� ال*��2�3 ا
20/31 ." (  

��Hل���ن  F س���H*ب ال���$P" : وی�ض��3 )-��7رو "���)�س ال  �7 إل����;kآ���ن ال���ا 6 ا
 I�����I���H �ه����ت ال*���2�3 ا<ن=�����آ$�H-��I���2 ا8ول���� 6���F ا<ی*����ن �Pال f�����w� a���� ال7ا

�I2          ،  ون������Pال ��2ده� @ن^اك "� �72ب إلF ال$6 آ�ن I�`*ع ال�� آ���ع ،  ودحm ال
�' وال�������'ص��ال���وآ�����ن��' وا8�w7ن���Pوال '������ت �ه���ت ...Cی$��� إ�� fول���^ا آ�ن��

 3�  ."ال*2
                                                 

 .)111 – 110( ، ص "�)�س الP$�ب ال*�Hس: ان75 ) 51(
 .)111 – 110( ، ص "�)�س الP$�ب ال*�Hس: ان75 ) 52(
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������F . fن���aF د،  )#�رض��I ش���ی�ة لQ"��7ار ��Hن�ن�$��� ا<ن=����و"��� ل6��H ه��^ا   6��F
�#��m ال���DPر "�ن�ن���I ه��^ا   : " ی���اaF  ���� وی���Hل "���)�س الP$���ب ال*���Hس   7��Pو"��� أن

����7  ،  و� ��*� �7Bی-� ال�اض3 �/ه��ت ال*�2�3       ،  7وح6 ل7Pاه4�$ �#��*� ال   ا<ن=�
I�Fآ� �$-B�  .أن ال��dدة 

       ��( I@ی �7 إل�d7س یx���س   ) 21/18ی�ح��  ،  1/14) 2(�7xس  ( rFن �وأ����
���س          ،  و��ل�7Pس ی��Dx$Hن )�' روح�� وF-��ا?        ����وآ�^لc ال���7لI إل�� دی��آ��$_ و

�� و��ی��س  �dس ال�������   ، وج��$ aاه� ی7ج���d7ن     وه^? ال�Hال g�B$�( �ز)�ن��� إل� 
  .ال�wن6

و ���� ن��D_ آ$����� ال��^ي ی�ا��F, )��� ن#�*��� )��' ����7ة ، و�����ًء  ���� ه��^? ال����dدات
�iن� )' "�*�     4P-4       ،  ی�ح�� ن�5  tج�ن �7 وال��  �P*ال '( ����PF وه^ا ا8)7  ،  وإ�

�Hی�B� 72#أن ی�� ال#�ل4 �، ی �BH8ن ال^ي ی �ً�  )53( ".ی�Pن روح
 

5O �.o ر�6Oإ ���l8ا�ح��� jإ  
�'و��ج���f ج����د  ��HH-*ال  I�و)I��F7# الt����P  ، ی�ح����إل���  ا<ن=���� ل�را���I ن��2

�6H ل� H-7 ،  الPأن �HF    I�وا��$��وا 6�F ذل�c    ، ی�ح�� ال-�اري إل�   ا<ن=��ال*-�HHن ن2
 : إل� أ)�ر )��� 

1-        �$�و"�� ج��ء ه�^ا ا<ن��Pر  ��� ل��2ن            ،  ی�ح��إل�  أن I*C إن�Pر "�ی*ً� لI-B ن2
     I*ی�Hال I�ی��Hل ص��حI"7F ���( ،   t أل�ج�' 6F ال7Hن ال��wن6 ، �د )' ال7Dق ال�7Bان

��I آ�(ود   " ) :رب ال*=� ( آ$�ب  H  6رة ی�ح�� ه��d�، وج� )�7Pو �ه�ت ال*2�3 أن 
4����� 6F 7ةw  7=وح ،IH� ". ی�ح��  6DF ا8ج��ل ا8ول� رmF ال�7ا

      I����6�F I ح�, أول��c ال�^ی'      ه���ك ش���دة     " :و��Hل دا7�Nة ال*#��رف ال�7ی�xن�إی=�
�'        ،  ی�ح�� إن=��ی�$�Hون  �-�6 @���� ال7��Bى ��I�DN )�' ال*�2�F ه���ك fوه6 أن� آ�ن

وآ�ن��O��#� fو? إل���   ، م165وذل��6��F c ن-���   ، ���mF7 ا� $��7اف ��Pن��� ���iل�g ی�ح����    
 . و� شc أن  Oوه� ه^ا آ�ن ;���ً�،)ال*�-� (�7ن$�'

�I ال��ل�      -��IH ال*2xال2(ال  ' ه^? ال 'Pل             fأن ر@? ���ن �7ة  ��ده� إل��w6 آF I
    6��F �����  �ی���xال uل-���ی��" أ���*�ه� ال��H_  ) " م 377 - 374( ای����Dن��س ج���ی7ة 

  .) ذي الI*�P ا<ن=��أي )#�رضI (  "أل��6 
    I��I�H ل$$�n^            ،   ی�ح�� ��Fق آ�� ش���I       إن=��ل�' آ�نf أص�xه�^? ال ��w( fآ�ن� ���F

7B#ه^ا ال �w( 6F ل ه^? ال�75ی�ت�w(؟ � وآ/ ، ن-�? أ ���  ."و)w� ه^ا ال
 إل� ی�ح�� أن ج��$' )�ر�g�B$�( 6�F 7 ال7�Hن    ا<ن=��و)*� ی(آ� ;ix ن2�I ه^ا      

��*��     ،  إن=��/ً ول4 ی^آ7 أن ل�     ،  ال�wن6 �-�ث  ' ی�ح��   F _� إن=���  )�'    -م  165 -وا"$�
  .ول4 ی�2�� إل��، ی�ح��

                                                 
�����f ح���' ذآ��7 أن . ، و"��� أ;i��x د)1111 - 110(، ص "���)�س الP$���ب ال*���Hس: ان7��5 ) 53(

       ���d� ی�ح��، إذ '( �H7س نx�ا8ل�Dظ �ی#��6 ال��H�  �' ال��2�, ، ول�� ل�Oم ذل�r�F cن ی�ح��� ه��                      
       I��� 6F��� 7س ال�^ي�x� '  �H65ال^ي ن      I��� �����*�� آ$�t ی�ح��� إن=F ، 95م   I4 إن ا<ح�ل��C ، م

�7xس (���f ل�6F f2 . ال�B" 6$ه� د)6 )1/14) 2F ���7xس (، )1/14) 1( . 
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��ل     إل� ی�ح��  ا<ن=��ن7P ن2�I   و"� أُ  ^����Pرب ال�^ي آ��ن ��*��^ًا         أ)�م أری���س ��*
وی�#��� آ��� ال�#��� أن ی���Pن "��� ���*4���F ،   '��( a ی�7��P أری�����س  ���� ال*�7��Pی' ، ل��ح����

��ل��Pرب ��ج�د �� )54( .ی�ا4C ��  aF �،  ل��ح��إن=
�' ن2�I ه^ا       HH-*ر ال�Pو"� ا�$*7 إن��F=�ءت ال���dدات   ،    �Bرًا )$/حIH  ا<ن=

: " � )�� ج��ء 6�F دا7�Nة ال*#��رف ال7Dن�2�I         )���  .ی�ح��إل�  ��7P ن2�$�    ��� ال��dدات 
  t2ی�  �ی�ح��� ه�^ا     إل ���ول�P' ال�-��ث    ،   وI�C/C أ���Dر أ;�7ى )�' ال#��� ال=�ی��            ا<ن=

�I-B ه^? ال�2�I ال-�یN�2( 6F Iw� ا8دی�ن � 4�2�". 
�t و�Oوی�7 ال-6�F "       ,N��H آ$����      وی�Hل ال�H_ ال����ي �7آ�I ا	       ��Bل��اء ال" " : 

��iن )(ل�g               �ال-, أن ال#�*�ء ����ا      I��N�Hال Iل�75ی��� b�ی�F7$#ن دون*� �-�u و�*-�
��ون7ى ال��Hد ���Bرة  �)�I  ���        ،   ال��7ل ز��ي ال7ا�a آ�ن ال�Hی_ ی�ح�� �'       ا<ن=

 Iف ه^? ال�75ی/;". 
     I�)7یI و� شc آ$�ب  rFن� �،  ی�ح��إن=��أ)�  : " و��Hل دا7Nة ال*#�رف ال�7ی�xن

وإن��  ... .وه*�� ال�Hی��2ن )$�� وی�ح���       ،   ل�#`�*� أراد ص�ح�� )`�دة ح�اری�'   ،  )Oور
7���xا ول�� ��iوه� را�I�x ذل�c          ،  ل�7أف ونDd,  �� ال�^ی' ی��^ل�ن )�$��� ج���ه4          �ول

��د         ��Bل-�اري ی�ح���� ال����ال7ج��� ال6D��2�D ال��^ي أّل��g ه��^ا الP$���ب 6��F ال=���� ال���wن6 
6����4 ��ى، ال=��  a��7 ه�ى ، rFن أ *�ل�4 �`� �4  ��x�n55( ."ل( 

ل-��اري ی�ح���،   إل� ا�b-D ا<ن=�� أی`ً� �=� )� ی*$�a )#� ن2�$� ا<ن=�� و ��  
�����ن    F ����  I��Fال*#7و m���Dال Iب ���ص��6 ی$-���ث  ��' ن75ی�������i��F<ن=���� ی7���5 

 .ا<���Pران6
      ��$Pی�ح�� أن ی c*2ال �N�Bل 'P*7       ، و� یD�� �Dأن ی�ح��  �)6 آ*�� وص� Iص�; 

ی�ح��، ووج�وا أن�*� إن�2ن�ن  �ی*� ال�F 4�#*� رأوا )=�ه7ة �7xس و" أ *�ل ال�7� 
  ). 4/13أ *�ل " (و �)��ن �#=��ا 

      I*��; 6F وأ)� )� ج�ء�� ا<ن=�� )*� ا�$�ل �� ال��N�Hن �iن ی�ح�� ه� آ��t ا<ن=
��^ا ":وه� "�ل�  ��dال^ي ی ^�" ( ون#��4 أن ش���د�� ح�,    ، وآ$�t ه�^ا  ، ه^ا ه� ال$�*
� ی���Hل ال*-���HHن دل����  ����  ���م ص��-I ن��2����F       I^? ال7��HDة آ*��  . )24 / 21ی�ح���� 
����I ال��tN، ی�ح��إل�  ا<ن=B�  .إذ ه6 �$-�ث  ' ی�ح�� 

        I��#�� ل�*�$'       ،  وی7ى ویf2 أن ه^? ال7HDة آ�ن6F f ال-�ش� ��*�F fD�ور�*��  ، وأض�
    _2Fخ أ�����P�.           Iن )' آ�*�ت ش�xn*6 ال�F م وج�ده��  �� وی(ی�? �td ��ر ��ل

I�N��� .ال2
��H$F Iل  ���� و �' ال7�HDة ال6�$ �#��ه�            وأ)� )I(�H ال   �2��P�d/ن  : "7ه��ن�I ال

 . "إض�IF ی#$7ف ��� ج*�a ال*72Dی'
                                                 

�' ال*��nق وال��nل, ،       )156 – 1/155(إ}��ر ال-, ، رح*I ا	 ال���ي       : ان75   )54(�، ال�Dرق 
�� ال7ح*' ��ج6 ال���ادي ، ص  )561 – 560(. 

�I ، )-*� ض��ء ال7ح*' ا8 5*6 ، ص        :ان75   )55(-�ال��Dرق  ،  )329 – 326(ال���دیI وال*2
�' ال*����nق وال���nل,،  ���� ال��7ح*' ����ج6 ال�����ادي ، ص   ���)561(  '����3  ����� ال��2/م �، ال*��2

ا;$/�Fت 6F �7اج4 الP$��ب ال*��Hس ، أح*��          ،  )42 – 41(م ، )-*� وص6D ، ص       ال-N�H, وا8وه� 
�� ال�ه�ب ، ص  )88 – 87(. 
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          ����7نf ه�*�' ا��7$�6�F 7 آ$� I(/#وی7ى ال " ���أن الOی��دات   "  ا8ر�#�I    ا8ن�ج
ح��u ال����س  ���� ا� $��7اف 6��F ش��iن    " 6��F )��$' ی�ح���� و@;��7? آ���ن ال���7ض )�����    

�$�c ال�75یI ال6$  g7ال*(لB#ال c6 ذلF ال��س m#� )56(."آ�ن ی�7Pه� 
ورو�7ت إیOلO و��7ه*�� "��ل�ا ��iن        ،  4C إن �#m ال*(ر;�' و)���d� 4رلO ال7Dی�      

       I��� �ً"���d( س ا8ول       44ی�ح�� )�ت����_ ه�� )(ل�g ه�^ا          ،  م  ��� ی�� �7ی��F ���و �
�� .�6نا8ول أو أوا�N� ال�w  ال*��/دي   "�� آ$�6�F t ن��ی�I ال7�Hن        ا<ن=��� إذ أن ه^ا    ،  ا<ن=

)57( 
���E آ(\ l؟إ�ح���  

 tی�ح�� ه� آ�� 'Pوإذا ل4 ی���6H ؟ ، ا<ن=H-ال t��Pه� ال '*F 
     OیO  4��F _Hال t�وال=��اب  ،  ه�^ا ال�2(ال ص�#6F " :     t )�;�� إل�� ا<ن=���     ی=

��ل#���رة                 6��$�� ��( �ً��ی#��4 إ� ا	 وح��? )�' ال�^ي           �:  �� ی$t��x درا��I وا��#I ��ل
  . "ا<ن=��آ$t ه^ا 

           tت آ���Dال2(ال )' ;/ل �-�ی� ص '  I� دون ذآ�7    ا<ن=��وح�ول ال�#m ا<ج�
 '���ً   ،  آ�ن ن7Bان��ً  " :ی�Hل ج7انf ،  ا�4 )#����ن و)' ال*-$*� أ  ،  و�=�نt ذلc آ�ن ه

ون�*��_ ه��^ا )��'  ���م وج���د د)���ع 6��F   ، ول����P ش��7"6 أو إ�7ی6��H، � ی���Pن ی��دی��ً�
��  /)I  �� ال-Oن  ��)� آ$t  ' ه�م ��  .")�ی�I ل����د  

 �;���( 6��F وج���ء����وی�D��Bن� �iن��� ، ی$��7ك ا���4 ال*(ل��g"  أن �#��m ال����Hد ا<ن=
 ���@ _N6 آ��F 7ن ا8ولH6 أوا;7 الF I���ل��ن�ن t$6 آ-�2(".  

2�7?     ی�ح�� إن=��)72D  ج�ن )�رش   و"�ل  D� 6F )  أن��    : " )81ص �و)' ال*-$*
�/دي "�م شbn ی�� � ی�ح���      ;/ل ال��2ات ال#7d ا8;�7ة )' ال7Hن ا8ول ال*         ،  '�(

  '���و"��� . .ز����يال**��P' أن ی���Pن ی�ح���� )����F/; _"7ً� ل*��� ه��� ش���aN )��' أن��� ی�ح���� 
�7ة  ' ی�2ع     Fل�ی� )#��)�ت و f#*=�  ،      اح�� أو�� Iدرای� �أن� آ��ن  �� �و)' ال*-$*

 '��( 7��wأآ������Iا8ن�ج���d$*ی���2ع ،  ال I��BHج�ی��� ل ��=��2$� ^����������  ،���HFم ح b$��;ا
 �nال �$DN��     I�آ*� آ�ن�7Ci�$( fة ��ج��د �/)��^ ی�ح���           , صI ال$6 آ�ن �#$�7 ن��2D  �ل*
 ". ال*#*�ان

��ر      ��d�وآ�^ا ر���N� ی�ح��� ل�f�2 )�'          ،   آ���  ا<ن=��� إن ه�^ا    : " و"�ل ال*-�H, ر
�D��B�، 6ن�w7ن الHاء ال�$��7? ال��س ، �� ص���D أح� 6F ا$#� ."ون2�� إل� ی�ح�� ل

�I ال*�ر�I ا<���Pریt� " I وی7ى أن ال�P ، وی�ا�HF ا�$�دل'�� '( tل�� ." 
���iن آ����I��D-� " t ال=���� " 6��F  ال���nريی����g  و"���ل���� ه��� ��*���^ ی�ح���� ا<ن=
�7وآ��س ال*2*� . 

                                                 
����a ، ص      : ان7���5  )56(��' الI-���B وال$-7ی���g ، ی-����� ر���� I�����H*ال t���$Pه���6  ، )����)155(ال

�I ، )-*� ض��ء ال7ح*'       )152 – 150(ال�7Bان�6H� �*-( ،I ال#w*�ن6، ص      -�، ال���دیI وال*2
 .)79(ه� الP$�ب ال*�Hس آ/م ا	 ، أح*� دی�ات ، ص ، )329(6 ، ص ا8 5*

4 ;����� أح*��� ، ص    : ان7��5  )57(��I ، إ���7اه-��' ا<���/م وال*��2���، ال�7��Bان�I ، )18(ال�7��Dان 
 .)DxB()85� ش�ه�' ، ص 
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�' و)��4 ج�)_ )�ك آ���ن      HH-*ال m#� ا8ن�ج��� " وا�$�7ی6�F 7$ آ$����      ،  و"�ل 
  I#��^ ال*2�3 " ا8ر(/� '( 7;@ ^�ی�ح�� ا8رش��  ( �  وه،�iن ی�ح�� ال*�BHد ه� ��*

( ، t2وأن أری��س ال^ي ن��  . "� ا;$��  ��� أ)7 ال$�*�^ی'ز��يا�' إل�  ی�ح�� إن=
      �� أح��   ا<ن=��� أن آ���t ه�^ا      "  ی�ح��   إن=��ش��دة  " وذآ7 ج�رج إی�$�ن 6F آ$�

 I��C/C : y���dح���� ال����7ل أو ی�ح���� ال�����6��F 7 ) ول���_ ال����7ل ( ��*���^ ل�أو )#���4 آ
  .�یIأ2F_ )=��ل ال�

            7��" 8ن��  ،  ی�ح��� )����Hً  إن=��� لP' ذلc ل4 ی6F fD  `� إی�$�ن ال^ي )� زال ی#$
��iن آ����� آ��ن                ،  ا<ن=��� )�*� آ�نf ال�75ی�ت ح�ل آ��t ه�^ا         �ً��r�Fن )�� ی$`�3 ل��� ج�

�7وح�، ل�ی� 7PFة ال��7ل �ً#�d( 7اء آ�ن( /� . "..rFذا آ$�� أح� �/)�^? rFن� 
�' إل    HH-*ال m#� tآ*� ذه         Qل t7 )�' آ����wوج��د أآ � ���)���4 آ�ل*��ن ح��'      ،  ن=

إن آ� ش6ء ی�aF إل� ا� $�Hد �iن ال�b ال*��dر ح�ل�ً� ی�$*�6 إل�� أآ7�w )�'                  : " "�ل  
�-$*��� أن ، )(ل��g واح���F�������^  ا<ن=(/� Ixا����� 7��dم "��� ن�������P��d ال��^ي ن*����P ال 

gال*(ل ، �� )58( .�� ی�حن=��و)��w ی�Hل ال*�;� <، "وأن�4 "� أض��Fا إل
���f أن  C و)��' ه��^ا آ������������ ی�ح���� ال-���اري إن=$Pی�ح���� ل��4 ی  ، ����و� ی#��7ف آ��

6��H�H-ل �  ، ال����=( t����Pل Iا����Hوال I*��B#ال t��2ل أن ن����-� 3��Bن#��7ف )��'  و� ی
  .ی�Pن

                  ̂ �N��  �$*�B#�r�Fن  ،  و �� ��m ال7�xف  �' )=��ل��I الt���P وا��$-�لI ال��Hل 
 :� ال*-�HHن إل��� )��� ن�ا<ن=��Pd( I*C/ت ��wر 6F وج� ه^ا 

��"6 ا<ن=�� ا;$/ف ه^ا   '  �� ا8ر�#�I  ا8ن�ج���  الIC/w ر��4 أن )�ض��ع   ا8ن�ج
 y7ة ه� ��ری��� ال2/مال*2�3و��  .  

 6��F 3��� "I��B ال*��2���d$� إذ������*��� ی7���5 ،  الI��C/wا8ن�ج����� ال7ا���a �7ی���ً� ا<ن=
�����. 
   /ًw*F :  ه�����      ا<ن=F 7��5� ال^ي ����� ه��     ،  � ن��Bص �iل��� ال*�2�3       ال�ح t�$آ 

����ت ذل��c آ*��� ی���Hل ال*7��2D ی����g ال���nري C>: "  gإن ی�ح���� ص�������� 6��F @;��7 إن=
�� و��7ه�      �@ _Nآ�� ID"أ�� '( t�x� ����أن� آ�نf ه���ك ��ا7�P�� g�N        : وال2�t  ،  ح

 3�  ."�ه�ت ال*2
     6F 'Pول*� ل4 ی��، �إن=��� �ح���   أنi�d ی  ،   الIC/w )� ی�aF أ"�ال ه^? ال�xاgN      ا8ن�ج

�،  وه^ا ال*#�� ی(آ�? ج7ج_ زوی'    F7أن��4 اج$*#��ا         ^آ ���@ ID"وال$*��2ا  "   ' أ��
t$P3 )�� أن ی��� rن=��وی��دي �،  ' ال*2$Pل4 ی �*( ����ن اk;7ون ا<ن=".  

      ����F یg��$n   ،  إن�  �ل4 @;7   :" "ا<ن=��ال*�;� إل�   "ی�Hل ا8ب رو��� 6F آ$�
   I�H� ' ����� وال$��ری6F       y ا;$ا8ن�جFوا����8ب وال=�7ا t�xnر ال*�ض�� �ت وال��� ،

 I��� وال7ؤی� ال/ه��". 

                                                 
، ال*��2����B( 6��F 3در ال#���N�H   )157 – 1/155(إ}����ر ال-��, ، رح*��I ا	 ال�����ي   : ان7��5  )58(

I�-�ه�6 ال�7�Bان�6�H� ��*-( ،I ال#w*��ن6 ، ص             ، )��  )71 – 69( ، أح*�  �� ال�ه��ب ، ص         ال*2
 .)91 – 90(، ال$�راة وا<ن=�� وال7H@ن وال#�4 ، )�ری_ ��آ�ي ، ص )145 – 141(
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                  6�F ��*  �ً�(�*� 3 )���ی7ة� ا8ن�ج��� وه^? ال*��ی7ة أوص�$� إل� ��Hی4 ص��رة ل�*�2
 m#���I : " الIC/w وال$6 ی2*��� ال�d$*أو " ال " I�Nا<زا". 

     I���P7ة ال*#���رف ا8)7ی��Nل دا���H� ال  " :ل��^ا t#��Bه��^ا   )��' ال '���� a��*=���� ا<ن=
�*#�� أن ل� "�رن� أن�� ص�-�-I ل$-�$4 أن ی��Pن ه�^ا               ،   الIC/w ا8ن�ج��و ��� آ�ذ��ً�   ا<ن=
".  

: "   ' ه^ا ا�;�$/ف  )#�7ًا"ال�Pن ال*��dر"6F آ$���  ال2�7 @ر���F 7Cي  ی�Hل
وی7���5 أن ،  ی�ح���� ل���_ ل��� "�*��I ���2$-, ال��^آ6��F 7 ���7د ال-���ادث ا8آ����ةإن=����إن 

��ًا )-$�ی#���ل الt��P دورًا ; ���F t#59(."��� ل( 
�' ن�ل��f ه��^ا     ا<ن=����و)��' ال*P��d/ت ال$��6 ��اج��� ه��^ا     F7��-*أی`��ً� أن أی���ي ال 

�������� روای��I ال*��7أة الOان���I  ، ا<ن=F fFض���iF ) ل  ) 11 - 8/1ان7��5 ی�ح�������Hوال$��6 ی
�I إل�     ��� )�;�    �2�)�' )7ج�a    ه��ك إج*�ع  �� أن��      " :ا<ن=��ه^ا  ال7ه��ن�I ال
ا<ن=��Oی��I و"��� ح��^fF ه��^? الI��BH )��' ال�6��F ."   In��2 ز)��' �ح��, iFد;���f )=����ل 

 I#ال*7اج I����Hال (R. S. V) ��  I����ره�  ��رة د;$ ��� )60( .ا<ن=
                   gل�)( g��' ی#$�Hون �iن ا<ص�-�ح ا8;��7 ل��_ )�' ��iلHH-*7ًا )' ال�wآ*� أن آ

     _���ً� iFل-f�H آ��I�2 أ�2F_           إن ه^ا ا<ن=�� آ�   : " ا<ن=�� ، ی�Hل آ7ون��ن  7�dی' 
 )61(. "ال-�دي وال#7dی' �#� )�ت ی�ح�� ال��ب 

�I، إذ ا $���7ت ا<ص��-�ح            ���2�وه��^ا )��� ی#$��7ف ���� آ������ )I��(�H ال7ه��ن���I ال
��<ن=����، و ���� ����Hل   ال#7��dی' �ً��H-�( 7���: ;��*��I لQن=����، وا $���7ت ا<ص��-�ح ا8;

"          I�*��; ��#��*7��5 ال*�-�,، و� ��Oال        31-20/30 ی7�5 ه^ا الBD� ا8;��7، ال��ارد  
��^             .. )i2ل�B( Iر? )�ض��ع ن��Hش       (/� m�#� ��Fأض�� I��*P� ��BDن ه�^ا ال��Pو"�� ی

  ."ی�ح��
وهP^ا نB� a( ال�Hرئ ال7Pی4 إل� ن$�=I واض-I وض�ح ال6F _*d را�#I ال���ر، 

 I3 )�2ل��7 ص#���ت )' آ� "وه6 أن ن2�I ا8ن�ج�� ا8ر�#I إل� �/)�^ ال*2w�
 ".ن�اع، أ)� ال��م rFن� ی�75 إل� ا8ن�ج�� ج*�I، آ*� ل� أن�� آ$t )=��لI ال*(لgا8
)62(IH�H-وه^? ه6 ال . 

                                                 
 �#��ل�ا  ، ی� أه�� الP$��ب        )182 – 181(ه6 ال�7Bان�6H� �*-( ،I ال#w*�ن6 ، ص         )� :ان75   )59(

6��' ان����xHع ال�����2 )165 – 162( ، ص إل���� آ�*���I �����اء، رؤوف ش�������� �N�����7وال �����، ا8ن�ج
 ، ا;$/��Fت 6�F ��7اج4 الP$��ب ال*��Hس، أح*��  ���          )56(و���"m ال*$'، )-*�� ال7�d"�وي ، ص         

 ).86(ال�ه�ب ، ص 
، )i�2لI ص��t ال*�2�3،       )2/272("�7اءات 6�F الP$��ب ال*��Hس،  ��� ال�7ح�4 )-*��               : ان75   )60(

، و"��� )91(راة وا<ن=���� وال7��H@ن وال#���4 ، )���ری_ ��آ���ي ، ص  ، ال$���)68(أح*��� دی���ات ، ص 
�'، وأش��رت 6�F ال-�ش��I إل��              $F��H#( '���I ال*d$7آI ه^? ال7HDات � ��HFه� وض#f ال$7ج*I ال7#

I�����ت ال�Hی*I وال$7ج*�ت ال72ی�ن�I وال/��xn*6 الF .  
 ).1/156(رح*I ا	 ال���ي  إ}��ر ال-,،: ان75  )61(
2��ن ش�ل6، ص   )�جO ��ر ) 62(��F ،ا8دی�ن y230(ی(  ��ل�� ال*�(رخ )�ن$�6�F f آ$����      إ، و"� ن�2
 . ) و)� �#�ه�156ص (، "��ریy الP$�ب ال*�Hس"
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 B� ر���A ا���	 ا�	�	 : *��
 

 � ر���N�   7D�� - أ *��ل ال��7�        (:  ا8ر�#�I  ��د )�' الN���7� وه�6            �8ن�ج��ی�-, 
    7d  a�ر���لI   -� ال�w/ث    ر���N� ی�ح��    - ر��ل$� �7�xس     -ر��لI ی#�Hب    -��ل_ ا8ر

  .) رؤی� ی�ح�� ال/ه��6- ی��ذا
 

 Q>ل ا�-�� : أو�أ!� 
 �$-�ث  ' ا8 *�ل ال$6 "��م ����         ،وی$�Pن ه^ا الC '( 7D2*�ن و 7dی' إص-�ح�ً      

 '�2*nس ی�م ال�H4 روح ال��)' ،  )4 - 2/1 ان75(ال-�اری�ن وال�7� ال^ي نOل  �
 ����� ورح/���� و"7��B�� I��B?  ��' ش���ول ود������rب آ*��� ی$-���ث ، د ���ة و)#=��Oات
 .و�#O=#( mا��

           gل�"�� )(ل� �7 إل�D�2ه^ا ال t2وی�  ���: "  ال�wل�u ح��u ج��ء 6�F اF$$�ح�$��            ا<ن=
��_  ' ج*�a )� ا�$�أ ی�2ع یD#�� الP/م ا8ول أن��id ی�Fو�C . ) " ... 1/1أ *�ل( .  

 '��Pول  ����� 4�  ل�"��� )��7D��� aإن=���� �����"m ه��^? ال��� �ى یP��d� وی*���a )��' ال���2$
  '��( 4���Dال��2*�ء إذ ی �د إل���#��Bال Iلi��2( 6��F ا8 *���ل���� ل�"��� أن ص��#�د ال*��2�3 إن=

 I��(��H6 ی���م ال��F ی$-���ث  ��'  ) 51 - 24/13ل�"��� ( ل���2*�ء آ���ن �6 أ *���ل ال���7��Fو
 I��(��Hال ���#� 3��' ی�)��ً� " }����ر ال*��2��#� وه��^ا ا�;��$/ف ی��P^ب . )1/3أ *���ل " (أر

 tن آ��i� �N�Hال7أي ال�� .اح� وال7D2 وا<ن=
 

 B��O�U : `��3 �A�ر� 
���رات ���ل  ��� أن�� آ������           ،  و��t2 ه^? الN��7� إل� ال��Hی_ ���ل_       #� z��$*و� ،

I7ة ر��لd  a� .وه^? الN��7� أر
�I ل��ل_     Bndال I��Bل���� الN��7� أی`ً� xBو�  ،       a���xال I��، 6��F ل�f�2 �ه��

I*��;و Iج���I ل�� دیBnش �Nر�� ��. .. 
     I-ص�� �إج*���ع  ��� I��*C _����� إن �#��m  ، ن��2�I ه��^? الN����7� إل��� ����ل_    ول��

                        ����Fو ��#� ?^��(/� m�#� ���� f����2�I إل��� آ$�( �Nر��� a���' ی*�� إل� أن أرHH-*ال
I��#7dی' ��I آ*� ذآ7ت دا7Nة ال*#�رف ال�7ی�xن . 

cPd6 ش7ح� <    ویF 'أرج����ل_ ال*I��7 إل� الN��P_        ن= �Nر�� a�*=� ی�ح�� 
����Hل F " :��وال��^ي آ$���� ه��� ���7xان أو ، ً� إل��� ج*���a الN����P_إن ����ل_ )��� آ$��t ش��

 ."أر�#�x� Iر 
�' ;�Bص��ً� ���PFن ال���Oاع ح�ل���� أش���     ���2���  ، أ)��� ال����7لI إل��� ال#���7ان�� '���-F

�I إل��� ����ل_ r��Fن  "7��dال I��2��Pس   ال�������*��� ی���Hل  ، ل���7C ی���Hل �iن���� )��' وض��a أ�
�7 : "ال*��(رخ 6��F ال7��Hن ال*���/دي ال���wن6     ��ر��ل����ن aإن���� )��' وض������ وی���Hل ،"ن�
إن 7Fی��Hً� )��'  �*���ء ال�7و���2$�نf ی#$���Hون ) : " )��'  �*���ء ال�7و���2$�نf( راج���س

I�  )63( ...".آ^ب ال��7لI ال#�7ان
                                                 

�' ال*���nق وال��nل,،         )165 – 1/163(إ}��ر ال-,، رح*I ا	 ال����ي       : ان75   )63(��، ال��Dرق 
�I، )-*� ض��ء ال      )306( �� ال7ح*' ��ج6 ، ص      -� 325(�ی' ا8 5*6 ، ص      ، ال���دیI وال*2

 .)599(، و"�)�س الP$�ب ال*�Hس، ص )327 –
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��Hل    F I� �2�� شc أن ا8دلI الmH��� 6�$ ص�-I ن�2�I            : "أ)� )�;� ال7ه��ن�I ال
���7ة wل_ ه��6 آ����� )��' ��F*��7ء أن ی#$���H أن ال����7لI )��' إن���dء واح�� .. ال����7لI إل��� 

             ������� إل�� ��� /�F ��`Fن-�� أ ���  t���Pا�4 ال �ل_ ، أ)� ا�ه$�اء إل��.. أص-�ب 
t��Pا�4 ال �ن�� ن=�i� 4��� @;7 ا8)7 )' ال�2$/F". 

   �Dل )(ل�Hس     "وی��H*ب ال��$Pال �إل �ال*�;" " :         ،t���Pن#�7ف ال � I���2��ن-�' 
 � �����P6 ;$�)����؛ ل��F ت ح���رة����-� ���*-� Iل4�7 )��' أن ال����7ل����F 6��F �ًان����  ���*-� 

 ��$(���H( ...    �����"��� ی���Pن .. إ� أن ا��=���? ال#���م ه��� اF$��7اض أن ����ل_ ه��� ال��^ي آ$
ال�^ي ���� آ��ن ی#�7ف آ�� ش�6ء  �' الI���P                ) 4/36أ *��ل   (الt��P ه� �7ن��� ال�/وي      

    '���' ال#���7ان����� ا�����8ب ���d$ل t����Pن ل�"��� ه��� ال���Pأن ی uل���C و *����4، واح$*���ل
  Dل�"� و� ��ه��ك را�a ه� أ���ل_ ال�^ي آ��ن ی#�7ف ��*���Cوس             . 7 أ *�ل ال�7�  وإن=
�7ن���� أن أ�����ل_ آ����ن  ) 18/24أ *����ل (آ*���� أن ) I���F7#()13/23 ج�����ة nی) �ً-����BF

  t$P6 الF رًا�$H(وه���ك أی`�ً�  ��د                ) ... و ،cن آ�^ل��Pأن ی ��� Iه^? ال��7ل t$و)' آ
����� أن ن���Hل أن � أح��� �  I6 ال���ی����Fت، و�����*n$ه��^? @;��7 )��' ال tی#���4 )��' ه��� آ���� 

I64(".ال��7ل( 
7 ��, إل� ا<"7ار �� ا8ب أری=�ن�س ح�' "�ل        وه^ا ال=�اب ا8  �;" :   t$أ)� )' آ

��Hن�              �� '�( m�#���ً� �F	 ی#��4، ی��Hل Hی Iال��7ل :         t�$رو)�� آ gHأ�� _�`�*�إن أآ�
 )65(".إن آ����� ه� ل�"�: ال��7لI، واk;7ون 

 

  B�/��U :   ور �ـ�6���U�6ا� �A��-ا�    �ح�ـ�� �ؤ�ـ
 :Dا�)ه� 

�a ر��N� C/ث )���� ل��ح���        � �N��77س   ،  وه^? ال�x�واح��ة ل�P� )�'      و،  و�C$��ن ل
 . 4C رؤی� ی�ح�� ال/ه��6،ی��ذا وی#�Hب

 ^� .  6�C7dا� و 7ف ال*-�HHن �iص-�ب ه^? الN��7� وه4 )' ال$/)
�7��xس ه��� ص����د ���*6��F c آ7��D ن���ح�م    F  ، ��2*#�ن�وی��7ج3 )-��7رو  ، وی#��7ف 

، P$�ب ال*�Hس أن� آ�ن )�' �/)��^ ی�ح��� ال*#*��ان "��� أن یt-�B ال*�2�3           "�)�س ال 
   ?^�(/� 7N�� ��  م�H$7ه�    ،  وی� $" 4C   gB$�( 6F� 6F رو)�   ،  و"� د � 6F أن�xآ�I و�

 .ال7Hن ال*�/دي ا8ول
   6F 7س "7)�جx�أن �7�xس و)�7"_ ی�7�Pان أل�ه��I     " )7وج ا8;��ر "  وی^آ7 

3�  .ال*2
   '���د   ز��ي وأ)� ی#�Hب ��F اBأ;� ی�ح��    - ال ���' ل�*�2�3  -6  ا<ن=�7H*ال '(  ،

         I��� 4�و"�� آ�ن�f و����F "�$ً/  ��� ی�� أ�7ی���س        ، م34و"� ��ل� رa*=( I��N أورش��
�7ح���? )��' ج����ح   : و"���ل @;��7ون ، م  ���� ا8رج��443ا8ول  ���م  '�"$���� ال�����د ح��

�P�  .م62 ور)�? ��ل-=�رة ��I ،ال�

                                                 
�' و@;7ون، ص : ان75  )64(Pل�� ).556()�;� إل� الP$�ب ال*�Hس ، ج�ن 
�7Bي، ص  )65(Hس ال����I2، ی����Pال y276(��ری .( 
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    �B*م ال�H� /F ه�                 وأ)� ی��ذا ���F g��$;ى أن ��^آ7 أن�� ا��� �ً�Dه��   در  ��� �#7ی �
�7 أي ���Bب ال���H#أی����ذا أ;��� ی '���أم أن��� ال-���اري ال��^ي ی��� � ل����وس  ، ز����ين��� ا

�� ال�#m ی^آ7 أن� ی��ذا @;7 ��7ه*�؟ال*�tH ��اوس؟ )66( 
��6�F I )-$�ی�����        *��#� �N���7وه^? ال  ،       ��=����� I�H7ی� 6�F I��Bn6    ،  ش�F ي��-�

��Dا�4 )(ل ��$(�H( �ً� .��ل
              I� ور�4 ذلrF cن ن�2�I ه�^? الN���7� آ�ن�f )-�� ج��ل ��ی�� 6�F "�7ون ال�7�Bان

�'           ،  ا8ول���,  �� أآ7wه�� )�� ذآ7ن��? 6�F ر���لI ال#��7انx7 ا� $�7اف    ، وی�;i�� u��ح
      I����7��xس ال�wن���I ور����ل$6 ی�ح���� ال�wن I����7ل�إل��� أوا���� ال7��Hن ال7ا���a ال*���/دي 

��7           ،  وال�wلIw ور��ل$6 ی#�Hب وی��ذا   �ورؤی� ی�ح�� ال/ه��6 ال^ي آ�ن )�ض�a ج��ل آ
�� إ"7ار?". 

                    3����ت  ،  إذ ی-�ي ه�^ا ال7D�2 رؤی�� )��)��I �7ی��I ه��7H� ��Fی�7 أل�ه��I ال*�2Cوإ
�I ال$�6       ،  و;`�ع ال*/IPN ل�  ،  ���xن� 6F ال2*�ء  ��H$2*ات ال)�إض�IF إل� �#m ال$�

m(ي و��O(ر �Pd� f�� .ص
        ��(��( 6�F وه^? ال7ؤی� ر@ه� ی�ح���              I-D7ی' ص��d و I#��� 6�F 7ةx�2( 6وه�          !!

�w(6 ال*��)�ت و�وF ی#��  ه^ا ی2$�7ب. 
        7D26 ه^ا الF 7ًا�wآ �Nا8وا I2��Pء ال��@ cPل  . و"� ش�H7 ال7وم (  ی$��7� _�) آ

�g ��7ن$�' ال*�-�     ) ال7ؤی�  ( إن �7D ال*�dه�ات    : " م212�B� '(�"   ،   ل���" ���w(و 
 .دی�ن2�� )' ال�H)�ء

���2��س  دی� وأ)������_ )�ر����I ا�������PریI  ����م     ن���Nم 250ر    ����������H� 6���F آ$�F
"�����'" ال*�ا H�،  إص��-�حً� إص��-�حً�  ال7ؤی��� ���iن�4 در����ا ���7D ل��� ��' �#��m ال���2

�iن��  ���ان )�Oور              "ووج�و?   '��N��" ،'��/ )#�� و �ی4 ال��7اه ..      g���B� '�( _�ل�
�� أي واح� )' ال�7� أو ال�Hی�2�' ،          .. ی�ح��  $Pو أي واح��  أل4 ی    ،I�2��Pرج��ل ال '�(

�#I ال6$ ��       dال gس )(ل�w7ن��'، إذ أراد     ال7Pن ��� إن آ�w؛     أI����لnال �$B" 4 ن ی�
، وذلc أن آ�7ن��wس آ��ن ی��Hل ��ل*��c ا8رض�6 ل�*�2�3، وه�� )��                   "ن2��� إل� ی�ح��  

 .ی$7PF a( ,Dة ال7D2  ' أح�اث @;7 الO)�ن
�*� ��ص� إل��� ال��2��Hن           a�H7 ل4 ی��Pال gال*(ل 'P7،     لD�2ال I6 درا���F '#(i�F ،

رج�� "��ی_ )���4 ���ل7وح        .. ال7D2 )�' آ$���I ش�bn ی�� � ی�ح���            "و��ص� إل� ان    
                      �N���7ی�ح��� وال ���ال�Hس، ول6��P � أص�ق �iن�� ه�� ال���7ل ا��' ز���ي، آ���t إن=

 I#(�=ا�4 ال��7ل ی�ح��.. ال _D���7ون wدي آ�ن ه��ك آ�H$ 6 اF67(".و( 
7Cل ل������H7 : "یD��2ض���ح، و�   إن ه��^ا ال�� �����7 إل��d3، و� ی�� ی#4���ّ  ��' ال*��2

�� أن� )' وح6 ال7وح ال�HسF 3`$ی." 
ن��� ل���_ ل���_ ل���� ش��iن �7D��2 ال7ؤی���، 8: "وأ)��� ;����D ال*3���B زون=������HF 6 "���ل
�#4 آ$���ت ی�ح��  ��F _��F ،�ً�� ".و6F و�#6 أن أر7D� ..�`Fًا آ$�

                                                 
���ن 6�F        ،  )1075 ،   176 - 174( ، ص "��)�س الP$��ب ال*��Hس     : ان75  ) 66(��وآ��g ی7�PD ا<ن=

ی��� أه��� الP$���ب �#���ل�ا إل��� آ�*��I ����اء،   ، )46( ا<ی*���ن ال*��2�-6، وای��' ج��7دوم، ص  أ�������ت
 .)199 – 194(رؤوف ش��6 ، ص 

�7Bي، ص ) 67(Hس ال����I2، ی����Pال y331-329(��ری.( 
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t$P�F 6رآ��� 72D*ال tH#7: "ویCل� a( 7ونو"� اش$7ك�wوزون=�6 آ ." 
�#m ال*72Dی' "�ل�4      '  �H7 ال7ؤی��            : "آ*� نD�� 6�F إن  �د ا8ل���ز ال*�ج��دة

���، أو إن ال�^ي         : ی�2وي  �د آ�*���، و"�ل @;7    nل���t ا<ن��2ن �B� ال7ؤی� Iإن درا�
��لn( �����م H68(".ی-�ول ال( 

�I    )�;�   وی�Hل �2���� ��7D ی�ح���     � " :ل�^ا ال7D2   ال7ه��ن�I ال�i6ء )�'     ی�d� 
  ��ول4 ی^آ7 "� أن� أح��      ،  ولtH ن�6 ،   ل�H أ��,  �� ن�2D ا�4 ی�ح��      ،ا<ی`�ح  ' آ��

��    .  6�C 7dا��H� 7ن          ه��ك�Hر? )��^ ال��C@ m#� ��  7w  �"ت، و��wش6ء )' ال �� 
��    ال�wن6،F ال7ؤی� ه� ال��7ل ی�ح��     وورد tی4          . . أن آ����Hال ����H$6 ال�F _��� أن� ل��

  cذل �إج*�ع  �  ،               c�dل� I7 ال7ؤی��  7ض�D�2ر ال���7ل6 ل��B*6 ال�H�@راء إن    ...و"�� 
 I�#��d$( 7ن���B  6��F '7��2یD*ال ،    I�������4 )��' ی(آ��� أن ا�;��$/ف 6��F ا<ن���dء وال��DF

�7 ال/ه��6 �=#� ن2�I ال7ؤی� وPD$وال��  . ال7ا�a إل� آ��t واح� أ)7ًا  2�7ًاا<ن=
 ی�7��xن ا<ن=��ال7ؤی� و�7D ی7ون أن و... 6F ال7أي @;7ون  )72Dون  ی�nل4�D  و

�4 ال��7ل    �#$����ت       '� وی�Hل ال*72D ول��4     ،"أ2F_ی�ح�� 6F    ی� آ$�I ی�$*�ن إل� 
    7D27? ل��2D� I(�H( 6F 6رآ���" :             ���F ،�ًر��� t���Pن ال��Pأن ی �ال*-$*� '( _�ول

��7?  ��� أن�� ن��4�C ،6 إن��              أ��� '�( 7wأآ IH�H-ه^? ال �7?  ����� aن� آ�ن ر��ً� ل�ض
�P$ی      ��، rFن ه^ا أ���ب شbn ی�)رخ لD$�7ة ;�I�( ال��7�           .. 4  ' ال�7� آ7�iاب  �

  ����F ،7ة��PDال ?^����ول#��� لt��H " رؤی��� ی�ح���� ال/ه����6"���� إن  ����ان ال7D��2 ی���ح6 
��O?  ��' ی�ح����     " ال/ه���6 "*�أي  ���ل4 ال/ه��ت "��� أض��g إل��� ا���4 ی�ح��� الt����P ل

 .ال��7ل
    62�Pال yال$�ری ����س أ�$*� أن ی�Pن ی�ح��� ال��wن6 ه�� ال�^ي           ی-: "وی�Hل ی���

ن ی���Bق ���iن ی�ح���� ا8ول  أح��� � ی*���� أ رأى ال7ؤی��� ال*����2�I إل��� ی�ح����، أن آ���ن   
]^� )69(".ه� ال^ي ر@ه�] ال$�*

�f آ$��I ی�ح�� ل�، و��یI )� ی*P' "�ل� أن� آ$t  ��� ی��                  wی ��وهP^ا �Fل7D2 � دل
_2F6 أF ی� ی�ح�� �ا  ���7� '� .آ$�I )=��ل

��I أو �#`���  ��� ا8"��                    و)*�P� ن��H ال*-�HHن �P� 6�F^یt ن�2�I الN���7� ال�C�Pل
 . ال�Hی*Iواح$� �#�م وج�ده� 6F ال$7ج*I ال72ی�ن�P� ،I^یt ه�رن ل��

��سیوی����Hل ������ ال=*����a دون ج����ال أ�����Dرن� ال*#7وI���F اkن )���� ;���/ : "������"
            �x� Iی���ذا ور���ل Iب ور���ل�H#ی Iور��ل '��7س ال�wن��I و��7D     ال��7لI إل� ال#�7ان

                ����F cّش� m#����� ال=*��ر، ولP' ال�" �HF ،Iwل�wوال I�.. ال7ؤی� ور��ل$6 ی�ح�� ال�wن
�*�$��7ه�I ص�ق "�ن�ن t#Bن ی��Bnن ش���x; �*�F 70(".وأ)� ر��ل$� ی�ح��( 

��7ی'               " :  ' ر��لI ی#��Hب    ل�HیوwPأن ال �ا8"� �أو  �� ،����ال���7لI )$���زع  �
ه� 6F آ$�����4، آ*� ه� ال-�ل 6F أ)�7 ال���7لI ال$�6 �-*�� ا��4      )' ا8"�)�' ل4 ی^آ7و   

                                                 
2�7 ال#�� ال=�ی� ) 68(D�)7 ال7ؤی�D�( رآ�6، ص�� 4�  ).9(، ول
�7Bي، ص ) 69(Hس ال����I2، ی����Pال y145(��ری( .  
 ).64( �4 ال/ه�ت ال��5)6، ج�*_ أِن_، ص ) 70(
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   6��F ر�D���87 اN���� a��( �ً����  ���$N7" '�ی����ذا، و)��a ذل�����F c-' ن#���4 أن ه�����' ال����7ل$
�7ة ج�ًاwآ _N71(".آ��( 

      ������   "   و ' ر��لI ی��ذا ی�Hل ال*-H, آ7و��_ 6F آ$���ه�^?  " : " ���ریy ال
    ̂ ي آ��ن ;��)_  7�d )�' أ���"ID أورش���6�F 4  ���             ال��7لI ر��لI ی��ذا اgH�8 ال

  I�x7ن           ،  "ی� دی'   أ���H6 ال�F ش��  gHأ�� �ی���ذا )�'  *� Iر��ل ,H-*ه^ا ال �#=F
 .ال�wن6 ال*�/دي

�I2 ال72ی�ن�I ح$� اkن �I-B ال��7لI ال�wن�I ل�7xس  آ*� � �P4�2 ال� ، I�وال�wن
 .ن��I ل�7�xس ��HF ض��a و"$��         )' آ$�t ال���7لI ال�w     : وی�Hل ا��Pل=7   ،  وال�wلIw ل��ح�� 

)72( 
         I����7��xس ال�wن������H� Iل )I��(�H ال����7ل6��F I نIn��2 ال7ه��ن Iر����ل tو ��' آ����

I� ���2�� ی��Oال ال��7أي ال��N�H� أن آ����t ال����7لI ه��� ���*#�ن �7��xس )�ض��� ً�     : "ال
��7 لQش��رات               ��7ًا )' ال*$� �F ،t/ ی-�2' )�' ج��I أن ُی=#�� ش�iن آw7 آ�wش، ی�Hل��

 Pال �����F 7�������� أن��� ال����7ل �7��xس   ����t  ��' ح������ ،  ال$��6 أ;F أي آ���ن [وال$��6 "���ل
rFن��� �#��د إل�� ال�D' ا8د��6          ،  ]ال*(لg ال*=��ل یP^ب وه� یO 4 أن� �7xس ال��7ل       

ول*� آ�ن ... � ی��و أن الt��P ی�$*6 إل� ال=�� ال*2�-6 ا8ول ... ال*#7وف ��ل�ص�ی� 
        ���  I#��d( Iر���ل y7 ���ری�;i�� 6�F 7اط�F>ی��2غ ا �    Iدی����� ه�^ا ال�-�� ��ل$�Hل��� ال

      I�2ی�2غ ا"$7اح ن-� ال I�-� ��ری�nً� <ن��dء ال���7لI، وه�� ���ریy ی�6�D           م125ال*2
 ". ��� ن2�$�� ال*��ش7ة إل� �7xس
     ���  6H��x$7 ال�2D$ل ال�Hأو         : "وی Iه^? ال��7ل I��' )' ��ریy آ$�Hی �ل��2  �

        t��2��7، وwج�ل آ �-( ����7�xس ال�wن��I   ]ر���لI [ذل�c آ�ن�f   ل*' آ$�f، آ*� أن آ�� 
 )7D� 7;@.")73 ی`4 إل� ا�D�8ر ال�Hن�ن�I ل�#�� ال=�ی�

��س          ���iن ر���ل$� ال�wن��I ال*�ج��دة          : "وی�Hل أ��� ال$��ریy ال6�2�P ی���� ���*� 
       I��#Fن� f-��`إذ ا� cذل�� a��( �����Pول ،I����' أی���ی�� اkن ل�f��2 ض��*' ا�D���8ر ال�Hن�ن���

    6"�� a( f�*#$ُا� �HF ،'7ی�wPر    ل��D��8ا   ..             ��HF واح��ة Iه�� أن ر���ل ��F7 ل�^ي أ�F
'���خ ا8"�)dال '( ��� )74("."�ن�ن�I و)#$7ف 

�I        ' "�ن�ن�$�� ��Hل  و ��2�إن آ�ً/ )�'     : " )I(�H ال��7ل6F I نIn2 ال7ه��ن�I ال
 t ���B*7 ال��w6 أآ��H7 ال��^ي لD��26 ال#���� ال=�ی���، ال��F 7 ال7ؤی��� آ���نDو��� Iه��^? ال����7ل

                                                 
�7Bي، ص )71(Hس ال����I2، ی����Pال y88( ��ری .(  
�I، )-*���  )164 – 1/163(إ}����ر ال-��,، رح*��I ا	 ال�����ي   : ان7��5  )72(-�، ال���دی��I وال*��2

، ی� أه� الP$�ب �#�ل�ا إل� آ�*I ��اء، رؤوف ش��6 ،    )339 – 338(ض��ء ال�ی' ا8 5*6 ، ص      
 .)189 – 188(ص 
�'،  ص    )73(����I )��' ال#�*���ء ال/ه����n6، ن��H��x$7 ال���2D$ب  )2706( ال���$Pوان7��5 "���)�س ال ،

�#��?، ل$��ل  ���           ) "�ن�ن�I(آ�*I   و .)178(ال*�Hس، ص    '( I2��Pس وال�����Cأ ����ا�$�n)�� ال
   I��2��Pال �����ی4، ال��H_ ال*���;� إل��� ال#���� ال���H : ان7��5. ن���� )��' وح��6 ا	 أا�D���8ر ال$��6 �#$��7ف 

�� ی��g، ص N�*31(ال�آ$�ر ص.( 
�7Bي، ص  )74(Hس ال����I2، ی����Pال y96(��ری.(  
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   f�;د �HF ،�����ً� إل�� )=*�� الN���P_           لُ�#$7ف x�ول�4 ی#$�7ف ���� 6�F )#4�5          ..  د;�ً� 
 ."الN��P_ إ� 6F ال7Hن ال�n)_، وا $7ف ��� 6F ��ری6F I ال7Hن ال�2دس

4$nون                    �P��/آ I�#(�=����رآ�6 أ��$�ذ ال#��� ال=�ی��  4����Hل ال*7�2D ال��آ$�ر ول�  :
" 7D��26 ه��^ا ال��x#أن ی m��Fر ���HF 7C6]ال7ؤی���[أ)��� )���ر�' ل�����F �ًن���P(  ،ال#���� ال=�ی��� 

       ،'��وأض���F إل�� أ����Dر أ;�7ى ه��6 ر���N� ی#���Hب وی���ذا و�7��xس ال�wن��I وال#���7ان
 )75(".وا"$7ح أن ی`�g ه^? 6F ن��یI ال#�� ال=�ی�

 

 
��� �در  i�OTا ��.�Hا  
 

   I���آ$����   والN����7� ی4���D )���� أن )��� ا8ن�ج���� ����)� ی$-���ث ال����Bرى  ��' إل��)
���#� أن أل�*�4 وح6 ا	 الآ�ن ��ن ا<ن= 4�����را��4 وأ��ل#� 7d�^ي ص��� �#m ال

��ن�$Pس )� آ�ن�ا ی�Hروح ال.  
���f لC ���*ول����" '��( '���HH-*س )��' ه��^? ���� ول����H7اءة روح ال��� ���� وج��ل��I ا8ن�ج

���  ���' )����Bر ه���^? ال*-����HHنو����x/ن د ����ى ا<ل�����م ال*I���(� O �����2ءل ، أص���-�
���#m     ا8ن�ج� ��`#��� ل*I�F7# ال*��Bدر ال$�6 ل=�i           وه�� )�   ،   و '  /"I )�اد ��� '

��ن ال��^ی' ن��2*��4 )$��� وی�ح���� و)��7"_ ول�"�������Pال ������#7ف ل��ـ)=���زًا و)=���راة ، إل
 الt2-F �N�2 ؟ 

    _(�n7ن الHدي  )�^ ال/��'          ال*�� �*�F ���d$6 الF 75رى )' ;/ل ال��Bح�ول ال�
���' و�=�f أول )-�ولI  �� ی� ال�H   ،  ا8ن�ج�� )�B( IF7#در ه^?     ا8ن�جx2ی_ أو�

         '�( _�وأ)�� ل�"�� *#$���F� 6�F آ$��$��      ،   )$�� ول��Bn    إن=��� ال^ي "�ل �iن )7"_ ا"$�
���'ا<ن=. 

       7��d  a����$7ن ال��Hال Iن��ی�� �ًا ح$���N���� '�x��26 رأي أو���H�ح���u أ}���7ت  ،  و
��( I"7 دwوأآ '�x2أو� Iل�75ی IDل�n( ن75ی�ت أ;7ى Iwال�را��ت ال-�ی�. )76( 

  �����d� ن وج���د���HH-*و"��� �ح��� ال '���� 7����ورأوا أن ه��(�ء ،  الI��C/wا8ن�ج���� آ
���#m    ا<ن= '( 4�`#� �Hن '��ل�g�H  ��� )��ى     ،  و"�� أن ن^آ7 أه4 ه�^? ال�75ی��ت       ،  

 '���I أو ال*d$7آI  ال$6  الIC/wا8ن�ج��ال$�Hرب Nا<زا m#�)$� و)7"_ ( ی2*��� ال
�I ل�#��� ال=�ی��   ال�^ي ���رد? )I�(�H ال7ه��ن��I ال���2     ن$i)�� ال=��ول ال$��ل6   ) ول�"�    ،
 .  الIC/wا8ن�ج�� )g�$n �*�)ً�  ' ه^? إن=��ی�ح�� ��F  إن=��وأ)� 

 ال*ـــ-ـ$ـ�ى )7"_  )$�  ل�"� 
1160 1068 661  ��  �د ج*� آ� إن=
330 330 330  ������' ا8ن�ج���� I7آ$���d( ����*ج

 IC/wال 
- 178 178    ������$( '������� I7آ$�����d( ������*ج

 و)7"_ 
                                                 

2�7 ال#�� ال=�ی� ) 75(D�)7 ال7ؤی�D�( رآ�6، ص�� 4�  ).9(، ول
 . )95(ال$�راة وا<ن=�� وال7H@ن وال#�4، )�ری_ ��آ�ي ، ص : ان75 ) 76(
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100 - 100    '����� I7آ$���d( ����*7"_ ج���(
 ول�"� 

�' )$� ول�"�  - 230 230� I7آ$d( �*ج 
500 330 53  4��( �Pل I�H$2( �*ج 

 
 أن )$���  ه��^? ال�75ی��Iوأ���Fدت، م1860وأول ن75ی���ت ال*���Bدر "���)�� ه��O)���ن 

�d( IH$7آI       ،   ح��^اك ول�"� �7Ciا �*F/; _"7ً� ل�*��dر    C��آ*� �7Ci )$� ول�"� أی`ً� 
آ*�� آ��ن ل�P� )�' )$�� ول�"�� )��Bر ;��ص                ،   ال-�یIw أ;7ى ��7 )#7و6F IF ال#�Bر    
��  .نH�  �� آ� )��*� )� ان7Dد 

�����Hل  ����� دا7���Nة ال*#����رف  ، و"����ل ه��O)����ن ����iن )���7"_ أص���� ل*$���� ول�"����   
 I� ". ی�Pد ی�Pن )�2*ً� �� : " ال�7ی�xن
�_      : "  )��F _"7ل�N��2  ��� )�� ی�Hل�� ا��' ال�7xی�,                إن=��وأ)�  �N7س ر�x� t�$آ

 '�و� ، "ون��2�� إل��� )��6��F _"7��( '��  _"7��(  ، _"7 )�ی���I رو)���I �إن=���ال-���اری
�7xس ال-�اري  �' )�7"_ ال�^ي � دل���  ���            ،یDn� �7ا�I ه^ا ال�Hل    �Hی� g� إذ آ

��? ال*2�3 ؟Hل ! 
�#� أن را6�F �HF أ���Dر? ���F "��ل            إن=��ال�Hل �iن )7"_ أ;^  ' �7xس       وأ)�   �

'P*( ، I��f ن2C ل����7xس ال-�اري حHً� آ*� ذآ7 ال*(رخ  إل�� وآ�ن "� راF, ا<ن=
����س ت  ��� gH���8ل 130ا���" '�"��� آ$��t  ، إن )��7"_ آ���ن �7ج*�ن��ً� ل�7��xس  : " م ح��

��� ذاآ��7 )� "��  ' أ *�ل ی�2ع وأ"�ال�� دون                 f-*� 6$ال I"6 )' ال�F�Pر ال�Hل��
�ً� ل��  ، 8ن )7"_ ل4 یa*� �" 'P ی�2ع،  )7ا �ة ل��5م �Bnش �ً#�ل6�F ���P   ، و� آ�ن ��

�7xس - آ*� "�f أن� )' "�� -ح�i$( I;7ة )7 a�� �" ".  
                 ���#*�����ا و��)��را ا��8$�ذان �لP' ال�را��ت ا8ح�ث وا8 *�, "��م ���� ا8���ان 

�*7اح����  ا<ن=���������^آ7 أن ال����b  م 1973 - 1972الP$����ب ال*����Hس ��ل����Hس    6 )���7
����7ةو�����xراتw(  ، ان�����إن �#���m "���7اء ه���^ا الP$����ب ����ه����dن أو    : " ی����Hل ا8

      c�� 3�7  �'      ،  ���O =�ن  ��)� ی#�*�ن أن آ�*I ال*2��nال cأو ذل� O�(7ال cأو أن ذل�
?7�B(  ،    7Hآ*� ن I{�D�( 'P� 4ه� ن-' أل  ،   f-Hإن�� "� ن ��4C آ�fD )' ال^ی' ن��Hه�     ،  
����*P' أن ی�Pن ه�^ا                ،  إلF 6*�#ال u-�أ)� ��ل�2�I إل� ال^ی' ل4 یiل�Dا ه^ا ال��ع )' ال

Idرًا ل��ه�B( ،Dل� �� I-�` ." 
 وج�ت أر����B( aدر      �uح،   )7ت 6F ��وی��� �*7ح�$�'    ا8ن�ج��وی^آ7 ا8��ان أن    

    ����  �Hن���IP     ا<ن=��d$( رة��B����ن   ،            I�����ت ا8ول�$Pال ��w*� Ix��P$Fن�f آ$�t و��
Qل���'ن=����#��� أن   ،  I��#����I ل�ن�ج���� ا8رNت ال��������$P7ت ال���{ I���و6��F ال*7ح���I ال�wن

�IP أی`��ً�  ���� آ$�����ت �#��6��F m ال*7ح���I ا8ول��� أو ا $*��� آ��� )����4 و����Bرة )$���d
I� .ا8ول

�(�����ا و� :  ه6 راوال*�Bدر ا8ول�I آ*� ی7ى 
- IH�Cأ (  ال� (I�-�2( Iأو��ط ی��دی '( f#�  .وأل�*f )$� و)7"_، ون
- I����H�Cب (  ال� ( I����H�Cل�� I7ی�����2D$أ ( ه����6 ال*�����دة ال( ، _N������Pال ��$(�n$وا�����

�I ذات ا8ص�ل-��Iال*2�C،  ال��7ی' )�  �ا )$d�  .وأل�*f ج*�a ال*
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- IH�C7"_ ول�"� وی�ح��) ج (  ال�( f*وأل�.  
- IH�Cول�"�) ق (  ال� �$( '�� I#N�dدر ال�B*ن )#45 ال�P�.  

