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��.  
¥. ;�¤�������  :�¦ O���1g A '
	C� E��4� G�� tug1 �<1 : ¡� ,

 �� S�[g , W�����S�< $%�  :" i+
��1 ������ ��1 ������ �� � �	f�
���l� .")&W���� ���� &u1�u �F���F ������ ' �J  .(1 , W���� §� ,

 �� S�[g�S�< $%�  :"�� �� m� ������ m�1 ���l� i+
�� m�1 ����
M�vL�� .")¨ &@+>� F �N� �>
( �����l� �>
( m<�F &.(  
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©. E�^=�� : �� S�[g , �g�C� ��L[ ¡� ,�S�< $%�  :" ' �J
E�u @� ( E�^d ������." )m(�g��� �>
(( .'��1g A1 :"dP( E�^ @� 

M[".) ����� 5Ld &m�6�+��(.  
�. '��ª<¤��� :� , �� S�[�� ��P�;w ��g �� �g�C� ��L[ ¡� �<g $%� 

*	�U[ ��g� ..'�f� $�x�� ( ��..�«J  .@��J $� :"�0>��-g 
  ª<o'� 1� 
S�< ¬�<�/ 0>� :7<g �( &#-0������� �eF #� " . �� S�[�� ��;w �(�>LJ

�S�<  :"'�<g �� $�g�-� ��� �(1!) ."������ @®�XJ &�g�h+�� ]�¢z(.  
�. T!>��� : ¯>�� �� c��( F Y%� ,�S�<  :" �	�J ��8,� �� ��

������ ' �J qmU, $F q�(&S�<1  :md�, p�>� ( T!>� m�. ") ]�J s
^/
���+��(.  

 ¯>�� , '�F�� �6L�� �4 'U�^( E��4� G�� -0�1�>/ ���1� $%�1 &
E��4� G�� �41 &@�1 T, �� ( ��)IF ���� $
^>F �®��f� K� s=/ 

'������ :  
#1� : �X�� m�1 &������ S1� A �6L:1 K�L/ �� �4 &������ ' �J m�

������ ?g�L( i�	Q °��^(.  
��%�� : '��x u� 1 &$���± ��
%�� '<�, O+/ �4 &�	f� Wg�[ m�

 ��1 &m)�� ����� ( '�(�[ t��gu K� ������ @�4 �U-3 $%eF $�U3
$�Uz$UXJ1 �� 'Ng �6[�[� K�L/ �� i( .  

����� :W���� Wg�[ m� .. # �(�� E�,u ��
%�� MUL/ �4 &E�,��� ��
$� @��(.  
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�LF�g : ²d A ��
%�� �6���³ ´�� ��UL�� i�� �4 &������ �� m�
�4� 'F��µ �41 &�L®�g �L� �6�J 0L	-� �< $/��� ��:1� .. '�,u4� �� ��

�� ',�X�l� ��U��� ( 0�L+%� 0%�� ´�� m� Wg�
�� G�� �6�U, @	�=/ ´
������ S1T!% tqg��[�J.  

�
(�3 : ¯U/ m6J &5
¢J t��� i+[ 0%�� ��1 �4 &���l� i+
�� m�
 m�1 &'�%��1��� @®�
l� ��,� @  �¶��� �� ��� &��
%�� t������� i��

@®�
l� G�� i�� @f g���� i��(&1 -/ �¶��� �4 �X����� ( 'L�g @� A �
W����.  

�[u�[ :������ ( ET� �4 &M�vL�� ������ m� . 5
� �%��< 0��1
S��/ w� ��L�� Wu�, :$>( �ET� ~L/1 &������ �>�LP	�[� . 0
�� ' �^��J

·L+�� M,p �	� ������ , '�g�3.  
�LF�[ :R1�[��� i�� ( m^=/ �4 &E�^=�� Wg�[ m� �y ¸U�¹ ´�� 

���� g�(� A R�>�� g1�z.  
�>(�� :-g m�ª<'�<�� ��^/ �4 &'� . ���/1 &R1�[��� �6®g�< , i>º �	�

'	��, O���=�� -Y®�[u �)��� s�/ W�< $�J.  
�*L[�/ : �®��^� 'L(��1 &?g�Ll�1 ��UL�� '>�T3 �4 &T!>��� Wg�[ m�1

»u�+l� g�x1 ��Ll�.., �¢+�� �e�skz ��� A ���� �< $�L[ �U.  
 Wg�
�� G�� M[� K� �s=( '�F�
�� '�1�	
�� 5���� A e+>�� ug1 �<1

��¼��� �ª̂ P[ A E�� �	� i+
�� �¶��� u�,1 :  
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" �¢+�� �U, ½	��� $U�g i:�J &°��^( skz �ª̂ P[ G�� A $L(1
�[4� �¾T� �	� M�v, t��F ¿�z1 &Àg4� �U, 2�
���1 . �( �LF1

�¶��zeF 'L+
�� u�,��� 0	U�/ ¿�z.") �¼g � °�¢z�� &Á����� �>���
�Â :�1 �( .  

  
 %<�&
� ?@�AB  

$%��F b��1 &@��^��� mX��� �( �6>(1 G��w �( �( �6>( :  
S�< 5L� F ¡� , :S�[g S�<��  � :" #1 W�g���� A �� ST!%� �(

������ �� @�( @�Ã�� A .&���l� i+
�� m�1 OF1 ~�F '(�
�( m�1 
Se[ �( ��+L�1 &��+, ".)°���J#� ���� &m®�
>��(.  

 �U, ��
%�� �,�
� ���� K� �d�/ �4 &'�¦4� '	�v, 'U�X^�� G��
 S�>� ' �^��F ��¢�( E�,u @� �� ��1 &'���%���1 '�>���� g�(4� @�

S�+��� .�� ���f� ��� ( Ws34� 'U	Q� ½L( �� O+�� (1 u�¾ �� Y
 S�+��� ���� cU
� ���� �� ���>L( @F &'F��Ä� 'U�[1 Wg�
�� G�� WE��<

S�+��� S�>� �� G¼�,u i�8�
� ���� �� Wg�
�� A g���l� . ���8�� ���1
mU� �	� Wg�
�� E�T�� $��/ :� : &M����� N��� �� M
F� : � �	f�

 &Ol�L�� �g� : &N���� : &M������ :� c��( &���� ��¥ : &�+L% b���
© :OL�
% b���.  

 »u�+( 'L+[ 	X�/ c��� m6J t��� i+[ �� �	� Wg�
�� �e�J
E�,��� S�+�� :  
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S14� ��+l� :Å�z �(4 E�,��� ���� �� 5r ��+l� ��) ��+�1 &�� M
F .
 ��+/ �4 ]U�/ # �4 &$�<�[ A °�Æ>U� �,�� �� ��( �g�
U� mk+>� �J

[�F@�1 T, �� M . ���� �� �F # $F '%�L�[#�1 �� M[�F ���+l� E�,���J
�+LU� �� $+³ �(4 .*s�� 0��g � g�(���F M�sx �U, ��,�� R�>�� (

;�=� Ç b�)�15Æ�
-� V E�,��� �� �� . W�®�� �z��l ��,�� c���1
�	
-� V E�,��� �� ��	,T� Çi .�1 ��T��F ���v�� ( M6>(1 i�+�1 2����

'(�a g�(4 �,��1 M®�	���&$�U, Wu1u�( '�,u4�1 M®�	��� G�� �� i<����1 .  
����� ��+l� : ML� E�,u �,�� �� m,��U� mk+>� �� &Ol�L�� �g � �	f�

-s3�R�>�� G # �� mk+>�1 &M6�U, E�,��� 5>Æ�� @<4� �U, 1� &OL�� 
&� �	f� '^z E�,��� ·<�>� �� #1$���>�� �++[ ��.  

������ ��+l� : 'U(�=�� �� 'N�� �s��
( E�,��� ���� �� �� &N���
'�%�N��� $�^�� ��6v(1.  

iF���� ��+l� : 'f���� S�	,È� ��e�( �[�[� E�,��� ���� �� �� &M�����
 &O>
�� Of���� , $/u�J� i8�>/ #�1 &(T�� ( 'U��� W��^� &W�	�
l�

U, 1�M6���� A 9�� # @<4� � .  
Y(�C� ��+l� : , G��J 2�L�� #� 5��8U� mk+>� �� &���� ��� c��(

 &@�1 T, �� �U3 ( �X�� �4 &]�¢��� ¨��%Ä� �� �6�U3 ´�� ��+[4�
@®�[��� ( $� �U3 �( skF �� K� �+L�� @[��� �� ��
�
l� ( Y��1 .

L�[� 5r '�u�l� ��+[4�J�6>( $>�º1 m,���� 2�� ��u��1 É�=F �)�	 .
��+[4� �/ V �w� &ML%�J���(  , '���L�( '�%�F��� '^��� G�� 0UÊ W
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��+[4� . A R�>U� �(�¾ ���� �� 5r �+L�� �� K� �X�� '	U��� s=/1
'+��8l� �>, �vJ ���� #�1 &M6�U, $��.  

Ru�
�� ��+l� :�� i�	�� �� �� &�+L% b��� ��1 ��F '+��< '<�LF @®�

7S��( ��� @�F 5>Æ�� ��1 K�L/ $L( ��UË ����Pt�,T!%1 b�=��  

��8�=��.  
iF�
�� ��+l� :���� �� &OL�
% b��� ���$/ Gu�	�,� ���� ��1 &� $/��1 

*L8�>( &@�1 T, $/�w �U, $U� @����� A ÌU+� ��1 &G��[ �( i�� , $��� �
>k/ '%��( �� �U, $F tg�u �	6( &S���4� @� A �� skF '%�L�[#� , $�

�®�1���.  
 G��w ���� ��+L�� g�z ��
%�� �y @	, �w� ´�� 'L+
�� »u�+l� m� G��

 S�[�������f� A  :"Se[ �( ��+L�1"&G¼�,u ��Æ�
�1  .  
 �^8�l� �	a �>, #� @(���� E�,��� ��� @�l ¨w�H ���� # $%� �f�1

�1 �O<u���� $,�+/ .Ít��� ��%��� t��1 M6�^J tu�,� E�,��� S�+�� 
M6����J M�+U�1 &M6�,�� M�U�1 &M¶g��F ���	LU� . K� S�z�U� ��+��1

 ¯>�� ��¢z� �)�% ´�� '�T!>l�� &$�,���( �U, °��^( $%� @F &�Uk� V 
�y p�J �6��� S�z�U� �L[ (1.  

 �ÎULl� F ��L[ 21g1�S�[g ���  � $� S�< :#�{U,� 	� c�Mv, Wg�[ 
������ AÏ{ULJ ' �^�� M6	".) �g�h+��.@®�XJ ���������� (.  



�א�	����א����� 
�א������������������������������������������� 

 

١١

 u�g�1� $���F "g�[ Mv,������� A W"?g�L( �� ' �^��  �kz �U, &
 &�6	Æ�� Ð( 'F��µ �IJ c�w A E��( #1 &S��8�� g�
�� ?g�L( ( ���

������.  
-t�6d �( OF� �� u1� �>�1Wg�
�� G�� @XJ ( m
^% A  . 0>�

 &��=�� �� �6���( ���( A M®�< ~%� ��>l� A 0��g �	>�� �skz ����
i[�1 ����( m(�(�1 .'�%Ñ� '>8>� @�( t��F �%� �wIJ . t���� �3�1

$F È�(� �< �Q� �� 0>>_ ²� �Q� A �=�>� .;Ò[1 ��F Ç �
Æ�� t���� 
( g��� �6vµ �6v� �3�1 &Ó g���� c�w A t�F1 &g���� t�g��� @�

Wg�z '��6>�� A 0U�d1 ����4� tu�p Ç &'^�^3 ����� . 0��  Ç
W��� t�w 0¢+z� 1 Wg���� . @|�hJ�g���� �� ÓW'�®�l� ( b�l  .

S�<1 ~+��hJ :$� 0U< ¬' �^�� s
^/ c	U,� #� :{U, &�UF G�� s
^/ ~	
Wg�
�� .{UL� �3eJJ ²� ~	 Ó �
)OL�
% b���1 �+L% b��� .(Ó S�< Ç :

� �( s
^�F ��� te� V1 &'�Ñ� G�� s
^�F 06�%� s
^��� 5�� i�� �
t��Ñ� ( ���LF .S�< Ç :0U< ¬���LF �( s
^/ c	U,� �� ���/ #� :�UF .

 Ó �
^J)M���
l� É����� �%��� (t��Ñ� ( ���LF �(1 . ( �6�%� �	UJ
�[� s
^��� 1� ��(� #� s
^��� ( ��w� # ~%e� m
^% t��11 &0v��

��(� . ( 0	U, �( i�� 0�
% 0�J� �l1 &'�%�� ��>�� K� t�, Ç
s
^���.  

 �®�>,1 &Wg�
�� G�� s
^/ S�� ���¢U� 'z�J Ó 0¢>[ W�( �LF1
�y Ó �6, # ?g�Lµ Áe/ m
^% �eF t�Ld . ´�� cU/ �� -t��e�7J
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 �6�>	{U,b�l� .�( ����� c�w �>(1  �®��� ��U/� 0�p8� Wg�
�� G�) '^�
58C�1 5���� A �6>( s��F 0��z �<1 &'�g�+l� .. G�� �^>/ V1

'>�TC�.  
»u�+l�1'L+
�� �¶��w ´��  �>�E�,��� 'F�Æ�[� , t��Ô ( �X�� m�  

�� cU/r �� 0++�� W�l� G�� ��s
^/ tug� �l ~%� w� &�g�Æ� Ó �� u�
E�,��� 'F��� 'L+
�� »u�+l� G�� Ó 0^=�%�J &$�>[ . �U, � �	f�J

 »u�+l� G�� $�U, ���  �( K� '+
>��F �T��( �(�� #� 0+�� �(1 &c�w
'L[�1 �®��� ( .E�=� ( $�/Õ� �� @XJ c�w1.  

  
%<�&
� C�D� ���  

'>��l�F 0�T% Ç '�µ 0�T% Wg�
�� �� ��>, .� (1 �4 '��( �� ��Õl
;w ��� '�µ #1� 0�T% Wg�[ A �)1T% ��"�Æf� "l�'��K�L/ $��< A  :

)/� ���1>�*L+[ b�M�vL�� ������1 ���l� ( � () '�Ñ���( .. ·LF 21g �	�
'>��l�F 0�T% �� '	®4�1 'F�¢���) .¯�����(.  

  
EF7
� G %<�&
� E=��H  

g @� A ' �^�� WE��<1ÍW�z @� ( 'L�'̀+��1  . �>, W���� @3u (1
WE��< ���/ ' �^U� ��(�� WE���J ������ $� . Ws�� ��u��� c�w ��Õ�1

�6>( : �� S�[g �� W���� ¡� ,�S�<  :" �eF �6�J ���� V W�z �Uz (
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¨��P3 m6J ������".)  A ' �^�� WE��< ���1 ��F&W���� ����&MU
(
'L�g @�(.  
 ,1 �� S�[g �� 0(���� F Wu�+,�S�<  :" ���� V l W�z #

������ ' �^F".) W���� ����&�g�h+��(.  
 �6Q� W�z A &��(e( 1� ��(� @�( @� �U, '+��1 ' �^�� WE���J

�
��1 . ·�>� # ��(�� ���g �>, W���� @3u l �F�
�� E�>��[#�1
W�,���� .�[�� ���� MU
l p�r �	� @^8�� 1� ' �^�� MUL�� V ���� �

�6	UL�� ²� �1�F mU�� �� &�¶E��< ?�L� # ����.  
  

%<�&
� I+�J� %KFL  

 �6�� ( 1�+� �	� ' �^�� ��"������ ' �J " ������ �®��� 0L� �<
*	¾ »g���� �6�U, 9�� m� WT��( Wg��Fo'U������ S1� A .  

;� ��� .. �� �U, S�� �y E�+�� �U, &�� �eF1 &��F (Õ� »g����
 i�� �� @F &5
¢J ���U� K14� 'UL�� Y�� &'^[�^�� M,T� �( Y�,

$/g�d�1 $	�� ��  g�(4� . ~k-/ ´�� $F '%�L�[#� ( �F # Ç (1
2�3� '%�L�[� '�� , ��
%�� . W�< Y�� �� �eF (Õl� ���� �X��1

%��1g '� '�^3��1 $� @F &5
¢J 9�q�( ��1 &@��
( M[� $�1 @��
( u
t�^��� 9U�hµ.  

���
� .. @[��/ ´�� @®�[��� 'J�� G�>,1 &m<��� ?�>z� i�	Q ��+l� ��
À�6>��1 ������ K� ��%��� �y.  



�א�	����א����� 
�א������������������������������������������� 

 

١٤

��.�
� .. ´�� i®�g��� �U, ��
%�� �	�,� �wIJ &'�(�[ '��k� ��
%�� �U3
�(�� �u�	�,� $U�4 �� �6�U3 ..� 0/� ��Tl� �6L( �¢�
� '>
� ¸®��>F $

��8�%� �1�F1 g��	�[�F ML>�� (.  
; ��M�.. ( ��% Gp�L� #1 &S�	���1 '�L(�Q�F @�1 T, $��	,� p��º

f� ���%� .G��, �( @�� ���3 $%4 &$U� �	f�F ��4� �6J.  

N��J
� O+.. Ol�L�� �g ��1 .. G�Fg1 G��F ���� ��1 #� Emd ( �(
�$
^>F ��-1 Emd b�>� Y��1 &W���, @���( A $��� K� m�/s . G�6J

��% @�1 &��  #1 �L/ # ´�� t�<�Uhl� �6�J ��>�/ ��%���  M)1 u��J� $�
t�u�, �) 'L�+� @�1 &'^U�Ë i®�+� .. #1 �	�
� ��>���1 ?��3#� ���1

$� '�� . # &$,�% A ��^% �� Emd '���� M6^� �F �J�,�% $^��Ö �	�J ..
 A ?��3� '�¼�F ��� ��h>� # �� 5Æ�J i��� $%4 &����� A �� Wu�,

 ?��3� K��MUv��1 g�Q� 1� S�¦�� K� # S���4.  S��� �	, �� K�L/
�s+� ��U, ��l�v��.  

���
�..  ���3 �� c��� t�>®���� ( Gsx1 ��
%�� ���3 $%� �	�1
��� ¨��³ �( @����+[4� ( ��
%�� $ . A @�1 T, $��� ¨��a Emd @�J

S���4�1 ?1�v�� 'J��.  
��.�
�..  �� c��� &��+[� ( $��� ¨��  �(1 E��d4� ���3 $%� �	�1

��+[4� G�� �6��� �uÕ/ ´�� ¸®��>�� cU� ���� . ��
%�� �U3 $%� ��	J
5/��� �( c���1 &$/��� g��	�[# $F 2�k�� �( $� �U31 &$>( �����1 $�U, 

@�1 T, G�(� ( $U� &o��[�J 1� ��� o�f�z.  



�א�	����א����� 
�א������������������������������������������� 

 

١٥

�	�
� !�	 -
�� .. t�>
� i�	�� ?�[ ��
%�� �� W�,�< E�TÆU� q[
5
��� �( t�×�
F ��L��1 &5
� �( .O	
< �U, S�	,4�1 : Áe� M
<

&'U��, t��	�F� M
<1�3e�� �3Gg�Ô �	
( @�� K�  . s34� M
��� ���1
F Áe� @�F B�Ö S14� M
��� �� O� A &S�	,4� i�	Q 'U(�d 'Æ��>

W�� �U, @	,. S�	,È� @L� @F &@	, @� E�TØ 9��� V K�L/ ��J 
���� ��� c��( '^�F �L(�� E�T� �6U� .  

 NJ0�� *�	P� �,J� *�	P ..5f�1 Wu�+L��F ���Q� t���� �� ��� .¤��/1 �
��(� �U, 9<��� ��
%�� :4�S1 :�����1 &'�%�+�� t���f� : S��l�

'�+U��� ..7W��^�� |M-L�� s34� ���1Wu�g��1 W���L��1  . °�z� ( �F �J
K�L/ $%�LF K� $��  �� # °�z�� ���1 &�	6�U� O	
��� .  

P��%P��� ..M6��zIF ����1 Gu�+LF @��� �� 5³ $%� @�1 T, °�z �>� ..
L�� �U, mk+>� Ç (1$��� ����U� �6�r1 G�� 0^�U� �� �+.  
���0��� Q��7
� .. �	�J �� K� �uÕ/ Wu�L�( �<�� $(�(� ��
%�� 2��

 #|1� ��
%�� ?�L� ²� �L^% ��r # Ò�J ��8�� 'J�L( ��1 &1�+�
$���x K� S�z��� @+< ~Xl� mL
�� $�U, mX�� �×� &�y�<�1 ����<�.  

����� R�J�� �	S
� Q��K.. �>, ?1�L( ���� K� �L
� �� $�U, �	�
@�1 T, $��� @z�( &M6��� b�U
( &�� u�+, ( Of���� .. m� c�w1

 ��<��� @+< �6�Q�L( �U, g���1 &$U�+[ À��L/ ´�� g�834� �U, iU8�
 O<u�z ��Jg '+¢�F i�	�� m��1 &Re��� G�3e� #1 &$+U< ×	8�1 &�6�J

�u�� .�Q� ���8�� �� ���1@�1 T, �� ( 5U8��F ��.  
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����� O�AT�� �U .. $F g�6>/ �< ������ A ��
%�� ����F �(�>,
��Æ,��1 E��«��� S��( . u�68:#�1 MUv�� ]�+�
� �� ��
%��F g�r �J

 '(�3 K� $F @[��� �� $�U, @F &$%�,1 �� @X^F Gp��� ���� ������ 'Æ��%
k+>�1 &��L�� ��
��1 '�%�
%�� ��� �U, S��¢U� E�,���F OL�
� �� m

À�k��.  
N
�A
� V� .. É�^� c��� ������ 5+
F ��
%�� �k8� �< �	�1

 �Uk�� 5+
F mk+>� # �( K� $LJsJ &i�:1 s�� Emd 5� A �%����
@�1 T, ��F '%�L�[#� i( $+>Ê 5r �X�� �(4� ���1 &E�����1.  

  
�)١(��מ�א��
�א���	��א����מ �

� W�XY���3
 :  

O : A E�+��"�� M
F" �� &'%�L�[#�1 '+���l� ½Lµ ug1 &g�� ?��
7���<$F �>�L�
(1 �� M[�F ��
	�( �.  

��� :M[#� ½L( : 1� &'(�L�� �� M[��� ( �(� ��1 &M7U�L�� 1� '^���
'LJ��� �� �	
�� ( . A E�+��F ��UL�( �J1�a b�>� �� E�	UL�� ·LF S�< �<1

�� M
F��  :��ª<������d�1 ª�&M����� N��� �� M
F   A K�L/ $��< M6U��u1
�L�� Wg�[7U�) :��<�ª��U3 ���� cFg M[�F .(  

�� ?1��� �� 2sJ ��=ËT�� �(� :���� ½Ll�1 &-����d� 1� ;���ª<� : M
F
7� M����� N��� ����<;�7� 1� -����d . �� �>� ���e��� �� ��=ËT�� @��u1 �U,
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 �4 &WE����� �U, ���e��� ���J �UL�� Wg�[ A �(�1 &�q��� c��� &�� M[�
 S�[���� Ù^� �Ú�< c��� &WE����� A �uu��( ��� "ª���ª<� "�>��c .  

 g���/ ��+[� ( -t��w �l ��Õ(1 '��kU� 9�8� ��=ËT�� ��g1
����� ������ A Wg�[ @� @+< 'U	
+��.  

;� :4� t�{�U� M[� @�� ���� c��l� ���C� ������ mf� ��F4� Óp
Emd .��P̂ �z1 Y��1 &Á�w M[#� ��� . A @�1 T, � Á�w M[� ���� #1

'�F�L�� 2�[ 'k� �� .K�L/ �� t�w �U, #� S�� # M[#� ���1 . M[� ��1
��=µ Y��1 �(��.  

���
� :�̀��L7JP( �1 E��(#� �U, S�� �p��� ���1 &M�g '+Uk� .) s
^/
Ò��� �¢+��( .N��� ½L	J :��P'N��� i[���0L[1 ���� -�Ng Emd @� $ .

 # ��
%� @� �4 &@	, 1� ���¢�[� sx , 'N��� G�� ���/ �� �F #1
$� �¢� 'N��� 5U8� �� �¢�
�.  

m[g�^�� mU, �F� ��kU�� ��(�� S�< : ��, M[� N��� A ���%� i��
$F B�Ö 'N���K�L/ S�<1 &O>(Õl� '6� A �� �H� M�����1 &K�L/ ��  :

)�1�	��g O>(Õl�F �� ()���+�� ]�J s
^/( .���f� A1 : u�L
( F� ,
 �� S�[g S�< �g�C� ��L[ ¡�1�" :N��� M��g M�����1 ��%��� Ng 

W�3Ñ� ".)Ò��� �¢+�� s
^/(.  
��.�
� :@̀�LJP(  &M�g �1 �U, S����¢�[#� g�< �U, E�TQ�1 g������ 

)Ò��� �¢+�� s
^/( &��J�1 �>
� E�T� 'N���F �¢�
l� �Tr $%� G�>L	J &
@L^�� ��� @z���1.  
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��&0
� :  

 Wg�[ ��, �( &'U	
+��F �6U� ������ g�[ ��+/"FWE��" . �� ]z4�1
 ( ET� m� @F &'U��
( Wg�[ 0
�� WE�«�� Wg�[S�^%4�&�w @�41  c

'U	
+��F t��F �( .S�< R�+, F� , �1-g �( c�w @��u1 : ¯>�� ���� 
 $�U, ST!>� ²� Wg�
�� @�J ?�L� #"M����� N��� �� M
F" .)�F� 

W���� ���� &u1�u( .��w1G $�g��
( A M��f�  . �� K� ���f� s=�1
 WE�«��J Ç (1 &2�3� E���F�1 Wg�[ S��^%� �U, S�/ 'U	
+�� ET�

S�^%È�.  
 ������ (1 K�L/ �� m�1 ( 'U	
+�� �� �U, ���f� ��� S�� �	�

E��( �F ����� . Wg�[ �4 �ET� 0
�� �� E�	UL�� ( '^®�� 0	,p �<1
�X�� ' �^�� ��
� V M6XLF1 &' �^�� 2�[ ����� ������ g�[ ( . ���1

]�¢z sx ����� ..#1� : 9��
�� ���f� Wu�6=F &G��w1��%�� : b�>� �4
 �� S�[g �eF ���/ 2�3� ��u��� W�,� &Wg�[ @�� ET� �eF S�< 

��( �6>( :S�< W���� ¡� , ~8< g���� 21g : �� S�[g S�<� :" �w�
M����� N��� �� M
F �1E�<�J � �	f� Û��< . ������ ��1 ������ �� ��

N��� �� M
F1 &���l� i+
��1�6�� 2��� M����� ".  
 S�[��� �4 &g�
�� �®�
� ET� 'U	
+�� �� K� s=� �X�� ���f� ���

� ������ ��1 ������ �� ���F S��[� @F &'U	
+��F ' �^�� BÖ V 
 ET� m� c��� g�
�� �®�
� ET� m� �	� 'U	
+�� �� �U, ���l� i+
��1

������ �� ���� �y ��� m� @F &Wg�
�� G�)���l� i+
��1 ������ ��1 .  
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 �� S�[g S�< S�< Y%� , �1g �	�� :"Ü;�ô %� Wg�[ qmU, 0�T�% &�
���J :������ b�>�8,� �%� &M����� N��� �� M
F".) &MU
( ]�¢z  ���� 

 &W����Wg�[ @� S1� ( '�� 'U	
+�� S�< ( ��F( . '��1��� G�� S��(�1
2�3� g�[ , tug1 �<.  

  
 %��AB%���,
�  

 �� S�[g ����S�< ��� 'U	
+�� 'U�XJ  :" ����+-� # S�F �w �(� @�
 $�J78<� M����� N��� �� M
F-i".) m���
U� g��>l� g����(.  

S�<1 :";�w�1 cF�F ��PUªx� �F�F ]�^� # ��8�=�� �IJ &@�1 T, �� �M[� Ý�
7�1 &��Uk(Þß1 &�� M[� ��w�1 c��+�( àP̂ ª�E�%� ��-LF ��1 b $:�L/ u�

;�w�17�1 &�� M[� �@�1 T, �� M[� ��w�1 bE��[ Pb�1." ) F �N� �>
(
¨ @+>� �����l� �>
( m<�F &(.  

7� c���1�(�� ��	��� �>, 'U	
+��F �%O�1T�� ��L8��1 E�:��� @+<1 &
 @+<1 &R�+U��1À���l� S�3u .��;w1A  K� $F��� ��F ��	�U[ �� ������ 

[ '�U(S�< ��� 'U	
+��F e+) : N��� �� M
F $%�1 ��	�U[ ( $%�
M�����()@	>�� Wg�[ :��( . @+< �� �� ���% �� ������ ��w �X��1

S��J '>�^
�� S�3u) :7�g����[�(1 �6��¾ �� M
F �6�J ��+) (u�� Wg�[ :
��.(  
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E+�� ?Z C�� %���,
� [\� %�3.  

�� �4 Wg�[ @� @+< 'U	
+�� tE�� #� ]�^>/ # '>�Th� ����� ����
K�L/ $���� �<���( @�1 T, �� �wIF) :|
� #q68l� #� $�1�() Wg�[

'L<���� :�({8� �� �� # �� & ��) �� G�^8z� (#� ������ g��[� �U, iU
À�k�� .K�L/ �� S��� c���1) :-��s�� $F ��6�1 �s�� $F @X()[ Wg�
W��+�� :�.(½L(1  $>( ��^�
� ��
%� @� �� &���1 Ù^U�� �� c�w 

G���/ 5
� . �� �>	UL� ¬'¢�¢��� Wu�^�[#� G�� K� 'U�[��� m� �( ��1
$��< A 'U�[���) :�t��< �wIJPL�[�J ������ ª���F (..)@¢>�� Wg�[ :��( .

 �<17��(����F w�L���F E�+��F �%  ÇF ( ���-% m� Wg�[ @� @+< 'U	
+��
% &'�	�����1 '�%�N���F O,�X�( $F OL�
% Ç &��F w�L�%1 ��8�=�� t�1T

$F E����#�1 ������ 'J�L( K� �>Uz�� ���� ���8�� �� c�w1.  
7S1� 'U	
+�� tE�� $U�4 ���� ����� �(4�1  W�g���� e+% �� Wg�[ @�

�L/ A 'L+�l� $�>[ ����[ �[�l ���( �L+-� ?�[ ���� ¯>�� �eF $%� $	��
����� �6L�� A E�� �	� &K�L/ �� M[�F R�>�� $F MU�� �( @� ��+� :

" �%� m��F $F MU��� ���� m(��� i	
� # ���� ��
%�� �� ����1
$+����"). �^[�� '�>���� :��( .o�+8J @��l �F# ��� M�vL�� e+>�� ��) �

6�U, �[�(�	n�� m	
� �� ��
�� >�� �,�� �� @+<  S���1 &$���[g K� R�
m
^% �>, ( Y��1 &$%�� (1 �� M[�F �� M�� $��<� �( @� �� M) . ���

 &��}� ������ A Wg�[ @� @+< 'U	
+�� i:�/ �� e+>�� ��� ���  �X�<�
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*X��1$� ��+�Æ�
�1 2g��>��1 u�6��� $+�>� m� � .. �w� ���L�� ���¢�
� �×�
¯>�� ��� $���� �( ��XJg ..��[�( K� $F m�1� �( 5
.  

W�g���� Wu�6d �� 'U	
+�� ���/ K� �,u ���� ������ �(4� :" ¯>�� �(�1
;� V �(�� m��F MU���J �k8� ����Pz1 M[�F MU��� ���� 1� &$F MU��� �� $

2�3� ')� ..¯>�� c�w t�	�J". ) '�>�/�Â :��(.  
���� �� �U, ���^� ���� �eF Wu�6=�� G�� °��/b�)� Gs�( � .

2g��>��1 u�6��� �U, 'z�31 &M(4� i�� �U, 'Æ¢U� �(�º�1 c���1 ..
�� M[�F Wg�[ @� ��+/ . ¯>�� ��z �UÆ�� ����1� ��+� �Þ�a @�� 

 �e�J ¬�� $�U6� V �w�	UJ �<u�z #�[g �� V �� w� &Gg��up�1 $��Ã
 u�6��� �U, 'k(�u 'Æ� Wg�[ @� S1� A 'U	
+��'z�3 .. �� �6(�<�

 @����� ��� ��� �l Ò�J ������ S1� A 0%�� ��1 &W�( '®�( ( ���� M6�U,
W���� ( '�g��� G�y.  

 »g�< �� �� Wg�[ @� A 'U	
+�� ���/ mX��� ���� iF���� �(4�
��� S���� , �UÖ # ������ :� &�
U^( ���� �� �(�1 $�U, �F�Xk( 

A $�u�º1 $���L( 5+
F�^��� &�� $��� �+/ V1 ' @XJ �y �¢�
� 'U�[1 
�� @�+[ A ��¢X( �>(Õ( 1� &@�1 T, �� . @�� '�+U��� '��f� �� |�+�� (1

 &�s¢�( S14� ���� �� �	�J &�3Ñ� , 9U�¹ '����� E#Õ� ( ���1
�«��
( ������1 &�
®�� �����1 .��� ´�� 'U�[��� u�r� A s¢�( S14� @[

 5U� , $,�>�(�1 mz�Ll� A $<��k�[� 5+
F Y®�� �����1 &�� K� �y
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«��
( ������1 &'���)� $>( �F # �( @� �U, @�� $%eF $¦�/ @�4 .
�� ��y ��^�%#� ( ��
%�� ��¢-� ����� S���4� G�) 'Æ��%1.  

'����� À��(4� G�) E�1u Wg�[ @� S1� A 'U	
+�� -i:�J.. S14�J 
 &���¢�[� �F ²� ��
%�� �U, ML>-� �)� b�>� �eF 'U	
+�� G«¹ s¢�l�
 �^k� �� �U, gu�< Wg�
�� G�� ST%� ���� �eF 'U	
+�� G�=+/ Y®���� �����1
 &�^>/ # �� 'Ng ®�T3 �� 'U	
+�� $6+>/ «��
l� ������1 &��%���

¢X/ ( G��� 0(�< �µ m^��� # �� G�,�/1 ���� �6Q� S�+� @F &t��
���1 '�g��� G�� ( �U,� �� �( $F �¢�
� .1 �� ���v�� �w� ��
%��

�� G�y $+U< ]Uz�g� '�^=�%0?g�Ll� $� '�%�����  @+< �y $� �6, # ´�� 
°�z�� ���. 'L®�g o'U�[1 K�L/ �� e�� �< Wg�[ @� @+< 'U	
+�� u���IJ 

����� ������ ?g�L( M6^�.  
 'U	
+�� ����� Y(�C� 5+
��1 �� &Wg�[ @�� °��^l� @	, @	L/ ��

M����� N��� ´^�F �UL�/ ���� @®�
( i�� �4 . �w� Wg�[ '�� »g��J
O6��F e8C� ]�¢�/ �(� �6>( Emd M6J A e83� : A ��
%�� ��J �w�

]�¢z $���J '�	�����1 '�%�N�U� ��J��( $��g ��11 Wg�
�� ��L( ��1 &
à��C� �� $��g �� MUL�UJ �	) �^��Ë G��1 . á@� ���� ¸6>l� ��� �U,1

 Wg�
��1 'U	
+�� (/ �
^����4� �¦�32 .i:�( A �	6,�	���J�(  
�¢�¢z �	6J ������ M6J �U, ��
%�� �,�
�.  
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%����
� ]03
� G %���,
� �Z/  

�^/ ´�� 'U	
+�� �� ��[�� A O>,�8�� ·LF S�< �X�� ���/ �y �1�3
0dugp 5�� A E�� �( @�( '����� 5���� A) : â®�=± ��uT� ��>F

g�1�u1�� .(-/1ÁÑ�� '���f� '[g�^�� 'kU��F Wg�+L�� G�� 0��: " ��>F
�� â®�=± G�>®�=± �%1��3) ."2��1 ��=�
l� s
^/( .    

 S�	L�[� �� ����< �	�)�� M
F (&u�6��� 5�� A Wu�, ���ÎUL/1  M
-��L��c�w  S1�1 &M6>( S�	L�[#� ��� 2��� (  ( s(� ��L�� (

9®�8��.)P� ������ '��/ !-g�uÝ1S.(  
���� # s34� E�,u#� ���1  # ��L�� ��� @F &Z�g���� A @z� $�

Wg���� G�y N��� Ù^� S�	L�[� ��+³ . ���d ���/ ( M) �F �J
&S�	L�[#� ��� �U, mÖg�/��F� c�w ��L�8�
� � M6>��1 .  

 $F ��g;� �IJ &S�	L�[#� ��y u�6��� Wu�, , @�< �( �(�1 'U	
+�� ��
M6>�F '�1���( 0%�� ¯>�� �6LF @��( (p A � �6L�� Y^% A 1� 

1� &��+>�� �� $F �6=� M6Ög�/ ..�/��F '���f� Y��L� S�< $U� ��6J . ��1
$F ��g;� �U, ������ A ug1 �( M�v, E���,� ��6J ��
�� $�U, ��	�U[ ��
� 

 ( ������ �U, @+P<�Ã # �µ $�J ��>L8� w� &O:��Ll� E#Õ�  R�[� �� $�
��3Ñ� K� $�+
% ���1�³1 &������ 2�[ . �� $
^>F ��w ������ ��u �	J

e+[ '�U( K� 5�� �(�>, ��U[4� ��� g��3� ��	�U[) : ��	�U[ ( $%�
� M
F $%�1M����� N��� � ..(ow� ]�� 9��J ��^>� O	U
l� �eF S���� �

 �eF S��� # ��[�� �� ¬O�14� 5�� A ��6^l� ��) sv% �� u��1
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 &�X�� ������ @+< 'U	L�
( �6>( E�T�� 0%�� w� &���� '�Ñ� G�� ��6^(
t�	U��� G�� S�	L�[� A Gg��3� ���� ��U[4� �eF ��[�� 2�¢�� �H� 

@��( $� �+
� V . �� �®�>LJ $	,p �U, ���=F ��� E�� �41 �3Õ� ��
g�+�,#� A . �� ��%��� A ���� # $%4 &@�¢�
( �(� ���=�� ��� u�r� ��

@�1 T, �� m�1 $/�	U� ( '	U� @� �eF m,|�� ���� . 2�[ Y�UJ
q1�/ �� �� ���� ������ �4 &$>( @�J @� @+< '�Ñ� G�� � A tE��
@�1 T, �� m��F ������.  

 �(eJ ��sx1 5�/��l� A S¼�^���1 b«��� i�1 �U, �� M[� ��w �(�1
&��[�� @�� G��>� # �u�, JI G�� A 'F��x �J ��� A M�sx M6�g�d �

 '�g�=l�1W�( 9�� tg��/ ��.  
 Y�
��� $��< �( �(�1"���1 "�%��w �( S14� $F��ÆJG�Q�1 &�^%�  ��

 #� �	g��� �� �� #1 &�L[�d �%�F §�L��1 m[g�^�� O�>Ll� OF �� �����
���d �6� '�F�L�� 'kU�� @6r ���� .�6ª̂ -� # w� Wg�+, ( M" ã�=±

g�u�u�7� "-,�=��P( -� �( g�=L�6^ ( M)M����� N���( ( �6v�[ �	� &
��^( ��s
^/ .� 5���/ A �µ �>J���,� i( c�w '�T( ( '�[g�^�� Wg�+L�

UL� ��[��1 &'��>L() :���% �6�J �3 #� '(� ( ª��1()���J Wg�[ :��( .
gp 5�� A 'L(�� '	U� '�� u��1 ��>�
% # ¢>J �w�1� �H�1 &0du

 i�� �U, �Æ  ´�� m� '�¢�
l� $/���, �4 &$
^% Y�
��� G��>�
�
 �� @+�/ #1 &�� @XJ '�%�
%���( �� ~F ¨g�3 m����1 W�+>�� g��� 

@�®��[� .gp ��� �v% '6�1 ( ���1 &@�1 T, �� E��+%� ( ¯% 0du
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 Y^% �� $(�� i+>( �4 &�����#�F ���� �%�>, �6J c�w @�41 &��[��
���k�[�� S�¾ �J �(� �U, �>7�7J�1 �IJ &������ i+>(.  

  
 G ��V� E��	� ],�);� ���(  

®�
�( q�-gS��� @ : &�� M[�F OL�
% # ��1 &��F OL�
% �� ��
¬M[� '	U� Wu��p �w�	UJ  

$� �>F���1 :  
#1� :-� E�+��7�U� @	L�
�
@�< �UJ &'%�L�[�� @	L�
� �	� M) :��F (

 �L>( M[#� Ù^� 9�:� c���1 &b«���1 '%�L�[�� $%� i( M
���F $+�d#
G�+�d��.  
��%�� :)�� t���� ����L-/ #1 ��/ E�^3 A '� ���Ýp c��� &t�^���F #� ?

$F OL�[� �� ½Ll�1 &À�k�� Y^>� M�����1 N��� G�/1 &M[#� @�1 T, 
O�^��� O/�y �[��(.  

����� : �U,1 &'�g�+( K�L/ �� E��� �� K� Wg�d�� M[#� i:�F ���Ýg�
��F S�>�� �y M�6� �� ��
%����¶.  

�LF�g :��'[1�a '>�T3 ���� . �F �J $�(�� $� ���F ��
%�� @3�� �	>��
]	
� ²� $>�
� l 1� $[g�f ����� 1� $+��z �we�
� �� S�3���F $� .

S��/ S��(4� gu��/ 1� t��+�� @3�/ �	>�� '��=��J : c�w @L^% �
'(��f� M[�F . �� M[�F ���/ ������ WE��< �U, ��
%�� ��<� �w� c���

�S��� $%e�1 &������ ?g�L( M�UL�F �g�(el� '�®�	U : ]� �< K�L/ �� ��
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�®�< $+U� ���Ö1 &$�%�L( ���F� Ó ��¢�J�J ������ WE���F Ó : M��e[� ��
�]�J M����� N��� �� M[�F'�%����� ®�TC�  . 'J�Lµ M�6� ( �� |mUQ� (1

$(�U, ( S�>� ?�[ Wg���� G�y ������ �wIF ~�L� # (1 &��J�1 �+��% 
·k+�� M���1 �=�� ����1 &$��F1 �� ..�
-/|����F4� $6�1 A .  

�[u�[1 �
(�3 :oWg�d� S�	L�[#� ��� A �� ����� �6L�� ��7e�+�% K� 
�g���l� °�¢z�� A ���� O/��^��1 &�� 1 �Â �<1 &'�>���� �^[ ( 

@� @+< '�	
��� �� A �	¶��w ��e+>�� ���y u�6Ll� S�[��� �eF Wg�[ 
$��F K�L/ �� ��� R�>�� �U, m�U� ?�[ . ��e+>�� ���� K� �v>�� 0^UUJ

M[#� Wu��p ( �F # ���.  
  

�)٢(א����	��������
�������א�������	���� �
Y���3
� W�X :  

��M� :1 &�L�� ��=��1 °�l�1 E�>��� ����� ( ½L( @ä� $>�� E�>
 &��=��1 °�l�1��/1 &@X^��F g�L=��1 ��
���F ?���,#� ~L� �6Jg� 

 °�l�1$Fg1 �+L�� OF '8F���� �U, '�#��� i( $�,�w� . °�l� ~L� �	�
°�l� ~L�1 Ï�u�����U, @F��( �1u �g���3#� @	L��  . ��F g��� �	f�J

E�>��� ���%� @� �U, S�� $%4 &5
%�1.  
O+ :à=>l� ��o#�� Em=U�  c��l�1 &§�l� ��1 &$(�º ²� S�� �LF 

]U�l�1 &��8l�1 ��
��1) ��<4�( .@�<1 : ���C�)Ò��� �¢+��( .-� #17U8 �
K�L/ �� �U, #� 'J�:�� , �u�¾ ����) t�u�^l�( .  



�א�	����א����� 
�א������������������������������������������� 

 

٢٧

N��J
� :'U<�, sx1 'U<�, t�<�Uhl� ���%� ( ��% @� ��1 V�, i� .
	L�
� �<1K�L/ $���� B3È� @..) :1�� M��UXJ �U,Ol�L�� ()W��+�� :

��((T�� c�w @�� �� & .t�>®���� ���%� i�� ML/ '	U��� ��1 .@�<1 :
 �� 'J�L( �U, b�,�
� $%4 ��Uhl� �U, �U8-� M7��L��)��<4�( .  

  
��&0
�:  

; ��M� :�>� S�< �( :S�< @F &�	� 1� �N� :y &� �	f� 5������ ��
�6>( W���, ��L( ��F� :  

#1� : , g��/ ´�� �	f� ���%� i�� �� S�	=�� u�J� g��l� S�	L�[�
 g��/ �� �� 1� ��
%��,$> . &K�L/ �� A u���( �� #� �N ( �	J
$>, GT!>( �� #� �w ( �(1.  

��%�� :�¢z ��N $<�UË �	³ �� i�8�
� ���� �� K�L/ �� �� $%4 �¢
5�k�� V�, .|��� 1� &à8Ö �< $>��1 &��
%�� �	³ ��
%�� Ó�k� 1� &�

°1�	l� A Y�� �µ °��1 &$�J . &�� G�	³ ���� �� m���f� �	f�J
 �	, �XJ $
^% , ²� ����� A e8C� 5>Æ�� �� i�8�
� # ��
%��1

+, , 5�k�� V�, $��+� ���� ����� �� &Gsx A 2�� $�J ���� # G�
W#�k( #1 s��/ . @L^�� ���h�[� �(�)�	� 1� �N� ( ���F� K� �uÕ� �J
'L®���� ��Ll� G��.  

�����1 : &�6U� �� t�^z $>�F '����� $�,�8�[�F �� ��
%�� 5
³ �<
�	³ �6J &u1�a � ��
%�� �N �4 &e83 ���1G ( m8�,;� �( g�< �U, 
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µ Y��1 &Ò�J MU, t�w A ���/ ´�� �	¢U� '�®���� m,�1��� 'J�L( Gg1��
�� . �	f� M6J K� S�z��� $>�� # ��
%�� �� K� '^�8� Wg�d� ��� A1

@�1 T, � @(����.  
 '��Q� Ù^� S�	L�[�1)�� ( cU� �X�� ��
%�� �� ( R�+��#� S�p�

E�>��� .@�< �IJ :Q�J ¬Ò�J � $U� �	f� �� 9�� $��< A ���� �� ���
)� �	f� ( �H� ��
%��1 &G��1 � m� �	¢U� '����f� '��Ul� �� ��^/

[��� ( $�U, �� ML%� �� �	f� �	�
� . &$���h=� 0
�� 5���l� G��1
��	-� �(�>LJ &'L[���� �� 'Ng W�Ô m� @F K�L/ � �N �� �HIJ ��
%�� °

'����.  
  

%	`� #�J���,
�a��   

mU� �( '�Ñ� G�� ��L( (1 :  
�.  'J��� i(��1 &5®�Ll� i�� , GT!>( &����� ��� ���3 K�L/ ��

@®�X^��.  
�.  �U, �®��f� G�� bg�� G��[ ��� Y��1 &����� �®��� M�U, ��

]�¢��� �66�1 . ( '�L�+8�� ��ULU� 2�% �( c�w �U, i����� @�����1
 &���/1 g��up�E�	UL�� ��1 åu4 @(�� b�gu� ( �Ñ� ²� ��>�	�� V 
 $�U3 ( ®��� & @� A ��g�� �¢+��1 W�	�
( t�J�=��#� S�T/ �(1
����� ( ET�.  
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�. ��	f� p�³ K�L/ ��1�F �J &Ol�L�� �g $%��� $U� �w�  |ML� �� 
 �� 5r1 &$U� V�LU� '�u�l� ��+[4� e�� �	�&$U� �M7��L�� ���1��� $-(�v% #

-/��¢m�1��� E��/g#� @®�[1 ( M(4� ( '(� �.  ���� ST%� �< �� ��� ��1
2�34� ���<4�F ���Ë �X�� m���� ST!>� �� �TU� �z�3 ���1 . �� ��1

 M(4� u�dg� @(�=�� m���� ST!>� �� mk+>�J ��3 m�1 'Ô �� V
�6U� .>�� �� m,|�/ 1� &°1��� B��h�F S��/ ´�� ���u4�J '��>( W�Æ

5
¢J �6U�eF ..��� ��u���,� A '�u�, sx ���u�.  
�. @�1 T, �� @XJ ( �6U� ��
%�� 5���(  . 5
��� �	6(1

K�L/ �� K� i��� $U� @X^��J @®�XJ ( ��
%��.  
�.  g1�
�� �¢�
� # ��
%�� �� �U, S�� '�F�F���F �	f� S��/�

�U� ��6v( ��� �w� #� m���f�F'�F�. ����J #1 '��h=�� $�L^>µ °�^� 
4 &��[�� '���� ?�L� # R�>�� ���
3 K� 0^�U� m� '����f� '����� �

�6U� ��%��� °�/�/ ��.  
¥.  G��, �( @� �� K� @�1 T, �� g�d� Ol�LU� '�F�F��� ���F1 �<�/

 sk��1*L:�3��� ��%��� g�8� $����F t��[� Emd b�>� Y�� $%� °�z1 &
 @F &$���12�3� K� '��� ( E��/g#�1 sk�U� À�L( G��[ Emd . ���1

��(� ���e/ K� �uÕ� ��+l� : ��r ���� �4 &��UË �� 2�[ �( �� �	)1�
 ��+( �� �	6�%��1 &$
^>F Gu��1 ���� �� @�¢�
l� ( g�8���1 sk��� $�U,

U�>� u�	Q�1 ����f�1 ��
%�� ( @�1 &��¢�( E��/g#�1 g�8��� ( 5
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 $%� ���� ½L( �4 &�<g� '��� K� '����  ²� ¸�g����F E��d4� §��
S�	��� K� �6Uz�� .t�>®���� ���%� i�� A \g�� E��/g#�J.  

©. F��� �4 &W���, ��(p�1 '^U�Ë @���µ M�� E��/g#� �� ]X��1'�F� 
��>L(��/ �� ½Ll� Y��1 &��	��� �� K� S�� �LF #�� Em=�� E�=%�  M

W��	l� $�U
U[ ( Ò�J W������ '�Uf�.  
�. S��� $%4 &@�1 T, �� u��1 A�>� # E��/g#� �� �X�� 0+� :

)Ol�L�� �g � �	f�(& c���1 &'�F���� ( ��>�� ��y �	f� �¢�
� �6J 
 ��<)Ol�L�� �g ( i()� �	f� .(  
�. # ���/ @�4 ��UË ��
%�� �� �U, �X�� S�/ '�Ñ� G�� �4 &m®�

S��/ : #1 &�6>( �<g� 2�3� K� '�gu ( ��
%�� §�� ���� � �	f�
'�gu @� ��J '�gu u���F MÞU
% V �( S���� ��� '¢z ��e�/.  

�Â. K�L/ $���F ������ A Wg�[ S1� m� ´�� ' �^�� Wg�[ °���J�1 :
)Ol�L�� �g � �	f� (-� �� ��� $%� c��� s=�T, �� ��	¢ ��N @�1 

 �6_ �< '�l�L�� '�F�F��� '^�� �6v( Û� �� ���� ��[�� �4 &�(��
��u�l� V�L�� u� � @�( m�1��� V�L�� Gg�6vF � �1 &OL�� R�>�� u�dg.  

 ·LF ��� &'(� �1u '(� K� Áe/ ��[�� @+< @[��� 0%�� �(�>,
�y E�� ´�� 2�34� t�%����� �®�[ ��F��� E�6Q�E��+%4�  . R1�>)� ���

������ : ��J�L� # M�"G�6� "&u�6��� $��  $��� �� @F �f� M6)� ��
"g�=�(�F"& R1�>)� $�IF ��®T6�
� u�6��� ���1 "g�=�(�F ." g�6vF ��1

1 &���� A V�L�� ���/ ��[��� R�^��1 �����l�1 ���>����1 u�>)� �3
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�L/ �� �N A �L�� ��L=��1 @F &��3 $�� ��< @�� Y�� $%� �� 1 &K
����1 $�� i�	Q� �.  

  
�)٣(���א�����	����א������מ� �

��&0
�:  

�	� i( �>� O�^��� O/�� g���/ 5+[ , ·L+�� SE�
/ ���1�<  
'U	
+�� A �/��;w .���
( ½L( @	  'U	
+�� �� ���Q�1 °��^( m�1 &

�:�( 	: tug1 �w�1 &�X�� Wg�[ @�� ��� Y��1 �y ReF �J Wg�
�� �
Emd A g������ ( .;�J &'	�f� Y^>� ���^��� ��/�� t��,� �<1 ��

)Ol�L�� �g ( °�z1 &S�	��� '�gu K� �×�=J �×�d §�� @�1 T, �� ��
'�	�����1 '�%�N���F �(1u �6v/ $��F�Fg �� �>� .Ng #1� �6J .. �U3 ��

#� �U, G�,�
/ @®�[1 Emd @�� ��� '^�8U�� ��+[4�F1 &E��/gA i:1 
 E��d4� G��1 &'�^3 2�< u�	Q�1 t�+>��1 ����f� ���%� ( Gsx1 ��
%��

'^U�hl� @(��L�� ( �)�	���1 �6®��+� �	�
/1 �)�� �� ��e�/ �6U�. ��%��1 
M��g �� .. ��� $� �� g�< ������ �� $+���F $�U3 ( ��� ��< �w� ��

 �� @	L�� K� M�v, @�µ Gu|1p1 &$�N�F $+��z �U, @X^/1 &Gg�<
�( K� @
U
��� ��� �	�
� ����1 &E��/g#� ��F� i8�>� #1 $� '�� #.  

-/ # '^z N���17U8 @LJ �	� &'J�:��F #� @�1 T, �� sx �U, �
 $
^% �|� �w� ������ '	U�
("'(�	��� Ng."  
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 N��� ½L(1(À�, �F M��� @	, �F m8L�1 & . @8+� ��6^l� ���1
 # K�L/ �� �� W��J �U, ���/ �4 &2g��>�� �6	,T� ´�� Wg�^��� W���,

À�, �F M��� . 2g��% �� u���,#� ��y g�L=�� W�d My 0kUF �<1
 M¶�F��� A ��+��� �(�>, ��L��)�� M
F ( &2�34� t�^��� $L( �1����

z M6+�L�� �1���� #1��( ��+���1 N��� '^ : &����� M����� �� M
F
�N��� ��� �w� @�1 T, �� �eF �6=/ My�U< �4�X��  .. $�U, 5L�� �J

]�
l� Wg�^� �F My�%w R�>U� �^k� ��.  
7W���, M����� '^z mkU/ �3� 5%�� (1 '�[1�>)� °�1g4� Z[�>/ 

G�� A ��
%�� S�	,� �� W��J �U, '�>+l� �� # Ç (1 &Wu1�a W��f� 
��F� ��3 �6�U, 5/��� �� . '^z ���v( g���/ �U, '����� M����� '^z1

E�h
F $��	,� �U, ��
%�� �p�r �(�>, K�L/ �� �� O+/ &'N��� . �UÖ
 g�6_� @<4� �U, 1� &g������ ��) 'Æ��%1 &'+�8�� $��	,� g����� '+x��� $�J

���� &$�J '+x����� ( E�TQ� $� g ..'�� �F ����1.  
 à��C� M6^�� ���1Z[�>���F OU®���� 2��K� i��g  '>Q� �eF M�u���,� 

@	L�� ��,1 u�	ÆU� ���( . '��>)�F �	
� �( ~L� M��>, ��C�J
"Ý>��%�J�� "S�	,4�1 t�+x��� @� 9<�/ �� . '^z ·J�/1)Ol�L�� �g (

� �4 &�(�º ��6^l� ���7��,1 �� �U3 ( �X�� W�3Ñ� W��f£M # &Ol�L�� ( 
 9<��� # m�1g E��/g� A ��
%�� mX�1 &$�J @	L/ '�F�F��� '^z c^>/

M����� �� �6�U, $�Tr1 &t�f���� @	, A �	�
� @F &t�l� �LF . ��^��1
 À�L(1 E��/g�� @F�< S14� �� W�3Ñ� A @	L��1 ��%��� A @	L�� OF �X��
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É�+6U�&��F� É�8�� �F E��/g#�1 �	
�� K� �	®�u ?�6� �����1  . m<���J
 ��^% �� �>� Y�� c���1 $� '�� #1 W�3Ñ� A S�	,4� '��x �� m�1���

@	L�� ���  A��%��� A W�3Ñ� A $®�T� ����/1 .  
  

��מ��א���������������	٤(��(� �
Y���3
� W�X :  

��� :� �o�U8( 0<���K�L/ $���) :cFg �>,�(�� ��1 9�e�  �� '>[
-L/�1|�()¸f� Wg�[ :��( .��L�� S��/ :-��� G�(��\ML-% �1 �-�RÕ-F  .

�����1:��L�� S��/ &�:�f� 0<���  :���� ����� @LJ .. �(�� �1���� #1
����� &�:�f� 0<��� �1���� M6>��1 $>�LF) ��
U��(.  

���� :E�X��� ÏWeJ��l� ÏE�TQ� Ï�6��� ÏsF���� ÏM�f� Ï��8U
�� ÏcUl� Ï
�� $F �+L�-� �( i�	Q M[� Ï�e=�� ÏWu�L�� ÏWs
�� Ï'��Ll� Ï�g��� Ï'+Uk�� ..

 Wu�L�� ÏS�f� Ï��
f� Ï',�8�� Ï'Ul� Ï'L��=�� ��)��<4�(.  
  

��&0
� :  

#1� : B�Ö E�TQ� ��1 &Ò�J E�T� ���� ��� �U, �1�
^l� �	�,�
�� ���F'(��� . &E�TQ� ��� c��( �� �� �U, '�Ñ� S�/ '6���� G�� (1

$�U( A @3��� �� ��4 Y��1 . ��%��� A S�	,4� '+<�, OF T�( c��F1
W�3Ñ� A �6®�T� OF1 . &��d1 �s3 Gsx »Tr �� ��
%�� i�8�
��� sx 

 ��
%�� M�� �<1 &e8C� @	³���� TQ� $
^>F K���[ K�L/  E�
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���L��1 $����1 &@L^� V �l ���� ��L� �� @�¢�
l� (1 &'(����� ��� 
�� skF �	U_& 1� �����F ���L�� ( �Æ>� �� ��} S��� ( �	� 

���C�.  
 @F &Ò�J cPU�	� '(����� ��� M�³ # �� �� K� �%�v% '�Ñ� G�� 0^U/1

c��	� $	�� g���. �(��>� �L:�3 ���� cPU7l� M�¢J '(��f� Y
 $%4 &���X��� A m���� S�L�� $	�� p1�Æ�� �� �� #1 &�������/1

�6�J ?���� �� i�8�
� #1 ���f� A mX�� . K�L/ �� ��1)c��(( &
���� �	� R�>�� �U, $�� , �^L� �� �� c���1 &Ò�J ��PU�( Y��1.  

�>���1 E����� ��>�x� M���� ]������ ��� �>� ]��� �	�1 c���J &Re��� �
P[1 �	� c��l� �4 &�� 'Ng S�k�[� A s�^��� ��, K� �>6+>��0L-�Ng  $

Î@�Ç�� WeN A �x�	�( $�U3 2�� �� �:�� # $%IJ c��� &Emd  . ��J
 æF $�U
( @L�1 &É�=>��1 ������ �U, ��
%�� iÆd $�����µ K�L/

E�����1 ?�C� .�w Y�, �U, &'�%���>��1 ��	,� K� ��
%�� iJ�/ &c
 Wg�^���F Ç�� �U, À�  �	� &S�LU� �×��3 �[���( �6,�>8z�F Re���

'�U8l� .|�)� ���+l� ��6+J 'y�¾ �U, ��
%�� '�%���>�� �,�
/ V O(�
$F��/g� �U, $�LÆd @F &Ç�� . K� $/|u� ��,Tl� S�L�� 5+
F Re��� Wu��TJ

 ����1 &'��Ll� Wu��pÇ�� A ��8%#� K� �X�� $LJu Wg�^��� A E�����.  
��%�� :����1 'L��=�� (p c��( K�L/ �� �� �U, S�/ '�Ñ� �� Ç . ���1

Wg���� Y�(��% A 9�8� �� K� �%�d�� ½Ll� . �^>� @�1 T, �� ��
� 1� �>�u M��� �(�>, $>�� &'|�u�L�� $�>
� ��+� ��	L��F ��%��� A $	�� ST!>



�א�	����א����� 
�א������������������������������������������� 

 

٣٥

 $�>
F �UL�/ ´�� '���Ul� �6vµ m^��� #1 &'����l� �6vµ �6v� $%IJ 'L��d
 Gu�+LF 'z�C� $�>[ �U, S�/ ´�� '����l� �6vµ �U¢�� �H�1 &'(�L��

Of���� . ��� �1�r @�1 T, �� t�^z '���� ��J�L� # ����1
$�>
� �o<�3 ?����� .. 1�+� ��
%� �� �(eF ���� w� 2|�¢��1 #1�Ë �^�L:

 @®�[��� ��, �^�L: $%�� i( $>��1 &G�: R�>�� ����1 &$/�+>F ��%���
 ���%� G�� �U, M�/1 &E�,���F �� ( 5U8� �( ��¢�� c���1 &]Æ>�

R�>�� �y 2�¢�� ´�� t�TÆLl� .1 �� ���� �(�>, K�L/ �� �� c�w A �
��
6vµ �6v� Àg4� A �1�	
�� $	�� �^>� $%e� &'���Ul� ( #�F '����l� �

OF��l� Gu�+L� 'z�C� $>�%��< g���1 '�u�L�� $�>[ sk�&-�1  �g��C� ��¢
M6<�z g�6_� .OL�� E��+%4� A 0X( ´�� �� '>[ m� G��1.  

 �� S�[g (p A �UÆ�/ ?�[ '����l� '^z �eF �X�� «¹ '�Ñ� G��1
� .�6, �� �U, @��u ��� A1 G��>� ?�[ �� ��1 &'L��d �6, G

T�TL�� mUL�� �� ( �1��( �u��� $%�1 &t�TÆLl� t��Ñ�F.  
����� : u��l�1 &�=��1 sC� (p c��( K�L/ �� �� '�Ñ� G�� ��L( (1

�g�� $���/ ��%��� �� : �×>��1 &E��
�� �U, �=��1 sC� $�J �=�>� �g��
� A '�u�L�� $�>[ �� �^>� �®�>,1 &$U� V�L�� �=�� $�J u�
� �g��1 &Àg4

 M�6�1 &�6�J g�(4� 2�¾ sk�1 &Àg4� A ��C� $	�� K�L/ �� ST!>�
 $��� �U, Y[Õ�1 &��+% �L+�1 &��
%�� R�kF �6�U3 ´�� $�>� °�zIF
 &$F 2��¢-� �U,� ��( �6ULr1 &�=�� W�F�% &sC� �U, '	®�< &'f�z ',��


� W1�<1�y 2���-� '> . &'z�C� $�>
F ',�	Q� G�� ��>� |c^>� #1
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W��>�� G�� �y S�8/1 . �( K� 2��6��� 0L�g1 �6�+�, �U, 0+U�%� �wIJ
 �� iJ�� �®�>LJ �=��1 sC� ����� �6�J t��[�1 &�=�� ( $�U, 0%��

 ²� &R�>�� A '�g�Q� '(�L�� $�>
F M6U(�L�1 &M6>, 'z�C� $�>[ K�L/ ÌU+/
 5
� M) �� �6v�� 2�3� W�( �®�>,1 &�=�� 2�( ��<� ',�	Q� G��
 Y[Õ�1 &Àg4� ( �=�� ��r ��+% �L+�1 &'����l� �6vµ W�	�
l� $�>[
 G�� {SÝT�/ ²� '����l� Wg��F 'z�C� $/��% g�6_ �	�
�1 &W���� ',��

',�	Q��*X�� sC� 2��
( , &A 2�� �( @�( �6L( ��r1 O�14� .  
�LF�g : &',�8�� (p c��( $%� '�Ñ� G�� ��L( (1�� ½Lµ �� '>[ 

-� ´�� 'z�C� ´�� t���h=U� �X�� �6��r t�,�	ÆU� K�L/1 $%�¢+[ �6��Æ
$/�:�( @�+[ A �¶��� S�+/1 $�,�� A ½^/ . &M�sx @�( �� M6U(�L� �J

��C� m)�� ��%���� M) �h
� @F.  
�
(�3 : A '��f� '(�)� S���4� (p c��( $%� '�Ñ� G�� ��L( (1

 $� Y��1 &'U
U
�� t��U� ( '�U¢� @	, @� �� u��l�1 &��%��� t�g�8/
 »g�� e83 5+
F Y�� $:�	J ��
%�� À�� �(�>, ��	J &u�^>( u��1

OL( ��� A $®��x 1� $�:��g 5+
F $�¢z 0
��1 &Ò�J ����� c�w A ..
@� @F �IJ &Ws���� Wg���l� S�	,4� ( t��Uf 'Æ��% ��� 4 S�	,

O�Æ��% ��
%�� : b�>� ��	J &'	®�u '�®� 'Æ��%1 &'�<Õ(1 '�®��F 'Æ��%
� Ç &W�1��l�F ]��J �(��� �6+���J $>�, S�	L�[� Em
� â®�� @�g �1�6�

&g�f�1 '8�f� �3� A�3� W�( ¨�L��F ]�/1 &�6��� �(��� u�L�J  &2
�L^% E�1��� ��r #1 &$/g��F S1T!/ �� K� �«�1 �(�� ����1 . 5��8��1
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g����1 &$/�/�[� $F �
-�1 &$[1gu Ù^³ u�Q�  'Æ��% ��1 &w��[4� �:g $�
 ( ��F�1 ç1� 2�3� 'Æ��% b�>� �� &m(���� $U	, �U, '�<Õ( '�g�J

( 5
��� @F &Ò�J '�(���� $[1gu A ����� # �6J &K14� E��w G��T/ '�U
��UL�� A 'U+< $ULÊ1 &'��<��� '�	UL�� ��¢+�� A W«31 . 'Æ��>�� G��1

G¼�(p1 G¼�<�z� ²� �y �L=� # w� ���µ E�^C� ( ���/ Ws34�.  
 ��¢�� # M®���� s34� °�Æ>�� �� K� '���f� G�y K�L/ �� �>6�1 �<1

K�L/ $��� ������F #� .�� �� cd # �� '>
� ��+� ]Æ>�1 @	L� ��
%
 ( 'U
U[ S�	��� �LF #� �|/e�/ # ´�� '�®�6>�� 'Æ��>�� ��1 &W�	�
l�
 'Æ��>�� G�� �� 'z�31 &�y M�1 ��g��% �eF W���Q� m� &'Uz���( S�	,�

'�1�34� W��f� �6�U, Y[e�/1 &t�l� �>, ��U� 1�+/ ?�[.  
 ( u��l� Y��1)���� ��� c��( ( �H�1 &�� &��%�U� ����( Y�� K�L/ $%�

 A i8�>/ ?�[ ��%��� G�� A R�>�� �y �v³ ´�� '�u�l� '����l� �� G�>L(
K�L/ �� S��� �	� �(�/ �,�8�%� ����� c�w ..) :���� ���� ��� �( b�gu� �( 

PUº #£Y^% c� �×(�� �(4�1 &�×�d Y^>� ()g�8^%#� :�� 1�Â(.  
� G��t�^��'�)�� iFg4� ' �^�� @6�
( A Wg���l�  $�U, tE�� �(1 

5�/���� ( .. $� K�L/ �� �� m�1 b�U
�� �u� ( '+�� '��% K� �%�d�/
�+L��1 &��UL�� '�g���  �(�>, c�w @�41 &�� K� '+
>��F �U^
�� '�g��� $�

�g�J '�gu $��� Sp�>�� $%IJ �+L�� K� K�L/ �� 0^�U�&'  �+L�� u�g� �w� ��
$F @��� ²� �×�=J �×�d $��� �L�� �� $�ULJ K�L/ �� K� ����� ��.  
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 �×�d G�+, �U, ST!>�� K�L/ �� �� bg�% '���f� G�� �>�gu� �(�LF1
�6+�/�/ 5
� iFg4� t�^��� ��y �×�=J .#1eJ : �g '^�F $��� ST!>� ��

�� M®�� �8�a $� à�6�1 &Ol�L�� N��� '^z �/e/ Ç &g��up#�1 E�=>
º �F�+[� $� �h
�J|6 ( �+L�� ��^�
� �(�>, Ç &m�1��� m<��� ���� $� �

'	�v, ¸®��% K� �)�³1 ��+[4� G�� .. S�>�1 �6U	, '�	����� '^z @	L/
 �U, '+Uk�� �� &$��^�� Ws34� W�	��� �8L� Ç &ML>�� ( 'U
U[ �+L��

Uk�� G��1 &V�L��-/��w ´�� '����	U� �6v( '+'�Ñ� G�� s
^/ A �6 . &�+L��1
 �� �F # #1eJ &�� K� �����1 �,���� �� S1�³ �(�>, &Y�L�� �U,
 &u�68:#�1 MUv�� 5>Æ��1 '���L�� M��� �eF &'����l� '^�� ��6v( ����

�+��x �^L��F 'U��( 'N���F '8+/�( $����, ���/ ��1 . m� '�g��� G��1 �(
�=�� ��>���F �	
� . g���J &'�	���U� ��6v( ]+�� '�gu m�/�� �(�>, Ç

 M��	k�1 $UXJ ( $�U, �� ML%� �� M) ��T�1 &$F ��U��� ���� S�	,�
��
��� �U-3 �� ���1 &sC�F . &'�%�N�U� ��6v( s��1 '�gu m�/�� Ç

;UXJ ML�J-(��1 $�i�� $,�F4�1 �g�<4� @	=�1 &����� � �F R�>�� ( 
E��
�� �U, �J����1 (Õ	U� �+� $+U< i
�1 &W��� 1� ���^/ . �eF @^³ #1

 �w E���IF �	
� �( m� '�g��� G��1 &$�U� V �� R�>�� ( sC� ��U�
 $�,�8F Ó�+/ #1 &�6U^� '(�3 A å�^�/ �(�>, �4� 7'��� $+=/1 &¡����

$>( ���l� sC� �U, �	�L/ #1 &�����. . ��6v( �+L�� ���� c���
'J�� ��
%�� ~+� �4�� &'�%�N�U� .�6v( s��1 W�83 ����� Ç� '^�� 

 $%� �L=�1 &i	�}� K� u�^�� ( GT��( @��>�1 $8�a i
�� �� &Ol�L�� �g
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$� \��g1 V�L�� i�� , S�×
( . Wg��F V�L�� °�z� K� 0^�U� �®�>LJ
�[�^�� i	�}� 5U��1 &'(�,5�, �U, �[�g .  

 t�	�UL/ iFg4� t�^��� G�� t��� A '�p�>�l� W�,���l� ��8�� G��1
O��	U� sv>�� 'L8�>( 'Ng1 &b�U
�� @�4 '�(�[.  

  
������!���"�������#����������"�������#��)٥(� �

Y���3
� W�X  :  

b��� :'%�L�[#�1 Wu�+L��F K�L/ �� B3� G�>L( B��¹ ��U[� ���.  
L%�+ :�+,�� � :�X31 Ï$,���{Sw1 Ïi��31 Ï��T���1 Ï$( $>�u i®��d 

11|�G�) ��<4�( .�+,1� :q+Ll� ���8�� $>(1 &â�>�� @Ý+<Î��l� �� � $%4 e
�+��4� g��� @���< . �F $/�^z A u�^>( @(�� u���l #� Wu�+L�� ���/ #1

c��d&��
%Ä� '>�� $�,�� ���/1 .  
  

��&0
�:  

 1�+� K�L/ $��< () � �	f� ��� c��( M����� N��� Ol�L�� �g
���� ( $%e�1�G�	³ c���1 �+L�� , ���
(  &5®�k�� 'k��F  $>��1
WeÆJ S���1 �:�f� 'k��F $���>�) :OL�
% b���1 �+L% b���( .1 �< M,p

Ì�U+�� ����� ·<�>� ��U[4� ��� �� E�6Q� ·LF¬�� �f�1  ��� 
��U[4�'	<  �+L�� i�8�
� #1 &���k�� 5�x K�L/ �� u��1 �4 &'x�+�� 

 �L=� ²� &G�ª�P�F $��� �����1 &$/�^�F $J�L� �H�1 &'�u�l� OL��F G�v>� ��
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'��1��� $/��F G���1 $F . G�� A ��^� �(�>, ��
%�� �� b�U
�� g��[� (1
 K� iJ�>�1 &'���f� $� O+�/ �6�J �	L��1 t�^��� &��=�� W�=� �,�J�%� ��

S��/1 $/�8J ��k�
/ ²� �� 5� G�	k�1 &�� '�¼�F $�1g ?�=�/1 :
OL�
% b���1 �+L% b��� M6U�� . �� �U, S�� �®�	X�� s�k�J�� ��
%� V �w

 cU/ A $����� 5U8� �(�>, $>�� &$>, �+®�x ��+� �� t�^z A ��^�
�� �UÆ�� t�^��� , G��� $%e�1 $�Æ�U� �®�>,1 &�%�� m$�+��Ë K�.  

 �� S�[g , W���� ¡� ,1� $%�S�<  :�< �� SK�L/ :�
< -0	
;̂�>J &O^�% ��+, OF1 ~�F W���� �( ��+L�1 &��+L� �6^�%1 Ó �6

Se[ .�+L�� S�< �wIJ :K�L/ �� S�< &Ol�L�� �g � �	f� :���	����+, � .
S�< �w�1 :&M����� N���K�L/ �� S�<  :��+, mU, ½�� .S�< �w�1 : c��(

S�< &���� ��� :&��+, ��|¾ 1W�( S�< : Àq�J���+, Ó&S�< �wIJ  : b���
S�< &OL�
% b���1 �+L% :Se[ �( ��+L�1 &��+, OF1 ~�F ��� .S�< �wIJ :

 #1 M6�U, ��Xkl� sx M6�U, 0	L%� ���� É��z M���
l� É����� �%���
X��&O�� S�< :Se[ �( ��+L�1 &��+L� ���".) &MU
( &W���� ����  ��F

'L�g @� A ' �^�� WE��< ���1(.  
-�1g�(� W�, 9��=�� ���f� ��� ( Ò+>�
 :  

#1� :½Ll� A ·LF , �6XLF 9U�Ö ��Æ	���1 E�>���1 �	f� ��.  
��%�� : '�Ñ� ��)���� ��� c��( (=/1 &Ì��+�� @����� �U, S�/ �� K� s

 $��< i( &���� ��� c��	� �� �Æ� �(�>, �+L��)� �	f� ..( $%e�J
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�� $F M�³ �( K� ×	8� .�w�1U   �+L�� �y $�Ö �J� &@�����1 ����� ��
¬'N���1 W�^kl�F ��  

����� : A ��	U
l� �)�>� �� �F # '�,u4� G�� 0%�� �6U�4 ´�� ML>�� ��
 &�( 0<1F �=+� ���f� �4e �( �8L-� ?�[ $%� �� &Se[ �( ��+L� �

5U�.  
��%� �<1������J '�Ñ� 5���/ ·L+��  : �� ( ���� Wu�+LU� ��J���� ��

 ���J &K�L/4�Wu�+L�� �U, '%�L�[#� ���/ g�� . �eF c�w �U, u���1
$��J�/1 �� '%�,IF M�/ cd �F Wu�+L��& �>� Wu�+L�� ���/ ��1  �� K� Wg�d�

 M�6� # ����1 &$F OL�
� ���� �� �� Wu�+, A ��^� ���� ��
%��
 ���� ��
%�� ( Wu�+L�� @LJ g1��J ¬��L�� $>( 5U8� 9�� $/u�+LF
 $>( 5U� �� Wu�+, A ��d �wIJ &$%��� 5+
F Wu�+L�� A Gs�^/ 'Æ��%

'%�L�[#� �U, Wu�+L�� 0(�;< c���1 &'%�Ll� .� Ç� �(�>, ��
%�� � ���
F@	L	L� �HIJ  '%�L�[�F #� ���� # ��J����1 °�Æ>��1 &Gg���3�1 $/u�gIF $U

 A �«¾ ��
%�� ���� �� ��F �*X�� @	L�� Wu�g� 0%�� ��1 &@�1 T, ��
$��	,� .J Wu�+L�� �U, ���� �(�>, �+L�� �� '�Ñ� ��6^	JI $�e
�1 �� �,�� $%

 ��J����1 W��>��*��� �+L� # m��G��[ .  
 ��
%�� ?��/� �6>( u���l�1 &��XC�1 @����� '��x m� Wu�+L��1

@�1 T, �� t�^�F .�1 '����v�� t���f� A Wu�+L�?�6�
/ �H� ����� 
&5U�U� t�g�8/ $%4  Wu�+L�� �H�m� , Wg�+,  g��� �(1 Y^>�� t��^��
S�	,� ( �6>, . $�����1 0<��� O�L/ �(�1�K ������1 ?�<���1 'U+��� 
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 ?�6�
/ t���� m� �H�1 &W�d�+( Wu�+L��F �UL�/ # S�	,eJ u�Æ
��1
 A �,�
/ m�1 &�+LU� '�>��+�� S���4�1 '����v�� ��:14� OF @,�^���

Wu�+L�� 5U� �=�� 1� 'J�Ll� æ� $�J i:�� E�%I� m6J &G�Ê#� ����/.  
�z �U, ���LF �(1 '�Ñ� G�� tE��1i	Q� 'k :�%��� &OL�
% &�+L% ..

�� �� �U, S�� ���1��[ Y��1 i�	Q� E��/g� K� ?�6� &m,�	��� �u 
G��1 u�^�� . $U���F m^��� �J &$�34 ��,�g ���� �� MU
l� t�+��1 (1

{�U� �� $�U, @F &G��1 $/u�+,17@����� ��3Ñ�  �1¼u mL
F Wu�+L��1 
���l� ( i�	Q� ���� ²���F�L�� OU . &$
^>� '���)�F i>��� # �� $�U,1

 �+� M) �¢z�% °«� #1 &E������ Gsx �,�� �� $�U, 5r @F6�J °1g M
 A �L�� ��U	L�
�1 &$�U[ ���� cU
l� ���U
�1 &�1��6� ²� �����

 i	Q� 'k�z M6®�,u"� " ���("�%� "Í��L( ( '	U��� A �( @�F . i<����1
@�( �� A À� ��� ��[��F 0X ´�� m� '��F����1 '�k�U+��� °1��� G�� 

Wu1�L( O>[ . g�L=�� ��y #� �� UJ ��[�� g��up� ����� �(� �w�1
 �w� #� W�3Ñ� A ?�d #1 ��%��� A '(��� ��[�� @�4 Y��1 &m(�
��

'�,�� Wg��F OU®�< &��+l� ��y ���
º) :1 �+L% b��� �%��� &OL�
% b���
M���
l� É�����( ��z , t�	U��� G�� S��� M��6� ��x�^�[�1 &

'�T,1 ..Wg���( Wu�, u�¾ , #.  
 u�^�� �4 &'�,�	��� Wg��F #� ��	�� # E��6�[#�1 Wu�+L�� �� �f�1
 G�� Y[Õ� �� #1 &�	
( @�� K� #� �� �+L� �� i�8�
� # ������

 A #� W��^��u1�a Ò�a. �(��F�L��  ���� @Lr���1  Gg��1 G ���+L� �*X��
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 K�L/ ���6U�� ��1 Wu�+L�� S�¾ i[�� $%IJ . �u���� �+L�� �� A cd ��1
 �(�1 ¬G��[ b�(eF M6[�
( �1u1 E��,4� �1u S�³ ( �� G��
� A���

�� ( Gw��%� G�6� �L
� #1 &G��[ ���
F 5��¹ �6=� ���� �+L�� ��
Emd A '�u�+L�� ( Y�UJ O+z�k��.  

|u�/g����1 «Q� A R�>�� ·LF G��� �( �U, '�Ñ� G��  . ( ���^®�� b�>�
 , g��/ �� 2�� ·L+��J &'�%�
%�� S�LJ4� '���� A 'J�8�l� E�gÑ� @��
 &Y^>�� E�	U,1 '^[�^��1 ���� S��g ·LF ����� ��y S���1 &G����1 «�

6[�g �U,1 M"��1�J "Ú>��
	��1.  
S��� '�>���� W���L�� R�[� �U, ����� ��y �3e� (1 : &c��( �� ��

 Wg1�� �6XLF1 ?�kU� g�Æ�4� ·LF B�Ö ���� R�>6l� @�	� $U�(1
-�1 shU� E�=� ( �UÖ K�L/ �� c��� &G��l� E�=� ( Mx�� �U, &�=�

�g��Ë ��
%�� Y��1 .���� ��
[� 2g��>��1 �1g�l� Ç�� W��J �U, G�
 ��+� Wg�^���F �����F Ç�� u��< ( g�¢�� # ���� �� �1��1 &�u� (

$�U, ����( . ´�� '�UC� �4 &W��^�� G�) 'Æ��% �X�� R1�>)� �>, Z[�>���1
W�F�k�� �6��U3 A $�+�/g� �l E�T� �y 'F�L( ��+/ �y @  �� °1��� �¢�
/.  

 g������ ��1"J��1� " 2��1 &m	U, �� �� �U, '�e
l� G�� S1�>/
 �>, $�J Wu�g�� g�6_ '���F @+< &'��^8�� A m	�UL��� G�6, ��+� ��
%�� ��

 �� �� �J &��U+��%��
%�� �� S��  $/u�g� �4 &Wu�g�� '���% ( ��
'��^8�� 'U��( A G�>, ����/ ´�� t�,T!>U� �u���(� #� 0
�� .��
%�� 

 #1 &'��^8�� �,�=( W�Ô �6>�� &�f� Gs�^/1 $/u�g� W���1 $��	,� �� v�
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��sx Emd .��
%�� ��1�H�  t� � �< �4 '��h=�� Wu�g�� �6+
³ 
�u� � Gu���F.  

 E�g�1"��1�J " S��� �	� ��[�� A �) Wg�d�� �Ã @F &',��+( 0
��
 �� S�[g� :"� �U, ���� u���( @���8^|�6� G��FeJ &W 1� $%�u

|�>�$%��".)&�g�h+�� ]�¢z T®�>Q� ����.( $%��F�� �	� ���f� ½L(1 
�¦�®��, �U,& �	6�U
( A �¦�U��1 &'�F���� cU�� 'Æ��% ��U+�� @+< �6U+��J 

s�^/ �F . �(�>, '��^8�� �6, �U, 2«� '�¦� ��[�� ��, �< c���1
 S�[��� �%�(��4�F �w� A ��wu���l�  . ��g ��1"�J1��" �¢�¢z Y�� 

@(����F.  
$���F M,�Tl� G�� e83 �U, ������ ug ���1) : b��� &���� ��� c��(

OL�
% b���1 �+L%(;8+/ ���L��1 E�TQ� �4 &-�	�P� @ «Q� ���h�[�F �	6
G�����1 .$���+J) :�+L% b��� ( Wu�g��F $���� 0%�� ��1 &��
%�� �� �>	{U,

�a�>F i�	�� E��( �F $>�� &�( Emd Wu1� g��� �� $F i�8�
� '��f� ( 5
E������ Gs�( .��( : A ��J �w� &'	��[ @(��LF ���e�( ��� ��1 &��
%��

�^¶ $
^% ��1 �� t�^z@L^��F  t��� )�+L% b���( ��� i�8�
� #1 &
'���f� G�� ·J�� �� . g������ 5�r �� G�
, �w�( Ç"�1�J� " w� $/�(�/1

 �UJ ¬Ò< W���1 '��� �L/ V ��%���1 &sk�/ E�gÑ�1 &g�8�/ ?1�v�� �� 2�%
 ( g�¢��� $L( @�¢�
� �� K� s�e��� W���d '��^8�� A g�L=�� W�< 0%��
 S�¢�/ # W�(�� ��� �>(�� K� �u� �6, ( ��%��� ��+/ �� 5��� &��u��<

2�% �>>��1 &����� ���8�� , W�83 A S�T/ #1 tg�8/ �� Z�g���� OLF 
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M®�u g�8/ .7���(� O+�% c��F1Ít�g�8/ |�   ���� ��
%�� s�^��� 2�¾ S
�3� G�Ê� K� '��^8�� A $��� iJ�%� . '	�a '�ueF �>+%�� ���� ������1

�6�+[�>( A �)1�>�%.  
 W��J b�>�12�3��U8( �� ��
%�� �� m�1 &�(�º «Q� Y��L/  A �

@3�/ åu� $��	,� A @3��� # K�L/ ��1 &$/���Ê� ���/ . ��[�� ��
S���1 &�X�� '�U8l� '��f� ( '6���� G�� ·J�� : �� ��L�8�
/ # M�%�

�¢�/g M��U, ���� �� �F �J &M�F Ò�  ´�� t�×�+�� @(��, ( �(�º �1
( M�v^³1 &@(��L�� G�� s�e/ , Gu��1 �	
� 5�<g �>, �¶g�83 

��u���d� . E�,u1)OL�
% b��� ( $%�¢+[ M����3 �� K� g�v%4� $���
M�TÆ,1 M�s��/ ( i	
(1 2��( �U, S�T� # K�L/1 . G�,u�J

��<�1 &M�� 5Æ�
��]�^� $F�F ��,M�� .  
  

�)٦(����א*���"���א�'���א&��א��	���!�%��מ� �
Y���3
� W�X :  

�%��� :S��� :���8�� K� G��� :$>|�F $� .���1�6ULF K� �R1�L�� 2 :{Jp �6
$��� .�%�J 2��1 :@�(&$(��/:��d� R�J�6��6� @�C� tE�� .. �6(���� ��

"��<4� ."��L( '��� 2�6UUJ : Ï���8�� A Wu����� Ï���8�� �U, '�#���
���8�� '�� K� '+���l� . ������ A1;� ��L( W�, �U, '	U��� G�� 0�U�

�6>(:  
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ªU�3 K�L/ $��< A �	� @	LU� ��sh
/1 2���� �) : Emd @�è8,�
2�� Ç $�ªU3()$� Wg�[ :��( . �� S�< A �	� E������ W�,��� �6>(1

K�L/) :� M6>( �>UL�1®�%�(eF �1�6� '	"(W�Æ
�� Wg�[ :�� ." �6>(1
K�L/ S�< �	� 'U(���� Wu�����) :��) �%��� ���� � �	f�"(?��,4� Wg�[: 

�� ."@�1 T, S��� &5�+¢���1 5�x���� �6>(1) : �6� ��F (Õ� (1
$+U< "(F�k��� Wg�[ :�� "�6>(1 :K�L/ $��< A E�� �	� °�Æ>��) : ��1

�1��¶ G�L�8/ "(g�>�� Wg�[ :��."  
 ��1 &W�,���( Ws�� ¨g��( $� �� O+� @F &2�)� �Ú�X� # ������1

�� @XJ M6U	LF ���¢�
� ����t��g��� G�� ����>� $�Ng1 ) : ����1
2�� M�u�p �1����"(�	a Wg�[ :��."  

M���
l� : �U, ���� ���� ���8�� A S��� '(���[#�1 &'(���[#� (
�� ��� ���� $Ú+-d $F1 &\��
( Ò3 : M���
l� É����� �%��� "t�u�^l�."  

  
��&0
� :  

 '�Ñ� G�� A)M���
l� É����� �%��� (L� A @��( $� �+
� V E�,u �� �>	U
G��1 $��	� . W��f� t�g1�: i�� |ML� @F &��3 �(eF B�Ö # E�,u �6J

Ws+�1 Wskz .'���%u1 '�>�u . �w�1 &$��� @z�� £���� ��� �	6( @	, @�UJ
°�Æ>�� K� �>F 2u� ���8�� c�w �%��3� . @	, K� ²d �<�� �Ã �%���� Ç

��8�� G��1 &���1. . ',1�=l�1 &',1�=( sx �6XLF1 ',1�=( �6XLF
c�w sx ���� �( �6>(1 &°�Æ>U� ��<�1 ��[� ���� �( �6>( . �>	UL/1
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E�,��� ��y �	®�u �,�% �� '�Ñ� G�� .. M���
l� ���8�� K� �� �>��6� m�
p�^�� K� ��[4� ��1 .$Uä� �(1 $U	�� �(1 E�,��� ��� �
�� �	J ! ?�� #

��� (M�vL�� E�,��� ��� $� @	L�
% �� �>>��1 #� W��f� ?� . u��L� ����1
 �� 2�3� �LF W�( �Î��� $%4 &Gu�6� g�	��[� A �6� �3�� � E�,��� ���
 , �¢+�� $�U, 5r $%�1 &',1�=( sx1 ',1�=( �o<�� @	, @��

�6>( ��<4� g���3� $�U, ��1 &�6>( �1�=l� .��J Ì�
�
� �� �d� �(1 W
m(�
�� M�UL��� ��� . ���8�� @�4 K�L/ �� �,�� ���� �� O+�� (1

E�,��� ��y G��J ��e�� M���
l� . ��� , �¢+�� �� �6U� Gu�6� $Æ�/1
���8�� . ( 2�� u�6Q� iF��/1 S�	,4� u��[1 �z��l� �� A cd ��1

E�,��� ��� �U, '�>+l� '������ »u�+l�F $��	,� A M�6� :  
�. ',1�=( $��	,� i�� ���/ ��.  
�.  # ´�� �UL�� t��g�U� �<�=( ��+� @F &W���1 '�g�F i>�� # ��

�) '��.  
�.  A $��kd� @� m6>�1 &'vf @� T6�>� @F &2�[ $�<1 i�X� # ��

�� 0<1 @<� . A E�,��� ��� �U, ��(1�u �� O	U
l� �� ( '�� �U, ��
$�%�L( M6J i( &'�% ��z1 ��3� .. &M6[�^% A R�	U( s�e/ $� ����

�+®�z E�,u $%��� '� �®��J ( M6�U, u�L� �	, �XJ.  
M6XLF S�< : E�,��� ��y O	U
l� �(� �� ��)M���
l� É����� �%��� (

 S�[��� ��� @F &W�z @� A��	®�u E�,��� ��y �,��  .. c�w S�� �J�
��
l� É����� c�w �X�� �r V $%� �U, @�� ( E�,��� 5®�u ��� ²� M�
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 E#Õ� S��, ( c¢X�� K� �,�� 5��x S¼�
/ ���1 ¬$�U, S��f�
 Í�e/ �F À���,#� ��� @�( ��6��� ���� R1�>)�1 2g��>�� ( O	UL�l�

������1 ��+ÆL��1 &\1�/ 1� : u��� ( O	U
l� �>, ���� �� �
, �w�(
���Q� M����1 ¬$�U, :  

#1� :���)� Wu�����1 '�#��� m� @F &Ò�J '�#��� 0
�� &�%��w �	� &'
'��6>�� K� ��F��1 . A O+��8�� ?��3�F 9U�Ö �w� 2�)� 5U8J

��( &t��g��� : 1� �6����� b�gu� 5U8� '���)� '���� ?�L� # (
���(1 ���u4� ( �6L:�( . S�+��� @�+[ A �r ��1 '���)� ?�L� (1

( i%��( , �L+�� 1� &$���� ��U<�L� ���� ��¢z4� 1� Wu�g�� 9L: 
 ��6J &'f�z '+¢z $� �
��/ V 1� &$F S��/#� 5L�� ���� @(���� �u�)�

~L� '���)� 5U8� �(�>, Bh=�� : i�� m���� , ªSÝp7�1 &'���)� K� ���;<
~6���/ ´�� t�+�L�� .u���%#� $� �
��/ � 5U8�� ��� �w�1 ��� A 

$��� '+
>��F '���)� 5U� ½L	J &$���� , @��=l� 0��p1 &���8�� : M6U��
 �� c��� 5U�eJ &m6�>/ # 'J�Ll� c��
(1 &��� 'L[�1 2�)� ��� ��
 �+
�� , m(�< �3e�/ # ��1 &���8�� ��� A ������ 'Uz��( �U, ��,�
/

~�J�/ ��1 &�f� g��[� ( ��T( �U, 9<� ��1 &�6�J �w ( ���� @	LU� 
@+<.  

 ¬E�,�U� '����� ��Ll� G�� ( ½L( , ~k�
� �� $>�� R�>�� P( �	J
 �>��[g ��� # 2�< 1w ��[�� $�� �� &��3Ñ�1 O�14� @	�� ��� 

 S�¾ $� ��+� @F &�y Ò�³ �� �� # $F�< K� ��
%�� ���/ �6(1 &'�®�
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u ��1 &¤��¢-� �� ( i[1� É����� �%���F E�,��� K� ¨����#� M®�
�	6�U� ��%���1 ���� g�(� A K�L/1 bg�+/ $	U, ( Wu�T�[#�1&M���
l�.  

 E��/g# 'U(�d '��v% ���� $%� @F &$6+d �� s�� # E�,��� ��� �� �f�1
������ '�UXJ� �U, i��< @��u �6�J '��v% m�1 &��[�� A MUL�� . ��� ST%

� ������ ��<� �>�u ���( Y[�1 &�6U� �6h
>J &���u4�F @J�� �� A M���
 �6�%� �< MUL�� �� ( 2�3� @Ul� $F 0��< �( @�� V $>�� &@	��1
 �H�1 &Gg�6vF $�>� V MUL�� �� OF @F &�6×�Æµ $F��F� t�
%�1 &��u���F

$�,���( �U, °��^( ��UL�� ��F . �� $,�+/� M{U, À�k�� ��� @�� (1 #
 W�z @� A ������ �� M6�U,1 &MUL�� ( ��Tl� 5U� , ��L8�>�) �%���

M���
l� É�����( W�( O��� ( ���� t��U��� A E�,��� ��� �1g��� ��1 &
'U�U��1 ����� A . m	UL�� ���8�� ��
%Ä� ��[�� i[1 m(�
�� ��+l� ��y1

i�[�/ ���.  
<�>� ����� ��� �� ·L+�� M��/ �<1 �1�� ���� �3� ������ ��� ·

 �� A �w� MU
% # �w�	UJ g��up#�1 E��/g#� M®�u ��� �w� MUL�� �4 &V�LU�
t�<14� ( 0<1 A Z
>-�� Gg1u Áe�[ ������ . ¬�3� ���� $Ua @³1

mU� �µ M,T�� ��� �U, u��� ��1 :  
, �X( �< �6J &$h
>� ������ �LF ( ���� S1T!>F �>	U[ �� �U

��,Tl� @	�4� ������ ��� ST!>� V1 �%�< �=, 'LFg� ������ S1T!% .
 A �1�
31 ��F�hJ $U�µ ��/e� �� 'U��+�� @	l� ��+/�1 '^[�^�� �6�� ���1

M¶#1�a i�� .�%p1 M,T�� ��) M��% 9��J ��6� ���� 'Ô �� V �wIJ.  
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 , $����� A 9U�Ö #1 &m�1g V�, ������ �� Ç �	�J &�u�l� V�L��
 A 'L[�1 t��83 �8Ö1 &'�u�l� ��UL�� S�¾ A ��� @� ��
%�� �����
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 2�l ��v% '�6�>( sx 'L[�1 '��1g �(�U, $�J �F��l� ��
%Ä� ���� ������

 '��x1 $%��(� ������ ?g�L( M6�U, ]�^>/ $�J �1��^� ����1 &$�,�8�[�
M6+U� A M6��T, g��F1 M6z�3� 5
�)) :M���
l� É����� �%��� .((

 u�up� �< @F &m	UL�� E��/g#� 9<��� V s34� ������ ������ ��� i	J
$
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2�34� 1�+/ ²� W������ '�Uf� �+U/ #1 &�®��f� ( 'L8�>( sx . ���1
 ��J��( �	U, �>� ������ ����1 #� '�>�u '�e
( ( �( $%� m
^>F 0F��

�6Uf .�� uÝ�-� V 'Lz�>�� '���f� G�� u��1 ( Mx��� �U,1 mk�� �� V�L
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$(�(� �J��� ��L�� OLl� �r ���� ..Gsx , ��� mX�1 $��� Ç.  



�א�	����א����� 
�א������������������������������������������� 

 

٥١

 ��� @� ��,�� ���� O	U
	U� 5ÆL/� �� Ç) É����� �%���
M���
l�(
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l� É����� �%���(M6	,p 5
� Emd $��� �+� V K�L/ ��1 &.  
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�� s[�^/ ��>���1 &E�,��� ��� A M6�<1 ��L�X� # �� My g�Æ�J
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g��F i(�� E�,u E�,��� ��� �� A $>( i^�>� �� ��
%Ä� ��1 &'L®�g W
��%���1 ���� g�(� ( �(� @� . $����� ( �z�>( �f� , ���+�� �r #1

$>�u ��� �	6( $��� . �U, ���³ @F &�3� �1u ��F B�Ö # E�,u �6J
 �� ��
%� @�� �� ���� B��C� �f� ���� �� &M���
l� É����� 5U�

 sx ( $U�� ( �,��Gu���,�F Y� �� .��� i
� #1 .. �� ��� ��%���%
E�,��� ��� 5�L� �� &��¢U( 1� ��� ��w�F &���dugp . (Õ� # �¢Ul� ��

S��� �� i�8�
� $>�� &��F : É����� �U, ~���UJ �u���( �� ��� �w�
M���
l� . �1u ��F B�Ö # w� &u��f�F M
��1 &$�J g�: # E�,��� ��6J

�u .%� ( '��� @� ML� @F &V�L�� i�	Q @(�d &��8�� ���%� @�� i(�� $
'�l�L�� W�[4� u��J� ( u�J @�1 &S���4� . $%� §g�Ê S�3 ( 0+� �<1

 $�U, �� �6_�1 #� &$F �,�J E�,��� ��y $�¢�% MU
( sx ��� ( �(
��[�� ��z .O�� �U, ~%IJ ��) .. �� K� @6�+� ( @� �� E�,��� ��y

 �� ��F� �� # w� &'���f� $�U, �� 9=�� ?�[ ��z1 ��3� @�F
��[�3 �+®�3 GusJ '���)� �+��� ���C� ��F �U, ��Uhl� ��k�
�.  
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M6�U, ��Xkl� : �w�1 &����%#� Wu�g�1 5U��� �u ��g�� �� 5Xk��

Gsx �1u ����%#� u��l�J $F K�L/ �� 9z-1"t�u�^l�."  
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� &��6[
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��&0
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'��/�l� '�(�
�� °�1gÈ� . @�� '6�1 �� $UL� ���� ?�)� ��� Mv,� �(
A MU
(������ g�[ ( Wg�[ S1�  . &sC� @L^F i>�� �� MU
l�F ��U� �J

 ML% ( �	�v, �v� ����% ���� ( s�� ²� �(�< $�J mX� �� $�U, @F
K�L/ �� . '�g�F m^��� �� i�8�
� # �� 5� �1��� ���� �� �f�1

��/g� K� ×	8� �J &��
%�� 5U< ]
^� K�L/ �� 5� �4 &'U�×: E
@�1 T, ���hU� �+� $+U< ���U� �(�LF1 &u1�a .. @�³ �� �3� Em=� �|%eJ

 ?�, (1 &���[eF t��<���� 5U8� �H� �� $�1 ���� ���� ¬$>×	8�1 $+U<
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 �( 5U8� �� $�U, @F &t��g��� @J�
F �:�� # �eF i�Æ=���1 M�UL���
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�� 5�< �1p�� ���� Wu�+, ( ML>�� ��1� $�U, @��
 �� $� �³ @F &'	L>�� ( OF��l� E#Õ� ( ��� S�% �( �v�>� # �� $�U,1

S�XJ� ( $F ��L�º �( i�� Se
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� A ��L%��1 m8L� s3 @� �U, �U8� @F &��3 ½Lµ u�³ # 'kU�

��>�u �� ��L%�� ��� ��� ����%u &�:��� , �F��,� . '	U��� G�� tug1 �<1
K�L/ $��< A ��, ½Lµ) :P$Ý+Ý%��ÆÝF 27e�%�1 �À���,7� P���
%ÝIª�� �7U�, ��>�	�L�%7� "(

E��[�� :�� ."�� '(�����1 ^��1 MUL�� @	=� ��L%��J ( ��sx1 '���%�
 R�>�� ( �s�� ��1 &�� �>, ( #� 5��/ # ML>�� G�� �4 &�3�^l�

$>, ��J��>�1 ML>l� ��
>� �6�U, ��=�� ( #�F.  
 T, S��� �	� ML>�� ( '	L% 5®��l� ( w��%�� �L� ������ �� �	�

@�1) :��< qM�� w� M��U, �� 0	L% �1��w� ��>(� ���� �6�� ��ª��  ��8
+� 
M�>, M6���� 9�J M6���� M���� .�� ���/�1 . @����UJ �� �U,1

��>(Õl� "(*W�®�l� :�� ." ���%� b�>� �� &cd #1 '	L% ��
�� @�J
 �	� '%��( ���,�1 ����� m�1 &�	L% ���/ �eF ��� m� ��
��� (

 �� S���);�ªw� Ý���7< ��� P$P(��7�P� ��[�-( 7S�7< ªwÝ��1 7@�L�� ªwÝ� �M;���7U�, P$ÎU�� 7'�	�LÝ% �1-�
�OP	7���Lª�� �P( �*���7� Pt�Õ-� �M7� ��( �M;���/��1 �o��;U-( �M;�7U�L���1 nE���Ý+�%7� �M;��PJ) (W�®�l� :

��.(  
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 �y �� ML%� ´��1 &�	L% ���F W���Q� E��d4� '�Ñ� G�� A �� ��w ���
@�®��[� ~F �U, .[� A1 '	L>�� K� �>� ������ g�d� Ì�UF T��1 ��U

O��F�
�� O�	L>�� �U, '+/��l� ��L�� ��^��� '	L%1 '�>���� '	L>��1 '���%���.  
 ���F �	�v, �L[�/ '�Ñ� ��L( 0L[�/ �<1) 0	L%� ���� É��z

M6�U, ( �LF)M���
l� É����� �%��� .( MU
l� ?�� @LÊ V t�	U��� G�6J
���� 5U� u�¾ ?���� K� $�6|�1 @F '��h=�� G�z��( A M���
l� É�

�6>( ��� m� 2�3� . &'	���
l� ��8�� K� E����#� �� ( 5U8� �� $�ULJ
 &��J�L�� ��� K� $��6� c�w ��J1 &�6�U, ML>l� '^®�8�� A $U3�� Ç

M6�U, ML%;� ���� Gu�+, �6�U, 9<1 ´�� '�(�
�� M���L��� $	UL�1.  
 ���1 &��8>�� 'L[���� S�(Ñ� G�y M6LÆd w� ��[�� @�� �U, �� q(

'	�v, ¸®��>F 'UJ�f� . �U, S#��[#� ( ��T( K� '��� �>
� �|>� ��1 �%�1
 qM, �< Re��� �� #� &��[�� @�4 �6�,���( �U, '���^( ������ ���F� ��

��}� ������ K� $���% c��� &u���� ��y O	U
l� , �¢+%1 &'�%�� W�( 
 K�L/ �� �,1 @� O+�>� �X��1 &E�,��� ��� M�UL�F �� ��u�g� ´�� ��Ll�

¬# �� E�,��� ��� 'F��IF  
@®�< ( T, S�<..) : q��d7��1 �M-67� �*����3 7��7�7� P$ÝF 7��;v�,�-� ��( ��;U�L7J �M-6q%7� ��7��1

�*��Ý+ª��/(*)P( �M-���>���/é7� �owÝ��1�*	�Pv�, �*���7� �q%-�7� �(*) �o����Pz �M-���>�����67��1
�*	�P����
-((*) �P( �MÝ6��7U�, -$ÎU�� �M�L�%7� ��P�Î�� �i�( �cP×7��1;e7J 7S�-[q����1 �$ÎU�� ÝiP8-� ��(�1

PJ�g �cP×7��1;� �-
���1 �OP¢P��q����1 êE����6¤=���1 �OP��Ú�Ú����1 �OÚ�Ý+q>���o��) (E�
>�� :¥© 
 K�©Â .(  
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 tg��/ �<1 &O	U
	U� K�L/ �� ��g�< ´�� ML>�� '�Ñ� G�� t��w ���
 �� ' �^�� A tug1 ´�� t�	U��� Y^% �6�J) É��z M���
l� É�����

M6�U, 0	L%� ���� .( O�+>��F ��u��1 �6�U, ML>l� '^®�8�� ������ �
J �>�1
���1 E��6=��1 O��|�|���1 G�� ����>� ?�[ O	U
l� �� S�<1 &Of�

ML>�� ..'�%��1��� A �UL�� t��g��� G�� ����>� �� .S��� �< : ��)i( (
 ��%��� S�[���1 � OL�8l� �� �� &'�g�=l� �>� ~L/ #1 '+���l� ~L/

M6>( ��%��� �1 E#Õ� i( . &'�Ñ� Y^% A ]:�1 S���� ��� 9L: ��
 �4)i( (0%�� ��Ò�J O�+>��F 'U��(  .. G�� ·LF �� '�Ñ� ( u��l� ����

E��+%4� '�J��µ ?�=��[ '(4� ..M6>( ���� �� sx (.. W�+>�� ��>�(#
'(4� G�� A '�U8l� . i:1 K�L/ �� ��)i( ( @+<) �� ML%� ����

M6�U, .( ½L( ��� �w�1)i( (M6U�( ���� �� �1u '+���l� �� .. ����
½L($F �� ML%� �� �×�d ����>� � O	U
l� �� c�w  . ���78L-�[ M� &ML%

�6�J M���g�=� �� sx ( ��1 iFg4� t��g��� cU/ �1w '+���( .
 &ML>�� G�� ( '	L% �¢�
� ( O	U
l� A Y�� �� K� �w� '�Ñ� Sq1Õ-/1

2�34� M(4� ( M6�U, ML>l� ���J��� ?�[ M6XLF ��� ��1. ���1 
M�U
�� @�L�� #1 ���f�1 ������ $U+�� # ½Ll�.  

 '	U�J)i( ( E��6=��1 O������1 O�+>�� ( iFg4� 9®��8��F �UL�/
 0%�� �IJ &Of����1)i( (Ò�J '+���l�1 '�Ll� ½Lµ .. '�Ñ� ½L( ����

%4� ��+���� M� sx W�+>�� ����>� �� ��U8( M) �� # O	U
l� �� E��+
 ��(p�� M� sx O������ ( ��%��� �� ��L�8�
� #1 &��3Ñ�
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 E��6=�� ��+¢�� M� sx E��6d ��%��� �� @�¢�
l� (1 &O������
 E�¢U��� ��+���� M� sx Of�z ��%��� �� M6�U, i>��1 &��3Ñ�

��3Ñ� . �^8�l� ¯>�� ���l '%��� �d� #1 Sw� Y��1� ( $�(�1  ���
c����� @�1e��� ..O�+>�� , �XJ Of���� ( $�(� �U± .  

 @�4 E�,��� p�r �J �� �>, ( '+� W�+>�� �eF ·L+�� S�< �<1
 '	U
l� '(4� @F &W�+>�� @�4 �,�� # MU
l� �� ���Q�1 ¬�6�U, S��f�

'�Ñ� ½L( �� ���1 &M6�U, �� ML%� � ���/ �� �,�/ .�d �w� Ç �� �� E
 $UX^� u�g �J W�+>�� '	L% M6>( ��� �U, iUÖ) @Lr ��� MU,� ��

$���[g" (��L%4� :��� ." �� B�3� �w�l �� E��( �F �� ( '+� W�+>��1
 ��	a �y� t��Õ( �>�+% A ���/ �� �F# ¬��( @6� §4 �6+6� V1 &

�� @�+[ A g����1 '�¢X/ ( '	L>�� G�).  
 ��� �4 &$
^>� W�+>�� '	L% Se
� �� (Õl� MUL/ '�Ñ� �� �>U< ²( Ç

'�,u4� ( ��>�� ..$
^>� ��3 �(� ��
%�� �6�J ��-� ´�� .. Wu1u�(
 '�,u4� G�� @�(1 &���� g�(� , �XJ '���%��� g�(4� A '�1��(1

 1� &5�8�� '�U�� ���	, $ULr �� �� �,�� ���� u�|�f� @�	� ���� ¨�,4�
1�L�� A V�LU� �8F ���� �� �,�� . �4 &'U��F '	��, '�,u4� G�6J

'�1�	
�� Å��l�1 '��1��� ?1�v�� 5
� ��Ê �H� t��,��� . g�r �J
 $%� ��1 &'��1��� 5/��l� ( ��3 Emd 5U� �U, ]U�1 �,�� �� (Õl�F

1��( G¼�,u ��� �+8< 1� ���6d 1� ����z ]+�� �� �,u �	J &�� �>, ��
¬W�+>�� �U, g��z��F c��F ! i	Q� 'k��F E�,��� '�Ñ� �>	UL/ c�w @�4
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S��>J) :�%��� ( Y��1)����( '�,�	��#� Å��	U� T^  i	Q� 'k�z �4 &
'�(���� .'��1g '�g�� ����� G��� ( ����� ( �� m^8�� ���1.  

