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ال ؿ٣ب ك ٢أّٗ٣ ٚزوٞف اهضو ّ مغٔ٘٤و ن ٘ٛو أ٘ٛ ٝو ى كو ٢مسار لعؼا ا لعخار ٕ ٔ ُٔوَ لُخـوـلن كو٢
لُٞح ئن ،ؽُي ّ
إٔ ٓ  ٌٕٞ٣م بو بٍٞل ٚمبب بؼ٤ؼل٣ ٓٝ ،ؼوب ٚالصو بٍٞولٓ ٚنوبب ٌٔ٣وٖ إٔ ٣ـىوؼلٗ ب٤ووٖ٤
ً ف اُ ٠لًتي ف لألمب ب لُٞم٤طة لبتـ رؼَ لالٗتو ٍ ٓؼوٞال .أ ّٓ ب٘ م ؿ٣ظ بـُٓت ٚػِو ٠مغٔ٘٤و ن ،كو
٣بؼ ٝأٓـل أكَْ ٖٓ ّٝغ لُغطو ٓٞلُؼـْ٣وة ُـٝل٣وةّ .
إ م ؿ٣غو ًٜوؾل ُوٖ ٌ٣و ٕٞروؼ٣ـل صتو ٠بضٔوَ لموْ
صصاأ ػِوو ٠أًخووـ موووؼ٣ـ .ب٤ووؼ ّ
إٔ ٓ و ال ٣ضوون ُ٘و إٔ ٗتزووـأ ػِوو ٠كؼِووٚ
حاار ٕت ح نٖياأ ،بووَ لمووْ لع ٖاارا لعصَ َ
بغَٓ ًٞزـ ٟم ؿ٣ظ لألكؼ ٍ لُبيـ٣ة ٓ ٌ٘٘ٔ٣غ ؽُي إٔ ُٗ ْو ِؼّ ػِٓ ٚ٤نتؼ ٖ٤٘٤بتغٔ ٘٤ن ،بَؼػ لُبوؼل ٣ن
لألُٜ ٠ُٝؾل لُتو ؿ٣ظ ٓ ُٔو ّ
إٔ لألٓوـ ٣تؼِون ػ٘ؼئوؾ بؼٔوَ لُطب٤ؼوة؛ كٜوؾ ٙلُبوؼل ٣ن ال ٣زوٞف لموتغـلرٓ ٜوٖ
لُٔغِ٤ة ،بَ  ٌٖٔ٣لمتغ ٍ ٖٓ ٜلُتزـبة اؽل مِٔ٘ ّ
بؤٕ لُطب٤ؼة ٓ ً ٗو كوٛ ٢وؾ ٙلُبوؼل ٣ن لألُٝو ٠أصنوٖ
ٝال أمٞأ ٓٔ ٗزوؼ ٛػِ٤و ٚلُ٤وٝ ،ّٞمِوي ٓنؤِة ٓٞلكووة ُتٔخ٤وَ لُطب٤ؼوةُٝ 1و٤ل كٜ٤و أٓ ١ز فكوةّ .
إ مو ؿ٣ظ
لُتلتش لألُِ ٍٝضـ٣ة لبتؼل ٖٓ لمتؼؼلػلم ٜلألٍِ٤ة لٌُ ٓ٘ة كٓ ٢ب٤ؼة لإلٗن ٕ أٓوـ ٓغتِوق مٔ ٓو اؽٕ ،ػوٖ
لُت ؿ٣ظ لُ صن ُتوؼّ لُضـ٣ةٝ ،لُؾ ١ال  ٌٖٔ٣مؤم٤ن ٚاال ػِٝ ٠ح ئن.
ب٤ووؼ ّ
إٔ لُتغٔ٘٤و ن ال ٘٣بـوو ٢إٔ مبو ُؾ كووٓ ٢قلػٜٔو مَووؼ٣ن لُـ٤ووـ ،بووَ ٣زووب إٔ مُؼتبووـ بٔخ بووة مٔووـٖ٣
ٍٝوضّت ،ٚال إٔ مُؼتبوـ أٓوـل ِرو يؼًٔ . ّ٣و ال ٌٔ٣وٖ إٔ موو ك ًوؾُي
ُِغ ٍ ٤لُٔـكٞم ب ُؼوَ لبتـ مَ ْنِِ٤ة لُوؾِ ٖٛ
بٜؾل لُت ؿ٣ظ لُؾٓ ٞٛ ١ؼتٔؼ ٓٝوب ٍٞك٣ ٔ٤غٌ لألصؼلث ٗلن ، ٜب ػتب ؿ ٙمـػل ٓٞحو ٝ ،لُؾ٣ ١نت٘ؼ لُتضون
ٓ٘ ٚاُ ٠أمل أعـٓ ٟغتِل ٍة ػٖ كِنلة لُطب٤ؼة كضنب.
ٗٝظـل ألٗ٘ ٢ب ُْبٔ أُ َٝؿي ٓ ٗلن ٘ٛ ٢ك ٢ؿصِة ُٓ ْت َؼ ٍة ال ؿ٤ـ ،أمتط٤غ إٔ أٓ ُوب بض ْ
ُظ َو ِ ٞإٔ أموتؼَٔ
ٗ ّ
َ ٓوؼم ب ػتب ؿ ٙعـ٣طةٝ ،إٔ أمَٞؿ ٓن ؿ ؿصِت ٢لُوؾ ١أرتو فٓ ٙضٔوٞال ػِو ٠أر٘ضوة لُغ٤و ٌٍُٝ ،وٖ
ٍٓٞو ٍٞػووٖ ٓـ٣ون لُؼوووَ ب ُتزـبوةٜ٣ٝ ،تووؼ ١ب ُْوبٔ اُوو ٠لُطـ٣ون ٗلنووٜ
عوٓ ٔ٤ـىو ٍؼ
ٓوغ لإلبوو ػِوو٠
ٍ
ٍ
لُٔـمٓٞة كٛ ٢ؾل لٌُ٘ ٖٓ فل٣ٝة م ؿ٣غ٤ة .كَ ِْ٤لتش لُو ؿة ٍلض ن ٛؾل لٌُ٘ ( ِم ْل ُـ لُتٌوٓ ،ٖ٣ٞوٖ  اُو٠
ْ )VI
َ٤ُٝت ََضون عط ٞعط ٔٓ ٞاؽل ً ٕ لُطـ٣ن لُت ٢منٌِ ٜلُلِنلةُ ٓؼت ِٔؼ ػِٓ ٠ل  ْ٤ٛمتلن ٓغ لُطـ٣ون
لُت ٢مؼٍ ػِ ٜ٤لُوَة.
ََْ كٓ ٢زـػ مغٔ ٘٤ن ٘٣بـ ٢إٔ ٗتغؾ ٓ٘طِو ُ٘ ٓو ال ٌٔ٣وٖ ُِؼووَ لُبيوـ ١بت مو إٔ
اؽل أؿػٗ إٔ ال ٗ ِ
سخَِّ،
٣يتو ٖٓ ٚأمب ب ٓب٤ؼ٤ة م بوة ،أُُ ١جِ َد لإلىسره اؽٕ ،بَ ٘٣ٝبـ ٢لُ٘ظـ اُٛ ٠ؾل ٝهؼ بَلَ َغ أَ ُ
ش َّدًُ ُل ْ
ماغ جُ ًو٣ ٢وتٌٖٔ ٓوٖ اٗزو ب ٗٞػوٌُ٘ٝ ،ٚو ٚفٝد

اؽ ٣زب إٔ  ٌٕٞ٣كو ٢ؿ٘و ٠ػوٖ ؿػ ٣وة لألّٕٝ ،ؼاٖ

 .1أ ١لُٔٔ حِة لُٔٞرٞػ ب ٖ٤لُلـّ ٤ن لُؼِٔ٤ة لُٔتؼِوة ب ُطب٤ؼوة ًٔو مَ ْٔخُو َُ أٓ ٓ٘و ٝلُتغٔ٘٤و ن لُٔ٘نوٞرة ػوٖ أٍوَ لُطب٤ؼوةٛٝ ،وؾ ٙلُٔٔ حِوة ملتوـُ
حب ن لُطب٤ؼة .ك ُؼ ه ن ب ٖ٤لُظ ٛـلن لُطب٤ؼ٤ة ال متطٞؿ ٓغ ٓزـ ٟلُت ؿ٣ظ .ب٘ ػِٛ ٠ؾ ٙلُٔنِٔة  ٌٖٔ٣اػ ػ ب٘ بوؼل ٣ن لُتو ؿ٣ظ لُبيوـ ١ك٘٘نوب
اُ ٠اٗن ٕ لُبؼل ٣ن لُؼِٔ ٤ن لألًخـ أ٤ُٝة ٝػٔ٤ٓٞة ٝلُتٗ ٢زؼ ٛػ٘ؼ رٔ٤غ لألكـلػ أ ٌٖ٣ ٣لٗتٔ إ ْٛلُخو كٝ ٢لُت ؿ٣غ.٢
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ٝص٤ؼ كؤ ،صت ٠ال م٘يب لُضـب ٓب ىـ ب ٖ٤بَ َي ٍـ ٣ؼ٤يٓ ٕٞتز ٝؿ ٖ٣االّ أٗ ْٜؿـب ػٖ بؼْ ْٜلُبؼِ،
ٝصت ٠ال مُت ْٜلُطب٤ؼة بؤّٗ ٜبلؼَ م٘ٞع لألؿ ٓٝن ُْ م ٍٞأ٤ٔٛة ُِت٘ظ ْ٤لألكَْ ٖٓ أرَ لالرتٔ ػ٤ة٢ٛٝ ،
لُـ ٣ة لألػُِِٞ ٠رٜة لُبيـ٣ة ،ؽُي ّ
إٔ ٝصؼ لألمـ لُتٝ ٢رب إٔ َ٣ت ََضؼؿ ٓ٘ ٜلُبيـ رٔ٤ؼ ً ٗ ب ؿ٣ب
لُتؼب٤ـ لألٗنب ُٜؾل لُــُٝ .أٗ أّغ ٛؾل لُقٝد كٌٓ ٢و ٕ مٓوٖ ٓوٖ ٛزٔو ن لُْوٞلؿ ١ص٤وج ٝكوـن ُوٚ
لُطب٤ؼة لُوٞن لُٞك٤ـ ،أ ١كَ ٢رّ٘ة إ ٍش لُوٝ ،ٍٞمض مٔ ٍ َر ُّٓ ٛٞؼتؼ ٌٍ ػِ ٠لُؼٝلّ .حْ اّٗوُ ٢وٖ أٗظوـ
ك ٢أٓـ ٙاال بؼؼ إٔ  ٌٕٞ٣هؼ عط عطً ٞب٤ـ ك ٢كٖ لمتؼٔ ُُ ٚوٞلٝ ،ٙمبؼ ُؾُي ُٖ أٗطِن ٖٓ ٓب٤ؼتو ٚكو٢
ص ُت ٜلُبؼ٣ٝة مٔ ٓ  .اؽ ُ ً٘ ٞأهؼٓ ػِٛ َٓ ٠ؾ ٙلُلز ، ٞلُت ٢ؿبٔ مَ َن ُغ ٓؼ فٓ٘٤ة ب ُـة لُطُٞ ،ٍٞرؼ
لُو ؿة ك ٢ؽُي اكـلٓ ك ٢لُتغٔ ٘٤ن ٝملـ٣ط ك ٢لُـلرض ن ٕ ً .لإلٗنو ٕ لأل ٍٝاؽٕ هو ػؿل ػِو ٠لعِقاِ
ميخصبر ٝػِ ٠لعنشُٕٔ ٕ ًٝ .جٖد لعكام ( لٗظوـ مولـ لُتٌو ،3)22 ،II ،ٖ٣ٞبوَ ٝلع طار  ،أ ١لٌُو ّ ػبوـ
لُـبٔ بٓ ٖ٤ل ( ْ٤ٛل٣٥ة ٝ ،4)22لعخفكٖ مبؼ ُؾُي ٕ ً .ػِ ٚ٤إٔ ٌ٣تنب ٛؾل لُوؼؿ ٖٓ أّـب لُٔ ٜؿ ًِٜ
ب٘لن( ٚاؽ ُٓ ٗ ً ٞلطٞؿ ٌُ ٗ ًوؾُي ٝؿلح٤وةٛٝ ،وٓ ٞو م٘ هْو ٚلُتزـبوة)ٓٝ .وغ ؽُوي أُ َموِيْ بؤّٗو ٚص ٍوَ
ػِ ٖٓ ٜ٤هبَ ،صت ٠ال معؾ كو ٢لػتبو ؿُ ١نوِ ًٚٞاال ملوتش لٌُٔو ٕٞلُغِوو ،٢لُوؾ٣ ١لتوـُ ب ُْوـٝؿ مِوي
لُٔ ٜؿ .
ً ٕ ػِ ٠لُــ٣ق  ٢ٛٝ ،صِث هللا لُؾ ١مَ٘ ع ُ ٚلُضٞ٤لٗ ن ًِ ٕ ً ، ٜػِٜ٤و ٝصوؼ ٛكو ٢لُبؼل٣وة إٔ
َ
لُضؼ٣ج لُؼ ِْ ٜؼُ .وؼ أب ص ُ ٚأٓٞؿل ٣تـؼ ٟبٝ ٜصظـن ػِ ٚ٤أٓٞؿل أعـٌُٖ ،5)2-2،( ٟ
مـىؼ ٓغِٞه٘
ُ٤ل ٖٓ لُْـٝؿ ١لكتـلُ ٝرٞػ ؿـ٣ق ع ٍة لعتل لُ ٖٓ ّٞ٤أرَ ٛؾل لُؼٝؿُ .ـبٔ ً ٗ ص مة لُيْ
كؤ ً ك٤ة ُؾُي ،بوـلبتٓ ٜغ مُة لُؾٝمًٝ ،ؾل لُٞى٤زة لُٔؼِٓٞة بٛ ٖ٤ؾل لألع٤وـ ٝلُزٜو ف لُْٜؤٌٛٝ .٢وؾل
س ٓؼ ٍّ ٓ ُ مت ٜى أ ٝػؼّ ٍ ص ،ٚػِ ٠لُ٘ض ٞلُؾٓ ١
ً ٗ ُ ٚػِٗ ٠ض ٍ ٓ ٞلُوؼؿ ػِ ٠لمتيؼ ؿ ٍ ِ
فلُ مٞرؼ ػِ ٚ٤لُ .ّٞ٤ال بَ  ٌٖٔ٣لكتـلُ ّ
إٔ ٛؾ ٙلُض مة ٓ ً ٗ ػ٘ؼ لُوقٝد لأل ٍٝأَ َصوؼ ٓٔو ٛو ٢ػِ٤وٚ
م ٛو فّ ٣لَوَ ٓوٖ ال ميوـِ ْٜاال صٞلمو ْٜػوٖ
ص ُ . ّ٤كل٣ ٔ٤غٌ هؼؿلن لإلػؿلى لُضنٗ ٢ضٖ ٗؼِوْ أ ١كو ؿ ٍ
ٖٓ ميـِ ْٜب إلّ كة اُ ٠ؽُي أكٌ ؿ ،ْٛك٤تي ؿِ ٕٞػٖ أص م٤ن.ْٜ

