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ميمصب  ل هنا الجؾش م ى أ  نزصب ل ثبلّلهاٍخ عم خ المؾملالد الّومييّخ الزال أ وىهاب 

الهح الّلف  ل نٖلٓ الملّ ناخ المازمالح مان  ّٖ ٖاصبه ل صّفاو  ال همييّاخ ال ّٖ فا ل سَاأ أّ ل ف

الّلمليّخ  مب أنْأره مان ٕاله  ومدّاخ را ّ"اذ ئّماب ثبلاّناد اّلـاـمدّخ المزؾّ ماخ  ال الاابلأ المط ا  

 ئّماب ثبلاّناد اّنَاابندّخ الزال   ّااذ    المؾز اوح ل "لاٍاخ رإردمااب لمان رْابع  رصيممااب مّمان رْاابع

ّٔ مؾب فااخ م ااى سلٍاادّزه  الزّابماال ثط"االً القْاال   االلزااياف الزّاابف  مز جَّااخ ثمٚاابمدن الااصّ

كمليّاخ ال  ثلٕبيبه  االنٚجبٛ ثزابلدأ ّوائاه ك   أ  رلهن أنّمب ثنلك رَمأ  ل رْ دل ٕالهح

 يٚبً.للهدخ ألنارمب  "ٜ  ئنّمب لأل

ٍاالاع  اال الٍاابٛدو  صزاااّوٗ  دااه ئلااى كالالد الزّاابهيـ المز"اابكف ل ااّلف أّمااب ال"َااأ الضّاابنل 

بد أٍاطلهيّخ مغبئجدّاخ أتصاذ هانه لكيب  ثمب أكَت الصّٖالٓ الم"ّلٍاخ موعادّااال"ليمخ أ   ل 

هره ماان ٕااله ل ااّلف  اال نَاا  عويبنااه ود مغاابالد المزقدّاال  دمااب ثمااب اٍاازابلصٖاالٓ  أصااا

أّ  اٍااز مبممب لماانا الغاايع ماان  الااضّ س رااال عدّاالاً  ماال كبنااذ نٖاالٓ الااّليبنبد  لٍااطلهن ا

ااٌ لؾٚاابهح الااّلف  ٍّ لؾفااخ ئنْاابئمب لمٚاابمدصمب الصٖاادّخ الزّااواس القوا اال الاغداات  الؤوياات يإ

ااوا   هاال اٍاازضمود الصّٖاالٓ الم"ّلٍااخ الجصاابع الٍااطلهن ؟لليصدااخا ّٖ  مدّخ ّٙاافبع مْااو ل 

ؽبعاخ لألٍاطلهح لزؾليال ههبنبراه  هال كاب  الاّلين  ال  ؟لهٗاٍمب يّخ ل اصف  الؾوة  ال  

دّخ أف أّ  الّلين ال يال  كلنه ٙوثبً  ّٖ  من الٍطلهّن أ  هل الٍطلهح مارمب؟ الص
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مان أٍابٛدو المبٙال  عبعد الصّٖلٓ الم"ّلٍخ   ع جذ مامب الصّٖف اآلفو من سابملً ال ؤاخ  ثاٚابً 

مدّخ مَإ لدّخ رصفدأ الا سخ ثدصه  ثدن ّاجه مان عماخ أ لاى  ت  توائت   زؾّم ذ الّناد اّلثمب رؾزليه من مغبئ

ف هل المؾّوك الؾدالّن  الٍبٍال لطجدااخ  ثدن ّاجه  ثدن ّالة المأ الفوى من عمخ صبندخ.  ثوى مفملف اللّ 

.  سل ميمصاب  ال هانا الجؾاش م اى أ  نزصاب ل الم"لً  ثا٘ آيبد ال"وآ ااال زبة  ه الا سخ  ل ثا٘ أٍفبههن

ثبلّلهاٍااخ عم ااخ المؾماالالد الّومييّااخ الزاال أ وىهااب الااّلف  اال نٖاالٓ الملّ نااخ المازماالح ماان فاا ل سَااأ أّ ل 

ٖصبه ل صّفو  ل همييّخ ا ّٖ لهح الّلمليّخ  مب أنْأره من ٕله  ومدّ ف ّٖ مدّخ المزؾّ مخ  ل خ را ّ"ذ ئّمب ثبلّناد اّلل

 ئّمب ثبلّناد اّنَبندّخ الزال   ّاذ مز جَّاخ   الابلأ المط    المؾز وح ل "لاٍخ رإردمب لمن رْبع  رصيممب مّمن رْبع

ّٔ مؾب فاخ م اى سلٍادّزه  الزّابمال ثط"الً القْال   االلزاياف الزّابف ثلٕابيبه  االنٚاجبٛ ثزاابلدأ  ثمٚبمدن الصّ

 بً.للهدخ أيٚكمليّخ ال لنارمب  "ٜ  ئنّمب لأل ك   أ  رلهن أنّمب ثنلك رَمأ  ل رْ دل ٕلهح  ّوائاه

لكياب  اٍلاع  ل الٍبٛدو ال"ليمخ أ   ال  صزاّوٗ  ده ئلى كالالد الزّبهيـ المز"بكف ل ّلف  أّمب ال"َأ الضّبنل

  ود مغبالد المزقدّال  دمابلصٖلٓ  أصانه ثمب أكَت الصّٖلٓ الم"ّلٍخ موعادّبد أٍطلهيّخ مغبئجدّخ أتصذ ه

أّ   د الاضّ س راال عدّالاً لٍاطلهن   مال كبناذ نٖالٓ الاّليبنباهره من ٕله ل ّلف  ال نَا  عويبناه ثمب اٍزاب

ٍّاٌ لؾٚابهح الاّلف  لؾفاخ ئنْابئمب لمٚابمدصمب اٍز مبممب لمانا الغايع مان الزّاواس القوا ال الاغدات  الؤويات يإ

وا  ّٙفبع مْو ؟لليصدخاالصٖدّخ  ّٖ  مدّخ ٍمب يّخ ل اصاف  هل اٍزضمود الصّٖلٓ الم"ّلٍخ الجصبع الٍطلهن ل 

ادّخ أف أّ  الاّلين ال ياال  كلناه  هل كب  الّلين   ؟لهٗا الؾوة  ل   ّٖ ل ؽبعخ لألٍاطلهح لزؾليال ههبنبراه الص

 من الٍطلهّن أ  هل الٍطلهح مارمب؟ ٙوثبً 

ل"ل ميمصب م ى ٛوػ هنه الٍئ خ ؽلل مصط "بد الصّٖلٓ الم"ّلٍخ  موعادّبرمب الزّبهيقدّخ ل لسلف مصال 

اّثَازدملللعدّخ  النطلللعدّاخ ل اصاف ال ابمن  ال صصبياب الصّٖالٓ م"بٕلهب الّليصدّخ  الؾٚبهيّخ  ثدب  الق فدّبد 

من ف ل رزجّع ٍدبسبد ؽٚله آيبد الّلف  ل هنه الصّٖلٓ  رٖويفبرمب م ى  عه الؾ"د"خ  م ى  عه   الم"ّلٍخ

 .المغبى
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الهح  كدفدّابد اّازؤبلمب  ال الصّٖالٓ الم"ّلٍاخ ّٖ يفزاوٗ ثلاهاخ الصّفاو  ال رغ ّدابد  ئّ  كهاٍخ مفملف ال

لهح  ٛوائ  الزّاجدو مصماب ثلاٍاطخ الّوماي ّٖ َّل هنه ال الهح  ال الّلهاٍابد الص"ليّاخ الؾليضاخ رمضّال   رغ ّٖ ثماب أّ  ال

ل زّلإال  الزّج دا    ل صّماب   ّاذ  من الزّازدأ المزَجّت  ل راطدال ال ّؤاخ  االنؾاواف ثماب مان كلنماب مغابالً  ٙوثبً 

لهح   دٌ ثلٍاصب الؾليش م مبم ً  ّٖ لهح ئالّ من ملامل رلإ مب  رغّلكهب   لّمب كبنذ ال ّؤخ رصجصل م ى ال ّٖ ن ال

لهح الّلمليّخ المزفّومخ من ٛو ل ملاه الفّابهوثطوي"خ اٍزابهيّخ ّٖ ح الّليصدّاخ  هماب اّنَاب  .  بلصّفو  ل همييّخ ال

  ئم ال يزَصّى ل جبؽش الزّأ يل الّوماين مب كّل الّ بل الّليصدّخاذ للائه يزؾدّي الّواثٜ ثدصممب اهجخ رصٚلن رؾ اّل

لهح النن يج"ى كائمبً  ّٖ دب  تدو مؾ لف ثؾّل ئال ل  َّ  .من ف ل رزجّع م سزه ثبل

لهمن اليل بل ريفو الصّٖلٓ الم"ّلٍخ ث ّٖ مدّاخ ل ثوٍاأ م ماؼ ٕالهح الاّناد اّللاّل أهّممب مب ارّٖ  ال

ؽزّى إٔجؼ   ه الماجلك   ٚبع  علكه  ؽل ك سّلره المفبهسخ ل رؾليل هليّخ اّل كجدواً   هاً الزل لات  دمب الّومي ك

َّلمويّدن سليمبً  من أهكب  كلّ  بً أٍبٍد هكصبً  م ى رّٖله مزاّلك الغلانت كبنذ رور ي  كيبنخ   بل  به الّليصدّخ مصل ال

اا)آ ( هاال ئلاا هلآللمااخ   مااأ ياز"اال   أّ  اّلاا َّ ه المفااأ   ل صّااه  اال نفااوهأ كأ الٍاامى  اّلاامبع   هاال الؾاابه ال

أ  ماخ لآل.  هنه الصّيمخ الزّغَدمدّخ لح الدلمدّخ  المطبلت الجدلللعدّخالجْو  ل ممبهٍخ الؾدبيزّٖوف يزّٖوف كمب 

فبد اّل ّٖ المويّدن   سال رالاهس  م ىمدّخ  الجْويّخ ٍدطود ثْ ل م ؾل  الميط ثدن ال َّ الزّف دو الا"الّن لالى ال

َّلمويّخ  انمبهد  ل  ّل ثو ى الجابث دّدن َّلمويّخ ثال أ  ٍ"طذ الؾٚبهح ال   الجبث دّل  هنه الماز"لاد  الا"بئل ال

  م اى ماّو الاٖاله لزٖال ماع ال صاابندّدن ئلاى ؽال ك المجبلؤاخ  ال الزّافادأ بً  سل راب مذ ٕلهح اآللماخ رالهيغد

  لثّو م"دالح الزّلؽدال  ال"جالل ثمابيالّل ملاك ثلٙالػ م اى ناي   ال صاابندّدن ئلاى رافّل  م اى عمداع اآللماخ    الزّ 

ٛ  مضّ ذ ر ك الٖلهح موؽ خ من مواؽل ال"طع مع  بهوح رلّى  اآللمخ ؽَت المصبٛ   ؽَت الممبل الزل رصب

الزّاالك لدزاوك المغابل لموؽ اخ رلّؽالد  دماب .  َا"ٜ هانا ثمنه اآللمخ     ّل مصط"خ ئله   ل اّل ممال أ   ابهوح ئلاه

ثٖادؤخ ال اّل   بلزّلؽدال اموؽ اخ رابهيـ المصط"اخ ال"اليأ ٍامخ ممدّايح ل اجابكح  ال ئٛابه رااّلك ٛ"َال  اآللمخ مفوكاً 

دؤخ  زوح ٛلي خ من الّيمن مّْ  خ موؽ خ ممّمخ  ل ٍاد ّٖ ب  رطاّله الف او الاّليصل  ال هثلثّل   سل اٍزمّود هنه ال

 .ط"خاالمص

أّ  مفمالف الزّلؽدال مصال الااوة ال"المبع سال رطاّله مجاو  (K. Brockelmann)  يوى كابهل ثو ك ماب 

الاٖااله  نغااأ ماان الزّطااّله الزاابهيقل ل ف ااو الجْااون الاانن اسزٖااود مجبكرااه لألٕااصبف م ااى مغااّوك االهراالاع 

امب يّخ رغ ّاذ   اوح الزّلؽدال  مالف اّّاواك ثاب  عالهو ا. الّو ؽل َّ  ّيماب   ال الاّليبنبد ال زبثدّاخ ماع الا"بئال ال

لَاَك  بً ٖاّل ل دمالك  ا َاأَُكلُ  ئِلَماه  اؽال هال هّة الغصالك  الصّبٕاو لماأ   هال هّة ّقالضّ س   بلدملكيّخ رإمن ثالا
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اا َِك ِمااْن ثَْاااِلكَ  َْ  الااابلمدن   ل اانّ   ئااخ المَاادؾدّدن  ؾَاات   ماال هةّ م ااى  ه لاادٌ ؽ ااواً أّمااب المَاادؾدّخ  بّلاا .اَ لِصَ

 الضّ صخ هأ ئلـــه  اؽال     ئنّمب رز ّل  من ص صخ أسبندأ )الة  االثن  الّو ػ ال"لً(  ه لدَذ مط "خخ اّل ؽلاندّ 

ِأ الَِة َ ااِلْثِن  الوُّ ػ ال بلزض دش  ل  ٍْ ُل هُْأ ثِب لؽلح  اللؽلح  ل الزّض دش  ا َبْمهَجُلا اآلَ  َ رَْ ِمُن ا َعِمدَع الَُمِأ َ َممِّ

 ًا.ال"ُلُ 

أّماب اٍّا ف  اأسّو ثلؽلاندّاخ م المزفاّوك ثابل"ّلح  الافماخ  ر"الل اال"ٖأا: اهُاَل مُ الَ ئِلَــاـهَ ئاِلَّ هُاَل لَاهُ 

َّمب يّخ  اؽل  مب م ى اّنَب  الُؾْ ُأ َ ئِلَْدِه رُْوَعُال االَؾْمُل  ِل الُ لَى َ اآلِفَوِح َ لَهُ     من صّأ  ب   ل الّليبنبد ال

املك ئالّ أ ّٖ   يمّغله  يصٖب  ل اموه  نلاهده ث بمل االلزياف  الطّبمخ  اَ َمب كاف الالمل اّنَابنل ال يَازطدع ال

أمبف م   دٌ له الؾّ   ال اللعالك  ئنّماب  عالكه ثفٚال مان الاّناد المزابلداخ  مصماب   لمانه الٍاجبة ك ّماب رجاّلى 

االهح ملسااف القاالف  القْاادخملسااف اّنَااب  رغاابه م ّٖ .  ماال أٍااممذ   ااوح  ؽلاندّااخ م  اال ٕاادبتخ ا ثبل

الهح ر"الفلٓ الم"ّلٍخ لٖالهح كمليّاخ ل لاالصّٖ ّٖ م"ٖالك  أم اى نال  مان االنييابػ  اهر ابة فطا ه ثماب أّ  ال

ً  يملف ئلى ئمبكح رْ دل الّدبع رْ د ً  ً  مغبىيّب ه  ال الصّٖالٓ الّليصدّاخ ؟  ئلى أّن ملى كبناذ ٕالهح اّلاهمييّب

 ل القبٓ ثبٍزصجبٛ ٕلهح ل نَب    مأ ل لعلك  الملعلك؟الصّملمط  المضب

نزبط اٍزغبثبد الفوك أ  المغملمخ لصفبف ثدئزه  ئّ  رْ دل الٖلهح يقٚع ئلى م"بيدٌ مؾّلكح ر ل  تبلجبً 

لهح  نْأد ل زّاجدو من االمدئخ ال ّٖ زل رزمضّل ثمب الّدبع الّليصدخ  مؾدطه الف ون  الؾٚبهن النن  ده رق ّ"ذ ال

لهح  ال الصّٖالٓ الم"ّلٍاخ ال ر"اّلف راويفابً لعَبفا ا ّٖ ل مٚابمدن المؾمللاخ م اى أنفمزماب  ثصبهاب  مؾاّلكاً  .  ال

ّْ  دّخ رمصؼ هنه الٖلهح سلهح م ى اٍزدابة ٛبسبد من   ئنّمب رج"ى مؾ لمخ ثبنفزبؽمب م ى ئؽبالد ال مزصبهدخ  ال

 .الزغ ّدبد الٍطلهيّخ  القوا دّخ

 الّذهىٌه طىرج اإلل -أ

ه فٖاابئٔ مزاااّلكح  ممدّااياد مزصّلمااخ  اال ٍاادب  م سزااه ثمفماالف الااّلف الاالاهك  اال ارّقااند ٕاالهح اّلاا

أّ  الّلمبع هل نٖادت الاوّة مان الّنثدؾاخ المص"َامخ ئلاى  االامل ال"ليأا الصّٖلٓ الم"ّلٍخ   سل أفجورصب نٖلٓ

الضّابنل هال الاّلف نٖادت الاوّة الدمالكن الانن ال  ال"َاأ   سَأ ال ّؾلف الزل هل ل نَاب  يَازفدل مصماب :سَمدن همب

الاع مٖاله  ي زفل ثبلّلف  ئنّماب يْازوٛ ئّاابل الصّابه م اى ملائال ّالاع ّاؾأ الّنثدؾاخ كال رصجااش مصماب ّْ هائؾاخ ال