�� E�,��� ��� �� �X�� S�+�� , F�k� # Ç &��L%�� �U, S��f� $F u�
 A W�+>�� ����F E�,��� ��� �� �%«�,� �� ¨�� �eJ &'+�1 ��L%� �X�� W�+>��1
 5���/ ?�[ &W�+>�� �6[�g �U,1 &ML>�� i�� �� �>� ��Õ� ������1 ¬�����

M6�U, �6(�³ �� ��4 �³ �J &O	U
	U�.  
M)�< �(�1 : �� S�[g1 ¯% �L+� �� �� 9����3  &O�+>�� Û

$��< A u���( $F��ÆJ) : -$ÎU�� �M�L�%7� ��P�Î�� �i�( �cP×7��1;e7J 7S�-[q����1 �$ÎU�� ÝiP8-� ��(�1
�o��PJ�g �cP×7��1;� �-
���1 �OP¢P��q����1 êE����6¤=���1 �OP��Ú�Ú����1 �OÚ�Ý+q>�� �P( �MÝ6��7U�,( &

�� ( #� '	L>�� G�� �¢�
� # �� $��[g1 �� ��� . �� O+�� (1
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^/ A O���L�� ��
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 E�,��� ���)M6�U, 0	L%� ���� É��z M���
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 t�	U��� G�� $F�=/ t�	U�F �,�� �f� , �¢+�� K� '��� �L=� �(�>,
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سورة البقرة مدةني  

  سبع ومثانون و مائتانوهي مع البسملة
 

يتضح من هذه شك أنه ال ال . �ورد هذا االسم يف عدة أحاديث على لسان الرسول : امسها
أم بوحي من اهللا تعاىل، ولكين على نفسه بقد أطلق عليها هذه التسمية  � النيب كان ما إذا األحاديث

قال : عن أيب هريرة قال: ومن الروايات اليت تذكر هذا االسم. أمر اهللا تعاىليقني أن أمساء السور كانت ب
هي .. لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن ":�رسول اهللا 
  )الترمذي، أبوب فضائل القرآن" (.آية الكرسي

قوا يوما ترجعون اتو�: لبعض أن قوله تعاىلنزلت هذه السورة يف املدينة املنورة على فترات، وعند ا
أليام األخرية من وأيضا نزلت آيات الربا يف ا. ل يوم النحر من حجة الوداع نز١ )٢٨٢اآلية(�فيه إىل اهللا

  )وابن ماجة.  أبواب فضائل القرآنالترمذي،. (البعثة النبوية
  

  :ومما جاء عن فضائل سورة البقرة
فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم يعين .  ذو عددما وه بعثً�ث رسول اهللا بع": عن أيب هريرة قال

ما معك يا فالن؟ فقال معي كذا وكذا : هم سنا فقالن أحدثفأتى على رجل م. ما معه من القرآن
 فقال رجل من .اذْهب فأنت أمريهم: قال. نعم: أمعك سورة البقرة؟ قال: فقال. وسورة البقرة

موا القرآن علّت: �فقال رسول اهللا . هللا ما منعين أن أتعلم البقرة إال خشية أال أقوم اوا: أشرافهم
واقرءوه، فإن مرابٍمه فقرأه وقام به كمثل جِعلّثل القرآن ملن تم وحمش ه يف كل مكان، سرحي كًا يفوح

ثل مومسكعلّن تعلى م يوهو يف جوفه كمثل جراب أُوك بواب فضائل القرآن، الترمذي، أ( ".مه فريقُد
  )سورة البقرة

ال جتعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت تقرأُ البقرة فيه ال يدخله ":  قال�عن أيب هريرة أن رسول اهللا و
  )املرجع السابق (."الشيطان

 ."ة البقرة كفتاهن قرأ اآليتني من آخر سورم": �قال رسول اهللا : عن ابن مسعود األنصاري قال
   )رجع السابقامل(

                                                 
  ).الناشر( لقد وضعت أرقام اآليات يف هذا التفسري باعتبار البسملة آية من كل سور  القرآن، ما عدا سورة التوبة ١



 ٢

 تيالْب كلْ ذَلخدي لَم لَةي لَيف ةقَرالْب ةورس نم اتآي رشأَ عقَر نم اللَّه دبقَالَ قَالَ ع بِيعنِ الشع
لَةَ حىتشاللَّي لْكطَانٌ تيبِحصي  :سةُ الْكُرآيا وهلأَو نا معبأَرب انتآيو ثَاليا وهداعلُها أَوهيماتوثٌ خ: � لَّهل

اتومي السا فسنن الدارمي، كتاب فضائل القرآن، سورة البقرة (.�…م .(  
هذه الفضائل الذاتية لسور القرآن تشق يف الظاهر على بعض املتعلمني إذ ال يستسيغون وجود كل 

ظروا من زاوية أن كل سورة حتتوي على موضوع ولكن لو أم ن. هذا التأثري اخلاص يف سورة ما
  . خاص، وال بد هلذا املوضوع أن يترك أثرا على القلب، لسهل عليهم فهم قضية الفضائل هذه

  .  لذلك الشاب أمريا على اجليش حكم عديدة�ويف تعيني الرسول 
اجليش يف ذلك كانت إمارة . أنه رغَّب اآلخرين يف حفظ القرآن وعدم نسيان ما حفظوه: أوهلا

 بدافع حبهم الذي ال �الوقت ال متثل كسبا ماديا وإمنا كانوا يسعون إىل اكتساب رضا أبيهم الروحي 
  . يقدر قدره إال من عرف لذة مثل هذا احلب

أنه جرت العادة يف تلك األيام أن يكون أمري اجليش أيضا إمام الصالة، ومرجع الناس يف : وثانيها
حىت قال حضرة ابن .. حتتوي سورة البقرة على مسائل دينية أكثر من أي سورة سواهاو. املسائل الدينية

العريب إين مسعت من بعض أساتذيت أن يف هذه السورة ألف أمر وألف ي وألف حكم وألف خرب 
وهذا القول فيه حملة من الصوفية، ولكن ال ميكن إنكار أن سورة البقرة ال جتاريها ). تفسري القرطيب(

  .  أخرى من حيث تنوع املواضيع وسعة األحكامسورة
 بأن الشيطان ال يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة، فإمنا يعين أنه إذا تدبر اإلنسان ما تتضمنه �أما قوله 

  . هذه السورة من وسائل لصد هجمات الشيطان ووساوسه لعجز الشيطان عن أن يدخل بيته
ففيه إشارة إىل أن التعليم، مهما كان .. يت حىت الصباح إن الشيطان ال يدخل الب�وأما قوله 

والتأثري الصاحل مهما كان عظيماً، فإنه سرعان . عظيماً، فال يترك أثرا كامالً إذا مل يتعهد مرة بعد أخرى
  .ما يزول ما مل يجدد

ملراد به أيضا أن فا..  إن من قرأ اآليات العشر املذكورة يف احلديث فر الشيطان من بيته�وأما قوله 
. فاآليات األربع األوىل من سورة البقرة ترسم صورة حلياة عملية طاهرة. يف هذه اآليات خالصة اإلسالم

.. أما آية الكرسي واآليتان التاليتان هلا واآليات الثالث األخرية منها فتشتمل على دعوات تطهر القلب
االرمتاء ه تعاىل، و والتفكري يف صفات،م اهللا تعاىل األعمال الصاحلة حبسب كالألمور الثالثة، أيوهذه ا

  .  تطَهر قلب اإلنسان وفر عنه الشيطانإذا اجتمعت.. على العتبة الربانية بالدعاء واالبتهال
  : ترتيب السورة
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هذه السورة هي أول سورة من املفصالت، بدأ نزوهلا من السنة الرابعة عشرة للبعثة النبوية، ومل تزل 
ملاذا حدث ذلك؟ ملاذا مل يدون املصحف .  بقليل�ل لسنوات حىت اكتملت قبل وفاة الرسول تتنـز

  حسب نزول الوحي القرآين؟ 
لقد أجاب على السؤال بعض أعداء اإلسالم، بل بعض املسلمني بقوهلم أنه قد مت تدوين القرآن الكرمي 

وهذا الزعم لغو بعيد عن . حسب طول السور وقصرها، دون أن يالحظ يف ذلك أي ترتيب معنوي
  : احلقيقية متاما وذلك لألسباب التالية

 تشتمل  حيث قصرية)الفاحتة(فالسورة األوىل ، هذا االدعاءترتيب السور يف املصحف يبطل : أوالً
 ربعا، ١١ من قلُّأ  هي)آل عمران(طويلة جدا، والثالثة ) البقرة(الثانية ، والسورة على سبع آيات فقط

.  اختالفًا كبريامن حيث الطول والقصر ختتلف أيضاور التالية والسا، عب ر١٢  هي)النساء(والرابعة 
  . فالقول بأن السور مرتبة حسب طوهلا غري صحيح

إِنَّ �: ، لقول اهللا تعاىل� القرآن الكرمي ليس من عمل البشر، بل وال من فعل الرسول مجع: ثانياً
هَآنقُرو هعما جنلَيأي أن مجع القرآن الكرمي ونشره يف أحناء العامل هو من اختصاصي ..)١٨:القيامة(�ع 

فال ميكن للمسلم أن يعترب مجع القرآن وترتيبه من عمل . أنا، وسوف يتم كالمها بأمري وحتت إشرايف
  . أما غري املسلمني فلهم جوابنا الذي ذكرناه آنفا. إنسان
 مضمونا خاصا ا يتصل مبضمون السورتني السابقة والالحقة إن لكل سورة من القرآن الكرمي: ثالثاً

ولو كان ترتيب السور حسب طوهلا وقصرها ما أمكن أن يتحقق هذا الربط والوصل بني . هلا
مبا ال .. ولسوف يتضح هذا األمر جليا عند تناول الربط والوصل بني مواضيع سور القرآن. مواضيعها

  . حيتاج إىل مزيد من البيان
فلماذا مل يرتل القرآن .. لسائل أن يسأل إذا كان ترتيب سور القرآن يف املصحف من وحي اهللا تعاىلو

  ذا الترتيب نفسه؟ 
من الالزم أن يكون ترتيب الكالم احلكيم خمتلفا عن ترتيب نزوله، فكلما : وجوابا على ذلك نقول

فال بد أن يكون .. هجا وهداية تامةيبعث نيب بشريعة جديدة فيها عقائد وتكاليف للناس وتتضمن من
ألن األمور اليت جيب بياا للناس .. بداية ما يترتل عليه من وحي خمتلف عما يبدأ به تدوين ذلك الوحي

عندما .. جيب أال تذْكَر يف بداية التدوين.. يف بداية دعواه، عندما يكونون غري عارفني بدينه متاما
ومبقتضى هذه احلكمة كان ترتيب نزول سور القرآن خمتلفا عن . حد مايكونون قد عرفوا كالم اهللا إىل 

  . ترتيب تدوينها يف املصحف



 ٤

 كلما نزلت �فالثابت من احلديث أن الرسول . كما أن كيفية نزول اآليات حتل مسألة نزول السور
ية األخرى يف عليه آيات من القرآن كان يأمر كتاب الوحي أن يضعوا آية كذا يف املكان الفالين، واآل

فإذا كان ترتيب الرتول كافيا لوضعت كل آية ). أبو داود، الترمذي، ابن حنبل، واملشكاة(مكان آخر 
جند أن آيات الربا منها هي من آخر .. خذوا مثالً سورة البقرة. جديدة جبانب اآليات السابقة يف الترتيل

θ#): ك احلال يف نزول قوله تعاىلكذل. أجزاء القرآن نزوالً، ولكنها مل توضع يف آخر السورة à)̈?$#uρ� $ YΒ öθtƒ 

šχθãèy_ö� è? ÏµŠÏù ’ n<Î) «!$# ( §ΝèO 4†‾û uθè? ‘≅ ä. <§øtΡ $̈Β ôM t6 |¡Ÿ2 öΝèδuρ Ÿω tβθãΚ n=ôà ãƒ �)  ٢٨٢: البقرة.( 
فتبني أن . فقد ورد يف احلديث أنه نزل أيام حجة الوداع ومع ذلك مل يوضع أيضا يف آخر السورة

وهكذا كان احلال .  تكن توضع من سور القرآن حبسب ترتيب نزوهلا وإمنا حبسب مضامينهااآليات مل
  . يف ترتيب السور، فهي مرتبة يف املصحف حبسب مضامينها ال حبسب نزوهلا

&ù: وجدير بالتذكر أن أول ما نزل من الوحي القرآين هو هذه اآليات من سورة العلق t�ø%$#� ÉΟó™$$ Î/ y7În/u‘ 

“Ï% ©!$# t, n=y{ ∩⊄∪ t, n=y{ z≈ |¡ΣM}$# ô ÏΒ @, n=tã ∩⊂∪ ù& t�ø%$# y7š/u‘ uρ ãΠt�ø.F{ $# ∩⊆∪ “Ï% ©!$# zΟ‾=tæ ÉΟn=s)ø9$$ Î/ ∩∈∪ 

zΟ‾=tæ z≈|¡ΣM}$# $ tΒ óΟs9 ÷Λs>÷ètƒ �.  

قد و.  بالتبليغ ودعوة الناس إىل اهللايف هذه اآليات أمرذا التبليغ ألن أوجب اهللا على اإلنسان القيام 
ا خلَله ربا حيب لعبده االزدهار ه فطرةَقه وأودع قلبا زوده بقوى الرقي والتقدم، رباحلب والتعلق، رب 

كي ال ينتفع بعمله وحده، بل .. ولذلك وهبه ملكة التعلم والتحرير والتصنيف.. فضالً منه وكرماً
نسان باملقدرة على التعلم وفضالً عن تزويد اإل. يوصله لآلخرين، فينتفعوا به وحيفظوه لألجيال القادمة

فإنه عز وجل أوجد الوسائل اليت .. والترقي فيه، وتوصيل املعارف لآلخرين، وطريقة حفظها من الضياع
  . يترتب عليها الرقي العلمي يف كل زمان، ويكتشف ا اإلنسان كل جديد مل يكن معلوما لدى آبائه

وأخرب أن هناك خالقًا للسماوات . ضرورة التبليغ إىل �يف هذه اآليات وجه القران الكرمي نظر النيب 
واألرض وأخرب أيضا أن اإلنسان يف حاجة إىل اهلداية، وأنه مزود بقوة تساعده على االهتداء واالزدهار، 

وما كان بد من ذكر هذه األمور قبل . ومن أجل تنبيه هذه القوى وصقلها يرتل الوحي السماوي
طب اإلنسان خياطب نفسه، وما مل ميتلئ قلبه محاسا وإخالصا وإحساسا التكليف بالنبوة؛ فأول ما خيا

  . بأمهية األمر وضرورته فإنه ال يوطن نفسه أبدا ألمور تتطلب منه تضحية براحته بل حبياته
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هذا املوضوع تتضمنه هذه اآليات األوىل من الوحي القرآين، بل تناولته أيضا السور اليت نزلت يف 

$: فمثالً سورة املدثر تشري إىل ذلك املوضوع حيث تقول.  من الوحيالفترة األوىل pκš‰r' ‾≈ tƒ� ã�ÏoO £‰ ßϑø9$# ∩⊄∪ 

óΟè% ö‘ É‹Ρ r' sù ∩⊂∪ y7−/u‘ uρ ÷�Éi9s3sù �.  

مث هناك سورة املزمل وهي من أوائل . قم ونبه الناس وكرب ربك.. أي يا من تدثَّرت خبلعة النبوة

pκ$: تبدأ بقوله تعاىل.. السور نزوالً š‰r' ‾≈ tƒ� ã≅ ÏiΒ̈“ ßϑ ø9$# ∩⊄∪ ÉΟè% Ÿ≅ ø‹©9$# āω Î) Wξ‹Î=s% ∩⊂∪ ÿ…çµ x óÁ ÏoΡ Íρ r& 
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š� ø‹n=tã Zωöθ s% ¸ξ‹É) rO �..يا من تزم قُ..  برداء النبوةلتقضها يف قراءة دة اهللا، وا يف الليايل لعبام

  . نحملك مسؤولية ال يسهل محلهاالقرآن، ألننا س
يتبني من مضامني هذه السور األوائل يف الترتيل أا إىل جانب بيان صفات اهللا تعاىل، والغاية من خلق 

 �يب فإا حتث الن.. اإلنسان، وضرورة عبادة اهللا، وذكر انتشار الشرور واآلثام، وغريها من املواضيع
أو بعبارة أخرى أعدت هذه . على التبليغ والدعوة إىل اهللا، وتسعى خللق احلماس يف قلبه للقيام بذلك

 ليدرك �والظاهر أنه بدون هذا اإلعداد مل يكن . هي مهمة النبوة..  ملهمة جديدة�اآليات الرسول 
وإذًا، كانت هناك يف البداية . خطورة هذه املهمة اليت سيعهد ا إليه، كما مل يكن ليؤديها حق األداء

مث بعد هذا كانت هناك حاجة لبيان صفات اهللا تعاىل، وضرورة النبوة، . ضرورة ملثل هذا الوحي
إذ مل تكن هناك .. ومواضيع التقوى والطهارة، وأمهية الدعاء، ومسائل القضاء والقدر والبعث بعد املوت

ن من الضروري أن تبني للناس بإجياز أمور مجاعة قد تكونت بعد، ومل يكن الدين قد اكتمل، وكا
  . كي يعرفوا هذه املبادئ اليت متيز اإلسالم عن الديانات األخرى.. أساسية هامة

وعندما اكتمل نزول القرآن، وازداد عدد املسلمني، وعرف الذين كانوا يعيشون معهم من غري 
.. وا هذه املبادئ األساسية من آبائهماملسلمني ذه األمور، ووجد جيل جديد من املسلمني الذين تعلم

ومل تكن عندئذ . ظهرت احلاجة إىل ترتيب القرآن للقارئ ترتيبا آخر يسد حاجات كل زمن إىل األبد
 أن يا حممد، إن قومك قد فسدوا، وعندهم ملكات عطلوها وال يستفيدون �حاجة ليقال للرسول 

ن جيب أن يكون أول املخاطبني بالقرآن الكرمي هم اآل. منها، فقم أنت وبلغهم كالم اهللا وادعهم إليه
املؤمنون به، الذين حتقق يف زمنهم انتصار اإلسالم، وجيب أن تكون للقرآن بداية تبني به الغرض من 
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كما ال بد اآلن أن حياول غري املسلمني النظر إىل . نزوله، وما عليهم من مسؤوليات بوصفهم مسلمني
ما احلاجة إىل دين اإلسالم يف وجود ديانات أخرى؟ وما هي الغاية اليت : نيالقرآن نظرا فلسفيا متسائل

حيققها املسلم ومل حيققها أبناء الديانات األخرى؟ كما سيقارنون تعليم اإلسالم بتعاليم الكتب السابقة 
اء السابقون  مصداقًا للنبوءات اليت جاء ا األنبي�مقارنة تفصيلية، ويبحثون فيما إذا كان اإلسالم ونبيه 

  . عن خامت النبيني
اختلف األسلوب الذي يتوجه به املؤمنون وغري املؤمنني إىل .. وخالصة القول إنه بعد اكتمال الرتول

والكتاب الكامل ال ميكن أن يبقي على كماله إال إذا وضع يف االعتبار هذه احلاالت . القران الكرمي
الذي سد هذه احلاجة، وراعى هذه احلكمة اليت مل تراعها والقرآن الكرمي هو الكتاب الوحيد . املتغرية

حبيث كان ترتيب الكالم اإلهلي يف بداية نزوله مراعيا .. التوراة وال اإلجنيل وال غريمها من الكتب السابقة
حىت .. املخاطبني األول، مث تغري ترتيبه بعد انتشار الدين لرياعي حاجات الناس يف ذلك الوقت وما بعده

فالفرق املوجود بني الترتيب القرآين من حيث . واضيع الكتاب وقع أكرب حبسب األحوال املتغريةيكون مل
  . وإمنا هو عالمة امتياز وفضيلة.. الرتول، وترتيبه من حيث التدوين، ليس حمل اعتراض

اإلنسانية من  أما سورة البقرة فيتبني عند دراستها أا ترد على كل األسئلة الطبيعية اليت تثريها الفطرة 
.. وتدل مضامينها على أا ما نزلت إال لتأيت يف بداية القرآن. وجهة النظر الفلسفية إزاء الدين الكامل

مما يدل مرة أخرى أا مل .. بل إا، كما سنبين، ترتبط بسورة الفاحتة ارتباطًا خاصا وتتمم مضامينها
  . طها العميق مبضامني سورة الفاحتةتوضع يف بداية القرآن لطوهلا، وإمنا بسبب ارتبا

لبيد بن ربيعة العامري شاعر جاهلي من شعراء . هناك لطيفة أدبية جديرة بالذكر بصدد سورة البقرة
وسأله سيدنا . أسلم يف آخر أيامه، وتأثر بفصاحة سورة البقرة وبالغتها حىت هجر قرض الشعر. املعلقات

: فقال له سيدنا عمر. فأخذ لبيد يتلو سورة البقرة..  من شعرهعمر رضي اهللا عنه أن ينشده شيئًا جديدا
مين اهللا  بيتا من الشعر بعد أن علّرضما كنت ألق: اجلديد؟ فأجاب لبيدسألتك أن تنشدين بعض شعرك 

 عمر من جوابه كثريا وأمر بزيادة راتبه السنوي من ألفي درهم إىل ألفني رفس. البقرة وآل عمران
  )أسد الغابة( .ومخسمائة درهم

قد تبدو هذه الواقعة يف ظاهرها عادية، ولكننا إذا وضعنا يف االعتبار مقام لبيد بني العرب وقتئذ فال 
كان لبيد ذا مكانة مرموقة يف األوساط األدبية العربية يف زمن أوج األدب العريب، وكالم . تبدو عادية

لشاعر الكبري الذي كان يعد ملك البالغة هذا ا. شعراء ذلك الوقت يعترب حىت اليوم من أمجل الشعر
والشعر يتأثر من بالغة سورة البقرة وينبهر منها حىت يتخلى متاما عن قرض الشعر الذي كان غذاَء روحه 

وعندما طلب إنشاد بعض كالمه . وسبب عزه، والذي بوءه مكان الصدارة يف جمالس احلكام العرب
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ال لكالم آخر غري سورة البقرة؟ وهذا جيربنا على االعتراف بأن هل بقي هناك جم: قال يف حرية.. اجلديد
  . هذا التأثري ال ميكن أن يكون إال من كالم معجز

  خالصة سورة البقرة
أرى من املناسب هنا أن أُمجل خالصة مضامينها، وهذا .. قبل أن أشرع يف تفسري السورة آية آية

قي مقدمة القرآن الكرمي رغم تأخرها نزوالً، سوف ييسر على القارئ تفهم سبب وضع هذه السورة 
  . وإدراك ترتيب مضامينها بصورة موجزة، وهذا بدوره سوف يساعده على فهم معانيها

أما تفسري سورة البقرة فلم أتلَقَنه . لقد ذكرت عند تفسري الفاحتة أن مالكا علمين تفسريها يف الرؤيا
وكل من تدبر يدرك أن . اىل قد علمين إياه عن طريق اإللقاءذا الطريق، ولكن مما ال شك فيه أن اهللا تع

النكتة اليت علِّمتها يف هذا الصدد حتول هذه السورة كلها إىل موضوع مرتب ترتيبا حمكما، وبالتايل ال بد 
وبيان ذلك أنه قبل حوايل سبع وعشرين . له من التسليم بأن هذا التفهيم مل يكن إال بفضل اهللا وحده

: وعندما وصلت إىل قوله تعاىل. نت أعلم القرآن لبعض أصدقائي، وكان الدرس يف سورة البقرةسنة ك

$uΖ−/ u‘� ô] yè ö/$# uρ öΝ Îγ‹Ïù Zωθß™u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θè=÷G tƒ öΝ Íκ ö� n=tæ y7ÏG≈ tƒ#u ÞΟßγ ßϑ Ïk=yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# 

sπ yϑ õ3Ïtø:$# uρ öΝÍκ� Ïj. t“ ãƒ uρ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& â“ƒÍ• yè ø9$# Þ�ΟŠÅ3ysø9$#)أُلقي يف روعي فجأة أن هذه ).. ١٣٠

. اآلية هي مفتاح مضامني سورة البقرة، وأن مواضيعها هي نفس مواضيع السورة، ورتبت بنفس الترتيب
وعندما درست سورة البقرة على ضوئها مل يكن هناك حد لدهشيت وسعاديت وامتناين هللا تعاىل إذ 

ليس هذا فحسب، بل رسخت هذه . مني هذه اآليةوجدت مضامني سورة البقرة مطابقة متاما ملضا
  . املضامني يف ذهين رغم تعددها حىت وجدت أا منظومة كعقد من الآللئ

يقول . ا يف مكة لسيدنا إبراهيم دعا به اهللا تعاىل ليبعث نبيإذا تدبرت هذه اآلية وجدا تذكر دعاًء
  : التاليةاملهامبيا يقوم ب وبني هذا القوم، نابعثْ يا رب يف هذا البلد،: الدعاء

 (#θè=÷G tƒ� öΝÍκ ö� n=tæ y7ÏG≈ tƒ# u..� .. يأيت بآيات ودالئل من اهللا تعاىل تصحح اإلميان واليقني أي

  :وتقومهما، وتنشئ عالقة باهللا تعاىل، وتكون معامل ومنارات على الطريق املؤدي إىل اهللا تعاىل

ÞΟßγ ßϑ Ïk=yè ãƒ uρ� |=≈ tG Å3ø9$# .. � .. ا شامالً كامالًيقدم لأيلناس كتاب.  
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π yϑ õ3Ïtø:$# uρ�.. � .. يأيت بشريعة مصحوبة ببيان حكمة أحكامها والغرض من الدين واألمور أي

  . املتعلقة به واليت عليها مدار رقيه

öΝ Íκ�Ïj. t“ ãƒ uρ�..� .. اأيدف إىل ازدهار األمة وطهار خيتار وسائل.  

واضيع وجدت مواضيعها تتطابق متاما مع مواضيع اآلية وعندما درست سورة البقرة على ضوء هذه امل
كما وجدت يف كل عنصر من هذه . لفظًا لفظاً، بل وجدا مرتبةً بنفس الترتيب املذكور يف اآلية

مبعىن أن مضمون آيات سورة البقرة تشري إىل اآليات . العناصر األربعة إشارات إىل كلمات هذه اآلية
 "تعليم الكتاب"فقد ورد موضوع . مث إىل الشريعة وحكمتها، مث إىل التزكيةوالدالئل، مث إىل الكتاب، 

tΑ$s%uρ� t:  عند قوله تعاىل٢٠ رقم ٢حىت الركوع Ï%©!$# (#θãèt7̈?$# öθs9 āχr& $oΨs9 Zο§�x. r&§� t6 oKoΨsù 

öΝ åκ ÷]ÏΒ $yϑ x. (#ρ â§� t7s? $̈ΖÏΒ 3 y7Ï9≡x‹x. ÞΟÎγƒ Ì�ãƒ ª!$# öΝßγ n=≈ yϑ ôã r& BN≡u�y£ym öΝ Íκ ö� n=tæ ( $tΒuρ Ν èδ 

tÅ_Ì�≈ y‚Î/ zÏΒ Í‘$̈Ψ9$# �) بعد ذلك حىت الركوع رقم " حكمة الشريعة"مث موضوع  ).١٦٨: البقرة

�š:  عند قوله تعاىل٣١ Ï9≡x‹x.� ßÎit7ãƒ ª!$# öΝ à6 s9 Ïµ ÏG≈ tƒ# u öΝ ä3ª=yès9 tβθ è=É) ÷ès? �) آية :

من يدرس سورة البقرة من هذا املنظور يدرك و. يستمر إىل آخر السورة" التزكية"مث موضوع ). ٢٤٣
  . بشكل مدهش سعة ومشول معانيها، وما لترتيبها من حسن وتأثري

  )٨ إىل ١اآليات من (خالصة الركوع األول 
يف سورة الفاحتة دعاء علَّمنا اهللا إياه لطلب اهلداية، ويف اآليات األوىل من سورة البقرة إشارة إىل هذا 

داية اليت التمستموها يف سورة الفاحتة، أي هداية املنعم عليهم يف السابقني، هي هذا إن اهل: الدعاء وقيل
وبرتول هذا الكتاب لبى اهللا تعاىل نداء الفطرة الذي كان يهز عرش الرمحن، . القرآن الكرمي.. الكتاب

  . والذي ارتفع من قلوب الناس عند اندراس هداية الكتب السابقة
قرآن الكرمي ال يقدم للعامل منهجا هاديا فحسب، بل منهجا كامالً شامالً كل مث يقول عز وجل إن ال

. ولذلك ال يبين دعواه على الطعن والتشكيك يف تلك الديانات.. احلقائق املوجودة يف األديان السابقة
وهذا الكتاب ال يقتصر على حتسني أخالق وتصحيح سلوك اإلنسان فحسب، بل يسمو به إىل مقام 

                                                 
وهي أقسام صغرية تناسب القراءة يف ركعات الصالة، وهي ..  إىل ركوعاتأيضا، فإنه ينقسم  باإلضافة إىل تقسيم القرآن إىل أجزاء وأحزاب وأرباع٢

  .وخاصة يف القارة اهلندية وإيران وأفغانستان وأندونيسيا وبعض بالد املغرب العريب.. مألوفة يف املصاحف املطبوعة خارج اجلزيرة العربية
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يذكر هذا الكتاب أمورا اعتقادية جيب أن يؤمن ا املؤمنون، .  عالقة حب خالص مع ربه تعاىلتوطيد
كما يبني هلم طرق العبادة اليت ينبغي هلم السري فيها، ويوضح هلم حقوق بين جنسهم اليت ال بد هلم من 

اول كل احلقائق كما يذكر هلم هذا الكتاب أحوال مؤسسي الديانات السماوية السابقة، ويتن. أدائها
وينبغي أال يكون هذا اإلميان شكلياً، بل ال . املتعلقة باملاضي واملستقبل اليت جيب عليهم اإلميان ا كلها

  . ألن الناس سوف يعارضوم، ولكن يفشل املعارضون يف النهاية.. بد من تقدمي التضحيات يف سبيله
  )٢١ إىل ٩اآليات من (خالصة الركوع الثاين 

وسيكون هناك طائفة أخرى . ناك أناس منافقون يتظاهرون باإلميان وقلوم فارغة منهوسيكون ه
إال أن عداوة . مؤمنة، ولكنهم جلبنهم الشديد ال يترددون يف إقامة عالقات سرية مع أعداء اإلسالم

  . لن تضر اإلسالم شيئًا.. هؤالء ومؤامرات أولئك
  )٣٠ إىل ٢٢اآليات من (خالصة الركوع الثالث 

فعلى كل من يؤمن باهللا تعاىل أن يدخل يف هذا الدين، ويشترك يف عبادة اهللا وحده، وينال مقام 
وإذ قال قائل كيف نقبل . فهذا هو الغرض من خلق العامل.. التقوى، ويصل مبعونة القرآن الكرمي إىل ربه

فإن مل .  القرآن بتعاليم دينكمال بد وأنكم تتبعون دينا من األديان، فقيسوا: هذا اإلدعاء القرآين؟ فقل هلم
وإال فال مناص لكم، بناء على مبادئ دينكم .. جتدوا تعاليمه أمسى مما عندكم فلكم احلق عندئذ يف رفضه

كما ميكن لكم أن . من التسليم بكون هذا الكتاب مساويا متضمنا تعليما أمسى مما يف الكتب السابقة
فإن . يان باآليات السماوية لتعرفوا من الذي حيظى بتأييد اهللا تعاىلتتباروا مع أتباع القرآن يف جمال اإلت

وال شك يف أن املؤمنني ذا التعليم سينالون . أبيتم إال الرفض دون تفكري فال مفر لكم من عذاب النار
  . النعم اإلهلية باستمرار، لكي ال يظن أحد أن هذه النعم جاءم صدفة وليست ثوابا من اهللا تعاىل

..  أشرنا إىل هذه النعم على وجه اإلمجال، وإال فسوف تتضح عظمة هذه البشارات يف حينهالقد
وحرمان الكافرين من اإلميان نتيجة طبيعية، فالعني . وعندها يزداد الكافرون كفرا واملؤمنون إميانا ويقينا

  . املريضة ال تستطيع رؤية النور
فقد جاءت اهلداية . عا من الكالم اإلهليكيف ال تستطيعون رؤية صدق القرآن، وهو ليس بد

فما الذي يقطع سلسة . السماوية يف املاضي إىل أقوام كانوا موتى يف الروحانية فبعثوا ا من جديد
. اهلداية هذه؟ لقد جاءكم احلق من اهللا تعاىل طبقا هلذه السنة اإلهلية املستمرة، وليأتني يف املستقبل كذلك

   القرآن باملقاييس اليت عرف ا صدق الكتب السابقة؟ وما املانع من قياس صدق
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مل ال ينظر هؤالء إىل نظام الكون الدال على سنة االرتقاء الذي تتجلى فيه يد القدرة اإلهلية؟ : مث يقول
وملاذا خيتلقون األعذار الواهية لريفضوا احللقة األخرية من سلسلة االرتقاء، مع أن هذه احللقة األخرية هي 

  .  النهائي لنظام االرتقاء، وبِتركها يبقى ناقصااهلدف
  )٤٠ إىل ٣١اآليات من (خالصة الركوع الرابع 

إنكم تؤمنون : فقال.. سيدنا آدم، أول من تلقى الوحي.. مث يذكر احللقة األوىل من هذه السلسة
ه معاصرو  باملعيار الذي عرف ب�بآدم، فما الدليل على صدقه عندكم؟ إن بوسعكم معرفة صدق حممد 

لقد أثريت االعتراضات على شخصه، ومل تكن من أشخاص عاديني، بل من أناس هم . آدم صدقه
كاملالئكة، ولكن هل نال هذا من صدقه؟ إن اهللا تعاىل أيده حىت مل يبق على مالئكيته إال من أطاعوا آدم 

  . وا إىل شياطنيأما الباقون فقد حتول. ووضعوا أيديهم يف يده، وخروا بني يديه يف تواضع
  )١٢٢ إىل ٤١اآليات من  (١٤ إىل ٥خالصة الركوعات من 

فمن . وال يظنن أحد أن كالم اهللا قد نزل على آدم عليه السالم فال حاجة إىل نزول كالم آخر بعده
إىل أن نزل كالم اهللا تعاىل على موسى .. املعلوم أن اهللا مل يزل يرتل وحيه بعد آدم حسب حاجة البشر

لقد بعث إلصالح قومه نيب بعد نيب، ولكن قومه ما انفكوا يعصون . لسالم، وما ذلك منكم ببعيدعليه ا
فقضى اهللا تعاىل بتحويل مركز الوحي من بين إسرائيل إىل بين إمساعيل فبعث فيهم حممدا . مرة بعد مرة

ري هذه العداوة واآلن بدأ بنو إسرائيل يعادونه حسدا من عند أنفسهم، وسيكون مص.  بشريعة ائية�
  . مثل مصري عداوة األمم الغابرة ألنبيائهم

  )١٣٠ إىل ١٢٣اآلية من (خالصة الركوع اخلامس عشر 
مث جيب على بين إسرائيل أن يعرفوا أن أفضال اهللا اليت نزلت عليهم كانت بسبب وعود قطعها اهللا 

حدهم، وإمنا تشمل بين إمساعيل تعاىل إلبراهيم عليه السالم، ومل تكن هذه الوعود خاصة ببين إسحاق و
لذلك كان من الضروري أنه إذا قصر بنو إسحاق يف أداء واجبام أن يتم الوفاء لبين إمساعيل . أيضا

ولتحقيق هذه الوعود قدر اهللا تعاىل جميء إمساعيل عليه السالم للعيش يف واد غري ذي زرع . بوعودهم
فبعث اهللا اآلن فيهم نبيا، من . إمساعيل مثرة هذه التضحيةوأخريا حان أن ينال بنو . عند مكة املكرمة

  . مهامه أن يتلو عليهم آيات اهللا ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم
  )١٤٢ إىل ١٣١اآليات (خالصة الركوع السادس عشر 
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وال حق لبين إسرائيل أن ميتعضوا من ذلك، بل عليهم أن يتذكروا أن آباءهم إبراهيم وإسحاق 
فعليهم أن ينالوا نعم اهللا . عليهم السالم قد نصحوهم بأن العز احلقيقي هو يف الطاعة الكاملةويعقوب 

  . تعاىل عن طريق طاعته، وال يثريوا غضبه بالعصيان
  )١٥٣ إىل ١٤٣اآليات من  (١٨ و١٧خالصة الركوعني 

لكنهم ينسون أن و..  ألنه ترك قبلة األنبياء السابقني�يعترض بنو إسرائيل على حممد رسول اهللا 
مث عليهم أن يتذكروا أن إجابة دعاء إبراهيم . القبلة ليست مقصودة لذاا، وإمنا هي عامل على الوحدة

يف حق بين إمساعيل تتضمن نبأ بأن الكعبة املشرفة ستكون قبلة للناس، وأن مكة املكرمة ستكون مركز 
ق له أن يعلن كون الكعبة قبلة الناس وإال فح..  هو الذي حتقق فيه هذا النبأ�فإذا كان حممد . احلج

لذلك . استحال على قومه نيل نصيبهم من الربكات اليت صارت منوطة ذه القبلة نتيجة لدعاء إبراهيم
وذلك بفتحها وحتريرها وإزالة معدات الشرك منها، .. أمره اهللا تعاىل بتطهري الكعبة تطهريا ظاهريا

  . ا من أفكار الشرك والكفر، وجعلها قبلة للعامل كلهوذلك بتخليصه.. وتطهريها باطنيا
  )١٦٤ إىل ١٥٤اآليات من (خالصة الركوع التاسع عشر 

. مث يقول إن هذه املهمة حمفوفة بالصعاب، وأن الكفار سيسعون ملنع املسلمني من ذلك حبد السيف
من يقتل يف سبيل اهللا يفُز فال ختافوهم، بل امضوا قدما مستعينني بالدعاء والسعي احلثيث، وتذكروا أن 

باحلياة األبدية، وأن الفوز حمتم للمسلمني، وال بد أن تفتح مكة ليجد املسلمون الفرصة لتطهريها ظاهرا 
  . وباطنا

  )١٦٨ إىل ١٦٥اآليات من (خالصة الركوع العشرين 

θ#): ليشري إىل قوله تعاىل) آيات(يف هذا الركوع استخدم القرآن كلمة  è=÷G tƒ� öΝÍκ ö� n=tæ y7ÏG≈ tƒ# u � 

دعاء الفارغ، بل إن خلق السماوات واألرض ا ليست من قبيل االيت ذكرناها آنفًوبين أن األمور ال
إن قانون الكون املادي واكتماله : فأوال. واختالف الليل والنهار وسائر الظواهر الكونية تصدق ذلك

سوف ترون بأنفسكم : وثانيا. ا باالرتقاءباالرتقاء يقضي وجود قانون الكون الروحي الذي يكتمل أيض
أن السماء واألرض والليل والنهار والسحاب والرياح ووسائل النقل يف الرب والبحر، ال تنفك تعمل يف 

 ونصرته، لتعرفوا أن هذا الشخص حمبوب عند اهللا تعاىل، وهذا هو السبب يف �تأييد حممد رسول اهللا 
  . إن الذي يسلك طريقا ينأى عن اهللا تعاىل يذل ويهانوإال ف.. أن الكون كله يعمل لنصرته

θ#) :ولقد انتهى إىل هذا الركوع معىن قوله تعاىل è=÷G tƒ� öΝ Íκ ö� n=tæ y7ÏG≈ tƒ# u �.  
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  )١٧٧ إىل ١٦٩اآليات من (خالصة الركوع الواحد والعشرين 
فشرع باألمر . هاأي الشريعة مع بيان حكم.. بدأ من هذا الركوع العنصر الثاين من دعاء إبراهيم

. بأكل احلالل والطيب، ألن أعمال اإلنسان تابعة حلالته الذهنية، وهذه تتأثر بالغذاء الذي يتناوله اإلنسان
وبني أربعة . واحلالل ما رخصت به الشريعة، والطيب ما جتيزه مبادئ الصحة والعرف والذوق السليم

يتة اليت بدأت تتغري طعما أو رائحة أو هيئة؛ وال تأكلوا ال تأكلوا امل: أصول تتعلق باألطعمة احملرمة، فقال
أي املواد السامة، وال تأكلوا حلم اخلرتير ألنه سيئ الطباع، ومن أكل حلمه أخذ من .. الدم وما شاه

كاألطعمة اليت توزع يف مناسبات الشرك .. سوء طبعه، وال تأكلوا ما يفقد اإلنسان الغرية هللا تعاىل
  . وغريها
  )١٨٣ إىل ١٧٨اآليات من (صة الركوع الثاين والعشرين خال

يبني هذا الركوع خالصة التعاليم اإلسالمية من إميان باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتب السماوية 
ويؤكد بضرورة حسن املعاملة مع الناس، . كي ال يقع اإلنسان يف إنكار أي حقيقة من احلقائق.. والنبيني

نفاق يف سبيل األهداف القومية، وحسن اخللق، والصرب والوفاء بالعهد، وإقامة العدل، وعبادة اهللا، واإل
  . ومساعدة األقارب بالرب، ووضع القوانني للتمدن االجتماعي اليت من أمهها قانون املرياث

  ) ١٨٩ إىل ١٨٤اآليات من (خالصة الركوع الثالث والعشرين 
فالصوم يصحح . هلذا الغرض فرض اإلسالم الصومال بد لتحسني األخالق من تدريب ظاهري، و

  . األخالق، ويساعد على الدعاء ويزيده تأثريا
  )٢١١ إىل ١٩٠اآليات من  (٢٥ و ٢٤خالصة الركوعني 

يتناول هذا الركوع قواعد احلج الذي هو ذريعة لوحدة األمة، ويبني أن من يعيث الفساد يف الطرق 
ضده ليست فسادا، بل هي وسيلة الستتباب األمن، فعلى املسلمني املؤدية إىل هذا البلد اآلمن فاحلرب 

كما يبني أنه ال ميكن أن يتمسك العامل كله حببل واحد إال إذا كان هلم . أال حيجموا عن حماربة هؤالء
  . مركز واحد، ومن مث فال حتسبوا أمر احلج هينا

  )٢١٧ إىل ٢١٢اآليات من (خالصة الركوع السادس والعشرين 
.. فنبه أال تنظروا إىل الشريعة بعدم االكتراث.  يف هذا الركوع احلكم وراء األوامر اإلهليةوردت

والسبب احلقيقي يف خمالفة الشريعة هو حب الدنيا، ألن اإلنسان ال . فالظاهر يساعد على إصالح الباطن
وهي السبب وراء .. ملعاذيريريد أن يبذل أوقاته وأمواله يف سبيل اهللا، وفرارا من محل هذا العبء خيتلق ا



 ١٣

مع أن تطهري النفس .. كثرة اخلالفات يف العامل، فيشوه الناس تعاليم األنبياء ويبدلوا إىل ما خيالفها متاما
  . ال ميكن أن يتم من دون بذل وتضحية

مث ذكر الصدقات وعدد مصارفها، وبين أن أعظم مصرف للصدقات أن تنفق يف اجلهاد يف سبيل 
  .  من يعتدون على اآلخرين بسبب عقيدم ويسلبوم حرية الضمريضد.. اهللا

  )٢٢٢ إىل ٢١٨اآليات من (خالصة الركوع السابع والعشرين 
وإذا كان الوضع هكذا فال مناص من القتال والتضحية باملال والنفس، حىت وإن هامجكم أعداء احلق 

ومييل الناس يف أوقات احلرب عادة إىل ممارسة . ميف أشهر احلج اليت حيرم فيها القتال، فلكم احلق يف قتاهل
إن حرب املسلمني حرب دينية : فقال.. القمار وشرب اخلمر طلبا للَّهو ومجعا للمال الالزم للحرب

  . مقدسة، وإن سكينة قلوم لتكمن يف رضا اهللا تعاىل، لذلك ينبغي عليهم جتنب هذه املساوئ
 فعلى اإلنسان أن يضحي بأكثر ما يستطيع دون اإلضرار حبقوق .مث بين أنه ال حد للتضحية املالية

  . اآلخرين عليه
واحذروا من الزواج باملشركني . مث ذكر أن اليتامى يكثرون بسبب احلروب، فعاملوهم خري معاملة

  . واملشركات، ألن هذا إخالل بالنظام
  )٢٤٣ إىل ٢٢٣اآليات من  (٣١ إىل ٢٨خالصة الركوعات 

وقال إذا . فنهى عن مباشرن يف احمليض، وأمر حبسن معاشرن.  اخلاصة بالنساءمث بني األحكام
أما إذا مل تستطيعوا االستمرار يف العيش معهن . اضطررمت هلجرهن فال يطولن اهلجر أكثر من أربعة أشهر

  . بعد ذلك بني أحكام الطالق والرضاعة وأحكام األرامل. فطلقوهن
  . تاب واحلكمةوبذلك ينتهي موضوع تعليم الك

  )٢٥٤ إىل ٢٤٤اآليات من  (٣٣ و ٣٢خالصة الركوعني 
فتذكروا دائما . فبين أن الرقي القومي غري ممكن من دون تضحية. يبدأ هنا موضوع التزكية ومبادئها

مبعىن أنه تعاىل .. وذه الطريقة حييي اهللا املوتى. أن احلياة ال تكتب إال لقوم مستعدين الستقبال املوت
  . در أوامر حيسبها القوم موتا هلم، ولكنهم إذا عملوا ا كتبت هلم احلياةيص

  )٢٥٨ إىل ٢٥٥اآليات (خالصة الركوع الرابع والثالثني 
ذكر اهللا فيه أن احلياة الدنيا تنتهي على حني غرة، ولذلك جيب أن تسارعوا إىل فعل اخلريات وإنشاء 

أال وهو آية .. هناك بيان موجز، ولكنه جامع للصفات اإلهليةمث . عالقة باهللا جلّ وعال قبل فوات األوان
مث بين أن اإلنسان ال حيتاج إىل جرب وإكراه إلنشاء .  سيدة آي القرآن�الكرسي اليت مساها الرسول 
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ومثل هذه الصلة . عالقة مع هذا الرب املتصف بتلك الصفات احلسىن، ذلك ألن حسنه خالب للقلوب
ألن .. لذلك إياكم واللجوء إىل اإلكراه يف أمور الدين. ى احملبة هي اليت تنفع اإلنسانباهللا القائمة عل

وإن اللذين ينعم اهللا عليهم بالقرب والوالية . غرض الدين هو التزكية، وتزكية القلوب ال تتم باإلكراه
  . يزيل عن قلوم الظلمات بالدالئل والرباهني، وال يرضى من أحد بظاهر األقوال

  )٢٦١ إىل ٢٥٩اآليات من (صة الركوع اخلامس والثالثني خال
والتزكية اليت تمنح من اهللا تعاىل على نوعني، األوىل اليت يهبها اهللا لألفراد مباشرة، كتزكيته تعاىل 

مث ذكر أن اهللا تعاىل قدر أن مينح . لألنبياء، والثانية التزكية القومية اليت توهب لألمم عن طريق األنبياء
  .  التزكية بنوعيها لذرية سيدنا إبراهيم عليه السالم يف أربعة أزمنة بوجه خاصهذه

  )٢٦٧ إىل ٢٦٢اآليات من (خالصة الركوع السادس والثالثني 
وقد يعترض معترض بأن التعاون . مث بني أن احلصول على التزكية القومية يقتضي سعيا وتعاونا مجاعيا

فاجلواب أن غري املؤمنني باهللا . انوا مؤمنني أو غري مؤمننياجلماعي هو سبب ازدهار أي قوم سواء ك
أما الذين يتعاونون لوجه اهللا .. تعاىل إذا تعاونوا على فعل شيء كانت نتائج أعماهلم بقدر جهودهم

يقدمون تضحيام ) أوال(ومن عالمام أم . تعاىل فتكون نتائج أعماهلم أعظم كثريا من تضحيام
يبذلون تضحيام ابتغاء مرضاة اهللا، وال مينون على عباده ) ثانيا( تعاىل وإقامةً لشريعته، وامتثاال ألمر اهللا

  . شيئا
  )٢٧٤ إىل ٢٦٨اآليات من (خالصة الركوع السابع والثالثني 

ا، وتوالذين يضح ممث يبني أن . طهر أعماهلمتون لوجه اهللا تعاىل ال تضيع أعماهلم، وتطمئن قلو
 يشتغلون يف إصالح اخللق فهذا أدعى جلزيل الذين إىل أي أحد أمر حممود، ولكن إذا كان اإلحسان إىل

  . مع مالحظة أن يكون اإلحسان بطريق مشروع.. الثواب
  )٢٨٢ إىل ٢٧٥اآليات من (خالصة الركوع الثامن والثالثني 

إن . على املؤمن جتنبهمث بني أن التعامل بالربا يتعارض مع اإلحسان وروح التعاون اجلماعي، وجيب 
األمم اليت تتعامل بالربا جريئة على شن احلروب، وال حتفل بأمن الشعوب، فال ختافوا احلرمان من 

  . االزدهار إذ امتنعتم عن التعامل الربوي، ألننا سوف يئ األسباب لتدمري األمم املتعاملة بالربا
  )٢٨٤ إىل ٢٣٣اآليات من (خالصة الركوع التاسع والثالثني 

وإذا كان اإلنسان غري قادر على أن يهب ماله . واإلقراض من طرق اإلحسان والتعاون اجلماعي
وملا كان . فبوسعه أن يساعده بإقراضه إياه، وجيب عليه أال يتردد يف إسداء املعروف.. ألخيه احملتاج
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وإذا . ليه من فسادالقرض سيرد بعد فترة، لذلك جتب كتابته أمام شهود؛ لتجنب اخلصام وما يترتب ع
  . نياإلقراض نظري رهن كشهادة على الدمل يكن هناك كاتب فيمكن 

  )٢٨٧ إىل ٢٨٥اآليات من (خالصة الركوع األربعني 
كالم اهللا اإلميان ب) ثانيا(بار، وأخذ صفات اهللا تعاىل يف االعت) أوال(ولكن أفضل وسائل الطهارة هي 

  . ن قبل األنبياء والصلحاء ومن يتعلق مالدعاء م) ثالثا(تعاىل والتفكري فيه، و
حيث قيل .. وفيها أقيمت احلجة مباشرة على اليهود والنصارى وقريش. هذه خالصة سورة البقرة

 حتقيق �وها هو حممد رسول اهللا .. كان هناك دعاء إلبراهيم قَبِلَه اهللا تعاىل، وكان حتقيقه منتظرا: هلم
إبراهيم ال حمالة، وتكذيبه يعين تكذيب السلسلتني من النبوة املوسوية جمسد له، فإذا كذبتموه كذبتم 

  . واملسيحية معا
إذ من احملال أن يكون .. كما أثبت اهللا تعاىل ذا الشكل صدق اإلسالم للعامل كله إثباتا غري مباشر

  . خلْق اإلنسان بال هدف
ألننا .. �ذي أنزله على رسوله حممد وإذا كان هناك كالم حيقق هذا اهلدف فهو كالم اهللا تعاىل ال

  . من معرفة اهللا، والتشريع الصحيح وحكمته، وتزكية القلب.. نتزود به بأمور هامة
فإنه جيد يف ذلك لذة جديدة وينفتح له باب .. إذا قرأ أحد سورة البقرة على ضوء هذه املالحظات

  . واسع على معانيها
  عالقة سورة البقرة بالفاحتة

ولكن ورود سورة البقرة بعد . ة ارتباط بكل سورة من القرآن الكرمي، لكوا خالصة لهلسورة الفاحت
  . الفاحتة مباشرة يف ترتيب املصحف يدل على أنه ال بد أن يكون هلا ارتباط ا أكثر من أي سورة أخرى

قرآن وأول صلة هلا بالفاحتة هي أن الفاحتة خالصة القرآن كله، كذلك سورة البقرة هي خالصة ال
وهذه العناصر . ألا تتضمن الدالئل والرباهني والشريعة وحكمتها وأساليب التزكية والطهارة.. أيضا

  .هي اهلدف من جميء مبعوث أخري وعد به يف دعاء سيدنا إبراهيم عليه السالم

‰tΡÏ$ :منا دعاء وعالقتها الثانية بالفاحتة أن هذه تعلّ ÷δ $#� xÞ≡u�Å_Ç9$# tΛÉ) tG ó¡ßϑ ø9$# � ، وسورة البقرة

≈=y7Ï9≡sŒ� Ü :تعلن يف بدايتها tGÅ6 ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰ èδ zŠÉ) −F ßϑù=Ïj9 � .. مبعىن أن هذه

  . السورة حتقق اهلدف من السري يف الصراط املستقيم، وبالتايل هي عالمة ظاهرة لقبول دعاء الفاحتة
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  : التفسري

�Ο!9#� :روف مقطَّعات لتقطُّعها يف النطق، ويتراوح عددها بني واحد ومخسة تسمى هذه احل

ا، ل، م، ص، ر، ك، ه، ي، ع، ط، س، ح، ق، ن، : ومن ناحية النوع هي أربعة عشر حرفًا. حروف
  .يردان يف بداية سورتني بشكل منفرد، والبقية منها ترد مثىن مثىن أو أكثر) ق، ن(واألخريان منها 

إا أسرار هللا، وليس لنا أن نبحث عن : فقال بعضهم..  يف هذه احلروفوقد اختلف املفسرون
وإذا كان . إا للتحدي بأن القرآن رغم تألُّفه من هذه احلروف كالم معجز: وقال البعض. حقيقتها

؟ وقال بعضهم القرآن مثل منهام مل يستطع العرب أن يؤلفواكالم اإلنسان يؤلَّف من هذه احلروف فل :
لكن هذه املعاين ال تصلح . سم الذي أقسم به اهللا على موضوع السورةكما قيل إا القَ. اء السورإا أمس

  . ألن تكون دافعا لوضع املقطعات يف بداية السور
إن األلف يدل على اهللا، والالم : وفسرها بعضهم بأا ملخص لكالم ذي مغزى ومعىن، يقولون مثالً

ي هذا الكالم أنزله اهللا على حممد بواسطة جربيل، هذا املعىن يصدق ، أ�على جربيل، وامليم على حممد 

  . ولكنه ال يصدق على مجيع املقطعات��Ο!9#على 

وقال البعض إا تدل على صفات اهللا اليت تبينها السورة بعدها، وهي احلروف األوىل أو األهم من 
قرآن وأكثر اتفاقا مع ما يشهد به القرآن وهذا املعىن األخري أصح وأجدر بعظمة ال. هذه الصفات اإلهلية

  . نفسه ذا الشأن
إا من ناحية قيمتها العددية تشري إىل آجال احلوادث اليت وردت األنباء حبدوثها يف : وقال البعض

هذا املعىن أقرب إىل الصحة أيضا، وعلى األقل . السورة، أو أن السورة ختص بالذكر أحوال تلك األيام
  .  اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه يصدقه كما سأذكرفإن سكوت رسول

ترمجة سيل  (�وقد زعم بعض املستشرقني أا تدل على أمساء الذين ألفوا هذه السورة بأمر حممد 
فاأللف عندهم يدل على أيب بكر، والعني تدل على علي أو عمر، والسني يدل على ). نقالً عن غويليس

  . شري إىل أيب هريرة رضي اهللا عنهمسعد، والطاء على طلحة، واهلاء ت
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وهذا مما يشهد على جهل املستشرقني، ولكن بالرغم من هذا اجلهل فإن كل واحد منهم يعد نفسه 
واألغرب من ذلك أم أرادوا باهلاء أبا هريرة مع أنه أسلم قبل وفاة رسول اهللا . نابغة يف مسائل اإلسالم

ه املبتدئتان ذه احلروف مكيتان، وقد مت نزوهلما قبل  بثالث سنوات فقط، بينما سورتا مرمي وط�
  . إسالم أيب هريرة خبمس عشرة سنة

ومما جيب أن نأخذه يف االعتبار أن هذه السورة لو كانت من تأليف الصحابة رضي اهللا عنهم لكان 
ا دام فم). نعوذ باهللا من ذلك( قد أشهد بنفسه هؤالء األشخاص على كذبه �يعين ذلك أن رسول اهللا 

قد استطاع أن يكتب سائر القرآن من عنده فلماذا كلف الصحابة تأليف هذه السورة خاصة، وكيف 
وإذا افترضنا أنه فعل ذلك فلم أقام احلجة على نفسه بوضع أمساء هؤالء .. أشهدهم على هذا االفتراء

  ! وهذا مما ال يفعله حىت من فقد عقله! الكتاب يف أول السور؟
روى البخاري يف كتاب .  أيضا يشهد على كون هذه احلروف وحيا�ول اهللا مث إن حديث رس

من قرأ حرفا من : "�قال رسول اهللا : التاريخ ونقله الترمذي واحلاكم عن عبد اهللا بن مسعود قال

 حرف، ولكن ألف حرف، والم ��Ο!9#ال أقول . كتاب اهللا فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا

  ). لترمذي أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء يف من قرأ حرفا من القرآنا(حرف، وميم حرف 
علما أن املراد من احلرف هنا الكلمة، ألن احلرف قبل تدوين النحو كان يستعمل للكلمة أيضا، 

وإذن كيف . ولكن بعد التدوين اختص استعماله حبروف اهلجاء أو باأللفاظ اليت ليس هلا معىن مستقل
  .  هذه احلروف للداللة على أمساء الذين زعم أم قد ألفوا هذه السورميكن الظن بأن

مث األغرب من ذلك أم يزعمون أن هذه احلروف كعالمات لألمساء، لكن أصحاب هذا الزعم 

ا ملا فكيف تكون هذه احلروف رمز. ، الذي ال يدل على اسم ما* ) يل حممدرمأَ: (��Ο!9#ترمجوا 

  يزعمون؟ 

  . من الوحي��Ο!9# بني أن �بن عبد اهللا الذي سيأيت أيضا يشهد بأن رسول اهللا وحديث جابر 

                                                 
 الن هذه اجلملة غري صحيحة لغوياً، وصواا.. طبق باللغة العربية، وثانيا على دجلهم وتلبيسهم يف الدين على جهلهم املالًوأيدل )  يل حممدأمر(قوهلم   *
  . الناشر). م(مع ) حممد(، و)ل(مع ) يل(، و)أ(مع  )أمر(ولكنهم اختلقوها كذبا وخطًا ليتطابق ).  حممدأمرين(
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. سبق أن ذكرت أن من معاين هذه احلروف داللتها على آجال احلوادث اليت تنبئ ا السورة
 فلم ينكره، وكأنه �كان قد أبدى وكرر رأيه هذا عند رسول اهللا .. وصاحب هذا الرأي عامل يهودي

  . ولذلك فإن هذا املعىن أيضا جدير باالنتباه ويفتح آفاقا جديدة للمتدبرين.  ماصدقه إىل حد
واحلديث الذي يذكر هذا املعىن، رواه البخاري وابن إسحاق يف تارخيهما، كما رواه ابن جرير عن 

  وهو�مر أبو ياسر بن أخطب يف رجال من يهود برسول اهللا : "وهو.. ابن عباس عن جابر بن عبد اهللا

≈=Ο!9#� ∩∪ y7Ï9≡sŒ Üيتلو فاحتة سورة البقرة  tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù �  بن فأتى أخاه حيي

 ∪∩ �Ο!9#تعلمون واهللا، لقد مسعت حممدا يتلو فيما أنزل عليه : أخطب يف رجال من اليهود، فقال

y7Ï9≡sŒ Ü=≈ tG Å6ø9$# يف أولئك النفر. نعم: أنت مسعت؟ فقال: ؟ فقال� ييإىل رسول اهللا فمشى ح 

≈=Ο!9#� ∩∪ y7Ï9≡sŒ Üيا حممد، أمل يذكر أنك تتلو فيما أنزل عليك : ، فقالوا� tG Å6ø9$# Ÿ؟ قال� :

لقد بعث اهللا من قبلك األنبياء، ما نعلمه : نعم، قالوا: أجاءك ذا جربيل من عند اهللا؟ قال: بلى، قالوا
األلف : فقال حيي بن أخطب وأقبل على من كان معه! بين لنيب منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غريك

أفتدخلون يف دين نيب إمنا مدة ملكه . واحدة والالم ثالثون وامليم أربعون، فهذه إحدى وسبعون سنة
: قال. يا حممد، هل مع هذا غريه:  فقال�وأجلُ أمته إحدى وسبعون سنة؟ مث أقبل على رسول اهللا 

األلف واحدة والالم ثالثون وامليم أربعون : هذه أثقل وأطول: قال. املص: وما ذاك؟ قال: قال. نعم
وما ذاك؟ : قال. نعم: هل مع هذا يا حممد غريه؟ قال. والصاد تسعون، فهذه إحدى وستون ومائة سنة

فهذه إحدى وثالثون سنة . األلف واحدة والالم ثالثون والراء مائتان. هذا أثقل وأطول: قال. الر: قال
األلف واحدة والالم ثالثون وامليم : فهذه أثقل وأطول: قال. املر. نعم: هل مع هذا غريه؟ قالف. ومائتان

لقد لَبِس علينا أمرك يا حممد حىت ما : مث قال. فهذه إحدى وسبعون سنة ومائتان. أربعون والراء مائتان
ما يدريكم : معه من األحبارمث قاموا، فقال أبو ياسر ألخيه حيي ومن . ندري أقليالً أُعطيت أم كثريا
إحدى وسبعون وإحدى وستون ومائة وإحدى وثالثون ومائتان وإحدى : لعله قد جمع هذا حملمد كلُّه

تفسري فتح ." (لقد تشابه علينا أمره: فقالوا. وسبعون ومائتان، فذلك سبع مائة وأربع وثالثون سنة
  )البيان

، �حلروف اآلجال أيضا، وصرحوا بذلك لرسول اهللا يتبني من هذا احلديث أن اليهود أرادوا ذه ا
ولكن استدالهلم ذه احلروف على أجل األمة احملمدية صريح البطالن، ألن أجل هذه األمة . فلم ينكره
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فبالنظر إىل .  عند استدالهلم ال خيلو من حكمة�ومع ذلك فإن سكوت رسول اهللا . ممتد إىل يوم القيامة
ميكن أن نقول بأن هذه احلروف من حيث قيمتها العددية تشري إىل ذلك ذلك وإىل مواضيع السورة 

وذلك بأن تقع تلك احلوادث بعد البعثة النبوية إما .. الزمن الذي أنبئ عن أحداثه يف تلك السورة خاصة
  . خالل اية هذه املدة أو أا تبدأ من عندها

ات البقرة خالصة ملا جرى بعد البعثة خالل وإذا أقمنا وزنا هلذه احلقيقة فمن الواضح جدا أن حمتوي
تويف حضرة معاوية يف ستني للهجرة، وإذا زدنا على ذلك ثالث عشرة سنة قبل .. إحدى وسبعني سنة

فبهذا حتدد . وأعلن معاوية بيعة يزيد قبل وفاته بسنة أو سنتني. اهلجرة تصري هذه املدة ثالثا وسبعني سنة
  . ى وسبعني سنة، ألن تفاقم الفتنة كان يف هذه السنةفترة بداية ازدهار اإلسالم بإحد

ü�Èوسورة مرمي تبدأ بـ ÿè‹γ والسورة تتضمن . اليت جمموعها مائة ومخسة وتسعون  �2!

 بعد البعثة ١٩٥والتاريخ يشهد أن املسيحية يف هذه السنة، أي . ازدهار النصرانية الثاين بعد رقي اإلسالم
 يف نفس السنة اليت دبر فيها، ألول مرة يف تاريخ اإلسالم، عزل امللك وهذه. النبوية، بدأت تسترد قوا

العباسي املعتصم باهللا أثناء حماربته الروم، وجعل مكانه عباس بن املأمون ملكاً، وذلك كي يضعف 
اإلسالم ضد النصرانية، ويف هذه األيام نفسها هاجم النصارى واستردوا بعض املناطق من األندلس، ويف 

اته بلغت الشقاوة باملسلمني أن تآمر خلفاء األندلس مع ملك الروم على اخلالفة العباسية، الزمن ذ
والعباسيون بدورهم عززوا عالقات الصداقة مع ملك اإلفرنج على حساب الدولة اإلسالمية األندلسية، 

لو فكرنا بنفس وأرى أننا . وهكذا مهدوا الطريق الزدهار النصرانية بإدخال النصارى يف سياسة املسلمني
  . األسلوب يف سائر السور، تبينت لنا معانيها من الناحية الزمنية أيضا

واآلن أسرد حبث املقطعات الذي يتأسس على التفسري الذي فسر به سيدنا علي وابن عباس رضي اهللا 
 بد عنهم، وهو أن املقطعات تتضمن عدة أسرار، منها ما يتعلق بأشخاص هم على صلة بالقرآن حبيث ال

من ذكرهم فيه، ولكن املقطعات إىل جانب ذلك تعمل عمل القفل، فال ميكن لرجل أن يدرك معاين 
  . القرآن إال بفتحها، وبقدر ما تنفتح له هذه األقفال يتمكن من اإلطالع على معانيه

ف فإذا ابتدأت سورة حبرو. وحبثي ذا الصدد يدل على أن معاين القرآن تتجدد بتجدد هذه احلروف
منها فاعلم أن السور اليت تليها وال تبدأ مبقطّع جديد تابعة للسورة السابقة يف املوضوع، وإن املتماثلة يف 

ا للمبدأ املذكور، يستمر املوضوع  طبقً،وعندي. املقطَّعات متفقة يف املوضوع ومنخرطة يف سلك واحد

مث آل . اليت تبتدئ ا البقرة ��Ο!9#هذه السورة كلها مرتبطة بـ فإن الواحد من البقرة إىل التوبة، 
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بعد . عمران تبدأ بنفس احلروف، مث النساء واملائدة واألنعام خالية من املقطعات، فكأا تابعة ملا قبلها

بعد ذلك األنفال . �ص� حباهلا، لكن زيد يف آخرها ��Ο!9#، وفيها �املص�ذلك تبدأ األعراف بـ 

أما الصاد الذي زيد يف .  إىل براءة��Ο!9#ر املوضوع املتعلق بـ والرباءة خاليتان من املقطعات، فيستم

آخر األعراف فيشري إىل موضوع التصديق، األعراف واألنفال والتوبة تبحث يف ازدهار اإلسالم ورقيه، 
لكن األعراف تشري إىل موضوع التصديق بصورة مبدئية، واألنفال والتوبة تذكرانه مفصالً ولذلك قد 

  . زيد هنا الصاد

�� مث سورة يونس تبدأ بـ . حباهلا، لكن الراء حلت حمل امليم) الـ(، وبقيت ��Ο!9#بدالً من  �9#!

 ��Ο!9#ألن البحث من سورة البقرة إىل التوبة كان من وجهة نظر علمية، فمعىن .. فهنا تغري املوضوع

خيية ويقتصر على لكن البحث من سورة يونس إىل الكهف حيمل طابع احلوادث التار. أنا اهللا أعلم

��االستنتاج من تلك احلوادث، ألجل ذلك قال اهللا عز وجل  ، أي أنا اهللا أرى وأعرض عليكم هذا �9#!

فهذه السورة كلها تبحث يف صفة الرؤية، والسور . الكالم معتمدا على رؤييت لتاريخ مجيع أمم األرض
  . اليت قبلها ختتص بصفة العلم

جياز ما يزعمه بعض املفسرين من أن املقطعات مهملة وأا وضعت أرى من املناسب أن أذكر هنا بإ
احلق أن املقطعات نفسها تبطل زعمهم، ألننا إذا تعمقنا يف القرآن كله، . قبل السور بدون جدوى

، مث النساء ��Ο!9#، مث آل عمران تبدأ ب ��Ο!9#البقرة تبدأ بـ . وجدنا املقطعات مرتبة ترتيبا وثيقا

مث سور يونس . ، مث األنفال والرباءة خاليتان�املص�مث تبدأ األعراف بـ . نعام بال مقطعاتواملائدة واأل

��وهود ويوسف تبدأ بـ  مث زيد امليم إليها يف الرعد، لكن الزيادة ختتلف عما مضى، إذ الصاد يف . �9#!

 وضع امليم بعد الراء، األعراف بعد امليم، وهنا وضع امليم قبل الراء، فلو كانت الزيادة عن غري قصد لكن
 .لكن توسط امليم بني الالم والراء يدل على أن هذه احلروف تؤدي معىن خاصا

��متقدمة، وتليها السور املبتدئة بـ  ��Ο!9#كذلك عندما جند أن السور املبتدئة ب  يتضح .. �9#!

تمع امليم والراء، وتقدمي امليم وأيضا يف سورة الرعد اج. لنا متاما أن امليم متقدم على الراء من ناحية املعىن
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على الراء أكد بأن هذه احلروف وضعت ملعان خاصة، وكذلك جند أن املتقدمة منها معنى متقدمة يف 
بعد الرعد استهلت إبراهيم واحلجر بالراء، لكن النحل والكهف ما ابتدأتا ا، فكأما . الترتيب أيضا

�Èرمي تفتح بـ مث سورة م. تابعتان يف املوضوع ملا قبلهما ÿè‹γ ، مث "طه"، مث سورة طه بـ  �2!

مث الشعراء ". طه"األنبياء واحلج واملؤمنون والنور والفرقان كلها خالية من املقطعات، وكأا تابعة لـ 

وبعد ذلك سورة . حباله وزيد عليه السني وامليم مكان اهلاء" طه"، فبقي الطاء من � Οû¡Û �تبدأ بـ 

مث عادت سورة القصص مبتدئة . � û§Û � الذي حذف منه امليم أبقى � û§Û �النمل تبدأ بـ 

بعد ذلك بدأت سورة . ، كأن حرف امليم أضيف إىل موضوع السورة، أو أعيد� Οû¡Û �بـ 

إنين وإن مل . ( وتكرر حبث علم اهللا من ناحية أخرى، وألجل ضرورة جديدة ��Ο!9#العنكبوت بـ 

يف السور  ��Ο!9#أن خطاب : ، قلت��Ο!9#ذا سئلت عن تكرار أكن هنا بصدد حبث الترتيب، لكن إ

  . األوىل كان للكفار، أما يف العنكبوت فاخلطاب موجه للمؤمنني

. مث األحزاب وسبأ وفاطر بال مقطعات. ��Ο!9#مث بعد العنكبوت، الروم ولقمان والسجدة تبدأ بـ 

 �مث سورة. مث الصافات بال مقطعات. سنيبعد ذلك سورة يس تبدأ بالياء وال. وكأا تابعة ملا قبلها

üÉ مث سورة غافر وحم والسجدة .  تبدأ بالصاد، والزمر خالية من املقطعات، وهي تابعة ملا قبلها�

وبعدها الزخرف تبدأ أيضا بـ . �عسق�، لكن زيد يف األخرية حرف � üΝm  �والشورى تبدأ بـ 

�  üΝm والفتح �أ بنفس احلروف، مث سورة حممد  مث الدخان واجلاثية واألحقاف كلها تبد� 

تبدأ بالقاف، مث يستمر موضوع واحد  � úX 4  �واحلجرات بال مقطعات وتابعة ملا قبلها، مث سورة

  . إىل آخر القرآن
وتعويض البعض يدل على أن الذي وضعها مل يضعها إال . فكرر احلروف املتجانسة مث حذَف البعض

  . لغاية
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فالسورة األوىل تستهل بـ . عات أرى من األفضل أن نرجع للقرآن نفسهولتحديد معاين املقط

�Ο!9#� ،آية املقطعوجاءت بعد هذا :� y7Ï9≡sŒ  Ü=≈ tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰ èδ 

zŠÉ) −F ßϑ ù=Ïj9 � . جاء بعد هذا املقطعمث يف آل عمران: � ª!$# Iω tµ≈ s9Î) āω Î) uθ èδ ÷‘ y⇔ø9$# ãΠθ•‹s) ø9$# 

∩⊂∪ tΑ̈“ tΡ š�ø‹n=tã |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ysø9$$Î/ $]%Ïd‰ |ÁãΒ $yϑ Ïj9 t÷t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ tΑ t“Ρr&uρ sπ1 u‘öθ −G9$#  

Ÿ≅‹ÅgΥ M}$# uρ �.  

Ÿω |=÷ƒ �ومما جتب مالحظته هنا أن  u‘  Ïµ‹Ïù � و � ,ysø9$$Î/ �  مبعىن واحد، فالكتاب الذي ذكر

  . ل عمران يف البقرة هو نفس الكتاب الذي وصف باحلق يف آ� Ο!9#$ �بعد 

üÈýϑ �مث األعراف تبتدئ بـ  ≈=ë  �: ، وتال هذه احلروف آية� 9#! tG Ï. tΑÌ“Ρé& y7ø‹s9Î) Ÿξsù 

ä3tƒ ’Îû x8Í‘ ô‰ |¹ Ólt� ym çµ÷ΖÏiΒ u‘ É‹ΖçF Ï9 Ïµ Î/ 3“t� ø.ÏŒ uρ šÏΨÏΒ÷σ ßϑ ù=Ï9 �.  

Ÿω |=÷ƒ �هنا أيضا ذكر نفس الكتاب املوصوف بـ  u‘  Ïµ‹Ïù � فقوله تعاىل ،� Ÿξsù ä3tƒ ’Îû 

x8Í‘ ô‰ |¹ Ólt� ym يدل على نفس امليزة�  .  

 Å¡ymr& â¨$̈Ζ9$#=| �:  أيضا، ويليها قوله عز وجل��Ο!9#مث بعد عدة سور تبدأ العنكبوت بـ 

βr& (# þθ ä. u�øIãƒ βr& (# þθ ä9θ à) tƒ $̈ΨtΒ# u öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ãΖtF ø ãƒ ∩⊂∪ ô‰s) s9uρ $̈ΖtF sù tÏ%©!$# ÏΒ öΝ Îγ Î=ö6 s% ( 
£yϑ n=÷èu‹n=sù ª! $# šÏ%©!$# (#θè%y‰ |¹ £yϑ n=÷èu‹s9uρ tÎ/ É‹≈ s3ø9$# � . ا تدل علىهذه اآليات أيض

فهنا نفس البحث الذي . كتاب حق، ألن االختبار أو االبتالء ال يكون إال جلالء الشك وإبطال الريب
منني، حيث تشري إليه البقرة باختالف بسيط وهو أن اخلطاب يف البقرة عام، وهنا خطاب خاص باملؤ

  .  قيل هلم كيف يستحقون معاملة املقربني وال يزال الشك خيالط قلبهم
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 Ο!9# ∩⊄∪ ÏMt7Î=äñ$: يقول اهللا عز وجل.. ويف سورة الروم نفس البحث وإن أصبح غاية يف الدقة

ãΠρ”�9$# ∩⊂∪ þ’ Îû ’oΤ÷Š r& ÇÚ ö‘ F{$# Ν èδ uρ -∅ ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ óΟÎγ Î6n=yñ šχθ ç7Î=øóu‹y™ � .. أي أن كالم

كأن اهللا عز وجل حتدى هنا جبزء من كالمه واستغىن عن الكل .  الروم وسيتحقق بال شكبصدداهللا نزل 

∅-: يف قوله تعاىل) س(و ) من(وأكد حتققه حبريف  ÏiΒ Ï‰÷èt/ óΟÎγ Î6n=yñ šχθ ç7Î=øóu‹y™.  

≈y7ù=Ï? àM  �:  ويليها قول اهللا عز وجل��Ο!9#مث تبدأ لقمان أيضا بـ  tƒ#u É=≈tG Å3ø9$# ÉΟ‹Å3ptø:$# 

∩⊂∪ “W‰ èδ ZπuΗ÷qu‘ uρ tÏΖÅ¡ósßϑ ù=Ïj9 ∩⊆∪ t Ï%©!$# tβθ ßϑ‹É) ãƒ nο4θ n=¢Á9$# tβθ è?÷σ ãƒuρ nο4θ x. ¨“9$# Ν èδ uρ 

Íοt� ÅzFψ$$Î/ öΝ èδ tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩∈∪ y7Í×‾≈ s9'ρ é& 4’ n? tã “W‰ èδ ÏiΒ öΝ ÎγÎn/ §‘ ( y7Í×‾≈ s9'ρ é&uρ ãΝ èδ 

tβθ ßsÎ=ø ßϑ ø9$# ∩∉∪ �.  

  .  تدل على أمر يقيين، فكأنه تكرار ملوضوع البقرةوصفة احلكيم أيضا

ã≅ƒ �:  أيضا، ويليها قول اهللا عز وجل��Ο!9#بعد ذلك سورة السجدة تبدأ بـ  Í”∴s? É=≈ tG Å6ø9$# 

Ÿω |=÷ƒ u‘ ÏµŠÏù ÏΒ Éb>§‘ tÏϑ n=≈ yè ø9$# � .ا ذكر الكتاب الذيريب فيه الهنا أيض .  

 تبعها موضوع خاص يؤدي إىل علم يقيين ال ��Ο!9#ذكر فهذه اآليات كلها توضح جليا أنه أينما 

فمع هذه احلقيقة الناصعة كيف ميكن أن نتوهم ونقول أن هذه احلروف مهملة ال دف . يساوره ريب

والشيء الذي يبطل الشك هو العلم .  ترمز إىل إزالة الشك ومتكني اليقني��Ο!9#إىل شيء؟ فاحلق أن 

أي من أراد استئصال الشك واحتراز اليقني ".. أنا اهللا أعلم"أي  ��Ο!9#الكامل الذي يدل عليه معىن 

  . وليدرس ما أنزلت إليه من الكتاب.. فليتوجه إىل ما ألقيت إىل الرسول من الكالم
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��اآلن أتناول البحث عن  إذا أمعنا النظر يف السورة املبتدئة ذه احلروف وجدناها تبتدئ . �9#!

� �: ورة يونس بقوله عز وجلفقد استهلت س.. ببحث واحد !9# 4 y7ù=Ï? àM≈ tƒ# u É=≈ tG Å3ø9$# 

ÉΟ‹Å3ptø:$# ∩⊄∪ tβ% x. r& Ä¨$̈Ζ=Ï9 $�6 yftã ÷βr& !$uΖø‹ym÷ρ r& 4’ n< Î) 9≅ ã_u‘ öΝ åκ ÷]ÏiΒ ÷βr& Í‘ É‹Ρr& }̈ $̈Ζ9$# 

Î�Åe³o0 uρ šÏ%©!$# (# þθãΖtΒ# u ¨βr& óΟßγs9 tΠ y‰ s% A−ô‰ Ï¹ y‰ΨÏã öΝ Íκ Íh5u‘ 3 tΑ$s% tβρã� Ï≈ x6ø9$# āχÎ) 

# x‹≈ yδ Ö�Ås≈ |¡s9 îÎ7•Β ∩⊂∪ �  

� �:  مث يقول اهللا عز وجل يف سورة هود !9# 4 ë=≈ tG Ï. ôMyϑ Å3ômé& …çµ çG≈tƒ# u §Ν èO ôMn=Å_Á èù ÏΒ 

÷βà$©! AΟŠÅ3ym A��Î7yz ∩⊄∪ āω r& (#ÿρ ß‰ ç7÷ès? āωÎ) ©! $# 4 Í_ ‾ΡÎ) /ä3s9 çµ ÷ΖÏiΒ Ö�ƒÉ‹ tΡ ×��Ï±o0 uρ ∩⊂∪ Èβr&uρ 

(#ρã� Ï øótF ó™$# ö/ä3−/ u‘ §Ν èO (# þθç/θ è? Ïµø‹s9Î) Νä3÷è ÏnG yϑ ãƒ $�è≈ tG ¨Β $�Ζ|¡ym #’ n< Î) 9≅ y_r& ‘ wΚ|¡•Β ÏN÷σãƒ uρ 

¨≅ ä. “ÏŒ 9≅ ôÒ sù …ã&s#ôÒ sù ( βÎ)uρ (#öθ ©9uθ s? þ’ ÎoΤÎ* sù ß∃% s{ r& ö/ä3ø‹n=tæ z># x‹ tã 5Θöθ tƒ A��Î6 x. ∩⊆∪ � .  

≈y7ù=Ï? àM 4 #9!� �: مث ورد يف سورة يوسف tƒ#u É=≈ tG Å3ø9$# ÈÎ7ßϑ ø9$# ∩⊄∪ !$‾ΡÎ) çµ≈ oΨø9t“Ρr& $ºΡ≡u ö� è% 

$wŠÎ/ t� tã öΝ ä3‾=yè ©9 šχθ è=É) ÷ès? ∩⊂∪ ßøtwΥ �Èà) tΡ y7ø‹n= tã z|¡ômr& ÄÈ |Ás) ø9$# !$yϑ Î/ !$uΖø‹ym÷ρ r& 

y7ø‹s9Î) #x‹≈ yδ tβ# u ö� à) ø9$# βÎ) uρ |MΨà2 ÏΒ Ï&Î#ö7s% zÏϑ s9 šÎ=Ï≈ tó ø9$# ∩⊆∪ � .  

�ýϑ �: دمث جاء يف سورة الرع !9# 4 y7ù=Ï? àM≈ tƒ#u É=≈ tG Å3ø9$# 3 ü“Ï%©!$# uρ tΑÌ“Ρé& y7ø‹s9Î) ÏΒ y7Îi/ ¢‘ 

‘,ysø9$# £Å3≈ s9uρ u�sY ò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩⊄∪ ª! $# “Ï%©!$# yì sùu‘ ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# Î�ö�tó Î/ 

7‰ uΗxå $pκ tΞ÷ρ t� s? ( §Ν èO 3“uθ tG ó™$# ’ n?tã Ä¸ ö� yè ø9$# ( t� ¤‚y™uρ }§ôϑ ¤±9$# t� yϑ s) ø9$# uρ ( @≅ä. “Ì� øgs† 
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9≅ y_L{ ‘ wΚ|¡•Β 4 ã�În/ y‰ ãƒ t� øΒF{ $# ã≅ Å_Á x ãƒ ÏM≈ tƒ Fψ$# Ν ä3‾=yès9 Ï !$s) Î=Î/ öΝä3În/ u‘ tβθãΖÏ%θ è? ∩⊂∪ � .

  . هنا اجتمع موضوع امليم والراء

≈=ë 4 #9!� �: مث ورد يف سورة إبراهيم tG Å2 çµ≈oΨø9t“Ρr& y7ø‹s9Î) ylÌ� ÷‚çG Ï9 }̈ $̈Ζ9$# zÏΒ 

ÏM≈ yϑ è=—à9$# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9$# ÈβøŒÎ* Î/ óΟÎγ În/u‘ 4’ n< Î) ÅÞ≡u�ÅÀ Í“ƒÍ“ yè ø9$# Ï‰‹Ïϑ ptø:$# ∩⊄∪ «!$# “Ï%©!$# …ã&s! $tΒ 

†Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# 3 ×≅ ÷ƒ uρuρ šÌ� Ï≈s3ù=Ïj9 ôÏΒ 5># x‹ tã >‰ƒ Ï‰ x© ∩⊂∪ � .  

� �: مث يف سورة احلجر !9# 4 y7ù=Ï? àM≈ tƒ# u É=≈ tG Å6ø9$# 5β# u ö�è%uρ &Î7•Β ∩⊄∪ $yϑ t/ •‘ –Š uθ tƒ 

t Ï%©!$# (#ρã� x Ÿ2 öθ s9 (#θ çΡ% x. tÏϑ Î=ó¡ãΒ ∩⊂∪ öΝ èδö‘ sŒ (#θè=à2ù' tƒ (#θ ãè −G yϑ tG tƒ uρ ãΛ ÏιÎγ ù=ãƒ uρ ã≅ tΒF{$# 

( t∃öθ |¡sù tβθçΗs>ôètƒ ∩⊆∪ !$tΒuρ $uΖõ3n=÷δ r& ÏΒ >π tƒö� s% āω Î) $oλ m; uρ Ò>$tG Ï. ×Πθè=÷è ¨Β ∩∈∪ $̈Β ß,Î7ó¡n@ 

ôÏΒ >π ¨Βé& $yγ n=y_r& $tΒuρ tβρ ã�Ï‚ø↔tF ó¡tƒ ∩∉∪ � .  

إذا أمعنا يف هذه املواضع، تبني أن البحث يدور حول موضوعني اثنني، التاريخ القدمي وخصوصا 
عقاب ارمني وخلق الكون، واالستفهام اإلنكاري يف سورة يونس يدل على أن األنبياء بني بشري ونذير 

 يتطور يف مدى وبين يف سورة هود أن كل قوم يف تطور دائم، وأنه ال بد أن. لن تنقطع بعثتهم قط
بعد ذلك أشار يف سورة يوسف إىل . ووضح بذكر اخللق أن تقدم العامل خاضع لقانون االرتقاء. معني

��و ��Ο!9#يف سورة الرعد مجع موضوعي ) ميم(مث بإضافة . تاريخ العامل بصورة واضحة ، حيث �9#!

مث يف سورة إبراهيم .  يف خلق الكونإىل أن القرآن كالم يقيين، مث دعا إىل النظر والتفكري) ميم( بـأشار
كرر التوجيه إىل التفكري يف قوانني القدرة، مبينا أنكم لو فعلتم ذلك فستجدون فيه آثار يد اخلالق 

ومن البني أن قانون الكون وحوادثه . ويف سورة احلجر دعانا إىل التفكري يف القانون القدمي. احلكيم
 ال يستطيع أحد التحري عن احلقيقة إال إذا كانت ظواهر الكون املختلفة مرتبطة بالرؤية، واحلق أنه

��و ��Ο!9#فعالقة هذه السور بالرؤية واضحة كما تشهد ا كلمتا . وقوانينه منكشفة أمامه !9#� 
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فال التاريخ القدمي غائب عين وال خلق الكون وقوانينه خافية . اللتان قيل فيهما أنين أنا اهللا أعلم وأرى
  . يت هي اليت ميكن أن تغنيكم عن كل شيء آخر يف إدراك احلقائق املتعلقة بالعلم والرؤيةفهداي.. علي

وجدير بالذكر أيضا أن املقطعات، وإن كانت معانيها تتغري بتغري األحرف، لكنها متفقة يف أمر واحد 
مة وهو أن السور اليت تفتتح باملقطعات يستهل موضوعها بالوحي، ومعظم هذه السور تصرح بكل
  . الكتاب و القرآن، وبعضها تشري إىل كتاب قدمي مثل سورة مرمي، أو إىل كالم خاص مثل سورة الروم

تدل على الصفات اإلهلية وكل حرف ميثل الصفة ) أوال(هذان املعنيان املذكوران أي أن املقطعات 
وع عدد هذه احلروف ، وجمم)اآلجال(تدل على قيمتها العددية ) ثانيا(اليت تبحث فيها السورة، وأا 

حيدد احلوادث الواقعة إىل مدى املقدار من الزمن، كالمها صحيح، وليس من الالزم أن يكون أحدمها 
كما روي ابن أىب .. ويوافقين يف هذا الرأي بعض العلماء من صدر اإلسالم أيضا. صحيحا دون الثاين

حرف إال وهو مفتاح اسم من أمساء  ليس فيها …: "حامت عن أىب جعفر الرازي عن أىب العالية يقول
أي أن ". اهللا، وليس فيها حرف إال وهو يف آالئه وبالئه، وليس منها حرف إال وهو يف مدة قوم وآجاهلم

. يف هذه احلروف إشارة إىل كل الصفات اإلهلية، واحلوادث من أزمنة خمتلفة، والكالم اإلهلي املعجز
  . وقد نقله ابن جرير بلفظ آخر وصدقه.  والصدقورأي أيب العالية يف غاية الروعة والصواب

ملاذا اختار القرآن الكرمي هذا األسلوب املبهم؟ وملاذا مل يبني هذه املعاين : ميكن أن يقال عن املقطعات
بكلمات واضحة كي يفهمها العرب وغريهم على حقيقتها؟ فاجلواب أن هذا األسلوب ليس غريبا عند 

". قلنا قفي لنا فقالت قاف: "كما قال أحدهم.. لعرب كانوا يستعملونهالعرب، بل إن كبار الشعراء ا
  : وقال آخر. وقفت" قاف"ويعين قوله 

وإنْباخلري خريات فا      وال أريد الشـر إال أن تا شر   
  ". تشاء"بدل " تا"و بـ " رفش"بدل " ف"فالشاعر قد اكتفى هنا بـ 

 مؤمن بشطر كلمة لقي اهللا عز وجل وكتب بني عينيه من أعان على قتل: �ويف حديث رسول اهللا 
مكان أقتل، فجزاؤه مبا ذكر " أق: "أي أنه إذا قال. .)ابن ماجة، كتاب الديانات. (آيس من رمحة اهللا
  . من اليأس واحلرمان

فالعرب متمسكون ذا األسلوب املرتبط بالقرينة يف النظم والنثر، ومن األمثال الرائعة هلذا األسلوب 
  . واألمم الغربية قد بالغت اليوم يف استعمال هذا األسلوب. ما اختاره القرآن من املقطعات

وهناك مئات بل آالف من احلروف اليت تتقدم خمتلف الكلمات، والناس يفقهون معناها وال 
  . يستغربوا
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   :شرح الكلمات

 7Ï9≡sŒ �: نقل عن الزجاج.. هذا: اسم إشارة للبعيد، أحيانا يستعمل للقريب مبعىن: ذلك

Ü=≈ tG Å6ø9$# � إذ إن .. وميكن استعماله للقريب مع داللته على البعيد). تاج العروس( أي هذا الكتاب

  ). تح البيانف(اإلشارة إىل القريب بالبعيد إمنا يراد منه البعد املعنوي داللة على علو املرتبة 
فإذا كانت للتعريف فهي إما عهدية وإما . تفيد التعريف عالوة على املعاين األخرى" ال: "الكتاب

أي يفهمه - أو يكون ذهنيا -أي قد سبق ذكره- جنسية، فالعهدية إما أن يكون معهودها ذكْريا 
استغراقية، وهي ما تخلُفُه واجلنسية إما . أي يكون حاضرا موجودا أمامهما- أو حضورياً -املتحاوران

، أي الكامل يف "أنت الرجلُ"، أي كلُّ إنسان، و"خلق اإلنسان ضعيفا"حقيقةً أو جمازا، حنو " كُلّ"
. حنو اإلنسان أفضل من احليوان- حقيقةً وال جمازا " كُلّ"الرجولية؛ وإما لتعريف احلقيقة، وهي ال ختلفها 

  )األقرب(
ب فيه، ومسي به جلمعه مسائل خمتلفة مع أبواب وفصول، ومنه مسيت كتمصدر، وهو ما ي: كتابالو

ل ويطلق الكتاب على املرتَّ.  والقدر؛ الفرض؛كماحلُ: والكتاب. ب فهو كتابكتوكل ما ي. التوراة كتابا
  )األقرب (.من اهللا تعاىل، وعلى ما يكتبه الشخص ويرسله من املكتوب

اختالف املواضع، فيطلق لفظ الكتاب على وحي التشريع فهذه الكلمة خيتلف معناها حسب 
الشتماله على فروض وأحكام، وقد يطلق على كل وحي حق صادق لكونه إهلاما، وإن مل يدون بصورة 

  . كتاب
  ). األقرب(الظنة والتهمة؛ الشك؛ واحلاجة؛ وريب املنون : الريب: ريب

(βÎ �:ففي سورة البقرة. وقد وردت كلمة ريب يف عدة مواضع من القرآن الكرمي uρ öΝ çFΖà2 ’ Îû 

5=÷ƒ u‘ $£ϑ ÏiΒ $uΖø9̈“ tΡ 4’ n? tã $tΡÏ‰ ö7tã (#θ è?ù' sù ;οu‘θ Ý¡Î/ ÏiΒ Ï&Î#÷VÏiΒ � .ويف . فالريب هنا مبعىن الشك

yγ$ �: سورة احلج •ƒ r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# βÎ) óΟçFΖä. ’Îû 5=÷ƒ u‘ zÏiΒ Ï] ÷èt7ø9$# � ..أي يف شك من البعث .
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Πr&  tβθ �: ورمث يف سورة الط ä9θ à) tƒ Ö�Ïã$x© ßÈ −/u�tI ‾Ρ Ïµ Î/ |=÷ƒ u‘ Èβθ ãΖyϑ ø9$# � أي نتربص به 

  . دوائر الزمن واهلالك

 8í$̈Ζ̈Β �: كما جاء يف قوله تعاىل.. ومل ترد هذه الكلمة يف القرآن إال للداللة على معىن مذموم

Î�ö�y‚ù=Ïj9 7‰ tG ÷è ãΒ A=ƒÌ� •Β �) وقوله). ٢٦: ق: � y7Ï9≡x‹ Ÿ2 ‘≅ÅÒ ãƒ ª! $# ôtΒ uθ èδ Ô∃Ì� ó¡ãΒ 

ë>$s?ö� •Β  � )فالريب ال تدل على الشك الذي يزيد اإلنسان حبثا وتدقيقا، بل هو الشك ). ٣٥: غافر

Ÿω �: الذي ينشأ عن سوء الظن والتعصب ويبعد اإلنسان عن احلق، كما جاء يف قوله تعاىل uρ z>$s?ö� tƒ 

t Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# uρ �)شريفويف احلديث ال). ٣٢:املدثر" :دما يريبك إىل ما ع 

ويظهر من احلديث أيضا أن الريب شك ناشئ عن الوهم أو ). الترمذي، أبواب صفة القيامة" (ال يريبك
  . الوسوسة، وليس مما يساعد اإلنسان على البحث والتدقيق

هواهلدى بالقرآن تدل على . داية الداللة بلطفواهل). األقرب(اهلدى هو الرشاد، البيان، الداللة : ىد
  : معان أربعة

من العقل والفطنة واملعارف الضرورية اليت وهب منها كل .. اهلداية اليت عمت جبنسها كل مكلف. ١

/uΖš$ �: قال تعاىل.. شيء ما يناسب احتماله u‘ ü“Ï%©!$# 4‘ sÜôã r& ¨≅ ä. > óx« …çµ s) ù=yz §Ν èO 3“y‰ yδ 

 ما ترى يف احليوانات اليت مل تكتمل فيها قوة اإلدراك، وليس هلا منه إال ما ال بد منه وذلك). ٥١:طه (�
  . من العلم اجلزئي السطحي باألمور البسيطة الالزمة حلياا

 تعين إجياد القوى املختلفة يف الشيء وتسخريها له، ألن جمرد وجود القوى ال �هدى�وأرى أن 
فالوليد بوالدته يكون مكتمل القوى النفسية، لكنه .  منه لبث احلياة فيهاجيدي، بل إن دفعها للعمل ال بد

ومثله يف ذلك كالساعة اليت حتتوي على . ال يبدأ حبياته العملية إال عندما تنتعش قواه بفعل اهلواء واملاء
  . مجيع اآلالت املهمة لتشغيلها، ولكنها ال تبدأ احلركة إال بعد التدوير

وقد .  من الدافع االبتدائي حلركة احلياة، وهذا الدافع االبتدائي هو املراد من اهلدىواخلالصة أنه ال بد
  . صرحت هذه اآلية أن اهللا عز وجل قد أعطى كل شيء قواه الضرورية، مث دفعها للعمل املفوض هلا
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قرآن وحنو اهلداية اليت جعلها اهللا تعاىل للناس بدعائه إياهم على ألسنة األنبياء وإنزال الكتب كال. ٢

öΝ � :ذلك، وهو املقصود من قوله تعاىل ßγ≈uΖù=yèy_uρ Zπ£ϑ Í←r& šχρ ß‰ öκ u‰ $tΡÌ� øΒr' Î/ � .  

. واهلداية التوفيق، أي التمكن من القيام بالعمل الصاحل، ومسو الفكر الذي خيتص به من اهتدى. ٣

t �: وهذا معىن قوله تعاىل Ï%©!$# uρ (# ÷ρ y‰ tG ÷δ$# óΟèδ yŠ#y— “W‰ èδ öΝ ßγ9s?# u uρ óΟßγ1uθ ø) s? � .  

öΝ � :اهلداية يف اآلخرة، أي النهاية السعيدة ونيل اجلنة قال تعاىل. ٤ Íκ‰Ï‰ öκ u� y™ ßxÎ=óÁ ãƒ uρ öΝ çλ m;$t/ 

� .  

šχρ �: أما قوله تعاىل ß‰öκ u‰ $tΡÍ÷ ö∆r' Î/ �،أو قوله  :� Èe≅ä3Ï9uρ BΘöθs% >Š$yδ � فمعناها الدعوة إىل 

‰y7̈ΡÎ) Ÿω “Ï �: دم اهتداء الظاملني كقوله تعاىلأما اآليات املشتملة على ع. احلق öκ sE ôtΒ |Mö6 t7ômr& 

. فاملراد منها النوع الثالث والرابع من اهلداية أي التوفيق بالعمل والتمتع بنور اإلميان ودخول اجلنة). 
ألما من .. ومن البني أن الذي ال يتمكن من النوع الثاين من اهلداية سيحرم حتما من النوعني التاليني

  . مثرات النوع الثاين
، ، صانَأنقذَ: قى، واالتقاء افتعال من وقى، ومعناه لغةًن ات متقٍ، واملتقي اسم فاعل ممجع: املتقني

وهو يدل يف الشرع على االمتناع عن الشر، وال يطلق على جمرد ). األقرب(احتفظ : تقىاو. ظحف
اتقاء هللا : وقال البعض. اإلنسان من وسيلة للدفاع عن نفسهالترس أو كل ما يتخذه : والوقاية. اخلوف

إذا : "سأل عنها أبو هريرة فقال.. والتقوى اليت وردت يف القرآن. معناه اختاذ اهللا عز وجل جنة للنجاة
فقال أبو . أمر ا متجنبا أو أحتيز عنها حذرا. وجدمت شوكا يف الطريق فماذا تفعلون عندئذ؟ فقال السائل

وقد أنشد أبو املعتز يف . ، أي أن يتجنب عن املعصية ويتهرب منها بكل وسيلة"هذا هو التقوى: هريرة
  : هذا املعىن أبياتا رقيقة فقال

لِّخالذنـوب هــا  صغري  هوكبـريـــىقَا ذاك الت 
واصنر ما يرىض الشوك يـحذَ   فـوق  أر  كماشٍع 

  احلصــىال مـن ن اجلبإ    صغـــريةًـرنّال  حتق
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  ؟ �ذلك الكتاب� :فقال للقريب  اهللا تعاىل فلماذا استعملها،إشارة إىل البعيد" ذلك" إن :التفسري

وقال بعضهم إنه . يأيت للقريب أيضا كما ذكرنا يف معاين املفردات" ذلك"أجاب بعض العلماء أن 
 الكالم مث أردنا إعادة للبعيد، ولكن إذا انتهى ذكر شيء فهو بعيد بال شك، كما لو ذكرنا شيئا يف

. ذلك ما ال شك فيه: والعرب عندما ينتهون من حكاية أمر، يقولون. ذكره، جاز أن نشري إليه بذلك

ω ÖÚ �:  وكذلك ورد يف القرآن).الكشاف( Í‘$sù Ÿω uρ í� õ3Î/ 8β# uθtã š ÷t/ y7Ï9≡sŒ � )البقرة :

yϑ$ �:  تعاىلويقول.  إىل الفارض والبكر ومها قريبا الذكرإشارةذلك هنا و). ٦٩ ä3Ï9≡sŒ $£ϑ ÏΒ 

Í_yϑ ‾=tæ þ’ În1u‘ �)مثلكهذهوهناك آيات أخرى ). ٣٨: يوسف  :� y7Ï9≡ sŒ ãΝÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# 

Íοy‰≈ yγ¤±9$# uρ �) وقوله تعاىل)٧: لسجدةا ،: � y7ù=Ï?uρ !$uΖçF ¤fãm !$yγ≈ oΨøŠs?# u zΟŠÏδ≡t�ö/ Î) 4’ n? tã 

Ïµ ÏΒöθ s% �) ىل، وقوله تعا)٨٤: األنعام :� # x‹≈ yδ uρ ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨø9t“Ρr& Ô8u‘$t6 ãΒ �) ٩٣: األنعام .(

يستعمل يف كالم العرب مبعىن هذا، وليس من الضروري أن يكون املشار إليه بعيدا " ذلك"واخلالصة أن 
ا، أي قد مر ذكرهيف الواقع، بل إذا كان بذلك" فمن اجلائز أن يشار إليه بـ ،عده ذهني ."  

هو هذا ) ٢(هذا هو الكتاب، ) ١: ( بعدة معان)ذلك الكتاب�قوله تعاىل نفسر  أن ميكنإذًا 
  . ذلك الكتاب الكامل.. هذا) ٤(هو الكتاب الكامل، .. هذا) ٣(الكتاب، 

خربا، لكن هناك صورة أخرى وهي أن " الكتاب"مبتدأ و " ذلك"تصلح هذه املعاين األربعة إذا كان 

Ÿω |=÷ƒ �عطف بيان و " الكتاب"يكون  u‘   Ïµ‹Ïù � خربا، فيكون املعىن هذا الكتاب الكامل ال 

  . ال حيتوي على شك..  هداية األنبياء�ذلك الكتاب�يتضمن ريب، أو 
  : لكن األصح عندي واألوفق للفظ القرآن معنيان اثنان

 :زيد العادل، أي أن زيدا هو العادل، فقوله تعاىل: هذا هو الكتاب الكامل، تقول العرب): األول(
هنا " ال"فيعترب .  يعين أن هذا الكتاب وحده يستحق أن يتصف بصفة الكتاب�ذلك الكتاب�

 مث إن هذا املعىن خارج عن الكالم،واألخذ ذا املعىن ال يضطرنا إىل تأويل بعيد . لالستغراق اازي
ا، ألن الكتاب الذي يقدا مع السياق أيضجود كتب مساوية م نفسه بأنه كتاب مساوي مع وأكثر انسجام
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ما احلاجة إىل كتاب جديد : ال بد أن يبدأ بادعاء مثله، ألن الناس سوف يتساءلون حتما.. أخرى
قيل للسائلني بأن حيث والكتب األخرى موجودة؟ ويف هذا األسلوب إجابة عن هذا السؤال الفطري، 

. ميع الضروريات اإلنسانيةكتاب ال جيعله حمققا جلوجودة بال مراء، لكن جمرد وجود الكتب األخرى م
إن الغرض من الكتاب تأمني الوسائل الروحية لإلنسان، وهذا هو الكتاب الوحيد الذي حيقق هذه الغاية 

  .العظمى، فلذا متس بنا احلاجة إليه رغم وجود الكتب األخرى

 � فعبارة اليت سبق ذكر معناها، � Ο!9#$ �وهذا املعىن أنسب وأليق أيضا بالنظر إىل معىن مقطعة 

$Ο!9# � ..تدل على أنه مهما علم الناس من العلوم فإن علم اهللا هو الكامل من ناحية "أنا اهللا اعلم "أي ،

، ادعاء حيتاج إىل الدليل، وأكرب دليل على ذلك أن "أنا اهللا أعلم"كما إن عبارة . ضرورة ذلك الزمن

≈=y7Ï9≡sŒ Ü �ن لقوله فأجود معىن ممك. تقدم للناس مادة علمية مل يسبق هلا نظري tG Å6ø9$# � بالنظر إىل 

  . هو أن هذا الكتاب هو الكتاب الكامل، � Ο!9#$ �مفهوم 

ال شك أن القرآن مسبوق زمنا . وإذا التفتنا إىل شهادة التاريخ وجدنا هذه الدعوى متحققة متاما
نها وبني ما جاء به القرآن من لكن إذا قارنا بي.. وغريها من الكتب" زند"و " الفيدا"بالتوراة واإلجنيل و 

إذا كانت مزية اإلجنيل أن . التعليم وجدناها عاطلة عن الشمول واجلامعية اليت جندها يف ثنايا القرآن ايد
يؤكد على احلب اإلهلي، فإن القرآن يتضمن ذلك وأكثر، وإذا كانت التوراة تفتخر بشريعتها فهي أيضا 

وقد بلغ القرآن من اجلامعية . ، مع أن القرآن أصغر منها حجماتتضاءل أمام شريعة القرآن اجلامعة
والكمال مبلغا جعل معىن الشريعة عن املسلمني متميزا، فاملسلم عندما ينطق بكلمة الشريعة، يقصد ا 

  : معىن خاصا يشمل
  عالقة الوالدين واألوالد،. ١
  الروابط الزوجية،. ٢
  الزواج وأهدافه،. ٣
 جباما، حقوق الزوجني ووا. ٤
   اختيار الرجل زوجته وبالعكس، . ٥
 مبادئ تربية األوالد، . ٦
 النظام العائلي، . ٧
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 نظام الوراثة، . ٨
 نظام الوصية، . ٩

  حقوق اجلار القريب والبعيد،. ١٠
  مبادئ التجارة،. ١١
  مبادئ الزراعة، . ١٢
  واجبات الراعي والرعية وحقوقهما،. ١٣
  أنواع احلكم،. ١٤
  ألجري واملستأجر وواجباما،حقوق ا. ١٥
  العالقات الدولية،. ١٦
  أسس االقتصاد،. ١٧
  حقوق اإلنسان بل احليوان أيضا،  . ١٨
  صالت الرسل وأتباعهم،. ١٩
  .وأخريا وليس آخرا، بل قبل الكل، عالقة اإلنسان خبالقه. ٢٠

يضا أمورا أخرى كل ذلك بصورة مفصلة وبأحكام شاملة كاملة حمكمة حبكمتها، ويتضمن القرآن أ
كتاب (ولنأخذ مثالً كتاب الفيدا . بنفس الصفة، وليس مثة كتاب يتضمن عشر معشار هذه األمور

لنجد أن األكثرية من اهلندوس جتهله، واألقلية اليت تعرفه ال تستعمله إال للشعوذة ).. اهلندوس املقدس
ولكن . نه يبني الغرض من خلق اإلنسانواأللغاز، وأهم مزية له عندهم أنه يتضمن األدعية املختلفة، وأ

فأدعية القرآن مشتملة . فلسفة الدعاء وفلسفة خلق اإلنسان اليت فصلها القرآن يتضاءل أمامها تعليم الفيدا
إا جتعل اإلنسان يشعر بضعفه، ويطلع على سيئاته، . على دقائق الفطرة، وليست كلمات رنانة جوفاء

مث إن القرآن يبني . د القوة من ربه، وتستره بستر القداسة والطهارةمث ال مله بل تشجعه على استمدا
أسرار اخللق بأسلوب ال يشرد منه فكر اإلنسان باستعارات بعيدة، بل خيرجه من ظلمات احلياة إىل نور 

  . املشاهدة والتجربة، ويصقل عقله وجيلو تفكريه
ق أمامه للكتب األخرى إال االعتراف والتفصيل الذي ذكر به القرآن قضية البعث بعد املوت مل يب

التوراة ساكتة عنها كل السكوت، واإلجنيل يذكرها بصورة ناقصة جدا، والفيدا ال . باهلزمية والفشل
يذكرها باستعارات غامضة وبكلمات مادية حبتة، لكن القرآن بعكس " شتازرد"يتناوهلا بتاتا، وكتاب 

يبني ما هو جزاء احملسن واملسيء، وكيف يتم ذلك، وما ذلك كله، يتناول هذه القضية بصورة مفصلة، و



 ٣٣

هي كيفيته، وما هو الغرض منه، وما هو اهلدف احلقيقي من احلياة اآلخرة، وما هي الوسائل العلمية 
  . لتحقيق هذا اهلدف، وما هي مبادئ اجلزاء والعقاب

حبث مل .. ان يف األرضمث إن فلسفة األخالق اليت يتأسس عليها الدين ويتوقف عليها األمن واألم
فتعاليم بوذا ترتبط بالعواطف وال شك، لكنها . تتناوله الكتب األخرى قط، أو تناولت قشره وأمهلت لبه

إذ إن القرآن ال يكتفي بذكر العواطف فقط، بل يبحث أسباب نشأا، . ال تبلغ شأن تعليم القرآن
حسن، ويبني مىت تكون صاحلة وبأي ويؤكد ضرورا، ويوضح الطرق املناسبة إلظهارها بأسلوب 

صورة ومىت تسوء وبأي طريق، وكيف ميكن حتويلها من السيئ إىل األحسن، وكيف ميكن لإلنسان أن 
  . يتجنب العوامل اليت تدفع العواطف إىل السيئات

ت ، لكنه مل يذكر الدوافع املؤدية إليها، وسك"اقلعوا عن األهواء تتقوا الذنوب: "جاء يف تعاليم بوذا
لكن القرآن ايد يرشدنا إىل منبعها، ويوجهنا إىل التدابري اليت تسد . عن العوامل اليت تساعد على إزالتها

  . ذلك املنبع
فالقرآن الكرمي أصغر حجما من مجيع الكتب السماوية؛ مما جيعله سهل .. ورغم هذه التفاصيل اجلامعة

  . ات األلوفالقراءة، هني الفهم واحلفظ حىت يبلغ عدد حفاظه مئ

≈=y7Ï9≡sŒ Ü �: فافتتاح القرآن بقول اهللا تعاىل tG Å6 ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ Ïµ‹Ïù �ٌعلى أن هذا  لدليل 

  . ا حقا للضرورة ويف أنسب مقاماإلعالن جاء طبقً
وهو أن سورة .. هناك معىن آخر هلذه اآلية غري ما سبق، وأيضا يساير السياق مسايرة تامة): الثاين(

‰tΡÏ$ �: اليت تعلمنا منها دعاء يقول..  بسورة الفاحتةالبقرة مسبوقة ÷δ $# xÞ≡u�Å_Ç9$# tΛÉ) tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ 

xÞ≡u�ÅÀ t Ï%©!$# |Môϑ yè ÷Ρr& öΝ Îγø‹n=tã � .وقد أجيب هذا الدعاء هلذه اآلية حيث قال اهللا عز وجل :� 

y7Ï9≡sŒ Ü=≈tG Å6 ø9$# ذا . ا الكتاب أي القرآن، أي أن اهلداية اليت طلبتموها يف الفاحتة هي يف هذ�و

  . مبعناه احلقيقي، أي إشارة إىل البعيد وال حيتاج األمر إىل تأويالت أخرى � 7Ï9≡sŒ �يبقى 

عندما علمين ريب هذا املعىن شكرته على ذلك وشعرت باالنشراح، ولكن بعد فترة من الزمن اطلعت 
ن إبراهيم بن الزبري أستاذ ابن حيان، الذي سبقين إىل هذا املعىن وهو ابن جعفر ب.. على قول ملفسر واحد

وال شك أن هذا املعىن يف غاية الروعة والدقة، وتتضح به العالقة بني . نقل عنه هذا املعىن يف تفسريه
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سورة الفاحتة وسورة البقرة، ويتبني أن ترتيب سورة البقرة بعد الفاحتة ليس مصادفة، بل إن سورة البقرة 

   ".7Ï9≡sŒ"وبذلك أيضا ال نضطر إىل ترك املعىن املعروف بكلمة . تقع موقع اجلواب للفاحتة

‰W“ �واجلزء األخري من هذه اآلية  èδ zŠÉ) −F ßϑ ù=Ïj9 �  ا يصدق هذا املعىن، فكأن اآلية تدلهو أيض

بل .. ومبا أنكم ما طلبتم هداية عادية. على أن اهلداية اليت سألتموها يف دعاء الفاحتة هي يف هذا الكتاب

xÞ≡u�ÅÀ t �لتم سأ Ï%©!$# |Môϑ yè ÷Ρr& öΝ Îγ ø‹n=tã فهو ال يتضمن . ، فهذا الكتاب جاء حسب طلبكم�

‰W“ �بل هو .. جمرد هداية èδ zŠÉ) −F ßϑ ù=Ïj9 � الكامل ليدخله يف أعلى عليني من أي يسمو بالتقي ،

  .  هذه التعاليم من إنعاماتالطوائف املنعم عليها، كما أنه مجع ما أويت النبيون من تعاليم، وما تؤدي إليه

Ÿω |=÷ƒ �قوله تعاىل  u‘ Ïµ‹Ïù � مة أو شك أو يد كل معاين الريب منينفي عن القرآن الكرمي ا ،

إن هذا الكتاب ال ينقص أحدا حقَّه، وليس . وبذلك يكون التحدي من أربعة نواحٍ أيضا. حاجة أو آفة
 ضد ملَك من املالئكة، وال ضد أحد من بين اإلنسان، وال فيه مة ال ضد اهللا تعاىل، وال ضد نيب، وال

حىت ضد الفطرة اإلنسانية، وهذه الدعوة من العظَمة حبيث ال جند هلا نظريا يف أي كتاب آخر، وهذه 
  . حقيقة ثابتة مل يسبق هلا مثيل يف امللل األخرى

ب اجلديد مع وجود الكتب قد أثار اهللا تعاىل يف أول القرآن تساؤال عن احلاجة إىل هذا الكتا
وكان من اليسري الرد على هذا التساؤل بذكر شيء من مزالق الكتب السابقة، وتعداد بعض . األخرى

عيوا اليت جتعلها غري صاحلة كمصدر للهداية، ومن أجل هذه العيوب أنزل اهللا تعاىل القرآن ايد؛ 
 داعيا إىل التعاليم اليت جاء ا األنبياء ولَكان هذا اجلواب صحيحا ومفحما، ألن القرآن، وإن كان

وإىل أن بعض األنبياء جاءوا بشريعة من .. �وإىل أن بعثة النبيني استمرت قبل جميء رسول اهللا .. مجيعا
لكن ابتداء هذه البشارة العظيمة، أي . السماء، إال أنه ال يسلِّم ببقاء هذه التعاليم مصونة إىل ذلك الوقت

≈=y7Ï9≡sŒ Ü"قوله  tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘  Ïµ‹Ïù " مبثل هذا األسلوب يشق على الطبائع النفسية، ألن ،

االطالع على مزالق الكتب السابقة، وإن كان من واجبات القرآن ايد، لكن اخلوض فيها عند بدء 
األمر مل يكن الئقًا بكتاب يف عظمة القرآن، كذلك مل يكن جمديا إلظهار العظمة الرائعة اليت تتحق 

فافتتاح . إننا ال حنط من قدر فرد أو كائن ما، بل نعترف مبرتلته الالئقة به: باألسلوب الوارد القائل
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≈=y7Ï9≡sŒ Ü �: القرآن الكرمي بقوله تعاىل tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰ èδ zŠÉ) −F ßϑ ù=Ïj9 � هبوجتن 

فهو يقدم البشارة للناس . القرآناالعتراض يف نفس الوقت على الكتب السابقة، لشاهد على عظمة 
هذا يكشف . بقداسته وخرياته، وهو حيمي ذوي الطبائع الطاهرة من االطالع على مزالق الكتب السابقة

عن عظمته الذاتية، إذ ال يبدأ بعيب امللل األخرى ليفرض أمهيته، بل يقدم كماالته كدليل على صدقه، 
موقف يدعو لإلعجاب بشرفه ومسوه، وقد اختاره القرآن وهذا . دون أن ميس بكرامة الديانات السابقة

  . مع صعوبته وخطورته إلثبات صدقه، وحقق به أعظم جناح

(βÎ � :القرآن الكرمي ال يدعم صدقه بإبطال امللل األخرى، كال، بل إنه يقرر uρ ôÏiΒ >π̈Βé& āωÎ) 

Ÿξyz $pκ� Ïù Ö�ƒÉ‹tΡ  �)٢٥: فاطر( ،� Èe≅ ä3Ï9uρ BΘöθ s% >Š$yδ �) فهو يعترف بصدق ). ٨: رعدال

األنبياء الذين أرسلهم اهللا تعاىل إلرشاد البشر، ويربئ أصل األديان اليت حتمل طابع الوحي السماوي من 
وذلك على عكس ما يقوله اليهود والنصارى واهلندوس وغريهم، إذ كل واحد .. مة الكذب والزور

ي جمرد ظلمة وضالل، وأن اهللا حرم سائر منهم يصر على تكذيب غريه، ويقول بأن كل ملة أخرى هل
ولكن القرآن الكرمي يقر بضرورة اهلداية لكل زمان ولكل قوم، ويعلن بأن كل نيب . العامل من اهلداية

وهكذا ميتاز القرآن عن الكتب األخرى بترفعه عن .. كامل لعهده، حمقق لضرورات اإلنسان يف دوره
  . اام أحد

وقد يندهش .  األساس يف كيان الدين، وهي النقطة املركزية لكل املللإن الذات اإلهلية هي العنصر
. ولكن ذلك حقيقة واقعة.. إن الكتب السابقة تتناول املقام اإلهلي مبا ال يليق به: البعض إذا قيل له

، )يلاإلجن(، والعهد اجلديد )التوراة(فالكتب الدينية املقدسة واملتداولة بني أيدي الناس، مثل العهد القدمي 
كلها تنسب النقائض إىل الذات ).. شتنياكتاب الزرد(والزندافستا ).. كتاب اهلندوس(وأسفار الفيدا 

ويف حني أن القرآن الكرمي يزيل كل ريب، ويصف اهللا تعاىل بكامل العزة .. اإلهلية بصورة أو بأخرى
  . واجلالل والقداسة

باحلاجة إىل الراحة فاستراح، ومبثل هذا القول جاء يف العهد القدمي أن اهللا بعد أن خلق الكون شعر 
وفرغ اهللا يف اليوم السادس من مجيع عمله الذي عمل فاستراح : "نسبوا إىل اخلالق سبحانه ما ال يليق به

سفر ". (وبارك اهللا اليوم السابع وقدسه، الن فيه استراح من مجيع عمله الذي عمل. يف اليوم السابع
  ) ٢تكوين
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كما يف النسخ " فرغ"من بعض الترمجات واستبدلوها بكلمة " استراح"ذف كلمة وقد عمدوا إىل ح
ولقد فند . لكن ما تزال الكلمة هي نفسها يف النسخ العربية واإلجنليزية.. ربا من االعتراض.. األردية

