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  ا����4ن ا��3%��2ن:

��� �� ���
 ���
 �� ،	���� �� ا����� ا! ��
��  ا�، �� 

��� �� *دم، �� )'&� �� ز$�د ا!���، �� أ�	 
$� ا�,�+	، �� $

9&8ان �� 6.��0، �� �5رق ��  �3ب �0ل: �0ل  ا�.��-	، ��

 ���
  :»�����3 ا���م« ����� وا����� »���; ا���م«أ
�� ا��:


�ن �',�	�
 ،وا��'.8
�ن ،�6و���ا  ��ب أه@ ا�? ،أ�<�� إ


� ،�&��BC ا� D�� 6 ا��١(��داآ�� و�'(.  

  و8)"ل:

  ��JK هIا ا��H أ
8رًا $��� �&F ا���C إ���3..


�;  أوً:: H�
� $M- ،;&�Nذا آ�ن » ���; ا���م«إن هIا  D��

                                      

)١( P(6 را�م ���Nط ا�) 	�,از ا�N�� �S!و  ٢٢١هـ) ص١٤٠١: آ&�$6 ا

و
�<�رآ�ت ��� ر)�ل  ٧٧ص ١٧ج، ا�
�م ا����� ا�'8ا��و ٢٢١

 ٤٣و���ر ا!�8ار ج ٥٤٩ص ٢وإ��Sت ا��3اة ج ٢٨٥ص ٤ا���$] ج


6�8�8 ا�
�م ا�����  ٢٦٥و  ٢٦٤ص :P(ا��و+6، ورا ��» ;���

 .٧٣٥ص ١٨ج» ا���م
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 ،b��ا� D�� bا���� H�� F�cK 6-�N6 وا�
�
ه��ك 
� $�ى أن ا�

�����D�� �S ،�» ��3 ا����� -I3ا �D�� f$�9 H ا�
�م ا�


� ا� D��'K، و
� » ا���م H���� ;>-�gو ;>
�

� إ
�م F>�S إ


� »D�9 ا� ���; و*�;«ر��8;  �
h� س��ا� �
، و�Igh ا���'6 �; 

.�g �$�j 	- ر�8ل ا� �
 ����Kا�، و  


�Bه��، و��9Mار  ��j �$ر�>N
وF>�S أ$Jً� ���'6 ا���س �;، 

�  F-�3Kأآ��، و ;Kkو��
 �
 �j���� ،ن��c� @>0 �'� �3�
 ;��� �$

  د-'�3 �� �&�; ��ة أ$�م.» ���; ا���م«

 ;>-�g 6���  س�,K �-»م�ا�� ;��� « �B� 	6 أ�-�g 6���l�

 ��JK يIا� ،n$�oوا� n�?'8 ا��ا�Iي ا�<D�� D�8 ا���p�I� 6q ا��

�,r ا�� ��JKر��8;، و ����K Dا�، و�� �
�'6 ا�<	 ا�<��د ��D أوا

�P�� F » ���; ا���م«أ��qه� ه8 و���s ا���س �'�	 K �$�o8م ا�$

  ».D�9 ا� ���; و*�;«ر�8ل ا� 

�S )�ء ���,��s@ ا�<	 �8ل ا���$�6، 
c@: أ��� و)�3�6، وj&�ر 

و
$�6 ـ وآ�ن ا��&�ق -� �ً� -��3 ـ -��<8�8ا ��D ا���$�6، و�9روا 

��3 )��ًا و��0ًا إ�D ا���'�N>�$ .6)8ن ا���س 
� ���3K8، و808�$

وه�)� أ�8ا�; ��F ا�ه�اء و+��8ه�، وأ�,8qا )����3، و��و�8ا 

����3 «إ��اق ��<�3 ��� -�;، و-�;: ا�ه�اء، و��	، وا�����ن 

  ».ا���م

 6-�N��� ��'� D9ي أوIا� ،�B� 	6 أ�-�g ل�� uIه F�-Mذا آ�
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g 8ا أن�v6، واد�+�

� �'�u، و�0 ا�<��ت و�9<;  ��� 6-�

 w6، و���ب أه@ ا�?��  ��� w�� ��� أن P
�9رت  ���6، 

.�ًJ$أ �ً
8.'
  

 ���
���; «-�B�$ @3 �'� هIا ا�<6���l� p�Bl و6�9 أ
�� ا��:


6 ���8$; ا���� وا����� » ا���م�
، وه�� »�����3 ا���م«���

8
�ن، وه�� ���ا  ��ب أه@ ا�?�6؟!.'
  


D�9;� « ،6 ا� ���; و*«وآ�ن ا���	 z� ��3>
�
�D�� H إ �0

  �8اء �0
� أو 0'�ا.

:�ً�8�<  ;�» �����3 ا���م«�0 أD�� b�5 ا������ » ���; ا���م«إ

 ����kا ا��,�م، وI3� ;�

f�.K 6,$�q� 6 !ن 8BKن إ��lًء �
9&6 ا�


�ن �',�	«، -,�ل: »�',�	«
P إ+�-6 آ��6 �
  ».أ�<�� إ

وIKآ��ًا ��8�Jن 80ل ر�8ل ا� وf�.K أ$Jً� !ن 8BKن K,�$�ًا 


�ن، �0
� أو0'�ا»: «D�9 ا� ���; و*�;«�
  ».ا���� وا����� إ


�ن، و!
D�9» :« ��B ا� ���; و*�;«و�80; �
أ�<�� ا�

6��&lا�.«  


�ادD�� u أ�K أ�0 » ���; ا���م«و-	 آ�<� ا����<�� $8Bن  {��

�3�

'����، آ@  Dم إ��Bإ���ح ا� w&�� $:آ� ا{�g، و);، -Mن 


,�م ا��D�� 6�k ا���اد، $?'@ ا��'�D أآ�c و+�8ً�،  	- u�J'$و

.�ًg880ة ور� u�$  و$

:�ً���<  ;��0 �9ح �'.�6 و��$;، ���ل ��D » ���; ا���م«إ
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�; ه8 ا�Iي $��J ����س ! ،6

6 ا!�
 �6�5 هIا ا!
� -	 إ

وا����	، -��3K��� 8، وأ
8ا��3، وأ��ا+�3. و!ن ا�
�م ه8 ا��3دي، 

 pع ذ���Kا ;��� n(8�3$;، و�$ �
 Dج إ��>�k �ً
8.'
 �B$ ��

 :D��'K َأ�?ْ� َ�� �ا��3دي، و�0 �0ل $َ%َ?@Bُ َأْن DE)ََأ FE#َ�ْا 	ِ�ي ِإَ�JْBَ �ْ�َKََأ

�"َن F�JِBَي ِإ�?� َأْن JْBَُ�ىُMُ#ْ�َ ��� NْMُ�َ َآْ�ََKَ�)١(.  

 O8إ :�ً�Pا���م«را O��Q «N� :R(B  �3� ن، �@ )�ء�
8.'
 ��>�وأ

، ���ل ��D أ�; إ��� $,�ر أ
�ًا »ا��'.8
�ن«
P ا!�� وا��م، -,�ل: 

8
�ن«��S<�ًَ ���3، �8اء أ�0ل ذ�p، أم �� $,�;.. و�8 �0ل: .'
 ��>�» أ

 ;�$��N �� أ
� اآ<l&; ه8، و�� $�B » ���; ا���م«�<8ه� 
<8ه�: أ


'�و-ً� ����س.  

���S:�ً  :���$ ;�
6 ا������ » ���; ا���م«أ�
��ث �� إK

g �� k�-<��3، !ن ا�N�'�� 6-�D ا���آ��6 » �����3 ا���م«

 �
 �ً�h  �Cأ� 	6 -3
�

6. أ
� ا��
وا���h  ،6qن 
�  :ون ا�

����6 ا���:و���ت ا��<�D�� 6�K ا�
�م. �
 �ً0�q� P6، وأو�-�Nا�  


�ن �',�	<�� أ�«�0ل: » ���; ا���م«إ�;  �ً�:��د�
، و�� $,@: »إ

، -����� 8Kه� 
<8ه� »�'�ي«و�'@ ��n ذ�p: أ�; �8 �0ل: ». �'�ي«

 ;�
6، وأن هIا ا��,�م » ���; ا���م«أ�

,�م ا� ��3� �l�$ يIه8 ا�

 ;K8
 6C�� �
  »..���; ا���م«���3 $��أ 

                                      

  �8رة 8$�w. ٣٥) ا{6$ ١(
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 ،;K�-و �'� �
 F0و 	6 -
�

P أن ا���اد أ�8B>� ��3ن ���3 ا�


�
M- �'� أ��K ����
6 ا��
6 ا���� ��Kأ �'� ا�<�3lد ��	، وإ

 ��3>
�
M- ..�����3 و)8د إ�s�l	 -'�	، » �����3 ا���م«ا�<�3lد ا�

 ..u���ّ� ����� 	s�l�
�&p �� ا�8)8د ا� 6
�
و��B ا�8)8د ا�&'�	 ��


�ن ��H ر�8ل ا� �

�hlة 
� ا� ور��8;، -��3 إ ��3>
�
آ�� أن إ

ه8 ا�?��@ �I3ا » ���; ا���م«، و�� $�B ��	 »���; و*�; D�9 ا�«

  ا��,�م ���3.


<��3 ا����S 6�s�l<6، و��6�9 ���3 
�I ��3 ا���8ل �
آ�� أن إ

��ث �'� و-�ة أ����3. وا�Iي »D�9 ا� ���; و*�;«K �3 �8ف�، k أ

 ����� 6
�
. و-'��6 »���; ا���م«$8Bن �'� و-�ة أ����3 ه8 -'��6 ا�

6 ������ �'� ا�<�3lد ا����. ا
�
�  

 6��B-»	�,'�«  ،6
�
�Kل ���K Dا6��K ا�<.�ي ا�'��	 ��,�م ا�

ه8 ا��<.�ي �; ���&'@، -Mذا ا�<�3l، -��3 » ���; ا���م«-'�	 

 �����- ،�ًJ$��3 أ�6 ����Kا�<�ا �&� P
���; «ا��Iان $<.�$�ن �;، 

  �u..�'» ���; ا���م«أو�S ،kً ا����� » ا���م


6، وآp�I ا�<.�ي ا�&'�	 ��8Bن �
و�8 آ�ن ��@ أ9@ 
,�م ا�

 u�'� ��3�»م�8ر »���; ا��
z� آ��� $<.�$�ن�� @'( 	�'$ p�I- ،

-	 ز
�ن وا��.. وهIا 
���N ��� )�ت ���; ا!
8ر -	 ����6 أه@ 

 Fم«ا����ات.» ����3 ا��I��� �
  -	 هIا ا!

» ����3 ا���م«���3 ���+�-6 إ�D ا�<8+���ت ا�<	 �9رت 
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 ����
� » ���; ا���م«���D�� 6�k أن ا� ;�g! �ً���
��8Bن ��آ<ً�، 

 ���  ��ً�.» ���; ا���م«دام ا�

�P��:�ً  ;�د�� ���3 ����&�، -83 $'�ف 
� » ���; ا���م«إ

 �

� ��� �gص، و
� g�ل  �3دة ا�Ps�08 ا��<��,6،  ;$�� �
g�ل 


�ارات وأ�qgر�8ف $<'�+�ن �; 
� آ��،  �
 ;� ،و
� ��8ا)�3

 p&� �� 8ر�8ن>$ k6، و

� أ��اٍء، k $�8�0ن -	 أ�� إkً وk ذ


�ر��3،  D@ ا�898ل إ���� 	ء وا!و��9ء -����ا��
�ء، �<D د
�ء ا!

.�3Kادا�
 @��  و

  :: *(�8 �� 67(2ا× �(���� ×*(� 

���آ�
@ ا�$�رات: 
 ;��g �� ،ا��زاز �&'( �� ���
 	�S�� 

����
ا��، �� ���و ��  �� ا� �� �.��� أ�	 ا��qNب، �� 

، �� أ�	 ����د، �� ���و ��  ��، �� )�� �'��، �� ��	 ��

���� » ���; ا���م«�0ل ��	  ، �0ل:»���; ا���م«��� ا� ��» ;���

�0
�»ا���م F�  .: $� أ�� ��� ا� أ�8ة أ

  ؟!)'�F -�اك 
� ���	 -,�ل:


� )8�3ا F��� :�0ل، �$ ،��� ��� ���� P&>�و��  	�إ� P��

�S  ،د
p ن $p�Kh، -8ا�Iي �&�	 ����B&��� u ��8 أ
�6أ�.� 
� �0@ أو

pذآ� ر� p�8��$ kو ،p�$د �� p�8�$$ k.  
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:����ل ا� ،���	 ،وا�Iي �&�	 ���u -,�ل ا�� ،أ�0رت ��� أ

  .)١(ب 80ل أ�	آIّأوk ، ا� 	ق 80ل ��9ّ�أو

  و8)"ل: 

  :���: أ'8 أ�2ة

 I�
 F�S �0 ;�ا!�8ة ـ �Jّ� ا��3ة، و��BK أ$Jً� ـ: ا�,�وة. أي أ

.�ً
�ْ0ِ :Fs�0 ا إذاI6. ه
z� 8ن �0وة وأ�8ةB>� p�  ا�,�م: أ

 �
و$�<�@ أن K,�أ: 0ُُ�
ً� ـ �Jّ�<�� ـ، ��8Bن ا��'�D: أ�p -	 آ@ 

  .K&'�; و-��� K,�م ���; 
� أ$�م ���8B>� pKن أ�8ة ����س -	 ا���<,�@

 u�3دl>ه� أن ا���اد أن ا��Cم«وا���0وة » ���; ا�� ;�
 @'?��

��6، وا�.��، واkه<��م �l:ون ا��$�، J>ا� 	ا�?�3د، وأ�8ة - 	-

و-	 ���دK; و9�K;، و
8ا0&;، و��8آ;، و -	 ���s ا��'��	 ا�<	 


�; �0@ آ���ء.. -Mن أه@ ا��$� وا�$��ن  �3� �
أ��3K�3 آ���ء، و

، ��<8�ّhا »���; ا���م«	 آ@ آ���ة و��o9ة ��; �8ف $��8cن -

.;?3� D�� و�����وا ،;�  

  *(�8 �� 67(2ا:

 ���
�<�@ » ���; ا���م«و!ن ا�6��B ا�<	 أ�3,�5 أ
�� ا��:K

                                      

 ١٥٠و  ١٤٩) ص
:��6 ا���l ا���
	و (ط  ٧١آ�
@ ا�$�رات ص )١(

  .١٥٢ص ١٧جا�'8ا�� و .٢٦٢ص ٤٤و���ر ا!�8ار ج
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 ��&>�$ k 	B� ،ا���اد �$��K n�5 �
 �� k آ�ن ،D�'
 �
 �cأآ


� هIا ا���3م ��Sرة ا��3�lت. - �B'دون �����ء ا��q.8ن ا��'�l$ �,

 ;�أ�8ة -	 ا���N و-	 ا��l، و-	 ا���8 » ���; ا���م«أن ا���اد: أ

.p�I8ن آBK k �06 و�8ن ��BK �0 ن ا!�8ةM- ..�ّوا��  

 ����)'�F -�اك، «!��;: » ���; ا���م«-?�ء �:ال ا�
�م ا�


� ���	؟!« fَ�+8>ا� ;�&� ���
، �B	 P��$ ا���س 
� أ
�� ا��:

D,�$ �- ،u�9�,�� .pذ� 	ل ��<6�3 -�?
  

 ���
ًا ��D أ��س » ���; ا���م«و�0 أ�0م أ
�� ا��:BK�
)8ا�; 

 �lوآ ،b���� �$�'>�� 6���Jا��'��ر وا� @c�$ يIا�'�� وا��را$6، ا�

�6 و6�$80.��  ا�����3ت، و�@ ا��Bl�ت، �.8رة 9

آ�� أن ا�'�� ه8 ا���)'�n$8.>� 6 ا����رات، !�K 6�- 6$$� أن 

P
 f��.>K  6$ا��3ا ;+�&K ��� ام>�k�� ،�3K�q-�3 و��,��3 وو)�ا


P ا�&�qة ا�����6، وه�ي ا�',8ل ا���<,��6.. b-8ا>K 	>ا�'���6، ا�  

  :×<=2 أ��� ��&>2ن دم ا����� 

:���%Uو  r�,�83 ا�- ،u���أن 
� $8Bن u�s�0 ه8اu، وه8 ��� ��

�;.��� $8Bن u�s�0 ���;، و�,�;، و-K�q;، ود$�;، وه8 ��� �����   

 ����» ���; ا���م«و��'�@ هIا ا��8ع 
� ا���س ��D إزا�6 ا�

�� د$�; و�3?;، و��D أن $���; ذآ� ر�;.. !�; $�$� أن k $�ى أ��ًا 

 .u��.

�u و$�u�3، و$��د �; 
��رu، و$<�u����� �B وh$ ا�8)8د 	-

  إ�; $�$� أن $8Bن ه8اu ه8 ا���آ� وا��<���، وه8 ا{
� ا���ه	..
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 D�� uIه ;K�C�-Mن �� $�I3� �Bا ا��8ع 
� ا���س -�ض 

��ر��3، و$,<��3،�� ;�M- �$�g}ء أو أو��9ء. ا����  �<D �8 آ��8ا أ

 �����;. » �����3 ا���م«وهIا ���Iات ه8 
� أ��g ��	 و��u ا�


� ا��8	 ا��3	 ا�Iي )�ء  u��>و�ّ�� �;، وا� ����وه8 
� أ0ّ� �; ا�

j���� ،أن ���ً� �; ر�8ل ا� �
�� $Iآ� ذ�p -	 » ���; ا���م«� 

.;
  آ�

  :×��@ل ا�����  ×*(� 

 ���
���; «ا��; ا����� » ���; ا���م«h� :@�0ل أ
�� ا��:

  !-,�ل �;: $� ��	 
� ا��:دد؟، »ا���م

  وا�<��ل ا�?�$�ة.  ،�0ل: اq9��ع ا�'��lة

   !�0ل: -�� ا�o�D؟

p���
  .وا��+� ��� $p�&B، �0ل: 6�0 أ

  !�ل: -�� ا�&,�؟0

P�q8ط.  ،�0ل: ا��و �ة ا�,  

   !�0ل: -�� ا��:م؟

  وإ��
; ���;.  ،إ��از ا���ء �&�; �0ل:

  !�0ل: -�� ا��Nوق؟

  $,�ر ��D +�ك و�&'p. و
� ،�0ل: 
'�داpK أ
��ك

���8ا أوkدآ�  ،-,�ل: $� ��رث ،�S ا�<&F إ�D ا���رث ا!�8ر
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�B�م ، هuI ا����3 ز$�دة -	 ا�',@ وا�M-١(وا��أي(.  

:��B �� V): :و8)"ل  

:�ًBء �� ا���� أ�D7 ��<ا��  

 :D��'K �0ل� NْJِ�ْ�َQَ "�ُ@ْBَ NْJُWْ�ِ ��ً"�َُر �َ�F�F�Xُ�ْا �Kِ Yَ�َPَ يZِ?ُهَ" ا�

� َ\َ��ٍل ِ�َ Rُ%ْ]َ �ْ�ِ َوِإْن َآ�8ُ"ا  َ�َMْ#ِ�َْب َوا�@َMِ�ْا NُJُ�ُF��َBَُو NْJِ�Fَ�آBَُو Oِ�ِ�Bَ_َ

%ِ�ُ�ٍ��)٢(.  


��3ت ا���	  �
D�9 ا� «د�F هuI ا{$6 ا����رآD�� 6 أن 

هK 8'��� ا���س ا��6�B، و���ن وK�وة ا{$�ت ����3، !��3 » ���; و*�;


� آ@ ر$�  �3�8&�آ�6 K�3، وKا�<,�دا ��ّ�K�3، و��,$ �
 �$K 	>ا�

َ�� وآ�ورة، و$'�3��ّ ا�B<�ب ��� -�; 
� �,�bs، و �اPs وأ��Bم، وِ�

..�ًJ$6 أ�B�  و��Cت، و$'�3��ّ ا�

:E�)3F Gج إ����F ��<ا��  

 Dج إ��>�K 6�B�و�0 د�F ا{$6 ا����رآ6 ا��<,�
D�� 6 أن ا�


<��ول أ$�ي ا���س، آ�� �0 $<8ه� ا��'r، !ن  	- Fو��� ،���'K

ا��6�B إذا آ��F ه	 و+P ا�l	ء -	 
M- ،;'+8ن ا��?�ح -	 هIا 

                                      

�	 ا!��gر ص ٥٣٣و  �ol��� ��C٥٣٢ي ا�'�
�	 صا��ر ا�� )١(�'
 ٤٠١و

  .٣٦٠ص ٢و
�<�رك �&��6 ا����ر ج ١٠٢ص ٧٥و���ر ا!�8ار ج

  �8رة ا�?�'6. ٢) ا{6$ ٢(
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'�-6 د�0 Dج إ��>�$ �
,6 و���,6 !��ار ا�b�N، و��,�bs ا!

 .bs�,�ا�<8B$�، و
�ى ��ShK أي 80ل أو -'@ ���ً� أو إ$?��ً� -	 p�K ا�

و
� ا��'�8م أن ا����ن ��) �� إدراك �,�,6 �&�;، -3@ $'�ف 

  u��j؟!

 �
 ��cBي  �ع وذاع، و�5ق ا�I8ل ا�,��� �$�Bّآ� ا�,�رئ ا�I�و

  ا!���ع، وه8:

  ��`aaaab م�aaaa� caaaa8أ daaaa�#�أ   

�W� ذا �ًJإ� �%Qـ"ال   واaaaaa� :و

     �aaaa%ا+آ N��aaaaى ا��"aaaa&8ا caaaa�Kو  

  
  ا����ر�� ا��3(��:

:�Wf): �]و  ���
ـ �0@ أن $.�ر » ���; ا���م«أن أ
�� ا��:

أ
�B� u@ ا���س، 
� g�ل ا���رث ا!�8ر ا���3ا�	، ��] �0ل: 

�B�
�رس ����ً� هIا ا�<'���، 
� ـ �0  ..ا�� ���8ا أوkدآ� هuI ا�

��g 6ل أ����g6 نh� ًا�( 	ّ�'
 ;�، و)�33 إ�D و��u، ���ل ��D أ

..�3� @.>$ �
 @B� �ً6، و�����B�  $8Bن و��u ��ر-ً� ���


���3، و6��5  Ig!ن اM- ،6
z� ��
�
وإذا آ�ن ه8 وو��u إ

	�h>ه��، وا��
  وا0k<�اء �8B$ ��3ن ��5'�ً�.. أ

:E<ا�� �H2ا�  

�hن ��ِ��Bَ -8ا�s )���6 » ���; ا���م«�0 �9ح أ
�� ا��:
��� و

  و)���6، -3	:

  ز$�دة -	 ا�',@. ـ ١
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م. ـ ٢�  ز$�دة -	 ا�

  ز$�دة -	 ا��أي. ـ ٣

:R(ا��  ه	 ا�دراك و��@ ا��'��	، -Mذا ازداد 80ة  hKذا آ�g8 و!�

���ن -	 هuI  و-'���6�� ��'
 ��g 8نB�� ;�M- ،ا ا��?�لIه 	-

�  ��ة، و-	 ا�<��� ��� ا!
8ر..ا�

ا�Iي $'�	 ا�,�رة ��D ا�NKذ ا��8ا�0 و���$<�3  وا�#�م:

و
���l� �3K�9ة و��Sت، و
� دون �Kدد أو +'� -	 
,�م ا�)�اء، 

 ;'
�,,M- 6ن ا!
8ر 
�<�Cم، وأ��ى ��3 أن 8BKن kا D8ن أ�0ب إ�BK


8)��ت �
  ا��?�ح وا�&�ح..  �zه�اف، و

�D أن هuI ا�&,�ة K'�	 أن �����ShK 6�Bًا ��D ا��اج 
F&� P ا���C إ

	����  وا����6 ا��&��z� 6-�اد. ا�

-��l$ p�I إ�D وإذا ا�W�J@8 إ�	 ا�#��Q YB ا���Bدة �K ا��أي: 

أن 
� ا��Jوري أن $.�f ا����ن ا��:
� ذا �0رة ��D ا�B>�kر، 

��� ا��'�رف ا��<8-�ة
 	- ��?>$ k ،ق�g8ال و( �B- ;و�  ،;$��

�; ��j �0در ����8K D&�3 -	 ا�k<���ط وا�k<�<�ج.hآ D>�  

�ِ3� ،�<H,َ�رأى ا��:  

�?�د 
D�8 أ
�� « ، [�ل:»�b"ات ا�Q»O��Q j ا�%�[�  	�S��

 ���
، �0ل: رأ$F أ
�� ا��:
��� »8�9ات ا� ���; و*�;«ا��:

�.�kً، ورأ$F ا����K 6Bsّد »8�9ات ا� ���;« 	
�'@ (ون $�


k8ي  )ون�.���K :fّد أو $�ّدا Dإ� Fه�I- ،F��'- ،;�3أ� ;���
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 	�� �� ����  ، -8Blت ذ�p إ��;.»8�9ات ا� �����3«ا�

  !��D أ
�� ا��:
��� أ��3;؟ -,�ل: �'�p رأ$F ا����K 6Bsّد

  -,�F: أ)@. 

	��� D�� u��� f��-، ًا��.� F'(�- D��'K 8ة ا�,�«)١(.  

  ؟!:ا*��N' Gد ���ذ

  و8)"ل: 

١  �� ��S��K ��� ب�>Bا ا�Iه �
 	��cء ا���S�� -	 ا�?K �0 ـ

 ����� »�����3 ا���م«و+P ا�ه�اء زnj )��ا- @�s	 �s��K ا�


P+8  ،��� $,�ل ;�
� أن 
� $�ى )��ا�s@ $.�ب ���'�D، و�0��: إ

 ،n$و)8در n��� س��ة رأى ا���c8ارد آ
 ـ آ�� $��D ـ-��3  


� ذآ���u ه��ك..  ،��8ا ���'�Dا���6Bs، و�� $.)��ا�s@ و P(ا�-

  .��ؤ$<; ا���6Bs 	ن �?�د �0 ��إوهuI ا��واK 6$,8ل: 

�ً
Bك أ�Wأن :وذآ��8 ه �
 ��$ �
�s@ آ�ن $<�c@ ا)�� أن 

�	��B8)8د ، .8رة د��6 ا�� ،H���Kو b�,�K Dج إ��>�$ n(8$ �


..;K89ر 	- @�sا��( @c�K 	- n$ا��  

��3 ذM- ،�

� أ �B$ ��3
�.98ً� ��$�ة �Kل ��D رؤ$6  آ�واو

                                      

)١ ( n0��ا�� 	- n0�cو ٣٤٤صا�  ٥١٤ص ٣وج ٤٥٢ص ٢ج
�$�6 ا��'�)

  .٥١٥و 
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و�� ، و
�r'� ،6ls�� �3 ا! �Nص �?��ا�s@ -	 89رة د��6

D�'��� 8ا��.$..  

 n(8K k 689رة د�� 	- @�sأن رؤ$6 )��ا D�� ل�$ ��
و

-��� روي ��;: إذا رأ$<�  »D�9 ا� ���; و*�;«ا�'�D 80ل ا���	 

v	�� ��g�$ �- ي��١(أ�� د��6 �(.   

 راد�ً� �;$&B	 ��u إذا آ��n(8K F ا�'�M- ،Dن ذ�M- pن رؤ$<; �


� دون ��)6 إ�D ا��3	 �� ا��8gل�� ا0k<�اب 
� ذ�p ا���Bن ،.  


ً� ـ �� أ�R ذ�c 8)"لBًا أ���P ل���'@  ـ:وإن آ�ن هZا ا:(@

�ً���$�اد �; ، )٢(��$]: 
� ر*u أ�� إk ذهu�.� n إk أن $8Bن 

 �3��58
 �
 	sا��ا P��� �ً>0:

� إ�,�ء ا�ا6�9  �ً�8��8B�- ،�Cن 

  ا��?�ب ��D ا�'��.

٢  	�'$ k �ً&�* u���� ـ إن 
� ذآ�� ����?�د ��ؤ$<; أ D�� أن

��ث$ �� 6Bs�و ���&'@، -�'�; �0 ��ث ..ا��pذ�:  


� $?�ي، ���&�;، و  �oل �?�د� أوً::  6'��>
��.�ف �� 

 �$
� g�ل �83ر هuI و�� ;�
�� إ$��! 6
���; «ا��:
��� ا��Bا

                                      

�� �5ووس kا��,�� و ٥٠٩ص ٢٦وج ٣٢٦ص ٣٧ج���ر ا!�8ار ) ١(

  .٢٦٤ص ٣ج
�<�رك �&��6 ا����ر و ٣٨٥ و ٣٨٤ص

��;، و�Kر$�  ٥٠ص ٦و�0
8س ا��)�ل ج ٤٣٥ص �K١٤ر$� ��oاد ج) ٢(

  .١٧١ص ٦٩
�$�6 د
bl ج
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�?�د» ا���م w&� 	-.  

6�3 ��
�م ا����� �B	 $�ى هuI ا��Bا
6 ا� >��8ً�:�» ;���

8�; »ا���م.K 	>6، ا���، و$8Bن هIا ا���ث -	 )��6 
��gاK; ا�$��


� -<�Bت ا��3�lت، و
� �8ادي ا���o$�ت.  

  ر�� ا���6م ���ذا؟!:

 	�� 	
 »�; ا���م��«و
� ا���q'	 أن $�hل ��n�� �� @s ر

  ؟!p�K ا���3م، ه@ آ�ن $�
�D�� �3 ه�ف، أو �� ه�ف

  و�K �)�م ا��"اب 8)"ل: 

�<�ج إ�D ـ �8 آ�ن ـ �
	 ا�'8lاs	 ����3م ا�إن  أوً::$ �-

  ا���6Bs �<�د ا���3م ���;.


�م إ >��8ً�:��� p��� ��- ،@0�� �� ر�.$ k 	c�'ن ا�'�@ ا�

�3
; ��D ه�ف، -�� �$�
	  »���; ا���م«وإن آ�ن  ؟!ا��'.8م�

   !ه8 ذ�p ا��3ف؟

 :�ً���< ��

� د ،�JK k ;� ��>-�'
-��� $���K ����3ف، -Mن ��م 

 ��
>�
�,8ل: �'�;  pذ� P
���,���ة ا�,�+�6 ��&	 ا�'�] �� ا�
�م، و


�دة ا�?� و�<��3K.  آ�ن $��رب  

 �0 ��رب ا�?� »���; ا���م«أ�;  :و[� ورد �K ا��وا�Bت
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'&���@)١(.  

�� و[� �وهIا ا���$] روK; «.. :»ر(�O اj«[�ل ا�m�n ا�

;�
  .)٢(»ا�'�
6، آ�� روK; ا�69�N، و�� $<��آ�وا  ��ً� 

  و�0 �0ل �'r ا!8gة:


,�م ا�<�ّرب وا�<�ّ�ن « 	- ���
��D ر
	 8B$ �0ن أ
�� ا��:

  ا���3م.


�; ا���س،  �3��'>�� 	

�3رات ا�� r'� b��qK م�,
أو -	 

F�
?�دًا. �����3ما����KhK 6Bs;  وآ� �3�
���«  

 ;���ى أ ���B�» Dإ� kو ،n$ا�<�ر Dج إ��>�$ k م�ا�� ;���

، -Mن ��� ا�<,�$�، وا���J وا����qة، و��
b��qK 6 ا���3رات

 ..pذ� �� ;��o$ ;�$8BK وا�<�ال  

  هQان ا<=� ا��2ل، وهQا ا<=�:


'�و$6 ���� وذآ�وا: Dأن ا�� ا!9&� �'] إ� �� ?� @s

                                      

 ٧٠ص ٤١وج ١٨٨ـ  ١٤٨ص ٣٩وج ٨٨ـ  ٨٤ص ١٨) ���ر ا!�8ار ج١(

  .٨٧ص ٦٠وج

��ر و ٦٦ص ٢ج
�$�6 ا��'�) و ٣٤١ص ١ج���l ا��&�� �ا�ر �د ) ٢(�

 ٢ج
�<�رك �&��6 ا����ر و ٨٨ص ٦٠وج ١٧٧ص ٣٩جا!�8ار 

  .١١٨ص
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 	�� Dر)@ إ� P
، ��?�n »���; ا���م«ا�)��� 6�h- ،�3ر���3 


'�و6$. @�0 �
 �3�h� ��'$ �3 دون أن��  

�; إن أ)�ب ���3 -��<�';، h� 6$و�'
وآ�ن ا�� ا!9&� �0 و�� 

ة. و$��@s�?��� ;إ��  

 �ً��� �Bم«و��ا���8ل، » ���; ا�� �
����ن 
� آ�l أ

 �0h- ،uم«�;، -,�ل  �; ��� )�ءو�0ر�ا�� ;��� :« ������ v	��

���، -�J�hوا.
  وا�����، و

 	
��	، -��hل أ$�3 اا�، وهIا  هIان ا��� ر�8ل-,�ل: $�  �

.Fأ���  

 ���  ».���; ا���م«-,�ل: ا�hل ذا ا�8-�ة $'�	: ا�

 ���  ���	 ��� ��ا �p.»: ���; ا���م«-,�ل �; ا�

:	
�lوا���5@؟! -,�ل ا� b�  . إ��g* D ا��وا$6...آ� ��� ا�

  (و��$� أن �&>B	 �I3ا ا�,�ر 
� ا��وا6$)


	 ��� أراد، وأ)��; �lا� ;�h�-»م�ا�� ;��� ..«  


'�و$6، وأر���3 
'�و$6 إ�D ا��  Dا!)6�8 إ� 	
�lا� Igh-

  ا!9&�.

:�b+ا �Pا Oإ�� d@MK  

أ��0  !$� 
'�و��BK �َ�ِ 6$�	 ���o آ�
p، و��?K�	 ���o )8ا�p؟«

���� P+8

'�ن ا���8ة، و �
 kه8 إ �

� هIا )8ا�p، و f��
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p>�qأ� �
  .)١(»ا�����6، وأ
� أ��h� 8�- F<�	 دره�ً� 

  و8)"ل:


'�و6$ ��&� ه��<;، و�hن $<�'; ا�� ا!9&�،  ـ ١ P�5 إن

 @sأ)6�8 ا���� �� ;c�� 	- n8ال ه8 ا���
 وا!sو$�3ي �; ا�?8ا

  ا�<	 �'] ��3 إ��;..

�� ـ ٢ k ���$�  �ح 
�ا��@ ا��وا$6، وk ا�<�'�ب ا�B�م �8ل إ

 ����
�م ا���� �3�
 ��K�$ �

� )�ى، �@ ��$� أن ���ز » ;���

  ، !ن هIا ه8 
8+8ع هIا ا�B<�ب.»ا���م

:�ًBأ� S�N� ��&=ا<� ا��  

: Bم ���وا�(@�  و[� رأ�K �WB ا�oW ا�

                                      

 ١وا��<?�ج ج ٤٦ـ  ٤٥ورو+6 ا�8ا���C ص ٤٤٠ا�N.�ل ص )١(

وا��Nا�s وا�?�اfs  ٣٢٠ـ  ٣١٩وا�n0�c -	 ا����n0 ص ٤٠١ـ  ٣٩٨ص

و���ر ا!�8ار  ٣٥٨ـ  ٣٥٥ص ٣و
�$�6 ا��'�) ج ٥٧٣ـ  ٥٧٢ص ٢ج

 ٣٢٦ـ  ٣٢٥ص ٤٣وج ٢٤٠ـ  ٢٣٨ص ٣٣وج ١٣١ـ  ١٢٩ص ١٠ج

�� ا�',8ل ص ٦٦ص ١و��8ن أ��gر ا��+� جKو (ط  ١٦٢ـ  ١٦٠و

��� �� w�0 ا��?�	  و
��� ٢٣٠ـ  ٢٢٨
�آ ا���l ا���
	) ص


�,���l� b ا���ز��را�	) صK)١٣٦ـ  ١٣٤  ��
و�?�ns أ��Bم أ

 ���
 ٣٣و �ح إ�,�ق ا��b (ا����,�ت) ج ٢٠٣ص» ���; ا���م«ا��:

  .٥٠٨و  ٤٩٠ص
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	: أن $��P» ���; ا���م«إن ���ً�  ـ ١�lا� p�I� ��+ �0 

.6S�cا� ;s��أ� �
 uر�>N$ أي وا�� �
  ا�?8اب 

 ;�
 6��C� �3دة  uIم«وه�6 » ���; ا��-�+��� ،���
 u��8�

 ����وه	 �Kل ��D ر�8خ ». �����3 ا���م«إ�D أ8g$; ا���� وا�

.Dأ��; ����ر)6 ا!و� �
 ;��'K يIا�'�� ا� 	6 -�&��  �0م ا�� ا�

» ����3 ا���م�«أ�; n��5 ا������  وp�P �K ا��وا�Bت:

 �3�
 �cأآ u��q6، و�8 أ�&��
� ��� أ��;، -�-'� إ��; 9 ;Sا����

p�3�)١(.  

: Bروا �Kأن ا� و��  �
��&6 أ0@ .،  Pأر� �
أو أآ�� 

P��9٢(أ(.  

��� » ���; ا���م«إن ���ً�  ـ ٢
 u8ر و��J� n�5 يIه8 ا�

»;��� D��'K �0ً�.. »ر+8ان ا��&Kا u8رJ� �B$ و�� ،  

آ�ن 
� أول ا!
� �.�د » ���; ا���م«��D أ�;  وهIا $�ل

 ���
 @J- إ��3ر وإ �3ر»;��� D��'K ر+8ان ا� .« D�'
 k إذ

�?� �; أي -'@ أو رد -'@، �8ى  �� ���! ،pذ� k8� u8رJ� n�q�

.u��  هIا ا�Iي ذآ�

                                      

)١(  6j��3 ا��� ١٠٣ص ٤٢ج���ر ا!�8ار و ١٤٩ص ٧ج ��'<�	� �ح 

  .٤٣ص ٥جإ��Sت ا��3اة و ١٧٧و  ١٧٦ص ١جا�B�D وا!�,�ب و

  .٧٧ص ٤٢ج���ر ا!�8ار و ١٨٠ص�.��s ا��ر)�ت  )٢(
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�&�;، �� » ���; ا���م«$:آ� ذ�p: أن ���ً�  ـ ٣ Dإ� ;��� ���

���6 ا���8ة وا!�8ة ا��,�,�M- ،6ن أ��ًا - pl$ k	 �B$ ا��,.8د ه8 

.;� 6�,�,�  ��K8; ا�

 �
�; �0 ورث h� ،;��� ء��cاز �;، وا�>�kا���اد ه8 إ��3ر ا @�

���;، و
� K�&9; و��Kk;.. و��J��� w�� �Bورة أن $8Bن -	 

 �����
,�م ا�'.�6، !�; k »�����3 ا���م«
�<8ى ا� ;� wو�� ،

8�8ا أ8B�� ،6�sن ��3 
,�م ا�'.�- n?$ 6	 P��( أوB$ أن uدk

.6$k8وا�  

���8ل » �����3 ا���م«و$��و ���: أن ا���اد ���8ة ا������  ـ ٤


D�9 « ،6 ا� ���; و*�;«ا� �
ه8 ورا6S ��� ا���8ة، و
,�م ا�

ا�3K، -,� ��-��: أن ���ً� �
$,8ل: �8 » ���; ا���م«و�3K�&9، و

�
� ا!����ء، )١(��ً���ش إ��اه�� ��Bن  ��8B$ �� ن، وإن����. وا�

                                      

��ر ا!�8ار ج )١(� :P(و���6  ٥٤ص ٦٥وج ٢٦٤ص ٢٤وج ٤٥٨ص ٢٢را

و
��� أ���  ٣٤٧ص ١و
�<�رك �&��6 ا����ر ج ٤٠٩ص ٢ا!��ار ج

 ٣و�NK$� ا!��د$] وا{�Sر ج ٤٧٧ص ١٠و-<f ا���ري ج ١٣٣ص ٣ج

وآ� ا�'��ل (ط 
:��6  ٤٣٣ص ٢وا�?�
P ا�.��o ج ١١٥ص

 ٢وآ�l ا�N&�ء ج ٤٥٥ص ١٢وج ٤٧٠و  ٤٦٩ص ١١ا�����6) ج

وK&���  ٣٦٠وK&��� أ�	 ��ة ا����c	 ص ١٥٨و  ١٥٧و  ١٥٦ص

وK&��� آ�  ٧٢٠ص ٥وا���ه�ن (K&���) ج ٥٨٦-�ات ا�8B-	 ص
 



  ٢٩                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  و�B��B��$ ��3ن ����3K، و�3K�&9، و����3، و�.�<�3.

، وه�� »����3 ا���م«-��3 ا��� ا���8ل وkدًة �8ا�6q ا�ه�اء 

 ،u�'� �
 ;K����9و ;K�
�,
ا���u ا�8ار�Sن �'��;، وs�.g.;، و���3 

'� أ��P��( ��3 ا�l:ون وه��  �ه�ان ��D ا!
6، وK�<,@ إ����3 �

 ;� F�
� »D�9 ا� ���; و*�;«وا���ات، وا�.����ت ا�<	 آ� kإ ،

 ;� H>g6، وا�دون » D�9 ا� ���; و*�;«ا�<c�	 �.8رة $�9

���ء، و
c@ در)6  Pأر� �
 �cآh� �$وا�b�N أ)�'��، 
c@ )8از ا�<

.p8 ذ���  ا���8ة، و

إ�P��K p »: «; ا���م���«�'�	 » D�9 ا� ���; و*�;«و�0 �0ل 

�
  D�'� p�أ��P و�Kى 
� أرى إk أ�F�� p ���	. و�B�p وز$�، وإ

��g«)١(.  

                                      

 ١وا�6��9 ج ١٣٩ص ٣و�Kر$� 
�$�6 د
bl ج ٣٨٣ص bs�0�١٤ جا�

 ٣٣١ص ٥وا���ا$6 وا���3$6 ج ٤٠ص ١وأ�� ا�6��o ج ٣٢٠و  ٣١٩ص

 ٣٠٦وا����+�ات وا����ورات ص ٣٤٠ص ٥وإ
<�ع ا!���ع ج

 ٢وا�Hs�.N ا���Bى ج ٦١٣و  ٦١٢ص ٤وا����ة ا�����k 6$8 آ��c ج

hKو$@ ا{$�ت و ٢٦و  ٢٥ص ١١و��@ ا��3ى وا�� �د ج ٢٦٥ص

و�j$6  ١٠٠و  ٨٠و  ٥٢ص ٢و$����P ا��8دة ج ٨٣٢ص ٢ا��Cه�ة ج

  .١٥٦وذ�s�g ا�',�D ص ٣٠١ص ٣ا���ام ج

��3 ا���6j (��lح ���u) ج )١( :P(6 ا�,�9'6)  ١٦٠ـ  ١٣٧ص ٢را�qN(ا�


��n0 *ل أ�	 n��5 ج ١٩٢ر�0  :P(٢٨ص ٢ورا  ��k �sا�qوا�
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	 ه8 ا�Iي اg<�ر ا�
�م ا����  ـ ٥�l: أن ا���ه ���$» ;���


� »ا���م ،�$�$ �
 D�� 6��(��� ه8 ا!��ى ;�، ر��� �<8ه�; أ

����<�@ أ�; ه8 ا!آ�� ��ً� 
� ا�
�م ا�$ ;��، -Jً� �� ��] أ

.6�&����� �� ا�
  


� $,�ل �8ل ���  ـ ٦ P
 n���>K k 6�J,ا� uI�0 $,�ل: إن ه

  و�Kر$� وkدة ا�� ا���&�r'� D�'- ،6 ا!80ال �� $�B �0 و�� أ9ً�.

:d��8و  

���; «إن ا��H $.�ح �hن ر�8ل 
'�و$6 �0 �,	 ���ً�  أوً::


�<&Fٍ، وه8 -	 ر��6 ا�8B-6، وا���س 
<�اآ�8ن، » ا���م ��� ��-

 	�� 6-�g 	- @.� �0 �

�<ْ'ٍ�. و
'�D هIا: أن ا! ��� �
و

، وآ�ن ا�� ا���&�6 ر)ً� آ�
ً�، و�0 ��@ ا��ا$6 $8م »���; ا���م«

                                      


��c ا����ا�	 و �ح 
�6 آ��6 !
�� ا�� �5٤١٥ووس ص ��k ���
:

وآ<�ب ا!ر�'�� ����lازي  ٦٥ص ٢وا�.�اط ا���<,�� ج ٢٢٠ص

 ٣٢٠ص ٣٨وج ٢٢٣ص ١٨وج ٤٧٦ص ١٤و���ر ا!�8ار ج ٢٢٣ص

 ٢٤٠ص ٣وا��o$� ج ٦٨ص ١و)�
P أ��د$] ا��l'6 ج ٢٦٤ص ٦٠وج

و
n�K�B ا���8ل  s��5��q��٤٠٣	 ص» D�9 ا� ���; و*�;«و��� ا���	 

و �ح ��3 ا���6j  ١٤٥و  ٣٣ص ��٧'�دة جو��3 ا ٤٠٧ص ١ج

و��3 ا�$��ن  ٢٨وHs�.g ا��8	 ا����� ص ١٩٧ص ���١٣'<�	 ج

  .٢٠٩ص ١و$����P ا��8دة ج ��k٥٣٢ )�� ص
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.@K�0ا�?�@، و  


� ���ة ا�
�م ��	  >��8ً�: f�����; «ذآ��� -	 آ<����: ا�.

�0 و�� -	 » ا�ر��; «أن ه��ك 
� $,8ل: إن ا�� ا���&�6 »: ا���م

  و�p�I  8اه�.». D�9 ا� ���; و*�;«ز
� ا���8ل 

إ�; و�� -	 أول g�-6 أ�	 ��B �'� ا�<�3lد  وه�Wك r"اه� �)"ل:

�� �I3ا ا�,8ل ا��:$� ���8lاه�، »����3 ا���م«-�6�5 Ig8 أ� D>�- ،

 6�&��
� �:ا�;، » ر��; ا�«-Mن �o9 �� ا�� ا� 	
�lا� P��$ k

;'J$ أن �

� أ�; ��8Bن  و �ً,Sدام وا �

P08 ا���:ول.  	- u8أ�

�0درًا ��D ا�)��6، و�8 آ�ن -	 ��� ��6 و�.�، أو ��<��، أو 

..�cأآ  
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  :ا�)��� ا�&%$

  .. وا��*�ء..‘*(� وا����� 



  ٣٣                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ��٨ ا����� وا���ر�� ج ×��ة ا�����                                                                                          ٣٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

اتU3د*�ء ا�:  

nو$6 �� وه�'
إن  :�0ل »���; ا���م«�� أ�	 ��� ا�  ،�� 

;�>B� �
 �����، ��'� kو����j ;، ;أ�� �� 	�S�� ;� ،أ D�� �3 أ�	 أ

u�( ��، �0ل:  n��5 	أ� �� 	�� 	م«�0ل ��ا�� ;���:« 	�� �$،  ;�إ

DJ0و nأ� �
 D�� ;
�Bد$� ا� وأ��,
 	J�K أن �
 �� k، �و��& I

p�- ;�Bو� uو�0ر uء�J0 ا�،  pإ�� uم أ���B� �&�K k أن 	�-'�ه�

  .�  �3ًاو�'� 
K8	 ��S�	 �D>�، l أ
8ت

-�o>l@ �; أ��  ،K,8ل �jوة و�6�l وأ��gك ���N أ�9; �� ا�

p�
 ،$'Dq آ@ 
��3 80ة أ�� أ�� آ�nK -	 ���6 ا�B<��6 ،أ�� 

p�

�<o&� 80ة أ��  ،و$8آ@ ��o>�k&�ر �p أ�� أ��  p�
$'Dq آ@ 

  .أ�� 
<��B -	 ���6 ا�B�م


�6s 0.�و$��p� D -	 دار ا��� 	- F�� 8ن -�; $ ،م أ�� أ��B


� )��ان أه�;،  �.6 0s�
 	- F�� ا�&�دوس أ�� 	- p� D��$و

  .و$��p� D -	 )��ت ��ن أ�� أ�� 
�$�8B$، 6ن �p )�ر )�ك


'p -	 ��0ك آ<�ب $,8ل �l�ع :و$&�� p��� @��� k �� ،ه� أ

kزل ا�.�اط ،و8N�� kف� kر ،و��اب ا�I'� k8 ���8ة  ،و��K kو
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p
�n أن K?�ب -	 8$>-،  �
 6�sك آ��Kأ kإ p
8$ p��� 	���-

F�
� ��Fo ،آ� 6o���، F��8 آ��  .-	 أي 

  .و8�K kت إk  ��3ًا

��Kو� ��'� F�
� ���F وأ.  

  .وk )�8ن وk ��8ى ،وp��.$ k -,� أ��ًا

 ،و$p� n>B -	 آ@ $8م �'�د ا�c,��� آ@ �&w أ�� أ�� ���6

و$�<p� �&o  ،و$�-p� P أ�� أ�� در)6 ،و$��� D�p أ�� أ�� ���6

  .ا�'�ش وا���B	 �K D>,� ��� $�ي ا� � و)@

وn�qK k إ�D ا� ��)p� 6  ،وn�qK k !�� ��)6 إ�J0 kه�

-'�ه��	 آ��  ،و���oك إ��g* D ا��ه� -	 د���ك و*pK�g إ�J0 kه�

p� uأذآ�.  

��
�  ;��ه��	 $� أ� »:8�9ات ا� ���;«� �-,�ل �; ا� D��

Fأ���.  


��<- p� D�،  ;��'K أن BK<� ��	أ��ه�ك � :�0ل @�
-Mذا ��} 

�p أ�F إن  ،أو أو���ء�� و
8ا���� ، �'<�� وأ ،�8ا�� أه@ ا���F أ��ًاM-

��J,- 8ه����  ،-'�F ذ�n�5 p ا���س إ�D ر��3 ا��8ا�s -	 آ@ h-

 ;�- �>�
� أ pأ��� �
 	���� ��� Fأه@ ا��� �B� أن $<� ا� nأ�

��lونK، kو �B��� 8فg k8ن��K �>�  . أ
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��إذا  :�S �0ل ،��D ذ�p »8�9ات ا� ���;« � ���ً��-'�ه� ا�

  . )١(: [...]أردت إن  �ء ا� ذ�p -,@ هIا ا����ء

  وذآ� ا����ء ا��'�وف ����ء ا�'�lات.

  و8)"ل: 

  ���ذا ا��63؟!:

�$�l>ا ا�Iإن ه �
، »���; ا���م«��D ا�
�م ا�����  -	 هIا ا!

��qء ا����ء ���o أه@ إ�hن $'�ه�D�� u ��م  وإ�9ار أ��; ���;

�8ف $�<م �I3ا  »���; ا���م«��h>�� wآ� 
� أ�;  ،ا���F و �'<�3

،�
�@ �B	 $'�ف  !ن ا����� u�3'� @ّN$ @3- ،u��8� @ّN$ k؟! ا!

..��c� ر�,K k 8ز�آ �
 �3� �3>�sأ u�gاد �
  ا���س 6��0 

  $�ي ��j أه��3.و�B	 P,K k هuI ا�?8اه� ا���c�6 -	 أ

����6��B� 6 و����6، !ن  ;و����6 آ<��ن ا�'�� �� ��j أه�

، ور��� ��@ و��JK';ه���; إ
� ��w أهً� ��'�� ��8Bن ���ً� -	 


6  83اK;، وأه8ا8lK D��;s$3;، أو وّ��g 	- ;&، إ ��6 و 	-

                                      

و  ٢٨٥ـ  ٢٧٩ورا)P: ص ١٩١ـ  ١٨٨ـ  ١٨٥ـ  ١٨٤
�3 ا���8ات ص) ١(

�; ���s	) ص�N��>ر  ١٤٥(ط آ�� و ٤٠٩ـ  ٤٠٨ص ٩٢جا!�8ار و�

�� k)��ل ا!��8ع ورا)P:  .٧٨ـ  ٧٣ص ٨٧ا)P جور ٤١٥ـ  ٤١٢

  .٢٨٠ص�5ووس 
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  ، وu��$hK..وإ ��<; ا����B، وK,8$6 ا���5@

 ��B�K �� 	3�ا� �?K pو6�9 و!)@ ذ� 	6، -&�B�ا�?�3ل 
� ا�

 ���Bم ا��
�8ا ا�?�3ل « ��l3م: »���; ا���م«ا���K k ،م�lه �$

�
� ذ�p )١(»�-<8��Cه�، و�K k�'8ه� أه�8��C>- �3ه Bَ�َا�ِ n$�0و .

 D��� �� م«روي�٢(»���; ا��(.  

إن ا����Bء +�'8ا ا��6�B ��� « :»���; ا���م«و�� ��	 

  .)٣(»و+'8ه� -	 ��j أه��3

  ����F ��ة ا�>���ن:

: ��(@�NJ �� ���ق ا��واB  ا�B �]  ���� 	����أن ا�B<��ن ا�

���; «ه8 -��� $��و �� �gص ���
�م ا�����  ،���; �; أ�u8أا�Iي 

 ; -	�,�Jء ا� و�N� �- ;�B.��98ت b�'>K و�'�; $���K ،»ا���م

;�&�  ، و
� $?�ي ���;.


N& ه8 ا�Iي وهIا ا��� D,�$ أن n?$ �3دl>ا� �'� �
 Dإ� �ً�

  ��S�	 ��l  �3ًا. »���; ا���م«ا�
�م ��	 

                                      

  .١٧٩ص ٧٤وج ٣٠٣ص ٧٥وج ١٤٠ص ١جا!�8ار ���ر ) ١(

 ٧٤وج ٢٠٤ص ٦٩وج ٢٨٦ص ١٤وج ٧٨ و ٦٦ص ٢جا!�8ار ���ر ) ٢(

  .١٢٨ و ١٢٤ص

  .٣٤٥ص ٥جا!�8ار ���ر ) ٣(
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� �8ف  �

� ا�k<&�دة 
� أ hl�$ات�l'د��ء ا�  nK�>$ �
و


�ه8ن �B<��ن ا�
�م  ���; 6، -83���( �s6، و-8ا��C� ر�S* �


 ����هIا ا����ء �� ��j أه@ ا���F و �'<M- ،�3ن » ���; ا���م«ا�

�,bذ�p،  »���; ا���م«-'@ K  8ب�qا�� �S!ا ا����ء اI3� �
 D��

.;� 8��$  

  ��V�× :W��X2%Yم ا����� 

 	�� Hg �0م«و�ا�� ;���«  �������; «و��u ا�
�م ا�


�  »���; ا���م«�I3ا ا����ء، ر��� !�;  »ا���م:
���ة آ@ 

6�
:
�� )�ى ���; 
� �وا���س، آ@ ا���س $<�Shون ��lة  ،و


.�ns، و��$�،  PlNKو ���Kه�، و���l
و*kم ورزا$�، و8cKر 


� �; ار��Kط �;، -Mذا و @B� 8ن�������ء  )�وا�3�8�0 -	 ذآ�اu، وه� $

 ;� �ً5��Kم«ار�ه� »���; ا���$$ pن ذ�M- ،�8ً�، وإlg9ً� و�gإkً��0 

D��'K ا� D��  ،;إ�� �ً��q,�
�;.. -<<h�ّ3 ا!���ب  ا��8ا�s �و��5وا

��'K ;>��?>�k60، و��g�ص و8lgع، K'�� إI3� Dا ا�'�� ا��ا�	 �

  ��; ا�-�ات وا��
8ع.

  ا\]�ر ا����Z3 وا�H�6(� �(�*�ء:

 ًا����ء ا�'�lات هIا *�Sر »���; ا���م«ذآ� أ
�� ا��:
���  ـ ١

�6��C، وه��l� n�0 D�� �qN>� �BK �� ،6�s. -,� $�وق ���'r أن 


� ��0@ ا���Nل، $��رع إ�n$IBK D أ
�cل هuI ا��وا$�ت، و �3�$�ى أ


� �g [$�� @��0ا-6.. أوأو ا!��م،   
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  و��WWM 8)"ل:

8�D�� �3 وا0'�3 ا����8ي، ��,$ ���إن ا�$ �$I��Bون هuI ا!
8ر إ

 �3�
P أ ،n?�ا����ود -	 �0راK; وK�0�5;، وا�����9 ����8ا�P وا�

ول���0 -�; ا��?n، و<�'��� *uI3� F���K ،�g ا�����، �@ ه	 K 

�8���qا�P، وا>K ا�,�8د، و$u8�0د �
هIا  و$<8qر ،�b�q ا����ود 

و$<�l�� ��oآ@ هIا ا�'��� ا�?�$� -	 K�0�5;، و�0راK;  ا����ن

��B

P08 ا��N<�ر �Kوإ �

� أ��u �; -	 ����; ا�?�$�  D�� ���3�� ،;

  ا�,�در..


�� K,�م�0 $�<&�د و ـ ٢: 

�BهIا ا��B ا�s�3@، �� أن ا�k<&�دة  @ 


� �cBK وا
<�اد وK�8ع  ;� 6,�,�
��B و
��8ر، وه8 ��� ا� �
أ

�ًJ$أ، �
�&w هuI ا!دوات وا�?8ارح ا����8$6  و$<� ذ��k�� p<&�دة 

9���3، وإزا�6 آ@ 
� ��b ��3، و �Iه� و ���0�q��� �3ت إ�'� 

�I3ا  ا�k<&�دة 
� آ@ 
� أ��u ا� f�.>� D��'Kا������p�I� 6 ا�'���، 


F�C� ��3، وآ�cت، واF'�K،  -	 ذ�p ا�'��� ا����ن �'� �


F�8�Kًا ��5'�ً� و��د$ً�و�
  ..، أ

  د*�ء ا��U(2ل:

  	�� �� ���������3 «روي �� )���6 $���ون ا���$] إ�D ا�

  �0ل:  »ا���م

 n��5 	أ� �� 	�� P
 F�م«آ�6  »���; ا����� 	8اف -qا� 	-

وه�أت  ،و��م ا�وار ،وg �0� ا�8qاف ،6���0 ا��8ر ،6ّ�د$?8)
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�<?��ًا ،
�<c�oً� إذ ��P ،ا�'�8ن، �ً���>
، �$
� n�0  ،�.8ت �

P(8
  وه8 $,8ل: ،

   �aaK �&aa
�daa��B �aa� �aaB د�aaQ ا�

Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�fا�  

   $aaa� ى"aaa�%وا� �aaa
� ا�aaarآ� �aaaB

N(aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaا��  
  [� �8م و�Kك ("ل ا�%�g واJ%@8"ا

  

       NWaa� Naa� م"aa�] �aaB caaW�Qو "Q�aaB  

  
    "aaa
Raaa ا��K دك"aaa�P �aaa� daaaه �aaaQ  aaaB  �aaaK Eaaa�sا� Oaaaر إ���aaarأ �aaa� �

"ك : u�(�B ذو ��ف  ا�#aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�مQ إن آ�ن      ��aaaaabا��� 	aaaaa�Q د"aaaaa�B �aaaaa�K

N�W��aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaP؟  
 	�� �� ����: -,�ل �	 أ�	: $� أ�� »8�9ات ا� �����3«�0ل ا�

��; ا���<�o] ر�;؟ ،��� ا�I� دي��ا�� F'أ��!  

;>'�� �0 �'� :F�,-.  

u��>ل: ا��,-، uا�K أن D��.  

 ��gأ Fم-�� ز��Cء ا���N5 	-، م���ا� ��� @�NK�9ت  ،وأ ���-


�<; -Mذا ه�s�0 8،  ،��� ا��آ� وا��,�مh>- ،n.>�
 HN  	� ا��

ا���<o&� ا���<?��،  ،ا���<,�@ ،-,�F: ا���م ���p أ$�3 ا�'�� ا��,�

  ».D�9 ا� ���; و*�;«أ)n ��� ا�� �� ر�8ل ا� 

�<D أ �ر ���h� uن: -�� $<��h-،  ��Bع -	 �?8دu و0'8دu و���

	�
�,K.  

;>
�,>-، ���
  .-,�F: دو�p ه� هF�Kh-، 8 �; أ
�� ا��:

�,	 ا���cب ،-Mذا ه8  �ب ��� ا�-، ;(8��C إ��;،  ��
-,�ل �;: 
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  !ا��)@؟

  .-,�ل �;: 
� �'r ا�'�ب

p��� �
  !و
� ��Bؤك وا�<p>S�o؟ ؟!-,�ل �;: 

 �
 ،��.�بIg ���',8ق -- 83	 b�+ ار3K�; اأ-,�ل: 
� ��ل 

  .وu��j اkآ<��ب، -Mن �Kب -���ؤk u $�<?�ب

  !: و�� ذاك؟»���; ا���م«-,�ل �; ��	 

�ً�3>�
 F�آ 	�-	 ا�'�ب ����'n وا��qب، أد$� ا�'.��ن  -,�ل: إ

 ،وآ�ن �	 وا��  &�b ر-�b ،-	 ر)n و '��ن، و
� أراn0 ا�����


.�رع ا����Sن 	�آ� +� و$8N-�	 ا�',�ب ������ان، و$,8ل:  ،$�Iر

وا���6Bs  ،وا�83lر وا!�8ام ،وا�����	 وا!$�م ،
�p ا���3ر وا�C�م

  .ا��Bام

;K�3>�ووF�S ���;  ،وآ�ن إذا أ�f ��	 �����8 ز)�K; وا

�ً
وآ��F -	 ا���Nء،  ،
� ا�8رق 	ءإ�D   و+��<;، -'��ت 8$

�'�	 �� أIgه�، -hو)'<; ��- ;��� F�ه� وأ�9-�3 -��� آIg} Fه�I-

  .وأ�3KIg و
u�$ F$8، F�Jو� ،+��ً�

 bq$ ��- pذ� ;��B
 �
-hو
u��� h إ�D رآ�<; $�$� ا��83ض 

�hl $,8ل: ،$��آ�3 
�  �ة ا�P(8 وا!��h-  

  �aa�ت ر(�aaW�P Naa و�aaW� ��aaPزل   

  

      Oaa%��U �a&(ل ا��W@a�B �a�  �a"اء آ

  
��د:ً  ور@) g�P	 �bر ���aاً ar  

  

#aaaaإذا [�aaaaم ��aaaaوى �aaaaxرب ا�     R

OaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaPر�x  
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 aaا� �aa� Oaa��أؤ gaaWآ �aa]ـو �aaK اد�

�%zا�  

   Oaaaa%{�Uوأ u"aaaab OaaaaW� ع�aaaa� إذا  

    OP�%ar ان"aWQ �K ا�@"ى ���K  

  

  Oaa%U�S �aaWBا��د }����aaآ }%aabوأ  

����a� �W آZaا و�a"ى �aBي      
J�  

  

    Oaaa%��x "aaaي هZaaaا� jا u�aaaB ى"aaa�  

  

� إ�F�� D ا� ا���ام -��<'�ي ا� ��	�,�� ��� ��� �S.  

��D  )3ً�ود�� و�gج 
<8 ،وD�9 رآ'�ت ،-.�م أ�����0Pل: 

� ،و$'�8 ا�?��ل ،و$8qي ا!ودPq,$، 6$ ������ ��ض ا�&�ة ;،���ا

وأ�0@ إ�F�� D ا�  ،�<D �0م 
6B $8م ا��� ا!آ��، -�ل �� را��<;

وأ�hl  ،وا�<s���� @3; ،و�h� b�'K<�رu ،ا���ام، -�'D و�5ف �;

  $,8ل:

   �aJ���P ج�a�#ا� 	a�أ Oإ�� �� �B  

  

  �aaJ�ي ��aa أ[aaz	 aaB�x  وaaK"ق ا�

  إ�aa8 أ��@�aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�%   �aa� daa�sB : �aa� �aaB caaا�

  

   ��aaazا� �aaa)ا"��P �J@aaa%� u"Q�aaaB  

  
 �a((Q �� ع���B �� زل�W� اZه  

  

  �aa%� �aaB �aa(#P ZaasKر ��aa و��aaي      

   Oaaa%8�� caaaW� ن"aaa�P Raaan� 	aaa@)  

  

       �aa�B Naaو� �aa�"B Naa� س�aa(� �aa� �aaB  

  
ل  ،وأ��P ا���ء ،�0ل: -8ا�Iي ��p ا����ءK D>� uا�<<� د��ء �



� �Kى 	�، $ �� �lآ �S;���،  ث�S I�
 ��h- ،@  �0 ;��-Mذا �?�

-��  ّ	���� أn�5 إ��; أن $��8 �	 -	 ا��P+8 ا�Iي د�� �; ��

�� �'����l� 60اء  ّ	،$?��	، �<D إذا آ�ن ا�'�م أ D�� ;� F(�N-

�ًc�c� ا!راك أ)� ا���� D�� ��إذا آ D>� ،6�-�'6  ،ر)�ء ا��qو�
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�&� �s�5 -	 ا���@ ،وادي ا����ك، 
��3 ا���60 ا�<	 آ�ن ����3، -�&�ت 

-,��K; ه��ك، وأ��C  ،ر-r ��� ا��?�$�وا-�h,<; إ�D �0ار ا�8ادي، 

pذ� �
  .��ف إk ا��8ghذ ���8ة أ��;أ�	 k إ :

 ���
أ�Kك ا�8oث،  ،: أ�Kك ا�8oث»���; ا���م«-,�ل �; أ
�� ا��:

و-�; ا��  »D�9 ا� ���; و*�;«أk أ���p د��ء �����; ر�8ل ا� 

 �
 ;� 	q'$و ،uد�� �
 ;� n�?$ يIا!آ�م ا� �C�!ا� ا!آ�� ا

 ،�oا� ;� nهI$ب، و�Bا� ;� �lB$و$&�ج �; ا��3، و ،;�hئ �; و���$

و$�د �;  ،ا��,�، و$?�� �; ا����B، و$o�	 �; ا�&,��، و$,J	 �; ا��$�

�8ب، و$�<� �; ا�'�8بIا� ;� �&o$ا�'��، و ، �
 �s�g @آ ;� �
و$:

$�
  .� و)��ر ���� ��qن 

;��B
 �
ال � @�( D�� � Ps�5 ;� و�8 د��،  F�
 D�� أو

;K8
و�8 د�� �; ��D ا���ء ��Dl ���; �'� أن u���!،  k ا� �'� 

n?'ا� ;�g�$!؟   

و��'�� ا� 
�p  ،-,� أدرآ<�	 ا����bK�-، p� 6 ا� أ$�3 ا��)@


'.�<; ،�9ق ا���6 	- ;� 8��K k p� ، ا�c,6 -	 د$�pوu��&K k إk ،إ

p� 6 ا�<?�ب ا���ا� F.�gن أM-، ًا���
 p��� F$ا� « ورأ D�9


�l�$ pك ���?�6 وا�)��6 »���; و*�;��
 	-.  

 ����: -�Bن ��وري �&��sة ا����ء أ � 
� »���; ا���م«�0ل ا�

ل �; ،��ور ا��)@ �'�-�<;� �
��	 �� أآ� ��'<; 
�; ،و!،  kو

  .@ ذ�F-��p هIا ا����ء �0
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 �S :واة و���ض�0ل�� 	�>sا، p��� ;��

� أ n>واآ، F�'&-، 8وه:  

p���� p�hأ� 	�$� ذا ا�?�ل  ،��� ا� ا����� ا����� ،ا���3 إ

  [...]. $� �	 k إ�; إk أ�F ،$� �	 $� 8�0م ،وا�آ�ام


� أ����SF �0ل:  D��'K ل ا�h�Kو، p>(�� 	��Kع �;  ،و�K kو

   .إk وأ�F �5ه�

Sا����6 ا�'� �ة -�دع  � �0ل F�
�ات ��&<D: إذا آ� �l� ;� 	�>sوا

��N��� �j �
.  

 	�� �� ����: وأIg ا�&<D ا�B<�ب »�����3 ا���م«�0ل ا�

� ���
� أ�9 �j �
�<D أDK ا�&<D إ���� �����  �ً��و
DJ، -��� آ�ن 

D-�'
، �C�!ا ��kا وا� اIوه8 $,8ل: ه u��� ب�>Bوا�،  	� n�?>ا�

  .رب ا�B'�6و

  .: ��S�	»8�9ات ا� ���;«�0ل �; ��	 

وا�<��p )���ب ا���@ ر-'F $�ي  ،��� ه�أت ا�'�8ن �����0د :�0ل


�ارًا ،���B<�ب ;,���p��� :6 -,� ود�8ت ا� ��cا� 	- F�(h- ،

�C�!د�8ت ا� ����; ا.  


	  »D�9 ا� ���; و*�;«�S ا+F'?q -�أ$F ر�8ل ا� ��
 	-

$ f�
 ،ا�'��Cا!��C ا� ��� �u ا��l$&6 ��	 وه8 $,8ل: ا�<&� �و�0 
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'�-D آ�� �Kى -?اك ا� ��gًا F3�>��- ،��g D�� p�M-)١(.  

  و8)"ل:

:	�$ �
 ���C� F&� �,�  

 �)* ��=<F× :]��2�  

 ���
إن أول 
� $��q'�� -	 ا��H ا��<,�م BK��6 ا�
�م أ
�� ا��:

�] �0ل �;: $� أ�� ��� ا�، �- u��8	 ��qg; �;، �» ���; ا���م«

  أ��'F ا����دي ا��..

  وهIا $�ل ��D إ�ازu وا�<�ا
;، آ�� ه8 ��ه�.

  <@��Xب ا����7ت: ×اه���م *(� 

 ���

�ى اه<��م أ
�� ا��: �ًJ$أ H�ا ا�Iو�0 أ��3 ه» ;���

�6S�jM ا���83-��، و�@ 
Bl�ت ا��:
���، و
����ة 
� » ا���م

D>� ،ا������ة Dج إ��>�$  Dإ� 	آ�lا� pذ� �� [���� uو�� @��$ ;�إ

  ا�، ��?�u ��� ا��آ� وا��,�م، ��Kh	 �; إ��;.

                                      

 ١٥٧ـ  ١٤٩و (ط آ<����; ���s	) ص ١٩٨ـ  ١٩١) 
�3 ا���8ات ص١(

ـ  ٢٦٠وا��.��ح ��B&'�	 ص ٤٠٢ـ  ٣٩٤ص ٩٢جا!�8ار  ���رو

٢٦٤.  



  ��٨ ا����� وا���ر�� ج ×��ة ا�����                                                                                          ٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  �Q6> _��� Eا ا��*�ء: ×ا����� 

�; �� $O��Q«:  P�� �0 �B ا���م«و[� b�ح ا���م ا�#��� h�

�I3ا ا����ء 
� أ��;، وk ��-; �0@ ذ�p، -,� $,8ل ا��'r: إن هIا 


'�رف ا� 	- �ً.,� @c�$ ����u �� »���; ا���م«
�م ا��
، وه8 

.pذ�  

��M أن ��Bب:Bو  

 ����
� ا����B أن $8Bن ا� n?� �0 D��'K �� ا� ;�h�» ;���


'�-6 هIا ا����ء ��'r ا��.��f، و
��3 ا�<'�$� ���ى » ا���م

 ����������ء، �<D �,� ذآ� أ�; » ���; ا���م«��ور و�Iة ا�
�م ا�

�
  ��ور ا��)@ �'�-�<;. �ّ� �; ��ورًا أ � 

 �'� b�Nا� @J-أ D6 ا�?3@ إ���� u��'
و�'�K p,8ل: إن هIا 

 ���  ، وه��j 8 ��$�..»����3 ا���م«ا���8ل و��	 وا�

آ�ن ��$6 ا��<'�اد وا�8lق » ��; ا���م�«ا�
�م  �Mنو��Bب: 

آ�ن ��.��6 أه� �0 ��ل دون ��P ا��3	 ���P��( @ ا��'�رف و��B ا�

$ �- ،pا ا�ذ�I3� 6-�'م ا���� �'�� ;�- ًَ�.,�، �@ »���; ا���م«�8ع 

 ��Sوأ D�jوأ Dه8 ه8 أ���

�  	ء ��'8+;  ;'�
 ;�ه8 آ��ل �; !

.;�
  

ر��; «وهIا $�l; ـ 
� �'r ا�u8(8 ـ 
� ��0; ا���l ا�.�وق 


� ا� �0 3�$	 ���; �B	 8�o$ k ا���س -�;، و$'u8q 9&6 ا�.. »ا�  

ا�'�� r ا!8gة �hن ا! �Bل $�-P ���<&�60 ��� و�0 أ)�ب �'



  ٤٧                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�.@ �;، !ن ا���	 ا��Cه�$6  ا��'�-6ا����	 وK �� 	>ا� «ا� D�9

  �� $Iآ�ا هIا ا����ء �;..» ���; ا���م«  و��	» ���; و*�;

..	�  وهIا k $��-	 أن $8Bن �0 ��ف هIا ا����ء ���'�� ا���

9�6 هIا ا�?8اب �8 آ�ن 	�0 -��� k ���
P ���ق  و �ً�?��


 ;
�; �� $�B �0 ��ف هIا ا����ء »���; ا���م«آ�h� �9ح [�� ،

.p�0@ ذ�    

  آ��<� د*�ء ا�G)* �`2N ا�>&�:

 :�{"��sوذآ� ا�� �5و[�ل ا� ���3 ا���8ات ��
س -	 

�Iوف أو +'�� )�ًا ،
�-8ع
:  ����8�9ات ا� «أن أ�� ��� ا� ا�


��� ��	 �� أ�	 n��5 : أو�9�	 أ�	 أ
�� ا���0ل »���;:» ;���

وI3� 6��C� 6�9ا ا����ء و�&C;، $'�	 د��ء ا�?8 �،  »ا���م

���; «، و�0ل ا����� ��	 اآ<n هIا ا����ء ��D آ&�	 : $�و�0ل �	

�	 أ�	»ا���م�
  .)١(: -'�F آ�� أ

:�S_ o8 �Kا ا�ّ���ء وIه �&�وأن  ،و��C'K; ،أو�9�	 أ�	 �

  .)٢(وا��3cّ ���; ،; أه�	وأن أ���v ،أآ<�; ��D آ&�;

                                      


�3 ا���8ات و ١٢٣ص ٢ج�s8(�N	 �ا����s@ ا�&,6�3 ) ١(k �5ووس ��

  .٢٣١ص

و
�<�رك ا�s��8@  ٣٦٠ص ١) را)P: ا��?'6 -	  �ح ا���'6 ��<�<�ي ج٢(
 



  ��٨ ا����� وا���ر�� ج ×��ة ا�����                                                                                          ٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�0ل أ�	 أ
�� ا��:
���  »:O��Q ا���م«و�Q ا���م ا�#��� 


� أ��ار ا� � و)@  أk أ���p ��ًا ،$� ��	 »:���; ا���م«

�qّ$ �� P ،وآ�ن 
� أ��ارD�9«، u ا� ���; و*�;«�����; ر�8ل ا� 

  ؟!���; أ��

F�0: uأ�� �$ D��، اك�- F�'(ا�� ..)١(.  

  ل:و8)"

���; «إن هIا ا����ء 
'�وف -	 أو��ط  �'6 أه@ ا���F ـ  ١

، وه� $,�ؤو�; -	 ����	 ا�,�ر، و$B<�; آ��cون 
�D�� �3 »ا���م

.�3�  أآ&�

وهD�� @�>l$ 8 أ�� ا�� ووI�� �9ات ا��6�3. و$� ��Iا ـ  ٢

�8 �0م �'r ا������c �?6�8 -	 أآ��ف وأ�5اف هIا ا����ء، ودرس 

 6&�>Nا�� ;K�3، -,�اK��3�
 �� �l�3، وآK��c�� Dاآ���3، وأر � إ��Kو

ول ا��$n ا�Iي $�اود $ 	B� ،�3�- ا���اد وا�.8اب u8(و�ّ�� و

8�0ب �'r ا���س �8ل 
�ى 
8ا-,<8J�� �3ا�� ا��8o$6 وا�<�آ���6، 

.�3�- �3Kا���
  ا�<	 $&<�ض 

و�0 أ �ر ا�'�
6 ا�s8(�N	 إ�D ا�<��ل +'� ��� هIا ـ  ٣

                                      

  .٢٣٣ص ٢ج


�3 ا���8ات ) ١(k 8ار ج ٢٢٧ص�� �5ووس�  .٣٩٨ص ٩١و���ر ا!



  ٤٩                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

kا����ء، وf+ا�8ا �
 �Bو� ..pذ� 	- �ً,�
أن  : ��<�'� أن $8Bن 

 f.$ k ;�
� ه��ك أ 6$�j .8ن�Jب ا��Iآ 	�'$ k ��ا�� �'+

.uج �; ��&�د�?>�kا  


� ا���Kن �; ��)�ء ـ  ٤ P��$ k ا ا����ءIه ��أن +'� � D��


� ا�8cاب  
� ��P  ��ً�ا��6��8�q، ا�<��دًا إ�D ا���$] ا�Iي $,8ل: 

  Dء��	آ�ن �;، وإن ��  ،;'�.- ;o�� �
 D�� �B$)١(.   

�� Q%�رة:
@B ء�Qا ا��Zن هhK »�ْ�ُ ،Fَ��k �$ pَ ِإ�َ; ِإkّ َأَْ��


َ� ا�ّ��ِر $� َرب�ا�8ْoََث ا�8ْoََثِ ��.ْ��gَ ،« �
، -&�; n�5 ا�<&.	 


� أ��3 إذا  :�$��
� ورد -	 8gاص �8رة ا�< ��C�ا�',�ب. -83 

g Fا��� D�� F�>أ��ع إ��; آ F���� �38ا�S ذا أه�يM- ،;�� F&&

;>��  ..)٢(آ����ق، و*

» ���; ا���م«�,	 أن ���l إ�D أن H�.NK ا�
�م ا�����  ـ ٥

 ����0 ��م 
�;، » ���; ا���م«�I3ا ا����ء، k $'�	 أن ا�
�م ا�

                                      

)١� ٤٥٥ص ١جرو+6 ا��<,�� و ٨٧ص ٢وا��B-	 ج ���٢٥ ص) ا��

 ٦٠ص ١ج) (ا���
�6و  ٨٠و  ٨٢ص ١ج) (*ل ا���Fو��s@ ا��l'6 و

 ٨ج
�*ة ا�',8ل و ٦١٧ص ١ج��� ا�'�
�	 �ا�&.8ل ا��6�3 و ٥٩و 

  .١١٢ص


�<�رك و ٣٦١ص ١) ا��?�8ع ا��اbs، وا��?'6 -	  �ح ا���'6 ج٢(

 @s��8٢٤١ص ٢جا�.  



  ��٨ ا����� وا���ر�� ج ×��ة ا�����                                                                                          ٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» D�9 ا� ���; و*�;«-Mن 
� ورد -	 �'r ا��.8ص ه8 أن ا���	 

�� u�,ي أ�Iه8 ا� 	�� �
-u��8� ;��'$ 83 ا�����، » ���; ا���م«ًا. أ


�ن �0
� أو 0'�ا..�
���3 إM- .�ًJ$أ ���  و�'�; ��b أن ���; ��

  :×a,وة �2رة ا���ر �� ِ�� *(� 

��M��دu  ،�� إ��اه�� �� إ���ق ،�� أ��� �� ه8ذة أ$Jً� يورو

��� �0ل: ��'<; $,8ل: �0ل �	 أ�	  »���; ا���م«��� ا�  �� أ�	


 n��5 	أ� �� 	: �0أ ��	م«�� ���6 » «���; ا����� 	- u����إ�� أ

ا�����  ، -,�ل �;»�����3 ا���م«و���u ا���� وا�����  »ا�,�ر

  !آhن ��3 
� -�p ��وة؟ ،$� أ�<� »:���; ا���م«


� �� K'�� إ�	 أ��� .وا��	 ،�� ر�8ل ا�ا$�  :-,�ل �; �3  ،-��3�إ

�F �'] إ�	 � �S +�ب ��D .-,�أه� ��	 ،)�ك ر�8ل ا���� 

	gا!$�� و�0ل: $� أ 	،آ<& 	،وو�9 	ي )١(ووا��'� 	>
و��ب  ،أ


� �'�ي، و���8ك 
� �'�ك ،$�'8cن أ��اs	 إ�D $8م p� ا��8رة uIه، 

6Bs�ا�� �
 	gأ @�s��( إن v�� ;�ث إ�	 أ��اث أ
<	 -	 ��<�3، وإ

��ث ذ�p إ��p آ��hاث ا���8ة، و��3�� �p��0 	- P5�� و8�0ب  ،8ر

 �s�,ا� �?- P�q
 Dإ� ps��9م«أو�٢(»���; ا��(.  