 ٕ ً .2البؼ إٔ مؼكغ لعحرجت إعْ لعخِلصل لإلٗن َٕ لُؾ٣ ٓ ٕ ً ١قلٍ ٓتٞصؼل اُ ٠إٔ ٣ؼِٖ ٝرٞػَ ٌُِ ٙئ٘و ن لُض٤وة لُغ ؿروة ػ٘وٝ ،ٚعٍَٞو ُتِوي لُتو٢
مَُْ ؼؿ ٍٞم ٣نتط٤غ إٔ ٣ض ًٝ ٚ٤إٔ ٣نتؼِٔ ٚلمٔ ك ٔ٤بؼؼ ٓٝ .فُ٘ ٗ صع أحـل ٓي بُٜ ٜؾ ٙلُض رة ػ٘وؼ لألٓلو ٍ لُوؾ٣ ٖ٣قػزو ٕٞلُونوْ لُٔلٌوـ ٓوٖ
ع ٍو عبة أعوـًٝ( ٟوؾُي بغوٞلٓـ ٌ٣يول ٜٗٞبَوٞن ػو ٍ كو ٢لُـ ُوب) .اؽ ال أؿ ٟب ػخو معوـ
لُزٔ ػة ب ُْز٤ذ ٝلَُـلط ٝلَُل٤ـ ٝلُـ٘ ٝأٍ ّٝ
ػِٛ ٠ؾل لُنِٞى ؿ٤ـ اؿلػ ِ اػ ِٕ ٝرٞػ ْٛك ٓ ٢ص.ُْٜٞ
" .3كؼػ مػّ بؤمٔ رٔ٤غ لُب ٜئْ ٞ٤ٓٝؿ لُنٔ ٝرٔ٤غ صٞ٤لٗ ن لُبـ٣ةٝ ،أٓ ُ٘لن ٚكِْ ٣زؼ ُٓ ِؼَ٘ٗ ٤ظَ ٤ـ".ٙ
" .4كو ٍ مػّٛ :ؾ ٙل ٕ٥ػظْ ٖٓ ػظ ُٓٝ ٢ضْ ٖٓ ُضٔٛ .٢ؾ ٙمؼػ ٠لٓـأ ألّٗ ٖٓ ٜلٓـة أعؾن".
" . 5كو ُ لُٔـأ ُِض٤ة ٖٓ :حٔـ ىزـ لُز٘ة ٗؤًَٝ ،أٓ حٔـ لُيزـ لُت ٢كٝ ٢مٔ لُز٘ة كو ٍ هللا :ال مؤً ٓ٘ٝ ٚال مٔن ُ ٙئ مٔٞم ".
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 ُٔ ٓٝلَٗ ع لإلٗن ٕ ػوؼ ُْ ٣لُغبوـ ِ ُ٘وؼل لُطب٤ؼوة ًو ٕ ػِوٓ ٠و ٣وـلّ .ؿ٤وـ ّ
إٔ لُؼووَ بوؼأ بو ًـل كو٢
لالمت٤و ظٝ ،مـػ ٕ ٓ َػوَ َؼ ٓو ؿٗة ب ٓ ٖ٤مَْ لمت ٓٝ ًٚ ٜمَ َٔخِ ْت ُٚص مة ٓغتِلة ػٖ مِي لُٔوتـٗة ب ُــ٣ق
 ص مة لُبَـ ٓخ  -بٍٞل ٚىب ٜ٤بٔ منت ٌِٜٚػ ػ  ،كنوؼ ٠اُو ٠مٞمو٤غ ٓؼـكتو ٚب ألٓؼٔوة اُوٓ ٠و ٝؿلصؼٝػ لُــ٣وق (ٝ ،)1 ،IIIهوؼ أٌٓوٖ ُٜوؾ ٙلُٔض ُٝوة إٔ مضظو ٠ب ُ٘زو س َٓو ػكة ٓوغ ّ
إٔ لُــ٣وق ُوْ مَضُوِ
ػِ ، ٜ٤ػِّ ٠
إٔ مِي ٓ ً ٗ م٘ هِ ٛؾٝ .ٙاِِٗ َُ ٜغَي َ٤ةٌ ُِؼوَ ب ُْبٔ أّٗ٣ ٚنتط٤غٓ ،نتؼ ٘٤ب ُٔغِ٤ة ،إٔ
٣غتِوون ؿؿبو ن ال ٞ٣رووؼ حٔووة ؿـ٣ووق ٓب٤ؼ٤ووة منووت٘ؼ اُٜ٤و  ،ال بووَ متؼو ؿُ ٓؼٜو أْ٣و ٝ .هووؼ مو ٛ ٔٛووؾٙ
ًب٤ـ ٖٓ لُٔ ٍٞ٤ال مؼػ ٞاُ ٜ٤لُض رة ،ال
لُـؿب ن ،لُٔنٔ لبتؼل بِلع لعشَِة ،ى٤ئ كي٤ئ ك ٢ملـ٣ظ صي ٍؼ
ٍ
بَ  ٢ٛف ٣ػ ػِ ٠ؽُي ْٓ ػ ُِطب٤ؼةُٝ ،لع لعفجِ أُ٤ن بُٝ . ٜـبٔ ً ٗو ٓ٘ موبة لُتٔوـػ ػِو ٠لُــ٣وق
إٔ ٗزو س ٛوؾ ٙلُٔض ُٝوة لألُٝو :٠أٝ ١ػ٤وّ ٚ
لُطب٤ؼ٤ة م كٜة ك ٢لُبؼل٣ة ،ؿ٤وـ ّ
بوؤٕ ػوِوُ ٚو ٚهوؼؿ ػِو ٠مغطو٢
لُضٞلرق لُتُ ٢صبِ َن رٔ٤غ لُضٞ٤لٗ ن ػلعِ ، ّٓ ٛ ٕ ً ، ٜبَ ٝص مٔ ُ٘ٔٔ لُؼ٤وٌٛٝ .وؾل ػِو ٠كوـُ أّٗوٚ
ٓ ً ٕ حٔة اال ك ًٜة ً ٕ ٓظٜـ ، ٛبتي بٓ ٜٚغ كٞلًو ٚأعوـُ ٟؾ٣وؾ ٍ لموتُ ِط٤بَ ٓوٖ هبوَ٣ ،ـوـ ١ب ُٔض ُٝوة،
صٞ٤لٕ ٓب٤ؼتُ٤ٜٓ ٗ ً ٚؤ المت ٜى ٛؾ ٙلُل ًٜة ،بٗ ً ٔ٘٤
ٝػِ ٠كـُ أّٗ ٚلْٗ ف اُ ٠ؽُي أِٓ ْ٣خ ٍُ
ٍ
ّ ؿ ُإلٗن ٕٝ ،مبؼ ُؾُي ً ٗ كوٛ ٢وؾل لألع٤وـ ؿـ٣وق ٌ ٓب٤ؼ٤وةٌ مؼو ؿُ ٛوؾل لالموت ٜى ،كووؼ أمو س ؽُوي
6
ُغ َ٤و ٍؿ ُصووـف ؿؿووْ
ُِؼوووَ لُلـٍووة لألُٝووً ٠وو٣ ٢ز و ػٍ ٍووٞن لُطب٤ؼووة (٣ٝ ، ) ،шووو ّٞب ُٔض ُٝووة لألُٝووِ ٠
ّ
ٝألٕ ٛؾ ٙلُٔض ُٝة ً ٗ  ٢ٛلأل ٠ُٝكبُّٗ ٜـبٔ ً ٗ ُِتُضون ٓ ًو ٕ ٣ؤِٓو ٚلإلٗنو ٕ
ٓؼ ؿّة ٛؾ ٙلُطب٤ؼة.

ٓ٘ ٜٔٓٝ . ٜهَِ ِْ٘ ٖٓ ىؤٕ لُْـؿ لُ٘ مذ ػوٖ ؽُوي ًٔو ٗيو  ،ك٤بووّ ٠
إٔ ػ٘٤و ٢لإلٗنو ٕ هوؼ لٗلتضتو كوٛ ٢وؾٙ
و ٝص٤و ٍؼ
لُٔ٘ مبة (ُ .7) ،шوؼ لًتيق لُوؼؿ ػِ ٠إٔ ٣غت ؿ ُ٘لن ٔٔٗ ٚػ٤يٝ ٚإٔ ال ٓ ٌٕٞ٣و٤ؼل
ِ
ب٘ٔٔ ػوٍ ٤
ٓخَ لُضٞ٤لٗ ن لألعـ .ٟؿ٤ـ ّ
إٔ لُـّ ٠لُؾ ١أٌٖٓ إٔ ْ ُ٣ي ِؼـ ٙب ٚك ٢لُضو ٍ لًتيو ُ
ف ٛوؾل لالٓت٤و ف ًو ٕ ال
بؼ إٔ ٣ؼوبَ ٚلُـ ُّْ ٝلُوِ ُ
ن ػِ ٠لُلٞؿ .اؽ ً٤ق ُ ٞٛٝ ،ٚلُؾ ١ال ٣ؼِْ ى٤ئ بؼؼ ػوٖ لُغَو ئٌ لُغل٤وة ٝل٥حو ؿ
لُبؼ٤ؼ أل ّ
 ١ى ، ٢إٔ ٣نتغؼّ ٛؾ ٙلُوؼؿ لٌُٔتيولة صوؼ٣خ ؟ ػِو ٠ىول٤ـ لُ٣ٝ ٜوة موـ٣بو ًو ٕ ٣ووق :اؽ عو ؿد
لُّٔٞووٞػ ن لُغ ٍووة بـؿبتووٝ ٚلُتووٗ ً ٢و لُــ٣ووق صتوو ٠ؽُووي لُضوو ٖ٤مُ َؼ٤يُٜ٘و ُوو ،ٚأم٤ضو ُووّٞٓ ٚووٞػ ن
أعووـ ٟال مُضَوو ٠ػووؼػلٝ ،أٓ ٜٓو ُووْ ٌ٣ووٖ ٣ووؼؿ ١بت مو بَ ْؼو ُؼ ً٤ووق ٣غتو ؿٓٝ .و إٔ لمووتط ب ٛووؾ ٙلُضو ٍ ٓووٖ
لُضـ٣ة ٍ ،ؿن لُؼٞػ اُ ٠ص ٍ لُؼبٞػ٣ة (مض مِط ٕ لُــ٣ق ) ٓنتضِ٤ة ٓ٘ؾ ؽُي لُؼٜؼ.
ّ
إ أ ْٛؿـ٣ق بؼؼ ؿـ٣ق لُتـوؾ ١لُتو ٢بٜو مضلوعُ لُطب٤ؼوةُ ًوَ كوـ ٍػ ٛو ٢لعغ ٕاةة لعجيساٖت ،كبلْوِٜ
مؼٔووَ لُطب٤ؼووة ػِوو ٠صلووع أٗ ١ووٞعُ .ووْ ٣تووؤعـ لُؼوووَ كوو ٢اظٜو ؿ مووؤح٤ـ٘ٛ ٙو أْ٣و ص ُٔو لموو٤وعُ .وووؼ أػؿى
 ٗ ًٝ" .6لُض٤ة أَصْ  ََ َ٤رٔ٤غ صٞ٤لٗ ن لُبـ٣ة لُت ٢ػِٔ ٜلُـب ،كو ُ ُِٔـأ  :أصو ه ٍ هللا ال مؤً ٖٓ ًَ ىزـ لُز٘ة؟"
" .7ك ٗلتض أػٝ ٜٔ٘٤ػِٔ أّٗ ٜٔػـ ،ٕ ٗ ٣كغ ٓ أٝؿلم مٍ٘ٝ ٍٖ ٤ؼ ُٓ ٚ٘ٓ ٜٔآفؿ"
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لإلٗن و ٕ ب و ًـل ّ
بـ ٝػَِ ْٝؿ ١كوو ٢ؿ ُووب
وغ ػ و ٍ
إٔ لإلح و ؿ لُز٘نوو٤ة ،لُتوو ٢ال مووو ّٞػ٘ووؼ لُضٞ٤لٗ و ن اال ػِوو ٠ػلكو ٍ
لألص ،ٕ ٤ه بِةٌ ػ٘ؼُِ ٙتٔؼ٣ؼ ،بَ ٝلُق ٣ػ مض مؤح٤ـ لُٔغِ٤وة لُتو ٢مٔو ؿك مؤح٤ـٛو ب هتوؼلؿ أًبوـ بو ؿ٣وب،
ٝػِٗ ٠ض ٞأًخـ ػٝلٓ ٝلٗتظ ٓ ًؾُي ًِٔ ،لىفلج لعنِضِع ماو لعحاِل