‰ô �: القرآن الكرمي هذه التهمة القبيحة فقال s) s9uρ $oΨø) n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$# uρ $tΒuρ $yϑ ßγ uΖ÷�t/ 

’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$−ƒr& $tΒuρ $uΖ¡¡tΒ ÏΒ 5>θ äó   ).٣٩: ق (�  9—

وكأن خلق اإلنسان . وجاء يف التوراة أيضا أن اهللا تعاىل تأسف وحزن على خلق اإلنسان يف األرض
والذي خيطئ وال يعرف نتيجة عمله غري . كان خطأ ندم اخلالق على فعله، تعاىل اهللا عن ذلك علو كبريا

  ). ٦ تكوين" (قلبه  فحزن الرب أنه عمل اإلنسان يف األرض وتأسف يف: " بأن يكون إهلاجدير

’þ �: ولكن القرآن الكرمي يبني قدسية اهللا حيث يقول ÎoΤÎ) ãΝ n=ôã r& |=ø‹xî ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ 

وإن . خطئهومن يعلم الغيب ال خيفى عليه شيء، ومن املستحيل أن خيطئ ويندم على  ).٣٤: البقرة (�
الندم دليل على ضعف الفاعل وقلة علمه ونقص بصره، ولكن القرآن يعلن أن الكون وكل ما فيه من 

يشهد بأن اهللا تعاىل مرته عن كل عيب .. مساء وأرض وإنسان ومالك وحيوان ونبات وصغري وكبري

’ ßxÎm7|¡ç„ ¬! $tΒ � :وضعف Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Å7Î=pR ùQ$# Ä¨ρ‘‰ à) ø9$# Í“ƒ Í• yè ø9$# 

ÉΟ‹Å3ptø:$# �) وقد تفنن اإلنسان . مث إن أكرب التهم وأشنعها يف حق اهللا تعاىل هي الشرك ).٢: اجلمعة

ومنهم من اختلقوا ثالثة .. إله النور وإله الظالم: فمنهم من قال بإهلني. يف اصطناع شركاء مع اهللا تعاىل
ومنهم من وزع صفات اهللا . وبعضهم افتروا عليه باألزواج. اآلب واالبن وروح القدس: آهلة، فقالوا

وبعضهم قالوا أن اهللا يتنازل عن حقوقه كليا أو جزئيا لعبد . على عدة شخصيات، واختذوا كال منها إهلا
. وبعضهم اعتربوا كل املظاهر العظيمة من الكون ذوات هلا إرادة يف إظهار صفات اهللا. خيتاره من عباده

 هللا تعاىل ووصفوها . األشياء الضارة واحليوانات املخيفةوبعضهم ألَّه احلسن مظاهر هم مظاهرواعترب بعض
  . بأوصاف األلوهية

ولقد تكفل اإلسالم بتفنيد هذه األقاويل والرد عليها، وعرض احلجج الدامغة لدحض هذا البهتان 
  . رالعظيم، وفصل صفات اهللا تعاىل تفصيال ال جند له نظريا يف كتاب آخ



 ٣٧

ولقد برأهم القرآن أيضا من . مث إن املالئكة هي العلّة االبتدائية واألساسية للكون بعد اهللا تعاىل

ω tβθ �: العيوب والنقائض اليت يرمون ا فقال ÝÁ ÷ètƒ ©! $# !$tΒ öΝ èδ t� tΒr& tβθ è=yè ø tƒ uρ $tΒ tβρ â÷ s∆ ÷σ ãƒ 

  ).٧: التحرمي (�
.  املالئكةَ من أم ارتكبوا معصية وأم أعرضوا عن أمر رموبذلك أبطل التهم اليت قذف ا اليهود

م املنبع ويقول اهلندوس أن اآلهلة أي املالئكة اكتسبوا ذنوبا فال بد من تربئة املالئكة من هذه التهمة وأل
 اإلنسان منها حرم  عرضة للشك طهاراأصبحت، وال شك أن العني الصافية إذا  اخلريحلوافزالرئيسي 

وسرياخلباب  يف وجهه د .  
ألنه يورث اإلنسان ، لقي والروحي لإلنسان هو كالم اهللاوالعماد الثالث لكمال صرح البناء اخلُ

فبعضهم زعموا أن الوحي . املعرفة واليقني، لكن أصحاب الديانات والفالسفة مل يرتدعوا عن اامه أيضا
شخص على نسبة أفكاره إىل الوحي، وهذا مع أن تسمية األفكار وحي، يشجع كل .. أفكار صافية

  . حيول دون اليقني الذي يتأتى عن طريق الوحي اللفظي

zΝ �: والقرآن يرد على كل ذلك بقوله ‾=x. uρ ª! $# 4y›θ ãΒ $VϑŠÎ=ò6 s? �)أي كلم )١٦٥: النساء ،

رك فَأَجِره حتى يسمع وإِنْ أَحد من الْمشرِكني استجا�: وكذلك يقول. اهللا موسى شفويا وبالكلمات
هنأْمم هغلأَب ثُم اللَّه أي إذا التجأ إليك أحد من املشركني اللذين حياربونك فأجب ..)٧: التوبة(�كَالم 

مث إذا . طلبه كي يسمع ما أُنزل إليك من كتاب اهللا الذي كله كالم اهللا وليس لفظًا من صنع اإلنسان
  .لكالم أراد أن يعود إىل أهله، فعليك أن توصله آمنا إىل قومه ومأمنهمسع هذا الرجل ذلك ا

 فالقرآن الكرمي قد برأ الكتب السماوية أيضا من مة أا ليست من كالم اهللا، وأا من أفكار 
  . العباقرة اليت نسبوها إىل اهللا تعاىل

وردها القرآن عنهم هي أمسى من كل واألساس الرابع لبناء الدين هو وجود األنبياء، والتعاليم اليت أ
وإِذَا جاَءتهم َآيةٌ قَالُوا �: فأوال إن القرآن يصفهم بأم عباد مقربون مطهرون كما يف قوله تعاىل. تان

صيس هالَتلُ رِسعجثُ ييح لَمأَع اللَّه لُ اللَّهسر يا أُوتثْلَ مى متؤى نتح نمؤن لَن ارغوا صمرأَج ينالَّذ يب
وقد شهدت هذه اآلية بصورة مبدئية ). ١٢٥: األنعام (�عند اللَّه وعذَاب شديد بِما كَانوا يمكُرونَ

على نزاهة حياة األنبياء، وردت على مجيع التهم اليت تنسب إىل األنبياء عموما سواء ورد ذكر هؤالء يف 
يقول اهلندوس عن نبيهم كرشنا انه كان يسرق الزبدة وينهمك يف التمتع بالنساء : مثال. دالقرآن أم مل يرِ

يا بين عندي تسعمائة ألف بقرة حلوب، فكُل واعبث واسرق : وجاء عنه أن أمه قالت له. والعياذ باهللا
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ا غوت كتاب شرميد . (ما شئت من الزبدة، وال تدخل بيوت الناس ألجل احلليب واختالس الزبدة
  ). بوران، الباب العاشر

فإنه أبرز عظمتهم وشأم، .. أما األنبياء الذين ذكرهم القرآن بأمسائهم ألسباب خاصة ومصاحل جليلة
تقول التوراة إن آدم ارتكب معصية : فمثال. وبرأهم من التهم اليت وجهت إليهم على وجه اخلصوص

ولَقَد عهِدنا �: فقال..  وبني أنه نسي ومل يتعمد اخلطأمتعمدة أورثها لبنيه من بعده، ولكن القرآن برأه
وزعم يف التوراة أن سيدنا إبراهيم كذب عدة ). ١١٦: طه( �إِلَى َآدم من قَبلُ فَنِسي ولَم نجِد لَه عزما

 �يم الَّذي وفَّىوإِبراه�: مرات، وهي فرية اخندع ا طائفة من املسلمني أيضا، ولكن القرآن قال فيه
أي أنه أمتّ العهد مع اهللا تعاىل إمتاما كامال فكان مثال أعلى يف طاعة اهللا والتمسك يف ).. ٣٨: النجم(

  . اخلُلُق القومي كالعدل واإلحسان والصدق وحسن املعاملة والرأفة والشفقة والستر على خلق اهللا والعفو
، )٢: ١١سفر خروج (ني وسلبهم حليهم بأمر من اهللا ولقد قالوا أن موسى عليه السالم خدع املصري

ولَكنا حملْنا أَوزارا من زِينة الْقَومِ فَقَذَفْناها فَكَذَلك أَلْقَى �: ولكن القرآن يقول على لسان قومه
رِيامرك باهللا أي بعد ذهاب موسى إىل الطور وقعت طائفة من بين إسرائيل يف الش).. ٨٨: طه( �الس

والواقع . مل نفعل هذا من تلقاء أنفسنا وإمنا خدعنا السامري: تعاىل، وعندما رجع وغضب عليهم قالوا له
فهذه العبارة . أننا مل نرِد االحتفاظ حبلي املصريني اليت محلناها كُرها، وسلمناها للسامري حبسب طلبه

عنهم بنو إسرائيل الذين كانوا يظنوم سبب تبين أن املصريني هم الذين محلوهم هذه احللي كي يرحل 
  . املصائب اليت نزلت م

سفر (ونسبت هذه التوراة إىل سيدنا موسى أنه عندما أراهم املعجزة كانت يده مصابة بالربص 
فيطهره . ، والربص مرض مكروه)٨: ١٣الويني ال(، يف حني أن التوراة تنجس املربوص )٦: ٤اخلروج 

  ). ٢٣: طه (�واضمم يدك إِلَى جناحك تخرج بيضاَء من غَيرِ سوٍء�: ة ويقولالقرآن من هذه الوصم
ولكن . وتزعم التوراة أيضا أن هارون عليه السالم صنع لبين إسرائيل عجال ووجههم حنو الشرك

 قَبلُ يا قَومِ إِنما فُتنتم بِه وإِنَّ ولَقَد قَالَ لَهم هارونُ من�: القرآن الكرمي يرفع عنهم هذا الريب فيقول
وهكذا يكشف القرآن أن هارون مل يكن من ). ٩١: طه (�ربكُم الرحمن فَاتبِعونِي وأَطيعوا أَمرِي

  . املشركني بل من املبطلني للشرك
امللوك (جاته بعبادة غري اهللا رته زووتقول التوراة احلالية أن سيدنا سليمان عندما تقدم به العمر أغ

 �وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطني كَفَروا�: ، ولكن القرآن برأه من هذه التهمة فقال)٤: ١١األول، 
  . ، أي أن سليمان بريء من الكفر ولكن اللذين رموه بالكفر هم الشياطني الكافرون)١٠٣: البقرة(
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ح بن مرمي عليه السالم كانت مثرة بِغاء، والعياذ باهللا، وانه جاء من نطفة وزعم اليهود أن سيدنا املسي
دائرة املعارف الربيطانية حتت كلمة جيسس، وكتاب حياة املسيح من . (يوسف النجار من غري زواج

ة دائر(نتيجة عالقة أثيمة مع أمه) بنثريا(ورماه بعض اليهود بأنه ابن اجلندي الروماين ). وجهة نظر اليهود
وطعن فيه اليهود بأنه كان مصابا مبس الشيطان، وأنه كان يتلقى ). ١٧٠، ص٧املعارف اليهودية، ج

  ). ٢٢: ٢مرقس(لوحي الشيطاين من بعلزبول ا
والَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيها من �: لكن القرآن الكرمي يطهرمها من هذه التهم كلها ويقول

لْنعجا ونوحرنيالَملْعةً لا َآيهنابا وفهو يعلن طهارة الصديقة مرمي اليت حفظت كل ).. ٩٢: األنبياء (�اه
  . منافذها ومل حتمل من روح شريرة، وإمنا من روح طاهرة من عند اهللا تعاىل

نات وأَيدناه بِروحِ وَآتينا عيسى ابن مريم الْبي�: وبرأ القرآن سيدنا عيسى من عالقة الشيطان فقال
  . ، فهو صاحب اآليات البينات، املؤيد بروح القدس، أي املالك الطاهر املقدس)٢٥٤: البقرة (�الْقُدسِ
من قبل أتباعه بتهمة الصلب وهكذا وصموه باللعنة حسب ناموس التوراة  عليه السالمهم عيسىوات 

معلون كل من : إذ صار لعنة من أجلنا، ألنه مكتوب.. اموساملسيح افتدانا من لعنة الن: "كما بينه بولس
  ). ١٣: ٣رسالة بولس إىل أهل غالطية ". (علق على خشبة

وقد ورد عن موت املسيح على الصليب حسب زعم النصارى ومكثه يف جهنم وموته ميتة اللعنة يف 
 أيضا تأمل مرة واحدة من فإن املسيح: "وكذلك جاء يف رسالة بطرس األوىل ما يلي. ٢٠إجنيل نقودميس 

ا يف الروح الذي فيه ا يف اجلسد ولكن محيبنا إىل اهللا مماتة، لكي يقرطايا، البار من أَجلِ اَألثَمأجل اخل
أيضا ذهب فَكَرز لألرواح اليت يف السجن، إذا عصت قدميا حني كانت أَناةُ اِهللا تنتظر مرة يف أيام نوح، 

  )٢٠-١٨ : ٣رسالة بطرس األوىل " ( الذي فيه خلَص قليلونإذ كان الفلك يبىن،
  . أن املراد بالسجن هو جهنم" ماتيو بول"وقد ورد يف تفسري 

م علَي يوم ولدت ويوم والسال�: ولكن القرآن الكرمي يرفع هذه التهمة عن املسيح قائال على لسانه
، أي أن اللذين يرمونين بأنين من والدة غري شرعية فإم كاذبون، )٣٤: مرمي (�أَموت ويوم أُبعثُ حيا

ألن مويت .. ألن والديت مشلها سالم اهللا، واللذين يدعون بأين مت مصلوبا ملعونا هم أيضا خمطئون
ومن يزعم أين سوف أحتمل ذنوب اآلخرين وأبقى . يشمله سالم اهللا تعاىل، وسوف أجنو من ميتة اللعنة

  . ألنين سوف أبعث حتت ظل سالمة عز وجل.. حيم ثالثة أيام فهم أيضا خمطئونيف اجل
وقد حاولت بعض األديان أن . واألساس اخلامس للدين هو اإلنسان نفسه ألنه مهبط الوحي اإلهلي

دم هذا األساس أيضا؛ حيث تقول املسيحية بأن الروح اإلنسانية أمثت بسبب ما ارتكب آدم من 
  ). ١٢: ٥رسالة بولس إىل أهل رومية، . (اإلنسان بطبعه ميال إىل اإلمثالذنب، وأن 
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أن خيضع والدين اهلندوسي أيضا يصرح بأن اإلنسان رغم كفاحه ال ميكن أن يتطهر، بل ال بد له 
  ). ٩باب : مؤسس ديانة آريا مساجباندت دياندجي لث بركاش، ستيار. (للتناسخ املتكرر

* ونفْسٍ وما سواها �: كس كل األديان، يربئ الفطرة اإلنسانية ويقوللكن القرآن الكرمي، على ع
أي حنن ). ١١-٨: الشمس (�*وقَد خاب من دساها* قَد أَفْلَح من زكَّاها * فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها 

 ووضعنا يف فطرا قوة التمييز بني نقدم النفس اإلنسانية كشهادة على أننا خلقناها مرتهة من كل عيب،
فالذي حيفظ روحه من شوائب الشر يكون يف منجاة، ومن يعكر صفاء الفطرة اإلنسانية . اخلري والشر

مبعىن أن الروح اإلنسانية تخلق طاهرة نقية، .. بالشوائب الدنيوية وحيط من مكانتها العالية يلقى اخلسران
  . صحيح أا تنجست بذنب آدم أو غريهلكن الناس بعد ذلك يدنسوا، وليس 

ئكَةُ طَيبِني يقُولُونَ سالم علَيكُم الَّذين تتوفَّاهم الْمال�: وكذلك يبطل القرآن دور التناسخ ويقول
 يفيد معىن �م علَيكُمسال�فاستخدام اجلملة االمسية ). ٣٣:النحل( �ادخلُوا الْجنةَ بِما كُنتم تعملُونَ

وأَما الَّذين سعدوا فَفي الْجنة خالدين فيها ما دامت �: وكذلك يقول. الدوام، أي تكونون يف سالم دائم
إِالالس ضالْأَرو اتومذُوذجم رطَاًء غَيع كباَء را شفالسعداء سوف يبقون يف اجلنة ). ١٠٩: هود (� م

ولقد قضى اهللا عز وجل أن ميتعهم يف اجلنة . اهللا ما دامت مساوات اجلنة وأرضها باقيةحبسب مشيئة 
ولقد أقرت هذه اآلية الكرمية حق الفطرة اإلنسانية املتعلق . بنعمة غري مقطوعة وأن ال خيرجهم منها أبدا

  . بالنجاة الدائمة الذي أبطله اهلندوس اآلريون من خالل عقيدة التناسخ
إذ .. م قد أزال مجيع التهم اليت ادعاها أتباع األديان املختلفة والفالسفة على مجيع دعائم الدينفاإلسال

. برأ اَهللا عز وجل واملالئكةَ والكتب والرسل والفطرة اإلنسانية من كل ما نسب إليهم من افتراءات
  . وهذه مزية ال ميلكها كتاب آخر يف حالته الراهنة

ى هذا األمر لكفى بذلك وحده دليال يثبت ضرورته رغم وجود الكتب ولو مل يكن للقرآن فضل سو
ال ميكنه أن يتصل به .. فمن اجللي أن الذي يسيء الظن باهللا تعاىل ويرتاب يف صفاته عز وجل. األخرى

والذي يسيء الظن باملالئكة ال يستطيع أن يعزز عالقته م، ويستفيد من . ويتمتع برمحته الواسعة
والذي ال يؤمن باألنبياء أو يؤمن ببعض ويكفر ببعض، ليس بإمكانه أن يتبع أسوم . ظاهرةتوجيهام ال

ومن يظن . والذي يشك يف كالم اهللا سيحرم حتما من تأثريه الطيب ومثاره النافعة. احلسنة ومثُلهم العليا
ال بد منها للحصول بالفطرة اإلنسانية الظنون سوف تضعف جهوده لتطهري النفس بالعزمية الصادقة اليت 

 قد فتح طريقا لالستفادة من مصادر �ال ريب فيه�فوصف القرآن ايد بأنه . على الطهارة الروحية
  .واالنتفاع مبثل هذا اهلدى يكفل له النجاح، ويضمن له النجاة، وميكِّن األمل يف القلوب. اخلري
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ال ريب �العربية، يفسرون عبارة والذين يسارعون إىل الطعن يف القرآن مع جهلهم الفاضح باللغة 
 ملا يف القرآن من ريبة، وأنه ينفي عن نفسه � على أا تعبري عن القلق الذي شعر به الرسول �فيه

وهذا االعتراض ). القسيس ويري، نقال عن الترمجة الرومية للقرآن(الريب إلحساسه مبا فيه من ريب 
أن سورة البقرة ليست أول الوحي، وإمنا يكشف عن سخف ساذج للمعترض الذي ينسى أو يتناسى 

نزلت باملدينة املنورة بعد أكثر من ثالث عشرة سنة تتابع فيها نزول القرآن، وأبدى الكفار يف هذه الفترة 
. كثريا من الشبهات، وحق للقرآن أن يرد التهمة بعد أن تلقى الطعن والتجديف مدة طويلة من الزمن

 عن نفسه التهمة بعد أن سددت إليه؟ وهل يقول أي عاقل بأن رد التهمة وهل من اخلطأ أن يرد الكتاب
من . إحساس بالذنب؟ أا مة خرقاء، ال يتمسك ا إال حاقد متعصب، يتعامى عن احلقائق الناصعة

  . ، الذي يصدقه فيما ذهب إليهwheryأمثال صاحب الترمجة الرومية للقرآن، والقسيس ويري 
سين مل يتعمقا يف دراسة كتبهما املقدسة؛ إذ لو درساها حقا ملا جترآ على ومن املؤسف أن القسي

إذ إن األسلوب الذي يعترضان .. االعتراض على القرآن، ألما ذا يعرضان كتبهما للطعن والتجريح
  : عليه نفسه يتكرر فيها، ونسوق بعض هذه العبارات

  ). ٨: ٨أمثال " (كل كلمات فمي باحلق، ليس فيها عوج وال التواء"
  ). ١٩: ٤٥إشعياء" (أنا الرب املتكلم بالصدق خمرب باالستقامة"
  ) ٩: ٤رسالة بوليس األول" (صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول. هذا حق وجدير بالقبول"

. قد اختار أسلوبا مماثال ألسلوب القرآن) العهد القدمي واجلديد(يتضح من هذا أن الكتاب املقدس 
واحلق أن هذه الشبهة ال تصح يف القرآن أو الكتاب املقدس، ألن ! ين إذن أوىل بالتشككفمؤلفو العهد

والرأي عندي انه ال . دفع االام ال يدل على الشك، وإمنا يؤدي إىل اليقني والتأكد من صدق الدعوة
قوله من رفض جمال للشك يف الوحي السماوي إذا بدأ ذا األسلوب، ألن اإلنسان ال يعرف مبا سيلقاه 

ولكن اهللا تبارك وتعاىل عليم مبا سيكون عليه موقف الناس من الكتاب، ولذلك يناسب املقام . أو قبول
  . نفي الريب عنه، ومثل هذا الفعل يقوم دليال على علمه تعاىل بالغيب

 ال  يشري إىل أن القرآن�ال ريب فيه�: وملا كان الريب يدل على الشك القائم على سوء الظن فقوله
. حيتوي شيئا تتكون عناصره من سوء الظن والعناد للحق، بل كل ما فيه يقيين حمقق وليس ظنيا ملفقا

ونقول على . وليس مثل هذا التحدي باألمر البسيط، بل إنه من أعظم اآليات على صدق القرآن ايد
 إن شاء اهللا يف مواضعه وجه اإلمجال أن القرآن مل يأت بعقيدة إال وعززها بالشواهد، وتفصيل ذلك يأيت

  . عند تفسري اآليات
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إن أفضلية القرآن تتأكد ذا القول أميا تأكد، ألن ذكر أمر أو أمرين معلومني باألدلة يكون يسريا، أما 
أن يكون كل ما يف القرآن مدعما بالدليل الذي يزيح عنه ستار الظن واالضطراب، ويوقفه موقف اليقني 

  . ف إال أن يثق يف مثل هذا الكتاب وال يشك يف صدقه أبدافال يسع املنص.. والثبوت
ذلك �وورود هذا الكلمات بعد .  أنه ال شك يف كون القرآن حمفوظا�ال ريب فيه�ومن معاين 

ألنه، كما ..  يدل على أنه ال كتاب بعد هذا الكتاب، وأنه صحيفة أخرية أنزلت هلداية الناس�الكتاب
 هذا هو الكتاب الكامل الذي يتضمن ما يليب مجيع حاجات  أن�ذلك الكتاب�ذكر من معاين 

اإلنسان، فما دام كذلك ال ميكن أن يرتل كتاب آخر إال إذا تطرق الضياع إليه، ألن القانون اجلديد 
إمنا أن يكون القانون السابق ناقصا، وظهر عليه القصور والعجز أمام مهمات زمن : يدعو إليه أمران اثنان

.. لذلك صرح اهللا عز وجل ذا األسلوب. لُّه أو بعضه، ومست احلاجة إىل إعادة تدوينهما، أو فُقد ك
 أن هذا الكتاب الكامل لن يزال حمفوظا من حوادث �ذلك الكتاب� بعد �ال ريب فيه�أي قول 

 أم أنه الدهر، ولن يأيت زمن ينتاب فيه الناس ريب فيما إذا كان لفظه ال يزال كما نزل من عند اهللا تعاىل
فلن ينسخ أبدا، بل ال بد للناس إىل يوم .. ومبا أنه لن يأيت على هذا الكتاب مثل هذا الزمن.. قد تغير

  .القيامة أن يطبقوه من أجل حيام الروحية
فاليوم، وقد مرت على نزوله أكثر من أربعة . أن هذا اإلعالن العظيم ليدل على ميزة عظيمة للقرآن

وهناك من الشواهد الذاتية . ل األعداء فضال عن األصدقاء يشهدون على صحتهال يزا.. عشر قرنا
  : سري وليام موير، ويقولاليشهد بذلك رجل مثل . واخلارجية ما تدل على أصالته وسالمته من التحريف

There is otherwise every security internal and external that we 
posses that text Mohammad himself gave forth and used. 

             (Life of  Mohammad by Sir William Muir P.561) 

أن الكتاب الذي بني أيدينا هو نفس نص الكتاب على أي أن لدينا كل ضمان داخلي وخارجي 
  . الذي قدمه حممد للناس واستعمله بنفسه

لى ضرورته رغم وجود الكتب األخرى، والقرآن وحده يتمتع ذه الفضيلة، اليت تدل داللة واضحة ع
ألن الكتاب الذي يتطرق إىل صحته الشك ال ينشرح الصدر للعمل به، يف حني أنه ال بد من االنشراح 

وكتب العهد القدمي واجلديد والفيدا والزند أفستا كانت موجودة قبل القرآن، . الكامل يف الدين والعقيدة
فأتباع الزند أفستا يعترفون بأنفسهم أن معظمه قد . ورته املرتلةولكن مل يكن أي كتاب منها حمفوظا بص

دائرة معارف األديان واألخالق، (ضاع، والنسخة احلاضرة منه حبالة ال تدع جماال للشك يف ضياعه 
  ). ٢جملد
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والفيدا أيضا غري مصون، ونسخه خمتلفة عن بعضها اختالفا كبريا مما يشكل دليال واضحا على 
ولقد شهد . د بلغ هذا التحريف إىل حد اختفاء فقرات من نسخ ووجودها يف أخرىوق. التحريف

إم خلطوا الكالم اإلهلي بالكالم اإلنساين، وشوهوا : "بتحريفه عامل هندوسي قبل عدة قرون، قال
ولقد صدق مجهور ). ٤٦، ٤٤، فقرة٢٠كورم بوران بورو ارده، باب " (األصل أنواعا وأشكاال

  . األمر الذي يكشف عن حالة الفيدا الراهنة.. هم يف الزمن احلاضر ذه احلقيقة أيضااهلندوس وعلماؤ
فمات هناك موسى عبد الرب يف : "وتشهد التوراة احلالية على نفسها بالتحريف حيث جاء فيها

أرض موآب حسب قول الرب، ودفن يف اجلواء يف أرض موآب مقابل بيت فغور، ومل يعرف إنسان 
  ). ٣٤: تثنية" (ا اليومقربه إىل هذ

  ). ١٠ :عدد" (لوجه ومل يقم بعد نيب يف إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها"
وال يقول عاقل بأن هذا الكالم نزل على موسى عليه السالم، وإمنا أضيفت هذه الفقرات إىل التوراة 

  . بعد وفاة موسى مبدة طويلة
ر جند فيها من التناقضات ما ال ميكن معها االدعاء بأن وعالوة على ما أحلق بالتوراة من كالم البش

وهاك بعض .. هذا الكتاب هو نفس ما أنزل إىل موسى، ألن كالم اهللا تعاىل مرته عن االختالف
  : الشواهد

، )٢٧ إىل ٢٤: ١تكوين(جاء فيه أن اهللا خلق احلشرات واحليوانات أوالً، مث بعد ذلك خلق اإلنسان 
  ). ١٩ و ١٨: ٢تثنية (يقول أن اهللا بعدما خلق آدم خلق أنواع احليوان والطيور ولكنه يف موضع الحق 

وجاء فيه أن اهللا تعاىل أمر نوحا أن يضع يف سفينته سبعة أزواج من كل نوع طاهر، فعمل نوح كما 
، لكنه يف نفس اإلصحاح يقول أن الزوجني، أي الذكرين واألنثيني، من كل )٥ - ١: ٧تكوين (أُمر 

  فهل هي سبعة أزواج أم زوجان؟ ). ٩- ٧: ٧تكوين !! (اهر دخل السفينة حسب ما أمر اهللانوع ط
وهناك عشرات من أمثال هذا التناقض الذي يكشف بوضوح أن هذا الكتاب مل يعد بالصورة اليت 

  . نزل ا على موسى عليه السالم
ألن األناجيل كثرية، .. هواألناجيل كذلك، ال جند فيها ما نعتمد عليه يف متييز الوحي عن غري

ولكن . ورجحوا منها أربعة عن طريق االقتراع بال مرجح، وقيل أن هذه األربعة هي أصحها وأوثقها
نعم، هناك بضع كلمات . هذه األربعة أيضا يندر فيها كالم املسيح، أما كالم اهللا فال يوجد فيها مطلقا

كالم اهللا أو من كالم املسيح، يكاد ينعدم يف نسبها املسيح إىل اهللا، ولكن الوحي، سواء كان من 
أا تضم أحداثا تارخيية ال متت إىل الوحي بصلة، وما هي إال وجهة نظر لبعض املؤرخني . األناجيل

  . وليس غري
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وال تنتهي القضية عند هذا احلد ألن األناجيل اليت يتكون منها العهد اجلديد متناقضة أشد التناقض، 
  : تلف األزمان متعارضة أشد التعارض، وإليك بعض الشواهدوكذلك ترامجها يف خم

يقول م ال تقتنوا ذهبا وال فضة وال حناسا يف مناطقكم، : "تالميذه قائالأوصى ن املسيح إ يف إجنيله ىت
: يف إجنيله يقول) مرقس(ولكن ). ١٠-٩: ١٠" (وال مزودا للطريق وال ثوبني وال أحذية وال عصا

وا شيئا للطريق غري عصا فقط، ال مزودا وال خبزا وال حناسا يف املنطقة، بل يكونوا أوصاهم أن ال حيمل"
  ). ٩ -7: ٦" (مشدودين بنعال، وال يلبسوا ثوبني

فأحدهم يقول ال تأخذوا حذاء وال عصا، والثاين نصحهم أن ال يأخذوا غري عصا وأن يكونوا 
  . وهذا تناقض بين. مشدودين بالنعال

  ). ٤٤: ٢٧" (يضا كان اللصان اللذان صلبا معه يعريانهوأ): "مىت( يقول 
وكان واحد من املذنبني : "خيالفهما ويقول) لوقا(يف ذلك، ولكن ) مىت(مع ) ٣٣: ١٥مرقس (ويتفق 

أوال : إن كنت أنت املسيح فخلص نفسك وإيانا، فأجاب اآلخر وانتهره قائال: املعلقني جيدف عليه قائال
. اذكرين يا رب مىت جئت يف ملكوتك: "مث قال ليسوع".. حتت هذا احلكم بعينهأنت ختاف اهللا إذ أنت 

  ). ٤٣ و ٤٢، ٤٠، ٢٩: ٢٢". (احلق أقول لك إنك اليوم تكون معي يف الفردوس: فقال له يسوع
يعارضه ) يوحنا(ولكن ). ٢٥: ١٥(أن املسيح انتهى من احملاكمة الساعة الثالثة ) مرقس( ويقول 

  ). ١٤: ١٩. ( حمكمة بيالطوس حنو الساعة السادسةويقول إنه كان يف
، لكن )٥: ٢٧(أن يهوذا االسخريوطي الذي ساعد على اعتقال املسيح خنق نفسه منتحرا ) مىت(ويف 
  ). ١٨: ١(أنه سقط على وجهه وانشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها ) سفر األعمال(ذُكر يف 

ويف ): "يوحنا(يقول .  يف اليوم التايل ليوم الصليبوهناك اختالف غريب حول احلوادث اليت وقعت
فالزائرة ). ١: ٢٠" (أول األسبوع جاءت مرمي ادلية إىل القرب باكرا والظالم باقٍ فنظرت احلجر مرفوعا

  . امرأة واحدة
وبعد السبت عند الفجر األول لألسبوع جاءت مرمي ادلية ومرمي األخرى : "يقول) مىت( ولكن 

وبعدما مضى السبت "خيالف السابقَين ويقول ) مرقس(ولكن . ، فالزائر امرأتان)٢٨:١" (قربلتنظرا ال
وباكرا جدا يف أول األسبوع أتني . اشترت مرمي الية ومرمي أم يعقوب وسالومة حانوطًا ليأتني ويدهنه

يع فيقول ولكن لوقا خيالف اجلم. فالزائرات ثالث نسوة). ٢-١: ١٦" (إىل القرب إذ طلعت الشمس
). ١٠: ٢٤" (وكانت مرمي الية ويوحنا ومرمي أم يعقوب والباقيات معهن اللوايت قلن هذا للرسل"

فكيف ميكن مع هذه التناقضات البينة أن نسلم بأن هذه األناجيل هي كالم اهللا؟ إن هذا الشاهد وأمثاله 
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أما النسخ املختلفة للعهد . كثرية من تناقض األناجيل تؤكد أا ليست منـزهة عن الريب والشك
  :اجلديد ففيها من االختالف ما يزيد األمر ريبة، واليكم بعض الشواهد

وأما هذا اجلنس فال خيرج إال (، جند الفقرة التالية ١٩٣٠املطبوع قبل عام ) مىت(يف إجنيل  - ١
  . وما بعدها ١٩٣٠، ولكنها حذفت من النسخ املطبوعة عام )٢١: ١٧(بالصالة والصوم 

ليس أحدا صاحلا إال واحد وهو اهللا . ملاذا تدعوين صاحلا: فقال له "١٩٣٠قبل عام ) مىت( ويف - ٢
  ".ملاذا تسألين عن الصالح"، ولكنها حرفت يف الطبعات التالية، إىل )١٧: ١٩(

ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون املراءون، ألنكم تأكلون بيوت األرامل، : "أيضا) مىت(وجاء يف  - ٣
تطيلون صالتكم، لذلك تأخذون دينونة أعظمول لةا حذفت من طبعة ما بعد ).. ١٤: ٢٣" (عوهذه أيض

١٩٣٠.  
ملّا صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعني عليها لكي ).. "٣٥: ٢٧( يف ىمت  إجنيلوتكرر هذا احلذف من- ٤

  ".اقتسموا ثيايب بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة.. يتم ما قيل بالنيب
ألن مالكا كان ينـزل أحيانا يف البِركة وحيرك "من إجنيل يوحنا ) ٤: ٥( حذفت الفقرة وكذلك - ٥

  " املاء، فمن نـزل أوال بعد حتريك املاء كان يربأ من أي مرض اعتراه
: ٧(حاشية تقول أن الفقرات من ) مرزابور، اهلند(ويف إجنيل يوحنا جند يف النسخة املطبوعة يف  - ٦
  .  موجودة يف أكثر النسخ املخطوطةليست) ١١: ٨(إىل ) ٥٣

فعلماء النصرانية أنفسهم يعترفون أن بعض الفقرات اليت يف اإلجنيل مل تكن يف الواقع جزًءا منه، وأن 
النسخ القدمية خيتلف بعضها عن بعض، إذ يوجد يف بعضها طائفة من الفقرات اليت ال توجد يف البعض 

مسا على أن األناجيل احلالية ليست مرتهة عن الشك فهذه األمور كلها لتنهض دليال حا. اآلخر
  .والشبهات، بل إا لدليل قاطع على حتريف اإلجنيل والزيادة فيه

فعلى الرغم من وجود هذه الكتب احملرفة املنسوبة إىل اهللا كان العامل حباجة ماسة إىل كتاب تكون 
. ؤيدين بصحته وصيانته من التحريفكل كلمة منه حمكمة متسمة باليقني، ويعترف اجلميع معارضني وم

  . يشري إىل هذا املعىن يف حق القرآن الكرمي ويؤكده) ذلك الكتاب ال ريب فيه: (فقوله تعاىل
وخالصة القول، أن نزول القرآن كان ضرورة هلا كل املربرات، ألن الكتب السماوية اليت كانت 

د ميكن أن يعمل الناس وفق أحكامه موجودة قبل نزوله أصاا التحريف، وهذا مدعاة لكتاب جدي
ولذلك يعلن القرآن بعد إثبات . وهم مطمئنون إىل أن كل كلمة فيه من عند اهللا تعاىل.. وتوجيهاته

حىت يبني الضرورة الداعية إليه بعد أن تطرق الشك واالضطراب إىل ما .. كماله أنه سامل من أي ريب
  . سبقه من كتب
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 على أن هذا �ال ريب فيه�والدمار، ومن هذه الناحية تدل عبارة ومن معاين الريب أيضا اهلالك 
إن بعض . فهو أمسى من أن يكون فيه ضرر ما.. عالوة على أنه كامل جامع لكافة الفضائل.. الكتاب

ولذلك يطمئن .. وصفات العالج قد تفيد يف عالج مرض معني ولكنها قد تسبب أعراضا مرضية جانبية
أنه عالج ال ينجم عنه ضرر قط ال يف األمور املادية وال يف األمور الروحانية، فهو القرآن بين اإلنسان 

فليس يف ). ٣: طه (�ما أَنزلْنا علَيك الْقُرَآنَ لتشقَى�: ويتأكد هذا املعىن من قوله تعاىل. خري حمض
 ما جيعله ذا مكانة تسمو وهذا. القرآن توجيه يعرقل التقدم الروحي أو املادي لإلنسان بل هو خري صرف

  . فوق كل كتاب
، أنه كتاب جامع، ال حيتاج إىل شيء �ال ريب فيه�: فيعين قوله تعاىل.. ومن معاين الريب احلاجة

من خارجه، فما من حاجة إنسانية اعتقادية أو عملية أو خلقية أو اقتصادية أو حضارية إال ويلبيها 
قال رجل من اليهود لعمر بن : "فقد ورد يف احلديث. عداءوهذه ميزة قد اعترف ا حىت األ. القرآن

اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت �: يا أمري املؤمنني، لو علينا أُنزلت هذه اآلية: اخلطاب
إين أعلم أي يوم أنزلت هذه اآلية، : فقال عمر. الختذنا ذلك اليوم عيدا.. �ورضيت لكم اإلسالم دينا

فاجتمع يف ذلك اليوم عيدان، ألن يوم ). الترمذي، كتاب التفسري" ( يوم اجلمعةأنزلت يوم عرفة يف
  . اجلمعة عندنا عيد أيضا

 أمام يهودي فقال له لو نزلت علينا الختذنا �..اليوم أكملت لكم دينكم�ويروى أن ابن عباس قرأ 
  ). املرجع السابق (.لقد نزلت يف يوم اجتمع لنا فيه عيدان: فقال ابن عباس. يوم نزوهلا عيدا

فالقرآن على صدقه وخلوه من كل شك، كتاب ال ينكر حقيقة بل يعترف باحلقائق، ويذب التهمة 
واملظنة عن أسس الدين، ويعتمد على اليقينيات ال الظنيات، وأنه حمفوظ إىل يوم القيامة، وانه ال يعوق 

  . ورات احلياة اإلنسانية أفرادا ومجاعاتتقدم البشرية وال يؤذي العاملني به، وإنه لتوجيه كامل لكل ضر
 فضائل القرآن السلبية، أي ما ترتَّه �ال ريب فيه�بعد أن بينت عبارة . �هدى للمتقني�: قوله تعاىل

.  فضائله اإلجيابية، أي ما اتصف به فعال من إجيابيات�هدى القرآن�عنه من سلبيات، تبني لنا عبارة 
إن الفطرة السليمة تتقدم . ين مبا يتوق إليه اإلنسان لالتصال خبالقهودف هذه الصفة إىل أن القرآن غ

مندفعة بتالوة القرآن حنو اهللا وال ميكن بغري هذا االندفاع أن ختطو األرواح خطوات الشوق واحملبة مبجرد 
ندفاع ألن الفلسفة قد تثري الفكر، ولكنها ال تثري العاطفة اجلياشة اليت البد منها ال. األفكار الفلسفية

يستطيع الفيلسوف إلقاء خطاب . الفطرة اإلنسانية حنو التطور املطّرد إلجناز العمل الذي اضطلعت به
تقدم يف سبيل .. ان حول اإليثار وخدمة الغري، ولكن األم اجلاهلة اليت ال تدرك ما يقوله الفيلسوفرن

من أجل ذلك ال . عشاره مرِشيت بعطفلها مثاال عمليا للتضحية والتفاين ما ال يستطيع الفيلسوف أن يأ
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، أي قادرا على أن يلهب �هدى للمتقني�ينجح الكتاب يف رسالته اإلصالحية الشاملة إال إذا كان 
عاطفة احلب يف العاملني به بعد أن يطهر قلوم بآياته، ويزودهم مبيل شديد للتقدم إىل اهللا تعاىل، 

 يهدف إىل حتقيق هذه الغاية، ويقول أن هذا الكتاب والقرآن ذه الكلمات. والعطف على املخلوق
الكامل اخلايل من الريب واملضار يكسب اإلنسان طاقة التقدم اليت يسري ا حنو احلب الكامل هللا عز 

  . وجل
أن الذين يريدون أال : ومن هذه الناحية تقول اآلية. واهلدى يعين كذلك ما يبعث به األنبياء من هداية

وأيا كان . سيجدون يف هذا الكتاب ما حيقق رغبتهم.. شاد اهللا، وال ينقطع عنهم توجيههيحرموا من إر
نصيب املرء من التقوى فسيكون له بغيته من االهتداء يف تعاليم هذا الكتاب الرتيه الذي يطمئن إليه 

ستعان باهللا تعاىل القلب ودأ به الثائرة ويشعر أنه على هدى من ربه، وليس تابعا للعقل فقط، وانه إذا ا
  . استطاع أن يتقدم واثقا مطمئنا بعيدا عن الشك واالضطراب

أن : وذا املعىن تقول اآلية.. واهلدى أيضا التوفيق ملزيد من العمل ورفع املستوى الفكري للعامل
مزيد القرآن الكرمي ميتاز بقوة عجيبة، فإذا عمل اإلنسان حبكم من أحكامه فإنه يتشوق ذا العمل إىل 

جيلو تفكريه، فيتقوى ويزداد إقداما وتنفتح له .. من التقدم يف اخلريات، واهللا يوفقه لذلك توفيقا متواصال
وكأنه بذلك يسلك مسالك التقوى الالائية، وال ميكن أن يتحدد مدى .. الطرق الدقيقة للتقوى

فالتقوى ). ١٨: حممد (�دى وَآتاهم تقْواهموالَّذين اهتدوا زادهم ه�: كما يقول اهللا تعاىل.. تقدمه
والقرآن يهدي املؤمن حسب مرتبته من اإلميان إىل مرتبة . واهلداية ليس هلما حد أو اية بل هلما منازل

والَّذين �: ويقول عز وجل. أخرى أعلى منها، وهذا االرتقاء التدرجيي مستمر إىل مراتب غري متناهية
ينوا فداها جلَنبس مهنيدهفالذين يكافحون ألجل االتصال باهللا تعاىل ويسلكون ). ٧٠:العنكبوت (�ا لَن

ويف هذه اآلية إشارة إىل أن سبلنا . سنبني هلم الطرق املتتابعة املوصلة إلينا.. الطرق اليت حددناها لذلك
ديهِم وبِأَيمانِهِم يقُولُونَ ربنا أَتمم لَنا نورنا نورهم يسعى بين أَي�: متوالية غري منتهية وكذلك يقول

يرٍء قَديلَى كُلِّ شع كا إِنلَن راغْفوأتباعه �ففي احلياة اآلخرة يأيت رسول اهللا ) ٩: التحرمي (�و 
.  متام النور والغفرانيسألون اهللا.. املؤمنون إىل اجلنة، ويتقدمهم ذلك النور املنبثق عن اإلميان والعمل

ومعىن ذلك أن التقدم الروحي ال يرتبط باحلياة الدنيا وحدها، بل يتعداها إىل احلياة اآلخرة أيضا، ويتمتع 
  . فيها املؤمنون ذا التقدم، ويستزيدون من القوى املساعدة على التقدم املستمر

تقاء ال اية له، وان القرآن وسيلة واخلالصة أن اهلدى، كما فسرته اآليات املذكورة، دليل على ار
  . املتقني اليت متكنهم من التقدم املطرد
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ومعىن ذلك أن اآلية دف . واهلدى أيضا اخلامتة باخلري وبلوغ الغاية املنشودة، أال وهي دخول اجلنة
 أن سائر ونظرا إىل. إىل بيان أن القرآن يتضمن من التعاليم ما يستطيع به املتقي أن يبلغ هدفه النهائي

امللل تدعي بنفس الدعوة لذلك قد يبدو للقارئ أن دعوى القرآن هذه ال تقدم ما هو جديد وأفضل؛ 
ولكن إذا أمعنا النظر يف املعىن الذي ذكره القرآن للجنة لتبني لنا ما يتصف به القرآن يف هذا املوضوع 

آلخرة فقط، بل يقول أن دخول اجلنة فالقرآن ال يذكر أن اجلنة دار التمتع للنعم يف ا. من جدة وطرافة
ولمن �: كما يقول عز وجل.. األخروية مرتبط باجلنة الدنيوية، فمن نال جنة الدنيا فاز جبنة اآلخرة

انتنج هبر قَامم افا. فالذي يتقي اهللا حق تقاته له جنتان).. ٤٧: الرمحن (�خكَانَ �: ويقول أيض نمو
مأَع هذي هي الَْآفف وبِيالى فَهلُّ سأَضى ومأَع ةرومن مل يتق اهللا حرم نور الدنيا ). ٧٣: اإلسراء (�خ

واآلخرة، واملؤمن الذي يستنري بنور القرآن يتمتع يف هذه الدنيا بتجلي اهللا، ويتحول إميانه بالغيب إىل 
بل يكشف اهللا تعاىل له صفاته يف . .إميان الشهود، وال يعتقد بأنه سريث جنة اآلخرة بعد موته فحسب

أما املوت اجلسماين فيزيد شعوره الدنيوي جالء بعد أن . الدنيا، حىت أنه لريى نفسه يف اجلنة قبل املمات
  . يتيسر له جتلي اهللا يف هذه الدنيا

ومن البني انه ال يبقى بعد هذا املقام اضطراب أو اشتباه، ومن ينل هذا املقام يصبح مبنجاة من 
 قول القرآن بأنه وسيلة -إذن- فال يكون . العثرات والعقبات، فكأنه يف حضانة اهللا تعاىل يف احلياة الدنيا

لدخول اجلنة ادعاء بال دليل، بل إنه يقدم هذه احلقيقة كشاهد يكشف عن صدقه من كذبه يف هذه 
فظلوا يتمتعون . حلقيقةومل ختلُ األمة اإلسالمية يوما من أناس كانوا دليال على صدق هذه ا. الدنيا

أي أصبحوا مبأمن من إغواء الشيطان، .. باالتصال مع اهللا تعاىل وجتلّيه حىت دخلوا اجلنة وهم يف الدنيا
ويف مرفق من النعم الروحية، وتشرفوا بكالم اهللا املتتابع، وأُكرموا مبنجاة اهللا، واستشفوا آياته البينات يف 

  .أنفسهم، وجعلوها تتجلى يف اآلخرين
 فقط، فال بد من كتاب آخر �هدى للمتقني�إذا كان القرآن : ويقول بعض من ال يتدبر القرآن

فَأَنزلَ اللَّه سكينته علَى رسوله �: فيقول القرآن موضحا. يكسب الناس التقوى قبل االهتداء بالقرآن
أي أن التقوى احلقة ال ).. ٢٧: الفتح (�نوا أَحق بِها وأَهلَهاوعلَى الْمؤمنِني وأَلْزمهم كَلمةَ التقْوى وكَا

إن اآلية تقول بان أهل التقوى ذوي الصلة . حتصل إال بالقرآن واإلميان به، بل هي التقوى الباقية الدائمة
ى تفاوت واآليات كثرية تؤكد بأن القرآن هدى جلميع بين اإلنسان عل. الوثيقة باهللا هم املؤمنون بالقرآن

هذَا بيانٌ �: فيقول تعاىل.. درجام الروحانية، وهو ال خيص فريقا دون فريق، بل يعم البشرية مجعاء
: البقرة (�هدى للناسِ وبينات من الْهدى والْفُرقَان�: ويقول). ١٣٩: آل عمران (�للناسِ وهدى

أي أن ). ٥٥: الكهف(� ا في هذَا الْقُرَآن للناسِ من كُلِّ مثَلٍولَقَد صرفْن�: ويقول القرآن). ١٨٦
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القرآن يتضمن مثال أعلى لكل ما يتصل مبصلحة بين اإلنسان مجيعا متقني كانوا أو غري متقني، وكلٌّ جيد 
 .فيه حسب وضعه من الروحانية ما يتقدم به إىل أعلى، ويسد حاجته من املهمات الدينية والدنيوية

وهذه اآلية تؤكد ). ٥٩: الروم( �ولَقَد ضربنا للناسِ في هذَا الْقُرَآن من كُلِّ مثَلٍ�: ويقول عز وجل
). ضربنا(وقال هنا ) صرفنا(مفهوم اآلية السابقة تقريبا، والفرق الوحيد أن اهللا تعاىل قد قال يف األوىل 

ليت اختارها القرآن لتعليم اهلدى، أما ضرب املثل فهو إشارة إىل والتصريف إشارة إىل تنوع األساليب ا
ولَقَد صرفْنا في �: ويقول أيضا. بيان هدي القرآن بذكر أمثلة صحيحة وواضحة من الفطرة اإلنسانية

يا أَيها �: قولوي. وهنا أيضا ال ختص اهلداية املؤمنني وحدهم). ٤٢: اإلسراء (�هذَا الْقُرَآن ليذَّكَّروا 
وكَذَلك أَنزلْناه �). ٢٢: البقرة (�الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

ن يتوعد الكفار دف أن يصبحوا فالقرآ). ١١٤: طه (�قُرَآنا عربِيا وصرفْنا فيه من الْوعيد لَعلَّهم يتقُونَ
  . متقني

وان كان األمر كذلك فلماذا مل يقل القرآن أن أساسه التقوى الذي يقوم بناؤه عليه، بل قال إنه 
  : ؟ واإلجابة على هذا التساؤل ذات شقني�هدى للمتقني�

أخرى، لذلك أن اآلية يف حمل اإلعالن عن أفضلية القرآن وبيان احلاجة إليه رغم وجود كتب : أوال
كان من األنسب أن يذكر املراتب العليا اليت ميتاز ا القرآن عن غريه من الكتب، واليت سكتت الديانات 

  . األخرى عنها ولو باإلشارة
 �فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها�: كما يقول تعاىل.. أن التقوى تعين أيضا اجلانب الفطري منها: وثانيا

فالتقوى هنا هي احملافظة على الفطرة، وهذا ال .  أهلمها قوة التمييز بني اخلري والشرأي).. ٩: الشمس(
إن من يدنس فطرته وال ينأى ا من عوامل الفساد ال ميكن له أن يهتدي ما مل . خيتص بدين أو عقيدة

عدون لقبول احلق فالذين يست. يرغم على ذلك إرغاما، والقرآن ال يقبل اإلكراه يف مسألة العقيدة بتاتا
ويطهرون فطرم هم الذين يهتدون بالقرآن ويبلغون الدرجات العلى، وأما الذين يأبون إال البقاء على 
غيهم وضاللتهم فأولئك قد حكموا على أنفسهم باهلالك، وليسو مبهتدين إال أن يساقوا إىل ذلك سوقا، 

  . وليس هذا من اهلداية النافعة
 برهان على أمهية القرآن وضرورته مع � الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقنيذلك�: وإذن فقوله تعاىل

وجود كتب أخرى، وبيان أنه وحي من اهللا تعاىل الذي ال ينفع اهلداية الروحانية سواه، وال جتدي 
وهو اهلداية احلقة اليت ال بديل هلا من الكتب السماوية السابقة . الكتب غري اإلهلية نفعا مع وجوده

  :  التاليةلألسباب
  . القرآن كتاب كامل وغريه ينقصه الكمال .١
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  . القرآن حمفوظ من التحريف، وغريه مل يسلم من التحريف واالختالل .٢
جاء ليحفظ كرامة الشخصيات الدينية . القرآن شامل لكل العامل واألمم، وغريه خاص بقومه .٣

  . اوية السابقةاحملترمة لدى األمم مجيعا، وجاء إلحياء كل ما ضاع من التعاليم السم
٤. د صاحلا القرآن يقدم الفرص ملن أراد االتصال باهللا والتشرف مبكاملته، وغريه من الكتب مل يع

  . لذلك بسبب نقائصه الداخلية واخلارجية
العظيمة يف .. كل ذلك من املعارف الدقيقة لرائعة اليت تشع من هذه اآلية الصغرية يف عدد ألفاظها

  . مثل من إعجاز القرآن الكرميوهذا .. حمتواها وأهدافها
قدمت هذا البحث بفضل اهللا تعاىل على ضوء املعاين والتعاليم اليت بينها مؤسس اجلماعة اإلسالمية 
األمحدية، وأود أن أضيف هنا حكمة لطيفة من احلكم الكثرية اليت بينها لنا حضرته بصدد تفسري هذه 

أنه غاص يف حبر هذه اآلية العميق، وأتى بفرائد نادرة أنقلها لكم بنصها كي يتعرف القراء كيف .. اآلية
  : قال عليه السالم. من آللئ املعرفة الروحانية

  : لتكميل أي شيء ال بد من توافر أربع علل" 
  أن يكون صانعه كامال، : أوال
  أن تكون املادة اليت صنع منها عالية اجلودة، : ثانيا
  أن تكون صورته يف ذروة اجلمال، : ثالثا
  . أن تكون نتيجته حمققة للغاية منه متاما: رابعا

وبكمال هذه العلل األربع يكون الشيء : أي علته الفاعلة، وعلته املادية، وعلته الصورية، وعلته الغائية
  . كامال

أنا .. �امل�: ولقد أعلن اهللا تعاىل يف مستهل القرآن ايد بتوافر هذه العلل األربع يف حقه حيث يقول
فالكتاب الذي يصدر عن العليم يكون أفضل وأكمل من الكتب . م، إشارة إىل كمال العلة الفاعلةهللا أعل

هذا هو .. �ذلك الكتاب�: مث يقول عز وجل. اليت تؤلفها شخصيات هي أقل منها علما وأنقص قدرة
 العلة وهذا يدل على كمال.. �ال ريب فيه�مث يقول . الكتاب الكامل، ولذلك فإن مادته فضلى املواد

الصورية، ألن القرآن بلغته الفصيحة منقطعة النظري، وشكله املصون احملكم الفذ ميتاز بصورة رائعة 
هدى �: مث يقول. فعلّته الصورية أكمل وأمت من أمثاهلا يف الكتب األخرى. متناسبة بريئة من كل عيب

نسان إىل درجة التقوى، أما القرآن فعلّته الغائية أيضا أكمل، ألن الكتب السابقة تصل باإل.. �للمتقني
  . فيبلغ باإلنسان أعلى مراتب التقوى ويشرفه بكالم اهللا، وميكّنه من االتصال الكامل خبالقه
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ومن يتدبر يف كتابه من أهل ).. عليه السالم(هذا ملخص ما كتبه مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية 
  .ا هو أكثر وأروعالبصرية جيد فيها هذه املعارف الكثرية، بل وم
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  :شرح الكلمات
. خضع له وانقاد:  لهآمن. قه ووثق بهصد:  بهآمن. أ له السالمةنه أي هيأم: ه إمياناآمن: يؤمنون

قدباعتبار معىن االعتراف، إشارةً .. باعتبار معىن اإلذعان، وبالباء.. ، وبالالمواإلميان يتعدى نفسه كص
األقرب(عترب بدون اعتراف إىل أن التصديق ال ي.(  

  ). تاج العروس(التصديق واالعتراف واليقني الراسخ :  تدل على ثالثة معان�يؤمنون� فكلمة 
عمل يف كل غائب عن احلاسة، وعما غابت الشمس وغريها إذا استترت من العني، واست: الغيب

ما ال يقع حتت احلواس، ) يؤمنون بالغيب: (والغيب يف قوله تعاىل. يغيب عن علم اإلنسان، مبعىن الغائب
.  أي يؤمنون مبا غاب عنهم�يؤمنون بالغيب�: وقوله تعاىل). املفردات(وال تقتضيه بداهة العقول 

 القلوب أو غري محصل، بل كل مكان ال يدرى مبا فيه والغيب ما غاب عن العيون وإن كان محصال يف
  ).اللسان(سافر أو بان : غاب الرجل غيبا. هو غيب، وكذلك املوضع الذي ال يدرى ما وراءه

 فالغيب كل شيء ال تراه العيون الباصرة، وال تدركه احلواس الظاهرة، رغم وجوده، وهو من 
  : �يؤمنون بالغيب�فمعىن . اإلميانيات
  . يعتقدون بكونه حقا يقينا كامال، ويعترفون به، ويصدقونهأم 

  . وأم يعتقدون اعتقادا جازما مبا سيحدث بعد هذه احلياة
  . أم يؤمنون يف حالة الغياب أي وقت انفرادهم أيضا، فليسوا ذوي وجهني كاملنافقني

وقامت . ظهر وثبت: قام احلق. دام وثبت: قام األمر. اعتدل: قام األمر. د قعقام قياما ضد: يقيمون
  ).األقرب(لها نافقة جع: أقام اهللا السوقو. نادى هلا؛ هالَعأدام ف: وأقام الصالة. نفقت: السوق

ومل يأمر تعاىل بالصالة حيثما . ها وحيافظون عليهالَع أي يدميون ف..�يقيمون الصالة� :قوله تعاىل"
شرائطها ال اإلتيانُ  ها توفيةُ املقصود من أنا علىامة تنبيهاإلقأمر وال مدح به حيثما مدح إال بلفظ 

  )املفردات (."يئاا
  ). اللسان(عقد العزم إلمتامه : العزم، قام لألمر:  القيام
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عبادة فيها ركوع وسجود، : الصالة يف الشرع. ، واأللف منقلبة عن الواو)ىلَّص(ن فَعلَةٌ م: الصالة
، ومن ر، ومن املالئكة االستغفاوالصالة من اهللا الرمحةُ. ن؛ الرمحة؛ االستغفاروتعين أيضا الدعاء؛ الدي

فإنه يكون يف ... ، وهي ال تكون إال يف اخلري خبالف الدعاء، ومن الطري واهلوام والتسبيحاملؤمنني الدعاُء
   )األقرب (.� الثناء من اهللا على الرسول والصالة حسن. اخلري والشر

  )التاج (.م والربكةوالصالة التعظي
املفردات (. العبادة الصالةويسمى موضع(   

  : مأ �يقيمون الصلوة�فيعين قوله تعاىل 
  ، يصلون مجاعةً .١
  يؤدون الصالة وفقا لشروطها ومواقيتها،  .٢
  يعمرون املساجد بتوجيه الناس إىل الصالة،  .٣
٤. قون الناس للصالة، يشو  
  يداومون عليها دون انقطاع،  .٥
  .  كشيء عزيز، فال يهملوا فتنهارحيافظون عليها .٦

العطاء: الرزق: ناقْرز .رزقتأُ: ا علمقال تعاىلالنصيب واحلصة: والرزق. هعطيت  :� قَكُملُونَ رِزعجتو
  ).املفردات(تغذى به والرزق ما ي). ٨٣: سورة الواقعة (�أَنكُم تكَذِّبون

  ). األقرب( إليه ورزقه اهللا أي أوصله.  والرزق ما ينتفع به
ونفقت املرأة أو . روجها: وأنفق السلعةَ. نفقت جتارته: أنفق التاجر. صرفه وأنفَده: أنفق ماله: ينفقون
فاإلنفاق ). األقرب(ما يبيعه الناس فور وصوله إىل السوق : النافق من املال. كثُر طالا وخطاا: السلعة

  . عيدل على إخرج الشيء وتروجيه بدون انقطا
تؤكد آيات عديدة يف القرآن الكرمي وجوب كون اإلميان ثابتا على قواعد من األدلة  :التفسري

وإذا كان اإلميان بالغيب هو الصفة األوىل يف املؤمن وتأيت . والرباهني، ال على مناكب الوهم واالضطراب
مور ال تحس أو ال تدرك عقال، يف املقدمة، فإن ذلك ال يعين التصديق األعمى مبا ال يرى، أو االعتقاد بأ

واحلق أن القرآن . فليس أبعد عن روح القرآن من مثل هذا االعتقاد املفتقر إىل ما يؤيده من تعليل وإدراك
  : تأمل اآليات القرآنية التالية. يستنكر ذلك بشدة

�لَقُوا ماذَا خونِي مأَر اللَّه وند نونَ معدا تم متأَيونِي قُلْ أَرئْتا اتاومي السف كرش ملَه ضِ أَمالْأَر ن
نيقادص متلْمٍ إِنْ كُنع نم ةأَثَار ذَا أَولِ هقَب نابٍ مت٥: األحقاف (�بِك .(  
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  ). ٣٦: الروم (�أَم أَنزلْنا علَيهِم سلْطَانا فَهو يتكَلَّم بِما كَانوا بِه يشرِكُونَ�
�رِجخلْمٍ فَتع نم كُمدنلْ عإِالقُلْ ه متإِنْ أَنو ونَ إِال الظَّنبِعتا إِنْ تلَن ونَ وهصرخةُ *  تجالْح لَّهقُلْ فَل
  ). ١٥٠-١٤٩: األنعام(�الْبالغةُ
ال الظَّن وما أَنزلَ اللَّه بِها من سلْطَان إِنْ يتبِعونَ إِ أَسماٌء سميتموها أَنتم وَآباؤكُم ما إِنْ هي إِال�

  ). ٢٤: النجم(�نفُس ولَقَد جاَءهم من ربهِم الْهدىتهوى اَأل
�نِنيمؤبِم ما همرِ ومِ الَْآخوبِالْيو ا بِاللَّهنقُولُ َآمي ناسِ مالن نم٩: رةالبق (�و .(  
  ). ١٥: النمل (�وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا�
�هلَيوا عرخي لَم هِمبر اتوا بَِآيإِذَا ذُكِّر ينالَّذاوانيمعا وم٧٤:الفرقان( �ا ص .(  
�صلَى بع و إِلَى اللَّهعي أَدبِيلس هذنِيقُلْ هعبنِ اتما وأَن ة١٠٩: يوسف (�ري .(  

  . فالقرآن الكرمي يلح على الدليل العقلي والعلمي، ويرفض الوهم والظن واالعتقاد األعمى
 يف القرآن الكرمي ال تعين األمور اخليالية غري احلقيقية، ولكنها تعين األشياء �الغيب�كما أن لفظة 

لَم غَيب إِنَّ اللَّه يع�: ويشري إىل هذا املعىن قوله تعاىل. رة عن العنياحلقيقية املؤكدة، وإن كانت مستو
  ). ١٩: احلجرات (�رضِ واللَّه بصري بِما تعملُونَالسماوات واَأل

�يمحالر زِيزالْع ةادهالشبِ ويالْغ مالع ك٧: السجدة (�ذَل .(  
  ). ٦٠: األنعام (�..لْغيبِوعنده مفَاتح ا�

فعلم اهللا تعاىل يشمل أمورا يشهدها اإلنسان وأمورا تغيب عن حواسه، وكلها حقائق يقوم على 
  . وجودها الدليل العملي والعقلي

فلماذا .. يف تفسريه هلذه اآلية أن املسلمني إذا كانوا قد آمنوا بأسرار كتام" ويري"كتب القسيس 
كتب السابقة مثل الكفارة والتثليث؟ لكن من البين أن وسوسته هذه ناشئة عن إذن ينكرون أسرار ال
فالقرآن ال يأمر بالتمسك بشيء ال يدعمه دليل، بل هو يندد . �يؤمنون بالغيب�جهله مبعىن قوله تعاىل 

ام  ال يعتمدون يف إمي�مبا يف األديان األخرى من معتقدات ال تستند إىل دليل، ويشهد أن أتباع حممد 
  . إال على الربهان

ومل يكن سبب إنكار املسلمني أسرار الكتب األخرى، كالكفارة والتثليث، أا سر، كما يزعم 
ولو كان مثة إثبات عقلي أو . ، بل ألا أمور ال ينهض عليها دليل، بل هي خمالفة للعقل)ويري(القسيس 

  . نقلي هلا ملا أنكرها املسلمون
، كما أسلفنا، هو ما خرج عن نطاق احلس الظاهري، وحيتاج إدراكه إىل واملعىن الصحيح للغيب

: ويف حياة اإلنسان الكثري من األشياء اليت ال حيسها باحلواس الظاهرة مثل. األدلة العقلية والتجريبية
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 فهل من املعقول أن ننكر وجودها.. الذاكرة اإلنسانية، احلياء، اجلرأة، احلب، الكراهية، العقل، الفكر
كالعفو الذي يزيل الغضب، وحني املعاملة اليت تؤلف بني : وهناك مبادئ أخالقية معروفة. ألا ال تحس

األم تتفاىن يف سبيل وليدها وهي ال تعرف . يعترف ا العامل أمجع، ولكنها أمور غري ملموسة.. القلوب
واملعلم الذي يدرس .  والشقاءفيما إذا كانت هذه التضحية ستأتيها باملسرة واخلري أم تسفر عن األمل

الطالب ال يعرف ما إذا كان جهده سيؤدي إىل نتائج جيدة أم إىل فشل ذريع، ولكنه يواصل عمله وال 
والدول تنفق املاليني على مشروعات طويلة األمد، وال تدري هل تؤدي إىل جناح أم . يتوقف عنه

واجلنود . ة على أمل مقبل أو جتربة سابقةتلحقها خسارة فادحة، ولكنها تستمر يف حماولتها معتمد
أليست هذه . يدخلون احلرب وهم ال يعرفون عاقبتها، ومع ذلك يضحون حبيام دفاعا عن أرض الوطن

  األمور كلها دليال واضحا على اإلميان بالغيب؟ 
تاج إىل وسائل فاإلميان بالغيب يعين اإلميان باحلقائق الروحية اليت ال تدرك باحلس الظاهري، ولكنها حت

وهي أدلة ال تقل .. فوجود اهللا تعاىل ال يقع حتت إدراك احلواس، ولكنه حمقق باألدلة األخرى. أخرى
منها ما يتلقاه املؤمنون من كالم اهللا .. وثوقا عن اإلدراك باحلس اخلارجي، بل هي أوثق منه وأقوى

، ومنها قواه سبحانه وتعاىل اجلبارة ويسمعونه، ومنها األنباء الغيبية اليت يروا تتحقق بكل وضوح
  . إن أدلة وجود اهللا تعاىل أمسى من أدلة احلواس. العظيمة اليت جيدوا يف نفوسهم ويف سائر الكون

فهي ال ترى بالبصر الظاهري، ولكن هلا وجود متحقق . واإلميان باملالئكة أيضا من اإلميان بالغيب
بل يثبته .. كل ذلك مل يتركه القرآن بال دليل.. ألنبياء والكتبواحلياة اآلخرة، وصدق ا. بشواهد قاطعة

  . بأدلة قوية سنعرضها يف مواضعها من السياق القرآين بإذن اهللا تعاىل
شأن التاجر الذي ال .. ومن اإلميان بالغيب أيضا أن املؤمنني ال يكتفون باألعمال ذات النتائج العاجلة

فهم يؤمنون بقوة األخالق ومثراا الطيبة وإنْ . حياة أخالقية الطابعيتعامل إال نقدا، ولكنهم يزاولون 
إم ال يتصرفون بالعقلية التجارية الفورية، وإمنا يقومون بتضحيات تعود على قومهم . تأخر عائدها

ومن أمثلة هذا اإلميان ما يقوم به اجلندي الذي جياهد للمحافظة على . وعلى سائر الكون باخلري العميم
فهو يقتحم األخطار هلدف نبيل، وال يدري ما إذا كانت ستكتب له احلياة لينعم باألمن أم ..  وطنهأمن

فإما أن يعيش . ولكنه، إلميانه بالغيب، يضع البذرة وهو واثق من أن الثمرة مباركة.. ميوت يف املعركة
  . كرميا يف وطن كرمي، وإما أن يتشرف بأداء واجبه ويأمل يف جزاء اآلخرة

فاجلهود التعليمية، . واقع أن املنجزات العظمى واألعمال الرائعة ال تتأتى إال باإلميان بالغيبوال
.. كلها أنواع خمتلفة من اإلميان بالغيب.. وأعمال الرب، ومساعدة الفقراء، والتضحيات ألجل بناء الوطن

فوصف القرآن .  ويتجشم عناءهاولو مل يؤمن اإلنسان بالنتائج املقبلة ألعماله ما استطاع أن يقدم عليها
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فانه يتمتع جبرأة عظيمة ..  يشري إىل أن املتقي مع إميانه باملهمات الدينية�يؤمنون بالغيب�للمتقني بأم 
بل يقْدم على .. لتقدمي التضحيات األخالقية، ويترفع عن العقلية التجارية، وال يتشبث بالثمرات العاجلة

 باملصلحة العامة واخلري الشامل، وال يهتم مبا إذا كان سيذوق الثمار العمل الشاق إذا عرف أنه يعود
  . بنفسه، وال يتردد إذا تطلب العمل جهدا كبريا

ال جيد مندوحة .. ومن رزقه اهللا البعد عن التعصب، وأويت التفكر يف حقائق اإلميان القرآنية بعقل نزيه
آن يرسي للتقدم والرقي العاملي أساسا يقوم على واالعتراف بأن القر.. عن اإلقرار بعظمة هذا املضمون

 �إن اإلميان بالغيب هو الذي جعل أصحاب رسول اهللا . وهي العنصر احليوي يف بناء التقدم.. التضحية
ولوال . يقومون بالتضحيات اجلسيمة اليت غريت وجه اجلزيرة العربية، وحولت جمرى التاريخ العاملي

  . األعمال اخلالدةاإلميان بالغيب ما قاموا بتلك 
وإذا كانت املراتب العالية لإلميان بالغيب تقوم على اإلدراك العقلي واخلربة الذاتية، فان اإلميان بالغيب 
ال يشترط هذا املستوى السامي، وبوسع اإلنسان العادي أن يؤمن بالغيب، مكتفيا باألدلة العقلية اليت 

. أما التمتع بالشهود والعيان فهي مرتبة الحقة..  املوتترشده إىل اإلميان باهللا ومالئكته والبعث بعد
هو يف نظر القرآن يف طريق اهلدى، .. واملتقي الذي يتفكر يف األدلة والشواهد اليت تدله على اإلميانيات

فإذا . وهذه الدرجة من اإلميان بالغيب تكفي اإلنسان للنجاة. صحيح اإلميان، وال يكلف إال بقدر طاقته
الذي يقوم على مشاهدة األمور الغيبية .. قدم تيسرت له الدرجات العليا من اإلميان بالغيبما اجتهد وت

" تراه فإنه يراكاإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن .. "�على حقيقتها، مصداقا لقول النيب 
لقرآن الكرمي وهكذا يقدم لنا ا.. وهو حديث يتضمن درجيت اإلميان كلتيهما). مسلم، كتاب اإلميان(

لينال املؤمن حسب موهبته .. شامال مجيع مراتب التقدم..  أروع التعليم وأكمله�وحديث الرسول 
وال ريب أن مثل هذه التعاليم .. وكفاءته ما يويف حاجته، ويفوز بالفالح حسب درجته من اإلميان

  . جديرة بأن تكون من اهللا سبحانه وتعاىل
فاملتقي يراعي . ا أن سلوك املؤمن يتسم بالتقوى وهو غائب عن الناسومن معاين اإلميان بالغيب أيض

فهو ال يتظاهر باإلميان أمام .. تعاليم دينه وآداب عقيدته أمام الناس، ويستمسك ا وهو بعيد عن عيوم
هم الَّذين يخشونَ رب�: والقرآن يشيد باملؤمن بالغيب فيقول. قومه، وينسى إميانه يف غيبته عنهم

وكذلك ). ٢٦:احلديد (�وليعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ�: ويقول أيضا). ٥٠:األنبياء (�بِالْغيبِ
فاملؤمن يراقب اهللا تعاىل وهو يف خلوته، ). ٥٣:يوسف (�أَني لَم أَخنه بِالْغيبِ�: يقول بلسان يوسف

  . ترهوحيافظ على إميانه وهو يف س
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وينبه اهللا هنا أولئك الذين ينتام احلماس اإلمياين يف االجتماعات العامة وعند مساع اخلطب 
واحلق أن . واحملاضرات، بينما يهدأ محاسهم ويتطرق الضعف إىل إميام مبجرد أن يعودوا إىل أنفسهم

 من غري أن يكون هلم ..إم يتحمسون مع املتحمسني.. مثل هذا اإلميان السطحي تقليد على غري هدى
وإِذَا لَقُوا �: فقد عرض به القرآن يف قوله.. هذا اإلميان ليس بشيء. دافع شخصي وميل قليب إىل التقدم

  ). ١٥ :البقرة (�الَّذين َآمنوا قَالُوا َآمنا وإِذَا خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ
فإذا غادر بلده أو ابتعد عن قومه ووطنه اإلسالمي . فعلى املؤمن الصادق يف إميانه أن يؤمن بالغيب

ليدرس أو يعمل يف بالد الغرب وغريها ال ينسى نفسه، بل يتفقد إميانه حىت ال يفتر أو يضعف أو 
املقلد لبيئته .. إلميان السطحيبل حيفظ إميانه يف غيبته عن اتمع اإلسالمي، وإال كان من ذوي ا.. يضيع

  . وإميان كهذا ال مثرة له يف تقوى أو تقدم حنو اهللا تعاىل. من دون معرفة أو يقني
 أن القرآن يسمو باملتقني املتصفني �يؤمنون بالغيب�وجممل القول أن اهللا عز وجل وعد بقوله 

  : بالصفات التالية إىل الدرجات العلى من القرب
ن بالعقائد الدينية املتعلقة بالعامل الروحاين بعد انكشاف صدقها عن طريق األدلة الذين يؤمنو: أوال

وإن مل يصلوا بعد إىل مقام تغنيهم فيه التجربة الشخصية عن جمرد الدليل العقلي .. والرباهني إميانا كامال
  . يف توطيد إميام

  . سنتهم وأعماهلم يف توافق تاموالذين خيلِّصون إميام من النفاق، وتكون قلوم وأل: ثانيا
بأن يتظاهروا بني املؤمنني باإلميان وبني .. والذين يكون إميام ذاتيا وليس مستمدا من احمليط: ثالثا

  . الكفار بالكفر، وإمنا ال يضطرب إميام وال يفتر عملهم مهما كان موقف اتمع أو القوم منهم
ق اليت ال تدرك باحلس الظاهري، لكنها معلومة بأدلة أخرى، والذين ميتازون بإميام باحلقائ: رابعا

  . ويبلغون به إىل الكمال بتجارب شخصية
الذين يتسامون عن التعامل بعقلية جتارية، ويؤمنون بأهداف أخالقية، ويتمسكون بغايات : خامسا

 حيوي يف كيان دينية، ويطمئنون إىل نتائج التضحيات وإن بدت غري مقبولة ببادئ النظر، لكنها عنصر
  . التقدم القومي والديين، وال يزالون يضحون باملصاحل الشخصية يف سبيل املصلحة القومية

واملتقون الذين يتمتعون بواحدة أو أكثر من هذه الصفات، هم الذين يستحقون ما وعد به القرآن 
  . أتباعه من هدى ويعطَونه حسب استحقاقهم

. إقامة الصالة تعين املثابرة عليها بال انقطاع. � رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصالة ومما�: قوله
 هم �يقيمون الصالة�فالذين عناهم القرآن بقوله . فالقيام على األمر هو املداومة عليه والتمسك به

والصالة اليت يتخللها انقطاع أو إمهال ال يعتربها . الذين يستمرون يف الصالة ال يتركوا وال مرة واحدة
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مبتدئة من .. إلسالم عبادة، ألن الصالة ليست من األعمال املؤقتة، بل هي ال تكتمل إال إذا تواصلتا
والذين يدعون الصالة تفلت . إىل آخر صالة قبل املوت بال انقطاع.. أول صالة بعد البلوغ أو التوبة

قاء يكذب نفسه بنفسه ومن يتهرب من هذا الل.. حينا بعد حني يضيعون صالم، ألن الصالة لقاء اهللا
  . يف ادعاء حب اهللا تعاىل

فاملتقون يراعون مجيع الشروط اليت ال بد منها للمحافظة على .. وإقامة الصالة تعين أيضا أداءها
مظهرها، ويتقيدون باملبادئ اليت بينتها السنة النبوية كصحة الوضوء، واملواقيت، ومتام القيام والركوع 

  .  التالوة القرآنية، والتسابيح واألدعية املسنونة حسب مواقعهاوالسجود، واخلشوع يف
والشريعة وان أكدت على االلتزام بالشروط الظاهرية للصالة، إال أا ال تبيح ترك الصالة لنقص 

بل إن أداء الصالة مقدم على كل .. شرط من شروطها مثل عدم تيسر اللباس الطاهر وما إىل ذلك
 أن تترك بعض النساء الصالة من أجل االشتباه يف الطهارة بسبب مالزمة وإذن فال جيوز. الشروط

األطفال، كما ال جيوز أن يعتذر بعض املسافرين عن الصالة لعدم االطمئنان إىل الطهارة الكاملة أثناء 
 �ا وسعه يكَلِّف اللَّه نفْسا إِالال�: فهذه كلها وساوس شيطانية، ألن اهللا تعاىل يقول. السفر

  ). ٢٨٧:البقرة(
والشروط واجبة، وتركها معصية عند استطاعة حتقيقها، لكن ترك الصالة ألجل حتقّق الشروط 

  . فعلى املؤمنني أن ينتبهوا إىل هذا املرتلق. معصية بال شك، ومن يلجأ إىل هذه األعذار يعد تاركا للصالة
ويف هذا إشارة إىل املشاكل اليت حتول . شروطهاوإقامة الصالة تعين جعلها قائمة وحماولة أدائها جبميع 

  . دون أداء الصالة بصورة كاملة واليت يتعرض هلا بعض املصلني وكثري من املبتدئني
وهذه املشاكل تنتج عن العوامل الظاهرية والباطنية اليت تلهي اإلنسان عن صالته وجتعله با 

  . للوساوس
مر إىل أمر، والفكر اإلنساين دائم التردد هنا وهناك، وقد ومن عادة اإلنسان أن ينتقل بتفكريه من أ

يبتعد عما بدأ به، ويتيه يف الفوضى املتواصلة من الوساوس، إال إذا تعلق حبادث مهم أو محاس زائد أو 
وإذا مل تكن للمرء سيطرة . عاطفة حب أو مثل ذلك من األمور اليت تؤدي إىل االستقرار الفكري املؤقت

لته األصوات اخلارجية واحلركات اجلهرية واخلافتة، وخشونة مكان الصالة ونعومته، على أفكاره شغ
 تشري إىل هذه املشكلة، وتشجع �يقيمون الصالة�فقوله . وما إىل ذلك.. وطيب الرائحة وخبثها

فال يرتعجوا من هذه املشاكل، ألن اهللا يفتح لكل إنسان طريق التقدم .. املؤمنني على مواصلة صالم
وجيب على من يتعرض ملثل هذه املشاكل أن ال ييأس وال يظن أن صالته . ب مستواه من اإلميانحس

واملصلون الذين تتشتت أفكارهم أثناء . فاهللا تعاىل يطالب عباده بالتضحية حسب مقدرم.. ضائعة
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 ولن يضيع فصالم مقبولة عند اهللا.. إذا استمروا وبذلوا جهدهم ألجل االستغراق واالستقرار.. الصالة
  . أجرهم، ألم حاولوا وجاهدوا يف إقامة الصالة، وهم أيضا من املتقني

 تشري إىل املتقني الذين حيضون الناس على الصالة، ألن احلض على �يقيمون الصالة�كما أن عبارة 
فون بإقامة فاملتقون املتصفون ذه الصفة ال يكت. الصالة وترغيب الناس فيها هو أيضا من إقامة للصالة

والذين . تنشيطا للكساىل وتذكريا للساهني.. الصالة بأنفسهم، بل يستمرون يف حث الناس عليها
  . يتطوعون إليقاظ الناس لصالة التهجد يف شهر رمضان هم أيضا من الذين يقيمون الصالة

. إىل صالة اجلماعةوإقامة الصالة أيضا هي اإلقامة املعروفة اليت يعلن ا بدء الصالة، وهي إشارة 
وهذا من أعظم ما دفعهم إىل . ولكن املسلمني عامة، ولألسف الشديد، قد أغفلوا ضرورة صالة اجلماعة

: فقوله. مع أن اهللا تعاىل قد جعل هلذه العبادة منافع فردية وبركات اجتماعية. االنشقاق والتفرقة
وليكن معلوما أنه . عة، ويدعون الناس إليها يعين أن املتقني حيافظون على صالة اجلما�ويقيمون الصالة�

وهذا داللة ".. والُّص"، ومل يكن بصيغة �أقيموا الصالة�: أينما ورد يف القرآن األمر بالصالة كان بصيغة
فالذي ال يصلي مع اجلماعة بدون . على أن األصل يف الصالة أن تكون مجاعة، وأا أهم أركان اإلسالم

فإنه وان أدى صالته يف بيته فال .. قرية أو سهو أو عدم وجود مصلٍّ آخرعذر من مرض أو بعد عن ال
أما الصالة الفردية فهي عند االضطرار، كمثل الذي يصلي قاعدا . تعترب صالته صالة، بل يعترب تاركا هلا

وهو ومن ميكنه أداء الصالة يف مجاعة، مث يتركها فذنبه مثل ذنب الذي يصلي قاعدا . إذا مل يستطع القيام
فالذين يتهاونون يف صالة اجلماعة جدير م أن ينتبهوا هلذا، الن التهاون حيرمهم من . قادر على القيام

  . أجر عظيم
 أيضا أم يؤدوا بنشاط وانتباه ألن التكاسل والتغافل يؤديان إىل �يقيمون الصالة�ومن معاين 

 بالوضوء قبل الصالة، وى عن �الرسول تشتت األفكار واحلرمان من لُب الصالة ومن أجل ذلك أمر 
وى عن ). صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب كراهة االختصار يف الصالة. (االتكاء على شيء فيها

وضع املرفق على األرض عند السجود، وأمر بإقامة الصلْب يف الركوع، وأمر بإقامة الرجلني يف القيام 
الترمذي، أبواب الصالة، باب ما جاء يف االعتدال (أعضاء والركوع، وأمر بالسجود املعتمد على سبعة 

وأمر ). يف السجود، وباب ما جاء فيمن ال يقيم صلبه، وباب ما جاء يف السجود على سبعة أعضاء
النسائي، كتاب افتتاح الصالة، باب صفة السجود والتجايف يف (بأبعاد البطن والظهر عن الرجلني 

وأمر بنصب القدم اليمىن أثناء التشهد حبيث تكون أصابعها متجهة حنو ). السجود واالعتدال يف السجود
  ). الترمذي، أبواب الصالة، باب ما جاء كيف اجللوس يف التشهد(القبلة 
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قها القرآن الكرمي ة يصد اللغاستنادا إىل �يقيمون الصالة�: هذه املعاين الستة اليت ذكرناها لقوله
  : ، وإليك بيانه� وحديث الرسول

  ). ٢٤:املعارج (� دائمونَلَّذين هم علَى صالتهِما�: املداومة على الصالة يقول اهللا تعاىل عن -١ 
 �الَّذين هم في صلَاتهِم خاشعونَ�:  يقول تعاىل هلاوعن مراعاة الشروط الظاهرية واملعنوية - ٢
  ). ٣:املؤمنون(
والَّذين هم علَى صلَواتهِم �:  تعاىلال نسيان يقولوعن احملافظة على أدائها بال إمهال و - ٣

  ). ١٠:املؤمنون (�يحافظُونَ
  ).١٣٣:طه (�ة واصطَبِر علَيهاوأْمر أَهلَك بِالصال�:  تعاىلوعن الدعوة إىل الصالة يقول - ٤
 لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائفَةٌ منهم وإِذَا كُنت فيهِم فَأَقَمت�:  تعاىلوعن صالة اجلماعة يقول - ٥

مهتحلذُوا أَسأْخلْيو كع١٠٣: النساء( �م.(  
الَّذين هم * الَّذين هم عن صلَاتهِم ساهونَ �:  تعاىلوعن النشاط واالنتباه يف الصالة يقول - ٦

 � وهم كُسالَى يأْتونَ الصلَاةَ إِالوال� :، ويقول)٧، ٦: ناملاعو (�*ويمنعونَ الْماعونَ * يراُءونَ 
والزينة ). ٣٢:األعراف (�يا بنِي َآدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد�: ليقو و،)٥٤:التوبة(

  َآمنوا الا أَيها الَّذيني�: ويقول .تشمل ما يلزم اإلنسان من وضوء وما إىل ذلك مما جيدد النشاط
فإذا كانت األفكار مبلبلة ).. ٤٤:النساء (�تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ

أ الصالة إىل أن يكون املصلي واعيرجيف حالة االضطراب ال يدرك حقيقة نها ملا يقول، ألت 
ولكن ال يعين ذلك أن .  حتقق النفع املطلوبكلمات الصالة، والصالة يف مثل هذه الظروف ال

يتخذ اإلنسان من اضطرابه عذرا يبعده عن الصالة، وإمنا املراد أن حياول املرء جهده لالبتعاد عن 
وحتقيقا هلذا . ما يسبب له االضطراب الفكري ويوطن نفسه على النشاط واالستعداد للصالة

ملسلمون من أعماهلم ويستعدوا للصالة، اهلدف شرع اإلسالم أن يؤذن للصالة كي يتفرغ ا
وشرع الوضوَء تنشيطا للبدن واستحضارا للنية، وحث على صالة النفل يف البيت قبل الذهاب إىل 
املسجد، تسكينا لالضطراب، ومتهيدا لالجتماع مع املصلني باملسجد، ووصى بذكر اهللا حىت 

 املشاغل الدنيوية، كل هذه األمور خيرج اإلمام للصالة، وذلك حلصر الفكر يف الصالة ونبذ
 املسلم إذا مسع اآلذان، ، ألنضطراب، وتشتت الفكر يف عدة أمورتساعد على نفض الكسل واال

وانقطع عن مجيع أشغاله الدنيوية، واندفع فكره حنو العبادة، مث ذهب إىل املسجد وصالة اجلماعة 
ت له مجيع الوسائل اليت تساعده على كان يف ذلك استقرار لذهنه حنو الصالة، وتوفر.. والذكر

 احلاقن أن يقضي حاجته من بول أو غريه �ومن أجل هذا الغرض العظيم أمر النيب . تركيز فكره
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وأمر باألكل إذا ).  داود، كتاب الطهارة، باب أي يصلي الرجل وهو حاقنأبو. (قبل الصالة
إذا وضع العشاء وأقيمت الصالة : وضع أمام املصلي اجلائع حىت ال يشغله أو يبلبل فكره، فقال

وقد خص ). البخاري، كتاب األذان، باب إذا حضر الطعام أقيمت الصالة. (فابدءوا بالعشاء
العشاء بالذكر ألنه يوافق وقت صالة العشاء، فال يؤخر الطعام، بل يتناوله املصلي قبل موعد النوم 

عادة ملن يأكل قبل النوم كما حيدث .. كي ال ختتل معدته، ويضطرب نومه.. بوقت كاف
وخمالفة هذا التوجيه املبارك . والنوم اهلادئ يتيح للمؤمن أن يقوم لصالة التهجد نشيطا. مباشرة

  . حيول بني املسلم وصالة الليل، فيضيع منه اخلري الكثري
ضافة  معاين عديدة يف اللغة، وقد استخدم القرآن العديد من هذه املعاين، باإل�الصالة�عرفنا لكلمة 

يأمرنا القرآن بالصالة على النيب . إىل املعىن االصطالحي الدال على العبادة العامة املعروفة بصالة املسلمني
واملقصود ا أن يدعو املسلمون ألجل رفعة درجاته، .. ، ومعناها طلب الرمحة والربكة والتعظيم�

للَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها إِنَّ ا�: فيقول اهللا تعاىل.. �إظهارا الحترامهم وتعظيمهم له 
  ). ٥٧: األحزاب (�الَّذين َآمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما

وصالة اهللا تعاىل على الرسول تعين حسن الثناء، وصالة املالئكة تعين الدعاء واالستغفار، وقد وردت 
ومبعىن ). ١٠٣: التوبة (�وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلَاتك سكَن لَهم�: يف قوله تعاىلالصالة مبعىن االستغفار 

عرابِ من يؤمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ ويتخذُ ما ينفق قُربات عند اللَّه ومن اَأل�: الدعاء يف قوله تعاىل
  ). ٩٩: التوبة (�نها قُربةٌ لَهم سيدخلُهم اللَّه في رحمتهوصلَوات الرسولِ أَلَا إِ

والصالة تلك العبادة اإلسالمية املعروفة، تتضمن عدة أمور أخرى؛ منها أا دعاء يتحقق به هدف 
ه وقد كشف القرآن عن الغرض الرئيس من الصالة يف قول. الدين، وأا استغفار وطلب للرمحة والربكة

 �اتلُ ما أُوحي إِلَيك من الْكتابِ وأَقمِ الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ�: تعاىل
فقراءة القرآن وصالة اجلماعة تبعدان املرء عن املساوئ الذاتية، كما أا تردعه عن ). ٤٦:العنكبوت(

 تفرض لتكون طقوسا وتقاليد، ولكنها عبادة تتكون من العناصر اليت فالصالة مل. املساوئ االجتماعية
وأسلوب اآلية يشري إىل طبيعة الصالة من أا . يترتب على أدائها االنتهاء عن املنكرات وتطهري الباطن

تنهى املصلي عن املنكرات، فمن يداوم على الصالة من دون أن يشعر بالنفور من السيئات، فال شك يف 
  . ته ناقصةأن صال

 يدل على أم ال يصلون صالة شكلية أو رد �يقيمون الصالة�كما أن وصف املتقني بأم 
لتكون دعامة ثابتة من دعائم البناء .. التقليد، ولكنهم حياولون جهدهم إقامتها بصورة صحيحة

 تدعم الكيان الروحي كذلك الصالة ال.. وإذا كانت الدعائم ال حتمل البناء إال ما دامت ثابتة. الروحاين
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فينبغي على املؤمن أال يكتفي مبجرد أداء الصالة، بل . للمؤمن إال ما دامت كاملة قائمة على أساسها
  . عليه أن جيعلها قائمة كي تكون عمادا لتقواه

  الصالة اإلسالمية
 الضرورة والصالة اإلسالمية تتميز بكيفية خاصة، فقد فرض على املسلم أن يتوضأ هلا، أو يتمم عند

ومن مقاصد ). ، والبخاري، كتاب الوضوء، والنسائي، كتاب الوضوء٦: املائدة. (فيقوم مقام الوضوء
الوضوء توجيه فكر املصلي حنو العبادة، وهو يفيد يف النظافة الظاهرة، ألن األعضاء اليت تغسل هي اليت 

فف عن األعضاء اليت تغسل ما والوضوء، كما تشهد بذلك التجربة، خي. تتعرض عادة للغبار واألوساخ
أصاا من إجهاد، ويزيل ما ا من توتر، ويعيد إليها نشاطها بعد مخول، وخيفف حرارا، ويهدئ 

فيتحقق بذلك .. وكل ذلك جتديد للحيوية، ومجع لشتات الفكر، وتركيز للعقل حول الصالة. اضطراا
  . للمصلي الطمأنينة واالنشراح

  :ة الصالاتاحلكمة يف هيئ
وهيئة الصالة وأوضاعها من ركوع وسجود ليست من قبيل الطقوس الغامضة اليت وضعت كيفما 

إن التكوين . اتفق، بل احلق أا أريدت ملغزى عميق وحكمة بالغة ال بد من توفرها لكمال الصالة
ناه، ومن فمن تباكى تدمع عي. البشري يقتضي تفاعل الروح واجلسد، فيتأثر كل منهما باآلخر ويؤثر فيه

يتضاحك تنفرج كآبته، واحملزون يظهر أثر حزنه على وجهه وعينه، واملرعوب ترتبك أمعاؤه ويسيل 
  . فمشاعر اإلنسان تؤثر يف بدنه، وحاالت البدن تنعكس على املشاعر. عرقه

وقد جرت الشعوب مجيعها، املتمدن منها والبدائي، يف القدمي واحلديث، على التعبري اجلسدي عن 
وقدميا كان الفرس يقفون رابطني أيديهم على . رها من حب وكراهية واحترام وطاعة وما إىل ذلكمشاع

صدورهم أمام ملوكهم الذين كانوا يعتقدون مبظاهر األلوهية يف األرض، وكانوا يكتفون أحيانا مبجرد 
 يتخذون الركوع وسيلة واهلنود. واألمم الغربية تعد القعود على الركبة منتهى االحترام والتذلل. الوقوف

  .للتأدب واخلضوع، كما أم يسجدون لعظمائهم وآهلتهم
فلذلك مجع يف عبادته كلّ تلك األوضاع املتفرقة، كي جيد فيها كلّ .. و مبا أنّ اإلسالم لألمم كافة

ة اخلاصة سيتأثرون ذه اهليئ) أوال(قوم طريقه اخلاص الذي يؤدي به إىل اخلشية اليت تلزم العبادة، ألنهم 
سيستفيدون ذا األوضاع املختلفة حسب حالتهم القلبية، ألنّ التغيري ) ثانيا(بسبب عادم القومية، و

الذي حيصل يف قلب اإلنسان قد جيعله يركع من شدة احلب، أو مبالغة يف التأدب، وقد يقعد على ركبته 
قلبه من التغير الروحي جيد له الوضع فمهما حيصل يف . لنفس السبب، وقد ميثُل مثوال، وقد خير ساجدا

يتأثر اإلنسان ذه ) ثالثا(و. املناسب الذي يساعده على التحمس واالستفادة من العبادة حق االستفادة
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مثال يعاين املزكوم أثناء السجود، ولكن القيام . األوضاع حسب ظروفه اجلسمانية من املرض وغريه
والذي يشكو ضعفا يف . ألن هاتني اهليئتني تتفقان وحالة مرضهوالقعود يساعدانه على التحمس للدعاء، 
  . رجله يطمئن يف السجود ويستعيد محاسه

ومجلة القول أنّ اإلسالم جعل من العبادة عمال اجتماعيا، واضطلع مبسؤولية إصالح الشعوب كلها، 
تأدب واحلب اليت ولذلك مجع يف هذه العبادة كل األوضاع اليت مارستها الشعوب يف إظهار عاطفة ال

  .وهكذا بلغت الصالة من الشمول والكمال حدا مل تبلغه صالة أي أمة أخرى. تنطوي عليها قلوم
ونظرا ملا لصالة الفرد من مزية فريدة أمر اإلسالم بأدائها يف مجاعة، ألنّ اجتماع الناس، على اختالف 

ومبا . اإلميان بقوي اإلميان ويستمد منه القوةاستعدادهم، جيعل قلوم تتفاعل مع بعضها، فيتأثر ضعيف 
أنّ اإلنسان قد يشعر مبيل حنو العبادة منفردا فلذلك أمر اهللا بالنوافل كصالة التهجد، إىل جانب الفروض 

  .أيضا، وبذلك أتاح له الفرصة لتحقيق هذه الرغبة اخلاصة
فة لدى خمتلف األمم إلجياد حالة فخالصة القول أنّ الصالة اإلسالمية جامعة جلميع الطرق املعرو

خاصة ضرورية للعبادة، وفيها قوة عظيمة إلصالح احلالة القلبية لكل فرد وشعب، وإلجياد محاس صادق 
والتزام خمتلف األوضاع يف الصالة ال يقلل من عظمتها، وإنما تكتمل ا، وتتفوق ا على . للعبادة فيهم

  .العبادات األخرى
 من أثر للمظاهر واألوضاع، فإنّ الصالة تتضمن التسبيح والتحميد والتعظيم، وعالوة على ما تقدم

تضم أدعية تعلو بالتفكري اإلنساين، وتزيد أهدافه مسوا ورفعة، وهي معان سامية تذيب قسوة القلوب، و
وهذه األدعية هي العنصر . وتثري عواطفه للتقوى والعمل الصاحل، وتلهب يف قلبه جذوة احلب اإلهلي

  .الروحاين للصالة
والفرق بني الصالة اإلسالمية وبني عبادة أية أمة أخرى، عند املقارنة، كالفرق بني الشمس وسراج 

اليت نراها يف .. كالغناء واملوسيقى والرقص.. ولقد عزل اإلسالم صالته عن مجيع مظاهر اللهو. الزيت
 املؤمنون حتيات طة واحلب الذي يقّدم بهاالجتماعية لألمم األخرى، ولكنه زينها بالبسا العبادات

  .إخالصهم للحضرة اإلهلية ويلتمسون حبه عز وجلّ
كما هو .. وتؤدى الصالة اإلسالمية مخس مرات يف اليوم، اره وليله وليس مرة واحدة يف األسبوع

.. ه املادية الطاغيةومع أنّ هذا العصر تكتنفه االجتاهات الالدينية، وتتمكن من. احلال عند بعض الديانات
وهذا خري شاهد على ما يف . فإنّ صالة املسلمني يف اليوم الواحد تزيد عن صالة غريهم يف أسبوع

  .الصالة من قوة روحانية جاذبة
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ما هي مصلحة اهللا يف أمره الناس بالعباد، وهل هو حباجة إىل عبادتنا، يف حني : ويعترض بعض الناس
  ر إال اجلاهل من الناس؟أنّ التعظيم والتكرمي ال يس

واجلواب على هذا الزعم أنّ العبادة ال دف إىل إعالء شأن اهللا تعاىل، بل هي ترمي إىل إجياد الصلة 
ومما ال ميكن إنكاره أنّ جمرد التفكري ال يولّد يف . بني العبد وربه، حىت يتمكن من استمداد النور اإلهلي

وهذا .  تعاىل، بل حيصل هذا عن طريق حب كامل شديد مندفعاإلنسان محاسا حملو ذاته يف ذات اهللا
والصالة حتقق هذا الغرض ألنها تقدم الوسائل . احلب، ال حيصل إال بانكشاف تام لنِعم املنعم الكامل

  .الكاشفة لشأن اهللا احلقيقي عز وجلّ
فإذن ملاذا حددت املواقيت إنّ اإلنسان إذا أراد االتصال باهللا ألمكنه ذلك يف أي وقت شاء، : وإنْ قيل

  اخلمسة للصالة؟
هذا االعتراض ناشئ عن قلّة تدبر، ألنّ الطبيعة اإلنسانية إذا مل توجه إىل أهدافها باستمرار أخلدت 

كي يتمكن .. فاهللا تعاىل، نظرا إىل تفاوت املصلني يف القوة اإلميانية، أمرهم بالصالة اجلماعية. إىل الكسل
وهذا بتغلغل العوامل اخلفية اليت .. اء من الفرص اليت جتلو قلوم وتطهر نفوسهمالضعفاء مع األقوي

  .تتسرب إليهم من أقوياء اإلميان
ملاذا أُمرنا بأداء الصالة مخس مرات يوميا؟ فإنّ توفري هذا القدر من الوقت : ويعترض البعض قائلني

  .صعب جدا بسبب كثرة األشغال يف هذه األيام
ى هذا الزعم أنّ الصالة إذا كان هدفها إتاحة الفرص النعكاس الصفات اإلهلية بإذكاء احلب والرد عل

فمن البديهي أنّ احلاجة إىل الصالة تشتد كلّما كثرت الشواغل عنها، ألنه من كثرة امللهيات .. اإلهلي
ولو .  الصالةفهذا العصر الذي كثرت فيه األعمال وتنوعت فيه هو أحوج ما يكون إىل. وجب التذكري

كانت الصالة جمرد مظهر للعقيدة ألقمنا هلذا الزعم وزنا، ولكنها ليست كذلك، بل إنها دف إىل أن 
تستعد النفس اإلنسانية استعدادا يمكِّن اإلنسانَ من التحليق السريع عن العامل املادي إىل العامل الروحي، 

:  يقدم على حتصيل املثل العليا، كما يقول اهللا عز وجلّوأن ال يتخبط تفكريه يف العالئق املادية فقط، بل
أي أنّ الصالة ليست جمرد اعتراف ).. ٤٦:العنكبوت (�ةَ تنهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِإِنَّ الصال�

بالعبودية، بل هي صقل القلوب ووقايتها من السيئات واملنكرات، ليصري صاحبها نافعا لبين اإلنسان، 
فالعمل الذي يتضمن هذه املزايا كلّها تقل أمهيته يف العصر املادي الصاخب . صرا صاحلا يف اتمعوعن

  .بل تتضاعف
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كل أولئك .. واحلق أن انتشار القلق واالضطراب واعتداء األمم بعضها على بعض يف العصر احلاضر
، ولو متسكوا ا ألدى اتصاهلم وهو إمهال الناس العبادة اخلالصة هللا تعاىل.. ترجع إىل عامل هام خطري

  . خبالق هذا الكون ورم الكرمي إىل استبدال احملبة واإليثار والتضحية بالتباغض والتنافر
ومما �والصفة العملية الثانية للمتقني الذين جيدون اهلدى يف القرآن أم يكونون كما قالت عنهم اآلية 

وليس الطعام وحده كما يظن بعض .  بصفة عامةوالرزق هو كل عطاء من اهللا. �رزقناهم ينفقون
واألصل يف الرزق اإلمداد بالوسائل حسب الضرورة، والطعام واحد من الضرورات احليوية . الناس

  . لإلنسان، وليس هو األصل يف املعىن، ولذلك خيطئ من يفسر الرزق بالطعام وحده
ا أو مادة وليس لنا أن حندد ما مل حيدده  مل حتدد اإلنفاق كما أو نوع�ومما رزقناهم ينفقون�وصفة 

إن . علما كان أو عقال أو شرفا أو ماال.. فاملتقون يبذلون يف سبيل اهللا نصيبا من كل ما أعطاهم اهللا. اهللا
إن من يساعد الناس . كل ما يسد ضرورة فهو نعمة من اهللا تعاىل، وقد أمر اهللا بإنفاق كل هذه الوسائل

اهه أو من يكسوهم ولكنه حيرمهم املأوى، أو من خيدمهم ولكن يضن عليهم باملال ويبخل عليهم جب
مثل هذا اإلنسان ال يكون من العاملني ذه امليزة اليت تصف ا اآلية املتقني املنتفعني دي .. بعلمه
ق فمن اإلنفا. اآلية تدل على أن املساعدة باملال وحده جانب من اإلنفاق، وليست كل اإلنفاق. القرآن

الناس وخدمةُيف سبيل هللا تعليم عن الوطن وبذل النفس يف سبيله  اليتامى واألرامل واحملتاجني والدفاع 
ارا للصاحل العامةوعالج املرضى، وكشفوكثري غريها من نعم اهللا اليت ال ..  املخترعات بالعمل ليال و

  . تعد وال حتصى
ولقد أدرك .  كل طاقة ونعمة لديهم يف املنفعة العامةوالذين يتدبرون هذه اآلية يسعون دائما أن تكون

الفقهاء حقيقة اإلسالم الكربى إذ استثنوا من الزكاة ذلك احللي الذي تستعمله صاحبته أو تعريه 
واملال . وهذه حقيقة كربى، ألن الزكاة فرضت لتزكية املال وطهارته. للفقريات من النساء أحيانا

املال الذي يصرف وينتقل نفعه من يد إىل يد فهو . ء وإذا وقف أَسنإذا جرى ال يفسده شي.. كاملاء
ع اإلسالم على التجارة والزراعة كماء مبارك خيرج من عني متدفقة فينتفع منه اجلميع، ولذلك يشج
ا وعلى غريهم، ولكنه حير م كرت املال وحجره عن التداول، واألعمال اليت تعود بالفائدة على العاملني

ب والْفضةَ والَّذين يكْنِزونَ الذَّه�: د اإلسالم يف هذا األمر فقالوقد شد.  حيرم الناس من نفعهاذا هألن
يوم يحمى علَيها في نارِ جهنم فَتكْوى بِها جِباههم *  ينفقُونها في سبِيلِ اللَّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ وال
ومهورظُهو مهوبن٣٤،٣٥: التوبة (�ج(  
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كما أن اآلية تدل على أن املنفق على الفقراء، واملنفق على أوالده وزوجه، واألم اليت ترضع وليدها، 
كل هؤالء وغريهم منفقون يف سبيل اهللا، بل املنفق على نفسه يعترب .. واالبن الذي يعتين خبدمة والديه

  . منهم
نفسه وال ينال من الطعام ما يضمن صحته فإنه يعصي هذا األمر، ألن اآلية ال وكل من يبخل على 

وإمنا تركت اإلنفاق بال تعيني، وبذلك مشلت إنفاق اإلنسان على نفسه " ينفقون على الفقراء"تقول 
 هذا املعىن حيث نصح رجال كان يصوم النهار ويقوم �وقد أوضح الرسول . وزوجه وأوالده وأصدقائه

إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك : "وال يهتم بزوجته وأوالده، فقال لهالليل، 
  )الترمذي، أبواب الزهد". (فأعط كلّ ذي حق حقه. حقا، وان ألهلك عليك حقا

مثل عدم االهتمام بالنظافة .. ولقد أبطلت هذه اآلية مجيع أنواع الرهبانية اليت يروا من احلسنات
فاملتقي، عند اإلسالم، هو الذي ينفق من كل ما أعطاه اهللا على . ال حقوق ذوي القرىبوالطعام وإمه

نفسه وذويه، وجريانه وأصدقائه، وعلى الفقراء واألغنياء واملعارف واألجانب، على املواطنني واملسافرين 
عمة، ولكل مصلحة ألن اإلسالم يأمر باإلنفاق من كل ن.. والغرباء، على بين اإلنسان بل احليوانات أيضا

  . فمن ترهب وقعد عن السعي فقد أعجز نفسه عن اإلنفاق وخالف اآلية.. ضرورية
وتقرر .  على أن اإلنفاق حمدود جبزء من الرزق وليس كله�ومما رزقناهم ينفقون�وتدل هذه اآلية 

 تجعلْ وال�: يقول تعاىل. آيات أخرى من القرآن أن اإلنفاق املفرط الذي يؤدي إىل الفقر حمرم كذلك
كداليو كقنلُولَةً إِلَى عغا مورسحا ملُومم دقْعفَت طسا كُلَّ الْبطْهسبواحملسور هو من .)٣٠:اإلسراء (� ت 

وإذا كان اإلفراط يف إنفاق املال مكروها حىت ال يورث .  من التقدمرمفح..  قوته وبدا عجزهضاعت
أما العلم والفكر فال .. فاملال معرض للنفاد. ي على اإلنفاق العلمي والفكرياحلسرة فإن األمر ال يسر

ولكن االعتدال يكون مطلوبا أيضا يف هذه احلالة، مبعىن جتنب إرهاق النفس إرهاقا . ينفدان باألنفاق
اء إن من جيهد نفسه فيمرض ويتوقف عن العط. يعطل قوى اإلنسان وحيول بينه وبني املداومة على التقدم

  . يعد خمالفا هلذه اآلية
 على أن املتقي ينفق يف سبيل اهللا من احلالل، فليس من �ومما رزقناهم ينفقون�: ويدل قوله تعاىل

ومن ينفق ماال مجعه من رشوة أو سرقة ال يفعل خريا، ألنه ينفق من . الرب إنفاق مال جاء من حرام
  .  شراوالشر ال يلد إال.. حقوق غريه، وليس من رزق اهللا له

فإن اآلية تعين أن اخلوف من اإلنفاق .. وملا كان معىن الرزق هو العطاء املتواصل حسب احلاجة
 تدل على أن اهللا تعاىل لن ينقطع عن العطاء، فال داعي �رزقناهم�فكلمة . خمالف للعقل السليم

وته، ألن اهللا لن يقطع بل يربو ماله وتزدهر ثر. إن الذي ينفق حسب أمر اهللا تعاىل ال خيسر أبدا. للخوف
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ألن من .. أما ازدهار العلم والعقل واجلاه باإلنفاق، ومنو القوى باستعماهلا فظاهر معروف. عنه رزقه
وكذلك املنفق . وباملثل فإن املنفق من جاهه يزداد جاهه بني الناس. يفيد الناس بعلمه يزداد علما ومعرفة

تزيده قوة ونشاطا لكسب املال، ونفقته على زوجته ألن نفقته على نفسه .. من ماله تتضاعف ثروته
وأوالده تزيد عدد األيدي العاملة له، ونفقته على جريانه وأصدقائه تزيد عدد مساعديه، ونفقته على 

  .وبكل ذلك تزدهر ثروته بال شك.. الفقراء ترفع مستوى معيشة قومه
يضاعفه إضعافا كثرية، وعالوة على وعلى العموم فإن اإلنفاق الصحيح للمال مينعه من الضياع، بل 

أن فضل اهللا ينـزل على املنفق نزوال روحانيا، فإن السنن اإلهلية الكونية تساعد على زيادة املال وبسطه، 
وال يتسبب عن اإلنفاق نقص أو انقباض، وال خيالف اإلنفاق إال اجلهالء الذين ال يدرون أم بإمساكهم 

  . ة ال الربحعنه يدفعون بأمواهلم حنو اخلسار
ملاذا جيعل اهللا الناس وسيلةً لإلنفاق على سائر خلقه، وال يعطي كل واحد نصيبه : وقد تساءل بعضهم

مباشرة؟ هذا التساؤل ناشئ عن قلة التدبر، فالواقع أن الناس مجيعا ينفقون بعضهم على بعض، وليس 
الغين يثري من التجارة أو الزراعة أو إن . اإلنفاق وقفًا على األغنياء وحدهم، كما قد يبدو يف الظاهر

كما أم حيافظون على ماله ويكفلون له . الصناعة بتعاون األيدي العاملة واملتعاملني معه من الفقراء
األمن واالستقرار، ولوال أم معه وحوله ما أمكن له أن جيمع ماال، أو حيميه وحده من الضياع واهلالك 

من هذا يتبني كيف أن اهللا . الفقري يعني الغين قبل أن يعني الغين الفقريف. بأيدي السارقني وقطاع الطرق
عز وجل قدر نظاما ماليا رائعا، وجعل لكل إنسان سهما يف مال غريه كي تعم املواساة وتتقوى وشائج 

النظام احملبة والتعارف، ويزدهر العلم والتمدن والتكافل االجتماعي بني بين البشر، وقد فصل القرآن هذا 
  : املايل كما يلي

وهي فريضة من فرائض اإلسالم، ا شرع اهللا تعاىل للمجتمع البشري كله حقا مفروضا : الزكاة - ١
وهذا احلق ال يسقط بأداء احلقوق . يف املال، ألن املال مكتسب جبهود تعاونية من قبل سائر البشر

نه يدفع أجور العمال نظري عملهم، ولكن فمثال إذا كان لرجل منجم يستخرج منه معدنا، فإ.. الفردية
ألن خزائن األرض كلها خملوقة ألجل .. القرآن يشرع بأن هلؤالء العمال نصيبا يف ملكية ذلك املعدن

مجيع نوع اإلنسان، وال ختتص بشخص دون آخر، وكذلك لسائر الناس نصيب يف هذا املعدن، ولذلك 
كومة قسما من ماله كي تنفق منه على كل رعاياها مبا فرض اإلسالم على مالك هذا املنجم أن يدفع للح

  . فيهم عمال منجمه
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ليس املالك الوحيد هلذه األرض وما يؤثر فيها من مشس .. والفالح الذي يرتزق من أرض يزرعها
ولكنها شرك بينه وبني سائر البشر، ولذلك عليه أن يؤدي نصيبا من .. وهواء وماء إلنتاج مثرات األرض

  . لصاحل الرعية كلهاحمصول األرض
وبني قوم يتعاونون معه، ولذلك فرض . والتاجر ال ميكن له أن جيمع ماله ويربح إال يف بيئة آمنة

ومن فاض معه مال وادخره، فال جيوز له أن حيرم الناس من . اإلسالم على هؤالء التجار أن يؤدوا الزكاة
دخار املستمر حيرم غريه من حقه يف املال وقد منافعه، ولذلك عليه أن يدفع زكاة ماله كل عام، ألن اال

  أمر اهللا تعاىل بالزكاة يف قوله 
واملراد بالصدقة هنا الزكاة املفروضة ). ١٠٣:التوبة (�خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها�

ي يقوم جبمعها وإنفاقها، كما يظهر تأخذها وتنفقها احلكومة، أو إذا مل تكن احلكومة فالنظام اإلسالم
  .�ذْخ�: من قوله تعاىل

تعطى ملن يسأهلا لسد حاجته، وملن ال .. وهي تطوع، خاضعة ملقتضى التقوى القلبية: الصدقة - ٢
نِيةً فَلَهم أَجرهم الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سرا وعلَا�: يسأهلا حياء أو عجزا، قال اهللا تعاىل

  ). ٢٧٥:البقرة (َ�عند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنون
  ).٢٠:الذاريات (�وفي أَموالهِم حق للسائلِ والْمحرومِ�
رضِ يحسبهم الْجاهلُ أَغْنِياَء من ا في اَألحصروا في سبِيلِ اللَّه ال يستطيعونَ ضربللْفُقَراِء الَّذين أُ�

 مرِفُهعت فُّفعالالت ماهافًابِِسيمإِلْح اسأَلُونَ النس٢٧٤:البقرة (� ي.(  
  ).٨:الدهر (�...  يوفُونَ بِالنذْرِ�

.. ا، أو أزال عين مصيبة كذاإذا وفقين اهللا يف عمل كذ: والنذر هو الصدقة اليت يعد ا اإلنسان قائال
أن الصدقة تنفق .. والفرق بني الصدقة العامة والنذر. فسوف أنفق من املال كذا، أو أؤدي عبادة كذا