َّْْؾَأ َ اللّ ه الزلهارل  مجاش ٍابكره: الِدُ ٍو ه اّل ثُلا لِل ال  فا."َوِّ

ّْاذ  ال ماوة الغبه دّاخ ئّ  هنا الطّ"ٌ الا"لّن الدملكّن يزلاّظ  ماع ثاا٘ الاابكاد الٍاطلهيّخ الزال رَف

امدصخ رمالى ئلاى مّ اخ    سجل ثاضخ الصجّل مؾّمال   "ال ٍابكد ماز"الاد ر"اليأ الجال  َّ ساواثدن  هال اّثال  الث"ابه ال



 

7 

               

 

جه ثدن الف و الدملكن  الف و المدضلللعل لاوة الغ ّْ ُُّ الٕصبف ثلمبع الّنثبئؼ    عه ال به دّخ يزغ ّى لآللمخ   رَُو

ّّل ّّل  الّلف م ى المنثؼ  ل ؽدن كب  الاوة يو .  لّماب كاب    الّلف م ى ال اجخ  م اى إٔاصبممأ ل أّ  الدملك يو

اؾأ  ال ّؾاأ رؾ"د"ابً  ّْ الاعلَاابكح اّلا الدملك يلسل   الصّابه لْالاع ال ّْ كاب  الااوة ىمان الغبه دّاخ   ه ثْاّأ هائؾاخ ال

ُّ الّلف م اى المانثؼ ل اّوّة أ  لآللماخ ّ ل هلايب مَى ر"وّ خ  ل ي"ّلمل  لؾأ الّنثبئؼ لآللم ثمأ مصمب ىلفى   ف وح ه

رجل  مز"بكمخ  ل الزبهيـ  ملت خ  ل الطّ"اٌ الٍاطلهن الانن كاب  يؾ اأ م ساخ اّنَاب  ثولمزاه   يٖاّله هانا 

اؾأ ك   ٍالاهمب مان الٙاؾدخ هتاأ  ّْ أنّمماب ال"َاأ الهمل المْمل مْ  الدملكّن ل ّلمبع  ّؤفه ال جداو ثبلاّلف  ال

ً  مصمب   كبنب ٍججبً   ل الٍبٛدو  (Promethée) ا ن"مزه م ى اثو مدضدلً (Zeus) ا ل تٚت اى ً هئدَدّب

ّٔ اثو مدضدلًا ئلليمخاّتوي"دّخ ال"   له من الٙؾدخ  اؽزفظ ثبل ّؾأ لأل واك مه ثبلْؾأ نٖدجبً    "ل ف

 ّْ ل ؾأ ال"َأ المضل من ال"وثب  الدملها النن رلّمل كّل من يزطب ئالّ أّ  الّليبنخ الدملكيّخ هٕلد الّلف  ال

ه الدملكن ثبلّلف؟  هل يؾمل الّلف همييّخ  ل الا" دّاخ الدملكيّاخ م ى نٖدجه من الّنثبئؼ ثبلا"بة.  مب موّك ّؤف اّل

 رقز ف مّمب اٍز"ّو  ل ث"دّخ الكيب  الفوى؟

اؤف الانن يؾ اأ ايما ّْ لها ثبلاّلف ر"زٚال الاالكح ئلاى ثاا٘ نٖالٓ االامال ئّ  اّعبثخ من مجاّوهاد ال

ِف   َأَنَب أَْمطَْدزُُ ْأ ئِيَّبهُ َم َى ٍفبه الزّلهاردّخ ؽدش ي"لل االّ  آيبد ال ال"ليأا  رؾليلاً  ِل  ِل اللَّ ََ ٌَ الَغ  يل ا: اِلَ َّ نَْف

َف يُ َ  ُ ْأ ِلَ َّ اللَّ ٍِ ٌِا   بلّلف  ل م سخ  صد"خ ثبلصّفٌ فُِّو َمنِ الَمْنثَِؼ لِ زَّْ فِدِو َمْن نُفُل ٌَ ُكلِّ  الصَّْف ثل هل الصّفٌ  الَ َّ نَْف

ٍل َكُمهُا ََ لّ  اكّل مب لاه م ساخ ثبلؾدابح لاه م ساخ  صد"اخ ثاب  ٍادّل   لنلك اؽز و الوّة الاجوانّل الّلف له ثمفوكه  َع

ٌَ ثل ؽّنه كّل من يازلن م ى نٖدجه ثأّ  له الا"بة    الؾدبحا اٍل َماب ِلَ َّ نَْفا ََ ا َ"ُْ ُذ لِجَصِل ئٍوائدل الَ رَاأُْك ُلا َكَف َع

 ََ  يُْ"طعا. ٍل َكُمهُ َمْن أََك َهُ ُكلِّ َع

لانلك  ه الدملك  ل روهدت ّاجه من هلل الزّطب ل م ى نٖدجه من كِف الٙاؾدخ   ي"اّلف رفَادواً  يزّْلك ئل

ٌُ ثالف الغمع ثدن الّلف الصّفٌ  ال ّؾأ  ل الكل   َف هُاَل الاصَّْف َف ِلَ َّ اللَّ ي"لل اٍفو الزّضصدخا: الَِ ْن اْؽزَِوْى أاَلَ رَأُْكْل اللَّ

ٌَ َمَع ال َّْؾِأا َ َ رَأْ  ّٔ ال"وآنال ُكِل الصَّْف     ل رلّعه الدملكيّخ نؾل اّسواه ثأّ  الّلف هل مٖاله الؾدابح ي"اف ماع الاص

ال المبع مٖله الؾدبح  اَ َعَاْ صَب مِ لّ  آيبد ال"وآ  روى    ملسف افز ف  رصبس٘ ْلٍع َؽلٍّ َّ    هنا َن الَمبِع ُكلَّ 

ادب  ئلاى ؽال ك اّّابهح ئلاى ٛجدااخ الا ساخ  َّ امب يّخ الدملكيّاخ  اٍّا ف يمزاّل  ال هانا ال َّ الزّابهٗ ثادن ال زات ال

الاّلف لاه كماب الؾابل  اال  الغبمااخ ثادن م  ال اٍّا ف  الاّلف  هال هال م ساخ مغبىياخ يؾز او  دماب هّة المَا مدن

ٖبً  أ  هل م سخ رصب و  دمب يزّأ اٍزجابك الّلف نٖدجبً   الدملكيّخ ّٖ  له؟ مق

ااؤف ثبلااّلمبع  مؾ لمااخ ئّ  ٕاالهح اّلاا ّْ ّٔ الم"ااّلً مؾّم ااخ ثماالاعٌ ال ه ال"وآناال رجااّلد ماان فاا ل الااص

ثماب هال أٙابٍػ ٍابكد مصال الااوة  ثبّّبهاد اللمليّخ   بٍّ ف لأ يغّوف الّلمبع المَ لثخ م ى مزجابد الم"اّلً
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ً  ىمن الغبه دّخ رؾويمبً  ئم ؽّوف كمبع الاّنثبئؼ الزال هال ئّماب    ئنّمب اٍزابكهب ثْ ل م"صّن  مْو ٛ ثٚلاثٜ  سطادّب

مب أُِهلَّ لؤدو م ثمب  ئّمب مب مثؼ م ى الصّٖت   ْمل الزّؾويأ مثبئؼ الٕصبف  مثبئؼ النٖابة  ر"الل االمبئالحا: 

َمذْ  ُف َ لَْؾُأ الِقْصِييِو َ َمب أُِهالَّ لَِؤْداِو م ثِاِه َ الُمْصَقصِ"َاخُ َ الَمْلسُالَكحُ َ المُ  اُؽوِّ يَاخُ َ الصَِّطدَؾاخُ َ َماب َم َْدُ ُأ الَمْدزَخُ َ اللَّ زََوكِّ

ْدزُأْ  جُُع ئاِلَّ َمب َمكَّ ََّ ِتا أََكَل ال ُٖ ً    بآلن ال"وآنل رابمل رصفدمَ َمب ُمثَِؼ َم َى الصُّ مع  بهوح الّنثبئؼ الّلمليّاخ المألل اخ  دّب

ّٔ الم"ّلً اٍّ مل النن نيل  ل مّ اخ ؽداش كاب  الغابه ل مإمصابً   ل اللٍٜ الغبه ّل    ب  ليامبً   م ى هنا الص

اؾو  ال م س َّ ال ي"طاع زاه ثبلٕاصبف  ثابل"لى الؤدجدّاخ أثَ طخ الّلف ال"بكهح م ى ر"ويجه من اآللماخ  الفبمال  اال ال

 ً ً  نمبئدّب م اى مغابهاح ؽدابح الغابه ل   اأسّو   ئنّماب كاب  اآلن ال"وآنال مغجاواً   مع هنه الماز"لاد  الطّ"الً  عنهيّب

بؽل الزال ال يانكو ثزاليل نلمدّخ الاّنثبئؼ الّلمليّاخ  رطلياماب لقٖلٕادّخ الاّلين اٍّا مل ثاأ  ألؤاى كمابع الٙا

ك كمبؤهاب م اى إٔاصبف الغبه دّاخ   ؾاّوف الاّلمبع الزال مض مب ألؤى الٙبؽل الزال كبناذ رَاف  ه ال"وآ م دمب اٍأ ئل

   م"بثل ملك ّاّو  ل مؾب فاخ م اى ٛ"اٌ ٍافك م لآللمخ  النٖبة  الٕصبفا رنثؼ أٙبؽدمب ام ى تدو اٍأ

 ل الاجبكح   بٍز"بمذ هانه الاّلمبع ؽ "اخ  كمبع الٙبؽل المنكله م دمب اٍمه  ه ٘ الّلمبع الزل رغال له ّوي بً 

ّٔ ال"وآنال  ال ٍادبسبرمب الغليالح   هال أنالا  أهثااخ  مان الاّنثبئؼ الّلمليّاخ  ٕل ثدن الماجالك  الابثال رمضّ ماب الاص

ّْابئو  الجل   الملن  ال" ئل  ماخ سبف ثزؾلي مب من ثدئخ كيصدّخ راإمن ثزااّلك اآلل  ( اٍز مممب اٍّ ف من الغبه دّخ)ال

ٙبؽل امزواف ثبلزّْويابد ه اللاؽل.  مل  ل مؾب فخ اٍّ ف م ى هنه النلا  من الئلى ثدئخ كيصدّخ رإمن ثبّل

بث"خ  مب ال"وآ  ئالّ رنكدو مدّخ اّل َّ اوائع  أف أّ  ئلاثال ّْ ه ال"اوآ  سال أتوراه هانه الطّ"الً  الاابكاد الغبه دّاخ منه ال

 خ عليلح؟ صبكى ثمب ثال أ  أٙفى م دمب سلاٍخ كيصدّ 

اؾأ  ٍافك كمابع الؾدلانابد   بل صاابندّل  ر"ّوثالا لأ ي ن ئل ّْ ه الاجواندّدن اللؽدل النن ر"ّوة له مبثل ه ثبل

ااات  ّلممااأ اثااالا أيٚاابً  ّْ ااؾأ المؾااو    ٍاافك كماابع الؾدلاناابد م ااى الماانثؼ ماان سااج مأ  لاانلك ؽااوٓ ال ّْ ثبل

ا مخ ئم ال فطبياب  ال آصابف  ماو م"زٖاواً ثالأ أّ ل ال  اٍّوائد ل م ى رأٍدٌ نفبف سوثبنّل كملنّ  َّ م اى مثدؾاخ ال

مثدؾاخ  وف اٍّاوائد دّل   ال الجلاياخ ئالآنناك  صّأ اثزلملا المؾوسبد صّأ مثبئؼ اّصأ  مثبئؼ القطدّخ  لانلك الاأ ياا

اا مخ  أّمااب  َّ .  ساال مماالد نٖاالٓ االاماال ال"االيأا ئلااى رٖااليو ماالى المؾوسااخ  "اال مو لهااب  اال أهٗ كصاااب ال

ٍّاذ كائوح الؾٚله ئلى ئٙاب خ أّا بل أفاوى مان الاّنثبئؼ الّلمليّاخ ؽٚله  الّلف  ل م سخ ايملها ثابثليه   رل

ه ثصال "لً  مابكاد  ال الز"اّوة مان اّلاه ثبلاّلف   غابعد ٕالهح ئلارصٚبف ئلى مب اٍز"ّو للى الاجواندّدن من ٛ

 .ئٍوائدل ؽويٖخ م ى رامد  سلح الّلف  ل ر"ليخ م سزه ثْاجه

ادب  مان نٖالٓ االامال ال"اليأا مان عماخ اٍزؾٚابهه لّاا بل  ال يق َّ ّٔ ال"وآنال  ال هانا ال ز اف الاص

 ئ  ثأٍاا لة رصفدمااّل ساابف م ااى االٕااطفبع  ئم رقدّااو ماان   الااّنثبئؼ الّلمليّااخ  الزّْااويع لمااب  اال الا"داالح اٍّاا مدّخ

اابئو  الما ّْ لن  ال" ئال   ألؤاى ث"دّاخ الّا بل الّنثبئؼ الزل ٍبكد للى موة الغبه دّخ أهثاخ أنلا  هل الجال   ال
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ابث  ثطوي"اخ االنز"ابع  الزقدّا ه اال"اوآ ا مَزؾٚاواً النلا  الفوى  ؽزّى رجّلى ئلا  َّ و ال"ابئأ لزبهيقاه الاّليصّل ال

: االَمْللُالُك أفاوى ثبلّييابكح مْازوٛبً  ه الدملك النن اٍزابك ؽ"ّه من الّلمبع  أٙابف أّا بالً م ى الصّ"ٖب  م ٌ ئل

أِ  َ الَمبِمِياالجِْ ُو  َّٚ مان  من الؾدلانبد الزل اكزَجذ من ف ل آيبد أٍفبه االامل ال"اليأا ٙاو ثبً  ِمَن الجَ"َِو َ ال

ه ال"وآناال ماان اّثاال  الج"ااو  الؤااصأ  ماال رَاازؾدل ؽدلاناابد مثاابئؼ اّلااال"لاٍااخ ؽزّااى ٕاابهد ؽدلاناابد م"ّلٍااخ. 

 ّٕ ّٔ الّليصّل ؽدلانبد م"ّلٍخ هل الفوى ثمغّوك ؽٚلههب  ل ٍدبسبد فب ّٔ الم"ّلً اٍّ مل لمب ل صّ خ  ل الص

من ٍ طخ ثدبندّخ  ئيليلللعدّخ  ل رؾليل المالنٌّ ئلاى م"اّلً  الا اٌ ثابلا ٌ ٕاؾدؼ؟  هال ٕابه الاّلف  ال آ  

 يماصؼ   يغاال ال"انه ٛابهواً  م اى الصفب اخ  اللٍاـ ماابً  كاالً   اؽل  هل يؾدل م ى المفملف  ن"دٚه  ياصل علالً 

 . ؟ثزل ّ  الؾدبح من عليل من عمخ أفوى ثبلملد من عمخ  ّالهاً  ٍبً الصّبً ئؽَب

ااامخ الممدمصاااخ م اااى ٕااالهح اّلااال"ااال مضّااال الاااّلف  َّ  يزغ ّاااى ملاااك ثْااا ل مجبّاااو  ااال   ه  ااال المَااادؾدّخال

اادِِّلن أْنااَذ رَْا َااُأ   َ"َاابَل لِاال: هَااُإالَعِ  ٍَ هُااُأ الااِنيَن أَرَااْلا  الّلاللااخ الزاال ر زصيهااب ٕاالهح كف القااو ف  ا َ"ُْ ااُذ لَااهُ يَااب 

ااا ِٚ ااالاِماااَن ال ُٚ َّ ااا ُلا صِدَااابثَمُْأ َ ثَد ََ .  ر مااان همييّاااخ كف القاااو ف صِدَااابثَمُْأ  ِااال َكِف الَقاااُو فا د"َِخ الَاِفدَماااِخ َ سَاااْل َت

ئم ثااالف القاااو ف رجااادّ٘ الضّداابة  ياااالك ئلدماااب ثوي"ماااب    اال اّؽبلاااخ م اااى ال"االهح القبل"اااخ مجاااو الفاااال القاابه 

ااابؽ  م ااا و ف أيٚااابً  نٖااابمزمب.  لااالف القااا َّ  ىٍاااّو آفاااو مفااادأ ئم ثاااه يزؾ"ّااا  الصّٖاااو  يااازّأ االنزٖااابه ال

اامَبَكرِِمْأ َ لَااْأ يَْؾدَاالْ  َّ القااو ف  . سااّلف كفا َؽدَاابرَمُْأ َؽزَّااى الَمَماابِداالماالاع  اَ هُااْأ َت َجُاالهُ ثِااَلِف الَقااُو ِف َ ثَِ  َِمااِخ 

مااان ال اااابل   هصاااب يزااالّفل الؤويااات  الاغدااات  "ااابكهح م اااى رؾ"دااا مدّاااخ الفبئ"اااخ  الئؽبلاااخ م اااى ال"ااالهح اّل

ّٔ الااااّليصل   ساااال  هكد راويفاااابد الّلاهٍاااادن ل اغداااات  الؤوياااات مزجبيصااااخ  المزقدّاااال  الٍااااطلهّن  اااال الااااص