��I ال6�$                  Nص ال�����B-7ی�7 ال�� �إل� I��IH )' ه^? ال�N�C, ا���8Cو Iول4 �(د أی
�' ال$-7ی�7 ال����6F  ،      6N ح�ز��� ������ و�F            ��P� Iص��; Ix� ."إن=���  ��ج�� ���ل�g و��

)77( 
�Hوه��^ا ال��^ي ن���� uرى ? )��' ح���ی���Bدرال����B*ال#���� ال=�ی���  ��' ال I��(�H( ?7��H� 

I� ���2� واح$*�ل���I أن �7���5  �#��m أجOا6��F���Nال�ا"��a  ور���4 ال��n/ف - ل�7ه��ن���I ال
 rFن )=7د ال�-�6�F u )�ض��ع ه�^? ال*��Bدر ی��mH ا�د ��ء ال�N�H�                  -ن75ی�ت أ;7ى   

��rل��) I�� . أو ح$� ال$/)�^،  وص�$�� ��ل7وح ال�Hسا8ن�ج
               I�� 6��F ح�I�H أ;�7ى )�'         ا8ن�ج��� وأ)� ��c ال�N��C, ال*=��ل�I ال$�6 ن�H�  ���� آ$

 g�$P� 6$ال �� ..... وآ$���� و��6 ��وی���ا8ن�ج����I�2 ال*=�ه
 

                                                 
 . )99-95(ی_ ��آ�ي ، ص ال$�راة وا<ن=�� وال7H@ن وال#�4، )�ر: ان75 ) 77(
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 �F	��� ا��Uدر ا��� Hا	�	ا� 	����   
 

���ت ال�Hی*�I )7ج#��ً        �Cال� fآ*� آ�ن�   Qل �ً�*�( ���' وه�4 ی����Bن "�B$�4  �'      ن=��
3����دة ال*2�3 أو ص���       ،;�صc�� I ا8جOاء ال$6 ل4 ی��dوه�     ،  ال*2 IH�#$*ال c�$آ 

  .ال*O �م و)-�آ*$�
   �Hن �HFن�HH-*روای��ت            ال ���F fH$7ة ال�wآ ��  '  �*�ء ��ریy ال�ی�ن�ت أوج� ش

����I          ا8ن�جNا�����ت ال�Cأ"��ال ال� a�( -    fH��7�Hون ��ی��I        ال6�$ �� I�-� - وج��د ال*�2
  .�ة=2 ' @ل�$�4 ال*$

 

Q>ت و: أو�ــ��Uا�� M3ه 3ــ�ــr)ا� 	ر ا���ــ�Sأ�ــ

�ا�	�	sص و<دة اu ���f  

 

Iل�kر ال�=�م  �� و�دة ا��{ 
�f ل-4 ال���دی�6�F I           " : �-�ث )$�  ' و�دة ال*2��HF 3ل     � 6F ول*� ول� ی�2ع
      d*إذا )=�س )' ال c�*7ودس ال��'    أی�م ه�N��" 4�أی�' ه��   : 7ق "� ج�ءوا إل�� أورش��

 . .ل� ال*�ل�د )�c ال���د؟ rFن�� رأی�� ن=*� 6F ال*7dق وأ���� ل�2=�
4�(�H$7ق یd*6 الF ?ا وإذا ال�=4 ال^ي رأو�� ح$� ج�ء ،�F*� �*#�ا )' ال*�c ذه

  6���Bآ���ن ال u������f . .وو"��g ح��a��( 6 )��7ی4 أ)���  ، وأ����ا إل��� ال��B7وا ، ورأوا ال��nF
 2/1 - 11)$��   " ( F 4C$-�ا آ��زه4 و"�)�ا ل� ه�ای� ذه��ً� ول��ن�ً� وُ)�7ًا             ،  ل�و�=�وا  

(.  
����ذا   6��F ذی���ن���� "��$( I��B� a��( )��� ی�Hل��� ال���d$�.  ����"  ی���Hل �����Bن 6��F آ$�

  3�ل���H ج���ء 6��F آ$��t ال����ذی�' ال*I����H  ����ه4 أن��� "��� �7��dت        " : "ال*��/ك ال*��2
وی� �ن� 6F ه�^? الt�$P ال*�^آ�رة    ، F,ال2*�وات ���دة ��ذا ��=6F �ً"7d( 7�{ 4 ا8  

 " 3���ل" ن=4 ال*2� .و)w� ه^ا ن��H ال*(رخ 
      ���'   "  وأ)� ال*(رخ �Cرن$' 6F آ$����Bال yأن��  ��� و�دة         ،"��ری ��H��F  "  ی��

 "         ����4        ،  ال*�ل�د )'  ^راء }�7 ن=6F 4 ال2*�ء دل  ��P-و�دة ال ���  ��Bح ���w(و 
6��BالOو�� .  

     6�F _P�و �4 ا� $��Hد 6�F ال-��ادث        " : " ح���ة ال*�2�3     "  آ$����    ی�Hل الH_ ج�
وآ��ن ی��dر إل��      ،  و;�Bص�ً� ح��' و�دة أو )��ت أح�� ال7ج��ل ال#��5م             ،  ال�nر"I ل�#�دة 

Iا8ج7ام ال2*�وی '�����5ر ن=4 أو )^نt أو ا���Bت  c78( ".ذل( 
 

 ه�ای� ل¥ل�I ال*�ل�دة
6 ����ق "I�B ال*=��س ال��2�IH  �' ه��ای� ا                 �F ��$( ل*=��س ل�*�ل��د   وی$-�ث  "

  f���a( 6 )7ی4 أ)��     ،  وأ��ا إل� الB7وا و��=�وا ل��     ،  ورأوا ال�nF  ،      4ا آ���زه��-$F 4�C
  .)11 - 2/10)$�  ( "و"�)�ا ل� ه�ای� ذه�ً� ول��نً� وُ)7ًا

                                                 
����6���F I ال�ی�ن���I ال�7���Bان�I، )-*����    : ان7���5) 78(�Cال� ����N�H#ه7 ال�����، )88 – 65(ال$�����7 ، ص 

�I ، أح*� ش��6 ، ص -� . )153(ال*2
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���ت  ���    أی`�ً�    اش�$�7  وه� أ)�7   �Cال�  IH�و �7ف  ، ���F ه�� آ7ش��� ل*�� ول��      ،   ال��2
�tال7 �ة أ)7 و�د�� أ �x? ه�ای� )' ;td و� .ص��ل و

وأ)� )72ا )b�n ال#=���HF 4 أ ��x?         ،  و)F ��w#� ال7ج�ل ال-P*�ء  �� و�دة ��ذا       
�t وال-�5�      xوال tء ال*=�س ه�ای� )' ال^ه�*Pا   ،  ح ��#F �( ل*=�س أی`�ً�  ���     وه�

�ً� و)�iآ�ً�      ، IC/C )��4 )' ال*7dق    ��HF أ� ،  م.ق469و�دة �7Hاط   �� وأه�و? ذه�ً� و
  .ُ)7ًا

 

 وي ���دة ا<ل�ال7Dح ال2*�
    3��/د ال*��2��( '��  ���w6 ح�ی��F ���"7ورًا   وی��^آ7 ل���� f��*ورن f7ح��F I��PN/*أن ال 

���=*�، ال����  ��� ر ��$�4      وآ�ن c�� 6F ال�Pرة ر �ة )$��ی' ی-���7ن ح7ا���ت          " 
    4�� g"و)=� ال7ب أض�ء ح�ل�4   ،  وإذا )/ك ال7ب و  ،    ً��*�5  �ً�F�; ا�F�nF  ،    4ل ل����HF

و}�7 ��$�a�( I     .. .� أ�7dآ4 �7Dح  5�4 ی�Pن ل=*�a ال��F       t#d أن  .��F�nا �: ال*/ك  
    '��N���"و 	ا '�-�، ال*=��� 	 6��F ا8 ���ل6 : ال*��/ك ج*����ر )��' ال=���� ال��2*�وي )��2

  . )14 - 2/8ل�"� " ( و��ل��س ال*72ة ، و �� ا8رض ال2/م
             I�*ی�Hت ال����Cال� �����HF "  ���dF ج��ء 6�F آ$��ب         ،  وه^ا ال^ي ذآ�7? ل�"�� ���fH إل

�-��)6 ال#��ل4       " : "ان�  ��ر ���وی��م و�د����    ،  )=��ه� اkل��I   ،  آ�نf ال#^راء دی�Dآ6 ح
ور���f ا8رواح ل*��     ،  و�7ن*�f @ل��I ال�2*�ء     ،  وأض��ء ال��Pن ���8ن�ار     ،   *f ال*7ّ2ات 

 a�7�I، …ول�  �ن ال=*x( ل-�نi�  ."وأ)7xت أزه�رًا ، شf 7 ال���م ��7� 
وص��رت ا8رواح   " : "  ��F ن����c      "وی�Hل ال��ذی�ن )w� ذل�c آ*�� ن�H� ال*�(رخ            

f�����2�3 و�����رك و�����d  ال$��6 أح�� b���n*ال ������ل��c ال*=��� أی$���� : ��ل#��^راء )�ی��� وا
IP�*7ح6 و����6، الF�F ، وس�" �� ."8ن ال�ل� ال^ي وض#$

��ن 6��F ، "أوزوری��_ "  و"7ی���ً� )��' ه��^ا ی���Hل ال*7��Bی�ن 6��F و�دة ����Bوال "
ا $��Hد  " 7Fن2�_ داF_ و��ن�ی�6�F c آ$����         آ*� نH� ذلc ال72ج�ن     " آ�ن�Dش��س  
 '�  ."ال*7Bی

 

Iل�kن و�دة ا�P( 
���ت     ،   )2/16ان75 ل�"��    ( وی^آ7 ل�"� أن ال*2�3 ول� 6F )^ود        �Cآ7 ال�^�� ���w(و ،

�#�� و�د��� 6�F ح5��7ة ���4 رّ��             ،  7PFش�� آ*� ذآ�7وا ول�� 6�F ���ر          aأح��     �ووض� ����F ?
�'ا�' ال2*�ء  �� ا   �62  وه�،  ال7 �ة ا8)��ء ���B7   ،  ل� iFح���f   ،�7آ$� أ)� وه� ص�
 .وح*$� )' آ� ��ء، �� ال�7H وال��4
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B��O�U :      \�ا� ـ �3ه = ـ�rD��l8ا   �ـ�   vـص  �ـ =
�F	���ت ا��Uا��  

 

                     I�*ة "�ی���H  7ر�Pن�� إن*�� یrF I���xnاء ل���F 3�، و��ل_  ��)� اد � ص��t ال*�2
��ی���� '(O���� 3������ت "����� ال*���2�Cو"���� ن����2 ، ���"�$����� ال�������ا<ن= tن أح����اث ص�����

3���I ال�Hی*�I         و �� ص��رة )��    ،   �� ن-� )� "7ر? ��ل_    ،  ال*2�Cورد  �' ا8)�4 ال� ،
       6�F t�Bال IB" f-أض �ح$ �����I            ا8ن�ج�Cا8)�4 ال� ��N�H  '�( Iل��-�( I�B"   ،  ��#ول

 �����IBH ال*2�3 أ��xرة إل�  �ً���#�" أوض-�� ش". 
 

 وoـ�\    ا�5ـ��o  :�3ر ا�(r�3ه  = M3� o�\ �3ـ�      
J�Hا  
  �Hي "ال*(رخن���F "��I     7و�-��� ال*2" �#� '  ��" �( '�� Iرن�H( ? ، ��و)� "

I�-�  :وی�ض3 ذلc ال=�ول ال$�ل6 . ' ال*2�6F 3 ال*2
 �#� I*ال2/م )-�آ ���  �2�  I*آ�-( 

 . أ;^ �#� أ��7ًا– 1
2 –�ً��  �#� . ح�آ4 
3 –I*ال*-�آ �#� �#� . ج7ح 
4 – ��  4P-ال ^�D�$ل �#� �� .ال=�� ا"$
5 –    ������  4���Pح tن^���( ����#� a���( آ����ن 

��< �ام وج7ت ال#�دة أن ی#D� آ�  �م  '        
�����ل*�ت    ������  4���Pح bnش���.  t����� و"���� 

 ����#�وال#����D  ���' ال*���^نt  ، الt#���d إ ����ام 
7;kا.  
6 –    4���  ����#� �����  4���P-ال ^����D�� ����#� 

  .واض7xب ال��س، ال5/م وان�x, ال7 �
�7? ح$� �      – 7" 6F �#�ی7�2ق    ُح7س 

*wج � �� �ن� أ�
8 –  ���#����7ة H( ح���ل f��2ا8)����ت ج� 
���P�  .ی
 "���م �#��� )��' ال*���ت و ���د ل�-����ة   – 9

�a وص#� إل� ال2*�ء�  .)a�x( a ال7

  . أ;^  �2� أ��7ًا- 1
2 -�2�  . وآ^لc ح�آ4  
3 -I*ال*-�آ �#� �2�  . ا ُ$�ي  ��  
4 -����  �� ال=�Bل �2�  ��  . ا"$
����2� "������ ا����*�     - 5  a���( وآ����ن  :

��< ��ام   " ا��س��ر" ��وَرش��P-(  ،  3م  �
�2� ل�#�D  �� آ�ل#�دة آ�  ��م         _�/��. 

         '�  ��D#ا ال�������را���س "ولP' ال���د  "
�2�  .وإ �ام  

6 -     ����2�  �����  4���P-ال ^����D�� t���H  
  .زلOلf ا8رض و��)f ال2*�ء

�7ة  ��2� ح$��        - 7H( وح7س ال=��د 
 .ی72ق ح�اری�? جw*�ن� �

8 - I�����4 أ;����7ى و)����7ی،  )����7ی4 ال*=�ل
����ن  �-$�� �2��7ة  H( ��  �$2ج�.  

�6���F �����7 ی����م  - 9H( '���( ����2� "����م  
��a أی`��ً       ،  أح��وص�#� إل��    ،  وa��x( 6�F ال7

  .ال2*�ء
 

I��������*��� ی����وو"��� ان$f���H ه��^? ا�x���8رة الF  'د ال��^ی������7ی��, ا7���8ى ال '��  
����  . �دوا )' 

�2�-6 أن ال$��راة ذآ�7ت       و)*� ی(آ� وص�ل ه^? الIBH إل� ال7PD ال����دي 4�C ال           *
         6DF IBHه^? ال �w( ش�7ة �7  )� ی�ل  �D�  ل��"Oح "          f���F=�ء �6 إل�� )��;� ���ب 

�'  ���� �*���ز    - ال��^ي )��' ج���I ال��d*�ل   -ال��7ب ��P�" (  وإذا ه����ك ن���2ة ج�ل���2ت ی
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��ل  "O7         ، )8/14حd���6 ال^ي "$� 8ج� ;/ص ال���'    ،   و�*�ز ه� ا<ل� ال�4C "�م )' 
  .ال*���

 

�t)�ت ا�Bال ��  Iل�k 
�d=7ة ُ��      �ًH�#( دة ل*�ت آ7ش�� أه*�� أن� )�ت�#$( �ً�Pال���د أش gBوی  ���� 7*

I�7-��ً� و �� ر   .��B( 4�� 6�F   دوان*(رخ ی�Hل ال،أ�� إآ��� )' ال^هt و��Bر? آ$
 ����إن ����Bر  " :ا8;��7ى ;7ا���Fت ال$���راة وا<ن=���� و)��� ی*������C )��' ال���ی�ن�ت   "آ$�

� Ixا���������I "���ی4 ال#���� ج���ًا  ����    ���Hال��n/ص xnاء  ��' ال���F I��-��ی4 أح��� اkل���I ذ
'���Cال���د وال�. 

���ده4 أن��را          #*����ل �، وی��Bرون� و"�� ��cD د)�� ��لt��B         ،  وآ^لc ا $��H أه�� ال�
                        6�F '��=���ل*�2)�7 آ�6 یb��n ال�7�d )�' ذن����4 آ*�� وص�g ذل�c ال*�(رخ ه tHCو

 �� ".ا�ن�2P���P_: "آ$�
 

Iح�D2*ال Iل�kد)�ء ا 
��ت         �Cل_  ' ال��� ���Hه6 ال$6 ن �HF b�n*ال Iلi2( f2��HF �-��ث أی`�ً�     ،  ول

" ( ی���2ع ال��^ي "�)��� ا	 آ���Dرة ��<ی*���ن ��)���    " : ��' دم ال*��2�3 ال*�D��2ح ���HFل 
  I�أل�f2 ه6  " ،  )5/9رو)�I  " ( ون-' اkن )$�7رون ��)�      ":وی�Hل،   )3/25رو)

 3� . )10/16) 1(آ�رن�wس " (ش7آI دم ال*2
�� ل�� ال��Dاء          " :ی�Hل وF ب ال^ي����� 6F ال*-�  �����)�� �7�Dان ال�xnی��      ،  أن4# 
 ) " _2F1/7أ(. 

          3�8ن �BF-�� أی`�ً� ال*�2�3 "�� ذ��3        " :و6F )�ضa @;7 ی$-��ث  �' ذ��3 ال*�2
���ل_ و��7ه��           ،  )5/7) 1(آ�رن�wس  " (8ج���   �N6 ر���F 7wP� ص�Bه^? ال� �w(و

�N��7ال '(. 
 �F����$رى ی���Bال� '��P3   ل� �8ن�ج����F، �ن  ��' )i��2لI ه�)��I ه��6 أن ال*��2�3 ل��4 ی��^

    ً���-�ول��4 ی�7د 6��F  ، ال*��ت ص����ً� � ی7ی�, ال��)�ء   ، �$-��ث  �' )���ت ال*�2�3 ص���ً� � ذ
��وج#��� �#�� و��Fة ال*�2�3        ،   أن ال*2�3 نOلf )�� ال�)�ء ��ى )�� "�ل�� ی�ح���            ا8ن�ج
ل�P'  ،  ن��4 رأو? "�� )��ت       8 ، ل4 ی72Pوا ��"��   ج�ؤوا إل�� وأ)� ی�2ع �F*�    "  :ح�u "�ل 

I�7-� ���#' ج� 7P2#7ج دم و)�ء ، واح�ًا )' ال; f"24 - 19/23ی�ح�� " (ول�� .(
�P� ح�ل �ً-� .وه� ل�_ ذ

 Oل ول�Hی: "         � �ً�ی�Pد ی��7ق )�' ال��م أآ7�w         إن� لOام  ���� أن ن$^آ7 أن ال*�ت ص�
  ,�dال �H7ی              ،  )*� ی7ی�d�I إن*�� ه��     �B$Fی7 ی�2ع 6F ص��رة ال*�7اق د)�� )�' أج�� ال

��IH )' أش� ال#��رات ُH-6 الF I"ًا  ' ال��#". 
�iن� � ی7ض� إ� �iن ی�2�� ال��م ن7�5ة "�ی*�I )�ج��دة               ،  ال�75ة إل� ا	  لP' ه^?   و

    4���" '���Cد و �� ال��������   " : "�ل���  6DF ال$�راة �=� ذلc واض-ً� w( 6F�      ،   �� ال
  	 �ً-�و"��ل ال�7ب    ،  4 ال7ب راI-N ال7ض��    F$�2،  وأص#� )-7"�ت  �� ال*^�3   . .ن�ح )^

 ���" 6F : ا<ن�2ن �ی' " ( � أ �د أل#' ا8رض أی`ً� )' أج�P�8/20 - 21( . 
�I ال*-I"7 وذ��N-�� وال4�2�$ �7اN-$��� "��ل ال#��� ال��Hی4              )و-( 6F ��w : "  ����و

����ر )�'     ،  ود � ال7ب ،  وأص#� )-7"�ت وذ��I(/� 3N   ،  داود ه��ك )^�-ً� ل�7ب    ��iFج�
 ).21/26) 1(ا8ی�م " (�ء  �� )^�-I ال*-I"7 ال2*
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�7اI-N ال�م ی�Hل ار7C وی=�ل        a�d( ل�Qدي ل��� ن-�' �  " :وهP^ا rFن ال$�Bر ال
  cل )��' ذل����������ل ال*����أ ال/ه����6 ال*O��Dع ال��^ي )��' أج��� �#��m ال��ا ��u      ن���Hر أ"

   I�Nا�$7ض� I� ال6��P  إن ه^ا ان$��ك إ)� ل$�Bرا���  ' ا	 �iن� ،  ال��)`I وج�ب �`-
 ".Iوإ� )� ن$�Bر?  �� آ6�P ال*-�، ال�Hرة

 أن اد �ء إه7اق دم ال*2�i�( 3;�ذ )�' ال�ی�ن�I ال*7wا���I ح��u                ال*-�HHنوی7ى  
�� ا4Ck، آ�ن�ا ی^�-�ن ال#=� ویi;^ون د)� yx�$�F ، ��ل��ل� )' ج�ی� �#� أن ��ل  �

Iی�Dال �79( .دم ال#=( 
 

Iل�kت ا�( ,F7ا� tN7ا� 
 ��( 7���wآ �����d$و�   �Cو b��B" 6��F واردة �����' ��Dص���� "I��B ال�D� a��( t���Bص�� I

I���d(.  �$( 7ذآ �HF   ة�  I�و6�F  : " ص��ح�f )��ت ال*�2�3 ح��u ی��Hل         ،  أح�اCً� �7ی
وإذا ح=���ب ، ...إل��� الI ���2 ال$����#I، ا8رض الI ���2 ال�2د���I آ�ن��I��*�{ f  ���� آ���

�ال��P� "� انd, إل�     �Cا     �Dأ�� �ق إل�F '( '  ،  fل�OلO� ر   ،  وا8رض�n�Bوال fHH�d� ،
f-$D� ر��H.. " ( .وال �53 - 27/45)$( .  

     I*ی�Hت ال���Cرى )' ال��Bال� ��H7   ،  وه^ا ن� 6�F آ$���� ال7ا�HF       a�N نH� ال#/)I ال$�
"       I��6�F I ال�ی�ن�I ال�7�Bان�Cال� �N�H#ال"        '��'    �'  ��د )�' ال*�(ر;�� إج*�� �4    ال��7

�' ل�^? ا8)4B�n*ح�ل )�ت ال tNر ه^? ال�7ا�d$ان �� . 
 '��( cل���ن : ذل���Hآ7ش����"ل*��� )���ت  : " أن ال�����د ی " t����Bال �4  ������B�n( ،

I��*ج tN���B( ن���P6 ال��F fCح��� ،I�� ��$( 7ة ����داء، و /)���ت��N7 دا*Hل���� f���، وأح�
  .. ".وأ)7xت ال2*�ء ن�رًا ور)�دًا، وأ}�*f الgB$�( ��  _*d ال���ر

، اه$��Oت ال����N�Pت، إن��� ل*��� ص���t  ���� ج���� "�"���س " :وی���Hل  ����د �7و�����س
 ..".وزلOلf ا8رض

5�*��I  ���� )���ت أح��� ال#5*���ء أو و�د����        Iوث أح���اث ���*�وی���-�، وا� $���Hد 
 .)#7وف  �� ال7و)�ن وال��ن�ن

���ن 6�F   ال*(رخ و،"ح��ة ال*2�6F"3 آ$��� " آ��ن 7Fار" آ*� ی�H� ال*(رخ  � ج
�' آ���ن ی���Hل ��ری���n أن  ���دًا )��'��Cال��� '�ل*��� "$��� ال*b���n  " :ال��d#7اء وال*��(ر;

��س���Pا�  ، _*dال f*�{6 أوآ�ره��       ،  أ�F ر���xت الi��8ن ش��6F أ)7اض��4     .. .وا;$
 �� ."وأوج� ��F 4رق ه^? ال�ن

����  ���� )H$��� ه�7آ����س         " '���B�n*ت أح��� ال���( ����  _*��dال I��*�5� وال���Hل 
���7 ی����س إل��� ال7و)���ن      ������س وآ����O ل����P� وآ�����F أ����xرة "�ی*��I   ، و �����، و

��تا8ن�ج�� ون���H أص-�ب، ��اول$�� ا8)4�Cال� c�� '( .  
  ال����2Pف�وث;�ص���I  ����� ح���، و"���� آ����ن  �����د ال���d*_ ی����H)�ن ال`���-�ی� ل����� 

6��2*d4 ، ال�N���* اء أح��� ز���F t���2�ح���r��F ، 4���B�; uذا زال ال���2Pف ا $���Hوا أن��� 

                                                 
2�3 ، آ�)� �#�Dن ، ص : ان75 ) 79(( /� I�-�2()45( . 
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آ�نI*�{ f  ���    ،  و)' الI �2 ال�2د�I   " :و)�� أ;^ )$� "�ل�   ،  وح*�  ��4 ال#^اب  
 I#��$ال I �2ال �( "ا8رض إل  �80( . )27/45)$( 

 

��م اkل�I )' ا8)�ات" 
       '��( Iل���kا I��(��H�����ت ال�Hی*��I وال�7��Bان�I ال���Hل �Cال� '���� ����dو)��' أوج��� ال

�2� )' ال*�ت     ا8ن�ج�� �HF أج*#f ،  ا8)�ات  I(��" ��    ،       ���ولP' ه^ا "� ���4�H إل
 وآ�^ا   ،"ه�ذا آ7ش�� ص� � إل� و��� 6F ال�2*�وات         : "ح�u "�ل�ا 6F آ7ش��   ،  ال���د

�#� )��� أه� ال�2*�وات وا8رض              ��ح$�� إن )���وی�     " ی�Hل ُ ّ��د ��ذا �iن� حOن  �
 ) 4�، ح���ً�) أي ����ذا ) "��4 أی���� ال*-��t ال*���Hس ���HFم آ���م   : ح��Oن ون���دى( ا<ل��� ال��5#

 ��د ا<ل�� ال�^ي      : ون��دت 7ِFح�I     ،  وه�ج�f ال�2*�ء   ،  وُ��لf ا8حOان وا7��8اح ���7F8اح     
   �HFُ6 إل���4        ، "..ُ}' أن� )�ت وF ن����Bال ?�H$#ی ��w(و ) ن���وال*=��س 6�F    ،  )8وآ

  .)زور�7$(
��س(وی���Hل  �����و ���P��� (  ��������ة ال$��6 حf��P  ��' ح��BH6 ال��F " ���Dxأی���� ال

���ر      6�F ال��2�' ال�Hد)�I ح��*�� ی��t©          ال�Hدر  �� ش�Dء ا8)�4    H6 ال�F '�(َ . ...    '�( fوأن�
�7 إل��ً�        B7ًا و�F�{ م�H$� 4�5*ال 'P2*ن      و �' " ال���������HCا أی���    " : �*��ز ی��Hل ال

4P7ج�ع إل�� ". وا���Pا  �� ر�4P ال^ي "�م )' ا8)�ات ، ال�Hی�2ن 
�I، و)��w� ه��^ا ا� $���Hد-�����ت "���� ال*��2�C7 )��' ال����w6 آ��F م ،���7ى����H� ����" ���HF 

، و��7ه4،  وی��ور،  ل��P� وآ��O،  وه7"�،   و��;�س ،و)$7اس،  وح�رس،  أوزوری_
����)$�4 )��' ال*���ت ��PF� ه��(�ء "���ل ُ ّ����ده  H�ول#��� أه��4 ه��(�ء أوزوری��_ )#����د    . 4 

     I�-����              ،  ال*7Bی�' ال7Hیt )' )�� ال*�2" uل��w7ن ال�H6 ال�F ر���x7ت أ���d$و"�� ان
�' 7�B( 6F  " :وی�Hل ال*(رخ )��)6  . ال*�/د��C4 ال�ی�6  �� ال��6�F   إن )-�ر ال$#�

��م ا<ل� H� )81( ."ال7Hون ال�nل�I ه� ا<ی*�ن 
 

  اkل�I )' ال*�ت ل�-�2ب وال=Oاء"��)I و �دة
   7��d�و"���  " :  ��' ال*��2�3 ی�ح�������Hلیی$-���ث ال����Bرى  ��' دی��ن��I ال*��2�3 ل�

 . )5/27ی�ح�� " ( أ �x? ال�x�2ن 8ن ی�ی' 8ن� ا�' إن�2ن 
6����Cو ����H$#( �ً���`وه���� أی ، ����HF I���(��H� '��-����ث ال*(ر;����ن  ���' "����ل ال*7���Bی

�#� ال*�ت 4�B�n( ،ن دی�ن ا8)�ا�P���)Iوأن� �Hت ی�م ال. 
��ل#�ل        4P7ه4 أن أوزوری_ ح��،  �Fح$�ل  ���� أ;��? و"$���       ،وی^آ7 ه(�ء 6F أ��

7B( �5تF�-( ��  �*2اء جOی_، ووزع أجOأر)�$� أی f� f#*=F أوص�ل� )' ،F^ه
�ً� و��Pءً    ،  ه�� وه��ك �وال$-*�f أوص��ل    ،   �Fن�#u ن��ر إل�� ال�2*�ء       ،وه6 �*� ال�ن�� ن-

f��Oان ال#�ل وال7ح*Iو"�م إل� ، ال=�2 ال**� c2*ال2*�ء ی.  

                                                 
�����ه7 ال$�����7 ،  : ان7���5  )80( ����*-( ، I�����6���F I ال�ی�ن���I ال�7���Bان�Cال� ����N�H#43 – 41(ص ال( ،

�7P ، ص  ���I ال-IH ال$6 ج�ء ��� ال*2�3 ،  /ء أ-� .)16(ال*2
��ه7 ال$��7 ، ص : ان75  )81( �*-( ، I��6F I ال�ی�نI ال�7Bان�Cال� �N�H#110-105(ال(. 
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��ده4 آ7ش��� أن�� )b��n و��Fدي            #( 6F ال���د �H$ ا cج��رج       .وآ^ل _�Hل ال��Hی 
�-�I       ،  ی�D�Bن آ7ش��� ��ل��x� ال�دی�a ال**���ء �ه����ً            ":آ�آ_� ..8ن�� "��م ش��Bn ذ

  ."ی�Hر  ��� أح� وی#$�Hون أن  *�� �
ل*�ل��د ال�7�P ال�^ي ه�� ن�D_          ی#$��H ال����د ��iن آ7ش��� ا         " :وی�Hل ال*�(رخ دوان   

����dF اء و� ان$����ء ل���  وال��^ي �، ا<ل������$� �-��7ك ح����ًا آ��6 یb���n -  ���� رأی���4 -ا
�-��Fi  ����  I، ا8رض )��' ��HC� ح*������ و)����w ،"��ه��� و;���b ا<ن���2ن �$���Hی4 ن���2D ذ

  )82( .ی�Hل� ال#/)I ه�ك

                                                 
�����ه7 ال$�����7 ، ص  : ان7���5 ) 82( ����*-( ، I�����6���F I ال�ی�ن���I ال�7���Bان�Cال� ����N�H#32 – 29(ال( ،

 .)�H*) 2/238 – 239س،  �� ال7ح�4 )-*�"7اءات 6F الP$�ب ال
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  B�/��U :   _ 3ه�r)دي   ا��S6-ة ا�fM3   ت�ـ��Uا�� 
 �F	���وا�� -اا�O 

 

����ت 7��PFة ال���Dدي وال*b���n ال��^ي ی���Dي ش��#�� أو "�)��� �C6 ال���F 7ت��� cوآ��^ل ،
��ب-( �Dx� 6-`� I�Nا��و6F ، ال2*�ء)' �2*��4 @ل�I ��$7ض�ء ، وآ�نf ا8)4 ال

����ل*�ت   �����  4��P7م ح��=( Ixا������' آ���ن ، ����xر �ح��, أض��-� ال���Dاء �������و ���� ال
   I�P�( �ً���ن ل�*2�IB" 6F 3 الt�B      ا<ن=����2   آ$�c ال$6 أل�   - ال`-�I ی��_ أ�Cا- ،
c�*ال '���� ا �w*6 یPل ،,�d4 ی=�� ویC.  

���� آ���ه' ال�����د ی���?  ���� ج���ي ح��6 F a��`رة ی���DPی���م ل� b��B; د�����، و ���� ال
�� )' )�5ل4       وی#$7ف �Fق رأ��  Nإ�7ا ��� tPار� �( a�*=�  ،     ��H��rFذا ح*� ال�xnی� أ

I7ی�  .6F ال
H  6���F 7ة )���ت ا<ل�����PF ���(ت  وأ���*� 4��P-ن���ن6 ی�����I ح���u آ���ن ال#��H� ال�Cة و����

Iل�kا m#�. 
���ت ال�Hی*�I آ*��                  �C6 ال��F أی`ً� )�ج�دة 	ا '�وال�Dاء  ' �7ی, أح� اkل�I أو ا

             ���أ��*�ء ��$7�d  I ش�Bnً�        " ص�7nة ال-�,     " و"� ذآ7 ال�2�7 @ر����F 7�Cي 6�F آ$�
 7�B( 6�F _1700   أوزوری� :  )���4 .ا $�4��7 ا8)4 @ل�I �#�ا 6F ;�/ص ه�^? ا8)�4        

���     ،  م.ق�� 6F �#�ون��)�س 6�F ���ری�      ،  م. ق 1170وأن��_ 7F 6�Fج���       ،  م.ق1200و
��س 6�F ال��ن��ن       ،  م. ق 1160F 6 ال����       ،  م. ق 1100ودی�س�F م. ق 1000وآ7ش��� ،
�' ، م. ق6725 ال$�����F fوأن���را ��B6 ال��F ذا��������س 6��F ال��ن���ن ، م. ق560وw(7و�و
 )83( .م. ق�F 6F400رس  ))$7اس(و)$7ا ، م. ق547

                  ��( a�( 7ًا�����ً� آ��d� ��=ن I���Cات ه�^? ا8)�4 ال���H$#( 6�F Iوال�را� u-�ول�ى ال
b�n*3 ال�  .ی�Hل� ال��Bرى 6F ال*2

�b��n� a�( �ًH ال���Bرى              �x� ر�B7 الwأآ ��#�F '����Bال ��  b�n*ذا ال�� �(iF ،
   6n7? ال$���ری;i��� �إل�� �����d$)��7د ه��^ا ال �ال*# ،ول#�� cرى ل��^ل���Bی7 ال����x� ن���PF  ���H$

/ً�  .ض�
                ���و)b��n  ،  وال��ذی�ن آ*�� ن�H� ال*(ر;��ن ی�2*�ن ���ذا ال*�2�3 ال*�ل��د ال�ح

�-�I        ،   إن� إن�2ن آ�)� وإل� آ�)� �=�2 ��ل�����ت        :وی�Hل�ن،  ال#�ل4�وأن�� "��م ن��2D ذ
  .ی#�"��ا  ���� ل�7DP ذن�ب ال�7d وی4�B�n )' ذن���4 ح$� �

�����ذا '���  Iذی����� ا�ض�����xد وا�)$�����ن  �ن����fَ " :وج����ء 6���F أح���� ال$7ن�*����ت ال
5�4 ل=�t ال2#�دة ل���س         t7 وح�B� �$Hوال2=' وال*�ت وال ،fَ-(و��  '��� ال*�2

 c�  ."إل
      �����Hل " ���ریy اkداب ال7P�2�2ی$�I   " وی^آP( 7_ )�ل6F 7 آ$�F: "   ذی��ن��ال

��6�F f ه�^ا ال#��لa�H� 4  ��               :یO *�ن أن ��ذا "�ل   Pم ال$6 ار��Ck6ّ د �ا ا ،   b��nآ�6 ی
 ."#�ل4 ال

   ���#�x�و� ح����6��F I إص��/ح� إ� �*b���n    ، وی��7ى ال��ذی���ن أن ا<ن���2ن ش��7ی7 
 .و)�H^ إل�6

                                                 
�' ال7H@ن وال#H� ، ه�ش4 ج�دة ، ص : ان75 ) 83(� I�-� . )219(ال#�N�H ال*2
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                ���وآ^لrF cن ال*7Bی�' ی#$�7ون أوزوری_ إل��ً� وی��Hل ال*�(رخ ��ن�ی�6�F c آ$�
 "   '���ة ال*7BیH  : "        6 ال���س�B�n( 7ی�ن أوزوری_ أح��B*ی#� ال  ،    t��2�وأن�� 

 ."و�*�Hو)$� ل��xnی� ی7�H ویH$�  ،ج�? ل#*� الB/ح ی/"6 اض��xدًا
 ;7ا���Fت ال$���راة وا<ن=���� و)��� ی*�6��F"   '��( �����C آ$�����  وی�ا���HF ال#/)��I دوان 

 ".ا8;7ىال�ی�ن�ت 
���ة د;�����B( '�( Iر و6��C            :" ی�Hل ار7C وی=�ل    ل^ا  H#إن ه�^? ال  ،      '�( �ً�Hوه�6 ح

�6F I ا<ی*�ن �Cر ال��C@" .)84( 
 

�b ا8)�ات )' ال=-�4نOول اkل�I إل� ال=-�4 )' أج� ��n 
��ت ال�Hی*I )7ة أ;7ى  ���)� "��ل ال���Bرى              �Cال� a( I���f ال#�N�H ال�7Bان�dو�

���� )�' ال#�^اب                  F I��6�DF أ *��ل   ، �iن ال*�2�3 ن�Oل إل�� ال=-��4 <;�7اج ا8رواح ال*#^
��)�I ال*�2�3          " ال�7�  " '�  4��P7أى و��F ,�و� ، ل�4 �$�7ك ن6�F ��2D ال��وی�I         أن��  ،�

�2F ?�27س،  )2/31أ *�ل " ( دًا رأى جx�ذهt ل�7Pز ل�رواح ال6F 6$  " :وی�Hل 
�7xس" ( ال2='  )3/19) 1( . 

 ." ال*2�3 إل� ال=-�4 إ� ال7F�P ی�7P نOول �"  :م 347ی�Hل ال�Hی_ آ7ی2$�م 
�7d ی�2ع 6�F       " : وی�Hل ال�Hی_ آ��*��وس ال��P2ري    �" ��� أه�� ال=-��4     ا<ن=

���� و �*��� 8ه��� ا8 7��d�و�*����w "���ل أوری=��' "  آ��6 ی()����ا ���� وی���B�nا ،رضآ*��� 
 .و��7? )' "�ی62 ال��Bرى

��و آ7ش��       �  ���b      ،   وه^ا ال*#$�H و6�C "�ی4 "�ل ��n$4 ل��HFل�ا ��Oول� إل� ال=-
و"�ل���  ����� زور���$7 وأدون���_ وه7"��� و ���xرد وآ����O    ، ا8رواح ال6��F 6��$ ال��2=' 

 .ل��P� و��7ه4
      �Pأ)7ی �رى إل�Bال� �ول*� وص�x،  ال��    �أدی�نً� ش�$ ���F وج�وا  ، ّg�nF   _�2Hال 

 I�-��� ش�#�7N               ،  ل� ���4 ل�*2�d� 7N�#درا��$�4 ل��^? ا8دی��ن أن ل��� ش� �#� 4�dدهiF
I�-���I والn/ص، ال*2xnال �N�2) 6F I85( .و;�ص( 

 

                                                 
4 ;��� أح*�� ، ص            : ان75  ) 84(��I ، إ�7اه-��' ا<�/م وال*2���I    ،  )118(ال�7Dان �Cال� ��N�H#ال

��ه7 ال$��7 ، ص           �*-( ، I�ل��م وال$�)�6�F 7 ال�7�Bان�I     )#�ول ا ،  )6F)33 -35 ال�ی�نI ال�7Bان
�7 ، إ�7اه�4 ال=���ن ، ص        d��' ال*�ض�6 وال-�ض�7، أح*��  ���          ،)147(و6F ال$�� 7�d��IH ال$Hح 

 . )71-70(ال�ه�ب ، ص 
����ه7 ال$����7 ، ص      : ان7��5 ) 85( ���*-( ، I����6��F I ال�ی�ن��I ال�7��Bان�Cال� ���N�H#4 ، )102(ال�أ"���ن

 . )87(ال��Bرى ، أح*� ح=�زي ال�H2 ، ص 
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B�9: را�3ــ�ــrD �ــF	��ــ�ت ا��Uا�� Mت ُأ*ــ- 3ــ�
  أ�S�ر ا���	 ا�	�	و

 

���ت أُ  �d� I*Cو   Cال� '����I أ���Dر   ����ت و  ;7 -�6 ���7 ال���دة      - ال*�2�F    t��Bوال 
�' ی�)�ً    )���  ،  - وال�Dاء#��_ ل�*2�3 أر�� 4�F یiآ� ح$� "، )� ذآ7? )$�  ' �=7�I إ

�' وزور�$7  ���           ،  )12 - 4/1)$�   ("ج�ع أ;�7اً B6 الF ذا�� '  ��w( �Hوه� )� ی�
I��Cال*$=�2ة  �� ا8)4 ال� Iل�k7ه4 )' ا�  .ال*=�س و�

�I     " �ء 6F آ$�ب    و"� ج (���Bذا ال�����ر آ��ن7ي     " ح��ة P4    : " ل*�ن�الN��P' ال�5#
أي ( �i�F� ا8)��7 )��را       . .��ذا ج7د ن6F �2D الOه�� ل�رج�I  ��م ا8آ�� وال$��D_ أی`��ً               

 '����d7 ال���ذا) أ) I�7=� �B"86( .. ".و( 
���ً              و ��d� '��#��' آ7ش�� وال*2�3 إل� ��$I وأر� I7آ$d*ت ال��x#*ال fوص� �" ،

�ً���d� '�#��' ال*2�3 و��ذا إل� C*�ن�I وأر� )87( .و
   �����d$ل� I���w(8ا ?^���� I��2��Pا   ، و"��� أ"��7 رج���ل ال����Dر ال�Dوآ���ن�ا ی��� �ن أن أ���

�$��ا أن ه�^? ا�D��8ر )�ج��دة     ، ا8ن�ج��ال���یI "� أ;^ت  '  Cأ '�HH-*ال#�*�ء ال 'Pل
�� ال$�راة و  "��ل�را���ت ل¥��Cر ال���ی�I      و)*�' أآ�� ذل�c ل=��I ا        ،   �*���ت ال��2�'    ا8ن�ج

'��  )88( .ال*�PنI )'  �*�ء إن=��O و7Fن2
 

   Mــ ــ\ 3 �-y3ه ا��ــ r)ا ا�Iــ 
ــ�رى  ــd ا��  SD
��Oت وا�� -ا���Uا�� 

���ت ال�Hی*�I وال�^ي ج#��                �Cا��4 وال���H$#( '�� ,��x$رى ه^ا ال�B72 ال�Dی g�PF
 )' ال�7Bان�I نIn2 )#�لI  ' ه^? ا8دی�ن ؟ 

�7ون أن ه^? ا    wPز 4 ال          I�ل�P' ذل�c اص��xم      ،  8دی�ن نf��H ه�^ا ال7�PD  �' ال�7�Bان
      Iی�����7�Hون  I�-��� ال*2" fن ه^? ال�ی�ن�ت آ�ن�P����ت  ، �xn*7  وال�Fال$�6  وا8ح��

�����I وأن�ج-� .�=��N�H  fه� آ�نf أ"�م )' }��ر ال*2
                 IH����ت ال��2�C7 ال���ل^ا آ�ن � �� )' ا� $7اف ��ن$-�ل آ$�ب ال#�� ال=�ی�� ���8

،  ح���u ی6��D$n دل���� ال#��H� و���2�7x ال7nاI��F ،ا7���8ار وال��5/م ال���7وب إل���  ���ل4أو 
�"�ل ا8ب ج  و)��  *_ ��      I#(6 ج�F 7رد"  ال*-�ض�D2اآ"  ����d$7   " :  ' ه�^ا ال��

    7�d��2�7 و���Bر ه�(�ء              ،  �ه���F 6ق  �Hل الD� t�27? ح��2D� '�P**ال '�( _�ول�
7d� )89( .ال

"���ل ال��^ی'  ی`���ه��نل�4 ����Fiاه�4 ذل��c "��� [ :ص���ق ا	 إذ ی���Hل  ��' ال����Bرى
   �����I ال*7�dآ�' ��HFل            )I:30ال$��� ) }آ7Dوا (' "��d( '�  	ی��    [: ، و"�� ن���ه4 ا ��"

                                                 
���ه7 ال$���7 ، ص                : ان75  ) 86( ��*-( ،I��6F I ال�ی�ن�I ال�7�Bان�Cال� �N�H#ح��ار   )98 – 97(ال ،

�� ال�دود ش��6 ، ص   ،3��� ا	 و �� ال*2  '�� . )46 – 43(ص7ی3 
����ه7 ال$����7 ، ص       : ان7��5 ) 87( ���*-( ،I����6��F I ال�ی�ن��I ال�7��Bان�Cال� ���N�H#140 – 131(ال ،

143-153(���Dوال t����Bة ال�����H  ، رض���� ، ص ��3  ������ )128 – 116(�اء، )-*���� رش����، ال*���2
�' ال-N�H, وا8وه�م، )-*� وص6D، ص � . )139 – 137(ال2/م 

�' ال-N�H, وا8وه�م، )-*� وص6D ، ص : ان75 ) 88(�3  ��� ال2/م � . )134(ال*2
�� ال�دود ش��6 ، ص ) 89(  ، 3��� ا	 و �� ال*2  '�� . )41(ح�ار ص7ی3 
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     ����4 ����7 ال-��ّ, و� �ّ$�#���ا أه���اء "���م "��� ض��ّ��ا )��' "P6 دی�����F ب � ������ا���$Pال �أه��
����7ًا وضّ��ا  ' ��اء ال2ّwة (} وأضّ��ا آ�N�*77: ال(. 
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 ��lإJ�Hا  υυυυ 
 

وإذا آ�ن أص-���� ل�4     ،   والN��7� )' ص�a ال�7d و�iل�4�D     ا8ن�ج��وإذا آ�نf ه^?    
���ت )I���H وإل���I؟         ،  ی� �ا 8ن4�2D أن�4 ی2=��ن آ�*�I ا	      �$Pه�^? ال f-أض� g��PF

�� ال*�2*�ن؟(وال^ي ی،  ال^ي أنOل� ا	  ��  �2�ا<ن=��وأی'  '( 
 

��l8اJ���:  ا� .lإJ�Hا   
���HH-*یً/  ��' ����2ءل ال����ذل4��P ،  ال*��2�3 ال��^ي أنOل��� ا	  ����  ���2� إن=����ن 

���7ًاا8ن�ج�� ال^ي ی()' �� ال*�2*�ن وال^ي �^آ7? ا<ن=wآ .  
�, و�=�ه� ل�ج�د         x( f*ه6 ص I�IxH�F ال��ء  ،  ا<ن=��ه^ا  لP' ا<ج��I ال�7Bان

Qه4 ل�� ��  .ا8ن�ج�� أو ال#�� ال=�ی� ���أ )' ال-�اری�' وه4 ی7x2ون الN��7� ون=
 �Nر���� '��Pل_ل����       6��F 7ن ا8ول �$-���ث��Hن6 )��' ال���wال g��B6 ال���F f��Dال$��6 أل 

�7ة  '    wص آ�Bن��ال$�6 ل�4 ی�P'      ا8ر�#�I    ا8ن�ج��� و� ��^آ7 ش���ً�  �'        ،   ال*2�3 إن=
�'  ا<ن=�� أول   -)7"_  �-    ���( �ً��� أر�#�7�d  I ر���لI    ـل� و –إذ أن ���ل_     ،   "� ;� ش

��*� ألg )7"_ أول      ،م$" 62� ��6F-    I ال#�� ال=�ی�    � ��4 �$��#�f   ،  م65  �م   ا8ن�جC
�7 أی`ً� إل� ، �#� ذلcا8ن�ج��ال#7dات )' d� 6وه ��  . ا	إن=��أو  υυυυ ال*2�3 إن=

 

 E! ث	.)D ص� O��lإJ�Hا  
 4��C _ل��������ن  ��' ا<ن=���-���ث �������7ة )����� إن=wص آ���B6 ن��F 3�"���ل :  ال*��2

7ی#ً�  �' ال�^ي د ��آ4 ��#*�I ال*�2�3 إل��             إن6 أ =t أن���H$�� 4�Pن ه�P^ا ��          " :��ل_
����I   . " ( . ال*�2�3  إن=��� ی�ج�� "��م ی7ی��ون أن ی-�ل��ا          . . @;7 إن=�/�1/6 - 8(  ،

�6H ی$7آ� ال��إن=����F ی$-�ث  ' Hح  �س إل�� . @;O( 7ورإن=
�� ن$-*� آ� ش6ء    " :و)��w "�ل ��ل_  ،      > �ً�HN�  ��#=ل�/ ن  ���أ)�7  . . ال*�2�3  ن=

 14 - 9/12) 1(آ�رن��wس   " (  ی#��dن   ا<ن=�� )'   ،�<ن=����دون � ال7ب أن ال^ی' ی   
(. 

�#��ن    ال�^ی' �   " : وی�Hل )$� ��اً  xی �����ن ���/ك    ،   ر���� ی��2ع    إن="�#�ال�^ی' ��
  . )9 - 1/8) 2(��2ل�ن�6P " (أ��ي 

  6Fو���6�H  إن=���  ا8ر�#I و�7D أ *�ل ال��7� ح��یu  �'           ا8ن�جH6 أ *��ل    ،   ح�DF
أن�$4 �#�*��ن أن�� )��^ أی��م "�ی*�I            : �ة;� أی��� ال7ج��ل ا<     " :و"�لال�7� أن �7xس "�م     

 I*ا8)4 آ� a*26 ی*D����� أن� �  . )15/7أ *�ل " (  وی()��ن ،ا<ن=��ا;$�ر ا	 
        3��t  �� "�)6 ال*2xال*7أة ال f�P� �(�� وυυυυ 4      " :"�ل�Pال-�, أ"��ل ل:   ��*w� ح

�7 أی`ً� �*� F#       ا<ن=��ی7Pز ��^ا   nال#�ل4 ی �6 آF       " ( �$� ه^? �^آ�رًا ل���   �26/13)$� 
( ، �BHی � a�xل�����2ات ��ی�I$� ال^ي أل�D ))$� إن=��وه�  IBHال �#� .  

 ( " ���F ی���B�n      ا<ن=��� )' ی��c ن�2D )�' أج��6 و)�' أج��             " : )7"_ وی�Hل
 _"7(8/35(. 

وال*/ح� أن ه^? ال��Bص �$-�ث  �' إن=��� واح��، ول��_ ا8ن�ج��� ا8ر�#�I أو                  
��I�2، و��2*6 ال���Bص ه�^ا ا<ن=���، إن=��� ا	، وإن=���                   ال2�Pال ��$�`Fال$6 ر '�#

3� . ال*2
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��fH ال��Bص ا�*ً� @;�7  ��� وح�6 ا	 ال�^ي أو���� ال*�2�3، وه��             أآ*�  )  I�*آ�
�7ة      ����ل=*�ع ازدح*F ،   f )ا	-�ي ی�Oل  ����    ^لa*2$ )�� ا<ن=�� ال    �� ش��z ال

 ).5/1ل�"� " (�� ل�a*2 آ�*I ا	ذ آ�ن ال=*a یOدح4  �إو")' ا	 
��7ون    "وح�' د;� آ7�D ن��ح�م       wآ a�*$ب               ، اج���،  ح$�� ل�4 ی#�� یa�2 و� )�� ح��ل ال

  I*�Pل�� 4����nن ی�PF) "  _"7(2/2(      I� ��2�i�FلH�  : "، و�-t2 نIn2 ال7ه��ن��I ال
�� ال*2�3          ". إل��4 آ�*I ا	   ?�Dم ا<ل�6 ال^ي آ�ن ی/Pال cإن ذلυυυυ     دح4 ال=*��عOو�  

 � ه� )� ی()' �� ال*�2*�ن ، إن� آ�*I ا	 ال$�6 نOل�f  ��� ال*�2�3، ال*�2*�ة                ل2*�
�� .6F ال7H@ن ��<ن=

�6�H ه��      إن=��� و"� ��7ب  *�م ال��Bرى )' ا<"�7ار ��ج��د          Hح  ���،  ال*�2�3  إن=
���   ،  ل4 ی�Oل  �� ال*�2�3 ش�6ء      : �HFل�ا   ����I  � ه� ا<ن=�Bnd7ه�   ،  أ"�ال�� الx�� ��"و
����نا<ن=  ، a�xل����<ل�� أن ی�(��      ،   )a( ,2$ "�ل�4 �iل�ه�I ال*2�3     وه^ا  ,�إذ � ی�
�ً���ء،آ$��  . �F^ا ح�ل ا8ن

 )����   ، ه^? ال� �ى ذآ7 ال��Bص الfC�-� 6$  ' وح6 ا	 إل� ال*2�3           لP' ی7د© 
�*� رأیf  �� أ�6      " : "�ل� 4�Pول ال��ح6   آ^ا  و. )8/38ی�ح�� " ( أن� أ�Oن� �ً$�w( ل��"

�*� أ�*�? وص    ،�� لP' اkب   ، )' ن62D  أ�4�Pن6 ل4   8: "�I ا	 ال$6 أ �x? ا	 إی�ه�      �
 وص��$� ه�6   أن ��4   أ أ�4��P، وأن��    و�*��ذا    أ"��ل  )��ذا    : وص��I  أ �xن6 ه�   أر���6ال^ي  
، )50-12/49ی�ح���� " (أ�4���P ه��P^ا ، ���� PF*��� "���ل ل��6 اkبأن��� أ�F4���P*���  .أ��ی��Iح����ة 

 .. )8/28ی�ح�� ( "  4 ��^ا آ*�  �*�6 أ�6أ��P " :و)��w "�ل�
، وی$����i )ال����dدة(آ��/م ا	 ال��^ي ����(��? ال*��2�υυυυ     3وی��2*6 ی�ح���� ال*#*���ان   

���Hل       F ،���  ��N6 إ�7ا���7ی' )' wP7اض ال r�ل�^ي ی�6�i )�' ال�2*�ء ه�� ��Fق            ا: "
a������  أ وش��د�� ل�_    ،و)� ر@? و�*#� �� ی��d    ،  ال=*Hح� ی  ،        ��HF ش���د�� ���و)�' "
�P/م ا	ر��� اُ	أل^ي ن ا8، ن ا	 ص�دقأ;4$  4�P$34-3/31ی�ح�� " ( ی(. 

�( 6��F f���wاوی aء ;��7ُأض�������ن ال$/)���^ @)����ا ���� أ و، أن��� ی���ح� إل���� آ7N���2 ا8ن
����Hل آ����7ل، وص���"�ا أن )��� ی�Hل��� ل���4 إن*��� ه��� ����ح6 )��' ا	،  F : "���"���5ا وDح 

c(/ن  �*�ا ،  آk)� أوا �6 ه�� )�'  ���ك    أن آ��$�x  ،8  ̂ �$��6 "��   أي ن ال�P/م ال�x 
�$�4أx ،  ً���Hا و �*�ا ی��� "ر���$�6 أن�f  أن�c  أ و@)���ا  ،ن6 ;7جf )'  ���ك أ  وه4 "
 ).8-17/6ی�ح�� (

��   ل^ا ل*� ج�ء��    �����^? ال�^ی'      ،أ)� وإ;��� وو"�Dا (/� ���  ��� أ 7ض  ���4 وأ"
     ���� ه��4 ال��^ی'  وإ;����6 أ)��6 : و"���ل ل���iF 4ج���ب"ی��2*#�ن )���� آ��/م ا	 وی#*����ن 

، �PF/م ا	 ل��_ )=�7د ���dرة ی�()'            )8/21ل�"��   " ( وی#*��ن ���  ،I ا	 ی2*#�ن آ�* 
��� ه��     - ال��dرة �n/ص�    �ن إن=�� ال*2�3 ه   یO 4 ال��N�Hن �i   آ*�   –��� ال*()��ن    ،

 . *� ی��B �ن إل�� و��D^ون�
�*� ی�Hل�� وی����  ���           وآ^ا ی�Hل F ��ال�^ي � ی-���6 � ی-��D        : " )(آ�ًا وح6 ا	 إل

 . )14/24ی�ح��  ( "ر���6أ �� ل¥ب ال^ي ،/م ال^ي �2*#�ن� ل�_ ل6والP، 6آ/)
��)�I      وه^ا ال�ح6   Hی��م ال ��2-� )�' رذل��6 ول�4    "ال^ي @��? ا	 ��-��t ال��س 

�� آ/)��F 6 )' ی�ی��    Hم ا8            ،  ی����� ه�� ی�ی��� 6�F ال f*�P� م ال^ي/P7 ال��ن�6 ل�8    4،  ;
 ).49-12/48ی�ح�� " ( �4�P )' ن62Dأ
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��ر �i�3د ا8=-اlإ{	�fو J�Hا  
�#�m  �*��ء      6�F آ$���� ال*���a إ}���ر ال-�,           رح*I ا	 ال���ي    ال#/)I  نH�  و  '� 

و)��4 )��رش ول�7�Pك     ،   ی�2ع "�� ض�� � وا;$�N�D    إن=��ال�7Bان�I إ"7اره4 ��ج�د    
�6�F I               " :ی��Hل أآ���رن   ،  وآ�ب وأآ���رن و���7ه4    -�إن�� آ��ن 6�F ا�$��اء ال*��I ال*�2

��ن أح�ال ر�  �،  ا8ص��6  ا<ن=��� �لI ال*2�3 ر��ل7B$n( Iة ی=�ز أن ی��Hل أن��� ه�6             
���ذان�4               ا<ن=��وال��لt أن ه^ا     3�،  آ�ن ل�*7ی�ی' ال^ی' آ��ن�ا ل�4 ی�2*#�ا أ"��ال ال*�2

4��� i��*�OلI الt�H ا<ن=��وآ�ن ه^ا ، ول4 ی7وا أح�ال�  ". 
�����Hل ا<ن=����� ویg��B ال����آ$�ر ه�رن����ك ه��^ا   F  " :و ����������  ال���^ي ا<ن=��$�"����م 
�'  ،  ال*2�3 إن*� آ�ن ی$#�, ��8ب وح�?     ���آ*��  ،  ول��_ ذل�c أ)�7ًا )$`��داً       ،  و� ی$#�, 

  I������ )(ل��D          ،  أن� ل�_  H/ن��2�� ���ذج ل�-N��H, ال6�$ � ا8ن�ج��� وإن*� ه�  �7ض 
". )90(  

 

���ن أح[-وا � ����lإJ�Hا !! 
��2      ا<ن=���  ه�^ا     آ��ن  نول�� أن ن$�2ءل إ   �Pح7ا"�� ض�*'    )*�� أ)�7ت الr� I ��� ا8ن�ج

            I��H��7ة ال$6 ح7)$�� وأ)�7ت �-a�*=( 6�F ���"7 نwPإ�           ال �ً��، ل���P � ن=�� ل�2(ال�� ج�ا
�f ل�ی�� وج�د?C �"و ،�� .إن�Pر وج�د ه^ا ا<ن=

 F    أن ی7���5وا '����7ًا )��� ن�x( a*��2ل���I ال����Bرى ل�*���2*wP���� ال*��2�3 ال��^ي إن=
�F،  ی� �ن�=�  t  I(/#ال '��I        "� ال7Dی�    6F آ$��  )��Bر ح2-��' ال*�2��د ��ة ال-�, 
�I        " ":وا<�/م-�و"��� ا<��/م آ��ن ه���ك     ، و�#�� رa�F ال*�2�3     ،  إن�� )��^ F=�7 ال*�2

��ن أر�#ً� )��� �HF، ا8ن�ج��ال#�ی� )'  -��� ال*2". .  6"������ردت  - آ*�� وج��ن�   -وال 
f��"74���2 وأح7"�ه���  ، وأحDن أن��-�، ول���_ ال*���2*�ن، وال��^ی' ��ردوه��� ه��4 ال*��2

��سأي الHّ*�� (ل����ل�� �����د��و������� b ،  رة���������)وه��� أح��� ال*��7ددی' ل���^? ال#�   ،
      ��  ������3 ا<ن=��وح���^ أدل� )' -Bن    ،   ال��-�4�C ی��xل��ن    ،  أ)� أن ی-7"�� ال*�2

'� )�F". )91^ا ���H#( 7ل .. . ال*�2*
����6���F I ذ)���I ال�����Bرى  ،  ال*���2�3إن=����� "���� ا;$���D� ًاإذ"��، � و �����ة إح`����ر? 
�'ال*�2*. 

                                                 
 . )2/379( إ}��ر ال-, ، رح*I ا	 ال���ي :ان75 ) 90(
�I وا<�/م، )��Bر ح2�' ، ص : ان75 ) 91(-��' ال*2� . )335(د �ة ال-, 
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�� ا���	 ا�	�	O�O�=و Eو�	D  
 

�#� }�7تآ�g : ویODH إل� ا8ذه�ن أ���I ج�ی�ة  �� ؟ا;$�Dء إن=�� ال*2�3 ا8ن�ج
 و)' ال^ي آ$���؟ و)� }7وف آ$��$��؟

ی7��Hر  ���د )��' )��(ر;6 ال�7��Bان�I ان$���Hل    : 6��F ا<ج����I  ��' ه��^? اI�����8 ن���Hل   
 I��F I      ،روای�ت ش�DهNدا I7آ-� �#� �*�F رت�����I ح�ج��ت         ���7ة ال*2�3 ل$�� I�6 آ$�

    Iال��ش�� I�-��I2 ال*�2�Pال�^ي                    ،  ال ���ون6�D$P ه��� ���H� )�� ذآ�7? ی��اآ�4 إر)��� 6�F آ$�
�#��ان     I7یB*ال I2��P��7 الd7    " نN��d� 6�F I7 ال*�ون��� 3� " ا8ن�ج��� أ"�ال ال*2

��HلF " :  a`6 أن ن���7N�d        ی� '  '�$��' أ���$H�Hح �����$���   وآ$ا<ن=��نtB أ �
 :  Iی����� آ����� أ"���ال ش���Dه�I   ،آ��� ال$�Hل���� ال*#7وI��F  ��' ال*��2�3   آ�ن��f ، أن��� ل*���ة 

I�"��$(. .              ً��(�  '��C/Cو I�2*; '�( 7ب�Hرة )� ی�Bه^? ال �7    ،  وا�$*7ت  ���ول�4 ی$�
      '��-��I2 وآ��ره��    ،  ال�ضa إ� 6F  �� اض��xد ن�7ون ل�*2�Pخ ال��ح���� اج$*a ش

����HF ���" I��2واووج���وا أن ال، م6��F64 ;7ی��g  ���م �P7ی' )��' أ *���ة ال���wP. . ���=ول��4 ی
  b"7��( t��H�*ال*=$*#���ن أ)���)�4 إ� ی�ح���� ال،  I��(�n6 ال��F 7س��x�. . ز)���� ال����7ل 

        �*��a أن ی$^آ7? )' أح�دیu ال*2�3 و�#�لx$2)� ی �آ �2=����dر��  ، ل b"7( t$وآ
  .وه6 أ"�م "IB آ$�f  ' ح��ة ال*2�3، ال*7B$nة ال$6 �-*� ا�*�

�IH ال H-وال   I����7? ل�-�^وا                   : �wن� f�#F3 وأ"�ال�� "�� د�أن "I�B )�7"_  �' ال*�2
�7N�d أ;7ى  . . وی�2=�ا  �� )��ال�  ،  ح^و? idآ�ن ه��ك  �د �     ... و�� �ی2$��ن  ح$

7N�d��� )' ال... 
�I2 أن   �Pا8)7 ج�©   ول*� رأت ال          I�#���أت 6BH� 6F أ�_ ه^? ال�7N�d ا8ر 7�x; 

I��F7ت )��� ����اه� ، ال*#7و������d" وا $ I���Dآ7ی ��������ردت وج*#��f وأح7N�" ، f��"7 أ
 fD$;ا �ح$." 

 6�F  إن=��/ً  ل4 یP' ی�2*�  ا8ن�ج��ه� أن ش��ً� )' و ،��� ال*-�HHن إل� أ)7 ه�م  یو
 I���ل�����I  ، أي )� I���5" آ�روزو����� " إن*���� ����*�f  ، ال����Bر ا8ول ل��7���Bان cوذل���

� �#� �*�F 6*� �( ���  .�8ن�ج��ال��ن�ن�I ال$6 وج� 
����$Pوه��^? ال g��B$�( 6��F '������ ال���Hی_ ج����$�  ,����" ال���wن6 ا���4 ال7��Hن �ت أ
 )92( .")^آ7ات ال�7�

�C�-$( Iً�  ' ��ریy ��وی' ال#��� ال=�ی��            �2�وی*�P'  : "ی�Hل )�;� ال7ه��ن�I ال
      '�وأ)� إن=��� )$�� وإن=��� ل�"�� P#��� /�F_             .. م  i�65-70ریy إن=�� )6F _"7 ال�2

���ت ن���2D، 8ن�*�� ُوج���         ���*� الF                _"7�( �������ت أ;�7ى، و"�� وض�#� �#�� إن=�إل�� 
I�� '7یd  �7 إلd  _*n�." 