  .قبل زوال املشكلة، أما النذر فيؤدى بعد زواهلا
 بعض صلحاء األمة مل حيبذوا النذر، بل حبذوا الصدقة، ألن النذر نوع من االشتراط واملساومة مع اهللا

وأنا أيضا أوافقهم يف هذا الرأي، ألن . فاألفضل أن يتصدق اإلنسان أوال، مث يتوكل على اهللا. تعاىل
ه، ومن من نذر أن يطيع اهللا فليطع: "�قال رسول اهللا : اإلمام البخاري روى عن عائشة رضي اهللا عنها

عةاب النذور، باب النذر يف الطاالبخاري، كت (."هنذر أن يعصيه فال يعص(  
النفقات اليت يضطلع ا اإلنسان ألجل األهداف القومية أو الشعبية واليت حثّ عليها القرآن يف - ٣

انفروا خفَافًا وثقَاالً وجاهدوا بِأَموالكُم وأَنفُِسكُم في سبِيلِ اللَّه ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم �: قوله تعاىل
  ).٤١:بةالتو (�تعلَمونَ
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. وهو هام جدا، حبيث استحق فاعله أجرا عظيما. هذا النوع من النفقات ليس بزكاة وال صدقة
وأيامنا هذه ليست أيام اجلهاد بالسيف، وإمنا ينبغي بذل األموال لنشر اإلسالم، أو تزويد املسلمني بتعاليم 

ذا يتحقق . إلسالم يف العاملاإلسالم، أو لتوحيد مشل مجاعتهم، وما إىل ذلك من أمور لرفع شأن ا
 ويتحقق القسم الثاين �جاهدوا بأموالكم وأنفسكم�: من قوله تعاىل" وهو اجلهاد باملال"القسم األول 

باجلهاد بالنفس بأن يقف اإلنسان بعض وقته ألجل الدعوة إىل اإلسالم مضحيا مبصاحله الشخصية، 
  . العامة للمجتمعويسهم يف أعمال التربية والتعليم مبا فيه املصلحة

كُلُوا من ثَمرِه إِذَا �: كما قال عز وجل..  األموال اليت تنفق تعبريا عن الشكر هللا تعاىل على نعمه- ٤
هادصح موي قَّهوا حَآتو ر١٤٢:األنعام (�أَثْم.(  

 يبلُغَ الْهدي محلَّه فَمن  تحلقُوا رُءوسكُم حتىوال�: ويتضح الغرض منها يف قوله تعاىل: الفدية - ٥
كسن أَو قَةدص امٍ أَويص نةٌ ميدفَف هأْسر نأَذًى م بِه ا أَورِيضم كُمنفهي إنفاق ). ١٩٧:البقرة (�كَانَ م

  .ليجرب نقصا يف العبادة ال حيلة للمرء فيه
لَا يؤاخذُكُم اللَّه �:  كما يف قوله تعاىلويراد ا جرب نقص ناتج عن تقصري بشري،: الكفارة - ٦

نياكسم ةرشع امإِطْع هتانَ فَكَفَّارمالْأَي متقَّدا عبِم ذُكُماخؤي نلَكو انِكُممي أَيوِ ف٩٠:املائدة (�بِاللَّغ.(  
 بعمل بإذن اهللا تاركا عمال آخر والفرق بني الكفارة والفدية هو أن الفدية يؤديها اإلنسان حينما يقوم

أما . أهم منه، أو حينما يرى أنه قصر بعض الشيء يف أداء واجب عليه، فيزيل هذا القصور بأداء الصدقة
الكفارة فيؤديها اإلنسان الرتكاب معصية، أو عند اقترابه منها، ليزيل عنه وبال هذه املعصية، ويعرب عن 

  .توبته بالعمل
مفهوم الكفارة يف القرآن الكرمي هو أن يعرب التائب عن توبته بالعمل، وذلك بإنفاق جدير باالنتباه أن 

ولكن الكفارة املسيحية تعين أن . شيء من املال أو تضحية جسمانية، عالوة على ندامته بالقلب واللسان
لكفارة بالتوبة والواضح أنه ال عالقة هلذه ا. كائنا عظيما ضحى حبياته ألجل اآلمثني الذين مل يولدوا بعد

  .على اإلطالق، ألن الكفارة املسيحية تضحية مزعومة متت قبل وجود اإلمث واآلمثني
مثل إنفاق املرء على أهله، .. اإلنفاق للتعاون يف سبيل النهوض باملستوى االجتماعي واحلضاري - ٧

ومن يرفض أداءها كان فهذه النفقات أيضا فرضها القرآن واعتربها ضرورية، . وإنفاق الوالد على أوالده
  .آمثا عند اهللا، وعلى احلكومة اإلسالمية أو النظام اإلسالمي إكراهه على أدائها هلم

سترضعوا أَوالدكُم وإِنْ أَردتم أَنْ ت� :حق اخلدمة أو األجر، وهو املكافأة نظري منفعة كما يف قوله - ٨
فالشريعة حتث الوالد على أن يؤدي ). ٢٣٤:البقرة (�ِ..ا َآتيتم بِالْمعروف جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم مفَال

  .أجر الرضاعة ملن ترضع ولده، وأن ينفق على هذه اخلدمة مبا حيقق العدل والكفاية
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اإلحسان وهو اإلنفاق على من هلم حق الشكر ملا أسدوا من مجيل سابق من الوالدين واألهل  - ٩
ووصينا �: اقا يتسم باحلسن والوفاء ورد اجلميل واسترضاء القلوب، كما قال تعاىلإنف.. وذوي القرىب

ريصالْم إِلَي كيدالولي ول كُراش نِ أَنيامي عف الُهصفنٍ وهلَى وا عنهو هأُم هلَتمح هيدالانَ بِوسالْإِن� 
  ).٨٤:البقرة( �نِ إِحساناوبِالْوالدي�). ١٥:لقمان(

وال ينبغي أن يسيء أحد فهم كلمة اإلحسان هنا، فيظن أن الرب بالوالدين إحسان إليهما، ألن 
فَمنِ اعتدى �: اإلحسان هنا مل يرِد مبعناه املعروف، وإمنا يعين اازاة على فعل مبثله كما قال القرآن

  ).١٩٥:البقرة (�لِ ما اعتدى علَيكُم واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقنيعلَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْ
.. اهلدايا وهو اإلنفاق على ما يهدى لألصدقاء يف خمتلف املناسبات لنشر احملبة واملودة بني الناس -١٠

" يل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثهمازال جرب: "وقال".. ادوا حتابوا: "ويف احلديث النبوي
وأفضل طريق إلهداء اهلدية هو الضيافة، ). الترمذي، أبواب الرب والصلة، باب ما جاء يف حق اجلوار(

فاألسف أن املسلمني قد . كما ذكره القرآن عند احلديث عن ضيوف إبراهيم ولوط عليهما السالم
 قد حث على ذلك لدرجة أن � يف املدن، مع أن الرسول تغافلوا عن هذا األمر الرباين أيضا، وخاصة

مع . اعترب إكرام الضيف حقا له، وقال إنه إذا قصر أهل قرية يف أداء هذا احلق فيمكن إجبارهم على أدائه
العلم بأن اهلدية ليست من أنواع الصدقة، وإمنا هي رمز لإلخوة اإلسالمية، وأساس هام لرقي احلضارة 

  .واملدنية
 ال يشمل األمر بالتصدق فحسب، وإمنا يدخل فيه �مما رزقناهم ينفقون�: الصة أن قوله تعاىلواخل

  .وهذا أمر أساسي حيوي خللق التقوى يف أفراد اتمع. كل النفقات املذكورة فيما سبق
  

  نظرة شاملة على مواضيع اآلية 
  :اموتدل النظرة الشاملة على هذه اآلية الكرمية أا تتضمن ثالثة أحك

 اإلميان باحلقائق اخلفية عن أنظار اإلنسان، ونستدل بذلك على أن اإلميان باحملسوسات وحدها - ١
ليس من الفضيلة يف شيء، فاحملسوس يسلم به الناس وال ينكره إال أمحق أو معاند، ولكن املتقي أمسى من 

إن . الكمال يف الروحانيةذلك وأجل، فهو ال يدخر وسعا باإلميان باحلقائق املكنونة، وتلك هي ميزة 
االعتراف بوجود النهر مثال ال ميت إىل كمال العلم بصلة، لكن العالم اجلدير بوصف عالم هو من ميعن 
النظر فيما وراء النهر من حيث منافعه احملتملة واملمكنة، وتتبع منابعه ومصابه والتطورات اليت تؤثر فيه، 

فالشخص اجلاهل ال يعلم عن النهر . كن االستفادة من هذه اآلثاروأثره يف البيئة اليت مير فيها، وكيف مي
إال ما يراه بعينه من وجود ظاهري حاضر فقط، أما العامل فإنه يدرك ما يغيب عن نظر اجلاهل، ويستطيع 
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فالعامل العامل أي املتقي ال . وهكذا احلال يف اال الروحاين. أن يستفيد ويفيد علما وعمالً مبا يعرفه
تنع يف الدنيا مبا يشهده بعينيه فحسب، وإمنا يعكف على التحقيق يف بدايتها وايتها والبحث عن يق

ومن البين أن العلم والعمل ال يكتمالن من دون هذا . وهذا هو اإلميان بالغيب..كنوزها ودفائنها الكامنة
جيرؤ على صرف النظر عنه إال البحث العميق، فاإلميان بالغيب عنصر أساس هام الكتمال اإلنسانية، وال 

  . اجلاهل الغافل
..  وبعد أن أكَّدت اآلية أمهية اإلميان بالغيب لفتت أنظارنا إىل ما يترتب عليه من نتائج الزمة- ٢

.. وهي إذا أمعن اإلنسان النظر يف مبدأ هذا العامل، واستبان له باألدلة البينة وجود اخلالق جلّ وعال
  . وهذا هو ما يسمى بالعبادة وإقامة الصالة. قته خبالقه وربه سبحانهعندئذ يندفع حنو توطيد عال

 وإذا تقوت صلته باهللا خالق كل شيء فإنه بعد ذلك يهتم باملخلوقات اليت أوجدها هذا اخلالق - ٣
العظيم، فيبذل جهوده من أجل كل ما له صلة بربه، ألن حب اخللق يسري إىل قلبه من حبه 

ولذلك بعد اإلميان . إلنسان لوالديه ال يلبث أن يقوده إىل حب أشقائهللخالق،كما نرى أن حب ا
  . �مما رزقناهم ينفقون�بالغيب تأيت إقامة الصالة، مث الواجب الثاين وهو 

ويتبني مما سبق أن ورود إقامة الصالة واإلنفاق بعد اإلميان بالغيب ليس مصادفة، وإمنا هو ترتيب 
آلية على اإلنفاق هو الترتيب الصحيح املنطقي، فإقامة العالقة مع اهللا وتقدمي إقامة الصالة يف ا. حمكم

  . تعاىل أوىل بالتقدمي، ألن حب املخلوق يأيت من حب اخلالق جل وعال
وخيتلف اإلسالم يف ذلك عن نظرية الفالسفة ومن على شاكلتهم ممن ينقصهم التعلق باهللا تعاىل، إذ 

ي تلقائيا إىل التعلق باخلالق، وإذن فاألمر األجدر باالهتمام عندهم يزعمون أن تقوية الصلة باملخلوق تؤد
إن اإلحسان إىل املخلوق، وال . ولكن إذا تأملنا يف هذه النظرية تبني لنا بطالا. هو التعلق باملخلوق

فإن التقرب إىل اهللا .. شك، قسم من عبادة اهللا تعاىل، ولكنه ال يوجب التقرب إىل اهللا، والعكس صحيح
والتاريخ حيكي لنا عن مئات بل آالف .. يوجب اإلحسان إىل املخلوق، ومن أحب اهللا أحب خلقه

الناس الذين خدموا البشرية أجلّ اخلدمات، وحتملوا من أجل ذلك كل املشقات، وما فعلوا ذلك إال حبا 
، وسيد اجلميع وذا وكنفوشيوسشت وباإن إبراهيم وموسى وعيسى وكرشنا ورام شندر وزرد. هللا تعاىل
كل هؤالء أمثلة رائعة ملن أحبوا اهللا وتعلقوا به، وخدموا بين اإلنسان نتيجة .. �ا حممد املصطفى وسيدن

  . وال يقدم لنا التاريخ مثاال واحدا إلنسان أحب البشر ومن مث أحب اهللا. هذا احلب
حب املخلوق إما أن يكون مثرة إن . أما الدليل فإنه أيضا يرفض زعم الفالسفة. هذا من الواقع العملي

ومن أحب بين وطنه، فيمكن أن يعادي غري مواطنيه حسب . حب الوطن أو بسبب عاطفة طبيعية
. مقتضى الوطنية، وبدال من أن يتوجه إىل اهللا تعاىل يبقى مقيدا بأحابيل السياسة، وينساق وراء أهدافها
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ومن قادته . افع عقلي، وإمنا يكون مسوقًا بعاطفةوصاحب العاطفة الودودة لن يندفع إىل حب الناس بد
أما من استعمل قواه الفطرية يف حملها، فإنه يتفكر فيما بدا أمامه من . عاطفته ال يدرك اخلالق متام اإلدراك

خلق اهللا، وبالتايل ميكن له أن يهتدي إىل الصانع جل وعال وإن اختفى عن نظره، فهذه الصلة باخللق 
.  للتعرف على اخلالق والتعلق به، مث يترتب على هذا التعلق الرجوع على اخللق باحملبةليست إال وسيلة

مثل هذا اإلنسان الذي يعمل عقله فيما أدرك، ويصل ذا إىل معرفة اخلالق وحمبته، مث حيب غريه بسبب 
ا سئل عن  إىل هذا املعىن عندم�وقد أشار الرسول . حمبته هللا، فإنه يكون قد سلك الطريق السليم

مسلم، باب بيان حكم " (أسلمت على ما أسلفت: "األعمال احلسنة اليت يعملها املرء قبل إسالمه فقال
فعمله الصاحل مقبول حمفوظ له ما دام قد عرف اهللا وأسلم ). كتاب اإلميان، عمل الكافر إذا أسلم بعده

ثناء ال يصلح إال إذا كان اإلنسان إن حب املخلوق بسبب حب اهللا هو الطريق الطبيعي، وغريه است.. له
والذي حيظى مبعرفة اهللا ال يلبث أن يندفع إىل عبادته، ومن مث يشغف . عدمي العلم بذات اهللا عز وجل

ومن كان على بينة من أن اهللا . حبب خملوقاته، ألن لقاء اهللا تعاىل يعين العلم الكامل بصفاته عز وجل
فمن الطبيعي أن يصطبغ ذه الصفات، وحيسن ..  مالك يوم الدينتعاىل رب العاملني، الرمحن الرحيم،

وإىل هذه احلقيقة أشار . إىل عباده حسب مقتضاها، وإن مل يفعل كان قلبه خلوا من آثار تلك الصفات
  .القرآن احلكيم بتقدمي إقامة الصالة على اإلنفاق من الرزق
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∩∈∪  

  :شرح الكلمات
  .إذا أوحى به: أنـزل اهللا الكالم: أنـزل
وقد وردت هنا صفة ملوصوف حمذوف ويكون ). األقرب(ها األوىل رها آخر، وضدمذكِّ: اآلخرة

  .القادمة أو الواقعة فيما بعد: معناها
  ).األقرب(إزاحة الشك وحتقيق األمر : اليقنيو. قهحقَّمه وتعل: وأيقن به  األمرأيقن: يوقنون
فهم يؤمنون بالكالم اإلهلي املرتل على حممد . تذكر هذه اآلية ثالث صفات أخرى للمتقني: التفسري

وقد ذكرت هذه الصفة حلكمة هامة وهي أن العمل املقبول ال بد له من حسن النية واالجتاه . �
ولكن . وحسن النية وحده غري كاف إال كان أسلوب العمل الصحيح جمهوال متاما. العملالصحيح حنو 
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إذا عرف أسلوب العمل الصحيح أو كان من املمكن معرفته، مث يصرف املرء نظره عن االجتاه العملي 
 فمن أمهل الصحيح.. فلن يكون ذلك مقبوال أو معقوال.. الصحيح أو يتغاضى عنه مدعيا حسن النية

  .متعمدا فقد شهد على نفسه بفساد النية بالدليل العقلي
مث إن االجتاه العملي الصحيح يف األمور الروحانية هو ما يأيت من عند اهللا، ولذلك فحسن النية هو ملن 

ومبا أن القرآن احلكيم يعلن بأن الطريق . ال يدخر وسعا يف معرفة ذلك الطريق والتمسك به عمليا
، لذلك ال يبلغ الغايات الروحانية العليا إال �ة احملمدية هو ما جتلى به اهللا على النيب الصحيح بعد البعث

فبعد أن يؤمن املتقي إميانا إمجاليا، عليه أن يبذل جهده لتدعيم إميانه . �من آمن بالكالم املرتل عليه 
وإذن فال . � نا وموالناوالعمل الصحيح املدعم لإلميان والتقوى هو ما أوحى به اهللا إىل سيد.. بالعمل

  .بد من اإلميان بالوحي املرتل عليه الستيعاب عناصر التقوى
، فالطاعة إذن ألوامر �ويزعم البعض أن اهللا يأمر باإلميان بالقرآن وحده، ومل يأمر باإلميان بالرسول 

ند منذ وقد ظهر أصحاب هذا القول يف اهل. القرآن، وليس للرسول طاعة عليهم، وإال كان ذلك شركا
  ".احلكم هللا وحده واألمر شورى بينهم"فترة، وأصلهم من اخلوارج القائلني بأن 

وقد بنوا ومههم هذا على اآليات اليت . لقد اخندع هؤالء بسبب عدم تدبرهم يف معاين القرآن احلكيم
.  مفسريعلن فيها القرآن أنه كتاب كامل ال ينقصه شيء، وقالوا بأنه ال داعي هلداية هاد أو تفسري

. وتغالوا يف ذلك حىت أولوا اآليات اليت تأمر بطاعة الرسول، بقوهلم أن املراد بالرسول هو القرآن نفسه
 �: ولكنهم ال ينتبهون إىل أن القرآن الكرمي نسب نزول الكتاب إىل الرسول وإىل األمة حيث يقول

كزِلَ إِلَيا أُنونَ بِمنمؤا). ٥:البقرة( �يلَ�: ويقول أيضزي أَنالَّذ وهالوفَصم ابتالْك كُمإِلَي � 
قال اهللا تعاىل عن .  فحسب، بل يعم سائر األنبياء�وهذا األسلوب ال خيتص بالنيب ). ١١٥:األنعام(

من يؤمن بِاللَّه وإِنَّ من أَهلِ الْكتابِ لَ�: وقال أيضا). ٨٨: البقرة (�ولَقَد َآتينا موسى الْكتاب�: موسى
هِمزِلَ إِلَيا أُنمو كُمزِلَ إِلَيا أُنم٢٠٠: آل عمران (�و.(  

ملاذا نسب اهللا نـزول الكتاب إىل الرسول مرة وإىل الناس مرة أخرى، ومل يكتف : وهنا تساؤل
اب أنـزل للناس، بذكر إنزاله إىل القوم فقط؟ السر يف ذلك أن نسبة الكتاب إىل القوم يعين أن الكت

أما نسبة نزول . وهذا تنبيه هلم بأن تعاليمه مناسبة هلم وتصلح ألحواهلم، وترمي إىل ما يعود باخلري عليهم
الكتاب إىل الرسول فتشري إىل وجود موافقة تامة بني فطرة الرسول وبني ما يشتمل عليه الكتاب من 

 �وأنـزل إليكم� مرة، �أنـزل إليك�: يلولوال ذلك ملا ق. تعاليم، وأنه تفسري عملي حي للكتاب
فما . آمنوا بالقرآن، أو آمنوا بالتوراة:  مرة ثالثة، والكتفى بقول�آتينا موسى الكتاب�مرة أخرى، أو 

دام القرآن احلكيم مل يستخدم هذا األسلوب فال بد من االعتراف بأن هذا األسلوب البياين فيه حكمة 
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وإمنا الرسول الذي أنزله اهللا إليه هاد .  أن الكتاب ليس هاديا وحدههامة، وهذه احلكمة هي اإلشارة إىل
  .أيضا

وإِذَا جاَءتهم آيةٌ قَالُوا لَن نؤمن حتى نؤتى �: وقد جاءت هذه اإلشارة أكثر وضوحا يف قوله تعاىل
لُ رِسعجثُ ييح لَمأَع اللَّه لُ اللَّهسر يا أُوتثْلَ ممهفهذه اآلية توضح بكل جالء أن ). ١٢٥: اإلنعام (�الَت

حامل الكالم اإلهلي ليس ساعي بريد، بل يرتل اهللا كالمه على رجل يستطيع فهم الرسالة جيدا، 
وتفهيمها للناس متاما، وأنه أوىل باالطالع على دقائق كالم اهللا من اآلخرين، وأنه ال يعطى كلمات 

  .ضا فهما كامال هلا، ألن فطرته توافق الكالم اإلهلي موافقة تامةالكتاب فحسب، بل يوهب أي
إن الكالم موجود، فما الفرق بيننا وبني من جاء به؟ حنن : "وما دام األمر كذلك فمن السخافة القول

: هذا القول السخيف يشابه قول الكفار الذين قالوا!" نكتفي باإلميان ذا الكالم، ونفهمه بأنفسنا
فال الكفار كانوا حمقني ). ٣٢:الزخرف (�وا لَوال نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍوقَالُ�

يف قوهلم هذا، وال هؤالء املتظاهرون باإلميان مصيبون يف اعتراضهم هذا، وإمنا احلق أن كالم اهللا يشمل 
 ا، ألن الكالم اإلهلي ألفاظ، والرسول صورة تطبيقية اإلميان بالذي أنـزل إليه، وبكلماته اليت يفسره

  .هلا، وقد وقع االختيار عليه لتبيني ما نزل إليهم بعمله وأسوته، ويفسره بكلماته
عندما ينسب إىل القرآن والوحي ) الرتول(ذه املناسبة جيدر بنا إلقاء مزيد من الضوء على معىن 

مني وغريهم، ممن جيهلون حقيقة التعاليم اإلسالمية، عند قراءة يظن بعض املسل. اإلهلي وغريه من األمور
مثل هذه اآليات أن الكتاب شيء مادي، يكتبه اهللا جل وعال بيده، ويناوله مللك الوحي، ليرتل من 

الواقع أن هذا التصور املادي لما يرتل من السماء إىل األرض . السماء إىل األرض، فيسلمه إىل الرسول
  :اطئ لعدة أسباب هيناشئ عن فهم خ

  تعريف حقيقة السماء. ١
  ية املالئكة وكيفية صدور أعماهلمماه. ٢
  ائل توصيل أحكام اهللا إىل الناسوس. ٣
  معىن النـزول. ٤

وقد سعى بعض املستشرقني، مستندين إىل بعض الروايات املتداولة بني املسلمني، إىل تفسري آيات 
وكان من املمكن هلذا املستشرق . يف مقدمة ترمجته للقرآن) sale(النـزول تفسريا ماديا، ومنهم سيل 

أن يؤول اآليات القرآنية كما أول روايات التوراة اليت تذكر نزول اهللا إىل األرض لتعذيب أهل سدوم 
وح القدس على املسيح ، ونزول ر)١٦:صمويل(ونزول روح اهللا على داود ). ١٨:تكوين(وعمورة 
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ولكن املستشرق أخذ باملعىن ). مىت(لذي صدقه املسيح عيسى نفسه وا). ٣٢:يوحنا (بصورة محامة
  .احلريف الظاهري

فهي حينا تأتى مبعىن السحاب، .  يف معان خمتلفة�السماء�واحلق أن القرآن الكرمي استعمل كلمة 
ري عن وهي إذا استعملت هللا عز وجل فهي تعب. وحينا مبعىن العلو، وحينا آخر مبعىن علو املقام واملنـزلة

وكيف يكون . علو الشأن ومسو املرتبة فحسب، وال تعين العلو الظاهري املكاين الذي قد يتصوره البعض
وعدم مراعاة هذا الفرق أوقع ). ٧١:ق(� ونحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيد�: ذلك واهللا تعاىل يقول

  .�السماء�املسلمني يف اخلطأ يف فهم معاين 
. القرآن أن املالئكة ليسوا كائنات مادية، وإمنا هم العلة الثانية يف هذا الكون بعد اهللا تعاىلمث أوضح 

فمنهم من هو مأمور بتبليغ كالم اهللا . وهم الواسطة األوىل لتنفيذ أحكام اهللا تعاىل يف هذا النظام الكوين
تنفيذ أحكام املوت وهلم ومنهم من هو مسئول عن نظام املواليد، ومنهم من هو مسخر ل. إىل عباده

وما منا �: فكأم األسالك احلساسة اليت حيرك ا اهللا تعاىل هذا النظام العاملي، كما وصفهم القرآن. جرا
أي أن كال منهم يقوم مبا هو مكلف به وهو مقيم ال يفارق ). ١٦٥:الصافات (�معلُوم  لَه مقَامإِال

فرتول املالئكة جمرد .  حوهلا من الكواكب وهي تالزم مقامهامقامه، وهو يف ذلك كالشمس تضيء ما
  .استعارة، ونزول الكالم م استعارة أيضا

واخلطأ الثالث يف فهم معىن النـزول ناشئ عن تصور بعض الناس أن اهللا تعاىل حيتاج يف أعماله إىل 
مع أن .  اختاره من عبادهوسائل مادية مثل اإلنسان، فينـزل كالمه مكتوبا، ويرسل به رسوال إىل عبد

  ).١١٨:البقرة (�وإِذَا قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ�: القرآن يوضح هذا األمر يف قوله تعاىل
رسوالً يتلُو *قَد أَنزلَ اللَّه إِلَيكُم ذكْرا �: � فقد قال اهللا تعاىل عن رسوله �الرتول�أما عن كلمة 

لَياللَّهع اتآي مل ينـزل السماء، فمعىن الرتول هنا جمازي، وأن �والرسول ). ١٢و١١:الطالق(�كُم 
  :الكلمة تستعمل اخللق، وإجياد شيء عظيم يعد من املنن الكربى كقوله

  ).١٥٥:آل عمران (�أَنزلَ علَيكُم من بعد الْغم أَمنةً نعاساً�
�م لَ لَكُمزأَناَألو اجٍنوةَ أَزانِيامِ ثَمع٧:الزمر (�ن.(  
  )٨٥: البقرة (�وأَنزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى�
  ).٢٧:األعراف( �أَنزلْنا علَيكُم لباسا يوارِي سوآتكُم ورِيشاً�
  ).٢٦:احلديد (�وأَنزلْنا الْحديد فيه بأْس شديد ومنافع للناسِ�

فمعىن نزول كالم اهللا هو التعبري عن كون هذا الكالم نعمة عظمى يؤدي جحودها باإلنسان إىل 
وهذا كالم ال حيتاج إىل نزول مادي، بل إنه علم إهلي خاص حيظى به املقربون . الدرك األسفل من اهلوان
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ا عن الوساوس، نقيم، مرتَّهم وقلوم وعيوب له من اهللا صورة من عباده بآذان الشوائب، وتوها م
  .وهو ليس من قبيل األخيِلة أو األوهام كما تتوهم بعض فرق اهلندوس وأتباع البابية. اللفظ وصوته

، بل يقول القرآن �وجيب أن ال ينخدع أحد هنا فيظن أن املتقني هم فقط أولئك الذين آمنوا بالنيب 
ولَقَد �: قال اهللا تعاىل. �، وآمنوا بالوحي الذي أُنـزل من قبله �إن املتقني قد مضوا أيضا قبل النيب 

نيقتلْما لكْرذاًء ويضقَانَ وونَ الْفُرارهى ووسا منيوهذا صحيح، ألن من ال يؤمن ). ٤٩:األنبياء (�آت
  !بكالم اهللا الذي يرتل يف زمنه كيف يعترب متقيا

 هو العالمة الثانية للمتقني يف هذه اآلية، فهم يؤمنون مبا نزل قبل �ـزِلَ من قَبلكوما أُن�: وقوله تعاىل
رجل أمي ال يعرف القراءة ! ما أعظم هذه املعجزة القرآنية! اهللا أكرب.  من الوحي أيضا�رسول اهللا 

ر من اهللا يتلقى األم.. والكتابة حىت بلسان قومه، رجل عريب من قوم هم أشد الشعوب تعصبا وعنادا
تعاىل بأن النجاة من الضالل لن حتصل باإلميان مبا جاءه من وحي، وإمنا ال بد هلا من اإلميان مبا جاء قبله 

ولكُلِّ �). ٢٥:فاطر (� خال فيها نذيروإِنْ من أُمة إِال�: ويؤكد هذا املعىن قوله تعاىل. من وحي كذلك
ادمٍ ه٨: الرعد (�قَو.(  

فمن يؤمن به فهو ملتزم .  جممع البحرين حقا، بل كان جممع البحار الروحية كلها�دا فكأن حمم
، ويؤمن أيضا "عليهم مجيعا صالة اهللا وسالمه"باإلميان تلقائيا باألنبياء السابقني كآدم ونوح وإبراهيم 

يحية أيضا عيسى بأنبياء بين إسرائيل كموسى وداود وإدريس وإلياس وزكريا وحيىي، ويؤمن مبؤسس املس
فهل .. دشتا، ويؤمن بأنبياء ظهروا يف اهلند ككرشنا ورام شندر، وأنبياء جاءوا إىل الفرس كزر�

هناك أدل على السماحة والصدق يف طلب احلق من هذا التعليم اإلسالمي؟ وأنه منهج مرته عن العصبية 
اف به حيثما كان، وإظهاره أينما القومية والتفريق العنصري، بل هو السعي احلثيث إىل احلق واالعتر

  .كان خفيا
لَيتهم مييلون إىل اإلنصاف، وليتهم يصدرون ! ما أجحد الدنيا اليت تعادي مثل هذا الكتاب العظيم! آه

  ؟!حكمهم بعد تفكري، وليتهم يتدبرون اآليات األوىل من القرآن
 عن اام األنبياء بارتكاب الكبائر إن مسلك القرآن الكرمي ال يقر مبنهج املسيحيني الذين ال يرتدعون

فالقرآن ينـزه مجيع األنبياء ويصدقهم، ويطالب املسلمني املؤمنني به أن يؤمنوا إميانا . مع إميام م
وبذلك يفتح اإلسالم باب السالم العاملي، ألن املسلم لن يسيء . إمجاليا باألنبياء الصادقني ويصدقوهم

ينظر إليهم باحترام وتقدير وتنـزيه عما رماهم به أعداؤهم وأتباعهم على إىل نيب من األنبياء، بل سوف 
  .حد سواء



 ٧٦

واآلخرة هي األمر املتأخر، . �وباآلخرة هم يوقنون�: والعالمة الثالثة يف هذه اآلية هي قوله تعاىل
قبة باآلخرة ولذلك مسيت احلياة بعد املوت باحلياة اآلخرة، ووصف يوم القيامة باليوم اآلخر، ومسيت العا

  ).٥: الضحى (�ولَلْآخرةُ خير لَك من الْأُولَى�: ألا تتأخر، كما يف قوله تعاىل
أما ما هو هذا األمر؟ فيمكن أن .  أم على إيقان بأمر متأخر�وباآلخرة هم يوقنون�: ومعىن قوله

اال يف القرآن احلكيم كما يف قوله يكون املراد به القيامة أو احلياة بعد املوت، فهو املعىن األكثر استعم
، )٦٧:النمل (�بلِ ادارك علْمهم في الْآخرة�، )١٠٣:البقرة (�ما لَه في الْآخرة من خالقٍ�: تعاىل

  .فيكون املعىن أن املتقني موقنون باحلياة بعد املوت
هو الَّذي بعثَ �: ء يف قوله تعاىل، كما جا�وميكن أن يكون املراد باآلخرة البعثة اآلخرة للرسول 

في الْأُميني رسوالً منهم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي 
  ).٤ و٣:اجلمعة(� هو الْعزِيز الْحكيموآخرِين منهم لَما يلْحقُوا بِهِم و* ضاللٍ مبِنيٍ 

 يف آخر الزمن، ويعود ا اإلسالم إىل ما كان �فاملتقون يؤمنون ببعثة إحيائية آخرة لرسالة املصطفى 
إِنَّ � :ويف تلك البعثة اآلخرة يترتل الوحي دون تشريع حسب قوله تعاىل. �عليه يف عهد النيب الكرمي 

بقَالُوا ر ينالَّذ متي كُنالَّت ةنوا بِالْجرشأَبوا ونزحال تافُوا وخكَةُ أَلَّا تالئالْم هِملَيلُ عزنتوا تقَامتاس ثُم ا اللَّهن
ومن يتشرف بتلقي الوحي اإلهلي هلذه املهمة سيتصف مبقام النبوة التابعة من ). ٣١:فُصلَت (�توعدونَ

 كما يقول �وذلك املقام متوقف على إطاعة اهللا تعاىل ورسوله حممد املصطفى . مديةمعني النبوة احمل
ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيني والصديقني والشهداِء �: تعاىل

  ).٧٠:النساء (�ئك رفيقاًوالصالحني وحسن أُولَ
وذكر اإليقان باآلخرة تشجيع للمسلمني كي يضاعفوا مساعيهم يف ااالت الروحانية، ألن من يؤمن 

 والتابعون ورجاالت اإلسالم  �ا سيندفع حنو بذل جهوده لنيل تلك احلياة كما سعى هلا صحابة النيب
  .الصاحلون من بعدهم يف كل عصر

.  يف اآليتني السابقتني من سورة البقرة أن كل آية منهما تبدأ بشيء ويتلوه أمرانومما يلفت النظر
فكأن اآلية األوىل منهما تشري إىل أن إقامة الصالة واإلنفاق يف سبيل اهللا تابعان لإلميان بالغيب، واآلية 

ومما ال شك . ي احملمديالثانية تدل على أن اإلميان بالوحي السابق واإليقان باآلخرة تابعان لإلميان بالوح
. ال حيصالن يف هذا العصر إال عن طريق القرآن ايد.. فيه أن الوحي السماوي السابق لإليقان باآلخرة

فَلَقد أمست أحوال األنبياء السابقني مبهمة؛ حبيث ال ميكن أن يتبني صدقهم وعظمتهم إال يف ضوء 
 إال باإلميان بتعاليم القرآن، ألن كل دين آخر قد وكذلك ال يتيسر اليقني بالوحي يف املستقبل. القرآن
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أغلق باب الوحي، فال يدعي أي من هذه األديان أن اإلميان به يشرف اإلنسانَ بكالم اهللا عز وجل اليوم 
  .أيضا
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  :شرح الكلمات
الظفر : والفالح). األقرب(فاز وظفر مبا طلب، جنح يف سعيه وأصاب يف عمله . أفلح: فلحونامل

تاج ( والفالح جناح يغبط به اآلخرون. ويقال لكل من أصاب خريا مفلح). املفردات(وإدراك بغية 
  .ن الفالحوقد اتفق أئمة العربية أنه ليس هناك كلمة أكثر مشوال للخريات الدنيوية والدينية م). العروس

  :إىل ثالثة أمور) أولئك على هدى من رم(تشري مجلة : التفسري
فمن حظي بالتقرب إىل اهللا تعاىل تقدم خبطوات متتابعة حىت يبلغ . أن اهلدى من رب املتقني: أوال

منتهى الكمال يف رقيه، ألن الرب هو من يتدرج باإلنسان من مرحلة إىل مرحلة أعلى حىت يصل به إىل 
  .لالكما

 تعين أن الغاية من خلق اإلنسان �هم� إىل �رب�وإضافة كلمة . �رم�أن رب املتقني هو : ثانيا
هي اهلداية ال الضالل، وملا كان اهللا تعاىل هو الرب الذي تكفل يف هذه الغاية فسيتيح هلم كل وسائل 

  .االهتداء إن هم اهتموا بطلبه
واملعروف أن العظيم إذا دعا أحدا إىل . دى مطيتهم يعين أن اهل�على هدى�إن كون املتقني : ثالثا

وهكذا سيكون اهلدي اإلهلي مطية . لقائه أرسل له مركبا يوصله إليه تكرميا له وترحيبا به وإعانة له
" جعل الغواية مركبا"وهذا التعبري مألوف يف اللغة العربية، فيقولون . للمتقني توصلهم إىل رم جل وعال

فالعبارة تعين أن اهلدى مطية للمتقي املتحلي . مبعىن أنه حيثما يتوجه اجته إىل الضالل" امتطى اجلهل"أو 
بالصفات املذكورة يف اآليات السابقة، وأنه يقوم بكل أعماله خاضعا هلدي اهللا تعاىل، فتسمو أعماله عن 

تعاىل كل حني، وال ينال هذه امليزة إال الذي يتلقى اهلدى عن طريق الوحي من اهللا . اجلهل والضالل
  .وإال فالذي يستخدم العقل فقط، فإنه كثريا ما يقع يف اخلطأ

 أيضا أم ال جيدون صعوبة يف االهتداء إىل اهللا، ألن اهلدى يسهل �على هدى�كما يشري قوله تعاىل 
  .سفرهم كاملطية

  .نكرة داللة على عظمة هدايته" هدى"وقد وردت كلمة 
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 يعين أن من كان اهلدي الرباين ذريعته يف حياته فال بد أن يظفر �ونأولئك هم املفلح�وقوله تعاىل 
  .مبا سعى له، ويصلح حاله، وينجو من الشرور، ويبقى ذكره ومثار عمله

ولكننا نرى بعض املقربني يقاسون الشدائد، وبعضهم يقتل، فكيف يتحتم : ورب قائل يستدرك
  جناحهم؟

.  املراد بفالح املتقي أنه ينال املتع املادية والراحات اجلسمانيةأن املفلح من نال بغيته، وليس: فاجلواب
إن املقربني ينالون، وال شك، فالح الدنيا ونعيمها أيضا، ولكن هذا النوع من الفالح أمر عارض وليس 

ك غاية مقصودة، بل أن بغية املتقني النهائية هي التقرب إىل اهللا تعاىل ونشر رسالته احلقة، ومل خيب يف ذل
لقد سعى اليهود للقضاء على املسيح الناصري عليه السالم، وعلقوه على خشبة الصليب . أحد املتقني

لقتله، فهل جنحوا يف ذلك أو قضوا على رسالته؟ كال، بل إن املسيح جنح رغم قوة معارضيه وكثرة 
أفلح يزيد أو خاب فهل . لقد استشهد اإلمام احلسني بن علي رضي اهللا عنهما أمام جيوش يزيد. خمالفيه

احلسني؟ كال، كان احلسني صاحب الغاية الشريفة من املفلحني، واعترف العامل بصحة ذلك الشرح 
للنظام اإلسالمي الذي جاد اإلمام احلسني حبياته من أجله، ومل جيد يزيد من علماء املسلمني وعامتهم من 

لفالح ما دام إدراك البغية متحققا حسب وعد إن املوت أو القتل يف هذه احلياة العاجلة ال مينع ا. يؤيده
ولوال صمود واستشهاد احلسني ورجاله يف كربالء ما هب علماء اإلسالم حبماس وقوة إلحياء . اهللا تعاىل

  .فزادها إشراقا أبديا. تعاليم اإلسالم وبيان حقائقه الناصعة
 يستجاب باتباع القرآن، �ملستقيماهدنا الصراط ا�: ويف هذه اآلية إشارة أيضا إىل أن دعاء الفاحتة

وأن اإلنسان ينال فعال وصال اهللا بطريق التقوى الذي ميهده القرآن، فال تبقى جهوده منحصرة يف الدعاء 
  .فقط
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  :شرح الكلمات
الكفر يف اللغة ستر ). األقرب(جحدها وسترها : كفر نعمة اهللا وا. كفر الرجل ضد آمن: كفروا

وملا كان الكفر يقتضي جحود النعمة صار . سترها بترك أداء الشكر: وكفر بنعمة وكفراا. الشيء
أو والكافر على اإلطالق متعارف فيمن جيحدون الوحدانية أو النبوة أو الشريعة . يستعمل يف اجلحود

  ).املفردات(ثالثها 
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أنذرت : ويقال. خوفه يف إبالغه: وأنذره. اعلمه وحذره من عواقبه قبل حلوله: أنذره باألمر: أنذرم
واهلمزة يف ). األقرب(القوم سري العدو إليهم فنذروا، أي أعلمتهم وخوفتهم فحذروا واستعدوا 

  .إنذاركتفيد التسوية أي يستوي إنذارك هلم أو عدم ) أأنذرم(
 بعد أن جرى احلديث عن أهل التقوى واإلميان الصادق تتحدث هذه اآلية عن صنف من :التفسري

إذا مسعوا القرآن الكرمي أعرضوا عنه وال يتدبرونه، وال يربحون متمسكني بكفرهم على الرغم .. الناس
لذي حيجبهم عن وقد أشارت آيات أخرى إىل هؤالء الكافرين وبينت مسلكهم ا. من األدلة الناصعة

 �كَذَلك حقَّت كَلمت ربك علَى الَّذين فَسقُوا أَنهم ال يؤمنونَ�: فمثال يقول تعاىل. اإلميان
ون اللَّه فَرِيقًا هدى وفَرِيقًا حق علَيهِم الضلَالَةُ إِنهم اتخذُوا الشياطني أَولياَء من د�: ويقول). ٣٤:يونس(

وسورة ) ٣٨آية (وقد ورد نفس املضمون يف سورة النحل ). ٣١:األعراف (� ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ
  ).١٢-٩اآليات (يس 

وال يراد من هذه اآلية أن الكفار لن يؤمنوا يف املستقبل، فهذا عكس الواقع؛ إذ آمن كثري من الكفار 
ورأيت * إذا جاء نصر اهللا والفتح �: دها سورة النصر اليت تصرح بأنهبعد نزول هذه اآلية، بل نزلت بع
الكافر هو املنكر، فمن قدم . إذن فاآلية ال تنفي إسالم الكفار أصال.. �الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا

 أما الكافر الذي يبقى على إنكاره ويتشبث بالباطل بعد أن. له احلق وتثبت منه وقبله فسوف يؤمن به
والواقع أن . فهذا لن يؤمن أبدا ما دام يعتمد اإلنكار، ويسد طريق االهتداء على نفسه.. عرف أدلة احلق

القرآن جاء هلداية الكفار، واآلية تدعوهم إىل ذلك بعدم التمسك باإلنكار إذا ما جتلت هلم دالئل صدق 
  .القرآن وتعاليمه

مزة يف مثل هذه املواضع ال تكون لالستفهام، بل هي ولعل القائلني ذا املعىن اخلاطئ مل يدروا أن اهل
فهي مجلة معترضة للتأكيد أو . إن إنذارك إياهم وعدم إنذارك سواء: فمعىن اجلملة. تشابه املصدر معىن

  :لالستدراك، وميكن أن تكون حاال أو صفة أيضا، ومعناها
ال ..  إياهم أو عدم إنذارك أن الكفار الذين وصل م احلال من العناد حبيث يستوي إنذارك- ١

  .فإن تركوا العناد، وهو خمالفة احلق ورده مع معرفته، أمكن هلم أن يؤمنوا. يؤمنون
 والكفار الذين يستوي فيهم إنذارك أو عدم إنذارك ال يؤمنون، ألم ليسوا حمال لإلنذار فال - ٢

  .جدوى من ختويفهم من اهللا تعاىل
ن من األديان، فيؤمن باهللا واحلشر والنشر، فإذا قدمت هلم حقيقة نوع يؤمن بدي: فالكفار على نوعني

من احلقائق الروحانية ونبهتهم إىل خشية اهللا اتقوه ومالوا إىل تدبرها، وإذا عرفوا صدقها آمنوا ا، ونوع 
سم إم يستهزئون با. فال فائدة من ختويفهم من اهللا.. آخر ال يؤمن بدين وال يؤمن باهللا واحلشر والنشر
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فهؤالء حباجة أوال إىل تقدمي األدلة على وجود اهللا واحلشر والنشر، مث بعد ذلك يوجهون . اهللا جل وعال
إىل ما جاء به النيب من حق، ألن خشية اهللا ال تتأتى إال بعد اإلميان به، وعندئذ ميكن أن يؤدي اإلنذار 

  .إىل اإلميان
٣ - م ال .  أو عدم إنذارك سواء عليهم- السماعالذين يعرضون حىت عن جمرد- إن إنذارك الكفارإ

  .يؤمنون ولن يؤمنوا
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  :شرح الكلمات
إذا وضع عليه نقش خامته :  الصك وغريهختم. ختم ختما وختاما إذا طبعه ووضع عليه اخلاتم: ختم

جعله حبيث ال يفهم شيئا، وال خيرج عنه : وختم اهللا على قلبه). األقرب.(حىت ال جيري عليه التزوير
واخلتم والطبع على وجهني، مصدر ختمت وطبعت وهو تأثري الشيء كنقش ). كليات أيب البقاء(شيء 

صل على النقش، ويتجوز بذلك تارة يف االشتياق من الشيء واملنع منه، األثر احلا: اخلامت والطابع، والثاين
 إشارة إىل ما �ختم اهللا على قلوم�: وقوله. اعتبارا مبا حيصل من املنع باخلتم على الكتب واألبواب

بوجه أجرى اهللا به العادة أن اإلنسان إذا تناهى يف اعتقاد باطل أو ارتكاب حمظور، وال يكون منه تلفُّت 
). املفردات(إىل احلق، يورثه ذلك هيئة تمرنه على استحسان املعاصي، وكأمنا يختم بذلك على قلبه 

  ).التاج( من أن ال يدخله شيء  على الشيء، واالستيثاقواخلتم والطبع واحد يف اللغة، وهو التغطيةُ
بالقلب عن املعاين اليت ختتص به ويعرب ). األقرب(مجع قلب أي الفؤاد، وقد يطلق على العقل : قلوب

ما عقلك : ما لَك قلب، وما قلبك معك، أي: وجائز يف العربية أن تقول. من العلم والروح والشجاعة
  ).لسان العرب(أي تفهم وتدبر : وكان له قلب. أين ذهب عقلك: وأين ذهب قلبك. معك

  . ومل تبق يف عقوهلم مادة التفكر والتدبر أن اهللا جعل قلوم حبيث ال تفهم شيئا،�ختم اهللا�فمعىن 
حس األذن؛ واألذنُ؛ وما وجل فيها من شيء : والسمع. أدركه حباسة األذن: مسع الصوت: السمع

والسمع قوة يف األذن به يدرك األصوات، ). األقرب(الذكر املسموع، ومجعه أمساع : والسمع. تسمعه
إم عن السمع �:  بالسمع عن األذن، وتارة عن فعله كقوله تعاىلويعرب تارة. وفعلُه يقال له السمع أيضا

  ).املفردات(مل تسمع ما قلت، وتارة عن الطاعة : ، وتارة عن الفهم كما يقال�ملعزولون
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  ).األقرب(مجع بصر وهو حاسة الرؤية؛ العين؛ العلم : أبصار
القرآن فهو التعذيب إال قوله وكل عذاب يف . كل ما شق على اإلنسان ومنعه عن مراده: عذاب

�وليشهما طائفةدوالعذاب). الكليات( فإن املراد الضرب � عذا:فالتعذيب يف .  الشديد اإلجياع
وقيل . ترك األكل والشرب: عذَب الرجل: يقال. األصل هو محل اإلنسان أن يعذَب أي جيوع ويسهر

: فمعىن العذاب). املفردات( عذب حياته أي حالوا أزلت: وعذَّبته. أصله من العذاب أي املاء احللو
  . اإليذاء؛ حرمان اإلنسان مما يسعد حياته؛ إفشال هدف حياته

 هذه اآلية تبني مصري أولئك الكفار الذين يتصفون بالعادات السيئة املذكورة يف اآلية، وليس :التفسري
نسان عن العمل يفقد املقدرة على أداء عمله فمن السنن الطبيعية أن العضو الذي يعطله اإل. مجيع الكفار

فالعني يزول عنها إبصارها إذا عطّلت، واألذن تصم إذا مل تستعمل ملدة .. شيئا فشيئا إىل أن يتعطل
طويلة، واللسان يتعطل عن الكالم إذا مل تستخدمه لزمن طويل، والذراع تفقد قوا إذا توقفت عن 

.. وكذلك احلواس الباطنة. جون أيديهم مبنعها عن احلركة مدة طويلةوقد نرى بعض اهلندوس يفل. العمل
  .إذا تركها اإلنسان ومل يستعملها مدة من الزمن تعطلت

يشري اهللا تعاىل يف اآلية الكرمية إىل أن تلك احلواس الثالث وسائل لالهتداء، وأن عناد الكفار جيعلهم 
.  ومن يعود نفسه على استعماله يصب احلقائق الكثريةفالقلب للتفكري،. يهملون قلوم وآذام وأعينهم

والعني للنظر، وا . واألذن للسمع، وبه ميكن للمرء أن يتعرف على احلقائق اليت قد ال يدركها بفكره
والشقي من حيرم نفسه من هذه األمور كلها، فال ميكن له أن . ميكن إدراك ما فات السمع والفكر

ولسوف يتأذى ويتأمل من جراء ذلك، ألن أحكامه وقراراته ..  يسلِّم بأمر بتاتايتعرف على حقيقة، أو أن
  .كلها ستكون جمانبة للصواب

وهذا من الظلم . ويزعم الزاعمون أن ختم اهللا على قلوب الكفار ومسعهم يعين إكراههم على الكفر
  :الذي ينفيه القرآن عن اهللا تعاىل إذ يقول

�مظْلال ي إِنَّ اللَّهةثْقَالَ ذَر٤١:النساء (� م.(  
  ).٤٥: يونس(�إِنَّ اللَّه ال يظْلم الناس شيئًا ولَكن الناس أَنفُسهم يظْلمونَ�
�الْكُفْر هادبعى لضرال ي٨: الزمر (�و.(  
  ).٨: احلجرات (�وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعصيانَ�

فلو جاز لكان اإلكراه على اإلميان وليس على الكفر، كما . والقرآن ينفي اإلكراه يف مواضع عديدة
  ).٣٠: الكهف (�فَمن شاَء فَلْيؤمن ومن شاَء فَلْيكْفُر�: قال عز وجل

�نيعمأَج اكُمداَء لَهش ١٥٠: األنعام (�فَلَو.(  
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 فَمنهم من آمن ومنهم من �: كفر من أعمال اإلنسان، فقد قال تعاىلويتبني من القرآن أن اإلميان وال
٢٥٤: البقرة (�كَفَر.(  
�هكُفْر هلَيفَع كَفَر ن٤٥: الروم (�م.(  

: واحلق أن اخلتم والغشاوة ليسا إال من مثرات أعمال اإلنسان نفسه كما وضح ذلك القرآن يف قوله
� ..ع اللَّه عطَبما بِكُفْرِهه١٥٦: النساء (� ..لَي.(  

� ..لَى قُلُوبِهِمع وا فَطُبِعكَفَر وا ثُمن٤: املنافقون (�آم.(  
�يندتعلَى قُلُوبِ الْمع عطْبن ك٧٥: يونس(� كَذَل.(  
  ).٣٦: غافر(� يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍ�
  ).١٥: املطففني (� رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكِْسبونَكَلَّا بلْ�

  .فاخلتم والطبع والتغطية كلها بسبب كفرهم واعتدائهم وتكربهم وجتربهم
وقد نسب اخلتم والطبع إىل اهللا يف هذه اآلية وغريها من اآليات، ألن النتائج املترتبة على أعمال 

 مشيئته وقانونه، فالكفر والعناد من عمل اإلنسان، أما النتيجة وهي اإلنسان هي من عند اهللا تعاىل طبق
ويف آية أخرى نسب النتيجة إىل الكفار أنفسهم . الطبع فهي من قانون اهللا تعاىل، ولذلك نسب إىل اهللا

نَ الْقُرآنَ أَم أَفَال يتدبرو�: قال اهللا تعاىل.. ألم تسببوا يف تطبيق القانون اإلهلي عليهم نتيجة عدم تدبرهم
  ).٢٥:حممد(� علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها

يعقب اهللا تعاىل على أعماهلم .. فالذين يسدون أبواب اهلداية يف وجوههم، ويعطلون قلوم وآذام
  :�وهذا ما يصدقه قول الرسول . بنتيجة توافقها متاما

ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد إن املؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء يف قلبه، فإن تاب "
" �كال بل ران على قلوم ما كانوا يكسبون�: زادت حىت يغلف قلبه، فذلك الران الذي قال اهللا عنه

  ). تفسري ابن جرير(
  :ولقد شرح ابن جرير ذلك بقوله

بل اهللا عز  أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ اخلتم من ق�فأخرب 
  .وجل، فال يكون لإلميان إليها مسلك وال للكفر منها خملص، فذلك هو الطبع واخلتم

وقَالُوا قُلُوبنا في أَكنة مما �: وال يغينب عنكم أن اخلتم واحلجاب ليسا ماديني، ويتضح ذلك من قوله
ا ونِنيب نمو قْرا وي آذَانِنفو ها إِلَيونعدتابجح نِكيونَ �، وقوله تعاىل )٦:فصلت (�بفْقَهال ي قُلُوب ملَه

أَفَلَم يِسريوا �، وقوله تعاىل )١٨٠:األعراف (�بِها ولَهم أَعين ال يبصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ ال يسمعونَ بِها
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لُونَ بِهقعي قُلُوب مكُونَ لَهضِ فَتي الْأَرى فمعت نلَكو ارصى اَألبمعا ال تها فَإِنونَ بِهعمسآذَانٌ ي ا أَو
  ).٤٧:احلج (�الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ

.. هذا، ومل تنسب الغشاوة على األعني إىل اهللا تعاىل كما نسب إليه الطبع على القلوب واآلذان
ن بأم مل يؤتوا العقل الراجح لفهم دقائق أحكام اهللا تعاىل، أو وذلك لإلشارة إىل أن الكفار قد يعتذرو

مل تتح هلم فرصة مساعها، ولكن آيات اهللا يف تأييد رسوله ونصرته كانت تتنـزل عليه أمام أعينهم وعن 
فكيف ميكن هلم أن يتنصلوا من رؤيتها؟ وهذا يؤكد أيضا أن نسبة اخلتم إىل اهللا .. أيمام وعن مشائلهم

فكما تعاموا عن رؤية آيات التأييد اإلهلية لرسوله كذلك تغابوا عن .. اىل كانت نتيجة فعلهم أنفسهمتع
  .فهم حكم اهللا تعاىل وتصاموا عن مساعها

وجدير باملالحظة هنا أن السمع قد قدم على البصر بعد ذكر القلب، وهذا ترتيب مطرد يف القرآن 
 ذكرناه آنفا من أن العقل الواعي له السبق يف إدراك احلقائق، مث األوىل ما: الكرمي، وهلذا النسق حكمتان

واحلكمة الثانية . إذا مل يدركها وحده استعان مبا يسمعه من أدلة، مث إذا مل تكفه تلك استفاد مبا يراه بعينه
رة أن قوة السمع يف الكائنات احليوانية تبدأ عملها قبل البصر، وهناك كائنات تبقى صغارها عمياء لفت

  .تقصر أو متتد، وتدرك ما حوهلا حباسة السمع
واحلكمة . ويالحظ أيضا أن اآلية الكرمية ذكرت القلوب واألبصار بصيغة اجلمع، أما السمع فباإلفراد

يف ذلك أن أفعال القلب ختتلف يف كل إنسان عن غريه اختالفا كبريا، ويصل هذا التفاوت بني القلوب 
وكذلك ختتلف القدرة على إبصار .  الثرى وبعضهم يصل إىل الثريالدرجة أن بعض الناس يرتل حتت

أما بالنسبة . احلقائق من آيات ومعجزات من فرد إىل آخر، وهكذا ختتلف القلوب واألبصار فتتعدد
لسماع القرآن الكرمي، فال يتفاوت السمع وإمنا هو نوع واحد، فهو كتاب وحيد من نوعه، لذلك 

  .يسمعون مجيعا بسمع واحد
 اليت �الغشاوة� للقلوب واألمساع وهو أشد من �اخلتم�ملاذا استعمل اهللا : هناك سؤال يقول

أُولَئك الَّذين طَبع اللَّه علَى �: استعملت لألبصار، واليت ميكن أن تزول، ولكنه يف موضع آخر يقول
  ).١٠٩: النحل (�نَقُلُوبِهِم وسمعهِم وأَبصارِهم وأُولَئك هم الْغافلُو

السبب يف اختالف هذا االستعمال أن اإلنسان يفكر أوال يف قلبه، مث يهتدي بسماع الدليل، وإذا مل 
.. يتمكن بعد هذا من اهلداية يرى اآليات واملعجزات، وهذه تظهر شيئا فشيئا بعد نزول الكالم اإلهلي

الغشاوة توضع . تعاىل األبصار يف اية األمرفكأن احلجة عن هذا الطريق تقدم على مهل، لذلك خيتم اهللا 
وأما . أما سورة البقرة فهي تذكر حاهلم قبل اخلتم الذي مل يكن قد جاء أوانه بعد. أوال مث يأيت اخلتم
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سورة النحل فهي تذكر حاهلم بعد ظهور املعجزات عندما مل يؤمنوا باحلق رغم مشاهدا، فكأنه قد 
  .ختم على هذه احلواس كلها

 يعين العذاب هنا عقوبة النار بعد املوت فقط، بل يعين أيضا احلرمان من قُرب اهللا تعاىل، ألن من وال
فاملؤمنون سيصلون إىل رم على مطية اهلدي الرباين، ولكن الكفار سوف . معاين العذاب املنع واحلرمان

  !يمنعون من رؤية اهللا ووصاله وأي عذاب أشد من هذا؟
والسمع والبصر يتأذون " أي العقل" إىل أن الذين يتهاونون يف استعمال القلب وتشري اآلية أيضا

  .ويذلون يف كل شأن من حيام، وهكذا ال يربحون يف العذاب دائما
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  :شرح الكلمات
، �الذين يؤمنون بالغيب�: وقد سبق أن ذكرنا ثالثة معان لإلميان حتت آية. دقص: آمن: آمنا

، ويوصف به �اإلميان يستعمل تارة امسا للشريعة اليت جاء ا حممد : "ونضيف إليها قول اإلمام الراغب
النفس كل من دخل يف شريعته، مقرا باهللا وبنبوته؛ وتارة يستعمل على سبيل املدح، ويراد به إذعان 

للحق على سبيل التصديق، وذلك باجتماع ثالثة أشياء، تصديق بالقلب؛ وإقرار باللسان؛ وعمل حبسب 
عراب آمنا قُلْ لَم تؤمنوا ولَكن قَالَت اَأل�: وقد بني القرآن الكرمي هذا املعىن يف قوله". ذلك باجلوارح

وجحدوا بِها واستيقَنتها �: ، وقوله)١٥:احلجرات (�نُ في قُلُوبِكُمقُولُوا أَسلَمنا ولَما يدخلِ اإلميا
مهفُس١٥: النمل (�أَن.(  

 عن �وأولئك هم املفلحون� إىل قوله تعاىل �هدى للمتقني� كان احلديث من قوله تعاىل :التفسري
 إىل �إن الذين كفروا�مث قوله . نيلطائفة تؤمن إميانا راسخا وتنال ما يترتب على إمياا من خري أيما 

.  يذكر طائفةً ال يربحون على كفرهم وعصيام عنادا فيلقون سوء نتائجه�وهلم عذاب عظيم�قوله 
 إىل الذين هم كفار من حيث العقيدة ولكن قلوم خالية من -ضمنيا- وقد أُشري يف هذه اآليات 

  .فإذا تبني هلم قبلوا به وصدقوهالتعصب، وإذا عرض عليهم احلق حاولوا فهمه، 
نوع ينضم إىل : واملنافقون على نوعني. ومن هنا يبدأ ذكر طائفة أخرى من الناس هم املنافقون

املؤمنني ظاهرا، ولكنهم ينكرون عقائد اإلسالم يف باطنهم، وهم يتظاهرون باإلميان من أجل املصاحل 
مبادئ اإلميان باألدلة العقلية، ولكنهم ال ميلكون من قوة ونوع آخر يصدق . الدنيوية أو العصبية القومية

وهذا النوع يبدو عليه التكاسل والتهاون، وال يكون . اإلميان ما ميكنهم من الصمود وتقدمي التضحيات
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فإن . السبب وراءه اختالفا يف العقيدة، بل ضعف القوة اإلميانية اليت جتعلهم يلتزمون مبا يؤمنون به
أة الكفار أظهروا ميلهم إليهم وأخذوا يذكِّروم بعالقام الودية، وال يرون بأسا يف اشتدت عليهم وط

إن احلق غالب بفضل اهللا، وال يضريه أن ندفع عن أنفسنا األذى بالتودد : مداهنتهم، قائلني يف أنفسهم
  .ألعدائه

سالم وإن كانت قلوم هذه اآلية إشارة إىل القسم األول من املنافقني الذين كانوا يتظاهرون باإل
اكتفاًء بذكر احللقة األوىل .. وهنا اقتصرت اآلية على ذكر اإلميان باهللا واإلميان باآلخرة. منكرة له

والواقع أن هذا األسلوب . واحللقة األخرية من حلقات اإلميان على سبيل اإلجياز املعرب عن املقصود متاما
يتضمن اإلهليات، وعلم .. روحانية ومادية.. علوم كلهافالقرآن كتاب جامع لل. القرآين مسة إعجازية

األفالك، والضرورات املعيشية، ومبادئ االقتصاد، وأساسيات االجتماع، واألحكام املدنية واألخالقية، 
وأحكام العبادات، وما يتصل بالعباد من حقوق، وواجبات احلاكم والرعية واألغنياء والفقراء وأصحاب 

ه حقوق الزوجني وأفراد األسرة وواجبام، وفيه أحكام احلرب والسلم، ومبادئ املصانع والعمال، وفي
ذكرا وشرحا مع بيان .. عشرات ومئات من األحكام والتوجيهات.. القضاء، وآداب األكل والشرب

وكان عليه أيضا أن يبصر الناس بآيات اهللا املتجددة، ويطلعهم على أعمال . احلكمة وضرب األمثلة
ليزداد املؤمنون يف كل زمن إميانا، وجيد ..  السابقني ومعاملة اهللا تعاىل هلم، وخيربهم بأنباء املستقبلاألنبياء

  .الكافرون فيه عربة وهدى
ومع أن الكتاب املقدس . لوال هذا اإلجياز اللطيف املعجز.. فكيف لكتاب أن يتناول كل هذه األمور

أضخم حجما من القرآن بكثري، إال أن املقارنة .. يدا، وكذلك كتب الف)العهد القدمي والعهد اجلديد(
بينها تكشف عن املكانة السامية اليت يتمتع ا القرآن مادة وموضوعا، كلمة وأسلوبا، فالقرآن ايد مع 

جند أنه يتناول كل ذلك بأسلوب موجز .. ما فيه من حقائق وافرة وموضوعات متنوعة ومنهج متكامل
  .السة أسلوبه، ووضوحه وخلوه من األلغاز واملعمياتبليغ، مع سهولة لفظه وس

فإذا أريد مثال أن يذكر تقسيما طبيعيا . ومثل هذا اإلجياز ال يأيت إال باتباع مثل هذه األساليب اللطيفة
وإذا قصد إىل العربة من إحدى قصصه، حذف . لشيء ما، اكتفى من حلقاته باحللقتني األوىل واألخرية

مث ساق . كر ما ال بد منه لالستنباط، وأتى من الكلمات ما يدل على أوسع املعاينما ال ضرورة له، وذ
مث رتب اآليات ترتيبا . مقترنا بسائر الكلمات.. اجلمل على نسق حبيث يعرب كل لفظ عن معناه املستقل

مث . لو فُصلت معه كل آية عن موضعها لدلت على معىن خاص يغاير معناها وهي مرتبطة بسائر اآليات
نسق جمموعات اآليات حبيث يدل كل حرف على معىن مستقل جبانب داللته اخلاصة من جهة اتصاله مبا 
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وقد اختار القرآن الكرمي هذه األساليب لكي حتتوي كلماته القليلة على معاين غري . قبله وما بعده
  .حمدودة

 اآليات على أن جمرد ألن بعض اجلهلة يستدلون مبثل هذه.. ولقد ذكرت ما سبق بشيء من التفصيل
اإلميان باهللا واليوم اآلخر يغين عن لوازم اإلميان، إذ إن اإلميان، بزعمهم، يتوقف يف هذه اآلية على هذين 

ولعل هؤالء الناس جيهلون أو يتناسون تلك املبادئ القوية احملكمة اليت استعملها القرآن الكرمي . األمرين
وتدليل على ما سبق وتصديق ملا . ة يف مجيع القرآن الكرميوهي مسة عام.. ألجل اإلعجاز واجلامعية

  : نسوق مثاال من القرآن.. أوردنا
وهذَا كتاب أَنزلْناه مبارك مصدق الَّذي بين يديه ولتنذر أُم الْقُرى ومن حولَها والَّذين يؤمنونَ �

  ). ٩٣: األنعام (�ه وهم علَى صالتهِم يحافظُونَبِالْآخرة يؤمنونَ بِ
فمن هذه اآلية يتبني أن اإلميان باآلخرة يستلزم اإلميان بالقرآن، ومن يؤمن بالقرآن فعليه أن يؤمن 

، وكذلك عليه � عن طريقه - نعمة القرآن ايد- ألن اإلنسان تشرف ذه النعمة الكربى �مبحمد 
بل تبني هذه اآلية أيضا أن فعل األعمال الصاحلة تدخل . ة، ألن القرآن يذكرهم كثرياأن يؤمن باملالئك

يف اإلميان باليوم اآلخر ألن اهللا تعاىل يقول هنا بأن الذين يؤمنون باآلخرة هم ال يؤمنون بالقرآن 
  .فحسب، بل أيضا يعملون حسب تعاليمه

قون من إميام باهللا واليوم اآلخر، وتركهم ذكر ولآلية الكرمية وجه آخر، فهي حتكي ما قاله املناف
  .فاكتفوا مبا قالوا خلداع املؤمنني..  والقرآن واملالئكة عمدا، ألم مل يؤمنوا م�الرسول 

 تعريض لطيف باملنافقني، إذ تشري إىل واجبهم كأناس هلم عقل وفكر، �ومن الناس�: ويف قوله تعاىل
أسلم من قومهم دون أن يستخدموا عقلهم وفكرهم، فإنسانيتهم فكان عليهم أال ينساقوا وراء من 

فإن تبني هلم صدقه آمنوا به واستمسكوا به، وإن كان .. �كانت تقتضي أن يتدبروا ما جاء به الرسول 
أما أن يقلدوا أحدا كاألنعام اليت يتبع بعضها بعضا دون . غري ذلك متسكوا مبا هم عليه من دين آبائهم

  .ل يتناىف وخصائص اإلنسانفهذا فع.. تدبر
وهذه اآلية وما سبقها من اآليات الكرمية ترد ردا حامسا على مزاعم من يقول بأن القرآن أمر بإكراه 

ولو فكر هؤالء املتعنتون من أعداء . الناس على اإلسالم، ذلك اخلطأ الذي وقع فيه بعض املسلمني أيضا
 اآلية وحدها لعرفوا حق املعرفة أن اإلسالم يرفض اإلسالم ومن اخندع بقوهلم من املسلمني يف هذه

ذلك ألن اإلكراه يسبب النفاق، وإكراه أحد على اإلسالم يعين دعوته . اإلكراه ويضاد اإلكراه واإلجبار
. وهذا هو ما تستنكره اآلية وتعرض به. إىل التفوه باإلسالم والتظاهر به، وإن كان قلبه غري مطمئن إليه

يرفض بشدة دخول املنافقني فيه، ولكنه يرحب بكل من هو مطمئن القلب صحيح إن اإلسالم دين 
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ال ميكن . ومن مث فال يتصور أبدا أن يرغم اإلسالم أحدا على دخوله بقوة السيف أو باإلكراه. العقيدة
نوا بِاللَّه إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آم�: أن يسمح اإلسالم بذلك، ألن الدين الذي يصف املؤمنني بقوله

 � ورسوله ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في سبِيلِ اللَّه أُولَئك هم الصادقُونَ
  ).١٦:احلجرات(

يريد .. فاإلسالم يريد مؤمنني واثقني مطمئنني إىل عقيدم، يضحون يف سبيلها بكل غال ورخيص
  فكيف يكره إنسان على ذلك؟ .. ا وليس نفاقاإميانا صادق
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∩⊇⊃∪  

  :شرح الكلمات
). األقرب(ختله وأراد به املكروه من حيث ال يعلمه : خدعه). التاج(فسد : خدع الشيُء: خيادعون

شكّكها فيما : خادع العني. إذا تركه: خادعه. إذا مل يبلغ مراده، وخدع إذا بلغ مراده: خادع: يقال
إنزال الغري عما هو بصدده بأمرٍ يبديه على خالف ما : اخلداع). الكليات(إذا كاسده : خادعه. ترى

ملثال يقع لغري اثنني ألن ا) يفاعل(وجاز استعمال . إظهار خالف ما ختفيه: اخلدع). املفردات(خيفيه 
اللص ا، إذا كنت تروم خدعه : والعرب تقول. كثريا يف اللغة للواحد حنو عاقبتفالن اللسان(خادعت .(

أي خمتلفة متلونة : وسوق خادعة. كان فالن كرميا مث خدع، أي أمسك ومنع: منعه، يقال: وخدعه
  ). األقرب(وخادع احلمد تركه ). التاج(تقوم تارة وتكسد أخرى 

  :  أم�خيادعون اهللا�ن فمعىن إذ
  .يريدون خداع اهللا ولكن اهللا ال ينخدع منهم): أوال
  . يشككون غريهم بإظهار خالف ما يف صدورهم): ثانيا
  . يفسدون يف الدين): ثالثا
  . حياولون منع اهللا مبعىن أم يعرقلون نشر دينه): رابعا

  .طيعونه وأخرى يعصونهيعاملون اهللا معاملة املتلونني، فأحيانا ي): خامسا
والشعر هو العلم بدقائق األمور، وقيل ). األقرب( به له؛ أحسنه؛ عقفط: ر بهره وشعشع :يشعرون

، ألنه كثريا ما يكون �ال يشعرون� مكان �ال يعقلون�وال جيوز استخدام . هو اإلدراك باحلواس
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ور والعلم أن الشعور يكون باحلس الباطين فالفرق بني الشع. الشيُء معقوال، ولكن ال يشعر به اإلنسان
  ).التاج(وقد يؤثر العلم يف القلب، أما الشعور فال بد أن يؤثر فيه . أما العلم فيحصل بالوسائل الظاهرة

 أخرب اهللا تعاىل يف هذه اآلية أن اإلميان النافع يتأسس على النية احلسنة واإلخالص هللا عز :التفسري
لذي ينقصه اإلخالص ليس بشيء، بل هو من باب اخلداع، واهللا تعاىل عامل وجل مع الصدق، واإلميان ا

  .الغيب والشهادة فال ميكن أن ينخدع
  :وقد كان هلذه اآلية نصيبها من االعتراضات، فقالوا

أم حياولون أن خيدعوه، ) خيادعون( إذا كان املراد من - كيف ميكن ألحد أن خيدع اهللا؟ وثانيا-أوالً
من باب املفاعلة اليت ) وخيادعون (- حياول أحد أن خيدع اهللا تعاىل بعد اإلميان به؟ ثالثًاكيف: فالسؤال

تدل على اشتراك الطرفين يف العمل، وهذا يعين أن املنافقني خيدعون اهللا واهللا خيدعهم أيضا، فكيف جيوز 
  ذلك على اهللا؟ أليس فيه انتقاص من قدره عز وجل؟

  :  نقولوردا على االعتراض األول
 إن فعل خادع غري خدع، فخادع يعين حاول خدع اآلخر، سواء خدع اآلخر أم مل يخدع، وقد -أ

  . ، فال يصح هذا االعتراضشرح الكلماتسبق تفصيل ذلك عند 
مبعىن خيدعونه سبحانه وتعاىل، ألن املعىن ) خيادعون اهللا( وال يصح هذا االعتراض حىت لو فُسرت - ب

لون اهللا تعاىل معاملةً تشبه اخلداع، إذ ال يكونون صادقني خملصني فيها، والتجربة تؤكد ذلك؛ أم يعام
فما دامت التجربة تؤيد ذلك، فكيف يصح هذا االعتراض؟ . حيث جند البعض غري خملصني يف إميام

ظاهر ويكون مع سواء أكان املنافق مؤمنا يف الظاهر ويكون مع الكفار يف السر، أو يكون كافرا يف ال
من الواضح أن غرضه أن جيين بعض املنافع خبداع . املسلمني يف السر، علينا أن نرى ملاذا يتصرف هكذا

الناس، ولكن حيث إن أمر اإلميان خيص اهللا تعاىل يف احلقيقة، فال يعين تصرفه هذا إال أنه ليس صادقًا مع 
ال شك أنه ينوي خداع الناس، إال أننا لو . اهللا تعاىلاهللا تعاىل، وليس خملصا كما ينبغي يف عالقته مع 

وإذا فسد قلب املرء فال يتعذر صدور . قمنا بتحليل تصرفه، لظهر لنا أنه ال يريد إال أن خيدع اهللا تعاىل
ولكن ال يعين ذلك أن اهللا تعاىل ينخدع ذه املعاملة؛ فهو سبحانه . مثل هذه التصرفات املتناقضة عنه

فمخادعة اهللا هنا . �وما خيدعون إال أنفسهم�ري الذي يستحيل خدعه واخنداعه كما يقول العليم اخلب
ليست حبقيقة وإمنا هي جماز، ومعناها مماطلة أحكام اهللا، والتنصل عن الواجبات املفروضة منه، ومثله قول 

  .وقد أراد به إزالة أسباب املوت". وخادعت املنيةَ عنك سرا: "الشاعر
معىن اخلداع هو قصد اخلدع وإرادته، فما وجه االعتراض على ذلك؟ إن يف هذه الدنيا فإذا كان 

طائفة من العلماء والفالسفة الذين ال يعتقدون بعلم اهللا عز وجل، ويظن بعضهم أن علمه سبحانه وتعاىل 
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ا كما يقتصر على الكليات وال حييط باجلزئيات، وأمثال هؤالء كانوا موجودين وقت نزول القرآن أيض
وذَلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتم بِربكُم *  ولَكن ظَننتم أَنَّ اللَّه ال يعلَم كَثريا مما تعملُونَ �: ذكرهم يف قوله

رِيناسالْخ نم متحبفَأَص اكُمد٢٤ و٢٣:فصلت (�أَر.(  
نونَ صدورهم ليستخفُوا منه أَال حني يستغشونَ ثيابهم يعلَم ما أَال إِنهم يثْ�: ووصفهم يف قوله تعاىل

  ).٦: هود (�يِسرونَ وما يعلنونَ إِنه عليم بِذَات الصدورِ
وال يعتقد هذه العقيدة إال ضعفاء اإلميان ممن جيهلون صفات اهللا تعاىل، وال يدكون كنهها حق 

ثُم لَم تكُن �: يقولون.. راك، فيتخبطون يف هذه العقائد واألعمال املنكرة، متشبثني بقشة الغريقاإلد
نيرِكشا ما كُنا منبر اللَّهإِلَّا أَنْ قَالُوا و مهتنت٢٤: األنعام (�ف.(  

هللا، ولوالهم ما ظهرت يظنون أن اهللا تعاىل يغفر هلم ألنه رحيم غفار، بل إم هم مظاهر مغفرة ا
  .ولكن اآلية الكرمية تقرر أم خيدعون أنفسهم بإميام الفاسد وعقيدم الباطلة. مغفرته

أما من يقولون بأن املخادعة تعين املشاركة فيكون اخلداع من اهللا تعاىل أيضا، وهذا ينال من عظمة 
املشاركة من اجلانبني، بل قد تدل على اهللا وعلو شأنه، فنرد على اعتراضهم بأن املفاعلة ال تستلزم 

كذلك يعين . فهذا ال يعين أنك عاقبته وهو عاقبك. عاقبت اللص: صدور الفعل من جهة واحدة كقولك
  .  أن حماولة اخلدع حدثت من جانب املنافقني وحدهم�خيادعون اهللا�: قوله

وجزاُء سيئَة سيئَةٌ �:  قوله تعاىلهذا، وإن جزاء اجلرمية يعرب عنه أحيانا بلفظ اجلرمية كما جاء يف
  ). ١٩٥:البقرة (�فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدى علَيكُم� :، وقوله تعاىل)٤١:الشورى (�مثْلُها

وهذا . أي يعاقبهم وجيازيهم على خداعهم.. فاملعىن أن املنافقني خيادعون اهللا، واهللا خيدعهم
، أي "حسدين اهللا إن كنت أحسدك: " اللغة العربية وهو من باب املشاكلة، يقولوناالستعمال شائع يف
  ).األقرب(عاقبين على احلسد 

  : وقال عمر بن كلثوم يف معلقته
  فنجهل فوق جهلِ اجلاهلينـا أال ال يجهلَن أحـد علينا  

  :ومثله قول الطحوي
  نـون من اجلنونفنكَّب عنهم درَء األعادي      وداوى باجل

  : وهذا املعىن يدعمه قول اهللا تعاىل
�مهعادخ وهو ونَ اللَّهعادخي نيقافن١٤٣: النساء (�إِنَّ الْم.(  

فهذا الفهم اخلاطئ خيالف نصوص . إن اآلية ال تعين أبدا أن اهللا تعاىل ميكن خداعه: خالصة القول
  :كما قال عز وجل..  العليم اخلبري الذي ال ختفى عليه خافيةالقرآن الصرحية، وهو افتراء جريء على
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  ).١٧: ق (�نسانَ ونعلَم ما توسوِس بِه نفْسه ونحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيدولَقَد خلَقْنا اِأل�
  ).٤٤: األنفال (�إِنه عليم بِذَات الصدورِ�
�رغال أَصإِال و رال أَكْبو كذَل نبِنيٍمابٍ متي ك٤: سبأ(� ف.(  
 رابِعهم وال  هو من نجوى ثَالثَة إِالأَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماوات وما في الْأَرضِ ما يكُونُ�

 هو معهم أَين ما كَانوا ثُم ينبئُهم بِما عملُوا يوم وال أَكْثَر إِال من ذَلك  هو سادسهم وال أَدنىخمسة إِال
يملٍء عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه ةاميادلة (�الْق٨: ا.(  

�وردي الصفخا تمنِ ويةَ الْأَعنائخ لَمع٢٠:غافر (�ي.(  
  :لتالية عن املنافقني وسلوكهمخنلص من هذا البحث باألمور ا

  .أم بسلوكهم يتعاملون مع اهللا تعاىل معاملة اخلادع .١
 .أم يريدون خداع اهللا تعاىل مع أنه جيلّ عن االخنداع .٢
 .أن اهللا تعاىل يعاقبهم على أعماهلم مبا يوقعهم يف مغبة خداعهم .٣
 ".حيث خدع تعين هجر.."أم يتناءون عن اهللا بسلوكهم .٤
فهم أحيانا يتصرفون . رون على حال بسبب عدم إخالصهم فيما يدعونه من إميانأم ال يستق .٥

تصرف املؤمنني ويسايروم خوفا منهم، وأحيانا خيضعون لوطأة الكفار وينحازون إىل صفوف أعداء 
 ".سوق خادعة: حيث خدع مبعىن اضطرب ومل يستقر على حال كقوهلم.."اإلسالم

 ".حيث اخلداع يعين الفساد".. أم يسلكون مسلك املفسدين .٦
 فكأمنا � وأصحابه رضي اهللا عنهم، ومن يسعى خلداع الرسول �أم خيادعون رسول اهللا  .٧

إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد �: ويتبني هذا املعىن من قوله تعاىل. يريد بذلك خداع اهللا تعاىل
قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذي يقُولُونَ فَإِنهم ال يكَذِّبونك ولَكن �، )١١: الفتح (�ماللَّه فَوق أَيديهِ

 � مبايعة هللا، وتكذيب الرسول �فمبايعة الرسول ). ٣٤: األنعام (�الظَّالمني بِآيات اللَّه يجحدونَ
  .جحود بآيات اهللا

إن اهللا تعاىل : "�قال رسول اهللا : عن أىب هريرة قال:  احلديث القدسيولقد ورد نفس األسلوب يف
: يا رب كيف أعودك وأنت رب العاملني؟ قال: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدين، قال: يقول يوم القيامة

أما علمت أن عبدي فالنا مرض، فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتين عنده؟ يا ابن آدم، 
طعميناستطعمتكيف أطعمك وأنت رب العاملني؟ قال: قال. ك ومل ت أنه استطعمك : يا رب أما علمت

أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم . عبدي فالن، فلم تطعمه
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ا إنك أم. استسقاك عبدي فالن فلم تسقه: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العاملني؟ قال: قال. تسقين
  ).مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل عيادة املريض" (لو سقيته لوجدت ذلك عندي

 يدل على حقيقة ناصعة، وهي أن أعمال املنافقني اليت �وما خيدعون إال أنفسهم�: وقوله تعاىل
 واآلخرة من فيكون يف الدنيا.. يعوزها اإلخالص ستعود عليهم وباال، ألن اخلديعة ال حتلّ إال بصاحبها

  .يظن أنه خيدع اهللا تعاىل، ولكنه يف الواقع خيدع نفسه ويدفعها حنو اهلالك. األذالء السافلني
والشعور خيتلف عن العلم والعرفان .  أي ال يفطنون إىل حقيقة األمر�وما يشعرون�: وقوله تعاىل
أما . عن طريق احلواس الظاهرةفالشعور هو العلم باألمور الدقيقة، والعلم هو ما حيصل . والعقل والفكر

العرفان فهو العلم املتكرر للشيء، ولذلك تسمى العلوم الروحانية بالعرفان، ألا تدرك أوال بكالم اهللا 
تعاىل أو بالفطرة الصحيحة اليت فطر اهللا الناس عليها، وهذا هو العلم االبتدائي عندما تقترن به املشاهدة 

، ألنه شاهد صفات اهللا اليت علمها من كتاب اهللا وعرفها حق يصري عرفانا، ويسمى صاحبه عارفا
والعقل هو قوة توجه اإلنسان حنو العمل طبق علمه وفكره وشعوره، والعاقل هو الذي يستعمل . املعرفة

يف أعماله العلم الصحيح والفكر الصائب والشعور النافذ إىل دقائق األمور، ومينع نفسه من خمالفة هذه 
فكر فهو قوة تساعد على االستنتاج من املعلومات اخلارجية، واملفكر هو الذي يرتب أما ال. القوى

  .معلوماته البسيطة ترتيبا يؤدي به إىل نتائج جديدة مل يكن يعرفها أحد من قبل
ومنه مسي . الشعور هو إحساس املرء بقواه الباطنية اليت جبل عليها، وبالتايل اهتداؤه ا إىل طريق اخلري

والشعار . والشعار هو اللباس الداخلي امللتصق جبسم اإلنسان. ألنه يظهر من الداخل إىل اخلارجالشعر 
والشعار أيضا هو كلمة السر اليت يتفق عليها بني احلارس وغريه . الشجرة ألا تنبت خارجة من األرض

ن املشاعر والعواطف من اخلفر، ومسي كذلك ألنه من األسرار اخلفية، والشعر سمي كذلك ألنه يعرب ع
واملشاعر هي احلواس . والشعائر هي مظاهر إرادة اهللا عز وجل، وا تتجلى مشيئته وصفاته. الباطنية

  .الباطنية، فالشعور إذن حس خفي يطلع اإلنسان على قواه الباطنية، وال عالقة له بالعلم اخلارجي
خلداع، ولكن املنافقني ال يعرفون حىت  يعين أن الفطرة السليمة متج ا�وما يشعرون�: وقوله تعاىل

وهم ال يدرون أن النفاق من األفعال القبيحة اليت ترفضها الفطرة . قوى نفوسهم فضال عن حقائق الدين
  .السليمة دون أن يوجهها أحد

وكما سبق أن ذكرنا أن هذه اآلية تشري إىل مجاعة من أهل املدينة كانوا يتظاهرون باإلسالم قوال 
فلما أسلم غالبية أهل املدينة دخل هؤالء مع الداخلني يف . مل يكونوا مسلمني يف احلقيقةبأفواههم و

ولكنهم ملا أمعنوا النظر يف حقيقة اإلسالم وجدوا . دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التفكري اجلاد.. اإلسالم
ولكنهم مل . يئاتراجعوا وابتعدوا عنه شيئا فش.. أن هناك تضحيات ال بد من تقدميها ألجل اإلسالم
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ال تعتذروا قَد �: والقرآن الكرمي يذكر ذلك فيقول هلم. جيرءوا على إنكار اإلسالم جهارا خشية قومهم
نيرِمجوا مكَان مهفَةَ بِأَنطَائ ذِّبعن كُمنم فَةطَائ نع فعإِنْ ن انِكُمإِمي دعب متكَفَر*الْمقُونَ وافنالْم قَاتافن

 نيقافنإِنَّ الْم مهِسيفَن وا اللَّهسن مهيدونَ أَيقْبِضيو وفرعنِ الْمنَ عوهنيكَرِ ونونَ بِالْمرأْمضٍ يعب نم مهضعب
  ).٦٧و٦٦: التوبة (�هم الْفَاسقُونَ
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   :شرح الكلمات
كل ما خرج باإلنسان عن حد الصحة من علة ونفاق وشك وظلمة ونقصان وتقصري يف أمر : مرض

األول مرض جسماين وهو : هو اخلروج عن االعتدال اخلاص باإلنسان، وذلك ضربان). األقرب(
، والثاين عبارة عن الرذائل كاجلهل واجلنب والبخل والنفاق �ى املريض حرجوال عل�: املذكور يف قوله

إما لكوا مانعةً عن .. ويشبه النفاق والكفر وغريها من الرذائل باملرض. وغريها من الرذائل اخللقية
وية، إدراك الفضائل كاملرض املانع للبدن عن التصرف الكامل، وإما لكوا مانعة عن حتصيل احلياة األخر

ولكون هذه األشياء . وإما مليل النفس إىل االعتقادات الرديئة ميل البدن املريض إىل األشياء املضرة
  ).املفردات(دووِي صدر فالن ونغل قلبه : متصورة بصورة املرض قيل

  ).املفردات(أي مؤمل : عذاب أليم). األقرب(موجع : أليم
ع العلم به، ضد صدق، وسواء فيه العمد واخلطأ كذب أي أخرب عن الشيء خبالف ما هو م: يكذبون

  ).األقرب(
وقد ذكرت السورة أوال أصحاء الروح وهم املتقون، مث .  يراد باملرض يف هذه اآلية النفاق:التفسري

 عالمات �ولقد وصف النيب . ذكرت املصابني مبرض الكفر، ويليهم املنافقون الذين يف قلوم مرض
إذا حدث كَذَب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان، وإذا عاهد غَدر، وإذا : "لهذا املرض يف املنافق فقا

رفَج مالبخاري، كتاب املظامل وكتاب الشهادات" (خاص.(  
هذه العالمات لوازم النفاق، ألن املنافق يريد أن خيفي نفاقه ويدفع عن نفسه هذه التهمة، فيلجأ إىل 

وال يستطيع املنافق أن يرضي اجلانبني دائما، . ل الناس عن عيبهالكذب والشجار والسباب لكي يشغ
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وال يكون املنافق مقبوال عند من ينافقهم إال إذا خان قومه . فيلجأ إىل إخالف الوعد ونقض العهد
  .وهكذا جند تلك الصفات الذميمة مرتبطة مبرض النفاق ارتباطا وثيقا. وأفشى أسرارهم

 نِسبت زيادة املرض إىل اهللا، ألا نتيجة ملخالفة أحكام اهللا �. .فزادهم اهللا مرضا�: ويف قوله
. قدرها اهللا تعاىل، ألنه واضع القوانني ومسبب النتائج.. يترتب عليها نتائج حسنة أو سيئة.. وقوانينه

يا �: فما أنـزل اهللا القرآن للناس ليزيدهم مرضا، بل أنزله شفاء هلم من األمراض حيث يقول.. وإال
  ).٥٨: يونس(� أَيها الناس قَد جاَءتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاٌء لما في الصدورِ

فَأَعقَبهم نِفَاقًا في قُلُوبِهِم �: واملرض املذكور يف اآلية هو فقدانُ قوة احلسم واجلنب والنفاق كما يقول
  ).٧٧:التوبة (�وا اللَّه ما وعدوه وبِما كَانوا يكَذبونَإِلَى يومِ يلْقَونه بِما أَخلَفُ

ولزيادة املرض عند املنافقني معىن ثان، ذلك أنه كلما زاد املسلمون تقدما وقوة، اضطر املنافقون إىل 
ن وقد عبر القرآ. زيادة نفاقهم استرضاء للمسلمني، مع أم أشد استياء وغيظًا، وهكذا يزداد مرضهم

  ).١٢١:عمران(� إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم�: عن هذا املعىن بقوله
وكلما نزل القرآن الكرمي بأحكامه وأوامره، وتوطدت الشريعة اإلسالمية، ازداد مرض املنافقني 

 سورةٌ فَإِذَا أُنزِلَت�: وقد بني اهللا تعاىل ذلك يف قوله. واشتد نفاقهم واضطرام ووجلُهم وجبنهم
 توالْم نم هلَيع يشغالْم ظَرن كونَ إِلَيظُرني ضرم ي قُلُوبِهِمف ينالَّذ تأَيالُ رتا الْقيهف رذُكةٌ وكَمحم

ملَى لَه٢١:حممد (�فَأَو.(  
وهلم �ية السابقة هي ، ولكن مثرة الكفر يف اآل�وهلم عذاب أليم�: تقرر هذه اآلية مثرة النفاق بقوله

والسبب الفارق بني العذابني أن الكفار مهما تعرضوا للعذاب إال أم يناوئون اإلسالم، . �عذاب عظيم
أما املنافقون فإم يكتمون . وحياولون بذل جهدهم للقضاء عليه، وهكذا يخفون عن صدورهم

، فيتجرعون املرارة وحيترقون من عداوم، وال يستطيعون التنفيس عن غيظهم واإلفصاح عن سريرم
  .األمل، ولذلك وصف عذام بأنه عذاب أليم
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  :شرح الكلمات
الفساد ضد الصالح، وهو خروج الشيء عن االعتدال، قليال كان . فسد ضد صلح: ال تفسدوا

  ).املفردات(خلروج منه أو كثريا ا
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أرض : ؛ الكوكب الذي نعيش عليه؛ قطعة منه؛ وتعين البالد، يقال)التاج( النفضة والرِعدةُ: األرض
  ).األقرب(واألرض يف هذه اآلية تعين البالد؛ وكل ما سفل فهو أرض . الشام وأرض مصر

  ).األقرب(وفَّقَ . لقوموأصلح بني ا. أقامه بعد فساده: أصلحه. صلح ضد فسد: مصلحون
  : ظهر فساد املنافقني يف تصرفام التالية:التفسري

. متخذين احلمية القومية ذريعة لتحقيق أغراضهم اهلدامة..  إثارة الشقاق بني املهاجرين واألنصار- ١
ب مثال ذلك ما فعله عبد اهللا بن أيب بن سلول يوم غزوة بين املصطلق، إذ أثار ضجة، وزعم أن األغرا

فحرضهم عن التخلي عنهم . يتسلطون على األنصار بسبب اون هؤالء يف حقوقهم) يريد املهاجرين(
، وقد حكى القرآن هذه الواقعة �وعدم مساعدم بالنفقة، وتطاول يف كالمه على مقام الرسول 

لَى من عند رسولِ اللَّه حتى هم الَّذين يقُولُونَ ال تنفقُوا ع�: كشفا حلقيقة املنافقني وأهدافهم فقال
  ). ٨:املنافقون (�ينفَضوا

ومثال ذلك .  حتريضا للخونة، وسعيا لزعزعة إميان الناس يف أعماله� الطعن يف سرية الرسول - ٢
ومنهم من �: وقد أشار القرآن إىل هذا يف قوله.  يف توزيع الصدقات�تعريض بعضهم بعدالة النيب 

لْميقَاتدي الصف كاع لكل ما يقال، كما ذكر  �وتعريض بعضهم بأن الرسول). ٥٨:التوبة (�زمس 
  ).٦١:التوبة(�ومنهم الَّذين يؤذُونَ النبِي ويقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيرٍ لَكُم�: القرآن يف قوله تعاىل

وقد عبر القرآن عن ذلك . ، وحماولة إضعاف روحهم املعنوية الشماتة يف املسلمني إذا أصام أمر- ٣
  ).٥٠:التوبة( �وإِنْ تصبك مصيبةٌ يقُولُوا قَد أَخذْنا أَمرنا من قَبلُ �: يف قوله

:  إطالق الشائعات وتردديها سعيا إىل تثبيط عزمية املسلمني، وقد ذكر القرآن ذلك يف قوله-)٤
�اَءهإِذَا جووا بِهأَذَاع فونِ أَوِ الْخالْأَم نم رأَم ٨٤:النساء  (�م.(  

أَلَم تر إِلَى الَّذين نافَقُوا يقُولُونَ لإِخوانِهِم �: قال تعاىل.  حتريض غري املسلمني على حماربة املسلمني- ٥
لَن مترِجأُخ نابِ لَئتلِ الْكأَه نوا مكَفَر ينالَّذ ملْتإِنْ قُوتا ودا أَبدأَح يكُمف يعطال نو كُمعم نجرخ

  ).١٢:احلشر (�لَننصرنكُم واللَّه يشهد إِنهم لَكَاذبونَ
وهذا دفاع . وتشري اآلية إىل ما يسوقه املنافقون تربيرا ملسلكهم املتلون بأم يريدون اإلصالح واخلري

  . نواياهم اخلبيثة، ولكن األحداث تكشف ما يبطنون من بغض لإلسالم واملسلمنيباطل لستر
أما اتمعات اليت تفتقر إىل . ووجود املنافقني ظاهرة تالزم اجلماعات اليت حيكمها نظام دقيق حمكم

ا، ولذلك فالنظام احملكم خيشاه اجلبناء وال جيرؤون على مناهضته جهر. النظام فإن النفاق ال يتأصل فيها
  .يوالون األعداء سرا، ويدسون على النظام دسائسهم يف اخلفاء
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واجلماعة اإلسالمية األمحدية هيئة منظمة، فلذلك عليهم أن يتوقعوا وجود املنافقني الذين يندسون بني 
وإنَّ تواجد املنافقني فيها لدليل على نظامها احملكم وليس عالمة ضعف . صفوفهم بتحريض من أعدائهم

ولقد عرفنا القرآن الكرمي عالمات املنافقني وكشف الستار عن أعماهلم، فَلْنحذَرهم جيدا وال نغفل . يهاف
عنهم، ونعاملهم باملعاملة اليت رمسها القرآن الكرمي، فال نغتر بدعاواهم اخلالبة، ألم يتلصصون 

  .كالشيطان، ويدعون بأم من الناصحني
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 إن عدم شعور املنافقني بفسادهم دليل على ضعف شعورهم، ألن النفاق مصدره القلب، :التفسري
ولو أن املنافقني تفقدوا ما يف قلوم ألدركوا أن أعماهلم ال دف أبدا إىل . وال يفطن إليه إال بالشعور

اجلنب وعداء اجلماعة، ولو فعلوا ذلك ألدركوا حقيقة مرضهم، اإلصالح املزعوم، بل إا راجعة إىل 
فهم بذلك خيدعون أنفسهم فضال عن . ولكنهم ال حياولون النظر فيما ختتلج به صدورهم من األفكار

  .خداعهم من سواهم من الناس
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  :شرح الكلمات
وسفه . أسرع منها الدم وخف: سفهت الطعنة. اتصف بالسفاهة؛ جهل: سفه الرجل: السفهاء

). األقرب(ركة واالضطراب خفة احللْم أو نقيضه؛ أو اجلهل، وأصله اخلفة واحل: السفَه. نسيه: نصيبه
واستعمل . رديُء النسج: كثري االضطراب؛ وثوب سفيه: زِمام سفيه: اخلفّة يف البدن، ومنه قيل: السفه

إذا أسرفت : وسافهت الشراب). املفردات(يف خفّة النفس ونقصان العقل ويف األمور الدنيوية واألخروية 
ل؛ املتقلب الرأي؛ قليل الذكاء يف الدين والدنيا، من ال فالسفيه هو خفيف العقل؛ اجلاه). اللسان(فيه 

  .وزن لرأيه؛ عدمي التفكري عند اإلنفاق
  ).األقرب(إدراك الشيء على حقيقته : والعلم. تيقن وعرف؛ أتقن؛ أحاط: علم: يعلمون
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م بسخاء  ينظر املنافقون إىل املؤمنني على أم يتصفون بالسفاهة، ذلك ألم ينفقون أمواهل:التفسري
يف سبيل اهللا، ويضحون حبيام من أجل دعوة اإلسالم، ويتعرضون ملخاطر القتال وعداوة الكفار، وهم 

ال : ولذلك إذ دعي املنافقون إىل إخالص النية وصدق اإلميان قالوا. على قلة عددهم يتحدون الدنيا كلها
وقد أشار .  أرواحنا وأموالنا وجهودناميكن أن نكون محقى مثل هؤالء املؤمنني، وإمنا علينا أن حنفظ

  :القرآن إىل هذه األمور يف مواضع عديدة مثل
  ،)٨:املنافقون (�ال تنفقُوا علَى من عند رسولِ اللَّه حتى ينفَضوا�
�مهينالِء دؤه غَر ضرم ي قُلُوبِهِمف ينالَّذقُونَ وافنقُولُ الْم٥٠:نفالاأل (�إِذْ ي(،  
الَّذين يلْمزونَ الْمطَّوعني من الْمؤمنِني في الصدقَات والَّذين ال يجِدونَ إِلَّا جهدهم فَيسخرونَ �
مهن٧٩:التوبة (�م(،  
�ى أَنْ تشخقُولُونَ ني يهِمونَ فارِعسي ضرم ي قُلُوبِهِمف ينى الَّذرفَت يأْتأَنْ ي ى اللَّهسةٌ فَعرائا دنيبص

نيمادن فُِسهِمي أَنوا فرا أَسلَى موا عبِحصفَي هدنع نرٍ مأَم حِ أَو٥٣:املائدة (�بِالْفَت.(  
واملؤمنون هم . واحلق أن الفتح واالنتصار ال يستحقهما إال الشجعان البواسل والفدائيون املناضلون

ن الشعوب اليت تتهرب من إ. أشجع من يف األرض، ألن أنظارهم تشخص إىل السماء دون األرض
مصريها اهلالك والدمار، والذين يضنون بأمواهلم عن اإلنفاق يف سبيل ..  وتتقاعس عن الفداءالتضحيات

وا ويضاعفوا فأولئك هم الذين ينم.. اهللا هم الذين يبددوا باطال، أما الذين ينفقوا يف مواضعها
  .أضعافا كثريا

. وترد اآلية على املنافقني بأن جبنهم وخبلهم مها السفاهة بعينها، إذ يراهنون على احلصان اخلاسر
فالكفار لن ينتصروا بتاتا، وإذن فلن جيديهم نفاقهم شيئا، بل إم سيخسرون أمواهلم وحيام يف عني 

وقد عاش رئيس املنافقني حىت رأى . ه فقد سفه سفها مبيناومن كانت هذه حياته وايت. الذل واحلسرة
وال تعجِبك �: يقول تعاىل مبينا هذه احلقيقة. بعينه انتصار اإلسالم، وتبني له من احلكيم ومن السفيه

تا ويني الدا فبِه مهذِّبعأَنْ ي اللَّه رِيدا يمإِن مهالدأَوو مالُهوونَأَمركَاف مهو مهفُسأَن قه٨٥:التوبة (�ز.(  
نعم، إن احلرص الشديد على املال والولد جيعل حياة املنافق عذابا وقلقا وحرمانا، مث يعقب ذلك 

  .اهلالك واخلسران
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   :شرح الكلمات
انفرد به ومل خيلط به : خال بالشيء. سأله أن جيتمع به يف خلوة ففعل: خال به وإليه ومعه: خلوا

: خالك ذم: يقال. �من أنصاري إىل اهللا�كما يف قوله تعاىل " مع" هاهنا مبعىن �إىل�وقيل إن . غريه
  ).األقرب(بتعد عنك ا

شطن . خالفه عن نيته ووجهه؛ أبعده: شطَنه". شاط"أو " شطن"مجع شيطان، وهو إما من : شياطني
فالشيطان من هذا . احلبل الطويل: الشطن. بعد عن احلق: شطن الرجل. بعدت: شطنت الدار. بعد: عنه

ئما يف الشر كأنه احتكر خمالفة اخلري الباب هو النائي عن احلق والذي يسعى إلبعاد غريه عنه، ويفكر دا
. هلك: شاط فالن. إذا احتد يف غضبه والْتهب: واستشاط غضبا. احترق: وشاط الشيُء). األقرب(

وتطلق كلمة شيطان أيضا على روح شريرة؛ . فالشيطان من هذا الباب من حيترق حسدا وتعصبا ويهلك
الراكب : "والشيطان هو اهلالك، ويف احلديث. الصغريةالعايت املتمرد من إنس أو جن أو دابة؛ احلية 

فقد سمي راكب وراكبان بالشيطان ألما أكثر عرضة ".. شيطان والراكبان شيطانان والثالثة ركب
  ).األقرب(للهالك على يد السارقني وقطاع الطرق 

. قتله: أه الربدوأهز. مات: هزئ الرجل). األقرب(هزأ : استهزأ. سخر منه: هزأ به ومنه: مستهزئون
  ).اللسان(املستهزئ بالشيء املستخف به 

 املراد من الشياطني يف هذه اآلية رؤساء الكفار واملنافقني اللذين ابتعدوا عن اإلسالم كربا :التفسري
وكانوا ال يدعون أتباعهم ومن يلوم من الناس . �وصالفة، ونفروا عن احلضور عند رسول اهللا 

وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا �: ملستقيم، فجعلوهم كما حكى القرآن عن لسامليتجهوا حنو الصراط ا
  . فال يصح أن يراد هنا بالشيطان إبليس). ٦٨:األحزاب (�وكُبراَءنا فَأَضلُّونا السبِيال

ا بينا يف معاين كما أن كلمة شياطينهم ليست سبا لرؤساء اليهود واملسيحيني، ألن الشيطان كم
:  أصحابه بقوله�وثانيا قد خاطب النيب . الكلمة، هو املخالف عن الوجه والذي يعرض نفسه لألخطار

فالتفت وأبصر تالميذه، "وثالثا جاء يف اإلجنيل ". الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثالثة ركب"
أيها "، )٨،٣٣:مرقس" (، لكن مبا للناساذهب عين يا شيطان، ألنك ال تم مبا هللا: فانتهر بطرس قائال

فلما رأى كثريين من "، )٣٣: ٢٣مىت " (احليات أوالد األفاعي، كيف ربون من دينونة جهنم 
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يا أوالد األفاعي، من أراكم أن ربوا من الغضب : الفَريسيني والصدوقيني يأتون إىل معموديته قال هلم
  )٣:٧مىت " (اآليت؟ 

 الكتاب املسيحيني ينتقدون وصف هؤالء الناس بالشياطني وينسون ما جاء يف والعجيب أن بعض
فكلمة شياطني وردت طبقا لألسلوب العريب املبني، . �كتام املقدس على لسان املسيح الناصري 

وهي ليست من قبيل الشتائم أبدا، وهذا املعىن الذي أوردناه عن كلمة شيطان واستعماهلا ثابت عن 
إذا خلوا إىل شياطينهم من : نقل ابن جرير عن ابن عباس رضي اهللا عنه: ار العلماء أيضاالصحابة وكب

إذا خلوا إىل �ونقل ابن جرير أيضا عن قتادة أن املراد بقوله . اليهود الذين يأمروم بالتكذيب
ونقل عن . أصحام من املنافقني واملشركني: ونقل عن جماهد أم.  إخوام من املشركني�شياطينهم

  ). تفسري بن جرير(أم رؤوسهم يف الكفر : عبد اهللا بن مسعود
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   :شرح الكلمات 
  ).األقرب(طول له وأمهله : مده يف غيه: ميدهم
غال يف : طغى الكافر. عاصي والظلمأسرف يف امل: طغى الرجل. جاوز القدر واحلد: طغى: طغيان

  ).األقرب(ارتفع وزاد إىل حد الفيضان : طغى املاء. الكفر
ويطلق العمى . العمه أن ال يعرف احلجة. حتري يف منازعة أو طريق؛ تردد يف الضالل: عمه: يعمهون

 أم �يعمهون�فمعىن ). األقرب(على فقدان البصر أو البصرية أما العمه فيطلق على أعمى البصرية 
  .يتخبطون يف ممارسام الظاملة، أو عقوهلم ال تعمل

 بينا يف شرح كلمات اآلية العاشرة أن األسلوب العريب يعرب عن عقاب اجلرمية بنفس لفظ :التفسري
وإذن ال . اجلرمية، فعقاب املخادعة اخلداع، وعقاب االستهزاِء اهلزُء، فكأن ارم وقع يف نفس جرميته

إن روح . ، ألن معناها أن اهللا يعاقبهم جبرمية استهزائهم�اهللا يستهزئ م �لالعتراض على عبارة وجه 
القرآن الكرمي تتعارض مع االستهزاء والسخرية، وترمجة هذه اآلية يف بعض التراجم على أساس هذا 

  .املفهوم اخلاطئ جهل باألسلوب العريب
ومن أَصدق من اللَّه �: اهللا تعاىل بريٌء من ذلك وقد قالكما أن االستهزاء يعين الكذب أيضا، وقول 

  ).١٢٣:النساء (�قيالً
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وفضال عن ذلك فإن الكلمة اليت تسند إىل اهللا تعاىل وإىل اإلنسان تفقد مدلوهلا املختص باإلنسان إذا 
يتكلم كاإلنسان بلسان فإذا قلنا إن اهللا يتكلم، فال يراد بذلك أبدا أن اهللا تعاىل . أسندت هللا عز وجل

وقد وصف اهللا تعاىل نفسه . وإمنا املراد ظهور ألفاظ مسموعة لإلنسان بقدرة اهللا.. وشفتني وحنجرة
  ).١٢:الشورى (�لَيس كَمثْله شيٌء�: بقوله

 أنه يعاقبهم باستهزائهم وخيزيهم بني �اهللا يستهزئ م�وعلى ضوء هذا التفسري يكون معىن قوله 
  .اس، وجيعلهم أضحوكة هلمأيدي الن

إمنا حنن �: ، بينما قالوا للكفار�إمنا حنن مصلحون�: ومما جيدر باالنتباه أن املنافقني قالوا للمؤمنني
فكانوا يدركون أن . هذه شهادة فطرية من املنافقني على حال املؤمنني وحال الكفار. �مستهزئون

أما عن . ون بالكفار، وإمنا يستاءون من هذا القولاملؤمنني لن يقبلوا منهم عذرا بأم كانوا يستهزئ
إمنا حنن �: فكان املنافقون يعلمون أم خللو قلوم من التقوى، لن يستاءوا من قوهلم.. الكفار

فقول املنافقني هذا ينهض . ، بل سوف يفرحون ذا اجلواب الساخر لعداوم للمؤمنني�مستهزئون
  .املسلمون من مكارم األخالق، وعلى خلو الكفار من التقوىشهادة تلقائية مؤثرة على ما ناله 

وإمنا إلتاحة الفرصة أمامهم ..  أنه ميهلهم، ال ليزدادوا يف الضالل�وميدهم يف طغيام�: وقوله تعاىل
ولَ مرة ونذَرهم ونقَلِّب أَفْئدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمنوا بِه أَ�: للتوبة واإلصالح، كما قال عز وجل

وهم يصطَرِخونَ فيها ربنا أَخرِجنا نعملْ صالحا غَير الَّذي كُنا �). ١١١:األنعام (�في طُغيانِهِم يعمهونَ
يرذالن اَءكُمجو ذَكَّرت نم يهف ذَكَّرتا يم كُمرمعن لَملُ أَومع٣٨:فاطر( �ن.(  

ففساد أعماهلم، وعدم تذكرهم بآيات اهللا، وإصرارهم على اإلعراض عن النذير، وإمهاهلم التدبر فيما 
حيرمهم معامل الطريق الصحيح، ويستمرون يف ضالهلم الذي يسوقهم إىل .. أنـزل إليهم من رم

 ويضربون يف األرض  أي يترددون يف الضالل�يعمهون�وهذا هو معىن . التخبط يف مزيد من الضالل
  .من دون عالمة ديهم
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  :شرح الكلمات 
رى مبعىن باع واشت. ومن ترك شيئا ومتسك بغريه فكأنه اشتراه. ملك بالبيع: اشترى وشرى: اشتروا

  ).األقرب واملفردات(أيضا 
. ضد اهتدى: وضل الرجل يف الدين ضاللة. مل يهتد إليه: ضل عنه. الضاللة ضد اهلدى: الضاللة

غاب عنه : ضل الناسي. نِسيه: ضل فالن فالنا. خفي: ضل املاء يف اللنب. ضاع عنه: ضل فالن الفرس
  ).األقرب(ه نفعه عمل عمال مل يعد علي: ضل سعيه. حفظُ الشيء
األول، أم اشتروا الضاللة وباعوا اهلدى يف :  تتضمن معنيني�اشتروا الضاللة باهلدى� :التفسري

فاإلنسان خملوق على الفطرة السليمة اليت وهبها اهللا تعاىل إياه، وزوده بالقوى اليت ميكنه ا أن . مقابلها
قة الشريرة واألعمال الذميمة تفسد هذه الفطرة وتفقدها مييز بني اخلري والشر، ولكن التربية السيئة والرف

فطْرت اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها ال �: وقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا املعىن فقال. القدرة املوهوبة
 لْقِ اللَّهخيلَ لدب٣١:الروم (�ت( ،  

  ).٥:التني (�وِميٍنسانَ في أَحسنِ تقْلَقَد خلَقْنا اِأل�
رانه أو دانه أو ينصكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهو: " يف قوله�وقد ذكرها الرسول 

فمن خسر هذه النعمة اإلهلية بسوء عمله واستمسك بالضاللة فقد ). كتاب القدر مسلم،" (سانهميج
  .شراء الضاللة باهلدى: دخل هذه التجارة الكاسدة

 املنافقني فضلوا الضاللة على اهلدى، ذلك أن اهللا تعاىل قد وهب اإلنسان القدرة على واملعىن الثاين أن
التمييز بني اخلري والشر مث خيره من ناحية، ومن ناحية أخرى أرسل الرسل وأنـزل معهم الكتاب 

وقد أساء . يف الوقت الذي كان الشيطان وأتباعه يروجون للتعاليم الضارة.. يعرض فيه اهلداية على الناس
  !املنافقون االختيار وتقبلوا الضاللة الشيطانية املهلكة ورفضوا اهلداية النافعة، فبئس االختيار

ويظن املنافقون أن سلوك النفاق ربح هلم، إذ يتجنبون به غضب الفريقني، ويكسبون مواالم، 
، أي أن األمر بعكس ما �فما رحبت جتارم�: ويهربون من مسئوليام وواجبام، ولكن اآلية تقول

وليت األمر يقف عند اخلسران واهلوان الدنيوي، ولكن العقاب األخروي . يتوقعون، فهم اخلاسرون
ما كانوا �فهم خيسرون الدنيا، و. ينتظرهم، ألن من افتقر إىل اهلداية من شأنه أن يضل عن اهلدف

  . فيخسرون اآلخرة أيضا�مهتدين
 هامة هي أن أي عمل لإلنسان له نتيجتان؛ إحدامها عاجلة، والثانية وتعلمنا اآلية الكرمية حقيقية

فمن يقبض عليه وهو يسرق مثال يلق العقاب واملذلة يف هذه احلياة الدنيا، وهذه هي النتيجة . آجلة
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العاجلة لفعلته، وبسبب انقياده وراء هذا العمل تضعف فيه القدرة على رؤية احلق واهلدى وقبوله، وهذه 
ومن يفعل اخلري جيد نتيجته العاجلة يف رضاه عن نفسه وارتفاع شأنه بني الناس؛ .  النتيجة اآلجلةهي

  .ونتيجته اآلجلة أنه يزداد معرفة باخلري، وقدرة على فعله واتباع سبيل اهلدى
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  :شرح الكلمات
أقام له مثال أي حجة؛ القول السائر بني الناس؛ : املَثَل هو الشبيه والنظري؛ الصفة؛ احلجة، يقال: مثَلُهم

بينهما مشاة املثل عبارة عن قول يف شيء يشبه قوال يف شيء آخر ). األقرب(احلديث؛ العربة؛ اآلية 
  ).املفردات(ليبني أحدمها اآلخر ويصوره 

  ).األقرب(أشعلها : استوقد النار: استوقد
  ).املفردات(أشعلها : أضاءها. استنارت: أضاءت النار: أضاءت
ذهاب النور، وقيل عدم الضوء عما من شأنه أن يكون : مجع ظلمة، والظالم والظلمة: ظلمات

. ويعرب ا عن اجلهل والشرك والفسق). األقرب(لة، وبالنور عن اهلدى ويكىن بالظلمة عن الضال. مضيئا
وجاءت كلمة ظلمات إشارةً إىل أنه فضال عن الظلمة الظاهرية فإن املكان أيضا حمفوف باألخطار 

.. ولقد وردت الكلمة يف القرآن دائما بصيغة اجلمع إمياء إىل أمر أخالقي أو روحاين. األخرى العديدة
  .اصي وسوء األخالق ال تبقى على حاهلا، بل تتفاقم ويترتب عليها مزيد من املعاصي واملصائبألن املع

استبان : أبصر الطريق. جعله يبصر: أبصر فالنا. رآه؛ أخربه مبا وقعت عينه عليه: أبصره: يبصرون
  ).األقرب(ووضح 