أًخوـًٔ ،و أ ْػ َؿىَ إٔ ٛوؾل َُ ٣ز٘يبُوٚ

لُتغٔة لُت٣ ٢لْ ٢اُ ٜ٤اىب ع ؿؿب ٍة صٞ٤لٍٗ ٤ة ٍـف.
ً ٗو ٝؿهووة لُتوو ٖ٤اؽٕ صَووِ٤ةَ م ََزووَف ُِؼوووَ أٛووْ بٌخ٤ووـ ٓووٖ لُتزِوو ٢لُووؾ ١أحبتوو ٚكوو ٢لُطووٞؿ لألٓ ٍٝووٖ
بضزْ ب ّٓٞٞػ ٚػوٖ لُضوٞلك ٌ٣يوق ػوٖ لُوٞػ ٢بنو٤طـ لُؼووَ
ٓ ٓ َ٤أىؼ ٝأًخـ ػٝلٓ َ
مطٞؿَ .ٙ
كز ْؼ َُ ٍ
ػِوو ٠لالٗووؼك ػ نُٝ ،وو٤ل كووؤ ًٔ -و كوو ٢لُطووٞؿ لأل - ٍٝػووٖ هووؼؿ ٍ ػِوو ٠عووؼٓت ٜػِووٗ ٠طو م أًخووـ أ ٝأهو َّ
لمن ػ ُ .وؼ ً ٕ لعا ض

لُضِ٤وةَ لُب ؿػوةَ لُتوٗ ٢وِو ٓوٖ لُٔــ٣و ن لُيوٜٞلٗ٤ة كوؤ اُو ٠لُٔــ٣و ن لُٔخ ُ٤وة،

ٝى٤ئ كي٤ئ ٖٓ لُـؿبة لُضٞ٤لٗ٤ة كضنب اُ ٠لُضبٓٝ .غ لُضب ٍو ؿ لُيوؼٞؿ بٔو ٛؤٓ ٞتو ٌغ كضنوب موؾٝه
ُِزٔ ٍٝ ،هؼ ً ٕ أٝال مؾٝه ُزٔ ٍ لإلٗن ٕ ٍٝ ،ؿ ك ٔ٤بؼؼ مؾٝه ُزٔ ٍ لُطب٤ؼة أْ٣و  .موْ ّ
إ لالحخشار -
 َ٤ٓ ٞٛٝاُ ٠اح ؿ لصتـلّ لُـ٤ـ ُ٘ ػبـ لُؼٞلئؼ لُضن٘ة (ب َن ْت ِـ ٓ  ٌٖٔ٣إٔ ٣خ٤ـ لالفػؿل )ٝ ،أم كٌ أٍوَ٤
ٌَُ لرتٔ ع صو٤و ٕ ً - ٢لُؼ ٓة لألُ ٠ُٝت َي ٌَُّ لإلٗن ٕ بٔ ٓ ٞٛغِٞم عِو ٗ ً .٢مِي بؼل٣وة ٓتٞلّوؼة،
ؿ٤ـ ّ
إٔ أحـٛو ًو ٕ بؼ٤وؼ لُٔوؼ ٟػ٘وؼٓ أػطو مٞرٜ٤و رؼ٣وؼل ب ٌُ ٓوَ ُطـ٣ووة لُتلٌ٤وـٛٝ ،و ٢أٛوْ ٓوٖ ًوَ
لُنِنِة لُ ٓضؼٝػ ٖٓ لُتطٞؿلن لُخو ك٤ة لُٔتؼ هبة.
ً ٕ لُطٞؿ لُخ ُج لُؾ ١لرت ف ٙلُؼووَ ،بؼوؼ إٔ ًو ٕ ٓٔتقرو ب ُض رو ن لُضنو٤ة لُٔب ىوـ لألُٝوٛ ،٠وٞ
ُّٖٛ .ؾ ٙلُوؼؿ  ،ال كؤ ػِ ٠لالموتٔت ع ب ُِضظوة لُض ُ٤وة ،بوَ ػِو ٠رؼوَ لُوقٖٓ ل٥مو٢
لىخظر لعنسخصبل بتَ َٔؼ ٍ
ٓ ح ٝ ،لمتضْ ؿ ٙصتٝ ٠إ ً ٕ ب ُؾ لُبؼؼ ٢ٛ ،لُؼ ٓة لُٔٔ٤وق ٝلُض مؤة ػِو ٠مؤ ٞلإلٗنو ٕ ٓوٖ أروَ
لُتؤٛب ُـ  ٣ن بؼ٤ؼ ٝكو ُٞرٜت ٌُّٜ٘ٝ .ٚك ٢لُٞه ٗلن ٚأٌ َٓ ْ٣
ْب ٖٓ لُٝ ّٜٞٔلُيٞلؿَ لُتو٢
ؼ ٖ٤ال َ ْ٘ َ٣
٣خ٤ـٛو لُٔنووتوبَ لُٔـ٣ووبٝ ،لُضٞ٤لٗو ن ُٓؼْلو ٌ ٜٓ٘و (ُ .8)61-62 ،шوووؼ مٞهووغ لُـرووَ ،لُووؾً ١و ٕ ػِ٤وو ٚإٔ
ُ٣ئ يٖٓ هُٞمَٝ ُٚهٞن فٝرٝ ٚأب٘ َمَ َ٤ـ ٕ ْٝلُ٘ٞؿ ،مٞهغ ٍؼٞبة ػِٔو ٚلُٔتقل٣وؼ ػِو ٠لُوؼٝلّٝ ،أػؿًو لُٔوـأ
لألػب لُت ٢أُقٓ لُطب٤ؼة ب ٜر٘نٝ ، ٜلْٗ ك اُ ٜ٤مِي لُتوً ٢و ٕ ٓوٖ ىوؤٕ لُـروَٛٝ ،و ٞلألهو ،ٟٞإٔ
ب ٓ  ٌٖٔ٣ك ٢ػٔون لُٔيوٜؼ بؼوؼ ص٤و ٍ ُْْٓ وٍِ٘ َ٤ةٓٝ ،و َ٣و٤ب لُضٞ٤لٗو ن
٣لـّ ٜػُِ . ٜ٤وؼ أػؿً ٓؼ بـػ ٍ
ًِ ٜػِٗ ٠ض ٞال ؿلػ ُ ،ٚؿ٤ـ أّٗ ٚال ٣يـَ ب ُ ، ٜأػ٘ ٢لُٔٞن٣ٝ .بؼ ٝأّٗ ٜٔلٓت٘ؼ ػ٘ؼئؾ ػٖ لمتؼٔ ٍ لُؼوَ
" .8كو ٍ لُـب لإلُُِٔ ٚـأ ٛ ٓ" :ؾل لُؾ ١كؼِ ؟" .كو ُ لُٔـأ " :لُض٤ة ؿـم٘ ٢كؤًِ " .كوو ٍ لُوـب لإلُوُِ ٚض٤وة" :ألّٗوي كؼِو ٛوؾلِٓ ،ؼٗٞوةٌ أٗو ٓوٖ
رٔ٤غ لُب ٜئْ  ٖٓٝرٔ٤غ ٝصٞه لُبـ٣ة ،ػِو ٠بط٘وي منوؼٝ ٖ٤مـلبو موؤًًِ ٖ٤وَ أ٣و ّ ص ٤مويٝ ،أّوغ ػوؼل ٝب٘٤وي ٝبو ٖ٤لُٔوـأ ٝبوٗ ٖ٤نوِي ٗٝنوِٛ . ٜوٞ
٣نضن ؿأميٝ ،أٗ منضو ٖ٤ػوبٝ ."ٚه ٍ ُِٔـأ " :مٌخ٤ـل أُ ًَخيوـ أمؼو ب صبِوي ،بو ُٞرغ مِوؼ ٖ٣أٝالػلٝ .اُو ٠ؿرِوي ٌ٣و ٕٞلىوت ٤هيٛٝ ،و٣ ٞنوٞػ ػِ٤وي".
ٝه ٍ ٥ػّ" :ألٗي مٔؼ ُو ٍٞلٓـأمي ٝأًِ ٖٓ لُيزـ لُت ٢أ٤ٍٝتي ه ئ  :ال مؤًَ ِٓ٘ٓ ، ٜؼٗٞةٌ لألؿُ بنببي .ب ُتؼب مؤًَ ًٓ٘ ٜوَ أ٣و ّ ص ٤موي
ٝىٝ ًٞصنٌ م٘ب ُيٝ ،مؤًَ ػيب لُضوَ .بؼـم ٝرٜي مؤًَ عبقل صت ٠مؼٞػ اُ ٠لألؿُ لُت ٢أعؾن ٓ٘ . ٜألّٗي مـلب ٝاُو ٠موـلب مؼوٞػ"ٝ ،ػػو
مػّ لمْ لٓـأم" ٚصٞل " ألّٗ ٜأّ ًَ ص."٢
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لُووؾ ١مووبب ُٜٔو ٛووؾ ٙلُيووـٝؿ ًِٜو ٝلػتبووـل ٙرُـْ ٓو ٝ .هووؼ ًو ٕ بو إٔٛو ص٤وو ٖ٤كوو ٢ؽؿ٣تٜٔو لُتوو ٢هووؼ ٌ٣ووٕٞ
َٓ٤ـ ٛؿبٔ أكْوَ ،أً ٝوؾُي ػ ُْ ٤يو ٜٔكو ٢صْوٖ أموـ ٓوٖ ىوؤٗ ٜإٔ مغلوق مالٜٓٔو ٛ ،وُ ٞـبٔو لألكون
لُٞص٤ؼ لُٔٞلم ٢لُؾ٣ ١و ٖٓ ١ٞػقٔ٣ت،ш( . ٜٔ

-

).

مٔخِ لُغط ٞلُـلبؼة ٝلألع٤ـ لُت ٢أٗزق ٛلُؼوَُٓ ،تَ ئٔ ؿكغ لإلٗن ٕ كوٞم لُٔزتٔوغ لُض٤وٞلٗ ،٢كو٢
أٗ ٚكَ ِٝ( َْ ٜإ ػِوٗ ٠ضو ٍ ٞؿو ِٓ كوؤ) أّٗوً ٚو ٕ غرٕات لعطبٖؼات 9مغََ٤و ٝ ،أّٗو ٚال ىؤٓ ٢و ٣ؼو٤و ػِو٠
لألؿُ  ُ٘٣فػ ٚكٛ ٢ؾل لُضنٝ .لُٔـ لأل ٠ُٝلُت ٢ه ٍ كُِ ٜ٤غـٝف" :لُزِ ُؼ لُؾ ١مضْ ُِِٔ ُْ ٚمٔ٘ضو ٚلُطب٤ؼوة
ُي ،بَ ُ "٢حْ لٗتقػٝ ٚ٘ٓ ٚلؿمؼل ،10) ،ш ( ٙأػؿى ّ
إٔ ُ ،ٚبنبب ٓب٤ؼت ،ٚلٓت ٤فل ػِ ٠لُضٞ٤لٗو ن ًِٜو ،
مَوـف اؿلػمِو ٚلبتـو بِوٞؽ
ّو َؼ مضو
٣ ُْٝؼؼ ٣ـل ٛبؼؼ ؽُي ٗظ٤ـ ُ ٚك ٢لُغِن ،بَ ٝم َ
ِ
ئَ ٝأػٝلن ُِ ٝ
لُـ  ٣ن لُتْ٣ ٢ؼ َُْٗ ٜب ػٛٝ .ٚ٤٘٤ؾل لُتٔخَ لمتِقّ (ػِوٗ ٠ضو ٞؿو ِٓ بو ؿ٣وب) ُٓو بَِِو :ٚأػ٘و ٢أّٗو ٚال
صن ُ ٚإٔ ٣وْ ِٓ ٍٞخ ََ ؽُوي ػوٖ اٗنو ٕ معوـّ ،
ٝإٔ ػِ٤و ٚب ُٔو بوَ إٔ ِ ُ٣ؼوؼٓ ٙيو ؿً ُو ٚػِو ٠هوؼّ لُٔنو ٝل كو٢
ع٤ـلن لُطب٤ؼةٛٝ .وؾل ٓو ٤ٛوؤ ٓوٖ بؼ٤وؼ ُِضوؼٝػ لُتوٝ ٢روب إٔ ٣لـّو ٜلُؼووَ الصوو ػِو ٠اؿلػموٓ ٚـلػو
أًخـ ٖٓ لُٔٞػ ٝلُضب إلٗي لُٔزتٔغ.
ُ٘ظـلئٛٝ ،ٚؾل لُتضؼ٣ؼ ّـٝؿَ ١
ٌٛٝؾل ب ن لإلٗن ٕ مخسرُٕر مغ جنٖغ لعكرئيرث لعؼرقلت لألخا ّٓ ،وٖ أٓ ١وو ّ ً ٗو (،ш

) ،11أ١

ك٣ ٓ ٢غٌ فػ َٔ ٚأّٗ ٍِ ٚذلحٌ غرٕتٝ ،لػيػ َ  ٙلُضن ك ٢إٔ ُ٣وَؼيؿ ٙل٥عـ ٕٝرٔ٤ؼ ب ػتب ؿً ٙوؾُيٝ ،إٔ ال
٣نتؼِٔ ٚأ ١ىغٌ ػِ ٠أّٗٓ ٚزـػ ٝمِ٤ة ألؿـلُ أعوـ .ٟكو ٢ؽُوي ،ال كو ٢لُؼووَ ٓ٘ظوٞؿل اُ٤و ٚػِو ٠أّٗوٚ
أػل كضنب إلىب ع لُٔ ٍٞ٤لُٔغتِلة ٌٖٔ٣ ،أم ك لُٔن ٝل لُ ٓضؼٝػ ُ 12إلٗن ٕ صتوٓ ٠وغ ً ئ٘و ن ػِ٤و هوؼ
ملٞه ٗ ٖٓ ٚص٤ة أعـ ٟبٔ ال ٣و ك ك٣ ٔ٤تؼِن بغ٤ـلن لُطب٤ؼة ٌُٖٝ ،ؽُي ال ُ٣غَ و ّ ٍٞأّ٣و ٜٓ٘و لُضون كو ٢إٔ
٣تَـف ك٣ٝ ٚ٤نتؼِٔ٣ ًٔ ٚي  .إ ٛؾل لُطٞؿ ٓوتـٕ اؽٕ بطـػ ٙعو ؿد صْوٖ لُطب٤ؼوة لألٓوٛٝ ،٢ٓٞوؾل
مـ٤ـ ال ؿ٣ب ك ٢أَٗ ُ٣ ٚيـي كُ ٌُٚ٘ٝ ،ٚك ٢لُٞه ٗلن ٢ِٓ ٚب ُٔغ ٓـّ ُٔ ٓ ،
إٔ لُطب٤ؼة هؼ أعـرت ٖٓ ٚص ُة
ُ
وـد ٓوٖ ر٘وة ً ٗو مُوئَ يٖٓ ص ر مو ٚػ ٕٝإٔ ٣بوؾٍ رٜوؼل كو ٢ؽُوي (،ш
لُبـل ٝلُنوٌ٘٤ة لُطل٤ُٞوةٌُ ،ؤّٗٔو أ ْع ِ