 آ$�ب )�Hس ل���Bرى  �� �7ار     =*�aو"� ��أت 6F أوا�� ال7Hن ال�wن6 ح7آI ل$       
�' أی���ی�� )��' أ����Dر ال#���� ال=�ی���،   )���  ���� ال�����د ��� ی���Hل ال*���;� ، و"��� أC*��7ت )��� 

                                                 
�I، أح*���  ���� ال�ه���ب ، ص     : ان7��5 ) 92(-� ، ا<ن=���� )44(ال*��2����B( 6��F 3در ال#���N�H ال*��2

�� ا8ح� داود ، ص         ،t��Bا           )25 ،   13(وال �����I ال-I�H ال$�6 ج��ء -�ل*�2�3،  �/ء أ���      ، ال*�2
�7P ، ص )42 – 41.( 
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��ن ا8و : " ال7Dن6��2 ل�#���� ال=�ی���  -�ل���ن إ� �#��� و���Fة @;��7 ال���7�  ل��4 ی��d#7 ال*��2
?���`7ورة ��وی' أه4 )�  *�� ال�7� و��ل6 ح�D )� آ$ . .. 

         I�27ب )' الH)� ی �ح$ '��-� ��رج�ا )' ح�u ل�4 ی�d#7وا        م150وی��و أن ال*2
 I����H*ر ال�D���8ج�ی���ة )��' ا I�� �*=( ء���d6 إن��F 7وع��dال �ج���ًا إل�� /ً�����8)7 إ� "��� ،

����ء    6��F ال��5' أن���4 ج*#���ا tل_ وأ�������� �N4  ، أ)��7ه4 ر����������وا���$#*��ه� 6��F ح
I�2�Pس، ال�H*ب ال�$Pل�� �ًH-�( ا�Dل)ی$�4 "� أن ی�� 'P� 4ول .. 

�_ ه���ك "��� ال7�Hن ال��wن6                      ��F نi�dص )�' ال��Bال� c��$آ�ن ل �( a7س  (  و)�x�
���f أن ال����س  ���F7ا )=*� ��I )��' ال����Bص         ) 3/16) 2(w� أي ش����دة�����I  ا<ن=

I��$P*م         و� ی^آ7 أن  ،  الOی�� ��( IDت ص�Dل)*ال c�� '( gَل)*6         ،   ل�F إ� c4 ی7��5 ذل���F
�*P' ال�Hل أن    .. . ال�gB ال�wن6 )' ال7Hن ال�wن6    F�� ا8ر�#I ح5�f ن-� الI�2     ا8ن�ج

 ... ذلc ال-�' وإن ل*#$2� 4� ��c ال�I5D ح$�،  �*�Hم ا8دب ال�Hن�ن6م170
   I�2ال '���د  �� ن-�� ���ری=6 أن    إذ ح200 والI�2 150 ی=�ر ��ل^آ7 )� ج7ى 

و"�� ح�B� ش�6ء )�' ا<ج*��ع  ��� ر���لI ی�ح���                ،  �7D أ *�ل ال�7� )(لg "��ن�ن6     
�7 )' ال*(ل�Dت      .. .ا8ول����ء ذآ�7ه�D��8 4ر   ) ال-�7Nة  ( ه��ك  �د آkا m#�ی^آ7ه� 

��ةD( I#ل�x( �ن��75 إل ��� . ."�ن�ن�6F I ح�' أن ��7ه4 ی�75 إل
��� ذل�c ال�"�f  ��� أن��� ج�Oء )�'                وه��ك أی`ً� )(ل�Dت ج7ت ال#�     ��d$2دة أن ی

��� أ;7ج�f    ،  و)' 4C جOء )' ال�Hن�ن ل�4 ���, ز)��ً�  ��� ���c ال-��ل                ،  الP$�ب ال*�Hس 
، ول��ی��اآ6 ،  ذل�c )�� ج�7ى ل*(ل�g ه7)��س و ��ان�� ال7ا �6             ،  @;7 ا8)7 )' ال�Hن�ن   

�7ن��� ورؤی� �7xس ، ور��لI أآ��*�b ا8ول� I93( ."ور��ل( 
�a أن ن=*���� ���iن ح7آ��I ����وی'         وه��^ا ال��^ي ذآ x$��2ال#���� ال=�ی��� ن I��(�H( ����7

��̂ أه4  ��أت �#� )�ت     ا8ن�ج ��وأ;�^ت ش�7 �$�� 6�F أوا��� ال7�Hن ال��wن6 آ*��        ، ال$/)
             I��� 6"���م ح��u د �� ل���^       �P� 6F � ��160ی' "�ن�ن�I ال#�� ال=�ی� )7"���ن ال�7

��D�iر )Ix��  ،       I���H ال#�� ال�Hی4   �$2���2Fه4 أ��� �� 6�F      ،  أ;�7ى واح$�ج ل$Oوی� آ�
وراج#��� )7اج#��I د"�I��H ل�$*��d� a��( ، إن=���ً/ ���HF ج*��6��F a  ����? ا8ن�ج����ن7��d ه��^? 

�I      ،  أ�PFر?���ل_ إل� أه� �/ Iر��ل ��وه6 ر���لI �(آ�� إ���xل ال���)�س     ،  وج*a إل
?���Hل_ ، ون���� �N4 أض���ف ر������C    6�����F��2_ وF6 وأP�إل��� أه��� آ�رن���wس و����2ل�ن

�*�ن�Fو. 
 

�� ا*(��رS��� آi�OTا�ر�3Tا  
�I�2 ه�^?           �Pال �����I ال$6 ا;$�رت D�Pأ)� ال ���و)��Pن ا�;$���ر    ،   دون ��7ه��   ا8ن�ج

��  �� ال��Bرى  ' ه^? ال�IxH ��ى )� ذآ7? ال*�;� ال7Dن62       .. .BD� ی�ج� أي /F
��7اً         ی: "�#�� ال=�ی��    ل����س ن�2�I ال*(ل�g إل�� ال��7� ا��$#*� ا��$#*�ً� آH( و أن��� ،

���f ن��2�$� إل��� ر����ل )��' ال���7� )��� آ���ن ل��� )��'   روی���ًا آ��� )(َل�����HDF روی���ًاw� 4ل�� g
 ."ال-�5ة 

                                                 
، ال*��2�6��F 3  )269 – 2/268("��7اءات 6��F الP$���ب ال*���Hس،  ���� ال��7ح�4 )-*���     : ان7��5 ) 93(

�I، أح*�  �� ال�ه�ب ، ص -� ).�B()33 – 35در ال#�N�H ال*2



 
)2("���� ا!�ى وا���ر    

)72( 

���أ �#`���      ،   ج*�#�ً� "�ن�ن��I    ا8ن�ج��� ولP' ه^ا ال�Hل إن*� ی3�B ل�� آ�ن�f ه�^?              4�C
    ,��, وال$�"H-$ال ��  �H7ی� �HDس           ،  ی��H*ب ال��$Pال y6 ���ری�F _�P#ال �Bح �*��� إذ ،

  ً�����#���  ، ل��4 ی#$���7 ش��6ء )��' ه��^? الt��$P "�ن�ن ���*�F ر��������أ 6��F ا�;$ 4��C ، ل ا8ب���Hوی
�iن �آ 72���� )a( ,D$�. )94 ال�n ا8ر�Cذآ62  ال$6 رf`F ه6 ال$6 �ا8ن�ج

��"��I أآ7��w- ال���Bرة وی�ض��3  -    6��F ال/ه���ت I���ال���آ$�ر وای��' ج��7دوم أ���$�ذ آ�
���Hل �7ی�6$  F" :                     O�P�7� أو )�' ال*�2$�=' أن ������ أن ن#�6 أن�� ل��_ )�' ال*$�2-� 

�Pر             ال�D��87 اN�� a( 4���$، )��� ال� 4 ال��7ل6، وال�ال#�ا) '( I �*=( ��  I2�
��I ه6 )��ح� ���� )�' ا	،                 #( I��I ��حIH )' ال*()��' أن آ$���I، وإدراك أ����$Pال

��I ه6 حHً� آ�*�ت ا	، و���رج ��ل$�ل6 ض*' ال�Hن�ن#( I� )95(".ل7H� 6Pر أن آ$�
        I���H( f-ر أض��D�8ا ?^�F �����ت ال�7�dیI ال$�6            و �x#*ال '�( I� �*=( ,�Fو

ج#���f )��' آ��/م ال�7��d آ/)��ً� إل����ً� )���ح� ����، وه��^ا ا8)��7 ا���$� � )��7ور  7��dات     
        ��$*F ،ل#��� ال=�ی�����I  �� آ$���� ال�^ي ��2*�� ال���م -��� أن �$�اF, ال*2" '�ال�2

 حB� ه^ا ال$�اF,؟
  t�2��ن ش�ل6 ی=��F        I��Nال��� I����Bش��� ال a��̂    أن ال7Hن ال7ا  ي ل�#��� ال=�ی�� ال�

�' الN��P_، ی�Hل ش�ل6       ����Pن ه�^ا ال��Hن�ن ���Bرة        : "ی$�Pن )' ال��Bص ال�N�2ة 
                  _N���P6 ال�F 7أ�H� 6�$ت ال����$Pال a�*=��6F I ال7Hن ال7ا�a، و"� اض7xوا ل$�Pی�� Nن��
                    c6 ذل��F I�-���ل�I )�' ال*�2H*ال Ix���$*راء الkا a�( I�HD$( 7ت��7ى، وال$6 ا $Pال

)96( ".ال#��
 

���  ���       ه^ا � ی#�6 أن� ل4 ی7H ش�6ء )�' ا�D��8ر "��� ذل�rF ،cن�� )�'                   و�  ,�D$*ال 
�I2 أن    �Pر;6 ال)(����ل_ "� أ"7ت 6F أوا;7 ال7Hن ال��wن6          ا8ن�ج �Nور�� I#�،  ا8ر
4�C ذآ7ه��    ،  م �7Hی���ً  200 أری����س ���I       ا8ر�#�I ال*�(رخ    ا8ن�ج���  وآ�ن أول )' ذآ�7    

  .ا $�7ه� واج�I ال�2$�4 و، وداaF  ���،آ��*�_ ا���Pری�ن�س
       ���'    " : " أ�7وحI ح�ل ای7ی��س  "ی�Hل ال�آ$�ر دوود وی� 6F آ$��Hی �ن-'  �
��س و��ل��Pرب وال�^ی' آ$���ا   , ه7)�س, �iن آ$���ت آ� )' آ��*�f رو)�ن�س       �ا���

 I#���� أي ذآ7 ل�^? الt$P ا8ر _��I ا8ن�ج�� ل$P7وض لD*ال yال$�ری �#�." 
���HF I�2 آ$�g�B$�( 6�F t ال7�Hن ال��wن6         ��ی وأ)� ج$2�' )�ر �Pء ال���7 أح� أ�7ز @

     '��( I��N�( ���-ی4 ون���Hال#���� ال '��( bن�� I��N�*C/C '��( 7wآi��� 3�)��2$�ً� 8ل�ه���I ال*��2
               ،I�$��� ل4 ی7d إل��� ال ،I#�ا8ن�ج�� ال*�F7ضI، ول4 ی�H� نBً� واح�ًا )' ا8ن�ج�� ا8ر

         �����*�ء )$��    ه�^?  ا8   " : " ل*�2�-6 ال�2=� ا  "ی�Hل ال�7xی7ك ال�آ$�ر "�ی�6�F O آ$�
 '�و� أي ن���b )������ ن=����? 6���F أي )���'  , و)���7"_ ول�"���� وی�ح����� ل���4 ی���^آ7ه� ج$���2

���� ".آ$�

                                                 
، الP$��ب  )81 – 79(ا;$/�Fت 6F ��7اج4 الP$��ب ال*��Hس، أح*��  ��� ال�ه��ب ، ص            : ان75  ) 94(

 . )6F)89 – 91 ال*�Oان،  �� ال2/م )-*� ، ص ال*�Hس 
��ن 6F أ�����ت ا<ی*�ن ال*2�-6، وای' ج7دوم، ص ) 95(�� . )49(آ�g ی7PD ا<ن=
2��ن ش�ل6، ص ) 96(��F ،ا8دی�ن yری�� O227()�ج .( 



 
 ه� ا���	 ا�	�	 آ��� ا�؟   

)73( 
 

� وأ)�H�   I    ر ال#��� ال=�ی���Dأ�    f��H� ��HF              7ن�Hال ال��� _N���Pال '��� )�ض�a ن�Oاع 
uل�wال  ،                 '���I آ�ل���7لI إل�� ال#��7ان"7�dال _N���P6 ال�F t�$Pال m�#� f����*��  ،  و"� "�
�`FرI�� )97( .و"���ا رؤی� ی�ح�� ال/ه��6، � أ���ع الN��P_ ال�7
 

�	�� ود<�(هHر ا�S�Tا \�D-D 
6 ��7��t ه�^? ا�D��8ر                F ف/nال a"ر و�D�8ا m#� I�وآ*� و"a الn/ف 6F إل��)

 ر�t ا�D�8ر حt2 )� ی#$�H ل��� )�' "�*�I             إذ آ�ٌ  ،وه^ا الn/ف )�6F  ،  4 ال#�� ال=�ی�  
I��*I ا�D�8ر�Fلn، و"�ا�I وأه*" 6F ف/; t�  ./ف 6F ال�7$

��س             ����Cأ I*N�" a�، م367وأ"�م "�I*N ر��f ا�D�8ر آ�ن6F f أوا�� ال7Hن ال7ا
���� آ�ل$���ل6����4��C I ر����N�   ا8ن�ج���� :وآ���ن ��7P� 4��C أ *���ل ال���7� 4��C الN����7� ال�C�Pل
��ل_ 7D� 4C ال7ؤی�. 

�ً� @;4C382 7 أص�ر )=*a رو)�      ����ل_ 4�C رؤی��      �ا8ن�ج��   �/،م ��7 �Nر��� ���F 
I#��I ال2P� .ی�ح�� 4C الN��7� ال�C�Pل

  f7ن� a*=( ن )' "7ارات�PF 6ال-�ل t� )98( .م1546وأ)� ال�7$
�' ل���  هP^ا � و�أن ���Hی_   ،   �iل��Dً� و��Hی��2ً    ا8ن�ج���  )�' ;�/ل ا��$#7اض )�2�7ة          

�7�dي �      �*  t$Pه^? ال            t�$Pه�^? ال '�( ������ ه�� "�7ار ا;      ،  ی�2$�� إل�� دل    ���F f�D�$
�� ال*=�)a       ،  "7ال*=�)a ح$� أُ  F fD�$;"�7ار     ،  ول� آ�ن )' ال�ح6 ل*� ا �ول*� اح$�ج إل

�ً����H( 3ً� ووح�ً� إل�B�  .آ�62 ل

                                                 
 ).2/381(إ}��ر ال-,، رح*I ا	 ال���ي : ان75 ) 97(
4 ;��� أح*� ، ص )-�ض7ات �H( 6FرنI ا8دی�ن، إ�7ا: ان75 ) 98(� ).17(ه
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 ��i�OTا ��O�O��  {d ا�
 

    g��Pd� وا� ول )' ال�7Bان�6F    I ال=�� ا8  نfxd ح7آI ال$iلa   و}�7ت ، ��أن�ج
�7ة  wآ*� ��ل آ��     I(�H( cذل ��  ����7ون "��        إ"  �"��  ل إن=wأذ آ��ن آ   �$�ل�i  I�B" g;�^وا 
 ل����� ال��^ی' آ���ن�ا )���^ ال����ء )#���ی��' و;���ا)�ً  إ)���ر ال*$�I���H  ����ن� آ*��� ����*��  6��F ا8
I*�Pل�،   fش6ء )' ا8      إ،  ی`ً�أن�  أرأی �آ f#��,    ذ "� �$"��$�آ$�t  ��� ال$��ال6      أن  أول 

��_ ل$#�7ف ص�-I ال�P/م ال�^ي  ّ�*�fَ            أل�c  إFو�C OیO#ی�� ال  ���، ل�P'  )4-1/1ل�"��  ( " 
�*��                ه^? ال7wPة ال7C�Pة )' ا8    F ل���Hل��� ال t�$P3 ل�4 ی�ن�ج�� ال7x� 6$ه� �/)�^ ال*�2

�7 آ�ن; 6F f-7ت وأضCن��F ،I2��Pال '( �#�. 
 

Q>أو : _ ��uر�D ة-pO��i�OTا��O�O��  {d ا�
     ���iر�#I أن�ج I2��Pال fF7$ ا g��7ًا  رf`F  �دًا   أن��  و،   رأی�� آ� 8ن�ج��� ا)'  آ

t$Pوال        '��-�(  اآ�2���)�     آ$��ب  أوص���� ص��حt   و،   ال$6 أل��D ال=�� ا8ول )�' ال*�2
�' آ$����ً�) م 1810#� ��F^آ7 أن )����� )��� ه��� )����2ب ل#���2� ،ده�و ��ّ�، إل��� أر�#��I و���
�' ا8ر�#�I   ن=��و)��� )� ه� )��2ب لQ    ،   ول�-�اری�' ،وأ)����'   و، wح����#�m ال  ��Bی

   ���#�د ا8ن�ج   �  ���I        ،  � ال*�IN آ$�ب  إل� )� ی7-�و)��� )� ه� )��2ب ل=*� ��ت )�2
 .وال��ص7ی�'  ال*7Bی�'rن=��"�ی*I آ

�#m ه�^? الt�$P أن�ج��� آ          f��7�xس وان��ری�? وی#��Hب و)�$��?          rن=���  و"� �*  )
��I أ��*�ء          ،   ال*7Bی�' ل*�7"_ و�7ن����     إن=��و) )$�  P7ة ال*#��رف ا8)7ی�Nو ��دت دا

�I2 ر�4 ن2�$�4 إل� ال*2�3 وآ��ر ح�اری��#$7ف ��4 ا  �إن=�ً/�$I و 7dی' �Pل�. 
��ت و     �$Pه^? ال m#� fو"� آ�ن  ����I           ا8ن�ج-� )$�اول�I ل��ى  ��د )�' ال7�Dق ال*�2

I*ی�Hدي، ال/�  .و}�f )$�اولI إل� ال7Hن ال7ا�a ال*
   I���H��� $*���د   325وa��*=( 6��F ن I��2��Pم أ)��7ت ال���� ا8ر�#��I ورm��F )���   ا8ن�ج

��7 أن ���Hم )��7     ،��اه�� '(    c��� mF7رًا ل� ��� ���ى )�nلD$��� ل*�� ��4 ا����Dق      ا8ن�ج
  a*=*6 الF ���   ،      I�(�H( 6�F ل ال#�ل4 ا8ل*�ن6 ��ل�2$�ي�Hی c6 ذلFو ���� ال��nص  إن=

�� )� ی#$�H ص�-$�      F aه�^ا ال#��د )�'                  " :ال^ي وض I�2��Pر ال���� ن��ري ال6�F 7�2 ا;$
       ?7������ إی��?  ��� �`Dو� t$Pدون        ،  ال �ًO��( �ً���H( ?ر������ا? )�a آ��ن ج*��a        وا $

�I�2  ��� ا;$��ره��         وی�� ...  ا8ش�nص ال^ی' آ$��ه� 6F ن75ه� رج�ل "�ی�2ن      �Pال f��ل
  ����`D$ل�����س ه��^ا ال f-أوض�� t��$Pال c���$ل ...  � i��x; تi��x;أ I��2��P6  إن ال��F 7��D$ی�

  .. ".ا;$��ره� �#m الt$P ورF`�� ا8;7ى واج$��ده�
�-7ق ج*�a ه^?       I2��Pوأ)7ت ال���  ا8ن�جF �*ة     ل���H#ت ل��Dل�n( '( ��  I��2�Pال  ،

7��ر �H$� آ� )'  ��? نIn2 )' ه^? الt$P وص�ر "7ار )'� ))99 .ا�(
 

B��O�U : E� ������� و�o إ�i�OTا��-Nا  
�7ن����� وإن=���� ول��4 ی��B� )����� ����ى ا8ن�ج����وه��P^ا ا;$f��D )#4��5 ه��^?  ���� ا<ن=

6x2��8ب    ا�H#ی �� )7ی4 و�#�m    إن=��)'  وC/ث "�Bص�ت   ،   وإن=�� ال�Dxل�I وإن=
                                                 

�' ال-N��H, وا8وه��م، )-*�� وص�6D ، ص         : ان75  ) 99(�� 3� ، إ}���ر ال-�,، ال����ي    )43(ال*�2
)1/110 ، 2/548.( 



 
 ه� ا���	 ا�	�	 آ��� ا�؟   

)75( 
 

�I و  ���� 3Nإش7ا    '( I�x��I و"H7ی�����C7ل*�وس و إن= �� آ*�  7w ، ن��Hدی*�سإن=
�7�xس وآ$��ب أ *��ل ی�ح���        إن=��� أ;�7ًا 6F ن=a ح*�دي �*��  7�B� ��Dx$H(ت )�'               

 .وإن=�� ال�ی�اآ6 ال^ي ی#�د إل� ال7Hن ا8ول ال*�/دي
            I�#�7 "��ً� )���2�ً� ل�*�2�6�F 3            ول#� أه4 )� وج� 6F ن=�a ح*��دي )�I�N وأر�d  

�����  ،  إذ ل�4 ی7�2د "I�B ال*�2�3        ،   ا8ر�#�I  ا8ن�ج�� ��)� ال^ي یg�$n أ�����  '       إن=
،  إل�� )�$g�B ال7�Hن ا8ول ال*��/دي    ا<ن=��� وی7جa ال*-H, آ�ی2$7 ه^ا    ،  نH� أ"�ال� 

�� إل� �2�  .م140وأرج#� آ
�I��H "  إن=����و 7��w أی`��ً�  ���� H-7? ای7ی "ال��� إن=���ً/ )م 180(����س وال��^ي ا $

 )O(. )100ورًا
              4�C ،I�����ء ا8وا�N�، وا $�7ه�� �#`��4 "�ن�نkا ��$����" 6F ت ���زع��آ*� I*C آ$�

    �#� �*�F ��F^ح I2��Pرأت ال     I��، )�w� ��7D ال7ا �6 ل�7)��س، ��F^            )' الI�*N�H ال�Hن�ن
  7D2ر ال*#          "ال�D��8وض�#� ض�*' ا 'P*و� ی ،��ن ال��#m   أ7ف ����، )�a      $� )$��زع  �

�7ون� � ���  ��، ��*�  �� )' ی7ی�ون �4�# )��دئ ا<ی*�نی#$".)101( 
 

B�/��U : {Iد ه�iو V�! ��uر�ا�( �د�Tا��i�OTا 
�' ا<ن=�� 6��F ال7��Hن ا8ول وح$��� "���� آ$����I  ا8ن�ج����ول�$iآ����  ���� وج���د ه��^?  ���

�7ون "�� أ;�^وا �$�        "  ل�"� 7x�     �$(�H( 6F? )�   $^آ7ا8ر�#I 8ن�ج���4 ن  wإذ آ�ن آ g�iل
رأی��f أن��� أی`��ً� إذ "��� �$�#��f آ��� ش��6ء )��' ا8ول    . ."6��F I��B ا8)���ر ال*$�I���H  ����ن� 

��_ ل$#��7ف ص��-I ال��P/م ال��^ي  Fو���C Oی��O#أی���� ال c����, أن أآ$��t  ���� ال$���ال6 إل"���$�
fَ*�    ���7ة )' ا8ن�ج���، � ی#��4    )4 - 1/1ل�"�  " (  ��' ی�ی� )=*� I آ�، �HF آ�ن 

  . �ده� إ� ا	
����i"�ال ) م 112( و��ل�����Pرب ) م 97( $�����d آ���� )���' آ��*����f ال7و)���6  و"���� ا�

 6F 7 )�ج�دة�� I�H$2( ��  . ا8ر�#Iا8ن�ج��ل�*2�6F 3 ص
�F a*7ي و"� ج���س )� ��H� )' ه^? ����#�� IC/C 6F )=��ات، ا8ن�ج� )102( .و

 

 )/ح�5ت
�'و��دئ ذي ��ء rFن HH-*ا ح�ل ه^? ال��=� ��  . )/ح�5تا8ن�ج

�7ة }�7ت 6F ال7Hن ا8ولأ -wآ t$آ I*C ن ،�� .وآ��� )��2�I ل�*2�3 وح�اری
�I    ا8ن�ج��أن ه^?    -H���n�   ،         Iلa*=( �N�H  g ن-�و�#`�� آ��ن ;�ص�ً� �7�Dق )�2
  .)�ح�ة
-  '��I��2 ح���Pه��^? أن ال f��(7ح����ص��-I ال7��Hار ال��^ي  ل�����H� 4م أدل��I  ����، ا8ن�ج
��^nآ*� ی7ى   ،  ا� ��2��ن ش�ل  �F^? ا8ن�ج��F 6      8ا '�  g��$n� �    7ة��إن : "ن�ج��� ال*#$

��� أي )=�ل ل�*�راة        F _����، ول �ً*�2( I=��I2 �      : ه��ك ن$�Pة ل��N�#ال t$Pه6 أن ال
�I ا8     -���ت ال*2���g�$n�          O إ�/"ً�  ' ا8د�;7ى، ول�_ ه��ك )' �Fص� )��x, أو �*

                                                 
، دا7Nة )#��رف ال7�Hن ال#7�dی' ، 7Fی��           )122(ان75 "�)�س الP$�ب ال*�Hس ، ص       : ان75  ) 100(

 ).1/655(وج�ي 
�7Bي، ص ) 101(Hس ال����I2، ی����Pال y97(��ری .( 
  ).2/554(إ}��ر ال-,، رح*I ا	 ال���ي : ان75 ) 102(
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�' ا8�����2�I، و�Pوال��7ؤى ال �N����7وال �����' ا8ن�ج���ى والN����7� ن�ج���� ا8;��7أ�����6 
)103( ".ا8;7ى وال7ؤى ا8;7ى

 

�I2 إ �xء ص�ID ال�Hن�ن��I ل�ن�ج��� ا8ر�#�I            أن� آ*� �   -�Pن�� �   ،ی-, ل7ج�ل الrF  
�O( ، IیID(  وا $��ره� أ��آ7ی�D ا8ن�ج��ی-, ل�4 إ��xل ص-I ه^? D;(.  
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)77( 
 

 ��lإ�3�O-3   
 

�7ًا )� ی$7دد  �� ا8لI�2 ذآ7 ه^ا        wآ���7 ا<ن=w*وال،   ال     �إل� t2ي ی�^    b�;أح�� أ
3��^ ال*2(/� ،�� .وه� �7ن�

)��� نH`� ل� �ى ،  ا8ر�#6F I أ)�ر ج�ه7یIا8ن�ج�� ی�nل7N�� g ا<ن=��وه^ا 
 3���ل_ ،  و�iآ��? ن=�ة ال*2�3 )' الt�B    ،  أل�ه�I ال*2��7?  ،  و���ی�? �d�، ورF`� ل$

 6����� ال��2/م ����ل��  ���2�����dرة  � 6��F  و����4 ص���� ا	  ����� )-*���وآ��^ا �7��Bی-� 
 .)7ات  �ی�ة

 

�3�O-3 ه� E� ؟ 
    3��7ن��� ه� أح� ح�اری6 ال*2  ،     4��' �وي �' إ��7اه gی���دي )�'   ، وا�*� ی��

̂  رج�� أ���ع ح���H وج��ء ووض�#�  ���           ،  ��� �وي )' "��7ص     ��(/�   3�ان7�5   ( . ال*�2
ی���g ال�^ي   "  ��7D ا8 *��ل    وی�2*�� ،   7ف �B/ح� و��Hا?  ،   )37 – 4/36أ *�ل  

 . )4/36أ *�ل " (  �7ن��� د 6 )' ال�7�
 ول*� اد � ��ل_ أن� رأى ال*2�3 و �د إل�� أورش���4 ی$7�Hب إل�� ال$/)��^ ���ل�             

     ^��7ن���   ، )9/27ان75 أ *�ل   ( �7ن��� ��Hی*� إل� ال$/) tو"� ذه      I�� ل�� �ة 6�F أن�xآ
�$��ا 6�F ال�7ب �#�Oم الt��H               "وآ�ن دا �I ن�ج-�ً  wأن ی a��8ن�� آ��ن رج�ً/      ،  وو �� ال=*

��7           ،  �ل-ً� و)*$��ً� 6F ال7وح ال��Hس وا<ی*��ن       صD� a�*ال�7ب ج �ن`�4 إل��F ) "  أ *��ل
11/22 – 24 .( 
      ���F � ��7س ود���ل_( )a ش�ول    4C ;7ج إل�  (    Iآ�)�� I���.(  7�5أ *��ل   ان 
11/25 - 26( ،����"7$Fل_ وا����� a���( 7ج����d� 4���C.) 7���5ه���^ا  ) 15/29 أ *����ل ان ����#�و

  . ال=�ی�الd=�ر ا;$D� ذآ7 �7ن��� )' ال#��
�7ص  61 أن و���F آ�نI�� f      ل*(ر;�نوذآ7 ا " 6F ن رج*�ً�        ،  م����Cال� ���$" u��ح
 )104( .6ا<ن=��  ود��F ا�' أ;$� )7"_��ل-=�رة

 

���5Uت و�iد ر���A وlإ�3�O~� ب���  
      ���I إل� �7ن�nدر ال$�ری�B*ال t2و�� ً/� ور���لI وآ$���ً�  �' رح�/ت و�#��ل�4           إن=�

�7ن����� ض��*'  )  م ����d�  )1859روف 6 ا8ل*���نو"���  7��w ال#���ل4 ، ال���7� Iر����ل ���� 
    ����  7w  6$ال I�N����I ال2�xn*7ة )�'         ،  ال$F I��H( Iره� ر��ل���7 إل� ا $dی �*(

'(Oال.  
         7��I�2 آ$���ً     لP' أیً� )' ر�����N وآ$������ ل�4 �#$�Pه�� ال  I���H(   ،   نوه���    g��#=�t آ

����ل_ ول�"���  �N7ت ر�������ول��4 �#$���7 أ"���ال �7ن����� ال��^ي ؟ ال���^ی' ل��4 ی7ی��� ال*��2�3ا $
 3��I ال*2-B���<ی*�ن و 4�H��  !! 

���� د)����_ �#���م )�xل#��I 366و"��� ص���ر  ���م ��)����w و،  �7ن�����إن=����م أ)��7 )��' ال
�I  �م  ��� أن���f ، م382)=�_ الN��P_ ال�7��و"� آ*� ، م465آ*� ص�ر )��w  ' ال

                                                 
�I، )-*� ض��ء ال�ی' ا8 5*6 ، ص : ان75 ) 104(-� ).356 – 353(ال���دیI وال*2
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���� ج/�����س ا8ول   ح��7ّم���#��m 492 ���م ال I��#ل�x( ا8ن م���� إن=���� )����� ���PFن، �ج
���7ن�. )105( 
 

 E� �?O V�! ا��/�ر��lإ�3�O-3  
�7ن���� "7ون�ً� ��ی��I ح$��  7�w ال7اه�t ا<ی��xل7F 6ا)���� 6�F                   إن=��� وا;$D� ذآ�7     

   6��F _(���nال _$P��� ���������I ال$P( 6��F ����( In��2ن �7  �����d  7ن ال���2دس��Hأوا;��7 ال
��Pن��Dه�، ال�D;iF،44 أ��C ��� .^? ال�In2وانaxH ذآ7 ه،  و;7ج 

م  7w آ7ی*7 أح� )��d$2ري )��c رو����  ��� ال�In�2 ال�ح���ة                1709 و6F  �م   
�7ن���� وال$�6 ا��$7Hت  ��م          إن=��� ال*�ج�دة ال��م )�'      6        1738�F 6�P�*ط ال/�م 6�F ال�

����F ، 6F aH225و�I���<ی�xل I��$P(و '�$D�-B� I�=( IP�*� ID� . ص-
�a�x( 6F I ه^ا ال7Hن       �و"��م  ،    �� ی� ا��8$�ذ ;���� ��#�دة         و"� �7ج*f إل� ال7#

   I(�H*� I*2$#نل�$7ج�          In�2أص��ل ه�^? ال� I�F7#( 6F ��� '  ،        I�*و"�� ذآ�7 وج��د �7ج
               7�d  '(��w7ن ال�Hال ��N6 أوا�F '�"7�d$2*د )' ال�  ���"��� I�وان$��f إل�� ی��      ،  أ���ن

وأن ، ال*�6��P ا<ی�xل���I ال���آ$�ر ه�ای��f ال��^ي ذآ��7 �iن���� )$7ج*��I  ��' نIn��2 ال���/ط    
  ال*$7ج*�I  وا;$f�D ه�^? ال�In�2     ،  *�� ل�����ن�I )4��2 ی�� � )Dx�B� ال#7ن��ي          )$7ج
�� fال�آ$�ر ه�ای .  

 tة ؟ و)' ه� آ����  ؟ ا<ن=��F*' ه� آ��t نIn2 ال�/ط ال*�6P ال�ح
 

��وo, اH?%�$� ا��ح�	ة �>l 
                '�$D�-�B���� ��#�دة )=���ة �; ��D�Bن��� آ*�� یrF ة���أ)� ��Bnص ال�In�2 ال�ح

 Hن �*���  I����I                ..�ش ذه"�����I )�' أه��ل6 ال�xn*ه�^? ال yن أن ن�����HH-*وی7ى ال
^ه� )�' ن�P���� In�2ن�I أو    وأن� أ;، ال�2�7d  a   أو أواN� ال7Hن   6F15 - 16 ال7Hن   

���I ال��I�"� ،I�  .و�f"7x إل��� اصx/ح�ت ����Pن
����ن ��Pال t4  ���م " ل��� راواغ " و " ل��� ����2ال " وی��^ه��� y��2أن ال� �م 1575إل��

��ً�  .وأن� )' ال*-$*� أن ی�Pن ال���7F yا)��� ال7اه7H ،tی
 I������#`����� ص���-�3 ال#�����رة،وی�ج����  ����� ه����ا)� ال�In���2 أل����Dظ وج*����  7 ، 

� c�7�f-� 6 الd*_ "  أن  �#�دةی$�Bر و�#`�� رآ  tآ�� ��#Dی". 
 t����P6، واح���ل���^? ال����ا)�  وی��7ج3 ���#�دة أن ال�������ل ، وأن���  7 yوأن ال�����

���I        ،  ل�6F 7In2 ا  و�ّ�وی=�Oم ��#�دة أن ه�^?     ،  �F$� ه^ا ا�ض7xاب 6�F ال#���رات ال7#
  .ال�In2 ن�H�( In2لI  ' أص� @;7 ل��

 

 E� M��Hا ,=����lهإS���)3 L�)=(!و �3�O-3  
   tص آ���Bn���ل*�2*�' ا<ن=�� ال��Bرى إل�Bق ه^ا     أراد،  ا<ن=��و   ،  7�� '(

    cذل�� f���wواح��� ی ����ی-���د ا���4 ه��^ا ال*4���2 ا8ل*#��6 ال#���رف     أو ، أن ی���Pن ل���ی�4 دل
�����ل���دیI وآ$. 

                                                 
�7ن��� وا8ن�ج�� ا8ر�#I، )-*�  ��ض ، ص             : ان75  ) 105( ���' إن=� – 60(ا�;$/ف وا���Dق 

 . )185 – 184( ، ا8ن�ج��، أح*� ��ه7 ، ص )61
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 ���#��I  - رج��3 ن=����"��7اءة ���#�دة لQوFش��� Iم أدل�����H7 أن ی���� '��( - ����"  أن آ��
،  ا $�, ال��ی' ا<��/)6 �#�� ��7�B? وا�/ ��  ��� أن�ج��� ال���Bرى                 6ی��دي أن�ل2 

 ." أن ه^ا ال-� ه� أ"7ب إل� ال�Bاب )' ��7? )أي �#�دة (و ��ي
 : �$�� 6F ز *� إل� أ)�ر وا
��D�iر ال#�� ال�Hی4         ) 1 �ً����ا�P��     gNد �=� " أن ل�t��P إل*�)ً�  = '�� /ً�w( ل�

   '��N���B;8ا '��( '��������7ی' )��' ی����د   .. .ال����Bرى إ� 6��F أ7��Fاد "�wوال*#��7وف أن آ
   I����Pن )6F 4��w ا���/ع  ��� ال7�H@ن وا8ح�دی�u          . . ا8ن�ل_ آ�ن�ا ی$`�#�ن ��ل7#F 

 Iی�� ."ال�
��� )�'    ،   ی(آ�  �� أه*�I الn$��ن و���7? )�' ا8ح��Pم ال$�را���I             ا<ن=��أن   ) 2Fو

آ*� ی$`*' ��Hل�� ��*�دیI ی$#^ر  ��  ،  الP/م ال=�رح )� ی$2-�� ص�ور? )' ن7Bان6      
��$F7#( دي����7 ال�.  

        I������I ال7#��I )*�� ی$��"��� ال#�)�6�F I ال�7  bB"7 و��، وی$`*' أی`ً� أ��
��FIل���I ال7#� .  ذلc  �� أن� ی#�� 6F ال

ل�ه��I  أ ی�ا�F, ال7�H@ن وال6�F I��2 )�اض�a  ��ة أه*��� إن��Pر                  ا<ن=��� أن ه^ا    ) 3
وآ��^ا ی7��Bح ، وال���Hل �t���B ی����ذا، وإن���Pر ص���t ال*��2�3، ال*��2�3 أو أن��� ا���' ا	

���3 إ�*� �� � إ�-�ق      آ*�   ،ا<ن=�� ه�� ال*ρρρρ    �2وی^آ7 أن )-*�ًا    ،  ی(آ�  �� أن ال^ّ �
 6F 75$�*7 )�ض#ً�الd  I#`�.  

�I               ا8ن�ج�� ی��ی'   ا<ن=��أن ه^ا    ) 4D�2�F �N��2(أدب راٍق و '�( ���F ��*� I�#� ا8ر
I�  .و �*

     6F �*� cوا�$�ل ل^ل����ل�_ ال$�6          ا<ن= �xأر� ID2�F ��d� I�D2�F uح��( '( 
   �x7ون ال��H6 الF I#Nش� fآ*� ی-�ي ، آ�ن�����ت وا�$#�رات أد�ا<ن=�d�  ��d� I�

�xر ال���B#6 الF 6$7 دان �dال '  �Hن �(. 
I=�وی(آ��ون أن��    ،  �7ن���إل�   ا<ن=��ی�F7$#ن �I-B ن2�I      أن ال��Bرى �   :وال�$

  .وأن آ���� )6F 4�2 ال7Hون ال��x�، )�-�ل
�,         ا<ن=��� و"� ص�رت 6�F ذل�c آ$����ت ن7�Bان�I أآ��ت أن              �� ��*� Iور )�2$�لO�( 

  ���w( I������� وال$���ریy ا<ن=���� )�nلI��D و���i)�ر أ;��7ى أ"��� أه*Fال=�7ا ,N���Hح m#�،  ل��
   ��� ��^P� وأی`ً� أن� ح�ى أ)�رًا��أن ا	 ا $��7 ال�P^ب    " : ا8ر�#I و)��� "�ل�ا8ن�ج

     I��`F �*-ال ���� 6F ) "  ��161/60�7ن�(   ،            '�  �ً���و)��� أن "�ل�� �t��B ی���ذا 
   I=7 ن�ض��*#=�Oة    8ن ا	 ل� أراد إن��Hذ ال*�2�       ،  ال*2�7PF 3ة � ?^�H3 8ن  ،    '�  _�ول�

�7ی, ال�� وال�nاع ال^ي ی�=i إل�� ال`#�Dء.  
 

 ,=��M��Hا E� ��lإ �3�O-3  
     IHFال4�7 )' )�ا �� ��rFن أح��ًا )�'     ،   �7ن��� ل*#$�Hات ال*�2*�' 6F ال=*�I     إن=

 ?7� .. ال^ي أنOل� ا	  �� ال*2�3ا<ن=��ال*�2*�' � ی#$
وآ��ن ا�$���dده4 ���    ،  ن��دراً   إ� ا<ن=��� �$���dد ���^ا     ول4 ی�=i ال*�2*�ن إل�� ا�     

 إن=���  ا<ن=��� ی�7ون 6�F ه�^ا        �Fل*��2*�ن �  ،  أ"7ب إل� ا��$���س )�� إل� ا���$��ل      
3��#I ، ال*2�� .ا8ن�ج��ال*2�3 و�/)�^? )' ��7N د �ة ل��P أ"7ب إل� 



 
)2("���� ا!�ى وا���ر    
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�����H�F     I وُ  ،   إل�� ال*��2*�'    ا<ن=��ورmF ال*�2*�ن ن2�I ه^ا     � 6�F ج��   I�-��2( 
��ن�   � ,� )*�� ی��ل  ��� ��7اءة     ،�/م �7�Hون  ��ة  <و"� ��, ذآ7? "�� ا   ،  صIF7 آ*� �

��( '�  .ال*�2*
                '�  yال���� �6 )�'  *��F I��I ال*�ج�د  �� نn2$� ا<ی�xل�وأ)� ال$#���Hت ال7#

    � In2أو "�رئ ل�� �ا8ص    I���و���Pن  ،  ول#��� 7Fا)���� ال7اه�t ال�^ي أ���4         ،  ی=��� ال7#
��ه^? ح��^اك ���I ال$P( 6F ����  7w  6$ه6 ال In2ال�. 
      ��� ه�� و� )�' �#��? 6�F           ،  ا<ن=�� ه^ا   )ل4Cg (' ذا ال*4�2 ال^ي � ��d$2و� ی

  g����Pن        ل� أن ی�   )��}7ة ال��Bرى؟ وآ��Dل�� �������I ال$P( �ص�� إل�     '�؟ F=��� ال*��2*
�7ا �� .��4 )��ء�� و �م ا�$��dده4 �� دل
       6��وأن ،  ا $���ر? دل��ً/  ��� أن�� )�' وض�a ال*��2*�'              و ρρρρوأ)� �7Bی-� ����4 ال�

��ل� وج��وز 6�F ال��7ض      " – آ*� ی�Hل �#�دة     -ال*(لg ال*�$-�   ،        7�� ول�� أش��ر )�' �
���  ."�7Bی3 ���4 ال��6 ل�Pن ذلc أ

�7ن���   ا<ن=�� دل�ً/  �� ص-I ن2�I      ن7ا?�F^ا   ^�،  و�7اءة ال*�2*�' )���     إل� ال$�*
 )w� ه�^?    -وه� ال^ي ی�DB �#�دة ��ل^آ�ء ال��رع        - =��ا<نی*P' أن ی�Dت آ��t      إذ � 
 ص���حt ا<ن=���� 7��B$Fی����F ،3 آ���ن )���$-ً/ 8ش���ر ل�����6 ول��4 ی7��Bح �����*�   ، ا8)��7
 �*���ρρρρ�$أص�ل �� .  )a ذآ��N و�7ا $� دل

   tی^P� �(وأ���#� ال�dی�  ��� )�' ��7ك الn$��ن ���F            ،   8ل�ه�I ال*2�3  ا<ن=�dو�
     ���� ه� )'   ،  إذ �7ك الn$�ن ل�_ )' دی' ال*2�3      ،  ی��دی$� �دل��  �� ن7Bان�I آ��
3���ل_ �#� ال*2 7���� ،3� .و)��w ال�Hل �iل�ه�I ال*2
      ����7ن� t�$و"� آ  ���إن ا	 " � ل�g�dP )�� ص��#� ���ل_ آ*�� ج��ء �H( 6�F)$��                  إن=

                    I�*�5  I�*7ح� 3���� ی��2ع ال*�2���ال5#�4 ال#=�t "� ا�H$Fن� 6F ه^? ا8ی��م ا8;��7ة 
�7ی' �� �ى ال$��Hى         ل�$#wآ ����xن ذری#I ل$`�dه� ال^nی�ت ال$6 ا�k4 وا��7�dی'  ، �(

  7DP4 ش�ی� ال��#$��' الn$��ن ال�^ي أ)�7 ا	 ��� داN*�ً�             ،  دا �' ال*2�3 ا��' ا	    ،  �`Fورا
ال^ی' ض� 6F  �اده4 أی`ً� ���ل_ ال�^ي � أ�4��P )#�� إ� )�a                 ،  )=�زی' آ� ل-4 ن=_   

�7ن���� ..." (أ�7x ذلc ال-, ال^ي رأی$�� وه� ال2�t ال^ي 8ج��     ،  ا�8� :  I�(�H(/2 - 
8( . 

 

 �S��&��l8اM��Hات ا	�)�H  
�7یI��H ص�����$�  ا<ن=����و)*��� ی���ل  ���� ���7اءة ال*���2*�' )��' ه��^ا    6��F ���F/$;ا 

4���7یI��H ال#��7ب وأ����� '��  ���_ 6��F ال*���2*�' )��' ی��^آ7 ا	 و�، وأ��������F  6���wی
���  .Bء و� ی���6  ���4أو ی^آ7 ا8ن�. 

   gل�nآ*� ی    ����7ن� ���ال*#$��Hات ا<��/)�N��2( 6�F I� )���� "�ل�� ��iن ال=-��4         إن=
I#�t���ِ̀ : ل�����xnة ال���2 ����7 وال-����2د والx*����ع والOان���6 وال���2P/ن وال���4�ِ�َ وال�P$*ال

��d$2*ال.  )   ��آ*�� أن   ،  و"� �7ك ذن��ً� أآ�7 آ�ل7dك والH$��       ) 44 - 135/4ان75 �7ن�
2ِPوال�ِ�ال �ن ال��ری2$ 4 ��H-. 

" 7وم )�' ال7�Dدوس      8ن� )- ،  د �ا ال�nف ل�^ي ل4 یaxH �7ل$�      " : و)��w "�ل� 
 ) ���� )w*F  4�2� ه^ا �،)23/17�7ن��  �HFی�ا.  
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�I ا	 *���2� �����w(و " t����وه���� ل����_ )���' أ����*�ء ا	 ،  )216/3�7ن������ " ( ال#=
�I، � ی=�ز 8ح� أن ال-�2�D�"�� '� .یOی�  ����، وأ�*�ء ا	  �� ال*�2*
82/6�7ن��� " ( إن ا	 روح  " :  ' ا	"�ل�آ^ا  و(  I"��n( وا8رواح  ��ن�. 
��D�B   ،    �' ا	   ی$-�ث وF   َرك   " أن�����و� ی*�P' ل*4��2   ،  )71/16�7ن����  " ( ال*

cذل 	ل  ' ا�Hِر، أن ی����رك  !!!  ا	 ج� و /و)' ذا ال^ي ی��رك، كإذ ه� ال^ي ی$F
�nأح2' ال 	ا'�Hل.  

 إن ال�2*�وات    :أ"��ل ل4�P إذاً     " : �7ن���� "�ل��    ن=��� و)*� ی7د أی`ً� ان$-��ل )4��2 <       
 a2�"  ) ��  . و� ی�Hل ��^ا )4�2 "7أ ال7H@ن،)105/3�7ن�

���� ال*��2*�ن                ��Hل�4 ی I�PN/*ت ل���*�2� ���و6�F ذل�c ذآ�7 ا��4        ،  وأی`ً� ی^آ7 �7ن�
�� وأوری� 6F "�ل�   N�Fوأ       " :ر ���N�n�وری�� ��7Dاء? أن یi;�^وا ی��2ع        أ)�7 ج�7ی�� و)

215/4-5�7ن��� " (  F=�ء ال*/IPN ا8���ر… )' ال#�ل4 ( . 
ول�4 ی�7د    ،   �7ن����  إن=���  7�d  _*;    6�Fة )�7ة    " )-*�  " 4C "� ورد ا�4 ال��7ل      

 ول� )7ة واح�ة -ول� آ�ن الt��P )�2*ً� ل#*� إل� آ$��$� ، )7ة واح�ة" أح*� " ا�*� 
�( a( 6F7-ال ,Fال$�ا ,H-��#�ي {  ج�ء 6F ��رة الgBل '( 6�i��7ل ی� و)�7dًا 

 .)6: الgB (}ا�*� أح*� 
4C ل� آ�ن آ���� )��2*ً� لO�=#( t�$Pة آ�/م ال*�2�6�F 3 ال*��� ال$�6 ذآ7ه�� ال7�H@ن                      

  ��$�Dوأ���و��7 ذلc )' ال*N�2� ال�w� 6$ر 6F وج� )' ی�Hل ��ن$-��ل )4��2        ،  ا8ن�ج
 .ا<ن=��ل�^ا 

�7ن��� )�-�ل  إن=���ل �iن    الH وح�' ی�aF ال*�2*�ن    ،(O=ل _��I-�B ن�2�I   �4ل 
���7ن����   إل� ا<ن=  ،   (O�=ل �����iن ه�^ا      �4  ���ی�H� ح�ل�� �-��ل )�' ا8ح��ال  �'              � ا<ن=

  .��7N أ��Dر ال#�� ال�Hی4 وال=�ی�
ود ��اه4 �iن�� ل�4      ،  ا<ن=���  ��� ه�^ا      �4ا $7اض� 6F  ال��Bرى  ال*�2*�ن   �اF,یو

  ,C�( ,7یx� �Bأص�� ی#�4 وأن� � ،  ی   ،'P7ون� لPال-�ل ال^ي ی�    ����7ن� ���ه��  6F إن=
 . ص-�ID )' ص-�gN الP$�ب ال*�Hسح�ل آ�
�� إن <  ���7ن��� )Oی�  I� ��7N ن= ����� الt���P أن�� �7ن����      ، ا8ن�جF ص�7ح ��HF ،

   �2Dل  ' ن�Hت وی�-D7 صN�� 6F����*��  ، .... و"�f ل�*�2��HF ، 3ل ل6 �7ن���: ا<ن=�
� �� 6F ��w( �=� 7N�� . )21/24ی�ح�� ( و ) 9/9ان75 )$�  ( ا8ن�ج

�I أو ذآ7? �2*�I      ا<ن=��أ;�xء   '  وأ)�  nر " ال$�ری���� ��42/20�7ن���  (  "ج 
 (     3��7 )#��دة أی�م ال*2� I�یg�$n أ��ًا  ' ذآ7 ح�7ون �F        ��  6F^ا � ،  وه2� 6*

���( ، ?�#� f� . )13/18ان75 ال$�Pی' (و"� �*
  I� )��'  *��� ال�����y و��;���� 6��F  - إن ص��-f ج������ -ال=�ی���ة ول#��� ه��^? ال��2$*

bال�.  
 ی(آ���ان ���iن الt����P ض����6��F a  ����م    ا<ن=����4��C إن أ�����ب الt����P و)#��)���ت   

�7ن���� دا ��I ال�7�Bان�6�F I ال=��� ا8ول              ،  الP$�ب ال*�Hس � ,��#*, وا�a ی� gB$( ،
t$ن "� آ�P2$�7ب أن ی*� _��F /ً��� واش$��ر?و)�a "7اء�� دل�� وج�د، إن= ?.  

 �n( �(وأ  IDل���F Iا<ن=nال$�ری ,N�H-7یً�� ل�d�إذ ، � ح7ج 6�F ذل�c  و، �Pن�  *ً/ 
 .أن ال��Bرى ی�2��ن )w� ه^? ال*�nل�Dت إل� أ��Dر ال�ح6
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 ����I    " : و"�ل �7ن�`F ب^P7ًا  �' "��ل      �" ال�wآ g�$nن��         یi� ��2Dل_  �' ن���
  �ً�rFن��� إن آ���ن ص���ق ا	 "��� ازداد    " :ل���4��C "�، )23/25ان7��5 أ *���ل  (رو)���ن6 آ��^
�6 ل*=�? ^P� ) " I��� �BFور ه^ا ا� $7اض )' ال��Bرى �،  )3/7رو)Hی.  

�' أ"�ال ال�d 7 دان$6 و      � ���d$وأ)� ال���7ن��� ��F �   إن=          tن آ���i�� �ً�(Oی#��6 ج
���#� دان$6آ�ن ا<ن=  ،���7ن� '( ��D$2*ن دان$6 ه� ال�Pی �" ��.  

  d$4 إن الC � ����ل`7ورة  ی6�#   �    ً�*Nدا ,�وإ� ل�Oم أن ن��Hل      ،  نH� ال/ح,  ' ال�2
���*�اة ال$7dی#��H�( IلI  ' "�ان�' ح*�را�6ر�iن أ��Dر ال$�� 7��Pال ���d$ل� .  

�$�c ا�x;8ء 6F         ا<ن=��rFن� ل� آ�ن آ��t     ،  وأ;�7ًا a"ل*� و �xر ال���B#6 الF 
ول���P ل�4   ،  ا8;�7ى �8ن�ج���  "�� اه�4$ ��ل$��ی�� �     ول�Pن أی`�ً ،  اةرا<ح�لI إل� أ��Dر ال$�   

��2� t��� ان$�dر ه^? إن=��وه� أن� آ$t ، یa�B ل2" ��� .ا8ن�ج
��u وآ$�6�F t إ��xل��             ا<ن=�� ول� آ�ن   �w$ل�� ��Dل�4 ی$-��ث      ،   )�-�ً� ل���د )(ل ���Pل

��   ، w$د �ى ال ��  ,��� I��$Pأن ز)' ال ��  cل ذل�F�      7ن�H6 ال�F ال$�6 }��7ت u��
�/دي ال*a�  .ال7ا

���7ًا  ��'      إن=���� أن ن��7ىوه��P^ا wا<�����د آ I����7ن����� � یg���$n )��' ن�ح ���� ا8ن�ج
I#����*� و�iن� ش�ه� ل*� یt$P         ا<ن=��ل��P  ،  ا8ر ���� آ��F ال^ي ص7ح ��وأ)��  ،  ال�ح

         a����Oًا �$7ا���x وج*��ل أ������ و)F7#$��          ،  ا8ن�ج��� )$�� �PFن أآ7w ا��2"ً� )�' ج**$(
�7ة ��ل �Pر?  ال�Dی4 وأ��Hر ا8ول          ،  #�� ال�B6 الF I���ا �I ال�7Bان �ًHح ,�: وه� )� ی�

���7ن�.  
�' ه^ا "� و(�`( fآ�ن���� )a )� ی#�� 6F ر���ت ا	 إل� ا<ن=#� )$IHD إل� ح� 
���N���أن ی���Hل  ���� }����ر ه��^ا    " ال��ص��7ي " م 6��F آ$�����  1718وُح��,ª ل$��ن���  ، أن
��إن )�� ال�7�Bان�I "�� و"�g      " :"�ل�� آ^ا  و."�I ال2/م أ"�ل  �� ال�7Bان  : " ا<ن=

�I �$$/ش� ��ری=�ً� ح$� ��*-6 )'.. )' ذلc ال��م-� )106( ".ال�ج�د   إن ال*2

                                                 
�7، إ���7اه�4 ال=�����ن ، ص    : ان7��5 ) 106(��d� – 62()#���ول ال����م وال$���)�6��F 7 ال�7��Bان�I وال$

63(. 
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�� أ{)ط i�OTا  
 

    ixn7ي )#7ض ل�d����          ا8ن�ج�� rFن   ،وآiي ج�� ^�P�8/ط ال$�6 ی��� z��$*� cآ^ل 
  a�"وال�ا yال$��ری ،    " ������ت ال���� 6�F الP$���ب ی-Cوی، �ا��$� و ��� د ��ى إل��)�� إل���   -

  .�7اب
 6��F وا���8/ط�������7ةا8ن�جwر    ،  آ�D���8ا �����  ����d� ���( �����*F أن���اع �وه��6  ���

 � I��H*أو   ال ixnب�ل^Pال  ،    �H#ال ���  ��dو)��� )� ی  ،         yال$��ری ����  ���dو)��� )�� ی
a"وال�ا.  
 

 Q>أو : ��	�Hدة ا�6(\ ا��r3 ط(}Tا 
 4� !ا	 ور���أی' ه^? ال��Bص )' �5#

 ، أي ا	  	ل�"���م ال��wن6     رؤی�� ی�ح��� ال/ه���6  �' رؤی$��           ،  ی$-�ث �7D ال7ؤی��   
'��#�ل� ،  ل� ��#I "7ون و��a أ �'وه� ج�ل_  ��  7ش�  �� ص�رة ;7وف،  ا�

��7اً       � 6�F و��� ال#�7ش وال-��ان��ت         r�Fذا  ورأی�f     ":ی��Hل ی�ح���   ،  ا	  ' ذل�c  ���ًا آ
،I#���خ ;  ا8رd6 و�� الF4 وN�" ن� ،7وفiح ل��  آ��^�( ،    a��#I "�7ون و����  ،'� أ �

 I#� .)8-5/6ال7ؤی� " (ا8رض آ� إل� ا	 ال*I��7 أرواحه6 �
�����HلF bأ)�)����  وی*`���6 ال���� '�*N����Hال '���  �ًC����-$( : " 4أ ه���	م  ���7ش ا����( ،

ل�' ی=� ��ا �#��    . وال=�ل_  �� ال#7ش ی-� 6F   ، 4�"��F ه���P   ول�/ً وی�n)�ن� ن��راً 
  ���4 الd*_ و� ش6ء )' ال-�7ّ        ،  #�ول' ی#�dxا �  aH� 6       8،  و��F 7وف ال�^ي�nن ال

�a )���ء حّ���I  إ ویH$���ده4 ،و���� ال#��7ش ی7 ���ه4  �وی*3��2 ا	 آ��� د)#��I )��'   ، ل��� ی����
 ).18-7/15ال7ؤی� ..." ( ��ن�4

، إن�� ا	     وی3BD ال�b  �' )�ه��I ال=��ل_  ��� ال#�7ش  ��� ص��رة ال7�nوف                 
'���������Hل ح���� ال*$#����د ا8"����ن�4، ا8"�����م ال����wن6 لQل���� ال�ا،ا�F" : ن��ه���(�ء �����-�ر

وال�^ی' )#�� )�� �ون      ،  ر���ب و)��c ال*���ك     ن�� رب ا8   8،  وال7nوف ی�����4  ،  ال7nوف
 ).17/14ال7ؤی� " (و)n$�رون و)()��ن

وی*`��6 ن��b ی�ح���� ل���^آ7 أن ال=*���ع ال$��6 آ�ن��f أ)���م ال#��7ش آ�ن��7��B� fخ        
��N� والd#�ب وا   "ال7nوف   ا	 و  �n/صHن أ)�م ال#7ش وأ)�م     ا8)4 وال�D"وا I�28ل

   m����ب w� '���وه�4 ی7�B;�ن ���Bت      ،   و6F أی��ی�g#�� 4 ال��n�       ،ال7nوف و)72$
 '��N�" 4�وج*��a ال*/I�PN آ��ن�ا     . الn/ص <ل��� ال=�ل_  �� ال#7ش ول�7�nوف      :  5

��خ وال-��ان�ت ا8ر�#I و;7ّوا أ       dح�ل ال#7ش وال '�D"وج��ه�4   وا �م ال#7ش  ���(
  '��N�" ��ّو�=�وا ل :  '��F� ال7ب )-$��ج ل��n/ص؟ و)*�' ؟         ،  )12-7/9 ال7ؤی�" (@)

  ا<ل� ال*#��د؟�� أو� ��ج� �7یIH أF`� ل�O(7  و)' ال^ي ���B�n؟
      g#وض 	 Iج��ل$� أ  ،  وی$-�ث ال#�� ال=�ی�  ' ج��ل 'P7ولwال��س   آ '( I*Pح  ،

، 8ن ج��لI ا	 أح4P )' ال���س      " : ��ل_ "�لل6F c   وذ،  )' ال��س  وآ^ا ض#�D أ"�ى  
 .)1/25 )1( آ�رن�wس( "وض#g ا	 أ"�ى )' ال��س

��   وHل  � ی�-��� ه� ال�Hي ال#OیO    ،   ض#Dً� أو ج��لI   ل�أن   ' ا	 ال5#�4    أن ی�Hل   
4��4 ال#�P-ال. 
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�����ل_وی$-����ث    I���F7#( �����  و"����رة 	ا �ن ل����7وح  �����x����� '���  ������� � 
 )1( آ�رن��wس " (8ن ال7وح یb-D آ� ش�6ء ح$�� أ *��ق ا	          " :��HلF،  و)��Pن���

2/10(. 
�'  –ی����ل ����ل_ و � )��' - أو ����Bرة أدق الt����P ال*=����ل ل�����7لI إل��� ال#���7ان

�I;�nی-$7���H? ویو، ا	 وآ$������ وش���7ی#$�ن����)�س ���dل#$, وال����� �D���B ، ه���^ا ����w(و
����ء والو)��� ی�ح���� إل���  6��F آ$��t ا	ال*�"��g � ی���Pن � ���6�i د �����4 '���7� ال��^یا8ن

���ل_  ی�Hل،  �5#�4 آ$�� ووح��  ل$(آ�  ��    : "          IH��7 إ���xل ال�ص��I ال��2�Bن�� یrF ) 
  ��#Nال$�راة وش�7ا(          ���#Dو ��م ن ��D#ض� �أج� '�(   ،        ً���ول�P'  ،  إذ ال���)�س ل�4 یP*�� ش�

�� نH$7ب إل� ا	  �`F7 إد;�ل رج�ء أ�Bی) " '���7ان 19 - 7/18( . 
وأ)��� )���  $��, وش���خ ����F   : " أنOل���� ا	  ���� )�����ل$���راة ال$��6 وی���Hل  ��' ا

�' " ( "7یt )' ا�ض*-/ل ��7ان 8/13( . 
�'  " ( ��t )�ض�a ل��wنٍ      ��t ل*�� �ُ     rFن� ل�� آ��ن ذل�c ا8ول ��/          " :وی�Hل ���7ان 
8/7( .  

                   I�*#��7�dاaN ال$��راة ال$�6 �-�7م �#�m ا8 �N��-7ض ال  �ً�( وی�Hل ��ل_ ض�ر
   '� � "، وی#$�7ه� )�' ;7ا��Fت ال���دی�I ووص��ی� ال*���7ی'          )47 - 11/1ان75 ال/وی

آ��� ش��6ء ����ه7  ،  )����7ی'  ��' ال-��, أن���س ;7ا���Fت ی��دی��I ووص���ی�  إل���ی����Bن 
�_ ش6ء ��ه7ًاوأ)� ،ل��xه7ی'�F '�14-15/ �1�x_ " (  ل��=2�' و��7 ال*()�.( 

�'  الt���P ال*=���ل ل����7لI    وه�^ا )�� ی�Hل�� ����ل_    �	  �' ن���)�س ا إل��� ال#��7ان
ش���دات ال�7ب ص��د"I      ،  ن�)�س ال7ب آ�)� ی7د ال��D_     : "ال^ي ��DB ال*Oا)��H$F 7ل   

 ً���*�Pح �7 ال=�ه���ّ��B� ،   t���H7ّح ال��D� I*�H$��2( 7   ، أوص���ی� ال��7ب���)��7 ال��7ب ����ه7 ی�
'��� ).8-19/7ال*O)�ر " (ال#

��ل���Bص    4����dء و����3 ���ب إ;�ان� )' ا8ن�وی�t2 ال#�� ال=�ی� إل� ال*2
����Hل ی�ح����، ا�����)�4 �#���م ال-��7ص  ���� ه�ای��I أ"���ا)�4 و، وال7��2اقF" :ل���4  "���ل 
ج*��a ال�^ی' أ���ا "���6 ه�4          . ن�� ���ب ال7�nاف     أن6  إ :"�ل ل4P أ ال-, ال-,    :ی`ً�أی�2ع  

� ل�7�2ق وی�^�3   إ ال��2رق � ی�6�i   ...ول�P' ال7�nاف ل�a*�2� 4 ل��4        .�7اق ول��Bص  
cوی��. 
 .ن�� ه�� ال7ا �6 ال��Bل3       أ. F`�� أ��4    ول���Pن ل   ،ن� �HF أ��f ل$�Pن ل��4 ح���ة       أ)�  أو

 ال��^ي ج���7 ول���_ را ���ً�أ)��� ال��^ي ه��� أو .وال7ا ��6 ال���Bل3 ی���^ل ن���2D  ��' ال7��nاف
�/ً   ،ل�f2 ال7nاف ل�  H( tN^7ى ال�F    7اف وی�7بn7اف     ، وی$7ك ال�nال tN^ال gxn�F

 ).12-10/7ی�ح�� " (وی��ده�
  ���(�H*ه��^? ا<����ءات ل ���w( ����وآ��^ا ،  ال��5#�4و)��' ال*-���ل أن ی7x��2 ا	 6��F وح

�� ور���$Pل. 
 