                                      

  ا�s: وو�	.) -	 آ� ا�&١8(

 )K&���(ا���ه�ن و ��٣٩٦ آ� ا�&8ا�s  ٧١و  ٧٠ص ٢٥ج���ر ا!�8ار ) ٢(

  .٨٢١و  ٨٢٠ص ٢جhKو$@ ا{$�ت ا��Cه�ة و ٧١٢ص ٥ج



  ٥١                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  و8)"ل:

 »���; ا���م«إن 
� $?'@ ��8رة ا�,�ر ��وة -	 -� ��	  ـ ١


� رو�; ;Kآ��� 	- ;j�&$ �
ا!�&�ظ  و��wو
u���l.  ،وإ$���; ،ه8 

 ���;«��� $8Bن ��	 ، أي أن ا���
P ..�� ه	 ��وف وأ89ات�


u���l ه8 ا��<��B ��8رة ا�,�ر،  »ا���م >3K8ع، وlN��� �'l$

  �3Kءا��
w إ$�K�3، و���'��o b�� D�3 إ�,s�,� I&�Kف ��0;، و�

  .»���; ا���م«رو�; 

$� �� ر�8ل ا�، «إن �qgب أ
�� ا��:
��� �u��8 �'��رة:  ـ ٢

ا�����  ه�ا���وة ا�<	 و)� ��D�� n أن �'�; ���6�k ..»وا��	

» ���; ا���م«��8رة ا�,�ر ��� آ�ن $��'�3 
� أ��;  »���م���; ا«

وأ6��9 ا�����l ا�<	  ،ا���اد وا�<���6 وا��8	، و��b ا�$��ن ه8


�S*  ;�- 6ر )�3ه	 �
، و���F أ
�ًا »���; ا���م«
,�م ا���8ة، وا�

���ن أن $����3 إ��ر+ً�، وk ه	 
� ا!
8ر ا�'�د$6 ا�<	 $��B !ي 

.;�&��  

D�9 «�� ا���	  »���; ا���م«و��JK ا�B�م ا�Iي �,�;  ـ ٣

 ».و��ب أ��اs	 إ�D $8م $�'8cن« :�� ��	 �80; »ا� ���; و*�;

 uIوه 	ن ���ً� هM- ،6B�
���; «ا��,�,6 ا�<	 D�� D&NK k ذي 

D�9 ا� «-	 ���K; و�'� 
��K; ه8 ا�,�ه� !��اء ر�8ل ا�  »ا���م


��- �3	 w�5 د$� ا�، و-	 ا���@ 
� ، وا����q {»���; و*�;

، �&u�B و�3?; و�����K;، و�D�9« ;>'�l ا� ���; و*�;«ر�8ل ا� 



  ��٨ ا����� وا���ر�� ج ×��ة ا�����                                                                                          ٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

���;، وا��8ا��� �;. -Mن ا��J$ @Bب ���
، »���; ا���م«��	  �و


'�ر-; و�??;، و�'�; ���qل ا���5@ 	,و$�< ;�
 b� .وإ�,�ق ا�

وو�	 »: «��; ا���م�«�'�	 » D�9 ا� ���; و*�;«ـ و�0 �0ل  ٤

، و�� ��n ا��H آ� ا�&8ا�s ا�Iي �,@ ��; -	 ا����ر »أ
<	 �'�ي

 ،	>

'�D ا���آ��6،  آ��6 ر��� !ن$,@: أ�F وا�	 أ �q�>�K 	ا�8ا�

 .pذ� �
  وا��8�qب 
� ه8 أ�'� 

 �3&$ �0 r'ي، ر��� !ن ا���'� 	>
آ�� أ�; �� $,@: أ�F إ
�م أ


� آ��6 ا�
�م ;�  �K �; و$<�P..$:ا�Iي  أ


?�د ا� �

� ه8 أ�'�  �ًJ$أن ا��,.8د أ P
 ..s<��م��Kع وا�

 @� ،;'

� أ�&�- ،�3� ��gر ��3  ���
:���� Dأن $?'�; أو� �$�$ ;�إ

  ه8 ا�Iي $,�ر و$<.�ف..

D�9 ا� «�hن �8رة ا�,�ر ه	 ����	  :وF��9 �0 ا��وا$6 ـ ٥

إذا آ��F  وا��وح ���h6Bsن ا� :، و�0 -��ت ا��وا$�ت ذ�p»���; و*�;

��ث -	 ��Kم $ �
ل -	 آ@ ��6 -	 ���6 ا�,�ر �Mذن ر��3 
� آ@ أ�>K

ل ��D ا���	 �>K ���M- ،6�ا�� p�K»;�*ا� ���; و D�9«  	- p�I�

 	�� D�� 6Bs�ل ا���>K ;K��

� دام ��ً�. و�'�  ;� 	3- ،;K��� ن�
ز

��ث -	 آ@ �»���; ا���م«$ �
 @B� ;S��Kو ، @,>��M- ،6ذا ا�<�3l ا

u�'� ا!و��9ء Dإ� �

ً�  ،ا!�
8�9ات ا� ����3 «وه� ا!�� ��l إ

ل ا���D�� �3��� 6Bs ا���8 ا�Iي K,�م»أ)�'���>>- ،.  

-Mذا آ��8�NK k F ا!رض 
� �?p�I- ،6 $'�	 �,�ء ه:kء 



  ٥٣                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �s�,ا� �?- P�q
 D6 إ��s!م«ا�ا�� ;���«..  

�D�� �3 أن ا���,>�K 6Bs	 ��6�s!، وآ�� أن هIا $�ل ��D أن 

 ..�3'
��ث -	 85ل ذ�p $���� و
��3ت $ �
��D أن ا!6�s $'�-8ن 

��Bر ��� ا���6، 
� g�ل 
� �3�KhK ا���6Bs، وا��وح �;.. -� 
8رد �

o��� 6�s!ء وا����  n..�ا!

  



  ��٨ ا����� وا���ر�� ج ×��ة ا�����                                                                                          ٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :ا�ا<_ ا�&%$

..$�Nب ا�a ��



  ٥٥                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ��٨ ا����� وا���ر�� ج ×��ة ا�����                                                                                          ٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  �(�c�d2 وا���bن:

م أ
�� ا� ��� ���
��D ��ب ا���آ��c » ���; ا���م«��:

 »���; ا���م«� ��NK�r'� ; ا���س، 
��3 أ��
6 �� ز$�. -��'�3 


� ا�'�qء 
� ��F ا���ل، -.'n ����3 هIا ا!
�، و��ول أ��
6 أن 


� �; ار��Kط �I3ا  r'� 	�$ ���-و ..f�&$ ��- اIه u�0ار �� ;��c$

  ..ا��8+8ع

  :*(� ��=_ وا���=�ن ���e3ن


� ا���$�6 إ�D أ��
6 أن  ورووا: 6�
�� uk8
�� ز$� أر�@ 

 6-8Bا� 	�� Dم«إ��ا���ل، و» ���; ا�� �
 �ً��  ;�h�$�0ل :;�  ;�إ

  ؟!
� p���9 ��g :-�,8ل ،���p�h ا{ن

;� @,-: p� 8ل,$:  F���! ��!ق ا�  	- F�أ�8 آ p'
ن أآ8ن 

;�-، �Bا  و�Iأهuأر �� �

� رأ$;   �B$ �� ا�,<�ل).(أي  

�ً��  	�q'$ ��-.  



  ٥٧                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(�	 را��<	 -hو�0وا ،-Iه�F إ�D ��� و���� وا�� )'&�


�ل ا� �'�; ��h;  ��ً�« و[�ل ا���)��8: �
ن $'�q; أ-�� $�  ،

;'
.. و��� ا� �� )'&� وأ�u�q ا���� وا����� ،�<�N&; �� ا�,<�ل 

��3 ��� ���8ا hن ���ً�أوآ �ً��  ;q'$ �� 8

� أ u8+8ب���S �
 ا��3 

���; را��<; ا�<	 ه8 راآ��3K �
�8ه� �0ر �  .)٢(»و

  و8)"ل:

:	�$ �
 ����  

إن ��D أ��
6 �0@ أن $<IN �0ارu �'�م 0<�ل ا������� أن  ـ ١


� آ<�ب ا� اk$6 ا�<	 n(8K 0<�ل ا���oة 
� ا�������، وأن  	o�$

� ر�8ل ا� qN$»;�*ا� ���; و D�9 «�>,K :�80; �'��ر 	ا�&�6 - p

.6�jا���  

� ر�8ل ا� إن ���; أ$Jً�  ـ ٢qN$ ا� ���; و*�;«أن D�9 «


P ��	 $�ور 
'; ����c دار b�
P ا��b، وا� 	�� :;�80 	٣(-( .

                                      

)١ :P(ري ) را�Nا�� f��9(�B&ط دار ا�) ٢٤ج���ة ا�,�ري و ٩٩ص ٨ج 

�Kر$� 
�$�6 د
bl و ٧١ص ٤ج�� �'� kا��q,�ت ا���Bى و ٢٠٨ص

  .١٣٧صذ�s�g ا�',�D و ٦٣ص ١١جوا�� �د ��@ ا��3ى و ٨٢ص ٨ج

  .٥٨٠ص ١جأ���ن ا��l'6 ورا)P: و ٥٩و  ٥٨ص ١٣ج-<f ا���ري ) ٢(

 ٣٨وج  ٤٣٢و  ٤٣١ص  ١٠و���ر ا!�8ار ج  ٩٧ا�&.8ل ا��N<�رة ص ) ٣(

  ..٣٥٨و  ٣٥٧ص 



  ��٨ ا����� وا���ر�� ج ×��ة ا�����                                                                                          ٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


P ا�,�*ن، وا�,�*ن 
D�9 :«» P ا� ���; و*�;«و�80;  	��

	��«)١( k ��
 pذ� ��jو ،�Kا��<8ا ���,cب ��$] ا�IB$ وأن ،

.D.�$  


� ���ق *$6 » ���; ا���م«� أن ���; أن $�Nج ���ً� آ� ـ ٣

 �'K 	>ة )�ًا، وا���cBا{$�ت ا� �
ا�<��3q، و�8رة ه@ أDK و��jه� 

  ������ت..


� 6��5 ��	  ـ ٤ ;'
 P�>
���; «��h� 8�� أ��
6، و
� ا


p، ا�Iي �qK'; إذا أ
�ك، وK?�ه� 
'; ��وu، » ا���م�

� إ

�;؟! �q�� �&� 	- D'�Kو  

hK:اد  ن أ��ب�� 	- f�.$ ;�! ،;'

'�و$6، -� آ�م  ;
�
�hن إ

                                      

)١ (P(ا�.�ق ج  :را @skج  ٣٠٣ص  ٢د 	�>'��� 6j��3 ا��� ١٨و �ح 

�� ا����ي -	 درا��ت ا����n  ٣٢٤ص  ٢و��,�ت ا!�8ار ج  ٧٢ص 

وا�?�@  ١٤٦ - ١٤١ص  ١وج  ٣٥ص  ٢وآ�l ا�6�o ج  ٢٣٣ص 

و  ١١٩ص  ٣وا���<�رك ج  ٣٢١ص  ١٤و�Kر$� ��oاد ج  ٨١ص 

ص  ٧و
?�P ا�وا�s ج  ٨٢٩و  ٨٢٨ص  ١ور��P ا!��ار ج  ١٢٤

ل ا!��ار ص  ٢٣٤�آ�8ز ا��,�bs ص  :و-	 ه�
l; ��; و�� ٥٦و

٦٥  �,�ت إ�,�ق ا��b ج  ١٥٧ص  ٦ا�'��ل ج و�� آ��
 ٧٧ص  ٥و

 ٢٧ص  ٤وج  ٣٩٧و  ٣٨٤ص  ١٦وج  ٦٣٨و  ٦٢٣و  ٤٣و  ٢٨و 


.�در آ��cة )�ًا ��..  



  ٥٩                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �3s�qإ� �� [$��ا!��اء ا�n?$ �$I 0<���3، وK k.@ ا��6�8 إ�D ا�

..�3�
 �3'�

� أ
8ال ��F ا���ل، و  


<; �; أن » ���; ا���م«إن ���ً�  وإن [�ل:�

;، -��ك إ�
إ

'���6.. وا���ل أ��� $P�q أ
�u، و$?�ه� 
'; ��وu -	 أ0@ ا�&�وض ا�


��j P08 ا��P�q، وإن �� $.@ إ�D �� ا�<��د وا���oqن..  	- uا��


�� $'�	: أ�; أ�,D ا���ب 
8ار�ً�، -k 83 $�$� أن $�اu ا���س -	 ��اد 

 	�� P08
-	 ا�,�*ن » ���; ا���م«ا�&�6 ا����ر�6 �'�	، !�; $'�ف 

  .»D�9 ا� ���; و*�;«وا���م، و��$] ا���8ل 

 P-�$ر��3 �;، و��
�<l,ً� ا���� $ �g}ا b$�&ا� uأن $�ا �$�$ kو

!ن ذ�D�9 .« ;� n��$ �0 p ا� ���; و*�;«�� و9	 ر�8ل ا� 

  �'r ا���lآ@


� ذ�n  ـ ٥ �&NK تkk6 إ �رات ود�S ى: أن�� �����j أ

  أ��
6، وK?'�; وا0'ً� -	  �63، و
� هuI ا� �رات �Iآ�:

آ<n إ�D وا��; » ���; ا���م«أن ���ً�  ذآ� ا�lB	: أوً::


� أ��
6 ��  ��ً� 	ءوk ا�� ��� 
� ا�& ��q'K k �'�ًا«�����$�6: h- ،

�	 �0 ،ز$�M- ;��� F�  .)١(»�IرK; -	 ا����� ا�<	 آ�

                                      

ر)�ل ا�� و ١٩٨و  ١٩٧ص ١ج )ر)�ل ا�lB	) إg<��ر 
'�-6 ا��)�ل (١(

 ١٦ج
�<�رك ا�s��8@ و ٧٤صا�<��$� ا��qوو�	 و ٤٨صداود 

 ٢ج�<&� 	 ��,� ا��)�ل و ١٣٦ص ١ج
�<�رك �&��6 ا����ر و ٧٩ص
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وآhن أ��
6 �� $�رك أن أ
� ا�
�م �&'@  	ٍء $�,� ا����� 

أو�D »  ���; و*�;D�9 ا�«ا��<'�p�I� b ا�l	ء، -Mن ا�
�م آ����	 

 .�3�&�
� أ ���
:����  

، ��] ز�� »ر��; ا�«وا����� ا���lر إ���3 ذآ�ه� ا��&�� 

 ;�
�; أه8ى ��! pوذ� ،�ً���
 @K�,$ k أن D��'K ه� ا��� ;�أ��
6 أ

إ�D ر)@، -,�ل: k إ�; إk ا�، » D�9 ا� ���; و*�;«-	 ��3 ا���	 

 f
���� u�?l-;�>,-�ّ، -��} ا� 	ا� ���; و*�;«�ّ D�9« ل�,- ،u��g �$ :

6
  ؟!$�3l أن k إ�; إ��v ا� أF�>0 ر)ً� ،أ��

  .إّ��� K �3��0'8ّذًا ،: $� ر�8ل ا�-,�ل

  .)١();�,F �� �0,أk  أk أ &,F �� 0<�; (: -,�ل

                                      

  .٤٤٥صا��ر)�ت ا��-�'6 و ٣٠٤ص

 ٢٢وج ١١ص ٢١ج���ر ا!�8ار ورا)P:  ٤٦و  ٤٥) ا�?�@ ���&�� ص١(

 ٥٠٩ص ٣ج(K&���) آ� ا��bs�0 و ١٤٨ص ١جK&��� ا�,�	 و ٩٣ص

�8ر ا�c,��� و )���&Kو ٥٣٥ص ١ج( :P(ا�$��ن ورا n' � 	,3٤ج��� 

 ١٢جK&��� ا�� أ�	 ���K و ٤٣٩ص ٤ج
��� أ��� و ٣٣٩و  ٣٣٨ص

K&��� ا�,�*ن ا�'��C و ٣٠٩ص ٢ج�?.�ص �أ��Bم ا�,�*ن و ٤٦٦ص

 ٢ج�8ا�0ي �ا���oزي و ٨١٢ص ٦ج�� �م �B�kم ا�و ٣٢٢ص ٢ج

دار إ���ء ا�<�اث (ط ا���ا$6 وا���3$6 و ٤٧٢ص�Kر$� )�)�ن و ٧٢٥ص

� �kا����ة ا���8$6 و ٣٢٩ص ١جإ
<�ع ا!���ع و ٢٣٨ص ٥ج )ا�'��	

 ��c٤٣٥ص ٤جآ.  
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:�ً�8�<  	�� Dإ� n>6 آ
���; «�� ��وة �� ا����: ان أ��

إن هIا »: ���; ا���م«;، -n>B إ��; ��	 أن $�'] إ��; �'s�q» ا���م

  .)١(ا���ل ��� )�ه� ���;

��� أ�u�q �'� » ���; ا���م«-'�	 M- ،6
إذا آ�ن �0 أ�Dq أ��

 ;>-�'
 H,� D�� 	��
 ;��83ر �Iرu، ا�Iي �� $�B آ�-�ً�، !


6، و!ن اد���ءu أ�; ��ه� ا� أن �

���ً� l� k:ون ا�
�م وا� @K�,$

� F�c$ ��.uد�8ا ��j �g* b$�5 يh  

O�"(�  %�W��P ا�#�ل c�Zإ :وآ 	��ا� ���; و*�;«ن ا� D�9 «

k أن u�
��� K&�د ه8 -	 روا$<; أM- ،�ً���
 @K�,$)٢(.  

.p و n$ر P+8
 ;>�  و9

  �� �f*� أ<���6: ‘ا���=�ن 

 �����
��درة ا� �

� » �����3 ا���م«أ 6
إ�D إ��qء أ��


� أو�0 را��<;، 6'>

��3، و��م رد  ا! @J&>ق ا���� 	- 	Kh>-

                                      

)١ ( �3�(ط ا!و�D) ��c,&	 وا��oرات  ١٠٢ص ���٤'<�	 جا���6j  �ح 

 ١٠٠وج ٥٨ص ٩٤وج ١٥٣ص ٢٨جا!�8ار و���ر  ٥٧٧ص ٢ج

ان ا��6�B ج ١٢٧ص ٤و��3 ا��'�دة ج ٦٥ص ٢١وج ٥٨ص�
 ٤و

 ١١٣٩ص ٣و�Kر$� ا���$�6 ج ٤٤٥وا��ر)�ت ا��-�'6 ص ٢٩٩٦ص

  .١٧٤ص 6��١ ا��)�ل جوBK ٩٧ص ١١و
�<�رك ا�s��8@ ج

  .٤٥) ا�?�@ ���&�� ص٢(
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� هIا » ���; ا���م«ا���s@. و�� $�B ا�
�م ��	  �����


P أg�0; و��0;، 
� دون أن  �?��$ ;�ا�<.�ف، �@ ه8 $&��;، !

$8Bن �; 
��س ��!89ل ا�6���l ا�<	 $�<م ��3، -83 $�<م �hن هIا 

.�
  ا���ل ��� )�ه� ���;، و�� $���N هIا ا!


� �u��.,K �3 -	 آ �'� 6
�� أ�; ��� أ
� وا��; أن $'q	 أ��

 Dq'$ k يIء ا�	ا�& u�qأ� ;�
6 و :و�F�c$ ��- ،�3 أ�

'�D ا� �3-


� ا!
8ال ا!�gى، آ��.��0ت أو  u�qه� ���;، -�'�; أ��( ��� kإ

  ا�آ8ات ا�<	 $��B إ��qؤه� ��&,�اء.

 	�� Dإ� n>6 ��� آ

�; $n�q » ���م���; ا«�@ ورد أن أ��

إن هIا ا���ل ��� )�ه� ���;، »: «���; ا���م«��qءu أ)��; ��	 

�ّBو� F�  �
 ;�
 n9h- ،6�$ا��� 	- kً�
 	�.«  

 �3�
وهuI أر$��6 و�:دد، وآ�ا
6، و����6، وb�g آ�$� 

»�3��� ;
�&� ��&8س $�$�ون ��3 أن -�; أ$Jً� و ،»8�9ات ا� و��

Kو ،	�
'wv��>K..�3 هuI ا��'� @��&>  

ة%bا� Gإ�:  


� »���; ا���م«و�'� ا���'6 �'�	  ���، وا�<	 آ�ن �5�6 وا�


<��زات kا D�� �3��g �
�.8ل ��� ���
ا������0 إ���3، *

 6���� f
�
 ��3� �3CK ت، ��أت���q0�ءات، وا�q'ت، وا��$k8وا�

 ���
�، ، -	 ا���B، و-	 ا!
8ال، و�8اه»���; ا���م«أ
�� ا��:

��b�5 6N ا!9@ �� ����6 ر�8ل ا�  �3�D�9 ا� «و���K ��3 أ



  ٦٣                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  »..���; و*�;

 P(ا���ل أر F�� �
ا���س » ���; ا���م«-&��� $��q'��� ��Kء 


� آ�ن ��D ��3 ر�8ل ا�  Dا� ���; و*�;«إ� D�9« r-ور ،


��3، و����k ا�'�ب و�$�0،  ��cة آ�s�S رت�c- ،س��ا� ��� ا�<���

D6،  و���
رأ��3 �5�6، وا����، و�'� �� أ�	 و�0ص، و��8 أ

D�9 «وا�<�+8ا ���;، -��<� ����3 ��� آ�ن ��D ��3 ر�8ل ا� 

  ».ا� ���; و*�;

 �?$ �� ;�و-��� $�D�� @�J&>��� ��K أ��س ا�'�ق، �0ل ��3: إ

  .)١(-ًJ� ��D ��	 إ���ق ���	 إ�����@

%��U N<O :��Pوا��  #�U - ��3آ�l$ نh� u�$ 	- ���» ;���

                                      

وأ���ب ا! �اف (�<�,�b ا����8دي)  ٧٠ص ١را)P: ا��oرات ��c,&	 ج )١(

 ٢و�Kر$� ا��',�8	 ج ٣٤٩ص ٦وا���� ا���Bى ����3,	 ج ١٤١ص ٢ج

�� ا���3,	،  ١١٢ص ٢و���ة ا�.���6 ج ٦٩ص ٨وا��B-	 ج ١٨٣ص

 ٢٤٠ص ٨$� جوا��o ١٣٧ص ٤١وج ١٣٤ص ٣٢و���ر ا!�8ار ج


� K,�م، و�� 
.�در  ٢٠٧ـ ١٩٧ص ١٢و��3 ا�.��6j ج r'� ��

 @sرات ��: و���oا� �
 ٢ج (ط أ
�� ��3در)ا��l'6 أ�gى. و-	 ه�

��ر ا!�8ار  ٤٣١ص� �
�S 8وي ج ٧٣٩و���ا��?�8ع �� :P(١٩ورا 

 ١١و �ح أ89ل ا��B-	 ج ٢٣٥ص ٨و��@ ا!و�5ر ج ٣٨٥ص

١٩
P أ��د$] ا��l'6 جو)� ٣٥٨ص ٢و���6 ا!��ار ج ٤٢٤ص 

 .٦١١ص ٦وآ� ا�'��ل ج ١٩٨ص ١و��3 ا��'�دة ج ٣٣٦ص
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  . -�-r ذ�p.)١(، �hن $'q	 أ��ه�� ا��.�ة، وا{�g ا�8B-6»ا���م

�8 ا��.�ة، و-'� -��3 ا!-���@، -�+�q إ�D ا����درة ��S ذه�� 

�8 ا�'�اق، و
'; ا�����ن إ�D آ� � �ه��، وآ��  8آ<8>- ،��3); 


� ا�-�ت.». ا���م�����3 « ��B�K ����5�6 وا� �Bو�  

  :×ن �� �2آS *(� ا���=�


� ا���$�6 إ�D ا���Iة، �S إ�D ذي » ���; ا���م«ووا9@  ;,$�5

..n�3
 n8آ
 	- �3�g�- ،ا��.�ة Dإ� �S ،�0ر  

 :Ozs�� �� ،ا���رود �P رZW�  [�ل ا����"دي �Q �ً(8 ا�

إن أ�� أ$8ب دg@ ا��.�ة وهD�� 8 أ�� -�رس، ه� ا!�.�ر 

  و��jه�.

�K�3دlذو ا� F��S �� 6�$gأ��.و D�� �  

�8 أ��.�  �S أ�8 0<�دة -	 


� ا���3)�$�  ،6����S ���ر �� $��� ��D أ�� -	 ��ة 
� ا�.

  وأ����3s. وا!�.�ر،

w�0 �S �� �'� �� ���دة -	 أ��، -	 ��ة 
� ا!�.�ر، 

                                      

�	 جو ٢٥و  ٢٤ص �٣٢��ر ا!�8ار ج )١(>'��� 6j��3 ا��� ٣ �ح 

و (ط دار إ���ء ا�n>B ا�'���6 ـ ���D ا����	 ا����	 و �آ�u)  ٥٧٦ص

 .١٧ص ١١ج
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  وأ����3s، و��jه�.

�S» D�9 ��� ا� �� ���س، و
'; ��ة 
� أ9��ب ر�8ل ا� 

  »..ا� ���; و*�;

K �S 	�� ;� �
، »���; ا���م«<��'F ا��8اآn وا��ا$�ت إ�D أن 

، و�g&; ��� ا� �� »�����3 ا���م«و�� $���; و$��رu ا�����ن 

)'&�، وو��u �,�@، و��jه� 
� ��	 ه� �، وا���l$� ا�I$� ه� أه@ 

  .)١(��ر 
� ا���3)�$� وا!�.�ر

  و8)"ل:

 �ً��� �C>�K F�-	 ا��.�ة  »���; ا���م«إن ا���ب ا�<	 آ�


6ls�� 6، وه	 إ��ى زو)�ت ر�8ل ا� ��� F�D�9 ا� ���; «آ�

  ، و��F أ�	 ��B، وا��'زة ��ى ��� �� ا��qNب. »و*�;

وآ�ن ا���س $���80ن وراء ا���Cه� وا!��اد وا�'��و$� 

  وا�l'�رات.

 	�'� �� k ن�B-»م�8ر، أو » ���; ا��

� إ��qل ��ShK هuI ا!


� ��ShKه ��
� ا� �l��، �.8رة 
',6�8 و
,��B- ..6�8ن هIا ا�

                                      

��$� ����  �ف ا�ا��?��w ا�&��gة و ٣٦١ـ  ٣٥٩ص ٢
�وج ا�Iهn ج )١(

 ٢٤ص ١جأ���ن ا��l'6 و ١١١ص��  �k �0ا�?�@ ورا)P:  ٣١٦ص

 .٣٩صا��ر)�ت ا��-�'6 و ٣١٨ص ٦وج
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ا���3)�$� وا!�.�ر، وإ$�Bل أ
� ا�,��دة -	 آ@ آ<��6 إ���g Dره�، 

  وآ��ره�.

 ;'

� » ���; ا���م«وآ�ن  6�
 P�Kر، و�.�
� ا! 6�
��Sن 

، أو 
�6 وS�8Sن )١(أه@ ��'6 ا��+8ان، و��'8ن 
� أه@ ��ر

  .)٢(��ر$ً�

  و�8@&�$ أن 8)"ل:

، وآ@ 
� آ�ن ��ى »���; ا���م«ن آ@ 
� آ�ن $��� �'�	 إ

، وه8 ��م »���; ا���م«أ��اs;، آ�ن $�bq و$.�ح ��� $�$� ��	 

��ر�<;.
 D�� 8از ا��0ام(  

:�ً��K  	��آ�: أن ا�I>$ى ���رًا، و�$ �
» D�9 ا� ���; و*�;«

��$ ;�8ه� إ�D �0ل �;: p�>,K ا�&�6 ا���6�j، و�0ل: 
� ��3 و�'��ر؟! إ

�; �� $?�ؤ ��D ا��8gل -	 ��ب M- ..ر��ا� Dإ� ;�ا�?�6، و8��$

$8Bن ���ر -��3 
P ا�&�$b ا{�g. !ن ��$] ا���8ل �8ف 

$�<08&;، و$��'; 
� أن $,��K; أو $,�K@ ا�&�6 ا�<	 $,� 
'�3 ���ر 

   ».ر��; ا�«


P ا�&�$b ا{�B&$ k ،�g -	 0<�ل  ��K�3دlى ذا ا��$ �
آ�� أن 

                                      

 ١وا�.�اط ا���<,�� ج ٢١٦ا�&.8ل ا��N<�رة ���l$� ا���DJK ص )١(

 .٣٦٩ص ٤وأ���ن ا��l'6 ج ١٤٩ص

 .٤٨٤ص �K٣ر$� ا���م (��3 ا��N&�ء ا��ا �$�) ج )٢(
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  k -	 0<@ ذي ا��3lد��K. و

 6�

� ا!�.�ر ��Sن  ;�- �ًl�( @K�,$ نh� D+�$ k ;�آ�� أ

 D�� ؤ�?$ kأه@ ��ر، و �

�6 وS�8Sن، أو ��'8ن  �3�
 ،	���9

  أن $,<@ 
��3 ا�'�lات وا����ت.


� أه@ ��ر، أو  �$�lو$,<@ ا�� ،@K�,$ أن n�$ k آ�� أن أ��ًا


� ا���3)�$� وا!�.�ر.  


�فB :Oآ� cذ� 	إ�  	�و$,<@ ا� @K�,$ أن n�$ k أن أ��ًا

، »�����3 ا���م«ا���� وا����� »: D�9 ا� ���; و*�;«ا���8ل 

�<� ر�8ل ا� ��D�9 «وه8 $'�ف أ���3 ���ا  ��ب أه@ ا�?�6، ور$

�F -���3 و-	 )�ه�� وأ�8$��3 *$6 ا�<��3q، »ا� ���; و*�;�، و�0 

pذ� ��jو ،DKو�8رة ه@ أ..  

D�9 ا� ���; «آ�ن أ�g ر�8ل ا� » ���; ا���م«آ�� أن ���ً� 

وu�39، وو�9;، و�; -	 ��P��( b ا���س ��'6 -	 ��3 » و*�;

، و�; ��'6 أ�gى -	 أ���ق ا���س، »D�9 ا� ���; و*�;«ر�8ل ا� 

  ��� -��3 ه:kء ا�I$� )�ؤوا ����; �'� ��c� @>0ن.

 ;���، -�3 ا�I$� آّ&�وا »�; ا���م��«أ
� ا�&�$b ا�Iي )�ء �


� دا-P ��; و���u ـ وه8  Dوا إ���� �S ،u8�>0و ،uن، و�.�و��c�

، -�u8�3K �,<�;، و)�ؤوا ���?�8ش �,<��; ه8 ـ»���; ا���م«��	 


� $�8ذ �;، وآ@ 
� $�ا-P ��;، و
��3: ا�����ن، وأه@ ��'6  �sو��

  ا��+8ان، وأه@ ��ر، وا���3)�ون، وا!�.�ر ا��..
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�hن » D�9 ا� ���; و*�;«آ�� أن أو��p �0 أ��gه� ر�8ل ا� 

�<�3 -'ً�، -?�ؤوا �����N ر)ً� ����3، و�0 ��K 8أب �8ف�آ�ب ا�


�ء ا��8أب. w�� ا ا���ءIن هh� �3ون زورًاl$  

�D�9 « ��3 ا� ���; و*�;«و�0 أ��g ا���	 h� �����6ls وا�

  �8ف $,�K�ن ���ً� وه�� �����ن �;..

:cذ� 	ف إ��
B  b�رة آ���ة �?
 nBK�0 ار b$�&ا� pأن ذ�

  ��اس ��F ا���ل -	 ا��.�ة، �S ا�<8�3ا ��F ا���ل.

 ��������B-» ��3@ هuI ا!
8ر و�8اه� آ��c ـ و
��3 و)8د ا�


� $�Nف ا� إ�D ��م ا��8gل -	 ا���ب » ا���م 8��K أن �� k ـ

  ».���; ا���م«+� ��	 

  � وا����� *(G ا����ة:ا���� *(G ا����=

���  g)�b ا��وا�Bت:
 ��� F��hن ا��ا$6 -	 ��ب ا�?�@ آ�

.6�&��  ا�� ا�

آ�ن ��D ا�����ة ـ وه� 
�J ا��.�ة، و
�J ا�8B-6 ـ  وB)�ل:

 .	�� �� ���  ا�

و$,�ل: ��D ا�����6 ا����، و��D ا�����ة « [�ل أQ "P%��ة:

	�� �� ����  .)١(»ا�

                                      

 ١٨٧ص ١٤و�Kر$� 
�$�6 د
bl ج �K١٣٨ر$� ��g �� 6&��gط ص )١(
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���Wا [�ل ا�)�\� ا�ZMوزاد ا�)�\� وه ،���ن، وا�m�n ا�

:O�"] ن���Wوو�0  ا� 	�� 	�م«($'�ا�� ;��� (« D�� 6$ا��ا ��g

  .)١(»D�9 ا� ���; و*�;«�6�o ر�8ل ا� 

  و8)"ل:

» ���; ا���م«�0 اfJK: أن ا�?�� ا�Iي �0دu أ
�� ا��:
���  ـ ١

إ�D ��ب ا�?�@ آ�ن $�J ا��nN ا�$����6، وأرD0 ا�Nl.��ت -	 


� ��] ا�.�ح، وا�'��، وا��8	، وا��<ام، ا! 6�

6 ا���

���ت.J>ب ا����,6، وأه@ ا�?�3د وا���  وا��$�، وأ9

 Dإ� �ً�� إ$���
 �
وآ�ن �0دة هIا ا�?�� أ$��g �ًJ �0دة.. -��3 

.; �l
  

D�9 «أ
� ا�,��s ا!�I3� �Cا ا�?��، وه8 ��	، -83 �&w ا���	 

، و
'; أ���ء أ��C وأ �ف ا!����ء. ، وأu8g وو�9;»ا� ���; و*�;


� ا!����ء،  @J-�3ون، وه� أq
8
8ن، و.'
وه� أ6�s أو��9ء و

  -ًJ� �� ���s ا!و��9ء.

آ�ن » ���; ا���م«�hن ا����  :b�(g ا��وا�Bت �)�م أنو[� 

                                      

 .٢٣٥و�K)�6 ا�
�م ا����� ��k ���آ� ص

ورا)P: )8اه� ا�B�م  ٣٤٨وا�?�@ ���&�� ص ٣٩٣ص ١د���s ا���م ج )١(

 ٥و
6�8�8 ا�
�م ��	 �� أ�	 �3l$��� n��5ي ج ٣٢٧ص ٢١ج

 .٢٣٠ص
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 ����  آ�ن ��D ا�����ة.» ���; ا���م«��D ا�����6، وا�

�.ً� $.�ح �p�I، ـ ٢ �?� �� 8� D>و�  �����
6 ا��
-Mن إ

» D�9 ا� ���; و*�;«ا�<	 �9ح ��3 ر�8ل ا� » �����3 ا���م«

 ������F إ
�ة » �����3 ا���م«��K�� ��D أن ا�K ��8B$ أن �B�$ k

 D�� أ�� �v
:$ k م، آ���

�v أ�� ��D ا�:$ k س، إذ��ا� �
أ�� 

  ». D�9 ا� ���; و*�;«ا���	 

�����3 «�0 أ
�v أ��ًا ��D ا������ » ���; ا���م«و�8 آ�ن 


��وs	 ا��l'6 $��ر�8ن إ�D إ �3ر ذ�p -	 و); » ا���م F$أ��


� زا�8ا $'��8ن: أن  6'�lوأن ا� ����k ،�3��� ;� 6، وا��<?�ج'�lا�

  أ��ًا.» ���; ا���م«�� $:ّ
� ���� D	 D�9 « ا� ���; و*�;«ا���	 


08'ً� ����ً�،  إن 
P08 ا�,��دة -	 ا�'����ت ـ ٣ D,�$ 6����ا�

 sا�?8ا n�B� 6 ����8ءsو��ا�?63 ا�� 	ل -�q�!ا u�.,$ ،ًا�qgو


��و�3�s، أو إ���ق  �

<��زات، -��� �B�K 8�8ا 
� 0<@ ا�,�دة kوا

 �
 �$ا!ذى ��3. ا!
� ا�Iي $:آ� ��D +�ورة ا���)6 إ�D ا��

  ا�<��ز وا��Iر، وإ�D ا�l?��6 وا��hس وا��?�ة..

أهً� �I3ا ا��,�م و-08; » �����3 ا���م«-��B$ �� 8 ا�����ن 

 ���

� » ���; ا���م«���اnK ��� )'���3 أ
�� ا��: P
 ����k .;�-


� أ���3 ود$'<� ا���	  ،u��-��»;�*ا� ���; و D�9« 	�� ى�� ،
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  ، و�0 أو)��3C&� ;��� p�I� n.»���; ا���م«

، )١(� ود$'<�; ��ى ا!
6)'��3» ���; ا���م«�S إن ���ً� 

 ،��3���9 Dد$��3 إ�:K D>� ،��3C&� �� 6و�:�
 6
-.�رت ا!

 �C�!ا� ���; و*�;«وه8 ا���8ل ا D�9.«  

 	�� �B$ �� 8�-»م�ا�� ;��� « D�� �$�0در ��
� أ���3 آ� �ً,Sوا

�&� أ�&���3، و��D أداء و��s&��3 ا�,��د$6، و��D أ�K و);، و$�,,�ن 

�g8ة 
���3 ��� )'���3 -	 هIا ا��P08، و��Bن �0 اg<�ر ���3 ا��<��s ا��<

��3��� n���K ى�g��3ت أ
  آ�� ه8 ��ه�. ،

                                      

 ٩٧ص ٤ورا)P ج ٢٠٢ص ٤٠وج ١٢١ـ  ١١٧ص ١٠) ���ر ا!�8ار ج١(

و (ط  ٤٢٥ـ  ٤٢٢ص (ط 
:��6 ا��'6c) �.�وق�	 ا!
��و ٣٢و 

 ١٠٩ورا)P ص ٣٠٨ـ  ٣٠٤ص�.�وق �ا�<���8 و ٢٨٠أ�gى) ص

 ٢٤٢ـ  ٢٤٠ص ٥ج�j$6 ا���ام و ٣٧٦ـ  ٣٧٤ص ٢جإر �د ا�,�8ب و

 ١ج ?�ة D�85 و ١٥٦ـ  ١٤٤ص ٢ج�?ا�sي ��8ر ا���اه�� و

 ١١ج
�<�رك ا�s��8@ و ١١٨صرو+6 ا�8ا���C و ١٩٠ـ  ١٨٨ص


.و ١٠١ص (6j��3 ا���
�<�رك ) 6j�ء  ١٣٥ص ٢ج��ح ا���J0و

 ���
وا�g<.�ص (ط  ٩١ـ  ��٨٩<�<�ي ص» ���; ا���م«أ
�� ا��:

ورا)P  ٦١٢ـ  ٦٠٩ص ١و-	 ا��<?�ج ج ٢٣٨ـ  ٢٣٥دار ا��&��) ص

  .٣٨٤و (ط دار ا��'��ن) ص ٤٩٣ص
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  ���ذا أ*Ge ا�ا�� g<� ا��=&��؟!:

���
 »D�9 ا� ���; و*�;«را$6 ر�8ل ا�  ود-P إ�D ا��; 

: »�����3 ا���م« ا��8داء، وK'�ف ���',�ب، و�0ل ���� و����


� ر�8ل ا� إ��� د-'F ا��ا$ ��B��B�� ��B>آ�Kو .��B�gأ D6 إ�

  .)١(»D�9 ا� ���; و*�;«

  و8)"ل:

١  ����$�nKّ » �����3 ا���م«ـ أن إ��qء ا��ا6$ ����� وا�


�:و���ت إ+�-�6، وذ�p !ن )�� ا!��اء �8ف $<,.�  ��3���

 p�3، !ن ذ��
را$6 ا�?�� ا{B� �g	 �3q,�$، أو �3���$ -	 $� ��

���س ��ى ذ�p ا�'�و.$��c ا�  

�.@ هIا ا!
�، -Mن ا�,��s ا�'�م $98	  ?'�ن $ k 	Bو�

)�l;، وا �اء ا�&���ن، وا��<����� -	 ا���ب �hن $�&8ا ����ا6$، 

  و$��'8ا 
� و89ل ا�'�و إ���3.

٢  ��v>K6، و�g�9 أ)8اء 	ا��ا$6 ه @
��� ���K 	>ـ وا!)8اء ا�

�<�Cم ���n ا�'k6، و��م ا�s8اl'��� أ)8اء P
 n���>$ k اIدة. وه�

 �����
6 ا�<	 ���

� ».. �����3 ا���م«
,�م ا�
�م وا� n�q$ [��

ا�Iي $8Bن -	 ا�����6 وا�����ة ا���cت وا�<.�ي ا���زم، و��م 

                                      

)١(  6j��3 ا��� .٤٥٧ص ١جأ���ن ا��l'6 و ١١١ص ٩ج ���'<�	 �ح 
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ح 
� ا���اآ ا�<	 أوآ@ �&�3C إ��;.�  ا�<

 ��3
�,
 �&� n?�- u��� ��3 ود$'6 ا���8ل�و�p�I آ�;، و!)@ أ

	- D>�  ��3� وف ا��6,�0، �0ل أ�8ه���Cا� uIه @c
���; و�����3 «


� ر�8ل ا�  إ�;»: ا���م ��3>��B�� �ًC&ا��ة و��
 ،��3�g! 6$ا��ا Dqأ�

  ».و*�;D�9 ا� ���; «

ت؟!: ’را�� ا��2ل U' G��  

��� �� ه��م
ل: ��S�� أ��� �� 
����اذ، �0ل: ��S�� أ��� �� ، �0

��� �� أ�	 
: ����، �� أ�	 ا���oا، �� أ�	 �.��، �0له�ل، �� 

  »: ���; ا���م«�0ل أ�8 ��� ا� 

 ���
وأه@ ا��.�ة ��l » ���; ا���م«��� ا�<,D أ
�� ا��:

�F أ�0ا
D�9«، -> ��- ،�3 ا� ���; و*�;«را$6 ر�8ل ا�  ،ا��ا6$�

  �� أ�	 n��5.ا
�� $� *ا9&�ت ا�D>� w�l 8��0ا: 

  -'�� ذ�p �0ل:

  . K,<�8ا ا!��ىkـ  ١

3وا ��D ا�?��D ـ ٢?K kو.  

  .وK k<�'8ا 
��8ً�ـ  ٣


�و
� أ�,D ���ـ  ٤* 83- ;.  


ـ  ٥* 83- ;��� b�jأ �
  �.و

��l ا��ا6$ u8�h� ��&9 �3 ،و��� آ�ن $8م��� D�h-،  ;��� 8ا���>-
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������  ����و���ر �� $���، -,�ل �����: $� » �����3 ا���م«وا�

8��3، وإن هuI را$ k 6$��lه� �'�ي إk ا�,��s ��	، إن ��,8o��$ ة�
م 

  .)١(»���; ا���م«

  و8)"ل:

  ا�D�Dال:

: Bا��وا g)�b  ن را$6 ر�8ل ا�h�»;�*ا� ���; و D�9 « �0

 ;sأ�0ام أ��ا F��، -�� »���; ا���م«��lت -	 ��ب ا�?�@، -<

 ��'- ،n��5 	ا�� أ� �$ ��
ذ�p �0ل ا9&�ت ا�D>� ،w�l 8��0ا: *

  K k,<�8ا ا!��ى ا��..»: ���; ا���م«

D�9 ا� ���; «و�B�; $8م 9&�� �� $�ض ���l را$6 ر�8ل ا� 


���8K P ا���� وا����� »و*�; D>� ،»م�و���ر..»�����3 ا�� ،  

:NQ�8 أن �B�8و  ،�qg!وا n'9!أه@ ا�?�@ آ�ن ه8 ا �
أن أ

6��5 �3�&�� Fآ�� 	6، ا�<ls�� �3 �,��دة-  �ً
�,
 6�� �$�lو� w�g

 ��� �� ا��qNب ��3 ���K pذ� D�� س، و�0 ����ه���ا� 	ًا -��>


 	�S�3 ا�q'$ ن�B- ،ت�$�g!ا 	��ء ا���� D�� D>� ،س��ا� �s�� D��

                                      

'���	 (ا��q'6 ا�6c��c) ص) ا�١(�6 ����o٢٠٨  6�� 8ار ا��3ى�و (��l أ

، ��; ٣٦٧ص ٥٢وج ٢١٠ص ٣٢جا!�8ار و���ر  ٣١٩هـ) ص١٤٢٢

  .٥٣ص ١١
�<�رك ا�s��8@ جو
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  ��l أ�� دره�.

 ����3 �5�6 وا�'
آ�� أ�� �3�F أ�	 ��B، و�0 )�ءت ����ب و


� ا!8�qgط ا!
8ي،  �3� b�� �
 وه� $��8ن: أنو
�وان، و

. آ�� أ��3 $:آ�ون ����س أن ���ً�  �رك و
�! ����c� @>0 Dن���ً� 

k $�ى ��'�ب أي ا
<��ز ����j Dه�، k -	 ا�'�qء، » ا���م���; «

 Dج إ��>�و- k	 uI3- ..u��j ا!�8ال آ�q'K �3	: أن ا!
� آ�ن $

�8اP0 هة و)�ا��6 و��@ إ�?�زي $�08 و)�ان ا���س، و$'��ه� إ�D ا

  ا�'��	، ��<���وا ا!
8ر ��.��ة و�9ق.

 �l�» D�9 ا� ���; و*�;«را$6 ر�8ل ا� » ���; ا���م«-�I3ا 

ال. -	 ��ب�  ا�?�@، ����ث ا�


'�و$6 -	 ��ب �o�- ،��&9; و���; ��ه� و
&8Jح  �
وأ
� أ

 ���
�3 �,���6 أ
�� ا��:CK ة?'
 Dج إ��>�!آ�c ا���س، -� $

��ر��;.» ���; ا���م«
  و+�ل 

إذا آ�ن ا���س �0 ا�<�8�3ا ا!
� ��ؤ$<�3 ا{�Sر ا�� 6���o��l  ـ ٢

، -��$�ون �BKار 
� ��ث »D�9 ا� ���; و*�;«را$6 ر�8ل ا� 

 ،b$�5 ��$أ �
��8-�وا ��D أ�&�r'� �3 ا�'��ء، و$�,,8ا 
�اده� 

 ���
��D هIا k $�$� ����س أن $'<�دوا » ���; ا���م«-Mن أ
�� ا��:

ا!��8ب 
� ا�'�@، !�; ��8Bن 
�Jًا ��و���ت ا���س. و���	ء 

.6���oات ا�  ا���س -�3;، و��,'�ون �� ا�?�3د ا�<��دًا ��D ا��'?


� ���ق ا!��اث أن ��l ا��ا$6، وإن آ�ن fJ- �0  ـ ٣ �3&�
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 �3'-�K �� 6��J&ا� uIن هM- ،8ن�q�
 �3�ا��qف ا{�g و���v أ

�?�ه @� ،P(ب ��<�ا��� K �0.��8ا -	 
8ا0&�3، و�g+8ا ا�

 �
ا��Jوس �B@ ��� و+�اوة �<D أ�,� -	 أ$�$�3، أو �K,�8ا 


�'�ه�. @l-  

 u�$�$ آ�ن �
 �Bم«و��ب، أو » ���; ا������ $�B ه8 إ$,�ف ا�

 �3�J-6 ����3، و?�
� ���3K، �@ ا��8�qب ه8 إ�0
6 ا� ��&N>ا�

6
  وهIا 
� �.@ ���&'@. ،أ
�م ا!

���n�q�» ��3 ا������ » ���; ا���م«إن ��م ا�<?��<;  ـ ٤

��l ا��ا$6 -	 9&�� إ��� ه8 »ا���م ;�
، و
'��3 ���ر ��� 8��5ا 

��'�ف ا���س ���&�ق ��� ��ل 
'�و$6 ا��Cه� ا��o	 وا���C وا�<?�	، 

 �
 ;�&�
�� $��B أن $��Nع ا{�gون �;، ��� أ��ط �;  u��j و���

.6���  ���و$� 5���6 ور

���65��8 ��ى أ����3، 
P » �����3 ا���م«وإ��� ر+	 ا�����ن 

�; �� $�<?�n ���3، و�� $��l ا��ا6$ -	 9&��، 
� أ)@ h� ��3���

.pء، وأو��k:أ����3 ���ن ا�&�ق ��� ��ل ه �- �
  أن $��P ا���س 

 hس <�<=� ر�2ل ا��� g ��&=ا<� ا��’:  

:���@��  B)"ل ا�

��� $8م ا�? ���
 w��,K،6������; «و��@ ��	  �@ �� ا�

����اPJ'J- ،6$ أرآ�ن ���B ا�?�@، د-P إ��; ا��ا$6،  »ا���م

  ا
f ا!و��g!�� Dى، وهuI ا!�.�ر 
'p.: و�0ل
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� ا!�.�ر، و+�  P�( 	- ،��K�3دlذا ا� F��S �� 6�$g ;إ��


� أه@ ��ر، �3�
 ��cآ  @���,8م �� أزال ��3 ا ���ت آ��cة،-

  .��D ��ء ���ً�وأ ،
8ا0&�3

�'� F��S �� 6�$g -,�ل	م« �إ»���; ا�� �
�; �8 آ�ن ��j : أ

،fJ>-k ا��8م ���
 p��� 8ا�?�� وه ;��� F&g F�و���  و��� آ

،;��� u��&g ��� �&'(ة و�� K أردت ان F�نوإن آ�'qا� ;��'، 

  -����q ���<; ا��)�ل.


� )'@ ا� $� أ
�� ا��:
���،: �F ا!�.�رو�0 k8� ����� D��'K 

 ������� أ��ًا »�����3 ا���م«وا�
 D�� ��

� ا�'�ب. ��� �0  

  !أ$� ا��?� 
� ا�w�l وا�,��: »���; ا���م«-,�ل ��	 

 ;����9 @J- H,�$ kو ،;�J- ;و� ،Dوأ�� D�j�0 أ ;�أ
� إ

،;��� �'� ;� F3>�
� ا �B���9 nإ��;و�� D��'K 6 ا�.  

�?'�; آ����� وا�����، وk إ� $� أ
�� ا��:
���،: -,��8ا k وا� �

،;� ��3��C�  ;��C� k��3 ���; ـ و�J&� ـ;,�.  

: أ$� $,P ا��	 
� ا��	 ��F ر�8ل ا� »���; ا���م«-,�ل ��	 

  !؟»D�9 ا� ���; و*�;«

;�- F��S �� 6�$g ل�,-:  

�   ـ�� �ـ#ـ�bدك ا��"م و"Q �K �      وس�aaa
و: آ�aaaK gaaaW ا�#aaa�ب ا�
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  ��aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�دا

  )١(�اـ#�ـ� �ـ%ـو���ك ا�d  �Q�، W ا�O��� R�s  ـB�آ N ـا�Zي �أP"ك 

   ـ��S cـ� أ�Pـ�  ً�ــ�K" آ�ن ()  ،gWM�    ا�aP ى�aB : �a� ذاك �Mو�  

�ـوأ8#P gـ jا � Uـأx ــ"ل  d��  �ً8���، �P ــوأ�8اه�M�� � ـaا ــ�aB g  

�u�  aaaaaa ـ�Bـ�� �ـ� آS Rـ� � ـJــ�Pـوأ[P �aaaaaaه�Kوأو �B�aaaaaa]ل ـ�aaaaaa] �

  �اـaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaـ"Qـ�

b NJW�UــوأMــ�ر ا��
a%�ً ـــوأآ��هO#��P �  J�� N ــQ م� J� ـaاـ�W  

إ��aaaaم ا�aaaa"رى وا��aaaaا��Qن إ�aaaa	    �ه��  ـآ "ى أcB"S ا�����B،ــ�

  ا��aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaJى

Pأن ـأ jا 	وك � �Q 	&�Bا  ـ�ـ)ـ�      	aaaaa]�� ا+وج �aaaaaK ا+رض أو �aaaaa�

  )٢(و���zا

  و8)"ل:

���
F��S �� 6�$، وا!�.�ر 
'; أن $8Bن ��ى g P08>$ ��  ��

 ،;>��?l� ت وا��0ام، -,� ��3ه���cس وا�hا ا��I6) ه�&����	 (ا�� ا�

 �l>�K kً�>0 رس�
 kا�'��، �� $?�ب ���ً�، و @�>,

P أ�;  �ب -	 

  -�; *kف ا�&���ن ا! �اء..

                                      


� ���ة ا�
�م ��	  )١( f����� ا�B�م ��  ١ج » ���; ا���م«را)P: ا�.

��� �� ا�»���; ا���م«أوkد ا�
�م ��	 
��&�6.، و���Iات ��   

  .٢٤٦و  ٢٤٥ص ١ �ح ��3 ا���6j ج )٢(
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��3 آ�د أن $�Nش  6�&����j أن هIا ا��?�ب ا�Iي ���; ا�� ا�

 p�I6، و�
�

'<,�ه� ���
�م وا� 6
» ���; ا���م«اه<� ��	 ��

 ،P? !م ه8 ا�
�.��M- ،�3ن ا� D�3 إ�K8ر، وإ��د

��ر ا! f��.>�

وا!��ف �&�8ن ا�,<�ل 
� )��P ا���l، وه8 ا!�0ر ��D ا�<'��ل 

�6 و
:�Sة.��8
; و-�8�; �.8رة 9��  

و�'@ ��n و�3�80 -	 هIا ا�8ه� ه8 أن ا�l?��6 وا��0ام، 


'�-6 -�8ن ا���ب ه	 p�I�3 ا��6,�0  وآ>-�'
 D,�K 	>8ر ا�

� ا!

�?6�8 �� ا���س، إk إذا 
�F ا���)6 ا�'���6 إ�D إ��3ر �5ف 



��3 ��0ً� آ�ن أو آ��cًا.  

ات �

� �0رات و ��3$�� �
 �s�� إ��3ر Dن إ�����و�� $�<� ا�

.6�&��  0<���6، و
�  ?��6 وإ�0ام، آ�� ه8 ا���ل ��������k 6 ا�

V)�8 cذ� R�+و:  ���
�� $B<� » ���; ا���م«أن أ
�� ا��:

 �������D أ��3�g، �@ و+P » �����3 ا���م«���gMره� ��
<��ز ا�

 D�� ه�����K 	- ��,���� plا� Pq,K �3 أن�h  �
 ،6��� 6-��


أ��3�g.. ��] )'@ ا�&�ق ���; و��� أ8g$;، آ��&�ق ��� ا��?� و��� 

  ا�w�l وا�,��.. 

�6 أ�Sه�، -<�ا)P ا���س �� ��3K�C و�0 أ�Sت هuI ا��'�د

 	�� �
، »���; ا���م«ا�6�5�N. وأ���8ا �� ذ��l$ ��� p; اI>�kار 

 �����  .»�8�9ات ا� ����3«و
� ا�

 �ً��Q �Mا���م«و� O��Q:«  8��� �B��0;، و� �
 D�� آ��h>أ��د ا�
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D�9 ا� ���; «أ$� $,P ا��	 
� ا��	 ��F ر�8ل ا� *�g، -,�ل: 

-hآ� ��D و)8د -�ق  ��P ��� ا�� ا���&�6، وا��	 ��F  !؟»;و*�

���ًا ا�� ا
�أة ��دD�9 .« 6$ ا� ���; و*�;«ا���8ل 
-	 ��� أن 

  آ���s ا����ء.

 6

�أة ا���3qة ا��'.8
�K 6�f أوkده� ا��3q، وا���kن ا!


�8jب -��3. ��j ت�Sأو ورا ،b�Nا� 	أ$6 ��ه�ت - �
  

���3 ا��K �3��<���6 ا�.���6، وا��'�رف ا��,6، آ�� أ

..;$8lK ال، أو>gأو ا ،hqg دون أي �
 ،6���  وا�.

 ��&$ �
وأ
� ا���أة ا�'�دF���- ،6$ آp�I -	 ذ�p آ�;.. و�'@ هIا 

��� (ا�� ا���&�6): » ���; ا���م«��� �80; 
 ;��k» �
أدرآp ��ق 

p
» ; ا���م���«. -Mن هuI ا�F�?� �0 6��B ا�<�ا-ً� 
� ��	 )١(»أ

.6S8ن ا�8را��,�  

  آ,ه�� إ��م ا�2رى:

:u�'  	- F��S �� 6�$g 80ل ���C� F&� �0و  

                                      

�	 ج )١(>'��� 6j��3 ا���و�0
8س ا��)�ل  ٢٤٤و  ٢٤٣ص ١ �ح 

و 
�وج ا�Iهn  ٩٨ص �٤٢�;، و���ر ا!�8ار ج ٢٤٥ص ��٩<�<�ي ج

 ٢و)8اه� ا����k n��q ا��
l,	 ج ٣٦٦ص ٢و
'�دن ا�?8ه� ج

  .١٤١وا�?�@ ��k  ��0 ص ٣٢١ص ٢ورا)P:  ?�ة D�85 ج ٣٢ص
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 ،�B��aaaaaaا�� caaaaaaB"Sى أ"aaaaaa� 

�aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�  آ�ه

    	aaaaن إ���Qا�aaaaرى وا�"aaaaم ا��aaaaإ�

  ا��aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaJى
D�9 « �0 ا� ���; و*�;«-,� دل آ�
; هIا ��D أن 
� آ�ن ا���	 

 �����
6 ا��
$,; إ�D و)�ان �0 أIg �5» �����3 ا���م«�0رu �8ل إ

 �'$ ��- .	�ءًا 
� ا�<,�دا�3K، و
� 8BK$��3 ا�$��( f�9س، وأ��ا�

.�
�b ��'�و$6 وu��o� k إ�Sرة أ$6  �63 �8ل هIا ا!$  

ص *(� a× :��X�: �>d اد  *(G إ�

:���@��  [�ل ا�

�8 ا�?�@ ��&�; -	 آ<��<; » ���; ا���م«وز�� ��	 «�

و�� ;�8�u8: ��� و����  ا��JNاء 
� ا���3)�$� وا!�.�ر،

 ���
���، و�0ل: أ�0م �D>� �3 ». ����3 ا���م«و
 Dا��ا$6 إ� P-ود

;�  .)١(»ا��.. �Kآه� -	 ��� ا�?�@، وK k,&� دو

آ�ن » ���; ا���م«وه��ك �.8ص ��$�ة �Kل ��D أن ���ً� 

 6$�j 	- @�?ب ا��� 	- D8ن +��<; ا!و�BK أن D�� ص�� �$� ا�

���; «��.8ص أ$Jً�: أن هIا ه8 
� -'�; ��	 ا�,�8ة، وذآ�ت ا

���ًا �.8رة 80$6، ����در إ�D » ا���م
 uو�� [��&�;، و�0 آ�ن $

                                      

)١(  6j��3 ا��� ٢ج ?�ة D�85 ورا)P:  ٢٥٧ص ١ج ���'<�	 �ح 

  .٣٢١ص
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P(ا، -�اIه u�
  .)١(K�I�& أ

  و8)"ل:

 P��K 8ف� F�ه��ك أ
8ر آ��cة، �f+8>K �� 8 ����س، -���� آ�

 �
أه@ ا��$� وا�8رع 
� ا��0ام ��D ا�,<�ل -	 ��ب ا�?�@، أو 

�'
���; «ن -�;، وأه@ ا��$� وا�8رع ه� ا!آ�c -	 )�� ��	 ا�

» ���; ا���م«وهIا $'�	: ا�<��ل أن - �3CK	 l�(; ». ا���م


�� �ة ا�,<�ل �?�$6، و5�0'�6 
:�Sة. �
  ��kت B�K:، و�Kدد 

  و�� هuZ ا+�"ر:


���8ن، و$��8ن: أن ���ً�  :B �S)"لا�&�ف ا�ـ أن  ١ ���

 ����c� @>0 Dن.. وهIا ا��� �8ف $�<�08 �0 
�!» ���; ا���م«


�� )�ى،  ��cB8ن ا�-�'$ k �$Iا� �
 ;l�( 	- س��ا� �
آ��cًا 


�lو��6 ����3 ��3. 	- �ًJ$و$?'��3 $<�ددون أ  

، و��F أ�	 »D�9 ا� ���; و*�;«إذا آ��F زو)6 ر�8ل ا�  ـ ٢

��ض  ��B، وا��,�رة ��ى ���K F���D رأس ا�?�� ا{�g. وآ�

، و��c� @>,� ;�3>Kن، -Mن ذ�p �8ف »���; ا���م«��D ��ب ��	 

 �
��)8ن >$ �3�$��c ا���8وس -	 �9ور ا���cB$�، و���ى أ

                                      


� ���ة ا�
�م ��	  )١( f��ـ  ١٢٧ص ٣٢ج» ���; ا���م«را)P: ا�.

١٣٥.  
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 �3�ا�
'�ن -	 هuI ا���ب، و$<��8ن �8 آ��8ا �'��$� ���3، وأ

$?��8ن ��D رأس )�@ ��<&�ج ��D أ��ا�3S دون أن $�lرآ8ا -	 

.�3�
   	ء 

D�9 ا� ���; «ام ��w �'��ًا �� ا���	 إن ا���� �� ا�'8 ـ ٣

وD�9 .« �0 ا� ���; و*�;«، -83 ا�� 9&�6 ��6 ر�8ل ا� »و*�;

 �ً��� �9��$ u�
�,��; ���; أ��gًا »���; ا���م«آ�ن -	 ��ا$6 أ�- ،

�8ف $��c ��ى �'r ا�?�ه��� ���@ وو��وس k $�3@ إ�'�ده� 

.�3�
 H�N>وا�  

» ���; ا���م«ا�Iي )�ء �,<�ل ��	  وأ
� ا���$] �� أن ا�?��

�B] ا���'6، -�8ف $83ن -	 أ��� ا���س، !��3 ��<8ه�8ن أن  �0

..;Kو��ر ،;>J>0أ����ً� و)�63 ا [B�ا ا�I3�  

��W إ�	 ذ�c:ـ  ٤��0 ر-r ا�'�@ » ���; ا���م«أن ���ً�  hKذا \

 D�� �$�0ا�'�ب، و @�J&K r-ء، ور�q'ا� 	ت ��� -������


� آ�ن ��D ��3 ر�8ل ا� ��jه�. وأر) Dإ� uو�8ا pذ� 	�3 -'

، -Mن أه@ ا!��5ع -	 )�� ��	 �<8Bن »D�9 ا� ���; و*�;«

 	�� D�� �0���0 وا���ا� ،�g}ف ا�qا� P
-'�; » ���; ا���م«�3�8�0 

  هIا.

:V)�8 Oآ� cذ� R��K  

آ�ن $.� 
� أول ���Cت ا���ب ��D » ���; ا���م«أ�;  أوً::

  �<; ا�,���6 �'�وu، و��� ا!
�. إ$�اد +�
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 �r�P �]ا���م«و O��Q « ص"zWا� p�P إن 	@) ،O�WP cذ�

��� أIg ا��ا6$ 
�;، �S » ���; ا���م«إ�; �)"ل: 
��� رأى B�K: ا��; 

�� ���B ا��.�ةq- ،;&�g س��١(��@، و��@ ا�(.  

P(6، -�ا�.&

� )�ى �.8رة  �g* H�  .)٢(و�0  �ح 

:�ً�8�<  ;��0 ��أ ���;، وآ�ن و��اu ا���� » ا���م���; «إ

 ������� ��8;. وآ��F ا��ا6$ 
P »�����3 ا���م«وا�
 uوو�� ،

���، -,�ل �; 
ا�0م ��K D>� �3آه� -	 ��� »: ���; ا���م«

  .)٣(ا�?�@

�6 ا������  و�� ا�"ا\{:�B
�����3 «أن ا���س آ��8ا $'�-8ن 

» ا� ���; و*�;D�9 «��� ا�، و��ى ر�8ل ا� » ا���م

  ���N.8ص.

�"ن:��B وآ�8"ا  	��ا� ���; و*�;«أن ا� D�9 « ��3�'( �0

» ���; ا���م«، �S )'���3 ��	 »���; ا���م«ود$'6 ��ى ��	 

.��3C&� �� 6ا���:و� 	6. -3
  ود$'6 ��� ا!

                                      

�	 ج )١(>'��� 6j��3 ا���و  ٩٨ص ٤٢ج���ر ا!�8ار و ٢٤٣ص ١ �ح 

��;، ورا)P:  ?�ة  ٢٤٥و  ٢٤٤ص ٩و�0
8س ا��)�ل ��<�<�ي ج ٩٩

  .٣٢١ص D�85٢ ج

�	 ج )٢(>'��� 6j��3 ا���  .٢٥٧ص ١ �ح 

  .را)P ا��.�در ا����,6 )٣(
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 �����-	 هuI ا���ب �uI3 ا��q$,6، » �����3 ا���م«-M �اك ا�

8��ن -	 ��B$ [��� ا�'�9&6، ور+�ه�� �p�I، و���3�I آ@ أي �

�; أن $�@ �'r ا�',� h  �
ا�?�3 -	 ��ب ذ�p ا�?�� ـ إن ذ�p ـ 

 ����� ،�g}ف ا�qا�� ا�
 n��� ،;K����0 >3K �0 �
أ$Jً� ��ى 

.b�� ���- u����  

:�ً���<  ;���9MارD�� u و+P ا��ا$6 -	 ��� » ���; ا���م«إ

8��3 ا�?�@ $8Bن �0 أ�,� ه��6 ا�,�ا'J$ 	>8ن ��6 ا�B$6، وls�� D�

�p�I �0 ��� ����س �.8رة ����6: أن ا�<�<� ����$�، واد���ء أن 

 pو)'@ ذ� .b�ا�و)�6، وا�.��6 ����8ل &BK	 ����� -	 b$�5 ا�

���ً� ���Nوج ��D ا�
�م، و�B] ��'<;، وا�<�Cه� ���,�ا�6 وا�8رع، 

��Cوا� 	oء وا���
��ل �&p ا��>�k ��3ًا�K  اI6، إن ه
zم و��
��

 k ا ا!��8بIن، !ن هhJا� �
 P�q0 	- 8مq� أ�� p>- �
 �Cأ�

 ،pء، �@ $<?�وز ذ��$��z� ��Cد ا!ذى وا��?
 D�� uر�+ �.>,$

  ��?'@ ا���C وا�-��د -	 ا!رض أ
�ًا 
�lو�ً�، و
�+�ً� ��� ا�.

 ;�
 DlN$ يIا� ��qNا� �
، -Mن »���; ا���م«وهIا ه8 ا!

 ،b���ر�n(8K �0 ،u8 ا�<'��D�� 6 ا�
ا��3�lت ا�<	 $<Iرع ��3 


P ا�<�Cه� ����$� وا�8رع، وا�,�ا�6،  ����kا���5@. و P$�lKو

  »..D�9 ا� ���; و*�;«وا�,�ب، وا�,��D، وا�.��6 ���8ل ا� 

و�8 أن أ
� هIا ا�&�$b ا���j	 آ�ن 
&�8Jً�، وآ�ن ����3 

 ،�
$�9�ً� و���ً�، ��3ن ا! @���K n(8$ k f$�.ا� ��Cن ا�!
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��$� ا���ل، و���oK أ��Bم ا��$�.Kام، و��  ا�

:�ً�Pر��3  را�
���; «إن هuI ا���ة وا��lة ا�<	 أ��3ه� و

��ر��; �0 آ��ت ه��6 ا��qف ا{�g، و���F ا!
� » ا���م
 u�?K

 ����������3 «����6، وأو)�F �,� ا��
�ء. وآ�ن �8)8د ا�

<��رu ا�B<��6 ا��JNاء ا�<	 8B>Kن 
� ا���3)�$� 
';، واg» ا���م

وا!�.�ر، �<8Bن 
'; -	 هIا ا�3?8م ا����b وا����b ا!�S ا����} 

 uاد�
 b�,�K 	-»م�ا�� ;���.«  


�ف إ�	 �� �)�م:B  uI3� و)8د أه@ ��ر، وأه@ ��'6 ا��+8ان

..@�c
 �3� b��$ �� 	>ة ا��cBا�  

:Nه"@B ��  �$?� ا���ر إ�D » ���; ا���م«أن ���ً�  hKن آ�ن >

 �����، و���s »�����3 ا���م«9�0; -	 هuI ا���ب، -Mن و)8د ا�

���; «ا�.���6 وا�'���ء، وا!��gر، و
8ا-,<D�� �3 �0ارات ��	 

-	 �b أو��p ا���س. �0 أ�,� ا�6��3، وأزاح ا�'�6، واfJK » ا���م

 8� 6�J,ا��<�دد$�، و��-8ا أن ا� �
 ��cى آ�� �
آ��F آ�� ا!


8ن ��D » ���; ا���م«$��	 أو��M- ،pن ���ً� �,$ k ;'
 �
 �sو��

  هIا ا��8ع 
� ا���ب ا�<	 �K k,	 وIK kر.

�J!و NJ�:  P&�$ �� 6د��Nرات ا��'lا� P-أن إ��3ر ا�,�ا�6 ور


��3، وk أو)n »���; ا���م«أ��اء ��	  ;&08

� ��ة  �&g kو ،


8ا)3<�3 �
  .ا�<�دد وا�8)@ 
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:S*ت <��%' �����  

:Nه"@� Nه"@B �]و  ���
ر)@ د
8ي » ���; ا���م«أن أ
�� ا��:

 )١(إ�D أD.0 ا��ر)�ت، -83 $�$� 5�� )�� ا��.�ة، و$���ق ا!رvم

 Dر ه�وء ا�&8رة ا!و��C>�
�3)�6 ا!��اء، �� 	- hB�K يIا� uو�� D��

qا�� n���  �3�h�3 آ��� n.�K F�  �.��8)�ت ا���3م ا�<	 آ�

وهIا 8Kه� ��M- ،@5ن ا��8�qب 
� إ��3ر هuI ا��lة ه8 إ�,�ء 

ا���n -	 8�0ب أ��س k $.�ه�، و��c$ k ا��hس -	 �3�8�0 إk هIا 

  ا��8ع 
� ا���ب.

و
��3 آ�ن �?� ا��s��N ا�<	 �.�F -	 ا�3?8م ا!ول ا�Iي 

 ،;Kو$�,� إراد ،;$�� nا��� ��c$8آ6 ا�'�و، و  ��B$ ض -�; أن�>&$

�<; -	 ا��8م ا!ول ����ب، أو -	 ا��8م ا�Iي $��;، -Mن �?��3 و���


� �?� �s��g ��ب �K<�� وK<8ا9@ ! �3  ��cB� @0أ D,�$

..�3��jق ا!رض و�  �
  ��$�ة، و�K<�رج ا���د وا�'8ن 

  وB�آ� �� 8)"ل:

أن ا�<'��6 ا�<	 ا�<��ه� )�� ا���آ��c آ��K F,8م ��D أ��س 

                                      

�pّ أ+�ا�; �'r'�� �3J. أو  )١(- ��ّoK ا!ّرم: إذا p��� ّ�ق�$,�ل: -�ن $

����; ��,ً�. و$,�ل: ا!ّرم: ا!���بh� ف�.$ ;� ١. را)P: ���ن ا�'�ب ج.أ

  هـ.). ١٤١٦(ط. ��6  ١٢٣ص
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'��u إ��دD�� �3K » ���; ا���م«	 إ-�3م ا���س أن ا�<.�ر �� ،�3���

  ��Bة أ���3.

 @�sإ��ا 	�@ ��� 	8ن -��- ;'�Kي اIا ه8 ا!��8ب ا�Iوآ�ن ه

 D�8
إ��� )�ء » ���; ا���م«��D ا���ب، ��] أ-�3�3 أن 

 ،u8ر���
� أر+�3، و$Iه�q� n$,<�3 ا��D�c، -� �� أن $ �3(�N��

��3 ا���<�3-8ن،! b�,�K �
 u8'���� .ا ا��3فIه  


� -'�; ا���آ8cن، -,� ز��8ا: أن ا��8�qب �'�	  w&�وهIا ه8 

��g w.8ص �5�6 وk ا����، و6ls�� k، !ن ���ً� » ���; ا���م«

 �����3 و��� ��jه��، �@ ا��8�qب �; ه8 آ@ » ���; ا���م«��$ k

��ر��;. و�h>$ p�Iآ� ��$�3: أ�; ��g kر ��3 �8ى ا��8ت، أو
 �
 -�د 

�<.�ر ���;. و!)@ ذ�p أ��� أ9��ب ا�?�@: أن 
� $�3�3 ه8 kا

 ����، !ن ا�<.�ر ��	 »����3 ا���م«0<@ ��	 وو��$;: ا���� وا�


'��u: أن $?'��3 ر
��ً�، وأن $N.�3 �?8رu و$'��3. �3���  

:�q0 �� 80ل �8ف �� D��  

 aaa� �%aaa�`B :ـNّ  NM�aaa� و�aaaا��  

  

    Naaaaaaآ�Q و إن�aaaaaaرإن ا��NaaaaaaM�  

  
aaaaaazّSوNM �ّQو uر"aaaaaa�PNaaaaaaM  

  


#"ا ا��a"م    � :   NM�"a] Nاآ�aK  

  
أن �5�6 وا���� k�0 ����س: إن ���ً�  وR(8 ا���ا}�W وا�"ا[�ي:

 ،�B� �&C$ إن k ;�M- ،�B>,�,� ؤآ� $� أه@ ا��.�ة، -���8ا��83 --

,�$	 �3B3>�ً���
6 إk ا�$�� kو ،  k0<��3، و kذر$6 إ kو ،;B>ه kإ
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��، -,�8�Kا 
�ذوات �gر إk ���ه$ �
 6�K�,	 ;�$�� �� ر�>N$و ،

�6 $�اه� -	 أه�;�J&ا� D�� ١(ا��8ت(.  

» ���; ا���م«وذ�p آ�; $:آ� ��� ا���n -	 أن ا��8�qب �'�	 

ه8 ��� 
.�� ا���ب -	 $8م أو 8$
�� ��D أ�'� D�� ،�$�,K ���0ة 

 :D��'K ;�80 b-8�0ب ا!��اء، و 	- nإ�,�ء ا���� �Kِ �(ِ�ْWُ�َ ِب"�ُ]ُ

dَQْD�وا ا��ُ�.�ت »: «D�9 ا� ���; و*�;«. و�0 �0ل )٢(�ا�?BZَِ� َآَ

n�����.«  

 ;�M- ،ب ��ى ا�'�و��
��3 » ���; ا���م«-Mذا �,Fq إرادة ا��'$

 �

���ه�، و P�>$ k�3، و�$�( D�� 
� $�+	 ا�، -� $?3 b-و


� +8ا�� أ����3 � pذ� ��j Dإ� ،�
* 83- ;��� D,أ� 	�» ;���

، وا�<م ��3، وأ�م )�D>� ،�3� ;l إن )����ت 
� )�l; �� »ا���م

 u�3ي أ�Iا� �$�lا� b-ا ا��Iم«$�+�3 ه�ا�� ;��� « D>� .وه��'�


� » ���; ا���م«������6 ! � ا���س ��اوة �;، و
� آ�ن  �ً�s�$


� أ
�cل 
�وان، و
� ه� ��D  �آ�<;.. ،u�
  9�ح أ

وان: ��U&�3ن ‘ا���=�ن �>  

و�'� أن و+'F ا���ب أوزاره� -	 ��ب ا�?�@، وُهم 

                                      

)١(  6j��3 ا���  .٢٥٦ـ  ٢٥٤ص ���١'<�	 ج �ح 

  �8رة *ل ���ان. ١٥٩) ا{6$ ٢(
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� أن $?�ز$; ��	  �ً-8g H�� H�� 	- وان�
���; «ا���آ8cن آ�ن 

أن »: ر��; ا�«روى ا��l$� ا��+	 �h-'��;، و�0 » ا���م

 �����lK&'� ���وان، وp'$��$ :��3��! k�0 » �����3 ا���م«ا�

.���

�وان $� أ
�� ا��:  

  ��c� @>0ن؟! �'�أو�� $��$'�	 «ل: -,�

k ��)6 �	 -	 ��'<;، إ��3 آ� $83د'$�� 8� ،6$�	 ����o� uر 

.;>v���  

;&�  .أ
� إن �; إ
�ة آ�',6 ا�n�B أ

  .ا!آ�� ا!ر�'6 وه8 أ�8

8$
ً� أ��� uو�� �

�; و 6
  .)١(»و�<�,D ا!

:���@��
� �5ق آ��cة [�ل ا� ��Nا ا�I٢(وروي ه(.  

  و8)"ل:


�� ا���� وا����� إ ـ ١�
���وان » �����3 ا���م«ن P&lK ا�

                                      

 ٧٣ر�0 ا�6�qN  ١٢٤و  ١٢٣ص ١��3 ا���6j ا�6�qN (��lح ���u) ج) ١(

 ٣٥٥و  ٢٣٥و  ٢٣٤ص ٣٢و���ر ا!�8ار ج ٣٩٠وIKآ�ة ا�8Nاص ص

 ١٤٦ص ٦<�	 ج'و �ح ��3 ا���6j ��� ١٣٠ص ١و ?�ة D�85 ج

  .٣٦ص ١٠ل ��<�<�ي جو�0
8س ا��)� ٣٤٠ص ١وإ��م ا�8رى ج

)٢ (��� 6j��3 ا��� ١٠و�0
8س ا��)�ل ��<�<�ي ج ١٤٦ص ٦<�	 ج' �ح 

  .٣٦ص
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 �
 n�5 6?�>���ى وا��ه��، �� $�B ����درة وا0<�اح 
���3، �@ ه8 

�n ا���
6 ���وان، آ'�D�� 6ls ���@ ا���cل.$ ��

�وان، أو   

D+�$ �0 » ���; ا���م«أ��3 آ��8ا $'�-8ن: أن ���ً�  وB%�و:

�q��,� ا��
�ء، و�B	 �q�M� kء ا!
�ن ���وان، ا� ;>�jر �
 �ً0


?���8ت q'$ ،6���>0	 ا�Iر$'6  @�Bl>� ،6J$&8س ا����ب ا���9!

  وM� n��>Kزه�ق �'r ا!رواح. olK@ ��ل ا�������،

:cذ� 	ف إ��
B  	�� ;,�5ي أIاء ا���ا� w&�»: ���; ا���م«أن 

 ..pن ��� -'@ ذ��

�، آ�ٍف -	 إ��qء ا!* 83- ;��� D,أ� �
و�0 


��ر �,<�;.. 
P ا�'��  �- ،;��� D,�0 أ� ;�
�وان و��Cاؤu: أ 	��$

�; �� $�b ���; ا�<?��uI3� 6 ا���8ة، ور6�j -	 ��م ا�,<�ل، �@ h�


� )�وى ا�,<�ل، �'� أن وF'0 ا�3D�� 6�$ ا�?��.. ;�h�� u�,أ�  

آ��� أ��ف ا���س ��� $&�B �; » �����3 ا���م«إن ا������  ـ ٢

��، وآ��� $'�-�ن )8اب أ����3 
��,ً�، و�B���3 آ��� $�$�ان ����س وا��ه

$� -	 �.���3K و
'�-<�3 ��� $�$� أن $��'8ا $ pن ذ�M- ،;�
)8ا�; 

  أن $'�-�3 إ$�u.. »���; ا���م«��	 

إن 
�وان D�� @.� �0 ا��<�?6 ا�<	 $�$�، وه	 أن $.�f  ـ ٣

 	�� 63( �
  ».���; ا���م«-	 أ
�ن 

ز��ً� 
�; أن ��'<; » ���; ا���م«; n�5 �0 أن $��$P ���ً� إ� ـ ٤


'<,�ًا �s�-8; » ���; ا���م«�; �<?'@ ���ً�  ،;���( �ً�

��q�ً� إ��;، *

��8 �;، و$��� $ �
��� ��ه� ا� ���;.. �S ه8 $'�@ -	 ا��� 
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..;��� ;�� @-�oا� 	ات +� ���
  ا��:ا

� ��,6C ��	 ا�<	 أذه�<;، (8- ;�Bو� pو!)@ ذ� .u����K F�l-وأ

.p�I� 69�&ا� ;� F�   � ا����ل إ�D ا��lم ��� ��

» ���; ا���م«و
�� زاد -	 ���K; و�83ر -�l;: أن ���ً�  ـ ٥

 �>�K 6$83د$ �$ u�$ وأن ،[B�أه@ ا� �
�0م ا����@ ��D أن هIا ا��)@ 

  ���qء ا�'�3 ���8-�ء، وه	 ��JK ا��oر..