وقدوا النار، مث إذا انتشرت  تبني هذه اآلية التطورات اليت واجهها املنافقون، إذ إم أ:التفسري
واملراد من إيقاد النار هنا وصول الدعوة . أضواؤها أصابتهم الغشاوة، فحرموا الرؤية، ومل ينتفعوا ا

 تلقى الدعوة للذهاب إىل هناك من أهل املدينة، وكان املنافقون من �اإلسالمية إىل املدينة، ألن الرسول 
شر نور اإلسالم أصام البغض واحلسد، واجتهوا إىل أعداء ولكن عندما انت. بني اجلماعة الداعية

ومن احلقائق الروحية أن من يضل بعد االهتداء . املسلمني، ويف النهاية عموا وفقدوا بصارم وبصريم
  .يهوي إىل درك سحيق، ويفقد ما ناله من قبل
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يف القرآن الكرمي، فعندما كان  وارد �النار�إن التعبري عن التعاليم الدينية واآليات السماوية بلفظ 
آنس من جانِبِ �:  عائدا من مدين رأى جتليا مساويا بصورة النار حكاها القرآن يف قوله�موسى 

 �يا موسى إِني أَنا اللَّه رب الْعالَمني�: فلما اقترب إليها ناداه اهللا تعاىل). ٣٠:القصص (�الطُّورِ ناراً
يكَاد زيتها يضيُء ولَو لَم تمسسه �: ذلك شبه الكالم السماوي بالنار يف قوله تعاىلوك). ٣١:القصص(

ارمشريا إىل أن الذين هلم فاعلية روحية قوية، تكاد تتوقد روحانيتهم من تلقاء نفسها ).. ٣٦:النور (�ن
  .قبل أن تتلقى الوحي اإلهلي الذي عرب عنه بالنار

 جاءهم مظهرا للتجلي اإلهلي، فأضاء �جهوا الدعوة مع أهل املدينة إىل الرسول اهللا فاملنافقون ملا و
  .كالم اهللا جوانب النفوس، عندئذ ثار احلسد يف قلوب املنافقني فحرموا أنفسهم من اخلريات

كان وإذا . وتشبيه التجلي السماوي والكالم اإلهلي بالنار ليس عجيبا، فقد عرب العرب عن احملبة بالنار
احلب ينري يف نفس احملب تلك املشاعر اليت تتملك قلبه وتغلب غريها من األحاسيس، فإن التجليات 
اإلهلية والوحي الرباين تقضي على األهواء الفاسدة ومتحق امليول والنوازع إىل املعاصي، وتطهر القلب من 

كما أا .  تشبيه صادق ولطيففتشبيهها بالنار.. كل سوء فال يبقى به إال حب اهللا تعاىل وحب ما حيب
  .قد شبهت أيضا باملاء يف بعض اآليات ملا هلا من تأثريات أخرى مناسبة

وقد . مخدت ناره أي ازم يف احلرب: تقول العرب. ويف األسلوب العريب يعرب عن احلرب أيضا بالنار
وقد فر أبو سفيان جبيش . واربط العرب النار باحلرب حىت إنه إذا مخدت نار فريق أثناء املعركة تشاءم
وقد أشار اهللا تعاىل إىل هذا . املشركني يف موقعة األحزاب بسبب انطفاء نريام بفعل الرياح الشديدة

  ).٦٥:املائدة (�كُلَّما أَوقَدوا نارا للْحربِ أَطْفَأَها اللَّه�: املعىن يف قوله
نافقني قد دسوا الدسائس وكادوا املكائد، متعاونني مع وعلى ضوء هذا املعىن يكون مفهوم اآلية أن امل

الكفار، وأهلبوا نار احلرب ضد املسلمني على أمل أم سيبيدون اإلسالم، ولكن النتائج جاءت على 
عكس ما متنوا، فتضاعفت قوة اإلسالم، وتأصلت عظمته يف القلوب، وبدال من أن ينتفع املنافقون 

ي فقدوا نور بصريم، وختبطوا حىت وقعوا يف احلفرة اليت حفروها  أ�ذهب اهللا بنورهم�مبكائدهم 
  .لإليقاع باملسلمني

 يعين أيضا أن العباءة النورانية لإلسالم اليت لبسها هؤالء املنافقون نزعها �ذهب اهللا بنورهم�وقوله 
ذلك .. هم بسببهااهللا منهم، مبعىن أن الكفار مل ينتصروا يف هذه احلرب اليت أشعلوها ولكن انكشف نفاق

أنه بعدم اشتراكهم يف احلروب ظهر بطالن ادعائهم باإلميان، وبالتايل تبني للمسلمني خطأ حسن ظنهم 
  .بأم مسلمون
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ذلك أنه كلما اكتمل الدين وازداد . واملعىن الثالث هو أن ازدهار اإلسالم كشف عن حقيقة املنافقني
مما يفضحهم فيسلب عنهم .. ل على املنافقني أكثر فاكثرالنور اإلهلي، كثرت أحكام الشريعة، وهذا يثق

  .لباس النور
 يدل على أن املنافقني أوقدوا نار احلرب ليحققوا ا أهواءهم �تركهم يف ظلمات ال يبصرون�وقوله 

ويسترجعوا ا عظمتهم، ولكن أمرهم انقلب ضدهم بانكشاف نفاقهم وتراكم الظلمات عليهم، 
  .يظهم وكيدهم وفقدوا الرؤية للخروج منهافاستفحل نفاقهم وزاد غ

يكون املعىن أم استدعوا اإلسالم بأنفسهم مث أعرضوا عنه، .. وباعتبار أن النار هي نور اإلسالم
  .فحرمهم اهللا من نور الفطرة السليمة، وكذلك من نور الوحي اإلهلي وبركاته
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  :اتشرح الكلم
مع فيه وال . انسدت أذنه وثقل مسعه أو ذهب، فهو أصم: صم الرجل: صطموالرجل األصم من ال ي

  .كأنه ينادى فال يسمع).. األقرب(يرد عن هواه 
البكم أن يولَد اإلنسان : وقال ثعلب. وقيل هو اخلرس أيا ما كان. اخلُرس مع عي وبلَه: البكم: بكم

بني األخرس واألبكم فرق يف كالم العرب، فاألخرس : وقال األزهري. مع وال يبصرال ينطق وال يس
الذي خلق وال نطق له كالبهيمة العجماء، واألبكم الذي ينطق بلسانه وهو ال يعقل اجلواب وال حيسن 

  ).اللسان(وجه الكالم 
ميي الرجل. مجع أعمى: عمهِل؛ غَوِ: عذهب بصره كله؛ ذهب بصر قلبه وج األقرب(ي.(  

 تقدم اآلية وصفا مالئما حلال املنافقني، فهم صم ألم مل يسمعوا لكالم الوحي اإلهلي، :التفسري
وهم بكم ألم أغلقوا أفواههم استكبارا وغرورا، ومل يستفهموا . فحرموا الفائدة من القرآن احلكيم

ة، ورفضوا أن يكونوا يف موقف املتعلم  عما اشتبه عليهم من أمر، وإمنا أخذم العزة الكاذب�الرسول 
. وهم عمي ألم مل يبصروا ما طرأ على إخوام املسلمني من تغريات رائعة. بعد أن كانوا قادة معلمني

أمل يلحظ شيخ املنافقني . لقد كانت أمام املنافقني فرص عديدة للسمع والكالم والنظر يف بيوم أيضا
؟ أمل ير كيف حتول ابن "رضي اهللا عنه"أصبح عليه سلوك ابنه عبد اهللا عبد اهللا بن أيب بن سلول ما 

كذاب جبان إىل رجل صادق بر طاهر شجاع باسل، وكيف صار ابن عابد الدنيا عبدا هللا تعاىل ال 
يكف عن السجود لذي العرش العظيم؟ أمل ير املنافقون أبناء عشريم وما جيري يف بيوم ويف أعماهلم 
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 من عفة وطُهر وأمانة وصدق؟ أمل يروا بين األوس واخلزرج الذين ختلصوا من كل عيب ويف سلوكهم
كيف كانت تسيل أعينهم لذكر اهللا، وتتغىن ألسنتهم حبمد .. أخالقي، وفاضت قلوم مبحبة اهللا تعاىل

.. هماهللا، وكيف كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة؟ إذا مل يروا ذلك كله وهو أمام أعين
  فمن األعمى إذن؟
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  :شرح الكلمات
، "و"التقسيم، والتخيري، واإلباحة، واجلمع املطلق أي مبعىن : حرف عطف يفيد معاين عديدة منها: أو

وهو هنا مبعىن اجلمع . والشك واالستثناء، واإلام، والتقريب، والشرط، والغاية، واإلضراب، والتبعيض
  ).املغين(املطلق والتقسيم 

السحاب املختص بالصوب، وهو نـزول : الصيب). األقرب(الصيب السحاب ذو الصوب : صيب
  ).املفردات(املطر بقدر ما ينفع 

كل ما عالك فأظلّك؛ سقف كل شيء؛ ظهر الفرس؛ السحاب؛ املطر اجليد؛ العشب؛ رواق : السماء
  ).األقرب( البيت

فيكون معىن الرعد ). األقرب(صات وضج لألمطار : رعد السحاب. الرعد صوت السحاب: رعد
  .الك والدمار واألمر باحلربهنا األوامر اإلهلية اجلسيمة والوعيد بأنباء اهل

واملراد من الربق هنا املشاهد احلربية، أو النكات العلمية ). األقرب(الربق وميض السحاب : برق
  .الواضحة، واآليات الدالة على الصدق، والغنائم واالنتصارات اإلسالمية

سماء يف مجع صاعقة وتعين املوت؛ كل عذاب يهلك، صيحة العذاب؛ نار تسقط من ال: الصواعق
هي الصوت الشديد من اجلو، مث يكون : والصاعقة). األقرب(رعد شديد ال متر على شيء إال أحرقته 

  . وهي يف ذاا شيء واحد، وهذه األشياء تأثريات منها. منه نار فقط، أو عذاب أو موت
  ).األقرب( وجمانبة الشيء خوفا منه  التحرز: احلذر:حذر

وأنواع . ، زوال القوة احليوانية وإبانة الروح عن اجلسم)األقرب( ا زوال احلياة عمن اتصف: املوت
  :املوت خبالف ذلك هي
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يحيِي الْأَرض بعد �: األول ما هو بإزاء القوة النامية املوجودة يف اإلنسان واحليوانات والنباتات
  ).٢٠:الروم (�موتها

  ).٢٤:مرمي(� قَبلَ هذَايا لَيتنِي مت� :والثاين زوال القوة احلاسة
  ).١٢٣: األنعام(� أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه�: الثالث زوال القوة العاقلة

  ).١٨:إبراهيم(� يأْتيه الْموت من كُلِّ مكَان وما هو بِميت�: احلزن املكدر للحياة: الرابع
  ).املفردات(املنام : واخلامس

  ).اللسان(وت لألحوال الشاقة كالفقر والذل والسؤال واهلرم واملعصية وقد يستعار امل
  ). األقرب( أحدقه :أحاط باألمر: حميط

ا من هذه اآلية يتحدث القرآن عن فئة ثانية من املنافقني، هم أولئك الذين آمنوا ولكن  بدًء:التفسري
ن مواجهة ديد األعداء، إميام ضعيف، خيشون الناس أشد من خشيتهم هللا تعاىل، وجيبنون ع

ويتقاعسون عن بذل التضحيات، وحياولون أن يبقوا على صلتهم ومودم مع الكفار، ويراسلوم 
وكان هؤالء النفر يعللون أنفسهم بأن اإلسالم دين اهللا احلق، وأنه لن . وميدوم ببعض أخبار املسلمني

ري عليهم إذا صانوا أنفسهم من إيذاء الكفار يتضرر ذا الذي يفعلون، وأنه منتصر حتما، وإذن فال ض
  !ومن بذل تضحيات ال داعي هلا

ولكن القرآن يعلن منذ البداية أنه دين التضحية والفداء، وأن هذا التخاذل نفاق كريه، ومن يلجأ إىل 
 وما اإلسالم إال أن يسلم املرء كل ما ميلك هللا رب العاملني، ومن ال يوطن. هذا األسلوب منافق ضال

  . نفسه على هذا اإلخالص والفدائية فال يرجونَّ ما قدر لإلسالم من خريات وازدهار
يضرب القرآن مثل هذا الفريق من املنافقني بالسحاب املمطر، وما املطر إال فضل اهللا تعاىل املبشر 

ول دون ولكنها ال حت.. ولكن املطر يصحبه ظواهر طبيعية تدل عليه، فهناك ظلمات ورعد وبرق. باخلري
نزول اخلري، وال متنع الفالح العاقل من أن يسارع إىل االنتفاع باملطر، فيخرج ليعد القنوات واملصارف 

وما من عاقل يترك املطر يتسرب من أرضٍ خشية الرعد أو الربق فيضيع . واحلواجز لالستفادة من الغيث
  .سدى

لكن . ظلمات والرعود والربوقوكذلك فإن ظهور اإلسالم هو كغيث مساوي، يلزم أن تصطحبه ال
يعدون هلا عدا من .. املؤمنني هلم خربة مبثل هذه الظروف واألوضاع، فبدل أن يضطربوا هلا

وأما املنافقون ضعفاء العمل فيأخذهم الفزع، فيلزمون بيوم، . التضحيات، فينتفعون ا حق االنتفاع
  . وانتصاره، ويستحقون غضب اهللا تعاىل أيضاوحيرمون أنفسهم من املنافع املقرونة بازدهار اإلسالم
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مم خيافون؟ أخيافون إيذاء .. ، أي أن هؤالء املنافقني�واهللا حميط بالكافرين�: مث يقول اهللا عز وجل
الكفار الذين قد قضى اهللا تعاىل الكهم؟ ملاذا اخلوف من املقضي عليهم باهلالك؟ وهل ينجو اجلبان من 

فاحلذر إذن ال مربر .  أذنه؟ إن الرعود اليت يسمعها تقع بعد أن يرتل الربقالصواعق إذا وضع أصابعه يف
  . له، وكان األوىل به أن يسعى لالنتفاع باملطر واالستعداد له

 ال تعين الشك كما يظن البعض، فاهللا تعاىل هو العليم �أو كصيب� يف قوله تعاىل �أو�وكلمة 
 إن هذا املثل ال يتعلق بفرد واحد، ولكن يتصل جبماعة .اخلبري، وهو أمسى وأجل عن التشكك والتردد

إذا .  على الشك�أو�تتكون من عناصر خمتلفة األوضاع واألحوال، ويف مثل هذه احلالة ال تدل كلمة 
أما إذا قلت عن مجاعة إم قائمون أو . قلت عن زيد إنه قائم أو قاعد، فقد شككت ألنه فرد واحد

  .ئم والبعض اآلخر قاعد؛ وعندئذ ال تفيد الشكقاعدون فاملراد أن بعضهم قا
فئة سبق ذكرها وهي اليت ضيعت فرصة اهلداية، وعطلت مواهبها : فاآلية تدل على أن املنافقني فئتان

وملكاا، وأثارت احلرب يف وجه دعوة اإلسالم، فوقعوا يف الضاللة، وما هم خبارجني منها ما مل يعودوا 
هم اخلوف كل مأخذ كلما رأوا ظلمات الصعاب ورعد احلرب وبرق وفئة أخرى يأخذ. إىل حواسهم

احملن والقتال، ويسدون آذام عندما يرون صواعق املعارضة تنقض عليهم، ناسني أن من السنن الكونية 
أن تكون الظلمات والرعود والربوق مصاحبة لنعمة املطر الذي هو من نِعم اهللا الكربى، وأن هذه األمور 

  .تفي ويبقى الغيث ونفعه العميمسرعان ما خت
فدائما ما .. إن اآلية الكرمية ختربنا مبجريات األمور عندما تترتل رسالة مساوية وتتجلى يف آفاق الدنيا

كناية عن ظلمات املصائب واالبتالءات .. تصحبها السحب الداكنة والرعود القاصفة والربوق اخلاطفة
أي .. مث يأيت الرعد. اهلجرة والتضحية باألموال واألنفسوقطع الصالت بني املؤمنني والكافرين، و

وقد تتحول الربوق إىل . أي النوازل اليت ختطف األبصار.. مث يظهر الربق. ااهرة بالتحدي للدنيا كلها
أي يتابع األعداء اهلجمات الجتثاث شأفة املؤمنني، ويضطر املؤمنون إىل رد اهلجوم، ويصاب .. صواعق

وخياف ضعاف القلوب من املنافقني مجيع أنواع املشاكل، ولكنهم على وجه . نني أحيانافيها بعض املؤم
  .تكاد تزهق نفوسهم من هذا اخلطر األخري.. خاص

ولقد رد اهللا تعاىل على أولئك الذين يزعمون أن بعثة األنبياء مدعاة إىل ظهور الفساد والشتات، 
كذلك عند بعثة .  وتصحبه بعض الظواهر الشديدةفأخربهم بأن املطر نعمة مساوية له منافع عديدة

إن من . بل إا حتمل البشرى بالربكات املقبلة. تثور العواصف، ولكن هذه ليست عالمة شؤم.. األنبياء
تشرق الشمس على األرض، .. سنة اهللا عند املطر أن خيفي السحاب قرص الشمس، ولكن بعد حني
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.. وهكذا بعثة الرسل فإنه بعد الشدائد والصعاب. ن بركةوهي أحلى ما تكون منظرا، وأشد ما تكو
  .تشرق الشمس اإلهلية عقب الغيث الروحاين بأروع ما يكون اإلشراق

من أي :  يلفت نظر هؤالء املنافقني إىل تلك احلقيقة، ويقول هلم�واهللا حميط بالكافرين�وقوله تعاىل 
أن اهللا قضى الك أعدائه؟ فكيف ختافون من هو شيء ختافون؟ هل ختافون الكفار وأذاهم؟ أال تؤمنون ب

  هالك ال حمالة؟
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  :شرح الكلمات
  ).األقرب(ذهب به : وخطف الربق البصر. استلبه بسرعة: خطف الشيء: خيطف

  .أراد: شاء
ويستعمل املصدر مكان اسم املفعول، فالشيء ما يراد أو . كل ما يصح أن يعلم أو خيرب عنه: الشيء

  ).األقرب(يبتغى أو يقصد 
والقدرة إذا ). األقرب(القوة على الشيء والتمكن منه : القدرة. قوي عليه: يءقدر على الش: قدير

وصف ا اإلنسان فاسم لهيئة له، ا يتمكن من فعل شيٍء ما، وإذا وصف اهللا تعاىل ا فهي نفي العجز 
الفاعل ملا يشاء والقدير هو . وحمال أن يوصف غري اهللا بالقدرة املطلقة معنى، وان أُطلق عليه لفظًا. عنه

  ).املفردات(على قدر ما تقتضي احلكمة، ال زائدا عليه وال ناقصا عنه 
 تشري اآلية إىل أن هذه الفئة من املنافقني قاربوا أن يفقدوا بصرهم من شدة خوفهم كلما :التفسري

تمل أن وإذا كانوا مل يفقدوا بصرهم كلية فمن احمل. تعرضوا للمواقف اليت تتطلب منهم شجاعة وتضحية
  . وفقدان البصر هنا كناية عن فقدان اإلميان. يفقدوه إذا استمروا على خوفهم ورعبهم

إذا أضاء هلم مشوا فيه، أما إذا صاحبته الصواعق املدمرة : إن للربق تأثريين خمتلفني على هؤالء املنافقني
نة تعاونوا مع املسلمني يف واملراد أم إذا أحسوا بالطمأني. أعمى عيوم ووقفوا مكام ال يتحركون

  .أعماهلم؛ أما إذا اشتد البالء وانقضت صواعق احلرب قاموا فزعني وختلوا عن طريق املسلمني
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أن احتفظوا :  حتذير هلذا الصنف من املنافقني�ولو شاء اهللا لذهب بسمعهم وأبصارهم�: وقوله تعاىل
 احملافظة على إميانكم بسماع آيات القرآن لقد وفقتم حىت اآلن إىل. بشجاعتكم واسلكوا مسلك املؤمنني

فمن املمكن جدا أن يضيع هذا اإلميان، وال يفيدكم .. احلكيم، ولكن إذا استمر حالكم هذا من النفاق
وهناك أيضا خطر فقدان بصركم؛ أي أنه بتواتر نزول صواعق احملن واملصائب ختذلون . مساع القرآن شيئا

ضمون إليهم كلما ترون ومضات النور، ولكن يخشى عليكم فقدان إنكم تن. املسلمني وتتخلون عنهم
  .هذه الفرصة فتضيع منكم بصريتكم الروحانية متاما

وبتوفيق من اهللا تعاىل . وهذه من اآليات اليت يصعب تفسريها، ولقد فسرها اآلخرون بطريقة جمملة
ا وبني اآليات السابقة والتالية هلا متكنت من تفسريها جزءا جزءا، مث الربط بني عناصرها من ناحية وبينه

  .فال يبقى يف فهمها أي غموض.. من ناحية أخرى
يظن بعض الناس أن القرآن الكرمي ال يقول بوجود النفاق باألعمال، ويرون أن النفاق املذكور يف 

أذكر عندما كنت أدرس القرآن .  هو أيضا عن املنافقني يف عقيدم� اآلية…أو كصيب�: قوله تعاىل
، وكان من العلماء اإلجالء املوهوبني مبلكة خاصة يف استنباط معاين القرآن "روشن علي"مع احلافظ 

الكرمي، على يد أستاذنا حضرة موالنا نور الدين قبل توليه منصب اخلالفة، كان احلافظ روشن يناقشه 
موضوع النفاق، وكان يقول بأن نفاق األعمال حمال عقال، وأن املنافق هو من فسدت كثريا حول 

  .عقيدته
وقد وجدت حديثا يذكر املنافقني بالعمل، فعن أيب . وأرى هذه اآليات تبني أحوال املنافقني بالعمل

ربوط قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف م: القلوب أربعة: "�سعيد قال قال رسول اهللا 
وأما . فأما القلب األجرد فقلب املؤمن سراجه فيه نوره. على أغالفه، وقلب منكوس، وقلب مصفح
وأما القلب املصفح فقلب فيه إميان ونفاق، فمثل اإلميان فيه . القلب املنكوس فقلب املنافق عرف مث أنكر

فأي املادتني غلبت .. يح والدمكمثل البقلة ميدها املاء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرعة ميدها الق
  ).مسند أمحد بن حنبل" (على األخرى غلبت عليه

فإن . فهذا احلديث يبني أن هناك منافقا يعترب مسلما من حيث اإلميان، ولكنه ضعيف من ناحية العمل
أي يضيع .. غلبت حالته اإلميانية أصبح مؤمنا صادقا، وإن غلبت حالة النفاق عليه صار منافقا كامال

  .ميانهإ
هذا املوضوع يشرح هذه اآلية ألنه يبني أن مسع وبصر هؤالء مل يزوال بعد، ولكن لو استمروا على 

  .هذا احلال فهناك خطر كبري لضياعهما
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ومن نعمة اهللا تعاىل أن الربق ال تصحبه الصواعق دائما، ومعىن ذلك أن الشدائد اليت ال بد من 
ة؛ واخلري الناجم عن هذه الشدائد أكرب بكثري من أذاها مواجهتها ال تكون يف معظم األحوال مهلك

  . فالعاقل من انتفع ا فواجهها بشجاعة، وبذل يف سبيل اهللا تعاىل غري هياب وال وجِل. هاومشاقّ
إا ختربهم بأن اهللا تعاىل عندما يرسل رسالة جيعل طريقها . إن اآلية الكرمية حتذر املؤمنني أميا حتذير

اكل والشدائد، وإن سبيل الدين ال يفرش باألزهار والورود، بل ينال اإلنسان بغيته من الدين حمفوفة باملش
ومن أراد اإلميان ولذته، فعليه أن يتحمل املشقات، ويعرف اآلالم، ويقدم . باجتياز الغابات الشائكة

ريد اإلميان إمنا والذي يتنصل عن التضحية مث يزعم بأنه ي. التضحيات بكل ما يلزم لبلوغ هذه الغاية
إن . ومن املستحيل أن ينجح ويبلغ غايته.. يتصرف تصرف احلمقى، ألنه يريد التقرب إىل اهللا بالنفاق

الباحث عن احلق إذا أدرك ذلك حق اإلدراك ففالحه أكيد وإذا مل يدرك هذه احلقيقة صار بة لألوهام 
  ! والعياذ باهللا.. هواألماين الكاذبة، وباء بغضب من اهللا بدل من أن ينال فضل

 يدل على أن اخلوف الذي يتسلط على قلوب ضعاف �إن اهللا على كل شيء قدير�: وقوله تعاىل
ملاذا خيافون التضحيات يا ترى؟ إمنا سببه . اإلميان ناتج عن نقص إميام وجهلهم حبقيقة صفاته جلّ وعال

ىل حق اليقني، ما وقعوا يف مثل هذه واحلق أم لو أيقنوا بقدرة اهللا تعا. خوفهم من أذى الكفار
أال فليعلم املنافقون أن اهللا تعاىل قدير . لو أيقنوا أن اهللا قادر على ما يريد، ملا خافوا الكفار. الشبهات

فإذا كان تعاىل قد قضى بانتصار . على كل ما يقضي به من األمور، ال مانع وال حائل دون إرادته
 دون ما يريد؟ تذكروا صفات اهللا -مهما كثُر عددهم وعدم-ار اإلسالم وازدهاره فكيف حيول الكف

  .وقووا إميانكم حىت يزول عنكم اخلوف والتردد إىل األبد
إنه مما ال شك فيه أن مجيع أنواع الضعف واملعاصي ناشئة عن اجلهل بالصفات اإلهلية ونقص اإلميان 

ميان بصفات اهللا تعاىل هو الذي يسبب وجيب على اخلائف من غري اهللا أن يستيقن بأن ضعف اإل. ا
  .اخلوف، ولوال ذلك الضعف ملا كان اخلوف أيضا

هل تعين هذه العبارة أن اهللا تعاىل :  سأل بعضهم�إن اهللا على كل شيء قدير�ومبناسبة قوله تعاىل 
دير فوصف الق. قدير على أن يكذب أو ميوت؟ مثل هذا التساؤل ال يصدر إال عن قلة تدبر وضآلة فكر

وليس الكذب واملوت من الكمال يف شيء بل مها .  وتعين ذو القدرة الكاملة�قدر�صيغة مبالغة من 
وإنه . من النقائص، وذو القدرة الكاملة مرته عن النقص، ومن مث فإن صفة القدرة ال تتعلق ذه النقائص

 إن الشجاعة والفرار ال !إن فالنا عظيم الشجاعة حىت أنه ليفر من الفأر: ملن السخف أن يقول قائل
  .جيتمعان، كذلك كمال القدرة والنقائص ال يتفقان
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 مصدر مبعىن املشيئة واإلرادة، فمعىن �شيء� يعين كل ما يريد، ألن �كل شيء�كما أن قوله 
وإرادة اهللا تعاىل كاملة، والكذب واملوت وما إىل ذلك بعيد . العبارة أن اهللا تعاىل قدير على كل ما يريده

  .لكمال، واهللا جل وعال ال يعلق إرادته ومشيئته ومقدرته على النقائص اليت ال تليق جباللهعن ا
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  :شرح الكلمات
  ).املفردات(غاية التذلل : العبادة: اعبدوا

  .راجع شرح الكلمة يف سورة الفاحتة: بكمر
أوجده وأبدعه على غري مثال سبق : خلق الشيَء. قدره قبل أن يقطعه: خلق األدمي: خلقكم

  ).األقرب(
 حرف مشبه بالفعل يفيد التوقع واإلشفاق، وخيتص باملمكن املشكوك يف حدوثه؛ �لعل�: لعلكم

، أي كي يتذكر أو �ا لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشىفَقُولَ�: وجاء يف القرآن. وكذلك يفيد التعليل
  .كي وحىت: فلعلّ يف هذه اآلية تعين. خيشى

أال وهو اهللا تبارك وتعاىل، وأن ..  استهل القرآن بإعالن أن خري الدواء ما يصفه العليم اخلبري:التفسري
كتاب جامع للكلمات كلها؛ : الناحية الروحانية؛ فإنه أوالالقرآن هو الدواء الناجع لتنشئة العامل من 

يفتح باب الرقي بال حدود، ويتدرج باملتقي أعلى فأعلى : أنه مربأ من كل ريب وعيب؛ ثالثا: ثانيا
مث انتقلت اآلية إىل . مث بين الشروط اليت ال بد منها لالنتفاع الكامل ذا املنهج الرباين. حسب كفاءته
مث ذكر طائفة ثانية تدعي اإلميان بلساا ولكن القلوب من اإلميان . طائفة املنكرة للقرآنبيان موقف ال

وبني القرآن أن هذين . هواء، وطائفة ثالثة قلوم مؤمنة ولكنهم ال جيرؤون على العمل مبا آمنوا به
إليه بالقول، بل ما جاء لينتسب الناس .. النوعني ال يستطيعون االستفادة من القرآن ألنه منهج عملي

  .ليحدث تطورا حامسا يف حياة البشرية مجعاء، وليس لألدعياء نصيب يف خرياته وإمنا هي للعاملني به
مث يف هذه اآلية يوجه القرآن األنظار إىل الوسيلة الوحيدة لتحقيق التقوى يف اإلنسان واليت ا يبلغ 

إن هذه الوسيلة هي عبادة : ويقول.. دة الدنيا واآلخرةاملراتب العليا، ويهنأ خبريات املنهج اإلهلي من سعا
  .اهللا تعاىل
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والعبادة تعين التذلل الكامل واالتباع الشامل، أي أن جيعل اإلنسان نفسه خاضعة للتأثريات اإلهلية اليت 
إن االكتفاء باملظاهر التعبدية غري كاف إذا مل تكن النفس صافية صادقة يف . تسري فيها بيسر وثبات

  .لها واتباعهاتذل
ومن طبيعة النفس البشرية أن تنفعل لإلحسان، وتكون أكمل انفعاال إذا مشله اإلحسان هو وآباءه من 

ذلك كي .. واآلية تذكِّر اإلنسان بأن اهللا تعاىل صاحب الفضل واإلحسان إليه وإىل آبائه وأجداده. قبله
 يبني أن �اعبدوا ربكم الذي خلقكم�فقوله . ةفتقوم عليه العبادة الكامل.. تثري فيه أكمل شعور باحملبة

املستحق للعبادة احلقة هو اخلالق الذي أوجد اإلنسان وآباءه، وهو الرب الذي رىب اإلنسان وآباءه من 
فاهللا تعاىل ينعم .. وإذا كان املرء خيلص احملبة ملن أسدى إليه مجيال، أو صنع ألبيه معروفا. فضله وإحسانه

 على آبائه السابقني نِعما ال حصر هلا، فهو سبحانه اجلدير باحملبة الكاملة عليه كل حلظة، وأنعم
  .واإلخالص التام

 حث اهللا على العبادة بأسلوب رائع جدا، يبني به حاجة �الذي خلقكم والذين من قبلكم�ويف قوله 
ناء يعرف مقدار إن الصانع يعرف صنعته، فاملهندس الذي شيد ب: اإلنسان إىل عبادة اهللا تعاىل، فيقول

خالق اإلنسان وآبائه، والعليم مبا أودع اإلنسانَ من .. الثقل الذي سوف يتحمله البناء، وكذلك اهللا تعاىل
أما أن يسلم املرء عنانه ألي . هو وحده القادر على إصالح اإلنسان.. القوى واملواهب والكفاءات

. فال بد وأن يدفعه إىل هوة اهلالك. .جيهل صالحياته، وال يقف على حدود استطاعته.. معبود آخر
ألنه .. وهي هللا عز وعال.. بل هي التمسك باملنهج الروحاين. فالعبادة احلقة ليست جمرد تقاليد جوفاء

  .العليم بقوى اإلنسان املكنونة، اخلبري بأساليب إمنائها والبلوغ ا إىل غاية الكمال
ملنشود للعبادة ليس جمرد إقرار العبودية هللا تعاىل، ولو مث أتبعه حتديد غاية العبادة وأخرب بأن اهلدف ا

ولكن العبادة ال تؤدي إال لتكميل . كان كذلك، لكانت عبادة غري اهللا، رغم كوا ظلما، ال ضرر فيها
الروحانية والتقوى، وهذا الكمال ال ميكن أن يتحقق بيد خملوقات مل ختلق اإلنسان وال تعلم ما أودع فيه 

ومن مث فإا ستحطم هذه القوى الرائعة بدال من أن ..  وما هي خصائصها وحدودهامن قوى خفية،
  .تبلغها الكمال

فمن قائد يفتح له أبواب .. ولقد رأينا أن اإلنسان إذا أسلم قياده لغري اهللا تعرض للخسارة الفادحة
آخر يصرف النظر عن احلرية احلمقاء على مصارعها لينفلت بعيدا عن التقوى وطريق الكمال، وقائد 

قوى اإلنسان فيحمله من األعباء الثقال ما ينوء به كاهله وتتعطل به قواه ومواهبه؛ ومنهم من يوجهه إىل 
طريق الرهبانية وترك طيبات الدنيا؛ وآخر مل مييز بني النافع والضار، ومسى الشريعة لعنة، ومن مث ألقاه يف 

ليما ال ينسى به مسئولياته، كما مل يضعه حتت أعباء تدمر قواه فاهللا تعاىل هو الذي أعطاه تع. هوة الدمار
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فاهللا تعاىل الرب اخلالق يدل املرَء على . �لعلكم تتقون�: وإىل هذه األخطار يشري قوله تعاىل. الفطرية
ألنه تعاىل هو العليم بكل دقائق هذه .. العبادة اليت تتيح له التقدم املستمر يف ضوء الفطرة الصحيحة

  .فهي من صنعه وحده.. ةالفطر
 يشري اهللا إىل أن األمر بالعبادة ال يهدف إىل منفعة أو مصلحة خاصة هللا �لعلكم تتقون�وبقوله 

فالغاية املنشودة هي تكميل اإلنسان بتحقيق املقتضيات . سبحانه، بل إمنا أريد به خري اإلنسان نفسه
 هي أن يتخذوا اهللا تعاىل وقاية وجنة �تتقون� فالتقوى املقصودة من قوله. الفطرية كاملة غري منقوصة

يرعاهم وينجيهم من املتاهات .. حتميهم من أسباب اهلالك والدمار، ويكون عز وجل موىل هلم
  .واهلواجس، ويهديهم يف طرق احلياة املتشابكة

 املريب فالرب كما عرفنا هو اخلالق.  حكمة لطيفة جديرة بااللتفات�اعبدوا ربكم�:  ويف قوله تعاىل
ويف هذا النداء العام قد خصت هذه الصفة بالذكر . الذي يتدرج مبخلوقاته إىل كمال النشوء والرقي

وهي أن االكتفاء مبجرد العمل وتطبيق أوامر الشريعة ال جيدي كثريا ما .. للَفْت االنتباه إىل حقيقة هامة
فكل فرد من الناس قد زوده .  له عز وجلعالقة احملبة واإلخالص.. مل تدعمه العالقة بني اإلنسان وربه

اهللا عند خلقه بالقوى األساسية اليت ال بد منها لالرتقاء إىل الكمال، ولكنهم خمتلفون يف مدى انتفاعهم 
وعالقة احملبة مع اهللا جتتذب رضاه وحمبته، فيهب لإلنسان هداية خاصة . من هذه القوى وأوامر الشريعة

واألمر بعبادة الرب حض على إخالص احملبة هللا . مضي يف طريق الرقي قدماتالئم ذاته وتناسب حالته لي
  .لينال اإلنسان من نعمة ربوبيته تلك اهلداية اليت يهبها ألحبائه املخلصني

 أن الذين يقومون بعبادة الرب بيقني وإخالص ينجون من �لعلكم تتقون�: ومن معاين قوله تعاىل
لقد شهد التاريخ بصدق هذه احلقيقة، فإن صحابة . األمن واألمانالتعادي والتظامل، ويسود بينهم 

 كانوا دعاة سالم ومحاة أمن وحملَة عدل، واستراح -بعد أن دخلوا يف عباد اهللا املخلصني- �الرسول 
. الناس يف ظل حكومتهم متمتعني باألمن والعدالة، واضطر األعداء إىل االعتراف بإحسام قبل األصدقاء

ولو اصطبغ أهل الغرب . ن األمن ال يستتب يف هذا العامل إال إذا أصبح الناس عباد اهللا املخلصنيواحلق أ
  . بصبغة عباد اهللا ملا طغت عليهم األهواء االستعمارية

لقد سبقها ذكر صفات املتقني بأم . إن هذه اآلية هامة جدا، ألا تقدم أول أوامر القرآن احلكيم
 اهللا تعاىل بذلك، واآلن جاء األمر اإلهلي األول فكان بالتوحيد، وذلك بأسلوب كذا وكذا دون أن يأمر

وليس العرب .. أي مجيع أهل األرض.. املأمور بالعبادة هو الناس: فمثال.. لطيف كامل منقطع النظري
د، فقط، مبا يدل على أن اإلسالم كان منذ أول أمره وال يزال ينادي جبمع العامل كله على كلمة التوحي

مث ذكر . ويريد أن خيرج أمم األرض كلها من العبادات القومية املتفرقة إىل حلقة جامعة لكل األمم
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، وبذلك أبطل وجود آهلة أخرى من "اهللا"دون تعيينه بلفظ اجلاللة .. املعبود عز وجل بأنه الرب
نفى وجود آهلة من مث . �اعبدوا ربكم الذي خلقكم�: األحجار واألار واجلبال والكواكب، ألنه قال

  .�والذين من قبلكم�: بني اآلباء واألجداد بقوله
إن عالمات العبادة يف خمتلف األمم، كما أقر علماء املقارنة بني األديان، تنشأ عن طريقني اثنني، 

 يشري إىل احلب، بينما قوله �الذي خلقكم�وهذه اآلية تتضمنهما معا؛ فقوله . احلب أو اخلوف: ومها
. مها احلُسن واإلحسان: مث إن احلب ينبع من عينني اثنتني.  حيتوي على معاين اخلوف�تقونلعلكم ت�

إنه تعاىل ذو . تقدم هذين األساسني إلنشاء عالقة احلب مع اهللا عز وجل.. وهذه اآلية على إجيازها
 بارتقائه إىل خيلق شيئا يف هيئة بدائية منحطة، مث يتدرج! حسن أخاذ، ألنه رب، وما أبرعه من صانع

مث تعرض اآلية اإلحسانَ عرضا رائعا، إذ تصرح بأن اهللا عز وعال هو احملسن إليكم وإىل . منتهى الكمال
  .آبائكم أيضا، ألنه خالقهم مجيعا

 أشار إىل اخلوف من سخطه، كما نبه أيضا إىل إحسانه إليهم يف �لعلكم تتقون�فبقوله تعاىل 
فتبارك !  أشدها إعجازا من آية حوت هذه املعاين الواسعة كلها يف بضع كلماتفما أبلغها وما. املستقبل

  !اهللا أحسن اخلالقني
ومن الغريب جدا حسبما جاء يف العهد اجلديد أن املسيح الناصري عليه السالم حينما سئل عن أعظم 

 فكرك، هذه هي ن كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل الرب إهلك متحب: "وصايا يف الشريعة، أجاب
  ).٣٩ إىل ٣٧:٢٢مىت " (الوصيةُ األوىل والعظمى، والثانية مثلها؛ تحب قريبك كنفسك

والعهد القدمي آخر . مع أن الوصية األوىل والعظمى اليت كانت جتدر بالذكر هي التمسك بالتوحيد
  .هذا األمر األهم، وكذلك سائر الكتب

السماوية، أنه قدم األمر األول األحق بالتقدمي، بقوله أليس ذلك من فضل القرآن على سائر الكتب 
، بينما سائر الكتب السماوية �يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم�: عز وجل

  أخرته إىل غري موضعه؟
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  :شرح الكلمات
). األقرب(ما يفرش على األرض للنوم أو اجللوس عليه : الفرش. فرش الشيء بسطه ومده: فراشا

.. �هو الذي جعل لكم األرض فراشا�: وقوله. راشفَرش وف: بسط الثياب، ويقال للمفروش: الفرش
  ).األقرب(والفراش ما يفرش من األنعام أي يركَب . أي ذلّلها حبيث ميكن االستقرار عليها

  ).األقرب(عمر فيها دارا : بىن األرض. شيده: بىن املرتل. عكس هدم: مجعه أبنية، بىن: بناء
  ).املفردات(ف اسم ملا يبىن؛ سطح البيت، السق: والبناء
  .السحاب: السماء

اسم لكل ما يتطعم من أمحال الشجر : الثمر). األقرب(مجع مثرة وهي محل الشجر : الثمرات
  ).املفردات(

  ).٤راجع الشرح السابق يف اآلية رقم : (رزقا
 أي مشاركه يف: مشاركه يف اجلوهر، ومثله: وند الشيِء). األقرب(الند هو املثل والنظري : أندادا

هو مثل الشيء الذي يضاده يف أموره ويناده أي : قال ابن األثري. ما يسد مسده: نِد الشيِء. شيٍء كان
  ).التاج(خيالفه 

وذا يذكِّر .  أخرب اهللا تعاىل يف هذه اآلية أنه خالق الكون احمليط باإلنسان من مساء وأرض:التفسري
فكل أعمال اإلنسان تدور حول الزراعة . اإلنسان وحياتهاإلنسان بأثر البيئة اخلارجية على عمل 

والصناعة والتجارة والضرب يف األرض والسياحة فيها، وهذه مجيعها ترتبط بأجواء السماوات وأحناء 
وال ميكن ألحد أن يوجه أعمال اإلنسان إىل الصراط املستقيم إال من خلق . األرض، وتتأثر بتأثرياا

نعم، إن اهلداية الكاملة . ي جعل فيها ما فيها من قوى فعالة يف حياة اإلنسانالسماوات واألرض، والذ
  .يف هذا اال يف يد اخلالق وحده

هلا دخل كبري مبا جيري على األرض من رياح وأمطار .. السماوات بأجرامها وأفالكها وأجوائها
صال، وترتبط ا سالمة اإلنسان وفيضانات وعواصف، وهذه تؤثر تأثريا مباشرا يف الزراعة والنقل واالت

. وأمنه وصحته ومرضه، وهلا عالقة وثيقة مبا يصيب احلياة األرضية من حوادث وكوارث وأمراض
هو وحده القادر على أن يهدي اإلنسان يف خضم هذه .. والرب اخلالق املسيطر على هذه العوامل كلها

ر عملها إال اهللا تعاىل؛ فهو القادر على أن يسخر كل اليت ال ميلك زمام أمورها وأسرا.. املؤثرات اجلبارة
وعلى هذا فهو اجلدير .. هذه املوجودات خلري اإلنسان، وليس أحد غريه ميلك القدرة والعلم والسلطان

  .بالعبادة اخلالصة وحده
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إن هذا الكون يضم عددا ال حصر له من خلق اهللا، وكلها تؤثر يف حياة اإلنسان تأثريات متنوعة 
ستمرة، وعلم اإلنسان ال حييط بكل هذه املوجودات، وال ميكن لإلنسان أن يدرك كل هذه الوسائل م

ومن مث فالواجب عليه أن يلجأ إىل الرب اخلالق . الظاهرة واخلفية، وال أن يعرف أثرها ضررا أو نفعا
نة، ويدعوه ليصونه املسيطر على كل هذه األكوان، يستمد منه اهلدى، ويطلب منه التوفيق، ويسأله املعو

  .من مضراا اخلفية أو الظاهرة، وينفعه خبرياا املعروفة أو اهولة
أفال تنظرون إىل أنبياء اهللا تعاىل، مل يدخر أعداؤهم حيلة وال وسعا الستئصال شأفتهم، ولكن اهللا 

ديدة للقضاء عليه،  مؤامرات ع�لقد دبر أعداء املصطفى . رم املقتدر أحبط مكائد األعداء وبددها
وتعرض هلجمام العدوانية، فتارة حاولوا قتله بالسم الفتاك، ولكن اهللا عز وجل جناه من هذه الدسيسة 

وتارة أخرى ترصدوا له ليفتكوا به يف داره . الشيطانية، وهلك أحد صحابته الكرام يف هذه املكيدة
صخرة، ولكن العليم  ل اليهود ليلقوا عليهوحدث أن احتا. وخلوته، لكن جهودهم باءت بالفشل الذريع

ولنذكر كيف ألقى اهللا تعاىل الغشاوة على أعني الكفار عند مغارة . اخلبري أنبأه بالوحي، فنجا من املؤامرة
  . ليقتلوه �ثور وهم يطلبون الرسول

 كيف حاول أعداؤه قتله على الصليب، بل قتلوه حسب زعمهم، �ولننظر إىل املسيح الناصري 
ف أرسل اهللا تعاىل رحيا عاصفة اضطرم ليرتلوه من الصليب قبل أن يهلك، وهكذا جناه من ميتة وكي

  .خزي وعار أرادها له اليهود
فعلى سبيل .. �ولقد ظهرت يف أيامنا هذه عشرات اخلوارق على يد املهدي واملسيح املوعود 

وما " باهلند"جلارف الذي اكتسح قاديان املثال أخربه اهللا تعاىل أن داره ستظل آمنة مصونة من الطاعون ا
وأيضا . فلم تصب داره بأي مكروه".. إين أحافظ كلّ من يف الدار: "حوهلا لسنني طويلة، وبشره بقوله

كان أيام شبابه مقيما يف أحد البيوت مبدينة سيالكوت، وكان معه ذات ليلة بعض الضيوف، ومنهم 
مسع حضرته صوتا غريبا يف سقف الغرفة اليت كان ينام فيها ، وحدث أن "بيم سني"رجل هندوسي امسه 

ومعه الضيوف، فأيقظ من معه وأخربه أن اهللا تعاىل أطلعه على أن السقف سيتداعى وينهار، ولذلك 
ولكن الضيوف مل يصدقوا قوله عن ايار السقف . عليهم مجيعا أن خيرجوا من الغرفة على الفور

: ولكنه ألَح عليهم باخلروج وقال هلم. غرفة قائلني إن ما أحس به وهموسخروا منه ورفضوا مغادرة ال
فخرجوا . ألن السقف سيبقى قائما ما دمت حتته.. جيب أن خترجوا أنتم أوال، وسأكون آخر من خيرج

  .مجيعا مث خرج حضرته، وما كاد خيرج حىت اار السقف
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تزال تظهر، تدل على أن هلذا الكون خالقا، كل هذه األمور اليت مل تزل تظهر منذ بدء اخللق ولن 
وتبين رعاية اهللا تعاىل وتسخريه قُوى الكون لصاحل عباده، وتكشف عن ضرورة إقامة عالقة من احملبة 

  .والعبودية مع اهللا تعاىل، لكي ينتفع اإلنسان انتفاعا كامال من هذه املخلوقات وينجو من أخطارها
ء هو العلو، أي كل الفضاء الذي حييط باألرض وتوجد فيه النجوم وليكن معلوما أن املراد بالسما

 أن �والسماء بناء�ويعين قوله . والكواكب، وليس كما يتوهم عامة الناس من أن السماء دائرة ملموسة
ومعىن ذلك أن ما . هذه السماء محاية ومنجاة، ألن البناء هو السقف، والسقف سبب من أسباب احلفظ

كلها تدخل يف .. طبقات هوائية وسحب ممطرة، وأجرام مساوية كالشمس والقمريف ذلك العلو من 
  .مقومات حياة اإلنسان على األرض

 يعين أن حقائق الكون كلها تشري إىل الوحدة يف نظام العامل، وأن كل العقالء �وأنتم تعلمون�
ومن مث فمن . كل مكوناتهيعلمون هذه احلقيقة، ويعترفون بأن الكون يسري وفقا لقانون واحد يربط بني 

  .الواجب على اجلميع أن يتمسكوا بالتوحيد القائم على العلم اليقيين وال يشركوا باهللا وهم يعلمون
وهذه .  بيان أن اجلرمية ال تعترب جرمية إال إذا ارتكبت على علم تام�وأنتم تعلمون�وتتضمن مجلة 

ى عمله رد صدور الفعل منه، بل إنه يراعي يف إحدى فضائل اإلسالم العظيمة، ألنه ال يدين عامال عل
  .حكمه الظروف واألوضاع اليت مت فيها العمل، ويتحرى مدى علم الفاعل وإدراكه للخطأ الذي ارتكبه

واإلشارة هنا إىل األرض والسماء توجه األنظار إىل أن حياة اإلنسان تتوقف على وجود السماء 
إن هذه احلياة املادية . م الروحاين ودوره األساس يف حياة اإلنسانواألرض، وبذلك يشري إىل أمهية النظا

فإا ال يكفي هلا .. ال تقوم وال تكتمل إال مبا تعطيه األرض وما ترتله السماء، وكذلك احلياة الروحية
فإذا كانت احلياة .  هداية السماء يف كل حنيرة وحدها، وإمنا يلزم هلا مع هذانور العقل ودليل الفط

رضية تكتمل مبا يأتيها من السماء، فإن الفكر اإلنساين كذلك حباجة إىل التعاليم واهلداية اإلهلية من األ
. السماء، ويتوقفان مجيعا على تكميل العامل الروحاين لإلنسان، ولوالمها لكان هذا العامل ناقصا باطال

ال شك أن اإلنسان . الروحاينفكما أن األرض فراش لإلنسان والسماء سقف له، كذلك احلال يف العامل 
مزود بالعقل، ولكن مثَل العقل كمثل العني اليت ال ترى إال بنور الشمس؛ فما مل يتلق العقلُ النور من 

وال شك أيضا أن . الشمس الروحانية، أي الوحي السماوي، ال ميكن أن يعمل بصورة صحيحة كاملة
أال .. ء الدنيوية تدنسها، وال ميكن أن تتطهر إال مباء السماءاحلاجات الفطرية طاهرة جدا، ولكن األهوا

  .كذلك ال ميكن أن حييا اإلنسان حياة ناجحة إال بعالقة مع اهللا تعاىل. وهو الوحي
أال ما أجهل أولئك الذين زعموا رغم كل هذه األيادي اإلهلية والنعم الربانية أن اهللا مل خيلق اإلنسان، 

يريدون القول بأن اهللا تعاىل ليس موجودا يف احلقيقة، ! وما أعماهم! خلق اهللابل إن اإلنسان هو الذي 
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ولألسف الشديد أن أولئك الضالني يدعون فالسفة وعلماء، واحلق أم . وإمنا اختلقه اإلنسان خبياله
  .أجهل من على وجه البسيطة

ا سبق، وبين أن األرض فيها  مزيد من الشرح مل�فأخرج به من الثمرات رزقا لكم�ويف قوله تعاىل 
قوة اإلمناء بال شك، ولكن هل تستطيع هي أن تعطي مثارا بدون ماء السماء؟ فكيف ميكن لعقولكم 
مهما كانت من اخلصب والنمو، أن تعطي مثرة طيبة بدون معونة اهللا؟ إن ماء األرض يفسد إذا انقطع 

ك إذا مل تتلق العقول البشرية مددا من وحي كذل.. عنه ماء السماء، فال تستطيع أن تعطي مثارا طيبة
فال تدعوا أن عقولكم . السماء، وذلك عن طريق العبادة، فال تستطيع أن تأيت بأفكار روحانية طاهرة

  .فنحن القادرون على فعل ذلك.. قادرة على أن تقرر لكم مناهج احلياة
ن حالة أدىن إىل حالة أعلى، وتردون على ويف اآلية أيضا إشارة إىل أن اهللا تعاىل قد رباكم ورفعكم م

كأنكم .. هذا الصنيع مبحاولة إسقاطه تعاىل من مكانته األمسى، فتدعون له أندادا من خملوقات حقرية
لقد جعلناكم خملوقا ال ند له يف الشرف بني املخلوقات، وسخرنا خلدمتكم ! بذلك حتقرونه جل وعال

  !وحنن يف احلقيقة ال شريك لنا؟.. ءاألرض والسماء، وأنتم جتعلون لنا شركا
فأضرب لكم ..  من توحيد اهللا تعاىل وترتيهه عن األنداد�أما كيف كان موقف رسول اإلسالم 

 أجعلتين هللا �فقال له . ما شاء اهللا وشئت: مثاال واحدا؛ فقد قال له أحد الصحابة ذات مرة يف أمر ما
  ).ابن كثري(ما شاء اهللا وحده : ندا؟ قل

أتناول البحث عن تساؤل أثاره بعض العلماء الغربيني، يف ضوء اآليتني األخريتني، ومن أبرزهم واآلن 
هربرت سبنسر، وفريزر، وأشاعه بعدمها الدكتور روبرتصن ومسث ولورنس جوم : الفيلسوفان املعروفان

عن االعتقاد فريق يزعم بأن عقيدة وجود اهللا تطورت : وهؤالء الفالسفة فريقان. وجرانت أيلن وغريهم
ويزعم الفريق الثاين أن اإلنسان األول خاف السباع والزواحف واحليوانات املؤذية . باجلن واجلنيات

ويتفق الفريقان يف القول بأن عقيدة وجود . فعبدها، مث تطور األمر بالتدريج إىل نشأة االعتقاد بوجود اهللا
وقد .  مث حل االعتقاد بوحدانية اهللا حمله شيئا فشيئااهللا بدأت أوال بالتعدد، أي اإلميان بوجود آهلة كثرية،

بنوا مزاعمهم هذه على تاريخ اإلنسان البدائي الذي يدل يف رأيهم على االعتقاد بوجود آهلة متعددة، 
ولذلك قالوا بأن الشرك سبق الوحدانية وجودا، وأن التوحيد ليس يف احلقيقة سوى صورة متطورة عن 

  .الشرك
وفا من رجال الدين، بأن نظريام هذه ال متثل طعنا يف الدين، بل من املمكن أن وقال بعض هؤالء خ

وأغلب الظن أم مل . اإلله العاقل قد تدرج يف إظهار نفسه كما تدرج يف كشف القوانني الكونية للناس
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ا حا. يقولوا هذا بعد تفكري وتروورم مل يم ما قالوه إال عداء للدين، أو أجة للتدبر يف بل أرى أ
  .وجلئوا إىل مثل هذا القول ختفيفا من حدة غضب رجال الدين.. ذلك

ال تقوم هذه النظريات على دليل مقنع أو على تفكري صائب، بل إن احلقيقة الناصعة اليت ال شك 
وهكذا تنهار الفلسفة القائلة بأن . هي أن األديان اهلامة تؤكد على أا نشأت بالوحي السماوي.. فيها

إنه لَمما خيالف العقل السليم أن يكون اهللا قد وجه الناس أوال إىل عبادة . اهللا أظهر نفسه شيئا فشيئا
مث بعد ذلك .. األرواح امليتة، أو دلّهم على اختاذ األفاعي والضواري واألحجار واألار أربابا من دونه

مث إن ديانات العامل كلها . دا عند العقلمع أنه لو بدأ بوحدانيته ملا كان ذلك مستبع. كله أظهر نفسه
الوحي اإلهلي لكانت كتب تعلن بوجود الوحي منذ بداية اخللق، ولو صدق الفالسفة يف زعمهم بتأخر 

واإلسالم كلها ) اوسية(شتية افاهلندوسية واليهودية واملسيحية والزرد..  السماوية باطلة مفتراةالديانات
  .هلي منذ البدايةتتمسك بعقيدة وجود الوحي اإل

تقول التوراة بوضوح إن اإلنسان تشرف بالوحي اإلهلي مبجرد أن ظهر على األرض، وتعلم منه 
فلوال الوحي اإلهلي وتعاليمه يف بداية اخللق لكان . وحدانية اخلالق، واإلجنيل يصدق ذلك كل التصديق

أثْمروا واكثُروا واملئوا : "دم قائالحيث تروي ما أمر اهللا تعاىل به آ. قول التوراة باطال وال أساس له
" األرض وأخضعوها، وتسلطوا على مسك البحر وعلى طري السماء وعلى كل حيوان يدب على األرض

تؤكد هذه الفقرة على أن آدم، أول الناس، قد أُخرب منذ البداية أن ما يف السماوات ). ٢٨: ١تكوين(
نسان، فبعد هذا التعليم اإلهلي كيف ميكن آلدم أن وما يف األرض من خملوق إال وهو مسخر خلدمة اإل

يؤمن بألوهية الشمس والقمر واحليوانات وغريها من املخلوقات؟ كما مل يكن قبل آدم آباء حىت يعتربهم 
  .آهلة، كما يزعمون

 كذلك اإلسالم قدم نفس النظرية، وقال إن اإلنسان قد تشرف بكالم اهللا ومعرفة وجوده، مبجرد أن 
ويف وجود هذه . ى األرض، وسيأيت تفصيل ذلك يف موضوع خلق آدم يف هذه السورةخلق عل

وال بد إذن . التعليمات ال ميكن أن جتتمع دعاوى الدين وأفكار هؤالء الفالسفة بأي حال من األحوال
  .من تكذيب الكتب السماوية أو رفض نظريات الفالسفة

: إنكار الوحي السماوي، ثانيا: ين مها أواللقد تأسست نظرية الفالسفة عن وجود اهللا على أمر
  .املفهوم اخلاطئ لالرتقاء

أما إنكارهم للوحي فقد جنم عن حرمام من هذه النعمة، ألم تربوا يف البالد املسيحية اليت مل تحظَ 
.. تلقاهال بأنفسهم مباشرة، وال بواسطة غريهم ممن .. فألم مل يتلقوا الوحي.. ذه النعمة منذ أمد بعيد

ودفعهم ذلك الوهم إىل البحث عن دواعٍ عقلية لوجود اهللا، . تومهوا عدم وجود الوحي السماوي بتاتا
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فأرادوا حل هذه املسألة على ضوء نظرية التطور اليت كانت تسترعي أنظارهم يف تلك األيام، فوقعوا يف 
  .هذه العقيدة املنحرفة عن احلق

.. اإلنسان يف أول األمر عبد آباءه أو مظاهر الطبيعة أو حيوانااأما مفهوم االرتقاء الذي مفاده أن 
واحلق أن مفهوم االرتقاء بالنسبة للعقل اإلنساين إمنا هو مقصور على . فهو باطل ومرفوض عقال وتارخيًا

وجلهل . أن األمور الدقيقة انكشفت على الناس شيئًا فشيئًا، ومتّ إظهارها حبسب نشوء العقل اإلنساين
ظنوا أن عقيدة األمم البدائية .. السفة بأن التخلف احلضاري ال يرتبط بالضرورة مع النشوء واالبتداءالف

ولو أم أنعموا النظر يف التاريخ . عن وجود اهللا ناشئ عن عقائد الشرك األوىل اليت كانوا يؤمنون ا
اك أمم كانت متحضرة ذات باع لعرفوا أن األمم املختلفة تناوبت عليها أدوار متنوعة من احلضارة، فهن

أمل يدرسوا حضارة اليونان والفرس والعراق ومصر؟ وهل . كبري يف العلوم والفنون مث باتت حمرومة منها
غاب عنهم تاريخ اهلند والصني؟ أمل يعرفوا االكتشافات التارخيية القدمية اليت تدهلم على أن بالد الشرق 

شت اليوم، وأن هذه البالد كانت يف سالف األيام منابع كانت يف املاضي ذات حضارات عظيمة مث تال
.. العلوم مث صارت اليوم مصادر اجلهل؟ فإذا كانت أدوار احلضارة واملدنية تسبق أدوار اجلهل والتخلف

  .فال يستبعد إذن أن يكون دور التوحيد سابقا على دور الشرك
نيب " شرناك"كاهلندوسية مثال، فإن .. والشواهد على هذه احلقيقة موجودة يف األديان املعاصرة

وإذا قارنا ذلك الكتاب . يتضمن عقائد التوحيد" جيتا" ألفي سنة، وكان كتابه اهلندوس كان موحدا قبل
بعقائد اهلندوس قبل اليوم خبمسمائة عام لوجدنامها على طريف نقيض، وهذا يدل على أن التوحيد كان 

  .سابقا وأن الشرك كان تابعا
ختتلفان اليوم عما كانتا عليه من التوحيد كما يتبني ذلك من التوراة .. ية واملسيحيةوكذلك اليهود

  .واإلجنيل
مث انظروا يف تاريخ اإلسالم الذي هو آخر األديان والذي تأسس بنيانه على التوحيد، والذي كان 

خ الشرك  حربا على كل ألوان الشرك طول حياته، ومل يغفل قط عن تنبيه صحابته إىل فخا�مؤسسه 
صحيح " (لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد: "حىت حلظة وفاته، ولقد حذّرهم قائال

ومع ذلك نرى كيف احنرف الناس من أمته عن طريق ).. البخاري، كتاب الصالة، باب الصالة يف البيعة
 اهللا تعاىل، وتوسلوا إىل األموات التوحيد واختذوا قبور األولياء مساجد، ونسبوا إليهم ما هو من صفات

فهل يصح لنا بالنظر إىل احنرافهم عن التوحيد إىل الشرك أن ندعي بأن ابتداء اإلسالم . لقضاء حاجام
كان من الشرك؟ هذه الشواهد كلها تدل على أن زعم الفالسفة بأسبقية الشرك على التوحيد ليس إال 

  . اختالقًا وافتراء
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 زعمهم هذا فقدت دلت البحوث العلمية على أن أقدم القبائل يف العامل اليوم وهناك دليل آخر يبطل
تتمسك بعقائد الشرك أشد التمسك، ولكن ال يزال عندها تصور عن اإلله الواحد رغم عقائدها املوغلة 

.. يف الشرك، مما يدل على قدم عقيدة التوحيد فيها وهم ال يعبدون ذلك اإلله األكرب مع إميام به
ويعترف علماء املقارنة بني األديان بوجود فكرة اإلله الواحد األكرب يف قبائل . ويعبدون آهلتهم الشعبية

وإذا نظرنا يف عادات اإلنسان جند أنه . استراليا وأفريقيا واملكسيك، وأنه إله غري مرئي، مقامه يف السماء
فذلك .. املتعددة وتدعي اإلله الواحد  اإللهدائما مييل إىل اجلديد ويعمل به، وملا كانت تلك القبائل تعبد

.. دليل على أن التعدد هو العقيدة اجلديدة اليت يأخذون ا، وينسون معها التوحيد ألنه العقيدة القدمية
  . وذلك جريا على عادة البشر من هجران القدمي واالجتاه إىل اجلديد املبتكر

ئل املتوحشة بإله واحد غري مرئي خالق للكل أن ومن الدالئل أيضا على وجود االعتقاد بني القبا
خالق كل " إيوانا ويلونا"يعتقدون بإله واحد امسه .. ، وهم من أقدم الشعوب"املكسيك"سكان 

، "ويلونا"فكر .. عندما مل يكن شيء ومل يوجد كائن.. يف بدء اخلليقة. األكوان، احمليط ا، أبو اآلباء
 تلك القوة املتزايدة إىل صورة فضاء واسع، ومنها جتلى نور اإلله، وعن فكره نشأت قوة النمو، فتحولت

وما أشبه هذه األفكار مبعتقدات األديان احلاضرة عن . مث أخذ الفضاء يتقلص فنشأ منه الشمس والقمر
  .خلق هذا الكون

يسمى وهناك بعض القبائل األفريقية البدائية املوغلة يف التوحش، ولديها اعتقاد مماثل بإله واحد 
ووجدت على آثار بابل وهي من أقدم مراكز احلضارة اإلنسانية عبارات التضرع إىل اإلله ". نينكُو"

  :وهاك ترمجتها.. الواحد
يا أيها امللك، ليكن حسب . يا أيها امللك األزيل األبدي، مالك مجيع املخلوقات؛ أنت خالقي"

اغرس يف قليب حب عبادة . ة ذات رمحةلتكن مملكتك الواسع. رمحتك، يا موالنا أنت ترحم اجلميع
ولكن بعد ذلك الدور ". ألوهيتك، وهب يل كل ما ترضى، ألنك أنت الذي صريت حيايت ذه الصورة

  .التوحيدي حتولت بابل إىل مركز للعقيدة الشركية
  .وكذلك كانت قبائل كندا وأستراليا البدائية تعتقد بإله واحد يدعى هنا وهناك بأمساء خمتلفة

بني مما سبق من الشواهد الدينية والتارخيية أن عقيدة التوحيد كانت سابقة يف الوجود على عقائد ويت
  .الشرك

أوقع هؤالء الفالسفة يف ظنهم الباطل هذا، وهو أم ملا .. وأريد هنا أن أكشف الغطاء عن خطأ آخر
لوا ذه الكلمات على أن قرءوا يف التوراة وغريها من الكتب عن إله قبيلة كذا وإله شعب كذا، استد

فكرة اآلهلة املتعددة هي األصل الذي تطورت عنه عقيدة اإلله الواحد، وقد وقع الفالسفة يف هذا اخلطأ 
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ألم مل ينتبهوا إىل أن الديانات السابقة على اإلسالم كانت غري عاملية، أي أن كل دين كان خيص قوما 
ذه الديانات حيسبون أن اإلله الواحد إهلهم وحدهم دون وهكذا كان أتباع ه. بعينهم أو قبيلة بذاا

وهذه الرساالت وإن كانت مساوية صادرة عن إله واحد، إال أن اختالف أحوال القبائل واألمم . غريهم
وقد نشأ عن تلك االختالفات ذلك الظن اخلاطئ . اقتضى أن تكون هناك اختالفات يف تفاصيل الديانات

  .بأن لكل دين منها إهلا خاصا بهلدى من جيهل هذه احلقيقة 
. واحلقيقة أن اإلله الذي شرف البشرية بالرساالت السماوية إله واحد، أعطى كل شعب طبق حاجته

 �وإِنْ من أُمة إِلَّا خال فيها نذير�: وقد أبان القرآن الكرمي وجه احلقيقة يف هذه القضية قائال
  ).٢٥:فاطر(

إله بين إسرائيل قد ظهر فيهم بعد " يهوه"ين يظنون بأن االعتقاد باإلله الواحد ومما يثري العجب أن الذ
مل يروا بأن إبراهيم سبق موسى بزمن طويل، وكان من ذريته قوم يسكنون مكة، وكانت .. موسى

إذ إم أسرفوا يف الشرك، ومجعوا يف الكعبة عددا كبريا من األصنام، .. عقيدم ختالف عقيدة اليهود
 ونادى يف قومه �مث جاء نيب اإلسالم حممد .. وا بعيدين عن عوامل احلضارات اخلارجية بعدا تاماوكان

يقول القرآن ايد . بأن جدهم إبراهيم كان موحدا ومل يكن من املشركني.. الذين عادوه أشد العداء
  ).١٣٦:البقرة (�نيبلْ ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا وما كَانَ من الْمشرِك... �: عنه

 وبني قومه من أحفاد إبراهيم مل ينكروا عليه أبدا هذا القول، ومل �ورغم اخلالف الشديد بني النيب 
ويف هذا داللة واضحة على أن مشركي مكة كانوا يعترفون . يدعِ أحد منهم بأن إبراهيم مل يكن موحدا

ومن .  مل يكن من املشركني� بأن إبراهيم بأن إبراهيم كان موحدا، وأن عامة العرب كانوا يعتقدون
والزعم بأن . مث فإن التقاليد العريقة ألبناء إبراهيم من قبل موسى تقوم على عقيدة اإلميان بإله واحد

إسرائيل هم من ذرية إبراهيم  عقيدة التوحيد مل تكن يف بين إسرائيل إال بعد موسى زعم باطل، ألن بين
  . وإبراهيم هو حامل لواء التوحيد يف قومه وبنيهويعتزون بكونه جدهم األكرب،

وخالصة القول إن اآلية الكرمية اليت تدعو إىل التوحيد وتنهى عن الشرك ال تقدم حلقة ارتقائية 
قد .. متطورة من حلقات عقائد الشرك، بل إا توطد أركان عقيدة راسخة عريقة يف تاريخ اإلنسان

  .ت عنها اجلماعات البشرية فوقعت يف الشركواحنرف.. ضلت عنها األمم بعض الوقت
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يتضمن عبادة اهللا تعاىل وجتنب . جاء أول أمر مساوي يف القرآن الكرمي يف اآليتني السابقتني :التفسري
إن : وتشري هذه اآلية إىل نتيجة طبيعية تترتب على أول أمر قرآين، تلك هي قول الكفار. اختاذ أنداد له

ه قد دمر حياتنا اآلمنة، وأورثنا احلرمان من اليقني الذي كنا هذا الكالم مل يكن جديرا بأن نرضى به، ألن
وإن كنتم يف ريب مما � يف قوله تعاىل �مما�وكلمة . نتمتع به، وفتح علينا أبواب الشكوك والشبهات

 تدل على أن الريب الذي قد سبق ذكره، إمنا نشأ عند املعترضني بسبب القرآن الكرمي، الذي �نزلنا
 ليس تصديقا ملزاعمهم بأن القرآن �إن كنتم يف ريب�: وقوله.  جعل حيام قلقةحسب زعمهم قد

إن كنتم صادقني فيما تزعمون، فعليكم أن تأتوا بسورة : يسبب الشك لديهم إمنا هو تكذيب هلا، وقال
ما مثله، وإن مل تفعلوا ولن تفعلوا فادعاؤكم هذا أيضا باطل، ألن اإلتيان مبثل الكالم املريب أسهل 

يقال ملن يدعي كذبا أنه عبد له فريد عليه . إن كنت عبدي فأَطعين: ومثاله يف كالم العرب قوهلم. يكون
  . بذلك، أي إن كنت صادقا فيما تدعي فأطعين، وإال فأنت كاذب

إن مطالبة القرآن واسعة، وال تقتصر على اجلمال اللغوي وحده، بل احلق أنه مل يرد هناك أي ذكر 
إذ ليس .  فضال عن املعاين األخرى الكثرية�ال ريب فيه�وإمنا يستنبط ذلك فقط من قوله تعاىل للغة، 

كما .  وترك ما يتضمنه من معان أخرى�ال ريب فيه�: من الصواب االقتصار على معىن واحد لقوله
  . وترك مطالب بأخرى تشري إليها اآلية�ال ريب فيه�ليس من الصواب األخذ بقوله 

ضات على القرآن الكرمي كانت وما تزال جتري على ألسنة الكفار، وال يربح الكُتاب واالعترا
املسيحيون يسوقون االعتراضات على القرآن ايد، ولكنهم إىل اليوم مل جيرءوا على قبول حتدي القرآن 

ذا، وأخذ من إم يدعون بأفواههم أن القرآن، وحاشا له، قد اقتبس من اإلجنيل كذا وك. باإلتيان مبثله
فما الذي .. وإذا كان األمر بزعمهم كذلك.. التوراة كذا وكذا، واستعار من كتب اوس كذا وكذا

مينعهم من األخذ واالقتباس واالستعارة ليجمعوا ويؤلفوا كتابا جامعا مثل القرآن؟ إن اعتراضهم هذا هو 
ن األزهار واألمثار رحيقها وأخذ كقول من يزعم بأن العسل ليس له فضل أو مزية، ألن النحل امتص م

ولكن هل ميكن هلذا املعترض أن يقدم عسال مثله، وأنى له ذلك؟ ها هي .. حالوا ورائحتها العذبة
األزهار واألمثار أمامه فهل بوسعه أن ميتص منها وخيرج لنا شهدا حلوا مغذيا شافيا؟ والقرآن الكرمي 

ل احلقائق املوجودة يف الكتب السابقة فحسب، بل إنه يهدم اعتراضهم ويقول بأنه ال حيتوي على ك
  :جامع حلقائق مل تكن معلومة من قبل أيضا، فيقول

  ).٤:البينة (�فيها كُتب قَيمةٌ� 
  )١٥٢: البقرة (�ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ�
  )٢٤٠: البقرة (�تعلَمونَفَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُم ما لَم تكُونوا �
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فالقرآن يعترف بأنه يتضمن التعاليم املفيدة اليت كانت موجودة يف الكتب األوىل، ويؤكد أن به أيضا 
والطعن يف القرآن بعرض بعض املتشاات خيالف األمانة، ألن الذي يزعم بأن . تعاليم بديعة أخرى

تابا مثل القرآن وجيمع فيه ما شاء من السرقات، القرآن حيتوي على مقتبسات أو سرقات فقط فليؤلف ك
إن أي كتاب ملفق لن يبلغ جزءا من املاليني من معارف . مث لينظر مصري كتابه بإزاء القرآن احلكيم

  .القرآن
، وبعدئذ ملا دعي �ذلك الكتاب ال ريب فيه�: وعالقة هذه اآلية مبا قبلها أا استهلت بقوله تعاىل

كيف توجهون إلينا هذه الدعوة وقد : ادة اهللا الواحد، ثارت ثائرة األعداء، وقالواالناس قاطبة إىل عب
ادعيتم بأنه ال ريب يف هذا الكتاب، بينما الريب كل الريب فيما قدمتم يف أول هذا الكتاب من التوحيد 

ثقوأو كدما الذي يفتح أبواب الشكوك على مصارعها وهو باطل عندنا كل البطالن، لذلك إن أو 
تقولونه ال يسمو عن االرتياب، فإىل أي خري يف دينكم تدعوننا، وبأي طمأنينة تدعون؟ فرد اهللا تعاىل 

  .�فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اهللا�: عليهم بقوله
ويتبني مما سبق من الشرح، أن التحدي هنا يتضمن املطالبة باإلتيان بسورة تبلغ مدى ما تشتمل عليه 
اآليات السابقة يف أول سورة البقرة من املعاين، وليس املراد بذلك أن سائر سور القرآن عدا هذه اآليات 
ميكن اإلتيان بنظريه، وإمنا هذه احلجة على سبيل اإللزام، ومعناها أن عجزكم عن اإلتيان بنظري ما يف 

ن تأتوا مبثل ما يف بضع آيات سابقة القرآن كله من معان وتعاليم لبين ومستبعد كل االستبعاد، فلكم أ
  .من مضامني، ألا هي اليت أثارت اعتراضكم

ال �ففي اآلية األوىل ورد قوله تعاىل . واآلن نرى ما يف اآليات السابقة على هذا االعتراض من معان
  :يةهذه اآلية تشتمل على املعاين التال. ، وبسببه قال الكفار إن القرآن يثري الشك لديهم�ريب فيه

  : أي�ذلك الكتاب� - ١
 هذا هو الكتب املوعود الذي أخرب األنبياء السابقون عنه أنكم تعطون كتابا كامال، وهذا الكتاب -أ

  .حيقق أنباءهم هذه
  . هذا هو الكتاب الكامل الذي حيتوي على كل أمر هام لتكميل الروحانية- ب
اهدنا الصراط املستقيم، �سورة الفاحتة  هذا هو الكتاب الذي جاء استجابة لدعاء علِّمتموه يف - ج

  .أي صراط املنعم عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني.. �صراط الذين أنعمت عليهم
  : أي�ال ريب فيه� - ٢
 مل يرد فيه أمر يثري القلق واالضطراب حقا، بل يقدم على صحة كل دعوى دالئل وبراهني، ويسد -أ

  .ل خري ببيان أسباب هذا وذاكباب كل سوء ويفتح باب ك
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 مل يرد فيه شيٌء يعد مة يف حق اهللا جل وعال، أو يف حق أحد من األبرار املقربني، أو يف حق - ب
  .كتاب مساوي حق

  .  ال يعوزه أمر مما ال بد منه للكمال يف الروحانيات- ج
  . ال يتضمن تعليما يوقع اإلنسان يف املشقة أو اهلالك- د

 أي أنه ال يقتصر على مطالبة اإلنسان باألعمال احلسنة فحسب، بل يعد كلّ �تقنيهدى للم� _٣
  .من يتبع تعاليمه بإيصاله إىل مقام الوصال والقرب منه سبحانه، ويطلعه على مشيئته تعاىل

  . وكل من يرفضه من عناد يعاقبه اهللا تعاىل بعذاب أليم_٤
الصادق، سواء من ناحية العقيدة أو العمل، فأولئك هلم  والذين ال يقوم إميام به على اإلخالص - ٥

  .أيضا عذاب أليم
  . إنه يقدم تعليما صادقا مدعما بالرباهني عن اهللا تعاىل- ٦

هذه هي مضامني اآليات السابقة لآلية اليت حنن بصدد تفسريها، وال يتحقق اإلتيان مبثلها إال إذا أتوا 
نطاق قدرة البشر، وال يكون  هر أن اإلتيان مبثلها خارج عنوالظا. بسورة تتضمن كل هذه املضامني

 �وادعوا شهداءكم�: وبناء على هذه الدعوى حتداهم وقال. مثلها إال يف كتاب نزل من عند اهللا تعاىل
  .كما فتح هذا القرآن باب اإلهلام ملتبعيه.. أي استعينوا بآهلتكم ليلهموكم كتابا مثله

ة، على أن يكون كل ذلك يف أسلوب مجيل بليغ، ألن اللغة الركيكة ال هذا هو ما تطالب به هذه اآلي
 فكأنه ادعى الفصاحة �ال ريب فيه�فعندما قال القرآن إنه . تفصح عن املعاين بل حتدث الشك

ولكن من اخلطأ الظن بأن املطلوب هو اإلتيان بكالم مماثل للقرآن يف الفصاحة فحسب، ألن . والبالغة
  .قطرة من البحر ال غريهذا مبثابة تقدمي 

ومجلة القول إن القرآن احلكيم رد ردا مفحما على املعترضني بأن القرآن مثري للريب فيما قدمه من 
أما االعتراضات . دين، وفيمن هو صاحب هذا الدين، وحتداهم حبيث ألقمهم حجرا مل ولن يسيغه أحد

ولكن إذا تقدم أحد لقبول . رغة من التقوىفما زالت مستمرة، ولن تزال كذلك ما دام هناك قلوب فا
فإن مل �: فلن جيد بدا من اإلقرار بعجزه، وصدق اهللا العظيم.. ذلك التحدي وهو خال من التعصب

  .�تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة، أعدت للكافرين
اجلها القرآن يف مخسة مواضع، وأرى أن ع.. إن مسألة مسو القرآن وحتدي العامل باإلتيان بنظريه

  :مفهوم التحدي يف كل موضع منها خيتلف عن غريه
١ .�نم ةوروا بِسا فَأْتندبلَى عا علْنزا نمبٍ ميي رف متإِنْ كُنو هثْلوهي آيتنا احلالية�.. م ، .  
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٢ .�وروا بِسقُلْ فَأْت اهرقُولُونَ افْتي أَمنيقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم متطَعتنِ اسوا معادو هثْلم ة� 
  ).٣٩:يونس(

٣ .� متإِنْ كُن اللَّه وند نم متطَعتنِ اسوا معادو اتيرفْتم هثْلرٍ مورِ سشوا بِعقُلْ فَأْت اهرقُولُونَ افْتي أَم
نيقاد١٤:هود (�ص.(  

٤ .� مهضعكَانَ ب لَوو هثْلونَ بِمأْتال ي آنذَا الْقُرثْلِ هوا بِمأْتلَى أَنْ يع الْجِنو سنالْأ تعمتنِ اجقُلْ لَئ
  ).٨٩:اإلسراء  (�لبعضٍ ظَهِرياً

  ).٣٥-٣٤:الطور (�ديث مثْله إِنْ كَانوا صادقنيفَلْيأْتوا بِح* أَم يقُولُونَ تقَولَه بلْ ال يؤمنونَ �. ٥
ويالحظ أن التحدي يف املوضعني األول والثاين من نوع واحد، أما حتديات املواضع األخرى الثالثة 

ففي سورة اإلسراء كان التحدي باإلتيان مبثل القرآن كله، والتحدي يف . فكل منها له معىن خاص به
ولو كان باإلتيان .. عشر سور، بينما كان التحدي يف سورة الطور على إطالقسورة هود باإلتيان ب

  فما السبب يف هذا االختالف؟. ببعض سورة
قيل إن االختالف سببه التنـزل م يف التحدي حىت ينكشف هلم عجزهم التام، فطالبهم أوال مبثل 

بهم بسورة، وحينما عجزوا أيضا القرآن كله، وعندما عجزوا طالبهم بعشر سور مثله، فلما عجزوا طال
وعندي أن هذا التعليل ال خيلو من اضطراب وضعف، ألن ترتيب الرتول . طالبهم حبديث من القرآن

سورة الطور، مث سورة اإلسراء مث سورة هود، مث سورة : القرآين خيالف ذلك؛ حيث كان الترتيب كاآليت
  .يونس وكانت أخريا سورة البقرة

را لترتيب نزول السور أن يكون التحدي أوال ببعض آي القرآن فإذا عجزوا يرفع فليس من السائغ نظ
  . التحدي إىل القرآن كله، فلما عجزوا خيفض إىل عشر سور مث سورة واحدة

أود أن ألفت األنظار إىل أن كل حتد منها جاء .. وقبل أن أتناول بالبحث كل حتد منها على حدة
ما عدا الوارد يف سورة البقرة؛ ألنه صورة مماثلة للتحدي الوارد يف .. والقوةمقرونا بذكر املال والثروة 

قُلْ من يرزقُكُم من �: حيث يقول اهللا تعاىل قبل التحدي. سورة يونس أعاده اهللا تعاىل يف سورة البقرة
رِجخي نمو ارصالْأَبو عمالس كلمي نضِ أَمالْأَراِء ومالس نمو يالْح نم تيالْم رِجخيو تيالْم نم يالْح 

فَذَلكُم اللَّه ربكُم الْحق فَماذَا بعد الْحق إِلَّا الضلَالُ فَأَنى * يدبر الْأَمر فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَلَا تتقُونَ 
قُلْ هلْ من شركَائكُم من يبدأُ * قَّت كَلمةُ ربك علَى الَّذين فَسقُوا أَنهم لَا يؤمنونَ كَذَلك ح* تصرفُونَ 

ي إِلَى الْحق قُلْ هلْ من شركَائكُم من يهد* الْخلْق ثُم يعيده قُلِ اللَّه يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده فَأَنى تؤفَكُونَ 
 فكَي ا لَكُمى فَمدهي إِلَّا أَنْ يهِدلَا ي نأَم عبتأَنْ ي قأَح قي إِلَى الْحدهي نأَفَم قلْحي لدهي قُلِ اللَّه

  ).٣٦، ٣٥، ٣٢:يونس (�*تحكُمونَ
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أَم * سماوات والْأَرض بل لَا يوقنونَ أَم خلَقُوا ال�: وكذلك جاء يف سورة الطور بعد إيراد التحدي
  )٣٨،٣٧، ٣٦:الطور (�*عندهم خزائن ربك أَم هم الْمسيطرونَ 

  ).١٣:هود( � لَوال أُنزِلَ علَيه كَنز أَو جاَء معه ملَك�: وجاء يف سورة هود
أَو تكُونَ لَك جنةٌ من * رضِ ينبوعا األك حتى تفْجر لَنا من  لَوقَالُوا لَن نؤمن�: ويف سورة اإلسراء

أَو تسقطَ السماَء كَما زعمت علَينا كسفًا أَو تأْتي بِاللَّه * نهار خلَالَها تفْجِريا نخيلٍ وعنبٍ فَتفَجر اَأل
  ).٩٣ إىل ٩١:اإلسراء (�أَو يكُونَ لَك بيت من زخرف أَو ترقَى في السماِء* ا والْملَائكَة قَبِيلً

. ومن ذلك يتبني أن هناك عالقة عميقة بني التحدي املُطالَب مبثل القرآن وبني الكنوز واخلزائن
 بالكنوز أم يطالبون والقرآن يرد على من يطالبون. فالقرآن ايد أيضا كرت من كنوز اهللا وخزائنه

ويرد على من يطالبون باملالئكة فيقول . فمعه أعظم الكنوز وأمساها..  مبا هو فعال بني يديه�الرسول 
إن املالئكة ال تترتل ملسابقات مادية، وإمنا تترتل بالوحي القرآين، وقد نزلت بالفعل على الرسول الكرمي 

وإذا أعماهم التعصب فأنكروا . الرسول مبا قد حصل من قبلفاملنكرون يطالبون . ومعها كالم اهللا تعاىل
وهكذا يقوم القرآن الكرمي . فليأتوا مبثله.. كون القرآن كنـزا، أو تنـزل املالئكة معه من عند اهللا تعاىل

يصدق نفسه بنفسه، ويقدم أدلة نزوله من عند اهللا تعاىل مبا فيه من اآليات .. نفسه ككتاب منقطع النظري
  .اليت يعجز اجلميع عن اإلتيان مبثيل هلاوالسور 

ولنلق نظرة بعد ذلك على كل آية يتحدى فيها القرآن املنكرين ليأتوا مبثله، لنفهم احلكمة من كل 
  .حتد، ومناسبته للمقام

وليس شرطا أن يكون .. جاء التحدي األكرب يف سورة اإلسراء يطالب باإلتيان مبثل القرآن كله
ولكن . ا إىل اهللا، بل جيوز هلم أن يأتوا بأي كالم يريدون، ومن أي مصدر يشاءونالكالم املثيل معزو

واملماثلة أمر هام، بينها القرآن الكرمي يف . الشرط الوارد يف اآلية أن يكون مثل القرآن أو أفضل منه
 مثَلٍ فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلَّا ولَقَد صرفْنا للناسِ في هذَا الْقُرآن من كُلِّ�: السورة ذاا حيث قال

هذا هو األمر اجلامع الذي طلب اإلتيان مبثله، فإذا كان املنكرون يرون القرآن ). ٩٠:اإلسراء(�كُفُوراً
  :من كالم البشر فعليهم أن يقدموا كالما مساويا له يف الفضائل التالية

عبا مجيع ضرورياته من العقائد وفلسفاا، أن يكون الكالم هداية كاملة يف أمور الدين، مستو. ١
األخالق ومبادئها  وصفات اهللا تعاىل وحكمة ظهورها، وعلم الكالم، والعبادات وفلسفتها، وعلم

الفلسفية، واملعامالت وأسسها احلكيمة، وما يتصل بالدين من أمور احلضارة واملدنية والسياسة 
 وغريها من األمور احليوية الضرورية.. اواالقتصاد، وحقيقة احلياة اآلخرة وما يتعلق .  
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أن يتناول األمور السالفة الذكر من كل نواحيها سعةً وعمقًا، ومرشدا إىل اخلري يف كل مسألة . ٢
  .دينية بكل جوانبها الدقيقة

  .أن تكون كل عناصرها مع سعتها ودقتها ال تقدم إال النافع اخلايل من الضرر. ٣
ال خيص شعبا بعينه، وال يراعي مصلحة فئة خاصة، وإمنا ينظر إىل مجيع . .أن يكون الكالم عاما. ٤

بين اإلنسان، مالئما للفطرة البشرية مجعاء، ويصلح لكل الطبائع اإلنسانية، ويوافق كل األوضاع 
  .والظروف، ويناسب كل مستوى من األفهام

ون الروحانيني ولعل يف هذا التحدي ردا على من يزعمون معرفة األمور الغيبية ممن يمس
)Spiritualists(سواء .. ، فينبههم القرآن إىل أن اإلتيان مبثل علوم القرآن مستحيل على اإلنسان

  .أحاول هو نفسه أو مبعونة األرواح اليت يدعون االتصال ا
:  ال ميلك كرتا وليس معه ملك، تقول�واآلية التالية اليت ترد على الكفار اعتراضهم بأن الرسول 

فلما كان االعتراض موجها إىل بعض األمور اليت جاء ا القرآن . �فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات�
لذلك جاء الرد يتحدى باإلتيان مبثل جزء من القرآن وليس .. من أنه كرت من عند اهللا نزلت به املالئكة

.. سور من القرآن الكرميالقرآن كله، فعلى املنكرين املعترضني أن يأتوا بعشر سور فقط متاثل عشر 
. مث لينتظروا ما يكون مصريهم بعد هذا االفتراء.. وليزعموا أا من عند اهللا تعاىل وجاءت ا املالئكة

  .وقد استعمل عدد العشرة ألنه عدد تام
ولذلك كان التحدي .. ولقد تضمنت سورة اإلسراء القول بكمال القرآن احلكيم من كافة الوجوه

أما هنا فكان االعتراض على بعض القرآن ال على كله، ولذلك كان التحدي . ن كلهفيها مبثل القرآ
  .والفرصة أمامهم متكررة عشر مرات.. بعشر سور طويلة أو قصرية دومنا حتديد

. ويف املوضع الثالث أعلن القرآن أنه ال نظري له أبدا، وحتداهم أن يأتوا مبثل سورة واحدة من القرآن
وليس ردا على الكفار، وقد جاء قبل هذه اآلية أن القدرة على .. ن أدلة القرآنوالتحدي هنا دليل م

وأورد اهللا تعاىل مخسة حتديات . التصرف املطلق هللا وحده، والدليل على ذلك هو القرآن احلكيم نفسه
لَّذي بين يديه وتفْصيلَ الْكتابِ ال وما كَانَ هذَا الْقُرآنُ أَنْ يفْترى من دون اللَّه ولَكن تصديق ا�: قائال

نيالَمالْع بر نم يهف بي٣٨: يونس (�ر.(  
فهو أوال حيتوي على تعليم ال ميكن أن يؤتى بنظريه، وهو ثانيا يصدق الكتب السماوية السابقة، وهو 

ل عبث أو تصرف إنساين، ثالثا يكمل األحكام الناقصة فيما سبق من كتب، وهو رابعا مصون عن ك
  .وهو خامسا تعليم عام من رب العاملني جلميع بين النوع اإلنساين وجلميع األزمان
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أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِسورة مثْله وادعوا منِ استطَعتم من دون اللَّه إِنْ �: وعقَّب على ذلك بقوله
نيقادص مت٣٩:يونس (�كُن.(  

. فإذا مل يكن كل ما ذكرناه عن القرآن حقا وصدقا فأتوا بسورة مثله تتصف بتلك الصفات اخلمس
أما وأنكم لن تستطيعوا اإلتيان بسورة واحدة فأنى لكم أن تأتوا بكتاب مثل القرآن يف فضائله اليت ال 

  .فاملثلية هنا يراد ا فضائله. حتصى
وكتابٍ * والطُّورِ �:  ويراد به ما جاء يف أول السورة�..ث مثلهفليأتوا حبدي�والتحدي الرابع 

إِنَّ عذَاب ربك * والْبحرِ الْمسجورِ * والسقْف الْمرفُوعِ * والْبيت الْمعمورِ * في رق منشورٍ * مسطُورٍ 
 عاقعٍ * لَوافد نم ا لَه٩ إىل ٢:الطور (�* م.(  

وهذا إعالن مؤكد بأن القرآن هو الكتاب املوعود به على جبل الطور، وهو الذي لن يزال مكتوبا 
ومنشورا يف الدنيا، مقروًءا على الدوام ودون انقطاع، وأن اإلسالم سيزداد أهله جدا، وسيدخل فيه ذوو 

اإلسالم وهذه العني : مريننقدم هني األ. الفضائل الروحانية واجلسمانية العالية، فضال عن عامة الناس
أم يقولون �: مث يعقب اهللا تعاىل بقوله. الدفّاقة اليت ستروي خمتلف البالد يف العامل كدليل على يوم القيامة

وال يشترط عليهم . فإن كان كذلك، فعليهم أن يأتوا حبديث يتضمن مثل هذه األنباء املتنوعة!  ؟�افتراه
ولكن . أيضا، بل هلم أن يستخرجوا ذلك املثل من الكتب السابقةأن يكون احلديث مفترى على اهللا 

  .ليعلموا يقينا أم لن ميكنهم أن يأتوا بنظريه
  .أما التحدي اخلامس فهو الوارد يف آيتنا من سورة البقرة وقد سبق بيانه

هي مخس مطالبات منفصلة، كل منها .. وقد تبني وحتقق مما أوضحناه أن هذه التحديات اخلمسة
ومما أوقع املفسرين يف اخلطأ . على حدة، وكل واحدة منها ثابتة متحققة، ال تنسخ إحداها األخرى

زعمهم بأن كل حتد من هذه التحديات هو اإلتيان مبثل القرآن يف الفصاحة فقط، مع أن األمر على 
وجاء يف . إن التحدي يف هذه السور اخلمس ليس واحدا، بل إا حتديات خمتلفة منفصلة. عكس ذلك

  .كل حتد منها طَلَب اإلتيان مبثل القرآن كله أو بعضه طبق الظروف واألحوال
وال حيسنب أحد أن التحدي مقصور على اإلتيان مبثل السور اليت جاء ا التحدي، ألن املوضوع يف 

يب، وكلها ولذلك فكل سور القرآن خالية الر. مفتتح سورة البقرة يعم مجيع سور الكتاب دون استثناء
طبق الشروط املذكورة يف أول سورة .. أتى أحد مبثل سورة ما من سور القرآن فإن.. هدى للمتقني

وهيهات هيهات ملا . فإنه بذلك يكون حمقا يف تكذيب القرآن ايد.. البقرة واملوجودة يف مجيع السور
  !حيلمون



 ١٣٠

ري إىل أن الكفار ارتابوا يف هذا  يف رأي بعض املفسرين يش�وإن كنتم يف ريب مما نزلنا�وقوله 
 يقتضي ذلك، وجرت العادة أن �نزلنا�ألن لفظ . الكتاب بسبب تنـزيله شيئا فشيئا ومرة بعد أخرى

فأتوا بسورة من �: فرد عليهم بقوله. يكون املؤلف أقدر على تأليف كتابه إذا كان على أقساط متقطعة
  . أي بقطعة منه�مثله

ذلك ألن صيغة التفعيل وإن . وال، إال أنه ال يستقيم مع قواعد اللغة العربيةواالستدالل، وإن بدا معق
دلت على التكرار والكثرة إال أن ذلك ليس مطّردا يف كل موضع، بل يفيد ذلك يف األفعال اليت جمردها 

ح وذبب، وذَبروض برا كثرية، وكذلك ضطَعلَه قعفإن قطَّع تعين ج ،مثل قَطَع ولكن التفعيل . حمتعد
فالفعل نزل هو . وضح األمر ووضحه أي جعله واضحا: يفيد أيضا التعدية إذا كان ارد الزما مثل

والقاعدة املبدئية يف اللغة العربية أن زيادة اللفظ . الفعل نزل، وال تعين التكرار والتدرج صيغة املتعدي من
  .الفعل من الزم إىل متعد، وحققت غايتهاتدل على زيادة املعىن، والزيادة هنا حولت 

 ال تعين التكرار أن الكفار ملا اعترضوا على تكرار الرتول عبر القرآن عن �نزل�ومما يدل على أن 
  : ذلك بقوله

مبعىن إنزال  �نزل�فكلمة ). ٣٣:الفرقان(�وقَالَ الَّذين كَفَروا لَوال نزلَ علَيه الْقُرآنُ جملَةً واحدةً�
وإذن فاالعتراض والريب ليس بسبب نزول القرآن جزءا جزءا، . القرآن كله مرة واحدة وال تعين التدرج

  .وإمنا اعتراضهم على عقيدة التوحيد اليت ذُكرت يف اآلية السابقة، وهي اليت أثارت شكوكهم
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  :شرح الكلمات
  ).األقرب(احلجران مها الذهب والفضة ). املفردات(اجلوهر الصلب : احلجر. مجع حجر: احلجارة
  ).األقرب(هيأه وأحضره : أعده لألمر: أعدت

ا مل تستطيعوا أن تعارضوا حتدي القرآن مبثله، وإنكم لن يقول اهللا تعاىل يف هذه اآلية إنكم إذ :التفسري
فعليكم أن تستيقنوا بأنه كالم اهللا، وأنكم ال تبارزون اإلنسان، بل إمنا تبارزون اهللا .. تستطيعوا ذلك أبدا

  .وعليكم أن تستعدوا للقاء ذلك العقاب الذي ال يلقاه إال املعارضون للحقائق السماوية.. تعاىل
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ألن الكفار وإن كانوا ..  قد يراد به جمرد املستقبل أيضا أي لن تستعدوا لذلك�علوالن تف�وقوله 
يشركون باهللا بعض اآلهلة األخرى، غري أم يعلمون يف قرارة أنفسهم أن آهلتهم تلك ال تستطيع إنزال 

: يه بقوهلمعندما اضطروا للرد عل.. كما سبق من قوم إبراهيم عليه السالم.. وحي، ولن تقدر عليه أبدا
  ).٦٦:األنبياء (�ثُم نكسوا علَى رؤوسهِم لَقَد علمت ما هؤالِء ينطقُونَ�

 جتوز واستعارة لبيان أن العالقة بني الناس واحلجارة، �وقودها الناس واحلجارة�وإن يف قوله تعاىل 
  .أي الوثنية، ستكون سببا إليقاد النار للكافرين

نوع يضمر يف :  بنوعني من أهل النار�الناس واحلجارة�اجلماعة عليه السالم وقد فسر مؤسس 
، ونوع آخر منهم شبهوا باحلجارة ألن �الناس�قلوم شيئا من حب اهللا تعاىل، وعرب عنهم بلفظ 

  .قلوم خلت من حب اهللا تعاىل جلمودها، فهي كاحلجارة الصلبة اليت ليس فيها لني وال رأفة وال شفقة
ثُم �:  املعىن على درجة كبرية من الدقة واللطافة، ويصدقه القرآن الكرمي حيث يقول عن اليهودوهذا

  ).٧٥: البقرة (�قَست قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً
ومن ناحية مؤاخذم على اجلن واإلنس، : ولقد أطلق القرآن ايد على الكفار من ناحية شرهم امسني

 �من الْجِنة والناسِ* الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ �: الشر مسامها احلجارة والناس، كما جاء يف قوله
قْدامنا ليكُونا ربنا أَرِنا الَّذَينِ أَضلَّانا من الْجِن واِألنسِ نجعلْهما تحت أَ�: وما ورد على لسان أهل النار

نيفَلالْأَس ن٣٠:فصلت(�م(  
 تعين اخلفاء، وهم أهل الشر الذين يضلون الناس من �جن�وقد مسي الصنف األول جنا، ألن مادة 

ولو أم نشروا الشر بطريق بين ملا اغتر الناس بوساوسهم، ولكنهم يلجئون إىل . حيث ال يدرون
.. أما عقام الشديد فقد دلَّ عليه باإلشارة إىل قسوة قلوم.  باجلندسائسهم السرية، ولذلك مساهم

  .كي تتالءم شدة العقاب وقسوة القلب، ولذلك مساهم من ناحية عقام الشديد باحلجارة
وال يعزبن عن البال أن احلياة اآلخرة ليست مادية حمضة وأن العبارات الواردة يف القرآن ايد بشأن 

األخروي ال تحمل على معناها احلريف، وإمنا هي بلسان التمثيل لتقريب الصور من فهم الثواب والعقاب 
  . اإلنسان إىل حد ما

 إشارة إىل أن عذاب اهللا ال يرتل إال باإلنكار والعناد، وإال فإن اهللا تعاىل قد �أعدت للكافرين�وقوله 
زعمون أن كل إنسان مؤمنا كان أو وكذلك تبطل هذه اآلية الكرمية ظن الذين ي. خلق اإلنسان للنجاة

  .ال بد من أن يتذوق قليال أو كثريا من عذاب النار.. كافرا
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ولنعلم أن العقاب يف التعاليم القرآنية ليس بدائم، وليست غايته االنتقام واإليذاء دون مربر، بل إنه 
لالستشفاء والعالج من وما جهنم إال كدار . يهدف إىل تطهري اإلنسان لكي يصلح للتقرب إىل اهللا تعاىل

  .آثار األمراض الروحية
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  :شرح الكلمات
أي أخربته خبرب سار بسطَ بشرة وجهه، وذلك أن النفس إذا : وبشرته. ظاهر اجللد: البشرة: بشر

 فاستعارةُ ذلك �فبشر الذين كفروا بعذاب أليم�وأما قوله .  الشجرسرت انتشر الدم فيها انتشار املاِء يف
البشارة املطلقة ال تكون إال باخلري، وال ). املفردات(تنبيه أنَّ أسر ما يسمعونه اخلرب مبا يناهلم من العذاب 

التبشري يكون باخلري و). آل عمران (�فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ�تكون بالشر إال إذا كانت مقيدة كقوله 
والتبشري يف اللغة خمتص باخلرب الذي . حتيتك الضرب وعتابك السيف: والشر، وقد يكون هذا على قوهلم

يفيد السرور؛ إال أنه حبسب أصل اللغة عبارة عن اخلرب الذي يؤثر يف البشرة تغيرا، وهذا يكون للحزن 
  ).التاج (أيضا، فوجب أن يكون لفظ التبشري حقيقة يف القسمني

أي يناسبك، فالصاحلات األفعال : هذا يصلح لك. صلح ضد فسد، أو زال عنه الفساد: الصاحلات
والصالحية حالة . الصاحل ضد الفاسد. وافقه: وصالَحه. الطيبة؛ أعمال ال فساد فيها ومالئمة ومفيدة

  ).األقرب(يكون ا الشيء صاحلا 
ستره، واجلنة كل بستان ذي شجر يستر بأشجار :  الليلجنه: أصل اجلَن ستر الشيء، يقال: جنات

ومسيت اجلنة إما تشبيها باجلنة يف األرض وإن كان بينهما . وقد تسمى األشجار الساترة جنة. األرض
 �فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني�: بون، وإما لِسترها نِعمها عنا املشار إليها بقوله تعاىل

  ).املفردات(



 ١٣٣

من فيضه وفضله . واحدها النهر، وهو جمرى املاء الفائض: اراأل وجعل اهللا تعاىل ذلك مثال ملا يدر
كثري : وْر نهِر. السعة تشبيها بنهر املاء: والنهر.  �إن املتقني يف جنات ور�: يف اجلنة على الناس، قال

  ).املفردات(املاء 
وختطئ العامة فتظن أن الزوج اثنان، ). باألقر(الزوج كل واحد معه آخر من جنسه : أزواج

قلنا �وورد يف القرآن . زوجان من محام وزوجان من نعال: فيقال. واحلقيقة أن الزوج واحد من اثنني
  .�امحل فيها من كل زوجني اثنني

 أن هلم رفقاء من جنسهم حيققون معهم �وهلم فيها أزواج مطهرة�فاملراد من الزوجني يف قوله تعاىل 
  . من االزدهار والراحةكل نوع

وبناء على . والقرآن يقرر أن اهللا تعاىل ليس حباجة إىل زوج، أما كل شيء آخر فهو حباجة إىل زوج
أما نوعية هذا الزوج فال يعلم . هذا فإن اجلميع يكونون حباجة إىل زوج سواء كانوا رجاال ونساء

  .جلنةحقيقتها إال اهللا تعاىل، وسوف ينكشف لإلنسان عندما يدخل ا
طهارة جسم وطهارة : والطهارة ضربان). األقرب(طهره جعله طاهرا . طهر ضد جنُس: مطهرة

  .نفس
خلد . أبطأ عنه املشيب، وقد أسن: خلد الرجل. دام وبقي: خلد. اخلُلد البقاء والدوام: خالدون

ود هو تبري الشيِء من واخلل). األقرب(لصق ا واطمأن إليها : أخلد إىل األرض. أقام: باملكان وإليه
. الذي يبقى مدة طويلة، مث استعري للمبقي دائما: وأصل املُخلد. اعتراض الفساد وبقاؤه على حالته

وكل ما يتباطأ عنه . بقاء األشياء على احلالة اليت هي عليها من غري اعتراض الفساد: واخللود يف اجلنة
  .يام خوالد، وذلك لطول مكثها ال للدوامالتغري والفساد تصفه العرب باخللود، كقوهلم لأل

وقد كانت حقيقة نِعم . تتضمن هذه اآلية وصفا جممال للنعم اليت سيلقاها املؤمنون يف اجلنة :التفسري
  :اجلنة وال تزال حمل االعتراض من أعداء اإلسالم، وأهم اعتراضام ما يلي

مناف لإلميان الكامل، ألن اإلميان الوب أن مثل هذه الوعود املزخرفة إفراط يف إثارة الطمع و. ١
  .بالطمع ال ميكن أن يوصف باإلميان

  .إن القرآن يقدم النعم املادية جزاء لإلميان، وهذا غري مقبول. ٢
إن اإلغراء بالنعم املادية دليل على أن القرآن يقول ببقاء هذا اجلسم املادي بعد املوت أيضا، األمر . ٣

 اجلسم املادي مصريه الفناء، وأجزاء هذا اجلسم الفاين تتحول وتنتقل إىل أجسام الذي خيالف العقل، ألن
  عديدة من البشر وغريهم، فأىن لذلك اجلسم الفاين أن يعود إىل صاحبه؟
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تتحدث هذه اآلية وآيات أخرى عن وجود أزواج ألهل اجلنة مبا يومئ إىل عالقات جنسية تثري . ٤
ألن الغرض األساسي من .. ية يف احلياة اآلخرة تبعث على االعتراضواستثارة الشهوات اجلنس. الشهوة

  االتصاالت اجلنسية هو التناسل وحفظ النوع، فما احلاجة إىل ذلك يف اجلنة؟
يتبني من صفات اجلنة أا حمل للملذات املادية واملتع اجلسدية وليست مقاما للنعيم الروحاين، . ٥

  .يمة هلا إذا ما قورنت بالنعم الروحانيةومثل هذه النعم املادية تافهة ال ق
وخالصة هذه االعتراضات أن اإلسالم، معاذ اهللا، قد أسف حبياة اآلخرة إسفافا؛ إذ جعلها حمققة 

  .لألهواء النفسانية املنحطة، وبذلك أفسد معاين احلياة السامية الطاهرة
رة اجلنة كما يقدمها القرآن وإلدراك مدى بطالن هذه االعتراضات ينبغي أن منعن النظر يف صو

لقد صرح القرآن حبقيقة اجلنة، وقدم لنا األساس الذي ندرك به ما جاء يف القرآن عن صفاا . احلكيم
 �فَال تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاًء بِما كَانوا يعملُونَ�: ونعيمها حيث قال تعاىل

  .)١٨: السجدة(
ويتبني من ذلك أن كل ما ورد يف القرآن احلكيم من وصف للجنة إمنا هو على سبيل التمثيل ليس 

أعددت : "قال اهللا تعاىل:  هذا املعىن وشرحه فيما رواه عن ربه عز وجل، قال�وقد أكد الرسول . غري
خاري، كتاب صحيح الب". (لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر

  ).ومسلم، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها. بدء اخللق، باب صفة اجلنة
فيتضح من ذلك أيضا أن حقيقة نِعم اجلنة ختتلف كل االختالف عن حقيقة النعم الدنيوية، فلو كانت 

لوب هناك جنات وأمثار وأار وأزواج مادية لكانت مما رأته األعني أو مسعت به األذن أو خطرت على ق
  .البشر مرارا وتكرارا

مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ تجرِي من تحتها �: ويتحدث القرآن الكرمي عن نعيم اجلنة فيقول
ارالن رِينى الْكَافقْبعا وقَوات ينى الَّذقْبع لْكا تلُّهظو مائا دأُكُلُه اره٣٦:الرعد (�الْأَن.(  

تبني لنا اآلية أن جنات احلياة اآلخرة ختتلف عن جنات الدنيا، فثمارها دائمة ال تنقطع، وظالهلا ثابتة 
  .ممتدة ال تتقلص، ولكن مثار الدنيا وظالهلا إىل زوال حمتم

أَنهار من ماٍء مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ فيها �: ووصف القرآن احلكيم اجلنة يف موضع آخر فقال
غَيرِ آسنٍ وأَنهار من لَبنٍ لَم يتغير طَعمه وأَنهار من خمرٍ لَذَّة للشارِبِني وأَنهار من عسلٍ مصفّى ولَهم فيها 

هِمبر نةٌ مرفغمو اتركُلِّ الثَّم نقرآن اجلنة فقالوكذلك وصف ال). ١٦:حممد (�م :� هِملَيع طَافي 
  ).٤٨ إىل ٤٦:الصافات (�*لَا فيها غَولٌ ولَا هم عنها ينزفُونَ * بيضاَء لَذَّة للشارِبِني * بِكَأْسٍ من معنيٍ 
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 أن ، فهي لذة ال تحدث السكر والغيبوبة، وبذلك أشار إىل�لذة للشاربني�يف هذه اآلية شرح لقوله 
مخر الدنيا ال تثري لذة حقيقية، بل إا تورث الغفلة عن اهلموم واألحزان، ولكن مخر اآلخرة ليس هلا هذا 

  . األثر املضيع للعقل
: وقال). ٢٢: اإلنسان (�وسقَاهم ربهم شرابا طَهوراً�: ويف موضع آخر يضيف القرآن الكرمي قوله

�تخيقٍ محر ننَ مقَوسونَ * ومٍ يسافنتافَسِ الْمنتفَلْي كي ذَلفو كسم هامتنِيمٍ * خست نم هاجزما * ونيع
 �يتنازعونَ فيها كَأْسا ال لَغو فيها وال تأْثيم�: وقال). ٢٩-٢٦:املطففني (�يشرب بِها الْمقَربونَ

  ).٢٤:الطور(
من اآليات أن أهل اجلنة يشربون من مخر ال سكر فيها وال عربدة، تقرب شاربيها إىل يتبني مما سبق 

  .اهللا تعاىل، تنبعث منها رائحة طيبة من املسك، وهي طاهرة مطهرة، ال يهذي شاربوها وال يتشامتون
 هذه هي مخر اآلخرة كما يقدمها القرآن، فكيف مخر الدنيا؟ إا تسبب السكر، وتبعث شاربيها على

يا أَيها الَّذين َآمنوا إِنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب �: وقد وصفها القرآن الكرمي فقال. العربدة والبذاءة
قع بينكُم الْعداوةَ إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يو* والْأَزلَام رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ 

-٩١:املائدة  (�*والْبغضاَء في الْخمرِ والْميِسرِ ويصدكُم عن ذكْرِ اللَّه وعنِ الصلَاة فَهلْ أَنتم منتهونَ 
٩٢.(  

ا ختتلف وكذلك نعم اجلنة هلا أمساء نعم الدنيا، ولكنه.. فخمر الدنيا ومخر اآلخرة شيء آخر متاما
ولقد أدرك ذلك ! وشتان ما بينهما. ويراد ا النعم الروحانية دون النعم اجلسمانية.. عنها كل االختالف

ليس يف الدنيا مما : "أنه قال" رضي اهللا عنهما"، فورد عن ابن عباس "رضوان اهللا عليهم أمجعني"الصحابة 
  ).١تفسري ابن جرير ج " (يف اجلنة إال األمساء

مع ما بني نعم اجلنة ونعم الدنيا من .. يسأل عن السبب يف استعمال القرآن لتلك األمساءوأقول ملن 
.. الصديق والعدو، علية القوم وأرذهلم.. إن القرآن الكرمي خياطب مجيع طبقات بين اإلنسان: مغايرة

إليها ولذلك حيدثهم، وعلى األخص يف األمور اليت يتعذر فهمها على الناس، بلغة يفهمها ويطمئن 
  .العامة، وينتفع ا اخلاصة، وتفحم األعداء

وبالنظر إىل هذه احلكمة استعمل القرآن احلكيم يف وصف نعيم اآلخرة كلمات جيد فيها كل الناس 
فحينما يقول القرآن ايد إن للمؤمنني جنات ذات ظل . الطمأنينة واالرتياح على قدر عقوهلم ودرجام

ا سائغا مل يتغري طعمه، وماء غري آسن، وعسال مصفى من الشوائب، ومخرا ظليل، وأارا جارية، ولبن
إن األشياء اليت تعدوا : فإنه بذلك القول يرد على املعترضني قائال.. نقية ال تسكر، مطهرة للقلوب

أسن إن أاركم اليت تنعمون ا ي. متاعا وتعتزون ا هي أحط من النعم اليت يتمتع ا املؤمنون يف اجلنة
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وإن اجلنات اليت تسعدون ا يف الدنيا ليست بنعمة . ماؤها ويتعفن، أما أار املؤمنني فال يأسن ماؤها
وإن اخلمر الذي . حقيقية، ألن النعمة كل النعمة هي نعمة أهل اجلنة األخروية اليت لن يصيبها اخلراب

مر اليت يهبها اهللا املؤمنني فهي تشحذ تستلذون ا يف هذه الدنيا إمنا هي رجس وآفة تعطل العقل، أما اخل
والعسل الذي تفتخرون به تشوبه الشوائب، ولكن املؤمنني يأكلون يف . العقل وتورث الطهارة والتقوى

وإن األزواج والرفاق الذين تتباهون م، إمنا هم غري طاهرين ولكن اهللا يعطي . اجلنة عسال مصفى
  .املؤمنني أزواجا ورفقاء طاهرين

 املعاين السامية البينة ال يدركها وال يبلغ كنهها إال كل من يتخلى عن التعصب ويتخلص من إن هذه
كان األجدر ؤالء املعترضني النصارى أن ينظروا يف كتام . اجلهالة اليت ليس إىل عالجها من سبيل

  ).٢٠: ٦مىت " (اكنـزوا لكم كنوزا يف السماء: "املقدس حيث قيل هلم
  ).٢١: ١٩مىت" (ذهب وبع أمالكك، وأعط الفقراء فيكون لك كنـز يف السماءفا: "وقيل أيضا

إذا كان ادخار املال يف السماء، ولقاء الكرت بعد املوت هناك ممكنا، فكيف كانت اجلنات واألار 
  والعسل واللنب واخلمر اليت ال تسكر خمالفة للعقل؟

خرة من اجلسم كليا وكأا ليست إال روحانيةً، ولست أريد أبدا مبا سبق من البيان جتريد احلياة اآل
كال فإن الروح ال بد هلا من جسم يف كل األحوال، . وال أنّ نِعمها مقصورة على مشاعر القلب فقط
فإن اإلنسان سيحظى يف احلياة اآلخرة جبسم خيتلف .. وإذا كان اجلسم املادي الدنيوي يفىن بعد املوت

يقة احلياة اآلخرة أوجد اهللا تعاىل لنا يف هذه الدنيا عامل املنام كي وإلدراك حق. عنه كل االختالف
وقد أوضح القرآن ايد العالقة بني احلياة اآلخرة وعامل املنام، وربط بينهما يف . نقدرها بعض التقدير

مها فَيمِسك الَّتي قَضى علَيها الْموت اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حني موتها والَّتي لَم تمت في منا�: قوله تعاىل
  ).٤٣:الزمر (�ويرسلُ الْأُخرى إِلَى أَجلٍ مسمى إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ

تدل هذه اآلية على أن املوت واملنام متشاان، وإمنا الفارق بينهما أن الروح تفارق اجلسم عند املوت 
وترى الروح خالل هذا الفراق املؤقت مناظر عديدة، وجتد هلا . قا أبديا، وعند املنام تفارقه فراقا مؤقتافرا

ومن مث . جسما جديدا وبيئة جديدة، وحتس مبختلف األحاسيس، وتأكل وتشرب وتتحرك وتتمتع وتتأمل
  .ميكن لنا أن نقيس احلياة اآلخرة على املنام قياسا قريبا

.. يراها اإلنسان يف املنام ليست روحانية خالية من اجلسم، بل هي خليطة باجلسمإن املناظر اليت 
وهذه املناظر أو . وميكن أن نسميها شبه مادية، أو مادية على حنو ما، ألننا نرى هلا جسما ملموسا

 مبعىن ..واحلق أن النعم الدنيوية صورة ممثلة للنعم األخروية. تعرب عن حقائق معينة.. الرؤى بتعبري أصح
وإذا كان التمثيل . أن نعم اآلخرة هي األصل، والنعم الدنيوية متثيل هلا وتصوير حلقائق ذلك األصل
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فحدث عن األصل األخروي وال حرج؛ إذ إن شعور الروح أقوى من شعور .. الدنيوي شهيا لذيذا
  .اجلسد وأشد

ة والعفو وأمثاهلما، ولكن إن الكتب السماوية تأمر باألعمال احلسنة من عبادات وإحسان كالصدق
  . وهي أوسع معىن وأمشل نطاقا.. القرآن الكرمي ميتاز عنها مجيعا بأنه يأمر باألعمال الصاحلة

بل من الالزم أن تكون .. إن تعاليم القرآن ايد ال تكتفي مبجرد األعمال احلسنة لتطهري اإلنسان
تلك  ما مل تكن..  ليس مقبوال يف ميزان القرآنفالقيام بالعبادة طبق أوضاعها الظاهرة. األعمال صاحلة

نعم، إن شعائر الصالة عمل حسن، لكن دخول الرياء عليها جيعلها عمال . العبادة نقية من شوائب الرياء
ولو أن رجال حيسن السباحة قام إىل الصالة وهو يسمع صرخات . فال يقبلها اهللا تعاىل.. غري صاحل

ألن مقتضى .. حلا، وإن كانت من حيث الظاهر عمال حسنافإن صالته ليست عمال صا.. غريق
الظامل، وصفحه عن ارم دون مربر،  وكذلك عفو القاضي عن. األحوال يستدعي إنقاذ الغريق أوال

  .وتفريق مال األمانة على الفقري، وأمثال هذه األعمال ليست من الصاحلات وإن بدت حسنة املظهر
.. والعمل الصاحل هو العمل احلسن. أوسع معىن من العمل احلسنوملخص القول، إن العمل الصاحل 

والقائم بالعمل الصاحل . ال من حيث ظاهره فحسب، بل جيب أن يكون حسنا يف حقيقته وباطنه وحمله
يستعمل عقله، وينظر يف عمله كي يكون  ليس هو الذي يتبع الكلمات على غري هدى، بل إنه الذي

يقتنع بالقيام بعمل حسن، بل ينظر ويفكر يف أن تكون أعماله احلسنة والذي ال ..طبق مقتضى احلال
  .مؤيدة للمصاحل الروحانية أو املادية للجميع

 �فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّه� :ويعرب القرآن الكرمي عن هذه احلقيقة بأسلوب رائع حيث يقول
  ).٤١:الشورى(

أي األعمال أفضل؟ : �النيب  سئل: عن أيب هريرة قال: "�لنيب وتتكشف هذه احلقيقة من أقوال ا
وقال ابن ). البخاري، كتاب احلج" (جهاد يف سبيل اهللا: مث ماذا؟ قال: إميان باهللا ورسوله، قيل: قال

قلت . الصالة على ميقاا: يا رسول اهللا، أي األعمال أفضل؟ قال: " قلت�مسعود سألت رسول اهللا 
  ).البخاري، كتاب اجلهاد".(اجلهاد يف سبيل اهللا: مث أي؟ قال: لوالدين؟ قلتبر ا: مث أي؟ قال

 بأن اجلهاد خري عمل بعد اإلميان كان يتقاعس عن اجلهاد، فكان بناء �فالرجل الذي أخربه النيب 
إن اجلهاد أوىل :  يوجهه ويقول له�إميانه وتقواه ناقصا، ال يدعمه العمل الصاحل من اجلهاد، فكأنه 

  .الك اآلن وأصلح هلا دون سائر األعمال الصاحلة اليت تقوم احب
 الشخص اآلخر بأن خري العمل هو إقامة الصالة على ميقاا، مث بر �وحينما أوصى املصطفى 

الوالدين مث اجلهاد، رأى أحوال املخاطبني الذين كانوا مقصرين يف أداء الصالة، وال يقومون برب الوالدين 
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لكي يسد الفراغ يف بناء .. ان األصلح أن يؤمروا بإقامة الصالة على ميقاا وبِر الوالدينفك.. حق القيام
  .أعماهلم

وذلك ألن اإلميان كبستان يرويه .. وقد بشر اهللا تعاىل ذه اآلية ذوي اإلميان والعمل الصاحل باجلنات
د أن يؤمن جتف شجرة إميانه والذي ال يقوم باألعمال الصاحلة بع. فينضر وخيضر.. العمل الصاحل

: ويقول). ١١:فاطر (�إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب والْعملُ الصالح يرفَعه�:يقول اهللا جل وعال.. وتذبل
�ةبطَي  ةرجةً كَشبةً طَيمثَالً كَلم اللَّه برض فكَي رت ٢٥: إبراهيم  (�أَلَم.(  

 إىل أن لكل إنسان من أهل اجلنة نطاقا �أن هلم جنات جتري من حتتها األار�:  تعاىلويشري قوله
حمددا من النعم ال يتدخل فيه أحد، ولكل منهم روضة خمتصة به دون غريه، يسقيها ر خيصها، ولن 

  .يكون كما نرى يف هذه الدنيا أن را واحدا يسقي عدة مزارع فيتنازع أصحاا يف مياهه
  . فله عندي معنيان�كلما رزقوا منها من مثرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل�: وله تعاىلأما ق

: أن اجلنات متثل اإلميان، والثمرات متثل لذة اإلميان، وحينما يؤتى أهل اجلنة أمثار اجلنة يقولون: األول
اه مل يضع، بل إنه ما زال يثمر لنا إا حالوة اإلميان الذي وهبه اهللا لنا يف الدنيا، وإن إمياننا الذي آمن

  .أحلى الثمرات
ومن البني أن هذه الكلمات تفيض بعاطفة الشكر واالمتنان، وأليق بشأن أهل اجلنة، وأوىل وأحق 

فهم عندما يؤتون شيئا من الثمرات يذكرون نعمة اإلميان، ويرددون الشكر على . بعظمة اهللا وكربيائه
وكذلك ال يربحون يشكرونه تعاىل على تلك .. ميان وأعقبهم مثراتهفضل اهللا الذي أورثهم ذلك اإل

  .النعمة اليت حيظون ا بصورة مثار روحانية لذلك اإلميان
هذه :  يعين وعدنا به، فاملؤمنون كلما أوتوا من مثرات اجلنة قالوا�رزقنا�أن قوله : واملعىن الثاين

إِذَا سلَّمتم ما آتيتم �: وارد يف القرآن يف قوله تعاىلوهذا األسلوب . الثمرات هي اليت وعدنا يف الدنيا
وفرععدمت بإيتائه وعدا موثقا�ما آتيتم�حيث يعين قوله ).. ٢٣٤:البقرة (�بِالْمأي ما قد و .  