�� ح7وف )' ال��)�س �Hع ن�� ض
�, ال#�� ال�Hی4، ی�2��ن إل�� ال*�2�3 أن��               C�$4 ل��( I6 )-�ولF ن����ی�t2 ا<ن=

"  ��H�2 نI�xH واح��ة )�' ال���)�س          أن )�'    أی72 وا8رضولP' زوال ال2*�ء    : ""�ل  
 ���Oول ال��2*�ء  أن إل��� : ل4��Pأ"���لن6 ال-��, ��F r: "، و6��F )$��� أن "���ل )16/17ل�"��� (

)$��  " ( نI�xH واح��ة )�' ال���)�س ح$�� ی��Pن ال�P�              أو � یOول ح7ف واح��       وا8رض
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�*�� ل�4            )5/18F ،I��(ر آ��Dر وأ���x�� ��، �F� آ�ن ه^ا الP/م حHً� أم ض� f آ�*�ت، 
 .�Oل ال2*�وات وا8رض

      ،I���2�2)��' ه��^? ال �ا8ول�� I��H�-6 ال��F دات���HD*ال c���$7ة ل���wآ I���w(و"��� ذآ��7ت أ
  I�2��      7ض#�ذج ��HF، ��رآ�ً� ل���Hرئ ال7�Pی4 أن          �ن*� �C/ث   ال��ى وال��ر، وأآ$6D ه�� 

      ،bه^ا ال� ,H-� 6F 75ی�   ��( �ً���ل              '�( _�أن ی7ى 6F  �م �-�HH دل�ً/  ��� أن�� ل�
 ُPال cأول��� ��������� ه��� �#��m إض����Fت آ$ ، ����� ،$���بآ��/م ا	 ووح���� أو "���ل ال*��2�3 ن

 .وح6 ا	إل� ون2��ه� زورًا و��$�نً� 
  ��7D ا8ی��م     )�� ج��ء 6�F       )�' الP$��ب    F*' ش�اه� ال�bH وض���ع ال���H وال-�7وف        

�3    ، ****** و���  Oرة ی7w و)7د و �7F وی�ل�ن  "�d7ی4 وش�*�ي وی�*� f����6  أوح
�I أ����ء  �Oرة، و� ���c ال$�6 ح���f            ، ول4 ی^آ7 ال7D2     )4/17) 1(ا8ی�م  " (اش$*�عH�

�#� الP$�ب اآ$D�  ، و �*7ی4 وأ;�ا��� ��  aض��� �2*;I       �H�� وج��د ���  ����ن=��م ل�$�
 b6 ال�����F.      س���H*ب ال���$Pن=���م ال '��( ی���O*ال Iان7��5ول7ؤی�� )  36/23) 2(ا8ی���م( ،

�� (، و)O������ 6/5-6را (، و)O������ 1/3را (وN�*ل ( و،)5/8) 2(ص��������������"O22/43ح(، 
  . و��7ه� )*� ی�xل ال*�Hم �^آ7?،)6/15زآ7ی� (، )5/6) 2( ال*��ك(و

 ���$P6 ال���F ع���ب ل����d*� أ�����Dرًا �-����ي ا�kف )���' ال�����Hط  وی*$���� ال�H���2 وال`���
   7D2ل         ح7وب ال7ب   وال-7وف، آ��Hی u��ل�^لc ی��Hل 6�F      : "ال*^آ�ر 7D�� 6F ال#��د، ح

، وه��� ���7D )21/14ال#���د  ( "رن���نأودی��I أآ$���ب ح��7وب ال��7ب واه��IF���� 6��F t و  
 .)�HDد

         7D�2ل Iن��P*ط ال��Hت @�ف ال-7وف وال��HF 6     وآ^ا��ن���Cن ال���6 و��7D    أ;���ر ال�
���ن6 ��ر  أ;dال �� : ال`�aN و�7D رؤى ی#�و، و"� ذآ7وا 7D�� 6F ا8ی��م، 6�F "�ل��               أ;
�6F I أ;��ر ن��Cن ال��6 و6F ن�ّ�ة         " �$P( 66          أه�N6 رؤى ی#��و ال7ا�Fن6 و����dال ��;
 . )9/29) 2(ا8ی�م  ("

�� (، و) 10/13ی���dع  (  ول7ؤی��I ال*Oی��� )��' ا�D���8ر ال*���HDدة ان7��5N�*2(ص�� (
، )13 - 4/32) 1(*���ك   ال(، و )12/15) 2(ا8ی��م   (، و )29/29) 1(�م  ا8ی( ، و )1/18

 .و��7ه� )*� ی�xل ال*�Hم �^آ7?
              ���d� ��*�F ،ع آ�*��ت وح�7وف )�' ال���)�س���`� ���d� �ً�#�وه^? ال���dدات ج*

����ن  �����7اءة ال*��2�3 )*��� ن��2�� إل���� ا<ن=�  )��' ال�����ال��2*�وات وا8رض و��Hؤه*��� 
b6 ه^ا ال�F ذب�Pوال� � ال.  

 

�' ی��ی�داعا  ه�زآ7ی� ال*H$�ل ��;7� '�  ول�_ ا
                      6�F ج��ء ��( i�xnل��F*' ا�8/ط ال��d� 6$ ل��� ا�D��8ر ال*I���H  ��� ال���Bرى 

��� ال��Bی,     " :)$� 6F "�ل� أن ال*2�3 "�ل  �آ� دم زآcD� 6  �� ا8رض )�' دم ه�
 3��' ال��P� وال*^��� ال^ي "$�$*�? ;7� '� . )23/35)$� " ( إل� دم زآ7ی� 

�' ال��P� وال*^�3 ه� زآ7ی� ��' ی��ی��داع           ، و"� ��� )$�  ���HF ج��ء    ،   إذ ال*H$�ل 
. . ول��_ روح ا	 زآ7ی�� ��' ی��ی��داع ال��Pه' ��F g�"�Fق ال7D�� 6F "                 t#�d ا8ی��م      

 ���f ال�7ب           ،DF$��ا  �� - 24/20) 2(ی��م   ا8" (  ورج*�? �-=�رة �i)7 ال*�6F c دار 
21( .  
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   �;7� '����           وأ)� زآ7ی� �� 6����ء ال���Bر      ،  � ��F @;�7  ��ش أی��م ���، وه�� )�' ا8ن
  t2وی��وی�^آ7  " وی��Hل  ��� "��)�س الP$��ب ال*��Hس           ،  � ال7D2 ال�^ي 6�F ال$��راة       إل

�� ال���دي أن زآ7ی� ه^ا ��لf أی�)�    �H$د?، ال/� 6F ح=�6 ال�^ي   ، و �ش tن�=� 'Fود
 )107(."آ�ن ز)�ً/ ل� 

ول���P ل�4    ،  � نH� "�ل ال*2�3 ال^ي ذآ7? )$��        آ*� ی=�ر أن ن��� ه�� إل� أن ل�"� "        
  x;آ*� أ zxnیi �$(   ، ل�" �HF: "         �� cدم زآ7ی�� ال�^ي أه�� �إل� �����' ال*�^�3  )' دم ه�

 f�� ).11/51ل�"� " ( وال
 

 �$( I7إح�لD� �إل I���nءال��  إر)
ل*��� رأى  " :ی���Hل )$���،  وه��� ی���H�  ��' ال$���راة أ;i��xو6��F ن����ءة أورده��� )$���  

�' )��' الI��`D إل��� رؤ����ء الI����P         ی����ذا ال��^ي أ����  ��C/wأن��� "��� دی��' ن���م ورد ال �*
��خd7ف    . . والBوان �P�: iF;^ رؤ��ء الI��P الI`D و"��ل�ا       . . 7xFح ال6F I`D ال�

     Iان�On6 الF ���Hأن ن� �دم  ، � ی- '�*C وروا ، 8ن�����d$F ،     ري��nDال ��Hح ����واش�$7وا 
���7ة ل��7����ءH( . .  6����rر)���� ال� ����" ���( 4��� ^������' )��' الC I��`D*��'  :ح��C/wوأ;��^وا ال 

      6�� '( ?��*C ال^ي '*w*إال��Nري آ*� أ)7ن6 ال�7ب         ،  �7ا�nDال �Hه�  ' ح�x وأ "
) �$(27/3 - 10( .  

F    I-����7 ص��-� ����، إذ � ی�ج��� ش��6ء )��' ذل��6��F c إر)����    ، rح�ل$��� إل��� ���7D إر)
�3 أن� 7D�� 6F زآ7ی��        -Bل ل�6 ال�7ب       " : وال��HF :         '*wري ال���nDال �إل� ���H7ی4  أل�Pال

 ���' )' الI`D، ال^ي C*��ن6 C/wت ال^;iF ،  ال�7ب f�� 6F ري�nDال �إل ��$�Hوأل ) "
 . )14 - 11/12زآ7ی� 

        3�����ذا و� ال*�2�، إذ وی=�ر أن ن��� ه�� أن ال7D� 6F IBH زآ7ی� �  /"�I ل��� 
 6��F ،���$آ��7ی4 ، أج��7ة آ��ن '��*C زآ7ی��� �����xال��^ي ی '*wأنال�� '� ال��w*' ال��^ي "�`���  ح��

��نI ول(می��; '*C ذا. 
�I�H إح�ل�I إل��                        H-ل����� ه�6  ،���وال-, أن ا<ح�لI ل�f�2 إل�� ��7D زآ7ی�� و� إر)

Iر��ل  ��7 "�ن�ن� I �                 ?7��2D� 6�F دم آ�/رك@ ,�H-*ال ��Hن ��HF ،ء���t2 إل� ال��6 إر)
     I(/#س  ' ال�H*ب ال�$P7ومل�� ل��  أ}�7وا ص7ی�'�ال� I"7F )' ال���د نإ: "�ل�" ج

�7یI نF6 In2 ال���ءة ه^?  7D2ل ������  )�P�dك  إر)F)  ��Dآ7ی�� ال�7اج3  )�'  ل�P'  ؛)أ
 ".)$� 6F ال*�ج�د ا�"$��س ل*�ا�HF IHF إر)�� �6F 7D ال���ءة ه^? أد;��ا أن�4

                ���( f�2��7ج3 أن ا8ص� ل4 ی-�د ا�4 ال��6 ال^ي ا"$F ن آ���ن�#*� _Hوأ)� ال
 ��F وأن� آ�ن ،Iا<ح�ل" � ��" �( 4� 6�  )108( .رد 6F ال$7ج*I ال72ی�ن�I، آ*� و"�ل�

 

 أ;�*�لcأص-�ب داود ل4 یiآ��ا ;�O ال$6F I(�H  �� ال�Pه' 
  ix;وأ   ��وه� ی$-�ث  *� F#�� داود  ��)� ج�ع iFآ� )�'    )�7�'  )7"_  آ��t إن=

�O ال$I(�H ال�^ي �    ;      �Pل  �� ی=��ز أآ��� إ� ل���HF I: "              '�أ)�� "�7أ�F ��( ��" 4#��� داود ح�

                                                 
 . )428( ، ص "�)�س الP$�ب ال*�Hس: ان75 ) 107(
�7ی'، الH_ �*#�ن آ���ن، ص ) 108(d� ).545(ان75 ا��Dق ال
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�f ا	 6F أی��م     ،  )#�اح$�ج وج�ع ه� وال^ی'     ��_ الI���P    آ�g د;� �Nر ر��C���وأآ��  ، أ
�O ال$I(�H ال^ي �; I��Pإ� ل� �ال^ی' )#�، ی- �x 26 - 2/25)7"_  ( "وأ( . 

�_         ،  ;ix و� )-�لI  " ال^ی' آ�ن�ا )#�     " :و"�ل��Nر �إل� tذه '�8ن داود آ�ن ح
��   ،   �Fرًا )' وج� ش�ول    الI��P آ�ن وح��اً  N�*7 ص�D� 6F �*آ  ���F" و   �ء داود إل���=F

ل*���ذا أن��f : و"���ل ل��� ، �Fض��7xب أ;�*�ل��c  ���� ل���Hء داود، ن���ب إل��� أ;�*�ل��c ال���Pه'
�� .. " ( . )�HسOی�ج� ;�.. . وح�ك ول�_ )#c أح�N�*4 - 21/1) 1(ص( .  

�����Cر    ��_ الI����P أ��Nر �*��� ���*������ )��7"_ حF a��"ن6 ال��^ي و���wال i��xn6 ، وال��Fو
�_ الI���P ی�)�^ا       �Nأن ر ��N�*ص    ?���8ن�� أ �x�    ،  أ;�*�ل�c ال�^ي "$��� ش��ول       ،  ك ه�� أ

�O ال*�Hس ل�اودnال. )  ��N�*23 - 22/20) 1(ان75 ص( . 
�����Cر ه��7ب �#���ه� إل��� داود )��a "���)�س ی����� )-��7رو و�الP$���ب ال*���Hس إل��� أن أ

      cل�*��� أ;��#� )H$� أ I��Pال _�N6        .ص�دوق رP� و"� ا $7ف ��^ا ال��� وارد ال�C��Pل
    ��� t�$PF   ، ���� )�7"_    :و"��ل ن�Hً/  �' )�2$7 ج�وی�� أن�� آ$�t             ،  "��8/ط   ا" 6F آ$�

cل�*����Cر )�ضa أ;� )109( .أ
 

'N�nی��ذا ال �ء  ���wال 
   uء ح���ی����C6 أ��Fو���'  ��' ال$/)���^ r��Fن�4 ی��^آ7ون     ا<ن=������6���C 7ا�n� 7��d   ،

 'N���n4 ی����ذا ال����F وی����2ن أن ، �����( ���#� f���Bذآ��7وا ح���ادث ح ���*� ��F^آ7و? ،ول7
�F��. 

إن4P : ال-, أ"�ل ل4P    " : ا<7d  6�C  )' ذلc "�ل )$� أن ال*2�3 "�ل ل$/)�^?        و
 �=���2ن   ،أن$4 ال^ی' ��#$*�ن6F 6 ال$=�ی� )$� ج�_ ا�' ا<ن��2ن  ��� آ6��7 )=��?               

�� إ ��ی��ن أ���ط   7d آ�7�ً�ا6�Cأن$4 أی`ً�  �� N6ا��7ا�C 7d   ) " �$(19/28 
(. 

'ِw$��2ول��4 ی  �ی����ذا)$��'N���nل  ����ال��  ال���H3  ن���"ً/  ��'^ي ی�وی��� ل��^لc " : ال*��2
�7ًا ل^لc ال7ج� ل� ل4 ی�ل��        . . ال7ج�; ) "   ��$(26/24(   ،         ��$( i�xnل�"�� ل ���، و"�� ��

��F aH4 ی�F ،67ا�P29 - 22/28ل�"� : ان75  ( .ول4 ی^آ7  �د ال( .  
                ��#���ل_ وه� ی$-�ث  ' "��)I ال*2�3 وال$6 یD$7ض أن���  �� a"و ixnوه^ا ال

�Fس         و�$� :��HFل ���ل_  ،  )1/26ان75 أ *�ل   ( ة ی��ذا �iی�م و"�� ان$�nب ال��ی�  �� )
 "     t$Pال t2ح uل�wم ال����7  و�#�� ذل�6�C  7�d    ،   { cوأن� }�7 ل4C �DB ل/    ،  "�م 6F ال

 .)6 - 15/4) 1(آ�رن�wس (  "8آ7w )' ;*IN�*2 أخ
_"7( tآ�� ixnل� �� ل�ح�  �HF : "  7�{ 4C7dلIB، وه� ی7وي ذات الHو"� ��

..) "  _"7(16/14( . 
̂    ول' ی����D ه�� ال$^آ�7 أن ال*2�3 }��7 أول )�7ة ل#7�dة             �� ��HF، إذ ل�4       )�' ال$/)

    �(�� 4�#( 'Pل   ال^ي ��ب   ی�Hء ا8ول، ی�H7      أ ��)�   أ)�: " ی�ح��  ' ال��d  6��Cح�� ا�
 .)25-20/19ی�ح�� " ( 4�F یP' )#�4 ح�' ج�ء ی�2ع،ال^ي ی�Hل ل� ال$�أم

 

                                                 
 ، ص   "��)�س الP$��ب ال*��Hس     ،  )495 ،   2/339(ا	 ال����ي    إ}��ر ال-,، رح*�I     : ان75   )109(
)20(. 
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uP( ا8رض  )�ة 'x� 6F 3� IC/C أی�م وC/ث ل��لل�f2 ال*2
�x' ا8رض I�C/C      )ال*2�3 (و)' ا�8/ط )� ذآ$( ?7�  uP( ' ا�' ا<ن�2ن         6F 

�'     أ : "ح�u ی�Hل ،  أی�م وC/ث ل��ل  �N�" '���I وال7Dی2$Pی� )#4�ّ ن7ی��     :ج�ب "�م )' ال 
� إو� �#x� ل� @ی�I      ،   ج�� ش7ی7 و��F, یt�x @یI     :ج�ب و"�ل ل�Fi  4. ن ن7ى )�c @یI   أ

   6����x' ال-��ت I�C/C                 8 ،@یI ی�ن�ن ال� 6�F ل     أن�� آ*�� آ��ن ی�ن��ن���ه�P^ا  ،  ی��م و�C/ث ل
 '� . )40 - 12/38)$�  ("ی�م وC/ث ل��لأرض t�" 6F 8 IC/C اا<ن�2نی�Pن ا

  6��F و)��' ال*#����م ����، ود��F' ل����I ال��2�f ،  أن ال*��2�3 ص���t ی���م ال=*#��I ا8ن�ج
    =F ��" ?7��7 ��ى ل��I ال�2�f وی��م ال�2�f              ،7 ا8ح� و;7ج )' "H6 الF uP*أي ل4 ی 

�' وی�م. ول��I ا8ح�$��  . )$�آ*� أ;�7، ول�_ IC/C أی�م وC/ث ل��ل، وه� )� ی#�ل ل
،  4��F 6F آ�/م ال*�2�3       وز 4 أن� أ;ix  ،  و"� ا $7ف ��ل62 وش�O أن )$� "� ���       

��ل��Hء IC/C أی�م و�C/ث ل���ل 6�F ا8ر            7�2D$ا ال^�F      ���وأ)�� )��BHد    ،  ض آ��ن )�' ج�ن
 ����F 3�����ا )#=��Oة: " ال*��2��آ��^لc ، أن أه��� ن�����ي آ*��� @)����ا ���2*�ع ال��� � و)��� 

�7َض�F� 2*�ع ال�� ." ال��س )�6 
�           وأ)� ی�ح��� 4�F ال�^ه      F b7? �-��ی7 ال����2D� 6�F ول��-�F t ل��H :     أی��م I�C/wإن ال

�_ ح��' أآ�� ال*�2�3 ال#��dء                �*nی�م ال '( t2-� ل��)�a ال$/)��^ و�-��ل      والIC/w ل
�x' ا8رض )=�ز  �' ���xن�4          F ، ?�2ج �م إل�#xواض�3  )*=��ج   وه�� "��ل     )110( .ال

g�P$ال. 
��x' ا8رض ه�^? ال*��ة،                        6�F 3��' �Fج$��� 6�F إ���Hء ال*�2P�2*ال �وأ)� ا8ب )$�

F               I������ ��7وب ش�*_ ی��م ال=*#�I ی�)�ً� أوً� ول" ,N��"3 )�' د��7 )� أدرآ� ال*�2$ �
��7               )111( ا8ح�� ی�)�ً� آ��)/ًَ     F=�7   ا $��7   أول�، آ*�   H6 ال�F '�P3 ل�4 ی�ول أ، )�a أن ال*�2

7=Dل ل�"�    ،  ال�H6   "آ*� یF عول ا8 أ����7 ح��)/ت ال-���ط       إلول الD=7 أ��'    أ ،�Hال �
�  �Fج�ن ال-=7 )�ح7ج�ً  ،  ن�سأال^ي أ �دن� و)#�ّ'    Hول4 ی=�ن ج�2    7،    ' ال '�;�F

����ر، و)�a ذل�c ا $��7? ا8ب     أي ل�4 ی��رك ش���� )�' ال        )3-24/1ل�"��    ("ال7ب ی��2ع  
  I�������� ال���7وب ی�)��ً� آ���)ً/ ول" ���( ,N���"د �ج#�� ���HF I����' ی�)��ً� آ���)ً/، و� �7اP��2*ال

I�(آ�. 
��ل62 وش�����F O ا $�^ار       7�2D� �(وأ�  ���Hل  ��       ، ی��Hه�^ا ال ��w( 8ن�� "�� ج��ء� 

 �$( 7�4��F   ،"ه�^ا ال���P� وI�C/C 6�F أی��م أ"�*��            انH`��ا    " :6DF ی�ح��� "��ل ل��4      ،  �
�*�ن      ،  ی4�D ال���د آ/)�  �� �P�وأ)� ه� �PFن ی�Hل  �' ه��P�        "و}��? ی$-�ث  ' ه

ول���P  ،   )24 - 2/19ی�ح���   " (�F*� "�م )' ا8)�ات �^آ7 �/)�^? أن� "�ل ه^ا        ،  ج�2?
�' �HF، "� "�م 6F ال��م ال�wن6$�� .و�#� )`6 ل

، وی��x;   ، t��Bة  إن�� ی����6 أن ی4��2 ا��' ا<ن��2ن 6�F أی��ي أن��س                : " و"�ل ل�"�   
ویH$��ن�� و6�F ال���م ال�wل�u        " و6�F )�7"_     ،   )24/7ل�"�  (  "و6F ال��م ال�wلu ی�Hم     

                                                 
 ).2/318(إ}��ر ال-,، رح*I ا	 ال���ي :  ان75 )110(
�-t�2 ال��Hی_ )$��         :  ان75 )111( ����2�7 وش�7ح     (ا<ن=Dو� Iدرا��(     '�P�2*ال �ص   ، ا8ب )$� ، 
)415-416.( 
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��)I )' ال*��ت     ،  )10/34_  )7"" ( ی�Hم  Hه6 ال �$(��و"�� "��م 6�F ال���م ال��wن6       ،  و"
 .)' ال*�ت ال*O �م
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 B��O�U : v=دة ا��ا��r3 أ{)ط 
  

I#ال72ی I3 وال���ی�  ل��ن��ال#�دة ال7Hی�I ل�*2
        ����F ��� 7ة�wص أ;7ى آ�Bن I*Cو��و)�'  ،  ���ن ����dدة ال�ا"�a وال$��ریy       ا<ن=

 6F ج�ء �( cذل �w(����)I ال7Hی�I الH� 6$$7ن �#�دة ال*2�3 ال7Hی�Iإن=Hال '  �$(  ،
        ������t إل�� �/)��^?        ،  نH`�ء ج��� اوال$6 ح�ده� ال*2�3 آ*� یO *�ن �iن�� " ���و �

��)I دون ذلcی^ه��ا ل�� �ة 6F  أن �Hن الrF '� .)�ن ال�2)7ی
��)�I ال#7�dة                   H3 وال�، و"� "�رب )=*��ع ال���Bص الfC��-� 6�$  �'  ��دة ال*�2

�� )�PN/( a$��   : " أه*��  �وح����^ ی=��زي آ��    ، rFن ا�' ا<ن�2ن ��ف ی6F 6�i )=� أ
  ��*  t24     ،واح� ح�Pم ه���� "�)�ً� �         :  ال-, أ"��ل ل���Hإن )�' ال      �ی�^و"�ن ال*��ت ح$�

� . )28 - 16/27)$� " ( ' ا<ن�2ن @��ً� ���P�( 6F ی7وا ا
 r�Fن6 ال-�,     .)$� �7دوآ6F 4 ه^? ال*�ی��F Iه7��ا إل�� ا8;�7ى         : " وی�Hل أی`ً�    

 4Pا<ن�2ن : أ"�ل ل '��� ح$� ی6�i اNن )�ن إ�7ا��*P� � ( " �$(10/23( .  
�'  ���� ه��^? ال7��HDة ��Hل��� P��2*ال �أ;�� : "وی#���, ا8ب )$�� Iی��kش��7ُح ه��^? ا '��( ^

        � I�`#*ه^? ال �وأ ���ا أن ح ،^;i( �أ   ال#�*�ء آ '�( �ً(�*� tN�    � ن�4، 8ن�����)��م  
 )112(".ی�ج� ل�� ح�

 . )3/11ال7ؤی� " ( ه� أن� @�6 �7ی#ً� "  :ی�Hلو7D� 6F ال7ؤی� 
�$�ا،  ن$4أ i$Fن�ا .. ;�ةا< ی��أ : "وی�Hل ی#�Hب  C4 وP� "��  ال�7ب  )=�6ء  ن8،  "��
 ).5/8ی#�Hب " (ا"$7ب

�7xس " (وإن*� ن��یI آ� ش6ء "� ا"7$�f : "وی�Hل �7xس)4/7) 1.( 
�*�� ه�� ج��ل_  ��� ج���      "  و�-�ث )$�  *� ی7اF,  �دة ال*2�3 )' أح�اث    Fو

  '��N�" 7ادDان ��  ^�"� ل�� )$� ی�Pن ه^ا؟ و)�� ه�I�(/  6    : الOی$�ن ��Hم إل�� ال$/)
��c وانH`�ء ال�ه7؟ =(".  
'�P��2*ال �ل )$�����Hی" : a��(ا و�Fأض��� ���P�)��� ه��6 : ال��2(ال ����Bnص ;��7اب ال�

 /)I )=6ء ا<ن�2ن، 8ن��4 آ��ن�ا )$iآ��ی' �*�)�ً� أن�� �7�nاب ال���P� ی�$��6 ال#��ل4،                     
 )113(".وی=6ء ا�' ا<ن�2ن، و�P*� ال�ی��نI، وی��أ )��Pت ا	

  

��)I رجI2 ال7�nاب     /)�تل�4  ^آ7  �/)�^?  ' �(ال�4 ا8ول F     ال*2�iF   3ج�ب"  
 �P����� وانH`��ء ال��ه6F             ،7 ال�=*�، 4C ش7ع 6F ا<ج��I  ' ال2(ال ال��wن6 ال*$#��, 

�#� ول��"�HF: " fل ,� وال�=��م  ،?�ءض ی#6x � والH*7 ،الd*_ �4�5 ی�ماc�� 8 ض
�H2� '( ع  ال2*�ات و"�ات ،ال2*�ءO� O$�.  ̂ ���� 6�F  ن��2ن ا< ا��'   /)�I  �7��5  وح
���N� ا8رض  و .ال2*�ء" a�ون ا��' ا<ن��2ن @���ً�  ��� ��-�ب      وی�7�B ، ح���^ ���ح ج*

   7�wة و)=� آ�H�  ح$�� ی��Pن ه�^ا آ���     ی*`6 ه^ا ال=�� �: ال-, أ"�ل ل4P  .. . ال2*�ء 

                                                 
�-t�2 ال��Hی_ )$��         )112( ���2�7 وش�7ح     ( ا<ن=Dو� Iدرا��(     P�2*ال �ص   ، ا8ب )$� ،'�)364-

365.( 
)113(,� ).637( ، ص  ال*�Bر ال�2
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ان7�5  (، و  )35 - 24/3)$�  " ( یOول   ولP' آ/)6 �  ،  ال2*�ء وا8رض �Oو�ن  ،  )114(
 _"7(13/24-31(. 

و���Pن  ،  4)� ز)��I ا8  أ)�4 ح$�� �P*��       ورش���4 )�و��I )�' ا8      أ��Pن  و: "و6F ل�"� 
�7ة أرض آ7ب   و �� ا8 ،   /)�ت 6F الd*_ والH*7 وال�=�م    -�)�اج ال�-7 وا4(  ،8 

�`�  ،                 Iن�P�2*ال �6  ���i4 )�' ;��ف وان$��5ر )�� ی�����  �dن "��ات    8 ،وال��س ی�
��7       ن�2ن @���ً وح���^ ی�7Bون ا�' ا<   ،  ال2*�ات �$O Oع wة و)=�� آ��H� I��-�� 6�F  .. 
  4Pی*`6 ه^ا  �إن�  : ال-, أ"�ل ل  ���، ال�2*�ء وا8رض ��Oو�ن،      ال�P� ح$�� ی��Pن       ال=
  .)33-21/24ل�"� " (یOول ولP' آ/)6 �

   '�P2*ال �ل ا8ب )$�H7اب                 : "ی�; b�n� Iی�kال#�*��ء أن ه�^? ا a��و"�� ا��D, ج*
 )115(". ا8)7 ال^ي �4 ��ل#D� 6F ج���ورش��4 وال��P�،أ

 7x���)�I ال7Hی��7PF     Iة ال#�دة ال72ی#I   تو"� �Hآُ    وال ���   ��$  �N���7و)���4   ،ب ال 
) 1(آ�رن���wس " ( ن-��' ال��^ی' ان$���f إل����� أوا;��7 ال���ه�ر    " :  ����ل_ ال��^ي ی���Hل 

10/11(. 
��� ال*2�3        إل� ��2ل�ن�6P  ر��ل$�6F  و 6"/��I ال6$ �D�Pم    ی$-�ث  ' ال��" �#�

��ل*2�3 )' ا8)�ات، ی�Hل     '��' إل� )=6ء ال�7ب         " : ال*()�"�� ،إن�� ن-' ا8ح��ء ال
�  ,����Bت  ،��$���ف ن���2D ال��7ب ن8 ،ل7ا"���ی'ا ن�2 _���Nر I��PN/( ق���� ����ف ا	 و

�' ح����ءا8 ن-��' 4��C ،وً�أ �����H)�ن ال*��2�6��F 3 )���اتوا8 ،ال��2*�ء )��' ی���Oل"���� ال
gxn�� �ً#� )�a  ح��'  آ��  ن��Pن  وه�P^ا  ،ال��اء 6F ال7ب ل*/"�ة ال6F t-2 )#�4 ج*

 .)17-4/15) 1(��2ل�ن�6P " ( ال7ب
    ?^��أي ل�'   (� ن7"� آ����     : ه� ذا �7 أ"�ل� ل4P      " : ال7PDة 6F "�ل�  وی(آ� إی*�ن� 

�'،  ���� ال����ق ا8;���rF 7ن��� )ن*���ت آ�������  I��F7� 6��F ،I��5-6 ل��F 7���، ول�����P آ����� ن$�
             7����Hم ا8)��ات  ��ی*��2F 6د، ون-�' ن$�F ،ق��� 52 - 15/51) 1(آ�رن��wس   " (�

 .( 
       H$F ،I� �2����ل_ ��P/م      : " �ل  و �� ه^ا ال�b ا8;�7 �#�, ال7ه��ن�I ال 4�P$ی�

3� ".إن�2ن ی$�"a أن ی�Pن ح�ً�  �� )=6ء ال*2
6��$Pل )#=4 ال/ه�ت ال�H�2ا : "وی��I2، و"� ل�P7 ال=F 6F ،'� ی��و أن ال*()�

3 �����F '�( 6�iر?               � � ی��Hل ���ل_ أ���ًا         ..ن�ر ال3BD وال#�7Bة، "�� }���ا أن ال*�2
�i            � I��Hح ��#� 6�i��� ������ل#P_ ی�ا ���            ن ال*=6ء ال��wن6 ال*= ��� ،'(Oال� '�( Iی���

 )116( ".)4/17 )1 (��2ل�ن�6P(ا8)� �iن ی�Pن إذ ذاك ح�ً� ی7زق 

                                                 
 ی-�ول ال7dاح  �wً� �=�وز ه^? ال*#`��HF ،Iل إی7ون�*��س ��iن لI�5D ال=��� �#��6 ال���ع                    )114(

�I، ورأى @;��7ون أن����  -��I��2 ال*��2�Pن���� �#���6 الi� 6�ال�7��dي، و"���ل أوری=���ن�س وی�ح���� ال��^ه
�7 إل� ال��5م ال���دي، وا $7ف @;7ون �iن�� )�        d�      '���ان7�5 ش�7ح    . ���I ) 100-70(�ة �$��Dوت 

��، ص #� 4���dرة ل�"�، الH_ إ�7اه)525.( 
�-t2 ال�Hی_ )115( ��2�7 وش7ح (ل�"� ا<ن=Dو� Iص )درا� ،'�P2*ال �674(، ا8ب )$(. 
)116 ( ،6��$Pدة ی�م ال7ب(ان75 )#=4 ال/ه�ت ال�(.( 



 
)2("���� ا!�ى وا���ر    

)92( 

 ال*�2�3  ض��  أن ��*#$4  وآ*�� ا8;�7ة،   الI �2 ه6 ا8و�د، ی��أ : "وی�Hل ی�ح�� 
6�iن ص���ر "��� ،ی��k3 أض���اد ا����7ون ل�*��2wأن���� ن#���4 ه���� )��'، آ I ���27ة ال���" ا8;

 ).2/18) 1(ی�ح�� (
�H�            bه�^ا ال�� ���  �ً�H��#� I� �2��3 إل�� الI ��2 ا8;��7ة        : "ل ال7ه��ن�I ال�*��

                  I ��2ال c��� أن '�( '��Hی �و)���4 ی�ح��� ،  �� ��Nن ا8وا��-�)' ال$�ریy، آ�ن ال*�2
                   ،��2D( 'Nم آ�����" �H��2�"7ی�I، ول4��P آ�ن�ا ی#$�Hون �iن )=6ء ال�7ب 6�F ال*=�� �

 ".ه� ال*2�3 ال�ج�ل
�����   و"�ع   ��ل  �� أن     �F^? ا8"�ال و��اه�  " 3���)I و ��دة ال*�2Hال ،  ��B-��

)$�xول�I  و"�� )�7ت "�7ون ��ی��I         ،  لP' ش��ً� )' ذلc ل4 ی-B�     6F  ، ز)' ال=�� ا8ول   
 ، �HH-� أن دون ��  cل ذل�Fءات )' ال����ن���ه^? ال����� ا<ن= a"ال^ي و . 

          �Hی��م ال ������Oول� )' ال�2*�ء " ��وذآ�7 ل��I�(� ،   4  وی��و أن ال*2�3 أ��� أص-�
     �����Pن           ،  �#`ً� )' ا8)�ر ال$6 �-�ث "�� cن ذل�i��و�7أ ال��� وال$-7یg )' "�ل�4 

 .6F ز)' ال=�� ا8ول
��2�7 )��� ج��ء 6��F    ال*7��2D -��ول ویD� '�P�2*ال �(ا8ب )$�� �28-16/27)$��(  '�� 

  ̂ ������7ى أن ال*���BHد ��ل$/)F ،ال*���ت ^������� أن ی��^وق �#��m ال$/)" 3� :)=��6ء ال*��2
�7��xس "���H#ال$=���6 وی�ح����ب وی ����أي أن   )117(."  ال��^ی' أ;��^ه4 ال*��2�3 وص��#� ج

2�7 ه^? ال��Bص ه�     D�  �����  ، F )2-17/1ان7�5 )$��     (�#� �$I أی��م      �=���  �� ال=
  ?^���(/� 7���n3 ی����� أن ی�$���6 ال=����،     آ���ن ال*��2" ���B-�)��� و)���BH?   ��' أ)��7 �

�#� أ���ع  �B-��    !!! 
$-���ث  ��' إ�����ن ل�*��2�3    ی  ال��^يأی`��ً� r��Fن آ��/م ال*7��2D )��7دود ����b )$���     و

  Iق ال2-�ب   ل��ی��ن�F  	ا �=( �HFی7ا  ،"rF  >ا '����  أن��2ن ���ف ی�6�F 6�i )=��           ن ا�
 �$PN/( a(،      ��*  t2واح� ح �ی=�زي آ ^���وش6ء )' ه�^ا ل�4   ) 16/27)$�  " ( وح

  .ی6F 'P ی�م ال$=�6
��)�I؟ وأی�' ال#/               Hال ��#� ?7��)��ت ال4C    6�$ )�ذا  ' ال��Bص ال$6 "�ل�� ��ل_ و�

3� .راfHF )=6ء ال*2
 

'� )#=Oات ال*()�
        a"ش��دة ال�ا f�w� 6$ص أی`ً� ال�B8ن      و)' ال� ، ����F '����� ال*�2�ix;   3 ا<ن=

�'ی*P' أن ی�Hل )� نt2 إل�� �، ویP^ب �ّ����، إذ ه� )' الixn الF .  
           _"7�( I�*��; 6�F ج��ء ��( cذل '(، F ���D�          t��Bال ��#� ?^�� أن ال*�2�3 }��7 ل$/)

�����*6 وی$�P*���ن    ، وه��^? اkی���ت �$���a ال*��()��'    ":�ل ل���4و"�� '������d7ج���ن الnی
�iلI�2 ج�ی��ة    ،   ���$�ً� �       ،  �تی-*���ن حّ*( �ً��وی`�#�ن أی��ی�4   ، ی`�7ه4  وإن ش�7��ا ش�
�،  �� ال*7ض��F18 - 16/17)7"_ " ( ون 7ؤ( .  

            ?^��*��ن  ل��P' ل4�P إی     " :و"7ی�ً� )' ه^ا ال*#�� ی�Hل )7"_ �iن ال*�2�3 "��ل ل$/)
	��  ،     4P7          : 8ن6 ال-, أ"�ل ل�-�و� یc�d   ،  إن )' "�ل ل�^ا ال=�� ان$H� وان7xح 6�F ال

                                                 
�-t2 ال�Hی_ )$�  )117( ��2�7 وش7ح(ا<ن=Dو� Iا8ب )درا� ،'�P2*ال �499( ، ص )$.( 
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�� ی()'    ���" 6F  ،    ن��Pل� ی�Hی �( ن     ،  إن��Pل ی��" ��*�*F   ل�� ) "  _"23 - 11/22)�7 
(. 

��ن��� 6��F ال��B/ة )��()��' ���ل�ن���     وآ���  " : )$��� إن=����6��F و�x� ���( ) " ���$(
21/22( .  

2�3 ی7ج��? أن ی6D�d ا���� )�' ال7�Bع، و ی��Hل              وح�' ��Hم رج� إل� ال    *" :  '�Pل
�a ش�����ً إنx$��2� fآ��� ،������  '���-$F ،ل ل��� ی���2ع .  ّ����أ و���HF: إن a�x$��2� fأن آ��� 

ؤ)�' ی��   أ : و"��ل ،��� ال�ل�� ���)�ع   أf�"���F ص�7خ   ، آ� ش6ء )�x$2ع ل�*�()'   ،  �()'
���، F i ِ   9/23)�7"_   " (ی*��ن6 إ'  �م(           O�=#*ال a3 أن ص��� -ات  ، ل��H أ�F*�� ال*�2

���t )��� ا<ی*��ن ل�6D�d ا����، F$#���                   -آ� ال*#=Oات    ��� ی�Hر  ��� ال*()��ن ، و �
'��#ُ� 6F  �اد ال*()� 7B8ن� ل4 ی ، ��� .ال7ج� ��<ی*�ن، وشD� ل� ال*2�3 ا

،  )' ی()' ��6  :ال-, ال-, أ"�ل ل4P    " :ی�ح��  �� ل�2ن ال*2�3 أن� "�ل     �H�   وی
،  )14/12ی�ح���  " ( وی#*�� أ 4�5 )����   ،  ه�� أی`��ً    8�F *�ل ال$6 أن�� أ *���� ی#*����       

�a ص�a ال*#=�Oات ال���ه7ة ال$�6 ص��#�� ال*�2�3 )�' إح���ء ل�*����                x$2ی '()( �PF
�7ه�ن 7�; I� !وش�Dء ل�*7ض�، وال$=7

                u���'، حP�2*ال �ر ل�ب )$��x27أ ه^? الH��F I�و)' �6F cPd ن=�ح ه^? ال$=7
�I و"���ً� ص�    : "ی�Hل�-�( �ً�د"6�F I إی*�ن��� �� �� ال*�2�3، و���ف ��7ى             أ 6�x ُرآ

آ����g أن ال#*���6 ی�7���Bون، وال4���B ی���2*#�ن، والd©���� وال#���7ج ی*����dن وی=���7ون       
              g��7��ن وُ��� و���� '( ،I�B#$2*ال �ح$ ،�Dd� أن�اع ا8)7اض �ن، وآ�B"7وی

)118(".)_ وال��م وإل� ا8��أآ��ي وdF� آ��ي وأ)7اض ال�F ،t�Hل*2�3 ه� ه�، 
 

�I ه��^ا ال���O��=# ،bون  ��' F#��� ال*#=��Oات ال��^ي یأول���c  أ)��� ����H�  )*��' ی��()' 
ی-P� $(�  �H� 'م ال$/)�^ إل�� ی��2ع  ��� ان7�Dاد ل�i�2ل�?       إذ   ،�F(�ء � إی*�ن ل�4   

'  t��        4����Fل-, ال-�, أ"��ل      ،  ل#�م إی*��ن4P  : "  إ;6F 4�"�D ش�Dء ال*7Bوع iFج�
  4Pل��ن ل��^ا ال=             : ل�H� 4$��P7دل ل; I� ان$�H� )�' ه��� إل��        :��� ل� آ�ن ل4P إی*�ن )w� ح

�H$��F 4 ، ه��كPل�ی 'P*( 7�  . )17/20)$� " ( و� ی�Pن ش6ء �
�a إح����ء ال*����� وش���Dء ال*7ض��� وإ;��7اج        x$��27ان6 ی��Bن '()��( ���PF ����و �

'����dال... ، a�Bوإن ل4 ی'()*� _��F cذل. 
     3� إذ ی�Hل ، وی��ل� ی�ح�� 6F  7ض� ل�*#=Oات ال$6 ی$�ار��C ال��Bرى  ' ال*2

��F��������iن ال*��2�3 "���ل ل� 7��;@ bد6 ن�� " :  ���D-4 إن آ���ن أح��� ی��Pال-��, ال-��, أ"���ل ل
 �������ً� ���HFل�ا" آ/)�����F 6' ی��7ى ال*���ت إل��� ا8H�Hد )���� )����ً� ح�����أل#���c : " و4���F ال
��ء إ�7اه�4 ال^ي )�ت     ���ء )���ا  ،  أ 45 )' أن���� "��ل   " وا8ن 4��D�2ء ال� 4�F ی$�*�4 

�_  : " ل���4���F 6��2Dأ)=��� ن fً�إن آ�����ی�ح���� " ( أ���6 ه��� ال��^ي ی*=���ن6 ، )=���ي ش��
8/51 - 54( .  

$-��H, ش��6ء ی���F� ، ن�ل*()���ا ی���B#��إذًا ه��^? ال����Bص �$-���ث  ��' )#=��Oات  
���(3� ؟  6F ح��ة أول�c ال^ی' ی� �ن ا<ی*�ن ��ل*2

                                                 
�-t2 ال�Hی_ )$� ) 118( ��2�7 وش7ح(ا<ن=Dو� Iص )درا� ، '�P2*ال �514(، ا8ب )$.( 



 
)2("���� ا!�ى وا���ر    

)94( 

                 ��`F3 أو أ���I ال*�()��' أ)��wل )#=�Oة ال*�2H� '�  /ً�`F I�2��Pء ال��@ ,Hح �ه
 ه�� ش���Dا )7ض���؟ ه��� أ����Hا ل����ت  ���ة وص���روا ی$�P*���ن   )����؟ ه��� أح����ا )�����؟ 

7 )()��' aH� 4�F )��4 ه^? ال*#=Oات �iلID�$n( I�2؟�   وأ)�wل��؟أم ه4 �
                   I�2��Pات ال�����ول*��  ،  ول� آ�نf ه^? ال��Bص ح�Hً� )�' أ"��ال ال*�2�3 ل*�� )��ت 

�7ی=$����ون 6��F �#���4 ال�����ت  وال*�7��dی' ال��2H_ی����رأ��d� �� "��� ی�=-���ن و"�� 4��C  ل�$
���� ا�����Pر ال���2دس     ، ی�=-���ن��  و� ����7? )��' ال����Bرى  ول��� آ���ن ح��Hً� ل*��� )���ت ال
 �ً(�*2(!! 

���7 "�2و���I ال���2ی� ���$�ن�6 ش����7ج و"��g واح��� )��'          �P6 )����}7ة دی���ات ل��Fو
 و��t إل��� إن آ��ن       ،)18 - 16/16(  نb )7"_     ش��7ج و"7أ  �� الH_  ،  ال=*��ر
���ن ی7��dب زج�ج��I ُ���أ)()���ً� �اش��7ب ه��^ا الN���2� ال���2م : " �? "���Nً/ 4 رF#���� ال7ج��� 

f*� و� f� ."و ��ك إی*�ن ��Bق ، ل�ه�I ی�2ع8ن  ��ك إی*�ن �i، ال**
�7 وج� ش��7ج  �$F  ،  ل�H6 الF 4w#ن*�ت       " : و"�ل ،و�� � �ً(�� �ً�� .إن�� ل� ش7��� ش

   tإن ه^ا أ)7 �7ی  ،     IH�H-س آ�Hل7وح ال���7ن� )�ذا    ،  أن� )()' ��	 وnس ی�Hال7وح ال
�' ی�)�ً�      6 ل�H "�لf ل6 زوج$    .��-�ث ل�� C/C ^�(  :       ًی�� ا��$�ن�6 آ�' ح�^را  ،   �ً�Bnإن ش

��ل4���2 cل�$������ ����( . .. c�;ا�������xن ���dأن���� أرى ال ) �N����2أن���� � أری���� أن أ"����م ، )ل�
 . 4C ح*� ال4ّ2 وص�� 6F ح�ض الOرع... ".���$#7اض

 

�� ال$#�یm ال72ی6F a ال�ن
��� وا"a ال���س )�� ج��ء 6�F )�7"_            ،   أی`�ً ��ا8ن�جو)' ا8)�ر ال$6 ذآ���7     ^Pوی

   3�: iFج��ب ی��2ع و"��ل     ،  ه� ن-' "� �7آ��� آ�� ش�6ء و��#���ك           " :أن �7xس "�ل ل�*2
   4Pأو         : أ"�ل ل �ً�$��و أو�دًا أو   أ;��ة أو أ;��ات أو أ��ً� أو أ)�ً� أو ا)�7أة               إل�_ أح�� ��7ك 

����ً� وإ;��ة       إ� ویIN�( ^;i ض#g اkن 6�F ه�        ،  ا<ن=��ح�Hً� 8ج�6 و8ج�    �^ا الO)��ن 
   ً��Hدات ،  وأ;�ات وأ)��ت وأو�دًا وح��xاض a( ،     Iی��� "و6F ال��ه7 ا6��k ال-���ة ا8

 )  _"7(10/28 - 30 (  6F ��w(و �$(  " :          Iی��� "یIN�( ^;i ض#g وی7ث ال-���ة ا8
 )  �$(19/29(   ،6F7ة         " :  ل�"� و��wآ �ًF�#ن أض��(O6 ه^ا الF ^;iی" )    ��"18/29ل� - 
30( . 

�I     ال*-�HHن وح�ر  D�آ�g ی*�P' لQن��2ن     ،  ه^ا ال$#�یm ال-�Bل  ��    4�F 6F آ
    7��wء آ�����3  ����? أ)����ت و@��Bأن ی. ..Fُ ء وا<;���ة وا8)����ت أ)���ر     وإذا����k4 أن ا���

Iوج��ت؟    ،  )=�زیOل وال��H-ال m4 �#�ی�Dی g�PF       'ال�^ی c8ح�� أول�� cرأی��� ذل� �و)$� 
  7�d��$7آ�ن أ)����4  ،ی�=7ون أو��ن�4 ل�$F    4اء      ،   وأ;�ا��4 وأ)��ال�Oا ج���x أ ��$(

g#ض IN�( ��  .6F ال�ن
 ،")���a اض�����xدات " وال����b واض���3 ال��ل���I أن���� ی$-����ث  ���' ج���Oاء دن�����ي    

�B-$ن  " و��(O6 ه^ا الF "7ة;k6 اF Iی��  .4C و � ��ل-��ة ا8
ی7��2 �ن إل��� إج����I ه��^?   ال����س  ل7أی����ول��� آ���ن ح���F ،  �ً��H^ا ال���b )��' ال��P^ب  

��ت ی$2�, ال��س إل��� ویH$$��ن )�'            ولDdP،  ال� �ةx#( '  ���( I#"ال�ا I�f ال$=7
 .أج���

����Hل   F ،I�������Bر ال� ��� �O(7ی��I �7یF '�P��2*ال �ض ا8ب : "وا)��� ا8ب )$����� 
                   ،I�2��Pال I�(�(i� 7#�d���� روح ال����ة ل��ب ال�2*�وي، و ��ض ا�م �x#3 ی��Fل*2
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.. �س ال#���ز ل¥;��7  و ���ض ال*��7أة ه���� یa��F7  ��' ال7ج��� وال*��7أة آ��� )��*��� إح��2      
�3  �زًا ن-� ال2*�ء < �xء أو�د ��ل7وح ی�C7ن ال*�c ال�2*�وي، آ�^لc ا8و�د    Bوی

�#�)119( ".ی$-�ل ال-��' إل��4 إل� ال-��ن  ���4 آiو�د 	 
 

 

 ا8رض آ7ویI أم )I-x2؟
ویg�H  ، وی$-�ث �7D ال7ؤی�  ' ا8رض و"� ر@ه� ی�ح�� )I-x2 ل��� أر��a زوای��           

 )/I�PN  أر�#�I  رأی�f  ه�^ا  و�#�� : "ی��Hل ی�ح���   ،  یI )�' الOوای�� ا8ر��a      زاوc  �� آ�    )َ�
'�D"وا ��  a��'،  ا8رض زوای� أرP2*( أa�  ���  ری�t���  3  � ل6�P ،  رضا8 ری��ح  ر

ذآ�7 زوای��    ی�ح��  و"� أ �د   ،  )7/1 ال7ؤی�" ()� ش=7ة  �� و� ال�-7  �� و� رضا8
��xن  �َ-� ُی الI��2  لgا$( f*� 8� 4C: "ا8رض ا8ر�#�C Iن�6F I "�ل�    �dال  '�(  ��=�� ،

 ).20/7 ال7ؤی�" (رضا8 زوای� ر�aأ 6F ال^ی' )4ا8 ل�`� وی7nج
�_ ل�*2�3         )$�وأآ�  ��F#��)� أراد  ،   ه^ا ال$�Bر ل�رض ح�' �-�ث  ' �=7�I إ

    a� "،  أى ج*��a ال#��ال4 وال**�ل�7F      c،  )*�لc ا8رض أص#�? إل� ج��  �ل     أن ی7ی� ج*
4C إ ی`��ً أ ;^?أ _����)$��  " (و)=��ه�  ال#��ل4  )*�ل�c  ج*��a  را?أو،  ج��اً   ��ل  ج���  �إل�  
4/8(. 

ه^ا ول4 ی-�د )$� ا�4 ه^ا ال=�� ال^ي ی*�P' ل�7واد "*$�� أن ی�7وا )*�ل�c ا8رض            
         3�I ه�^? ال**�ل�c     )�' رؤی�    -  �-t�2 "��ل )$��      -آ���، ون�-� ه�� أن ال^ي )P' ال*�2

�*� ل�      ،    �� ال=�� ال^ي ص#�  ���     ه�F 4�H$2وه^ا "� ی   I-x�2( ا8رض fآ�ن� ،  ���Pل
 .آ*� � یDn�، ی$2-�� )a آ7وی$��

 
 

                                                 
�-t2 ال�Hی_ )$� ) 119( ��2�7 وش7ح(ا<ن=Dو� Iص )درا� ،'�P2*ال �553(، ا8ب )$.( 
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 B�/��U: �� أ{)ط �r3�دة ا��
�iن�� �    ا8ن�ج��6F  أ�/ط   I*Cآ*�   �H#ال ��dر  ' ال��ح6     ی�B�  ،     ��H#8ن�� أي ال

���xn� ��dیI#��x6 الF 	ا '���Hان ���N�" �وج� .  
 

4� ن=6F 4 �*�ء أورش�
 " :ل��H ل�� F   ج��ءوا ل�*�2�3  ��� و�د��� و��=�وا           "I�B ال*=��س ال�^ی'      $�ذآ7 ) 

���f ل-��6��F 4 أی���م ه���7دوس ال*���c إذا )=���س )��' ال*7��dق "���  � 6��F ول*��� ول��� ی���2ع
  '��N���" 4� 6��F � أی��' ه��� ال*�ل���د )���c ال�����د ؟ rFن���� رأی���� ن=*��    :ج���ءوا إل��� أورش���

 ح$��   ذه���ا إذا ال��=4 ال�^ي رأو? 6�F ال*7�dق ی$��H)�4         ... وأ���� ل��2=� ل��       ،ال*7dق
�6 ، ج���ء��Bآ���ن ال u���.." .�F*��� رأوا ال���=7F 4ح���ا 7Fح��ً�  5�*��ً� ج���اً ، وو"�����F gق ح
) �$(2/1-10 .( 

 : F#��  7ض الIBH  �� ال#H� rFن� یF7`�� 8)�ر 
-6��d*ی$-���ث  ��' ن=��4 ی �وح7آ$��� ،  أن )$��-  ���Nال�� ?���#�)�-�}��I  - ���� ر���4 

        m#��7 إل� �#m أز"I أورش��4 دون d� ا8رض �،   � �4 إلC     ������� '�( f��   ،  u��ح
 3��$�"g وه� 6F ال2*�ء     ،  ی�ج� ال*2F، �d( g�PF  ،    f���وآ��g  ،  وآ�g دل�4  �� ال

  .وآ�g رأوا ذلc آ�� ؟ أ���I ل�_ ل�� إج��I!! و"g ؟
ی��F7#ن ا	؟ وآ��g ی�2=�ون      آ�g  7ف ال*=�س ;�7 ال*2�3 ون=*� وه�4 �    -

 )��' "���)�ء ال*=���س   ًاأح���ی()����ن ��ی����؟ ���F^ا )��' ال��P^ب ����ل�� أن      ل����6 وه��4 � 
، و)���4 ل�"�� ال�^ي       ���ن اk;�7ون   ا<ن=��وآ^لc ل4 ی����H     ،  و)(ر;��4 ل4 ی�H� w(� ه^ا    

,�"�$��a آ� ش6ء $�. 
-   4C �*-� ال*=�س ل*�ذا      Iی���xال I؟  ��ء ه^? ال7ح�    �ه�    '���ل*=�7د أن ی�2=�وا 

 ؟!!ی�ی� وی�H)�ا ل� ال��ای� 4C ی#�دون
، �ال6 ه��7ودس ��i)7 ال*�ل��د وأن�� أض�*7 "$���            ی$-�ث ال�b  ' اه$*�م ال    آ*�   -

��7و? إذا وج��وا ال�Dx� ل��2=� ل��              nال*=�س أن ی '( t��4�C ُأوح�6 ل�*=��س 6�F        ،  و
��F آ�ن اه$*�م ه��7ودس ح�Hً� ل��Hم )#��4 إل��         ،  DF#��ا،  ی7ج#�ا ل��7ودس  ال*��م أن �  

    ��( I���7H( ����  6ل-��4 وه�� f����4�، إذ ال*�ض���ع أو 8ر���� )#���4 ;�ص��$�  ، ' أورش���
���7©�ل�2�I إل�� ِجx; . 

                     g�Hأن ی ��� وأ)� )� ذآ7? )$�  ' "$� ه��7ودس ل����Dل �#�� ���اري ال*=��س "
،  �� الDx� �F^ا آ^ب ��ل�� أن أح�ًا )' ال*(ر;�' ل�4 ی�^آ7?  ��� أه*��I ه�^ا ال-��ث                    

               I�Fآ� cات آ*� ��^آ7 ذل���� a��7 "� )�ت "�� ال*�/د �iر�P7ودس ال�آ*� ن��� إل� أن ه
�Iال*�Bدر اnل$�ری.  

 
 ال7آ�ب  �� ال=-� وا��8ن )#ً� 

         3����� ال#��H� و� ی$���Bر? )��� ذآ��7? )$���  ���� ح�ی���w  ��' د;���ل ال*��2^Pو)*��� ی
��*�      ":أورش���HF 4ل ��C �*������8ن وال=-� ووض#�  � ��أي ال*�2�F  )   3=��_    ،وأ�

 ( ���*��ی$���Bر?  F=����س ال*��2�3  ���� ال=-��� وا����8ن )#��ً� �   ) 21/7)$��� " (  �
 .H�ال#
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                   I����PFن ه�^ا آ���    "  وه� ��� وآ�^ب أراد )$�� )�' ;/ل�� أن ی-�H, ن���ءة ��را�
     �N�H6 ال���ل� ���c ودی#ً� راآ�ً�  ��        :"�ل�ا ���I ص���ن  : ل6P ی4$ )� "�iی cP�( ه� ذا 

 .)5-21/4 )$�" (أ��ن وج-� ا�' أ��ن
               '���b  ��� أن ال-*��ر اB�$ی7ى أن ال '�P2*ال �ا8ب )$ 'Pأل     g��$P7ًا  ���ن ی��

 ً����� �ً����ً/ و� ح��Bن�ً            أ;/" _�ذآ�7 ا��' أ���ن      "، �Fـ   ، ��F ح*�ر ا�' ح*�ر وأ��ن، ول�
��؛�iآ��ًا ل$�اض#�BHال f�� )120(". أن� ح*�ر، وه^ا 

 

 tN�=  ��  �$(ب��B*ت ال�( 
 " :و)��w یmF7 ال#H� )� ح$( ?�P� tN�=  '( حf�B  ��� )��ت ال*�2�3 ی��Hل         

� � "�� ان�d, إل��        وإذا ح=�ب ال���P   ،  وأ��4 ال7وح ��Cا        �Dأ�� �ق إل���F '�( '  ، وا8رض
fلOلO�  ، fHHd� ر�nBال7ا"��ی'           ،  وال '���7 )�' أج��2د ال�Hی�2wو;7ج��ا )�'    ،  و"��م آ

  �$(��" �#���ر Hال  ،  I��H*ال I7ی'   ،  ود;��ا ال*�ی��wP" ( و}�7وا ل   �54 - 27/51)$� 
(.  

، ' وال7ا"��ی'  إذ ل�4 ی#��� )�w� ه�^? ال#��دة ل��Hی�2�            ،  والIBH )' ال��� �� وال�P^ب     
  .ول4 ی#�� أن  �د ه(�ء أو ��7ه4 )' ال*�ت

����4؟ أم )���ا �#�ه�؟ أم  �4C )��ذا  ، ..4C )�ذا �#� ال#�دة ه� �Oوج�ا؟ وه�  �دوا ل
�_ وال$/)�^ أ)�م ه^ا ال-�ث ال5#�4؟ /�� آ�نf ردة F#� ال���د و

  I� ی�^آ7 ه�^?      إذ ل�4 ی�^آ7 ش�6ء  ��� )$�� و�  ��� ���7? )*�' ل�4                    .� ش�6ء  : ا<ج�
tN�=#ن        ،  ال����7ه�� ال7آ; 6F ل�2رت �ًHح fاك      ،  ول� آ�ن^���، وk)�' ال���س ��ل*�2�3 ح

�*�w� ه�^? ا8;���ر        أي(ی=t ا�)$��ع  ' ال�Oء     : ی�Hل ا8ب آ���72     (  ،     ��$( I��8ن ن
�a�( I )(لَ              ،  آ�نf )-I(7$ ج��اً   �D�dال Iل�7وای� I�*ی�Hت ال���x#*إن�� ی��)� ال ��D  ،  '�Pول

�2�HNً��ی�H� إ;7اج� #�  .ال*2�3 ال�=4،  
     6(�-� tH�*و"�ل ن�ر�' ال��وال��ل�t أن أ)��wل ه�^?       ،  ه^? ال-�PیI آ�ذ�I   :" ا<ن=

            ً����F#�� أح��ًا آ$�6�F t        ،  ال-�Pی�ت آ�نf راI=N  �� ال���د �#� )� ص��رت أورش���4 ;7ا
   > I�وه^ا ال*�$' و"�6�F a    ،  وأد;��� ال6F t��P ال*$'   ،   )$� ن=��ح�ش�I ال�In2 ال#�7ان

 ".F$7ج*��  �� ح2��، ال*$7ج4ی� 
�7ًا )*� 6F ال*$' أص��      " :�� زه7ة أ ال#/)Iن�Hل )� "�ل�    وwآ �4    ل#�C I� 6F ال-�ش

��ن ه^ا الOاgN وإ;7اج� )' الP$�ب؟"نH� 6F ix; ال*$'��g ی$�2� ل�� PF ، )121( 

                                                 
�-t2 ال�Hی_ )$� )120( ��2�7 وش7ح( ا<ن=Dو� Iص )درا� ،'�P2*ال �577(، ا8ب )$.( 
، )-�ض��7ات 6��F ال�7��Bان�I،  )316 – 1/313(إ}����ر ال-��,، رح*��I ا	 ال�����ي   : ان7��5 ) 121(

 .)107()-*� أ�� زه7ة ، ص 
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 آ�, ا*(�S هI} اT{)ط و{dه� !E أ!M ا�� �رى
 

  �Hل      ���f ه^? ا��8/ط و��7ه�� حH�           Iی�����I�2،   6�H دF$�6 الP$��ب ال*��Hس "7ون�ً�  
 I��(�#ًا  ��' أی���ي ال����#� I��2��Pرج����ت ال �7ًا  �����Pس ح���H*ب ال���$Pل���� ال/; tج���*� 

�I2 و)��� "7ار )=*a ��ل��ز        �P1229"7ارات ال    ��HF ،م �"      a�*=*7ر ه�^ا ال"   t�$آ a��(
�'؛ إ� )�' آ��ن ی7ی�� )���4 ا"$���ء آ$��ب ا            �ل*Oا)��7 ،  ال#�� ال�Hی4 وال=�ی��  �' ال#�*��ن

  Iال�����ت ال�ارج�� �ب ا8;��7ى إل�����$Pء )�' الOأي ج�� I��*7ج� �ً����� ."ول���P ن-��7م �-7ی*��ً� 
)122( 

    I ��x7ة        ول*� }�7ت ال��� I الP$�ب وأص�رت )7ا��4 ش�� a�( I2��Pال fح�ول
        4�����ل-7ق والH$��� )��' ی���Hم ���^لc آ*7ا����4 أران���ل، و"��� ن��D^ت ه��^? ال*7ا��� ��� �$�

     �Dآ�� ل4 ی cذل 'Pل ،�#Dل��    �HF ،�ً��  و�#�m �7ج*����    ان$7dت نy2 الP$��ب ال*��Hس      ش
7d  7ن ال�2دسH6 الF. 

