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ااا

،ِيك

ًرت
'ديك

غِـلبملنمىلعمالسلاوةالصلاو،هناسحإضافْاوهصنلزجأىذلاهتلدحلا

ددبو.هتافرعتاف-افلا

هاجتالانهاناولأو،ناسنإلاركَـماانمالتامنأهيندنيومضباكاذمف

مضلعشدقو.،قالخألاوةفلةلايف,ااتككلذبناكة،ىمْاخلا

كولسلاعمركَـمااقا-ااةيمهأزارإرسهل.آامقلخلاوق-افلانياجلا

ةدحوالققحتكلذنفو؛نالماكتمنيبناجلانًانه،انتحالًاامو،بلاامللةچهشلا

.قرةتلاوتاتشلاناللبنجتو

تجلوعهيفو.ةفسلفللام1وأصصخ،نييكنيمسقيفعقيباتكلاو

انيبمامبورتو،اهباعصلاليلذت،يخيراتءوضنفةيفهلفلااياضقلاشمهب

تالاجمفلمنعةفطاختاغبلاطلايفرمهنأىعوردةو،اہقناقدمهفل

ةصحافلاةساردللىرورضلاديتلاماقمموقتةلاجعنف،هرومعىتشىفركفلا

هبترجاميفالخيلع،مسقلااملهن.هناكمىالسإلاركفللو.ةصصختملا

ركفلااذهلافغإلدجأملو؛ةماعلاةفسلفلاىفثيدحلادستهلافغإن.،ةداعلا

ةنباو،ماعلارَـكفلانماءزجنوكينأود«الوهفااهيجوايلعارربم

لعىالسإلْاركفلاىفترصتقاىتألع.ةبانإلاةراضحلا.انانف

ةف-انلاونيلانبقيفوتلايفهدوهجوهار٠جنملعو،هلاصأىدمةشقانم

ريهشلاىلداالايفوليم٠اا،ةرسمنالئاسرنمةلاسرةرملوالهينرشأنو

تاهاجتاوابهذموةأشنواهومفمقالخالالوانفومفىفالامسقلاامأ



.ملتمبهبومسقلااذهىفريكبيسنىالسإلاطيجدلناكو،يبراتااءاوضأ

اةثيدحلاةةسافلان٥كيداللوال١امسقلاانمتخاننأظحاليءىراقلالعلو

كلذىفىودةو؛ىالسإلابناجلاننثيدحلا٠قالخألامقامتخاتيب

صاخلامسقلايفهنأانيأرانْارمالاةةيقحناالو؛جهنملاةداجنءاجورخ

دقف،قالخلصتيايفامًا،ضراتلابيرتلاايعار،راكفْالاوإاضقلاب

انئانبأنيعأمامأةتباثةروهملاهذهلاف:ا،ةيمالسإلاةروصلإامنأانرهآ

نممسم٠نزاونكَـمتيىتحو،هيفرلاانبادآقفومهكَولسلكشتيف،اتوهدإو

.ةساردوضرعنمكلاذقوسيامهودصىفةيمالسإلالاملامييقت

تباموأقالخألاِحل.آةثالثندايمىلإاهنتاذلإىالسإلابناجلايفو

،مالكلاملعناديماممينالو،يديملةلا1ةماةااناديموهندايملاهذهدحأ:اهيلإ

فلتخمن.ةريسلعبلاطلانوكيِىحكاذو؛يفوصتااناديمثلاثلاو

ملو.هلهأومالسإلاهفاسهضأامةپيقهسةبكرديىلو،مالسإلاىفجهانملا

بالطلادادعتسالةاعارم،مالكلاملعهمدةاملةيليصفتةشقامىفباتكلالخدي

هذدسةنلو.لوقعملاهمجحنعباتكَـلاجرختةلاطإلابنيو،ةلحرملاهذهىف

لعكلذرَـمقثيح،عِـجارملاىلإةراشالاندراكالامدعىؤربابسألا

،عِـجارملاهذهىمقتدالمةبالطلافاكدةو.هيلإعوجرلابلاطللرسميتيام

ىفومنتو،ةسيلصالارداصملاواولصتيقحكلذو،اهلليلحتفصومدقتو

٠.ةشةاملاوريكفتلاوعِالطالاوثعب:ااةبدمهسوفن

فرعياقحامنهضتينأاططخمناكدقلف،اهبناهتسيالتانهباكلابو

٠فوتس٠نأكلذكاررقمناكدقلواةناهاةيفسافلاسرادملاايفاوافيرعت



عارسالاىلإةحل1اةجاحلانالَـلو!ارون.اجالعتجلوءىتااطاقنلاضمب

.كاذنودتلاحباتكلاجارخإ,

لعرسعيالو،ةيعبطملاءاطخألاںثودصحةلجهلاهذهتيساك

قيطږةصاخ١٦٣رمىفةرقفطوقسلفس.اېحالصإواهكاردإءىراقلا

ةطسوتملاةلحرملالصتتىلا٢مقرةرقفلاىهو؛ثالثلاتالاحلاندلاقلليونيل

.لقهلاران;ىفاهريربآواهددمةبةمةقحلاىلإاهيفريكفتلاهد٠تيىتلا

صخأو،لمةلابوأةيلكلانواءن.لكاصلاخلاركَـشلابهجوب9ىلإو

.راثنااىماسلعروتكدلاذاتسالاو،مساقدوsروتكدلااذاتسأىرَـشب

حورتباذإو،ركفتلازفاو-هءىراقلاىفباتكلاراثأاذ.اف،اريخأو

كاذو،هوجرأامكلذذ،ىوسلاكولسلاهيلإببحو،ةفداهلاةداجلاةشقانملا

.ديعسهبانأام

١٩٦٨/١١/١٦٩ردنكَـسالا

رفعجميهاربالاهگدمحم





لوألاممقلا

ةسفهلفلا

همم

ُنلُوُال(لَـيَـصفلا
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ةسسةلفلا

:اپةيرعتوةفسلفلاىتمم

ةبحموأةبغرىphi1ioنهزجىلإةبووولاةنالاىفلحن٠ةفسلفظفلنإ

.اهيفةبغرلاوأ،ةكلاةبحم,ةفسلفظفلنمنو؟َهيف،ةےحىنعsop٠رسيو

ننرةلاىفشاعىذلا،رومشملاىفانويااىضارااملالا،سروغانيفنإلاقيو

اينهكلو،ةفدمااةملكلّاددحمىنمعضونملوأود،دالبالقسماخلا

وسلانماهنأىرشبقولخمىأىلإةك=اابس٤نأضفر،هيلابسن

عِاشإلةليسوهرظ,نفةغلةلانكتماو.هلإلاىلإالإبسنتنأحم،التيم

نيخرؤاانموانلىوريدقو،(ااتوملاوةاييبالةقْـيرطىهادردقلوهضفاا

(م.قفو)طارسةسةناةرملوال،ةالصأدقىفول:ةظفلنأ

ىركصفطاشفدزارإدرمجمةفلذافب4٠دصقاذإو.وطسرأونواهالفألم

.امدرىلإيفوليفهنابناسنإىأفصوينأسايقملااذِـهما،ىفانإ

لجأنديفداهلاىعاولاطاشنلاكلذوهددسهصلااذهىفدصق،امنةَدلو

هعزتنيفيفومايفاالعىلوايىذلايفدسالاكلذ،ةچاَـكلااةيقجااىلإلوصولا

نأدو,،«اذلالخنددوجولالد9ديهيل،٦دا,ااقاحراغنينمَاروط

ةيلقعةولخىلإارامتمدهسفنںفوهلبفلادغلهفلاو.ِعقاولانفهبكتحاوهآَر

هىهنةولخلاهذهنهركفلاعوضورهرهاوافودوجولانوكَـينأدارأاذإ

،هركفاهقحالتوامءارصبدديتىلاةيمولاةايحلاحاحلإنمصلختللةصرفلاهل

رييأقملاعنمركفلالعجلىوررضلاهودهاثملاذهيلعشوثتو،هنهذتنكو

ىلإدغوںفوهلوفااةولخمودتنًاكلذأو:ددسيلو.دودسريدبًاْداةن،دودح

.E.Mرطسا(١) cornford, From Religion to philosophy. p. vi



ةلصلكدقفت،دوو.وللةياايخةياذةرووانلهمدقيامضأالإو.هلازعنا

ةولخلارركتنأدارملاامنإو.ةيطماااتايحىفامِعففننأانكَـممالو،عقاولاب

زايواهيفزؤيو،اہوامعيوةايحلانديفوهليم٠ااد٠خحةايحلايفجاهدالاو

نأرمالاقامةياغ.«ااروم،ةصالخاهيط«او،هركفةداماممذخأ٠،امي

قاهزرييف؛هلوحامىلءةنيهلاوفارشٍالاعِـضو.نفيفوسلِـملانوكَـينأممملا

،هلقعوهحورلاجتبستكادقوانياااباة،ةمجندةدحو.ةليمجةروص

.ةيهبذافنوهتبرجتقدصاقموىغاهدازو

هريكفتيفا١اةمملاموحاا،هبابسوافهرميفو-ايفلانأكشالو

هفقوتسآو،ىداهااناسنالاهابقااسرتهستالدقىلارهاوافااهفقوتسآ،هلقعو

اهليبسنفالذا،ةقيقحلاقشيهاز.ماركساارمسانلاركأاهبربدقثداوح

.اهيلإلوصولاةيغبكلمياملكبداودبومفاذلو،هىم٠لك

ىفداهلاىعاولالمأتلاىلإريشبىذلاصاخلاادادعةفلفاانإلاقو

ةتلفلان"لاعدق-هرارسأهانكاو(هراوغأرب۔ةلواحنلككدوبولاىف

ىلإقحاذهو:يفومافلاهلواږوهقننيًاصاخاجنو،افارتحارب:.آىيملاالب

،بسْـكصتةليسوةفسلفلانوكتنًاِعطلاىييالكلذنكلو،ةريكةجرد

لاقدةو،ةقاطلادودحنفرحلاٹيللةصرةلاةيتكلذىفناكاذإالإمهللا

ندنوديت،سناكاذإ,ددنهصلااذهىف(م١٨٦.نفو)رو,ووش

مداخيفو-ايم٠اانوةَـينأكلاذىددو.،ةفساضالشيءأنأترخانإذةفسلفاا

.اهبوش٠ادلكنهةسقيقحلاكل;ريرحتلبسىفدهاكوهو،صلختاةقيقحلا

اكراثملابوديةقيقحلاىلإلوصولالاجنأل،اهرشنوامتعاذإواهيلإةوءدلاو

.(ه٩/٣راسوهاة).علطتاادَـكي(ةزمهلش)ةملط(ا)



-

لعاهرمةوْا،امقنخوأ،ام٠ابتَـكال؛اهبارعىفنةاللاو،اهعمشياعتلاو،اهيف

ءىشىلإنونيذلاهالزهضعبدجوهنأركَتيالو.سانلانمةليلقةنفح

سانلاكارتشاو،راكفألاعِودشةدارإترصتانكلو،ىفانألاها=الااذهنم

.رضاحلاانرصءاهبلطتيةكارفشاندكلذىفامنبالو،اهيف

ءىشلانعةقداصةروصءاطعإنففيراهژلاىودحبانناميإمدءندمغرلابو

ةفسلفللتيطعأىلاِفراعتلاشمركذنم(هماىرالاتْاالإ،يفرعملا

نمو.هتيانعفيرمالااهالوأىفااُةصاخلاهزرابلاةامةنلاليبننًانيلواحم

ىلعاهنإف-ةلماكريغنكتنإو-ا.ةروس٠ملننأناَ-ء٠فيرامكاةعو،

.ةيحوملاحلك

،ناسنإلاوملاعلانءةركَ.هنيو؟ذلةلواد,ىةم٠سلفلانإالملقدقل

،ةعيبطلانياءنميهتىتاةيلكلانيناوةانهفللو،اييةلدابملاةقالعلاو

ءىدابااىلعروشمااةلواحماضيأكاذبناجىلإو،عِـمتجناودرفلاىلهاهتنمعه

،ةداعةم٠صبدوجولاىلعقلطتىلاةيلكلا

ضاصخلاوتافصااحِرشقيرطنهيفودليفظفلديدَزنوطالفأدارأدقل

فلفتملامكالاوأمكاحلافوسليفلانءقد٠اشااهثيدحنف،اهبعِـتمتينأبعىلا

وهيفوهليفلانإانلوقوفيرهلااذهزاغاانكَـميو.ااا،ةيروهجلا,هباتكنف

كلذنوطالفأعياأو،هتاذلجأنموهقالطإىفقةل(ںفوغشلالجرلا,

ماتنيفلتخمني1اعناعونلاناذهلعو.ةقيقحلاىعونىفةصاخلاهدتاتهلهحرشب

ةيترلابراجتلادودياعِـقاولاوأسحلاملاعهتيمستنكَـميلوالا.فالتخالا

تابثلاولاشملاملاعىلاثلاو.داسفااورينتلاونوكَـلاملاعومو،ةيمويلا

لحلاعقو،ىلانلانملوألاعقو.سحلايسيلولقناا:كرديىذلالزالاو

,Platoرظا(١) The Republic, pp. 236, 7. Trans.

by H. D. P. Lse, The Penguim Classics.
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عِـيطتسيصحافلارَـكفلانلإذ،ةيماسافلاءار٣َدااوبداذملانابآنممغرلاو

ةقيقحلازاربإلتالواحماهرابتعاب،لقَالالعاهنيبايفواطارظحل،نًاهذافنب

ةبزجلكنالبمَـكحلاقحا۔:اوعامكانهسواو.يفوسليناارظنةهجونه

ةيضقوأربخفصوأطخ،ةة:لاوةرخاىنفىرنهمو.بهاذملاهذهنم

لكنالوقلاةالاغملانرفمثنمو.اةيقحلااجلافغادرفبدلا،٠

ر٤َة.هلويا٩نوونتةمل،٠إو.ةقيقحلالكاماقأطخأدقبهاذملاهذهشم-٠وأ

.واطخأالو،«هوجولكيفسا:اابصيملقحلانإهنوطداوأنعالتيبرع

ىلإاوقلطنانايعكلذلامو.ةهجنا..;إلكهب:دباصألا،،هوجولكنف

ربدف،هسشىفاباثمو،هدياهنمةحراجمهسدحاولكذخأو،ليف

،ةرهلانل-هصأ،٠ةہيدةرودمةهوطليفااةقلخنألجرااسدىذلا

ةپارلاوةيلاجااةبضطاشهتقلتنأرهظااسدىذلاريخْاو؛ةلخنلاعِدجو

دحاولكف؛هرش)ِدوهيوطي،قيقدطهمج:ههنًا«اذًاسمهىذلاًاو؛ةمةتراا

طاةلاوأطخلاهيلعىعرو،دوساصبذكَـيلكو،كردأامشعيىدأدقمهم

،(١اليةلاقملهمنم،ةصفلهجلاو

اهابأىلاصصختلاةعبطىلإةهجندعجرنْانَـكميةفسالفاافالتخاو

لدياك.افءىشلعلدنإو،ركفلاايلءزكزىلاةنيعملاةهجلاوركفملك

نأىنستنأبجعالو.ةيرشبلاةرهملاميمصيفةةلةااعيبايددء

موزلو(هلقعتن‘َدتميىذلا)لو2هاانعنبلاةرورضلعنوالفلا

اذهمإعِـمو.ةاوهلاةبقنعثحبااموزلوءايشألاىناهمنءفكلا

ىحةو.فشكَ-اااندلئاسووثجواااذهرداصملو«-ممفالتخاظحالناننإة

ايركز.دنع٦٤ةس.اقم٢ه٩سمييودندسحت-تاباقا٠ا-ىدجو:اانايحوو،ا(ا)

(برلامالعأ)١٧٩-ىدجو:ااناحوأار.ا
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الو،لم«اابناعجااعمالماكتمىرظ:ااباود.،ةيف-ام٠اامظ:اايت.ريك

كلذلو؛نوالَـينأى-دويامكلذلقالاىلعو،رخآلان،ةيمْاامهدحألقي

ىحناكباهوہبثينأو،ةفسلفااةدحونوهروةيالادكؤينأبوجهبسيلف

مزالستياهكهو.ةيبطلاهشو،قالخألاهحلو،قطنملا،٠اصعأوهماظت

حدقمالو.نالماكتمةيلمهلاةايحلاوةيرظكاةايحااف.ةتباثةدحويفلمهلاوملهلا

ةيمهأزارإوىل-ه.اابداجلاديكأتنمهسفة،روموبأ,نءرْااماذهىف

داضيهاجتادجونيحلع.لت.ااراعلاهموقنيدلولقتلاةجردىلإقالخالا

.هضراعيوكلذ

لصأنعورراعلانعثحبلاىهةفسافاانأقيرنألاندنو:هيطلاميفاعرو

نوكَـياذ:قكاقحلاىفةيبمنل١نودانعنويئااعسفولاوْانويكَـسشاااي:نوكَـلا

ةفهلفلايفدهحصيكلذبو،ىرخأةهجندكلذكنوكَـيالدقةهجنداقح

ااةعارمااولدجلا

يفاهلخدأو،ضرالاىلإهايملاندةسلفاالوأنإطارقسنتليقدقلو

.ةيمااوقالخالاةساردبهماههالالإكلذامو،(ااندملاوتويبااميمهص

،طارةسةفلفنفءدبلاطقنناربسهكولسونانإلاةساردنأِعقاولاو

ىدمءالجلكبانلحضو،،كلسم٠نيفرءانام;إلااهيأ,رومملاهرا.دو

هفقو.نأىفلادجالو.طارقسىداةفهلةلاموهفميفىنانإلابناجلاةيمْا

.ةيأ١اعسفوسياا٨َرجالريكلاذه

ىلاىنامااوأىنملاىدؤدلةكمةملكتدجوىالسإلاىبرمااط:الانفو

Outline of Greek philosophy, by Eduard Ielleo, Trans. (١)

:L.n. palmer:ر؟َ.وأ،دو۶م:املاديع.د،وىنرري:األةيناو:ااةندفاانراقو

.قاور٠الاوأةماهلاىدا:اافوأ:طارقسفصو،توحا٠٨سىركز
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ريكىفهبدصقيناكةيرمااةلكلالابتسانأادونإو.«هلفةيلكايدوت

بناجلالعزيكرتلا-ةرتوملامالسٍالالحارمىفاصوصخهسناِـح9انم

ىفميركَـلاناَرةلاو.قفوةلاوداد-لامن.ىذلالمهااوأقَوسلا

دنفةمكَـحلاتون٠نمو,ريوهلده٠الريخدحاانأنيب«اآندوك

ركاذبنآَرقلاىفنرمويماسوهيلعهنالصىلاجاوزأو(١ا،اريكاريخقوأ

ىفمكَـحلاو.(اازيزهلاباتكلاتابَالنېتوالتبناجىلإ،ةكَـحلاباعيتساو

،ىأرلاىفادادسو،نهذلاىفهافصلوأىلااناسنإلادملاذوه،برهلارظن

هيلإهادتهالانفقفويو،قرط!ارمةأقحلاىلإكلسيهليؤرلاىفاحوضوو

.هتوقءافصوهتربخلواعلالإكلذادوافلكتوأتنعتنود

هيلعا.ليصدناسنٍالااہندديفتسيرظ;ةءاصداهناانيسناامفرعيو

نيفرشتلهطعفهسكيينأضبنيامم،بجاولاهيلعاموهسفنىفهلكدوجولا

دهتهمتو،دو.وملاملامالا:هاضمالوقعماملاعريصتو،لهكَتستو،هفنكلذ؛

(ةيناساإلاةقاطلابعكلذو.ةرخىوصقلاةداعلل

ىفاك.لمهااوىرظلااہيبناكبكلفلالمشْافيرعتلاازهنمحضاوو

لفوسليففيرمةلااز-هبد٠امذكملاذىفةبارغالو،قالخ"الاكملاذ

.ءىشلك

ةيفوصلاندصخالاالعو-نرخأتملارظ:روم,٠افيرم:لماماادرويو

٢٦٨:ةرمةلا(ا)

.٣٣:بازد،الا(٢)

تاةم:انوسناادديقيدفو١٠ه،ةساملاةلاسراا-لكاسرمت-اي-ن،ا(٣)

،ةيتاةَـكحلاو،ةيازملاةكَـملاو‘ةيادملالكَ۔اا:لاةااامددجآ

.ةيرامنااةمَـكَـملاارخأو



-٩-

بابس'الاطا،راو،هيلعىهاملعءايشألاقعامممل.اا,امإ,لوةيثيح

ااا،هاضتقمبلمعلاوتادو.و1اماظاطابسارارسأو،تابرملا

نيتيحانلااثيحندنية:رم:اانيماتلابراقتلاظحالو

هذهنمضرةلاوأةياةلالعصنيلو'الافيرم:اانأريغ،ةيمل.هلاوة٠رظرلا

.اهلدادو:همإلاوأةداسلالوصح٣وهو.ةمكَـحلا

ةيعرشلامواهااىمو،اهبقوامنم:ناعواةكةاانْاةيفوصلاضهيىريدقو

لهأوهندالإام.رفيالىلاةقيقحلارارسأوو،امنعتوةَـمو،ةقيرطلاو

اذإاہنراورفنابرمهنماهااالو،نييديلغااءالداالمش،الاذهو-اهل

.مہترضدىفايسنوكتدقكلذلىمو.اهو«

ةلومجتاةكطاىمستىهو،ةلهلاىوامسيداَـكيروًـتىتملدج;و

اااخالافط"الاتودو،دامااماليإلن،هدامإليلعتهجونفدام,ىهو

؟اهلمهتايحومدوهجسالاضهبسركَـينأوةردجةفخافلالمة:دس٠و

ررب.الو،نلفريكنأيفتقولاةعاضإن.شاامالوأسانلاض.منادقل

تباتناىلاتارث.ااشمهبلعءالؤهدمديدقو،قالطالالعةفسلفلادوجول

ىفةلةلاتديلأ:نولويدقفادلو؛ةفلتهاهروطترودتعيفىرسيلاركفلا

تسيلأ؟ةقان:ويناسنإلارَافلاهااتخأمضتةم٠يحصالإلوطلااحيرا٠ةيار

.؟لولدملانممدناممربكأتالجمدملاتةفدافلا

كانهنأهيفكشالاع:لوقنزاميإمتااسالاهذملكلعةباجإلاو

ىودجةلالكلذنمكياواةيفسلفلابهاذ1اراسنيباضرانوءاطخأ

،ححدتلاوةعجارملالعركفلازفحيىيطرمأأطخلان،ناسنإلاركفلا

:ا٣نم٢-لوكَـشكَـلا-ىل.املا(ا)

.ِعيب.ااسة(٢ا



-١.۔

مغر.باودلايفاناكاقبت،ادجةماهةولخ«اذدوسنفأطخلايفامكاو

.باوصلااذهىلإلصنالأنكَـمملان.ناميلستلا

ن"اف،طقذلولحندِعمآامبةفهلفااهقبةردقانًايفاصنإلانمسيلو

،لحلاقبتىتااجلاةوطخلاىهاهتساردواهدودحتواهتاذتالكشملاةراد٠إ

نأن.تالكدملاةرادلعيردقدقتينأةرمفلأىرشبلاركَـفللريخلنإو

ىدؤيكلذناة؟ةل:هنالالكنعةباجإلاو،تالكشملاعِـيمجلحلعهتردقىعدي

.نايحالاندريكىفطاعشلاورجحتلاىلإكشالو

اكوكَـش)اوبد٠رلاثبوتالكشملاةراثإىلإليملاديز;انأكلذىنمسولو

ردقبمم:ةلاددہبارياصخابلق:إ،ةيملةمااةوررضاارادةمزواذإ،كلذنإف

ةيلة.اايرحلانانناوةيقمةيردْاالىلإانسايومف؛ىاتطاددهيام

قطاهلرمظاذإذ-ةلسةيتمةاهذخا٠الأو،راكفالاهرااشقانينأضتقت

لسصارينأهياعو،هيلإلودولاندسأيالفهلرېظږملنإو،هبكمصتيلف

ىرجلاىودسجام:ىردأةرمناسنٍالال.اديدقو.هلماىفرهتيوهثم

هبش٠نانإلارشياذاملو،ايبط،لجالةلباقردلئاسموألكاشمهارو

؟لحلالعةيصعتسملالكاملاكلبىفهآةفسلفااتناكاذإةفساةلاي

ةباجٍالا-رصامااىزيملْـيإلايفودم٠اا-لسرااادنارتبلواحدقل

اتأنمملأو.،ةيبرغلاكلفلاخيراتكةمدق.ىفلزاقلاادهنع

ىِدرجتلاملعلابلصتيايوشاجالاهذمهاجاملكلعهتتةاودلملانمدغال

.د.,٠أتلاورا:اعالإردجوهام،::اجإنفدے,اناف،نيقهلاهدحوهتيق,أو

بناجىلاء-ىلذةطاكوفوس:،اكالءلازاموا٨٧٢ما8ىف«لسرالدلو(ا)

ن.ةا-ةئملاًادنأدقو'مالسااَهددملدومجلاضب-ةيةلفلاهتاسارد

لااموةفاكوتاجاج:دالاقيرطنةكاذو‘ةيوونااةدامم"الاراشتناهجوىففقتل-وضء

.سروةاالإِعِـجر1.ريزندجلمرجِاتاو.نالعإلا
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نمهرابتعا،ةيصخشرظ;ةهجوو،ةيخيراترظ;ةهجولسرةباجإروهمتو

خرهباتك،لسر,ربتعادقو.ةيضارلاةيليلحتلاةيقطنملاةسردملامالعأ

ىلإحملهنكلو،خرؤملاراغاةهجون.ةباجالاهذهايا/احرشةيبرغلاةماهلا

ىفةسيلمأتلاوةيربتتاامهتردقروهظدا:د-سانلادايعاةقيقحركذا.دعكلذ

اذإوااهرشواهريخةيناسنالاةايحلاىفو،ملاوااىفمهت؛رظ;لع-مهلاعأومهكولس

وأرصماااذهةفسلفالوأمههنأبجو،اهنًاوأ،نيمدعمفديرأ

ثحللالمأنفنواَـننأدالف،كلةوأةسام٠ااهذهمفنَـكلو،ةمالاهذه

ليلحتويشعيطتسنىخ-امددىلإةف۔الفنوكننأىأ-ضلةلا

.اب.مفدارملاةين۔افلاراكفالاكلتميقتوةشقانمو

نذ،ةايحلاوةفسلفلانيبايپسالدابكاهنًالع,لسر,قفاوانْزو

rهتم٠هلفامةروهمملكشتوددحتنامنإلاةايعةصاخلاىفورظاانأىز،ةح،

يفاريكماتناسنإلااةلفف،ىرخأةيح١ندو،رَـشيالارياااهيفرزو

،ةجضاوةيقاراَـباہعيطتو،ناسنإلاةادةصاخلالاومألاويفورافاافييكَـت

.يناس:إلاخيراتااربءهجتاشقدصولدابتلااذهةيلعافىرنااننإو

ركأهلجنامنأو،ةجحهصةفره.انجاعمل.اانألعكلذكهقفاونَى

كلذونوَهنسة،هىذلااذهنيءنةلةلافسااانلمأاذإانأو،هلدف

توروأةريحوةينيقيالىفشيعندقو،انلبسنلاةماهلكانہةرصنم

هذهىضتزالاننكلو.انسوفنوا:اوقءلعةلككلذ:ر؟َدنو.لقء

ناكمإهايمطاشةملانوملاااذهوْا،هروامسااتىفعيشانيااةيردأاللاةمغنلا

.نيقيلاىلإلوهصولا

!ةديق.اان.قااناريَـطىأوأتوهاللاجاملَـيب،لسر,رخسدةل

هادأىذلايفرسملارورفل,لصيامااصوهصخ،طاقنلاض.وىفقءلعوهو



-

دحام٠نوزو،ءارآن.هبنودايا.هاي(مالكااهالءوأ)نويوهاللا

فقوملااانو،لسر»الروصيكلذكو.اہبةقثلاقنوغلاويو،لادتعالا

يفازعامغر-ةفهلفااىلإاجلنأامإوما،ناس٠إلالعضرفىذااجرحلا

يي.اااركفلاهمدقياملعدم:هبنُاامإو،نيقيلااقزرنلناب،لسر,

انظتشاايہم:ةچااتلاةجيتنااص1دنتسادقو.هران;قلةمااِىدمالىذلا

لغتشانأبمد٠يفكلذعمو.ىما.اانيمةلاعر٠سينيقيبرفظ:نافةةسافلا٠

ملنإوايحتفوكامامتنأ,وههران;ىفىيترلاةمالفلالءنةفلسفلاب

.(ا)،ددرتاالامشايينأ-نينقودنكن

لكف،ليالع،نةيلادردص.رصق،;أوه،لرر,نلءذخز.امو

نَالال-هيلعوا.اابراج:ااءارجإكبالاملكىأ-لسااجراخومام

٠ياتلاردقتقةال'اممو،هلررب.الق:ِهضد٠ذهو.ةينوقيةفردوفرعينأ

لااملال.ةيالل.«ااناكاذإواعاتقالادعبليدمالالمتحتىتلاةيحاماا

اهنأل،تاعوضوملاكنوألأا-ااهذهبنذكلذسيلف،ةينسافلاتاعوضوملاوأ

.اهليلحتوامصوہةلددملاىلوتيىتأكلتلةفلاىةيبطتاذ

رتلاوأتوهاللانءلررِتدسىفامضىتلاةرارااعجراضرو

مملاه1اوملو٨اخيراتلاىلإ،اهنعرم٠سأىتلاةير؟َفااجئاتنلاةرادجمدعوىتيدلا

نكَ-نإ،ميحجىلإءال.ااةاهحتلاملىتاا،اروأيفةيفيرلاتاداهطهضاللاعم

ةمعملاهترن.ااهارَالاشمهبىلإكملادكعِـجزاهنأايك.مكلاةابحتهنأدق

مهسفنًانوضرة،نيذلا،نيدلالاجرنمتم‘هبناىلا،اضيأةيلايخلاولب

ممراجونورويعِـقاولايفممنأعِـم،كاذوْانبلاارسف۔وةذ

.hy,Intiad.14.(ا) P٠B. Russell, History of westera Philoso
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ةهجووأ-اهبسودةادلاتواكنإ۔ةيهإلارظلاةهجوسيلو،ندلانع

.ةيعضوةنادااتناكنإ-عضاولارظا

اذهىفاقيقداديدحتةيرحلاىندديدحتعِـم-رحىفوِـلفىالاةبسنلةامأ

عطقلايفاهماإلانمساف،/داب.وهملعدعاوقوىفوملاءىبسنلاوأ-ماةملا

كبالملاماانإلب.شيدلاريةَـمالااهنعرفسأسااءارآلالكداسفوأبالَـب

بجوتةيماعةدعاقةيأكا:هتسيلف،مامحلااناهلرمرادصإقء-اي.اء-

نأبديفيامكاهنبوكيدقاغإو،هتدمنعبراجتلالدتماامنالطب

لطابوهفهنالطبواهبدكر،تلدامو،قداصوهفبراجتلاهقدصلعتلدو

.ِنمةقواانيبنادشو

:لسرفلومتارربم

؛ماعهجوب،ةم٠لفلا.نعهترهفىلإاام،لسردفقو،عِـجرو

(مالسالاىفمالكلاملعلباقيىذاا.)توهاللانيطسوةفهلةاانًاىريومف

هبشيامةمالفلاىفدجويرأىأ(ن٠يرجتااملحااىأ)ثيدحلاملعلانيو

اهنأىف،توتهاللا,لام.مل-.اانش٠امكلدكايفو،،توهدااا,

اهتفر.يقواولانَالاىتحعطتسيملتاءوضورلودتدانمنو؟َت

همدقفتتولق.ااىلإاماتاهنأنفملعلالمىيو؛ةديكأوةددحمةفر.د

ةددحمةفرعمنذإكا.ىيدوأىديلةت-ںجرايردصوىلإاماممركأ

ام٠اديمو،ةددحتاةفرعملاهذهزواممراكفًاوذا٤ءكانهو،ملهاْااناديمو،ةينوقيو

.ةفسلفلاناديمدجوو٠كاذواذهنيبو،مالكلاملعوأتوهاللا

اءزجالإمِـهِواولاىفلوانتيملتيم،سيمخ:ءهنًامل.ااناديملعظحاليو

ىتلاةلئسألامانإنل،هلؤافتريثيو،هلابقاةيوناسنإلالش٠اممارهص

لع.ملماانمةباج.اب-رفافتنلاحورورفظ,٠ماةريلَـلالوقمااماټهاتراالأ



-ا٤-

تااجإمدقينمأمالكلاملعوأتوهالاااوأىتيدلاريكَـفتلاعِاطتسانيح

.اادنقمامضهبدميملاهبر

هتمدةميفلسراهددءواهرا:أىتلاةلسالاض.!وتنكلذلاحيضوو

:ةماعةفصبنانإلاوملاعلالوامنىهو،ةرو£ْدملا

احيحصاذهنناكاذإو؟ةدامولتءىلإمسقنيملاهلانأقحلانمأالف

لقعلاوهام،كلذلكل.ةلب؟ةقالعلاهذهعِونامو،نيثالانبلبا-;كانهلهف

:رخآلانعلةنسايف.الكننأمأ؟رخالاعِـضياهيأو؟ةداملاىهنامو

همالخمورشكلذنأمأاةعيباعلانباوةبىمديامةقيقحكانهدجوأ

نومركَـلانمباات-كَـلفااهاواك-اقحوهأ،نانالاةبدنلابو؟ماظدلابرح

ىمهِـسامكامنأعمجأ؟هفاتبكوكلعذ;اهموزجعىفوي،.املاوردكلا

هذ۔هلكىا؟كلتوهذهلماوعام؟ةيشخلاةايحلاو،ةفرشلاةايحلا

طقةباجإلمهملااهلدمب-الىتلاتالو٠امناا

ةم:ةمةباجإلعايتحرثهيمانإو-اهري6ريكولكاشملاكلتةساردنإ

.ىماسْالاةفهمافلالعربعي-اہنءةعرصو

دبو

ناسنإلاهبفصتيامسأىلإسنيااماشاكشالوربةةفهلفلانإ;

هذدهسفنل.ىهپنأنهناسنإلاتنكَـمىتااةيرحسلاةزيملاكات؛رَـكفلاوهو

هتفاليختتبثأو،ةيبطلاىلءةرطيسلاةزجعمهلتةمةهو،ملاعلايفةاكملا

.ضرالالعةيهلإلا



دس

iيناسنالاركَ-ةااةَّاش

درجملاركْهلاوةروطسألا-ا

ركم٠الةليلقةعأالإدجوملقرشلايفدتيلاضاملاقاعْاىفهنأظحال

بلاغلايفومفركفلااذهرادبامأ.ىرظنرافصرينألمىذلادربا

ءامدقلاءالؤهنأدقنو.ةلوملاةيسحلاروصلاولايخلاندبو،٠نففا٨

.ةليختملاةيداملاروهمااهذوندركفلاد.ربنكميهنْامدلخيرودينَـيمل

رصع...رضاحلاانرصننفقحهنًاظحالننًاايلعفهالؤهفقومردقنكَـلو

ىرظلال.أتااود۔ږي-نباوتااودعاو،العِـضخيىداامانملاركقتلاوثعبلا

لمأتلانإ.ةقيقدلاةدراداانيزاوةالاعوضخةيةوةاةفرعملالاادسولةأ«اكو

مظهيودحويو،فصينألواكهنالالإايلو،ةبرج:ااقوزِ،ىراف:اا

.تالايخالاوضورفلاقد٠رطنتءافدهىلإلصيوهو،ةبرجالا

هرعيملامدييةلاوديدجتلانمهارعدةىراسلالدأالالاوينأنفلادجالو

ىمو،هرجةلاحرشلىرخأةليسوملهاأكلمناد٠ألكلذو،ىرخأةرتةىأىف

ملو.تاراهصت:ان.هققحتنأتمءاطتسااملعارلاباجءالاعتمتتىااةليسولا

ىدتعينأهيلعرظدو.سدقملاملهلاتبكلمتيناىرظالالدأتللحمسندد

لبقتالةيراباهتوقتابثإىلاعاتنلاوأقاةڈالاون-ملدااناديمىلء

ىتح؛ةعفانشمورفدو٢لعواركهاعداقحمرحهنأاك،كشاا

نانإلاصتخيامكلذبىسو-لوصيولود.نأباميفهلحمسىتاانيدايملانف

حِـجنيملعقاولانف:هر-دو،هيقو،ىاي.امبظأو،هلكاثمو،هتيبطو

نأل،موهفملاالماكلاىهاايايملعاعوضوههسفنلعجىفاماعناسنإلا

ىلعو،ىضوفنماهيفامبةينانالاةبرجتلالعفرشاوومهينأىلإهتجاح



-

هلحضوسهنأناف،،ىقيزقاتيمضرفنءثحبلاىلإهدوقت،ةضقاتملاقلاقملا

،ةساردعوضوم,ةينانةالاسفنلاتمادام،أأدقنو.ةحاملاشاك1اض-٠

قرشلاىفقيجلاضاملاىلإاعجراذإو.رظالاولدالالواږناسنالالظوف

-:يعوةريطتوةماهةقوقحىلهيفرحلااننكمْا

.قيجدلارصعلااذهىفزيلامافاِزمديماةعيبمااةْرادونانالاةژادنأ

،ةساملا«:هضتحتىذااعاوْاةلبقاانمهزد٠كنناهنإلاءاددقلاىأردقل

نيدضلاوناس٠ٍالاناملءامدقلاراف;يفو.ةياركىوةىلءددسىذلاو

ثبداوملاءوضقةيعيبطلارهاواخااروصتنأدا:دملاندناكدقل.نوتضراعتم

.ةقيقملانيءثعبلالااهسويفلخادتوجواوهلاهناكهنأىْا،ةبوكَـلا

ندلاخلقنيعوهضوكمدقلاناس٠اللديملمااعلانأظحالنأم,اان.و

ةاانيل.هلادداء٠إو،ايءوضو:دسالمأالدأتِ,نْاةايطا

.هسهناسنالااراغمءزوكسيلو

عِـلخ٠ناكفلاولابقحلاهذهيفناسنالانولتاقلاىأرلاعِاشدقل

'العنأبحأف،ايلاخنوكلارهاواىراملعوههتافصووههمصخ

هتاعووهتافهصلةمجزالإنكتملىتااحاشالاوحاورالاوىوقلابغِارفلااذه

.هتايغرو

ناسنالا,نأوهحيجرتااندربكأاردقلاينالَـعىذلاىأرلانَالو

،ريعتللةدحاوةقيرطو،ريكفتللةدحاوةقيرطالإفرعينكَـيملقادباا

ىنمو،ىصخشلاوأزاذل,دهفصونَأشاموهمالكلانمادحاواءزجو

نكَـت،ةايحاان.باخا1اعكلاهنًا،قاد:ااناسنالااذهدلخيرد,ملهنأكلذ

رظ،٠ىفحيحصلاريضلا؛،تنأ,كانهامناو،وه,ريضلاهنعثدحتينأ

ىفةيصخشاهلةايح-ةاجاوتةايح-ملاهاااذهَهطاناسنالاانه



-

٠،دعرلافصة-ةپهپولارهاوافنفدةرهاظلكنفوعِرزلاوشوحولازناسنالا

ناسنإلاهببسبريديىذاارجڈاىتح،ةباةلالالخفحزلاتروص،راملالظاا

تنأريمهضلااممانرس،نلأايحىفبجاوةرهاظىأ-هديصءانثأ

لد٤دجويالةهجاوملاهذهىفىخهنأىلإ,نلابيو.،وه,ريمهخلاال

هنسع-نأن،ىرخأةاوحهجاوةةاوحةبرغدجِولب،ىعوزو،ىدايح

.ةلدابتمةقالعتاذىوةوفئاظوندةايحلك

نمو،ةيلقعلالتاملاىلءضفر-:ااممكَـمأدقءامدقلانألمتحناندو

ردصملاو،فيك,ةيفيكلابو،ملهةيلابلهصتةةل:همأاولأسمهنأاضيألمتفا

ةيقرشلاقشولايفدبننأعقونالفادهنممغرلااو.،نأ,ناكملاوأ

.مراصقطنمماظةلعدهتم:ةجضانةروصيفاريكفتةميدقلا

«ايجهمتيفو،ةيصخشتداوحكةيوےلاثداوحلاممدةلانا-;إلاىأردةل

هلاةرورضلاو،ةيمةشلاهفأاهنألعاهرسف،هنأحلنثداوطاهذهل

اوزرب،٠نأن.الدريطاسأاوزرأ.امدةلانإفىرخأةراموو.ةصقلاةروص

ةيوجلاتاريغتلاضببصاخلالا:ااادهركنااذهحرشننك،َاو.جْـلاتنواليل:

مكلو،قلاقحلاهذهنوفالادن-الدقل.رطااوأفافجلاريتثدحأىلا

تءاجىتاا(ةيروط۔الا)ةيرذلارووطلاضبلخدتلةجيةابألعاهوشاع

.مهميلختل

ملو،،رتموأالمآةاوهريامامالاهذهلثممعدتنفءامدقلالَـيملو

.ةيعوضوهةدياحمةقيرط,رهاوظلاشمهبريسفتريطاسألاهذهركذنماودمةي

قارةتسالامامهاميفاوةرغتساو،اهواراعثداوذنيركذتمق1اىفاواكدقل

.طارَـخمالاوقارةتسالااذههنمدم،٠هسفنمدوجونأةجردل
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مملومحلراضوهاماب.:ةماتلاىوقلاعِارصارشابمام،رياورجدقل

،عفنلانهولخيالنكَـلو،بوربعسمزهاماهنمو،هيلعنسودمتجهىذلا

لعفلابمتدقو،نيوَـكتلاروديفىوةلاهيحواازومرلاوروهصلاتناكدةل

روملاهزدنْادبالو،ممدأومهنأىرايحةيدپاماتحبصأىتحاماوق

،لايلةدزاوروصلاهذهتساكدقل.دإريلاهساسااملةجولمهيلإتيحوأدق

لاجملااذهيفو،ممتايحنفهلرأالىذلاصلاخلامهولاتسيلامكلو

هذهلك.هاهدلاصهمةونجلاصهمةوةفارخلاوةروامالانيبقيرةتلابموب

ةيةاةروانكلو.ةروطهسالااردا:ءض.,نمةريخالااعاوألا

ودابسيلوةبرج:ااةسجىتنةرساقةرةطاسبنياا,هنااامايواهرودزربأ

.هيعولايخلا

اهنإةراهتساوأازاجمةطاسبلك,تسيلةرواممالاىفليتلارصاعنإ

ركفلا.راتساهنْاىأ،دربلاركةلاةياةانابريتخا.٠دق(واالإتسيل

،ةداجةقيرطبةروطهسالواذخؤتنأبسحياذلو،اءةيمهْالقتالو،درجما

اعرو.تيبثتلاوأققحتللةلباقنهتملنإو،ةماهةت:ةحنءهيتاهنأل

ةراوواذ-هو:همو.ةيقزيفاتأبظفحتلاشمبعم-ةتدحلاهزهانم٠هصو

كلذبسأَـمآو،اهيفلؤملةبنل(ةپهقاولاقْـلاتةلاشمهبنمتتتةروانسال9انًاىرخأ

.لايخلانكلذلكسبلْانأومہسيساحأومرظ:تاهجو

اافصقللامةي.ومهااوحوضولانماهلسيلةرواشسالانأىلإ،هتلاب،و

عتمتتىهو.(ءامدنالامال،)سودمعِـقاونعريبعتاهنإ.ةيرظذلارايخ9َاو

.دقنلااهيلعهضرفيامريرمالالئاسونمكلممالو،طقةامنينمؤملايفارتءاب

مل.امدةلانأركَذتنامدنء،احضاووديةروادسألانفلقعاللارصنهلانإ

نمااضرْااولواحلد،ارايخأىوےصصقاهنألعممريطاسأركذتباوفكَـپ



-

نكمي،ةزاتممةليضفو،ةصاخةزيمايفنابنيفرمم،ريطاسالاهذهلب،اوديم،

.راعشوسوقطةروصىفةايحااحرسلعاهلحوأاهتهارقةداعااهزايحأ

-:ليخفةروطساللةبكرااةيهاملاصيخاتنكَـميو

امنأىفاايحأر.كانءدزىتاةير.كارومااناولأندنولةروطسألا

دجوينأديريم:،٠ركَـفلاناولأنمنولىمو.ةيحةسقيةحنءناما

ناولأنمنولىهو.اهرودينأندالدباېمايوأا,واإوتيىلاةقيقحلا

ارورضدمَـيامنإو،هسفنلمهلاىفهماَـعد:.الىراهشااكولسلاولمعلا

.ةقيقحللةيرهكاةروصلاِعوصوننالعإ

هذهيفقرشللةيخيراتااقاب‘ولايفتحبلانإلوةنأةالاملان.سيلو

اذمنفلاىذءىشدوجونعرم٠يملىرافةلاركفاانعةتبلاروهصعلا

لق.اارظتلاهبلطتيىذلالالقتسالاودايحلانأوهو،طيببسلكلذو؛لامجا

ركمةلارصانعضهنإلوةلانهَـمملاندهنأريغ.روتمااهذهنفدجريال

نممغرلابو.ىرعشلاىروطسالااركفنابهتيستنكميامراتستحتدجو

ز.افسيساحالاقيرطنء،ةيرظالاةرشافا,يلابحقمدقلاناسنإلارن»

دوجوفرتءادقو.،دوجولانميفدهلاولصالاا»ةلأسم-فرهينأعِاطتسا

هتاعيرشتوهتاداعىفدعاوةبظةتحادقو.لدعللرواغنبريغنوَـكيسوأماظن

هلوصفو،هيلايلوهمإأعِـباتن٠،روظةملانيبوروظملاريغماظنلانيبطبردقو

'َهيبطلاىوقل،جردتملاماظنلايفاضيارَاَـندقل.سمشلاهريدتىذلا-هنينسو

يمددعتنماوہتند٠نًانويرصملاعِاطتسا،رصمنفةيسيفم1اىجولوشلاىفو.ةفلتختا

ا.ةيلكروهم،لعةيحورلانمىف،رمًاالابااجاوفنمينأو،ةدحولاىلإةهلآلا

ةدوجوملام.راعتلافهصونكَـميو.ريطاسألاةنلاول،همادقةاذهعِـمو.قلخلا



،رياماسالاهذمن.ددقلالإةبسنلاب،ةرَـكف,اهناقا:ولاهرب

،ءادألاةقيرطنعرظلا

فرقي

ىن"ادبااناسنإلانمَـعىخاہمطةمعىتلاتاواشاملاهيفحضتتالاثممدقنانعد

.تح،ااىرظكاريكفتلاةقيرطىلإلوصولانه

؟ملاعلادجوفرك:لاؤسلااذاةنكَـمملاةفلتخلاتاباجالاالمضرفسنل

ءامدقلاءالزهريبكدحىلإنوبرثينيذلا-ثيدحلارصعلاىفنيئادبلاضبنإ

:لاؤهلااذهلعةيلاتلاةباجإلانومدقي-ممنف

ءاضيبةرمزقلخدقل،ميظهلاقلاخلا،كوأ-وج,ناك.دبااىف,

الطةرة:ااهذهتدلودقل،كودأد,تيمسولينلاندتجرخةيظ«

،الوُذح,هتمسأوهتبرايمدآ

-:ليامبةصقلاهذهلعقلعتلااننكَـميو

ىضزةليختمةيدامتداودكدوجولاةصقنكَـمةروصىأنأرهاظاايف

انمدقتاذإ.ةرشابم4ؤردجو:لبانهىرظارصنعىأدجويالو.ثحاباا

قيرصلالالياحتلاقيرطريډقلخلارودتاذإهنإانلقوىرخأةولخ

وأداليمىاكروصتيسقملهلااذهنإف.افورظوةياس٠إلاتالاحلاسايتاا

لكلنيدلاولاكاماقىلدْاجوزدوجوولوقاانوكَـساذهللا:هطسبأو.ةدالو

اناكضرالاو.ابلانأاوعزقيرغالاونييرصملانأوديو؛دوجوموهام

.نيلوألانيجوزلانيذه

دويامدنعكلذو،ىرظالارانااىلإهاوتٍالاىلإانبىدؤ:هسةياا:ااةواحخلاو

مألسعوألعروصايدةو.نيلااولادحأل۶ىأىلهقاوباا%ومآ

دقو!نيا.قاكاناطےشوأ؛قيرغالاىدالاحلاوهاكةهلاتناك.اوس،ةميظء



۔٢ا۔

-لاملاليبسلع-رصمركنالل،هكقاهلاروهمآنكَـمملانهنوَد

ن.ناوكالاقلخأدولصألاهاملانمةدعامدريدبعنأرا،موتأ,هلالا

.ةہلَالانملو.الاجوزلاداليمةطساوبىلو:ةا

نممغرلا؛ريطاسألاةْرادنفلازاماسسأددنهدهقظلاصمةلكيف

.ةيركفاامامااسجةيؤرناكمإ

ةداملاوأىلويېلاةروصزرب:ثي-لووىفىرظ:اار؟ذلارصاعشمبدجنو

ةو-ءابألعلإةنواعتمهَـم:دصابأىلءسول،امنمقلخىتاةيلص'الا

ضوفلابىحوتماقملااذهقىلويبااىضمىدؤآىلاةماكلاوماظالاوةايحال

باراضالاو

رماعضهدونملقرشلانفةميدةلاروم.ااهزهلالخهنأنلذإايأر

ن.مدقلاناسنالافقو.نأايأانيأرورياباسالابو:ىفالإىراعلاركفلا

.ركفللىروطسالاىرمكاهبااعحوهضورحرشيةبوباماارهاوظ)ا

نإ-،ىتطاعلامركف,نعاورمءهامدقلانلأالوقكاذىلإفوسو

ىفرهاوظلااورسنو،ةبيتنااوأنألاوببسلاقااياىف-ريبعتلااذهِحص

دمباالكةديس٠مهريكم،ةيراصنأودب،دقو.ددعلاوناكملاونامزلا.ور

نأمبعاطتهسانفناكدقل.اميجرعقاولاىفاذهسولو،انتق-رط،:ء

دايحلاوأةرهاافاانعلازدالانأل،كلهنداومملمہَـكلوايقطاماوركمِ،

ندمهيدلامةيمألانفىوايال،درجملاىرظالاركفتااهبىحويىذلا

.ةقيقجالةرشاباازرجالا

اولسأىلادس:ااناسناللكاهنألعناهربااىفاوطأيذلانبحابلانإ

pre.logicalقط:االوةادةلحرمىصسياملثميركَـفلل stageناند.الناوأ



-٢مل-

pre-logira1قاباملال-وقادةياةع،ىمهء»ىلادباا mentalityاعر

مهنأنوسنيمېكلو.ةينيدلاسوقطلاولاعالااضعبوأرجملاىلإاوراشأ

قيباعتعضوتنوكَـينأهنأشنمسيلاملع،تناك,تالوقهايفرحنوقبطي

صلاخلاركفاادصقيقيطةلاانب.ةريخلاةيفطاعاالاعالاوهو

ركفلراةنوىرمكاىروط۔الار؟َ-ةااءابددحننلأالواحاذإو

دصقااوفقوااىلإعجرتتافالخلانأدج-۔ىلعلاريَـكفتلا-ثيدحلا

رةَـمااندمهدصقوهاددةلافقوو‘.قام:اال.ةامةِـلقهبىمدسيامىلإسولو

.ميفةود،تمددحىلايفورلفاللبملوةعهاففالخلال،نآلاافقومريا4

ملو،ةتمرتملاةيرصن.ااراكفالاكلاىلإنيش،قط:االوةامةياقع.ةركفنإ

ةروصوتيمملمالانأواصوصخ،راكفألاهذهلكحمسيرص.اادي

.ددماااللسانلانيبايرهوجافالنَ«اماق

عوضوملاوتاذلانيبزييتلاوهتيلاركَـمااالعده:.هزييمتمهأنإ

subje,iveىوسوموهاموقاذوهامنيوأ a objectiyeالعدامتعالاب

اماانامية:نأعاطتساىعوضوموهاموقاذوهامنةرفتلاهذه

ةعضاخةسيجذوهنثداودحىلإةيدرفلارهاواناةلاحإهتطساوبنكمأاليف

انروصتنيبو،رهاوافاابااساسحإنيباعاستاديزتةوهقلخيا:١بو.هتداعنص:اوذل

قركلانكلو،برخأوقرشتسهشلاىرن٤.اهلانيبسوهىرالعلا

سمشلادهاد:اهيفةيرهتواسانأىًا.س،كالود.رودوضرالاںأ

-تنواتسجوْاىدلتالنلاتالاحلانوناسس'اامدحىلاكلذه:دِـسدق(ا)

اشماورافأ.ةيداماامښةييزيزاتيملاما،ةين٠اةلاااډالوأرميىانالارَاَـفلانافلا

.مو+روك.»ااةجرتةيللةاتادا.ااملعوقالْـحالاباكنم٣٨٧سم

.اتيلتعةبننعةفلتخمةيلقعةبسنىزاهاناأىيغ
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جردتلاببيغتاهدهاشاك،اديشذايشمهِهآرتو،قورشلانفاسنراءلقت

ايَـلوناولألااضيأىزنحن.قفكاهونىذااردالانوللااهنهةكراآ

اتكلو،انلبيرقتوميملحندةوngmesةيلوامجاومأانأوامفما

نعاد٠زاعةلاحىنىنامامااانملةعجاتإنمىهاوورااهذهنأىفةركَدن

هنادانه1،ااهلبةنىلاف;،قدصتالاهتبارةلداكَـتةييليشهارالعة:هربلا

اتاعالت:اةقا:ولاىفقوة٠،ةيعوضوملانداردقلمحتانأىلءلِهلدتلانكارآلا

ىاذلافقوملانيبمسا-هلال.هصةاالعنورداقاتأىأ.ةرشابااةيسحلا

د:اءلرامنبو،اارعاشوانيساحأاياءهيلتامنيب،ىعوضوملافقوملاو

.ةليل.اادهاوشاا

الفركفلاىلإهليبسةرم٠املاةبروثتااذخىذلاقادبااناسنالاةلاحنفامأ

عطتسياليف’ادبااناسنإلا.تاداقتالاهالهوتاليلحتلاهلكِعارفدجو،٠

:اهانركذىلاةقد٠رطلvهيلإىحوآااهرودحورهاوظااعِـقاون.خلسمنا

ىعوضوهوهاموىاذوهامني٠ةقرةتلانرفاهنمو.ىرخأةايحلاقتةايح

ىلاة-ةرم٠تللايأهدنءىخ.الو،ناهنالالاالاهةبهنلاباهلىدهالةفرعملاىف

ةدارالاوأروعشلاوألت.اانفراؤ،نْالَـعاملك.رظ1اوةمةقذاني,امعضن

مالحألاراب:ءالرربوالهرظ:يفو،اهيفكشالىلاةةوتطاتبدأىلءرداق

اوااكقيرغإلاونيواالانإ.ةياقولاىفبىلاتاءابطا٠الانمةبحلةأ

م-ىلإرجينأنيجارسدق.ناكديفمهلي٠ءاضت،ةيهلإلاةيا.اهانودصج

اولقأمولايفهيلإسووسامنأممن.دحأنظ،ملو.مالحألاىف

.ةلفةيااىفهعسي

نفرةفلال-ريطاسألابو،٠ىهايأرىذلاملةلاركفاااذهجاعدقل

ِلاعد-ال-معدةلاناهنالااةوىذلاسماخلافةرملاهاضرإللدقاا



-

.قارمااورصمندلكىفةايحلاميقوةلودلاةفيظوو،نوكَ-ااةيامركةلااد

فسينأنالهنألالقتسمل.وياللق.اامادامهنأماعهجِو,ظحاليو

همفاودو،فطاوعنمبنأعِـظسيملناسنالااذهنان،لوالاناس٠الاؤرجت

.ةفلتخمبناو-تاذةيلقعةكشدةهجاوامدنعةيدارإلا

ةفسلفلاامهدشنتناتللاةدحولاوةقيقحلا

نكَـلو.قمتطالكىفةسقانعثتلااايحأةفدافاافصوتدق

ةقاىماماللوشنأعِـيط:-،ناهنإىأدجو،ملهنأانيدةف-افلايران

،ةيئزجلاقالكىفعِـبسةيممةقوقعاورفاف،ملةفسالفلانال.ماماااهانعمب

نْابد.،قداص,وأ،ىيةيقح,حِاطهمملانإ.ناقحلالكنمتمةةيحوأ

نمتمايدقءايميكلانمف(اةكنإ.ارَـكحنضتتةيضقلكىفّاددحملهعتسي

ةدحلعةيضقلكىلإرظ;اذإ.باتكَـلانوكَـتلوهمفوباوبأنفةبةصمإاضق

قياقحلاهذهلكو،ةةيقحاهتاذىفةدحاولكنوكَـتنملااذهب،ةحيصاهنأدجو

هجو:ةفسلفلانأىزايب.صصختلالقطاموتةصقانوأةلماكةروهصبةطنم

امااهيلعموقتىذلاماافنلانوكضرفاذ,وو،قئاقحاانعتحبلاىيهماع

.ةيلكولودلكوعِـتمتياماع

وأرارخالاضعبقدصبالو:ةقيرطنعمثدقامدقتومول-ااروطةنإ

هذهاهِـفتددن:هناىتااىلا«ااىفديدحتلاوةقدلادوجوطارتداعم،ماكحألا

لعةةسافلاسيسأتةرورضىلإنركَـمااووواموهاذهو.تاحاامصملاهذه

لك,نمتمتابأكلذنبملنإو،ةيلكةقداص,امنواهفصونكمااضة

.لالضااوأأطزاحلاص.لو»ةلقاملاسبمدق:كاذعِـيضوتلو،ةيقحلا

،ةقيقحاابيسةطاسبلك,وهلالخلاوأأطخلانأمعږسانلاضعبنإ

لاوزوأ،ريخلادوجومدعالإسيلرشلانأنوراداكنودةتسيذلاءالؤهو



--

أطخلالهميىذلاىأراااذهرخةر:نأادجمهملانمنأىزو؛ةلضازاا.ىد,اا

نأانمبلطهنأضرفنل:المكلذلبرض:او.ةبةيقحلابيةوألاغ1در،

:لوقندقةملسوهلعهتلالصد:ااداليمناكمنءثدحتن

.فدهال٤ا(أ)

.ېَـمىفملسوهلعهتلالصيتلادلوده(ب)

.كمرفناكمىفداودقماروهيلعهتلالص‘يتلانإ(دس)

مل۔ثدحتلاعوضومب٠طبآزىلاةقيخلانأدهاش,٠(أ)ىلوالاةيضقلاىف

ربخركن،ملهنأىأ-ىباعإأطخكاهسياذعِـمو،ةبأاغاړيأىأ-ركف

داليانت;رسةلاحيفانسفنأننءرابدإلاوهدمقلاناكاذإالإمهللا.بذاك

ناكملابيلاداليمطا-و٣رانمتمتتامنإف(ب)هَـبالاةيضقلاامأ

.دم

ركذوملاوللةقباطملا-ةقيقحااناةمج)ةلادلاةِـضقلانفامأ

يفالخرخآناكموىي:اادالبنيبةَهداااوفتبثيىذااىبامإلاأطخلااهناكم

á.(ب)نأول:ةباشلاةيضقلانفامباهإلانن.اهيفةريخألاةيضقلاهزدنإ

.ةهبج(ح)نوےننأنكَـمالفةحص

.قدصأاهيأةفر..نف(درم٠يالنآريخألانب:وضقلانكاهضةاتنالَـلو

عوزوهو،ةيضقلانعجراخرخآعِونىلهسسزد(ب)ةيضةللانلووقنإ

عايسلالعءاباولوحوأاوريسصاخ٩أشم.،دورج:اان.ساخ

.صاخلاناكملاكلذيفملسوالعهتلالصېلادالببيرقلا

.نيلوقلانبنهنيباوطلخواربرامهضادقنبولاثملانركفملاضهبنإ

.ةقيقحلالكتسيلةيضقلاهْدهنإ(ا)



-٢٦-

.ابيبقيرفتلاةرورضعم.ةيلكالاةمنقحتيلةيضقلاهانهنإ(٢)

اړنإذةيناالاامأ،ةلداكةقيقحااتسيلوةقيقحبااضممةيضقلاهذمنأىف:ىلوالاف

.قالصالالعاہمةحصلانمبيصنالأْىدأ

اذإبذاكارم٠خفصننْاححهصلانمسولهنْاىلإهبشلاببهنأعم

.ايقحلالمرنأرواانوبديرأاذإالإ،ةقيقدلانماءزجلةغأدقناك

ظافلألااهلعلدتىلانااملادودحيفقداص«ifربناانهفهمةنأحصالاو

ةقپة:.هضتمربخياارابتعاىلإىدأولو،رمحااذهاتيىتاةدود2ا

نالعإبةفسلفلاعضاوتةرورضىلإنيركَـفملاضهبهاجتارفياذهو.ةيئزج

اذسهنمالدباملظنفةقيقحلاددحتةقوقدوةطويهضمتاجاطدمدلعاهداتعا

اااةلماشةماعةروص٤ىألك-آةقيقحلاباىيتساىلءةردقلاغِرافلا.اعدالا

generalلاقمىلاءعِـجراطاة:ااهذهل:ء’لمتياية(ا) Philosophباكحمىف

What is Religionف:اًاتPP, 10 ff. Alban . G . Widgery
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ها

همممطالدصلامهشفاْهه
-.هم

،ةسقيةطاىلإلصوتلاافلاةةظو,انلوةىف

نفافدهربتعياهيلإلصوت١اوةقيقطاننءفش؟َ-اانأىرنركَـمااسب

راكفالانألوقعملاندناكنإو-«ےاتوكلذرا،٠آنعرظ:اايفوهب،هتاذ

لعنويهدولاونواديملةتااقفتيو.ةعف(اوةديججئاتنا،ءاداهحاصتةقداهصلا

مهضعبنإلب،اهلبةتسدىلإرظ:االعفةوتيالاہيذكصوراكفألاقدصنأ

وءهاي،يداملالهصتتينااامامسأوامللعلعسسز,ةركصةااباوصنأىو

اا

.اہما-ہبىلا

نور٠ةيامربااوْاةياااةلةااباحصأاصوهمونورخآلالاو

ىفلقعلارظالادوهجددبتآنأنولبقيالو،ةقيقحلاىلإلوصولاىودجمدع

ضفريوةةيقجالموهفملااذهسكَـعىمعف؛هريصموهئدبمونوةلاةةفرعم

لذاسوالإىهامةفر.اانًانوربتها٠و،ةقلطملاةقوةحلىمسياملود

ن.ققحتادلعبترتيةفرعملاقدصو،تاو.هصلاضءبظتلاوأةكدم

«تقحلاقدصباذهديةربءالو،أطختناكتادفنإز،ددصلااذهنوحان

امةلاحىفةدحاولاةركفلاقدصلاماىأرلاازهلعبترت،دقو،اهتاذىف

اذإةلطاو،هبحتىنااِمالاةلاحىفةقداصنوكنذإ،ىرخأةلاحيفاهناَو

ةدحاولاةركفلاقدصلايحااسيْاكلاذىلءبترتياك،ِمِهناااذهقةةمل

ةماعةم:لاسةد٠نأنكمياكرخآىدلاهنالط,وأاربذكونيجدصخشىدل

ىزو.ةبرجتللحيحصلالاحيانوح،ل.ةتسملاىلعقملةيةرَـكفلاقدصنإ

فوقَو،ناخ.اكةيقلامدعسوراو،،:اذدحىفمأںهةتيقحلاةفرعمنأ

.؟ِعنلااداهسيةنفوكو؟«ةر٠ةال.ى:عِهنروهمتن

ht
tp

://
al

-m
ak

ta
be

h.
co

m

http://al-maktabeh.com


-٢٨-

Naturalةيحزبطلاةيمااولانًا,لوقلانكميةقيتعلانفو Realismتيل

Persmalةياذلاةيمةاولانأاَايداللرخآهمأالإ Realismادماالإتسيل

.ةيلاتيللرخآ

ثيدحاارمدهلاىف.ا-ونبْوايمادبرب٠تعيةدحولانعىفاسةلاثحواانإ

ىتحوأاقيزيفاتيملاىفتحبلامميننوكتنأنودفونريدكنركَـفمدز

وهاعةربهمامنورعسىلاتاحلطهصملاضه،ممتفهمافيفدد;اننكلوامبمابهالا

ىدأامممايلاوةيلكااعِـباطمهريكفتدقفدقلو،ةيترزيفاتيمةفصوذوأقاہن

المهعنطلابو.ا۔متازجأنمهزجلكيفة،زيفاةيمطامنأدوووىلإ

نأنودپالمهنال،مہتافلفامبىحزىتاءايشألاهذهباوةرته،نأنوديو

.نأشاااذهنفساسأوحرصرارقذاخآانفمہصةأاوطرو،

ضعبهمهفدقةدحولانءكمياانإفةقجااةهِزفاتيملاةيحانلاندامأ

دوجولااذهلني.دلصأوأدحاورهوجيفاداكالةلواألعنيركفملا

نولاملادقتعاا،ةداملاىهةدحاولاةقوبةجااهنلهنًاةقثلكبنورنويداملاف

idealistsةضاماةيديحوتاالذةفئازلاتافر.انااضعبو.حورلاانأheu(rat

Moni8mهت-وامنإلد،لت.روهالوةداعوهالدداورهوجلَـهاانأمعز

ناكاذإهنال:تفامتملاىردأاللافةودهنأمازاهفصونأوةفور.دريغ

.؟دراوهنا٠معزلاديزيفيكفيفورهدرمموءزملارهودبلاانه

،تادودواارامسام'وضىفرسفتةيوسةيرهوجةدحوسبلتنأدق:دداكنو

ركفلابيصيناو،انمهادنالاىلإلبسالةغرفمةقلحىفروديثحبىه

ذخ‘ملو،دحاولالصالاوأرهوجااادهسمشىلءرصأاذإمدقتىأىرشبلا

.شمهلااهضمولكتوقاقحااةيبهمنرامعالاىف
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رفظتملوههةالصهنال،ااتاسارداانا-اياىفتربأةمزالاهذ۔هلشنإ

.ضرملموأدكو٠هحاهب

ةقيقحلاةدحوىنعم

.؟ةيمأةيرهوجىهأ,

ةثاللا.ىد٠اباادسأةقيقحلانءمهسىفنورةَ-ةاامزتلارَـياارمهلانف

ةدحودشغتانأirالشلا،ىدابااه.اهِعضواةديحولااهنْااوافىلا

-:لياية،ىدا:1اهذهل:هتقو.ةلةيرهوج

ىمهس٠ا.اذهوىبل.ااثحبلاوسارحلاقيرطنعفرعتةداملَـحاا(١)

.materialismةيداملاب

1dealignهةيحوروًاةيلُامىمسياهاد:دو.ىجوروًالتءلَـهاا(٢)

. or spiritualism

وأةبانشابىمسياموهوحِوروألشمض،:و،ةداماسيه(٣)

.٧dualismوتْـلا

ىأبنعيىلإودبيايفنولوةةرصاهملاةية-افلاسرادملاعِاتأبلغأنإ

عا-باصااكانهلاملاليسىلهف،ءامدةاا،هرخلاىذلااذمكىركَـفمازتلا

Logicatةيقطملاةيادصولاةفسالفنأصاخ posiii) ismعِـمو.ىدامهاجتامهل

هيلإاومندقوأ.هاجآالاادهاوقلكلانوكَـينأهيفكوكملانفكلذ

.لقًالالت

neutralةاياحتاةدحولاةفلةنإ Monismتسيلةقيقحلانًااهداقتعاب

ةيردأربىسويكدالوكلذو،رارقذاهإىدا-هآامنإةدا.تسيلوالتء

هاجتانفنودرت،ادناعرانااهذهعِاتأنإفكلذعِـمو،ةينةيباس

.فرصىدام
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:ةدحوللةحيحصلاةركفلا

ىلإريشًادقلب،ةيرهوجلاةدحوااةرورضلابىتتالةقيقحلاةدحونإ

نايعأوأرهاوجدجونأنةَـمملانذادهىلءو،ةيماجناوأةيمدستةدحو

قاشلابهذملاعايأ،نإ،مظتنملالكلارباعاهرتاقالعامطبر،ةددعم

dun1inنناينمامهو،ةداملاولة.اا:نن:اقحلانيدنعو:كانهنأنور

ةيحاننداهيلإرظةاذإةيداعلاةيناسنإلاةايحلانمحضاووهاكماهطابر

ةدحولاهد.هنًاديؤآىلابراجتلانمةريكةلدْاكانهو.ماهلاقوذاا

ىتلاتاقالمااو.ازجالانيبق:ردفتلاوًازْـيملانإ،ةيبي٢رتتيلِوةييظات

.ءاودلالعةيوتمااريغوةيودمااةعيبطلاىفهتلندالملَـعاماعالكلكشت

ةيعايجالاةايياايفاهقيقحتىلإنانإلاىتلاةظحلاديحوتلاعاونًانإ

،ىرخأةرايمرويرهوجتسيلو،داوأةيهرتامردشوامعمنفرس

وْاةيرهوم،ةدحو,نعفَـكلاةلواحملفل.ايىذاا.دويانإ

.ىفانإلاركفللدةنلابىودجلاميدعنوكَـيدق،سوروأىدا.دحاوردص۔

ىم،اذهو.اهتاقالعوةبرجتلااہنضتتىتلاتاريمملابميتةياسنإلاةايحلانإ

نواعتلاوماهسنالاهوضىفتلفتخاايم)ءايشالاىرنأقركفلادوهجمنأ

لخداددعاذهكادوهجمنأىزو،هسفنتقواانف.اهلموايساسأرب:هي(مظنملا

رألعكشلالبقتالةروهمبنهردق،ءوض.ااةدحولاقيقحتلقيبطتلاناديم

.ةيمهالاوِعنلاةياغىف

ىلءدايعالادربع.-عنفنأهلحصالو-مِ:ة:الفوسافلانأهبمامملانم(ا)

نمعمبامكام.'نياةبراحتَهليم»هنأىلهقوذلااد’ءىلاراضاذاناللو،ماعلاقوذلا

.ةثقان.الهلاةطقنكهتپرالصرابتعا



--

اةاريرج

.،؟انهلكىنمام,وهةفسلفلللاؤسمهأنأنرَـكفملاضعبلوديي

دصقيالاذهيف«ىنمدةماكنإ».دوويولانعلاو-هلااهبطنودصق،٠و

،اذكْواكزدرلااكن-هوًاةملكلاهذهىهمو:انلوقنمالمهمهفواداهب

:الملوقنأكىرخْاةقيرطبلازهيلاعضوهلوقدزامحامإنكميو

ناكاذإو،؟ىناعموأىنهمل.٩ةايحلانفادومولهوأةايحالانتله,

اندوجواممل،،ىناىفاعملاهذهنهاموأ؟ىنملااذهوهاذباج:إلا،٠باوجاا

ةرَافلاضعبودلل،'الانا٠روحنلاا:هلعلاواملاعضوو؟انبرريو

.،ىناهموأةيلكبهلوقديواهع

اهبنأناسنإلاسحأىلابراجتلاضعبلةجيتنةركلاهذهتءاجدةل

ةمدجةيرهوملاةميقلاتاذىأىدإابةياإاةبرجتلاو٠ةيرهودبلاميقلاضحم

ةماكىلإيفاضتىرخأةركفكانهو،ناهنإلاةبغرعضو.نودَدںا٠اهسفنب

ةايحلاهزدله:وحنلااذهىلإلاؤسلالوحتنأَعمولاودسلااف،ى..,

ىفو.ةبرجتاالعةبمدمةيقلانًادجنىلوألاةلاحلاىف؟شادنأقحتست

لانتنأنةَـموىذااحِرسملااهراوعاةايحلالعةصنمةميقلادج;ةباملاةلاياا

ةريدجةايحلاله,ىلالالاولااذ٥ىلعةباجٍاللو،د٠برجتلاهذهلثمهيف

اپ;إمم:لوقف.يفداهلاهابالااد١هددرنودرات؟شاعتنا

ساناانإ،اهةميقتاذةيًـفاكبراهيفادردق,شاننإةريدج

نفلاولاجلاناكدقل:ايفطاعوايلقعوايسحاوعتمدقةعيباعلاعِـممهتاقالعىف

ىفلقمااداساد،ىفهتايحلىوردجودقكشالومهنماو.مهبرعِوضوم

نملهتمالآلاونحنابناجىفىخ.،ةيةر«الةفرها.اوأملعللملهلا,ةروص



هساباب-

اہتمامهاةينامنالادرہَـستواهدومهصواسفننعةښاسةالاتاةاطااوتاِ،اكلا

،اهنارمواهنعنيلااداقرفلاتقاذدقنوكننأدبعورأةروهمدامتتاو

ىلإةفاضالاو،يفداهلاةيلو:دملافقومهبلطتيةبرج٠تلانم«ددجعواىهمه

براجتلاو،بحلاوةقادصلاك،ةيقالخألابراد٠تلانإلاينأسكعكلذ

نا٠ةردجةايحلالعجىفكشولماسِواءزجريتتهناةدامك،ةينيدلا

وأةيااجوأةيلقعوأةيسحتناكهاوس--هذہكبرارنم.شات

ىفةدراولا،ىنم,ةل۶نمهممفنةَـمبنتسانأنكَـم،ةينيدوأةيقالخأ

.قباسلالاوالا

امبناجىلإرخآامومف.،ىنمَلنأضرتفينانإلكو

نذهان.مفامىلإ،ةينسىخ،مومفملااذهنءلأسينأبةبي،هانوضوأنأقبس

ةايحلاةيممأنوكرد٠نيذلاءالؤهددممىتا.ااركنتكلاذاو.ظفللااذهنم

.اسمانتقثوألركفاااتوزد،زنفمهةبسنلا

اېتنهضتاكةددعتملامهافااوه،الهنْاوههحضوننأدرامو

لككةيندماانأةمومفمأةيرابمعزنأاننكيالو،ةب٠اسنالاةايحلاىفبراجالا

ىنمانيدلدجويالةيناسنإلاةايحلاىفقح،ءىشلكنضتيدحاوىضماهل

ناسنإلاةايفدهلاوىف«اانا٠لوةلانإ،نام.ةدعدجو،نكدحاو

.ىفسلفالىرهشلوقوه،دألاىلإمعمتي,نأوأ،هتلاحبسينأ.وه

لالخنموعتهتينأو،هتلاحيينأناس٠الانمبلطيدتيفوكايفلانإ

نممغرلاو.ناسناللةكَـممهتلااباعجىلافادهالاوأىپاعملاواسيفكارتشالا

وأةفصبرافدقىنمنمدوجولاوأ،لكلا,نضةينأنكَـمياعلاؤسلانأ

وألو:هملابلصتيىذلاوهناسناللةسبنل،مالالاؤسلانأودرراف،ىرخا
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كاردإلعفقو:اذإ.املجأن.وأةصاخهيااهنالاةاجنايفدجواىلانناهملا

هذهىفلامةلاهرودهادأونانإلافودف،قاهملاهدهوأىيملااذه

.ةا,طا

هجالعوةةسلفلااءاد

وهامزربِوىرهَ-ةماانالكو،نئاكوه,اعتم.ااىهةساملانإليقدقل

نهارلا,وأ,Bernaىلَرآانَالاهينأنةَـعامرااإىفشاك

لعةروط:.ريغوةكاهيتوملان(يفارتءالاندهضادق،ت،الا

ةدعبةدرجمتارونلك-تيْـفتمبصدقة،ركفلاماتلاهزهنإو.قالطالا

ةلةحيصةرودصهااعإىفاماَـعتماولمو؛روط:ااعقاولاةلدملا

.ادوايقالخًاناماالاامشاءىتااابراجتالوةيبطالةرشا.اا

صخياكدالشف:ةرولعموةكروملوةكادستم..ولامر.اكةيمالانإ

نفو،ةديدجلاَـكشْادوجوىلإةفاضاهلحارهيفىدْارواحتلانأدكي،هايحالا

.لامجللةديدجلاكشأقاخلةادومجلادجنناااولا4املاع

الوهضالَـعةباسنالاةبرجللةيااا.ىفورايىلإاض،ْاراشأدةندلانإ

ةايحللةوسا:هنوأَـسنْا1ةسمل«الديرًااذإا۔ادهل.اباثداوحىفايط

نأب٩و،ةقيةبالةيكرحلاعِـباطاهراب:ءاىفةماةااذكنأباةياانإلا

انكَـميالهنْاحيحص.نااكوهاعفتملجْانمدوهجلاولاان,تت

نوَةَـسام,وأنوكينأناَـيامشاكوهايتبنآوني-ةيلكبطب.:هصننأ

نَامالفازعالاىلإنورايحىجولوي,اارواهتااحارس٠ىخ؛،ال-دة

لحارملاىل-ءدايعالادروو،ةياا:االسارملاىفرواج:ااهياءنواَـيسا.ةارهد

لسم٣نأعقو:،ناكنرغألاهالم'امانءْان.المدجو،ملهنإ.ةىاسلا

تلصوىذلاىوتسااانهىلانكَـلس«اااوىكلدلالاسرإل١ناسنإلااةرهد



ويدارلاةطساوبهايحلاهزدىفلهةلاايهروصتنعالمة،نآلاهيلا

.ةعئارلاتاعرتخالأندهريغوأ

فقوتيال،ىغمنمهلحتاموةايحلاةم:ةنأ،ةراملاعرباذهىنمو

ىلعكلذ7فوتيلد،نَالَاااهتاذىفةيقلوحتىلاةيلعفلابر(نلالتطةة

ىغفوسس،لقتسملانفىرخأبراجتىلإلوصولالبسىفلىلاتالواحنا

.ةيناْـسإلاةايجالاقعو

كل/ال،ناكدقامري.الو،شاكوهامريتننءجرلاو

لبقتسملانءاناريتنأىأ.،نو؟َِدسامال،نودفاملوةتنأالإةمالواا

.تالامتحالاىوت۔.زواكالىدلاnenec(ionلادأتلان.اعو:نوكَـتس

نكلو.تالامتحالاهذهقدصة٠يحلارہافآدقة.ااااهتهيقندكلذضذيالو

امإكلذو،لمأتاااوداةينأنولواممهنأ،ن،رصا-ااةفسداةااىلءظحالملا

.امقفأعِاس٠اوةيؤرلاحِوهضومدعنًامہندلىدقنلارصبلاصق:اامإو،مدلةتل

دجوياععافتنالانمهت.رح،ةصاخةرئادىفِعقوةتدقمہنددحاولكناكو

ىشاحقمهباةْانإِعفاولاقة؛دحأىل8لداحانالنْـعو.ىرخالارئاودلانف

فلاياممدهبنوردايمہنهاريكںْابجهلاو.ىف٠اجيإرارقذاختابمازتلالا

لقعلابدجلااذهو،ةيراّـَـفلاةمزالاندجورخالحِرتةاتإ.ةدؤًاالبمعهارَا

مغرلابه;.اف.ةغلةلاعراتلةلماشةساردبةنواتمةصلددوجموقتنأددرتلاو

هاج:هتس،اورومهلالوالتخالعبهمان1اىفنيابتدوجون.

ةفسالفلالرنتبلاعْاانإإهيطهتاپهنادنالإقصلأولشْاوسكْاةروصةساردلا

مدقلاندةصاتشأالإعقاولايفتسيلىلالاعالاكڈ؛نيرصاعملا

نأىعءاملزد،٠زاتممىدقنرصبىهءةلماشااةساردلاهتعتنْابيو

٠ىدارلااذ»با:ءديرغ.،٠لساردازربنأانيأردقو(١)



د-

،ةيعامتجاوأ"ةيسايسلماوءنمبهاذااوراكفألاهيوفماسدقنوةي

ةياہناايفو.ةماعلاوةصاخلاتافاللاصحةو،لسرلالعةماتلاةردةلاعم

ايسز.تمادىالنازإلامدعوأنازالاو،قږضلاوألوهشلابانكنوكَـس

هتاقالعقعىدمىل-ءو،اصةشلافوهلعفلاةبرج;رتةوًاىغىددلع

ةايحلالا-ىفهراكفأوهترجأاربمن;ىتااةيووحلاىدملعو،ةيعامتجالا

.ايدا.و؛ركفلضفأ

ناكد.الدودلودع4أناي،وةژافمل،الىِرالىذلا،بهم.ةملاىِـنداا,الف

.ةهةانةبسامةغملةهيدلنوًاتنأنكَـم:البصهتملاادلاةديق«ااو

هكَ-او؛هاعدالاااقداصنوكَـيدقذ.ىدحلاورو:ااأناخنإوىخ

.بساملاقد٠رطاان.ىدهلاورولااذمعافت:الاسالانع5َدمببممه

-قداابّاداجادايتهاہجونأحقثديملىذاا-ملاعللقيالاك

.جہنملعضختالهاياهضةنًاىلإاداتسا،ةفارخوًاةذوْاىعدينأ

«ةةو.ناكل،مل،اااذ4ما.ااساساللادرتحم،هلعدعاوةاايفوملاعلااذهناكولو

ةرادىفعقيالرمألاارادنأود،هلوقينأدسويفاملكنا٢و،ادياحم

يفنوريوكمهو.هبربجاوشاءامبرو،هاياضةاوسرداساةأهلنأو،،هصاصتخا

،ايادصقلاكل٣بوًاقدصدبىد:ءتمل:لوةةو!ناكمونامزلك

تارايخالنبللاةدامةيعاوطمدماايملعاميكَـحكلذيفردصأنأرظنوالو

.اياضقلاهذهضد،قدصديتسأالفهيلءو،لمعملا

ةلل-حأل:ءدو,اباٹج:ههنأبم-.براجةلاوةينالاةايحلانإ

لذ:ىلإدوقينًابجيةلماكاةهلفلاههنهدوجونأايك.ةايحلاهاْـحمْاىتح:٠بىلت

vةاوحلد٠أنمدومجلا as:eقچ..ةو،ةالفللط،راذهىفو.،براجتل

.هد٠اشلعفروىفانإلادوجولل



-٣٦دم

نيدلاوةلداا

ةيحورلاةاعحلاقةاسمنمهري،٠بىتادمةالواركفلالبارتروةسافلاخِـيرات

ندلاعِـپيىلا،ةيناساإلاةراهخلاهاصاخااولالإروم.الوىرخألا

ةردةاوزوَانااويلالةل:ه،ءا.اءوةةددودةو.كلهنالوامداهزرب

نويعابجانوحاهماذدجواهك.ةيلودالاالاامم.ااةجلاعملعلقهاا

.نوهقالخأو

مم٠يبماقلو،ةمهمىراينلاروَـصتلانوي،نن:اازداااهمةماللاسولو

الو!نيدلاتءأدودةهقفلاندابناجنأكشالو.ةرواةاءدوِندلاجر

نبلاة-وضةو.ق:املاشم،وبءالدإلاىفتنسدق،ابرلانوكَـتنأدعبتسا

-:لاز-اااذهنعهيفباجصاخوذلععجننًانَـعةم٠لفااو

؟ةيناسنإةنرمدلكلقاہنااوماهلاردم1انوكَـينْالةعللنيَـميدحىأىلإ

لههالوقكلذىلإفادي؟ةديقعلال:اسمنفىبنْاهلق٩دحىأىلإو

.؟هيلإلبنألة-ااعِـبط:هيالاعىلأيىحولانأمأ،يحولانعلق.ااىذي

نيووةلداانبقيفو:الةلاهنأكوودزن0ويلاةفسالفسبء,راودأنإ

نسافرسفهضودزوهرللة:هضملارطاهلالاتمااكدسةو.ااةنإدلا

نيبوويلاحورلانيبضراسلاضبظ۔دس)اد٠و.نيقاورلاىدلاصوصخ

لقعلاروصق,ىرخالاىدانآامو،ادودحركةالىلوالاعضالثيح؛ةيي٠يس1ا

ِعييالو.ةقيزيفاتياالكانااندريا-٣لحىلإلوصولانعهزج.ءوىرشبلا

ةبوهصنتبرد٣،نو:اا،َههاللاضد:ىداتاعرسهتضدبدوجواذه

هنًاو،تتعِوضوهن.نداانًاعِـم،للةينلاةيهلإلالكاشملالامالهبو



-.٣يب-

،ءارَالاهذهلدملءادصًاىشلازاامو.هلإدِ،دوىلءللدتلالود.:دملانه

،عضولاالكلذناف،هلإدجوانا؟ولىتح:لوقوفقرض:ناكنإو

دوجواانأهالؤهىنوانةإلادوجولاوال،نلانإلادوجواامتهتةلفلانأل

رهاظمورهاوافن.هلوداملكبلهباورلاعونت،بااوحلاددد:د«-ةنيلادنإلا

نْاوهو؛طوبااببسللةيهول‘الابسااجلام٠غإنكَـسالو.ة،دادوةيحور

لوطا،انمسيلو.هلالاظةاهيملءقملاعيامنانإلااهايحيةيحةاوةقالعكانه

ةايحنن.ءزجم٢ىويحساموهلامأندهلامعِـمبناجلااذهلفن،نأ

.ةبادجولاحىهونا-االا

ناسنإلاةايحيفةينيدااةيح١:اانإلاةالنإنَتعكلذىلإةفاضإلابو

٠َولسوكوافوهراكفالاىحوردصمنوكتدقل؛طتةنط(ءرہظه٠رهظ،ال

لم٠ةينأىدجقملةماظةىألعلحتس٠ادبو.هلودنموامهتاقالعو

ضرشةرهاظ(نيدلاةساردنيباقرافكانهنكلو.هتظهحالماابااج

ةينانإلاهبنيدتلشنپدهاشإنيبو،هايحالاالعاهبش

بجىذاالقعلاندلاانهأشن،نأيفعناملاام:دددلاا:اهنفلاقدةو

.؟سانااهبنيدينأ

قتكَـيلقهااناكولهىديحوتلانايحووْالانايكلوةنكلذلعةباجإلا

لت.ااىفةتوافتمسانلالزانمنأىءانغالوةدئافىحوملانكيملال

سيلو؟عنتقااكفيكلق.ااىحولاننىنذتسناكولف:هيفةلتحممہيصنأو

.،سا:ااعِـيجلوهامناو،انمدحاوهرسأبلقعلا

عمتاوتسملاراسىضرنأكنمديامهبىحوملانبااىفدجوو٠نأىأ

ىلدقحااماظنلاىفرسي4هنًان،ىدامااىو:دملاضرامدو+ونامض
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يفةفللاخراتلازالو.ةلق.ااتايوتسملاةفاكىضرنأنكَـم(امداك

ندلانإنولوقيامدنع(ونيج)لاثمأنركَـفمبيذكبهلحِـمس٠فقوم

ةفسلفلاونيداانيبطبرتىتلاتالاصلاهذهلكو.لاوزااىلإاي:ه-راص

كلْدىلإةراشالاقكتنكَـلو؛حوضولكبامه.الكزيميادةيؤرن.ان٨:هتال

-:المانلوقكماعريعتق

ةِـحةبرجتوىقيقحدوجونيلانإو؛لقعلماو،ىرظ;ثحيةسام٠اانإ

ءارآبلدبْـسها،ىسلفلاقاطنلايفندلالئاسعجزنأانبقيليالو.ةعرتم

.ةيصخشااةلاصالاولالقتسالاقحىفةفلةلاطرشنأحصيالاك،ةيران

اېسااسبحتالألع.ةبانالارمدوردهصمةبسانميفةيقيتطااہ:هوقو

.ندلاكلذقاك،هردصمناكامم،دعايهوضىأنوداهباوبأقظتو

ىزو،ةيقن-اةلاتاساردلاْازجږالَاءزجتحبصأنسلاةفسلفو

كلذكونيلاةساردلاريكا.;اجسركَـي(سميجميلو)لثمارصاهماةوليف

.امهريغو(رلدسونوهسجر)

ن(نوارب)رصاعملاونرفلاركاهددريامددمااالهىفىف،و

.امساحايئاهنالداةتساندلانهلقنتنْالعامويادر.أمززملةغسلفلا

وأ،امويفرعتملاهكلولصالااهدصقموهاكاد«اكاذهناكد-ةلاقح

دقفكلذعمو.طوشلاةياهنقاااذهنفىضَـمنأامود٠دراېلها

،نازيمت-ناناديم«َهلةلاونسلانلأنيثحابلاندريثكلودسو

.ةكرتددعارصدودحامهنربدجوو٠ناكنإو،لاصفنالاماتنالصفنمو

ضهاعمو.ةفسلفلاتحتملهااعضو،٠نأددلأادهىفنيطلاندو

ةفلةلاونيدلاىلإراثينْانكَـم1انمنْاىرااك:ا.اذ،ةرظ:ااه.اهىفةحهصلا



-

رعاشريوعتللناجردت.نا:ديصوأ،نام.٠اتتمنياروامامهنألع

زيكر٠نوريوكنواح،لواحدقلو.ملاعلاوس،،اداقتعاوهيساحأوناسنإلا

ةفصبءالو‘هدقتعياك،رخآىلإروطنملاقتنالاايفمتىتلاةرتفلاىلإهابگالا

ةتسىلاوحذنم،نورانمتنَالاةةالااد٠هنفةمساحلاةوطخلانأةماع

اعطاقوًااباجةناكلاقتالانأدقتدالالإ;كلذعِـمو؛حيسملالبقنورق

ةرافد٠انيقلااذإادإ.مدهااندديدجلاقلخومدقلاريباط:هنأنظ،ثيحب

نيوىرظ:ااريكفتلاريكاوبنيبار.دد.اطيخانيفلأ،ةرتةلاكل،لعةصحاف

.اهءارونكنىلاةين،٠دلاقثاةڈا

ليبسىلعو-ةيعمةماهتاروصتنيلانمتارودقةفسملةلانأةتريتطاو

لئاسملاهذهرخآىلإنوااةلاوردقلاوسفلاوهلإلاراكفأتراةتسا-لاملا

اهتاهانامكحتتلازامو،ىرظلاريكنتللتاكرحلامي،هصلتحتتلازامىقااةما٨ا

بظأيفىرمهشىزمربولسأيفنمريعيِندلاناكنب:او.ةفطها

ةيلايخلاروصلهتالىلاةفاجلاديرج:ااةغلعنصتةفسافلانإة،نايحالا

.اااةقيياكاردإوميهافملاددح:راب::انعندرثكأ

ىركفلاماانللنهاېاكلا:هنالااةلاىأرلالعادجاضارتءادجنالو

جازملاوةيرشبلاةيباملاىفنيزجتمِنمايملناجج:هبناهاجتالانادهو؛ناماالل

اهدحأ:ىخام٠ااخيراتلايفناددحنانادلقتااكامناك.دو،يناسنٍالا

.ىفوهمااديلةتلاوأهاجتالارخآلاو،ىملدلاديلقتلاوأه«دشالاهفصونالب

(scientimysti(al).نياعخورناشعابِنالانيْدهكرهو

وسالفنإفزمرلاوأةير.كاذ;الاةفهلةاالام:دسادامدمالاحلاةپ.امباذهىنهيال(١)

ةسج:.ةيمدرءاش,:نيعوأدماوااكممهافم.نأ،لاف.اىبوبش.اواكن،ريك
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ناذهقوااممو.ةضراهدمجىلإةيامناانفادريىتحايشنا.اءابقي

جازملانيفورعملاىيطملاناصح٠شيو،ةينانإلاانتيفنيتجاحناد(َيالا

.ناسنالا

ممفااقارس٠ركأىلهااليملاوْاءابنالاحصأ،المثيدحلاارصعنذ

ملداانألارظةو.ىلعرمءقريكَـفتااةداععمقم٠تيهنأل؛ريفالاىلإبرقأو

اجةهم،ةلالخعدملا،االعةرلتيسااةرورضوسوسا.ال١اقع١نآلاقوس

ةموجوةل.اكةروهصقايةحتوهو،هفدهىلإالحمدق:همالان،اذ:احصو

.لبسرب..أ،رهاوظ!انكحرش٠نأالمآ:ةلَ،ةغيصطبأيفةقيقحالوملامال

ققحوهجوأِعِـملدقو:نينوألاىدلمدلانفهادصدضىلعلاليملاانه

ةبةملاهفيرذلاسرادملاواس:)المئاذإو.ةرذلاةرتفنفنازاجنإ

سةقاكلو.لازدقةرموكل:اسلوحضومغلانأطبنتمننأاننكَـمْا

(قوهصلا)رخَالالقعلاطرلاهد:ءدقءىشلككلذكلازدةنأىرنتقولا

وأ،هلإلا,ةركفءافتخاىزالثمةرذلابهال.نف؛ملاعلاىفةيمهأوةميقاذ

راصتخابو،ةيدامتايكزجندةفد»الإدعتملسقلانأىرناك.ةلآلا

.ةايحلان.تيتأدقتيبلانأوأ.ةيباتلاتقرافدقةايحلانأديف

هلامهإعم،ةيمارلاةيااملاةطامبلاهبتحوأماياةيىتحلا«٠جولاىههزهو

ثحوللباجءإلابةردجةليسومالانأعمو.ءايحالااملعوأىجولريبالماتلا

اداضمجازدىوذسالأسوةىفبءرلارجيه٠يهنإف،ةيودم.ااريبا.اايف

.ةايحلابعِـتم:ءريغوهاموأ،تيموهاماطسوهايحال'انودخياليننااهالؤه

.ةيلدااحورللةينلا,اذه

نابمهاجتاىفنل.هآاہن.اف،ةالتحمةجاحاهتاوىلاةيفوصلاحِورااارأ
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.توملاوةايجالا-ة،رطلد٠،لوضفةلTتيلسروغاْـصلةبسنلاااْو

تاداق:ءااهيدلتلصأآدقف،ةيبرةلاسراداالعةيروة٠ااِـمااحوراةباضلو

هذهلتملعتسسأتدقو.ةياام:إلاسةنااريصموةيهولألابةصاخةيمد

نءذوخأملا-مزاحلامدا-ةعالّاراتو.ة-٠يباملاننمېتفسلفتماداةتعالا

تام٠لةااهذهوأةفساللاءالؤهنإف؛الوملاهلانوآةرورضنف-نانوداا

مذدقل.ل-ةمااما.ْاناميإلاريلتالواحنانمةل-اسامنأاَوامسةنزرب;

كلذنأادبامدع،ةمةقحلاةفصه:اسىتحىمطاملامااةرادمجلكبسدوت.را،

.ااتارومتلاضهيلةيقط:ااجتاتنااعمضراهتي

ركَـماانيقيفوتللليحلاراكتباىفةقاافةرارمرياقودايبدأرهظأدقلو

قاكالماااذهز-يإلتب-يفةتيتسمادومجنوطالفألدجاك.نبلااو

همدةعضو,ىهوةيحوملاتايلكااهذهيف،ةسنأنينسابااشعهببحيىذلا

.،اااهاسل،هكاسدإوضرألالع

-سفنلاوهتلانيتملكلاىفرصتخينْانكَـمياعيمجءَ،اللاءالؤهضياملكَو

اهنعىخةتسينأواديعبايهحرانانأىفدجوملواالواحناتللاناجتلكلاناتاه

.اداَـمب

.ابشالاتسيلوphysisدايشألاعئابطلو»نانويااةكمالفااركَـفدةل

،ِنمهمهالتختامهسرادمتامررادقل.ةضالاوارهاوجلاىوسةتوجىملا

عنا:املوحةفاتخمجتانىلإاولصوادنمو:ىگادباالصةقيثوةلصهلهم،تيم

ةيتاد:ااةداملاةرئادنبءاوددر٩ملكلذلكنممغرلابمهنكلو.هايشألاهذه

كلاذوأىأراااذهةداااهذهنماوةدااميرمهنأرمالانفامةياغ.نوروملا

Fromرظنًا Religion to phil. P .vii



روعهااودبتتناكىتاا،ةفلت2الماوهاائايحأنيالحمونيحضوه

ةطاهلاةداملاهدهلوحلتلامهطاشناوسرامةفسالفلا.الؤمنأىأ.ةتاماا

ل۔لحتوحرشاوناكوةفسافلاتدبكلذبو؛ةيحلاروم.ااككنفةتورو1ا

نيدلاتقبسينااكلتل-tاسِـحأينيدلاثيراوللليلدوحيضوتو

pre-relegioug.كلتتْـمهشةكاامنإوةديدجةيروهمتلد'اسوقاختماامإ

اذ2ىفةلتلتحنارصااماانيزييتلاوديص:ااو،قيقداالعلحتلاقيرطنعلئاسولا

.ىنيدلاثارتلا

عاباملةديدعلاتا،٠رطخلاسمباموولاةفسلفلانألوقلازجومو

.ىورو1انيدلاةداماہتوتحاىتلاةيلوألاثعاو.اانءاريثكجرختمل.ايشألا

تجلاءايح،ةين(رسلاَ«ةلةاانًاىفنيثحاباارظةةهجوديؤيامكاهو

لداوماانعادِـسجرختمل.،ءايشالالصأ,ءايشالاعناطلتارظالاتم.دصوو

حيضوتلو،(ااندلانمةتوروااةيساسألاوةيلوالاةداملااهتددحىلا،ةيادبلا

ءامتناكphysisءايشالاةعيبامنإنوباوولالوقيامدنع:لأسننأانكككلذ

نيودصق.اذام؟انهعودومالphysigظفلنون.:اذام..اراوأءاوهوأ

رصامااهرخآووأ،دحاو,ةرامو-هصخشيىذلاىف"اهنااءشلااذوب

.؟ةيداملا

:سحااطلةادا:اابماذ1اهداهىفلثمتيةل٢وااهدهبلنإ

.هاملاىههايدالاةيبطنإ-١

.F.yدروفروَاهب-٣ىذااميةااتحباااذءىفعِـجار(ا) corn tordراتكهىف»

From Religion to,لسرباكنراقوHistory of western phlasophy

philosophy

ht
tp

://
al

-m
ak

ta
be

h.
co

m

http://al-maktabeh.com


.(حورهبوأحورهل)ىحلكلا-٢

.اوأ(اهريغوناماش)حاورألا.لتعوه-٣

اقيزيفاتيملان.لوألاهباتكنف،ذالسأتإرافالضراوطسرأنأدحالاو

.ِعبرألاىل.اانيبةقرفتلاىفصاخلاهيأرلعامسؤمتارظنلاهذهلهضرعناكو

ملنيشاماانأهيأريفو.ةيخيرا٠تسيل(وطررأ)رظ:ةهجونأكملدالو

nmeriarيدا1اةلعلا،لعالإاوارعتي cause،أدبم,اهيلإاوةادأاميروأ

ىذلاهىتلاكلذتاب(ىداملالصالاوأ)ةبا1اةلهلاوطسرأضفر.او،رحلا

رهرجو.(لحترمألاةياهنىفهيلإوتدلولهصالاىفهنموءايشًاهنمنوًاتت

.،،اةصريغتتاييبمثادتباثءىشلاكلذ

ان;.افاہب،ةنبنملاةعيطااةايحبةصاخلاىمو‘ةيناثلاةيضقايفقلتيايةامأ

أديعىفارتءالامدنءىلإىدوياذهناكلذلعوطسرأنياهآنأطخ4

.ديدسريغومورfرحلا

وأوةإهنا٠فدودقىحورلارهواااذهنأىواتإفاريخأو

قلعتتاسةصىلإريشيكشالول.تلاادهو.ةطَالاوأنيطايكاءلم«أ

superنام;إلاىوققوْهىلاايلمااىوقلا Humanةركةلتمتناكىلا

.ةهلَالاوأحورلاليثمتىلإتعدىلاو،ىرجهلارارتسالا

نيضقانتمنبركفتن،دضةيويلاّ«ايساانأىن0و:اارالَـملاوخرودرريو

نيتركفلانيتاهىدحإفصونكميو.ةم:.ايااونامزالابامتةالعوِةهولالاا

روذ،نهضتنأةعيبطاللَـمأاذهبو،هب.ولوأىرخألاو،Mystira1ةيفوصامنأب

ةفسالفاافصوماعنوناكو.ةفسلفللةكسهفادةكاقاخىذلالداكلاشمةانالا

دجلاحورلاةقدادكنواہتاقالاءوphysisوNaturط}انوينانويلا



-،(دس

ىلإمهضعبىشامثةفر.دو٤َرحنمسفنااتاةصاوهبهو.محل,سةلاوأ

فصوعلتىلإرمالامهبںمتنامث؛تاةملاهدولثملعةيبطلاءاوتحاةرورض

ةفصةيبطلالعنو-ة1ايءامدقلاةفسالفلانْادجنادبو؛ةعيباعلالعةيهولآلا

ىخرؤمضعبلم٠غأدقو.6َرحلاوةايحلاابةصولعنورصتقيالو،ةمولالا

اذ-هنمواعلاىلءةإتافصقالحإةطةن-ةطةتلاهذهةينااوابااةفسلفلا

وأTheology(تو-هدااا)ىجولللرشاباافاهلاتناكةةلفاانأحِـضتي

حاذيإلةيليصم٠تلاةلدالاضرهلماقملاعالو.مالسإلايفهيمسناكمالكلاملع

ناِـساسأنارابدجووأىرخأةرمدِـكانأقَـلو.ىأرلااذهدياو

:ندلااهزرأنذالانيجذو-رلانبندهن.امهزاذخأةيتإرغإلاةفسلفلاق

.Metho1ogyىجلوهيم,مسإاق،زيذاتيملاةيه-آو،ىلوالاارايتلاويفوصلارايتاا

.نأشلاافيوةةلالدنمولجال،وطسرأرصعكرخأتمرصعىخ

ريسنوركفملااهلدبىلاةدامااتالواحناسبنَالاىراتإ

مهتن۔افنأنورتالواملاهذهباجهمأو.ازيمتمالقتسمايساتنيدللهلف

ضبتجلاعىتاا،ةددعتملاؤركَـسلاطانممدقلايفرأامفلاختةدډدملا

معوأ)ةيعوتلا(ىجولس٠يثلا)لم،ندللةيساسالاراكفألاوأهىدايا

نماةلاتوهاللاوأةينإدلاةخماةااو،ةيراضلاوأةلة.ااىجلوثااو(ىيبطاامالكلا

.Philosophiealtheology d- Religious philosophyنأنوو(١ا

ملواي٩نفهدبةفكةيملةمااةيمداةبرجتااةداهذختتملةفاتكاطافالاهذه

ةوفلمااتاساردلانفةددعتملاتباممالل.اهخرإوةفريثكلاتايفتاانب(ا)

ةفسلفلا،قالْـحالاآهالف،(تماىنهمل(ماماا)ةعي:اماا«ةدساف:ةيآَالاهام"الاتدجو

.تايبنااهذهاحانهاا;ةفسلة،خيراتااَ،هلف،(نةا۔افوأ)لاجلاةفلف،ةيسايسلا



-(ة-

اك؛تاساردلاهذهرواب:اةرخأتملالجارااحةداملاهنبعافت،الااہنَت

ةيروهمتتارابتعاىلعابااغاودهتءادقتاساردلاهذهباحصأنأنوِر

اولوتساو،ىمحلاملامااةعيباصودوجونمةامتاطابا:راىلءو،ةضحمةلجم

نولمعتسا.الودلاثمْانأدينالف.ةيلق.ااتcادلانفهايدأوأتانمضت.ىلع

وأ،ىكلالقهلاظافلأنمالمممةياممُدكأىپ.هنمنوصية،الو،هنا,ظفل

ممصقننوضوءالؤهنمربكو.مامااريدلاوْاسدنمااوْالوألاببسلا

ةنانهتسإلاقيرطنعنيدااىفثحبلالجأنمبسااملامدادففسامدعو

اا

نهةما«ااةلفااهندنتادفلمملعنَّاندلاةلفةاعدىريكلذ؟و

قئاقحلبعوتسريغسضنعتردصوأ،ةرملِابصذردنملتاراشإ

،ةفسلفلاماسقأندهان،ىدق:مسقاهنأةلاهزدفصولَـعدقو.لمالانهلا

ايعاہجإلثمتياهبَودرفلاروهشهاناعايكيداانش:اقوسنهةيساسألاةتدامذخأي

.ةيخيراتلاتااداانف

اماهعأو.ندللفصوىلءةوكةيفملفيفرش;نأا::عناولايفو

دا-املاكشالاهذهدحأنأو.ةيااملااهتذختاىلاةريثكَـلالاايفهدجي

رشععساجاانرةااعلطمذنمالاسيمل«نيااةف۔امممناهِعِـقاولاىف(١)

ىلعوهيلعايهدا:امبلغأنكلو،هلدتسانملوأْوا"الارجونوكَـيدقو،ىدالملا

شر.إكاذو،ةوددةفسلفاوaرعا.ردقن،ندللةيحصةة۔اذاوفرعيملمهنأ،هم:ةن.