فسره البعض بأن مثرات اجلنة تشبه مثار الدنيا، أو أن الثمرات .. �وأتوا به متشاا�: وقوله تعاىل
واألول باطل ألن التشابه بني نعم اجلنة ونعم الدنيا معدوم بنص القرآن . ورةً وختتلف مذاقًاتتشابه ص

والثاين أيضا باطل ألنه ال دليل عندهم على تشابه صور الثمرات واختالف . �الكرمي وحديث الرسول 
  .مذاقها

  :وعندي أن املعىن الصحيح املناسب لذلك ما يلي
فاملؤمن . تكون كلذة العبادات والقربات اليت قام ا املؤمنون يف الدنياأن لذة مثرات اجلنة س: أوال

هذه اللذة مثل الصالة اليت أقمتها، وهذه اللذة مثل : عندما يذوق شىت مثرات اجلنة ويتلذذ ا يقول
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وهذه كلذة الصدقة اليت كنت أتصدق .. الصوم الذي كنت أصومه، وهذه اللذة كلذة احلج الذي أديته
وهكذا فإن األعمال الصاحلة كلها ستتمثل .. وهذه اللذة كذلك العفو الذي تعاملت به مع الناسا، 

إن ربنا الرحيم مل ينس كذا وكذا من صالتنا، : هلم يف اجلنة، فتفيض قلوم بعواطف الشكر لرم قائلني
اهللا تبارك وتعاىل أجل، إم سوف يشعرون يف كل مثرة يذوقوا أن . وما أضاع كذا وكذا من صدقاتنا

قدر أعماهلم حق قدرها، وسوف يتذكرون تلك اللذات اليت متتعوا ا عند قيامهم بتلك األعمال 
  . الصاحلة
إن ما يرزق به أهل اجلنة من النعم والثمرات سيكون متشابه اخلواص متوافق التأثريات، وهو : وثانيا

ن األحيان متضادة التأثري، فقد يكون أحدها مفيدا بذلك خيتلف عن أطعمة الدنيا اليت تكون يف كثري م
وكذلك األعمال الروحانية . للمعدة واآلخر جمهدا هلا، وقد يكون أحدها نافعا للقلب واآلخر مضرا به

لكن غذاء اجلنة .. يف الدنيا تعارضها وتعرقلها السيئات، فتتناقص هذه وتزيد تلك أو عكس ذلك
ل عنصر من عناصره متوافق مع غريه، وكلها متعاونة على التقدم الروحاين يكون متشابه التأثري، ك

  .وتكون الروح اإلنسانية بريئة من كل األسقام.. الروحاين
أن غذاء اجلنة سيكون حبسب القوى الداخلية لإلنسان، فينال كل واحد بغيته من الغذاء مبا : وثالثا

فلن تزال قواه ..  من غذاء لتقدمه الروحاينيكفي متطلبات قوته الباطنية، ويهيئ له كل ما حيتاج إليه
  .الروحانية تنمو وتزدهر وال حتول دون ذلك أية حوائل

 هم الرفاق املطهرون، أو األزواج من اإلناث املطهرات، أو األزواج �وهلم فيها أزواج مطهرة�وقوله 
كذلك يكون أهل ..  اجلنةيف وباملعىن األول فإنه كما يكون الغذاء متوافق األنواع. من الرجال املطهرين

فهناك أمن كامل . وتكون الروح اإلنسانية بريئة من كل األسقام.. اجلنة متعاونني على التقدم الروحاين
  .ناتج عن توافق باطين وتعاون خارجي

وكلمة األزواج تطلق على الذكور واإلناث، فيكون املعىن الثاين للجملة أن لكل واحد من أهل اجلنة 
إذ إنه حيث الرجل على أن يرغب يف زوجة صاحلة، .. وليس ذلك مما يدعو لالعتراض.. زوجا صاحلا

واملرأة على أن يكون زوجها صاحلا، ألما إذا رغبا يف أن يكونا جمتمعين يف اجلنة أيضا، فعلى كل واحد 
واآلخر يف فيكون أحدمها يف اجلنة .. لئال يفترقا يف اآلخرة.. منهما أن يبذل جهده ليجعل زوجه صاحلا

فضال عن .. النار، وهذا املعىن من أروع التعاليم لنيل الطهارة الروحانية يف الدنيا، وهو األجدر بالتنويه
  .أن يكون مدعاة لالعتراض
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وإذا أردنا بذلك أنه يف اجلنة يكون لكل رجل زوجة مطهرة ولكل امرأة زوج مطهر فال حمل أيضا 
ء األزواج بالطهر، ولن يكون يف اجلنة ما ينايف هذه الصفة لالعتراض، ألن القرآن الكرمي يصف هؤال

  .أبدا
إن السور : عن هذه اآلية بتعليق قذر حيث قاال" ويري"والقسيس " وليام موير"وقد حتدث املستشرق 

ويستنتجان . املكية من القرآن تكثر من ذكر النساء يف اجلنة، بينما ال تذكر السور املدنية ذلك إال قليال
لك، والعياذ باهللا، أن حممدا مل تكن له يف مكة سوى زوجة واحدة أسن منه، لذلك كان يكثر من ذ

إن هذا املستشرق وليام موير . عندئذ من تذْكار النساء، لكنه يف املدينة وجد بغيته فقلل من ذكرهن
لقرآن الكرمي، عندما يلفقون مثل هذه التهم فإمنا يرون نفوسهم وصورهم البغيضة يف مرآة ا.. وأضرابه

ومن العجيب أم يدعون األمانة . وهم يسلكون مسلك التعصب الصلييب املعروف لدى القساوسة
العلمية، ويتباهون باالستنارة والثقافة، ومع ذلك تراهم يتهجمون بناء على أوهامهم الباطلة على مقامات 

عترضون أنفسهم ملطّخني حبمأ الرذائل بينما يكون هؤالء امل.. أهل القداسة عند املاليني من املسلمني
وما بعثهم على هذا التجرؤ . مبا يندى له وجه اإلنسانية.. ومنغمسني يف أحط دركات الفجور واخلالعة

إن ! أال يستحي هؤالء املتهجمون على قدسية أطهر البشر؟. إال شوكة احلكومات املسيحية يف هذا الزمن
ومع ذلك ما صدرت من خليفة أو ملك مسلم إهانة أو .. اماملسلمني قد حكموا النصارى زهاء ألف ع

ولو أم ذكروا هذه املنة من جانب اإلسالم واملسلمني، وقلّلوا . �كلمة نابية حبق املسيح الناصري 
  . كالذئاب الضارية�من اغترارهم بأنفسهم ما جموا على مقام سيد األنبياء وصفوة املرسلني 

فزوجته املطهرة السيدة خدجية .. مكة كانت أرغد من حياته يف املدينة يف �واحلق أن حياة النيب 
وكانت بناا . �كانت ذات ثراء عريض، وقفت كل ماهلا على خدمة الرسول ) رضي اهللا عنها(

بينما تزوجت أصغرهن السيدة فاطمة .. املطهرات قد بلغن الشباب وتزوجن مبكة، وجهزن بأغلى احللي
 يف مكة �وباجلملة كانت األوضاع املالية للنيب . دينة ومل حتظ وال حبلقة من حديدبامل) رضي اهللا عنها(

يف سبل اخلري ) رضي اهللا عنها( مجيع ثروة السيدة خدجية �ولقد أنفق املصطفى . أحسن منها يف املدينة
 واملدنية لبعض فلو كان الفرق بني حياته املكية. شيئا فشيئا حىت مل يبق له ذلك الرخاء يف حياته املدنية

  .عكس ما يزعم املستشرق املفتري وأشياعه�الدواعي النفسية، لكان األمر على
" يسوع"وإذا كان استدالل املتهجم الصلييب صحيحا، كان معارضو املسيحية أحق بأن يقولوا إن 

 الناصري مل يكن جيد ملجأ طوال حياته، واضطر أن يفر من مكان إىل مكان خوفا من اليهود ولذلك
كان يتبجح بأنه سيكون ملكا لليهود، وأنه كان حيلم دائما بالنساء األبكار ألنه مل يتزوج طول حياته، 

  :حيث جاء يف إجنيل مىت
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وكان مخس . حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى أخذنَ مصابيحهن وخرجن للقاء العريس"
وأما . ومل يأخذن معهن زيتاأما اجلاهالت فأخذن مصابيحهن . منهن حكيمات ومخس جاهالت

ففي نصف . وفيما أبطأ العريس نعسن مجيعهن ومنن. احلكيمات فأخذن زيتا يف آنيتهن مع مصابيحهن
فقامت مجيع أولئك العذارى وأصلحن . هو ذا العريس مقبل فاخرجن للقائه: الليل صار صراخ

فأجابت احلكيمات . نا تنطفئأعطيننا من زيتكن فإن مصابيح: مصابيحهن، فقالت اجلاهالت للحكيمات
قائالت :لَكُن وفيما هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس . لعله ال يكفي لنا ولكن اذهنب إىل الباعة وابتعن

يا سيد يا سيد : أخريا جاءت بقية العذارى أيضا قائالت. واملستعدات دخلن معه إىل العرس وأغلق الباب
  ).١٢ إىل ١ من  ٢٥: مىت" (ن إين ما أعرفكناحلق أقول لكُ: فأجاب وقال. افتح لنا

ذلك أن .. ولو أن املتهجمني فكروا بتدبر لعرفوا السبب وراء ما بني السور املكية واملدنية من فرق
ولذلك رد .. كفار مكة عيروا املسلمني بالذل والفقر، وحرمام مما بأيدي الكفار من نعم ومتع مادية

نة اليت اختص ا املؤمنون، وبين أن املسلمني سينالون يف اآلخرة متاعا عليهم القرآن املكي بوصف اجل
وملا ثبت اهللا أقدام املسلمني يف املدينة مل يسع الكفار أن يعريوهم، . ونعيما أوفر مما يباهي به الكفار

..  شرحهاكما أن العهد املكي كان ميثل مرحلة تثبيت العقائد واستيفاء. لذلك تغري األسلوب القرآين
  .ومنها عقيدة اجلزاء األخروي وما فيه من جنة ونار، ولذلك أفاض القرآن يف شرحها يف السور املكية

وهذه هي .  يعين أن أهل اجلنة ال ينفكون مقيمني فيها، ولن يذوقوا الفناء�وهم فيها خالدون�وقوله 
د الطعام والشراب أو مبؤثر النتيجة احملتمة ملا سبق ذكره من أن اهلالك يصيب اإلنسان بسبب فسا

ملا كان غذاء اجلنة متطابقا مع قوى اإلنسان الباطنية، وكان أهل اجلنة أخيارا متحابني . خارجي يقتله
وحيظى اإلنسان باحلياة .. فلن يكون هناك ما يؤذيهم أبدا، ومن مث تغلق أبواب املوت ائيا.. متطهرين

  .األبدية
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   :شرح الكلمات
انقباض النفس عن شيٍء وتركه حذرا من : احلياء. حيي: استحيا. احتشم: حيِي منه حياًء: يستحيي

  . أي ال ميتنع�ال يستحيي�فقوله ). األقرب(امتنع عنه وانقبض منه : استحيا األمر ومنه. اللوم فيه
  .وصفه وقاله وبينه: وضرب له مثال. جلده: ضربه بالسوط.  صدمه وأصابه ا:ضربه بيده: يضرب

الشبه والنظري؛ الصفة؛ احلجة، يقال أقام له مثال أي حجة؛ احلديث؛ القول السائر؛ العربة؛ اآلية : املثل
  ).األقرب(

إذا كان مستخدما الفوق من األضداد، فإذا كان مستخدما يف معىن الكرب فيعين أنه أكرب منه، و: فوقها
أي ما هو أكرب من البعوضة أو ما . وميكن أن نأخذه هنا بكال املعنيني. يف معىن الصغر فيعين أنه أصغر منه

هو فوق ذلك؛ أي أكثرهم سفالةً من ذلك : فالن أسفل الناس وأرذهلم؛ فيقال: يقولون. هو أصغر منها
  ).الكشاف(

  ).األقرب(لك؛ املوجود الثابت؛ اليقني بعد الشك ضد الباطل؛ األمر املقضي؛ العدل؛ املُ: احلق
شردا وذهبا عنه ومل يدر أين : أضلّ فالن الفرس والبعري. غيبه؛ دفنه؛ أضاعه؛ أهلكه: أضلَّه: يضل

أحدمها أن : وإضالل اهللا لإلنسان على أحد وجهني. صيره إىل الضالل: أضل اهللا فالنا). األقرب(أخذا 
أن يضلَّ اإلنسان فيحكم اهللا عليه بذلك يف الدنيا، ويعدل به عن طريق اجلنة يكون سببه الضالل، وهو 

إىل النار يف اآلخرة، والثاين من إضالل اهللا هو أنه تعاىل وضع جبلة اإلنسان على هيئة إذا راعت طريقًا، 
ع الذي يأىب حممودا كان أو مذموما، ألفه واستطابه ولزمه وتعذر صرفه وانصرافه عنه، ويصري ذلك كالطب

وكل ما هو سبب يف وقوع شيء صح نسبة ذلك الفعل إليه، فصح أن ينسب ضالل العبد . على الناقل
أي حبسب تعاليم القرآن حيكم اهللا عليهم : يضل به كثريا". املفردات، الكليات"إىل اهللا من هذا الوجه

  .بالضالل
فسقت الركاب عن : قصد السبيل، يقالترك أمر اهللا؛ عصى وجار عن : فَسق. مجع فاسق: الفاسقني
فسق فالن . فسقت الرطبة عن قشرها أي خرجت: خرج عن طريق احلق؛ فجر؛ يقال: قصد السبيل

اخلروج عن الدين؛ امليل : الفسوق. من يتنكب الطريق السوي: الفاسق). األقرب(أهلكه وأنفقه : ماله
وتسمى الفأرة فويسقة خلروجها على . ق احلقإىل املعصية؛ النسيان والترك ألمر اهللا؛ اخلروج عن طري

وأكثر ما يقال الفاسق ملن التزم حكم الشرع وأقر به، مث أخل جبميع أحكامه ). اللسان(الناس وإفسادها 
). املفردات(فألنه أضل حبكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة .. وإذا قيل للكافر األصل فاسق. أو بعضها
  .حلكم اهللا؛ والرافض له؛ تارك احلق بعد قبولهالعاصي؛ التارك : فالفاسق
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ردا على تباهي الكفار مبا لديهم من ..  ذكرت اآلية السابقة نعيم اجلنة ومشاته لنعيم الدنيا:التفسري
وملا كان نعيم اجلنة أمسى من نعيم الدنيا يف طبيعته . متاع دنيوي، وبثًا للطمأنينة يف قلوب فقراء املسلمني

ولقد صرح القرآن . فإن هذا ال يقاس بذلك أبدا إال على وجه التمثيل وتقريب املعىن.. هودرجته ومقدار
الكرمي بأن نعيم اجلنة هو النعيم احلق، وأن حياة اجلنة هي احلياة الروحانية األمسى، وأن متع الدنيا ما هي 

أي اعتراض بسبب هذا وتتضمن هذه اآلية إزالة أية شبهة، واإلجابة على . إال قطرة من حبر متع اجلنة
وتقول اآلية إن أسلوب التمثيل مفيد يف . الفارق الشاسع بني حقيقة اجلنة وما يساق هلا من وصف

  .تقريب احلقائق من األفهام، وليس يف استخدامه ما يدعو لالستنكار
 على وتدل اجلملة.  يعين اليقني، ألن الفعل له مفعوالن�يعلمون أنه احلق من رم�والعلم يف قوله 

أن املؤمنني يعرفون حق املعرفة على أنه هو احلق، ألنه من عند اهللا، أو أنه احلق ألم حيسون ذه املتع 
إن نِعم اجلنة تشبيهات دقيقة ال تصور حقيقة تلك النعم، وإمنا هي استعارات . متاما كما خيرب اهللا تعاىل

اجلنان، وال يعين ذلك أن حقيقة الرجل هي إذا كان رابط اجلأش ثابت .. يقال للرجل إنه جبل. فقط
فاملؤمنون . حقيقة اجلبل، وإمنا يراد أن مكانة الرجل يف عامل األخالق كمكانة اجلبل يف عامل األجسام

ينوهون بصحة تلك االستعارات ويعرفون مطابقتها ملا حيسون به، ولكن الكفار على عكس ذلك ال 
واستنكارهم هذا . �ماذا أراد اهللا ذا مثال�م ا ويقولون يشعرون بشيء منها، أو أم يرفضون العل

ألن االستعارة والتشبيه أسلوب معروف يف كيان كل لغة، ويعتربها .. ليس إال عن تعصب وجهل
واحلق أن املعاين اللطيفة غري املرئية ال ميكن تقريبها إىل األفهام إال . الكتاب البارعون من أروع األساليب

بل إا من ضروريات .. االستعارات والتشبيهات ليست جمرد أسلوب للتعبري عن املبالغةف. بالتشبيهات
  .اللغة اإلنسانية، ألا تقرب احلقيقة إىل األفهام

 يعين أن املؤمنني هم أبطال الروحانية الذين يتمتعون �يضلُّ به كثريا ويهدي به كثريا�وقوله 
إم . قيقتها عندما يقرءون تلك االستعارات القرآنيةبلذائذها، ولذلك يستشعرون بقلوم بعض ح

لقد . تذوقوا طعم الصالة، وعرفوا متعة الصيام، ومتتعوا بلذة الصدقات، كذلك جربوا نعيم هذه األعمال
ومن مث فهم يدركون كنه املشاة بني الثمار اجلسمانية وامللذات .. ذاقوا طعم العمل ولذة عقباه

الذين مخد شعورهم الروحاين، وهم أبعد ما يكونون عن التلذذ بالعبادات، لكن الكفار . الروحانية
وليسوا من تذوق نِعم اهللا املرتلة يف شيء، فمثلهم كاألعمى الذي توصف له األلوان فال يتبني منها شيئًا، 

  !ويستنكر الوصف
دخلهم يف عداد  يعين يهلكهم أو ي�يضل به كثريا� فإن قوله �يضل�وكما رأينا يف معاين كلمة 

فالذين فسقوا يدخلون يف زمرة الضالني . �وما يضل به إال الفاسقني�ويؤكد هذا املعىن قوله . الضالني
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فالضالل ينشأ عن فعل اإلنسان نفسه، واحلكم األخري هللا تعاىل الذي يقضي بأن هذا . ويالقون مصريهم
  .ضال وذاك مهتد
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  :شرح الكلمات
  ).األقرب(ضد أبرمه؛ أفسده بعد إحكامه : نقض العهد واألمر: ينقضون

حفظه ورعاه حاال : عهد فالن الشيَء. وصية؛ املوثقالوفاء؛ الضمان؛ املودة؛ الذمة؛ ال: العهد: عهد
  ).األقرب(قيل هذا أصله، مث استعمل يف املوثق الذي يلزم مراعاته . بعد حال

  )األقرب. (ضلّ وهلك: خسر الرجل. ضد ربح: خسر التاجر: اخلاسرون
 إال الزما، فلم أجده يستعمل" خسر"وذه املناسبة أذكر أين حبثت يف املعاجم والقواميس عن فعل 

أما صاحب . �أُهلكوا� متعدية مبعىن �خسروا أنفسهم�ولكن العجيب أن مجيع املفسرين فسروا كلمة 
إن هؤالء : "مث يقول". ال يستعمل هذا الباب إال الزما كما صرح به أئمة التصريف: "فيقول) التاج(

  ".األئمة أخطئوا ألن القرآن استخدم هذا الفعل متعديا
عل الزم، ولكن األسف أن معامجنا وقواميسنا متأثرة بالدين حىت جعلوا اللغة أيضا حتت الواقع أن الف

إذ اختفت بسبب هذا التصرف الكثري من .. تأثري التفسري، وهذا مل خيدم اإلسالم شيئا وإمنا أضر به
حرا ليت هناك من يشمر عن ساعد اهلمة واجلد ويصنف قاموسا لغويا . معارف القرآن عن أعني الناس

فيسهل عليهم فهم .. متاما عن تأثري التفاسري الدينية، حىت خيرج الناس من هذا القيد الضاغط اايف للحق
  !القرآن الكرمي

حلللنا هذه املسألة .. لو أننا مل خنضع لرعب التفاسري، والتزمنا بقواعد اللغة" خسر"فمثال يف قضية 
كما يف قوله تعاىل " سفه" فيمكن أن نعامله معاملتنا لفعل .بدون اللجوء إىل خمالفة القواعد جلعله متعديا

�سفهمتييزا " نفس"، أي سفه يف نفسه؛ أو نعترب كلمة "يف"بتقدير حرف جر حمذوف تقديره .. �ه نفس
خسروا يف أنفسهم، أو اعتبار :  جيوز تقدير املعىن�خسروا أنفسهم�كذلك يف . يأيت أيضا معرفة كشاذ

  .ا متييز�أنفسهم�
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: فهم أوال.  تبني هذه اآلية بعضا من صفات الفاسقني الذين جاء ذكرهم يف اآلية السابقة:التفسري
يقطعون الصالت اليت أمر اهللا تبارك وتعاىل بإحكامها، وهم : ينقضون ما عاهدوا اهللا عليه، وهم ثانيا

  .يثريون يف األرض االضطراب والفساد: ثالثا
ترك التوحيد الذي يقوم على شهادة الفطرة اإلنسانية واليت : أوال: مرانأما عن نقض العهد فرياد به أ
وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَى �: أشار إليها القرآن يف قوله تعاىل

: األعراف (�تقُولُوا يوم الْقيامة إِنا كُنا عن هذَا غَافلنيأَنفُِسهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى شهِدنا أَنْ 
١٧٣.(  

فالذين يعرضون عن هذه الفطرة السوية يقعون يف هوة الشرك، ويكونون كمن ينقض ذلك العهد 
  . الذي تعهدت به كل فطرة إنسانية من التمسك بالتوحيد

بأن يؤمنوا بأي نيب يرسله اهللا إليهم، وقد ذكر ذلك يف ثانيا، العهد الذي يأخذه كل نيب على قومه 
وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيني لَما آتيتكُم من كتابٍ وحكْمة ثُم جاَءكُم رسولٌ مصدق لما �: قوله تعاىل

ترقَالَ أَأَقْر هنرصنلَتو بِه ننمؤلَت كُمعم كُمعا مأَنوا ودها قَالَ فَاشنررِي قَالُوا أَقْرإِص كُملَى ذَلع مذْتأَخو م
ينداهالش ن٨٢:آل عمران ( �م.(  

وفيما يتعلق بقطعهم الصالت فإن حمبة اهللا تذوي يف قلوم، وال يرعون صلتهم باهللا تعاىل فتنقطع 
  .دنيا وشهوااعالقتهم به، ويكون حبهم قاصرا على ال

إذ .. أما الصفة الثالثة، وهي الفساد يف األرض، فهي نتيجة حتمية لعدم إخالصهم حىت يف حب الدنيا
فساد يف احلياة الدنيا، : إم ال حيفظوا من االضطراب والسوء، ومن مث فهم اخلاسرون من مجيع الوجوه

  .وضياع احلياة املخلدة يف اآلخرة
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  :شرح الكلمات
وملزيد من ). (األقرب(وامليت من فارق احلياة؛ من ال حياة فيه أصال . مجع ميت وميت: أموات

  ).٢٠املعاين راجع شرح املفردات لآلية رقم
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الوحي اإلهلي الذي ورد يف قوله ..  عود إىل املوضوع األصلي�كيف تكفرون باهللا� قوله :التفسري
الكفر بذات اهللا تعاىل، وكفر : والكفر على نوعني. �وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا�: تعاىل

  .أي الكفر بكالم اهللا تعاىل.. بأحكامه أو ببعض صفاته، وهذا هو املراد هنا
فاآلية الكرمية . وحانية مستحيلة بدون الوحي اإلهلي، وال ميكن للعقل أن يدرك وسائلهاإن احلياة الر

تلفت األنظار إىل ضرورة التفكر يف أن اهللا تعاىل قد هيأ لإلنسان مجيع الوسائل للحياة الدنيوية، فكيف 
  مع أا هي األهم واألمسى؟ .. ميكن أن حيرمه من وسائل احلياة األخروية

أي وهبكم احلياة وأوجدكم من .. �فأحياكم� أي عدما بال حياة وال وجود، ..�اتاوكنتم أمو�
 اليت ا يعيدكم إىل احلياة اآلخرةأي .. �مث حيييكم� بأن يقبض أرواحكم،.. �مث مييتكم�عدم، 

عدم مث حياة مث موت مث : فكأن اإلنسان يتعرض ألحوال أربع.  يف اية املطافرجوع إىل اهللا تعاىلال
  .عودة إىل احلياة يرجع ا إىل اهللا

كيف يستغرب منه .. وذه اآلية خيربنا اهللا تبارك وتعاىل أنه وقد أعطانا الوجود واحلياة، مث يسلبها منا
فال بد أن ميدنا .. وإذا كانت احلياة اآلخرة حقا. إن استحالة ذلك يناقض العقل! أن يعيدنا إىل احلياة؟

  . تعد ا لتلك احلياة كما أمدنا بوسائل العيش يف احلياة الدنيويةمن عنده بشريعة هادية، نس
 قبل �مث�إن استعمال حرف . وذه اآلية أيضا يبطل اهللا تعاىل زعم من ينكرون عذاب القرب ونعيمه

.  إمنا يدل على أن امليت يلقى حياة عاجلة بعد موته الدنيوي مباشرة وقبيل حشره�إليه ترجعون�قوله 
فإذا كان فيها ثواب . وإال كانت مهملة وال لزوم هلا.. ياة القصرية ال ختلو من ثواب وعقاباحل وهذه

واألحاديث النبوية تدعم هذا، كما أن . وعقاب بصورة موجزة فقد حتقق وجود ثواب القرب وعقابه
ا غُدوا وعشيا ويوم النار يعرضونَ علَيه�: القرآن الكرمي يدل داللة واضحة على هذه احلقيقة يف قوله

أي أن آل فرعون يذوقون عذاب النار قبل ).. ٤٧:غافر (�تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ
يوم احلشر واحلساب النهائي، ونظرا لألسلوب الذي ذكرت به اآلية وعد احلياة بعد املوت ميكن أن 

إىل املوت القومي واحلياة القومية؛ واملراد بأن العامل كان ميتا فأحياه اهللا بالقرآن، تكون فيها أيضا إشارة 
وسوف ميوت مرة أخرى وسوف حيييه اهللا أيضا مرة أخرى، وكأن اآلية تتنبأ ببعثتني لإلسالم؛ األوىل يف 

آخرِين منهم لَما و�: ، والثانية يف هذا الزمن األخري واليت أشري إليها يف قوله تعاىل�زمن املصطفى 
 أن القيامة ستقوم بعد البعثة �مث إليه ترجعون�: وبناء على هذا يعين قوله تعاىل). اجلمعة(� يلْحقُوا بِهِم

  .األخرية لإلسالم، ومن مث فهي إشارة إىل أن اإلسالم هو آخر األديان، وال دين سواه إىل يوم القيامة
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  :شرح الكلمات
. استوى الطعام نضج. استوى صار سويا؛ اعتدل؛ مل يبق فيه نقص؛ زال اعوجاجه:  وسوىاستوى

: استوىل عليه، يقول الشاعر: استوى امللك على سرير امللك. استوى اإلنسان صار شابا أو بلغ الكمال
استوى إىل �فمعىن . اجته إليه: استوى إىل شيء. عال وارتفع: استوى". فلما علونا واستوينا عليهم"

): األقرب(عدهلما : سوى به أو بينهما. سوى الشيء جعله سويا؛ صنعه مستويا. قصدها: �السماء
  .راعيا كل ما يلزمهن خلقهن م�سواهن�فمعىن 
  .يراد به الكثرة أيضا ألن عدد السبع والسبعني تستعمالن يف اللغة العربية رد الكثرة أيضا: سبع

وجد أن اهللا تعاىل قد هيأ ..  خترب هذه اآلية أن اإلنسان ملا جاء إىل حياته األوىل على األرض:التفسري
  .ه حقيقة قيمة قدمها القرآن وحده ذه الصورةله كل ما يف األرض لكي يستخدمه وينتفع به، وهذ

فكل كائن يف .  يبطل عقيدة الشرك�هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا�: قوله تعاىل: فأوال
  .وبذلك بطلت ألوهيته، إذ من املستحيل أن يكون اخلادم معبودا يؤلَّه.. األرض خملوق خلدمة اإلنسان

التقدم يف العلوم الطبيعية، ألن هذا العلوم تتوقف على البحث فتح بذكر هذه احلقيقة أبواب : ثانيا
والتنقيب، واآلية الكرمية تقرر أن كل ما يف األرض خملوق لصاحل اإلنسان، وبذلك حتقق الدافع القوي 

ويكشف العلم كل يوم . إذ ليس يف هذا العامل شيء باطل دون فائدة.. للبحث الدءوب يف كل النواحي
  .اليت أزاحت الغطاء عن هذا املبدأ العلمي العظيم يف تلك القرون املظلمة.. الكرميةمصداق هذه اآلية 

فكلها أيضا تدخل يف باب ..  تبني أن الشيء النافع إذا تركب من أجزاء�مجيعا�إن كلمة : ثالثا
  .وبذلك يدعو اإلنسان لبحث تركيب األشياء لالنتفاع مبركباا األصلية أيضا. النافع لإلنسان

تشري اآلية إىل أن كل ما يف األرض تراث عام لبين اإلنسان قاطبة، فال يصح استعماله بصورة : ابعار
إن االنصراف عن هذا املبدأ القيم هو الذي يؤدي . جتعله ملكا مقصورا على فرد واحد أو شعب واحد

لقضت على هذا ولو أن الدول الكربى طبقت تعاليم القرآن هذه . بالعامل إىل ما يتعرض له من دمار
لقد أسس اإلسالم . التحاسد والتباغض املتفاقم بني الشمال واجلنوب، وبني الشعوب والطوائف واألفراد

. للبشرية مجعاء.. نظامه االقتصادي على قاعدة أن كل األشياء يف هذه األرض خملوقة لبين نوع اإلنسان
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م سائر املستحقني منافعها، بل إن املالك وامللكية الفردية يف اإلسالم ختدم هذه القاعدة، فهي ال حتر
  .يستخدم ما ميلكه فيما يعود عليه وعلى اتمع البشري بالنفع واخلري

. ولقد حكمت هذه اآلية الكرمية حكما بديعا يف اجلدل اجلاري بني األديان حول حقيقة الدنيا
وعلى ذلك يؤسسون اعتقادهم فاهلندوس يرون احلياة الدنيا جنسا تكون النجاة منها بالنفور منها، 

  . بالتناسخ، واخلالص عندهم يعين النجاة من اآلالم
فاذهب وبع أمالكك، أعط "واملسيحية تزعم أن الدنيا رجس جيب التخلص منه كما جاء يف اإلجنيل 

  ).٢١:١٩مىت" (الفقراء، فيكون لك كرت يف السماء، وتعال اتبعين
شتية اوالزرد. ة، والنجاة عندهم باخلالص من هذه الرغباتوالبوذية تكره األهواء والرغبات الدنيوي

  . خالق للخري وخالق للشر: تقسم الدنيا إىل شر وخري، وتزعم أن هلا اهلني
ولكن اإلسالم واليهودية . فالديانات كلها ترى حقيقة الدنيا على أا بالء مكروه ينبغي التجنب عنه

 واليهودية أن اليهودية اختذت الدنيا غاية تتوخاها، واإلسالم بني اإلسالم والفرق. ال يريان الدنيا عقابا
وإمنا ليستخدمها .. هو الدين الوحيد الذي يعلن بأن اإلنسان قد خلق يف هذه الدنيا ال ليفر منها

والعجيب أننا اليوم نرى أولئك الذين تقول ديانام . لتكون وسيلة للحياة اآلخرة.. االستخدام احلسن
  .س وشر يعضون عليها بالنواجذبأن الدنيا جن

 إشارة إىل أن اهللا بعد أن جعل كل ما �مث استوى إىل السماء فسواهن سبع مساوات�: ويف قوله تعاىل
يف األرض ذا نفع لإلنسان، أعد للمنتفعني به انتفاعا صحيحا سبع درجات من الرقي، وهم الذين حيظون 

رقي درجات كثرية، ألن عدد السبع يدل على الكثرة واملراد بسبع درجات من ال. بتلك املراتب العليا
  .أيضا

..  يشري إىل أن اهللا تعاىل بعد أن جعل كل ما يف األرض نافعا للبشر�وهو بكل شيء عليم�: وقوله
ال بد أن يضع أيضا نظاما جيازي به وينعم على من استعمل هذه الوسائل األرضية االستعمال األمثل طبق 

  .أوامره تعاىل
 وال هو كالم اهللا تعاىل.. اب اإلسالمإن القرآن، كت. العبارة دليل ناصع على صدق اإلسالموهذه 

فال .. وما دام القول والفعل من اهللا تعاىل. يناقض العلوم الطبيعية اليت تشرح فعل اهللا تعاىل يف هذا الكون
إن غاية العلوم الطبيعية . طنألن اهللا عليم بدقائق خلقه ما ظهر منها وما ب. ميكن أن حيدث بينهما تناقض

وإذا كانت . إدراك خواص األشياء، ومعرفة تلك اخلواص ستوطد دعائم صدق اإلسالم ولن تضره شيئا
الديانات األخرى تنظر نظرة عداء إىل تقدم العلوم وتتوجس منها خطرا يهدد دم بنياا، فإن اإلسالم 

  .قدمه العلم دليل على صدق اإلسالمألن كل ما ي.. على عكس ذلك يزداد طمأنينة وسرورا
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 إىل كثرة الدرجات الروحانية وتعددها، رمز �فسواهن سبع مساوات�: وبعد أن أشار اهللا تعاىل بقوله
إىل أن سنة االرتقاء كما هي جارية يف العامل اجلسماين، كذلك هي سارية يف العامل الروحاين أيضا، وهو 

ويف حديث . �منها هو الذي ظهر فيه سيدنا وموالنا حممد منقسم إىل عدة أقسام، والقسم األخري 
 يف السماء األوىل، ورأى نفسه يف السماء السابعة إشارة إىل أن � آدم �اإلسراء الذي رأى فيه النيب 

وكأن العامل . آدم هو احللقة األوىل يف سلسلة ارتقاء العامل الروحاين، وأن حممدا هو احللقة األخرية منها
  .� اكتمل يف شخص النيب �ي كانت بدايته بآدمالروحي الذ
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   :شرح الكلمات

القول يستعمل على أوجه؛ أظهرها أن يكون للمركب من احلروف، املربز بالنطق، مفردا أو : قال
فالن يقول بقول أيب " لالعتقاد حنو : يقال للمتصور يف النفس قبل اإلبراز باللفظ؛ الثالث: مركبا؛ الثاين

). املفردات" (امتأل احلوض وقال قطين: " قال للداللة على الشيء حنو قول الشاعري: ؛ الرابع"حنيفة 
  :وهناك أمثلة أخرى يف اللغة الستخدام القول لبيان حقيقة حادث، حنو قول الشاعر

  قالت له العينان مسعا وطاعة        وحـدرتا كالدر ملَّا يثَقَّبِ
  :وقول آخر

     إنـك ال ترجع إال حامـداقالت له الطري تقدم راشـدا    
  )اللسان                                                          (

" قلنا يا ذا القرنني"يف اإلهلام حنو قوله تعاىل : يقال للعناية الصادقة بالشيء؛ السادس: اخلامس
  ).املفردات(

امتأل احلوض : ان كما قال الراجزومن سنن العرب أن تعرب عن اجلماد بفعل اإلنس: "وقال الثعاليب
  ) .فقه اللغة" (فقال قَطْين
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مجع ملَك، أصله مأْلَك، وقيل هو مقلوب من ملْأَك، واملألك واُأللوك هو الرسالة، ومنه، : املالئكة
  .ألكْين أي أبلغه رساليت

ومن البشر يقال له ملك واملتويل من املالئكة شيئا من السياسات يقال له ملَك، . إنه من امللْك: وقال
  ).املفردات(

وهذا يعين أن امللَك . أبلغه عين رسالة: أالكه إىل فالن إالكَةً: وقال البعض إن املَلَك من َألك، يقال
  .أداره يف فمه: أالك الشيء). األقرب. (كان يف األصل مَألك مث حذفت اهلمزة لكثرة االستعمال

عليه : والك الفرس اللجام وكأن الرسول يلوك الرسالة يف فمه، أي يراجعها حىت ال ). تاجال(عض
فاملالئكة اسم لكائنات ترتل . ومنه سمي الرسل الذين يأتون برسالة اهللا إىل األنبياء مالئكة. تفلت منه

  .برسالة اهللا إىل الناس، وتنفذ إرادته يف الدنيا؛ أو اسم لكائنات شديدة القوى
 يعين اإلمام الذي ليس فوقه إمام؛ الذي خيلف ويقوم مقامه؛ السلطان :اخلليفة مجعه خلفاء: خليفة

إما لغيبة املنوب عنه أو ملوته أو لعجزه .. اإلمارة؛ النيابة عن الغري: واخلالفة. األعظم أو امللك أو احلاكم
  )األقرب. (واملعىن الشرعي للخالفة اإلمامة. أو لتشريف املستخلف

  ).األقرب. (صلى؛ قال سبحان اهللا: وسبح.  نزهه من العيوب والنقائص:سبح اهللا وسبح له: نسبح
ومجاع . والتسبيح هو الترتيه هللا من الصاحبة والولد؛ وقيل ترتيه عن كل ما ال ينبغي له أن يوصف به

: �سبحانك اللهم�ومعىن ). اللسان(بعده تبارك وتعاىل عن أن يكون له مثل أو شريك أو ند : معناه
ئك يا رب من كل سوء؛ وأنزدل على الترتيه من :  مصدر يقوم مقابل الفعل؛ قيل�سبحانك�هك وأبر

إذا رفع ..  مصدر سبح�سبحان�أن ) العجائب للكرمين(ويف . مجيع القبائح اليت يضيفها إليه املشركون
ومسيت الصالة . دوالتسبيح قد يطلق ويراد به الصالة والذكر والتحميد والتمجي. صوته بالدعاء والذكر

  ). التاج(تسبيحا ألن التسبيح تعظيم اهللا وترتيهه من كل سوء 
. املر السريع يف املاء أو اهلواء، والتسبيح ترتيه اهللا تعاىل، ألن أصله املر السريع يف عبادة اهللا: والسبح

اما يف العبادات وجعل التسبيح ع! وجعل ذلك يف فعل اخلري كما جعل اإلبعاد يف الشر، فقيل أبعده اهللا
  ).املفردات(قوال كان أو فعال أو نية 

 أي نطهر األشياء �وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك�ومعىن قوله تعاىل . التقديس التطهري: نقدس
والفرق بني السبوح ". املفردات"وقيل نقدسك أي نصفك بالتقديس . لك" أي امتثاال"ارتساما 

أن السبوح هو الذي نرتهه عن كل سوء؛ والقدوس هو املبارك ذو والقدوس، ومها من أمساء اهللا تعاىل، 
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فالفرق بني ). اللسان(الربكة، اجلامع للمحاسن كلها، والطاهر أي الطاهر بنفسه ويطهر اآلخرين 
  .التسبيح والتقديس، أن التسبيح فيه ترتيه أما التقديس فيجمع الترتيه والتعظيم

، مساه اهللا خليفة ألنه قُدر له أن �فة املذكور هنا هو آدم  يرى بعض املفسرين أن اخللي:التفسري
وإين أرى هذا الرأي، ولكين ال اتفق مع من قال بأن املالئكة كانوا . يكون نبيا منفذا ألحكام اهللا تعاىل

وكذلك ال أتفق مع القول بأن اجلن من غري البشر هم . ألنه ال سند لذلك.. سكان األرض قبل آدم
ومل تكن تسمية آدم خليفة بسبب جميئه بعد . سابقون، فهو قول واه وزعم ال دليل عليهالسكان ال

املالئكة أو اجلن، بل هذا سبب باطل واه، إذ إن اخلليفة يصلح ألن يطلق على كل خملوق خيلف خملوقا 
  .واحلال أنه ال ميلك أحد حتديد بداية اخللق.. جاء قبله

فة هم ذرية آدم من بعده، ألن القرآن عندما أراد ذكر خالفة كما ال يصح عندي القول بأن اخللي
  :الشعوب بعد آدم استخدم صيغة اجلمع مثل قوله تعاىل

  )١٦٦:األنعام (�وهو الَّذي جعلَكُم خالئف الْأَرضِ�
  )٤٠:فاطر (�هو الَّذي جعلَكُم خالئف في الْأَرضِ�
�ف فالئخ اكُملْنعج ضِثُم١٥:يونس (�ي الْأَر(  
�فالئخ ماهلْنعج٧٤:يونس (�و(  
  )٧٠:األعراف (�واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاَء�
  )٦٣:النمل (�ويجعلُكُم خلَفَاَء الْأَرضِ�

 وبعثته إىل الناس بالقرآن الكرمي الذي ال ريب فيه، �بعد أن أشار القرآن إىل اصطفاء املصطفى 
فدلَّ بذلك على أن نزول الوحي .. ذكر اصطفاء اهللا تعاىل آلدم.. للمتقني، من عند اهللا تعاىلوهدى 

السماوي وبعث األنبياء ليس من البدع، بل إنه سنة مطّردة منذ خلق اإلنسان على هذه البسيطة، وال 
، وأن اهللا تعاىل يزال مستمرا دون انقطاع، وأن آدم هو اإلنسان األول، ومعه بدأ نزول الوحي السماوي

  .مل يترك اإلنسان مهمال مضيعا أبدا، بل ما زال قائما على هدايته منذ البداية
وبذكر قصة آدم مع املالئكة يقدم القرآن درسا مفيدا للناس فيما يتعلق بالوحي والنبوة، ومها من أمور 

ل بعث نيب، ال يدركون احلاجة فقد أشار اهللا تعاىل بتساؤل املالئكة إىل حقيقة أن الناس عادة، قب. الغيب
إىل الوحي وإرسال نيب إىل أن يبعثه اهللا، فيتم رسالته، ويظهر للناس مدى حاجتهم إليه، وذلك بسبب ما 

إن . حيدث من تطورات تدفعهم إىل االعتراف بأنه لوال ظهوره لظلت الدنيا حمرومة من تطور نافع
 ال يستطيعون إدراك حقيقة ذلك التطور العظيم الذي تساؤل املالئكة يشري إىل أنه حىت أمثال املالئكة

فمن لوازم احلكمة أال . حيدث يف الدنيا بعد بعث نيب من األنبياء، فما بالك باألشرار والسفلة من الناس
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خيالف املرء أمرا قبل وقوعه؛ إذا مل ميكن له اإلميان به، فعلى األقل أن ال يعارضه، بل ينتظر حىت يتم 
وقد ذكر القرآن .  فإن يك صادقا حتقق صدقه بعمله، وأن يك كاذبا تبني كذبه بعملهاملبعوث مهمته،

وإِنْ يك كَاذبا فَعلَيه كَذبه وإِنْ يك صادقًا يصبكُم �: هذا املعىن على لسان واحد من قوم فرعون فقال
كُمدعي يالَّذ ضعا�: وقال). ٢٩:غافر (�ب رى أَمرِكُونَ  أَتشا يمالَى ععتو هانحبس جِلُوهعتسفَلَا ت للَّه *

 قُونا فَاتإِلَّا أَن لَا إِلَه هوا أَنرذأَنْ أَن هادبع ناُء مشي نلَى مع رِهأَم نوحِ مكَةَ بِالرلَائلُ الْمزنالنحل (�*ي :
٢،٣(  

.. خيربنا القرآن الكرمي. الوضع إشارة إىل دورهم يف مهمة املبعوث السماويوذكر املالئكة يف هذا 
فهم .. وسائر األديان تؤيده يف ذلك، أن تدبري أمر هذا العامل يتم بإذن اهللا تعاىل بواسطة املالئكة

لتنفيذ أوامر املوت، ومالئكة موكلة بالكواكب  فهناك مالئكة.. مأمورون بإمتام األعمال املختلفة
.. ويف األمر اإلهلي للمالئكة جبعل آدم خليفة مث السجود له. ركاا، ومالئكة لتدبري األمطار والرياحوح

إشارة إىل أن املالئكة مكلَّفون بتأييد آدم يف مهمته كخليفة أو نيب، ولذلك فإن فالح النيب يف مهمته أمر 
حياة األنبياء من الشواهد ما يدل على ونرى يف . حتمي؛ إذ تسانده املالئكة املدبرون لنظام هذا العامل

ففي جناة نوح من الطوفان، وسالمة إبراهيم من النريان، واجتياز موسى البحر وهالك . هذه احلقيقة
كرشن "رغم إحداق أعدائه به، وغلبة " رام شندر جي"فرعون؛ وجناة عيسى من الصليب، وانتصار 

.. دائه األشداء، وفوق كل ذلك كله وأعظم منهعلى أع" شتازرد"على أعدائه اجلبابرة، وتغلب " جي
يف تلك ..  جلميع العرب وهو وحيد منفرد، وانتصاره عليهم مجيعا بصورة خارقة�الرسول  مبارزة

احلوادث كلها معجزات بينات ال ينكرها إال العميان املعاندون، وداللة على صدق هذه احلقيقة، وتذكري 
 يف مهمته، وأم سوف �ساندة آدم مأمورون أيضا مبساندة حممد للناس بأن املالئكة الذين أُمروا مب

  . بالرغم من كل العداء�حيدثون تطورات حامسة يترتب عليها االنتصار النهائي لرسول اهللا 
وتشري اآلية أيضا إىل أن آدم خلق على هذه األرض، وكانت مهمته يف هذه الدنيا، وعلى هذه األرض 

ومما . عم البعض من أن آدم أُدخل اجلنة اليت يدخلها الصاحلون بعد موموذلك خبالف ما يز.. ذاا
، ومع ذلك يصر البعض على �إين جاعل يف األرض خليفة�يدعوا للتعجب أن اهللا عز وجل يقول 
وقد قال بعضهم بأن اهللا خلق آدم أوال على األرض مث أدخله . دخول آدم يف اجلنة املوعودة يف اآلخرة

ومن البني أنه .  اآلية ال تسيغ هذا القول، ألا صرحية يف جعل اخلليفة يف هذه األرضولكن.. اجلنة
  .يستخلف يف األرض من أجل هدف وغاية، وال يتحقق ذلك بدخول آدم يف اجلنة

ال لَغو فيها وال �يقول تعاىل عن اجلنة املوعودة بأا : وآيات القرآن األخرى تدحض هذا الزعم فمثال
. ولكن اجلنة اليت دخلها آدم دخلها معه الشيطان، وحرضه على معصية اهللا تعاىل).. ٢٤:الطور (�متأْثي
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لكن آدم ).. ٤٩:احلجر(�ال يمسهم فيها نصب وما هم منها بِمخرجِني�مث يصف اهللا اجلنة بقوله 
، ولكن آدم أُخرج من )٣٢:فصلت (�دعونَولَكُم فيها ما ت�وكذلك يقول عن اجلنة . أُخرج من اجلنة

 �نتبوأُ من الْجنة حيثُ نشاُء�وجاء يف وصف جنة اآلخرة . اجلنة بسبب اقترابه من الشجرة
  .، ولكن آدم أمر بأال يقرب الشجرة)٧٥:الزمر(

، فكان  كانت على هذه األرض، ألنه كان خليفة ألهل هذه األرض�تبني مما سبق أن جنة آدم 
  .حمتما بقاؤه فيها حىت املوت

  :، فقالوا�..وإذ قال ربك للمالئكة�وقد اعترض بعض الناس على قوله 
 لقد استشار اهللا تعاىل املالئكة، فهل حيتاج اهللا عز وجلّ إىل استشارة؟ .١
فهل هلم حق االعتراض .. �أجتعل فيها من يفسد فيها�بقوهلم  ارتاب املالئكة يف حكم اهللا تعاىل .٢

 لى حكم اهللا تعاىل؟ع
  .لقد حتقق قول املالئكة وأفسدت ذرية آدم يف األرض .٣

إن هذه الكلمة اليت ترددت يف ". قال"وقبل أن أجيب عن هذه األسئلة ينبغي أن نفهم معىن كلمة 
 اآلية ال تعين أن اهللا عز وجل قد دعا املالئكة والناس إىل جملس، مث وجه اخلطاب إىل املالئكة؛ وإمنا املراد

وقد ورد هذا . شرح الكلماتمنها التعبري عن املُتصور يف النفس قبل اإلبراز باللفظ، كما جاء يف 
 �ويقُولُونَ في أَنفُِسهِم لَوال يعذِّبنا اللَّه بِما نقُولُ�: األسلوب يف القرآن الكرمي، كما يف قوله

ثُم استوى إِلَى السماِء وهي �: اء يف القرآن الكرميوهي أيضا تدل على لسان احلال كما ج). ٩:اادلة(
نيعا طَائنيا أَتا قَالَتهكَر ا أَوعا طَويضِ ائْتلْأَرلا وانٌ فَقَالَ لَهخ١٢:فصلت (�د.(  

 فليس من الضروري أن يكون القول الوارد يف اآلية الكرمية قد مت بصورة ظاهرة، وإمنا أريد ذا
  .احلوار تصوير ملا جرى على لسان حال كل شيء من االستجابة حلكم اهللا تعاىل

وإذن فإن ما حتكيه آيتنا من قول إما مناقشة بلسان احلال، أو أنه تصوير للوحي السماوي الذي أنزل 
ىل وكل ما قال اهللا تعاىل للمالئكة إعالن بقراره تعاىل ال ميت إ. على املالئكة، وهذا ما أرجحه

: ال صراحة وال ضمنيا، فاآلية تقول.. ألن سياق اآلية وألفاظها مل تذكر االستشارة.. االستشارة بصلة
من أين استخرج املعترضون معىن االستشارة؟ إن اهللا ! ، فليت شعري�إين جاعل يف األرض خليفة�

عليه السالم، ويدرك تعاىل أخرب مالئكته باألمر كي ينشط كل واحد منهم يف نطاق عمله ملناصرة آدم 
فإذا استفسر عن شيء منها فليس ذلك عن اعتراض، وإمنا . األمر املوجه له ويتفهم نواحيه الغامضة

وحنن نسبح حبمدك �: وال أدل على براءة املالئكة من مة االعتراض من قوهلم. استزادة من العلم
  .�ونقدس لك
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ذلك أن آدم كما كان نائبا .  شبيه باالعتراضومن زاوية أخرى ميكننا أن نأخذ هذه العبارة كتساؤل
فيمكن أن يكون قد خطر . جتوز تسميتهم مالئكة.. هللا تعاىل، كذلك كان هناك أناس شبيهون باملالئكة

فأي حاجة هناك لبعث إنسان .. ببال هؤالء أم ما داموا يعبدون اهللا عز وجل بقدر ما أتوا من العقل
فكلما يبعث . عترب هذه العبارة ردا على ما خطر ببال هؤالء من اعتراضبالشريعة؟ ويف ضوء هذا املعىن ت

 فمن كان منهم ذا تقوى حقيقية .لظاهر يفكرون بنفس هذا األسلوباهللا نبيا فإن أصحاب الصالح يف ا
يفطن خلطئه، ويؤمن بإمام زمانه، وأما اللذين تنقصهم التقوى احلقيقية الكاملة فتزل قدمهم، وخيرجون 

  . صفوف املالئكة إىل صفوف األبالسةمن 
 أيضا جند شخصا امسه زيد، وكان يدعي أنه �ففي زمن النيب .. هذا املشهد يتكرر يف زمن كل نيب

ومرة اجتمع على . يتبع ملة إبراهيم حنيفا، ويدعو العرب قبل بعثة النيب إىل عدم اإلشراك باهللا تعاىل
 بأنه مل يقع يف �فأجابه النيب . نه ال يأكل مع املشركنياألكل مع النيب، فرفض األكل معه حبجة أ

 بأنه بعث رسوال من اهللا تعاىل مل يوفق هذا الرجل إىل �النيب  وبعد فترة عندما ادعى. اإلشراك باهللا قط
البخاري، . (لو كان اهللا باعثا نبيا لبعثيت أنا الذي حاربت الشرك طيلة احلياة: التصديق به، وإمنا قال

  )ناقب، مناقب األنصار؛ وسرية ابن هشامكتاب امل
رفض ..  مبثابة ملَك من املالئكة بني العرب�فانظروا كيف أن هذا الرجل الذي كان قبل بعثة النيب 

وأمثال هؤالء يوجدون يف عصر كل نيب، ورغم أم يكونون فيما . ، واعترب بعثته عبثا�أن يؤمن به 
  . يف األبالسة باالعتراض على بعث إمام زمامإال أم يدخلون.. يظهر ظالال للمالئكة
فهي أيضا ناشئة عن .. من حيث حتقق قول املالئكة وعدم حتقق قول اهللا تعاىل.. أما املسألة األخرية

تفكري قاصر، فاهللا تبارك اهللا تعاىل مل يقل بنفي الفساد وسفك الدماء، بل إن مفهوم سفك الدماء 
يقول اهللا صحيح أن بعث آدم كخليفة يعين أن أفعال الناس . �ليفةخ�والفساد متضمن يف إعالن بعث 

سوف تقاس مبقياس الشريعة وسوف تعد بعضها فسادا وسفكا للدماء، ولكنه مع ذلك سيحقق غاية 
.. �إين أعلم ما ال تعلمون�ويؤكد هذا قوله تعاىل . عظيمة ال ميكن أن حيققها أحد من سائر املخلوقات

وهكذا وجد املالئكة اجلواب على . هناك شيء أعرفه وال تعرفونه: واهم، بل قالحيث مل خيطئهم يف دع
  .سؤاهلم كما حتقق ما أخربهم اهللا به

أيتصل هذا القول .. �قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء�: ورب سائل عن قوله تعاىل
  بآدم، أم ببعض من بعث إليهم، أم بذرية آدم املقبلة؟

أما عالقتها بآدم فألنه أول األنبياء، .  ذلك أن هذه اجلملة تتصل ؤالء الثالثة مجيعاواجلواب عن
ومن البني أن من يتوىل أمر تطبيق النظام قد يعمد أحيانا . وعلى يده جاءت الشريعة قيدا على اإلنسان



 ١٥٥

ئب عند توطيدا لدعائم النظام، وقد يفرض الضرا.. إىل سجن بعض األفراد، وقتل ارمني منهم
وهذه التصرفات قد تبدو بادئ النظر نوعا من الفساد عند من ال يعرف مصاحل النظام، . الضرورة

كيف جيوز االستيالء على أموال الناس باإلكراه؟ وكيف يسجن األحرار ويقتل : وعندئذ يتساءل متحريا
 ارمني وقتل األحياء؟ ولكن ال ميكن أن يقوم بتثبيت قواعد األمن من دون فرض الضرائب وسجن

  .القاتلني
وأما عالقة ذلك القول مبن بعث إليهم آدم وبذريته املقبلة، فذلك ألن حدود الشريعة هي اليت متيز 

إن احليوان يفترس ويقتل ويلدغ وال يعد مفسدا، ألنه حمروم من . املسيء من احملسن، واملذنب من الربيء
وهكذا كان البشر قبل آدم، فإذا بلغ . حلدود الشريعةالعقل الذي يفرق بني اخلري والشر، وال خيضع 

كان عندئذ التمييز بني املفسد واملصلح، وأصبح منذ .. اإلنسان من العقل مبلغا يؤهله التباع الشريعة
ذلك الوقت مطالبا على لسان آدم أال يعتدي على حق غريه وال يفسد يف األرض، وأصبح احلاكم املنفذ 

األمر .. ومن خالف الشريعة فهو املفسد أو سافك الدماء. اء كل ذي حق حقهللشريعة مسئوال عن إعط
  .الذي مل يكن معروفا قبل الشريعة

. ومن الطرائف الغريبة أن اإلجنيل أشار إىل هذا املعىن ولكن بصورة ناقصة يف رسالة بولس إىل رومية
 .."ا تعدلى أن اخلطية ال حتسب إن مل ع.. ألن الناموس ينشئ غضبا، إذ حيث ليس ناموس ليس أيض

ولقد استدلت املسيحية ذا املعىن الناقص استدالال خاطئا إذ ظنت أن ). ٤،٥:صح" (يكن ناموس
وهكذا تغافلوا عن . الشريعة حمض عقاب، وأن املسيح الناصري هو الذي جنى اإلنسان من هذا العقاب

ولذلك عدها .  بل ألا يف حد ذاا سموهي ليست مسا ألن الشريعة حسبتها كذلك،. أنَّ اخلطيئة سم
إن وصف السم بالسمية ال يزيد من مضرته، بل إنه يفتح أمام اإلنسان أبواب اجتنابه . اهللا تعاىل معصية

إن الطفل الصغري حمروم من الوعي والشعور الصائب، ولذلك كانت أفعاله حرة مطلقة من . والنجاة منه
وإمنا .. ؤذي غريه، فليس مبسؤول عن فعله، ال ألن ما فعله ليس بشراملسؤولية، فإذا فعل ما يؤذيه أو ي

وعندما يبلغ الطفل مبلغ اإلدراك والفهم الواعي يحكم . ألن الطفل ال يقدر على التمييز بني اخلري والشر
يه أي ماذا يفعل وماذا يترك، وعل.. على فعله بالصواب واخلطأ، وعلينا عندئذ أن نعلمه األوامر والنواهي

  .فإن فعل أصاب، وإن خالف أخطأ.. أن يعمل وفق ما نعمله
أن حالة البشر سوف تتغري بعد نزول الشريعة وتعيني : إن سؤال املالئكة يعين: وقصارى القول

خليفة، وعندئذ سيكون منهم مفسدون وسفاكو دماء طبقا هلذه الشريعة، وما كانوا من قبل الشريعة 
ومل تكن احلكمة .  فاستفسارهم هذا يف حمله وحيتاجون شرحه وبيانه..يدانون على مثل هذه األفعال

اإلهلية ترمي إىل إدانة اإلنسان ووصمه باإلجرام، وإمنا كان الفكر اإلنساين قد بلغ عندئذ من التقدم 
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والدنو من الكمال حبيث تترك أفعاله هذه أثرا سيئا يف قلبه، فلذلك أراد اهللا تعاىل أن يرتل على البشر 
ه، فيصطفي آدم من بينهم خليفة ليقود البشرية إىل مكانتها املرموقة، ويسعى إىل تلك املثل العليا اليت وحي

  .أصبح اإلنسان أهال هلا
وتساؤل .. فكل ما قاله عز وجل عند استخالف آدم قول صحيح متاما.. وهنا نقطة جديرة بالذكر
فاهللا تعاىل كان .  من ناحية وجهة النظر فقطواالختالف بينهما إمنا هو.. املالئكة أيضا تساؤل صائب

فآدم هو املرحلة األوىل لوضع .. �يرى من استخالف آدم جتليا عظيما لظهور سيدنا وموالنا حممد 
، بينما كانت املالئكة �الذي يصل إىل ذروته يف شخص خامت النبيني .. البشرية على طريق الكمال

  .صطبغة بصبغة أيب جهل وأمثالهختشى على البشرية من أجل مظاهر الشر امل
إن تأسيس اخلالفة سيكون مدعاة إلنزال العقاب بطائفة معدودة من املفسدين والقاتلني، ولكن هناك 

وهذه الطائفة الناجحة . طائفة أخرى قدر هلا أن تتفوق على املالئكة أنفسهم، وتنال حمبة اهللا والقرب منه
ال جيرؤ أحد .. ولوجود هذه الطبقة املمتازة من البشر. ملنظمهي الغاية من خلق هذا اتمع اإلنساين ا

على االدعاء بفشل النظام البشري، بل إن كل واحد من أفراد هذه الفئة العليا جلدير بأن يخلق هذا 
لوالك : "، الذي خاطبه اهللا تعاىل فقال له�هو حممد .. وأعالهم شأنا وأحقهم بذلك. النظام من أجله
  ".كملا خلقت األفال

وهؤالء .  إهلامات مماثلة، وقد تلقى أشخاص كمل�هذا احلديث القدسي ورد يف حق املصطفى 
  . الكاملون لدليل على أن مشيئة اهللا هي احلكيمة، وأنه مل يكن ملخاوف املالئكة أي وزناألبرار

تعاىل،  يبطل الظن باعتراضهم على اهللا تبارك و�وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك�: وقول املالئكة
إمنا هم .. فهم احلامدون املقدسون، وما كان حلامد مقدس هللا أن يعترض على أمر منه عز وجل

  .يتساءلون عن ذلك لفهم حقيقة األمر ال غري
وميكن أن يكون هلذه العبارة معىن آخر، فاملالئكة يعربون بقوهلم هذا عن الشك يف كمال عبادم هللا 

دس لك مبا يف وسعنا، ولعل ضعفًا قد حدث يف عبادتنا هذه، فاقتضى إننا حنمدك ونسبحك ونق: قائلني
ومن ناحية هذا املعىن ال يكون يف قول املالئكة مظنة االعتراض، . ذلك خلق كائن آخر يكون ظال لك

  .وإمنا هو مظهر لطيف رائع خلشية اهللا تعاىل، وهو األجدر بشأن املقربني عنده عز وجل
ألم ..  جواب جممل كاف إلقناع أمثال املالئكة املقربني�م ما ال تعلمونقال إين أعل�: وقوله تعاىل

إين أعلم ما ال تعلمون من املصاحل العظيمة يف خلق آدم : فلما قال تعاىل. يعرفون عظمة اهللا عز وجل
ابا مث أراد اهللا تعاىل أن يبني ذلك لألجيال املقبلة من بين آدم، ولذلك أورد جو. أيقنوا بأنه هو احلق

  .مفصال كما سنرى يف اآليات التالية
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وجدير ذكره أيضا أن القرآن الكرمي يتميز عن الكتب السماوية األخرى بأنه جيمع بني التسبيح 
إن التسبيح يتضمن التنـزيه عن العيوب، وأهل السمو ال يقنعون بصفات الترتيه، . والتحميد والتقديس

إن نفي بعض العيوب ال يعطي الصورة احلقيقية، ولكن . يقيةألن الكمال يتطلب الصفات اإلجيابية احلق
فمثال لو قلنا إن اهللا تبارك وتعاىل ليس مبادة، وأنه . ذكر الصفات الثابتة اإلجيابية هو الذي جيلي احلقيقية

تبني للسامع من قولنا .. ال جيوع وال يعطش، وال يأخذه نوم وال يطرأ عليه موت، وال خيضع لألهواء
ولكن ال يستبني له من ذلك عظمة اهللا .. هللا تعاىل خمتلف عن سائر املوجودات بعض االختالفهذا أن ا

  .وكربياؤه حبيث يقدره حق قدره
لقد اهتمت الديانات البدائية بناحية الترتيه والتسبيح، ألن العقل اإلنساين مل يكن قد بلغ عندئذ مبلغا 

ولكن القرآن الكرمي مل يولِ الصفات اإلهلية . سمن كمال النشوء حبيث يدرك ناحية احلمد والتقدي
الترتيهية اهتماما كبريا، وإمنا أعطى الناحية التقديسية أعظم األمهية، وا يقدم للناس صورة واضحة جلية 
للصفات اإلهلية مل يسبق هلا مثال يف الوضوح والشمول والتمام، حبيث يعرف اإلنسان عن ربه ما ميأل 

وعلى سبيل املثال يقول القرآن الكرمي عن اهللا . لصاحب احلمد املطلق والقداسة التامةقلبه حبا وإجالال 
 �ال يطعم�، )٤:اإلخالص(� ولَم يولَد�، � لَم يلد�، )٥٩:الفرقان(� ال يموت�: تعاىل أنه

  ).٢٥٦:البقرة (�ال تأْخذُه سنةٌ وال نوم�، )١٥:األنعام(
فات السلبية وجدناها ال تتحدث يف احلقيقة عن عظمة اهللا، وإمنا هي صفات تبطل إذا تأملنا هذه الص

معتقدات الشرك الشائعة يف النصارى وأمثاهلم من املشركني، الذين كانوا يصفون اهللا تعاىل بصفات 
ن لقد صرح القرآن يف هذه اآليات أن اآلهلة اليت تأكل الطعام ومتشي يف األسواق، وتولد من بطو. البشر

إنه متعال .. ليست من اهللا تعاىل يف شيء.. األمهات، وتتزوج وتنجب، وتنام ويغلبها النعاس من التعب
  .عن كل ذلك علو كبريا

، فهي أيضا ليست سلبية حمضة، وإمنا تبني أن اهللا )١٢:الشورى (�لَيس كَمثْله شيٌء �أما صفته 
ية الذاتية بصورة تقرا إىل فهمنا، ولكن علينا أال ننخدع ا تعاىل ذكر لنا يف القرآن الكرمي صفاته اإلجياب

إن اهللا تعاىل متكلم، ولكنه . وحنسبها تشابه صفات اإلنسان، فإا يف احلقيقة خمتلفة عنها متام االختالف
ال يتكلم بالكيفية اليت يتكلم ا البشر حبيث حيتاج إىل لسان وحلق وشفاه وما إىل ذلك من أدوات 

وهكذا يعرفنا القرآن .  يف مسعه وبصره�ليس كمثله شيء�وهو يسمع ويبصر، ولكنه . البشريالنطق 
  .الكرمي بالصفات اإلهلية الذاتية مع بيان اختالفها عن الصفات البشرية

 إشارةٌ إىل ما يراه ذوو العرفان الكامل من عباد �وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك�: إن قول املالئكة
م ال يرون اهللا تعاىل عن طريق صفاته الترتيهية السلبية، بل يتشرفون بعرفانه عن طريق إ. اهللا املقربني
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كما أنه إشارة أيضا إىل أن القرآن الذي يؤكد على وجود هذه الصفات . صفاته احلقيقية اإلجيابية
مع اهتمامهم سيكون ذريعة إىل خلق املظاهر املالئكية اليت تم باحلمد والتقديس .. اإلجيابية احلقيقية

بالتسبيح، وأا ستقرب الوجود اإلهلي إىل عباد اهللا بصفاته املتصلة بتجلي قدرته تعاىل، ولن يقتصر 
اهتمامها على صفاته الترتيهية السلبية اليت جتعله، جل وعال، كما لو كان وجودا خفيا متواريا منقطعا 

  .عن عباده
إال بالتفكر يف صفاته اإلجيابية واالنتفاع ا، ومن واحلق أن االتصال الكامل باهللا عز وجل ال ميكن 

يتمسك بالتسبيح فقط فإمنا يعترف بأن هللا تعاىل وجودا أمسى؛ لكن الذي يسبح حبمده فإنه يراه إهلا حيا 
  . فعاال، ويحظي به اآلخرين أيضا

ال يكتفوا بترتيه لقد علم اهللا عز وجل أمة اإلسالم بقول املالئكة هذا درسا عظيما، فعلى املسلمني أ
اهللا تعاىل بالصفات السلبية، بل عليهم أيضا أن يذكروه بالصفات اإلجيابية كي يستفيدوا منها وحيمدوه 
ا، ويكونوا بذلك اجلواب العملي على تساؤل املالئكة، والربهان الفعلي على أمهية خلق البشر بتفوقهم 

  . حكمة اهللا عز وجليف التسبيح واحلمد، ويصبحوا شهادة حامسة على كمال
  بعض مفاهيم اآلية على ضوء آيات أخرى 

إن آدم عليه السالم هو احللقة األوىل من سلسلة النظام اإلنساين، بدأ اهللا به نزول الوحي : أوال
وأود أن أكشف الغطاء عن أن آدم املذكور يف هذه . السماوي إىل الناس حسبما ورد يف القرآن الكرمي

بشر الذي بدأ به خلق اإلنسان، فالقرآن الكرمي ال يصدق هذا الزعم، وال يقول بأن اهللا اآلية مل يكن أبا ال
بل إن ذلك القول مأخوذ من التوراة .. تعاىل خلق آدم دفعة واحدة، مث خلق زوجه حواء من ضلعه

على نعمل اإلنسان : وقال اهللا" :جاء يف التوراة. وغريها من الكتب، وعزوه إىل اإلسالم افتراء عليه
صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على مسك البحر وعلى طري السماء وعلى البهائم وعلى كل األرض وعلى 

فخلق اهللا اإلنسان على صورته، على صورة اهللا خلقه، ذكرا . مجيع الدبابات اليت تدب على األرض
الرب اإلله جنة يف عدن وغرس .. لئوا األرضروا وامكثأَروا ومثأَ :وأنثى خلقهم، وباركهم اهللا، وقال هلم

ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا : وقال الرب اإلله.. شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله
وأوقع الرب اإلله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضالعه، ومأل مكاا حلما، وبىن الرب .. نظريه

آدم، فقال آدم هذه اآلن عظم من عظامي وحلم من اإلله الضلع اليت أخذها من آدم امرأة وأحضرها إىل 
  )٢ و١سفر تكوين،صح ". (حلمي، هذه تدعى امرأة، ألا من امرئ أخذت

وتقول الكتب اهلندوسية إن خلق اإلنسان مت بصورة زوجية، إما بانشطار اإلله إىل شطرين عند 
  .عند اآلخرين، ومنه انتشر النوع اإلنساين" برامها"البعض، أو بانقسام 
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إن قصص خلق اإلنسان هذه جاءت بأسلوب ااز، ويبدو أن الكتاب املتأخرين أحلقوا ا زيادات 
ولكن هناك تشاا بني خمتلف القصص . هنا وهناك من عند أنفسهم فجاءت ذه الصورة األسطورية

  .الواردة يف كتب اهلندوسية، وتتفق يف خطوطها العامة
 العصر احلديث، بتقدمي النظرية القائلة بنشأة جرثومة احلياة على أحد علماء وفالسفة" دارون"وقام 

األرض، مث أخذت تنشأ وتنمو بعد عدد من التطورات املتتابعة عرب زمن طويل إىل أن وصلت إىل طور 
احليوانات املتنوعة، وأخريا وصلت إىل نوع أشبه ما يكون بالقرد، ومن هذا النوع احليواين تطور وجود 

بقا هلذه النظرية، مثّل خلق اإلنسان احللقة األخرية من نشوء بذرة احلياة، ومل خيرج إىل احلياة فط. اإلنسان
  .دفعة واحدة

ولقد حاول بعض العلماء األملان والفرنسيني املعاصرين تصوير املعتقدات اهلندوسية والبابلية القدمية 
:  إىل وجود اإلنسان، أو بعبارة أخرىفقالوا إن وجود اهللا هو الذي نشأ وتطور.. بقوالب علوم طبيعية

الذي هو آخر طور من هذا االرتقاء .. إن مبدأ النواميس األزلية هو الذي حتول إىل صورة اإلنسان
  .املطرد

.. أما القرآن فقد اختار طريقا بديعا لكشف أسرار خلق هذا الكون وإزالة الستار عن حقائقه الغامضة
 من تعاليم القرآن أن سنة االرتقاء والتطور جارية يف العاملني الروحاينيتبني . خيتلف عن سائر هذه اآلراء

واملادي دون مراء، وأن العامل املادي قد بلغ منتهى أوج كماله بعد تطورات ارتقائية طويلة، وكذلك 
ولكن القرآن الكرمي ال يسلم . وصل العامل الروحاين إىل قمة كماله بعد أن طوى مراحل االرتقاء الطويلة

بأن اإلنسان كان آخر حلقة من سلسلة االرتقاء يف احليوانات املختلفة، وإمنا يقول بأن التطور اإلنساين 
مستقل بنفسه ومنفصل عن غريه من التطورات، وأنه ليس جمرد مظهر صادف التطور احليواين، ويتبني 

وجعلَ الْقَمر فيهِن نورا وجعلَ * ت طباقًا أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سموا�: ذلك من قوله تعاىل
 - ١٤:نوح( �يها ويخرِجكُم إِخراجاثُم يعيدكُم ف* واللَّه أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتا * الشمس سراجا 

١٩.(  
  :يتبني من هذه اآلية ما يلي

  .نسان قطع أحواال وحدودا ومراحل عديدة قبل أن يكتمل على أن خلق اإل�اأطوار�تدل كلمة . ١
أن خلق اإلنسان بدأ قبل خلق السماوات واألرض، وأن مراحله األخرية كانت من األرض بعد . ٢
أي أن مراحل اخللق اإلنساين بدأت على صورة ما حينما كانت السماء واألرض جمرد دخان، مث .. ذلك

 اكتملت صورة اإلنسان على األرض بعد خلق السماوات تطورت هذه الصورة فيما بعد إىل أن
  .واألرض
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أنه بعد أن جتمعت املادة الدخانية وتكونت منها السماوات واألرض، دخلت مرحلة جديدة يف . ٣
خلق اإلنسان، فربز فيها وجوده من بطن األرض إىل ظهرها كمثل النبات الضعيف الذي ال يتحرك 

  .ذ يتحول شيئا فشيئا إىل صورة وجود متحركويستمد غذاءه من رطوبتها، مث أخ
فاجلسد يتحول . أن ما جيري على اإلنسان بعد موته لدليل على صدق ما يقرره القرآن ذا الشأن. ٤

إن موت اإلنسان وحتوله إىل : مث يقول. إىل تراب، األمر الذي يشهد على أن بدء اخللق كان من الطني
 وتفقد احلياة، بل يبقي اهللا تعاىل منه تلك احلالة املتطورة الدائمة بعد التراب ال يعين أن مجيع أجزائه تفىن

  .واليت يعيدها إليه ببعثة أخرى حياسب فيها اإلنسان بأعماله.. خلقه من الطني
وجممل القول إن خلق اإلنسان حبسب تعليم القرآن، مل يكن دفعة واحدة وال يف وقت واحد، بل إنه 

 بدأ خلق النظام الكوين، مث أنبته من األرض نباتا متطور النشوء يف خمتلف تعاىل أسس بنيان خلقه منذ
  .األزمان، وأعطاه الصورة اإلنسانية، ووهب له العقل والشعور

ويذكر القرآن لإلنسان حالة أخرى سابقة لتلك، وهي اليت مل يوجد فيها حىت وال جرثومته البدائية أو 
ويف هذه ). ٦٨:مرمي (�ر اِإلنسانُ أَنا خلَقْناه من قَبلُ ولَم يك شيئاًأَوال يذْكُ�: فيقول.. ذراته األوىل

  .اآلية يقرر أن اهللا تعاىل مؤلِّف مادة اخللق اإلنساين بعد أن خلقها من عدم
  :وآيات القرآن الكرمي تتناول موضوع اخللق مشرية إىل مراحله املتعددة، منها مثال

  )١٢:فاطر (�م من ترابٍواللَّه خلَقَكُ�* 
  )٨:السجدة( �الَّذي أَحسن كُلَّ شيٍء خلَقَه وبدأَ خلْق اِإلنسان من طنيٍ�* 
  )٥٥:الفرقان (�وهو الَّذي خلَق من الْماِء بشراً�* 
  )٣١:اءاألنبي(�وجعلْنا من الْماِء كُلَّ شيٍء حي أَفَال يؤمنونَ�* 
  )٩:السجدة (�ثُم جعلَ نسلَه من ساللَة من ماٍء مهِنيٍ�* 

ويتبني من هذه اآليات أن املرحلة األوىل خللق اإلنسان كانت دور نشأته من الطني، مث ملا تطورت 
  ).٣٨:القيامة (�من منِي يمنى�.. نشأته ذا الطريق أخذت ذريته تتناسل من ماء مهني

  .تضح أيضا أن دور نشوء اإلنسان من الطني خيتلف عن دور تناسله من املاء املهنيوي
مث إن القرآن فيما حتكيه آياته يبني لنا أن خلق اإلنسان مل يكن بنشأة متطورة من احليوانات األخرى، 

 فاهللا تعاىل بل إن اجلرثومة اإلنسانية منذ بدء اخللق كانت مستقلة بذاا، خمتصة لتكون بصورة اإلنسان،
يقول يف اآلية إن ذرية اإلنسان أخذت يف التناسل بعد أن صار اإلنسان بشرا سويا، ولكن التسليم بنظرية 

  .يستلزم اإلقرار بأن اإلنسان كان يتناسل عن طريق احليوانات حىت قبل أن يبلغ مبلغ البشرية" دارون"
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هلْ أَتى علَى اِألنسان �: قال تعاىل.. اوهناك آية أخرى تدلنا على حالة اإلنسان قبل أن يكون بشر
أي أن اإلنسان يف هذا الدور من حياته مل يكن قد ).. ٢:الدهر (�حني من الدهرِ لَم يكُن شيئًا مذْكُوراً

نشأت فيه القدرة الفكرية، ومل يكن عندئذ كائنا ناطقا عاقال، وإمنا كان كائنا منطويا على قوة كامنة 
  ..م والتطورللتقد

ويف هذا إشارة إىل ). ٣:الدهر (�نبتليه إِنا خلَقْنا الْأنسانَ من نطْفَة أَمشاجٍ�: مث تقول اآلية اليت تليها
أن تناسل اإلنسان من خالل النطفة قد بدأ بعد أن ظهر بصورة الكائن احلي، وكانت نطفته هذه 

ونطف . ليت متيز النطفة اإلنسانية عن نطفة سائر احليواناتأمشاجا، أي خليطا من القوى املتنوعة ا
احليوانات األخرى ليست بأمشاج، أي أا ليست خليطا من قوى خمتلفة، لذلك فليست احليوانات 

ولكن البشر الذين خلقوا من نطفة أمشاج فهم خمتلفون يف أمزجتهم، . قادرة على اختيار طرق خمتلفة
أما القرد فيتمتع اليوم أيضا بنفس القوى اليت كان يتمتع ا . ختيار الطرقوقادرون على االختالف يف ا

نطفة �ولكن ذرية اإلنسان املخلوق من .. قبل آالف السنني، وكذلك األسد وسائر احليوانات األخرى
. ن اختلفوا عن آبائهم يف أفعاهلم وقواهم، فأصبحوا قادرين على التقدم املستمر يف العلوم والفنو�أمشاج

  . إشارة إىل كون اإلنسان حيوانا ناطقا�نطفة أمشاج�وكأن يف كلمة 
  ).٣:اإلنسان (�فَجعلْناه سميعا بصرياً�: وتكتمل اآلية بقوله

. وهاتان الصفتان تدالن على املبالغة والكمال، ومها ميزتان ختتصان باإلنسان دون سائر احليوانات
وهو يبصر، ولكنه ليس بصريا، . ه ال يعقل وال يفكر يف ما يسمعاحليوان يسمع ولكنه ليس مسيعا، ألن

وهكذا فإن آدم كان أول مظهر لتلك القوى املودعة يف . ألنه ال يتفكر فيما يرى وال يعمل عقله فيه
  .السميع والبصري: النطفة األمشاج واليت جتلت يف الصفتني

ل آدم، بل إا تدل على أن اجلنس البشري وال يراد باآليات السابقة النفي املطلق لوجود البشر قب
، ألن قواهم مل تتطور �كان موجودا قبله، ولكن مل يكن أحد منهم متصفًا اتني الصفتني غري آدم 

إىل حد يؤهلهم لسماع كالم اهللا تعاىل والنظر يف آياته ومظاهر قدرته، فلذلك مل يرتل إليهم عندئذ 
وملا ترقى اإلنسان وتقدم يف نشأته حىت صار .  آياته اخلاصة بالشريعةالوحي السماوي، ومل يظهر اهللا هلم

وقد ورد يف القرآن الكرمي ما يوضح املراد اتني . اصطفاه اهللا لكالمه، وشرفه بوحيه.. �بصريا مسيعا�
 آمنوا إِنَّ الَّذين�: قال تعاىل.. الصفتني من أما تدالن على النظر الفكري والفهم آليات اهللا وتدبرها

مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالْأَعمى * وعملُوا الصالحات وأَخبتوا إِلَى ربهِم أُولَئك أَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ
  ).٢٥، ٢٤:هود (�*والْأَصم والْبصريِ والسميعِ هلْ يستوِيان مثَالً أَفَال تذَكَّرونَ
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السميع البصري هو من عرف آيات اهللا فآمن ا وعمل الصاحلات، وأما الذين ال يفطنون هلا، أو ال ف
  .فهم عمي صم.. يدركوا، أو يتعامون عنها ويعرضون

مما سبق من اآليات يتبني أن خلق البشر، كما يقدمه القرآن الكرمي، مل يكن دفعة واحدة، ومل يبدأ 
ول مظهر حلالة الكمال البشري اليت استحق ا أن يدعى إنسانا حقيقيا ، بل إن آدم كان أ�خبلق آدم 

وبذلك جاز أن يكون آدم أبا البشر من الناحية الروحية، ألنه املبتدأ للعامل . جديرا حبمل الشريعة
الروحاين، وكان أول إنسان تشرف بالوحي اإلهلي، ولكنه ليس باحملتم أن يكون أبا للبشر من الناحية 

ية، بل من املمكن أن يوجد عندئذ بعض بين نوع اإلنسان من نسل أناس آخرين من البشر، اجلسمان
منهم من آمن بآدم ومنهم من مل يؤمن به يف حياته، ولكنهم ال زالوا يدخلون يف نطاق املطالبني باإلميان 

  .به
مل يبدأ به، وأن كثريين وإذا تأملنا بعض آيات القرآن اليت تتناول خلق آدم لتبني لنا أن النوع اإلنساين 

  :منها قوله تعاىل.. من البشر كانوا موجودين يف عصره
� كفسيا ويهف فِْسدي نا ميهلُ فعجيفَةً قَالُوا أَتلضِ خي الْأَرلٌ فاعي جإِن كَةالئلْمل كبإِذْ قَالَ رو
  ) .٣١: البقرة (�الدماَء

  ).١٢:األعراف (�دمنا للْمالئكَة اسجدوا آلناكُم ثُم صورناكُم ثُم قُلْولَقَد خلَقْ�: وقوله
  ).١١٦:طه (�ولَقَد عهِدنا إِلَى آدم من قَبلُ فَنِسي ولَم نجِد لَه عزماً�: وقوله
فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من روحي فَقَعوا * مسنونولَقَد خلَقْنا الْأنسانَ من صلْصالٍ من حمأ �: وقوله

يناجِدس ٣٠.. ٢٧احلجر  (�*لَه.(  
فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من روحي فَقَعوا لَه * إِذْ قَالَ ربك للْمالئكَة إِني خالق بشرا من طنيٍ�: وقوله
يناجِد٧٣..٧٢:ص (�*س.(  

فخلق اإلنسان املذكور يف هذه اآليات ال يشري إىل خلق آدم بذاته كما زعم بعض الناس، وإمنا املراد 
وجيوز أن يكون اهللا تعاىل قد أخرب املالئكة عند أول خلقه للبشر، بأن هذا البشر . به خلق البشر البدائي

عدئذ عندما حان استخالف آدم أخربهم مرة سيكون يف يوم من األيام املقبلة أحق بتلقي الوحي، مث ب
، وذلك بعد أن متت تسوية آدم هلذا املنصب اجلليل، كما �إين جاعل يف األرض خليفة�: ثانية بقوله

  .�فإذا سويته ونفخت فيه من روحي�: أشار إىل ذلك بقوله
ثُم جعلَ *  خلْق الْإِنسان من طنيٍ الَّذي أَحسن كُلَّ شيٍء خلَقَه وبدأَ�: ويصدق هذا املعىن قوله تعاىل

ئدةَ قَليال بصار والْأَفْ وجعلَ لَكُم السمع واَألثُم سواه ونفَخ فيه من روحه* نسلَه من سلَالَة من ماٍء مهِنيٍ 
  )١٠-٨: السجدة(�ما تشكُرون
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  :ق اإلنسان كما يليتبني هذه اآلية أن ترتيب خل
  خلق اإلنسان أوال من طني،. ١
  مث استمرار نسله بالنطفة املنوية،. ٢
  مث متام اكتمال القوى اإلنسانية فيه،. ٣
  .مث بعد ذلك نزول الوحي اإلهلي عليه. ٤

الذين  كان من ذرية الناس الذين خلقوا من النطفة، وليس من.. فآدم الذي تشرف بكالم اهللا تعاىل
  . من خلق الطني كحلقة أوىل للبشريةتطوروا

 مل يكن أول إنسان ظهر يف الوجود، بل كان يف عصره كثري �ومثة آيات أخرى تدل على أن آدم 
. �وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة�: ففي سورتنا هذه يقول اهللا تعاىل.. من الناس اآلخرين

حاب واجلماعة، ومبعىن ذلك أن بين نوعه أيضا ويصح من الناحية اللغوية أن يكون املراد بالزوج األص
  .كانوا موجودين من قبله

وقُلْنا اهبِطُوا بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُم في الْأَرضِ مستقَر ومتاع �: مث قال عز وجل بعد هذه اآلية
ا اهبِطُوا منها جميعا فَإِما يأْتينكُم قُلْن�: وهنا اخلطاب للجماعة، وبعدها قال).. ٣٦:البقرة (�إِلَى حنيٍ

قَالَ اهبِطَا منها جميعا �:  وقال أيضا�مني هدى فَمن تبِع هداي فَال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ
نِ اتفَم دىي هنم كُمنيأْتا يفَإِم ودضٍ ععبل كُمضعقَىبشال يلُّ وضفَال ي ايده ع١٢٤:طه (�ب.(  

  .وخطاب آدم هنا يراد به مجاعة آدم ومجاعة الشيطان، ومها اجلمع
ولعل هناك من يتساءل عن أن مفهوم اآلية األخرية يدل على أن الشيطان كان من جنس البشر، مع 

ك أَلَّا تسجد إِذْ أَمرتك قَالَ أَنا خير منه قَالَ ما منع�: أن القرآن ينص على اختالف جنسيهما حيث قال
كَانَ من الْجِن �: ، ويف موضع آخر قال عن الشيطان)١٣:األعراف (�خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طنيٍ

هبرِ رأَم نع ق٥١:الكهف (�فَفَس.(  
  ).١٦:الرمحن (�جانَّ من مارِجٍ من نارٍوخلَق الْ�: كما جاء يف اجلن قوله تعاىل

وجوابنا على ذلك بأن القرآن يفرق بني إبليس والشيطان، فحيثما ذكر االمتناع عن السجود آلدم 
  :وإليكم بعض الشواهد.. نسبه إىل إبليس، وحينما ذكر حماولة إغواء آدم أسندها إىل الشيطان

١ - �اس كَةالئلْما لإِذْ قُلْنووا آلجوا إِالددجفَس مدرِينالْكَاف نكَانَ مو ركْبتاسى وأَب يسلا *  إِبملَّهفَأَز
 يها فا كَانما ممهجرا فَأَخهنطَانُ عي٣٧- ٣٥:البقرة (�الش(  
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٢ - �اس كَةالئلْما لقُلْن ثُم اكُمنروص ثُم اكُملَقْنخ لَقَدووا إِالجدجفَس موا آلدد نم كُني لَم يسلإِب 
يناجِد١٢:ألعراف (�الس(  

  ).٢١:األعراف (�فَوسوس لَهما الشيطَانُ�....    
  )١١٧:طه (� إِبليس أَبى للْمالئكَة اسجدوا آلدم فَسجدوا إِالوإِذْ قُلْنا� - ٣

.....�هإِلَي سوسطَانُفَوي١٢١:طه  (� الش(  
واختالف الكلمتني يف كل مرة ال خيلو من حكمة، والقرآن احلكيم يرعى احلكمة يف كل كلمة من 

فلزم أن يكون املمتنع عن .. كلماته، فمن املستحيل أن يكون االختالف بني الكلمتني فيه دون حكمة
  .الشيطان: إبليس، وعلى الثاين اسم: ولذلك أطلق على األول اسم.. السجود غري الذي حاول اإلغواء

أما اجلواب األجدر باالعتبار، فهو أن القول خبلق اجلان من النار ال يعين وال يستلزم أن يكون إبليس 
أو اجلن قد خلقوا فعال من النار املادية، وإمنا يدل هذا األسلوب اللغوي العريب على أن إبليس كان 

ومثل هذا األسلوب ورد يف القرآن الكرمي يف مواضع . والعصيانمطبوعا على طبائع نارية من التمرد 
اللَّه الَّذي �، و)٣٨:األنبياء (�خلق اإلِِنسانُ من عجلٍ سأُرِيكُم آياتي فَال تستعجِلُون�: أخرى مثل

 فعض نم لَقَكُم٥٥:الروم (�خ.(  
  :واخلالصة

مل يتم دفعة واحدة، بل إن اجلزئيات الدقيقة تطورت يف .. ميأن خلق آدم كما أخرب القرآن الكر. ١
  .نشوئها، ومرت مبراحل عديدة خمتلفة إىل أن حتولت للصورة اإلنسانية

أن مكونات اإلنسان منذ بدايتها يف أبسط صورها كانت مهيئة لتكون يف النهاية ذلك الكائن . ٢
  . احليوانات املختلفةنتيجة تطور مصادف يف.. البشري، وليس كما زعم الفالسفة

أن الوجود البشري األول مل يكن يتلقى الوحي السماوي، ولكن جيال من ساللته اليت خلقت من . ٣
نطفة هو الذي وصل إىل حد من الكمال أهله لتلقي الوحي، وأول من حاز هذا املقام اجلليل هو من 

  .آدم.. أمساه القرآن الكرمي
وقد اختار اهللا تعاىل آدم ليكون خليفة جيمع .  كثري من بين جنسهأنه كان قبل آدم، ويف زمنه،. ٤

مشلهم بنظام وهداية مساوية، وأن معاصريه هؤالء أقاموا معه يف تلك اجلنة األرضية اليت عاش فيها، وأم 
  .أُخرجوا منها أيضا معه

ايل حول مسألة وأذكر يف هذه املناسبة حوارا جرى بني مؤسس اجلماعة األمحدية وبني منجم أستر
  : املنجم عدة مدن يف اهلند والتقى معه يف الهور حيث دار بينهما هذا احلواراوقد زار هذ. خلق آدم
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ورد يف التوراة أن آدم أو اإلنسان األول ظهر يف أرض جيحون وسيحون، وقطن هناك، فهل : سؤال
  هؤالء املقيمون يف أمريكا وأستراليا وغريها هم أيضا من أبنائه؟ 

فنقول مبا تدعيه من أن الدنيا بدأت خبلق .. لسنا نقول بذلك، وال نتبع التوراة يف هذه القضية: ابجو
كما أننا ال . آدم منذ ستة آالف عام أو سبعة، ومل يكن قبل ذلك شيء، فكأن اهللا عز وجل كان متعطال

آدم هذا األخري، بل إننا ندعي أن بين نوع اإلنسان الذي يقطنون اليوم يف خمتلف أحناء األرض هم أوالد 
إين جاعل يف �.. كما يتبني من كلمات القرآن احلكيم.. نعتقد بأن بين اإلنسان كانوا موجودين قبله

فال ميكن لنا اجلزم بأن سكان أستراليا وأمريكا من أوالد آدم هذا، ومن اجلائز أن يكون . �األرض خليفة
  .بعض األوادم اآلخرين

 عجيب رآه الشيخ حميي الدين بن عريب، وهو شخصية إسالمية بارزة، وأشري ذا الصدد إىل كشف
  :فقد قال

وأنا أطوف بالكعبة مع قوم من الناس ال أعرفهم بوجوههم، .. أراين احلق تعاىل فيما يراه النائم" 
  :فأنشدونا بيتني نسيت أحدمها وأذكر الثاين وهو

  مجعينـاا أرنا كما طفتم سنينا    ذا البيـت طُفْ لقد طُ
كم لك منذ :قلت. أنا من أجدادك: ى يل أحدهم باسم ال أذكره، مث قال يلسموت. فتعجبت من ذلك

معن أي : فقال يل! فما آلدم هذا القدر من السنني؟: فقلت له. يل بضع وأربعون ألف سنة: ؟ فقالت
اهللا خلق مائة ألف آدم، أن  "�عن غريه؟ فتذكرت حديثا لرسول اهللا  آدم تقول، عن هذا األقرب إليك

، الفصل اخلامس ٣ جكتاب الفتوحات املكية". (ن أولئكقد يكون ذلك اجلد الذي نسبين إليه م: وقلت
  ).٣٠٩يف املنازالت، باب 

يفهم من هذا الكشف أن آدم املوحى إليه، والذي ينتسب إليه بنو آدم اليوم، مل يكن آدم األول، بل 
قد تستعمل كصفة أيضا مبعىن اجلد األكرب، وأن " آدم"نه أن كلمة وكذلك يظهر م. إنه آخر اآلوادم

.. الوجود البشري ما زال مستمرا منذ أقدم العصور، وأن الدور املذكور يف األحاديث النبوية الشريفة
  .وليس أدوار البشرية مجعاء.. إمنا أريد به دور آدم األخري فقط.. واحملدد بسبعة آالف سنة

ا كان اجليل البشري موجودا قبل آدم املذكور، وأنه تتابعت والدته عن نطفة، إذ: ورب سائل يقول
وملاذا قيل يف احلديث النبوي أن املرأة قد .. فلماذا إذن يقول القرآن احلكيم بأن اخللق من زوجني؟

  خلقت من ضلع أعوج؟
ا تصرح بأن اهللا ال تذكر آدم بتاتا، بل إ.. واجلواب على ذلك أن اآليات املتضمنة هلذا املوضوع

  :فيقول.. تعاىل خلق اإلنسان من نفس واحدة وجعل منها زوجها
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يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجاالً �. ١
الَّذ قُوا اللَّهاتاًء ونِسا وريكَثامحالْأَرو اَءلُونَ بِهس٢:النساء (�.. ي ت.(  

هو الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وجعلَ منها زوجها ليسكُن إِلَيها فَلَما تغشاها حملَت حمالً �. ٢
مهبر ا اللَّهوعد ا أَثْقَلَتفَلَم بِه تريفًا فَمفخرِيناكالش نم نكُونا لَنحالا صنتيآت ن١٩:األعراف (�ا لَئ.(  

  ).٧:الزمر (�خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة ثُم جعلَ منها زوجها�. ٣
وإمنا يراد ا أن األفراد واآلحاد تنشأ منهم .. �وال يراد بالنفس الواحدة هنا البشر األول أو آدم 

إنْ كفارا فكفارا، وإن مؤمنني .. م الكربى، وأن األجيال إذا اقتفت آثار آبائهم صاروا مثلهماألم
  .فمؤمنني

 فيعين أنه تعاىل خلق زوجها من نوعها ليكون الزوجان �جعل منها زوجها�: أما قوله تعاىل
  .يؤثر أحدمها يف اآلخر.. متجانسني

" النساء خريا فإن املرأة خلقت من ضلعاستوصوا ب: "�وال خيطئن أحد فهم حديث الرسول 
فاحلديث ال خيتص بزوج آدم، بل خيص مجيع ).. صحيح مسلم، كتاب الرضاعة، باب الوصية بالنساء(

نساء العامل، وهيئة والدة النساء معلومة مشهودة، وال يريد احلديث املعين الظاهري للضلع، بل إن املراد 
كتاب جممع حبار األنوار، " (عوج، أي خلقن خلقا فيه االعوجاجفإن خلقهن من ضلع استعارة للم: "به
  ).،للشيخ حممد الطاهر١ج

ال يدالن على أن آدم الذي جعله اهللا خليفة كان .. واخلالصة أن اآليات السابقة واحلديث املذكور
ة هو أول البشر، أو أن زوجته خلقت من جسمه، ولكن اآليات تتناول مجيع بين اإلنسان كقاعدة كلي

  .شاملة جلميع هذا النوع رجاال كانوا أو نساء
  متدن آدم

 هو أول من جعله اهللا تعاىل خليفة يف هذه األرض، كي يقيم التمدن اإلنساين، �وملا كان آدم 
كان من املناسب هنا أن نذكر املبادئ اليت تأسس عليها متدن .. وهو اهلدف احلقيقي من بعثته واستخالفه

  :آدم
إذ شرع ألتباعه ما مل يكن قد عرفوه من قبل من عالقة شرعية حمددة بني الرجل : جنظام الزوا. ١

  )٣٦: البقرة (�يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ�: واملرأة طبقا ألمر اهللا تعاىل
فقد بدأ األمر بالعمل طبقا لبعض األحكام والنهي عن بعض األعمال، : نظام التحليل والتحرمي. ٢

وقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُال منها رغَدا حيثُ شئْتما وال تقْربا هذه �: كما قال تعاىل
نيمالظَّال نا مكُونةَ فَترج٣٦: البقرة. (�الش(  
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  .نظام التعاون على يئة وسائل الطعام والشراب للجميع. ٣
  .لكساءنظام ا. ٤
  .نظام السكن. ٥

وأَنك ال تظْمأُ *إِنَّ لَك أَلَّا تجوع فيها وال تعرى�: وجيمع هذه النظم الثالثة األخرية قول اهللا تعاىل
وليست هذه صورة مفصلة جلنة آدم كما زعم بعضهم خطأ، ). ١٢٠-١١٩:طه(� *فيها وال تضحى

إن اجتماع الناس يؤدي . م واليت دعا إليها اتمع اإلنساين األولبل إا الصورة املرسومة لتمدن آد
أحيانا إىل حرمان قسم من الناس من وسائل الغذاء والكساء، فعلى اآلخرين الذين يتمتعون خبريات 
التمدن أن يسعوا جهدهم لسد هذا الفراغ، ويتعاونوا على إعانة الفقراء واملسنني والعاجزين، ويهيئوا هلم 

  .م من الغذاء والكساء واخلباءحاجته
  

  اخلالفة 
  : تطلق على املعاين التالية�خليفة�إن كلمة 

  .الذي خيلف عن قوم أو شخص خال. ١
  .الذي ينوب عن حاكم أعلى يف حياته لتنفيذ أحكامه ببلد آخر. ٢
  .الذي يقوم من بعد شخص ليضطلع بسلطاته ويدير أعماله، أو يواصل نسله وولده. ٣

  :هذه الكلمة يف القرآن الكرمي يتردد يف ثالثة استعماالتولكن معىن 
اخلليفة مبعىن النيب، كما يف آيتنا احلالية؛ ألن فضيلة آدم ال تتوقف على جمرد األبوة جليل جديد، . ١

 ذه الصفة يف �وقد وصف داود . بل إن فضيلته الكربى هي تشرفه بالنبوة كما تصرح هذه اآلية
اود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق وال تتبِعِ الْهوى فَيضلَّك عن يا د�: قوله تعاىل
  )٢٧: ص (�ِ..سبِيلِ اللَّه

أَوعجِبتم أَنْ جاَءكُم �: �كما جاء على لسان هود .. اخلليفة من خيلف عن قوم هلك من قبل. ٢
 كْروحٍذمِ نقَو دعب نلَفَاَء مخ لَكُمعوا إِذْ جاذْكُرو كُمرذنيل كُمنلٍ مجلَى رع كُمبر ناألعراف (�..م :
٧٠.(   

اخلليفة الذي خيلف عن نيب ويقتدي بأثره، ويوجه قومه إىل شريعته، وجيمع مشل أمته؛ من األنبياء . ٣
 �اخلُفْنِي في قَومي وأَصلح وال تتبِع سبِيلَ الْمفِْسدين�: �ارون كما قال موسى هل..كان أو غريهم

  ).١٤٣:األعراف(
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واألمة اإلسالمية موعودة يف القرآن ذه األنواع الثالثة من اخلالفة وعدا مؤكدا، لكن مع األسف 
ستفادة، وفقا لقوله عز ظل املسلمون معرضني عن هذه احلقيقة فلم يستفيدوا من نعمة اخلالفة حق اال

وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذين من �: وجل
م مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملرِكُونَ بِي قَبشنِي ال يوندبعا ينأَم هِمفوخ دعب ن

  )٥٦:النور (�شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ
، إذ أورث املسلمني مكانة األمم اخلالية، وأهلك � ولقد أوىف اهللا عز وجل بوعده يف حياة النيب

لو متسك املسلمون باإلميان والعمل الصاحل لظل عزهم وشرفهم ثابتا شاخما، ف. أعداءهم ودمرهم تدمريا
  .ولكنهم، وأسفاه، انصرفوا بعد برهة من الزمان عن الدين، واندفعوا حنو الدنيا

عليه وعلى (إن اجلماعة اإلسالمية األمحدية تعتقد أن اهللا تعاىل قد فتح مبؤسسها مرزا غالم أمحد 
.. � أبواب النبوة احملمدية النابعة من معني سيده وسيدنا وموالنا حممد املصطفى )مطاعه الصالة والسالم

، ألجل �تلك النبوة الالئقة بشأنه األجلّ األعظم، واملختصة بأمته فقط، واليت تعكس أنوار كماالته 
لألمة إصالح هذا العصر الغاص بالفنت، والسترداد جمد اإلسالم الغابر، وذه اجلماعة جدد اخلالفة 

املسلمة، وأنشأ ا مجاعة نشيطة تليب دعوة اخلالفة إىل خدمة اإلسالم، وال تزال بفضل اهللا تعاىل، وبربكة 
 ساهرة على الكفاح املتواصل الستعادة حقوق اإلسالم واملسلمني يف مجيع �االقتداء الكامل باملصطفى 

.. كلمة اإلسالم احلق، وتندحر مجوع الكفروليس ببعيد ذلك اليوم املبارك الذي تعلو فيه . أحناء العامل
  : مصداقا للبشارة اإلهلية

�ربلُّونَ الدويو عمالْج مزهيإن شاء اهللا، وهو على كل شيء قدير).. ٤٦:القمر (�س.  
  املالئكة

يد ويف هذه اآلية الكرمية جاء ذكر املالئكة، وحيسن بنا أن نذكرها ببعض التفصيل، إذ إن اجليل اجلد
بعد أن أخطئوا الطريق إىل معرفة اهللا تعاىل، وتقاصروا عن إدراك .. من الشبان املتأثرين بالفلسفة العصرية

وجوده وصفاته عز وجل، ظنوا أن وجود املالئكة باطل ألنه ينايف األلوهية؛ والذين مل تزل م عقيدة 
  .اعر الصاحلة اليت خيتلج ا قلب اإلنساندينية طمأنوا أنفسهم بقوهلم إن املالئكة ليست إال من قبيل املش

والواقع أن وجود املالئكة ال يتعارض أبدا مع كمال األلوهية، وأيا كانت الصورة اليت اخترمتوها من 
فإذا كان اهللا تعاىل فعاال منذ . هاتني الصورتني، فإن وجود املالئكة ال يكون مظنة االرتياب واالعتراض

أي أكانت هناك سنن .. عندئذ وسائط من خملوقه ألجل القيام بأعمالههل كان يتخذ : األزل تسألنا
طبيعية لوجود هذا الكون عند بدء اخلليقة أم كان كل تطور حيصل بنفسه دون أي قانون أو سبب، 
كعجائب الشعوذة والسحر؟ ولئن سلّمنا بأن كيان هذا العامل وبنيته تقتضي خضوع كل تطور حادث 
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اضطررنا للتسليم بأن اهللا عز وجل خلق بعض الوسائط لتكوين هذا العامل، .. افيه لقاعدة أو سنة م
فإذا سلمنا بذلك، وال بد من التسليم، فال . وأصدر سننا خاصة سببت وجود هذا العامل ذه الصورة

مفر إذن من اإلقرار بأن وجود املالئكة أربأ وأمسى عن االعتراض، ألنه إذا مل يكن اختيار وسيلة ما 
  .افية لقدرة اهللا تعاىل، فإن اختيار وسيلة غريها ال يعد أيضا منافيا لقدرته عز وجلمن

وكذلك إذا اعتقدنا بأن هللا عز وجل عالقة فعالة بإدارة هذا العامل اليوم أيضا، فال داعي إذن إىل 
د غليل اإلنسان فإن اهللا تعاىل يستعمل النطفة اإلنسانية للوالدة، ويرب.. االعتراض على وجود املالئكة

وإذا كانت هذه الوسائط ال تنال من قدرته، فكيف يكون توسيطه .. باملاء، وينور على العامل بالشمس
  تعاىل للمالئكة يف إدارة نظام هذا الكون مدعاة إىل املساس بكربيائه وجربوته؟

، بقدرته الكاملة كما يتبني من القرآن، وتصدقه نواميس القدرة اإلهلية، أن اهللا عز وجل.. واحلق
وأَغْطَش لَيلَها وأَخرج * رفَع سمكَها فَسواها �: يقول تعاىل.. أخضع نظام العامل لقانون واسع متشعب

.. ، وتدلنا هذه اآلية على أن النظام السماوي مؤسس على قانون كامل)٣٠-٢٩:النازعات (�ضحاها
إمعان النظر وإمعان التدبر؛ ومنه ما هو ظاهر واضح وضوح منه ما هو خفي كالليل، وال يتبني إال ب

هذان النوعان من نواميس القدرة واضحان للناظرين فيهما، فالشمس .. النهار، ويتبني من الوهلة األوىل
والقمر مثال يعرف الناس بعض تأثرياما، ولكن بعض أسرارها يف غاية اخلفاء حىت أن العلماء 

  .ثون فيها ملعرفة أسرارمهااملتخصصني ال يزالون يبح
فالقول بأن وجودها ينايف القدرة اإلهلية وهم . إن أول حلقة يف سلسة العلل واملعلوالت هي املالئكة

فإن العامل كله قائم على آالف العلل واملعلوالت، وال يقول عاقل بأن هذه .. أوهى من بيت العنكبوت
ن وجود املالئكة كحلقة أوىل يف السلسلة مما ينال من القوانني تتعارض مع قدرة اهللا تعاىل، فكيف يكو