 .9لُٔن ؿ لُؾ ١ه ػ لإلٗن ٕ اُ ٠لػتب ؿ ٗلن ٚؿ ٣ة لُطب٤ؼة ٓقػٝد :أٝال ً ٗ لُطب٤ؼة ػِٗ ٠ضٓ ٞو بٔخ بوة ٝموِ٤ة ُو ،ٚاؽ ػكؼتو ٚاُو ٠لُغوـٝد ٓوٖ ص ُوة
لُبـل لأل٤ُٝةٝ ،ح ُٗ ٌٖٔ٣ ، ٤إلٗن ٕ ػٖ ٓـ٣ن ٌٓ٘ت ٚػِّٝ ٠غ ؿ  ٣ن إٔ ٣ؼتبـ لُطب٤ؼة بٔخ بة ٝمِ٤ة ػِٗ ٠ضٓ ٞوَٞػ.
ٍ٘ٝ" .10غ لُـب لإلُ٥ ٚػّ ٝلٓـأم ٚأهَٔة ٖٓ رِؼ ٝأُبن." ٜٔ
ٝ" .11ه ٍ لُـب لإلُ ٞٛ" :ٚؽل لإلٗن ٕ هؼ ٍ ؿ ًٞلصؼ ٓ٘ ػ ؿك لُغ٤ـ ٝلُيـٝ .لُ ٕ٥ؼِؤ٣ ٚوؼ ٣وؼ٣ٝ ٙؤعوؾ ٓوٖ ىوزـ لُض٤و أْ٣و ٣ٝ ،ؤًوَ ٣ٝض٤و اُو٠
لألبؼ".
 .12اٗٔ  ٌٖٔ٣لػتب ؿ لإلٗن ٕ ع ؿر ػٖ لُطب٤ؼة ٝؿ  ٣م ٜلُوَ ٟٞبؼوِ ٚلُؼِٔٝ ،٢ب ُت ُ ٖٓ ٢ص٤ج  ً ٞٛئٖ عِوُٝ ،٢و٤ل كوؤ ألّٗو٣ ٚتٔتوغ بوؾً كو٢
لُبضج ػٖ لُٞم ئَ لٌُلِ٤ة بتضو٤ن مؼ ػمٗ .ٚزؼ  ٘ٛمٔ٤٤وقل بو ٖ٤لُؼووَ لألػلمو ٢لُوؾ٣ ١وتَوـ ػِو ٠لُتلٌ٤وـ كو ٢لُٞمو ئَ لألٗزوغ ُتِب٤وة لُـؿبو ن ٝاىوب ع
لُٔٝ ،ٍٞ٤لُؼوَ لُؼِٔ ٢لُؾ٣ ١ضؼػ لُـ  ٣ن لُوَُِ ٟٞلؼَ.
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ٝؿ َٓ ْ ب ٚاُ ٠لُؼ ُْ لُٞلمغ ص٤ج ً ٗ لٌُخ٤ـ ٓوٖ لُٜٔوٝ ّٞلُٔيو م ٝلُيوـٝؿ ؿ٤وـ لُٔؼـٝكوة كو٢
) َ ،

لٗتظ ؿٝ .ٙالصو مت٘تقع ٓ٘ٓ ٚي م لُضٓ ٤ـلؿل أٓ٘٤ة كـػٝك لعتِوتٓ ٚغِ٤تٝ ،ٚك٤وً ٚو ٕ ٣نوؼ ٚإٔ ٣وْو٢
ْ
َوغ لُٔتغ٤وَ ؽلى ٘٣تَوب ػوو ٌَ
ص ٤م ٚك ٢لُضُِْ ٝلُٔـس ك ٢مبطَ  ٛػة ٝم ّ ػلئْ ٌُٖٝ .بٝ ٚ٘٤بَٓ ٖ٤وَـي لُ ُٔت ِ
ال ٌِ َ٣وَُّ ٝال ٔ٣وَ ٣ٝؼكؼو ٚػكؼو اُو ٠مطو٣ٞـ لُووؼؿلن لٌُ ٓ٘ووة ك٤وٝ ،ٚال ٣تو٤ش ُو ٚإٔ ٣نوؤ ٓوٖ رؼ٣وؼ كو ٢ص ُووة
لُبؼلٝ ٝلُنؾلرة لُت ٢أعـر،ш( ٜ٘ٓ ٚ

)٣ٝ ،14ضخ ٚػِ ٠مضَٔ لُٔي م لُتَ ٌْ َ٣ ٢ـ ُٜٛبَوبـٝ ،لُوـًِ

ٝؿل لُٔظ ٛـ لُبـلهة لُت٣ ٢قػؿٗٝ ، ٜ٣ن ٕ ٤لُٔٞن لُؾ٣ ١ـمؼب ٓ٘ ٚكَ َـه ُ ،ل ئؼ ٛؾ ٙلألٓوٞؿ لُت كٜوة لُتو٢
٣غي ٠كوؼلٗ ٜأًخـ.

٘٣تذ ػٖ ٛؾل لُؼـُ ُبؼل ٣ن لُت ؿ٣ظ لُبيـّ ١
إٔ عـٝد لإلٗن ٕ ٖٓ لُلوـػٝك لُوؾ٣ ١وؼٓوُ ٚو ٚلُؼووَ
15
ٍوـْ ف اُو ٠ص ُوة لإلٗنو ٗ٤ة،
م صٞ٤لِٗ ٢
ػِ ٠أّٗ ٚلُ ُٔو ّ لألُٞ٘ ٍٝػ ٕ ً ٓ ،ٚاال ٗوِة ٖٓ ص ُة بؼلٓ ِ ٝغٍِ ٞ