ربءةيبداابناواسافا:ومنبءراف.اانيأراد،مهس،لكَ.صاااىففااماامنااءوضنفنولا

ىفحجننممأنمو.نيدااةْـم-افاىفزآولنامرهىلعايأقدصااذهو.خيراتاا

.Rوا,أفاودرنيريشماانرقلالا(تعوضوااجِالع ottoكيفةمذ

Theيمدةملا .Idea of the Holy



-

.ةتوااةيلواميكلاحلاوقحلاوينااةبحمىوساثيشسيلناندلافصي

ناسنإلايبراتلاىفعفاوكنداانأشندعمملىذلاروهمتلاانهنإ

.درجماريكفتلاقاديارمأاهساسًايفةنماةلانوري:هينينلاك:اوأ،ةنتعادق

وًاةروسسهنو.تمدقو،قالطإلالع.ذاكسيلىلاملاروهصتلااذهنإ

هصقنيدللاب-انماةپةدافصوديالاداكعمو،،دستنيدلاىفىرخا

٠ظفتةندللرخآافصوكانهنإ،ةينيدلاةبركلةزيملاصئاصخلاىلعيفرمالا

ىورايشسيلدأىلءنيدلارباجوهو،ةيباتلاةفدماةالةددر:1الاكشألاه

ضداغقوشعمةعيبالانمهزجكناسماإلانواهتهيفلج:،،فاوموفطاوء

اسو.سيلرخآلاوهرومتلاادهو،ةيوهلابداحتالاوليكتلاتاوطخوى

.اماتالام٠غإىحولاةيضقلةةيهنُّااك.ةصاهلابراجتلارارتعالع

نءةوَرہفمةزيم:دةمبقج؟،همهنبلاإأراهنْانورندلاةم٠هلفةاعدنإ

-:نولوفقيمهو.ةيلاجلاوةيقالخألابراجتاانعو،قئاقجاللقمااممفاا

ةةلفاانْاو،ىمرملاملاك-اااذ٨ةيحلابراجتلانمأدباملاملاعنأاك

نداانمأدبتنأببنيدلاةف۔افنإة،ةيقالخألاماكحألاندأدب:ةيقالخألا

ضرامَاندلانوأَـينأالعفيفداصتيةطقنلاهذهقو؛ةيرهوجلاهتعيبطىفهسةن

نْـكصامال١اودجاسملاوسئانكلاواياملاولكايهلاقلتيا:وشىأ،نرانال

،ةصاخلاوةماعلاةالصلاوةدابما(قلعتياك،هايلوالاوسسقلاوحِـباذ1اوةسدقملا

-اذهلكو.تاعايجالاوتالفحلاو،ظعاوملاوسوةطلاوراهكانمرتكَـيو

ضرم.وهخيراتلاىفنيدلانأىأاةصاخفةاوموفاماوج،طبتري-كشالو

.براجتالمانءىغوذ

٠.نيدل٠افيرعتضذر

ديدحتلاةيحانندديةتتناكنإوفيرادالانأةپةلفااانتاهسارديفظحالن



-

ىرخأبااوجلافغاعم،ْركأوأةيحادىلإ،انالاهجو،ةرواخاهلنأالإ

حضتيددصلااذهنفو.فيرعتلادواعلمتنمااعةيضًالقتالدق،يفرهملاهىئلل

ةروصءاطعإيْـففيراتلاه.هلمروعةىدهابةونهسىلافيراعتلاندال

.نيدلاوهاملةلداك

لكبافارععاىلءسدشانبلااناافيرم:ىف،تناكدلوةيف

اسدقموأاعباتةطاحالكندااله،اذَـهو؛،ةينآرماوأانأىلءادابجاو

ءىشىلعىناك-اااداكءابروعشلاوهنيداادلوتيفوهليفو.ةيقالخالل

وهقطاراوأىروهمكارسمااالاءاح،لملا.هدددنأعِـباتنالواددِـحم

.ِندااةرهاظدوسيىذلا

ىلاةفرهملاهنإرالئاقنيدلافرعيف،لقدلابنامالادكؤد،لجِهههودبيو

.،قاامدِحوركاهرهوذبةددجناسةلااهب-الت

سملاىوقلاهايالاوهنيداارهوجنإ»لدتراو.سسنوجلومالو

لكبقوةيو،نوَـكيامىلكيفرعي،ىلاثمضرغوحنتابغرلاوفطاوهلل

ظحال،لد,نأديفد٠رعتلااذهنفو.،ةبغرللةيانألافادهألالكةرادج

ةيلاثملاةفصلااضيأظدالاك،ندلاكلاىلاذلابناجلاونطاماابناجلا

.نداانةىعوهضو1ابناجلاىف

كشالوتلفغأىلاو،ندللةحربَهملا۔راكارموهاذهناكاذإو

اوةرد،٠نأاولواحنيِرمكنينحا،٠ناف،ةماالاةرهااغااكلتلةريكبناوم

،ةايحلاىفأدباكوأ،خراتلاربءندلاىفتمبااول.أتاا,اباةينوللاةف۔اناا

سوقطوةداعنهبعو:دملافمل:كاالحامناوةدااتاعامجلاكاذلمش٠و

.خلا..داهموءىدابمو
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لعدق٠ملا-ةدلاوندلانب.بير-ةتلاىفةداجااتالوا4انأنلء

.ةياةلاقد٠رطنهني:،-الانيببيرقتلاىلإاهتدبةقبالادومجلا

حالَـسامنإواكمتاناةبولطملاىهةداهلاتناكامل,ىفاتسرهشلالوقيف

،اهبلل-هيلامإةكَـحلاف،ةكملابالإلااتالىهواهياالوصولاواملينانانإلا

ىفاتسرہكانراقيمث.ىل/وىلء:نيم-ةىلإةكحلاتمض;اف:طتةمل.ألامإو

مسقلاررقلةيااحورتادادمااودلءاييالالوةيفءايال١اوهيكَـحلاني

اريرةتةيملةعتادادمإلاوضرهةهاكَـحلاو.لهااممةاانداميفرط!و،ىل،.اا

هلةعلىلدج:،نأوهممَاملااةيااف،لم.ااممىقلانىفرابو،سمل،ااممةلل

ماظةهلىلجتينأهب:ااةياغو.ناعإلاةياملىلاء:قحلاهلإلاب«وونرةَـلالك

ماظ،هلىلجتينًاىي:ااةياغو.ناق،الاةياةلىلاهآِقحلاهلإليونوةَـلا

حِااممميظاتو،ملا٨اامااةاىقيىتح،ةمالاحلاصملعردق.ق،ننوكَ-اا

.لبيدوليكَـش،وبيهزوبيغرموالإنأ،الكلذو:دابماا

:دبو

بيرةتلانممغرلابو،ةييدةفهلفةماقإيفلىذلادوهج1انممغرلاهناف

ةياغلاهباشتوأايي.اكنفتاعوضوملاضحوهباشتق،٠رطنعنيدلاوةخلفلانيب

نلوتلازامةفهلفاانإ3،ىضاملاىفنيدلاوةكلةااقنامأندمغرلابلب،اهيف

دوجوعنميالو،صاخجهنايندلَـحا.ا:،دنيدلالاوناولازيالو،ةفسلفلاز

ددحمل,،زيمتملقتسمجهننولوكةلا-رخَالاعمهئازجاضويفهباشت

-ناكاك-لكافيستوهالااملاعوأندلالجرفةومو.ديدمتلاةياغ

هنيدىفةلسملاهىدابااودااق.اان.أديلوألانإف.ىفو-اوفلافقو1ارياغم



-

axiomeناقيإلاهاد٠ياساده٠اد٠رظ;اللدتاهياءلادي،ايلتءايفاب.رفياا١

ةديقعلعضاخوأمزنادريغهركفأدبيفوہلهفلاانيب.ندلاقيرطنعاي

ةفسالفنإفعِـقاولاكي-نمامأ-هنأشنوےينأىنبياذكهوأ-ةنِـس

قرعأنأاةيأظحاليله،بههندوأةديتعةاعدمهنوكنماوليمملِنريك

مهنأل،مارتحالافقو.مہتمأَ«اِ,دنماوفقودقةيرةعمهعورأوةفسالفلا

تافار2الاتناكاذإالإمهللا:امادهنوتينأيفوهليم٠ااقيليالرأنور

،هتيبنفايئاهنقحلاتوصتنُا«لعبترتيامم.دحلكةزوادبةيركفلا

نييتاطسفو-ااةَرحنفالملصحَو،ةفرهااىفةةلاعزعزنوكلوكيااراهوأ

.نانووااكف

ىذاا،مالكلاملءوذةلةاانيبطلخلاأطخىلإالعفنودلخناتتدقو

رخآلاو،لتءرباكلوألا،ةيلقعةلد(ةديت.ااميعدتةلواحمىوسائيشسيل

مالكلاملعىعوسضومنمضرغلانولااةلاىأرلادةيوهو.ىدقعرهظو

لئاسونإهلودمنكلذحضومع.باوصريغهن(ةفصبو.دحاوةفهلفلاو

ىلإعوجرريغند،فالا،بلقياكةعيرشلانمةاتاتمدئاقءىهمالكلاملع

وهو-اہتاثإنفهدحوىلةعلاىلإنوكرلامدعىأ-اہناطلستابإللقعلا

نوهلَـكتملاهركذيامو.هراظ;أوعِرشلانعلوزعملقعلانإ:اضيإلوقي

ملنأدموليلدلابليلعتلانال،ايفةت:ةحلاننءا:يسيلفججداةماقإنم

ةيحسايلاةلواءالإسيلملكَ-:1اهلمةيامو.ةفسلفلانأشوهامولعمنكي

.عديلالهأهبر‘ِعفدتو،اهيففلسلابهاذموناميإلادئاقعدضمًاةيمان

نياىرو.اهودقعاوفلسلااهاقفاكةيلقنلاةلدالاباہتحصضرفديكلْدو

.نةم:ااسايلاارِواوااىفكلذكنوَـننأةرورضمدععِـم(١)



هصى،هش

ةسرشلابحاصكرادم,نْاذإنيداة1انبونيفقو1انيبناتشهنًأنودلخ

اهبهيعواهقوفنرف.ةيلقعلاراظ;ألاكرادمِنعاهقاطةعامالعسوأ

...فيضلارظرلانوناةتحتلخد:الف.ةهلآلاراونالاندادمتسال

الواهلودهبقثنوانكرادمىلعهددقننأىفليفكرادمىلإعراشلاانادهاذ.اف

املعواداقتعإهبانرمأامدم:هنلي،هضراعولولقحااكرادعهجعحهصتىفرظان

(١ا.عِراشااىلإهضوةنو،كلذنهمهفتملاعتكنو

ةفهسالفو،ةماعةةص،ركفلاىخرؤممايتها.البانلرفيفقو1ااذهو

ركسةالردصَا،اهزكرموةو.الاةرهاظةساردب،ةصاخةصبمال-الا

.ميرشقلاو

٠.ةصالخلاو

اهجهنواهردص.ةفملفالاو.اهاياتقوهجم٠وهردصمنيدللن{يفرتدااتأ

نإو،ةتلةلاونيدلانيباكرتشماعوضودريناياضقلاهذهضهب.اهاياضقو

سيدانفةديكألاةښرللامارت»اعمو.ًالاهضقلاهذهةجاادرةعيبامتفلتخا

قفاوالنإف،ةلماكةقيقحلاىلإلوهصوةليفكةميلسسسألعقسلفلاركفلا

ةجلاهمن،لاخقسلةىركفماظنلكدياو،ندالةفسلفلالهاديبوجولع

اماهابناجلف،اصقانماظنلااذهر-ندلاتاعوضودوأندلاةرهاظ

نالااررم.ىزالكلذمغربانكلو.ةي٠اسنإلاةراضحلاوةايحلابناوجنر

ىرخأايلدبتهيلامنيزةصاخطاةءوأءىدابمىفهسفنيفوهليفلامحقي

ةركفلكنأتوهاللا.العوأنباالاجرهاعدالاررب.ىزالاك.ةيلقع

ط٣٦٩٠سمةصاخاد-هبامو٣٦٣سمالكلاملعبابىفنود'دْـحن:اةمدةم(ا)

٢



-ه١-

ىفانهنأعم،اوفلفاهيلعليلدلانالَـسنيدلاىفةريعشوةديقعلكوأدبملكو

ملاعلدايتينأبجاولانإلب،اهيصنفةفسلفلاحورضةايهتاذدح

ةفرماارولاكراترخاسالهردصاهنملكحِـتفيوتامولعملايفوهليفلاوتوهاللا

فقيالفةقيقحلاةروصلامكَـتساىفهدعاينأورخاللهىف،نأاينملكىدل

.دودجلاوططدشااىلإفوخايفاارورغىدزيالو،درحلادنعنيدلالد.ر



-هاهن-

،,.،.-،،،

ملعلاوهمدماا

بلغألحيفتمهاسدقةيميباشلامولعاانأىلااااةيتضولاةاعدب

ةدرجمراكفأىورالجتنتملةفسلفلانأنيحىن،ناسنالاضرشىلاتالكشملا

.ىرشباادوجوللةينلابةميقلاةميدع

قب'امااةًرادىفاهرمدحوهفرهملاقاطاقويضتلةوءداذهىفنأىرو

وهةيقيباعتااةيعوضواانْاىوءدبةيقيباتلاةيعامهااةمااو،ةيعوضواا

ررآبناجلالهادهنفنأعم.ةيعوهضودلكلدحوالاول٣الاجذوالا

ايلءقوايانألَـعالىتاةيناسنالاةكشاابناجوهوةفرعملابااو«ند

ةقرامااتاذلاةلنأىْا.ةيماباعلارهاوظ)اوتاعوضو1ازاسلعى*ايام

ةميقىذىلعوأىركَذجاتالكلةينلااہتيووحواهِـسهأعم(ناسنالا)

ةرهاظااوأةيانالاسفنلانإ.ةحبلاةيبطلاقطانمدادعننًانعال

،ملا-هلاءازجأنمهزجىالةلاايملاماتالهاءزجنوكتنْايبألةيسفنلا

ىعازنأملمااجہناافنذاو،ىرخأةمبطوأ.ىشدرجماهراتعانكَـيالو

ةشاسراكفأوةيمدعاوةوأماظةضرفنمالدباتساردعِوضومةيبط

نوكَـتنأركسوهو،ىرشعلاورشععِـساتلاييرفلافمتن.ىفداس.افاةيضواا(ا)

لثاسامُاىلعامل،٠ااامتلغشىتلاةيدياقتلانكاملاضفريو،ملا.اانعرظ٠ةجوةفسافلا

المملهللةبسنلا.جېنملااذه.ىدا.مهأن.و.قاينسالاوققحتلل،ا،ايريغو،ةزيفاتيم

ريماسيلوىيهاكقئاقحلافصووهملمااهنِ.افونأررتىتاارهاواعلا:راكدلصتيام

هپهيبلماامواعلاmوام:متهيموهمااىلعوايايلحمانهسيلةرچاكاعورفهاجتالااذهعرةتيو

هيمهتامدودحزواجتتىتلاهيفسملةااجئاتناالكضفرتو،اهبالإجِاتنإلاريوليالىتاا

لوأناكوcomteتنوَذحتمروابهذملااذهسرأدقو.هيم=اماامولمااكشتايرظ

.حلطم1ااْدهل:ءلمعتسانه
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ىلاابىدؤيىركفىفارحنااذهنف،هطنمرطنااىفرص،عوضو1الع

درجمنام;الاسيلو؛ةرجحتمةيلآىلاىفامنالاىعولاوىرَافلاطافلاةلاحإ

.ررخنأنرَـكفملاضعبدوراكةيمل،اانواقلعضفةييطهرهاظ

نولفغيةفسلفلانعمالاءانغتسالاوملهلإهافكالاةرورضنوعدينيذلانإ

رهاوظةعيباعلان،واسحنم٠ناس٠الاطقسيمل،اانأىمو،ةرملاةقيقحلانع

.ةيبطدرجمهسفنناسنالانإليقاميرلل.ناسناللاهيفلخدالثداوحو

اذاملعلانإ.ددرتريغقاذدداهصرملابفقتىتلاسماهدحوةفسملةلانإ

ةضفاعئاقولاندةلساسدرجمالإسيلهلإلصيسامنافناسنالادوجولهاجت

ةيسفنلاتالاحلاعِاضخالتالواحمنمادباجممو.ةيناسنالاحورلانمةيلاخلا

ءىشدرجمناسنالالا.وجىلالصيالأدبالوأرمألالصينلف،قيبطتجيمل

لفكتتعوضوددرجمتسيلةيناسنالاتاذلانةعيباحلاعِاقبنمةمةبوأ

نأىموةما-داةقيقحلانءاضيألقنالأبيو،هريسفتءايشألانب٠اوق

نفاهطاشنودبيو،وءوضوملاجيملايفىخامافصتختنأنَامِـعالتاذلا

عباطلابةفسلفلاعِـبطتنأهيفبوغرملانمسيلو.لياعتلاوحرشلاوط.رلا

قيربمهرامبأىعأنبلاةفسالفلاضعبدنعكلذأشنامنإ-ضداىدملا

،هقدصو،ملعلاةقاثوهونظاممہبهاذملعاوةضينأاوبحأةال-ااتاراصنالا

،ةرصتخمةيضارةغايصِعاهم:نأنتعالةيلكلاو،لكةقيقحلانأنيسان

كلذنالا-ةطونتسمااضقراطايفهعضورسيثيغديقعتلانمدوجولانأو

تالورط:اايفرصبو-ملماابسيلوةمالفلإسيلخسمىلاىدوهس

تايسطابةفرمااصمثيح،ىديحوتاا.اهارياكةفر.1اوملهلانيبةقرفتلا

نآَرقلانفةفرهملاهللافصودودجومدعندودب:اك-ةيلكلاتالوقملابملعلاو

مامااوةبرجتلنةنرملانو:رقيثيحةيفوصلااهارياكوأ،.مامااوهفصوو



-

نوكت،ةداع,ةأبىل.ااهاجتالافسننأنوجوعمانكَـسنافرطلا

نودوأ،ىصخشلانادجوللرثأتاانودواهدحوعئاقولاىلادانتسالا٠ماكحالا

.ةصاخلاةيتاذلاهاوهالاريثاتحتعوقولا

فينصتلاةيمًالعصنيو.ملهللةيعوضوملاةعزنلازاربإلعصيرحوهف

.للستوأةه,اتمنمامتياملعيفر.الاةرورضوفقولاوأرهاواخللىهلهلا

ايضاراةصوانلمدينأودهماهللسمالادهصقملانإ,نافيلسلوهو

.،ةيلةعلاقئاقحلاوءىداباانميتددعلقًالمشتتاراىعىفرهاوظللالماش

وأةدهاش1ادرجموهىلصااثحبلاىفم,اادِـسمدحلارملايفو

،مقارملعأرقتماقرأىلإسطاعئاقودروهمهملاحصألا،ةساخالملا

تاحوللاوةينايبلاموفسرااةغلىلاةي.رباعلارهاوظلاةمجرتوسيياقمو

ىلاجردلا,اذهىدأدقو.ةيقيطتةضايردرجمامنمل.يتىتاةيفارغزوفلا

ملعلامومفمروط٨دقو.ةيبيرجتلاةعزنلالحمsymb,رزوةيزمرلاةعزنلالالحا

ةوقاذهىندو،ةيلقعلاةعزنلاوةيعقاولاةعزنلانيبةقيثوةلصلاتم-وهصأثيغ

ملاعلاو،لدتسينأودوالبرتىذلامملا.اانأل،ةبرجتلاوةيرظالانبوةلصلا

وأفرصىب،رجتحنمروصتنكيالاذهبو،برتنأودباللدتسيىناا

ترېظثوحبلانمةلسلسةاىل.اامدقتلارش،ىودو,.ىفرصلقعجهن۔

ةقفصدرجدسيلماداانإ.نامنالاترجاوىلاةيلهااتالكشملاضهبنن

ناسنالاهبموقيلقعطاشناضيأوهل:،ةيبطلاعِـمناسنالااهدقبةيراجت

ىلععورش.درب.ملعلاسيل.همدلقعلاةروصلعنوكَـيملاعهانبلجأنم

ىمسملاةدالاليصحتةيركفةرمافدًاضيْاوهلب،ةيعمراكىجلناسنالاهقت،

.هيفةيطعلاةعزنللءاضراوضدافلافشآلَولوهبلاءارو



-

:ملعلارواعتبطبتراةفهسافلاروطت

ةينلا٠ردمممهأناكةيضإرلاقفاةملاضبولةيروغاشيفلايفانكا(١)

.نوطالفألثمل

.هريغوووليلاجديلعمل.ااه،االصواملةيدم،تراكيدهةفسلف(٢)

ملعااوةفسلفلانيبفالخلا

-:لياميفاہصيخلانكميةفسلفلاوملعلانيوةيرهوجلاقورفلاضهبكانه

ةديحلاف،ةعيبطلاملعهبىخنو:ملعلانفةيصخشلاماكد"الللاجمال(١)

.ةيملهلاجثاتنلاةماللةيرورضةماتلا

نسفوسليفااعِـباتياهنيبةرشابملاللملادنعرهاوافاانقملاعلافقيدق(٢)

.ةيئاهناالاملاوأالغوترهَـك9اللعلاوحنهريس

،هصاصتخإةَّرادىفاينةالجرملاعلانملعجيةيئزجهترظةماعلا(٣)

هرابتعالو،بمخافو-ايفهراتعابالفلفتيهنالكلذنممعأيفو-ايفلاو

ِنيبوهنيبسيلمااعلاانيب،ىي٠منمةملكلاهزدلكهيوحتامبنيحلعاناسنإ

.مالاهسردياعوضوموأالماع«;وكودعيداكيالامالإطابراوأماعلا

ضجنف،اضيأمسإلانالدابتيالملعلاوتلفاانأاذمىن.سيلو

ريسفتل،يفوليفلامامتهانأراتعألملعلاظفلةفسلفلالعقلطيدقننايحالا

نأراب:ءابو،لتهلاريسفتلااذههيفالىذاا،بيدألاونانفلانءهزيميلقماا

ملاع«ازهفصونكَـسانذيفو-ايفلانأكشالو،مالاملهلاودرةيتحلاملعلا

ايفةفسافلاوماعلانيضرامآال،٠ألعرمينأبجيديدملاىأرلاو.اقح

.تامدخلانالدابتي



-ن٦-

:فوسليفلاوملاعلاا

اكةياةيبيرجتلاقائولان.لعجيهلاودأنمريكىفيفوسيلفلاو

ريغنم(ةيهتحلاأدبموأةيل.ااْادك)ةيةلاهىدابملاضيبملسيملاعلانأ

ضرغرصحأطخلانمو.ااايفوليفللكلذكشيوهلبهتشقانمكسمتينأ

نأشندنإلب،نوكيىأروهاكةعيبالانفمكَـحتلالعةردقلا,نفملعلا

نمسيلو.ىرشباالق.ااثازنفديزيلةتوقحلانعفاَـكلااضيأماماا

تاقيطتلاتناك،ةلداشةہبوهامامااثوعتناكاملكهنولوقلاةغلابملا

.كةةأوالاجمبحرأوىدمدعبأهيلقعلاتإرظنلاهذهلعةسسزااةيملماا

ةهازنلاوصالخالا،ةقيقحلاناعالا:ملالاايلحتينأبحبتافصكانهو

ةلكَـشملاداموأمهفتندجانلاىعاولاعضاوتاا،ثحبلاىفةtالاوربصلا،ةيركفلا

اذلو؛باجمالاقحتسيلالجندةميباعلاىنامبلينلاروهشلاو،اهتهسولكاشملاوأ

راكفالالكسعةرنولجةتيف،رورغلاميخ۔نيذلانيعرسملاءالؤيةربءالف

.ببسريغبوببسبتا.ردت1الكبنيثباع،ةما٨ااياضقلاو

:ةفسلفللىهلعساساعضوةلواحم

ةيملعحصتنأودبال«ةلفلانأىمهضولابهذملاباصأضعبىردة

راوسامالانواْاهىمهملاهنواقنفتنوكتسجوأدنعكلذدجو.ةضحم

-:هب٠اللا

-.ديس

شرعدقو،،ىدايملاكتضف،نعام-امفملامااعفاديدقعقاولاىفةإلب(ا)

-اتكىف.ارةتسالاساسأةيضقلهضرعىفكلذل:ريكهل:.أماقدوعروتكدلاذاتسألا

.تحبااجهانموثيدحلاقطنملا



-ناب-

ةماحكىسافااروطلالم1و.ىلماارواملاو،قلفلاروطلاو،ىيدلاروطلا

ةيماس'الاةركفلانأناهذالانعبجيالو.رخآلانروطلانمبلافا

كلذو،لالقتساوهيولوأنمةيفسلفااةنرم.الاملكضفرىهىعخولابهذلل

نمريكتاحيصتلعدقوةيملعلاةفردهللاقلطمواماتاعاضخإاهعاضخادصقب

قيرطلادبهتىف،ملعللةياتةفسلفلالعج،لسر,لاثمأنيرصاعملاهفسالفلا

لكوةيكَـيتنامورةعږلكةفسلفااةرادنمدبينأبجوكلنلو.همامأ

ا١ا.ةيفوصةعر

ةلكااىن.هبةيملءةفسلفكا-دنوكَـتنأنابالهنأهالؤهىنابرو

ن'الملهلابراكدقوأجاتىل-ءىركفقيلمآ.كلذبدرأاذإالإمهللا

.ا’اةيفصولامولمااوأمامااجها:.نباوجهانمةفهلفااعِوضومل

نأوماملاروانةِراهمتلفااِلعبملوقننأباوصلان.نإ

ىلإةفلةلادشينأبجالكلذناَ-اواهراهب:ءاعِـضومهحتاتننو؟مت

.ةصامهقيربىلإةبوذيىتيبام:ااملمااِجينملةاكاحم،ةديقملامامااتايتزج

اهنألعندلاوةسفسافلاومماهلان.الكدياقيثوالباركشالوكانهنإ

ةقيقحلانداءان.اقلطمعِـنميالكلذوَـلوةياامسنٍالاةفرهمالةدده:دبناوج

-:صو.ةمالا

،ندلاوماعلانهلكنءلقتسه،هتاذبمثاقطاشةوأعِرفةف-افلانأ

لعايهتحفقوتتةماعافلاهىدابنأرومننأةيحاسلانمديكلذلو

.اددم:امو٨سمنراق(ا)

.رب۔هنااسباوطةففهولاىملمااةيفون‘هم:اناامِ.(٢)
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-ن٨-

،ةروامتمةريةتمناتننأىسنتالوهرظ:اتالىف،«اعارنخاوماماايفاذو$ا

وأ،ىما.اامدةتلاقطملعض2الةفسملةلانأنيحلع،هتبااريغهضورفو

المةيزجلاتافاشتكالامِايستملو.ىلزأوهاياېطابارالىعراتلاروطتلا

ةرادنفاهعوقومدعللب،اهتحصلال-نوطالفأىدللتملاةيرظ;مدهتنأ

،ناسنإلالالخنمدوجولايفرعتةفهلفلاناف،لكالاناكام؛أو.اهصاهصتخا

لوقنادنهحِـضتيىَـلو؛اوالصنموناسنإلانتادِـسمامااهفرعينيحلع

حورلايفالشدوجولادجتفةفسلفلااياإرظًاتدوجولاةلكشكةلكَـشمنإ

.(ةيبطلا)ملماارظنىفوهاي

امهالكو.ناسنإلانعالقتسدهاريماعلا.ناسنإلاهارياكملامااىزةفسلفلا

.ايعامتجاوادرف،ناسناللةبنلابهعىغال

ه



-

-«ةسلفااومل٠اانِـبةلعلاقصلةلواحم.

ةض؛رلاقاس:ااقاحلإقيرطنع

نْابهذملااذهةاعدىرو.اةباسانركذ(،ةيقطنملاةيمهضولا,ًاكرحىه

رشاصعلحتنأوراكفالابراماوبشاهسشصلَـخمنأبةييةفسماناا

.ةيعودصوموحِوضووةقدندَهيل،ااَ«ةرهملا

ثداوم٠ط.اياماهندو-َهللابطبترياماهند:نامعوةيانالاةفرعملاو

يفالاىلإوة،واللالد٠اسملاوةضإرلاوقطملاىز.،لوألاعونلاىلإو،عقاولا

ندنيعوناانيد٠هادنكءامو.هِااهضقوىجرألامملامااوأىملاعقاولاىزعي

نودبوةيقطةملاة-و.هجولارانأة.ةفر.1اىلإالنطا.ااىلإتميورعملا

تسيلمهران;يفامال،ةيقنِزفاتياابهاذملا.ابذهممنعىلهتنأةنلفلا

،ةيسطاتاظبدا1الةرشاومةةالعىلدأااسواهنال.هلىهدالاغرافاوغلالإ

هتلادوجوبلوفعااف.اممةيةحتللاجمدا،ةيعيبطلاةظنااابلاصد٠ااالسيلمث

امجورالواقدصلمتحتالةيضة«وشءالو٠هرظ;ىف-دووجومهتلا-

.بيذ؟َ-الاوقيدمڈلالاجمنم

رماوظااقثحبااةب,ممىپرجتلامل.الكرتتلو،اةلِزنفاتياانذإةفهلةلاكز:اف

ااهضقىلإاہتجرتبةيبيرج:اااذفرم.حِرشوةفالالياةغ-افاانكتو.ةيب،رډ:اا

عِةيو.ةيسحااتايطملادودحدنعةف-افلافقأازم.ةيحلابراجتل(صتخت

ىفةيقطاملاةمالساانودَدفيكذإ؛بويعضةاتىفبهذملااذهباجهصأ

ةقدلانوةَـستفيكىرخأةراهبو؟ىوضوملاقدمالانايدىوةللابيكزاا

يجراخلاعمقاوالات،٠اط.وايزاوماسايق.ةفللاوأاف۔يفللايفةيريدلا



ه-

؟سوسملا

نب:وليلحتلاقطنملادهاوقنيبقباطتوقفاوول،٠امندوجوبلوقلانإ

امكانهسيلذإ.هرربرامهلسيلولفءاعداوهيرجي:ااىجراخلاعناولا

عمقفاوتتنأضبنيىجراخلاعقاولاةعيطنا٠امدقمملسننأىلإانوعدي

.ةددحلاةيقطنملااتافيرنآ

ءالؤهنأوهو.بهذملااذهباحصأىلإهجونأنكميرخآدقنكانهو

نباونلانأنوسنيهياسح.ااتايط.اادودحيفرشابملابيرجتلاىلإمموعدر

تايطهمىلإريشتالةماعةيديرجتتاغايصالإتمهيل،ةصلختهمملاةمامااةپ.اماا

مكحلاواہن.ققحتلانكمةيقاوتايوةعلعىوطتالايأىأ،ةرشامةيسح

ىفنأىلإاذه،ىجراخلاملاهااىلإعوجرلاةطاسوةبذاكوأةقداصام٠كالع

ةبرجتلاةقيقح,قاطننفهرصحونسافلاريكفتللاديةتكشالو.الزهبهذم

دودحوديداكيالىذلا،قيضلاقاط:اااذهىفةيرشبلاةفرعملالاجمرصقو،هلا

ةيودللاتاليلحتلانمىدمحفأةبامنالاةبرجتلان(مل.ااعم،تاروصتلا

.بناوجلاةددشمةمل.اكةايحاهنإ؛ةيورة:ااماكحألاو

ادهجاولأيال،هترظ:موېةنيطىختقعيفوليفاانإلاهنأنكميو

عورةتايلكهملععالطإلايكلذو،هتفرهمةيميتليسيف-كلذكوأ-

،هترظةق.هتىتحىرسشبلاسنج}ابراجتوتاريخبناجىلإةفلتختاملعلا

اعضاوهماظنِعوهصيناكاذإو.ريدقتلابةريدجايللومكاندبستكتو

نأبهسفنلعسيالكلذمغرنإف،هرصعىفةديدجلاتاعرناهرالعاىف

الإو،اباهاجتينأدسيالهسفنتقولاىفهكلو،تايئزجلاهذهىفعتوقت



هدع

نهرا.عماهضقاةتمنوكَـبدقني،عفنلالډق،دنجىنو،دهتجن،.دبامحصا

ةلماشةساردمايقىلإةجاحكانهنأةصالخلاو.حيحصلاىلعلاجهنملاهقدصلع

قيقةمهععِاطتىكل،ةصاخلاتاساردلاوةيئزجلامولعلاناسءارودتمت

دقوملاعملاواسىلإراتتلاديشف،اعيمجاهنيبالداخااوطبارتلاوةدحولا

.«فاىرشبلاس:هلاىلاداتسالابةدحولاكلتاميباموفنوكَـس



٠،ا،.

نكاسمه(ريِـصم/

ىْـفانو:اارتكيةلا

اهلبتكىلاةيرقبهااةروصناهذألاىلإزفتوالإنااوړلاركذرميال

.رودم.اافلتخملعةينانإلابوعشاانمريثكةايحنفرالاغپأكرت;نأ

.تامدخلاليل.نداييلإهتدسأاعقاينتو،نانتمألاةراضحلكاهركذت

،ةفسلفلاورعشلااهجوتيىلاةبانويلاةراضحلادجتبتكلايفالآتبتكدقو

رًاانهرمالاسيلو.اهتاذةينانوولاةنهلفلاهنملجنسيدقتلكةيم٠ضم

دحجوتيسوتوتلهوهپممأرمْاوهامردت،،مهالانمةمألتبسنةراهخ

عاشلااہتابمايقةلاحتساةراتلامل.،تانبلنماهتاذةراضحلاهذههتردقام

ىذلا-قطملاوقحلانازيهاباعبضيالىلاباجءإلاوساسحلاةروفنإ.اهنودب

شهديقب'اقح.الؤهىسنأدق-اهروصجض;أيفةبانويلاةراضحلاهلاوءدت

،ةيتاذةياغلةجزكلذنوكينأالإمهللا؛مهتاظحالمتطختفيكنانإلا

دونجلا-بوعشلاهذهلةبدنل،ىأرلاداسنودرةلا.ودسهودع،هجو.ركفو

ملو،ةيناسنٍالاةراضحللانابرقاهتداراواهرعاشدواهلوقعتمدقىلاةلومجتا

الىتلابتكلا.ىراةنإ.ةفصنااةلباقلامالقألاندالإليلكإى(رفظ:

جرخيدق-قافآلادستىهو-ىفانوياارَام٠ااوةينانويلاةراضحلاىلءهانمىصحت

نلألولاذختا.اهلايكإواما٠شوةينانالارةمنأوهو؛هلتاخلاعِابطاالاب

هلقعةلظسمادمالظىفالإنكَـيملناويلاريغنأو،اةفأواذ«اداهدحو

.هباغو

ىفلويااركفلاردانهم.لعيفوتل،نونحاراامتهاامدنعهنأعِـقاولاو
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نمةمل٨اةراعتسالا,ةركفن.ةرارمعِـفاداداهب.،ةرمالكتارافاتم.دصو

نأنيبتل،رشءعباتلانرقلاعِاامىفةربكتالواحمالفترهظو،ىرخألاممألا

ريغةيخيراتلاقاا,٠ولاتناكااو.قرشاللإ،ةاأنمندمىفا:ويلاركَـفلا

قاعآىفاديسصوسةلابااهكلذنال،ت!رابلاهزدلثمميعدتلةفاك

مظهمنإف،كلذ٣ردالاناكا-ا-جراتلالبقامةزةىلإقيحملاىپ»املا

،ةيقرشلاهللوةيماسللمهتاداهمٹيفينعلوةدراورهظأںيقرفسملا

ر.الالانو،هئانبألوقعوقرشلالعءاردزإوادمىرطشمهت!اكتأدو

،ةهجنمنيقوتدملاض.٠رريخأظقيتساىتح،نمزلان.ةزةكلذلع

ةنحملاةلدتعملاانااتأدبو،ىرخأةهجنمةعفدة.ددجقوترهظو

:لاِةنأباوصلاىلإبرقالانأاودجونيذلا،نيقرشقكمملا.الودن.عِـست

بهاذملاهدهو،ةينارلاةينيدلابمهاذملابةرشابمرذىويلارَـماانإ

.فصةياثحابااامتاتخيںأنكميالىتلاةيقرشلارماندلاشمتن.تساهرود

لاب.:همانفنيويللتحيتأىتلاةيرحلاريدقتيفغلابںأباوهصلاندسيلف

نأنينحابااضعبلولعايكو،رهاوظلالعمكحلاوقيلعتلاىفةأرج١او،لقعلا

مويمدآلثمااك،ردايكَـنأ.وأ،نيلاط,لا-:ءأنأنانانأ،رخسي

ةرةابعنْابيج.اانمو.رهظينْالقن.نوَـكتادواةتالازاديممل،قاخ

ممأىلإريثكَـل(نوريديمہنأ،هايحالوةبراومريغيفنوفرتم،مهسفنأنايلا

دايعومہترادموسقاشعهبيفرنديالامبنوفرت.ِ.مهنأىأ،مہت.أريغىرخأ

.مركف

للقننأطقانلابرطعالو،مهقحنيينانويلااااطفننأديرالانا

.ىمةن(ا)



-

مدينماهبِعتنلاىفميكرادىتلاو،اهوققحىتلاةرا:الاتازفقلاناشند

،ةياِوااهَـمالااهت:هوو:ااةعدجلاةيرةرااةعورركننالاننأاك،ةريكممرْا

هاقتساامةميقنمضةلاىلإكلاذىدوزنأىضرالهسفنتقولاىفانكلو

ةمالسلانابدو،خيراتللافاصنإو،قحللاير/٠،مم'الاندمهريغندنوينانو-اا

ضعبىرامدنعنَالاحابرالاشمهبورظاناجإ.واتنلاقدصو،َمسحلا

ىويااركفلارداصمننيفانإوةديحنفنوتكَـياوأندقنيحاباا

ملو.ءىشلكردصمنوِدانويلاربةعانْالامْاةروم:ةينا:وعلاةراضحااو

ايجولوتيملا۔مهنيدروذباودن.ةسانياويلانأنآلاهيفكوكَـشملانردد

اا)(سراف)نامإوناداكلاونيصلاودنهلاوايقاپةورصمنم-ةيناوولا

جازملابسانيلايخلاورعشااندبوانفتدرنإو،لصألاةيقرشمہتوجولوثِـمذ

.بالخلاىرعاشلااهددا.وجهاحوأىذاا،ىناو:اا

،مانص'الاوحاورألاوبكاوَالاو-نانويلالية-ءامدقلاهلأدقل

بسانيصاخبولساركلورضالااذهنtريلاقتفاوقو.رشبلاكلذءاوهلْاو

هلالكلو،رشبلاتافصاهلمدعههآلاف،مجازمومېتبهومومہتراعفعم

تافصلايىخهلالاهذمفهصتتنًاييياويلاحميملواهاطحتيالةم٠يظو

.رشبللةيمذاا

نداهرين,لام،الااهللبسدقيفارغجلانا٠ويلاعنومنأىفلادجالو

نيبواهنيبسيلو،لوبخرألارمالإىرد٠صلااهسآنعاہلصفيالف.مم،الا

اضيأةبيرقىهولاب"الاتارشععقاوملاضحyيفزواجتيالربالإايلاطهإ

دوعمياملادبع.دةجز،وف،رريبلألةينانوپااةفسافااباكىلاةطقنلا.ذهقعِـجوا(١)

Theباشاَو Legaey of the worldباتكَوOutline of Greek philosophy



.ةراضحلاعنموةيدملادهم-رسدجو٠ثيحايقيرفألارشنم

دوونأاهقتاعىلءتذخأةمألوأناوولانأ,رفذاتس'الالوة٠

نأومہنثيم.ىو:دمعفرو،ةيادمةايحانيمااصمهلرتو،مللإام.ابأ

لقعلاوىدحااكلذىفهاوس،ىوقلاوتادادم:دسالانممهيفادلكةيبرتبدهعتت

.،لاجَ،ااةورذِْعىنماهنم

.رمدىلإنااويلااې:ز،.أىلاةيل.ااتو-رااذايسالااذهىأرلد,داو

ةفر.دوةكَ۔ذابورضاوناككلعاوم٠اتيو،مول.ااويفراملانماوقنيل

لصتيىذلاريكلاءىشاارعدنعاولت;نيباويانْاىفكشالورارسالا

ىلاايلعلاهارواموبطلاوتايضإرلانئةءوكلم٠ااماعلتملهمااِعورف؛

نيينانويلانأاضيأقحلانمو.نيلاةيكاانءةكبحلامہيقلتبناج

صاتخلامهباطو٠اهوبامواهِووذهوةفسلفااعِورفىفاريكاسوآاودسوت

هذخًاامنًاهيلاهيبنتلابم/٠يو.مس,هلإا،بسنريدجلانضْاثيحب

ةيم٠شملاهتكاهف،بتكلايفنوديناكاملعرصقيملرصءنونانويلا

نداهنالاہإمدم:مهيلءقاثيملاذخأديمهو٠اصاخىلإةنهكلااهبىخفي

نيانويلاهاَـكحلانمو.اهولعينأةناماابقيل،الىلاةنوالارارسالا

سد:ديرفورفايكناوسيطارةيدو،سروغايفنيبلاامرمدواورازنكلا

نأمهلبتكمثمہنماولهنونييرصملادباممىفاوبكل:اوأ.نوطالنأو

.دعبايفةفسلفلاباومسي

نو؟َزنأواهبرخفينألاقحوىلاوبااركفلااهاطخةساحةطةنمهأو

.ايجولوثي1اوةفهلفاانيقيةدلاهلصفوههيلعاْهقو

اهلعضوواهبامسو،صاخلاهياامإةغلفلاعبطدقينانويلالقهاانأ

رص.تداعمث.نَالاهيلعىهامىلعتدبىخنةطنملاجهن1اوىلةمااماظالا
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ىس٠امةروصقنپدلااتدجودةتااكناوةيردنكسالاسراد.ىفاهبمِهتنأ

ن.اولہندقنييرو'الاودوميلابرعلانأبيرالو.المةتدحتاةينوطالف'الاب

.يردنكسال(ةوسأةينانوولاةفسلةلاهدهنصم

(،هنعال)هراِـسالركفلانأىهاهيلاسما2نأعيطدمiىلاةركَـفلاو

ممأهلدابت،عِـباواصوأاباطابستكملقنيلاږادهنأوناكموأنامز

ص-دس٠امةيضقنءعاذدللىيدالوامتيريعهبحمتتادهيلافيضتوىتش

.ىرَالاوأىالاسنجلاةيقب

روطسىذلاامميةهنمىفالح٠امغرةقلفلاوندلانأةظحالمبد٠يهنأاك

لمأتلاملاءو(ناداا)دقتهملاملاعفكلذعمو.دحاودهمندأشندقدعبامِـن

ةقيقحلاناديموهوةعسدلفلانلوهك٠يبطلاهارواممقىفنايقةلي(دةيافلا)

.ةين،دااوأةيفسلفاا

رواتبلصتيىذلاليلدلاكلذرامضملااذهىفقاستىلاةلد"الانيبنمو

ميمل.ةلااذمروطىوالهنأوهلآلاةدحولوقيىناانييرصمللىرلاملعتلا

.ىلعالاهلآلا(سبزوأوأسويز)هساسأنألويتوهالىلا

رصممولعنمذخْاايفيفودليفلوأوهَـسانوِهلاةم٠سلذلالأسيلاطنأو

نإ,لوقتىتاهتفسلفلايفروط:نإو؛هايشالللو'الاأدبملاةيرسلا

ل«هبو.هتلابهىلدلكلا:لوقيهاْرو.(ءىشلكللو"الالص'الاوهءااا

لولحبىحوياملوةلاانًاعِهو.ءىشلكاييهبىذلاءاااهلآلااذهرهظم

ىيد«٠لهفصووألوقلااذ٨ةيوستنهامنامدج:الكطأالإ،ةداملانفهلآلا

تاذةقلط.ةدحونوكلانأوههلوقلاةذهبسولاطهدصقيامو.نلفوأ

.هاملايفةايحلاكردتوًاسملتاولوًاو.ةايح
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نا;وااد:ءةلاجهانم

:سيلالتدنعةفسلفلا

هفرعنفةفسلفلانأىأ،ءاو5الالصأةفرعمىهةفهلفلانأسيلاطىري

نْااضيأظحالنو؟اهريصماموتاذ٠اكلالصأوهاد:دحاولازهىلءمومؤ

ماهمسقىفلكاشملاةلكشدوهاسرمْاااعوضودوهههاهنه

.-ةبيطلاءاروادمسق-ةفسلفلاماقأنم

،هاملاندةايحلاقلخهنانإهلوةىفصخاذلاوالااذهىلءسولاامهباجأو

ةعفنمهاروىجهيالىذااصلاخلاتيالهمف:بهونملوأسيلاطمديو

نوةَـينأن‘دَـعهتاذملعلانأةخراصةلتمامهعنقأهنمسانلارخساملو.ةيصخش

ىرتشاو،وجلاتاريخهريدقتىفكفلابهتفرعملعديتعاثيح؛ةِورثلاىلااليبس

سيااطربعيو.(ااةلئاهةورثلعكلذبلصوويفافجلالبقنوةيزلالوصحم

.كلفلاماماايأىرخأةهجنماذه

لهلاضدبلهجامم،كلذدعبةجومااهايلعتاةاشكاتهباتتدقلو

داوىذاانافوايسكالثمنيدااوْزىوجهصاخفقو.ذاختالعةفسالفلا

نوطالفأهيلابسندقو.قه٧٧وأن٨.ةنساينويالداسلعنواولوقىف

.(٢ا.نانوهلاىفلقءبهذهلوًادعباهفوامسرًاو

ايطلايفهباكىفةزكرمةرصةخمودبتِندلانهةديدجلاهتركفو

يناةلادقنينأةعاجشلكبعِاطتسادقو.ةةطمىفمراهصهىرجنافوبكاو

نيدلاةداضم.جئاتنلاهزهرطخأو».نيميسأَـنأوردناي-اَـنانملكتاةلؤلةيلقهاا

٤٨سموف)رريلألاهرولفواهلوصأ٠هينانويلاهفلفلا(١)

ه٦سمعجرملاسس-(٢)



دع

اذهلابوهو.،ةييليااةرسالان.كلذو،قطنملاوقحلاولةمالمثاقلا

اهلنوكَـيملويئاسنالكشةهل5اانوكَـيمل,ةبراومامريغنفحِـيرصلالاؤسلا

لمأتيامدنعنامنالان١لوةلاىلإنافوبكاقرطايمم..؟لجرأودأ

امازودتسموهو،هلهاضءأالدوجولالكبطيحياهلإكانهنأوين،ءايسلا

لقعنأو.ركفهلكوعم-هلكورصب،اكهلا:ءىشلكهلخادوهجراخءىشال

عيمجلعلمتشا٠ىذلالاالااذ-ةةياہنالوآلادبالوبيةيالهلالااْدو

مممللا،«ةإلالكشةرادتسالانافو:وسكاراتخاملىردةالو.(١اتان'اكلا

ىاايفاصوالاديز،اذهوهفارطأوأهبناوحددحتمدعلعهب,نااديرنأالا

،هرظنيفلاكشألال٣أوهةزادلالكشلالهاوْا،هلٍالليفوليفلااذهاهه

ةياب.تانكهلَالاةركفعمايسادسأشمةانتيلكشىأهلَالاعمنأن.مغرلإ

.ءايندمالل

«دوجوةينانويلاةفسلفلاالكاشمنم

ىفرچنكَـيملوطسرأنأوديوملاعلاةأشنرسفةيرانسيلاامعسودقل

-:لباكابيرقتةيرظنلاهذهروصتنكَـعو،ةمادلااهطوطخ

دجوتكلذهاروايف.بوتاذةباصةركَـبضرالاطيحتاءاضفلادحي

ءاوهلابرطضيانب،ةركلاهد٠هنملفسألافصنلارحبلاءامالكو،رالا

صرقوو،ضرالاا،ملاهللماظ:اازًارمىفد4وىلعألاهزجلاىفبحسلاو

ةايحلاناولألكو،هايملالعةيملركوفطاوهكمسىفا،هخأ«نيهضرعغِـلي

.،رحب.اانمتءاج

ةروصن.اءزدالاعتاولايفنكنملةرانت1اطاقنااهذهنا٠لوقلاىلَـعو

هالسِعبرملاسة(ا)
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ىلااهتاطلسلږملوةليواصابقحناهذالالعتلوتسادقاهلد،الةميظءةلماك

مغرلابوكلذعمةروهمااهذهنأايأاخاليو.ةنسىفلأىلءديدامدب

نييرصملارظانفهاجهلانأىزنحنف،ةدجلالكةديدجن؟َزمل-كلذنم

هذهنمفةقيقحلاوةروطس'الانعانثعىفانيأرو،ةبلصةبمزةطوعتناكءامدقلا

،ةيحلاتاتاكلاعِـيمجدوجوىلاريشتةددعتمةينيدرياماسأكانهنأ،تاوداءا

نمنأريغ.رانن،الاقاعأوأراحلاةجلندةدالولاقيرامن.اهقلخو

(اهرصانعرابتعإ)ةيرظنلاهذهراكتبامدعنممغرلابهنأهلهبشلابجياممأ

نأو.ةيملعللعبةبرجتلاءوضنفهيأرررقيهنأمعرناك«أالإسيلاطىدل

نوكلاملعلابارشبموزعيسولاطنأداقتعاىلعتبيللعلاهندوطسرأررقت

.(ااںلة-االعسسؤاا

نمو5٠هاندجوم.قه٤٦ىفوتملاىطلاملاردنايهكناىلإانلقتنااماْداو

ىرخأملاوههب٠اجىلادجويي،دجواملكسيلوهدهاشملاملاعلانأب

.ةيهانتداللاءاضةااةعسىفةعاس

تناكو.عِـساشلاهاضفلااههاتويثيحلاوزلاةيرسملاو.ااهذهةايحو

اوعيطتسيملثيج،ءْامدقلانيرسفملانيبلدجراثمىهاتمال.ااءاضفلاةملك

ةداموهأ؟نورذلاكلذدي,هنعتدحتاموهًا.اضفلااانمدارملابعِـطقلا

؟رسصامااهذهفااختىرخأةداموهمأ،راخلاوأءاوهلاوأهاملاكةسولم

اهنَألو،ةضماغءاضفلااذهن8،دفنردامكَـناةركفنإلوقننْاالإعطقنالو

ساوحههازإزوجهتادحةمهلانمِعِـلبي،هاهضفوْاغارفدو+وبىحوتكلذعِـم

انركذيوىةتهيفوريصتهيلإوملاوعلاهذهأشت،:.و.هدحتنأنءناسنإلا

.اءدبامو،٩يمردماايم.(ا)
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اصوصخ.ىدنبااىفوصتلاىفnirvanaانافرناارواتماللاءاضفلااه

دحأتومثودعقحل،ىذلااااروجلان،ضيوتلاةيرظ:كانهنأىزاننأو

نيلوقلامزوبااعطتسنالو.رَـحاماايارخآداليمكانهنوكَـينإ،ملاوعلا

نأنكَـمياذإ.لكلابادحلعةنوكَـتملاملاو.ااهذدىدرفلادودجولاوهروط٠ا

نعايومأوان،ارخآلاضواا,واسشمبلا،ردناكَـنأةرابعنألاة،

ةمئاشتمةيةوهصةركفام:ايطنفنمهضتت.،مهرو.نع

هتارأضهبودج،املاع۔و:ة;يفوسيلفاااذهنأىف:الُابموبهنألع

فاشتكاو،نجالمللةيضرأَ،ايرخلوأمسرىذلاوهوالپةتسمل:ااياكو

بلصةداملعوأهاملالعضرالاداتعامدعررقو،ضرألاحِـطهسسوقت

.ابا٠اخهاو,اانفةماقاهنأو

ةيتنىهأ:هتيربىحوآامبعِـطقلااننكِـَـسالةوبالوهمأسم:اميفو

اياتبنمةيقباهنأمأ،Evolutionروطتلاةيرظالقياسرومشوةخالمل

ىدلالالامتودوريهىوريىلاو،قمساياماةلنمأايأرىلاةييدلارياماسألا

تااويحلارخهپةةملهتملاةقيقدلاتاظحالملاضهبل٢رجميملاهنأمأ؛نييلابلا

؟ةيربلا

لكرددموهروم:اانأ-سيااطىأراك-ىريردناسَـكنأناكدقل

قثبنيسناكىفااةبرغلاِحوسملامايالانممويىفتجرخ،هجاومأنمف.ةايح

هماعملا.اليلاباسأمأنموددي،اادودح1اىدرةلادو٣ولانأفوع:اااذهىم(ا)

ا-ورحبصتف،سمثامخلاهذهلك.امتاههنععضىحاهماي-سةناادجتالو.هيرشااسفنلاي

احيدصتاهتاذدحىفربتعتتم:د،اافرنااةركو٠ىفحوضوبرمانالشمِ,ومرلارصنعو،.اقلطم

اهرابتعابسيوعتلارمانعسنيلحتدق،خسانلاةركَـفنكساو،امافاقلطمهلعجيدوجولل

.ءازجلان.اعون
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اهلةكئاشةردقتنوكو،سمشم'ىطاشلعترقتسافلوال9الاجرلاايند

.لوألالاجرلاجرخوسمشلاتحتترجشافاه.اضعأىطنت،كمهلالكش

مهيدلتناكنإو،نوظحالملا.املهلاةن۔اللاءالو»نأماعهجوظحاليو

.مهوتاساهيلعشاعىااالاقماانما.الرهظلامل،هيفاكلاةأرجلا

نوروصتيرهاوظااندةرهااخريسفتنفنولوقيامءالمااءالو٠هدعملامدنعف

.المسيطانملارجحنفاكةبيرغرصاوخاهبَـكفةداملااجزتممىفتخياحورنأ

ىلعنيركَـفملانماريبكاددعةريرشلاهلاوقأتزفحرخآيفوسيلفكانهو

نمزلانماليوطاحدرنيين,٠ويلالايخلعلهذملاهجاتنإرثأو،لمأتلانمديزم

.ليثمايلقوسيملةروماهفقوتمدعواهلديوةايحلاريغتبمهرعشأثيح

هتنهلةنفرالاريتنو؛سطياقارهبرعلاهقطةتاكوأ،طيلقارهوهيفوليفلاكلذ

ىذلامظ-الامكحلانمف؛اضيأتوملكللب،ةايحلكللوألاردمملا

رانلاهذهنمةرارشالاتسيلةيناسنالاسفنلاو.هسفنسود٠زينإ،نْواديال

عارصلانمملاهلاىفناكداولخيالو.اهترارحرادقمىلءيتايحرادقمفقوي

تةو-را.اانيتوقلانيتاهفالتئاقيرطنعو،نيتضراهتمنيتوقنيبىمتحلا

-نيرعتسدءانفوقاخنفنوكلاودوجولانوناقكلذ.دوجولاجتنيعِارصلا

فوصتلاوةم٠سلفلانملكىفاماهارودتبعلدقرمتسملاقملهلاةيرلقنأىزرو

ةياغيفاهنءربءىاانلاوقلاةعوسحبنأسطولقرهىرو-نيمالا۔الا

نأو،هنعرينْاو5َردينأهدحوفومليةللن؟َنامىهزاةلالاوزاحم.الا

،ضومةالورمتتاعاهملانإ.ءايشاللنَـكلارهظملاةيؤرنعزجاعسانلارئاس

نبرمرہنااسة;لوالماناسنإنإلاهنأنكَـماالفريشتولدبتتءايشألاو

درجتتهايملاورهتياتفيالرهناانألكلذو:ةرمن.ْرعكأهنيهبا٠اكررازوأ



--

كلذدعبوأمويلاهريغ،تاهابكلاذلبقوأس۔الا،هسةناس٠الاكلذكو

.ىرخأتاعاسب

متهيو،ىرجملاسدحلان.ناولَالاهذهن.نوةلتخمنوركَـفمدان1دقو

ااا.ماظن.اامهفالسألوأةنأىلعسطيلقرہبنويقاورلا

ىداماللاواىلاثملاهاجتالا

ىلإرلتىذلا،(ااسروغاثيف(لعىرخأةوطخناولاركفلاوطخيمه

عِوضوماهلعجو،ةسحملاءايشألانعاماتاباصفو،اهرهوجصلاخنفدادعألا

مامأحتفناهاهتالااهنهقيرطنعوةيسحلاتاكرداانعلقتسممراصملع

ثيح.اهتمواقمركفلاعِـطتسيملةستبا،٠سيماولعِـضم٠عِـساشملاعناهذ

لاكشالاودادعاللةبدب،اارصاوخلاةغِايصسداساانرقلانفسروغايفلنكَـمأ

؛اهنود!رواعتلاىلالردہللالوبا-هللنكَـيملىلا،بلوالااضورفااو

ولبيو.حطسألاوأطواينملاوأطقناانمةعوهبددءلكليثمتنكمأو

نأوءايشالاعجناكَـعقاستالاوماجسنالانأىدنايرااىركلاماظنلااذهنف

نمسيلو؛اهتاذةيداملاءايشالاةوقناقوسيايم'افخعمقسانتلاوماجسنالااذه

دادعألانورب:ن٠ازاكنييروغاثيفلانإ:لوميدبايفوطسرأدرننأةالاةملا

.اهتداموتاتئاكللةنوكملارمانماا

.اهدم:اموه٨سمةينانوولاةنهلفلا(ا)

هلر:او؛هيدورلاوةيضايرلاهاوةوفولبةلااذهل,دةريثكريطاسأتعمجتدقل(٢)

سدالانرقاافصتنملالخشاعدقو،ما.امااوكولملانمةصاخاعاوأاہيةمرحياياصو

.داليملالق
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اوةبسامورنروغاثيفاانألاجمںأنكَـميةبانالاسةليفلتياموفو

امافةيرظنلاهذهللوصأدجوعقاولاىنو-سفنلادولكلوةلانفنوطالفأ

.(اسيدوألا)هبظفتحتىذلامدقلاداةتعالابسح،نرةلاب,ىمي

ويهحورااِعضو.و.حورااومجلانيبزيح:اانكَـسنييروغاايفلارلشقو

.رخآىلامعجنملاقتنالاةردقاېپةو،واْدكرحمسفنلاو.ردصلاالخلا

،حورلااهيااتلصوىلالامكَ-ااةجردبلصتتنيناوقهكْـحتخسانتلااذهو

.ةينانوباةض۔انااقرشلارمانمااحوييىزانهاننأكشالو

ةسظ-الملاهيفطاتختركفلانماملاعىزنأن؟ايقباسلاضرماانمو

ةطلتختاناولالااهذهدهشتو.هيفومااةفطاعلاوىرمكالايخلاناقيقدلاناهريااو

هاجتالاتاعجامم،ةديدجااةيلهااتاةالكالاهتيس،قِهعبارطضادودجولع

-ةيفروألاربت.ةو.تقولاسمشىفانيمأو٤رارطضاائِهشنيدلاليملاءاضرال

ىذلابارطضالااذ٨ادادتما-نييروةايفلاميلام:واي،علامآتجزناةسردم

.بالغساحيفوصعفدريثأ،تت،ةبارغلاةياغنفنفااندلاكشأهنمتنب٠ا

لاسالامهنزاعادارفأكانهنأوهرهاظملاهذهلحوكرتشملاساسالاو

ضح؛كلذلإمہتليسوو؛ديعسلاىاسلامهاوتسدمهتكراشمو،ةرشابمفالآلا

يفتناكةيفروألانأعِـجريادهو.ةقراخةعاجشنءةجا:ااةرهلاسوقطاا

نمةدمتسماهرصانعبلغأنوكتنأدهيالو.رارسالإةمةئوةلصلعلصالا

-ةهلآلاةجرد-ةيماسااةجردلاهذهلينلئاسوةساردنمو.ىرصملاتونهكلا

امالآن،تمتتةمراوةيقالخأوةيساrبراجآضرم٠بمث،ملعتلاأدبابأدجا

(اااصاخاسابلول،اشملاءوضلعليللاىفابويوادلوياِورمافِـشةآوةينهب

ةب.ر،ااةسملدااخيرة،لسرهنراقواهديامو٦٨ةباتو:ااةفسانااراسأ(١)

History of Western philosophy, pp. 37-43.
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نانويلاىدلىراخنلاملعلاةًاشن

ةظحالملالماوعهعفدتيفداهلاثحبلاذخأو،رولبتيويلاركفلا.ال

عسنا٠ذلو.رمألالوأاملضىلاهليمكلس٠ىفاهرباالالدسإلاوةق:ةدلا

.ودنفو.رهالملاىمايرخآءزجزيحنفدوجوموهاملصتتءارآنيء

وهو،رېقتالةرورضدويقنفابأسيبحوهو،تباثدوجولا,نإليقكلذ

ةدوملا٠ىتينأالو،دوجوبسيلامدلوينأال:نذإومف،دود.ود

الو،تناكةرودصىأبرينتينأالو،هيلعوهامريغحصينأالو،،ولا

.ا١’ءىشىأهميفدنأالو،هشىأهياايفاضينأنَاي

ججمانيعتسم،ساةاريهءارآادقانءارآلاهذدنعسدينومرابعفادِ,و

نوناقلانماہنالعاسدنستىلاو.ةرمَذااهذهذمقطنملاةعاروقونه.ىلءلدت

.،دوجولامدعوأدوجولا,مساحلا

ريممنوكياذام:لاولااهنولثمهجوينأنكَـمأراف1ااذهنمو

ةصاخءارآدرمحيتأ؟سوهياملاملاسمشايفنيييطلاتاةاشةكا

ىذلاهلآلاهكوي.اهباصاخاي2آارن،هلا:هنأمأ؟اهبظافتحالامہيلءرشبلا

.دجااذخأمءارآلاهذهذخأيالأبادعوندم

سدينيمرابريكفتلعبلويلازامقا٠زيفاتيملارصماانأراكنإاننكَـميالو

لعهتهاامأاكضرالاتحتىذلاملادااوىواعلاملاماافهصونكميج

..احالالصأ

لوقديزتهمدق.نيهاربدر،نالانويز,هعابتادحأنأممملانأاو

ىموفپرريك./ةينانو:ااةْـم-اناا(ا)



ه-

ٹبطالهروصعيببريغتلانإ.لوقيثيحنباوقلاورهاواخلانايهذاتسأ

ةسدنهلاملعىلإنوبزأجلو.،ناهربااةحارصهيلءاقبطاماذإىشالينأ

دوجوبروضتلالاطبإاہنددصقيىلاةهرلاهةماعلاتاراطإلاهسفنبريتج٠يل

ثدحيريغتلانإ:لاتةموكَ-كاريغرمتسملاِرمةتاا،دوجوبوىهانتماللاءادفلا

ةياهنالامىلإةئزجتلالبق،٠ناك1انأاروهصتاذإف،ناك1اىفادإونادزلاىفادإ

عط٩نأ،ءزل.مادام،هريسةياونلإلهصينأهلبسكناكرحتملانأكلذىنهف

.ةياهنالامىلإاذكهوامناوامبرواهفصنهتفا-هنه

ودااريسفتل.سااليختايم,ت٠ألوةيرتسملاريغتااةيرظنصخيايفو

لخديوهو،دو-ةجومريغودوجوروهف،قاْدضةانتلعىوطنيهناف

.نكَـممريغاذهلوهو«دودمولا,يف،دوجواللاه

لِاعتاكهتهِـسطونورَـلاريفتتايرظن;ىنز٠ويلاركفلاىفت.واتتدقو

اهكلو.،قاط1ا,و،قاہناللامتالصوتلخدوناسنإلازكر

اسنلوديو.ةينامنةةصبةفهلم٠ااناد:هىفاخوسرىفاليوطا:ةوتجاتحا

ناكىذلا:ىسومالاسويليمىدلهرسأ,ثيدحلادوحولاةدحوبهذ.لوصأ

نمىا٠رايالوتوبنأالودلويلزأاادحاوازاكنأ,ىو

وهاذه.رايهنالاةمدتدملألانابسمنأناليف.ريغتلابابسأ

لئاهصخألالعوهو.ىدامرصنعنمودبيايفنب.اكلاا.:هو.ءابلا.الكام

.دوجولامدعماءاضفلاناكأءاود.ىشجراخانم.دعيالىناهنالومظهلا

ىداومسجدوجوديؤتثيحضةاتنمتايرصتلاهذهنفامقىالو

رومأبهصيىدا۔1ادوجولايفقشامو.دوجولايفهققهآوىف"ام٠ال

.هتپاہنمدع
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دوجوللىرللاارسفتلا

aسطيرقوميدوااابيسولامهنانثابهذملااهنهسسأدقل yeuci,pus

nemgri(usلكشتىلاو،نيفوسليفلانيذهنيبِعمجاىلاةيساس'الاراكف"الاو

مسلاةرطامدحىلإهبشيىذلابهذملاكلذ-ةماعةفصبهذملااذم

-:ىه-ثيدحلا

ةيوضهلاوأةيداااةمالاندأزجتتالتارذنمفلأتي.ىشلك-ا

.ةيضايرلاوأةيسد:2اةيحالانسسيلو

.غارفوأ.الخدجويتارذلاهذهنيب-٢

.ءانفلاوأمطحتللةلباقريغتارذلاهذه-٣

.ةْـعادةكرحنفلاونلوتلازاموتناكتارذلاهذه-٤

فالخلاو،ةفلتختااېعاوأن،تارذااهذهن.ىقاہنالددعدجو-ه

اضيأوطسرأانرعو.اهلكشوأاهتايهوةرذلامجوسىلإعِـجوىرخأوةرذنيب

اهدشأو،ةرارحلاثيحن.ايأفلتختتارذلانإفىرذلابهذ1الدءءابهنأ

هلوةياموهاذه،نزولافالتخابفلتختاك؛ةيَـكلم٠ااتارذلاكلتةرارح

تارذااعتمتةلاسنأقحلاو،سات،رقوعدلاوقأضمودہشآدىذلاواممرأ

كلتةكرحلةبسنلابو.ريبكفالخعِـضومىرذلابهذ1الصأنفنزولاةفصب

لم٠سأىلإتسيلوقوفىلإتسيلاهنإهلوقسطيرقويدىلإىزِـسهنٍاةتارذلا

ءاهلاةكرمةيناسنإلاسفنااتارذةكرحنراقدقلو.قاہْـماللاِعارفاااذ٥ىف

هيفرهظىذلاتقولاسفىفووداليملالبقرماملانرمالافمدمىلاود.يمْارواف(١)

ايفهنةنسافلاخيراتىفنيرفما،ااغامهدْـجمكلذلو،ساسرزوهديمأرمتتاب.دمول

ح-ساه٠رقوميدرماعدقلو.سايرقوميدىلاهبيسولهتافلز.نن-تبك:دقود٠

hist.of.82.نب٠اطسفولاوطارقس-.لسرةاَدپ w. phi1. p



د١/٧دع

ةحتفوأةوكن.ةامةاسلاسمشااةمدأقىدىدلا

.ةنكاس

٤راانوكْـناددع

نيقيرافنءهدييأتلةساحهعابأدشأ،واإنمو:دقبهذإااذهنإ

-.قطنملاقيرطىفاثلاوةبرج٠تلاقيرطلوألا:نيحضاو

تايزجدوجوىأرلاازهباحصأل(ااةبرجتلاتتبثأ:ةبرجتلاقړرط

سمشلاةنشأنفبرطضملارابلاىفاهېتد٠اشمانلنَـمَـع،ةق.ااةيهاتمةيدام

تارذكردنوأدهاشناك،ةذفانوأةوكنمسمشلا.ودصذةاذإاهصوصخ

.ةيرط.ااِْعاورلاضعبنموأناخدلاعماهدعاهصتببس!،مثلاقيرطنهةلثامم

لكقرتةرارحلاو،ةفافشااماسجألاقرخيءوضلانأتبثياضيأةبرجتلاو

نأناغةيلاخماسوأايالخةداملكلنأىلإريشياذهو،اويرقتماسجالا

.ةبرجتلاةيحاننماذه.ىرخأةداماهلالخذسفنآ

ةقلعملاةحانااهديو-ةطااثىلإاضيأريشيقطنملانإ:قطنملاةقيرط

.وطسرأسفننفلاعفزأتاذريتت

دوجولانأو،.دوجواللا,و،دوجولا,نيطسودجويالهنأحجهص

.ادوجوجنينْاالمدماانأوىتيںأنكَـميال

نيتتيقحا/روسمتبدوجواللاودوډولاةكثمنمصلختننأناَـعو.

هب:دقو.قيقدااىل.ااىنرجتىباوةدهاشموأةلب-المةتيملاىفادءرتب(ا)

تناكمېفان٠نالعانلانييرذلاتعفدىناابابسألانأضاَرفادممدعلابااسنب

.تهياااذهولتةهجوم.قفنباتكَـلااذ٥ىف.ا.ركذافكلذىلعو،ةي،رجتاپاك
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ءاوسدحلعنادوجو.ءالملاواعِارةاا)ءالخلانًاوةجردلاسفنبنيٹيوانم

-٠ىلياككلذحيضوتو.دهاهثملاملاعلااذهيفناطاتخمامهو

.اهتيؤرةبوعصدحلإرفهماايفةيهانتمتارذىلإمسقنيدوجولانإ

ىرنالىلا،ةقيقدلاتاوجةااوأمالاىفلثمتيفدوجواللاوأغارفلاامأ

ىأهمفدوجولا.ازږأنيبمالمادعالاوأدادكاةبعو؛تايئزجلاهذهني

،مدمااوءا:ةلاةلاحىفامةرفتودد4ِالاةيادةلاحىفامومجتبكلذو،تارذلا

.اضيألتهللةيضرموةطسبمةلهسةنرامبةيقطاملاةلكَـشملاهذملحنكَـمياذَـكهو

ِعالمةلاوتارذاارهاوجامًا.دو.واللانمهى:دجويملهنًاانهظحالنو

ىذلاقرفتلاوعجتلاةرهاظضقانيالاذهو-ريغتلكنسءةديعبةتباثفمف

.ةفلتخملاكشُاهيفمَـكحتي

ليحتسيةقدااىفاهيهانناتارذلاهذهنأىلإبهذملااذهعِابتأبهذدقو

.ءانفلالماوعنماهصحتىلاةقئافلااہنالصلإكلذعجرامبرو؛اهميسقت

لكشلالثمطقفةيسدنهصاوخىه،ةبالصااادعتارذلاهذهصاوخنإف

.ملاعلانوكَـسسميايفاصوصخ،بيترنااوعضولاو

نيفلتخمنيملاعنما٠اكأدبملاىف.الخلاوتارذلانْاضرنةيبهذملاانهو

ىأريفامبب-ميظعلاءالخلاملا،و،تارذللةباتماللاةقحالتملاةلكلاملاء

تارذااة.هامدنمو.قابساللاغارفاايفالصأةعزورتارذلانأسات،رقومد

ةجوتنتارذلاتقلام;او.هاحالااوةايحلاةتيامهريكملاوعتنوكتءالخلاو

ىذلاهيبسشالهيشلاباذتجانوااقكلذِعتثيح،هايالكنفعِـفدلاةماودل

هبشتىتلاسفنلاتارذجزتكناكملكنفو؛رهاوانلاعيحىفهتظحالمنكمي

ىمىلاسفنلانكلذلعو؛ةاپڈااهيةبدتف،ىرخألاتارذلالكبرانلاتارذ



سطيرقو۔دلوانتيو.هقروةفاكفل:ءوةداملكيفدجوتهايطاردصم

ةيرeةيوجرهاوافندىمانت.اللاامعووىفو،اطاكشأِعءاهرسأبةايحلا

نمنوكتودعرو!قربويفوكويفوهخنمبكاوكلاتاكَرحواةيرحبوةيرب

تاتابنلادلو.ورحبلاجاومأۍرحوضرالاالازلزولتلاورطملاودرلاومامدلا

.ىرشبااسنجلاوتاناووحلاو

ن.ىفةب٠اسنإلاسفنااجاودزاتميثيح-سفنااملءثحرلالهشدقو

عِـيط:-،قدأتارذيموتروصلاىفنےل،هلمجلاىفةرشتنمنج

.ركغنأناسنٍالاااو:

تارذوءايشالاتارذنم.اقتلاوأةمدصنهنامريكف:ااوساسحإلاو

.سارحلامأريتم:قوذلاوسدلاةيلعنإلاةينأنكميو.انسوة

ةرَـكف.وضىفملاعلاريسفتلةلواحمىرذلابهذملاربسةقيقحلاىفو

مبهہيملف.ةيئاهنلاةييسلاوأ،ةباغلا,لثمراكفأبةناعتساريغنم،ةديدج

ميةهيملو،ني..هسجولعامةرهاظثودحنمةياملانعاوثحبينأالن

ايكياكيمملاعللميفتناكف.ةديج:ااةملهلاوأىفاهنااببهياانعاوذيينأكلهك

.رااذهحصاذإايلآوأ

ال،ددايہم،رهاواخلارئاسريسفتنأءارَالاهذهنمحضاولانمو

ةميظءكشالوة،هطاهزدةفهلفرنآو؛اداماريسةتهنوكنعةم"هقحجر٩

.ةهلآلاوقالَـح٧اوةيناهنإلاسفنااو.رهاظموةيبطلاونوتلاتلوانتثيح

طاطتخالىرخأةزفقلدعتيىوواارَـكيمةااناكاهروهظتمةونكلو

.قباملاقيراعلااذهلاماتفلاخمقيرط

ىفخااباامالانويئاامدفوملااهرالىلامرامااكشلااكرحلناكو

هظفحتركَـمالدعاوقورييالإلوصولاةلواحموهسةبهشركفلاحيحصت

..هتقاثووهتمربهيلع



-.٨-

ةنانهلاةنهملةاااكاشم.د
ا

ةفرعملا-٢

ةفسالفلاوهاسلهاااهضرعىلاةياَـبملابسهاذ1اوةبراضتملاهارَاللتناك

مهألعلو.مريكمr٠قرايامہتدةانمومہتهجارمةلواحمنفريبكزأنوفالا

يتحةيقاباهرbTتلازامو،ةهجلاهدهىفركفاااهجلاءةيضقرطخأوةلكشد

لوصحلاناكمإثيحند،اهتاذةفرعملاةيضقو،هيف-اةلامظ:اافلتخميفنآلا

دم'٠،راهمتخإوأاةفرعملاهذسهيفدهوةليسوو،كلذةلاحتساوأاميلع

زكرننأضبنيالو.ركفللاعوضومنوكتوَـلهتاذركَـمااةياهعتلوحت

نأبشامنإو،نويتاط-ةوهااهراثأىذلاىوهضوةلاوأمادهلابناجلالع

ىحاوولصخوةعجارموةبساحمةلعنمعِارصلااانههجتأامبثملاذنرق

دسقنلاىفةعاربنمهسفننييئاطسفوسلاعارصهباطآامو.هااضقورَـماا

مدقلهاو.مومهلاهجولعةيناساإلامولعلاولب،ةيغالبلامولمااوبدالاو

،ةيلمعلانرفلاىفةرابااونفلاةركفولصالاىفامطابأراوىكاطسنوهسةملك

نييئاطسفوسلالكنكَـيملهن"ابلااقلاىأرااديؤيام،ةعورشملاةدافالاعم

ةراباانْاوأقحلاملهلالعةأرجلالوطناكمإنورتعي؛عادخلاىفةرہ.

.ةهازنلادسمدست

:هيئاطمفوسلا

دقل.امتدامواهجبمنمىفةقراسمااةيهيبطلاةم٠لفلانعةيكاطهمةوسلافلتختو

وهامطونقستاهيفةيطابنتساةقيرطىهىادقلانييعيلعللىلملاةقيرطلاتناك

مهفنأاوةلكيملمړنرفنويااعساوهلاا.أ.ماءواىلكوهامصاخوأقزج

وأةبرجتلانماصاخافقوماوذشاو،ةيئاهنلاوأىلوالالاملانءثعبلاةقشم



دس٨١-

هو-ونمهِـجولكنشءتاموللاعجىلإاودعو.ةرهملا

ضعبلاو،ىرظةعبااموذاهضعب،ةريكجئاتنىلإاولصودقلو.اييِ.رقتةايحلا

ةراضحلاروطوةأشذو،ةفرعملانفمهزارآلوالانذا.نععِـباطوذرخآلا

ميظنتلالوفحمهوارآىفالاعولانمو.اىِـسكرآوةخالالصأو،ةيناسنإلا

جودزمهنأفسوينأنتمينذإمهجونز.ةءاجلاودرفلادايحلحيحصلا

اااقارةتساىپرنوأىأ.هارةتسإلان٠بوةبرجتلاوةرصبلانبعِـم

. emprico-inductive

اذمو،ةفسالفلاندمهقبسنموِنيئاامفولانبورخآيفالخكااهو

نعكيدواانمكشاوْاوهالهياافدهمناكىلاضارغال١ابلصتيفالخلا

ةفرهااليمحتو،ةيقوقحلانااناكةفسالفاانمقوسنملةينلاوف،ةةيق٤ا

ةبسنلاباذهو-ذيمالآةم٠ساللاءالؤهلرنهياناكاذإو.«اذدحىفةياغ

.الودنوكتىلءبصن:تناكةمداناف-ىورضرجيمأيفو-ايفلل

ملو،تمىر:هىفدهلانأىأ-مرودةفهس)اذنوحويثيد،اركف

اا)ايداماشوُاَارجأكلذلعرظانييفوكافلانكَـي

رهظ:ثيح،امامتكلذلضقانمانراة،ىتاطنوسللةبسنلاوامأ

لعةرطيسلاىلإليبسلاءيتادردقيو،بسكندىدؤتامردقبةفرعملا

ةبسنل!ايرورضانمأذيمالشاادوجوناكمثنمو،ابهيظاتىلعوأةايحلا

،هلثمنييتاطفوسذيمالتاالهجنَايملىتاطسفولايفدهنإ.قاطتةو-ال

.تيدملارصمااىفققدااىنعملابماتءارقتساهنأمعزيال(ا)

رعيمالتااايعي‘ةسردملاهبش.٠امفومئيفلاءىشنينأايداعارخأناكدةل(٢٠)

Histor.94:راادأكاذل٠افو-انااىدننأنودهل west Phًil., p



٠ح٨هب-

؛هتايحىف«-هفنيةفاةلانداردةىدا-داالجرلاءاطءإ«ةدهنا؟امردقب

.ايندحابرألاوبساكملاصالختساوةايملاريدتنةوهو.لعنذإهندهف

نلءفارشإلاوةرطيسلاقيرطنعمهفادمأقيقشنيياطهنوسلةلو

كلذ:نيرشان،ةفلتهامولعلاىفتارضاحمءاقلإقيرطنهوبا:واافيقثت

.ةصاخلاوةما.اامهتارضاحمل:ءنالعإلإةمهماوةفاج

ةءافَـكلاواكإوهبيردت،اللاوًاباشلافدةقىكاطسه٠ودلادهصتإو

اوااكنييُـلاامسةو-اانكّـلو.ا.اصانطاومباشلاحبصيىتح،شموللةيلمعلا

نيلهدمهرجو،نيحادلاليجاماذهو.ا١اةانهااروجأكلذلعنوضاقتي

ا٢'ةفسالفالنيفوحم

لوصولاوأ،ةةيتطاديدضنأقاطهنوهلاركفلاىفةريطولاطاقنلانمو

ناكاذلو.ةجطامهمازلإوموصخلاعاق1يفحاجالاردقبةيمهألانيدسيلايلإ

ةغالبلاتجارف،عِاابادنفةعاربالابسكلدجلانفميلعتبمممايها

.هيزنلاىلمااثحاالعتغطىلا،هتعنصوبولسألاةعورو

مهمدهشو،ةيسايسلاوةين،٠دلالفاملاوتاعايجالانورتاطمةوهلالغتسادقلو

ؤردوقفألانفاحافنامموكأامم،ممالحرددعتومهرافسأةوككلذلع

.ةدحومةيا:ويةمأىلإةوعدلاندمهتنَـكدتالهؤملاهدهنإلإ،راأتلاىلء

نفامشاءىذلاpro(ago,asسارود.,ورنياام-ةوساامالعأنمو

اليو.fiippiasسايبهو،prodicusسةيدورو٠م٠ق،اا،،٨ا

Eduard(ا) Zelles, Ol.tline of Greek Philcsophy, tians. by L.R.

Palmer, P. 7ُ5.