ن ا��oر ��w ���6 ��ر+6 -	 أ »:O��Q ا���م«و[� أو\{ 

�; إ���ن و�89	، وا�<�3زي، ! ،b�gُوان، �@ ه8 ��5'6 و�
���ة 


� ��3، وا�� 6$�o����K uر :$ kو ،b�Sام ���8ا�>�kوه8 $&,� ا

ا�6���8، وk $8)� ��$; آ8ا�f أg�6�0، أو إ$����K 6&�ض ���; ��8آً� 


�; ا���س، � @?N$ ��
 @?N$ k ;�  @ $�اu أ
�ًا ��5'�ً�..
'��ً�. آ�� أ

 O�"(P uو�"ا cذ� $���O��Q:«  8 ا���م«و[� أ�rر إ�	 �

.;>v��� [B�� u��� 	�'$��  

» ��6«، أو »أ�F«، أو »�8أة«�,	 أن ���l إ�D أن آ��6  ـ ٦


� ا!�&�ظ ا�&��6l ا�<	  F��� م أو��$ ،�3� u8&>ا� �� u$��o	 ا�<�

�8 ذ�p، �@ ه	 
c@ آ��6 ا�&�ج، وا�,�@ وا�����، وا���Bح، وا�8طء، و


�� $�<,�f ا�<.�$f �;، وآp�I ا����Bت ا�<	  F��� �3�3 آ��M-

  ذآ���ه�.

W&'أ S)<ة آ(��3 ا�  :إ�

وهIا ». أ
� إن �; إ
�ة آ�',6 ا�n�B أ�&;« »:O��Q ا���م«>N [�ل 
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�,,F، وه	 آ��$6 �� 0.� ا���ة، و���6 K 	>ت ا���s�o��� ر��gإ

 �� [�� ،�3s�J,�
� �K'6 أ �3ا �cوان أآ�
 �B�$)١(.  

 �

� ا��Iة وا��<'6  ;���$ �
و�'@ هuI ا�'��رة ��lK أ$Jً� إ�D أن 

.;&�  إ
�8B�� p�K ;Kن زه��ًا، -83 ��,�ار 
� $���; ا�n�B إذا �'b أ

 ;>
�
-	 هIا ا��Cف » ���; ا���م«وهIا ا���gر 
� دsk@ إ

80 D�� ;�- ��>'$ أن �$�$ k يIات ا�I��� �N>&$ أن k6، و$�B�'ا� ;K


8ا0&;. 6��  ����.� -	 ����ت ا�?�3د ���Sت �,�

�@ $�$� أن $��زج ��� ا��.� ا�'��Bي، ا�Iي أ��g ��; ر�8ل 

، و���v آ��cًا 
� -.�8;، و��D�9« ،;Kk ا� ���; و*�;«ا� 

و�K�$�3;، و��� ا����6 ا�8)�ا��6 ا�<	 $�<?�3 ا���gر �����s�oت.. و���� 

.pذ� b�,�K د�.�  

                                      

)١ ( bl
 �ح و ٢٧٩و  ٢٧٨و  ٢٧٧و  ٢٧٦و  ٢٥٥ص ٥٧ج�Kر$� 
�$�6 د

 6j��3 ا���	��Kر$� ��g&6 �� و ٢٣٥ص ١٥وج ١٤٧ص ٦ج ���'<

 ٨ج�� أ�	  ��k 6ا��.�� و ٢٨٥صا!��gر ا�8qال و ١٩٥ص��gط 

 ١٠٥ص ٢جK?�رب ا!
� و ٢٥٧ص ٢ج�Kر$� ا��',�8	 و ٥١ص

 ١٧٣ص ٥ج�� أ�k �cا�&<8ح و ٢٦٨و  ٢٦٢ص ٦جا���ا$6 وا���3$6 و

 ٦٢ص ١٣ج-<f ا���ري و ٥١٠ص ١ج (ط دار ا��'�-6)ا����ة ا�����6 و

  .٤ص ١١ج���ة ا�,�ري و
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  أ<2 اkآlb اkر<�3:

�S أP�K ذ��8K ��JK ،�g* ��N� p'6 -	 دا�sة ا���gر 

��B -��3 أر�'6 
� أوkد 
�وان، $ 6 6�$85���
 @�l>� ،ت��s�o���

 �

�وان، و �
 6
8�8ن -	 ��o5 �3�Bة )��ر$�، وD,�K ا!B$و

�3 ��3 8$
ً� أ���.�B� 	- ءk:ه uدkأو  

 vم���; ا��«-�ل� « �.��K k ;$�� 	>ت ا���s�oأن ا� D�� p�I�

 k �ً9�N 6 وأ�
��� �8ف $8Bن �; 
'�3 ���6 ا <��ك، �@ �lK@ أز

.�3��
� ;��
� 6�9 kر�� ��3 �;، و  

:m)nا� $B�3 �� أ�b�  

���; «�'� ه6ls�� ��( 6�$ -	 ��ب ا�?�@، 0.� ��	 


� أ9���; دارًا -	 ا��.�ة، و-�-	 » ا���م 6&s�5 ;�'8ة أ���� �3


� $u�B، و��0 r'� .6��!ا @K�0 �$ :;�  

 D�� @g�- ،ا��ار 	ة -�?� Dن إ�h
ل ��h- ،6lsو�
-�hل �� 

��6ls، -?�ى �����3 آ�م، �g �Sج، ودل ��D ا��?� ا�<	 آ�ن -��3 

 �
 ;'
 �

�وان و ��ب 
� �0$�، و��� ا� �� ا����، و

DJ
 �S ،و �� أه@ ا��.�ة ،��$���
'; إ�D ا��'��B. ا� ���  

أk أ��gآ� ���'6 [ه�] 
� أ-J@ ا�b�N $8م $?�'�3 -,�ل ��3: 

  ا� D��'K؟!

�p آ�F  [�ل أP" أB"ب:M- ،���
�� $� أ
�� ا��:��gh- ،وا� D��
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.n�o�  �3lK و


� ��	 ���  :�0ل 6'�� D��'K 8م $?�'�3 ا�$ b�Nا� @J-ن أM-

n�qآ�-� ،ا�� k�3 إ�J- �B�$ k، kو���( kإ ��?$ .  


� ا���3 $� أ
�� ا��:
���»ر+	 ا� ��;«�0ل ���ر �� $���  :، 

  !-��'�-��3؟

���-J@ ا���س $8م $?�P ا� ا�b�N [وإن أ :�0ل
وإن  ،] ا���@ 

���ًا
  ».����3 ا�.�ة وا���م« 
� أ-J@ ا���@ 

	������3 و9	 ���D>� �3 $�رآ;  �'� 6
وإن  ،�S إن أ-J@ آ@ أ

��� أ-J@ ا
  .»�����3 ا�.�ة وا���م«!و��9ء و9	 

وإن أ-J@ ا��3lاء  .ا��3lاء ،�S إن أ-J@ ا���س �'� ا!و��9ء

n��5 	ة و)'&� �� أ���، 6Bs�ا�� P
 ��3� ��q$ �����( ذا،  ��

���<; أ�� 
� ا{د
��� -	 ا�?�6  � @�  . �-; ا� �; 	ء$

  .وا����qن ا�����ن ���ا  ��ب أه@ ا�?�6


�� أه@ ا���Fوا��3 nأ� �
  .�ي $?'�; ا� 

َوَ�ْ� Bُِ&ِ$ اjَ َوا��?ُ�"َل XُKَوcَ�ِ�َ َ�َ$ �ـ  S�Sً�ـ أ��lوا  :�S �0ل

 �َ�#ِ�ِ�?zَ�اِء َوا�JَDnَوا� �َ�(ِBF�Fzَوا� �َ�F�%ِ?Wا� �َ�ِ NْJِ�ْ�َQَ jُا Nَ�َ8َْأ �َBZِ?ا�

��َوَ)ُ�َ� ُأوcَ�ِ�َ َر�(ً�Kِ َذcَ�ِ اْ�ًَ��ِQَ jِ�Pِ 	
Rُ ِ�َ� اjِ َوَآَْ�)١(»)١(.  

                                      


� �8رة ا����ء. ٧٠و  ٦٩ا{$<�ن ) ١(  
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  و8)"ل:

���3S ��� » ���; ا���م«إن ���ً�  ـ ١$ �� �B�'ا�� Dإ� P(ر ���

)�ى ���; و��� ��6ls، وk ذآ� ��3 
� �3Kh�g ���ه�.. و�� $<��ث 

 ;� �g* u�?K�� [$���K����.K �� �3; ا���<,���6، �@ �9ف ���ن ا�

��s�,� Dي وإ$��
�	، $&<�ض ��� $��] �� ا��?�ة $8م ا�,��
6 أن �

 ;�! ..u��>��0 و+P ا��,�ط ��D » ���; ا���م«$.o	 إ��; ��ol وا

 D6، أو إ��ا�? D98@ إ�K 	>ا� ،�&Bا�$��ن وا� �$�J0 	- وف��ا�

  ا���ر.

��ث ���3  ـ ٢K �$Iم«إن ا���'6 ا���3 ا����� « 	�� �
آ��3 

�
 6S�S وآ�ن ،n�q�3 ا���8ل ��� ا��� 	�3وا -l>�3 �0 ا�» D�9

�&�;، و��ة، » D�9 ا� ���; و*�;«، وه� ا���	 »ا� ���; و*�;

  و)'&�.

، وه� ا�I$� »����3 ا���م«وS�6S أ���ء، وه� ��	 وا�����ن 

-	 9&��، وا���آ8cن -	  ��ر�<6ls�� �3، و����ر��3 ا�,��8qن

  .ا���3وان

�	 ��l وا�����B$ �� P �0 و�� �'�، وه8 �cم ا��
8�9ات ا� «ا�

;��� ;
  ».و��

                                      

)١(  	-8Bات ا��- ���&K8ار و ١١٣ـ  ١١١ص�ـ  ٢٧٢ص ٣٢ج���ر ا!

٢٧٤  :P(;، ورا�م ��ا�� �s٣٩٤ص ١جد��   
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�;  ـ ٣ n�5 �0 م«إن أ�� أ$8ب�ه� �� » ���; ا����N$ نh�

D�9 ا� ���; «ه:kء ا���'6، 
'��ً� أ�; إ��� $��Nه� �� ر�8ل ا� 

، -,� آ�ن $��J و$8��oن، و��w ا)<�3دًا 
�;، وk ه8 
� »و*�;

.;K�����  

:cآ� ذ��Bي  وIا� ��N8م أن ا��� @.>
 u�$�3 إo��$ أن �$�$


'�-<; إk ����,@ »���; ا���م«ا�,��
6، �8ا�6q ا���3ي  �B�$ kو ،

  ».D�9 ا� ���; و*�;«�� 
<.@ ���n�o، وه8 ا���	 


P�q » ���; ا���م«�0 ذآ�  ـ ٤ @�0 �
 kإ �ًJ$ف أ�'$ k ًا�
أ

  �..��D ا�n�o، وه8 أن 
�J- �B@ ه:kء ا���'6 آ�-�، أو )��

 �
 	Kh$ ����B��� �B&� وا�?�8د ��D ا���J&� �B@ ه:kء إ��-

�;، و$��o; ر�8ل ا� ��
B� ،6	 D�9 « ا� ���; و*�;«�0@ ا� ��z�

�Iور ا�B&� وا�?�8د.
 	- �3�
  P,$ k أ�� 

  -��� $�B��� ��K&� وا�?�8د �,8ل: ـ ٥

u، إن 
� $�ى �hم ����; -J@ ذوي ا�&�S ،@J $��در إ�D إ��Bر

.���( 83-  

�&J@ ذي ا�&J@، و�� » D�9 ا� ���; و*�;«وإذا أu��g ا���	 

D�9 ا� «$.�0;، وأD�� �9 ا���Bر، -83 آ�-�. و�0 أ��g ا���	 

�&J@ ه:kء ا���'�B�$ k ��� 6 !�� ا�<p�Bl -�;. آ�� » ���; و*�;

.njأو را ،n��5 D�� �ً�-�g �'$ و�� ،�l>�  أن -�3�J �0 ��3 وا

 �
h- u8د آ�� �0ر����; «ا����3�J&� �$�B $�ور ��� ا�B&� وا�?



  ��٨ ا����� وا���ر�� ج ×��ة ا�����                                                                                          ٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».ا���م
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  :ا�o��nا�&%$ 

  ..:�bF�<���&X $bت 
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  ١٠١                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  أ'� أ<2 ا���� وا�����:

 ���

'�و$6 إ�D أ
�� ا��: n>م«آ�ا�� ;��� « ،u�3د>$ u��8>$و

��ب، ��� ;��(h- ،@�?ب ا��� �'� pم«وذ��ا�� ;���«  H� n�� ـ

  :ا���<	 ـ

»�PN�)�ا� ��  N اj ا��(

وا�� ���u ��	 �� أ�	 n��5، أg	 ر�8ل ا�،  ،
� ��� ا�

وا�� ��;، وو�9;، و
���o;، و
B&��;، و�0+	 د$�;، وزوج ا��<; 


'�و$6 �� أ�	 �&��ن وأ�	 ���q;ا��<8ل،  Dإ� ،����  ..ا���� وا�

 ،p��gو ،p�� F�>08م ��ر، و$ p
80 F��-أ 	�M- ..�'� �
أ

  .)١(»ا��.. ا���� ا�Iي 0<�<�3 �; 
'	و)�ك. و

:���  و(�o8 d ا�

»N�)�ا� ��  N�P اj ا��(


'�و$6، -,� آF�I. أ�� ��	 �� أ�	 n��5، وأ�� أ�8  �$ ..�'� �
أ

                                      

��ر ا!�8ار ج) ١(� :P(و ٥٥٠ح ٢٨٩ص ٣٣را D�85 ١٠٥ص ١ج ?�ة 

  .٨٢ص ٤ج����8دي ���3 ا��'�دة و
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pوأ�� ،p��gك، و�( @K�0 ،����  .)١(»ا��.. ا���� وا�

f����&ً� ���  .»وأp�g« :(ا��Cه�: أن ا�..K 6�S وأن

��>��Bا�(.  


�  ٤٩ـ  ٤٠ص ٣٦-	 ا�?ء ج ذآ���و�0  f��
� آ<����: ا�.


�� هuI ا����K�Bت، » ���; ا���م«
�م ��	 ����ة ا�J
أ
8رًا �8ل 

 k ى��  .���3K)6 إ�D إ��د

���l إ�D أن روا$6 ا���<	 ����� ����Kل  »���; ا���م«<; ��j أ

 �������q	 ر�8ل ا�  �'�8ان» �����3 ا���م«��D أ�; $Iآ� ا�

  أ�; أب �I3$� ا�����q..�.&6 و$Iآ� �&�; ».. � ���; و*�;D�9 ا«

���q	 » �����3 ا���م«أن ��98K ا������  و�� ا�"ا\{:

�����3 «ه8 أ
� $<&�د �; ا�����ن » D�9 ا� ���; و*�;«ا���8ل 

  ، و$�<�زان �; ���s�� D ا�b�N.»ا���م

�3qا�'�� وا� 	�3، -Kا�
رة، و!���ط ا!����ء �3K��98.g و


,�م ا���8ة،  6�C� �3Cا�8�Nص، وا�?�
'�6 ��.&�ت ا�<	 Kو �



� $�و�; -	 ا!���ط 
� 9&�ت و���ت. g�ل  

D�9 ا� ���; «���qن ���8ل ا� » �����3 ا���م«-������ن 

                                      

 ١ ?�ة D�85 جو ٢٨٦ص �٣٣��ر ا!�8ار جو ١٣٨ا�g<.�ص ص) ١(

  .٨٠ص ٤ج����8دي ���3 ا��'�دة و ١٠٥ص
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، و!)@ ا���9�,��6�3 ���� ه8 ر�8ل، و��b5، و
'��، و��ك » و*�;

 �cآ pء �����3 ذ���cاز ���3 وا�>�k�0ِ@ ا �
D�9 ا� ���; «ا���	 

  .»و*�;

از ا���8ي ����q;، $�ل ��D آ���3>�kا اIوه�gَ �gُو �ً,� ،�ً,�

�، و����q;، وا���;���3 � ;و9&آ�c  و-	 آ@  	ء، إذp8 ذ� ..  

و�8 آ�ن -���3 8.0ر ذه�	، أو �,�	، أو د$�	، أو أg�0	، أو 

�8 ذ�p، ��8آ	، �هIا D�9;�* « �3C$ k ا� ���; و«-Mن ا���	 أو 

از kا>�3���3��� 	�c$ kء، و��cا ا�Iه �� �
 �
، وk $'<�� هIا ا!

  .��ا��,�
�ت �3

$�?@  »���; ا���م«'�	 أ
� -	 ا��H ا�Iي ذآ�u ا��&��، -

�;�&�  ����8�; أ�� ا���� وا�B� uاز، و$?'@ ذ�p »�����3 ا���م«ا�<

.u�g�&
 �
  �����-	 » ����3 ا���م�«وهIا $�ل ��6�C� D ا�

.�ًJ$6 أ
  أ�&���3، و-	 ا!

 ���
و�'r ا��وا$�ت ذآ�ت ر���6 
'�و$6 و)8اب أ
�� ا��:


�ح -�; دورًا �?��ً�، » ���; ا���م«�q�� F�'( ،�g* ق��� 	-

H�ا� 	- @
h>وا� [�
�  و�B��� �'� ا�� ��cB�3 ا��- ��ا� k�Bت و)�

	,�K k 	>ات ا�Ig6 -� وا��:ا,c�� kً�?
  .، وk ���<��د ����3�3


� ه��ت وإ k�Bت -	 آ<����  �3�- �
و�0 ذآ��� ا��وا$6 و


� ���ة ا�
�م ��	  f���<D  ٥٣ص ٣٦ج» ���; ا���م«ا�.

  ، -�ا)P.٧٩ص
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ض *(G �67د ��3و��: ×ا����� ��  

�nqg ،��&9 D إا����� » ���; ا���م«و��� أراد ��	 

�3�qg �S .ا�?�3د Dس، ود��ه� إ���ا�  ���  ».���; ا���م«ا�
�م ا�

 ������� ا� وأS���qg ;��� Dً�، » ���; ا���م«�S �0م ا�
�م ا�-

  ��� ه8 أه�;، �S �0ل:

 �>�
�ء$� أه@ ا�8B-6، أ�Bر، ا!��6 ا��Sر دون ا���'l[و] ا� ،

وا -	 إ���ء 
� د�� �S��B، وإ��3ل 
� �B��� ��8K، وأ�&6 
� ذاع )��

.�B�
  

���vة،  ٌعَ� �ه� ذر$P، وP�C- �3�'5، وه	 ُ) أk إن ا���ب>


 ،�3�8�� ��� �3
-�� أIg ��3 أه�<�3، وا�<'� ��3K�� �3، و�� َ$hَْ�ْ� ُآ�8َ

  -Iاك �3���9. 

وا�<�.�ر �'�; -�I- ،�3اك 0َِ�ٌ�  ،و
� ��)��3 �0@ أوان -�9<�3

 .;�&� p�3$ [أن] و ،;
80 P&�$ kأ  

&�h� �B���$ أن ;���hل ا� �'8 .;>  

ل� �S)١(.  

                                      

)١ ( :P(,�ي �9&��  و0'6را�6 و ١١٥و  ١١٤ص��j��3 ا��� �ح 

	�)��3ة و ٤٠٦و  ٤٠٥ص ٣٢ج���ر ا!�8ار و ١٨٦ص ٣ج ���'<

 ٢٧ج (ا����,�ت) �ح إ�,�ق ا��b و ٣٢٦ص ١جnqg ا�'�ب 
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  و8)"ل:

 ����-	 » ���; ا���م«ه��ك أ
8ر آ��cة أ �ر إ���3 ا�
�م ا�

3J'� Dول ا� �رة إ����� ���  ، آ�� $�	:�آ�
; هIا، و


� ا��60 وا����ن 
'�3.  ـ ١ �$�� 6-8Bأه@ ا� P
 ;
إ�; ��أ آ�

  و�0 وc� �3&9�6S أو�9ف:

:�J�3 أ��6. أو��  أ


?�د أن $��و أ��3 آ�
�ء. و ا����8: �
ا��,.8د ه�� 
'�D أ�� 

6

'�D ا��Bا @�l�� ،ء �����ل�Nف ا���lوا� :p�8,وا��:دد، -83 آ ،

 :h�� 6B�
ِإ�F8 ُأْ�ِ)َ� ِإَ��? ِآَ@�ٌب �أخ آ�$�، وا�� أخ آ�$�. وآ,8ل 

NٌB�ِ١(�َآ(.  

:Yر  ا�����'lر. وا��Sر دون ا���'lا� :Fأه@ ا��� D6 إ�����3 ����إ

أن $8Bن ��8�ً� ���;، ��-Cً� -�; ا�Iي $�	 ا�?��، و$&<�ض ه8 ا�8cب 


� آ@ 
� $:ذ$;. ;�  

، وإ��� $3<� ا���س �; k أ
� ا���Sر، -83 ا�8cب ا�Iي -8ق ا�l'�ر

! ����; ه8 ا�Iي !)@ �&� ا�?��، وو�0$<;، وإ! ،u�3C
 @(

                                      

��� ر+� أ
���ا���� وا����� ���q ر�8ل ا� �� آ<�ب  ١٣٩ص� 

  .١٥٢صـ ���وت)  ط دار ا�n>B ا�'���6(

  ���@.�8رة ا ٢٩) ا{6$ ١(
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  .ا{�g$��; أ
�م  8ن$<?��

p ا���� ��D ��60 وهIا $�ل ��D أن أه@ ا�8B-6 آ��8ا إ�D ذ�

 Fه@ ا���h� 6��5»م�8-6، »����3 ا��Bا� �>gي اIأن ا� �
 �j���� ،

و)'��3 
�آًا �?��u ا�Iي $��رب -	 ��د -�رس ه8 ��� �� 

  ا��qNب.

:�WB�0  و[� رأ ;�-	 ا�N  6-8B.��ت  �$�ة ا�g�ص  آ�نأ

،���,�,�
8زu ا��� b�'K �3و� ،;
�B�h� ام>�k�� 6�>3
وآ��8ا  ��$��3، 

 ،6qت ���ل ا�������� 	ا����ر - f��.K D�� ار $'��8ن��>���

 �و$�cBون ا�k<�اض ����3، -�����3 
�; ا!ذى، و$�<�8ن ����?


� +�وب ا�'�وان. pذ� ��jوا��'�د، و  

:gKا�� �M�3 و�� ��sو���3  أن أ��اءه� وا��� F0�+ 8ا إذا�آ�

ا��'J�ت، و�@  �8ا)D63 ه:kء ا��)�ل، �ا���@ أ����ً� $�?hون إ�

�,�b ا��.� ��D ��وه�، K �� وا
�ة �? �
 �B- .ت�Blا��

وإg��39، و ?��<�3،  ،-��<'��8ن �hو��p ا�.&8ة، و���آ6 �30�9


� �� و��� ����Kه�،  f�.$و ،	��
�,,8ن ا!$ ،�3K����� 6�و9

@9����B ا�� �ً�B�
 �B$.  

$,8ل !ه@ » م���; ا���«ا�
�م ا����� أن  :وb�S  ا+��

�n -�و+ً� و
�:و���ت، و���Bا
6 وا��:دد ا�J>0ءات ا�8B-6: إن ��

-'���3 أن $,8
8ا  ووا)��ت، و��l'�ر دون ا���Sر و���s و
��3ت.

.;�Kأآ�@ و); وأ D�� �3�  
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)�وا -	 «!ه@ ا�8B-6: » ���; ا���م«�S �0ل ا�
�م ا�����  ـ ٢

�B��� �Sد �
��; هIا: أن ه��ك -,� $��و ��� 
� 80». إ���ء �'
	َ 


8)��ت  �

�Cه� 9���3، و �
و��kت آ��6�s�0 F ����3، وه	 

 83- ..�3��?�$�3���q ���<'�دB� ،�3K@ )� » ���; ا���م«-���3 و

��3 +�ور$6 ��3و��lط! ،.  


� $�ل ��D ��5'6 هuI ا!
8ر ا�<	 » ���; ا���م«و�� $Iآ�  ���

�0ت ا��8دة وا�<8ا9@، أو ه	 آ���� F��S ،�3 د�Sت، ه@ ه	 ��

ا�?�3د -	 ���@ ا�، و��-P أ��اء ا� �� ا�'�] ����lا$P وا!��Bم، 

ا���س -	 ا�?�3د ه8  ورد��3 �� ��� ���د ا�.. �'� أن أf�9 ه��

.pذ� Dإ� �
  ا�����، وا!
8ال، وا����ء، وا��q0ع، و

�&�ظ ��D وهuI ا���lK 6��B إ�D أن ا����ن �0 $<�3ون -	 ا�

ول، دون أن $l'�. -'��; أن $�ا)r'�> P ا!
8ر، -Kو D �>


� K�����s; دا P�JKو ،;>�
� ر� ��NK أن �
 ;�&� �&��ً�، و$

.;K�(و  

إ�D أ
� *F&>�$ ���0 �g إ��; ا���س » ���; ا���م«�S أ �ر 

  ».وإ��3ل 
� �B��� ��8K«ا�'�د$8ن، -,� �0ل: 

�ZP �W��Kc:  D��K 	>8ر ا�
��و $ k ،6�'9��o	 ا�k<��م أن ا!

 p�K D�� n�o>ا� D�� م ا�,�رة�� �
�.'�8<�3، وا�<w(8 وا�8Nف 

، -Mن ا!
8ر  �S ا�k<��م ��&l@، وا�l'8را�.'6�8، ?'���

��Iل  p�K ا�����pرة -	 ا�����3�K ��B- ،p@ 8ا��<��8ة �lK; ا��8
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�ًJ$�3��3 أ�K �B�$ 8ر ا��<��8ة
I�$ �3ل، �? �'r ا�?M- ،�3ن ا!


�ت ا��)�ل.� �
 6
  و�

:V)�Bو  ;��� $,@: ا!
8ر ا���8ة، �@ �0ل: » ���; ا���م«أ

���ل ��D أن و�8ر�3K ��ر+6 ����3، و���F أ6��9،  ،»ة<��8ا��«

.�3�$8BK @9أ 	6 -�gدا 	ه kرة -��3، وI?>
 kو  

�; ». وأ�&6 
� ذاع 
��B»: «���; ا���م«�S �0ل  ـ ٣hآ» ;���

�3K�q، $�$� أن $��l إ�D ا�<�lر أ
8ره�، و�gو)�3 �� ��» ما���

 	- �3Kول و��9ور��>
)'�K �3&,� ا��وا�� -��� ����3،  ،أ$�ي ا!��jر

أو �BKد، �<D ا <�F3 ا!
8ر ��D ا���N.��، وF�'.K، و��ا أن 

.���>
 ��j �3��.� D8ر إ�
  إ��دة ا!

 �I3ا ا�l'8ر، -Mن$ k��o	 ا�k<��م  و��M ا���م ا�#��� B)"ل:


�Bن ����6 ا�P+8، وو+P آ@  	ء -	 ���- ،pذ� �
ا!
8ر أ$�� 

;'+8
K وروا�� P
�.���3 � ا!
8ر'�، وإ$?�د )8ا Dإ�،  ��� ��:Kو

.F>lKق و�&Kو �l>�
� ا  

و�9 ا���ب !ه@ ا�8B-6 ��� ه	 » ���; ا���م«�S إ�;  ـ ٤

 ،P0ا�8ا 	ب  �ه� ذر$«-,�ل: ���; -��P، وP�C- �3�'5، أk إن ا�

���vة>
�� $83ن أ
�ه�، !ن » ���; ا���م«<�ى: أ�; ، -»وه	 )�ع 

 ،�3��� 6�qo>ا� �B�$ k �3Kار�
��و�6 ا�<6�qo �@ إن 9'�8<�3، و


، وk وا��$� ����3 -	 
c@ هIا ا��,�م g�ف ا��6�B، وg�ف ا��lع

:	�$ ��� pا���<,��، وذ� bq�ا�� kا�',@ ا�����، و ;��,$  
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<� -	 ا���ب )�اح و*kم، وPq0 أ��Jء، و-��3 0<@، وُ$ أوً::

 hl�Kو ،b$�- Dإ� b$�- �
 @,>�K زو)�ت، وأ���ء @
�Kأ5&�ل، و

 ..pذ� ��jت ا)<����6، و�Bl
 �3��  

�-� $.f أن  �$�� ����Nع ا���س �<83$� ا!
� ����3، ��?�د أ

 Dإ� @.�  ه�ا-��.أأن 

bK�� D�� P,K ا����رب u�?K  -	 ا���ب 
�:و��6  ���6 >��8ً�:

 [�� ،;�&�ض �&�; �B@ هuI ا��.�ns ا���<��k��'$ ،6 $?8ز أن 

�; $8Bن 
� ا��,�ء ����&w -	 ا�<6B�3.��ون 
?8ز  ��	، !  

 �
 b,�
� ا�< ;� �� �- �-8K اIه D�� م�,�� ،;� 	��lا���8غ ا�


�Bو8B$ k uن 
?�د 0<
�ا! ;���ن $8Bن @، �@ ه8 $�$� أ�، -Mذا 

�ً��c
  .. ��3ًا 

��ر�;، 
� ��] )8از 0<�;  >���ً�:$ �
 u�?K 6و��:�
-	 ا���ب 

.pذ� Dإ� �
  أو )��;، أو 

:�ً�P8ز  را?$ �- ،;�����6 ا�,��6 إ�D ا� �� Dج إ��>�K ب��أن ا�

 k آ�� ..pذ� Dإ� �
�&�;، و$,<@ ا���س !)@ ا�?�u، او ا���ل، أو  @>,$

�+� ا��، أو �gا�; -��3، !ن ا��8�qب -��3 ه8 إآ�اu أ�� ���3$?8ز 

��6 -	 واgk<��ر ا�<�م، و8�0ل J>8اع ا��ا�3l>�kد، أو أي �8ع 
� أ


��ان ا�?�3د.  

 ��������� » ���; ا���م«وهIا آ�; ه8 ا�Iي $��8 ا�
�م ا�

 kو ،�$�$ k ;�أ
�م أ��� ا���س 89رة وا0'�6 د6,�0 �� ا���ب.. !
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��N$ 6 ��3.أن �3، أو $?8ز �; أن,�,�  $,.� -	 ���ن ا�

��3: » ���; ا���م«و�0 و�9  ـ ٥h� ب�����vة«ا�>
 »)�ع 

 ..6�3
وا�?�ع )�P )��6، وا�<��	 ـ آ�� �0ل ���8$; ـ ��@ -	 


�� $'�	: أن )�ع ا���ب KhK k	 �.8رة 
<��,8B$ @� ،6ن ����3 

�
 �3�,'$ 6��( uI3- ،@K�,إذا )�ح ا�� �ًc�- ،@3
 ،;>?��'
�و�6 

�hl أو+�ع $�<�ج 
'�3 هIا ا�?�$f إ�K r'� Dو�'� ا�'�ج �0 

 �
ا!
8ر ا�<	 K��� ;� ���K;، �'� أن ��ض �n��� �3 ا���ب 

 ،6��s�� ت�Bl
أو)n 9'�8<�3. وK �0�hl �� هuI ا���)6 ا���<?�ة 


�l)�ات، و
� إ�D ذ�p.و  


��ة ا�,<�ل، وا�<'�ض ����8ف وا���'
 w&��ح وا����ل، آ�� أن 

 �'� �ً�* @K�,ا�� ;� �'l$ @98ا>
 �
وP08K ا�?�ح، أو ا�,<@ إ��� ه8 أ

  *ن.

���vة»: «���; ا���م«و!)@ ذ�p �0ل >
أي Ig:K ». )�ع 

.6�3

P و)8د  ،6�0�'>
  �.8رة 

�0م ����س ا�.8رة ا�8ا0'�6 �'� أن » ���; ا���م«إ�;  ـ ٦

 	�'K k ا�.8رة uIب ��� ��3: أن ه����ب ����� ���B>8ط ا�,�

 �
 �&NK 6���9 6?��'
������j وا��'<�$� وا�?��ر$�، �8)8د 


� *�Sره�. وا��'��?6 ه	: ا���و$�ت ا���ب، و  

�.@ ��?�د  أوً::$ �0 nهh>ب أه�<�3. وا����� Igh$ ا�<�3:أن 

�lا��<'�اد ���&� 
P ا���-�$�، وإن �� $وI  ،�ً�80 f�.$ و�� ،�ً&��
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�ً�
  ، و��j k ذ�p.وk ه�h ر

�<�ج إ��; >��8ً�:K �
�<�ج  
� أن �3$� ���3K، و$ �
*kت ا�,<�ل، و

�<�)�3 �&��;، أو ��&�; ��� $8Bن -	 ���6 $ @sو�� �
إ��; 

  ا���ب.

أن k $���	 آ��cًا ��{kم ا�<	 K�hl ���3 ��� ���3�8.. !ن  >���ً�:

����ق 
P ا{kم، وا��آ8ن إ���3 �8ف $��n �; ا�k8د �� ا',


��3ا���ب،  �$  زو?K�n ا��8gل -��� $�<�@ أن $��n �; ا��

 ا�<��ه@ -	 ا��8Jر -	 ����ت ا�q'� وا��Jبأن $,<�h� Pن و


� ا������� u��j Dو�� ;��� ��qg �
، �@ ��م �8Jرu �0 $�<� أ

��; أ
8ر أ � �qgًا ���; -��� ��g 8ض ا���ب وا�<.�، أو 

�3l>ا�.  

��ب، -Iآ� �; » �م���; ا��«�S ���  ـ ٦�� f�.$ k �
9&�ت 

9&<�� أ����<�� �q�K�K kن ���l?��6 وا��0ام، وk ���'�ة وا�'�د، 

  وh>��� kهn وا�k<'�اد.

�6C ا��0ام � �$��Kب، و���@ �q�K�Kن �<,�$� ��وف ا�

  »:���; ا���م«وا��?�م -��3، و�p�I �0ل 

-�I- ،�3اك  وا�<�.�ر �'�; ،و
� ��)��3 �0@ أوان -�9<�3«

;
80 P&�$ kآ� »0َِ�ٌ� أI- ،»م�ا�� ;���:«  

ا��:ا6�K ا�&�69 و ا���6C أن ا��?�ح 
�ه8ن ��'�-6 أوً::

 ;�8g�� u�3( نM- ،�3>9�- �3 �0@ أوان�- @gإن د ;�M- ،ب��-	 ا�
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���Bر وا�3�ك أ�0ب.أ
� �8ف $P�J، و��8Bن kا  

��د و��ب، 
� ه8 ا��8�qب 
�; -	 p�K ا�أن $'�ف  >��8ً�:$

�- ;&s�3و�� ;K�-�.K 8نB>�- ،p�3 ��ون ذ��- @gإن د ;�M- ،

6?�>� Dإ� �ًJ$أ 	3>�K k6، و�s8اl� �و� ،�ً's�+ u�3( 8نB$ @� ،

  .-��sة و�s�� kة

  :��X&� ا�bY4ر *� ا��bH�qت

  �Q ،N��� �Q اQ �P%�س، [�ل:

» 	�� D�� F�gم«د�6، » ���; ا��&���Iي �0ر، -�ghج �	 9

9��&6 أ
�ه� ��	 ر�8ل ا�  و�0ل uIا�� ���س، ه �$ :	�» D�9

  .)١(، وqg	 ���u»ا� ���; و*�;

  -,�F: $� أ
�� ا��:
���، ا�0أه� ��	.

D�9 ا� «-,�أه�، -Mذا -��3 آ@  	ء آ�ن 
�r�0 I ر�8ل ا� 


,<@ ا����� » ���; و*�; Dم«إ��ا�� ;���« ،;�>,$ �
، وآ�� $,<@، و

�

';. و
� $�.�u، و �3l>�$  

�	.-��B� DBء  �$�ًا�Bوأ� ،  

 ،;� P�.$ آ�� :	�� u�0أ ��
-�6�5،  وآ�� �B-�3l>�Kن 

                                      

  ) �'@ ا�.��f: ���ي.١(
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  .)١(»وآ�� $�<�3l ا����. وآ�� �oKر �; ا!
6 ا��..

  و8)"ل:

:	�$ �
 ��k  


� أ��g �;،  ـ ١ b,�>$ �S ،	��j �
إن ا����ن ��N$ �0 �� أ


B<�8ً�، �<&���9;، ود�0 ��N��� 	Kh$ �0و �
s,;، و��Kk;، و8Kار$N;، و

 ;�>NK8ب، و>Bا�� ��Nا ا�Iه Dإ� �B�K w&�ى ا��>- ..pذ� Dإ�

.�3��
�J
�w ���<'�دة hKإ���3، و P(�K ،�3� ة��>'
 6,�S8آ  

8�6 ��&�دات آ��cة،  ـ ٢�l
 6&��-��B إذا آ��F هuI ا�.

$�ة؟!j @�9�&Kو  


�ء ر�8ل ا ـ ٣M� F�D�9 ا� «� وh>Kآ� أه��6 ا�.��&6 إذا آ�


� »���; و*�; @J-وه�� أ�0س وأ ،n��5 	أ� �� 	�� �$ �gو ،

  �g,; ا� D��'K -	 هIا ا�'���.

إن هuI ا�.��&K �� 6<���3�0 ا!$�ي، -� $�<�@ أن 8BKن �0  ـ ٤

F+�'K !ي )'@ أو K.�ف، أو ز$�دة و�,�.6، -��� ���س �0 

.�3�Kآ� w&� �
  �K,�ه� 

��س -	 هuI ا�.��&6 إ
� أ�; ر*u، أو إن 
� $��'; ا�� � ـ ٥

                                      

)١ ( w�0 �� ���� آ<�ب)ري�.�وا�&��k @s�J  ٩١٥ص ٢ج )�<�,�b ا!

  .٧٣ص ٢٨ج ا!�8ار و���ر ١٤١ �ذان ص
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  ��'�� و$�lه�h� uم ����;.

آ�ن -	 
?<�P �0 » ���; ا���م«ذآ���: أن أ
�� ا��:
���  ـ ٦

 �'K ن. و����cو��� و� �B� 	�3 أ�� 	- ���ذاق  ��ً� 
� 5'� ا��

 D6 إ�(��
�Iا�3K، �@ أ�9�8ا � �� 	�N>�� 6��,'6 ا�����3 ا�,�&BK

ا��6 أ$Jً�. وآ��F هuI ا!��gر ا�6���o، و����k هات ��5&�6 وو)�


��3 ��� $?�ي �� ��K�$ �
	َ��
 �
و*kم  D ا�ه�اء و�'��3، و����3 

-	 ���@ ا��$� ه	 
� هuI ا��&�دات ا�<	 آ��8ا ���)6 إ���3 ��)6 

.6��
  

  �� أد�� ا���%3:


 أFK ا
�أٌة و[��"ا:fٌ? �َ�
$�  :، -,��F»���; ا���م«ا��:
���  أ

F���3�	 �35ك ا�.. ،أ
�� ا��:
���، إ�	 زq-  

: B)"ل ا��وا�أن  	�3 -��3 إ��د- �S ،�3 �&��ة� �&�
� أن $h- �S .

'�; �ز ا��آ�ب، �S و+P إF��9 ر)�; -	 Sjرآ�o� n<;، وأ

��دى �K89 D��h;:ا����� �S ،;��  <�� -	 أذ

��; D�9 ا� �«$� أ$�3 ا���س، إن ا� D��'K ��3 إ�D ر��8; «

���  »و*�;
 u�3� ا� ���; و*�;«��3ًا D�9«  � �
 ���; k $,�� ا�h�

.�� ;���  

 ،���
�0ل: -��.�ف ا���س 8$
�Iٍ آ��3 
� g� أ
�� ا��:
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 ����، -�0hم ه:kء ا�c�6S ����3 »����3 ا���م«وا����، وا�

��  .)١(»ا�

  و8)"ل:

 هuI ا��وا�K 6$ل ��D �.�6 ا!6�s ��	، وا����، ـ ١

 �����8ب ا�<	 n(8K ا���. و »����3 ا���م«وا�Iب ا��BKار �
 �0

رأ$��: أن أ��ًا 
� ا�I$� ا�.�-8ا �� $�c أي �:ال أو  �63 �8ل 

��3>�. uIى ه�( �

� أن  �j���� ،8ن �0  ر���B$أ �$��cBا� �&�

 6

� )�ء ���lرك -	 إ�0 P��?� 6���0 6��J- ��JK ;�! ،�3�


pذ� �
 P�
 �S ،��  �uI3 ا��q$,6.. ا�

r'� @'س �8 و)� ذر$'6 و���ء ا�k:6 ـ ه'$�  F� واه�6 و�8 آ�


8K8ر أو ���0 �

� ا��.�ب ا�Iي أ��l>�vّ� ـ  ��&N>�� ،�3� [  ،;�

  <6s�3 ���@ �9رu.�و

ا�Iي أ�S<; ��3 ر�8ل ا�  اط�< ن هIا اkإ: و�'�K p,8ل ـ ٢

ن إ�P��JK D �0 $:دي -	 �'r ا!���» D�9 ا� ���; و*�;«

                                      

)١ ( ����n$I3K ا!��Bم و ١٨٦ص ٧جا��B-	 و  ٣١٠ص ٢ج���0	 �ا��

 و ١٠٣ص ٢٨ج) (*ل ا���Fو��s@ ا��l'6 و ٣٣٧ص ٦وج ٩ص ١٠ج

6�
�� -�3 ا���	 kا��,<.� 
�  �ح ا��N<.� و ٣٧٨ص ١٨ج) (ا���


�*ة ا�',8ل و ٤٥ص ٧٦وج ٢٩٠ص ٤٠ج���ر ا!�8ار و ٤٠٣ص

�u�J ا�&,�; و ٢٨٢ص ٢٣ج$ k �
  .٣٢ص ٤ج
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-Mن هuI ا�,FS�� �0 6�J أو ��D ا!0@ إ�D 9'6�8 إ)�ا�3s، ا���ود، 

ال  -�;-	 �.� آ�ن $ k 6����8ن 
� ، وه� $���v+�ًا)�@ ا�.

6���-	 � -Mذا �� $8)� -	 ذ�p ا�?�P أ�� ���l$،  w; ا�'.�6 ��.

�H ا� �)��;  �
-	 آ<��; ����3qK Dه� c>��� ،� D��'K��ء 


�Iات �F��o -	 �!)��ل ا���,6 ا�<	 ا�p��� ��- ،�3 و�.�<��� ،ا��

وآ�� $��B ا��آ8ن إ�D د�8ى ��ا�6 ا�.���6،  و��ءت ��{�Sم؟!


� ذ�p؟! �cه8 أآ ��� �ًJ-  

:d��8و  

$<8-� -�; ا��lط ��� ذ�p ا�?�P  أ���hن ��م و)8د  أوً::

w -	 �� أ �Nصk $'�	 أن k $<8-� -	 )����ت أ�gى ا��Iآ8ر، 

3��(� � ��$
� )�ى ���; �. 
P ا�<&�$b ��� ا���ود وا�<' b-ات و

  ا�&,�3ء.

 �(8$ �,-�0 HN   @gو�0 د ،;>���K ;>�� @أ��� أه u8ّ>� 	-


� n(8$ ا���..  و�� $�nBK �'ُ�، ا���8غ�� $'� w�� اIن هM-.  

�B@  و �
ً� -	 ا��Cه� 
�q,ً�)�ء ا�Iي ـ هIا ا��lط  �'@ >��8ً�:


� F�S ���;  ر$�0�َ ُأ ـ �� �$�BK ;� ��  ��0Mارu ا��8q	.ا�

 ;K�3ًا آ�8م و��q
���ً� �hن إ)�اء هIا ا��� ���; ��'��u �5ه�ًا 

 P
 �ً����>
�b أن $8Bن ��3qK هIا ا����	 إ�D ا��3qرة، >��- ..;
أ

 P0واP

� $�'D إ��;، و P
8�8ا �&�;، وB$ أن D��'K ا� �$�$ �$Iا� 

  	 $u�3q ��3..ا�6���8 ا�<
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�8ب وإن �,Fq �,�8<�3 ـ ٣I: أن ا����اء ا�',6�8، أو $�(M� 

D�9 ا� ���; « -	 �80; »ا�َ?n��� 8&'���»nّ ا�<6�8، أو �,��8ن 


� ��0; ا���م $?nّ« »:و*�;« k pذ� �B8ر.. و�

� أ pذ� ��oو� ..

 D,�K ت�
�,
$'�	 ا���8 ا���S* P��?� b�qره�، -3��ك 
�اnK و

�
v��K �

�r'� nBK ا{�Sم، آ�� ه8 ا���ل -	  �� 6�8? ��C��� w

�
 ;
��$ pن ذ�M- ،�
 F0و 	6.  أن -
�
��� D��'K �3 ا�� ;���$- �,

َوِإِذ اPَْ@َ�	 ِإPَْ�اِه�Nَ َرOُُّP �: »���; ا���م«�0ل D��'K �� إ��اه�� 

�َّW��ِ cَ�ُQِ��َ �ِّ8َل ِإ�]َ َّ�Jَُّ��َXَKَ ٍت��َ�ِMَPِ :َ َل�]َ �@َِّBِِّس ِإَ���ً� َ[�َل َوِ�� ُذر

�َ��ِ�ِ�َّfِ�ي ا�JْQَ ُل�WَBَ�)١(.  


� ورد -	 هuI ا��وا6$، 
� أن ا� D��'K ��3 إ�D ر��8;  �Bو��

 ���

� � ���; ا���.»D�9 ا� ���; و*�;« ���; k $,�� ا�h� :  8ه

.63��lا��&�دات ا�� �
  

:S��f �>أ �*�&`  

-	 ر��6 ا�8B-6 -,�ل: $� » ���; ا���م«�
�م ���ً� �hل أ��ه� ا

�p ا�، �  -	 ا���ر؟! وأ�8ك 
'Iبأ
�� ا��:
���، إ��B���� pن ا�Iي أ

 8� ،�ً��� b����ًا ���
-,�ل �;: 
;، -r ا� -�ك!! وا�Iي �'] 

�D�� n و); ا!رض �l&'; ا� -��3! أ�	 
'Iب I
 &P أ�	 -	 آ@ 

                                      


� �8رة ا��,�ة. ١٢٤) ا{6$ ١(  
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  ا�?�6 وا���ر؟!-	 ا���ر، وا��; ���0 

���ً�، إن �8ر أ�	 n��5 $8م  >N [�ل: b����ًا ���
وا�Iي �'] 

���، و�8ري، 
� أ�8ار ا�b�N إ6��g k أ�8ار: �8ر &q�� 6
ا�,��


� ا!6�s، !ن  ;Kو�� �
و�8ر -�6�5، و�8ر ا���� وا�����، و

 	&�h� دم* b�N$ �0@ أن �
 D��'K ا� ;,�g يIا� ���8ر �
 u8ر�

  .)١(��م

                                      

وا��?D�� 6  ��٢$] ٤صوا������  ٧٠٢و  ٣٠٥ا!
��	 ���8q	 ص) ١(

ر ��� ا��3lاء ـ �0) و (ط دا ٩٦و  ٩٥ا�Iاهn إ�BK D&�� أ�	 n��5 ص

و  ٥٤٦ص ١وا��<?�ج ج ١١٠و  ٦٩ص ٣٥و���ر ا!�8ار ج ٧٤ص

��6  ٢و (ط ١٨٣ص ١وآ� ا�&8ا�s ج ٣٤٠ص ١(ط دار ا��'��ن) ج

 ٢و (ط دار ا!+8اء) ج ٨٣ص ٢وآ�l ا�6�o ج ٨٠هـ ش) ص ١٣٦٩

و (ط 
�آ  ٢٠٢و��lرة ا��.D&q ص ٣٨٧ص ٧وا��o$� ج ٤٢ص

 و6�K�g ١٥٣ة 
�,���k 6  �ذان صو
�ء ٣١٢ا���l ا���
	) ص

6 ����� �� أ��� ا�,�	 ص ٢٠ص ٥ا���<�رك ج�,�
 6s�
وآ�  ١٧٤و

 ١وا�.�اط ا���<,�� ج ٣٠وا�',� ا����J وا��ر ا�&�$� ص ٨٠ا�&8ا�s ص

 ٥٠وا��ر)�ت ا��-�'6 ص ٩٧ص ٤ج(K&���) وا�.�-	  ٣٣٦ص

 آ�و ١٩٢ص ٤ج و (ط 
:��6 ا��'6c) ٢٣١ص ٣ج(K&���) وا���ه�ن 

 bs�0ا�� (���&K)و$@ ا{$�ت ج ٥١٧ص ٩جhK6  ٣٩٧ـ  ٣٩٦ص ١و$�jو

وإ$��ن أ�	  ٥٠صا��ر)�ت ا��-�'6 و ٢٩٣ص ٢وج ١٦٣ص ١ا���ام ج

 n��5 	��
  .٧٨ص����l ا!
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  و8)"ل:

D�� ��oK �0 ر)@ » ���; ا���م«رأ$�� أن أ
�� ا��:
���  ـ ١

 ،;��� kًد ��5; �:ا�?�� ،u�- ا� r&$ نh� ;��� ا����ء �� Dإ�

 n��5 	م«�8ل إ$��ن أ��ا�� ;���.«  

��ج 
�;  ـ ٢�kا اIه n��� 6$ح ا��وا�.K ��»م�ا�� ;���« ،

$'�ف ا��b و$?��u،  $'�ف أن ذ�p ا��)@» ���; ا���م«-3@ آ�ن 

 	�� D�� P��l>م«��3ف ا��ر »���; ا����>��� ،;��q� ف�'$ �
h� ،

أن  �3ة إ$��ن أ�	 n��5، وا��sk@ ���; آ��F آ����ر ��D ا����ر، �@ 

 ;�آ��<p�Bl -	 إ$��ن ا!����ء، » ���; ا���م«$8Bن ا�<p�Bl -	 إ$��

 ،�3s��9ا وأوIوه �

� ��و )���، و k8ن إB$ k���'
 [��g!؟  

 ;(���ه8 �&w ا�63�l و ا�<�lره�، » ���; ا���م«أم أن ��n ا


� إ�<�lره� و�Kاو��3؟! �ّ�م و80ة ���  -hراد أن $8ا)�33 �

  و ا���n هIان ا!
�ان 
'ً�؟!.. 

��D أن أ�� n��5 » ���; ا���م«$�ل آ�م أ
�� ا��:
���  ـ ٣


� ���s ا!����ء وأو9 @J-ء�أ��c>��� ،�3s�  �����D�9 ا� ���; «

وا!6�s ا�<�'6 
� و�� ا�����  ،، و��	، و-�6�5، وا������»و*�;

  ».8�9ات ا� و��
; ����3 أ)�'��«

�8ار )��P ا�c>��� b�N��ء ! n��5 	8ر أ��-Mن إ5&�ء 

 ;�
'��u: أ �l� 6'ا!ر� ��

� )��P » ���; ا���م«ا��'.8 @J-أ


� ��ا 
� ذآ�ه�  ،b�Nم���; ا«ا����.«  
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�  ـ ٤ ،b�Nا� �s�� D�� n��5 	�! 6��J-!ا uIه D�� و$�ل

 u8ر�
P أ�8ار ا���	 » ���; ا���م«��ا ا��Iآ8ر$�: أن  b�g �0 ���إ

  وا!b�g @�0 6�s *دم ��h&	 ��م.

�'@ إ5&�ء أ�8ار ا�N�bs ��8ر أ�	 n��5 $8م ا�,��
6 إ��� ه8  ـ ٥

$<�� �; ا�83Cر -	 ا�����،  ���3ر هIا ا��,�م ا�'��C �;، ا�Iي ��

 	- D��'K ا� u�3C�- ،�3����+�3 وأK�3� آ�� ا!��اء، و n���

  ا{�gة.

إن هIا ا���$] $�ل ��D أن أ9��ب ا!�8ار ا�6��N ـ  ـ ٦


� )��P ا!����ء » �����3 ا���م«وا�����ن  @J-�3 ـ ه� أ�



� b�'K ا�� �$�س ��3، وا������� أ$Jً�. وا��'�-J&� 6@ ه:kء $

  وا��'	 ��'�-�3K��� 6، واkه<�اء ��3$�3..

أن ا���s@ آ�ن $,� »: ���; ا���م«$�<&�د 
� آ�م ��	  ـ ٧

 n��5 	ن أ���$M�»م�ا�� ;���«.;���K k 6��&lأن ا� 	�v�$ ;�Bو� ،  

  :»O��Q ا���م«��XKب 

�; ه8 �&�; $P&l  أوً::! ،6��&lا� Dج إ��>�$ k n��5 إن أ��

�N��� n�I
 @B� P&  8� ;�����k ،bs وأ�; �0 ��} -	 ��8 در)<; أ

  ��D و); ا!رض �l&'; ا� -��3.

:�ً�8�<  uأن $98@ أ�� P�q>�$ر، و��6 وا�����0 ا�? uإن آ�ن و��

إ�D ا�?�6، و�l��� 8&��6، -���ذا k $&'@ ذ�p؟! إk إذا -�ض أن هIا 

  ا�w�� ��8 ��رًا ���h;.. وهIا ا-<�اض ��5@.
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P ا��'.8
�� ا!ر�'6  ��ً�:>� b�g �0 n��5 	8ر أ��إذا آ�ن 

 P��( 8ار��8رD�� u أ Doq$م، و�� 	&�h� دم* b�g @�0 ،�l�


� ��اه�  ،bs�N�3«ا���� ;
، -3@ $',@ أن $8Bن »8�9ات ا� و��

  -	 ا���ر؟!

:r�=>g �Y ا�����  

روى أ��� �� أ�	 ��� ا� ا���0	 -	 (ا������)، �� ا�� 

�
، �0ل: »���; ا���م«�8ب، �� ��� ا� �� ���ن، �� أ�	 ��� ا� 

 ���

�<��lًا: »���; ا���م«أDK ر)@ أ
�� ا��: p>�( :;� ن إ، -,�ل

  !�	!إا���� وا�����، و��� ا� �� )'&� 8�qgا 

 ��W��� أ
�ا���<�lر 
:O��Q«:  .��K ا���م«K)�ل أ��� ا�

 �Bء. و����ق ���q
 ;�M- ،����; ��g ا�M- ،����زو)�3 ا�

p>��k)١(.  

  و8)"ل: 

:	�$ �
  $��� ه�� 

                                      

)١ ( ����ه�ا$6 ا!
6 و ٢٦٩ص ٤جرو+6 ا��<,�� و ٦٠١ص ٢ج���0	 �ا��

� 	�
 ٤٣ص ١٢ج*ل ا���F) و��s@ ا��l'6 (و ٣٦٦ص ٧ج��� ا�'�

��ر ا!�8ار و ٦٨ص ١٥جو ٤٢٧ص ٨و (ا���
�6) ج ٩ص ٢٢وج�

 ٦ج
�<�رك �&��6 ا����ر و ١٠١ص ٧٢وج ٣٣٨و  ٣٣٧ص ٤٣ج

  .٦١و  ٦٠ص
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�� $�l -	 )8ا�; �p�I ا��)@ إ�D ���  »���; ا���م«إ�;  ـ ١

��6 واه<��م �� ����� �jر ،��'� �
 kو n$�0 �
 k ،�&'( �� ا�

 ���
���� )'&�.. و��B ��� $�اد ا��,�ر�6  »���; ا���م«أ
�� ا��:

�وآIا ���s ا!6�s ا��qه�$� ا��'.8
��  ،������ ا���� وا�

D�9 ا� ���; «�� ر�8ل ا� رد و، -���'��ر ه8 
� »����3 ا���م«

��) إ��v «: »و*�;�)F�� @أ�� أه ��س ��,$ k«)وردو ،)١  ��
ذ�p �� أ

���
  .)٢(أ$Jً� ا��:

                                      

)١ (:P(8ار  را�و (ط  ٩٠ص ١٣جآ� ا�'��ل و ٤٥ص ٦٥ج���ر ا!

 ١١٤و  ٨٣و  ٦٨ص ٢ج$����P ا��8دة و ١٠٤ص ١٢ج 
:��6 ا�����6)

��@ ا��3ى و ٧٧٠صا����C ا��ر و ١٧ذ�s�g ا�',�D ص و ١١٧و 

و  ٣٠٤ص ٩ج) ا����,�تإ�,�ق ا��b (و �ح  ٧ص ١١جوا�� �د 

 ٥٨١ص ٢٤وج ٥٢٤و  ٥٢٣ص ٢٢وج ٤٤٣ص ١٨وج ٣٧٩و  ٣٧٨


��� أ��� ج  ١٤٣ص ٣٣وج �
ص  ٥و�� 
�<nN آ� ا�'��ل ��3

���  و�� آ<�ب ١٦٥و�� آ�8ز ا��,�bs �����وي ص  ٩٤
����دي *ل 

)B !6 ا���� ا�>B
و�� n$�j ا���$] ��k  ١٨٣ص) 8ري
.8رة 

و��  ٣٣٠وأر)f ا��n��q ص ٣٨٩ص ٢هـ) ج١٤٠٥ا�?8زي (ط ��6 

	lg���� �?�ح ا��>&
 ١ج-�ا�s ا�����q و ٢٨٣ص ٤جا�&�دوس ، و�� 

  .٤٥ص

)٢ (:P(ر ج را��g!8ار و ٢٠٢ص ٢ �ح ا� ٣٥وج ٢٦٩ص ٢٦ج���ر ا!

ر و��8ن أ��g ١٩١صآ�l ا��,�� و ٣١ص ١جآ�l ا�6�o و ٣٤٧ص
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 �����3«و�� ا����0 ) ١(ا�.�دق�� ا�
�م  هIا ا��H رويو�0 

  .)٢(»ا���م


�م ا����  ـ ٢��� �'qا� ;�l$ �
���; «�JK�F هuI ا��وا6$ 

، وD�� ;��J&K »���; ا���م«، وا�c��ء ��D ا�
�م ا����� »ا���م

 ���. -,� د�D�� F أن زو)�ت ا�
�م »���; ا���م«أ�g; ا�
�م ا�

 ����
'; أو-� أآ�c �'�دة، و�v�B$ v�3C» ���; ا���م«ا�.  �
وأ

                                      

آ<�ب ا!ر�'�� و ٧١ص ��l��١ ا�.�وق ج» ���; ا���م«ا��+� 

إ�,�ق و ١٣٣ص ١ج'�qردي ��
��� ا�
�م ا��+� و ٣٥١ص����8زي �

 b�
��n0 ��	 �� أ�	 و ١٥٨ص ٧ج�j$6 ا���ام و ٢٠٧ص) (ا!9@ا�

 n��5k ;$دو�
 ٦جدsk@ ا�.�ق و ٢٥٣ص��3 ا��b و ٢١٣ص�� 

 �K٣٠ر$� 
�$�6 د
bl جP: ورا) ٤٥٩ص ١ج$����P ا��8دة و ٤٢٩ص

  .١٩٥ص ١٤جn$I3K ا���Bل و ٣٦١و  ٢١١ص

)١ ( :P(ر را��g!ا 	��'

�<�رك و ١٣ص��&�� �g<.�ص ا�و ١٧٩ص

 ٢٣٧و  ٢٣٦ا��ر)�ت ا��-�'6 صو ٤٣٥و  ٤٣٤ص ٣ا����ر ج�&��6 

وو��s@ ا��l'6 (*ل ا���F)  ١٧٧ص ��l��١ ا�.�وق ج ��@ ا��lاPsو

وا�g<.�ص ����l ا��&��  ٢٢٦ص ٧و (ا���
�6) ج ٣١٢ص ١٠ج

  .٤٠٧ و ٤٠٦ص ٢٢و���ر ا!�8ار ج ١٣ص

�8ادر ا��'?ات ص) ٢( :P(ا�8ه�ب  ١٢٤را ��� �� ����و��8ن ا��'?ات �

 ١٢١ص ٥وج ٤٣٠ص ٤و
�$�6 ا��'�) ����� ه� � ا����ا�	 ج ٧٣ص

  .٢٧٨ص ٤٦ج���ر ا!�8ار و
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���ء ا�
�م ا�..;'
��� -0h@ �'�دة   

��M'�د ا���س  
3<�ً�ـ آ@ إ
�م ـ  
P أن ا��&�وض أن $8Bن ا�
�م


� $,�ر ���;، - @B�M6�8c8)��ت ا��
 �
 pم  �; ن ذ��
��� ا�، وا�

ه� ����6�8c ا�$ k6�3�، .و)�ت ���,�3 أ$���3، و$� P
  �@ ه�5 8


ـ  ٣�
ول ، و�.�<»���; ا���م«6 ا�
�م ا���� إن إ�;، و

 ;9�,>�*$6 ا�<��3q، و�8رة ه@ أ- DK	 �P-�K ;, ��; آ@ 
� $�اد ا

  . ، وK&�ض أن $8Bن أآ�@ وأ-J@ ا���l -	 آ@  	ء�;

$:ذي  ��D أ
�» ���; ا���م«$,�م ا�
�م ا����  ���ذاـ  ٤

�   ؟!أ�K�n ;ا����ء ا��:
��ت 
� دون ذ

�k  ـ ٥;�

J>,$ 6	 آ�cة ا�q�ق �
و)�K; �ى أن 
,�م ا�� ،

 6�s!ا �s�� 	- 6�98.Nا� uIه ���(8� kم«وإ��3 ا����� «�ًJ$أ .  

، و�� �?� ��� �<��	 آ�cة ا!وkدKآ�� أن آ�cة ا�واج ـ  ٦


� $.f أن $8Bن 
.�اuI3� �ً0 ا��cBة. ���  ا�
�م ا�

و��D رأ�K،  �3'��� ا!��اءإن آ�cة ا�q�ق �K<��	  ـ ٧

�,>�  .ا ا!
��u�$I3 إ�3 9
'�و$6، وا
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  :ا���دسا�&%$ 

  ه=� آ<,ء..
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  ا���6Uد ا����� �� آ,م *(�:

 :V)�Bو ���
�0 أ��f و�9ح ���<�3lد » ���; ا���م«أن أ
�� ا��:


�ات ��$�ة،» ���; ا���م«ا�����  ا�
�م  6S�S ذج����Iآ� ه�� 

 �3�
  :ه	 ا�<���6

��� �� )'&� ا��زاز ا�,� 	، ��  ـ ١
 ����g; �
 �� ��

��� ا�����ن ��  ا����� �� أ�	 ا��qNب، �� ��	 �� ا��'��ن، ��

�0ل:  ، �� أ�	 ��� ا� ا�?��	،ا��.�ي ����6، �� أ�	 داود ا����'	

���
إ�D )��;،  »�����3 ا���م«وا�����  ،دD�� F�g أ
�� ا��:

u��� ب�J-  ����ن هIا $,<@ إ�S �0ل:  »���; ا���م«��D آ<� ا�

 u�.�$ kأ��و.  

:F�0 :�0ل ���
���ة �8ء ،$� أ
�� ا��:� p�K وا� ان.  

  .)١(ن ذ��s�B� pإ�0ل: 

                                      


:��6 ا��lو(ط  ٧١ص�� k ;$8�80آ�
@ ا�$�رات  )١(	
��6  � ا���

، ا�
�م ا�'8ا��و ٢٦١ص ٤٤ج���ر ا!�8ار و ١٤٩ص هـ)١٤١٧

 ����  .١٦١ص ٢٢وج ٥٩ص ١٢ج
'?� ر)�ل ا���$] و ١٤٨صا�
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��� ���� ـ  ٢
 ;��g �� ،ا��زاز �&'( �� ���
  �� ،����ا�


ا��، �� ���و �� �'��، �� $$� �� إ���ق، �� �.�  	��� ه�

 	�� �� ،	��	 إ، �0ل: ��,<@ ا����� 0<�، و»���; ا���م«�� ه�


� ا��6��K �$�3 ا!رض ا�<	 $,<@ ����3 �0$�ً� !��ف)١(.  

��ـ  ٣$ �� ،f��9 �� @روى إ�����D  ،ا����-� ا�'���ي ��

�0ل ����اء ��  »���; ا���م« إن ���ً� :إ�����@ �� ز$�د [�0ل] ��

  .K k�u�. 	$,<@ ا��	 ا����� وأ�F �، ��زب ذات $8م: $� ��اء

 ����$,8ل:  ن ا���اء �� ��زبآ� »���; ا���م«-��� 0<@ ا�

u�.��3C$ �S  .�9ق وا� ��	 �� أ�	 n��5، 0<@ ا����� و�� أ

pذ� D�� م��ة وا����  .)٢(ا�

  و8)"ل:

                                      


:��6 ا���l ا���
	و (ط  ٧١ص�� k ;$8�80آ�
@ ا�$�رات ) ١(  6��

، ا�
�م ا�'8ا��و ٢٦٢ص ٤٤ج���ر ا!�8ار و ١٥٠هـ) ص١٤١٧

 ����
'?� ر)�لو ١٤٩صا�  [$��  .٥٩ص ١٢جا�

 ٤١ورا)P ج ٢٦٢ص ٤٤ج���ر ا!�8ار و ٣٣١ص ١ج��&�� �ا�ر �د ) ٢(

 ٤٥٣صا��ر)�ت ا��-�'6 و ١٤٩ص، ا�
�م ا����� ا�'8ا��و ٣١٥ص

آ�l و ٣٤٥ص ١جإ��م ا�8رى و ١٨٧ص ٤ج
'?� ر)�ل ا���$] و

و(ط ا��B<�6  ٢٧٠ص ٢ج
��n0 *ل أ�	 n��5 ورا)P:  ٧٩صا��,�� 

  .١٨١ص ٢ج
�$�6 ا��'�) و ١٠٦و ١٠٥ص ٢جا����ر6$) 
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'�و$6 ا���اء �� ��زب ا����، وآ�ن �0 آ<� ��$]  ـ ١ Dو�

 ،�$�oو�� $'<�ف �; ا� 	إ-���
، -��� ����س ��ى 
�� �ات أ
�� ا��:

  .)١(ب ا� د��ءu-��<?� ،»���; ا���م«���; 

�.�ة ا�
�م ا����� إ ـ ٢ �� ;&�NK م«ن�ا�� ;���« ����kو ،

 ���
�p�I $�ل ��D أ�;  »���; ا���م«�'� أن أu��g أ
�� ا��:

�b اkه<��م.و
�ذول، 
INول، >�$ kو  

����اء هIا ا�B�م $�ل  »���; ا���م«ن 80ل أ
�� ا��:
��� إ ـ ٣

�'� �
 D8ف $'�� إ�� ;�وا0'6 آ���ء، وه8 ���� 
'�-D��  ،D أ

  ، و�B�k ; $&'@ ذ�p.ة��$; ا�,�رة ��D ا��.���D أ�; �<�,D و

���; «��gرات ا�6���o ا�<	 آ�ن أ
�� ا��:
��� إن هIا 
� ا� ـ ٤


<; �<8Bن $��lه� ��� ا���س،  »ا���م�
، »���; ا���م«
� دsk@ إ

و
'�رف �� � �BK��  g �0.; �'�8م» D�9 ا� ���; و*�;«وأن ا���	 

.uأ�� �8ا  


� أ���ب �&� إ$��ن ا���س، وu�� �K، و pآ�� أن ذ�
 �B$ �� �

                                      

 ٣جg�69 ��,�ت ا!�8ار و �K)�6 ا���اء �� ��زب. �0٢
8س ا��)�ل ج) ١(

g�69 و ١٩٠ص ١جا��o$� و ٢٥ص ٩وج ٢٠٠ص ٧وج ٢٦٢ص

 ٩٤صا�<��$� ا��qوو�	 و ٥٤صر)�ل ا�� داود و ٧٨صا!80ال 

 �ح إ�,�ق ا��b و ٦١صا���� �ة وا�k<?�ج ���$] ا��o$� و

,�  .٧٤٦ص ٨وج ٣٣٥ص ٦ج �ت)(ا���
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� ا�$��ن  ;$�� �
��� ا��8Bت ���;، -Mن هuI ا���gرات إذا $

�,,F أ
�م ����;K،  .;��� 6?� 8نBK  

ُ$,<@، وk  »���; ا���م«ذآ�ت ا��وا$6 ا!و�D: أن ا�����  ـ ٥


�<8ى ا�<,8ى وا�$��ن ��ى ا���س $�.�u أ��، وهIا $ 	��K D�� ل�


� دون ا�.&�. -,� آ�ن �.�- u	 p�K ا�&<�ة  Dم«إ��ا�� ;���« 

  وا)�ً� ��D ا!
��h� 6ه�. 

� أن Z8آ�MBو: ;� ،�Kك 
6B -	 $8م ا�<�و$�06 » ���; ا���م« أ

�; ذاهn إ�D �<&;، وأن ا����ء وا!5&�ل �8ف h� �36 آ�
وأ��g ا!

�����	، و��B أ��ًا 
� �?�ج ��F ا� ا���ام، �� $'�ض ���;  $�<�8ن

�.�u، وn�5 k أن $8Bن 
';، �@ �Kآ�o$ u8در 
P ����; وأ5&��;، 


'; وأه@ ��<;، وا�I$� ا�<�3lوا ..;�8-�'$ k �3�hوآ ،;���
� أ9  

 pذ� D�3 أ+� إ��
�Kا)P أه@ ا�8B-6 �� ا���'6 ا�<	 أIgه� �; 

@�,� �� ���
 u��&�..�3l>ا� D>� ،���
  ، و8�NKا �� 

-	 أن  8ا$��jآ�� أن ا���س 
� ���s ا!�q0ر �� $��,8ا �;، و�� 

�8B$8ا ;s8ا� F�K »م�ا�� ;���« .  


�م ا����� �<�3lد اهuI ا��.8ص ا�<	 أ �رت k إن ـ ٦�

�&�;، !ن �jض �� ، »���; ا���م« ����S�� ��J>Kً� 9�'; ا�

-��� $��و ا���gرات ا�6���o ����س ه8  
� هuI »���; ا���م«��	 

������� 6q�Kر ا�����g!ا uIر ه��c>م« ا��ي »���; ا���?$ �
، و

���; «���; -	 �K �� ا����6 ا�$����6 ����س، و-	 إ�,�ط 
� $8ا)3; 
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�,�bs وا������ت ا��$��6  »ا���م��� 	

� آ�� ����	، و-<p إ��


'��� ا�I$� $�$�ون  ،���D أ$�ي ا����0$�، وا��h)8ر$� �3 w�5


� �Kه�ت وأ���5@.. ;�8'�l$ ��� �$ا��  

�BوNB�Mرئ ا��(ا� V):  uIإ$�اد ه 	- P�8>� kو 	.,>�� k ���أ

ا��.8ص، �@ �B<&	 ��?�د إ�Sرة ا�&�Bة ��� $�,b ا��oض، و�<�ك 

�$�B6 ا�,�رئ ا�-�.�، ود60 ا�����s�� ،6C ا��.8ص ره��6 �

6�  .و��
6 ا��,�ر

  �� آ<,ء: × *(�

  :[�ل ا��W)�ي


.'n �� ��م [�ل: 	�S��	���>،، �0ل أ�8 ���ن ا�  	أ� ��


P ��	 �� أ�	 n��5  ،�� ���� ، �� ه�����6�Sة ��وj :�0ل»��� ;

وة 9&��» ا���مj���B� ����D�9 ��� 9�ة، -��� ���  ،ء، -��� 

�3>��K �
�p أ$<�3 ا�<��6، ����lن  �S �0ل: واهً� ،-�3�l ،ر-P إ��; 


�p 80م $�8�gن ا�?���o� 6 ���ب)١(.  

6�Sه� P(ر ���-  ;Kأ�
وK; إ�D اj �
ء ��F وه	 )�دا ـ

���� F�
<، وآ� 	�'� 6'�l»م�6ـ » ���; ا���Sل ��3 زو)�3 ه��,- :


� p,$�9 أ�	 ا����؟ p�?أ� k!أ �آ�� ���� ���  �
ر-P إ��; 

                                      

  .9١٤٠&�� ����,�ي ص) ١(
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�3>��K، �3�l-، �ً8ن  و�0ل: واه�g�$ 80م p�
6، ����lن ��K �$ p�

  !و
� ���; ���n�o؟ ،ا�?���o� 6 ���ب

 ���
» ���; ا���م«-,��F: د��� 
�p أ$�3 ا��)@، -Mن أ
�� ا��:

�ً,� k١(�� $,@ إ(.  

 ا��'] ا�Iي �'c; إ�D ا����� �� ��	 -��� �'] ���� ا� �� ز$�د

<	 �'] إ���3، وأ9���;، �0ل: آ�F -��3 -	 ا��N@ ا�» ���; ا���م«

��-F  ،وأ9���;» ���; ا���م« و���� ،-��� ا�<F�3 إ�D ا�,8م

ل ��� ���وا��,'6 ا�<	 ر-P إ��;  ،-�;» ���; ا���م« 	ا���ل ا�Iي 


���ي Fه�B- ،;��0 يIا��3، وا�,8ل ا��K �
.  

	��- D�� F��0h-،  ����، »���; ا���م«�<D وD�� F&0 ا�


� أ��; -	 هIا ا���ل-��� F'�� يI��� ;>Sو�� ،;��� F.  

����  !أو �����؟ ،: 
'�� أ�F-,�ل ا�


'p و�K .p��� kآF أه�	 وو��ي  ،-,�F: $� ا�� ر�8ل ا� k

  .أ�gف ����3 
� ا�� ز$�د

                                      


�$�6 و ١٩٩ص�.�وق �ا!
��	 و ١٤١و  9١٤٠&�� ����,�ي ص) ١(

 و  ٣٣٧ص ٤١وج ٤١٩ص ٣٢ج���ر ا!�8ار و ١٧٠ص ٢جا��'�)

��3 و ١٤٧ص ، ا�
�م ا�����ا�'8ا��و ٢٥٦و  ٢٥٥ص ٤٤وج ٣٣٨

 ١٧٠و  ١٦٩ص ٣ج ���'<�	�6j  �ح ��3 ا��و ٢٨٤ص ٢جا��'�دة 

  .٥٠٤ص ١٠ج�<�<�ي ��0
8س ا��)�ل و
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����، �<�K k Dى ��� 
,<ً� ،: -8ل ه��ً�»م���; ا���« -,�ل ا�

���
 w&����k u $�ى 
,<��� ا��8م » D�9 ا� ���; و*�;« -8ا�Iي 

  إk أد�g; ا� ا���ر.  ،وc�o$ k�� ،ر)@


,<�; 	�<g D& �0ل: -F��0h -	 ا!رض ه�ر�ً� 	��)١( .  

�ل: ��S�� ا!)�f �� ��� ا� 0 ،
.'n �� ��م ، ���.�روى 

  .إ�D �'�� �� وهn )�ء ��وة ا���ر0	 :�0ل ،�� أ�	 )��&6 ،ا�B��ي

 ;�h�-، Pأ�� ��-,�ل: ��$] ��S<��; �� ��	 �� أ�	 n��5  ،وأ

  .»���; ا���م«

 ���� �� ��N
 	�c'� ،�'�-�Kh<;  ،»���; ا���م«إ�D ��	  ،�0ل: 

  ه�ه��. ،و$,8ل: ه�ه�� ،-��B�، u��� ��l$ ;K�(8�ء

  !-,�ل �; ر)@: و
� ذ�p $� أ
�� ا��:
���؟

 ���
ل ه�ه��» D�9 ا� ���; و*�;«�0ل: S,@ {ل �$،  $8@ ��3-


��B، وو$@ .�3�
 �B�  


'�D هIا ا�B�م $� أ
�� ا��:
���؟ �
  !-,�ل �; ا��)@: 

                                      

 ١١ج
6�8�8 ا�
�م ��	 �� أ�	 n��5 و 9١٤١&�� ����,�ي ص) ١(

 �ح ورا)P:  ١٤٦ص ٨ج (ا����,�ت) �ح إ�,�ق ا��b و ١١٢ص

و  ٥٠٤ص ١٠ج�<�<�ي ��0
8س ا��)�ل و ١٤٢و  ١٤١ص ٣جا!��gر 

٥٠٥.  



  ��٨ ا����� وا���ر�� ج ×��ة ا�����                                                                                          ١٣٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8��3 ،: و$@ ��3 
��B»���; ا���م« �0ل �>,K. �3�
 �B� @$وو،  �B�g�$

  .)١(ا� �,<��3 إ�D ا���ر

  هZا ا��Mم �Q	 و�S_ O�: ا��W)�يو[� روى 

 ;�
��3، وو$@]  »���; ا���م«أ �B�] @$8- :�0.�3ل��� �B�  

�3�
وو$@ ���  -��)��F-�� �,- ،(u ،�0ل ا��)@: أ
� و$@ ��� 


� ه8؟ ،����3!  

  .)٢(و�q>�K k'8ن �.�ه� ،: �Kو��3 $,<�8ن»���; ا���م«�0ل 

 ،: �� ا���� �� آ��B� �� ��'���c ا�'��	 ، ���.�روى 

$�  :-�08 ��3، -,�@ ،أDK آ���ء »���; ا���م« �� أ��;: أن ���ً�

  ؟!أ
�� ا��:
���، هuI آ���ء


�Bن .: ذات آ�ب و��ء.»���; ا���م« �0ل Dإ� u��� h
 ،�S أو

                                      

 ٤١وج ٤٢٠ص �٣٢��ر ا!�8ار جو ١٤٢و  9١٤١&�� ����,�ي ص) ١(

٢��3 ا��'�دة جو ��l�٢٠٤وا�	 ص�
��n0 أه@ ا���F و ٣٣٨ص 

 �ح و ١٧١و  ١٧٠ص ٣ج ���'<�	 �ح ��3 ا���6j و ١٣٠ص

 b�  .١٤٢ص ٨ج (ا����,�ت)إ�,�ق ا�

 ٣٣٨ص ٤١وج ٤٢٠ص �٣٢��ر ا!�8ار جو 9١٤٢&�� ����,�ي ص) ٢(

 ٣ج ���'<�	� ا���6j  �ح �3و ��l�٢٠٤وا�	 ص�
��n0 أه@ ا���F و


��n0 أه@ ا���F و ١٧١ص� 	� �ح إ�,�ق ا��b و ٢٠٤ص���lوا

  .١٤٣ص ٨ج (ا����,�ت)
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P+8  .ه�� 
P+8 ر����3، و
��خ رآ���3 -,�ل: ه� Dإ� u��� h
وأو

�g*، م���; « -,�ل��3 : ه�»ا��s�
  . )١(ه�� 
�3اق د

  :B)"ل ا�P أN�Qو

f�9م« وأ�ًا »���; ا���s��، ء���B� ل� D>� Dإ� �C� �S ،

5� ا�&�ات� ، �ً�N� p���وأ�.� ه.   

  !�� ���س! أK'�ف هIا ا��P+8؟ا-,�ل: $� 

���

� أ ،-,�ل: k $� أ
�� ا��:;-��.  

�� �BK  ،��-<; آ�'�-<	 إ�p �8 : أ
�»���; ا���م«-,�ل 

uوز�?K، 	s�B�� 	B�K D>�.  

 	�� DB� �S :م«�0ل�ء  �$�ًا »���; ا���B� F�Jgا D>� ،

;�8
�� ;>���، u�9ر D�� 8ع
  .و���F ا��

	� �
 !u8ل: أوا,$ @'( �S، !&��ن� 	و{ل أ�!  

 F&>ا� �S»م�ا�� ;��� «����-,�ل: ا��9  ،»���; ا���م« إ�D ا�


� �'�يأ�� ��� ا� D,�K يIا� @c
 �3�
  .)٢(! -�,� �,	 أ�8ك 

                                      

 ٣٣٩ص ٤١وج ٤٢٠ص ٣٢ج���ر ا!�8ار و 9١٤٢&�� ����,�ي ص) ١(


��n0 أه@ ا���F و ١٧١ص ٣ج ���'<�	 �ح ��3 ا���6j و� 	����lوا

  .١٤٣ص ٨ج (ا����,�ت) �ح إ�,�ق ا��b و ٢٠٤ص

 ٥٥١ص ٢و (ط دار ا!+8اء) ج ٤٦٣و  ٤٦٢ص ٢ا�&<8ح ��k أ��c ج) ٢(
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 	�� @'( �S :م«�0ل�ء ،»���; ا���أرض آ�� 	8ل -?$،  ;�hآ

�ً��  n�q$ل ود�� ���ء� �S ،، �0م �S ،ة�و+8ء ا�. h+8>-، D�.- 


� �0ب ���8ى ،
�  �ء أن $.�	 p���8ا ه��5�  وا���س �0 �  Dإ�

   .ا�&�ات

6,&g ;أ��� b&g �S :�0ل، �ً�- ;�>�  .-��م وا

! أk أ��pS ��� رأ$F ا����6 �� ���سا: $� »���; ا���م« -,�ل


	؟��
 	-!  