 (Maxime Rodinson)   ااائن مهااات م َااادأ ه كنَااال    مزفب راااخ ثؾَااات مصط "ااابد الجؾاااش  م"بٕاااله

أّ   (André Miquel)  "ااال هأى أنااالهن مد ااابلها أّااادبع رضداااو الّلهْاااخ  االنجماااب ئلاااى ال"ااالل ئّ  االاغبئااات

ً  االاغداااات ال يااااال  كلنااااه ر اااالين مق اااال  يٖاااادو فوا دّاااابً   رغزمااااع ثاصبٕااااو ٛجدادّااااخ ل صّمااااب ال أ  أٍااااطلهيّب

صب  ااال ٍااادب  الزّاوياااف ث  ماااخ الاغدااات  مااالى مطبث"زماااب لٖااالهح كف ف.  يَااازلسمااابكح  ااال اللٙاااع الطّجداااالا

الؤوياات أن الؾداالا  الصّاابكه  الؾغااابهح  أّ  االاغداات هاال أٍبٍااابً القااو ف  مااب ي زصاايه ماان مغدااات  توياات 

اااغوح ماد الضّمااابه ّْ ااا لكا   هااال ماااب يغداااي لصاااب ال"ااالل  ال ويماااخ الصّااابكهح  ال َّ ااا ل  ال ّْ ّ  هااانا ئالصّااابكهح  ماد ال

ااادَُؾبِهثُلَ  الَقاااُو َف َ الَقاااُو ُف يَْؤ ِاااجُمُ  ٍَ ْأ ِلَنَّاااهُ القاااو ف ئنّماااب هااال هّة الهثااابة  م اااك الم ااالك: اهَاااُإالَِع 

    ااال هااانا الزّمضدااال لٖااالهح َ ُمْقزَااابُه َ  َ ُمْإِمصُااالَ ا َهةُّ الَْهثَااابِة َ َم ِاااُك الُم ُااالِك َ الاااِنيَن َمَااااهُ َماااْلُملُّ  َ 

ّ  الااااّناد المزابلدااااخ را اااال  اااال  كااااّل ئزجاااابين مااااع ال"اااالل ال"وآناااال ال"بئاااال الااااوّة ثٖاااالهح القااااو ف  ئ  ر

اااْلعامااان كاااّل  الزّْاااجدمبد  روساااى ئلاااى مٖااابف الزّصيياااه َّ ٌَ َكِمْض ِاااِه     انّماااب رزصااابتأ ماااع الزّاااواس رْاااجده الَاااْد

 .الّليصل الدملكن  ل مَزلى مؾبكبره لاجبكرمأ الاغل  ل ىمن الصجّل ملٍى
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ً  ئّ  المَدؾدّخ لأ رصفو ئلى يَل  ثبمزجبهه كبئصبً  أ  هل من ٕصف النجدبع مض ماب ٕاّوػ ثانلك اآلن   ثْويّب

ه الانن رز ضّاف  ئنّمب مّلره  ل مورجخ اّلا  اسَبَل ئِنِّل َمْجُل مِ آرَبنِل الِ زَبَة َ َعَا َصِل نجِدًّباال"وآنل  ل سلل امويأا: 

ٕ خ ٕلهره المزابلدخ ثبلّلف  ل االاْبع الوثّبنلا   هل آفو مْبع رصب له المَدؼ مع ر مدنه االصصل مْو   هل 

امدو المَادؾّل ياّل من أثوى الطّ"الً  أهّمماب  ال المَادؾدّخ المؾ ّٚ ّم اخ ثأثاابك  مومالىاد اٍاز"ّود صبثزاخ  ال ال

 مهصدّزه   سل  هك  ل رفَدو ئنغدل اللسبا مب ي ْف من الّلالالد الفّبهوح  الجبٛصاخ لمانا الطّ"اٌ ال صَاّل الانن 

المإمصدن رؾّلل  ده اسزَبف يَل  ل قجي مع ر مدنه ئلى راجدو من ر"َدأ عَله الممصلػ مثدؾخ  لاع لز مدنه  ل ّل 

ثه.  ـاالاْبع الوثّبنلا هال ماد  ن ال يزّأ الزّ فدو من الجْو ئالثه مض مب رؾّللذ كأً القموح ئلى الّلف الؾ"د"ّل الن

م اى انييابػ مايك ط  عَل المَدؼ  كمه   هنا االنييبػ ال يْمل  "ٜ الهلد المَدؼ  نبٍلره  ئنّمب يصفزؼ أيٚبً 

ماإمصدن ثماب يماصؾمأ الَاصل لملإا خ الطويا  ٕالة اّيماب  الؾ"د"اّل ماه يؾّل عَل المَدؼ  كماه  ال س الة ال

االهح المزا ّ"ااخ ثدَاال  المَاادؼ ملت ااخ  اال  ّٖ  ٕاا ت أهاالاع الغَاال  ّااملاره الّلندليّااخ   هاال مااب يغااال هاانه ال

ااٌ ماان أعاال  ٍّ اامب ن  الاانن رأ َّ الٍااطلهح   ماال مللاالك ماان هؽااأ ماانهاع يور"اال ثأ ابلااه  ٕاافبره ئلااى ال اابئن ال

 .يّخ ؽدن رؾّمل آالممأ  سّلف نفَه  لاع لمأف ٓ الجْو

ه  اال الااّليبنبد ال زبثدّااخ رغ ّااذ ماان فاا ل آياابد الصّٖاالٓ الم"ّلٍااخ مؾ لمااخ ئنّصااب نااوى أّ  ٕاالهح اّلاا

ثماالى اسزوانمااب  ال ر زَاات ّااومدّخ  علكهااب ئال هكمليّااخ ؽزّااى ل ااأّ  ٕاالهح اّلاا ثماالاعٌ الااّلف  مؾّم ااخ ثومييّااخ

الهح ثادن الزّْاويع لؾا   ئ  افز فذ مدبٍأ ؽٚله الّلف  ال رغ ّدابد م ماؼ هان ثه ثمفملف الّلف  اهرجبٛمب  ّٖ ه ال

لقا ٓ   ثدن رٚؾدخ يَل  المَدؼ ثلمه لد ل  همياً   مل م زَت  ل نٖدجه من كف الّنثبئؼ كمب  ل الدملكيّخئل

 كمليّخ  مابكاد عبه دّاخ أٍبٍابً مل م ى اٍزابكح ٛ"لً  ثدن ؽوٓ ئل  الجْويّخ كافل الا"دلح اّيمبندّخ المَدؾدّخ

ه ثطوي"اخ رغا ماب فبلٖاخ الٍاأ اّلالمؾب فخ الوّة م ى ؽ"ّه الطّجدال  ل ٍادل كمابع الاّنثبئؼ  ر"صدصماب  رصفدمماب 

 ه يملكن ؽب ظ م ى مثبئؾاه  أٙابف ئلدماب أنلامابً د رالك  ل إٔل نْأرمب ئلى ئِلاٍّ مل   عمدع هنه المصط "ب

ملياله  ماّواد نبد أفوى  ل  ٕابيب ايمالها ؾنيو من مؤجّخ افز ٛ الاجواندّدن ثليبأفوى   ز ّوهد مجبهاد الزّ 

كافاال اللٍااٜ  كيصدّاابً     هاال الماصااى الاانن كأة يَاال  م ااى رأٍدَااه ر" داالاً  مااع عمدااع أنجداابع ثصاال ئٍااوائدل ر"ويجاابً 

ْل  ِدمَ  َِّْويَاِخ َ رَأَمَّ ٍٓ ثُِملِعاِت َماب َ َهَك  ِدمَاب ال مصلرل  اَ اِ ْت َم َى رَْوِكيِل َك َِمبِد هَِنِه ال مَب ثِِؾْو ٍَ ب لَْدَل نَمَبَه لِزَُمبِه

 . الِفََك الصََّغبُػ َ الزَّْل ِد َدَُؾب

االهح الّلمليّااخ ّلاا ّٖ ه االاماال ال"االيأا رؾدّاايد ثمضبثااخ الموعااع أ  المصاالال الاانن ٕاابتذ ماان ف لااه  بل

ه الدمالك سال أ  لا ّاه ئلا  ه المَا مدن ا ٕالهح ئلاآالمَدؾدّخ م مؼ ٕلهح يَل  المَدؼ  مصه ؽّلكد آيبد اال"و

َّؼ مع المَدؾدّخ  رأٍ أ مع اٍّ ف  .رم
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 طىرج الّشعة الّذهىٌ -ب

و هح مزبثاخ الم مؼ الابّما ّٚ خ الزال مصماب رزْاّ ل ال ّّك أّ  الجؾش  ل ٕلهح ال بئن الجْون ي"زٚل ثبل

م ف   اّنَب  م ى ٕالهره  مضبلاه   أمطابه مان ه ثبمزجبه أّ  الصّٖلٓ الم"ّلٍخ سل ّٕوؽذ ثأ  ٕلهح اّل

نْ  ل ٕ ؽه اّل ه ؽه   عا ه ّوي بً  ِّ صََع مُ ا َٕ الَهح مِ مل   رْمل ٕلهح م مملف الغصَدن ا ُٕ بَ  َم َى  ََ

جه الانن نبلاه اّنَاب  مان م  ال ملهجاخ سلاٍاخ الق ا  ل زاجدا .َ أُْنضَىا اً َمَكو ّْ و مان ٍامّل  ر"لل المَدؾدّخ ثمنا ال

لهٍح َمب  ُٕ ال"لى الّو ؽدّخ الزل أفنهب اّنَب  من م النن أؽَن  ل ال"وآ  ف   اّنَب   أثل  روكدجه ا ِل أّن 

بَع َهكَّجَكا  مل  ل هنا الزّمبصل اللال م ى المؾبكبح  ال الدملكياخ  م اى ال"دماخ  ال المَادؾدّخ  م اى الق ا   ال  .َّ

ثأّا بل مزصّلمااخ  ّااليلاً  بً سه الزٖابماع اّلااه  ال ٕالهح كمليّااخ الزٖا"ذ ثبّلاا ّازواك اّنَااب اٍّا ف ماب يجااّوه ا

ً   رغَدلاد مقز فخ  ئم ال تو  أ  ي ل  اّنَب  كبئصبً   ّبثه هثّه  مب   أ؟ كمليّب

 ل انَدبسه الالامل ثبنجضبساه مان موعادّاخ كيصدّاخ ّاؤل خ  رغ ّى الاصٖو الدملكن  ل االامل ال"ليأا مزفّ واً 

ثبلااّلف  رّلاسااخ ئلااى هؤيااخ المْاابهل الّلامدااخ   جاالا الدماالك أهاال الااّلمبع  سز ااخ النجداابع ماان فاا ل مااب أ هكه اال زاابة 

االم"ّلًا من آيبد كالخ م اى الزٖابسمأ  ِِّ َمبِع  الِؤا افبد  ماأ اِهَعابُل الالِّ ّٖ ضداوح مان   مبهٍالا أٍابلدت كثمانه ال

  َكَف ثَصِاادِمْأ َ ثَصَاابرِِمْأ الااِنين بً ويّخ اَ أَْهَوسُاالا َكًمااب َىِكدّااالفزااك  اّثاابكح  ماان ٙااو ة الفّ ااأ  أنلامااه  اال راابهيـ الجْاا

ااصَبِف َكْصَااابَ  َ رَلَ  ْٕ َمبِعاَمثَُؾاالهُْأ ِلَ ُٗ ثِبلاالِّ ااْذ الَْه ََ االهح نَّ ّٖ .  ساال مماال ماالّ نل االاماال ال"االيأا ئلااى رجويااو هاانه ال

لّلمليّخ ثوّكهب ئلى اٍزغبثخ الدملك ل امو ايملها ثاثبكح ال صابندّدن   "ل اعا لا لاصخ نلػ رْمل نَال كصااب  ك ّاه ا

أثداَك ئِْثاَواِهدَأ َ ئِلَاهُ ه صزه راصل الؾومب  من ؽّ  الؾدبحا.  لّماب كاب  ئلاه الاجاواندّدن هال ئلاه اآلثابع: اأنَاب هُاَل ئِلَا لا

َؾبَ  َ ئِلَ  ٍْ  ألاّؼ  ال ٛ ات الاّنثبئؼ   كمليّابً   مال ئم  مان ٛ ات مان اأثاوافا ر"اليأ اثصاه ئٍاؾب  سوثبنابً   لَةاهُ يَْا"ُ ئِ

ّْات الدملكن م يمبً  ٌٍّ م"دلره اّيمبندّخ م ى ال"ّلح  الاصف  الؾوة   مأ  الّلمليّخ. كب  ال ثّل أ  ي ل  ال ثأ  يإ

ل م اى ّٚ لّ  م"ال مدضاب  الاوّة ايمالها ماع   الاابلمدنا يفزقو    يفبفو   ثأنّمأ أثصبع اأثوافا النن افزدو   

 أثواف رّٚمن اللمل ثامطبئه  نَ ه من ثاله أهاٙل ّبٍاخ من نمو الفواد ئلى نمو مٖو: ا ِل َملَِك الدَْلف سَطَعَ 

ةُّ َمَع أَْثَواف ِمدضَبس َو ئِلَى الصَّ  بً الوَّ ْٖ َٗ ِمْن نَْمِو ِم َْ َِك أُْمِطل هَِنِه الَْه  دا.ْمِو الَ جِدو نَْمو الفَُواسَبئِ ً: لِصَ

ّْاله الاصٖون للى الغمبمخ المقزبهح.  رإّكل ئ ّ  إطفبع يمله لْات ئٍوائدل  رفٚد مأ يإّكن ئلى ال

ا مأ ث"ادأ ئنَابندّخ  َّ الزّلهاح أ  افزدبه ايملها لجصل ئٍوائدل  رفٚد مأ م ى الابلمدن الادٌ لعال أف سدّابرمأ  رم

ِ لَْعاِل ثِا ٌَ َٗ الَغدِّاَلحَ لِزَْمزَ َِ مَاب  ِلَنَّاٍبمدخ: الَاْد َك يُْاِطداَك الاوةُّ هَاِنِه الَْه سَجَاِخاوِّ اْ ُت الوَّ ُٕ اْات   َّ  ئِنَّماب اِلََ    َك 

َّْوِّ َ رُ  َمبِعاأَْهُع َمُْأ رَْغِون ئِلَى ال ْفِك اللِّ ٍَ ِوُ  ئِلَى  اات الدمالكن ثماب رزٚاّمصه َْ ّْ لهح الّلمليّخ الزال مدّايد ال ّٖ    بل

لاار"االيٌ ل اصااف رجاال ماان ِّ ه الدماالكن الااّلملّن  ئم كااب  ال ثااّل ماان هاانا الزّمبصاال  اال   مَاازمّلح ماان م مااؼ ٕاالهح ا
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لهح لدزؾ"ّ  الل ّٖ ئم ال ملل ئالّ ثزابكل   ه الوثّبندّخ م ى الهٗ ثلاٍطخ اّنَب مل الوثّبنل  رَزمّو ٍ طخ اّلال

لدَز"ّو المان  يااّأ االٍاز"واه م اى الهٗ  ا اا  كاب  الاليصّل ال"لى  رْبثه الّناد المزابلدخ مع الّناد الجْويّخ 

ثاابلاصف  ال  لّ  االم"االً ال يلاعااه الاصااف ئال    أيٚاابً ئلااى الماانا ممااّواً  ياْاا  الاصااف  ااألّ  الاصااف ياااّل كائماابً 

اات الاّلملن  ال الّليبناخ المَادؾدّخ؟  هال  .يلاعه االنزمبك ئالّ ثبالنزمبكا ّْ ؽب فاذ هانه  مل رلإا ذ ٕالهح ال

اات الدمالكن ثماب أ ّ  ّْ المَادؼ سابل  ال  الّليبنخ م ى ٍ طخ الاصف الزل ّبمذ  ل الزوكدجخ االعزمبمدّخ  الصفَدّخ ل 

اَل  َااِنِّل  :ّوؽه ل ا"دلح المَدؾدخ َ٘ ثَْل ِلَُكمِّ ًَ أَ  الَْنجِدَبَع َمب ِعْئُذ ِلَْن"ُ َ٘ الصَّبُمل الَؾا َّ االَ رَفُصُّلا أَنِّل ِعْئُذِ لَْن"ُ

ًِ ؽَ  ُٗ الَ يَُي ُل َؽْوف  َ اِؽل  أَْ  نُْ"طَخ  َ اِؽَلح  ِمَن الصَّبُمل َمبُع َ الَْه ََّ اأَسُلُل لَُ ْأ ئِلَى أَْ  رَُي َل ال  .زَّى يَُ لَ  الُ لُّ

اوياخ ّْ ؽداش ألؤاى   ئالّ أّ  الصّٖبهى ثاال ٕا ت المَادؼ ثاّلللا  تدّاو ا الّليبناخ المَادؾدّخ  ال الا"دالح  ال

ُه ثِأَْمَمبِل الصَّ  بَ  الَ يَزَجَوَّ ََ ْن ِّ بُملً الّوٍلل ثللٌ الصّبملً أ  ّوياخ ملٍى   أمو ثاثطبل الامل ثمب ائِْم نَْا َُأ أَ َّ ا