Htpghلت-(٢) Tedemmick
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دح٨مف-

.َاريثآمهفل,أو،امكمهالعأوةيرقبعمهركأسارود,اي

هاةالاتلوح،ةيروحتناكةيتايفوسلاةكرحلانأهيفكشالايو

لكم.زسجآسرديمدقلاىفناسنإلاناكدقل.ناسنإلاىلإةعيبطلاند

نويئاط-ةوسلاءاجذ،نوكلااذدماعلاماظلاءوضنفهريفتنكَـي،ةيطلل

.ءىشلكسايقمناسنالااول

.اوهس،بحلاكطهكزىذلامخضااري:أتلانأىفكشكلادجالو

ةرصاعملات.اكلاىفهسلًاند،ةوادعلاوةضرامااوأ،فطاعتلاو<راشملإ

-نواحالفأ-مهموصخدلأكلدددمبياك،اهدبادوبحلاكتل

ساسًاعضوو،ناسنالابمنتةيهويلاةفهلفلالمجنيباطنوهللركذياك

.با.هشاافعقثتلمظم

ةفرعااناكمإنفطقفاوككستيملمهمأني:ادفو-اللجسيامأوسألعلو

.ىتلانوكينأىنب-قتاجةحلاةيبسن,لوقلااوديأواوجوشلب،ةقحلا

.ىفورظلابسنكلذدضىلإبلقنيدقو،امفقوملوأدرفلةبسنلاةقيةح

ىضوفااتعو،ةينيدوةيعامتجانمنيناوقلاودعاوقلالكتزتهاكلذوو

اكادارصعاينالا،ةوولاوةوةلاعِارصىديمشلديااوقحلاريمأو،ةيركفلا

.موعزملاقحلاىفيلح

نحنانلزا.ىلاةماهلاةطقنلاهذمقنييئاطسةوسلاأطخصيخلتنكميو

صصختلانمعون،٠ديقتلاضةرىهةطقنلاهذه-رضاحلارصماانفامنموكَـشن

صصختااعاوأعِـيمجىفثدحتلالعةردقلانوعږمهفكلذعمو،ىلهاا

راهظاىلإعطلإكلذممةاسو.مولهااهذهنوسراميندقرطنمحصأةقيرامب

اېفلفوبالخلاىوةللاريااهرتبناكىتاةصلاطاةةهفطاسمامةعاو

.انايحأفيكنالف



ي

لاجرل'انمليلاو،ماظ;لكعرةو،ءىشلكدق;ىلإممقطممهبىدأو

ماخنلانأةجردلسانلاسوفىفكشلاوقاقلاروزماورذإو؛تادقتعملاو

حِاللالامعتساىفلاجممي٨سيولو.هانفلابةددهمتناكةيعايجإلاوةيسايساا

ىرد،مالكلانْهنفذاتسأءىشلكلوةقاطفوهسلاف.ةللاىوسةراهمب

نأنكيحقحلانءة٨وبااااضقلادذبناذ٨و,ءىربلات,ويومرحماءىربيل

.ةلالخلاهتعاواهيفرهظي

نوماخنيدقو،مېتهسن،ممتحامسْااودم:هسانيبا(ايفوهلانْابيجهلاندو

تناكاهدحوتمارقاذإاهنملك،دحاوعِوضومىفنيتضرام:دنيتلاقد

نوكفدقةوقلاوأةورم٠اانأرمألايفريطخلاو.عِانتقالاوةقفاوملاةمزلد

كاذوأعافدلااذههارشن.رداناانًاتيثيح،باباااذهنفلصفلامكملا

.هتجاحبح

نييئاطسفولاندةيلاتتمتارمةسايسلاوقالخالاونيدلابيصأدقو

ڑجعلاوفهضلااهضرفدويقوأدودحدر٤ىلإمهرايدنفل:اضفلاتلاحتساو

،أطملانممومهمريغىفامنإوإنوزاقلكف.قوةتلكلضهانملا

ةيانعلكبهسرغوههرجش٠ىذلامهوللالإاسدقمريتعيالهضرفىذلاماظنلاو

.ىوةالاديشنأكَـيامالإسيلهيارنىفلدعلاو،هنمنوديفتسينانااكل:اوأ

ىفناكىساقلاىگاطفوسلامووباااد-ةضراهملالجةلادرنألخدو

.عزفملامونلااذهدضهسفننالاعاِعنادثيح،فنهااسفن

ندحِراسملاترخسوءاضقلاىلإ«٨َالاىرَانمرمْاعفروةفرالفاادراسو

.ددصلااذهىفهايعدالاونييقيتذاءا.ااانيبوديايذعمږازيميملونيددجلا



-٨٥-

(ااطارقدس

(م.ق٤٦٦-٤يه.)

ةفرعمذختي«ارافةيئاطسفو-ااةكرحلالعايلمءادرهجمنموطارقسرباع

قح،قدتبيرةرصنعكطارقسلسانلاتدبدقو.هنفهلفلهدبةطقنك،دش

ةوةنأىأرو.كلموأنجقيرطنعسةنللتاءاحيادوجونعثدحتيلك

هرصعيفد٠رفلاهركةىلإىروريدقتلإةردجلاىهاهدحورَـكفلا

.هبممةا.ةوهيلاسانلاباْدةجا

ىلإاهزاماوراكفألاديلوتنفطارقسلعهيبدةبِنمالحالاسعِـلويو

د١دمابلصتيءاه٠انمةنراةملاهذهيفاالو،ةلباقااهمألس،دو،ولا

:ناطبترمنايةطمناجمنمطارقسلو.ايدجلابةايحلا

.تايهاملاديدحت(٢)ىطابنتسالاراوذا(١)

اساسأةركفجارختساىلإطارةسجردتي،نيجمملانيذهقيرطنعو

.اوىرخأةركنىلإهرودبملي،راو-نماهولتيامل

صالخإىف،هركفعِـمهكولسقطتطارقسىفكبجم،ادعِورأنمو

ريخلاىهةفرهملاهلدجنف{رظةةطاسبوهتيؤرحودصولةحتف،وزوببحم

:ليامدولخلاةردجااةبيترااطارةسراكفأنمو.(اارمالا

٠س-

هنعانردام.مګأن.و'هثارَاةمةقدوطارقسةيمخدةقوةدلودفونءلدجكام(١)

ناكاذإامىفالخلاامياعروديىتاااهاهلاةاهتنلاو'نوطالفأ.ونافوايسكاهباثدحام

.هنالىلعاه،ا.وَانام،نياناكاذإوأ‘ه‘ارانيوهاكطارةمةقپةدناروم،نال.ااناذه

ىقالخ"الاحالماانأطارةمةركَـم:رربرمةيرغمداقنااىخ.:رة٠أدقل(٢)

عِـقاوااو.هبلم.،نأنودريخاااذهوحالماااذهنانإلافرعينألةبال«أل،مهملاود

نأد.الف٤.ذهطارَـسفةهاجوكرد:لَـلاناأل،امللءالةيرخسلا.ىونأ

.طارةساهبىلدتپناكىتااتاهدلاكلو،صالخألاوهنا.الاوه.اقتسالاسفننمِ-:هت
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.ةدوجو»تمادادةقيقحلاىفةنَراشملانفسا:ااهبحأ(١)

ةقيرطندةقيقحااىلإلوصولاىفتبثأرضهبراكفألاةهجاو.(٢)

.دحاوركفملىدرفلالمألا

ءايشالانعةلةتسهىداوددوجوىلاتلاو،ةباكةقيقحدههجو(٣)

.ةسودمحلا

اهنملحيوءىداملاهذهط،ر،ةلاصلابادالاوأريخللماظ;درو(()

.هتيصخشوهركفةلداقتساىركلذنفو.اكسامتماداظن

.ةيهلالاةماعلانوناقلظىفءايشاللىفاريبدتلىعقاوىيةيقحدودرو(ن)

زجءتوبثل،ساونانءةلقتسةفرمهللةوقدوجو,ميسنلابوحو(هپ)

هذ٨ةيامةايحدوجوضرتةياذهو.ىحورااملاءااىفانبلوخدلانعة٠رجتلا

ود.آةركفلاهذهنأظحالنو.ةيهلإقاقحاميفسفنلاتبكااهلالخ،ةايحلا

ةركفلاهذهلثمىلإراشأوأحملاميرطارقسنإلوقنأاننكَـميو.ةينوطالفأ

نواحالفألهددنايفتلمتكاىتحريسفتلاوحرشلاباهلوانتفنوطالفأءاجمث

.جذاخلاوألثملاةيرظامساتحت

ةيرظناةضراهمةسردم،هطارقهسلاةسردملاريذننأةالاغملانمسولو

.ىلزالامااننالرارمتسالاوتابثلاةيرظنو(ةموسحتا.ايشالل)رمتسملاريغتلا

.ىبلالاماظنلاتابثعِـمسو-٠حنارين:ةرَافشعةانتمديانمملءعم

ءاوهالاوأثبلل٤َورت.تسيلةايحلانألع،كتوطارقسةايحلنو

لعاهلكدماماةيماسةيكَـحو،ةايح.النةو،كولسللهتباثدعاوقكانهامإو

ىفو.ةلجضفلاوملهلاىزاوِهلامآىفحلااك.ملسلاركفلاوةقحلاةفرهملا

،عم:ماودرنااءابىفةيقالخألانهاوقلاهيلءموقتتلصأكانه:دأر

لالغتساوتاوزنلاو.اوهاللةمداخةيعا:ةصاتسيانښاوقلاهددنأىأ



-٨يم-

لكدحوتِحوراادوامطارقسناميانأىفكشنمكانهسيلو.حلاماا

لولدهباديالىذلامسلاهلوانتوهكاحميفورظثداحىفتاب٠وةوة

.(ااناهربهبراةيالو

(م،ق٣٤٧-٤٢٧)نوطالف

اسناربكناوخاهلو.انب٠أنفةقيرعةرسأند.م.قةسنفدلو

نمربابىذلا.،يروجلا,نواتاللباكنفنيماهنيايصخشناريِـسو

ىرخألا:اېملاىفوأناعأننىقبتسهحورنأىلاالفبهممدناربسن(ا)
.هتالساوهتارواحملصاوير

ةرومىفاهفيلأتتازف،دغنكلدقلو،نوطالفأتاغلرچ.لكان:ااتلصودقل(٢)

لكىلابسنيةنيهمتارقزىلإنوامالفأةاجميفٹنيثحابااىنبىرا٠و.ةيضرمةيا٠رقت

رخآربتعي«نفاوقلا»با:٢نأىلعنواحالاعمجيداكو.تافلزااندسماخددعةرتف

.نوطالفأفلأام

،بايفوى.اي-ااوسوايامو،راذتعالاوأ«رمولوأوب:نوطالفأتاقلِا.نمو

عجشاممنوطالفأركنروطتافاواا.ذهريكَ.آو.ناسايق:رك:ةداملاواسايركو

نباوهلاوسايركو،ى.ايسااوسواياملثم.ةني.رابكنأ:داقتعالاىنءنينحالاضم.

Apologyراد:ءالا»نأنيس-ىلء،نوطالفأةاپ-ن.ريخألادهعلايفتفلأ aىذلا

بكاهضم:نأرهظيفنوامالفأتارواحمامألوألارواماان.ربسطارةرنء،يعِـفادي

The1ast.11نينحالاح:كاذفعضناو،طارقسةافولق Days of socrates, p

Thelegacy,اںتها-ا٧اسمدقااملامااتارأرظنأ of the Ancient world

P. 17l, F.N. 1.

ناكنَالا٨٠روہجلاافةلنمموممااىنعملامم.الااذمنوطالفأدمة،نكَـيمل(٣)

اك.نهذلاىلإردابياكتاذلاىرومجلاماظنااسيلو،٠نيدلاوأةلودااوأعضادمم

رباسدااوأعِـيرسلامظلود:ريكتاشقان.دجينل«ةيروهجلا»بات٢.ىراقنأ

وةيذيفكاةزهجألاحنم٠ىتااةفاتخلاتالمامسلانعوأ'ليمةتلا٠اهذپةنتةش٠رطو

.mىمايسلاماظناانعبا:(نمعقوت.
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.هبكمأ

طارقسزأأدددقلو.ركَـبمنسيفطارقسهذاتسأنوطالفأيفرعدةل

ملوأنممغرلا،ةفهملةالهدوجلكسرَـكَـينأىلءهظحنأةجردلاقيع«:اء

كلذرهظياك،ىسايسلاريبدًالاوةفاقثلابةيملهعلاام:اصىدمةظحلهلابنعبغي

ةادإدم!-طارقستومهعيفكر-دقلو.«ناكندوةددعتملاهتطشةأنم

هتارواءبتكف،عراباارعاشلاوهو«اادجوزهو،نوبكانداو٣-هلءاضقلا

بكدةلو.ارشكلذبه(نأندالدب،ايہم٠شطارقسرفيناكامطتلع

ىألع،قپ..اانزحلاناولا٠تصغىلاهرعاش.نعسفنيابلاغلايفكلذ

.ةيقاوتافاملاِرونتارواحناكلترهوجنوتينأدعبتسملاريغن.

ىركذلادپاغتاهمل.تپنأنوامالفأررق،سالانيباهرمأرهتشاوتعاذاملو

.ىرخأةهجنماهنعاعافدو،ةهجنمطارقس

اكمأةيرومجلاه٠اكيفنوطالفألةيسيئرااراكفألادحتاندرأاذإو

-:يلياملعيفرعتننأ

.ةيعايَـج9اوةيسايلاشاسملابلمتتراكفأكاب(م)

.قالخالاىفرظنتامجوكانه٠و(ب)

.ميلعتلاوفيقثتلا٠لصتراكفْادملاذ؟كانهو(د)

.ةكاحةماطمرا.:ء(تسالهااوةفسلفلاىفهارآكانهو(و)

.نيدلابقاعتاراكفْاكاهنًااك(ول

انإف-نلفىهزيفايمساسا٠قامتيناكنإو۔ىفالخالابناجلاامأ

-يناسنإلارفاان۔ىقالخالدامسقالةصصختااناساردىفاااكمقأ،ىخ«ءدنس

ةصاخلاةسردملاوأةيپداكالملاهيسا٠دب،يفروىجلا,،واكدواعالفأبتكدقل
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نعاريبعتباتكلااذمناكااو،ىمايسلايفوسايفلابيردتاهفدهناكىلا

.باہسافيقثتلاوأةفاةلاحبِالنأىيبطلانمناك،يفدهااذه

،مكك1اةفسالفااىلزاذإالإجاتناملالاضارمْانأنوطالفأررةدقلو

فقوننًاالإايلءسياو.ةيسايسلالامعالاامأنهفوسليفلافيقثتناكاذلو

هلنيايةفرصتلاةيرحهلنيكرات،ةاتلسلاهدعو،احيحصايقشتنْووماعفلا

رسخاذهو.ةرادإلاوربدتلانسحعِـماتومكلدضمنيسوهو،ةيعرفلااسم

ةيقالخالاهىدابااوةفاضالاةلأباش)َهلااهنهقنوطالفْاةياعحوضوو

.عاميختالعموت،ىلا

حارشلاضافادقلو،نوطالفأرفةيااوةماهةاكمةفاق:االتحتو

نيثحابلاسسراثْادقفكلذنممغرلاو.ةيفاةالاملارآلعهحدديفنوقاهااو

اهرربوالةالإةماهيفنأمبءزٹيح،ءارآلاهذهضد.!لوكانماردق

هديريىذلاودعلالعِعتجماليوحتىفةفاة:اااہتىلاةوقللةبسنلاب

كانهف،عناجلاوأدرةلاليوهىفنكَـيالهدحوفيقثتلانأقتلاو.نوامالفأ

.هاو-ااىلععِـم:هلاودرم٠ااںزرالاىفةمألقاالىرخألداوع

اطتخانملوأقمِانوطالفأنا٠ملسملاايما:.:هالاذهنكَـلو

دا۔هفادن.رماجاامياهتااداعوأىداملاطهنانامهبشا،ايفاضااطمن

همالفانامغر،نآلامهفناكىلاماامياهتلاىفهتقو٠رطوهماظنهيلعلديام

ميلعتلاىواهميامًام.امكلذقب۔إو.نَالاباا،ڑكأتاونسقرةتس:

تالثاالحارملانأىأ؟ةيدادءاةيادباةلحرمهلككلذمدقيو،ايدلىواالا

.سيملدتلاوقيقتتلاهماظنىيةّهلثمم

،ةلحرملكنفسرد٠ىلامسومل.ااقمله:;تاليهمفانفلخد;نأنودو

ملدلاو،تاصارلاىلإهجتيةيعماجلاةلحرملاىفبلااناانأىلإهبتنننأنك
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،ىلة۔ااىتاجلا٠زامااندمغرلاهنأمل.انأمهملانكلو:ةفسلفلاو(نهيبطلا)

بيردت,هتيانعنءلقتالةيانعاميردتوةيصخشلانوًْاتىلوأنوطالفأنرف

لعجةرورضلعارص.ناك،ةيعماجلاةلحرااقبستىټااةلحرااىفقحو،لقحاا

.لقمااةبردعراضيافده،كول-اادعاوقليكشتو،ةيقالخالاةبردلا

بصقاكادامضننأببىلاو،نواحالفأاهيلإهبنىلاطاقنلاقدأنمو

ن.ةدوجو.نكَـسملتامولعمعضو,سيلفقاملاوأملعملالءنأ-انيعأ

لب،تاموطملاندسادكا-لو-ةاك-نهذلاوش-وأ،لقماايفلبق

،اعنأىأ،(ا)هسفنبىرنكَـلهوضااىلإةريجااولقمااهيجوتوه,هلع

.ملمإاام‘دمىتااة:افلاةراداللةجيتنهسفنبركَـفيذيملتاالجنفرضي

لوقعلعاصرح،ةلودلاديبمياتلاوةفاقلاهلاق,هلعجاض،٠أكلذندو

لوح،مانهالاباةريدجةريكطاةنكانهو.ةيدولاةدحوللانايدو،بابكا

نوطالفأءارآشمهبنءثدحتاردقلااذم٠قتكناكَـلو،اهنوضموةفاقثلا

-:ةيفسلفلا

ل،،ليصفتلا٠ةينواحالفالاةنسلةلاحرشىلإىفد،:الألروم.اباباتكنإ

ىيملهتااويفاقثلاماسسانناانمةفسملةلاناكدحيضوتباي,.نوطالفأايزىز

ةمسمأنَالو.عامستااطخلاوفَالاوسمشلالةمزوررل،اايعتساليلدر

-ةيروهجلاواتكلةبسنلااصوصخو-مومهلاهجوىلءنوامالفأةفسساةىف

:نيفلتخمنيملاعدوجوداةتعالاى

،ىلاالاملاعلاوأروصلاملاعو!هيفشي.اىذااىراملامااوأ،ريغتلاملاع

نبازييمتلاىلعموقنوطالفأةةلفنإ:لافنأحصاذلو؛لزألاملاع

.ةقيقحلاورهظملا

,Piato,Republic.283(ا) P



ءارَالارحبهلايأردقو،فيقثتلاوةيرثاانوطالفأةيانعذ٠ركذنأقوس

فيقثتنوطالفأصخدةلو.عِـيجلاريدتععضودتلازا.ىلاةب'املا

ىلااةنيد1امااهيففوسهليم٠اانأرابتعا٠ةتافږاموهدادعاوفوسِافلا

راشأاممأنمو.ىربَـكلاةيلوتسملابعيضيوةرادصلازكرملتيجيساوحرتقا

قالطإو،ركفلادازحدقةرورضقسلفلافيتكاددسنوطالفأهيلإ

نأظحالاك.هتةأةعسوذاتسالاةراهملخدكلذو،ذيملتلاىدللت.ااةرارش

بناجلاوأةيركفلاىوةلابردتوءامنإىلإطقفدصقينَـيملقئافلافيقثتلا

ةفسماةلادمأملمثنمو,.كملاذ(رطا.اابناجلاءاضرإوهارثإلب،لقعلا

يفسسااوامتبحموةقيتواةيؤركل.اكتحضألب،بسحة،ةكَ-طاةبحم,

ةقيقحلاوما.ااندلكنيقلفلا،داظةيفىومينواتالفأىزاذلو،املط

.رسالاةناكملا،ِريخلا,حنميناكنإو.ةل.مهفلاوريخلاو

ةبردلاندىْـفاهناايفدةانأنيدنيحابااشمهبهاراملارر:ءكلذنوةَددقو

هدروأاعكلذلعنود,تنبواايلدافدهربعي،نواتالفأىدلةپة۔-افلا

هذتهنإة.ةين:دلارطاګالاىدحإنمةبرومجلاهباتكماخنفنواتالفأ

-المااہليصاةآدقتءانواصالاةاناكاذإاهعراف:اايفرص،-ةرواحم'الا

باتَـكلانفِعشتىفااةااةيةساةلاةركفلانعارشارچ،الإتسيل

ملاعلاقالسنفىا)رةتمواءىراطواراعوواملكنأىهو،ةيرومخا

ةلو:همدةامنإلاسة:اانأو،تبااوىلزأوهاملالفالإسول(ى-نا

.هنباما.أ

ىف)ريخلاةروهصةدهاش،ىفنوامالفأةرنااضيأهللذلعنودهمدتس،اك

كطو،ةيهلإلاةدهاثملاوأةفهشاكملاكلذدبهلعقاامأامص(لاملاملاع
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اهضرعىلابراجتلاندعو:اااذهصئاصخلكةينيدةبرجتكشالو

.ا١ا،ةين،دلابراجتلاعاونأ,هباتكنفسميجمِالو

نكميالعِـقاولانأو،لاثملاوعقاولانيبةقيخقرة،نواهالفأناكاذإو

،ةلودوأعتجموأندمحارتةاىفهسفندب«ملف،لثملالَ«ااةبرمىلإںةرنأ

ناكاذإىرخأةراببو؟لاثللةبنااباهردقنرطحيعِـقاولانفابةقشدرجم

مملنإو،ونوطالفأبيحيو؟هانهاامالعفسحلاملاعنفاهققحتياللاملا

ساناللنيينألهأتسيهلايكهجوألكبلاثملاقيقحتناكمإلاىفنكي

بيرةوهامقيقحتىلإلبسالو.ناسنإلكهيلإيفدړينأبمتلعأىو:هك

ةطاسلا-لثملاوقااقحلاكرديىذلا-ںفوساينااحنميالإنيفدهلاازهنم

.مكحلاوأةيسايسلا

ىلارصانماانعونوطالفأةفسلفرداصمنناريكنواحابااثدحتدقل

ىفىالا،ةوذوةمااذااهترابدنعاودحتاك،هيرصامرهيق،٠اسنداهدنتسا

،كساب.بهذو.اښلعةييظهلاةردقاانهو،جزملاماكحإوفيلالاوهامانالا

نألعنوعمجينوداكيمن؟َدو،نمزلانماليواماحدرهوشتدتمإ

ام٠امإنرقياذلو،لثملاةيران;هىلإةقيقڈاىفِعجزامنإنواهالفأةلاصأ

.؟اميلءددنىلاسسالااموةبراهلاكلتةقيقحاذ،اااد

هلهيفشيعنىذلاسو-الاملا-ااانهنفوهاملكنًاةيرظلاهذهىدو»

ىلاملادوجولااده.قحلاملاإلاملامااىفجذوء٠وًالاثموًاةروص

درجمومفىمطاد-ذانيهتملادوهجولاامْا،ل.اكلاوأقحلادوجولاوه

.صةااوربانم

,WilliamJames,(ا) Varieties of Religious eaperience
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.نپريفاتيمرخَالاو،قطنماهدحأ:يرصنعلعةيرظنلاهذمىوتحتو

ةبسنل١نادحظفللش،ةماعلاكشاماَـكااميهافمودح::لهمةيفقطملاباالباا.أ

سةنوهسيلملاماااذهيفنينر.اادارفألادوجونإ.عوالااذهدارفأعجل

دارفألعأرطرريغتىأويالو.ىلااملاملاهلانفماعلاىناحلادوجو

ملاعلاىفعدفاجذوزلاوأة-ديلاملاةرودلاوأىلا:1اناهملاافةنهصحالا

ملتاماذإو،لاثملااذهةدالوكلذىلعبترت،ال،امناصحدلواذ.اة،ىفإلا

وًانامزىلإلاملااذمجاصالو.ىلزْاومدقوتباثومفلاملااذهتمي

.دارفالارادبرثأباللكلاىياناهمحنذإكانهف.ناكم

ناهم»لعلد٠،ناصح,ظفللااذهنأىفل:تيزىقيزيفايملابناجلاامأ

هزدرهظلعدجو،نامهحلكو؛هلهيبشالَاديحوهتلا«ةلخ،سماخعرشنمىلا:د

ىلا-:ااناصحلااذهعمكذش،(ىيدملاملامااانهىفىأ)ضرألا

ىو:-.ىلإلهمينأنهَـسالهنكلو:ةلاهبشلاهجوأسموبعِـتمتيو،ءايشألا

تريكآهسفنببسلااذهلو.ديحولاناصًـجاااهندوعت.ديىملااىلاملالاكلا

نماادرم٠ااو،وةيقحىلاملانامالااف،انرشأنْاقسايكو.ةنصحألادادءأ

س=ااملاعيفةتةحتملاءايشالاوأصاخشألاندددءىأكلداكووظمدرجم

ةفرعمىأو،ةقحلاةفرعملاعِوضومىم،ةدحاوةيلامةروصوأةركفاهلدجو

ةفر-دتسميلو،ىأردرجمرةيضرألاةايحلاهدهىفصاخهىنبقاهتت

.ةلماكتسيااهنالةيقيقح

راشأدةواااوطسرْاذنمةيرظنلاكل:لعةريكتاضارتعاترج،٠أدقو

هتدقانمدنعةاهذهلهدقند:ءهبسِزىذااجرخانعوطسرأربعاعِـقاولاىف(ا)

.اهديامو١٨٢.رمسشامومرزىلإقدنالارلتأ.ريخلاةركَـسل



دم

اهنطلخنوطالفأنأءاطخألادذهمهأن.و.اتخلاعضاومىلإنواحا

،ةلهسةرابهبو-صاخلاموهفموماماامومف.ني,وأ،تايئزجلاوتايلكلانيب

همالخىجذوفناصحلامسإرنموهفلابناهصحلارفحيورظالاهذهساسأىلهف

اذمىفانههبكرنىذاانيعملاناصحلارب:هيو.(لهملاملاعىفكلذلك)هتلا

.ىلا:ااناصحلاةبسنلاةيقيقحريغوةمقااةخسنملااا

ربتعتةيسرنااوأ)ة-يناصحلانأكلذىنمنوةينانماملساذإو

فيخسمالكعطااباذ--هو،لعمجلاخانإلوتقنايكاذهو,(اناصح

.هلىنمال

اهريثتىلاتاووعماإ-هتايحرخاوأىفًاصوصخ-نوطالفأفرت،،و

اذهىفكراشينيمااصخشلاوأدرفلانإاملةاذإاننأالماهنمو،ةيرظلاهذ

؟هعيجىفوألا:ااضبنفكراشيوهلهف،لااْ،ا

ليناكميفدحاولاءىشلانوكينأمزل،هضهبنفكراش،٠هنإانلقاذإ

الباقلاشملاناكههوجقكراشو٠اناةاذإو،دمحاونآيفنيةلتخم

.ميسقتلل

وأروداان.يرظلاهد-هلعمزلامًايأتريتأىااتاوهصلانمو

لديكلذنإة،لكلاوألامللىفءزجلاوأدرفلاكَراش(القاذإاننال٢؛لهلمةاا

معأرخآلامكامنوكنأمزليمثندو؛ايہنيد.ةلاهجوأسيبدوجولع

.ةياہنالامىلإاذكهوايہمل.اناايند

ةيرظدلاهذهدىجوىفتريلْاىټااتابوهصااوتاضارتعالانممغرلابو

لج-،٠نيخابااشم:ىأرىفترافالانإف،ازندل:اقلاىلإالإحلنمملىلاو



هدح

اااتايلكلاةلأسجاماعهجو،تلفاايفًاماهًامد۔-ةت

.رضاحلارصهلاىخةفسالفلالوةعلعتجاأىاا

ةلاقاكش

ىفةدوجوملارهاوظااوأدارفألاوأتاي:زاانواتالفأربتم.ملاذاملامأ

عيشيضقانتلاوداضتلاىريهنالف،اماتالاجةيجوأةلماكقااقحسجااملاع

شمهبيفحبةلالمعهنإذ،ليجلاءىشلاةءورتدبابېمهرظننف.اهإانثق

ىفسولو،قالطإلاقشعيفوسايفهنإ.اصلاخلاجلاسيلفمثنمو،هيحاوة

٠نوس"ايملهنًالإةعجارنوطالفًاةرغتناكامبرو.قااعملااذههتعنعامةايحلا

رخآاوشررقَدو،ادراتعااملوشررقتىټااةيبسنلاتاحاطهمملاكلترابتعالاىف

.فلاخمرايعاب

كلذىضتقيلهف،رخآرابتعاباريغصو،راانعاباريبكالخهىثلانوكَـيدقف

هنالو،دلودلاولانإ؟ببسلااذهرهظ.درجمهرب:د:نأو،هتتوقحشمةزنأ

وهو،نيعمددعف٠دصنوكدقانيم.اددعنإو،ادجوأابْانوكَـيدقكلذ9

اهنوكضرفيءايشالاهذهرومظنإ.رخآددءكمااوأفستقولاسم٠اىف

.ملاعلادوددوةقيقح،ىربكَ-ااةم٩هقحاانن-اءزج

،‘٢اةفرملاوسةللةخشومريطاسًانماامو،لثملاةيرظةهيلاىدؤآامو

رهاافاانمملاعىفشيهز،ىداملااهةاودودحواندبدويقواماووانأوه

:س۶ُاتا.الاافونماىلاىدتهاوددماااذهىفنوطالفاالعفوطهسرأعِـفتنادقل(ا)

نعهمغااركذيالوامدرأناكنإو‘سما-الاصرمااوماعلاضرعلاولدفااوعوذلاوس:5اا

(ا٦لومت،دحلاقامًاملا/مداقدو۶.درلضأ)٠الجس

ىف«أرنأسة:الق:.دامةدا.تإوهو،رَدتااق،رطنعنوطالفأرظ;ىفةفرعملاميتت(٢)

ندبلادو٣ولسةناادودوقارضِ.اما(اذهو'ىهلإلامماا.ااز



-٩هب-

ىذااقرشملاملاهاااذه-روهمااوألابباملاعثيح،ةتاا،1اقئاقحلانعِدب

.سهشلاءوضهحوتوىفروثي

ملظمفهك.اةايحماا.ااازهىفسانلاةايحنوطالفأهبشدقلو

ًاكاع،.هريفصةوكنمبرقيىذلاتفاخلاءوضلااوهنقو،هدالظاوةلأ

ن،نيدوءالزهنيبناتشو:تانئاكوأَاصاخشأهاجلاام،ږنَرحيدالالف

نإ.ةرفالاقئاقحلاثيحوةقرشملاسمدشااثيح،حِهسةلاهاضةلاىفقلطي

رصينأو،«يكندحرحنأعِاطتساىذلاناسإلااذهوههدحويفوسليةا

ةقحلاةفرعملانعإزدرايفاريبم،فكَـلاةروطسأتناكاذلو.ىماكءا:داشا

ةفسالفلاراكفالاسانااشمهبراكنةساريربآىلإهج:ةاهنَّااك،نواهالفأرظةىف

،اباوهنقوهوةلأيموكىفنموةملانأشكلذىفمونايز.مرتضراهمو

نوتمنريسة،ءاوهلاوءوضلاثيح،فهكصااانماورداغينأمهيلابلاماذإ

نافكلذعمو.هىجافااءوضلاةدشمراصوأىنيسذاوجرخمهنأضرفلعو

فهكلالهأىلإلخدينأ-سرامفودلوفااةهممنأىِرنوطداوأ

اهو.مهمالظنمصمله٠تلاىلعممنوعيلو،ىأراعمټديلمړنوپايكنأو،هالزه

.،هتبةبهشل4يفو-ايفلاةيلو:دمةرَـكفزربأ

لاقاملكىفقةلابصيملو،ملاحدرجمنكيملنوطالفأن.افددوو

نن،امرودصروص:،اللافطاللاوةوزاوءانلءلم::ةرياتخهارآكا:ما

ىحواممغر-ايلاز،اانواتالفْانَايملكلذك،لاجلاوقدااوريخاادش

عينألواحو،ةيعداكالا٠اشنْاهنأايأرنأقوسدم.ه-لثملاةيران:هب

لواحوىربكلايفومايفلاةيلواسىْارو،ةداعسااةنيدموألثملاةنيدملاماظن

.ةءاېجااودرنااىوتسلعةااد.ااموهفمددبينأ



تم

باتكرادعاودنواتالفأىسرادشمءىأرىفةالافمكا:هنأدآ:ء;الو

٠مْورتناكامل،اأرمألاىفامزاغ.ةلادعلامومفمد،٠دحتلةلواحمةيرومجلا

ةهارولان.نأنوطال،الادهدقة،ريدملاءىشاابترنملممأريبكلاهىشلا

درم٠اال-ياعثحبيںأن.الدم،ةلداءةلودلااعثحينأ،ناكمب

.الداع

،طارتهسهارآنمأريكددرنأنواتال;أهمدقامةيانمضذيالو

،نوطالفأهبثدحتامطارقسشاعدةل,القملحأناءقلينأهريض.الو

هنومجرد٠ارثاردسم.ناكهآايحمااماوطارمةمكولدسنأكلذ(نودصقيو

،.٠دلحالفأ
دسمد-



م

.٠وامدسرأ

ماوعألالالخړاملانواهالفأذيطناكوم.ق٣٨،ةنسنفوطسرأدلو

لعاضيأدش٠ناكرألمةيانمو.هذاتسْاةايحن.ةريخالانرشعلا

وقىرىفهيلالكودقو.نوطالفأن.هعسيناكاملعةدازطارقورجا

تاونسلالالخوطسرأعاطةساو.شرعلاىنًاهلردقىذلا،ردنكسالاه

ةسردمىمستةسردمحتتفينأ،ايفاناوايلعهمضاهيفنوهىذلالاوطلا

ردكَـسالايفونأىلإانيثأنفوطسرأيفو..امافهدو.دتبذج،ةښاشملا

ندهددهتيناكىذلاداهطهضالانمابرهكلذدرداغمثم.قةنهس

م.قماعكانهقوتثيحىپاةريزجقسيسلزيْـفرقتساوهمودصخ

.ةسنوتسوثالثهرعو

،رهاومرو-اينأندهنكماميفورانااوصرفاانموطسرالِعجدقو

رجلذ:.دهاش،بيبامناواكدقف؛نارولاهتبنهوهاشابايلكاعافت;اعم٠تنيو

ةيسايسمظن;ةيؤرندايبنجأ«وآمكحم٠نكمناك،بطلاةېملوصأ،،يح

.ةري

ىلإةفلةااىدلتعونآو،ماتااهايملعللفدار٣ةفسلفااوايسرأممف

تايهلإلاوتاهيطلاوتِاضايرااةيرظنلامولماانمو.ةيل/وةيفوةيرسانا

مو-.ءااةفصىمنساةلاحورلازيمنىتااتافهملامأنألعخأوطسرأنكَـلو

ديدحتوأديايظةمايلعايندواشسرأجهن-اندجواذإبالادد.لومشااو

،دسسةنلاوليلحت'اااهايإالوانت.،نپة،الاءارآاضرتس،تحبااعوضود

وأرصالختساىلإاذهنمجرمن.ةلكَـشملاةقدقدلاطاق:االعازكرمو

.ةقباسلاهتا:اةيقطامةمجانالإسيلىذلاصاخلا



ت،٠دحأةمخضةيفساف/ءورومهلف،بيالاوردقتلاردجوط-رأجاتإو

ةم:بطلاىفابكلدتةين-افلاةءوسوملاهفه.ىفاهنإلاركفلالعادلاخاريخل

اهيفمزلي.ةياط٠خلاورهشااوةسايسلاوقالخالاوسفنلاوةموطلادهبامو

(ةداعلا،امولخمسراهبَوقاتنملاوام۔رأمهفايك)امراصايلءاقطموطررأ

.هنمنواتىلاتاعوضوملاةلماكشاردو،اقحةمظمةيملةعنعمني

ريلتالىذااعِـساولاراطالاكلذانلاه،عارلاوطسرأل/ردقتزدرأاذإو

رهاوافلمش،٠اك،ريدلادعاوةوقط:ااكةيلآلاوًاةيرايعملامولهلالمشاوهف؛هل

بناجىلإاذه،نام;ٍالاكلذىفامىحشاكلكوضرألاو.ابسلاةباماا

هذهلك.هل:ادسوو«ءاوأوىذلاجانإلاوىفانإلاِعمتجمالةيسايسلامظ:اا

مكحتاميظهتلاكفاجو-:دامةعواي;اضانعامتعووطسرأاهلواتبناوجلا

.ركفملكباجمأعزتيىذلا

:وطسراهارَامها

رظنايفىلانإلانمذلاو.ىہانإلانهذلاجاتنىهىلاةفرعملاةيرظن(١)

.الادادتناهيفنالبهىتلكنمةيلاخءاهبةفيحصسيلوطسرأ

القع,ةلاحلاكل٣ىفنهذلاىمسيو،اممفتنمذااةياعبليزيدادعتسالااْده

ةفرعملاو.لهفل؛التءراهصةفرح1اوأتاروهمتلاضيفربافاذاف،ةوقااب

نْاو.رماو-٠نمهلاموعو:ااىفرتنأالإىنمنمادس،اوط.رأىأرىف

التتاهنوكلإعجراملجنفةرم1انأىأ،دارفالانفصاونملاهذهظحالن

فحزنأد:الو.ريالَـم:ااوةبرج:ااوىْاراانمتتكلذعمىهو،افينعو

كلشالو.ةدئافريغبتحبصاالإو،اهلاساسأدازالانفةققحتملاروصلاةبرجتلا

العفانأالولقمهتتيلناكامكلذنكلوةبرجتل(انافشكنتءايشألاروصنأ

.ةسوسملاهايشألايْـف.,وهصلاكاردإكنععتمتت



-،..١-

ةداملاوةروصلامزالاآىه،فرعىتحوطهسرأاميلعخأىلااطاقلامُاو.و

تالما٠تدأدقو،ةب٠امنإلاسةنلالعقحىأرلاذهقطدقو،دودجولاىف

يدامااهاش-الملاندامإورر٠تلاةسارداانمامإةدمتسااوةساولاوابهسرأ

نأوناسرأناءأاك.نوطالفْااهرسفوا۔مكراك,لثملايران;داهبتساىلإ

ىلإليبسالةيقطنمبعاهمدهجاويةداساانءةدريلاروصلانهملاعلانليخت

.اميلعباشلا

ةهجوحصايحىفانإلاريكفتلالإتامدناالجأواديرأىدأدقو(٢)

اعوضوداك:اثحبو،ةيعيبطلارهاوظاالعرثكرتااةرورضىفركفاااذه

اممهأرهاوافةدزىتا٠ريشلاوتلانيْداوةةساردالإتسيلهيدلةمهبطااو

مثنيلَـلاربصلامث،ةبضولاةكرحلامم.اېمغوأاہهناذللاتوإاوةدالولا

.ناصقنلاوةدايزلاندىكَـلالودتلا

نأرېظد-اوداقواروت:.نكَـينإو-يلاويلارَـماانمهضرعقبساممو

عِـباتلانأعٍيجهص.قيقدريغىأراولاقوالةىدامركَـماااذهناداقلاىأرلا

سرادملاىنورصانمااةسرددىفلحتوايكىلوألالحارااىفهيلعبِـشىداملا

نَالو-ةيداملاكوطفتدقسرادملاهذهتناكنإو-ةيرذلا

كملذرهظياَاىلاثملاوىحورلابناجلاضرم،ركفلااذونأاذْاحيحصلا

.نواحالكْاوطارقسلاثمأةكسالفىدلحوهضوب



هس١هاهعم

ثلاان
تمر

.اا٠

ىيمركمالارخسفلا-١

ةملكلانلفىمالماركفدو.وراكنإىلإنيقرشتسملاسسبهذي

ىلعِعجشأالىلاناَرقلاةعيبطو،نيزمالسالاةيماسىلإامإكلذنورميدقو

ةيمالاةيلقعلاةكهي:امىلإرخآلاضعبلااهوزةيدقو،راكتبالاوريَـكفتلا

نبللاءالؤهو.ةيفسافلاتايلقماانأش،لومشلاوبا.ِتسالانعاهروصقو

:ةينَالاتاظحالملاىلإنودنسيمالسالاةعندعِـبانىف-افركفدود٠ونوركني

.مالساللىلوالالسارملانفِحضاونسلفركفدووبومدع(١)

.ةم٠سالفمدامېيملءقلاينأنكَـميرصمااكلذيفنركفمدو5ومدع(٢)

.ىفانويلاركفلاةجزدعبةيلجةروهبقهلفااركفلاروهظ(٣)

نييمالسالانركفيللةلاصادجوتالىفانولاركفللةجرتلادهبىتح(()

.طقةهلقةدرجماوناكامنإو

ةلاصالارصانعضعبسمط٠ناكمانورنيلدتم1انيقرششهملارمنألع

،احاتم٠اواحِـجهسواحرشىفانويلارااَـمالهوذاضاايةنيملسملاِنركَـم1اىدل

يمالسالانيدلانفوركفلااذهنيبقيفوالايفدسمجنمهولذبايلةصاخو

ةلاصالارصااعضبدريولعلهادكالمانيسنبامهضعبركذيدقو.هسفن

،بجاولا,ىتاطمَ,تاس1امااضبلاخدايفلثمتتىتااىالسالامَـفلانف

ىمةتاك،ملاعلامدت,ميلستاانكِـتىتحدوجولاىعونريسفتل،نكَـمملا,و

.هسشيمالسالاندااكلادبضقياكهتونادجووهنامدةو،وطسرأةفاسفكلذب

عوهد'انفناك.اروصيىذااوهو.هناىوسامبنكَـمملاصخثيح



-ر.مم-

ىذلاوهو،طةفهتلاىلعبصذيبجاولااييب...ادوجومِعقاولاىفناكناو

.،ددعوأهزاننروصتيال

ةلاصادوىجورَـكنينم-نيقرشقتملانمنيقيرةلانيذهلعظحاليو

أطخىل،نام،،تايہنا-هيفةااصالاضعبسذينمو،ةرىمالمالاركَـمال

،ةبانويلاةن-افاالومىالسالادوهيالعامهرااسأرصقنفلنت،كماع

اونبتنذلانود٠ديلقتلامهو-دةسالفاامسامالسإلايفنسندلعزيكرت)او

ىرخأسرادمدجو:مأكو،ااانيماعةاااهاو;اكوةينانويلاةفسلفلا

نثحواابم-:اَـياملاعب:،هلوأهيلعمكحلاواهجانإصحةنةيركن

نأ-ىمالسإلاركفلاضرم:هننحنو-كلمنالاتأقحلاو.ديلقتوأةلاصأ

بناوجلةددشمرهاظَاىفوتلاسرادموأمالكلاملءسرادملهاجتن

.ةفسلفلاىفلثمتملاىدوملةتلابناجلاأشلنال،ىالسإلاركفاان.ةريك

نيثحابلاضهبلدىمالسإلارَـكفلانمنيقيرفلانيذهفقو.نأرهظيو

ةفسلفلابمهلاصتالبقنولسملاةبكايفالعفةيااصالاسهلتةلواحملعنيب٠دجنا

.نيبرج,ااثلاثلاشاوأوىلا:اانرةلارخاوأىفةرورش,اةجرتااةكرحيفةينوويلا

ةف-ام٠ااريغرخآناديمىلإةيمالسالاتاساردلابنيهتهملاراظنَّاءالو٠ههجودقو

.نفلالوصأومالك.ااملعىلفشيناد:اااذهو.ىدياةلااهادعةيمالسالا

،يفوهمتلا،ةفسلفلا:يفتلثقنيملسملايفرادمتظشىتاانإداياانأحيحصلاو

برعلانيثحابااشعهببهذدقو.هقفاالوصأمملءو(مالكلا)ديحوتلامإء

سايقلايفاسكامثثيحهقفلالوصأناديمىفنيملسملاةلاصُاديكا٠ىلإالف

تااكىذلاوطدمرiعِاتأملو-ن.اشمللنيسراواافرعىف،الِودمسقيو(١)

ةبوطالف‘الاعابأوهونييقارثإىلاو٠ةيدملاىفنوشتيموةذماللاتب،هيلاهتىت»

٠ةيقرشلابهاذملانمجِاش.أوثيدحلا

ht
tp

://
al

-m
ak

ta
be

h.
co

m

http://al-maktabeh.com


-١.٣-

رصاعدوجوبملس:اا-مرظ;ىف-كلذعِـنمبالو.هلكريلاجهنملالو

ثح,اااذهناكناو-ةيناويلاةفسافل١هلاهنالهبةمالكلاماعىفةلوصأ

.رومشملاةمجرتاارصعلقنيفرطلانيبلاصتالاتبثي

هنأوهفىبرعلاثحابلااذهىأرلعهقلسوأهنوضنءىشندناكناو

ةيعرشىهو،ةايصأرصانعډدجواالرأكو،ثحبلاناديمنميفورمتلادعبسا

لد،ةصلاخلاةيفسلفاارصانهااأشلةآالرصاعلاهذهو،مالساللةواباا

هذههيفلثمتتامحضوأو.لمهااوىرظلا،وعوابقلفلاثحبلاميمصنمىه

اېعزاونوسةنلالوsةتيقدلاءارَالاوةيسفنلاتاليلدتااوهةلهيصالارصانعلا

ةساردلاياهبناهتسيال-ةورهفيضياهروطتلدارموامتالاحواہتارط«دو

.ارَالاوتاساردلابناهتهينأنكَـميالعم.تقوىفةيجهنملاوةيعاولاةمحافاا

.اضيأةيقيزيفاتيملاولب،ةيقالخألا

هتلاصامدعىلإندتمىمالسالارتناانودقنينذلا.الودةبسنلابامأ

ربجىلعساسألعموقيالمدقننأناسانناف،هجلاعىذلانلةمااةيبطا

هعجرمىركفلاعابالامدعنأبملسانأرصمااانهيفاتكَـميالو.رابتعالاب

.هسفنىماسلاسنجلايفوًاىبرهلاسنجلاىفىجولويسفوًاىداعببسىلإ

اهطبروةيلقعاالوحتعاشىتلاءارآلامرج؟النآلاثيدحلاثحوااناكاذإو

ىيلقعكانهناءهنأحيجهصريغنالاحبصأاذإو،رصنعلاوأرنجلاب

ةيلقعنأعقاولاذإ-ةيلقعلاهذةصاخلاِنيكتلاببسب،قطنملالقامةپاقء

اناف،كلذكرمألاناكاذإ:لوفن-ناكمونامزلكنفةدحاوسالا

نحنو،سانجالانمسنجىأةيطىلإىركذروهمقىأوزعنالالشال

لعسانجالاضب.داعتساةكةسلفوأةيزانااةفسلفاارابها-هټاىأىدان
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ىالسالانيلاانملنآرقلانأىلإنو:هدينذلاهالو»شقاننأىچ.ضدو

.اوركتينأواوءدبينأهلهاللَـعمو،ريكفتلالعهتهيبطعتشآال

ركَـفللنآَرةلاِعيجشتمدعوندلادومجىوعدنالااينالعإىلإردابو

؛ىفاممكلذحِـضتياك

لاپهتسالعسانلانتسيو.ةلِـسولكبرهَـماالا/إعِـجشينآَرقلايك.١

؛ىناللابنهنولوالااعِابآاللطابلانمق1اريمأو،هناتعنصردتومهلوقع.

نذلاءالؤهلعىييو،اضورفمارمأركفااتاقاطلابتسانآَرقلال«هبلب

ريةىفناَرمااركذيلب.حيعماالابهتسالااهوسيملوىوقنمميپدلاماولطع

لصأملهمثاہبااكم،هتيعوأوملماارداصمبنوهفتن،الِنذلاءالزهنأوراوم

.الوهىلءاالتسدهاثنآَرقلاقسو.ارافسألدحيراطاك،وأ,اليبس

:تساهمفنراق(١٩:نارعلآزمَر9اوتاوه-ااقملونىفنوركفتينيلا

.ْںاَر-ةلاىفريككلذلثمو٨٨لم:ااو،تاعزا:ااو٣يب:ق،ه٤

رودعاةتنالامهسفنأاومرحننااءالزهنآَرقلافصونكانهسيلو

(١٨،١٧١هرةبلا)،ِوممكبمص,ملعقملام،ثيحلقعتلاوركفلا

،رابتعالااوركنتلاور٠دتلاوهقفتااولموااوركذتلاىلإةوءدلاءلمنآَرقلاو

ديزريغىفةناماينيفلاداءًارآضرعيف،هتهازورَـكفلاةيرحلاجمىفوسيو

نآَرةلاهلقياملضرماعِـيفرلاىوتس1ااذهنيبتننكَـلو.مساحلادرلاب-متيو

دقةيرهدلاىأرو.ثعبلاركتورهدلاىلإءىشلكبسنتىلا،ةيرهدلانء

مالاركفلاىلعىفىلاىوقلاَناَرةلادرهجاو،ناَرقااىفةرمنيدرلكْاضرع

نءانينغيو.ءاوتااالويفارفإهبشيملىذلا.طاسبلاىراعفلاقطملاىلإدتسملاو

،كلذىلعهدروءالؤهلوقنآَرقلا،يفركذيدحاولام،ةريثكلاهلثمالاهذه

ببْ،هناااذهىف(٢(ةيثاجلا)،نونظيالإمنإ،ملعن.كلذبمهلام,لاقذ
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نيبو.مملهااهطسو-نيةياانيراةرة:اابوجوىلإاراف;نآَرقااهجوي

لا،تواادموكم:ااةيااك.إىرخأتاآيفنيميوسممث.لنلاونبهختلا

امر.وصتقبيةداعالاوتم:اانأىلإريشاام،ةبيرقااةيملةمااهلدألاندضر-،و

ةرطَ-ةلنآَرةلاضرعيىرخًاةرم.هديىذهىداقلخلانمققحتلاىلإبرقْا

مہتدام:بمَرَـتسمبةاخاودہشأ,مجةملادرلااذهدرايفبر.ااضہب

ل:اهسونمناتايسوهلخداااوةدهالانأةيآلاهذهندممام:ة.،نولايو

ةرم٩ءرجحنواينأنهميالنآرقلانألعرصح:االةلدالاو.ةتطاةفرعملا

ىلإةوعدهت«نفوهاعإوربوهثيحن.ىفانإلاركَـماالوبسيف

.كولسلاحيعصةىلاعفديوبلقلاولقعلاالكىذلافداهلالهاتلا

،قيقحتللالباق،احضاونوكينأاان.باامتتنآَرقلاحورو

َوَـمااتاعوفصودةعيبطوأرَـمااعاو;أا:»ةضاذإونبامإوافداهادملام

(ةعيباهاادةبادلكادروأ)اة،٠زيفا:راابطوأ:يريكِنيد-ةيفعتاماادجو

ننءتيبزدبهيتييح؛روصقلاهروديمسقلاانهىفلق.اانأاخاليو

ريخنوكلااذهنفرهظذ:ءىفاهنالار»َفلانراقو.اميفةساحِجاتنىلإلصينأ

نيحلع،مسقلاازهجراختناكةالاوةهتارلاهتاراهصتااناف،كلاذلعدماد

.الالضوةريحتروتةبراضتمءارآَوبهاذمالإمسقاااد٠هىفمل«;أ

ريفبمسقلاادنهىفضوخلاافيلأَـتنالوةلاةالاغملايندريلةاد٨

اهريفوتمزلالانمتاقاطودوىديدبآعِـقاولايفوه،ىرخألئاسوبداشرنسا

نذإورغالف.ملامااافهمدةآوناسناللةينلاىوكحوماهرخآءىثل

ةملكلاايلاايحو.اةيفخ،اقرطةيبزيفاناالكاشملاهدهنآَرمااقرطينأ

ملو.ةموملهلارطم٠الةيضرااتايہپد.ااىلهةسؤد،ةصاممپنفهيكاہناا
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،بايأرالاوةريحلاتبوكوكَـشلاةراثإىلإلكاد1اهذهلهقرطبنآَرقلافدمپ

بلقلاةبغرو-ةطهسبملاةلدالامدةب-لقعلاةبغرِعش،نأدصق،ناكا:٠إو

نوكلارفركةااووركَـمااندقاشلامسقلاامأ.ناعالالالغتساوحورلاةرااا

اذمو.هتيملههااعوهودرهاظملاوتاقولفاذشيىذلاړ,ءوضوملارَافلاوأ

حيجد.مدقتلاورواهالاناديمناسنإلامامأةسوذهلاجمنآَرقلار

هلعلصتياءكلذرابتعاىلوألاتاماملاقثحبلانعيفرصينآَرقلانأ

اْدهنمثج;اانههفرصىفسخلو،ءىشلكملعيىذلاهنأشلجقااخلاب

هج;ثيحةمحروةكسةيعادو،هيجوتنصحوهامنإو،ىرشباالقهلالعرجم

نيسهتلاهلالتمانسحو،ةمسوكَ-اارهاوظااصئاهصْـحيفانكاىلإر؟َفااتاقاام

نآَرقلالمععنإ.قالملاىرشبلامدقتلاقيقحتلو،ةايحلاهذهنفناسنإلاعِـقاو

ةيافكو،بلقلاةيافكو،لقعلاةيافك:ةيناسنالاتإافكَـلاءاضرإوهىسيارلا

وأ،ةسيهاملا,وأ،هكلا,.نءراناايفرصيفلهفدجو.كولسلاوةدارالا

باوجلاو؟هياءقانخلاقيضتولقعلاىلءره-«:ةرم.ىلإلٍدسالايف،رهوجلا

.هيفنبواكنوكلاوهركفللاحيمفاناديمواعنمالاجمكانهناف!نينلإاهاتق

لكاشملاهذسم.اروإرجفااوسلابقحلاهزهةليط:ركَ-ةلاط/نكَ,الأ

كلمياذامو.ةيقيزيفاتيملالكاملاكلتلةوناابركةلاهمدقاذا.؟ةيت,٠زيفاالا

؟امملد.ازأ

نوالَـلاىلإناس٠الارظاهيجونأقحبظحالنجنودلخناقدصدةا

سقلانفحداهسيلةيةيزيفايملادابااوىلوالالاعلانءهفرصوهرهاظ.و

كنأريغ:اهيفبذكالةينيقيهماكحأو،حيحصنازيملقماالب،هكاردمو

تامااةمپ.اموةوبنااةقيقحوةرخآلاوديحوتلارودأهبنزنأعط،ال
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ااا.لاءىفعتطكلذناف،هرواحءارواملِـكو،ةيهلالا

ةيلكلابادسالاوىلوالالاهاايفرظالانأرخآماق,ىفنود1دنادكو٠،و

،لد’اماه,هنمولخ،الور/فااهيفمييهيداو)نفناسنالامجة،٠اهسيفوقولاو

تلزف،«ةوةامىلاهاةترالانءهفوقوىفعطقنااعرو..ةقوقكرفلب٠يالو

.(اانيكلاخانيلاملان.حِـبصأوهمدق

-ركفلاليسنففقيملو-فقيالنآَرقلانألعةمساحلاةلدءالان.دو

امأ.تنجابهمهئارآمعدهنفأجههيلإ،ثحالكلةْرادلازكرمناكهنأ

لوسرلاةايحىفوأ،لوالاىالسالارصماانفةتس)اةوأنركف.دوجومدء

،ةديلولاةوءدلافورظهتضرفامانمف،٩(دصلادوعيفوأ،ملسو،لعهتلاىلص

.رشنلاوميعدتاشلذشىفهلان;اتناكىلا

هلووروذنآَرةلاهنماوقاتينأمركلالوررلاةايحىفنولهمملاداتءادقل

ةايحتناكو.هبءاجاملكبانيقيوايحوةقثهلتميىذلا،نمز1اىعاولاىتان

ضرتعياملكلالماكاحرش-.اكَِولدسوالوق-ملسوهيملءهتلالص-لوسرلا

لغش.نيدلااذهلوصأن.الصأس/ملنأوهيدىفتاهشنمنمز1ا

ةانةاهاو،اہتداجٌاون,٠دااْرابشمام:دو،نآرقلاظنمةرغةلاهذهن)أنولملا

لغشاك،ىسايسااوىحورلادئاقلا.لوسرلاكولسهوذغيصالخااميملء

و:٩ودأوانأاهزادسءأاهلدارأىټااةوءدلانعايافد،تاوزدلاانويل۔اا

.مالسلاولد.ااوقحلانيدراهنىلادوجولالوحيلهراشامنِ,نألوق،اهروا

نذلاناتسهنملاهالؤهحااصمدةكرحرطمنأاكداوةمالسالاأد٠دقو

٣٦،ةمدتم(ا)

.٦r،-٣٦٣ردداااسدق(٢)
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هلت.نفو.ايراِـسوإركسءوايلامةزاتماازَـكصارااينوه:هتي

واد1َوندلااذهلتمندءالتماوارصوآديَزسينأالاماس1الديالفورافاا

،ةيده4اةيحورلاتاقاطلاتناكدقلو.ةيحورلاوةيركمهلاهنايحنفهنيعيامم

تناكَو.ةشاعمتملاةرهاطلابولقلاههنهوللرجش،ةيامعلادئاقلاةَـكمةءوفشد

ندو.نوملسملاءالؤهالفاهاييىلاةعالالكاشجلاعتنآرقلاتايآض,.

ابضوء٠واغلنيأالاممللا.راسفتساديزمىلاةجاحةمتنةملهنأىيد:اا

اذمىلاوملسوهيلعهتلاىلصلوسراامزالمنمىباجهصلوقوأىراثيدح

دئامةهلاتابماللصألاولوألاردصملا-لادامو-نآرقلاربتءادحلا

كمل؟ناكاملكامهلوسرلاونآَرةلاف.الوسرلاىلادمعيىلاةيمالسالا

عاتالصرةكانهنماو.عِـيرشقااوةديقهللرداصمندلد'اوالانولدملا

ةاخحلرخايمل(هياعهتلاتاولص)تابكاددبموتافالخلامساحنالافالخلا

.هيهازوهرماوأهتلان8(ىجريلوهسرك،ديكأتلاومف:ااوحِايالاق

ما.ااعفد٠أوةمَـحلالجأنأمركَـلالوسرلاىأر.هيعوتااوكولهلللعأدئاقَو

،ةقيقدااةيحورلاةيرتااهآرزآَو،ذيفنتلاهتيب٠و،لمحااكولهلاهدكأاموه

مم-ملامتًاةداققلص1نأ:مالساللىلوالاةلحرااهذهالعفه:.اطا.هو

-مهت:هملأثدحتنألبة-محراوجثدحتتو،ناَرةلاقالخأمراكم

ةجلاعمراف:ااةيحانااكلذوو؛ةيماسلاهد'دامومال۔دسالاباَدَانع

هراوجمدهل؛هيفبوغرمريغًايشةهربااولدجلاىفقةم:ااقيراةديق۔اا

َ،ءرملاسفنباهراشا;اوةديق«االءاقوكَـيملنْا،ةلدرملاهدهىف

.ردقاااهدارًاناا

ر؟َفاارداجهمموأردصملوحنيثحابااهارَاتضراهآوتددةلو
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ةركَـفلاةكرحلانأىأرنممف،ةيمالسالاةض-املا,.قدأةراوجوأىالسإلا

تق:دماىلا،ةمالسالاةفسانالىيءرشلابالاىفىلوألامالك-ااملعسرادمل

ضةريو.ةيناو،ااةفهلفلاامعْاوا,همأو،ىرخأةيرعبا:دهباية

ملعوًاةف-اةاانمىءالاحضاوأريمفمدقيالرأةدم،ىأرااانهمهم

.مالسالايْـفمالكلا

ةراهمروط.٠و،نهذلاذجش،دق-هالزهىأرنف-مالك-ااماعنإ

دنيادمألدلو،ىفةعلاريكفتللةمظمةمِاراحىلادوة،الهنكلو،لدجلا

،مالكااماعوكلفلانيببرحلاوعارصلانمخراتلاهلجساموهءالزههيلا

تاحلطصملان.اريكىپآمالكلاماءنأنوةرتديءالزهنأن.مغرااب

.نيضراعتملانيةلسال٩الداينمعوك،ةيفسافلاميهافملاو

ةينزويةفهلفالإتسيلةيمالسإلاةفساناانأهادرو.رخآىأركا:هو

(مالسإلا)درحوتاا(ذداب:امْاةيښدوةيقالخأراكفا٠تن،زدق،يبرعناسلب

هذهىفَاساسأالوارهويءالؤهىْارىفلكش,٠الىلا-تافاضإلاهذهو

.ثحابالصخشااجازللاعداېيملءوأاهل٠ميخلالَـع-ةفسلفلا

دوجورارتساركَـنيالىذلاىأرلااذهلادعإلاىلإهارالآلابرقألعلو

كورلايِـم3اااضعبدوجودكَـلو،ىبرهااطقاىفىو۔اارًافلا

هدهدجانأظحلاهوهسلىأر.الااىفامةياغ،اهديجسَـميالىالسإلاركَـفلل

.نيباانوعلاباتكلان.ةرشَـلاتاسابتةالاطسوةقراغةيلص'الاتامسلاوحمالملا

اهنأىعدا،ةيمالسالاةيفهملةااتاساردااىفاماعواةيدحدكرحتدجدقلو

ىذلالمًـتَـحَـملاطيلخلاهتكسأايف،ةپ.المالاةغ..انااردصموأحاتةدلعترض



،اح

٠اهلحارمرخاوأىفةنولملابتكعِاونألكهتلجهم

ىلعةباجإلالواِـمامدنعحِـييصلاهاهلإلانفرودينالالاثحبلانأدقتعنو

اذإو؟ةيساسأوأةزكرمهدةطقنةيمالسإلاةفسلفلاذختتلم:لاولااذه

؟ةلأسملاهذموأةطةنلاهذمىهافباء.الاباوجلاناك

.انلإنءترفسأىټااتالواحناهذهن.ةرمفلأريخاذهنأدقن

اينجأاردصمةركفلكلسملتىتلاةممهااتالواحلاهده،ض.وااامض.,

ةقيقحلاهذن٨عايض.الانودو،ىرخألاتالايخساللةداجلاةساردلانود

د:ءلصألاهبالبظفتحينأنكَـميالركفلانأوو؛ا.دةريطويلاوةايباا

.ىرخأةثجىلإهلاقننا

نالبنءةيدحلاتاساردلاتفشكدقفثبلاجهاعلصتيامامأ

عيجنفهلنيعضاخاولظووطسرأقطنماونبنيلسملانأىلءتطأىتلاءارآلا

.مركفتومهتاساردعورف

نْاتاب٠إنمةماهقئاثونممدقاكبردلانيسراداااادحأنكتدقو

mثحابنكمتاك،هبويعاوم٠شكوىيلاططهمرالاقطناااودقننيملسملا

مہنأذإ.سايقلاقطن.فااخيرخآجهنوم,اناكنيملعملانأتابثإنمرخآ

لوألاېيريتلاملاعلاكملاذىلإهبندقو،الماكىْـتارقتسيالاقاحنملاالا.ةاوهضو

دحأاهروسصياك-يرجلاجهنملااذهسشاهصخمأو،نرَـيبرجور-

ءاښحنملااذهعضومندةو.لماوأ،َزاردإ,جهن.،ا-برلانيثحابلا

.لوألاءزجلاىالسإلاريَدلا;ْادنهاكىفراشنااىاسىفرواا(ا)

٠تحبلاجهانموتيدملاقاعنملاممان.د(٢)



ةراضحال-نانوولاةراضحنعرمملا-نفانوولاجمملاةع'الممدعلماتكاردإلغ

.ةيمالسإلا

ةركفلاىبو،صاودلا,ةركَـنىلإحنملاقيرطنعنولدملالصودةو

بااوجشهاودق;اك.ةصاخلااي:هماٹيدطاىتارقتدسالاقطملاتميصىلاا

قيقدىقارقتساثحبىلإاودتها،لالدتسالاةمجىفو،واسسرأىدالكلاقطاملا

،ساوةلاوهو,ولت۔رأظفل،ولعاوةاطأدقاو:اكنأو

لصالانيبةل.ااقوةحتودارأامدع،ىِ،رجالاجهن1اقرطاوةشتكامهنأاك

لو.ةفسالفندهو،نادتراو،امانوج,لاثمأمبمت:هبدهش٠اي،عرفلاو

لاجمانهسيلو،نون"دملااهيلالصوتيملو،نوملسملااممااىدتهارصانعكاهو

.رم"الااذهنمققج:الليصفتلاثحباا

ةةلفلاىفهذهءدوااةطةاسمالينًاالمةنيحا-٠ااضدهلواحدقو

ةف-افللليصألاعِـياطلازاربإنفهتاساردلاروءةطةنااهذهذختينأو،ةيمالسالا

هذهىفةلاص'الاعِـبتنأثحابلااذهىأردقو.انيسناىدلةصاخ،ةيمالسالا

ريمدلاىنامل٠الايفو-ايفلا-،تناكلوواعدهيمسيالثمتيةمةلم٠اا

,An,inomie،لتهلاتاضقات, or reasonىلإںطخدمكاهسيلنأو

،درجاالسةهلادقن»تناكباكندلضفأةيهالسالاةفلقلاىلإ

critique ot pure reasonلقهااتاْـمها-دمهيفتدددعتوتغيصىذاا

نراقملاليصفتلاضرعلالاجمانهسيلو.ةثيدحلاةفسلفلاىفىلو'الاةرملل

ةفسلفلاابمدقىتلاةليصألا.ىدابااعمقابامنالامادقبطنياممتناكهضرعامل

اذهلعددصلااذهىفهتناك,ةركفىلإةراشإلاناَـم،٠وَـلو.ةيمالسالا

نيضقانتمنييضقنضيلاثملك،ةلثمأبرأ،تناك,ا:امدمي:وباا



تم

لق.اانوااقلالعءا:وناقداهصدنأعجودةيناثلاوةيبلسامهادحإ-

تا،ةدحلعةوغةلكقدهصبدہشلَىلاةه:ة1انيدارپاا،تناك,مدقيو.مراصلا

-:ةيلاملاةيضقااالمراَدالادكَو.يناهرمااقطاملانوااةبهافرال

سولملاعلا،ةينالاو,ناكملابدودحمومفممعدوءادتباهلملا،اا,ىلوالا

.ناكملاىفهلدودحالوءادتباهل

نفهلهحالملاماانأايعدااذإ:لاقينأنرَـمىلوالااةيضقلالعةهربالو

ةرنةنأكلذىتف-نآلان٢َتلو-نامزلااذهىفامةددحو،نامزلا

ةيئاهااتالاحلانمةم:اتتمةلسلسنأىَّا،تضمدققامنداااوألزألانم

هذهىفلختامةلسلسةيئاهنالنأملسهننحنو.نوكلاىفترمدزهايشالل

نمهنأكاذىنمو،ةبيكتتمتاقلحىفمتنْانكَـعالاهنأىهو،ةض-ةذا

ملاعلاءدبروصتنإةمثنمواةيئامالنوَـكتنأةنيابتمةيضامتاةاحلليا

.ملاعلااذهدوجولإرورمريعي

ملاماانأضرمةنا:ءد:وةناااذهىلعاهيلعةهرباانكَـميفةينالاةيضقلااهأ

ملاعلاهيفنكَـيملنامرقوبسمهنادو+ولااد»،مااعلادوجوهدلاو.ء.اهل

ليحتسإاندود-وينآلاو.ىلاخلاں٠مزلابنمزلااذهىحسادةو-ادوجوم

دومولاحجريادىلاخلانمزلااذهءازجأيفسولهنال:لاخنمزنفهىشدويو

أدبتنأنكعىلاءايشألانمةرياكتاعوAتفنملامااقنإ...،ددعلع

نركذاملهلنوكَـينأنْـكميال«دشملاهاانوَـلو،هنوكَـينأوْا

اذهلو.ءدبااقوسيىذلاىلاخلانمزلايفمدهاالعدوجوللحجردوجومدع

.نمزللانلابىاهنالملابلاف

نفةبغرةْـيضةلكنددحاوقشلعانرصتقااننأةنهربلاهذهىفظحاليو

::ءربلاهذ-دقيقدلاميپةتلاوليصفتلاثحوااسيلدوصقملانأل،راصتنالا
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دسا١ع

رصاعض.وانةرم:ةسااضوبهدهجوىذلاحااىلإةراشإلادوهم71اامنإو

.نيلهلاةم٠سالفلاضعبىدلةلاص'الا

يفايقطنمامواوهلينأ،تناك،ةلفلحارشلاونوةاماالواحدةلو

عِـقاولاىفو.ا١ااسوهلماحاجنار،بيصينًاريغنمهذهضةاتلااياضقلعةنهرياا

هتفسلفىلإاعفدهتعفدىتلاىم(لقعلاتاضقات)ةلأسمن١،تناك)يفرتعي

.ىيهذإاوًاىقيتاجدلا«ةامسنمهتظةيأو،ةيدقلا

يلاةيسردملاةخلفللةيعيطةج:ةنناكضةانتلااذهنأ،تناكدناخدقل

الشمدقةيروةيالاوةينوااىرايتنأو،ةيدق:ااةن-اةااةلحرمتام

.،.لقمااتاضقىلإلا1اةديطوىدًاا،،لكلىمذملافقواايفاجاودزا

ايفاواودلجافصونييناذوولانيتهسردهلل«ةصورتبمل،تناك,نأرهاافااو

نيفةوملاىلإةيزمرةراشإهرهعاادردت،٠،نِـيسردملانيتاهلةيمرا:ااْهصةخشال

.قاط:اااذهقةيسردااةةلفللنيضراعتملا

ايملاعنذللانيضراهتملانيةقواانرلوقلاىلإثحاباااهنهصخيمث

ىمرملاركفااع٠ِامنءرالوEternalistsدلاوdialecticiansنوملكتملا

يفهتيربساغاىف،تناكهايب:ءرهىتلارظ:ااشيجوىلعقاطاالاما

.لقعلاتاضقانتوأضراهت

لئعانب،ُهتيدودحموملاعلاءادنالةتيملاران:ااةهجونوملكتملالثميو

لكلو؛ناكملاوهتيدودحممدعو،نامزلاملاملاءاامدعنف٠،سيقلاةيرهدلا

-دس

٠يقاعملاةظحالمامدعتىتلاو،ةنهربااكاتىفأاملاةطقتسلترمملانهسيل(١)

نأاہتهصالخو:ةق:ةدةيمرافةهجوىف-اهياااوم:ةنونأمهلنكَـيماو؛حارشلاو

تاحالصالامغر-ايحنانأدقتدو.نامزلاءادپاهبنأو،ناونرقاحلاوداېالا

.ضقانتنما-١ءاب٠ىناا



ت١ا٤دع

نيماكةملاىأراهياعسسايىتلاةركفلاو..اوياالعةيلددوةيضايرةلدا

ةيرظ;دوجولعدعاستةركنىفو،ريشلاوأرارمةسالامدع,نفصخاتت

ةركفنأدىرخألاةيحانلانمنكلو،ملامااةقيقححرشلةكَـساجم

شمهباہصقيال،ملاملاةقيقحريسفتلةيرهدلااها:يقيىتلا،تاشلاورارمتسالا

اضيأنيملكتملاةركفنأاكطوضل٤.دحاوبناجنندكلذناكناو،ةهاجولا

؟نذإملاهلاةقيقحافكلذكنمالاناكاذاوادحاوبناجنددييأتلابرم٠اق

.؟ريةتمثداحمأترمتسموهأ

ةفلةللىلوألا،اأساارجيلاكشألااذهلحنأىلإدحا:اااذهبهري

ايكةّـكشملاهذهلمحنياراذاالواحدقلو.داوسلالعةيدومِـلاوةيمالسالا

افدوقفااهباتكنءالف،نورخأتمنوةلؤمابانةح«الاوقأضعبكفشحو!

نينلانيملكتملافوااضرامدافةو.ذباراةاانأودبيو.تايبالا

.ناكملانفونامزلانفملامااهدبنوديؤي

اذهلحبنأانيسنالكزا-ةح،اآلوقلاىلإثحابلااذهستن!مث

يفحرشاك-هسشيفاضةاتموديىذلاأديلهينرطنه،لاكشالا

ملا.اانإ,ولاقدنأنةَـمأكلذلعها:وو-،تساك,ىبلعلقيااتاهضقات

ىفةقرفتلاكلذِع،ناميدةونايازأايفكلذعِـمو،ناةولخمنامزلاو

.هلحماذهسيلدقعملصفتىلء.نكوهاموبجاووهامنيبدوودولا

ةفسالفن١الفنولسينييمالساريغرركن.نأ،هياإلهننأدوامو

نأِححص.حارشوأةلة;دروناو:واَـيمامهناو،هنولوقياممهيدلناكمالسالا

عِـجاريلقافأامناعرسمم.ااو،و،اار٢اَـمااِنهوسعِـقودقميج

ىفىلانوياارْـكفلانأماقاااذمىةى.هنزالْاب٠خو.هراكفألديوهسفن



-ا١ه-

ضرا.تلاحيرصرمألاهىدابىند«من-سالبإلادجناىلإلصواك-هتلج

مولعلانماريبكاددءنًاانركذأاذإاهصوهخ؛ىمالسإلاينيدلاعِـمضةانتلاو

.عِارصلادتشا٠ملو.ةيمالسإلا«:ربلاهتلبقتساو،مجرتةيقطنملاوةيميطلاةيفسلفلا

ةيساسالارداتللركفلااذهضردعالإركفملااذهنفومالسإلانيب

ناسنإلاعقوتينألجاللاحلاةمرطوو.ةوهولالاوىحولاوةووااآنيدلل

ناكدقل،ةين،٠دااهىداږااعمركفلااذهلثماهيلإلصيىلاجئاتنلاقافتا

اولبةتينأنيظ،ايامالَـلاهاملءو،عردلالاجرندعنوتننألوألاىفافارسا

عمةنراقمعِـضوم-ةيهلالاوةينيدلاةفرعمللسدقملاردماا-ةوبنلانوالَـس٠نأ

ةفكىةيفوسايفااوأمكحلاو،ةفكىفيتلاعضو،نأو،ةفسلنااوةكحلا

ىف،ةو,:ااةبريفحِرشىفامركف.قفونأعقو:١اندنكَـيملهنأَم.ىرخأ

نيظذاحنان,٠دلالاجرةركااراثْااممًالهلو.ةبرجتلاهذهدةفيىذلاتقولا

لوصحلاوىحولانهءاغتسالاناكمإند-ايرصوأاي:.دص-هوممفاموه

تالواخاضعبلاضرعىفىرنسو،هدحولقعلاىلعةسسؤمةفرعمىلع

مهفينألَـعهنأ،ةفلفااوىحولانيبوْالقعلاويد٠دلانيبقيفوتلاىفةيفسلفلا

رافلاوةريحلاماسناماإىأعِـقاولايفو-يفو-ايفلانأتالواحناهذهنم

يتلاةياغنأو،ېنلااهيلالصوىتلاقئاسةحلالثمىلإلبنْاهنكَـمي-

.ددصلااذ٥ىفيفاضإَهلكلوةنأنزَـينالالاو.ةدحاوفوسليفلاو

قيراحنعهمل:ءىلإلودولاناكمإبلوسرلاهبءاجامةيخس.ًالعليادتاانإ.

نأهريىذلا،حتفتملاِندلالجرراادوzالعهد٠اذىفد.،لت.اا

نيداالجرنَألو:رَـكفلالبسنةفق:الو،لقمااضرامآالهنيدءىدابمدمي

هنمألةاعدموبندارفألهلإلاام:.،ةيصوصخةوو:اانأايأىسل٠يالعفتملا



تتا

.اابراوًأاكشلمتحتألةروهسةرشاوم،َهيخلالعمملطًأدقو،َّهيدمةادهو

ِعوصيلةسيمول.الالتمل-ملسوهيلعهنلالصدع-مركَـلالوسرلاةلاحىفو

هذهلسةنلةيمأةطساودرجمهلعجلب-اهلعوأاهدهاشىاا.و-,اخلاهزد

زاجاذ.اف.يلانمىصغلخ»ىأنناديباہغوصمثىاا،ةيهلإلاقاقحلا

مثنمو!رعامتخاللعادىأنذإكانهسيلة،يتلاةلاحىلإلهينايفوهليفلل

ةرابمدو-هتلانعغلبَاىتلاةناكماهضرفتىلاةمدقملاةطلسالعِادكانهسب)ة

ةينادلا.ارَالاوةيفدلم٠ااءارآلانيفااختةلكّـشملانهةلكش1انإ-ىرخأ

،ةفرمللردمم٣هسشندلاساسأ:«اذساسألانفيفالخىبهامردت

عضونإ:لوقيفناسنإلالأسيدقو.ةرمللرخآردماكلقمااساس3و

ناقيرطلاناذهو،ةفر.ااقرطن.نيشرطكانهنأبرعشيو»الااذهلعةلكيإا

ازهو.لتهلاقيرطىنالاو،ندلا،ق:رطلوالا:ايةتانأنهَـعالو،ناضقانتم

،ةفااخملامامتهلاةلاحمةرطقد،ل،ادرألقعااراسيالنسلانأمويكشالو

اهنهو.دستنيلانماهدهتسننألَـعىتااةلدالاودهاوشلا،هصقتلوةوهو

ةحيرصلاطا-ةنلابلصتتعقاولايفةلكَـشاان.اف!باوصلاباامةلكَـشمللطهسب

-:ةينًالا

.يلاىلإىحويامةقالوىدم(١)

ضرفدمو،ةينيدلاراكنالاوماالاةنةاميفلقعلاةيمدأىدد(٢)

ديزو.ميلاعتلاهذهنماديجركف،نأىفةيرحلايفهيقحأىدمو،اهتقالووامس

ناديعلصتيالرخآلاميفثحبينْا،ملاعتلاهد٠هنعاديب,الوقب

رالفيهنإلاةيال،ةينيدلاميااتلاشمزربىخهسفنلةشاذ.اف.ةينيدلاراكنالا

نأنظأو.اهقئوأوهراكفأدشألازامميااعتلاهذهةعيبطنال:اقيلطارَـكفت



نإدارلالعهزأكرتي،ءارآلاضعبضاروأدرِلاغتشالانأحضاولان.

.مالكلاملعتازيفهازامكلذةلثمأنن.ل.او،وأوأ.اش

ىسياموأةفهلخاامأ؟ندلا؟ىلوطلاديلاهلنوكيناىلوأاهيأ(٣)

ةلكَـشكةعرفتمتالكشميفثحبااالهبامكلذعِـسو؟رحلاركفلاازواجت

باانيىلوالاةطقنلانفثحيلاو...خأ...،ةصاخلاةصاخوةما.ااوةصاخلا,

هبولسأو،هقدصنيهاروهتاياكمأةلدأو،ىحولاةعيبطوةوبنلاةقيتهضرعتلا

ىذلامازلإلاىدمو،كولسوركفنهكلذبحاصيامو،ىركفلاوىىمرلا

؛ةيعاب٠جإوةيدرفراب٠آندكلذِمِديامو،كولسلاوةفرعمالردمكيلاهبعستي

.ةيسايسلاةمالاوةين،٠دلاةطاسلااكميفتدبسحتاةيمالسإةلودىفاصوصخ

ند-ملامالاو.ىداږملاوراكفألاضارعتسابجوتسيةياالاةامةنلانفثحبلاو

احرشاهحرشوأاهدةوأاهلوا»ىلءلت.ااةردقىدمو-واشوسوقط

ملاسوركفلالمجنأاضقانت.ودبيدةو.لمأتملارظنلاحورو،ركفلاىضِر

عمركفلافصِونأو:العوةديقعةمزل.تحبصأو،العفتعضودق.ىداو.

،لايخوموضحمةقااملاةيركفلاةيرحلانإ:لوقناذهىلءدرللو.ةيرحلابانه

نمتنتاماربكنيعمبهءرَـكفااةرواو؛ءىشالنالركفلانأل

عبقيةيهولالاأدولعةرواةدرالملادشأنإ.رخآبهذاةيجمعوقولا

نموأناويحلانموأةيبطلانمهذخىذلا،وهنآلرعشانأنودةيرف

نأنكميالةيلكقيلانااركفلادوجونإ.ام٠اذهسش'كلذلمهثيواناسنإلا'

٠ْولقعلعهولشي،يْـناسنٍالانظلاىفما٣ءالخدودحوروصتاذإالإروصتي

امإوةيسحامإدهاوشركفتاللقعلاريسينأدالفاهنهِعِـمو.رَـمالاناديم

تراكيدةرودنإ.ىرخأةرماد,ةمدويوركفاادديتيامت،رطنن،ةيودم

الاشتسيلىجمنااهكشاةجينكءوراكفأن.قيماملكاهحرطو



-

،هبهزدسهناركةملااامناعرسفام1ارَـماايرحلاحيحص

سولو،ىرخألابهاد1اندجاشد.آنوًَاَـينأهتلجيفىدعتيالىذلا

.مدعلاهقبسياركتبمًاقلخ

همازتلامدءمِ.،Agnos,icism,ىردأاللافواانإ،كلذندرتكْاو

هنأل،ةعيلطةيركفةيمتيهفصونںبال،ةيعمةرَـكفلهزحتو

ةيرحنأانلحِـضتيمتنمو.ةلاعفةيباييإةسراعننءاماحإالإهياهنيفسيل

لكة٠ؤرلركفااداددتسإلأولزنوأماقم:و،شوأرثكت،ةيبنرافلا

ةلاهزدركأوألحدو-و-لكاد1انمةلةشملالولحلامظعموأ

رظنىفاهمعديامكاساهناكنإ،اهلو۔ةواماشقامندرَـكسةلاعنميال

.لقعلا

ىالسإلااييايفنيداجلاةفسالفلانيبد،ةلالاةطقنلاصخياِـيفادأ

،يتلالعىفوهليفلاومسوأ،ندلالعةم٠-افااومسنالعإلعةحارصؤرجينم

مهمتكسدقو،اهنأشن.ليلقتلاوةوبااضحدباورهج،لدالأدارفأالإمهللا

.ارآلاهذهلثمنأدقتهنو.مممامنإومميملءدرللاودفو،مالسإلاوركش

عشيانفناكمةيبنجالاةعلفللنضنأدمالإاهبرهحيمل،ةفونملاةتيرجلا

ىكلغاشلالذلاناكىلوألاتارتفلاقهنأ«اودحروهمدملافالإو،ىالسإلا

عِـبطااياذهو،عشياافالو.ةاكماهلاو:وينأوه،نيللانمةفسلفلا

،هزز.إوهد،نداافدهضرايالةلةلايفدهنأحِهخوأاذإالإمتيال

.اودعالاريسةفسملةاإبستكَـيندلانأو

هجوىففقيامةيمالسإلاحورلاىفدجوالهنأوههلهبنتلابدياممو

اك؛ناديمىأيفهلناعذٍدااىو،ناكنأقطادشنيىذلا،يفداهلار٣فاا



ءارآلنآَرقلاضرعكلذلعلديايحَو،ميركَـلانآَرسةلاتآكلذ:دهش

لادجديزمِعنتميال،رشابمرسقمقيرايااهيلعدرلاو،ًانيمأاضرعنيمااها

ةيؤرلاحوضواېبيىاا،ةيلهااةرظلاِعانقاىلإيمتن(لب،يفالخمقافتوأ

فعضااعِـيش،٠ىذلامداهلابيرااتاهاتمو،هبكاتاروءوبنهيو،دصقلالباو

هيفلمتكتىذاا،ىوةلادرم٠ااءابىلإنوأَـنامجوأىهةمأسةاىفددرتااو

،نادجولاوأبلقااةيافكو،ركفلاةيافك:ثالثلاةيساسألاتاافكَـلا

كولهلاومسقةلتم1اةعزعلاةيافكو

فقوميفممشأةفسالفلادجودقف،كلذلكنممغرلاو،كلذعمو

الو.نيللاىدلةلو-:ةمةاكممجرتملاركَـمااادراوثيہبنأمهيلعضرفي

ءاوس،ةج0ويلاةفاسملةلابنيلس1الاسنايفورظليصفتلنأاهانينح

تاجرنااقيرطنعوأ،نيصنواهرلاونارحسرادمقيرطنءكلذناك

ةفيلخلااهقلطأىلاةيمستلاموهفمىلإريشننألكو،ةرطاسنلااهبمانىلا

اظملاهدهرمدقو(ه٢١٨ةسنودأ1اقوت)اهأشأةمافنمىلءنو.أملا

ىبرماامسالاواهةكحظفلنأماننماو،ةكَـحااتيب,ةيميداكالاوأ

.ةنسلفلل

ةْـمهلفللبر-.ااةفرعهةقيقحنعةيدحلاتاساردلاتفنكدقو

.(ىرج٨الوالانرقلاىتح)ليوطتقو:كلذلوق

ا٠اا

4ہلالبعلا
ومصيم

نأاوةرعو،ةددعملاامل-ارميفةياااوِ۔ااةف-اناامالسإلاوركَـمديفرء

نووئاامفولام,:ةعأيناا،نب:وطاام,ةايحأمويسأىادقةفسالفكانه

ندمہةومندنيبو،ةهجندنوطالفأوطارقسنمبريكلاقرفلاىلإاوهبنتاك

رَـكفلاقاضنيفوسيةاانيذهدودجوهنأاوافحالتوح،قيرغالاةمالاة

.،ةلةداروصتلالسرم,ق؟متنألَـعةردحةحرم



-١وب.دس

.ةناف٩انءهباونعو،نوَـن1اهالزة،،ةطنم,فدكتدقةواتسرأامأ

نركفملا.الزدىلإلصيملواعسرأىدلىيزيفاتيملاوىعيماملابناجلانكلو

فلرحتلاضعبافرحمميماإلصندصولب،ةيلخادرصانعببوشمريغاصلاخ

عمنوطالفأبهذملءايحإىهىلا)افلاهَـسوطالفالانمرماس٠إوشمو

ديىلعةيدومياانمجاشمأبناجىلإةيةوصلاوةيصونةلارصانعلاضحوةفامإ

ةيقيزيفاتيملاوطسرأءارآهيوشتىفببسلاو.(«ذمالتوىردكَـسالانيطولفأ

هنأني-لعوطسرأىلإبسندق[اجولوايا]،ةپورلا،ويباكىلإعِـجو

ن.ءزجلنيطولفأةدحأهبماقًاحرشالإِعقاولايفنكيمل

.هتاعوسات

كلذتدفنلم،وامدسرأدحد:ءىفا;و:اارآ’َ-ةاامنيملسملاةفرعمفقتملو

ىالسإلاطيحنايفةد٠دشةمواقمةيناويلاةحازااددبتنأىميباملاندو.اِـمأ

تدجود-ةو.يتيس1اوىدوميلاناحمفاىفةمواق1اهذهسةتدجودقف

لنتتناكامالال،،طقفارحاركفلتاهراوتءابال،مالسإلايفةمواتالهذه

اهلاودېمينأنمفهذهةااقاشعدهاجدقلو،ةيمالسإلاحورالةياباحور

ِثداحأىلإنودنتهيةرانف.ةركلئاسو،ىدا-إلاعضاىفةتباثاضرأ

عج.ايلماادحأنإىتح،هيلعداتعالاىلإوعدتو،ناسنإلالقحاادجنةريك

هيلعهتلالصلوهيلاىلإاهتبنمعز،٢دجةريثككيداحأدحاوباتكنف

هذهةجهصنعرظنلافرصبو.ةيماسلاهتناكَـمولْـماالودسرودتاهلكو،ملسو

نوكحرد٠اوناكيركف1اءالؤهنأمباانإة،اتحبمدسءوأثيداحالا

ةوعدنيف.ياهنلاتسيلوةيدرفةولخالإسږااذهنأكاردإلاماا

مادختساولحت.االابهتساىلإ-اهتجبالدجملس:االع-ثيداحألاهزد

حورموبةمنيبعينكاطلخلاوهاذهو،ةينانو:ااةفسافااىلإةوءدتسيلريكفتلا



-

.هړغوأاينذويناك.اوهس،ركفللنيسماظنضرفنيونيلاا

تإَالاهيفنوسهلتي،نآرېيقللاوًاجانأايأنيملسملانكن.الاددقل

نوَالاقشقحقرصبلاولداتلابرماتوريكف:ااىلإوءدىاا-اهرثكأامو

ديفتىلاتامااتهماالكِعقاولانفو۔هقفااولقعتااوةردقلاراثآورابتعالاو

لوصوللنوكلارارسأيفاشكتمإيفهيراَـفلاناسنٍالاتاتااملالتسابوجو

رظناافرصب-هيلإوعدتادوتايآلاهذهىلإانران;اذإو.عِدملاتافصىلإ

ددرتيملنآَر-ةلانأررقنأالإكلهال-.الؤهىدلاهلدانسأِعضوونع

عِـنصقلمأتلاةرورضو،هلقاخايارَـماالاعتسإبووجونالعإنفةاغحل

نع،معنوريخرداصموتاوضرألاىفادىلإهبشلاةيم:دو،هتلا

ةلثمأبرضيلناَرقلانإل.اهياءملاركَـشينأهبردء.و،اهملةتسبنأ.رملا

اكاهمباقااولقماابطاخي.سردااوأةرب.ااصالختساو.هتيفنكولدأتلا

ةيلهلاقاارقحلا٠نو.ةتايالنذلا.الژهنةَرقلازرب،ىرخأتابسامنفو.اةلسأ

.ريماومشامبلاةروهم-ةرقحمةرفنمةروهصيْـف

امىهو.نآَرةلانفةثب:ااةريكلاتاآلاهذهنورَـمااءالتسا

ءانباارَـكفلل«هجشتومالسٍالاىنيتملازارخاعِـضودلازتنلوتلاز

.زيحتوأمكحتريغنفيفداهلا

لعهاذلوررضنممالسإلاباصأامنأللوقلاةلاحلاندنوأَـيالدقو

نيتمزتااهراهنأديىلءن٠اصأامةجردلاىفىواِـسدق،ةدحالملاهلادعأد

اذهضارنفاهزتينألقمااوحورااىلهاورانرو،نيدااحوراودذلا

.ةيحورلاوةيركفلاهتوالحاقودينأو،راامعاہتمتهمينأو،ِندلا



-

كناوأوهساملاطو،ءالؤهاد«:iiusةيحوروةيركفتاتفلېدللنإ

هئافخإعمسأنوكتاليفرج:1ارَافلاةبراحمنإ.ابااعمسماهواهنافخإل

نأانپاعمميفانإلان؟َدو.هتفاہتفسكوهراوءراهظإ!نوتامرده

ةسيعايجا-6الاںفورظااوفلتختاتإو:هلانأدددملاادهيفركذن

تمهاسةرقفلاهذهىفىالسألاعِـمجلااهشاءىلا-ةيجراخوةيلخادةِـسايسو

ذخأو.هاوساالعةنلفااموهمخوراسأنيعارصلاجيجأتنفةلاعفةقيرطا

اعرو؛ةفهلنااسموغشىفركفاانوراعونوأزهينيفقثملايفانأوةمالا

،ةفسلف,ظفلنمالد،،رابتعا,ظةلنيركفملاض.!لابتساىفآوبساذهاكن

لعةيمالسالاةمألاءابأن.ددءهانبت،ركفللاولسأدس,ابصأىذلا

،انلا,،ةملكوات,،راتعالا,ةماكتحبصأو.يفدهلاوجېن1ايفںفالخا

.،لقناا,و،لقماا,ىنلكنيدجويىذلالباقتلاسفنب؛ريخلاوأ

وأةمكَـحوأ،لقعوأ،,نمالدب،راباعا,دفةلرايتخاناكامبرو

.عِاد-الاىفالو:ةاهدا(،زآرةلااهلصألش.ادةماكااهاوضت،الماماف

ففنيريكباكىدلةريبكةواختيقلةملكَـلاهذهنأتبثيعرا:ااو

نواهرؤااوَ«ةسالفااارامرسادهل.(ا)اوتاهامإواهمالمالارظة؛ةفرعملاعورف

.ىماسالااهانعمبظاةتحالاعِـم،ةفلتخمنامزنفةيفوصلاوهادالاو

نيدلاوأ،ةكحلاوةوونلاىلاتلاو،ىحولاولة.ااةكسنأىزادالَـمو

دقو.ىالسالاطبالعاصرةامضتضرفدق،لمةلاولماللاوأ،ةفسلفلاو

مديىذلانمالك:،اوسنااىلعنوخرؤااوةيفومااوةْـم-اللااهلدعتسادقل(ا)

ةيآوةماان.ربآددسعودشرنباولب،امنماوا:وسنباوىيارافلااړامعتسا٠همض

NLمل.67,66رظنآ `Mahdi, Ibn Khaldun's Philosophy of History, p
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ہگ١٢مم-

لت.ااردصدونبلاردصم:سردمااقفاواورهظينأالعفنوركفملالواح

ايحأطخلااذهبسكم:رادقم,هانعمنكَـلو.ةقيقحلاىلإلوصولاوةرمااىف

ةياويلاةلفلاومالسالانيقيفوتلاىف،لقعلاونيدلانب:ق:ةوةلانألف

نعانيسناوأ-٢ه٦ت-ىدكلالثمةم٠سالاةعِافدںإ

اساسأضقانتةينايءارآلايهفانتعايفاايشامهمءن:،ملةونلانموأيداا

مد.!ىحوًادقىلا،انيسناىدلهناملعةركةلاعف.ةي.المألا.ىداب1اعم

بوةلاعافمْهدنعو»ةينآَرقلاةيآلاعرصعمةرشابمضقاق:،تايئزجلا،٠هلء

ةيحالواههلعيالاةقرونماطقستامو،رحبااوريااىفامملم،٠وودالإاهلهيال

نالفطقفلاكاذهو.(ا)ِنيمباتكوالاس(ايالوبطرالوضرالاتاملظنف

هنعحصفأايكرئابملاقاخالةشةانملاضرفلاةيرظاك؛ةركهلةمأهيلإمض.نأ

.نآَرقلا

قوفوتلاعوضومجات،ىرخأتالواحماذهلكن.مغرلابانْـكلو

دنءرہاف٣ىتااتافالخللضر.تلانود،ةماءىحولاوركفلاني

نيسرادلامامهاعضومنوَاتنأبحي،هذمكتالواحمنأايأريفو.نفرطاا

:نيسيگرنيبول

لحارمىلإريشتو،لومشلاوةيلكلاعِـباطلمهىلاتالواملاهذهةيط(١)

.تالپهمةتلاىفلوددلاولذوتلاةلحرمةرورضلاقوس:ةركبم

طبنتس،نأنكَـمِ-ةيلكلاومومدااحااتثيحنم-ىلوالااةطقلاسةننم(٢)

ضهبلعامساحادررامم،ايلِـكوالتهاشهرظىلءركفملاةردقىدم

اهزج،ءوتارانتملاسمانتقاو،ةكزجةلاامعولو،ةيبرمااةلقهلامهتآىلاءارآلا

ه٨:ماسالا(١)