���!-,�ل: ��D $� أ
�� ا��:!  

��r ا�u8(8، -	 أ$�$�3 أ��م  : رأ$F ر)�kً»���; ا���م«-,�ل 

 �S ،6qg ا!رض uI8ا �8ل هqN- ،�3� ون ���8ف��,>
��r، وه� 

@�N�ا� uIه F$�3ًا ،رأ� F$�3 ا!رض، ورأ&'�� F��+ �0ي  و�?$

����-	 ذ�p  و�j �0ق، »���; ا���م« ����م ا�'���، ورأ$F ا��	 ا�

  .)١(-� $�oث ،وه�o>�$ 8] ،ا��م

u8(8ا� rا��)�ل ا��� pأو�� F$رأ 	��8ا 
�  ،�S إ� �$Iا�

�K �B,<�8ن ��D *ل ا���8ل ��9ًا وه� $��دون: ��9ًا ،ا����ءM- !

  !أ$�ي أ �ار ا���س، وهuI ا�?�6 
l<�60 إ��p $� أ�� ��� ا�

                                      

  .٥٩ص ٦ج
6�8�8 ا�
�م ��	 �� أ�	 n��5 و ٥٥٢و 

 ٥٥٢ص ٢و (ط دار ا!+8اء) ج ٤٦٣ص ٢ا�&<8ح ��k أ��c ج) ١(

  .٦٠ص ٦ج
6�8�8 ا�
�م ��	 �� أ�	 n��5 و
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	�
8ا إ�	 -'و�,K �S، أ�0 ا� و �,- !���8��0ا: أ��l $� أ�� ا�

 ����$8م $,8م ا���س ��ب  �jًا »���; ا���م«������ p�p ا�

  .ا�'�����

F3�>�  .�S إ�	 ا

F$رأ �
  .-I3ا 

أ�8 ا�,���  ،-8ا�Iي �&�� w	 ���S�� �,� !u�	 ا�.�دق ا��.�وق

�'��- �3	 �gو)	 إ�D أ�	 �hرى هuI ا��ؤ$�  ،»D�9 ا� ���; و*�;«

	 $�-� -��3 ا��	 <ا� ،0<�ل أه@ ا��o	 �����، وهuI أرض آ���ء

�������  ،و �'<;، »���; ا���م« ا�
 F�� 6�5�- و�� �
و)���6 

، وأن هuI ا��,'6 ا��'�و-6 -	 أه@ ا����وات »D�9 ا� ���; و*�;«

، و����lن 
��3 80م $�8�gن ا�?�� 6� IKآ� �hرض آ�ب و��ء

  .)١(���ب

! اn�5 �	 ��3�8 ��9ان �� ���سا: $� »���; ا���م«�S �0ل 

  .-8)�ه� ،ا���Cء، -�3��q ا�� ���س

  .�S �0ل: $� أ
�� ا��:
���! �0 أ�9<�3

  : ا� أآ��! �9ق ا� ور��8;.»���; ا���م«-,�ل ��	 

                                      

 ٥٥٢ص ٢و (ط دار ا!+8اء) ج ٤٦٤و  ٤٦٣ص ٢ا�&<8ح ��k أ��c ج) ١(

  .٦١و  ٦٠ص ٦ج
6�8�8 ا�
�م ��	 �� أ�	 n��5 و
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�8ه� ،»���; ا���م«�S �0م ��	 ��<D و�S ،�3��� �0  ،$�3ول 


� �'� ا���Cء 6J�0 Igان ،أ�&� ،-M- ،�3�lذا ��3 �8ن آ�8ن ا�

�6 ا���p، -,�ل ��	 s6 آ�ا�sم«ورا�ا�� ;���« uIه 	ه �'� :

�3��'�.  


� هuI $� »���; ا���م«�S �0ل  ��'K؟�� ���سا: أ!  

�$ k :�0ل  !���
  أ
�� ا��:


�$� إن ا����D��� f :»���; ا���م« -,�ل ��،  uI3� �
 �0

و
'; ا��8ار$8ن، -�l هIا ا��'� آ��  ��<;، وأF��0 إ��;  ،ا!رض


'; ا��8ار$8ن ،�<D وD��� DB�- ،;$�$ ��� F&0 ،ا���Cء DBو�، 

D��� 	B�$ رون ���ذا�$ k م« وه��؟!»���; ا��  

  !و���ذا اF��>g ه3��؟ !-,��8ا: $� روح ا�! 
� $�p�B؟

  !��3: أK'��8ن 
� هuI ا!رض؟» ���; ا���م«-,�ل 

  8��0ا: k $� روح ا�!

: هuI أرض $,<@ ����3 -�خ ا���8ل أ��� »���; ا���م« -,�ل

 D&q.ا� ���; و*�;«ا�� D�9« ،<; ا�ه�اءو-�خ ا�� » �3���


�$� ��F ���ان ،�0$�6 ا��qه�ة ا��<8ل ،»ا���م.  

D��� u��� ب�+ �S ء��Cا� �'� Dإ�، ;�l-،  �l'
و�0ل: $� 

�;] آ�ن [
�] ���l ا��8ار$��] k n�qا ا�Iه D�� ء��Cا �'� ا�Iه !

  .رضهuI ا!

D��� DJ
 �S  �$�
وF�,� �0 هuI  ،»8�9ات ا� ���;«ا�� 
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 D>� ،ا��ه� pذ� �
8$
�� هIا  D8ل إا��'�ات إ�q� �3 �0 ا9&�ت�


�ن ���uI3- ،�3 أرض ا��Bب وا���ء.  ا�

 	�� DB� �S :م«�0ل�ا�� ;���«، D��� رك و�0ل: $� رب��K k !

  !آ��cًا وا�'�; �'�ً� ،K@ و��ي-	 �0

�<D �,�  ،و�DB ا���س 
';، »���; ا���م« �S ا <� ��Bء ��	

  .وlj	 ���D��، ; و)3;

�	 رآ'�ت ،-�S، nS8 أ-�ق��S D�.-،  ،��>'آ@ رآ �
و��� 

أ�� ���  -��l;، و$,8ل: ��9ًا ،-���B ��� )'@ $<��ول 
� ذ�p ا��'�

�D�9« ، n��� 6 ا� ���; و*�;«$� ��Sة ر�8ل ا�  ! ��9ًاا���ور$

  !ا�!


� ذ�p ا��'� �S أIg آ&ً�، ;�8S 	- u�.-، م« و�0ل�ا�� ;���« :

ال هIا 
.�ورًا$ k . ،أ��ًا	أ)� 	�� 	Kh$ أو  

وه	  ،! إذا رأ$<�3 
� �'�ي�� ���سا: $� »���; ا���م«�S �0ل 

�ً
  �0 0<@. ، -���� أن أ�� ��� ا������K �ًq@ د

��-�0�ًCل ا�� ���سK � أ F�: -8ا� �,� آ  	أ� �� 	�3 �'� ���

n��5، 	-�5 �� �3أ�� k ��  .)١(وأ

                                      

 ٥٥٢ص ٢و (ط دار ا!+8اء) ج ٤٦٥و  ٤٦٤ص ٢ا�&<8ح ��k أ��c ج) ١(

  .٥٥٣و 
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  و8)"ل:

:r` �� �67وزو ���� G)* أة  ا��

 6�
:
 F��0 أ��3ت 6.0 ه�6�S �� ���� آ�� أن ا���أة آ�

��� n��5 	أ� �� 	�� ;� 	Kh$ يIا� ،n�o»م�ا�� ;���« ;�h� �3��,�� ،


� ر�8ل ا�  uIgأ �
�&�;، وإ��� ه8 أ ��� �
 p8ل ذ�,$ k» D�9


.�ا0ً� ��ه�ًا �,D��'K ;�8: ». ا� ���; و*�; F��9h-� �َ�(ِ?@�ُهً�ى ِ�ْ�ُ

* d�َْ̀ �ْ�Pِ َن"Wُ�ِ�ْBُ �َBZِ?١(�ا�(.  

I3� 	3إ� b�-8K اIوه �j���� يIإ��; زو)�3.. ا� b-8$ �� ا���أة u

�'� ;�
� أ  	Kh$)�� ا�� ز$�د، و 	ط -�N�$ �0ن Pر� �

� $,�ب 

 ���

��3 أ
�� ا��: Igأ 	ا�< P+; ا��8ا��م ��h� ء، و$�ى�آ�� Dإ�

ا�<�اب و �;، وأ��g ��� $?�ي -	 ذ�p ا��P+8 » ���; ا���م«

.uو�� D��  


'��B ا Dإ� h?�$ k ;�Bو�� ������رب »���; ا���م«
�م ا��� ،

����
P أ�; �0 ا��Nط -	 )�� ا�� �'� ���ب ا� ،�$$ ��( 


�; أ�; �0 »���; ا���م« �ً�� .;
�
�.�ة إ D�� ر ا��3ب�>N$ @� ،

�?� ��&�;!! وه��3ت..  

                                      


� �8رة ا��,�ة. ٣و  ٢) ا{$<�ن ١(  
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  أ'8 �=� أم *(�=�؟!:

 	B�0.<; $���: أن هIا ا��)@ ـ أ��	 ه�6�S �� ���� ـ $

�&�; ����س، و$�?@  D���s�lا ا�<.�ف ا�Iم �، -,� ا�<�ف ه�
�

 ������� ر*u و��'; 
� أ��; -	 b$�5 9&��، » ���; ا���م«ا�

 P
��� و9@ آ���ء.. -���&�وض ��c@ هIا ا�HNl أن $8Bن 

 ����6 ��
�م ��	 ».. ���; ا���م«ا����oرات ا���g�ا uIن هM-

  ��gرًا.@ �����ن ا��:
� ا�'�K k0<�ك » ���; ا���م«

  و!)@ ذ�p، و!ن ا���Nر ا�.��f آ�ن آ����ر ��D ا����ر.

 ������ I3� ;�8�0ا ا���Nر، -,�ل » ���; ا���م«��h; ا�
�م ا�

F�  أو �����. ،�;: 
'�� أ


'p، وp��� k.. -��  �"اB�x �ًP%ً� وY�) ،�ً%��Q [�ل: ��XKب k

 ،��&9 b$�5 	- ر*ه� 	ا�< @skا�� p�K ;'
 P&�K �� �$�� �S

;'
 P&�$ ء	ي  h- ،6��B� 6وآ�� ،�ً-��- �ً-�� �3K�,��qK!؟  

;�80 P�Kو�0 أ  ����p� k، وp��� k، : »���; ا���م«��
�م ا�

Fآ�K :;�8,� وو��ي 	ا�� ز$�د ،أه� �
  .أ�gف ����3 

 ����» ���; ا���م«و�F�� �B  '�ي أ�� $� ه�6�S: أن ��6�s ا�

 F���3 ��+�ة -	 آ���ء؟! أ�� $&�B -��� ��?�ي آ�! ،�qg 	-

  ����3 �'� 0<@ ا����� و9��;؟!

 @J-إوآ�ن أu�?K ����ه8  هIا ا�HNl، )�اء $<uIN ا�
�م ا�

، ��Iهn ��]  �ء، و$��ث ا���س ��� رأى، و
� أن $&�f �; ا��?�ل
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�
�� 6
�&�;، و$F�c آ�ا fJ&$ يI8ن ه8 ا�B�� ،@'- �
م ��P، و

 �����&�; �;، ، »���; ا���م«ا� fJ&$ ��� ;�و$'�ف ا���س: أ

8
�<;، و�� $�د��3 �����; ا�
�م ا��8�Cم ا�Iي أ��g ا� ور��8; �C��

pء؟!�; و0<�;��� � ذ�k:ه �
 uا��  ، -hي آ&� هIا ا�Iي 

 �)*× :�ًFذا S�qا� E)3� g  

أ
��  إن ه�6�S �� ���� �0 ��در إ�n$IBK D ا���N ا�Iي �9ر ��

 ���
k $'�� » ���; ا���م«��س أ�; أ، ��D »���; ا���م«ا��:

 .n�oا�  

 	- ;0�.� ���I��� ��'$ kات، �B�; $'�� » ���; ا���م«�; أو


� ا� ور��8;، أو �?'@ ���'>��� n�oا� ا�  �
 ;�B�K ;�- 80ة

  هIا ا�'��.��D ا��.8ل 

  :×D7اء �� ��q� g ا��4م 

����hن $�8	 ه�ر�ً�، !�; k $�ى أ�� �أ
� ه�6�S  إن ا�
�م ا�


,<��3c�o$ k �S ،�3 إk أد�g; ا� ا���ر.  

  و8)"ل:

 .;�&� �$���� �$�&K �$ا�� �-��إن ا�
�م ��-� ���$�، -��<&�$� �

 k آ�ن �'��ًا �
وهIا $�<� ��D آ@ 
��B أن $��در إ�C&� D;، و

I� 8نBK ����<�?$'Iر -	 �Kك �.�K;، !ن ��j<; إ F� 6رًا �; إذا آ�

وا��$� ا�'? �� ا�898ل إ��;، أو ��م 
'�-<; �<'�ض ا�
�م 
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.�qN��  

  و��WWM 8)"ل:


� هIا ا�,��@، -Mن هIا ا��)@ $'�� أن ا�
�م -	  w�� ��ا��8رد ه

ول ���; هIا ���k<'�د $ kو ،�qg م�
  ا0k<�اب 
�;..  وأ�� ا�


�u ا�
�م ���k<'�دh$ أن D�'
وا��3ب، �<k D $'�ض  -�� 

  ؟!�&�; ��qN ا��8gل -	 ا���ر

��M أن ��Bب:Bو  


.�إن هIا ا��)@ � أوً:: �B$ � ��
D>� �ً0 ��� أ��g �; أ

 ���
 �<D �'� ��3 -	 ا���ا$6، و�'�; �� $.�ق» ���; ا���م«ا��:

 ..P+8
وإن آ�ن �g �0ف 
� ا�<��ل 
�lه�اB� ;K@ ��آ6، و-	 آ@ 

- ،pذ� �
وهIا 
'��u: أ�; إذا �jب ��� ��S ا�k<'�د. و80ع  	ء 

.u�lN$ �
�; $�,B  D�� D; -	 �.8ل M- ،ي�?$  

:	W���0 �0ل �;: إن » ���; ا���م«أن ا�
�م  وB�آ� هZا ا�


,<�; ه8 ا�Iي n(8$ �; ا�'Iاب -	 ا���ر، -Mن �jب  6C�� u8رJ�

�6C ا�,<@، و�.@ -	 ���j; -�  	ء ���;. و��� أ
�u ����3ب �� �

.�'� F��  �0 ب��  �BK ا�

:u�W�� اZوه  k م�
أن  p ذ�p ا��)@ -	 �.8ل  	ء ��


� دام �� $�3l �.8ل ذ�p ا�l	ء ا��8Blك. ،u�J$  


�Bن هIا ا��)@  >��8ً�:M� ء، آ�ن�)��6  �3اء آ�� 	8ن -B$ أن

 ;�B)��<�3، و� 	8ن -B$ k ر أن�>gي اIله8 ا���$ ��3دة -lم ا��,
 ،
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;�����6 �9د$60�< !ن  Dا �ج إ�Iه �B$ و�� .f��ا!
� ، و9 �.0

.HNlا� p8)8دًا ��ى ذ�
  


b� 6 ا��'�-6، �@ آ�ن k آ�� �
أ�; �� $�B $'�ف ا�
�م وا�

�; �� $�B » ���; ا���م«��gرات أ
�� ا��:
��� إ$,�@ ! ،6���oا�

 ����
�م ا���� �,>'$ uا�K @3- ،ت��s�oا� ��'$ u�C��»م�ا�� ;��� «


�� $'<,�u -	 أ��;أ �cا��,6�8.آ uIه �$:$ k ر ا!��اث��
  ؟! إن 

  هQا هE�: 2 ا��4م!!:

 :V)�B �����0 أ6�S�3� ��0 �,�8;: » ���; ا���م«أن ا�
�م ا�

»���
 w&����k u $�ى 
,<��� ا��8م » D�9 ا� ���; و*�;« -8ا�Iي 

  ».إk أد�g; ا� ا���ر ،وc�o$ k�� ،ر)@

hأن ا�� P
 ،وا��<P08 ه8 أن $,�� ا����ن ��� $'8د إ��;�8ف 

  -�,8ل:

Iا� ��- ،u��� ���� uي د��-8ا�Iي �&�	 ���u، أو -8ا�Iي �&w ا�

  ول �� p�K ا�.�6o إ�D هuI ا�.�6o؟!��'� »ا���م ���;«

 �M�Bب:أو��B ن  

w&�ا� D�� ���o>��0@ ا� �
-Mن �&w ا���	 ���,��،  �hن هIا 

�&w ا�����  »D�9 ا� ���; و*�;« �
 D�jم«أ�83 ». ���; ا��-

�8د -	 ا�B� ،6�'B	 ,$�P ا��qف ا{�g آ�� �8 أ��0 ��� ا��?� ا!

  ��� $,8ل.
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 HN  P
و
�� $:آ� ا���)6 إ�D ا�<���o -	 ا�,�� أن ا�B�م 

 ;���� �

� إ��gرu ر�P �0ن �'� �8ا�	 $�ى -.8ل ا��'?ة K<?�� أ

�3�8.- �� ،�
:$ k �S ،>�$ k8ا)63 و
 �
?�n، �@ $�3ب 

  ا���:و��6. 


� ا�,�� �uI3 ا��q$,6 ا����ح إ�D أن » ���; ا���م«راد أور��� 

  .أ$D�9« �ًJ ا� ���; و*�;«هIا ا���N �9در �� ر�8ل ا� 

  :ا�k>=� ×آ��a tد *(� 


ً� إن ا���ال ا�Zي B#@�ج B"اب أ� 	ن  أن :ه"إ��Bا�� �$��K

وا� �رة إ�D ذ�p ا���Bن إ �رة ����S ،6 ا�Iي $��8Nن -�; رآ���3، 


�Bن �$��K P+و  P+8

p&� P+8 د
��3s، و �$��Kر����3، و


� �'�ه� ا���gر �� و)8د��	 ����3s. و Ig!ء، وا��Cي  ا�Iا�

���; «$l	 �hن ���ً� ـ إن ذ�p آ�; ـ 
FJ ���; ا����ت 
� ا����� 


�� $'�ف ����3 �ل ا�<أ�;  وأذ�p ا���Bن،  آ�ن �0 )�ء إ�D» ا���م

 -;�<D�9 «v�� D ا� ���; و*�;«آ@ هuI ا�<&��9@، وه8 ر�8ل ا� 

  .، آ�� ر�?r'� 6 ا!8gةإ$�ه�


� �0@ ر�8ل ا� �'�أو  �
، »D�9 ا� ���; و*�;«�3 ُ
F��c �;. إ

D�9 ا� «�; 
�� �ة، 
� دون ���8K ا���8ل 
�3�vc ا� D��'K  أنأو 

  و��ف، و�&�.. -�أى  ».���; و*�;

 F6 أه@ ا����s! �
ا�I$� » ����3 ا���م«و�.8ل هIا ا!


� ا��'��، !�� w�� �����'ا� �

� �� $'� أ��ًا  ،;���أ��qه� ا� ��
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.pذ� �
  -,� أ��qه� ا� 
� ه8 أ��C وأ)@ 

  آ�E6&' t: ا�(>2ا *=� هQا ا�q,م؟!:

 ;�
P ا�� ���س -» ���; ا���م«إ ;c$�� 	- �0 �9ح 	

  آ���ء، �hن *ل أ�	 �&��ن ه� ا�I$� �8ف $,<�8ن و��u.. و�'�K p,8ل:

 �����8ف k $.��; » ���; ا���م«إن هIا $�ل ��D أن ا�

���; « 	ء -	 ��وب ا�?�@ و9&�� و�8اه��، -�� 
'�D أن $,8ل 

 :ـ» ���; ا���م«!9���; -	 9&�� ـ �� ا�
�م ا����� » ا���م

8B�
�3$�	 ا��..��	 هIا ا�o�م  اا k  

:d��8و  

h� ����-	 » ���; ا���م«ن ا���gر �� ا�<�3lد ا�
�م ا�

ا�<�J ذ�p ��� دل �0 $,�ل: إ�; �0 ��} �� ا�<8ا�K وا��,��.. وآ���ء 

8�;��D ��م ��وض ا���اء ��J�،  �lر ا����>gوا @'- �
 ;�!

 ،�3�&�إن  أ$Jً�:وا� N$ ���- @g�>$ k D��'K<�رu ا���l، �@ �0 $,�ل أ

 w&�
� ذر$<;  6�s!م«)'@ ا�ام  »���; ا��>�kا D�� 6�k6 د��c��

  . ا���اء -	 هIا ا!
� ��م �.8لا��3	 �'�م ا�<�g@، و

  :�x� أ�W8 8)"ل


� ذ�0 $,�ل:  أوً:: 6�s!إن )'@ ا����» ���; ا���م« ر$6 ا�


; وأ��إ��� ه8 ! 6���K6 �;، و

� ا� D��'K، وآ�ا @ٌJ&K u�(و ،;

  وأ�g;، و�8اه�.
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���; «$] ا��&J@ �� ���، �� أ�	 ��� ا� �و�0 روي -	 �


6 -	 و�� ا����� دونأ�; ��@ »: ا���م�
و��  -��B �9رت ا�

 ���D�9 ا� ���; «و��ا ر�8ل  ، وه�� )��'ً�»�����3 ا���م«ا�

  !و���ا  ��ب أه@ ا�?�6؟ ،و��u�q ،»و*�;


����� إن 
8 »:���; ا���م«-,�ل  ����� ���D وه�رون آ�

�$8gأ، n�9 	- 8ة��ا� ا� @'?- D�8
 n�9 و�� ه�رون دون ،

! �B$أن $,8ل �� :p؟!�� -'@ ا� ذ�  

6
�
: �� أن $,8ل ��w !�� ،] ا� � و)@[
�g�-6  وإن ا�

ن ا� ه8 ا����B ! ؟!n�9 ا���� )'��3 ا� -	 n�9 ا����� دون

Rُ�َ َوُهNْ ��� $&'@ وه� $�8�hن، k $��@ �-	 أ-'��;ْBَ �?�Qَ ُلXَ�ْBُ ��َ

  .)٢(»)١(�Xَ�ْBُُ�"َن

  :�S_ o8 �Kو �� ����	 �� ا�� �,�ة �� ��	 �� ا��,��qا�

  ه�lم �� ���� �0ل:  �� -�Jل �� أ��; ��

»F�0:  أم @J-أ ������ ���; ا���م ا�
��.�دق )'&� �� 

                                      


� �8رة ا!����ء. ٢٣) ا{6$ ١(  

 ٧٠ص ٢٣وج ٦٦ص ١٢ج���ر ا!�8ار و ٣٠٥ص�.�وق �ا�N.�ل ) ٢(

 ١ج) K&���(ا���ه�ن و ٣٢٣ص ٢٦وج ٢٦٢و  ٢٦١ص ٢٥جو

�8ر ا�c,��� و ٣١٧ص)���&K (و ٤٢٠ص ٣ج bs�0ا��  ٨ج(���&K) آ�

  .٤٠١ص ٢٨ج (ا����,�ت) �ح إ�,�ق ا��b و ٤٠١و  ٤٠٠ص
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  ا�����؟

����
� ا� @J-أ ���  .-,�ل: ا�


� �'� ا����� -	 �,�; دون 6
�
و��  ��B- :F�0 �9رت ا�

  ا����؟ 

 -,�ل: إن ا� ��Kرك وD��'K أ�n أن $?'@  ��6 
D�8 وه�رون

)�ر$6 -	 ا���� وا����� ، أ�K kى أ���3 آ���  �$��B -	 ا���8ة ، 

���
6؟ آ�� آ�ن ا��
وإن ا� � و)@  وا�����  �$��B -	 ا�

$?'��3 -	 و�� 
D�8 وإن آ�ن 
D�8  �رون و��)'@ ا���8ة -	 و�� ه


� ه�رون. @J-أ  


�ن -	 وF0؟ �
  8B$ @3- :F�0ن إ

 �g}وا ، ;���.� �
8
h
 �>
�0ل: k إk أن $8Bن أ��ه�� �9

;���.� �
�
��5,�� -	 وF0 وا�� -�. ��5,� إ ��
�
8�� إB$ أن �
  وأ

� ����
6 -	 أ8g$� �'� ا���� وا��
��8BK @3- :F�0 ��3ن ا�

  ا���م؟

�0ل: k إ��� ه	 )�ر- 6$	 �n, ا����� ���; ا���م آ�� �0ل ا� 

�S ه	  )١(�َو�Jَ�َ�َ�َ َآِ�َ�ً  Bَ NْJُ?��َ�َ Oِ%ِ(ِQَ �Kِ  ً�َ]ِ�Pَْ�ِ�ُ�"َن�� و)@: 

                                      


� �8رة ا��gف ٢٨ا{6$ ) ١(.  
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6
  .)١(»)�ر$6 -	 ا!�,�ب وأ�,�ب ا!�,�ب إ�D $8م ا�,��


� أن $8Bن )'@ ا!إ >��8ً�: P��$ k pن ذ��
� ذر$<; 
�ه8 6�s�ً 

8�9ات ا� «; أ$Jً�، و��jه� 
، وأ»�����3 ا���م«�; وأ�g; ��,��م أ

3��� ;
�8ا)�- �3	 �C&; و�.�u، و��م �qgz� ;J$�'Kر » �و��

 @c
 	- ����kو ،;K��� �3دK 	>�3وان، ا��وب ا�?�@، و9&�� وا���

 �3�&�����3، ���; وو-	 أي ��وب وأ�qgر أ�gى K �0&�ض 


'�و$6، أو ��j ذ�p.. آ �
��وب ا�8Nارج -	 ز  

ً�
�ه8�و  �����&�; �<6��3 » ���; ا���م«أ$Jً� ��'	 ا�

-	 » �����3 ا���م«��وف �&� ذر$<; -	 ا�
�م ا��?�د وا����0 


� )��  �آ���ء 
� أن $<'�+ uو�B
�، �S أن K,8م ا����ة $$!ي 

 ������3 $8م �� 8راء، » �م���; ا��«ز$�n ���'�@ �6�98 ا�
�م ا�

�&� �; ا�'��ل وا!5&�ل �'�K نh� .;�>0  

�'�D�� �3 و��u -	 9&�� » ���; ا���م« ��	-6�lN ا�
�م 

  ، آ�� ه8 ��ه�.g�K@ -	 هIا ا����ق

:hا �b* �>أ bXا  

:V)�B  �ً��� م«أن�و{» ���; ا�� 	� �
 ،uل ��� )'@ $,8ل: أوا

                                      

���l �آ��ل ا��$� و��Kم ا��'�6 ��  ٢٥٠ـ  ٢٤٩ص  �٢٥��ر ا!�8ار ج ) ١(

  .٤١٧ا�.�وق ص 
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 ����و�0ل: ا��9 أ�� ��� » ���; ا���م«أ�	 �&��ن، ا�<&F إ�D ا�


c@ ا�Iي  ،�3�

� �'�ي.Kا�، -�,� �,	 أ�8ك  D,�  

  هuI أ
8رًا، ��] $���:» ���; ا���م«-,� �JK�F آ��<; 

آ�ن ��+�ًا و����ًا ��� $?�ي، » ���; ا���م«إن ا�����  أوً::

 u8�5; أ��g �0م«و�ا�� ;��� « �� ���Bة.. و��S:ت ا�����Bا� p�>� P���

 ����. و�'@ ��K8B� n; ��;! »���; ا���م«)8ا�ً� 
� ا�
�م ا�

» ���; ا���م«��	 أن ا��8�qب ه8 ا�<��Bل »: ���; ا���م«


�� ا���gر ا���o	، -	 ���0; ا�<��q,	 ا���	، �'��ًا  u��o� ;q�g ��

 @��0 �
ا�<���@ ا���Cي، أو �K?�@ ا���08، أو -�f ا��?�ل ه8 

  &	، و��j ذ�p.��<8ه� ا�'�5

�ا���gر !ن h  �
 	��أن $�8ل ا���ث ا���o	  ;ا�<��q,	 ا�

�ً �'
83
ً� ذه��ً�، ��?'�; ��آ6 ��6، ووا0'ً� &
 ;�
� آ8،  ;�J>�K

.���l8 ���; ا����Kاآ�ة، وIا�  

:�ً�8�<  ;�» ���; ا���م«�
�م ا����� ��� $8); » ���; ا���م«إ

 n�q$ أو P08>$ kًا:� ;�
�<�ج  . آ�� أ�; �� $8); إ��;)8ا�;.$ �ً
آ�

 n�q>$ أو ،���>K Dم  ا�<'��� ��إ��

� ا� n�5 @� ،;ه�?K �08


 ����
� *ل أ�	 �&��ن.» ���; ا���م«ا� D,�$ �
 D�� ��.ا�  

�8اع 
� ا�B�م، آ�� وه8 آ�م h� ;��� b��'>ا� �B�$ p�Iآ �B�$

8� ��N8ف، $�$� ا�q� b&l

� أب  6�
� ا�<��رu آ�.� �� �- ،u��

  �Iل ا�?�3 -	 ا
<�3��c ��-�ً�، و��ون أي �Kدد، أو ا�<,�ص..
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» ���; ا���م«ه8 ا!��ى ���
�م ا����� ا!��g وهIا ا���08 

 ،;,�g3?;، و�ا�Iي $��] �� ا���N وا��K��� P�q�� b;، و��8Bن 

ر+D ر�;، ور+� وا��$;، و$�g@ ا���ور ��n�0 D آ@ �; و����ل 

.;� n�
  

���<:�ً  ;��0 +�� آ�
; إ��gر ا�
�م ا����� » ���; ا���م«إ

���q'6 ا����	 وا{kم ا�<	 �8ف $8ا)�33 
� *ل أ�	 » ���; ا���م«

�&��ن، وه8 إ��gر ��B  D@ إ��qء ا����C وا���c@، -,� �0ل �;: 


� �'�ي« D,�K يIا� @c
 �3�
  ».-�,� �,	 أ�8ك 

2راء <��Qات: ×����ث *(�  �̀* �*  

ذ�p، أو -,@: إن ا�8ا�K P0ل ��k D إن هuI ا�&,�ة  c �)"ل:و���

 	ء *�g، -���و: » ���; ا���م«�'�	  -	 �� 8راء  	ء و
� )�ى

 ;� »���; ا���م«���B<; هuI $�$� أن $��N ا����� » ���; ا���م«أ


� )�ى و
� ��?�ي  ��j ى�g8م �� 8راء.. ���; �� أ��اث أ$

 	�� D�� �?$ �� [��» ;م����» ا�� 	ى -�( �
 ;�l$ �


  �� 8راء.

 f�3 ذ��- w�� 8ر
وPq0 رؤوس، أ5&�ل، -83 إذن $<��ث �� أ

  و��	 ���ء و.. و.. ا��..

:d��8و  

 ;�h�»م�ا�� ;��� « ���
� $?�ي ���; �'��و$�;إ u��8� �.$ 

�s�C�ا� ;� ���K �3 أن�h  �

'�3 ا��'�D  ا�'�
6، ا�<	  @��K 	>ا�
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.b��!ا  

�; $,8لhB-  @آ fوذ� ،p��I� &��ن ���'8ن� 	�إن � :�ًc
 ;�

�p� n، وا����o9 @B� �q وآ���، و5&@ و ��، و���� 
���9 و

و)�ه@، وj�	 و-,��، وا
�أة ور)@، وإ$.�ل ا!ذى إ���3. آ�� �'8ا 

 f�I� p�3 ا���8ل  ;وإ$.�ل ا!ذى إ�ىأ��� 	ا� ���; «- D�9

���، و��� ا�<»و*�;

� ��K��� D; و���ة  �3� F�K 83د� 	- ;�

  .»D�9 ا� ���; و*�;«ر�8ل ا� 

'� �S9&��،  8ا 	- �S ،@�?ب ا��� 	ا ا��3ف -Iه b�,�K Dإ�

3� P�l>$ �
��وkت �,<@ آ@ 
 �

� ��u�3l ا���س  �S�3��
�  � و$

 Dإ� �

'�و$6 و*ل أ�	 �&��ن -	 ��3 
'�و$6، إ�D أن $�<3	 ا! @�0


� �����ت أآ�F و
� )�ى �'� ذ�p -	 �� 8راء،  �3,�� �


.wوا���� �Jg!ا  

  :×أ: اr=>�> r=�* h ا����� 

 P��>$م«و�» ���; ا�� 	آ� �; ا��ؤ$� ا�<I$ا�� ���س، و P
 ;
آ�

 ،����ر*ه� �� ا���3 ا�Iي $?�ي ����م ا�'���، و�j �0ق -�; ا��; ا�

 [�o>�$ 8ا����ء، ووه �
�8ا � �$Iا� rث. و�� ا��)�ل ا����o$ k


8ا إ���,K �S،; و'-،u  :و8��0ا  

» �������; «أ��l $� أ�� ا����! -,� أ�0 ا� ������ p�p ا�

  ».$8م $,8م ا���س ��ب ا�'����� �jًا »ا���م

أD�9 « u��g ا� ���; و*�;«أن ا���	 »: ���; ا���م«و�0 ذآ� 
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�; ���ى هuI ا��ؤ$� �'��- �3	 �gو); �,<�ل h�.;��� 	oأه@ ا��  

  :و8)"ل

�8ا 
� ا����ء �0 ا�<��وا 
� إ أوً::� �$Iا� rن ا��)�ل ا���

 ����
� 0�j; ����م » ���; ا���م«$?�ي ��D ا��

8ارد ا���lرة  

از.. و�B��3 ا�<��وه� ��lرة >�kوا D+���� 8ر'lا� n(8K 	>ا�

  ..و��nأ�gو6$ 

�� ا� ���3 8ات�9«أن رؤ$� ا�
�م وا���	  ��"م:ا��و�� 

KhK	 آ&�b ا�.�f -	 و+�3�8 و-	 9�<�3 ووا0'�<�3، » و*���3

  �9د60 دا�sً�، و���F أ+�oث أ��م. وه	

إن 
� )�ى -	 �� 8راء -�; أذا$�، و*kم، و
�ارات،  >��8ً�:

fأ��6 و0<@، وذ� Pq0ء وأ5&�ل، و��وان أ$�ي وأر)@، و���، و��	 

  �D ذ�p.و��� ه�s@، و)8ع و��q، وا+�3qد، و
� إ

-	 ا{�gة �Kج آ�ا
6، ور+� إ�3	، وز�&D  و��B ذ�p آ�; $8Bن

، و�&�6�5 و��	 »D�9 ا� ���; و*�;«وD��0، و�0ة ��� ����	 

  ».�����3 ا���م«

ا'�6:�X �� ء�bZا� 3>  

أ
� ا�� ���س �hن $��] �; �� » ���; ا���م«أن ���ً�  و�)�م:

ا� »: «���; ا���م«��	 ��9ان ا���Cء، -��] ���3 -8)�ه�، -,�ل 

�8ه�..» ���; ا���م«�S �0م ». أآ��! �9ق ا� ور��8;�  $�3ول 
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� �'�ه� 6J�0 Igأ �S ،ان�&�، -M- ،�3�lذا ��3 �8ن آ�8ن ا�

�6 ا���p ا��.. �S ذآ� s6 آ�ا�sم«ورا�ا�� ;��� « D��� ور�


ات، ، -�l هuI ا��'����B�ء، و
'; ا��8ار$8نأ$Jً� » ���; ا���م«

-�خ » ���; ا���م«���8ار$�� أن ا����� » ���; ا���م«�S ذآ� 

 »����3 ا���م«، و-�خ ا��<; ا�ه�اء »D�9 ا� ���; و*�;«ا���8ل 

P+8ا ا��Iه 	- @>,��..  


�ن » ���; ا���م«��	 وذآ� أن ا��'�ات ا9&�ت �8qل ا�

�3���،  D��� �
  ».���; ا���م«!��3 ه	 �&��3 ا�<	 آ��F -	 ز

 	�� Igأ �S»م�أن �'� ـ » ���; ا��B�D  ـ ;��� 	lj D>�

6J�0 ا��'�ات p�K �
إذا «�ه� -	 �8S;، و�0ل ��k ���س: �، -.

�0  ، -���� أن أ�� ��� ا����qً� وه	 ��K@ د
ً� ،رأ$<�3 
� �'�ي

@>0.«  

  و8)"ل:

:	�$ �
 ��k  


� �,� ا���8 ـ ١ P�q,ا�.8ار: ا� D�� P�?$ا�'�د أ89رة، و .

  .)١(��9ان


�  ـ ٢ Dء ��� ا� �� ���س ��ً� إ��,� D�� ل�$ [$��إن هIا ا�

                                      

  .١٥٠ص ٧ي ج) ا�'�� ��&�اه��١(
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 ����أآ�� 
� ا�����  وه8، »���; ا���م«�'� ا�<�3lد ا�
�م ا�


� ��� أر�P إ�P�� D ��8ات.. وهIا » ���; ا���م« �ً�� �ًJ$ر أ��g�ا

 ���

6 أ
�� ا��:�
  ».ا���م���; «
� دsk@ إ

�<;، وk » ���; ا���م«إ�;  ـ ٣�
$h� bcن ا�� ���س $�&� أ


6 ��	  وآ�ن$&�ط ��3، �
M� د�,>�kا f�����; «ا�� ���س 9

  ».ا���م

إن هuI ا�,�lK 6�J; ��ث ا�,�رورة ا�<	 أود��3 ا���	  ـ ٤

  ��� أم ���D�9 «.6 ا� ���; و*�;«

ـ أي  �ان ا���Cء�D'� 8 هn�q� 8 �9» ���; ا���م«إ�;  ـ ٥

�3K����( ،أه@ ا���5@، وو)�ه� و r'� pB  �����- ،ه��'� �
 Igأ

 �
�; ��?�د أن رأى ا���Cء -M، »���; ا���م« اg<�ا��h�;Kن هIا 

  �qg �; أن $,8م ��� �0م �; D�� �ً3$8�K ا���س.


P ا���س، و�� $&�ر�30، و�0 رأى إ�D » ���; ا���م«أ
� إذا آ�ن 

p�K  �
 6C���9ان ـ رأوا -,�، �S أر�@ ا�� ���س ����] �� ا��


?�ل ����5��ن  أي q0'�ن ـ k 	>ء ا���C;، �ا��ن �'��B
 	- �3s�,�

 6�9 	- �'q�� kً�?
 	,�$ k ،�3'+8
 Dن اه<�اء ا�� ���س إ�M-

 ;� ��N$ �
  ».���; ا���م«


�<�� إ�D ا��8	:  ـ ٣ ;�هuI  و)8دو$:آ� هIا ا��'�D، وأ

9�أ$Jً� $:آ� وهIا �<	 ا9&�ت ���K n,�دم ا�'�3.. ا��'�ات ا
 6 �

 D��� �� ;� ��gم«أ�ا�� ;���.«  
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�p�K 6 ا��' ـ ٤sآ�� أن آ8ن را� 	وه ..p6 ا����sات آ�اk 

أآh- �cآ8BK �cن آp�I -	 ا��Cوف ا�'�دk ،6$ �� أن $��� ا��,�� 

 ;� ��N$ �
 6�  ».���; ا���م«�.

���; «وا!و+f د6�k: إ��gرu وا!
� ا!ه�، وا!�9ح  ـ ٥

�� أن هuI ا��'�ات �8ف ��K@ د
ً� ���qً� ��� ا�<�3lد » ا���م

 �����8ا�	 ر�P �0ن  �8ف $Kh	 �'�ا�Iي » ���; ا���م«ا�
�م ا�

.�

� ا�  
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  :ا���<_ا�&%$ 

  �� X&��.. ×:��ل ا����� 
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:��&X �� �=ا���� $�Y G)* ا���=�ن  

:N�Qأ �Pل ا�] »Dv��  n��5 	أ� �� 	م«���ا�� ;��� «

����
���<; ا���� وا� @�g D�� ن�B- ،;����q��» D�9 ا���	  ،أ9

  .)١(»..»ا� ���; و*�;

  و8)"ل:

أو ���g D@ ا�����6، » �����3 ا���م«إن )'@ ا������  ـ ١


� �����3 أ��ًا، وهIا ا��<D�� P08 ا�����6 وا�����ة :$ �� ;�
'��u: أ


��، ��] $ k��o	 أن $:
� أ�� ������6 ��� )'�
���3 ا� ور��8; إ

  ��D ا���	 وا�
�م.

 -	 هIا ا��P08 ا����س» �����3 ا���م«ن )'@ ا������ إ ـ ٢

 6�jا�� ��c$و ،�qNض ا��'
-	 أن ��ى -���ن ا!��اء $?'���3 -	 

                                      

و���ر  ٢٤ص ٣و(ط دار ا!+8اء) ج ٣٢و  ٣١ص ٣ا�&<8ح ��k أ��c ج) ١(

 ٢و
��n0 *ل أ�	 n��5 (ط ا��B<�6 ا����ر$6) ج ٥٧٣ص ٣٢ا!�8ار ج

 ��l�٨ ا����زي ا��lه�ودي ج �
�<�رآ�ت ��� ر)�ل ا���$]  و ٣٥٢ص

  .١٣٤ص 
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ه�� ����8ء.. و����k إذا آ�ن ا�Iي $�$� 
'�آ6 ا!��اء ه8 و$,.�

، '�ص، و
'�و$6، و
�وان، وأ+�ا��3 
� ا����0$����و �� ا�

  .ا������ -	 w�5 د$� ا�

��D ا��Nوج ������ 
� أ8Kن » �����3 ا���م«إن �0ر��3K  ـ ٣


�3رات �B�$ k ،6���� 6���>0  �هuI ا��'�آD�� @��$ 6 أن ���3$

  K?�ه��3.

  ا����� و���� ���,ن �G�2 أ<� �&��ن:


��p �� أ���، �� ز$� �� �� ��� �� �'� روى ا���,�ي �� ،

nوه، �� �
8$
�I و
'; ��u8 [ا����  »���; ا���م«	 �0ل: 

�8 ا�����ة� [���
!رى  	وإ� ،[و
'; ر��'6 و��ه�] ،وا����� و

;��B�

� ���; أ�� إk $,�; ��&�;ـ  ا���@ ��� ��K,; و �
  .و

-�Bن آ@ و�� 
��3 $<,�م ��D أ��;، ���8ل ��� أ��; و��� أه@ 

����3 -�; ه8 دون أ��; P,$ 	B� أو ،uو�$ k 	B� ،م�lا�.  

إذا -'@ و��u ذ�p أu��� Ig، و)�u إ�D » ���; ا���م«-�Bن ��	 

  ا���N، وردu �� هIا ا�&'@.. 

 ..;s��أ� P
���; «	 -�I3-�� u�Bا آ�ن ��ل أ���s;، و���; 

��u إذا -��8ل ���; و��� أه@ ا��lم، و$Igh � ،-�<,�م ���; ،ذ�p »ا���م

pـ -'@ ذ� ;�,��- ;sورا �

B<�ث �;( ��� $�$;، أو  ��j(.  

�� r'� ن، أو��c� ن، أو��&� Dأ� D�8
أ
�6  	-�.� �; أ��� ـ 

أو  ،0<��	 ا� إن �� أp�>0 ،: ورب ا�B'�6»���; ا���م«	 ـ -,�ل ��
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!	��>,K  

�� D�8
��N- ،u8ج إ��; آ���ن � @�0h- 	»م�ا�� ;���«، 

��+ �&�>g�-�� D�8
 ;�>,- ،��>	 6�
» ���; ا���م«و���g ���ً�  ،أ

�� u3>��- ،������ ;��J�� 	»م�ا�� ;��� « 	- u�$ P,>-( n�

�	 أ��C إ�D ر)��; NK<�&�ن  ،در�;hB- ،;,K�� D�� ;��� �S ;�I?-

��D �� b�� 	»م�ا�� ;���« ;�B�
 ��B- ب �; ا!رض�+ �S ،

u�Jو�.  

���، -u���J  »���; ا���م«	 و � ا��� ��
���;: ا����� و

   .���3-���h [�<D ��د]

�� Dإ� �C��	 أhB-	 »م�ا�� ;��� «�ً�s�0  ن���J$ u�� و


'; �s�0، �0ل: $�  ،ا��)@، �<D إذا أ��K ���; أ�0� إ�D أ����3 ���وا�


�'p أن K&'@ آ�� -'@ أ8gاك؟ ،	�� �
!  

���
  .)١(�0ل: آ&���	 $� أ
�� ا��:

  و8)"ل:


ا��D�� H أ
8ر، دل هIا :	�$ �
 �3�  

                                      

 ٢جدة ��3 ا��'�و ٤٦٩ص ٣٢ج���ر ا!�8ار و ٢٤٩ص����,�ي ) 9&�� ١(

ا��ر)�ت و ١٩٨ص ���٥'<�	 جو �ح ��3 ا���6j  ٢٠٤و  ٢٠٣ص

و (ط  ٢١ـ  ١٨ص ٥ج 
� وا���8ك�Kر$� ا!و ٤٢٢و  ٤٢١صا��-�'6 


@ -	 ا�<�ر$� و ١٣و  ١٢ص ٤ا!���	) ج�B٢٩٩و  ٢٩٨ص ٣جا�.  
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آ�ن �.�د K&,� ا���8ات ا��N<�&6، ���ى » ���; ا���م«إ�;  ـ ١

��$� ا��s��8 وا�8ا)��تK 	&B$ k اء  ��� ا�'�@ -��3. إذ�
z�

، و
�ى  '8ره� 
'�3 إ�D ه�6 ا���سإ���3، و، �K �Sك ا!
8ر وا�,�دة

،@l&8)��ت وه� ا�'�@ وا�
 �
  وا�6��N..  �����:و��M- ،6ن هIا 

 nهI$ م«و����ا�� ;��� «�,&>�  �B$ �� ;�M- ،ا���8ات» ;���

B�$ kً�; أن $<�<� -�; �� ��وu، !ن هIا » ا���م'�
��N<�ر $�5,ً� 


�Cه� ا�8Nف ا�Iي ُ$ �
P ا�'�و، و$8ه� �م ا��8	qْ�ِ .ا�<.�ف 

;��� �@ هN$ 8<�ر ا�b$�q ا�Iي $�اu ��وu �8+8ح، و$�u�q �8ا�@ 

kو hB�>$ kو ،@?'$ kو ،>3$.  

�n أوkدu ا�c�- 6S	 K�,�p�K ;K، و�'�; �B	  ـ ٢q.$ آ�ن ;�إ


<� ا��'�آ6، و��  	- �3�$�اه� ا�'�و وا�.�$b، و$'�ف ا���س أ

8�8ا -	 B$أ�B

P أ���3 ه� $�ا8�0ن �@ $<,8ن -��3 ا���ح..  6


��ره�. و$'�-8ن آ@ 
� $?�ي -��3.  

D�9 ا� «�ن $�.D�� n أ
�� ا��:
��� إن ا���@ ا�Iي آ ـ ٣


���ة )�l; آ�ن $�<,� ��K�� D,; »���; و*�; D�5$,; إ� 	وه8 - ،

 ;��B�
  ».���; ا���م«و

8�8ا ه� ا��3ف �uI3 ا����لB$ أن 	6 $?�3ون -S�cا� uدkوآ�ن أو 

;�
��3، و$�n أن $���; ا���@، وk » ���; ا���م«�Bن -. دو pذ� u�B$

;�� P-�$ أ� ،� ;�
� أوkدu آ�ن 6�S  '8ر 
<��دلأي أ u�B$ 83- ،

.�3�  هIا ا�<.�ي ا���qN ���@ ا�'�و. و$:�S أن $.��; دو
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.�3�&�h� ;�  وآ�ن أوkد�S:$ uون أن $.���3 ا���@ دو�;، و$&�و

آ�ن $<,�م ��D و��f�.�� u ه8 ا���s@ » ���; ا���م«إ�;  ـ ٤

  �ف ������3.���; و��� أه@ ا��lم؛ �B	 8B$ن ه8 ا���<3

�Fq » ���; ا���م«�S آ�ن  ـ ٥�$'�� إ�p�K D ا����ل ا�<	 ا

���;، -�Ighه� ���u، و$�,	 ��3 ��� $�$;، أو 
� وراء �u�3. وه	 

$ُ ،nq� د�?
 ;�h@، وآ��ا� p�I� آ<�اثkم ا�� D�� ل�K 6آ��D,� 

;� .u�
  -	 أي اu�?K آ�ن ��D ���@ اN>�k&�ف �;، و��� ر

أ��� » ���; ا���م«H ا��<,�م آ�� أ�� Ig	 �S ذآ� ا�� ـ ٦


D�8 ��	 أ
�6، و+�ب �; ا!..u�Jو� ;�B�
  رض �<D آ�� 

 ������� ا�)�3ز ��D ذ�p » ���; ا���م«D�8K �S ا�
 u8gوأ


 ���
� $?�ي، 
� دون  Pا��l$�. و�,	 ا�
�م ا� n0أ��; $�ا


�lرآ8g! 6��'- 6$; -	 0<@ ذ�p ا��)@..  

و��u ا�
�م ا���� �� ��n ��م » ; ا���م���«-�hل ��	 

  .آ&���	 $� أ
�� ا��:
���!8g$;، -,�ل �;:  
�lرآ<;

أراد ��:ا�; هIا: أن $��K @qه�ت أه@ » ���; ا���م«و�'@ ���ً� 

 �������6 » ���; ا���م«ا���5@، ��] �0 $��8ن أن ��
�م ا�


'�و$6 ه8 P
 f�.آ�ن $�ى ا� ;�ا!f9، أو  ���NK ����6 أ��;، وأ


ا��.. �
 pذ� Dإ� �
8
ً�، أو �C
  أ�; آ�ن $�ى ���cن 

 ����، -83 ر)@ )�يء p&�� �>3$ k »���; ا���م«أ
� ا�

  ا��
�ء. و�Iا ��در إ�D 0<@ أ���. 
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آ�ن » ���; ا���م«�0 د�D�� F أن ا���� » آ&���	«وآ��6: 

?� أ8gاu $�ى أن ���; أن $��در أ$Jً� إ�D 0<@ ذ�p ا��)@، -��� أ

 ..;�� ���B>ا��6�3 �,� ا�  

:�W� و�%Bو  ���آ�ن -	 p�K ا���6C » ���; ا���م«أن ا�
�م ا�

�b �; إ �oل �&�; �u�� ��o ��&�;أ$��ول أن $,	 $ ;�، -�� $�B $�ى أ

3 ا�'�و ا�&�69، و$���; ��8ء.>�$ k 	B� ،pذ�  

» ���م�����3 ا«و�0 $<8ه� 
<8ه�: أن 
� آ�ن $&'�; ا�����ن  ـ ٧

$h� Igh$�$��3، » ���; ا���م«�� $�B $�+	 أ��ه��، و�Iا آ�ن 

  .دو��3 ا��8ا); !ه@ ا��lمه8 » ���; ا���م«و$?'�8B�� ،;&�g ��3ن 

 ���BK نM- ،@5�� 8ه�K اIوه��م ا��
; ه8 أن $�&�C أ��ه�� ا�

��@ ا!��اء �
�hن �&C; وا)n آ�&� ر�8ل ا�  ��'���3 ،ا��'.8م 

  ». ���; و*�;D�9 ا�«

���; «�� $?u�?K �3��� n ا�
�م �هIا K'��� ����س  �آ�� أن ����3

  ».ا���م


��3 8، -3»���; ا���م«أ
� ��BK&; ه8  pذ� u�B$ أن� �
 �S:$و ،

 ��D هuI ا����ة أوkً، و!�; أ$n?$ �ًJ ���; �&� ا������، ���� ا

��u.. !ن �&D�9 «� ��3C ا� ���; و*�;«!���3 ود$'6 ر�8ل ا� 


6 -	 ذر$<��3.�
6 ��&� ا�
�,
  

  n� g�:��6,ن <�آD ‘ا���=�ن 

�D3 -	 9&�� » ���; ا���م«ذآ� ا�'�� 	 وu��j: أن ���ً�  �0
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 ����، و��� ا� �� »�����3 ا���م«ا�'��س �� ر��'6، وا���� وا�

�ًS�� أو $�� �وا ،  .)١()'&� أن 8�N$ kا ���آ

  و8)"ل:

��6 ��وث ا�g�ل  N �@"هB �]:N@"ه�B
أن هIا ا!
� $�ل ��D إ

 �����
� �0@ ا� 9&6 أ$Jً�، وهIا $��-	 » �����3 ا���م«�����اآ

، إذا آ�ن هIا ا�g�ل $:دي إ�D إ-��د ا�6qN، وإ���ق ���3 ا�'.�6

  ا��Jر.

وإن �� $:د إ�D ذ�M- ،pن �&w أن $�� � ا����ن ��Sً� �� $:ذن �; 


 @�0 �
 ;�- ���
، $'� »���; ا���م«� $'<�� أذ�;، وه8 أ
�� ا��:


K k 6&��N.�ر �� ا��'.8م.  

  و��Bب:

�� -'@  	ء ��?�6�8 
� أ �Nص  ا��<8);إن ا��3	  أوً::

                                      

 ٣و (ط دار ا!+8اء) ج ٢٤٣ـ  ٢٣٥ص ٣ا�&<8ح ��k أ��c (ط ا�3��) ج) ١(

وK&���  ٥٩و  ٦٠٠ص �٣٢��ر ا!�8ار جورا)P:  ١٤٥ـ  ١٤١ص

وآ�l ا�6�o  ١٠٨ص ٢وا���ه�ن �����ا�	 ج ٨٠ـ  ٧٩ص  ٢ا�'�� 	 ج

 ١٦٤و (ط أ�gى) ص ١٢٤و
n��q ا��:ول ص ٤٥١و  ٤٥٠ص ١ج

�	 ج ٨ا�&.@ ر�0 >'��� 6j��3 ا����� ��8ن  ٢١٩ص ٥و �ح 

 ٢٠ـ  ١٨ص ٣و
�وج ا�Iهn ج ١٨١ـ  ١٧٩ص ١ا!��gر ��k 0<��6 ج

  .١٢٠و  ١١٩ص ١٨ج (ا����,�ت)إ�,�ق ا��b   �حو
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ا����N&6، إذ 8B$ �0ن k $'�	 أن ا�?��P �8ف $,'8ن -	 �'��; 

�- 6	 K'���; ا��qNب�.
 k �Bوا��,.8د وا��، و� ،P��?��.  

، »إ$�ك أ��	، وا��'	 $� )�رة« ا��Q �JW	 �Q�]ة:M�K"ن 


� g�ل *$6 »ا���م �����3«�� �ا��,�� �'.�6 ا���و$8Bن  ،


'���� ����3	، وإ��� و);  ��j ��3�ا�<��3q و��jه� ه8 ا��lه� ��D أ

��?��f��.�� P اFJ>0 ذ�J>,K �0 @� ،p	 ا�<�l$� -	 ا��qNب 

.�ًJ$أ 	3�ا�  

3� �s�C�I» D�9ا -	 D��'K ;�80 ����; ا!��C و$��B أن �Iآ� 

��cَ�ُ»: ا� ���; و*�;َQَ ?�&َ%َ#ْ�َ�َ gَْآ�َrْ١(�َ�ِ�ْ� َأ( ;���� D��'K ;�80و .

 :�ًJ$أ�RِBِو�]َXَ�ْا pَ�ْPَ �Wَ�ْ�َQَ َ)"?َل�َوَ�ْ" َ  * �ِ��ِ�َ�ْ�Pِ OُWْ�ِ �8َZْSَXَ�َ*  ?N<ُ

  .)٢(�َ�َ)َ&OُWْ�ِ �Wَ�ْ اْ�َ"ِ���

���	 ا��'.8م �B�$ k أن $�lك، و�B�$ k أن $<,8ل 
P أن ا

.D��'K ا� D��  

:�ً�8�< �( �
 @'�� �'l$ k أن :�����6 -8اK �s'��� ا��3	 ��

 �C��3ن، و$��ء ا�>
 ��3�h� �&'( �� ا�'��س �� ر��'6، و��� ا�

.��3�  

                                      


�. ٦٥) ا{6$ ١(
� �8رة ا�  


� �8رة ا���60. ٤٦ـ  ٤٤) ا{$�ت ٢(  
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P ا���س -	 ا�hlن » ���; ا���م«إن ���ً�  >���ً�: @
�'>$ ���

k م ا��'.8م، ا�'�م�
h� �� uن  $�<c�	 ا���K �ً
�Bأ� ;� @'?$

��b وا��.  D�� ;
�Bوأ� u�
!ن ا���س $&8�3ن u��j، �@ $.�ر أوا


��ر.  �� ;s���! ���K6، و��.� ;����; «آ�� أ�; ذ�D�� p أ


P ا���س ��� ه8 
'.8م �� ا�hqN » ا���م @
�'>$ k ;�&�ه8 

�?�ز وا)nوا��83 وا�����ن، �@ ��� ه8 M� n��q
 ،;�� D�، k $<8ا

  وk $�8ف -�;.

 و*��b اh ×ا����� �* �>:  

��  [ا�����] و�'] ���� ا� �� ��� إ�D ا���� :ا��W)�يو[�ل 

  -,�ل: إن �	 إ��p ��)6 -��,�	.» ����3 ا���م«�	 �

���-,�ل �; ���� ا�: إن  »�����3 ا���م«[ا�����]  -�,�; ا�

�0 �Kً�أ��ك �0 وl$ kًًا أو�g*وu8��  �0ي ، وIه8 ا� ;�، [وذآ�وا: أ

���� p� @3- [u��j أن ��c� @>0  ;&�NKن]،Kو ;'�NK] اIه p��8�و

  !ا!
�؟

.p8ن ذ�B$ k وا� ��0ل: آ  

����[ا�����] �S �0ل �; ا�hB� :	 kً8>,
 pإ�� �C�8$
p أ 	-، 

  أو �jك.

p��gو p� �$ن �0 ز�q�lإن ا� �

 ،أ p(�gأ D>��ً,�N 

���ء أه@ ا��lم 
p&08، و��.��p ا� ي�8�N���، Kُق،  p�q�$و

�ً�>0 p3(8�.  
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�oأو آ�� ;
  .)١(وآ�ن ا�,<�ل ،�0ل: -8 ا� 
� آ�ن إk آ�8

:N�Qأ �Pا �WQو  

 ����k أآ&� �0ل �'��� ا�: آ� وا� » ���; ا���م«أن ا�
�م ا�

  .»��; و*�;D�9 ا� �«و�98	 ر�8ل ا�  ،و����8; ،���


�  ��qن 
�رد! -�,� ز$� �p ا��q�lن �8ء ���pإ p�$و wg، 

��q��,ع ا���K�� p�$د �
 p(�gأ D>� p��N-،  ا ا���رقIة ه�.�و


� ا��$�، �� $ل ه8 وأ�8��� u� �$و����8; ،�� و��و، 

�ً-8g ����>��3 ا��Bأ���� و� �
  ! و�5'ً� و���:
���، -8ا� 

�j �� @K�,K ا��8م F�h-�,�N>

�، �NK �Sج إ�D ا���ب I>
 �، 

�ً��0 PKم، ار�lء أه@ ا���� p�I� 	sا�>�  �	 أر)8 أن $,<�p ا� �M-

  . و)@ ��$'ً�

�p ���� ا� �� ���J- :و$6 ،�0ل�'
 Dإ� P(ر �S،  	�-,�ل: إ

F�0و ����  .آIا وآIا، -�� أ- P�5	 �g$'<; :�; أردت �g$'6 ا�

  �� ����  .)٢(��	 �N$ kع وه8 ا�� أ��;-,�ل 
'�و$6: إن ا�

                                      

 �ح ��3 و ٤٨٠ص ٣٢ج���ر ا!�8ار و 9٢٩٧&�� ����,�ي ص) ١(

 6j�ا��	�  .٢٣٣ص ٥ج ���'<

 ٣و (ط دار ا!+8اء) ج ٤٠و  ٣٩ص ٣ا�&<8ح ��k أ��c (ط ا�3��) ج) ٢(

  .٥٧ص
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  و8)"ل:

�<�ج إ�D ���ن، وه	 ا�<���6:K 8ر ��$�ة
  ه�� أ

» ���; ا���م«إن ا��وا$6 ا��<,�
6 آ�� ���F إ�D ا�����  أوً::

���F إ�D ا�
�م  �,- ،�cأ� ��k ا�&<8ح 	و���� ا� �� ���، آ�� -

 ���  ����,�ي. ���، آ�� -	 9&�� ������ ا� ، و»���; ا���م«ا�

إن هIا ا�'�ض 
� ���� ا� �� ��� n$�j و�?�M- ،nن  >��8ً�:

D�9 «هIا ا��)@ �� $��j �Bً�، وk )�هً� ��� ��0; و-'�; ر�8ل ا� 

، وا�<hآ�� ��D »���; ا���م«u�?K أ
�� ا��:
��� » ا� ���; و*�;

;>
�

,�م ��� ا� ور��8;.. ،إ �
 ;� �
  وg�u�'� ;>-. و

�
,�م ا���� وا����� آ�� أ ;��� D&N�� �B$ �� ;» ��3���

��� ا� ور��8;، و��B&K 6'��5ه��، و����3��h� ��3>0، » ا���م

 	- ��3K� �3 أ����3، و���3 �
و�3?��3، و��8آ��3، و
�ى ا�<ا

.uر�6 ��و��
  إ�?�ح أ�5و�<;، و

:�ً���<  ����u�B- ���o>� @�0 �0، » ���; ا���م«��&<�ض: أن ا�

��B�$ ��B- ،;?3 أن $.@ إ�D ا��o$6 ا�<	 ��ده� �; ا�� ���، و

وه@ $�B�; أن $h� bcن $&	 �; 
'�وD>� ،6$ �8 أ�u�q أ�� ��3 

  و��3. 

آ�� أن ا��:ال ا�Iي $�<�ج إ�D )8اب ه8 
� ه8 ا��P08 ا�Iي 

 ����
'�و� 6$�- ;�&	 �g @�-6 ا� ;� �&>�  ».���; ا���م«��

 	- nا��� ��ا $&�� �Iوه �����0ل �'��� ا� » ���; ا���م«أن ا�
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 :��� ��»p8ن ذ�B$ k وا� �آ .«.pأ-'@ ذ� k وا� �و�� $,@ �;: آ  

�Pرا:�ً  �����; » ���; ا���م«إن ا�M- ،6-�N��� P$8� 8� D>�

..��'
 kو ،;� 	
�� k يIا� ��'J6 ا!��� ا���c�� 8نB��  

ا�,�8ب ا����0ة .&8 �; أن K» ���; ا���م«$��J و�B�$ k أن 

  ��D أ��;..

���S:�ً وه@  P�g 6 �8ف إذا-�Nا� �
 uأ�� ����ا�
�م ا�

 6
n(8$ زوال 9&6 ا�N�-6 �� أ��; 
P أن g���S ;>-<; �����'6 ا�'�

D�9 ا� ���; «!ه@ ا��@ وا�',�، �@ ه	 � 6>��S�H ر�8ل ا� 

�?�د P�g وه@ �8ف $<&�ق �� أ��; )��u � ؟!آ�� ��-��» و*�;

;� ����؟! و���ذا 8BK kن ;و
� ا�Iي $��8ه� إ�D ا�<&�ق �� أ�� ؟!ا�

  ؟!آ��6 أ��; -��3 أ � �&8ذًا وأ��C أ�Sًا

 ����آ�ن » ���; ا���م«و�'@ ا�� ��� آ�ن $��n أن ا�
�م ا�

��D  �آ�<;، -	 ��; ������، إ�D �� أ�; ��D ا�<'�اد !ن $8Nن ا� 

 �
 u8ن أ��N$8ل ����3.ور��8;، و.�  أ)@ ا�

:�ًU�: Fو �)*  

 ����ن k �ًl$�0 إ»: ���; ا���م«و�0 �0ل ا�� ��� ��
�م ا�

 �ً��� n�K»م�ا�� ;���«@,$ �� ;�Bًا، و��g*و kًه� أو�Kو ;�! ، ��� :

آ��K F,.� ه	 ا�<	 ن l$�0ً� آ�� $8Bن �0 وl$�0 �Kً�، وا���ل، أ

 �

�6 آ��8 
��-6ا���$�6  Pأر� 	م، �8ا��رب ا����K 	B� �>


���ًا
 @>,K3و���ً� و'
 �
 @9h>�Kو��، و .. ���آ�ن ��	 $�ا-P �� إ
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�&�;، »D�9 ا� ���; و*�;«د$�;، و$Iب �� ر�8ل ا�  �� P-و$�ا ،

  .و�� آ@ 
� $�8ذ �;

وهIا أ
� $8)�; ا�',@ وا��lع، وJ,K	 �; ا�&�qة وا�8)�ان. 


� $,8م �;. $P�q ا� -	 آ@» ���; ا���م«-�Bن   

 ;�هIا ������6 �,8ل ا�� ���: إن ���ً� وl$�0 �Kً� أوkً، وأ
� أ

��l$�0ً� » ���; ا���م«�� �&�3 آ�� و�K ��	  و�Kه� *�gًا، -�

 6,�,�، ��� ه?��g* Fًا ه	 ا�<	 وK�K;أن l$�0ً� ه	 *�gًا، -Mن ا�

��D ��<;، و)�'F ا��nq، و�� �ت إ��ا0; ��� -�;، و-�;: 

8q,� ،�3ا )���أو�'��3، و��8ه�.. �S +��8ا زو)<;، و ا�ه�اء،

�0 و�g* �ًl$�0 �Kًا، إن ذ���j p » ���; ا���م«��	  -8B$ ��Bن


&83م.  

ال K k �$�0 	�3 ���;، ووه� ه�o� @98اK ;��� �lK

  ا���وب، و�l� @>,Kات ا!�8ف -	 ا�?�@، و9&��.

:W�2ور� h�>   g أآ&

 ����أن �g'; !��; آ&� ��� » ���; ا���م«و�0 ا�<�� ا�
�م ا�

  @ ا���n -	 ذ�p: �'ور��8;، و�98	 ر��8;، و


��Bه�، -,� �0ل D��'K:  أوً:: �&B� F�B� �0 6$k8أن *$6 ا���Bَ 

 Oُ@َ�َ��َِر gَْ̀ ?�Pَ ��َKَ Rْ�َْ�َ Nْ�َ َوِإْن cَFPَر �ْ�ِ cَ�ْ�َُأ8ِْ�َل ِإ ��َ �ْF�Pَ ا��?ُ�"ُل �JَDBَأ
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�cَ ِ�َ� ا�W?�ِس ِإن? اJْBَ ��َ jَِ�ي اْ�َ)ْ"َم اB�ِKِ�Mَ�َْ�َواُzِ�ْBَ jُ�)١(.  

 	98��� �&Bن ا�M-أن Dدي إ�:�� $ k> �B� �
إ��غ ا��$� 


u�3. آ�� أن )��P أ��Bم و �اPs ا��$�  	- ;K8
�z)��ل ا���,6، و

,s�,و�; u�$�$ يIه8 ا� w0.ً�، و���� D,�$ ;�- ء�( �
د$�ً�  ا�، وآ@ 

uد��'�.  


'�و$6، وk ��� ا�� أ >��8ً�: ��� w�� 6
�
ن أ
� ا�N�-6 وا�

 ����، وإ��� ه8 ��� ا� »���; ا���م«���، �@ وk ���ا�
�م ا�

���r,��� ����
� �0رu ا� ور��8;، و$?'@  ��;، و�� $�B ا�
�م ا�

�M- ..��3ن )'@ ا����ن ��&�; 
� ه8 ��B
 �ً��l
 ;�&��; آ&� ���� 

  ��� ور��8;، وو�9; آ�� ه8 ��ه�. 

 ����)'@ ��'�و$6 » ���; ا���م«وآp�I ا���ل �8 أن ا�
�م ا�

 ،6&��Nا� @'( 	- b��;، و��D ا����; أ$Jً� ��وان ��D ا� ��M-

  ر�8ل ا�، و��D و�9;..

:�* �>g S* ا��bnا�  

 �������، �@ ��در  �� $�3@ ا��» ���; ا���م«�S إن ا�
�م ا�

uر��gإ Dإ� - ،�ً�.N  ;� ��K�K 6���j 8ر
h��gh:u�  


,<8ل ا��8م، أو �jًا، وا�� ���، و��8 أ
�6 و���s  أوً:: ;�h�

                                      


� �8رة ا����sة. ٦٧{$6 ) ا١(  
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ا���س �0 ���8ا 
� ا�Ps�08 ا��N<�&6 ا�<	 
�ت ��3 أن آ@ 
� أ��gه� 

 Fم«أه@ ا����ا�� » ����3 ا�� P�q>�$ kو ،@'&��� P0�808; �0 و�

kو ،��� ��Nا ا�I8ا ه�c>�$ أن u��j �3�
.  

:�ً�8�<  u��gم«أ�ا�� ;��� « ،u��j ;��� P�q$ أن �B�$ k �
h�

 ;�! ،;�- ;�&� D�� بIB$ أن ;�B�$ kو
�&�;، �; �� 8�8Kس  ;�

�;، وه8: أن ا��-��; إ�D ا�,<�ل إ��� ه8 !)@ �وK�8qي ���; )8ا

  ا�<��ه	 أ
�م ���ء أه@ ا��lم.

:cذ� 	Wو�� ��� إذا أن ا و�� ،;�&� Dا ��د إ�I6 ه�أدرك 9

�; ��8Bن د��ً� �; ��D �9ق ا���N ا{�g ا�Iي M- ،	��oا� ��Nا�

��ث �� أ�; �8ف $,<@ -	 هIا ا��8م، أو -	 ا��o. وآ�ن $&<�ض K 	-

�g�$ أن :�$��Nا� �$Iه  �ً
8�3
 uا��ا�� ��� -	 -b��� �B، وأن 

 .�ًB�K�
8
ً�، ���sًا، �o
  

ا�<�qع 
'�و$6 أن $D>�  ;��Nأ$��g D�� u�ف ذ�p. و�B��� ر

 ;�! ،p��3ا�� 	- ;�
$�$� �; أن $,<@ ��l�D�� ;� P ��	 آ�ن و$�

 ���
، وأ�; 0<@ ا�� ا���N&6 ��� ا����8ب »���; ا���م«أ
�� ا��:

  ��� ا�'�ب.

آ�ن و��B 0<@ ���� ا� �� ��� 
�v آ�� $�� ا�83اء ا���رح.. و

��8K �0 هIا ا��)@ ���,<@ 9�.0ً� ����3
ان » م���; ا���«��	 

0 ��
 u��jو>�ً�
�; �hن ��3 ���ً� و��وا D��'K ن أن أرا�; ا��B- ،

ان0<@ -	 ا���ب�� ;�- fq>�$ و�� ،.  



  ١٧٥                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:�ً���<  ;Kدر��
إ�D إ��gر ا�� ��� » ���; ا���م«�'@ 
� أ���ب 


�  ان ا�� ��� ��: ا���سأو ذاك، ه8 أن $'�ف ا�I3� ��Nا :$ �B$

، �� ا� »D�9 ا� ���; و*�;«��� $��N �; ا�.�د80ن �� ر�8ل ا� 

 ;��; وD��'K، آ�� أ��$�$� ��k ��� وu��j أن » ���; ا���م«��

�<�ج إ�D دkkت ا�� ��� » ���; ا���م«أن ا����� $'�-8ا: $ k

 ،;K�$وه�ا ;�
D�� P�q ا�8�oب �<D �<&��3��9،  »���; ا���م«!


'�رف ا�� ��� و� F��&�;، -Mذا آ� ��� ���� �3�
 ��K�$ �
 D>

��,�k bs ر$n » ���; ا���م«، -�'�رف ا����� و�����ٍت ً���8

.�3�-  


� ���u �8$'�ت  	,� �0 ;�آ�� أن ا�� ��� ا�Iي k $'�ف أ

  آ�� $'� N��� u��j�-6 و�8اه�؟!

:��=�v�)و� ،W�2�  h، و�

Pا �Q u�W�(8 يZا� oWا� �Kو:N�Qأ �  ����» ���; ا���م«أن ا�

 ،و����8; ،�� $ل ه8 وأ�u8 ����� و��و$� �«�0ل �� 
'�و6$: 

  ».!و8g �ً'�5-ً� ،و�B���3 ا�<���� ،و���:
���، -8ا� 
� أ����

�I-�3  م��و» ���:
���«و-	 » �����SM- :;�80»;�8ت ا��م -	 

إ��� ه8  ،»�« ��6&� ا�?�اآ<&�ءًا �8روده� -	 ا��'8qف ���;، وه8 

 ���
� ا���B<�� ا�<���<�� ��&� ا�?��6 إ �3-I� 8ه�: أنK P-آ�ن��  @(!


'�و$6 أن ا��?�8ع ��n وا�� ����B �����وق 
� ا��$�، -�8 ��رب 

-,�، أو » D�9 ا� ���; و*�;«وا��ًا 
��3، آ�� �8 ��رب ر�8ل ا� 
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� ا��$�، وإن آ�ن  ً�ر�0
$�B ا�98	 -,� ��  �0nBKار .�ً��C� �ً��  ذ

6S�cا� uIه �
��'�-�� أن ���; �h-،  @Bدg@ ا��م ��D آ@ آ��6 

، و�$ �� 8��J إ��; ا!
�ان وا��ة 
�n(8$ �3 ا��Nوج 
� ا��$�

  . وهIا ��ه�.ا{�gان

:W�>ع، �26 ا<� أ�n� g ا�����  

و�0 �?@ 
'�و$6 ا�<�ا-ً� $�9�ً� و
دو)ً� ������ و!��; 


�oور ��h» �����3 ا���م« �
���N$ k ��3ن. -Mذا آ�ن ه��ك 

�� ا�<�ف �; 
'�و6$ !
�� ���'�و$6 و�����K;، -'��; أن $'<�ف 

 @J&و ����، وا��� �
 �3ت �;  
�ا��:
��� وأ���s;.. وه	  �3دة 

  ا!��اء.

�� $�B 6��0 إ�D ا� » ���; ا���م«آ�� أن ا�<�اف 
'�و6$ �'�	 

 @� ،D��'K ن!�>�kم أه@ ��م ا�
اف �8ف $��b +�رًا ���'<; أ


� �<�?�@ هIا ا�k<�اف.ا��lم، -<�ارك هIا ا!  


'�و$6 «»: ���; ا���م«و�0 �0ل ��	  �

�	وا�  Dدهh� ،

 ;�Bو�] �B�$ر�o$[  Dأده �
 F�B� ر�oآ�اه�6 ا� k8و$&?�. و�

ا���س. و��B آ@ �jرة -?�ة، وآ@ -?�ة آ&�ة. و��j @Bدر �8اء 

  8م ا�,��
6.$'�ف �; $
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 �
 ����l$�ةُأ�<��B���� @&oة، وk ُأوا� �o>�«)١(.  

  ه$ هQا ��a أم t3d؟!:


6، : روى ا�'��س �� ��Bر، �0ل�B� �� ،	�I3ا� �B� 8أ� ��S��

���; «: ��� آ�ن $8م 
� أ$�م 9&�� د�� ��	 �� ا�� ���س، �0ل

���ًا »ا���م
  . � ��D ا�����6، -,�ل �;: �� ا���&�6ا ا��; 

 P(ر �S .6$و�'
 �B�� 6���
 �lB- ،;���
P أ9 ���
 @��-

 u8م إ��; أ��,- ،�q'ا� �q'م«و�0 )�ح، -,�ل: ا��ا�� ;���«  u�,�-


� ا���ء، n9 �S ا���ء ��� در�; و)��u، -�أ$b�� F ا��م  6��(

  .$�Nج 
� ��b ا��رع

6��� ;�3
   � -	 ا�����ة.$� ��	،  :�S �0ل، �S أ

� ;���
P أ9 @��
���ة 
'�و6$، - D��3&lB-P(ر �S ،  ;و�

  )�ا�6، وه8 $,8ل: ا���ء ا���ء، -,�م إ��;، -&'@ 
c@ ا!ول.

)P و�0 أ�S ، ;>�,S ر � ��D ا�,��S�3&lB- �3��� �l- ،n �0ل: 

                                      

��3 ا���6j (��lح ���u) ج )١( :P(8ار ج ١٨٠ص ٢را� ٣٣و���ر ا!

 ٣٣٨و  ٣٣٦ص ٢وا��B-	 ج ٢٩١ص ٧٢وج ١٩٣ص ٤٠وج ١٩٧ص

و
�<�رك �&��6  ١٧٢ص ١٠وا��o$� ج ٢٩٤ص ٢و ?�ة D�85 ج

و �ح  ١٦٦وا��'��ر وا��8از�6 ص ٥٤٠ص ٧وج ٣٩٤ص ٣ا����ر ج

 	�>'��� 6j��3 ا��� ١و$����P ا��8دة �Iوي ا�,��D ج ٢١١ص ١٠ج

  .٤٥٤ص
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	B�$ 8ا�?�ا��ت وه.  

 u8م«-,�م إ��; أ��و�0ل-,�@  »���; ا�� ،;���� ��� �
 	�Kر�� :

، -�� $� ��	 �?�3دك ��� $�يـ ا� وـ ، �,� ��رK�	 أ�8ك-�اك 

�B�$pع ؟!أ-�ح !؟  !؟أم )

-����	  ،�8ت S�ث 
�اتو�0 ��+<�	 �� 	: آ�� k أ�B-,�ل

D��'K ا���3�>� pإ�� F'(، وآ��� ر	ب  ��، -�� أ
�3<�	�� ا�

 ����
�ه�� �l »�����3 ا���م«وهIان أ8gاي ا���� وا�hK �
  !؟	

، وهIان ا��� $� ��	، أ�F ا��	: رأ�; و�0ل »���; ا���م«-,�@ 

  !؟أ-� أ89���3 �� ا�,<@ »D�9 ا� ���; و*�;«ر�8ل ا� 

  .)١(��D، $� أ�<�u، )'��	 ا� -�اك و-�اه��: �0ل

  و8)"ل:

 �� ����� 6��C� 6��?  D�� Fا��وا$6، وإن د� uIإن ه

 k 6��5 D�� �ًJ$أ Fود� ،;K�
�F إK ي آ�نIا� b$�&6، و���&��ا�

�3 آ��F ��ى ا�� ا���&�u�?K 6 أ��;.. و�B��JK �3�F أ
8رًا ��ود �

 �>�K�3، وJ,�K 8اه�lوا� @sk�3�8�0، !ن ا�� �B�$ k ى�gة أ�$��

                                      

)١(  :P(ر را�J�ذوب ا�k ��� ٣٤٨ص �٤٥��ر ا!�8ار جو ٥٧و  ٥٦ص�� 

 ٦٦٨وا�'8ا�� (ا�
�م ا�����) ص ١٠٦و  ١٠٥ص ٤٢وج ٣٤٩و 

ودرر ا!��gر ��?�زي ��gو �ه	  ٣٢٢و  ٣٢١ص ٢و ?�ة D�85 ج

  .٢٩٨ـ  ٢٩٦ص
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  رده�..