�I��2 ال6��$  �Pس الi���� 4���F������ ه��� )��'    ا8ن�ج���� أن ش��7ح �ؤه��� أآ��� @F ���( 4���Fو 
�� ال^ي یُ   ������ 6�F ذل�c روح ال��Hس        ا;$�Bص ال#  '�Pا         ، ل��`Fر �� �� )��ر�' ل��7C وأ�

   I�2��Pل� I�اءة و4��F الP$��ب ال*��Hس ل�P�         و���ل��ا ��iن ی��Pن ح�, "�7         ،  ه^? ال�Bnص
 ال�^ي   م ل��7د  ��� د ��ة ل���F1542 - 1563        7Cن#a*=( �H �7ی�نf ن���7دام 6�F        ،  أح�

I�� '7یd  ?7*  آ�ن '� !!ی��دي ��7d الP$�ب ال*�Hس ال^ي ر@? ل�7C 8ول )7ة ح
إذا آ��ن }��ه7ًا )�' ال$=7��I أن�� إذا       : " �7ی��نf ن���7دام    ت )=*a  وآ�ن )' "7ارا  

   a���ل��D ال�ارج    آ�ن ال=* t$P6 الF 7ؤونH7            ،  ی��n7 )�' ال�wأآ c7 ال����� )�' ذل�dل�F ،
�*��dرة                      ?O��*� t�2ن ح�x��� ���$D$ال f��� 6�F 6ض��Hأو ال gHل�� 'P��Fج� ه^ا ل
الH_ أو )#�4 ا� $7اف ل��iذن 6�F "�7اءة الP$��ب ���ل��D ال��ارج 8ول��c ال�^ی' ی���5ن                      

��ون D$27ج�ً    ،  أن�4 یn$2( ب�$Pن ال�Pأن ی t=6   ویP�وا<ذن ال*#x�  ،   )' )#�4 آ��Cل
 ��وإن آ�ن أح� ��ون ا<ذن ی$=��7 أن ی$=7أ أو یi;^ ه^ا الP$�ب F/ ی2*3 ل�  ،  ��n ال

��$� ح$� ی7د الP$�ب إل� ال-�آ4 x; �-�". )123( 
)�' اآ$��dف ال#�)�I ��8/ط الP$��ب ال*��Hس            وه�6F   a "7ار ال*=*a ه7وب      وی��و

 ���D*ال '( ��F �(ی(آ )� �وه، و�? '�HH-*ال m#�  '���ال�^ي   ا<ل-��د  ، ح�' ی7���xن 
 ���� ان$�dر نy2 الP$�ب ال*�Hس وا�/ع ال#�)I  ��وش�ع 6F أورF �(. 

 

��رأي ا�� �رى _ أ{)ط ا�6(�ب i�OTا 
 �#�  ؟ وه� ی7Hون�� ؟ا8ن�ج��ل#� ال*7ء ی$�2ءل )� ه� رأي ال��Bرى ��i/ط : و

�I��2 ال��^ی' أ�����Hا  ���Hل�6��F 4 وج���    � ری��t أن أ�����ع :  6��F ا<ج����I ن���Hل  �Pال 
�I��H یF7`���ن أن ی-���ي  H-ال����و)��' ه��(�ء  ، 8ن روح ال���Hس � ی����� ،  ����xً�ا<ن=

8ن ال$���(   ،   ه�� وح�6 ا	     ا<ن=��� إن�� ن#��4 أن      : " ال�آ$�ر الH_ ش�7وش ح��u ی��Hل         
��8ح�اث "� �4 "�� و"�ع ا8ح�اث �7Hون      ،Qإن ل���7?  �� ال*=$*#�ت ال�ن=Ci�  I7یd

                                                 
�I2، أن�رو )�7، ص   ) 122(�Pال y7 ��ریB$n()345(      ه�� ال�^ي a�*=*أن ه�^ا ال ����، وی=�ر ال$�

��$D$آ4 ال�-( idأن . 
�I�2، أن��رو     ، وان7�5 ) )2/352 (إ}��ر ال-,، رح*I ا	 ال���ي    : ان75  ) 123(�Pال y7 ���ری�B$n

 .)608()�7، ص 
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        ?��`$H*���ل*� �4 ا<ی*�ن ��� وال#*�� .            I�"ن دr�F c7 )�' ذل��wأآ  ��� "�� وج��ت )�'       ا<ن=
  ."ول���P ل4 �=� )' ی�=6F 3 ال$-�ي ، ی$-�اه�

����I   ا<ن=�����إن ص���-I )-$�ی����ت  : " وی����Hل أی`���ً�  nال$�ری ,N����Cال� �����$$�Cأ ����" 
  I��*ی�Hال ,N���Cوال� I7ی��C87ی���ت اD-7  ، وال��d 7 )��' ;*��_ و��wن أآkو��ج��� ا gی' أل��

4��Pن6 )��' أج����x7ی�����ل*$-g ال I����H*ال ,N���Cال� '��( I��H�Cو ، I-آ���وا )��' ص��i$� 6��Pل
��I ا	 d(". )124( 

    IH�H-ال f6     -ول*� آ�نF ج�د ال����� ���#I آ�ل�d*_  *��      - والN��7�   ا8ن�ج�� 
               '�Pن ا<ل���م ل�4 یi���#m  �*�ء ال�7�Bان�I  ��� ال�$b�n )�' ه�^? ا��8/ط ���<"7ار 

 Qل �ً��' ح�ل آ� آ$��I آ$��ه�    ��ن=)�Bح�إذا "��� إن الt�$P ال*I���H         " :ی�Hل ه��رن  ،  
�� أن�4 .. . )' إل��م ا	 ی7اد أن آ� ا8ل�Dظ وال#��رات أوح6 ��� )'  �� ا	 �n$و� ی

���ن�� ."و6F آ� ح4P آ�ن�ا ی-P*�ن �� ، آ�ن�ا ی��*�ن 6F آ� أ)7 ی
   I�ع 6F أن آ� "�ل )��رج 6�F الt�$P          و"a ال�Oا  " :و��Hل دا7Nة ال*#�رف ال�7ی�xن

���           ال*I��H ه� ه�  F Iح�ل )' ال-��ت ال*��رج �7وم    ،  إل��)6 أم � ؟ وآ^ا آ����HFل ج
���7ون w"���ل إل����)6: وآ �آ�� _�ی���Hرون أن   إن آ��� "���ل إل����)6 �:ال��^ی' "���ل�ا. .. ل��

 I��2ل��$�ا د �اه4 w125( ".ی( 
���7 ا  � aال*�اض�� '����#$� ?��N���" tل���xل ی���Hوه��^ا ال   ����  ��<ل��)���I وإ"�)��I ال���ل

;�Bص����� �#����م ا<ل�����م أو إ"�)���I ال����ل��  ����� ;����Bص ال*�اض���a ال$���6 ی�Hل����ن     
��$��rل��)  ،       I��H*ال t$Pن الi6 شF g"�$ال tوج c، وإذا ل4 ی$4 ذل �ه�  * �( ���F إذ
�7dي � �ً� .ی=�ز ا $��ر? )�Bرًا دی�

                                                 
 . )35()��}7ة ال#7B، أح*� دی�ات ، ص : ان75 ) 124(
 ).2/358(إ}��ر ال-,، رح*I ا	 ال���ي ) 125(
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  ا�(.-�, _ ا���	 ا�	�	 
 

�' ا<ن=�� ؟ ه��� و"��a )��' ا8ن�ج���� و"��a ال$-7ی��6��F g ول���H ی$���2ءل ال*��7ء أی��' ���
 �N����74         أم، وأص��-�ب ال�Nأه���ا t��2ص ح���B6 ال���F ا�F7��B� 'ال����2خ ال��^ی '��(

�I ال�����x; 6���$       ، و ����N�Hه4���Bndال t���$Pل� Iا�����Hا ال�Fال���^ی' أض���� cأم )���' أول����
 .�ل�Bاب�  أو�ه� ول#� ا8;�7 ه�؟أم )' ذلc آ��، ال-�اری�ن

 

 Q>ــ, : أو�-�l8ــا�� M���هــ� آــ�ن : l8ــا��ن 
 أ���ء _ ا���� !L�]�3 E؟

 ����7��HFات )��' % 51 أن ل�"��� ن��H� )��� ن��2�$� - آ*��� أ������D - أص���3 )��' ال*4���2 
����*� نH� ،   )7"_ إن=�     �$���F� آ��ن     . )�7"_   إن=���  )' )-$�ی��ت  % 90)$� )� ن2

      6�F ن�������   آ*�� ی-  )�7"_ ، أم آ�ن�� ی$�F7�Bن �����H   b*��  �' )�7"_   ن)$� ول�"� أ)
 ؟ل�*�

  IH�H-ال  I����ا� آ/   أنال�C        ى ل������ ��( t�27"_ ح�( I7وای�و;�ص�7B� ' ،  Iف 
    ً�*N4 داn`ال^ي آ�ن ی �أح��اث       )$ '�( ���Hی� �*�F  �H7"_      ���  ی��( Iروای� '�( ،   t����$ل 

  ?���  6F                 _"7�( Iروای� ���HH-� 4ل� I��وذل�c  ،  شbn ال*�2�3 أو ل$-�H, ن���ءة ��را�
�7ة ذآ7ه� wآ I�w(نی7�5 )' أ�HH-*ال،���( : 

�*�Iً    7أ �x? ;*7ًا )*Oوج�    " :ی�Hل )7"_  ' ال*��Bب    -  ) "  _"15/23)�7 
(. 

     ّ�)$��  " (  )*Oوج�ً� �*�7ارة   أ ��HF : "   ً/�; ?��xل ،7 لP' )$� نH�  ' )7"_ و�
27/34( ، 7*n7 ال�� �nو)' ال*#��م أن ال.  

   �B" �Hول �$(    I�(� O*ال I���7 أن ی-H, ال����ءة ال$�را��ن ی=#��� " )' ه^ا ال$�
    ً��*H�  6(��#� 6F  ،         /ً�; 6ن��H�26 ی�dx  6�Fر   ال" ( و��(O*69/21( ،     I�*ل آ����iF

�nل�� _"7( ��� .الn*7 ال$6 آ$
��I ا	 ه��� أ;��6 وأ;$��6 وأ)��6  " :ی���Hل )��7"_ -��d( a���B7"_ " ( إن )��' ی��(

3/35( . 
 �$( ���H6 ال�2*�وات ه�� أ;�6 وأ;$�6           " : وی��F 6 ال�^ي����I أ�d( a��Bإن )' ی

�8��ب �ه���I. )12/50)$� " ( وأ)6  f#6 وض�  . I*�PF أ
��     )��w ی�Hل  ��)�    و -F ل�ن�Hی �*  ?^�(/� 3�أنiF: "  fج�ب �7xس،  �iل ال*2

 3� . )8/29)7"_ " (ال*2
�7xس وج#���         I��2�3 ا��' ا	 ال-�6        أنf ه�� ال*   : "  لP' )$�  �ل 6F إج� ) "

 �$(16/16 .( 
�7xس ل�2��? آ*�� ی��H� )�7"_     ل*� }�7 ل�4 ال*2�a( 3 )��� "�ل        )��w  و - " :

 . )9/5)7"_ " ( ی� ���ي ج�� أن ن�Pن ه�� 
)$��� " (رب ج���� أن ن���Pن ه�����   ی��� " :���Hل#��ّ�ل ن��b )��7"_، وی  ول��P' )$��� ی

17/4(.  
�7? ل*� ج�ء      و -��� �$( ��� '(           6�F اتO=#*ل��� 3� 6F )7"_  '  �م "��م ال*�2

�ة واح��ة ���7 أن�� وض�a ی�ی��      یa��B ه���ك و� "�    ول�4 ی��Hر أن   " :ال=��� ح�u ی��Hل   
�' �DdFه4   ��ح�u ل4   ). 6 - 6/5)7"_  " ) و�#=( t'  �م إی*�ن�4     ،   �� )7ض� "�
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�'، یa�B و� "�ة واح�ة   ���" �Dش ��Pل ، cی*�ن أول�> �ً�Fآ� 'Pل4 ی '����Hء ال�Dش 'Pل
 . t=#$F ال*2�3 ل#�م إی*�ن�4،ال�2Hة

  ّO  �$( 'Pل   ��ول�4 یa��B ه���ك "��ات        "  :�HFل  ،  أن � یa�B ال*2�3 أي "�ة       �
���7ة ل#���م إی*���ن�4  w" ( آ �اته���  إذًا  ).13/58)$��O��=#( a7اً ، ص������wآ _�، ول��P' ل��

�ً� لI��H ال*#=�Oات �#�� أن آ�ن�f  ���               . و�7ر "�I ال*#=Oات �#��م إی*��ن�4      ��� f-�iFص�
 .)7"_ ن$�=I ل��

-  ��w(7"_و( '  ��Hن �*� ال*�Bدر  ال^ي ��HF-�DB أورد )t /� ، _"7 ل�"� 
       3��iن� ی�Hم أص��ق ص��رة  �' ال*�2 I�-� أورد @;�7  ���رات ال*���Bب  ���     -ال*2

t��Bال ، _N�� . )15/34)7"_ " ( ل*�ذا �7آ$�6 ، إل�6 إل�6"وآ�نf ص7ا;� ال
���رة )�7"_      -دی�رانf    وآ*� ی7ى ول   -لP' ل�"�     ��ور@ه�� � �$a�( ,�D       ،   ل4 �#=
��ل_  4���ل�� ��Hل� ،  ل�t�B  ' ال*2�3 ال�Dدي ال^ي ج�ء       �#�iF: "      c6 ی��یF ?�$�ی� أ

  ).23/46ل�"� " ( أ�$�دع روح6 
��7 )�' ا8ح��اث         -w6 آ�F _"7�( gل��n3 ج#�� ی� وال���  �� )$� 6F شbn ال*2

  ��  ���H3               ،  ال$6 ن��*�� ا $��H أن�� یa�F7 )�' "��ر ال*�2 ���F ادOF  ، '�(      _"7�( أن cذل� 
�'  ذآ7 ;�7 ال*=��ن  ���dل���'       ال*�2�3    ال^ي ش��D?  و  ال**�2س ����dوأ;�7ج )��� ال

��Hل،  وج#��� ��;� 6F ال��nزی7   F" : إ ج�ءواو�7  ل��   7�-�، ال=��ری�'  آ��رة  ل�� إ ،ال
��         وHال '�( ���H$ا� f"ل�� I��D2روح ن=�_       ل*� ;7ج )' ال ����F*�� رأى    ... �ر إن��2ن 

�� رآm و�=� ل�     #�)� ل6 ولc ی� ی�2ع ا�'   : وص7خ ��Bت  5�4 و"�ل   ،  ی�2ع )' 
��	 أن � �#^��6أ .ا	 ال6�# cD�-$� ... 

��7 )�' ال���nزی7 ی7 ��        ��a آx" ل���'      .وآ�ن ه��ك  �� ال=����dال �آ� ���t��xF إل
'��N�" :         ����F �;زی7 ل������nال �أر����� إل�.        f�"ذن ل��4 ی��2ع ل��i�F  ،   ا8رواح f7ج�nF
I2=زی7، ال���n6 الF f�;13 - 5/2)7"_ ( "ود(. 
'Pل   �$(     IBHال tص�ح �ن�نج#��=( ً���ول*�� ج��ء إل�� ال#���HF" :        7ل  )' واح�   

��ر ه�N=��ن ج��اً           Hن�ن ;�رج�ن )' ال��=( ���H$ا� '��وإذا ه*��    ... إل� آ�رة ال=7ج2
'��N�" �;7: "� ص	ا '� ؟أج�f إل� ه�� "�� ال�"f ل$#^���! )� ل�� ولc ی� ی�2ع ا

�7ة �7 �wزی7 آ��; a�x" 4��( ًا��#���ا إل�� "�N .وآ�ن �� '����dل�F'�� : fإن آ�
�a ال��nزی7       x" �إل tذن ل�� أن ن^هiF 7ج��n�.  4ل ل��HF :،  ا)`�ا   �7ج�ا و)`�ا إلnF

�a ال��nزی7x"" )  �$(8/28 - 32( .  
        '���� ,���F�$ال ���$( ������2�7? <ن=D� 6��F 6��x�( ب���H#درس ی���� b��*Hوی-���ول ال

��Hل   F ،'��I )#      : "روای$6 ال*=��ن وال*=��نBnآ�ن ش '�7وIF ی��و أن أح� ال*=��ن
ه�����ك، وأن ج��ن���� آ����ن ش����ی�ًا �7xیI���H واض���-����F ،Iه4$ ����� ال�Hی����2ن ل�"���� و)$����  

7;kال*=��ن ا '�)126(".)$=�ه�
 

��D��dء       3��7ی' ی���D/ن ذآ�O��=#( 7ة ال*�2�d� إذًا 7��dFة أح��� ال*=���ن�' ج#���f ال
�*��dر _� !ال*=��ن اk;7، 8ن� )=��ن )�*�ر ول

                                                 
�7ی'، الH_ �*#�ن آ���ن، ص   وان75)126(d� ).241(ا��Dق ال
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�*�� ه�� ;��رج )�' أری-��        : "_ی��Hل )�7"   ،  وذآ7 )7"_ ول�"� ش�Dء ا8 *��      -Fو
�*��وس ج�ل�2ً�  ��� ال7xی�,                       � '����7 آ��ن ��ر��*��وس ا8 *�� اD� a�*وج ?^��(/� a(

6x#$��2ل  .ی���H7خ وی��Bأ ی���$�، ی��� ی���2ع ا���' داود: a*��� ���*�F أن��� ی���2ع ال��ص��7ي ا
�c؟ �HFل ل� ا8 *�        :و"�ل ل� ،  iFج�ب ی�2ع  ... ارح*�6 �#Fي    : )�ذا �7ی� أن أ��ی�� ��
 7B� و���a ی��2ع f�"���F،       6�F أ�7�B   . إی*�ن�c "�� ش��Dك      .اذه���H : tل ل�� ی��2ع     F. أن أ
 . )42 - 18/35وان75 ل�"� ، 52 - 10/46)7"_  ("ال7xی, 

  ���$( '��Pو ل I��BHال _��Dروى ن�ج#��  �ا8 *������أ *'،'����Cل  ا���HF " :  4ه�� ���*�F
     7�wآ a*ج �#��F*�� ��*#� أن     وإذا أ *��ن ج�ل�2ن  �� ال7xی,،       .;�رج�ن )' أری-� �

�'ی���2ع�N���" �;7ز ص�����$=(  :��g��"�F ی���2ع ون�داه*���  ...ی��� ا���' داود، ارح*���� ی��� ���
�P*�؟:و"�ل �#Fل�  )�ذا �7ی�ان أن أ ��" :����F$-�' ی�2ع ول*_  .ی� ��� أن ��D$3 أ 

���*����#���? ، f��"���F أ�7��Bت أ ���*���، أ $F"  ) ���$(20/29 - 34(  '��( ����� ا^���F ،
 ."_��  ' )�H�7)$� و�-7یg ل�IBH ال$6 ی

��  �� أن ل�"�      ��� د;�ل ال*2�3 إل� أری-� �HFل        و� ی����D ه�� ال$�" IBHال �ج# :
، )18/35ل�"��    " (ی6x#$�2  ال7xی�,   ���  ج�ل��2ً   *�� أ آ��ن  ری-�أ )' ا"$7ب  ول*� "

 !م �#� ;7وج� )���؟أ *� "�� د;�ل� أری-� �F� شD� ال*2�3 ا8
          �Bن ح��P( ن، وه������� ا<ن= a"7 و;@ g7ی-� I*Cه��         و �ة، ه�O�=#*ل ه�^? ال�

�'  أم ه�� آ��رة     ) 26 /8( "�� ل�و) 5/1(آ�رة ال=��ری�' آ*�� ز �4 )�7"_          �ال=7ج�2
�$( 6F �*آ ) ل ، )8/28�H� �*8ول )��*� آ�F ،'�D�$n( '����F*�ن ی��ن  �� )�Pن

    I���$P7ة ال*#�رف الN6    داF م�� ال#���ن   6أ�/ل أم "�_  ��� ال*D�7#��ت ج����        "�aH ال
   6F I�;�27)�ك وال*2*�ة    ال� ال=���ب   � �� �#� ن-� �$I أ)��ل إل�      " ال-*I"وادي ال

���-7 ال=� '( 7"6dال". 
     aH$F '���' آ��� )$7    وأ)� آ�رة ال=7ج2$� �#�و)� ،  )' ج�رة    إل� ال=��ب     �� 

�7ة���Oال أ���/ل ه��^?���dال I��� ا8ردن���I،  ج��7ش ���7ى ال����م 6��F )�ی���I ال*�ی���I ال7و)�ن
���Pه7 ل���{ '� )��' ن7��5 ;7یI��x )��' ;��7ا�N الP$���ب ال*���Hس، ول���2ف و)�"��a ال*���ی�$

�=�ار �-F ،7/ ی�-� ال��}7 ل�7nیIx أ)7ًا @;7 )�*ً� ، وه� أن آ/ ال*�ی�$�' � �H#�ن 
I� .��B-�ن )�Pنً� ل�^? ا8 =�

            ���I آ����H  ,�D$$F ،'ی���#� دا7�Nة ال*#��رف     6وی-�ر ال7dاح 7H� 6Fیt ال*�Pن�' ال
����، ���HF  ��' ا�  ������ره��� -)��' ال*(آ��� أن �����xن ج���رة  " �iن��� ل�اF$��7اض � دل$ �� 

         I�Hx�*ال c��� 6�F I�2�N7ال Iا)$�� إل�      -ال*�ی� ��" �             ����F ��*� 7�-� آ�� ال*�I�Hx ش�7"6 ال
 Iی����( " I���7ج." )ه��6  )127 '�� و����^? ال7xیI��H ال����ان���I أص���-f آ���رة ال=7ج��2

'� !ذا��� آ�رة ال=�ری
-       ً������Hل   ���� ج-��  وأ;��7 )�7"_  �' "���وم ال*�2�3 8ورش���4 راآF" : �أر���
��Cا  ?^�f�"���F وأن$*�� دا;�/ن      ،  اذه�� إل� ال7Hی�I ال$�6 أ)�)P*��       : و"�ل ل�*� ،  ' )' �/)

��ً� ل�4 ی=��_  ���� أح�� )�' ال���س                ��7( �ًd-ان ج�=� ������     . إل ������   ... F-�/? وأ��iF

                                                 
�I ، )�دة ) 127(��$P7ة ال*#�رف الNج�رة(ان75 دا.( 
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       �*����C ���  ��Hی�2ع وأل �ل=-� إل���� ) أي ال$�*�^ی' (�  _�=F"  )   _"7�(11/1 
- 7( . 

 �$( 'P6  لF ل���   _D7  روای$� ل��nأ���ن وج-��       ،   ال ��  �ً� F   6�F=#� ال*2�3 راآ
اذه��� إل�� ال7Hی�N��" :      Iً/ ل�*��    ح����^ أر��� ی��2ع ��*��^ی'       : " ی�Hل )$��  ! و"f واح� 

 �*P(�(ال$6 أ  ،        ���#( ًَ��d-وج I���� .... F-/ه*�� وأ����ن6 ��*��     ،  f"���F �=�ان أ��نً� )7
����8ن وال=-� ����*� ،وأ���C �*����*�،ووض#�  ��  _�=F " )  �$(21/1 - 7( . 

�' ل��    � F^لc � ی4��ُ ، ال*��4 أن��    ، و)� ه6 ه��$�،آ�g آ�ن ه^ا ال7آ�ب)$�  ول4 ی
����ءةأراد أن ی-�H, ن ���ی�6�i إل���c وه���  ���دل  ، ه��� ذا )�7D�� 6��F  "c��P زآ7ی���  I ��را�
aر ودی�B�(أ��ن ، و '�  . )�9/9 زآ7ی" (وراآt  �� ح*�ر و �� ج-� ا

��HF 7ل       nال _D6 نF cل^����ل��6         "  :و"� ص7ح )$�  ����PFن ه^ا آ�� ل6P ی4$ )�� "
���N�Hن :ال�����c ودی#��ً�: "�ل���ا �����I ص����iی c��P�( ه���ذا '��� راآ���ً�  ���� أ����ن وج-��� ا
��, ه�^? ال����ءة ;��لg )�7"_ ، وأرآ�t ال*�2�3                    )21/4)$�   ("أ��نH-� �و)�' أج� ،

  ! �� أ��ن وج-� )#ً�
��)I أ;�7 أن� � ی#�4 )$� ی�Pن، �HFل    υ-�ث ال*2�3    ول*� �  -Hأو: " ' ی�م ال ��( 
cم ذل�� ؛ا���'  و� ،ال�2*�ء  6�F  ال�^ی'  ال*/I�PN  و� ،ح�أ ��*� یF 4�#/ الI �2 و��c ال
3 ����7   )13/32)��7"_ " (اkب �إ����� ال*��2n$ال��^ي � ی ���$( t7 ل��4 ی��������، وه��� ;

��)F ،I#�ل ال�b و"�ل    Hال � �*���*��  یF 4�#/ الI �2 و��c ال��م ذلc )�أو: " �رف  
 ).24/36)$�  ("وح�? �6أ �إ ؛ال2*�ات )/IPN و� ،ح�أ

-  ����w(و g6 ال$-7ی����F    ت���( f���ل���I  ���� ا8ح���اث ال$��6 ص���حnال �زی���دات )$��
    t��Bال �7خ ی�2ع   "ال*#�,  �BF4   ی`ً�أ�ذا ح=��ب   إو،  ���4 ال�7وح   أ و ، ��Bت  �5

    ,dان �" �P��ل�  إال��Cق  ' )'   ا�Fإ  �أل� �D��. 8وا fل�OلO� رض ،  fHH�d� ر�n�Bوال ،
 f-$D� ر��H7 )�'       ،  وال��wال7ا"��ی'     أو"��م آ '����ر �#��        ،  ج��2د ال�Hی�2Hو;7ج��ا )�' ال

I����H*ال Iود;����ا ال*�ی��� ���$(�����7ی'، "wP("و}���7وا ل  �ه��^ا ول��4 ، )53 - 27/50)$��
#� ال���س  ���    و�  ' ردة F   ،  � ش��ً�  *� F#�� ه(�ء ال#��Nون )' ال*�ت       $ی^آ7 ل�� )  

I*� .... }��ره4 و �� ��c ا8ح�اث ال5#
        _"7( ���ول� آ�ن�f ح�Hً� ل*��       ،  وه^? ا8 =��I  �� ض�n)$�� وأه*�$�� ل4 ی7d إل

����$��,  -آ��^لc ل��4 ی��^آ7ه� ل�"���  ، ص��3 أن ی�*����� 8ه*"���$�و�  - ال*$$���a  ل��P� ش��6ء 
�f أن�� )' وضa )$� ون�2 ;��ل�، ی�ح��wF. 
-    t /� ��w(ل ل��4          ا<ن= و��" ��HF ،?^��P/م ال*2�3، وه4 ی���Hن "�ل� ل$/) '����

�F '( 7`�أ ن$4أ: "- حt2 ل�"�  -F�B   7ة��w4  "��ل أ ،آ�P:ل  �6  ا $�7ف  )�'  آ���  �"ُªام� 
�� ی#$7ف ؛ال��س '� ام�ªُ"�  ی�7�P  ؛ال���س  "��ام  ن7Pن�6 أ و)�'  ،ا	 )/I�PN  ام�ªُ"�  ا�ن�2ن ا
IPN/( 	ا ) "�"ل،)9-12/7 ل� �ج# �HF 	ا IPN/( ر? "�ام�P3 وإن� .�"� ا $7اف ال*2

  gل�nی cل^� ال�^ي ج#�� إن��Pر ال*�2�3 وا $7ا��F "��ام ا	، � ال*/I�PN،                  )$��  وه� 
�F '( 7`�أ ن$4أ ":�HF نt2 إل� ال*2�3 "�ل�    F�B  7ة�wآ  ،�PF '( 6  ی#$7ف��  �"ُªام� 

���� ی`��ً�أ ن���أ  $��7فأ ؛ال����س ��"ُª6أ ام���� ام�ªُ"�� ی�7Pن��6 ')�� ول��P' ،ال��2*�ات 6��F ال��^ي 
، iFی�*�� ه��     )33-31/ 10)$��   " (ال�2*�ات  6�F  ال^ي �6أ ام�ªُ" ی`ً�أ ن�أ ن7P?أ ؛ال��س

 و)�ذا  ' اk;7؟! "�ل ال*2�3؟
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���� )�� ص��#� )$�� ول�"�� 6�F آ�/م                     –F 7ف�B$ص وال�Bل��� t /$و)' ص�ر ال 
     I�*� أر���  �أن�  ه��  ل�^لc  : "ال7Dی6�DF ،6�2 إن=��� )$�� أن ال*�2�3 "��ل            ال*2�6F 3 ول

4P���ء إل���ن  �H$���ن  F*���4  ،وآ$�I وحP*�ء أن��B6  �=���ون  و)���4  ،و��F  4P#(��=(، 
، �Fل*��2�3 نt��2 إل��� ن���2D إر����ل )23/34)$��� (" )�ی���I إل��� )�ی���I )��' و�7��xدون

I���ء وحP*�ء وآ$� .أن
     ،���2Dن �، � إل��	ا I��*Pح �ل إل�����Hال t��23 ن����^آ7 أن ال*��2F ،���Dل�nل�"��� ی '��Pل

����HلF:"cً�أی`�� ل��^ل fل���" I��*Pح 	إن��6 :ا �4 أر���������ء إل����H$����ن ،ور���ً/ أنF 4����( 
 .)11/49ل�"� ( "وی7xدون

 

��ا!gاf�ت 3��()!\ _ i�OTا 
 7��2D*ی=��� ال � I��H�H-نأ)���م وض���ح ال���$�F 7? ج���ن���2D� 6��F >���$( ����ص  (ن=

�� إ�     )271���Hل   ،��^ا ال$�xی7 ل�7وای�ت   ی#$7ف )' �F ?77ی�ث ل�H ح�  ": وی-�ول �
��ت     �xn( 6F (�-�ی7 )�-�ظ������ أل��Hب             ،  )ا8ن�جF ال$�6 ذآ�7ت a6 ال*�اض��F cوذل

���ت            )128( )ی�2ع  " ( ال7ب  �xn*ی�$�4 ن��2خ ال ��Pل ،gع ال$-7ی�"��، ��F ی#$7ف 
t��Pال �7ئ )$� .، وی

������ل�b ی7ج����a إل����� آُ    t���� /$3 أن ال�-����Bب وال�����$������ن�����2خ ول�����_ ، ا8ن�ج
��ت�xn*ی�دة   ،الO7ِد  إذ أن الx�           _"7�( 6�F ��*  ��$( 6F �ً*N6        ،  دا�F ���nول�� آ��ن ال

�ً*Nدا �6 )$F ی�دةO7دت ال���ت ل*� ا�xn*ال.  
�7 نb )7"_ : " و"� ص�ق ال#/)I آ�O )�ن ح�' "�ل        ��$�إن ل�"� و)$� "� "�)� 

 Iی�N�H  ب�� )129( ."ال^ي آ�ن �-�ز��*� )�IN )7ة  '  *� �8
 
 

                                                 
)128( �N�H#در ال�B( 6F 3��I، أح*�  �� ال�ه�ب ، ص ال*2-� . )97 – 95( ال*2
�7 ، ص : ان75 ) 129(��I، ح6�2 ا8-��' ا<�/م وال*2� . )�N�H )208 ال��Bرى ال*�ح�ی' 
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B��O�U :   ,ـ �-�ـ��l8ا       Eـ� Lـ���O _ M�اH ـ�در  
��Dا�(�را 

، آ^ا و"�a آ$��ب ال#��� ال=�ی�� 6�F �-7ی�g ا�D��8ر ال$�را���I وه�4 ی����Hن  ����                      و
gن ص�رة أ;7ى )' ص�ر ال$-7ی�P� .ل

-   �HF          7 داود����ل_ وه� ی��H�  �O( 'ا) �� a"ل_   ،  و���� ی*�P' أن دم      " :ی��Hل 
�7ان و���س یaF7 ال�xnی��    C  ،         4ال#��ل �د;�ل�� إل� ���  cل   ،  ل�^ل��Hی : I�-�� و"7��ن�ً� ل�4     ذ

�*-7"�ت وذ��3N ل4 �72، ولP' ه�iت ل6 ج�2ًا، 7دُ�.. ) " . '���7ان 6 – 10/4( . 
     7���ل_ ال�b  ' ال*Oا) �Hو"� ن   ،�F77    ،وح��-�I و�6DF  "   �(�H ال*Oا)�^�I   4ل� 

72�  ،f-$F 6أذن ،   t��x� 4ل� I�x; I-�� ��HF أ���ل   ، )O*40/7)��ر  ال " ( ..)-I"7 وذ
 " f-$F 6أذن "� ."ه�iت ل6 ج�2ًا  ":�Hل�

��2�7 ه���7ي وا����Pت D� �#(ج��� '���B6 أح��� ال���F gع ال$-7ی�����"��ول��4 ، وا $��7ف 
، ج��ء 6�F ال*O)��ر )-��F7ً         ا $��7 @دم آ�/رك )��       F ��H،  ی#���ا ال*�ضa ال*-�7ف )��*��     

�*��� ا $���7? دوال��6 ورج��7  F   ���( �*7ه���2D� 6��F f���*ل_ ه���     ودی���� I6 ر����ل��F ج���ء
 )130( .ال*-7ف
-       '�( gال$-7ی a"ا<آ*� و���2�I أ"��ال إل�� ال$��راة ل�4 ��^آ7ه�             ن=�� '���  ،    ��( ���(

    �$( 6F 3   ج�ء�ل6�P ی�4$ )�� "���     ،  و�6�F 'P )�ی��I ی��Hل ل��� ن�ص�7ة     �وأ�" ' ال*2
����ء �و� ی�ج��� ش��6ء )��' ذل��6��F c آ$��t  ، )2/23)$��� " (إن��� ����� � ن�ص��7یً� : ��8ن
��ء� .ا8ن

�_ ن��wال$�*���^  و)*��� ی(آ��� أن ال$-7ی��g ه���� )$#���, �*$��� أن ����F ?7��d� '����� ح��N
��2�3 )��' ال��ص��7ة     ( u��#���ل*��2�3 ال��ص��7ي ا���$�7ب أن ی" ����N��wل ل��� ن���HF: '��(أ 

    '�P*ن ش�6ء ص��ل3      أال��ص7ة ی��P1/46ی�ح���   " (؟ن ی(      ���ة ال��ص�7ي   ء، ول�� آ�ن�f ن
I� .)�ج�دة "�ُ� ل*� آ�ن وج� ل��7ا

      bال� ��  �ً��H#� I� �2��#� ال7ه��ن�I ال����� أن ن#7   : "ی�Hل �  t#Bی  I"��ف 
�$( �� ".)� ه� ال�b ال^ي ی2$�� إل

ز)�I ه*�6F I ا8أ ولP� 4' ال��ص7ة ذات : "وی�Hل )(ل�D "�)�س الP$�ب ال*�Hس    
                         ,N��Cس و� ال��D�ال�Hی*I، ل^لc ل�4 ی�7د ل��� أي ذآ�6�F 7 ال#��� ال��Hی4، و� آ$�t ی���

 kوا I7یB*ال    kوا I��w-وال Iد       ش��ری/���I ال��2�IH ل�*�H���Dوال I��ل )�� ذآ�7ت     وأ و ،را)
 ".ن=��6F ا<
-                      6�F 7 )�ج��د�� و)��w )� أض��F ال$�*�^ ی#�Hب إل� الP$��ب 6�F ر���ل$� ، وه�� �

        6��F I7آ$��d*ال I����الP$���ب �#��ی��� ال���Hی4 وال=�ی���، آ*��� ی���HH-( ����d ال$7ج*��I ال7#
�ً/أم ���5ن أ: "�#��4�H  �� "�ل������ یd$�ق : ن الP$�ب ی�Hل F �إال7وح ال^ي ح �ل

 ).�H#4/5ب ی" (ال-�2
-     ��� a��"و ���( gب و)�' ص���ر ال$-7ی����H#ی  '�  �C���-� '� ان���xHع ال*7��x ول�"�� ح��
�� �ء 6��' )��   ا��$*�C 7/ث ����' و��$I أش��7         ا أن��  �F7^آ  إی���� ،      ال�F7�-( ،   6�F ورد

���Hل    ال#�� ال�Hی4، ال^ي أ�Fد �iن ان�xHع ال*7x ل4 یP*�� ال�w/ث ����ات،             F     6�F ب��H#ی

                                                 
 . )2/443(إ}��ر ال-,، رح*I ا	 ال���ي : ان75 ) 130(
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�*7�x*� 4��F ، 7�x        وص��� ص�/ة أن �       �-�f ا�kم )����w ،      ن��2ن�ً إآ�ن إی���   : " ر��ل$�
، ووا���HF ل�"��� O��F 4 أن   )5/17ی#���Hب " (  ���� ا8رض ��C/ث �����' و���$I أش���7   

�7ة آّ' 6�F      أن  إ :"�ل ل4P أ: "ال*2�3 "�ل wآ �6     إرا)�F ��Nإی��م   أ��7ا ��� ح��' أ��f�H     ،ی�
  I$و��� '�ل�"��� " (آ����رض  ل*��� آ���ن ج���ع  ��5�6��F 4 ا8،ش���7أال�2*�ء )���ة ��C/ث ����

4/25.(  
  IBHوال–    fDآ*� أ�� -     '�  I�F7-(و Iل�H�(      ���F7 ال*���ك وD�� : "    ��� ..:"��ل إی�

     x( و� ��"  4�C    ،)17/1) 1(*���ك   ال( " 6F 7 ه^? ال�2�' إ�  �� "�ل6        إن� � ی�Pن 
        /ًN��" I�wل�wال I�26 الF ���7ة آ�ن آ/م ال7ب إل� إی�wأی�م آ �#�اذه�t و��7اءى 8;��ب    : 

  6x iF    ا8رض �7ًا  �x( ) "18/1) 1(*��ك  ال( ،  ��#Fو ،          c7 ، وآ��ن ذل��x*ل الO��F 
  Iwل�wال I�26 الF   ،6 أول��F ��#ول ،   �*Pأي ل4 ی        '�  /ً`F ،ث ���ات/C 7x*ع ال�xHان 

 . ول�"� ی#�Hبا8ش�7 الI$2 ال$6 زاده�
���ل_            - �����ء )�' وص�g ال=��I ال$�6            إل��   و)' ص�ر ال$-7ی�g )�� ن�2�آ$�t ا8ن

�� آ*� ه� )P$�ب    : "	 ل�*()��'، �HFل  أ �ه� ا  :    '� ول�4   أذن، ول�a*�2� 4      ، )� ل7� 4  
��ل     ��  7xnن�   أ �? )�   إن�2نی��، ول��_ 6�F     )2/9) 1(آ�رن��wس   " (  ا	 ل�^ی' ی-

I��$�����ء 6��F ال#���� ال���Hی��w( 4� ه��^ا ال��*��� ج���ء 7D��� 6��F آ$��t ا8ن m#��u ال����d� ؛ وإن
  ���7ك ل�ً�إ  �' �7 ل4 "إش#�  a��B7ح  �/"�6 ،  ی�$7�5?  ل*�'  ی�Dال  aن��B7  ال�� ال�^ی' ،  ال

c6 ی^آ7ونF c"7���ی'    )4-64/3إش#��  " (;ixن�أ ذإ �fxn نfأ ه�،  � '�Bال� '��F ،
�� ل��                 w( � ال^ي 	ن6 ی$-�ث  ' ا�wوال ،�NاOوج 	ا I8ول ی$-�ث  ' ج��F ،�Dnی �

���ل        أذن،ول6F" :    a*�2� 4 جOا�N، وأی`ً� rFن "�ل ��ل_      ���  7�xnإن��2ن   ول�4 ی " �
�� ل� 6F ال�b ال$�را�6w(. 

-   ��w(م                  و��Pأح y�2وه�� ی� _(��nال ����)� ن2�� )$� إل� ال*2�6F 3 إص-�ح إن=
�� ن�أ �*#$4": ن� "�ل ، و)��� أ  ال�H)�ء ال$6 وردت 6F ش7اaN ال$�راة     ":  t�-�  c�� "7ی

m�����رآ�ا  . ��اءآ4 أ ح���ا أ :ل4�P  "�ل�Fi  ن�� أ )�� أو.  ��وك  و�  4P��� � ")   ��$(5/43-
44(           '��7 إل��� )' آ/م ال�H)�ء ه6 "�ل �7D ال/ویd7ة ال$6 یHD4 � : "، والH$�� و� 
�H-� ��  ءأ��� c��� ،ش#  t�-�  c��، ول��_ 6�F ه�^?    )19/18/وی��'   ال" (آ�c�2D  "7ی

��m ا8 �اء، وز �6F      ُ4 ال7HDة و� � )�ج��دة 6�F آ$�t ال��H)�ء     � )$�� أن��   ��7ه� أ)7 
  gاد �ء و�-7ی m-(      �Hل�^ا "��ل ال ،    gی��� ��N�*؟       : "_ ص�I�`��ه�� ا	 ی�ص�6 ��ل

                 ���  c7 أن� ل4 ی7د ش�6ء )�' ذل��ر�*� ی#$�H ا<ن�2ن أن ه^ا ح�ث 6F ال#�� ال�Hی4، �
 )131 (.)"19/18"�رن �وی�' (ا<�/ق 6F وص�ی� ا	 

-     I�N�Hة زآ7ی� ال����ن ن���_ ا<ن=$H6 ج�اً ا : " وی=�$�اه$6�D  ،   ی� ا��I ص����ن      
   f��ه�  �دل و)���Bر ودی�a وراآ�t  ��� ح*��ر            ،  ل�c  إ�ذا )�cP ی6�i    ه .ورش��4أی� 

  '��� � ی=���ون أي ح��7ج 6��F  - آ�ل#���دة -، ول4����P )9/9زآ7ی��� " (����نأو ���� ج-��� ا
�7 ال���Bص ال$�را���I  ���)� ی=��ون )�� ی�2$� 6 ذل���HF ،c "��ل )$��              ���" :   ��(  ���"

 �N�H6 ال���c ودی#��ً       : "�ل�ا ���I ص���ن   :��ل��iی c�P�( ر  ه�ذا  ً������ن وج-��    أ  ���    اآ
  '����7ات 6��F ال��b ال$���را�6 ،     أ، ���HF )21/5)$��   ("����نأا�ح��ث )$���  ��دًا )��' ال$�

                                                 
�� ی��g، ص ) 131(N�*ال�آ$�ر ص _Hی4، ال�Hال#�� ال �إل �367(ال*�;( . 
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 )�� � ی$����a�( t ش�bn ال*�2�3 ،            ل��b، وح�^ف )���     ل� ا;$��Bر ا   إن�  *�   ه*�� أ أ
��ل*���c ا8رض��6     " ���دل و)����Bر : "وه��� "�ل���  _�، ���HF أدرك )$��� أن ال*��2�3 ل��

�'، وأ��H� ص�ID ال�دا �I       ال*�$75 ال^ي )' ص���D ال#�ل      $D�Bف ه�^ی' ال^-F ،7D5وال
 .وال7آ�ب  �� ال-*�ر وال=-� )#ً� 

�HF ا;$Oل ال�b ال$�را�6 أی`ً�، وح^ف )��� )�� ح^��F )$��، وأض��ف                ی�ح��   وأ)�
            '��' واح�ًا، 8ن� رأى أن ال7آ�ب  �� ح��ان� - 6F و"�f واح��       -إل�� أن ج#� ال*7آ�َ

�O$( IنI آ�ل*2     Bnش a( 3، آ*�   � ی$/ءم�)' ج� ال��=�I    ال*I(� O  ن� نH� ال���ءة    أ
� :  آ*�� ه�� )P$��ب    "  )��a ال��nف     ج��   إل� " ی� ا��I ص���ن   �$�=6 ج�اً ا"وال72ور  

 .)12/15ی�ح��  ("��نأ  �� ج-� ه�ذا )�cP ی6�i ج�ل6F�n� ،�ً2 ی� ا��I ص���ن
-                �ً��w( م ل�����H��6F 7 ال���ءة ل��F ،��ل�-7ی�I ال$�6   وی�H� $(� 7D� '( ال��6 إش#

����ن )��a ال����Bص ال$�را����I ، إذ ی���Hل     ����4 ن����ة    : "�#�)��� ����� ا<ن=��F f��*� ���HF 
ن و)�7�Bی' ��7�Bون و� ��7��5ون، 8    و� ��D*��ن،  ��2*#�ن ��*#�ً  :ش�#��ء الI��N�H  إ

     ،���� �" t#dه^ا ال t�"        ،�� �*�� ��HC ��" 4ن�4    و@ذان����� ل��/ ی�7�Bوا     ،و�*`��ا  
�Dذان�4 وی����ن�4 وی2*#�ا #�4����H���i4 وی7ج#�ا F،*�ا D" (ش �15-13/14)$(. 
     ��F 7فB� س��)�' ��7D إش�#�� ال�^ي ی��Hل 7D�� 6�F?              )$�� وه�� ی����H        وه� ا"$

��N6 إ���7ا���� ، و� ��D*���ا ا���*#�ا ���*#ً�: اذه��t و"��� ل���^ا ال���HF:t#��dل" :)$� ���ًا 
�   أذن��، وHّC�   t�" �، ه^ا الt#d   ���  و� ��F7#ا،  إ��Bرًا وأ�7Bوا  _�*� ل��/   ،����  وا

 a*2وی ����#� 7B��iذن��ی���H� 4�Dوی ،�Dd�F aوی7ج ) " �� .)10-6/9إش#
                    ،��N6 إ��7ا����(ول إل��� ح��ل �� ��*  ��H$�2*ال I��B� �ًwح�ی ���HF آ�ن نb إش#
��I ا<;����ر  ��' ال-���ل ال-�ض��7، ول��� آ���ن ی#$���7 )��� ی#�ص��7? )��'        ��B� ���$( �����#=F

       c�$7ًا ل�2D� 4����ن ال���د و"�2ة "��B          I�H�H-ل�� ���Pل ،�ً���H( ��#F ن�Pءة، ل��ال�
 ��{�Dلi� 7���4 ن��ة "آ�ن ی�H� ال���ءة وی�F f*� إI�N�Hء ال�� . "..�2*#�ن: ش#

-               7D� '  �Hوه� ی� ، �H6 ال�F I"وال� Iا8)�ن �� و)��w �-7ر ��ل_ )' آ� ض�ا
����HلF ��ل���2ن  وآ��� ،ن��� ل���w=$��� 6 آ��� رآ���Iإ ،ن��� ح��6ّ ی���Hل ال��7بأ :)P$���ب: "إش��#
�-*� ا	���) " I���: ا8ول��� : ، 7��B� ���HFف 6��F ن��b ال#���� ال���Hی4 )���7�')14/11رو)

��*�    : وا8;7ى. ح�' نt2 إل�� "�ل ال7ب �iن� ح6      �ح�' أ;�7 أن ا8لI�2 �$-*� ا	، 
 ����	، ی�Hل إش# g�-$� 6$ال I�2ی$-�ث  ' ا8ل �� ;�7ج  ،"f*2أ�^ا�6 : "نb إش#

إش�#��  " ( ی-��g آ�� ل��2ن      ،ن�� ل���w=� 6 آ�� رآ��I         إ ، آ�*�I � �7ج�F '(،     a*�6 ال��Bق    
45/23.( 

�-�^ف )�'                  -F ،3���t�2 ال*�2 t� /$وه�� ی �ص��#� )$� ��( gو)' ص�ر ال$-7ی�
           ،��� أن ��H أدرك )$��  لال�t2 )� � ی7وق ل��، 4�C ی#*�� إل�� ;��اع ال��Hرئ وال$*�ی��  �

 - 36/30 إر)���  ان7�5 (ذریI ال*�c ی��ی��"�4 )-7و)�I )�' ال=���س  ��� آ6��7 داود             
31(       3� )IF�n أن ی��رك ال��Hرئ أن�� �ح�ّ� ل�*�2�F ،             6�F 3-^ف ا�*� )' نt2 ال*2

�� وإ;�    : "�HلF ،ال=��س  �� آ6�7 داود   �Pول� ی �����    ا وی�ش�� 6�)$��  " (ن�  �� �
1/11(        '�����ش�7ًا ل���، إذ ه�� ا( ��������� )�' أح���Dد ی�ش���، ول��_ ا�Pو)�' ال*#���م أن ی ،

 c�*ال*-7وم ال��' ی�ش 4� .)15-3/14) 1(ان75 ا8ی�م ( �ی��ی�"
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���     آ*� أ;$( ix� �Cن�I ح�' ز 4 أن و�دة         �� 6��� ��  ����Pی"       ����Pول�� ی ��وی�ش�
����إو�� 6���� ����  �����;) " ���$(1/11( ،�������� "��� ول��� "��P، إذ ی�ی���� f��"�� 6� ال��2

�' ا�D��8ر                     ��و��ل� ال*�c و *C ?7*�ن6 ���ات أو C*�ن��7�d  Iة ���I ،  ��� ;�/ف 
���ی��آ�'، و6�F  ���?        ] )26/9) 2(ا8ی�م   ( ، و )24/8 )2( ��ك*ال(ان75  [�، و�2*� 
�' أول )�7ة     ) م. ق 597(x2�F ن������� وَ��  ،د;� الَ      cوذل� ،������? وآ���ر )*�P$�� إل�� 

                         6��rح��ى  7�dة ����F/; ،Iً� ل*$�� ال�^ي ی�O 4 أن�� ول��  ��� ال�2 7���P6 ال��� ال2" ،
  ���� ن��;̂ ": ی�Hل �7D إر)�     ���� c�( 7ی���ذ      راص c��( 4��' ی��ی�" ���Pی) "  ���إر)

24/1(�$( 4 Oی g�PF ، ؟أن���� 6� !� ول�  �� �
 c���*ال �3 إل������ی���آ�' وآو)��' �-7ی��g )$��� ن��2�$� ال*��2����� ال*��2*� �Pه� ی����� 

�4 � ول�� ل��،         ، F )37/1ان75 إر)��ء   (�H  c��*^ا ال�             �6 ن���2 ج��ل_  ���F ن��Pول�' ی 
اآ$���ا  : ه�P^ا "��ل ال�7ب     : "�7D إر)��ء نH�  8ن ال7ب ح7)� )' ذلc آ*�        آ6�7 داود، 

  ً�*�H  �6        رج�/ً  ،ه^ا ال7ج�F 3=ح�� ج�ل��2ً  أن�� � ی��=3 )�' ن���2          8 ،ی�)�� أ � ی��  ���  
��� )�' أج��اد           )22/30إر)���ء   " (ا 6�F ی���ذ     �#��ُ  آ6�7 داود وح�آ*�ً  �Pن ی��Pی g��PF ،

�7ث  رج���ال*��2�3 وه������ g����4؟ وآ��H   3����� إذا آ���ن ال*��2�)��'  ���� آ6���7 داود أ
             a�x$�2ی � �7 )ّ$���d�ذریI ه^ا ال*�c ال^ي ح7م ا	 ن���2 )�' ال*��c؟ إن أح��ًا ���7 ال

I���8ه^? ا '  I� !ا<ج�
����ن ��' أر���dPFد            -" '��و)�' ال$-7ی�g )�� ص��#� ل�"��� ح��' ز �4 أن ش��ل3 ه��� ا

��' ش��ل3  ��'         : ";/Fً� ل*� ورد 6F ال$��راة 6�F  ��د )�' ال*�اض�a، ی��Hل ل�"��                  7��� 
   '�ر��dPFد  أو: "، 6�F ح��' إن ��7D ال$��Pی' ی��Hل     )36-3/35ل�"��   " (ر�dPFدأ"���ن 

�^آ7 أن ا8ب أر��dPFد           )10/24ال$�Pی'  " (� ش�ل3   وَلF ،��، وی(آ�? 6F ال7D2 ال^ي ی�
         I��� ن�C/Cش�ل3، و *7? ;*_ و ����' ���I    ر��dPFد ;*��2ً   أو ��ش   "ول� ا�C/Cو ، 

، ول�4  )1/24) 1(، وا8ی��م  1/18 )1(وان7�5 ا8ی��م    ) (12/ 11ال$��Pی'   " (وول� ش��ل3  
ی^آ6F 7 أي )' ال*�اضa ال$�را��I ا�4 "���ن، F*� ص�#� ل�"�� �-7ی�g و� ری�t ، أو          

cل^ل ��Dل�nF ،I� .أن� آ�ن ی7ى �-7یg ال��Bص ال$�را�
وی�ا�����HF ال���H_ ����*#�ن آ������ن  ����� و"����ع ال$-7ی���6���F g إض����IF ه���^ا ا�����4، 

����ن    وی�nل6F ��D ا�4 ال*-�7ف، ح�u ی7ى ��iن       " "              6�F 4ی��H6 ال#��� ال�F 7ل�� ذآ� _�ل�
)132(".ا8ص� ال#�7ان�F ،6ل�5ه7 أن� "�� د;�� I��D� 6�F أح�� ال���2خ               

    yل�����F-   t�2ح 
ه��� ال*��2(ول  ��' و"���ع ه��^ا ال$-7ی��g، ول���_ ا<ن=����6 ل�"���، ول����Hرئ أن      -رأی��� 

6 و)�a  ن ی$�D, )#�  أ ل6��P أص�7  ���    ،  )ال����y أو ل�"��     ()' ش��ء  �t2 ال$-7یg إل�    ی
_H7ة آ���نالHD6 ه^? الF gو"�ع ال$-7ی ��  . 

 ح���u ز ��4 أن 61و)��' ال$-7ی��g )��� أض����F ل�"��� إل��� ���7D إش��#�� 6��F ا<ص��-�ح  
��، ح�f ی��Hل            F م����رة � ن=�ه� ال  ��F 7 و"7أD23 ال$F 3� ��7D  ل��� إ aF��F : "ال*2

���ً  آ��ن  ال^ي ال*�ضa وج� الF 7D2$3 ول*�،   ال��6 اش#��ء�$P(  ���F :6ّ  ال�7ب  روح��  
�87d )2-�6 ن�8 '� ل�*���iری'  ن��دي 8 ،ال��Hب ال*�72Pي ش86D ر���6أ ،ال*�2آ

>������' ر�����أو ،��ل�7���B ول�#*���6 ،�/قH-���2�*6 ال���F Iآ���7زأو، ال-7ی��� I����2� ال���7ب 

                                                 
�7ی) 132(d� ).86('، الH_ �*#�ن آ���ن، ص ا��Dق ال
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Iل��H*ل� )4/18ل�"�  " (ال�HF ،" : 6*#7  ول�B��'، وأر��   ��لH-2�*6  ال�F  Iال-7ی� "
3   ��7 )�ج�دة 6�F ه�^ا ال*�ض�a ال�^ي آ��ن ی7�Hأ         �، )3-61/1ان7�5 إش�#��   ()��� ال*�2

 6F ج�دة�( ���( I� .)58/6إش#�� (وال7HDة ال�wن
�' ح���7ة ال#�*���ء 6��F ه��^ا ا�;��$/فP��2*ال �ا8ب )$�� ���Hال$���را�6 وی� bال��� '���� 

 ��������Hلال*7��Hوء وال*����2ب إل���� 6��F ا<ن=F ،" :  ?^6 ه����F راء ال#�*���ء@ f��D�$;و"��� ا
IFا<ض���m#���2�-i��$( 6;7، و@;��7ون )��w� ال#���ل4 كإن���� )��' وض��a : ، إذ ی���Hل ال��( .

����7وت ی����Hل :    6���F 6 "���7اءة واح����ة���F '����Bال� a���*ج t����2�إن ه���^? ا<ض����IF ه���6 
��*� ال#�ل4 ب    � ،Iدی���إن ال*2�3 ن��2D أض����F      : ةأری�P ی�Hل �P� ج7   . ال��$�رج�I ال

 Iص�nال �����7 )�ج�دة)133("��x�2ن ن� IF�`( رة���iن ال# 7H( a� 6F إش#�� ، �Fل=*
�-�ی� شbn ال�^ي أض����F، ه�� ه�� ال*�2�3، أم ال����د، أم       �D�$n( 4��Pن 6F ، ل 61

7;i$( '(6 زF ن��-� .ال*2
��HF ،�nل        -( 7D� '  �Hوه� ی� �$( ��: "  وأ;�7ًا، rFن )' ال$-7ی7B� �( gف 

 6����f ل-��4  أو: ه��P^ا )P$���ب ����ل���' رؤ����ء  ،رض ی����ذاأن��f ی��� ��� لf��2 ال7���Bى 
��f           )6-2/5)$��   " ( �� ش�#�6   ن )�c ی7nج )���7 ی7     ، 8 ی��ذا� '�  gل�4 ی�� ��n�*F ،

���     )' )�ن ی���ذا    ل-4 أن�� ال7�Bى   ،      F ن ی���ذا��( '����7ة ��Bن��� الi� ��Dل وص���H :
�f ل-4     أ)�  أ"��'      أنf ص��7ة   أ و ،7Fا�Iأنf ی� �� c��*F ی7�nج     ،ل��ف ی���ذا   أن ���Pن6 

�ًx�2$( ن�Pل6 ال^ي ی��Nا�7ا ��  ) " �n�(5/2(. 
 
 

                                                 
�-t2 ال�Hی_ ل�"� ) 133( ��2�7 وش7ح(ا<ن=Dو� Iدرا�('�P2*ال �202( ، ص ، ا8ب )$.( 
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B�/��U :)ر ا��r)OولاTر ا	ا�  _ ,�-. 
�I  ا<ن=�� ال��Bص   رأی�� "�� أص-�ب   #H6 �وه4 یF ن gر ا8ول     ،   ال$-7ی��B6 ال�F

I�����ن الI��BH ، )��' ال�7��Bان$Pا *���ن أن���4 یOة وال����و"��� آ7��w ح����^اك ال*�$-����ن ل��
�� ال2/م�  �2��I ل#H�H-ال. 

 .�ا<ن=�و)�^ ذلc ال-�' ص�رت ال� �ات �-^ر )' ال$-7یg ال^ي ی$#7ض ل� 
إن�6 أ�#=�t أن���H$�� 4�Pن ه�P^ا ��7ی#ً�  �' ال�^ي                : " ل��Hل ��ل_   ه^ا ال^ي د �  و

���7 أن��� ی�ج��� "���م یO =���ن4P   ،  @;��7 ل���_ ه���  إن=����د ���آ4 ��#*��I ال*��2�3 إل���   � ،
��I  " ( ال*�2�3  إن=��وی7ی�ون أن �-�ل�ا   � F$-��ث ���ل_  �' أن��س     ، )�1/6 - 7/

 gی7ی�ون �-7ی��  .' �HF? ال*2�3 ال^ي ��, ال-�یu  إن=
ول��P' )��� أ7F a��x"8 ��#Fi��� ����#Fص��I ال��^ی' ی7ی���ون 7Fص��I آ��6  " :وی���Hل أی`��ً�

           ����*�� ی7�nDون F �ً�`ی�ج�وا آ*� ن-�' أی  ،        I��I��#F )��آ7ون    ،  8ن )�w� ه�(�ء ر��� آ^
 3�  . )13 - 11/12) 2(آ�رن�wس " ( )��7ون )' ش4��P إل� ش�� ر�� ال*2

��7ی' "��     .. .  روح أی��� ا8ح���ء � ���B"�ا آ��         " :وی�Hل ی�ح�� wآ I�����ء آ^�8ن أن
، ل��H أص��3 إد ��ء ال����ة وال$-7ی�g )7ض�ً�              )4/1) 1(ی�ح���   (  ";7ج�ا إل�� ال#��ل4      

 .)7d$2یً� 6F ال7Hن ال*�/دي ا8ول
إن�� "�� د;��      " ی���ذا )�' أول��c ال�^ی' زوروا آ/)�ً�  ��� ال*�2�3                ال$�*��^   وی-^ر  

ه�� ذا "��   .. . F=�ر ی-�ل�ن ن#*�I إل����  ، �نI2�;I أن�س "� آ$��ا )�^ ال�Hی4 ل�^? ال�ی� 
   a���وی#�"��t ج*���F a=���ره4  ���� ج*���a أ *���ل    ، ج���ء ال��7ب ل�`��a دی��ن��I  ���� ال=*

��� ;��xة F=��ر               .. . F=�ره4�  ���� 4��P� 6�$ال I�#Bت ال�*�Pال a�إن�� 6�F    .. . و �� ج*
    O�$2( ن "�م�P�� 7��-t2 ش���ات F=��ره4      ؤالO)' ا8; '�P4ی���ذا  ( "ون ��ل-

18.(  
            I-�-�B7 ال*#��ن6 ال����$����Hل ،  وی-^ر �7xس )' ال$-7ی�g ال*#���ي F: "   t�$آ

���ل_     t���آ*�� 6�F الN���7� آ����     ،  أی`�ً� �-t�2 ال-I�*P ال*#��xة ل��     .إل�4P أ;�ن�� ال-
           4��Dء  72ة ال����� أشF 6$ه^? ا8)�ر ال '  ���F �ً*�P$( �ً`7 ال#�*��ء     ،  أی��� ���F7-ی

�' آ��"6 الt$P أی`ً� $��w7 ال��7xس " ( ك أن4�2D ل�/و�)16 - 3/15) 2(.  
���I ه��ّ�زورًا وآ��^�ً� وآ7��wة ال$-7ی��g والt��$P ال$��6 ���� 6 ال-��, �$Pل�"��� ل ����� ،�إن=

F �$(�H( 6D ل�Hن�               ": ی���  I��H��7ون "� أ;^وا �$iل�6�F IB" g ا8)��ر ال*$wإذ آ�ن آ 
 ...          ̂ ��_ ل$#7ف ص-I الP/م الFو�C OیO#أی�� ال c����    ي  �*fَ أآ$t  �� ال$�ال6 إل  "
  . )4 - 1/1ل�"� ( 

     IF7-( 7ة�wPال t$Pرأى ه^? ال �"��F،    ً�-�و"� ���f ه�^? الt$PF   ،      t�$P )� ر@? ص-
IN�*ال f� .)' ال7wPة أن "�ر

�4 ج#��� ��d6 ال���F ر ال����ر���d$ر? ان���d$وان gو���7ی�ن ال$-7ی�� _$����F  ) I��"7F '��(
 a�����ء ال$��6 أل-6��F ����H أن��� أن7��P ا8ش��: " ی���Hل  ی7��Bخ، و))���ن6 آ���6��F O ال7��Hن ال7ا

7P*ل�����$�، ال#���� ال=�ی��� @����ؤآ4 وأج���ادآ4 ���`Fوأ I���2-ا ص���ر�� ال�����8ن ه��^ا ، و 
 ,H-( 7(83 و� ال-�اری��ن            ،  ا���� ص���D رج��      ،  إن ه^ا ال#�� ال=�ی� )�� ص���D ال*�2
�7 ال��س       ،)=��ل ا��4 $#�و"� @ذى ��^لc    ،   ون2�� إل� ال-�اری�' ور�HFء ال-�اری�' ل

���8/ط وال*$��"`�ت F.. . ال�ی' z�$*� 6$ال t$Pال gأل �H". 
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      6�Cل  ) 2ق( وآ�ن ����س ال����Hث )�7ات أو           : " ی/�C 4�����ن أن��ج-����ل ال*�2
�� أزی� )' ه^ا ���یً/، أر�a )7ات ،�ُ ���� ))134 ."�لf آiن (`�)

                I�-��I ل��7لI ی#�Hب �iن�� ش��ع 7�B  6�F ال*�2 �2�و��Hل )I(�H ال7ه��ن�I ال
I���ت )��dرةا8ول ن2Bnش �4 إل�����' ال*=��ل�' آ$�Dال*(ل . 

 

,�-.)�� �� ا�(.)ل �3�ء ا��6
��ن$�dر ال$-7یg ه6 )�       و f*ال$6 ��ه I����ر 6�F   ? ال*(رخی^آ7لP' ال�اه( 4� ول
  ��2��   " آ$���I�2   " ( ��ریy آ��Pل    )ال��" u��ن أرج�' و���7? أF$��ا �=��از ج#��           إ :، ح

 I�����2�'    ل-���إل��� اون��2�$�� ، الt��$P ال�Pذ�2Hال '��( _��' أو إل��� "��2#�اری�' أو ال$���
 .ال*��dری'

    Iل���H( ر���d$ر ا8ول �ن���B6 ال��F gو"���ع ال$-7ی�� I4 �����ل�ی(آ��� ال*��(رخ )�ش��
������wرث Fن و����/F" أ  	دة ����ل���_ ، أن ال��P^ب وال���nاع 8ج��� أن ی��Oداد ال���Bق  

���HF 'یON���=� ، '��/ن ل�$-��2���" �������� و�#���4 أوً� )����4 ی����د )7��B ه��^? ال* ، " Iل���H
3��' آ*� ی7�5 . . ال*2�-� )4C". )135 أ7C و��ء ه^? ال��� ال�2ء 6F ال*2

���4 ال��ی'، و"�� ا $�7ف               gل_ ن*�ذجً� ص�ر;ً� ل�^ا ال��ع )' ال$-7ی��و"� آ�ن 
�� �HFل  :"  z���nآ �#��6 ل*=�?، �F*�ذا أدان ^P�رو)��I  ( "إن آ�ن ص�ق ا	 "� ازداد 

3/7.( 
 

 ؟ا���	 ا�	�	�E آ(\ 
��dدر ن���B6  ���ده� ال��F 4ی���� I���=( 7  7ت� )���Hً�  ��' ن���وة دول���6��F1986  I اآ$���
 ا8ن�ج����6��F    �ل*��ً� ن7��Bان�ً� در����ا ص��-I ا8"���ال ال*����2�I ل�*��2�3 120ح`��7ه� 
I#��' 148ی3B )��� ��ى   �Fج�وا أن� �،ا8ر� '( �ً�" 758���2�ً� إل�( �ً�" .  