--

.اهلن.،ةلكشدىألةمهر،ااطوط1،ةياكلاةطاحالاومعنلانء

اهرعسىتلاةلواملاهذه،عانقإلاباهلخدأوتالواحناهذهزوأنمو

نيبوهنيلمقيالوىرجداثلاثلانرقلانفشاعملسم(ا)ركفمل،ةرملوأل

.نرقفصنىلاوحالإ-لوالايبرهلايف٠وتافلا-ىدكلا

(٢)ىلعادرهلذيملتىلإاهبتمرةلاسرنفهتلواحمرَـكفملاازهلجردقل

دبال,هنأبكااضهبنفْارةدق،إلوقيهيلإبتكىذلا،ذيملتلاةلاسر

ندءايبنألاهيلءتلداملثمالإىلعالاىلإملاماال-ةسأندراب:ءالابلدنملا

هلركذينأو،كاذحرشينأهذاتسأنمسلتلاباطدقو.،لفسالاىلإىلعألا

«-اباجإىفذاسالااذهةعارقمىلجتتو.ربذااذهديؤتىتلاةلثمألاضعب

ةښيكلنقتملاثمبو»هصملاليهمفتلاهمضرمااديېالخةمدقبأدبتىتلا

ةفسالفلادارأاموهليبسلااذهنأديكأ:،كلذارتم!نبااعمر؟َهداى

اذهنأودبيدقو.مهيلاةرفوةمن«َفماةيناانألاولضف،هواَدسينأ

ة-هفلفااونيشاانيبقيفوتللنكفملةلواحتاهذهنألعلد،ريخألاحيرصتلا

سابتقالااذهمعدةتديهشقاننساماذهو-ةفسالفلافلؤملامجاهاملالاو-

ربتعتو.ااتنوةلاسرلاتاهاجتانعةحضاوةروص.اامءالقكيردق؛رصحلا

ةقيدتدنماماهاءزجثحابللفثكتىتااقشولامأنمعقاولايفةلاسرلاهذه

.ةركبملاةلحرااكليفندلاوركَـماانيبرادىذلاعارصلا

يفوت:1اود٢٦٩ةمسدولو-ااىبامرقلاحيرنيةرسمنصهتلاديعِنيد(١)

.د٣ا٩ة:۔د

ابيرقرباف:ر،ةرمهنمنا.وا:كَـلةرشنعِـلسااتدو.راتعالاةلاسرىس٠(٢)

اهوهنولباتكلااذهبةلاسرلاقااا.ايأردقو.ةنراقمةياغةساردعِـم:هتلانذإ

ةرشملاارماقاتيراهپوملرألاجو



-ع

-هنلاروننمرونىفىلا-لوةماارودهتمدقمنفركَـماااذهركف،

ىحوأىتلاتاةصلاعِـمقفتىتلا-«افصطانتساوهتردقوهتلارماوأممفىف

ةلادتآ.اميكنفوضرألكىفهتلالجثيح؛ةاينأىلإاهبهتلا

نايبنورصيتتملاهأرقي...باتكهلكمل.ااة,.هتيدررنعةصنم،هيلع

نفبلقتمهبولقرادبأو،مهرايعاهمهومهرامأبسحلعةقداصلاةركفلا

دبكس،نملتنعةبوو4ا،ىأرنملةفوشكملا،ةنو:َتملاةره«اناابيجاءألا

هلوقلثم،لمأتلاورظنلاىلءكض،مركلانآَرقلانمةريكتجبركفملااذه

،...ءىشنمهناقاخاموضرألاوتاومسلاتوكلمنفاورظايملوأ,ىلاعت

،آاالدللبلطو،ةركفللعِوضو.وههنافاخادلكنولوقلاىلإړمتنبمث

نمالعلانفامىلإنوريمتملااهيفدعصيجرد«اي٦َواهلكهقئالخوملاماادنأو

وركفملانأو.ىلعألاىلإلفسالانمىقرتيامنإىنرتملاو،ىربكلاهناتايآ

فصونمهيلإتهتناامىلإالفسمهماقدند،لوقعلادعصتبنوةرتينيرب:هملاو

قحلااودجواورصبأاذإو،اورمأاوركفاذإة.اللاترآلانمهايباال.اا

.،هنانعقحلاهباوفصوا.ىلءو،مالسلامهيلعلهسرلاتكَـحاملعادحاو

ءالواهنإالتاق،ةلاسرللهتمدقمةيامنيفتيضقةصالخركفملاقو-دو

(ىحولاقدصيريكَـفتلانُاىأرهقدم::٠أبنللدبهثيراتعالااودجو,نركفملا

،(ىوقودإأا)ناموااد-داهتف،هفلاغالرايتءاللاقةاو.أبنلااودوجوو

.،ناعإلاقلقحىلإبوملةلاتضفأو،نيقيلاىلجتو

ثيح.انمريخالاهزجلاوهةمدم1اهذه«:ددماتادرطخأومهأناكاعرو

اہةامنابناجلإ-هدهرومالاوريكفتلاةقيرطنأ,٠اينام٠حرهيمثالوأعني

,هنودبناميإلالاكقةحتيالبجاويمًاىه-هپاإلوؤًاايةني.الاعم



١-

ثيحأدبااادة،دشرنديلولاابأىيمرةلايفوليفلانأىرنسو

لاقملالماتكىفنيدلاوةف-افاانيبقدةو:اادطاضرم-ىفلوقي

ناكاذإ.:يليايةهصيخااد،لاصةالانمةيرشلاوةكحلانيباي

...ايةلاخواہعناصلعاليلداهْداختإوتادوجوملاةساردودةفسلفلابداراا

ريخهلعجيف،هراوجىلإلت٠ااو.دينأدلكنأاليفبِ,رالايف

اركةماهبل.اتسايلاتاآلاسبلدتسيديلولاابأنألخدااو،،هناوعأ

ىمالسالانيلاىلإانرسانااذإاننإ:هلوق٤كلذامدمب،ةلاسرلابحاصانه

ثحلم،بمةتانئاكلاةساردىلإسانااعِد،ملِمركَـلانآَرقلانأاادجو

.ةساردلاهْدهىلع

هنأعم؛لانمل،هلاقا.حضوتلإلقتنيهتمدق.نم(ااركفملااذهءامتنادموو

لاامركذلعرمتقيهنكلو،ةريكةلامأاذهدوكالنأركذي،كاذبناجىلإ

وهايفلمألاو2انحالملاقيرطنء،ناسناللنَأكفِـكهيفحضوي،دراو

اهتيا/نفقه٠تت،هىدا.هوقثاقحنملومجموهامىلإلقتنينأ،مولسوسور.ء

نأ-حضاووهاك-ركفملاافدهنأىننالأبحيو.ةين,٠دلاقد٠اخلاعم

هجتنتادلبقتلةيديهتةواع٢ةينيدةسادقاهبكينأو،ِركنتلاةدعاقتبني

هوبركفملااذممهتننادالو،بهاذ.وتام٠سملانمهقيرطلاهزد

ديرامف.طقفةلاسرلاهذهلالخندماهتالااذهتارربدنةكلمنالو،ةيناا

ىتلاةمرصلاةين٦َرقااتايَالاندفاريغبدافتسينأنكَـعةلاسرلاهذهىف«:اي

راشإرادةمقممل.وا،هتنامِ:هصنفران:ااديمولداينأناسنالااىلإاهيفبلط

نورظيالفأ,:ة٠آلاو،،رابالاىلوأواوربتعاف,؛ةيآلالشم،هماكحأو

،تحطسفيكضراللاىلإو،تمةرفوك.ابهسلاىلإو،تةاخفوكلب'الاىلإ

.ةرمناى١(ا)



-

،روطةنمىرتلهرصبلاعِـجراف،توافًانمنمحرلانن،اخىفىزام,ةبًالاو

.لمأتلاورصبتلاوممفتلاولقمكابلطنفةخرصلاتيآلا.لا

ىلاةي۔ةيرطاا،نإةلاسراارخآىفحِرص٠ركمااادهنأظحالانأاك

مہفصي-ةفسالفلااهاغتباىلاةقيرطااىه،امقيبطتةيفيكلالاثمبرضواهحرش

تامزنفاوماواهوأليخأفةيقن-دةِـنريم-نوهطتممماقملااذ«نف

.رواال

اذدمهيفحضوأىذلالاثملاضرعىلإلاةنالاريخلانمنأىزنآلاو

قلاقحعمةقةملاجئاتنلاىلإةيضفموةيساماهاَرىلا،قيطلاةت،٠رطركفملا

هصقنتالىذلالالدتساللىحجذومنكلاثملاازهضرم;.ايلعلا«ةدايمونيلا

.هتقدوريبعتلالاجوحِوضولاهصقنيالاك،رصعلااذهىفةيفسلفلاةناقدلا

ائدښمىلاملاعلانفرظنلانملقتنينأناسنال.النكَـميفيكانلىلجتيهيفو

سولو.ةيهولالاةقيقحىلإلمىخلعالاىلإ-ىلفسلاذازلجأب

كلاذنييساكةيهولالاهذهلةيباعإتافصىلإاضيألصيو،بسنها٨

.دمواية

هرظزوأهل.أتل1ةضومراتخينأناسناللنكميلاثملااذهقهدبةطمالَو

تاوملاوأتابنلاوًاناويحلا:ةثاللاتادوجوملاعِاولنمرتكْاوأادحاو

،وفةايحالاتاومادوعهدجوالثمتاينلاىلإرظةاذ.اف،(ةداإاوأداجلا)

اهداعتبالماسوَالعاعزومو،لعأىلإلفسأن.هيفعفدنيءاذغلادعهكلو

،ةرمو،ةراوو،ةقروو،رشقو،دوء:هار٠جالاهذ٨ةفلتهابورضااعم

.اذنلاىوهنأعم،لفسأىلإكرحتتهاملاةيبطنْاملعاذإو.احا...ةاونو

رماعلانمسيلو،.ا1اةعيبطنءردصيمملدو.هماااذهنأكلذىهف،دعم:



دت١اب٨-

.عفرلا&رحاهلإبحا٠ينْاىلِـعا،راةلآالإلعأىلإهتيطكلرتتام

لوصفمااومسق:اااممتيبطنمسيلرادلاوهاملانأ.ذإاقكالري-ةتلاانهنكلو

الو(ةمحتانلاومعطلاولكشلاثيحنمتابالاىفَايقدهاوىذلاوحنلالع)

كلذداحتال،باووءاوهنمرصانعلاژاسمضتناانهريفتلاهضيأوكي

.هفواصددعتوريخألااذهنيا«ِعي،تابنلكىف

٠نالني(اممةألبقنيرفلاالادادضْاري:وارصا:.ااهدهنإمث

ا/هيباميف»ااخوهامىلإهتو-هقباهدريفلؤم

.فلاَـتلاىلإ

رفانتلانم-

هذسهعِـئاباةيبطةلةروهمحمنوكتالأبحيةفلؤملاةوقلاههنه

تاب:ااىفناولالااددعتملالكشتلاوعِونتااوشنكمأااالإو.ةيبرالارماماا

ىلإثحابلاةمهقرو.ةيطلان.رب؟أةوقفلالملانوكينأبحي،رامتخاو

هذهىنوكَـساهلماىلوألاءاجهلايفاهدجواعرو.ةوقلاهذهنعةثحابلعأ

ىرخأتاو،-كانهنأىلااهدوةيامناعرسنكلو.عيرألاعنابطلا

اهتكرحلدتىااو...لاارقوسةندةړيكَ-اابكاوةَـلاوكالفألااهلدهش

اممزلامدايقنالاوةيدودحلانهاهمزليف؛ةرخسمةموكحماهنألعةظہملاةبيترلا

.ضرألاتابننماهتحت

نعانحال،ملاماالفسأبوء٠لارامثحاواانأركْـفملاالروصياذكوو

ةفرصتملا،ةيناويحلاسفنلانفةرا-آهاإادشان،ريختلاوريبدتلااذهردصم

مملىذلاسفنلاملاءىلإثحبااوقرط:وهمهفلاو&رحلاورمااوعمااتاذ

ومسنمملاعلااذمهبعاممغر،رهاولخااهذهريسن،ايفاكنكَـس

نميفرصتلاوربةللهسةنملاعلااناهعوضخوهو،طيسبلاببسللكلذو؛ةطاحإو



ه-

.هريغأدبم

دووبواا«َدىلإدءاهماالالد:۔الاندءاومأنفا:ركَ۔ةملااذ.لارامو

ملتحتولب؛ةخووييشوف٠ضنمةفامإلاسةنلاروديا.ىلءهتاظحالمالجسم

نأحِاصيال،هتعوروهومسمغر،رمةنلاملاعنأىلإايېتنمو؛ندبلااهتةرافملاايحأ

ندءازجألاراسهلي-دحاوءزجيفماجسنالاوريددتلارهاظملاريسفتنوكي

،نآلااهضرعلل-ال،ةيليصشةق،٠رط,ىلءأىلإهجردعركفملااذهتابو.ملاعلا

ودتلااذهلتملاردصمىفاسنإلاركَـمااهلامنأنكميامسأىلإلصيقح

ءافصلاو.ةطاحالاولوهشلا:امهنيما،نماامبِعمتيىذاالقهاابناجلاوهو

رخآلاوهأدبملااذهنأليلحتلاورجفلاتبثيكلذحو.ةطاسبلاوىداماللا

اعضاخنوكنمهسفنوهجيملقلطملانميبااديلانوكينأحلصيال

.اهلعولعيالوهپاعولهتةيجراختارك'ؤمل

ربتىلاو،رَـكفملااذهاهيفانېطميىلاةقاكاةمل٠وطلاةلحرلاامبنمنتو

هذمابىتii-تارضاحناهذهردصهنعقيضيامذاتسالاوتاةيلعتلانم

،هل.دالو،هل«اهبالو،هللاثمال,لاعتمأدبمىلإلوصولاىلإةلحراا

.لعألاكلملااذهىلاف...هلةياغالو،هلءزجالو

٠عبس٠نأىفرًافملااذهلةقبللاةلواياىددصلااذهىفةطقنمهأو

ةيةيدلاةغيصلاب،لع'الاْادباااذهيفاهدجتنأاندوعتيااةيفسلفلاصئاصخلا

ءالعاہپةضافأىلاو،سدقملاانباكاباجسىلا،ةيملةنلاتافماالايم:را٠.ةضغا

وأ،ىلوالاةلعلا,هنأْادبملااذهنعلوةينألنهنأالمظحالنف،نيملسملا

...ِنارخآلاولو‘الاوهلوقيهارن،لوألاكرحناه



١ْ-

:هلوقريعتلالاومعمنأشلاادهنفهياتةصالخنعراجر٠جوًأو

هلوهقوأ،سجلاولاثملامدءعملقهلانمدنفَارارطهضاهبدوجولامات،,

،:امامإىفاروهعءو،،دامرامودزر(اكهتوألَدمكارأف,جهنملااذهنء

.هريغهيفمكاحال.هتياهنلعافاق،هريبدتبافرصم،هردقتبايوم

ىحولاوًاركَـفلاونيدلاقافتاتابثإنمريخ'الاهفدهىلإركفملاصلخيو

،طقذاد٠هسيلو،اهبناسنالاعاد٠تناةرورضو،ةخلةلاومالسإلاوْا،لمالاو

.ابيلكاهصرحوامهراجبعمجاطافدساىمحلابجاواان.نإلإ

رايتعإلاهقفاوف،ضر'الاىلإالزان،شرعلاةهجنماكددمةوقااريخءاجف

هنلانء.ايتاملوقرفال:هاوس٠هاوسشرمااىلإضر'الاةهجنمدعاهملا

'اينلعةلادةيآملاعلاىفسيلو.٠ابنلاكلذلعةلادةيَاملاعلانفوالإ،انب

ناناهربلاقفتاالا.الاجإامإوالموصفّاامإ،هيلءتياو،هبت٠ابندقةوللاوالإ

مزل-موهفملارث"الابيفوصو1ا*ابنلاقداصقف(لقهلاناهربوةوبنلاناهرب)

.،رارقالاةرورضلقهلا

ميقتسملايفداهلالقعااثج.ااةرورضىلإةرادالاهئ؟ركَـفملامتخيو

نآَرةل4انيحتسم،ناديملااذهنفلاجملةهللنوةَـينأنوضفِرنذلاءالؤهمهو

تناكيذلا،لوقيثيحهتلامممذدةو؛نولفاغمن.إهالؤههافصاو،مركلا

(٢)،اعمسنوهيطديالازاكوىركذنعءاطغنفمہنوعأ

ىلإةرورضىدو٣الهذهقيفوتااةلوامنأاتاهذأنتبيغيالأباپو

بقحلاهذهىفةفسلفلاداوناكامنأاظحالاذإةصاخ،ةم٠سلفلاوننااقافآا

.لحلاوأطارلاوهوماحزلا:ادپةموأادومزم(١)

ا..:فهكَ۔اا(٢)



دس١٣١بص

اذهبِعبتيناكىذلاديحولالمتكملاماافلاتناكاېن.الةينانويلاةف-افلاىه

.فرصولا

ةرورضتنيعو:ماكح’الانمنيعونميقرفننأبجيفكلذىلعو

،اېْـمو۶واہتاجثيحنمنيدلاااضقعِـمهماكحْاضةانت،مدعو،لقهلالايتسا

.ةيهمةلفوأنيعمىركفماظ;عِـمندااقافتاتبيعدو



افش

ْمسارالتحّـَـملا
ايرصا

(١ه

.ىلتهسولالورملا4دهسةق

نعاهلاِزيمتةينيدةف-افاهنانورقلاهذهةفسلفنيخابلاربفصي

هلإلاةركفدوجوراكنإمد-ءن.مغرلابهنْاىرو.ةيةانويلاةفهلفلا

ةيئامنلاةطلسلاو،رَـكفلاروهناكناسنإلانإف،ةينااويلاةفهلفلاىفهبةقالهااو

اعهلالجلجهنانأنيحلع،ةياويفاةفسلفلاىفىنانإلالةمالتيطعأادإ

لتېىذلاوه،فطللاوناسحالاوريخلاولضفلاولدعلاتافصنِـعمږ

نورقلاةم٠هلفنأىيالامو.ةمزلمةماهبتاذهيهادفوهرماوأو،ةرادصلا

لاِـمإلعاذهرصتقيملو.ةفدلفااعورفلكىلإاد،دجفضتملىطسولا

يفالْـحلع-اقيزيفاتيموسسوةيبطوقطنمنم،برغلاىلإىطسرالاجاتنإلا

نأكشالو.ددصلااذهيفوطسر'الةبوسنملاةيهيفاتيملا.ارآلاةقاب٠وةجردق

عمقيرغ'الاثارتااالوالالضفلانألعنومةحم.نوداكينيثحاباا

نوريكنوقرشلمسركدقو.بردااةفساللاىلإعجريامنإ،هيملءقيلعتلا

طيملاىلإىف٠انويلاركفاالقننفبرعلاهبماقىذاارودلاراهظالةمخضادومج

ءالزهن.ريثكتبثأدقلو.نيملسملابرهلاراف;ةهجونمكلذناكنإو-يبرةلا

برالالعىالسإلاىبر.ااركفلارىدمةمساحلاةلد'الابنيقرشتسملا

ركَـفلارجيلوحةيفاختومكانهف.هيإقةويلاثارتلالقبناجىلإ

٠ياعيىذلاميقلاثحبلاكلذاہحضوأنم،ىدويلاركفلالعىالسإلا

هس

ةساردىفلوْددلامدعاتيًاردقو.ةمالسالاةفسياةااعماينمزةفسافلاهذهلخادتت(ا)

.اريبكاءزجلتدادقىمالمالاب٠اجلان‘الاران:ةقلفلاكتناسمم/الةپايض
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ىلعدادعتسالانفحِطل4رصتقيملىذلا،ركفلااذهلعاااةصاخةم٠صبانيسن٠ا

.ةلزتعملالثمةيمالكلاقرفلاضهونءةريكءارآاضيألقنلبانيسنا

،ركَـبملاىالسالاريكفتلاىفةيدوويرانتبثأنمكانهنأانلهنعبيغيالو

دهش:كلذو:ةيدوميلالعىالسالاركَـمالاتهيفتبتىذلاتقولايف

ركفلانأىمو؛ةقباسلااناارضاحمنفاهانضرعىلاةيضقلاةحصل-كشالو

كانهساداو،دارفالاومم'الانيبلداباامثادوهلب،ةيعمذودحبجحتال

.انزونآلاثحبلااهلميةيال،ةيرصنعءارآضرفىلإوءديام

ضهبسردنو۔ىطسولانورقلاهرتة-ةرماللاهذدضرعننأاندوناكدقو

هذديفماقملاقيضكلواةينيمي1اوهيدوميلانفةرتةلاهذهلةيركفلاطامنالا

ذختا-ىطرولانورقلالالخهنأملعننأريو.كلذن.انعنميتارضاحنا

ةصالخمهنعلقني.نيملسملاريغوليلس1ابرعلانموةلتملافقومبرغلا

تناكىتاااهتاقيملهتواېحورشعِـمةينانويلاةفسلفلاكلذىفاك،مهلوقءومهبراجت

لوص.الالعيفرعتينأبرضلاعطتِـسملو.نيملسملاةفسالفللاصلاخاجاتن

ةروثلهيعارصملعبابلاحتف،أدبباہپةةضہناارصعًادينيحالإةينانويلا

ركفلاداهجلاخيراتىفةمساجااو-ةريطخلااهداعبأاهلناك،ةمراعةيركف

.ناسنالل

.Eلا::زورلاقملااذهبك(ا) I. J. Rosenthalزاالاديمااباكىفنيفدقو

نف:ةعوعچ،Scientistsphilosopher.ش.LaAVICEْNNA:ناوهب

,G.M. Wickens
اح
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وروا-/ه،ر

سيركاييسمشلا

ةثيدحلاةم٠لفلا

-ةنيابتمءارآضرعىلاةق،الاتارضاحلانفثحبلاانبقرطتدقل

اماملالإر٢َهلاةيضقلضرعنملو،هيحاو;يفالخالعدوجوااريسفتلواحت

ركفلالعانابهابلغأبصينألع،نآلاةلكشملاهذهجاتنأاننكميو

.طيسولاومدقلاركناانعاما‘ِدشانفرعدقنألآرظدحلا

ديشي-لااذاركفاجاتناهرابتعا-هتاذنفقلفلاثارتلانأنممغرلا

ةلاحتسانورو،اذهنوركخاسااأمدعنملات.اف،ةكتةفر.ااناةينمضةداهش

ةلكشدو،ةينمضةيضقلكش،٠ةفر1انإِعقاولانفو.ةحيصةفرعمىلإلوصولا

اعثحبلانفةغرعيشأنأدي،ناسنالانأحوضو،ىلجتياهنم،ةفلفلاىف

.ثحبعوضودنوكَـينكلهتاذهركفعِـضخيو،باسحلاهسفنشقانيأدب،هلوح

.cri8temology,ىجولوموتپالاماةلكشكةفرماالعقااميو.رخَالااوه

ممه،نييسيئرنيهاجتاىلاةفرعملاةيضقىفةفلتختاتاهاجتالامقتنكَـميو

شاسولمتت،ةصاخءارآاهزيع،سرادموأعورفةدعىلإهاجتالكبهمب

دةفرملايفدهوةيبطو

لوصولاةلاحتساىريو،ةفرعملاناكديف.اال،اىمكشي٠لوالاهاجتالا

نوفرعي،اردأالافقومهاجتالااذهراعأىيتيو،ةمساحةجيتنوأةقيقدىلإ

هبش،و.ىأربنوهطةيالونوفةوتيمهف،ددعىئاہنَمحىأرادصإنعهيف

ىلإمېفقومرءالو"هدتميو.مالسإلاىفةتجراافقومفقوملااذه

نعانوكينأاًـمإكلذنةقطاةفر.دلاةيشانپاععتالءايشألاةيبطنأ
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لب،هيلعىهاملعءايشالالةقيقدةروصلقنتالاساووو،ساوحلاقد٠رط

هذهنعهفرشامنأةجيتنلاواةروهملاكطمسرىفةريثكتارابتعالخدتت

هذهةقوقحروصيامكاذىفسولو،انرعاشواتاعابطااالإوهنإءايشألا

ىدؤينأهكعاللقعلاو،لقعلاقيرطنعكلذنوكَـينأامإو.ءايشألا

،نرخآانأاهيفدلق،ةيعمءارآباستكاوبد٠ردنااونارملالقكلذ

ناكةفسالفلاءالؤهمظهممونأظحالو.فقو:اانمرن.الا;نذإو

٠اطخلاوعِادخللانهضتركأاهرابتعا٠،ةيحلاةفرعملاىلعةدئازةفتبزكرن

كلذبابس'افلقهلااهيلالصوتيىتلاجئاتنلاةحصلعموجمللةبنلابو

.مهرظننف

.ناسنالاراكفأبراضت:الوا

نأرايع()ةقيقحلكاهبلاىتلانيهاربااةللسىهاتمدع:اينال

.(اذكَـهوةنهزىلاجاتحمعِـقاولاىفوههقدصضرتفيىذلاساسألا

عِوضوااةيطريةباهريغتو،ةيملةعلاتاروصتلاهذهتابثمدع:اناف

دارفأوأدرفاهبموقنأليحتسيةقحلاةفرعملانإةنذإةلجلاو.روصتملا

ةلاحتساعم،دارفالاهالزهوأدرم٠اااافطصالميلسساسأدوجومدعل

ةفرعملافنذإو؛ةتباثةقيقحىلإلصيىخ،دحاوىأرلعدارفألاعجقاشا

اپ:هذماكشملظااكشلااذهىمسننأنكَـميو.هنمسو:ومرمأةينيق:ااةقحلا

نفنوباطسفوسلارجيو.ابهذ،وةجدةوةياغكملهثلانودويهلهأنال

دقدحاولاهىنثلانًاوةقيقطاةيبهنبىدات،ةمراءةيكَـسآلاغىوذنانوعلا

.ناسنالاةعلهممالاسيلىذلالاحلاضتقمبدحالمابوأاةدحنوكَـي

.ةديفااريغوةد:ةملافورظلاهيلمامبحو

لوصولاةلاحتساىلع(داليمللىاثلانرقلا)سوكنَِرسأينكَـسعِأدقو
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قيرطنتكلذناكهاوس،ءىشىألعةنهوااةلامتساىلإو،ةقيقجالرايعمىلإ

وهولقعلاعِـيطتسيفِـك,لوقيلقعللةبسنليو.لقعلاقيرطنعوأساوذا

جراخدجوىتلاءايشألاةفرعمىلالصينأنانإلاىفلخادوأنام،

(١ا
.لربسو،

ثيح،ةصاخةسفمونيدلالعهتامجهكملكابوصثيدحلارسلانفو

ةفسالفدجونأ،ددشلازازتهالااذهةجِـحنمناكو،داحلالاحورترشتنا

سيلو.هرايعاوهتهيقنيدللاودريل،ةيناسنالاةفرمااةسيقيفنوكَـشي،نورخآ

باجىلااهنأ.ةيباروأة.داهاهگتناكابوهذهكشااةكرحفصننأحِ.دب

ةجارالاجملاتدسفأ،ةماعةفد٠ةي٠انالاةفرملالعو،ندلالعموجيها

.انبلاىجمنملادملهلانأىأ،ميلسساسألعةيساةلواحمو،هركَـماناسنالا

قفاونأنكَـعالو.افاذةمداهلاةماهذهىلاهدوجوبابسأضعبعجرت

نوذختينيذلا،كاكشلاءالؤهراوتعالعنيرصاعملانيثحابلاشمهبالولاكسب

امنإو،ةضحمةيمدهتتنيلةفسلفلانال١؛نييقيقحلاةفسالفلاندةياغوةليسوكشلا

ةريحوهامردقبافسافتسيلمكحرادصإنععانتمالاو.ءاركفىه

ةلفىمسينأنكَـمال،دودحلافنأىلإناسنالانفةقثلاةعزعزو.ددرتو

نافةفلفلالعمكهتينمنإ,هلوقمهبنأدالفنذاو.ةيلسوأةحيحص

ةفهمافللدقناانألوقلاانمداوناكنإف.(ااةلكَـلاىنمبفلغياذههكرتنف

عمركفلادقن٠نأ،ةحنمركفلانالا:هيفكشالقحاذهف،ةسافربتعي

سرادموأبهاذمدودحوىلإريشت،صنلااذهىفةفهلفةلكدورونأةظ-الم

ةوطخكسرادملاوأبماذسملاهذكددقنلاوأمكہتااراف.نأنكَـميالو.ةنيعم

وم.سةفسانلاىفهمدتم/ىديوهِىنروتءد(ا)

٧٢صىديوهىيحيروتكصد(٢)
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هلوصوناكمإو،ركَـفلادرافلاداوناكاذإامأ.ة.ابةد.دجءارآءادإل

وجهرجيفيكذإ.ضقانتندهيفامل؛كاذىلعنشةاوننأنكَـمالف.ةفرعملاىلإ

.؟ةفساةةفسلفلا

وهكلذ:كشلانمرخآعونلضرعتلاىلإانلسيةطقنلاهذهىفثحبلانإ

ايقمدعوتادقتعملاو.ارآلالكةشقانمةداعإىلإيفدويىذلا،ىجمنملاكشلا

ربتعيتقؤمكشوهف.ةميلسسسألعةفرعملادعاوقىسريل،اهصيحفلوق

ذختيو.الوأاهنماصلختم،هءارأوهراكفأناسنالاصجعةليسو،ةياغالةليسو

اذمنأقحلاقو.ةنيتمسسألعةينيقيلاةفرعملاليصحت,ةليكلاتاواعخلا

جئاتنىلالوصولانمتميىتح،ثحبلكىفارورضربدي،جهن؟كشلانمعِولا

رابهصنأانثدحيخيراتااو.ةريح:ااوأةجةلا.اراللايفلخدمال،ةينيقي

طارقسف.ةفرعملاىلإمدوصوقيرطقكشلانمعِونلااذ.ىلإاوأجلةفسالفلا

ةقيرط!مو٠ارآاهيلعموقاىلاسسألاةماتىلإهيعماهسن.رياكراظذأهجوالثم

.تفاهتلاوضقانتلانماهلقريةلاحنف،دوصخنمّاريثكعقوأقحرخاسلارحاسلا

ةيديېمتةوطخككشلانيبةقيثونل.اانأةلحلوط۔رأنهذنءبغيملو

.كشلاازهعتتىلاةحيحصلاةفرعملانبو

.هدئاروءانبلايجهنملاكشااانهقدا۶ىلازفلادجنىالسالاليملانفو

ةلقنتملاهتارآوهفراعمعِـيجلسسألاتزهةجردلالماشواقيضهكشناكدقو

.ةيمالسإلاسرادملافلتخمنء

ةيطا,ااو،ةفسالفلايفنيانمملاةبةيقطابالحصذوحِهمتىلإهكشهادهدقو

ايدأاضرعاضرعءارَالاهذهطةاترهظ.نألبقو؛مهريغومالكلاهادعو

هقزرو،ايشهاغارف،-ةنىفدمىذلافوصتلاةقيرطاريخأىضترامث،اغاوو

.ةنكَـس,اندأ
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اذهءاسرإلضف(١٦ه.-١هه٦)تراكيدلنناكيبرغلاملاعلايفو

انفدلكىفكشااةرورجىداندقف.ةميلسسسألعىبهنملاكشاا

نمصلختلاةرورضعِـبشياد٠هو؛ةقثىفةقيماملانبءثحبننأاندرأازإ

تراكيدكشدتمادقو.دياقتلابهانثروامو،ةقباملاءارآلاوةعئاشلاراكف.الا

هسشكشلانمتراكدذختينأبيجماانمو.ىجراخلالقعلاوساو٤المشيل

دوجوىمو،ةينيتول'اااضقلانفىلو.الاةللاعضولاساسأ(ةيركفةيلسك)

هترابعلاقىتح(ايلكشمأالسريماريكمالناك.اوهم)ركفتاب٠التاذلا

هذدلوحراثينأنكميامعِـم.،دوجومنذإانافركفأانأ,ةرومشملا

هذهتراكيدةيضقلعساوةلانكَـمملانمنوكيدقو؛تاضارتعاندةيضقلا

نأنكميكلاذىلعواطقفاركفسياناسنإلانال؛ركفاابايدحتمدعو

انأنذإةرورسم٧أوأ،،دو,وم,أف,الثمملااانأتراميدب.اذتحالاقي

لصتيأدبملاكلذناكءاوس،انيقيأدبمذتينأنكملانمهنأوأ.دوبوم

هنكمينكل،راَـنلاىلإةقثلادونأو،لمهلاوأركفلاوأروهثلاوأةفطا.اا

كلءالو.ىذتحينأبحم.ىذلاجذومنلابحىذلاهبهذمسسؤينأكلذدج

جذويلاىإ.ىديوهروتكدااذاتسألاعمتراكَـيدكشلعنياقمدلوةنأالإ

تاوطخن.ةيساسأةوطخلثميوهو،ةملكلاىنعقلغااكشللحيحصلا

ال،اهتاذجهنملاحورلعىهانإانتقفاومنأفيشاننكَـلو.قلفلافقوملا

يفوليفلاررحتبوجولعقفاونيف:هيلعسسأىذلابهذااالو،همف;جناا

ةشاشلاهارالالاةشقانموهندهجلككرابنامك،ةزيحتملاوةقباسلاءارآلانم

طاشنلابضتقينابحرالاننكصاو،ةحصوأروصقن.اهيفامراهظإو

ةرورضلعحلنلارالو،طةفىااوًاىلةهااطاشةلانفرمِءوىنانإلا

روهشاابناجوركفاابناج:ناسنإلانفةثالنااةيساسألابناوجلاباسذما
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ةينلارومكانمةْـييقيضحءابركفلاسلف.كولسلاوةدارالابناجو

نأةباسنالاىلعو.هريغن.ةاحلانفاتاب٠لقاذفالالسلاسياو.ناسن)ال

ةنرعملاىلعةردقةميقنملديالةيركف.الخأىفناسنالاعِوقونأمل«

ماهبناجوهءاطتْـحالاهذهفاشةدكانإف؛امافسكهلالعرم'الالب

ىفنععرْـح٣يفرطنسفرسملاكاثلايفرطلالباقيدقو.ةفرماابناوجنم

رخّالافرطلااذهو.لؤاستللوأكشللهئارآلوبقمدعلعرارصالاورورغلا

مامأبابلادحويهن-ال،يناثلايفرطلانمركفلالعارطخدشأنوكدق

مدقتلاوروطلانودلوحيو،باسحلاهسفنشقانينأىنيو،ديدجلاركفلا

مقعننلوالالو:دملا،لازالو،تناكةتمزتملاةضي:وااةيقياچربلاهذهو

بج٠يالكلذنألع،ةباسنالاهجوىفرونااذفانمدادس٠او،تلاقفوركشاا

ىذااو،دودحلايفر..الىناا،قلطملاكشااىلإةوعدىأىلعرسفينأ

يفِعضاةقثعزعزتنأةفسلفلاةلاسرنمسيلف.ميقلاوتاموقملالكلواتي

ىتلالضفالاتاب٠اكمالاىلإبتنأاړتااسرابإو،هلثموهميقوهدياقت

كشااىلاةوعدلانألع،ركفاااذهتاناكمإ،لابجلاوريخلاوقحلاني.دامت

ركنتيولزاتينأريسعلانن.نال،عقاولاىفاہةيقحتنةعالءىشلكىف

ىفداهلاكشاانإ.رفصلانمهتايحأدبيلهديلاقتوهئارآَو«ةراعملكاناس٠الا

.ةجاحلاهيلإوعدتامو،فورظلاهريثتامىطرصتةياموهءادباا



--

-.ا

هفرعملاللاهسو

د،ةينيق،ةفرعمىلإلوصولاناكمإىفارَـشنيللاكئلوأانشقاننُادب

مهنأريغاةفرمااناكما٠اولسنسلاءالؤهنعثدحتنأنآلالحنفاننأ

عجرنأاننكَـميةيلاجإةروصبو.اهيلالوصوللىلعاةيسولاديدحتىْواوفطخا

ةليسوك،اهنمدحاوقيرفلككسمتي،هابشأةمخىلإلااسولاهذهيفالخا

:ليا.ىملئاسولاهذهو.ةقيقحلاىلإلوصولاىفةدمتموةعفان

ريسنوأقيبطتيفمهنيبنلوىلعنييلت.اابهراهصنأىمهيو:لقهلا-١

.ةيلقعلاةعزنلاهذه

نوسيهلمأو،ساوحلالعدمتكىلاةيسحلاةبرجتلاوأ:سحلا-٢

.نيبيرجتلاوْانيسحلاي

(سفنلاملاعيفاصوصخ)ةينطابلاةايحللرشابملاكاردالاوأسدحلا-٣

.نييسدحلانومسي،اهأو

.(نييقيتاجور)ةليسولاهْدهراصنْاىمسيو:لمعلاوأكولهلا-٤

،طقفةيلمعلاالو،طقف.ةيسحلاةبرجتلاال-ةيسحلاةيدوجولاةبرجتلا-ه

هذهراصنأو،هلوحامعملعافمىحنشاككناسنإلااهلوشيفةبرجتااامنإو

.نيلِدوجولابنوسيةليسولا

:نويلقعكا

رسفتالهنيناوقولقعلاهىدابمو.ةفرعمللديحولاردصملاوهلت.اانأنور

وأةيرطةكل.لتهلااذهو.هيلعاهسفنضرهقولب،ىجراخلاملاحااطقف

ماكحأزاتمنءالؤهىدلو،ىهيبطلاروالاوأةراعفلارون,تراَـيدلوجناك

،Nece,anةرورضاهنأاك،Absolute،ةدودحمريغةةلط.امأبلق.اا



د-

اذمراصنأبذجاعرو،ناكملاونامزلاريغتبريغتتالةيلكو

اع،ةرورضوةيلكوةقدنمَةيضايرلاماكحالايفهودجواملقعلابهاناا

ىنامبرو.ةيفلفلاانإاضق.لكنفىنأبِـحيىذلالاملاق،ايلموي

ةعيبطىلإعجوامنإ،ةيضارلاماكحألااهبعتمتتىتلا،تازيمملاههنهنأءالؤه

سيلو.،ركفملالقعلا,ددصلااذهنفىهىتلا،تاذلاةعلسىلإال،عِوهضواا

نكَـميالفىلاك:ااو،دوجولاىحاونلكلعماكحألاهذهقيبطتلمساانم

نأنممغرلاب«ألع.ةايحلاتالاجملكيفةضارلاةيا,ةيلمىلإلوصولا

،ىطسولانورقلاديلانالعاوراانبلا،تبات«الا٠أې-:ءتراميد

هذهريكفتراثآنماماتصلختينأعِاعتس٠ملناف،لفطلاورتباوداو

ىقيقحلانايضلانأصارتةانموأ،لتهللهفصونمكلذالىلږ:،اك،ةبقحلا

اناولأةيملةعلاةعزنلاذختتو.ةيهلإلاةيانهلاوهامنإامةركفةحصوحوضول

بمرياهوخلا...ةيقطدملاةيعضولاىلإةښامااةرضاحلايفانرشأدقو.ةناتم

(ةعيبطلادبام)ملالامدهأنأتدرأ,:لوغىذلا،تناك,ىلإريننأ

.،نامالاال
.ا.

نفلثمتترشعں٠ماتلانرةلاتناكداةلفىفلوج:ااةطةتناكدةل

ملاهلاوسوسملاملاعلاءىدامةروص,نعةينيتاللاب.ايكىتلاهتلاسر

سيل،ةيلقهااةفرهملاوةيسحلاةرعملافالتخاىلإايمةبهذدقو,لوقهملا

هتفسلفعضوىلإكلذىدأو.ءىشلكىفامنإو،بحازيمتلااجردنف

:ىفامباتكلاانهىفررقدقو.،درجلالقعلادقن,عملارلاهباتكنفةيدقنلا

.نويسحلاكلذىلإبهذناك،ةيسحلاءايشألانمدافتسااليناعملانْا-١

ىفاعملانكلو.نويلقعلابهذياك،لواعملانمدافتهمتالءايشالانأو-٣

نيتيشاسيلالشمنامزلاوناكملاف؛ةيحلاةفرعملااهبقلعتتةيلوأطورشىم



-

نالجيف،ةسوس4اتايفَـكلالعننايعمامهامنإو،نيسو-ء

.رهاوافاهنم

امنملهوبتف،رهاوظااىلءقوط;ةرم:ءاتنااتالوة.وأىرخأناعمكانهو

وأةيلكاهيفسيلفاهتاذةرجتلاامأ،ةيرورضةيلكيفراهمىأ،ةيلعاادق

ظارشلعهتادبلصاحركفلانْا,ددصلااذهىف،تناك,ىأرىفو،ةيرورض

،مملءوكاردإعونو.ريدتىكَـل،هلو-وسرود،ءايشألانأو،ةفرماا

،اااهن-هنيخرؤملارننفم،و.ليقنمدقتعملاناكاكاهلوحروابالو

.ركفلاملاعنف،تناك,اہئدحأىتلاةرواا

لقعلاوىرلخاالقماانيلصولاةرورضىأر،هدقنب،تناك,نأكشالو

،ىرورضولكملعلانألعرارصإيفحاأقالخالاسمياياهنكلوالمهاا

،بجاولاوقحلاو:ء٩,دسيىذلاوههدحولق.ااو،لقمااننءرداصىأ

ننتباجانف،تناك,نأىلإهيبنتلابجيو.قالخالاىفسسألاساسأوهىذلا

ىفتراكيدىحنمحنيمل،دوجول،اېتلصىدمو،ةفرعملاةميقبةصاخلاةلتسالاا

نيفهن.ان،ميلسساسألعةفرعملاسسؤتنأنكَـميىتح،قلطملاكشلاةرورض

ىضايرلاملعلاامهو؛لوةعلااهيففلتختال،نام.اقنالعدجوي،تناكورظة

دعبامملعوهو،يفالخلاهيفدجويىذلاوهتلالاملهااو،ىيطلاملعلاو

ببسانلنمويىييطلاوىضإرلاملعلاةيناكمإبابسأةفرعمنمو.ةعيبطلا

.ةعيبطلاءاروامملعنفقافخإلا

:نويسحلا

بهذملعنوقفاويالو،ةيهيدباهيلعقااعنىتلاةيلقهلاءىدابملانوضفري

،ىملابهذملاميعزقحم٠(١٧.(-١٦٣مم)كولنوجرصيو.نييلقعلا

ht
tp

://
al

-m
ak

ta
be

h.
co

m

http://al-maktabeh.com


-١ض

تاوطخلانمو،بهذ.نعاريكِعفادىذلا،ةيزيلجنالاةيبيرجتلاةعزنلاو

ىتلاكف،ىفانإلامهفلايف,ةلواعهباتكيفكولاهأدىتلاةيلوالا

بهذملاضرالاماعنكل،«ةيرطنمىزيرغلابهذملااړةدحوتي

،ةحيرصناعمدوجوىنم:دقةيزرخاا٠لوقلانأهيأرنفو.ېيرجالاوأىمحلا

كلْدلعبترتياعلةن«الوهو،هداليمذمنامنإلانمذىفةحضاواياضقو

بهفةطق;مأو.تاردقملاثبعلاحيتياعصخكاريدقتللةفرهااكرتنه

لمحتىَـكَـل,لوةيثيح،ةيناسنإلاةفرعملابقامتةقيقالادبكبيدتىلاكول

امتاقالعو.ايشاللةتباثلاةساملاىلإركفلاقوسننأبمض،ةفداصةفرء

.،اااbركفىلإءايشالنأال،ةمتادلا

،احيحصناكولهنْاةجحب،«تمةروىزيرذلابهذاالعهضارتعاكلذ9

نأ،كول,هيلاوعديامةصالخو،را:ءالاوةلخالللةجاحكانهناكامل

نأبجواذلو،ةطامْاةرهاظتناكهاوس)ةبرجتلالعةروهمقمةفرعملا

ةيقيزيفاتيملالئاسملاعِدتنأو،هرارقتساوهتانحالمنكَـعاملعةنسافلارصتقت

،ةجيتنلاهذهنممغرلابهنأريغ-ةيرظلاةيلقهااجهانملانءاېجامملدعتو

نمذلاةيلعافةيلكركني،كولدناف،فرطتملاىنملابهذملااهيلادوهيىتلا

ةيلعافلاهذهاوركَـنأ،نييسحلازيلجنإلاند،كول,دم،ازأن.نَاللو،«ردقو

بهذملالصيكلذبو،اضحمايلTايعادتىفاعملاىعادتبمهيدلركفلارسفيثيح

نيسحلاونييلقماانيبعارصلاتاونعِـباتتتو.يفرطتلايفةطقىصقأىلإىحلا

ىوسكردالاشأمعږىذلا،ىرودتلابهذملاىلإدانتسال(لقحاادقنىف

،ةدرجتاىناعللةميقالنأمعد٠ىذلا،ىمحلابهذملاىلإو،نحنانراكفْا

.ةعيباملادعباملةيةالىلاتلابو

اسوملابهذمىفكولعبن،اف(١هب٧٦-)مويهديفادامأ

.تسح

/ةيدملاةنلةلاخيرات/مركفسوي(ا)



دا٤٤-

تالاعفناوتاعاطناايدىلاتاكاردإلانمةعوه،اماجىفةفرعملانأىلإريش،و

impressionsنام.وأراكفأاهجوThoughts, ideasتاقالكءايأاهندو

Relationsهنأىوامدنعكولهددحامموِـمهزوامو،ساهضبىناهملا

واعملااهنملصحتىلاتالاعشالاوأتاعابطنالالووقدرجمالإلعن.هلسول

.نوناقلعءابايلآاليصحت

نييلتهلاىدلرتعيىذلا،causalityةياعلاأدبهدق;وهمويهدِددجنمأو

،ېيرجتلاعقاولالعدهتعتالىلا،ةيلوألاةبقعلاةرورضللموللاجذودلا

لولهملاوةلماانيبةيلقعةرورضدودوضةريهنأ،أدبملااذهلمويهدقنةصالخو

رهاوظلاضهونارتقانيت،ةيبيرَ«ةداعىلإلولمدوةلءىمسياممزالتوزعيو

ىلإريشيامدعاقيقدنيرصاعملاضيبودبيو.ةرورضلاباېمزالتهحضويدقامم

.اجتلال،٠امربفتضفراك،ايلوأالقعاريسفتةلعلاريسفتضفرمويهنأ

ناديملالثمتةيسحلاةبرجتلاهذهنأن.مغرلالع-ةيسحلاةبرجتلاىلإةيلك

ةباذةرهاظىلإاہجرأامنإو،ةيعيبطاارهاوظلاهيفبقاعتىذلا،ديحولا

subjectiveدرأاذإو،عقوتلاىلإلِهملاةوقنهcفقوملاانهلعقلتنْا

سايةىههحورنإ:لوقننأاننكَـمي،بهذملااذهباصأهذنناىذلا،ىحلا

.امهنملكلحلصيىټِ،رجتلاجنملاو،ةيسحلاةپهيپطلارهاواغلالعةيلقهلارهاوانلا

نأظحالنانأالإ،ابذجينأنكي،ىلععناطن.ةرظنلاهذهىفامعمو

نأحرجدلاندسيلديل،اوِـققحاروهم،ناس,الاروسنعةرصاقهنظلاهدم

سحلاملاعلنإ.سحلاملاعندةخسنوأةروصدرجمناسنإلاوالقعلانوكي

.هلالقتساوهتيلعافلقمااملاعلو،هلالقتسا

:نويسدحلا

ندامصنيمامنولهو،نويسدعاميعزماتهه



-١٤ه-

واةيلقعلارظلاتمجولهدتهلكلذو،ىيسعناط:الوأ:نيفلتخمنياط

لقعلابهذلازجبءىلاتالكشملالحلعروثعلاهفدهىْـفالاو(ياس)ةيملعلا

ىدأِامىسحلاولقماابهذللهد-ةننأكشالو.اباحوأاهحرشنء

ةيقيقحةروصانيلإنالقني،سدلاالولتهلاالهنأوهو،طيسبلاأدباااذهىلإ

نمةعوك٠طقتليىذلا،قايسلاروهصملاروددلةعلارودانللثمو٠و.دورجولل

دجِوتةعوفاهذهنفو.نيسرودلنيلثمملاءادأنعةيفارغوتوفااروهصلا

اصاخاضرعطيرشلااذدمضرعاذاف،رياانفةياغوحنلعروصللللست

سيلهمف،٠طيرشلانأعم،ةيقيقحىَرحدةرااننلارعشأةصاخةعرسبو

نداہهطتقبوتاطقلدو.واانمبختيلقعلااذكَـهو.ةكَرحلان.ربعيامهيف

،مهفينألقعلاعِـيظسيال،اودبىرورفرمأكلذو.ىَرمهتملاةلدتملااېتلسلس

ملاك.الةرودصاياءضراكذنأتللذن:.دو،ليلحتلاتيبطن.نأل

عقاولانعربسال،ةقان٠ءازجْاىلإاهميسقت،انركشو،ىسحلاانكاردإلدت

نيللااللاةركفونامزلاةركف.ةيلمعلاهذهىفلتهلاايريو،اقيقداريس

ةپةندلاينأنوسجرديريالو.هايشاللةرتسملاةكرحلاربتخنامهتمهناو

نأهايلانوهلب،ةيلق.ااةيلسلااہهبذىلا،ةدرطملاةخرطلاهذه

عِـيمجوتالآلاعنصنمةيضايرلاةدعاسمبانكممىلانوف؛اهلءىلختي

،ةعيبطلالعاراعيسوام٠اصنامنإلاراصاهتطساوإو،لسلاتاودأ

.هتاياغلاهرخسي.

ىلإذاةنااريغةيلعيفادهأهلنكتملاذإ،ںفوليفلانأرمألانفامةياغ

جهاملانماماتصلختننأمتهاندا،قلطملادومولاةفرعموةقيقحلا

لكتيدتلعلدعتجهاملاهذهتمادام،اهبي5َرتوءايشالالپامتبةصاخلا

ىلإناسنإلاأجاينأمتحتانمو.static(كلرتملاريغرېظعهراهظإ)هىش



تدع

وهقيرطلااذمو.قلطملادو-ولاانهىلإلوصوادارْأاذإىرخاةيرط

الوهو،رشابملاوألخادلاكاردإلاهبنوهنجردصتإو.antuitionسدحلا

نهوليلقلكندصلختينْاطرشوالإةقملاملاةمةخلاىلإلوصولاعيطتسا

ىفاعملاقد٠رط‘:ءةيزمرلاةرملاربتعت.نوهجربلوقو.لداوءىلإقيرفتلك

،ةيبسنةفرعم،كرح:ااىلإتباثلانملقتنتىتااو،دوجولاقةقباسلاةيلكلا

ةروسمبلكشتو،كرحتملاطسواہمةنعضتىلا،ةيسدحلاىفالخلعكلْدو

قلطملادوجولاكرديسدحلااذتهو،ءايشألاامبضمنتىلاةايحلا

.(٢٦/نومجرو)

نوللااهيلعباذإو،ىسدحعِـباطتاذنوجربرلغةرشابااةبرجتااو

رلتىفرشاب-اسدحلاو.لقماانوللااهيلعبدياممرت؟أىلاعفاالا

،ةعطةنمريغةرورضاونأرابتعاىلء،ةيلخاداااتقيقحىلعانفقوم٠نوهسجر

اع'ادفمتتةضحمةيفيكةرورضوأنوكستارتفاهللختالةرورضو

.(٢٨/نوسجرب)اِـنا...ةدجلاوةنورملاب

Pragmatismةيقيتامجربلا

سيلو.لمعلالايةرةَذلانأىلإهراسأبههناهيفو،ىلهعلابهذملاوأ

اذهمالعأنمو.ةيمل.هلاا,ساتواهرا'آرادقمبالإةركفقندكانه

حِاجنلاىلإاندوقياملعةقيقحااحِاطهصمفقوىذلا،سمديجميلوبهذملا

ذإ،كولسلاوألعفلانعالصفنمدجويالقدلانأكلذىنعمو،ةايحلانف

لئاسوتادقتعملاوراكفالاو،شيعنلركف;امنإو،ايعركفنالاننْاىهيدبلانم

امدنعايمحنوَايداقتعالانأ:ةروهشملاهلاوقأنمو.ةايحلاهذميفشيع

.ىعقاولعرثأهلنوكَـپ



-

ايسنءايشألاحوضولاىفىزازنأنكيال،ةدرياوأ;ةينهذلاةرودلاو

$والحولسهلاسفنبنراقتنأنةَـسال،الثملمهلاننءاتركفف،جراخلاىف

ثيح.املااهيدونىاافاظولاسةىدژةنأنكميالءاملانعاتركننأاك

.اقيرحهقطتالوةلغعقنتال

ةعيبطلانفةدوجوملاءايشألانبطبرلاساهمأىهاهدحوةلسلاةبرجتلانإ

.(ا)طباورلاهذهردصموهلقعلاسيلو

،عبشيابااهپسماخلاقحملاىفىرخ'الاسرادملاةيرحتلاعجار(ا)





قاشاامسقلا

قالسيخألا

_٠سسسسسم

ُنلُولبدَـصقلا





-١ها-

قالخألاملع

ناسنإلاةيصخشوتميىذلاقسلفلاعِرفلاكلذ,ن{قالخألاملعفرعيدق

امأو,لوقيكميحدامعلاةمالفلانمايمةاااىروزرهشلاهربةميو،هكَولسو

نأامإولختالةيسايسااوةيرشبلاريبادتلانأوهفاهماقأوةيطمااا

ىنبايفپةفرعياهبىلاةگحلاىهلوالاو،الوأطقفدحاوصخشبصتخت

ةطضافةيويندلاهتشيعنوكتىنم،«اكسوهتركرحىفناسنإلانوَـبنأ

ىلعو،قالخألامل.،ةكحلانممسقلااذهىمسيو،ةلماكألورخالا«ايحو

مظنتلعرصتقيالو،عمتجن)الدرسفلابمتهيدققالسألاملعف،فيرعتلااذه

ىرخالاةايحلاىفايأاهبعِ:هتلللب،ايادلاىفةداسلانطينلكولسلا

.فيرعلااذهلع.انبندلاعمقالتيقالخألاملعنأكلذنمحضاوو

نعثحبيه-نيثحابلانمريبكددعهايايزملعلااذهن.افلكلعو

تابجاولانييايك،ةيامعلااهتيمهأواهتقيقحريب:واہناطبتساواېيتزوءىداوملا

بلطتيو.«اهيلعةبتَرملااههتاتنايحينانإلالعءىدابملاكلتاهجوتىلا

ةفرم،العِوسمضوكسيلو،هلاعفال٢ردهمكناسنإلاغامدنأةرورضل4كلذ

جردتملاروطتلاةيفيكحضو،٠ىذلا،سنلامليمفلاانهةلصنيبانهو.بسخ

اهفشكاكمظاناونيناوقلاوةينامنإلاتاداعلاروط:صعفيو،درفلالقعل

.عامتجالاملعنآلا

ةريكةيعابجاوةيسشتاجاطهصمقالخألاملعىفددننْانذإًايرغسولف

.ح،زسمهوكَـسملقالْـحالابيذهتةمدقمرلضا،ںلالامرلا»ىسملا،،اي٢ىف(١)

قالخالاملعىفةم-انااةل-رااراسأ..رةوسسنااسااةع.الماا،ارىدصوهو

ا٩.٨امايسنبال



-

كعاو.ااكانهو،ِةقلحلاةساسحلاوأnmoralconscienهضااىسيامكانهف

motivesلم.االععِـفادوأتعابكلقعلالوحثحبااكانهو،ني.دكولسل

املأوأةذلندلاعالاانميلإىدزآىلاتإاةلاكاهو،ةراثالاهتقالعو

حصتفيكو.نامنإلاقملةةيفيكلوحمخضلاىسفنل‘الاؤسلاانهكلذككاهو

اجأكانهو.لئاضفلااهتقالعوةعباتلانءاذامو،ةيقالخأةيمكهتيصخش

اهنيبو.ةهجنماہتاقواعتوةيةالاراَـكفألانبةقاللاصاخلالاؤلااذه

ةهجنمهنيبرصعلةينيدااوةيسايسلامظدلاوةيعايجالاتاداماانيبو

.ىرخأ

.ةيصخشلاصتاصخلوكوملهللةياهفلاعئاقولاةقيقدلصتتةقباسلاطاقنااو

،ت.انلاوهىدا.ااندحتىلإكلذكيفدوي،قيقدااقالخالادمةماانَالو

انلقالالع-قالخالاملعنإفنذإو.كولسلااهئوضىفمظننأنكاا

قيرط،تجويهنإلو،نب'اكوهاعثحباالعرصقيال-نيرَـكفملاةرہجهار

قرفااةساردنفحوضووكلذظوسالينأنكَـميو.نوأَـينأقبياعىلوألا

لذروهامولضافوهامنيو،كولسلانمباودوهاموأطخوهامنيب

مازلإهنألعمهفيىذلا،بجاولاةركفةساردىفكلذكو،تاس:هصخشلان.

لعفااكولسلايفةعاطلاهذهتمناذإاعرظناايفرمم،ناسنإلاهعيط،نأبص

ىوطتو,اهنعىندىرخأل»أو،ةضورفمةنيودلاعأنذإكاهف.منملوأ

ةبسنلاةلئسألاةمدقمىفربان:ملنإو-بجاولاةركف-ةركفلا٠هن

لاعالاضهوليضفتيفبابسألانءثحبلاةرورضلع-ةينانويلاةفهلفلل

ريخلاىمسياعو،نيعمكولسند«َداسمااة:املانعوىرخألاهعألع

اميدققالخألاىفماهلالاؤسلا-لازامو-ناكىرهعلكلذو،ىيمألا

...اثيدحو



-.'اه٣-

اي

اد

٧.ةيقلعاةركفلاةاشن

نفتملةوآايېم،ةيناسنإنشلكقةنماًـكةَـيقلخلاةركفلانوخابااحِـجر

كل،ناروصيننيروطك٨اهأرمَالاىفامةغ،مدقلاوةيئادبلا

ءىشلكةفطاعلاوةزيرغلاهيفلصًـحتىذلاروطلاًكلاذابةوأ:ةركفلا

ةيانعىفكاذحدحةيالو.َرهًاِـسلاهبولشاو،د"ًاهناابملايخهعباطو

،ىركفلاجضنلاروطوهقا:اارواعااوً:الأوادِارفأةيقالخألاةركفلابءامدقلا

ليميهبولساو،مظنمةعباطو،اقعوِههِاركفة:ورس؟َهي.ىذلاىرظنلاتحبلاو

بسحبلفوأمظعيةقدلاند.ىشىلإ-موم«االعو،ديرجتلاوديدحتلاىلإ

.بولسألااذهلكشتىلاةنياب:1ايفورظلا

ةريبكصرفانويلاةماللامو،ناسنإلاركفللةبسنلإايأراتيَو

ىلإةقابسناعيلاديايأانهىرانإة،هقينتوهقيمهتوركفلاادههامنإنف

ةبسنلاسحنالانأىيالكلذنكل.اہتم٠سلفوةيقالخالالكاشملاجالع

ناهاجتاىيلاركفلايفرهظدقهنأعقاولاف:ادحو.ناكةيقالخألا.ىداوملل

،ىقِزفاتيملاىلاثملاهاےقالاهيمسننْانةمياداددحأ:ضيق:يفرطلعنايسيئر

قهعتىلإو،نوكلاازهءاروامىلإذاةنلاىلإيفدم٠ىذلاهادتالاكلذوهو

ىضر'الاحبشلااذمهتقيقحيفزوامناسنإلانأ:هماد٠اعإ،ةايحلارارسأ

راَـنإىلإىتناىذاا،يفرطتملاىداااهاجاالاومفرخَالاهاج:الاامأ.ىفاوعحلا

ةديحولاتالهؤااةعاربلاوةرامااوةوةلالجو،ةمامااةيقلخلاءىدابملاةقيقو

هنأبدرفلكنِـس'ال،داواداسقيبلضهاج،الااذهقبطولو،قحلازوهفال

رهظهاجآالااذهو.ةلتاجناوءاهدلارصانعةفاضإعِـم،باغلاةعيرش.ىفشيعي

أوسأةيقالخ.الاةيحانلانمر:وو؛قاساكنيباطهسفوهلاىدلةيفاوةروهع
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اهذنأنكَـمىلاةيلقاارصا:،ااشم،وادعا.،راك،أن.عماينأن.

ةصاخلاتارمملاضبنأشنمضغلاىلءكلذاملوكالىلأكو.ةايحلاعقاو

.ييي٠اطنوسااب

رصحىدال،نبهاج:الانينهدووجوةركفنأكلذىلإيفاضينأبمبيو

نف،طنيعونىلع-ةيرظالاةيحانلانه-قالْـحالاناديمىفيفاللا

ةماعةروصباناكنإو،ةريكةنيابتمءارآدجوت،ةدحلعهايي;الك

كلذدعبجهانملاتروطتدقلو.رظالاولمأتلاجهنموه.دحاوجهنمايرقت

.ليلقدعبىرن٠ساك

:قمالخألاةاشم'ليلعت

عِاطتسياېمرطنع،ةيعايجإةعلصااهنإقالخ"الاةأشزليلس٠قليقدقل

نيبقينللةايسو.الإتسيلىف،نيعمعتجمنفدارن"الانيبتاقالعلاريسيت

ىلاةصاخلاهتابغردرًـفلكلنًامولعملانز.دارف.الاءالؤهلةفلتياتاغراا

،هتابغرققحينأدرفلكلانكرولو،ررخّالادارف’الاتابغرعمضراعتدق

ىرورضلاضراعتلاوىمتحلامادصلاعقول،هلوحنمتابغرنعرظالافرصب

.ادعالانمةعوحمىلإبلقناو،عِـمجلاوْاةم.الاةدحوتتفتودارف‘الانيب

لزانننأمتحتادلو.هسشنو-دشرننأنءدرفلكزجعللإ،ني٠راحتملا

٠مرحلاونام'الانملوةعمردقبعفنلاهاجر،ههةانموأهبلاطمضعبنندرفلك

قايملاوأدقعلا,ةركفىههذهو.ىقالخأعرشتقيرطنعكلذو،ةمالسلاو

.(اا،ىعرجالا

اهتاعارمم.ىلاةظوحملااوأةقوطنملاطورشلاةعو٤وذىعانجالادفماانأِحالودىر(١)

تاب-اوممطجأنممرنىنأو،اهريخىلءلمهين.ايام٠منم٠رْـحَالاَ،ءاجةيأنمدرةلكدمي

.تب٣٦./لو٠اناامسقاا/نوهسركهيردن"الةثيدملاةفسلفلاىفقالخ'الا:رلقأ.ةلادعلا

.'.ىركَزركموأو‘دوعمپاملاديع.د
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،اقاثيموأادقْـعكانهنأةرورضنونيالىأرلاانمنولتاةلاو

اعرث،ىأروذخ١و،ةشقانمورواشالوطدب،نيعمعيتد١رنال١

لالىأ؛تداوطاومإالارورمبايكيردققافتالااذهنأاودارأ

nomesوي،سبومساموتخأدقلو.أطخلاوهرسهلا hoفوسليفلا

لع(يييداليملارشععباسلاورشعسداسلانرقلا)ريهشلاىريل4الا

صرحلاةيغبةنيعمةطاملعِوضخلالع،رشبلانمةعوحبنيماقافآاكانهنألع

داحىلإةراشإكلذنفنوكينأا١انيخابلاضمودموتسادقو.ءاقبلا

حايإل،ىلايخوىزمربولسأنألعاذهمهفنكمملانمنأىأرو،ةيخيرات

.ِةندااةايحلاىلإناسنإلانفةيعيبطلاةجاذاةركف

ةدحاوةيعاهجاةحلصمىلإعِـجزالقالخألاةأشانأىأرن.نينحالانمو

ةداسلاةملصم،نيتفلتخمنيتقيطلنيضقانتمنيتيعرجانيتلصمقيقحتىلإلب

هتقيقحنفعجوليلعتلااذهنألع,.افعضااوأديلاةجاممو،ءايوقالاوأ

ىلاةتفلاقاامنقيضءاوس،ةيعايجاةحلصمقپتوغوهو،لوألاليملهتلاىلإ

نب٠ليللررب.الهنأىريو.قاطلااذهعسووأ،ةحلهمملاكلتاهپاعقطنت

ذاتسالاموحرملاىدلالمكلذظحالناك،ىقالخالاسايلانيوةأشةلاليلج

ةأشنليلعتددصق،ةعفنملاسايقمىلإلامجلاسايقممضحزةاثيح،داقعلا

.اا)قالخألا

،لوةالخألانوناقلاريسةتلنكتالةفنملاوأةيعايجالاةحلصملانأدقتنو

اهنأايأحجرملانمنكلو،سانلانيبرحتاجاحلاوعِـفانملانأححص

:رظا(ا)

٢(،٢٣سمينآَرقلاةةساناا(٢)

B. Russell, Hist of. west, Phil. 535.
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ىااتامانحلاهذهنأاك.مهعراصتومرفانتومدءايتيفايسنوكسدق

لوزولحمضتنأوبال،ةنيعمةجاحوأةجاصموأةعفنملع.اښلكشت

نبلادارفالانفاذهلةرنصمةريكَأروصىرناnlو.ةجاحلاوأةعفنملالاور

،ةحلصملاوأةعفنملاتضقنااذإف،ةحلم1اوةعفنملالعمهتاقادصنونبي

عِـضخي،ماعىقالخأنوناقكانهناكاذإامأ.نكتملاهنأكوةقادصلاتضقنا

كشالونوكَـيستاعاجلاهذهءاقبنإف،ةفلتحناتاعاجلاهذهيفدرفلكهل

ريمضلاوأ،هتلإنوااقلااذهطبر.اوس،ماعلاتباشلانوناتلااذه.اقيانهر

.رشبللىقلخلارارقتسالانمضنكلذوو،ماعلااسنإلا

اك،ىنيدلاثارتلانفةيرَـكفلااهتدامضبتدجودقةفسلفلاتناكاذإو

ءىدابملانواتنأدعبتسملانمسيلف،ةفسلفلانءاتارضاحميفكلذانتب4

ريغوأةيمدةينيدالشماهيفتناك،ةقباسةرتښتنمدقةماملاةيقالخألا

شاقلاىاسلاىأرلافلاخيعبطلااذهو.ايىحومريغوأاهبىحوم،ةيبعش

،قلفلاناديملاىفةيقالخأءىدابمنمزأامنعجرختالةينيدلاقالخالانأب

ردصماهنألع،.ايل،طبرىذلااهردصمةسادقديكا٠وهاهيلإفيضأاملكو

نمريكبيصنهلنوكَـيدقريخالاىأرلااذهنألعاااهتيانو.ىشلك

نمةرخأتماهرابتعا،ىرَـكلاةيواهلاتtايدلا،ندااظفلبدصقاذإ،ةحملا

.اماعواةينمزلاةهجولا

:عوضوملاوجهنملاليبىقالخالا

،بهاذ1اوتايرظالاعِراصتلا-٠يصخاناديمةيقالْـحالاتاساردلاتناكدقل

بجاولابهذمكانهو،هتاليدهآوهيرفتةركلع-ةعفنملابهذمكانهف

٢٠ىمىاناامفاا/نوهسركسهيردا.الةاةةسلفااالخألاةمدقمِعجار(١)
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ةاعارمعِ..ربجلاوروطتلابهذمو،يفرشلاولاحلابهذ.و،صلاخلا

نفاہتراقكرت;،ة-ةيقدتاليمةتندبهاذ1اهذهنمبهذهلكفنتكَـيام

نابن.مغرل(نأىلإهبنينأدارأنمنيتحابلانمو.اهلدودحالتاهاتم

ىلإانرانافةأهجتتنيح،اعيجاېمظيادحاواطيخكانهن.اف،بهاذملاكلت

.ىفالخ"الااهلاجمىفاصوصخ،ةايحلاىفدرفلكهدشىذلاماماايفدةا

لمألاونلوتلازام،ةيسفنلاةنّـكلاو،ةيحورلاةداعسلانْامبمضعبمعندقو

نييقاورلانإلوقنكلذحيضوتلو.ءاودلالعثيدحلاوميدقلاىفناسنإلك

،فدهلااذهقيقحتىلإنادصقياناك-ايهبهذمنيِاتىلع-نييروقيب"الاو

ىلإليبسلانوونولو'الافافلتختكلذىلإلوهصوللةحرتقملاةليسولانأريغ

ىراييب‘ِحداتااوتاذلاراكنإو،درجعتلاوفشةتلاودهزلاوهفدهلااذه

تاذللاعمأبلو-ةعملاعتلاو،لادتعالاوهكلذىلإليسلانأنورخَالا

كلذىفامب،اهردصمناكاأ،ماهو٠الاويفواهان.صلختااعم،اممودأو

.ضر'الاهذهلعةايحلاءاضقناوتوملانمفوخلا

سرادملانيبظحالينْاببىذااىرهوجلافالخلانأىزاننكماو

قالٌحالاىلإراشيام٠ىلاةقيرطلاوأجينااىفلثمتيامنإ،ةديدملاةيقالخ'الا

ىتلالئاسملاةعيبطرابتعالانيعبذخأينأىغبن.اك.ةيقالخ.الالكاشملاو

،قالخ'الاةعيبطوةفيظوىلءةياهناانفاندينيعضاو،ةدحىلعجېتملكاهجلاعي

.اهتساردنمهقيقحتدارملافدهلاو

لعالكموقي،نيسيئرايجهنملعفرعتلااكَـعددصلااذهنفو

فصندقو.رخآلاهياعموقيىذلاساسالاننءفلتخي،نيعمنلسال

نأنكَـمىذلاصاخلاررهشااوأتاذللةيليلحتةفرطرانيف1اينهدحأ

لكوأ،ديفمومامركلع-ةنرطلاكشباحصأميعږاانلدي
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سْهنب،ناسنإلاةعيبطتابثبداقتعالاىضتقياذهو.ِمِااوبجاووهام

مثنمو،ةي٠اهنوةتبااوةماعةيقالخاالادءاوةلانًااميفدقتعيىلاةجر:'ا

ةدرجماتاحاطماامدختستهَـمد٠رطلاهذهىفو.ناكمونامزلكىفةحلاصىمف

لواژاك،انارخلاوقحلاوعِـفانلاوبجاولاةصت1اةيديلقتلالكاس٠1اديدمك

لع،ىاريخلاولاجلاوةدامهلاك،ةماهلاىناهملاىفىرظ:ااريكَـفتلاناهنإلا

ةرطلاهذهو.مهفلفلنرو،وطسرأونواتالفأوطارقسلحةيناكامطمن

اهيفلهينألقعلاعلتسيملىلا،ةركلاةيلدجلالكاشاإةئيلم،كشالو

قاس٠إلاللالاةلكشمراتنأنكَـميالثمةليذرل4لصياميفف.مساحىأرىلإ

ضقانتالفكانهأ؟لاقيايكةوہشلاوندبلابابسالاهذهطوزأ.هباهنأو

الأ؟ةليذرلاردصمامادندلاله؟حورلاومسجلانبةعيباعلاىفىتح

ندكلذريغىلإ؟ةليذرلاىلإناسنالاطبهتةصاختاوهشحورللدجوت

.ةددعلاةلئسالا

عقاولاىفتيلاطاقنسليلىتح،ةقيرطلاهذهىفثح:ااقارغدقو

مسجلالاساةن:ةحثحلثم،قالطإلالع،قالخالاملع,صاصتخانم

ىلاو،ةدةمااةةيقدلالئاسملانمكلشالواهنإف،ةداملاولسلاوأ،حورااو

نأركنيالهنإ.ةماعةروسةفسلفلاىلإوأ،ةعيباتلا.اروامماعىلإتمن

اهنمايفكَـيامنكلو،ةيقالخألاتاساردللةبسنلاةماهندبلابسفنلاةلص

قح،لامتالااذهلثممكحتىلاةصاخلافورظلاكيننْاوه،ضرةلااذ4

ةفالخ.الاتايصوتلاعضوتكلذساهمألعو.نواقلاهوضنفاهرسفتنكَـمي

.لاصتالااذهعِـفنوةمالسنمتتىلا

.ةساردلاجنمٍقافتامغر-ندبلاصوهصكرظلاتاهجوتنيابتدقل

نايكدوجوروصتيالو،هنعىغال،ىرورضقوفرندبلانأىأراماينف



دح

ناف،نواات،،ا،إ،اميةةداوهالارحهبراحمىأراداهن.و؛هنوخأ

ىلإكلذىفغلاباماہندو.هبرحنودبةليضفال,وهو.ماعنوااقهنأ

.راحتنالاوأحورلاقاهزإ,،ندبااوسفنلاعِامجاضةىفردقلالاجهتساةجرد

ةقيقحلاكت،قالخالاملءهتةيافوملتتة.اهةق،ةدب.دد٠الِناكااذ٥لك

رمديقالخالاماعنإفكلذىل،ءانبو.ادحو.نوَـيداكيرهظ،نفود,ةىتا

،سانلاندهلاامأ،وهتاذ,ناسنإلاط،واك،فرتلاورياردصمدرفلا

،ةلتصافلاةاجلاتاموقملّارهظ.،هتلاةيفالَـحوامظنلاضعبقهطبردةلب

امةفرعمدرجمبنوكنالةيضفلانْاةظحالمعم،اهباتكاطورشو

.ناس٠الاةايحنفلصأتتىتح،اباوالماشاقيباتتةفرمااقمطتبيك،هلع

قتكال.ىحضووأىْـتارقتساجهنمنأبهفصونةَـميفرخآلاجهنملاامأ

ب٠اجلاوىرظتلابناجلانيطلخيالو،ىقلخلاريضلاوأروهشااليلحتب

ةيسنرفلاةسردملانعىحريعتجنملااذهو.ةيقالخالاتاساردلاىفقيبطتلا

جهن.قيطتتأرىلاو،ماكرودوتنوكتسجوألاثمأاهعزتيىټاا

داصتقاوخيراتنم،ةيعايجالارهاوظلاةساردلعةيبيرجتلامولعلاىفثحواا

ىلاةيقالخألابهاذاارابتعاةسردملاهذهشمةزو.كلذريغىلإقالخأو

ىنملابو-ةسردملاهذهرظةنفملهلانأل؛ةيلكلاىفكةيرظ;ةيلعاثوم٠،اهتقبس

نوناقلانعفسَـكللةددملارهاوظ!انمةعوAةساردوه-اضيْاثيدحلا

رثأاملعقلطينأحصيالفاذهىلعو.رهاوظااهذهاهلعضختىلانيناوةلاوأ

لحملعةيادموأةباندىقالخالاماظناان.لعجينأ«تنوَا»دارأدقل(١)

نأنكَـمىتلاو،ةل.ةسملاةباهنالاةيجلادوتنأبجيىلاتاارلاهذه.ىرد،الاتاا

لعلعنأديزام٠.اكوةي.دوااتاانمل0لاثمأودپو«ةيمدوااةيجلا»ىست

.اياخعارد.رابتعا.،الت.بجاولاك،رخَاأدومدوبملا



دكا٩.-

هذهنألا،قالخ'الاملع,ظفلةسردملاكءةقانةيةالخأتاسارديمد

ةمضاخو،اسمادمةُـعاقةيقالخأرهاواخدودسينا،إنءمت:ملتاسارداا

.ةيعاهجالارهاوظااراسنأشكلذيفاهنأش-درفلكاممازلإ،رېقت،ةيا٠

وأةياهنةيفالمخالادعاوةاارابتءاشةريةسردملاهذهجهن.نأىهنو

ماتاانهرفمالاذلو.نانإلاةعيطروطآمدبالتكلذىفنأل،ةتباث

ك0عازأسجحرتقااذلو.عمتجاودرفلاروطتباهرواسوقالخالاةيني

ماعنمالدب(ااةيقالْـحالاتاداهلاماع,ةيقالْـحالاتاساردلاة.مس٠ةمرد1ا

،هحارتقاىلإتمجوىلاةريكلاتاماهتالالعدرللىدصتدقو.،قالخ"الاد

ا.هرسامادإملننأانهانيفكَـيو.،اارآىلإتبدوىلاةديدعلادةنلاهجوأو

ةضيرعلاطوامخلالعدرلاهجوأو،جهن1اادهاهيضتقيىپااةيسيئرلاطاةنلاب

-:للايةةيسښرلاطاقنلازجوننأنكَـبو.اهريثيىتلاوأاهنملكشيىتلا

ةيضاملاتاراضحلافاتخمةساردىلإهاوَـتالاجهنملاقيبايآىضتق

ةأشنةيفيكالحضتيل،زامشااودتاقمااوتاداعلاليلحتعم،ةرصاعملاو

ممةلاضعبمومةمرواعتةيفيكاكدكأانلحضتياك.،تاحابملاوتاروظويا

هذهقيرطنعفةلجلابو:امهريغوةماركَـلاولدعلاةركفلش،ةيقالخ"الا

نيناوقلاكردنمجنمو،ةيقالخ'الاتادامااروطتريسكردننأنكَـمي،ةساردلا

.اهريستواهمكىتلا

هيةضر.ول،ةپةالخألاتادامااملعوقالتألاه،هباتكفلأىذاا،ررىقالوه(١)

رواكدلاذاتسألاميجزدةو.مسادموهمومدمعازمهيفدنمدو،ددجلامامااعورشم

.ةپ:رمااىلا.باتتاااذهمساقدوع



-١٦١-

قالخالاابمنينفنيقاسلانيثحابلاأطخجِـهنملااذهباحهمأى

،نمألاسكم.نأىلوالاو.ةسامهلاقالخألاىلإكلذدعباومتنيلةيرظنلا

دكل،ةد:دهلاكولسلاطامنْايفالعفةقةحتملاةيامحااقالخألاأدلذ

مرظةةهجومءدنمفهالزوهدتيدقو.ةيرافنلاني:اوقلاوأدعاوقلاىلإكلذ

بهاذملايفالتخانمءالزه،اخدالاماهمهأ،ةيمالفججحويورتججحىلإ

تارظةلافاتخت.ىرخْاةرايو،ةيلممااقالخألاقافآاِعم،ةيرظلاةيقالخالاا

لثم(ااةريشااةغدسقلاسرادملاف.َادجةردزلاوحأيفالإ،لمحلاهباشتيو

سفندجااننإفكلذعِـمو،تإرظكاوءىدابملاىفدادضأةيروقِـسالاوةيقاورلا

.نبالانييقالْـحالاىدلرمالادج;لملابو.عِـيجلاىدلكولسلا

هسجوأىزن.نأظحالنانأني:دملانييقالخاللةبسنلااذهدكؤيا

بهاذمىفىرظنلابناجلاىطنايح"الابلغْاىفبصنيمهيلإةهجوملادقنلا

بناجلانففالخلاةوهةدازىدعاساممنْاكشالو.نييقالْـحالاءالؤه

ىلإفنيهعافدناو،هفنلبهذملكبصتوهبهاذملاهذهنيبىرظلا

ىااكولسلادعاوقةغايصرم'الالصتااماذإ;،ةضراهاابهاذااراسدينفت

ةمغنلااايفلًا،ةماسلالئاضفااسُـسةيةلختابجاوورماوًانههيضتقيامو

ام»هلوقباذهنعربعنمريخراہْـمد٠وشلعلو.ظوحلملاقافتالاو،ةدحوملا

نانويااىفعاذىذلا)ييي،ىلكلابنااددملااذهىفىننتس٠نأودبال(ا)

ىلاو،ةيهامتجالاتال٠و:هملاراقتحاىلااعدىذلاو،حسملاداليملبقعِـباراانرمااىلاود

ةلواحمهنمركأةِـكَردوهو.ةداعسلاليصحتلساسًاكةيسحلاعنااوةورثلاو.اجلاكرل

لعلاورظناانينابظحاملالبهذملااذهلثمىغفلكىلءو.بدذمسير‘الةمظنم

للوودو.تم،دملارمعلاىفةشتي٠ىدلىماملابهذملاىنثتمننأنكَـس٠لثملايو

.ةوقلاةدارف



.ااا،اهبانسنأنيأادو،قالخ’الاسسْاعِـضانأرسءأ

بهاذللايام-ااب;اود,اقانااودهأنرخآةةسداةكانهنأَئ

ب،هنابهنمنإ،رز:بللوةينيو،ةين،دلاقالخ'الاعِـمةيقالخألا

.ليبقلااذهنمءىشنءاري،عِـيجلا

نييقالْـحالايفًالخاةرهاظ-ةرهاظلاهذهنيحالاضعبلاعاعرو

حيرهدمدعىلعةيكَولسااةيحانلاندةفسالفلاصراعمہقاةتإوارظا

اينقفنةيلسااةيقلخلابهاذملانإةاذلو.مهت/الوأمهلماعلاقاخلاريمدملا

هسفنتقولااذهىفماعلارومهنااعمقفتتنأبالنهمتقوىفاہنپ

ةفص٠رودشلاساالف،دربلاعِـباطلاتاذةيرانلاةيفالخ-الابمهاذااادأ

الما.ااريضلاف.،،ةلقرشنأنودانياميففلختنْااهلفاذلو،ةرشابم

روثيد.هَـلو،ةنوعمدودحىفالإةيقالخالالئاسملالوحىرظنلالدجل،مم

.كولسللةيا۶ةغيصوأةيصوهلركنتلاىلإتعداذإةيتاعةرو،٠

،ةيعاهجارهاوظ,ةسردملاكلترظةىف،ةيقالخ*الارهاوظ)ا,ربتعت-٣

هذهنأنيديلانمو.اهتاذبةمتاقةلقتسمىأةيعوضومةسارداهتساردنهَـمي

ىفالعفدوجومءىكسردتلي،غِارفىفسردتال.ةيقالكالارهاوظلا

ةقيرطورهاوظلاهذسهلوصأنيتيةساردلاكلرطنعو.نيعمعمتجم

اذممثاذ.اف.اېنيناوقنعفشكَـلاعااعتميىتح،اهروطتواهعرفآواهون

ىف،ةيعوخوااةساردلاةذهنمةاةدملاةيملمااةفرمااثملاتمدختستنأنكَـمأ

.٩٢/قالُـح.الا/يطد،كيلرع(ا)

٩٣/عجرملاسفن(٢)



ىفلتلاقيرطننء،يمِ.موهلادةليفكلاةيامعلابيلار'الاضعبحازةا

.ةيقلخلا،آايح

تنوكىدانىذلاا١انوااقلاحورلافيبطتجېنملااذهربعي-٤

conteريكفتلانًانوااقلااذهةصالخو.،ثاللاتالاحلا»نواقبىمس1او

:ثالثلحارىنانإلا

لثمن.ىتاةيلهلاةلحراامث،ةيقيزيفاتيملاةيفسلفلاةلحرااو،ةين،٠دلاةلحرملا

جضنلاناودغباجهصْارظ;ىفرموعِـبنملااذهنأكلذىف.دو.روطلااذهةق

نكمأ،قالخالالعجهنملااذهقيلتلعهانبو.ىرشبلاريكفتلااذهللاكلاو

كلذليقيلحضوأدقو،ناديملااذهنفثاللالحارملااونيبتينأهالؤه

دوعروكدلاذاتسالاهجزىذلا،ةيلخلاتادامااملعوقالخالا,۶اكق

.ةيبرعااىلإمساق

-:ىلاتلاوحنلالعلحارااهذهىلإ(٢ا،ليد»ريشيو

اهيفو.ضفخنملاىوتسملاتاذتالْوةلثمتملاةيلءادلاةلحرملا-١

اك،ةيداصتقالامافنلاو،ةينيدلاتادنسملاهيضتةتامردقبقالخألادجوت

ثحبلالحمانهسيل،ىرخأةيعاجارهاوظلع-اذكَـه-قالخألافقوتت

.اهلوحليصفتلا

ةرهاظآ،ةميةلخلاةقِـمةحلا,اهِـفسردآىلاىهوةريخألا،٠احراا-٣

ناسنإلاهمهفياكِححمااملعااحورلَاقموات،ةينمةيعوضوهةساردةيعام

.ثيدحلا

.مماتروتكدلاةجذ،ليبنيل/قالخألاباتكنم٣٨٧سماش.ادرلتأ(١)

٣٩١،٣٩٢/قالْـحالا(٢)



دَـقو،بداذملاوبراش1افلةخمنمداسةلاةزا)جين1ااذ٠رادَادْـقْـلو

ىنبىذلاساسالابدا-همتمكملاذناكءاودع،هيفةيئزجلكابيرق،دقنلالوات

.انالأاهااراكفألاوأ،اميلإىتاىلاجاتنلاوأةجيتنلاوأ،بلع

قالطإضارنمةسردملاهذهعِابأنمنأىلإ٧ريشأنأقبسدقو.هقيبطآ

ديرأاذإ؛،ةيقالخأتادافلحرتةاو،ةماعةفص،قالخالالعملعظفل

رغْاكلذبو،كيدسسحلارصعلاىفمومفملاحيحصلاىنملالمعںأملعافةلل

ضورفلاعضووايعوضوماليلحتهليلحتو،العفنئاكوهامفصوىلإهاجةالا

.ةييرجتلامولوااراسنأشكلذيفهنأش،ابةدصنمققحتلاو،نباوقلاو

،نفضارتعالانطاومسسىلإعطنأانيأرزاميالانفةبغرو،ممفللارينيتو

-:ىنأيامةلجلالعىهو،ةساردلاهذهيفوجهن1ااذه

امعِـم،ةيقطعا»ةعيلمااوةيداملاةعيبطلانيبىوسيجينملااذه-١

نعةينةتسودوجولايفةلقتسمةيداملاةعيطلاف.ةيساسأ(ااقورفنمامهنيب

انسشأمزطن/٠انإ:انةاعأنمِعنت،ةيقلخلا,ةجاحلانأنيحلع.ناسنإلا

انتدارإلعءابولكششوأهلكَـشننيلانحنو،نيعمىنالخأمااموأرارقو

ادوجوةيداااةيباعللنأحصاذإهنأكلذىنمو.صاخلاانريكشو،ةرحلا

انرعاشموانرامضقاط:جراخىقلخلاماظاللدودبوالهنإة،انتاوذنعالقتسم

ةلقتسمةيعوضومةسارد،ةيقلخلاةيبطلا,ةساردناكمإىوعدف.انتدارإو

.ةلطٍابىوعدرب:رآانآاذنع

اكاداهيادجورهاوظاانأىةداملاةعيپاماانأقورفلا.ذهرطخأومأن.(ا)

انيأردقو.كلذكةيقلخلاةيلهااتياو.ددحمتسe٠نونانااقبطو‘نسطء

نهكلذبلطتياملالصفمهراَدنعءانغتسالاو‘سئهاهلاىفكلذىلإةرادإلاپ،اةتكالا

.ةلمتحميغةلاطإ



-ا٦ه-

دوجوبمناننإمهلوة.دقنلااذ،لعنودړةسردملاكلعِاب:أنكلو

دقتعناننإة،كلذمغرو،،ةيقلخلادةيباعلاو،ةيداملا,ةعيبطلانيبفالخ

،ةت:اانپاو-ةلعضخياهنمالكننأذإ،ايہيبعرتشدةفصكانهنأ

ثحبلاقيرطنعنيناوقلاهذهفهكنتنأككالمك٠،رمالالوأيفاهفرعنال

ىلإةيقاخلاةعيبطلارماوافراسعِاجرإةلاحتسااماغكردنانإ.مظ:ااىلعلا

قورفلاحوضولاسفنبكرداننأل،ديحووددحمجذومنوأدحاوطمن

تافصدوجوباننانِاة..ةيويحلارهاوظلانيبوةيعيبطلارهاوظلانيبةيرهوجلا

تافصايهنملكلف،امامتامهداحتاوداقتعالاىلعاملو٩النيتعيباملانيب{رتثم

رهاوظلاكلآلثمةساردرفنفيفاككرتشملاردقلااذهنكلو،ةزيممةيعون

نأدحأنظاذإو.اهيلعةرطيسملانيناوقلانعفدكنل،ةيعوضومةسارد

نيبةيلخادلاةقالعلااهتساردنفالم٠غأاذإةيقالخأىت.آالةيقالخالاةرهاظاا

هنظنإف،اذهدحأنظاذإ-اهدارأىلالاعف'الانيولوتسملالعافلا

سيمم.لاحلكلعةدوجومةيقالخألاةرهاظلانأل.هلساسأال.ىطاخ

هذهعاجرإىلإليفات.افسماخلاانروهشىفةيقالخالارهاوظلاانظحالاذإاننأ

نأوهو،أطخلااذهيفهرملاعِـقيمثنمو.روهشلااذهةلاصأىلإرهاوافلا

عقاولاو.اہتسادمقلعىدنيواهلمجمقالخالابهديسةنطامااةقالماالافغإ

اْدهَـهاهرابتعاو،ةيعامتجالارهاوظاالثامتةيقالخالارهاوافلانال9كلذريغ

.ةتبلااميشاهدقفينل

ةشهاسانج'الاتاذةريثكلامكلذلعلاْـمالانوبرضيدةو

صيلَـمملانفكاذعِـمو،ةجاح(وأ،ةپاخادةيفاخةايحمهلنأبنمززنذلا

.اا)ةعوضودةسارداهتساردوةيقلخلاةايحلاهذهرهاواخ

اا٠١./٠٠قالحالا/نلا/نل(١)



يفورلفيفالتخالانبتاهفالا:دابىًاقالخألاةيبنمؤا٠جب:اااذه-٢

،رخآعمتجمنفكلذكنو9َ،الدقنيم۔عتِـيبةلاف.تاعاجلاودارفألا

اذهو.نيفلتخمنيعمتجموًانيدرفىفلثايتالدةهنيعبكولسقةليضفلاةجردو

كلذو.در;لكىفةناجتمةدحو،ريمضلاهنوكةركفلتابضذرعِـماعلاب

لبدحاورصعىلإلاععِـجزالاهبةلصملادرااقتلاوةيقالخالاتاداعلانأل

،قالخأملء,سيسالةلواحميأحفلمأالكلذلو،ةدعابامرودعىلإ

سيسا٠ةلواحمىلإةسردااهذهعايبادحاماذهو.ِعقاولانمدهتسمىرظة

ةفسالفااكسمتينأىيبطلانمو.قالخأملعال،،ةيقالخأتاداعملع,

،قالخالاملع,ظفلقالحإنماعنامىريالىذلاىديلقتلامهجبمنعنووقالخألا

ةيقالخألانياوةلاتابنبممنمإكلذو،مهتاساردومہثوېجئاتنلع

.ناكملاونامزلادودحاهْرواْبواہموعو

الإظدحالتالثيح،ىدرةاالالقتسالاملاعمجهنملاافِعيضت-٣

اعةعتمةيرہقةعمرامتاذ-ملعناكىهو،ىفايجالاعياطلاتاذرّـُـهاوظلا

كلميالىتلاةيريجلالاعفألادودرولاعفألانهةعوsىلإقالخألاليك

جهنملااذودوتىتلاحورلانْاىفلادجالو.ّادروأامةداهءازإدرةلا

اهنماكاردإ،اليصأايعاَـيجااهاجتااههاجتاثيحنم،ةثيدحلاةرظنااراست

عتجمللحاتأرابجعيبكلذديهداةىذلاسوقلابصتلاو،ِعمجماةميقل

كولسلاةقيقحنءلاونلانََالو،مايهالاعضومنوكنألككيناسنإلا

.ةعنقهوةيفاوةباجإالبلاقيصاخلاىدرفلا

ىرافالاليلعتلاجهنااربعأ؟تاهاييالاهتملكندندنُاف،دعبو

راغأنمنجافهياعو،ايلاثماهنم،تبااهىك،ةيقالخالاةقيقحلاقلمأتلا



-١٦٧-

نكَـمياهعمىفءارق:دسالاه:ااكاذ-ديدجلاجہاملاديؤنًا؟ىديلقتلاجباملااذه

؟درفلاةميقنملينااو،قالخألاةيبسننمهيلإىدؤينأ

ق:دس٠و،ةيقلخلاتادادااماع.مهض.٤دسيامبنكنلهراصتخابو

؟.ةلجقالخألاملعنع

ىضاملايفةيقالخألابو.هثلاتاداعةساردنمررضالهنأىرناننإ

كشااننكلو.ةديفموةيرورضةساردلاهذهلثمتناكاميرلب،رضاملاو

وأةيبطلااهتروصىفقالخْاللةساردةساردلاهذهربتمةنأقحلاانلنأنف

،ذاذفالانويقالخالا،هسراملع.اد،هيلعنوكتنأىخ:ايايفوأةيلاملا

.ةققحتمريغوأعِـقاولانفةققحتمقالَـح۶اهذهتناكاذإاعرظنلاںفرصب

ىلءةجحضمنيالروصمااوممألافالتخابةيلعفلاقالخالايفالتخانإ

ميعننمولناوألانأملهننحنو.اهتيلاثمواېم/نفةيقالخالاميقلافالتخإ

نأملس-سانلاعِـمجلةدحومةيقالخأءىدابمدوجونورينيذلاءالزهنم

لمفل،امأ،ةوةلااالإةماعتسيللثملاو.ىدابااهذهنانوفرت.إهالزه

اذهلانةغإنينسملانمسيلفكلذعمو.فلتختىتمواتلالاباىفاهنإة

ملنإوىأ-ةوقلاباهتيموعتلافنإوىتح،ةيقالخالالشللما«ااعِـباطلا

امراصوديدقىفالخألانوناقلانإف.ةريكةيريتعاروماللعفلابققحتت

،مهتمهترصقو،مهسوفنتفههضنيدلااهالو5ةبسنلاباصوهصخ،لماجمريغ

ىرورضوهو،مزلموهفكلاذعمو،قةحتلابعصلاملادأنوريدقو

قولحتلاىلإاعيجهجوز،ةقكولاكهالفغأاذإىربكةراسخ٠رسخنلاجإو

ىفىذتعاپةالخأالاثمنوكَـينأحِامياللعفلاببوهشلاهياءامنإ.اهيلإ

،بوعشللةبدنلإكاذوأكول-اااذهبانبامبءإردصمنأل.ىورتعيمج
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،.ىطختدقرظ:ةهجوند،ريخوأةدام۔وأعتنمقمِوامرادقمبساتوس

هجوألاانتاريدقتنإلب،ةمواسملاماقمنفقالخألاعجاذهو.بيصتدقو

حسنلهف،ةراعوهتوقوماهتالاحبلغأنفنوكندقِعنلاوأحداتلا

اياسورشأاكا:ةإ.امدعوأاصقوأةدازهعملد:آاميرةيصوتلا

تامولعملانمرهكلاباندمتسةساردلاهذهنإذ؛بوعشلاتاداعةساردِعمنال

ليلوفكشالواننيمهسو،بوهكانهريكىدلةينامنالاسةنلاعابطنع

طامنأنوكتنأعِـنمنانكلو،لهخافلاقاختااليبسىففقتىتلاتابقعلاضعب

سالةروصموأ،قاس٠إلاد-مجلاىراصقلةلثسلعفلاةققحتملاكولسلا

اهرثكأوGاشبوعشلاِعفرأديىلءكلذرهظنإو،ةنكَـمملاةيقالخالا.ىدايلا

.ةراضحواندك

ءاوس،ىندنمةماكلاهذههامزاملكبنود٠اقلاوهيقالخألانوناقلانإ

لوغاك،لنااةمةاملاوأ،ض.الالاقاكاريخلا,ماعلاهساسأانلعج

-ىبلمااوىرظالا-هيعوښلقعلاوأريضااهردصمانلعجهاوسو،نورخآ

ةددعتملاكولهلاجذافهتوتصىفساقتسايقكولاكدويومنوناقلااذهناف

ننوكنأدال:حضوأةرايبو.لاثملااذهنمادبوارقفلتختىتلاو

؛ققحتينلوُا،ققحتيملهنأهيفنمايال،ل.اكجذومنو،ماءسايقمكانه

ايلعالو،لاثملااذهىلإلوصولللثمألاليبلامسزنأقالخألاامنال

.نولثتعالوأاهلسا:االتبنأكاذدم!