ال  َمابا ََ ُه َع داَع  امزجاو الامال ثبلصّابملً الملٍالن مالمبح لؾ الل ال ّاصاخ الَ َّ َعمِ   لَنَّهُ ثِأَْمَمبِل الصَّبُملً الَ يَزَجَاوَّ

َماب هُاَل َمْ زُالة   ِال الِنيَن هُْأ ِمْن أَْمَمبِل الصَّبُملً هُْأ رَْؾَذ لَْاصٍخِ لَنَّاهُ َمْ زُالة  َمْ ُاال   ُكالُّ َماْن الَ يَْضجُاُذ  ِال َعِمداِع 

ااوائع الملعاالكح  اال االاماال ال"اابِة الصَّاابُملً لِدَْاَمااَل ثِااِهاِكزَاا ّْ ليأا  . لاانلك ان"طاااذ ٕاا خ الصّٖاابهى ثبلاجاابكاد  ال

بث .  مل سطاذ أيٚبً  َّ مع مبكاد الدمالك  ال   إٔجؾذ مصلهأ م"بثل ملك مجبكاد  ّابئو أفوى مقز فخ من ال

 ال"زل  ٍفك الّلمبع؟

الاهل  اآليابد اللالّاخ م اى الزّْاويع ل اصاف  الزَا ّٜ  ممبهٍاخ ال"اّلح  ّْ ئنّصب نففاو  ال المَادؾدّخ ثاجا٘ ال

ٌِ الَ مَصَاِخ  َ"َطَاَع  ٍفك الّلمبع اَ ئَِما َ اِؽل  ِمَن الانِ  اَوَة َمْجاَل َهئِاد َٙ اْدفَهُ َ  ٍَ ازَلَّ  ٍْ الَ  سَاْل َمالَّ يَاَلهُ َ ا َُ يَن َكابنُلا َماَع يَ

ّْبهل مب يزابهٗ مع الؾ"بئ  الضّبثزخ  المإّكلح  ل رابلدأ اّنغدل المؾّم خ ثزابلدأ أف سدّخ ٍبمدخ . أُُمنَهُا   ل هنا ال

قز اف مان كمالح رح المَدؼ أرجبمه الٍازامبل الاصاف    ئ  كبنذ كملع الّو ؽل ى أٌٍ هاسدخ من الصّ"ب سبئمخ م

ّْوياخ  ملك أّ  المَدؾدّخ رصٖؼ ثٚو هح ملف ئل ه الدملك ّاجه ئلى امزمبك ال"ّلح  الال ا  ّٙل من يقبلفمأ  ل ال

اَل َ لَِ انَّ االكزواس ثبلاناة الغَلّن المبكّن  رللل أهمدّخ كجدوح ل اناة الصّفَّل االَ رََقب ُلا  ََ ين يَْ"زُ ُالَ  الَغ ِماَن الانِّ

ٌَ الَ يَْ"ِلُه َ  أَْ  يَْ"زُ ُلهَب ثَْل َفب ُلا ثبلَؾِونِّ ِمَن الِنن يَْ"ِلُه أَْ  يُْم َِك ا َل ِك َْدِمَمابالصَّْف ََ ٌَ َ الَغ  لكا  كان. ِال َعمَاصَّأَ  لصَّْف

ااأ  ثبلصَّااجخ ئلااى م"االالد الوّ  ّْ  ه اٍّاا ف ّااليل االلزٖااب  ثمفماالف الاصااف مزؾّمَاابً ى ئلااٍاابلخ المؾّمليّااخ ئم يزغ ّااال

ّٔ ال"وآنال ّالاهل رؾاّوٗ نجاّل اٍّا ف م اى ال"زابل  رل ااه ئلاى  ل ؾو ة  ال"زبل ئم نغال ال ضداو مان آيابد الاص

ممبهٍخ الاصف ّٙل كّل من لاأ يانمن ل اماو كيصاه  مان لاأ يَازغت للملراه الغليالح ثبمزجبههاب ّاوياخ ٍامب يّخ 

َّمبع الزال أنيلاذ الالؽل ال"وآنال هال الزال مصماب نايل ٍادف امفبهسخ  أ ام لؾاوة اأَِمَ  لِ َّاِنيَن و هثّبندّخ    أّ  ال

ِوِهْأ لَ"َِلي ُلَ  ثِأَنَّمُْأ  ُ ُِملا َ ئِ َّ يُ"َبر ْٖ   و.امَ َم َى نَ
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االزّالهاحا سلهراه  ال ه خ رصٖو أرجبمه   مض مب ىمأ ئلاه اال"وآ ا  ل الؾوة لد ل  سّلح ففدّ يزلّفل ئم  ئل

اوا  م اى أهٗ  ّٖ الؾوة م ى نٖوح ّااجه مصالمب ّاّغع ئٍاوائدل م اى فالٗ الؾاوة الم"ّلٍاخ ثبٍامه  ال ال

ْمدُلٍ ِ لَ  ُٕ ل يَب ثِْصَذ  ٍِ "َُل سَْونَِك َؽِليلكصاب  اسُلِمل َ ُك  ْٕ اُالث بً  َ َِك أَْعَا ُمَب نَُؾبٍاْٙ أَ  َ  اً نِّل أَ ُّ اَؾ"ِدَن  َْ َكضِداَوحً  بً  َزَ

ةِّ َ صَاْوَ رَ أُ  ُف َتصِدَمزَمُْأ لِ وَّ ِٗا   ماب هال ئلاَؽوِّ ادِِّل ُكالِّ الَْه ََ ه اال"اوآ ا يا ان مجبهكزاه ل ؾاوة الزال يقلٙامب مُْأ لِ

ااالة الفااوى  ر"االل االنفاابلا: ائْم  ّْ المَاا مل  لد اال  المااادن لمااأ  مَاابملهأ م ااى رؾ"داا  الصّٖااو  ئثاابكح ال

زَغَ  ٍْ زَِؤدضُلَ  َهثَُّ ْأ  َب َْ ُكْأ ثِأَْلٍف رَ االة  الماأ  ال ؽاو ة ِمَن الَم َئَِ ِخ ُمْوَك ِدَنابَة لَُ ْأ أَنِّل ُمِملُّ ّْ . ه نا رصقوٛ ال

م"ّلٍخ ثل ا ع كيصدّخ رَز مأ من ف لمب ٕلهح كمليّخ مَزلؽبح من الّناد المزابلدخ  من الابلأ الا لّن النن يز فّال 

ّْوياخ ئلى الابلأ الهٙل م ض مب يز فّال ثاانيال  ٕابيب الؾاوة  مجبهكزماب  المْابهكخ  دماب  ئ  ثزصييل  ٕبيب ال

َّمبع له تمل  سبل لاه عجويال: هثّاك  ثأّ بل تدو مجبّوح يطؤى م دمب الطّبثع الٍطلهّن  ا أنيل م ٍدفبً  من ال

َّدف سلمك ؽزّى ي"لللا: ال ئليأموك أ  ر"برل ثمنا ا  ا.ه ئالّ م  ئنّك هٍلل مل

ّْالة ثبلاصف  ثَفك الّلمبع ني   كّل كيان الؽا  ئلاى  ئّ  من أثوى الٍجبة المإّكيخ ئلى ر ّل  ٕلهح ال

بث َّ اطَُ ْأ َ أَِمد ُالا    ا َبآلَ  اِْنَيُملا اآللِ ئلؤبع الّلين ال ٍَ اَوائِدلامَخَ الَؤِويجَخَ الزِل َ  ٍْ    م اى سُ ُالثَُ ْأ ئِلَاى الاّوةِّ ئِلاِه ئِ

ابَمخُ َكْيصُلنَزِاِها   ي زؾا  لَنَّاهُ سَا ِاً َفب ُلا مَ َ أَْمطُلهُ َمْغلثٖلد مفدأ ا عبعد المَدؾدّخنفَمب اللردوح  ٍَ ْل َؽبنَاْذ 

ٍْ ََفا :اآلن ال"وآنل ثبل"لل ِّ يَن ِمْصَل مِ ا بث  ك هاً  .ائِ َّ اللِّ َّ ً   ر ات فٖلٕدّخ نفل ال ّؽ  ل  ً  م"ليّب  ال   نفَادّب

ّْالة الفوى  ل ؽدن يزّٚؼ الّل ه الصّفَّل  ل ؽبعاخ ّقٖدّخ المإمن   بلّل ه الا"لن يز جّلى  ل ه ٘ آلمخ ال

 ل الؾٖلل م ى ماب يصزفاوه مان  المإمن ئلى ٕلسدّخ م"دلره اّيمبندّخ  ئٕواهه م ى رضجدزمب ؽ"د"خ مط "خ ٛمابً 

 لادٌوّكجاخ م عياع أ  ف ٓ أ  نغبح   هتأ مب يجل   ل الصّٖلٓ الم"ّلٍخ من رابسل  ر"بهة يغا ماب نٖلٕابً 

ّْ  دّخ  ئ  ثولدّابد مقز فاخ  أٍابلدت    ل مب رطوؽه مان مٚابمدن  سٖأ  أ  ابه  ئنّمب أيٚبً   "ٜ   ل ثصدزمب ال

يمزّل ئلى ؽل ك ئسٖبع اآلفو   ثْويازه الزيامبً   انّمب ر ز"ل  ل ملاه ٍدبسّل  اؽل يجوى  ده المإمن م زيمبً   مزجبيصخ

ّْ ل القوا ل  ال اغدت النن رغ ّذ  ده ٕالهح  هل مب يفوى ٛجداخ مل اندّخ لا ّمب رالك  ل إٔل  ملههب ئلى ال

ً اّل ه  َمِفادأ  َم ِاك  ئِلا بّ واك االّوةُّ يَْمَله   بٍزؾبل م هّة الهثبة ثه المصقوٛ  ل مزمخ المدضدلللعدب أنطلللعدّب

المٖابف مان الزّاابلل ثماب يفاوٗ  هكاّل ّاات أ  يور"ال ثماجالكه ئلاى هانم اى    ب  ليامبً   َم َى ُكلِّ آلِِمٍخا َكجِدو  

ه   زؾّللذ ٕلهح الْات ئلى ٍادف م طّاـ هنا المضبل الصملمط لٖلهح اّلرجويو الاصف من أعل المؾب فخ م ى 

 .ع الّليبنبدثبلّلمبع مؾّوٙخ م ى الاصف من أعل ك مخ سل ر ل  ٍلاع ثدن عمد

ٌٍّ كمب هأيصب مم ً  من أممابل الم"اّلً  لادٌ مان أممابل الجْاو   دطاوك نفَاه  ه نا ايفمو الاصف المإ

الاهل من اليل ال المزأّمل  ل ٍغّل ربهيـ الكيب  ال زبثدّخ ي ؾظ  .مصها المغملمخ رادِ فبهعبً  ربهكبً  مصَؾجبً  ّْ ال

ؾاوي٘ م اى الاصاف لزٖاجؼ الغمبماخ المإمصاخ مَا لثخ اّهاكح الزّبهيقدّخ الزل ر ْف من رالّهٛ الم"اّلً  ال الزّ 
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ّْلاهل كاللخ م ى ملك مٖبكسخ ال صدَاخ المَادؾدّخ م اى الزّْاويع  مص"بكح ئلى ٍ طخ الّناد المط "خ   لاّل أ ٙؼ ال

لممبهٍخ الاصف  الزانيت ف ل ال"او  الضّابنل مْاو   فماود مل اندّاخ الؾاو   الٖا ت  نيياف الاّلمبع ثمضبثاخ 

الك ي"الل ه نال الم ّٖ  "عداواهاْمل الطجدال  ال بّف من انَدب  الاصف  ل ٍدبسبد كيصدّخ مقز فخ    ال هانا ال

((R. Girard  ً َّد    ال يالك مم صابً  دجلأ ث مصلمب يط   الاصف من سدلكه يٖجؼ الّلف موئدّب    ماوّك ملاك ئي"ب اه بل

 الّناد الجْويّخ   النن يلمأ هانه الف اوح ماب مهات ئلداه ئيمدال مدّخ مبصل الغبماخ ثدن الّناد اّليالك ئلى م سخ الزّ 

   لاّل هنا الزّمبهل النن ن ؾفه  ل ا اؽلاً  ّ  م  المغزمع ال يمضّ   ئالث"لله: ائ (E. Durkheim) أك هكمبي

ااات المصَااغمخ  اال م ّْ ويّااخ ه الماجاالك رغا صااب نَاازادل نفدبٍااممب الّلمليّااخ مااع ٕاالهح اّلاارؾلياال م مااؼ ٕاالهح ال

ال"اّلح المقزيلاخ لآللماخ  دماب الطّالٛأ ثمقز اف رْا د ره  االطلٛمدّخا الزل نْأد  ل المغزمابد ال"ليمخ   ّاّ ل

 الّواميح ئلدمب   كبنذ الّواثطخ ثدن الطّو دن اثدن اّنَب   الطلٛأ مزجبكلخ   بلطّلٛأ يؾمل اّنَب   اّنَاب  

ّْات المإرمو  زؾّوكذ كمليّخ ٕلهح اّلاؽزوامه ل طّلٛأ ثأٍبلدت مقز فخا  يجوهن م ى  ه لزَز"ّو  ل ٕلهح ال

كيّااخ ثام دّااخ إااطفبع م ااى هٍاابلخ م ل نَاابندّخ عمااابع   مض مااب سبمااذ الدمل  امو الّوٍاال  النجداابع المااإرمصدنثااأ

ً  مبً ايملها ئل بً  سج دّب ّٕ ً  ثمأ  ؽلهأ  سبئلاً  فب ةُّ أَ  اً ْلَد ِعالّ م ى كّل اآللماخ  اَم َا  م  بً  ؽوثدّب يَْماَلهُ َم َاى ُكالِّ يُّمَاب الاوَّ

االره  اال ص صااخ أساابندأ االة  االثاان  الااّو ػ خ ئلااى رامداا  سااّلح الااّناد اّل  مماالد المَاادؾدّ اآللِمَااِخا َّ مدّااخ ثااأ  ع

 ال اٍّا ف ؽادن افزايل ال اّل  ال  اؽال يؾز او السالاه  يازؾّ أ  ال  لك هإالع الضّ صخ هأ  اؽل   كن  ال"لًا

َمُل لَْأ يَ ِْل َ لَْأ يُللَْل َ لَْأ يَُ ْن لَهُ ُكفًُإا أََؽل   َّٖ  .اأهٗ الاجبك  المدابك: اسُْل هَُل مُ أََؽل  مُ ال

ّٖ خ الغبم ّْات  ٕلهح اّله نا رزّٚؼ ال مصممب ثبلّلف  ل ٍادبسبره  ه  ل ئٛبه م سخ كلّ اخ ثدن ٕلهح ال

الهح  الّليصدّخ ثمب أّ  اّنَب  ف   م ى ٕلهح م مزّٖفبً  ّٖ ثٖفبره سجل اللسل   ل القطدئاخ ال لاى.  مال رمضّال ال

ّْالة مبّمخ الغيع مان ٕافبد آكف الزال ماب ىالاذ ثبسداخ  داه   ال نَا ه مان ثاال ٍا"لٛه  ال القطدئاخ  الّلمليّخ ل 

لهح الّلمليّخ لصَل آكف ٙاوة مان القدبناخ الزال م ى الغيع الجبسل  مؾب فبً  ّٖ من ٕلهح م  ل اّنَب   أف أّ  ال

اَؽ"ًّب ئِنَّهُ َكَمب رَُقلُ  الَمْوأَحُ َىْ َعمَب هََ اَنا ُفْصزُُمالنِل  ؟ي"زو مب اثن آكف م ى الهٗ  هل المغجلل م ى فدبنخ الوةّ 

َوائِدَلا ٍْ  .يَب ثَْدَذ ثَصِل ئِ

2 

  ثف اوح المالد كائمابً بً ّاليلاً  ال ئهاساخ الاّلمبع ياورجٜ اهرجبٛا ل"ل اٍز"ّو  ل اللعلا  الغماّل ل جْويّخ أ ّ 

خ سزل سبثدل لفده هبثدل مصن  غو اّنَبندّخ الجادل   ثَجت ملاك ٍابك االمز"ابك ثاأّ  ؽدابح اّنَاب   ّٖ  ل اٍزابكح ل"

افؼ أ  اّهاساخ كاب  سابكهاً  ر من  ل كمه  أّ  الّلف هل َّ افك أ  ال َّ  ٍّو الؾدبح     ّمب ؽب ظ اّنَب  م ى كماه مان ال

م ى االٍزمواه  ل الؾدبح  المؾب فخ م ى  علكه   لاّل ملك مب أكَات الاّلف سلٍادّزه  ال الؾدابح   ال الصّٖالٓ 
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 فاخ  ال ال زات الّليصدّاخ  يانكو الّليصدّخ الزل ألّؾذ م ى ٙو هح المؾب فخ م ده  رؾاويأ أك اه  ٍاف ه ثَادبسبد مقز

مدّخ  ّات ثصل ئٍوائدل ثالف ٍافك الاّلمبع  ئ  كاب  النن كب  عمع ثدن الّناد اّل اآلن ال"وآنل مٚمل  المدضب 