م أن 1993 ن���وة ی���2ع  ���م  ال��^ي أص���ر�� "  الI��2*n ا8ن�ج����" وذآ��7 آ$���ب  
18 % ������ F#ً/إل�  ا8ن�ج���HF )' ا8"�ال ال2�� 6$ ,xن "� ن�Pی �*�  .ی�2ع ر

�I ���ى )�� ی$#��, ����4        1995و6F ن�وة   H�H7 ح��/د ی�2ع �( I7روا أن روای" 
 )136( .@�م ال*2�3 و)-�آ*$� و)IB" ��w، أ)�

 

B�: را�3ــ�!ــ�!:و، ��ــ�ر ا�%5�ا�(.-�ــ, ا�%5ــ 
 	 ا�	�	 ����

�� I وأدوا����       وx7 }�7ت الd  7ن ال�2دسH6 الF  ،          '�( 7��5 )#��� ن��ع ج�ی���ل
g4،أن�اع ال$-7ی�D4 و�-7ی����� . ی(آ� أن ال�Hم "� ا�$*7ؤوا 

�#���� آ*��       1516 أص�ر اراز)�س ��I     و"��ذآ�7 ذل�7F cدری�c ج7ان�6�F f          م أول 
 ��2�7?" ه�ؤ أص�ل�� ون*�8ن�ج��ا"آ$�D� 6F 7د� .وج�رج آ
6��F  ���� ال*���c ج���*_ ا8ول )���c ان=�$��7ا وا���P$���ا  ���H )��(�*7 دی���6  ���م         و
�� ل=�I �7ج*�I )�' ال�7و��2$�نf ��ل�f إن$��ج ال��b ال��7*6                   1604Pd� '  7Dم أ�

                                                 
 . )2/542(إ}��ر ال-,، رح*I ا	 ال���ي : ان75 ) 134(
 . )558 – 2/557،  1/69(إ}��ر ال-,، رح*I ا	 ال���ي : ان75 ) 135(
�� ال2/م )-*� ، ص الP$�ب ال*�Hس 6F ال*�Oان،: ان75 ) 136(  )104( . 
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   IیO����n*��           ،  ل�P$�ب ال*�Hس ��ل��I ا<ن=� In�2ه�^? ال� _*��#�f  ،  و;�$4 ال*��c ج��و
 I��1611م.  

   ̂ ? ال$7ج*���I ا8ش����6���F 7 �����ریy  و)����^  ����� ال*����c ج����*_ ��ال���f الx#����ن ل����
I�-���رات ال$6 ه6 دا;��HF: "       6F I رf#F ل�*�c ج�*_  7ی`�H� Iل     ،  ال*2Oإن ال

 �ً��*n� a6 )�ض$N�( 6F �ی��  ."آ$�ب ص/��� )�nلID ل�#�7ي ��لOی�دة وال��BHن وال$
   _�2H7و�' ل�����رات آ$�t              " :و"�ل   f�F7رة ح���d*ال Iی�O�إن ��7ج*$4P ا<ن=�

����ً� ل��7د أن���س ����C 6��F , ،  7*�ن*�I��N وC*���ن وأر�#���ن )�ض��#�ً ال#���� ال#$�وص���رت ���
 .")-�Bری' آ$t ال#�� ال=�ی� ود;�ل�4 ال��ر 

و��ال��f الx#���ن ل���^? ال$7ج*��I وال$��6  ����� ���7ج4 ال#���� ال=�ی��� إل��� أآ7��w ل����ت    
 .ال#�ل4

��ل�In2   ،  �لf نIn2 ال*�c ج�*_   م  ُ 1881و6F  �م    f��I  و�*���HالI-H�*ال، 
 ��-H4 ن��C f1951م ،f��I ال*�I��-H    "  أی`��ً�و���*�����Hال In��2ال� "(R.S.V)،  وآ���ن

�-��  �� ی�    H����Cا                '��2*; ��w*� Iری��d$ا� I����'  �ل*�ً� �ه����ً� ���2ن�ه4 هC/Cو '
I��-��  �م ، ��IDN دی�H�� ��وج�ء 6F ، (R.S.V)وص�رت ��D_ ا��4 ، م4C1971 أ 

  I#�xه^? ال I(�H(: "     � _*���7ة ج��اً     لP' ن�Bص ال*�c جx; ب��وإن ه�^?   .. . ��  
�7ةx;ء  �ی�ة و�x;8ب وا���6F 3 ال$7ج*I ا<ن=��OیI ، ال#H�$ال tی2$�ج �*(".  

            u���w$6 ال�F ر��d*ی�ح�� ال bن I-H�*ال In2ال� �$F^1(ان7�5 ی�ح���     ( و)*� ح (
5/7 (  Iون��ی�� )137( . )20 - 16/9ان75 (  )7"_ إن=

 ح���u ج���ء I��(�H( 6��F ال#����  ، ���� ال�C�Pل���cو�����و إ)�Pن������x� Iی7 ال���b أی`��ً�  
   c����ً� ح��2ً          " ال=�ی� ل��C�PلCإ �ً$�w( �ًBال#�� ال=�ی� ن bم أن ن#� ن��و)� ،  ���#�� ال

 )138( .")' داع إل� إ �دة ال�75 إ� إذا  7w  �� وN�C, ج�ی�ة 
���4 ��2*� نIn�2             "� أص�روا  ال�C�Pل�cآ�ن  و"�   Iص��; I����� In2دوي  "  ن"، 
f��#��و�g���$n ه��^? ال�In��2  ��' نIn��2 ال*���c ، م1609م 4��C 1582 8ول )��7ة  ���م و

) ا8��آ7ی�D (  ال$�را��I ج�*_ ال*#�ص7ة ل�� 6F أ)�ر أه*�� زی�دة ��#I )' ا�D�8ر    
I��7 )�ج�دة 6F �7ج*I ال*�c ج�*_ ال�7و�2$�ن$�.  

 

 (.-�, ا�%�5�ت أ�/�� � 
    �Nو�� �ن إل�F7-*ال iو"� ل=ـ  IC�-$�2(    7-$6 ال�F  gی�،         aأن��4 �#*��وا وض� ����( 

��ع  x*ال bت ل���Fم وج�ده��           ،  إض���  ��  I6 أ"�اس ل���لF ت�Fه^? ا<ض� f�#وج
��ت ال*#$*�ة�xn*6 أ"�م الF ،I7ی�2D� ت�Fوأن�� إض�. 

�#�ت أ;7ى     � 6F4 وC6D$n� یو،   ا8"�اس             bء )�' ال��Oا8"��اس ج� '��� ��( 3�B
�#�ت أ;7ى �4 ح�^ف ا8"��اس و)�� �          ،  ال*�Hس� 6Fو �����  ،        I�*ص آ���Bي ه�^? ال�i�F

أو� ��Oاد ل�� ال`�7��ت    و)' ال^ي ی-, ل� أن یOی� وی��6�F bH الP$��ب ال*��Hس؟        ا	؟

                                                 
، ال*��}7ة ال-�یIw، أح*�� دی��ات     )573 – 2/572(إ}��ر ال-,، رح*I ا	 ال���ي      : ان75  ) 137(

 . )19 – 18(أح*� دی�ات ، ص  ه� الP$�ب ال*�Hس آ�*I ا	؟، )139 – 133(، ص 
 . )26(ا;$/�Fت 6F �7اج4 الP$�ب ال*�Hس، أح*�  �� ال�ه�ب ، ص : ان75 ) 138(
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I����H*ال Iة وال*�ی����������I ح���' یOی��� 6��F الP$���ب، أو ی-��^ف ا���*� )��' ���7D ال-�$P*ال 

 .)19-22/18ال7ؤی� ان75 (. *� ه� )���#`ً� )ح�' ی-^ف 
�#�ت     ل#�  و -xال g7ی-� I�w(أه4 أ             �ی�ح��� ا8ول� I6 ر���ل�F ج��ء �( I��r�Fن  " "�

6F ال2*�ء هIC/C 4 ا8ب والI*�P وال7وح ال�Hس، وه(�ء الIC/w ه4           (ال^ی' ی��dون   
 ه�I�C/C 4 ال�7وح وال*��ء وال��م، والI�C/w ه�6�F 4           )واح�، وال^ی' ی���dون 6�F ا8رض      

د ال2*�ء ���7     وال7HDة ا8ول� ال$6 �$-�ث  ' ش��      ،)8 - 5/7) 1(ی�ح��  " ( ال�اح�  
6H� . )�ج�دة 6F ال�y2 ال�Hی*I، آ*� أن�� ��7 )�ج�دة 6F ج��2ت ال*=*a ال�

               7�d  7ن ال��2دس�Hال �#� I ��x*7 �7اج4 ال#�� ال=�ی� الN�� 6F ج�د�( bوال�
���u ال$��6 ض��7وریً� ال*���/دي، و� ی��Dn� أن إض���IF ه��^ا ال���b آ���ن �w$ة ال����H  f����w$ل

F ي�Hال �� . 6 د�ل$��7H$D ل*w� ه^ا ال�ل
     ،Oخ وش���ل���rل-�"���I ه��^ا ال���b، و)����4 آ7ی��2 I�و"��� ا $��7ف )-���HH ال�7��Bان

��2�7 ه���7يD� �#(وج��� ،t��B#$*ر،وه���رن ال����F _��H7 )���ر�'  و، واآ��2$�ی'، والCل���
 .ال^ي ح^ف ال�b )' �7ج*$�

����� �-7ی��g ه��^?       F f���Cأ I-Dص�� '���2*; f����� Iر����ل '�����و"��� آ$��t إ���-�ق ن
    N�� 6F f�H��#�ت وال$�7اج4 �����ت ال#��ل4 ال*I�D�$n إل�� أوا��� ه�^ا                ال#��رة ال6$ x7 ال

 . ال7Hن
�3 الP$�ب ال*�Hس نIn2 1952و6F  �م H�� I�=)م أص�رت ل R. S. V ( ، In2ال�

   ،I#ال*7اج I����H3 ل�4            ال��H�$ه�^ا ال '�Pن، ل��-H�*ال ��F^ض�*' )�� ح bوآ�ن ه�^ا ال��
 )�   .)139� g�$n( �7اج4 ا<ن=�� ال#�ل*�Iی7ِ2

 fوآ�ن�� I�����#���ت ال7#xال m��#� I��*ی�Hم  ال���  �ل$���ل  ��� '��' ه/ل�����"��� وض��#$�� 
����ت ال�Hی*��I آ*��� 6��F �7ج*��I ال7��dق ا8و����   �xn*6 ال��F م، 1933وج�ده��� �����w(و

�#I دار الP$�ب ال*�Hس 6F ال7dق ا8و��� f#ص�. 
 'P7ة لHD7                 ال��� '�( ���F fأدرج� '� 6�F   ، وذل�c  أه��I أض-f جOءًا )' ال�b، ح�

���Iل#�ل*���I وا����7N ال$��7اج4  ��#��I ����ى ،ال7#�  I� ���2�  ال#���ل4 ال=�ی��� وال7ه��ن���I ال
 I���������I )������، وآ���^لc ال$7ج*���I ال7#�����g����$n( 6���F I ال������ت ال#�ل*����I وال7#P�ال�C�Pل

I7آ$��d*ال ،r��Fال*���4  ن ه��^? ال$7ج*���ت bه��^ا ال��� fF^����7 ح���  ���� أه*�$��� - ، وا $
 I���لP$�ب ال*�Hس -ال/ه�� �ًH-�( /ً�  .نBً� د;

�������Hل�4 ی b4 ل�����F^ح�� I7آ$��d*ال I����ه��^? ا<ض���IF : "7ر )-���HH ال$7ج*��I ال7#
     I*ی�Hال I�����ت ال/��xn*ال m#� 6F وردت "        '��#�m ال*$�7ج* IFأي أن�� )' إض�

�I، وی=�ر ��ل^آ7 ه�� أن �7ج*�I ال��Hی_       ��ال^ی' �7ج*�ا الP$�ب )' ال��ن�ن�I إل� ال/�
 I��� .ه^ا ال�bل4 �$`*' ) ال�Dل=���(ج�7وم ال/�

�#�ت، ال��Bن ال�ح���ان            -xال gل$-7ی fأی`ً� ال$6 �#7ض I*�*ص ال�Bو)' ال�
        _"7��( I��*��; 6��F 3 ل���2*�ء�ل�"��� (، و)16/19(ال���^ان ی$-����Cن  ��' ص��#�د ال*��2

                                                 
�' 6��F �-7ی��g )504 – 2/497(إ}����ر ال-��,، رح*��I ا	 ال�����ي : ان7��5 ) 139(���، ال�7ه���ن ال*

�'، أح*�  �� ال�ه�ب ، ص     H�أح*�� دی��ات    ، ه� الP$�ب ال*�Hس آ�*I ا	؟)38 – 34(أ��Dر ال�2
 ).28 – 26(، ص 
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�� ،م1952 ��م   (R. S. V )و"�� ح�^ف ال���Bن )�'     ،  )24/51H� 7N��� 6�F ال$�7اج4    � و
I� .ال#�ل*

 6��F 4��C 1971 I���=( م  ��7ض أ)���م ال� I��-H�*ن )��'  ) ال����Cت  �ی���ة "���)�� ا������
��ت ل ن$�=Iا7F8اد، و��DN$�ن دی��$�ن، و�xو إ �دة ��4^? ال u��w$ال b7"_ ن( I*��;

�#�C Iن�I ص�رت) 24/51ل�"� (، و)20 – 16/9(� 6F�  4��( R. S. V )�ً`140( . أی( 
  f#وض��� ����HF ،I7آ$���d*ال I������'، ;��*���I )���7"_أ)���� ال$7ج*���I ال7#$F����H#( '����� 

��ت"وأش�رت 6F ه�)��d إل� أن� �xn*6 أ"�م الF ی7د �." 
و)' ص�ر �-7ی�g ا8"��اس أن�� ج��ء 6�F إن=��� )�7"_ حt�2 �7ج*�I ال7�dق                       -

       I�2�26 ه^? الF 7ج�ا )' ه��ك   "ا8و�� ال$6 ا $*�ن�ه�;�F ،    ا ال$7اب ال�^ي�`Dوان 
 f��-�4��P4أرج���م  ����وم و *���رة ی���8رض ���$�Pن : ل4��Pأ"���لال-��, (،  ش����دة  ���

 I7ال���ی' ح�ل����wاح$*���ً�أآ Iال*�ی��� c���$7ی4 )6/11)��7"_ )" ( )*��� ل��Pرئ ال���Hال �ول#�� ،
�2�7ی6�F I ال*�$'،                  D� أن� زی�دة ��  Iأ"�اس ، ل���ل '����را��� آ�ن   m#�ی�-� أن 

I� .ول�f2 أص�
             fF^ح� ��*�F ،'$�*6 ال�F �������#�ت أ;7ى أزی�f ا8"�اس، وأدرج )�� � 6Fو ��Pل 

 �P� ا8"��اس   - )1992دار الP$�ب ال*�Hس 6�F ال7�dق ا8و���          . ط( -I  ال�In2 ال�C�Pل
 ������I ال*d$7آI     و)� �، �F� ه^? ال#��رة )' آ�*I ا	 أم        ، وآ^لc ص�#f ال$7ج*I ال7#

�؟ �(ال ن7xح�  �� أول�c ال^ی' )� زال�ا ی7B;�ن �iن الP$�ب ال*�Hس )-�Dظ )'              
 !ی72 )' ض��ع ح7ف واح� )��ال$-7یg وال$��ی�، وأن زوال ال2*�وات وا8رض أ

                  6�F ج��ء ��( ����( ، a6  ��د )�' ال*�اض��F 7ر�P� ��2اء��a ���اء �Bه^ا ال �w(و
 ).6/13)$� )" (ا8�� إل�ن لc ال*�c وال�Hة وال*=� 8( ")$� 

 ����w( ت  و���#�xال m��#� f#ل_ص�������ج��� ذاك ال��^ي أi��� /��Fآ��ا )��'  :"6��F "���ل 
، وأ)� )-�HH   )10/28) 1(آ�رن�wس   ()" و)�ه� ا8رضن ل�7ب   4P*�  )8 وال`*�7 أ

                 �ً�����' ا8"��اس ا"$�����ا 6�F ال��F ،b=#���ا )��  /� �HF ،I7آ$d*ال I��ال$7ج*I ال7#
 ."ا8رض وآ� )�  ���� ل�7ب: �FلP$�ب ی�Hل: "، �HFل�ا24)' ال*O)�ر 

� ال�Hی�2�'  إل� : "و)6F ��w ا�$�/ل ��ل_ ل��7ل$� إل� أه� آ�ل��6، ح�u ی�Hل  
����  و��/م )�' ا	       ، ن#*�I ل4�P    ، ال*()��' 6�F ال*�2�3     ا<;�ةو6F آ�ل��6   �وال�7ب  ( أ

3��' ا8"���اس )-��^وف 6��F نIn��2 ال�C�Pل���c  )1/2آ�ل����6 )" (ی���2ع ال*��2� ، و)���
) I� �2� و)��w*��   ،، آ*� ح^F$� نIn2 �7ج*I ال#��ل4 ال=�ی�� ل#��م أص��ل$�            )ال7ه��ن�I ال

I7آ$d*ال I�� .ص��HH-( a ال$7ج*I ال7#
�#� الP$���ب ال*���Hس   ی$��7دد;��7ى و6��F )�اض��a أ  -���� )  I���� 6��F ال$7ج*���ت ال7#

I����#���ت ن ی$���HDو� إی��7اد �#��m ال����Bص، 6��F) وال#�ل*xال m��#�  ���� أص���ل$��، إذ 
�*��� ی-��^ف @;��7ون         F ،��$م أص���ل���  ����  ���� ،ال����Bص��رده��� دا;��� أ"���اس، ل$�

���، ل�P' ذل�c ل�' ی*��a نn�2ً� أ;�7ى )�'                    F IHD�( ب�$Pال ��  I�� ح�^ف   وی#$�7ون�� د;
���� جOءًا )' آ�*I ا	 ال6$ � �$��ل و� �$��7ج#� )� آ�ن ا8"�اس، و� �(! 

                                                 
 ، )��}�����7ن 6���F)28 – 26(أح*���� دی���ات ، ص   ه���� الP$����ب ال*���Hس آ�*���I ا	؟ : ان7��5  ) 140(

 ).65(ا�$��Pل4، أح*� دی�ات، ص 
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���     "و)' ذلc "�ل )$�     �  '� 7$H( ����C ا"$2*�ا ?��ل6P ی4$ )� "���     (،  ول*� ص�
6���ل�:      4����� 6����C 6      ، ا"$�2*�ا�����#�I   )27/35)$��    ()"ل��Hا "I� 7   أ و ��� لxل�F ،

Pدرة  ��' دار ال���Bال I���P�$���ب ال*���Hس 6��F ال7��dق ا8و���� �-��^ف ا8"���اس،   ال�C�Pل
�' أ"��اس،               ������ جOءًا )' ال��n( ،bلID ال�b ال�2�7$�ن$6 ال^ي ی`#� �و�=#� )� 

�^لc  �� أن�� إ      �ً���2�7یI، ول��_ )�' آ�*�I ا	،            )�D� IFال#��ل4        ض�� I�*7ج� In�2أ)�� ن
�����، و)����w ص��#f نIn�2 ال      ل���dد ی����?  ال=�ی�� �7ه��ن�����HF  I ح�^fF ا8"���اس و)�� 

I�P��I ال�C�Pل �2��I ال*d$7آIال� . وال$7ج*I ال7#
�I وال7Dی�2��ن ال*�7اؤون     أی��ی� ل4P   و: "(و)��w ��اء ��2اء 6F "�ل )$�     $Pال ، 

4Pت    8ن�������ن ص���ا�4P    �ول#�� ا8را)��،    �iآ��ن x�   ،       Iون دی��ن�^�;i� cأ 4�5 ل�^ل "(
�I ال*d$7آI أ�fH ال�)23/14)$� (��'، وأش�رت ، إ� أن ال$7ج*I ال7#$F�H#( '�� b

��ت ال�Hی*6F"I ال��)� إل� أن ه^? ال7HDة �xn*6 )#45 الF 7د� �". 
�#�ن     آ^او��xال a7      ص��;@ �ً�D7ی-�              �����'، ��F7-Fا )�� آ$��� آ���6�F ر���لI ال#��7ان

  ���   وأ"*$�� (،  �*=�� وآ7ا)�I آ��$��     ،    �' ال*/I�PN    وض#$� "��/ً : "ال*=��ل 6F "�ل�  
)���� ;`��#f آ���، أ) ی���یcأ *���ل�" f��-� ( ش��6ء " '��  وه��^? الOی���دة ).2/7-8 ���7ان

      ��$F^7 أ"���اس، وح����������7ة wت آ���#�� ����$$�Cو  أ I7آ$��d*ال I����نIn��2 ال$7ج*��I ال7#
   ،I� �2�وآ��$� ��ل*=� وال7Pا)I، وأ;`#f آ� ش�6ء �-�f         : "ال�H� 6$ل ال7ه��ن�I ال

��(�"." 
�����، ��HF   و6F )�اضa أ;7ى )' ال#�� ال=�ی� رf#F ا8"�اس و����7 )�� آ��ن          -� 

) " ��F/ ن-���ر�ّ' ا	( )��/ك "��� آ�*��� أون آ���ن روح إو:"ج���ء 6��F ال���b ال���2�7$�ن6$ 
�I    )23/9أ *�ل  (P���I ال*�d$7آI    ، لP' ال�In2 ال�C�Pل� ا8"��اس  �أزال$� وال$7ج*�I ال7#

     6F b3 ال������،  وأص���I    و)� P�إن آ��ن "�� آ�*�� )�/ك أو          : " ه�P^ا     ال�In�2 ال�C�Pل
�fF^�-F I ا8"��اس            ،"روح F*�ذا ل��   ��2� ،7ت ال��b   و�ّ��  ، وأ)�� نIn�2 ال7ه��ن��I ال

7�*� آ�*� روح أو )/ك : "iFض-��F" ،        fF^ح� ��HF ال#��ل4 ال=�ی�� I�*7ج� In�2وأ)�� ن
                 6�F �H�� وج��د ���  Iل���ل� �ً�xHال*-�^وف ن '�  �ً��� f#ووض� ،������ا8"�اس و)�� 

bال�. 
�'          وأ)� -��*�I ��7ج4         إو" "�ل ال*(لg ال*=��ل ل���7لI ال#��7ان�� ���ن )f�2 ال=

�4�2  أو( �( �7) "(  '���I و�7ج*�I دار           )12/20 �7ان ��2�، �HF ح^F$�� ال7ه��ن��I ال
���I ال*��d$7آI ض��*' آ�*��I ا	 ��$$��� ال$7ج*��I ال7#Cأ ���*�F ،I���P�الP$���ب ال*���Hس ال�C�Pل

���f إل� ا8w� ن أن���* Oال$6 ی. 
ة )�' ���7 أن ی#��زه4        و6F أح�ی�' أ;7ى ل=i ال*-�F7ن إل�� ال-�^ف أو الOی��د            -

�$�ن�� حt2 )� ی$��ى ل��4،        wن�� أو ی�F^-7               أ"�اس یD�� 6�F ج��ء ��( cو)�' ص��ر ذل� 
    6F ��76              أ *�ل ال�F I��P�$�$�2�7�I وا8;�7ى ال�C�Pل���ق  نIn2 ال7�dق ا8و��� ال��

��� أن�*� )7ا  �� )��ء              Fو ،Id��� آ��اآIP�( I ال-  a( _�ُ��F IB""   6�Bnل ال��HF :
�_ه���ذا )���ء، )���ذا ی*��� ����F ل���HF أن أ $*���؟ a :   ،ی=���ز c���إن آ���f ���()' )��' آ��� "�

أن� ُأو)�' أن ی��2ع ال*�2�3 ه�� ا��' ا	، i�F)7 أن �g�H ال*7آ��iF :                      �O��F ،Iج�ب و"�ل 
، وه^ا ال-�ار ال^ي ج7ى �#� رؤی$�*� ل�*�ء )38-8/36أ *�ل ..." (آ/ه*� إل� ال*�ء 

 نIn��2 ح^F$����ی��� ، آ*���  ل��4 ���^آ7? نIn��2 ش����د ی����? ال*��2*�ة �7ج*��I ال#���ل4 ال=       
    ���F bوال� ،I�P��I ال�C�Pل �2�ه^ا )�ء، F*�� ی*��a أن       : �HFل ال6Bn : "ال7ه��ن�I ال
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، و���t ح�^��F ل�� أن ل�4           "أ $*�؟ 4C أ)7 �iن �gH ال*7آ�I، ون��O آ/ه*�� 6�F ال*��ء             
I*ی�Hت ال���xn*6 )#45 الF ی7د. 

6 ���ق ح�ی�w  ' )=6ء ال*2�3 إ  وF ی�ح�� ����f ح��2ا،     ج�ء 6F إن=� I7آ��ل�� 
 �-7ی�c   ی$�"#��ن : "ح�u ل6H ال#*��ن وال#7ج وال32P، و��C 6Fی�? ی�Hل ��iن�4 آ��ن�ا           

�#��  وً�أ ن�Oل  F*'،  ال*�ء وی-7ك ،ال�7آ6F I ح��نً�أ ی�Oل آ�ن )/آً� ن، 8 ال*�ء  c7ی�-� 
، �F^? ال7HDة )-^وIF )�'  ��د      )4-5/3ی�ح��  " (ا $7ا? )7ض يأ )' ی�7أ آ�ن ال*�ء
���I ال*��d$7آI ونy��2� In��2 وال$��7اج4 ال#�ل*���I، و)����� )��' ال�ال7ه��ن���I ال$7ج*��I ال7#

��Hل�����    b7رت ح���^ف ه���^ا ال���������I ال6���$  ����2�����7 )���'   : "ال� ل���4 ی���7د 6���F  ����د آ
��ت، )��� ال�Hی*I*��; I اkیI ا�xn*3ل Iیk4 وا." 

���    ال*-��F7ن    *�  *��  و)F-      '��' وال*$�7ج*#���xال '�( -         '�( bال�� g-7ی�� �إل� 
 a7 وض��   ��F^4 ل2(ال ی�2ع   ؛ أ"�اس و� ح�D7ی-�         ، ?�Dال^ي ش� �ل� ل� *i� ال^ي 

 :ل��� و"���ل ،�Fج���? ،;�رج��ً� ;7ج���?أ ن���4أ ی���2ع 6��DF" :a*��2F ال$7ج*��I ال*����dرة 
�' أ�()'�� .)35-9/34ی�ح�� " (؟ا	 

ال7ه��ن���I حt��2 نIn��2   ال��^ي "���ل  ،�-7ی��g ل���Hل ال*��2�3  " ا���' ا	: "و"�ل���
I� ����2�����I ال*���d$7آI وال$7ج*���I ال#ال� : ال�y���2 وال$���7اج4 ال#�ل*�����I )���'*��� و��7ه7

�' ا<ن�2ن"�� f"؟أ�()' أن �ه� إل�F7-F ،"	ا '� )141(".!ا
 أو )�' )��4P ی�H�2 ح*��ر?          : "وأ;�7ًا ج�ء 6F إن=�� ل�"� أن ال*�2�3 "��ل ل�����د           

�����7 و� ی������d ح����ً� 6���F ?ر����Cf�" ح*����ر?"، وآ�*���I )14/5ل�"���� " ( 6���F ی����م ال���2
�I��*�P    ا���$��ل$��  I���������  " ا�����"ال#�ی��� )��' ال$��7اج4 ال#�ل*����I  و)��' �ال$7ج*��I ال7#
���   ال*d$7آI و Fو ،I� �2����7               : "نIn2 ال7ه��ن�I ال 6�F ?ر��C أو ����)�' )��4P یa�H ا

 ".F/ ی7nج� )���
       ���H��' ه��^? ال����Bص ال*I��D�$n، وی��� ,���F�$6 ال��F 47ی��Pرئ ال���Hا ی-���ر ال^��Pوه

 �$��n*� ��Bص ه� وح6 ا	؟أي ه^? ال: ال2(ال ی�xف 
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���D�=[�ت  i�OTا 
 

���7ًا   {wآ �ً��F/$;ا ����F ل�ج���وا 	7 ا��� } أ��F/ ی$����7ون ال7��H@ن ول��� آ���ن )��'  ���� �
 .) 82: ال��2ء(

��رًا ص-�-ً� ل�$-H, )�' ص�-I ن�2�I أي آ$��ب           #( Iیk6 اx#�  	ا �إل�  �وج� O�   ،
�#�4 الi��xn وال���2��ن��� '��( 7��d��#��� ����Hدم ا�F ،8ل �����n$4 ، ی���موال������ول��^ا ���6�i آ$�
I7یd���aN الxه^? ال a( I*=2�(.  
���H ه^ا ال*#��ر  ���       �����        ا8ن�ج��� ول�  I�H-�*ال �N���7وال I�#�rFن�� ���7ى    ،   ا8ر

@    ���x;6 أ��F ����=$� aN����xر ه��^? ال���C'������ و����nل4�D و���"`���6��F 4 ا8ح���اث    ء ا<ن=
  .ون�� 6F آ$�����4ردوا8ح�Pم ال$6 ی�

وا $��ره� جOء )' آ�*�I ا	      ،  حm د �ى إل��)�I ه^? الt$P    ووج�د ال$��"m ی�  
3��^ ال*2(/� m#� .ال$6 أوح�ه� إل� 

ل^ا ن7ى ش7اح ال#�� ال=�ی� ی#*�ون      ،  وی#$7ف ال��Bرى ض*�ً� �I-B ه^ا ال*#��ر     
        bت ال$6 ��اج�� ال�����#B7 ال$��"`�ت وال�2D� �إل  ،        I�H�H-ًا  �' ال���#�وی$iول�ن��� 

   bال� ��� ,xال$6 ی�،              ���$��iن ��Hء ال$���"m ی6��# �7�dیI الt�$P ون6�D إل��) 4���H�ل
  .و"�ا�$��

 �وه��6 ج*�#��ً� �$-���ث  ��' "I��B   ،  ا8ر�#��8�Iن�ج����ول*��� آ���ن ال����Bرى ی()����ن 
       b�BHه^? ال ���d$� أن �� -  ��� ا�"8�      6�F- )#�ن���� و)`��)���� أو        ،  ال*2�3 آ�ن �

3�  .أن �$�P)� ل$�Pن روایI�(�P$( I  ' ال*2
'Pت        ل���x#*ال '��� Iرن�H*ال ��  ����6�F I ال-��ث ال�اح�� ن�7ى ���"`�ً� ی-���              ا<ن=

��  �� وج� )' ال�ج�?      F a*=ال �H#7 )�'         ،  ال��w6 آF m"��$7ر ه^ا ال$#�رض والP$وی
 Iال7وای���Iا<ن=.  

 أو �#�m    ا8ن�ج��� وأ)�م ه^? ال$��"`�ت آ�ن ��� ل���Bرى أن یn$�روا �#m ه^?           
�=#��ن�� ) F 4روای���I��H ،cن )� وراء ذل�`F7وی ،  I7ی�d�� ا8ن�ج��� أو أن ی�F7$#ا 
�*4���F 'P ال$����"m ح����^اك   ، ا8ر�#��I آ$����I ووض��#�ً  ��F ،    أن ه��^ا �وأ)��� ا<ص��7ار  ���

  m"��$*آ��  ال 	اء          ،  )' ا��� �ن-�' وه�4  �� �`F7ا )� ن^�F.   m"���$� ���F  ��� ا8ن�ج
 F#ً/ ؟

 أ�/�� ا�(��=e _ ا���	 ا�	�	 
���،    ا8ر�#I ا8ن�ج��7dات اI�w(8 ل$��"m    ض7ب ال*-�HHن     IH-�*ال �N��7وال  

  ���(       ��BH� 6$ا8ح�اث ال m#��و)��� )� ی=#� ال*�2�3 )$��"`�ً�       ،  ا8ن�ج��)� ی$#�, 
 � I��H�#$*ال$��"`���ت ال c���� ص���Bnال ����2 ز)�����  ���Dن a��(7وای���تI��Cح�د  t���Bال ،

  �����F gال$��6 ;���ل c���� �����(و������ل�ا 6��F روای����� أو ،���Hی4����ن )��� 6��F ال#���� الا<ن=F 
 : B-F� )��4 ال$��"m،أ;x(وا
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Q>ت : أو�]=��D��l8اث ا	حTا e�3 L��روا� _ M� 
 

3� نt2 ال*2
 �����"m )$��� ول�"��� 6��F نt��2 ی����g   ل#��� أه��4 وأص��7ح ���"`���ت ال#���� ال=�ی���  

��،       ،ال�=�رF a*=ال 'P*ی � �ًF/$;ا �D�$;ا �HF            ج�� ��( a�( ��$(ل�"� و m"��� �*6   آ�F ء
�� ال�^ی' ج#���4 )$�� )�' أج��اد       إ وه� ی$-�ث  ' �#m )��ك ،�7D ا8ی�م ا8ول N7ا��

3�  .ال*2
 إ���7اه�4 ول���  .آ$���ب )���/د ی���2ع ال*��2�3 ا���' داود ا���' إ���7اه�4    : " ی���Hل )$��� 

وی���ذا ول�� ��Fرص وزارح       ،   وی#�Hب ول� ی��ذا وإ;����     . وإ�-, ول� ی#�Hب   .إ�-,
 و *����   .وأرام ول��  *���� داب     ،  7ون ول� أرام   وحB .نو و�Fرص ول� ح�C '(.   7B)�ر 

 و��� O ول��     .و��*�ن ول� �� O )' راح�ب    ،   ون-�dن ول� ��*�ن   .داب ول� ن-�dن  
�� )' را �ث��� ول� ی2�. �� .وی_ ول� داود ال*�c،  و �

 ورح�#��م ول��     .و����*�ن ول�� رح�#��م     ،  ال$�6 8وری��     وداود ال*�c ول� ����*�ن )�'      
����� ول� @��  .أ� . وی��رام ول��  Oی��   . وی��ش���Fط ول�� ی��رام   .و@��� ول�� ی��ش���Fط    . وأ

��. وی��Cم ول� أح�ز .و Oی� ول� ی��Cم  "Oول� )�62. وأح�ز ول� ح ��"O62 ول��   و. وح�(
�� وإ;�.  و@)�ن ول� ی�ش��.@)�ن�Pول� ی ����اوی�ش�� 6� .ن�  �� �

��� ول�� ش�          �Pی ����� 6��� �#����    i وش�  .ل$���iو������د      وزر�� .ل$��� ول�� زر���� ول�� أ. 
  4�"�����د ول� أل��4 ول�  �زور   .وأ"�� . وص��دوق ول�� أ;��4      . و �زور ول�� ص��دوق     . وأل

 وی#��Hب   .�ن ول� ی#��Hب   $ و) .�ن$ ول� )  وأل�#�زر،  #�زر��د ول� أل  �وأل. �د�وأ;�4 ول� أل  
 . ال^ي ی� � ال*2�3،ول� ی��g رج� )7ی4 ال$6 ول� )��� ی�2ع

�a ا8ج��ل )' إ�7اه�4 إل�    *=F      ً/����          . داود أر�#7d  I ج��� 6� و)�' داود إل�� ��
 /ً��� إل� ال*2�3 أر�#7d  I ج�� 6�  . )17 - 1/1)$� " ( أر�#7d  I ج�ً/ و)' �

لP' ل�"� ی�رد ن2�ً� @;7 ل�*2�3 یg��$n �*��م ا�;�$/ف  *�� ج��ء 6�F )$�� ی��Hل                      
�' ����I وه���  ول*��� ا�$���أ ی���2ع آ���ن:" ل�"��� ��C/C ���-)��� آ���ن  -ل��� ن �ی��5'  ���-  '���ا

���' ه���ل6  gی���� ،     '������� اC�$( '��� gی���� '������' ی����  6��P�( '������' )����wت ���' �وي 
��'             ،   �)�ص �' ن�ح�ن �' ح6�2 �' ن=�ي       gی��� '���' ش�*6#  ��C�$( '��' )�ث 

�' ی�ح�� �' ری�2، ی��ذا. 
�' ش   ا �����' زرi  7ي��' ن ����7            ،  ل$�  '���' أل*��دام  4B" '��' أدى  6P�( '� ،

�' ی��6 �' أل   ���' ش�*#�ن ��' ی��ذا ��' ی���g             .#�زر �' ی�ری4 �' )$�wت �' �وي      ـ 
�' ی�ن�ن �' أل��' ن��Cن �' داود �C�$( '����ن ( '� ���( '� 4�"�. 

����داب ��' أرام ��'                      ا*  '����' ���*�ن ��' ن-��dن  O ��� '�� ����  '��' ی2� 
��4ذا �' ی#�Hب �' إ�-�ق �' إ�7اهح�Bرن �' �Fرص �' ی�. 

����ن ��'                ،  ح�ر�' ��رح �' ن�   اF '���' ش�ل3  7��  '��' �7وج �' ر � �' �Fل� 
                           '�� �������( '����' )$�ش��ل3 ��' أ;���خ ��' ی��رد  c�(� '��أر�dPFد �' ��م �' ن�ح 

�' @دم ا�' ا	  f� . )38 - 3/23ل�"� " ( "���ن �' أن�ش �' ش
         3� و"�� ا��$�"D$�4 )/ح��5ت     ،  ��"g ال*-�HHن )��ً�  �� ال$��"6F m نt2 ال*�2
 ���( : 
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-      �HDول�"� ا� �ج�ی��              أن )$ '�( ���H$�����g ال�=�ر، 4C اF$7"� ل� t2اء ال��$�6F ا
g����' شiل$���، ح�u ج#�� )$� ال=� ال#�ش7 ل �����*� ج#�� ل�"� ال=�  ال�=�ر�OرF ،

g��� .ال$��7d  a ل
����ن )��' ج�ی��� �����7ًا 4��C ا;$���g ا<ن=����HF ج#��� )$��� ال*��2�3 )��' ذری��I ، ا;$/��Fً� آ

�� 4C ��@ 4C ی��ش��Fط          ��*�ن 4C رح�#�م 4C أ�� ��N6 إ�7ا����*� ی=#�� ل�"��   ... )��ك �
��،)' ن2� ن��Cن �' داودN6 ا�7ا�� ��  c�( '( �N���  . ول�_ 6F أ

 أي ����*�ن ون���Cن ا���� داود  ����           ، و� ی#H� أن ی�Pن ال*2�3 )' ذریI أ;��ی'         -
�� وأ��? شiل$���، rF)�� أن ی�Pن�        ، آ*� � ی#H� أی`ً� ذات ا8)7 �Bn       ال2/م�� ا��ص زر

)���� وشiل$���  . )' ن2� ���*�ن أو )' ذریI أ;�� ن��Cن)ال*2�3 وزر
��  �� ص�رة )' -F a*=ال ���' ال�Hا4N الw/ث )�ى ی$2-� وأی`ً� ��� ا�;$/ف 
ن��2ب وإ���Hط    ا8و��; I�*C� 6�F       ،  ج���ل آ*�� ا��8*�ء     ��F;$/ف 6�F أ ��اد ا8     ،  ال�Bر
��ءل#�دkا '( .  
2�I��2�� 4 ا8ن��2ب ال$�6 ذآ7ه�� إل�� I�C/C )=*� ��ت                    -H� ��  �$( و"� ح7ص 

��Hل      F �ً��a ا8ج��ل )' إ�7اه�4 إل� داود أر�#6F: "      7d  I آ� )��� أر�#7d  I أ*=F
/ً��� أر�#7d  I ج��/ً      ل�و)' داود إ  ،  ج�� 6��   ،           I�#���� إل�� ال*�2�3 أر�� 6�و)�' ��

 /ً�  . )$(1/17� 7d  ) " ج
�' ال*2�3 وال2�6 ��ى         ،لP' )$� ل4 ی�ف ��8ر"�م ال$6 ذآ7ه�      � ا6��C  إذ ل4 ی^آ7 

 ً�� �H��iF  ��دًا )�' ا��8*�ء ل�-���F           ،و"� �7Bف )$�� 6�F ال*=*� �I ال�wن��7d  .         I أ
���ء     ،14 ��� ال�7"4   @ I�C/C ی���O ی��رام و '��� ���( �H��iF  ،    �����ه�4 أ;Oی��� ��' ی��رام وا

�� وال�  Oی�B(أ ��� .ی�اش� وا
�'    وال$/ ��tال$����"mول#��� ص���رة ��� �$`��3 إذا �6��F �����(i ال=���ول ال��^ي ی���Hرن 
�' داود وی��g ال�=�ر،     ،���2$6 ل�"� و)$�  � �*�F            6�F ج�اره*�� )�� ج��ء �إل a`ون

 7D���) 19-3/10 )1(ا8ی���م( ،     ���$( ��xHا���8*�ء ال$��6 أ��� ����  g��Hل$���$45 ل���  ، ل�
�، ���2$� ال$6 أراده�ّ� �HF3� :ل$$���t وح�2���� ال�nص6F 7، I نt2 ال*2
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�� 22 داود داود داود  1���� زر�� ش�ل$���  زر
���د 23 ن��Cن ���*�ن ���*�ن  2���  أ�� زر
4�ال �C� 24)$ رح�#�م  رح�#�م  3� ری�2  �"
4  �����  أ� ی�ح��   �زور 25 )���ن أ
5  ��@ @ �� �� ی��ذا  ص�دوق 26 )�
4��لأ ی��ش��Fط  ی��ش��Fط  6�" 27 4� ی��g  أ;
 6ش*#  أل��د 28 ی�ن�ن ی�رام  ی�رام  7
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��C)$�  ال�#�زر 29 ی��g أ;Oی�  ...  8 
 )�ث  )$�ن 30 ی��ذا ی�اش ...  9
10  ...  ��B(ب 31 ش*#�ن أ�H#ين=�  ی 
11  O ری�  ی�O  32 ي�و g6ح�2  ی�� 
12  Cم  �می��Cت ی��w$( 33   ن�ح�م 
  �)�ص   34 ��ری4 أح�ز  أح�ز  13
��ل  14"Oل  ح��"Oزرأ ح�#���   35 لC�$(ُ 
 ی��g   36 6ی��  6)�2 )�62  15
 �ی�   37  �7 @)�ن  @)�ن  16
17  �� P�(6   38 ل*�دامأ �ش��ی ی�ش
18  ...  4� ي�و   4B" 39 ی��ی�"
19  ���Pی  ���Pت   40 يأد ی�w$( 
20  �� 6ه�ل   P�(6 41 ... ش�ل$�
 ی��g   42 ين��F 7ای�  ...  21

 
 
 

�' ���"`�ت أن�2ب ال*2�3 ؟ � وال2(ال آ�g ی=*a  �*�ء الP$�ب ال*�Hس 
�7xیi�� I�Hل�g ج��اول ال�6�F t�2       " :"ش*_ ال��7  " ی�Hل ص�حt آ$�ب   ���$F7#(
 "� دaF ج��ا8ن��شc أن نt2 ال*2�6F 3    " :وی#�, ��آ�ي ،  "��c ا8ی�م "�ص7ة ج�ًا     

�Oة ص��ر;zF��P� I ال��ه4 وال���ى  ���           *$( I��' إل� ����ان��ت ج�ل�-��' ال*2H�#*ال
  )142( ."آ� )' ل�"� و)$� 

'Pا ل  I=��7ة و الل�$xnال  I*�*I� إن=��� أن  :   �� وج��د ه�^ا ال$���"m ه�6           ال*�7$
          I�� '7یd  �-�� �H�أو ، ول� آ�ن ل�"� ی�F7#، )$� ل4 یP' )#7وFً� ل��"� )a أن� "� �

 ?7��� )$��� إن=�������Fل ذل��c  ����  ���م وج���د    ،  )����Hً� ل7اج#��� ول*��� ;�ل���D  إن=���ً/ی#$
  .أو إ��Hط ا� $��ر ل�، ی�)^اك

           I�=�، وه�6   )���� أه�4   أ;�7ى   لP' )-7ري "�)�س الP$�ب ال*�Hس أوص��ن� إل�� ن$
�7ی'  �' ا6�F 7�;k )�� آ$��� وا $*��د?                     "أن  �d�ه^? ال7Dوق ��7ه' ا�$H/ل آ� )�' ال

،  )143(""� )��� أه*��I وو�C"��ً     أ��B( '  gدر اk;7، ول���P ل�f2       ر ��  $n� �B(د 
�*#�� أن )�Bره*� ل4 یP' ال7وح ال�Hس، �� لP� �B( �*��(ر? ال�nص. 

 

 ^�   6�C7dا�أ�*�ء ال$/)

                                                 
�)�س ، و"� )120 – 119(ال$�راة وا<ن=�� وال7H@ن وال#�4، )�ری_ ��آ��ي ، ص      : ان75  ) 142(

 ).1037(الP$�ب ال*�Hس، ص 
 ).1037("�)�س الP$�ب ال*�Hس، ص ) 143(
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 '���� 6���Cا� 6��F أ���*�ء ال$/)���^ ا8ن�ج���� أی`��ً� ا;��$/ف ا8ن�ج����و)��' ال$��"`���ت 
7d   ،      م ال#��� ال=�ی�� أ�Hإذ ی       ^��  g��$n� 7�d آ�� واح��ة  �'           6��C ا�ر��a "��ا4N ل�$/)

��ن� ، ا8;7ى� : و
 6��F ���$( ذآ7ه��� ^���ان7��5 ( و)��7"_ أی`��ً� ،  )4 - 10/1( � إن=����أن أ���*�ء ال$/)

3/16(  ، 6F �"وذآ7ه� ل��� . )6F 4C )1/13 أ *�ل  6F � )6/14 ( إن=
    6���F I���#��� ال����Hا4N ا8ر����d$7 و����d7س   ة���x�وأ;����? ، أ����*�ء وه���6 ����*#�ن 

�_،  وأ;�? ی�ح�� ،  ز��يوی#�Hب �'   ،  ان�رواس��Fل*�وس ،  و �C7�، و)$�� ،  و��)�،  و
'�  . و�*#�ن ال�Hن�ي أو ال���ر،ح�6D وی#�Hب 

�*�� أه*�� 6�F أ *��ل        ،  ��7nی��6 وی$D, )$� و)7"_ ول�"�  ��� ذآ�7 ی���ذا ا8          F
 .، وه� )� ی*P' أن ن#$�7? ��اHFً�، إذ "� أه*� ذآ7 ال$�*�^ الN�n'ال�7�

���^آ7 )$��� و)��7"_ ا���4    ال*P*��� لF ،7��d  6���CQ   وأ)��� ا����4  t��H�*وس ال���� : ل
�*� ی^آ7 ل�"� 6F  ،��اوسF�� .� وأ *�ل ال�7� ی��ذا �' ح�6Dإن=

         6�F ��*8ن��� آ ،I�C/wه�^? ا��8*�ء ال ^�������ء �#���, و� ی*�P' أن ی��Pن ل��^ا ال$�*kا 
'�� �2� "�� أ��f�H      ال*I�D�$n  ی$�2�#� أن ���Pن ه�^? ا��8*�ء        : ") 10/3)$�  (  ��   ال

 �� شbn واح�، 8ن  ه^? ا�8*�ء الIC/w ه6 ��)�I آ���، ح�' آ�ن لbnd واح�               
  ً�������� . ا��*�ن 6��F ذل��c الO)���ن؛ آ���ن أح��ه*� ی��دی��ً�، واk;��7 ی�ن�ن���ً� أو رو)�ن�H$إن ال

��ت  ��  �د ال�7� ا�7d  6�C ل4 ی$7دد إ�  �� ا�4 واح� )��4w� �Fال^ي ح�". 
   fوإذا آ�ن���*�w� ه�^? ا8ه*��I وال�ض��ح           ا8ن�ج 7(i�� g�$n�   ،    ,�wل��� أن ن g��PF

?7��/ت �#7ض��  ' ح��ة ال*2�3 و�BDو� aN�"ر وو���*� وراء ذلc )' أ;.  
 

  ا8م أم ا���ه�؟،)' ال^ي ��t ال*��Pت
�� )$� )a )7"_       ا8ن�ج��و)' ���"`�ت   F m"��� �( �ً`أن��         ،   أی �ذآ�7 )$� ��HF "
   ����� و�=�ت    �f(�H إل�� أم ا���f )��� ش����ً     ،6 ز��ي )a ا��أن : "��  :  و"�ل�f ل��      ، و
 :iFج���� ی��2ع  ،  واk;7  ' ال��2ر c��P�( 6F    ،  واح�  ' ی*��c  ،  ی=�_ ا���ي ه^ان  

��ن�x� .. " ( .ل2$*� �#�*�ن )� �23 - 20/20)$( .  
          ������w�ل�P' ال�^ي ���t ال*���Pت ه*��          ،  و6F )7"_ �^آ7 الI�BH ن���2D و���D_ ح

����'            : "  )7"_ ، ی�Hل  ول�_ أ)�*�  ،نا��N��" ي���: و��Hم إل��� ی#��Hب وی�ح��� ا���� ز
        �����، أ ���x أن ن=��_ واح��  �' ی*������HF :          c ل��    ... ی� )#4�ّ ن7ی� أن �D#� ل�� آ� )� 

����ن : ���HFل ل�*��� ی���2ع .واk;��7  ��' ی���2رك 6��F )=���ك �x� ( ...."ل��2$*� �#�*���ن )��� 
 _"7(10/35 - 38 .(  

2�7? <   ج�ن �F$�ن ی�Hل  D� 6F �� ل�H أح��ث )$�� �#`�ً� )�'      :)324ص  ( )$� ن=
     6F �*7ات وال-^ف ل���*� 6�F     ،  وأه6F �( 4 ذلc   ،   )7"_ إن=��ال$�� )�7"_   إن=��� أن� 

���ن )�' ی��2ع          �xی �*���2Dی' ن^� إذ �i)�*�� ه�6 الt��x� 6�$ )��� حt�2              ،ن=� أن ال$�*
�$( Iروای. )144( 

 

�i;^ ال#�B أم أو ?^�(/� 3� ص�ه4 �$7آ��؟ه� أوص� ال*2

                                                 
�I، أح*� : ان75 ) 144(-��� ال�ه�ب، ص ال*2��B( 6F 3در ال#�N�H ال*2 )87.( 
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�#�� أن أ ��xه�x��� 4نً�                ?^��و)' ال$��"`�ت أن )7"_ ی^آ7 وص�I ال*�2�3 ل$/)
 �،  ی-*��ا ش��ً� ل�7xی, ���HF �B  7      وأوص�ه4 أن �  ":  �� ا8رواح ال�=�HF I2ل     

      IHx�*6 الF �ً��-ًا و� نO��� ی�Pن�ا )�dودی' ��#�ل   ،  )Oودًا و� ;  ،    '����C �2ا�و� ی�
 ) " _"7(6/8 - 9( . 

    6F I�����             ل�"�لP' ال�صF ج��ء �HF 6 أ;7ىF g�$n6 أ)�ر و�F _"7( a( ,D$� : 
  � �-*�����ا ش�����ً�:و"����ل ل����4، ر������4 ل�7���Pزوا �*�����Pت ا	 وی�D���dا ال*7ض����  أو" 

����ن  ، و� ;���Oًا �  ���B و� )��Oوداً ،ل�7xی��,�C ن ل��اح������Pو� ی I��`F ل�"���  " (  و�
9/2-3(.�� �HF 3���Bnص ال#6F �`"��B وص�I ال*2 . 

إل��� نt��2 إذ  )��6��F _"7 ح*��� ال#���B وا8ح^ی��I،  آ*��� ن���"m إن=���ُ� )$��� ال���Hی_َ 
6 )����4PH     و� ن-����ً   ، و� H� �  I`F$��ا ذه��ً  : "ل*2�3 "�ل� ا�F   ،  ًوداO�( 7ی�,   و�xل� 

'�����C أ و� ،و����B  و� I" (ح^ی�� �10-10/9)$��( bن�� ���HF ، ���$( '��( 4�#���( ���� 
 .، )�nلDً� )� ج�ء 6F إن=�� )7"_ال#�B ا8ح^یI و)أي �*�c(ا"$��ء 
 

 ه� �*#�ا ص�ت ا	 أم أن ا	 � یa*2 ص���
�ل     ��ا   ،   *<=, 83  أرس9)8وا"ب ن456 ا23ي    : "*.-,ث *�()' &% ا$ ا"ب  �@AB5ت D3

EF 4ت�G4.H�ه D.*رأ Jو ) " '()��ت ا$)5/37*G MA5* D3 ن أ(,ًاP  4�9&و ،. 
  QBBRST3ا %�BB�9�UنVأن ا %�BB) 8BB      دة'BBA& ,BB@Y س'BB(34 ا@ABBت $ س�BBG %BB& ن�R,BB-.* 

      [F\ل م���()' اA@A3,ان، ** ,* ^_ &9�5A3ا:"       AB53ا %Bت م�BG 8    أ: وات'وآ'نB(Yا aBن
آf32B  و،  )3/22، و3�BF'    17/5انBe\ م.B^     (، و )1/11مF\B]   " (اd-3�c ا23ي 4Y س\رتُ   

�,س،          A3ا gdU3ق ا��ت ا$ (�% آ'ن  G س\iY MAس س\iY ل��ب 2j مB% ا$ ا"    أ: "*
�ت آ=2ا م% اBUA3, اm أذ  إ ،آ\امQ ومU,اً G 4�9& gdF ̂ (B2ي      :سB3ا cB�d-38 اB(Yا �B2ا هBه 

�ت م�SdBBً  . نBB' سBB\رت 4BBY أBBn32ا اBBه '(@ABBس %BB-ءون'ABB53ا %BB؛ م  gBBdU38 اBB  4BB@م 'BB(اذ آ 
�,سA3س  " (ا\iY)2 (1/17(  ،  ث,-.* q�r س\iY  ن &% و��9�UنVع   ا'Aت ا$  س�G

_�5A3'Y \>d* ��ت ا$ وu\* D3؟2آ\ أن 8 (�% أن *�()' * ؛وهG MA5* D3 أ(,ًا  
 

 ه� ی�ح�� ال*#*�ان ه� إی���ء؟
)�' أن�f   : وی^آ7 ی�ح�� أن الI��P وال/وی�' أر���ا إل� ی�ح�� ال*#*��ان ل�i�2ل�?           

 .)22 - 1/20ی�ح�� " (لf2 أن� : أأنf إی��� ؟ �HFل : " ؟ i2Fل�? و"�ل�ا 
  ����'  : ال-��, أ"���ل ل4��P  " � ل��P' )$��� ی��^آ7 أن ال*��2�3 "���ل  ���� �iن��� إی�ّ��� 4��Hل��4 ی

ول�P' ا8ص����P�( 6�F 7ت ال�2*�ات           . 45 )' ی�ح�� ال*#*�ان   أال*�ل�دی' )' ال��2ء    
��    ..أ 45 )�� H� وإن أرد�4 أن    ��ذن��ن ل�a*�2    أ )�' ل��    � ال*a�(O أن ی�6�i،     �ا �F^ا ه� إی�ّ
a*2��F " ) �$(11/14( . 

إن إی����   : أ"��ل ل4�P     ول6��P    : " وه� ی�BH ی�ح���   ،   ال*2�3  و6F )�ضa @;7 "�ل   
 ?���F7#)���  ، "��� ج���ء ول��4 ی �آ�� ���� O���Fم )��' ه��^ا ،)9/13)��7"_ ( "رادوا أ����  *����ا 

'����3، ا8ن�ج�� أو �P^یt آ$�I ال$��"P� m^یt أح� ال�-Bوه� ال. 
 

 )$� ی�f2 ال$��I؟
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و�$-���ث ا8ن�ج����  ��' إ�����ن ال*��2�3 ش��=7ة ����'، �F*��� وج���ه� ����w( 7*��7ة د ���    

 ً/N���" ������ : " �        7��5�F ،f��"7ة ل��=��dال c���� f��2��F ،�����7��nج )���C c*��7ة إل��� ا8
 .، إذًا آ�ن ی����� 6F ال-�ل )20 – 21/19)$� " ( ال$/)�^ و�#=��ا 

ل*��� ص���ر "  إذ ذآ��7 د ���ء ال*��2�3  ���� ال��d=7ة 4��C   ، وه��^ا )��� ی��"`��� )��7"_ 
              ��" I�����ح إذ آ�ن�ا )=$�زی' رأوا ال$B6 الFو ،I;�رج ال*�ی� �ال*�2ء ;7ج إل   f�2� ی

 " ! ان75 ال$��I ال$�6 ل#�$��� "�� ی�f�2          ،ی� ���ي : ل�  F$^آ7 �7xس، و"�ل   ،)' ا8ص�ل 
 )  _"7(11/19 – 20( ،       _��ال-�ل، آ*� ل4 یgd$P ال$/)�^     6F   و)#�� ه^ا أن�� ل4 �

 .ی����� إ� 6F ال��
 

 ه� ح`7 ال�N�H إل� ال*2�3؟
"�I�N�( ��N یt��x إل���        ج��ء إل���     " وی^آ7 )$� أن ال*2�3  ���)� د;�� آ7�D ن��ح�م             

���D( fجً� )$#^�ً� ج�ًا ، ی� ���ي: وی�Hل �  ). $(8/5 - 7� 7x( 6(/� ) "وح 6F ال
               ��� 3�a*�� ��*�F  �' ی��2ع        " وی7وي ل�"� الIBH وذآ7 �iن ال�N�H ل�4 ی�iت ل�*�2

) �N�H) أي ال                     �ج��ءوا إل� ��*�F ،?���  6D�d6 وی�iل� أن ی�i�2د ی����أر��� إل��� ش���خ ال
��ا إل����ج$��دی�2ع  �� . �F� ح`7 ال�N�H أم ل4 ی-`7، )4 - 7/3ل�"� .." (

 

�I؟H���F أم I� أم ال*=��نI، آ�#�ن
��ل=��ن، وه^? ال*7أة  �� )$��               ��$��" وج�ءت ال*7أة ��Pd إل� ال*2�3 )7ض ا

  I��7 أن��  �� )7"_      ، )15/22)$�  " ( آ�#�ن�  "   Iری�� I�H���F ) "  _"7(7/26 
�3 ؟ ،)-Bی�*� الiF  

 

�t ال*7أة ل�H)6 ال*2�3؟�x� IB" f�Bح �$( 
����I ال$��6 ده���f "���)6 ال*��2�3   ا8ن�ج����و�$-���ث �nال*��7أة ال I��B" '��  I��#� ا8ر

�d#7ه�    ��(�" f-2(و t�xل��  ،  g�$nوی�����        ا<ن=F ال^ي ج7ت f"6 �-�ی� ال�F ن��
IBH3         ،  ال��7 ال*�2�d�� ��N6 أواF �"ج#��� ل� �HF  ،          I�(7ون )$/ز�;kج#���� ا '�6�F ح�

t�Bال IB" a( ،أی�م I$2� ����' أم "(��� 3BDال ��" fآ�ن �ا ه�D�$;وا. 
         3�وإ���ن ح���ة    ) 50-7/36ان75 ل�"�   (أ)� ل�"� ج#� الIBH )' أواN� bB" ال*2

�HF ذآ�7 ل�"�� "I�B إر���ل ال*#*��ان �/)��^? إل�� ال*�2�6�F 3 ن�D_                     ،  ی�ح�� ال*#*�ان 
 ).23-7/19ان75 ل�"� (ا<ص-�ح 
 '�P4 أن )��7"_ ل Oی��   '�(����� 3�BDال ����  ����" fCح��� I�BH3 آ���ن "ه��^? ال��BDال 

�7 ی�مأوxDال �#�  '���I  الI���P  رؤ���ء  وآ��ن ،  ی��)$Pن  وال����xی  g���*7�P  ی*�P�2ن�  آ 
 ا)�7أة  ج��ءت  ... ال6�F  t#�d  ش��t  ی��Pن  ل��/  ال#���  6�F  ل��_  :"�ل�ا ول4��P. ویH$��ن�

���t "���رورة )#��������7 ;���لb ن���ردی' wآ '*w3 ال��^ي وال،  )4-14/1)��7"_  ("ال����BD
   3��7 ال*��2��d�����  أي ال#���� ال��^ي ، ی$-���ث  ���� )��6��F _"7 أوا;��7 �F f���Bح I��Cح�د 

t�Bال. 
�I$2 أی��م    ال#   IBH�F= ی�ح��   وأ)� 3BDال ��"  ،   '�( �ً���  '� : "ی��Hل ی�ح���   ،   ی��)

4��C ����" 3��BDال I$��2����t )��' ً�)ّ��� )��7ی4 ;��^تFi .. ی���مأ ����7 ;���لb ن���ردی' wآ '*wال��، 
fی�2ع "�)6 وده� f-2(و") 3 ال�^ي         ،)3-12/1 ح��ی��BDوه� ی$-�ث  ' ذات ال 
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 F*$�� حf��B الI�BH؟ وه�� أ;i�x           ،أي ال^ي ���, أح��اث الt��B       ،  �-�ث  �� )7"_  
�'؟ا<ن=��روح ال�Hس 6F إ�/غ �#`�4؟ أم أن �xn*آ�ن�ا ه4 ال '�� 

 

�_ ال*2�3  �� ال=�� أوً� أم 6F ال��P�؟�� ه� ج7ب إ
�_ ل�*     ����ن  ' �=7�I إ��2�6F 3 )�ض�#�'، أح��ه*� 6�F ال��Hس          وی$-�ث ا<ن=

             ،'�C��-ال t���7� 6F ن�D�$nی '���� �� ال��P�، وال�wن�I  �� ج��  �ل ج�ًا، لP' ا<ن=
���Hل            F ،���4 ��$� �=7�I ال=C �ًأو �P��_  أ;�^? F" :   4�C*ّ$� ی7ى أن �=7�I ال���� إل��  إ

 I��H*ال Iال*�ی�، �D"وأو   �P��7ح نc�2D    آ�f ا�' ا	  إن : و"�ل ل�  ،    �� ج��ح ال���F 
�_ أی`��ً� أ;��^? 4��C .. أ���D� إل�������را? ج*���a )*�ل��c ال#���ل4   أ و، ج����  ���ل ج���اً  إل��� إ

 ).8-4/5)$� " (و)=�ه�
���� ل�"��� ، وال��^ي ی��7ى أن �=7���I ال=���� حf���B أوً� F gل���nی t���4��C "وه��^ا ال�7$

�_ص#�?  أ��و"�ل .  وأرا? ج*�a )*�لc ال*�P2ن6F I ل-I5 )' الO)�ن  ، ج��  �ل  إل� إ
�_إل�  ��:   c6 لx ن آ�� و)=�هّ'      أ�x�2ه^ا ال ...        ��� وأ"�)��  أورش���4،  إل��  4�C ج��ء 

  �P��7ح نc2D )' ه���          إن : و"�ل ل�  ، �� ج��ح ال��F 	ا '�ل�"��  " (أ��D�  إل��  آ�f ا
4/5-9(. 