ىفاو.دجدق-ناددوهامدق-نب٠الخالانماريكنأركتالانإ

قلذتاااذهنأراهظإ!ةرات،ةلمافااقالخالااولتلاىلءسانلاعجش.امحارتقا

نييقالخألانمنكلو،ةذلابوأةداملابوأِعنلابوأ،ريخلامهيلعدوي

ةياغلانعرظنلايفرصب،ابجاوةيقالخألاءىدابملاعابتااوربتعانمكلذ؟



-

،بجاولاريغءىشالوبجاولا«إ..قاختلااذهلتماهياإىدزدىلاةجي::ااوأ

ىلعلقهااهضرم٠يىرلاابجاولااذه.نييملةعلانمالم،تناككلذلعحاياك

ىعونيف،تناكبهذولعءاب؛هسفنتقولاىفهلعِرشموعِرشمومفهسفن

عم-ىفاثلاعونلاىلإهرس١ىقلخلاماظنلاعِـجرو.(االمحااوىرظةلا:لقعلا

ا"جاودزاىملولقعلاژزوكوأددعتىسيال،تناك,نأىلإهابشالاةرورض

فشكُـتوعِرشيوررةيلمهاالسلااذسهنإ.هتدحو:هظافتحالاعمهتفيظو

نتلةيرورضلاةةرعملانع-ةفاقثلامهتايونعمتفلتخاايېم-سانااِعجل

.هنعصيحمالىذلابجاولاوهكلذنألعءانبالضافهلهجوكولسلا

ةفطاملاساللعوأ،ءاكذلاولقعلاسارألعقلحلانرباقلاماقأءاوسو

نأنفةعزاف-ثيدحلاركفلاقجاودزالااذهلمحلاايك-يفومدلاو

ةراملاوأةتقؤملايفولفاانعراتتلاىفرصبهنفضرناماعألدانكام

نزاقلااذهةيلاثمنهدعيوأبرقيهنإفبومكاكلتلوأدارفالاافتكَـتىلا

.لاو-ال'اويفورظاابسحب

قلخيتلالعةعجشملاوأكولسلانمةيمدعاوالةذجنالااسوللةينلاامأ

نألمحمرالوةيفاكةروصبةعنقدتسيلامًاام:1ءسحااظحاليدقة،ةلعضفلاب

ةلحرملادودحىدعتتىلا،ةجضالااداحرمىفاصوهمخ۔اةقاختلافدهنوًَات

.لوألاةَالاا

ِععالكولسللايلاما٠وناقو،قالخألااماعاساسأرمالااريخلالعجنألع

(t«تااكد(١) I. kantوَـسسالكااىلاثملابدذملاسمأيناملًافوس(١٨٠٤-ا٧٢

:ةيةالسخألا.ر4فأمأنمو.ىلهماالاملاد۔دو،درملالاةماادش:هبتكسمأن.و

ىتضږنأنمعم،ادحاهنساةىفىتاةيةاا.نغشلكوةيتاذلاًةيقلاوظافتحالا

.قحاملارظنا.عم:ماملِامىفىخاهب



-

لام٨اوةعصلاوةورُـماالثم،هسفنامقلااةداسلاهجوأنمناسنإلا

هتجاحلءاضرإوأ،ةيامحلاهدومجلةيداعةرغكلذلكناكاذإ،ةذللاوةعفنملاو

.ةقلعتملاةيبطلا

نفهيلعبجيدقفأىلإناسنإلادشونزاةلااذهنأرمالاقامةياغ

لبةداهسلاوةذللاوةورثاابماعلاريخلاانهليسيفىحضينأتالاحلاضعب

ضس٠ليبسىفةايحلاعِـيضتنأشحافلانبغلانذ،اهسةةايحلاىعضينأ

لثمبرقينأوةيحضتلاهذهمدقيفيكملعتينأبجيناسنإلانإ.اهطاسو

.(اا،قحلاهتلادبيالومانصألادوعيوهامنإة,الإو،نابرةلااذه

٢٦/١/سوخاموةيىلإقالْـحالاةهدقم/رتناس(ا)



-١٧١-

قالُـحالاىفةيبسنلا

رهنإةيقالخألاتاريسملاناىاقلاىأرلاكلذلثمتقالخألايفةيبناا

نأو.ةماعلاكول-اادعاوقلاهتقباطدمزاللاندسيل،زديلقتتاداقتءاالإ

.لعىالحصىفةالخأرقتداعإلان.

ةيبسنلةيقيزيفاتيملاةالاهللةيهيارةيقالخألاةيبسنلاهذهو

قالطإلارصانعندرصنعىأهوليخضرتفيىتااةيقالخألاتاو٠ونملا

اكموم.ااوأقالطإلافصو,اميحاوان.ةيحااةيأىفعِـتمتنأنكَـمالىأ-

ىْااملعقالخأداحإنكَـمملاندنأراكنإىلإدوماةيبسنلاهنهنأكشالو

.هتةدوهتيعوضوماهلنوكَـتوْاملعلاجينمعِـبتةيقالخأةسارد

نيبهتاراوتو،.نييثاطمةوهلاىدلميدقلاىفةيبسنلابهذمداسدقلو

ةيدوجولاو،ة«دسجلاةيعضولالثمثيدحلارصعلايفةيفسلفلاتاهاجتالا

ةجهصلوحةلُـسالاةراثإدرحم٠ربغانمسمرادااهذهنمو.ةيقيتامجربااو

.المتسارمأهتحصمدعوأىقالخأمكح

:هاركالاوربجانيبولالقتسالاوةيرطانيبقالخالا

درفلاىفةيساسألاهتدعاقةالخألانواقلانْانييقالخألاضعبىري

ىفالخ'الاهنوناققاجيىذلاوسهناسنإلاو.هسفنىقالخ’الالمهلاعوضوم

نأضرتةيعطلالاذهو.ىجراخرجيىأنءاماتلقتسموهوهبصاخلا

قيرطنعدرفلانفنابسموهو.ايہيدبوايرورضرب:هيىقالخألابجاولا

ةيقالخ'الانامعازلاىأرلانأنيثحابااضبظح٦دقو.معدةلاثاريملا

لهنال،ىلعريغوأرربس٠دقدرفااةياذلعةدبتعموامافةلقتهس

ةيعايجالاتاقالمالددحلاىخيراتلامالختلانيبوةيقالخالانيةدوجوااةلع،ارلا



-١٧مم-

رشعنماثلانرقلاىفةيسنرفلاةيقالخألاتِارظكلهضفرنف،تناا.دهاجدقلو

لتهلادقن,واكىفحضوأدقو،نويداملااهبىدايناكىقااتارظ:ااكف

cnaiqeنط-اا or practical reasonنعهتاذبلقتسمنيةالخالاكولسلانأ

.ىجراخوأجاريىأ

ىقتس٠قالَـح:اانأبىضقوهواماةكلتلضرالافةوملاكانهنألع

،ةيجراخبابسالاكلت؛كولسلاعِوضومدرفلاةدارإنعةلقتسمباوبأند

قتستاك،ةينيدلالثملاوأتاروصتلاوةلودلانياوقىفلاملالبسلعرهظتو

.عاسانللريخلاةدارإوأةيصخشلاةلصملالثمةديدمااعفاودلانمكلذك

:ةيووطتلاقالخألا

هعدوهبىدان،قالخألانفvu,gai،ايقوهس.ناكامبروىلهاجتاكانهو

.تماهونودوولمكَـم.جلاثمأنرشماانرقلاىفهقنتعادقلو.رسنبس

:ىيامهاجتالاكلذ.ىدابممأو

درفل,طيحتىلاةييبطلاةئيبللةم٠يظونوكَـينأبالخ'الاكولسلا-١

جردتلانفاماتلثمتيىقالخ.الاسايقلافاذلو.اهبفوكَـشنأكلذلبحيو

اريخرفيهلاكوْاهتيقزىلإىدزيا.لكنىوضمااوأىجولووبلاروطتلاوأ

.ارشرضيهليبسىففقيوُاهتواياملتَو

سفنمدختلناسنإلااامنإةيقالخالاراكفألاورطاوخلانإ-٢'

لعأالإسدل،فنعتيانإ.ايتاذةعيباتلاقئاقحنيبدجو:ىلايفادهالا

ندناكدقاو.ةائايملاساتج)ْااَهند.٠ااهاضعءالانيىيبطلاطبارتالةروص

ةي:دبلاىوقلاقالطاابىداننْاكهلثم-هاجنالااذهعِايأولغ

لاةينأقحلان.و.ةيعاهجالادووقلالكنماهررةوناسنالاىفةيناويحلاو

ىلإوأعبتجللر،الا.ادماااذهلثمىلإنوء«ال،نوراكولسكَـهلاثمأنإ



٧سس

عفاداجم،زابهاجتالااذمىلعقا.ةنأاننكْـميو.ةپءادملاةيقالخأاللاهذه

امىلإنانال(ىومهنا٠و،لككعمتهوللةننلاقادعودبيوهفواجهصأ

ىفالَـح۶الاؤسلاليمهلككلذبناجىلإوهو،هلبتكىذلاهاو:هسمنود

.ندعريغوىيجركملاذلوهو.ايح‘الاملعىفوأاِـجولوي,اانفلاؤسدرجمىلإ





ْافَّالالُـصَـفلا

يْـنانويلارَـكفااىفقالخالا





-

ةراد’إىفنييئاامهفساارود

ةيقالخألاتاشقانملا

لودنيكاط--ةو-ااملامأام:راثًاىلاةيقالخألاتاشةاملاتزكردقل

.conventionنوااقلاو،ةعباتلا,لثمتاحلطهصم nomos.تعستادقلو

.اهيلإاولصوتىلاجئاتنللةبسنلانيئاطب;وسلادارفألانم٠بفالخلاةقش

نوات،بوتكَـمريغنيطنوااقلعىقالخالاابجاولاريسا٠ىأرممضعبف

نلأ-ساكميساز-نورخآلاىأراسايرهلش-،ضإىلزأ

mightقحلاىةوقلانأوىحوييباتاانوااقلا is right،ةلادهاانأوأ

مېسغاأنهعافدللهافمهضااهضرفايحامدساهناتصمالحالإتس٤اةيعامبالا

ىأدوجواوركَـنأ-ساروجايوولثم-ميم.نورخآَو.هإوقالاادض

بوجووةنيدملاهئاقعوتاداعلودةرورضاوداو،ريدت،النهيبطأدبم

ماتلااهريظ;اك٨تاشقانملاهذهةمذننأملفنأديفملان.و.اهيلعةظةا4ا

تااكاولثم٠اك،ىداليملارشعنماثلانرةلالالخترادىتاتاشةاملاةمنتل

.نيركفملانمةيسنرفلاةروٹاراصنْاو،نودوجملوو،نيبموتو،وسور

ةامألكلاوانآىلاراسملاوتاشقا:ااهذهةيبطنإفكلذلعةوالعو

نمو.ىف٠اسنإلاكول-هللةدلاخلاوةيرهوجلالكاشملاطاقتااىفنانويلاةيرقبع

لصأىلإ:ةديدمااةيقيم٠افتااهيحاونىلإدجااقرطت،نوناقلاوةعيضلاةامةن

ةيكلملاروتسدوقيقرلازكنمو،ن,ءاغجالاةأرملازكرمىلإو،ةغللاوعبتيا

ةشقانملاكلأولدجلااذهلكةجيتنتناكو.ةيا٠يدلاديلاقتلاةكمسىدمو،ةصاخلا

درجمهنألعال،ىعيباحوماملكلوةعيبطللاقدصركأروهمتحاضيإى

قيقحتهنًاىلعلب،ىنءازجابسكموأىزغملكنمةيلاخة-ياد,ةلاح
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ةلاباان.سيلو.ةيعايجالاهتهطلةبسنلابناس،٠إلاتاردقلكللراكْكاردإو

ةباصملابياشثيحنمنيباطفوهسلاشم،هفقوىذناددساملافقوملانأبلوقلا

ضيبتدحىتالماوهلانبنمناك،اهادعامىلءاهروصبرقأنفةيدرفلا

ةم.الللملسلاقيرطلامسروامادورجاولدبنأىلإنيت-اللاةفساللا

نأري:ه:و.لككعمجللماعلاغاملانيبو،هحالصوهريخودرةالتابلليتمني

درم٠اانادتلاولاصفنالااذهجالاءىلإيفدوتتناكنوطالفْاةيروهمج

.(١اامہندلكحالصوريخثيحنمع٠تجملاو

،ةريثكميةزارنالةاعدموكشللارامنيئاطفوهلاملاتتناكنلو

جتانلإةياهنااىفتدأدقكلذمغراهيف،ةرردأالىلإاةادول،

ديلاقتلاو،ةدئاسلاةيتاخلاميقلاةدجاىمةرورضتحضوأبح،ةرشوةءاب

نلانإلامارح؟لخت،ةيلقعدعاوةلعسسا٠نأاهلديرأاذإ،ةراوتملا

رغأدقنووك!اہسفوسااهرةأىذلاىساةلادقناانإلاقينأىفكَـيو.«ءاتقاو

.وطهمرأونوامالفأنملكلةيركفااماسلاىدلةاہناايف

Theةنمةناا.ذهىفمار(ا) Legacy of tْhe Ancient world,p. 164.
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نوطالفا

ىنمام,وهوةالخألاز۔رنواصالفepubliِرومجلا,باتكأدبي

باودلاولد«ااشم1ةيوايقدرغإلاةماكااو.؟باوصلاوألدماا

كلذكلشو٠ايك،درةالونلابةصلاوًاباوصلاىلختثيكىنعملاتهستم

درفلاباناتمهدىذهىدإنوامالفأدعناكاالَـهو.عجناةيقالخأ

نواهالفْاجردتندو.قالخألاوةسايسلالشهتراف:ة،هاوهلاىلءعتجتاو

ىعايجالامازتلالاسسأجاايةطادبلكبلاولانأِحدسيةلكملاةشقانمىف

مزتلياذامل:اهنينمةريكطااجٍالانانإلاديع،قالخألاو

ككوأنپاوةاكل:بحملنإون:-،قالخألاءىدابموأنباوقلانانالا

.؟ءىدابملا

ناسنإلا.اطءإوه,لد.اانالااقلاىديلةتلاىأرلانأطارقسرهظأدقل

ريهشلاىكااعسفومااقًاباتب.بسانمريةوأماتريغر.«دزالِاباوأ،دح

ىأردقو.ىديلقتلاندملابقالخالاركَـنولب،ةطقبالاىأرااركَ-:ولنكامسارت

اسايقمدرفلالج،;أىأ،قالخألاكلاعِـضومةيصخشااةحاصملاحضونأ

تهنايإليسيفةيرَـمااهدومجلذبينأطارةسلعناكنكلو.ءىشلكل

.ةيصخشلاةجامااقيقحتىلاعاودمةدرجمشمهباامعزياكتسياقالَـخالانأ

،ىعايجالاقافتالاوأدقداا,ةيراخنبىم-،امبىدادةعيصكلذدهوِعساو

ا-انأو،كلذىلإنورطض.انالوأعفنن.العدوباملنو:ةالخأاننأةيح

نمكلذككانهونانكَ۔او.ةياغللال-اكوملرنوكَـيسةةصرم٠ااانااتحنساه

تفرص,،ةيقالخْااللالعالضفمنسحلاقملدتلاوًا،قالخديكًاتلواي

-.ىعايجالاقافتالاوأىمخشلاعِهلاثبعاونعرِاعلا
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اهلحبعصلانمةلْأسملاهذمنألعلد،اذ4لعطارقسقيفونgدقلو

،عمتجتاىفنكمةروصنفاهيلإرظينأبجلب،درسةلاىوتسلع

ةماعلاةروهصلاضريةي:ددةيرومجلاند(٢،٣،٤).ازسجأىراذ2و

ةلكش1اةجلاعمىلإدو-هيهن.اف(ه)مسقىفامْاىلاشملاعيبللةفطاخلاو

وأرصانعليلحتلالسخنمهنأانيرينألوايوهو،درفلاىوةسملع

الداهدوهروامآلاكَوهحالصنْانيمةيااسنإلاسةنلاوأىفانإلالقعلاىوة

نأاذببطارقسعاايتسادفَو.أطخوهامبنےيوباوصوهادهادونهر

ةركَـفدووجومغرو.اه.ازجواہباوااهتاذدحىفلمحتةليضفلانْالعنهري

نواهالدشيىذلا)طارقسىدلاورخأوإوبدباقمااوباوثلا

سة:ااىوقامأ.ةيوااتارابتعااهلنأالإ،(وههئارآنعري'تللطيسوآ

نْاديكابمسقلااذهنوطالفأأديو.ةثالثىفنوطالفأىدلاېماسقأوأ

تناكامل,نوامداةألوه.درفلانبو(عتجتاوأ)ةلودلانيبازاوكام

ىزنأعقوتاننإف،دارفألاتا-ةصعوAىوهما:رشتس»اعجنا،تافص

ةدوجو..ىداوااههنهلكو.ةيصخشلاحورلاىف،ىداو.وأماسقاللكانه

دقتافصلانلآنأساسألعىنبمىعايجالابوكرثاانكَ-او،ستلكىف

،تايصخشلاندةددعتمطاْـعْاىفةريثكتايوتسمىلءاهروط،٠مث

نوطالفأهبىداىذلاقالثااميدقتلااذهنأىلإنيثحابااضعببهذدقلو

اهيفمظانتىلاثاللاتايطااىفدرم٠االدأتلةبيغايكَـج:االإسيل

دق.نوطالفأةركفلالحمااعيسوترب:ديوديايفىأراااذهنكلو.ةاوداا

عتجمللتاللاتاةدلاوةِـساه:إلاسةنللىاللاهىداواانأحِـيحصلاندنوكَـي

t(ةيروغاتيفلاتناكا-مير)دحاولصأنمتشمينادة pythagoreanism

(حتياتاقبطةيثالثوأسفنلا)امهدحأنإلاقينأبعصينَالو
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.ةرشابمرتالآلانعماندة

هنأىمو،ةةزيمهيفناف،لخمطيسبتنمىأرلااذهىف،انحالاممغرو

ىلإهليمىمو-ةلأملاهذههوطالفالااركفلاحمالمشمهبنعفشك

درفلاىلإكلذدبالتنمو،ةلودااوأعمتةلأسملاهذهنفنأ

ةيحانلان.هيفا٠وغرمهنلبامالوأررقينأالثمرا:د٠يومف.سةُـملاسيلو

هاضتراىذلااذهعممثالتيلدرفاالكشينأكلذدبلواحيمث،ةيعاتجالا

ةيم٠يكرابتءامث،الوأصخشلانفريكفتلاسكَـعوهعباتلااذهو.ايعايجا

دبتمناتأنممغرلابفأوههيلإهبننأيزامو.هتابغروهبلاطمقيقحت

نإن،عِتبلاتاقبطليْـتاللاميسقتلاودصقسفنللىنالشلامقتاانوكَـينأ

نوطالفأحاحلإعِـمو.ةغلابةيمأاذريديدرةلاىلإِمِتيبانمنوطالفألاةتنا

نمرثكأهربتعننأنكَـعالانأأالإ،ور-ىلانمساسأهلقالثلاميسةتلانأىلع

ثيحنمىقالخأعارصنفكبةشتىتاارص-هلاوأءىداملادي.رتلةلواع

ايفاوbايرم٠تينأنَـيالميسقتاااذهنإ.رارةااذاختاوأذيناتااوفشءاو:اا

كاردإلاوساسحإلاكاب;الإو،هلكىفنااطاشنلاوأةِـنانإلاسةناانه

نذإميسقتاااذهسيلف.ددصلااذهنفةدحاوةلكبنوطالفأابسميملو

ضعبكانهو.ةيناسنإلاسفنللوأناسنإلالت.الالماكَوالماشايلعاليلحت

ونامرا-وعالفغأفأةبسا:ااهوبنوطالفألعنوذخأنسلاداقنلا

نف،ةدارإلا،ظفلنأىمو،ةقيقحلاهءلفناالاكلو.،ةدارإلا,

لذ-ب٠اننأىلإةراشإلان.ركأىداملاناسنالاىدلىنبال،نايحألاباغأ

هنأناينأنوطدا،القحيدقلو.ايشلصاامد:ءمزعلاوأ،دهجلا,ضب

لشىلا،لت.ااةوقنءوأأد۔ومنءهتدحىفهيلعهبدةو،اذهبيفرمز

ىلإليملاو،ررقتلالعةردقلاوةءاليتسالابناجىلإ،مزمااوأدصقلاهتفيظو
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.دو,وجنهكلذباطقامبممذيم٠نتلا

لدنأنيو،دمعتمرايتخاىلءهاښلمج:نأنيدقرفاايفرناناكو

وهاذهو،ةباويحةوهشلعهانبلمحونأوأ،شايجىننسثعالعءانب

.هحضرينأنواهالفأدارْاىذااىراسألافالخلا

قدرةللةيسةلاي،؟لدمااوهامدلاؤسلانعنوطالفًا.ةباجإصةلتتو

ىدوإاهنملكف؛ثالثلاىوقلاهذهنيبحيحصلانزاوتلا،لعلمتش:هلوق

.ا١اصاخلاهلع

ىغط:نأريغن.،ق-يفىوقااهذهعامدإبلامنةيمسااةيفالخافاو

ةكرلاف،ىوقلاهدهلكلناكماهبةيطااةااف.ىرخألالعانمةدحاو

ندبجاولااېطسقلاونأودبال،لاقعتااوأريكَ-ةنااو،حِومطلاو،ةيسحلا

ةيقدادخإةلكشامكالملالطانواهالفأرظ;يفر:ء،انهو.ءاخرإلاوزاجنإلا

وأةبلغلااهنمةوقيف.الىطنالأو،ثاللاىوةلاههيفلداعتنأ.درفلا

.ىرخ.الالعةرطيسلا

وْاةثالثلاثعاوباارب:ه.أ:ماقملاانيحامنيلاؤسلاننأانو

دتلَ؟ابسانمارمأةقيقحنوامالفأهبىدانىلاااىقاللاميسةنااوأتاللاىوةلا

نأايأراك،ساسأهلمسقتاااذهنألعِحاينوطالفأنْاايأرنأقس

.ضارتعالاازهلعانددردقو،ةدارٍالا,لداأل؛ميكةتلااذ٨ادقنكانه

ربعيفيك:لوقن،،ىرخأةقيرطلاؤسلاديكأتىرورضلاندنأىرنانكلو

ميسقتلاانأدحىأىلإو،اديفمهربتفيكو.ابسانمميسقتلاام

ا٨ادرو,ېا(ا)
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moralرةالخألارايتخالا choice؟هفورافكباشتوكلامديقع

لفغتاهكلو،ةريكق:اقحنبءكشالوالفدثكتميسقتلاةيصنإ

ادعوىذلاقاشلالاؤسلارودىلأياهو؛امتاليصشنفةريثكءايشأكلذك

بجاولا.اضرالاوهامو؟ةوهشلاولقدالبسانملاناكملاوهاه:وهويجريب

كردتنأنكَـمياذهنعهاجالانإ.؟كلذلنازيملاِعضو،فيك؟اهنملكل

مامااعاط;الابجرمصوصنلاهد٨هىراةاانكلو،نوطالفأصونن.

ةجردل،فشقتااودهزلابنادجىلإليمأنازيملااذهوأبجاولااذهنأوهو

ةايحهبفصو:املقأف.ةلوهسوالو:ةموأاحيرمهدو.الدقىداماادرفلانأ

مومعلاهجوىلعتسيلةشاشلاةقبطلاةايحنأاك،فشقآةاينأسمارحلا

vu.ةيسذاةومثلالام٠تساديوالنواهالوأنأنممغرلاهنأحضاواانمو

فشةتلاوروج:َاهتانيشنأاكاااةښد:ااعهاناطحكدالبهنأالإ

.سفنلاةدهاجمو

ىوتهملالعلل-.اامومفمنفنوطالفأى*ارانهضرءدقنوكَـنانهىلإو

سفنااىوقنزاوتالإانهلدعلاظشبىيالنوادالااانأانهىفاي.ارو،ىدرفلا

.ىرخألعةوةنايغطمدعواهلداقو

ةفيظولا.ادأ,،زأ،.ديدحتنكَـموفىعرجالاىوتسملاىلءلدماامون.امأ

هوسللعضومكانهنوكَـيناف،اذهلعلكلال/اذإو.،ِعشجلاىفةبسانملا

لكتدأاذإ،وأملسندةو.تنشوأةقرفل.اوءكااهنواَدناو،ريالوأ

.ةيعامتجالاةلادلاقيقحتنكمأ،ةبسانملاامتم٠يظوعِـم:ډاتاقبطنمهيب

,Republic.5,354.ارومجلارضأ(ا) pp
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وأبساملال،.ااوهامو؟تاق,الاكلااىهامضفرننأكلذلمزليالأ،نكَـلو

لاسناهللاذاةعيبلسكلذلك؟مهبجاووهامو؟اهدارفاللاةفيظولا

.قالخألاقلعتياعركأةسايسلا

بسكاوةبهوملانيببةليضفلا

ائيشو،سفنلايفايعيبامارمأةليضةلاهراتعاىفاطارةسنوامالفأِمِ.،دقلو

ايذكتتناكاہسغطار-ةسةايحنأنممغرلاو،مليتلاونارملابلاخال

لكشتىخةماتةياعرمالوأوةذمالتأشنو،هريغملعنال-ىأرلااذ2اعرص

لعرصأنوطالفأنإة،كلذلكن.مغرلا-هتفسلفهتدارااكمهكولس

النهللالإقاختملام٠الا؛ةد،هتهرشلاىفأتنأنكَـميالةيناسنإلاةميباملانأ

ربعتناسنإلاندردصتىلاالئاذرلافكلاذكرمألاناكاذإو.ةلوضنااو

ةيأاهيبعمةتوأ،با-ةعاهبقلعتيفأةبارإالتدادامو،ةيدارإال

.؟ةيلو'دسي

دم:قبيلهو؟كملاذكةملوضةلانوأ،ةيدارإالةزذرااتااكاذإمث

ةدارإلادقفعمةيقالخأماكحأرادصإوأكولسللدعاوقعِوماررمكلذ

؟ةيرحلاو

اهجينامهصوس.نف،ةينانإلاةيرحلاةلأسدىفض.اتنوطالفأنأةقيقحلا

ىلاكرًادقهتلانإ،نيناوةلا,ږاتكىفالثملوق.ومف.ءاوسلالعاميفنيامو

اكودناهنإلكنإو،انملكتافهصاهبقلعتتىلابايسالااتدارإيفرصت

ا١ا،اهلههكويىلالويللا-وأ،نوكَـينأضري

(٣قالخألاباكلهتمىفرچاهتناسنعلق(ا)
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نأرهاافااو.اعوامرشلاىتأالناسنإلاںأرخآماقمىفركذ،وهو

دحأمدقينأروصيالة(حرصامدنعهسةةآَرمنفرظ٠ِ،ناْـكنوطالفأ

،ىفنلښنمنوطالفأهبعتهتيناكاملعطلاكلذو،هرابخارشلالع

هرو.تةقرنمعِـبانهيأرف.ةميرجلاومثإلاةيجدعاو،هذنيللا،نرم٠هتملابةقفشو

.تاعاجلاودارفالاكوللىدايح.ارقتسانمال،هسفن.اخهسو

نمكشالواريطخربتعي،ةميرجلاةيدارإال,ىفنوطالاةأىأرنكلو

ريربتمدعبكلذىضقيذإ،ةيسجئاتنندهيلعبترتياا؛ةيقالخألاةيحانلاند

نوطالفأناكو.هسفننوطالفأبهذ,مدهبابأضت،اك،عارشااونيناوةلا

رشلالعملدسقإلامدهة.،العفنوكَـيدق,اع،نوكينأْسنيام,طلخ

رضلاولقعلارم:ااهمرتوتىلإلبسلاو،نوكَـينأىينياملخادةم:رجلاو

ناسنإلاضفراهمأبابسأكلذف،رشااتدحورواخغاعقواماذإة،سفنلا

.هنايمأةنوعروأ«وش.اروهبرجو،هريمضىلإداةنينأوتصنينأ

ىلإداقنينن.مهفارخلاوأرشلاعاباةجردىننومدغسانلانأحيحص

.ريخلاعاتاهيلعلهسان.مهنمو،ريخلاىلإهدايقنانملهسأةروسلوالا

.هضماغلحوأهتعاوبريفتدحأعل.تيالىلإرسوأةبوملةح٠يتكلذو

اهَـكتودقيرايتخاةليذرلان(-نوطالفأهلوقياممغر-ملهنلفنذإو

عمو،ةضعةبهاياطارقسهلوقياممغركلهآةيضفلانأو،ىدارإناسنإلا

بهاوملاركننة،ظاهاتمذرطارقسىأرضارىرنالندفكاذ

،ام٠دضوةوقفلتخت،سانللبهاو.حنمهنانأىلإبهذ;لو،تإريهااو

ةرويمةليضفلانوارداقتعانمعِـنهإالكلذو؛افنعوةقرنيابتتالويمو

ايند-ةتدهتو،هتومدحاجِحكنفالوقعمادهجلديو،هلقموربتسينملكل



-١٨هپ-

-ةرا!ةملتريغنوكَـسداكلب-ةريسعةقاشىهو.اماولغةكَـم٠كحو

.وارغةدحو،بط.اةجلةبهن«دفنكزوأ،داو,دلنامااقلامأناةبسنلا

راصتنانفلاحةيألعةليضفلااتقدوأةليضفااىلإلبيكاابرسلامممو

.ةوهشلاوںلةهلاِنلببرحلابقء

ىيهىةالخالاانواهالفأبهذ.نداهنافنأنكيىااةياېنااةيآ:ااو

هلبجتاموهو،هتلاىلإلدامهدحأ:نيةلتفنأدومناسنإلاىفنأبميلس1اا

نمنافنصكانهفكلذلو.ةيهيهبااىلإبرقيوهتلانعدهيرخآلاو،ةداسلا

اممنيطاملاىدأالإو،رسالامامناممنيناس٠إلازيمينأبمِدتاريخلا

.كالهلاىلإ

خااةءايشااولدهااوريهجتااكسف:الةيهلإلاتاوفااوهلوالافصلا

تاريخلاندةجردلةأ-اېياعسانااصرحواہ:هباشِعم-ريملاو

لوألالعىفانلاف:دملاليض:ةنإ.ةورلاوةوقلاولايجااوةحصلالثمةقرالا

.ةعامجلاودرفلاةجاصعرضي

ساسأنْاىلإىتاندراوسم٠هلانيبمساحلاهزييمت٠نواتالفأنأدمو

نايكلاتاذسفنلاوهولوالاْادباالعدوعتىلاةل:ةفلاوبجاواالد.اا

نيحالثموطسرأدجناننانيدنلع.نواصالفأةفم1هىفزاتر1ازكرااولقتسملا

لوقلاىلإىمتنالقتسمدو/وًانايكاطسيلودسدااةمتمسةنااربتعا

.اهليصحتىلإنوهديامبرَوسانااام.مم٠ياكةداعلاوهله.ااسارأناب

ل.اشرارت:۔النَألمللعريغهنُ،نوامالفأبهذ.مهتاد2او

ودبياميفليلعتلااذهنََالو،سا:اانن.ريثكَ-اايفرينَايملنوات)اةأنإ;

ريكناكَوهنامزلمأضفريناكالمهطارتمنإف؛اريك,٠زول.٩ال



-١٨٧-

بآملاواِإلو:وسىذااريم1اكردأدةةكاذعمو،هيرصا«كاكتحالا

.ليوامتقو،كلذعِوقولردهميلاعتهيلإتسىذلا

ةليضفلاوريخلابهبهدملاادهلعمهتلاءاروة:ءاكلابابسالانإ

فعضوةعز-اارودوةي٨اروصقىلإعجرتامير-ةداعسلاوأةذلابمذ.ال

.ضلاسوة:اانوف؛قبطللباةيلداقمدعلإعِـجرتا:ركأسةلا

.داهجاالعضزملا،اہءا،أنمرسيأبهاذملاهزدل:.لعموب٨ا

بيد،هلانمو.هبسانلاص.٠قلختللدبلعبهذ.نأخيرات'اتبثأدقلو

َهيلاجئاتنلانوملسمهقيبطان،نوز،داو،هلنوركنتينيللاهالژهدحتنأ

نملذبام٠ردقبعِةترآقاخلاكول-ااوةليضفااةميقنإ.«آافاجملعةبترملا

ةاق)ادنمرفمالو،ةدااخلالثملاوةةيركاهىدابللراصتنانمقةحتامو،دهج

ةا-نااىفبرحربكأنإ,قحينواهالفألاقدقاو،كلاذلبسنفةةشاا

ملةكلذعِـمو،ا١ا،اريرشوًاالماذءرملاةروريصددع,عِهآىلابرحلاس

سانلادم۔أف,ةدا.همااوةذلانملكوةلوضناانہطبرينانواتالفأسن

نوطالفأنُاطخالانأريغ.،مرشوملانأسانلاقشأو،مهلضفأومهلدعأ

ةفرمدنأررةنيحو،مل.ااهةضفلانأىعدانيحباوهصلازواهدق

يفرس٠دقع؛معزلااذهلثمبذكَـيعِـقاولاف.هللاثمالاوهنايتإلةفاكريخلا

كا-الهنأكلذو،٠هبكَ-آريورمتلانمقةجةيدقو،بأِدالورخلانانإلا

تورة1امامألقعلامزہايوناير.الاىفهىلاب.;اجاابلةتياميفةريكتالاح

،ةدارإلاضر-ةد٠الويلةمااماعيد.؟ءزفملاتاههرملاوًا،ةرهاقاا

وامسر.القالْـح‘الاباتكلواہتاسةمدةدنعا٦ه،٣/٦٧كليناوة;نوطالفأ(ا)

٣هسم
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اذإف.مليامدضنل.هلاقأيومليدقو،لهمااقتةتيالفنل.هلاىلإعفديالو

راكعاىلإكشالبكلذىدأةليضفملهلادرجمرابعاىفنوطالفأىأرانملس

هِ.1ءافنماهيفامب-ةيقالخالاةايحلارابتعاىلإو،رظةوأل،٧درجمةليضفلا

نيسرظنلاقيةدناكنوطالفأنأسنتالاننأريغ.ريكشدرجم-ةيباجوإو

ضامةجيتننوكَـناهنإلد،ةدحاوةلاهررقتالوتبثتالةليضفلانأررق

.هتابتةوقوهتلاصأتبثيوهسفنشمرفيليوط

ةريطخ.اطخأيفعوقولانمنولمالفأجيملفكلذلكنممغرلابو

،ةيروهجلا,هباكىفاصوصخةفرحنملاتايرظنلاضهيلهرودتنفةغلايتانهو

..ارآلاهذهضبلدعهلحجرتناو،ةرسالاوةيكملاسميام
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قالخألاوواعسرأ

ملامالرداص1امأ،سوخاموةيىلإقالخالاملع,وطهسرأباتكرتي

عاطنامهأو.وطسرأىلإهبنثيحنما,ةاوأوهو،اااةيقالخألاوطسرأ

امنإواموطتسيلقالخألانلأقالخاللةبهنلابباكلااذهندهبجرخت

:وطسرألوة٠.نارملاوةبردلاوميتلاببسكَـتامنإو،ةبهومتسيل،عبنىم

،عِطلاةدارإدضكلذكانيفتيلو،هدحوعطلالهفبانيفتسيللد'اضلافه

(٢).،انيفاهتتوايمنتلةداهلانإو،اهلني)اقاةلعجدقعِـيطلانكلو

:ةيقالخالاوطسراهارانه

:ةذللاوةداعسلا،ريخلا،لئاضفلا

،ةيلقعلئا:لئاضفلاندنعو;كانهنأوطسرأىري:لئاضفلا

،لقاهلاوأقطالامسقلا:ةب٠اسنإلاسفنلاىسققباطهكلذوةيقلخلااضذو

ةيناوېشااحِـصتدقو.ةيناومشوةيتابنىلإهرودبمقيىذلالقاعلاريغمسقلاو

ىرهوجرمأانهو.لت.اااہنهسحتسياميلادصقتىتاتاريخلاتم;اكاذإةلقعتم

الإلعنمهلسيل-وطسرأىما٣-هدحولقملانإف:ةليضنالةبنلإ

.ةورثلاةدءامبالإلعىباعيإطاشنىلإدومالو،صلاخلالمأتلا

بسنكَـتفةيقلخلالئاضفلاامأ،ملهتلاق.رطنهةيلقعلالئاضفلابمدَـسو

لعجوهلوالاعِرشملالسعنوكَـينأبجواذاو.فاإلاوةدامااقيرطنم

لعنملهاهنمتينئاىفنونحالاكش،،قالخألايفبكةئالثولمسرألبسن٠(١)

سوخا.ومينىلإقالْـحالا».اركذىذلاباكَـلاةبهنقي:وتللنوجو.ذيمظسني

.واسرأنياسوْـحاموقْـبو

.٢٢٦/١/سوخاموهيىلإقالخ'الاماع(هب)
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ىدأاذإلد-هاافصوإنانإلاف،ةحلاصتاداعنوكَـينفاصنيطاو1ا

واررأدةتموو.ىرنالال/اللهبالاكناولدهلابفصتتالاعأ

لهصحتنأتةولارور؟انكأةحلاصتاداءباَـس/اىلءالماناداذإانأ

،ةذللاوأةدملانووطسرأطبراهوةحلاصلالاهعْالاءادْاندةيقيقحةعتمىلع

.ةليضفلاًناو

وطمرأ.نأنجلا-.اا(١)معزدقل:؟ةداغماةليسوةيضفلاله

ةياغلادواتسرْالوةىلإّادنتسم،ةداهلاوهددعىفدالةلعسولئاضفاارموي

نًابيبااذاو؛دمهتوراعتخابهدامىفةلعسولاامأ،..ه-راإَحمطنامىه

صاضةلاةلوازمو،عوط:ااوراون:رخالالعهاوةليسولالاعْانوكَـس

ص:اااذهمهفىفنشواماااذهبناجدقباوداانْادقتعنو،(٢)«لتادسو'اب

لعلدىرتألاوقأوانبرْالفةجيت:ااهذهطانتاىفهدحو،ِ.اعدايعالايفو

لعءانبسْـم:ااطاشنوهىي٠اسنالارتيلان:«اوقكتاياغ.ةفلارابتعا

،رايتخالا»ىرصنهىلعواعسرأصةنْارهاافااو.،ةلماكلاةايحلاىفةلِـضفاا

ناذهكانهمادامهنأروهمينأ،،ديرأةينولانتهثيدحدنع،د،هتلاو

هلاهف)هنعرديمأةبومقحِـبصيملناماإلانألعلدكلذن.افنارمهنماا

لمملهنإةمثنمو،هيفلصأت:ملةليضفلانأىأ،ريكَـفتوأةيورريه٠بةلضافاا

لعلدتالاودنأوطسرالنأالمةتحاېلااذمكردأدقلو.دعبتافلا.ىلإ

لئاخغاانأىأرامبروطسرأنأكلذرمف،:هَـلو،تاغلاانضفلارابتعا

:لد٠اسونا..اا.ل:اضفاانأو.تطاغةپاقماا

رظنا.لسردناروه(١)

.عجرملاسفن(٢)

History of West.' phil., p. 190.

ا--



ةلهضافاالاع'الاردتبوجوناانييقالخالاضبكامنألع

لا۶الااكلاجاات:رابتعانممغرلابف.اهرااآنعران:اايفرس-اهتاذدحنف

ربعينمنأمعنيدو.اياذلاعألاةجردستسيل١ةيريخنإة،ةريخ

نمؤيوامهسرأن.اذ،نمألاناكامإأو:طتةةليسوةليضفلارميعي،اريخةسملا

.ريخلاا.اههبققحةلضفاانأو.ريخااىنمقالخالاةمممنأب

ىphasure،ةفالا,وأادظفلوطسرألمهتسإ:ةداعسلاوةدللا

اكو.ةج:اارشبةداعلاققحتالتناكنإوhappinessةداحلاىنمفلاخي

نامعالاهنألوالاىًارلا:ةذللايفهارَاةثالثكاهنإ:واخسرْالوق.

،ريخانأثلاثلاو،رشاهضمووريدتاهضعبنأقاشلا،اقلطماريخنوَأتنأ

نأهيبلوألاىأرلاوطسرأشعذريو.ريخلاعاونألضفأتسيلامكلو

رنأبجيىلانًالإو،رشوهفكلذاوائيسارمأديكا٠لميربس،مل'الا

لكن(ل:اقلاىأرلانمرخسيوطسرأنإ.اريخ-َهذللاوهو-هدم

نمواهلااءزجن.ىنلكن١لاانااىأرلانمهتيرخس،ةيسجتاذللا

لاجرااو.تناكاييأهذلااىمةذلاانإ.ةذللاىاقاالعةردقلاتالهودهيفمث

فيكو،ظ-هلاىيساونو٢َ.نْاالإموللا،ذفاذللاضحينوعتدتينوريخلا

ةعتملاهزماْـعادعِـستي-وطسرأران;يف-،دفنهلإلاوكلذكرم٠الانوكال

.لمأتلا-ةديحولا

ب:«ىلإابنجهه:دتداكتىلااذلةرتاهذهةروطخىلإهبتناوطسرألماو

هاراذا.اماعاريخ،ةذلاا,راب:ءالعمهبهذماوسأنباانييروقي'الاعم

دسانلانمرِاْـحالابقيملآالةئيسذماذلواتمكاهنأىلعصنو٠رخآماقمىف

ل،٠.َ،الدروأةديجةعشاْانمهبطبرامبنهرايرشوأةذللايريخنْاو
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،اردقوةم:ةةذلااقوهادكااهنأناسنجكلذنمدموأبهليلوطسرأنا

-ىرخأةرمانهو،لةمااباقيثواانابتراديتزنادنإلابةديدجلاةذللانأو

.وطسرأبهذ.ىفلهصاهلاطاشالنةذللاوةداعسااطووىبةتط

لمأتلان'ال،ل.الانفلدمتتامااطاوشلااذهلةروهملكأنأايأردقلو

لكىلعلهضإ،قالخإلالعطاشنلاعاوألهضفأراتسرأرظزنفربتعي

نهةحسفناسنال.اللوالكلذو،ةيلكةفرحوأةسايسوْابرحندءش

.ةداهلاليميلعاةيمداغارفوتقولا

نوناااءو:ةبلصلاةيضفلاهرابتعاىفوامهسرْاقفاو:نأِعطةنالو

،ءاقدصاللىلعفلاراثيإلاوةيعايجالاتامدخلاهادسإْںالكلذو.ةداعلا

اكَـكالهسشتقولانفو.اسونااارمأرب:هدنأنكَـسالهَـباسن)النوعلاثبو

وْاةايحلاتالكشملحقلدعلالايتساوأىهذاادمافلانأشنململةننأ

هكيالناسنإلاںْاكردأدقهنأدبالوامههرأنأدقتنو.ةقيقحلانعفكلا

لعمنادلالمأتلارصقي«أايلءاذااصوصخ،تقولالكالمامنوكينأ

نأىلعحِايواسرأنإ،كلذعمو.هريغلعن.هلإلاسيلو،هدحوهلإلا

هيضةياهرادقمىملءو،(ا)لمتهللهلايعتهساىدمىلعفةوتتناسنالاةينانا

نفكراثيمثن.و،ةيهلالاةايحلاقكراشاردقلاااللمالاةِاحنير

مدم۔أوساناالضةأنفو۔ايةاانوكَـينأعتوةناذلوة:ةيةحلاةذلااوةدام-اا

ناولأىكقوةيىذاا-لمأتااوهو-هلإلاطاشنبهيبشمہطادانالارظ;

.ةروصتملاةداعلا

مالسالاىفةيهلالاتادهملاوقاختلاةرش:اماهپة(ا)
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نفنوكيهروط،و،،ذ-مبوهلقعلمتبىذلانأودي,وطسرألوة،و

حصاذإهنةهلالااةبهنل٩قولخمزعأنواَـيه٠أاك،ةيلتهلا«الاحلهضفأ

٠لوقعملانف-كلنكيلاغنظ،ىك-سانلانونشباااترتكتةهلآلانأ

ِعط٠أهبْماقلااورركيواوجينأو،مممطاهش،هيبشطاشابةهلآلارسينأنذإ

هذهلكو.الينايحاكولساَـماسو،مهيدلءىشزهألالئ،هراهعو،ممركَـتلا

فوهليفلاناكازالو،ىفوليم٠ااىلإةنماوةروص:تمن(ةيماسلا)تافصلا

نإةهيعو،سانلادسأهنأنايكلذ؟ناكنمو.ة-دآلاىدلسانلازعأ

.،ناسنإىأن.دعسأنوةَـسفوسليفلا

ندةداملاوةذلااہتاصووامهسرأىدلةليضفااننءثيدطامنألوقو

ةماداةطقلاهذهضرم:نأدو;،ىرخأةهجعرةياغوأةلتسواہنو١و،ةهج

ةايضفلاف.،ةليضفلاهديدحتلاامإاهضواتهسرأاهدعىتلا،طسولا,ةرَـكفىمو

٠تدازوْاتلقاذإةيعمةترماهنْاىنهع،ني:ايذروأنيفرطتنيا،طسو,هيدل

.ىقاضفلارخآىلإرومتلاونبجلانيبطسوالمةعاجشلاف.ةلذرتعبصأ

لئاضفكانهنإف؛لئاضفلالكلعقطنيالدةطباضلااذهنأِعقاولاو

العفعقاوالربطاةقرااددالشم'ااقدصلاف.طسواہتةوق-ىفروصتيال

حبصيىتحددعماضينأوأهمصقنيوأهيفىلااِ،ناهيفروصتيال

نأةجردلهلالاهيفطرة:ناك،ا‘الكلذو،قاحلاهلإلاماجهاىفوامهسرأكشي(١)

لو'الاكرلاووام-دسرأهلاىمسكلذلو،ةكرااهدىودسهماههلةقالعىأروصتِعم

.كرحتيالىذلاوًا

أدبااذ-عق.االنلاانااةقىلعواتسرأهعضوىذلاىلةماال.ْانااكملاذكو(٢)

لملو.لم‘اناااذهةلوازمردت.ناوَـكَـيري2اوةداسلانألعوطسرأىم:دقواصوصخ

.رَـكَـفتاايلعأدبأاسةقبطنجوامسرأنمةقدرتكحأناكهيِوَتم
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اقدصنوكيفعقاولاكوةقباطينأاواف،كاذوأاذهلمتحيالن'الةليضف

واتسرأنأدقتعنو.ةلوذرذئدنعوإكن؟نوةفلاينأامإو،ةيضفذئدعو

.بذاكلاعضاوةلانيوحجوتلانيبطسوقدصلانإلوقينيحفلكتي

عيجلعقبامنيالهنَـكلوالمںضلانهرابخإلالعقراينيدقاذمف

ىذلانم:رتَـللاؤسكانهلازيافكلذعمو؛قدصلااهيفرهظِاىلاتالاطا

انأهربةعأامنإ؟طسولااذهررقتيىولسىأءوضىلءو؟طسولاازهددمي

؟نازيملاامو؟مكحلااف،هقوفوأطسولانودارمأىرمولوديدقاطسوارمأ

نالوقلاكايةدسافرب:هبرومااونجلانيطهسورمأةعاجشلانالوقلانإ

رمألادتعالانإمن،لوبةمريغانهواصةنرومتوأ،دتحانجةعاجشلا

نأديزىلاةماداةامةلانكلو،نادالاضعبهبتصوأوهتعرشدقو،دوع

اہحيضوتلو،ةصاخلاهتاموقمهلهتاذبمثاقرمأةيضفلانأىهاهيلإمامالاهجون

.لقتسرانددضهنألعلب،اېقوةوأاهنودنألعال،اهدضىلإراشينأنكَـع

:ىفالخالاوطسراريكفتننىطارقتسرالانوللا

ةباتقالخ'الالعجهنأىةالخءالاىطسرالابهذااتارثعنهناكدقل

ةيحالانمنيتفاكتمنيصخشاندجواذ.افكاذىلءو.سكَهلاندالدرةسايسلل

،ةنيهمتايلوتسعهيفعِـلطضيىسايسزكرهعتمتياهدحأنأالإ،ةيقالخ.الا

نكَـعالغاصلامكاحلان،وايسرأران:نفايقالخأنيواهقمناهصخثلانادهسياف

ود-و.وطسرأركفنفةوة:املاهَـصنىههذهو.عاصلانطاوملاوواسينأ

نمِمهينأىنبم٠امعِـسوأىف،ىفالخأ,ظفللمعتسيانهوامرأنأ

ىنيسو.ورعشنمةبهوااوةراهملاتازي.لكفاذههيأرلعو.ةماكلاهذه

رعاشلااذهنإدحألقيملو،وةالخالامييقتلاىفلخدأنأنكَـمم.خيِاابدأو

ةيقالخألاةيحانلانمهريغقوةيماسرلااهنهنأوأ،هرعشلايقالَـحاهريغزيي



-

لامفألاامساداثبتمامنإىقالخأمكحىأوأ،قالخالانإ.،:اةءورلارظ

هذكهو.ةنوعمةقالخ1الموءىداومىذىذلاكولسلاطمنوهيدارالا

حصاذلو،ةريكتالايخانيبنماعوطنلاسنإلااهراتخيةپدارإلالاعفألا

.ه:.اوتسهىدارإونيرحىلءءابحِدعوأمالينأ

روهمتنالاذلو،فصولااهنهاِماعقبابيالامنإةبهاو1اواازملاكطامأ

ةروصمسريوأةيقيسودةطقفلو«ملدوالاةيقالخالاةپدالانمناسنإمد٠ينأ

ال-هيفبوغرمرفيمأابأمغراعلابويعلانأاك.ةليج

او.ذ،نأنالجرعألاوهلالااوهونملاة،اهيسبايقالَـحاهراامالينألَـب

ةلبتعالبوبدلاوإازملانهاعاونأكانهنأىأ.ةيقالخألاةيحانلانم

وءديامكانهريلة.ى.ايسلاوأىعايجالاناديملالهإو،قالخ'الاىلإ

نمكاذحصنإو،فمالملاريغندلضفأفقثملادرفلارابتعاىلإايقالخأ

فقدملاريغقدصوفقثملاقدصاذإو.ةيداصتقالاوةيناهجالارظالاةهجو

نإ.دودحلاكلتىفرخَآلالعلشوامهدح"السيلو،ةيضفايهتملكقدصنإف

،بوةرمريغ,فصولاامًاترياني,ىقالخأال,فصولا

لضفأنأهرابتعانفوطسرأىدلةحضاوةيطارقتسرالاةعزنلاود:أو

ةفسال-ذلاوأءافرشلاسالانمادجلولقددعلعايساسأروهمقم.ايش.الا

وأنيكاملانمةملةلاهذخجاتإنل:امودرجمسانااملنهمنوكَـينأكلذِعمو

ن.ال،لهدمآريغنمهلوبةنكيالفقوملااذهلثمنأايأريفو.نايع.الا

النوأافرشبسكَـينأىغبنإالناسنٍالاف؛تاجاولاوقوتطانياطلخهيف

ءادأنمزنب;أامرادق،ةياو:دسنملحامرادةمباريخوأةداسوأ

ً.ًبًـهاواارودددصلااناهنفِلهاجتيفقواااذهنأايك.ةيلو:هملاهذهتاجاړ
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مدلانو:اقاهكَـممنأنةَـسالو،ةيبطوأةيرمعيفرمآالىلاتا٠رعملاو

ةياغناهنإلكنأدكؤتامان..ىفنادالانأدقتسو.نامولاوأسًاجااوأ

قلطينأوسه٠لاهذمرهوجفشكنأهتلاسرنأو،هتايْماقوبشىف

ةرداقنواتتنأاباشندسنلكنأو:اهلَ(ىدمنءربعتلاتانهصداب.ال

لكىفةفوصتملاةو-ءدكلتتناكدقلله،اهرهوجفشكىلءتدارًااذا

هجاويراجدملااذهىپةوطسرأىأرنععِافدلانأفوضناك،نامزوناكد

امهيهافمعوذ٠ِعم-ةاواسملاوةلاد.ااأدبمةقيثوةلصنمهلامل!ةمجتوص

.االيصف;ضرعلءاهنوزَـينأندمِ:هآةروباهنأشبقالطاو

اترالفعمقوامشالدق،لد,اا,نعوطهسرأةركفنأعقاولاو

الن.هرس٠عمم.التتناكوطسرأءارآبلغأنأل:ىيبطنمأانهو،نآلا

داقتعالاضرف،لدماانأو،قوةحلاِعنوادمرشبلانأدققض

ةماتلاةاواسملاىفتقياللدماانأدقتعيهنإةوطسرأامأ.ةاوا-ااهببمزاجلا

انايحأاهفصونكميىلاةعيعصلاةبسةلاوأ،بس-:1اردقلاطقةباطتيلد

نمرداصلالدعلانءفلتخي،كلاموأديسنمرداصلالدمااف.ةاواسماهنأب

وأىبجأنمرداصلالدعلاريغ،بأندرداصلالدهلاكلدهو,ىداعدرفىأ

،بألاوديسللكلمنالاودسبماانالواتسرُالوةيايككلذو،نبانم

ةيكلملاهذهنأوطسرأتافو-كلمباميةكلامىلإملظلاةبسنروصتيالو

ةعطقسيلو،ناهنإهنال،كولمملاتاكلموىوقلكىلإدتعالو،ةيقيقحتيل

هيأرةدحنمفف،نأدارأف،جرحلاضهيسحأواتسرأنأرهظيو.ثااأ

نيبةقادصةقالعةماقإناكمإةطقنثعامدع،قيْارلاب»لهمتيايةهتدارصو

ءىشدجوإال,واسرألوةينأبيرغلاندو.كلذةلاةساوأهكولعوديسلا

اذلو،نقرااىه،ةيحةلَادحعلا»-دالاوديسلا-،نيبناجلانيبكرتشم
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،ناسناكديمالةبسنلاامأ؛هلاقيدصديستاناسنالانوكينأنكَـعال

نبةلادعلاضعبكانهنأوديدقهنال،اقيدصنوكينأنَاملانمننإة

نفيفرطناسنإوأ،نيم.ىفو:اقماظكرتشدرخآننامإوناسنإىأ

.،ناسنإوهامردقبهديسودوهاانيبذةادصدوجونكمياذلو؛ةتيمةيقافتا

جوزلانيبةتفاكتملاريغتاقاللاهذميفةضاضغةيأوطررأىوالو

لعالابِـحمنأنودالالعف،ه+ءودهلايوأ،هباوبألانيوأهتجوزو

«.اسإدنعنودالالععنشيومذينأهللعالانإلب،لعالاهِـبايرنكأ

ءانبألاوتاجوزلاىلعب.قحلااذهلشوخالَآلاضفرطللسولو

مهئالونہجاوزال-بيترتلالع-امركأاووكينأد.اعبمهثلاو

كولملاو.٤َالاوجاوزالانممهيلإلصيىذلابحلانن.ريثكْـبركأ،ميكول.و

.ماكحلاوأ

ةلكَـبقكَدكلْدلو،لوط،ةسايسللةباتقالخالالدجغاتننءثيدحلاو

نمتازجنملاهذهميتنعو،ةماعةفصةيقالخألاوطسرأتازيمنءةزجوم

.ىټالخ'الاريااذهمسىذلامامااِماطلافصولالخ

قساتنفايفاوا»رهذد،قدا-مهالا,ه٠اتكنفوطسرأحرشدقل

لا.ةلاحِـجانلاطاشنلان.تمتتةداعسلانأو،ةدادسلاوهريخلانأنيبف،دارطاو

اريبكاءزجصصخو.هراكفأندلوقريغددر(ايلمانءىراقلاعاقإىفحجنو

ةسن،دحتملاتاقَالعلارئاسلمشتىلااةقادصلانعثيدحللىفالْـحالاهنمنم

.رايخ'الانيبالإققحتتنْانالةماتلاةقادصلانأنيبو،بحلاوةدومال

يريكسانأةقداصمليحتسملانمنكيملنإ-ريسهلايمنأو،نيحلاهملا

قداكهبالأىنبنيو،(ا)ةلماكةقادصةجرد,مهنمدرفلكلظافتحالاِمه

,B.Russell.191.(ا) Hist. of west.ْphi1. p
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مارخاعِزنتةليضفبافصتدوهنَاَـيملام،ازكرمهن.ىلعأوهن.ناسنإلا

.هلرخآلايفرطلا

تاقاللاؤفاكتمدءناكمإندهيلإةراشالاتقبسامماركذلعاكاذإو

ةلاحتساىأردقوطهسرأنأبيجعلان.نإف،وطسرأبهذ.ىفنايح'الاضهيف

نكيالهتلان"الهرافانفكلذو؛نانإلاوّهلانيببحوأةقادصوةدوممايق

نمضةفالا-هلانمعِونلااذهلخدينأوطسرأناكمءابناكهنأعِ.،انيمنأ

وأنالإبألاوأةجوزلاجوزلاةقداءىنهيلإرادأاكةئةاكتملاريغتاقاللا

ضرهنىلعقح،ياذدااديرفاعونهط«نأوأ،.ةيعرلابمكاحلا

،هبرسجوهاملهبحتنحنف،انبةنانكِـَـنال،اإلانأو،هتلابحناننا

ىزنكو.الداو:الوأبحلااذهانادايناكاذإاعران:اايفرعم،هللمأو

-ناسنإلاوهنانيببحةقداءدوجوروصتمدع-ةركنااهذهءاقدصأ

-هنانوهزيكلهبمهنأاونظنمممہعياشنموةيممجلاىدلىالسالاايحنانف

ةقادصةلأسموامسرأبهذمنفبا-ةبعال(اهردجأوطاةنااقدأنمو

احلاصاريخناسنإلاناكاذإامةلاحنفنكنكلذنأهيأريفو.هسفنلناسنإلا

مهسشأنوبم,رايخالاومهنأنوهركَـي-وطسرأمعزىف-ءابخلاف

.ماعلاوطسرأقوذلىدصةركفلاهذهنأىزو.،ىفرشولي

لئاضفنمدعِـتمتياموىلاثملالجرلالئاضفوطسرأانيلعضريكلذك

لعزئاح،هتمهولعوهتاكاموهتاردقنعناعم،انتبزتمروظ٠وهفاازمو

لكجا٠اهنأكوود:ةةمهاولءوةزمااورهفلاوفرشلاف،حالصلاتاجردممق

لثمىرخالالتانفلازاسققحتدجالإققحتتنأنكَـميالو،لئادمفلا

حاصامنيومداحلاضراوتلازار(نلاض:عِاويو.ةدجنااوةعاجشلا
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ايسالو-نلادالاهتمسرىذلاعِـباطلانيووطسرأايمراكةيصخشااكلت

ىلإعِـجارضراعتلااذهنأنوِري.راكنالاوعضاوتلاعِـباط-ةيحيسملا

ةيحيسملافصينأىلإهشتين,كلذعفددقلو.ةيحيسملاوةينثولانيحورلانِاس

ااا.ديعلاةيقالخأاهنأ

كسمتي-ةملاملاوعضاوتلاىلعضحنإو-مالسإلانأةقيقحلاو

،ةماركلامهفنم،نألع.ةمااولعوةهورملاو،اهبزازغالاوة.اركلإ

هفرشيوق٤امركَـياملكلب،لجوفلصيفهالعتسالااهنممهفيالثيحب

.قالَـح9امراكمديؤي(هلكو

وطسرأحجنىذلاحضاولاحرشلاومظ:ااضرعلانممغرلا٠هنألادمجالو

ةرارحوأنامنإلاةسملهبتكايفديقتتانإة،ةيقالخالاميلعتاالوحهمافإىف

يمأامنأكو،قالخالانعةتباكنفوطسرأأدبدقل،ةايحلاضنوأ،ةفطاعلا

كرعدقاعثيدحدنعترملْـمريغنكيملنإ،دياحمهبشومة،ولصتيال

ةقادصلانعثدحتيامدعىخ.«رخَالاهمامبهاهجويوأناسنإلارعاش.

ةراقدقتينأةجردلسارنسالاوظفحتلاثيدحلعميخي،ةفاحاملادرابهد4

نكَـميلب،ةيقاخلاةايحلانفةنج.ااىحاوللةيمةق-برايحنفنايملنأ

اهبتمتهاىلاةيناسنإلابراجتلاةزادايرقتكزنإ،لسر,عملاقينأ

نايدألا

ممكلتتنكلا.الزهةبسنلنىوتسملانودودرةيقالخالاوام۔رأمياتنإ

ىفاميسكلذةشد:ءو؛امدمواعرمذمقيقالاسدةلادبعفصولااذهرب(ا)

.رخَاعضوم

( r)B. Russell, History of Western Philosophy, p. 195.



-ام..-

وطسرأميلامافنوډ،الىيملابحمنيذلا،و.-اايلابةيماسرعاشم

وأ.ازعسايلاىلإمپوقشمہنفدنسلا.استلادعيالاك،ادازةيقالخالا

قوز.قهنمريوضفيجهالزةةبسالابىدرياذامو.لمؤملااشمووأىولس

نمرتكأتاوقاولابوطسرأكلةل.دياحمناسنان.هدرفت١انحالاا

ىلاتايلاورداصملانعىضاتواياذلاعالابالإأبهيملمثنم،تالوقماا

وألمماامييقتنفايساسأالماعو،اماهاناسناارصعطقسأاذهبو،اهب٠دحت

وأثعاو:الاريبكtزوماقأىالسالااننإدنأمولع1انمو.قالخالاكولسلا

تاينلابلاع'الاامَا,هلوقملسوهيلعهتلللصهتلالوهسرنعزؤيلىهستاينلا

.،لعامهىرمالكل»لقيملو،ىونامءىرمالكلامإو

ةييزيفاتيملاهئارآعما.امنقدش٠ةيقالګالاوطسرأ.ارآنإفةلجلالعو

داقتعاللةيلهااةيمه"الاىرومف.ىقالْـحالالؤافتلانداعونربعتىلا

ةمكفداهنوةَ-ااروامنوتلدالوسمويكلذو،ةيئانلابابوالاب

-تايظدملالعأرامىتلاةناتختاتارةتلانأوطسرأىراك.ةددحمنيناوق

حورلاهذهرياستامنإةلضاةلالاشالاقامعاكلذىفامب-اهري٤وةيوضع

.هايحلانفرواتلاةلسلسمكحتىتااحورلاكلت،ةفداهلاةماماا



ُامشلالَـلالتصقلا

ةدملاِةنوامالفألاىفقالخألا





-٢.٣-

،ُددملاةينوطالف'الا

قالخ.الاو

ةيقالخأتادوجو.كامنأ۔ةثيدحلاةياوامالفالاسسزد-نيطولفأىو

ىوتسمقوفامامهدحأ:نارخآناعونكانهو.ةيةالخأريغتادوجودو

superةيقالخألا moral،رةيقالخألاىوتسمنوداميناثلاوsub -more.

ىلإىتف٠ىذلايهلإلاوأىلاساملاملامااوهفةيقالخالاىوتس.قوفامامأ

اردصمناكاددحاولانأىلعاا)هتاعوفنيطولفأصن٠و،دحاولا,

هقلطينأىبأيريخلاظفلىتحهآاديةفاقةفصاهنألعاهبهفصوز«ملةليضفلل

ميخنأنيسخلانأل؛رانازوج،ال,لوفيو.دحاولالع

ملاوعقبسيىذلا،ةأ٧دمقاذإامأ.مل-.ااءازجأضبهبعِـتمتيىذلاىنملاب

.(٢)،زودنعفءايشألا

،قالخالاقوف-هلالجلج۔هتلانألإريِـشنأاهنمنيطولفأديرو

هلالببولعيهنأللب،اهبردجريههنأوأقالخاللةداض.هلاعفأنأضميال

.ملعلإهتقالكىموردصملاةقالعاهبهتقالعو،كلذلكردص.هنال،امنع

ضبءارآنممهفناك،ليطهتلادحىلإواد،هيزنتلانفقارءإىرناكاذهو

.ةيممجلاكمالسإلاقةيلاغلاقرفلا

ردممنيطولفأرظنيفتلاةداملاوهفقالخألاىوتسمتحتامامأ

ىلإاهليوحتىفلمأالهنأكلذبديوو،،قلطملارشلاب,اهيمسيدقو،رشلك

.ريخلاوأنسحلاىلإ

Enneads,1,1.2(ا)

Plotinus and Neoplatonism, p. 137. (٢)
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تاذااكفنوكتنأ.االف،اهدضوأةيضفلاتاذفصونكَـلو

لعداسةللوحالسهصللامتهيبطمكحيةلد٠اقو،عِونتمكولسىلعةرداق،ةريغتم

لباقريغادسافهتديبط!نوكَـينأهنأشنمىذلاهىتلاف،كلذلعو.هاوساا

نوكَـينأنالو،قالخألاقاطةنددعبتسينأو.«الحالملاوأيريخلل

فارج;اهيفروصتيالىذلاقملاعملاريخلاهعمدعبتسيكلذكو.املاءوضوم

.دانوأ

ةليضفللاعوضومنو؟َدنأبجيىذااوهنانإلاف،أدبملااد٠داةيمو

-قالخالاقوةوهىذلاىلاثملامملا.ااوأهلالا-دحاولاعسءىشيفكرال9

طسونذإو,ة.ةدا1اوهوقالَـح»ااتحتوهامعِـمءىشىفكلاككرتشيو

.ايلاتابنناس،إلانألعصنينواهالفأانيأردقانكنإو.ليملاءنيب

ىفالاكراشيو،هحوروأهسفن,لوالاناسنإلاكر.ضرالاتاسرنال

ريغووةنايدتسيلسةنلانأىرنيطولفأنأنهذلانعبيغ،٠الو.هندبب

بجوياعىأنموويفرس-الاهتاذباهلىأ.طوةسللابيطمكحو-ةلاق

لعبترت،طوقسلاالعزاجاذإو،ريخلاالاملاباكادةلصتمالالازلا

.ىلإلاملا«ااىلعطوقساازاودركلْد

هسفننكَـسملاذإ،ناسنإلاىدلبو;ذااوطوةسلاىعاودىهافنذإو

ديسلاِمِايا٠مل،ا'الطةميناسنإلانأوكلذىلعنبامولفأبجي؟كلاذلالها

.ةورشىرخأهىداملةدايقلاملسأ،:٠الو،هسنهو،هتاذىفنةيقحلا

ةرابعبو،.ىووهفاذاو،لمهلال:ءلز,؟لقحااأديا,:نيطولفألوقي

هاورلقعلاملا«اإلانالعان-ةأانكاذإادلعدمتيهىشلكنإ،ىرخأ

ن'ال،نه.;انطابلالخوأ(هلآلاوهوماعلاالقحااأدباالالخكلذناك



-م.ه.تم

.،هلبهنالمث(ا:وش)كلمننأنةَـمإاند

ةليضفهن"الاردصمنوةَـينأ-نِـلفولفًابدذمنف-سَـميالىذلاندملاهنإ

نيو.ةلااعوضو.وهىدلالقعلافلاخيعباملااذهو،الاهضودوأ

ةيرشىلاراساًادقنيدلالاجروةيفوتلاوداهزلاوةفسالفلامظمدنًاماما

يفراعتنفو،اذاوللاد:ءايففئةتلابهذخأوهريطت؛اوهصاوتمركوندبلا

؟نپاتولفألوةاف،ىرخأااايحأ

ّ«ةالمااماودوىماملاومالَالَاانيبط٠ر-هريغريكلشنيوولفأنأقحلا

ردقيو،ورااحاهَـكماااذههمعحاةكو،ناسنإلاةحمروهمد٠وندبااب

عيمجنفاهرامثاوسم٠نلاىفناميإلاىوقهنكَ-او،ىنانإلافةوملاشومهص

.ندبلاعم(مكرادد

ةطش;"الالكوذكاذالاوممِ.ااِعتسو،ذآاذالاومالآلاىلافسم٠:ااعفآرتسه

مزمتدقف.اكملعدسفيالملاةكدہتلاوجاللالجأنداي.دختستىلاةيسحلا

ةأشندنوهتوهلمحتتساهنإف؛هافشلادقنامدنعاہكلو،هلوووأملالا

ىلعو،تعاطتسااذإاېتبكتسلب:ةومشلابقارتسو.هلعوطملاضفرتو

ةوقنممغرلاهفاختامسم٠نلامامْاسيلو.قرختنلسفنلان.افريدقتأوسأ

ىتح،ِحبقلاوأرشلانفنوكتنلفةبغركانهتناكاذإو..رهاوقلاهذه

ةيسنجلاةوېكاتسياو،اههادناجراخلاجساناق.٠امزاللابارشلاوماعطاا

.(ا)،كلذنشدلقأ

نَـككالهنألعىرخأرموسوصنااادبنيثحا-ااضعبلدسيدقو

ملانمنيطولفأندهزبددصلااذهنفنيطولفأبهذ.فصو

اااةديدشلاسفنلاةبقارمتنأايهعضإهكلو:ملالاب:ةيآوأةدالاساولاعع

.Plotinus,p.141عجرملاست(ا) 145 (r) p
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.رمااخدهزةارساهنانيطولفأةايحالفتىتلاةيخيراتلالوقنلإةربعالو

الإو،ةعومسمةيوقهيفدهزلاةمننو.حضاوحيرصوهاكصنلانأىرنو

بارشلاوما،املانوكىتماموموزللادنعامكوةوهشلاةبقارمىنماف

نيطولفأقش٠ىذلاعارصلااذهلكىنعماملب؟سفنلاهابتناجراخسن4او

اك-اذهو،رذحجردآوديكوعاودهزهنإلاةد٠امةياغ؟هيفسفنلاراصتناب

.سفنلالعدسفيالشا-نيطولفألوقي

وأةيندبلاىوةااتدادامهنأىونباحولفْانأبلوةلاانكَـككلذحاضيإلو

ملهنأحجهم.راتخالامسادةظةيتمسفنلانووَـننأديالفةدوجو.ةيداملا

هنألاذهو-هبىدانىذلاريهطتلالاادسونمةليسو٢ايمدِادهزادااننِعضي

هثيدحنمفكسينْانكيو.موررلاور:امكاوْاسوقاملإاريكنمؤيمل

بارطضالانمنمامبناسنإلانوَـيرييبشيعلاةطامبومبولطملانأ

ريهطتلايفةد۔دكاوةوطخمدةتلانأىأرنإة،هتقثلارظةو.لقعلاوأىسفنلا

.ىلإلامماامااوألقعلاأدبملاوهوا,اصالاضالاق،رطلعاېمتب

اب-رتةاىلا.ةرابطاللسلاقپ:الاةيفيكنايرقشمة،ملهنكلو

.ةيا،إةلهضفةيألعةقباسةيرورضةواتخ۶

،بوزمااورومةلاعِاوأعِـيمجلاصن:هناناك،إل؛نأدقتيملنيطولفأنإ

نألعةحارصسسهنإلب.رن:ااومسقيرطنعامفةرورضىأرهكلو

ديحولانمآلاناكملانإ.ند.لابلاصتاكانهمادامةيئزجلظتسةيسةنلاةراهطلا

ناسنإلالمونأضبنيىذلا،لخادلابارملاكْـلذ،سفنلابارحموهامنإ

لعنوريثكنوثحابقاعدقلو.لمأتلاونابدالاقيرطنعهبلاصتالالع

ةعمعاواك،نطولفاعابأنأىلعاد٠دجدا:ادداضلانمريك،دعو،كلذ



-٢.٧-

٠ةفسالفاانماونوملوءالبنلاةيفودصلانم

سيلو،اونوصريتهيسفنلانطاةپةالخأ،لاقنملك،دةنلاانهىلءءابو

وطسرأنإنط،ةرَـكفلاسفنباوداننوريوكةنهسالفكلذلعدريو،افو.اليف

ةجردىلإكلذىفstoiesنويقاورلاقرةأدقلو.كلذنم.ىئىلإادهسفن

،ماتلاءافصلالدبهتو،ملاعلاءاړنإلةلمسةتورطهراو:ء،٠راحتنالااوذجنأ

.دحلااذهىلإنيطولفأبهدږملو

،ةيقيزيفاتيمفايقالخأنإو،هيقالخأها٩ري،اتيمنإنيامولنأننءلوقدقل

ضرعىهةباجإلالعيفوتالةليسوريننأعقاولا؟حبص،كلذلهف,

امامتقفاوىتازيفاتيملابناجلاناكاذإامانلعِـض:ولرشلانءنيطولفأةركف

.ىقالخ"الابناجلا

الإةيفالْـحالاةهجولانمارشحِـبصيالةيم٩زيه٠اتلاةيحانلاندرشلانإ

عاونأوةيدودحمكانهنابنمز;انأىأ.ادمتدرفلاروهمقةجيتنرظاذا

اهنَتلو،ةيقيزيفاتيملاةجاتلانمرشهذهو،اہيفدرفلللندال،ةيعيبطروهصق

طورشنمناطرس٠ةيرحلاودصقلانأل؛ةيقالخ'الاةيحانلانهكللكتسيل

.ةيفالخ'الاةيلوشملالمحت

٠.نيطولفالعذخؤيام

لهاجتتداكت.ةيصيشةغنو،ىدرفهاسهيإوذهنأهبهذدىلعذخز

اذ-٨ادادتماهبهْددناكاْـعاكو.ةيعايجالاقالخالاةصاخلاةماهلالاسملا

كلذباليحم،طشاركفوايلاثمةايحلاةيفيكلوحىرظلاولمألاهاجتالا

.هيفشيهلانمالدب،عمتجملاجراخةايحلاةيفيكجالعىلإةيقالخالاتاساردلا

ةب٠اسنإلانو:كانإه:،نيناوةلاههباكىفنوطداةأةحةنددرهنأكو
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اهذخأىلإنورطضماتأظحلا.ورنمو،ألدجلتذختنألهاجتتال

-ءالؤهلاثمأمعرايف-يفو-ايم٠الةيسيارلاضارغألانمناكاذرو،ةيدج

لعنإلوقيفداقنلاضهبيفريل،،ةرواجلاوةدجلاكلذسانلاذخأيالآ

هانهمُولاءالو٠٨ةاساوملاوىزاعتلامدقينًاه.ىأرلااءفوهليفلا

،ةيسفاضارمأندمهيةين:دلاةاساوملامسررتينأوني،ذهملاو.اسمتلاو

يلعمهتنأنالب،ةياهنإلانلماا,ظفلنأليفارسإل٩د:الااذهفهسو

تاينالامةقزااةميقلاتادةراداارو.ال9اكلاااهندداونأامإ:نيين..

هانالكزيكرآمدبحصناذإفوسليفلالعمولالاانذإو،ةايحلاجهانمو

تااكاذإفدةفاودسجوت،ةراعاېتعيبعبامنالا،اهياءنمرصقوناس٠إلا

،ىعفنااراهنالاوبللةضرعكلدوناسنإلاناكءىشلكناس;اللرانلاب

نونك,.اد٠رأاذاامأ.رارقهلرقيالداكي,حرتااوخرةلافطاوماةبرفوأ

عيمجنمسانااةايححِاماامو،مكِةوءىدابماقالا٨اامظةيامهَـسانإلا

.موللابودوجهبيفافختسالاوأاذهلهايلًااقلايفوسليفاانإف،امناوج

،نيبذسإاوءاحهتلاوهاسؤبلاةاساودوةيزءةظد-المكانهكلذك

رصتقتنأارورضسسيلو.اياسنإابجاو-لقاعلكىِراية-كلذسيلأ

بو؟َتمةدعاكانوعمالعبلطتتدقف،طةةمالكلاىلءةاساوملاوأةيزمتلا

ًملالاوأةبكنلاةهيطبىلةلاحاضپإلاالإةلاحلابلطتتالدقو،ةيدامةدعام

.هبناهتسياللعاذهنأدقنو،،دقنبهتمومملالاوبوكنملادزيىتح

.«ازحأوهبئاصمميقيفغاايبلاْـغلاىفناسنالانأملد٠ةدهاشملانمو

،اعوزجرشلاهسماذإ،اعولهقاخناسنإلانإ,لوقيذإميظ-ااهتلاقدصو

.اليلااذمةقية«0رصينايفولوفلابقيليالفأ.،.ِاعوامريخلاهساذيو

نإ.ىمخشلااننزاوتدقنالىخو،ىخونيامم.راكأاسوشن.لانيالىتح



-مم.٩-

،اليبناروهشرربنيملأتملاملأوأ،س:ااةساعتميفوليم٠ااماپهإدرجم

.افبنعتوْاامولانمقحتستالةيعاَـيجالاةيلوثسملابَام٠يرشاساسحإو

لئاضفلاىلإراشأدقةيدرفلاةمةنااهذهمغرنيهواذُانأىزاننألع

هنكلو،هتلاباهلاهصتاقيرطنفسفنلاجورعلبقريہطتللباطتاىلاةيسايلا

داحتالاوْالاسالارمألاريخلاوساف«ااةداالعجذأاك.افيفخاملامسمل

ًاد-قالعلانإ,نيامولفًالوةد٠و.سانلالكرودةمىفكلذسيلو،هتلاب

اعرو،دهاعمرخَالااي،داةداالواقاضموف،انسوةاىفةدحاوتيللعألا

تاردقو،تاجرد,قاعتآةلاماهنإ.ادادعتسالقأوهنمكانهنأاك،لصو

صخ-دشنفةثلاثلاوأةيناثلاو،صخشنفىلوألاةجردادوتدةو.سفنلا

.(١)ىوقلاهزهلهىوملكفكلاذنممغرلالعو،رَـحآ

Plotinusand.8,157.(ا) Neoplatonism, pp





اامنيّـَـسلا

ةيدملاةم٠لفلاىفقالخألانممسذوف
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-٢١٣.هه

ةمةنملابس۵كْـلم

Utilitaْnanism

،ةذللا,بمذملةروطتمةروص-ةماعلاهلوصأىف-ةمةنملابهذمربتعي

،ىمسأاريخةمالاوأ،ةذللا,ربتعاىذلابهذملاكلذ،(اانييروقيألاىدل

علس،ملألاوةذللااب٠يناموفطاوهلاوأروهكاقالخالاسايقملعجو

.انتيطَمعىرخالابجتىلعصرحتو،ىلوألاىف

نالعإوهتطخ.(رىلإهقالاام،ااهنمأديةيساسأةطق،ةعفنملابمتإو

ثيحنملقالالع-اهيفديقعتالةطبرةلخالا.رودتةطقنلاهذه.هفادهأ

.ةيصخشلايداعسنفالإ(بغريالوأ)بغريناهنإلكنأ:ىهو-رهاظلا

لمكا-لباقدمبامنعثدحتن۔-ىرخأةطشةطقنلا.ذهىلإمضاذإف

.ةماعةةصبهرهوجوبهذملااذهبل

نكميو،بهذملااذهلع.انبةداعسلاةر؟ةبلمتتىرخألاةطقنلاهذه

ليلقدم:ىرنسو،بهذملااذهيفىنملاسفنىدؤتل،ريخلا,ةملكلمهتسننأ

.قلطمىعاجاهاجتاىلإقيضىدراهايإنمبهذملااذهروطتجردتيفيك

ديزتو،مل"الابترتوةذللاليصحتىف-بهذملااذهلع-ةداهسلاف

نأةهيقةذللادِزياممنأكشالو،اهتاقوأةذللاةدإزرادقمبلشوأةدامنلا

قةياغشسييناكهنأل)ءهسم(م.ق٣،ا)Epicurusروفيأ:اي۔دع(يب)

.نير:ازللهبسنلاوءاملاوكهكَـلاىلءراصتقالاهنمميخام،,)ةتفالىلعبيكدقلو،ةطابلا

قريىذلاناسنالادتممهفتي-«ىرونيأ»حلطماامرف.ىمأدقفكاذنممغرلا:و

تاذللاىن،الهنأروقيأ»دك"همغرانأاذهمتدقو.دودحريبةيملا،اوهشق

ن.هسيملةينانالارر/ىجناكلب٠ةرعادلاتاذللاوأ،ءاسنلاةبحاصموْا،ةيسحلا

Encyc.of,7,396رمال؟ا Univers. Knowledge, 1v



-

ردقلةأمل‘الااذهنوكَـينألقءالالعوأ،لجآلاوألجاملاْملالانمولخت

..اېماغوةذللالابكاعمنكت

طباوضوةماعةدعاقكانهنوكننأراتنملاف،كلذكرم٠الاناكاذإو

فدمدفلو.مالآلاوتاذللاباسحىفطوضملاريدقلاامتطهساوبعِطتي

.رنارمااموخِالودلاثمأنمبهذملاادهداورنمرابكمالءأكلذىلإ

ايصخشهدعياِـيفناسنإلكةعمةلصتملاىلو.الاةظةناانأىفلادجالو

ىتيدلاحالصإلاداوراهددرلب،نوريثكةفسالفامبىدانةملدةةرَافريبعت

ليمحتلسانلا.ىهناتءاجامنإنايدالانأرابتءا،ناكمونامزلكنف

قبسةركفاهيلإىيهلاوةداعسلانادشنةركفف.ةرخَالارادلاىفةداعسلا

سالالحيففورظلاسبنفايحادغتبثامبرو.ةسةنملابهذمباصأاهيلإ

تعنقأاهنإ؛ةداسلاهذهقيقحتقرطنممهلمحراكنيمزتلماونوكنألع

ريصملاولحنممهدمعتامل.هالضفانوكَـينألعمهتجشوساناانماريك

لهو؟ليسلاسفنةعفنملابهذجباحصأعِـبنيلهفةايحلاولم"الاةقارشإو

جراخ:لقفتناسنإو،ةايحلاهذهدعبنانإلاريصممهماينانفلخدي

؟ةايحلاهذه

أدبمنأبلئاقلادحاولاىأراامهعمجيبهذملااذ.باصأنأمِةاولا

نأىفكيال.سانللةليضفااديةاطميفاكريغىف)ادالا،بجاواا,

ابراهبواتادمادمن.ملماناف،،بجاو,اذهنال.الضفازوك:سانلللوقا

مازلإلاورجحلان.اعوناهيفاوأراعرو،تابجاولانمنورفنيةداعسانلانأ

اردقكلطنودقفيف،ةبغرركباهنودؤيمهوأ،مهيلإاہضفبياممهاركإلاو

فلامنأاهرسي،ةدرهتماسوناكانهناىسننالو.ةيقلخلاةميقلانماريبك

جورتنأوهضيقنلعفتنأنمل،هلهاجتتوهادحتتناادذليو،بجاولااذه



۔

وألامعألاهذهلعبترتياممهلنيبتنْاقفوالانمناكاعرنذإو.هل

.رارسمصإوسمجةنفاهيلإمليمظفحيامنمضنىخ،ةداعسنمتافصلا

ةرابعبوأ-ةداسلاليصحتلةيو:نال٠،اسولانعتحبلاىلإلاباحتفنياهو

ىلإان.اعتساإامملألابغتعبرتاذلانمنكممردقركْالب-.ىرخأ

.اليسكلذ

ةداعسلاوةذللاةركفىلإاوأجلةعفنملابهذمباحصأنأانلحضتياذكَـهو

مهنامبإمدعلكلذوتايقالخانمسانللهومسرامجاېنالععجشهكةعفنملاو

وأ،ةيحوروأةدتءىدابملاكلتتناكءاوسمهتتوسىلا.ىدابااۍودې

...خِـلاةينيدوأ،ةيعضو

نألكلذو،ًاماعققلابهنءةباجإلانهانهجوىذلاىفاثلالاوللةبسنلإامأ

ةيعضولابهاذملاباحصأكلذنفمهكراش،و-اعيجةفناابمذمباحصأ

نوددميمهنإ،ةايحلاهذهءاروابِهاوثحبنأمهبجاونمنورال-ىرخالا

،هاوسنعيفاكةيويندلاةداسلانفلمالان،ايندلاةاوحلاهذهببجاولااذه

امأ-ةايحلاهذهنفانهةنهارلاةدا.هلانعتحبلالعممدومجرصتتلفنذإو

اوبنجتينأالعفاودارأمهنأل،مضنلاديملةلخدتالةلكاهنإفةرخَالا

هولعجوحوضولاْعِـلاباعضاوهونظامىلإةرشاوماوېجتاو،اقيزيفاتيملاىفثحهلا

كولسلاهبنويقيىذلاطيسبلاسايقملاوهانه.ةيقالخألامهتاساردلًاساسأ

نإ.اددعايفةملكلاهذهىنهممهينأطرشب،ةمةنملا,وهو،لامهالاو

لاعالالععِـلختىلاىه.اهيفمهتيغرواپواإسانلاىعسثيحنم-ةعفنملا

وأًارئاهضعبو،انس-وأاوخاسمضعبلعج٠تفةيامما.اكحأكوللاطامنأو



--

:.الزهانلأساماذإف.ةداعسلاققحتاميرطنعىلاىهةغنًاملاكل.ائيس

نييروةيألاةباجإن.اماتبرشتداكتمهتاجإايغلأ؟ةداملا٠نونعياذام

نمردقلقأوةذللانمردقمظءأهلمثاذإةدا.هلازوحيدرةلانأوأرنيلا

ةذللال-يةلواحملعاروصقمةداسلانعثحباانفحبصأاذلو،ملألا

.ملالابنجةو

فورظلافالتخا٠-افيكواك-ةللاوةعتملايفالتخابةعشملابهذوملهميو

ريغرخآهديدق.ةيمةلاحنفىربكةذلنيسدرفهرفياف،صاخشالاو

تلدبوأ،هلاوحأتريغتاذإهردقتوصخشلاىأرريةتيدقلب،كلذ

سايقىفبراضمريغساسأىلإلم:فكبنذإو.هبةط:دايفورظلا

سيسېىدزيالأ؟رومألاهذدلثمىفانيبىذلامكحلاامو؟ملألاوةذللا

مومهااىتصندامنامرحوةبرامضمةيدنىلإاہتلاحإىلإاذهلعقالخألا

؟اهتسادقواهتمرحقالخألالعظفعامامهو،قالطإلاو

هاريخلامامأا،ملألاوةذلاسايقىفةناخ۔الاااانيفلاض«حوةادقل

ءىسامدسحأ،ِنننيايدنيكولسمہةايحيفاوبرجنيذاا.الو٠همهبدصقيو

طاط-)الاوةليذرلاومثإلاةايحنفةرتةاوهضقنذلاءالزه.ناسحرخآلاو

.ةمليضم٠ااةةاوغلبر:-ةلصافةايحاوف;أتساومدشرىلإاو،قاخلا

اوداعمث،ةرتةدانااوشيطلاَهايحيفاو:.وأن،نيريبكراتلاظفتحيو

لاشأكانهف.ةليضفااورماتلاتاسةفصعةعفصاوهتفيل

.٤٢/ةيحلاقالخألا/نورر7هبردأنراق.لمتراوي-نوهود(ا)



--

ركذتايف-اا'يودمااةعباركانهو،مالسإلاجراخلاكس٠وااانجاتغوأ

ن.ايهريغومدآاواو،"اضامنلضفااو،تإاورلاضعب

تددفيذلانيرومدملامالاءالاهالؤهضعباهضيأكا:هلپ،مالسإلاةفوهمتد

.ىدملاوةماقتسالاةايحديهمالعأرشأنماوجهمأمث،مالسالالبقمم٠ايح

او;اكاعزراخإلعنورداق-نييمةالاضنمعوايف۔مهاثمأو.الو٨

مفايحرييغتدمىأ.نآلاةدا.ههن.بفمارو،ىضاملاىفپنورمد،

تاجردلاكلتريداةمكاردإاننكمي-نيلاحلانيبةنراقملانمو-الداشاري:ةت

.ملألاوةذللانملكاةفاتختا

.اربهلاهالودلثمراكفأهارةتسانأنييعفنلاءالؤهضيو

قالخالااضرلاةذاىهكلتْو،ىرخأةذلاهلددالىوصقةذلكانهنأنيتي

ىسقألاوماممالآلان.كانهنأو،ةيسفنلاةنيكلاوأةنبأماملاساسحإلاو

.ريمهماابين,ملأوهكلذوض.الاو

مكحرب:ةيأ.حارقالااذهلوحةئفانااهذهراثتنأودبالانهو

نمأ؟رو۔هدااوساسحالاوامىفاصوهمش-ايحصىفاملالعنانإلا

ى2املاىفامتيناعةبرجيوأاساسحإديتسأوأرحهتسانيحس:زْادكؤااىدأ

.م،٣.ةسسامهسَـعاىفيفو:.نج1اماا.ااىفه٠ت،وااتايسعذشااملمءأن.(ا)

(ىريذاقاثلانرداا)قالم:اوةيرذىفّهللابحبلينااتادئارلانم(٢)

ء١٨٧يفوت.دهزلاوفومتا'امالعأندرامم،،هيادهلقق،رطاiمِـمِامةإناك(٣)

كلذلكككم،،ومللاوفرلاىفاقراغاريمأمِـمهاراناك،تاياورلاكَـحمايز(،)

د١٦.تسيفو.فشت:ااودهرلاىفةو۔ةااةنا،ةايدشاعو،ةأجف



-٢١٨-

؟احايجحبلعمكحأوأهردفأوأهموةأممةقيقحروعشلاىعدتساامنإ

نأهيف.ارمالا،نإ؟امة٠رجتهاج،مرعاش.وسانلاسيساحأقفتلهو

ةذللاسحنالكأنكلو،عمموأراموأذ،ذاهفصنامبراجتلانمكام

اذاممن.هيفكوكشمرمأكلذنأدقتن؟ةدحاوةجردبةعتملاوأرورسلاوأ

؟امةذلرعشةسينكيملأ؟ةمْالاةايحلالوازيناكنيحريبخلااذهروعشناك

؟ياوغوىويهءاضرإوأ؟ةبغرعِابشإلىعسينكَـيملأ

،مثإلاوأةوهشلاردخع)ادةياونلاباجحتحتناكهنإلئاقلاقبر

دويقبةديقملاةتقؤملارعاشملاهزدارابتعاعضنأقييالوهكححپاذلو

اذممكحنأانلنضيىذلاامو:لاقيفضرينأحصيالأنكل.ةومشاا

ربالاعِـمةوقلانفلداعتيريااتساعقاوسيل-هكولسليوحتدب-ريخلا

،ءالؤههنعثدحتيامدىمسأةايحدوجوونافاانةمملانمسيلْا؟ضاملا

تيقاذإةقحلاةديسلاةايحلابتسيلءالؤهةايحنأىلإاميفناسنإلالصيدق

؟ةديدجلاةايحلاهذمب

ةديدجاالثملاةايحلاهذهىلإسايقلابءالؤهةايحراد،ءاناكمإابناجعدو

دماحوأمامإلااهراثأىتلاتاضارتءالابهيبشضارعالااذهو.ةليذرةايح

كلذو،لقهلانمةاقتسملاةفرمااىلهو،سحلاندةاقتسملاةفر-االعىلازغلا

دقهنال،ةنرملاليصفىفنيتاماكلانس٠ادالاامهايلنيبناجلانأرهظيل

نفىلازغلاكلذحِـضوأدقو،ةحيحصريغهتراتنلمعاماهدحأرو:هي

.لالضلاندذقنملاهباك

بهاندنأمل.;نأمهملاو،بج،٠اممركأةطقلاهذهوةدارطتسالادو;الو



--

الوتعاوبلاواعفاودلابال،بقاوعلاوأوانالابساقتةيفالخاربتعيةمةنملا

عنصاذلو:ةبرتلاالإملؤموأعوأعوأذپناوهاممققحتلانكي

ةفرسماالسصأنفةيبيرجتلاةيراملءاناداطورمبهذملااذهنا:لوةلا

مسإبرغلاىفةفورمااةيرظكاكلت.ةيقلخلاةيحانلانمامردمهو

Empiricism.نمنييسدحلانيبونييبيرجتلاءالؤهنيبلادجلاراثدقلو

،اېسشىلعةيعفنلاةسردملاتقش;اىتحعت،فالخلاةةشتأدبو،نييقالخألا

.ليملةدبكلذ،ىرنواك

:ىعفنلابهذلاىلاةهجوملاتاماهتالا

ندهضوقتن٠ابةليفكةريطختامامتاةدعسةناابهالملاىلإهجودقل

اوربناهعابتأنكلو،رابتعالقالخأماظنكهيلعىضقتو،هساسأنم

لاوقأىزنآلااعد.رابتعالاض.:هيلإديعينأنكمأاراحاعافدهععِافدلل

.لاوقألاهذهضرعنرىتتنلأىلإانمكْـحنيتجرم،ءالؤموءالزه

تلودرفلاةجاممبالإىيالىنانابهدماابهد1اادهمهتادقل-١

:بحلاثباركالامدعولالغتسالاوةياحور.امنإكلذنفو،ةيصخشلا

سانلالعظفحيايقالخأاماافزنوكَـينكأِحامسالكلذلوهو،ةيعاجلا

سيسأللعصنبهذملااذسمنأل،ةسدقملاةيعامجالامهتاقالعومهتمارك

.ةيصخشلاةعفنملاةالخألاساقلا

اريكىهي،سحبهدمهنأبهذ1ااهلهىلإتهجوىلامهتاانيبن.و-٢

.ةيحلاعِـتملاوتاذللاب

قالخالامكحلارادصإنفاماهايفامنإارصنعلهاج٠تي،اكلذ٣مہتااك-٣

اعبهذاااذهنفساقتكولس1اولامهالانألكلذو،ةينلاوأدصقلاوهو



اذإفساسالااذهلعو.اېپاإِعفدوأاهيلعثعبياعال،راتآنماميلعبرق

نملاريبكاعفنثدحاف،سالاشم.,.ماد.إالتدصقالعتيدأىبأضرْه

ىلإتدصقاذإىتأاك-الصافواريخرب:ه٠لماااذهنإف،هؤانإِدرأ

ةهجولاندلسلاحبصأ،املأوأاررضتدحأف،املهوسانلاشحوعِـس

ءوسضيفقافنلانوكيدقو.اتيسوارضوارش-بهدرااذهلعةيقالخألا

اب-ءو،ةذلىلإوعشىلإىدزيمادام،هيلعضرتم.ريغارمأبهذملااذه

«دالعأرسأنمو:بهذملااذهمِانأهبيهپادعسنلتاماهتالاهد٠هضرء

قشناىذلا-،كولو،خِالودو،لمتاروبسنوجو،لمسميجو،ماتنب

.مريغومرغوىلابو-اريخأ

ماہتالاددصبلاقْواعابتتاماهتالاهذهلعلدتاروبتسنوجدردقلو

ايكنانإلانوكَـسنأضورفملانال،اينانأسيلةعفناابهذ.نإ:لوألا

نأهسخرغو.يروشآلاعاصموةيصخشلاةحلاصمنيبرايتخالادنعاد،احدز

ناكاذإاداجلدتنأبصيةذلوأةدايسنمهيلإىدؤاامم.لمعاانإلوقي

ندسيل«إهلويىفاثلاماهتالالعدراك.عرباةدام-وْاةذلوه«ةقحم٠اد

يفناندوراطقفةيسحلادْـناذالادش\ىمحبهذملااذهنأنجلا

٠فالتخا،لم,ملسو.ةيسحلاامِ:اا(مستتالفا(انهووتاك-اسنإلا

رانفقاىم٠نيلاذهو،مكَـلاوةجر.،اوافالتخاايعو;افالتخاِعتملاوتاذللا

ةسيلقهلاعتملاوةراهطلاوةعفملاني،طمونأدارأايك.ىمحوهاملعتاذلاا

نهَـلو.ةينملاْةاذللاوأعم:اإتسيقاذإةيمالابيردو،ةيعايجالاو

قيرط-قيرطلااذهنءعتملانيْـملاأدب.نأونولبالنِرباكحتسالف

ةممالدسالاوامأ.ةمةناابهذاماهلاساسالاع-ةجردااوعو:اا



--

دنعرمتلت:َدقاذامبلصتياده.لكو،امعىفاشباوجن.دكيالفةثلاثلا

اميريمدملاةيرظنروطو،ةيفنلاةسردملالعقشنااذهرلتبنَالو.،رلتب,

.رمضلاطبرهملناكنإو،ةدئاسلاةركفلاندريكوأليلقنفبرقي

.ناماإلااهبعمتيىلاةيحورلاىوةلابوًالهفلاب

ريغاريسفتهريم٠آىفاودجبااذهباصأناف،رمالاناكامالو

eremyماتخ٠اهصوتخىفةأ genthamةفسالفلان.ةرمزالتطاحْاىذلار

.Austinناسوأو.هلاوورررلاَـمانمنيلعيشنلاباكلا

ةيرظنهماماقرافنعةسايسلاوقالخألا,«.ايهاىنأىذلا-ماتن.امأ

ةلتق٠انظةقيقحةيقالخالااتاساردوهتاليلحتندصتساهنإف-نوااقلا

ى'الةبسنلاوةداعسلالينلةديحولاةليسولانأىمةقيقحلاهده.كلشلالوقتال

ٹيمماءوأصاخلعلكديزينأو،صوةملعلكلمأَـينأ,درف

ء،(٢)سانلاانمددعركالتنادللانمردقربكاقيقحتهتياغوهتجيتننوَـكت

.ةيعامتجالاةحامااوةيدرفااةحلصملانيبماتنبهعنصيىذلاطابرلاِحملنانهو

هماظداهيلعىخنيماهنأدو.هتم٠هلفىفلمتنادقماجنأحِـيجدلانمو

:ةدحومهنيناوق«ايلمعالقعامهطاسبلكريمضااربتعاىذلاهبتاْاك»لثم(ا).