ٗوِة ٖٓ لُضؼٝػ لُت ٢مبو ٚ٤لُــ٣ق ػلعِ ٜاُ ٠لُو ٤ػ لُت ٔ٣ ٢ؿم ٜلُؼوَٝ ،ب عتَ ؿٍٝ ٖٓ ،و ٣ة لُطب٤ؼوة
اُ ٠ص ُة لُضـ٣ةٝ .لُنوئلٍ ػوٖ ٓو اؽل ًو ٕ لإلٗنو ٕ هوؼ ؿَوِ٘ َْ أّ عَ ِنوـ ٓوٖ روـل ٛوؾل لُتـ٤وـ ُوْ ٣ؼوؼ ُ٣طوـ ُس
بؼؼئؾ ،اؽل أعؾن ٝرْ َٜةُ ِٗ ٞػ ٚك ٢لالػتب ؿ ٢ٛٝ ،مٌٖٔ صَـل ك ٢لعخصد ٗض ٞلٌُٔو ٍُٝ .و٤ل بِوؤ َ ْٓ ٍـ ؽ ١بو ٍٍ
إٔ مٌ ٕٞلُٔض ٝالن لألُٝو ٠لُتو ٢بوؾُت ٜمِنوِة ِٓ٣ٞوة ٓوٖ أر٤و ٍ ٗٞػو ٚلبتـو لٍُٞو ٍٞاُوٛ ٠وؾ ٙلُـ ٣وة،
رٜووٞػل ؿ٤ووـ ٓخٔووـ  .ب٤ووؼ ّ
إٔ ٛووؾ ٙلُٔنوو٤ـ لُتوو ٢مُ َٔخيووَ ب ُ٘نووبة اُوو ٠لُ٘ووٞع موووؼٓ ٗضوو ٞلألكْووَ ُ٤نو ًووؾُي
ب ُْبٔ ب ُ٘نبة اُ ٠لُلـػ ٌٖ٣ ُْ .حٔة أٓ ٌـ ٝال ٗٝ ،٢ٌ ٜال لٗتٌ ٜ
ى مبؼ ُؾُي ،هبَ لمتل هة لُؼوٌَُٝ .وٖ ػ٘وؼٓ
َى َـ َع ك ٔٓ ٢ؿمة مؤح٤ـٝ ،ٙر ب ٚلُضٞ٤لٗ٤ة ك َٓ ً ٢ربـٝمٓ ٜغ أّّٗ ٕ ً ٚؼ٤ل  ،ػ٘ؼئؾ ً ٕ البؼ إٔ مظٜوـ
ىـٝؿٌ ،بَ ٝأمٞأ ٖٓ ٛؾل كٞٓ ٢ؿ لُؼوَ لُٜٔؾب ظٜـن ؿؽلئَ ً ٗو ؿـ٣بوة مٔ ٓو ػوٖ ص ُوة لُزٜوَ ،أ١
ػٖ ص ُة لُبـل  ٗ ً .لُغط ٞلأل ٠ُٝع ؿد ٛؾ ٙلُض ُوة ساصِ ر اؽٕ ٓوٖ فل٣ٝوة لُ٘ظوـ لُغِو٤وةٝ .ػٞلهوب
ظٜٞؿ ص ْي ٍؼ ٖٓ لُيـٝؿ ؿ٤ـ لُٔؼـٝكة صت ٠ؽُي لُض ٖ٤ػِو٠
ٛؾل لُنو ٖٓ ٗ ً ٓٞفل٣ٝة لُ٘ظـ لُل٤ق ٣ئ٤ة
َ
ٓنـس لُضٝ ، ٤ب ُت ُ ٢ػصربر٣ .بؼأ م ؿ٣ظ لُطب٤ؼة بـلع ٖ اؽٕ ،ألّٗ ٚػنال هللا٣ٝ ،بوؼأ مو ؿ٣ظ لعح ٕات ب ُيوـ،
ألّٗ ٚصيٖغ لإلىسرهُ .وؼ ً ٕ ٛؾل لُتـ٤ـ عن ؿ ب ُ٘نبة اُ ٠لُلـػ لُوؾ ١ال ٣لٌوـ اال كوٗ ٢لنو ٚػ٘وؼ لموتؼٔ ُٚ
وب ػٜ٤٘٤و لُ٘وٞع،
صـ٣تَ .ٚأٓ ب ُ٘نبة اُ ٠لُطب٤ؼة لُت ٢منؼ ٠اُ ٠لُـ ٣ة لُت ٢لػعـمُ ٜإلٗنو ٕ ٝلّوؼة َُْٗ َ
" .13كؤعـر ٚلُـب لإلُ ٖٓ ٚر٘ة ػؼٕ ُ٤ؼَٔ لألؿُ لُت ٢أعؾ ٓ٘". ٜ
" .14كطـػ لإلٗن ٕٝ ،أه ّ ىـه ٢ر٘ة ػؼٕ لٌُـٝب٤ُٜٝ ْ٤ب م٤ق ٓتوِب ُضـلمة ٓـ٣ن ىزـ لُض". ٤
 .15بؼل ٝلأل ٓـ :أ٣ ٓ ٍٝبؼ٣ٝ ٚ٘ٓ ٝظٜـ ٖٓ ،بؼل ،رل  ،ظٜـ ،مٌٖ لُب ػ٣ةٝ( ،لُب ػ٣ة ع ف لُض ّوـ ٓ .و ٜ٘ٔ٣و ٓوٖ ػالالن لٌُِٔوة ٛوة ٓؼو ٗ ٢لبتوؼل
لألٓـ ٝلُزل ٝلُلظ ظة .ك ٢لُبؼ ُْ ٌ٣وٖ لإلٗنو ٕ ىو٤ئ ٓوؾًٞؿلُ ،وْ ٌ٣وٖ اٗنو ٗ  .كبٗنو ٗ٤ت٤ُ ٚنو ٓؼطو ٠لبتوؼل ٝ ،ال ٛوٛ ٢بوة ٓب٤ؼ٤وة ،بوَ ٛو ٢ؿ ٣وة
ٗ ٜئ٤ة ٣ن٤ـ ٗضٓ ٛٞو  ٓٝصٞ٤لٗ٤تٓٝ ٚب٤ؼت.ٚ
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كوؼ ً ٕ ًنب  ٕ ً .لُلـػ ٓضوّ ك ٢إٔ ُِْ ٣وِ ٢ػِوِٛ ً ٠وٓ ٚنوئ٤ُٝة ً كوة لَُٔو ئب لُتو ٌ٣ ٢بوؼًٝ ، ٛوَ لُيوـ
لُؾ٣ ١وتـك - ٌُٚ٘ٝ ،ٚبٍٞل ٚػْٞل ك ٢لٌَُ (ك ٢لُ٘ٞع)  ٕ ً -ك ٢لُٞهو ٗلنوٓ ٚضوّو كو ٢إٔ ُ٣ووؼيؿ صٌٔوة
ٛؾل لُتؼب٤ـ ٝؿ ئ٤ت٣ٝ ٚؼزب ب. ٜ
ٝػِٛ ٠ؾل لُ٘ض ٌٖٔ٣ ٞأ ْ٣لُتٞك٤ن ب ٖ٤ػػ  ٟٝجِه جرك ُسِ لُي٤ٜـ  -لُت ٗ ً ٢ػُـْ ّة ُنٞ
لُل ْٜك ٢لُـ ُب ٓٝت٘ هْة ظ ٛـٝ - ّ٣بٝ ٜ٘٤ب ٖ٤لُؼوَُ .وؼ ب ّٖ٤بضن ك ٢ػِٔ ٚ٤ػوٖ حاثيٖ لعؼلاِ ٝحفارُث
لعبش لُتؼ ؿُ لُٔضت ّٞب ٖ٤لُخو كة ٓٝب٤ؼة لُز٘ل لُبيـ ١بٔو ٛوٗ ٞوٌ ٞ
ع ك٤ق٣و ئ ٌ٣ ٢زوب ػِوً ٠وَ كوـ ٍػ إٔ
 ََ٣كٗ ٢ط ه ٚاُٝ ٠رٜت ٚمٔ ٓ  .أٓ كً ٢ت ب٤و ٚإمٖال ٝلعؼصاد لإلجخنارػٔٝ ،كوً ٢ت بو ن أعوـ ٟكنوؼ ٠اُو٠
ص َّ ٛؾل لُٔيٌَ لألٍؼب٤ً :ق ٣زب إٔ متوؼّ لُخو كة ً ٢مُ٘ ئو ٢ػِو ٠لُٞرو ٚلألٗنوب لموتؼؼلػلن لإلٗنو ٗ٤ة
بٔ ٞٗ ٢ٛع عِو ،٢صت ٠مضون ٝرٜت ، ٜبض٤ج ال متؼ ؿُ لُخو كة ٓغ لإلٗن ٗ٤ة بٔ ٗ ٢ٛوٞع ٓب٤ؼو٢؟ كٔوٖ
ٛؾل لُتؼ ؿُ مُٞؼ ً كةُ لُيـٝؿ لُضو٤و٤ة (ٓ ػلٓ لُخو كة ٝكو ُِٔب ػة لُضوة ُتـب٤ة مُ ٌَ يو ُٕ ٞكو ٢لُٞهو ٗلنوٚ
لإلٗن َٕ ٝلُٔٞلَٖٓ ُْ مبؼأ ُـبٔ صوّ بؼؼٝ ،ال  ٢ٛب ألصـ ٟلًتِٔ ) ٢ٛٝ ،لُيـٝؿ لُت ٢مُِو ٢ب ٌَ ِْ ٌَِِٜو ػِو٠
لُض ٤لإلٗن ٗ٤ةٝ ،رُٔ ٤غ لُـؽلئَ لُت ٢مي .16 ٜ٘٤ب ٔ٘٤لُؼٝلكغ لُت ٢مُ َضـُّ ػِٛ ٠وؾ ٙلُـؽلئوَٝ ،لُتو ٢مُ َضٔوَ
 ُٖ .16أهؼّ االّ بؼِ لألٓخِة ػِٛ ٠ؾل لُتؼ ؿُ ب ٖ٤مٞم لُبيـ٣ة اُٝ ٠رٜت ٜلُغِو٤ة ٖٓ رٜةٝ ،لُغْٞع لُخ بو ُِووٞلٗ ٖ٤لُتوُّٝ ٢وؼ كوٓ ٢ب٤ؼتٜو
لبتـ لُض ُة لُبؼ٣ٝة ٝلُضٞ٤لٗ٤ة ٖٓ رٜة أعـ.ٟ
ُوؼ صؼػن لُطب٤ؼة ٓـصِة لُـىؼ ،أٓ ١ـصِة لإلٗز ب ٝلُوؼؿ ػِ ٚ٤ك ٢مٖ لُن ػمة ػيـ اُ ٠لُن بؼة ػيـ موـ٣ب ٝ ،كوٛ ٢وؾ ٙلُنوٖ َ٣و٤ـ لُٔـلٛون
ؿر ب ُٔؼ٘ ٠لُؼه٤ن ك ٢ص ُة لُبؼل ٝلُطب٤ؼ٤ة ،اؽ ٔ٣تِي ػ٘ؼئؾ لُوؼؿ ػِ ٠مؤٓ ٖ٤ص ر مٝ ٚاٗز ب ٗٞػ ،ٚبَ ٝمؤٓ ٖ٤ص ر ن ؽؿ٣تٝ ٚفٝرو ٚأْ٣و ٝ .هوؼ
٣نـن بن ٓة لُض ر ن ٛؾ ٙلُٜٔٔة ُ .ٚأٓ ك ٢لُض ُة لُٔتٔؼٗةّ ،
كبٕ ٛؾ ٙلُٜٔٔة موتْ ٢لٌُخ٤ـ ٖٓ لُٞمو ئَ ،إ ػِوٓ ٠نوت ٟٞلُٜٔو ؿ أ ٝػِوٓ ٠نوتٟٞ
لُظـٝف لُغ ؿر٤ة لُٔ ئٔة ،بض٤ج ٣تْ مؤع٤ـ ٛؾ ٙلُٔـصِوة ،بو ُٔؼ٘ ٠لُٔوؼُِٗ ٢لوع ،بٔؼوؼٍ ػيوـ مو٘ٞلن ػِو ٠لألهوَ .ؿ٤وـ ّ
إٔ لُطب٤ؼوة ُوْ مـ٤وـ لُنوٖ
لُطب٤ؼِ ُ ٢بِٞؽ ً ٢م ئٔٓ ٚغ موؼّ مٜؾ٣ب لُٔزتٔغ ،بَ ميبخ بؼ٘ ػ ب ُو ٗ ٕٞلُؾ ١أػؼمُِ ٚضل ظ ػِ ٠لُ٘ٞع لُبيـ ١بٔ ٞٗ ٞٛع صٞ٤لٗٝ .٢هؼ ٗتذ ػوٖ
ؽُي ّـؿ ٓضت ّٞمببت ٚل٥ػلب ُِـ ئ٤ة لُطب٤ؼ٤ةٝ ،لُؼٌل ٍض٤ش .ك إلٗن ٕ لُطب٤ؼ ٌٕٞ٣ ٢ب ُـو كو ٢موٖ ٓؼ٘٤وة ٌ٣و ٕٞلإلٗنو ٕ لالرتٔو ػ ٢كٜ٤و (ػٕٝ
إٔ ٌ٣ق ألرَ ؽُي ػٖ إٔ  ٌٕٞ٣ؿر بضنب لُطب٤ؼة) ٓ فلٍ ٓـلٛو  ،بَ ٓل  :اؽ  ٌٖٔ٣إٔ ٗؼػ ٞبٜؾل لالمْ ٖٓ ُ٤ل ه ػؿل ػِ ٠لُـؿْ ٖٓ مو٘( ٚكو٢
لُض ُوة لُٔؼٗ٤وة) صتو ٠ػِوو ٠موؤٓ ٖ٤ص ر مو ٚلُغ ٍووة٤ٛ ٗ ،وي ػوٖ ص رو ن ؽؿ٣تووٓ ،ٚوغ أّٗو ٚصو ئق ػِو ٠ؿـ٣وق لإلٗزو ب ٝلُوووؼؿ ػِ٤وٝ ،ٚلالموتز بة ُ٘ووؼل
إٔ لُطب٤ؼة ُْ مُزّٜق ب ُتؤً٤ؼ لُٔغِٞه ن لُض٤ة بــلئق ٝهؼؿلن ً ٢مؼَٔ ػًِ ٠بتٝ ٜع٘وٝ . ٜػِّ ،ٚ٤
لُطب٤ؼة .ؽُي ّ
كوبٕ ٛوؾ ٙلالموتؼؼلػلن ُوْ مٌوٖ مـٓو٢
بت م اُ ٠لُض ُة لُٔتٔؼٗة ،بَ كؤ اُ ٠صلع لُ٘ٞع بٔ ٞٗ ٞٛع صٞ٤لٌٗٛٝ .٢ؾل موؼعَ ص ُوة لُتٔوؼٕ صتٔو كو ٢مؼو ؿُ ٓؼٜو ٛٝ ،و ٞمؼو ؿُ ال ٌٔ٣وٖ كو٢
لُؼ ػ إٔ ٣ضِٗ ٚظ ّ ٓؼٗ( َٓ ً ٢لُٜؼف لألًخـ ؿكؼة ُِتٔؼٕ) ٓ ،ػلٓ ٛؾ ٙلُلتـ ص ُ ّ٤مٔأل ٛك ٢لُؼو ػ ؿؽلئوَ ٓٝو ٣ؼوبٜو ٓوٖ أُوٞلٕ لُبوئك لُبيوـ١
لُٔت٘ٞػة.
حٔة ٓخو ٍ معوـ ٣يوٜؼ ػِوٍ ٠وضة ٛوؾ ٙلُوْو٤ة لُو ئِوة ّ
إ لُطب٤ؼوة ؿوـفن ك٘٤و لموتؼؼلػٓ ٖ٣وٞرُ ٖ٤ٜـو ٣تٓ ٖ٤تبو ٘٣ت ،ٖ٤أصوؼُ ٔٛإلٗنو ٗ٤ة بٔو ٛوٗ ٢وٞع
ُ
صٞ٤لٗٝ ،٢ل٥عـ ُٜؾ ٙلإلٗن ٗ٤ة ٗلن ٜبٔ ٞٗ ٢ٛع عِو ٞٛٝ ،٢ه ٍٞإبص ل "لعفو ِٕال ُلعحٖارة قصاٖ ة" .ػ٘وؼ كوـػ ٝلصوؼ ؽ ١ؽٛوٖ أ ِػوؼ ُٜوؾ ٙلُـ ٣وة،
 ٖٓٝىؤٗ ٚإٔ ٣بِؾ لُـىؼ لُضو٤وُِ ٢ضٌْ بلْوَ لُؼؿبوة لُطِ٣ٞوة ٝموـلًْ لُٔؼو ؿفٗ ً ،و لُؼِوٝ ّٞلُل٘و ٕٞمتيوٜؼ مطوٞؿل أًبوـ ٓوٖ ؽلى لُوؾٓ ١وٖ ىوؤٕ
أر ٖٓ ٍ ٤لُؼِٔ لُٔتؼ هب ًِْٜ ٖ٤إٔ ٣ضوو ،ٙٞىـ٣طة إٔ ٣ضتلع ؽٛوٖ ٛوؾل لُلوـػ بط هتو ٚلُلت٤وة ِٓ٤وة لُوقٖٓ لُٔٔ٘وٞس ُٜوؾ ٙلألر٤و ٍ بٌ ِٜٓو ٝ .لُضو ٍ ّ
إٔ
لُطب٤ؼوة صووؼػن ٓوؼ ص٤و لإلٗنو ٕ لٗط هو ٓووٖ فل٣ٝوة أعووـ ٟؿ٤وـ فل٣ٝووة موووؼّ لُؼِو .ّٞكضٔ٘٤و ٌ٣و ٕٞلُووؾ ٖٛلُٔٛٞووٞب هو ب هٞموو ٖ٤أ ٝأػٗوٓ ٠ووٖ أًبووـ
لالًتي ك ن لُت ٢مزؼِ ٜٓ ٚؿمٝ ٚعبـم٣ ٚؤَٓ ك ٢صَ ُٜٞمؤم ٢لُي٤غٞعة ،كْ٤ؼق لُؾ ٌٕٞ٣ٝ ،ٖٛػِ ٚ٤إٔ ٣ؼع ُز َ٤ح ٕ (٣بؼأ ٖٓ رؼ٣وؼ ٓوٖ لَُولـ،
ٝػِ ٚ٤إٔ ٣نِي ٖٓ رؼ٣ؼ ًَ لُطـ٣ن لُؾ ١لرت٤ق ٖٓ هبَ)  َْٛلُو ّ ٤بغط ٞاّ ك٤ة ػِ ٠ػؿب موؼّ لُخو كة٣ .بؼ ٝإٔ ٓنو٤ـ لُ٘وٞع لُبيوـٗ ١ضو ٞمضو٤ون
ٝرٜت ٚبٌ ِٜٓو متوطوغ ػِو ٠لُوؼٝلّ ُٜوؾل لُنوببٝ ،متؼوـُ ب موتٔـلؿ ُغطوـ لُنووٓ ٓٞوٖ رؼ٣وؼ كو ٢ص ُوة لُبوؼلُٝ . ٝو٤ل ٓوٖ ػٓ ٕٝبوـؿ ّ
إٔ لُلِ٤نوٞف
ع ضٔ ضَم كٖف ٕجب ػلٖير أه ىؼٖ .
لُ ٢ٗ ٗٞ٤لىتٌ ٠ه ئ  :إىٌّ ألم ٕؤسف عٌ أهّ لعنِث مكخِ ػلٖير حٖينر ى ْ
شَ ُ
ًٔٝخ ٍ ح ُج ٗؾًـ لعخفرُث ب ٖ٤لُبيـٝ ،ال أهَؼ لُتل ٝن ك ٢لُٜب ن لُطب٤ؼ٤ة ٝلُضظوٞظ ،بوَ لُتلو ٝن كو ٢حصَام لعبشا ٓ لٌُوٛٝ ،٢ٗٞو ٞملو ٝن موؾ ّٓـ
إٔ ٛؾ ٙمتوؼّ ػ ٕٝعطة (ٛٝؾل أٓـ ٓضت ّٞأُ ْ٣ضوبوة ِٓ٣ٞوة) .حوْ ّ
ُسِ ٓ٘٤َٓ ٕ ًٝ ٚب  ،ؿ٤ـ أّٗ ٚال  ٌٖٔ٣إٔ ٘٣لي ػٖ لُخو كة ٓ ُٔ ّ
إ لُطب٤ؼوة ُوْ
مزؼَ ٛؾل لُتل ٝن ب ُتؤً٤ؼ ٝرٜةَ ُإلٗن ٕ ٓ ،ػلٓو هوؼ ٓ٘ضتو ٚلُضـ٣وة ٝلُؼووَ ًو ٢ال َ٣ضُو ّؼ ٛوؾ ٙلُضـ٣وة بوؤ ١ىو ٢معوـ ؿ٤وـ ىوـػ٤ت ٚلٌُ٤ٗٞوة٣ٝ ،تؼِون
لألٓـ  ٘ٛب ُتٞلكن لُغ ؿرٓ ٢غ لُو ٗ ٕٞلٌُو ٢ٗٞلُوؾ٣ ١نؤ ٠بوـلعحا لعنادىًٔ .و ٕ لإلٗنو ٕ ٓط ُبو ب ٗتيو ٍ ٗلنوٓ ٚوٖ ص ُوة بوؼل ٝلموتؼؼلػلم ٚلُطب٤ؼ٤وة
بٞم ئِ ٚلُغ ٍةٝ ،أعؾ ِص ْؾؿ ٙػ٘ؼ لُتؼ ُ ٢ػِٝ ٘ٓ ٖٓ ٜ٤أمٛٝ . ٜؾل ُوٓ ٕٞوٖ لُٜٔو ؿ ُو٤ل ُو ٚإٔ ٣ؤٓوَ كو ٢لًتنو ب ٚاالّ ٓتوؤعـلٝ ،بؼوؼ ٓضو ٝالن ًخ٤وـ
ؿ٤ـ ٓخٔـ ٝ ،أح٘ ؽُي مئُِّٖ لُبيـ٣ة مض ٓٝؤ لُيـٝؿ لُت ٢متنبب كُ٘ ٜ٤لن ٜبؼؼّ عبـم. ٜ
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ُ ٜػ٘ؼئؾ لُٔنئ٤ُٝة ،صن٘ةٌ ك ٢ؽلم ٘ٓٝ ٜمبةٌ ٖٓ ص٤ج  ٢ٛلموتؼؼلػلن ٓب٤ؼ٤وة ُـ  ٣مٜو لُغ ٍوة .ؿ٤وـ ّ
إٔ
موؼّ لُخو كة ِ ُِْ ٣ضن لُْـؿ بٜؾ ٙلالمتؼؼلػلن ٢ٛٝ ،لُتَ ُٓ ٗ ً ٓ ٢ؼؼ اال ُض ُة لُطب٤ؼة ًٔ ،أّٗ ٢ٛ ٜأْ٣و
مؼٞػ كتِضن لُْـؿ بؾُي لُتوؼّ ،اُو ٠إٔ َ٣و٤ـ لُلوٖ ٓوٖ رؼ٣وؼٝ ،هوؼ بِوؾ ًٔ ُوٓ ،ٚب٤ؼوةٛٝ ،وؾٛ ٙو ٢لُـ ٣وة
لألع٤ـ ُِٞرٜة لُغِو٤ة ُِ٘ٞع لُبيـ.١