��وی-���ر #��� 4��'، 4��C � ی=��� )��� ی���aF   ال��H_ ال���آ$�ر إ���7اه$�6 ��7���t ال$=��7��F 
��Hل   F ،�N7ة "7ا��� ج*�7ة ال*72Dی' 6F ال7Hن ال*�ض6 إل� ال�7$�t        �* ":ح���7 وح

   6���F t������ ال�7$���`D� �����  7ی�ن���B#7���2ون الD*ال ,���D$ی ����*��� ،����$( 6���F ال*���^آ�ر
�' آ�ن��f أوً�؟ إن���� إح���ى )#`��/ت : وی���H� ال��2(ال )7xوح��ً�، )145("ل�"���$�أي ال$=��7

 .ال#�� ال=�ی�
 

 )$� }�7 إی��� و)��� ل�$/)�^؟
����ن  ��' }����ر  ���#��� أن ذه����ا )��a     وی$-���ث ا<ن= ^��� )����� وإی����� أ)���م ال$/)

          g���$;ة أی���م، ا���#� I7ی��B�" 3��#��� )����درة ال*��2 cة، وذل��/��Bل� ����ال*��2�3 إل��� ج
����ن ه��� آ�ن��I$��� f أی���م أم C*�ن���I أی���م، ی���Hل ل�"���  ����-��� ال��P/م ه��^ا و�#���: "ا<ن= 

I� ).9/28ل�"� " (ل�6�ّB ج�� إل� وص#� وی#�Hب وی�ح�� �7xس ;^أ أی�م C*�ن
��Hل  F �$( �Dل�nوی" :�#�̂ أ أی��م  �$I و  أ;��?،  وی�ح���  وی#��Hب  �7�xس  ی��2ع  ;�

�#��             )$(17/1�  7D�() "دی'  �ل ج�� إل� ��4 وص#� ���، ��F� آ��ن }���ر )���� وإی�
 .�$I أی�م أم C*�ن�I؟
I6 )-�ولFو'�P2*ال �ل ا8ب )$�Hی m"��$ه^ا ال �ل- I2Nی� " : _�وه^ا ال�

2�� وحt2 ی-ر�*� 8ن ال�Hی_ )$� ل4 -F �"ی_ ل��H6 ال���، أ)� الF f�t2 ال2
3��� ال�Hی_ �7xس  ' ا�$#/ن ال*2F 4�P� م ال^ي�� )146(."ال

�'  ;�ل ال�Hرئ إ� )��رآً� أن )�� "��م ل�� ا8            إو�  P�2*ل��  ب ال�H� :"  ��*�إن*�� ه��    " ر
��� � أ���س ل��        n7ص و�n� m-(                 ��" '�����، وآ��ن ا8ول�� ��� ا<"�7ار ��iن أح�� ا<ن=

 6F ix;روای$�أ. 
 

                                                 
��، ص ) 145(#� 4� ).85(ش7ح ��dرة ل�"�، الH_ إ�7اه
�-t2 ال�Hی_ )$� ) 146( ��2�7 وش7ح(ا<ن=Dو� Iص )درا� ، '�P2*ال �502(، ا8ب )$.( 
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��<ی*�ن �HF؟ 4� ه� ��7ر إ�7اه
�' آ$��I ال#��� ال=�ی�� ا;�$/6�F 4�F أه*��I ال#*��                        �� m"���$)' أه4  ص��ر ال �ول#
���ل_ ی��H� )�' أه*��I ال#*��،            F ،ا<ی*��ن I��ل�-�Bل  �� ال�a�( ،7 ا���D"�4  ��� أه*
4  ����� ال��2/   ����7ارة إ���7اه� ����م وی��7ا? ����7 ذي ���N�Fة  ���� ا	، وی��2$�ل لI-��B )^ه

��<ی*�ن "�� ا;$$�ن� وال$Oا)� ��ل7dی#I، وی7ى أن ا8 *�ل إن*� ه�6 أج�7ة ���اد ل��ی'                 
����Hل   F ،ل��� 	7ارة ال$��6 )�-���� ا�����8 *���ل ����7ر "��� إ���7اه�4 آ���ن إن 8ن���: "ال ����F 

7nF.'Pول _���	 إ�7اه��F 4)': الP$�ب ی�Hل )�ذا 8ن�. ا	 ل�ى ل t2-ُF 7ًا ل��. 
��   ���  ا8ج7ة ل� �-F t2/ ی#*� ال^ي أ)� ���  ،I�*#ن  ���  ���   ��� وأ)�� . دی�'  ��
 داود ی��Hل  آ*��  ��7ًا،  ل��  ی-rF  t�2ی*�ن��  ال��Dج7،  ی�7ر ��ل^ي ی()' ولP' ی#*� � ال^ي
 ه��  ال$�xی�t  أ��F^ا  .. أ *��ل  ���ون  ��7اً  ا	 ل��  ی-t�2  ال�^ي  ا<ن�2ن ��xی6F t أی`ً�
��7اً  ا<ی*��ن  <��7اه�4  حt�2  إن��  :ن��Hل  أی`�ً�؟ 8ن���    ال�7ل�I   ���  أم ��HF  الn$��ن   ��  .
g�PF  ؟ أَوه�t26 حF ن�$n6 أم الF  _��� الn$�ن 6F ال�7لI؟ ل 6F  Iال�7ل�) "  I��رو)

�� ی$��7ر ال*()���ن،     )4/2-6 4�، �F<ی*�ن دون ال#*� ه� �7ی, ال�7، وآ*� ��7ر إ�7اه
����ل_  tی*���ن"ه��^ا ه��� )��^ه>������ون أ *���ل ال����)�س ،ا<ن���2ن ی$���7ر  ) " I���رو)

3/27-28(. 
��nل�D وی��"`�، ح�' ی�7ى أن ا<ی*��ن ���ون  *�� � ی=��ي                  F ب�H#ی ^�وأ)� ال$�*
                    g�Pل�4 ی u�����ل_، ح �ً�`"��( 4��7ارة إ��7اه� cوی2$�ل ل^ل ،f��� ه� إی*�ن ) ،�ً��ش
                 I�-����رًا ��ل#*�، ح�' "�م ا��� إ��-�ق ذ 3�إی*�ن إ�7اه�4 ل��Pن ��رًا  �� ا	، إذ أص

   -F ،	ی�ي ا '�� إذ ��8 *��ل،  أ��ن� إ�7اه�4 ی$�7ر أل4: "ی#�Hب t2 ذلc ل� �7ًا، ی�Hل    
 أآ*��� و��8 *���ل أ *�ل���، )��a  *��� ا<ی*���ن أن F$��7ى  ال*��^�3،  ���� ا����� ا���-, "���م

��	 إ�7اه��F 4)' :الN�H� الP$�ب و�4 ا<ی*�ن، t2-F 7ًا ل�� .ا	 ;��� ود 6 
 ال=���2 أن آ*��� 8ن��� .. وح���? ��<ی*���ن � ا<ن���2ن، ی$���7ر ��8 *���ل أن��� إذًا ���7ون

، ���F� )26-2/21ی#���Hب " ()���f أ *���ل ����ون أی`��� ا<ی*���ن ه��P^ا )���f، روح ����ون
��<ی*�ن وح�?، أم أن ا<ی*�ن ��ون  *� ج�2 )�f؟ 4��7ر إ�7اه� 

 

 أی' آ�نI5 �( f ال*2�3؟
��HDال �����F ىOّ��  6��$وال ،?^�������ن )� I��5 ال*��2�3 ال�xی���I ل$/)��7اء وی��^آ7 ا<ن=

     ����F fال��^ي آ�ن�� a6 ال*�ض����F ا���D�$;4 ا����Pل ،'���*n$*ء وال����وال=����ع، و�����د ا��8
 ، I5 �*ول*�� رأى ال=*��ع ص�#�    "ال �إل� ���̂ إل��� �F*�� ج��_ ���Hم    ،  ال= ��(/�  ?..  "

) �$(5/1(�� .، F*ّ$� ی7ى أن ال*� I5 آ�نf  �� ال=
                  6�F � ،���� 6�F I�5 �*ال �ل�"�، وال^ي ی=#� ��F �Dل�nل   وه� )� ی��H�F ،���: ال=

�^? ،ونOل )4�#"(/� '( a*ه� وج ��� a6 )�ضF g"6/17ل�"� .." ( وو(. 

      '�Bال� '�� a*=ال '�P2*ال �ل �      ،وی-�ول ا8ب )$��H� 6�i�F    '�( يi��  /"�I ل�� 
Bال�    ،��#����Hل  �' )' "7یt و� F  :"          أن ��#�ل�H� الI�5#  ��� ال=���        أر�*�� ی��Pن أن�� 

 )147(.";7ىأ7ض� وا"4C �ًD ص#� )7ة ج�ل2ً� نOل إل� ال�2� ل�6Dd ال*
 

                                                 
�-t2 ال�Hی_ )$� ) 147( ��2�7 وش7ح(ا<ن=Dو� Iدرا�('�P2*ال �212( ، ص ، ا8ب )$.( 
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 ن��یI ی��ذا
               6��' ل�$�*��^ الN��n' ی���ذا ا7n��8ی��$D�$n( '�وی$-�ث ال#�� ال=�ی�  �' ن���ی$
                ،I�`Dدره*�ً� )�' ال '��C/C ���H( �*��� و��2�  I6 ال��لF �#3، و��ال^ي ;�ن ال*2

��Hل )$� F " :          /wل*� رأى ی��ذا ال^ي أ��*� أن� "� دی' ن�م ورّد ال     �إل� I`Dال '( '�C
   ً/N�" ،خ��dوال I��P7ی���ً          : رؤ��ء ال�)��ذا  �����؟    : ��HFل�ا . "�� أ;i�xت، إذ ���*f د)�ً� 

 7B�iF;�^ رؤ���ء     7xFح ال6F I`D ال��P� وان7Bف، 4�C )`�� و;��, ن��2D،             .أنf أ
������ 6���F الOnان���I، 8ن����� C*���' دم : الI�����P الI���`D، و"����ل�اHأن ن� �وروا  .� ی-�������d$F

    �Hح �����7ة ل��7���ء    واش$7وا H( ري�nDه�^ا             . ال �ال��م إل� ��Hح ��H-ال cل��^ا ��*6 ذل�
 ).5-27/2)$� " (ال��م

         I���x; ق����� 6��F ذا وردت�����ول7D��� '��P أ *���ل ال���7� ی-6��P ن��ی��I أ;��7ى ل
�7xس، ح�u "�ل  " :                 ,�أی�� ال7ج�ل ا<;�ة، آ�ن ی����6 أن ی�$4 ه�^ا ال*P$��ب ال�^ي ��

إذ   ص�ر دل�ً/ ل�^ی' "�`��ا  ��� ی��2ع،         ال7وح ال�Hس �HFل� �4D داود  ' ی��ذا ال^ي       
              ،I�(�n6 ه�^? ال�F t��Bوص��ر ل�� ن ،�����r�Fن ه�^ا ا"$��� ح�Hً/ )�' أج�7ة             آ�ن )#�ودًا 

�f أح��dؤ? آ����،                  P�2ن�F ،ال���� '�( ,�dوج��� ان ���  �H� ال4�5، وإذ     cوص��ر ذل�
                  ��Hد)��، أي ح ��H6 ل�$�4 حF �H-ال cد 6 ذل �4، ح$�)#��)ً�  �� ج*��P� aن أورش�

 ).20-1/16أ *�ل " (مد
 :�HF ا;$�g ال��Bن 6F ج*�I )' ا8)�ر

���I )���ت ی����ذا، rF)��� أن ی���Pن "��� ;���, ن���2D و)���ت      -D�4��C )`��� و;���,   "  آ
�2Dت                  "ن��*F ?ؤ��dأح f�P�2وان ���x� fH�dان u���، ح�H2�، وإ)� أن ی�Pن "� )�ت 
�f أح���dؤ? آ�����   " P��2ن�F ال����� '��( ,��dوج���� ان ����  �H��� أن"وإذ '��P*و� ی ، 

�ً#( '�$H7یxل�� .ی*�ت ی��ذا )�7�'، آ*� � ی*P' أن ی�Pن "� )�ت 
، "rFن ه^ا ا"$�� حHً/ )�' أج�7ة ال4��5   "  )' ال^ي اش$7ى ال-H�، ه� ه� ی��ذا      -

 ؟"�d$Fوروا واش$7وا ��� حH� ال�nDري  "أم الI��P ال^ی' أ;^وا )�� ال*�ل 
"�� أ;i�xت،   ...ن� "� دی' ن��م ل*� رأى ی��ذا ال^ي أ��*� أ"  ه� )�ت ی��ذا ن�د)ً�     -

�^ن�� آ*� ی7�5 )' آ/م �7xس؟" إذ ��*f د)ً� �7ی�ً� �ً� أم )#�"

- I�����Pرد ی�����ذا ال*����ل ل� �ه���  " I�����Pرؤ�����ء ال �إل��� I���`Dال '���( '����C/wورّد ال
��خ dوال" /ًHح �� ؟"rFن ه^ا ا"$�� حHً/ )' أج7ة ال4�5 " ، أم أ;^? واش$7ى 

-      tص� ���_      "  ال*�2�3 و�#�� ال*-�آ*�I         ه� آ�ن )�ت ی��ذا "/���ودF#��? إل�� 
7�xFح ال6�F I�`D    ... ال��6x ال�ال6، ح���^ ل*� رأى ی��ذا ال^ي أ��*� أن� "� دی�' ن��م         

    ���2Dو;���, ن �4 )`����C 7ف��Bوان ���P��#���، ح���u )`���    " ال� ���*�F آ���ن cأم أن ذل��
 واش$7ى ح4C /ًH )�ت 6F و"f ا	 أ �4 )$� آ�ن؟

;^ رؤ��ء الI��P الF i    I`D "� آ�ن C*�ً� ل�م ال*2�3       ه� �*6 ال-H� حH� دم 8ن      -
����� 6��F الOnان��I  أن � ی-��� :و"���ل�اHدم8ن���� ن� '��*C ،   ���Hح ����� ���d$Fوروا واش��$7وا 

�7ة ل��7��ء  H( ري�nDال��م            ،ال ��Hح ��H-ال cل��^ا ��*6 ذل�  �م  إل����، أم 8ن دم " ه�^ا ال
          ���x� ,�dل*� ان ��F ی��ذا "� ��ل"  �F r          '�( /�Hح �وإذ ، ال4��5  أج�7ة ن ه�^ا ا"$��   �H�� 

�f   ، �� وج�� انd, )' ال���    P2ن�F ?ؤ�dآ�� أح ،�      ً��(��#( cوص��ر ذل�      a��  ��� ج*
 ". حH� دمأي ، ح$� د 6 ذلc ال-H� 6F ل�$�4 حH� د)�أورش���P�،4ن 
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B��O�U : ه��J�Hا e=��)؟  
 

��2�a��( �ً��`"��$( 3 ن6��F ���2D أ"�ال��� الا8ن�ج����و�7���5 * ، m"����� �إل�� cو)��7د ذل��
��ا<ن=#��' ا8ر�I ،�2Dن a( 4��( ال�اح� m"��� أو.  

 

�7xس ش��xن أم ر��ل؟ 
�7xس            6F 3�  �HF "��ل   ،ی$��"$( m� 6F صI-D واح�ة وه� ی$-�ث  ' رأي ال*2

�� ل�c ی�� ��*#�ن    : " ل�� ������' ی�ن��  .    c6    ،  إن ل-*�ً� ود)�ً� ل�4 ی#���' ل���F 6 ال�^ي��ل�P' أ
�7��xس. .ال��2*�وات fت ال��2*.. .أن�����P�( 3�����D( c���x واتوأ� ، ����  ���x�7� ���( ���PF

���ً� 6��F ال��2*�وات��وآ��� )��� �-����  ���� ا8رض ی���Pن )-����ً� 6��F  ، ا8رض ی���Pن )7
 ."...ال2*�وات

��x��2ر ح���' "���ل  ���� ?���#� cذل�� m"ن��� ����P7س : "ول��x�ذه��t  ���6 ی��� ا:  "���ل ل
�*� 	،  أن7w#( fة ل6.ش��xن 4$�� � cل���س ، 8ن �*� 'P" ( ل �23 - 16/17)$( . 

���� وص���ور ال�#��' 4��C ی$ I��*ال*-�آ I����-���ث )$���  ��' إن���Pر �7��xس ل�*��2�6��F 3 ل
 ��( t2وال) �$( 26/74ان75( . 

 7��;@ a6 )�ض����F ����  ل���H4 ی��C : " ا '���ن���2ن  ���� آ6���7 )=���?  <)$��� ج���_ ا
��        ،  7d آ��7��ً   ا�6�C=��2ن أن$4 أی`ً�  ��     Nط إ��7ا��" (   6��C    7�d ا� ���ی��ن أ��

�2�I ل�*2�3؟،  6F ح, �7xس iFي ا8"�ال ��Bق، )19/28)$� �( ��#� وج*
 

 ه� ال*-�ی� )#�� أو ض�ن�؟
   m"��$ن    و)' ال����3  ���� ال�2/م      إل� ا ال^ي ن2�� ا<ن=�)�� ز *�� )$�� أن       ل*2
  ?^�" ( و)' � ی=*����F 6�#( a ی7�Dق           ،  )' ل�_ )��F 6#  �6    : " ال*2�3 "�ل ل$/)

 �$(12/30( . 
7"_ " (   ������ ����F )#����  )��' ل���_ " :  ���� وه��^ا ی����"m )��� ذآ��7? )��7"_  ��(

9/40( ،^��iي ال��ی�' ی�$�ي ال$/)F. 
 

 '( 3� أ �ا�N؟)� ه� )�"g ال*2
    m"��$4               وی#�د ل�"� ل� O�F ، ا8 ��اء '�( '��`"��$( '�D"��( 3���t2 إل� ال*�2F

������HF 4�$ل   -*��4P، و����رآ�ا   ،أح����ا أ ���اءآ4 " :)��7ة أن��� أ)��7 ��`�� وأح����2ا إل��� )
 4P� .)38 - 6/27ل�"� " ( � �

   cذل�� I��`"��( 3�)��w� ا8)����ء  - ���� ل���2ن�  -ذآ��7   ����)� ل����P نt��2 إل��� ال*��2
     3����        ل**�P$�ال#7dة ال^ي ض7�� ال*2F ��w*� �"ل    ، و��"       ��، ال*��c ال�^ي رF`�� ش�#

����i�F ،4ا ���4 إل�� ه���، واذ�-��ه�HF " :                      4ل��  c��(6 ال^ی' ل�4 ی7ی��وا أن أNأ)� أ �ا
ص���ر )��'  6��F ال*#�)���a��( I ا8 ���اء     �'����ی ال i��Fي ،)148(  )19/27ل�"��� " ( "���ا)6 
3� ؟ ال*2

                                                 
�� أ   ) 148(#��� 4�ن ه��^ا ال���b ی$-���ث  ��' دی��ن��I ال*��2�3 ل������د      ی��7ى ال��H_ ال���آ$�ر إ���7اه

 6��F ,��H-� 4، وأن��������  ���P��' ل$*���`Fال7ا" �����;��7اب أورش����4 وال*#�)���I ال��2��I ال6��$  �)��� 
 ���� أن ه��^ا ال���Hل � ی#���6 ال�����د وح���ه4، ���� ی��d*� آ��� )��' آ���ن  ���� .. ال�����د 6��F آ��� ال#���ل4 

 ).473(ش7ح ��dرة ل�"�، ص ". ش�آ�4�$
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 ه� ال*��xب ��m ال�ال�ی' أم )-�$�*�؟
��� ل�"�� ح��' ز �4 أن ال*�2�3 "��ل                   F a�"أی`ً� )�� و m"��$إن آ��ن أح��      " :و)' ال

 ح$�� ن��2D أی`�ً�، �F/ ی��Hر           ،ی6�i إل6 و� ی��m أ��? وأ)� وا)7أ��� وأو�د? وإ;����          
  ). 14/26ل�"� " ( أن ی�Pن ��*�^ًا 

�7ی, ال-��ة ا8��ی���PF Iن              '  3�6F 4C )�ضa @;7 ی^آ7 ل�"� أن رجً/ �iل ال*2
 �$� . )18/20ل�"� " ( أآ7م أ��ك وأ)c ")' إج�

، ��F�   t�-�) "  _"7�(12/31( "7ی��c آ�c�2D       " : و6F )�7"_ أن ال*�2�3 "��ل       
�*�$���m ال�ال�ی' أم )- ^�  ؟ وإآ7ا)�*�ال*��xب )' ال$/)

 

�7 الأن ی�Pن ی#H� ه� B(ال2/م ج��4؟ ���  3�2* 
 ��4�C  ، � � ال^ی' ی�d$*�ن إ;��ان�4 ��ل���ر      � ح�' �^آ7 أن ال*2�3      و�$��"m ا8ن�ج

)$��  " (ج���4  ن��ر  )�2$�جt  ی��Pن  أح*�,  ی��  :"��ل   و)�'  : "�HF "�ل ،  �O 4 أن� ص�#�  
5/22.( 

��  أن ال*�2�3 "��ل ل$�*�^ی�� ال��^ی' ل�4 ی��F7#?       ز �4  ل�"��  6F ح��' أن   Hال ��#�  I�(: " 
���ء              ���� ا8ن 4��P� ��( a�*=���� ال��Hب 6F ا<ی*�ن x���ن وال�، )24/25ل�"��   " (أی�� ال�

 ).16/23)$� ( " اذهt  �6 ی� ش��xن: "وأن� "�ل ل�7xس 
   7;@ '��( 6F �����F�  ،   )14/31)$��   " ( ی� "���� ا<ی*��ن ل*��ذا ش�fPP          ": و;�

� ���� ای-4��P ال����Bرى   3�ه��^? ال����Bص   ���� ن أم ی-P*���، ال����ر����$-�H"� ل*��2
m"��$ر وال�BHل��. 
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/��U B� :          	وا���ـ �	ـ�ا�(�ـ�=e 3ـM ا���ـ	 ا�
 ا�	�	 

 

 m"����� ���*وآ���#`���4ا<ن= a��( �N����7ن وآ$���ب ال���� ���"`���ا )��a أ����Dر  r��Fن�4
، $��ب ال#��� ال��Hی6�F 4 ال-��یg�$n( 6F           ����  u الH`�ی� ال$6 ش��رآ�ا آُ      ،  ال#�� ال�Hی4 

�Iال/ه���I )��� وال$�ریn. 
 

 $��"`�ت 6F ص�Dت ا	ال
 .وآ/)� ح, ) 1/18ی�ح�� " ( ا	 ل4 ی7? أح� "� " : ی�ح��ی�Hل 

 " : )����� "���ل ی#���Hب، لa��( m"����$( ����P )��� ج���ء 6��F  ���ة )�اض��6��F a ال$���راة 
 . )32/30ال$�Pی' " ( ن75ت ا	 وج�ً� ل�ج�

 " :ل�� ال�7ب    و)��w )� ج�ء 7D� 6F ال7nوج أن )��� أص7  �� رؤی�I ا	 ��HFل   
وی��Pن )$�� اج$��ز )=��ي أن�6 أض�#g�H$F  ،              6�F c  ��� ال7n�Bة     ،  ه� ذا  ��ي )��Pن    
��ي ح$� أج$�ز   ،  ن7Hة )' ال7nBة  �أ)�� وج��4C  ،    6 أرaF ی�ي F$�75 ورا6N    ،  وأ�$7ك 

  ).23 - 33/21ال7nوج " ( F/ ی7ى 
ی$��"m "�ل ی�ح�� )a ز 4 ل�"� �iن ا�$�Dن�س "� رأى ا	 ��Bر�� و)=�?،   آ*�  
  7�Fأى )=��َ    ، وه� )*$�z )' ال�7وح ال��Hس       ، ال2*�ء إل� ه� bndF    وأ)�: "إذ ی�Hل 

 ا<ن��2ن  وا��'    ،وات )D$�ح�I  �ن75 ال�2*  أ أن� ه�   :�HFل.   ' ی*�' ا	    "�N*�ً ا	 وی�2عَ 
�ً*N�"	ا '� ).56-7/55أ *�ل " (  ' ی*

 gب آ*� وصkا 	أح� ص����،   ی�ح�� ا a*2ن� ل4 یi����Hل F" :  ��2Dب نkال�^ي  وا
، و ����  )5/37ی�ح���  " ( و� رأی�$4 ه��$��  ،ل�4 ��2*#�ا ص���� "��    ،   ی��d ل�6   أر���6

، وه�� ��^لc ی��nلg )�� ج��ء 6�F ال$��راة، ال$�6 ��^آ7 أن                    rFن أح�ًا ل4 یa*2 ص��ت ا	      
 t6 ح�ریF 4�*آ� '��� �*#�ا ص�ت ا	 حN6 إ�7ا��4P*�PF ال7ب )' و�� ال��ر، "

��� ص����ً    ،��7وا ص��رة   وأن$4 ��)#�ن ص�ت آ/م، ولP' ل�4         ) "   I���w$4/12ال(   ���F ،
 �*a ال�7d ص�ت ا	 أم ل4 ی2*#�?؟

��ل_ ا	  O وج�       gBح,،   وی gص����HلF " :   ی��d� إل� _���� إل��    ،  ا	 ل
 . )14/33) 1(آ�رن�wس " (�/م 
�^لc )� ج��ء 7D�� 6�F ال$��Pی'            ل��P   و m"واح��     : و"��ل ال�7ب   " ی�� t#ه��ذا ش� ،

  4�#��� ه���ك ل��2ن�4      . .ول�2ن واح� ل=*���#`��4 ل��2ن       ح$�� �  ،  ه�4 ن�Oل ون a*�2ی
m#���دوه4 )' ه��ك  �� وج� آ� ا8رض، F" )  'ی�P$9-11/6ال(. 
 

 ه� آ� ال*x#�)�ت )��حI؟
               I�*#�و)' ال$��"`�ت أی`ً� أن ال$�راة �$-�ث  *� ی=�ز أآ�� و)� � ی=�ز )' ا8

 . )47 - 11/1ان75 ال/وی�'  ( .)*� ی�=_ أآ��
�� آ� �#�م ��HFل         F ح�� :لP' )7"_ ی^آ7 أن ال*2�3 ;�لg ذل�HF cل آ/)� �7ی�ً� أ
��� ی���Hر أن     :  آ�4��P وا�F*��ا  6ا��*#�ا )��  "F ���;ش�6ء )�' ;���رج ا<ن6�2 إذا د _�ل��

 ."لP' ا8ش��ء ال7n� 6$ج )�� ه6 ال$6 ��=_ ، ی�=�2
 " :و"��ل  ، iF ��د ال=��اب      ���،  4�F t ه^ا  �� �/)�^? iF ��دوا ال�2(ال         و"� ص#ُ 

    ��وذلc ی7��x آ�� ا8�#*�4C ،    I ی7nج إل� الn/ء، �� إل� ال=�ف ،  8ن� � ی�;� إل� "�
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�7 الx#��م    �F^? أ�7ب    . )19 - 7/14)7"_  " (�x� 6F IH7ی�، وه�m"���� 6 أح��Pم       
��Dل�nال$�راة و���`Hو�� . 

 

�4؟Pال^ي اش$7ى أرض ش '( 
                �P$7 الDو�� �أ *��ل ال��7 '����*' اش�$7ى أرض      و)' ال$��"`��ت أی`�ً� )�� �F 'ی�

��6 ح*�ر '( 4�P4 أم ، ش�  ؟ ی#�Hبه� ه� إ�7اه
ون��Hا إل�  ،  @��ؤن�وو)�ت ه�   ،  نOل ی#�Hب إل� )�HF "   7B ج�ء 6F أ *�ل ال�7�      

  4�Pش)����6 ح*�ر أ��6             ) _ن� '( I`F '*w� 4��7 ال^ي اش$7ا? إ�7اهH6 الF ووض#�ا
4�P16 - 7/15أ *�ل  ( "ش( . 

�4 "�� ا�$� ��� ی#��Hب � إ��7اه�4     و7D� 6F ال$�Pی' أن أ    Pل   ،رض ش���Hی u��: "  ح
�4 ال6�F 6�$ أرض آ�#��ن           Pش� I)�ی�� �ب ���ل*ً� إل���H#ی �4 أ�C . ..    ��H-ال I�#x" ع��$�وا

        6��*$� )' ی� ��6 ح*�ر أ; ���F tBال$6 ن      Ix��2" IN�*� 4�Pی'   " (ش��P$33/18ال 
- 19( .  

 ه�6�F 6 أرض   ، إ��7اه�4  ا8رض ال$�6 ا�$� ���  الixn )' آ��t أ *��ل ال��7� 8ن    و
��(ح�7ون  �n7ون  , )الD  '( رة   ،  واش$7اه���� 'Fد ���Fو  ،    '�F4 د�C  ه��  ����F   6�F ��*آ

����6 ح��7D��� "   u ال$���Pی'  a(���2( 6��F ال$��6 ذآ7ه��� I��`D7ون ال��D#4 ل�، ووزن إ���7اه
   I�`F �"ش� IN�*#����I               . . أرDP*ال ��H6 )���رة ح�F 4 ���رة ا)7أ�����#�� ذل�c د�F' إ��7اه

     ��F*�' ال�^ي    ). 19 - 23/16ال$��Pی'   6�F" ) أرض آ�#��ن      ،  7ونأ�(م )*7ا ال$6 ه6 ح
4�P4 ؟، اش$7ى أرض ش� ی#�Hب أم إ�7اه

 

��؟N6 إ�7ا�� آI�� 4 ح4P ش�ول  �� 
     ��N�*7 صD� 6F أنج�ء       ��N6 إ�7ا�� ��  c�( ش�ول     ،'�: ح��u ی��Hل   ل*�ة ���$

 "             ��Nإ��7ا ���  '�$�� c�(و ،�P�( 6F I�� '���   " ( آ�ن ش�ول اN�*13/1) 1(ص� 
(      ���F ج�ء u����ا )���Pً    ": ، وه� )��"m ل*� ذآ7D� ?7 أ *�ل ال�7�، ح�� 4�C '�(و، 

�_ رج/ً     �x iFه4" '��'       ا	 ش�ول (����� ��� '(  '��#�، )13/21أ *��ل   ( " ���I  أر
�' ��I أم ��$�' �HF؟#� �F� c�( ش�ول أر

 

dّ�  ؟�� داود 7)' ا�' ا	 ال^ي 
  '����ل_ 6F ر��ل$� إل� ال#�7ان �Hن   ن�*���� �����ل���P ج#����   ، ��dرة ا	 ل�اود 

3  ����� ال��2/م�����Hل، ن����ءة ��ل*��2F" :����*6 آ���F ?^7ةا8 ی���ما8 ه�����; 6��F ����� ال��^ي ا
، )���F  4`�� أ ا��*�ً  ورث )��  �*�Hار ال*/IPN )'  45أ ص�7Nًا ..ش6ء لP� وارCً� ج#��
 وه�،  �ً�أ ل� آ�نأ ن�أ ی`�أو .ول��c ال��م ن�أ،  ا��6 نfأ :"� "�ل ال*/IPN )' ل*' ن�8

�'  ("ا��ً� ل6 ی�Pن��7ان 1/5(. 
���ل_       _��� ال��wن6             و"� ا"$N�*7 ص�D�� 6�F رة ال��اردة���وج#����  ،   )7/14 (ال#

  3���،  ن��ءة  ' ال*2DF : "   ً�����ل_ أن       F " وه� ی�Pن ل6 ا��ً�      ،أن� أآ�ن ل� أ '�{ ��H
 ���H�F ال2/م ���  3� .$�ر��ل6F ه^? ال#��رة ن��ءة  ' ال*2

6 ���ق ال-�یu إل� داود، � أن ه^ا ا�"$��س ��7 ص-�3  إF ج�ء bل��F ، 7(أ �HF
)$���� آ*����f أی�)������P�F...  c^ا �����Hل ل#�����ي داود : "ا	 ال�����6 ن�����Cن أن ی����Hل ل����اود  

             cN��d7ج )�' أح�nال�^ي ی c��24 ن���cN أ"@ a( f#=xواض،    ��$P�*( f��C6    ،   وأ���ه�� ی
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 6*�� �ً$���f آP�*( 6�7$� إل     ،Cوأن� أ  ��، أن�� أآ��ن ل�� أ��ً� وه�� ی��Pن ل�6 ا����ً               ،  � ا8
7��ت ��6 @دم       `��t ال��س و`H� ����  " (آ^لc آ��4 ن���Cن داود     ..وإن �#�ج أودN�*ص�

وه��� ی*������F ، cل*$��z  ���� ی7��nج )��' أح���dء داود ول���_ )��' ذری$���، )7/8-17) 2(
�#��� اض��x=�ع داود أي )�����   ��N6 إ���7ا�������f ا	 ،  ���� � وه��� )$� ���، وه��� ����ن6 

6 ���*�ن آ*� �^آ7 ال$�راة، ��ل#^اب إن )�ل  ' دی' ا	F ,H-� �" ه^ا �وآ. 
3  ���� ال�2/م             ���c ال*�ا ���     )�'  ً�أیإن  ����F  ���ه4 إل�� �       ،   ل�4 ی$-6�F ,�H ال*�2

��ل#�^اب )�' ا	 8ن�� � یz�xn ا�$���اءً    ی3�B أن ی$� �   � ،    ِ'��$��ً آ*�� أن�� ل�4 ی��ول��4 ،  	 
�� ی�)ً� و     N6 إ�7ا�� ��  c�*اح�ًای  ،   �$P�*( 6�7آ f�wل�� أص�ً/        ،  ول4 ی I�P�*( � 8ن�

 ل��  .ال#��ل4  ه�^ا  )�'  ل�P�*(  f�2$�6  :ی��2ع  ج��ب أ: "6F ه^ا ال#�ل4 آ*� أ;�7 ه�� ��HFل        
f6 آ�ن$P�*( '( ن  ال#��ل4  ه^ا��P6  ،ی=�ه��ون  ;��ا)6  ل�Pإ أ��4�ّ  � ل �د  ل����� ول�P' ،  ال
kنا f2� ).18/36ی�ح�� " )ه�� P�*( '($6 ل

��HF  ،   ی��Pن ����*�ن     ص��حt ال����ءة     أن ا��4   ا8ول أ;���ر ا8ی��م       ج�ء 7D� 6F   آ*�
، ح�ال��  �ا�Nأ ج*�a )' ری-�أو،  راحI ص�حt ی�Pن ا�' لc ی�ل� ه�ذا: ""�ل ل�اود 

�*�ن ی�Pن ا�*� ن8��. Fi�#ج �ً(/� I��P6  و��F إ ��N6  ��7ا�F 6  ه�� . ی�)�� أ����$��  ی� 
�fأو،  �ُ�أ ل� ن�أو،  ا��ً� ل6 ی�Pن وه�،  ��*6C 76آ� �P�(  ���  إ ��Nإ ��7ا �ا8 ل� ���" 

 .)22/9 )1 (ا8ی�م(
 

 )' ال^ي د 7B( '( 6؟
 )�� ص��#� )$�� 6�F "�ل��  �' ال*�2�3 و �د���          ال*I�(� O و)' �-7یg ال���ءات  

 7B( '(  �$ل�D�ل6�P ی�4$ )�� "��� )�' ال�7ب            ،  آ�ن ه���ك إل�� و��Fة ه��7ودس         " : إ��ن 
    ��N�H6 ال���ل� :         6�����HF ز �4 أن ذل�c ی-�$(2/14-15( ،     ,�H�   7�B( '�() " د ��ُت ا

 a7 ه�شD� 6F 6$ال I�  ). 2-11/1 ه�شa ان75(ال���ءة ال$�را�
        3��Fل�b ی$-�ث  �'  ��دة ش�#t    ، لP' ال�b ال^ي 6F ه�شI"/  � a ل� ��ل*2

  �����( a��( 7��B( '��( ��Nو، إ���7ا u6 ال-���ی��F �ق  ��'أص���� 4��C ی�$��H� ، ی#���Hبال��2
     7B( '( 4و �د�� �N�����د��4 ل  ،ل�-�یu  ' أ  4C    cذل� ��#� وإ 7اض��4  �'   �و��Cن 

��Hل،  د �ات ا	 ل�4  F" :    إ ل*� آ�ن    ��$���� �/)�ً� أحN6       ،  �7ا���، و)�' )7�B د ��ت ا
 . )2-11/1ه�شa " (و"7��ا ل�ص��م ، وذ�-�ا ل�#�ل�4، آ�*� د �ا ول�ا وج�ه�4

    3���دة ا8ص��م �F  ،Fل�I"/  � b ل� ��ل*2#      ���" f��Bح bال$6 ی$-�ث  ��� ال�
3��,  �� )#�ص7ي ال*2�3    �و،  ال*2x��   ،        I��8ن ال���د ����ا  '  ��دة ا8و�Cن ��

�/د  ( �����           ال*2�3 ج��ة "���#�)� أ���Hا )' أ�7  I�� '�C/Cو fو� IN�*2*n�   ،  4�C
ی$`�3 ذل�c ل��Hرئ الP$��ب ال*��Hس ، وه�� )�� ����d ل��           ��I آ*�    �#� ��c ال$   #�دوال4 ی 

yال$�اری t$آ.  
    I��Bام ه^? ال�n$وا� )����6       ) ��6   ا t#6 ش��F6 ال$��       إ�F د���#( ��Nاةر��7ا  ،  ��HF

 �����F 7" ج���ء��B( �إل�� aل$7ج�� t7 ���ن .. .  ����)� ���^هDل ل���H$F :ل ال��7ب���Hا ی^��Pه: 
�� ا��6 ال�7PإN7ا�. cل f�"  : 6ن��#� . )23 - 4/21ال7nوج " ( أ��, ا��6 ل
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ــ ــgاف : �Bرا�3 ــM ا<! ــ�رى 3 ــ�تا��  ]=��)��3  
 وا6H�3-ة

 

�' ه��^? ال*$��"`���ت و����Hی*�� ����Bرة و����^ل )-���و�ت ی��� a��*=ل� Iو����ذج I��2N�
  IHFا�$(I�(�P$(  ،    I$ه�� 7�5� �( �ً�، لP' ال$g�P یg�$P ج*�a ه^? ال*-�و�ت ال$6 ��ل

����  �� .إض�IF ل*� �-*�� )' ص�ر ل�=*a � دل
���زا ص�ق      ����2ف ال��"� ال���دي ا�Dن الrF ل  ' ال$�راة    ل^ا�Hوه� ی  ، ,�xوی�

   �wال#�� ال=�ی�  ح�ی �ج��ًا دون أ���س           " :� I�(�  I�H7یx�rFذا }' أح� أن�6 أ�-��ث 
�' ل���^? ال7وای���ت   ، r��Fن6 أرج��� أن یg���P ن���2D ال#����ء  ، آ���ف��Hی t���وی���ل��  ���� ��7

                4��a ال*(ر;�ن ا��� � 6F آ$������4 ل�;���ر دون ال�"��ع i�x; 6�F ج�2x$2، ی  �و ��
          ��F�$7 ال7وای��ت وال��2D� ��$ء )-�ول��C6 أF ال*7ء       t�، , أن ی7ا �6 ال#���رات وا���8ل

��Hً� ل��^ا ال7�dح أن ن���Hه� 6�F                 ،  و�7ق ال�ص� 6F الP/م   � a�x$�2ن u��-�وی7�dح�� 
��������م ���^? ال*�*�I                   ،  آ$�Hال a�x$�2ع ل*�' ی��d; 6�F �ً(��H( 6��-وإن�6  ،  ول��2ف أن

 ����(  �� ا�$#�اد 8ن أشi� .ن�2D) �ل�� 
)�'    �� ال�H ،4�7م ��^? ال*-�ولI  �� أن6 أ $7ف �iن6 ل4 أ�$ax أن أج� )' ی     

  ��  6w-����Dل6$ ���kراء الI#N��d  �' الP$��ب ال*��Hس                ،  ��ل  ^��( a�d( 6أن a(و ،
            ����_ ه���ك )��            .�HF آ�ن )' ال*$2-�� أ� أن$�6 إل� )�� ان$���f إل��F ح��ل Iأی� �و �� 

وأن ن#7ض  ��� 6F ص��رة �-�� أن ی��Hم �*-�ول�I     ، ی� �ن� إل� أن ن#x� ال�Hرئ ه��    
�� ))149 ."�س ���()

 

��ا!gاf�ت 3(��=[�ت i�OTا 
    IH�H-ل���I�H ال*=�7دة     " و)��4 )-�7رو )=��I      ،  و"����ن ه4 ال^ی' ی�F7$#ن H-ال )

  I#ال��ص " (    ���7ة  " :م )���1975ال�7Bان�I وال$6 ی�Hل  �د ی�لwه��ك اد �ءات آ
���� )��   ،  ل$��"`�ت 6F الP$�ب ال*�Hس ل4 یax$�2 ال#�*��ء ح���� ح$�� اkن             Fو     �ی7�2 آ� 

 �-�( 7F،  آ�           �ر �ن )#�� إل��B$ال$6 )� زال ال#�*�ء ی I�Bت ال����#Bال m#����Fك 
�IH إ� )' آ�ن ج�هً/ ��لP$�ب ال*�Hس ، ی�)�� ه^اH-7 ه^? الPو� ی�". 

ص���رة "  �iن���� ا8ن�ج����و)��4��w ی���Hل )7��2Dو ال$7ج*��I ال*�P��2ن�I ل�$���راة  ��' 
  ����� )�' �`��د ���7       .. .ل$$���a ا  )7H$D ه����P إل�� ح�2'     ،8دب ��7 )$7اF ��( و أن���ی

 ��150( .""��� ل�$^ل( 

                                                 
�a ، ص الP: ان75 ) 149(��' الI-B وال$-7یg، ی-�� ر� I��H*ال t$)325( . 
ال$�راة وا<ن=��� وال7�H@ن   ،   )77(أح*� دی�ات ، ص      ه� الP$�ب ال*�Hس آ�*I ا	؟    : ان75  ) 150(

 . )94(وال#�4، )�ری_ ��آ�ي ، ص 
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  اUT- ا�(r-��: واT*)=: ����	 ا�	�	 
 

     3���ب ال-*�/ن        " ج�ء 6F آ/م ال*2w� 4Pن��iال^ی' ی I�^Pء ال���، اح$7زوا )' ا8ن
    ID�ه� ی=$��ن )' ال�dك  ��ً� أو      ،  )' C*�ره�F7#� 4ن�4  ،  ول4��P )' دا;� ذ�Nب ;�

  '( ً���� c2-ة      ،  ال��وأ)� الd=7ة ال7دیa�B$F I    ،  هP^ا آ� ش=7ة ج��ة �a�B أC*�رًا ج
Iرًا ردی�*Cأ.  

�       Iرًا ردی�*C a�B� ة أن��، و� ش=7ة ردیI أن �a�B أC*�رًا ج���ة       ،  ��Hر ش=7ة ج
" ( r�Fذًا )�' C*��ره��F7#� 4ن�C a�B�  ،         4*7ًا ج��ًا �axH و���H� 6�F ال���ر          آ� ش=7ة �  

 �$(7/15 - 20 .(  
�� ا<ن=�� ه^ا ال�b    ال*�2*�نی�2ق  �xن6 وی�    ���و)�'  ،  )�' ال���Bرى ال$-��آ4 إل

 .��P� 4CNن الw*�ر دالI  �� ح2' ال�7س أو ��
 

��Oت ا�� -ا�ا�(�� v=وا 
            a�*$=*ال �ن  ����HH-*ال �م ی�2=��  �P�d�و ��� ال�7�5 إل�� ال*=$*�a ال�7�Bان6 

 ا�ن$-����ر  -���d^وذ لOن���� والا: (ان$����dر  ����د )���' ال*������Hت، )���' أه*�����  ال�7���Bان6 
4Nوال=7ا -   m����O ال#�7Bي ال� ج$*� �I ال2��I وال#/"�ت ا�   ال$cPD ا7�8ي   -  ال$*

�I   - وش���ع ا<ل-��د       ا�ن2/خ )�' ال��ی'      - الn*�ر ال*�nرات وال*7P2ات و   -�dال�ح
 . ...))a ا8)4 ا8;7ى

    ��HH-*ا8ر"���م ال$��6 أورده��� ال m��#��' )��' ه��^ا آ���� )��' ;��/ل ����ن ن��Hً/  ��' وی$
�-I ل�*=$*a ال�7Bان6-B"7اء��4 ال �إل IF6 ال�7ب إض�F ت ص�درة��N�Bإح.  

��ن$6 ا8ل*�ن�I إح�Bًء ح�ل )#$�Hات ا8ل*�ن         I�=( 7تdن �HF  ،    ء��Bا<ح I�=�ون$
ی()����ن ��ل-����ة �#��� ال*���ت وال=��Oاء  % 50 و،)��' ا8ل*���ن ی()����ن ����	 % 65أن 
��F.  

        I��� ح��u ن�2H7یF6 ج��ب أFرى   و��B98ال� %          m����' ال��ی�$7�d زن�� ال*-��رم 
 I����2��8% ،  6���*���*���� ی������  ����د )����)�6 ال6���F 7���*n أ)7ی����P آ*���� ی����Hل ال���H_ ج�

7�P� ن���( 7d  أح� �إل IFن إض����( '�#� .��ی=�رت أر�#I وأر
���ان�ً� أج�7ي  ��م          ( �ً�w-�% 4 وآ��ن )�' ن$�=$�� أن    ،م1978 وی^آ7 ج�ن ��$�ن 

% 10و، ������ن ال����2-�ق أو ال����d^وذ ������ال ح��������4)����' ال*=$*����a ا8)7ی6����P ی*�ر
�7ی�xن��� إل�� أن        ،  ی*�ر��ن� ل*�ة C/ث ���ات    6�F 4 ا7��8ة��7 أر"��م ا�-��د ���5dو�

 f-� ت�Hت ال*7اه��$Dال gBن�16نOی*�ر�' ال I�� .)151( 
 آ�, ��اiه ا���	 ا�	�	 هIا ا��ا=v؟

ا ال���2Dد و����c ل���^ )��' )�H)���ت ا<ص��/ح ا<ن=����)���ذا ل���ى : ل�*��7ء أن ی$���2ءلو
I�N����^? ا8ر"�م ؟ ن=��؟ وه� لQا8ر"�م ال� I"/   

�I  ' )#�ل=I ا8وض�ع ال����Dة 6�F        ا<ن=��ا<ج���B" 6F bn�$� Iر ال$7dی#�ت      
 I��� ل�_ )' ال$=�6F 6 ش6ء إذا "��� ��iن الP$��ب ال*��Hس ه��      ،  ال*=$*#�ت ال�7Bان

                                                 
�I�2 وا�ن-�7اف   )173 – 169 ، 140(ال*��}7ة ال-�یIw، أح*�� دی��ات ، ص      : ان75  ) 151(�Pال ،

 . )82 – 79(6 ، أح*�  �� ا	 ، ال=�2
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����Bرة )��ش��7ة أو ����7    ����اء آ���ن  ،أح��� أ�����ب ال���2Dد c���� 6��F ال*=$*#���ت    cذل��
��ش7ة(. )152( 

    I#*$=( ���P7ه�، لC6 أF وت�D$� ر�(i�و"� �=�f )��2ل�I الP$�ب  ' ه^ا ال�2Dد 
، و6�F آ�� ذل�c )�� ی��ل  ��� أن�� ل��_ آ�*�I ا	، 8ن ا	                      ح�ت أ���ب ال�/ء وج^ور?   

���� ل�����ي ال����س وی7��nج�4 )��' ال�5*���ت وال7��dور إل��� ال����ى         $P�����ء? �ی���7� أن
  .��روال

 

 Q>أو :��O�O8ة ا-%S�� هD�f�و�� 	�	ا� 	ا��� 
I��*C ص���Bن  I���������� )���Bد)I   إن=F ����=� 7ة���wآ�����' أی���ی��   ا<ن=��� ال*�ج���د 

��د?        ����ً� أ;/"�ً� أو اج$*� �ً�        ،ل�7xDة ا<ن�2ن�I ال$6 ;�, ا	  �� )*� ی$7ك أ7Cًا ��
���Nر�" �� ،���( : 

-  ��#��� a��( م�x��B� ص���Bن I��*C أن��� �����، I ا<ن���2ن و����7xF ال7��xF 6��$? ا	  �
أ"��ل   " :و)�� )� ج�ء 6F ال#�� ال=�ی� )' حu  �� ال$�$� و�7ك الOواج ی�Hل ��ل_    

 . )7/8) 1(آ�رن�wس " (  إن� ح2' ل�4 إذا ل��wا آ*� أن� :ل��7 ال*$Oوج�' ول�را)�
 ،) 8/7رو)���I " ( 8ن اه$*���م ال=���2 ه���  ���اوة 	    " : و6��F ن��b @;��7 ی���Hل  

و��7ه� )' ح�ج��ت ا<ن��2ن ال7xDی�I إن*��          .. .  ��� 8�Fآ� وال7dب وال��م والOواج    و
    �����ل_ ه�6             ،  ی*�ر��� ا<ن�2ن وه� ی#�دي ر ���  7x���I ال�2� 6�$�n7ة الPD8ن ال

�' ال=�2 وال�7وح      �،  وال�7وح ض�� ال=��2      ،ن ال=��2 ی�d$�6 ض�� ال�7وح        8 "ال#�اوة 
���I (" ن )��� � �7ی���ون ح���ه*� اk;��7 ح$��� �D#����  أوه��^ان ی���Hوم  �ا وه��^، )�5/17/

               ��(�P$��' ال7وح وال=�2 ی�d? ال-��ة ا<ن�2ن�I ال$6 � ��2#� إ� �ال7Bاع ال*D$7ض 
  .ح�ج�ت ال=�2 ور���ت ال7وح

                         '������ل� 6�F �-�^ی7? )�' )-��I ال#��ل4 ، )�' ���7 أن ی7�Dق �F ب�H#ی ^�وأ)� ال$�*
��Hل  F ،7d7 وال�nن�ة ی��أ: "الOوان6 الOنأ �#�*�ن أ)� ،وال I�، لّ���   ��اوة  ال#��ل4  )-

'*F ن نأ رادأ�Pی �ً���7       )4/4ی#��Hب   " )لّ���   �وًا ص�ر �HF ل�#�ل( 4-nال I��-( ���F ،
أو ال�ال�ی' أو ح$� ش��ات ا<ن�2ن ال7xDیI )�' ن��Pح و������ و�#��م وش�7اب، ه��                   

��ت  �اوة 	؟���I ه^? ال*--(! 
��ن ;���Bا   " :� "���لل*��2�3 أن�� إل��� ای���$( t��2�  6��F )��7ة أ;��7ى  و -��B; ی�ج���

�� ، أن4�2D 8ج� )��Pت ال2*�واتH��F ��Hع أن ی�x$" ( )' ا� �19/12)$( .  
-          I����� ال-�ج��ت ا�����8F ���*� ��وی�^آ7 )$�� د ���ة ال*�2�3 إل�� ال$6���n  �' ال��ن

   Iال�2ی I��iن� ح��D ال�ص��ی�   ،  وال`7وریI ل�-��ة ا<ن�2ن 3��HF ج�ء? رج� �HFل ل�*2
إن أردت أن ����Pن آ���)ً/ �Fذه��t و���a   :  "���ل ل��� ی���2ع  ؟ ی#���زن6 �#��� F*���ذا" آ����� 

����Pن ل��c آ���6��F O ال��2*�ء  ، أ)/آ��c وأ ��� ال7��HDاء F ، 6���#�ل��P' ال���dب  (، و�#���ل وا�
�7ًة،  )`� حOی�ً�)ال�Bل3w8ن� آ�ن ذا أ)�ال آ.  

                                                 
��I أن��ار                 ) 152(H� IH�H-6 الF 6وال$6 ه I�� ی#�6 ه^ا أن الP$�ب ال*�Hس ;�� )' ال$#�ل�4 ال�2)

         fو��ص� ،f�$����، �FنiDxت أن��ار ال-�,، و���I )' ال$Pال �Fأض� �( �����ء وه�ی�4، لP' ش��ا8ن
gر ال$-7ی�-� 6F ?درر. 
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?^���إن )��7ور ج*��� )��' t��HC إ���7ة أی7��2 )��' : ال-��, أ"���ل ل���HF : 4��Pل ی���2ع ل$/)
�'        ،  ل� )��Pت ا	  د;�ل ��6 إ  �N��" ا ج�ًا�$�� ?^�(/� a*� �*�F :      أن a�x$�2إذًا )�' ی

 b�n" ( ی �25 - 19/20)$( .  
 .�F^ا ال�b وأ)�wل� )-�رب ل�I#F ال-��ة ال6$ ��� ی�Hم ال#*7ان وال-`�رات

����� د ���ة ن��و)c���� ����w ال��� �ة ال6��$  -F دل7ى���#Hوال �����P$� ،����i إن I7ی��d�س ال
����$�#F ،  6 ل�"��� وه��6 )��� ج�����F آ��ن    " :ءi��� ���*� 4P�����و� ل�=���2 �*���  ، ���$*���ا ل-
 ��i)��ا ال�7���ن إن��� �      ،  وال=�2 أF`� )�' ال����س     ،  ال-��ة أF`� )' الx#�م   ،  ����2ن

  �B-� رع و�O�  ،       نO�n( ع و���n( ل��� _���i)��ا الOن���, آ��g      .. . وا	 ی�����H  ،  ول
��ا أنi�� ��( 4$آ      .. . ��*� � �$#t و� ��Oل    �x� /F    ن��7�d� ��(ا  ،  ��ن و��H�H� و� . ..  ���

��ا )��Pت ا	��  . )31 - 12/22ل�"� (  "وه^? آ��� �Oاد ل4P ، ا
-       3��H$���ا ذه��ً� و� I�`F و� ن-���ً�           � " : �/)��^?  أ)7و)��w ی^آ7 )$� أن ال*2

 4PH���( 6F  ،            �ً�B  و� Iو� أح^ی� '���C 7ی, و�xودًا ل�O( و� ) "   ��$(10 - 10/9 
( ،�PFا ا8)7 ال*-�ل^�� �ً#� .g �#*7 ا8رض ل� ا)$w� ال��س ج*

-                     m�#� 6�F و� ال*-*��دة Iل��H#*7 ال��� I�� و)*� ی��Bدم ال7�xDة ا<ن��2ن�I ال*�wل
 ن�� أ )�� أو: "7HFات ال#�� ال=�ی� آ*� 6F "��ل )$�� ال�^ي ن�2�� إل�� ل�*�2�6�F 3 "�ل��                      

Fi4 "�لPاأ :ل�����رآ�ا ،   ��اءآ4 أ ح  4P��� �) "   ��$(5/44( F ،        7�(8آ��ن ا �وة  ��/�#
��H ال*=$*#�ت ال�7Bان�6�F I ی��م )�' ا8ی��م، rFن�� �                   x� 4ا8 �اء أ)7ًا )-�ً� ل I�-*�
           6�F ل��Hی ��w(7 أ �اء ا<ن�2ن، و���xن، أآdال I�-*�ی-2' أن ی�Pن ال*2�3 "� أ)7 
                     ����' ا<ن_ ال�^ی' ی��`��4 ا	، و� ی-�2' ���ل*()' أن ی-���4 و"�� أ��`��4 ر���ش

 ./ج� و 
��I أ ��ا4�N )�*�� أ���ؤوا                    -*� '�و�Oداد ال��Pرة وال�7ا��I )�' أ)�7 الP$��ب ال*�()�
��*� ی6F t�x )�ضa @;7 )�' ال*�()��' أن ی��`��ا أول��c ال�^ی' أح���2ا               �وص�#�ا، 

�ش�7ط ل�$�*�^ة   وآ�7اه�$�4  )' واِل�ی' وإ;�ة وأ���ء، rFن ��`�4  �4 أو ی��ذون ��4     إل
  3�، و� ی����m أ����? وأ)���  إن آ���ن أح��� ی��6�i إل��6ّ  "آ*��� ز ��4 ل�"���   ���� ال��2�� ال*��2

 . )27 - 14/26ل�"� " (;�ان� ح$� ن�2D أی`ً� F/ ی�Hر أن ی�Pن ��*�^ًا إوأو�د? و
 

 B��O�U :	�	ا� 	���� :��-r)ا� XYا�� 
�*I         ا8ن�ج��ورأى ال*-�HHن أی`ً� أن �7dی#�ت       H$�2*ة ال���  �جOة  ' إ"�)�I ال-

   ��*-� �*� I�(�P$*ا8 ه�^?    ال ����$��w( '�(   Iل��I    ن�جH(          ���#( ة���،  ی$�2-�� أن �3��B ال-
 cو)' ذل  �إل �$( ��" ( ل� اk;7 أی`ً�  F-�ل، )' لc*x  �� ;�ك ": ال*2�3 )� ن2
����� ال����BHص  ،  )5/39)$���� �H( 6���F bو"���� ورد ال���� ، cول���^ل�����F I#7ی���dإل�����ء ل 

ض� ��ل`�4   ی-u  �� ال7   وآiن6 �� ،  و إض�IF أ;/"�7H$D� I إل� ال*#�Hل�I     أ،  ال�BHص
5�6F 4 }��ر ال�2Dد وال��6وال4�5  t�� tوه� و� ری ،.  
و)�' أ;�^    ،  )' ض7�c  �� ;�ك ا8ی*' �F 7ض ل�� اk;�7          " :و)��w "�ل ل�"�   -

   c��C �#�*� /F رداءك. ...        /�F cو)' أ;�^ ال�^ي ل�      ��� ���،  )29 - 6/28ل�"��   " (  ��xل
a )�' ال4��5 وا�ض���xد    ح� )' ال#�H/ء؟ ول�� ص��#� ال���س i�Fي وا"�             أ�F� یa�B ه^ا    

 !وال7dور ���Pن؟
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4�F ;�ل�D  ���)� ض�7�� ;��م        ،  ل� آ�ن ه^ا ال�b )' آ/م ال*2�3       :  وه�� ن$�2ءل 
  7;kا �n4 ی#7ض ل� ال�F I��Pل ل�، رؤ��ء ال�" �� إن آ�f*�P� �" f ردیً� �Fش���  : "

 . )18/23ی�ح�� " (وإن ح�F �ً�2*�ذا �`7��6 ،  �� ال7دي
 I*C �*7  @; ��2ؤل   آ '  u-��I2 ه^ا ال6F ,�n ج�ل�I )�'       : إج��I ی�Pال fH�� ه� 

�I��2 ،ج������� أم أن وا"��a ال-���ل ی��(ذن ���iن ه��^ا ال*���Hل )��' ال*-���ل �Pت الO��=  وإذا 
c3  ' ذل��7ه، وال*2�F*���  O= أ  . 

��Hل ،وی-7م ال#�� ال=�ی� الx/ق إ� �#�I الOن�       -F : "     � 	ل^ي ج*#�� ا�F   ��"7Dی
�2�t الOن�� و��Oوج ��i;7ى یOن�6               :أ"�ل ل4P . . إن�2ن�وال�^ي  ،   إن )' ��, ا)7أ�� إ� 

 .)9 - 19/6)$� " (ی$Oوج �*IH�x یOن6 
�t )' أ���ب ان$�dر ال���ء      � a7یd$وه^ا ال  ،          i�=ال�^ي ی� ���إذ ه� ال*7�nج وال�2

، إآ*�ل )2�4��7 الOوج�I إل�� أول�c ال^ی' ح�ل�d( fآ� ال-��ة وا;$/�Fت ال�7d دون    
 .�7 )' ج�ی�ل#�� ال=�ی� أن ی���ا ح����4  �� الxُوح7م  ���4 ا

�4 ال-���ة   وH$�2� أن '�P*ی �    t����7ة �=#���   إذ I�*C أ)��ر  ،  )�a ه�^ا ال$7�dیa ال#=wآ
�' الOوج�' ض7�ً� )' ال*-�ل � ال�^ي �*�#��   ، إ� الx/ق )' ض���Pو� )7nج، ال-��ة 

�aH   7 )' ال*`�ر�wPال   ،       ��> I��I�2 ال�7و��2$�ن$�Pال aFق   وه� )� د/�xال Iوه�� )��    ،  ح�
tال�7ی a7یd$7وج )' ه^ا الnال I��� .�-�ول الN��P_ ا8;7ى إ"7ار? 

ی�F   ��"7Dل^ي ج*#� ا	 � " :ذآ$( ?7� I�  '( �-7ی4 الx/ق وه� "�ل�       وأ)� )� 
�3  ) 19/6)$�  " ( إن�2ن  -B� _��F  ،            '��� �ً��� 8ن ال�Oواج ل��_ ج*#�ً� إل���Cا'  ،  ���

    '���ه� ا��Dق �Cا �و��       ال�  '  � 	ا I#ش�7ی ,�Fواج وO�ّ�$  ،          7N��� ��w( c6 ذل��F ���w*F
 .ال7N�#d ال$6 أ)7 ��� ا	

-I��*Cت     و�����x$( I6 )�اج�����F ر ال#���� ال=�ی����D7ی#6 @;��7 ��اج���� أ�����d� O��=  
  I�) 1(آ�رن��wس   (آ*�� ی4��D )�'       وه�� )��a ال�Oواج ��iآ7w )�' واح��ة             ،  ال-��ة ا<ن��2ن

7/1 - 5(  ،Bال� _N��Pال ���  a*=� �( وه�ID�$n*ال I���ت ، 7انN�B7 ا<ح�d� �*���
6��DF ان=�$��7ا �Oی��� ال����2ء  ���� ال7ج���ل أر�#��I  ، إل��� زی���دة )7��xدة 6��F أ ���اد ال����2ء 

���g ی-��� ، و6��F أ)7یC ���P*�ن���I )/ی���'، و6��F أل*�ن���� ;*I��2 )/ی���'، )/ی���' ا)��7أةPF
 6F ال-u ال#�� ال=�ی� ه^? ال*I�Pd ال�C@ 4"�D$$� 6$ره� إذا ���a ال��Bرى "�ل ��ل_  

إن� ح�2' ل��4 إذا ل���wا        : أ"�ل ل��7 ال*$Oوج�' ول�را)�     "  �� ال$�$� و�7ك الOواج     
�$Oوج��ا            ،  آ*� أن� �F 4��2Dا أن�x�إن ،   )9 - 7/8) 1(آ�رن��wس   " ( ول�P' إذا ل�4 ی`�

�I�2 و�7H ��� آ�� ی��م     �Pت ال���� ،ن$�=I ه^ا ال$#��4 ه6 ال3N�`D الO�� 6$ ج�w$ل f أن 
���د?           وأن ه�^ا ال$�ج��� ل��_ )�' آ�*�I ا	           ،  ��tال7xDة � �ُ    3��Bی#��4 )�� ی 	8ن ا ،

 .وی���t أح�ال�4
 

  B�/��U :     ���-ـrا� �O دور   �ـ��fر   ور�ـr)Oا _
�دSا�(.�� وا� 

 'P)� ذآ7ن�?   ول �ء      آ/��I ل���ً� ج�ن��وأ)� أّس ال�/ء ال^ي �#�ن6 )��      ،  ل�_ إ� أ�
     /nة ال��H  6F '*P�F I�وال$6 �=#� ا<ی*��ن �t��B     ،  ص وال�Dاء ال*=$*#�ت ال�7Bان

     ��n��2ال$��6 ن I#7ی��dال����)�س وال I���#ص و)-��7رًا )��' ل/��nل� �ً���F3 آ������ل_ ال*��2
��I )'   ��-7ی4 و )'  ال7dی#I    "7ر�� آ� )�  - �=7ة "�4    -نy2  لi�   ،  �H"�ال�H 7ی4 و=
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     '( ID�$n*ت ال�H� إذ ا<ی*��ن ��ل*�2�3  ،  زن�� وش�7ب ل�n*��ر و"$�� و��2Fد         ار�tP ال*�
  f���*5  ����*�( ی�ن�����x; 7���DPی �����  I������وه���P^ا ی*`���6 ال*���()' �����^?  ، ال*�����Bب ن

 .ال��Bص إل� ض7وب ال7ذی�I و��Fن�� ���H  '( gN�; 7ب ا	 ودی��ن$�
��ل_   �*��H  ل   I#7ي       ش7ی�d�ال*�2�3   " :لF ��H،  ل#��I  :ا	 ال$6 ���^ب ال���2ك ال

I�#ان� )' ل�$F(ال��)�س ا " I��/�3/13(. 
"�� آ��ن ال���)�س )(د����       " :ل� �#� ص�t ال*2�HF 3    ��جI إل��  �'  '  �م ال-   أو

�#� )� ج�ء ا<ی*�ن ل���2 �#�� �-�f )�(دب              ،  إل� ال*2�3 ل6P ن$�7ر ��<ی*�ن     'Pول ) "
 I��/�3/24 - 25( . 
� ا���/)�� ال�^ي ج#��     ":��Hل�آ� إ��xل ال��)�س   أ و��C ��2?   .. . ' واح��=� /ًx��(

 . )5-2/14أ2F_ " ( ن�)�س ال�ص�ی�
�rی*���ن ی���2ع  ، ا<ن���2ن � ی$���7ر �i *���ل ال����)�س   : " أی`��ً�وی���Hل   ����8ن��� ، 

�I " ( ی$�7ر ج�2 )�  �i *�ل ال��)�س ��/�2/16( .  
 " :ی2���ن ل�*2�3ی7ى ��ل_ أن�4 وه(�ء ال^ی' ی7Bون  �� ال#*� ��ل��)�س 

��x$4  ' ال*2�3 أی�� ال^ی' �$�7رون ��ل��)�س � �" ) " I��/�5/4( . 
          I-ل��Bا8 *��ل ال �إل� Iل ،  وی*`6 )(آ�ًا  �م ال-�ج���H�F : "     ل���)�س��إن آ��ن 

7���F tل*2�3 إذًا، � /��I " (  )�ت �/�2/21( . 
�����)�س ا<ی*���ن ؟أ�����)�س ا8 *���ل " :وی���Hل ���� إذا ن-t��2 أن ا<ن���2ن ، آ��/ 

 . )28-3/27رو)�I (  "ی$�7ر ��<ی*�ن ��ون أ *�ل ال��)�س 
�ً/ ل����7 وال�=���ة  ��ل*��2�3 <ی*���ن  وج#��� ����ل_ ا������)�س )��' ����7 ال-�ج��I ل ���

�*H$`��� أ *�ل���� �، ال��^ي ;�����B ود �ن��� د ���ة )I����H:"  وا8 *���ل ، ���`$H*� ����
�f ل��� 6�F ال*�2�3 ی��2ع ال�^ي أ��x� ال*��ت                 x ال$6 أ I*#وال� �BHة    ،  ال���وأن��ر ال-

10 - 1/9) 2(��*��Cوس " ( وال��nد ( . 
���Hل ،   6F نb @;�7    ال�7یt  ' أ"�ال ال*2�3    ه^ا ال*#��    وی(آ�F : "    g�x7 ل��{

���7  *���ه��� ن-��'، ����B�nF ا	 وإح���2ن� 6��F ل���* i� � ، ����B�; ���$*رح ���`$H*� ����
��2� ال*�/د ال�wن6 و�=�ی� ال7وح ال�Hس  ) " _x��3/4 - 5( . 