 :�ً��K:	�Q ل�B oWا ا�Zإن ه  

��� ـ ١
 ، و�B�; آ�ن $�q';ا�� ا���&�6 آ�ن $P�q أ��u ًاأن 


,<�'ً� ����D�� 6�8c هIا ا�?�3د.
�Bهً� k ،  

آ�ن $u�B أ���ءu » ���; ا���م«ن ���ً� �Kل ا��واD�� 6$ أ ـ ٢

��8ن ا��8gل -��3. $ k أ���ل D�� 6رآ�l

?�ل ��?م �hن  D,�$ �-

 �ً,�
ا���ء ��	 -	 ا�?�@ و9&�� آ��0 �� F���h� 6ن أ��ه� آ�ن 

�&w أ
� ��	 وهIا وإن �� K.�ح �; ا��وا�3�-6$.  �B� ،» ;���


'�-<; �hن و��k u $�ى ما�?و �@ ا��<�و��D�� u ��» ا���م P
 ،

.uا�آ�ا �
 �ً�8�
; ��gرًا �8ى ��5<; $'� �
  أ

��� ا�� ا���&�6أن  $�اد �; hK$���0 إن هIا  ـ ٣
  ;��! �ً&��N
آ�ن 


,<�'ً� ��� $?�ي -	 ا�?�@ و9&��. �B$ �� ;�  -	 أ
� ���cن، وأ

، »���; ا���م«-	 هuI ا��وا$6 دD�� 6�k 8�0ة n�0 ��	  ـ ٤

 Dى إ��gة �'� أ�
 ;���$ �S ،ف�K uى )�ا��ت و���$ ;��<D إ


���ة 
'�و$6 و
���<;، و��q ;l�( n�0�6���6 ا��'�آ6 ا� @$�� ،

-Mذا  )�� 
'�و$6 آ�ن $'� �'�lات ا!�8ف.وا���ل أن �� أ
�آ��3. 


u��j P؟! @
�'>$ ��B- ،uو�� P
  آ�ن هIا ���; 


@ » ���; ا���م«ن ���ً� إن ا��H $�ل ��D أ ـ ٥�'>$ k

 D>� ،ف�.�M�P
-83 $�هb أ��ه�  أوkدu، وk $�ا�	 
���lه�. 

��ب ا��Jوس، و��B$ k و��$; ا{l� �$�g	ء $�� �5�gه��.���  
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ن ا�� ا���&�6 ر)@ +'��، و$�B	 آ�� �Kل ا��واD�� 6$ أ ـ ٦

  ،$�B	 ا!5&�ل�
 u8أ��?�د أن أ��g$.;��� ;  

�?�زu ا�'��C ا�Iي �J$ kهD ��� إن ا��  ـ ٧M� 6 �� $&�ح�&��ا�


8ا+'�3، �@ آ�ن ه�; 
'�-n�� 6 8�0ة أ��;  �� uأزال )�8ش ��و

$�ل ��D )�3; ��,�م إن دل ��D  	ء، -83 ���; دون أ8g$;.. وهIا 


� )�ء -	 �,��3  أ8g$; ��� ا� ور��8;. @B� ;�أو $�ل ��D ��م إ$��

  ».D�9 ا� ���; و*�;«ر�8ل ا� -	 آ<�ب ا�، و��D ���ن 

��D أن ا�� ا���&�6 آ�ن $��� أ8g$;، هuI ا��وا$6 �ل �@ K ـ ٨

.6�
  وآ�ن $�$� 
� أ��; أن $��و$; ���3 -	 ا��'�


���K ��'�ودة ا�3?8م، و��  ـ ٩ u�
اد�D ا�� ا���&�6: أن أ��u أ

�Kا��� 	�3; ���6 -
�; أh� :ح�.K �3�&�
P أن ا��وا6$  ..;�3�$ �S ،�

  أ��د إ�9ار ا!
� إ��;.

6��n إ�D  ـ ١٠�&��ر ا�.'�6، 8
إن أ��N$ u.; ��!: �80; ا�� ا�

 ���
� و��$; �l	ء 
��3. وه8 آ�م 
�دود، -,� آ�ن ا�h$ kو

 D�� ���� إk، وه	 
8ا6o��� P0 ا�8qNرة، و8K kآ@ �g@ ا�����6وا�

6��?lدر)�ت ا� Dأ�� 	،وا���3رة ،وا��.��ة ،��� ه� -  	ة -�lوا�

  ا���ب.

 ����، و��� »�����3 ا���م«و��Kh	 إن  �ء ا�: أن ا���� وا�
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6 ����
�ء ا أ��ه� -	 9&��ا� �� )'&� �0 )�ؤو�JN
  .)١(و���3-8 

وذ�p $�ل ��D أ��3 آ��8ا $��ر�8ن ا���ب، وا�q'� وا��Jب، 

8�8ا 
<�وآ��.B$ و��  

��ى أ��u وا��-F: أن ا�� ا���&�6 $8ا); أ��h� u ـ ١١ kو ،;>���

 	- uو�� hqg D�� 6�k6 ا���
��رات $�9 �$�,>� ;�&� �� P-ا�$

، وهIان ا��� ر�8ل ا� $� ��	، أ�F ا��	: «أ�; �0ل8Kه��K;، �8ى 

  !؟أ-� أ89���3 �� ا�,<@ »D�9 ا� ���; و*�;«

  ».��D، $� أ�<�u، )'��	 ا� -�اك و-�اه��: �0ل

:�W� و�%Bا وIأن ه  F�� 8ا�ه �s�� P-�K ;ت ا�,.��، و�k�B 

 ،6

� أ
�� ا��:
��� ا��<,� 6��Bا� uIه Fم«-,� د��ا�� ;��� « D��

 �����أ�; k $'�@ �83اu، �@ ه8 $�ا�	 ��BK&; ا���l	 u�?K ا�

89���3 ن، !»�����3 ا���م« ;��� n(�0 أو D��'K 8ن ا�B$ ���- .

 	s�&آ n(ك وا��أن ه �B�$،ه����j ;� 6،  $,8م�&����� ا�� ا�
 @c


 ;�M-»م�اط -�» ���; ا���N�k��3 �� ا�8.$ ،;�
n?$ k  دام 

 ��3���pذ�.  


�� �ة وإن آ�ن ه��ك 8K �0 ���BK); إ����3  ،uب ��و�� 	-

                                      

(ط �<�'�ب ا�ورا)P:  ١٣٦ص ٣+8اء) جا�&<8ح ��k أ��c (ط دار ا! )١(

  .٩٣٩ص ٣ج دار ا�?�@)
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ن ذ�p�>� p ا���ب، ! ، أو آ�اه<���3��] k $?8ز �83ر ا�<ا���3

D3 $:دي إ���� n?�- ،�3�- اط�N�kس �� ا��ذل ا��NK ��8B$ أن ��

�b ا� ا��K���B� b;، و����N ه���p  ،�0دة -	 ا�����6 وا�����ة��

  ا���8�qن.

ر <r أ<2ك؟!:q� E�  

  و[��"ا:

����� @�0 6�&��و�o$ kر  ،	 ا���ب: �� $�oر �p أ�8ك -ا�� ا�

����  !؟������ وا�

  .)١(���;، -P-�$ 83 �� ����; �����;: إ��� ��3��u وأ�� $-,�ل

أ�� و���Q R��  ،u ذ�c ـ:(�� ��ة أS�ى ـ » اj ر(�O«و[�ل 

  .)٢(»D�9 ا� ���; و*�;«وه�� و��ا ر�8ل ا� 

                                      

)١(  6j��3 ا�����ر ا!�8ار و ٢٨ص ١١وج ٢٤٤ص ١ج ���'<�	 �ح �

 ٣٢١ص ٢ج ?�ة D�85 و ٣٤٨ص ٤٥وج ٩٦و  ٩٩ص ٤٢ج

ورا)P: آ�l  ٢٦٠ص�,�+	 ا�<�g8	 �ا���<?�د 
� -'�ت ا!)8اد و

��� ص ٢٣٥ص ٢ا�6�o ج ��k ر�J�م  ،'8ا��وا� ٥٥وذوب ا��
ا�

����وا��ر ا����C  ٢٤٦و  ٢٤٥ص ٩و�0
8س ا��)�ل ج ٦٦٨ص ا�

 ٥١ص�� ا� �اف ����83دي و ٨٩ص ١ج Iرات ا�Iهn و ٤٣٨ص

 b�  .٢٢٥ص ٤جا���?6 ا����Jء و ٣١٨ص ١٩جو �ح إ�,�ق ا�

و (ط دار ا!+8اء)  ١٨٣صآ�l ا�6�o ��  ٩٦ص �٤٢��ر ا!�8ار ج )٢(
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p��3  »���; ا���م«آ�ن ��	  و[��"ا: 	- ���$,Iف ��

  .)١(���3 و����ً� و$�B ���ً� ،ا���ب

:��B ��  ��(@��� �� ا�zW"ص ا�@�8  

��� ا�� ا���&�6 د�D�� F  ـ ١
 �
 6��Bا� uIإن ه ;�ر��; «أ

�; k » ا�hو� ،;�&� �?�آ�ن ��D در)6 ����6 
� ا��8	، و��� �Kم �

..��3K�&9��3 وK��� �
  $��B أن $�ا�	 أ8g$; -	  	ٍء 

آ��� » �����3 ا���م«إن آ��<; هK uI,8ل: إن ا������  ـ ٢

���� 6��c��M- ،;ن ا����ن إ��� $���q » ���; ا���م«������6 �'�	 

 p��$ ;�
;.إ�D أ�
  ا��,�,6 إذا ر*ه� 
<?��ة أ

، ��� $�$� أن $��w ا�8اM- ،P0ن هIا ا�8اP0 »���; ا���م«و��	 

�.�@ ا��,�� Kو ،;&l8ن آB�- ،;�&�� ;و$.@ إ�� ،;�
8B$ �0ن �$�0ً� 

  �8)8دu، و��� �; 
� g.��98ت 
��8رًا �;..

 �������D » �����3 ا���م«أ
� إذا آ�ن � �ً�s�j�M- ،;ن ا5�ع ا�

أ�; ه8 �0 وP��( D�� �0 ذ�p ا�8ا�q'$ P0; ا��,�� وا��+� آ�� �8 


��3 آ�ن  ،P0ا�8ا pذ� 	�3 ->-�'
ا���kت وا�N.��98ت ا�<	 $�$� 

 �����
',�ًا، وذا و)u8، وا�<����ت.. !ن ا� �
» �����3 ا���م«ا!

                                      

  .٢٣٥ص ٢ج

�	 ج ٩٩ص �٤٢��ر ا!�8ار ج )١(>'��� 6j��3 ا��� ٢٤٤ص ١و �ح 

  .٣٢١ص ٢ج ?�ة D�85 و
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 6�&Nه�ة، وا��C��98ت ا�.Nا� �sو�� ،uن وا0';، و)8ه��$�$


�6 -�;.. آ��Bا� 	�� uم«� $�ا�ا�� ;��� « P08
 �
 ،6�0�cا� ;K�C��

.;>
�
  إ

��� �; �8اه� ا!
8ر، وP�q>�$ k أن $�&I  ـ ٣M- ،6�&��أ
� ا�� ا�

 �C�$ 	>�3، -��'�� ا��8ا5� Dو��� �إ� ،	�� ��� �� ��>NK �3

 ����» ���; ا���م«وP�q>�$ k ��	 ».. ����3 ا���م«ا���� وا�

��ي أ] 8BKن آ�� �8 أ�; ه8 ا�Iي $�ى ذ�p ا!
� رأن $'<�� ����3، �

  ا�'��.

���، �إن ا�� ا���&�I$ ��� 6آ�: أن و��&<; ه	 �&� �K�p ا�' ـ ٤

�&��3C، و�8 أ�; �Iل رو�; إن � u8ن �0 أ��� �� ا�<'�ادB$ ;�M-


6 ا�Iي $�$� �

,�م ا� 6
�g 	- 8نB$ اIه ;�I�� 8وه ،�
اDJ>0 ا!

  ��$� آ�;..ا� D��'K أن $�&� �; ا

��6 وا�&�اء �J0ء ��b ا!�8ة، J>ا� uIه 	أن - �� �ًJ- اIه

  وz� 6��5ب، آ�� أ�; �J0ء ��b ا!8gة. ًاو��

�0 أدى �b ا�، ��&� د$�;، و��9�6 » ر��; ا�«و�8B$ p�Iن 


6، وأدى �b ا!ب، وأدى �b ا!خ -	 *ن وا��..�

,�م ا�  

  و27ب y&a ا��4م:


�8Bا ا: -	 $8م 9&�� »���; ا���م«
��� أ
�� ا��: و
� آ�م
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��@ ر�8ل ا�  ��3� Pq,�$ ف أن�gا�&<���، أ �$Iه 	�ا� «� D�9

  .)١(»���; و*�;


� 9&�� ��� )�ى ا���$] » ���; ا���م«و�9ح  ;K8د� �'�

�� أ
� 9&�� و
� )�ى -��3 ـ �9ح �,�8; ـ: إن هI$� ـ $'�	 

 @�� Pq,�
� هuI ا!
�B- ،6هF ا���� وا����� ـ إن ه��B ا ���


p٢(ذ�(.  

  و8)"ل:

 ������'�� �hن ا� ��� :@s�0 م«ر��� �0ل���3 ا����� « k

$��N&�ن أوا
� أ����3، -�8 أ �ر إ����3 �'�م ا��0ام ��D أي أ
ٍ�، -Mن 

 ��3���>
k 	&B$ pذ�.;��  

���3 $'�-�ن أن ��5<; وا)�6 آhب، ووا)�6 !�; إ
�م 
'.8م !

�qض ا��>&
  �6.و

b�,��.. !ن ر��jت وا��ه��، و�u8&>$ �� 8 �3 �@ ه�� $�'��ن �<

                                      

و �ح ��3  ٣٢١ص ٢ج ?�ة D�85 و ٩٩ص �٤٢��ر ا!�8ار ج )١(

�	 ج>'��� 6j�٢٤٤ص ١ا��.  


�<�رك ��3 ا���6j) و ٩٦ص �٤٢��ر ا!�8ار ج )٢() 6j�ح ا����.
 ١ج


@ -	 ا�<�ر$� و ٤٤ص ٤ج 
� وا���8ك�Kر$� ا!و ٦١ص�B٣جا� 

 ١ج�� ا�.��غ kا�&.8ل ا��6�3 و ٥٣٠ص���,�ي �9&�� و ٣٢٤ص

  .٤٩٢ص
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 ;K��jم«ر�.» ���; ا��	8ن ا��+� ا��3B$ [�� k8ن إBK k  


� ا���س أن $��'8ه�� 
� ا��'	 ����ب،  n�q$ أن D�'
 ��-

���3�3؟! Dدر ه8 إ���$ kو  

:d��8و  

» ; ا���م���«ه8 �&�; آ�ن $'�� أ�; » ���; ا���م«إ�;  أوً::

 6
�� �&�� ;���
� �0@ ا� �� ��B
 �����3«ا����� ا���� و

��@ ر�8ل ا� »ا���م Pq,�$ ��� ،»;�*ا� ���; و D�9« @c�>ا�� ،

، »D�9 ا� ���; و*�;«��!6�s ا�K �3� �$I<8ا9@ أ�5و�6 ا���8ل 

.	��  و$�<�� �3?; آ��8ل، و

�;  وا)�g* n -�; أ$Jً� أ
� ا�����ن، -'����3��ر+� ا� ��

وk وD��'K ����3، وB�$ k���3 إه���;، أو ا�<�o-@ وا��8Bت ��;، 

، �@ ه8 آ8)8ب »���; ا���م«أ
�� ا��:
��� ��; $.f أن $��3ه�� 

  ا�.�ة ������6 إ����3. 

ا��&w وا��&�w -	 ا�Iب  هIا ا�8ا)n ه8 وا)n ا�?�3د، و�Iلو

..;>
�

,<��Jت إ 	- ��3
�
ا��<���SM� 6�cت �,���6  �� أ����3 وإ

��cآ��ا� P
 ;���، ��q��,ت �9ق ا� ور��8;  ،وا���Sوا���ر��0، وإ

 �3����
 	- ���qوا��� ����J�3ت ا��  P-ود ،;�� ��gأ �
-	 آ@ 

.bs�,�  �w�q هuI ا�

��ر�� -	 $ �� ��3�$�kI )�3ه�� ���در �� ?�@ و9&��، وا�و�8 أ

وا!���5@ �8ل hqg ��	  ا��8�Jن وا���8�qن إ�D �] ا� ���ت
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، و
��N&6 أ���s; �; -��� $���;.. و���'wB ذ�p ���ً� »���; ا���م«

  ��D ا��$�، و��D  �$'6 ��� ا�������.

D�9 «و�<<��ب ا�8Blك إ�D �9ق ا���gرات �� ر�8ل ا� 


�ى ��ShK و�0ا�6 ا{$�ت ا�8اردة -	 �b ��	، »ا� ���; و*�; Dوإ� ،

���; «-�; » D�9 ا� ���; و*�;«�� ر��8; وا!80ال ا�.�درة 

  ».ا���م

:�ً�8�<  ���
����س أن $��8Bا ��; » ���; ا���م«إن 80ل أ
�� ا��:

 ����������3 «هI$� ا�&<��� 
P أ�; �� $.�ر و�8 آ��6 وا��ة ��

-'���3، آ�ن ا��3ف 
�; د6�k ا���س ��D أن  <;�Kل ��D آ�اه »ا���م

 �����و��9���3K��� 6 آ�� ه8 
� وا)��K;  »���م�����3 ا«�&� ا�

  ، آp�I ه8 
� وا)��ت ا!
6..»���; ا���م«

 �����وه8 وا)�K n<,@ �; �,�3�8 �'� إدراك 
08'�6 ا�

�0
� أو 0'�ا 
� )63، و�&� ا�
�م  ��
�
M6، آ
ودوره�� -	 ا!

.n(وا  

8��ن 
��bc ����6 ا!6�s، و���3 B�� ى ـ�g63 أ( �
وآ8���3 ـ 

B$ 6، !ن
�
إ��� و�� ��6 » ا���م ���;«ا�
�م ا��?�د 8ن �,�ء ا�

��3?�ة. آ�� K,�م. وهuI ا�6��B إ��� آ��F -	 9&��، وه	 -	  ٣٨

  ��3?�ة. ٣٨و  �٣٧�6 

 �����8Bن ا�?� ا!
	 �6�sz، وا����� » ���; ا���م«-��

  ��8Bن ا!ب وا�?� ��3 أ$Jً�.» ���; ا���م«
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� g�ل » ���; ا���م«���q'	 أن $Iآ� ��	 آ�� أن 
� ا >���ً�:

 �����
�� ا��
��� » �����3 ا���م«
� ��0; ����س �� �وم �&� ا�

��@ ر�8ل ا�  ��3� Pq,�$»;�*ا� ���; و D�9 :« �9�,
 �
أن 

��ر��; 
و��D رأ��3 
'�و$6 و��8 أ
�6 إ��دة ذر$6 » ���; ا���م«

D�9 ا� ���; « �,�qع ���;، وا»D�9 ا� ���; و*�;«ا���8ل 

�<D و�D�9 « �� 8 ا� ���; و*�;«، !��3 $�رآ8ن أن �,�ء ���; »و*�;

ام ��3?; >�k8ا  �$�ي ا�8B$8ـ  ه ���
� $&�B �; أه@ ا�� n��ان ـ �

8�8اB$  د�ا�� D�� 6q6، وا���
��
��-��� �D�� �3 ا���p وا�

أ�b »  ���; و*�;D�9 ا�«وا�'��د، و���ى ا���س أن ذر$6 ا���	 

  �uI3 ا��,�
�ت 
� ا!�'�$�.

:�ً�Pرا  ;�
� �» ���; ا���م«إ D6 إ�(��<8)�3; ا���س إ�D ا�

 ����
� �����; » �����3 ا���م«$��P ا���� وا� �ً&�� @q8ن �0 أ�B$

 �����ً� $���N أ��u » ���; ا���م«ا!��اء 
� أن ا�
�م ا���c� آ�ن

  -	 ا���ب و
�lو��<�3.

JfK:م�(� ��P �  ،�ً$ًا ا�<,�د�
أن هuI ا�6��B ا����رآF?��� �0 6 أ


&�ه�� 6�5�g، و���?s�  F'�ت وأ���5@ �8ف $<�8@ ��3  F?و���


�ت ا�<&�3م �� P+ل )83د ��� ا!و��9ء، وو�qا!��اء، ��3ف إ�


�ا��@ ا{$�ت وا��وا$�ت. D��  


� ود�F هuI ا�D�� 6��B أن ��D ا�,��s أن $8Bن �0درًا � P08K D�


� g�ل 
'�-<; ��g��30، و�&����3K، و��5'6  u8ا)3; �; أ��اؤ��
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  ، ود�F.. ود�F..و
:د$�ت 
� $&�Bون �;

:��&X بa ����> ة ا�������a  


P » ���; ا���م«
�� ا��:
��� �'� ��ب ا���3وان !و�0 )�ى 

أن ا���n ا�Iي د��u »: ���; ا���م«، ذآ� -�; �8ار رأس ا��83د

8�,� ����  ».�����3 ا���م«ل ا�<���B هD�� ;-8g 8 ���ة ا���� وا�

 ،�3� ;l�( �
-,� ذآ� ر-P ا��.���، وا��Nاع -�$b آ��� 

 :r'�� �3 $,8لJ'� Igأ D>�»�� u8,��h- @'&$ �� أو  ،� �&�ن�إن

Dإ� u8'-اد ;>
  .ا�� ه�� ��

�&�	 إo�� k<�3 -	 أن �و�� أدع ـ ��� ا� )�3ي ـ -?�3ت  	- 6�

8�	 ورأ$	 -�� $&'�8ا�N$،  ار -8اق�,
 D�� ��.ا� D�� �3Kوراود

وأو
u��� h ـ -�� $?��8ا 
� g� هIا ا���l  ،أو رآ6J ا�&�س ،ا���60

  .و�.�6 
� أه@ ��<	ـ إ�D ا! <� 


�N-6 أن $,<@ هIان  kإ 	K��.� D�� 	J

�'�	 أن أ �
-8ا� 

��@ ـ  »م�����3 ا���«وأو
u��� h إ�D ا���� وا����� ـ  Pq,��-

و
�N-6 أن $,<@  ،وذر$<; 
� أ
<; »D�9 ا� ���; و*�;«ر�8ل ا� 

��� �� ا���&�6 ر+	 ـ هIا وهIا 
وأو
u��� h إ�D ��� ا� �� )'&� و

�	 �� $,&� ذ�p ا���08ـ ا� ����3 �B
 k8� أ��� 	�M-«)١(.  

                                      

 ٤١٨ـ  ٤٠٠ص ٢هـ ق) ج ١٤٢٤(
:��6 ا���l ا���
	 ��6 ا�N.�ل  )١(
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  و8)"ل:

�&� ���ة  ���<���B إ��� آ�ن !)@» ���; ا���م«إن ر+�u  ـ ١

 �������� ا�� ا���&�6، و��� ا� �� )'&�. »�����3 ا���م«ا�
، و

 �����
6، !ن » �����3 ا���م«و0<@ ا��
n(8$ ا�,�qع ��Cم ا�

8�8ن 
� ذر$6 ا����� » ����3 ا���م«ا!6�s ا�<�'6 B��» ;���


6 آ��3 إ�D $8م ا�,��
w��- ،6 !�� ا�<&�$�»ا���مz� b� 6
�
 ، وا�

  ».���; ا���م«و��	 » D�9 ا� ���; و*�;«�D>� ،�3 ا���	 

-	 آ���ء » ���; ا���م«و��� ا�<�3l ا�
�م ا����� ـ  ٢


6 -	 و��u ا��?�د �

�B�ً� »���; ا���م«�&FC ا� pذ� �B$ و�� ،

-	 ��ب �B$ �� [�� ،��&9 ا�
�م ا��?�د �0 و�� �'�، و�0 آ�ن 

�<�?r-�� 6 ا�<���B ـ آ�� �9ح را+�ً� » ���; ا���م«��	  @>,���


P ا�� ود$'6 ا!�.�ري، ��� �8دK; » ���; ا���م«�;  ;
-	 آ�

..��&9 �
  


'�و$6 آ�ن $�$� 0<@ ��	  �Bم«و��ر »���; ا����gو ،uوو�� ،

 D�� n'.$ �0 ،6����JK6 و�
�3 ����6 إ��,��$ �S ،;���أ9

                                      


�8lرات و ( ٢٥ـ  ١٤ص ٢و (ط أ�gى) ج	
�0 ـ  
�آ ا���l ا���

 ١٨١ـ  ١٦٣وا�g<.�ص ص ٣٨٢ـ  ٣٦٤ص هـ)�١٤٠٣�6  ا��,��6

 ٣٨١ـ  ٣٥٩ص ٢ج���6 ا!��ار و ١٨٤ـ  ١٦٧ص ٣٨و���ر ا!�8ار ج

  .٣١٧ص ٤ج�j$6 ا���ام و
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.�3�Sا�� �
  آ��c$� ا�-�ت 

  <��2�3<�: ×���� *(� ��2*� ا�

 jا �%Q �Pأ �Q ا���م«روي O��Q:« أ 	�� �� ����ن ا�

���; «د�� ر)ً� إ�D ا����رزة، -'�� أ
�� ا��:
��� » ���; ا���م«


c@ هIا !���0�p، و��� د��ك أ�� إ�D »ا���م Dل: ��� ��ت إ��,- ،

F��� �

�0��! ;�?K ��- ،�3�c�p. أ 	o� ;�  .)١(أ

  و8)"ل:


� $�	:$��� ه ��  

إن هuI ا��وا$6 +'�&6 ���ًا، -� 
?�ل ���<��د ����3 -	  ـ ١

  ا�<���ط ا!��Bم.

�0 ارnBK » ���; ا���م«�Kل ا��واD�� 6$ أن ا�����  ـ ٢

 �����b ا�',6�8. وا�>�K ،6���  6&��N
$?@ �� » ���; ا���م«

�; أ�� 
.�د$,�3.M- ،��3q>6 ا�$* @���� .pذ�  

8�; �� $�B ����ً� -�ض أ�;  �8 ـ ٣B� 6�.'ا�� @'- ��'>$ ��

:@���� ،pذ� �� @?$ �ًJ$83 أ- ،�B����  

                                      

وو��s@ ا��l'6  ١٦٩ص ٦وn$I3K ا!��Bم ج ٣٥و  ٣٤ص ٥ا��B-	 ج )١(

 ٣٣و���ر ا!�8ار ج ٦٨ص ١١و (ا���
�6) ج ٩٠ص ١٥ا���F) ج(*ل 

  .٤٤٦ص
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ه; �� K'�� ا��'.�6 ا��K n(8�ن *$6 ا�<��3q آ�� إأوً:: 

 w(ا�� b$د�.
 �
 ;�M- ،@3?ه; �� ا��K �ًJ$أ 	6�8، -3,'��

.�ًJ$أ  


� �0@ ر�8ل ا�  إن >��8ً�: ;�g!6 �; و
�
D�9 ا� «)'@ ا�


�ن، و!»: D�9 ا� ���; و*�;«، -	 �80; »���; و*�;�

أ�<�� ا� ��B

.6��&lا�  


�ن �0
� او 0'�ا.�
���+�-6 إ�D  و�80;: ا���� وا����� إ

�.8ص آ��cة أ�gى.  


J>,$ ��3� 6	 ا��h� �Bن �
ا�
�م k $?3@ إن )'@ 
,�م ا�

  ا!��Bم، وnBK�$ k ا{�Sم.


	 آ�ن ���j ـ ٥�lا� pإن ذ� ���ً� ��D ا�
�م ��	 وا�
�م ا�

 ����
� 0<@ أي 
��3 ���در »����3 ا���م«وا�
�م ا� �B�K 8و� ،

.pذ� Dإ�  


� K,�م �,8ل:  ـ ٦ D�� ًء��� ��
إن آ�ن هIا ا�B�م �0 �9ر �� أ

 ���
آ�ن $'�� أن » ���; ا���م«، -�'�D ذ�p: أ�; »���; ا���م«ا��:

��l	، وأن 
� �,; n�5 ا����رزة 
� و���B$ �� u )�هً� �����B ا�

 kو ،��� �� k ،	��lا� �B��� 6&��N
��وu، و��w -	 -'�; أي 

.@3( �� k6، و�&j ��  


�� K,�م: أن ���ً�  ـ ٧ �3C-»م�أ�0 » ���; ا�� P
 ;
ورد آ�

  ».إ$�ك أ��	، وا��'	 $� )�رة«ا�
�م ا����� ��D ���0ة: 
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-	 آ�
; » ���; ا���م«أي أن ا���B ا�Iي أ �ر إ��; ��	 

 :;�8,�» ،�3�c
 Dو��� د��ك أ�� إ� ،p��0��! اIه @c
 Dت إ��� ���

p��0��! ;�?K ��-.«  ه�: أن��'
 k م�

� ��ا ا���o	 ���;، وه8 ا�

 pا!��اء، !ن ذ� �
�b �; أن $n�q ا���از 
� أ�� $ D�� 	oا�� �


 pذ� p�
�; أن $��رزك، 
P أ n�qK يI8ن 0ا��)@ ا�BK k �
 ��

;��� 	- u�.,$ 6وإزا� ،;�&�
� ��ب ا��-P وا�Iب ��  kإ ،

�n�?>�$ �0 p  آ�� أ�;ا�'8اbs، و����k إذا آ�ن �0 أ�gج 
�Bهً�، 

��;.ً?g�8B�- ،ن 0<�;
 ��j 	- P0�0 و wB'أو ا� ،  

�b �; أن $n�q ا����ر$ ;�M- ،م�
ة 
� أي آ�ن 
� ا�?�P زأ
� ا�

آ@ ه�;  ا�?�u�.,$ P هNl� 8.;، و$?'@ ن، !�u�l ��وuا�Iي 

 ،;�
 uو�� �B�$ أو أن ،;
و�h>��� 8$�� وP�( ��cBK ه8 أن $�&p د

.n$ر �6 إ��; ��9@ ������� ;�o�- .;��� uو��  


	 إ��; �$ �
�n أ�� -	 أ�; إن 5» ���; ا���م«و�'@ هIا ه8 

p��� n(و ،pKرز��
�; ��?�د أن $n�q ا!��اء ! ،6��?>�kا 


p��� �ً�j�� �9ر �,- pKو�8 ��رز ،;�o� P-إ)��6 ��5;، ور n?�- ،

�� ا����.�  


� )�ى ��� �و
� K,�م $�,	  D�� +8ءًا ��وان، �

'�و$6 و

  ���6:-��� ا�&,�ة ا�<

�Uً�، و27اب �وان::   ��3و�� ��3

أن 
'�وP�( 6$ آ@  �0	 ����lم، -���ه� -	  وذآ� ا��W)�ي:
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-	 » ���; ا���م«�ذ��3 -	 ��ب ��	 N>� �3���5)8ف ا���@، و

 :�3� ;��0 ���- ،��&9» ،�3�
 ;�
� $,8م �,� �B�
 �
و$��B! أ


��رزة، أو 
&��gة؟!  

h$ kذن ����، » ���; ا���م«-,�ل 
�وان: أ
� ا���از، -Mن ���ً� 

 D�ِ.$و ،;K8gس وإ��� ��k kو ،;�- ;��� ،����� kو ،����� kو

 �3$z- ،�3����رز؟!�����ب دو  

 وأ
� ا��&��gة، -���ذا �&��gه�؟! أ�����م؟! أم ���?�ه��6؟!

  .)١(»ا��..

  و8)"ل:


�وان، 
� أن ���ً�  ـ ١ uاد�� �
آ�ن $��P أوkدu » ���; ا���م«

 ;�
�� K,�م: أ �3� @� .f��9 ��j ،رزة أ����
 �
» ���; ا���م«

.. -�8 أن 
�وان ��8Kه� ���',6�8 �8 د��ه� أ�� �����رزة -�
<�'8ا�0 

 �3�

� ��ء و ,�ء.�K �3?�أ، ود�� وا��ًا  ;� @��� �
  ��أى 

�0�ً�  ـ ٢ ;�&�إن )8اب 
�وان ��'�و$6 $�ل ��D أ�; آ�ن $�ى 

 ����، و����� ا�� ا���&�6، وا�� »�����3 ا���م«�����، و��

���س، وا�� )'&�. و��F أدري ���ذا آ�ن $��� ���3 ��� آ��8ا 

                                      

)١(  :P(,�ي صرا�ج ٤٦٣ـ  9٤٦٢&�� ��� 	�>'��� 6j��3 ا��� ٨و �ح 

  .١١٠ـ  ١٠٦ص ٣ا�&<8ح ��k أ��c جو ١٠٠ـ  ٩٩ص
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، �<D ��.�ب أه@ ا��lم �أه@ ا��lم �� 
8ا0'3 $$�8ن )�8ش

 p�K 6��( 	- وان�
 �B$ أ$�$�3، أ�� 	ة، و$�,� -������Iه8ل وا�

  ؟!ا�?�8ش ا��<���ة ا��Iه6�8

إذا آ�ن ��8 أ
�6 $�'8ن ���دة ��	 ه� �، وآ@ 
� ه8  ـ ٣

� @.>
، -,� آ��n��� �3>9�- ��&9 F أو ��n »���; ا���م«'�	 

��3 دون �8اه� ��5<�3، و���q9k�oد g.8ص هM- ،ءk:> �3، -���ذا

  �� $&'�8ا ذ�p، �8 آ��8ا �0در$� ���;؟!

 ��
و���ذا �� $'�� 
'�و6$ �&�; إ�D ا�,�8ل ������رزة ��� د��u أ

 ���
  إ���3؟!» ���; ا���م«ا��:

 ���
��3 آ��F أ�J,�� ;� 6+�- ��Sء ��	 أ
�� ا��:M-» ;���

  ».ا���م


�� ا��:
��� $�'D إ��; ه8 أن 8BKن )��P إن 
� آ�ن أ ـ ٤

��آ�ت -���ن )�l;، وK8&9;، و�0دK;، وأ-�ادu أ$Jً� -	 ا���Jط 

 k88ا-,<;. و�
�Kم، -� $<.�ف أ�� 
��3 أي K.�ف دون ���; و

pذ� ;��F ا����qة، و�� $'� $'�ف ���6 -���K �
، �F(�N ا!
8ر 

أ��3 $��رزون  وه@ ه� أ���ء أو أ
8ات؟! وه@ ه� -	 
�اآه�، أ

  وه@ ه� -	 أول ا�?�� أو -	 *u�g؟! أ��ًا 
� أ�0ا��3؟! ا��..

وهuI ا!�8ال K:دي إ�D ا�&l@، وا�<�lر ا!
�، و����k إذا أدت 


8ا)�3ت  F�.م، و��,>��� @s��,ك ا���K Dا����رزات إ� p�K r'�

��n ��3 ���ب$ �� �3� n��، -Mذا آ��j ��� D�� F&�6، و�� $
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��وث آ�ر6S ���ب، -,�� n��>K.  

 �3� �> o�: ��<� ى��3و���� :�)*  

 	�'� �ً
�� �'� �� w�0 م«وآ�ن�ا�� ;���«  ،�.
 D��

��ول 
'�و$6 أن $� u��B�� ��	�3�h- ، ����س -	 ا��lم أن ��0ً� �0 -

.;'$��  

  �����N إ�D ��	. »���; ا���م«-��F�v ��8ن ��	 

 n?'Kو ،uوأآ�� ،;�Cأ� pذ� u�Kأ ���- ����;، ود�� ا���;: ا�

�������ًا. ود�� ��� ا� �� )'&�، »�����3 ا���م« وا�
، وا��; 


� رأ$�B؟ -p�I� �3���h، و�0ل:!  

 k �
 Dإ� p�$�$ �
-,�ل ��� ا� �� )'&�: $� أ
�� ا��:
���، دع 

.�.
 �� �'� �� w�0 ل  $�$�p، ا�

  .)١(..-,�ل ��3: إ�	 وا�، 
� أ�9ق �I3ا ��w�0 D إ��

  و8)"ل: 

ـ آ�� دل  »���; ا���م«أن أ
�� ا��:
���  :ه8 ،إن 
� $�3�� ه��

 ��������ًا »�����3 ا���م«���; هIا ا��H ـ آ�ن $�<��l ا�
، و

 n�q$ �S ،kً6 أو�Blن $'�ض ��3 ا���B- .�&'( �� و��� ا� ،uو��

 �3�
  ا��أي -��3..  اء��إ

                                      

  .٢١٩ـ  ٢١٧ص ٢) ا��oرات ��c,&	 ج١(
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:��B �� �W�8 ه�f8 g  و[� �

��� ��  »���; ا���م«إ�; ـ  ١
�0 )'@ ��� ا� �� )'&�، و

 ������n ا��( Dر �;، إ��l>ا��� P08
 	- 6�&�� »�����3 ا���م«ا�


�ن ا��'.8
�ن ا���3qان..�
  وه�� ا�

D�9 ا� «ـ آ����	  »���; ا���م«أن ا�
�م  :و
� ا��'�8م ـ ٢


8lرة أ��. و�B�; �0 $�» ���; و*�; D6 إ�(��� �B$ �� ر��$6 ـ ��l>

  &�ض ا�l>�kرة ���;..f��.��K أ�gى 

 »D�9 ا� ���; و*�;«آ����	  »���; ا���م«إن ا�
�م  ـ ٣


P ا���س @
�'>$، ;�&�
��3، وk $,8ل ��3 ��  ;� :آ@ ا���س �'�8ان أ


'.8م، �@إ ;� b�q�
 �
 ;K��3

�:ول �� ر��$6  $��رس  ;�أ


P08، و
.��f ر��<; �
	، وا���-� وا���اn0. ا��'�� وا���� 

�&� د$��3، و
� إ�D ا���س، وا���:ول ��  ��)�ت 6وا����	 �<���

.pذ�  

وم و ،إن ا�l>�kرة K k'�	 ا��l>���� 6��qر ـ ٤� Ig!ا

�S ،;�
ه8 ا�Iي $<IN ا���<8B$  ��lن ��8lرK @� ،;K'�	 ا����ع 

uره�. ،�0ار�l>ا� �
 P��( راء* ���N$ �0 يIا�  


� $��l �; ا�����ن  :$3	إن 
� ا��� ـ ٥ b-��3 «أن $<8ا���


� $&�B �; ��	 » ا���م P
!ن ا��'.8م $�ى  ،»���; ا���م«

وا��@ ا!f�9 وا�� $�رآ;  ،ا�8اP0، و$'�ف ا��6�Bl، و$'�ف ���3

��� ه8  ،أه@ ا�'.�6 وا��3qرة. -Mن آ�ن ه��ك اg<�ف -	 ا��أيM-
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..u��jا��'.8م و ���  

، وK.�ي »�����3 ا���م«�8Bت ا������ و�'@ هIا $&�� ��� 

  ا�� )'&� ��kاء ا��أي.

:��&X �� �*Uا����� ا���3د ا��  

، �8ط �� $��- D	 �Kر$N;روي -	 �'r ا�n>B ا��'<��ة، �� 


w�0»P �0ل: �� ��� ا�  �� F�آ  ���
ا 
P أ
�� ا��:j �
» ;���

و��زu  ،�ءا����	 ا��ا!�8ر  -	 9&��، و�0 أIg أ�8 أ$8ب »ا���م

-8ارس ��D آDBl-  ،;&l ا��:
�8ن ا�'h- ،�qر�@ ،�� ا���س

��-8ا ��.�-8ا] -��- :f��  .���s�g[�'@ ا�.

uل �; و���,- ،uق �9ر�J-  ����: أ�� أ
J	 »���; ا���م«ا�

u�>إ��; $� أ�.  

  .-,�ل �;: إ
r $� و��ي

;>��g D�م أ�� أ$8ب �� ا���ء، و�
P -8ارس، -3 DJ�-، و�� 

  .وأDK إ�D أ��; -u��gh ،-8ار�;

 	�� DB�-»م�ا�� ;���«p�B�$ �
 :;� @�,- ،  ،���
$� أ
�� ا��:

 ����  !؟»���; ا���م«وهIا أول -<f �8); ا�

�ً� ذآ�ت أ�;�0ل: �lq� @>,�� �&�$ D>� ء�آ�� �q� ;��-، 
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،��������3 ،ا�6���C ،و$,8ل: ا�6���C و$ F�� ا�� F�>0 6

� أ«)١(.  

  و8)"ل:


� ه8 
'�وف -	 ��JK ه �3�- ���g ،6S�S 8رًا
Iا ا���N أ

:@c
  ا�n>B وا��.�در، 

  أ<2 أ�2ب أو أ<2 اk*2ر:

 �� H�ا ا�Iث ه��K HNlي ا�Iا� D�8>ا� �
 6��lا�� D��


'�و$6، -,�ل:  @�0» Igأ�8 أ	أ$8ب ا!�8ر ا����«.  

 ;��'�ف أ k. و	ا��.�در ه8 أ�8 ا!�8ر ا���� 	وا��8)8د -

  �8 أ$8ب إk -	 هuI ا��وا$6.$,�ل �;: أ

 ���
���; «وأ�8 ا!�8ر هIا آ�ن 
� أ � ا���س ��D أ
�� ا��:

، وآ�ن -	 )��6 ا! �Nص ا�I$� آ�ن $�'��3 أ
�� ا��:
��� »ا���م

  -	 9�ة ا�.�f. »���; ا���م«

�*Uر ا��a يQ؟!�� ا�:  

 ��(@�ه8  »���; ا���م«أن ا�
�م ا�����  :وذآ�ت ا��واB  ا�

  ا�Iي ��ر ا��6��l، و�5د ���3 أ�� ا!�8ر..

                                      

، ا�'8ا��و ١٣٩ص ٣ج
�$�6 ا��'�) و ٢٦٦ص ٤٤ج���ر ا!�8ار ) ١(

 ����ا���<nN و ٢٧٧ص ٧ج
�<�رك �&��6 ا����ر و ١٥٠و ١٤٩صا�

�	 ج$�qو ٣٠٠ص ��٢ @>,
! ����  .١٥٢ص�	 
N�� ا�
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أن ا�Iي ��ر ا��6��l ه8 ا! <� ا��'N	k ،  �$ أن ا����وف:

 ����  .»���; ا���م«ا�
�م ا�

:�*Uا�� QỲ�رآ2ا �� أ  ��Qد ا��*  

أن ا�I$� ��روا  :�J#B�b RP ،!�ه� ا��واB  ا��@)�� و

 ����<'��� و-8ارس 
';. وا� »���; ا���م«ا��6��l ه� ا�


P أن ا���cBوه	 K P�( 6o�9.�ق ��D ا�,��@، و ،���&8ارس ..

إن ا! <� ا�<�ج إ�D اS�	 ��l أ�&ً� �<��$�  ا��وا$�ت K,8ل:

.6��lا��  
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  :ا�)���ا�&%$ 

��  ��&Xوان..و  إ�G ا��6Uدة ا�=6
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  <X �3&��: �� ��2ل ذوو ا�أي؟!: ×*(� 

 	�� P(م«و��� ر�ا�� ;��� «D9&�� إ� �
  ،6-8Bوا� {��

�3
�lر-  D,>ا�;�h�- ،ري�.���� $,�8; ا���س  ��� ا� �� ود$'6 ا!

  .-	 9&�� -��� )�ى


��3 ا��'?n �;، و
��3 ا��Bرu �;. �; ,�ل- :  

  ؟!ي-,�ل �;: -�� $,8ل ذوو ا��أ

آ�ن �; )���C� P، -&�0;، » ���; ا���م«�0ل: $,8�8ن: إن ���ً� 

�3
;و�.� - ،��.� D>
 D>�- ،��$	  D>
 D>�0 ه�م، و� �
 @c



� �0 -�ق @c
 P�?$!؟  

 D>� @K�,- ،u�.� �
 u�.� أ��5; إذ ��� DJ
-�8 أ�; آ�ن 

م.�  $u�3C ا�، أو p�3$، إذن آ�ن ذ�p ه8 ا�

أ�� ه�
F؟! أم ه� ه�
8ا؟! أم أ�� »: ���; ا���م«-,�ل ��	 

  -�F0؟! أم ه� -�80ا؟!


DJ ��� أ��5;  ;�
� �.�K�,- ،u@ وأ
� �3�80: �8 أ u�.� إذ

م�  .�<C$ D&�، أو p�3$، إذن آ�ن ذ�p ه8 ا�

�� 	�j �
�� ا�����،  	ذ�p ا��أي، وإن آ��N�� Fً� ��&� 	-8ا� 
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  n�5 ا��&w ����8ت.

� 	و�,� ه��F ����0ام D��] ا�,8م- ،[��Cت إ�D هI$� [�0 ا�<�را

� 	ـ $'��
 	[$'� ـ 	ا���� وا����� ـ و��Cت إ�D هI$�] �0 ا�<,�

�� �� ���
-'��F أن هI$� إن ه��B ا�,Pq  ـ ]	��� ا� �� )'&�، و

.pذ� Fه�B- ،6

� هuI ا! ���
 @��  

 �� 	��B
 k8� أن F��� �0و ،�B�3$ أن �$Iه D�� F,& وأ

��� �� ��	، و��� ا� �� )'&� ـ
 D�'$ ـ �
�,>�$.  


-	  	، !�,���3 و��w ه�� 
'	وأ$� ا�، ��� �,�<8$ �'� �3

  .)١(���B، وk دار

  و8)"ل:

  h� kس ���<Iآ�� ��!
8ر ا�<���6:


� )�ى 
� أ
� » ���; ا���م«إن أ
�� ا��:
���  ـ ١ @'( �0

ا�<���B، و��S P��JKات )�3د ا��:
���، ود
�ء ا��?�ه�$�، وأرواح 

�3� 	- ��
$6، ا�<	  ةا��3lاء ا����Nا��8ا�0 ا�� p�K واINKا �$Iا�


'�وFo�� ،6$ �� ا�<3 Dإ� ;�&���زوا �� �$� �<���� ��	 ��'� أن ا

  .»���; ا���م«، وا�<�3$� �,<��; »���; ا���م«��	 

                                      

 ٦١ص ٥و�Kر$� ا!
� وا���8ك ج ٥٣٠ و 9٥٢٩&�� ����,�ي ص  )١(


@ -	 ا�<�ر$� ج�B٣٢٤و  ٣٢٣ص ٣وا�.  
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آ�ن �hن $�J	 �; و��� ��P رأي ا�',�ء، �hن ا!f�9  ـ ٢

v�� ،uب ��و��أن ذ�N$ �� pَ� ���;، » ���; ا���م«� ��� أ��5; �

��B ا�Iي �� ;J-أى أن ر�- ،;�- �B- @أ�uو���و  �9ر ،D�8
أ�8 

�b، و��60 �� ا�'�ص�� P��JK83ى، و��� �B� 8ي هIوا� ،� ،�.��

Dدي إ�:�� pإن ذ�  ;
، ودم ا���� وا����� »���; ا���م«�&p د

��� �� ا���&�6، و��� ا� �� »�����3 ا���م«
، ���+�-6 إ�D دم 

 �&'(»��3��� D��'K ر+8ان ا�.«  


� �,;، -,<@ ا������ ذ�p ن أ» ���; ا���م« �S �ّ�� ـ ٣ �B$ ��


� أ����3، !�; ��:دي إ�D ا�,�qع » �����3 ا���م« 6
�
��� �$�&K

.6

� هuI ا! ���
 @��  

��� » ���; ا���م«و$���: u���'K  ـ ٤
D�9 ا� ���; «���@ 

��@ ��	  ه�� ـ» و*�; k»م�ا�� ;���«�lْ$ k ;�
'; ، آ�� أ ;�&�ك 

�����3 «ـ !ن ا!
� -	 ه�ك ا������ » و*�;D�9 ا� ���; «

���ًا » ا���م
 	�'$ �������ر)6 ا!و�D، !ن » ���; و*�; D�9 ا�«إ

gَْ̀ ِرَ��َ�َ@P��JK�O د$�; ور���<;  -�; ?�Pَ ��َKَ Rْ�َْ�َ Nْ�َ ا �َوِإْنIو$:دي ه .

 �&Bا� Dإ� P��J>ا��B�ِKِ�Mَ�َْم ا"ْ(َ�ِْ�ي اJْBَ ��َ jََ�ِإن? ا�)١(.  

��,�م ��D أ
� 8BKن هK��S uI; » ���; ا���م«و�� $�B ��	  ـ ٥


� ا�,�8ل ��� ��ث،  �� k ن�B- .;?s�>�
'�و$6  !ن 
� �.@ ���;و

                                      


� �8رة ا����sة. ٦٧) ا{6$ ١(  
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$ k u��& kودة، إ��
 6�3
: أ���j �3 �,�9	 وا��ا�	و$'�ف ا-	 


�+�6 ��� ا� kو�6، و�l
�@ ���D�� F ا��Nاع وا��oر  ،

،�
 �و���r'� D�� �S ،3 ا�?�3ل$:ا!
� أن 
� )�ى �j  �0$6 وا�<�

�3�3( P-ر 	أن $�'8ا -.  

��ب ا������  إن ـ ٦q9م«ا�9&��، ه8 » �����3 ا�� Dإ�

 ،6

�B ��'�و$6 و��	 أ
�6 أن $8��Jا ا!! uk8و� ،b�ا�Iي $�&� ا�

$��qNن ا��ه�� -	 » �����3 ا���م«: أن ا������ وأن $�l'8ا -��3

�ء وا�.����� وا��?�ه�$�، $��� آ@ )83د ا!��� هIا �0
8ا0&;، و

P�J$د$� ا�  و ،pذ� n���.ة�
 �
 �cإ��; أآ ��  آ�� أ �

  ��3و�� �(�3 أو��Xء ا��b'kء:

8
6] إذا D�9 ا��oاة  »���; ا���م«وآ�ن ��	 B�[�'� ا�

و-�غ 
� ا�.�ة $,8ل: ا���3 ا�'� 
'�و$6، و���وًا، وأ��  ،وا���oب

��ك �� 
D�8، [وJ6، وا����
 �� n]، و���	أ�� ا!�8ر ا����

[وا����oة،  ،w�0، وا����8 �� �,�6، و��� ا����� �� ���g �� ا����8

.[�B�  و��� �� أرh5ة، و
�وان �� ا�


'�و�B- ،6$ن إذا 0�F �'� ���ً� [وا! <�]، وا��  pذ� {��-

����  .)١(���س، وw�0 �� �'�، وا���� وا�

                                      


�<�رك �&��6 و ٣٠٣ص ٣٣ج���ر ا!�8ار و ٥٥٢ص���,�ي �9&��  )١(
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  و8)"ل:

 �������; «إ��� ذآ��� هIا ا��H ه��، !ن 
'�و$6 �0 �'� ا�

   ».8�9ات ا� و��
; �����3«، ���+�-6 إ�D أ��; وأ�g; »ا���م

  وR��8 �#8 ه�W ا+�"ر ا�@��� :

���� �8  أوً::�� �B$ ��»م�ا�� ;��� « 	- ���Bا� �S!ا اIه

��<�&�u�,� �� w ا���B$6 -	 ا�,����q وا���آ��c ��� اg<�ره�� 
'�و6$ 

  -	 هIا ا��8رد.

ا����  �$�6 ا���Bى ��'�وK 6$:آ� ��D أنإن هuI ا�? >��8ً�:

 �����آ
� » �����3 ا���م«وا�� ،������c� و�k +�>'
��  D��

 ������آ��c وا�,����q، أو ��j را�j» ���; ا���م«��	  ��ب

  .�����lرآ6 -��3

                                      

 �ح و ٧٩٤ص���3ا�	 �ا�
�م ��	 �� أ�	 n��5 و ٢٦٦ص ٩جا����ر 

 6j��3 ا���	� ٣١٥ص ١٣وج ٧٩ص ٤ورا)P ج ٢٦٠ص ٢ج ���'<

�Kر$� و ٣٥٢و  ٣٥١ص هـ)١٣٩٤(ط ا!���	 ��6 ���ب ا! �اف وأ

 ٤ج و (ط ا!���	) ٤٠ص ٦و (ط أ�gى) ج ٧١ص ٥ج 
� وا���8كا!


@ -	 ا�<�ر$� و ٥٢ص�B٣٣٣ص ٣جا� ��Nوا�'�� ود$8ان ا���<�أ وا� 

�� kا��.�fs ا��B-�6 و ٢٧و  ٢٦ص ٢ج$����P ا��8دة و ١٧٨ص ٢ق ٢ج

 ٢ج �ح ا!��gر و ٤٤ص&<f ا��$� ا���&	 �ا��?�ة -�p و �٢٦,�@ ص

  .٥٣٥ص
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'�و$6 ر��� دل ��D أن ا�@  �
��3 «������ هIا ا��'� ���

و���6 ��<'��� ��  ���.8رة 80$6 �� $?� أ��اؤه ��0  �رآ »ا���م

  .وا��ر$6 هuI ا�6���8 ا�,���8�6ى K?�ه��3 �,�ه� 


'�و$6 أ �'� �
ة،  ، -�'�; !)@ أن �;��k ���س��
 6�.N 

��)6 ��'�و6$ 
-�$,;، و�p��I اg<�رu ووآ�ن �; 
8ا�0 ا�<?�)�6 

�ًJ$و$6 أ�'
.  


رج، �@ ز��� ا!�.�ر وأNن ز��� ا��B- ،�'� �� w�0 �


�  N.��ت  ��c8ت و0<@ آ
 �'� ،6�,��.8رة ��
- 6	 p�K ا�

 F,�� وب�� 	ا�?�@ و9&��، و- 	��� 	ر -�.���3 أ�	 -	 ا!

  ��B و��� و���cن..

:�)f�bت ا�g�<`4ا  

gKوا�� �Wه:  �
 6�8�?
 ��، ���+�-6 إ�D ا��<,�داتأ��� و)�


&�د �

� K,�م 
� أن ���ً�  ،�8م و�<nات  Dإ� r'8)�33 ا��$


';» ���; ا���م« �
��ى ا��-b �0 ��أ ��'� 
'�و$6 و ��� 	- ،

  .�; ، وrj ا���C، وا�<��س ا!�Iار��� �9ر 
�; ��'�و$6 وا�<�$83

�Iآ� ه�� آ@ 
:اIgة، أو 6�sk، أو �<D�� n ��ة،  ���و

 @,>�� �S ،�3��� ��KاIgا:
 @?��
'K3���3	 <إ�D ا�و @
�'>�- ،�  w&��

6,$�qا ،ا�IB8ل:وه,�- ،  
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  �b�> $�3أ ا����<(� <���)$:وا���3و�� 

  [��"ا:

ه8 ا�Iي ��أ ����'�، -,���; 
'�وc���� 6$@، » ���; ا���م«إن ���ً� 

 ;

6، و)��

� $,��@ �����Jj @c+6، وK k<8); إ��;  D�� wو��


�� �8 آ�ن ه8 ا���دئ. �g8ن أB$  

:d��8و  

إن ا!
� $ k��C إ��; �uI3 ا��q$,6، !ن ا���ب آ��F ���  أوً::

�; ا�Iي ا�',� �.8رة �q�� �� رج�g ،;��� و��� ��غ ،	��و9	 


�lو�6..   

آ�� أ�; إ
�م �.�; ا� ور��8; $8م �g �$�j، و��$'; ��lات 

�,r ��'6 �,�ه� ا� ور��8;،  f.$ kا�������، و �
ا!�8ف 

�F ا{�  $�ت ا�,�*��h>� 6آ��ه�.و

� Dا ���+�-6 إ�Iى ه�g6 أ��
<; د�F .8ص �0*�
��D إ

kم«$<; وو��0@ »���; ا�� �

� ا��.8ص  @sف إ���3 آ�¡ ه��J$ ،

  ».D�9 ا� ���; و*�;«ر�8ل ا� 

�;، أو ��D إ
�م 
�.8ب �.8رة �
و
� $�Nج ��D إ
�م ز

�;، و$bl �.� ا�����q�� r,� 	- D'�$6 و��� ���;�M- ، $ b�>�


� �0@ ا�
�م ا���o	 ���;.��'� �� ر$nا ����kو .  

�j���� b	 أن $,��@ ا�
�م وا�98	، وا��8	، وا���آ� ا�Iي $ kو

و��98;  ،و���c���� ;�B� 6���  F>�S، ;�8@، !ن هIا ا����رب �
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k 	�8وا� 	وا�98 ،�'�� b�>�
�b �8ى ا>�$  ��C'>ة، وا��.��

  �ء ا�hlن ��� ا�.وا�<�B$�، وإ�

$8 �'�  .�f ،ا��,���c���� 6@ -	 هuI ا��8ارد �زت�8 ) >��8ً�:?K

 �����C8ن ا��ء ��� $�'��ا!����ء وا!و��9ء، و���s ا!��gر وا�.�

ر�@، » D�9 ا� ���; و*�;«وا�?��ر$�، و�0 �'� ر�8ل ا� 

 �� �B�:kء ا�'�ص و
� و��، -�B�$ @3 أن �?8ز �3أ�	 وذآ8ان، وا�

��-��ـ وا�'��ذ ��� ـ ��D�9 « @��� D ا� ���; و*�;«�'� ا���	  ا���

.@c���� 6���,ا��  

ا��Bذ���، وا������C وا��B�$ @3- ،�$�-�B ا� D��'K �'�  و�0


,���<; ����c@، وا�'��ذ ��� $8?K!؟  

�'�6 ا�، وا���	، وا�98	 ���Bذ���، وا��B-�$�،  إن >���ً�:

 ،�����Cو�8اه� وا�,� !)@8Bن ��30 ا��'�6، و8B$ �0$ �0ن !)@ ا�<

��اف، وإ��د�3K إ�b$�5 D ا�.8اب.أرد��3 �� ا�J�ل، �kو ا  


q��N<�3، وا����  �
�I$� ا���س K @(! 8نB$ �0 �3�'� آ�� أن

 .�3?3�  -	 رآ���3، و8�0ل 

 ،��B<وهIا وذاك k $.�ق ��D ا��Bذب وا����C، وا��B-� وا��

أ�; $�$� ردع ا���	 وا�98	 �� �3?;، وk  ; ا� ور��8;ا�Iي $�'�

$��B ا�,�8ل �hن $8Bن ه�-; ه8 ردع ا���س �� 
q��N<�3 ا!����ء 

.�3�
 Ig!0<�اء ��3، واkوا ،���  وا!و��9ء وا�.��

:�ً�Pه8 89رة آ8ن ا��'� ا!ول �0  را @c���� 6���,8رد ا��
أن 
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  . �9ر ��D ���@ ا���C وا�'�وان

���"م:و�� ا�  �
 k، و	و9 kو 	�� �
أن هIا ا!
� 8B$ kن 

  أه@ ا���N وا�.�ح.

:�ً���S  8� D>� @c���� 6���,8ز ا��?K k تk���@ -	 �'r ا�

�9ر ا��'� 
� ا���دئ �; ��D ���@ ا�'�وان. وهIا 
� K,�ر �9ا�6 

 :D��'K 6 ��8ا��$�، ��] $,8ل������ �$�Bا�,�*ن ا� 	َوِإْن َ��َهَ�اَك�- 

 �Kِ ��َJُ%ْ)ِ�bََو ��َJُ�ْ&ِ�ُ ��َKَ Nٌ�ْQِ OِPِ cَ�َ �َ�ْ�َ ��َ �Pِ َك�ِnْ�ُ َأْن 	�َQَ

�Kً8َْ�� َ�ْ�ُ�وD١(�ا��( .  

 8� D>� @� ،@c���� ;���,$ ��8 أن�� w��- ،uب ا�8ا�� و���J$ �,-

 @� ،@c���� ;>���,
 ��8�� w��- ،��� ك�lا� D�� ;����� uوا�� uه��(

  ���; ���6��B ا�6��q، وا��'�
�6 ا����6.���; أن $,

:D7�3ا� $   ا�(�3 أ�(2ب ا�&̀�

:�ً
Bو[��"ا أ  

وهb��$ k 8 �'�	  ا��'� ه8 أ��8ب ا�&� @ ا�'�)، بإن أ��8

  ».���; ا���م«

:OPو�"ا .p�Iآ w�� ;�  إ

��'�و$6 إ��� ه8 » ���; ا���م«أن �'� ��	  :K,�م أوً::

                                      


� �8رة �,��ن. ١٥) ا{6$ ١(  
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 .pذ� ;����,�ق 
'�و$6 وأ9>�k ��3?� 8ا�-�3 ا�,��8qن ا�I$� آ�

.�ً�q�  


� )��6 أ����n ا��دع �� ا��o	، وا��)8ع ا��'� 8B$ �0ن  >��8ً�:

.b�  إ�D ا�

:�ً���<  n(8$ ;�8�8ا 
P ا�����JإB$ أن �
 ،�$�g}ا ��.�K ،

  و$,<�وا ��3.

�.�د ا
<�cل وا)n إ�3	 B�$ k�; » ���; ا���م«و�8B$ p�Iن 

�.
�k 6ز
6 ا�<�.�@ا�<��N ��;، �8)8د  u8رد
 	-.  

:�ً
Bأ c�ZP �J!أو ا�&� @، �@ ه8  و ،أن هIا ��w أ��8ب ا�'�)

.�sk 6
  أ��8ب ا���:ول ا�,8ي، ا�Iي uIghK k -	 ا� �8

:�ً�Pا� را ��'�� ;��
، �S -�; إن 
'�و�B$ �� 6$ �0 ا�<ل -	 

�د )�P ا!�8ان، $�'�;، �@ آ�ن �.» ���; ا���م«�9ر ��	 


6 وF��cK أ�w ���5; و���;�
، وا�k<��ار -	 ��وا�; ��D ا�

ا���م 
� و)� إ�D ذ�ً��� p��B- .ن k �� و��D ا!6�s، و�,r ��ى 

�3��.�Kو ،;�
�I$� ا���س K �

� �gا�; ��3.   

آ�� ه��<;، وا���ن ��'�; 
�  و�� أهN أ����d ذ�c ه":

�م ا��&�وض ا�6��q، ، و
� ا�
»D�9 ا� ���; و*�;«و9	 ا���	 

Kو u��3q>� �3 ا�,�*ن� �

<; ووkو�
$<;، و��w هIا 
� hآ�� إ

 �S:ا�� 	�وا�,8ي ا!��8ب ا�&� @ وا�'�). �@ ه8 ا!��8ب ا���

  وا�&��@.
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:�ً���S  8نB$ ���إن ا�<��د هIا ا!��8ب ا���
	 ا�,8ي إ

 ;��� �
 ��و)'@ ذر$'� 6��o>��ء �?ًا و-lً� �8 ا0<.� ا!

  ا���ب وا�,<�ل �����ح.

��8ا)63 ��وان ا���j	 را-b ا��'� ا�<�3: وا�k<'�اد أ
� إذا 

���; «و���; �����ح، وا�,<�ل أ$- ،�ًJ� f.$ ا�,8ل: إن ���ً� 

  ا�<?h إ�D أ��8ب ا�&� @ وا�'�).» ا���م

  ا��Dام أدب ا��enب:و ×*(� 

�ً
Bإ :و[��"ا أ 	�'� b��$ �B$ �� ;�أن $�ل -	 » م���; ا���«

��qg; إ�D هIا ا���<8ى، وه8 ا��)@ ا�'��C وا�,�وة ����س -	 أد�; 

.;�J-0; و�gو���;، وأ  

  و��Bب:


��N&6 !دب ا��qNب، �@ ه8  أوً:: w�� b��hن ا��'� ��� $�<

ا��qNب ا!��}، !�; ا��DJ>,�� b��q ا���ل. و�Iا f.$ k أن $,�ل: 

��� �'� ا���B و
� و�� D�9 « ���g �0 ا� ���; و*�;«إن ا���	 

�Bق أه@ ا��gب، وأ�qN�8;: اأدب ا�,� D��'K 6، و�0 و9&; ا�


�Nٍ�fِQَ Eٍ�ُSُ 	�َ�َ�َ cَ?8ا�,8ل: إن. آ�� )١(�َوِإ f.$ k  ـ D��'K ا�

���g �0 ا ا�,8ل ـIه �
  .. ��� �'� ا��B-�$� وا��Bذ���..وا�'��ذ ��� 

                                      


� �8رة ا�,��. ٤) ا{6$ ١(  
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:�ً�8�< k 6���6 ا��$* 	-  b,�>Kم ا��'�ن ��� ا��)@ وا���أة�Bا� ،

ـ  ٦)P ا{$�ت ا����'� ���Bذب 
���3، -�ا���أة، وا��)@ إن �� K.�ح 

  »D�9 ا� ���; و*�;«ا��8ر 
� �8رة ٨


6��8�q ا��'�، و��nK�K D أ��Bم  ���6 ���;. D�� ا $�لIوه 

 @c�� D��'K م ا��B�98 أ�K kوا�&� @، و و��w ه8 أ��8ب ا�'�)

  و�9ف ا��د$�6.هuI ا!

D��'K و�0 �0ل �ًJ$َن�: أ"WُQِ�?ا�� NُJُWُ�َ�ْBََو jُا NُJُWُ�َ�ْBَ cَ�ِ�َ١(�ُأو(.  

:��  ا�(�b� �3ب *

�"ا:وQأن  ز D3�
&�دات ا��n. و�0  �
��	 ا��'� $'� ��-ً� 

8�8ا ������. -�� » ���; ا���م«B$ ب 9&�� �� أن�� 	- ;���أ9

�K F3>��D3 أ9���; ��;؟! ���; �'� أن ا �
 Dإ� h?� �0 ب���@ p ا�

 ;����; «-�� ا�����n أن $<�-�� P	  D>�، �8 ��أ 
'�وn���� 6$إ

َوَ�� َ�ْ�َ@ِ"ي ���;، و$8Bن  '�رu و���; و-D��'K ;�80 b: » ا���م

OُWَ�ْPَ اْ�َ#Wَ�َُ  َوَ�� ا��?�Fَ�ُ  اْد��Pِ $ْKَ?ِ@� ِهَ� َأْ(َ�ُ� hِKََذا ا�?Zِي cَWَ�ْPَ َو

Nٌ��  .)٢(�Qََ�اَوٌة َآOُ?8Xَ َوِ��� َ(ِ

:d��8و  

                                      


� �8رة ا��,�ة. ١٥٩) ا{6$ ١(  


� �8رة -.�F. ٣٤) ا{6$ ٢(  



  ��٨ ا����� وا���ر�� ج ×��ة ا�����                                                                                          ٢١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،��� -�;، أو ا����ء ���; ��� $�<�,;ا����ن إن و�9  أوً::

 wص���,>�، �5M�ق آ���ت 
8ه�6، 
�; ����ً�، �@ ا����ب ه8 ا��'	 ��

�,�ة
�8 ذ�p.�������، وا��,��، آ98&; �;،  و�  و����Iل، و


� هIا ا�,� w�� �'ن $?�ز$; وا��h� ;��� د د��ء�?
�@، �@ ه8 

 ;�

�; ���'&8 وا����6، �@ $'��'$ kر��<;، و �� u�'�$ا� �'��;، و

  ���'�ل وا��,�6.

�&w ا�F08 ا�Iي �D3 أ9�» ���; ا���م«إن ���ً�  >��8ً�: 	-� ;�

�; أ
�ه� �hن $.&8ا أ�����3، و$���8ا ����س M- ،م�lأه@ ا� n� ��


P أن هIا  .�3��� fs�J- @c�$ ;���8Bن أ � أذى ��3 
� ا����ب، !

  ��qK k �3ق.

و�B��B �8 و9&<� أ�����3، وذآ��K ����3، آ�ن «-,� �0ل ��3: 

  .)١(»أ89ب -	 ا�,8ل، وأ��} -	 ا�'Iر


8ارد ا�� >���ً�: �
 w�� ا ا��8ردIأ���. �@ -إن ه 	ه 	>��� P


8ارد ا��lة ��D أه@ ا���5@، و-fJ أ���3��5 �

� ه8  n�qوا� ،

'��� k ،6�,��3 ���'�ل وا�>�
�'
  وا����6. 8&ا� 

                                      

و���ر ا!�8ار  ٢٠٦ا�6�qN  ١٨٥ص ٢��3 ا���6j (��lح ���u) ج) ١(

 ٨وج ٢٧ص F٥ ���?&	 جو
6�8�8 أ��د$] أه@ ا��� ٥٦١ص ٣٢ج

ان ا��6�B ج ٢١٣ص�
 ١٣٧وا��'��ر وا��8از�6 ص ١٢٣٦ص ٢و

�	 ج>'��� 6j��3 ا���  .٢١ص ١١و �ح 
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�!�3  ،�3�j �� 8ب إذا �� $<�ا)'8ا�q���-8�3  هqqg إ-��د

kا �
�I$� ا���س >� ،�3s8ا� F�K 8اءJ�ام ��3?�3.و>�kا  

  أه$ ا�=6وان �� أX,ب ا��7ل:

 إ
� ا���� ـ��	 أ�� ا���;  : ���0Pل �� أ�	 )'&� ا�&�اء ـ ١

����
� هuI ا�'.��6.ـ  أو ا� ���
 6
  $,8ل: ا���� � ا�Iي أراح أ

��Q ل�(K »ا���م O��Q«:  ن�B� 6S�S kإ ���
 6

� أ b�$ �� 8�

&� �3�  .)١(أ9�ب ا��)�ل وأر��م ا����ء 	أ��ه� ��D رأي ه:kء، إ


� ا���3وان�� ��6 ا�'��	 ـ ٢ ��j�- ��� :  k �0ل ر)@: وا�

  . $�Nج �'� ا��8م ��وري أ��ًا


;! K k,@ هIا، -8ا�Iي -�b ا���6»���; ا���م«-,�ل ��	  :، 

ا�8ن  .وأر��م ا����ء ،أ9�ب ا��)�ل 	إ��3 �& ،و��أ ا����6$ kو

NK D>� 8ن(�N$ @(ج إ���3 ر�N$ D>� ،�$�3� ��� �3�
 6&s�5 ج�

  .)٢(-� $'8دون أ��ًا ،
� و��ي -�,<��3

                                      

(ط 
:��6 ا�����6)  ١١وآ� ا�'��ل ج ٣٣٩ص ٧ا��'?� ا!و�� ج )١(

�� ا���qا�	 -	  ٢٤٢ص ٦ج
?�P ا�وا�s �� ا�����q	، وو ٢٩١ص

  .٥٥٥و  ٥٥٤ص ٣٢ج )(ا����,�ت �ح إ�,�ق ا��b ا!و��، و

و
�وج  ٢٦٩ص ٨ج و (ط دار ا�n>B ا�'���6) ٢٧٥ص �K٨ر$� ��oاد ج )٢(

  .١٠٧ص ٨ج (ا����,�ت) �ح إ�,�ق ا��b و ٤١٨ص ٢ا�Iهn ج
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  و8)"ل: 


��6C ا!
8ر ا�<���6: �����  

  �en� E|} و��[: ×*(� 

�C$ �0 ا�,�رئ ���H ا�Iي ذآ�u أ�8 )'&� ا�&�اء: أن ا�
�م ���ً� 

ا���8 ا�Iي hvqg �0 و��u -��� �0ل، -.�f آ�
; ��D » ���; ا���م«

  K,�م.

  و8)"ل:

� و��hqg @� ،u ا��)@ ا{�g » ���; ا���م«إن ���ً� �qN$ ��


;! «ا���lر إ��; -	 روا$6 ��6 ا�'��	. و!)@ ذ�p �0ل �I3ا ا��)@: 

�S أF�c�� ��0 ���,��، و�Mن، و����م، وا�?��6 ا����K k«،  :6,@ هIا

»: ���; ا���م«أن 
� �8ف $��ث هg 8�ف 80ل ذ�p ا��)@، -,�ل 

»6��  ».ا��.. أ9�ب ا��)�ل 	إ��3 �& ،و��أ ا����6 ،-8ا�Iي -�b ا�

�� [��O و��u اآ@	 ��P)"ل:�  %�W��P OWM6 « و�

� أ b�$ �� 8�

 ���
&� �3�أ9�ب  	إS k��B� 6Sن أ��ه� ��D رأي ه:kء، إ

  ».وأر��م ا����ء ،ا��)�ل

 :cذ� �K d%وا�� ���، �� »�� ا���م���3«أن ا����� أو ا�


c@ رأي هuI ا�'.��6 
� ه� $<��Kh�� ��� �S	 -	 ا���<,�@،  D��


� ا�8Nارج.  

F�>0 	>8ص ا�'.��6 ا�.g �� �S��K @� �3وان�ا� 	- ،
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��Iٍ ـ 
�  �ه� �,<��3.* ���
 6
  -�رF��K ا!
6 ـ أ

�<<��� هIا ا�B�م �M+�-6 » ���; ا���م«�S )�ءت آ��6 ��	 

8
�ت�'

c@ ر�)�$�ة،   D�� ه� �
ي هuI أ8ل 
� ��8Bن ���; ��ل 

  ا�'.��6 -	 ا���<,�@.

: b�sوا�  	ا�'.��6 ا�< �  �
 @'&��� F��K6 �0 ار
أن ا!

 @c
 D�� 8ن�8B$ ��
F�>0 -	 ا���3وان، و�B���o� D�>�>� �3ه� 

  .رأ�3$

:�3�bf   و27د ا�2nارج أ�

:�Wه Oرة إ���rا� �`%WB ��� ا���س هIا ا��8ع 
 أن و)8د و�

.6��'
 @
�<�?6 ��5'�6 �'8ا  

:�JW6..  و���qء، وا����o8ع ا�?3@، وا��   

و
'; �n ا�����، -Mذا ��3 ��3 أن أ�3@ ا��qق ���@ ا����� ه	 

�h?��� �3ون -	 ا��$�..  د�l<���'��دة وا�ه�دة، وإ��3ر ا� ا�<�Cه�M-

��;، أ�&��3 -	 �0اءة ا�,�*ن، دون أن $&,83ا 
 إ�D ذ�p، و��?�3ون�'

�K��B;، و ن<�'��8و
���Nو$
<K�3��l; دون  ،�3s6 أه8ا
�N� ;

���، و ن�وB&���و
 6

� أ �3&��g �
�	 �8ف آ@ �
داد هuI ا!K

�&�3�8، وا���6�5  	- �ً�NJKK ور، و�.�8ف�o�3 ��3م ا��f�&K 

-	  ن�3���q>-8 ا��.� -	 ا���وب، و�K����3 ����'�9	، و


�3���q و�3K�'�qK، و�8B$ ��
+@ �'��3 -	 ا����ة ا�����، وه� 8ن 

���8ن 9�'ً�.. و�$ �3�
� و)�وا  -	 ا!رض -��دًا ن'$��8���8ن أ
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�ً��� pذ� Dإ�..  

���; «هuI ا����ت ه	 �'���3 ���ت ا�'.��6 ا�<	 0<��3 ��	 و

-	 ا���3وان. و$��B أن $8)� هIا ا��8ع 
� ا���س -	 آ@ » ا���م


�Bن وز
�ن.  

G�a mا�� QY@�  ��=ا��� ��‘:  


�ل ا��.�ة �'r  �8%"ا إ�	 اQ �P%�س: F�� �
 Igأ ;�أ

K�B
��ت ���; و��� ا���ل، ��� آ�ن وا��ً� ����3 
� �0@ ��	. -?�ت 

  .»���; ا���م«��	 

  إ�	 اQ �P%�س ["�O��Q «:O ا���م«�K أ(� آ@%O  و��ء

»��3� F�
� آ� F�'- يIا� @c
 �'- ���� ووا� �8 أن ا���� وا�


���3 ،���ي ه8ادة b�وأز$f  ،وk �&�ا 
�	 �Mرادة �<Ig* D ا�

��3>��C
 �
  .)١(»ا���5@ 

 ��l0����، وإن آ�� �0 �
8ا+P  �، و���vهIا ا��8+8عو �
 ��cBا�

                                      

 ٣٣ج���ر ا!�8ار و ٤١ا�B<�ب  ٦٧ص ٣��3 ا���6j (��lح ���u) ج )١(

و  ١٦٧ص ١٦ج ���'<�	 �ح ��3 ا���6j و ١٨٢ص ٤٢وج ٥٠٠ص

١٦٨  :P(ا!��ار جورا Pإ ٣٧٥ص ٣ر�� 	- ;J'6 و�-�'
g<��ر 

 ١و��8ن ا!��gر ��k 0<��6 ج ٢٧٩ص ١(ر)�ل ا�lB	) جا��)�ل 


6�8�8 أ��د$] أه@ و ٣٢٠ص ١٢و
�K �.>Nر$� د
bl ج ٥٧ص

 Fا���� 	?&�و ٢١٨ص ٦ج� n��q8اه� ا��(k 	,l
  .٨٣ص ٢ج�� ا��
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 uI3� 8نB$ أن �
 P��$ k pإن ذ� :�ًJ$أ ���0 �,- ،;�- @qNوا� @�Nا�

6�J,: ا ا���آ<�� P(ة، -�اIgا:

� ���ة أ9@، ���� �� أ6$  f��.�

  ��5�ع ��D ذ�p. ٤٩ج» ���; ا���م«ا�
�م ��	 

  و���� ه�� �.�د ا���] -	 هIا ا��8+8ع.

���; «ا�&,�ة ا�<	 �,���ه� 
� آ<�ب أ
�� ا��:
��� ��j أن 

��، -,� أ �رت إ�D أ
8ر، �Iآ� 
��3:» ا���م�C� ��
  ه	 

�-P ا��qoء إن ا���آ� ا�'�دل، ا�Iي $�$�u ا� ه8 ذ�p ا�Iي $ ـ ١

� uIه ;��� Fد� �
� آ@ أ�� �<D أ�0ب ا���س وأ���3 إ��;.. وهIا 

.�ً&�  ا�&,�ة ا�<	 ذآ���ه� *

8
�ن ��H *$6 ا�<��3q، » �����3 ا���م«إن ا������  ـ ٢.'



�� �9ح »D�9 ا� ���; و*�;«و��� ورد ��D ���ن ر�8ل ا�  ،

 �ً��� �Bم«�'.�<��3. و���3» ���; ا���
 INKا ;���.>� kً�c
 �


'�D ا�'.�6 ا! ��� b�-8>ا� �B�$ ��B- ،م�B�!إ)�اء ا D�� آ��

 	�� u�B�$ k �
، و��� هIا ا���08 ا���د »���; ا���م«-���3، وه8 

 ;�
 P5�,م«وا��؟!»���; ا��  

:d��8و  

 ;�
 ا�<	 و+'�3 ا�,�*ن )�ٍر ��D ا�,���ة» ���; ا���م«�hن هIا 

�,
 D�� ;Kآ��اhK 	-;>�'5�0و ،u�9 	�3.. وه�- ;K����
، و��م 
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 :D��'K ;�80 @c
 ،6�$�Bه� ا{$�ت ا���?K 	>ا�,���ة ا�� gَْآ�َrَْأ �ْ�ِ�َ

cَ�ُ�َQَ ?�&َ%َ#ْ�َ�َ�)١( :D��'K ;�80و .�RِBِو�]َXَ�ْا pَ�ْPَ �Wَ�ْ�َQَ َ)"?َل�َوَ�ْ" َ  *

 �ِ��ِ�َ�ْ�Pِ OُWْ�ِ �8َZْSَXَ�َ* �ِ �Wَ�ْ&َ(َ�َ ?N<ُ���ِ"َ�ْا OُWْ�)ك، وا�<,8ل )٢�lن ا�M- .

  ».D�9 ا� ���; و*�;«$��B أن $.�ر 
�; D�� k ا� 


�  »D�9 ا� ���; و*�;«وآp�I ا���ل ������6 ��� $�وى ��; 

��� )وا�Iي �&�	 ���uوأ$� ا�، (: «أ�; �0ل
 F�� 6�5�- 8 أن� ،


�3q» ����3 ا���م«��3 أ
P  .)٣(»��F'q,� F0 $�ه� 6
8.'
ة 

                                      


�. ٦٥) ا{6$ ١(
� �8رة ا�  


�  ٤٦ـ  ٤٤) ا{$�ت ٢(.60��  �8رة ا�

�� أ���، وا���Nري،  ٢٥٩ص ٥وج ١٩٦ص ��٩@ ا��3ى وا�� �د ج) ٣(

 ٦و
���، وا����s	، وا���3,	، وأ �ر -	 ه�
l; إ�D: ا���Nري ج

 ٩٧ص ٥وج ٢١٤و  ١٥١ص ٤و (ط دار ا�&�B) ج) ٣٤٧٥( ٥١٣ص

 ٥و (ط دار ا�&�B) ج) ٨/١٦٨٨( ١٣١٥ص ٣و
��� ج ١٦ص ٨وج

ورا)P:  ١٦٢ص ٦وج ٣٩٥ و ٣٨٦ص ٣وأ��� ج ١١٥و  ١١٤ص

 ٨و��� ا����s	 ج ٣٥٩و  ٣٥٨ص ١١وج ٤٩٦ص ١٠ا����D ج

و  ٢٨٠و  ٢٦٧و  ٢٥٤ص ٨وا���� ا���Bى ����3,	 ج ٧٥و ٧٣ص

 ٣٣٤ص ٤وا���� ا���Bى �����s	 ج ٢٩١ص ١٧و���ة ا�,�ري ج ٣٣٢

وا����ة ا�����k 6$8 آ��c  ٣٦٤ص ٤وج ١٧٢ص ٢وا���ا$6 وا���3$6 ج

و��@ ا!و�5ر  ٥٩ص ٣����6 (ط دار ا��'�-6) جوا����ة ا� ٦٠١ص ٣ج

 ٢و��� ا�� 
�)6 ج ١٧٣ص ٢و��� ا��ار
	 ج ٣١١و  ٣٠٥ص ٧ج
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.�ًJ$��3 أq>6 ا�$* DJ>,��  

$�اد �; إ��3ر  �ة K.���;  »���; ا���م«�م أ
�� ا��:
��� وآ

  .��D إ)�اء أ��Bم ا�، آ�� �0��.