ً ٗ بؼل٣ة لُضوبة لُ صوة  ٢ٛلُٞه لُؾ ١لٗتوَ لإلٗن ٕ ك ٖٓ ٚ٤ػٜؼ لُغٔٝ ٍٞلُنِْ اُو ٠ػٜوؼ لعؼنال
ُلعشااصر لُووؾً ١و ٕ مٔ٤ٜووؼل ُ مضو ػ كووٓ ٢زتٔووغ٘ٛٝ .و ٣زووب ػِ٘٤و إٔ ٗولووق ٓووٖ رؼ٣ووؼ هلووق ًبووـ٘ٗٝ ،ٟوووَ
لإلٗن ٕ ػكؼة ٝلصؼ اُ ٠صوبة ً ٕ ك ٢صٞفم ٚك ٜ٤صٞ٤لٗ ن ػلر٘ة ٗٝب م ن ً ٕ ٣نوتط٤غ ٛوٗ ٞلنو ٚمٌخ٤ـٛو
ػٖ ٓـ٣ن لُبوؾؿ ٝلُوقؿع ًو٣ ٢وتو ن ٜٓ٘و  ،17)2 ،IV( ،االّ ّ
إٔ لالٗتوو ٍ ٓوٖ ص٤و لَُو ٤ػ لُبؼلئ٤وة كوٛ ٢وؾل
لُطٞؿ لأل ،ٍٝحْ ٖٓ لُض ٤لُ ٜئٔة ُِٔتؤ لُزؾٝؿ ٝلُخٔ ؿ اُ ٠لُطوٞؿ لُخو ًٗ ٢و ٕ البوؼ إٔ ٣وتْ بوبٔ ًب٤وـ.
ٝػ٘ؼئؾ ٕ ً ٓ ،حٔة ٓلـ ٖٓ بقٝؽ لُيو م ب ٖ٤بيـ ً ٗٞل صت ٠ؽُوي لُضو٣ ٖ٤ؼ٤يو ٕٞكو ٢مو ّ ٓتزو ٝؿ،ٖ٣
ٝؽُي ٓ أكْ ٠اُ ٠لٗلَ ٍِ ٖٓ لعتِلو ٓـلئون ػ٤يوٝ ْٜميوتتِ ْٜػِوٝ ٠رو ٚلألؿُ٤ُ .نو حٖارة لع ػأ
أؿلُ ى موؼة ؿ٤وـ
ص ٤عٔ ٍٞكؤ ،بَ  ٢ٛأًبـ ّٔ ٗة ألموب ب لُؼو٤و ،اؽ ال ٌٔ٣وٖ إٔ َ٣وِوَ ْلُ ٌَ َوألُ ػِو٠
ٍ
ٓؤُٞٛةٝ .كٓ ٢و بَ ؽُيّ ،
كبٕ لعفمحت أ ٝلُقؿلػة ىو ه ٕ رو ّؼلٝ ،ع ّوؼ ٕ ُتوِبو ن لألصوٞلٍ لُز٣ٞوةٝ ،مبؼو
ُؾُي ؿ٤ـ ٓؤٓ ،ٖ٤ٗٞحْ اّٗ٣ ٜٔتطِبو ٕ موٌ٘ هو ّؿل٤ٌِِٓ ٝ ،وة لألؿُٝ ،هو ً ٞك٤وة ُضٔ ٣تٜو  .أٓو لُـلػو ،٢كووؼ
َٓوَ َ ٛوؾ ٙلُ ٌِِٔ٤وة لُتو ٢مَضُو ُّؼ ٓوٖ صـ٣وة لُـػوٝ .٢كٔ٤و ٣غوٌ لُٔنوؤُة لألُٝو ٠بوؼل لُلو س ُٓ ِضوّو كو ٢ىوؼٞؿٙ
ب ُضنؼ ٗض ٞلُـلػ ٢بٍٞل ٚصظ ٢بـػ ٣ة لُنٔ أًخـ ُٓ٘ .18)4 ،IV(.ٚوؼ لٗوقػذ لُلو س كو ٢لُٞلهوغ أّٔ٣و
لٗقػ د ٓ ُٔ بو ٢لُـلػٓ ٢ز ٝؿل ُّ ،ٚ
ألٕ لُوط٤غ ٣ ٞٛٝـػ ٠ال ُ٣بْو ٢ػِٓ ٠قؿٝػ مٝ .ٚاُّٗٔ ٚوٖ لُنوُٜٞة
بٌٔ ٕ ب ُ٘نبة اُ ٠لُـلػ ٢إٔ ٣بتؼؼ ،بؼؼ مَ َنبُّبِ ٚك ٢لُغن ئـٍ ،ضبة هط٤ؼ٣ٝ ٚتٌِٔ ٖٓ أ ١مؼو ،ِ٣ٞألّٗوٚ
ال ٣غِووق ٝؿل  ٙىوو٤ئ ال ٣نووتط٤غ إٔ ٣زووؼً ٙووؾُي كووٌٓ ٢و ٕ معووـ .حووْ ّ
إ لُلو س ٛووٓ ٞووٖ ًو ٕ ْٓووط ّـل اُوو٠
لمتؼٔ ٍ لُوِ ٞالميوَ ٛؾ ٙلألّـلؿ لُت ٕ ً ٓ ٢ل٥عـ ٣ؼتبـ ٛؿ٤ـ ٓيـٝػةٝ ٖٓ ٞٛٝ ،روؼ ٗلنوُٓ ٚـْ ؿٔو
(ٓ ػلّ لُؼلػ ٢اُ ٠لُؼ٘ق ٓ ً ٕ ُ٤تٞهوق مٔ ٓو ) ػِو ٠إٔ ٣بتؼوؼ بووؼؿ ٓو ٣نوتط٤غ ػوٖ لُوؾ٣ ٖ٣ؼ٤يو ٕٞص٤و
لُـػ ٢إ ُْ ٣يؤ إٔ مْ٤غ ٓ٘ ٚحٔ ؿ مؼب ٚلُطٛٝ .19)61،IV( َ٣ٞؾل لالٗلَ ٍ  ٞٛمٔة لُضوبة لُخ ُخة.
" .17حْ ػ ػن كُٞؼن أع  ٛ ٙب ٛ ٕ ًٝ ،َ٤ب َ٤ؿلػُِ ٤ـْ٘ ٕ ًٝ ،ه ب َ٤ػ ٓ ك ٢لألؿُ".
ٝ" .18صؼث ٖٓ بؼؼ أّ ّ ٣
إٔ ه ب َ٤هؼّ ٖٓ أحٔ ؿ لألؿُ هـب ٗ ُِـبٝ ،هؼّ  ٛب َ٤أ ٖٓ ْ٣أبٌ ؿ ؿ٘ٔ ٖٓٝ ٚمٔ ٗ . ٜك٘ظـ لُوـب اُو ٛ ٠ب٤وَ ٝهـب ٗو"ٚ
( هَبَِ لُـب هـب ٕ  ٛب َ٤لُـلػٝ ٢ؿكِ هـب ٕ أع ٚ٤ه ب َ٤لُل س).
" .19كغـد ه بُ ٖٓ َ٤ؼٕ لُـبٝ ،مٌٖ ك ٢أؿُ ٗٞػ ىـه ٢ػؼٕ".
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موتْ ٢لألؿُ لُت٘٣ ٢بـ ٢لموتـ ُٝ ٜؿـموٝ( ٜعٍَٞو ب ألىوز ؿ)ٓ ،وٖ أروَ لموتغـلد أموب ب
وتوـلؿ كووٓ ٢نو ًٖ ح بتو ٍةٝ ،صٔ ٣وةُ ٛووؾ ٙلألؿُ ٓووٖ ًووَ ػووؼٝلٕ ٣تطِووب ػووؼػل ٓووٖ لُ٘و ك
لُؼوو٤و ٜٓ٘و  ،لالمو
َ
ُّ ُٔ َ٣ؼُ ٕٝبؼْ ْٜلُبؼِ ٣ؼ لُؼ .ٕٞحْ ّ
إ لُبيـٓ ٌْٜ٘ٔ٣ ٕ ً ٓ ،غ ٛؾل لُو٘ٔٔ ٓوٖ لُؼو٤و إٔ ٣تلـهوٞل أموـل،
بووَ ً و ٕ ػِوو ْٜ٤إٔ ٣تزٔؼووٞل ٘٣ٝيووئٞل هُووـ( ٟموؤ ٤عطووؤ ٓووؼٗ ) ،لبتـ و صٔ ٣ووة ٓ و ٌِٔ٣ووٓ ٕٞووٖ لَُوو ٤ػٖ٣
لُٔتٞصي ٖ٤أ ٝرٔ ػ ن لُـػ لُـُّ صَٝ .هؼ أٌٖٓ ػ٘ؼئوؾ مبو ػٍ لُض رو ن لأل٤ُٝوة لُْوـٝؿ٣ة ُِض٤و ٝ ،لُتو٢
لهتْ ٠لهت٘ إ ٛحيِع أىنر لعؼٖ

(ٝ .20)22 ،IVهؼ ٗيؤن لُخو كة ػٖ ؽُي ُقٝ ، ٓٝبؼل٣ةُ لعفو أُّ : ْ٣
كوٖ

م َْق ِرَ٤ة لُٞه ًٔ ُّ
كٖ لإلبؼلع ( ،21)22-26 ،IVبَ ٝلألٛ ٖٓ ْٛؾل ظٜوـن لُبوؼل ٣ن لألُٝوُِ٘ ٠ظو ّ لُٔوؼٗ٢
ٝلُؼؼلُة لُؼٔ٤ٓٞةٝ ،ال ؿ٣ب أّٗ ٗ ً ٜك ٢لُبؼل٣ة ٓوَٞؿ كؤ ػًِ ٠وبش أػٔو ٍ لُؼ٘وق لُغط٤وـ لُتوُ ٢وْ
ْ ُ٣ت َـى لُخوؤؿ ُٜو ٓ٘ؾئوؾ ُألكوـلػ ًٔو كو ٢ص ُوة لُتوٞصو ،بوَ ُػ ِٜو َؼ بو ٚاُو ٠هو ٞىوـػ٤ة ص كظو ػِو ٠مٔ موي
ُ ٛوٗ ٞلنو ٚأل ١ػٔوَ ٓوٖ أػٔو ٍ لُؼ٘وق (.22 )24-22 ،IV
لُٔزٔٞع ،أ ١اُٞٗ ٠ع ٖٓ لُضٌْ ؿ٤ـ ُٓ َؼوـ ٍ
ٝلػتبو ؿل ٓووٖ ٛووؾ ٙلالمووتؼؼلػلن لُبؼلئ٤ووة لألُٝوو ٠أٌٓووٖ إٔ ٔ٘٣وو ٞىوو٤ئ كيوو٤ئ لُلووٖ لُبيووـ ١بٌ ِٓووٝ ،ٚمزِ ٤مُووٚ
لألًخـ ك ئؼ  ٢ٛقربلٖت لالجخنرع ُلألمو لعنادىٔٝ ،أٌٓوٖ ُِؼوـم لُبيوـ ١إٔ ٣تٌو حـ ٘٣ٝتيوـ كوً ٢وَ ٌٓو ٕ
لبتؼل ٖٓ ٓـًقٓ ،خَ ع  ٣لُ٘ضَٝ ،ؽُي ٖٓ ع ٍ لٗتي ؿ لُٔقلؿػ ٖ٤لُؾٗ ٖ٣و ُٞل صظٜوْ ٓوٖ لُتٔوؼٕٝ .هوؼ
ىٜؼن ٛؾ ٙلُضوبة أ ْ٣ظٜٞؿ لعخفرُث ب ٖ٤لُبيـ ٞٛٝ ،لُ٘٤بٞع لُل ُ ٤ب ٌُخ٤ـ ٖٓ لُيـٝؿ ٌُٖٝ ،ب ٌُخ٤ـ
ٖٓ لُغ٤ـلن ًؾُيٝ ،هؼ لفػلػ ِصؼ ك ٔ٤بؼؼ.
وَ ،لُووؾ ٖ٣ال ٣ؼتـكوو ٕٞاالّ ب و س موو٤ؼل٣ ،ضٓٞوو ٕٞصوو ٍٞمووٌ ٕ لُٔووؼٕ
 ُٔ ٓٝو ظَووَ أهووٞلّ لُـػ و ِ لُـصو ِ
24
23
ُْ٤يو ٕٞػِ٣ٝ ْٜ٤ؼ ِْٜٓٗٞ
ٝلُل ص ٖ٤لُؾ ٖ٣رؼِٞل ٖٓ اٗن ٢م٤ؼل ػِ( ْٜ٤ص ًٔ ) (َ ٣ ْٛ ُٔ ٓٝ ، )4 ،VI