نيناوةعضوىلءرداق«أالا،ايةاعوضودورهاوافااتوحسادودحملفماانوكعمو

«كيلعبجي٠»ىقالخ'الانوناقااىفرهااخاذ-ھو.ةدودحموأ،٠ابورشمريغةقلاعم

Thou shalt s»قباطىلاكتىمو–ةحيحصةدارانءمتيىذلاىفالخألالمعلاف

.الماكاريخربتم،٠-ىفالَـحالانوناةاا

,Sidwick.رظنأ Outlines of History of Ethics For English Readers

،١/٢/ةثيدحلاةقدلاىفقالخألا/نوسرك،ردنا(٢)



-

،ىعادتلاوأ(ا)اطإازاا,أدوموهلو'الاأدبا.قداد.الايفاصوصخىرتماا

لالخندلصينأةيفوهمابطآعِـسووسةنلاملعنفهقبطدقو،نيز

لمجنمضتثيحبةپءايجالاماسلاوأنب،اوتاانمةددىلإكلذ

ماتنيللديخدقو.ةيكَـيتاموتوأوأةيلآنوكصت٠داكتةقيرطب.الضفسالا

نكميةيداملاوةيسفنلاتاقاللاىح-اېتاليلحتواهصحفوتاقالمااةساردنأ

نممغرلاكأعقاولاو.كولسااطامنانفمكَـحتللسملاليبسلاانلهىيهتنأ

ىلإىوعدىفلحتالهتلاصأنأالإةعفنملابهذملرشلاىأرااماتنرابتعا

J.Lockeكرلو،Hutchesonنوهيشهةقيقحلاىفكلذىلإهقبسدقاف،بهذملا

للملانمربكىلءاهارجأىتاةلماشلاتاقيبطتلاهذهىفنهكَـتهتيرقبعنكلو

ىلإىعسيدرةلكمادادو،ةداسلاوهريخلامادامةأالمنيبدقف.ةل.هلا

ماجسنالاقملدمةلواحمنوكَـينأىنبيعِرشملالعنرف،ايصخشهسفنداهسإ

ماتنبهحضواك-ايل۶كلذلاثمو.ةيصخشااحلاصملاوةمامااحلاصملانيب

عِانتمالااذهنكلو،ةقرسلانعدرفلاعنتمبنأاوأسانلاةحاصمنأ

ةحلصمنمنأل-مراصمئارجنوناقكانهناكاذإالإدرفلاحلاصنفسيل

نعةماسلامالآلاىدافخنأمراصلانوةاةلااذهلشدوجوةلاحنفدرفاا

نإف،نوناقلااذهلثمكامنكَـيملاذإامأ.نوناقلااذهلثممكبةقرلا

عفدينأنود.ىثبعِافتالاوأديدج.ىفلعءاليتسالاةذل،زومرس.قراسلا

ةپدرفلاحلاصملالماوةةيرطالاسيل-نذا-مئارجلانوناقف-انكهل

(٢).نوناقلااذهلب٠.رربياماذهو؛ةماهااحااصااعمقباطتومءالتت

«ىخاعملاط:امهةيرظنبىقلخلامازلالاةفطاعريسةتلادهجسموجمايلولذب.كاذك(ا)

٣٤/قالخالا/ليو٠ىفياراةنأ.اپهدونجقاخإمغر«لم»لعفلثملابو

,B.Russell,لسردا(٢) History of western Philosophy
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.ابو.ةدا.-ااعاونأمظءابلمتيف،مات:هبناعتساىذلايلاتلاأدبملاامُّا

لمهتيو-ةداعسوةذلكشالبرهريخوهامنإلاق،٠نألَـعأدبملااذهىلء

رشلادَـسللمهجتياك،ابيرقتدحاوىهع-ةداسلاوريخلا-نيظةللاماتنب

.ملألاىنع

اذممعةنفدماجةيفلاةسردملاهذهمالعْامظعمںإةءىشنمنكيايېمو

داعإميعدتلااذهىاسومهأنمو،ةيصخشلاةمةملالعمومىذلابهذاا

مبهظهمنأنممغرلابف.ةمات.ااةعفنملانيبودرفلاةعفنمنيقبوهبر

ميخيسانلانيمث،دقانساسألعةينبمةيقالخألاتامازتلالانإحربال

عتجناوناسنإلاجراخابلعةوقجانإنهاهناكلدكحرصيالو،ضعبلا

٠منونأنودكؤيمهنإف،كلذلكن.مغرلا-نادالاكلذىلإريشتاك

لاعالاضب.ادألعناسنإلاںل،ة،ةيرورضوةةيقالخألاتامازتلالا

كرأناسنإلالعبوهرمالاانفاملكو.رخآلاضهإابنجتلعو

مثاذإة،تامازتلالاهْدمهاجتةريصبلعنوكَـينأو،ما٠حوضو،قئاقحلاهذه

هتمفنعةقيقحمهينألعنمربنأدارأاذإهنأفشكَـيسهنإفكلذهل

فشتكَـست،ةهازنلاوةديحلاو،ةيريخلاوةلادعلابقلختينأهيلعف،ةيصخشلا

وماك-ادهو.وههسشتضالعالإهتياهننفسيلةعاجلادضهلعنأ

نل-هاجتىغيالةيصخشلاةعفنملالعقالخألاريسانأىلعلدي-حضاو

.درفلاحِـلاصموعمجلاحلاصمنيمساحلاضراعتلا٠ميملفلاوأ،امافعتفا

ايضقانتقينكل،ةعفنملاوةليضفلانيطبرينألواحيليييعفالاشمهبنإنل

ةيحض,اېفورظلكنفةليضفاانأدةتچالأبوبرإخاواودلوة٠.ةرورضلاب

كاذالإهسفنبصفيكةقيقحيفرعيدحأالهن.اف؛انعفانمباسحىلعةقاش



رايغاللعباتالجرلاو،لةعلالور،يالادرىورسولهنإ؛امسرامىذلا

ںاكمإ،ةيخسنياللو-ةلااذهنطَـلو،(ا)ايحأىنإلوةينأعيطتسي

ددذمفقوستناس٠إلادعنأنكَـم1انمنْاو،ةليضفلاعمعفنلاضةات

يلهلاد-ولاهلنوَـننأبو،ايأو؟عيات،ايہِـمأف،عِـفنلانيبوةيضفلانيب

فقاوملاضعبىمقتالْاو؟لجاملاولجالالاهيعوِـهنللطوبضملايسايقلاادمث

ثي»يفراعتملالزاف:اانماعواكلذووالْا؟ةمضتلانماعوزةيقالخالا

ةايڈاهذهندعلارالا،الاِموانلاعازتناىلءةردةنادودحالبنمو2

رهاواْـفكملااشتواہنوةشدقعتعم

ةيسورلاطا-ةنلاضهبلوحتالؤاستنادغانيركَ-ةاالزعهبرا،َادقلو

؟ةيمد،كاوأةصاخلاهتدام۔ليصحتلةقيقحىعس٠درفلكلمف:ةخةنملابهذمل

اذهدرطتمي؟ىفاماالالسمهالةحيحصلاةيانلاالعفىيهةمادااةداعلالهو

اذهنإف،ةيمديكا«داسنفبمةريدرفلكنإلوقنامدنع:الاقركَـماا

4أظحالملانف.لطاوأطونرخَالاوحيحصامهدحأ:نيينعملماعلوةلا

هتبغرققحتتامدنعةذلسدناسنالانإف،هيفبوغرملاءىثلافلتخاايهم

ربتعتالعفىعرنإ:لوقأنأحبدحلااذهىلإو:ةبغرلاهذهتناكذأ

وأهيفبغرنامىهدناذللاوعمسانإ:لوةنولهاستننأنكَـميمثنمو،ةذل

.حيحصلاىحملاوهاذهو-اتابذرس

اكةحنمىلااةيتملاوأةذالالجأند،ىتلاىفبغراننأني.ااناكاذاامْاو

نلأنكَـميكلذحيضوتلو.حجهصريغةداعربعياذمف،.ىتلاكاذاهال

ردقبوماعطلانفبغريومفناءوحءرملانوكَ،امدنع:لاثملااذهقوست

٣٨/٢/ةثپدحلاةفسلفااىفقالخ.الا/نوسرَاةيرسا(ا)



٠-ات

نألخدا;اننكلو.ةسملاوةهنالاماهاتلاحاميا.رده،حليوعِوناجادتشيام

ةيلااةمتملاو،الوأتم-ةجاذاوًاةبغرلاروهم،٠لاثملااانهنفوهو-عوجلا

.؟ةزالاوأةتااىهةيةرلانإ-امنذإلاقيفوكَد،ةبغرلاهد

ليلحتلاىفااامإوايلوهمفاقارغإرفركفملااذهتالزاتنأدقتعنو

سكعنأنمركْاةيوغلةراسكعوهو،قئاةطانماريكلهاجتي

،ةبغرلارودتوهوأةبغرلاوهعوجلانإلاقينأحِـعيسيلف،اركفاقع

تسيلوماعطلاتسيلةبغرلاو.ماهطااوهوءىشىفهَـعرلاريتةصاخةلاحهنإ

عِـلطتمو،بيفبوغرمهنأىأةښراا«هاإهجوذتاموهماماماانإلبِعوجلا

نييعفنلاىلعهذخأاملثميفركفملااذهعقودقو.اهتاذةبغرلاودسيلو،هيلإ

ىبامااىتح.لوهناامسانيبوردصملاني-ةيوغللاةيحالاند-اطلخلاوهو

.%٠اوصوهقدصتارربدلېالهضرتةاىذلاحيحصلا

انأرابتعايفىركفأطخوأىقطنوشمةاتكانهكلذىلعءابو

نأل،هىثلاكلذاهإإانعمىتلاهنتملاوأةذللاالمأنمهىتلانفبغز

ةمهتملاوةذلاانًاىأااىلءدشيرَـجمبهرله-الةاك-بهذملااذه

ىنأتةبغرلانالوقلالوالفنذإو-جرج:االالخناسنالااہقاذنأقبسدق

ةذللاسايقيفءالزهدمتچفوكمدقة،ارخودىف'اتةذللانأوالوأ

.قوسايزفقوملااذهاندةانأن.مغرلا-ءاربخلالعملألاو

اذهاهنعربعىتاةيدناا.ارالالاضبةهاجوبماسقاانمانعنميالاذهو

.بهذملااذههاجتركفملا

ثيحنمهحايفتبثأو،ةداب.ةلوهسلاران;ىعفناابههملاقبطدقلةقيقح

ةينهلفاادعاوقلاوأجهحلاامأ،ةي.،رشلاوةيسايسلالئاسملالعرماملانيطلا

نكَـمأنأحِـيحص.ايتلازإىلإليبسالةجت(وعصهجاوتاهل.اف.ةعفنملاةپرظةل



د

تارابتءاىلع.ايسالباعفنلاويلادلاعِـفناانجعارفلادينأبمهذاااذ2

ر.افأدقاو،ةيفاكرلَـلو،ةجراخوأ،باباةپءايجاوأةيسايس

قالخألاجها:ا-ةكنفةمااقةروصباهافكمدءsidgwinايكيوديز

.(ا)اہقرطوأ
.

حِاصيال-اهبملسملاقئاقحلاضهبلهمدقتمغرةعفنملابهذونأىرنو

:ةيتَآلابابساللكلذوقالخْاللانيتماساسْانوامَـينًا

دقنلامامأتبشالىلاةيهاولاججحلاضميلعبهذملااذهدمي:الوا

نمو،-درفلكايفبغري-بوغرمرماةذللانَّاالثم،ةيحنيبنْد

ءىتلانأديراهذهنءاكو.بغريناىغبنيىذلاءىالايمف

ةميقوايلادارمأ-ةذلاانفا.وجسانااةبغرقيقحتةحصبميلس:االع-عقاولا

،هتيؤرليا.وهىف.رملا.ىثلانإالمانلوقلعهىطاخسايقوهو.ةيفاخ

ةحصميلستىلءوهتبغرنكهيامبوغرملافىلاتلاو،هعامسنَزامعومسملاو

قرملا.ىشاانإ؟هيفبغرنأىغباامةقيقحبوغرملاءىثلاربعيأ-كلذ

كلذدبهتيؤرنكَـعامكملاذكوهو،لمةاابهتيؤرنكمااموهالهةدهاشملا

نإو-هيفبوغرملاىتلاناف،ةبدرااقاطنىفامأ.ةصاخطورشتحت

ناىغبنيامرا٠ميلستلاىلإانوعديال-كلذدعبهيفإوغرنوكينانكما

اذهحصأالإو،اوقالخأاسايقمنوكَـينأحِاميالمثن.و،هيفبغر

املال،نياكوهاااعضاو:هاريوض-ةمقاالعنْاضرمَهيىذلا-سايق.ا

..،نوكَـينأىئةبني

لماماا-هسيلإةراشالاتماك-هرابتعانمبهذ1ااذهطقسي:اينان

H. sIDGwIctr, The Methods of Ethics 7 th Ed. (.)
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.ىتلطاسا-رقاانفةيمأند،اادىلء،ةيلاوأددمااوونجلاىفاهمنإلا

كانهمادام،عِـفاودااإىفةراهموةءاربدرجمةيفالنألاميتااحِهمة/ود

ىلءءاامازع)ال،بءدا:ااناكمإدهرديسولو،رائالالاوعاتةا

.ةركفلاهذه'

ن-ابانلقاذإىأةنموأتيلىلإايحىعسيناس٠إلانا٠الهساذإ:نال

نوناقلااذهنا؟ىقالخالانوناقللنذايعادلااف،مزالوىرورضىعسلااد٠ه

هنألهعابالعهيبنتلاىلإةجاحبنانٍالاسيلفةمةنملاوأةذلااعمقفتااذإ

ضبني,ناسناللانلوةىودجافاةفتمنكَـيملاذاو،كلذىلإسميتومب

هعابانأايأراا-واكمادودحىفسيل،ىف,.ام,ناكاذا،لعنةنأ

؟هرييغتهنةَـعالىمتحرمأةذللا

ىحوي،لنهشنأسني,اناوقنأىلإراشأنيح،تناك,قدصدقل

انكاذإامأ.،عيطتسنام::إ,اناوقىلإانحنأانأكىأ،لعفًـلالعانتردق

.،لهفننأىلو,لوقننأثبماانف،عِـيطتنال

فلتختبهذملااذهلثميفقالخألااماعسرؤآىتااعِـفانملا:اعبار

بارطضاىفانمزويلكشلااذهباهيملءقالخألاسيس.اتو؛ةجردواعونواك

الو.ًقالطإومومهوتابب٠نماهلنوكَـينْاضرفيامةيقالخالادعاوقلادقفي

نال؛ءاربخلاىلإمالَالاوتاذللاوًاراضملاوعناملاسايقىف.ادننأةلةَـشملالع

.سايقلااذهلعامامتنةم٠تمريغعِـقاولانفءاربخلاءالؤه

ببأتملأبنجيثيحبنوكَـن«دامهموءرملاةفنمنألانملساذإقح

ىفانأريغاريسفتهريسم٠ي،ةعفاملابهذملريخألاووطتلابسحاذهو-ريمضلا

ميلستلابالإميالكلذنإ؟طملالوطلعسا:اانيبقفاوتلايةعاذهلهف



دءاب٨دع

سسناسنإلكللم؟حيجصاذهلاهو،ةمجن.اديجسالاراضنأب

ناسناللةداسلاققحتنأنكَـسالةليضفلانإ؟رخَالاهبعمتيىذلاريضلا

المه٠امتمتمناسنإلااذمناكاذإالإ-نييمةنلابهذمةقيرطلع-

،ةيلاعةيعاقجاحِورو،ةفيرشةفاماعو،فهنمساسحإو،بد٠ممريمتب

باوملاو؟ِتازيملاسانلالكعستيلهو،ةثارولاوبيدالااېلتهصدق

.كشالوقلاب

تبثأةهةنملابهندنأنمهيلإامأنْاقبسامانعبج٩القساملك

اصوصخ،ةيركلاوةيسايسلالو۔املالعةيقيبطتااهتيحاننفاظوحلماحاجن

نيفرطتملللافابهذملااذ،ِحسفأدقلو.«/دابضيبىاستلاوهريواعتدب

nadicahامهوىف٠امنإلاركفلانفنيريطخنيبهذاليبسلااودہمنيذلا:

تقثبناىااةكارنشالاو،رواحتلاةيشعةطاقلا،نورامعِاتأ-ةين,٠واردلا

نأضرهلااذهنمانهكردأانلعلو.هعويشلانفاېفنعْاواهروصحرصأىف

سيسأتىلإدمتاہنأاوجاېمهحم:اهريغوةي٧وندةفلتختاتامابأالاهانه

هذدلشنأاملأراذإبو,ءالكلذلو؛ندلانعالقتسمايشقالخالا

ايتحىدريسسيس'اتلااذهلمنأاوْارنذلا،نيدلالاجرراثأدقتاهاج:الا

.اهحورواہييحقالخَالادققنأىلإ

ةعفنملابمذمنإ،نوسرك’،درنأعمنانطا٤لوشنأاننكَـمي،اريخاو

ىفسولهنأاك،لزواناانفغااب.هكلو،ةياكةميقلامدعابهذمسول,

،اماَـعاهبقثوكولسللدعاوقهليصافت

ه٣/٢ةفدطاةفسلفلاىفقالخالا(ا)



-

(ا.ء

ىفراحالاو4عستراملا

٠.ةيعامتجالاةايحلايفاهفاكموقبالخالارهوج

دعاوقوتاوتسملىلكااعِومجلاىم-ةيسكراملارظايف-قالخالا

ريخلانء،روجلاولدعلانء:ِعمتجتااذهراكفأنعةربدم،امعتجميفكولسلا

دعاوقوتايوتسمقرتفتو.تافصلاكملاًارخآىلإةسخلاوفرشلانعو،رشلاو

لب،نوااقلاىفةلجسمتسيلاهنُايفةيمارشتاادعاوقلانعةيقالخألاكولسلا

ةونو،ةفاقثلاوديلاتلاوتاداعلاوفرهااوماعلاىأرلالضفبةظوفحمىه

درفلاةقالعددحتةيقالخألاتاوتسملاونيلاوقلهذهنإ.ناسنإلاىدلةديقملا

.نرخالآلادارفالابوةرسالابوممالا٠وعمتجناب

بلاطمدديامنادعبتياو.ةيناسنالاةعاجلاءوشنبقالخألاتأشندقلو

هذمو.ةيقالخألاتاوتسملاكلتباهنعربعيوهئاضعألعاهجويةبم

تاريغتلارمبأتتِـتيملاروطتبربهتاهنإ(ه،ةممادةبامتسيلتاوتسملا

.ةفاتخمتاقالعنمكلذِعقياموجاتنالاىفمتتىلا

ىردأوأةيطحلاصمسكَـنتملوتس1اكملةتأدبةفلتختاتاقبطلارو,ايو

ةصاخب:.تاقبطمضيىذلاعمتيلاىفو.ةينطلاعِـباطقالخالاتبتكااذهبو

دو-أو.لالغنمالاانهةبهةمةطالقالخأو،ةلةتسلاةقباعللتايقالخادجوت

ةداملاتايقالخاتداسقرلاعتجمىفف.كشالوةكاحلاطلاتايقالخأ

نيحلع:نييعاطقالاتايقالخاتداسِعاطقإلاععتجميفهنأاك،ديبعلاكالموأ

Marsistةيسكراملاةفسملةلاباكنعمجرت.لاقملااذهرهوج(ا) phiosophy. third

ًRevised ed. 1968, pp. 335 ff.



.هه

تاوتسااهذهضيقنلعو،ىزاوجربااعم:ډالعنيلامأراتايقالخاتةط

.لامااونيحالفااوديبمالةبسنل(ىرخأ.ىدابموتاوتهسمتةةوةيقالخالا

لالخنمف،عسيا٠نفةايحلاىحاو،٠لكلعةماعةفصقالخالاوأو

ارفقالخالايز:،هانمولمااندسانلاهفتىذلاسماخلافولا

ميمااهجالعابةيعويشلاقالخالانإ،لانملاليبسىلعو.داصتقالالعانلو

ةسراحفقت،ةماعةيكلمىلإةصاخةيكلدندجاتالاشاسولجنوأةَـكلملا

.ةيكارنشإلالىداصتقالاساس.الالع

سايلالمهااف؛ةسايساااقيثوالاصتا-ىخاااذهب-قالخألالصتتاك

عِـمتجتادارفأنممذلابوأحدملء،نانوي:۔الامدءوأناصمتسالابناجةلودةيأل

.هقافخإوألمهلااذهحاهنإيفناكمةيمه.الانممكحلااذهلثمو

عضبىأنفناعرامتيةيقالخالانمنيعواكامنأنويمكراملاىوو

ةيزاوجريلاةيقالخألارخَالاو،ةيعووشااةيقالخألاامهدحأ:رضاحلارصعلاىف

.عشجلاروطتنفايعجرارودةيزاوجربااقالخالابماتءالؤهىأرنفو

راكتحالاةسارحوةيدرفلاوأةصاخلاةَـكملاالعظافحلاوهىيئرلااهفدهو

ءىدابمنألعرارصإقنويكراملاحِاو.ةيلامسأرلاروحموهو.لالتسالاو

نءةيلامسأرلانادلباايفةلماعلاةقبطلانيلاااهبىفرميفنعلامدعو،حِهاقلا

يفامايأردقو،ةرخَالارادااىفميقمميعن:مإإاينع،ناغتهملادضداهجلا

هيخالناسنإلالالاةتساوأدارفألاكولس,اہطاخوندلاةروصلهيوشآنهكلذ

تضر.ياانياةقيقحركنُـتنأنكَـممالاهتاذةيعويشاانأبيجهلاو،نانإلا

اصوصخ-اهتاذدحىفةميلسااهىدا:ااضعبقبطتةءاسإلةجيتنةيرشبلااهل

هذهنإدحألقيملكاذنممفءرلاو-ةيكارماشالاراكفألاواهبنمقوريام



-.

.ةرظالاسفنةييدلاءىدا٤ااىلإرظيالماة،(مناذدحىفهعمءىدابملا

ةيلامسأرلاةيكلملااهيلغرطيسيةيزاو-ريااةيقالخألانأنويسكراملاىِرو

لوصحللعارصلانفنيقبامن.دادءأىلإمهلوعو،دارفالانيبدعايوقريامم

نفدرفلانأ.اك،قالخالاتامدت.لكساد:كلذليبسنفو،بساكملالع

،لككههتجموأهدملريصمالو،هلو-سانلاريم,هممالعتتفااهنهلم

ضبكانهناكاذإو.هقالخالاساسأكهأوةيصخشلاهحلاهممعمجهنأل

ررب.التاغلابمكلذكاهبنأهينكلشالايف،تاظرالملاكلفضبىفةقيقحلا

مهينلافنأنكَـمالادارفأمض،ىټااتامهياهذهضعبىزنحنف.،اهل

،لماكحاجنمهتايحنودوقيمو،مبهمتجموأمهتمألبقتسملنوهباالمبإ

نامعمناسنإلاةميقنمعِـفرتةزاتممقوقحب٠دارف'الارئاسعتمتيداكيو

.صرف1ازةاكبتوةاواسملا

حلاصمنعرب،نألواحتةكارتشالاتامتفانف.قالخالانأحيحص

ىرناكاہكلو،نيلقتسملاضعبنمةنفحنعال،عمتةللىملنهااةيبلغألا

فقوووهقالخالان.اهفقومناكو،جاتنإلاولمعلالعاهترانت;رصځداك

ةيقالخ"الاميقلاوتايوتسملاريْـعتاا/اددادعتسالعىمو،ىرايعمالىةصو

لع.الاأدتلدبتسااهنأوههتلعفاملكو.رييغتىأعمتجملاىلعأرطاباك

عتجملااذهيفدرفلابوذيداكيوعمتجملاوهاضرأرخآأدبمهلالاوهو

هنكلو،بسحوعانداءزجسيلدرةلاو،بحوةدامتسياةايحلاو

نإ.رخآلاباسحىلعامهدحْاةميقنمضةلاحصيالنادو٣وهللمتكَـمنايك

ماقيالداكت-امزطسةيسكراملااهبتملسنإو-ةيحورلاناسنإلابلاطم

حِورلاقصوناتامنإةپةالخألاكلتتازيمملكو،ااةيحاناانمنزواهل



-٠ا-

ىْدلاةاواسملابسم‘اهحإلاو،«لطتىذلاىعاجلاهاهكالاو،اهملدحتىلاةيبايإلا

ىلإّادشهددشتوناسنإلاةمهرصقتىفكاذنودامو.كلذلكبعصي

ناأوسأامو.ريصمهديسيلىذلاريصملاودهملاوأشنملااهراتعنضرألا

.ناسنإلايفىأرلاوداذهنوكَـب

ملظاناول٠الةيسحةينتءاجةيعووسشلايقالخألانأهبملسملانمو

اجاجتيلوادرتناكن،هتعروةياامسأرلاهتذغىذلاداهطضالاولالدتسالاو

نمةاناعملاةرارموعِارصلاةدحلّاراتاو،ناولالاهذهلكلعةرو،٠ًولب

لإ-ةلماكلااېتياعةيعويشلاقالخألاتلوأ،تاراكتحالامظ;وةيلامسأرلا

ا١امهسأرلعو-نيحابلاضعبهىامكوهداتقالل-ةديحولااييانعنوكداكت

هلماةداضمةيايذااوْاةييوهالاااقالخألايفادفتلنأنورنيح-نوېويشلا

لادجالو.ةيقلخلاميقلاوأماكحألارادصإقحةعاجلامرحتاهنأةج؟؛عتجتا

هذهىفاحيسسفاناكملتحيرشلالعباقمااوريخلالعباوثلابناجنأق

بلغْايفباةعلاوباوثلاةرَـكفطاتراىفكلذ١رلادجالو،ةيقالخالا

.الژدلوقيامك-كلذراننأنلَـعأنَألو.ىرخألاةايحلااهروص

لهو؟نيلغتسملاوءافعضللارذح٣وةظتسااةقبطلاةياحلةليسو-نونحالا

لهو؟سالان.ةاجنتءاجلهو؟لالغتسالانإد'الاهد٠هتحاأ

نودكولهلللثمةغيصهىشِـهنأهيعوةجردتم٠اخاايممعتجمىأعِـماعتي

جراخىقلخلااِـسرشتلاردصملجنإ؟تاقبطلاسبقوقحىلعتشفينأ

ضعبلا.التساةيقحأمدءو،سانلاىواستةحيصووةيلعةروهسعِـضي،ناسنإلا

ADictionary,150لقأ of philospْby.
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-٢٣٣-

ناسنال.الةبسنلابنيموظعنيضرغمدُـختةرخَالاةاجلاةركفنأَ«.ضهبلالع

دنععتجملاوأةيمسرااةطاملانم«الفإةلاحأىلإ،منتبناجنمىېف

ةلاحيفو،ءىشلكهيففشكَـيتقويفريصبضاقنمتلفينل،مثإلاهباكترا

نيزاوملاهيفحضتقويفردقلاىقليسهقاةحةماوأهلةفلعماجملاناركَـن

بسكَـيكل.,و،ىلوألاةلاحلايفألوتلاوعِالقالالعهللحكلذيفو.َقشو

هذهىودجامو:ضيلالوقِـسو.لتاذراا-نمنيرہطتمو.اددجنيدئاع.عمتجملا

اهنولهاجتينيفرحنملامظهمناكاذا-ىرخألاةايحلاةرتف-ةرتفلا

؟اهنمنوعدتريالو

اذهنس،ىعضونزاقىأعمفقوملاسفنهنإ:لوق;كلذنعة٠اجإلاو

هلاتحاليفرعنملارسيدة،ىعضولانواقلاةفلاخمةلارىفهنأوهو،مخضااقرافلا

مدنلاندارثأكلذلدونأنودباقهاان.تداةإلايفهترامملو،نواالالع

همز»الوهفلاكىعرشنواقةفلاخىذلاممهإلانكلو،ريمدصلازخووأ

ةرفوتمقوهاللانوناقلاةلاحقةيدرفلاةيرحلاف؛هسفنىلإكفلوكومهنأل

ناسنإلانييرسااةصاخلاةقداداانإ.ىمدونواقىأيفاهنمركأةروس

باقعلاوباوناانءرظنلافرصب،ةيلودملابًاساسحإاهرعشْهسانملراتسهبرو

عادسترالاةلسحره-ةلحرملا.كلتلثمىدرفلاجضنلازواجتاذإاصوهصخ

.ليملاوأ

نيبونإدألاهذهلتمنفةيقالخالاءىداباانينوطلخينيثحالاءالؤهنإ

ةروصىعيملاربجامثنمو،نايدألاهذهعاو:أضعبىدلكولملاطامنأ



-.٣٤

طاخاذك-هو،ةِدوبالةروصىذوبااو،مالساللةروصمل-1او،ةيكيسلل

،رخآنندلعنيدايازمدادزديرنالانهاننإ.صاخشألاوءىداملاني

روهسنأنيل--ذإوةلماكةيمالسالارظنلاةهجوضردلانهفتناو

مهقوقحنعسانلاءاهلإ«ةدهسساقالخألامييقتلاوعِـيرشتللاردصمةيهولألا

نادألاتءاجامواذهلقيفيكو،مېتضبتديدشتنمنيلغتسملانيكس،وأ

مالسالانعثيدحلاو..العتسالاوءادتعالاولالغتسالافونصةبرزالإ

ندلالاجرنماجاددعنأركَـننالاننإ.ليصفتلانمىغلاجملااذهىف

بصن،٠موللانكَـلو،نيدلامسابمہناودهطضاو،نيدلامساباولغتسا

.نادالاكمل٠ىلعسيلو،لاجرلا.الژهلعاريخأ

٠لمعلاوجاتنالا

ىقالخأبجاوكلذنإلاقينأنكَـسنمل،هتاذدحىفكلذلعراجتالو

نأىعدينأنود،ةين،٠دريغوأةينيدةميدقلاةيقالخألامظنلاقهسلتنكَـس

ةدعتسمةيقلخلاةميقلانأوأقاخلالاملاوأناسنالادهجىرامةوهكاذنأ

ةيعويشلاةركفلاعمىأرلااذهقواستيفيكىردنالو.ليدهلورييغتللافاد

اااةتپائتا،٠وتس1اهذهنألعساتثيحةيقالخالااتايوةسملاوقالخألاخراتل

.رخآعِـضومقةريدم،عِـضو-يف

ةقبطلاحااهصممدإةيعويشلاقالخألان"ابLeninنينيلحرصدقلو

نأىيدلاندو.ا'اةيعويشلامعكوىبنأىښرلااهفدهوامنوضمو؛:اماملا

aMarxist,336.(ا) philosophy
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-من٣ه-

نادءالاننءةماهلاةيعويشلاةركةلعىياماإقالخْاللىكراملاىأونأ

لعملالاةيو'رنءقوعتىلاو،ةقيقحالةللضملاةيسولامرظنىفاهرابتعاب

ىلءلدأالو:ندلالاجرنبوةين,٠دلاهىداباانباطلخانهايأردقو.هتقيتةس

ءاملعل(ةسيكلالاجرهلعفاكنيدلاةيعجرىلعنييسكراملاضعبلعلدتنمكلذ

.بيذعتودايطهضانم





هه

نل٣َريَـباكا

ىالسالاطب2اىفقالخالا

ايصل

رح

ةيديلقتلاةفهلفلاناديميف

مالكلامل-ءنف

فوصتلانف





-٢٣٩-

ةيتاخلاميموقو،ةنيعملاةيكلماامسمطامنأومماديلاقتوملل.برعللناكدقل

حِدصو،اېنساحممتنأدبامياعمرقأو،اهضهبمالسإلاق:أدقلو.ةصاخلا

هكرحتتناكىذااردقلاكلذوهو،رخآلاضنولامالسإلالطاأاك،اهتهجو

دع.نفةبرعلامراكملاهةصالختجندقلو.لهجلاوأةيېجاعلاوأةرظةلاقيض

.اهتافارحناوةيلهاجلابوشنء،ةالخأتهزنةو،«افصتأرمآىذلا،باشلا

ركأهلاحبملءدقلو،هئافاتصالةييبطةمدقمملسوهيلعهتلالصهداوشناكف

.هلاقمبملعامم

مراكمممتالاتشب,هيملء«هالتوهتلاتاولوةينأورنالو

مأنمناكو.مدلاقالخالا.انبلااذهىفةصقانلايللاعِـضيىأ،قالخألا

ناسناللماتلاورد:اااذهةيده4اةيقالمالاميلاعتلاام٠تمهناىلاتازيمملا

لهالاوةليبقلاوهاجلاولاملاةيدو-:اهردصمناكايأيدوبعلانمهصيلختو

ناسنإلاملسكلدو،اهتاذسةنلاىوهلةيِدو,هلااضيأكلذلهشيولب.دلولاو

حوضوىفزربيىذلا،ناَرقلاربعياكنيسكاشةمهاكرثلةيننوالَـينأنم

ةقرقحباهايإاةراقم،نزتملاكسامت1الهتكَـملا،دحوملاودحوملاندوىلاةةيقح

قح،ةجلماوعهتقزمو،هتاورهتشواتو،هؤاوهأهعزوترخآناسنإ

ةميقننءلعفف،٠و،هسفنرهوسما٠ووهتاْدةقيقحدةه٠يلهتإ

.هتيناسنإ

ةشااعًتقدصدقلو،نآَرقلاقالخاايحَاديسء}نذإميركلالوسرلاناك

نأكلذىتمو،نآَرقلاهسقاخناك,تلاقذإلوسرلاقاخنعتلئسنيح

هردقتوهبحعضومابأهتلااانأىلاو،نآرقلااهمسرىلالاهلاتافصنأ

راصتخاوهو.ناسنإقامللمؤيامرمأو،نو؟َفامسدقأدعيفتلجادق



-.

اهبقاةتلاناك،هللابحعِـضو.تام٠صلاهذهتناكااو.ميلنءقلخلع

حنصتينمنإو.ةداهسلانمداريامىصقأوهو،هتلااضرليلابيبطالهؤه

امك.ةيهلالاتافهصلاهْدسهنمعِـشتىلاةيسدةلاةعورلاكًـلتبذخوولنآرقلا

ناتطوسبمهادي.-ءىشهلثمكسيلهنأ.عم-هلالجلجهنلاف.نآَرقلااېيكَـحر

ن8ةبوةلاضبقيىذلاوهو،ميق:هسمطارصلع,وهو،ءاش.٠فوكقشي

ىوقلاو،ريبخلاميط،ااو،ميكحلارز.اا,وهو،تاديسلانعوةعيوهدابع

نأيم:هب,الو،ساژلللاثمألابرع،وهو،نمِهباانمؤملامالسلاو,نيتاا

لالجلاماةمىفوهو،هركزهنمركذيوهو،اهقوفافةضويامالثمبرضي

ال،لثملاتاه٠صلاوىتاءامسالاهل،لاعتمرَـكتمراج،ماقتاوذوزع

.ازألوحالو،زايم:نمسإالوهتهقفاةج٠تساالو،همحرددطونق

تنرهظىتلاةولطاةآَرملاهتلالوسرناكدقلو.ميظهااوهولمااوه.ْدادس'اب

.رتستلادودحتناعأوهتيرش٠هتجدسامردةبتافصلاههنهضاصخامف

ىةهودادشيلب،ىرشبلاىوتسملالعقالخْالالاثملارصقيالكلذبو

اذهو.ةيهالاقالخالا٠وأتاه٠صلااةيئواط،رىعاضفلاط٠زثيحوةايسلا

ٹعاْوااةيقتزوااهنمو.ةبةالخالااسيياقملاىفلاوذلوحتهتاذدحىف

.اهتاذدحىفلاعالاقوفتمسوعِـفاودلاو

كلذىفممامإومراكمملاكل1آلثىفةقداصادووجنولملالذ:دةلو

لالجنيهفاطعأىفعجىذلا،ملسوهيملءهنالصلثمالااةودقلاو،لوألادئارلا

تناكةأرمانااأ)حانجلاضفخلاجنيو(ىندأوأنيسوقباق)برقاا

نمهلدرأامهبادؤيلراذاجينادعابتلانافراعلاناذهناكو(ديدقلالك٧

..ايسلانوزاقةدايسوقحلاةلكءالعإوةوءدلاطسپ



داي٤١ً-

ارناعينملوسرلاكولسىفةلثمتملاةيحلاهتجرونآَرقلاقنولسملادجو

مهنفمهرادنأ«اكاحموكلذقيلتيفتتوافتو،ةيقالخالالثملاوميقلل

اهمرحثيح،هسفنلملاظلامہندو،هتلانذإبتاريخلابقباسلامہندودهمتقملا

هليقتستلهباوصىلإدوعيو،هدشرىلإملاظلااذهبونيدقو.فرشلااذه

،هسفنْلعيفرمأايېمناسنإهجوىنقلشالامنإة،ديدجنممراكملاباوبأ

ىداعاي...,بيحلاىهلإلاءادنلااذوعسيوهوهسفنناسنٍالاعِـجاريالِفكو

.،اعمبونذلارفغيهتلانإ!هناةمحرنماوطنقتالمهسفنألعاوفرسأيذلا

ىدمحنادوجولابضرألااهيفتدعسىلاةرتفلانإلاقينأحيحصلاندو

ىوتسميلعو،درفلاىوتسملع،لماكلاىقالخالاءانبلاةرتةتناكةلاسرلادعب

تلتت،عارصنمضاخامردت،هتناتموهتوقهانبلااذهتب٠أدقلو.ةعاجلا

ةناهةردق.ابلااذهتمبأاك.ربخلاورشلاىوةندروصينأنكَـمياملكهيف

هاجتكلذناكءاوساهبتطاحأىلاثادمحالاهامن،اديكأاحاويو

زاسوةنايخلاوردغلاهاجتوأ،تادهاهملاوقيثاوملاهاجتوأ،تاوزغلاوكراعملا

موقيالايحءانبىةالخالا.الااذهناك.تامرحلاوءامدلاهاجتوأ،تاقاطا

ىلعلاقباعتلاوةبرجتلالعمو-ةيناكامردق،ليملهلاوحرشلاوفصولالع

.(االثمودعاوقيمنآَرقلاهمسراملىباهتِالا

هتيموونافلةروسىلاعِـجرنأىقمَـيو،لت1اودعاوماا.ذهلاثمأ،رخازنآرقلا(ا)

،لدعل(واحبسهتلالم(تيملحنااةروسوأ،نحرلادابعايومةىفنانرفلاىلإوأ،هن:ال

كلذكنمناك.:ااوركنملاو،اشتفاانعىب:.و‘يرمااىذ.اتياو،ناسحالاو

ممءو،عزانتلاودملالاخدإلةليسونامألالجمدعو٠ناك'الاسنتمدعو،دهعلن،انولا:

وأدوزنمناسنإلاىدلاموقاّهللادنعامنأل،ّهيلادهعنعاضوعةينيدلاتابغرالعوضخا

.(٩٧-٨٩تىَالعناا)زاصولا.ذهلكناىنةيضرع



-

:.ادتفالاوىماتلاامرادجتقبأىااةد،٠دعلافاوملاهذهتلجسدقلو

اوشخنيحاهيودمه،ايناثاهبىسأتلااولواحوالوأمہتركاذنفسانلااهاعو

بتكنإنآَرقلاريل-اهيفعسو،ِنودتلا{َرحتدجنيحو،عِاضلااهيلع

وعدتوةيقالخألالثملاضرعتىتلاةيوونلاثيداحالاتعمةج.لجسينأو

؟هتبامموىبلةفرشملافقاو1اهْدهنماهنهتمتتامبةيدمحلاةريمااتمجاك،اهياإ

رثكأالوقو،امسونوكتنأنمركأافصوةيقالخألاةايحلاتحوصأمثن.و

ةيعايجالاوةيسايسلاةايحلاريغتدعباصوصخ،العواكولسوالعفنوكَـينأن.

تإالآلإوظعولاقيرطنءةساردلإقالخألانوصيسانلاأدو.ةيداصتقإلاو

وأايمالسإاهردصمناكءاوس؛ةرؤملاصصقلاوِهيلاثيداحألاوةباَرقلا

ذخا٠نأامنرأىتلاقانزلاودمءاوملاىفةريكبتكتفلأو.،دالسإيغ

نعةوسقلاةطامإو،مهرعاشمىفربأتلاق،رطنعقالخالامراكميسانلا

.مهبولق

ةيعادلاةينآرقلاتاَالاًضعبركذوفلؤملاأدبيبكلاهذهلثممظعمكفو

لاوقأوأةيوبثيداحأن.همجهلننامبكلذعنمث،لئاضفلاضعبىلإ

هذهزربأىتلاصصقلاسحبكلذلكاليذم!نيعباتلاوأشاعملاضعب

وأ.افلخ-نيملسمةمقلالاطو٠أنوكينأنيبقرفالو،كل(وأةليضفلا

ةيسرافلاوأةيدنهلاصصقلاضيقالمكلذرباباكنيلسريغوأ-ةيعر

ثحلاوبيغرتاىمةياغلاتماداماسأ,كلذنففلؤملاىريالو.ةيازارسإلاوأ

دقو،رومألافسافسنععِالقإلاولئاذرااذبنو،قالخألامراكمىلدتلالع

لب،مېصصقباتكلااهنمدمتسا.ىاارداصملامهأنمىمرافلابدألاناك

.هريغوعِـفقملانبالثممالاءًاديلعةيرمااةغللاىلإاهندبتكلاتمجرتو

اوماوتاذلو،اقيعبتكلاهذهىودنچةلؤااءالؤهناميإناكدةلو
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مراكملامهيلإببحتىتح،بابشلاىلعو.اةتشاهلالعاصصقدرسو،اېت.ارقب

وههيلإةراشإلادوناممأىَـلو.اهبقلختلايفةةش.نوديالنةيقالخألا

وأرالاوأثيدحلاوأةكَـحلاقيرطنءاهجلاتبكقالخْاللتمصخهنأ

ةيرظنةيم٠هلفةساردقالخألاسردتةيجمدبتككاهدجوتملو.ةياكحلا

ضميناهذأتماىتلا،ةيقالخألاتاجزِـملارضيلوخدو،ةجرنلادبالإ

نكيملو.عنملاىخلةلاطرلااذهلعقالخألاجالعةرورضىلإةفسالفلا

بدجىلإاعجارقسلفلاطةلالعةيقالخالاتاساردلاهذهلثمرومظرخأت

ةساردلاهذهلثمىلإةجاحلانالا،كيااذككلذناكلب،نيملسملاةيلتءىفىركف

،ةيلمعلاةايحلانْان.انلقنأقبساملكلذو.ديامسشتضرفدقنكمل

دادعإلكلذو،ِنلملاريكَـسنممهألابناجلانالشي،اكىلهفااقلختلاو

ىلإمہندلمعلاىلإجوحأاوناكيذلاو،ةوءدلارنمهيلعسسأ،نفلاةداقلا

.للحتاققدملارظلا

ثيدحلاىلعىقالْـحالاييدحىفدهتسىتلابتكلاكتلاثمالجذودكو

ضيبكلذقلتمع-ةنيعمةيقملونةليضفىلإثيدحلاةراشإرابتعاب-ىوبنلا

ىتلا,شاسرلاةعوجمراتف،اهردصمناكايأراشألاوأمكحلاوأصصقلا

.(ااايندلاىبأنافورعملادهنادبعركَـبوبأءافلخلادالوأبدؤماهفلأ

.ه٢٨١ةنسيفوتملاوهمم.٨ةنسدولوملا

فربو-ةيمأىزىلوم-ىشرمااركَـبو،أسيقنعهيب8نعدمحمنپهنادبعود(ا)

لاثمأن..رصعىفعويشااراكأنمماندقو؛شاقرلاودهزلاىفبتكهل.ايدلانيأنبا

دقو،قودصىداديةنًا،مړضس٠هفصودقو.رازيااماشهنبفاخو:ىلعساولاديعس

راتأ..الجأ.ادعالضفوهلعًةرفوىلأدفو.،افملادالوأ:نمدحاوريغبدأ

.٨٩ىم١.ءدادبخير8دىداديلابيلحلا



-٢ًَم

.اااابدلاىتأنأشاسر

ثيداحألاركَذقيرطنعةيلاْـتلاةيقالْـحالاتاعوضوملاايندلاىبأناغاعي

نمنيباتلاوأةباحصلاضبلاوقاكلذعِـبتيدقو.ةفلتهااهدياسا٠يوونلا

الشمكلذو-ادجردانلالباقلانفالإكلذلعقاميالو.مهريغوءافلخلا

اپندااوأنأردصيالاك.ةياورححصتوأ،هل:اقىلإرعشةبسنةدارإدنع

كيداح'الاهذمعجيفلثمتىباعإلاهلعنأةصالخاو.ةمدقمةيوهثاسر

ىتااةماعلاتاءوهضوملاسو.رتحتاېفيمتو،راهش'الاومكحلاوصهمقلاو

.(٢)امحرتقا

:ىماهزارإىلإةعو.ياةداملاهذههجتتىتلاةيسيئرلاتاعوضوملامهأو

،(٦)عبتاوحلاءاضق،(ه)هتلابنظلانسح،(ا)ململا،هتلاىلع(٣)لكوكا

.(٧)ءايلو"الاباتكبكلذقحليو

ةيساقلاةداجلاةاجلاودبعتلاودهزلايفرءدقاندلاىبأنانأنممغرلالو

:هباتكنمةلئافتمتاعابطنا٠جرختانأالإ

نأنددالذإانايح.الاضىتحل!،ْداجرمأناسنإلاأطخ١

رصملااةكوج)-لو،الاءزجلاما٩٣ه-دا٣ه٤ىلوْالاةمحطلانعثيدحلا(١)

.ةيرهْزالااسم٠يلأتلاو

.ةاورلااہحرتةاامم.رو(٢)

.لإلاسرلاةعوك:نمانم(٣)

.لعاسرلانم٣٩-ا٧(،)

.لئاسرلانم(ه)

(٦)..١.

.لئاسرلانمم١.(يب)



-

تافصلالماعتتوكلذورهظتوةرم٠غملاقتسيفبوتيءىطخمكانهنوكي

دكأتلادعنزخلامدعةركفثبىزنأكلذنمبجع'الانإلب.ةيهلإلا

نرقلارخاوأنفاس٠اشناكامضيقنلعملساكاذهو،براحناوههتلانأنم

هذهايندلابأنباىور.ىكاثلانرقلانملو.الافهنلاوىرجذالو٠الا

:ةصقلا

.هتناىلإاولاق؟بهذأنلو:لاقتوتكنإ:هلليقف؛ىبارعأضرم

نأبصيالو(ا)،هنمالإريخلاىرأالنمىلابهذأنأىتهاركاف:لاق

ىخمدميملانهرمالاف.فافختسالاوأراتهتسالالينلاروعشلااذهطاخت

ةنَالَاالوقتهتلابمئاداامہنافنسحونينمؤملاةيسفنروهتىتلاةميركلاةيآلا

،(٢)اريخاولاق؟مَـيرلوأاذاماوقتانينللليقوه

ىلا.دش،٠و،هناىلاناسنإلابرِـسىذلانوللااذهناياعنتقمانوااىبأناناكدقلو

،ديعولابناجنلعزيكزلانرو،ةيرشبلاسشاقنلالعحاحلإلانهايقالخأىدجأ،بح

ىفرؤيل؛ىفابرلابدحلاو،ةيهلالاةمحرلاتالاجمزارإلعصرحأومفاذلو

.هلالجلجهتلاوحننتمملاليبنلاروعشلااذهنعاهكولسىفردصتفبولقلا

هلتدقعوتايارلاهلتهةرذإ،هتلالوسرنءةبصقلاهذهصق،هيلإعتسا

اذإو،هتلالوسرهللاقيف؟اذهنم:ماشلالهأنملئاسلأسيو،ةيولالا

هلوحوسلاجوهوءاسكهلطسبدقوةرجشتحتمهاسوهيلعهتلاىلصهتلالوسر

،هيلعفتاادةءىشهديقو.اسكهيلعلجرلبقأذإ،كلذكمايو.هباصأ

.هسشردم1ا٤٧(ا)

فلااللاسةنولأسينيذلارافكَـلاونيكرشملافومدسضاذهو٢٩:لحنلا(٢)

،.'نيلو.الارجاءاسأ،المهوهقنويهيف.(٢٣:ةرونتاايمة)



-

تاوصأاهيفتعمسةرجشنمةضيبتررف،كمأراا:هنالومرا:لاقف

،ىبأرىلعتراتساننمأتلبقأن،ىكاكيفنتمتوفنهتذخأف،رئاطخارف

نهعخ:لاق.ىم..الوأمهفاعيجنہتةقلف،نمتمقوف،نہنعاهلتفشكف

:ملسوهيلعهناىلصهنالوسرلاقف!نهموزلالإتبأف،قاكنتمهمون،كنع

نمهدابعب.محرأهتن،قثحلابىشبىذلاو؟امخارفلخارفلامأةخرلنووبك

.ا١ا؟......اېخارفبخرفالاامأ

ةقلحتداسىتلاسأيااحورلعامساحادرناكايدلاىبأنبافقوملعلو

ىسةأالإاجالعبنذالرآملا،ةقوةحلانمرخآلاهجولاةيؤريفتملدةةتمزتم

للدىلإاهتايحتلاحأقحهيلعمدنلاوبنذاانأشندتلوهو،باةعلاعاول

ام»ايأراعرو،ىالسالاطماىفنيينابتملانيجازملانذمىزاتأعقاولاو.مات

ةيفوصلاراودلاىفرادىذلاداحلاشاقلالهاو.رصعلكيفوةمألكىف

لعل-ةبوتلادعيهركذتوأبنذاانايس;نبةعزانتملاةيلضفالالوح،ةيهقفلاو

نايسننإلوقينمدجوددصلااذم٠و.نيجازملانىدصناكشاقنلااذه

ايفةديدجءاضيبةفيححتتفادقنواناسنإلانأل،بجاوةبوتلادعببنذلا

،بنذلاركذتامهريثينيتللاةبرغلاوءافجلاعِـمبسانتيالامدولاوءافهصلانم

ةداجلالعاْـعادناسنإلاعضينأ؛قيلخهركذتنإنورخآلاقنيحلع

.هتماقتساوهبماطةنمضينأو

مراكملالعزكزنْاةيقالخالاانتطخىفادجاِـسانلانمنأىرنااننإو

ىلاريشنايريثكَـبرم٠دكأ،ةٍحلاصلاةودقلاو،ةلماكلاجذاغااضرعوللاو

ميلعتلانفجهنملااذهعِـفنوقدصناكاعرو٠اہنمنيرنمصئاقنلاوبلاملا

.٤٣/لئاسر/امندلانلَانبا(ا)



--

ادمديكفانلادنس-ةحيحصلابلاسألالع،:ةزكرثيح-ىودالا

هذهضرتالألع،مالسإلانفةيقالخالاءىدابملاصلختستنأبحي:هاجتالا

.تاهاجتاوفقاوموصاخشأيفةيحضرسنف،بسنارظ،اضرعءىدالا

ةعاشإىلاهاجتالاانهايدلاىبأناباتكاهكرت،ىتلاتاعاطالانمو

،مهنإايفىسورلاوىداملاعِهنلالدابو،سولادارفأنيبدولاومافتلاحور

راهظإو،ماكحلاوبعشلافئاوطنيبةقثلاومالسلاوبحلاىلإةوعدلاةلجلابو

لضفتاهدادتعالاووهواهذخأيالىخ،هيلعلضفتملارېظه٠وايحألضفملا

رباالعجو،لضفلاىفلضنملاىواسيىتحركَـشلابهيلعلضفت1امازلاو،هب

ىلاعتسا.ناسنإلاةماركَـبظافتحالاعمايقالنأابجاواهمموعنفمركلاو

،ةيطعلالضفأنإ,هيخأللوقذإسابعنهتلادبعنعاندلاىبأناهيوريام

هلذبنيحههجون/هيطهتامنإف،كلأساذإف،ةلأسملالقلجرلاتيطعأام

.(ا)،كيلإ

نبركسدبىبأىلا.اجنينيدملاسانلادحأنأركذ:ىتاةصقلاهذهوأ

اذ/افلأنيرشعبهتلاهتاعادقهناركَـبوأهريخأ،ثدحتينألبقو،ثراحلا

ىلأساذا:ركَـبوألوقيف،هتلأسركرقتملاذاملهواسلجهللويفنيدلا

وهو،ههجوهامىللهند٠دتةىفاأساذاىأا١اهتيطعأاعركأهنمتذخأدقف

ةقرو،سفنلاومسولنلارهظ،انه.«هفدأغِـلبمىأنمةميقركأكشالو

دتة.كناعأدقهنانا:ركَـبىبألوقىلإرظأو.ةبانإلالافَو،ساسحإلا

؟هتلا.اطعن.جرحيناسناىاف،جرحلاذخآلارشيالىنمهتناىلإلعفلابسن

.٨٠/لر(ا)

.٨ا/عجرملاسم٠(٢)



-٨-

،ةظتمةايحكامنإو،ىرظالدجوأنلفثحينوداهقنفقالخالاىههذه

.ةققحتمفقاو»و

راعشالاوكيدحلاوناَرقلان.ةريزغةدامعجدقاندلاىبأنانأِعقاولاو

ءالهااوداهزلاوءافلخلانمةريكاصصقعِـجاك،اهريغوةيسرافلامكحلاو

وعديناكىلاةيقالخألامراكملاهذهزربِهلكلذو.بارعالااوةباحصلاو

لسمنمو،ىوريايوصالخالاوقدصلاةرارمسهتلكنإوااهيلا

عِارصةراثإنود،هميوقتوكولسلالقصوسفنلابيذوتنم،هضرغىلافلؤملا

زلملاىفسصوهسنمهانتبثأامضبىلإعِـجرينأهاشنملو.ريَـكىفن

'.باتكلااذهن.ىقالخالا

:نيدايمتشنفلوانتينأبجمالسإلاققالخالانعثيدحلانألع

،ىدكلالامأهلتحاىذلاناديملااذههبدصقنوةيدچاقتلاةفسلفلاناديم-١

ةفسلفلاىلعدمتعانع؛مہمنيمراسنمو،دشرنباو،انيسنباو،يبارافلاو

.ةيرظنااةساردلالعتالاذامظعمنفرصتةاو،ةم٠دملاةينوطالفالاوأةينا٠ويلا

ةيمالسالاقرفااهيفتبخىذلاناديملاوهو،مالكلاملع»ناديم-٢

اوذختانيذلانيلسملانيركَـفملان.ابهالعأاهسأرلعو،تعضووةيمالكلا

اسمنعاعافد،ةيلقعلاةلدألااهلنودشاياوحارو،ءدبلاةطقنمالسإلاةدس

لافالعتالاحلاضعبيفكلذكمهجالعراو،امموهصخهارآلاضحدو

.ىرظذلا

مهبراجتاوذختانيذااءالؤههلتحاىْدلاناديملاوهو:فوصتلاناديم-٣

هئدابملايوةاليكو،مهنيدةيحورلعاحيحنصاناهربو،مهتفرعملاماهاردصم

مهتدح-لمهلاوكولسلاىلاىأ-كلذىلإاوجدقاوااكنإو،ةيقالخألا

.اهياءمہقيملهتواهيفمريكَـفتواهنع



-

كيحمظتملا،سردملاجنملا,هِـسسادقاكهلهأزاتميفلوألاناديملاامأ

ل:اضفلامسقتوتايضوكاوتاليلخلاوتافيرعتلااهيلت،تامدقملاركذت

رخآىلإريخلاوةداهسلالودةمامااثحابملاشعهبعِـم،ن.هذهظحوسوفنلاو

كانهسيلوةيبنجأةفاقثنمهولقناع،اككلذيفنوسايمو.ةيقالخألالكاشملاهذه

نيطولفأوسروتايفووطررأوسوينلاجونوطالفأوطارقسلعيفرمتلانفةقشم

نفةحارصكلذنوركذيلمهنإي،ةيقالخالامہتااتكيفمهريغوميغو

نلورهظ٠ىتلا،ةيبهذلاةحتاسلاةصرفلاكلذاودجوامبرو.مهتافلؤدضعب

َاراش٠إ-ايأردقو.ىقالخالارايضملااذهنفةفسلفلاوندلانيقفاوتلااهيف

ووكَـسمو،(بيبطلا)ىزارلااموءالؤهنمنيلاثموألانمهافكالا-زمال.ال

.قيرفلااذهلثملتازيمملامهأىلعفرعتنل

لكلالماشوالمتكَـمايفالسخأ(اكهيفدحتاندفمالكلاملعناديمامأ

وهو-مالكلاملعنألىفارقعالاندانماكالكلذنكلو،ةيةالخألالكاشملا

ريخلاةلكشمرشمةريطخةيقالخألكاشمجاعدز-ااالاحةيألعمالك

الأىعيبطلانمو.ريجلاوةي٠اسنإلاةدارإلاةيرحو،حِـبقلاونسحلاو،رشلاو

لكلو،هبرقيرفللكاشملاهذهن.ىأىفبلعقفتمىأرلعرش

ثوجوااهذمنمجذامنانهضرمنأدو;انكدقو.هج٠جحوهتلدأركفم

ردقملاهمجحنهباكلاجرعكلذنأالول،ااضقلاهذهضهلووسةميقلا

سرادملا٠ةصاخةيمالسإةفاقثنمدعبهللهؤيملامببلاطلالعلقثيو،هل

اهانضرعىلالكاشملاكلتىضمىلإةماهلاةراشالابنكْااذلو.ةفلتختاةيمالكلا

لاثمأاهفلأىتلاةريكلاةيمالكلابتكلاىلإكلذنفعِـجونأ.اشنملو،انآ

ىفاتسرېشااوىييارفسالاوطايحلاوظحاجلاوماظنلاوىرمبلاوىديزاملا



-

.ااامهريغومهريغوقسنلاوىلازةلاوىدادنبلاو

مأريخلا،لصالااهيأ:هدكطاشلو»رشلاوريخلانفةلئسألارودتو

ةظحالمعم-؟هتلثمأامولكةقيقحام؟هتلاىلإرشلاةبسننكَـميله؟رشلا

.(اارشااوريخلاميهامدوةظمألعةريثكت«ادنلخدأمالسالانأ

لقعرمأنيسحتلالمو؟امهاعمام:ةلئسألاراثتحبقلاونهسحللةبسنلِاي

نَـكميلمو؟كلذكعرشلاهارانسحلتلاهاواملكله؟ىعرشرمأمأ

ىعرشلاحملاعمملاوهامو؟انسحعِرشلاهادعاملكنفنسحلاحدينألقعلل

دحأديزوينمكانهدضنأىميطلاندو.؟ِحبقلاونسحلاانملكبسماخلا

.ااضقلاهذهلثمىفنيلايحالا

ايلعنهرب«وةيرحلاهذهدكؤينمكانهديناسنإلاةيرحلةبسنلابكلذك

لئاسولاسفنامدختسمةيربجلاتبثيواهركنينمو،لقعلاوثيدحلاونآَرقلاب

،دودحيفةيرحلاملسيفطسولالحلا-هنظيام-دشنينمكانهو.ليلدلانف

مَـناساردنفهنما.اشنإءارآلاكطلاشانورمتسو.دودحيفةيوجلاو

.ةطةتسملا

ةيقالخالابناوجلاضرعبساناانمنأىزاننإف:لوحتلاناديماما

مغر-مهبتكمظهمنأىلإهيبنتلاعم،مهلاوقأوةيفوصلابراجتنفةددملا

ىالسإلاركفلاةأع٠راشلاساسىلعووت٢دلاذاسألاباتكىلإعوبترلانَـكمي(١)

.ةيمالكلاتارايتلافاتحملعفرعت٢(.ازجأ٣)

.ذمليكَـشتىفاريكارودمالسإلاىفساسألانكرلاىو)ديحوتلاةديقعبمات(٢)

ةيركفلات:ادلانمادريغوةيتشدارزلالثم-ىرخألاتشادكاىفامقحيالو.ةيخةلا

.ةلكَـشملادنهلوحشاعلاجيجأتىفرالآن.



-ممه١-

لنينأنودو،و،هباصأهاضرااي;المأاالإتيل-ةيفوهملااېيوانع

ةقنوَاتنأعقويالهنإلوقنفردابنانألع.هللهأوهنملكج,رياااذه

،ءىشلكلبقةيصوهمخفومتلافاعيجسانلالوانتميفةيفوصلاةيقالخألالل1ا

.ىدابملاالوأضرعننأمزلاناو؛ددصلاانهىف.اوسسانلاعِـيجسيلو

كلذىفعبننلو.يفوصتااةيقالخأمهفلةيرورضرمزعتنيااةيديهْـيلاةماعلا

.امسا9امهتيانعباوصخثيح،ليقنممالسإلاىف.قالخ5ْالنوسراللاهنسام

اہتبةحلةعفانةساردلاهذهنأرمتو،نمزلانفةرخأتمتناكىقااةرومشملا

‘ىلوألاهلوصأىفو،هرهوجىفںفوصتلالةصاخلامملامملازارإنفةعفاتسيلو

نأنكَـميذئدنعو،ىلوألالحارملاىفملاعملاهذهزارإالوأىرورضلانمنأو

.كلذدعبةساردلاتاقلدلَـكتست



.-

ىالسإلاطيحتانفقالخألا

ةيديلقتلاةفسلفلاناديم

-مهركأامو-قالخالاابازعنذلانييلاملاةفساللانيبنمانريختدقل

هاجتاللنيلثممامهانريتعاو.يييرج٨اعبارلاوثلاثلانينرقلاةفسالفنمنيفوسلْد

ندعركَـبوبأوهاهنملوالا.ةيقالخألاتاساردلانفننقملاىرظنلانمهملا

عبارلانرقلانملوألاعفرلاىفىفوتملاوبيباملاويفوليفلا،ىزارلااركز

ىذلاهيوكمندعندحألعوبأوهايناثو..-م٩٢٢ىرج٨ا

دوجومدعانرايتخاىيالو.قالخألابيذهتهباتكَـبةعئاذااهترهشتنرتقا

نين-,وهافتكإلاايأرامنإو-المىدكلاكاهف۔.الوةلعنيياس

.نيفوليفلا

،ةليلجةيطتاساردهلتناكدقفىزارلااركزندع.ركَـبوأامأ

،باتكلااذههلفلأىذلاريمالاىلإةين،ىروصنملابطلا,واتكفلأدقو

ثلاثلانرقلارخاوأىفىرلامكاحدسأنيدحأنقدسإنروصنموهو

.ىرجي٨ا

.،نامورلابطلا.ناونبرخآفولأتبلوألافولأتلااذهىزارلاعِـبأدقو

نفو،اهناودوماسجألابطبىغدقلوألاباتكلايفذأنيبينأدارأامنأكو

ىلاحورلابطلاىفدجاددو.اهجالعوسوفنلابطبىنهيوهرخالاباتكلا

نمكشالوىزارلااهدمتساىتلا،ةرملاوةبرجتلاوةظحالملاةريكاراثآ

.بطلاةسارد

ماملإلانكميو؛راصقالصفنيرشعنم،ىاحورلابطلا,باكنوكتيو
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-٧همه-

:لومةلاهذهنوانءسنهبركناباتكلانعةماعةركفب

عق,ننىفاثلاو،هحدمولقعلالضف,ن.ثدح:،الملوالالمفلاف

ضراوعركذنعثدحتيثلالاو.نوطالفأىأرن.ةلجوهعدروىورا

ةيقالخألالئاسملاهذه،خِأهسفنبويع.رملاىفرعت,نءعِـبارلاو،ةيدرلاسفنلا

تدبمثنمو،ةلعلاراودلاىفةيوقةضراعمباتكلااذهراثأدقو.ةيلمعلا

،(رابلانأوأ)نايلاناةضراعدسةف.ىالسإلايبرعلاثارنلاىفهتيمهأ

نيدلاديمحدةنوضارتعاباكلاراثْااك.ةيوقادودرىزارلاعملدابتو

لاوقألا,واتكنفىفامركلاىري;ادقو،روهشملاىليعامسالاىءادلا-ىنامركَـلا

.اہبىدانينااءارآلامماغههىفىزارلالعدرلل،ةيبهذلا

باكلاضوهنمدمتسادقف،دملااذهدنعباتكلاريثأتففملو

.نييبيصنلانارطم-ىيبيصنلاايطإلاثمأنمنييحيسملا

اذسههفصوىفأطدأدةريخ'الانأىفىزارللىفامركصاادقنصخلتيو

نمنلووانمنياتكلانأايعدم،ىروصنملابطلا,«٠اتكَـبةوسأباتكلا

نأرابتعا-كلذيفالخلعرمألانأنيحلع،ةيعوضوملاواةيحانلا

هتامولعمنوَاتكلذبو-ةظحالملاوةبرجتلاىلعنايح-الاملفهمنفدمتعيبطلا

ىفامركلانأدقنوىقالخ.الاكيااكلذكسولو-نميلاوقدصلاىلإبرقأ

ىفىزارااباكفلأىذلاماهلاىزغملاكردينكَـيملودقنلااذهىفلماحتم

كاردإحوضوىراننأثيحنمةميظعةيقاذنحنهربتنىذلاو؛هئوض

اماتاهجالعنكمامايمأسوفنللنأوو،ةيملعلا،ِةقحلاهدرىزارلالامأ

ناهذأتدواردقىسفنلاجالمااةرَـكفنوكتكلاذإو،ندبااضارمأجاهَى

جالمااتاحرنةممظم.نأحيحص.ركبَـملارصماااذهلثمىفءالؤهلاشأ



دس

ةصاخلاةيطلاراكفالاعِويذنأهيفكشالاممنكلو،يفوصلاناديمىفدجو

ديمسفنلابويعضارعتساو،ةيق»اد.الاراكفالاعوذو،ندبلاضارمإ

،هاجتالااذهلثملايوقاديع

ىزارلاباكلهدقننفنامركلاامراكىلاةديجلاوةماهلاطاقنلانمو

نوكصينلأىنامرَالادجتساثِـحجفاقيبطتبلصتىلاةطقنلاكلت

ىلإةطقنلاكلتلعانقيلعتجاتحيو.ايتاحورامببهعهقوىوهتامذنعثدحتلا

ىزارلاباتكامنمهنىرخأاطاتكانهنأعقاولاو.هلاجماذهسيلليصف

دفنامك.ىفاحورلابطلاقاطننفةلخاداهرابتعالعىتاهركلاقفاويال

ةثالثىلإةسيقنمسوفنلارابتعاىف-ن٠أرىأرنمو-نوطالفأةركفىفامركَـلا

.باكلااذويلامسقلانفهركذيماملعماسةأ

تحتعقواملكنمةدمتسملاىزارااةفاقثحوضوبروصيقحبباتكلاو

اذمنفسومنيلاجونوطالفأةيصع’زرب،و،ةيناوولارداصملاةماعو،هدي

هذهىلإراشأدقو..ةذللايفروهشملاهبهذمىزاراازيمياممهأنمو.باتكلا

لقن،عِوضوملااذهيفلقتسمباكهلو.ىناحورلابطلاهباتكنفةركفلا

نفاسنتبثأدقو.عِذاللاهدقنباېعنأو،هنمةميق.تام٠امدقمورسخرصانانباإ

،ةذللانعهتركفوىزاراالاوقأنماشيشباتكلااذمسمومنلاقح1.

هكحنوكَـينْا.ىراقللانكزو.ةركم٠ااهذدىنامرَـبَـلادةبكلذاندرأو

.صاخلا

ةيعيبطلاةلاحلاىلإدوهلاو،ملْاللعِـفداهنأةذلاايفىزارااىأرةصالخو

.اهنمجورخلادعب
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ةفسالفلتدعهرابتعاب،٩وكملةيقالخالاءارَالاضوناضرعنو

امىدمضرعلااذ-هنمحضتيسو،ىالسإلاطيملانفنييديلقتلاقالخألا

هحاج;ىدمو،نانوولاةفسالفنمهيقباسءارآنمفوسليفلااذههدمتسا

نفىالسإلارَـكفلانيبو،ةصاخةمدبىف,وولاركفلانيطبرلاىفهقافخإوأ

.رخآناديمىفهدحياملثمةبوههصلاورسجاانمهيفلواحنادميالناديم

رعىأف.قدا-دنال١اناديم،هيفقيفوتلالمسيىذلا،ناديملاانمىنمتو

وعدد٠املشىلإ-هردصمناكاممم-هركفىفاعداذإثحالا«مجاود٠

ةدامدلاوةليضفلانع.رملاثاذإهجوِ،نأنكَـسرخارتءاىأو؟نيدلاهيلإ

؟اهجوأواهتورذميظهلااهيينشاعومهوَـلااهباتكروصةمأل

وأ-،قالخألابيذهت,باتكنإ،هدىذ.ىإلوقننأانككو

ءارآَنمهنضتامو-،قارعألاةرامط,همالكضرعىفهيوكَـسمهيمسياك

ريغتناَـكمإبهيوكَـسمعِانتقاىلعاداماليلدو،ايلعاناهربقحم٠رجياياصوو

نممامااطابنتسالادحدعرمالافقيالو.كولسلالوحتو،قالخالا

د٢٣.ةنسداو(عِـجارااضعبراَد:اكهيوكمناوأ)هيوكَـسمن:دجألعوبأ(ا)

–مانملان.ةبيرقلابصاملاسنم،ىلوت.اپرقت١٠٢٩/،٢٠ةنسىفوتوم٩٣٣/

،ديرفااسنأباتَـكصاهنمتامَـيصتوتارظانمهلو.ايوةلوداادضعكاذلهتنازخلثم

زوفلاباتككلذكصهلو.فوس1هلاربصلرانِعِـمغراتلاىفممألابراجةباتككو

رتسذدقو.القالخ.الابيذښ»ةيقالخألاهبكمهأنمو.رينماازوفلاو.دبكلا

لعلديا.ږوكَـسممالكىفوراهطااهوهلوألاباتكَـلامسانأىروررهشلا

.ةيمستلاهذهةعس



دح

ةجردل،اذهدكؤتةاصوهمنباتكلاىفدسياننإلب،لَـكباكاا

الو.قالخألاةفسلةيف!اكنوكَـينأنمركأايزباتكلااذهلجندق

ةمةنلانال؛مهسفنأقالخالاةفسالفلاوقْان.باتكلايفضرعاماذهلطي

ندإنأهسہپىذلا،ملعملاويبرملاةمغنىمهرخآىلإباكلالوأنمةيلاعلا

.هئدايبلااملاوأءىراقلا

يوسقو،انايحأهتقفشوهربهصوهتقدوىبر1اةراهمبا:الَـلاساذهل

.،ةعانص,قلخ:اانيوَةس,ريعينأنذإبږءالو.ىرخأاناخحأهت.ارصو

،هقياة,لاقياك،ًايقالخأدرفااعِـينصت,لاقينأنمجرحاللدقتعأو

.مركقلخاذtانإهلعجىنعهتاحتوأ

ركذبأدسبيكيح:حوضولالكحضاوباَـكلااذهيف.هيوةَـسجهنمو

نْاىعوردقو.اهاريايكةعانصلاهذهوأنم٠اااذهناقتإلةيديكتامدقم

نعلختلاةرورو،ةماهلاةركفلاهذهباكلاءىراقنمذنفحضتت

هلةريثكةميقأدجنمادرمأكلذو.لئاضفلالحتلاىلإهاجتاىأل:ةلتاذرلا

ماوكأقوفايجهصواةيظا،امخفءابديشننأانككالالماناف:ةايحلاىف

.اهناكمرباسواهليونأدالي،راذقألاوضاشألانم

طدرو.اهاوقوسفنلانعثدحتثيحهجباملايفوهيوكَـسمناكدقل

.لااذااىهواهدادضأوةيسخلال،٠اضفلانيبوىوقلاهذهنيب

.وطسرأونواتالفأنءرثأاعجرخيالاهاوقوسفنلانعهيدحنفو

نأةيښااهشاقوةلملام-متيحايوأَوهپوكمةوعومومرهظتمانمو(١)

.نعاذرلانم.درج:دب،دسافلاقالخالارتلا«من.اہپاعريسي



ه١/-

،ةيقالخألالثاملاتاممالأسمريمث،بولطملاقلخلاعاوركسضرعيو

صاخدهعتىلإنوباتعنع،بابشلاوءشنللةبسنلابهحرتقياملككلذانمضم

-.يل.اكبيدأتوةماتياعرو

سفنللنأ-لسبقنمنوطالفأىأراك-ىوكَـسىري:اهاوموسفنلا

قئاقدنفرظذلاوزييهاو.ركفلااهبنوكَـيىلاىلو،ةقطانلاةوقلا:اثالثىوق

ءاذغلابلطو،ةومشلانمو؟اتايو،ةو،وهبلاوأ«وهشلاةوقلاِو.رومألا

بضغلانوآ،٠اهبو،ةيعَـسلاىمهس٠وو،ةيبضغلاةوقلاو.ذالملاىلإقوشلاو

.عِـفرنااوطلستلاىلإقوشلاو.لاومألالعمادقإلاو،ةدجنلاو

،اهركذقسىلاىوقلاهذهةيسيئرلالئاضفلالد٠اقت:ةيسيئرلالئاضفلا

وهلعوأكولسىأىلعةليضفلاقالطإنفطحاضااو.لئاذراهدادضأرتو

.وطسرأهآَراك(طسوتلاوأ)لادتعالا

ةقطانلاسفنلاكرِـحنوكتامدعأشنت-ةكحلااهعبتتو-ملعلاةليحفف

.ةحيحصلافراعملاىلإاهقوشسنوةامدنعو،اهتاْدنعةجراخريغو،ةلدتعم

اهدايقناو،ةيميہلاةوقلالادتعان.أشنت-هاخسلااېمزيو-.ةفعلا.ةليضنو

كلتعِامجانمأش،ةعاجشلااہښتو-ملحلاةليضفو.ةلقاعلاسفلل

.ةلادعلاىمةيساسأىرخأىرخأةليضفاهنزاوتولئاضفلا

وهلوألا:اماتامهدصقينيينعمظفللاادنهل.هتهسيهيوكَـسمنًادجاانهو

اىرخأنلعةوقنايغطمدعو،لئاضفلاكلتنبنايالاوطسوتلاولادتعالا

اذموهيناثللىنعملاو،هَـسانإلاسةلاىفةينطاوأةيلخادةلادعنذإىف

.ملظللداضملاىيءاهجالاىنعملا



دست

،ذهناحضوينأهتوةسنأىهاهيلإهيتلادزينااةماهلاةطقلاو

؛هسنج.ابأىلإايىلحتملازواجتادرادقمالإامتاذىفلئاضفتسيللئاضفلا

اذإ،الم،دوجلاف.عتياىلإوأ،هلوحنمىلإاهراثآلوصودبالإىأ

رصتقااذإ-كلذك-ملعلاو.(١اافرسوىلةتملاىمسهبحاصدودحدعتيمل

ليلدكشالوكاذو.ارصبتسمهبحاصىمسهريغىلإلصيملو٩عِـتمتملاىلع

هلإلب،قالخ"الاوأىاضفللةيعايجالاةرظنلالمهيالهوهسمنأىلءحضاو

نبالالإكلذامواةداعسلاوةليضفااققدهتتلعِـمجمادوجوةرورضىريل

.ةنذرلاوأةليضفلا«رېظةىذلاكحتاوهسانلانيبطالتخالا

ىوفلاليم،تاراةملاىلإءوجللاو،ةعجرريغىلإعانمبورهلاف

ىذااقيَالافصننأنكَـسالف؛اعمةلإذرلاوةليضفلاملاعمسمطيوتاكلملاو

اكهلاثمأوناس٠إلااذهف.ووكَـسمىأريفرشلاوأريخلاباعيجسالاعِـطاقي

مطعتنوملعنامنإ,اننإل؛،سانلانمقوملاوتاداهجلاةلزنمب,دوكسلوقي

اهنململ،مهاذأىلعربصنومہطلاختوسانلااينكامنىلااةيناس;إلالئاضفلا

.،(٢)ىرخأةلاحىلإارصاذإرخأتاداعسىلإاهبو

ةليضفعِـضيامدنع-واعسرأونواتالفأعم-ووهْـسم,نأظحالنو

؛اهيلع،طسولا,أدبمقيبطتن.ةكحلانيالهنكلو.لااضفلالكقوةملهلا

،.هللاوهفسلانبإطسوهرظنيفسمف

إاب:اغاف٠قاةيَارنااتاكَاللنرفلاليواقأىفرظنلاداعينأبجي(ا)

لوقاااذمددملااذهىفاجعيو.عِـيفرلا٠ىف1َرمااىوتسملاىلاعفتزال«دپاواقًا

.،ريخلاىففرحالا.٢فرلاىفريخالهروا

.٢،قالخالابيذهت(٢)



ههبدح

ليطهةو,ةهلسبلاامأ،سنيالايفةيركفلاةوقلالامتساوه،دلاو

سانلانيبهراثآرشتنتو،هعفنمعيىذلاملعلاو.ةوقلاهذه

ىفمارتحالاوءاجراادمةمهلعجتةناكمبحاصبسكينأبريدج

عِافتنالاةسيغبةايحلاهذسمىفهيلإأجل،ةرخآلاوايندلا

ىأةيكل.ةينانإةل-وضة.عِـتهتيكألةرخآلانفرقويو،هلهة.اتتسالاو

.(ااكن'الملاةبضفلةهباشم

ثدحت,سفنالةيضفاهنا٠،ةيوكم,اثدحيف،ةلادعلاولصتياكةامأ

ىوقلاهذهةملاسمزعكلذو؛اهانددعىتاثاللالئاضنااهذهعِامجانماهل

وحتلكرحتتالوبلاغتتالىخ،ةزيمملاةوقالاېمالستسإو،شم,للاهضعب

نمىفاصنإلااديَّااهبراامنانإلالثدعو.امئا:امموس.لعاهتابولطم

ا'ا،هريغنميفامدالاويفاد٠الامث،الوأطشلعهسفن

انو،ةفعلاتحتوهاماهنه:حصألالئاضفلاتحتةجردنملئاضفكانهو

لصتيامو،ةلادعااتحتوهامو،ءاخسلاتحتودامو،ةعاجشلاتحتوه

نعكيلادعىعارلامسقلاةيفرممزتليملهيوكَـسنأرهاظلاو.ةَـكحلاب

ةجاحىلعنوصن,٠ناملاةيا٠ومااضبنأراَدلا٪دجو.١٣،١٤/ب،ذهس(ا)

مهضيلوعيفةرخَالاىفامأو:رهاظرمألافاي:دلاىفامأ.ةرْـح)اوايندلاىف.العلاىلإسانلا

الفمهيلعجرو،مہيلاطمومهينامأنودةتس٠و،مهتابغرنوفوتسينمةنجلالهأنا

نكَـعامىلإمقودشريومولديلّهللن،العلاىلانوفممءامءارونورلاياذامنوردي

ىلعنيسنملا،الؤه،ادعلاعلطيكلذبو.مهنملكةناگاعِـبتملابدألادودحىف.و.اطينأ

توح،ةقيعوأ-ةيقد-ىافاك-ةركلا.ذهواعىمسأوبحرأىرْـحأقافَا

.ىرخألاهتاجىفقحنان'الارمتسملاىقزلاماودكرومت

اه/بيذهت(٢)



٦.هنس

شعوديدع'نأظحالملانمنأاك.ةيسيئرلالتاتفلاتحتةجردنملاللاضنلل

دقىوسخأنايحا.نف«إلو:انليحأفلكتنمولخ.الةجردنلللتامةلا.ذه

حلطصملاةقدلةلثمأدوفارتءالان.امننالكلذنكلو.ضومغلاهفنتك

جردلارحلانج،ةيوكَـسم,قيرفتكلذةلدأنمو.ةيعرفلاةليضفللعِوضو1ا

عِوضومومايېنيقرفيىذلاو.ةفعلاتحتجردنملارب٠صلاو،ةعاجشلاتحت

تاوهشلانعاہطوضوسفنلاسبحىشدربصلاىعيةكةمااىف.هتاذمهملا

.اااةلئاهلارومالالمحتةعاجشلاىفيياييةمراعلاتاوزنلاو،ةجتاهلا

،ءاغلا،ربهماا،ةعدلا،ءايحلا:ةفعلاتحتةجوعنملالئاضفلانمو

.عِرولا،راقولا،ةملاسملا،ىدهلانبحل،ماانتالا،ةثامدلا،ةعانقلا،ةيرحلا

نمصاندالو.اهحضوهفيرعتبلئاضفلاهدنهندةليضفلكةنوكَـسمِعقيو

نوكتدقاېسشلئاستفلاو،لخادتمتافيرعتلاهذمضم،نابفارتءالا

قيضنمولكالتافيردتلاهذهضعبنأاك.ةريبكةجردىلإةهباشتموةكَـباشام

داكيالمش،ةيرحلا,موهفف.نايحالاسبيفدادسلاهنوخيدقو،ةرظذلا

هسيوةَـسملوقي.قزرلاءاروىعسلاوشيعلابلطىلعهيوكمنهذنفرصتقي

عِـنتو،ههجونفىطعيو،ههجونملاملابستكَـياہبسفنللةليضف,اهنإةيرحلانء

كولسوىأرنمىرخالاةيرحلارهاان.نلفااا،وجوريغنمباستكانم

؟لعفو

الأ،سفنلالاكاهيفىااةليجلالاعالاموزل,هناعِرولاضفري«أاك

لصتياملعةلَـكلليبرعلالصألالديالأ؟ةليضفةيألعقباعنيوكلذحاصي

vv/بيذهت(ا)

.عِـجرملاسش(٢)



-مم٦ا-

عسوا١ا؟ىلابناجلاىلإبرقأومفنذإو،نيش،اععِانتمالاوجرفلا

هذهِممافملخادتىدمهسضبطتسينأةجردملالتاضملنمىيةباية.ىراقلل

لئاضفلانموانايحأكلذقراركَـتلاو،اېفنتكَـيىذلاضو.ةلاىدمو،لئاضفلا

،ملحلاربصلا،تاشلا،ةمهلامظ.،ةدجنلا،سفلاربك:ةعاجشلاتحتىتلا

.دكلالامتحا،ةماهشلا،نيطلامدع

ةحابسلا،ةاساوملا،لينلا،راشنالا،مركلا:ءاغلاتحتىتلالئاضفلا

.ةعابملا

اياهن؛اوماظعلالاعفألاسًهنلارورس،ليلا,هيوكمفرعيو

جردتنًابهاوسنودهاخسلاصخملىردنالو.(١)،ةريسلاهذهموزلب

ا.ةليضفلاكلتهتحت

ةأفاكملا،محرلاةلص،ةقلألا،ةقادصلا:ةلادسعلاتالئاضفلا

دقملاكرت(٢)ةرابعددوتلا،ء٠اضقلانح،ةكرشلانسح

عنفة٠ورملابوكر،فيطللالايعتسااوكايرتنهةاهاكم

نمةنيسنع،ضىملدعبسيلنعةياَـكحلاكرت،لاوي

...خِالدعلا.هعنكمي

-:ُاهلقا

يمأ٠ةيقالخالاتافصلالدب;نأىمهوكَـسنأىلإاشأنأقوسدقل

لصف.ايلابابر(عِـتماىأ)يكوجرحت(تروَا)عدوهسومافلاىف(ا)

طيخلاِسوماقلانم٩اسم٣-واولا

نأىلءسميهفلاملناسنإلاىلءبجامنعدوكَـسهيفتدحقيىذلامفلاىف(٢)

نكملهوكسنأرهاظااو.انسامهلفهنَـكلو،ددابلاعضوملااذهىفرمَّديملوطسرأ

.لاحبانهولعسرألايكاع



-٢٦٢..-

الإهلوئقلخلايفرعي«،٠وكَـسنأةلأسملاةقيقحو.ِعطل.٠اهن.ءىشالو،نكت

،،٠وكَـسمسيلو.،ةيورالوركفريغنماهلا۔هفأىلإاهلةيعادسفنلللاح,

اهنم.ناعونلاحلاهذهنأركنههكلو.ِهلإقوسىذلافرعتلااذمنفاددجم

بيردتلاوةداملابادافتسنوكَـيامامنهو،جازملانالصانمايعيبطنوكاي

ىيطقلخلاض.٠نأىوهنأكلذىنعملهف.اقلخوةكلمريصيىتحرمتسملا

؟بتكَـمهضعبو،ىعيبطوأ

ذإعبطلاسيلقلحلانألعاااِةقطنمةيضقبلدتسيهيوكَـسمنأعقاولا

الوقلخال,عيطل)وههرينتنكمياممءىشال؛هرييغتنكَـميقلخلك:لوقي

.ا٢ا،ِعلسلابهنمادحاو

هنو٣ُثيحنمقلخلالوحةسفلتعراف;تايجو،هيوًاسم,ضرعيو

كلذو،هلاتناوقلخلالدب:ناكمإبعاقلاىأرااىيتيو.ىيبطريغوأايموبط

ةيوبزمظنوت٠اسايسنمعضوادو،ةايحاارهاوافولقمااوسحلادهشياك

ةيناسنإلاةيبطلاةيريخىرنممعازملهضةرسوِهنلاجنعهيوَاسقَـمعو٠

:لاقنمىأرلهضفرو،.ةاعلاخلاةريرشاهتروريصناكمإمث،ةقلطمةيريخ

ثيحو.مياعتلاوبيدالاارابخأنورييامنإو،عطلارارش1سانلانإ

سالانمنأنلعأهنإف-هيوكَـسمىكحيايف-نييأرلانينهسوينلاجضفر

نيبطسوتموهوندمهنمو،عبطلابمرشوهنممہندو،عطلابريخوهنم

سانلانمنأل؛ةعساولارومالانماذهنأسوينلاجمعزو.ةيرشلاوةيريخلا

ايمرشلاىلإنولةتنړال.الو»و،-نولولقممو-عطلابريخوهنمالعف

.ىلعسرألاقلعتملانوناقبسحلوألالكْـشاانموْواثلابرضلان.ةيضقاا(ا)

./بيذهت(٢)
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-٢٦٣-

ءالؤهو-نوريثكمهو-مياعلابوثوهنممهسو؛فورظلاتناك

نالنموانيذهنيبطسوتموهندمهنمو؛ريخلاىلإنولقتنيال

ارايخأاوناكاذ.اف:نوطلاخيسنمتافصلاعبتنيتهجلانمىأىلإملوحت

٠ااارشلاىلإنولوحتيسفارارشأاواكاذإو،ريخلاىلإنولوحتيسمهنإة

لادلاىقطنملاهاهرفيلأتىفوايسرأوسويلاجنملهووكمعقيو

لووقنفتايودسملايفالخاةركفلاديوٹودبيهكلو،رييغتللقلخلالوبقلع

ةدهاشمةريثكبتارمكلذنفسانلاف؛بادىلةعتلاو،لضافلاقاختلا

،حضوأةروصبلافطألالعرېظآقالخالانأقوكمىرو.اعيمجانل

نمضفريثيح...مالالجرلاهلعفياك،ركفالوةيورابورتسپال,مهنأل

(٢),هماعىفاملةداضملالاعفألاوليحلانمبورضبهيفخيفهنمحيةتسپامهسفن

سالان.ايمرفانوهنمو،بادآلالوبقللهأوهنمكانهنإملياك

ظفلاو،سلسلالهسااو،ِعتمملاوىف٠اوتملامهيفنإو؛ةد»اوةبترلعاوسيل»

ىصحتال"بتارمنفيفارطالاهذهنفنواعسوتملاو.ريرشااوريطاو،رماا

لعناسنإلكأشن،ميوقتلاوبيدأتلابشمزملو،عِاباملاتلمأاذإو.ةريك

عِـبتو،ةيلوفطااىفاهيلعناكىتلالاحلالعذكهرمعىتبو،«ءاعطموس

امإو؛هرشلاامإو،ةراءزلاامإو،ةذللاامإوبضةلاامإ:عِـطلانفهقفاوام

.(٣)،ةمومذملاعِاطلانمكلْدرغ

.٢٦/بيذهت(ا)

٠٢٨/بيذهت(٢)

اب٨/بيْدهت(٣)



--

تاريخهرظ)نفلئاضفااف؛ةلوضفااوريخلاننأهيوكَـسدىنيالو

نملكبقالخالاهطورنفهتعامطبرلااذهنفاعر،ودبيو.ةداعسللةبلجمو

هيوكمىو،قالخألاوةفسلفلانيبةققحتملاةقالعلاثيحنف.ندلاوةفسلفلا

ةداعسنإو.لعوىرظ:نابمقةفسلفلانأ-يريكةفسالننكايو-

رظلاقدصبققحتتىرظلامسقلانف.ييمهسقلانيذهىفهلاكلعةمًااقناسنالا

الو،داقتعانفناسنالاءراتخيالثيغ؛ةيؤرلاةماقتساوةريصبااةحصو

؛ىهلإلاملعلاىلإبيترتاالعتادوجوملاروموملماانفىتنيوةقيقحنفكشي

ريخألابولطملاهلىلبيو،هتريوحبهذتو،بلقنتمط،٠و،هيلإن؟رسيوهبقثيف

.(ااهبدحتيىخ

تيمهلامفأوهاوةبيرنب.كلذو:قاخلالَالاوهفلمماابناجلاامأو

هتوةبمدحباهلكهلامةأردهاو،هيفىوتااهذهمملاستتىخو،بلانتتال

لاعفألابوىذلاىفدملاوِو:ااىلإىېتايو،ىبةبنيايكةب:رمكعم،ةزيمملا

ناكاك،ةكرتشمةدايساودعس٠و،ماظنالاكلذمظاكقحساناانيبىوقلاو

.ا'ا،دحاولاصةشلانفكلذ

وهاهنملكيفدنهنإف،قالخألاونيدلانمبةقيثولاةقالعلاكبحنمو

،ةداعسلاىفهيوَـكسىأرضرفنألمِـحمانهو؛هتداعسوناسنإلاحالص

نفو.،,ةداعسلاوريخلاةلأسمنفوطسرأنءهيوُـكسلقني:ةداعسلاةوعه

هراتخاامىلإهبنيو،اذوپهيوكميفرتيو،ايفرحلقلاودبيلاوحألامظهم

.بالغىفومعباامنمةريْـح'الاةرابلاهذهىفامْىحيالو٣٢،٣٣/بيذهت(ا)

.ةرَـكفلا.حضاوىعاتجالاعفانمااو٣٣/عبرملاسة(٢)



-

ةدامسلاف،هيلعو(ا)هماستأو،ريخلا.حِاطمملنيمدجملاتافيرننمَوطسرأ

ناوعالاوةورثلاو،ساوحلادفطلوندلاةجح:.ءايشأةسخنفلثمتت,ةلماكلا

ركصفااةهجو.ىأرلاةدوجو،رومألاىفحافاوةثودحألاوركذلانسحو

ظحو.ءارآلاىفةروشملاةدوجو،هنيدريغنفوهنيدنف.تاباقتعالاةنالمو

.اا'ءايشالاهذهنممهظحردقبةداعسلاهذهنمسانلا

رابتعابسماخلانوطالفأوطارتوسروغايفىأرلهيوكمضرعيو

،ندلالئاضفىلإةجاحكاهسيلو،اهدحوَسفنلايفاهلكةداعسااولئاضفلا

جراخ.ىشىلعناهنإلاةداسفقوتتاليكلكلذو:ندلاجراخوهاموأ

لمحاذإناسنإلانإف,.ىپةشيفاملةفيفهسفندودحجراخوأ،هتردققاطا

،.امعالاصقا٠،ايقسنوكَـينأهتداهسىفهرضيمل،(ةيسنلا)لئاضفلاكلت

،اهلاعفأسماخيفةرضماهنمسفنلاقحاينأالإمهللا؛ند:ااشمارمأعِـيمجبرتب

.ا٢اايهبشأامونهذلاة.ادرو،لقمااداسةلش

الإقةحتتالىمظ.ااةدامهلانأ,لتاقلامدقلاىأرلاهيوكمضحديو

وهو؛ىأرلااذهلشهيلإىدژ،امةناخسلعانديامهضاو،ندبلاةقرافم

ىيلوهسساةلضافلالاعالاءادألعهتردقوهتايحلاحنفناسنإلانالضافلا

دع-ءايشالاهذهدقفوتاماذإىخ؛ةداهلاصقاوأ،ايقشريتيهنطو

؛ةلكَـشملاهذسهلةريكبناوجلفغأدقهيوكَـسمنأرهظيو.ةداعسلاما٠اديس

تادهاجمنم.كلذوبعصيامو،ةايحلاهذهنففيكلاةمهيبطبلصتياماهنم

/بيذهت(ا)

٦،٦٦ه/.ِمِـحرلًانم.(٢)

٦٦/هسفْردصملا(٣)



-٢٦٦-

هذمةيبطنمنأايك:بئاوشلاسميةدام-اابوشتدق،ةيمصفقاوممو

،ءىشلكن.نفاهملارهوجلاةداعناسنإلاىظعالأاهرماافمدقعتو،ةايحلا

حستالدقناكملاونادزلانفاہتيدودحموةايحلاهذهليناوةنإ:راصتخابو

مربتل،لصتةركفةيأكلذنممهفنأنود،ةداعسلانميلاثملاعئارلا

تقافابرةوالحدابهلنإ.ضضملعاهلوبقىجوا،اهنملصنتلاوأ،ةايحلاب

.رفظلاىلعوبزدقةوشنحافكللنإو،ةرفلاةذللاىف

ىدانىلاةركفلاىو.اااةداعسلاةيبسنةركفلوقنمرفمالفنذإو

نأتبدقناكنإو؛اهيلعقفاوهيوكعمنأدقتعنو،لبقنموامهسرأاهب

ةداعسلانألكلذو،ايهپاعةداعسلاسيسأتوتخلاوأاظحلاةركفلعقفاوال

ناكمإعِـمةداماملاتاب٠ةركفنأقحلاو-ريغتمالولاازريغ،تباث.ىئ

.دقىالدمهسال،لابجوةصوهاجولامندةايحلاضارعألعاهسسا٠

كراشيملاذإةلماكريفةداعسلارمزعانمنييقالخألاةفسالفلانددجودقل

ىر(الورامضملااذمىفندبلانأشنمللقينمدجواك،اهنمبناجىفندلا

نمناسنإلانوكتلارشنييأرلانيعمنأهيوكسىأردةلو؛هيلإةجاح

الإةدامهلامتالو.صاخلاهملامااهنملكلصتي،لابجوىفاحور:نأدبم

ةَـكحلانمظحلاروفوامأ،لقأةيدبااةبِراانأريغ.اموجنيلاحلاليصحد

ربت:وْادارفألارضت(اهرس.مظموأا,ءوذو.وأاهتروصرمتىشدقةداعسلاةيبسن(ا)

زاظأحطمةو.فااو.الاو'ضرملااهيااحمطيةداعسودبتةسملاف.درفلكتالاح

اعوضومريتيىذلا،ىشلانأاهبمياسلانمرفمالىلاةرملاق:املانمو'ريقفلاوللذلا

عتملكىلعحضوأةرودوقطناذهوةفدنعالإللملادبدقتلااذهلانيالةداعسلا

ناكوليمرأنأرهالنااو.افيكواكةلماكريغاهدوجوايأةداعسلاةيبسنىفدةو.ةايملا

.لوألاىنملادست



-٢٦٧-

.تارسحلاومال3الةليزمةماتةدام-ربذي-ىاسلاىتفلاجاتلااذه-

نمو،هيوكَـسمثدحتي-ةكحلانمظحلاروةوةبترم-ةبترااكلكنهو

يرداضمليبقطارقسءادصأددرثأو،فوصتلاودهزااتامدوتهرايوأ

لصودقفاهيلإلصونم......ةبترملاهذهو,لوقيهيلإعتسا.ةايحلاهذه

،ايندلالهأندبابحالاقارفبىلايالىذلاوهو؛اهاصقأوتاداعلارخآىلإ

عجو،هلاموهمسجىرىذلاوهو.اهيفميعتتلان.يومياملعرسحتيالو

اهلكهنغ.ةجراخلاو،هندبىفىلاتاداًـسلاقاهانددعىلا،ايندلاتاريخ

...هبطوبرموهىذلاهندبلاهيلإجاتعتارورضنفالإ،هيلعاااالك

،ةبيطلاحاورالانمهبسانينمةالالموهلاكشاةيعملاقاتشيىذلاوهو

امالإراتخالو،،امهنلاهدارأامالإلههالىذلاوهو.نيرقملاَتالملاو

ةعپ:اعلاِمادخمِدخيالو،هت.درلا«اومشنم.ىشىلإهفلاكالو،هيلإبرة

.(٢ا،بولطهتوةلعرسحتيالو،بوهحمدقفىلننزيالىذلاوهو...