م أ
�� ا��:
���  ـ ٣� D�� H�ا ا�Iم«دل ه�ا�� ;���«، 

 D�� P5�,ا� ;���.K�3، إو��.� D8ر إ�

��3 آ�&; ا!
�، �S ��دة ا!

8,� pذ� P�Kم«�;: أ�رادة»: «���; ا��M� 	�
  .»وk �&�ا 

6c �<��'6 ا���cا�أ�; �8ف $'<�� ودل أ$D�� :�ًJ  ـ ٤

آ��F ���3 ���ي  
�«�80;:  -���وا��<8ا6�9، و�� ا�,�qع. 

  ».ه8ادة

                                      

�&6 ا!�8ذي ج ٨٥١صKا�� داود ج ٥٨١ص ٤و ��٣٣٢ص ٢و� 

 ١٧وج ٦٠ص ١٦و���ة ا�,�ري ج ٤٤٢ص ٢و��� ا�<�
Iي ج

و�8ن ا��'�8د  ٢٥٩ص ٦و
?�P ا�وا�s ج ٢٧٦ص ٢٣وج ٢٩١ص

 ١٠و9��f ا�� ���ن ج ١٧١ص ٣�	 ا{�Sر جو �ح 
'� ٢١ص ١٢ج

 ٦و
'�-6 ا���� وا{�Sر ج ٢٧٢ص ٧وا��'?� ا!و�� ج ٢٤٨ص

 ٣٣٢و  ٣٣١ور$�ض ا�.����� ص ٥٧٠ص ٧وا��<Iآ�ر ج ٤٧٤ص

وK&��� ا�,�*ن ا�'��C  ٤١٤ص ٢و�NK$� ا!��د$] وا{�Sر ج ٦٨١و 

وا��q,�ت ا���Bى ��k �'�  ٨٣ص ١٨وK&��� ا{��8	 ج ٥٩ص ٢ج

  .٢٦ص ١٠وإ
<�ع ا!���ع ج ٧١٠ص ٤ج
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:��&X G�37 إ�  ا�

 �Q و[� روي:���M%8"ف ا�  ���
�0 » ���; ا���م«أن أ
�� ا��:

���; «�8$6، و)'@ ا�
�م ا����� )�P ا���س ����ب، و�,� ا!

���l� Dة *kف، و�l� D�� �'� �� w�0ة *kف، وأ�� » ا���م

 ،�gأ��اد أ D�� ه���o� �,ف، و�k* ة�l� D�� ري�.�أ$8ب ا!

وه8 $�$� ا��)'6 إ�D 9&��، -�� دارت ا�?�'D>� 6 +��; ا���'8ن 

 �?�
  .))١-<�اF'( ا�'��آ� ،»�'�; ا�«ا�� 

  و8)"ل:

 ������C�ا� F&� إ:	�$ �
 D�  

 �)*× � E��=} �63:ا�  

 ���
��� )�P ا�'��آ�، وأراد » ���; ا���م«إن أ
�� ا��:


; �; )�3ل ��J0ً� ��'�3، ا�Iي أ� �B$ �� 6���S ��&9 Dا��)8ع إ�

                                      

و (ط ا���q'6 ا�'���6 -	  ٣٦٩ص ٢
��n0 *ل أ�	 n��5 (ط ا��?�) ج )١(

��3 هـ) ورا)P: ١٣٧٦و (ط ا��B<�6 ا����ر$6 ��6  ١٩٤ص ٣إ$�ان) ج

) 6j�ا��u��� ح�l6 و ١١٠ص ٢) ج�j��3 ا��� ٣ج�� 
�k �c �ح 

ا���ا�6 
��3ج و ١٢٧ص ٣٤وج ٣٩٤ص ٣٣ج���ر ا!�8ار و ٣٩٢ص

ا�B�D و ١٠٠ص ١٠ج ���'<�	 �ح ��3 ا���6j و ١٨٠ص ٢ج

 ٢ج$����P ا��8دة و ١٩٣ص ٥جر��P ا!��ار و ١٨٥ص ١جوا!�,�ب 

  .٤٤٤ص ٣وج ٢٩ص
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 r0��و$6 ه8 ا��'
، ��oراK; ا��<8ا6�9 ا�<	 �;أ9���;.. �@ آ�ن 

�3�lK ;��g F�، -<&��، »��; ا���م�«��D أ�5اف ��د ��	  آ�

 @�g Fo�� �,� D>� ،@���-!ا @'&Kو ،@>,Kذي، و:K8ف، وNا� P�lKو


'�و$6 ا!���ر.  

�� $�B إ0��ع ا�'�ا���0 ���'8دة إ�D ا���ب أ
�ًا أ�;  وا\{:و

 uو�� Dإ� ;'
8�8ا �0 ���8ا ا��qN ا����ق �� $�&�وا B$ �� 8�- ،�ً3�

آ��cًا، و�B  �0ه�،  � أذى
�3» ���; ا���م«�'� أن �,	  ،و��وه�

  وو��NK D�� �3Nذ��3، وا�<��
<�3 �'�وه� 
�ات و
�ات.

  :×F g=�:{ <�� أ:2ال وأ��3ل *(� 

��sP ور�B �]و :p�%ا�  �
 r'� ��� �ًJ0��Kو �ً-�>g6 ا�S أن

���; «-	 هIا ا��8رد، و��� -'�;.. -,� K,�م: أ�; » ���; ا���م«��0; 


� 9&��، » ا���م P(ر ��� D$ر�.�و�,	 ��� ا� �� ود$'6 ا!

ك.. ا��� 
�lرف ا�8B-6.. و��h; ��� $,�8; ذوو ا��أي -	 
���u ذ


� » ���; ا���م«أآ�  u�.� ن $��� ��� أ��5;، إذh� vآ�ن �0 ه� ;�أ

 ������0 ا�<�راu، وإذ �'�� ا� �� » �����3 ا���م«�.�u، وإذ ���

'- ،u�
��@ )'&�، وا�� ا���&�6 �0 ا�<,� Pq,��� أ�; إن 0<@ ا�����ن ا

 ���

� »D�9 ا� ���; و*�;« 6�&��، وأ &D�� b ا�� )'&� وا�� ا�

  .أ$Jً� ا�3�ك

:�ً{�] N�]أ N< 
، !�,���3 و��w ه�� 	وأ$� ا�، ��� �,�<8$ �'� �3

'
  .-	 ���B، وk دار 	
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$?�P ا�'��آ� 
�ة أ�gى، ����� إ�D 9&��،  أ�; 8#� 8�ى:وه� 

  ���l� Dة *kف.» ���; ا���م«@ و��u ا����� و$?'

 ������ u�,� ��0; ذاك، و��� ��� P�?� ��B-»م�ا�� ;��� «

 Dا��� uIف؟!هk* ة�l'  

:d��8و  

إ��� أراد أن 8B$ kن اSk��ن 
� » ���; ا���م«إ�; �0 $,�ل:  أوً::

����  ،أوkدu، وه�� ا�����ن 
';، وه8 ه�� �� $?�'��3�� �,� @�

  ».���; ا���م«-,�، دون ا���� » �; ا���م��«

��� ا�� 

; ه8 ��� ا� �� )'&�، و�B� وإن آ�ن ا��,.8د

ا���&�6، -�� $�د ���3 ذآ� -	 ��$] ا�'8دة إ�D 9&��، -� $�د 

.��3>���� �
  ا� �Bل 

إن هIا ا�?�P ا�Iي )�'; ��'8دة إ�D 9&�� �0 )�';، وه8  >��8ً�:


,<8ل  ;����; «أو -	 ا�Iي �'�u، وآ�ن -	 8$
; ذاك، $��N ا���س أ

8$
ً� ��� ا����، و8$
ً� ��� ا�����، و8$
ً� » ا���م �q&$ 	Kh�� آ��

 n�$8راء ز���� ا�� ���س، أو ا�� )'&�، (وا�� )'&� ه8 زوج ا�

  »).����3 ا���م«

:�W�B اZوه  �����
P ا� P�>?$ k 8ف� ;�» �����3 ا���م«أ

  -	 ���B وk دار.
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  �ذا *�� �(���� ��~؟!:��

:�Wه gKم«أن ���ً�  وا���ا�� ;��� « Dوه8 $�<'� ��'8دة إ�

 �������l� Dة *kف، و�,�w �� » ���; ا���م«�0 ��&9 �,� ��


� K,�م.. �g* D�3، إ��c
 D�� �'�  

 ��� ��D ��0@ وk آ��c!! »���; ا���م«و�� $',� ��
�م ا�

  -���ذا؟!

:d��8و  

�(@��0 » ���; ا���م«�hن أ
�� ا��:
���  م zB�ح:XPن ا�oW ا�

 ������D » ���; ا���م«)�P ا�'��آ� ��'8دة إ�D 9&��، وأ
� ا�

��lة *kف، وآw�0 p�I �� �'�، وأ�� أ$8ب و*�g$�.. -�� دارت 

  ا�?�'D>� 6 +��; ا���'8ن ا�� 
�?�، -<�ا)'F ا�'��آ�..

:cذ� 	ف إ��
B :ح�.K ى�g!.8ص ا�أن ا�  ;�h�»�� ;�

 :، ��] آ�ن $&�q ��� أ���s;آ�ن $.�ح -	 �&p�K w ا!$�م» ا���م

.u�j 	- أو ،;

,<8ل -	 8$ ;�h�  


� )��N$ 63 » ���; ا���م«-Mذا آ�ن  :	�'$ p�I- ،8ل>,
 ;�h�

آ��  .، آ�� K,�مأ�; �� $8Bن 
P ا���� وا����� -	 ���B وk دار

8$
; أو u�j، -���ذا  	- kً8>,
$?�P ا�'��B؟! وإذا آ�ن أ�; إذا آ�ن 

.6-�N��� 6�98وإ��دة ا� ،u�'� �
 6&��Nإ��اد ا� �
 �� �- ،kً8>,
  

 ;�» ���; ا���م«آ�ن �0 )'@ ا�
�م ا���� » ���; ا���م«و�8 أ

 �
 uوض ه8 أن $?�د�&���- ،�cف، أو أ0@ أو أآk* ة�l� D�� ًا�s�0
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�Nوا� n.�6. وا�-�N��� ;إ�� 	98�� ،n.�ا ا��Iه �
 �'J$ P

.p�I� ض�'>$ �

,�م   

 ،n�o��� ��K�
 ;�h� س��ا� �$�'K 	�3 ه'�Kا 	6 ا�<qNا� F��B-

 �� ��N�- ،;� ا� ;.>gي اI6 ا�
�
وأ�; $<.�ف 
� g�ل ��� ا�

8$
; أو �S ،u�j $<'�� )'@ ا 	- ;K8
 ������D » ���; ا���م«�

 ���ا�
�م  �D أن��ل �، �»���; ا���م«��lة *kف، دون ا�
�م ا�

�N8ن ه8 ا�B�� ب�J$ أو ،u8أ� @>,$ ��� ��� ، وا�
�م 
�&�6ا�

  �'�u، و��.�ح أ�N��� ;� 6�98��� u8�-6 آ�� ���ى.. 


� دون » ���; ا���م«ه8 إ�,�ء ا�
�م ا���� إذن، -���8�qب 

.6-�N6 وا�
�
  أي 
�.�g* n �8ى 
�.n ا�

ا��b�0  »��; ا���م�«ن 
� ا���q'	 أن $8Bن ����K ��	 و�0 آ�

  ».���; ا���م«ه8 هIا ا�Iي -'�; 

�,� و��u ا����� -,�، و» ���; ا���م«و!)@ ذ�p اg<�ر ��	 

	'��qا� �
$8Bن ه8 ا�,��s أن  �; ���l� Dة *kف، �'��; �hن 

.;�gآ� ��� $�ي أ��'��  

 ������- ،6���S ��&9 Dا����� إ� u8gن أراد أM-»م�ا�� ;��� «

ن أراد أن $�-P ���آ� 
'�و$6 ا�Iي ����در إ�D إ، و�$;��8Bن ��� $

 ������- ،;>�(�3
  أ$8B�� �ًJن ه8 ا�,��s.» ���; ا���م«


6 ا���<�� » ���; ا���م«و�8B$ p�Iن ��	 �
زاوج ��� ��� ا�

�0 را�D -	 إ�D ا�n�o، و��� ا�<���� ا�'��	 ا�.��f. أي أ�; $8Bن 
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 D�� n.���� ����ا�'��B، و��م K�n�. ا�
�م H�.NK ا�
�م ا�

 ���ـ را�D ـ ���; ا��Nص ��� $?�ي ���; 
� » ���; ا���م«ا�


� $,<�J; ا�<���� ا�.��f، وا���اد وا�k<'�اد  �ًJ$ا Dا�,<@، ورا�

 �3l>إذا ا� ����kو ،�$
�; ا�� P08>$ يIآ] ��'83د، وا���ب ا����

  .. »���; ا���م«ا�
�م ��	 

 ��� 	- 6$�j اI8ن، وا���اد وهB$ ��� P08>ا�<����، و��� ا�

  �B@ ��دث و�5رئ.
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  :ا����_ ا�&%$

gا ���a..�6دU��  
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6'�؟!:×�(����  ×*(� ` �� ��> Eآ :  

..» ;�و�0م ��	 آ�م ا� و)3; 
� �&�u، وا�<,��; ا���س، 3$��8

، ودg@ إ�D ا���?� ا!�D�.- ،�C -�; رآ'<��، 8N��� u�&C� �Sارج

  ����، -6�qg nqN ���9.6'� ا�

 ���3  �
�S ا�<&F إ�D ا��; ا�����، -,�ل: $� أ�� ��� ا�، آ� �,	 

  ، $'�	  �3 ر
�Jن ا�Iي ه� -�;.؟!هIا

.���
  -,�ل ا�����: ���l� Pة $� أ
�� ا��:

��<;، وه	 8$
��J�� Iٍء، و�0ل: وا� � Dإ� u��� ب�J- :�0ل

  ���JNّ��3 ����م، إذا ا��'] أ ,�ه�.

  : �S )'@ $,8ل:�0ل

 �aaaaa�@] �aaaaaB�Bو Oaaaaa���) �aaaaaBأر   

�W� ذا �ًJإ� �%Qـ"ال   واaaaaa� :و

  BZaaaQ �aaa� �aaa���S�ي �aaa� �aaa�اد  

  
�; وP0 �,��;  	ء 
� ذ�p؛ -?�ء hB- ا�؛ ;�'� �?�
-��P ا�� 

  -,�ل: ،)	 ا� ��;(ر+ �<D و�0 ��� $�ي ��	

- ،���
uI3 $���	 و ���	 ��� $�$p، أ��Iك ��� $� أ
�� ا��:

  -�q0'��3، أو ا0<��	.
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 ؟!: وآ�� أp�>0، وk ذ�p� n ���ي»آ�م ا� و)3;«-,�ل ��	 

�	 ا���	 ��g �Bو� .@cا�� p�I� أردك �� 	�»: D�9 ا� ���; و*�;«إ

 p� ه@ آ�ن �Bو� ،p>�>,� 	�K�0 p�
�اد، و�8 أ��� أ �
أن �K�0	 ر)@ 

  !�,- n	 �o9ك؟

  �ف ذ�p $� أ
�� ا��:
���.-,�ل: k أ�


� ا!$�م: $�  �ً
8$ p� F��,- ،6$6 $83د�+�� p� @3- :	�� �0ل

��f��9 60؟! �0�� b�,   

.���
  �0ل: �0 آ�ن ذ�p $� أ
�� ا��:

;��
 Dو�9ر إ� ،nورآ ،	�� FB�- :١(»�0ل(.  

  و8)"ل:

6'� هQا:` �� ��> Eآ  

ا��:ال آ�ن $'�ف )8اب  »���; ا���م«k ر$n -	 أن ���ً� 

 ����آ� �,	 
� «�,�8;: » ���; ا���م«ا�Iي و)3; إ�D ا�
�م ا�

  ، وهIا $?'@ ا��:ال ا�<��	 $&�ض �&�;:»؟! �3�� هIا

  $'�ف )8ا�;؟! �:اkً »���; ا���م«���ذا $�qح 

                                      

و  ٢٧٦و (ط دار ا!+8اء) ص ١٣٧و ١٣٦ص ٤ج��k أ��c ا�&<8ح ) ١(

و  ٤٧ص
n��q ا��:ول ورا)P:  ٢٧٦ص ١وآ�l ا�6�o ج ٢٧٧

)b�,�K 6�q'ا� �(�
  .٢٣٩و  ٢٣٨ص )
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gK:وا��  	، و-���ا�� D�� nqN$ 8ا، وهI�5ح �:ا�; ه ;�أ

  ا��z ا�'�م.

  ��d:8و

 ;�h�»م�و); »���; ا��  Dر إ��C��:ا�; إ�D و��u ر��� ���l ا!

�ًJ$�3. و�'�; أراد أ

8�Jن 
��c، و D�� @�>l$ ;�
� ��,�8;، وأ: 

 ����-	 وا)63 اkه<��
�ت، ���<��ر أ�;  »���; ا���م«أن $?'@ ا�

 ;
�B� ي ��<,�رIا� P0آ6 ا�8ا�� 	6�3 أ����6، -�� P�qJ$ 8ف�

  ا�Iي ه8 �.�د إ��j; ����س.

�  S أن ��2ل: QYو'�:آ�د ا��

  و$���:

آ�
; ا�Iي ه�h ا���س �<�,�;  »���; ا���م«�,� ��أ ��	  ـ ١

��u ���] +�ب  ،���آ6 اg<.�ت آ@ 
� آ�ن $�$� أن $,�8; ����س

��<; وه	 ���Jء� Dدم رأ�;.. ،إ� �
 nJNK �3 �8ف�  وأ��g أ

 ��gh- ،6�$�?ا� uIه nBK��� ًا�$��K �c8ن أآB�� ،;
P��K �S آ�



�اد.. 6���0 �
 ;�  � g�ل ا�l'� ا�Iي c�K@ �; أ

$��ز ا��  »آ�د ا���$n أن $,8ل: Igو�	« :و��D ���0ة ـ ٢


�?�، ����ئ �&�;.. ر��� !�; آ�ن �0 ا�<,� -	 ا��&8س ـ ��� -��3 ا�� 

;�$'�� ا�n�o، وذ��cB� pة 
� آ�ن $��N ا���س  »���; ا���م« 
�?� ـ أ


�; �<��- �3� 6s	 p�K ا�&<�ة. -�08  D'�
 	- ;$�$ ��� �?�
ا�� 

..;�&�  
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ي: × ا�����N� �� S:ا�  

  و�� �J  أS�ى 8)"ل:


� ا� ـ ١ ����را�9ًا  »���; ا���م«��q'	 أن $8Bن ا�
�م ا�


�I ا���ا$6 آ@ B�c@ ��آ6، و�B@ 80ل، وk ���� �'� أن ا�< u8ر أ��

 ،uو)8د ،;
ار ��� أ��;، ورأى و��P ��60 ا��8ار ا�Iي دوآ@ إه<��

  و��� ا�� 
�?�. وا��<�?6 ا�<	 ا�<D3 إ���3..


'�C اه<��مأن $أ$Jً�: و��5'	  ـ ٢ n.�  �������; «ا�
�م ا�

  ��آ�ت ا�� 
�?� و�B��K;.. و
<��'6 آ@ رD���9  »ا���م

وآp�I ا�
�م  ،ا���سإن 
� )�ى -	 هIا ا���08، �0 )'@  ـ ٣

��������3، و�0 رأوu  ، وأ�;D��@K ��� ���,� »���; ا���م« ا�

.b��� F0و 	- ;
  و��-u8، و��'8ا آ�

����: أ�; ��?�د أن �.@ 
�  ـ ٤ p�I� @.� م�
�gج ا�

���� ا-Igh ،أ$Jً� »���; ا���م«وا�
�م ا����  »���; ا���م« ا�

;� ��Kوأ ،u�,Sوأو ،�?�
  .)١(ا�� 

                                      

)١ ( 	��
أ���ن ا��l'6 و ٢٠٥ص ٤٢ج���ر ا!�8ار و ٣٦٥ص��8q	 �ا!

 ٤و (ط ا!���	) ج ٥٤٠ص ٤و�Kر$� ا!
� وا���8ك ج ٥٣٢ص ١ج

  .١١٢ص
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:r�)��� �)F�: r'أ E)*2 أ�  

: ��(@�ا�� 
�?� K,�م إ�D أ
�� ا��:
���  أن وذآ�ت ا��واB  ا�


� أن $8Bن �.�د ار�BKب )�$�6 0<@ »���; ا���م« ;�&�، و��أ 

 ���
، و��ض ���; أن $,Pq $���; و ���;، أو »���; ا���م«أ
�� ا��:

 r-�- ..;�>,$ م ���;«أن�»ا��  	و�?<; - ،;�,  �B� ا ا�'�ضIه

pم«، �80; ذ��ا�� ;���« :  

  .»�p وk ذ�p� n ���يآ�� أ0<« أوً::

�	 �� أردك �p�I ا��c@إ«�80;:  >��8ً�:«.  

 :;�80 :�ًc��S» 8�p>�>,� 	�K�0 p�  .»أ��� أ

6���l8ا�� ا�Jا� P
 b-8 $<8ا��� �?��&�� هuI ا� ��B-،  P
و

�'<,�u -	 ا�
�م  �

ً� �hن ا�� 
� أ�; آ�ن » ���; ا���م«( ��'$

n$ر �� ;�K�0 �?�
  ؟!

�?��0n@ أن و �

�ة  �
 �cأآ u���Iآ� ا�,�رئ ا��B$� ��� ذآ� ،


P ا���س،  @

�م أن $<'��� kو 	���� w�� ;�$:اIgه� إ�<��دًا أن  وأأ

$�� �
 D6، أو -,@:  ;إ�
�

� ��� ا� �
و
� $.@ إ��;  ،��� ا��lه�6$

ا��<&�دة 
��3.. إk إ�D ا�898ل إ���3 و��s��� @��� k b$�q ا���س 


 P08ا

6. و�I3ا -	 �
'��6 آ�8ارد ا�<��ي ���qل ا���8ة أو ا�

�g* ل�?
 [�  و�'� 
� K,�م �,8ل:، ا��

:��B ��P �ً
Bأ d��8 أن �M�B  

�,8ل:  أوً:: D6 ��&,�ة ا!و�������  
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 �3��6 �� ر$M- ،nن ا�� 
�?� �� $,<�ف �'� ذ��ً� $���K إ��9

 ���

�� ا��:h�»م�ا�',6�8 ���;»���; ا�� b�>�$ ، n0�'$ kو ..

�8ا$�ه� 
� �� �NKج إ�D ا�'�� D�� س��89رة أ-'�ل، أو أ80ال  ا� 	-


:ذ6$.  

:�ً�8�<  u�0ار INK�0 ا �B$ �� ر��� ،�?�
�@ $��B ا�,8ل: إن ا�� 

 ���
ال 
<�ددًا، أو �. »���; ا���م«�'� �,<@ أ
�� ا��:$ k ن آ�نh


?�w �� � آI3ا أ�; �� $�B ��ز
ً� ��D 0<�; �.8رة ����6، و-	 

..6��jرًا و�j ;�>0 �$�$ آ�ن ���  ا��?�w. وإ

�,8ل: »�	 �� أردك �p�I ا��c@إ«������6 �,�8;:  >���ً�:  

 ;�! ،f��9 �ًJ$أ ;�آ�ن �.�د IKآ�� ا���س  »���; ا���م«إ


�  »D�9 ا� ���; و*�;«��� ��0; ر�8ل ا�  �$ D�� @>,$ ;�ر)@ أ

���'K د�.� �B$ اد، و���
 �
 k�� ،HNlا� ����k ،�98أو ا� ��

وأ�; k د��@ $��B أن $,�م ����س $F�c و)8د ��6 ��$; ��,<@ -'ً�، أو 

  -	 ��ف آI3ا..

:�ً�P�8;  را,� ��K�$ ���-»م�ا�� ;���« :»p>�>,� 	�K�0 p�. »�8 أ��� أ

�,8ل:   

آ�ن $'�� أن �K�0; ه8 ا��  »���; ا���م«ن ���ً� إ ��B �ً{�] R)"ل:

?�
.�.  

 �'� ;-�� �0 ;�M- ،��'$ �B$ �� ;�أh� ;� �0ن أن و�8 ��0�� أ

�+��;> F��0 ;� :»f��9 60�� �0�� b�,  �$«.  
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:d��8و  

:���f��9 60«إن 
��داuI3� ;K ا�?��6  أ� �0�� b�,  �$«  D,�K


?�د �0$�6 $�ى ا���س أ�n(8K �3 ا��C، وK k.@ إ�D إ-�دة ا��,��، 


,�6�8.. -�'�6�0 ا�� 
�?� ا�<��دًا k6، و'�,
  إ��8BK �� �3ن 


�� ا��:
���  ب:! ;�&��&ً�: أن ا�� 
�?� ��� �0م * �����; «ذآ�

، �� $IN>$ �B ��&�; 9&6 0<���6، وk آ�ن �.�د ا�3?8م ��D »ا���م

���

�� ا��:
���  أ
�� ا��:! b�$ ;�أن  »���; ا���م«�B	 $,�ل: إ

.;�&�  $,<�; د-��ً� �� 

����ًا إ�D أ�; -	 p�K » �8 أ��� أ��K�0 p	 �8B$ �,-:;�80 »p>�>,ن 

ا���k 6C $�ى أ�; �.�د ار�BKب هuI ا�?�6�$ ���b �;، د-'; �� 

�&�; و�8 ���,<@.  

D�� ��9 �0 آ�ن k د��@ $F�c أن ا�� 
�?� إ�p�K D ا����6  ج:


<�ددًا.آ�ن -�'�;  ،»���; ا���م«0<@ ��	   

  ��f.$ k 6$، آ�� K,�م.إن ا�,.�ص �0@ و80ع ا�? د:

�hن ا�� 
�?� ه8 » ���; ا���م« إن 
'�-6 أ
�� ا��:
��� : ه


&�دات ا�'�8م ا�<	 �K,�ه� ���j b$�q ��دي، و�0  �
�K�0; إ��� ه8 

 	- u��&K 	ه ���
P ا���س �uI3 ا�'�8م، وإ @
�b �; ا�<'�$ k ;��0�� إ

 .;� H>NK ى�g)�3ت أ 	و- .;>
�

,�م إ��Sت إ  
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  �(�b�� E6�� ENً�: ا<�

 �� ��	 �� أ���ط $�-'; ،أ��� �� ا���� �� ��	 �� -�Jل

 ���
 ،دg@ أ
�� ا��:
��� ا����م :�0ل »���; ا���م«إ�D أ
�� ا��:

 ��� ،�0 �� »���; ا���م«وا����� » ���; ا���م«-��P 89ت ا�


� ���B -�اآ�� أ� :-,�ل ���3	 	
  ؟!وأ

k�,-: �(�&ا ا�Iه p'�Kا ،- ���Cأ �$�$ ;�  .ن $�Jكأ

  .)١(k �;إوا� 
� أb�5  ،د��u :�0ل

  و8)"ل:

:D�� H�ا ا�Iل ه�$  

��3 ����&�ظ ��D » �����3 ا���م«$,6C ا������  ـ ١
واه<��


6 أ����3.��  


� ُ$$�ل ��D )8از إ�'�د ا��<�3،  ـ ٢ @�� �� u�?'Kو DlN

 ;���.;�
  

�� ـ ٣�اف، 
l<�3ًا ���&?8ر، $��و: أن ا�� 
�?� آ�ن ��ه� ا�

                                      

 ٥٠١و  ٥٠٠صهـ) ١٤٠٤و (ط �35ان ��6  ٢٣٤ص�.��s ا��ر)�ت  )١(

ورا)P  ١٩٧ص ٤٢ج���ر ا!�8ار و ٦ص
�s�.� �.>N ا��ر)�ت و

 ٣ج
�$�6 ا��'�) و ٧٧١ص ٢جا��Nا�s وا�?�اfs ورا)P:  ٢٣٤ص

  .٤٢ص
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�p�I، و�� $'<�ض �����3 » �����3 ا���م«و�0 و9&; ا�����ن 

و$p�I� �3l: أ�;  �ب ا���Nة ���6 0<�; ���ً�  ».���; ا���م«أ�8ه�� 


� ذ�p.»���; ا���م« P� ى أ�g8رًا أ
  ، و-'@ أ

�; �.�د  ـ ٤h� ;�$�.K P
 ،;�h ه�� �<�آ; و�
إن أ��ه�� أ

آ�ن $'�� أن » ���; ا���م«، وهIا $��l إ�D أ�; -�; ��� ���uا�,��م 

 ;>��
 D��u�$ �3���.K 8ر �8ف
h� 6�
�ه8 �3�، �� �J� �BKت، !


c@ ��9ح ا!وز و��j ذ�p. و�� p�K �BK ا� �رات �0 ��3ت �'�..  

، !ن ا�',6�8 �0@ ا�?��k 6$ <�آ;ر��� $8Bن أ
�ه�� � و���c �)"ل:

  K?8ز.

  و��Bب:

��و�6 إ
 �� إن ?'$ [���'�د ا�HNl ا��<�3 �� ا���Bن �

 ;+�&K ه8 ا�<��ط ���ار�BKب ا�?�$�6 ا���<��w�� 6 �,6�8، وإ

�8ا$�u وqqg; ا�<	  D�� 6ا��ا� ،HNlا� pذ� bا��'�-6 ��8ا�

  ��3ت �8ادره�، أو أ��g ا���	 ا��'.8م ���3. 

W>ة؟!:�� أ�eا� ]Qه �� ،  


�  �3 ر
�Jن و��l$�  -��� آ�ن $8م ��S]�0ل ا�� أ��c:  ـ ١

�; 	�gج ���
 �
9� ، -��� �9ر 	-  uدار 	ا��ار آ�ن - �	ء 


� ا�8ز، -<.�$f ا�8ز -	 و)3;.  

�8اfs: »ر+	 ا� ��;« -,�ل ��	 �3'�>K fs89ا.  
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����  !؟
� هuI ا���qة! $� أ�6: -,�ل �; ا��; ا�


,<8ل -	 هIا ، و��B ��0 أ��qK! $� ��	: -,�ل 	���	 $�3l أ

l١(�3ا�(.  

���; «أ
�� ا��:
��� » �'�; ا�«و��� +�ب ا�� 
�?�  ـ ٢

وأIgا ا�� 
�?�  »���; ا���م«�gج ا���� وا����� » «ا���م

u�,S٢(»وأو(.  

  و8)"ل:

:�
� أن ا�� 
�?� �0 +�ب ���ً� $8م  أ� ،�cا�� أ� uذآ� �


 �3l>ن، وا��J

�  �3 ر �$�lو� [��S»م�ا�� ;��� « Pا���� 	-

�l'وا� P��>ب ���6 ا��+ ;�
�; g�ف ا��83lر، -���83lر: أ �$


�  �3 ر
�Jن. �$�l'دي وا���  ��l، وا�<�3l -	 ا�

آ�ن $'�ف أن أ���B�$ k u » ���; ا���م«إن ا�
�م ا�����  ب:

���; «أن $<h� ;��'� ،��qن ا��lرع �0 �D3 �� ا���qة، و��	 

                                      


n��q ا��:ول ورا)P:  ٢٧٧ص ٤ج (ط دار ا!+8اء) �� أ�k�cا�&<8ح  )١(

 ٢جو (ط دار ا!+8اء)  ٤٣٦ص ١جآ�l ا�6�o و ٣١٨و  ٣١٧ص


�وج ا�Iهn ج ٦٤ص :P(�3 ا��'�دة و ٤١٨ص ٢ورا�و  ١٢١ص ٧ج

١٢٢.  

)٢(  	��
��3 و ٢٠٦و  ٢٠٥ص 8٤٢ار جو���ر ا!� ٣٦٥ص��8q	 �ا!

  .٥٣٢ص ١جأ���ن ا��l'6 و ١٢٦ص ٧جا��'�دة 



  ٢٤١                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�D3 ��; ا��lرع.» ا���م �
 @'&$ k  


� ذه� $�$� د-P ا�63�l  و�B�; آ�ن�$�g}ن  ا��� D�� w&�

 ���

�� �ة، و$'�-�3 أن 6�S -�0ً� ��� » ���; ا���م«أ
�� ا��:

�l>ا� 	ه 	ة ا�<��qؤا� w&�ل ا��'&��,��ض م ���l	ء، وا���

  ��� $�اu أو $��';.وا�<��kت ا��8ء 

 uو�� ���
 �hن هIا ا!
� ��» �����3 ا���م«و�0 أ��g أ
�� ا��:

@.�و�Sh>K �� k �.8ت ا!وز،  أ��g �� ��N$: �3?�ت ��0;و، �; $

..;� F
hlK  

D�9 ا� ���; «��D أن 
� ا����B )�ًا أن $8Bن ا���	  ج:

�� أن ��9ح ا!وز -	 و)3;،  »���; ا���م«�0 أ��g ���ً� » و*�;


�ت ���6 ا�<�3lدu، وا��Cه�: أن هIا ه8 �� �
��ل إزارu ه	 �وا

 	- n�3 �أا���l$ ;��0 نh 8ل>,
 ;�;�!  @'?K 	>ت ا��
رأى ا�'�

�; ��+� �'��;، و
�s	 �Nl.;. و�Iا �0ل hآ �
»: ���; ا���م«ا!

»�3l$ 	��0« @.� إذا kإ p�I8ن آB$ kو ،� ��
، وا��3lدة �8Jر 

  ا��,��، وأ$� هIا 
� ا���qة؟!

 ����� أ��g ا���س �I3ا ا!
» ���; ا���م«و�8 أن ا�
�م ا�


� ��� و�uI3 ا�<&��9@  p8ل ذ�,$ ;�h� @5�3; أه@ ا���Kk ة� ��


 uس أن $'�-8ا أن أ������ �$�$ k ;���� ا���h� �C;، أو !$ ;�! ،;�&�

.pذ� �� 	3��9ور ا� P
 ،��q>$  
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  <�3 ا�=6وان: ×�=�م *(� 

و-�غ  ،
� 9&�� »���; ا���م«-��� ر)P ��	  :[�ل اQ �P%�س


� أه@ ا���3وان، 	�  .دg@ ���; ا!�8ر ا���3ا


�I ا���ر�6 : $� ��رث»���; ا���م«-,�ل �; ��	 	�! أ���F أ

�$� nع و)@؟ ،آ��-!  


ً� !ا��:
���؟ : و�� ذاك $� أ
��-,�ل ا���رث��
�D�� p 0<�ل  أ

  !؟وا���3وان ،وأه@ ا��.�ة ،أه@ ا��lم


��ور، : k، و$�p $� ��رث»���; ا���م« -,�ل p�I� 	�! وإ


	 أرض آ���ء��
 	- F$رأ 	�Bاو� 	�ا� F$ورأ ،����� » ;���


�qو�ً� 
�8�Iً�» ا���م  ،6�B�
��D و); ا!رض، ورأ$F ا! ?�ر 

q>

��د$ً��وا����ء 
.��6، وا����ل  F'6، و���
$��دي ���  

8�� $� 0<�6 ا����� ،ا����ء وا!رض�>����; « وه8 $,8ل: أ-

  !و�B�>0! ،أ-��B ا� »ا���م

F3�>�
�; ���S، D إ�	 ا ��  .و)@ ��� رأ$F وأ

   .-,�ل �; ا���رث: آ� $� أ
�� ا��:
���! 8B$ kن إ��g kًا

 ،! ��,F آ��6 ا�: ه��3ت $� ��رث»���; ا���م«-,�ل �; ��	 

 ���
 	���� 	���gو�0 أ ،uؤ�J0 I&�أن ا��	 $,<�; » ���; ا���م«و

�$  ـ. زادu ا� -	 ا���ر �Iا�ً� ـ $

N]ا+ر �P �ل زه��]:  	�� n�9م«-��� أ�6  »���; ا����J�

�?�
 ،إ�D �9رu ،»���; ا���م« و�0 +� ا����� ،دF�g ���; ،ا�� 



  ٢٤٣                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�<	 ،و$,8ل �;: $� K��S	 ،وه8 $,��;�� ،و9&�; ،و��Sة ��	 ا� ،ور$

�	 أراك و�0 ذ��F ��  ،وذ��gة ��g ا�'�����hا�! آ ��� �� ���


�ً�  .��0@ ذ�

�; $� أ
�� ا��:
���؟�I$ �
  !�0ل: -,�F: و

�; �'�� هuI ا!
k �S ،6 $<8ب ا� ���;�I$ :إذا  ،-,�ل ،;J�,$و

;J�0 ،ان�B� ��Nا� �
  .وه8 
¢ن 

  .: -��0F�Bل زه��

 ! -��Iي J0	 آ�p�K k :�s $� زه��»���; ا���م«-,�ل �	 ��	 

)١(.  


���  و8)"ل: �
P هIا ا��H و0&�ت و
���Cت، �Iآ�ه� +�� 


� ���و$�: 	�$  

�X2وا� �b=رؤ�� ا�:  

9�6 رؤ$� ا!����ء  ـ ١ �
 u��
� ذآ� D�� ل�$ H�ا ا�Iإن ه

�M- ..م«; وا!و��9ء��8; » ���; ا��,� u�$8ن رؤ�J
أآ� ��D و80ع 

  ».و�&�J0 IؤF,�� !، u آ��6 ا�ه��3ت $� ��رث»: «���; ا���م«

D�9 ا� ���; «�S أD�� ;�K�0 ���� u��g ���ن ر�8ل ا�  ـ ٢

                                      

 ٥٥٣ص ٢و (ط دار ا!+8اء) ج ٤٦٦و  ٤٦٥ص ٢ا�&<8ح ��k أ��c ج) ١(

  .٥٥٤و 



  ��٨ ا����� وا���ر�� ج ×��ة ا�����                                                                                          ٢٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ر��� �B	 �N$ج هIا ا���N ا�.�دق 
� دا�sة ا��ؤى ا�<	 �0 »و*�;

�q$ k ة�sدا 	- ;�g�$�30�9 وو�3�80، و Dس إ���ا� �
 ��cآ ��

 bq�$ k �

.�ر ا��8	، و �
ا���N ا���o	 ا�.�دق، !�; �9در 

  �� ا�83ى..

إن هIا ا��g�$ H@ -	 ���ق ا!��gر ا�6���o ا��ا�D�� 6  ـ ٣

 ;>
�
  ».���; ا���م«إ

���; «إن هIا ا��H $�ل أ$D�� �ًJ أن ا�
�م ا�����  ـ ٤

  �8ف $�,D ��ً�، و�� $.�ب -	 هuI ا���وب.» ما���

 �b=م �� ا����'gو*(�  ’ا×:  

ن أأ �ر إ�D ا!ر�0 ـ و�'�; ز$� �� ا!ر�0 ـ ��$] زه�� ��  إن

�<D �'� أن +��; ا�� 
�?�، $�J ا����� » ���; ا���م«���ً� 

إ�D �9رu، و$Iآ�u ��� $?�ي ���; -	 آ���ء، وأ�; » ���; ا���م«

�  ً�.$f�I ذ�

 ;�hم«وآ�6 ��� » ���; ا���$�$� أن $��c ��$; ا��vw ����,�ر

ا�D�� 6��J ا�,�ن ���� 
��8م، آ�� )�ى !��;، و��� ا�f�I ا�Iي 

 ����، -Mن هIا، وإن آ�ن أ � -6��C، »���; ا���م«$?�ي ��
�م ا�

 D6 إ��

�د هuI ا�&6��C إ�D أ
� وا�� ه8 ا�Iي $��8 ��	 أ �Bو�

  ذاك:-'@ هIا أو 

K::ًوX  	�� �
 �ً
�,>����; «، !ن ا����� »���; ا���م«ا

ا��; وK��S;. و�0 8��0ا $8م �� 8راء ��� �� �ه� ا�
�م » ا���م
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 ����
�� �p��h»: ���; ا���م«ا� �ًJo� p�K�,� ���  .)١(إ


� ر�8ل ا�  >��8ً�: �ً
�,>�، !ن ا����� »D�9 ا� ���; و*�;«ا

.;K��S �ًJ$أ  

�Bو:V)  :;�� �0ل ;���� �� »و��Sة ��	 ا�«أ
، و�� $,@ ��Sة 

��� ه	 ا�<	 أز�?l$�0 Fً� و��آ<�3 ����;،  ا�، !ن ��8ة��� 


�<,�م 
� ذر$<;.kا Dود�<�3 إ� ،;Jo� Fوآ��  

:�ً���<  ������� �� ��� ا�، -Mن » ���; ا���م«إن ا�
ذ��gة 


� أ���ب �,�ه� ���;، و�'��3  �ًJ$ا أIه ;�
�<,�م ��» ;���

  ».ا���م

:cذ� �K d%وا��  ������� ه�l� 8 �8ف » ���; ا���م«أن ا�


� هuI ا�Iر6$. �l� ��Sk6 ا�<�'6، �,�6 ا�s!8ن اB��8 �; ذر$6، و��K  


� g�ل إ��gرات ر�8ل ا�  p6 $'�-8ن ذ��
D�9 ا� «و��8 أ


6. و$'�-8ن أن ه:kء ا!6�s » ���; و*�;z� 8ن�8Bه���  	- nا���

�,�ء هIا ا��$� 
� g�ل �&C;، وK,8$<;، ود-P ا��3�lت ��;. و�� 

  ُ$&ِ�ح هIا ��	 أ
�6، و��j kه� 
� 85اF�j ا!رض.

                                      

و �ح  ٨٠ص ٣هـ) ج١٤١٦و (ط دار ا!�8ة ��6  ٤١٦$����P ا��8ّدة ص )١(

» ���; ا���م«و�� 
,<@ ا�����  ٦٤٧ص ١١إ�,�ق ا��b (ا����,�ت) ج

  .١٢ص ٢و�� 
'��	 ا�����q ج ١٣٢و
.�ع أه@ ��<; ص
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� ��D�� �39 0<�; و0<@ أ9���;، وأه@ ��<;،  �$�@ ه8 ��

 ،u�$:$ �
�3?;. ووآ@  D�� ���$  

 ����
� هuI ا����» ���; ا���م«-�,� ��	 أ
�D�� 6 ا� w�� 6�

 .6�!)@ -'@ �9ر 
�;، �@ !)@ ��l$<; ا�<	 �8ف K�<� ذر��9 6$

 ���- @�'K�3، وK��(رس وا��Kف و�.>K 	>ا� 	ر$6 هIا� p�K 8نBK

  $�+	 ا�.

 ���#�� ��Q ل"] �K d%ا�� �W� }\"B Oا آ�Zوه» ��J��Q

�<	 ،$� K��S	« »:ا���م��وذ��gة  ،و9&�; ،و��Sة ��	 ا� ،ور$

�	 أراك و�0 ذ����g @��0 �� F ا�'����hا�! آ ��� �� ���
 �

�ً�  ».ذ�

:��kا ]Q��3 ه�  

���; «�0ل �� K�0@ ا����� » ���; ا���م«ن ���ً� أ :�)�م

 ،k $<8ب ا� ���;�S «�0ل: ، �S »�'�� هuI ا!
6«إ�; »: ا���م

;J�0 إذا ،;J�,$ان، و�B� ��Nا� �
  ».وه8 
¢ن 

  و8)"ل:

�0 آ�ن !)@ » ���; ا���م«
�م ا����� أن 0<�; ��ا���اد: 

D�9 ا� «، و�Joً� ���8ل ا� »���; ا���م«�Jo; ���� ا!و��9ء 

ا��?�م  ، و�'�ً� -	 w�5 د$�; ا�Iي )�ء �;، و�� $I3� �Bا»���; و*�;

f��9 @�� أي.����b أن $h-�B ���; و�8 -	 ا��>�$ u��j أو 	����  ، إ

-	 أن $8Bن 
8رد ا����b�$ ��-  6$  	ء $��B أن $8Bن ���ً�
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;، k ��<6�8 و��o� kه�.. �

� f>- n(8$ أ�8اب ا�<b�-8 أ kا��6�3، و

!ن را�q<; ��� �0 ا�,F'q، وk  	ء $�<��	 أن $'8د ا� إ��;، أو 

  -,@: أن $<8ب ا� ���;، !ن ا�<6�8 ه	 ا�'8دة.

:�Hآ� �B: يQا�  

-,�ل . : -��0F�Bل زه��« �,	 أن ���l أ��gًا: إ�D 80ل ا��وا6$

  ».! -��Iي J0	 آ�p�K k :�s $� زه��»���; ا���م«�	 ��	 

�D3 زه�� �� ا!ر�0 » ���; ا���م«إن ���ً�  وا���ال ه": �0

 �ً��� �Bو� ،DB� ���»م�ا�� ;��� « �����&�; DB� �0 ��.�ب ا�

	 آ���ء، ��� آ�ن -	 �5$,; إ�D 9&��، و�DB -» ���; ا���م«


�����ت أ�gى أ$Jً�، و�DB ر�8ل ا�  	- DBو� ،;'
D�9 «ا���س 


�ات آ��cة، ذآ���  �qًا 
��3 -	 هIا » ا� ���; و*�; ������D ا�

���k ;�3 ا!ر�0 �� ا���Bء ه��؟! D�'
  ا�B<�ب.. -�� 

��M أن ��Bب:Bو  


� ا���Bء ه	 ا� 6$�oن ا�h� �8ً�، أو��
��د إن آ�ن 
�8�qً� أو K 	>

.;�� �Bا� 	o��$ أو ،n?$ ;�  أ

-�'@ ��Bء زه�� آ�ن ��D أ��س أن ا���Bء، وإ��3ر ا�8Nف، 

$�-P �� ا�
�م ا����� هIا ا���ء، ��ً� 
�; أن هIا 
� ا���ء 

..69�g ا�'�رض !���ب  


� g�ل ��3; �;: أن ا!
� أ�» ���; ا���م«-u��gh ا�
�م  �C


���K ���.�اع ��� ا��b وا���5@،  ;�
�� $�C، وأ �
وأدهD وأ



  ��٨ ا����� وا���ر�� ج ×��ة ا�����                                                                                          ٢٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وا!و��9ء وه�اة ا�b�N، و��� ا��?��$� -	 w�5 )83د و��� ا���@ 

  وا��3اة إ�D ا�، وا��'	 -	 0<��3..  ا!����ء وا!و��9ء،

وة ����ة ��B�$ HNl د-'�3 ����ء، أو �
?�د  6�J,ا� Fو���

��ب، وا��B� �'qء، أو �8K@، أو 
� إ���� kإ P-�K k 	ه @� ..pذ� D

وا��Jب، وإ�,�ط ��وش ا�8qاF�j، وا���<��B$�، وآ�� 

p�K k $� زه��، -��Iي «» ���; ا���م«، آ�� $�ل ���; �80; )�8 �3

�sآ� 	J0 .«;'-�$ k ء�Bأي أن ا��.  

:�JfK  �ً��� م«أن�ا�� ;��� « Dا��$�، و�� D�� 	B�$ آ�ن


� ا�J�ل وا�3�ك.ا�
�م، و��D �0د �3K6، و���
  ة ا!

�)* ���Xد[ × وgوk:  


� ا�'��q	 �S إن  ;�ب وا�
�م، و�&w ا���	، ا!إذا +�ب أ

 �

� �'�u، و��ف أ�6�K�0 6��+ �3 ـ  ���
وو�9;، وو�	 ا��:

، وأن $�,8ا ���,�ب 
�;، أ���3 ا�
�م ا���q'	 ـ أن $�<� ا!���ء �8ل

c>و��� ،u�$�9أ�8ا ����'8ا و.u�
  وا


ً� >N �� ا�&%���Bرآ6 -�;  :أ�l�3 ا���B�$ ���- رآ8ا�l$ أن�
 

،;���oK  �3� ر�� �
 b-; و�ود- ،;'��lKة ���;، و�وا�. ،;��&BKو

  ا��lع ا��l$�، أو أوD9 �; ا�8ا�� ا�
�م.

 �W� R�� �] �Jت آ��#�، p�P ا�Znرات ��JW@�رmB ا�وهuZ ا��

:��B �� V)�K  

ا����  د�� �����;» �'�; ا�«+��; ا�� 
�?�  أ�; ��� ذآ�وا:
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 �������  ��� $�$;، ود�� أ$Jً�، وأ0'�ه�� »�����3 ا���م«وا�


� و��u وأه@ ��<; �J�، .;3(8� �3��� @�0وأ  


�B�98 �<,8ى ا� و��5<;، وأن 8o�K kا هuI  !�0ل: $� ��	و 	�إ

���  ا��.. ���B يوإن �D�� �B>o  	ء زو ا��

� : إ�	 أن [�لW#ا� �Pا u��"�  ;� F�9أو �
 F�3-أ !	�� �$

  !إpK8g و��jه��؟

!���
  �0ل: �'� $� أ
�� ا��:

�	»ر+	 ا� ��;«-,�ل ��	 M- : pذ� @c�� p�98
،  p�9وأو

�ًJ$أ pK8g��08 إ>�: ����  دو���3. وأن Pq,K k أ
�ًا ،ا���� وا�

�gآ�� -,�ل: $� ��� و$� ����! إ�	 �0 أوF�9 أ ،�S أ�0@ �����3

��B� ، n�� u���h- ،;��وأو��B�9 �;، وh� ��>��� �0ن أ��آ�� آ�ن $

;� ��B١(..»أ��(.  

:�S_ o8 �Kو  ���-	 » ���; ا���م«أ�; آ�ن $n5�N ا�
�م ا�

 :;� ;��0 ��
���«و�B- ،;>�9ن 
 p�gh� p�9ًا وأو��g  p,�,  ;�M-

.;� 	�� ��'K �0و ،pوا�� أ��  

                                      

��@ ورا)P:  ٢٨٠و  ٢٧٩ص ٤ج(ط دار ا!+8اء) �� أ�k �cا�&<8ح  )١(

  .٣٠٥و  ٣٠٤ص ١١جا��3ى وا�� �د 
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  .)١(»وk أز$� ا��98ة �p�I ،-83 ا�� أ
p أ
� أ8gك ا�����و


�و$6 �� ا�
�م ا����0 » ���; ا���م«و�;  uدkى !و�gو6�9 أ

  .)٢(، وه	 ��K�K ��'� �ة ا���س»���; ا���م«

:  e�F g_ دو'��6 أ�ًا، و�Dوم ا��2:�

:u��xو N�Qأ �Pا u�ي ذآZا� oWا� �K أن ورد  �ً���» ;���


�$�:» ا���مh� 6�&����� ا�� ا�
 uو�� �
  أ

:��Jأو�  ����  ».�����3 ا���م«أن $�08 أ8g$;: ا���� وا�

  أن Pq,$ k أ
�ًا دو���3.. ا����8:

  و��P ذ�c 8)"ل:

                                      

)١(  ��&��� 	��
آ�ه�� �� ا�&?�P  ٧صا!
��	 ���8q	 و ٢٢٠صا!

6 �� دار ا���$]و (ط  ��k١٣٣ ا�.��غ ص؛ ا�&.8ل ا��6�3 ا�',��	


�<�رك ��3 ا���6j) و ٦٢٠ص ١هـ) ج١٤٢٢) 6j�ح ا����.
 ٣ج

 ٩٨ص ٧٥وج ٢٠٢ص ٤٢ج���ر ا!�8ار و ١٦٦ص ٤وج ١٥٤ص

 ٨ج��3 ا��'�دة و ٤٦٥ص ٨ج��?&	 �
6�8�8 أ��د$] أه@ ا���F و

  .١٣٧ص

)٢(  	�8q�� 	��
 ٧٥ص ٢جK���; ا�8Nا�5 و، �� )��� �� $$� ٥٩٥صا!

 و ٢٤٧ص ٤٢ج���ر ا!�8ار و ٣٩٤ص ٢) جدار ا�n>B ا���
�6و (ط 

��3 ا���6j :ورا)P ١٦٣ص ٧١وج ٢٥٣،  6�B�و��8ن ا���B  ١٠ا�

  .٢١٥صأ��م ا��$� و ٢٥٢ص ٨ج��3 ا��'�دة و ٢٤٢صوا��8ا�� 
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 �����وم ��08K ا��� ��K�$ ���- �
، -���� »�����3 ا���م«أ

:	�$ �
  

:���ه� ا��M- ،Ighن » ا���م �����3«أن ا!
� �<��08ه��  أ�

.6&�B8 إ�,�ط ا��� P-�K 8ةg!ه�ة ��� ا�lة ا���cة وآ�l'85ل ا�  

وإذا آ�ن ��� ا�8gة K&�وت -	 ا�&�3 وا�'�� وا��را6$، 

ا
�ت ا�g�6�0 و�8اه�، -�<?� هIا ا!خ ا���� -	 ذ�p آ�;، >�kوا

���Jط -kا 	�3ًا ->?
 ،6�0�g!$� ا�<,�� ����'�$�� ا�  	آ<;، -�� 	

 ��j ���l�� 	�8$ �3- إ�'�د أي 	- ;�&�ا�,8ل وا�&'@، $?�3 


�;، $<.�ف  �ً
����ة، -	 ��� �?� أu�g ا!0@ -�3ً� و���ً�، وا�<ا


� ا�<'�ي وا�hqN وا�$��ءات  ��cB�3 ا�'
 @��K �0 6�s8اl� 6,$�q�

  ا�����6 ا�<	 8BK k �0ن 
,.8دة.

،�$8g!6 ��� ا&�Bا� Fذا زا�M-  ،8ءًا� �cأآ f�.$ �
-Mن ا!

  وأ��C آ�&6، !�; �0 $.@ إ�D �� �8ء ا!دب. 

�,��د k6 وا��qا� 	ا�<�3ون - D�0 $�8ق إ� ;�هIا ��ا �� أ

 .n(ا�8ا  


'; *�Sرًا ����6  @��و
� ا���q'	 أن $8Bن إ�,�ط ا��B&6 ا�Iي $

8
ر، إ��� $8Bن 
� �0@ ا��qف ا�Iي k $���	، أو �B&$ k �'8اn0 ا!

�; ه8 ا�Iي ! ،6�&����08 ����� ا�� ا�>��� �
و!)@ ذ�p اH>g ا!

 �����
�; ذ�p، دون ا� P08>$»م���3 ا�����.«  

��� ا�� ا���&�h� 6ن k » ���; ا���م«������6 ��ام ��	  ب:
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 �����,8ل:»�����3 ا���م«$,Pq أ
�ًا دون ا���� وا� ،  

�Iي $.@ إ�n�� �� D ��$6 إن هIا ا��ام ����� ا�� ا���&�6، ا

 ��3'
 ;�
، وا���ل أن أ8gة ا������ »�����3 ا���م«ا�NKذ ا�,�ار 

��� هuI ا�<��'�6 
 D�� n(8K kو ،pـ ��?�ده� ـ ذ� 	J>,K k �����


?�د ا!8gة  ��j �g* ًا�

� أن $8Bن ا���n أ �� �- ..6,�qا��

  ا�����6.

�,�,ً� ا���n ا�I3� ;�(8ا ا�<8)�; ه8 
'�D ا�K ،;$8gأ 	6 -
�



�ن ا���� وا�����»: D�9 ا� ���; و*�;«�,8ل ر�8ل ا� �
�0
�  إ

.D�'ا ا��Iه D�� دل ��
 pذ� ��jأو 0'�ا. و  

  ا���X2 <���� ا<� ا��=&��:

 ;� D9أو �
 �
u�?K » �����3 ا���م«ا������ » ���; ا���م«أ

��� ا�� ا���&�- ،6��N.; آ�� $�	:
  

 ;�وأو��B�9 »: «�����3 ا���م«�0ل ������� » ���م���; ا«إ

;�«.;��$ uن أ��h� ��3��'� ;��  ، �S أ
�ه�� �

 	- uو$��دا u����$ أن �����3 أن D�� ل�K ���وهuI ا�6�98 ��

:  P��(و :����� ;�80 P
 b-ا $<8اIوه ..;Kkو�� ;�Pq,K k أ
�ًا «

��3�  ».دو

���HNl، وK?'�; أن 6�S -�0ً� ��� أن 98K	  و�� ا����"م:

 �ًC-;، و��� �آ�-ً ;�'?K�98; �; وK �

� $���u، و���  @&BK F�K

  ورا��ً�.
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و�0 زاد -	 ا��H ا�Iي رواu ا��&�� وا��8q	 -	 و�9<; ��
�م 

 :;�80 ����;  ,�,p، وا�� أ��p«ا�M- .« :	q'$ اIوه  


'�D ��� $�� أوً:: �- ،b�,  ;� ا!ب $,�ل �

� أن  Dإن ا!خ 

lا�.�ً'
  ,�b ه8 ا�Iي $8Bن 
� ا!ب وا!م 


'��u: أن هuI ا!8gة nK�K �,08ً� ووا)��ت ه	  >��8ً�: pإن ذ�

.�ً�
:
�ً�، أو 
���ً�، أو ���
?�د آ8�; إ ;�K�$ ��
  أز$� 

 k ى�g6، -.�رت �; �,8ق أ�&��و�0 ا)<�P ا!
�ان -	 ا�� ا�

.6

�ا���3K، و��م اkآ<&�ء ����,8ق ا�'� �
 ��  

�� ()"[ً� ���Q �B	 �� �u��`:و�#�أن أ��u آ�ن  �� B�آ� أن �

 ،��3��h� ا��� �
 �3�! ،6�98.Nا� uIا��ة ه�
 �
 �� �- ،;��$

 ���
  أن ��3K8&K k.» ���; ا���م«وه	 -6��J أ�n ا�
�م أ
�� ا��:

»: ���; ا���م«إ�D ا�
�م ا���� » ���; ا���م«�S أ �ر  >���ً�:

��� ;>&��J
  ، $���J- ;��B:»���; ا���م«� ��gh; ا����� �hن 

�; آ�ن $�n ا����� »���; ا���م«����h� u;  (�ه��:أ! ،» ;���


�آً� ���� ��D و89ل ا��� إ�D ر�8ل »ا���م n�، -���� )'@ هIا ا�

 ;�» ���; ا���م«آ�ن $�n ا����� » D�9 ا� ���; و*�;«ا�، !

Iوه ،pذ� �
6 ������ ��&w ا���<8ى وأز$� ��C� 6��J- u» ;���

  أ$Jً�.» ا���م


; ا�ه�اء  ا����8 :h� u��»م��3 ا�����« n�K F���3 آ�M- ،

 ����  �� ر$n. » ���; ا���م«ا�



  ��٨ ا����� وا���ر�� ج ×��ة ا�����                                                                                          ٢٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 @�l$ ;��'� ب�qN?�: أن ا��6، -��s�3�<�?6 ا��ا� Igأ ��وإذا أرد

 ����D�9 ا� «������M- ،;�g! 6ن ا���	 » ���; ا���م«ا�
�م ا�

آ��8ا » ����3 ا���م«، وا�ه�اء »���; ا���م«و���ً� » �; و*�;��

.�ًJ$�3 أ� �� ;� ����- ،;�8��$  

  :×ا��enب ���Vم ا���� 

:V)�B8)3ً�  و

�م إ
� أن ا��qNب -	 
N<�� ا��98$� آ�ن ��

 ���-Mن ا�
�م ، أو ���@ ا��qNب �.�6o ا��c�D، »���; ا���م«ا�

 ����qNا� 	- @gدا ���
6 ا�&'��6 -	 
'ً�، ا��
و�'�; ر��$6 ��,�م ا�

  ».���; ا���م« �;

:��X2ا����4 وا�  

 ���
���; «و-��� $�N��� 6�98��� ��K�-6، -,� رووا: أن أ
�� ا��:

؛ -���'8ا ���3، وا����� وإ�	 أو9	 إ�D ا����«�0ل: » ا���م

  .)١(»وأ�5'8ا أ
�ه��

 �W��Mو[�ل ا�»jا O�  وu��x:» ر(

��َ�ِ����v��ِ، �ٍvٌة ِ
ْ� َأ9ََْ
 ،َ�ِ� اْ�ُ�َ�ْ�ِ� ْ�ِ� َ�ِ'�ٍ� ،َ�ْ� َأْ�َ�َ� ْ�ِ� ُ

                                      

ا��Nا�s وا�?�اfs و ١٥٢وإ��Sت ا�6�98 ص ٤٣ص��8ن ا��'?ات ) ١(

 ٤١ج���ر ا!�8ار و١٧٧ص ٢جو ٥٥ص ٣ج
�$�6 ا��'�) و ١٨٣ص

  .٨٧ص ٤٢وج ٢٩٦ص
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D�َ��ِ �ِ�ْ ِد�v��َ �ْ�َ، �ٍ�ْ ِ �ِ�ْ َ)ْ'َ&ٍ�  ،َ�ْ� َ)�ِ�ٍ� ،َ�ْ� َ�ْ�ِ�و 	َأِ� �ْ�َ

ِإD�َ  »���; ا���م«ِ
ِ��َ� َأْوD9َ َأِ
�ُ� اْ�ُ�ْ: :�0ََل »���; ا���م«

�ِ�َ����vًا »���; ا���م«وَأْ D�َ�َ �َ3َ َوv�9ِِ<; اْ�ُ�َ�ْ�َ�  ،اْ�ََ
وَ)Pَ��ِ  ،وُ

u�ِ�َْب وا���َ��َح ،وَأْهَ@ َ�ْ�ِ<; ،وُرَؤَ��َء ِ �َ'ِ<; ،ُو�>َBِ�ِْإَ�ْ�; ا Pَ-ََد v�Sُ.  

�	 َر8�ُُل ا� َأْن ُأو9َِ	 ِإpَ�ْ�ََأَ
َ� ،َ$� ُ�َ�	N<ُ: v? َ[�َل OWِPْ��ِ اْ�َ#َ�ِ�ِ، 

وَدَ-Pَ ِإَ�	v ُآُ<َ�;  ،وَأْن َأْدَ-Pَ ِإpَ�ْ�َ ُآُ<ِ�	 وِ�َ��ِ�	 َآَ�� َأْوD9َ ِإَ�	v َر8�ُُل ا�

  .وِ�َ��َ�;

 pَ�gَِأ D�َِإ ;'َ-َ�ْKَ َ�َك ا8ْ�َ�ُْت َأْنJَ�َ َ�َك ِإَذا
�	 َأْن *ُِ�َ
وَأَ

�ِ�ْ�َ�  .اْ�ُ

D�9 ا� ���; «َأَ
َ�َك َر8�ُُل ا�  :َ@ D�َ�َ اْ�ِ�; اْ�ُ�َ�ْ�ِ� و�0ََلv�Sُ َأ0َْ�

  .َأْن Kَْ�َ-َ'; ِإD�َ اْ�ِ�pَ َهIَا »و*�;

�ِ�ْ�َ�َ$�  :v�Sُ �0ََل ِ�َ'ِ�	� ْ�ِ� اْ�ُ�َ�ْ�ِ� ،v�Sُ َأIَgَ ِ�َ�ِ� اْ�ِ� اْ�ِ�; َ�ِ�	� ْ�ِ� اْ�ُ

v	�َ�ُ،  َ�َك َر8�ُُل ا�
��vِ� ْ�ِ�  »ا���م ���;«وَأََ
ُ pَ�ِ�ْا D�َِإ ;'َ-َ�ْKَ َأْن

£	�ِ�َ،  ;vَر8�ُِل ا�� �ْ
ِ uا� ���; و*�;«وَأ0ِْ�ْأ D�9« َ��َمvا�� 	��
  .وِ

v�Sُ �ِ�َ�وَوِ�	�  ،َأْ�Fَ َوِ�	� اَ!ْ
ِ� ،َ$� ُ�َ�	v :َ-َ,�َل ،َأD�َ�َ @َ�َ0ْ اْ�ِ�; اْ�َ


�Bََن َ+6ٍ�َ�ْ ،وِإْن Mِ-َ، -َpَ�َ، Fَ�ْ>َ0َْن َ�َ&8َْت ،ا��vِمَ 6ٌ�َ�ْJَ-َ، �ْSَhْKَ ��َ١(و(.  

                                      

)١(  	-�Bا�@vBlَ
 ٢٩٣و  ٢٩٢ص ٣ج
�*ة ا�',8ل و ٢٩٩ و ٢٩٨ص ١ج) (ُ

 :P(م ورا�ا�� �sا�&,�; و ٣٤٨ص ٢جد�� u�J�$ k �
 ١٨٩ص ٤ج

ا��ر ا����C و ٢٥٠ص ٤٢ج���ر ا!�8ار و ١٧٦ص ٩جn$I3K ا!��Bم و
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  و8)"ل:


�� روا$�ت أ�gى د�F �.8رة  ـ ١�J
 P
 b-8ا>K 6$ا��وا uIه

6��0 أوD9 إ��� D	 D�9 « ا� ���; و*�;«��D أن ا���	  $�9

 ������0 » ���; ا���م«د-'6 وا��ة، آ�� أن ���ً�  »����3 ا���م«وا�

��� وا����� أو�� D9»م���3 ا����� « uIه ;��� Fآ�� د� .�ً'


.�ًJ$ا��وا$6 و���,<�3، و�8اه�� أ  

�B� F��9 �0 �3<��6 ا�6�98،  ـ ٢h� ز�>�K 6$ا��وا uIإن ه

 @
�lو��� �3د ا� Pورؤ��ء  ،����3وا�8ا� ،uو�� P��( @�0 �


.;>'�   


�ة �'� �0 أ��د ا�B�م، وا��98$» ���; ا���م«آ�� أ�;  ـ ٣ �


� ا���� إ�D ا�6�98  :أ�gى �S ،���
� ا���	 إ��;، و
�; إ�D ا�

 ����
� ��	 �� ا� �S ،����
� ا����� إ�D ��	 �� ا� �S ،����ا�

��د�3K آ�� ه	. إ�.8رة 
&.�h�$ �� 6م 
� و�0 �0ر ذ�p إ�D ا����0، 


� ا�<��$�، وا�<hآ�� ��D آ@ K&.�@، وk $�$� أ �$ن وذ�p ��&�� ا��

$ Dإ� �
&�f ا��?�ل kد��ء إ)��ل، أو �����6l0 -	  �8ل و��8م و

.pذ�  

�; ��,@ وا�<,�ل ا�n>B وا���ح ا�Iي  ـ ٤$�.K pذ� Dف إ��J$

                                      

  .٣٧٩و  ٣٧٨ص
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��� و-�ة آ@ إ
�م، » D�9 ا� ���; و*�;«ا�<,@ إ��; 
� ر�8ل ا� 


� ا�
�م �&�; إ�D ا�
�م ا�Iي $��;. ٍ@&'� f$�.Kو  

:u�W�� اZا وه uI6، أن ه
�
�n>B وا���ح ه	  �رة ا�

  ��� ا!6�s دون �8اه�.8BK kن إk و��
<�3.. وه	 


� » ���; ا���م«إ�;  ـ ٥h� 8�8; و$&'�; ه,$ �
$.�ح �hن آ@ 


�� �ة، �<D إ�; ��,8ل: » D�9 ا� ���; و*�;«
� ر�8ل ا� 

�	 أن *
�ك ا��..«�
  ».وأ


6 ا ـ ٦�

�م ا�و��� K.@ ا��6�8 إ�D إ 	- 	&>B$ k ،د�?��

 ،�ًJ$أ u��� Ig�3 ��� �رة إ��;، �@ أ��3، وه8 ��+� ��� ;���'K

 ����
P �5$,6 ا�B�م 
P أ��; ا�
�م ا� b&>K 6,$�q� u�
و�5�g;، وا

  ».���; ا���م«

��� n5�g و��u ا�
�م » ���; ا���م«وf�+8K ذ�p: أن ���ً� 

 ����	 أن *
«�0ل �;: » ���; ا���م«ا��
  ».�كوأ

�0ل » �����3 ا���م«و�B�n5�g ��� ; ا�
�م ا����� وا��?�د 

: أن ا����� &�ق �����3وا�». وأ
�ك ر�8ل ا� أن K&'@ آIا«���3: 


<; -'��k  6» ���; ا���م«�

8ت أ��; ا�
�م ��	 إK k.�� إ �'�


6 ��� ا0<�اب ���8ات، و�qgب ا���� �; » ���; ا���م«�
���


�6�K إه8 ا�Iي $98@ » ���; ا���م«���� أ)@ ا�
�م ا Dإ� ;>
�


  »..���; ا���م«أ
� ��	 ا�&'��6، و��w ه8 

 ����
6 إ�D ا�
�م » ���; ا���م«و��B ا��
�,@ ا� �$�$ ���
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���8B$ k» ��3ن أ�u8 وk ا�
�م ا���� » ���; ا���م«ا��?�د 

� $�,@ ا�n>B إ�� »���; ا���م«������ ��D ��0 ا����ة، -» ا���م


� ر�8ل ا�  �
h� ا��?�د Dح إ��ا� ���; و*�;«وا�� D�9.«  


6 إ�D ا�
�م ا����0 �
�,@ ا� �$�$ ��� �
و��D هIا $?�ي ا!

�; $�,��3 »���; ا���م«M- ،ا���8ل إ �
h� ;��»;�*ا� ���; و D�9 «

 	�� u�( u�$إ ;oي أ��Iم«ا��; » ���; ا���ا� ���; و*�«� D�9;.«  


6 �إ�D ا�<.�$f �?'@ ا» ���; ا���م«�S ��در  ـ ٧�


 ���  ، -,�ل �;:»���; ا���م«وا�6$�98 ��

  ».$� ��	، أ�F و�	 ا!
�« ـ ١

  ...»وو�	 ا��م ا��« ـ ٢

  ���ذا آ$ هQا؟!:

، $,8ل $B&	 أن$�B � �؟! أ�,	 أن �?�D�� n �:ال: ���ذا آ@ هIا

 �
  �'�ي؟!وان $n>B ����س: إن ا���� و�	 ا!

:d��8و  

���; «@، -Mن �� 6�98.g	 sإن ا!
� أ�'� 
�� $C�; هIا ا���

ل -	 ��	 
� »D�9 ا� ���; و*�;«���8ل ا� » ا���م� �
، و

� �

� ر�8ل ا� �ا�,�*ن، و ;,� 	- 6
D�9 ا� ���; «'<; ا!

ات، و��آ�ت، وآ�ا
�ت، و�@ »و*�;?'

� ��8م، و ;� �3� �
، و

�

Bl�ت، و  ;

� آ� @'?$ pت، آ@ ذ���s�jأ��ار و �
 ;� ��gأ
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 k6، و,�,��?6 دا
6o، و��ه��ً� ��5'ً�، ود��ً� D�� �ً'5�0 ا��b وا�

��، أو 
<��$$.���( H�u�B أو �'
 ���B
 k�0 -�; إ��  

 	J,K 	>دات ا�����6 ا��6�3، ا��&
 �
وهIا ا�Iي )�ى ه8 

��س ���$<�3 -	 اgk<��ر �'�م ا�<�g@ -	 إرادات ا���س، و��م ا��


� �gرج دا�sة ا��lع وا��$�  ;�
� $N<�رو �$�?K �S ،63( �


��ر�6 ا��$� وا��lع �;. ـ u�$�?K ـ 
� ا���lو��6 -	 و�	 ��

 b�� 	- �3N���K D�� @�'د$6، وا��,>�k�3 ا����
ا���س، و-	 

إذا وه� إ��� $&'�8ن ذ�p �.8رة 
��,D>� ،6  ا����J وا�8)�ان..

�; P�q>�$ k أن $&�ض �&�; )�ء M- ،@�Nاف وا��������lo، إk ا�

،��Cح،  وا��أوو80ة ا��  	ل ا��'�g �
 ، و�S;$8lKرة ا���oر�

b�����3�lت وا!+���@ ا�<	 $<�Sh ��3 ا�?�ه�8ن وا����qء  ا�

  وا��o&�8ن.


&�دات ا�'�@ ��D  ه��» ���; ا���م«$&'�; وهIا ا�Iي  �
ه8 


8ي 
� ا�K6���l?�$� ا���B ا! �ً,��
 -	 آ@، و-fJ أ+����; 

��B ا!
8ي �� 	�
إ�D ز
� �'� ا�<�3lد  إ�D أن $.@ا���ى ا�


�; �'� ذ��B� pً� »���; ا���م«ا�
�م ا����0  D,�K �
، ��] ��8Bن 

6�5�Nة ا������ت ا�h5و F�K 8ء�ت+'�&ً� $���BKرkا��د$�6  ، وا

 ،6s�>36 ا�&��د وا��&��ووا���ه�� ،��'
�qوا� ���
�qوا� ،�$

إ�D ا�<��0ت وا�<��Clت وا���وب ا�<	 p>&K -�; -	 آ@ ���+�-6 

.u�?Kا  
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:W�>�6د أUا�� B�� E� ا�����  

 �� 	���Bروى ا���َ�ِ����v��ِ، �ٍ�ِ�gَ �ِ�ْ �ِvٌة ِ
ْ� َأ9ََْ
 ،َ�ْ� َأْ�َ�َ� ْ�ِ� ُ

 ،َ�ْ� َ�ْ�ِ�و ْ�ِ� ِ ْ�ٍ� ،َ�ِ��َ�َة َ�ْ� َ�ْ�ِ� ْ�ِ� ،َ�ْ� ِإْ�َ��ِ��َ@ ْ�ِ� ِ
3َْ�اَن

�v��َ ُأnَ�9ِ  :َ�ْ� َأِ��; �0ََل ،َ�ْ� َرُ)ٍ@ ،َ�ْ� َ�ْ�ِ� ا� ْ�ِ� ا8َ�ِْ��ِ� اْ�ُ?ْ'ِ&	�

 �َ��ِ
�َ'D اْ�َ�َ�ُ� ِإD�َ اْ�ُ�َ�ْ�ِ�  »���; ا���م«َأِ
�ُ� اْ�ُ�ْ:َِ» ��3���

  .وُه8َ ِ��ْ�َ�َ�اsِِ� »ا���م


� َأ�3َ�َCَ�ْ :اBِ�َْ<�َب �0ََل َ-�v��َ 0ََ�َأَ 6ٍ�َ�.ِ
ُ �ْ

Pَ َأنv َر8�َُل  .َ$� �3َ�َ َِ


ْ�Iْ�َ�ْ-َ 6ٍ�َ�.ِ�ُ�ِ �ْBُُآْ�  :�0ََل »D�9 ا� ���; و*�;« ا�ِ nَ�9ُِأ �ْ
َ

	�ِ ;�َ�.َ

ْ��3َ و9ََ�َق  ،ُِ �َCَ�َْب ِ�ُ�ِ.�6ٍ�َ َأ�.َ$ُ �ْ�َ ;v�Mِ-َ» ا� D�9

  .)١(»���; و*�;

:V)�8و   

�&�; �0 �9ح: �hن ا���	 » ���; ا���م«أن ا�
�م ا�����  ـ ١

وا�
�م �0 ا�<�� 
.��<; أ��C ا��.�D�9 « ،ns ا� ���; و*�;«

 ����» ���; ا���م«$,�ر أ$Jً� أن ا��.��6 �'�	 » ���; ا���م«ا�

 ،p�I؟!آp�3 ذ�&� ��B-  

                                      

)١(  	-�Bا�@vBlَ
 ٢٤٧ص ٤٢جو���ر ا!�8ار  ٢٢١و  ٢٢٠ص ١ج) (ُ

) (*ل ا���Fو��s@ ا��l'6 و ١٧٥ص ١٤ج
�*ة ا�',8ل و ١٤٣ص ٧٩وج

و  ٤٨٤ص
�Blة ا!�8ار و ٩١١ص ٢ج) (ا���
�6 و ٢٦٧ص ٣ج

  .١١٠ص
��B ا�&:اد و ٤٨٥
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:d��8و  

 ����أن $&�3��: أن آ�
; $�$� » ���; ا���م«�hن ا�
�م ا�

��?�م 
P 80ل ر�8ل ا� kآ@ ا �?��
، !ن »D�9 ا� ���; و*�;«

��D�9 « 6$* H ا� ���; و*�;«ه8 �&w ا���	 » ���; ا���م«���ً� 

 	���� F��S 8ه �
 @B- ،ى�g8ص أ.�D�9 «ا����ه�6، و��lK إ��; 

هIا ا��8رد.  ���<c��ء در)6 ا���8ة، -F��S 83 �;، و
�;» ا� ���; و*�;

  ».D�9 ا� ���; و*�;«و�Iا �0ل: و�9ق ر�8ل ا� 

إن ا�
�م �<D وإن +�ب +��6 $'�� أ�; k $,8م 
��3، وأن  ـ ٢

P��>$ آ�ن ���; أن �Bه�، و���أ
8ر ����K  أ)�; أf�9 ��� ���6 و+

�,8ل: pأ)@ ذ� �
  ا������� إ�D ا����Cت ا!��gة. 

 ����	 ا���ا8J� ��� �sر أ)@ -» ���; ا���م«إن و)8د ا�

 bc��
أ��; ��<��'r'� 6 ا�l:ون ���g wر)ً� �� أرادة أ��;، �@ ه8 

.�3�
 b�q�
  ���3، و

 k 	>6، ا�,�
6 ا��6�3 ا��

K �3وهuI ه	 ا�k*�3 و
�ol; ه�8

.6��

<��'6 ا�hlن ا�'�م �B@ د60 و
�:و��6 وأ �� 69�Nا�  

  ا��D�6N وا����:

 ��
�3 أ?K و8��0ا �8ل ���
  ود-�; 
� $�	:» ���; ا���م«ا��:

��� ا�� ا���&�D�� n.$ 6  ـ ١
��j; ا���� وا�����، و
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  .)١(أ$�$��3 ا���ء

٢ :�S_ o8 �Kـ و ���و��� ا� ��  وا����� ��j; ا���u ا�

�&'()٢(.  

: ��� أn�9 أ
�� ا��:
��� »���; ا���م« ا�
�م ا�.�دق��  ـ ٣

�	»8�9ات ا� �����3« وا����� �0ل ����� »���; ا���م«��j :، 

	��	 ،وآ&���q�8م ،و�cأم آ� �� �g* H��	 �����دة : [و-	 �&l� �S

                                      

 ٢٥٤و  ٢٤٤ص ٤٢ج���ر ا!�8ار و ٢٨١ص ٤ا�&<8ح ��k أ��c ج )١(

 ٢جآ�l ا�6�o و ٣١٩ص
n��q ا��:ول و ٥٣٣ص ١جأ���ن ا��l'6 و

ا�&.8ل و ٣٥٠ص ٢ج(ط دار ا��'�-6) ا����ة ا�����6  ورا)P: ٦٤ص

  .٤٢٢ص ٢ج$����P ا��8دة  و ٦٢٤ص ١ج�� ا�.��غ kا��6�3 

 ٢٤٥ص ٤٢ج���ر ا!�8ار و ٥٦٠و  ٥٦٣ص �K٤٢ر$� 
�$�6 د
bl ج )٢(

 ١٠٩ص ٢ج)8اه� ا��n��q و ١٠٢ص ١جا��'?� ا����B و ٢٥٤و 

أ���ب و ٣٧ص ٤جأ�� ا�6��o و ٢٣٦ص ٣جا��$�ض ا���Jة و

(ط ا!���	)  
� وا���8ك�Kر$� ا!و ٤٩٦ص ٢) جط ا!���	ا! �اف (


@ -	 ا�<�ر$� و ١١٤ص ٤ج�Bو ٣٩٢ص ٣جا� n0��ا��� 	
�8Nارز

(ط دار إ���ء ا���ا$6 وا���3$6 و ١٩٣ص���58	 ��Kر$� ا��N&�ء و ٣٨٦ص


6 ا�'�د ا�,8$6 و ٦٠ص ٢جآ�l ا�6�o و ٣٦٣ص ٧ج ا�<�اث)�'��

��@ ا��3ى و ٦٢٤ص ١ج�� ا�.��غ kا�&.8ل ا��6�3 و ٢٤٢ص���	 ا

 ٢ج(ط دار ا��'�-6) ا����ة ا�����6  ورا)P: ٣٠٧ص ١١جوا�� �د 

  .٤٢٢ص ٢ج$����P ا��8دة  ٣٥٠ص
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3� �>&l�����3 « و-�D�9« 6�5 ا� ���; و*�;«� ر�8ل ا� ا�<	 

�	»ا���م�q�� �S ،، ي�$�� D�� 	�  ]و�?��

 ��B�M- ،;
�,
وا����	 ��D ��$�ي، وا��� 
:BK u�g&��ن 

	��8د، و��� 
8+8ع، -����ا�
 ���&8ر، و�
 ��0 D��3ن إ�>�K، 

��Cا 
� ��K'�ن6 
�� $�	 رأ�، وار-'� ���وأ �)� ا���� ��	�- 	.  