ُ ْأ ِماْن ِكيَاب ََ فُِ لَ  ِكَمبَعُكْأ َ الَ رُْقِوُعلَ  أَْنفُ َْ ِهُكْأ صُاأَّ أَْساَوْهرُْأ كممأ   د"لل  ل هنا المدضب : ا ئْم أَفْننَب ِمدضَبسَُ ْأ الَ رَ

ُ ْأ َ رُْقِوُعلَ   َِوي"ًب ِمْصُ ْأ ِمْن ِكيَابِهِهْأ رَفَّا ََ مَُل َ  صُأَّ أَْنزُْأ هَُإالَِع رَْ"زُ ُلَ  أَْنفُ ْْ ْصِأ َ الُااْلَ اِ  َ أَْنزُْأ رَ ِّ بهَُو َ  َم َاْدِمْأ ثِاب

ف   بَهى رُفَبُك هُْأ َ هَُل ُمَؾوَّ ٍَ  .اَم َْدُ ْأ ئِْفَواُعمُأْ َ ئِْ  يَأْرُلُكْأ أَ

ّٔ ال"وآناال ئلااى مفماالف الااّلف  الااّلملح ئلااى المؾب فااخ م دااه رااالكا  ئلااى ال"دمااخ الجدلللعدّااخ  ئّ  نفااوح الااص

 ل اٍزمواه ؽدبح اّنَب .  ال ّّك أّ  الل بئف الزل يصم٘ ثمب الّلف كافل  كجدواً   الّومييّخ الزل رغال ل ّلف ك هاً 

ال ر"زٖو م ى مّلهب ثبلؤاناع  ثماب رؾزابط ئلداه مان مابع  هالاع  مان مَابملح ف ياب  عمدع أعياع الغَأ الجْون

م اى الازق ّٔ مان الفٚا د   ئنمب يامل الاّلف أيٚابً   الغَأ م ى االٙط   ثأك اههب  ل ثَبٛخ  يَو كجدوين

ف هل الزل أكَجذ الؾدليّخ ل غَأ  المؾب فخ م ى كمدّخ المدبه ثه  رصفدأ كهعخ الؾواهح  ده   عمدع هنه الل بئ

 نفود ئلده الصّٖلٓ الم"ّلٍخ نفوح ميك عخ   ئم نفو ئلده ال"لمبع ث لنه  اهت الؾدبح  ٍّوهب  الّلف سدمخ ممّمخ

 .رزوا ػ ثدن الزّؾويأ  الزّ"ليٌ

 ال المقدابل  ّبٍاابً   ال الاّليبنبد اللٙاادّخ ال"ليماخ   اؽزاّل ؽدّاياً  ثابهىاً   سل ٍّغل مفملف الاّلف ؽٚالهاً 

ّْاجل   ل الٍبٛدو الؤبثوح "لف م ى ممبهٍبد  ٛ"لً رلمل ئلى المييل من ٍفك الّلمبع  رعمدامب  ذئم كبن  ال

ااؾوح  اال سااليأ الااّيمن يَازقلمل  كف اّنَاا َّ .  ساال أّاابه المااإّهؿ ب  ماان أعاال ئرماابف ٛ"لٍامأ  ّااالمرمأ كاب  ال

اؾوح  ال كزبثاه  (Bernard Lazard) االدملكن اثونابهك الىاه َّ اال ٍابمدّخا ئلاى أّ  اٍازقلاف الاّلف مان سجال ال

اات الدمالكن   ّْ َّؾد  ل لعلك الجْون   أّ  ؽلاكس الّلف هال مفابهدأ انزْاود ثادن مبّماخ ال يالك ئلى المبٙل ال

االمح الزال رزط ّات اٍازامبل الاّلمبع  اٍازؤ لمب مصال أكاع ثاا٘    هل لدَذ فوا خ ّْ اؾو  ال َّ  ئنّمب من م الف ال

او  ال"اليأ م اى مافاأ ماب كاب  لالى ّاالة ماب ثادن  .الّليصدّخ الطّ"لً ّْ ٖاخ ثبل ّٖ  عبعد أكضاو الّلهاٍابد المزق

ااالصّمااوين ماان ماابكاد  كيبناابد  ما ٍّ ماان أٍااٌ ممبهٍااخ الطّ"االً  الاجاابكاد   بً ز"االاد ؽٚااو  دمااب مفماالف الااّلف أُ

وامبد  الؾو ة الّلمليّخ الزل كبنذ رصْأ ّٖ كافل الموعادّخ الّليصدّاخ اللاؽالح أ    ؽٚو الّلف كنلك ل زّاجدو من ال

ؽزّاى ل اأّ  الاّلف  ٍاد خ لصْاو الّليبناخ  رضجدزماب   فال الا"بئال   ثدن موعادّبد كيصدّاخ مقز فاخ  ال ّا  مب  مٚاملنمب

ّْالة الاوثدّخ ال"ليمخ ؽوثبً  ٙل أثده لنّه أهب  أّمه الهٗ  صّأ رلهّأ ئم بندّخ  ال صابندّخ أّال ائيلا أمفأ آلمخ ال

.  هتأ المدبٍأ الٍطلهيّخ  القدبلدّخ الزل رَأ ؽٚابهاد ك كمه نثؾه  ٍف   يؤله ثه اثصه اللؽدل اّليلا يلمبً أ

ّْالة ال"ليمخ  رمدّيهب أؽدبنبً   اّ  هنه الكيب   الماز"لاد سبمذ م ى مفملف الّلف ٍلاع من  بً ثاٚمن ثاٚمب  ال

وا   الؾاو ة الّلمليّاخ. أّماب الاّواثٜ الاّلملن  ف ل الّواثٜ الّلملّن  ال"واثخ الّلمليّخ أ  من ف ّٖ دزمضّال  ال  ل ال

وا  الّلملّن  دزجاّلى  ال ئم بندّاخ أ  رقالٗ    ى من هأ من نَل اّلـــه  أثصبئهمرلىيع ممبف الللهدّخ  ّٖ  أّمب ال
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ل الٍاطلهح  ا سبر خ  كامدخ مع من هاأ مان نَا ه ل مؾب فاخ م اى أللهدّزاه    ال هانا المغابل ر"الل اآللمخ ؽو ثبً 

امبع أن  الال ئيال ٍائأ ؽوثاه ماع اثصاه  جااش ئلداه ثجصبراه الاض س مْازو د  ٍامدونب الا"بئل ال صابندّخ ئّ : ائل َّ ه ال

لٍاابٛدو  ثا  ال يالسان ثاه  ل اّن ئيال اٍاازمبلمّن  رايّ عمّن    لال ّيال مان مْاازو د ٍاجع ثصابد يااو ن  ال ا

اال  خ مكااله  صااّأ أنغاات ماان مْاازو د ئل   أنغاات ماان ٍاامدونب ٍااجاال صابندّااخ ثبلزّواثدّاابد ّْ ماادن آفااوين همااب ال

  .ا الاْ

وا   ل ؽٚبهاد المصلك  الدبثبندّدن  ر"لل  ّٖ  نغل أمض خ م ى ؽٚله   وح ال"واثخ الّلمليّخ المورجطخ ثبل

مه اٍااا مااابً ييانااابعلا  ائييانااابملا أنغجاااب ئلمااادن الْااابثّدن ائل الا"دااالح الدبثبندّاااخ ئّ  اّلالٍاااطلهح االْاااصزدخا  ااا

َّمبع  صّأ أنغجب ئله ال"مو النن أهٍ ه أثلاه م ى سلً سيػ لدَارَ ليلملا   هل ئل  مابً ل الإف  ئل مبً ز"ّو  ل ال

ّْمٌ  . ل صّبه   عوى ٕوا  ثدن اآللمخ  الثصبع انزمى ثبنزٖبه آلمخ ال

ثلاياخ الق ا   صاّأ رطاّله ئنصب نزجدّن أّ  مفملف الاّلف ثأّا بل رغ ّدبراه  مقز اف اٍازامبالره رورال أهمدّزاه ئلاى 

ؽٚلهه  ل الٍبٛدو   ل الماز"لاد  الكيب    سل رفّوسذ الّلالالد الّومييّخ لمفملف الّلف لزَز"ّو  ل الصّٖالٓ 

اوا   الؾاو ة اللمليّاخ الزال  ل جال الاغبئجّل النن ها   هانه الصّٖالٓ  راجداواً  الم"ّلٍخ رغَدلاً  ّٖ مان   اوح ال

اامب يّخ   هكد ٍامخ ل  زاات َّ ثَازدمدّخ اؽزفااذ ثمااب الٍاابٛدو ال"ليمااخ  رمض زمااب مٚاابمدن ئممدمصااخ   هاال ٍاادبسبد ال

لكيبنمب  ماز"لارمب    ب  الّلف  ل الجالع   ال المصزماى   ل ان كداف رابم اذ الصٖالٓ الم"ّلٍاخ ماع هانا الزّاواس 

َّمب يّخ؟الٍطلهن الاغبئجل؟ هل اٍز ممزه ثوّمزه أف رّٖو ذ  ل كالالره ثمب يزمبهى  سلاٍخ الّوٍب  الد ال

  حضارج الّذم ورهاًاخ الٌّض الّذٌٍَ -أ

 هك مفملف الّلف  ل الصّٖالٓ الم"ّلٍاخ  ال مٚابمدن ماو دّاخ مزااّلكح  ٍادبسبد كاللدّاخ مزصّلماخ هال  ال 

ّٔ ال"وآنل رصي   ل مغم مب ئلاى الز    إٔاله  ال ّاأنه بً كاب  أ  ثْاوي بً وكداي م اى ماصاى ؽوماخ الاّلف ؽدلانداالص

َف   بً ٛجداخ  ّوم مؾّومبً  ثلٕفه هعَبً  أ  رصب الً    ٕدؤخ الزّؾويأ ٍف بً رْويابد رج  َف َم َْدُ ْأ الَمْدزَخَ َ اللَّ ائنّمب َؽوَّ

طُوَّ َتْدَو ثَبٍغ َ الَ َمبٍك  َ َ ئِْصَأ َم َدْ  ْٙ اِه ئِ َّ مَ َتفُله  َهؽِ َ لَْؾَأ الِقْصِييِو َ َمب أُِهلَّ ثِِه لَِؤْدِو مِ  ََمِن ا  سل ر اّوهد  .دأ 

َّلهٕدؤخ الزّؾويأ   .  رالك كاللخ ؽومخ الّلف  رؾويمه ئلى اال زبة الم"ّلًا ثامليه ل ملك كجدو من اآليبد  ال

ال"ليأ  الغليل  ملك أّ  أت ت اآليبد الزل رزا ّ  ثمفملف الّلف ر"زو  ئّمب ثَدبسبد ربهيقدّخ رورجٜ ثبلغويمخ الجْويّخ 

ااخ ملٍااى مااع  وماال ال لااى  أٛاالاه أؽاالاس  ّٖ ااخ يلٍااف مااع ئفلرااه أ  س ّٖ ااخ سبثداال  هبثداال أ  س ّٖ  ئّمااب   س

ثمالللالد رْاويادّخ مزّٖا خ ثزؾاويأ أكال الاّلف  الصّمال ماان ملاك.  بٍازؾبل الاّلف مان فا ل ؽٚالهه الم ضّاف  اال 

امب يخ ال َّ  زبثدّاخ   هال مان الصّٖلٓ الم"ّلٍخ من المفبهدأ ال جوى  المؾّلكح لزلّعمبد كّل كيبنخ من الّوٍابالد ال

 ً يفااّل مفملمااه ماان   كاللدّاابً  أهااّأ الا ماابد الزاال رزٖااّله هاانه الصّٖاالٓ   ئ  افز فااذ رغ ّداابد ؽٚاالهه ٍاادبسدّب
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ّْوائع ثماب يم داه م دماب ؽٚاله   الّوهبنبد الزل اٍزَ مذ لمب مَ ّمبد الصّٖلٓ الم"ّلٍخ المزابلدخ لزوكن هنه ال

مب الّليصلالّلف ثزٖويفبره المقز فخ  ل رأٍدٌ ؽٚبهر ّٖ  .مب  سلاٍخ ن

ئّ  مب ي فذ االنزجبه  ل اال زبة الم"ّلًا  ل اٍزامبالره لمفملف الّلف هال ئكهاط هانا المفمالف  ال ٍادبسبد 

افَُ لا َكَممُاْأ َكبلَمابِع َؽاْلَل أُ هْ  ٍَ ا ِدأ اٍزابهيّخ مغبىيّخ من أثوىهب رْجده الّلف المَفلك أ  المَافلػ ثبلمابع رابهح ا َّ

ٌَ َمنْ  بيََ  اليَْل ُِنا َ لَْد َّٙ ُْلَ  َكبلُاْمِل    ثبلزّواة ربهح أفوى اَ ا ًُ  َدَْم افََؼ َكَممُاْأ صَّب َْ ةِّ  َدَ لَنَّمُْأ أَْفطَُإ ا ئِلَى الاوَّ

اة . ئّ   ل هنا الزّْجده النن ؽلاه االامل ال"ليأا  سبه   ده ثدن الاّلف  ثادن المابع  الزّاوَواِة َ لَْؾَممُْأ َكبلُغ َِّخاَكبلزُّ 

ّْاجل المجابكب ال جاوى  مدو الغمال   ل المقدبل ال ّٚ مب يفوى ّلاهل رَزادل ثا٘ الاصبٕو الزل اٍز"ّود  ل ال

  مبما رقدّو االامال  الزل انجصذ م دمب مم دخ ف   ال ل    هل الٕلل الهثاخ )المبع  الزواة  الملاع  الصّبه( 

 لمزج"ددن  همب الملاع  الصبه؟ال"ليأا مصٖوين همب المبع  الزواة  أتفل الطو دن ا

ّٔ ال"وآنال الانن  ئّ  رْجده الّلف ثبلمبع  الزواة  ل الصٔ الدمالكن الم"اّلً ال ن ؾاظ لاه ؽٚالهاً   ال الاص

ب  ِل ثُطُلنِِه ِمْن ثَ  "ِدُ ْأ ِممَّ َْ ْوٍس َ َكٍف ْدِن  َ رفّوك ثٖدبتخ م سخ رللدليّخ ثدن الّلف  ال جن  ا ئّ  لَُ ْأ  ِل الَْنَابِف لَِاْجَوحً نُ

بئِ  ٍَ ب  ًٖ بِهثِدنالَجَصًب َفبلِ َّْ   رقجونب هنه اآليخ ال"وآندّخ من ؽ"د"خ م مدّخ مفبكهب أّ  ال ّجن يصزظ مان ثادن  اوس  كف ًؤب لِ 

أّ  مم دّخ ر لين ال ّجن نبعمخ من رمبىط ثدن الّلف  الطّابف ثال هٚمه   هنه الؾ"د"خ الا مدّخ الزل عابع  ياصل علالً 

 ا  المزا ّ"خ ثطوي"خ ئنزبط النابف ل جن ئما مب انَؾجذ م ى الموأح  ل كدفدّخ ئنزبعمب هال الفاوى ل اجن ثمب اال"وآ

ال   ه انّمب رلؽ٘ االمزجبه اللاهك  ل آيخ االامل ال"ليأا الزل رقجونب ثأنّ  ََ ًِ َع ًلا َ اِؽًلا ثَاْل لِ صَّاب ََ ٍل َع ََ ٌَ ُكلُّ َع  الَْد

ا ل  آَفو  ََ ّٔ   هل مب يزابهٗ مع اآلن ال"وآنل النن  َ لِْ جَمَبئِِأ َع م ى أّ    دفخ الّلف  ل اّنَب  هال   دفزاه  يص

 . ل الجمبئأ  النابفنفَمب 

 يزفّوك اال"وآ ا من االزّلهاحا  ااّنغدلا مصلمب يُّٖوػ ثاأّ  الم ئ اخ هال أّ ل مان مكاو ك ماخ الاّلمبع 

اُل سجل ف   آكف  ر"لل االج"وحا: اَ ئِْم سَبَل َهثَُّك  َِ ِٗ َف ِدفَاخً سَابلُلا أَرَْغَااُل  ِدمَاب َماْن يُْف لِْ َم َئَِ ِخ ئِنِّال َعبِمال   ِال الَْه

ًُ لَاَك سَابَل ئِنِّا جُِّؼ ثَِؾْمِلَك َ نُ"َلِّ ََ َمبَع َ نَْؾُن نُ فُِك اللِّ َْ  رقجوناب هانه اآلياخ مان ملساف .ل أَْم َاُأ َماب الَ رَْا َُمالَ ا ِدمَب َ يَ

  رف داو  ال الّوتجاخا  أّ الً  ا الّوتجخ هل كائمابً   مدّخ  ل عال ف دفخ لمب  ل الهٗالّناد اّلالم ئ خ من هتجخ 

َّال  دمب  ممبهرمب سال ي ال  المؤايى مصاه هال  لّ  ئفجبه م الم ئ خ ثأنّه ٍدق   ثْواً  يَزق فمأ  ل الهٗ ل 