ّة ُٔوت ،ْٜمظَ لُضـبُ  -أ ٝعطـُٛ
ٓؼ ِٓة لألػؼل لُٔب ٌَُ ٖ٤٘٤ص ٤ف اهِ٤ٔ٤ة ،ك ْٛ ٌٕٞٗٞ٤بؼٝؿ ْٛػُـْ َ
لُؼلئْ ػِ ٠لألهَ ُٓ -نْوتَ ِؼـ كٔ٤و بٜٔ٘٤و ٝ .هوؼ لموتط ع لُيوؼْب ٕ إٔ ٣تٔتؼو  -كو ٢لُوؼلعَ ػِو ٠لألهوَ  -بغ٤وـ
لُضـ٣ة لُؾ ١ال ُ٣وَؼ ُؿ بخٖٔ (ؽُي ّ
إٔ مٜؼ٣ؼ لُضـب ٓ فلٍ صت ٠لُ٤و ّٞلُيو َ ٢لُٞص٤و َؼ لُوؾُ٣ ١غلي ُ
وق ٓوٖ ؿِوٞل
لالمتبؼلػ ،ك ُخـّ ٝـٝؿ٣ة اُ ٠لُُ ّٞ٤زؼَ ػٍ ُٝة ٓ هُ ٖٓٝ ، ٞػ ٕٝصـٍ ٣ة ُ٤ل حٔوة ٍو٘ ػةٌ ٓوٖ ىوؤٗ ٜإٔ
" .20كُٞؼن ػردة ٕربرا لُؾ ٕ ً ١أب ُن ً٘ ٢لُغٝ ّ ٤ؿػ لُٔٞلى."٢
21
صلَّتُ أُٝ ْ٣ؼن حِبرا قربٖال لُْو ؿب ًوَ مُوة ٓوٖ ٗضو ك ٝصؼ٣وؼٝ ،أعو حِبارا
ٝ" .لمْ أعِٕ ٚ٤برا لُؾ ٕ ً ١أب ٌَُ ّ ؿب ب ُؼٞػ ٝلُٔقٓ ؿِ ٝ .
قرٕٖو  ٢ٛىؼنت".

ٝ" .22ه ٍ ال َمك الٓـأم ٚ٤ػردة ٝصلت" :لمٔؼ ه ٣ ٢ُٞلٓـأم ٢الٓيٝ ،أٍـ .٢ٓ ٌُ ٤كبٗ ٢هتِ ؿر ُزـصٝ ،٢كتُ ٠يؼع .٢اُٗ٘٣ ٚوتوْ ُوو  ٖ٤٣موبؼة
أّؼ فٝ ،أٓ ُ ٓي كنبؼة ٝمبؼ."ٖ٤
 ٓ .23فلٍ لُبؼ ٝلألػـلب  ٘٣ػ ٕٝأٗلن ْٜأب٘ شٖت هؼٛ ،ْ٣وٓ ٞئمول هبِ٤وت( ْٜب٘و ٞكو ٕ)ٛٝ .وؾل لُيو٤ظ ُو٤ل ساٖدل ػلاَٖم بت مو ٝ ،ال ٌ٘ٔ٣و ٚإٔ ٔ٣و ؿك
ه ّٞؿػ ال أصؼ ُ٤ٌِٓ ٚةٌ ح بتة ٣تـًٝ ٜؿل  ًَٝ ،ٙأمـ ال ِ٣ؾ ُٜو لُٔوو ّ منوتط٤غ بنوُٜٞة إٔ م٘لَوَ ػوٖ لُوبِ٤وة ًو٢
ػِ ْٜ٤مِط ٗ صنب ٞٛل .ٙكبٍ ٖ٤
مؼقف هبِ٤ة أعـ.ٟ
 ٕ ًٝ" .24ك ٢لألؿُ ٓـ ك ٢مِي لألٝ .ّ ٣بؼؼ ؽُي اؽ ػعوَ ب٘و ٞهللا ػِو ٠ب٘و ن لُ٘و ك ُٝٝوؼٕ ُٜوْ أٝالػلٛ ،وئال ٛوْ لُزبو بـ لُوؾ٘ٓ ٖ٣وؾ لُوؼٛـ ؽٝٝ
لمْ".
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كو٤ـِ٣ ،قّ لُؼخٞؿ بؼال ٖٓ ٛؾ ٙلُخـ ، ٝػِٓ ٠ي ؿً ٍة ًب٤وـ ٍ كو ٢لُضلو ظ ػِوُُ ٠ضْ َٔوة
م٘تذ حـٝ . ٝػ٘ؼ ىؼ ٍ
ب ٍ
لُزٔ ػةٛٝ ،ؾ ٙلُٔي ؿًة ُ٤ن بؼٝؿٌ٘ٔٓ ٛة اال اؽل مَْ لُيؼٞؿ ك ٜ٤ب ُضـ٣ة) .ؿ٤ـ إٔ لُبؾط لُٔت٘ ٓ ٢ػ٘ؼ
مٌُ ٕ لُٔؼٕٝ ،كٖ لُتٞػػ مغَٝ ، َ٤لُؾ ١بلِْ ٚأُو ٗن لُٔؼٕ ببـ  ٣لُل ٤ك ٢ؿ٤ـ لُٔتؤٗو ن ك ٢لُظوَ،
25
ن ٓوغ
ً ٕ البؼ إٔ ٣يٌ ٓغ لُقٖٓ ُٓؼْٔ ه ّ٣ٞر ؽب ُٜئال لُـػ (ٝ )2 ،VIػلكؼو ُٜوْ اُوٗ ٠نوذ ٍو ٍ

أُٝئي لُ٘ كٝ ،رـي ِ ْْ ٛاُ ٠بئك لُٔؼٕ لُبـلمٝ .هؼ أكْ ٠لعت ٓ لُؼي٤ـم ٖ٤لُٔتؼ ػ٣ت ٖ٤صتو ٠ؽُوي لُضو،ٖ٤
ٝلُؾّٝ ١غ ص ّؼل ٗ ٜئُ ّ٤غطـ لُضـبٝ ،ب ُت ُ ٌَُ ٢صـٍ ٣ة ،أكْ ٠اُ ٠لمتبؼلػ لُطـو لألىوؼل ٓٝ .وٖ رٜوة
كزٞؿ ب صؼٝػ ،ك ٢لُؼبٞػ٣وة لألًخوـ احو ؿ ُ ىؤئقلف،
أعـ ٟأػ ٟكٛ ٢ؾل لُطٞؿ ٖٓ حو ك ٍة ٗ ىئ ٍة ُِت ٞاُ٠
ٍ
ٓٔقٝد بٌ كة ؿؽلئَ لُض ُة لُبؼلئ٤ة ،كٌ ٕ إٔ ٍـف صتٔ لُز٘ل لُبيـ ١ػٖ لُنب َ٤لُوؾ ١عط ْتو ُٚلُطب٤ؼوة
م ٝرْ َٜتُوٛ ُٚو ٢إٔ
لبتـ م٘ٔ٤ة لمتؼؼلػلمُِ ٚغ٤ـٝ ،بؾُي ٍ ؿ ؿ٤ـ رؼ٣ـ صت ٠بٞرٞػ ٙلُؾٛ ١وٝ ٞروُ ٞػ ِػوـْ ٍ
٣بنٔ مِط ٗ ٚػِ ٠لألؿُ ،ال إٔ ٣نتٔتغ ػِٗ ٠ض ٞصٞ٤لٗ٣ٝ ٢ظَ ٓ٘ـٔن كِْ ٤َٗ ٢ـ لُؼبٞػ٣ة.