� �
��- w	 M- ،ذا �� ا��أس �'�
� أ �)� ���; ا����-Ighا ا����6 

�>3$ �Kء وإذا ه�	ا�,��   ���
 آ�ن ���ًا »���; ا���م«: أ
�� ا��:

�ً��,; ا� ����; ��9�h-ء، وآ����، �<p�I 8� D $&'@ ��!و��9ء �'� ا!

�ً���
�ت -	 ا���lق أن ، �oا�� 	ت و�9; -�
�b ا�  ،بو�!

  .ا�98	 �����	

:��Q 	�"� YB�) �Kو » ���Kأ D>� �ً&�&دو$ً� و� P���و)'��� 

��$�o١(»ا�(.  

                                      

و  ٣٠(
�8lرات ا��+	) ص-��6 ا��oي و ١٠٦ص ٦جn$I3K ا!��Bم ) ١(


�آ ا��o$�) ص �l�رو+6 و .آ�ه�� �� �'� ا���Bف ٦٠(

 ��C8ار و ٢٣ص ١جا�ر �د و ١٣٦صا�8ا��و  ٢١٧ص ٤٢ج���ر ا!

ا���<?�د 
� ا�ر �د و ٤٩ص ٣ج
�$�6 ا��'�) و ٢٣٦و  ٢١٤

 ٢جإر �د ا�,�8ب و ٣٩٣ص ١جإ��م ا�8رى و ٢٧ص) (ا��?�6�8

وا��ار ���&��  ٤٨٣و  ٤٨٢ص ١و�� 
��n0 *ل أ�	 n��5 ج ٤٣٥ص

  .٢ص ٥وإ��Sت ا��3اة ج ١٩٢ص



  ��٨ ا����� وا���ر�� ج ×��ة ا�����                                                                                          ٢٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

���، �Q ر���O [�ل:Q �Pأ �Pا �Q �� ������ :@�0  	�� ��

  !؟»���; ا���م«: أ$� د-�<� أ
�� ا��:
��� »�����3 ا���م«

�ً�� ;� ��(�g :ل�,- �?�
 D�� [' !ا،  ��(�g D>� Dإ� ;�

��$�oا� n�?� �3Cك ،ا���ه u��-�-)١(.  

  :×���� �%t أ<�[ ا�

آ�ن أ�	 ���ً� ��� )O��Q:«  ،@3 ا���م«و�� آ�م ا�#��� 

v�
، وk $��} ا���5@ وإن 
Iآ�ًا ��� k ،@&j $�&� إk ا��b وإن أ

 ،u�J� �  ،�� �lوآ ،uو0<@ ��ا ،u�gو*زر أ ،uو)�ه� و��

 و�; ا���oات.د ض، و���g و)3; ا����Bت

 آ�ه<; ����s;،أ دار »D�9 ا� ���; و*�;« ����; ا� اg<�ر -���

�; ودu، �� ا��ا�	 إه��ل -hه���3 �$�0،��- ،�B� س أ����ا� P$��- ،;�

.;�.� و�Iل �; 

 -��� أ�	 -�Bن .*�gون ور+�; ،80م آ�ه; ��� ا�<��N و���

nو�� ��'<;، أ� u�B$ ;>-�g. 

                                      

 ٢٤٠ص ٩٧وج ٢٣٤ص ٤٢ج���ر ا!�8ار و ٢٥ص ١ج��&�� �ا�ر �د ) ١(


,�K@ و ٨٤٧ص ٢ج�c,&	 �ا��oرات و ٨٢صآ�
@ ا�$�رات و ٢٤٥و 

 ������qي و ٢٦صا��oا�ر �د و ٦٧ص-��6 ا� �
ا���<?�د 

  .١٣٧ص�� �,�ة s�J-k@ أ
�� ا��:
���  و ٢٨ص) (ا��?�6�8
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�S P$�� س��ن، ا���c� وه� k 8ن�o>�$ �� ;K8رl
 u8رJو� .  

�S @>0 ن��c�، ��- �$ 8م أ��ًا,$ ،;
�,
 إ��;، 
�ا! ���� ر*u و�8 

 ��D$.ً� ���;، -<��� ا�
�رة ��0
6 ��ود �F�q، و��6�k �� $� و��

�&<,F ���; أ��م ا��&�ق، ورا$�ت ا�l,�ق، ا��Bت و)F�3. وأ
'�رف 

h� F�$Kو .����FB ��3 ا��+ �
��� �
 b>&$ ل��� ز$�<�3، -�� $


� -<,8ا، �<J�0 D; ا� �� bK�$8ا، و,KرD و ،;Kk�� ��gأ @J-

;K����)١(. 

 و8)"ل:

 ،b�0�>وا� @
h>��� �$�( H�ا ا�I6 و$�<�ز وه8 إن ه�ا�,8ة، ����<�

، -� �� ��دىء ا��أيو�B���JK ; أ
8رًا �B�$ k �3�8�0 وا�8+8ح، 

08�� �3�- @
h>ا�<��� وا� �
 D�� ,8ل8ف�6، -�,�,�
�ا
��3، ا�: 

:W)>4 �*ا  أه�(E6 اه��ل ا�

:O�"] Fآ�ه ��� �ًl$�0 م«���ً�  إن�إه��ل «أه���3 » ���; ا��

��j ��ه� ا�8);، !ن ا��ا�	 ا��.��، وا���:ول ، »ا��ا�	 ���;

��;، �B�$ k أن $�3@ إ��;، وr�o$ k ���3 ���ً� إk وه8 إ�� 

-	 )�'D  ،�3ت �'M- ،Iّذا �&�ت أو  ى�g$��9ه� ���'�� ا!


� أ�8ا��3.. ��- �
 f�9�3، وأ�C� وإ��دة 

                                      

  .١٩٣ص) ا����� وا�&<� ��� �5ووس ١(
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���' �3�� h� �$�$ه��ل إ��;: أ�; k $ »���; ا���م«إk إن آ�ن 


� $:ذ$; و8�$ �3�
D+�o>$ @� ،u، و$�<�C ؤوk $'?@، إذا رأى 

  .ا�&�M- ،69ذا ���F �; اه<���3

 6�qNا� 	أ �ر إ��; - �
� ا�<��ء �ا�l,l,�6 �,�8; و�'@ هIا 

 :6-�Nا� D�� ا!ول» F$85�8ً�، وS �3��ً��-���F دوl�3 آ�.«   

و n��» F,&5 هIا ا���08 �,�8;:  »���; ا���م«و�0 ��� 

$�3م  ،أو أ6�N5 D�� ��9 ����ء ،أر�K	 ��� أن أ89ل ��� )Iّاء


� �ّ<D,�$ D رّ�ا����B، و$n�l -��3 ا�ّ.��o، و -��3:
 ،;$�Bح -��3 

D?أ� �Kه� D�� ��.ّأّن ا� F$ى، و ،-�أI0 ��'ا� 	ت و-��.- 	-

�ً?  b����3ً� ،ا� 	Sا�K أرى«. 

:W��,Y ]<� Eو� ،�* �3�> Saأ  

 ;�80 �
���  »���; ا���م«إن أ��u ���ً�  »:���; ا���م«وأ


� أ�n ��'<;، و�� $g u�B�-<;«ا�<��N ��� آ�ن  	-.«  �c83 أآ-

.�ً
 إ��3
ً� وإ�3$

أن $��B�$ k 6'�� n  »���; ا���م«!ن أ
�� ا��:
���  أوً::

�&�; ـه	  	�� �C��  د ـ��K 	وه ،D��'K 6 ا��.'

&�دات  �


 D�� آ�:K 	>8$6 ا���.8ص ا��6 {$�ت ا�,�*ن و��&��N
��D أ
�u، و


� أ
� ا� �;، و��م  6&��N
وم ����K ا!
� !ه�;، و��م )8از �

�,r ا���'6 -	  ���6 أي  	ء �� D�� إ�9ار 	5@. وه�� D�� 	

.�$�o8م ا�$ 
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:�ً�8�<  	�� nم«آ�� أ��ا�� ;���«  ،;>'�� u�B$ 6 ���، و��'��

6�,l,l��� 6-6 ا��'�و�qNا� 	- @s�,و��� وه8 ا� �B� 	أ� �� :» �l�

[آ����o$  �3 آ�
�3 ،-.��ه� -	 �8زة lg��ء
� �qlKا +����3، 


��3، و$�cB خ.ل] �lN$�3، -.����3 ، و�
ا�'�cر -��3، واI>�kار 

ا���س  	�، -���vإن أ ��g �3� bم، وإن أ��K �3� wَ, ،آ�اآn ا�.'�6

���N و ��س، و8�Kن وا�<�اض، -.��ت ��D 85ل ـ ا�  و�'��ـ 

6�� .»ا���ة، و �ة ا��

 �)*× :W���� ًا ��2م�aأ � E�  

 ������ن �� $� إ�; ��� c� @>0 :»���; ا���م«و80ل ا�
�م ا�


;، و�8 ر*u ���� ا!
� إ��; »���; ا���م«��	 �,
. إ��� »أ��ًا $,8م 

 	�� w&�ه8 ا��<�8	  »���; ا���م«$�$� �; ا�,��م ��!
� آ�� �8 آ�ن 


� $��3�8 �; أ
��  ��,�م ا�N�-6، وأن $�8س ا�'��د، وا���د w&��

 ���
 .»���; ا���م«ا��:

 D�8>$ �

� أ
�cل 
�وان �� وk $�$� أن $8Bن  u�'� �
ا!

 ا���B، و��� ا� �� ��
� �� آ�$، و
'�و$6 و��jه�.

إk إ
�م  »���; ا���م«k $,8م 
,�م ��	 
� ا��'�8م ا�; و


'.8م، .D��'K �0@ ا� �

�.8ب  

  �Q� Eآ *)��ن <�Uء:

V)�Bو:  ;��� $�l إ���c� �3� Dن، و�����K;،  »���; ا���م«أ
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�; و
��3، ر���  »���; ا���م«�u�3، و
�08 ��	 و
� )�ى -	 


� ا����و ;'
 �
 ،�� وا��<�&��B�s	 q'$ k	 ذر$'6 ��'�و$6، و

��8ع 
� أ�8اع ا�nol ا����0، وا�����Sرة أي �  Dإ� Fأه@ ا���

 ا!��gر وا!��ار.، و��jه� 
� »����3 ا���م«
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  :ا�)�'� ا��bب

×Gb �� إ���� ا���� ا���N ×ا����� 
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  :اkول ا�&%$

  �� دHg$ ا����4..
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:�3�Uا� y&a �B��F ����4ا  

��M��دu �� ���� ا� �� ا����oة، » ر��; ا�«روى ا�.�وق و

  �0ل:  »���; ا���م«�� ����، �� أ�	 ��� ا� 

���; «إ��� D	  D�9« ا� ���; و*�;«أوD9 ر�8ل ا� 

�����3 «إ�D ا���� وا�����  »���; ا���م«��	 ، وأوD9 »ا���م


; »���; ا���م« )��'ً�، -�Bن ا���� »ا���م�
  .إ

 ���ى، �v، وهo>$ 8»���; ا���م«-�g@ ر)@ $8م ��-D�� 6 ا�

����  �s�9. »���; ا���م« وا�

 ������; «، -�D�� @g ا����� »���; ا���م«�S )�ء �'� r�0 ا�

» ���; ا���م«��� $8م ��-6 وهv�o>$ 8ى و��	 �� ا�� »ا���م

.�s�9  

  ���، وه8 »���; ا���م«-,�ل ا��)@: إ�	 دD�� F�g ا�

o>$v؟��q&
 F�  !ى، وأ��S .�s�9 F دp��� F�g، وأ


ً� »���; ا���م«ا����  : إن-,�ل�
-�� �q-h� IN>$  ،آ�ن إ
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�� ;
، و��<D�h �; ا���س. -��� أن r�0 آ�F أ�� ا�
�م، -hردت 896

 	
89 IN>$ k 6، -أن���	س ���ا� D�h>)١(.  

  و8)"ل:

�<�ج إ�D ���ن:K 8ر
  ه�� أ

  ا+�� ا+ول: ا�"�b  وا���� :

أوD�9«  D9 ا� ���; و*�;«أن ا���	  ذآ�ت هuI ا��وا6$:-,� 

 Dإ� 	م«���ا�� ;���« ، ������� وا��� D9ي أوIه8 ا� 	و��


P أن ه��ك روا$�ت د�D�� F ». �����3 ا���م«;����; D�9 ا� « أ

���+�-6 إ�D  ،»�����3 ا���م«����� وا����� أوD9 أ$Jً�  »و*�;

��S ».���; ا���م«��	K �0و�ا Iه ��- ،b�� ���- �3J'� �� �

  ؟!ا�<F-�3 ��� ا��وا$�ت

:d��8و  

 	98��- ،;K8
����	 �hن ا�98	 ه8 ا�,�l� �s:ون ا��98	 �'� 

ـ �.�ًا  »��م���; ا�«�I3ا ا��'�D ه�� 8	 D�9 « ا� ���; و*�;«

  ـ.

                                      

�u�J ا�&,�; ج) ١($ k �
 ٨٧ص ٢و (ط )���6 ا���ر���) ج ٥٣ص ٢

ود���s ا���م  ٥٩ص ٢جإ��0ل ا!���ل و ٣٨٦ص ١و��@ ا��lا$P ج

و��s@ و ١٢٣ص ٩٤ج���ر ا!�8ار و ٣٤٤ص ٢وج ٣٣٥ص ١ج

 (Fل ا���*) 6'�l6) ج ٤٦٧ص ١٠جا��
  .٣٤٥ص ٧و (ا���
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 ������� 6
�

� �0@ ر�8ل ا�  »�����3 ا���م«و)'@ ا�

�'� أ��k ،��3 $'�	 أن $.��� وD�9«  ���9 ا� ���; و*�;«

8�� ه�� ال����8ل B$ أن D�'�� انI� ���8ن>$

K8; أ �'� uا� «8ر D�9

  .»ا���م���; «آ'�	  »���; و*�;

ه8 إ
�م،  »D ا� ���; و*�;�9«�'� ا���	 » ���; ا���م« 	-'�

 �ًJ$و�9ً� �; وه8 أ f�9ا� ���; و*�;«�0 أ D�9«.  

D�9 ا� ���; «وإن )'���3 ا���	 » �����3 ا���م«وا�����ن 


6، إ »و*�;z� 6������ 	ه ���
6 إ�
�0
� أو 0'�ا، ��B هuI ا� ��
�


��	 ، إk -��� $8آ�; ����	 و��w ���3 أن $<.�-� آ���98 ������6

  إ����3..» ���; ا���م«

 �����، »���; ا���م«������6 �'�	  »�����3 ا���م«و��B ا�

 �
8��ن -	 ��دئ ا!B$ 6�98�� 6������ 6 وا��ة�K�
 	- ;�
» ;���

أن $?'���3  أن $?'@ أ��ه�� و�9ً�، و$�B�B��- ،��3� ;�;» ا���م

ـ )'���3 
'ً� -,�  ،»���; ا���م«وهIا 
� -'�;  .و���9 -	 *ن وا��

�� �� )��P أ
8رu آ�� -	 ا��وا$6 ا��<,�
6 �� ا�
�م ا����0 ـ 
�:وَ�

..pذ� ��jة وا��-� و�وا�. ،��&B>وا� @��o>ا� 	-  

    ��P ا�#��K ��W �%��� ا+(�Mم:ا+�� ا����8: ا���[


6 -	 ���ن  »���; ا���م«��أ -,� �

�  :ون ا� �g* نh 

��، -��� $<'�b »�����3 ا���م«� وا����� $���K ���'�60 ��� ا�


<��3و$��q� ��K$,6 ا�<�lرك -	 ���K} أ��Bم �

P08 إ �
 6'$�lا�، 
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  � -��3. �&� ا!��Bم، و��9�<�3 �� ا�hqN وا��Nو

 uي  �ه�Iا��)@ وآ�ن ا��8رد ا� p8رد ه8 ذ�
89م $8م ��-6، 

�.�د ـ ـ ��q-Mرu $8م ��-6 » ���; ا���م«ا���� -,� آ�ن ا�
�م 

k ،س��ا� D�� ;
� د-8K Pه� و)8ب 89& ،;�������; « وه8	 ا�<


�» ا���م!�� �s�,م ا��
-�Bن �'�u  ,8م ��!
���ا�Iي ا�
�م أ
� و. ا�

..;
8.$  

89
; $�ل ��D ر)��ن ا����� �I3ا ا��8م -.��م �
 uر�q-وإ ،


� $�ل ��D أن ��9
;ا���� وه8 ا�
�م !�� �s�,ا ا�Iه   ا
�ً�..��w إ�

 Bا��وا uZت ه�J!6  :و[� أ�s!م«أن ا�8ا »����3 ا��� ��� آ�

��l>$ �3رآ8ن -	 ���ن ا!��Bم، M-�ّ'>$ �3��� س أن��ون أن $'�ف ا��


�6 و
<�ا�6q.. و ،أن $��Cوا إ�D أ-'���3 وأ80ا��3�B>
��3 و��ة hآ

� �'�3J'� �+ ،�ًJ'� �3J إ�r'� D، -,� $,ّ�ا!
� ا�Iي $&�ض 

N$ �0و�0 و ،;.. ��ّ�$..pذ� Dإ� �
  )3<;، أو 8B$ �0ن ���Nً� �;، و

:W[ا��> S��e� ��&=ا<� ا��  

 �Qلإ�] 	
���$,8ل:  »���; ا���م«��'F ا��+�  :P�اه�N ا�

 ���Bا� D�8
$,8ل: ��'F أ�	 )'&� ��  »���; ا���م«��'F أ�	 

 ���
��� �� ��	  »���; ا���م«
�����3 «$,8ل: ��'F أ�	 
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ه@ ���ه� 
� ���  ،ا�'��س )١($,8ل: و�0 ُ��@ �� أ�	 »ما���

  ! 	ء؟

 ���

�� ا��:! F����; «-,�ل: �'�، ���ه� 9��&6 9&�اء آ�

و5'�  »���; ا���م«وذ�p أ�; ��� 0ُِ<َ@ أ
�� ا��:
��� ، »ا���م

 ������; «وf��9 ا����  ،و�0م 
'�و$6 ا�8B-6، »���; ا���م«ا�

�.�ف ا���� »ا���م�- ،������� ا��  »�����3 ا���م« وا�
و

  ا���&�6 إ�D ا���$�6.

  ���
 b�q����g�-» ��3@ إ�D ا���� وا�����  ،�� ا���&�6ا-�

D�9 «-,�ل: إّ���B ورS<�� أ�	 دو�	، -Mن �� $�B ر�8ل ا�  ،»ا���م

و���	، -,� و���	 أ�8آ��، و���B �'��ي ��ّ	 ا�&J@،  »ا� ���; و*�;

�
 	�8qأ� �B. و�	، -,� ��-<�� ُ�ّ�; �	أ� �
 ;� @��Kأ  

  ������ ���8�� وا�� »�����3 ا���م«-,�ل ا�gه8 أ ،	gأ �$ :


� ��� أ��;. �ً��  ;q�h- ،��أ��  

9��&6 9&�اء u��q�h- :8ن؟ ،�0لB$ D>
 !-��3 را$�ت ا��8د 

��3؟ !و
� $,8م ��3؟�
  !و
<D ز

  �� $'��j �ً��  u��qه�، و�� $��j �3�- �B هIا.

 uو�� Dا��8ت د-'�3 إ� u�J� إذا D>� ،6�&��وآ��F ��� ا�� ا�

                                      

)١.	�� :f��  ) �'@ ا�.
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u��� F��<D إذا �u�J ا��8ت د-'�3 إ�D  ،��� ا� أ�	 ه� �، وآ�

 u��� F���� �� ��	 �� ��� ا� �� ا�'��س، وآ�ن �; 9&�ً�، وآ�


  .)١(�<u�J� D ا��8ت

  و8)"ل:


6���q ا�� ا� ـ ١ @'?$ ،�g* 8���&�6 �,� رو$F هuI ا�,.6 ��

 69�g 8ص.N� ����. و�8ف ���l إ���3 »���; ا���م«ا�
�م ا�


<; �'� ا�<�3lد ا�
�م �
��� ا�B�م �� �Kر$� ا����� -	 ��3 إ

 ���  .»���; ا���م«ا�

�.�ق 
� $��D ـ ٢ k ������ ا�� ا���&�n��5 �0 6  ،إ

� أن 

 ;$8gأ��;أ �
k  »ا���م �����'�»��3�� �hن ا������  ،����اS; ا����	 

  رS; ��; و�8 ��6C وا��ة.إ$����ن 

 ;��'�� أ ���B� ،kً�
��  »���; ا���م«هIا إن آ�ن أ�8ه�� �K �0ك 


�6 دره� آ�ن $�$� أن $l<�ي ��3  P�� kء إ�J�� kك 9&�اء و�>$


�ل  F�� 	- @'?K أن �
�gد
ً� !ه�;.. -��� +��; ا�� 
�?� أ

  .)٢(ا�������

                                      

)١ :P(را (ر ا��و�6 ا�'����6��g6  أ'��qط دار ا�) (و  ١٨٤صـ دار �9در

١٨٥   	,q,qا� ��k 	��9!٣٣٤و  ٣٢٤ـ  ٣٢٣وا  

)٢ ( ������qا� @K�,
 :P(ر$6) و ٦٢ـ  ٦١صرا���
�8lرات ا��B<�6 ا�)

و�0
8س  ٤٣٦ص ٢و �ح ا!��gر ج ٥٢و ٥١و(ط 
.�) ص ٣٣ص
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��اث ا�'� ـ ٣ �

�;  ،�أ D,�$ 	B� 6$د�
 6,�,� ;� F��� ��'��-

 	ء �'� و-�ة ا�'���، إk إن آ�ن ا���اد ا��6���q ���3 -	 ا�n>B ا�<	 

  $<�آ�3 ا�'���..

��3  »���; ا���م«أن ا�n>B ا�<	 آ<��3 ��	  :و�� ا����"م�
 �0

 ���$��'�3، أو 8B>� k ،،  ��� �3�3$ن 
�Bً� �;»���; ا���م«��
�م ا�

l$و ،D�8

8ار$] ا!����ء آ'.�  �sو�� 	8ن هB>� @� ،إ�ء @�?�

 ��وداPs ـ 8BKن ـ ��اه�� و�8اه�.. إ���D، و8Kراة 
D�8، و9

u���،  u�'� يIم ا��
�<D إذا �K�J; ا�8-�ة ����3 ��
�م �'�u، وا�


�م ا�Iي $��;�� ;K�-م $����3 ��� و�
، إ�D ان $�<3	 ا!
� إ�D ا�

 6?� ا�
�م .. !ن و)8د هuI ا��s�gI وا��8ار$] ���»�م���; ا��«ا�


<;، وه8 ا��
  .ا�k<&�دة 
�I�3ي $�<P�q إ��� ه8 
�  :ون إ

 �3��� P�q$ أن ��! b�$ kو ،Psا�8دا uI8ر$] ه>� D�'
 �-

  �8ى ا�
�م، أو 
� $hذن �; ا�
�م..

                                      

 ٢٨٢ص ٤ا�&<8ح ��k أ��c جو ٥٠١و ٥٠٠ص ١٠ا��)�ل ��<�<�ي ج

ا����k 6�3 ا�.��غ (ط ا��?�) وا�&.8ل  ١٥٩ص ٢وآ�l ا�6�o ج

و �ح إ�,�ق ا��b  ٧١٦) صهـ ق١٤٢٢و(ط دار ا���$] ��6  ١٤٦ص

 ٤٩١ص ٢٦وج ١٨٩ص ١١وج ٤٢٠و ٤١٣ص ٤ج(ا����,�ت) 

ا��ر ا����C و ٤٠٦ص ١جإ��م ا�8رى و ٢٠٧وا�ر �د ا��&�� ص

  .٤١٩ص
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� أن ا�� ا���&�6 �0 �0ل !8g$;: ،إن 
� ذآ�K; ا��وا$6 ـ ٤ 

�3
إن أراد �; إ »���B ورS<�� أ�	 دو�	إ«K �B���3 �'�م ر��$6 ا�

?
 k إذ ،�$�� ��j 83- 8ةg!إرث ا 	- 	��lل ا��k �3مK يIا�

$?n ���; أن $'<,� �'.�<;، و���;، و
'�-<; ��B�hم ا��lع وا��$�، 

 ،;Kوأ��
 kو ،;
�3K8ز ا?$ kوا�?�أة ���;أو،  @� ،;'
وإ��ءة ا!دب 

P-8ز ر?$ k .;K89 ا�.8ت -8ق  

وإن آ�ن ا���اد ه8 ا��<�اف وا��0ار، ��� ���3 
� ا�<,�م 

وا�&J@ ���; -	 ا�'�� ا�Iي اg<.��3 ا� �; دو�;، -� إ �Bل ���;.. 

  و�0 إ �ر �'r ا!8gة إ�D هIا ا��<��ل.


�  »���; ا���م«إن آ��F آ<n أ
�� ا��:
��� و���c �)"ل: 


6 وذ�s�gه�، و�
k $?8ز ���o ا�
�م أن $�8زه�، -��B وداPs ا�

 ،6�&����� ا�� ا�
 u��8� 	�� n>آ �
أ�p�K F�q ا�.��&6 ا�8ا��ة 


�م؟!M� w�� ;�
P أ  

  :و��Bب

 ��3��; k د��@ ��D أh�»م���3 ا�����«  w&����ًا 
 ��q�0 أ�

 	�� �N� 	ه 	6 ا�<&��، وا�<	 ه	 
� وداPs »���; ا���م«ا�.

 ��3�'�- ،6
�

���3 ا� n�q$ �� ;�! .�3�� 6N�� u��q�0 أ� n>آ �


 ��3�
 n�5 @� ،;أ�� �N�:ل�,- .u8آ; أ��K يIا� 	8ن ا�'���Jا�� 


� أ« 	�8qأ�	أ� ��� �
 ;� @��K«.  

 ����
�م ا��� ���أ�q;  ��ً� « :»�����3 ا���م«و�0ل ا�
�م ا�
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� ��� أ��;«.  

  ��X&� ا<� ا��=&��:


'�و-6 -	 إن ه ����P �)�م 8)"ل:و F�uI ا�.��&6 ا�8ا��ة آ�

�,@ ا�� أ�	 ا���$� ا��'<�	 �� أ�	 )'&� ا�- ،ا�<�ر$� �,	-�B�)١( :

�0 9�F ا��وا$6 ���ه� 
� أ��-�3، و�� ��jه� 
� أر��ب  ;�أ

 ���

�ت ��	 أ
�� ا��: ��� ;����  »���; ا���م«ا���$]، أ
 n�5

 ����
� أ8g$; ا���� وا� 6�&��
�  »�� ا���م���3«�� ا� ;Sا��


.p�3� ه���j D�� u�'�56، �8 أ&��  ا�'��، -�-'� إ��; 9

  وآ�ن -	 ا�.��&6 ذآ� ��و�6 ��	 ا�'��س.

.;� ;�v.-و ،�
  -.�ح ا�� ا���&�6 �'�� ا� �� ا�'��س ��!


�; �u��8 أ�	 ه� �، و�� ا�.��&6 أن p�K  :وا��fه� F�,>�ا

  �5$,; وF�9 إ�D ��	 ا�'��س.

��� إ وB)�ل:

�وان ��  P

��3 أS��ء ����3  F��+ �3�

 �g* ،6ا�?'�ي�
  .)٢(�g&�ء ��	 أ

و�0 ذآ�ت هuI ا�.��&6 -	 آ���ت ��	 ا�'��س و�3s�&�g آ��cًا. 

                                      

�	 ج) ١(>'��� 6j��3 ا��� ٤٢و���ر ا!�8ار ج ١٥٠و ١٤٩ص ٧ �ح 

  .٤٣ص ٥وإ��Sت ا��3اة ج ١٧٧و ١٧٦ص B�١�D وا!�,�ب جوا ١٠٣ص

�	 ج) ٢(>'��� 6j��3 ا���  .١٤٩ص ٧ �ح 
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 6&��9 �3�
8ن -	 ر���<; ��'������. وآ�ن ا�'����8ن 8��$hوذآ�ه� ا��

  ا��و�6.

:W> G&U��� g 23ن)�   ا���ء ا��ّ

� �� ،D��$ �� ���
���  ��ان �� �����ن
ا������8ري، �� 

،������� أ��� �� أ�	 ��� ا�،  �� $��D �� زآ�$�، و��ة 
� أ9

��� �� ���ن، �� أ�	�� أ��; )��'ً�
ا�?�رود، �� أ�	 �'��  ، �� 

  �,�.� ا�<��	 �0ل: 

���
�رت ���  ����وه�� -	 ا�&�ات  ،»�����3 ا���م«وا�


�<�,'�ن -	 إزار$�.  

F�,- ��3� ر�8ل ا� 	�ا� ���; و*�;«: $� ا� D�9«،  ��K��-أ

  .زار$�ا�

k�,- 	�:  �$د ا��$�-��د ا� ،�� �'��أ��- �
إن  .زار$� أ�n إ���� 

�ً� ����ء أهً��Bن ا!رض و��Bآ�.  

k�0 �S 	؟��$�K �$أ :!  

  .-,�F: إ�D هIا ا���ء

:k�0 ا ا���ء؟Iه �
  !و

uأر$� دواء :F�,-، ا ا�Iه �
أر)8 أن  ��ء ا��� �'�6 �	أ �ب 

  .و$�3@ �; ا���q ،� �; ا�?��?&$

��n أن� �
 :k�,-   	- @'( ءا�	;  &�ء ��0 �'.  
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  !F�0: و�� ذاك؟

D��'Kرك و��K إن ا� :k�0  ا����ء ���ء f>- 8ح���� *�&; 80م 

��3�
 ،-�'��3 ،���; ��8ن 
�F �3.-��<' ،وأو�D إ�D ا!رض ،

�ً�و�
  .)�)ً�أ )'��3 

��ن��� �P ان��)  Bروا �Kو:  k�0 ��3�: $� »�����3 ا���م«أ


�ء $��B �� �'��أ 	KhK ات�
 إن ا� .وk$<�� -	 آ@ $8م S�ث � 

uا���� D�� ��>$k�0@و، و)@ ��ض و �

� و، و>$k�� �Iب و�5ب 

�ّ
�ً� ،ًا)�� وk$<�� )'�; ا� � و)@ �
  .)١(أ)�)ً� و

  و8)"ل:

.;�Jjأ :;&�*  

*�::E6وا�� Eهkة ا�  

���0ة �,��6 
&�ده�: أن  ه��» �����3 ا���م«�,� �0ر ا�����ن 

��D ا����ن إذا وا); أ
�$�، أن $'�ف ا!ه� 
�� ��3��C ا��lع، 


; ��D ا!
� ا{�g ا�Iي ه8 أ0@ أه��6 
�;. -Mن ��9�6 ا��$�، �,�-

                                      

��  ٣١٨ص ١١وج ٤٨٠ص ٦٣ورا)P ج ٣٢٠ص ٤٣ج���ر ا!�8ار ) ١(

 	-�Bة ا�',8ل و ٣٩١و  ٣٩٠ص ٦جا�*�
و��s@ ا��l'6 و ٢٤٢ص ٢٢ج

F6 و ٢٦٩ص ٢٥ج) (*ل ا����
آ� ا��bs�0 و ٢١٣ص ١٧ج) (ا���

K) (���&و ٥٣٦و  ٥٣٦ص ١٢ج ���,c8ر ا�� (���&K)١٧٨ص ٥ج.  
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� �&� ا� Dا�&��د أو� �
 ;C&و�.n$ر �زار �  


� $ء أه@ و��Bن آ��Bن ا!رض، وآ�ن ا��$� إذا آ�ن ����وh

آ�� K.�ن �� ��Bن ا!رض، وإذا آ�ن  ،�.���6 ا�'8رات ���3

� إذا ا�<&�د 
� +�-�  ،ا����ن $�<�ج إ�D أن $�ل إ�D هIا ا���ء

ذ�K k D>� p�p3> أ��Bم ا��$�، وu  ���NKزار، وإن أ-��ذ�p ا�

�
  ا�زار.. أوا
�M- ،uن ا��$� أD�j وأه� ��� ا� 


� ا�8ا+f ـ ٢ �Bأ :و���B� ي $'�ف أن ����ءIن  ً�ن ا��Bآ�


6 أو ا���8ة، و��w هIا 
� ا!
8ر 
� ��$; ا!رض إ��� ه8 �
��� ا�

..�3-�'�  ا�<	 $����3 ا���l ا�'�د$8ن ��3�s��8 ا�<	 


� ا���س أن $�<�وا إ ـ ٣ �$�$ D��'K ف أن ا��'$ �
ن 

�<�ه� ��B� �� �3ن ا!رض، ه� أ$Jً� �8را�B� �� �3Kن ا����u آ

 ��� kإ ;>-�'
 Dإ� @��� k �ًJ$ا أIه�، !ن ه�'� �
 6�s!ء وا����ا!

 6�9 ;� ���v�$ 	>ت ا��ء ا�.���
� أ 8�����ء ��z� D��'K ه� ا��

  وا!و��9ء..


�;  ـ ٤ �3��0 ��- uا���� D�� D>� ض�'K 6$k8ف أن ا��'$ �
و

��ه� )'( �
�ً� أ)�)ً� ه �; ا� 
�ًا،�Iب، و�
ا!����ء، � و

.�ًJ$وا!و��9ء أ  


6اا!
�$� $��l $�أن هI :وc�ZP �8�ف�
ا�Iي  ،ن إ�D ��� ا�

  .»�����3 ا���م«���� وا����� ���� ا� 

ن ا� D��'K �0 �'� ا�'�8ن أوذآ�ت روا$6 أ�	 �'�� �,�.�:  ـ ٥
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� ا� D��'K، -� ��  إذا �9ر '�ا�<	 ا�<'.F. وا�Iي �'�-; أن ا��

..;���  أن $.�f ا���'8ن �'��ًا �� ر��6 ا� ��

�ً� -	 ا�6��q و��
�3، و-	 h  أن ���8)8دات D�� ����$ اIوه

 �$�Bا�,�*ن ا� 	و- .D��'K إا�,�ب وا��'� �� ر��6 ا� Dرات إ�� 

:D��'K ;�80 	- آ�� 	�� َأَ��Wَ�ْ ِاْ}ِ@َ�� Q"ْUًَ� َأْو َآْ�هً� َ[�َ�َ@� هuI ا��'�

�َ��ِ{ِ�Uَ�)ة ا�.�درة أ. و*$�ت )١��cBا!��د$] ا� Dى، ���+�-6 إ��g

8�9ات ا� «وأه@ ��<; ا��qه�$�  »D�9 ا� ���; و*�;«�� ا���	 

، �8ل -r'� @J ا��,�ع، و�8ء �'�3J »و��
; ����3 أ)�'��

.�g}ا.  

�,�b ـ ٦Kا ا��'� �� ا����6، وI6 ه,�,� �Bو� �$��Kو �'$ �
 

k  ه	 
�� �6�3، وأ
8ر و :ون آ��cة أ�gىإ������6 إ�D ا���ء ر��6 

�<�ج إ�D ا����ن ا�� @� ،���8,'� ���  �3	 �8ا�6q ا��'.8م.��رآ; 

�'�ف آ�&�6�إ ـ ٧ k ��  ا���ء pر ذ��B�ا�Iي آ�ن $,.�u ـ إ

وk  ،آ@ $8م-	 وk$6 أه@ ا���S F�ث 
�ات  ���<l&�ء �; ـ �,�.�

�$�,K ���B�$  .��� ��o� ا�,8ل �
�; ��8Bن ! ،;� ���&K أي  

وإ�<��ل أن ا��,.8د: أن �,�.� آ�ن $Kh	 ذ�p ا���ء S�ث 

 ���
k ».. ���; ا���م«
�ات 
P أن ذ�p ا���ء $��B وk$6 أ
�� ا��:

                                      


� �8رة -.�F. ١١) ا{6$ ١(  
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 Dإ� �.�,� �?

?�ل ���<��د ���; �'�م و)8د 
� $�ل ���BK Dر 

  �.ذ�p ا���ء S�ث 
�ات -	 ا��8م ا�8ا�

  :�JW&%@�B هZا ا��Mم و��WWM 8�آ� �Q	 أ�"ر

  أن �I3ا ا���ء در)6 
� ا�l'8ر وا�دراك.. أ(�ه�:

ن �I3ا ا�l'8ر وا�دراك دورًا ����ً� -	 ذ�p ا���ء، أ ا����8:

.;Kkو��  

:Y8ر أ ا����'lا� D�� د ��ض�?
 w�� 6$k8ن ��ض ا�

�.8ر ا!
� ���,D ،وا�دراك
ووا�S* ;� @� ،��3�-���6  6�'0ر � ًا

 D>� 6�8��
l����3�&�و
�ورK;  ،و
�l�-، ;>�8'�ون �'Iو�<; ،� أ

  .ا��.

:$Pا�<أ ا��ا 	- �ً�'�
�د �ن ا���ء ا�Iي آ�ن �,�.� $,.�u آ�ن 

  .، �<D إ�; ����B وk$6 أه@ ا���S F�ث 
�ات آ@ $8موا�N�ف

:$Fا��� ��)n�� �6 ا���=�ن�Qb� د��ت _b�  

  »: اj ر(�O«[�ل ا����  ا�#�� 

�َ�9 �

� د$<; أو أ0@ )�زو �cآh� ا�,.�ص n(8$ �
 �� f، 

�����8�Iا ��Iي  ،و�'�� �� ا�'�ص، »�����3 ا���م« !ن ا���� وا�

�lg �� 6م ��P د$�ت، -D�h أن �و)n ���; ا�,.�ص ��D ه�



  ��٨ ا����� وا���ر�� ج ×��ة ا�����                                                                                          ٢٨٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�3��,$)١(.  

  و8)"ل:

:V)�B 6.0 ه�أن ا� 	م �&,�3ء $�<��8ن ��� )�ى -�lN6 �� ا�

'� D�� �
r ا!��Bم ا�6���l. وا��H ا�Iي ذآ���u ه�� 
8ghذ 

 	��  .»ر+8ان ا� ���;«IKآ�ة ا�&,�3ء ��'�
6 ا�


� $,�ل -��3 �� 
�08 أو  :وا�Zي �K �W�W�B هuZ ا�)
�  ه"

 ������� وا��� ��'
 u�?K�� ط�l�. ��j أن و+8ح »�����3 ا���م«

�<�ج $ �
6.0 ه���S ،6 ا���C -	  إ�D إ��qء ��Iة ��� )�ىأوkً ا!

  -	 �'r ا�����cت ا�<	 ��3 ار��Kط ����8+8ع.

sّ�8و o���@ا� "#Wا� 	�Q ى�� ��:  

م:<:%� ه�UY �> �  

g آ�ن �
�B- ،6ن �ه�و���l uم 
� و)u8 ره� �� ��
�. أ


'�و-ً� ���l?��6، وا��?�ة، وا�?�دة، وا�.��، وا���وءة)٢(.  

ز$�دة �� ز$� -<��ش ��اه�� -�6�5، إا��  :أg<�ن 6��3وآ�ن �

��شـ 6) �(وه8 زوج أFg ه�K ه� ـ Fg6، �6، -��'; ه���&�6�5 أ

                                      

)١ (:P(را Kآ�ة ا�&,�3ء جIا��?�8ع ج ١٩٤ص ٢ :P(٤٤٣ص ٨ورا.  

)٢ (:P(6  را��$�� ا!�8اق و ٩٦ص ٨جم) ١٨٩٠(ط ��6  '�اء ا��.�اK

  .٤٥ص ٢هـ) ج�١٤١٣�6  ١(طzآ�; �-	 أ��gر ا�'�lق 
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 �Fgh ز$�دة?Kوار ،nJo-، زم، أو أم ا�,���«���3 او�Nأم ا�«.  

، وآ�ن �-<�g@ ا���س ���D>� ��3 آّ& ،l-�6<�; ز$�دة، و��; ه�

!ن ز$�دة ر) �gh<; وه	 P��K، ور) هFgh� 8  ،6 أ � �Jjً��ه�

  ة، وه	 P��K �� 6�s�j.ز$�د

  .وه�ب ز$�دة، �6-,<@ ه�8��0ا: 6 وز$�دة، ��S ا�<,D ه�

�r�,- ،6 وآ�ن ذ�p -	 أ$�م وk$6 �'�� �� ا�'�ص ��D ا���$


� أه@ ه� �&� D�� ��'ء ه����( D>� ،;�� �3�- ،6� ;�&�6، وأ��� 


�  ،6 -	 ا��?��وو+P ه� ،-h-�ج �'�� �� أه�; ،���?� �
h�


'�و6$، �6 ���� 0<@ ه��B	 �C>،  u��N$ر أن $��} ا���8ر �� ز$�دة��

  و��� ا��6$..

�
6، �ه� و)'@ ا�,� �8ن $8��Bن ��� ا�����ن أ�g ز$�دة -	 أ

و-	 ��l� Fo�� D>�.  F� {�� D>� :�g* Hًا، وأ+'&8ا �; ا��6$


��3: �'�� �� ا�'�ص، و��� ا� �� و��j @�0 ذ�p. وآ�ن  .د$�ت

�� �� ����، و���و �� ���cن �� »�����3 ا���م«	 ���، وا�

  �&�ن.

 ،6 -	 ا��?� �� F�����0h-م ه� ،-��� أآ�cوا ا
<�P ��� ا�����ن

u�39 @>0 n��� �,- ،Nَ 6$و�'
 D8 ا��,<8ل إ�gأ H  6آ�ً� ه��� 


'�و$�6وأر��8ا ه� إ��;، Dإ� �ًJ$ـ آ��  6 ���,<@�وا�<�ف ه�، 6 أ


'�و$6 ز��8ا ـ، �
h- ����;  D>�$��B ي  ،�� ز$�دةاI8ن ه8 ا�B$و

  .$N<�ر
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 :وS، @�0�ث :@�6 ��� �'�� �� ا�'�ص -	 ا���$�6 �0-��w ه�

w�g، @�0ا�&<�ة :و p�K 	- ت ��� ا�����ن�
وآ�ن  .�F ����. و

v
ت ��D ا�,.�ص، v�9أ ;ا���8ر �0 
�ل إ�D 8�0ل ا���B� ،6$ أ

  -�g<�ر ا�,.�ص.


�  لs�-8; و '�u، وأ�; أو6 ����3 ا8وآ�ن أه@ ا���$�6 �0 ر0ّ

 ،»D�9 ا� ���; و*�;«�ًا -	 ا���$�6 
�I ز
� ر�8ل ا� �$,<@ 9

  .-.�روا $<8��Bن �,�8ل ا��6$

>0 �S@ ه��D�9 6، �'� أن �أول 
� ; رآ'<�� �0@ 0<�;، و8��0ا: إ

  �� رآ'<�� ��� ا�,<@.

;�>0 D�8K يIا� 	8ا -&�>g8  .و�0 اgه@ ه8 ��� ا�����ن أ


�N رأو ه8 ا���8 ؟!ز$�دة ��
  ؟!6

�;ه8 ا�Iي M- ;�>0 D�8Kن آ�ن ��� ا�����نh� �3�80 نM- ،  ـ أي


�ت �0@ ��8غ ا���8ر ا��� ا�<	 $�b �; -��3 اgk<��ر  ��� ا�����ن ـ

f��9 ��j 8نB$)١( .  

                                      


� ذر )١( P(اu��أو �'Jً� -	 ا��.�در ا�<���6:  �ح د$8ان ا�����6  آً� ،آ�

و '�اء  ٥٨٣ص ٢وا�l'� وا�l'�اء ��k 0<��6 ج ١٦ص ��٢<��$ي ج

��) 6��وا�¢�	 -	  ٩٩ و ٩٧ و ٩٦ص ٨ج$8N�  w ا����8	) 8ا��.�ا

ا�6 ا{دب  ١٠٣٩����	 ص�ي ا!����B ا�� 	�	 !�
��	 ا�,�أ �ح gو

و�Kر$� ا!دب ا�'��	  f 8�٥٦ ����ز���	 صوا� �o���٨٠١٥ادي ص
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� ورد -	 ا��.�در �lg �� 6م�ا ه8 
8�Jن 6.0 ه�Iه b-و ،

u��+�� �0و ،�
  ف وH�N�K.�<.� ا��Iآ8رة -	 ا��3

  �x� أ�W8 8)"ل:

̀@ن ا���=��   :؟!× �� 

-��� $�k�>��� ��Kل ا�&,�3ء �uI3 ا���دr'� D�� 6S ا�&�وع 

��lا8B$ k �0� ��� ،�sن 
�<?�'ً�  ��3 اk�>�kلأن  :��ىا�&,6�3 

:	�$  

  إن ذ�$ �� p�� @,�� ���� �B�$ ا�k<��د ���;. ـ ١

» ���; ا���م«� إن �'r ا��.�در �0 ذآ�ت ا�
�م ا���� ـ ٢

�,- ���» ���; ا���م«-Mن آ�ن  .»���; ا���م«، و�� IKآ� ا�
�م ا�

�0  �رك وُأه�@ ذآ�u، -���ذا أه�@؟ وإن آ�ن �� $�lرك -	  	ء، 

  -���ذا أ+�� ا��;؟

  .)١(ه��ك 
� $,8ل: K�0@ ز$�دة  �g* HN، وه8 أu8g ـ ٣

                                      

 ٢و
��ر ا����@ -	  �ح ا����@ ��k +8$�ن ج ٣٩٦ص -�وخ '���

وا�?8ه�ة -	 ��n ا���	 وأ9���;  ٢٨٣و (ط أ�gى) ص ٣١٦ص


&�f ج ٤٨٣ص ١ا�'�lة ��<�����	 ج ��k ٢٨٩ص ٤وا����ع.  

)١ (:P(ج را bl

�٣٧٥ص  �K٣٤ر$� 
�$�6 د hًqg ;�- خ  ، و$��و أن���ا�

 ;�>0 ����0 �.@ -	 هIا ا��8رد، -,� �0ل ا��H: إن ز$�دة �� $,<�; ه��6 وإ

u8gأ :f��  .أu�g، وا�.
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 ًاأ
� ��3lًا -	 ��� �� $�إن 
?�د ا�<'�Cم 0<@ ا�,�K@ 9 ـ ٤

k ،اI3ه�آ H��NK D�� ا ا��9ارI�6 $��ر ه.   

وهIا $:آ� و)8د  ذ�p. ان6 و ?��<; k $��ر�ن و-�ء ه�أآ�� 

��I3� �g* nا ا��9ار، و�'�; ه8 
� K,�م، 
� و)8د  �63 ���3$ -	 

 .@K�,8ن ه��6 ه8 ا�B$ أن  

��ى أن ��g�K n@إ���  ـ ٥  ����» ���; ا���م«ا�
�م ا�

�B$ �� 6 �ن ه�أآ�ن $�ى » ���; ا���م«��6 ه8 أ�; �<H��N ه

@>,�� �ً,�>�

ا! رأس ��B ���; ���,<@ ه8ا�Iي !ن  ، ،6��Cاء ا��


'�و$6. وه8  

 -	 هIا ا!
� ه8» ���; ا���م«
��ر g�K@ ا�����  -�8Bن

  و)8د  �63 �8ل  N.�6 ا�,�K@، وا�<��ل ��اءة ه��6..

:cذ� 	�Q ل�B6 ه��6، أن �'�� �� ا�'�ص  و�J0 	- �B�آ�u ا�


'�و6$. D�� �3وأ���  

 �3�

'�و6$ 
� ه��6 ذآ� ا�,.6 -	 أ���ت  '�، آ�ن  P��-

:;�80  

 �aaW�ُدف َر��aazK �aaW��َا�K �aW��ُِر    �B�W� ر��ل    �aKب و�a@آ �aK  ر�a]  

 �

'�و$6 �80; هIا إ�0ارًا 
�; ���,<@، و�M� �Bر)�ع ا! ��>��-
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  .)١(; 0ُ<@، وإن اg<�ر ا��$6 -�; ذ�pإ�D ا�� ا��,<8ل: -Mن اg<�ر 0<�


P أن هIا ا���J>$ �� Fّ�� إ�0ارًا ���,<@ ا��n(8 ��,8د، وه8 

  ا�,<@ ا�'��ي، �@ JKّ�� أ
�$�، -	 آ���3CK ��3 ��اءة ه��6:

أ�; ذآ� أ�; �� $�B ه8 ا���دئ ����
	 ��D ز$�دة، �@ آ�ن  ا+ول:

- .	
���� 	

�; آ�ن د-��ً� �� ز$�دة ه8 ا���دئ �p�I، -,��@ ا���

�&�; )�ح 
�3)�;، ���د�; ��  �� P-و�0 $,.� ا���ا .w&�ا�

 ;�  �

,<ً� -��ت، آ�ن 0<�; �;  ;�

8ا6�9 ر
�;، -Mذا �9دف 

  ا�'��، و��B;: أن ا��D�� ;�- 6$ ا�'�6�0 وk 80د -�;.

أ�; ذآ� أ�; ��� ر
D�� D ز$�دة �� $�B �9�0ًا ��,<@، �@  ا����8:

ا���ا
�ة، وه	 ا��د ��D ا��
	 ���c;، -.�دف أن 0<@  آ�ن �9�0ًا

  ز$�دة.

�ً
Bأ �W�B اZا�&�وض ـ آ�ن  �;  :وه Dأ�� 	أن 0<@ ز$�دة ـ -

���، وا���B -	  �; ا�'�� ��w ه8 ا�,<@ إk إذا ر+	 ا��8	 ����6$، 

 D�� k 6�0�'ا� D�� 8نBKه8 ا��$6 -,�، و �B�آ�� ز�� 
'�و$6.. �@ ا�

.;�&� HNlا�  

�<H��N ه��6، » ���; ا���م«أن g�K@ ا�����  هZا ��u�W:و

                                      

)١ :P(ج) را 	��j!6 ا!دب ج ١٧٢ص ٢١ا�اg٣٤٠ص ٩و  	وا�8ا-

  .١٩٧ص 8���٣٤-��ت ��.&�ي ج
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'�و6$  uي أ�9رIا� �B�آ�ن �'�م 8�Sت 0<@ ا�'�� ���;، و!ن ا�

 ;� [�lKو 	63 -�lو)8د ا� �
أو���ء ا��,<8ل آ�ن l��- hًqgً�. وk أ0ّ@ 

  .8�Sت ا�,8د -�;


�ف إ�	 �� �)�م:B  	+أن ا�� ا��,<8ل آ�ن �0 ر �

� $,�ل 

  �B� ،6 أّ
; ه	 ا�<	 أ�9ت ��D 0<@ ه��6..����$

 ����-	 هIا ا!
� �I3ا » ���; ا���م«و
� -8اg�K �s@ ا�
�م ا�

وه8 )8از ا��.���D�� 6 ا!0@  ،ا�<'�$� �����B ا���l	 ا��,�ار: ه8

�cا ا��8رد وا!آIه 	ا��$6 - �
 �ًJ$أ.  

  وا�%,ة <�3 ا�%3: ×ا����� 

��� �� ��� ا�?��ر �� ، '�ي�� أ�	 ��	 ا! ـ ١
،  ��

���; «�� أ�	 ا����  ،�� إ���ق �� ���ر�� $��D، 9&8ان 

���Ig» ��3وا �� ا���� وا����� أ�0ل: 
� رأ$F ا���س  »ا���م

  .)١( إk ا�.�ة �'� ا�'.� و�'� ا��oاة -	 85اف ا�&�$6J »ا���م

��� روى أ��� ـ ٢
 �� D��� ��،  �� ���
�����@ �� إ�� 

                                      

 ٥جn$I3K ا!��Bم و ٢٣٦ص ٢ج�<�.�ر ا�و ٤٢٤ص ٤ا��B-	 ج) ١(

و��s@ ا��l'6 و ٤٣٥ص ١٣(*ل ا���F) جا��l'6 وو��s@  ١٤٢ص

6�
ورو+6 ا��<,��  ٦٩٢ص ٢و
�<D3 ا��n�q ج ٤٨٧ص ٩ج) (ا���

 ١وا��روس ����3l ا!ول ج ٩٠٨ص ١٣وا�8ا-	 ج ٢٥٤ص ٥ج

  .٢٨٦ص
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�� 9�ة 85اف ا�<8qع �'�  »���; ا���م«: �F�h ا��+� �$P �0ل

  !ا�'.�؟

  k. -,�ل:

 ;s��* r'� آ�ت �; 80لI-»م�وا »����3 ا��Igh$ �� س��إن ا� :

 ����  إk ا�.�ة �'� ا�'.� ��6B. »�����3 ا���م«�� ا���� وا�

  -,�ل: �'�. و��B إذا رأ$F ا���س $,��8ن ��D  	ء، -�)<��;.

k:إن ه :F�,-.ء $&'�8ن  


�3�c �-,�ل: ��<)١(.f��  ........... و��� ا��وا9 6$

  و8)"ل: 

�� ا�W)�ط ا�@��� :\ O8"\{ �� 8��� إ��  

 »���; ا���م«إن روا$6 ا�� �$�K Pل ��D أن ا�
�م ا��+�  ـ ١


� ا�<'�ض �zذى إذا ر*ه� 
��N&8ه�  6'�lا� D�� DlN$ آ�ن

�z D3-$.�8ن 9�ة 85اف ا�<8qع �'� ا�'.�،  pذ� @(» ;���

$P �� -'��3..إ »ا���م� �� @�����  

                                      


��ه� ا!��gر -	  �ح ا�) ١( :P(ر، ����� أ��� �� ز$� ا�'���$� را�.�>�

 ٢٥٥ و ٢٥٤ص ٥+6 ا��<,�� جوور ٤٩٥ص ٣ا�'�8ي ا�'�
�	 ج

ا��l'6 وو��s@  ٢٣٧ص �٢<�.�ر جوا� ١٤٢ص n$I3K٥ ا!��Bم جو

  .٤٣٧ و ٤٣٦ص ١٣ج
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:$B�P �Pا O� �آZK  �����ا��3،  »�����3 ا���م«أن ا��?$ ��آ�

ـ أو �'�3J �� ا������، و�9روا ـ و�0 أIgه� ا���س ـ أي 
��N&8ه� 

8��3 �'� ا�'.� أ$Jً�..ـ �.$  

�8ن 
»���; ا���م«-h)��; ا�
�م 
��>$ ��&��Nن ا��h� : P

�'�3J ا��'r، أو k $<?�أ �'r'� D�� �3J، و�B��3 ��� $�ون 

�3 $'�
�8ن �M- ،�3ه�I
 D�� ه� �
 ;�'&$ �
 w&�ا��l'6 $&'�8ن 


�8ن �; إ8gا��3، وk ���� إذا آ�ن  ا�N��� 6'�l.8ص�'$ �
 ��o�

 uIه 	�3 -�M- ،�C�ا� ��
����ؤه� $&<8ن �N�ف ا���B ا�Iي ه8 

6'�l8ن ا��
�'$ 6���  �,�8ة ���6o.. ا�

:cذ� 	�Q �Jn@�B ��Pور � P�ا�� kوا إIgh$ �� :@,K �� 6$ن ا��واh

  �� $Ighوا إk ا�.�ة. F��0: �� ا�.�ة ا��.. �@

أن �'r ا��.�در و+'F ه�ة وه	  و��(f  أ�S�ة Z8آ�ه�:

..u���� ��
  �0@ آ��6 ��<�. وه��j 8 آ�� ��3 

أن  :$'q	 »��; ا���م�«و�'@ هIا ا����ن 
� ا�
�م ا��+�  ـ ٢

ا����ح ���.�ة �'� ا�'.� -	 p�K ا�&<�ة آ�ن !)@ K'�$� ا���س 

 @�0 �
 �3�� P�ن ا��hب��qNر.. ��� �� ا���
  آ�ن �� 

 w$�BK D�� 6&��Nع ا���Kإ�9ار أ D�� 6�,� ت�
و�'� أن 

و �'<D�� �3 ا�<��p  »����3 ا���م«�9ار أه@ ا���F إا���P، و

 �B��'� أن ، و»D�9 ا� ���; و*�;«�F��c �� ا���8ل اا��3	 ���


� ا���5@، وا <�3 ا��b و �ع،  b�ا
<�ز ا!�9@ 
� ا���g@، وا�
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و�� $'� ���
�Bن ��5;.. �� $'� ه��ك 
��ر �<��@ ا!ذى -	 هIا 

 �
 P��
 �- ،�
، ����� �0ر- u	 ��kت ا�8Nف ��<,�6 -�;ا�'�@ �ا!

  .»���; ا���م«ا�
�م ا��+� 


� روا$6 ا�
�م ا��+�  ـ ٣ u���3- �
ه8  »���; ا���م«إذا آ�ن 

 �B�ا���اد، -p�I $'�	: أن 
?�د ا�<'�ض �zذى ���n ا�'�@ ���

ا�<,�6 
� ا��'8�8B D�� 6ن Kا���l	 k $��ر 
��ر�6 ا�<,�6 -�;.. �@ 

 n?�- ،م�B�!ا w�5�K 	- ا!ذى إذا آ�ن $��ه� @��K� �
 b� ا��


� ا�hqN.ا���5@، وا� f��.  

-�8رد ا�<,�8B$ 6ن �'� و+8ح ا��b، و��] ��S kة ���9ار 

  ��D ا�'�@ �; إk ه�ر ا��0�qت، وP��JK ا�?�3..

ذآ�ت ا��.8ص ا���cBة: أن ��� �� ا��qNب ه8 ا�Iي آ�ن  ـ ٤

 uا�$ �

� ا�.�ة �'� ا�'.�، وآ�ن $�Jب  P�ا�� D�� �.$

F08ا ا�Iه 	- 	س، و��� ا� ��  &�، آ�� �� ا�� ��)١($.�� ،b

و���K  وا�ه�ي، ،أ�8 ا��oد$6)أو ( و6.��0 �� )���، وأ�	 ا�'���6

  ي، وأ�w، و��jه�..را��ا

، -,� ��j ا���lوع و�'r ا���س آ�ن $<��P ��� -	 هIا ا�&'@

                                      

�	، وآ�  ٤٣٠و ٤٢٩ص ٢ا��.�� ��.�'��	 ج) ١(���l�� ر�S}وآ<�ب ا

وا��.�� ��k أ�	  ��6  ٢٢١ص ١وا��h58 ج ٤٨٠٠ر�0 ٤ا�'��ل ج

  .٤٣ص ٧و
��� أ�	 $'�	 ج ٢٤٦ص ٢ج
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  .)١(»وآ�F أ+�ب 
P ��� ا���س �����3« �0ل ا�� ���س:

 D�� س��ب ا��J$ آ�ن ;�ا�.�ة �'� و�� ���g �� ا����8: أ

  .)٢(ا�'.�

�p ا���B	إ ـ ٥Jا�� �
��: أن ���ً�  :ن K ا��وا$�ت r'� أن

��f -	 �&� �'� ا�'.� رآ'<��، -<��o ���; ���،  »���; ا���م«

آ�ن  »D�9 ا� ���; و*�;«و�0ل: أ
� وا�، �,� ���F أن ر�8ل ا� 

  .)٣($�D3 �� هIا

  إن هZا b ��x#�{.. و8)"ل:

K::ًوX �$�$ @م«أن $<�3 ���ً�  ه�6  »���; ا��&��Nا�� ��'>�

هIا ا�3Kم �; -��� �D3 ��;؟! -Mن » D�9 ا� ���; و*�;«���8ل ا� 

و-	  ،-	 د$�; وK,8اu ـ �'8ذ ��� 
� ا��@ -	 ا�&�B »���; ا���م«


c@ هIا. » ���; ا���م«، وk $.�� ��	 ـ وا�'�@ ،ا�,8ل D��  

��� ��  	رآP رآ'<�� �'� �3 يا��ار ن ���Kأ يرو >��8ً�:

ا��qNب �� ا�.�ة �'� ا�'.�، -��J- ��� u�Kh; ����رة، -h �ر إ��; 


�  )�w، وه- 8	 9�K;،ا���K أن  ���K غ�- D>� ��� w�?-

;K�9، ؟	�ل �'��: �� +��<�,-!  

                                      

  .١١٧ص 9٥��f ا���Nري ج) ١(

  .٢١٣ص ٦ا��q,�ت ا���Bى ��k �'� ج) ٢(

  .٤٣٠ص ٢ا��.�� ��.�'��	 ج) ٣(
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.��3�� F�3�  �0ل: !�p رآ'F ه���K ا��آ'<��، و�0 


 �0ََل:َ �3َ>ُ�ْv�9َ �ْ0َ 	��Mِ-َpَ�ْ
ِ �ٌ�ْgَ 8َُه �ْ
َ Pَ،  �َِر8�ُِل ا Pَ
َ» D�9

  .»ا� ���; و*�;

، َوBِ�َ��	 َأ�gَُف َأْن َ$Kِhَْ	 	 ِإ$�vُآْ� َأ$��3َ ا��vْهُ�ِإ��	 wَ�ْ�َ ِ� َ-َ,�َل ُ�َ�ُ�: 

��6ِ�َ�v َ�ْ'َ�يَ 8ْ0ٌم، ُ$َ.��8َن َ
� َ�ْ�َ� اْ�َ'ْ.ِ� ِإD�َ اoْ�َ�ِْ�ِب، َ�<Dv َ$ُ���وا ِ��

�D3َ َر8�ُُل اِ� َ 	>ِvا� ���; و*�;«ا� D�9« �ّ.َ$ُ �3َ �<�ً�. َأْن�-ِ D

  .)١(و8��9َا َ�ْ�َ� ا�3ْ�Cِ� َواْ�َ'ْ.�

:�ً���<  	�� �
 Ig!�� 8رون
h
 u��jب و�qNإن ��� �� ا�

 Fم«وأه@ ا����ا�»����3 ا�� ���,c�3 أ�� ا��M- ،� �
 @J$ �� �$I

.��3� p��K  

Pرا:�ً� �?$ k ��� ؤإن  ���
���; «��D ا�<D�� ��o أ
�� ا��:

  أ
� ���داK;، و
'�-<; ��!��Bم ور��$<; ��3.  -	 ����، وk»ا���م

cذ� 	�Q ه��nرأى ���  :وا� [�� ،��
� )�ى -	 b$�5 ا�

 	�� n�( Dم«��� ا� �� )'&� وه8 $��� إ��أ��م  و�0 ،»���; ا��

 wورداًءزارًا إو�� 
��,l �S ،blا�� ��q� ��j8�.
-�DK،  �Cأ� 

وه8 $��� إ�( D�n ��	  ،إ��; ��� وه8 $��	 و���; ا�زار وا��داء

  . »���; ا���م«

                                      

��٢٤٩'�8
�ت وا!�6�C) ص�ا�&�روق (
:��6 د�<� ) ١(.  
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� هuI ا����6 ا�<	 -	 ا���م؟ :�3&�g �
  !-,�ل ��� 

$ k��o	 !�� أن  ،-,�ل: $� ��� ،»���; ا���م«-��<&F إ��; ��	 

  $'���� ا���6.

k وا� 
� ���F أ��B  ، $� أ�� ا����-,�ل ���: F0�9 وا�

  .)١(ه�

  و-	 ��g* H �� ا�l'�	 �0ل:


8رد��K، -,�ل � 	- n��5 	أ��م �,�@ �� أ�;  F&��g :���

  ا���س.

�; ��w !�� أن $'���� ا���6.M- ،p�
  -,�ل �; ��	: د��� 

F0�9 :��� ;� ٢(-,�ل(.  

                                      

ورا)P: ا����D  ،�� ا�'�� 	 ٤٨٣ص ١٣و��s@ ا��l'6 (*ل ا���F) ج) ١(

م ج� ��kر  ٢٦٠ص ٧��وا����  ٢٢٧ و ٩٦ص ٩٦جا��8ار و�

 ٥وآ� ا�'��ل ج ٢١ص ٤<Iآ�ر ج�وا� ٥٩ص ٥ج����3,	 ا���Bى 

  .٢٢٧ص

م ج) ٢(� ��k م�B�!٥٤٠ص ١٤ا.  
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  ا�&%$ ا�)�'�:

  ..×و<��3 ا�����  ×c)X ا���� 
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  :!!��3رض ا�%(c ا���=� ×ا����� 

  $,8ل ا�� آ��c ا�����	: ـ ١

و9��; إ�D�9«  D ا� ���; و*�;«إن ا����� ���9 ر�8ل ا� 

  ، و�B�; آ�ن ��o9ًا.أن 8K-	 وه8 ��; راٍض

 n�
; و$'�C;، وآp�I ��� و���cن، و9�B$ b$�.آ�ن ا� �S


�oز$; آ��3، -	 ا�?�@ و 	- ;'
9&��، أ��u وروى ��;، وآ�ن 

�ً�C'

�08ًا وآ�ن .@>0 D>� ;6��5 أ�� 	ل -  ، و�� $

-��� *�F ا�N�-6 إ�D أ�g;، وأراد أن $.��b  f ذ�p ���;، و�� 

@>0 D�� ;c� @� ،pذ� 	- ;�g0<�ل] $��د رأي أ :f��أه@  [�'@ ا�.

 b�5وأ ،F�� 	- p�?أن أ� Fوا� �,� ه�� :u8gم، -,�ل �; أ�lا�

 �
  �S أp(�g. ،هIا ا�hlن���D>� ;��� p أ-�غ 

FB� pذ� ����  و���. ،-��� رأى ا�

 ;�gأ P
-��� ا�<,�ت ا�N�-6 ��'�و$6 آ�ن ا����� $<�دد إ��; 

�ً

'�و$6 إآ�ا ��3
�B�- ،���، وأهً� ، و$,8ل ���3: 
���ً�زا�sًا ا�

�ً$، و�0 أb�5 ���3 -	 $8م وا�� 
�s<	 أ��، و$'�q� ��3�qء )

  ه��، وا� ��B�q'$ kه� أ�� ��0	 وk �'�ي.و�0ل: Igاه� وأ�� ا�� 
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 -,�ل ا�����: وا� �� q'K	 أ�F وk أ�� p��0 وk �'�ك ر)ً�

.��
  


'�و$6 -	 آ@ ��م،  Dإ� �&$ ����و��� 8K-	 ا���� آ�ن ا�

.;
�B$و ;�q'�-  


P ا�� 
'�و6$  6���q�q�,وا ا�j �$Iا�?�� ا� 	و�0 آ�ن -

����g6 إ��ى و�� 	- ،�$$)١(.  

 :�ً
Bو[��"ا أ  


P روي أن ا����� آ�ن $�3C ا��Bاه6 
� f�9 ا ـ ٢ ����

&�
'�و$6 و$,8ل: �8 ) أ	 	gأ ;�'- ��
  .)٢(آ�ن أ�n إ�	 

ن ا����� آ�ن آ�رهً� ��� -'�; أu8g، وأ�; إو�0ل ا�� ا!��S:  ـ ٣

 ،p6 أ��Sب أ��وIBKو$6، و�'
 6Sق أ��و�.K ك ا�، أن�l��0ل �;: أ

�
�h-p)��; ا� �
  .)٣(��: أ�� أ��� �I3ا ا!


�م ا����� ��0ل  »���; ا���م«و-	 ��g* H: أن ا����  ـ ٤�

  : إ�	 رأ$F رأ$ً�، أ�n أن K<��'�	 ���;.»���; ا���م«

                                      

)١ (:P(�3$6 ج را�١٦١ص ٨ا���ا$6 وا�  bsا��ورا)P: ا�&,�ة ا!��gة -	 ا�

  .٢٦٠ص ١٨ا���+�ة ج

)٢ (:P(6 ج را'�l٦٣ص ١أ���ن ا�.  

)٣ (:P(6 ج را��o٢٠ص ٢أ�� ا�.  
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 ����
� ه8؟!»���; ا���م«-,�ل ا� :  

�������ى ا��- ،;� u��gh- ��� كIأ�� :�ًs�0 ن��Jj 8أن و ه 

  K.�ق 
'�و- .6$	 u��0، و IBKب ���ً�

 ���
� أردت أ
�ًا إkوا� :»���; ا���م«-,�ل �; ا�
�م ا�  

 �,� ه��F أن أ�5h- F�� D- p-I0�; (أو ��g&<�	 ���; إ�u��j D، و ا�

J0أ D>� ،p��� (;,�5h-	 .ي�
  أ


� -��� رأى ا����� nJj أ�g; و  n���)u�ّ -	 ا!
� ا

�-F: أ�F أآ�� و�� ��ّ	، �.8ت �0gل �; -K�B;، وK��زل �� رأ$;، و


� ��ا �pوأ���g F&<	، و @'-�- ،P�>

�ك ! ���
  .)١(أ


� r'� @�0 ا��l$ >ّB; هIا ا����قوه��ك آ�م  ���� ;qب آ�

�$�g*و، ��
  .ا�<��وا ��D هuI ا���و$�ت 

��$ ا+("ال 8)"ل� �Kو:  

vاا��YQ:وا��ت  ات *(G اk:�و�$ وا�


� ا��:اIgات ا�<	  ا���cB وا$�ت وا!و�0$@ ا��<,�
6-	 ا��


� ذ��3q,�K، p �� ا�k<��ر r'� آ�I� 	&>B�  -�,8ل: ،و

ن ا���	 إ »:���; ا���م«80ل ا�� آ��c �� ا�
�م ا�����  أوً::

                                      

)١ (:P(ج را bl
6�8�8 أه@ ا���F و��; -	 
 ٢٦٧ص �K١٣ر$� 
�$�6 د

  .٢٤٦ص ��١١,� 	 ج
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. »8K-	 وه8 ��; راض، و�B�; آ�ن ��o9ًا« »D�9 ا� ���; و*�;«

�; $�$� ا�<,��@ 
� 6��0 هIا ا��+�.وhآ  

ة 6  �3د�0@ 
� ��0 ه8 ا�Iي �u هIاه@ o9 و��W أن 8@��ءل:

 �����&�6�5  -�ك إ��qء��D آ<�ب S,��، و��D » ���; ا���م«ا�

�gا); -	 6�J0 إ، و��'<; -	 ��'6 ا��+8ان، و»����3 ا���م«

ول ا{6$ -	 �,;�ول �8رة ه@ أDK، و*$6 ا�<��3q،  ،ا����ه�6، و�و

 �����  ا���Bء.وأ9��ب » �����3 ا���م«و��j ذ�- p	 �b ا�


� أه��6 �80;  ;�� �o9 @�0 @ا� ���; و*�;«وه D�9« :

D�9 ا� ���; «ا���� وا����� ���ا  ��ب أه@ ا�?�6، و�80; 


�ن �0
� أو 0'�ا. و��j ذ�p آ��c.»و*�;�
  : ا���� وا����� إ

����� ��u�q �� أ$���: أن روا$6 ا-<�Nر 
'�و6$ � >��8ً�:�

��$� ا��'���� @N�D -	 )8اب F+�'K �0 �� »�����3 ا���م«>

�H ا�� آ��cـ ا�
�م ا����� ��'�وF��0 �,- ،6$ ا��وا6$  n�� إن ـ :

 ���� 	: وا� �� �q'K,�8;أ)�ب 
'�و$6  »���; ا���م«ا�
�م ا�

..��
  أ�F، وk أ�� p��0 وk �'�ك ر)ً� 

أو  ،أ�; $�$� أن $��N إ
� ��8ت 
'�و$6 :!�ه� هZا ا��Mم hKن

 ��ً� �'� ذ�p  �0@ أن $'q	 ا������ »�����3 ا���م«������ ��8ت ا

  ..ا�<�ر$�
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�0ل �;: ��  »���; ا���م«�; إ :ا��وا�Bت ا+S�ى �)"ل�$ أن 

��
 @J-أ kك ��)��� أ �ف، و�'� kو p��0 أ�� kو F� .)١(q'K	 أ

  وهIا ا��H ه8 ا!�0ب وا!89ب..

:�ً���< ��BK ��� ��
'�و$6�ذآ� s8ل )8ا� � ������� » ��3���


� أ
8ال أ
; ه��. �@ »:ا���م kو$6، و�'

� أ
8ال  �BK �� �3� أ


'�و$6 -	  »���; ا���م«أ
8ال ا <��35 ا�
�م ا����  ه	 D��

���<�اف 
'�و$6،  »�����3 ا���م«و�S,6 ا�.�f. وآ�ن ا�����ن 

�.8ص أ�gى k $.�-�ن 
�D�� �3 أ�&���3 وD�� k �و 6�k�

��3���� ��Iا� ;���K �
  6 �&��3..� ��ً�، و�8 ��,�ار 

:�ً�P: إن  را��إ�0 �����
�ءK	 أ��  »�����3 ا���م«��qءu ا�

 �,- ،�N&ا� b�
'�و$6 أدره� -	 $8م وا�� �� $�B أ
�ًا $�< Dq�


�6 أ�gاج 
.� �'��و �� ا�'�ص، و Pب أر���ة �� )��� Dq�

D�9 ا� ���; « ��$] 
IBوب ��D ر�8ل ا�و+P أ�� دره� �,�ء 

  -	 ا�c��ء ��D ا�� 
�?�.، و»���; ا���م«-	 ذم ��	  »و*�;

 ����
'�و6$ ��
�م ا� ;�q'$ آ�ن �
���  »���; ا���م«آ�� أن 


�� ا <�5; ���;  �ًJ$آ�ن أ ���آ�ن $&� ���; �'� ا�<�3lد ا�
�م ا�

 ���-	  5��ب-	 و�S,6 ا�.�f. -���ذا هIا ا�» ���; ا���م«ا�
�م ا�


� أ
8ال 
'�و$6، وk  ؟!ا�<��q�M� ;$8ء ا!
8ال F��� �3�وا���ل أ

                                      

  .١٩٣ص ٥٩وج ١١٣ص �K١٤ر$� د
bl ج) ١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�'K 6?�>�
� �; �b و)�3 ;ه	  D8ال ا������� $'��ه� إ�
u، �@ ه	 أ

  .ا�<.�ف ��3

 �������و�6 إ��3ر ا��� D�'
�.8رة  »�����3 ا���م«-� 


� ���ه� نا��<����8 ا�I$� $,.�و .;�
  ا!
8ال ���.8ل ��D  	ء 

�S:�ً��  ����و ا�o� 6������»م�ا�� ;���«  F�K ،6��q�q�,ا�


� هIا ا�B<�ب، و����  �g* P+8
 	- �
را6$ $$� -,� ذآ��� هIا ا!

.n$ا!آ�ذ �
 ;�  أ

ل $�<�P �� ا�,�8ل  »���; ا���م«ن ا����� إ ��د�ً�:$ ��

���; «�8اء -	 ���ة أ�g;، أو �'� ا�<�3lدu  ،���,��م +� 
'�و6$

  -�cً�:. »ما���

��آF ا��l'6  »���; ا���م«
8ت ا�
�م ا���� �'�  ـ ١K

 ����
'�و$6 وا���'6 �;.  »���; ا���م«���'�اق، وآ<�8ا إ�D ا� P�N�


<�P ����3، وذآ� أن ���; و��� 
'�و$6 ��3ًا أو �,�ًا k $?8ز �; �-

� ;J,�J�K D>	 pذ� 	- �C�  .)١(ا���ة، -Mن 
�ت 
'�و6$ 

��و
��$p ا�
�م ا����� ��,��م +� 
'�و$6و�BKرت K تk  	-

 ���  $D�h ذ�p. »���; ا���م«. وآ�ن »���; ا���م«��3 ا�
�م ا�

                                      

 ٣٢ص ��٢ ا�ر �د ���&�� ج ١٤٧ص ١١
6�8�8 أه@ ا���F ��,� 	 ج) ١(

  .٢٢٢ورا)P ا!��gر ا�8qال ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��� �� إ8��0ا:  ـ ٢
�&��ن �� أ�	 ���l ا���3ا�	 ون ��	 �� 

 ����0
� ا���$�6، ودg� ��D ا�
�م ا� ،D���»م�ل �; ،»���; ا���,- 

 �� ���
	�
Iِلv ا��:
���.: ا������l ا���3اُ �$ p��� م  


Iل  )�w.إ: و���p ا���م، »���; ا���م«-,�ل �;  F��

ّ'
 	�Bو� ،���
  ه�.ا��:

 F$رأ �

'�و$6 إk أن أد-� P��B ا�,<@، ��� 	>�
� أردت ��.��


� 5��K: أ9���	 �� ا���ب، و��3�8B �� ا�,<�ل.  

 �

� آ�ن ��  �?lإ��; ���?��ل وا� ��ا!
�  �Jء-إوا�، ��� ��

  إ��;.

 ����
� ���u، ود�g�� ��D ا� ��(�g �S :م«�0ل�ا�� ;���« ،

����gh-u .����� vل: ��� رد�,-   

 �

� أ��س ��<;،  �ً��� �B�
���، -���B آ@ ر)@ 
�9ق أ�8 

  .)١(دام هIا ا����ن [أي 
'�و6$] ��ً�

.n>,ا� F�K ��'�3 ا��� 	ي $�Iء ا���Bا� :w��  ا�

��D ا�
�م  ���و�� �?� �� ��ي، و����ة  و��� دg@ ـ ٣

                                      


6 وا�����6 ج ٢٢٠ا!��gرا�8qال ص) ١(�
وار)P  ١٨٧ص ١ورا)P: ا�

��ر$� ا�� ٣٦٤ص ٣أ���ب ا! �اف ج :P(جورا 	٢٢٨ص ٢',�8 

  .٣٢٢وا�n0�c -	 ا����n0 ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ����، و���5 
�; �'� ا�.�f أن D�� ��3��8$ »���; ا���م«ا�



'�و$6 وه�j 8-@، ا��,� D�� ا��o�� ،6 ،��'$�� �0 ��ر-r، و�0ل: إ

��>'�� r,�� @��� kو ،��  .)١(و��ه�

)���6 إ�D ا�
�م  ا��l'6 �'� ��'6 ا���� ��'�و�g 6$ج 
�و ـ ٤

�� ،-hqNوu -	 ا�.�f، و��+8ا ���; �,J; ،»���; ا���م«� ا�

.r-�-  

 ����و��+8ا ���; 
� )�ى ����3 و���  »���; ا���م«-8Khا ا�

  :»���; ا���م«أ�g;، -,�ل 

�0 آ�ن f�9، وآ��F ��'6 آ�F ��3 آ�رهً�، -��<�Cوا 
� دام هIا 

�K�C��� و�C� p�3$ نM- ،�ً�� [6$و�'
  .))٢ا��(@ [

�0@  »���; ا���م«�?� �� ��ي ��
�م ا����� و�0ل  ـ ٥

�gو); 
� ا�8B-6: َ$� أ�� َ�ْ�� اِ�،  �$<� ا�' ���Iل، و��0<� ا�,��@ 

��� ،�<�ك ا���cB، أ5'�	 ا��8م وا�.�	 ���s ا��ه�، دع رأي ا�

َة وا�'c; ِ-	 ا��)�ل، وا)�v�Sُ ،p>'�  P ادع w�ْ0َ ْ�� َ�ْ'ِ� ْ�ِ� ُ�َ��َد

����3 ا{ن �jرون..ِ- وأ�gج أM- :أن �0ل Dإ� ...@�Nا� 	  


� ذآ�ت ���@َ-َ,�لَ D�َِإ wو�� ���0 ��$' ��  .)٣(: إ

                                      

  .٢٢٠ا!��gر ا�8qال ص) ١(

  .٣٤٦ص ٣أ���ب ا! �اف ج) ٢(

)٣ (.bا��.�ر ا����  



  ٣١١                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

���; «و�0ل ا�� �'�: وآ�ن أه@ ا�B$ 6-8B<�8ن إ�D ����  ـ ٦


'�و$6، آ@ ذ�p  »ا���م 6-�g 	- �3وج إ���Nا� Dإ� ;�8��$

D�h$)١(.  