آكف  ؽّلاع  من لاصخ ر ؾ  ثاث دٌ  كماب أّ   الزّف دو  ل رلامدبد مم دّخ الق    مب ٍزفوىه من فطدئخ م"زو خ من

 م أ الم ئ اخ ثملإافبد هانا اّنَاب  المق ال  الغليال الاغدات  ثأنّاه ٍدفَال  ال الهٗ  يم إهاب كمابع  ساز ً 

 ؟ٍإال  مؾّل مواعاخ أ  ئمبكح نفو يٚع اؽز به المزابلل ملٙع  كفواً 
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دال نزدغاخ االٍازامبالد الزال ها "اذ الؾاليش مان ئنّصب نزجدّن مدل الصّٖلٓ الم"ّلٍخ ئلى اّتاواة  الزقد

ً  الااّلف الاانن ٕاابه  اال هاان الصّاال  ماان الصّٖاالٓ ماابم ً  يّااخ رزاال ّو م ااى االؤوياات  اال ئنْاابع ٕااله همي أٍبٍاادّب

الهح المفبهساخ الزال رؾادٜ ثبلنجدابع  ال الف او الاّليصل  الاغدتا ّٖ    يزلّفل الف و الٍطلهن  ل الزّاجداو مان ال

خ ثأ  ّٕ أ  أ  رقاّو الٕاصبف مزَابسطخ مصال  الكراه أ  مصال  من الماغيح رغال من مللل نجل ٙوثبً  اٍّ مل فب

كمب يزلّفل الف و الٍطلهن  ل أٍطوح مناثبد النجدبع كؾوسه ثبلصّبه أ  نفده  رْويله  ا بلزنكدو ثصٚبل   ملره

ااالة الابٕاادخ   ْاا مب لاادٌ ئال النجداابع  انزٖاابهارمأ  م"ب مااخ ّْ بكح رصْاادٜ الؾاابالد الصّملمعدّااخ ماان ئماا نلماابً  ال

 .لاال"ٖلى ليمن مط   رأٍدَ

 ئّ  م"بهثااخ هاانه الثااابك الٍااطلهيّخ المزاال ّوح م ااى ؽٚااله كجدااو ل مزقدّاال الاغاابئجل مجااو آلدّااخ الص"اال 

ماطدابد  الزبهيقل ٍومب  مب ر ْف من أنلا  اّٙب بد  رغ ّدبرمب  ل  سابئع المو يّابد ال"وآندّاخ ثبل"دابً ئلاى

الزؾ دل الجصدلن للسبئع اال"وآ ا  لألؽالاس الالاهكح  ال المو يّابد الدملكيّاخ    كمب أ ّ الزبهيـ اللاسال المؾَلً

الزال يْازؤل ثماب الف او نفَامب الطوي"اخ ّزؤبل هانه الصّٖالٓ الم"ّلٍاخ م اى   ل الزواس الليصل المَدؾل يفوى ا

ّٔ ال"وآنال أكضوهاب الزٖابسبً الٍطلهن م ى الٍبٛدو ال"ليمخ ّنزبط الماصى  هدئزه    داو ثمانا الزف  ئ  كب  الاص

ّٔ يصؾال ثبرّغابه الزاّما   ال ئٙافبع ٛابثع أٍاطلهّن ملتال  ال الاغدات  الؤويات كافال المدضلللعل   ثمب هل ن

ً  أسبٕدٖه  ؽزّى ل أنّه يقبٛت  مدبً   يلّعه مو يّبره نؾل مهن ئنَبنّل سبثل ّكهاك   م ى الاغدت مفزلؽبً  ثْويّب

كماب لال كبناذ هانه ال"ٖأ الّليصدّاخ ال"بئماخ م اى أهكاب  أٍاطلهيّخ   المالهِ  اٍازدابثه  الزّمابهل مااهالؤويت 

 اسادّخ   سبئع ؽ"د"دّخ ر زَت سدمزمب من ف ل عويبنمب  ل نَ  الم"ّلً   الماجّوح من مٚبمدن مغبئجدّخ سٖٖبً 

خ م"ّلٍخ  ثب ّٖ خ ؽ"د"دّ  المضبلل   بلٍطلهح من هنه اللعمخ الماو دّخ هل اس ّٖ  .خالزبلل  مل س

ّْمٌ اَ ثَ َُّو ا   نغل  ل االامل ال"ليأا ّلاهل نبّئخ من الزقددل ر"لف م ى س ت المدبه كمبً  مصل ّو   ال

اجَب ِفا ثداالَ  ُم"َاابثِ َمُأْ آًؽب م ااى الِمدَابِه َ َهأَى الُملَٕ رََؾاابَهَة الُم ُاالُك    َكاَنلَِك ا َ"َاابلُلا: هَااَنا َكف  سَاْل الِمدَابهَ َؽْمااَواَع َكبلاالَّ

ب َ اآل َ  ًٚ مُْأ ثَْا ُٚ َوَة ثَْا َٙ . ل"ل إٔجؾذ المدابه ؽماواع رْاجه الاّلف  ال اؽمواههاب نزدغاخ  َاِلَى الصَّْمِت يَب ُملآةا َ 

امٌ  ّْ ّٔ ؽ"د"خ م ى أّ  أّّاخ ال ّْمٌ م دمب   هل مب يقز ف من ٛجداخ المْمل المازبك النن يص النا بً أّّاخ ال

الهح أثاابكاً   برؾابً   هكيّابً  بٍامب م اى المدابه ر َاجه للنابً مصل ّو سمب  انا  ّٖ   لادٌ أؽماو كبلاّلف.  ر زَات هانه ال

ثددن هاال م مااخ م ااى الؾااوة الزاال آئلااى كف ؽ"د"ااخ  اساااخ  اال نفااو الماال همييّااخ راالّل م ااى أّ  رؾااّلل لاال  المداابه

 .ٚبً ثاالم لك  فبٙلا ماوكخ مع ثاٚمأ  يُفزوٗ أنّمب  ساذ ثدن

رغ ّدبد الاغدت  رز ضّف  ل اٍزامبالد اال زبة الم"ّلًا لمفملف الّلف  رل دفاه  ال أثاابك رقدد دّاخ   رمزلّ 

ٌُ ئِلَاى  ُْ َماٍخ َ ال"ََماُو ئِلَاى كٍف  اْم َّْ ُل ال سل ال رور"ل ئلى الما"لل   يزجّلى ملك  ل رٖليو م مبد ال"دبمخ ئم ارَزََؾلَّ
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ةِّ الاَ  سَْجَل أَْ  يَِغلَع يَْلفُ  الهح ِفادِأ الُمْقاِلِفاالوَّ ّٖ الزال  هكد  ال ٍافو ايلئدالا مان االامال ال"اليأا مارماب    ال

ٌُ ئِلَى  ُْ َمٍخ َ ال"ََمُو ئِلَى َكٍف سَْجالَ  ْم َّْ ُل ال   أفجود من رؾّلل ال"مو ئلى كف نغلهب  ل أٍفبه االامل الغليلا  ارَزََؾلَّ

َِّْمدِوا أَْ  يَِغلَع يَْلفُ  ةِّ الَاِفدِأ ال لهح سل رطبث  مع ال"مو  ؽّل مؾ ّه م اى  عاه الزّاالي٘   الوَّ ّٖ  بلّلف  ل هنه ال

 ل ٍدب  رل دف اال زبة الم"ّلًا لمفملف الاّلف ٙامن عويبناه  ال الؾاليش مان الا مابد الٍبٍادّخ لمالل يالف 

ب م اى  عاه آفو يقجو من م سخ المطبث"خ ثدن ال"ماو  الاّلف  ل ان ال م اى  عاه ال" ات  ئنّما ال"دبمخ   نغل ّبهلاً 

اْلَكاَع كَ  ٍَ ابَهْد  َٕ  ٌُ اْم َّْ ًُ َ ئَِما َىْلَيلَخ  َمِفدَمخ  َؽَلصَْذ َ ال بِك ََّ ب  ُزَِؼ الَقْزُأ ال ااْ المْبثمخ  اَ نَفَْوُد لَمَّ َّ اٍؼ ِماْن  َْ ٍو َم

ِفا بَه َكبللَّ َٕ بث"دن ث لنه لاأ يقجاو مان رؾاّلل ال"ماو ئَ ال"ََمُو  َّ ّْبهلين ال ّْبهل من ال لاى كف  ئنّماب    يقز ف هنا ال

 ً الزّطبث  الؾبٕل ثادن نٖالٓ االامال ال"اليأا  م"ل م سخ ثدن الطّو دن   هتأ هنا االفز ف الطّفدف يجل  ع دّب

بث  َّ  . نٖلٓ االامل الغليلا ئلى الؾّل النن  ده يصمل ال ّؽ  من ال

لهح ال" ّٖ لهح  ل اال زبة الم"ّلًا مب نْأ ؽلل ال ّٖ بئماخ م اى رؾاّلل ص اش  من أمض خ الزّلالل من عمخ ال

َ  الَم َُك الضَّبنل  ََ اأَ َّ َعاجَ ً َمِفدًماب ُمزَّ"ِاًلا ثِ  ابَه صُ ُاُش و  َ بلصَّابِه أُْل"ِاَل ئِلَاى الجَْؾاالجؾو  يصبثدع المدبه ئلى كف  اصُأَّ ثَلَّ َٖ

بَه َكمً الجَْؾِو ِكَمبًعا َٖ َ َت الَم َُك الضَّبنِل َعبَمهُ َم َى الجَْؾِو  َ ٍَ ٌٍ َؽدَّاٍخ َمبرَاْذ  ِال الجَْؾاوِ   اصُأَّ    اب َكَلٍف َمدِّاٍذ َ ُكالُّ نَْفا

َ َت الَم َُك الضَّبلُِش َعبَمهُ َم َى الَْنمَابِه َ َم َاى يَصَابثِ  ٍَ ابَهْد َكًمابااصُأَّ  َٖ . ئِ َّ  سل صاب م اى هانه الصّٖالٓ دِع الِمدَابِه  َ

ه االامال الغليالا يؤصال المجؾاش ال  ال مَازلى الم"زطاخ عمداماب مان اهؤياب يلؽصّابا ال ّهالرل  هال آفاو أٍافب

االٍاازامبالد الزاال مماالد ئلدمااب الصّٖاالٓ الم"ّلٍااخ  اال رل دفمااب لمفماالف الااّلف ماان أعاال ئنزاابط ٕااله اٍاازابهيّخ 

 ئنّمب  ل كلنه ي ْف مان مالى راأصّو ال"اّليٌ يلؽصّاب اثَافو   ٙبهثخ  ل مغبهل الزّومدي  الزقددل  الٍطلهن

لامل ال"ليأا النن ييفو ثأفجبه ماغياد نجّل م ملٍى النن ؽّلل أنمبه مٖو  يصابثدع القو طا صبنل أٍفبه اا

المدبه  دمب ئلى كف   هل مب رَجّت  ل ملد كّل نفٌ ؽدّخ  ل هنه المدبه  ثؾدش يز ضّف الجال القوا ال الٍاطلهن 

دبسبد الماو دّخ الزل يؾٚو  دمب مفملف اللّ  َّ ف  ل هانه الصّٖالٓ الّليصدّاخ  ل ان  ل اال زبة الم"ّلًا من ف ل ال

دبسبد الّلاللدّخ رصؾٖو سدمزمب  ل ئتصبع  ٚبع المزقدّل كافل هانه الصّٖالٓ َّ  ئنّماب   ملك ال ياصل الجزّخ أّ  هنه ال

 . ل رأٍدٌ أهّأ الا"بئل  ل الّليبنخ ال زبثدّخ رَمأ أيٚبً 

مغبىيّاخ رزال ّو م اى ساله كجداو مان  ئّ  م"دلح تفوا  القطبيب ثلف المَدؼ سل عبعد  ل ٕلهح أٍاطلهيّخ

مَبَكرُهُ الؤويت  الاغدت  الَِ نَّ َ اِؽًلا ِمَن الُغصُلِك ََٛاصَهُ ثَِؾْوثٍَخ  ِل َعْصجِِه  ََقَوَط لَِلْسزِِه َكف  َ َمبع  َ الِنن هَ  َّ ِمَل َ  َّ أَى 

ّٔ اّنغد ال ماب ؽالس ل مَادؼ ثاال   براه  هال م اى   يقزيالَؾ َّ لِزُْإِمصُلا أَْنزُْأا َؽ ٌّ َ هَُل يَْا َُأ أَنَّهُ يَ"ُللُ  ل هنا الاص

ا ت ل مٖادو الانن انزماى ئلداه  ّٖ ّٖ دت ؽدش ر "ّى ٛاصخ من أؽل الاَ و  قوط مصه كف  مبع.  رإّهؿ ؽبكصاخ ال ال

المَدؼ   هكد أهثع مّواد  ل النبعدل الهثاخ ؽَت ه ايخ كّل من امزّى  موسٌ  للسب  يلؽصّبا  ل ّن ه ايخ 
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الّلف  المبع من س ت المَدؼ عّواع ٛاصخ أؽل الغصلك لأ رَّغل ؽٚلههب ئالّ  ل ائنغدال يلؽصّابا  ال ؽادن فو ط 

 .من مكو هنه الطّاصخ الزل أفوعذ كمب  مبع عبعد ه ايخ كّل من امزّىا  اموسٌا  اللسبا فبلدخ رمبمبً 

عاذ ثادن ٍاد   المابع  الاّلف ر ضّف ئم  ؽٚله الّلف  ل ؽبكصخ ٕ ت المَدؼ مؾّم ً ثأثابك أٍطلهيّخ مي

هتأ أنّه ؽٚله رأٍدَل نْأد ف له م"دلح تفوا  فطبيب الجْويّخ ثلف المَدؼ ثمب أّ  الّلف الانن نايف مان س ات 

ادبسبد الزال  َّ له الاغدجخ الؤويجاخ  ال ال ّٖ المَدؼ هل ال فّبهح الزل ثمب كفّو من فطبيب عمدع الجْو.  ال ر"زٖو ال

َّد   مع المبع  ئنّمب يزغب ى االٍازامبل  مكو  دمب اال زبة الم"ّلًا مفملف الّلف م ى مغّوك رلاف ه  ل مَزلى ال

دبسدّخ لدمزّل ئلى كهعخ ئيواكه ربهح م"زونبً  َّ ازَ"ِدِمدَن   ثبل ّمل  هنه الؾل ك ال َْ اب  َاُأ الُم ِف أَمَّ ال   لِ الَّ اَواِه َكمُّ ّْ اَكا َُف الَ

دمْأا اثبلاصات اَهاثِطًاب ثِبلَ ْوَماِخ ع  ربهح أفاوى مورجطابً    َدُصَغِّ ٍَ اَل ثِابلَقْمِو لِجَب ََ اهُ َ ثِبلَغْفصَاِخ اْثاَن أَرَبنَاِخ َت َْ هُ َ ثِاَلِف ْؾ

دب  الّلاللل . َ ن"وأ أيٚبً الِاصَِت صَْلثَهُا َّ ِوْثزُهُ َفْمًوا نفَه  ل ال َّ ِأ لُتِّ الِؾْصطَِخ َ َكُف الِاصَِت  ٍِ ً  َمَع َك  .ااَ رُدُل

اٍازابهيّخ مقبلفاخ ل ؾ"د"اخ  بً ة الم"ّلًا موارت مغبىيّخ  أ ٙابمالّلف  ل نٖلٓ اال زب ل"ل اؽزّل مفملف

 ً ل اّلف( يااّل مان سجدال  بً أّ  امزجبه )ك ف الّواه كّملن ل صّمب رغلى  ل نٖلٓ كيصدّخ رؾزفل ثبلاغبئجل  ملك م مدّب

جو ال ّمل  من ٙمن فدواد الوّة الماطبح المضبل  الؾ أ  السلال المأصلهح اللاهكح  ل االامل ال"ليأا النن ياز

نَاب ؟ أ   مل كب  المواك من ال"لل أ  ي ال  كا ف الّاواه مان ٙامن فداواد الاوّة الماطابح لالف اّ. ل نَب 

للف اّنَب  ثماب أّ  ثاا٘ ك ائاو الماابهف العصجدّاخ   مَّ صبً  ّ  ك ف الّواه يازجو م طّفبً ئي"زٚل الزأ يل ال"لل 

ّ  ال ّمل  يَمأ  ل ر طدف كف اّنَب   رملئزه؟ أّمب ئرنهت ئلى ال"لل    الموي دّخالمابهف ل َد لمضل اكائوح ا

مب را ّ  ثوثٜ الّلف ثبلاصت  مل تويت يوا ػ ثدن امزمبك كف الاصت لؤَل الضّدبة مالٗ المابع  ثادن أ  ي ال  كف 

دب  الابكن  اال الاصت فمواً  َّ ّْواة.  مل  ل هنا الال ل من ال نييبػ من المأللف ئّابهاد مغبىيّاخ ئلاى ك ه ل 

ه ل لا اللف  ل الف و الّليصل الدملكن  ل رؾٖدل المؤفوح المْزوٛخ ر"ليأ الّنثبئؼ الّلمليّخ  رقٖادٔ الاّلف نٖادجبً 

زؾاّلل  داه كاأً ر ال الف او الاّليصل المَادؾل الانن  سدماخ الاّلف لك اٍزقلامه ل زّطمدو  الزطمّو من الاّننلة؟  كان