ول���^لr���F cن �����ل_ ی#����' إ��ح$���� ل���P� ال*-7)����ت )���' ا8�#*����n( Iل���Dً� ال$����راة   
�(�Pوأح� ) I��w$24-14/1ان75 ال(. 

ول���P  ، أن�  �ل4 و)$�6F 'H ال7ب ی�2ع أن �ش6ء ن=�_ 6�F ح�� ذا���               " :ی�Hلو 
 . )14/14رو)�I (  "ی�Pن ن=2ً� ل*' ی#$�7? ن=2ً�

 ال*-7)�ت ی�Hس  ���� آ�� )-�7م       $� وه� ی#7ض ن*�ذجً� )' إ��ح     -��ل_   وی�Hل 
15/ ���1�x_ (  "سو)��� )��' ش��6ء ����ه7 ل�ن=���، آ��� ش��6ء ����ه7 ل������ر ":-(  ،
1(��*����Cوس " ( و� ی��mF7 ش��6ء إذا أ;��^ )��a ال7P��d ، 8ن آ��� ;��I��H ا	 ج����ة" (
4/4 .(  

�ً��F7#( _ل����ال*��2�3 ال��^ي "�)��� ا	 آ���Dرة " :  ال����ر حt��2 دی���� ال=�ی���وی���Hل 
 �(���r)���ل ا	             ،  ��<ی*�ن  IDی�� ال��2ل�xn3  �' الDBال �7? )' أج�<}���ر  ،  <}��ر 

���2ع             ،  ل���Pن ���راً   ،  O)' ال-�ض7 �6F ?7 ال  � Iرو)�� " ( وی��7ر )�' ه�� )�' ا<ی*��ن 
3/24-25(. 
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����ل7ب ی���2ع   " : )#���دًا ال7��dوط ال=�ی���ة ل���n/ص  ی���Hلو  c��*D� f��F7$ إن ا ،
�c أن �H� f�(@ا8)�اتو '( �(�"أ 	ا ،fB�; ) " I� . )10/9رو)

  _"7��( 6��F ج���ء ���( ����w(و: "  b���; ���*$ ن َ�ُی��و)��' ل��4 ی��()' ، )��' @)��' وا "
) _"7(16/16( . 

   7�;@ a6 )�ض���Fو   I�-��a��2$ دا7��Nة ال�n/ص ل$��d*� آ��� ال�7�dیI و��7ی���� ��ل*��2
���ل_  ���Hل F،  ال$6 � �-7م ح7ا)��ً         3��^ل�� 8ج���� أج*#��'        " :  �' ال*�2 ) "  I��رو)

8/32( . 
ل�_ ل�xnی�ن�  ،  �وه� آ�Dرة ل�xnی�ن  ،  ی�2ع ال*2�3 ال��ر   ": وی�ض-� "�ل ی�ح��  

�HF ،ی�xnل �� . )2/2) 1(ی�ح�� " ( � آ� ال#�ل4 أی`ً� 
ی�ح���� (  "ن����d أن اkب "��� أر���� ا����' )��B�nً� ل�#���ل4     " :"�ل���6��F ی(آ���?  و

 ، )�*���  *����ا )��'   ل��P� ال�7��d ش���)ً/ F=#��� ال��n/ص  �)��ً� ل��P� ال�xnی��� و    ) 4/14
          I��=ال �أه� �ت وال7زای�، ل^ا أض�-�H� و�F, ال*���Dم ال��ل6�2 ه�4 أراذل ال���س           -ال*�

�I أ��ء ا8دبإذ )' أِ)،  –��D$�4 و�H#ال '.  
                I#7ی�dون����75 ل� I���6�F 7 ال�7�Bان�4��F ��HF    ،  و"� آ�ن ل�^? ال���Bص ص��ى آ

���7ه4 )��' ه��^? ال����Bص أن آ��� ال*�����Hت "��� أض��-f ح��/�ً � ����" I�، رواد ال�7��Bان
��Hل ل�7C أح� )(�62 ال*^هt ال�7و��2$�ن6$      F: "   إن ���یt��x )��� ا8 *��ل        � ا<ن=

�#P_ ذلc  ،  ج� ��7ی7ن� 8 ������ "��ة ال$�7ی�7            ...  إن� یmF7 أ *�ل���   ،  F 7��5� 6�Pإن�� ل
 ". وأن �7wP  �ده�، ی�Oم أن ��C@ 45#)�� ج�ًا

      ��إن آ��f ���ر"ً� أو زان��ً� أو          : " "ا8)�آ' ال/ه����I  "وی�Hل )�/ نP$�ن 6F آ$�
 � �ًH��F  cل^���HF c أن �   ،  ��4$ �       wآ y��I ��2� أن ا	 ه� ش�x7 ال�  ،   ,�وأن� "� �

�O)' )�ی� zxn� أن �� )153( ."و�7D ل�x; cی�ك "
                   I�(�  67ان�Bوال��7ب ال� ����' ل�� أن ال�/ء وال�2Dد ال^ي @ل�f إل��� أور�، وهP^ا �

            �w*أن� ی �رى  ��B7 ال�Bب ال^ي ی�$Pه^ا ال t�2����� ال��I��N       -إن*� آ�ن � ر��4 ���
 .ل*��Pت آ�*I ا	 ال��دیI إل� ال�7 وال=�I وا-

  
 

                                                 
��I ا8ول� �  : ان75  ) 153(xnص        ال ، '��I وا<��/م ، أ)�*�I ال��dه-��' ال���دیI وال*2)148( 

�t ، ص xn7ی4 الPال ��  ، ��  ).374(، ال*2�6F 3 ال7H@ن وال$�راة وا<ن=
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I؟ا ه�ه� هJ�Hا  
 

��ت �7اءة ال�ح6 )' أ��Dر ال#��� ال=�ی��، أن ن#�7ض                 وC> ��$ج�ل �� 4$n7 )� ن;@
�#m )��� ل���ی����, أن   � أو ص���Dت أ;��/ق )��'ال#���� ال=�ی��� إل��� ال*��2�3 �ب ّ$��ُآ �ی���2

����          ،  آ�7ام ال�7�d و �B�     4��N/Hر )�'    F a�Hأن ی '�  /ً�`F     "��وة 	6 آ�7ی4 ج#��� ا��ن
I-ص�ل'� . ل�#�ل*
 I*C7  و�wص�ر آ                  '�ة �62ء ل�*2�3، ل�' ی�7Dه�� )��ح ا�D��8ر ل�*�2�6�F 3 )��ا

����ن   ����c ال���Bر ال*Oری��I أه��4أ;��7ى، و)��'  ��ل*��2�3 زورًا إل��� ا ال$��6 ن��2��� ا<ن=
 : و��$�نً�
�#���م ال-��7ص  ���� وص���ل ض��#�ف ا<ی*���ن إل��� ال*�7��Dة أن  - 3�)$��� ی��$�4 ال*��2

Iوال��ای  ،  ��ول*�� آ��ن وح��? ��iل� ال�^ی'          "  :، ی��Hل  ��  ���4  � أ����   ح=�t  ی�O 4 أن��   
   a( 6ا�ح�ل��C   �w*7  ' الd    ،" 44      "� أُ  :�ل ل��P6 ل�x أ       	ت ا��P�( 7ّ�� ا��F7#� ن، 

��8       أوF ش�6ء         )� ال^ی' ه4 )�' ;��رج �ن ل��4 آ���Pل ی��w(،        7ی' و��B�ل6�P ی�7�Bوا )
 .�7D ل��x; 4ی�ه4ل�/ ی7ج#�ا Fُ$، وی2*#�ا ��)#�' و� ی�D*�ا، ی�75وا

��F7#� gن ج*�a ا8،  أ)� �#�*�ن ه^ا ال*w�   4C : "�ل ل�4  PFل�w( ...���7ة  i وwل آ�w(
�#�ن   x$��2آ���ن�ا ی �*�و����ون )��w� ل��4 ی��P'   ... ن ی��2*#�اأ)��w� ه��^? آ���ن ی�P*���4 ح��2

4�*�Pش�6ء              أو ،ی �آ� ?^����HF  ، )33-4/10)�7"_  " ()�  ��� ان7�Dاد ��PFن ی7�2D ل$/)
���ن      ���ل ^��)*�' ی$-��ث أ)��)�4 ����w(8ل        ی-7)�� @;�7ی'     و،   وال7�dح  آ�ن یb�n ال$/)

  �HF"          ا��*�Dو� ی '�ل��H آ��ن   "  ل6�P ی�7�Bوا )�7�Bی' و� ی�7�5وا، وی�2*#�ا ���)#
cل�/ ی7ج#�ا"إض/ً� ل�4  ی$#*� ذل،$ُF 4ی�ه�x; 47 ل�D�."  

��8م وا8ب    ا8ن�ج�� ذآ7تو  - 3�4C ل*� آ�ن ال*2�6F 3  7س ��Hن�       ،   وص�I ال*2
�f )�� �-�ی� ال*��ء ال�^ي 6�F ال=�7ار إل��                ،  ال���ن� أ��ء ل�  أ7  �^ُآ��6DF ی�ح�� أن�� 

7�� أه� ال#�7س ��HFل ل���          dی�� ا)�7أة    : " ;*7 ی cل6 ول���( ،     ��#�" ( ل�i�� 4ت ��� 6$ 
 ی��  :ل���  "��ل  "ل$�7ج4   وه6 ذات الI*�P ال$6 "�ل�� ل�Oان�I ال$6 أ��6 ����            ،   )2/4ی�ح��  
 ).8/10ی�ح�� " (ا)7أة
���^? )��' �/ج���ء واح��� ل*��� و(7���nی ?  ،?���*�P�ل��4 ی4��H أن أ)��� وإ;����� ی�$75ون��� ل

     �� ،�����ل�� وال$7ح�ب H$ء   "�ل���D=�)�' ه�6 أ)�6 ؟ و)�'         ": - حt2 ز �4 )$��       - 
��I  یa��B  )�'  ن، 8 ;���6 إو )�6 أ ه��  :و"��ل  �/)��^?  ن-� ی�? )ّ� C4 !ه4 إ;��6 ؟  �d( 

#��H� أن ، ���F� ی)50-12/48)$��� ( ")��6أو ;$��6أو ;��6أ ه��� ال��2*�ات 6��F ال��^ي ���6أ
 4�C أل��P� 4' ال��xه7ة ال�$��ل ال$�6 ی$�7�P ل��� )*�'                   ال*2�3 ی$=�ه� أ)� ��^? ال7xیIH؟    

��I ا	d( a�Bی! 
��4 ال7H@ن   و^Pآ��  ی c6 ذلF   3��� ه�� آ*��      ل�ال���  أن ی62ء   ال��ر ، F*� آ�ن ل�*2 ، 
�ً� {{{{ : ' ن�2Dی�Hل Hرًا ش�� ). 32: ��رة )7ی4 (}}}}و�7ًا ��ال��6 ول4 ی=#��6 ج
�' @;6F    �*�$� 7 )� و ����iن ال*�2�3 "��ل ل�����د        ��H$Fل ،   �7�dب الn*�7    ا8ن�ج  :
��Hل��ن  .وی7�dب  یiآ� ا<ن�2ن ا�' ج�ء"F:  أآ��ل  إن��2ن  ه��ذا  t7  وش�7ی�*;،  t�-( 

 ).11/19)$� " (وال�xnة ل�#�dری'
�*�� ن�7ى ال7�H@ن ی��Hل  ���         ،  �6�2ء ��� ل�*�2�3 وأ)��       ،  ا8ن�ج��ه^ا )� �^آ7?     F�، 
 ل�7P�2 ال*�� �ون إل��       ��� ی�ح��� أ)�7 ص��a الn*�7         إل�6 ی�t�2     ال$  ال�xه7ة  ال*7أة  '
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ی���� )���7ی4 إن ا	 اص����Dxك و�����7ك    [ :ی����Hلوال7���H@ن �F ��D���B ،ال#���7س ویw*�����ن 
 '� ).33 :@ل  *7ان (]واص�Dxك  �� ن�2ء ال#�ل*

����ل_ ال*����iة ح���' د ��� ل7��dب الn*��7 *��أآ"��� و � ،������#� 6��F 7 إ���7اف���� '��(
�#� ش7اب       � : "�HFل �*�F 'P;*7اً ،  )�ء� �ا�$#* ��/ً���c(�H  أج�� )#���c و  أ )'  "�

�7ةwPوس ("ال�C�*�C) 1( 23/5(     ل�w(87 اD� 7     ال$�را�6  ، وآ�ن�*n7 ش7ب ال�"� ا $
  )7P2ًاأ �xا : "و���I ل#/ج )Pd/ت ال7HDاء، إذ ی�2��4 أ�#���4 و@�)�4، إذ ی�Hل

cو;*��7ًا،ل��ل�� _D7?، ل*��7ّي ال�����HF ���27ب وی���dو� ی��^آ7،  ی ���#� ����ا���w(8ل  " ( �#
31/6-7.( 

���� ال��^ي      �Hل��7��  ل��P' ال*=$*#���ت ال�7��Bان�I ل��O��$�� 4م ��dل_أح���� ود ��� ل����  ،
            '�����  7�dات ال*/ی��' )�' ال*��)� I��(�( )=$*#��ت �إل fل�-$F ،     '�( 7�;@ 7�Cإن�� أ

 .@�Cر الP$�ب ال*�Hس
-          �#��ن أح� ی6�i   إن آ  " :وی�H� ل�"�  ' ال*2�3 أ)7ًا �7ی�ً� "�ل� ل�=*�ع ال6$ �$
 ح$� ن�2D أی`ً� F/ ی�Hر أن ی�Pن ��*�^ًا         ،;�ان�إو� ی��m أ��? وأ)� وأو�د? و     ،  إل6ّ
���Hل           )27 - 14/26ل�"�  " ( F ،ل�$�*�^ة I�� �PF^ل4C ،" : c ی$��a ل�"� ال7dوط ال*$�2-
 ).14/33ل�"� " (��*�^ًا ل6 ی�Pن أن ی�Hر � أ)�ال� ج*�a ی$7ك � )�4P واح� آ�

F IFض�r آ�ن ه̂  لإ �7  ?�dط ل�$�*�^ة    و ال   �*N/( 7���I  7ة�xDل�  –      ��Dن   – آ*�� أ���r�F 
�� ه��^? ال7��dوط -$��2(I ، ،ا8"���رب )��7ا8أی`��ً� و m�����     I�������ل )��' ال��حH( 7���� 

I���ء وا8)��ت        ا8;/"kا m��� 7(iأن ی �H#3 � ی���4       ، وال*2�F ��*� و)-�I ا8 �اء 
��xنdال!  

-   ��w(او �إل t23 أن ی�B3 ذل� ی�ن��6  إل��  c ال��Hل ال*7ی�a ال�^ي ی��2��ن�     ل*2
)�� ج��f    ،  � ���5ا أن6 ج�f 8ل6H �/)ً�  �� ا8رض        " :"�ل�ال*-�I وال2/م، وه�    

 ً�(/� 6H8ل  ، ً�D�� ��  ،     ���I والPّ�� ،  وا���I ض�� أ)���    ،  rFن6 ج�7F8 fق ا<ن�2ن ض� أ
�$���  ، ض��� ح*�������ل*��2�3 ���� ج���ء اF، )36 - 10/34)$���" (وأ ���اء ا<ن���2ن أه��� 

��I   7ى ل��^ا ال���6 ال�5#�4، ���ل  ��� آ�^ب            إن�� إ���ءة آ��    ! ل�7d ال�2Dد وال��`�ء  $Pال 
��ن آ�*I ا	$Pرى أن�4 ی�B4 ال� Oال^ی' ی. 

��� "���ل ��dل�"���وی" :f6 ج�����Hن���رًا 8ل �ذا ،ا8رض  ������*F ل��� أری��� f(7xاض�� .. 
���  :ل4�P  أ"�ل ،آ/ .ا8رض  �� �/)ً� 6x 8 ج�f أن6 أ���5ن  (��2Hن  8ن��  .ً�ان��Pی 

�I2*; 6F f اkن )'��' واح� *2H�(  ،C/CI ��  ��Cن ،  'ا���Cوا  ���   �C/CI،  4�2Hی� 
  ���  وال-*��ة ،  ا8م  �� وال��f،  ال��f  ��  وا8م ،ا8ب  �� وا��'،  ا��'  �� ا8ب
��ن ح��' ز *��ا        )53 -12/49ل�"�  " (ح*����  �� IوالPّ�،  $��آّ���، �F� ص�ق ا<ن=
 . ح�ش�?، �F^ا ��$�ن  5�4؟ ن��2F 6دن ال*2�3 آ�نأ

�� ��،        ال*�2�3   و��a رج��      -���، 4�C ج��ء? یi$�2ذن� ل���F' أ���?         ی7ی�� أن ی$7�dف 
�F4 O   3 ن���? و"��ل�)$��  " ( )����ه4   ودع ال*���� ی����Fن   .ا��#��6 : "  )$� أن ال*2
��ل�ال�؟ و)� ا7C8 ال^ي ی$7آ�         )8/22 7�، �F� یD#� ه^ا آ7ام ال��س؟ وه� ه^ا )' ال

   �Nر�" ��  b7ی'    ه^ا ال�d#7ن ال�اح� والH6 الF   ؟�ل�^ا ا8  وه  I"/  t6   )7 ال�7ی�F 
�I؟ال-��I ال*2��7 )*� ن7ا? )' ال#�Hق وال=�Dف 6F ال*=$*#�ت ال�7wP 
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 :أی`��ً و"��ل @;�7     "���    4�F یiذن ل��، ��� أنª       ، وا�$iذن� ��*�^ @;6F 7 وداع أه��      -
��HF ،6$ل ل�� ی��2ع        أودع أن أوً� ولP' اN^ن ل6     ،��#c ی� ���  أ� 6F 'ال^ی:    _�ح��  أ ل�

، )62-9/61ل�"��  " ( ال��راء ی3��B ل*���Pت ا	    إل�ی`a ی�?  �� ال*-7اث وی�75      
   ^� وأي �#�ل�4 ه�^?؟     ! ه^ا أي دی' ! � ی3�B ل*��Pت ا	 8ن� أراد وداع أه��       �F^ا ال$�*

�� آ�*I ا	؟�  u-� �( ه^ا �ه 
���7 )*��� �#�ن���� أور���� وال���7ب )��'  ری��t أن ه��^? ال����Bص وأ)�wل���� ����t ل  و�wP

�' ا8رح�م �� و6F ا8ن�2ب� a��Hأ�7ي و� cPD�.  
-      3��� وآ7ام ال�7d  ،   و)' ال=�Dء ال^ي ی$�7?  �� ال*2  ،   �$( 6F م : " )� ج�ء�H�

�ً� ل�   Cج� �رج ����7ًا    ،  rFن� ی7Bع وی$�iل4 ش��ی�اً     ،  ی� ��� ارح4 ا��6   : و"�Nً/،  إلwآ a�Hوی
��7ًا 6F  ،   6�F ال���ر  wك     .  ال*��ء  وآ^��iFج��ب  .  4��F ی��Hروا أن ی�D�d?       ،وأح`���7 إل�� �/)
���7 ال*��()' ال*�$���ي، إل��� )$��� أآ���ن )#4��P؟ إل��� )$���      :  و"���ل،ی���2ع� ����أی���� ال=

��xن   ،�Fن$�7? ی�2ع .  "�)�? إل6ّ ه���   اح$*�4P؟d7ج )�� الnF   ،  6 ال��/مDdF( "  ��$(
�7ر ل�^ا ال$�7م )' "`�ء ح�ا�N ال، )17/14-16( '( _� .��سإذ ل
 6��F ا<����ءة ل�*��2�I��B" 6��F 3 ال*��7أة ال�P#�ن���I أو ا8ن�ج����و)��7ة أ;��7ى �����ل�  -

   Iال*=��ن�� ����$�����I ال$��6 ج���ءت إل��� ال*��2�t���x� 3 )���� ش���Dء اH���D6، ال��P�، وه��6 �
�I�*�P   ، ا��$6 )=��نI ج�ًا، ی� ا�' داود، ارح*�6 ی� ��� : " و��Hل   ������H$Fم  ، 4��F ی=
?^�(/�،   '��N�" ����ا إل���3 وراءن��   ،  اص��F7 :  وB� ج��ب و"��ل     ،  8ن��iF :    �ل�4 أر��

     f����إ� إل� ;7اف Nإ�7ا  Iال`��ل .          I��N�" و��=�ت ل�� f��iF  :     6�� أ �� iFج��ب   .ی�� ��
�' وی7xح ل�P/ب       : و"�ل  ��وال�P/ب  ،  ن#4 ی� ����    : �HFلf   .ل�_ ح�2ً� أن ی(;^ ;�O ال

       �����ی�� ا)�7أة    :  ی�2ع و"�ل ل��      ح���^ أج�ب  .�iآ� )' الD$�ت ال^ي ی�N�( '( �H2ة أر
 c4 إی*�ن�، ���F ل�4 ی�7ح4 ض�#��D          )28 - 22 /15)$��   " ( ل�P' لc آ*�� �7ی��ی'       ،   5

��� ل��� ���لP/ب، ��HFل ل���                  ��d� f�`ار� '�8ج�� ه�^?    : "ول4 ی7ض �*��2 ���� إ� ح�
c$����xن )' اd6، "� ;7ج ال� ).7/29)7"_ " (الI*�P اذه

    a( ء�D=وه^ا ال I5ه^? ال�� �w*F   7ر ل����( � ���$��آ��g �  ، "�ر��  �� ش�Dء ا
    I��P2*ال c�� 4و� ی7ح ,Ddی  ، ����dی g���7 ال����د            ،  وآ� '�( '������ وج*��a ا8)*

��لP/ب؟! 
��ل���nزی7، ح��' أوص�� ��HFل                   '��� �#��xا  �: "و6F )�7ة أ;�7ى ش��� ه��)ء ا(8*

��� أن ی�ص�4      و� یH  .)7/6)$��   " (ال���nزی7  "��ام  ررآ�4 ُد �7xح��ا  و�،  ل��P/ب  ال�Hس
 3��*��w� ه��^? ال$I��"7D ال#�7��BیI   -ال��^ي یO *���ن أن��� ن��Oل ل��n/ص ال#���ل4       -ال*��2  
I`��� .ال

 ���-,   c�� f الI ��d   وإذا "   ���#��      ،  ال*2�3 وه�� ال���7ل ال��Hوة      ال2 t�=  /�F
ل�P' )��ذا    " : ���ل_  ��Hل#�� ال=�ی�الذل6F c ان$�dر ال$I"7D ال#�7BیI ال$6 ی(آ�ه�   

   7� إذًا أی���    ،8ن� � ی7ث ا�' ال=�ریa( I ا��' ال-�7ة         ،  د ال=�ریI وا����  ی�Hل الP$�ب ؟ ا
Iأو�د ح7ة ،ا<;�ة ل��2 أو�د ج�ری ��  ) " I��/�4/31( . 

�' ه^? ال�75ة ال#�7BیI      آ4 ه� ال7Dق  �   I`���ی��   {  و)� ج�ء 6F ال7H@ن ال7Pی4    ال
             ��N��إن أآ�4P(7   ل$#��ر�Fا  أی�� ال���س إن�� ;����Hآ4 )�' ذآ�7 وأن�w� وج#����آ4 ش�#��ً� و"

 ).13: ��رة ال-=7ات ( ] �� ا	 أ��Hآ4 
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 7�HFات   ا8ن�ج��� إن ا<ن�2ن ل�=� IB"" " :     6F ال-`�رة " 6F   دی�رانf ی�Hل ول 
�I )7ی7ة � ��ا4N "�� )�� ی��Hل ل���  �' ال*�2�6�F 3 )�اض�a أ;�7ى                     ��" . ..   ���`#�إن 

      Iال#�ال� �ً��ال7n�2یI ال/ذ �I وال-��H    وإن )���� )�� ی�d$*�  ���         ،  ی��و 8ول وه�I )=�ن
 ."ال*7ی7 
-               I�*7د )' رحx3 )�#�نً� ، ال�#' ه� ال�و)'  =�tN ال#�� ال=�ی� أن� ی#$�7 ال*2

���I ا	 ل�#���Bة وال*=��7)�'، آ*��' ی#���� ا8ص����م أو یOن��6 �*-�ر)��� أو   �H  ، وه���	ا
�4 آ�*�ت ن�)�س ا	H7ه4 )*' � ی���ال�ی� و� gn$2ی) . I��w$26-27/15ان75 ال.( 

3  ����� ال��2/م 6��F ز)��7ة ه��(�ء       �����ل_ � ی=��� �`�ض��I أن ی=#��� ال*��2 '��Pل 
��Hل   F ،	ا '( '� 8ج����، ذ ص��ر ل#��I      إ ،ال*2�3 اF$�ان� )' ل#��I ال���)�س      : "ال*�#�ن

�P( :            I$�ب 8ن��d; ���  ,��ّ  '�( �ن آ���#�( ) "   I���/�3/12(        I��، إذ ل�4 ی=�� و��
�' ل#��' ��� �����F ,��Fی�  �����( I#6 ش��7ی��F ب����B*ص�� ال ���N� وإد ����#=F ،3��t ال*��2

               '��ً� ، ح�D�2�F �ً���C 3�)�#�نً� )7xودًا )' رح*I ا	، وأ���  ��� ه�^? ال*��ن�I ل�*�2
�I  �� )#�ش7 ال�xnة�� .ج#� �7د ال*2�3 )' رح*I ا	، إن*� ه6 ن

3  ����� ال��2/م ال��P^ب   إل��� اوی�t��2 ی�ح����   -����^آ7 ی�ح���� أن  - وح�ش���? -ل*��2F 
��ا )' ال*   �� ^�4   ( 2�3 أن ی^هt ل����دی�I      ال$/)����        ) أورش��  6�F ا���O=#( 7��5وی

8ن ،  أن� لf2 أص#� �#� إل� ه^ا ال#���       ،  اص#�وا أن$4 إل� ه^ا ال#��    " :�HFل ل�4 ،  ال*�5ل
   �#� �*Pل ل�4 ه^ا  ،  و"$6 ل4 ی�"  ،  ��ص�#�  ،  ول*� آ�ن إ;��� "�� ص�#�وا      ،  و)6F uP ال=�

 ����ل���H ،  )10 - 7/8ی�ح���� ... " ( ���Dnء���� آiن��� 6��F ال ،  � }���ه7ًا،ه��� أی`��ً� إل��� ال#
             �����ً� ح$�� � ی�D�d$Pا آ^���، وح�ش��?  �D$n( t4 ذه�C ��أ;�7ه4 أن� ل' ی^هt إل� ال#

 F*��ذا  ��2?     ،ل�7ب ال*$=��2   إذا آ�نf ا�D�8ر "� ن2�f الP^ب إل�� ا        والB/ة وال2/م،   
)154( .! ال�7dن�75$ )'

 

�iن ی��F     t2^ا آ^ب ص7ی3 �    ,� 6�F آ$����4      ال���Bرى  "�7أ? r�Fن   ،  ل*�2�3 إل�� ا  ی�
�#� ذلc - ح�ش�? و-ل*2�3 ا  ' t=  /F ���اء الP^بل� أص �ً#���ا ج*.  
ولi� '�( ���  t�=  � '�P)��           ،  ی#=t ال*7ء ل7wPة ال$#7ي 6�F ال��7ب ال�7�Bان6         و

3  ��� ال2/م  ��ءة أ;7ى ��2��� ا�D�8ر إل� ا     �̂    ،  ل*2 �، أ� وه6 ال$#7ي أ)�م ال$/)
̂      IB" 6F   ذل�HF  c ج�ء    ��"��م  �' ال#��dء      : "ی��Hل ی�ح���   ،  �2� ال*�2�3 أرج�� ال$/)

 ������C a��;أ و،و  �����رج��� أوا�$��أ ی���2�  4��C ، ص�tّ )���ء ��2�( 6�F�  ID��d�( ^�; ، واO��ّر 
^�;�^  أرج���4 و  أ �F*� آ�ن "�� ��2�        ...  ���  وی*2-�� ��ل*�IDd ال$6 آ�ن )$Oراً     ،ال$/)

 iPوا� ����C4:"�ل ل�4، ی`ً�أP� f#ص� �" �( ن�*�Dأ�  ") 12-13/4ی�ح��.( 
�HF ذه��ا ،  �*��wر��� و�/)�^?و�4 ل*2�3 ل' یn=� )' إل� او)' نt2 ال#7ي 

   I7ی���7ة -� 6F Iح��و"� و"g �*#�ن إل� ج�ن�t ال�-�7  �ری�ً� ح$�� )�' ا<زار               ،  ل�2
̂  ذل���HF  cل "ول*� ج�ء ال*2�3 ل4 ی��F7#  ،  ال^ي ی�6x  �ر��   �� ی��2ع  آ��ن  ال�^ي  ال$�*

                                                 
ی���7ر ال��H_ ���*#�ن آ�����ن ه��^ا ال��P^ب ����وا 6 ال���nف  ���� ال���D_، وی��7ا? ص���رة )��'  ) 154(
�-�I        ال-I*P ا<ل��I ال6$ ��� ص�ن ح���� )' ال*�ت "�� ال�"f ال          "��'، ح$� ی*��P أن ی��H)�� ذ#*

I���ل6F I الI �2 ال*���H( ." ن آ���ن، ص�#*� _H7ی'، ال�d� ).218(ان75 ا��Dق ال
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�����  ��Oر ا ،ال�7ب  ن�� أ �7�xس  �*#�ن �*�F a*� .ال7ب ه� :ل�7xس ی-�w� آ��ن  8ن�� ،  
 ).21/7ی�ح�� ( "ال�-6F 7 ن�2D وألH�،  7ی�نً�
���7 )��' ال��2��ب وال4N�$��d ل������دا8ن�ج����و���^آ7  -wP3 ال�وه��4 ،   ���� ل���2ن ال*��2

cن ل��^ل�H-$��2( ،� ه��^ا ���w( 7 أن����   ����ی���Bر )��' ن���6 أر����� ر���� ل���#�4 "�)��� ح*
���رآ�ا أ ��اءآ4    " :ر )*�' ی��Hل    ی��B  آ*�� �  ،  ا8;/ق  ،       4P��`��" ) وأح���2ا إل�� (
 �$(5/44( . 

    �(�Hل cذل �#��g ی�Hل PF : "   4 أیPل �ن ال*�7اؤون  وی���I وال7Dی2$P..�� ال  �وی� 
 أی���� ال-����ت أو�د ا���F8 6 آ���g ..أی���� ال=����ل وال#*����ن  .. ل4��P أی���� ال���Hدة ال#*����ن
 . )37 - 23/13 )$� ( " ؟��7��ن )' دی��نI ج��4

        Iرآ��*�ه��  ،  و)-�$�4 وا<ح��2ن إل���4  ء �اا8وه� ی#H� أن ی�Hل ذاك ال^ي أ)7 
�����ء  " : ی*���P' أن ی����Hل ل����4 �����iن�4 آ���/ب  ، )11/37ل�"���� " (ی���� أ� 4�D���Bأو أن ی

 ��و����  ل��/ ،   ال���nزی7  "��ام  دررآ7x� 4ح�ا و� ،ل�P/ب ال�Hس �#�xا �: "و;��زی7
�iرج���، fD$4 و��P"O*$F) " �$(7/6(. 

�HF "�ل ل$�*�^ی� ال�^ی'    ،  و"� ��ل ال2��ب ال*��2ب ل�*2�3 ح$� �/)�^? و;�ص$�       
  ?��F7#ء               " : ل4 ی������� ا8ن 4��P� ��( a��*=����� ال���Hب 6�F ا<ی*��ن x����ن وال�" أی��� ال�

  ).16/23)$� (  " اذهt  �6 ی� ش��xن: "و"�ل ل�7xس، )24/25ل�"� (
     7;@ '��( 6F ?إی� ����n( و"�ل :"     fPPا<ی*�ن ل*��ذا ش� �� 14/31)$��  " ( ی� "�

(. 
      t2ی� '���ب إ;�ان�� )�'     ال#�� ال=�ی� إل� ال*2�3 ِ��     ُآ$�ب  لP' ال�اه�I ال�ه��ء ح

��ل��Bص وال72اق    4����dء و����، وا���)�4 �#�م ال-7ص  �� ه�ایI أ"�ا)�4  ،  ا8ن
��Hل ی�ح�� F :"     4   أ  ال-�,َ   ال-�,َ  :ی`��ً أ "�ل ل�4 ی�2ع�P7اف     أن�6   إ :"��ل ل�nب ال��� ،ن�� 

 .ن� ه� ال��ب أ.ولP' ال7nاف لa*2� 4 ل�4   .ج*�a ال^ی' أ��ا "��6 ه4 �7اق ول�Bص      
�b�n وی���;� وی7��nج وی=��� )7 ��� أن د;��� ���6 إ��F 6 . ح����i7��2ق إال���2رق � ی���� ل

c3 وی��� .وی^
 .ن�� ه�� ال7ا �6 ال��Bل3    أ. F`�� أن�� ��HF أ���f ل$��Pن ل��4 ح���ة ول���Pن ل��4           أ)�  أو

 ال��^ي ج���7 ول���_ را ���ً�أ)��� ال��^ي ه��� أو .3 ی���^ل ن���2D  ��' ال7��nافوال7ا ��6 ال���Bل
�/ً   ،ل�f2 ال7nاف ل�  H( tN^7ى ال�F    7اف وی�7بn7اف     . وی$7ك ال�nال tN^ال� gxn�F

 ).12-10/7ی�ح�� " (وی��ده�
      c)' ذل �أ" ��6 )��' @;7 ی$� � �=��4 )' "�ل 8;F4 وC ،ل�H�F" : '�(ل   و��": 

  ).5/23)$� " (ج��4 ن�ر )2$�جt ی�Pن أح*, ی�
'��( �ً������7ة )��' ر������N   ه��^ا ال��2ِو"7یwآ '���ب )��� ی�Hل��� ����ل_ 6��F )���ا ،�����( :

�6 " (ان75وا I�#F ال7d، ن75وا الP/با"��F3/2( ،7�wآ ��w(و...  
�' ال��^ی' ُی���، )���ن )��' ال*����Pت أول���c ال��^ی' ی��d$*�ن-4��C7َ ی��^آ7 ����ل_ أن )��' 

��HلF" :7ون و��P� ن و� ش$�)�ن و��D�) 1(آ�رن�wس  " )ا	 �P�(ت ی�C7ن ;�
6/10(  ،               '�*���d7 الN��� ���  زًا���أم ،  �F� �7ا? ی�BH ن�2D وال*2�3 أم أن ل�*� ا)$

    3N��Hن ال�� 4�C یO *��ن أن�� آ�*�I     ،أح� أآ7م ال*��7�'إل� ه� ض/ل ال�7d ح�' ی�2
 ا	؟
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�3 وال7Hب وال���#� ذلF �( c#� ال�7d )' ال2 t=  ذو�Iی�. 
����ن 6��F ا<����ءة ال*$#*���ة وی��2$*7 ا<ن=��3  ����� ال��2/م، ویإل��� ا� �D��Bن�ل*��2

�7��dي،    t��2ل��� ن _�����3N وه��4 ی$-����Cن  ��' نt��2 ل�*��2�3 ال��^ي ل��Hی��� )��' الO*ل��
ل��، ول��_ I�*C       ج#���ا نt�2 ی���g ال�=��ر ن�2�ً� ل�*�2�3 ال�^ي � أب               وال#=�t أن��4    

�' ی����g ال�=���ر�������� و� I��"/  ،ن���P7ی4 ل��( t��2ل��� وج���، أ)���  ول��� آ���ن ال*��^آ�ر ن
/F ال�=�ر gی��� gوأل  . 

��ن 6F )7ات  �ی�ة أن ال�=�ر ه� أب ال*2�3، )��� )� ن2�� ل�"� ��و"� ذآ7 ا<ن=
�6 ی�2ع 6F أورش��4، " :إل� )7ی4 B6  �� رج� �*� الH�و�#�)� أآ*��ا ا8ی�م 

 IHF7ال '����� هP^ا؟...وی��g وأ)� ل4 ی#�*�، إذ }��?  f�#F 6 ل*�ذا�� ه�ذا أ��ك  ی� 
 '��^#( c��x3 ال^ي � )48-2/41ل�"� " (وأن� آ�� ن�، F=#� ل�"� ال�=�َر أ�ً� ل�*2

��)I"/ ! )155 ل� 
 

�rF ،Iن��      ی��g ال�=�ر إل�  ن2�I ال*2�3   وH�H7 ح� �(آ� )�آ��ن      /وة  �� أن�� �
     ������#�  ' )7ی4 واdد ی��� ، و)�� ه�� )�ج��د 6�F ��*��ده4 )�' "��ل�4  ��� )�7ی4                  ال

��$�نً�  5�*ً� ال�xه7ةال�$�ل .  
���$( t��26 ن��F ���(i$ن��� ن و ���� الrF ،ج���ات ��-��� أن�� a��� ذآ��6��F 7 نt��2 ال*��2�3 أر

 F*��   .ل�*2�3 ه' �C)��ر، وزوج�I داود ال$�6 آ�ن�f 8وری�� ال-6�w، وراح��ب، ورا ��ث                  
�ه' ' ن��2ء ��Fق ال#��دة ح$�� ;ّ��     ه�� ُآ�  ال6F 72 ذآ7 ه(�ء ال=��ات دون ���7Nه' ؟    

3  ����� ا<ن=����؟ ه��� I��*C درس� ی#�*���� إی���? الP$���ب ال*���Hس ����Bnص ���5#�4 ال*��2
 ال2/م؟

إن ل��P� واح���ة )��' ا8ر���a ����ءة ���^آ7ه� ال$���راة، �C ���(iF)���ر 6���F ال$��6 ول���ت      
"a�( ��$�B    ان7�5    (. )' وال� أزواج�� ال^ی' �#�"��ا  ���� واح��ًا �#�� واح��            �Fرص زن�ً 
 6F ی'ی��ذا�P$30 - 38/2  ال .( 

وه6  ���، F7َ=داود �iن�  -زورًا  -6�F 6w ال$6 �$�4 ال$�راة   وأ)� زوجI أوری� ال-   
  I6،    زوج�w-أوری�� ال ?�N�"                  ��#� 4�C ،f��*-F دa�F داود �Oوج��� إل�� ال*��ت، و�Oوج��� 

6 ���*�ن أح� أج�اد ال*2�3)' أو�ده� و���F، وآ�ن ��� ال6F IBH ان75  ( .ال�N�*ص
)2 (11/1 - 4 .(  

      ��- ح�$( t2�  O-، وآ/ه*� )' أج�اد ال*2�3    وأ)� راح�ب زوجI ��*�ن، وأم 
 ، )2/1ی��dع   " ( ا)7أة زان�I ا��*�� راح��ب       " :7Fاح�ب ه6 ال$6 "�ل  ��� ی�dع     ،  

?7D� 6F زن�ه� IB" 7وذآ . 
��، وال$��راة ���Hل            ��� O وأم  � Iزوج I�� � " :وأ)� را �ث 6�F را �ث ال*(ا

�I " ( ش7 � ال=�� ال#�ح$، )(ا�6F 6 ج*� I ال7ب ی�;�  *�ي و��w$23/3ال .(  
،  )' ج*� �I ال�7ب     ول-2' ال-� ه^? ال*7ة rFن ال*2�3 ل�_ دا;ً/ 6F ه^ا ال7xد          

 .  وال�C/wن ل���wن6إذ ه� ال=�� ال

                                                 
و�شc أن� �4�# )�^ ��Dل$� أن ی�� �     : "الH_ �*#�ن آ���ن �#��Hً�  �� ه^? ال7HDة       ی�Hل   )155(

                     I�H�Hح ?�����7? أن ی���g ل��_ ه�� أn� 4وأن أ)�� ل� ،?�� "�� آ�*$��  �' و�د���         ل��P� 4'   .. ی��g أ
 I���7ی'، الH_ �*#�ن آ���ن، ص ". ال#=d� ).78-77(ا��Dق ال
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    I�� أF`� )' ال=�ات الw/ث، إذ ل4 ی^آ7 الP$�ب         -  �� آ� ح�ل     -وه^? ال=�ة ال*(ا
   O �������7�rاء  f��D$اآ ���HF ،�ر ،ل���� زن�� f��-� f��(ون� fی���O$F   I-���Bًا ل�^���D�� ����ج�

��c  وال�6�2  ،و���ّه���F  6$6��2 : "ح*����، ح��u "�ل�f ل���      ��C،  6ل�Oوان  �ر  إل�����..  ال
���  ی`�a=x  ال�^ي  ال*��Pن  ��F �*6  اض�a=x  و)$�F،  6��;6  وادD�dواآ  I�� ،رج����  ن�ح

6#=x7ك وه� واض�nی �*� '��*#� ... fلO�F �ر إل��� أ)���7 )� آ� حt2 و *�f ،ال
��  ).6-3/3را �ث " (ح*���� 

ه���� یg��H ال*��7ء ح���7Nًا )N���2$ً/  ��' ���7 ا�ه$*���م ����(�ء ال=���ات دون ����7N       و
                   ������ء وال���I#*�� y ا8ن�x�� 6�F t��77 إ� أن ه��ك )' ی�2D� '( ال=�ات ، و� أج�

��ء     4�F7ًا)��4 وال-� )' ش                	ص���ات ا �ً�#�3 ،  ����4 ج*� )' ن��ح وان$���ء ��ل*�2
 .و�/)�
��7ى )��� ل6F              bn�d )-�ولI ی�I2N ل$�   وPا<���ءة ال cو��� �ل*ّ$ IxH27ی7 ه^? ال

        �$( ��2�7? <ن=D� 6F 6x�( ب�H#درس ی�� b*ّHل ال�H3، ی�ال*2�3 وضa : "ال*2
�#�I الf�2=�� 6�$ ل6�P ی7�xه��، أي ی7ی�� أن ی��Hل              �xه�^? ال t�2ذا��� ن �إن )�'  :  �

 a� ".ج�ء )' أج� ال�xnة ول� )' ;����ت ل�*-� ;�xی� ال=*
��7 ال=��ات ا�ر��a           وأ)� ا8ب   $#�F '�P�2*ال �")$�          �وح� '�( ' O�$ج��اه7 ان a��أر

وص��g�ّ )�' أ���*�ء الOان���ت  ���Hًا )��'   ... ا8)�4 ل$��Oی' ص��ر ال*��2�3 آ��Dدي ال���xnة    
�7ة�Pب ال��Hوال Iح�$D*ن ال�� )156(".ال�(ل( � ی�4# �*�75? إ� أص-�ب ال#

Oان����ت ال/���6 و"��� �����ى ل��6 أن��6 لf��2 )��' ه��(�ء ال��^ی' أ =�������H  4 ال=���ات ال
�'، و� أزی�f أ�*�ؤه' ص�ر ال*P2*3، آ*� "�ل ا8ب ال� "�ر6N آ^لc؟ دري إن آ�ن2

ن� )' أص-�ب ال#��ن ال*D$�حI ال6$ ��6F 7B أ�*�ء الOوان6 )� ی3�B أن یOی'              أم أ 
Iل�� )' زی���F ،3� !ص�ر ال*2

) ود  ا إل�� د    ( ال�^آ�ر ال�^ی' ذآ�7 )$�� )���4 ا���Cن و��C/Cن أ���ً                أج�اد ال*2�3 وأ)�  
    ً���iن ی�Pن�ا )' @����N           ،  وذآ7 ل�"� ا��Cن وأر�#�ن أ 3� -�F(�ء أی`ً� � ی$7dف ال*2

 r�Fن أر�#�I      ، -  ص-�-ً�، وح�ش� أن ی��Pن ذل�c ص�-�-�ً           ��4 اةرل� آ�ن )� �^آ7? ال$�    
��ء �^آ7 ال$�راة أن�F 4#��ا الOن�، و�#`�4 آ�ن الOن� ال*��2ب إل��� زن��                kه(�ء ا '(

 . وه(�ء ا8ر�#I ه4 ی��ذا، وداود، و���*�ن، ورح�#�م)-�رم،
�' ل  ج��اد   ا8أح��   �' ی�ش��   ی��ی�"�4  أ)�  و(�� O*3 ال����F ا��4 @;�7 ی6�2ء         ،�*�2
��� ا	          إل� ا "�  ،����F c�( 4����ی�"F ،ة وال2/م/Bال ���  3���ل-7)��ن ون���2     ل*2 

 ج7x( ��$wوح�I     ل�� ج��ل_  ��� آ6��7 داود، و���Pن           �Pن ی � " :)' �#�?، �HFل  ��   
 4�*Cإ ��  ?��� . )31 - 36/30إر)�� " (ل�-7 ن��رًا ول��7د ل�ً/، وأ �"�� ون��2 و 

      ?���  وا����  ی�ش��� وی��ی�"�4 أح� أج�اد ال*2�3 ال^ی' أ�D� )$� ذآ7ه��HF ، 4 ذآ�7 أ
����Pلی�HF ، " :�;وإ ���Pول� ی ����ا وی�ش�� 6� ).1/11)$� (  "ن�  �� �

���� ی�ش���    "��7D ا8ی��م ا8ول      "� ذآ�7?    و ی��ی�"�4،وه� �^لc �=�ه� ا�4      :   7�P� ال
��� ا����    :وا���� ی��ی��"�4   . ال7ا��a ش�ّ��م   ،  ال�wل�u ص��"��   ،  ال�wن6 ی��ی��"�4  ،  ی�ح�ن�ن�Pی  ،

                                                 
�-t2 ال�Hی_ )$� ) 156( ��2�7 وش7ح(ا<ن=Dو� Iدرا�('�P2*ال �135( ، ص ، ا8ب )$.( 
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 ������ی�"�4 ا�4 أ��xH )$� )' ن2�� ل�*2�3،        )15-3/14) 1(ا8ی�م  " (وص�"�� اF ،
���Pی ?��Dوح ���' ی�ش�. 

  ����  ���Dnالو� ی I���xFرئ���H 4���� ���Hإ��� t�^ا ال*���c ال����D, ال*-��7وم  ه��  ���
  .وذری$� )' ال=��س  �� آ6�7 داود

        a( 4 ی$#�رض�3 ���7ث آ6��7    إذ أن ذلc ال� �� ل���ی�"�ز 4 ال��Bرى أن ال*2
�4 ال*��2�3 حt��2 ال=6��F:"    ���2 أ *���ل ال���7� r��Fن ل�"��� ،داود��Hی �� ،)��' C*��7ة ص���

   �����   " :وی�Hل ) 2/30أ *�ل " ( ل�=�_  �� آ�7��� آ6�7 داود أx#ال7ب ا<ل� ی
�� <زالI ال$#�رض إ� أن ی�H�2 ا��4 ی��ی��"�4                 )1/32ل�"�  " ( �، 4�F ی=� )$� )' �

           ،7��Pال t��^ه� ال�Hرئ  ' ه^ا ال#ُ� �#�)' ��I�2 أج�اد ال*2�3، ول#�� }' أن ص�
 .ال^ي ی-7م ال*2�3 )' أح� أ 45 ن��ءات و��dرات الP$�ب ال*�Hس

3  ��� ال�2/م، ال���7ل             ولf2 أدع   �ال�Hرئ ی-Oن ل*� ی7ى )' إ��Dف �-, ال*2
                           7���dل�� ش���دة ال*�(رخ ال ��Hن6 أنr�F ىO�#$ی �ًا، وح$����ال5#�4 ال�^ي ل�4 ی�P' آ�^لc أ

�7  ' ال*�2�3 ال*�2*�           �Pال ��، ح��u   )15ص  " (ح���ة ی��2ع   "إرنf2 ری��ن 6F آ$�
�I  ' ح���ة ی��2ع  ��� ا            : "ی�Hل�$P6 الF 7ن�B$"أن       ل� أن�� ا �����#F ء ال*(آ��ة؛��8ش�

7xأ���� I#���`�� 6���D$P157( ".ن(
  c����� ����*-� 'ل��� I������H7 الx����8و)���' ال*(آ���� أن ه���^? ا

3  ��� ال2/م���I ال$6 �62ء إل� ال*2d*ت ال�-DBال. 
 ه���^? ا<�����ءت ال*$/حI���H )���' إن���� ل�7ج���� أن ی����dرآ�� ال����Hرئ ال*�6���F g���B أن

  '����3  ���� ال�B/ة وال�2/م دل���         إل� ا ا<ن=���7اءة وح�6 ا	  �'           ل*�2� ���d7 ی�;@ 
 ���w*�����ء ا	 ال7��Pام،    ا<ی-���ء �ال����اة ال��� �ة، )���3 ا8رض   ه��^ا ال��^ي ی$���O?  ���� أن

3  ��� الB/ة وال2/م� .وزی�$��، و)��4 ���ن� ال*2
 

 

                                                 
2��ن ش�ل6، ص ) 157(��F ،ا8دی�ن yری�� Oج�( '  /ًHن)241 .( 
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 ���* 
 

 4$��nن Iی����xال Iه��^? ال=�ل�� ���#����H�Fل �iن���� ن��()' ��<ن=���� ال��^ي أنOل��� ا	  ����  
���    ،   ل��7dیI ال*2�3 ه�ى ون�راً  � و)�'   [و"� أض� � ال��Bرى    ،   ρρρρو)�7dًا ���7لI ن

                      ���: ���رة ال*���Nة   ( ]ال^ی' "��ل�ا إن�� ن��Bرى أ;�^ن� )���2�F 4�"��wا ح�5ً� )*�� ذآ�7وا 
14( . 

ح=�I،   وأ)� )� �7x2? ر��N� ال#�� ال=�ی� زا *I أن� وح6 ا	 )' ���7 دل��� و�               
�' ل�� �x/ن� و�-7ی�D، و ��� ��H ا       �� �HFل��$�� ��  �� )� �O *� ال���Bرى )�'         

�� . ���F �N�Hة ل�H2ط ال�ل
�f ل�ی�� و��8دلI ال*$7C�Pة أن ال#��� ال=�ی�� ل��_ آ�*�I ا	        و"� C  ،  ه�� ��� آ$����ت  

  '��� �3B ن2  ل*=��ل   '�  روای����4  ا"$��_ الP$��ب ال*=��ل��ن   و"�� ، $�� إل�� ال-��اری
  I*ی�Hت ال���C4     رأی��   و .)' ال���`#� �Hن g��#�m دون ال$�Oام ا8)�ن�I ال#�*��I           آ '� 

�H6 ال�F. 
�' ل7�wPة )�� و"#��ا            *��*��f ل�ی�� �$b-D أ��Dر ال#�� ال=�ی� أن آ$�$�� ل��2ا Cو
�a�( 4 د ��ى ال����ة وال#I*�B ال$�6 ل�4 یO *�ه���            H$�2� � ء و���"`��ت��x;أ '�( ���F

4�2Dو)=�)#�4، 8ن I2��Pء ال��@ ��� .و"� ن2��4 إل
  ��k7ار ه(�ء اH���ت دون ��7ه� )' آ$���ت ال7�Hن ال*��/دي            و�$Pه^? ال f-ء أض

�*��� أص���3 "��7اءة ��7ه��� )��2$�ج�ً� ل���$H� 4��C ، ا8ول آ$�����ت )I����H �-*��� وح��6 ا	F
 .ل���ر وال7xد )' رح*I ا	

           I���w� وأ;/"���ت   ح��u "��م )ُ   ،  و�$��a إ;�Dق ال#�� ال=�ی� ح$�� 6�F ا8)��ر ا8;/"
�iس )#�� ال-��ة ال�7�dیI و     �   g�"�$�     ���H��x� ���    I����    ،  ال-`��رات ا<ن��2ن�H( 6�Fو

�7 )'  ذلc ن2�f ا�D�8ر  wPال2/م      ال ���  3���3N إل� ال*2H)�' ال=�ی�� أن���       ،   ال �ل$�ل
 .ل�f2 آ�*I ا	

��ن الP$�ب �iی�ی�4C 4 ی�Hل�ن ه�^ا )�'  ���              [ :وص�ق ا	 إذ ی�Hل   $Pل�^ی' ی �ی�F
�ً/ �Fی��� ل���4   ���" �ً���*C ������2��ن     ا	 ل���d$7وا Pل���4 )*��� ی �أی���ی�4 ووی�� f��� ] )*��� آ$

 . )79: ال��2ء(
                          �����7ون )�' "wPال ����إن ه^? ال�$�=�I ال$�6 "�د���� إل���� ه�^? ال�را��I "�� وص�� إل

�2��ن   )*' ��2)�ا  �� روح ال$#tB وان�Hدوا ل��ل�� وال�7ه�ن، و)' ه(�ء           ��F ل�Hی
2�I ص��رة أص�       : " ال^ي ی�Hل  ش�ل6�Pت ال���$Pن ال�P� �*�ّ"ى         وO�#� '�( ����I، ل*�� آ$�

��7ًا                  wت آ��D7ی-$�إل��، وه6 أ��t ا8ح��ن أ *�ل ;����d( IxهI أو )-I�F7 أو )���7ة 
)� ��Pن )$�� �ة، و �� آ� ح�ل، rFن�� أ *�ل إن�2ن�I، و)' ال*$2-�� ا $��ره� آ�/م    

)158( ".ا	
 

 أن � ی2#�6 وأن� أش7P ال��Hرئ ال7�Pی4  ��� "7اء��� ل��^? ال�x�2ر إ�             6F الn$�م   و
�� �ة )I�B�n ل7�Hاءة ال-�I�H ال$�ل��I )�' ح���Hت ��I��2 ال���ى وال���ر،                      ��أ��ج� إل

� ؟ IC/Cما	 ج� ج/ل�، واح� أ: #��ان وه6 

                                                 
2��ن ش�ل6، ص ) 158(��F ،ا8دی�ن yری�� O234()�ج.(  
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���� )��' ال-��, �rذن���     واَ	F ����D�$;7ح ص���ورن� ل*��� ا��dل أن یi��2ن  .  cإن��� ول��6 ذل��
�� .و@;7 د �ان� أن ال-*� 	 رب ال#�ل*�'. وال�Hدر  �



 
 ه� ا���	 ا�	�	 آ��� ا�؟   

)149( 
 

 Hدر وا� Hاviا- 
 

  .ال7H@ن ال7Pی4* 

�#���I . الP$����ب ال*����Hس * �ال�In���2   (دار الP$����ب ال*����Hس 6���F ال7���dق ا8و�����    : 
I� . )ال�2�7$�ن$

�#���I .  الP$����ب ال*����Hس * �ال�In���2 (دار الP$����ب ال*����Hس 6���F ال7���dق ا8و�����    : 
I�P� ).ا8ر�Cذآ2�I ال�C�Pل

�#I. الP$�ب ال*�Hس*  � : I� �2���ء نIn2 آ��Cل�P(ال7ه��ن�I الkأص�ره� ا I�
��ن �2��7وت. ��زیa ج*#��ت الP$�ب ال*�Hس 6F ال*7dق) . ال�. 

  * ،I7آ$d*ال I��أص�ره�  �*�ء و�ه����ن آ��Cل�c وأر�Cذآ_ (ال$7ج*I ال7#
f7و�2$�ن��#I ال7ا�#I ل�#�� ال�Hی4، )، دار الP$�ب ال*�Hس 6F ال7dق ا8و��، (وxال

�#I ال�C/wن ل�#�� ال=�ی�xال.( 

 ل=*� I ش���د    �7ج*I ال#�ل4 ال=�ی�  ). ا�D�8ر ال*I��H ال��ن�ن�I  . (الP$�ب ال*�Hس    *
 .ی��?

 *���7ن���إن= .I*دة :  �7ج�#� ��  . هـ1406،  ال�Pیf. دار ال�N�C,. ط.;�

-------------- 

�7BH ال�و��رة، ال�Hه7ة*  I����I2 ا<ن=�Pن آ���ن، ال�#*� _H7ی'، ال�d� .ا��Dق ال

 *  ��Nإ�7ا  fF7ح����I وه��I   .1 ط . أح*��  ��� ال�ه��ب      . وا�D��8ر ال*I���H    ا8ن�ج$P(. 
 . م1972، ال�Hه7ة

�� ا<�/م* " I��H*ر ال�D�8ا.I*�#� 7��7وت.1 ط.  �ل4 الt$P. ص��  .هـ1406،  

��,    . رح*�I ا	 ال����ي     .إ}��ر ال-, * H-�  :     وي��P�( ��*1 ط .)-*�� أح .  uدار ال-��ی. 
 . هـ1404، ال�Hه7ة

 *��2�7 وش�7ح      (ل�"�� � �-t�2 ال��Hی_      ا<ن=Dو� Iط      )درا�� ،'�P�2*ال �1، ا8ب )$� ،
�#I دی7 ال�Hی_ أن�� )�Hر، x(1998م. 

�-t�2 ال��Hی_ )$��        *  ���2�7 وش�7ح     (ا<ن=Dو� Iط    )درا�� ،'�P�2*ال �1، ا8ب )$� ،
�#I دی7 ال�Hی_ أن�� )�Hر، x(1999م. 

 *  '�H��' 6��F �-7ی��g أ����Dر ال���2������I ال$��7اث .�ب أح*���  ���� ال�ه�� .ال�7ه���ن ال*$P( 
 .  ال�Hه7ة.ا<�/)6

 *               ،I����I ال*-$P( ،7"_ داود�( b�*Hال I�*7ي، �7جB�Hس ال����I2، ی����Pال yری��
 .م1998، 3ط

* '���6H ل�P$�ب ال*�Hس، )=*� I )' ال#�*�ء ال/ه���x$7 ال�2D$ه7ةال�Hال ،. 

*    _��Hال tرآ�6، �#7ی������ 4���2�7 ال#���� ال=�ی���، ول��D�  :   ،ال����ر ����  _�، دار 3ط)���
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 ،I�-� .م1984الIF�Hw ال*2

 .2 ط.ح���2' ;�ل����:  �7ج*���I . )����ری_ ��آ����ي. وال7���H@ن وال#����4ا<ن=�����ال$����راة و* 
�7وت.ال*t$P ا<�/)6�  .هـ1410،  

����I ال$����راة و * "�C�( ح����ل����� )�����dرات ج*#����I ال���� �ة  . )-*���� ال���2#�ي .ا8ن�ج
I��7ا��_.ا<�/)�I ال#�ل* .����  .هـ1406،  ل

 *  Iال$�راة ودرا� '����I. آ�)� �#�Dن.ا<ن=`Dه7ة. دار ال�Hال .  
�I وا<�/م    * -��' ال*2���� ال#Oی�O    .د �ة ال-,   '���I  �/ء   .2 ط. )��Bر ح�2$P( 

  .م1972،  ا<���PریI.ال�ی'
��، ط * #���� 4��I، 4ش���7ح �����dرة ل�"����، ال���H_ ال����آ$�ر إ����7اه-�، دار الI���F�Hw ال*���2

 .م1986
�6F I ال   * �Cال� �N�H#ال I�،  دار ال��dاف . )-*�� ال*=�^وب  . )-*�� ���ه7  .�ی�نI ال�7�Bان

  .م1992
�' ال�nل, وال*��nق   * ��� ال7ح*' ال���ادي   .ال�Dرق   .    ,� �Bم ��Fرس   :  ض�� و�#�

�I دار  *�ر.1 ط.ال-�7$�ن6$P( .هـ1409،   *�ن.  
�� ال7ح�4 )-*�."7اءات 6F الP$�ب ال*�Hس*   . )  7dون )#��)�ت ن��(.  
 *@7Hسال�H*ب ال�$P7ی4 والP؟أح*� دی�ات.ن ال 	ا I*أی�*� آ� .  
  .هـ1412،  دار ال��Fء.1 ط.  �� ال2/م )-*�.الP$�ب ال*�Hس 6F ال*�Oان* 
��ء  ���4 ال2/م 6�F ال$��راة وال#��� ال��Hی4           * � . )-*��  ��6 ال���ر   .ا	 ج� ج/ل� وا8ن
  .هـ1410، د)d,. ال4�H  دار.ط
�' و@;7ون، �7ج*I       )�;� إل� الP$�ب ال*   * Pل��، دار  1ن=�t إل��س، ط  : �Hس ، ج�ن 

 IF�Hwال. 
 *     3��I ال-IH ال$6 ج�ء ��� ال*2-��7�P      .ال*2 �����I وه��I    .1 ط .  �/ء أ$P( .  ه7ة��Hال  ،

  .هـ1418
 .أح*�� ال�H�2   :  ج*a و��7�t    . أح*� دی�ات  .دی�نال*��}7ة ال-�ی�H( 4�  6F IwرنI ا8     * 
�I زه7ة.1ط$P(  ،1408هـ.  
 *( 7B#ش7وش      .��}7ة ال _� دار  . ��6 ال=��ه7ي   :  �7ج*�I    . أح*� دی�ات و الH_ أن

I��`Dال.  
��I. أح*� دی�ات والH_ ش��7ج.)��}��7ن 6F ا�$��Pل4* `Dدار ال .  
 . دار ال�=�7ة   .ن��رة ال��)��ن   :  �7ج*�I    .ه� الP$�ب ال*��Hس آ�*�I ا	 ؟أح*�� دی��ات          * 

,d(هـ1408، د.  
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