اهأكانهلةوصرصانعند٩وكسىدلاملكوهاذهسيلو

نما٣اارظ;افوهصتناكنإو،آراحافوهضسيقىااصوصنلانمريك

كامو.ةصاخلادوةَـسمةايحنيءرظالايفرص:ىأ،لولحلاوحرشااثيح

لوقي.ةيذإلاةيحتاركفو،لجوزعهنلادنعسالاتاماقدنعهثيدح

اليقثالحوأابع.:الك(ا)

٧٠،٧١/بيذهت(٢)

اهنمف.هلالالام:اللةهيوالَـسماهاريو:االااسولاركذن.عياطلااذهرهظ٠(٣)

،ةسعيرفلانامفنو.لهجلانه،ايحلاو،ةينييهتلافراعملاوةيقيقملاملعلاوطاشنلاوسرطا

ا٠٢بيذهتراخلا.٦ءالتسالابسحپاهبفىلارتلاولح'انْـمااهْد-موزلو



--

وهو-نينقولللوألاماقملاة:لجورعهنلادنعلزانموتاماقمناسنالل,

نكلاةسبروهو-نينسملاماقمقاثلاماقملاو.ءاملعلاةلجأوهاَـكحلاةقر

؛نيحلصملاةبروهو-رارقامات.ثلاثلاماقملاو.نولعياعِنولمعي

ماقمِعارلاماقملاو.دالبلاوداولاحالصإىفةقيقحلابهنلاهافلخمهءالؤهو

سيلو،داحتالاةبترىهتتاهيلاو،ةبحنايفنيصلخملاةبنوهو-نزتافلا

«قولختماقمالوةلزنمامدعب

ىلعةلالدللهيوكَـسماهلمشيىلااااتاحلطصملاىفحضاوىالسإلاجاطلاو

املعةلالدللةم-تتسملاتا.اطمملانماضيأحضاووهاك،تاماقملاهذه

نيرلاوخيزلالثمةينآَرقتاحلطصمايرقتاهلكف.،راطوناسنإلاللزببسي

.اااتايلكلاهذهرخآىلإ،متخاوةودنلاو

ءازإهتعزعرواحتنأوأ،هتمهرصقأنأناند.البكمىضوالو

ليمحتبهسفالىضرنمهةرذملاةيااهلاهتحيصعسنف،ذااذللاوتايرلا

،دوعلاسخا٠ىضردقف،تاسىصقأو،هتداغاهلعجو،ةيدبلاتاذللا

ندتيأرفأ,ةميرَالاةينآَرقلاةيآلاىفاهمأرقنانهاسلأ.،(٣اىلاوملاسخال

لعږوكسمداضاكلذىفنماعيالو؟،ملعلعهتلاهلضأوهاوهلإذخانم

اباعجوتاذللاليصحتلعمهمايهانورصم٩نيذلاءالزهلفسويلاج

اهلكو،نوز‘افااورامألاوول،«نونسحلاووب،«نونقوملا»يدو(ا)

،.ميركلانآرمااىفاهسلتبعصلانمسپاو.ةينآرق

هذهبلمتياميفميركَـلاناَرناانراقو٠ا.٣'١.٢قالخالابيذبرلضأ(٢)

آةرفباا،ا،«َانوففطملا'هةپآفماا:بيترتلالعتالكَـلا

٣٦بيذهت(٣)



ساثتسالاوةرَـكفلاةيوقتلكلذناكامن.اف،مہيمهلىساسالاايفتا

.اهتجهمل

فلسامبناجىلإ-ووكممميلاسشفةيفوصلارصاعلاىوقأنمو

ةيفوصاهضرعواهفرعَي،ءانفلا,ةيرظكءىدابملاممألأىرام

،ابدحابملاىهس،ةيناالاةدارإلاوةبغرلانن.ىداملاكلتنمو.مالسإلا

اہعوتخوةيناسنٍالاةدارإلاةاكاحمو،ضوعلاراظتناوةازايفانءادامنىضاختلاو

هتلاقالخأبقلختلا,:ةملكنفو،ةيهلإلاتاهيجولاوةداراللاماتاعوهضخ

(٢)فوصتلاهمراكءانفلاقيرطىفليوًـططوشىرمهااذهو.هبءادتقالاو

لاعفألاةيلاثمنعهثيدحدنع،ةلأسملاهذهلوحووَـكستارابعىمهذهو

اهلكىف،ةيهلااهلكنرايماذإناس٠إلالاهفأف,:دوكسلوقي،ةياس٠إلا

..ةقيقحلابهتاذودىْداا،ى٨الاهلقعىهىلاةيقيقحلاهباذو،هلنعردصت

البهلعفياملعفيهنكل...هلعفنعناتجراخةههالوةداراذتنيحهلىقبيالف

،لعشاتاذريغهلعفنفهضرغنوًايالىأ-لمةلاىورنفةمهالوةدارإ

ىتلالئاضفلابتررخآىهلاحلاهذهو.ىفإلالقعلاليبسوهاذهو

نأىعأ-لجوزع-لكلاقلاخ،لوال،اَدلالاعفاناسنالااهيفليقتي

نوكَـيىكَـلاةدايزالواضوعالوةازاجمالواظحوبلطيالهلهفيايفنوك

.لعفلاتاذىوسرخآ.ىس٠لجأنملعفيسيلىأ-هسضرغوههنيعبهلعف

لعفلاىهاهسفنه٠اذو،هسفنهلمةريغءىشلجأنمهل.ةيالأوه،«اذىنعمو

فل٠ِودل(ا:هذموةبرجتوti،٠رط)فوهمتلا:رظنا(٤)

(٢)



داح

(ا)،هنعجراخرخآ.ىشلجأن.ال،كاذلىلاهتىرابلالن,٠او؛هسفنىفإلا

تومو،ىدارإتوم:ناتومتوملانألعةحارصضيدوكْـسمنإو

اذمنأمولعملان.و،ةفرحنملاعِزاونلاوتاوہشااةتامإوهلوال١او.يعيبط

ىفاقحرظنلاتفلياكنكلو.نفوصلاءانفلاقيرطنفملسلاتاجردلوأوه

تلجامهماهنعءانفلاوتمسامهمضارغالازواجتنأهديكأتهيوكمميلاهت

هسةنتقولاىفوهوةفسلفلاضرغىه-ةماركَـلاةعوةسايرلالثم-

(٢)ةدامهلاىهتنم

ةعزنلاندهسيلإ٠tرشأنأقبسامىلإهموننأانهاتوفيالو

حاضيإيفاريكدمتعاهنأانهفيسو.ىقالخألاهيوكَـسمريكَـفتىفةيعامتجالا

،ةعاخاةالصلثم،هباد"اَوىالسإلانيلاملاسلعابععِافدلاوةعزنااهزه

جةلكنهنولوقيثيح،اعمدليلساانيبمالسإلااعرشىلاتاءاقللاو،ةمجلاو

لداتو،سالاني,ةفلالااوسنالاادابإل،ةرمعلاوأجحلاهاثأ٨يمىلإقيع

.ءاوسلاىلعةيحورلاوةيداملاعِـفانملا

،قالخالامراكملختينأقهتيدجوهيوكسصالخاهوننأاتوفيالاك

هعطقىذلادهعلانمهمېفننأنكَـميامكلذ.ةيطعلا«ايحنفاهبقةښنأو

.ا‘اهنم.ز؟وأالماكوعجارااضعبالتظفتحاو،هنيميبهطخوهمعلع

٣vبيذهت(ا)

بيذهترظأ(٢)

روت٣دلل١٠٦٠ا٠ه/مالًـسالايفقالخألاةفلقنعامو٦٢ًرفصألازوفلا(٣)

.ىمو-يم٠سوبدع

ىديحِوتلانايدو:ْا.اورو١٩.١٧س/ه/ِءادألامجم./توةاهنما.ز.ركذ(()

ْس.قداملانفو(٨٢قالخالاةفسلف/ىبومفسويدع.دنع)٣٢٦-٣٢٢/تاسباقملاىف

٠.ةيقالْـحالاهپوكمسوقب٠ابللدهلااذه



م

نأالإالتاهاد۔مع،ءذخأدقرخَالاوه٠اني۔نبانأرظالاتفملاممو

روصيامنإو،امامنكلذروصتال-دهعلا-ناونعلااذهلمحتىلاةلاسرلا

موقياغإةلاسرلاراسو,ا١اهرهوجودبهلااذهبل-ةمدقملاوهواهنمءزج

هيوكَـسوانيسنبانأيفورمااندو.اهلحرشولئاضفلاضعبلتافيرعتلع

،دلقملاونكاغاا-ديأريرقترسعييفورظلاكلتلشيفو،نيرماعتمtاك

هتباط7امو،رصعلاةلاحنوكننأدعبتسملانمسيلو.ءىدتبااليصالاامہيأو

اندلشنالعإىلإةفسالفلاءالؤهلاثمأعفديفاماهالاداءكاذنآيفورظلا

،ماهتاعضو.اوناكمهفورظبلغأنفةفسالفلانأانركذتاذإاصوصخ،دهعلا

اذهلمناكاعرفهيلع.ايو.مهفراعملمداعأةقباطعلمجايةلقالالع

.نولعفيالامنولوةيمهنأن..الودةحاسةئريتلاديكأتدهعلا

ةيحانلانمماههيوكدمهلجهسىذاادهعلااذهنإفرمالاناكابممو

نأرابتعاىلاملال۔رلاىفركَـفملاادهران:ةهجولقيقدريوم،ةيقالخالا

.ةماركوةعفرمْركأوسانلادعسأنوكَـينأديريو،همةنلريخلاديريناسنإلا

،ديلااذهلثمتلمأىلاةيقيقحلاعفاوداانءثبنأكلذدبانيلعالو

.ليلدلاانزويناكاذإاصوصخ

هل-دفأ،هدهشاموهلعاملكنمىتتنادقهيوكمن.اةلاحة،أىلعو

نفةعرابلاةوةلاهيدلتمادام،«:دراتخيىذلاردهمملابءىباعريغ،هعفرأو

.،تدعابتامممراكفالانيبلداكلاماجسنالاقلخوجزملاوقيفوتلاوعِـجلا

سانلاداقتناتن.هضتايبرىلاةنيعملافورظلابصاخلاانضارتةالدهشيدقو

ندعركبواأالكرتام،ليلتمهلوقونيحلاكلذىفةمامالفلاءالؤهلاثمال

ركَذيهيفف.ةيفسلفلاةريلاهباكيفرومشملافوسليفلاوبيطلاىزارلااركز

.،ةپةسلفنكاسدعِـست»باتكنمس:ااوذيتپدقحللارظأ(ا)
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ةريسلعاوسيلمهنأامنم،ةريكذخآدرسلاةفسالفىلءاوددقسانلانأ

هبشنعىزارلاعفاددقو.طارقسلامأنم،نااوياانملوالاةفسالفلامالعأ

انوأراملليمحتلاورييقلاورظدلالمأع.اراننإ.ىزارلالوقي.ىالمزو

اوعزو،انوصقنتساوانوپاعشاهملانمهويوىفيفرصتتو،سالالخادن

...(ا.)،طارقسنءاميسالو،ةفسالفلاةِريسنعنورءاجtًا

٩٩/.ىزارللةيفسلفنل‘اسرنمض،ةيفسلفلاةريسااباتكك(١)
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فوہعتلانفقالخالا(د)

تاوتهملازاسعمبسانتت،ةتباثةيقالخأتاموقملعةيفوصلاةايحلاموقت

فوهصتاانيبقسنيولاط:ارتلاظحاليمثندو،ةيفوصلاةبرجتلاضوفىلا

ةيفوصلالاوقأانصجةاذ.اذ.لمهلاثيحندو،لوقلاديسن.قالخالاو

هاضتراىذلانيم1اىقالخالاماظدلالوحرودياہهظهماندجومبايرمو

ارودتو،ًانيمأًاضرعهايفلأ،مهتايحانبشاذإو.كاذوأيفوهملااذه

مهتايرظةاكميلعتداقو،اهيلإسانلااوعدو،اہياودانىلاايلعلا،لثملااقيقد

.مهتافسلفو

اهتمدقىااتافيرعتلاضهبنن.رهظ،٠قالخالاوفوصتلانميةلهصلاةقان٠وو

دقلف.ةاواسملامدقىلءاممضتىلاتافيرم:ااكلت،ةيفوصلاندةريكةرهمج

.،قدقلخلكنمجورخلاو،ىنمقلخلكنفلوخدلا,هنافوصتلايفرع

مودقنم،مركننامزىفترهظ،ةميركقالخأكلانكيفرعايك

،قلخلانفكيلعدازنقلخ.«ابابأ.ںفوهمتلافرعو.(ا)،ماركح

.(اع)،لْووهيتلاىفكيلعدازدقف

،هاضربكوهتلاعمدولابابحِـتفنلاكمإاقلطميفوصلاروهمتيالو

لوست.اكولسبذمتينأو،اقلخنانإلاوسينأنود،ةداعسلاليو

هشينہتيمل،قالخألامراكملعهتلانيوهيباِـيفلخديملنم,:ىرتستلا

(٣)،هټرخآَو،ايندىف

وا٧:ةلاسرلا:ىريشقلا(ا)

٢ا٨:عجرملاسفن(٢)

م.٣٨:ىرتسنلالهسمالك(٣)



د-٠

وااهتيمهازارإو،ابعثدحتلالعقالخالاةيفوصلاماپهامتيالو

نط،ىرظنلابناجلالع-راصتخابوأامعاوبواهلثمحرشىفةضافإلاوأ

نأودبالءىشلكلبقنفوملاف.امافكلذنمسكعلالعرمألانإ

جتلاكلتنءارداصهثيدحيفنوةتينأبيو،ةيلعةبريفاذنوكي

ةبرجتولسعيفومتلاف؛رامضملاافهزوهلميقيىذلاايحولا.ىثلاابأل

.ةفسلفواِـشدحوالوةنوكينألوق،ةايحو

ليقلانءههذخأام,يفوصتلانع(ه٢٩٧)ديجلامساقلاوألوقي

(ا).،تانسدتسملاوتافولأملاعِـطقو،اندلاكرو،عِوجلاننءنكل،لاقلاو

،ةفردملاكلتتايضتقمل٠ققحتلانهيفوهمتملارظاىفةفرعملاْىةتالاذلو

كطو:ةديدجةفرعمةيأبسكلمدقتلالبقاهضرفتىلاميلاعتلاقيلمو

بتكأرقندو.ةديفمةفرعموأ،عفاءلكنمةوجرملاةرمشلاىهمىرمها

ةفرعمنأودوماعلاعابطنالااذهبجرخي،اهروصعفالتخالعيفوصلا

ال،هااندقلةينادجولا{راش1او،هايصافتوهقتاةدبماملإلاو،نفوهماابهذملا

.قيبطتلاولمهلانهاتيشهينةتالو،ايفوصءرملالهيت

نمذقنملا,هياتكاييالو،هسبكنمريكىفاذهىلازةلادكْادقو

«لالمضلا

كولسلاطامناوًا،ةيقالخالافاااوملاضرمبةساردلاهذ-هنفيسنالو

عضاوملانفنيريشم،ءالوكرظنلاةهجوضرعياقيانعردق،ةيفوصللةفلتحلا

نأىرسخأةرمدكز:نأدواننأريغ.ةهجولاهذهرداصممأىلإةبسانملا

.٣ا:ةلاسر:ىريشقاا(ا)
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ريساةيښ،افدامو،امانمايمالفادنءقالخالانورملاهيالةيفوصلا

مؤارآتناكامنإو!ةيقالخألاتاساردلاةيمنتىفكراشي،ىرظنبهذم

صوهمنلانفو،مهسفنألاوحأنفةصاخلامرالمأتلةجيفاب.انمىفةيقالخالا

ارمأسممءارآلاكلستتناكاك،مبمحةفاهرو،ممينافشلتاباكةسدقملا

.لغاشلامهلتشتناكىتاةايحلاكةيحورلامهتايحممهبلصتيومهينعي

،ةيقالخألامراكملاولةملانعثيدحلاىفجرحلاندائيشممضبدجواعرو

تزواجتىتلاةغلالاهذهحلنو.قلختلامامتاهبقلختمهنأسانلاناينأةفاخم

رذ4او،صالخإلاةاعارميفطارفإلامهبىدأنكلا،ةيتمالملادنعدحلك

دقاعاورهاظتاميرل:،سالانءاماااهرنسومهلتاضفمكىلإ،.إرلانم

.(ا)مهبنظلاةءاساىلإىضفي

كلتد:انايحأف:ىتشاروصيفوصلاثارتاانفةيقالخألارصانعلاذختتو

جاتننعةيلعلااهتيمهأىفلقتال،ةقيقدةيسفنتاليلحتةروصيفرصانماا

سفلاملعوأpsycho-anbysisىسفنلالييلحتلبةتاعتملاةثيدحلاثوحبلا

apnormot-psychologyةذاشلاةيتفلاتالاحلاوأ،psythc-The,apyىجالعلا

ناميلسوألاشأنمةيفوصلاىدةتمجاتإىفةحضاوةرور,كلذلثمتيو

بلاطيأو،ىرتستلاهتلاديعنبلهسو،ىنغادسأنبتراحلاو،ىْـتارادلا

تاليلحتلاهذهدجن.ىبرعناوىلازفلالاشأجاتنإنفكلذدعبمث؛نكملا

الو،اريخنورمليالهنيد٠اامب:أ،ةيمدادلدىلازنلااہمديىتاافيراهتاانم(ا)

قيهختالملاةياامنأنسظسحالو.(ا،٦/نبلالمااةضور)ارشنورهب

،مهرابتعانمسا٠ااماكحأاوطةس،نأاودارأمهن'ال؛روصماان.ائيشنمضتي،ىمالخإلا

:هلااودارأايحِـغِـل٤مامتهاىفءلدياذهو٠مهنمىختلامنولواجىذلاتقوااىف

٠سالخإىلاجِادحيمهمالخ)نا٠لئاقلاأدبملادجواذلو



ت

هذفلشمنفبلاغلاناكنإو،لئاذرلاوألتادصقلانمببساياميُّهلبنل

اايحأو.لئاذرلابسماخلالسلابناجالىربكةيمهأىلونأتاللحتلا

وأ،ةسماخفقاوملعتاقيلنةروصىفةيقالخالارصانعلاكلتدج;ىرخأ

نمةرداصتاياعتوأعئاضةروهصنفاهدمج٠دقو.كولملانمةنيعمطامنأ

مهتايحىفرتملامممهيجوتو،نيديرملاداشرالانودصتينيذلا،ني،رملاءالو'ْه

.ةيحورلا

اهتااغو،اميياقمو،ايعاوبواهردصم-قالخالاالئاسملمان:ااضرعلاادأ

؛يفودصتلاخراماعواةرخاسةرتفىلإىمنا،;إذ-كلذىلإامو

رملاخلااېبلوةيقالخألال:ام1ارمودبنأبداقتعالانداينميالاذهنكلو

لس/نأواىفوسملاتارتلاىفةثباملاماعلاكطىفاممسيلتنكمي

برضو،حاضيالاوحرشلاوليصفتلاو،بيوتلاوميظاتلاىلعبصنانيقحالاا

ةركفنودينأديريامدنعثحابلاامtايىتلاةبوهصلاركشالو.ةلثمالا

تاتشملينأرطتمم،ركبملاںفوصلاثارتااىفقالخالانعزةتمةماع

ىركفراطإىفاہهضينأو،ادباقشينأو،ةقرفتملارصانعلاكلت

.اېساسألكشتىتلاةضيرعلاطوطةلااهلامسار،ماع

عِوضوملاوتصرعتن،-نيرينكصااتفرصدقةبوهصلاهذهلعلو

نألعندهتعم،هنسنفوهصىدلاهجالعىلإ،(ا)لككفوصتلانفقالخالا

يفوصتلانعةيقالخأةروصوام،نيج.يفوهصدنعىقالخالاططختافشك

ةحيحصتسيلاهنأالإ،اهرربيامشموةركفلاهذهلنأنممغرلاو.اموع

،ةدطحاواهرهومواهساسأىفةيفوصلاةبرجتلانوكتدةة.قالطالالع

ىلعوايلعقيلعتلاوااهريسفتوأاوحرتبلصتياميفكلدكتسيلاهنكلو

.ةناسراكَـنْابةر:أتمهترظنفكلذم.و،كرابىكزروك٨ااةلواع.انتس!(ا)



.نيٍرسكةينومىدلاهو"اظن

تارتلاىفقالخ'الانيءثحبلابةرماغملاانرتخادةف،رمأنمنكَـيايېمو

نمريكىفامالواحدقو.تابوهصنمكلذفنتكَـياممغر،لككنةوصلا

ةدئافلانمنأانيأردقو.نكَـمأامةركباصوصنلالعدمتعننأعضاوملا

ىدلةيقالخ.الالئاسملاضعبنعتاغةساردلاهذهمسنأ،كلذبناجىلإ

اندو٠ناكو.ديزملادارأنملهبتكريىلإعِوجرلانكَـميىتح،نيعمىفوم

ىتح،ةرجدانمىلوالاةثاللانورقلالاجرنمىفوملااذمنوكينأ

فرعتنىذلاتقولاىف،هلحارمىلوْاىففودتلارداصمىلعءاوض"الاطلهن

دعبرشنيملثارتلااذهمظعمن-الارانننكلو،ةيقالْـحالاهتهجوىلع،ءْه

هبتكتحبصأو،هجاتنارشن،اب٠وصراتختنأانراثآدقف،ةققحمةروصىف

،هترهشلارظ;ىلازلادسماحىبألعرابخالاعقودقو،عِـيجلالوانتمىف

دقو.ميافعلاملسملاركفملااذهاهلثميىتلابناوجلاددعتو،وولسأةلوهسو

ةماءهرومفوصتلاراف;ةهجوضرعىلازغلارايتخاىفنأانيأر

،فوصلالاجمىفةيقالخالاانتساردنأىهو،ةماهةقيقحىلإانمبتيام-

طيحملاىفتالاجملانمهريةوفوصتلانيبمساحلاوماتلالصفلاىتمال

هتاساردنمةدافتسملارصانمااضعبالهىلازغلاىدلىرنسف؛ىمالسإلا

.ةيمالكااو(ا)ةينفلاوةيْـمهلفلا

،فوصتلاىااةيقالْـحالا.ىدايملاضرعىلإهجتننلالآلاو

ىفانثحبعِوضومةقيثولاةلصلاتاذ،تالسأتلاضعببناجىلإ

.نهارلاانرصعىفهقويطتنكت٠اعكاذنيبت.،ةماعةروصبقالخ'الا

ةماعدوهجسركتنْانكَـم:وااہپة،ارمالةيقالخْارصانعهلوصأوهقفلانفتي(ا)

.ةداملاتوب(اهلچدو'رمامااك,حانيإل
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فوصتلانفةماعلاةيقالخألاءىداملاضهب

.ناسنإلانمىنخلابناجلاوهو،نطابلاحالصإةيولوأ-١

ضيفتو،ناسنإلاةيطابلاةايحلاةقئافةيانعو،ةغلاةيمهأةيفوصلاىلو

قئاقرو،رءاش1اقئاقدو،بلقلاتارطخو،سفنلاتاجاْـحنعثيدحلابمهبةك

ةسجين٠هليد-دوأكولسلاليوحتدنعىلصابااعارصلاهجوأو.سيساحالا

.لقمااوأباقلاتاءادنل

،دمقلاوأةينااةقيقحننءضايفلاممهيدحىفناسنإلانطايمهتيادعلجةو

سايةىاباېسايقوأ،اهيلععِالطالانكَـممالىلابولقلالاعأنعمهتيدحو

نيبطبرلاقثوتياهو.هلالجلجهتلاكلذلعةردةلابدرفنيثيح،ىْـباْـسإ

تايضتقموقاخلإاجتزىلاِةلمةلاامتافصىفةيهولألاأدبمنيوناسنإلانطاي

.قلخلااذه

،مومفمرمأناسنإلانفنطابااهجولاوأ،لخادلابناجلابيفوهمتلاةيانعو

يفوعللمتاهيف،ةيسشةلحرالإسيلاريخأوالوأيفوصتلاف!،ررِـبامهل

،لاعأن.قوملاهيدزيامو؛هقلجموهنابامتاصىدمو،هسةدا.وأفاككا

مامنإلةليسوو،ادادعإو،ادازالإسالتادهاجموتاجاونمهبموقيامو

.حاجن٠ةلحرلادذه

نع-زرب،٠نألوامنيركَـفملاضمبدجننأ-نذإ-بجءالو

-نييداعلانييدملاوأ-ندلالمأ.نيىساسالاقرفلا-ةراقلاقيرط

رهظملامهينعياممرثكأ،حور'اورهوجلامہينينجنلا-يفوصتلالهأنيو

بفمهبادآركأ.نيلالهأنأدبكلاركفاااذهىأردقو.لكشلاو



فوصتلالدأارأ،تاوہشااكزودودحلاظفحو،حواوبابيداتو،سوفنلا

ةاعارو،.بولقلاةراهمنفمادآْركأف,-ةيصوصخلالهأمهنكلا-

،رطاوخلاىلإتاةلالاaاةو،تقولاظفحو،ااادوهعلاءافولاو،رارسالا

.ا٢ا،روتمحلاناددإو،بلطلافقاومنفبدألانحو

صاكالوالابناجلالينقحلايفوهمالانأىرالنحنف،كلذعمو

دقتعنالاك،ةينيدلارماوألاتايضتقعءافو،نايعللىدالاىرېظملالايكلاب

رهظملااذهنوكَـينأنودايقالخأهرهظ.ممتينأنا-;إلانمضريندلانأ

ريكزنأقمظح.املانأدغ.ميةتساابلقلاو،،نيللاةينللةقيقدةجز

ادرناك۔،نطابااةراعهةيفوصلاةراولاووأ-نامابلاحالصإلعيفومتاا

لايكَـتسالعمهتراهماورصقنيذلاهالؤدةدماتجلافقاوملاضعبلامساح

ةياردهلسداں٠ملتحوأةقد٠رطب،ةفاتحلاتادابدلاعاونالاةيلكشلاطباوضلا

.داواملكوهاذهنأ،نيدلاةقيقمةيفاك

نطالدتىلاةيفوهمااتاجاطهصملانهضةورثدعانأكشالو

ثوهوااىفةرادصلاناكمبلقلالجو.ةرهاظةيأنامابعقاولانفو،نانإلا

تاجاطصمهيلعتقلطأاك،ةريكزودرهلتمضودقو،ةيقالخالاةيفوصلا

ءاديوسااوه،رخآباقبلقلكلف.اقدوةقدةتوافتملاهتامردرابتعاب،ةديدع

ةيركَـلاةپ:آرقلاةيَآلاهنعتم«تتىذلا«قاثيملال»فوم:ااىففريامكارنداو(ا)

.،:ح(وبريرارقإلاقاثيمسانااىلءذخْاّهللانأىلإةيفوصاابوذيو(:فارعالا

اهتياهنىفةقلمداهرابتعاب؛اهردصمناكيفدوهعلاراس٠،انوااةرورضنمسنديدهملااذهو

.ملاماااذهدجومب

.ا٣هىمنيلالعلاةضور(٢)
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،ةددحمفاظولك-او،صاخنطإوأ.رسرسللاك،ةيلك)اوأ،رومجلاوأ

،ازودرو،اروصةفر٠1اعورفىشنمفوصلاريمرميو.ةموسرمتادابعو

.ةنطابلاةايحلاهذهبناوجنعايرمهيل،تاحلطصمو

طاسبناو،طاطغاوأومسند،هلاوحأوباةلانعبتكاميفرطأندو

لثم:ة۔ةورم١اةيوحنلاتاحلطصملاهيفلمهتستىذلاصنلااذه،ض,ةناوأ

تاحلطصملالمهنس٠-كلذىلإامو،ضفخلاوبصنلاوعفرلاو،بارعالا

نيسانلاحملبتاكلانأكو،ةيييملةوأةيسةلاوحأنعربهلةيوحنلا

.ناسنالانطاووأسنلالاوحأ.نيو،تايلكْـلارخاوأوأ،بارعإلالاوحأ

نيرخاملاتاباتكنفاصوصخ،ةريكزاظاهلدجوت.ىذلا،صنلااذهكيلإو

،ضم٠خو،حِتو،عفر:عِاونأةبرألعبولقلابارعإ,ةيفوصلانم

؛ىلاعتهتلانعاضرلاىفبلقلاحِـتفو؛ىلافهتلاركذىفباقلاعِـفرف،فقوو

.ىلاعتهتلانعةلفغلاىفبلقلافقوو؛٠ىلاعتهتلاريبلاغتشالاىفبلقلاضفخو

.قوشلاماودو،ةفلاالادقفو،ةم-داوملادوجو:.اِـشأةثالثعفرلاةمالعف

ةثالمشمةخلاةمالعو.نيقيلاوقدصلاو،لكوتلا:هاېشأةِـتفااةمالعو

ةثالثفقولاةمالعو.ايندلاةاعانموهو،صرحلاو،هارلاو،بجعلا:ءايشأ

ا١ا،لالحلاسابتلاو،ةيصعملاةرارممدخءر،ةعاطااةوالحلاوز:ءايشأ

ةينطالاةايحلابةلصلاةقيثوىحويفوصتلااهجلاعيىلاةماهلاطاقنلاندو

.،ةمدا,عموأ،مهلا,عِـمةقيقحو،،ةيلا,ةقِ.ةح

ةيمأمدعطابنتسانوركنيو،ةينرطاخلاوأريكفتلادرجمنوكنوفيمو

ةيرهاظلاةلاحلانيبوةينطابلاةلاحلانيماتلاطبرااانهظحاليو.ا٠٤سنيفراعلاجِاهنه(ا)

.سانلانعىتاامنراقو؛ةمذرلاوةليضفلانباجىف



-٢٨١-

هركذاملهاجلاعس,لماهاالوقي.ةينلاىلههاوتنالازكرتاذإلمهلا

شاطالاونودبلمماانأو،د:اارمايفديكأتلاوةغلابملانمبولقلابناعما

شرقحب۔رأ:هسيردوأهحيبستدنعهلوقنأنيكسملاانهناخيف..تحت

كلذامنإااتاہيهو؛ةينلاوه-هرطاخىل٥طافلألاهدهىتمارضع-خِـلاهتل

ةينلاو:رطاخىلإرطاخنملاقتاو،ركفوأسةنثيدحو،ناسلكيرحت

ىلإاهہجوتوابايموامةاطمةاو،سفنلاثاعبناةينااامنإ.لزكلذعِـيمجنع

نَـكملاذإليملااذهو.الجآامإو،الجاعامإو،اهيغبواہضرغهيفاملهف

الإكلذامو.ةليختملاةدارإلادرجمب٠باسةكاوهعارنخاهنكَـميال،الماح

.،هيلإليمأو،ماهطلاىهتدأ:ناروثلالوقك

نايحنفيفوهلةبسنلاورارسألانفنيتلاةيمهأحوضوبالرہافريكَـلو

ىذلاىدامااىوتسملاوأفقوملانپقرفااابأانلحضتيَدلو،ةيقالخألا

ديريىذلاىغلاىفوصلافقو.نيدو،هيدىفىرورضلادحلابمزتلينمهفقي

ةثداحلاهذهداريإنمسأ٤الف-كلاذلكعِـضت،كَـل-ىو:دملاادهلثمةزواجم

.ريرشلاةيفورملاةفئاطديس،ديجلالاخ-ىطقسلاىرسلاهسفننعامورىلا

،هتلدجلا,هلوقنماليوطانمزهللارفغتس!لظهتإهسفننعىرسلالاقدقل

نفبشدةناكاقيرحنألباجأ:كلذةيفيكنءلئساملو،ةصاخةبسانمنف

دوزاحنا٠هرجيلجرهيلإىنأتيناشاولزانملاضنيلعقأو،دادنب

.هتلدحلا:ىرسلالاقكلذرإىلعو’.رانلانماجندق

اماركااهيلب،نيش٤امهيفددنناف،لوقلااذهىلإانرظناذإنآلاو

ا٩هسم٢/لوكَـشكلا(ا)



-وي٨رن-

،ةثراكلانمروناحذاقنهلضفهتلركَـشولجرلاف؛ةينيدلابادَال٠اضعبب

،هرعاشقئاقدبقاري،يفوصلجرىرساانكلو،اعرشهيلعباثيلعوهو

عادخلاوركَـلاعاو;أىلإهابشالادشأهبتنموهو،لاحلا{اغاهسمتشو

كردأكلذلو.ةعاطلاهجوأنمهيلععطصاايفةصاخ،سفنلالاعأنفنداكلا

لصحامماريخ»هسفنلدارانأنءربعت،هتد+ا:هلوقنأ-ل-:الو۔

اوددوننأنوديرنذلالاجرلاةمہبقوليالهرظانفاذهو.،ا١انيملسملل

ضعبىلإلاثملااذهىفانهابةاىرلاهجودقو.مراكملاىمسألاثتما،هتلاىلإ

.ةئيسلاانلاعوكل،اف،ةريخلاانلاعأريباتنتىلارودقلاعِاونأو،تافآلا

قخنإو،فرصىالسإىنم،ليلةتاااذهنمهيلإلصوىذلاىلانألع

.يصجةااوةقدلاىخوتيالىذلاراعلارظالالع

.ةيهلالاتافصلانفاهلاثمواهزكرمدجت،ةداراللةيعونةروصلئاضفلا-مم

ليوحتلايفقكتاليفوصتاابهذملةيرظالاةفرملانأهركذنأقبسدقل

لشفةدارإلانال،ةنرم1اعمةسةلاوةدارإلاقباطتن.دبالرأو،ىسفنلا

هلالجلدجهتلانمفقتةدارإلاهذه.ا٢اىفوهملاقد٠رطلايفنكَرحلارمتعلا

ذيفنتلةبسنلا٠ىأ،هقلخىفهتعاطلةبسنلااېكلو؛مالتسالاوعوضخلافةوم

اذلو.هعىغالانيتماساسأرين،ىعاتجالاوىدرفلاديصلاىلءهماكحأ

لعءاب،مراصىربجهنأبىفوملابمهذملافصونفنيخابلان.ريثك.لمحي

عِوتمتملاوهلميلستلانعو،4ردقوهتلاةدارإلوهشنعثدحتتىلاصوصنلا

.٩/١٧ريدفااةلاسرلا(ا)

الإكلا٠iمماماامييالو.،اچرسهيلا.لو١َومكلذملعف؛ينوكلاىوتسملالعال(٢)

.قةحتاادي
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-مم٨٣-

ددب،ةينانٍالاةدارإلانسيل،ةيهلإلاةدارإلامالتسالاف.هتتيشا

وأبادآلاتايضتتدقنواهفييكَتبكلذو:اهليبسةماقتساو،اههاجتاحيحص

هناىلإكلتباريشد،،ديرامالإدرأال,يفوماالاقاذ.اف.ةيدإلاةدارإلا

.هتلاةدارإعِـمهتدارإلاطنتلب،وههتدارٍالاراكنإكلذسيلف،لجوزع

عِـضاومةفرعمبققحت-اا)ىفيلكتلاىوتسملالع-ةيهلإلاةدارإلاةفرمهو

.هناحبسهاضر

اهتصالخىفقتنمف.يفوصلالافايف،ةيرحلا,مومفمىفلاةيكلذلثمو

ةيسفنلاتابغرللعوضخلاكلذىفامب-ةيدورمااناولأن.نولىأن.صلختلا

كلذبىفوصااىرو.هلةدابمااو،هتلةيدوبهلاودادحاوانولالإ-تمسايوم

روهشملالوقلاب٠اسا٠كلذوادحومودحوموهف:هقلاخدحوو،هددحوهنأ

.،اہاكهوجولاكفلالَـيادحاوامجوعاص,

ةيهلإلاتاةصلايفاهلاثمس.ايىټااةليضفلانيبزبيتلانكَـميكلذلعءانبو

وأةيمةشةحاصملكنمةيلاخىلوالانألكلذو.ماماااهانمةليضفلانموو

.اهلاثمالعو،اهتروصتمسايہمةداعسلاكلذىفامبةيدرف

،نيد.ءىشنفادهزكلذساف،افشةتوأادهزةليضفااهذهتضتقااذإو

نالو،ىلوأوهاعلغشىفسفنلانأللو،ليجرأضوهلعلومواةيښ

اهلوصأدتتو،فرشولاجنماهيفامباه.ازجواهترع"لحتاهتاذةليضفلا

لاجملانفةليضفللودشىأنهاماغمكلاىفتخيكلذلعو.«٠احبسهتلانم

.ىفوصلا

:نراق(ا)

T. Burckhardt, An introduction To Sufi Doctrine, pp. 101



-،٨

،ةعضاخةلسةسمهنباىدينب:فقتيفوصلاةدارإنأانيعودقانكاذإو

،يفوصلااذهنهذناقرافيال،ىاحبسwردقلوشو،،٠اسحإوهتلالدمانأو

،ةاذلركنملافقومفوقولالعهلعىلاباسالاكردننأايلعلمس

دماحد٠:ةردقةيأوألضنىأاهيناتوةعاطلالاجمىفنفلبسنيالثيح

ىلا-ةديعسلااجاتنلب،هتلالضةىلإاهيفقيفوتلاعِـجرهرظ;ىفلا.ةال،اا

ةرامأكلذو،.ارجتيمس-هتلالضفةرمجاهنوكنءىرخألاىجرختال

ةنسحلالاعفالاةبسنتسيلو.دحتالىتااهتمحرو،ىزاويالىذلاهنلاناسحإ

،'ااةيقالخألاسيياقللالالبإو،ةبانإلاةدارإلااوءهدييأتوهتلالضفىلإ

هيلانيبولاعفألانمنسحلانيبزيميمليفوصلانًاولكلذكنوكتامنإو

رومجلاىأرهيلعقةاريالاماذهو.هسفننعامامنةيلوةسملاعفرىأرو.،اهنم

.ةيفوصلانم

اقلمهلماملاهركذيامماقملاافةيفوهملارظكاةهجوحضويامملهلو

هاضروىرقليل،هللاىلإىقرتلاماودىفةلثمتملاتاذللامظ.أو،تالايكاالضفأ

لعىلاعتقحلالهجفوكبجدلان:لماماالوق:.هآاجا:٩ةداهدلاو

قفوملانعالتتف-ىدهلالعلاداانإة؛.ءازجهيلإبرقيامو،هتعاام

،هتحرةعسو،هدوجةطبنالَـل.ءازجلاهلنوي٠نأبىلوأ-هلمةلعدم1او

رظناسحإلاالإناتحإلاءازجله:ىلاهتلاق.امدنرمالااتضتقا

،كلذقئاقدنمبجعلاقحضةاو،ءازجهامسو،اناحإ«اسحإداةأفيك

الشماقأ.يبرعناىدلةطقنااهذهلئهثحبنمكلذىفمَـكَـحلاميمعتد(١)

.٣ه./ماعلاوبرعلا/نولمااقيفوتروتكَـهااذاتهس.الا



-دح

.،(ا)كلاسملاهذهكلوكلهسنمركَـشاو

،هلهبحوهتلابهتاميإنمةعبانيفوصلافقوملتكىتلاةيلمهلاةرظهلاهذهو

‘ةيلرنسملاةفرنمجورخلالوڈالةرظنىهو:همدبدالا.تايضتقمهدلقتو

ىتتسملاماتلالالقتسالا:نيراضت1انيهاجتالان.ىأىفةالاغملايفعِـقوتالو

دادسشعالعلدياممو.مازتلاىأنمبراهلاىذهتسملالكاوكاو،هنانع

عِاوأنممهسفنأىلعهوضرخاماناسنإلاةبرعايلعادادتعاةيفوهملا

،ةاجانملاوةدابعلابورضو،فشقتلاودهزلاناولأو،تاض٨رلاوتادهاجما

هراتعا،درفلاةيهابالماكtاعإنونمؤيمهف.تارقلاعِاو:أنمكلذرغىلإ

،اهدحوردقتهسةيقالخألاةدحولاهذهو،ةلوتسملاةيقالخألاةوقلانمةدحو

ةمايقلامويهيتآمهلكو,ىلام،هتلالوقي.هتاتافصرا،٠آنماهبسانيادىو

.(٢)،ادرف

راثملاومو،،ناسحٍالا»هنوسيايةلثمتتةيفوصللةبسنلابلا٠اضفلاةفو

،هازنكتملنإف،هازك;اكهنادبتنأ,رورسلاىوبالاثيدحلاىف،واإ

لاصأالاحاتةمملادلاىهلإلاروضحلاراهذساواةبقارااتناكانر،كاراف

وأ-هنباىدينيىفوةولاساسحإلاةمادإىأ-روهضحلانامدإو.يفوهمتلايف

،ةيقلخلاةيبرتااحالصنمضياموه،هرصبوهيلعوهتلاعمتحتةايحلانفبلقتلا

الو،رم٠دكأءىتبباقلاىبرت،نل,روكيفوصلوقي.ىسةنلانةرتااماودو

همالكو،هنم«ءايتساو،لجوزعهتلاىلإهرظننممظعأالو،لضفأ

.،هعم

.ا١٦ىم٢/لوكَـشهَـلا(ا)

٠٩ا:تم:م.ركناَرق(٢)

.نيا»٣:ىرتسملاالهسمالك(٣)



دسمن٨٩-

نايالو،يلايللاوم،الاهياءنميفيك,رخآعضو.نفلوش٠و

.ااا،ةدحاوةملكبهتلاملپَـينأ

كولسلاساسألكشتىلا،ةيروهشلاةلاحلاهذهلثمتوقيقحتنفقافخإلاو

،هتافصرشنو،هتاذيفاشتكامامتنمناسنإلامرك،ةريكلالاعالاو

لافقةيفوصلاضبهنءربساماذهو،«اباكمإوهتاقاطىلعفرعتلاو

الإسا:ااراس,.هبصاخحاتفملفقلكلو،لفةبملةلكاف.،بوملةلا

هايلعلاودابااوداهزلاىتح،مهبولقيلافقأحملوايندلاندنودمرك،ليلقلا

املهوعيضف،مهعمبوملةلاحاتهدو،ةلفقدمهبولقف،نوروهشملانوروكذملا

ملو،هورړعَـنأف،ميغنمركنملااوأرو،مهسفنأاوعصن(ملو،ملعلااوتك

بيقر،كيلعم٠اقهنانأملس:لاق؟هحاتفماف:ليق.،:ءمہسةأاوةجاري

،كحراوجلع

للملاىلإليبسال،يفوسهصتلاققوقدىبةالَـحاسايقمًاش;انهندو

روصيسايقملااذه.ةمزالاولاوحألاتفلتخاوفورظلاتلدبتايہمهيف

ىذلالمعلاةيحالصىدمرومد٠اك،ناسنإلاوهتلانيبةلدابتملاةيقيقحلاةفالماا

.همدرفوتملاصالخإلاىدمو،درفلاهبموقي

تارامااكلتنف؛سايقملااذهىلإريشاةريكتارامهبيفودتلاںيفيو

,مهلوةوأ،كدنعهتلامرظااف٠هتلادنعكلاميفرعتنأتدرأاذإ,مهوق

.،أدوه:رددملاسة(١)

مايقكلذكو؛٢٣:دشةروسنمِطبنتسمىْـفاَرقْسملاو،«ا»١٦:ردصملاسفن)٢)

.٣٢:دعرلا:روسنراق؛ىفلعهتلا



٨يلدع

ةيمخشلاىفمهلوقوأ،هلماقأايف:رظةاف،كماتدنيفرعتنأتدرأاذإ

وتسيام،الخلاىفهنمنوكالن.,ىوسلاكلانلايفوهملاو،ةنزتملاةيقلخلا

،هدارسفنالاحيفءىشناسنإلاندردصيالأكلذبنوديريو.،الملاىفهنم

اعبطاعالذندىتتهيو،سانلاندهريغعمهعايجالاحىفهنمِعقواذإلجخ

.ناسنالاىلعةيماعلاهضرفتام

ةقيقدلاةطةنلاهذهنفلثمتي،هرهوجرملاخوهتلجىففوصتلانأدقتنو

ةشاممةرجتك،ةفادلاةيهلإلاةباقرلاوأ،ىهلالاروضحلارااةطقن

تاجردلع-اقافخإواحادبةيفوهصلافلتخيو،ةايحلافقاو.لكيفبخسمو

.ميظعلاأدبملااذهلقوقدااقيبطةلاىف-ةنياتم

شمديلةبسنلابتاظفحتلاوتاظحالملاضعبيفوصتللنراكانهندو

ِعضيلب،ةطورشملاريغةيقالخالااہترادربملسيالثيح،ةرومشملالئاضفلا

.دويقلاوطورشلانماضعبكلذل

امانيلإلقنيناسنإلانوكَـييفاصتالانءةرابعتهيلالثمقدصلاةليضفف

وهقداصلانإن؛لااولاوقالااورابخألاثيحن.طقفعِـقاولاقباطي

،لجوزعهتلاقالخأكلفيو:ايندلاريخال،ةرخآلاريخهيطعي,ىذلا

.،هحراوجالهباقكيطعيو،مهتافصونيقولختاقالخأال

اهعاجرإو،اہتاجردولتاضفللةبناابةيفوصلاتافامإلاصوخشنو

.عِديامو.رااناملكنفهنأشلجهتلاةاعايمنفزكرتت،ةدحاوةطقنىلإاعيج

هذهرطخاوظحالو،ىواعدلانمصظتااةرورضلعةيفومااحلأاملو

تالاسروابتكةيةوىللخيراتلالجسمدةو،عضالعودرْـمااىلهىواعدلا

عمتجناىفىرملاريطخلاضرملاادسهةبراحميفتلذبىلادوهجلارودت



-٢٨٨-

كلذقسقننأىيبطلاندو..اعدالاوأىواءدلاضنموهو،ىالسإلا

حالصإىلعةع'اسقلاةيفوصلاةبرجتلالوصأعمو،يفوصتللةماعلاةلاسرلاعم

افصنم,هنا٠يفوصلايفرچنأنذإورغالو.ب٠اوشلانمهتيقتو،نطابلا

،ا١اردملاوبهذلاهدنعىوتساو،ركَـماانمالت.او،ردَـكلانم

لعىباسلابناجلاقبسو،هتيب٠التوىقالخألاىوتسملايفالخا-٣

..قالخألاىفىباخإلابناجلا

بولسأبنمريو،تادادمتسالاوتاكلملاوىوقلايفالتخايفوصتاايفرتو

تاساردلاومحرتمهىلالئاسولاةفاكبامبيزمتوسفنلاسيوريفجردتلا

.ىالسإلاانثاريفةمخضةورثلكشتيفوهصتلاىفةيليطتلاةيسفنلا

تاتفلعقبطنييفومتااىفىتاخلاىوتدسيللىناللامِـيسقتلانأظحاليو

،ءىدتباابقيليىوتسمكانهف:يفوصلاقيرطلاىفةجردتملحارملثمتةثالن

ىوتسمكلذككانهوقيرطلاطسوتىذااىأ-طسوملاقِـليرخآىوحمو

.ىسألاهفدهىلإلصوىذلاىتنملابقيليثلاث

صلختلاوهو،نياماابناجلاابلاغهيفىفلوالاىوتسملانأظحالياك

عماهنكملاطىتلا،ةنداكلابويماالاصئتساو،سةنلابةقلاماالئاذرلانب

«ةيلختلاب»فوصتلاىففرعياداذهو:ةمزالمةداعتحضأقح،ناس٠إلا

.دسان٤اوقالمااوقئاوهلانمسفنلاءالخإىأ

نممالاصلسختلاو،ماعلاريهطتلادبقأيهنإف.طسوتملاىوتسملاامأ

لئاضفلابىلحتلاودمالاباستكالعىفوهماالعزكرقيذئدنعو،رورشلاهذه

.١٤٤:نيلاللاةضور(ا)
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٠هيلعتلاوةيلغتلاف.«ةيغتلاب»فوشلانففرميامانهو،اةدازقسالاو

ىوتسملاىلإناساإلالصيايهمايبو،قالخألاجضنلالحارمندناتماهناتلحرم

نفلوشملاملماُـكلاسولاو،مثادلاتابثلاو،ةماتلاةنيكلاىوذم:ثلاالا

،تادراكملاوتادهاجنا(ءىدتيملاوهو)ديرملاماةف»ىلازفلالوقي.هتاةرضح

طسوت1اماقمو.ةعبتهيفسانلااىلعامو،دفوظخاةبناجمو،تنارارملاعرجتو

اتاماقملاىفبدألالامعتساو،قدصلاةاعارمو،دارملاباامنفلاوهالابواَر

لاحىلإلاحنملق،قوطبو-اهصوهو.لزانملابادآَ,بلالب.وهو

دق.هاعدثيحنمقڈاةباجإوتابثلاوووهصلاںمتنملاماقمو.ةدايزلاوهو

هيفووالو،لاومألاهريدال،نيكُـمتلالءىفودو،تاماقملازواجت

ءافجلاو،هكاتعلاوعلاو،ءاخرلاوأةدشلا,لاحيفىوتسادق.لاوحالا

؛هقوقحتيةبو،هافواغوحتينندق:هرېسكهمونو،هعووكهل٢ْا.ءافولاو

.ااا،قطاعِـمهطابو،قلخلاعمهرهاظ

لينمِـخِابايہم-ةيلختلاوْا-قلخلارېطولاةلحرمنأ،هيلإةراشإلارديقاممو

داهجامسايهمو‘قلخلابش٠دتو،كولهلاعيوطتثيحنم،اكميفدمت1ا

ثيحند،فهضلاوروصقلاضمدندولختالةلالصىف،اهلالخناسنإلا

ىراذهلو؛نابمهتلانءكلذبفارص;الاو،اهتاعانرمو،اهبناسنإلالاغتشا

،ةوشةلاوزازتعالاةہجلعاہيادتهم،هلا'اضفلاظحالمناسنإلامادامهنأةيفوصلا

رودصلاهلمثو،قلخلابيذمتوريباتتااهلمثاذإىتح.دم،٠لهتكَـيمل،رصاقوف

تقولايفهلمث،دادستعاالوةظريغنماپبطارودصلئاضفلانع

.يفوصلاهيلإحمطياموهو،هتلمئادلاركذلاولامتالاءافص,هسفن

.١٤٦،ا،ه:نيلالملاتور(ا)
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ةيفوهملالاوقأشمهبفتكىذلاضومغلالووهلوققبسام.وهضيفو

ىزدقف.فوصتلاىف«تاماقملااعصماهددحيىتلا،لئاضفااسميايف

دوجاهيفافتلاولئاضفلاانهةيمهألازارإوادادتعالاوقالا،ذهسيهنف

،اہيفتانهلاشعهبىلإريشتواهنأشنمضغىرخأالاوةأدجنمث،ةعااتسالا

.ام.ىمسأوهاملاو

نأارابتعانفعضنأبجي،احضاوايفلاوقألاهذممهفنكَـلف

اهيفضورىلاىلوالالحارملاامنادطبرلئاضفلاكلتبكسمتلاودادتعالا

ةايحالسةنلاتس;أتسااذإقح،ماعوماهأاضفااكلتبمرقو،سةنلا

،ة.واق.وأةضراعمكانهد.آملو،ايداالابااذهتقشءو،ةيحورلا

يفامتعتمسة:ااقلتاىتح،ايه::امواينهاريستراسوةيحورلاةايحلاتماسرتسا

سنألاوةليضفااكل٣ىلعسفنلًادايعارجو،ىرخْاةفآأشاتاهنمو،كلذ

مثنمو؛رخةااورورغلاىلإكلذىدًاامبرو،هتلانعكلذإلاشفالاو،اهب

لعىاسكااىلإنهذلايفرصةرورضو،كلذرامخىلإانمايهاةيفوصلاهجوي

الوهگادضفناسنإلاظوحاليالاهيفىرخأةلحرمنفلوخدلاو،ةلحرملاه.اه

اذإاصوصخ،سورلاهِـسةريفلصافلامكحلااهدحواهربتسالو،اهبدتعي

عسنانهنمو.هتخارسايايفاهت.وقنملق:دقل.اوءن.امفنتكامظحال

،دهزلا,دعمغر،ركذلانايسن,وأ،دهزلاىفدهزلادلمةيفوهصتارابع

.(ااكلذكةليضةركذااوةليضف

هلقعيفدهجنملذبيامرادقمىلاىلوألاةلدرملاىفىفوهملاراضىزلاةميقموك(ا)

ةوظحلاهاجر-ايندلاةايطاعاترموهو-هلةميقالاملكزهنأىأرسفناارستسنأاذ٠اف

ةبسنلا،وهف،،ولعنممغرلا.ةركذلاامأ-ّهياهجوىلإراننْااوهزو-هلريظالام-

:/رعادىلوسنارن٤رمد(دق،ّهللهر٣َدةو.رِود-موديىذلا،لماوال

؟تس۔ةامراَذاافىنألدوتركذلوقنملتيم
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لضفلانا,وههلحارمجسأىفيفوصلابلعدمتعيىذلاسابألاناكو

عفادوفوصتلااهانبتىتاالئاضفلاشمهبىلإلقتنننآلاو.،لضفلاةيؤرمدع

نمموأ،يفوصلاثارتاامهلمااإالنع،ةركتاضارتءاتراثأىپااو،اہغ

ماقملاعنةينلو.لئاضفلاكلتبةقلعتملاةيفوصلارظكاةهجومهفنونسعال

،ةيمَالالئاضفلاصخسا::تلو،لوصةلاواهتشةانموةيفوصلالئاضفلاضرعل

كلتخسزداكتبص،اهادعادلعرخارتءالانمتراثأاهنألارات

لااضفلاهذهو.ة:اكش،ءاجوندهبمِ:.ًاتدقاملسالاناهذأىفتامارغالا

.(ا)لِـكوتلاو،ةلزعلاو،دهزلاو،رقْـماا:بوترتلالعىه

ِمِدنمث،الوأ.ىداملاهذهىلإةهجوملاتاضارشءالازارإدأدونأبحتو

قحلاهجوانلربابقح،يفوسمةلايفءىدابملاهذهموهفمةقيقحنايببكلذ

.ةيعوضودةقيرطب

فهضلانمهيلإىدؤ،امعِـمةلدضف،رقفلاْ,راس.زعالعضريعادقل

لديضازعالاادهو.ةماللودرةللملوااريصملاعاونأزاسوةلذلاوعِوخلاو

عِـمكدا-ةمالاننءزدلاو،ديلاولخ.رقفلا,نماوممفدقواجهصأنألع

لعكلذكض،ءاو.ظفللاانميفوصلا،دمفيامىرنسو.هيلإعِـلطةلا

،ناسنإلايفةوقلازكارملعىلاو،ةيو:ءالتقتةمادهةليسوهنا،دهزلا,

.مالسالانفةيناضرالو،ةينابهرلاروصتو

دوجوعِـمسفنللعِدارلانامرحلاوهدهزلانأضرفيضارغالااذهو

.يفوصتلانفةدارمهلاكشأودهزلاروصنأضرتياك،ةحماجلاةغرلاىهءاود

:ةيفوصلاشاض،ااكالنب؛نمو.ةفورلاةماعلالهاضنااب٠ابللىرخأشاض;دجوت(ا)

.نأ.نيقيلاوركَـشااوسالخإلاو،ىوقتلاو،عضاوتااو،ربمااو،ركذلا،ةماراا،ةيحلا‘اضرلا
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:لياجةكلذةقيقحىرندسو

،عضانماورهاهرابتعا،ةلزعلا,أدبمىلإابأضارقعالاهجودقو

.ىرشبلاعِامجالاو،يْـناسنإلانماضتلاىرجاايتفو،ةيلوالالءايلختو

.ثيدحلارصهاانفةايحلاداعامهو

اهانعم،ةلزماا,نو-يفي٩احصأنألعلديودويايكضارغالااهنهو

،هباوجددنوأدبملااذوةقيقحنءٹجااةقشدمهم٠نأاوبملو،عئاشلا

.«:ءهحيدهصةركَوِنكَ-آنكح،هلوتسيفالتخاو

مايقاانننمولكاونومالتسا«أ.،لكوتلا.أد:ءلعايأضرفيدقو

،ةايعلابابسأذخأ!لصتيىذلاكلذاميسال،ةايحلاهذهنفىباعإرودىأب

امو؟نذإيفوصلاىفءىدابملاكلتةقوقحاف.شيعلاةمةلهاروسمااوأ

؟ررضوأعِهنن.عمتجاودرفاالعاهن.دوم،امرادقم

ماظاىأىفاتاط.ةاذلرقةاابلاعيالو.ديقموقااہمومفرقفللةينلاامأ

روصقلاوويهلاوأ،ديلاوشدرجمةجتانلاةيفوصلاماف:اانف٩داوالو،نفوص

-لقألالعىالسإلا-يفوتلاىفدجو.و.هاجلاوأةورئااوألاملاةزايحنء

لذنمةم٠نًاامإ,هءوسوقلخلاريدببسيدقعئاشلاىنملارقفلانارهشاام

ّهللاىلإرةفاانأىلإةيفوصلابهذيايك.(١)،ىتلاتنافلعافسأوْا،ةتاكتسالا

دانهنمو،هتاذلداريو،بجاو-هياإةمبءادلاةجاحلاراهسساىع-

هتلاىلوىي:ااىلابوسملاتيل»الةريكتارين;كانهو.v١اىم٢/لو:هَـشكَـلا(١)

دحألحمبال»دررملاةيفوماالاوقْالانمو«ار،٠كنوكَـينأرةنااداكهميسو،واء

.٢١،ةلاسر/ىريشعاارلن،ا«ذخ'الانمهيلا،بحْاءاطعلانوكيېخرتناا
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قاخلاةرورضهتلانإ,م٨ودقكةم"دقعلاهذهنلءحِـصفتةيفوصتاراوع

،،سفنلاتوق,روهنلافصودحىلإةركفلاهذهنءريبعتلاىفمهضعببهذي

ىلإةجاحلانأىفودلانهذنعبيغيالو.هيلإالإأجامالو،هنءىغالىناا

،كلذراهشتسانأىرهنكلو،قاخلاودوجولاقښاقحهضرفتسيبطيمأهتلا

حِالصمثنمو،هللابسةلاطابتراماودنمهضياموه،هبقيمهلاساسحالاو

نعهلوققبساممركذلعانكاذإو.اهناودعوأاهنايناممدعو،سفنلاكملات

يفوصلارقفلانأشو،ةقيقحلاهذهةلومبمهفننأاننكمأ،هنطايقوسلاةيانع

اهضرفيىلاالاَـنلاطورشلكهبرفواتنأطرشو،اقيمهايسفنىغسكَـع

اهلوادتا.اميك،ةطيسبةرابعنفهلككلذزجوننأانبسحو.يفوهتلا

هصرحدتشاو،ةغرلابهيلةالاتماو،هديتاخنيدريخال,:ىهوةيفوصلا

:لاقف؟رقفااىلإوعدتو،لاملاكلمنكارانلابام:ىفوصلليقدقو،هعمطو

.،انبولقننالانيديالرناندلانإ

،ءاينغأ,ظفلمهيلعقللننبنااسانلانماريكصنأورصياذمهو

عِـمهطااثيحنم،سوقلا.ارةفةقيقحلاىفنونوكَـيدق،تاوزمهكالتمال

نوكلمينددجوياناو،ةقيقحلاهذهديؤتةايحلابراجتو؛ةلاذلاوصرحلاو

لالاادهوهل.اةاخدرجممهناوهناىلإمہيجاعمهسامحإعم،ةورثااسفن

.لاملااذهنفنويقيقحءاكرشمهتوخاناو

،دوااولخهبدصقيالو،راذليفوصتااىفدارال،رةفاا,نأةصالخلاو

،اهيلعصرحلاو،اهبكسمتلاو،ةايحلاضارعاقلعتلانمبلقلاولخل:

رادقأسايقمو،سانلانبتاقالعلاولمام:اانوششىفمساحلاسايقملااهعلجو

،دياهنمتلخاعبطلاةفة,ايحأىفرعدقرقفلاناكاذإو.لاجرلا
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ىديأىفامىلإعلالاوعسمطلانيءدم.ااةرورضلعهيبنتللالإكلذسيلف

حوهطلامرحيالاذهو.ةميرجلاىفعِوقولانمكلذهيلإىدؤيديقامل،ساالا

.مراكملاىلإىسفنلا

مدتحاومالسإلاىفتنكدة،ىتلا,و،رةفلا,ةلكشدنأىفءارهالو

ضبنءوأدقو،ركادلاىتلاوأ،راصلاريبقفلاليضللوحلادجلا

.هنعهتلاىور،لعننيسحلامامإلاهفقو،دقتنادقو،رةفللهراايإةباحصلا

،يفورظاابفيكتااةرورضنةلثمتجضاناايفوهنااىفةقيةدلاةرَافلانكلو

ةجاحلاوأةلذملاساسحإنودةايلاهاعأهضرل:ةولناسنإلاةءافكو

عِـمكالت-الاناكمإقدلايفوهصتلاعنميالو.ىتلاورقم٠ااىلاحىفهتلالإ

.وضىةو.ىحورلارقفلاهنأنكياموأ،هتلاىلإراقتفالابساسحإلا

.اا)اريقفناكناملسوهيلعهتنالصيتلافصومهفينأبع.كلذ

،تداوامردة،ةيلكشلاهطامنأو،هروصدصهنمدمةيالفدهزلاامأو

اهتةبرنمررحتلاوةورثلاوةداملاقئاقحنمىحورلافقو1او،ىفنلاهاجتالا

نونعيو،دهزلاىفدهزلا,ةيفوهمااهيلعقاطيامقبسايةايأردقو.اهطاستو

اامرحسيلدهزلانأانهرركنو.ةيةصتللةليسوكدهزلالعداټءالاالزكجل

،فوصتلاىقاديجاثطوشعطقنملعةصاخةفصبكلذقدم«و-هاركإلاب

ةيداملاميقللوءوضوااردقتلاندععِاورايتخاوملب

.ةيحورلا

ميةللةچ-الاپ

ةيحان:اانمارْـمهنمتامج:ريكافورظفداصملسوهياعهتلاىلووأعقاولا(١)

هبظافتحالاءاشولو٠هلزنمىفتيبيائيشةدفاولاةورنلانمىقب،نكملهنَألو،ألداملا

هسخّهيلنأف،شنممتمنغانأاودعاوهنآَرسنلاىفّهلااهوةيكمامباظافت-اناكل

لوسرللو
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اهلاصتاثيحنهةيحورلامبةااةفكحجرىنأدالمدقتلااذمقو

راكنإنالَـعالو.ةايحلاضارعألةينلاىحولاميلاىثيحنمو،الوْاهتلا

بلنأنكَـلو،ىلاحلاانسايقمبتسيقاذإةوسقلاةغلابدهزلانمروصدوېو

اهلىعديالمثنمو،ىرايتخالاىدرفلاعاطلاذخا٠تناكروصلاهذه

ىلا،روصلاكلتلثميفةيرلاوةردةلاهسفننمسنأنملالإةودقلانفةلاحا

رايتخانألعلذايو.لاحِةألعىفوهم:ااىفاتيشاہتادىمآنأنَزال

يفوصتلابتكانلهيوزام،ىعووعِانةقانهرايتخاوهىفوهمللةبسنلابدهنلا

هذملوحمهياإةجوااةلئسالاضم:لعةيفوصلااهمدقيينااتاباجإلانم

ضبرمالجرنأ،نأشلااذهىفةلجسملاتإاكسحلانبنمو.ةلأسملا

؟اذهباښدلانمتيضرأاهنلادبعو:لاقف،احلموالښلكاوهونيحلاهلا

نم:لاق،مس:لاقف،؟اذهنمرشبىضرن.لعكلدأالوْا:غاصلالاقف

ةيفوصلاضم:نأانيأرنلأقوسدقو.ا١ا،ةرخآلانءاضوهايندلاىضر

ملىأ،ةلفقممهبولقلازامو،ايدلانوحرايدقدابعلاوداهزلاناِحرصدق

ةرهملاتسيلهنألع-كشالو-لدياذهو:ةدامااالودهزلامهيفري

د-هزلاهببسيىذلاموعزملافعضلاثيحندامأ.هْراعشإوأدهزلامسارع

تيح.يضملاةوبنلارصعلعضرتهملاةلاحإنمغِـلبأدرنمكامسيلف،ىعاولا

اورہةف،مهب9رىفال،مهبولقىفمهتوقتلتقنيلا،هاورُالاداهزللالت.ا

طرتشاام،ديزلاننانتركفحههبامملعلو.قحلاةيلكاولعأولطابلا

ا')ةوتغلاو.راثيالابملامتيكلذلو،ةردقتاعِـمنوكَـينأوهو،هداهتلةيفوصلا

اهديوهوةيصخشلا.انبوهاع٠إو،امدهوأ،انمضديالاذموهو

.٨٨سم/لوكَـشهَـلا/ىل.املا(ا)

.٢،ه.‘٢٤،/نيبلاامااةضور(٢)



-

هيفكشالاعنلن،ةولخلاوأ،ةلزهلا,لصياِـيفامأ.تاشلاودلجلالع

طاشنلاعِورفنمعرةىأىنصهفااةداجإديدرفىألةبهنلابة٠رورضاهنأ

نانفالو!هتوقيفوكايفللو:«ولخ-ثيدحلاىملاعللف:يناسنإلا

هذسهنأ،هراعإلإلوبسالاممنأريغ.كلاكام،:ولخىسايسلاططختاو

ردقبو،ةتقؤمنوكَـتنأب،موالنألنيالو،مودتالةلزعلاوأ،ةولخلا

.بولطإاجاتنٍاللىلاو1اوجلاهلهىتو،بسانملادادعإلاهرللحِ,ةتام

ةليضفو،ةسيرف:ناءواهنألعاهياإراحىفومتلانفةلزعللةبسنلابو

اهتقيقحيفىريشقلالوةياكوأ،،ا'اهلهأورشلاننءةلزماا,ىمةيرفلاف

ا"ا،ناطوألانفءقانتللال،تافصلاليدبتلرياأتلاف:هنودذملالاهصخلالازتعا,

(٢)،هلهأولوضفلانهةلزماا,ىفةليخم٠ااامأ

ايعزاونحجنوهفنةمدئاىمندكلاماالَـكةلزعلانأةيفودلارب:وو

ةعراهصملعهبىوكامبناسنإلاحِـيطتةرَـفراصتخابىمو.اهنادرلا٠دعتو

مزلينأكلاساالع,ىلازةلالوقي.هيفوونأنودةليذرلاةنياعمو،رشلا

كشابطكشنمهلزادعأېساحنالوق،و(ا)،هادعألعاهبرباف:هيلةلزعلا

قرفالو،كيلوألكهادعألتاقة؛ةن-ءاكسابطكشن.تلزايلوأو،ةئيسلا

؛هرشنمسالاةمالسلنب،سانلارشنمةمالسالامبب٧هتلزعربينأىفودلا

امالامالسالاىداءةدتقامو:دهزلاىفلادءالاوأامارفإلادودحبلنيايا(١)

:با،هاپهدموةبرجتواقيرط-فوصتلا»باكفلرخداعجارةينابرلاودهزلا

..ىلوملاقيرطلا

.١٤٠نيلاطااةضور/ىلازغلا(٢)

٨هةلامر/اىوشقلا(٣)

١،./نيلاطااْهنود(ا)



-

ىلإمهضهبىحو،الثمسانااف.ا١اساناانهاريخهسفنىري،ارب$ىتمربتعاالإو

إارورةلوقلاىسفرزْرضعب

لعنينمامهدحأ:سااندنعوةرشامهةيفومااشمهبحصنياذلو

لعةنوهملاهتلاعجن.انووتيدلاانلاوحالعنيعينمرخآلاو،ىوقتلاوراا

ميعيجنإف؛هاوبااجو،هبكسمتساف،دحاولجريفايادلاونيدلا

(٢ا،رااىلعنوااالاندلاامفررض

ةصاخلايفوزظلاامامأةلزحااةصاخلاةيفوهمااتاحارنةانأحيحصلان.و

.لاوحألانمريكنفةتاقلازامفورظلاكطبلغألمالو،ايفاوشاعىتا

ةنوهملاو،ةحيصنلاقدصو،ةدو1اءافصهيفلمتكَـيناسنإىلءرودلابعصلانذ

اةصاذإ,ىلازغلالوةندهممخزنأنكَـمياماذهنإ.هتلاعمةقاللايوقتلع

(٣)،؟دحاولاكلذنلف؛دارملاوهفدحاوكنامزنمكلل

يفو.ىتلانفاهعِـم.عتطانهخالسناوةلزعةيعادىفوهصلانإلاة.فيكمث

امقلوشسانلاىبأالإاهذمنألقةمهملابةصاختابلمآوتاِـحمرصتن.

مهرافسأومہتبحصمسناكاك،مم.كبةفوهمتمالناكدقل.اسشمهمرأو

ةبحملاةاعارمىفةمزاللابادالآلابالفاحالجسانلاودقو،ةريكلا

تاملضبرميسو.ةسردملاىفودجملانةوقيرطلاىفةقفرلاوةرجلاو

نكَـميىټااةيفوهصلاقالخألاىفةميقلارصاملان8ثيدحلادنعبادَالاهذهنم

.رضاحلارمعلاىعِـفتةنأ

روهمرالكلذنإْو،امقپوطتوةلزعلابةصاطاتاغلاداضف:تدجونلو

٨هةلاسر/ىريشقلا(ا)

٦ه‘(امولا/يساغا(٢)

ا٤٠/نيلاطااةضور(٣)



-٢٩٨-

مجاهنمةيفوصلانمننإلب،ةماعةروصبةيفوصلارظلاةهجوةقدب

اچورخول,،ةيلوئسملالحتنمابورهاهربةعاو،ةلادلاةلزدلاىلإءوجللا

فيفعهنا.راافصو,فلحذإ؛ةيقالخالاميقلاوىودملاقامانع

.هتلزعنفدحأهرو،ملحفصويفيكوأ،تارملالتيملو

ةقيقحلعيفرعتلاو،ةيناسنإلاتافصلازارإلقيقحلاكحتاوهطالتخالانإ

عجارنأنكَـمأ،ةتةزدةرتفلكلذدمبةولخلاتتأاماذإ;.هسةناس٠إلاقلخ

نمادسافهارامحدم،وأ،كولسلان.اجومهارامموقينأو،هضا.رملا

نوكي,نموهںفوهمتلارظ;ىفريخلاناماوملانأمل-هآنأثيحو.تادا.اا

.،بعتىفهنمهسفنو،ةحارنفهنمسانلا

ةتلا،يفوهمتااقرابتعالvاهردجأو،هيناهمصخأنفومف،لكوتلاامأ

ثادحألاءازإاهزازتهاوسفنلاقلقليږوهو.هتلقلطملابطاندةمبالاةماتاا

هتلرشابااروسنتحللةتماصلاةدهاشملا»هروصتةقيفىدقو،بكاوالاو

هلوققباساملع.ابوالمأوامزءوتابث.رملاقزنموا١ا،هلالجلج

ىيمألاهاوتسمىفلكولانأدرت،ةيفوصلالئاضفالةيثالثلاتايوتسملانع

اصرلاوبطامِ.ىقالتيف؛ةيفوصلاىكاضفلازاسلتاوتسملاىسأعمىقالب

.كلذىلإاموريمااورتلاو

اك،(٢)لكوتلاةركفءازإيفوهمتلاىفهاطهنمْاتدجودقهنأركنَـنالو

Deنراف(ا) Marpette, Introduction to َcomparative

Mystieism' P. 177

ةناخ)ا.ةقدىلعلديا،اطخ"الاهذهلودشافناايفوهمتلابكصضيق:(٢)

ىلاز،ااوجِارسسااوىريشفاابت.َاربدتو.يباةلالاخألاوْارومدلالمت:ايي;اصوصخةيفوهلا

.ددصلااذ.ىفةيم



-٩

هذهدقنلارربمىزالاننكلو؛يفوصتلاجراخايرشءااخألاسةتدجو

،ىباقفقوولكولاف.مركَـلانآرةلااهضرعابكو،اهروصوةنأنفةركفلا

ربتندقلب.ةيعيبطلااهيئاتتىلإةيدزاابابسال.اابذخألاىنيال،ىحورهاهناو

:ىلاتلاوحنلاىلعكلذرسفينأنكَـميو.بابسالاكطنينماببسهتاذلكوتلا

دمتعنلب،هتاوزوهرواوهأهلقولخملعدمتعنالنحنف،هتنالعدمتعننيح

ءىدابااهمهبذخألاوهةقيقحلانفهيلعدايءالاف،هنسوةدابمهلقلاخلع

نيناوقنعىلسختلاسيلو.اهتياغىلإايمتحىدؤتلاهعرشىټاا،ناسلاكلتو

بانمو.قبسايكن:رسنمعمواملةفلاخملب،هللانلعالِـكو٠ةايحلا

فيضننحنف.طيحمكلذلكءارونمهللاو،قخوهاماہندو،رهاافوهام

رداقلادنعاهلصأدستةِـعزمدادشأد،او،ىرخأةوقاااوقىلإلكوتلا

كلع



-..٣-

فوهم:اايفةيقالخألاايازملاسم

قيبطتلاوةيرظنلانيب

قيبط:االاجمىفامتي1ءاةدنمؤن،ةركةيةالخأرصانعيفومتاانفدجز

وأااصولاكلتنأانلعاذإايسال،ةمالااىوتسىلعو،درفلاىوةس.لع

.ماتلاصالخإلاو،ةقداصلاهرجالاةلوجىماب.انهمنفةيقالخألاميِـلاهتلا

انرم-دعىفقيبطةللاهتدءالمىدمِنمانلرصامااهذهضهبنآلاضرمتفلو

قيلعتااءىجزمث،اعابترصانعلاكلتدرسلضفألانمىرندقو.نهارلا

ةقملةتملاعفانملاانرابنعانفعِـضننأبتو.اهضرعة٠اهنىلإليلحتلاوحرشلإالع

.هركذدرجمةدحىلعرمسءلكب

-:ىفإازملاهذهامأ

لعداب-ءالاوأ،ريل٤للحتلانود،ةيلودلاءاعوضوهناا-١

.نيرخَآلاتاريصقت

رارصإلاعِهحاحلإلاو،اهديحوتو،ةِـعزماازيكزو،مهلاعامبجا-٢

.فدهلاىلإلوصولاىلع

ةلوسونواَـيدقهدنوسوملعلاة:مل.ااىلعلمااقيبطآةرو٣

.ةريطخوةراض

.راصندبو،ضاربملةو؛قداصنال:ةداعلازونكنم٤

.ثيدحلارصعلاىفديجلاجاتنإلاتاموقمنمهذهو

ىفىفافتلاو؛ءاخإلاوةدو1اتاقالعةيح:أو،ىعاتجالالفاكَـتلا-ه

.راشيالاوءادفلا



تعزفأو،ثراوكلاتعارايېماهزوزمدعو،ةيصخشلاتاث-٦

.بئاوكا

حالسرالاىلءزيكدلاو،فالتخالاوةقرفلابابسألكةافا٧

.ىعاچ٠جالا.انيلاىنةميقتاذةيقالخأةيلهرابتعاب،درفاللخادلا

.ععااو،ىواعدلانمعمتجتاودرفلاصيلختةرورض-٨

.قحأوىلوأوهاجِـنهلالغتساوفولالاب.:۔ا-٩

اعةروص.اطعإنفهانمدقادىكَـبنالَـلو،ةريكىرخأماعكانهو

.ثيدحلارم.اانفقوصتلاندديشنأكفي

لعندناسنإلاىلإلكوا.زاجنإو،ةيلو:دملاهايعوضوہنالةينلاامأ

.اېتيمهأراهظإواهديكابةتيلميفوصتاابتكنزف،لايكلاوناقإلاهجولع

لمهللماقف،بلطلاهلبهمتناو،ممل.ااهلزرهنامنإ،ديجلارظةىفقوهملاف

ايك،سانلاسضهبريصقتنايةهسفنلرْدام1اسيلتيالوهو.ا١ا،هتيلكب

هيجوىلعرهيمل,ىرنتلالهسلوقي.نآلاتامهمساشعهبيفِعئاشلاوه

،هريغدحأضرالااهجولعسيلوأكهرسىفىأرالإ،حيدصضرألا

هيبنوهيبدْانه,ىثبادحاهتلابلاطيالو،هوغهدبعضرالاهجولعسولو

(٢)،ه'الكوهاهكوهرمأىلو،ةلاحلاكطىلءلجوزعهناهآراذإف!هريغ

لبقيالو،هسفنىلعددشياهب،سانللرذاعملاسايلاىرقوماانإلب

ااحو.بعتىفهنمهسفننإو،ةحارىفهنمسانلانإ:ليقاذلو،ارذهايند

ةركتالكشمتلحلنذإ؛ةرضاحلااتايرىفهانق.اهوأدبااذهايءارول

.ديجلاشاسر(ا)

'با٣لهسمالك(٢)



-اهه.ملر

.تالاحلاةفاكىف

ىلإهمامتهاهيجوتو،لت.اارومققتيفةميزهااريكوو،مهلاعبامأ

:لاقف؟ركفلالعحفيام,ةيلامااوًال:هسدقو.ناسنإلاهددصبام

راغااذإو،رافاركفتاذإو،ركْـم:همهعمةجااذإد:.اانأل،مهلاعامجا

قرشو،نهذلاتاتشاسخورارضأنمهاشاميفكيو(ا)،رموأ

ءاوس،هتاذىويلاانلعنايكيفةجز.الاوتاعزنلاوءاوهالااعِزوتو،مهلا

..هسفنناسنال.الىدزموْا.ةلودالىدؤملمهلااذهناك

ِحصأالإو،هتميقومامااةرممدكؤت،هتايض:ةدوملعلاقيطةِةمتحو

.عادخلاولتخلالئاسونمةليسو-يفوتلاىرياك-ل.،تقوللةعيضم

لمؤيامدودحيفكلذكهربةمإايإو؛هتاذدمىفةيضفملعلايفوهصتاارم:ةيالف

نمءرملالعرهظِ,امرادقمبو،-ىف٠اسنإلاىوذسملالع-لضفأةايحلناسنإلا

دح،ململاىسقعلسلاةميقلةيفوصلامدتندغلبدقو.هتارس٠وهجئات

فوهصتلابتكظفتحتو.مہلسبنولمعيالنيذلاهاهلماابةريرملاةيرخسلا

زكرتتو.ءاهقفلاو.ايلعلانمةريكفئاوطوةيفوصلانيبةيلدجلابرحلاليجستب

ملعنيبقباطتلامدعىف،ءالعلالعةيفوصلاالنحاليىلاتاذخاؤملاهذهمظم

.مباعوهالؤه

ةركنوفرهتيو،ءارةل(نومبشقي،نيطاللاباووأنوتأيمهنمموقفد

باوبأنوتأيمہندموقو،هتلامراحمنعنوعروتيالو،م-،هلاوةالصلا

نجة.ورملانوبلط،و،ةدسلاو.انالابحو،بدلامها:دوءاينغالا

.،سانلا

ه٦،جاعرااىساملا(ا)



-٣.٣د

دسخىلإل-ههْااهديژ،الىذلامللابهتيارزىفةيفوصلاضببهذلب

اذمل:هماملو.قلخلالهجأكلذكنأاك،سولإقا2املعأنأنالعإ

،هتلىغبنياميفرعيناكثيح،هتاذىفم,دعأهنإ:لاقكلذىم.نءيفوصلا

.بجاولاكولسلاذيفنتلاريحىلإملعلاانهجرخيملثيح،،اهفىفلهاجهنكلو

نَالانج;واصوصخ-ىل.هلابناجلادكؤينيحقحلعيفوصلانأدقن.:و

هلشتميالناهنإنمردصيحصننمةدافالذإ-قالَـح١االاسجمىف

.هتهطيالو

نمىكالو،كعمسينملكنيبتملثاذإكلام:مهدحألئسدقو

نأنكم:و(ا)،ةرجاسملاكلكلاةْـحمانااتيل:لاقف؟دحأةدلبااظعاو

ءىدابمنمهنومقاتياملثمتىلإ-الوًاةودقلاقيرطنع-انباشهجوي

هيجوت)اوحِـصنلادرجمىلإال،ةودقلاىلإبابشلاجوحأاذ؛ميلامأولثمو

.ىرظةلا

ايهمنطاوملاىفترفوتاذإةنيمثاهارتىتلا،ةثالثلارصانعلاسميايفامًا

لقاعمنفاهققحتليختو.رمملاواضرلاوقدصلا:انلقاكىف،هتنهمتناك

،«ةدوجوهتقدوجاتنإلاةدا،زنمهيلإىدؤتنأنكميامىرتااندلنفجاتنإلا

.رزهاالماعللةي٠اسنإلارعاشملالعةظةافلاعِـم

كسامتنفةماهلالماوعلانمةدوملاوةفل'الارصاوأةيمنتنأكشالو

صصةلابيفوهمةلابكسنيفتو.نوزلانمتادامالهدومموهتدحووعمتجنا

،دولاوحِـمامتاايةمهلاو،ةمااخلاةيفوصلاحورلاحوضوقروصآىتلا

اه٦يم١لوكَـلا(١)



-مت.٤-

ةقللامقل'الىلإ,ىفارادلاناجامىبألوقىلإالمعمتسا.sراشملاوةحرلاو

هلوحنعالجرةيفوماادحألأسيو.،وذىفاہعطدجأف،ىناونسإن.ال

وأهيخأمكنفهديمكدحألخديله:ىفوصلالأيف،،اوخإمهنابجو

متلفاودهذإ:ىفودلالوهسقيف.ال:لاقن؟دريامهنمذخأيف،هيك

ساس-هلاكراشتنْادوتلىتحاهتورذةيفوصلارعاشملاخابتو.(ا)،ناوخ.اب

نمنيلدملااورفولاودواداعهتلنإدلوةلااذهعمهنف.ةرجالايفمممالآ

،اهلاعْاواهلاوهأن.ةرخآلالةو،اښداارادىفشمارم‘الاورماركالانب.