الّنثدؾاخ الزال ٍابل كمماب  الاع لقا ٓ الجْاويّخ   أنْاأد هانه  ذنابّلٍخ ئلى كف المَدؼ النن نايف    لم"القمو ا

لهح نفَمب الملعلكح  ل اٍفو ؽيسدبلا  اَ رَاأُْك ُلَ  ال َّْؾاَأ ئِلَاى  ّٖ الا"دلح ٕلهح ئؽبلخ الّلف م ى القمو   لا ّمب ال

ْ ِو  َُّ َف ئِلَى ال َوثُلَ  اللَّ ْْ جَِع َ رَ َّْ اِمْأ   ِمْن َمثِدَؾزِل الزِل َمثَْؾزُمَب لَُ ْأاال َِ ِْٛااْأ  َبلِِمداَك لَْؾاَأ أَْنفُ  ل سلل ائّادبعا: اَ أَ

ٍُ َفٍ  َ ُو َ  ثَِلِمِمْأ َكَمب ِمْن  َْ  ."َ يَ

دبسبد الّلاللدّخ الزل ؽٚاو  دماب مفمالف الاّلف  ال اال زابة الم"اّلًا  ئٕاواه هانه  َّ  سل ي ل  من أثوى ال

امزجبه أّ  نفٌ الغَل هل  ل الّلف  أّ  نفٌ كّل عَل هل  ل كمه  مب عبع  ل اٍفو ال ّ يادنا:  الصّٖلٓ م ى

ُ ْأِ لَ  ٍِ ِف  َأَنَب أَْمطَْدزُُ ْأ ئِيَّبهُ َم َى الَمْنثَِؼ لِ زَّْ فِدِو َمْن نُفُل ِل ِهل  ِل اللَّ ََ ٌَ الَغ ٌِ  َّ ااِ لَ َّ نَْف َف يَُ فُِّو َمِن الاصَّْف  ثماب . للَّ
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أّ  الصّفٌ هل الّلف  الّلف هل الصّفٌ ؽّنه اٍفو الزّضصدخا من أكل الّلف لنّه يمضّل الصّفٌ  ملك ث"لله: الَِ ْن اِؽزَِوْى أَْ  

ٌُ  َ َ رَأْ  رَأُْكَل اللَّفَ  َف هَُل الصَّْف ٌَ َمَع ال َّْؾِأالَ َّ اللَّ َّإال الغلهون يفّل سبئمابً ُكِل الصَّْف  ال هانا المَازلى مان  . ل ّن ال

المجؾااش   هاال يزا ّاا  ثاال امل رؾااويأ أكاال الااّلف  اال نٖاالٓ االاماال ال"االيأا لمااب يضدااوه هاانا الزّؾااويأ ماان لااجٌ 

ايى ئلى أّ  الّلف هل نٖدت الوّة من الّنثدؾخ أف أّ  موّك هنا الزّؾويأ ئلى م ساخ  رصبس٘.  مل رؾويأ أكل الّلف يُ 

ل أّ  رؾويأ أكل الّلف هل رؾويأ لكل الاصّفٌ الزال هال ؽدابح الغَال؟ أّماب ال"اوآ  ؽزّى   الزّمبصل ثدن الصّفٌ  الؾدبح

 . ل رؾويمه ل ّلف ثمب هل هعٌ  نغبٍخ  دفّل ٕويؾبً 

مان  ئنّصب ال نغبنت الؾ"د"خ ئما مب س صب ئّ  ؽٚله الّلف  ل ال زبة الم"ّلً  ال"اوآ  رؾدّاي ثبمزجابهه مصٖاواً 

 أٍطلهيّخ سل رقاو  أؽدبنابً   ل الصّٖلٓ الم"ّلٍخ   هل مب أكَجمب أثابكاً  مصبٕو رلٍدع كائوح الؤويت  الاغدت

.  راطدال لفبم دّزاه  رؤددات لال هها ثمب أّ  رغ ّدبد الاغدت اٙوة من رغب ى الا"ال  مغبل المصط   الما"للدّخ

بئاال ئيمبندّااخ  سال أٍاامأ ؽٚااله الااّلف الم ضّااف  اال الصّٖاالٓ الّليصدّااخ ث"َااٜ كجدااو  اال ئنْاابع مور ااياد أٍبٍاادّخ لا"

 ٍومب  مب روراّل ثماب رؾم اه مان مٚابمدن  كالالد ئلاى م"دالح  اؽالح ماد ٛج"ابد نٖادّخ ئيمبندّاخ رزفابه  أؽدبنابً 

 . رزابسل  ل أؽبيدن كضدوح

 تضتُوىلىجُّح العٌف الوقّذسإالّذم و -ب

ك مااخ الااّلف ئّ  الااّلاهً الماازمّان  اال المااابنل الاالاهكح  اال آياابد الصّٖاالٓ الم"ّلٍااخ الزاال مكااود  دمااب 

وا  ال"ابئأ ثادن الكياب    سال  ّٖ  مْز"ّبرمب ي ؾظ أّ  ثا٘ هنه اآليبد عبعد ماجّوح من إٔلل الاصف الّليصل  ال

اوا  ال  ّٖ خ الغويمخ ال لى ثال الق    م"زل هبثدل م ى يل أفداه سبثدال الا ماخ اللالاخ م اى ماصاى ال ّٖ َّلد س ع

امبع اللاؽالح.   دافثدن ال بئصبد الجْويّخ  ؾَت  ئنّمب ثدن ّوائ َّ رغ ّاى الاّلف مان المفابهدأ الزال أٍاممذ  ال  ع ال

َّمب يّخ؟  كدف أم ن لمنه الصّٖلٓ الم"ّلٍخ من أ  رزياؽأ  دمب ثدصمب  وا  الّليصل ثدن الّليبنبد ال ّٖ الزّاجدو من ال

ثدن هنه الصّٖلٓ؟   أ  ر"دأ رالي د  انييبؽبد م ى مٚبمدصمب من أعل ئؽلاس رصب و يأثى أ  ي ل  ئالّ رصبتمبً 

م اى الصّؾال الانن يَامؼ  ا ئما كلّذ هنه الزّؾليواد م ى ّالع  انّماب رالّل م اى أّ  الصّٖالٓ ياابك ثصبؤهاب كائمابً 

بئل َّ  .حاثلفللمب  ل ئٛبه الضّ"ب خ ال

ااْدفَ  ٍَ ااوا   الاصااف اَمْ ُااال   َمااْن يَْمصَااُع  ّٖ هُ َمااِن ئّ  ماان أفطااو آياابد االاماال ال"االيأا المؾ لمااخ ثصاالاى  ال

َمبِعا ٍّاٌ لزلّعاه كيصال سابئأ م اى ٍافك الاّلمبع  م اى   اللِّ  ر من فطلهح هنه اآليخ من أٍفبه الدمالك  ال أنّماب رإ

الؾوة  ال"زبل مؤجّخ أ  رؾّل م دمأ ال ّاصخ الزل ؽّنههأ مصمب كزبثمأ الم"ّلً   ثمب أّ  كزجخ االامل الغليالا راأصّو ا 

ال"ليأا من م"لالد  مٚبمدن كيصدّخ   ٕبيب  "ل أ هك ا آيابد رصاي  ئلاى نٖات  ل مو يبرمأ ثمب عبع ثه االامل 

ِٗ  َمب  ٍَ ًَمب م ى الَْه الالاع  ال واهدخ لمن لدَلا من المَدؾدّخ نَجلهب ئلى المَدؼ االَ رَفُصُّلا أَنِّل ِعْئُذِ لُْل"ِل 
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ْدفًبا   هصب رجوى الق فدّخ اِّعْئُذ ِ  ٍَ ٍَ ًَمب ثَْل  يليلللعدّخ ل مَدؾدّخ الزل رلمل ئلى ٍفك الّلمبع  مؾبهثاخ كاّل لُْل"ِل 

اوا  الاّليصل  الؾاوة   من يقبلف ّويازمب   ٕبيب الوةّ  ّٖ لز ز"ل نٖلٓ الاملين ال"ليأ  الغليال  ال   اوح ال

من أعل الّل ب  من الا"دلح.  رامل نٖلٓ االامل الغليلا ئلى ئصبهح الالاع ماع الدمالك مان فا ل ئٍاصبك ٕافبد 

ِليِ  ئِلَى َكِف مليّخ ئلدمأ  ي"لل ائنغدل مزّىاك َّٖ ِٗ ِمْن َكِف هَبثدل ال فَُك َم َى الَْه َْ : الَِ ْن يَأْرِل َم َْدُ ْأ ُكلُّ َكٍف َىِكلٍّ يُ

خ الزال اسزو ماب   رفٖاؼ هانه اآلياخ مان عم اخ الغاوائأ اللمليّاثَْدَن المَْدَ ِل َ الَماْنثَِؼاَىَكِويَّب ثْن ثَْوِفدَب النن سَزَْ زُُملهُ 

ّات الدملك ثمب يَزلمل الزّؾوي٘ م ى الفزك ثجصل ئٍوائدل  الضّأه لألنجدبع اَؽزَّى يُطَبلََت هَاَنا الِغداُل ثِاَلِف َعِمداِع 

فِ  ٍُ بِع الَابلَِأاالَْنجِدَبِع الِنن  َْ افبد  أهمل َك ُمْصُن ئِْن ّٖ .  رج ا  كهعاخ الاالاع المَادؾل ل دملكيّاخ مج ا  ناازمأ ثأثْاع ال

امََلاِد أَثِادُ ْأ رُِوياُل َ  أَْ  رَْاَم ُالاا ْنزُْأ ِمْن أٍَة هَُل ئِْث ِادٌالصّالد   "ل سبل  دمأ المَدؼ م ى لَب  ايلؽصّبا: اأَ  َّ  َ. 

 .ّ  الدملك هأ النين سز لا المَدؼ  ٕ جله سجل الفٖؼ ثدلف  اؽلئهت النبعدل الهثاخ ئلى ال"لل  رن

ثااالاع المَاادؾدّخ ل دملكيّااخ ٍااومب  مااب رزقفّااى  اال نٖاالٓ االاماال الغلياالا تدااو أّ  هاانه الف ااوح ال"بئ ااخ 

المَدؾدّخ اثبلامل  ئم نففو ثبمزواف   ل نٖلٓ اأممبل الّوٍلا  نٖلٓ االّوٍبلخ ئلى الاجواندّدنا  رؾليلاً 

الاهل الّلالّاخ   ئيمب  ثا٘ هعبل الّلين المَدؾدّدن ثجا٘ أ  به االزّالهاحا   لااّل أ ٙاؼ بً كزبثدّ  ال"ليأا أٍبٍبً  ّْ ال

م اى ملااك ملا "ااخ االّوٍاالل ثاللٌا م ااى ؽااوة اّثاابكح الزال ساابف ثمااب اّااب لا أّ ل م الك الدماالك  ا َطَ َااَت ئِلَْدااِه 

ٌٍ  صُأَّ َمَيلَهُ مُ  بُ َل ثِْن سَْد َّ َوائدل أَْ  يُللَِّل َم َْدِمْأ َم ًِ ب  َأَسَبَف مُ َم َْدمأ  ٍْ ُملئِدل ثَصُل ئ ازوٗ االّوٍلل ا   لأ ي َٕ

 ثا٘ الؤصأ لأ ي"أ ثاثبكرمأ.  امزوف االّوٍلل ثللٌا  بً ؽدّ   اؽلاً  ثللٌا م ى ميل اّب لا لنّه روك ّقٖبً 

  ل هٍبلزه ئلى الاجواندّدن ثأؽ"ّدخ الدملك  ل ؽوة اّثبكح الزال فبٙامب الدمالك ٙاّل كب ّاخ الجْاو  امزجوهاب ؽوثابً 

الُه أَِهيَؾاب ثَْااَل الطَّاَلاِف  ع من أهٙه ّٙل الدملك مزمّوكاً ئيمبندّخ م"ّلٍخ.  م"بثل ملك مّل الملا ٍُ  ََٜ" ٍَ يَمبِ   ِّ   اثِب

يَمبِ  لَْأ رُْم َْك َهاَؽابُة الجِِؤالُّ َماَع الُ فَّابِه ِلَنَّمَاب رَ"َجَّ  ِّ ْجَاخَ أَيَّبٍف ثِب ٍَ ا ِفاثِِه  َّ اْدِن ثِبل ٍَ ل ٍُ .  ا  نقابل أنفَاصب سال  َاْذ الَغب

ئما ٍ ّمصب ثأّ  النبعدل الهثاخ رقز ف من ث"دّخ الصّٖلٓ  ال االامال الغليالا  ال مَازلى الاالاع عبنجصب الؾ"د"خ 

ابكن  ال خ الزل اٍز مممب الدملك من ئلل دملكيّخ  ال ْف من ٛجدازمأ الال اندّخ  الّلمليّ  َّ اؤلف ثبلاّلمبع  ال ّْ ممأ ال

َمب مليصخ إمدل ا الم "ّجخ ثمليصخ الّلمبع  االِنيَن يَْجصُل َ  ْمدُلَ  ثِبللِّ  .عإُ

ّٔ ال"وآنل مفملف الّلف  ل ٍدب  ؽليضه من ثصل ئٍوائدل  م سزمأ الامد"خ ثبلغوائأ الّلمليّاخ    اٍزؤّل الص

اخ الصجاّل يلٍاف ماع ئفلراه الانين راومو ا م داه ّٖ لّ  أثابهأ يا"الة نجاّل م    ملك من ف ل موٙاه لؽالاس س

ّٚ ه م اى ث"دّاخ ئفلراه   اأهاك ا سز اه  الازق ّٔ مصاه  الماو ف ثبٍأ ئٍوائدل مصل الدم ّْليل    لك سل ؽجبه ثؾجّه ال

م اى   اٍز"ّو الّوأن مصلهأ أ  ي "لا ثه  ل الجئو  أ  ي طّقلا ثبلّلمبع سمدٖه  يانهجلا ثاه ئلاى يا"الة أثادمأ كلاد ً 

ِه ثِلَ  ٕل  ىمممأ ثأّ  مئجبً  ِٖ اُ ْأ أَْماًوا سل ا زوً يلٍف  أك ه  اَ َعبُؤ ا َم َى سَِمد َُ لَْذ لَُ اْأ أَْنفُ الَّ ٍَ ٍف َكِنٍة سَبَل ثَْل 

فُل ِٖ زََابُ  َم َى َمب رَ َْ ْجو  َعِمدل  َ مُ الُم َٖ  . ا َ
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ّٔ ال"وآنال  ئنّماب ّاابهكذ    لاأ ر"زٖاو الملّ ناخ اٍّاا مدّخ  ال ئٍاصبك ثاا٘ آياابد الاّلف ل دمالك م اى الااص

لهح الّلمليّ  ّٖ ئم ناضو  ل كزبة اموائٌ المغبلٌا ل ضّا جل   خ لْات ثصل ئٍوائدلالصّٖلٓ الؾب خ  ل ئ مبه ال

اخ م"زال يؾداى ثان ىكوياب: االانن سزال يؾداى م اك  من اليل م ى ال ّٖ مان م الك ثصال  المو يبد الزل يلهكهب  ل س

 لا "زاه م اى  مْ"مب  كبنذ اموأح أؿ له ي"بل له  د "لً  ئٍوائدل ي"بل له هدو كً ثَجت اموأح ي"بل لمب هوك يب

الفغله   صمبه يؾدى  أم مه أنّمب ال رؾّل له   َألذ هدو كً أ  يأردمب ثوأً يؾدى    ّمب  ال ملك ٍ"ٜ  ل يلياه 

   سل  ٍمذ هنه المو يبد م"زل يؾدى ثن ىكويب ثمدبٍأ الٍطلهن  ل مْبهل روسى ئلاى اّليلاً   عي  عيمبً 

خ مب را ّا  مان أؽالاس كبناذ نبعماخ مان م"زال يؾداى ثان  ف  مٖبف المزقدّل المفبه  لمصط  الا"ل الجْون ّٕ ب

ىكويب  ا  ّمب أثذ م ده كمب يؾدى ثن ىكويب  كمب ثطْذ  نثؾه  ده  صجند من كماه سطاوح    اأ رايل رؤ ال ؽزّاى 

ثاش م مّي  عّل ثقزصٖو م دمأ  غبعد مغلى من ثصل ئٍوائدل  للّزه م ى ملك الّلف  أل"ى م  ل س جه أ  ي"زال 

 .نامصمأ م ى ٍّن  اؽل لدَ ن  "ز مأ  َ  ملك الّلف ٍجادن ألفبً  م ى

ااخ م"زاال يؾدااى ثاان ىكويااب  مااب ها اا  ملرااه ماان أؽاالاس راانكونب ثااأهلال ياالف ال"دبمااخ  اال  ّٖ ئّ  الااّو اح ل"

ٚابمدن  هاأ مابلمل  ثم  ثبلق فدّخ الزّبهيقدّاخ  الّليصدّاخ الزال يصط "ال  مصماب مع اللمل  االزّلهاحا أ   ل اال"وآ ا