  و����P �)�م 8)"ل: 

 �����,�8; -	 ا��H ا��<,�م ���0  »���م���; ا«إن 
�اد ا�


� $�l; آ�اه6 »�0 آ�ن f�9، وآ��F ��'6 آ�F ��3 آ�رهً�«: ]٤[ .

f�.ا� pا���'6، وذ� uI3� ;�gس.  ،أ��و$6 ا��'
 �B�-u�B$ 83 أن $


�qJ �,�8ل ذ�p د-'ً� ��� ه8 أ � وأ+� ;�Bو�،  @c
 �ًJ$وه8 أ

���B ا�Iي -�ض �� »���; ا���م«آ�اه6 ��	 >�� .��&9 	- ;�  


'�ر+<; !�g;  :و��w ا���اد �� Dإ� @.K 	>اه6 ا��Bا�» ;���

�,��د �;، إh� u�$�3K �'� kن $?'�; -	 ��F، »ا���مkا r-ور ،

�� ا��وا$6 ا��<,�
6 ـ.K ـ آ�� ;��� ;��� ��q$و  

  :�"\#ً�» ر(�O اj«ا���� �#�� ا+���  و[�ل

�، »���; ا���م«�� وإ
� إ��3ر ا����� ا��Bاه6 
� f�9 ا�

 ،�3,�� ��?
 f�9 ;�z-أن ُأ �����b ا�- ،�ً
�j8ا ���; إر�jر

                                      


� ا�.���6) ج��k �'� ا��q,�ت ا���Bى ) ١( 6�
�N6 ا�,�q٤٣٩ص ١(ا� 

 ٦و�6�o ا�- n�q	 �Kر $� ��n ج ٢٠٥ص ١٤د
bl ج
�$�6 و�Kر$� 

 ٨وا���ا$6 وا���3$6 ج ٢٩٣ص ٣و��� أ��م ا����ء ج ٢٦٠٦ص

  .١٦١ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

vqg ;�
'�D هIا أ wو�� ،;�
�B$ hه;، و$8Bن ) ا!�� أ�n إ��; 

أu�g -��� 9�';، �@ ه8 ��� ا��.��6 وا�.8اب، وإن آ�ه; 

�B
  .)١(وn'9 ���;، وآ�ن u��j أ�n إ��; �8 أ

:�ً�P�� ز��<; ا��وا$6 ا �
6
�,>��،  ���
� أن ا�
�م ا�» ;���


� أردت أ
�ًا إ��g k&<�	 ���; إ�u��j D« �0 �0ل !�g;: »ا���م« .

 ��$�$h� �
 P��( 	- ا ا�,8لI3� اق�.
�?� أي  k ���M- ..;�8�0 �B�$ k

.6�N$ر�K6 و�c$�� 8ص.� �
  


� K » ��BK,8ل: »���; ا���م«ا����0 �@ �?� ا��وا$6 �� ا�
�م 

�
ً� �;ا��Cا� ���  .)٢(»��� ��� $�ي ا�

إذا ��J  »���; ا���م«: إن ا����� »���; ا���م«و��; 

 ���  .)٣(�� $�bq -	 ذ�p ا��?�D>� w $,8م »���; ا���م«ا�

:�ًW��< '� �ً�$IBK f�.8ن ا�B$ �3 آ��&� �� �ً,$�.Kو ،u��0 	- 	�

�; ���j w$�ً� أن $n��9 �qJ ا��b أن $<��زل !؟��'�و6$M-  ��

6�j�5 ;(3?; �,; ��� $8ا� $�$� ا�,�Jء ���;، و��D آ@ 

  �; �.�6. ا�<�.�ل آ@ 
� $�Fّو ا�<�.��;،وأ�5و�<;، و$�$� 

�� 8راء ��� ا�.�f ا����	 وا���B «ذآ��� -	 آ<����  ����ً�:

                                      

)١ (:P(6 ج را'�l٦٣ص ١أ���ن ا�.  

  .٣١٩ص ٤٣جا!�8ار ���ر ) ٢(

  .٢٩١ص ١ا��B-	 ج) ٣(



  ٣١٣                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

	�ـ �.��; هIا ـ �0  »���; ا���م«آ�� أن ا�
�م ا����  »ا��&��


� وه8  ،ا�6���lو���;  ،أ�q@ آ@ د��وى 
'�و6$ u�'� ء�( �
آ@ 

.6�
  �g&�ء ��	 أ

 ����
� 9�';  »���; ا���م«و!)@ هIا أS�D ا�
�م ا� D��

  أu8g، -,� �0ل ا�� ا����ك:

	�� �� ����  ، ��� ��0 أ�g; ا���� $8م 
�ت:�0ل ا�

�ّ��، إن آ�F �<ر�«
�;، وp�� �S:K ا� $� أ�� ّ�C
 bّ���9 ا�

��� ا�ّ�و$6،  [ا�<,�6] -	 
8ا�5 ا��,��ا� ��� 
�ا�r ا���5@ �

r�,K�3 ���0ة، و� ��'� ���
'��� ا�� @��( �ّl>�K] وr�&Kًا  [�$

، و�Kدع ��درة أ��اh� ps$�� [�5ه�ة ا!�5اف، �,�6 ا!�ّ�ة] �5ه�ة

p��� 6�، و�j kو، وأ�F ا�� ���6 ا���8ة، ور+�P ���ن ا��:

  . )١(»ا��6�B.. ا��

 ،@'&��� @.� �

'�و$6 آ�ن وهIا  P
 ;�$�cرًا �6��q إ-Mن �9

 ;� �.0 ���
'�و6$، 
�<&��ًا 
�  »���; ا���م«ا�، وإ @5�� rد�

ا�<,�w�� ،6 ��8ا)63 هIا ا!
� �8lا�sً�، �@ ��را�6 د6,�0 و��� 

رو�N>�K 6$ج أ-J@ ا{راء ��8ا); 
'�وD�� ;� �qN$ k ��� 6$ ��ل، 

                                      

)١ () bl
�,�ق ا��b (ا����,�ت) إو ٤٦ص ٧دار ا�&�B) جط 
�K �.>Nر$� د

و�Kر$� د
bl  ٣١٤ص ٢و��8ن ا!��gر ��k 0<��6 ج ٥٩٩ص ٢٦ج
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.;'
 ;�  آ�� د�F ���;  �وط �9

�K �0و��آ<�� 	وط -�lا� uIه �
 6&s�5 �� ��S�: » ��� 8راء ��

	��Iآ� ه�� �'r ا�����ت  ».ا�.�f ا����	، وا���B ا��&�� ���و

:	�$ �
�,8ل، -���  �
  ا�<	 K:آ� 

�; ��� ��'�و$6 أ�� $Iآ� -	 �9�;:  »���; ا���م«إ�;  ـ ١

8
6.. ��,�ل: إ�; K��زلB�
6، أو ا�N�-6، أو ا���6q وا��
�� هIا  ا�

 ،�
ا�Iي  ،ا!
� ا����8يو�'@ ا��,.8د: أو ذاك، وإ��� ��� �; ا!

  $f�q إ��; 
'�و6$..


6 آ�� $'<�ف �hن 
'�و��g 6$&6 ����8ل، و�� �
�� $'<�ف �; ���

  -8ر ����K ا!
� إ��;: »���; ا���م«�@ �9ح  ،ا��$��6، وا���'6

�9 ����; �� $�B $�ى 
'�و$6 أهً� ��N�-6، وإh� @(أ �
 ;��

.���
  �,� د
�ء ا�������، و�&��ً� ��D  �'6 أ
�� ا��:

س -	 آ<�ب ا�، �$�ى �&�; أو�D ا���س ���� »���; ا���م«وآ�ن 

وآ�S .،  p�I ذآ� أ�;»D�9 ا� ���; و*�;«و��D ���ن ر�8ل ا� 


�r�0 I ر�8ل ا�  �$�3qJ
 ��
8�C
D�9 «أه@ ��<; 
� زا�8 

  .)١(»ا� ���; و*�;

                                      


��	 ا! )١(�qج� 	ر ٨ص ٢ج�<?�ج وا� ١٧٢ص �8٢�� ٤٤جا!�8ار  و�

  .٤٤٨ص ٣جا�.��6j ��3  :ورا)P ١٤٢ص ١٠وج ٦٣ و ٢٢ص
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و��n  ،»���; ا���م«�?�د �; اا <�ط أن $8Bن �gاج دار ـ ٢

�9�ً��?�ادار�gاج اg<��ر  F�>- �0 �3�
�م)١(د أ�� 	3- ،.  �
 �
أ

���. ،$&<f ��8ةK�&ا� D�� ��,�-  


�� ا��:
���.و ـ ٣h� ;���$ k ط ���; أن�   

����  ـ ٤�� �S ،���
'�و6$ �� �'� �
. »�����3 ا���م«إن ا!

��� �S و$���� �
�: أن ا�'��رة K k,8ل: إن 
'�و$6 )'@ ا!

 �

'�و6$  D�� وض�&
����. �@ )�ءت ا�'��رة ��B  D@ �0ار ��

.uر��>gة ا�sرج دا�g  

$�  ـ ٥�� u�3� @q�$ اIوه ،u�'� �
��w ��'�و$6 أن $'�3 !�� 

..�$$ 6
8B� D�� nK�K �
و$?'@ $$� ه8  
� �'�u، و$�q@ آ@ 

 D�� 	jا��� ����  ».���; ا���م«ا�
�م ا�


'�و$6  �3دة، وهIا  »���; ا���م«أن k $,�� ا����  ـ ٦ ���

���ً�  ،$��l إ�D أن 
'�و$6 $&,� ا��lط ا�Iي $�8N; ا�,�Jء ��� ا���س

�h���,$ أن b&>$ k �0 ;  ة وا��ة�
ا�
�م أ$6  �3دة ��� 
'�و$6 و�8 

  -	 ���u آ�;.

�� ،n�ط �W�B أ(� أ���Bا�وهZا J8ن  :��ً� أو آ��B$ أن �
M-

-��0 9&6 ا�'�ا�6 و6 ا�'�ا�6 ا�<	 $�<�)�3 ا�,�+	، 
'�و$6 -��0ًا �.&

                                      

  .٣٨٠-<8ح ا����ان ص) ١(
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 �
 p��$ k ;�D�� ��K:$ k د
�ء وأ
8ال وأ��اض ا���س، أو أ

-6 ا��$��6 
� $?'�; �0درًا ��D ا�,��م �uI3 ا���B�h� ;�3?� ،6�3م �'�ا�

  ا�,�Jء.

>-�'
 6�0 	- p�Iآ�ن آ �

و;، وَ:$ k ء آ�� آ�ن�J,ا� D�� �

 ،، -	 أ��Bم ا��$�»D�9 ا� ���; و*�;«$��	 ��&�; 
,�م ر�8ل ا� 


;إو���ن  �اs';، و�B؟!)�اء أ�  


'�و$6 أ
8اkً  »���; ا���م«  <�طا ـ ٧ �3�q'$ D�� ف�.>�


D ا�?�@ و9&��، (و�� $Iآ� $<�
D ا���3وان)�>$p�I8ن �0  ، و�B$

8
�6 ه:kء)'@ 
'�و6$ $'<�C�� ل .�ف��أ�; ه8 ا�,�K@ {��ء  ،وا�


��3 -	 9&��، وا���lرك -	 د
�ء D�>0 ا�?�@  �$�cا!آ

 ،r$��>��� ،��$h>وا���oو�u .@sو�� �
  


'�و$6: �ط  ـ ٨ D��  6 ر��8;. وزاد�ب ا� و��>B� @�'$ أن

.���  �'�3J ��6 ا��N&�ء ا��ا �$� ا��3<�$�، أو ا�.��

وI$ kآ�u إk  »���; ا���م«ا�
�م ��	 أن $<�ك �n  ـ ٩

..��N�  

أن أ9��ب ��	 و �'<; *
�8ن أ$��� آ��8ا  �ط ���;: و ـ ١٠

   .��D أ�&��3 وأ
8ا��3، و����3s وأوkده�

cىو �وط آ�g6 ،��ة أ
  .آ�K �3'�	 ا���س وا!
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  ���3و��: ×ا����� ا��4م <��3 

  [��"ا:

، �g �Sج ��D أ�g; ��آ�ً�» ���; ا���م«
�م ا����� دg@ ا� ـ ١

 +��Bً�. -,�ل �; 
8ا��;: 
� هIا؟!


�ذا  :F�,- ،;��ّم أر$� أن ُأ��

� د�8g	 ��D إ n?'�0ل: ا�

  د��ك إ�����K D ا�N�-6؟!

 .)١(-,�ل: ا�Iي د�� أ��ك -��� K,�م!

 و$<��P ا��H -	 ا��.�ر ��,8ل: ـ ٢


'�و$6 ا���'6 
� ا� n�q- :�0ل ����-,�ل ، »���م���; ا«
�م ا�

�; P$��$ k أ��ًا  ،: $� 
'�و$6»���; ا���م«
�م ا���� ا�M- ،;ه�BK k

,<@ ��<;، و�� ُ$,<@ أه@ ��<; �<D ُ$ أو ُ$,<@، و�� ُ$,<@ �<D ُ$,<@ أه@

 .)٢(أه@ ا��lم

وإ��اه�� �� �.��،  ،وأ�8 إ���ق ���و$; ،)���s@ �� أ��� ـ ٣

8Bر ا��qّ'ا� ������� �� ��� ا�
8$�w �� $',8ب، �� ��  �� ،	-

��� �� را �، �0ل: 
  -j @�J�م 

                                      

  .٣٤ص ��٤ 
��n0 *ل أ�	 n��5 ج ٥٧ص ٤٤جا!�8ار ���ر  )١(

 ٣٥ و ٣٤ص ٤و
��n0 *ل أ�	 n��5 ج ٥٧ص ٤٤جا!�8ار ���ر ) ٢(

 ��k جأ�وا�&<8ح �c٢٩٢ص ٤.  
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$,8ل: إّن 
'�و$6 آ<n إ�D  »���; ا���م«��'F أ�� ��� ا� 

 	�� �� ��� ،وا����� ،، أن أ�0م أ�F»8�9ات ا� �����3«ا�

 وأ9��ب ��	.

�N-!دة ا��� �� �'� �� w�0 �3'
�.�ري، -,�
8ا ا��lم، ج 

 م-,�ل: $����، P$��- �0، -,� ،��3 ا���qNء -hذن ��3 
'�و$6، وأ�ّ�

  .��$Pو

 ����  : P$��- �0، -,�م -��$P.»���; ا���م«Sّ� �0ل ��

 »���; ا���م«F&>��- ،P$��- �0 إ�D ا�����  ،S w�0ّ� �0ل: $�

.u�
h$ �
 �C�$ 


	 $'�	 ا���� �0 -,�ل: $��
 .)١( »���; ا���م«w، إّ�; إ

 و8)"ل:

���; «�H ا!ول �� أن ا�
�م ا����� إن 
� ذآ� -	 ا� ـ ١


; ��'�� »ا���م�

�م ا����� دD�� @g إ��- ،;�8�0 �B�$ k ;�» ;���


ً� �;إا�Iي �� $<��B ��� $�ي أ�g;  »ا���م�C�،  	- �B&$ أن �B�$ k

;���'K!! 


6 ا�
�م  »���; ا���م«إن �&w ا�<�اف ا�
�م ا�����  ـ ٢�
M�

 ���
� أن  »���; ا���م«ا� P��$ �0آ�'�� �;، و ;
�

P إ D5�'>$

                                      

  .١٧٦ص ١ر)�ل ا�lB	 جو ٦١ص ٤٤جا!�8ار ���ر  )١(
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�; w�0 �� �'� أن  n�5 ��� ;�$&.f �� رأ$; -	 ا���'6 رأ$�� أ

 ����u�'$�� �0 ـ آ�� K,8ل  »�����3 ا���م«��'�و$6، وآ�ن ا���� وا�

�,�w: إ�;  »���; ا���م«p�K ا��وا$6 ا��<,�
6 �� ر)�ل ا�lB	 ـ �0ل 

.	
�
 إ


'ً� $'��lن ا��Cوف، و$'�-�ن 
� و�0 آ�ن ا����  ـ ٣ ����وا�

��ت )�� ا�
�م �و�0 ��$ .$?�ي��g ��'م ا�h� � ������; «ا�


� 0ِ ،»ا���م D>س إ����3، وه8 ���� ا� �� ا�'��س���أ�0ب ا� @� ،

��k* 6ف.��S ;'

'�و$6 و Dإ� nي ذهIا�. 

�9ار ��D ا���ب آ�ن ���<� ��; أن ا� :وه�� �K��Bن

�����3، و�ا�<�.�ل 
، � �'<�3�	 ه� �، وا�<�3lد ا������، و


��,6 أه@ ا���F، وآ@  �

'�و6$  �B�>و���
 Fّ�$  6�.� �3�


� ا� 6����kك أ$6 - ���ت وا��8ن هB$ 8$;، دون أنl>اء وا��>

..f��.K أو f�+8K 69 !ي�- 

�0ل  »���; ا���م«ن ا�
�م ا����� إ$,8ل ا��H ا��<,�م:  ـ ٤


�م ا��� ���
�ذا د��ك إ�����K D ا�N�-6؟!»���; ا���م« : 

 .�ً,� n�?و� n$�j وه8 �:ال  

KX:ًو:  ;�
'�و$�06 ��� إ� »���; ا���م«ا��H $,8ل: إ D  ،�
ا!

6
�
و��  ،و�� $��� إ��; ا�N�-6، )ا�<	 'K�	 g�-6 ا���8ة( وk ا�

 $?'@ �; وD�� 6$k ا���س.

:�ً�8�< ��� �ه�ًا 
P أ�g; ���  »���; ا���م«� أ�� $�B ا�
�م ا�
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 ;>-�'
���رات ا�.�NK k f<�� �� �$?�ي؟! وأ�� $�B $'�� أن 

 6
�K 6�8��j 	- آ�ن ;� ؟!وj&�6 ��� $?�ي
'�-6 أ�g;، أو أ

: �,�8;» �����3 ا���م«������ )8اب ا�
�م ا����  K,�م ـ ٥

�,8ل: و »..ا�Iي د�� أ��ك -��� K,�م«  

����آ�ن $'�� �I3ا ا�?8اب، و�B�;  »���; ا���م« إن ا�
�م ا�

 ���
�� �ة، »���; ا���م«آ�ن $�$� أن $��'; ا���س 
� ا�
�م ا� 


� آ�ن $�l'; ا���o+8ن، 
� أن ا�
�م ا���� آ�ن  r'� ل�q�� ـ

pو$6. و�0 -'@ ذ��'
 Dإ� �
��n �5'; ا������ ـ 
��kً إ�����K D ا!� 

،�ً�jورا �ً's�5 آ� ;�
P أvاد �,� D>� ،@'&$ k أن D�� ن �0درًا ;��8ا أ

 �
 p�0 -'@ ذ� ;��ء وk إ�?إآ�اu وk دون ه8 ا�,�h>� @sآ�� أ

 .)١(»���ي آ��F )��)� ا�'�ب« +�ورة:

                                      

��آ� �ا���<�رك و ٢١٩ص ١ج��@ ا��lاPs و ٢٥ص ٤٤ج���ر ا!�8ار ) ١(�

�Kر$� 
�$�6 د
bl و ١٠٤ص��و�k	 �ا�Iر$6 ا��qه�ة و ١٧٠ص ٣ج

��� أ��م ا����ء و ٢٥٠ص ٦جn$I3K ا���Bل و ٢٨١و  ٢٨٠ص ١٣ج

 ٣جا! �اف أ���ب و ٢٦٠ص ٢جn$I3K ا�<n$I3 و ٢٧٤ص ٣ج

إ
<�ع و ٤٦ص ٨ج) دار إ���ء ا�<�اث ا�'��	(ط ا���ا$6 وا���3$6 و ٤٩ص

�K)�6 ا�
�م ا���� و ٢١٠ص�Kر$� ا��N&�ء و ٢٠٦ص ١٢جا!���ع 

k 6 و ٢٠٦و  ٢٠٥ص�� ���آ��oا� �lو  ١٥٢و  ١٤٦ص ٢جآ


� و ١٨٩و  ١٦٩ ����� �'� ���Bى �qk,�ت اا��K)�6 ا�
�م ا�

  .٧٥ص



  ٣٢١                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..:ه$ <��_ ا����� ��3و��؟!


� ا�
�م  ]:٢[ذآ� ا�oW ا��@)�م N]�P و n�5 6$و�'
أن 

 ������'�وk :6$  »���; ا���م«�� -,�ل ا�
�م ا��أن $,8م -���$P. ا�

�; P$��$ k أ��ًا أو ُ$,<@، و�� ُ$,<@ �<D ُ$,<@ أه@ ��<;، و�� M- ،;ه�BK

 ,<@ أه@ ا��lم.�<D ُ$ُ$,<@ أه@ ��<; 

 و8)"ل:

آ�ن $�ى أن ا�
�م  »���; ا���م«إن ا�
�م ا�����  أوً::


�;، وه8 $&'@ آ@ �

qا���� إ
�م ز 6��5 ;'�q$و ،;� u�
h$ � ،6,�

�0  »���; ا���م«�hن ا�����  :ه��ك ��ة �.8ص K.�حآ�� أن 

�ًJ$و$6 أ�'
 P$��،  أ$6 ��ل D�� �3�Bو� F�وه	  ،��'6 إآ�اuآ�

6�5��، kو  �S�3 أ� .	��lا�.'�� ا� D��  

 :ا��وا�Bت ا��ا�  �Q	 ذ�c و��

:� 	، -,� F��9:�� ر)�ل ا�lB ]٣[ا��وا$6 ا��<,�
6 ���0  أ�

P$�� �0، وأن ��'<; آ��F �'� ��'6 » ���; ا���م«���� ا�ا�
�م �hن 

 �����C إ�D »���; ا���م«ا�
�م ا� �'� �� w�0 ء دور�( ���- ،

 ����
�;،  »���; ا���م«ا�
�م ا� �
» ���; ا���م«,�ل -��<�,D ا!

;� :  

»	
�
 .»$� w�0، إ�; إ


� ا�
 »�����3 ا���م«��� 
�ت ا���� �� ��	  ب: nَ�5ُ م�

 ����
'�و$6، -,�ل: » ���; ا���م«ا� P�N$ و$6 «أن�'
إن ���	 و��� 



  ��٨ ا����� وا���ر�� ج ×��ة ا�����                                                                                          ٣٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(»k $?8ز �,J; ًا��3

و��� ��ض �?� �� ��ي، و����ة �� ���و ��D ا�
�م  ج:

 ����
�  �'<; ���3)�8ا  �أن $�3��8 »���; ا���م«ا� 6���( D��

 ���� :���3 »���; ا���م«
'�وj ��� D�� 6$&�6، �0ل ا�

»� .)٢(»� �0 ��$'��، و��ه���، و� @��� k�r, ��'<��إ

�0ل ��?�:  »���; ا���م«أ�;  :�g أآK �c&.�ً�*و-	 �H  د:


� ذآ�ت ���@إ« Dإ� w، و�����0 ��$' ��«)٣(. 


� أن  ـ» ���; ا���م«ا����8ب ��
�م ا����  ا�,8ل >��8ً�:

 ����و�� ُ$,<@ �<P$��$ k  D أ��ًا أو ُ$,<@،» ���; ا���م«ا�
�م ا�


?�ل ـ  ,<@ أه@ ا��lم��<;، و�� ُ$,<@ أه@ ��<; �<D ُ$ ُ$,<@ أه@ k

;�8�,�:	�$ ��� pوذ� ، 

:� �0 ا�<�3l -	 آ���ء، وإ��� »���; ا���م«!ن ا�����  أ�


� أه@ ��<; أ �Nص � �3l>ه� � ا� 	�� �s�� 	,�3، و�����h @وأه


� ا�,<@.ا��lم  ������ 

                                      

)١ (��
 :P(را n0 n��5 	٣٢ص ٢ر �د ���&�� جوا� ٨٧ص ٤ج*ل أ� 

  .٣٢٤ص ٤جا!�8ار و���ر  ٨٩ورو+6 ا�8ا���C ص

  .٢٢٠ا!��gر ا�8qال ص )٢(

 ٢٢٨ص ٢ورا)�K :Pر$� ا��',�8	 ج ٣٦٤ص ٣���ب ا! �اف جأ) ٣(

  .٣٢٢وا�n0�c -	 ا����n0 ص



  ٣٢٣                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�8ف -	 9&��، و0<@ 
� أه@ ��lات ا! �@ �,� ا)<�P ب:

-� �B�>$ ��B��B�.  8 ا�,�Jء ���8��3ف، و�� $ا��lم ��lات ا!

 ه� � 
� 0<@ أه@ ا��lم؟!

 P
إk إن آ�ن $,.� �hه@ ا��lم g.8ص 
� آ��8ا ��+�$� 

w�?ا�� pذ� 	و$6 -�'
 أو -	 p�K ا����6.. ،

» ���م���; ا«أن ا�
�م ا����  :، وه�ه�Wك ��(f  أS�ىو

 ����hه@ ا��lم، و�� � »���; ا���م«�0 �0ن 0<@ أه@ ��F ا�
�م ا�

  $Iآ� ��	 أ
�6.. و�8 أ�; ذآ�ه� ��Bن ا!
� أ�0ب إ�D ا�,�8ل.
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  ٣٢٥                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :ا�)��� ا�&%$

..E�  ا��E�Z3 وا��>
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  ٣٢٧                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  ا����� أSa أه$ اkرض إ�G أه$ ا����ء:


�?� :�0ل ،�� أ��; ،�� إ�����@ �� ر)�ء 	- F�ا�  ر�8ل آ

و��� ا� ��  ،-	 ��,6 -��3 أ�8 �'�� ا��Nري »D�9 ا� ���; و*�;«

 ،-�د ���; ا�,8م ،-��� ،-�� ��� ���� �� ��	 ،ا�'�ص ���و ��

أk أ��gآ� �n�h أه@ ا!رض إ�D أه@ : -,�ل ��� ا� �� ���و

  ؟!ا����ء

  .��D :8��0ا

hن وَ� ،
� آ���	 آ��6 
�I ����	 9&��. ه8 هIا ا��� 	 :�0ل

  .��� ا��'� $�+D ��	 أ�n إ�	 
� أن $8Bن �	

  ؟!أI>'K kر إ��; :-,�ل أ�8 �'��

  .��D :�0ل

 ،�S ا�<hذن �'�� ا� �� ���و .-�h- ;�، @gذن ،-��<hذن أ�8 �'��

  .�'�� �,8ل ��� ا� �� ���و -u��gh أ�8 ،-�� $ل �; �<D أذن �;

إ�D أه@  رض�	 أ�n أه@ ا!أأ���F $� ��� ا�  :-,�ل �;

  ؟!ا����ء

  .ي ورب ا�B'�6إ :�0ل



  ��٨ ا����� وا���ر�� ج ×��ة ا�����                                                                                          ٣٢٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-8ا� !�	 آ�ن  ؟!$8م D�� p��� ��- ��&9 أن �K�0<�	 وأ�	 :�0ل


�	 ��gًا.  

�	 إ�D ر�8ل و�Bْ� .أ)@ :�0ل�B  ا� ���; «ا�  ���و D�9

  .و$.8م ا���3ر ،إن ��� ا� $,8م ا���@ ،$� ر�8ل ا� :-,�ل ،»و*�;

 ،$� ��� ا� �� ���و »: ���; و*�;D�9 ا�«ا�  -,�ل ر�8ل

�@9، ��  ًا.وأP5 ���و ،-�qأو ،و�9 ،و

�ت ��3 
� آcّ ،أ
� وا� ،- F(�N	9v&�� أ��0 �� -��� آ�ن $8م


f، وk اF5�>g ��3 ��&ً� ،�8ادًا�� F�'5 k�3 ،و�� F�
  .وk ر

  .)١(-��B; :�0ل

�و �� و�&w هuI ا�,.6 ـ K,�$�ً� ـ رواه� ��� ا�����ن �� ��

D�9 ا� ���; «��� ا�<Iر �; ��� ا� �,8ل ا���	 -��3 أ�; و ،ا�'�ص

  :»���; ا���م«,�ل �; ا����� -�;: أP5 أ��ك،  »و*�;

َوِإْن َ��َهَ�اَك Qََ�	ٰ َأْن ُ�nِْ�َك �Pِ � أ
� ��'F 80ل ا� � و)@:

                                      

)١ ( 6�-�Bا� fs�.�ا�'��ل و ٤٤و  ٤٣صا�  ١١ج(ط 
:��6 ا�����6) آ�

 ٣ج) دار ا�B<�ب ا�'��	و (ط  ٣٤٧ص ٣جأ�� ا�6��o و ٣٤٣ص


�$��K 6ر$� و ٢٣٥و  ٢٣٤ص bl
ا��'?� ا!و�� و ٢٧٥ص ٣١جد

 ٢٧وج ٣٨١ص ١٩ج(ا����,�ت)  �ح إ�,�ق ا��b و ١٨١ص ٤ج

  .٤٤٢ص



  ٣٢٩                                                                                       ا������..
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��َJُ�ْ&ِ�ُ ��َKَ Nٌ�ْQِ OِPِ cَ�َ �َ�ْ�َ ��َ�)١(.  

  : إ��� ا�6��q ����'�وف.»D�9 ا� ���; و*�;« و�0ل ر�8ل ا�

b��N6 ا��.'
  .)٢(و8�N�� 6��5 k :;�80ق -	 

  و8)"ل:

إن ��� ا� �� ���و �� ا�'�ص، وإن آ�ن �0 أ�0 ��
�م  ـ ١

 �����;  »���; ا���م«ا�h�»م�ا�� ;���«  Dأه@ ا!رض إ� nأ�

D ا����ر، أو ��ر ���أه@ ا����ء. و�B�; أ�0 ��� ه8 ��� ا���س آ�

6'��5 w�lن ا�h� اف�>�k�3ر، -83 آ��6 ا�'sرا 	- w�lن آ��hو� ،

  .ا!رض -��3 �?� و�Kاب

��و�أ :وB%�و
��8س  أن $��w <;ن ا��3ف 
� هIا ا��0ار ه8 

.�3>q��N
 b$�5 �� ر��>�kا n�3، وآ��
  ا�.�����، وا�<,�ب 


� أ+�� أ��  :و��B �0 -�ت ��� ا� �� ���و ـ ٢ ;� ��ً� إk أ

��ت و)3;، و-	 -�<�ت ����;. -,� أ��3ت  uأ��3&9 D�� ا�

�>Nا�� Ps�08ر��@ أه@ ا� :6&ا� �
 w�� ;��b أن أ>�$ kن، و��$

���N$ ح�أه@ ا��$� وا�. �
�Iآ�: 8اه� ، و pذ�  

                                      


� �8رة �,��ن. ١٥) ا{6$ ١(  

وا���ان  ٢٢٨ص ٣أ�	 n��5 ج*ل 
��n0 و ٢٩٧ص ٤٣) ���ر ا!�8ار ج٢(

5��qج�� 	s٢٢٠ص ��١٦.  
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:�-�,	  ،�gج ��� ا� �� ���و �� ا�'�ص 
� ��� ���cن أ�

��)8 أن $F�c -,�ل: 
��F ه، »���; ا���م«���ً�  �
uI ا����6 -	 أ

.6
  هuI ا!


� أ�<� -�;: ��-<�»���; ا���م«-,�ل  	�� D&N$ �� :،  ،�K��jو


�6 ��ف: S�ث 
�6 ��-<�، وS�ث 
��K��j 6، وS�ث  P�K �>و���

 .�>��� 6�
MْBَ �َBZَِّ��ِ RٌBْ"َKَ  �ِWْQُِ@ُ%"َن اMِ�َْ@�َب Bَ َّN<ُ NْJِB�ِBْXَPُِ)"ُ�"َن َهZَا ِ�ْ��

jِ٢(»)١(�ا(.   

�'�  »���; ا���م«أي أن ��� ا� �� ���و ��� �9دف ���ً� 

� �;، -�?h إ�D ا�<��$�، ���g Dو); 
� ��� ���cن(8- ;�hآ ،

..	� »:���; ا���م« �D �'�	�دv- ���0ة: آ�د ا���$n أن $,8ل: Igو

 p�K 8اK�� �3�  -	 ����K  :ون ا!
6.ا����6 أ

 	�� u��gh-»م���ا�� ;� :« .pذ� wB� D�� آ�ن �
�hن ا!

 n��cا�� �
 �
�?�3، ه	 إK 8ر

� أ H�N>8ا �.�د ا��وأ��3 آ�

 Fأه@ ا��� @s�J- �
  .»����3 ا���م«��3، أو 

�H ـ ���Cه� ـ 
� هuI ا��.8ص، ����qق Nو$��.� ا�<

  »:���; ا���م«ا�c�6S ا�<	 ذآ�ه� ��	 

                                      


� �8رة ا��,�ة. ٧٩) ا{6$ ١(  

  �� K&��� 9&8ة ا�.��n. ٣٥ص �0٦
8س ا��)�ل ج) ٢(
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��ف، أو إ�,�B� ;9	 M� ��o>$+�-6 آ��6 أو  ،ا�<��$� ا+ول:

.D�'ا�� ;�  


�ا
	 ا�B�م، �M+�-6 �0ا�s  ا�<���o، ا��:دي إ�D ا����8: ���oK

��;�NK)أو �5ح ا�<��kت  ،�;�'
 �� ;  Dا!6��9 إ���'
�gى أ 	

 f�.K ه�، أو�JK k �3�.ى�g!�5اف اz� ة�J
  

:Yا���� Dوا إ�h?�$ م أن�Bا� @$��K أو �$��K، �
 أن -'8+ً� 

�ً3(8
 ��.$ �$� �ً3(8
اg<�اع ا��,�r.. إ�D إ�D أو  ،�'��و $8Bن 


� 9�8ف ا�<���o وا�<��$@. pذ� ��j  

آ�ن �0 �0أ  ��� ا� �� ���و �� ا�'�ص ذآ� ا���qي: أن ب:

 ،�$$ �

.� آ<n دا���ل، -��h; ���و �� �'�� ا! �ق، �� أ 	-

.���  وا�� ا�

ك ا�K �$I<� ��3 أ
8ره�، �<D -,�ل: 
� أرى $$� إk أ�� ا���8

  .)١(8K8�$ا وه� 
�8ك

���ذا هIا �� أ$� )�ءu هIا ا�n�o ا��ا-- b	 g.8ص $$�؟! و-

 6
8B�� ��$h>ا��'��ا� �$�lا ا�Iل  !؟ه��� �Kل ��Dوه@ �0اءة آ<n دا

��B، ه@ ذآ�ت هuI ا�n>B و ؟!أ
�cل هuI ا!
8ر$ k �
��B و$ �


p�
  .8 �608؟!وهو
� $�8ت  ،و
� $�8ت وه8 

                                      

  .٤٧٧ و ٤٧٦ص ٥ج 
� وا���8ك�Kر$� ا!) ١(
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'�و$6 آ<��ً�  �$�ًا،  »���; ا���م«آ<n ا�
�م ا�����  ج: Dإ�

Kر�- ،�$$ uو�� u�0أh-ىh  �o.$ أن $?��; �?8اب �$ ;-�; إ�ى$

 �ً��� uآ� -�; أ��I$و ،;�&�  ».���; ا���م«

 pو$6 ذ��'
 u�0أh- ،��3 ��� ا� �� ���و �� ا�'�ص��� @g�-

w&�  .)١(-�ا)P ،رأي $$� ا�B<�ب أ$�B- ،�ًJن رأ$; 

n>B� �0 دا���ل إذا آ��F �0اءة ��� ا� �� ���و �� ا�'�ص  ـ ٣

و
'�-6 ا!��ار،  ،أ�q<; هuI ا�,�رة ا��NرD�� 60 آ�l ا�8�oب

�م، و�?@ $-���ذا �� �?�u ا�<��� 
� g�ل 
� �0أ�s�� u �8ادث ا!

  ��� ��kت ���s ا���8ك؟!

 �
 �s�� ��� �?� �� �ًJ$و���ذا أ n>�0أ آ���Bت، ���ل هuI ا�دا

  و*$�ت ا���8غ ا�<	 و)���ه� ��� ��� ا� �� ���و �� ا�'�ص؟!

�.�ت �; دون �8اu؟!�  أم أن �0اءة p�K ا�n>B �0 ا

أن هIا ا����Pq>�$ �� 6o أن b-8$ ���  :وا!ه� 
� هIا وذاك ـ ٤

D�9 «، و��� �80; »أP5 أ��ك« »:D�9 ا� ���; و*�;«80ل ا���	 

.. ���+�-8�N�� 6��5 k« 6ق -	 
'.�6 ا�b��N«: »���; و*�;ا� 

 :D��'K ;�80 Dإ�� Nٌ�ْQِ OِPِ cَ�َ �َ�ْ�َ ��َ �Pِ َك�ِnْ�ُ َأْن ٰ	�َQَ َوِإْن َ��َهَ�اَك

                                      

  .٥٢ـ  ��٤٧ ا�lB	 ص ٨٩ـ  ٨٥ص �0٨
8س ا��)�ل ج) ١(
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��َJُ�ْ&ِ�ُ ��َKَ�)م.)١�,K آ�� ،  

:W=� ارQ�*4ا �� ��aأ S'رب ذ  

 u��� اآ�واIKار ��� »8�9ات ا� ���;«وI>و ��  ا� �� ا����


u�3l �.ّ&��، -,�ل ا�'�ص  �
ذ�n أ��� 
�   : رّب»���; ا���م«

;�
  .)٢(اI>�kار 

 @�0 �
و
� ا��8ارد ا�<	 $�b�q ����3 80ل ا�
�م ا����� هIا 

 �
��� @�,� �� ���

� -8ق ا�,.� أأ
� ���� ا� ��  D
ن $�


�-	 ;� ،;
�C� ت��B>-، b
�� -u�Kh ر)@ $,�ل �; � ،و�,	 �; ر

;��I- 	
�J�، و��n ���; ،-	 ذ�p -,�@ �; ،ا���p �� ���� ا�

  .)٣(أردت أن أر$�; :-,�ل

و
� ا��8ارد ا�<	 $�b�q ����3 هIا ا�B�م هuI ا!�Iار ا�<	 

��K �3ل ��D ��م -�3; M- ،رع ��3 ��� ا� �� ���و �� ا�'�صIK


�� إ  pذ� ��j6، و'$�lم ا��B�h� ;�3(6، و�kا{$�ت د f+و! ��

  إ��; -��� K,�م.

                                      


� �8رة �,��ن. ١٥) ا{6$ ١(  

ه6 ا�ّ����) ٢(� 	�ا!�8ار  ���رو ٢٩٨	�ّ�$��� أ��م ا�ّ�$�و ٤٠ص ����8ا

  .١٢٨ص ٧٥ج

)٣ ( ��C8ري�رو+6 ا�8ا������8ارو ١٧٨ص �&<�ل ا�� ٤٤ج ���ر ا!

  .١٦٩ص ٣ج ���ذري�أ���ب ا! �اف ورا)P:  ٣٧٠ص
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�m ا���:f �� E)Zا�  

F$�0ل: رأ u�( �� ،;، �� أ��	وروى إ��اه�� �� ا��ا-'  ���ا�

 ������)@  $���lن إ�D ا���، -�� $��ا »�����3 ا���م«وا�

)n�3 )��اآJ'� D�� pذ� @,c- ،	l�$ ل� k،إ 	8ا ��'� �� أ���,- 

nآ����� أن >�� kو ،	lا�� ����� @,S �0 :ان ا����ان و�0صIوه 

  .$���lن

 ������، إن ا��l	 �0»���; ا���م«-,�ل �'� ��
S,@  : $� أ�� 

�3�&�
'p، وا���س إذا رأوآ�� ��l�Kن �� nqK أ ��
 6���( D��  أن

  ؟!$�آ�8ا، -�8 رآ�<��

 �����آn، �0«: »���; ا���م«-,�ل ا� k  ���&�)'��� ��D أ

�
�<�nB  �، و�B���ا��l	 إ�F�� D ا� ا���ام ��D أ�0ا ��b$�qا�.«  

�ً��
� ا���س -Ighا )�)١(.  

  و8)"ل:

:	�$ �
 ���$  


8ر، -Mن  ـ ١z� 	'��qا����ر ا� P
 �?��K k 6Sد��إن هuI ا�

ه:kء ا��<��I,�� ا!���jء، آ�ن �j$6 )�3ه� -	 إآ�ام ا������ ه8 

8,�  !!��u �3ا!ذى ا�Iي أ�

                                      

  و�� 
��n0 *ل أ�	 n��5. ،�� ا�ر �د ���&�� ٢٧٦ص ٣جا!�8ار ���ر ) ١(
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ن ���دة ا� -	 ��$��ر »�����3 ا���م«آ�ن ا�����ن  ـ ٢


�Cه�ه� D�وأ� D3�h� ��و���3Kk و�3K���?K. وآ�ن  ،-�$6J ا�

����
c@ هuI ا��روس، ا�<	 ��� P-�K�w& ا� D6 إ�(��
w ا�h� س��6ا�� 

�; إ�D أk�� D.0ت ا�J'� وا�Iل وا�l'8ر �����)6 أ
�م ا�����.  

 ��3�
?�د �اk $�$� »�����3 ا���م«إ �� ،ه6ن أن $8Bن ا�

�3�- �-ّ8>K  @� ،68اع ا��-�ه�6 وا��ا���; ا$�$�
N<�� أ @��I>� 69�-

D��'K 6 ا��C� م�
  ..، وإ�3��Jg �رادK;ا��&w أ

و��B ه��ك 
� $�$� أن $8Bن ا��� و���s ا�'��دات 
?�د 


� ا��8�Jن. 6jت، و��آ�ت )8ار��6 -�ر���B 8,5س، و  

و)��8ا ـ �����j! ،�3ء $�ون �hم أ�اإن ه:kء ا��<��I,��  ـ ٣

 �3�&�h� �ًJ$ـ أ ������0 اg<�را أن $�kI هIا  »�����3 ا���م«أن ا�

 uIه 	رآ<��3 -�l

� أ��  ���q$ 6��5 ا�. و�� 	- 	�Jا�?�3 ا��

ا�'��دة، و�D�� 8 ���@ ا��?�
�8qg PJ�� 6ات.. و��B ا���س ه� 


P ا������  ا�I$� ا0<��8ا ��D أ�&��3 هuI ا���lرآ6 	l����

 ،»�����3 ا���م«، kآ<��ب ا�c��ء وا��+� 
���3 »�����3 ا���م«


�� ��B<��8ا �
��D ��6 ا!دب ا�<	 $�8�jن أن $<�8��ّا ��3 أ
�م ا�

 ..;���
� ا� �� k ..��3�
��3 ا�<�N	 �� ا�c��ء �B
M� ال$ kوآ�ن و

�3�&�، و
'�ودة ا��آ8ب دون أن هIا ا!
� ا�Iي -�+D�� u8 أ

 �ّqJ$ا ا�,�ارIه Dن إ�����  ..ا�


� �.@ ه8  ـ ٤ �B� ء �0 أر��أنk:ه �
ا �'� �� 6���(8 
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 �����-	 هIا  »�����3 ا���م«أ�	 و�0ص ��8Bن و��qً� ��ى ا�

�

�ا)'<��3  .ا! Dإ� �>�$ �� �
 ،»�����3 ا���م«وا���ل أن ا!

�3�&�b$�q أن $<�8�Bا ا� ه� -�Bن $�B��3 ،!ن ا��@ آ�ن ��� ا���س أ

������S $'8دوا إ�D ا�b$�q ا�'�م 
� )�$�،  ،ا�'�م ��0ً�، و$��,8ا ا�

v�$ يI�0 ر-'8ا ا���اج ا� p�I� 8ن�8B$و D,�K�3، و�&�8�; �� أ�

..	'��q�30 ا���� 	8ر -
  ا!

I3ا ا��Bl@ ا�Iي k �,�,6 �; �و��B �'�ًا *�S أن $8Bن ا��@  ـ ٥

����ن ه�� ا��Iان $�-'�ن ا���c، إk -	 أوه�م ه:kء ر��� ��8Bن ا�

�h� ;��'���3 »م�8ن » �����3 ا��B$ ًا�
���q$ kن 
� ا���س أ

 ��D ���ب��8Bن  �ّ@ ّي
�� $'�	 أن أ,�وره�� ا�,��م �;. ��

�����)�3ًا و�J$ �ً�'Kف إ�D ا�<'n  و���B&��3 ،»�����3 ا���م« ا�

..;�- ��  ا�Iي آ�

@ّ� »�����3 ا���م«ا������  @0َِ�ا�Iي )�ء �; �'� 
�  وآ�ن ا�

;�� @$�� k وا��ًا، ;�! Bّ�>$ د، وه8 أن�&� �.��
�� ا�b$�q ا�'�م 


��-�K 6'� �� ا�b$�q  »�����3 ا���م«أن $���ا  أي .����س D��

�K; ، وإن آ��8K Fاز$; -	 ا����ر، و�B���0v�� �ً,$�5 F��� �3ً� ا�'�م

  �8اه�..�@، و�8ا-� ا��N@ وا!�0ام، وأg&�ف ا�

�W�B ���: �
 ;�وأ�;  ا��:ذ$6. ���'8اbs وا!�?�ر، وا��<:ات 	ءأ

��K ;�- @� ،�ً$8� �ً,$�5 w'�)�ت، وr&g ور-P، ور��� �9دف 

..pذ� ��jًا ���,6، و�&�  
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إن هIا ا��@ ا�Iي ���; �'� إ�D أو��p ا�,8ل: و�0 $?8ز  ـ ٦

�6 ��3 و��'� ا�Iي )�ء �;$�cّ@ ا���س �J-،  ور+8ا 	ور+

..uد��>���  

cذ� �K d%وا��:  �����أن هIا ا�)�ل ا�Iي ��3 
� ا���س ��

��Jه�� »�����3 ا���م«
 �<D إ��3 �� $�+8ا ����آ8ب -	 

6B ا���� ��ى �'� �� ��، وه�� $���lن. �0 أ�Sر �»�����3 ا���م«


�I )'�; ��� أ��  ،أ�	 و�0ص 6-�N��� P�5 ;� ي �9رIا� 	ا��<6 -

ر)ً� . وآ�ن �'� »���; ا���م«<�Bه� ��'�د ��	 ا�8lرى ا�<	 ا�

 ���
  .)١(»���; ا���م«��8دًا، آ�� �� أ
�� ا��:

 ���
و��  ،)٢(»���; ا���م«و�0 ا
<�P �� ا���'6 !
�� ا��:

�� ;'��- ،;'

� ��F ا���ل، ��D أ��س أن هIا  	ا�,<�ل  uء�q�

;��� @K�0 ��� ٣(ا���ل(.  

                                      


6 وا�����6 ج) ١(�
�,�b ا�$�	) ج ٥٤ص ١ا�K) ٥٢ص ١و �K) و b�,

و �ح إ�,�ق  ٢٧ص ٣وg�69 ��,�ت ا!�8ار ج ٧٣ص ١ا���lي) ج

  .٤٦١ص ٣٢ا��b (ا����,�ت) ج

)٢ :P(ا�&<8ح ) راk �c٨٤ص����8زي �آ<�ب ا!ر�'�� و ٤٤٢ص ٢ج�� أ� 

 ٢٧٠ص ٢ج�� ���ن kا�c,�ت و ١٤٢و  ١٤١صا!��gر ا�8qال و

  .٦٣ص ٢ج�8B-	 �ا6S�o>�k و

  .٥٥٢و  ٥٥١و9&�� ����,�ي ص ٣٩صإg<��ر 
'�-6 ا��)�ل  :ا)P) ر٣(
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 )�لهIا ا� رأى �hّم ����; أن �'�ًا ��� :������ إ�; �0 $��و ـ ٧


� ا���س  �����أن  $�'�-u	 b$�5 ا��� �� $�B  »�����3 ا���م«��


ً� ا�Iي $?'�; $<&ّ? 8ّ?$8ا9@ 
���u -	 هIا ا�:� @gا��ا �
 �

Bّ�K ن�B- .��3 أ+'�-ً�، و���ًا���>
n ا������ ��b$�q ا�'�م، وز$�دة 

8ّ�gو  uا�'�م و)��ه�� b$�qو�0ص ا� 	6 ـ آ�ن ـ ��'� �� أ�$�j


���K;، أ 6�ّ��
� �<D وإن �u�ّ ا�',�ء، وأه@ ا��$� وا���@ وا�

..;�s�J-  

  :‘ E�Z3F ا<� *�bس �(��=��

و�0 أ
�p  ـ ��k F�0 ���س ،و-	 ��$] 
�رك �� أ�	 ز$�د

 ����� �S����: أ�F أ�� 
�p��K ��3 ـ و�8ى �����3 ،����آ�ب ا�

  ���3 ����آ�ب!


� هIان؟ و
� �Kري ،$� �PB -,�ل:!  


�� أ�'� ا�  ».D�9 ا� ���; و*�;« هIان ا��� ر�8ل ا� wأو��

�� ;�v	 ��3� p�
  .)١(؟!وأ�8ي �����3 ،أن أ

  و8)"ل:


�3، و$<8ا+P ��3، إ��� إن 
� $,ّ� ـ ١�>�ر أه@ ا�&J@، و$

                                      

)١ ( n��5 	ل أ�* n0��
��ر ا!�8ار و ١٦٨ص ٣ج (ط ا��B<�6 ا����ر6$)�

  .٣١٩ص ٤٣ج
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� أه@ ا�'�� وا�&J@، إذ k هD�� @ 8 أ�; $�ّ�$'�ب �� �&�;، و

�'$n�?$ p�I� 8وه .uذوو kإ @J&ف ا� ;�&�� kام، وا�<,�$� ا�>�

  .�� )�ارة وا�<�,�ق

$ p�I� 8ّ�وه�$ّ�; �n ،�3 ا���س أ$J&��� �ًJ@ وا�'��، و$

jّ�$و.u�l� 6��J- p�I� n�B�- ،;�- �3�  

�;، و�0 0.� �&'�; هIا ���� D�8��� �ً�8��
 �
وإذا آ�ن هIا ا!

 ;��� 	�'$ p�I- ،;6�8 وا��+� ا�ا�<,�ب إ��cا��.b$�qا ا�Iه �� 	3�  

�; »D�9 ا� ���; و*�;«وإذا آ�ن ذ�p -�; ��ور ���8ل ا� M- ،

..�ًJ$أ pذ� D�� 6�8cل ا������  


�� K,ّ�م: ��3 ـ ٢ N�� ة��cأ�8ا�ً� آ f>&$ ا ا���بIأن ه�� �Bو� .

 ��3� »�����3 ا���م«ا�� ���س اD�� �.>0 ��ب وا�� 
��3، وه8 أ


� ��� را �3- Dه8 ا!�0ب إ� �
آ�ن ا�� �8ل ا�.. ر��� !ن هIا ا!

هIا ا�B�م. 
��lًا إ�D 8.0ر -�3 ذ�p ا��)@  ���س $8ّ); إ��;

و
� « �,�8;: »�����3 ا���م«�� إدراك 
,�م ا������  ض�'<��ا

  .»�Kري 
� هIان


;أن ��D ا� :)�ى $'q	 إن 
� ـ ٣�Bن �0@ أن $.�ر أ���� 

��'� @'- D��;  Dإ� Fد� 	ا�< P-ا����رات وا��وا �� [�ذ�p أن $�


�رك �� أ�	 ز$�د �0 ��در إ�6�qNK D ا�� ���س -��� ا� �Bو� ،@'&

م. n(8 ا�<,�$� وا�<,ّ�أن ا�<,ّ�م -	 ا��ّ� -,� ه8 ا�Iي $-'@، 
'<��ًا 

ا��,�م ��� و�� $�<&F إ��s�� D ا�&s�J@ آ��'��، وا!g�ق، وا��$�، و
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  ..ا�� .ا�، وا�<,8ى.

:��n� �> ا���2ر Z=> l�: �� $B�kا  

�Iر أن $�ه� �,�رورة  ن ر)ً�أ :���د��gMu ا���] �� �'� �أ

@J-أ 	ر)� pل �� ذ�h�- ،�$�0.  

���ب �0$�إ-,�@: h� س ا��8م��6 أ��� ا�
�N
 -���h; �� ،ن 

pذ�.  

-�� ا���l ر)��;  ،-u�Kh و��h; و�g �0ف و���u ا��; ا���8ر

  .��و�0ل: اده�3

ن ا�M �0 ��l- ،-,�ل ا���8ر ا��; ���)@: K k&'@ أ$�3 ا��)@


� آ�ن -	 ا�?�ه��6 وإ��� ذهn إ��g، Dف.  

����-��3  ،و�0ل: اده� ��3 أر)���3 ،وأر��; إ�D ا���� وا�

@J-�3 ا��8م أ
  .)١(ا���س وأآ�

  و8)"ل:

$��و أن هuI ا�,.F�.� �0 6 �'� ا�<�3lد أ
�� ا��:
���  ـ ١

  .»�م���; ا��«


إن ا���8ر ��  ـ ٢ �� F��  8� 6�J,ا� uI6 �0 أدرك أن ه
�N

                                      

)١ ( n��5 	ل أ�* n0��
��ر ا!�8ار و ١٦٨ص ٣ج (ط ا��B<�6 ا����ر6$)�

  .٣٠٢ص ٢جا�B�D وا!�,�ب و ٣١٩ص ٤٣ج
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 ��� w�أ��;، -���� ��n �5ف 
��3 إ��;، و�8 ���<8ى ا��+� وا!

 �ً��� f�.K �06 �;، و(��
 6��J- @Bl$ ا �8فIوه ،@.�

�3���� �3��

� )�أة ��D ا� �<'���ه� ��3، و�,8ط  �3�- �
 n��� ،


��3K» �3 ا���م���«ور��8; وأه@ ��<; �,
  .. ��ّد��ء ا�<,ّ�م ����3 -	 

و+P ا!
8ر -	 وو!)@ ذ�p ��در ا���8ر إ��K Dارك ا!
8ر، 

.�3��.�  


� آ�ن -	 و« إن 80ل 
�8ر �p�I ا��)@: ـ ٣ Dإ� nذه ���إ

��ا-; ��  �8از$� ���$�ل ��D -��د ا� ،»ا�?�ه��6�ا���8ر، و��D ا

-	 ا�?�ه��6 
� $�Jه	 ��	 إذ 
<D آ�ن  ،�g ا���
6 وا�.�ح


6 آ�ن أ-J@  :و
<D �0@ و
� �0ل ؟!ه� � -	 ا�&J@ وا��,�م�N
إن 

  ؟!�0$� -	 ا�?�ه��6

و
� $�<P�q أن $��	 أ�; $�Jه	 -	 ا�&J@ أ�� n��5، و��� 

D�9 «.. و���s ا�����6 ا����8�6 {��ء ر�8ل ا� ً�ا��n�q، وه� �

  ؟!»ا� ���; و*�;

��اف ا��
6: إ�; آ�ن ا����� ا!$�� و
� دsk@ ا�N
��8ر �� 

�N�;�  ..ن��c� f��.� 8رىlا� �
��� ا�����ن �� �8ف -	 ����K أ


���ًا � �ً�,
 ;��g P

� أرادوا <Dو�� $ل  �3� �K)١(.  

                                      

  ) ا��<�'�ب.١(
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6B و�,	 ��3 إ�D أن 
�ت  ـ ٤ Dإ� nن ذه��c� @>0 �'� ;�إ

  و�� $�.� ا��b وأه�;. .)١(
'�و6$

 »D�9 ا� ���; و*�;«وب ��D ���ن ا���	 ا���$] ا��IB إن ـ ٥

�8ا B�$ ة أن��oم �� ا���lه 	�ان �I�>ا�8ل ا� 	���3 ���ً�، وأن ا�>��

p�I� nqg)٢(6
�N
  .، إن هIا ا���$] $��n إ�D ا���8ر �� 

  .)٣(آ�ن 
�8ر I$ kآ� أ��gًا 
'�و$6 إk ا�<o&� �; ـ ٦

  :×���Vم ا����  ×E�Z3F ا����� 

��� $�ي  
� ��BK ا�����: «�0ل »���; ا���م«�0 ا�
�م ا����� 

 ������� ا�� ا���&�6 ��� $�ي ا�
 ��BK kو ،;� �ً
�Cإ� ������; «ا�


ً� �;» ا���م�C٤(»إ�(. 

 و8)"ل:

، و��� »�����3 ا���م«��� ا������  ا����@ إن هIا ا�<'�
@ ـ ١

 ���
 ;�gوأ �����$6 �� $,�� �����6 �� »8�9ات ا� ����3«ا�

                                      

)١ (  

  .٤٠٣ص ١) أ���ب ا! �اف ج٢(

)٣K (اد ج�o� �$٢٠٩ص �١ر.  

و���ر ا!�8ار  ١٦٩ص ٣
��n0 *ل أ�	 n��5 (ط ا��B<�6 ا����ر$6) ج )٤(

  .١٠٠ص ١٦وا�'8ا�� ج ٣١٩ص ٤٣ج
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'; ��D هIا  ا�<'��� �?��P ا���ا�@.. �u'���3، �@ ��ه� @
�'>$ 83-

أن ا�����  :$'�	ا���- 8	 u�o9، و-	 آ��D�� u �ّ� �8اء، وهIا 


8)��ت هIا ا�<'��C وا�<�B$�  أن آ�ن $�ى »���; ا���م« 6,,�>
 	-

-	 ���ة ، �oأ- ;�g	 P��( ا���ا�@ ا�'��D>� ،6$ -	 ز
� ا�.

و�'�ه�.. وآp�I ا���ل ��������C'>� 6  »ا� ���; و*�; D�9«ا���	 

 ���
 ..»���; ا���م«�� ا���&��g! 6; ا�
�م ا����� ا

	�Q �W��B R)ا����$ ا��� N���lة، أن 85ل ا�ِ' :آ�� أن هZا ا�@�

:�3Kk�� ��>N
 	- �3J'�� 8ةg�60، ورؤ$6 ا�6 ا�'��>
-	 ا��,6C  و

ن، و.. و..وا����م، وا�<'n وا��ا�6، و�
�  �� $�B ا�&�ح وا� @�,$

ات أ�g;، و u '8ر���;$�� �?$ �B$ ��  ود��ا�<	 ا��6�j �<?�وز ا�

 ��C'>ا ا�I�3 ���; ه+�&$;�
�'K 	-،  يI6�8 ا�&qا� �� 	وه8 - D>�


r'� �3C$'ُ ،u���l ا�$<P08 أن  D�� ���3$ �0 يIام ا���يء ا��

 وأ�����; -	 �'r ا����Cت.

�� أن 
� �0@ �8ل ا��� وا�'�دة ا8ل: إ��� إذا �'�K p, ـ ٢��>�

 �Sأ k ;�M- ،س��ا� �s�� 	- �S:$ إن آ�ن ،p8 ذ���و85ل ا�'�lة، و


���6 ا�q&6�8 و- k	 ���s ا���ا�@،  	�; - 	- k ،م ا��'.8م�
ا�

.6,$�qا� uI3� ث �� ا��'.8م��>�� D�'
 �- 

:d��8و  


�8ق �<���� ا��'� أوً:: ��c$�� سإن���� D، س��آ@ ا�،  ro�

 �� �C�6 وا�'.�6ا�<,�ده� �ا�
�
�� �3

� هIا و�� @'?�� ..
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ام ���<'- ��C	 P��( ا���ا�@ 
�gً� �<,�$� هIا ا�<�� ا�Iي >�kا

 ��3�- 6
�
 .»�����3 ا���م«$,�ب �zذه�ن 
'�D ا�'.�6 وا�

:�ً�8�<  ���
 6�C� ا ا����ن +�وري، و���� ���3رIاإن ه�� 

ا�Iي $<��ث -�; ا�
�م  ه8 �5ف أ���	 -	 هIا ا��8رد ا���&�6 ا�Iي


8�lل ��<'��� ا�Iي أ ��� إ��;..، kا��'.8م ��; ;� ���� وأ

� ��  إن هIا ا�<'��C، أو ـ ٣ ��دراك إ-,@ ا���Cم ه8  '8ر 

)D إ��;.$ �
 	- �
 وو�	 ��'�D آ�

ات و8��Kر  '8ر آI3ا $�ل ��b�� D ا�<&��@ ���,�� وا���

��6، وا!g�M- .6�0ن 
� ا��'�8م����  :ا� �� b��'ا ا�<&��@ ا�Iأن ه

�Jgع +���ي، إ�� 6���K و�Kو$r و�� P$8qK�w& ا���l$6، و

��� ا�� ا���&�6 إ�D �� أن $8Bن �� �
وا�,��د و)�ا�	. �<D ��} ا!

ا����� وا�?8 ا�Iي ��ShK و ،ا���cل وا�,�وة -	 �83ر *�Sر هuI ا�<���6

�����
8�9ات ا� « �� ا���&�6 -	 آ�� أ��;، وأ8g$;ا ش -�; 

 .»و��
; ���; و����3

�8ّ ـ ٤ ���u $���: أن هIا ا��H ��� ذآ� ا�� ا���&�6، إ

 ����
P أ�g; ا�
�م ا� ;�
�'K 8ص.N�»م�ا�� ;���« �� FBو� .

 ���
P ا�
�م ا� ;�
�'K»م�ا�� ;���«. 


�وي �� [$�����; «ا�
�م ا����0  و�'@ ��n ذ�p ـ وا�


P ا�
�م  »���; ا���م«أ�;  :ـ »ا���م @
�.�د ���ن �5$,6 ا�<'�


6 ا�&'��6�
���  ،��� $�<3	 إ��; أ
� ا�
�� ا���&�6 ا���ل ��D أن 
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�ّ�

6 ا����� آ�ن �
M� �ً'�>,
، و�� $�B »���; ا���م«�ً� ورا+�ً�، و

��<; ا����ز�6. 	- 


08&; هIا 
P ا�
�م ا����� و�'@ ا���n -	 ا�<hآ��  D��» ;���

D�9 ا� «	 ا���ا�Iي �H  »���; ا���م«: أن ا�
�م ا���� »ا���م


<;» ���; و*�;�
�H أ�u8 أ$D�� �ًJ أ�; ا���N&6 وا�
�م ��D إ �0 ،

�0 ;�. �S وا��ا�	 	أوD9 إ��;، واD�� P�5 ذ�p ا�,�9 
� �'�u، آ�� أ

6
�� 6'�� ;� F�  ..آ�

��، -�� $8ِص إ��; أ�u8، و�� $�D�� H »���; ا���م«�� أ
� ا�


���ً� و �
��] $.�f هIا ا!� .u�'� �
 6&��Nا� ;�
أ �s�� ��� kً8�,

 	�� �� D�'ا ا��Iذآ�ت ه 	.8ص ا�<�س. وا���م«ا��ا�� ;���« ،

��ودة
6 ��
F�,� �06 -	 دا�sة 69�g و'�� ;� @.�K �� ;�  ... آ�� أ

,K يIا� D�'م ا����0 و$:آ� ا���
�8ل » ���; ا���م«�م �� ا�

 ����
@ ا�
�م ا��'K»م�ا�� ;��� « ���
�م ا�kا P
» ;���


�م ا����0  ى�gأروا$6  ،»ا���مkو$6 �� ا�
 أ$Jً�» ���; ا���م«

  :K,8ل

» ������ » ���; ا���م«إذا ��J ا���� » ���; ا���م«إن ا�

  .)١(»$,8م p�D ا��?�$>� w�bq -	 ذ

                                      

)١(  	-�B٢٩١ص ١جا�.  
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�م ا�.�دق و-	 kم«روا$6 �� ا�ا�� ;��� :«» Dl
 �


 �����0، وk ��رu » ���; ا���م«��� $�ي ا���� » ���; ا���م«ا�

  .)١(»�; ��، �ً��C'K�bq إذا ا)<�'�

  � هIان ا��.�ن:JKّ� و8)"ل: 


�م ا�����  :أوً: k8ت اB�»م�ي » ���; ا��Iا� w�?ا�� 	-


�م ا���� ��+�ًاk8ن اB$ �- ;�-l� ��B>$ 	q'$ kء، و	رأ$ً�   kا

;�gأ �
 n�q�.  

��� b��qK اIوه	 D��'K ;�8,� :� ا"�ُF�(َ�ُ ��َ ا"Wُ�َ_َ �َBZِ?ا� �JَDBَأ �Bَ

Oِ�ِ"�َُوَر Oِ?َ�ِي ا��Bَ �َ�ْPَ�)ً�ن ����] إ ،)٢J$م ا�
 ���� �
��qق  ّ	 	-

08K n?$ ��B- ،@
0k<�ا��ت ا�<,�م ��� $�$; ��، و��م 	�� ا���ا�<'�

ا���	 
� وراء  ىذا n�5 ه8 ذ�p، وآ�� f.$ k أن $��دإ، إk راءوا{

 �; ���,8ل 89ات -8ق K89;، وk ا�?�3وf.$ k ر-P ا!ا��?�ات، 

،r'�� �3J'� �3?م  آ�
���; «و��j ذ�p، آp�I ا���ل ������6 ��

  ».ا���م


�م �� $<,�م ��D اk» ���; ا���م«
�م ا����� إن ا� :>��8ً� 

 ���
;.أ���] $.��  	-	 ا��l» ���; ا���م«ا��
  

                                      

  .٣٩٣ص ٨و
�<�رك ا�s��8@ ج ٢٩٥
�Blة ا!�8ار ص )١(


� �8رة ا��?�ات.  ١) ا{6$ ٢(  
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 �ً���<: �
� ��ر أ�� u�g�bq إذا ا)<�'�، !ن هIا  »���; ا���م« ;إ

 D�� ��&$ �0 وأا�<.�ف u�gأ ��>'$ ;�
; ا��'.8م وا��:$� 
� إ�


�'� ـ ��ات$وا�<h وا!��qف .�8ف ا�'�8م وا��'�رفا� �..  ��&$ �0

 pذ�h� ـj uا�$ ;�
� ا�Iي ��رu �;. وهIا 8B$ �0ن �� هIا ا! �-ً�

z� ;q�+ه; و��>�
8ر. و��6��c ا�q'� �'��;، أو ��ر)6 ا ��&$ �0

��D  أن �$�$ ;�  ذ�D .p، و
� إ�$��ر$; -	 ا�'�� وا�&�3أ
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6س ا�ا�&�)�%&�  
  

fـ�ـ�  X&S! ا��rرة ا������  K�ّ�� ��x .  ....................  ا�ـ.ـ

 ����
� ���ة ا�
�م ا�×  ............................................  ١  

fـ�ـ�  X&S! ا��rرة ا������  K�ّ�� ��x .  ....................  ا�ـ.ـ

 ����
� ���ة ا�
�م ا�×  .  . K�ّ�� ��x  �����  X&S! ا��rرة ا�

:	��c٧  ...........................................................  ا�&.@ ا�  


6 ا����� -	 آ�م ��	 �
  ٧  .....................................  ..‘إ


�ن ا��'.8
�ن:�
  ٩  .................................................  ا�

 	��×  ����
� )8�3ا×�� F��� ::  ..............................  ١٤  

:�
  ١٥  ........................................................  أ�F أ�8ة �0

�3( �
 F���:١٥  ......................................................  8ا  

 ����  ١٦  ....................................  :×��8 أ
�8B&�$ 6ن دم ا�

 	��×  ����  ١٧  ............................................  :×$�hل ا�

ء 
� ا��$� أ$Jً�:ا( 6�B��  .......................................  ١٨  

:���'K Dج إ��>�K 6�B�  ١٨  ............................................  ا�

  ١٩  ....................................................  ا����ر�6 ا�'���6:

:�B�  ١٩  ...........................................................  -8ا�s ا�

:	َ�ِ'- ،6Bs�٢٠  ................................................  رأى ا��  

�?�د ���ذا؟!: D��  ...................................................  ٢١  



  ٣٤٩                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣  .................................................  ر
	 ا���3م ���ذا؟!:

  ٢٤  .....................................  هIان ا��� ا���8ل، وهIا ا��	:

:�ًJ$أ n�?$ 6�&��  ٢٦  .............................................  ا�� ا�

:[��c٣٢  .........................................................  ا�&.@ ا�  

 ����  ٣٢  .......................................  .. وا����ء..‘��	 وا�

  ٣٤  .......................................................  د��ء ا�'�lات:

  ٣٦  ..........................................................  ���ذا ا�'�3؟!:


�ة ا�B<��ن: �$��K  ...................................................  ٣٧  

 �����98<;: ×��
�م ا�.g  .....................................  ٣٨  

  ٣٨  ....................................  ا{�Sر ا�'6��C وا�6�s�3 �����ء:

  ٣٩  ........................................................  د��ء ا��8�lل:

 	�� 6��BK× :u��8�  ..................................................  ٤٥  

9��ب ا���)�ت: ×اه<��م ��	 h�  ................................  ٤٥  

 ����  ٤٦  ...................................  �� $��I3� Pا ا����ء: ×ا�

D�� � 8?آ<��6 د��ء ا� :�&B٤٧  ...................................  ا�  

 	�� �	-ِ �
  ٥٠  ................................  :×��وة �8رة ا�,�ر 

:P٥٤  .........................................................  ا�&.@ ا��ا�  

  ٥٤  ....................................................  -	 ��ب ا�?�@..

  ٥٦  .....................................................  ��<f�+8 وا����ن:

  ٥٦  .......................................  ��	 $��P وا�����ن $'��qن:

  ٦١  .......................................  -	 6��5 أ����3: ‘ا�����ن 

  ٦٢  ...........................................................  إ�D ا��.�ة:

 	�� n8آ
  ٦٤  ........................................  :×ا�����ن -	 



  ��٨ ا����� وا���ر�� ج ×��ة ا�����                                                                                          ٣٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٨  .....................  ا���� ��D ا�����6 وا����� ��D ا�����ة:

  ٧٢  ................................  ���ذا أ�Dq ا��ا��k 6$ ا���&�6؟!:

��lت؟!: ’را$6 ا���8ل  D>
  .................................  ٧٣  

ال:�  ٧٤  ................................................................  ا�

  ٧٦  ......................  :’ا�� ا���&�k 6 $,�س ����	 ر�8ل ا� 

  ٨٠  ..................................................  آ�ه�� إ
�م ا�8رى:

  ٨١  .......................  ��D إ$�اد +��6 6�9�0: ×��ص ��	 

:n����� ت�.� 6����  ............................................  ٨٧  

����  ٩٠  .......................................  $<l&'�ن ���وان: ‘ن ا�

:;&�  ٩٣  ...............................................  إ
�ة آ�',6 ا�n�B أ

  ٩٤  .................................................  أ�8 ا!آ�� ا!ر�'6:

:b�Nا� @J-أ �
 6'��  ..............................................  ٩٤  

:w
�N٩٩  ......................................................  ا�&.@ ا�  


��K�Bت �0@ 9&��..  .................................................  ٩٩  

:����  ١٠١  ...........................................  أ�� أ�8 ا���� وا�

 ������ض ��D )�3د 
'�و$6: ×ا�$  .........................  ١٠٤  

١١٢  ....................................  9��&6 ا���gر �� ا���s�oت:  


� أد�6 ا�'.�6:  ...................................................  ١١٤  

:n��5 	١١٧  ..................................................   &��6 أ�  

:p>��k ��g ����  ١٢١  ...............................................  ا�

  ١٢٦  ....................................................  ا�&.@ ا���دس:

  ١٢٦  .........................................................  ه�� آ���ء..

  ١٢٧  ..................................  ا�<�3lد ا����� -	 آ�م ��	:



  ٣٥١                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣١  ................................................  -	 آ���ء: ×��	 

:p  	- �3(وزو ��,$ D�� ١٤٠  ..............................  ا���أة  

  ١٤١  ..................................................  أ�F ��� أم �����؟!:

 	��× :�ًKذا n�oا� ��'$ k  ........................................  ١٤٢  

اء 
� �o$ k] ا�
�م (×:  ......................................  ١٤٢  

  ١٤٤  ..............................................  !!:هIا ه8 ��0 ا�
�م

  ١٤٥  ........................................  ا!
B�6: ×آ�� ��د ��	 

  ١٤٦  ...........................  آ�� �&�3: ا
�8Bا ��	 هIا ا�o�م؟!:

  ١٤٩  ..................................................  ا��9 أ�� ��� ا�:

  ١٥١  ..........................  �� �� 8راء ���Iات: ×$<��ث ��	 

 ����  ١٥٢  ...................................:×أ�0 ا� ������ p�p ا�

:�3�  ١٥٣  ..........................................  �'� ا���Cء -	 ��9ا

:P١٥٨  ......................................................  ا�&.@ ا����  

 ����  ١٥٨  .......................................  -	 9&��.. ×0<�ل ا�

  ١٦٠  ..........................  ا�����ن ���g D@ ا�����6 -	 9&��:

��� $,<�ن 
D�8 أ�	 �&��ن:
  ١٦١  .......................  ا����� و

��  ١٦٦  ................................  N$ k�ن ���آ$��3: ‘��ن ا�

 ����  ١٦٨  ...................................  و���� ا� �� ���: ×ا�

:�ًl$�0 �Kو 	١٧٢  ....................................................  ��  

  ١٧٣  ..............................................  k أآ&� ��� ور��8;:

:��� ��k nا���� ��N١٧٤  ........................................  ا�  

:���
  ١٧٥  .........................................  �، و����8;، و���:

  ١٧٦  ..................................  ا����� �N$ kع، -83 ا�� أ��;:



  ��٨ ا����� وا���ر�� ج ×��ة ا�����                                                                                          ٣٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٧٧  ........................................  ه@ هIا ��� أم +'�؟!:

  ١٨٢  ...............................................  �� $�oر �p أ�8ك؟!:

  ١٨٤  ................................................  و)8ب �&� ا�
�م:

  ١٨٩  ................................  ���ة ا����� �,��6 ��ب 9&��:

 ����  ١٩١  .................................  �',6�8:�� ×��	 $<��8 ا�


'�وl$�0 ��'$ 6$ً�، و)8اب 
�وان:  ...........................  ١٩٣  


'�وw�0 ��B$ 6$ �� �'� ��ى ��	:  ............................  ١٩٦  

:��&9 	- 6��lا�<'�د ا�� ����  ١٩٨  ............................  ا�

  ١٩٩  ..........................................  أ�8 أ$8ب أو أ�8 ا!�8ر:


� ا�Iي ��ر ا��6��l؟!:  .......................................  ١٩٩  

:6��lا�� Igأ 	رآ8ا -�  �$I٢٠٠  ...........................  ��د ا�  

:�
�c٢٠١  .......................................................  ا�&.@ ا�  

  ٢٠١  .............................  �3lدة
� 9&�� وا���3وان.. إ�D ا�


� $,8ل ذوو ا��أي؟!: ×��	  :��&٢٠٢  .....................  �'� 9  


'�و$6 $�'� أو��9ء ا!����ء:  ....................................  ٢٠٥  

  ٢٠٧  .................................................  ا� k�Bت ا���6�5:

:@c���� 6���,و$6 وا�'�@ ����أ ا���'
  ............................  ٢٠٨  

:  ٢١٠  .....................................  ا��'� أ��8ب ا�&� @ ا�'�)

  ٢١٢  ....................................  وا�<ام أدب ا��qNب: ×��	 

  ٢١٣  ................................................  ا��'� ���ب ��-	:

  ٢١٥  ..............................  �ل:أه@ ا���3وان -	 أ9�ب ا��)

 	��× :uو�� ��qN$ ��  ............................................  ٢١٦  

:	'��5 �
  ٢١٧  ......................................  و)8د ا�8Nارج أ



  ٣٥٣                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

h$ �����
� ا� D>� b�  ٢١٨  .................................  :‘Ig ا�

:��&9 D٢٢٢  .................................................  ا��)'6 إ�  

  ٢٢٢  ...........................................  �� $�,r ا�'�3: ×��	 

  ٢٢٣  ............................  :×K k��r0 ��� أ80ال وأ-'�ل ��	 

  ٢٢٥  ..........................................  ���ذا �,� ������ -,�؟!:

:P��>٢٢٩  ......................................................  ا�&.@ ا�  

  ٢٢٩  ..................................................  ��$] ا�3l>�kد..

 	��×  �����3��؟!:×��  �
  ٢٣١  ......................  : آ� �,	 

�3�� هIا:  �
  ٢٣٢  ............................................  آ� �,	 

:	�  ٢٣٣  ....................................  آ�د ا���$n أن $,8ل: Igو

 ����
� $?�ي: ×ا� n0٢٣٤  ......................................  $�ا  

	�K�0 p�  ٢٣٥  ..........................................  �,<�<p: �8 أ��� أ

:�ً,��
 �3>
 �?�
  ٢٣٨  ..............................................  ا�� 

  ٢٣٩  ...........................................  $� أ�;، 
� هuI ا���qة؟!:

  ٢٤٢  ........................................  �'� ا���3وان: ×
��م ��	 

  ٢٤٣  ..............................................  رؤ$� ا���	 وا�98	:

�<,�م 
� ا���	 k’ا  	٢٤٤  .................................  :×و��  

:6
  ٢٤٦  .....................................................  �'�� هuI ا!

:�sآ� 	J0 يI٢٤٧  ...................................................  ا�  

  ٢٤٨  ............................................  !وkدu: ×و�$�9 ��	 

  ٢٥٠  ...........................  Pq,K k دو���3 أ
�ًا، و�وم ا�<��08:

:6�&��  ٢٥٢  .......................................  ا�6�98 ����� ا�� ا�

 ���  ٢٥٤  ........................................  :×ا��qNب ��
�م ا�



  ��٨ ا����� وا���ر�� ج ×��ة ا�����                                                                                          ٣٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


6 وا�6�98:�
  ٢٥٤  ..................................................  ا�

  ٢٥٨  .....................................................  ���ذا آ@ هIا؟!:

��J ا�<�3lد أ��;:$ �� ����  ٢٦٠  .................................  ا�

  ٢٦١  .....................................................  ا�<?�3 وا��-�:

 uأ�� �.$ ����  ٢٦٤  .............................................  :×ا�

  ٢٦٥  ......................................  �	 ���;:أه���3 اه��ل ا��ا

:;>-�g u�B$ 6 ���، و��'�� n٢٦٦  ..............................  أ�  

 	��× :;
�,
  ٢٦٧  ...................................  �� $� أ��ًا $,8م 

  ٢٦٧  .............................................  �� $Iآ� ���cن �l	ء:

:	��c٢٧٠  .........................................................  ا���ب ا�  

 ����
6 ا���� ا��?<�D  ×ا��
  ٢٧٠  ........................  ×-	 إ

  ٢٧٢  .......................................................  ا�&.@ ا!ول:

..6
�

� دsk@ ا�  .................................................  ٢٧٢  

:6'$�lا� �&� 	J>,K 6
�
  ٢٧٤  ...................................  ا�

:;Sا���� n��q$ 6�&��  ٢٧٧  .......................................  ا�� ا�

:6�&��٢٨٢  ................................................  9��&6 ا�� ا�  

:;� D&l>�$ k 8ن'�
  ٢٨٣  .................................  ا���ء ا��ّ� 

  ٢٨٤  ................................................  ���0ة ا!ه� وا���3:

:@K�,ا� H��N>� ن����  ٢٨٧  .....................  ��P د$�ت $��3�I ا�

  ٢٨٨  ..............................................  6.0 ه���lg �� 6م:

 �����  ٢٩١  .............................................  ؟!:×
�  hن ا�

 ����  ٢٩٤  .................................  وا�.�ة �'� ا�'.�: ×ا�

:	��c٣٠١  .......................................................  ا�&.@ ا�  



  ٣٥٥                                                                                       ا������..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ���  ٣٠١  ..............................  ..×و��'6 ا�����  ×f�9 ا�

 ����  ٣٠٣  ..........................  $'�رض ا�.�f ا����	!!: ×ا�

  ٣٠٥  ...........................  ا��:اIgات ��D ا!�0و$@ وا��وا$�ت:

 ����  ٣١٦  ..................................  ��'�و$6: ×��'6 ا�
�م ا�

���
'�و$6؟!:ه@ ��$P ا� �  .......................................  ٣٢١  

:[��c٣٢٥  .......................................................  ا�&.@ ا�  

..�$�B>وا� ��C'>٣٢٥  ..................................................  ا�  

 ����  ٣٢٧  ...................  أ�n أه@ ا!رض إ�D أه@ ا����ء:ا�

:;�
  ٣٣٣  ...............................  رب ذ�n أ��� 
� ا��<Iار 

:��  ٣٣٤  .............................................  ا�- ��C	 b$�5 ا�

 �����  ٣٣٨  ....................................  :‘��C'K ا�� ���س ��

:6
�N
  ٣٤٠  .................  ا!-- @J	 � �$�0��C ا���8ر �� 

 ����٣٤٢  ..............................  :×��
�م ا����  ×��C'K ا�  

�
�cء ا�  ٣٤٨  ...............................................  -�3رس ا�?

  