وال ميس .. إذا كان النور سببا إلبصار العني، وذبذبات اهلواء علة حلاسة السمع. قوته وسلطانه عز وجل
  .ذلك قدرة اهللا، فكذلك وجود املالئكة كعلّة يف إدارة نظام هذا الكون لن ينال شيئًا من قدرة اهللا تعاىل

ئكة هي العلة األوىل خللق اإلنسان، كذلك هي العلة النهائية لالتصال باهللا تعاىل؛ يقول وكما أن املال
. أي أن املصري النهائي لكل خملوق إلىل اهللا تعاىل).. ٤٣: النجم (�وأَنَّ إِلَى ربك الْمنتهى�: عز وجل

الَّذين يحملُونَ الْعرش ومن � :وهذا االتصال األخري يتم عن طريق املالئكة كما يفهم من قوله تعاىل
  ).٨:غافر (�حولَه يسبحونَ بِحمد ربهِم ويؤمنونَ بِه ويستغفرونَ للَّذين آمنوا

ونوجز القول هنا عن املالئكة بأم كائنات روحانية، خلقهم اهللا تعاىل كاحللقة األوىل يف خلق العامل 
وهم ليسوا عند اهللا تعاىل كأصحاب احلظوة املقربني عند امللوك؛ بل إن اهللا . لهم مدبرين لهاملادي، وجع

تعاىل أوجدهم سببا مبدئيا وعلة أوىل إلدارة نظام هذا العامل، وإلجراء التطورات والتغريات الظاهرة يف 
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 وطبق القواعد اليت الكون، وهم ال يربحون قائمني على إحداث التطورات يف العامل بإذن اهللا تعاىل،
  .حددها عز وجل

إن الذين مروا بتجارب روحية أتيحت هلم معرفة املالئكة ومشاهدم، فقد ورد يف اإلجنيل نزول 
وذكر القرآن . �املالئكة على بعض الصاحلني والصاحلات، ونزول جربيل على املسيح الناصري 

ويف هذا . � سيدنا وموالنا حممد املصطفى الكرمي واألحاديث النبوية نـزول الروح األمني جربيل على
كما إنين تشرفت شخصيا . العصر حظي مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية ذا االتصال املالئكي

إن الذين حيسبون املالئكة جمرد قوى كامنة يف اإلنسان يبنون . ببعض املشاهدات بفضل اهللا تعاىل ورمحته
 الصادقني، ولكن املرء إذ نال املشاهدة الشخصية ال ميكن له إال رأيهم على الوهم واجلهل وإنكار جتارب

  .اليقني حبقيقة وجودهم
إن هذه اآلية الكرمية تشكل الدليل الناصع على أن من سنة اهللا املستمرة بعث األنبياء عند مقتضى 

اق عمله، احلاجة إليهم، وأنه تعاىل عند ذلك خيرب مالئكته خبرب ظهور النيب، فينشط كل منهم يف نط
  .وحيرك يف األجواء التيارات اخلاصة بتأييد ذلك املبعوث ونصرته

، �وحتمل اآلية أيضا إشارة إىل أن مثل هذا االعتراض ليس مبستغرب أو مستبعد عند بعثة املصطفى 
  .�وعند نزول القرآن الكرمي، بل كان ال بد من ذلك وفقا لسنة اهللا املتواترة منذ آدم 
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   :شرح الكلمات
: أدم يأدم بينهم أدما: وعندي هو مشتق من. قيل هو اسم أعجمي، وقيل هو مشتق.  أبو البشر:آدم

 . وأدمي األرض سطحها. صار هلم أسوة: وآدم أهلَه. خلطه باإلدام: وآدم اخلبز. ألَّف ووفَّق
فيسمى آدم آدما ألنه مجع الناس على متدن؛ أو ألنه تكون من عناصر ). األقرب(واألدمة الوسيلة 

 بني اهللا وقوى متعددة، أو ألنه صار أسوة لقومه؛ أو ألنه عاش على سطح البسيطة؛ أو ألنه كان وسيلة
  .تعاىل وبني عباده

: ؛ واالسم)األقرب(االسم اللفظ املوضوع للداللة على اجلوهر أو العرض لتمييزه؛ والعالمة : األمساء
  ).الكليات(الصفة : ما يعرف به ذات الشيء أو أصله، واالسم
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رض الشيء ع. إذا أظهره للراغبني يف شرائه: عرض املتاع للبيع. أظهره له: عرض الشيَء له: عرضهم
  ).األقرب(أراه إياه : عليه

قال : صدقين فالن). األقرب(أنبأه بالصدق : صدقه احلديث. صدق يف احلديث ضد كذب: صادقني
صدقت، :  سؤاال، فلما أجابه قال له�ويف البخاري ومسلم أن جربيل سأل الرسول ". التاج"يل الصدق

  .وهذا هو املعىن املراد يف اآلية.. أي أصبت القول
فقال البعض أا أمساء األشياء مثل كوب .  لقد اختلف املفسرون يف األمساء اليت علِّمها آدم:تفسريال
، ولكن )فتح البيان(وزاد عليه البعض أنه علمه كل اللغات ). الدر املنثور(مبعىن أنه علمه اللغة .. وقدر

ولكن إذا رجعنا ). الدر املنثور(ده وقال آخرون إنه علمه أمساء أوال. هذا املعىن خالف للعقل والنقل كلية
  .إىل القرآن نفسه عرفنا بسهولة حقيقة هذه األمساء

ال شك أن اإلنسان عندما شرع يف التمدن كان حباجة إىل لغة، وال بد أن اهللا تعاىل قد علَّم آدم لغة 
ل له دينه وخلقه، ما، ولكن القرآن الكرمي خيربنا أن مثة أمساء خاصة جيب على اإلنسان أن يتعلمها ليكم

وللَّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا �: يقول الكتاب الكرمي. وال ميكن أن يعلمها إال اهللا جل وعال
  ).١٨١:األعراف (�الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ

  :انيتبني من هذه اآلية الكرمية أمر
 ..يعلم اإلنسان أمساءه، أي صفاتهأن الوسيلة الوحيدة ملعرفة اهللا تعاىل واالتصال به هي أن : األول

  .علما صحيحا
وأن حماولة إدراكها باالجتهاد  أن العلم الصحيح ذه األمساء ال يتأتى إال بتعليم من اهللا تعاىل،: والثاين

د بعث لتأسيس الدين، وتعزيز عالقة املخلوق باخلالق  ق�وملا كان آدم . الشخصي يوقع املرء يف اخلطأ
كي تعرف .. جل وعال، فلذلك كان من الالزم أن يتعلم من اهللا تعاىل الصفات اإلهلية، ويعرفها بأمسائها

وإذا مل يتعلم آدم تلك األمساء خيف عليه وعلى أمته من اإلحلاد واالحنراف عن . أمته إهلها وتتصل به
  .الدين

. اآليات التالية أن األمساء اليت علمها اهللا تعاىل آدم مل تكن معروفة للمالئكة متام املعرفةويتبني من 
واألمساء اليت ال يعرفها بكاملها مجيع املالئكة فردا فردا إمنا هي الصفات اإلهلية، ألن املالئكة كما 

رفون ما يؤمرون بفعله، أما ما سوى فهم يع).. ٥١:النحل (�يفْعلُونَ ما يؤمرونَ�وصفهم القرآن الكرمي 
  ذلك فأىن هلم معرفته؟

. نعم، ال يعلم الصفات اإلهلية علما كامال إال اإلنسان، وليس املالئكة من هذا العامل الكامل يف شيء
إم يعلمون من الصفات ما يتصل بنطاق عملهم فحسب، ولكل منهم عمل حمدد ال يتجاوزه، فهو 



 ١٧٢

إن . أما اإلنسان، فكما يؤكد القرآن الكرمي، يعلم األمساء كلها. صفاتيعرف صفة واحدة أو بعض ال
إنه يصلح لالتصاف بالصفات . اإلنسان مزود بالقدرات اليت جتعله أهال ألن يتصف بتلك الصفات

ولكن املالئكة ال تصلح ألن جتمع كل تلك .. اإلهلية، فيكون رحيما وغفارا وقهارا وجبارا وشكورا
  .منهاالصفات يف واحد 

وأرى أن اآلية تتضمن هذا املعىن . ويرى بعض املفسرين أن اآلية تشري إىل معىن تعليم اللغة أو اللسان
ويبدو أن اهللا تعاىل علم آدم مبادئ اللغة اليت تأسست . أيضا، ألن اللغة ضرورية لتأسيس جمتمع متمدن

  .عليها اللغات
 تعلم �هي اللسان العريب؛ فاآلية تصرح أن آدم وبالتدبر يف معىن اآلية يتبني لنا أن تلك اللغة 

األمساء عن طريق مسمياا، مبعىن أن أساس اللغة اليت تعلمها قام على عالقة بني األمساء واملسميات، أي 
وهذه امليزة . أن كل شيء سمي بامسه بناء على خواصه، فلم تكن األمساء بدون سبب يربطها مبسمياا

ألن األمساء فيها تفيد التعرف على الشيء، ولو غرينا أمساء ..  دون سائر اللغاتخمتصة باللغة العربية
ويسمى " رويت"فمثال باللغة األردية يسمى الطعام املصنوع من الغالل . املسميات ما حدث خلل ما

ن ولك. ولو استبدلناها بأية أمساء أخرى ما كان لذلك أثر يذكر".. نان"وبالفارسية " برد"باإلجنليزية 
تدل على الصنع " خ ب ز"إذ إن مادة .. وهو اسم ذو معىن" خبز"اسم هذا الطعام يف اللغة العربية 

صنع شيئا بضرب : مسن بدون مرض أو عيب، خبز: نفخ صدره وأبرزه، خزب: فمثال بزخ. واالنتفاخ
قيقي هلذا وهذه الكلمة تصوير ح. فاخلبز شيء صنعته األيدي بسرعة، وهو أيضا منتفخ. الكفني بسرعة

  .بكلمة أخرى ما أفادت هذا املعىن" خبز"واآلن، لو استبدلنا كلمة . الطعام
. ومعناها يف العربية الذي يريب ويرتقي بالشيء من حالة أدىن إىل حالة أعلى" رب"وخذ مثال كلمة 

  .وال يتأتى هذا املفهوم باستبداهلا بكلمة أخرى
الفارسية أو " آمسان"على االرتفاع والعلو، ولكن كلمة اليت تدل " س م و"مشتقة من " مساء"مث كلمة 

  .اإلجنليزية ال تبني هذا املدلول" سكاي"
وإمنا .. �و ال أعين بذلك أن سيدنا آدم تعلم اللغة العربية بشكلها احلايل، أو أا مل تتطور بعد آدم 

  . فيما بعدأعين أن أصول تلك اللغة هي اليت تطورت وتوسعت وقامت عليها اللغة العربية
فاملراد بتعليم اللغة أن اهللا تعاىل علم آدم لغة مبنية على حكمة، إذ إا متناسقة يف ربطها بني املبىن 

أو بعبارة أخرى، إن اهللا العليم اخلبري علَّم آدم اللغة .. واملعىن، أي أن كل كلمة فيها ذات معىن تعرب عنه
ملؤسس اجلماعة اإلسالمية " منن الرمحان"راجع كتاب . (اتالعربية اليت صارت فيما بعد أما لسائر اللغ

  ).األمحدية، الذي بين فيه بالبيان الرائع كيف أن اللغة العربية هي أم األلسنة
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 التعليم الفطري الطبيعي دون التعليم احلاصل عن الوسائل �وعلم آدم األمساء�: وميكن أن يراد بقوله
.  من ناحية هذا املعىن هي خواص األشياء�األمساء�و. الحية التعلماخلارجية، فالفطرة اآلدمية مزودة بص

فنرى اإلنسان منذ عهد آدم وإىل اليوم، ال يزال عاكفا على االختراع واالكتشاف يف شىت نواحي 
وما األمساء إال تلك اخلواص والصفات الطبيعية واملنافع . الكون، وعلمه يزدهر بذلك ويتقدم كل يوم

  .شياءاليت يبتكرها لأل
ال يراد منه مجيع الصفات الظاهرة يف كل األزمان، وإمنا ما يتصل منها بعصر آدم .. �كلها�وقوله 

ومن املمكن أن تكون مستوعبة لكل الصفات، ويكون معىن اآلية يف هذه احلالة أن اهللا . من الصفات
 ،دم كان بالقوة وباإلمجالتعاىل أودع يف آدم وذريته كفاءة إلدراك كل الصفات؛ فكأن تعليم األمساء آل

 بالفعل التعليم كان وإن ..وبالتفصيل بالفعل وليس عامة وبصفة اإلدراك، على بالقدرة تزويده أي
   .� حممد وموالنا سيدنا بوجود كماله ذروة بلغ قد والتفصيل

 اللغة اليت وكذلك ليس املراد بتعليم أمساء اللغة تعليم كل أمسائها وموادها، بل املراد به تعليم مبادئ
  .تطورت فيما بعد بصورة اللغة العربية املتكاملة

ألن الضمري جلمع . على األمساء" هم"ال يعود ضمري الغائب .. �مث عرضهم على املالئكة�ويف قوله 
؛ وتبني من ذلك أن الضمري راجع إىل "كلها"مؤنثة ومؤكدة بكلمة " األمساء"وكلمة .. املذكر العاقل

 أن يكون العرض بصورة مادية، �عرضهم�وال يلزم من قوله . دون األمساء نفسها مساءاملسمين ذه األ
راجعا على " هم"فمن املمكن أن يكون بصورة كشف املظاهر املقبلة لألمساء، وخباصة إذا كان الضمري 

  .ذرية آدم يف املستقبل
لذين وهبهم اهللا آلدم بعد كما ميكن أن يكون املعروضون على املالئكة هم أولئك األعوان واألنصار ا

ويكون املعىن أن اهللا تعاىل . أن تعلم األمساء وتوىل اخلالفة، والذين كانوا مظاهر لصفات اهللا املختلفة
عرضهم على املالئكة بعد أن أمثرت فيهم تربية آدم وتعاليمه، وأصبحوا مظاهر للصفات اإلهلية، وسأل 

إن هؤالء أبناء الصالح . أيكم السابق يف البشر صادقاأخربوين عن صفات هؤالء إذا كان ر: املالئكة
أما أعداء آدم وحاسدوه فهم على عكس . والسالم، وال ميكن أن يصدر عنهم فساد أو سفك دماء

  .أولئك األوفياء، وليس آدم مسئوال عنهم
واحلق أن بعثة كل نيب كانت مقرونة بسفك دماء وهياج فنت، لكن ذلك مل يكن ناشئا عن أعمال 
األنبياء وأتباعهم، ومل يكن م رغبة يف ذلك وال يرضونه، بل كان حيدث على عكس إرادم وبسبب 

فالفساد الذي يظهر ليس من فعل األنبياء، وإمنا هم خمرجوه من صدور الفاسدين دفينا . شرور أعدائهم
  .األشراريف أعماقهم، ويكونون عامال قويا يف إخراج اخلبائث الباطنية الجتثاثها من نفوس 
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ويتبني من معاين اآلية أن اهللا تعاىل يطلع األنبياء على شيء من مواهب أتباعهم واألنبياء املبعوثني من 
فنرى جليا أن سنة اهللا مع من بعثوا بعد آدم من األنبياء أم ما زالوا ينبئون ببعثة نيب أو أنبياء . بعدهم

ع اهللا فيه الكماالت كلها فقد أخرب ببعثته كل  الذي مج�يأتون من بعدهم، أما سيدنا وموالنا حممد 
وكذلك بالنظر يف حياة األنبياء جند أم ينكشف هلم أحوال خاصة أتباعهم بصورة إمجالية، ولذلك . نيب

. نرى أنه مل خيطئ نيب قط يف اختيار أصحابه واصطفاء أنصاره، أي مل جتتمع أغلبيتهم على اخلطأ بتاتا
  .أدركوا هذه احلقيقة فكفُّوا عن معاداة اخللفاء الراشدينويا ليت إخواننا الشيعة 

يظن البعض أن تعليم الصغار يف مدارس وروضات األطفال حيث يتبع أسلوب خاص للتعليم، فال 
مما  عليم أمساء األشياء بعرضها عليهميعلمون األطفال عن طريق حفظ ما يف الكتب، بل يكون ذلك بت

أقول حيسب البعض أن هذا األسلوب من .. لى أذهام وذاكرميساعدهم على حفظها دومنا ضغط ع
. مستحدثات أوروبا، ولكن القرآن الكرمي يقدم يف هذه اآلية الوجيزة هذا األسلوب التعليمي تقدميا رائعا

إن اهللا تعاىل مل يعلم آدم حبفظ األمساء عن ظهر الغيب، بل علّمها إياه بعرض مسمياا امللموسة املشهودة 
  .ه، وتعيني خواصها بصورة عمليةعلي

عرضهم على �مث إذا جاء دور تعليم املالئكة فلم جيبهم بالكلمات فقط، بل اتبع نفس األسلوب و
إذ طريق التعليم املؤثر أن .. أي عرض عليهم األشياء بصورا األصلية، أو يف صورة كشف.. �املالئكة

فأول درس على منهاج روضة . ها ووظائفهاتعرض األشياء بأصلها أو مناذجها مع أمسائها وخواص
أو روضة آدم، فكانت .. بل كان يف اجلنة.. األطفال مل يكن يف أوروبا أو أملانيا على وجه اخلصوص

  .حيث علم اهللا تعاىل بوحيه آدم مث املالئكة. بذلك أول روضة لتعليم األطفال
اإلسالمية األمحدية يف هذا العصر، إنه ومن األمثلة احلديثة للتعليم اإلهلي ما جرى مع مؤسس احلركة 

.. مل يتعلم يف مدرسة من املدارس، ومع ذلك ملا بدأ يف تأليف الكتب باللغة العربية امتثاال ألمر اهللا تعاىل
علّمه اهللا يف ليلة واحدة أربعني ألف مادة من اللغة العربية، فقام بعدها يتحدى العلماء يف كل العامل بأن 

حتداهم مجيعا أو آحادا، ولكن مل يكن .. لكتب يف بالغتها وما حتتويه من أدق املعاينيأتوا مبثل هذه ا
ومثل هذا اإلعجاز ليس إال . ألحد أن يأيت هلا مبثيل حىت اليوم، رغم كثرة توزيعها وقتئذ يف البالد العربية

  .مثرة إلعجاز القرآن الكرمي وتصديقا له
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  :شرح الكلمات
  ".٣١راجع الشرح السابق يف آية رقم . "نربئك اللهم من السوء براءة: سبحانك

العدل؛ العلم؛ احللم؛ ما مينع من اجلهالة؛ : واحلكمة. العامل، صاحب احلكمة؛ املتقن لألمور: احلكيم
  ).األقرب(وضع الشيء يف موضعه؛ وصواب األمر وسداده : وافق للحق؛ وقيلكل كالم م

أبين حنيفة أحكموا : "منع منعا لإلصالح، من ذلك يقال للّجام حكمة، قال الشاعر: حكم
  ).املفردات(أي امنعوهم من السفاهة ".. سفهاءكم

رضون على اهللا سبحانه وتعاىل، وال  يتبني من نص ما قاله املالئكة أم مل يكونوا بسؤاهلم يعت:التفسري
.. حيتجون باستحقاقهم للخالفة، وإمنا كانوا يستفسرون عن احلاجة الداعية إىل تأسيس هذا النظام اجلديد

كان سؤاهلم استفهاما عن احلقيقة، وكان اجلواب . مع ما يضمره من خطر سفك الدماء وانتشار الفساد
لدماء والفساد بعد اخلالفة، أو بإقرار ذلك اإلمكان مع تأكيد املمكن إما بالنفي البات إلمكان سفك ا

  .أمهية هذا النظام لبين نوع اإلنسان، وإيضاح أن نفع النظام اجلديد أكثر من ضرره
إنه مل : وكان الوجه الثاين للجواب هو األصح لنظام اخلالفة اإلنسانية، وهو الذي صدر اجلواب به

 من سفك الدماء والفساد، فذلك ممكن على يد بعض اجلناة، ينف عن النظام إمكانية حدوث شيء
ولكنه صرح بأن النظام سينتج عنه شخصيات عظيمة متحلية بعديد من صفات اهللا عز وجل، ولذلك 
فال بد من خلق مثل هذه الشخصيات القادرة على إظهار الصفات اإلهلية على األرض، على الرغم من 

  .لك أنفع جدا لنظام العاملوجود الشخصيات الناقصة أيضا، فذ
  :وكان من املمكن أن يكون هذا الوجه من اجلواب على قسمني

  .أن يدعم باألدلة العقلية: األول
أن يؤيد بالدليل العلمي، فيظهر مواهب اخلليفة األول وكفاءاته بصورة واقعية، ويكشف : الثاين

وهذا ما .  أقوى تأثريا وأعظم إقناعاومثل هذا اجلواب يكون. للمالئكة وجود الكُمل من أتباع آدم
اختاره اهللا تعاىل إذ علم آدم صفاته، فأثبت باالتصاف ا أنه ال ميكن أن يظهر الصفات اإلهلية ظهورا 
كامال إال من يكون مخيرا بني اخلري والشر، فيطغى عليه احلب اإلهلي فيندفع حنو إمناء قوى اخلري يف 

  .نفسه ليتقرب إىل اهللا
ني من قول املالئكة أم قد اطمأنوا جبواب اهللا كل االطمئنان، وأم اعترفوا بأن علمهم ناقص ويتب

وحمدود بالنسبة إىل علم اإلنسان املوهوب من لدن اهللا تعاىل، وأم أقروا بأن اهللا تعاىل هو وحده العليم 
  .احلكيم الذي ال خيلو فعل من أفعاله من احلكمة الكاملة
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ن التفسري السابق هلذه اآلية أن الرد املفصل ملا جرى آلدم إمنا يهدف إىل حتديد الغاية ويتبني أيضا م
من خلق الكون وتعيني حكمته، ويرمي إىل بيان أن سبب نزول الوحي السماوي يف كل زمن إمنا هو 

ىل لتحقيق فكأن الذين يعترضون على بعثة األنبياء إمنا يعترضون على إرادة اهللا تعا. لتحقيق هذه الغاية
  .فهذا اعتراض يفند نفسه بنفسه، وليس مبانع لرتول الوحي.. غاية خلق اإلنسان

 فليس املراد منه األمر البديهي من أن علمهم مقصور �ال علم لنا إال ما علمتنا�: أما قول املالئكة
 بالقدرة عليه، على ما علمهم اهللا، وإمنا لبيان أن علمهم ال يزداد كازدياد علم اإلنسان الذي زوده اهللا

وأن ما آتاهم اهللا تعاىل من قوى ال يستطيعون ا أن يدركوا شأو اإلنسان يف علومه املتنوعة اجلامعة، أي 
أم أيقنوا بأن اإلنسان خملوق حلكمة، وأنه مكلف بعمل ال يستطيعونه، وأن خلق اإلنسان لفعلٌ حكيم 

  .فك الدماء وإثارة الفنتمن أفعال اهللا عز وجل، وإن كان بعض جنسه سببا لس
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   :شرح الكلمات
  ).األقرب(أظهره : ظهر، وأبدى األمر: بدا األمر: تبدون

). األقرب(أخفاه، كتم الفرس الربو أي ضاق منخره عن نفَسه : كتم الشيَء أو احلديثَ: تكتمون
وال يكتمون اهللا (وقد قال ابن عباس يف قوله تعاىل . فحالة عجز الفرس عن إخراج نفَسه تسمى كتما

واهللا ربنا ما : (القيامة ال يدخل اجلنة إال من مل يكن مشركا قالوا) يوم(أهلا رأوا أن املشركني إذ) حديثا
  ).املفردات(فتشهد عليهم جوارحهم، فحينئذ يودون أن مل يكتموا اهللا حديثا ).. كنا مشركني

ولكن استكماال .. � مع أن املالئكة فهموا على وجه اإلمجال الغرض من خلق آدم :التفسري
اهللا تعاىل آدم ببيان كماالت اخلاصة من أمته أو نسله لكي تتبني احلقيقة عمليا بعد أن للدليل أمر 

  .اتضحت علميا
وليس املراد ذه اآلية أن حمادثة جرت بني رب العزة وبني املالئكة وآدم، بل إا تعرب عن بعض 

له العينان مسعا وطاعة، أو قالت : احلقائق بلسان احلال، حسب أساليب اللغة العربية املعروفة مثل قوهلم
فليس ضروريا أن يكون هذا احلوار قد مت فعال بني اهللا وآدم، بل ميكن .. امتأل احلوض فقال قَطْنِي: قوهلم
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أن يكون آدم قد بدأ بأمر اهللا تعاىل بيان الصفات اإلهلية اليت كان من املقدر ظهورها عن طريق نسله، 
  .وحاين الذي ميكن أن حيققه اإلنسانوهكذا انكشف للمالئكة مدى الرقي الر

كما ليس املراد من تعليم آدم أن اهللا أجلسه أمامه يعلمه، وإمنا معناه أنه تعاىل آتاه علم الصفات اإلهلية 
فلما أنبأهم �: وقوله. واللغة وخواص األشياء؛ إما بالوحي اخلفي أو بالوحي اجللي أو بكليهما

 يف بيان تلك الصفات اإلهلية اليت سوف تظهر يف أمته عامة ويف  ملّا شرع� يعين أن آدم �بأمسائهم
الكاملني منها خاصة، علم املالئكة أن ال أحد يستطيع االتصاف بالصفات اإلهلية كما يقدر اإلنسان 

  .على ذلك
فقد انكشف للجميع أن اهللا تعاىل العليم اخلبري، هو األعلم حباجات األرض ..  أما واألمر كذلك

إنه العليم مبا أودع يف املالئكة . ياا لرتول الفضل اإلهلي، وهو أعرف ملا تتطلب صفاته عز وجلومقتض
ومن اخلطأ أن يتصور أحد أن املالئكة حاولت . ظاهرة يبدوا، وباطنة ال ميكن هلم إظهارها: من القوى

ري، إذ إم ال ميلكون اإلرادة العجز والقصور الفط: إخفاء شيء عن اهللا تعاىل، وإمنا يراد بالكتمان هنا
ولكنهم يظهرون ما زودوا به من صفات، ويكتمون ما ليس بوسعهم .. واحلرية اليت يتمتع ا اإلنسان

  .من صفات
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  :شرح الكلمات
أطاعتها : وسجدت السفينة للرياح. خفض رأسه: وسجد البعري. خضع وذل؛ احنىن: سجد: اسجدوا

: وقوله تعاىل). األقرب(التذلل : والسجود. ذليلٌ؛ خاضع: فالن ساجد املنخر: يقال. ومالت مبيلها
أوالده؛ أو معناه اسجدوا ألجل خلق أمروا بالتذلل له والقيام مبصاحله ومصاحل : قيل: �اسجدوا آلدم�

  ).املفردات(أي متذللني منقادين : �ادخلوا الباب سجدا�وقوله . آدم
؛ كما تأيت رد �اسجدوا هللا� ، كقولهالالم تأيت صلة لسجد تقوية ملعىن السجود وتعديته: آلدم

ويوم عقرت : "ؤ القيس امركما قال.. الصلة وتؤدي معىن من معانيها املستقلة وهي العلّة والسببية
  .أي اسجدوا هللا بسبب خالفة آدم: �اسجدوا آلدم�فيكون معىن ".  مطييتللعذارى
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استثناء : حرف استثناء، أي إخراج ما بعده من حكم ما قبله، واالستثناء يف اللغة على ضربني: إال
ال زيدا، فزيد واحد جاءين القوم إ: متصل، وهو أن يكون املستثىن منه واملستثىن من جنس واحد كقوهلم

ما جاءين القوم إال : من جنس القوم؛ واستثناء منقطع، إذا مل يكن املستثىن من جنس املستثىن منه كقوهلم
  .محار 

أبلس . قل خريه؛ يئس من رمحة اهللا؛ انكسر وحزن؛ أبلس يف عمله؛ حتري؛ سكت غما: أبلس: إبليس
 اخلري فيه، وحتري وارتبك، ويئس من رمحة اهللا، وال فإبليس هو ذلك الذي قلّ جانب. جعله يائسا: غريه

  )األقرب. (يزال مغموما
االمتناع عن : اإلباء. كرهه:أباه). املفردات(شدة االمتناع : اإلباء). األقرب(مل يرضه : أباه: أىب

  ).التاج(الشيء والكراهية له لبغضه وعدم مالءمته 
احلالة اليت خيتص : الكرب). األقرب(ا وعظم عنده رآه كبري: استكرب الشيَء. كان ذا كربياء: استكرب

واالستكبار يقال على . ا اإلنسان من إعجابه بنفسه، وذلك أن يرى اإلنسان نفسه أكرب من غريه
أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له ) ٢(أن يتحرى اإلنسان ويطلب أن يصريا كبريا، ) ١: (وجهني

  ).املفردات(
. أيضا" صار"ويكون مبعىن . اقصة، ويدل عموما على حدوث الفعل يف املاضيمن األفعال الن: كان
  . كان من قبل كافرا؛ صار من الكافرين�كان من الكافرين�فمعىن 

 من احملقق أن السجود مبعىن العبادة لغري اهللا تعاىل يناقض تعاليم القرآن الكرمي، وأن املالئكة :التفسري
 ال يعين سجود التعبد �اسجدوا آلدم�ا، ولذا فإن املراد من األمر اإلهلي ال يسجدون لغري اهللا تعاىل أبد

اسجدوا هللا بسبب استخالفه آدم، ألن اهللا تعاىل قد أسس هذا النظام الرائع، فكأن اهللا : آلدم، وإمنا يعين
لظهور عز وجل حينما أثبت للمالئكة بالدليل العملي أن خالفة آدم هلا حكمتها السامية، إذ أنيط ا ا

.. الكامل لصفات اهللا تعاىل، عندئذ أمر اهللا املالئكة أن يسجدوا له عز وجل سجود محد على هذه النعمة
  .وذلك كما نرى أن عباد اهللا الشاكرين خيرون سجدا حينما تتراءى هلم مظاهر قدرة اهللا تعاىل وجربوته

 نزل عليه فضل اهللا، ألن ذلك أدعى ونظرا إىل هذا املعىن، ينبغي على املؤمن أن خير ساجدا هللا كلما
ولكن مع األسف أن كثريا من الناس بدال من أن يشكروا، يأخذهم .. إىل زيادة نزول أفضاله جل وعال

  .االستكبار عندما حيظون بنعم اهللا، وحيسبون ازدهار أعماهلم من آثار نبوغهم وبراعتهم
أي قوموا مبصاحله .. يعوه وانقادوا له يعين أط�اسجدوا آلدم�والسجود هو الطاعة أيضا، فقوله 

ومن ناحية هذا املعىن يكون املراد من األمر بالسجود أن اهللا عز وجل بعد أن شرف آدم . ومصاحل أوالده
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اليوم هو مظهر مرضاتنا يف الدنيا، فعليكم أن تساعدوه يف  باخلالفة، أمر املالئكة بطاعته، وقال إن آدم
كلف به، وتسخروا له من هذا النظام الكوين ما هو حتت إدارتكم، والذي مهمته وتعاونوه على إجناز ما 

  .  أي فاندفعوا حنو تأييد آدم والعمل على حتقيق عزائمه�فسجدوا�. أنتم حلقة من حلقاته
ىف هذا املكان وإمنا تعين " سوى" ال ترادف �إال� استثناء منقطع، و�إال إبليس�وقوله تعاىل 

  . أىبأي لكن إبليس".. لكن"
إذا كان إبليس من غري املالئكة فلماذا ذُكر معهم حينما أُمروا بالسجود : وهنا ميكن أن يتساءل أحد

  والطاعة؟ وإذا مل يكن مأمورا ومكلفا فلماذا طلب منه السجود؟
 �فَالْمدبرات أَمراً�: واجلواب عن ذلك أن املالئكة هم مدبرو أمر هذا الكون طبقا لقول اهللا تعاىل

ر إليهم عاما يشمل مجيع من فهم العلة األوىل إلدارة نظامه، ولذلك يكون األمر الصاد ،)٦:النازعات(
إن اهللا تعاىل إذا : "�قال رسول اهللا : ولقد جاء يف احلديث النبوي عن أيب هريرة قال.  من األفراديليهم

مث ينادي جربيل يف . يحبه جربيلإن اهللا أحب فالنا فأحبه، ف: أحب عبدا نادى جربيل عليه السالم
صحيح البخاري " (إن اهللا أحب فالنا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول يف األرض: السماء

فأمر . وهذا احلديث يبني تسلسل األمر اإلهلي حىت يصل إىل الناس فيما يتعلق باألمور اليت ختص البشر). 
  .ا ما صدر هلؤالء فقد مشل السلسلة كلها حىت البشرفإذ.. اهللا تعاىل للناس يبدأ باملالئكة

 بيان ملوقف إبليس من السجود آلدم، لقد أىب إبليس �أىب واستكرب وكان من الكافرين�: وقوله تعاىل
فمن مقتضيات اإلباء االمتناع عما حيطُّ .. إنه يف تقديره نظام ناقص. ألنه مل ير هذا النظام مالئما لنفسه

إن الناس يرون احلقائق مبنظار أهوائهم ومصاحلهم الشخصية، وال يروا يف ضوء .. من شأن املتأبي
نسوا عاقبتهم وأعرضوا عن مصاحل عامة .. املصاحل العامة، فإذا وجدوا فيها إضرارا مبصاحلهم العاجلة

  . الدنيا، واجتهدوا ومشروا ملعاداة احلق
قَالَ ما منعك �: إبليس عن هذا االستكبار بقولهولقد عرب . واالستكبار دافع ثان إلنكار احلق ورفضه

فزها بكونه ). ١٣:األعراف (�أَلَّا تسجد إِذْ أَمرتك قَالَ أَنا خير منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طنيٍ
باع احلق الذي وهكذا فإن ات. ناري الطبع، وأن آدم طيين الطبع إذ يتشكل يف كل القوالب كالعبيد

إنه عندهم ينايف املصاحل الوطنية . يورث اإلنسان خلُق التواضع هو يف نظر أعداء احلق معرة ومنقصة
إم يتباهون بشراستهم وطبائعهم الشريرة، وحيسبون أم . ويرون أهل التواضع خونة لبالدهم.. وامللّية

.. ون مبا حيصلون عليه من إثارة الشر والفنتإم ينخدع. بعادام العدوانية قادرون على تشييد جمدهم
  .ولكن ذلك كله ال حيقق املصاحل الثابتة الدائمة
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والسبب الثالث لإلباء أن يرى املرء ما يعرض عليه كبريا ومستحيال، وقد عبر عن هذا األمر يف قوله 
نزِلَ علَينا الْمالئكَةُ أَو نرى ربنا لَقَد وقَالَ الَّذين ال يرجونَ لقَاَءنا لَوال أُ�: تعاىل على لسان الكفار

، فهم حيسبون لقاء اهللا تعاىل أمرا مستحيال فأبوا )٢٢: الفرقان (�استكْبروا في أَنفُِسهِم وعتوا عتوا كَبِرياً
  .أن يصدقوه

وكان �:  وصف اهللا له يف قولهوالسبب الرابع لإلباء أن يعتاد املرء إنكار احلقائق، ويدل على ذلك
وليت الناس حاولوا . واليوم أيضا جند أن املنكرين للحقائق يتعرضون ملثل هذه األوضاع.. �من الكافرين

إدراك تلك احلقائق متخلني عن هذه العيوب األربعة، فعرفوا أن اهللا تعاىل قد فتح هلم يف هذه األيام أبوابا 
صار اإلسالم وسائلَ عديدة، ولكن قلَّ منهم من جيرؤ على مالقاة واسعة للتقدم والرقي، وأتاح النت

ولكنهم يبذلون كل جهد . التضحيات وجها لوجه لكي حيظوا فيما بعد باحلياة اخلالدة هلم ولإلسالم
  !يا ليت قلوم انشرحت وتطهرت من الصدأ. لتحقيق املصاحل العاجلة وإن كانت مؤقتة زائلة

فقد حذره اهللا تعاىل منه صراحة، وقال له .. بكالم إبليس أمر غري معقوليرى البعض أن اخنداع آدم 
، )١١٨:طه( �فَقُلْنا يا آدم إِنَّ هذَا عدو لَك ولزوجِك فَال يخرِجنكُما من الْجنة فَتشقَى �:عز وجل

فَنِسي ولَم نجِد لَه �: ظن فيقولبينما ذكر ىف القرآن يف مكان آخر براءة آدم عليه السالم من هذا ال
  ؟)!١١٦:طه (�عزماً

وميكن تفسري هذا التعارض الظاهري باعتبار الشيطان الذي خدع آدم غري إبليس الذي حذر اهللا تعاىل 
. إن آدم اخندع من الشيطان ومل يعرف أنه أيضا من أعوان إبليس وأظالله، فلم يأخذ احلذر منه. آدم منه

، �إبليس�وهذا ما يؤكده القرآن، فإنه كلما ذكر الكائن الذي امتنع عن السجود مساه . طأفوقع يف اخل
. �الشيطان�  وأخرجه من اجلنة مساهوهو الذي حذر اهللا آدم منه، ولكنه كلما ذكر الذي وسوس آلدم

  .فالقرآن يقرر أن املخرج هو إبليس، واملوسوس هو الشيطان
ئكة واحملرض على الشر، والشيطان اسم عام يطلق على مجيع القوى فإبليس هو الكائن املخالف للمال

ميكن أن يطلق على إبليس نفسه، أو على غريه ممن يتبعه، أو ينوب عنه يف إغواء الناس .. الشريرة
والشيطان على عكس إبليس يطلق أيضا . وتوجيههم إىل املنكرات، وإغرائهم على مقاومة رسالة األنبياء

بيثة كما يطلق على بين البشر؛ غري أن استعماله يف املعىن األول أكثر من استعماله يف على األرواح اخل
وإِذَا خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا �: كما جاء يف وصف املنافقني حيث قال تعاىل.. وصف اإلنسان

كُمعواملراد بالشياطني هنا أئمة الكفر؛ كقوله تعاىل). ١٥:البقرة (�م � فوخطَانُ ييالش كُما ذَلمإِن
نِنيمؤم متإِنْ كُن افُونخو مافُوهخفَال ت اَءهيلا �: ؛ وكقوله تعاىل )١٧٦:آل عمران (�أَولْنعج ككَذَلو
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خضٍ زعإِلَى ب مهضعي بوحي الْجِنسِ واإلن نياطيا شودع بِيكُلِّ نوراًللِ غُرالْقَو فاألنعام (�ر :
  .فهؤالء كلهم أهل الشر الذين يتزعمون املعارضة والتحريض عليه).. .١١٣

  :املالئكة وإبليس
هل خلق اهللا تعاىل إبليس كي يضل الناس؟ هل يريد اهللا سبحانه أن يضلل .. لقد تساءل البعض

  عباده؟
جل زود اإلنسان بالقدرة على اخلري والشر، وخلق فاهللا عز و.. الواقع أن األمر على العكس من ذلك

الفريق األول يرغِّب القلوب يف اخلريات، والفريق الثاين . معه املالئكة وأظالهلم وإبليس وأظالله أيضا
يغريها على الشرور، فالذي يليب دعوة املالئكة وأظالهلم استحق األجر، والذي ينقاد لتحريض إبليس 

والكمال اإلنساين يتطلب أن يكون اإلنسان خمريا بني هاتني احلركتني، لكي . بوأوليائه يستحق العقا
ولوال تعرضه ال الشر ملا أمكن أن . حيكم بنفسه وخيتار الطريق الذي يقبله، فيستحق بذلك النعم العليا

  .يكون مستحقا ألعلى النعم وأمثاهلا
 أحد ليس وال للشيطان أي تصرف يف أمربأنه ليس إل.. أجل، لقد أوضح القرآن الكرمي أميا إيضاح

إِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم �: فهم خمريون بني اتباعه وخمالفة حتريضه، كما يقول تعاىل.. من الناس
اوِينالْغ نم كعبنِ اتلْطَانٌ إِلَّا م٤٣:احلجر (�س(  

 ال تتأسس على دليل أو برهان، أن القرآن الكرمي يدلنا على أن حركات إبليس: وقصارى القول
واستفْزِز منِ استطَعت منهم �: كما قال تعاىل.. ولكنها تقوم على الوعد والوعيد بأمور مزخرفة كاذبة

عا يمو مهدعو الدالْأَوالِ ووي الْأَمف مارِكْهشو كجِلرو كليبِخ هِملَيع بلأَجو كتوطَانُ إِلَّا بِصيالش مهد
لذلك فال ميكن القول بأن اهللا قد عمل على أن يضل عباده خبلق إبليس، تعاىل ). ٦٥:اإلسراء (�غُروراً

إمنا كان يصح ذلك لو أنه عز وعال قد أعطى للشيطان سلطانا من عنده، لكن .. اهللا عن ذلك علوا كبريا
  . يتبع إبليس إمنا يتبعه باختياره، وهو مسئول بنفسه عما يفعلاألدلة كلها تؤيد املالئكة دون إبليس، فمن

 جعل إبليس تابعا للمالئكة، األمر الذي يدل على أن اخلري �إال إبليس�إن اهللا عز وجل يف قوله 
غالب، والشر مغلوب، وعلى أن املالئكة هم املدبرون لنظام هذا الكون، وهم منابع اخلري؛ وإبليس ما 

: وقد صرح القرآن الكرمي مرارا بأن اإلنسان مفطور على اخلري، فقال.  عن طريق اخلريهو إال االحنراف
 �*وقَد خاب من دساها * قَد أَفْلَح من زكَّاها * فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها *  ونفْسٍ وما سواها �
ان مفطور على االستعداد لقبول توجيه املالئكة، أن اإلنس.. ومعىن ذلك بلفظ آخر). ١١ إىل٨:الشمس(

وقد . وعندما يولد يكون بريئا من تدخل الشيطان، لكن بعدئذ يقتفي هو بنفسه آثار الشيطان فيهلك
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" كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه: "وضح ذلك احلديث النبوي
  ). يف أوالد املشركنيالبخاري، كتاب اجلنائز، باب ما قيل(
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  :شرح الكلمات
  . من السورة٢٦يف اآلية  شرح الكلماتراجع : زوجك

والرغَد الكثري الواسع الذي ال يعييك من مالٍ أو ). األقرب(طاب واتسع : رغد عيشه رغدا: رغَدا
  ).التاج(ماٍء أو عيشٍ أو كأل 

  ).األقرب(أي كلوا من حيث شئتم ومىت شئتم .. تفيد ظرفية الزمان واملكان: حيث
: ظلم حقّه. فعل له الظلم: ناوظلم فال. وضع الشيء يف غري موضعه: ظلَم ظُلما. مجع ظامل: الظاملني
ظلم : األول: والظلم ثالثة). األقرب(والظلم كذلك جتاوز احلد واالعتداء على حقوق الغري . نقصه إياه

. �إن الشرك لظلم عظيم� :لذلك قال تعاىل.. الشرك والنفاقبني اإلنسان وبني اهللا، وأعظمه الكفر و
فمنهم ظامل : "م بينه وبني نفسه، وإياه قصد يف قوله تعاىلظل: والثالث. ظلم بينه وبني الناس: والثاين
من ) ٢(من يضع الشيء يف غري موضعه ويعمل عمال يف غري حمله، ) ١(فالظامل ). املفردات" (لنفسه

من يفعل ) ٥(املشرك، ) ٤(من يتجاوز احلد ويعتدي على ملك غريه، ) ٣(ينقص حقوق اآلخرين، 
  .الظلم

 اجلنة اليت دخلها آدم هي اجلنة اليت يدخلها الصاحلون بعد املوت ، أي أا جنة  قيل إن هذه:التفسري
إين جاعل يف األرض �: ألن القرآن الكرمي يقول) أوال(ولكن ذلك خطأ بالبداهة، ذلك . مساوية
د لق) وثانيا. (، فكيف يعقل أن يرسل اهللا آدم إلقامة نظامه السماوي يف األرض ويبقيه يف السماء�خليفة

ال يمسهم �: وصف اهللا تعاىل اجلنة األخروية يف سياق قصة سيدنا آدم الواردة يف سورة احلجر بقوله
جِنيرخا بِمهنم ما همو بصا نيهأُخرج من اجلنة اليت عاش فيها، �ولكن آدم ).. ٤٩:احلجر (�ف 

تصرح اآليات القرآنية أن ) وثالثا.. (ةفلم تكن جنة آدم هذه إذن جنة مساوية، وإمنا كانت جنة أرضي
فال ميكن .. الشيطان وذريته دخلوا تلك اجلنة، وملا كان دخول الشيطان وذريته يف اجلنة السماوية حماال

  .أن تكون اجلنة املشار إليها يف هذه اآلية هي جنة النعيم األخروي، وإمنا هي جنة أرضية
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كن مع زوجته أو أصحابه يف موضع ما، مث انتقل منه  كان يس�ويستنبط من اآلية أيضا أن آدم 
، فاهللا �اسكن أنت وزوجك اجلنة�، ألن كلمات اآلية تقول "اجلنة"بأمر اهللا إىل موضع آخر مساه اهللا 

  .تعاىل يوجهه ليغادر مكانه إىل مكان آخر أفضل منه
" م الذي جبلهوغرس الرب اإلله جنة من عدن شرقا، ووضع هناك آد: "وجاء يف العهد القدمي

فكأن . وأشار العهد القدمي بعد ذلك إىل أن هذه اجلنة تسقى من دجلة والفرات). ٨:٢تكوين، صح(
شهادة العهد القدمي بصدد هذه اجلنة خليط من احلقيقة وااز، وهي حتدد حدود تلك اجلنة جبوار دجلة 

 وقومه �الصواب؛ فأحوال نوح وهناك من القرائن ما جيعل شهادة العهد القدمي أقرب إىل . والفرات
وتدل البحوث العصرية واحلفريات احلديثة . بالعراق" أور" مولود يف �تتصل ذه املنطقة، وإبراهيم 

كل ذلك حيمل على الظن بأن آدم مولود يف . على أن هذه املنطقة كانت موطن أقدم حضارة إنسانية
ع من هذه املنطقة، وأا مسيت باجلنة حلسن أرض العراق، وأن اجلنة اليت ذكرت يف قصته تقع يف موض

  .نظامها الذي وضعه آدم
 عام قبل املسيح، ٣٥٠٠ترجع إىل " ووليه"و" هال"ومما يصدق ذلك أن اآلثار اليت اكتشفها الباحثان 

  ".دائرة املعارف الربيطانية، حتت كلمة أور."وبعضها أقدم من ذلك
ة أقدم بيت من بيوت اهللا، وهو الكعبة املشرفة يف مكة، وإننا حينما نرى يف غرب شبه اجلزيرة العربي

فإننا ال .. ، ويف املنطقة وقعت أقوى التطورات يف التاريخ املعلوم"أور"ويف شرقها أقدم آثار احلضارة يف 
  .نستبعد أن يكون مولد آدم أو مبدأ التطور البشري احلضاري يف هذه املنطقة

إمنا هي .. عيش واتساعه وخصوبته والرخاء يف لوازم احلياة إشارة إىل أن طيب ال�رغدا�ويف قوله 
فاآلية تشري إىل مزايا التمدن االجتماعي الذي يسبب . من مثار املدنية اليت يئ لإلنسان حياة وفرية املرافق

وهذه هي اجلنة األرضية اليت قام بنياا على .. توفري لوازم احلياة وادخارها ملواجهة احلاجات املفاجئة
  .�لتمدن االجتماعي، واليت أسسها آدم ا

ناحية التمدن واالجتماع، حتقق ألفرادها خفض .. إن األمم اليت توجه اهتمامها إىل هذه الناحية
ولقد سارت األمة املسلمة على هذا املبدأ، وطبقت تعاليم السماء بشأا يف عهدها . العيش والدعة

  .من من اجلوع والعري والفقراألول، فكان كل فرد فيها كبريا وصغريا مبأ
وال يظنن أحد أن هذا األمر من األمور الدنيوية البحتة، فاحلق أن هذا املنهج من احلياة هو الذي 

إن الفقر واحلرمان من أقوى الدواعي إىل السلب والنهب والغش، . يساعد على جناة اإلنسان من املعاصي
 هلم أسباب النجاة من الوقوع يف إمنا توفر.. سهم ومسكنهملهم وملبواألمة اليت توفر ألفرادها مجيعا مأك

نعم، قد يبدو هذا األمر ذا مظهر . حفرة املعاصي، وتبعدهم من أقوى احلوافز على العدوان والشرور
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إن من . دنيوي سياسي، ولكنه يف الواقع من صميم الدين، ويساعد على اجتثاث جذور املآمث واملعاصي
الدولية هو ذلك البون الشاسع بني األثرياء املترفني والفقراء الصقْعى الدقْعى، أسباب انتشار الرتاعات 

ولئن تأسس يف العامل نظام يهيئ لكل إنسان ما يلزمه من وسائل احلياة، فقد حسمت كل الرتاعات 
  .واخلصومات

ة اإلنسانية  إىل أن تسهيالت االنتقال واإلقامة من أهم عناصر احليا�حيث شئتما�: ويشري قوله تعاىل
املدنية الكاملة، وأنه جيب رفع القيود املفروضة على السفر واإلقامة من بعض الدول ضد دول أخرى، 

إن هذه القيود كبرية من الكبائر اليت . واليت دف ا إىل االستئثار بنعم اهللا الواسعة وحرمان الناس منها
ريات مثل أستراليا يسكنها بضعة ماليني من مثال هناك قارة عظيمة املساحة واخل. تثري احلسد والشر

  .البشر، ومينعون اآلخرين من اإلقامة فيها
قيل إن الشجرة هي شجرة القمح .. �وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني�: وعن قوله تعاىل

قال، ألن ومثل هذه املعاين مستبعدة ع. وقيل هي شجرة التمييز بني اخلري والشر. أو العنب، أو هي املرأة
فكال منها �: بل قال اهللا هلما.. فكالمها حالل..  ظاملارة القمح أو العنب ال جيعل املرءاالقتراب من شج

أما املرأة فقد أمر اهللا تعاىل آدم أن يسكن هناك مع .  أي كلوا حىت تشبعوا من طعام هذه املنطقة�رغدا
 كان هناك مثل هذه الشجرة فليس من الظلم كما أنه ليس هناك شجرة ملعرفة اخلري والشر، وإن. امرأته

أن مييز اإلنسان بني اخلري والشر، ألن التمييز بني اخلري والشر جيعل اإلنسان أشرف من احليوانات 
  .األخرى

يتبني من القرآن احلكيم أن هذه الشجرة قد تسببت يف انكشاف عورة آدم، ويف هذا دليل على أن 
فإننا مل نر على .. ة أرضية حقيقية، وإمنا هي شجرة على سبيل اازالشجرة املذكورة ليست شجرة نباتي

البسيطة شجرة يؤدي االقتراب منها أو أكل مثارها إىل كشف العورات، كما ال جند ال يف الشريعة 
ويؤكد هذا املعىن أيضا قول القرآن . اإلسالمية وال يف غريها من الشرائع السابقة شجرة حيرم أكلها شرعا

قتراب آدم وزوجته وأصحابه من تلك الشجرة سيجعلهم من الظاملني، يف حني كان من املفروض بأن ا
أن يقول القرآن بأنه سيجعلهم من اآلمثني، ألن الظلم قد ورد يف القرآن الكرمي مبعىن الشرك باهللا، أو 

 آدم إياها وأيضا لو أا كانت شجرة مادية ملموسة مرئية لكانت مقاربة. مبعىن هضم حقوق الغري
عصيانا متعمدا، وليس عن خطأ أو نسيان، لكن القرآن الكرمي ينص على أن آدم قد نسي ومل يتعمد 

  .ذلك، األمر الذي يدل على أن تلك الشجرة مل تكن مادية، بل كانت شيئا معنويا
. وهةفما هي تلك الشجرة إذن؟ لقد استعريت كلمة الشجرة يف القرآن احلكيم ملعان طيبة وملعان مكر

ومثَلُ كَلمة خبِيثَة كَشجرة � �... أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَالً كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة�: يقول تعاىل
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بِيثَةأما . ومن ناحية هذا املعىن فإن اهللا تعاىل أمر آدم أن يتجنب شجرة املنكرات). ٢٥،٢٧:إبراهيم (�خ
 عز وجل نظام احلسنات اليت وهبت آلدم باجلنة، كذلك وصف األمور املناقضة هلذا النظام وقد شبه اهللا

بالشجرة اليت ى عن مقاربتها؛ فكأن اهللا تعاىل خيرب آدم ومن معه بأم قد أمروا باإلقامة يف جنة 
  .احلسنات هذه، باالبتعاد عن األمور املعاكسة هلا لكيال تضيع منهم تلك اجلنة

 تفهم خطأ آدم يف أمر من دقائق األمور، إذ كان من يكون من السهل جدا..  هذا املعىنءوعلى ضو
فمع أنه من املمكن أن يكون املراد بالشجرة املمنوعة كل تلك املنكرات . اليسري أن خيدعه أحد يف هذا

عين خاصة أخذ اليت ى اهللا تعاىل آدم عنها، إال أن االبتعاد عن الشجرة، يف ضوء موضوع هذه اآلية، ي
فَقُلْنا يا �: ويؤكد ذلك يف قوله تعاىل. احليطة واحلذر من إبليس وذريته، ألنه أقسم بإغواء آدم وذريته

ومما يؤيد هذا املعىن ). ١١٨:طه (�آدم إِنَّ هذَا عدو لَك ولزوجِك فَال يخرِجنكُما من الْجنة فَتشقَى
فاالمتناع عن الشجرة إذن إمنا يعين أخذ . �شجرة النسب� مبعىن �شجرة�مة أيضا استعمالنا لكل

 على إبليس استخدام لطيف �الشجرة�فإطالق تسمية . أي أصحابه وأعوانه.. احليطة من إبليس وذريته
للغاية، إذ شبه بذلك إبليس وأعوانه بشجرة حمرمة، مكتفيا بذكر جذعها الرئيس، وهو إبليس، الذي 

  . سائر األعوان والذرارييتفرع منه
و ال يغينب عن البال أن حمادثة اهللا عز وجل مع آدم مل تكن كاحملادثات اإلنسانية، بل كانت بصورة 
وحي مساوي مما يتلقاه األنبياء، وما زال الوحي السماوي حملّى بألوان من االستعارات واازات 

 مكان هو كاجلنة راحة ونعمة، ووهب له شريعة أمر اهللا تعاىل آدم بأن يقيم ىف. والتمثيالت العديدة
حتول هذه الدنيا إىل اجلنة، وأنعم عليه بزوج وأصحاب كانوا منقادين له مطيعني، حمولني هذه احلياة إىل 
جنة آمنة، فنظرا لكل هذه النعم اجلليلة، أمر اهللا عز وجل آدم وأصحابه معه باإلقامة يف تلك اجلنة؛ بينما 

 جاء ألجل �الشجرة�فاستعمال كلمة . اكسة للجنة باستخدام كلمة الشجرةاه عن صفات مع
  :وقد أشري بذلك إىل األمور التالية. �اجلنة�مناسبتها لكلمة 

  .أن أصل التعاليم اليت تلقاها آدم من ربه هو احللّ، أما التحرمي فهو ألجل الضرورة. ١
 أعداءه سوف يتحولون إىل أقلية، حبيث أن مجاعة آدم ستكون هي الغالبة واألكثر عددا، وأن. ٢

كالنسبة بني جنة كثرية األشجار .. وأعدائه من ناحية أخرى.. تكون النسبة بني آدم ومجاعته من ناحية
  .وشجرة مفردة حمدودة النطاق
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  :شرح الكلمات
وقيل . والزلة يف األصل استرسال الرجل من غري قصد. أزله يعين أزلقَه؛ محله على الزلل: أزلَّهما

  ).اللسان( على الزلل محله: أزلَّه" املفردات."للذنب بغري قصد زلةٌ تشبيها بزلة الرجل
وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن : "عن حرف جر، ويؤدي عشرة معان منها التعليل حنو: عنها
 محلهما على الزلة بسببها، �أزهلما الشيطان عنها�فمعىن . أي بسبب وعد).. األقرب واملعىن" (موعدة

  .أي بسبب الشجرة
هبطَ . أدخله فيها: وهبطَه بلدا. دخله: هبط بلدا.  أنزله:هبطَه. نزل منه: هبط من اجلبل: اهبطوا

فمعىن اهبطوا منها أي انتقلوا إىل ). األقرب(انتقل : وهبط من موضع إىل موضع آخر. أتاها: السوق 
  .مكان آخر؛ اخرجوا

استقر باملكان: مستقر :وسكن ثبت .األقرب(موضع االستقرار : املستقر.(  
وأثاث البيت، واألدوات والسلع؛ وقيل ما " الثياب"ه من احلوائج كالطعام والبز كل ما ينتفع ب: متاع

. كل ما يلبسه الناس ويبسطه: ينتفع به من عروض الدنيا قليلها وكثريها ما سوى الفضة والذهب؛ وعرفا
 ما  املتاعوأصل. ق بل ينقضي عن قريبما ينتفع به انتفاعا قليال غري با: املتاع واملتعة): الكليات(ويف 

  ).األقرب(ويأيت املتاع امسا مبعىن التمتيع : يتبلَّغ به من الزاد
  ).األقرب(الدهر؛ املدة : وقيل. احلني وقت مبهم يصلح جلميع األزمان طال أو قصر: حني

 راجعا إىل اجلنة أو �فأزهلما الشيطان عنها�  يحتمل أن يكون ضمري املؤنث يف قوله تعاىل:التفسري
فإذا كان مرجعه إىل اجلنة فاملعىن أن الشيطان أبعد آدم عليه السالم عن اجلنة، أو أن حالة . ةإىل الشجر

وأما إذا كان مرجع الضمري إىل الشجرة . اجلنة تغريت بسبب خداع الشيطان فصارت موضع أذى هلم
  .فاملعىن أن الشيطان اختذ الشجرة ذريعة خلداع آدم وأزلقه من مكانه

فاملعىن الصحيح أن الشيطان .  أن أزلَه تعين جعله يرتلق بدون إرادة منهالكلماتشرح وكما بينا يف 
فكل ما حصل كان باخلداع واملكر من . �أزل قدم آدم عن طريق الشجرة بدون عزم من آدم 

  .جانب الشيطان
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 حالة ميكن أن يعين أن الشيطان أخرجهما مما كانا عليه من �فأخرجهما مما كانا فيه�: وقوله تعاىل
ولكن املعىن األول هو األصح، ألما أُمرا باخلروج من . األمن واالطمئنان؛ أو من اجلنة اليت كانا فيها

أي جعلهما مستحقني للخروج من " فأخرجهما"ولو أخذنا باملعىن الثاين فيعين قوله . اجلنة بعد ذلك
  .اجلنة

 وقع العداء بينكم، وال حتسبن أن  أي اذهبوا، فقد�قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو�: وقوله تعاىل
بل سوف يستمر بينكم يف املستقبل أيضا، ولسوف يسعى الشيطان لشن .. هذا العداء سوف ينتهي هنا

  .هجوم كهذا عند مبعث كل نيب من اهللا
سوف متكثون يف هذه األرض :  يعين�ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني�وقوله تعاىل 

فعليكم باحلذر ألنه ليس أمامكم مفر إال أن تعيشوا مع ذراري . عيش فيهاوتنتفعون من أسباب ال
مث إن هذه احلياة ذريعة مؤقتة بغرض التزود للحياة اآلخرة، فال تتغافلوا وتتشاغلوا عن هذا . الشيطان

  .اهلدف وتنهمكوا يف مجع متاع هذه احلياة الدنيا
  :وتفيد هذه اآلية الكرمية عدة أمور جديرة باالنتباه

أن من مقتضى اتمع البشري أن جيتمع فيه املؤمن والكافر يف مكان واحد ويقيما فيه : األمر األول
معا، وأن العداء بني اخلري والشر قائم ال ينفك، فلذلك كان على املؤمنني الصاحلني أن ال يألوا جهدا يف 

فإن الغفلة عنه تؤدي إىل دفع الشيطان وشروره عن أنفسهم وعن أوالدهم، وهذا األمر مهم جدا؛ 
انقضاء عهد احلسنات، وكلما ظن املؤمنون أم مبأمن من هجمات الشيطان سادهم دور التدهور 
وااليار، وأخذ الشيطان يغلبهم شيئا فشيئا، يا ليت كان هناك قوم يرعون هذا األمر حق رعايته، 

ون يف حب أوالدهم ويثقون م كما أن من عادة أهل الصالح أم يفرط. فيحطّمون رأس الشيطان
  .مما يوقع األوالد يف شراك الشيطان بعد أن كانوا صاحلني.. أكثر من الالزم
أن اهللا تعاىل قد قضى بأن آدم وذريته سيسكنون هذه األرض، ولن يغادروها فرارا من : األمر الثاين

لكن لألسف، يزعم بعض و. هجمات الشيطان، بل عليهم أن يعيشوا فيها معا، يواجه كل منهم اآلخر
رفعه اهللا تعاىل إىل السماء، ) عليهما السالم(املسلمني أن ذرية الشيطان ملا هجموا على عيسى بن مرمي 

إن هذا االعتقاد يناقض هذه اآلية مناقضة صرحية، ألن . وأبعده عن نطاق األرض ليحفظه من كيد أعدائه
فهي مستقرهم، أي مكان إقامتهم ..  هذه األرضإن على آدم وذريته أن يعيشوا يف: اهللا تعاىل يقول

الدائم الثابت، فكيف ميكن أن يرفع املسيح الناصري إىل السماء؟ لو كان أحد أحق بالرفع إىل السماء 
إن هؤالء .  سيد ولد آدم�أول األنبياء، أو حممد املصطفى .. عند التعرض هلجمات األعداء لكان آدم
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 �هلجوم الشيطان طرح من السماء إىل األرض، ويوقنون بأن حممدا يعتقدون بأن آدم بعد أن تعرض 
  !اضطر للهجرة من مكة إىل املدينة، ومل يرفعه اهللا تعاىل إىل السماء مع أنه األحق بذلك واألوىل

أن اخنداع آدم بقول الشيطان راجع إىل ظن آدم بأنه مأمور باالبتعاد عن مظهر معني : األمر الثالث
ذلك ألن الشيطان إمنا هو ..  تعاىل كان يريد أن يبتعد آدم من الشيطان وأتباعه مجيعاللشيطان، لكن اهللا

روح معنوية مثرية للسيئات، وما كان من املمكن أن يخدع آدم بصورة جسمانية وبطريق مباشر، ولكن 
يانا أتباعه هم الذين يهيجون حركات الشر، وهم من بين اإلنسان، ولذلك تتعذر معرفتهم، ألم أح

هل هم .. يتظاهرون باإلميان فيعتربون من املسلمني، وبذلك ينجحون يف مكائدهم ويصعب متييزهم
إن مظهر الشيطان املذكور يف اآلية استعمل ذات . أتباع الشيطان أم هم من املؤمنني الناصحني حقا

 �ا إِني لَكُما لَمن الناصحنيوقَاسمهم�: املكيدة الشيطانية اليت أشار إليها القرآن الكرمي يف قوله
وأمثال هؤالء الشياطني . ومثل هذا اخلداع ال خيالف العقل، وقد يقع فيه اإلنسان). ٢٢:األعراف(

 إِذَا جاَءك الْمنافقُونَ قَالُوا نشهد إِنك �: حقهم  أيضا، وجاء يف�املنافقني كانوا يف عهد رسول اهللا 
اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن * ه واللَّه يعلَم إِنك لَرسولُه واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافقني لَكَاذبونَ لَرسولُ اللَّ

* علَى قُلُوبِهِم فَهم ال يفْقَهونَ ذَلك بِأَنهم َآمنوا ثُم كَفَروا فَطُبِع * سبِيلِ اللَّه إِنهم ساَء ما كَانوا يعملُونَ 
 ةحيونَ كُلَّ صبسحةٌ يدنسم بشخ مهكَأَن هِملقَول عمسقُولُوا تإِنْ يو مهامسأَج كجِبعت مهتأَيإِذَا رو

ؤى يأَن اللَّه ملَهقَات مهذَرفَاح ودالْع مه هِملَي٥ إىل ٢:املنافقون (�*فَكُونَ ع.(  
لو سلمنا بأن الشيطان ظهر آلدم مبظهر خمالف إلبليس، وتظاهر له باإلميان : ورب متسائل يقول

واإلخالص مما جعل آدم ينخدع به، فكيف يصح ذلك مع أن ما أمر به الشيطان كان معصية هللا تعاىل، 
  وكيف يقدم آدم على خمالفة أمر اهللا؟

كذلك خيدعه بتصوير احلقائق .. ذلك أن اإلنسان كما خيدع غريه بتغيري زيه ومظهرهوجوابنا على 
وإِذَا قيلَ �: وقد ذكر القرآن هذا األسلوب عن املنافقني يف قوله. على عكسها، وتقدميها بصورة مزيفة

 وخيربنا القرآن أيضا أن الشيطان ).١٢:البقرة (�لَهم ال تفِْسدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلحونَ
ما نهاكُما ربكُما عن �: اتبع مع آدم نفس املكيدة؛ فعندما حرضه على مقاربة الشجرة املمنوعة قال له

يندالالْخ نا مكُونت نِ أَولَكَيا مكُونإِلَّا أَنْ ت ةرجالش هذلسيدنا فكأن الشيطان يقول ).. ٢١:األعراف (�ه
جيب أن تفكر يف حكمة االمتناع عن الشجرة بدل من التمسك بظاهر نص األمر اإلهلي، إن اهللا : آدم

وميكن لك حتقيق هذا الغرض نفسه اآلن باقترابك .. يريد لك أن تصبح ملكا وتنال خلودا باالمتناع عنها
  .شيئة اإلهليةفتمسك بروح األمر وال تتردد يف االقتراب من الشجرة فتحقق امل. منها
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فَوسوس إِلَيه الشيطَانُ قَالَ يا آدم هلْ أَدلُّك علَى �: وقد أوضح القرآن هذا املعىن يف موضع آخر قائال
 أي حياة كحياة املالئكة ال �وملك ال يبلى�وقوله تعاىل ). ١٢١:طه (�شجرة الْخلْد وملْك ال يبلَى

  .يصيبها االحنطاط
نظر يف اآليتني السابقتني معا نالحظ يف األوىل أن الشيطان تظاهر أمام آدم باإلميان وتصديق ما وبال

ويف اآلية الثانية ارتدى عباءة الناصح . أُمر به آدم من حيث الغرض من االبتعاد عن تلك الشجرة
سه باالقتراب من وأوهم آدم بأن الظروف قد تغريت، وأن بوسعه اآلن حتقيق الغرض اإلهلي نف.. اتهد

الشجرة بدال من جتنبها؛ فاألوىل هو العمل بروح األمر وليس بنص الكلمات، وما دام اهلدف األصلي 
  .متحققا فال بأس من ذلك

ويتبني من ذلك أن اخلواص فضال عن العوام ميكن أيضا أن خيطئوا هكذا يف فهم بعض املسائل 
ورمبا . ن قبله مثل هذه األحداث حىت تكون له عربة منهامث إن آدم كان أول األنبياء، ومل يك. الدقيقة

ففي أيامنا هذه ينخدع عامة املسلمني مبثل . شاء اهللا تعاىل أن يقع آدم يف هذا اخلطأ ليكون عربة ملن بعده
التجار وغريهم " العلماء "فمثال خيدع بعض . هذه االجتهادات اخلاطئة رغم وجود هذه العرب يف املاضي

الربا الذي حرمه اإلسالم هو غري الفائدة اليت تعطيها البنوك يف هذه األيام، وإذا كان أخذ بقوهلم بأن 
الربا مهلكا للقوم يف تلك األيام، فإن ترك هذه الفوائد يهلكهم اليوم، لذلك ال حرج يف أخذ فوائد 

بصدق أن يعملوا وهناك العديد من املسلمني الذي يودون . البنوك، بل هي ضرورية ألجل احلياة القومية
  .بالتعاليم اإلسالمية يف شأن الربا، ولكنهم ينخدعون ذه األقوال ويأخذون الربا

إن العرب كانوا جهاال، وكان سفور النساء مدعاة : كذلك خيدع البعض املرأة املسلمة قائال
ب، بل إن لفسادهن يف تلك األيام، أما اليوم فنحن يف زمن العلم واحلضارة، فال حرج يف ترك احلجا

خروج النساء املسلمات سافرات سوف يدعم اإلسالم ويقويه، وقد اخندعت الكثريات من املسلمات 
  . املخلصات ذه األقاويل وتركن احلجاب

، فيقولون إن معناها أن اهللا تعاىل أسقط آدم من �اهبطوا�وخيطئ بعض الناس يف فهم قوله تعاىل 
وط االنتقال من مكان إىل آخر، كما ورد يف قوله تعاىل حكاية السماء على األرض، ولكن من معاين اهلب

وهذا املعىن أنسب . أي ارحتلوا من هنا إىل بلد آخر.. )٦٢:البقرة (�.. اهبِطُوا مصراً�عن بين إسرائيل 
، فهو خليفة يف مكانه األول ويف مكانه �إين جاعل يف األرض خليفة�وأوفق مع قول اهللا تعاىل عن آدم 

  . من األرض بعد ارحتالهالثاين
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  :شرح الكلمات
تلقى الشيَء. يستقبله: فالن يتلقى فالنا: ىلقَّت :تلقَّ:  منهوتلقى الشيَء. يهلقوتلقى آدم ). األقرب(ه ن

أنه تلقن أو تعلم �تلقى آدم من ربه�فمعىن ). اللسان( أي أخذها عنه، وقيل تعلمها :من ربه كلمات 
  .بالوحي من ربه بعض عبارات الدعاء

اخلطبة؛ : والكلمة. مجع كلمة أي لفظة؛ وكل ما ينطق به اللسان مفردا كان أو مركبا: كلمات
  ).األقرب(القصيدة 
  .رجع عليه بفضله: تاب إليه وعليه: تاب

ربنا ظَلَمنا �: دعا اهللا تعاىل مبتهال..  عندما خدع الشيطان سيدنا آدم وأطلعه اهللا على زلته:التفسري
رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرتا ولَن رفغت إِنْ لَما ونفُسويبدو أن هذا هو الدعاء ).. ٢٤:األعراف (�أَن

  .الذي تلقنه من ربه
ى حقيقة لطيفة، ذلك أن اهللا تعاىل يتفضل على اإلنسان فيعلمه األدعية اليت تستدر تدل هذه اآلية عل

وكثري من الناس يصطنعون أدعية من عند أنفسهم، وقد تتسم بالنقص واالحنراف، مما . الرمحة اإلهلية
 املراد به بل.. وال نعين بذلك أن ميتنع اإلنسان مطلقا عن الدعاء بكلماته. جيعلها تتحول إىل دعاء عليهم

لكي يتلقى من اهللا تعاىل .. أن يسعى اإلنسان كما سعى آدم عليه السالم لالتصال باهللا اتصال وثيقا
  .الدعاء عندما يتعرض ملشكلة أو مصيبة، ولكي يرث فضل اهللا تعاىل بذلك الدعاء

  

$$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== èè èè%%%% (( ((####θθθθ ää ääÜÜÜÜ ÎÎ ÎÎ7777 ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd (( (( $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ΝΝΝΝ ää ää3333 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt tt���� ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ  ÍÍ ÍÍ hh hh____ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yyìììì ÎÎ ÎÎ7777 ss ss???? yy yy““““#### yy yy‰‰‰‰ èè èèδδδδ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù 

ìì ìì∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ çç ççΡΡΡΡ tt tt““““ øø øøtttt ss ss†††† ∩⊂∪  

  :شرح الكلمات
  )األقرب.(اخلوف انفعال يف النفس حيدث لتوقع ما يرد من املكروه أو يفوت من احملبوب: خوف
وه الغم احلاصل لوقوع مكر: احلَزن. الغم؛ خالف السرور: احلُزن. ضد سر: حزِن عليه وله: حيزنون

خشونة يف النفس ملا حيصل فيه من الغم، ويضاده الفرح : احلَزن". التاج"أو فوات حمبوب يف املاضي
  .فالفرق بني اخلوف واحلزن أن اخلوف خيص املستقبل واحلزن خيص املاضي). املفردات(
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اجلنة،  بصيغة اجلمع داللة على أن آدم وزوجه مل يكونا وحدمها يف �اهبطوا� يف قوله تعاىل :التفسري
  .بل كان معهما أتباع آدم عليه السالم أيضا

ولقد وعد اهللا عز وجل ذه اآلية أنه لن يزال يظهر من ذرية آدم دعاة حيملون إىل الناس اهلدي 
اإلهلي، ويدعوم إىل األعمال الصاحلة، وأن من يستجيب هلم ويهتدي سيدخل اجلنة يف هذه الدنيا 

رة بالقوة اإلميانية اليت تورثهم الطمأنينة يف كل حال، فلن يداخل قلوم أيضا، أي أن قلوم ستكون عام
اخلوف من املصائب املقبلة، وال احلزن على ما قد أصام من قبل، بل تكون قلوم املطمئنة مبثابة اجلنة 

  .مث إن جنة اآلخرة بعد املوت مرياث هلم جيدون فيها من نعيم اهللا تعاىل ما ال يحصى. هلم
لنا اآلية أيضا على أن الوحي اإلهلي مل ينقطع بعد آدم، ألن اهللا تعاىل وعد منذ ذلك العهد بأن وتد

  . وحيه لن ينقطع نزوله، وأن املؤمنني به سوف حيظون بفضل اهللا دون انقطاع
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  :شرح املفردات
أنكره : كذَّب باألمر تكذيبا وكذابا. كذبت: قال له: نسبه إىل الكذب؛ وقيل: كذَّب: كذبوا
  )األقرب. (وجحده
. كل قطعة من القرآن فصلت عن غريها بعالمة: واآلية. العالمة؛ الدليل: مجع آية وهي: آيات

  )التاج(
  .بات املديد دام أم مل يدماخللود يف األصل الث: خالدون
 الذين يتنكبون عن طريق اهلدى وال يؤمنون باآليات اليت جعلها اهللا تعاىل ملعرفته سيقعون يف :التفسري

النار، ولن جيدوا طمأنينة القلب وسكينة النفس رغم كثرة النعم اليت حتيط م، كما ينالون العقاب بعد 
  .املوت

ئم غري املنقطع، بل إنه يعد جهنم كاملستشفى الذي سيدخله الناس إن اإلسالم ال يقول بالعذاب الدا
فإذا ما حتقق اإلصالح والشفاء ينتهي العذاب والعالج، ألن اهلدف من العقاب . لالستشفاء من أمراضهم

ليس االنتقام الناجم عن غيظ أو غضب أو عداوة، بل هو لإلصالح فقط، ولقد ورد يف احلديث النبوي 
أما : تفسري معامل الترتيل، آية" (جهنم زمان ال يبقى فيها أحد، ونسيم الصبا حترك أبواايأيت على "أنه 

  ..).الذين شقوا
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 موعظة وذكرى لكل واحد من بين آدم، ألن كل إنسان يولد فهو �جيب أن تكون قصة آدم 
كل األشياء كآدم، ويؤمر املالئكة مبساعدته، ألم خلقوا كواسطة لتدبري نظام هذا الكون، فتكون 

بيد أن بعض األشرار ال يرتاحون . اخلاضعة لتدبري املالئكة معاونة لإلنسان، وتنفعه يف االستمتاع حبياته
الرتياح إخوام، فهم كالشيطان حياولون إخراجهم من تلك اجلنة الروحانية اليت أُورِثَها كلُّ إنسان منذ 

كما خضع آدم، ويلجأ إليه عند املصائب ينال لكن الذي خيضع لربه . والدته، ساعني إىل إيذائهم
النجاح، ويعلو عن متناول اخلوف واحلزن، أما الذين ال يقتفون بآثار آدم وتزلّ أقدامهم يف االبتالءات، 

  .ويصاحلون الشيطان ويعرضون عن هدى رم، فإم يصريون عرضة لآلالم فيهلكون
الدنيا، ولكن اإلنسان الذي بنفسه واقع يف تطلع الشمس يف كل يوم لترى تكرار هذا احلادث يف 

ومثل . أنواع املعاصي اخلطرية يلوم آدم التباعه الشيطان؛ مع أن آدم أخطأ ومل يكن له عزم على اخلطأ
  .هؤالء املعترضني الذين ال يتورعون عن االعتراض على آدم ال يدركون أن الشيطان قابع يف قلوم هم

  :وختربنا اآليات السابقة
فاألمم اليت ال تقدر . وحي اإلهلي موجب لشرف اإلنسان وفضيلته على سائر احليواناتأن ال .١

الوحي اإلهلي حق قدره فإا جمرمة بتفضيل احليوانية على اإلنسانية، وإا لتعرقل طريق النهضة احلضارية 
ك الذين يلبون الدعوة اليوم وحتول دوا يف املستقبل أيضا، وأنه لن يدفع عجلة التقدم احلضاري إال أولئ

.  يف هذا العصر هم الذين سيؤسسون مدنية جديدة نافعة�السماوية، وإن الذين استجابوا لدعوة حممد 
إذ إن أتباع هذه احلركة الروحانية الكربى أصبحوا طبق سنة اهللا املستمرة مؤسسني .. وقع فعال وهذا ما

رية، وإن بدت رائعة جدا، إال أا مقتطَفةٌ إىل حد كبري إن احلضارة الغربية العص. ملَدنية جديدة عظيمة
من املدنية اإلسالمية، وإن النواحي اليت ختتلف فيها مدنية الغرب عن املدنية اإلسالمية هي اليت سببت 

  .اإلخالل باألمن والسالم العاملي
 من العظمة أنه كلما ظهرت للناس حركة إصالحية جديدة عارضوها، ألا تكون يف بداية األمر .٢

فكان من الالزم أن . والروعة حبيث يقصر عن إدراك أعماقها وقوة تأثرياا حىت الصاحلون من عباد اهللا
  .حيدث ذلك عند ظهور اإلسالم أيضا، وكذلك حدث

. أما الصاحلون فال يلبثون بعدئذ أن يعترفوا بأخطائهم، ويذعنون لعظمتها، ويندفعون إىل تأييدها .٣
اأما األشرار فإوقد رأينا أن صاحلي . م يبدءون يف مقاومتها، وكذلك جرى لإلسالم وسيجري أيض

الفطرة من الناس تتابعوا يف الدخول يف اإلسالم أفرادا، وقاموا ملناصرته، غري أن املطبوعني على طبائع 
  .إبليس متسكوا بالتمرد والعصيان
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هلية، فإم ينضمون إليها نفاقًا، ليقوموا عندما خييب األعداء يف مقاومتهم العلنية ضد اجلماعات اإل .٤
وكما خاب شيطانُ آدم وخسر، . بالدسائس السرية من داخلها، كما تظاهر الشيطان بالنصيحة آلدم

فإن أعداء اإلسالم سيخيبون ويحبط اهللا مكائدهم ولن ميسوه بسوء، ولسوف يتقدم اإلسالم ويزدهر 
  .الغصص من عذاب الغيظ الدائمبالرغم من عدوام ومقاومتهم، وسيتجرعون 

إن اهلداية السماوية ليست مقصورة على زمن دون زمن، بل إن اهللا لن يزال يرسل اهلداية طبق  .٥
 اهلداية حمدودة النسدت أبواا مبجرد ظهور النيب األول كما فلو كانت سنة إرسال. مقتضى كل عصر

ضيات العقل ويناقض متطلبات الوحي فانقطاع اهلداية السماوية خيالف مقت. تزعم اهلندوس مثال
  .السماوي أيضا

إن الذين يؤمنون باهلداية السماوية حيفظهم اهللا من سيئات أعماهلم السابقة كما حفظ آدم عليه  .٦
وبسبب اإلميان ذا الوعد يصري املؤمن جريئا شجاعا مقداما، ال خياف العواقب عند الفداء بكل . السالم

وحي السماوي هو العروة الوثقى اليت إذا استمسك ا جنا من مجيع اهلموم ما ميلك، ألنه يوقن بأن ال
إما القيادة والصدارة إذا كتبت له احلياة، أو الشهادة املرحية يف أحضان : فله إحدى احلسنني. واآلالم

  فمم خياف؟. حب اهللا تعاىل
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  : شرح الكلمات
 اهللا تعاىل ، وتقول التوراة إن هذه التسمية أطلقها� لسيدنا يعقوب إسرائيل لقب: بين إسرائيل
دت مع اهللا والناس  ال يدعى امسك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، ألنك جاه:لفقا: "عليه لشجاعته

ا). ٢٨:٢٣:التكوين" (وقدرتبدال من "إسرائيل" على نسل يعقوب فيسمون وهذا اللقب يطلق أيض 
  (Analytical Hebrew and Chaldec).بين إسرائيل

أي " إيل"أي املقاتل الباسل و " يسر"وهي كلمة تتركب من " يسرائيل"ويقال إلسرائيل بالعربانية 
  ".تل الباسل للرباملقا"مبعىن .. الرب

وميكن أن تكون عربانية األصل معربة، ولكن ". إيل"و " إسر"من " إسرائيل"وتتركب الكلمة العربية 
ويرى هذا الرأي . الواقع أن اللغتني لغة واحدة، وحسب حتقيقنا فإن العربانية صورة مشوهة من العربية
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 يعتربون اللغتني متفرعتني عن لغة بعض العلماء الغربيني، وإن كان معظمهم بسبب تعصبهم الديين
وإمنا . وال يسمح اال ببحث هذه القضية! أخرى؛ بل قال بعضهم إن العربية احندرت من العربانية

  .عربية األصل، تغري شكلها يف العربية" إسرائيل"نكتفي هنا بالقول إن كلمة 
القوي الشجاع " إسر"معىن كلمة ويكون ). األقرب(قبض عليه وأخذه : أسر الرجلَ: يقال يف العربية

العربانية اليت تعين يف العربية اللِّني واالنقياد " يسر"وإذا الحظنا كلمة . الذي يتغلب على خصمه ويأسره
  .من يتقبل القول بلني وينقاد دون معارضة: كان معناها
 وجدنا أن معناها يف صورا هذه ال تعين يف العربية معىن الرب، ولكن إذا أمعنا النظر" إيل"وكلمة 

، والصفة املشبهة منها "آئل"واسم الفاعل منها " آل"احلقيقي يصدق على اهللا تعاىل، ألا مشتقة من فعل 
تفقد أحواهلا : ؛ وآلَ امللك الرعية)األقرب(ساس؛ يقال آلَ الرجلُ أهله أي ساسهم " آل"ويعين ". إيل"

املدبر؛ احلاكم؛ امللك؛ ": آئل"فتعين كلمة .  أمرهموليهم أي صار ويلَّ: ودبر أمورها؛ وآل على القوم
الكائن املتصف أزال وأبدا بصفات التدبري واحلكم وامللك؛ وهي صفات ال توجد إال " إيل"وتعين كلمة 

  .يف ذات اهللا تعاىل، ألنه أزيل أبدي
لرجوع، وهذا الكائن املتصف أزال أبدا بصفة ا" إيل"عاد، وبناء على ذلك تعين كلمة : ومن معاين آل

  .اإلهلية، أي الذي يرجع على عباده برمحته مرارا وتكرارا" التواب"املعىن نفسه مدلول صفة 
ك األزيل العبد القوي الشجاع للمل) ١ (:"إسر"فيكون املراد من إسرائيل بناء على اشتقاقه من 

العبد ) ٣ (،سبحانه وتعاىل الشجاع للكائن املدبر أزال وأبداالعبد القوي ) ٢(، سبحانه وتعاىلاألبدي 
  . سبحانه وتعاىلابأي التو.. مرارا  على العبادالقوي الشجاع ملن يعود

وإذا اعتربناها صفة .  عبد اهللا املطيع املتخلق بأخالقه تعاىل:فتعين" يسر"وبناء على االشتقاق من 
تسالمهم التام الدائم هللا وهي اس.. كانت إشارة إىل صفة مميزة توجد يف فطرة األنبياء" يسر"مشبهة من 

ويتأكد هذا املعىن من . فكأن إسرائيل تعين املطيع املستسلم هللا تعاىل، واملنقاد دائما ألحكامه.. تعاىل
..  اهللاسري: عبد اهللا، وقيل: إسرائيل معناه صفوة اهللا، وقيل: معجم تاج العروس أيضا حيث جاء فيه

كرم والعز هو السيد الشريف ذو املروءة والوالسري.  
 Hebrew & English Lexicon of the"ويصرح املعجم العرباين اإلجنليزي للعهد القدمي 

old Testament"ليس " سري"ن املعىن احلقيقي لكلمة  أ"وإمنا قريب منها" سري.  
تعين املقاتل الشجاع، ومثل هذا اإلنسان يؤمر على اجليش، وكان العرب " يسر"واحلق أن كلمة 

" سري"معىن " يسر"وهكذا تتضمن كلمة . ون عليهم أشجعهم وأشرفهم وأكثرهم مروءة وكرمايسيد
  .أيضا
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وذكر . قال فيه شيئا: وذكر الشيء بلسانه. حفظه يف ذهنه: ذكر الشيء ذكرا وتذكارا: ذكروااُ
 هيئة والذكر تارة يقال ويراد به). األقرب(فطن به : وذكر ما كان قد نسي. قاله له: لفالن حديثا

للنفس ا ميكن لإلنسان أن حيفظ ما يقتنيه من املعرفة، وهو كاحلفظ إال أن احلفظ يقال اعتبارا بإحرازه، 
الذكر : وتارة يقال حلضور الشيء القلب أو القول، ولذلك قيل. والذكر يقال اعتبارا باستحضاره

يان، وذكر ال عن نسيان ذكر عن نس: ذكر بالقلب وذكر باللسان؛ وكل واحد منهما ضربان: ذكران
  ).املفردات(بل عن إدامة احلفظ 

. الصنيعة واملنة، ما أُنعم به عليك من رزق ومال وغريمها؛ املسرة؛ اليد البيضاء الصاحلة: النعمة: نعميت
احلالة اليت يستلذ ا اإلنسان، وهذا مبين على ما اشتهر عندهم أن : النعمة يف أصل وضعها: ويف الكليات

أي حىت ال " ونعمة اهللا ما أعطاه اهللا للعبد مما ال يتمىن غريه أن يعطى إياه . ة للحالة، والنعمة للمرةالنعم
  ).األقرب(فالن واسع النعمة أي واسع املال : يقال. ومجع نعمة نِعم وأنعم". يتمىن بعده شيئا يعطاه 

 وعهد. ه عهدام مراعاتق الذي يلزوثوسمي امل.  الشيء ومراعاته حاال بعد حبالحفظُ: العهد: يعهد
 مبا نلتزمه  رسله، وتارةًةرنا به بالكتاب وسنزه يف عقولنا، وتارة يكون مبا أم يكون مبا ركَاهللا تارةً

  ).املفردات(
؛ ؛ املعرفةُ؛ االلتقاُء؛ الذمةُ ورعاية احلرمة؛ األمانُ واليمني؛ احلفاظُق واألمر؛ املوثالوصيةُ: العهدو 

  ).التاج(الة ب للو؛ الذي يكت اهللا تعاىل؛ الضمانُ؛ توحيد؛ الوفاُءزمانُال
هبونار :ب الرجلُرهوأصلُ). األقرب(خاف : ب رهبةً يره �ارهبوين�ارهبون .  

..  ليست أمرا مبتدعا� وبذكر مثال سيدنا آدم عليه السالم بين أن دعوى حممد رسول اهللا :التفسري
وبعد آدم كان ميكن أن يتساءل أحد .  البشري حىت أنزل اهللا تعاىل وحيه على آدمفما أن اكتمل العقل

. عن احلاجة إىل إرسال وحي آخر بعده؛ وهذا سؤال عام يثريه منكرو النبوة، بل أتباع الديانات السابقة
طأ، وغرض املنكرين للنبوة من السؤال هو التشكيك فيها، بناء على أن املدعي اجلديد قد يكون على خ

أما أتباع . واألنبياء السابقون قد مضوا يف سبيلهم وليس هلم من خيلفهم أو ينوب عنهم ليطاع أو يتبع
  الديانات السابقة فيعترضون على أساس أنه ما احلاجة إىل نيب جديد مع وجود ديننا؟

دم شهادة األول أن نثبت ضرورة النبوة عقال، والثاين أن نق: وميكن الرد على هذا السؤال بطريقني
وقد تناول القرآن الكرمي ضرورة النبوة من حيث العقل . التاريخ على أن النبوة كانت مستمرة بعد آدم

يف مواضع أخرى عديدة، وقد اختار هنا الطريق الثاين، وبني أن هناك من ادعى النبوة قبل اإلسالم بزمن 
: قال.  رغم وجود شريعة سابقةقريب، وبذلك أبطل القرآن االعتراض على نزول شريعة أو وحي نبوة
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فكيف تنكرون صدق أولئك الذين حتقق صدقهم بالشواهد والدالئل؟ وإذا كانوا صادقني يف دعواهم، 
فكيف ميكن إنكار الوحي الذي أتى بعد الوحي األول؟ وإذا كان نزول الوحي مستمرا بعده، بل بعث 

فكيف يصح االعتراض على اإلسالم برتول . .اهللا تعاىل األنبياء حىت إىل ما قبل اإلسالم بزمن قريب
  الوحي اجلديد فيه رغم وجود الشرائع السابقة؟

ذلك أن اليهود والنصارى .. وهناك فائدة أخرى الختيار هذا األسلوب يف الرد على ذلك السؤال
بين أنه فاستدل على استمرار الوحي بتقدمي أمثلة من أنبيائهم و. كانوا من أول املخاطبني بالقرآن الكرمي

فلقد أخرب . كانت هناك حلقة يف سلسلة النبوة ال تكتمل إال ا، أال وهي بعث النيب من بين إمساعيل
وقد أوضح موسى ومن جاء بعده من األنبياء . الوحي منذ عهد إبراهيم ببعث نيب من أبناء إمساعيل أيضا

إحدامها : بوحي هؤالء األنبياء له فائدتانفاالستشهاد . عليهم السالم نبأ جميء هذا النيب مبزيد من البيان
ضرورة استمرار النبوة، والثانية أن ثبوت انتقال الوحي اإلهلي بعد هذه السلسلة من النبوة إىل بين 

  .إمساعيل كان حتما والزما
. شرع اهللا تعاىل بدءا ذه اآليات خياطب بين إسرائيل مذكرا إياهم بنِعمه عليهم.. ولبيان هذا الدليل

طالبهم بتقدمي شهادة صادقة بأن الوحي اإلهلي كان مستمرا يف العامل، وأنكم كنتم مهبطا له، بل إن و
  .انتقال سلسلة الوحي منكم إىل بين إمساعيل مذكور يف كتبكم

  إسرائيل
وليعقوب . �كان إسحاق االبن األصغر لسيدنا إبراهيم؛ وهو والد يعقوب الذي أجنب يوسف 

 ويبنون تفوقهم العرقي على بنوم له، وقد نال لقب إمساعيل من اهللا تعاىل مقام خاص عند اليهود،
وأن .. فسمي أوالده بنو إسرائيل، إذ ورد يف التوراة أن يعقوب أثناء سفر له صارع شخصا طوال الليل

فقال ال يدعى امسك فيما بعد يعقوب . يعقوب: ما امسك؟ فقال: فقال له" "الرب"هذا الشخص كان 
  )٣٠ إىل ٢٨: ٣٣تكوين ". (ألنك جاهدت مع اهللا والناس وقدرت. رائيلبل إس

كان من  وسواء. ويقول شراح التوراة إن ذلك املصارع كان ملَكا دون أن يقدموا دليال على ذلك
فهو الذي مساه إسرائيل، ألنه كان يف نظر .. رآه يعقوب يف عامل الكشف أو الرؤيا ملكًا أم الرب نفسه

واخللق قويا غالبا، فمعىن إسرائيل، حبسب التوراة، العبد القوي للرب، أو العبد الغالب يف سبيل اهللا تعاىل 
املقاتل الباسل أو اجلندي القوي للرب، "واملعىن اللغوي إلسرائيل كما جاء يف شرح املفردات هو . الرب

  .وبسبب هذا اللقب سمي أوالده بين إسرائيل". أو العبد املطيع هللا
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  ائيل واليهودبنو إسر
مل تذكر هذه اآلية كلمة اليهود، ولكنها وردت يف القرآن الكرمي يف مواضع أخرى يف صيغة 

  .ومن املناسب أن نعرف الفرق بني كلميت يهود وبين إسرائيل".. هود"أو صيغة " يهودي"
. ضع منه موا٩يف " اليهود " موضعا يف القرآن الكرمي، وجاءت كلمة ٤٨يف " بين إسرائيل"تردد اسم 

وإذا نظرنا إىل هذه املواضع وجدنا أنه كلما أراد القرآن ذكر أتباع دين .  مواضع٣يف " هود"وكلمة 
" هود" وكلمة ".بين إسرائيل"ىل نسل يعقوب قال ، وكلما أراد اإلشارة إ"هود"أو " اليهود"موسى قال 

ليهودية وامللة النصرانية، وكذلك كلمة إشارةً إىل أتباع امللة ا" النصارى"يف املواضع الثالثة تقابل كلمة 
مما يدل على أن املراد منها هو امللة .. يف تسعة أماكن وردت يف مثان منها مقابل كلمة نصارى" اليهود"

فيدل السياق أن املوضوع أيضا " ٦٥: املائدة"أما يف املوضع التاسع . املرسومة وليس الشعب اإلسرائيلي
يف القرآن كانت داللة على "..بنو إسرائيل"ولكن كلما وردت كلمة . وديةيدور حول عقائد الديانة اليه

  .بإزائها" النصارى"الشعب املوسوي، وليس هناك موضع استخدم فيه القرآن الكرمي كلمة 
أيضا من كانوا من " بين إسرائيل"ميكن أن يندرج حتت خطاب .. وبناء على هذا التباين بني الكلمتني

كذلك بالنسبة لكلمة .  الدين اليهودي ودخلوا مثال يف النصرانية أو اإلسالمنسل يعقوب وإن تركوا
  .، فمن اعتنق الديانة املوسوية وإن مل يكن من بين إسرائيل ميكن أن يسمى يهوديا"هود"أو " يهود"

ورمبا يتشكك أحد يف أن اليهود ال يسمحون بدخول الناس يف ديانتهم فكيف نستسيغ أن يدخل 
فاجلواب على ذلك أم ال شك يعتربون دين موسى خاصا . ين إسرائيل يف الدين اليهوديأحد من غري ب

فقد رخصوا لبعض الناس الدخول يف دينهم مثل . م، ولكن كانت هناك بعض االستثناءات أيضا
عبيدهم أو الذين هاجروا إىل بالدهم واستوطنوها وعاشوا حتت حكمهم، فقد جاء ذكر ذلك يف 

إذا نزل عندك نزيل وصنع فصحا للرب فليختتن منه كل ذَكر، مث يتقدم ليصنعه، فيكون و: "التوراة
تكون شريعة واحدة ملولود األرض وللنـزيل النازل . كمولود األرض، وأما كل أغلف فال يأكل منه

  )٤٩ و ٤٨ :١٢خروج ". (بينكم
 إسرائيل ولكنها، لغرض يتضح من هذه الفقرات أن شريعة موسى وإن كانت تعترب خاصة لبين

  .التوحيد بني طوائف اتمع، تسمح بدخول من يرتل بالدهم ويقيم معهم ويكون تابعا حلكومتهم
  .قائمة بشعوب تدخل يف النظام اليهودي بشروط خاصة) ٨ إىل ٣:٢٣سفر تثنية (وكذلك ورد يف 

كل ..م الرب ليكونوا له عبيداوأبناء الغريب الذين يقترنون بالرب ليخدموه وليحبوا اس: "وورد أيضا
الذين حيفظون السبت لئال ينجسوه ويتمسكون بعهدي آيت م إىل جبل قدسي وأفرحهم يف بيت 
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". الصالة، وتكون حمرقام وذبائحهم مقبولة يف مذحبي، ألن بييت بيت الصالة يدعى لكل الشعوب
  )٨ - ٧: ٥٦ إشعياء(

  .ألنه عالمة العهد اإلهلي إلبراهيم.. نواملراد بالتمسك بالعهد هنا هو االختتا
ويقول العامل اليهودي يوسيفوس إن الذي يغري دينه ويدخل يف اليهودية هو من يتقيد بالتقاليد اليهودية 

  ).١٠املوسوعة اليهودية، ج (ويتبع القانون اليهودي ويقوم بعبادة الرب كعبادة اليهود له 
فهناك راعوث فتاة . انوا يدخلون يف الديانة املوسوية عملياويتبني من التوراة أيضا أن بعض الناس ك

  ).سفر راعوث(مؤابية تزوجت من رجل إسرائيلي واعتنقت الديانة املوسوية 
  )٢: ٣عزرا. (وكذلك يتبني من التوراة أن اآلشوريني الذين استوطنوا فلسطني اتبعوا شريعة اليهود

، وديكاسيوس Tacitusون الرومان تاسيتوس وهذا ما يؤكده التاريخ أيضا، فقد ذكر املؤرخ
Diocassious وهوريس ،Horecseدين ، وغريهم يف كتبهم أمساء الرومان الذين اعتنقوا ال

  ).١٠  جاملوسوعة اليهودية(اليهودي 
ويتبني من التاريخ اإلسالمي أيضا أن بعض عرب املدينة دخلوا يف دين اليهود، مثل كعب ابن 

 وحض أعداء اإلسالم على اهلجوم على املدينة واستئصال � مع رسول اهللا األشرف الذي نقض عهده
فر إىل املدينة الجئا . كان أبوه من قبيلة بين نبهان.  يصدر األمر بقتله�شأفة املسلمني، مما جعل النيب 

، بعد أن قتل أحد الناس وحتالف مع يهود بين النضري، مث تزوج فتاة منهم تدعى عقيلة بنت أيب احلقيق
ذكر قتل .. شرح املواهب اللدنية للزرقاين(وهكذا دخل دين اليهود، وكان ابنه كعب يهوديا كذلك 

  ).كعب ابن األشرف
كذلك يتضح من بعض الروايات أن بعض مشركي املدينة كانوا ينذرون أبناءهم لليهود، فيدخلوم 

تجعل على نفسها إن عاش هلا ولد كانت املرأة تكون مقالة ف: الديانة اليهودية عندما يشبون، فقد ورد
: فأنزل اهللا عز وجل. ال ندع أبناءنا: فقالوا. فلما أجليت بنو النضري كان فيهم من أبناء األنصار. وده
  ).أبو داود، كتاب اجلهاد (�ال إكراه يف الدين�

سرائيل يف واخلالصة أن اختصاص الديانة املوسوية ببين إسرائيل ال يعين أنه ال ميكن أن يدخل غري إ
بل إنه حبسب الشريعة اليت جاء ا موسى ميكن للرقيق أو التابع حلكم اليهود أن يدخل الدين .. اليهودية

ست ديانة اليهودي إذا عمل حبسب شريعته واختنت، ويعين االختصاص هنا فقط أن هذه الديانة لي
ة، ويعين أيضا أن الوعود املتعلقة  باخلروج إىل األمم األخرى لدعوم إىل اليهوديتبشريية، ومل يؤمروا

بالرقي واالزدهار خاصة باإلسرائيليني، أما األمم األخرى فيمكن أن ينالوا منها شيئا بشرط أن يكونوا 
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ولكن اإلسالم، خالفا لذلك، يأمر بالتبليغ ودعوة الناس كافة، وال يعترب ما . تابعني ومطيعني هلم متاما
  .رب، بل كل وعوده تشمل املؤمنني مجيعا عربا وعجمايعد به املؤمنني خاصا بالع

وملا كان مسموحا ليهود بين إسرائيل أن يدخلوا يف دينهم أبناء األمم األخرى بصفة استثنائية، وقد 
ينسبهم إىل الدين " بين إسرائيل"دخل فيه عدد حمدود من هؤالء، لذلك لزم أن يكون هلم اسم سوى 

  .حتقيقا هلذا الغرض" اليهود"قت استخدم وصف ومبرور الو. بدال من الشعب
كان عدد الداخلني يف اليهودية من غري بين إسرائيل بعد موسى بفترة قصرية قليال، وكان بنو إسرائيل 

، ولكن بعد أن قامت دولة إسرائيل يف زمن داود عليه السالم، واتسع نطاق "أجانب أو غرباء"يسموم 
ظر إليهم باحترام، ودخل من رعاياهم عدد ال بأس به يف حكمهم، وبدأت الشعوب األخرى تن

  .مست احلاجة أن يكون هناك اسم غري بين إسرائيل يشمل هؤالء أيضا.. اليهودية
فقد خلف سليمان عليه السالم ابنه .. كما لعبت الظروف السياسية دورا يف اختيار هذا االسم

ئيل يف حفل تتوجيه طلبوا منه أن جيري تعديالت وكان ذا ميول دنيوية، وملا جاء بنو إسرا" رحبعام"
ولكنه بناء على مشورة أصدقاء من الشباب اشتد عليهم يف اجلواب وطردهم . ختفف من وطأة القانون

وعلى إثر ذلك قام عشرة من رؤساء قبائل إسرائيل االثنيت عشرة بإعالن التمرد عليه مبجرد . من الس
حكمه سوى منطقة اليهودية اليت تدعى اليوم فلسطني، وكانت تضم خروجهم من الس؛ ومل يبق حتت 

وسبب وفائهما له أن سيدنا داود عليه السالم كان من سبط يهوذا وولد ونشأ يف . قبيليت يهوذا وبنيامني
املوسوعة اليهودية، . (قبيلة بنيامني، ومبعونتها استوىل على منطقة يهوذا مث على سائر مناطق بين إسرائيل

  )حتت كلمة داود
أطلق على أحدمها اسم يهوذا، وكانت : ونتيجة هلذا التمرد انقسمت حكومة بين إسرائيل إىل دولتني

، ٢: ١، مىت ١٠و ٧: ٣: ١أخبار األيام األول(تضم منطقة اليهودية حيث تقطن قبيلتا يهوذا وبنيامني 
 ألا كانت تضم معظم القبائل ، ومسيت األخرى إسرائيل)١:١١: ؛ أخبار األيام الثاين٣٣: ٣:لوقا

وبسبب هذا االنقسام مالت حكومة إسرائيل إىل . اإلسرائيلية، وكانت تشغل مشال فلسطني وغرب الشام
الشرك، وفَر علماء التوراة منها إىل اليهودية، وصارت اليهودية مركزا للعقيدة املوسوية، وحاملة لواء 

  .هذه الديانة شيئًا فشيئًا
وباتساع هوة اخلالف شيئًا فشيئًا بدأ . يهوذا يهودا للتفريق بينهم وبني سكان إسرائيلهكذا مسي أهل 

وعندما عمرت اليهودية على . يستعمل تعبريا عن الدين بدال من الداللة على املكان وحده" يهود"اسم 
ول الكلمة على ، وصار زمام الدين املوسوي يف يد أهلها وحدهم اقتصر مدل"عزير ونحيما"أيدي النبيين 

ذلك أن إحياء الدين املوسوي يف ذلك .. اتباع الدين املوسوي ومل يعد يعرب عن اسم القبيلة أو املكان
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وعندما بدأ هذا االسم يطلق باملعىن الديين فقط مشل أيضا أتباع . الزمن كان جيري على يد أهل اليهودية
  .دين موسى من غري بين إسرائيل

فئة بقيت على اليهودية، :  انقسموا إىل فئتني� بين إسرائيل باملسيح عيسى وعندما آمنت طائفة من
مث جاء اإلسالم وجعل بعضهم مسلمني، فكان هناك من بين إسرائيل من . وقسم آخر سموا النصارى

 . كانوا مسلمني
م أصال أو واخلالصة أنه ملا ازدهر الدين املوسوي على أيدي أهل يهوذا، وجاء كل األنبياء العظام منه

من أمثال أرميا، وحزقيال، ودانيال، وعزرا، وحنميا وغريهم، وملا كانت حكومة إسرائيل يف .. نشأة
وملا كان الكثري من غري بين إسرائيل قد . اشتهر أهل يهوذا باسم اليهود.. الشمال قد مالت إىل الشرك

من يدخل هذه الديانة متييزا هلم صار اسم اليهود يطلق على كل .. دخلوا الدين املوسوي يف ذلك الزمن
من ينتسب إىل دين : تعين" يهودي"وقبل اإلسالم ببضعة قرون كانت كلمة . عن أهل الديانات األخرى

وملا كانت الوعود اإلهلية إلبراهيم وموسى عليهما السالم فيما يتعلق باد الدنيوي . موسى عليه السالم
  .سمية بين إسرائيل قائمة للتمييز بني األقوامبقيت ت.. والترقي الروحاين ختص ذريتهما

لقد تناولت هذا املوضوع بالتفصيل إىل حد ما ألبني أن القرآن الكرمي الذي ينسبه أعداؤه إىل اجلهل 
مبعىن أنه كلما أراد ذكر الدين .. بالدين اليهودي وتاريخ بين إسرائيل قد الحظ هذا الفرق بدقة تامة

أراد ذكر الوعود القومية اخلاصة بآل إبراهيم أو آل موسى أو آل داود أو من استخدم كلمة اليهود، وإذا 
، ألن تلك "بين إسرائيل" بل كلمة " اليهود"مل يستخدم كلمة .. بعث فيهم من أنبياء السلسلة املوسوية

بين الوعود مل تكن موجهة إىل أتباع الدين املوسوي وإمنا كانت خاصة للقائمني على عهد اهللا تعاىل من 
  .كمن أسلم من بين إسرائيل.. سواء أكانوا على دين موسى أو على أي دين مساوي بعده.. إسرائيل

ومن املضحك أن الكتب السماوية هلؤالء الذين يرمون القرآن جبهله بتاريخ بين إسرائيل هي نفسها 
د أن بيالطس عندما وقد ور". ملك اليهود"فمثال جاء يف األناجيل عن املسيح أنه .. ختطئ يف هذا الصدد

  ).٣:٢٣، لوقا ٢:١٥، مرقص١١: ٢٧مىت(أنت تقول : أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: سأل املسيح
ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا : "وتتأسس دعوى امللوكية هذه على ما جاء يف العهد القدمي

  ).٩:٩زكريا " (بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأيت إليك
رة أن زكريا أخرب مبجيء ملك يعيد ألورشليم جمدها، فاملراد به ملك لإلسرائيليني وتبني هذه العبا
وهذا هو ). ٤٩: يوحنا" (يا معلم أنت ابن اهللا، أنت ملك إسرائيل: "فقد ورد. وليس ملك اليهود

س مبن يدخل يف الدين الصحيح، ألن الوعود برقي السلسلة املوسوية كانت خمصوصة ببين إسرائيل ولي
 إن خطاب املسيح عليه السالم كان موجها إىل بين إسرائيل، فقد ورد عنه أنه عندما أرسل مث. ودياليه
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إىل طريق أمم ال متضوا، وإىل مدينة للسامريني ال تدخلوا، بل اذهبوا باحلري : "تالميذه للتبشري قال هلم
لسامريني كانوا ينتمون وجدير بالذكر هنا أن معظم ا).. ٥: ١٠مىت " (إىل خراف بيت إسرائيل الضالة

وما دام املسيح قد ى تالميذه عن الذهاب . اليهود، وكانوا يؤمنون بالتوراة ويعملون ا إىل آباء من
  فما بالكم باألمم األخرى األجنبية؟.. حىت إىل السامريني

فال يفرقون بني اليهودي . ولقد التصق هذا اخلطأ بالنصارى وما زال مالزما هلم إىل اليوم
يرفعون .. ففي هذه الثورة احلالية يف أملانيا وبعض البالد األوروبية ضد اجلنس اإلسرائيلي. اإلسرائيليو

وال يريدون بذلك كل تابع للدين املوسوي فحسب، بل أيضا من تنصر . اطردوا اليهود من البالد: شعار
وقد ازداد هذا احلماس يف . م يهوداصحيح أم من بين إسرائيل إال أم مل يظلّوا بعد تنصره. من اليهود

أملانيا لدرجة أن كل من كان يف عروقه دم من أم إسرائيلية اعتربوه عدوا للوطن، قائلني إنه يهودي أو أن 
فيه دما يهوديا، مع أنه ال يدين بدين اليهود، ومل تكن أمهاته يهوديات، وإمنا كن نصرانيات وكان نسله 

  .أيضا نصرانيا
ا العصر الذي يطلقون عليه عصر العلوم، وتزهو به أوروبا ملا حتقق فيه من ازدهار إذا، ففي هذ

لكن القرآن الكرمي قد . أقول يف هذا العصر أيضا ال يفرقون يف أوروبا بني اليهودي واإلسرائيلي.. علمي
اب األنبياء فكلما تناول ذكر الوعود املتعلقة باالزدهار القومي أو خط. الحظ ذلك قبل ثالثة عشر قرنا

وملا كانت اآلية ". اليهود"، وكلما ذكر العقيدة الدينية اكتفى بكلمة "بين إسرائيل"هلم استخدم كلمة 
الكرمية اليت حندد بصدد تفسريها تشري إىل وعود كانت خمصوصة بذرية إبراهيم عليه السالم، أو تشري إىل 

بين "دم فيها ويف اآليات التالية اسم لذلك استخ.. دعوى خمصوصة هلم عن طريق موسى عليه السالم
  ".إسرائيل

ألن ..  ليضيف إليه معىن آخر�اليت أنعمت عليكم�:  بل زاد وقال�اذكروا نعميت�ومل يكتف بقوله 
واملعىن . من خصائص اللغة العربية أن الزيادة يف احلروف أو الكلمات تعين زيادة أو جدة يف املعىن

األول ما هو عام يتمتع به : فنِعم اهللا تعاىل على نوعني.  خاصة بقومكماملضاف هنا هو بيان أا نعمة
كاهلواء واملاء والنار والغذاء وغريها؛ والثاين ما يناله عباد اهللا املقربون .. املؤمن والكافر على حد سواء

ول  النوع األ�نعميت�فلو كان املراد من قوله . بتحقيق شروط معينة، أو ما يرتل حبسب وعود خاصة
مفردة إشارة " نعمة" ولكنه تعاىل استخدم كلمة ،)اذكروا نِعمي: (وي فيه الكافر واملؤمن لقالالذي يست

 لبيان أا كانت خاصة لكم، ومل يشارككم فيها �أنعمت عليكم�إىل نعمة خاصة، مث زاد عليها عبارة 
  .سواكم
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قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ اذْكُروا نِعمةَ وإِذْ �: ما هي تلك النعمة؟ جييب القرآن الكرمي يف موضع آخر
نيالَمالْع نا مدأَح تؤي ا لَمم اكُمآتلُوكًا وم لَكُمعجاَء وبِيأَن يكُملَ فعإِذْ ج كُملَيع ٢١:املائدة (�اللَّه .(

ومل .. ض املقدسة، وأُمروا بدخوهلاهكذا خاطب موسى عليه السالم بين إسرائيل عندما اقتربوا من األر
يكونوا عندئذ ملوكا، بل كانوا يتيهون يف الفيايف؛ كما أم مل ينالوا امللك من قبل، ومل يكن فيهم ملك 

أما بعد يوسف فكانوا عبيدا يف مصر، وخرجوا من ). عليهما السالم(قط منذ زمن إبراهيم حىت يوسف 
.. دوا بامللك يف األرض املقدسة اليت مل يكونوا قد دخلوها بعدهذه العبودية على يد موسى نفسه، ووع
 أم فعال �جعلكم ملوكا�: إذا، فليس املراد من قوله تعاىل. كما تبني اآلية التالية من سورة املائدة

 �إذ جعل فيكم أنبياء�: وكذلك قوله تعاىل. كانوا ملوكا يف املاضي، وإمنا املراد أنه تعاىل وعدهم بامللك
..  يشري إىل املاضي، وإمنا هو وعد باملستقبل ومل يذكّرهم بأجماد سابقة وإمنا مبا ينتظرهم يف املستقبلال

فذكر هلم موسى وعد اهللا تعاىل بأم ينالون امللك ويكثُر فيهم األنبياء ويعطَون ما مل يعطَ أحد من 
.. هللا تعاىل به بعد دخوهلم األرض املقدسةوجاء اخلطاب بصيغة املاضي حلتمية حتقيق ما يعد ا.. العاملني

حيث .. ولقد كانت األحداث التالية دليال ثابتا على حتقق هذا الوعد. فال يتقاعسن عن فتحها ودخوهلا
ظهر يف بين إسرائيل األنبياء بكثرة، وصاروا ملوكا، وفتح اهللا عليهم عن طريق سلسلة طويلة من األنبياء 

  . ريها يف أمة من األمم الغابرةعلوما روحانية ال جند نظ
: وقال له: "فقد ورد. �إبراهيم  مىت مت هذا الوعد؟ يتضح من التوراة أن هذا الوعد بدأ منذ زمن

وورد بعده ). ٧: ١٥تكوين " (أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيني ليعطيك هذه األرض لترثها
آخر حيث يصريون عبيدا، وبعد أربعة أجيال أيضا أن هذا الوعد سوف يتحقق جرة قومه إىل بلد 

وتكون هذه الفترة ألن اآلشوريني، سكان فلسطني، . سوف خيرجهم الرب منها إىل فلسطني فيملكوا
ويتبني من هذا أن أول عهد كان على . مل يتورطوا بعد يف اإلمث حبيث يستحقون الطرد منها عقابا هلم

وهذا هو . ج بنو إسرائيل من مصر بعد أن عاشوا هناك عبيدالسان إبراهيم، وكان موعد وفائه حني خير
فقول موسى يف هذه اآلية القرآنية يشري إىل . زمن موسى كما يتضح ذلك من التوراة والقرآن والتاريخ

  .هذا الوعد اإلبراهيمي
. ورب معترض يقول إن الوعد اإلبراهيمي هذا ال يتضمن ذكر النبوة وإمنا يشري إىل امللك فحسب