اه  ّٖ مدو اٍّ مل الانن عابع ن ّٚ ّٔ ال"وآنل النن ال ي"جل ٕلهح لجصل ئٍوائدل روٍأ مقبلفخ لمب اٍز"ّو  ل ال الص

ثالمب مغاي الصجاّل ملٍاى ثماب أرابه مان ماغاياد مان هلاياخ   لؤٚت م م ى ّات ثصل ئٍوائدل الم"ّلً ؽبم ً 

ااْ صَب َم َااْدمِ  ٍَ اا ٍَد  ومال   سلمااه   ؾااّل ثمااأ الاااناة ا َأَْه َّٖ َف آيَاابٍد ُمفَ اافَبِكَ  َ الاالَّ َّٚ ااَل َ ال ْأ الطُّل َاابَ  َ الَغااَواَك  ال"ُمَّ

زَْ جَُو ا ٍْ ادب  مضابالً َ َكبنُلا سَْلًمب ُمْغِوِمدَنا  َب َّ اوثبد الزال إٔابثذ مٖاو  .  سل مضّل الّلف  ال هانا ال ّٚ مان أمض اخ ال

مان الااناة الانن نايل ثفومال   سلماه   ائّ  عويبناه  مان الا"لثاخ  نلمابً  أّ  الّلف رصّيل ٙاوثبً   هل ياصل علالً 

اه  َّ دّخ الماليخ ل اصف  ؽٚلهه يا ن من ال"زل  يَزلمل الموٍل مان عليال   بلاّلف ي اّلس كاّل ماب يم ّٕ يؾ"ّ  القب

امبع لدؤطّال  عاه الهٗ أسٖابه .ثأللا  الاصف  الملدا َّ ابكه مان ال ّٖ  ال ال ّؾفاخ    هل يٖال ٍادل الاصاف ال

لصجالعح  رقزو   دمب عمبمخ المْوكدن  ٕبيب الصجّل ٕبلؼ لزصؾو الصّبسخ  زغزبػ صملك ال ثئخ رؾ"د"بً  الزبهيقدّخ الزل

لٖل  نجلعره   م"بة ال ثئخ مضل ن"طخ الز"ابع ثادن مو يابد اال"اوآ ا  مو يابد االزّالهاحا  ال  ٕبلؼ  رأكدلاً 

ثأ  أل"ى م دمأ مْوح أنلا  من ال ثئخ من   ه االامل ال"ليأا م ى سلف  ومل زّاجدو من الؤٚت النن أنيله ئلال

فبك  ئلى آثبه الج ك ال ّٚ ه اال"وآ ا م ى سلف صملك  "ال أنايل زل امزألد ثبلّلف  أّمب تٚت ئلالجالٗ  الّنثبة  ال

َّمبع  بٙذ ثَججمب اله اػ  ىه"ذ الصّفلً  لأ يج  من مهيخ صملك أؽل  .م دمأ ٕدؾخ ّليلح من ال

الّلف  ل الصّٖلٓ الم"ّلٍخ سل يؾٚو ل زّاجدو من الماصى  ن"دٚه.   ئن كب   ل   الم ؽظ هصب أّ  مفملف

 انّاه ثاوى  ال أٍافبه االامال   جصال ئٍاوائدل  ال مٖاو ال"ليماخثمن أنلا  الاناة النن لؾا   اآلن ال"وآنل ٙوثبً 

مؤزوثدن  ال مٖاو ه ايملها النن يط ت من أرجبمه مّمن كبنلا من م مبد الصّغبح من تٚت اّلال"ليأا م مخ 
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ؽداش ايَُ الُ  الاّلُف لَُ اْأ   ماع الانين ساّوه ئه كماأ ألّلف كل ال يم  مأ م ى ٍاجدل القطاأ  يٖجؤلا أثلاة ثدلرمأ ثب

 سال ن"ال نجاّل م ملٍاى هانه الزّلٕادخ ئلاى أرجبماه  .َهى الالَّف َ أَْمجُاُو َماْصُ ْأاَم ََمخً َم َى الجُدُلِد الزِل أَْنزُْأ  ِدمَب  َاأَ 

ِخ الجَبِة َ سَبئَِمزَْدِه َمجَاَو َماث َٙ َف َم َى َمبِه ةُّ اللَّ َو  َاَِما َهأَى الوَّ ْٖ ِوَة ِم ْٚ ِن الجَابِة َ لَاْأ يَاَلْ  "لله: ا َدَْغزَبُى الّوةُّ لِدَ

بِهثًبا الُمجِدلَ  َٙ مزصبسٚاخ  دماب  ثالالالد    زغ ّى رل دف مفملف الّلف  ل االزّلهاحا  اال"وآ ا مؾّما ً يَْلُفُل ثُدُلرَُ ْأ 

 الما ك.  ثدصممب رزوا ػ ثدن كلنه مٖله الاناة  الملد  ثدن كلنه مجاش الصّغبح  م مخ الق ٓ من الاجطِ

ه االزلهاحا النن ؽوٓ م ى ؽمبيخ أرجبمه مان ثطْاه  مناثاه مجاو م ماخ الاّلف الم طّقاخ  مل يم ن أ  ي ل  ئل

 اّمالل ثْاات ثصال ئٍاوائدل  أرجاب   ومال  مجاو رَا دطه ه ال"وآ  النن أنيل الااناة ئل م ى الثلاة هل ماره

فبك   الّلف؟  هل ياجّو هنا االفز ف الؾبٕال  ال ٍادبسبد ؽٚاله  م دمأ عمدابً  ّٚ الطّل ب   الغواك  ال"مل  ال

ّليبنبد الف وح الٍبٍدّخ الزل مدّيد الّليبنبد الزّلؽدليّخ من تدوهاب مان الا  هل  الّلف الّلاللدّخ من م"للخ اللؽلاندّخ

ـه ّاا مقٖلٕاابً   مبّكيّاابً  مهصدّاابً  اللٙااادّخ الزاال رااإمن ثبلزّاّلكيّااخ  اال الاجاابكح ثمااب أّ  الدملكيّااخ ساال أنْااأد رٖااّلهاً 

ر من فٖلٕدّزه  ل أّ  االلؽلاندّخ الزل كب  يلهكمب ثصال ئٍاوائدل  ال ملاك الاّيمن لاأ ر ان  ؽلاندّاخ   االزّلهاحا

  الدمالك فطالح تداو هانه القطالح ثبة م ى ٍبئو الهثابة.  لاأ يَْقاٜاله رف دو  ل صّمب  ؽلاندّخ رؤ دت لوّة من

 .وايا ل م ى آلمخ تدوهأ من الجْ مبً  هل أّ  ل دملك ئل

ال  ٕافخ ال"لمدّاخ ئلاى مٖابف المط ا   َّ تدو أّ  اٍّ ف اهر"ى ثبلللهدّاخ ثاالمب ف ّٖامب مان ٕافخ الزغ

ّٔ ال"وآنال م ا َّو ؽوٓ الص ى ئٙافبع ٙاو ة ال"لاٍاخ م اى مفبهدماه الّليصدّاخ  مٚابمدصه  المفبه    هل مب يف

االح ل زّْااويابد الف سدّااخ  ل ف"ااه  َّ الا"ليّااخ    ااأ ر اان آياابد الااّلف المؾّوٙااخ م ااى مؾبهثااخ أماالاع اٍّاا ف أ  المغ

لوؤياخ    ث"اله ماب كبناذ افزاياالً ؾدّخ لماله س كيصال يمالكن أ  مَادؾلاٍّ مل مغاّوك اٍازابكح ٕابهمخ  ٍاط

أ  يؾزاّل مفمالف الاّلف ثماب يؾم اه مان  خ رَاى ئلى رأٍدٌ رّٖله عليل ل ّلين  لهكب  الا"دلح    ب  ليامابً ئٍ مدّ 

ل زاجدو من ٕوا  كيصال ئياليلللعل ي"الف م اى هتجاخ ال ؽا   ثبهىاً  ملللالد همييّخ  ئؽبالد ماو دّخ ملٙابً 

بث   ثدب  سٖلهه  رمب زه  ل اّعبثاخ مان أٍائ خ الق ا َّ ثابلّوتأ مان أّ  هانه      اللعالك  المٖادو ل ئىاؽخ ال

ئلاى الٕالل.  ثانلك ي ال  ؽاليش اال زابة  الكيب  ال زبثدّخ ي ل  ثاٚمب أسوة ئلاى ثاا٘ مصالمب راالك عمداابً 

الم"ّلًا  اال"وآ ا من الّلف  ال أثاابكه الّليصدّاخ  الف سدّاخ  االعزمبمدّاخ ثأٍابلدت مغبىيّاخ رزال ّو م اى م ّلنابد 

لانلك رامال .  ثبلزّبلل ثّش القٚل   ل نفالً الابّماخا  ثاصبهح أكجو سله من اّمغبة جدّخ اكفد ً أٍطلهيّخ  مغبئ

  الصّٖلٓ الم"ّلٍخ ئلى الؾليش من م  من الّدبع المؾدطخ ثبلق    ال ل  ثلٍبئٜ راجدويّخ تدو كسد"خ أؽدبنبً 

ّٔ ال يُويل ائسصب  الا"ل ثل يويل ئصبهح القدبل  ّؾن س  .والهره م ى الزّٖليلنّمب ن

ّٔ الم"اّلً رإٔاد ً  وا  ثدن الكيب  ئلى م"دلح أٍبٍدّخ ي ل   دماب ؽٚاله الاّلف  ال الاص ّٖ  ه نا يزؾّلل ال

  مجااو ئلؾااب  المييمااخ ثاابآلفو الااالّ   ئفٚاابمه ئلااى كيصااه ل اصااف   وٕااخ ل نَااب  المااإمن كاال يٖااجؼ مفدماابً 
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وا   ل  الهٗ ّٖ  رل ع المإمن ئلاى   ثموعادّبد ال رال  أ  ر ل  كيصدّخ مَزلؽبح من هٍبلخ ٍمب يّخ رّْو  ل 

ئيغبك ٙؾدّخ ثلي خ يَزاد٘ ثمب من المق ل  النن أصبه ٍقطه ثمق ال  آفاو ال منات لاه ٍالى أنّاه سبثال ل اصاف 

 .ف آفو ثمب أنّه مضّل ال  مخ الفدوح ل اصفمن الاصف النن يصٚبف ئلى مص مز"جّل له  لدَزؾدل الم"ّلً ٙوثبً 

 ال اّؽبلاخ م اى الاصاف   مل يَز"دأ الّلين ك   مصف  ك   ٕوا ؟  هل ثبد سله مفملف الّلف مصؾٖواً 

ّْوف  ل ماوكخ من أعل هنه الهٗ؟ َّمبع أ  ثبٍأ ال   ال"زبل ثبٍأ الّلين  ل ؽو ة من أعل ال

 

 اال ففبيااب هاانه الصّٖاالٓ  يّااخ ل ااّلف  اال الصّٖاالٓ الم"ّلٍااخ رجاال  راالّت ً ئّ  كهاٍاازصب ل مؾماالالد الّومي

اله الزال   اٍزصطبسبً  ّٖ دبسبد الزل  هكد  دمب آيبد الّلف  مزبثاخ ال َّ ّْ  دّخ  الماو دّخ من ف ل مابلغخ ال لجصدزمب ال

ثماب رزٚاّمصه   جبّاوحأنْأرمب  المٚبمدن الّلاللدّخ الزل أنزغزمب كافل نٖالٓ ملٍالمخ ثبل"لاٍاخ مٖادّخ م اى الم

ماان اؽزفاابع ع ااّل ثبلؤوياات  الاغداات   ساال انزمدصااب  اال هاانا الفٖاال ئلااى مغملمااخ ماان الصّزاابئظ  االٍاازصزبعبد ماان 

 :أثوىهب

أٍممذ آيبد الاّلف  ال الصّٖالٓ الم"ّلٍاخ  مجاو ٍادبسبد نٖادّخ  أنَاب  كاللدّاخ  ال ئنْابع ٕالهح : أّ الً 

الهح انط سابً   ل ّناد المزابلدخ كمليّخ ّٖ مان ئلاه الدمالك ايمالها المؾّمال   هّ عذ ثإواه كجدو لقٖبئٔ هنه ال

 ه سالمّل ٕاؤدو ثبل"دابً ئلاى النن رمضّ له لأ ي ن ٍالى ئلاثاٍ"بٛبد ئٙب دّخ ٕبتمب الدملك ثالمب اكزْفلا أّ  م

خ اّل ّٕ ه المفاأ  الكجاو ى عليالح ل لامن ئنْبع ٕلهح أفو  ب  ال ثّل   ه ال جدو اموك ؿاآلمخ الجبث دّدن  ثقب

ّْؤلف ثبلّلمبع  ال"بٛن  ل مليصخ الّلمبع   سل رغ ّذ هنه ال ه ثاال الَاجل صّ" خ الصّلمدّاخ  ال مفمالف اّلا المؾبهة ال

لهح الصّملمط الزل اٍزابكرم  الجبث ل مصن الصّجل ائّادبعا ّٖ   الزّض داش أب المَادؾدّخ ثاال ئفٚابممب ئلاى مجال لا ّمب ال

 .ز مممب اٍّ ف ثاٙب خ ٙو ة من ال"لاٍخ  المفبهسخمض مب اٍ

لهح الّلمليّخ ل ّناد اّللأ ر ن : صبندبً  ّٖ مدّخ  ل الصّٖلٓ الّليصدّخ ثمايل مان الزّاأصدو  ال م ماؼ ٕالهح ال

االة المزليّصاخ يملكيّابً   الّناد اّنَبندّخ  ل  ٍاطؼ الهٗ ّْ ً  ؽداش رغ ّاذ ال ً  أ  مَادؾدّب مؾ لماخ هال  أ  ئٍا مدّب

خ سبثدل  هبثدل  ّٖ لهح المزابلدخ  من الّومي المفبه    سل مضّ ذ س ّٖ فبد الزل اٍزمّلرمب من ال ّٖ الفوى ثجا٘ ال

ً  الؾلس الّ ل النن  ٍأ اّنَب  ث لنه كبئصبً  ؽزّى   ي"له م ى ٍفك الّلمبع  ٍفؾمب  ئهاسزمب  ئثبؽخ ؽومزمب كمليّب

ثماب أّ  م     أ  ر ال  ٕالهح م م اى الهٗ ثاال رٖاؤدوهبل أّ  ٕلهح هنا ال ابئن الجْاوّن الالملّن ال راال

 .ف   اّنَب  م ى ٕلهره
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ل"اال كْاافذ آياابد الااّلف الاالاهكح  اال نٖاالٓ ال زاابة الم"ااّلً  الااّنكو الؾ اادأ أّ  الفٚاابع الاغاابئجل : صبلضاابً 

 يم ن ال"ج٘ م دماب رقدد دّخ ال أٍطلهيّخ  الجصبع الٍطلهن يؾٚوا  ث ضب خ  ل هنه الصّٖلٓ  ي َجبنمب أثابكاً 

ثزف د مب ئلى مصبٕوهب الّ لدّخ الزل ر ّلنذ مصمب لزؾليل موعادّبرمب الضّ"ب دّخ  الؾٚبهيّخ  الزّبهيقدّخ   سل رغ ّى  ئال

ملك  ل مقز ف النَب  الماو دّخ الزل رصّيلذ  دمب آيبد الّلف  فٚاذ  دمب ئلى مم دّبد رؾليال كاللال أ  مال ل 

اخ م"ّلٍاماصلن مقبلفخ ل صّلامدٌ الماو دّاخ المألل اخ ّٖ خ أ  هال    بٍازؾبلذ الٍاطلهح  ال الصّٖالٓ الّليصدّاخ اس

خ م"ّلٍخا ّٖ    ثنلك يغالى ل اّلف أ  يزؾاّلل ئلاى فماو أ  مابع كماب يغالى لمدابه الجؾاو  الدصابثدع أ  راجدو يو ن س

ل ّااويطخ أ  ي اال  المصغااي هاال المزقدّاال  لاادٌ الا"اال أ  الما"االل لزلإاال المقدّ ااخ نَااظ الجااا  رص" اات ئلااى كماابع

 .الٍطلهن آليبد الّلف

امب يّخ ئلاى ئهٍابع نفابف فطّاّل ل اصاف  الزّْاويع لؾاو ة : هاثابً  َّ مملد الصٖلٓ الّليصدّاخ ل ّوٍابالد ال

اامبع  مصغاايح َّ  هاال الف ااوح الزاال رلاهصزمااب   لا"داالحاثداال اّنَااب  ماان أعاال الااّل ب  ماان  كمليّااخ مورجطااخ ثااابلأ ال

 بكزَاجذ الؾاوة   مؾملياخالخ ئلاى الّوٍابل ثالف المَادؼ   ٕالالً  الصّٖلٓ الم"ّلٍخ مصان ّاوياخ ملٍاى ماو هاً 

ّٔ   ٕاابيب  ٕافخ ال"لاٍاخ  رصااّيل الاصاف مصيلااخ الم"اّلً  بٍاازمّو الاصاف الم"ااّلً   ّلاها اال اٍازغبثخ لَاا طخ الاص

 ً ً  رواصبً   المجبهك كيصدّب  .بً ئنَبندّ  ماو دّب
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