٣يؼـ لإلٗن ٕ لُؾ٣ ١لٌـ بِ َـ فْ هؼ ٘٣وِب اُ ٠كن ػ عِوٝ ،٢ؽلى ٓ ال ٣ؼِْ ػ٘ ٚلإلٗن ٕ لُؾ ١ال ٣لٌوـ أ١
ؿلُ ػٖ لُؼ٘ ٣ة لُت ٢مضٌْ م٤ـ لٌُ ٕٞبـٓت ٚػ٘ؼٓ ٣و ّٞبزـػ لُيوـٝؿ لُتو ٢مخووَ ً ٛوَ
ى . ٢ك ٜٞؿ٤ـ
ٍ
نٝ .لُضو ٍ اّٗو ٚألٓو ٌـ بو ُ ُؾ لأل٤ٔٛوة إٔ
ُّوٖ م ٍ
لُ٘ٞع لُبيـ ،١ػ ٕٝإٔ  ٌٕٞ٣حٔوة ،ػِوٓ ٠و ٣بوؼ ،ٝأٓو ٌَ كوَ ٢
مضن ٍ
ىكِه لضٖو برعؼيرٕت (صتٝ ٠إ ً ٗ هؼ عَ ط ْ ُ٘ ك ٢ػ ُٔ٘ لألؿّٓ ٢ـ٣و ى هة رو ّؼل) ًوٗ ٢ضو كع ٓوٖ
ب بؾُي ػٖ ب ُ٘ أّٗٚ
رٜة ػِ ٠بؤم٘ أٓ ّ لُيؼلئؼ ٢ًٝ ،ال ُٗ َض ئَ ٖٓ رٜة أعـ ٟعطؤٗ لُغ ً ُِوؼؿ ،كَْ َ٤ؼ ُق َ
لُٔتٔخَ ك ٢لُؼَٔ ػِ٠
عطؤٗ لُغ ً لُؾُ ١ـبٔ هؼ  ٌٕٞ٣لُنبب لُٞص٤ؼ ُٜؾ ٙلُيـٝؿ ًِ ََ ِٔ ْٜ ُٗٝ ، ٜلُؼ َد
َ
اٍ س أٗلن٘ .
٣زب لالػتـلف ّ
بؤٕ أًبـ لُب  ٣لُت ٢مـٛن لُيؼٞب لُٔتٔؼٗة مؤم ٖٓ ٘٤لُضـبٝ ،لُضن ٣و ٍ ُو٤ل ٓوٖ
لُضـب لُز ؿِ ٣ة أ ٝمِي لُتَ ٢ر َـ ْ
ن ،بوؼؿ ٓ مؤم ٖٓ ٘٤لإلػدلد لُؾ ١ال ٣تٞهق ،ال بَ ٣تقل٣ؼ ب ٓـلػُِ ،ضـب
لُو ػٓةُٜ .ؾل لُــُ مُ ْ٘ ِٜي لُؼُٝة ً َٓ هٞل ًَٝ ٛحٔ ؿ لُخو كة لُت ٖٓ ٢ىؤٗ ٜإٔ مٞظق ُغِن حو كوة أًبوـ،
ٝمتؼـُ لُضـ٣ة ُتْ٤٤ن ًب٤ـ ٖٓ ٗٞلصً ٢خ٤وـ ٝ ،لصتوـلكُ لُؼُٝو ِة لألٓو٣ ٢ٓٞنوتض َ٤ب ُ٘نوبة اُو ٠بؼوِ
أكـلػ ٛآُ ٠تطِب ن ه م٤ة ال ؿصٔة ك ، ٜ٤االّ أّٗٓ ٜبوـؿ بو ُغٞف ٓوٖ عطوـ عو ؿرٌُٝ .٢وٖ ٛوؾ ٙلُخو كوةَ،
ن ب ٖ٤لُطبو ن ػلعَ لُزٔ ػة لبتـ لُت٘ٔ٤ة لُٔتب ػُوة ُـكو ًٝ ،ْٜٛخ كوة لُنوٌ ًٕٝ ،وؾل ػؿروةَ
ٝلالمض َػ لُٞحَ ٤
ٝ" .25صؼث ُٔو لبتوؼأ لُ٘و ك ٌ٣خوـ ٕٝػِو ٠لألؿُُُِٝ ٝ ،وؼ ُٜوْ ب٘و نّ ،
إٔ أب٘و هللا ؿأٝل ب٘و ن لُ٘و ك أٜٗوٖ صنو٘ ن ،ك مغوؾٝل ألٗلنوٗ ْٜنو ٓوٖ ًوَ ٓو
لعت ؿٝل".
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ُ
لُغوٞف لُوؼلئ ُْ ٓوٖ
لُضـِ ٣ة لُٔتبوِ ٤ة ػِ ٠لُـؿْ ٖٓ لُوٞلٗ ٖ٤لُٔو٤ؼ رؼل ٕ ً َٛ ،ؽُي ًِّ٤ُ ٚبوَ٘٣ ُْ ُٞ ٠توقع
لُضـب ٖٓ هو ػ لُوؼ ٍٝأٗلنو ْٜلصتوـل َّ لإلٗنو ٗ٤ة؟ ٌ٣لو ٢لُ٘ظوـ اُو ٠لَُو ٖ٤لُتو ،٢بو ُ٘ظـ اُوٞٓ ٠هؼٜو  ،هوؼ
مغي ٠ك ٢أموٞأ لألصوٞل ٍ ٓوٖ ٛزو ّٞؿ٤وـ ٓتٞهوغُٝ ،و٤ل ٓوٖ أ ١ػوؼ ٝهوُٝ ،١ٞوؾُي لعتلو٘ٛ ٠و ى ًوَ أحوـ
ُِضـ٣ة .كلٓ ٢نت ٟٞلُخو كة لُؾ ٍَٝ ١اُ ٚ٤لُز٘ل لُبيـ ،١مظَ لُضـب اؽٕ ٝموِ٤ة ال ؿ٘و ٠ػٜ٘و إلٗٔو
ٛؾ ٙلُخو كةٝ ،بؼؼ لًتٔ ٍ ٛؾ ٙكؤ (٣ؼِْ هللا ٓتُ ٌٖٔ٣ )٠ن ّ ػلئْ إٔ ٓ ٌٕٞ٣ل٤ؼل ُ٘ ٝ ،بٜؾل لالًتٔو ٍ ٝصوؼٙ
ًؾُي مٗ . ٌ٘ٔٓ ٌٕٞ٤ضٖ أٗلن٘ اؽٕ ٓنئ ُٕٞٝكٛ ٢ؾل لَُؼػ ػِ ٠لُـؿْ ٖٓ ًَ ىو ٢ػوٖ لُيوـٝؿ لُتو٢
ٗيتٌ ٜ٘ٓ ٢بٔـلؿ ّ ،
ٝمضوـؿْٛ
مٔخ َ٤لَٗ ٜؿ لُيؼٞب كٓ ٢زتٔغ ٝلصؼ
ٝإ لٌُت ب لُٔوؼك ُؼِ ٠صن ك٢
ِ
ِ
لُت ّ ٖٓ لُغطـ لُغ ؿر ٢ػ٘ؼ لُبؼل ٣ن لألُ ٠ُٝخو كت ،ْٜػِ ٠أّٗ ٚػ ئ ٌ
ن ُِخو كوةٝ ،ػِو٠
ن أٓو ّ ًوَ ٍ
مووؼّ الصو ٍ
أّٗ ٚلٗضط ٌٓ ال ٣وبَ اٍ ص .
َوـ لُض٤و ُ .وٖ ُٗضْ ِنوَٖ مووؼ٣ـ
٣تؼِن لُّٔٞٞع لُخ ُٗ ٢ؼؼّ ؿّ ٠لُبيـ بتؼب٤ـ لُطب٤ؼوة كٔ٤و ٣غوٌ هِ َ
هٔ٤ة لُض ٤ب ؿ٣ب إ أٌٓ٘٘ بَ ْؼ ُؼ إٔ ٗتٔ٘ ٠إٔ مط ٍٞأًخـ ٖٓ ٓ ُٜٞلُلؼِ :٢اؽ ُوٖ مٌو ٕٞاالّ مٔؼ٣وؼل ُُِؼْبو ٍة
ٌٗ ٕٞك ٜ٤ػـّة ُٔٞلرٜة ٍؼٞب ن َر ّٔوةٌُ .وٖ ال ٌٔ٣وٖ ب ُتؤً٤وؼ مٞر٤و ٚلُٔ ٓوة ُ ٌََِٔوةَ ُص ٌْ ٍوْ ٓل٤ُٞو ٍة ٓوٖ
عيوو٤ت ٜلُٔووٞنَ ػ ٕٝإٔ مضووب لُض٤و  ،كٜوو ٢مزووؼ ٓيوووة كوو ٢إٔ ميووؼـ بـّووٓ ٠وبوو ٍٞكووً ٢ووَ ٣ووٓ ّٞووٖ أ٣و ّ
ص ٤مٓٝ ، ٜغ ؽُي متٔ٘ ٠إٔ مٔتؼ بٛ ٜؾ ٙلُض ٢ً ٤مبوؼأ ٓوٖ رؼ٣وؼ ِٓضْ ٘تٜو  .ب٤وؼ أّٗوُ ٚو ٞكٌـٗو كوؤ كوً ٢خوـ
لُ ّٜٞٔلُت ٢مؼؾب٘ ػ٘ؼٓ ٣تؼِن لألٓـ بب٣ز ػ ٝم ئَ ُتْٔ٤ة ص ٤ب ُـة لُوَـٝ ،كً ٢خـ لُٔظ ُِْ لُٔوتـكو ِة
لبتـ ٓتؼ ٍة مم٤ة ٓؤُٓٞةٝ ،إ هََ َُـ ْ
ن ،كِ٤قّ إٔ ٗنِْ ػِٗ ٠ض ٍٓ ٞؼوو ٍٞبؤّٗوُ ٚوً ٞو ٕ أٓو ّ لُبيوـ ص٤و مٔتوؼ
حٔ ٗٔ ئة م٘ة كؤًخـ ألصل لألب ب ٌُ ػ ب ألٓ ٕ أٓو ّ لب٘و ،ٚأ ٝلألط أٓو ّ أع٤و ٚأ ٝلَُوؼ٣ن أٓو ّ ٍوؼ٣وّ ،ٚ
ٝإٔ
ب ٛؾل لُؼٔـ لُٔؼ٣ؼ البؼ ٝإٔ مََ اُ ٠ػؿرة ال ٌ٣وٓ ٕٞؼٜو روؼ٣ـل بٔوآٍ أكْوَ ٓوٖ
ٗٞع بيـَ ِٛ ُٝ ١
َ
ؿؽلئَ ٍ
إٔ ٣ـ٤بٞٓ ٚك ٕ ى َٓ ٖٓ ػِٝ ٠ر ٚلألؿُ.26)62-62 ،VI ( .
لألٓ٘٤ة لُخ ُخة ٢ٛٝ ،ب ألصـ ٟص٘ ٖ٤ب َٓ (ك٘ضٖ ٝلػّ ٕٞ
بؤٕ ّٓٞٞع ٛؾ ٙلألٓ٘٤ة مو٤ظَ أبوؼل عو ؿد
ٓت٘ ُ٘ٝو ) ،متزنووؼ كوو٤ٓ ٢ووق لُؼَووـ لُووؾٛب ،٢لُووؾ ١مـ٘وو ٠بوو ٚلُيووؼـل أّٔ٣و مَ َـو ف
وٖ ،ص٤ووج ٓووٖ لُٔلتووـُ إٔ
ٗتغٌِ ٖٓ ًَ لُض ر ن لُٔتغِ٤ة لُت٣ ٢خ٤ـ ٛلُتـف كٝ ، ٘٤إٔ ِٗب ٢ص ر ن لُطب٤ؼة ال ؿ٤ـٝ ،ص٤ج ٣زوب
إٔ منٞػ ب ٖ٤لُبيـ ٓن ٝل ٌ م ٓوة ٝموِ ٌْ ػلئٔوةٌٝ ،ب عتَو ؿ ،ص٤وج ٗنوتٔتغ لموتٔت ػ ًو ٓ بض٤و ع ُ٤وة ٓوٖ
لُ ّٜٞٔمُوْو ٠كو ٢لُغٔوٝ ٍٞلُتو ْٛٞأ ٝمُْٔو ٠كو ٢لُٔوـس بوُ ٖ٤ؼوب لألٓلو ٍٛٝ .وؾل لُض٘وٛ ٖ٤وٓ ٞو ٣زؼوَ

ٝ" . 26ؿأ ٟهللا لألؿُ كبؽل  ٢ٛهؼ كنؼن ،اؽ ً ٕ ًَ بيـ هؼ أكنؼ ٓـ٣و ٚػِ ٠لألؿُ .كو ٍ هللا ُ٘ٞس٣ ٜٗ" :وة ًوَ بيوـ هوؼ أمو أٓو ّٓ ،٢
ألٕ لألؿُ
لٓتألن ظِٔ ٓ٘ .ْٜك ٜأٗ ٓٓ ٌِْٜٜغ لألؿُ".
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لُوٌَ لُـٝب٘ن٤ةٝ 27لُـص ن اُ ٠رقؿ بض ؿ لُز٘ٞب رؾلبة رو ّؼل ،ؿ٤وـ أّٜٗو موو ْ٤ب ألمو ك لُوؼُ َ٤ػِو٠
لُْزـ لُؾ٣ ١يؼـ ب ٚلإلٗن ٕ لُؾ٣ ١لٌـ ػ٘ؼ لصتٌ ً ٚبض ٤لُتٔؼٕ ُٞ ،بضوج ػوٖ هٔ٤وة ٛوؾ ٙكو ٢لُٔتؼوة ال
ؿ٤ـ ،ك٤و بِ ٜبنضـ لُغٔ ٍٞػ٘ؼٓ ٣ؤٓـ ٙلُؼووَ ٍوؼكة بوؤٕ ْ٣ول ٢ػِو ٠لُض٤و هٔ٤وة ٓوٖ عو ٍ أكؼ ُوّ .ٚ
إ
مل ٛة أٓ٘٤ة لُؼوٞػ اُو ٠أفٓ٘وة لُبوـل ٝلُبنو ٓة هوؼ مٔو لُبـ٘ٛوة ػِٜ٤و بٔو ك٤و ٚلٌُل ٣وة ،اؽل ً ٗو لُِٞصوة
لُٔزِٔة أػ  ٙػٖ ص ُة لُبؼل ٝهؼ ػِٔت٘ ّ
إٔ لإلٗن ٕ ٓ ً ٕ ببٌٓ ٗ ٚإٔ ٌٔ٣وج كٜ٤و  ،ألّٜٗو ال مٌل٤و ،ٚحوْ اّٗوٚ
م ٌٕٞ٤أهَ لمتؼؼلػل ُِؼٞػ آُ ، ٓ ٓٞ٣ ٜ٤غ ّ
إٔ َٓ ػب ٚك ٢لُض ُة لُـل٘ٛة أٓـ ٣زب إٔ ٣ؼق ٙٝاُوٗ ٠لنوٚ
ٝاُ ٠لعت ٤ؿ ٙلُغ ً.
ّ
إ ك ٢ػـُ ًٜؾل ُت ؿ٣ظ لإلٗن ٕ ك ئؼ ٘ٓٝلؼة ُ ٚك ٢مؼِٔٝ ٚمضن ٖ٤ص ُ .ٚكٜؾل لُؼـُ ٣بُ ٖ٤و ٚأٗوٚ
٣زب ػِ ٚ٤إٔ ال  ِّٞ٣لُؼ٘ ٣ة ػِ ٠لُب  ٣لُت ٢أََُٔ بٝ ،ٚإٔ لَُٞلب ُ٣ز ٗبو ٚكوَٗ ٢نْوب عطئو ٚلُغو ً اُو٠
عط٤ئة أٍِ٤ة لهتـك ٜأم ك ٚكزؼِ ٖٓ ٗقٝع ٓؼ ٖ٤اُ ٠لهتـلف لٗتً ٜو ن ٓٔ حِوة ٗقٝػو ٝؿلحّ٤و (ؽُوي ّ
إٔ
أكؼ ال ٍ ػؿ ػٖ اؿلػ رؾؿ٣ة ال  ٌٖٔ٣إٔ  ُٜ ٌٕٞ٣أحـ ٝؿلح ،)٢حْ اّٗو٣ ٚبو ٖ٤أّٗو٣ ٚتؼو ٖ٤ػِ٤و ٚب ُٔو بوَ إٔ
٣ؼق ٝاُٗ ٠لن ٚبضٌوْ لُوو ٍٗ ٕٞو٘٤ؼ ْٜب ػتبو ؿ ٙكؼو أهوؼّ ػِ٤وٛ ٚوٗ ٞلنوٝ ،ٚإٔ ِ٣وو ٢ػِو ٠ػ موو ٚب ٌُ ٓوَ
ٓنئ٤ُٝة ًَ لُب ٣و لُتوٗ ٢تزو ػوٖ لالموتؼٔ ٍ لُنوُ ٢ؼوِو ،ٚاؽ ٌ٘ٔ٣و ٚإٔ ٣تبو ٖ٤ر٤وؼل أٗوً ٚو ٕ ُ٤تَوـف
ب ُطـ٣وة ٗلن ٜب ُْبٔ ك ٢لُظـٝف ٗلنٝ ، ٜأّٗ٤ُ ٕ ً ٚؼىٖ لمتؼٔ ٍ لُؼووَ ب موتؼٔ ٍ مو( ٢بوَ ْٓٝو ػ
ٍووضي َض لُضزووة لُغ ٍووة ب ُيووـ لُغِووو ٢ال ٌٔ٣ووٖ ُِيووـٝؿ لُل٤ق ٣ئ٤ووة بو ُٔؼ٘٠
إلؿىو ػلن لُطب٤ؼووة)ٓٝ .توُ ٠
لُؼه٤ن االّ ٗ ػؿل إٔ مزؼَ لٌُلة مُٔ َُ َ٤ض٘ ػ٘ؼ عَْ أكْ ُ٘ ٝأٝفلؿٗ .
 ًْ ٛصَِ٤ة ٓض ُٝوة كِنول٤ة ٌُت بوة لُتو ؿ٣ظ لألهوؼّ ُِبيوـ٣ة :لُـّو ب ُؼ٘ ٣وة ٝبنو٤ـ لألٓوٞؿ لُبيوـ٣ة
بـٓت ٞٛٝ ،ٚم٤ـ ال ٣بؼأ ب ُغ٤ـ ُ ٢ْٔ٤اُ ٠لُيـ ،بَ ٣زـ ١ببٔ ٖٓ لألمٞأ اُ ٠لألصنٖ ٝكو ُتوؼّ موؼػٞ
لُطب٤ؼة ًَ ٝلصؼ ٓ٘ اُ ٠إٔ ٣ن ْٜك ٖٓ ٚ٤ر ٗب ٚػِ ٠هؼؿ لمتط ػت.ٚ

ٗ .27نبة اُRobinson Crusoe ٠
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