مهلةوقالذإ؛ةرخآلاىفمدفيكَ-ذ،كلذنوقوطاايندلاىف:ل:اقللليقة

،ميحرهملجوزع-ىلاسهنانأاودع:لوةوف؟كلذن.هىشلع

(٢)،ةرخآلاوايندلالعني-ااوهىلاعتهنلانأاودعو،مدهتلاةبمعرف

نوةَـينلو،هقينوتوهتلااضرلختةهورملانأىلإريشا٠نألئاقلاأذهديِرو

نألعةيفوصاابتكريبصتو.هارأ٠نمة.وىموأالضفركأءرملا

نأو،(٢)مهاذانءضارعإلاو،مهريغلعرورسلالاخدإ,مهقالخأنم

كنوهظهيعقومريكمهدعنهسحللسولو،رذاعملانماهوجومهدنعحِهبقلل,

وهزلاىفعسقةىتح،اهيفةغلاملابكتمرَ؟نودسةيالمهنْاىًا،(،)،هب

.كلعطبتيفءاليخلاو

نوخرالمہ.أةيفوهماالاوقأنمملسنحنفاهدومهصوةيصخشااتابثامأ

ىفتاذإةمراصتابوقعمهنألعنوضرهدقو؛لولحلافاهمةا

وب٢./هبلوكَـشكلا(ا)

ب٧١ىرقسناامالك(٢)

٦٣فوملابهذملفرعتلا(٣)

وب١٨،ةلاسر/ىريشداا(ا)



.ل-

انمأوسانللةيباثماو;اكميمنأايك.بداوءادأىفتخازوأ،ةءاطذ:ةتش

تزعزوأىخازوأل٠بجرأوهمنءرئزيملف،بسءرلاوعزفلانإإ

ضعبنمنأابرمدةو.لذام:ااىلإةايحلالعصرحلاهاءدوأ،هتديقع

،ضر'الاىفقهاشىلعأىفنانسهلبصنول,هنأجضانااىفودلاتانهص

.(ا)،ةدحاوةرعشهنمتكرحام...حارلاهلتبهو

قهعندةسچانلاةيقالخ'الاة;اتملاهذهىلإجاتح;ان;أىفلادجالو

اةردحوهضوىفكلد9لادجالو،ةيتملياسلنلابوهتلابةةثلاوناميإلا

.تالاحلاعمىفو،تايو:هملاةفاكىلعىقالْـحالافقوملا

انن.اف،اښاينبةناصروةم'الاةدحوو،اېكمايتوةي.هخشااتانحدتمااكيَو

جراخلادرتس٠نا،فالتخالاوةقرفلابابسألع.اتقلاةرورضنمو«

.ةعاجلاودتر'الاعامتجاىلإ،ل،وحلاقيرطلبناجلاو،ةماعلاةحلصملانع

اهجالعويفالخلاباوس.القيقدمهفوةفاصحوىنءوركلذمتنأبج،٠و

ىباعشمو،ةقرفلاىريثمىملءاضيًايفوتلابلامتيدقكلذو.امساحاجالع

ةداءنعىلازغلالوقي.ةكاتفلامهتهاسْانممهديرجتومهلزعو،يفالخلاران

ةقرفتلارثأمهدسحأندرهظتقوىأ,ةقرفلاةرهاظهازإةيفوصلا

(٢)ندسوفنااروهظو،سوةنااروبارهظتةقرفتلان’ال;هورفان

.تقولاِعيضت

اوةَدحو،ةيعجلاةرادندهجورخاودع،ريقفلارفنترهظتقوىأن

ىلإةشقانملا:داميف،ةياعراانسحو،ةسايسلالامهإو،تقولاعيضتبهل

١،٦،ا٤هنيلاطااةخور(ا)

ةيانألاتابغرلاوةيمدشلاعماللاانهاب.دمة٠(٢)



.٦دع

(١)،ةيسطاةرماد

لصتيامةصاخو،اهيلإاتجا»واميهأىفخيالفرصانعنمىقبامامأ

ابتكنأمملهتنأكلسحو.اقداصوأاعقاوةتيملاىفسيلامراهظإو.اعدإلإ

نملينلاىفىاسرتفلأاك،ىواعدلالهأىلعدرلاىفتبتكدقةلقتسم

.رارض'الاِعملأمهتمأباوقحلأں٠يذلانيعدملاءالؤهنم

كالمنْا،قافنلاهجوأوىواعدلاشمةرىتاءيفوهصتلاىفعِـجو:امو

حوروهاذهوهتازىفهههلمامنااو،هناةبقارموه«ءامزورتالا

.قالخلافوهصتلا

دس

٢٠٨عِـجرملاسن(ا)



۔دوت.٧هس

قالخألاوىلازغلا

!مهريغونيللانمهتوسلدلكلعةيقالخألاهتاساردنفىلازنلادمتعادقل

ېساحنانعلقيوهو،نانويلاننهرودبلقنىذلا-هيوكَ-لقنيومف

ركَديوهو.ةيفوهصلانديَـكملابااطيبأو،نوكاىذو،دينجلاوىرانلاو

ةريثكلاهصوساضډأكلذوقطن:اك،هبتكنمةربكعضاو.قةحارصكلذ

.اہئاودوسفنلاهادلصتيابا،ةقيقدلاةيسفنلاتاليلجةلابةقاعتملا

لكمبةرينتسموةيعاوةيمالسإحورن8وةالخألاىلازةلاجاتنإفشكو

ةرسخوىتاذلمأتنداهلرسيتامو،يفوصوْاىفسلفثارتنمامفداصام

.ايعيك:كمنمةريثكءامساقالخالاملءىلإىلازةلاريشيو.سانلاوةايحلاب

ىلإ،رارألاكولسو،ندلاتالماعمرارسأو،ةرخَالاقيرطملعو،ةداسلا

حضوينأهبتكيفعِونت1انوةالخألاضرهلانمهفدهو.ءامسألاهذهرخآ

لاجرهسمسرامو،نيدلامياتقفوهريولقويناسنإلاكولسلافييكَـتةرورض

.نيقيدملاوءايبنالااولسرلانممهتم.أومالسالاانفيفوهمتلا

ضماغلارسفهنأنف،ةيقالخالاتاساردللةبنلإىلازغلاةرممىلجتو

ةايحنمةدمتسملاو،ةحراشلاةلثمألابرضنفحلأو،ازجودناكاملصفو

راهنىلإةيقالخألاتاعوضوملاثمللاحأىخ،ةصاخلانايحنموأسانلا

،ىلازةلانهذنفرَـكفلاحِوضولناكدقو.هلامكَوضرعلاةدجعم،حضاوقرشم

نرو.دقوخيملو،هتلوېسوهبولسألاجىفحضاورثأةيسفنلاهتيفافشو

،اهريغوةيفوصنم،ةيصخشلاهبراجتوىلازةلاتادهاشملنأىلإنو٠دطم

.ةيقالخألاهيلاناهسيالازأ

نمهتوسنعةوسأ-نوطالفأاهكرآايكسةلاىوةلبدمتعا،٠أحىيجهم



-٣.٨بش

ءاصحإيفنيلسملا.الءملنهم.رثأىفتقا،اأكلذل٢حِـيحصو،نيملسملاءالع

ةيديملةترصانعندةليضفلاوةداجلانعهراكفأولختالامك،ةيدرفلالئاضفلا

،امعاوأرئاسلمشتلنل٠اضفلاقاطنعمونأكلركحبصلاندنأالإ،ةتوروم

ضاصخىلإلئاضفلاهذهلاحأدقل.ىعاتجالاىوتسملاوىدرفلاىوتسملالع

ىفةلثمتمىرتايك،ةايحلاوةكرحل(ا،اجاناوضعءابلكشتةيويح

،ىلازةلاةريصبذافنىلإعجريكلذنفلضفلاو.ةفداهةلداكةدحووةيصخش

ىذلا،ىالسالانيدللهصالخإوهتذاقكةعسو،هتاقدو،هترظاقدصو

.ماكحالاوطبرلارصاععورأهنمدمتسا

،مركْـلالو.درلاةيصخشىلازغلابكروطسندريكىفهجاوتنأىو

انيأراذإباجعنالاذهل.ملسوهيلعهنلاىلص-قالخالاندعموبادآلاعغ

هكاردإلكلاذو،ىئةالخالالا-بايفبقلاوةاكاملابناجدكؤيىلازةلا

لقمااوىسفناارهظ.اسكعتةآَر٢،قالخاللححهصلامويلاةقيقعقيمعلا

.هسم٠نوناسنالانيبةفاللاددحتتسفنلارهظملانفو.ناسنٍاللىعائجالاو

ةَـكسلاىلعلوصحلاةينب،اهتطاسبوسفلاةدحونمةيفوهملاهبىدايال

هيلاىدودامو،هبرناسنإلاةقالعايأدجوااك.ىلقلامالسااو،ةيحورلا

.اهحرشىفلازغلاضافأةفرعموةنينأمطنم

هلوانتتوناسنإلاجلاعت-ةيفوصلاندهريةك-ىلازدلاىدلقالخألاف

ةقيقحكمع،عمتجناناينبىفةيلكهلوا،الوأاهتاذدحىفةلماكَهدرك

طبرلاىفىلجتتىلازةلاةءارو.ةيقيزيفاتيملاىربطَـلاةقيق1انماءزجلكشت

.اهلكاشدددنواہن،اوتمغر،ةددعتملاتاهجلاهدهنيب

فسننإقح،عرم-الاولقعلاحِ،اصتي،ةيقالخألاىلازنلاملادىفو

ثيكاباعجو،ابايصاتعِراكايفرعىلاتاداعلاعِـيجةاازإ,اهنأبقالخالا



-٣.٩-

قايقشالاوةنسطاتاداماادوهتو،تارذقةسملابنبتناك.اہصجتنواهعفْد

ا١)،اېيلإ

رفيالعرشلانألهنماعانتقا،هنمرنوعِرشلاهضنماملعدمتعياهوهف

لمهلافصيرخآماق.نفىلازنلانألع.هعبقتسيو،لقعلاهمركايالإ

ةوقو،ةوہمشلاةوقو،ركَـفتلاةوق:ثالثلاىوقااجالصإ,ةأ،ىقلخلا

.نيركفملاوةفسالفلاسعبكلذبايراجم،(٢)بهذلا

حضوأو،اهيفناسنإلاهيلإجاتحيامنيبف،:اةلزرلا,ةركفىلازغلالوانتدقو

:ءايشأةرشعىلإجاتحيةلزعلابحاص,:لوق،ثيحامميجصتلةياهپإلاجئاتنلا

،ةمالسلاوةولخلامانتغاو،ةدشلارايتخاو،دهزلاو،لامابلاوقحلاملع

رتفيالو،هرشسانلانعلزعيو،هنملضفأهريغىرنأو،بقاوهلانفرظرلاو

،لوضفلانمهتيبولخيو،هيفوهاعبجعيالو..البغارفلاناف،لمعلانع

لهألكتقونملففامو،ةدارإلالهالآكلمو،نعلضةاملوهقفلاو

.(٣)،ةفرعملا

وييدةىأرىلإبسكلاوةبهو1اثيحن.قالخألاىفىلازةلابهذيو

ةيحbندبسكاهنأىلعوةاحأةهوداہنألعلديام«وفنأل،اضقانتم

ىمسيامكانهف.ضقانتلاالازةةاتجلانْاانلءاذإن؟الو،ىرخأ

.دbزلانفرانلانوًاتك،اهنيو$َدلعرشبللةردقالو،هنلالهةىمو،،ةيجہلا,

.اددعبامو٢٩٦لوحنراقال

.ه:ا/٣/ءايحالا(١)

.اا/تادملا(ا)

نعدئازلاتوةاا-مداانعلضةامبىلاز،ااىت،واا٨،اا٧ناراعلاجِاهنم(٣)

نعلضفامامأ٠يس‘اجهريغو،هتيىفايشى(نأهلحصيالىدملااديرمالةوسنلا،٠ةجاحلا

.تقواالكلجنأبجيتپد،هتلإةپةيتحةفرعمهلنملتدعالأضورناافثقواا



-.

اذمو،لعفلاىلإةوقلانفامجارختساوهو،،بدالا,كلذككانهنكلو

صوصنلامهفنأبحيقبسام.وتنفو(،)ناسنإلالمةوهجارختسالا

.ةبوهوموأةيسكقالخألانوآىحو،ةطقنلاكلښةصاخلاةفلتقاةيلازنلا

:كولسلاتعاول.نه

ثعاوباحراش،ةلضافلاةيقالْـحالاجذامنلاضرعىودعىلازغلانمو-ء٠

نمهيلإنوذدہياموهالضْـماادارًـفالالعامءادزيكرتااعم،لدافاالمهلا

دقىلازغلارظ:ىنو.سيساحأورعاش.ن.هنعنوردصيامو،مهلاعأ

نعوأ،هلميظعتلاوءاجرلاوأ،هنانمفوخلانهمهلاعأىن.الضفلاردصي

اغرثكْاaانسحندىخسيفلاىمهتلانانقو1اكردملاىعاولاءايحلا

ىلازغلالهلو.هاضروهتلارظ;عِـضومايادءالؤهو،هتاتيسنمىصالاىحتسي

ربغ،اليملةناسنإلالعدعىلوو،عضاوتلالعكبهتلانمءايحلانأىأر

نءىضمالو،قرًانفناس٠إلالاراف،بوملاعملاىوتسملاىلإلصاووأقئال

-ةماعةفصبةيفوصلاىدلهاجللو.هتعزعرتفتو،ىخارتيالىتح،هفن

هذمنعانتركفمهفحجهصينألع،ةزاتممةناكم،ةصاخةفصبىلازغلاىدلو

اهنإلب،قثاوريغريدنعوأ،ددرتمةريحن.اريعتتسيلاهنإف،ةفصلا

ةيلوشملاةماخضو،هتردقوهلعلو/وهتلاةمظءىدملنانال"ااكاردالةمجرت

صيلختةرورضن.هيلإىلازةلا،ايايفكلذرثأحلنو.ناسنإلايماعلعةاقلملا

،ىذالاو،نملاو،طهيختلاو،هايااو،قافنلاند:ءايشأةرشعنملمعلا

(٢)سانلاةمالمفوخو،نواهتلاو،ةرسحلاوبجهلاو،ةمادنلاو

ا٣٦/نيبلاطااةضور(٤)

٢٠هنيلالم'اةنور(٢)



س

:ىلازغلادنعةداعسلا

ةداعسلاامأف.ةديقمةداعسو،ةقلطمةداس:ناردةداعسلانأىلازغلاىو

ىف،ةديقملاةداعسلاامأو،هلةياونالامىلإابدلانفتلسمةاامىهف،ةقلطال

فلتختبابسأةدامهللو.صوهمةنامزوأ،نيعملاحلعةروصم٨تناكام

ةداه-ااكلتباب۔أضهبىلازذلانيبدقو.ةيضرعلاةداعلاعِاونأفالتخإ

ىلإهبنينأىلازةلاسنيملو.ري٤تلاولوقلانمقلعتتةيبسكتاراعا,ابرو

نففرصيملام،توقومءىش،عتنمهيلإىدؤتدقامو،تاراهملاهذهنأ

سانلانمويهاتائفو،(ا)ءنبالاتلعفاكةرخَالارماطبرتىلانوةشلا

ةيصخشلاحلاص1ادودحاهفادهأىفزواجتتملاذإاهررضدِـك٠وانأسايملاك

ةباطخلاوةطسفسلا،تاراهملاهذهنمىلازغلادعدقو.ةمادااةجاصمللةنبالا

ةداعسلااهببلايىرخأامولعكانهنأررم'هداعهنكلو.رعشلاولدجلاو

ةيهلإلامولعلالثمإرورضءاذغرهنامولعكانهنأاك،ةعفانلاهلمهلاوةييلعلا

ضعبيفمعيوصةيفهاودلاكرامكلذككانهو،امنءدح'الءانغالىټاا

.نايع*الاضورفبقلعتياممىمو،سفنلاةسايساهنمو،ةيسايسلامولعلا

الإو،هتجاحبىفيامىرخالامولعلانملمعتسينأناسنإلايلعو

(٢)ريبكلغشوذناسنإلاذإ‘قفوأوىلوأديفياملاغتشالان

ةمالس:نب:يشيفققحتيولدمتيفمثادلااهرهوجو،دةحلاةداعسلاامأ

نفةدوهمقملاةمالسلااهنأىلازغلاركنا٠و.،احبسهتلاريغن.هتراهطو،بلقلا

ىلازالانأرهااناانكلو،ةطفساااوملوعتسادق،ايښألانوكنأموهفملاربغنم(ا)

شلب:ةوبنااطاشنهجوأنينمنكملرعشلانأمماننخو.لدجلاوةباطخلاىلادق

رعشاالوةملسوهپاءهتلاىلصىناانعنآّرقلا

٩٤:جارمم(٢)
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ةاةفرصبلقلاهالت.ارهىلاالاو.،ملسبلةبهتلاىلْانمإلإ,ىلاهتهلوق

.مالسلاوةالصلامهيلعلهسرلاَهبو،ملاهلاقاخنمةدوهصقملاىهىلا،ىلاعت

.لضفااىفهيلع..٠زتةطخدجوتالو،ايهلعماجلاوهقلخلانسحو

٠.ْقلقانسحىنعم

ةديدلاصئاةنلاوبلاثللهركذدب-قاحلانسحةقيقحىلازخلاحِـضو،

لسرااتثب،ةلطابةروصناسنإلانأىروهو.اهنمصظتلاقرطاحرمَهم

لعةردقلااهلققحيكلذو.اهحالصإواهريباهواهجوتلجأنم.ايفالاو

رديكلذنأكلىتح،ةيورنودو،ةلوهسورسيىفنسحودوةوهامءادأ

.ىلازغلاهارياكقلخلانسحىنمكلذو؛ةيچسوعتامنع

هعبتنمونوطالفأنءدرواعكلذىفازأتم-نكرىلازنلانْاعقاولاو

ةلالس٠نعردستاېمومذمواهدوع،قالخألاةلجنأ-مالسإلاةفسالفنم

مطعلابهلادتعاوهتوقىلعطاةحلانكَـميو،لتعتا:لوالا.ةيسيرءىدابم

ىفلطاباانمقحلاةفردم،ماماااذهىفةَـكحلابىلازدلاديوو.ةكحلاو

نمنسحلاو،لاوقألاىفبذكلانمقدمااةفرمهو؛راكفالاوتاداقعالا

عفدلتقلخىلا،ةيبضةلاةوقلاوهفىفاكاأدبملاامأ.لاعفالاىفىقلاو

قملامنتف،ةكرحلاولقعتللاهدايقمالس.ايمتياهلادتعاواهلايكققدتو.ررضلا

ديجأىذلابلكلاةروصبىلازغلااهروسجواهيلعهيلمتامقذوسم.ةنتوأ

ةومشلاةوةوهثلاثلاأدب١او.هميلن

.ةخدملاولقعللناعذإل(ةرومأم

اېتةباسكىهو؛ِعنلابلجلتقلخدقو

،اهدوجونمةكحلاوىوقلاهذهةرورضىلازةلاميلستاذهنمىزو

رهشأقلتقالاىلع-ىلازسغلاىزايك.اهلاصن:راوأامد.ولنذإةرورضالف
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،،وطسرأداہكزاك،طسولاوةركفىلء-ايلكدوةَـيداكي-اددم،هبك

،اهضرعقباسلاثالثلاىوةلالادتعاف.هقيقجآو«آاعارميةليضفلاطبرثيح

ىلازدلامتتخيو.ةقمااوةعامنااوةكحلاثالثلال:اضةلاىلإمضتةماهةليضف

،ملسوهيلعهتلالصىبلانفلاَـهلاوماةلالعلئاضفلاكلترفوتديكأتوهيأر

هيلإةراشإلاتقبسامديزوامىزاكاذهو.لعالااہجذوعومراكملاعع

بحورلالوسرلاةدايقبندودو،ةيمالسإلاحورلاعبانمىلارفلانأند

.كولسلاحالصإنفةودةااىوإ،ةيقالخالاو

:ةدقالخألاىلازغل٣امييلاعتلردصممها

؛ةيقالخالا،٠ارآزارإلردمدمأىلازغلل،نباامولعهاي»إ,باتكربتعي

ىلازغلاهالستمان٠هركذقم٠ساملعة.اماقةلالدلديباكلااذهليلحتو

ا-متاريافةبايامبرت،ةلداكةدحوهيدلناسنٍالاف.ةمالسالاةيفو-دصلاحورلاب

اهنال٠،اہمارنحاواهيلعظافحلاردةب،ةداهنااىفارطأبذاجت.طباور

.هتلااهررقطباور

ميوقتىلإةيدؤاةيناىفرادمالثب-هناواعلدهاك-باتكَ-ااو

لشملاهكسوميقلاهدوس٠عف،ةلدمَالاوةلجامااهتداهسقدَـصو،درفلا

.ةيوہخأمالسراديفنوكَـيساك،ةيوبدمالسرادنفوهف،مراكملاو

ةياپإلابناو-دالعاذههباتكىفىلازفلارصتقينألَـمملانمناكدقو

،كرتينأوييامركذنمالدب،لمدينْاىنذيادركدب،ةيقالخالا

تلعجتاعاجلاودارفالاةعيبطو،نانإلاةقيت٩هرصبوىلازةلاةريخنكلو

.باجإلاوبلسلاياجعيجلالماشباتكلانوًاينأهرظاىفبجاولانم

خاب،ع(رأدد:رأىلإنأهايحإلاىفىلازذلاحنمبطدقو
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ركذعن،تادابهلامساتحت،هبربوهسفنبناسنإلاةقالعايندلو"الا

نفوناس٠إلاةقالعروديفقاشلاعِـبرلاامأ.اهتسواهرارسأواهيادآقااقد

هذهدابأوةفلتجنامموتشوممتالمامدنفسانلاتاداءاضراع،ينج

قو.اېقيضواهرادصإىفرودالاناماولو،اهرارسأثيحنمتالماماا

.احوروايةظاكالهوانفتحىلإىدزيدقلعران;الااراونأطلستثلالاِمرلا

،نآَرقلااهيلعصنىلا،ةميمذلاقالخألاو،ةقبوملالتاْدرلانمىلازغلارذييف

وهو.،تاكلہملا,مداٹلاتلامقلااذهىلعقلطأو.اهنمصلختلابرمأو

لئاسوو،اهنرامأو،ةئيسلااہييشو،اهشعاو:و،ةليذرلكموهفمهيفنيبي

بناجاااذه،ىلسلابناجلابلصتيايةىلازةلاةممماذمىيمْـتتو.اہندصلختلا

يفريخألاعِـبرلاىلإىلازةلالقتنيمث.،ةيل-٠تلا,مسابقبسايفهيلإا٠رشأىذلا

لحتينأهرملابردجيىلاةباجإلاشاضفلاو،زابلابناجلاضرعىلإ.ايحإلا

ةردقبسرو،«رباتنوهثعاو،و،ديمحقاخلكمومفميفرنمقلااذهىف.اهب

نياممثو،ةينانإلاسقلا؛افصةقيمهااوةعساولاهتفرم.و،ةينايبااىلازةلا

.!اهتاجاخواہتارطةنلواهعزاوة
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ةيفسلفصو-هصن-ا

رابتعالاةلاسر

ةرسمنبال

ىلءلصأووهالإهلإالىذلاهتلاكيلإدحأىفإة،هناةحروكيلعمالس

.رو.الاعِـيجيفدادسااهلأسأو،هيج

لدتدملادحيالهنأبتكلاضفرنفتأرقكنأ-هللاكمحر-تركذ

ىلإىلعألان.ءايبنالاهيلعتلداملتكالإلعالاىلإملاملالفسأنمرادعإلاب

.هليكوكلذقِـمةحتىلإت،1اهو،لفسألا

هدامللعجامنإلجوزعهنانأكلذلوأنأ-كِاإوهتلاانقفو-ملعا

،هردةاهباوفريو،هرمأاهباورمويل،هرورواىنبلالوقعلا

،«ةلخنمماعلااولوأو،هتكنالادهبهلتدهشو،هفلهبدهشامبهتلاودمشف

ةبرعم،هيلعتالادتايآهضرأو«،٠امسندناخابلك-ںلجوزع-لموجمث

هأرمِد،هلكهفوربح،باكهلكملامااف.قحلانافصو،هتيوبر

مهرابتعاةسومراسمأبسحىلعةقداصلاةركفلانايببنوريتلا

،ىأرنملةفوكلاةنوكملاةرهاظلا-بيجاعالاانفبلسمهبولقراسأو

٠لمىف.،ايندلاةايحلاالإدريملوانركذنعىلوأو,يلتنعةبوبحملا

لاق.هينيجهسظطامهرصبزوايالف،هتمهومتنمو،هتركفلامجو،هملع

قلخاموضرألاوتاومسلاتوكلمىفاورظنيملوأ,-لجوزع-هتلا

بلطدو،ةركَـنالعِوضومءىدنهقلخاملكنأكلنيبتف،.ءىشنمهنلا

يفنوركفتيو...-مهيلعىبأنيناا،نرصبتسملا،:ايلوأىفلاقو.ةلالدلل
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.،الطاباذهتماخامانبر،ضرألاوتاو.هسلاقاخ

ضراللاوهاسلاماتدېشف،ةريسملالعةركفلامهتماطأدةل،هتاو،لجأ

وأو،الطانوزوملامكحملادضنملاملا،ااادهقلخامنأ،ةونلاوتًابنامب

كناحاس,:اولاقف.رانلاند-مبهرارقإعم-اوذاج:ههقلخهازل

.،رانلاباذعانمآ

ركفتلالمواتكىفبغرو،رركوضحو-لجوزع-هبنو

داوعلاعِـفا:كلذعقو.بح،داعأوهبىد،أو،لمةوږلصوف،رموتلاو

نويبيوسانلانو:وي،،،اكوومهپاعهتلاةالصءايبنالاثبو.ميولقلهئاوحإو

نيقيلاىلإلواا:ااغلبيل،ةرهاظلاتkآلإاهيلعنودماقيو،ةنطالارومألامف

لصد،رم'الاربدي-:لاة.نولأسيهنءو،نوولط،،اونواايهيلعىذلا

ىلَـبمتبذا'ألاةاوءاجاذإ:لاقو.،نونقوتَعبر.اكلماتايآلا

.،؟نولس،متنكاذاممأ؟العاهباوطهمملو

لو'الاو،مظعءالافمان/الابتحتتفاو.ىلاعتهتلارمأننءلسرلاتأمنف

أدبفيكَو،قحلانافصىلءو.،رجوزعهنلالعتلدف.ةفصلاىفلوءالاف

.كلذرخآىلإهضرْاوياوايسو،ةوكَـلمسركو،هشرعلعىوتساو،هأشنأو

:ىلا٨.داوقكضر'الاتارآندهيفودولاىلإراشأوكلذلرابتعالابا٠رمأو

ىذلا.نرقتمكلهلنيذلاوَمتاخىذاامكبراودبءاسانلااه,

نمهبجمخأف.امهابلاندلرأو،ءابهايسلاواشارفضر.الامكللهج

ن.َمتاخىذلامكبراوتاسانلاايأاي,ىلامآهلوةو,مكلاقزرتارمالانم

جرخمو،ابملانمىحلاجرْـخيىونلاوبحلاقلافهتلانإ»هلوقو،ةدحاوسفن

الفأ.مع،فنأىفو،نينقوللتايآضر.الاىفو,لاقو،ىحلاندتيملا

:ا،نورصبت



ن

ندالعلايفادىلإنوربتعيااهيفدعصتيجردهتا)اَو،املكةتالخوملرمااذ

لوقهلادعصت،نوقرتيمهف،ىلعألاىلإلةمألاندىقرت1او.ىيَـلا.ناتآ

اوركفاذ.اذ.العلاتايآلان.ءايبنألاتافصنمهيلإتمتنامىلإالسمہماقد

،مالماامهيلعل-رلاتكسادلعادحاوقملااودجواورم,أاذإو،ا.ووبأ

ندهيفيفالنةخاال،قداصنقفتمهنًاو،هتلاننءقحلاهباوفصواالعو

.وهومف.هتينإامثيح

،هفلامالرايتعاللاتةاومأبلااودجوو.«ةدصيفأبنللدمش،وياودجو

.ناميإلاقئاقحىلإبوملةلاتضفْاو،نية:ااىلجتو،ناهرماااعتف

روسنلابستكُـي،لسرلاايلاتدشرأوباتكَ-اااميلعلدىلاةقيراماا.ههلما

،ممرنمنورقتملابرتقااَـهبىتاةقداصلاْرام:ااداشتو،ادبأأفط،الىذلا

راهبابيدلااوناعو،مريغنيءدومحلاماقملاىلإةوخَالاواينداىفاول،دوو

،:ىلاعتهتلالاق,.قحلاهنأهلمهبولقتدہشة،باكااملءاولعو،مهبولق

ولوأركذيامنإ؟ىعأوهنمكقحلاوهكبرندكيلإلوأفأملم.نفْا

ءوسنوفاِـعو،هلوةىلإ,قاثيملانوضقيالوهتلادهمونوةونْدلا،،ملاباال١ا

-.هباسحلا

السرتسلاورهكنذلالوقيو,هلوقىلإهلكمالكلادقءوةروسلاميرمث

،(باكااملعهدعنمومكنيوىلباديهشكسلة

قةهو،رابتعالابربخلانرةيىخباتكلاملعةنرم.ىلإرشبل-نيالو

.،نيرصبةسملانينقوملانهمكإإوهتلاانلعج-رايلمالابعِابساا

هوجوو،ةريكةلتمأهلةهالعأىلإملاماالةلنملالدتسالااذهليثمتا.اف

:ثاللاىدحإىلإرظاناارافنينأكاذنف.دحاوجرخمىلاياكىتش

،هبةاي.الا٠اودادوعىْارفتا۔::ااىلإران:ة.تاوملاوألاي:ااوأناورحلا
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دق،ماسقألعةلصفم،هلفسأنمىلعأىلإةمةدنمہيفءاذغلا٤رحىلإرظ;و

ةراواوةقروورشقودوع:ةفلتخمبورضنماهودعتالف،اهيلعتيذة

:لاقفاضرعذخأو،اولعدعاصوهاذافءاذغلاكلذىلإران;و.ةازوةرفو

بجوف،ةعيبامنعةدعصتملاةكرحلاهذهتسيلف،)اذهكرحتتءاملاةيبامنإ

اعبطوكرحتياتيشدحيملف،هدضىفىتلا،:,وبامنع.املالازأرخآ.ىفمث

..املاةكرحدضلعءاملاتهآرراهاهملانأملسف،رالاالإاولع

سيلنأمل-ىف،هرقتسوه:راجلعهل،دعتوءاذغلاكلذميسشىلإران;و

ءاموهىذلاءادلاكلذىلإرانف،ليصةتااالوميسةتلارادلاالو.املاةهييطنف

ةفملنْـخملابورضلاكملاتىلإلصفايوهو،دحاوءاوهوةدحاوضرأىفدحاو

،ةفيطلةاونو،ةْـسلةرةو،ةوترةهروو،بموطرنصغو،بيلصدوعنم

ىقلت,،عييارالااوموماملاوتابهباوناولالاةفلتخمةرازو،تاب;ورشقو

ايمسيلرالاو.املانأماعف،لكألاىفضعبلعاهضدبلضفنو،دحاوءامب

ليفلانهةيرألاءالؤهنمدحاوعطىفنةَـيملف.ضرألاوهاو٨االإ

راف;وءىشةفلتخملافيراصتلاو،بشاچهلاهذمهتايطننبلقتللِالوائيش

،اهنأل:ةنمفل4الدادمأىهاذإف،.او٨اوضرالاورانلاوءاملاىلإ

ىلإ،ًاهعبطوهىذلااهفالتخانعاهدردادضألاهذهنيبفلؤمبجوة

،اسيابْـطىفءاذغلااذهلمسقمبجوواهتاذفالخوهىذلافالتئالا

نأبجوف،اهداوطألعبورضلاهذهلليحم،هاذ-هلاهاذهللصفمبوجوو

،ةفلخملاتاهجلاهذمىفءاذغلااذباكلسملاوةرفااتملادادضالاهذملفلؤملا

ةروصحمةنيطالوةرورضىذبس،يل-ةتتشتملاعِان٠ألا،ذمىلإهلليملاو

دحاولصفالإاهميعالةدحاولاةروصملاةيطلانأل،تاعوبطملاهذهك

،رماحاهريغنماباةروكمغاةيبطلان.ال،دحاونولو،ةدحاوةكَرحو
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.ةكلمملاورقفلاليلداهسفننماهيلعو

،اهنمتفتةافضر'الاىلإرظنو،ةفصلاهذهنعىفتنافءاملاىلإرظف

زواِءنأىلإرظرلا.رطضاف.ىفتناف؛ءاوداىلإو،اهنمتفنافرانلاىلإرظنو

،اهاوسةرطفلاهتدامشىفبجوأىذلاااابلاط،ءايشألاهدوهركف

اهفالتخاىفاهلفؤملانوكينأبجوذإ؛اهءاروادىلإ،وملةرمو١رم٠ينْاو

ةمهلاتقتران.ركأواهن.لعأو،اهباطيجدواهقوفاېيابطنعاهليفرصملا

قوةوهاذزفدعئاطلاهذهىتنماذهلهللاقف،ىلو"الاءايسلاىلإةثحاباا

مويجنلاورمقلاوسمشلانماهيفامبةرخسملاكالف'الااهماعتلدءامسءايسلا

تاېجولاكشأتاذسماخشأىيماذإفامرتعاال،.نايعللةرهاظكالفأةعبسىلإ

ال،ةرهسمةمومزمتاكرحو,تاياهنوءازجأتاذ،ةفلتخمناولأو،ةفلتخم

ضر.الاتايننمرابتعالاهبأد٠املهلكاشماہةتارطودتالواميففرع

ةداهشلاتبجوف.اوساوتحتاممزلامرخستلاوتارورضلاوفولالانماممزلدق

ليلدلابلطيملاعلالفسأىفلاجالف,اياطيحموامقوةاهلردملانأةرطفلا

ةبرالاهذهنميفرشأوهاسماخائيشلمَرالاىلهدجو،كلذقوفامىلع

،مبةلاوáرحلاورصبااوعمسااتاذةفرعملاةيناويحلاحورلاىهو،عِـفرْاو

لكىرأو،اهلاموتهايش'الارياسىرأىتلاةفيرشلاةيناحورلاسةنلاهذهلاقف

.املاقوف،ملاعلااندممسجةطيحملاىه،فرصتلاومهفلاىفا/ودءىش

تطاحأوهتلشوىتاويحلامسجلااتلمحاكابتكرحباهلةلماح،ةساسلا

.هطابوهرهاظإ

،ىسرَالاناكددجوف،سفنلاملاع،سفنلاكلف،طيحمكلفاذهلا:ة

نكَـسالو،ةعباتلا.ابدلاقوةةرطفلاس٤ادود٢وهاليحماګاقحورلاناكمو



-ام٢.-

ةطماحاهمارجأمييلنءوفاةبعبسلاتاوسلاهد٠ه-روكزنأ

عسوأو،ةطاحإامن.ملعأالإاہلماحنوكينْانَـيالو.امف

سةنلاهذهنوهتنأبولقلاةداهشنكم.الو،اولسعلعأوةعس

.تاوملاةيضرألا،هايشءالاهذهتحت،ىركلاةليحلاحورلاو،ةيظهاا

اذ.اف،هرصببرظانلاعِـجبلقينيتركرصيااعجرامث-لجوزع-لاق

دة،ةيعيبطلاهبر'الاىوقلاهذهنميفرشأىهىلاةياحورلاسفنااهذه

ةفوقودةلدفدناويحلاىفةْازهښىهىلاةفاؤملاعئالمااهذهمزلاموحناممزل

ماموهزم،اهزوالةياهةروهصحم،اهودهتالدودحىله

اهزوايالةوقاهللعجدق.رج=ااةمسبةموهسوه.ةلذلاوةيدد٠يمااوريسيةلا

ماتىفعم:الو،مالتوحنداهذخأتتافاذإو.اههارواعزجاع

،ركىلإرةصنمؤش1،ىفكلذعمىهو،نزحتورمدتومملأسآومكو،لهذآو

ر٠اسوةركلاوةلقلاوةدازلاوصقنلااهذخأخف،مرهىلإةبيشنرعِـجرو

هلهمفنملاسفلاهداءبجواملف.ةيدوعلاوةكملهملالعةلادلامالعالا

دحاومكحهىثلالنهص.القوسالكلذنأبمجو،كلذىركلاسةنلانم

اهتحتاممزلامزةمااوليلذتلاوريداناانمىري٠كَـلاسةلاكلذمزلف،ةرورض

دحوو.هايإاهلمحوةدودفا(امتاقاام)اہتقياط٤دحلاوةياغلاراصعااہمزلو

يفرصتتالاملعالضفعِـماهنافلمميملاماهزاهفرصت-عمسةنلاهذهلع

تعجرو.زوبملإترقأاهياإتهتنااذإ،تااغاهفرصتللهجدق.افرصت

ريخسقلاراثآتدجوو'،اهريغلوةنماهااوااهرطاود٠اتأو.ةرقدةرساخ

لتيلف-ااىفوأرةلاكلذلرتواو،ااهقوفنأماهف،اہيفةنجكلملاو

تدجوو.ةرومأماهيفلقمالدايشالاوsرحلااهتاذامنإسفنلاهذهدجوتهب

رايتخالاةبولسمذنيحنوكتفلقءتاذنوكتنأنودةايحلاوةكرحلاةمئاق

ةكرحلانأو،نايسلدقمااواهنأملمف،ةايحلاو{َرحلاهكاقىيو.ايرمتلاو



-

،اهفرصيواهلكليوه.اېقواهيةبورولت.اانأو.اباذن.ةايحلاو

اهن.لعأهنأبجوف،اهراي:ءاىلءاملم٩وامدارإاهلنږواہناكرحباقيو

.يفو:أومظنءأو

انممىلعأىشاهلةقاط.ى۔ْالاسفنلاةطوحمةوةةرطةلاسمبجوف

.اماعلومءاملاهلاىنواہيةلد٠دمالاوريد:االهضةتباهلبقن.يف،أوم1ءأو

.لقمااكلفاذهاولاتة.هلكناهربااوراهيااوماعلاوممفاانوَـكياہنءو

ىرَـكلاةيمس1او،الماارداةملاعِـضومو-شرعلاناكماودجوة،لقعلاملاع

.ميظعلاشرهلابرهللانايسن

روصحمةيناويحلاسفنلاهاطملقماااذإف،رظنلامكحأفثحابلارظةمث

ةياهنلعفوقومهلضاوهفرشعموهاذإو،اہمامزواهدودحذخْادة،اهعم

،ردكَدووفص،٠وصقنيوديزيف،سفنلاعموشنيهباذإو،امدارواعزيبهي

،ملسالثيحن.و،«اذرعقراحاوخلاو،هذخ٧تافآلااذإو

ربدد«ةوفاذإو،هيلعةنِـس٠،هيفةْـعاقاباككملهملاولياذتلاوزمسلاتامالعادإف

ضراعلاورطاخلاورشلاوريخلاهيلعقلطأو،ادحوياغواردقهللدجدق

،هتحتامعِـيمجوهلالاام«ةوفنًاةمزالةرورضبجوف،ملعيالثيحند

.هنودهتحتامعيجذإ

ملي،دودحمهتحتامعيوبنأاكوهدودحمأ:لعالاكااملاكلذنفرظةف

(هدودحنأوأ)سفنلاتت،اطالَوسفنلالاقباطاكممل،الابااطدهدودع

هدميمملة.ءوشايندعِـتمبالالوزنهتحتاملعولقمااىلعةلزانلاهتاكَوهرانةَـب

املفةرطةلافهقباط،وأهرشابيهىشلظلاقوذنتيملاذإ؛.ىثلارشابم

نعو،دودحناشرعنععِهتراو،دودحلاةرشابهنعركالاىلاعتملا-ِعترا

جرخف.ولعلكقوةوملهو،ةطاوسإلكقوذةطاحإلاتيجوو،دودغالاثم



--

.ةظمْاللةلثمتملا.ءايشْاللةلدمملالوقعلاىهماهوألاذإ،ماهوألانعكلذب

الف،هلايوتحم،هيلعايلاع.هباقباط-دوeاقو٠ناكاف،ةدودحملوقعلاف

.فلتخيالوقطا.ولوقلافل,الاوديعالو،ورتمدودحلانوكَـينأنكمي

ءزجالوهل.دبالو،هلةياهنالو؛هللامالىلاتملانأكلذنمبدجوف

عفتراوىلعالاكلملاىلاعتف،هتمافءوهتينادحويفلوندالف؛هلةياغالو،هل

هلةدهاش،هتيرىفاهمسرىلارافْالاو،هيلعةلادلانيهارباابالإهكسنجلانع

.سنجلاولاثملامدءعم،لقمااسحىفارارطدصاهبدوددولاماقف،هتيبوبړ

نيو،هريبالإ،هسفنموقيءىشملا،اانفسولنأثح.اانعرظذلادهشو

.هسفنبايأوهمقيملامن(موةتالىتلاءايشألالثمناكولريدلاكلذنأ

ىذلجرخمالوالقعهلانل.ىثلارارطضازودجو،ةهجلكوثحيلكنمبجوة

اممهلكاشهالو،ءىشهظمكسيلملالاادج..الوْااكلمار‘هندلقع

ةنمزىشلكعموهو،لاحلاوتاذلاقاخا.لكنبابدق،ءىشقاخ

قلعمفيلأتوفيرنن.رألكذإ،هيلإاهلكءايشالارقفأ،روہظااوملعلاو

.ىمق'الاقحلاوهىذلاىلعألاىلإىتيقحةلزنمهقوفاكلفسألا،هضعب

لوةعلانمهدعوهتاذنمسيل،هريغنمازأهفيلئوهبيلقتوهليصفدجيف

هتوقاف،كقلاخوكبرتدجوُدنف٠؟هيلإرقفلانمهتحتامدجواملثم

ىذلاليبسلاندهيلإكيقرتب«٠رقةحاستعلاطو،كآريصببهمأو،كسفنب

،،تطاحانفاروهمجدو،همامرامو.نمهلكهلَـل.كارأف.هوحنكلحِـتف

َهشيشموهناداراىلإارطضم،هناياہنىلءاع-اق،هريبدتبافرصتم،هردقت٤ايتىم

قلاخلادحاولاىاجوس-هاذنود.نلهيةكلسم١الو،هريغهيفمكاحال

،الوزنأضرألاوتاوسلاكسميىذلا،قلخامعيجلعميقملاطيفا

.اريبكاولعىلاهتو،هايملافلا



---٠

نوعطنتملاهاةتباوهيلعرادىذلاوهو،رابتعالاِلالدتسانهلاثماذمف

ىلاتاهرتلاىفاوهاتف،هنعولصفو،هوأطكفةميقتسمةيارفةفسالفلانومسملا

ةوينمةرا,٠أ،همسراودجووأ،هوعمساايشكلذلصأاوأرامنإو.اهيارزال

اوداراف٠جرإىلءهلالدللتوكلملاقالخرابخاقماسوهيملءهتلالصمهارا

.اهواطخأفةينريذبليبسلاكلأ

نيلااومكقلخىذلاهتلا.مكبرنإ:اولاتةمهيلعهللاتاولصهاي;الاتءاجو

،.ىفلكنمملفءأوهو،هىفهلنكسيل،هلكل،رشالقحدحاومكلبةنم

،رامعالاةَرنالوالطيحتالو،راطةالاهذخ٤ال،ءىشلكبطيحلاوهو

ءىشلكو،ةياهنىذوةياغىْدلكلبقلوألاوهو.ةيادوالوهلة٠امالهنال

.كلتسلصةمدوثدحمهنود

ىرخادو.هإاضةوهمداةمعِـيجهشرءىفبتكو.ءاملاوشرمااقلخاملوأف

طيحمهشرعو،هنْد.ابالإءىشالوهريغلةدارإملامااىفسيلة.هتدارإهيلء

تاوهلاعسوىذلاهيسرككلذتحتو.اهلماز،امقوفلاع،اهلكءاموش"الاب

.ةرشابمةفاكنوداهميقوايلنه٠احوهوضر"الاو

عمهسفانملكىلإبرقأوهو،شرعلالوَو،المفىوتساه٠أو

لعجو،مالةتسنفهشرعتحتجلاتاومسلاهذهقلخنأو،هسدشوهيلاعت

نزوب،اهلريدقتىلعةرخسماهكالفْانفةعاسامو4و،ارينمارمقواجارساهيف

ضرالاتبتاماهلكجاوزالاقاخ4أو,.اتيشاهنمءىشقبسيال.نوزوم

.،نوليالامومهسفنأن.و

هتيوبربدهاوش،هيلعةلادتايآهضرْاو«او،-قهقلخءىشلكلعجهنأو

.ىنسحلاةامسأو،هنمدروهلدعوهتكَـحوهتمظعو

.اذمنفهشلكىفوهشيفكلذرصبأو،ورىلإابينمرتعاوركفنم



س

.هكسموهميقوهو.هدنعادىلإرطضم،هيلإريقفءىشلكنأو.«همملاعلا

.دموللبوكهوهالول

امىي٠سحلاةامسأوةمحلاهتافصراسنماونيواوبعشواو-٠اتواوصقمت

دهشي.هبتقطنو،تايآلاهسعيتدهشو،هلبقاملاصتاكرابتعالابلصتا

هرهاظددحيو،هلوألعهرخآَو،هرخآلعهلوألديو،،تبلكلذري

.هرهاظهسنطاوو،هطاي

اقودسدادزاارصبدادزاالكو،ارمادادزاارظنربتعنادادزاايلك

.ارامةتساوانيقيواقيفوتو

رابتعالا-قةاوفضرالاىلإالز,شرمااةهجنهاتدتبمةوونلاريخءاجة

.قرفال:ءاوسن٤ءاوهسشرهااىلإضرالاةهجنمدعاصلا

يفسيلو.أبنلاكلذلعةلادةيآمااملاىفوالإايهنانءأو:تأيملو

امإوداهيصفتامإ،هيلعتبي;ووتاندقةونلاوالإابالعةلادةيآملاعلا

مزل،مومفااركاليفنسدصوااأبلاقدامو،ناهربااقةتااملف؛الب

.هيلعةيلاع،وةاهيج.،هلَهرضاح(ةوقلاهذهنأب)رارةإلاةرورضلقهلا

نكيملف،هلكفهثكلانعجرخ،اهتزوحنعجورخلامارو،اهنعلفغنإ

ىفىقزو،اوبكمننإوهتلانلونعهعاطقال،لفسلارانلاالإىوأمهل

،نيمدقلاىلعلجتيقحامدقةيالونمدازتساو،نيعملاهنانمبزةا،اہپاوسأ

ءانتبابهفكىلإنيرظانلاههايلوًاهيففكىذااىلا.:هتلاراوجىفاوتبثيو

لم"الاىلإةكاسلاو،مهبردوجىلاةماسلاالاهاامم٨امهبتاعو،هتفرعم

،نولءوياوناكىذااقدصلاهدعوومهلدوقعملا

،ىركذننهاليذقممنيعأت;اكنينلا,نيلفافللاسوف

،ميظ.االضفلاوذهتلاو.ءاشينمهيتؤي

هتلالضفكلذد



-٣٢و-

لئاسرلاةعومجمنمصوصن

ايندلاىب٢نبال

نيلاتاذحالصا

:ىوشليدكانه

هيلعهتلالصيتلااييب:لاقكلامنسنأنعسنأنيديعسنه......

ككحضأام:رعلاقة؛هذجاونتدبىخكحض٠هانيأرذإاسلاجملسو

،ةزماابرىدينيباهجىمأنمنالجر:لاق؛ىأوتنأىلبهتالوسرا

.هتلظدكاخأطعأ:هتلالاق؛ىخأنمىتلظ.ىلذخبر،:امهدحألاقن

-ىرازوأنمىغلمعيلف:برإلاق.ىفانسحنمقيملبرا:لوقيف

موي،ميانعمويلكلذنإ:لاقمث.اكيلإملسوهيلعهتلالصنيلانيعتضافن

لجوزعهنبالوقيف:لاق-مرازوأنممهنءلممنأىلإمنسانااجاتم

ىرأ.بريف:لاقف،هسأرعفرف.نانا-اىلإرظاافكسأرعفرا:بلاطملل

قيدصىأل؟اذهىخىالا،ؤلژال،ةملاكمبهذنهاروصقو،ةضفنمنكادم

برإ:لاق.نشلاىفاطعأنملاذه:لجوزعهتلالاق؟اذهديهشىأل؟اذه

.هيخانعكوفعب:لاق؟براياْداع:لاق.هكلتتنأ:لاق؟كلذكعنف

هتلالوسرلاقمث.ةنجلاهلخداخاديبدخ:هتلالاق،هنعتوفعدقبر؛:لاق

نينمؤملانيبحِاصيهنانإف،مكنيتاذاولصاوهتلااوقتا:ملسوهلعهنالص

.ا١ا،ةمايقلاموي

«اهلْـصفوةيعامتجالاعفانملا»

بحأنإو.ساللمهعفنألاق؟هنلاىلإسانلابحأنمهتلالوسر)ليق...

،انيدهنعىضقتوأ،اركهنعفثكَـتنمؤملعهلخدترورسهللاىلإلامهالا

٦٦/للسر(ا)



--

نأن-لابحاةجاحنفملسملاىخاعمىشمانالو.اعورهنعدرطتوأ

،ايغمظءنمواتروعهتناودب،هبضغفكنمو.دجتسيفنيرهشفَـكتءأ

يفملسملاهيخأعمىثمنمو،اضرهبلقهناْالم-هاضرأهيضعنأهاشولو-

قاخلاءوسنإو،مادقألاهيفلژموه٠همدقهتلاتبث،هلاہتيثيىخهتجاح

.ااالماالملالسفياكل.هلادسفيل

ىلاهتهتلان.افايخسنك:ىلء،,لماملسوهيلعهتلاىلصهتلالوسرلم

ّهلان.افارويغنكو؛عِاجشلابحيىلاهتهتلانإة،اعاجشنكو،.اخسلابحي

تنأنَبفالهأاهلناملنإة؛اېضقاةةجاحكلأسنمانإو.روجالابب

ا٢ا،الهأاهل

هيلعهنالصىب:ااتتأراهانمةأرمانأدوهنادبعنبء...-،

ناكف.هنالبسنفمجزغا؛كهمىدالوأءالزوهتلاقفاهدالوأةرشعبملسو

؛ةعبسمهنمدهشتساىتحمهت-لأستتناكو،مهبوزتيماسو،ِ.اعهتلالصيتلا

؛مرنصأناكومهنمدحاوىفىخ،ىقبنمبامماحرممدشأىضمنعتناكف

هضرع٠،هسأردنعهمأتناكف؛ضرف(ىقلخجاجوءاىأ)..اوتلاهيفناكَو

ىفناكو،ىخكلاريخاوناكىفاوخإل؟نيكَـبتمل؛؟كلام:همأيفلاقف،كَـتو

كيدينيبرا:اانأولتيأرأ:درأالاق.لبأكلذل:تلاة.اوتااتلدع

لاق.كنمىبمحرألجوزعورنإف:لاقف.ال:تلاقاهيفى٠يقتتنكأ

ا٣ا٠برهظنسمهلردغدقكيأرأ.ملروهياعهتنالصيتلالاةف،تاف

٨٠/ردمملا(١)

٨١/ردصملاسةن(٢)

ه٠/هسمدردصملا(٣)



تم٣-

كلذكان،اجبء.ابرفظ،٠دقو،ايندلاىلْانبابجهيىذلارعشلانهو

.تاسالا.ذه

ىقتلاوملحلالهجلاوابصلاترسأ

ىوالاعتانأمالسالاوبيشلاىبأ

ةوقلجاامعزأالواماىلإو

هلمالدجمدوجلانلملعأو

عجارملاملحلاولقعتعجارو

عِزاورجالمالسالاوبيشلانفو

عئ(د-ةيلاللىننكلو

ا١امدصاومذلاىةتيالىذاانأو

٠رعاشلالوة(ملحلا)ةليضفلاةيروهمتىتلاتايبالاقرأنمو

هلعافيفرشيازعاہضبنفوةلذنطاوملاضفملحلاىرأ

هلهاجتن.هنرةتملواهيةسالهاجكلمعنكملتنأاذإ

هلطابكقعىدوأدقتحبصأوارغاكهصةلد1ابرهلتبل

هلهاجوسهنطوممساحلك-اهنإكسموقلابجىلعقلخت

نلاياذهو٠،اشاارظ:ةيىأ،دحلابلاملاعِـيبيرعاشلاف؛،ةالَـحاىمةنمكلذىفامنيال(١)

اْدهنمنامالف.لخيهبينلادحًانأفرءولو٠لذبلاپمتشااىصيه٠أاك؟هتايففةميقنم

.بيشااكلذكصو!نذالْدبلا



ىرتدتااهتلادعنيلهسمالكنم

ه٢٨٣ةتسىفوتملا

ىنعيالاملفلكتلا-١

نمالإ،مدآدلولانياهب،بقارمعِـم۔يفناكرأةيسس:لهسلاف

بسنلامث،اهيلعرارصإلامث،ةلءةيمم.اامث،ىسالام:هلوأ،هتلاهمصع

سانلارادقأةلقو.يفافختسالاو،بلقلاىفهكملاطاذإدقحلامثةعرسلا

هلوقنعلهسلتساملف.كلذءاروامعل.استالفاذه(ءرملا)غلباْد.اف؛هدنع

هجاحودعلاهنملاةرخآىمأنمهينعيالهىشبلةتدانم:لاقىمالام

باومالقفويمل،هينعيالاممائيشهناسلبظةلتنم:لاقمث؟هريغفيكف

،هبلزنواهسمزلاذاقحلابميقيمل'لطابلانفضاخنملكو؛هينهياميف

لعءايشالا.قحلاودشرللنوقفويالهلطاباالهأنأ:هتلامكحاذكه

؛مكيلعهتنامسراووجاونسحْا:لهسلاقمث.دإز.ىفوهفلوذشملاام.اف؛غِرافلا

الاقلغاتارثعلععِاشيالو.مهيلإععجزتداكفموقنعتلازامابا»

.نودلمالإهيلعحِاطاامرتمكتيبالو،لهاح.لخم

(ءاعدالاىا)ىوعدلا-٢

،هتناقوقحنمقحمويلاهمزِـلنأىوءدلاىفدأ:لاقفىوعدلا.نعلش

،ادأافئاخىعدملانوكَـيالو.لكأادغلوقين،ربوأ،هنمبوت٠بنذامإ

علطيمل،انيمأنكَـيملنهو؛انيمأنوكَـيال(هتنايفاعىأ)افئاخنكيملن.و

نمهجو:نيهجونمهتلاقوقحعضدقوالإىعدادحًانمامو.iiازخلاىلع

.نطابلانمهجوو،رهاظلا



--

ةع1امللىعدملاو؛عيطموهف,وةماالءاسيبنذلابهرارق.اببنذ1ا:لاقو

نايهْددناثيشكانهو.هللجوزعهتلامككملامهسفنلمكحينالأ،صاعوه

ىوسسءدلابحاصو.ةيصعملاوىوعدلا:الصأدبعلابملةنمهتلايفوخ

.قحل(رقيال

,ون٠رطلااذهنوعدينيذلانما٠ادبأحِورأاموقايدلانففرعأال:ناقو

،4ِدوړعلامهسفنأنبءاوطةسأمبالا،رورسوحوريفم.(يفومتلاقيرط)

اةقدانزلانمدشأمه.ميكرمكرجدالو،نو،رضيارضالف؛اوحازياو

،هنوذذلتيوبولقلانادجوىننوهلكتيمهو،هكرتو٢رضتقيدزلانال

.،اولضأواولضف،نوهاويالونور×ةيو،نواتذإو،نو:ذكيو



.۔

قإدهمااراتخيفك

هيوكسمنبأل

فيكهنعلأننأاقيدصديفتسننأادرأاذإ...ةمالسلاىلإقرطلاو,

حالملاجرافمماحلاصناكنإف:ةيشعوةوخاعموبدلاونهابصىنناك

دءاقدصأعِـم٨ريسكلذدبيفرعامث:لاق.هايإوكايإوهنمديافالإو،هنم

،هسيلعبجين.ركشنفهرمأعِـبتتمن،ْ،اآَوةوخإعمهريسعِـماہفضأف

،لعفا٧اهنعزجعاعرىتلاةأفاكملاركَـشلاىعأتسلو.ةمعنلاهرفكوْاهركَـش

،هيلءردنياعو،عِـيطتسيامبنفاَـيالف،ركَـشلايفهتيلطعاميرنكلو

.ناسللابهر(َ۔دنعلساكتيوأ،هلاقحهاريوهيلإىدديىذلاليجلامنتبو

،اهبح:هصلعءانثلاو،،هالوتىتلاةمعنلارش:هيلعرذعتيدحأسيلو

.اهبهلدادتعالاو

رفاكلهتناهدعأامكبايحو.رفكلانممقنللاجايتحادشأ.ىشسيلو

.ركلابرارضتسالانعهيلاهتعممقنلانمهتمهن

هتنادعوامكلوسحو،ركشلان.اهلاتيشدشأالو,ةسدللباجأءىشالو

داخاوٹديرتن،قلخلااذهيفرعْـم.ركشلانعهثانضتساعِـمنركاكاو

ناسوسإو،ناوخإلاىداالرقحتس1ابنكتالو،ممرللركلإلتب٠نأرذحاو

بصنىندأاهيفىتلاةكرحلانعهتطاباوتاحارلاىلإهلپ.ىلإراف;امث.ناطلسلا

هيلعبصياعدعاقتللايسنوكَـيفتاذللاىلإليملاهعيتيو،ءىدرقاخاذهنإة

ا.قوقملاند

هصْرحو،ام،همعهتناهتساو،ةضفلاوبهذللهتوحمقايفاشارظنرظاامث

؛نوحصانتيونوداہتيوةيجلابنورهاظتينيرشاعتملانماريكن.اف؛ا.ملع



-٣٣١-

،بالكلاريرهضه:لعمهضه:رهنيربحلانينهىفةلماسمهنيبتهةواذإف

بحأنمناف؛طهرفتلاوةسايللهتيحمىفرظةامطةواَدعلابورضىلإوجرخو

لثمبكسنمىضريالو،ةدوملاىفكفصنيال،طرفينأوسؤرتااوةلةلا

.مهيلعمِةرتلاباطو،4اقدصءابةناهتسالالعهيتلاوءاليملاهلهحمَو،كيطهيام

ةوادمااىلإمهنيبلاحلالوتتنأنددالو.ةطبغالوةدومكلاذعِـممتالو

.داقحالاو

عِاهموبللاوومللابورضونوفالاوءاقلابءىزہتسين،وهلهرظةامث

هتاوخإتادعاسمنعهل-دشًااذكلذتكناكناف؛كيحاضملاونوجلا

لوخيااوبصنلالامتحاو،ناسحطةأةاكمنء٩رهدشلامو،مماساودو

،هيفبغرتلوهياعظفتلالخلاهذهنمايربةضجونإف.ليجتحت

مملهز.اقدصأْترم٣ن.نإفاض.أو.ږزعالاكاانإفدجونإدحاوفكتلو

.هضعبىفريصقتااوهيلءبحم.امضهإنءءاضغإلاىلإرطضاو،ممق؟في

نأىلإقيدصةدعاسمهوءدتنأننءأ،ةداضملاوحأهيلءتةدازامرو

دمة:و،دحاوىىمسينأو،همضبمتينأرخآةدءاسو.هرورس،رسي

.ةفلتخمةريكهذهبالاوحأعِـم،رخآدوعڅ

هقداسسنمملئاسففلابلطنمهيلعكلتضضحامكلمِ،نأيألالو

نماولخىقبتف،دحأكلملدسيالنأىلإكلتف،بيعراضعبتتنت

،رشبلاالمنمملسيالىلااةريس،ااب٠اعملانءشمةناب.قيدصلا

ں٠مةوادعرذحاو.كريغنمهلثملهعتتفبيعنمكسفنىفهدجتامرظنتو

.رعاشلالوقعساوقيدصلاةامااخمهتطلاخوأ،هتللاخوأهتقداص

باعصلانمنرَـكتستالفدافكقيدصنمكودع



-٣٣ول-

بارشلاوأماماعلانمنوكيهازاهرثكأءادلانإف

امه.هال

هلا.ايصلااأبادا

قِعِـلابتوةاعارمرثكتنأقيدصكللصحىتكيلعبحيكلذل

تدعثداحوأ،هلضرم:مهمدنعهقحنمرييلابنېتستالو،هدقفت

.بحرلاقلخلاو،قلطلاهجولا.اقطنأىنبايف،ءاخرلاتاقوأىفامأف،،٠



-٣٣وف-

(ا)،هپوكسهدهع»

ذئمووهودعندمحأ''هناهچاعدهاعا.ازه،،ميحرلانلاهتامسبه

ةدهالاهذهىلإهوعدتال،دوتوقهدنع،همسجيف،ترسىفندآ

الو،سانلانمةمْهنمبلج:هسيالو،اةولخمىلاوالف،ندبالوسفنةرورض

فعيفعِـيطَـساامهرمأدةفتيو،هسفندهايينألعهدهاع،مبمترضمعفدني

فرلاهلعالقح،ودببرأمىفرشينأهتفعةمالعووِعبتيو

هسفنىعاودبراحينأهتعاجشة.العو؛هحوركتہيوأ؛همدجرضياملع

هتمكَـحةمالعو؛هعضومريغيفبضغالوةحيبقةومتهرېقتالىتح،ةميمذلا

نيفراعملاومولعلاندهىفهتعاطردقبىوةيالىتح،ةاداقتعايفرصدسينأ

ىتلاابرغةدلاياهذهن.هللصحيوأ،اهب.ايوبشالوأحِامول،ةحلاهصلا

٠.ةلادلاىه

،اهبجومبل.ءااواهبمايقلاىْـفدېتهيو،ةركذتلاهذهبكسمتينألعو

ىفلطابلاىلعقحلاو،لاعفألانفرشلالعريخلاراثيإ,؛اابرشعةضىهو

اهليصحتنأو،ةداسلاركذو؛لاوقألايفبذكَـلالعقدصلاو،تاداقتعالا

اهسفنوءرملانادلابرحلالجألمثادلاداهجلاةركو،امنادرايتخانوةَـي

كلذلوأو،اهرمْاىحديعاو1اظفحو؛اهفئاظوموزلوةعيرشلابكسمتلاو

الليجلاةبحمو؛لاسرتسالاكرتبسانلابةقثلاةلقو:لجوزعهتلانيوييام

؛لتهلاهيفراسكسيىهس،مالكللسةلاتاكرحتاقوأيفتصلاو؛كلذريةل

لاسرتسالابدسفتالو.%امريصتىتح،.ىش.ىنبليمفىتالاحلاظفحو

لمعتسيلرهعلاوهىْدلانامزلالعقافشإلاو:اباوصناكاملكلعمادقإلاو

.انيسنبادهعو'هيوامَـسمدمع:نيدېعلانيبةرافملا،ىرافللكرتي(ا)



كرتو؛ىمنيامل-هعيرقفلاوتوملانمفوخلاكرتو،هريغنودممملانف

ممتلنتش،الشل،دحلاورشاالهألاوقالاثاركالاكرتو؛ةيدلا

؛ةېجوناو٨اوةمارَـكلاورقفلاوىتلالايخانهسحو،مهللاْـسةالاو

لقيل.بضةعلادنعاضرلاو،رورسلاتقومهلاو،ةحصلاتقوضرملاركذو

عِـيمجفرصو،ىلاعتهتلابةقثلاوءاجرلانسحو،لمألاةوقو؛ىغلاوىغطلا

حالصإىلإكلذدعبغرفت،د.اعدهاعامبهنةنحالصإهنارياذ.اة،هيلإلاباا

،اهقحديةبترادحأعِـنم،الو،ةحيصابدحألعلخبيالْاكلذةمالعو.هريغ

قئاوعلاهنععفرو،كلذهللكأاذإف.هلعشياكرايخألانودديتميالو

/ايلوأنداهبريهصيا-لئاضفلاهذهنمهمضنفامهغلبو،مِـساوملاو

نززحم٠مالومميلءيفوداليذلا،نينمَالاهداعو،نيلا.ااهراصنأونيزلةلا

ىلابااجندكلذديبقثوو،هبهاعداهلكىلإهدعهلباجتسادقف-

الام«ذاعاو،هيفبغرينأنسحيالامأاطءإن.هدوجىلاهلكواملك

،هبالإةوقالو،ةكوتهيلعوبحوهو،هنمديعتسِ,نأنسم



-

(ا)دمهلاىف

انيسنبال

ميحرلانمحرلاّهللامسب

د-معنفهتلاهمحرانيسنبهنلادوننبنينحلالعوبأ،سيد'رلاخيشلالاق

اهجر-٠يل؛اهتوقنماهلبهوادرادةمبهيفنةيكزتبهدهاعهنأه:ةهتلادهاع

ليصحتو،ةداملانعةدرجملاةيحلاهيفلةهلاملاوءنماملاعلعفااىلإةوةلانم

قاذلااكدارتملاسفنلاهذملعلبجمف؛ةكحلاوملمااةهجنماهلاك

اذإىلا،يداملاسوفنللةيدايقنالاتاشيهلانماهنيشياكخطلتلانهاهسرحتف

اهرهوجذإ؛لاصتالادتعاهلاحكلاصفنالادنعاملاحناكسةلاىفتتبث

لب،بحاوهصلاكلتلةيدايقنالاةئيهلاابسندياْـمإو.بواشمالو،طلاخمريغ

ةتباالسِةتالىخةسائرلاو.3اهتسالاوةسايسلاوءاليتسالا(٢)ةأيهاهديقټ

ةضابالاحاهتالاحرِـعتتابجوملريغتتالو،الاعفناو٨َرحامماوصنم

كرتيالو،تقشنإواهالويتيسفنلاتانامْاو،تربعنإو،اهيلعمودي

لمعتسينأىلإامهعدييب،اهيفشهديوْارامعنأىضتقمبحوتةرطخاا

طبتينأ:رسلاناہكو.ايأردمااةعسانهىمسيدقوااهان..يفبوجاولا

.هتقولوقهزادبإوهراهظإهبرضياءهوشيفامراهظإنءناسنالانممالكلا

اكاردإاهكردنأقاسنإلالضلانأشنمىتلاءايشالاكرذنأوه:ملعلاو

نيهاربااوةينيقيلاججحلا٠كلذناكنإف؛ا٣اللزالوالخاهيفهقحليال

ا.ىِا....ةكسىبمةيقيمالا

١٣٢٦-١٩.٨ىلو'الاةم.امااهتايبامااوا.ةملاىفشاسرعت»ندمةينانلاةلاسرلا(ا)

.اءدباموا٤٢ىم

.حيععپريلولاذعِوبطملاسمناا(٣).رهاظريغوهوتأپهىمناا(٢)



--

"'ةذللاىفمالكلا

ىْدارفايواَدنادونخأل

تلاحىلإهتلاحنعىذوذملاهجرخأادةداعإىوتسيلةذللانإ,

راسمع،ءارحصىلإليلظنينكعضومنمجرخلجرك؛ايلعناكىلااكلتب

كلذْدلتسيلازيالهلف؛كلذهناكمىلإداعمث،رملاهسمىتحةيةيصسمشىف

الدبدوععمذانانسالاكلذدةم.ىلوالاهتلاحىلإدوهيىخناكملا

رحلاْعالبإةدشرادقعناكملااذهبهذا:ا:ااةدشنوكتوىلوالاةلاذاىلإ

،ةذللانواه.لتلاةنسالماادحضملاازعو.هديربةىفناكَـملااذهةعرسو،هيلإ

ةعيطاانہءجورخااوىذالانألو.ةعياعوجراهنأ:وهةذلاادحناف

ةعفدةہبطااىلإعودمرهبقعيثدحمث،ليواسنامزىفاليلقاليلقثدحامير

نايبفءامضتيو،ىذؤملاہسحلاانتوفيلاحلاهذهلثمىفراص،ريصقنامزىف

ةضايرالنماهبنظيو.ةذللاحلاهذهىههنف،ةيولعلاىلإعِوجرلابساسحإلا

.ىذال.اانمةصلاخةدرفماهروصتيو،اومدقتىذأريغنمتثدحاهنَّاهل

هةذلنوكتنأنكميسيللباكلاذك-ةقيقحلاىلع-لاحلاتسيلو

عِوجلاىذأرادقاف.ةيبطلانعِجورخلاىذأنماہمدةتامرادقعالإ

ناشطهلاوعِـئاجلاداعاذإىبارشااوماماعلابذاذتلالانوكيشطعلاو

نأدعب،اي/واتلعههاركإنمىاذعنمغلأهشنكمل،ىلوالاهتلاحىلإ

اذسهنإفاذالملازاسنفلاحلاكلذكو.هيلإابمْاوهدنعهاهشالاذلأاناك

ىلإهنمكلذنيبتيفجاتحتاماهمنأالإ.اهيلعوتعوا٨مزالةدحلا

.٣٨_٢٦يما٩٣٩رصم.سوارك.بةرشن/نامورلاباماابادكنم(١).



--

اهابتكةلامةاذهاخرشدقو-.اذمنملوالوفطلأوقنأمالك

..،ةدللاةيقارق»

ملو،ةقيقحلاىلعاهوةريمليذلاماهلنداقنملا،ةذللاىلإنيلتاملارثكأو

ىلإىذوملالعفءاضقناْادبْ.نمىتلاىنعأ،ىلوالاةلاحلاالإاهنماروهتي

اولخالأاونتواهوږحأكلذلجْانزو،ناوألاةلاحلاىلإعوجرلالايكتسا

الإيفرم:الونوكتالةلاحاهنألاناَـشريغكلذنأاولفملو،امنملاحىف

،.اهلىلوألامدقتدعب

ةذللاىفىزارلامال«اىفامركعلا(١)دق;

ةذللانملصفاااذهىفهلوق:ىزارلامالكلهدسقنىفقامركَـلالوقيو

كلذ:لاحموهامبجودلوق،ىلوالاةلاحلاىلإ..ىوسائيشتسلاهنإ,

،سمشلارسحىذاتملااهيلإداعىتلاىلو'الاةلاحلاىمةذللانأ٨امراب

قليملىذلانينكلاعضوملاىفنكتسااوهىذلاةلالاكلتيفنب'اكلانوكو

.ةذللانماهيلإداعو،سمشلاردحهسمىذلاهدميامدجاو،سمشلارح

ىلإنمال،ىذألادعالوسهشلارحقلملىذلانأمولعملانمنإف

،كلذككلذناكاذإو.رحلابىذأتملاهذلتسياكدرابااهاملاذلالو،لافلا

هلوقببجوأمث.الاعىلو'الاةلاحلاكلتىفةذللانإهلاقامنوكرېظدقف

؛تبثتالولوزتاهنْاو،هركياممدقتدعبالإدجوتالةذللانأ-هلاقام

،لوږالىدمرسوهامتاذلانف.تاذللالكنفرمتسمريغيمأكلذو

ىتلا،ةنجلايفاهبدوءوملاةرخآلاتاذللثم،همدقتيهوركَـمنسءالدجويو

.اهللاوزالواهيفهوركَـمال

.ىزارلل،ةيفسلفنٹاسرن.٣دبسمرلتا(ا)



هلالماكارمأ،اهلالاكناكاعتاذلاريم.ىهامنإةذللانفهلوقنىذلاو

اقرافماهلاكْوناكامنوكَـب،:هلتازاهدوجودعباسوهمحمناكاجِةىهو،ةينغلا

بيبحلاةذلكو،ةقرافملابالاوزوسوهسغابساحلاءاقتلاةذلك،اراغتم

الو،ةلئازريغالوتهمناكابْهو،ةقرافملاباهل.اوزوبوملاعمعامتجالاب

نفسفنلاةذلك،رلةتمالوقرافمريغاهلالايكناكامننوةَـبةقرافم

ايقاباهتاذنفاهلاكهيفامنوهَداهتلاحىلهاهؤانو،اهتاذللاكوهامروهصت

٠لكانرف



-٣٣٩دم

(ا)ىلازغلا

هايخاىنعميف

ايبياغهنناسحإلاايہياإيفامديو،ةبةارملاوءايحلاىنمنايبنف,

.ايپ:ارممنمينالابدالااو،ة.رحلاو،ةياعرلاكلذكو

نمماقملوأةوتلانأاك،نيبرت1اتاماقمندماق.لوأءايحلانأملعا

ىلاعتهنباعِالطادبعلاملعوهف‘ءايحلالعلماحلاملعلاامأ.نيقتملاتاماقم

بويهههتفر.هاذكوة.ىلابآهناناميإلانمبجاواذهو،هيلِء

َهل؛بجاوابأاذهو،ىلاعتو،٠احبسهبرق،مايقلانعاهروصقو،هسفن

وهو،ءاصيحلاىمسيلاحنيتةرعملانيتاهنمحتفنيف..ىلاعتهتلناميإلانم

.ىلاعتهقحبجاوىفهروصقك،لاعتهتلانهالجخبلقنانيعقارطا

تابجاولالعفو‘تارولشا٠كزىلعثعامةلاحلاهذهندبجاولاردقلاو

ةيابةريامافدحاوىنملعنالخادتدناظةلايف،ناسحإلاوةبقارملاامأو

ىلاعتهللاعمبدألاو،اهنمسبتلاادفشكو،رطاوخلاةياعروهفةبقارملا

ماعلافصولاامأو.صاخلافصولاوماهلافصولاىلعءايحلاةبقارمةمرع

ءايحلاقحهتلانماويحتسا,هلوقىفملسوهيلعهنلالصهتلالوسرهرمأام

قحهتلانمايحتسانمنكلو،كلذسيل:لاق،هتلالوسرايېحتسنانإ.اولاق

.ليلاوتوملاركذيو،ىوحامونطولاو،ىعواموسأرلاظفحيلف،ءايحلا

قحهللانمايحتسنادقفكلذلعفنف!ايندلاةنيزكز،ةرخآلادارأنمو

ومو،لاوحألانمصاخلاءايحلاامأو.تاماقملانم.ايحلااذهو،ءايحلا

ملظملاتيبلايفلستغالنإ:لاقىأ-هنعهنلاىضرنافعنناب"ءنعلقناد

.هئارفلاشاسرلانمضاه،يساه٣نيلاطااةضور(ا)



-٣ْم

نودبءندعتعمس:لانحلاصندجأنِءولجوزعهتلانم.ايحىوللف

بوطقل١نانوطيسنالاوءايحلانإ:كللوقأامىعظفحا......لوقي

حورلاقارطإءايحلاو.الحرالإو،اطح،عِرولاودهزلاهيفةادجواذإف

وهفامهتجااذإف؛لاحلالاكَـبحِورلاذاذلاسنألاو.لالجل.اميافمتلالالجإ

..ىمظعلاةياهنلاو.،ىملاىفةياغلا

-لسجوزع-هتلانمىمسيالو،ءايحلاقملكتنم:.اكنَـحلاشم.وتلاق

ةتپدادوجوءايحلا:(ىرصملا)نونلاوذلاقو.جردنموهف،وملكتياية

٠.....كبرىلإقوسامةمشحعِـمبلقلانف

:ىردورېلابيجنلاولخيشلادشزأو

اس٠ذإفهقاتشأ

ةبيهلبةْـعيخال

هرابدتوملا

ادملمتهعدصأو

هلالجإنمتقرطأ

هلاايصو

هلابقشيعلاو

هلاخفداصمورأو

امأنيم:ااباحصأةهقارموانيقيِدصلاةبقارم:ِنيتجردلعةِـس٠ارااو

،لالجإلاوميانهتااةبقارمىهو،نييدملاندنيبرقملاةبقارمىهف،ىلوالاةجردلا

،ةشپداتحتارسكَـنمو،يلالجلاكلذةظحالماقردتسمباقلانوكَـينأوهو

نفرظلالوطيالةيقارااهذه٠ًو.الصأريغلاىلإتافتلاللِعِـسٍتمهل.قبيالف

تافلالانعلطتاهنإف،حراوجلاامأبلقلالعةروِـصقماهنإف:اهباوثليصفت

،ةلمتسمل4تناكتإعاطلإتكرحتاذإفاباروظنملانعالضف.،ةأجافملاىلإ

.دادسلاناسن.ىفارحتالانءاهظفحيفببديتو،ريبدتىلإجاتحيالف

بلغموةمو،نيميلاباحصأنمنيعرولاةبةارم:ةيناثلاةجردلاامأو



-٣٤١-

لب،لالحلاةظحالمممشهدتملنكلو،مهنطابومعرهاظلعىلام;هتناعالطا٠

اهنأالإ؛لاعالاولاوحألاىلإبلغتللةمسقم،لادتعالادحلعمهبولقتيب

ىلاعتهللانمءايحلامهيلعبلغمس،٠.ةبقارملانعولختاللاعالاةسراممعِـم

هبنوحضتفياملكنمنوعنتع۔و،هيفتبثتلادموالإنومجمالونوددقيالف

ىلإنوجاتحم٠الف،مهيلعاماطمايندلاقىلاعتهنلانوريمهنإف.ةمايقلاىف

.،ةماپةلاراطتنا





-٣٤٣دس

تاعوضوللليصفتسرهف

ةفسلفلا:لوالامسقلا

٦١-١نم:لوالالصفلاا

.٣نوطالفأىدلهديدحت.٣-١اهعوضوموةفهلفلامومغم

-،،هءارالآلاوبهاذملاطبر.ه-ةيقطنملاةيعضولاةاعدوةفسلفلا

ىودج.٨،٩ىالسالايبرعلاطيحتايفةكحلا.يبةفسلفلاوطارقس

ةأشن١،-١.ةفسافلاولسردنارن.١.،٩ةفلفلإلاغتشالا

٠.ه:ىفاسنالاركفاا

ر١٦،٧ةعيبطلاويندبلانانإلا،١هركفلاوةروطسألا

ةروطساللةيكرملاةيهاملا.١٨ةفارخلاوةروطسألانيبقرفلا

.٢البانفىرظنلاركفلارصاع.يي.ةروطسا٢الةلثمأ١٩

ليقامةيلقعهةركفو،،قطنملالبقامةلحةركفدقن

.٢،،٢٣مدقلاركفلاتازجنم٢،٢٢ا،قطنملا

٣.-٢٤ةفسلفلاامهدشنتنانللاةدحولاوةقيقطا

ةدحولاموهفموةقيقحلاموهفم.،٢هأطخلاموممب

٣ه-٣٣هجالعوةةهلفلاءاد.٣١ةايحلاريربت٣.-٢٧

.ه١-٣٦:نيدلاوةفسلفلا

نيدلاريب٠أت.اهنيبقوفوتاانفنuويااةفسالفضندومج

نيدلاتاقالع,٣٨ةفسلفلاونيدلانيبقرةلا٣٧ركفلالع

.نيدلاةفسلف.،.،٣٩ةأشنوةعيبطةنهلفلا

ملعوةفسلةاانفنودلخنبا.(٧،(٦نيدللةمدقملافيراىتلا



-

٠ها-ه.سمخلته.،مالكلا

٦١-ه٢:ملعلاوةن-اناا

ه،ملعلاةعز.ه٣،ه٢ةفر.ااقالنوةيعضولاةاعد

ةفسلفلانيبفالخلا.ههملءاارواتبةف-افاارواحتطابترا

ودعساسأعموةلواحم.ه٦فوسليفلاوملاهلاههملهلاو

.٦ر-ه٩ةم٠فلامل.ااةلصقيثوته٨-ه٦ةفسلنال

.١٠٠-٦٢ىفاقويلااركفلا:ىفاثلالصفلا

٦،٦٤ممبو.كارود.٦٣،انإلاركَـفااىفنانوياارود

نانويلاد:ءةفسيافااجهانم،٦٤رمهرود٦هنانويلاتازيم

ةينانويلاةفسلفلا.لكاهشدنم٦٧،٦٨سيلاطدنعةفدلفلا.٦٧

.٧١طيملةاريه٧١-٦٩ىطلاملاردنايسكَـنا.٦٨(دوجولا)

ريسفتلاهب،نطولاىدلىرظ:ااملعلاةاش;.٧٣،ىلاشملاهارإلا

(ةفرماا)ةينانويلاةفسلفاالكاشدنم.٧٩-٧٦:دوجوللىرذلا

نوطالفأ.٨يب-٨ى:طارقس٨،-٨.ةيئاطسفوسلا٨.

.١..-٩٨هئارآمأووطسرأ.-٨٧

-١.١ىمالسالاركفلا:نلاتل/الصفلا

لعدودر.١.٣-١.١ىالسإلاركفلانمنيقرشتسملافقوم

ىأر.١.ه،١.(نآَرقلاحِور١.ه-١.٣نيقرشتهملاضم:

ةرتفلاىفةفسالفدوجومدعررية.١..٦نودلخنبا

١١.-١.٩هتةيظوومالكلاملع.١،١.٨.ربلوالاةيمالسالا



-

ا١٣-تناكواايسنبا.،١١،١ا.نيملسملادنعثحمااجهانم

ااوىحولانيبعارصلا.١١(.،نودلكتملاوةيرهدلا

.ىكانولاراكفااهنمنيلدملافقوم.١٢.-ااه

تالواحناهد-همأ.ةفسلفلاوندملانبقيفوتلا’تالوام

كلذوربتوةرسمنياةلواحم

١الل٢ىنيدلاااهعباطوىطِـسولانورقلاةفسلف:عبارلالصفلا

.١-١٣٤ةثيدحلاةفسلفلا٠.سماملالصفلا

لئاسواههازإناسنلشرقناهاهفالا.ةفرعملاةلكش

(٢نوملا.١٤٢-١٤.نويلقهلا.ا٤.ةفرماا

.٦ةيةيتاجرلا.نويسدحلا



-

تاعوضومللليصفتسرهف'

١٤٩قالخالا-ىناثلامسقلا

١ه٢.،١ه١ىقالخألاملعلوألالصفلا

١٦٦،اه(قالخألاةانلِدت١ه،،يقلخلاةركفلاةأشأ

،١ه٨-اه٧ىديلقتلاجهنملا،١ه٦عوضو1اوجېن1انيبقالخالا

.ا٦٣-إ٦.جهنملااذمتايضتقم١٦.،١ه٩ىعضولاجهنملا

قالخألانفةيسسنلا،١٧.-١٦،جااذهلعتاضارتءالا

.١٧٣-١٧ا

٢٠٠-ىنانويلاارَـكفلانفقالخالا:ىناثلالصفلا

ا١٧،٧٨يبةيقالخالاتاسشةانملاةراثإىفنييتاطسةوسلارود

بسكلاوبهولانيبةليضفلا.١٨٨-١٧٩قالخألاونواهالفأ

،ةيقالخألاوطسرأ.ار.٢..-ا٨٩قالخالاووطسرأ.١٨،

ىطارقتسرالانوللا.١٩١ةداعسلاوةذللا.١٩.،١٨٩لئاضفلا

وطسر9قالخألاباتك.-ةالخالاوطسرأريكفتىف

ةيمالسالاوةييسملاحِورلاوةولاحورلا.١٩٨-١٩٧

.٢..،١٩٩ةيقالخالاوطسرأميلاعتدقن

٢٠٩٠-٢٠٣ةثدحملاةينوطالفالامفقالخالا:ثلاثلالصفلا

ذخؤيام٢.ه-٢.٣ىقلخلاىوتسملاهوضقتادوجوملاوِنطولفْا

.٢.٩.-٢.نننيطولفألع

٢٢٨-٢١١ةثي٠دحلاْةفسلفلاانفقفالخالانهجْدومن:عبارلالصفلا

ةركفلاهذمتاررب-.٢١٣ةذالابمذعهتقالعوةهةملابهذم

،٢١٧سايقلااذهةشقانم.اہ١٧-٢١٦ملألاوةذللاسايق.ه



--

ةهجوملاتاماهتالا.٢١٩راثآلاةيقالخاوثعاوبلاةيقالخأ.هب١٨

.-٢٢١بهذملاةاعد.عِافد-٢١٩ةمةناابهذمىلإ

ه:ةعفنملابهذ.مييقت.٢٢٦-نيكدملاضعبتاضارتعا

٢٢٨-ىقالخأساسأكهتبجالصمدعو،قئاقحلاضعب

اهناكدوقالخالارهوج.٢٣ه-٢٣٩قالخألاوةيسكراملا(٢)

ةيعويشلاقالخألاةأشنفورظ.٢٣١-يعايجالاةايحلاىف

ةيمكرا1اةيسكراملارظاىفةيتهاللاقَالخالانفادهأ.اي٣٢

.٢٣ه-لمهلاوجاتنالا.٢٣،،٢٣٣نإدلاو

٣١٤-٢ىمالسالاهطيحملانفيقالخالا:سماخلالصفلا

ةيديلقتلاةفهلفلانادپهىف-ا

مالكلاملعيف-ر

فوصتلاىف-ر

٢٤٨

ىنالاتازيمم.ةيديِـلقتلاةفهلفلا)لوالاناديملاتازيمم

ىزارلادنع)ةيديلقتلاةكلفلاناديم.-.ثلالاتازيمم

ةركف٢ه٢،٣ه٢ام/أوىزارلاوناةلؤمضهب٢ه٢هيوكَـسمو

٢ه٦،٢ههقالخالاوهيوكمم٢ه٢،٤ه٣.ىزارلادنعملالاوةذالا
ةركف.اي٢٦،٦٣اقلحلا٢ه٧ةيسيئرلالئاضفلا،اهاوقوسفنلا

.-هيوكسمريكنتيفةيفوصلارصانعلا.،ةداسلا

.-.انيسنبادهعوهيوكسدهع.٢٧.ةيعايجالاةعزنلا

..٣ا٤-٣٧٣فوصتلاىفقالخالا

لتاسملىفوهصلاجالعاا-٣٧٣قالخالابفوصتلاطاترإ

٢٧٨يفوصتلاقةماعلاةيقالخالاءىداهلاسحهب.مم٧٦قالخالا



-٣٤٨-

ةدارالل'هيعونةروصلااضفلا.-٨ناحابلاحِالصإةيولوأ

.٢٩.-اي٨٨هتيد"الكوىقالخالاىوتسملايفالتخا،٢٨٨-٢٨٢

هذهدر.٢٩١،٢٩٢ايلعتاضارتءالاوةيفوصلالئاضفلاضعب

دهزللةبسنلاب،٢٩٤-رقفللهّـسنلاب:ليصفتلابتاهمارتءالا

،٢٩٨لِـكوتللةبسنلاب.وب٩٨-ةليلل‘ةبسنلاب.-٢٩٤

قباعتلاورظلانيبفوصتلاقةيقالنخالاايازملاضعب.٢٩٩

٣١٤-٣.٧قالخالاوىلازةلا.٣.٦-٣..

.ةيفسلفصوصناقحلملا

٣هراتعالاةلاسر

ةيقالخأصوصن

-هاېدلاىبأناللااسرلاةعوdنم

._٣٢٨ىرتسملاالهسمالكنم

-وه٣.ةيوكالقيدصلاراتخيفيك

ةيوكمدهع

انيسنبادهع

مس٣٦ةدملالايفمالكلا

ىفامركَـلادقا

ةايحلا,نفىلازةلا



-٣٤٩-

مالاءالااسرهف

(مالملاهيلعليلخلا)مِـهارا

مدآنميهارا

ه،٢،٨ايندلاىبأنل

ثراحلانا

،ا.بب،١.٦،ه.،٤٩نودملتهنبا

٢٤٨،ا٢٦ْ،ا٢٢دشرابا

٢٧١،،،١٢٣،،٨،١.١،١١١،١١٣،١١٤انيسنبا

٣٣ه--

لفطنبا

٢٧،٢٨٤هنيرعنا

،ةرنمنبا

٢ه٣نايلانبا

wا،٢،٣،٢،٧،اه،ىركزوَـبا

٠يب،٦ىديحوتلانايحوأ

٣.يبنكسملابلاطوأ

٢١٣،يبروجأ

،١٩١،و٨٩،.،١١١،١١.،).٢-٩٨،٩،٩٩ه،١،٤٣،٩٣وطسرأ

،٢٦٦-٢٦٨،٢،٢٦٤ه٧

سوكريمأساكسا

ردنكَـسإلا



-

ىرعشالا

،ا۹۱،ا۸۸-ا۸۲،ا۸.،-۸مه،ك۰.،ه۸،نن،٦-۱نوامالفأ

نيطولفأ

۳ه۳۷

۲ه۲،۹ه۷-۲ه۳ه۱۲ه

۸ه،٦،٦۸ابنافوتيسكا

٤۱سيلقودابما

م۲۸،نوسركهيردنًا

،ه۹،همم،تاوكتسجوْا

نتموًا

نيطسغوأ

۹۸طارقوزيا

ْىلبصنلاايليإا

۲۲۰الاب

رمل:؛

،،۱۹،۱۹۷.،ا۱،۳.لسر.دنارس

۱٤٦،،نوسجرب

(رهاقلادبع)ىدادنبلا

،ماتْـلب

ا۸۲،۸۳،۷۷سارو+اتواي

۸۲كدود

مم۸مستدراخروب

’۳۳٦سواركالو



-

اا٠،ه٦(رجور)نوكَـي

(روتكدلاذاتسالا)ليوطلاقيفوت

اههالو-ساموت

ا٧٧وك

١٧٧،١٧٩سكاسارث

٢(٩ظحاجلا

،٤٢٩سوونلاج

٢٨٤

٣،٣.٧.و،٣٨١،(مساقلاوبأ)دينجلا

،٢٢.،١٤٢،١٤٣.كولنود»

،٢٢.لمسميج

لعنعنيسحلا

٢(٩طايخلا

٢٩٤

(نايلسوأ)ىنارادلا

١٤٤،مووهديفاد

اه٩مكَرود

٢٢،٢٢٣.،(١،١٤ه(خالود

اهه،.،١٣٨،تراكيد

٦٦،٦٧،٧٦،٧٩سطا٠رقوميد

ىرصملانونلاوذ

ةيودعلاةعبار

ا٣٣لاتنزور

ا٧٧وسور



-٣ه٢.-

٢٧٦(روتكدلاموحراا)كرابموَز

ا٧.ريلهتناس

رسنوس

،كيوددهس

٢٨١،٢٨٢ىلتقلاىرسلا

٢٩٨(رماوبأ)جارسلا

١٨.،١ه١،٨،١٣٧ا١،٩..،٨،٨٨،٩٧ه،٧،٧٦مم،يبطارقس

٣.١٠٢٨،٣.٧،٨ه،٢٧ه،٢٧٣ىذفلاوس

اتسرهشلا

٦٦،٦٧سولاط

(نينمؤملامأ)ةش،٠اع

٢٩ه،٢٨٤(نيدلاهاہب)لماعلا.

(روتكدااذاتسالا)دوعملحلاد:ء

سايعنهتلادع

٣دودسمنيَهللاد:ء

(ذاتسالاموحرملا)داقماا

مه.،١١.(روكللاذاتسألا)راشنلاىاسلع

٣.ه،٢٩٩،٢٠٩٨،،ه،٢٧(،٢ه.،(دماحوإأ)ىلازغلا

٣١٢،٣٣٩-٣.٧

٢٤٨،ا٢٣،ااالاارافلا

ضايعنبليضفلا

يب٣،،-،ن،١،٤١سروغايف



--

٢٩٨،،٢٩٢،،(مركلادبع)ىريشقلا

٢٢١،،١١٤،١٤٢،١٦٩-تناك

،ىفامركَـلا

،ېب(١٢٣،٨ىدكلا

،ليريىقيل

اهم٣٤نينيل

١١٩(،هيخلا)نوداملا

ىديرتاملا

يم.وب،٢٩٧،،يساملا

٢،ه،٢(.،٢،٢٣٩..،١١٨-١١ه،١.٨(ملسوهيلعهنالصهتلالوسر)دع

،،٣١١،٣١٣،،ىتلا-٢٤٦

٢٧.ىسومفسويدع

.ا٦.،١ا.،ه٦(روتكدلاذاتسالا)ماقدوع

م،٣٣.،٣.يب،٢٦٩-٢٦٦،،٢٦١،وبه٨،٢هه،،هيوَـكسم

قحسانبروصنم

ةسنلا

ماظنلا

هشتين

نوشقه

لكه

اهه(ساموت)«ود

٨محساييه



دس٢نع

وجارملاضعي
اس

ايندلانينيا.

ايسنبا.

برعنبا٠

ةرسمنبا.

ىذاااَكبوأ٠

ةيبرعلااةغللاب-ا

لئاسرلاةعوك

٠يرهزألافلالاورشنلاةيه-١٣ه،.ط

تاييطلاوةمَـكملانفلًااسرعست

(٦--م١٩.٨)ىلوأ.ط

ةيكملااتاحوفلا

رابتعالاةلاسر

ةيفسلفلئاسر

(٣ط)

(طوامخم)

ىديحوكانايحوأ.

لقماامساقلاوأ.

وطسرًا.

وفيرريلا.

نوسركهيردنأ.

(رصم/سواركلوةرشن)

تاسباقملا

(ىبودنسلاةردثن)

لهسمالكنملكشأاانايبوحرش

(طوطخم)

سوخاموةيىلإقالخالاملع

(ريلهتنوسلةمدقمحِ.،ديسلاىطلدحأةجرت)

اهروطتواهلوصأ،ةينانويلاةفسلفلا

(ىركزركبوأودو/ميلحلادبع.دةمجرت)

ةثيدحلاةفسلفلاىفقالخالاا



-

ا٣٦٨-١.(٨(دوكميلحلاديع.دةمجرآ)

لماماانيدلا.ام٠.

(روكللاذاتسألا)نوطلاقيفوت.

(هد)دد.

(رنارف.د)لات،٠زور.

روتكدلا)ميهارباايركز.

ىريغتلاهللادبع'نبلس٠

ه

»»و.

ه

(ذاتسألاموحراا)داقعلادوعسابع.

(روتكدلا)ناشماامكلادع.

(روتكدلاذاتسألا)راشنلاىماسلع.

(دماحووأمالسالاةجد)لازغلا.

ة

(ناءزج)لواسكَـلا

(ىباحلاىبابلاىيعةرشن)

ةفسلفلاسسًا

اهروطتواېتأشاةيقلخلاةفسلفلا

ىيلعلاثيلانفنيملسملاءالعلاجهانم

(توريبةفاقثلاراد)

ىديحوتاانايحوبًا

لهسمالك

ىواعدلالمأىلءدرلاوةضراماا

ميظعلاناَرقلاريسفت

فورحلاةلاسر

ةنآرقلاةفهلفاا

(طوطخم)

لالهلاراد

نيملسملادنعةيسفنلاتاسارداا

(ةبهوةبتَـكَـم)

مالسإلاققلفلاركَـفلاة'اشة

(ا٩٦هفوااملاراد)

هتلاتاقولخمىيةةمكحلا

نيبلاطلاةضور

نيكلاملاجارعم



-٣ن٦،-

(دماحوأمالسالاةجح)ىلازالا.

(دماحوبأمالسالاةجح).ىلازغلا.

(نزاوهنبميركَـلادبع)ىريشقلا،

ىذابالاكلا،

ليدنل٠

(روتكدلاذاتسألا)مساقدو/.

هيوكَـسم.

روتكدااذاتسالا)ىديوهىيحي

فوصتلاىففوناصتلاةصالخ

ىدنهلاةبتكَـمدئارفلالئاسرلانمض

نمدلامولعءايحإ

(ېلحلاةعبام)

يفوصتلاىفةيريشةلاةلاسراا

(حبصدعةبتكَـم)

فوصتلالهأبهذمليفرهتلا

(ىدرأنوجردأقيقض)

ةيقلخلاتاداعلاملعوقالخألا

(مساقدو٤روتكدلاةمجرت)

ثحيلاجهانموثيدحلاقاعنملا

(وا/ةبارلاةعبطلا)

قالخالابيذهت

(ىقرتااةم.امم١

ةماس-ااةفسلفلاقةمدقم

ةثيدحلاةفسلفلاخيراتمركفهسوو٠

ىلو'الاةدبطاا

ىلوالاةعبطلا
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