أجعل : "كن إذا قرأناه يف ضوء ما جاء يف أماكن أخرى من التوراة اتضح لنا األمر متاما، فقد جاء فيهاول
أما أنا فهو ذا : فسقط أبرام على وجهه، وتكلم اهللا معه قائال. عهدي بيين وبينك، وأكثرك كثريا جدا

وملوكا منك خيرجون، عهدي معك، وتكون أبا جلمهور من األمم، وأمثرك كثريا جدا، وأجعلك أمما، 
وأقيم عهدي بيين وبينك وبني نسلك من بعدك من أجيالك عهدا أبديا ألكون إهلا لك ولنسلك من 
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" وأكون إهلهم. وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غُربتك، كل أرض كنعان ملكا أبديا. بعدك
  ).٨ إىل ٢: ١٧تكوين (

أوال أنه سيدخل قومه يف أرض كنعان : وعدينيتبني من هذا أن اهللا تعاىل وعد إبراهيم عليه السالم 
وهذا القول يشري إىل الرقي الروحاين، أما الرقي املادي فقد . وجيعلهم ملوكا هلا، وثانيا أن سيكون إهلهم

  .أشار إليه يف وعده هلم بامللك
هذا الوعد الذي كان على لسان إبراهيم تكرر على لسان يعقوب وموسى عليهم السالم، ولكن 

اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جعل �: ه كانت مع إبراهيم، فالنبوة وامللك املوعود ما يف قوله تعاىلبدايت
، مها نفس ما وعدوا به على لسان إبراهيم يف التوراة، وهي نفس النعمة �فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا

وبِذكر . �يت اليت أنعمت عليكميا بين إسرائيل اذكروا نعم�: اليت تشري إليها آيتنا احلالية يف قوله تعاىل
هذه النعمة أخربهم أن نعمة النبوة مل تنته بآدم وإمنا كانت يف بين إسرائيل أنفسهم سلسلة طويلة من 

  فلماذا اإلنكار؟.. األنبياء
وقد ذُكرت هذه النعمة املوعودة يف موضع آخر من سورة البقرة يف سياق احلديث عن إبراهيم عليه 

وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماما قَالَ �:  اهللا تعاىلالسالم؛ حيث قال
نيمي الظَّالدهالُ عني قَالَ ال يتيذُر نمأن اهللا تعاىل وعد : وتبني هذه اآلية أوال). ١٢٥:البقرة (�و

طلب إبراهيم من اهللا تعاىل أن ميتد :  إماما، أي يقيمه يف مرتبة األنبياء أويل األمر؛ ثانياإبراهيم بأن جيعله
إن عهده يتحقق لبعض أوالده الذين ال : الوعد إىل نسله، فقبل جل وعال ذلك بشروط؛ حيث قال
  .حيرمون أنفسهم منه مبمارسة الظلم القومي، أي بصفة مجاعية

 إشارة إىل أن هؤالء الذين استمرت فيهم سلسلة الوحي �ف بعهدكمأوفوا بعهدي أو�: وقوله تعاىل
ملدة طويلة، وهم بنو إسرائيل، كان العهد هلم مشروطا بشروط، وما داموا مستحقني هلذا العهد وفّاه اهللا 

ولكنهم عندما باتوا غري مستحقني كلية لنعم هذا العهد حوله اهللا تعاىل إىل اجلانب الثاين .. تعاىل هلم
  .ماحت

أما أنت فتحفظ : وقال اهللا إلبراهيم: "وتذكر التوراة أيضا أن هذا العهد كان مشروطا، فقد جاء فيها
هذا هو عهدي الذي حتفظونه بيين وبينكم وبني نسلك من . عهدي أنت ونسلك من بعدك يف أجياهلم

وأما الذَّكر .. نكمفتختنون يف حلم غرلتكم، فيكون عالمة عهد بيين وبي. يخنت منكم كل ذكر. بعدك
: ١٧تكوين " (إنه قد نكث عهدي.  فتقطع تلك النفس من شعبهاألغلف الذي ال خينت يف حلم غرلتها

تبني هذه العبارة أن العهد مع إبراهيم يف نسله كان مشروطا وعالمته الظاهرية هي ). ٩،١٠،١١،١٤
عاىل، ولن ينال نِعمه اليت وعدوا ا على اخلتان، وأنّ من مل يلتزم ذا العهد ال يكون له عهد مع اهللا ت
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وجدير ذكره أنه قد قيل هنا صراحة إن هذا اخلتان هو عالمة العهد الذي بني اهللا . �لسان إبراهيم 
ولكن . تعاىل وعبده، ويتبني من هذا أن اخلتان مل يكن هو العهد نفسه وإمنا هو العالمة الظاهرية للعهد

ا باخلتان فقط، فنبههم موسى عليه السالم إىل ذلك قائال بأال يفرحوا بعمل اليهود مل يدركوا هذا واكتفو
ولكن إن مل تسمعوا يل ومل تعملوا كل : "واحد ويظنوا أم قد وفّوا جانبهم من العهد، كما قال الرب

هذه الوصايا، وإن رفضتم فرائضي، وكرهت أنفسكم أحكامي، فما عملتم كل وصاياي، بل نكثتم 
أسلِّط عليكم رعبا وسال وحمى تفين العينني وتتلف النفس، وتزرعون : ين أعمل هذه بكمفإ.. ميثاقي

  ).١٧إىل ١٤: ٢الالويني " (باطال زرعكم، فيأكله أعداؤكم، وأجعل وجهي ضدكم 
أي أن .. يتبني من هذا أن اخلتان كان فقط عالمة ظاهرية، وليس العهد املتوقع وفاؤه من ذرية إبراهيم

وقد وضح األنبياء بعد موسى هذا .  طاهري القلوب، مطمئين النفوس بسنن اهللا، عاملني بأحكامهيكونوا
ها أيام تأيت يقول الرب، : "املوضوع أيما توضيح، فقال النيب إرميا منذرا بين إسرائيل من عذاب اهللا

: ٩إرميا  ("ألن كل األمم غلف وكل بيت بين إسرائيل غلف القلوب.. وأعاقب كل خمتون وأغلف
ويبني هذا أن النيب إرميا ال يعترب اخلتان البدين وفاء للعهد، وإمنا هو ختان القلب الذي يويف ). ٢٦: ٢٥

  .العهد
أو .. أن يخرج منهم عبادا مقربني: وخالصة القول أن اهللا تعاىل عاهد نسل إبراهيم عن طريقه أوال

أن يورثهم أرض كنعان : يل العزم؛ وثانيا أي أنبياء من أو…"أئمة"حبسب تعبري القرآن الكرمي 
إنّ الوحي النازل على إبراهيم غري حمفوظ بصورته األصلية، وما جنده يف التوراة من هذا . فيملكوا

وسفر النيب إرميا أن املراد " الالويني"الوحي ال يعطي شرحا وافيا للختان، ولكين أثبت من أسفار موسى 
 بل املراد احلقيقي تطهري القلب والطاعة الكاملة، وكان اخلتان البدين جمرد باخلتان ليس اخلتان الظاهري،

  .عالمة ظاهرية هلذا
 أن يا بين إسرائيل، تذكروا �أوفوا بعهدي أوف بعهدكم�: بعد هذا الشرح يكون معىن قوله تعاىل

بياء متتابعني، وجعلنا أنه مثة معاهدة معقودة بيين وبينكم، وقد وفيت مبا عاهدتكم عليه، وبعثنا فيكم األن
فيكم ملوكا؛ ولكنكم مل توفوا جبانبكم من العهد، وصارت قلوبكم غري خمتونة، ونسيتم أحكامي، 
واستوىل على أفئدتكم خشية من سواي؛ ولو وفيتم بنصيبكم من العهد فإين مستعد للمضي يف الوفاء 

  .ن بعهدكم فهذا خطأ منكمبنصييب منه، أما إذا توقعتم مين الوفاء بينما أنتم دائما تنكثو
فقد كرر موسى .. وكما ذكرت من قبل أن هذا العهد اإلبراهيمي أُعيد بعده على لسان أنبياء آخرين

العهد نفسه، وهو مشهور ومعروف ورد ذكره كثريا يف التوراة، - الذي أتى بالشريعة لبين إسرائيل-
، "حوريب"اىل دعا موسى إىل جبل سيناء أو ورد يف التوراة أن اهللا تع. مرارا" العهد"وأطلق عليه اسم 
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، ٢٠، تكوين ١٠خروج "حيث تلَقّى أحكام الرب يف الوصايا العشر، وجدد معه العهد لبين إسرائيل 
يف مجيع الطريق اليت أوصاكم ا الرب إهلكم تسلكون : "، وقال"١٩ و ١٨: ١٨، وتثنية ٢: ٥:تثنية

  ).٣٣: ٥تثنية " ( يف األرض اليت متتلكوالكي حتيوا ويكون لكم خري وتطيلوا األيام
عندما كانت هذه الوصايا العشر تترتل على موسى عند جبل حوريب كان جالل اهللا تعاىل يتجلى 
على اجلبل، وكان هناك بريق شديد يلمع، وأصوات رعد مرعبة، فارتعب من ذلك بنو إسرائيل الذين 

ل لعقد العهد مع اهللا تعاىل، وطلبوا من موسى أن كانوا قد خرجوا من خيامهم وجاءوا إىل سفح اجلب
خروج . (يسمع هو لكالم الرب مث خيربهم مبا مسع، ألم يرتعدون وخيشون املوت من مساع هذا الكالم

حسنا، سوف أباركهم ما داموا متبعني أحكامي، ولكن : وعندما قالوا هذا قال الرب ملوسى). ١٩: ٢٠
  . لن أقيم النيب املثيل لك منهم، بل أقيمه من إخومعقوبتهم على سوء تصرفهم هذا أين

).. ١٥: ١٨تثنية " (يقيم لك الرب إهلك نبيا من وسطك من إخوتك مثلك: "ومع أن العبارة تقول
من وسط : "بل فقط قال" من وسطك"إىل أن الوحي بعده مباشرة يقول خبالف ذلك حيث مل يذكر 

  ".إخوم
من "فما دام املخاطبون هم بنو إسرائيل فقول . تصبح بال معىن" من وسطك من إخوتك"مث إن عبارة 

سيقام : يصريا لغوا، ألنه ما دام اخلطاب موجها لبين إسرائيل، حيث قيل هلم" من إخوتك"مث " وسطك
هلم نيب من إخوم، فمعىن ذلك أنه سيكون من قوم غري بين إسرائيل وليس منهم، ولو كان منهم فال 

  .يعد من إخوم
.. كانت إقامة نيب من إخوة بين إسرائيل عقابا هلم، فإذا كان هذا النيب سيبعث من أنفسهم: ثالثاو

حسب كل ما طلبت من الرب إهلك يف حوريب يوم االجتماع : "فأين العقاب إذن؟ وقد ورد يف التوراة
قد : ال يل الربق. ال أعود أمسع صوت الرب إهلي وال أرى هذه النار العظيمة أيضا لئال أموت: قائال

أقيم هلم نبيا من وسط أخوم مثلك، وأجعل كالمي يف فمه، فيكلمهم بكل ما . أحسنوا فيما تكلموا
يتبني من هذا النص أن بين إسرائيل ملا رفضوا مساع كالم اهللا ). ١٨ إىل ١٦ :١٨تثنية " (أوصيه به

عندما تدعو احلاجة إىل نيب مثل موسى، املتعلق بالشريعة أغلق اهللا تعاىل باب الشريعة عليهم، وقال إنه 
  .أي نيب مشرع كموسى، فسيقيمه من إخوم

وحبسب هذا الوعد أحرز بنو إسرائيل كل نوع من االزدهار، واستمرت فيهم سلسلة النبوة لرعاية 
وانتقل احلكم على . حيام الروحانية، وكان هلم حكم على األرض املقدسة فيما عدا فترة السيب القصرية

ويف آيتنا اليت حنن . ألرض املقدسة بعد نزول املسيح عليه السالم إىل طائفة آمنت به من بين إسرائيلا
يذكر اهللا تعاىل بين إسرائيل على لسان موسى بأننا قطعنا معكم عهدا، ووعدناكم حبياة .. بصدد تفسريها
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تم به فنحن مستعدون أيضا للوفاء مباركة، وقد وفَّينا بعهدنا معكم ما وفيتم بعهدكم معنا، واآلن إذا وفي
  .به

: وكما مر ذكر العهد اإلبراهيمي يف القرآن الكرمي،كذلك ذكر القرآن هذا العهد املوسوي فقال
�نمؤا ينبِآيات مه ينالَّذكَاةَ وونَ الزتؤيقُونَ وتي ينلَّذا لهبأَكْتٍء فَسيكُلَّ ش تعسي وتمحرونَ و * ينالَّذ

 وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ ياِإلنو اةروي التف مهدنا عوبكْتم هونجِدي يالَّذ ياُألم بِيولَ النسونَ الربِعتي
ئثَ ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْاللَ الَّتي وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبا

 �*كَانت علَيهِم فَالَّذين آمنوا بِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ
  )١٥٨و ١٥٧األعراف (

 �وه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحونفالذين آمنوا به وعزر�: فقوله تعاىل
يعين أن الذين يؤمنون به ويعينونه باللسان والسيف ويتبعون نور القرآن الكرمي ال بد أن ينالوا الفالح 

وقد .  ليس نيب شعب واحد بل نيب الشعوب مجيعها�وإن كانوا من غري العرب، ألن حممدا رسول اهللا 
  )١٥٩:األعراف (�قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاً�: عىن يف قوله تعاىلجاء نفس امل

ويف اآلية السابقة من سورة األعراف ذكر اهللا تعاىل الوعد الذي وعد به موسى وبين أن يف كتاب 
ألن اهللا .. الوعد الذي أُعطي لقومهموسى نبأ مبجيء نيب أمي، وأمر باإلميان به وطاعته، ليتحقق هذا 

: تعاىل كان أخرب موسى أنه عندما يأيت ذلك النيب املوعود فلن يتحقق الوعد إال ملن آمنوا به، حيث قال
ويكون أن . أقيم هلم نبيا من وسط إخوتك مثلك، وأجعل كالمي يف فمه، فيكلمهم بكل ما أوصيه به"

ويتبني من هذا ). ١٩ و١٨:١٨تثنية " ( به بامسي أنا أطالبهالذي ال يسمع لكالمي الذي يتكلم اإلنسان
، أما �أن الوعد الذي قطعه اهللا مع موسى لبين إسرائيل كان أثره ممتدا إىل ما قبل بعثة النيب املصطفى 

 وإىل هذا. بعد بعثته فينال بنو إسرائيل إنعام اهللا تعاىل إذا آمنوا ذا النيب املوعود، وإال استحقوا العقاب
  . �أوفوا بعهدي أوف بعهدكم�: يشري قوله تعاىل

أنّ من يكفر بأي نيب ينال العقاب، وكان هناك عدد من : وهناك مسألتان جيب الرد عليهما؛ األوىل
رسل اهللا تعاىل بني موسى ونبينا عليهما السالم مل يؤمن م بنو إسرائيل، فكانوا قد نكثوا العهد مسبقًا، 

إذا كان األمر هكذا فإن : ؟ والثانية� الوارد يف التوراة خاصا بالنيب حممد فكيف يكون هذا الوعيد
؟ �أوفوا بعهدي أوف بعهدكم�: فلماذا قيل هلم.. �عصر نبوة بين إسرائيل قد انتهى مببعث النيب 

  ؟�وخاصة أن النبوة ال ميكن أن ترتد إليهم مرة أخرى وإن تابوا ودخلوا يف طاعة النيب 
..  قد كفروا بأنبياء كثريين�ال شك أن بين إسرائيل قبل املصطفى : سألة األوىل نقولوجوابا عن امل

لكنهم كانوا أنبياءهم القوميني من ناحية، ومن ناحية أخرى ال شك أم كفروهم أول األمر ولكن فيما 
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دث فرقة بعد أُدخلت أحواهلم وإهلامام يف جمموعة كتبهم املقدسة فأصبح كفرهم م مؤقتا، ومل حي
. قومية، ومل يحرم القوم من اإلهلامات واإلنعامات الروحانية اليت كانت تأيت عن طريق هؤالء األنبياء

لقد .  يف بداية األمر، ولكنهم يف النهاية آمنوا�فكان مثَلُهم كمثَل أولئك العرب الذين كفروا بالرسول 
سى ابن مرمي، واستمروا على الكفر به بعد كفرت طائفة من بين إسرائيل أشد الكفر بنبيهم األخري عي

وهكذا كان إميام امتدادا .. ذلك، ولكنه على أية حال كان نبيا إسرائيليا، مث إن طائفة منهم آمنت به
أما . للوعد اإلبراهيمي هلم، ولو أم استقاموا على العهد لظلت فيهم نعمة النبوة، لكنهم مل يفعلوا ذلك

أي طهارة القلب وبذلك نقضوا العهد، وأما الذين آمنوا من بين ..  الروحاين للعهداليهود فنسوا اجلانب
وهكذا مل يبق أحد .. إسرائيل بعيسى ابن مرمي فتركوا اخلتان البدين وبذلك ختلوا عن عالمة ذلك العهد

ر بين وموجز القول إن إنكا. فحول اهللا العهد إىل إخوم بين إمساعيل. من بين إسرائيل على عهدهم
 كان إنكارا عابرا مؤقتا؛ إذ كانوا بعد ذلك �إسرائيل لألنبياء الذين خلوا من قبل سيدنا حممد 

ولكونه . ما عدا املسيح عليه السالم الذي استمر على الكفر به معظمهم.. يعتربوم من أنبيائهم القوميني
ر باتباع شريعة موسى، وكان أول وثبت من اإلجنيل أنه كان يأم. إسرائيليا نسب إىل بين إسرائيل

وهكذا استمر الوعد يتحقق بصورة قومية عن طريق املؤمنني به من . املؤمنني به من بين إسرائيل أنفسهم
  .بين إسرائيل

 مل يكن تابعا للشريعة � فلم يكن كفرهم به كمثل كفرهم بأنبيائهم القوميني، ألنه �أما رسولنا 
جاء بشريعة جديدة؛ ومل يكن مبعوثا إىل بين إسرائيل وحدهم - �ى كما أخرب موس-املوسوية، بل إنه 

كما مل يكن الدين الذي أسسه امتدادا للدين املوسوي، وما كان لبين إسرائيل أن . بل بعث للدنيا كافة
 عهدكم ما دمتم قد نكثتم: هللا تعاىل هلملذلك قال ا. يفتخروا به، بل كان ايةً لعصر تفوقهم القومي

  .أيت عهدي معكممعي، فقد 
، �واجلواب على املسألة الثانية أن سلسلة األنبياء اإلسرائيليني وإن كانت قد انقطعت ببعثة الرسول 

، ولكن كان بوسعهم مع ذلك أن ينالوا �وال ميكن أن تستأنف بشكلها السابق ولو آمنوا بالرسول 
ولَو أَنَّ أَهلَ �: ال القرآن الكرميوقد ق. �أوفوا بعهدي أوف بعهدكم�: رمحات اهللا تعاىل حسب قوله

ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ واِإلنجِيلَ * الْكتابِ َآمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم سيئَاتهِم وَألدخلْناهم جنات النعيمِ 
َألكَلُوا م هِمبر نم هِمزِلَ إِلَيا أُنما واَء مس مهنم ريكَثةٌ ودصقْتةٌ مأُم مهنم هِملجأَر تحت نمو هِمقفَو ن

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللَّه يعصمك من * يعملُونَ 
رِينالْكَاف مي الْقَودهال ي اسِ إِنَّ اللَّهوتبني هذه اآلية أن أصحاب التوراة ). ٦٨إىل٦٦:املائدة (�*الن

 تصديقا ملا يف كتبهم واتقوا، لفتح اهللا عليهم �واإلجنيل لو آمنوا مبا نزل هلدايتهم يف زمن الرسول 
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ألرض من حتتهم، وحفظهم من عواقب أبواب الوحي السماوي من فوقهم، والرزق الدنيوي من ا
مث يأمر اهللا تعاىل . وهكذا يويف اهللا هلم عهدهم، وميتعهم بالنعم السماوية والدنيوية.. سيئام السابقة

  .الرسول أن يبلغ هؤالء األمم لتقوم عليهم احلجة، ولينجوا منهم من ميكن إنقاذه
 إسرائيل إىل بين إمساعيل إال أن هؤالء لو إذن فَمع أن النبوة قد انتقلت حبسب نبأ موسى من بين

  . جاهدوا للوفاء بعهدهم لعاملهم اهللا تعاىل باستمرار عهده معهم
إذ ).. ١٨: ١٨(ويف هذه اآلية من سورة املائدة إشارة لطيفة إىل النبأ الوارد يف سفر التثنية يف التوراة 

يا أيها الرسول : "�اوي اجلديد قال لرسوله إنه بعد أن حض بين إسرائيل على اإلميان ذا اهلدي السم
وهي نفس . أي بلغهم كل ما أنزلناه عليك" بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته

وأجعل كالمي يف فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه : ".. القائل) ١٨:١٨نبأ التثنية (الكلمات الواردة يف 
  ".به

 أن باب النبوة بال شرع مل يغلق على األمة � بعهدي أوف بعهدكمأوفوا�: ويستنبط من قوله تعاىل
إذا وفيتم بوعدي واتبعتم أحكامي وآمنتم : اإلسالمية، وبيان ذلك أن اهللا تعاىل يقول لبين إسرائيل

. وقد سبق أن بينا أن هذا الوعد يتضمن بعث أنبياء فيهم. أوف لكم ما وعدتكم به.. برسويل حممد
 احملمدية مل يسد عليها باب النبوة، وإمنا انتهت الشريعة، وإال فيمكن اآلن أيضا بعث أنبياء فثبت أن األمة

: فما معىن قوله تعاىل.. وإذا مل يكن هذا ممكنا. �غري مشرعني تابعني للقرآن، خادمني للرسول حممد 
  .حملمدية؟ يصح هذا فقط إذا كان باب النبوة مفتوحا لألمة ا�أوفوا بعهدي أوف بعهدكم�

وجيب أن نتذكر أنه حبسب نبأ موسى سالف الذكر كان باب النبوة التشريعية مسدودا على بين 
تصرح ) ١٨:١٨تثنية ( ألن عبارة …إسرائيل؛ وكان الباب مفتوحا للنبوة التابعة للشريعة املوسوية

م بين إمساعيل، فكان بوضوح أن النيب املشرع مثيل ملوسى، لن يأيت من بين إسرائيل، وإمنا يأيت من إخو
وبعد اإلميان . ، وكان يأيت فيهم أنبياء غري مشرعني�باب النبوة بال تشريع مفتوحا قبل حممد املصطفى 

  . مل يسد هذا الباب يف وجههم�بنبوة حممد 
وقد يعترض بعض املتأثرين بفلسفة الغرب . ارهبوين:  صورة مؤكدة لعبارة�وإياي فارهبون�وقوله 
  .عن السبب يف وجود هذا التأكيد املتكرر خبشية اهللا تعاىل يف القرآنويتساءل 

أن اخلوف ليس شيئًا معيبا، بل هو ضروري لنشأة التقوى، ألن الناس على : واجلواب على ذلك أوال
. اخلوف واحلب: واملريب يراعي احلافزين كليهما. وبعضهم باخلوف. فبعضهم ينقادون باحلب.. أحوال

فالذين فسد حاهلم ال . كن أن تصلح اإلنسان، وإمنا يتم اإلصالح بالعالج حسب املرضالفلسفة ال مي
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ومن مل يالحظ ذلك ال يقدر . ميكن إصالحهم إال بتحذيرهم من العواقب الوخيمة املترتبة على فسادهم
  .على اإلصالح

تقول . تهاد والسعيال يعين اخلوف باملفهوم العام، وإمنا يتضمن معىن االج" رهب"إن كلمة : وثانيا
فالرهب هو اخلوف الذي يدفع إىل العمل، وألجل ذلك يقولون . رهبت الناقة أي جهدها السري: العرب

  .للعابد راهب
، فلماذا "عليهما السالم"يقال إن إمساعيل كان االبن األكرب إلبراهيم . وأود أن أزيل هنا شبهة أخرى

ِه هلذه املدة من نِعتم اهللا ذريرمه اخلاصة؟ واجلواب على ذلك أن بين إسحاق مهما ساءت أحواهلم فيما ح
بعد، إال أن الواقع أم كانوا محلة لواء الدين ملئات السنني، فكان ال بد وأن يكونوا مهبطًا ألفضال إهلية 

 ، من�أما بنو إمساعيل فما كانوا قد وصلوا إىل هذه املكانة قبل زمن سيدنا حممد رسول اهللا . خاصة
..  جوهرة كامنة سدت كل نقص�أجل، كان نبينا . أجل ذلك نالوا اإلنعام حبسب مقتضيات األحوال

لزم أن يسبقه كل األنبياء الذين نالوا النبوة بطريقة ..  خامت النبيني�وملا كان من املقدر أن يكون 
  .ليأيت سيدنا يف آخرهم ليسد باب النبوة التشريعية واملباشرة.. مباشرة
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  :شرح الكلمات
أن تنسب : قيلنسبة الصدق بالقلب أو اللسان إىل القائل؛ و: التصديق. صدقه ضد كذّبه: مصدقًا

  ).األقرب(املصدق الذي يصدقك يف حديثك . باختيارك الصدق إىل املخرب
بيع عينا كان الثمن اسم ملا يأخذه البائع يف مقابلة املَ). األقرب(ما قدره العاقدان عوضا : منالث: مثنا

حق به الشيء؛ والثمن ما تست: الثمنو). املفردات(وكلّ ما حيصل عوضا عن شيء فهو مثن . أو سلفةً
  .مثن البيع؛ ومثن كل شيء قيمته

 هو التصديق بالنيب املوعود به يف نبأ سفر تثنية �أوفوا بعهدي� تبني هذه اآلية أن معىن قوله :التفسري
 ليشري إىل أن الوفاء بالعهد وخشية اهللا، واإلميان مبا �وآمنوا مبا أنزلت�: ، ألنه قال بعدها "١٨:١٨"

  .كل هذه األمور ترتبط ارتباطا خاصا بتكميل النعم املوعودة لبين إسرائيل.. � نزل على حممد
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أي أن ..  يعين آمنوا مبا أنزلت من الكالم الذي يصدق ما عندكم�مصدقا ملا معكم�: وقوله تعاىل
، وكذلك أنباء األنبياء اآلخرين من بين )١٨:١٨تثنية (هذا الكالم حيقق نبأ موسى الوارد يف سفر 

فالتصديق ذا الكالم ومن نزل عليه يكون تصديقا ألسفاركم السابقة وعمال ا؛ وتكذيبه . رائيلإس
يؤمن ..  من وحي قرآين�فكأن الذي يؤمن مبا يقدمه له حممد رسول اهللا . يعترب تكذيبا ورفضا هلا

 �نـزل على حممد مبوسى وغريه من أنبياء بين إسرائيل ألم الذين أنبئوا مبجيئه، ومن رفض الكالم امل
فلن يستحق النعمة .. فكـأمنا رفض موسى وغريه من أنبياء بين إسرائيل، ألنه يرفض حتقق كالمهم

  .املترتبة على التصديق واإلميان م
؟ واجلواب �هل ملوسى ومن بعده من األنبياء نبأ مبجيء نيب حتقّق ببعثة حممد : ولغري املسلم أن يسأل

قد أُخربت مبجيء نيب آخر الزمان، مع بيان بعض عالماته اليت حتققت يف شخص أن كل أمة من الدنيا 
، وخاصة أنباء أنبياء بين إسرائيل اليت تواترت بكثرة حبيث ميكن لإلنسان أن يصنف �حممد رسول اهللا 
هلا، وحيث إن هذه اآلية مل تتناول ذكر نبوءات مجيع األنبياء واألديان، لذلك لن أتناو. كتابا ضخما عنها

  .�مصدقا ملا معكم�: وإمنا أكتفي بذكر نبوءات أنبياء بين إسرائيل ذكرا موجزا يف ضوء قوله تعاىل
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{�Ã�½	 E6��	 .t8U� :� �{��	 :<�� {IT;& .·Rz���� �{�� :��� -� �]T�9 .(4 w�� 8Tg� 6?�{��� :

�]6cT�9 .1��,	 : zh9& �z�� 6?j�	 �N�4& �; w�� 6?j�)x�Bk� .(r	& �j+� o��� : :� Ç��c;r�
����V	 �?��T�� w�� ?��.�	 s�V�� :0� ���2 C R��+|� ��� Ç=�� s��.  

5+���� :E��} E~ ..EU} ::{;%̧·¢,	 Ã13 .N�+�� EU} :<v� . �+��	 ?�+� C Ç�U¤�	
�v¤�4 ���� C Ç)x�Bk� .(Ç�U¤�	 : w�� �P�� �; C Ç�U¤� ���cT� �; �.4&	 �R���v�

 h��� C �P�� ���� ���cT, �; �.4& R���v�	 �Í!����)?�#�g|�.(  
&�'	
�:_�+� 1��� �����; a��"  : :�(� t�B��k�	 x!�Bk�	 s��� 	& ?�;���� °�� 1	k�

]�+�, 	& e`� )]�]� s�� h�T�)  p<��B :� :��}�� �	z�+�	 e�� ������ r R�+nU� )]��+|
7�.�	 :R�y� h�T�	 h��� H�/ '(� R���T� 8���|� ��!	 R��%c|� ?�#��� &�� . R��� N(" MU,	

1��,	 ���]��4 b��T� A� : �<��B :� �	�}%c, -� )� m`+9 �B e�� ��4 �3� ��D��2� �� ��
�����c, ^�2#�]¢�r�	 )��� ��]P��,	 �)�D�B��&	 )�D���B& :; ß��v  .. ���g� r :�	

R��¢� j+� Q#��� N�;	�B	 ��(" ��� . &�+� �]�� 1	=� )����B M]¢c A��, 0� ���, �& )���� ��4
e�� 1��� %�]cc�.  

8� '& Í-+ �� r <�& 8"	 r& fg�� )�� :; ��}& Rc�� R��� N(" b�,	:��;& :; t : �& 1	k�
7�.�	 pR�P!�¤� ?�MV%c� :; ��+6� :R��}��� <,�B #�=6, �& . A� R��� MU, j+� R��4 s��nc2��	
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 8y*� �vg� x(P Q!	�� A� MU, Q-+� R��4 s��nc2��	 �R�P!�¤� ?�MV%c� R;	��; Q!	��
t����� ..	 Q��� x���& ªcg�	 m��� x���& �T� I(���T�*� ª�g6� . ?�#�g|� Í�� C ��5�� ��4	

�]{c{;	��;	 RÂ�T� !���k�� �V%c� :� {Ç��c;r� �Sv�& ��� �� �°�� Ç=�� a�, ��� r j+� �q� . �;����
t���� R���> R�T�� ?��V��� h��cT�	 á�T� MV%c� �9& ���� .. �; < ��]T, R���9	! <��B C ��c,

 < 	��� ��4³7�9	�� z8B�� R4��; C !�+c�r� e�`�� ���B :; ����.  
 A��, <�B C	�b���¤� w�� r� QM�� ���	� R��4 ?#!	 "QM�4 " ��� ����c�	 ^	(� Rg�

R��� '& QM�4 R�]| . o�> H��4 
��� ����� C R���� N(" ?#!	 ��.�9	 ��D�¤� �" E��¤�	
�¤� ���� �� �D�¤��¹�Dr	 �S�2��; <�; ^ . :; 	& A��, 0� :; ^�¤� o�> �;� Q�; �4 C ?#!	 ���

<��(�.  
h�� <� ���� :�	 �MT� ¿-�� �(" �.; ��	 �%� �D�B 1��� �& :�/ .R�D�B R��� ?#�� : ���

b���¤� w�� r� QM�� .¤� :; ��4 :{; :�	 �_�� �;& Rg��� N(" �.> ���� �� �)�� b���
-]2 N{�{P{	 . ��+6� r <�	��	 �A��, 0�� �;��� ��/*� �" 8���|�	 M+�c� 8����� ¿-�� �%4	

�D�2�� :; (�� ��]; �9& �]�; .Q�; �4 C I3 wT�{, �2Ô �]��	 ��!��; �(" ����� ©?jc}� �� .
�� r� ��T�*� C ���& ��c� r �;��� 8����� M¤� ��A��, 0�� �;��� b�� . r R�gT�g� �Dr�� ��

 0�� �;��� ��/*�� h��� C ��c� '(� 8���|� ^�} ��	 ���T�*� C RB#�+� ���c� e�} E�¢cT,
�}� e��i '%� ��c� �& :�/ r A��, .I3 �P& :;	 .. :; t����k� ?���~ �]c;�B  � R�.;k� �q�

 ?��`vc�	 ?�M¤������ C R��~ LR�& �"M�� s��, �& :�/ r.  
  � R�;�T� Í	�� I�, w�� :z�� ��� ª+��	 h�� :; R��� N(" C ��D��2� ��� <� ¦�6	 �; ��

���� C �]2�� s-2*� ���� . _�� w�� 1�� �> �B�� EU�	 �`+� �¢�� R��� :; ¦g ���
%¢¤� :; )"3���* )]`��� .� ��� 1��� ��� s-4 
��� ����� �(" �� w���� �& <� ���� ��4 

#�]�� �� 1���� 1��� .R��� N(" ?���4 �	���, :�	 .. C �	�Ã�� � ¯1��B	 H�� h�¢ 8" �]�
�(" <`+� )�! <� ��D��2� �� ��/� s�� .-4 ¯s-2*� !�v, �" ¯!z�vc|� ��4 :�� . N(" 
��, ����

�2� �� R`�+�� 0� 1�2! ��`> :;� �B :�� � ��D�� Q#�]U� e¢�� s��� :� �^r� R�v� r� 
 0� á�]� �Sv�& s���	 �s�� �k ����� ���T|� )�9	 ��U�� :; ����; RD����!& :; �.4& <B��

��}& Q�; )"!�"#$r �D�2�� . RK H��4 �	 ��4(� �Â�� I3 w�� �	#�$ �; ��D��2� ��� :;� �	
+;)" )]c`�+; H��� R`� . :; ��P�}& ¯R��c�� H��4 �3��� �^r�� ?�Â; )]�; �+�, ��

tr�" A� r	 tr�" A� ������ �	 �)����c� H��	 �)"#-� . ?�Â; Q�;$ C ���}� ����2& )�& �	
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�� �3%� �9& )]�+� �	 �?�4j� �4 C Q�	�T|� s�B w�� t�4�� b��T|� :; b�-|� :; )"!��c�
h��Pk� . ���� �%� eD���� N(" �4 )�! �!�+�� x�zc�� )�=�� )]�v ��D��2� �� '��� ��4 
<g� A� ..EB���	 ���� ��¨ ìt��c�r . �� ª+�� ��D��2� �� s5�B ����� �& �;k� C �; �4	

I3 ?���, ����`c� ���=� -� �N����� � )]��	 �)]c�g�;.  
  

t⎦⎪Ï%©!$# tβθ‘ΖÝàtƒ Νåκ̈Ξr& (#θà)≈n=•Β öΝÍκÍh5u‘ öΝßγ̄Ρr&uρ Ïµø‹s9Î) tβθãèÅ_≡u‘ ∩⊆∠∪  

�����
� ���:  
/#06� :Åt8U� z:¶ :<���c2�	 <��{� . C ���cT�	 ������ 1��c9� E; ªP��� #��c�r� �" :��	

 IU�	 b���)x�Bk� .(b��� o�> ��" :�� ���6c2� �B	.  
&�'	
�:� :; o�|� �(y Í�U� �]��c6� <�q� Ð�} o�| �; R��4 s�ncT� �;��� <�& 7���� x��2k .

 R��� 89-¢�r� o�|� ª��� ��]�"b���} " �bgD�¤� #�� ��, r ��& b�� �R���T� R��� C Q#!���
#�P�� �;��� )]���� R��c� A��, 0� R�U} )l��B C ��c� :�(� ��, ���	 f2%c� r	 �<D��	 N

�3k� R��Æ w�� �(" )"!��� ..����� R�9	�� ?��B�c� ?��� :; R�U¤� ���	 . :; f� ^�¤� �("	
0�� ^!��� e�B �" ���	 ������ ^�} ���B ..<�� �P�� �& hd �� �����U� E��& C N�½	 . ����

�� ����� hD�+; ^�} #�i �� R���T� R��� C #�]�� w�� R�]2 �]��	 �I� -� R��� R��
R���9	�� ?��B�c� :; ��;��� :; bgD�¤� '& �b���¤�.  

 R��4 ��(}& �3� o�|� )��cT� r 	"b���¤� " ����� R��� o�; M+� �� �'#��� ^�¤� o�>
�(�" :bgD�¤� w�� �]2 <�& r� ���� ��;& ^�¤� h�½ ��4 ��	 ����� ����� r! ��� Ç�U¤�� �¹3� 

<� :;�� '(� �;��� #�P�� I3 :; x��� s�`6� �& :; ��T�*� ^�} ��".  
R��� :; #��|�	 :R������ �4�U|�	 h��+|� ����� r . :�	 �I� -� h�� ^�¤� �(" h�½ ��

_�U|� �Õ�� #��� r ^�y� �(" a�, )]��� eU� ��u ��;�2 ���" )y ���+�� :�(�)]��� ����  .
���P f�	 �!(9	 R���� R����� C z�{�6� s��|� ?��� :; ^�¤�	 .  

 A��, <�B����P�! <�� )�&	� .. e9 ?�|� ��� Q���� �4�� '(� ��9�� :��� �" s-2*�
����� C ���c� t��� �2�2& R�	�}k� Q���� :; (nc� s-2*� M� :�# a��" f�	 ���4%c� .<�� jc�� 

 R��� ?�|� jc�� r	 �R���T�*� Í	�� 8B! �y-} ��c�� R���i Q��9 ?���9 :; ¹R��9 ����� Q����
��cT; Í�g4 C N��� 8v�c2 ��& ��� �� �Í	�� Ç��+ . C ª���� ��T�*� �& b,���� b� _�g�	
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+� ë�¢�	 ë�+� 1��� Q�}�� C :�	 ��T� s-¶ C �"	 A	k�8B�� �l ���T� QM . !���k�
 :; ��=�� ���T�� !���k� �;&	 �)]���& <c;�B t-�	 Q�� :; <�� )" �� m�nc� ��`���� ^�2

8B�� . �(l ����T|� zh6]� ���4	 ����& ?�|� ����¨ r bB#�+� b��T|� ��P '(� b��� �" �("
���� w�� �+�� )y hc�6� b���	 ��/*� . �& :�/ -� )]z�B6! R��� ����� Q���� N(" �	jc�� :�(� �;&

 r	 ������ ?�(�; �Ó ��D�# ����/ ���	 �?�|� ��� Q����� b�;�|� #�]cP� �.> ?�M¤� ��g �	�]cd
)����& R9��� ��`v� �& :�/ r	 �R�#�|� Ec|� :� )"!���& ����+�.  

  

 û© Í_t6≈tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜu�ó Î) (#ρã� ä.øŒ$# z©ÉLyϑ÷èÏΡ û©ÉL©9$# àMôϑyè÷Ρr& ö/ä3ø‹n=tæ ’ÎoΤr&uρ öΝä3çGù=�Òsù ’n?tã 

t⎦⎫Ïϑn=≈yèø9$# ∩⊆∇∪  

�����
� ���:  
1�	�789 :NM� w�� <�5v� :�vg�� < )�9	 <��� R�=; < ��P .<�zv�	 : <�; �v�& N�z��

)x�Bk�.(  
5;�+
� :� Q!�2 ?����� Í�� C R���� o�; EP�!R��g.  
&�'	
�:QM}k� R���U�� ��/*� C ��D��2� �� h���c �}� ����2& A��, 0� !�c}� R��� N(" C  .

 � )���	 ��]� :; <��� �> w³�	 <�&	 ���	 )4��	 �B 0� �& A� )"!���& <zP	 R���T� ?���� 8g�
=� �B �"	 �<�v� :; )c;�6̀ � ��]�� :; )�c;3 C �; �	z#�, t���& hTu ���P 89	 ��}& Q�; 1
)���� <�{�J� 1�=�� 0� ��%c2r <� )c�;� �	 �<� ���;Ï� �)��c4 . 5h9 �& A� )]]���� R��� N(" C �;&	

t���U� 6x&̧# :T�� . )���P ¬9 ���� ?�P!# A� ��v�� :; )���! 3� �M.4 )��� 0� :T9& ��	
���, r �3���� �);k� �v�& :; r	 ��T9*� �(" �	���� ¯<c�2! ��v��,	 �N!�B e9 <���� �	!

)��� :T9& :�� �����,.  
A��, <�B	 :�b|��� w�� )�c�v� 7�� :; :��}��	 b	k� w�� )]·�5v� A��, 0� �& ��� r 

);k� :; )]�;$ C ��4 :; w�� )]�zv� <�& #��|� ���	 ����~ );k� .;& �+� ������  � s-2*� R
 0� 1�2! ��� �]T52&�1��� �);k� M} ��%�  :�©H{PJ�©}L& Ŕ5;L& {�©�{} ©)6c©�L4 J��5��J�)����� 1� :

XXX .(1�B	 :�¹�¢{2{	 ¹R5;L& ©)L4�{��̧{�{P {IJ·(·4{	�)Q���� :X±± .(  
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 o�; :z��c��b|����A��, <�B :;  :�{s{#� w·g·¢©�� {<Ã�� Ã�J� w·�{� ·��{�©�J� ·1�{	 {)�J"�{�©�J� ·1�{	 �S9�6�{	 
{bJ�·�{�̧��) ����� 1�:�± .( :�!�4(|� );k�	 t����k� �k �tr�" :; �9�	 �� �	����|� <�; #��|��

 R�;$k� �"& :; �v�& ��4 )]�; �9�	 �4 �� 1��� ª+� r	 �Rg�cÆ R�;$& C ����� R��� N(" C
�]�4.  

� a��"	 R��4 o�; w�� t�v� :; ���=; 8��, ��}& R�"b|��� ." ß� ����2 ^�vc2� �;���� 
���B	 <;�B Nt�P �<c�� C ���� ��� :�{bJ�·�{�̧� J:{� {I{]©�{� ©)·{	·& �) ����:YX ..( :; I��� �& '&

��" b|��� o��� ¯R���� A� ��M�� :; h��Pk� !�v9� :k� 	& x���k�R�¢�|� 1�9 :; h��P.  
 R��4 ����� C t�P ��.�`� �3��b|���� ��, �& :�/ �� pE2��� �"���> Q!	�v�� #�, )�� 

:�����|� 	& ��M�� .N(" ��c�� #��; �è �����|� ��("	.  
A��, 0� ��� �	 :����� w�� )�c�v��Ç���& w�� ��4 )]�v� �& A� MU�  . ���43 �& e�2	

; ¦g 7���·���b�� ���� :; Ç�� 	& RgD�i �Sv�& N���; �& ��z��	 �R��g� Q!�T ?����� Í�� ��� 
A��, 0� #�P	 w�� -�# ��v]�� . R������·���b� o�;	 �R���c; Ð��} ?�3 �D��i A� MU, 

R��� :?r�º�	 s���� �4 C b�!��� w�� )4���v� ���� ..���	 R���9	! ����}	 ��"M�	 R�B-}&	 R�
);k� :; )y�9 :��� 	& )"�+� C )"�D��� ��B�g� �1�� �4 C 1��4 x�`�& )���.  

  

 (#θà)̈?$#uρ $YΒöθtƒ �ω “Ì“øgrB ë§ø�tΡ ⎯tã <§ø�̄Ρ $\↔ø‹x© Ÿωuρ ã≅t6ø)ãƒ $pκ÷] ÏΒ ×πyè≈x�x© Ÿω uρ 

ä‹s{÷σãƒ $pκ÷]ÏΒ ×Αô‰tã Ÿωuρ öΝèδ tβρã�|ÁΖãƒ ∩⊆®∪ 

�
� �������:  
" <*= :t�=�� :t8U� w�� Q%���|� .Ýt8U� �=P : wg4)°��� .(<Ã�9 ��-� H�=P :<6c�vB ..

 o�& o�> �=P Î%,	)��T��.(  
 o���"fg� '=½ r :"X� p��}& s��; fg� s��, r Z�NM� ?��P�	 R�#%, �9& E�¢cT� r .  
>?�'� :�S�g�	 R��g� Eg� . A� t8U� z)� EgU�	<�.; . 	& < ����� �}� A� s��v�r� R��gU�	

 ç#& �" :; A� R�,�;	 ¹R;�69 w��& �" :{; s��v�� C ���cT� �; �.4&	 �<�� -D�2)?�#�g|� .( Eg�	
#��� 	& ·Q-+� :�P	$ '& ��g� N�z�� ..��}& R�4�� A�	 ����V �9��� A� ^��& '& .1��� : ��4

N���B '& �}Ï� N��gU� ��,	<�  .6Ð�n�k� Ê Eg�	 ..'�+� ��6vJ b+n� mnU� �!& '& .



   

٢٤٠

R��g� �-� A� <�� 	& < Eg�	 :<�	��� �& h�i .h�¢|� C �-g Eg�	 :w�2 .Q	����� Ê Eg�	 :
z8�� ���& .R��gU�	 :<�9 C R����� H�B	 '(� :; x��(� :� $	��c� C 1��T� .��B	 : r

8P��� z)v� r� ���cT, M�� Q�¢2 :J; ^�} :{; <Tg� A� )x�Bk�.(  
��? : R����� pt��g� pt�=�� pM��� p�.J|� p!©�·�� 6�� 1���)x�Bk�.(  

&�'	
�:?��T�� )];��	 �8���|� w�� )]��U, H��4 ��D��2� �� ��� ?���c�| Á�©9{# R���  .
:�, ��D��2� �� :; �D��i H��4 :2 )"��2 :� ��9& �& ^�2 <�&	 �r	& )l��3 th� ��`c� ^�

 �4 C )l��3 w�� ��=,  � ?��T�� ��� )]�� �& �¹.�V	 ��S���V )�	(���	 )]�; !���k� )y EgU�
R��� ���`cT�	 )l��( R��� �	#z�T�2 �]�; ³�&	 �1�9 . s�]g|�� )"j�	 !���k� N(" R��� �9�,	

Tg�& ����]� -�4 ?��T`� 8�����eD���� !���q� )].  
����� R���9	�� h,��|� ��� h9 w�� H��6P R���T�*� Q�¢g� �& ^��� �& hd R��� N(" )]g	 .

Q�v`c|� M� R�D���� �D���� C ¬9 �}� 	& ��U� #�P�; 1���� N�½ ��T9*� �(" .. ����4 t��2
c2& ���2 	& I�T�|� ���� #��y� 	& RB!��k� ¿��=� :;b���k� ���� . C ��T9*� �(" �P��	

R�]�; Q!�+� )]v�� C	 R���; Q!�+� )]v�� . ��¢ x��2%� ��T9*� �(" A� ����� !��& �B	
1�B ��9 ��P :���{�J� 6H©T··& ©)J]JTLg©�·& w·�{� ©)6"{�{]©�·&{	 ©)6]{c5��!L3 ©)J"J!�6]L¶ ©:J; {s{#Å� 8J�{� ©:J; {IÕ�{! ·({}·& 3̧J�{	 ©)L�

 {bJ�J��·� �·({" ©:{� �5�L4 �5�J� JR{;�{�J�̧� {s©�{� ��L�L�{, �̧·& �{�©�J]{� w·�{� ��L�·B * �5�L4{	 L�©�·B ©:J; �{�6Ñ�{�Å� {a{�©�·& �{�5�J� ��L�L�{, ©	·&
L�J�©]6c·�·& ©)J"J�©�{� ©:J; ¹R5��!L3·��L�J¢©�6�̧� ·�{�·� �{�J� �{��) ^���k�:XY�	 XY±.(  

 � ���9�c� �V& -;�9 ���� '& �<D��� �]¶ :; ¿�¨ ��T�� �4 �%� Rg�¢ Q!��c2� R��� N(" :�vc,
a�U� R��+� N���& <��+� I3 ��� . !(� < ��� R���T�*� Q�¢g� C �(" ��9�c� �V& 0� a�c� � ���

a�U� C Ç�B�� C . ��T�� �4 w�� R��� s�B& A��, 0� :�	 ��9�c�� ^��c�r� <,�¢� C ��� �%�
<D��� MV%c� 	& ��]��� !�(c�r� E�¢cT� -� �N��; ��B . �4 C	 s�B �4 C N�Ì '�¢g� �Vk� �("

 C R��#	 R���� N(" �& w�� 1�� �� �<��} :; x��� 1��� �& ��T�*� 1	�� 1$k� (�;	 �R���B
<P!�} :; ?%, �	 �<,�¢�.  

 E; ����	 ��T�*� �& ��� I3�R�g� 	& <�; -T4 �s��|� �(" ��� R�]2 �B�i f�c��  . �;&
e¢�|� �(l )y ����i �	!�cn�� RgT�g�� �	�V%c|� : ^	��� N(" )v} C ����} �B A��, 0� �& �>

& �B :���� °�� ¥��� �(" ����9 �	 pb��i b�i��; ×��� �& r� ��; EB�c� -� R������ �; �4 ���#
?��P�	 :; ����� 0� w�&.  
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R���c; RcB�; ?��`vc� 7���� t���� R��P� )]��$ C ��	�`�� )"M� �;& .. ���� ����9& 	��, �B
R�P��� R�`vc� A� ������ <��c� ����� r� �.¡ r R����� C �]��	 �R��TP . ���� ��� %��� -.��

 �Í�g��	 �]�� :; ����)"#�TP& t�v�& E¢B A� .. fg�� Í-��	 �)D��� M¤� ��2 Ç��,� :; r��
t��"k� E�B :; ���� e��¢� a��2	 �!�� �� .. M� R�;�4 R�`v, :� )]���� -�� �(" ���T�	

R�¢��; ..R����9 Q!�]i ��� ���� w�� 0� �]��� . �R����]U� )y��; ª�4 :� )]�; �=�� �)]v��	
���¢���y M.|� �v��  . ×`�	 x(��	 R�����	 R���� :� Ç��c;r� :� )]c/=� ��v )]v��	

)]c�T& ���¢�� �1��� . A� �	�g� )]¢�� ���U; C A��, 0� �43 w�� )�!�B s�� h�T� )]v��	
1����	 ?����� .�0� ���2 C )]c9��� ��`v� )�& b��¶ Q��� ��U��� :; �	��y� b�	 ����9&	 

)]��� 0� e� t�#& x���; E�	 C )]Tg�& ������!  
R��º� R������ ?��P��� :; !��g� R��.> r� HT� _�¢� N(" �4 . ����, ��P A��, 0� �& ���

 '& R����"�� H��4 � ¯R���; Q�¢� '3 ��T�� e�} :; 8���� ��� 1���k� N(" w�� �gB�c; ��T�*�
� :� Ç��c;r��]D���� C �" R���T�*� 1��4 ���2 �& I3 o�; ��� Mn� �Ù����9 ����i �¿�	= . �("	
R"����� �i�� . b�c�c; ���� �4 ���� �& hP� R���T�*� Q���� 1��4 R��!3 R����"�� H��4 �3�

b�;��� :; ��`�+� .�9�	 ��P C R���T�*� w�� 8JvL� ���~ ���c�, �	.  
�� 1����� :���"�c� :�(� )" �5�L�� ���	 1���� R��2	 HT� R����"�� . Q��� �Sv�& �]��	

R"����� R�i�� ..b+B��� �T� !���c2�	 �5�L�� �T� Ç�¢��� ��� I3 �k . ������ ���nc�� )�& E;	
�"�V��,	 �]�T� ¿�c�* �"M�	 1����	 R���|�	 ��¤� b� :; ���k� �;��� .	 C ����g� I(4

��P ¿�c�� w�� 1�+`� �"M�	 ?�	��v¤�	 ������	 !�"=�	 R]4�g� ?�,��� !�.4� . E�c� �3����
 '!�!(� Èc�c �U�� :; R+B��� R-T� Ç��	 ���� ������	 ���� ?���� ¿�c�� C x��2k� �("

(" ���� : ¯¿�c�� �	# R�c�c; Q���� R-T� ���	 Rg��v��B�� ��T�� Q��g� N.  
<�v� �S��½ 	& < t���c2� 0 b���B )"#r	& ��;��� s��Bk� ��� ��4 .. �4 C I( R�.;& �P�,	

�����, #-�� . )�"���� ����2 A��, 0� �;& Q#��� N(" w�� t�v��	� I3 �<���� R�`vc�� ��Ñ�� C 
� N(" 0� �`��	 <��/� Q�B ����� ^��c����& ��� Q#�� . b;�º� w�� ��v��� ����4 );k� ��� C	

0 b���B )��;���	 h��Pk� 	& . a�!#� s�� R��c� ?��, �R���; r	 R����i M� !���k� N(" �4
��}& R]P :; R���T�*� Q�¢g� t�g� )]� s��	 �R]P :; 0� ?�g� . ����� )]��� �����& )�& �	

 e��¢� �(" �& f��¹���i �RÂ�T� t��"k� :; )D��� !(�� �" I3 ���2 ���	 �R���9	�� ����c 
I3 C <� R���c2- A��, 0� A� ��cT|� <P�c�	 ���D�# fg�� #�]P	.  
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:��� :� 8��+g, )�� )]�� :�� � s��B& C RÂi�¤� !���k� N(" ?�Uc�� �� . ��}& R]P :;	
 ?������ �"& Ç�c}� 1���� �Ó 8����� #�]�� :; �!���	 )"�D��v ����T, �]�4 _�¢� N("

7�9	�� . �Sv�& ��� �� �!���k� N(" :; ��� R�;�4 R���� �]�� f�  � );k� �& �(" Ê��� ��& r	
�.4& R�è& �y ���� R���+gc� ?������ Ç��,& :�	 p!���k� N(" !�c2 C �]2�g� �i��} 8g� r�� 

fg�� 8����� #�]�� :;.  
bcgD�i A� b�T��; ����4 :�(� ��D��2� �� A� -�& <zP{�6; R��� C x�¢¤�	 :�!�+��	 #�]�� .

8����� M¤� s�]g; )]�� �!��� �;��� ß�¢Ór� :;$ C )]��� !���k� N(" ?5��, �B	 . :; r���
�¢�U� fD�2# A� )D��� <��c�	 !(��!�� �� <�u b����; A��, 0� A� x��c� x	t�� 8�T�	 � ..

I3 C !�� -� '	��T� È]�|�	 R���U� :� ���� ����� � )�& ���¶ .. w�� Q���� �����2 )]�
�vg� 	& �)]��$ hT9 )]�-2& �];�B Q!�g�� �;� 1�9 '&  �e���� )]�T� �;��4� 	& �)y )]c��g�

��`v, h�T� 	&����� C ���;��� R��; ?.  
 %¢¤� C );k� N(" H�B	 ��4 b�k ��!�+��	 #�]�� )���, !�;k� N(" 1�9 s�B& ����	
 R�B�� 1�=, r	 �!�+��	 #�]�� b� ?%U� RÂi�} Q��� 1	%� pª�`+� Q���� e��i :� ?��c��	

R��� N(" C 
��� ����� �]v9# �B	 �)]�� ..� ��9& �& 8" :; ������ )"���¢¤ Q!�g4 ����2 �}
�����, . Hg�, 84 :��� )�u )]��� R�	�g; H��4  � b����� :; #�]�� b� Q��g� N(" H� �B	

x��(� :; R��c� Q!	�� A� )"!���& . b����� N(" �& ����� �	t�� ���c� Í	! )]�� Hg�� �;����
)l��( Q!�g�� 8" . w2�; 1����" :v�	 ��� <��� ���	 �8�� f�c� �&! w�� <��� �	!�" E

 A� <�B-� :; ��� <�2��	 �f�c� �&! w�� �]��d	 �)"���¢} �4 E; )��Â�2 �4	 ��D��2� �� h�3
R�j� C f�c� e�¢�� �Q�g�; ¥!& A� )l��3 �4 <��� f�c� ��`� �R�j�) " b�	-�X� :ZX�

ZZ .(�Sv�& 1�B	" :�9�	 �T�,	)��� Mg�c� R�¢} R`��3 �) ."#��Z® :ZZ .( A� R���*�� '&
��}& 89��& ..)4���¢} �4 �`��� )����( Q!�g4 ��9�	 �T�, ��;��B.  

 ��D��2� �� ��}k� <����, A� ����� :�	 �s-T� <��� w2�; :; �;�	& H��4 N(" �& I� r
¡ Q!�g4 ���� 	& f�c� R�`v, �%� 1��� ª+� r��T�*� ���¢} �` .�}� E��; C w2�; 1��� :

" )c�&  � ¥!k� C �"����c )����& �& )�y� x�� �;&  � s��9k�	 �D��g�	 ������ 8" N("	
�"����cc �]�� �	���� . I���	 H�& �l I��	& ��& N����		 <vD��� E�~ ¦g�	 Iy� 5x�� 8�c, 8�

	 �I,��9 s��& �4 I��� :��	I;��& 1�¢, 8� ."-D�B ��v�	" :�9�	 x! ��y� ���D��2� �� E�� .
I,�B �4 :;	 ITg� �4 :;	 I��B �4 :; Iy� x�� h`c� . ��&  � ?����� N(" :�c	
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 e��¢� C 8U¡ b9	 Ic�� C f�½ b9 �l )��,	 �a#r	& w�� �]5+LB	 �I��B w�� s��� �l I��	&
s��, b9	 s��, b9	 .	a�� w�� R;-� �]¢�!� . )D��B w�� �]�c4�	 �I���� b� hD�+� :�c	

I����& w��	 �Ic�� x���& ."�Sv�& 1���	" :M} I ���� 8� x�� ��� C :T��	 ë�+� ����	 "
)R��., :�.(  

 IT�c�	 ?�M¤� ���	 h��� M]¢, w�� Q�U� �4�� ��4 s-T� <��� w2�; �& )���c� N(" b�,
��:��}à �]����,	 R��c��	 ��T��� �"�U�� 8��� ��4 <�& RP!� R���U� s��9%� ����	 ��9�c ..

1��� ¬9 :x���k�	 ��!��� w�� R��c��� �l ���gc9� . N(" �4 ��� Q�9�	 R�`� �9& !�+c� �"
¯���~ <;�B ���¢} �4 �`¡ �9�	 f�, R�`v, �%� ��c�� w2�; �& )���c� !��4 �3� N(l x��(� �� 

 w�� R���U� 1�=�* -�& RP��� �; �� ������	 Q��� N(l R���U� w�� �`� RP��� ��� R�]T�
¯����  

 r �;�� A��, 0� s�;& ��g��2 )�%� )"!(�	 �#�]�� ��� R�i��� Q��g� N(" 
��� ����� �9��
� '& �fg� :� f́©�, JR�`�& �'& 6fg� <�� '=½�Â�� <�� ��, r	 �'#�]� : .. r� (Â;�� <�g�, r ��

<Tg� Q!�]i . R�`vc� �=;! ���� �& r� NM� 	& f�, R�`vc� #�]�� w2�; )���, :; ¥��� :�� )��
 �R��� )���c� :� ���� �����	 �2��c�	 8}��c� A� ���; #�]�� :�	 �����]�	 fg�� t��"%�

��.�c� �(" �	jc��	fg�� Q!�]i �"	 ���k� ��4�,	 -�&  . ��4 w2�; :;$ C ���� �& EB���
 ����9 	& f�, ª�3 )2�� fg�� R�`v, Ç���; )y �O.6; I( �?-�.�c�	 R��"��� )2��|�� b��;

�}� ..)l��3 :; Ð-¤� R�è%� b�; s�� C ���~ s��� )c]� 8� . :; 8����� �=�|� ��T� )]��	
N�]�> ���T¡	 ��.�c�.  

 s�" �;��� �+�cÛ 8����� I�|� �& RP!� ��D��2� �� Ç��i C N(" Q!�g�� Q��� ?=4�, �B	
 ���g� R��2	 )]�� ��, � <�& ���¶	 E�y� )l��& )]�����B ��;��� ����4 ��9 )���!	& C ���y�

x��(� ..	z�� )�& RP!� )]�; M.�� R;�+� Q�� H��		z"�,	 ����� :; � ���)R�#�]�� R��2�|� :¿ 
X( . M��� )]|�� (Â;�� ���	-D�B �����9 :� E���" :N�,�T9�	 !��,�Â�2 Q!�g4 ��� )c, ��4 "!
)e��T� EP�|�.(  

 ������	 �!���k� N(" R�!��; C ����U� )"t����& H��P ���y� s�l #�]�� H���&  � R;�+�	
*� x��3 �& )yf�, r	 !�V �]��� r ��T� .E��" ��� 1���" : Iy� x�� A� ��D��2� �� EP!�

IKq� H�³(�, �B I�k .x�� A� ���P!�	 �;-4 )��; �	(} . s����� ��T9 ��B�	 �� �4 ©E·�!� < ���B
��"�g� 1��6�) " E��"X± :X	Z .(Q!�g4 ���� r f�c� 	& ���� �& #�]�� E��" ª��� ��" 
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�*� MV%, :; ��T�*� 8��,  � ���`c�	 ª��Tc�	 R��c� �" ���	 x��(� . �Q���� �	 ���� f�
R����9 Q!�g4 �./ '(� �" �hD�c� ��T :; ��c|� ���� ���	.  

1��� R��"��� b����� N(" w�� #��c�r� �¢} A� ��;�� 6��� {<5�� b�T� E��" ��B	" : �3� 7�
B�]�� Hgc& r )�,��5�T6; :; R;-T� ªD��3	 �8v,!& r )�,�;��,	 )�,�B�� Ê )c;� . �� ©�J�©�&

E�& r I���! R���	 �I����& R�� .)D�# �]�4 Õ�J��	 �N��|�4 e�� J�©�{�̧	) " ��;��µ :ZZ � Z±.(  
t����� ��� 1�B	" :R�i�� R;��c� ��,%é, �	#��, r .�̧{; �" !�n��Ê R"{� . 6H�T�	 �]U� 6�&!

�g�� Ýt���	 .�*� e�i& HT ^��c�r�	 . 58�� ?!�� �8Tg� �]©c{v{�� )4#���&	 )4!�]� �	Ñ!
�]�» 6H��; �-�V ."�Sv�& ^��&	" :��� s�;& :; )����& �� ��=�� �����, ����Tc�� . ��� :� ��g4

M¤� ��� ���Ã��, ��U� .e�� ����i� .�g+��s���|� � .)�c�� ��vB� .R�;!k� :� ��;�9 . ÈP�`c� )�"
x�� 1��� .È�.�4 Õ�{��, =;���4 )4���¢} H��4 �� .^�+�4 M+, '#	z��4 t��» H��4 �� "

) t�����X :X� :X± :X� A�X®.(  
�n�; ��� 1���	" :8��� <ã �Ó&	 x�� s��,& í .�2 t���& 1���� �?�B�`> s��,& �" �" ¯R

?����� ¯Ú���� ^�%� Õx�� z�T6��H�$ !��&  . R�¢} :� '�TP Q�K � �+�; :� '��� 8¢�L& �"
8Tg� .ë�� �" �; ��T�*� �]�& aj}& �B . R»�� h�	 e�� E�+, �& r� x�� I�; <��¢� �3�;	

Iy� E; �����c; I�T,	) ." �n�;� :� A� ®.(  
� ��4 <�& ?�!���� N(" b�, :; ����� �&	 �)l��3 �g�, b����� �%� �2�! #��c�� #�]�� �

 ���c� :; 89��k�� w��� r A��, 0� �& )y �����	 �Q����� N(" :� )"�� ��	�9 )]D����&
?�Â�T� :; ��T�*� <��,!� �; hB��� :; R��B�� �9�	 e��i a��" �� �t���k� :; ����	 1����	 ..

x�c� �& �" I3 �; A��, 0� < �g��� ���}& Q�; Í-+�	 M¤� ��� A� #���	 �h���	 ��T��� 
<��3 :; s��,.  

-��i )]�� e�� � )���c� �(" �V& :�	 .. ����c}� :�	 �?������� :; b����� )���, ��4�, ��9
��}& Q!�g4 ..!�g4 ���� ?��`v,	 _�U; :; )]D�`�� !��4 <��� �; �%� ����� � �3�	 �)l��( Q

!���k� )"����; a-"q� )l��3 )]�� �g�� A��, 0� �q� !���k� tr�" �.; �; :;$ C :�� . #!	 ���
#�]�� hc4 C" :!���k� )y�gi%� )]�; x�� h"(� ����+�	 !���k� <�� �P�� r '(� ���� "

)¿ �R�#�]�� R��2�|�X.(  

                                                 
��V�� BCD H�. W�J ��V9 ��
,� � .=�>��  
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 <�%� #�]�� ����� <���	6, �©�J�{fg� H��4& t��2 �fg� )]{fg� 	& )];���& :; f�,  :; �P! 
{fg� 	& �)]D�`����B :; )"Ñ����& <��� �4& �; �("	 �)]D���& :; �gi .  

 Q���� �]��� ����	 R�#�]�� Q��g� fg�� �	�V%c� ��!�+�� )"	 ���D��2� �� :; 7�.� Ç�g� �;&	
Q!�g�� .� ª�T|� �& �	��c�� )]�³g4 !� w2�; )���, �& �����	 �h��+� w�� <,�> )]cÂ�¢¤ Q!�

ª�T|� t8�> %�� R����� C :�vc� )l��3 :� �����B f�, ª�(� s-T� <��� .. b����� N(" �& o�>
!���& <P�,2 �ª�T|� '& �x�� ×�4 �Ó )"s#� �� x��( Q!�g4 ?�/	 Î%� . r ×��� �& )]��#	

» w�� !����]�» w�� !#�B A��, 0� :�� :�	 ������ �4 x��3 � ! �%� #�]�� )�$ ��g��	
 pRÂ�¢¤�� bV��; )]Tg�& ����4 )]�-2& �� )y��� )l��3 �g�� �; _�U|� :; ����� �B )"t�`��

 �» w�� N�9	 !#�B Ê�c��	 �RÂ�¢} -� ���� ª�T|� �;& �NM� RÂ�¢} �» E�¢cT� r ái�¤�	 ���¢}
�U�� .:��}�� x��3 �Pk ���	 �N��P h�( r ª�T|� h�� �� ����� . RÂ�¢¤� ��V!	 �U�� �� ��

 ���� I(� �5"%,	 �RÂ�¢} -� ��4	 s#� :� �Â�� ��� )�� x& -� ª�T|� ��4 �|	 �s#� )]��& :;
�U�� x��( Q!�g4.  

���� C �!�+�� )]�]� b��T|� ��� ��& ��	���B 3� pN(" )� : <T/ � �9& a��" f�
�!�+�� :; ���& Q�¢} ��¢} I(�	 �<;&	 ª�T|� r� ��¢�U� . �"¼; N�9	 ª�T|� �	jc�� tr�]�

�Sv�& <z;& <�� ��Õ�� b��T|� :�	 �R�¢¤� :� . 0�� 3��� ���¢�U� <T/ � N��2 �� �P�� � <�%4	
1��� �(" :;!  

 �!�+�� �� ª�T�� ��9�	 r�B ��;��� :	 �� <,�; �& 	& �h�(� :; s�+�; <�� <�� 1��� 
:��}�� ���¢¤ Q!�³g4 h��+� w�� .�;�¡ #��c�r� �(y Rg�Æ ª�T|� )���c� . < 1�B a��" ��4 �3�	

< !��c�� -� �R���� )]��P��& C o�|� �(" �.> ..���� ���`c� R��+; ��k.  
 )�� �]�; #�+� �(" C :�!��`� r��B& ��;���:  

X. f�� 1�B" : hc�� hT9 �����¢} �P& :; ?�; ª�T|� ��) " ��.�!�4 �"k A	k� R�2��
�:Xµ.(  

Z. �Sv�& <�B	" : ?�|� 0� R���� _	(� 8� ?�|� �& �P& :; R;����	 �º�� -��; N��� Ç�T�
�9�	 �4 �Pk) " b���j�� A� <c�2!Z :.(  

�. �Sv�&	" :h�U� ���¢} �g�� ¬9 0 �; C �S��;& Ŕ�]4 {f�D!	 ���9! ���� 8�) "e��T� EP�|� :
XY.(  
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±.  �Sv�&	 "x�c�; <�k ���Pk R�� !�� 3� ��;��� R�� :; ����c�� ª�T|� : w�� eO�6� :; �4 ����;
R�U}) " R�i-� A� <c�2!� :X�.(  

c�cT� �"M�	 1��Bk� N(l e�� <�k R���� Rc�; ?�; <��	 �R�¢} -� ��4 ª�T|� �& ���`�T|� È
R�U¤� w�� ..)"���¢¤ Q!�g4 :��}à �� <Tg� :�� � <,�; �& H�.�.  

���43 �& e�2 ��4	 .. )]i�¢Ó� :;$ #�]�� C HU� R���� :� ?��, R����+�� Q����� N(" �&
�`�� <��`c� �; �%� ���¶ �;��� 89	����D��2� �� �D�2 x��3 �g�� x���	 _�U; :; )"Ñ . :�	

<Tg� ��Ì*� C #!	 �| Rg�Æ N(" �!�+�� Q���� :<Tg� ª�T|� 1���" : ���c�	 <���� (}%� r :;	
��`cT� -�) " ¬;X[ :�® .(��}& ?����� ��}k� ��P��k� C #�P�; o�|� fg�	 . :J; :z��c�

 ª�T|� �& Q!���� N(" w�� h�+6� �& ��T�� �4 w�� �� ��U�� Q��� R��!3 <��� jc�� r s-T� <���
Q����� $�g� <Tg� h���.  

 w�#� '(�	 �R��2�|� R�T�T� f2�; ��4 '(� w2�; L1��9& �Sv�& !�g�� ·Q���� �9�,	
<����, R;�B�	 ����c t�P <�%� 6ª�T|� .2�; h"3 �;��� <�& Q�!�c� C t�P ��� �R�� b��!& ���� A� w

<���� C )y �y� ���� ��D��2� ��� (��	 ..-D�B )]��]� �& #�!&	 x�� hv� )]��� !�V" : �(" H�&!
R�B�� h�� h�� �" �3�	 h�U� .)]���&	 )]��� �v� 8�`� �4�,� ���� .����� ���� a����%� "

)¿	�} �Z :�X[ .(]��� hv�	 <;�B A� w2�; EP!	)y 1�B	 )]4�U )" : £%¢}& �B )c�&
R���� RÂ�¢} .)�c�¢} �Og4& 8�� x�� A� ��� ����� ."Q�!�c� 8��	" : x�� A� w2�; EP��

1�B	 :h"3 :; Ry� )]Tg�k �����	 �R���� R�¢} h�U� �(" %¢}& �B �N� . ?�g� �� ���	
H�c4 '(� I��c4 :; �6̀ ©;�� r�	 )]cz�¢} .�� 1���w2�| x :Ò�c4 :; N��& Ê� %¢}& :; "

)e��T� EP�|� :�[ A� ��.(  
w2�| A��, 0� ��� )�� : bÂ¢n�� Q!�g4 M+� �& á¢n| ���� �s#� �� :; I��� á¢Æ H�&

1�B <��	 �:��}�� :Ò�c4 :; N��%2 ÃÊ� %¢}& :; . ��9& hB��� r A��, 0� �& x���� �(" ª���	
h�(; 1��h�(|� r� hB��� r& A��, <c�2 ���	 ��}�  . 1��� )���c� �(" #�P	 :; )��� w���

���|� x�c�� )���, ��g�¨	 �<;�B x��( Q!�g4 h�6� ª�T|� �� �!�+��.  
ª�T|� :;$ �T� Î�!�c� )���c� �(" �� 1��� �D�B x!	 . R�y*� R�T� N(" �& I3 w�� #���

	 �R�$& R���9�T�, r R�$k� eD���� . M�c, r A��, 0� :�2 :�	 ����� R���c|� s��9k� 1��c, �B
1��c, r	.  
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-��	 -�� R�i�� �Sv�& 8]� Q!�g�� Ç���; �!�+�� �]��� ���  � R#k� �;& . �� )y�B -.��
}& Q!���� 	& ��]�; m�nc� �& E�¢cT� -� �s#� :; RÂ�¢¤� �!	 ��T�*��� : RV��; ��T�*� Q�¢� ��

RÂ�¢¤�� . �(":��� b9 
��� ����� N�z�g� )�=�" :
��, :T9& C ��T�*� ����} ��) "bc�:µ ..(
¿�P��r� :; Ç�� '& :; R��} ���� �#	=; ��T�*� ����} ���� ������ . ��� 1���	�" : ��; �4

Q�¢g� w�� ���) "D���� x�c4 �'!�n�� ª�`�= ..(R�;�4 R��i Í	�� ��� ��T�� ���.  
 Nz�P :; RV	!�|� RÂ�¢¤� w�� h��c� E�¢cT� r ��T�*� �& R]P :; ���5�� �!�+�� �& h����	

�]�� Q!�g�� x& -� #��; :D�4 A� RP��� H�# I(	 �s#� j4k� .. ��}& R]P :; )]��	
�¢¤� �V�� � :�(�� b+nU� �& �Sv�& �������Âi�} �è-4 �t��9	 s#� '& �RÂ . �(�" �;k� ��4 �3�

ái�} M� �!�� ���� RÂ�¢¤� ��� � :; �& �3� s=Ì ���� . R�.;& ?�P6	 �3� r� H�.� r 1��� �("
 ��2 �!�+�� �� R�.;k� N(" �.; a��" f� :�	 ��!���& ����4 I3 E;	 R�¢¤� ��V�� � Ð�n�k

�è-4	 �b�V� b+n� h�(; "t��9	 s#� '&"ª�T|� �]� ��.� mnU� �;& � . � <�%� )"Ñ��#��
r� f� Á)æ�� x& M�� #��; <�k R�¢¤� ��� .. :; �Sv�& �� �°�� <��& ��B :; ��� r #��|� �k

<;& ��B . <��& ��B ��� #��|� �& R����� N(" Ç�cÆ h�B A� ��2	 '(� e»k� �(" :; '!�� r
�°� . :; �.4& <��& ��B :; ��� ����9&	 �<;& Q!�� w�� ����9&	 <��& Q!�� w�� ����9& ���� #��|��

b����� :; ��!��c; �!�B ��� ����9&	 ��Sv�& f��� ���	 �<;& ��B . ª�T|� �& ¿�c�c2� ª+� ����
D�+} �]�; �!		 �
�; Q��T� :¢� :; �	 �� ¯x& �	�� <�k R�¢¤� ��� ��]+ . RV!�	 Q&�|�	

 s#� ���& t��9 e��i :� ��¢�U� �� Q�!�c� 1��, �� ��P�� �.; �!�+�� ^�� C R�¢n�
) :���c��: X A� Y .(�P�� :; R�¢¤� �Ó -�; �.4& Q&�|� �P	 ��¢�U� �& I3 o�;	 .. I(	

s#� t���* R��!3 �"(�� .	 t��9 {�©�{� �V!�	 �6	 '(� #��|�� �	 :� R�¢¤� A� x�B& ��4 �"{�9
:���k.  

<�� �!�+�� 1��� �; M� <Tg� C �M� ª�T|� �;& .N�#��	 Nt�P �+n� �& ��Ì*� C #!	 ��� :
"ë�+� )��|� �]�& .ª�T|� < 1��� :0� �"	 �9�	 r� ���� �9& f� ¯���� �����, �3�|) ." ¬;

X :X� 	XY .(� �(" :; ªvc�	 ª�T|� �& 1������� <Tg� jc�� r  . �3� É�T� ����
��9�� ·ë�+� N!��c�� ..¯I3 w�� Q!�g�� Q���� 6f�2%, �  

�2& ��� ��" 1�B&	 :¥�c�� �;��� <��� R��»k� R�;-2*� R����� f2�; �»& s-� �$�; ����2 
��� ª�T|� 1��� �S�]UcT; t��g�	 Q!�³g�� Q���� w�� s-T� ���� A� �!�+�� !#�� ��(" s-T� <

 R�T, (�; ��Ì*� :; �t=P )"#��c�� hTu ��4 <�& E; �-.; R�#!k�4 Q����� )����i ��� C <�+�
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���B �U� .%¢} H��4 R���T� R~�c� �& �(" )]g��� ��� )]c�9 H��4	 .ª�T|� ��� � ���B : �3�|
1�B ���	 ����� 7���, : �3�|1t�Tc� �& �B���	 ¯Í-+� :� �%T, : R��i %¢¤� �(y ��]�c�� � ��4

���B �U� R�T, .. N�``�	 N���� R��»k� R�;-2*� R����� f2�; ����2 <�� !��& �& #��>	  ¯  
 :; ?!��	 �b�T� ?�Â; <�� R��¢|� Ç��c}� w�� wv; :;$ C N���,!� t'�P ���� �(" ��

� ?�Â; ��P��k�?���� ��� �T�� b�-;	 ?���¢ . ��� M¢¤� ���`c� �(" w�� �2��c,  � R;k��
�"!�Uc��	 E��¢|� Ç��c}� ..¯I3 ��B �l�c4 C <c�}#& '(� ���`c� )�9 !z�+c, �& :����  

<6c�B �; �& �©�{���� ; �4 �& ������ s-2*� �q� r�	 ����|� x�c�� ���� A� �#��c2� <6c�B  ��� #��
s-T� )]��� )"M� 	& w2�; 	& ª�T|�4 A��, 0� �2! R��}	 �R��� R��i Q�¢g� .. )]�; �9�	 �4

R���+} '& #�+� �(l ª�T�� :�� �	 �0� R�+� C ��4.  
 :� h��+� w�� ?�|� !�c}� <�%� )"#��c�� w�� ª�T|� Q!�g4 ��T2�� )�& �Sv�& �4(�� �����	

� �i�} h�i���� ���¢} �� . ����� :; �]���; C �]�+�& ^�2 h��+� w�� <,�; R�vB	
 ��4 h��+� _�� ª�T|� E�	 �& ���& ��Ì*� :; H�.� r <�� 1���� ��" 8gc4�	 �0� t�� �� �
���

:��S�! h��+� w�� ?�; <�& r	 �<�; �i�} h�i	  .��Ì*� C t�P ���" : w�� �}	 -��B s��, �
-D�B 8�+� ��4	 <]P	 :�%�� N(" �� �6��c�� :�;& �� �N�c�& �� . ��4 �� ��& ��!& ��4 f� :�	

H�& ���,) " ¬;Z� :� .( ���¢} ��� <c���� t��T� :; w,& '(� �& )��T� ���� ���� �]�
�U�� ..z�¨	 8���¯R��� N(" :; Ð-¤� r	�� ��P�2 <]P	 w��     

 �!�+�� Èc��Sv�& 1�B ª�T|� �%� h��c� �(" w�� �Ù#!" : ���, ��4 �� ��& ��!& ��4 f� :�	
H�& .."1���� : ���� ����� x��( Q!�g4 ª�+� :�, � ª�T|� Q#�!� �& w�� 1�� �(" <�B ��

 ¦`�� ¯I3 î%� mn� 8gc4 w�� ���¶ ���� t���& A��, 0� E�	 �" ¯�y Q!�g4 !�� �N(" 1���	
���Ì*� C #!	 ��4 �1�B h��+� w�� eO�6� �;��� <�& RP!� N(" h�+� R���� ª�T|� R�"��4 Q� :
"�c��� �| 8��� 8���) " ¬;ZY :±� .(�c4�, �3�| 8y� 8y� '& . �& s�, Í���� Q!���� N(" �U�,

 ª�T|� 1�� �!�+�� <;��� '(� ��	%c�" ��4 �� ��& ��!& ��4 f� :�	H�& ���, " ái�} ��	%,
h��+� w�� ª�T|� e��	 A��, 0� Q#�!� H��� �| <�%� 1��� ��Ì*� �k ��i��	 .. :; r�� <�q�

�}!�� A��, <�� 8�cU� Ç{�{� A��, 0� w��� �| s-Tc2r� : ¯�c4�, �3�|  
1��9k� :; 1�u h�+6� �& ���� ��4 �; s-T� <��� ª�T|� �& R�-¤� . ����� A� t�P <�%� 1����

�;�¡ �i�� bK�� ���¢} ��`� . m�nc� �& °B 1	�� � ¥��� �(y ����� A� t�P ��9 ª�T|� ��4 �
���¢¤� :; ���� m��nc Q��9�� R��2�� �!�+�� <�T� ��.  
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h��+� w�� ª�T|� ?�; R%T; �;& ..$�dq� �]�z��& ª�T�� Q#�]� a��]� .�P t�]�� :; ��	 Nt
1��� R�� )]��� �& <�; ����i	 b�T��g� RgD�i	 #�]��" : r� < w¢�6, r	 R�� h�¢� e2��	 ���� ��P

��� ����� R�� . C ��T�*� :�� ���� �(�" 1�� �-V	 s��& RV-V ?��� :¢� C ����� ��4 ��4 <�k
1�� �-V	 s��& RV-V ¥!k� h�B) " ¬;XZ :�	 ±[ .( f��� ��� �}#"����� "� :¢� C 

�Ù�9 <�¢� :; ¿�}	 ��Ù�9 <�¢� C ��;	 ��Ù�9 ?��� . ��;	 ��Ù�9 j�� �}# �Sv�& ª�T|� �& H�.�
 Q����� H�¢� h��+� w�� H/ � s�# �;	 ��i�� h��+� w�� ?�; <�& �!�+�� )�=� ��Ù�9 <��

 ���¢} ��`� ?�|� �J�·B <�%� R�D���:��}�� . :� <�B ���� ��3�4 �0�� 3����	 �ª�T|� ���� �& �;q�
�c�; <�� ��;	 ��c�; j�� �}#	 �h��+� w�� ?�; <�& ����$ :�(� tr�" x(�� 	& �R��� N(".  

 )]�; ��9& ���� �c�� �& '& ��T�q� R�`vc� Q#�� �& :; )��� w��� ��4(�� Q���P Rg�¢ a��"
 )l��( Q!�g4 :; �	!�� �B ������ � #�]�� �& r� s-T� <��� )�"���� :;$ (�; H��L& �B H��4

�;�¡ �"MV%, . ��D��2� �� t�2Ñ! �9& �& Q�!�c� C #!	 ���"'#����� Í�cģ{� " �� 1�c� ¿�} �;���
 <c�� x���& :; ¿�¨ :{; < �����B s��� ^�T� �+�� < e�9 �3� <�& x�� !(� ���� <D��� NM� ��B

R4��|� :; �|�2 <��P! ��� .<D��� ¿�} :; 1	& H��4 Q��9�� <c��� �& ��9	 .N!(�� t��	 �]�c�� .
 1��  � )"���¢} �� �l �	���� 3� �Q!�g�� :; ���� ���, !	(�� N(" �.;	�	# R�]; C )]9-� 

�;.  
T`� �L.¡̧ �& fg� :�/ r <�%� ����� �-�q� �3���}& fg� :� R���� A��, 0� s�;& x� .. �y

 wT��	 w2�; 1��B&	 ��!�+��	 #�]�� hc4 N���,	 �8�¢�;	 e9 �-��)s-T� ��]��� .( �; �;&	
R�i�� ?���!	 t��"& h�T� )"��� %U� ��� s��� tr�" �� RÂi�} ?����� :; <�-} �P�� . ��	

�+� )]�-2& e9 C QM�4 R��"� ����,!� w�� �*� x�� ��`c� ��4 �)l��( Q!�g4 )"!��c��� b�
<����+;.  

>?�'@
�:  
�9k �́9& R��g� ���6, r <�& R��� C !�4(|� 7�.� �;k�	 . #�]�� ��� �| �9# �Sv�& �(" C	

Ç���|� �(" 1�9 !���& :; �!�+��	 .hT�� R��gU� �	��c�� #�]�� ��4 . :; )��4 �& ���¶ ��
3�#	�� ����� ���� )]�B�� ��	 �A��, 0� )]�B��� :�� �)y <c��g� hP�� )�"���� R�! . �43 �B	

A��, <�B C �(" )]��$ 
��� ����� :��L�·B{	rJ� 6!�5�� �{�5T{�{, ©:· �¹Q{#	6�©�{; �S;�5�·& �) Q���� :®X.(  
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 _�UcT|� 1���	"��2 "��� 
��� ����� <c~�, C #�]�� ?���T; :; �� R��� N(" w�� <����, 
�9& )]�; �}�� : <�& �(" ���+� C  r� �)�`��"s�M�&	 :,!�# " ��]� �U� �9& :; �.4& �	�`�|�	

 �.4k� w�� R�2 	&"����� ��2 R~�,."  
	 ��]�; M.�� ��!��r I3 �o�|� �(l m� w�� R/��� ?���c�� C !�.�� E¢c2& �	 x�5c�� �;&

 R���| ��]P ��(�� � I(	 �?�|� ��� ���� �	���� s��4 #�]�� �& %¢} ���¶ ��� ����+��
?�|� ��� Q���� :� #�]�� �D���.  

 A� ¬9 �Bk� w�� ?�|� ��� ����� ���;�� ����4 #�]�� �& 8;-2*� ���c� :; ^��� :�	
 1�2�� :;$� .A��, <��� :���B	Q#	��; �;��& r� !��� ��T¡ : �� ���, ����� ?��� :; NM�	 

I3 . ���P :��	 _�`2� :�� �43 ��� �o�|� �(" 1�9 R�;-2*� hc�� C ?���	! ?#!	 ��4
 �4 ����; �;�� ���B���2 )�%�	 �R�2 ^r� R��2 ����� ��� �%� �	��c�� #�]�� �& ���� :�� R��	��

8]c�� � �R�2 �&)l���  . )�]P ���}�� )�& ����� #�]�� ��� �& ���� :�� :� ���P :�� �	!	
 ����"	 w2�; w�� �#�¡ :�(�� s�M�&	 :,�# ��� �; ��;�� b��!& ���� �	��� )�k �°�� �;�� b��!k

:��`�|� I(4	.  
�2 ��%� #�]�� x��� s��& #�� :� ���� :�� R��	! C #!��� ^-c}r� �(" A� EP�� ����!& 	& R�

�;k� �(" C #�]�� _�� ^-c}� . ����� 1	=� :;$ A� #�]�� �& ?���	�� N(" �4�, 1�9 R�& w��
���B��� : )�& ���T� ����4 )]��	 �?�|� ��� ����� ���;�� ����4 
���  )]��& A� )l�Tc�r -��i

)�"���� .Hv; Q���� �	�B A� �(" )]�¶ #���	 �"	t�P R����� Q��=�� ���i�c2� :�(� #�]�� �k �
��}k� #-�� C Q#�P�; H��4 N(" #�]�� !���& �%� )�T� ����d �("	 ��	�B R�v�� s-2*� ��B.  

?�|� ��� Q���� A� ?�!��� �]�� ���P� 
��� �]�� !�g2& C ���� ���;& �	 . :�# '& �& e��	
;�4 ���# jc�6� r :; ¥��� e��`c R��2�� ��k �?�|� ��� Q���� R%T; 1�9 )���c� s��� � �; -

:��� ¥�� :; ���;�9 z�{�6� �]��� :; ���� ��;�9	 ���T�*� e�} . R�9��� N(" C ��+�� :�# ���
�-¢��� <Tg� w�� )�� )���c� :; .Q�!�c� C t�P" :w2�| x�� 1�B	 : �B�, H�& �"ID��� E; "

)R��., :�X:X� .( �k �<D��� Í�	!& E; ?�|� ��� ���, w2�; Í	! �& w�� �]cr# C R`��	 Q!����
�l ^��� R;-� Nj� e�� �	 R�j� C w2�; ?�; ��� �<D��� ����; ��9 :�� � NjB .Q�!�c� H�B :

"s��� �(" A� NjB ��T�� ^��� �	) " R��.,�± :� .(#��|�� <9	! t�� �" <D��� E; N#�B! :; 
?�|� ��� )]9�	!%�.  
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 w2�| 1�B A��, 0� �& Q�!�c� C #!	 I(4	�" : A� z)v��	 �<�� ��+, '(� ���� C H;	
<;�B A� )6�	 !�" ��P C a�}& �	!�" ?�; ��4 I;�B) " R��.,�Z :µ[ .( Q���� Q!���� N(" H�.,

� �& A� MU,	 �?�|� ��� ��� t���� A� s��v�r� o�; ��� r�	 �Ð�} ���; C ��; )��, Q!��� Í�	!k
 ¯?�|�  

 x��& 1���	�" :!��� �	�� � R�P& �.; H�4 �c�.."�	�z�{�6� � '&  .)y�9 �+� �:."  a��"
����c|� ª��cT� a��"	 �h�U� :� ������|� ��� . ?�� ����T� r ����~ ���Â�¢� ��2k�

L|��5nT .a��" M��� ��4 M�+� . ����	N��2 :; �9.) "x��& � :XY�X(  
<�! ��i�Æ s-T� <��� #	�# 1���	" :R�	�y� C 8Tg� a6�©c{, : .�#�T� ��� Iz��, Ç{�{, : . �����,

Q���� ���2) " M;�=;X� :X[	 XX .(�Sv�& 1���	" :x! �� a��� ���� :J; .����� �"& :J; .+� )]��
)���9 C .)��¢� Ô¡ a�D�}(� .)y�gik )]c�v� ��4�c�	 �#r	& ����U� . ���& j��� ��& �;&

I]P	 .IJ]{�{U� 6H���c2� �3� 6E��&) " M;�=;XY :X±�Xµ.(  
 #	�# ?���4 b�,� ��� Q���� Ev� :;�|� :�	 ������ Q����� ��gc�� ���� ��� �& N(" 
k �<���� h+6� ?�|� Q�}�� Q���� C <9	! ���,	 �£& <P	 w�� A��, 0� t���� a��" w�`�2 <�

?�g+� R�;�4 '& �A��, 0� <�� w��.  
<�! ��i�Æ #	�# ��v�	" :��k�	 �"�� A� s��k� ·1�i <c�¢�%� I%2 Q��9) " M;�=;ZX :±.(  

���k� :; N��� :;	 w2�; )���, C �& ?�!���� N(" :; b�c�?�|� ��� Q���� w�� ���¢B -�# t� .

��� ����� Q#�]� E; Q#�]U� N(" �5��B �3�	 .. �%U� R��V	 ��g�n|� ¬9 �"��� R�¨!�, Q#�]� 8"	

�Bk� w�� '���� �+�� A� #�]�� 1�9 .. �	����|� ��.9��� <� 1��� �; %¢Û ^��c�r� :; �� -�
�2� �� t����& )���, �& :;?�|� ��� Q��`� �43 �]�� f� ��D� . ��cT� r	 ���c� R�B :� È,�� '&! <��

��# A� . !���%� �����c� ����4	 �R����� (�; R�#�]�� R����� C �#�P�; ��4 )���c� �(" �& e��	
� C )y���& :; ��2 �; w�� Q�}�� Q���� C x���� :; )]��} :; �!��� �����c¨ 7�;&	���� . :;	

 �g¨ 	& R��4 Q�}�� x�(� :; ����� )]c��gU�	 �t����k� #r	& )�& 7�;k� N(")]��Ã(���  �;��& ���
Q#	��; . ����, :	 ��*� C ��T�*� �#��c� 84 R��gU� HT� �& b��	 Q��g� N(" 8g�� A��, 0�	

�� �	�Tg, r	 �)����& ��`��%� ����& R+}�� N(" �.; :; �l ��=�& �;  � )����;%� :��c�; )�c�B
��¢�2.  
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 )]�� <��! A��, 0� :�	 �'	�� x���� �!��; �	!(�L& )�k �Sv�& R��gU� R%T; C #�]�� �c�� �>!	

)]D����& t���� ..Q�}�� C I(4 ����2 1��� �& ����� . ������ Q����� ���, r Q�}�� Q���� :�	

 E�! �k )���	 x�T�� !�# 8]� Q�}�� �;& �M¤� ���	 R��c� R��� ��T�ã á�]� N(" C x�(��

8D�]�� .�Sv� �¹.�� ����� Q���� H��� ���T� N(" �.> e�`c, Q�}�� C Q���� H��4 �	.  

�Sv�& �!�+�� �� Q#�P�; R��gU� Q���	 .��Ì*� C t�P " :(" )��� hc4& �'#r	& �� -�� �
��Â¢� . �����¢¤ f�	 ������¢¤ Q!�g4 �"	 !��� ª�T|� Ç�T� xk� ��� E�g� ���� �9& %¢}& ��	

�Sv�& ���� �4 ���¢¤ �� °��) "A	k� ��9�� R�2!Z :X�Z .(1��2 %U�� ��"	 : Q!�g�� �"
+, ¯Q�9 w�� ��]�; �9�	 �4 �4L3 �3���� �(�" ��4 �3�	 ¯�9�	 t8� R��gU�	 hc�� H�

R��P*� :� Î�;���; hT9 R�`�T|�  a��" �Ì bc���� o�; C ����� :�	 �1��T� �(" w���B�� 
��]��� .�}� ��g� ��� �V& �� Q!�g��� . �& ��, ���	 �¥��� ��g� w�� 1�, r R��gU� :�	

���g� %¢} :� �S��� s��� r °�2�� ��4 ��	 á¢Æ ë�+ �9& °2�c�.. t��� ���g�� < h�¢� ���	 
�;k� h9�+� <cB-� w�� . ��¢�}	 Q!�g��	 R��gU� b� _�g� �(" ��4!�� � �!�+�� �& �!&	

��]���.  
 �B& )l(�� 	& �)l(�� : A��, 0� �& %¢} ����� ���=� r	 ����4 �!�+��	 #�]�� �& 1��� =P�;	

���|� b��+� )]�-2& h�T� x�(��b . ��]�zc� r )]��P	 �8���|� x��,!� w�� )]��� �; �("	
R�y*� eD���� C M�gc� A� . �U��	)]Â¢}�	 R�D��� )��¢� 3���* ����� w�T� �(" 8� )]�� 

Å·�;·R�R����� eD���� C ��gc� .  
 <T2�;	 s-2*� �� �!�+�� x�c�� <P	�� )]� t�2 R�$� ��" '	!�v� :;	� . ����� � �S#��c2�

��-�.;	 R��� N(" A�� <c��gU� w�#� '(� N�9	 ª�T|� �&	 �R��gU� &��> 1��� r s-2*� �& 
 ����� C #!	 �; hTu �9k �S��g� f� s-2*� �� �&	 �����)����� '��	 R~�,( #��c�� �&	 �

"!���& ?��� :;	 �i�� #��c�� )y �S��g� <���� b��T|� A� ���	 ����� Ð�+� A� ��cT� r	 �)
Rg��� ��#�9&.  

)]� t�2 :� á��� �(" <��$ :�	 . �� �
��� ����� C ����; C R��gU� Ç���; 1	��,& ^�T	
 �l :;��  � R��gU� �-¢� :��� ���	 �R��gU� ���� r ����� �& ���� ��" #	& ��	 �A��, 0� t��

�+��	 #�]���! .����� 1��� N(" ��,!�2 8g�] :<�3q� r� N��� EgU� '(� �3 :;)[Zµ�(1���	 � :
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] ������ )"	 e��� �]� :; Ãr� R��gU� <�	# :; ����� :�(� I�/ r	)[^�}=�:®Y ..( tr�" '&
 �e��� �]U� '(� �(" ����� <��/ ���	 �9k R��gU� e9 ����/ r 0�� )��4�U� :�(� )"	

e��� �"�U� <�& ������ . E�U,  � R��¢�|� M� R��gU� I�, °�� 8g��	 �R��gU�� 1��� ������
eD���� C ��g� 1���� :� )]��+,	 x��(� w�� ����.  

 a��" ���, : <�%� ��, � 3� �1��� �; ��4%c R���4 �"�9	 �"�Tg�  � R��� ?���4 �� �ÄR��g� 
��, �� ��¹��¢;1 ::; R��g� ���, r <�& o�> ��9& :; ���, r s��.  

A��, <�B	] :1�� �]�; (}�� r 	 [ 3� �x��(� w�� �!�+��	 #�]�� E�U� ��4 ��V %¢¤ #!
)]D�¢}& :� ¥�� 
��c� x���� :; ����� ^�2 bK�� �& ���¶ . #�]�� ��� Q#�P�; Q����� N("	

��]��4 �!�+��	 .�� RgD�i	#�]�� :; #��c�r� �(l �¹�T¡ ��& �!�+�� b� :; I��V��� ��;	 .
h"(� �¹K� )"�9& h�,�� �;����A�  <��3 �%� 5:¶ <Tg� w�� �]�B	& �3q� ��; R���� <!���6�� �f�T�� 

�g� �B . ����=� r	 �#�]�� ��4	:�#�c�;b����� 
��c� )l��3 :� ¥�� t�#& w�� .  
-2*� :�	 ��T�*� N��� �& s-2*� C !�g�c2r� s�]g; ���	 �x��(� :� ¥��� �(" �.> ���� r s
<���c�	 �*� .x��(� :; !�g�c2- �}� o�; a��" f� <�& e��	 . �9& �cB � �1�.|� ���2 w��

+� ���� �S�D�� RT���� C ��c�� 	& ¯I3 <��3 < �·g�6� ���� �RB�� s�B � �S+n� < �
¯���g��  

 1���%� e��c, t�¢}& �]��	 �t�¢}k� ��� Q!�g4 1���k� ��� Ç�� �Sv�& s-2*� �& I� r
A��, 0� _��9 	& #���� _��9 :; e9 E��vc� �+c� ���� �(]4 )���, a��" f�	 �Q#���� R��"�¶ .

 {�J;L& �S���T� 	& �S!��¢�� È�� ��4!& :; �S�4! �9& a�, � ¹-.��<v���c� RB�+4 M¤� 1���& :; ���� 
IT� 	& s��� 	& .<�� �S��� Ḿ} ��g� {�J;L& %¢} �S�9& �cB �	 . <�� 1�$& M¤� ��� �& I3 ��� r	

 <�c�� �& 	& ��}� e��¢� Q#���� '�"��� ��U� :; ¥��� e�`c� �& I3 :; ^�y� ���	 ��*�
s�� h�T� E�� -� ���cT|� C ��T�*��	�}�� <� !�vc� %¢} C R¢��� .  

A��, <�B] :�	�+�� )" r	 ..[R����¢� M� _�¢� N(" :; '& A��, 0� x�(� :; )]���� r '& .
x�(�� :; Q���� �9�	 e��i a��" .. E�c�	 �<��B	 e�� )]g N�]P R��� ��T�*� 1(�� �& I3

<,��# ���	 <�2	 C �; ��� A��, 0� s��9& . �"���c}� _�i w�� �	��c�� r& �!�+��	 #�]�� w���
��}& R��9 )]��½ :�� Ãr�	 �A��, 0� :; ����� e�� ������ �& )]��� �� �)]Tg�%�.  
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 ���� �)���;$ �"& w�� )��5v� A��, 0� �& 1��, R���T� R��� �& �]��B  �� R��� N(" RB-�	
��� �����, �& )���� hP��� ���� A� �	%��, I3 f�� w�� )���	 �< b��¢; :��4�� �S#

������ r :; Ç��¤ R��vg� N(" 1-�c2� ��	��	 �<c��i :; m�nc�.  
  
� AB� 1C)DEFB��2 G/#HIJB	�B�B� 1C)DEFB0�G3 G/#HJK��GLH� �M�GLB+
� DE#HN O1C�B2#H�#H�B� G/#B?��9 ��P OQ�� 1C)�B0OI7RB2 ST�U B�
�
GT V1I�6B? 1C�K��B, OQ�� WEXB� 1C��) Z[(  

�����
� ���:  
�P : s���	 �"k� )" 1��)x�Bk� .(��B	 : �"k� :; x���; 1��)?�#�g|� .(�P�� �"&	 : <,MU�

<cP	$ pN���B 		3	 .�� �"&	 :<c;& .H�� �"&	 :N��4�2 .�;k� �"&	 : ��¢�T�	 )��� x�`�&
)x�Bk� .(k� b� _�� a��"����� 1��	 �" : ?����� �	# b�i��� s-�& A� R���*�� 5m6} 1�� ��

 1��� r	 ��(4 E��; 	& �(4 ��;$ 1� r	 �P�� 1� 1��� r	 �-� 1� 1��� �R��;k�	 R�;$k� �	#	
��¢�T� 1�	 0� 1� 1���� ��v�k� ^��k� A� ^�v� �� ß��¤� 1� .1��� ��� A� ^�v� �"k�	 :

& �(4 ���	 �(4 :;$ �"& 1��� ��4 ß��¤� �"&	 0� �")?�#�g|� .( o���"����� 1� " s�B '&
�����.  
/#?�9 : �#��c; j�c; ?́�� �4 w�� ���� <��¢�	 �b��+|� t�;�B :;$ C �+; I�; :; �4 h�

R����� <�~	 .�P�� :��� :��;	 t�"# �3 ��4 .�-� :��g, :j½	 w�i .�� :��g,	?�� : 1�i
'�B	 . ����� Í�T�c� 1���	)x�Bk� .( Q�U b��+|� w;���� a��|� w�� e�i& )2r� �(" �%��

)��¢�2	 )]2%�	 )]D�43.  
1�2#�#�� :S�-� s�2�{�;k�  :³�4N��& <g .6� �; �.4&	x�(��	 �U� C ���cT .{s�26ED��� ·R��T�  :

{��·43	 �]��]�K � .{;�2} <�¹gT :r	&	 N��� N�!& <��� N#)x�Bk� .(5T�	s� : �t8U� t��c�� C x�"(�
S��| ¦g �]�Ã4�; wh́L&	 �t��c�r�	 x�"(� :; ©PJ�{')y�B C x�"(� ���  : 8]� ��*� H;�2

)y�B C t��c�r� ���	 �R�D�2 :62©�6H1�B ��(4  :�Åt�2 )���;�T�x�(�� �)?�#�g|� .({;�2	< :
{;=&5UP	 <<�) ¿�c�(.  

o��� :�x�(�� t�2 )���;�T��³(�� ����4 )�& ³(�� �& �	���� ����4 	& ��S���� �S��(� )���� )4��
�S���� �S��(�.  
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/#J-�L� :{�3ª :5e�p{�} ep·Ó  �)x�Bk� .(ª�(� :6E¢B s����� )��T�� .(ª�(� : a-y�)¿�c� .( #��|�	
e�¤� 	& �c�� R��� C <�.  

J	��/#I :N��`c2� :7��`�� 1�B	 ��S�9 N���& : <�c�� �	 N���c2�)��T��.(  
E]� :<c��c��	 �S���	 t-� �P�� ?��� :<,jc}� .0� N-c�� : R����	 Q����	 '���� <�; )2r�	 �<�`c;�

t-��	 .�U�	 M¤� C ���� t-��	 ..�¹Â�2 ñt-�	 �S�T9 ñt-� <c��c�� 1��� . 0�	 ñt-� ���� 8��� A��,
�¹Â�2 ñt-� <����	 �S�T9 .t-��	 : s���*�)��T�� .(����� C	 :�?�Â�T�	 ?��T��� )"�����	�.  

1I6? :R���	 �S��J� t8U� )�� :j4 .�-� w�� �;k� )��	 : h��	 e�)x�Bk� .()��� o��� :
h��	 _�� �M�4.  

&�'	
� :� A��, 0� &�� R��� N(lR���i Q�| ��D��2� �� w�� �l )��� 1=� �  � )��� #�� . N(" 1	&	
 )"�Ì&	 w2�; N��� 0� �2!%� ��S���� �+; C R����g� )�9 H� ��U��� ����4 ��D��2� �� �& )���

<� .1��� �"����  � R�#���� Q��9 ���|� )]6��c4 !5�� �� " ::�� � �+; w�� ���P I�; s�B � 
�2�� ^��� .<��U 1��� :��; )��&	 �.4& h�� ��D��2� ��� �3 �" . ����� ������ -Â )y 1�cÓ z)�"

¥!k� �	��+�	 �����!��	 ��D���& A� ���v�� )�& x�9 HV�9 �3� .Åt�2Ñ! )]��� ������ MnT, 
6� 84)y��V%� )"�³( .���·��·�J$�{n{; ©8{c{��J�{; ·�©�{�©�JgJ  :{s�L.�J�{f�JT©�{�{!{	 � .6"�æ·3·& �{�J�©T{̀ J� ©:J�{	 �·(·�" ©)

�	Õ�{c©;�{	 �©�{�{��·��JD�{�©2J� 8J�{� ©:J; �©�{U{c©}�·�  .{���c2���́��� ��D��2� �� ����+|�  R�#���� )���9 �	6!5�{;{	 
O��	 b¢� C R�2�B{����� C ��� �4 C	 : . )]¢c2��� N���� '(� )]��� �4�¹g��.) " ¿	�}X :

®�X±(  
A��, <�B :�)4t���& ��u(�� .7�.� f�T��! ��4�<�;$ C w2�; �	 '(� � �� Q	���� ���� 

��D��2�� � w�� ?-���� _�g�* �S;�¡ <c¢} C ª�g� � <��	 �)"!�"#$� :; �¹��} )]D���& �c�� �;%
����|� .?���� �	# )"Ñ���& Í�¢� �& �SM}& �;%� �]�� C) . ¿	�}X :ZZ.(  

#���c� C ?���	�� N(" �.; �P�,	 .��Ì*� C #!	 ��4 " : ��D��� A� t�2&	 ��T�P w�� �(" 1�c9��
 ��U��� r 8� :�3���; )y�gi& ����P ¬9) "1���&:X®.(  

 R��4 :; ���� Ç�â� ��"��zu(� "����4 b��+|� �%� 1��� ����� �& ����� R��� C ����; ����¨ 
I3 M�� 1��� ��!�c� �& E; ��D��2� �� . ���g�	 �ª�(� 7��; :; e�¤� ��4 )"�� �(" C )]�B	&	

?����� Í�� C �z��� ��4 a-y� �"	 �}�� o�|� :� . '%� ����|� ����]� ����4 )�& 8����� o�|��
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H��4 R���i .E��; C o�|� �(" ����� ªz�	 �B	1�B ��9 �}� ] :)4t���& ���zc��) [^���k� :
±Z.(  

A��, <�B	] :)��� )��! :; t-� )�3 C	 [ 3� �M�4 0� :; s���� x��� �(" :; )�,�Ì C '&
��}& R���� ){�J� :; R�T�2 Q���� N(" w�� H�,�,.  

  
�B� G/#B?��9 G��DE F0^�_G3� 1)�B0I`aG9 B�JB�
� H1C��� �B0Ŝ B�G9 T�UB�/�H�C60B! 1H	2G3�) Zb(  

�����
� ���:  
�0Ŝ B�9 :{�� N����� '& �`�� )�� ��B)x�Bk�.(  

/��60! :<�� ���	 N��� :<���� <�;%,	 N�+�& .N��� :N�� � 	& N�! <�� <��i �; .�S��� �;k� C ��� :
<T���	 N!��� <�� ��g,	 N���, .���� b� ��� :)"�	��# �+�	 )�9 .s��� ���	 :)���&	 )y wV! .

t8U� ��� :N��c�� . �]����, '& �-� !�# A� ���, '!�# 1���)x�Bk�.(  
 o���]�	���, )c�&	 :[  

X. ��B��� )"	 ����� 1� �	�"�U, )c�4.  
Z. e�� w�� )��&	 �i��� w�� )�& ����� 1� _�� ��� ����� )c�4.  
�.  )�Tg�& C ����,	 )]B�� ��� ����� 1� w�� ���gU, )c�4 �	 �U� ����,�� � )]c�

M+|� �(" �����.  
±. )]4-" �	��c�, )c�4.  
µ. )]B�� ��� ����� 1� ����> )c�4.  

&�'	
� :A��, <�B] :�`�� )�� ��B�� 3�	 [�S��g ��� : �(" h�T�	 �)�c¢2��� �`�� ����� �;���
�D��2� �� �& R��� �	�T�	 �:��Tg|� )��; Ç�â� t��� ^�� o�|��`�� e�g R��!3 ����4 � . �	�;L&

�`�� ¥�Û .., ���4 ������t�|� EP��, <�� ��;z��)]���P w��  . A��, <�� �i�� o�|� �(" :�	
�}� E��; C] :� �`�� a�+�� x��� �& w2�; A� ���9	%� #�¢�4 _�� �4 ���� e�g��

)����[)t���U� :�± .(� ��D��2� �� �& I3 :; b�c� H��4 ���	 ��`�� _-g�� C �S��2 ������ 
��P ���� '�"��� h�T� 8" �+��.  

 ^�9 o�; ���"t��� "R���T�	 ����c� �Sv�& ��g� t��� ^�9 �& x����	 ¯�¹3� ��" .o�|��: &z�� ��� ��B
{�`�� )��Pk .. '&	& �)�,�����}& Q!����  :�`�� )� ��B��.) ��	 °��� �`��^�U(  
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 �s�U� A� �+; :; ��D��2� ��� ¿�¨ ��4 �;��� w2�| 0� �"�]¶& Q=��; A� Q!��� A��, <�B	
)�#��* N#��P E; ����� )"#!�i	 .Q�!�c� C #!	 �B	" : x�� ��P%� ��`�� w�� N�� w2�; z�;	

t�|� eU��	 RT��� �`�� ��P	 ���� �4 Q���� R�B�� ª��� �`�� .�� �}�� w�� �`�� °2	 ��D��2� �
)"!�T� :�	 )]��/ :� )y !�2 t�|�	 RT���� .)"t�!	 ���}#	 ����+|� )]��,	 .. ����� ��} E�~

�`�� °2	 A� <��2��	 <,��4�;	 . C b��+|� ��T� w�� ^��& x�� �& ª�+� E�=" C ��4	
��4�; ��� E�}	 �b��+|� ��T� È�$&	 �x�`T�	 !��� #��� �"�B�2 ¬9 )�R·��̧·.� . 1���

����+|� :)]�� b��+|� �,��� x�� �k ��D��2� :; x�� .w2�| x�� 1��� : �`�� w�� a�� �;
)��2��	 )���4�; w�� b��+|� w�� t�|� EPM .�`�� w�� N�� w2�; ��� . 1��B� ��� �`�� EP��

A� ���!�" ����+|�	 R�D��� <�9 A� ª�+�<D��  .�`�� °2	 A� ����+|� x�� E��� . t�|� EP��
�`�� C )"t�!	 �}# '(� ����� ×�P E�~ ��2��	 ?��4�; w¢�	 .�9�	 r	 )]�; e�� � . �;&	

)"!�T� :�	 )]��/ :� )y !�2 t�|�	 �`�� °2	 C RT���� w�� ��U�� ��D��2� ��� . x�� m³�n�
� :; ��D��2� s��� I3 Cb��+|� � .�`�� ái�� w�� ?��;& b��+|� ��D��2� ���	 . ��D��2� �&!	

b��+|�� x�� <��� '(� )���� ��g� .w2�; N����	 x��� ���;�	 x�� h�U� ^�n� "
)¿	�}X± :ZX��X(  

�Sv�& ��}& E���; C 
��� ����� C R+�� N(" ?#!	 �� ..<�B t���] : �& w2�; A� ���9	%�
 )���� #�¢�4 _�� �4 ���� e�g��� ��`�� a�+�� x���)[t���U�:�±(�Sv�& t�P	 �] : ���9	& ��	

�ST�� �`�� C �¹���i )y x���� '#���� �2& �& w2�; A� . wU� r	 �¹4!# ^�� r� )]��,%� 
 )]�U� �; z)�� :; )]�U�� N#��å ��������" �;	 <;�B ����� ³��&	 )[<i :Y® �®[.(  

8�� ��4 RV#��� ����g, 	��, �]�4 ?���� N(" b� E���� : ¥!k� �	���� :��D�2 ��D��2� ��� ��4
R2��|� .��4!�; )�& ���¶	 E�y� )l��& <U�å ����� )l e� �;���	 . �%� )�%�i A��, 0� :�	

��g� N�+�� �`�� x�v� �& w2�; A� w9	& . b����� w�� t�|� EP��c� �`�� C e��i )y �]¶	
1-c�4 �S�g,�; )y �t��c�� �b����� w�� �c/ t�|� ��4	 �<�� ��;��,	 . N#��P	 ����� )]��,	

)�	#!�¢� .����+|� _��L&	 ��}& Q�; t�|� EP��, b|�2 �}�� h���� A� ��D��2� ��� ��	 �|	.  
 
��� ����� �& �4(c� �& hd �#��� �(" )]g	 r	 �A��, 0� :; ���, ?�=��|� �4 �%� ������

�]�� ��T�ã ^�+, r	 �}# . <�& N���; f�	 �M� r R;-� R��.> N�+�� �`�� w2�; x�� ����
�`�� t�; EP��, C �}# '& N�+� 	& w2�| ��4 . :; �S��& H�.� r <�& �Sv�& �4(c� �& hd ��4

A� eU�� �`�� �& ����� ¾�g&��]��� �; w2�; �&	 b�+g�; bD=P  . �(" :� ����� j� ��	
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bc���� �#���" :�_�g "	"�_-g�r "�è���;	" :��r+g�1 ." :� �S��c�; �+g�� �`�� t�; �%��
�]��� �	z�;	 �¥!k� ?�]�� ���D��2� �� !	�; ��� RT���� .�`�� ái��� w�� Q�"��� N(" �6��	 .

x�c4 C #!	 ��� HB	 �»k� �`�� ái�� w�� N#��P ��� E; z�; �+; �=� �;��� <�& ������� Q��9 
R���+� Q���� :; N#��P	 �" :�¡	 t�|� Eg,!�	 z�·|� HB	 t�P E��|� �(" j�� ��4 �����	 �!©=·��.  

 !©=·�� HB	 C �`�� t�$� ��D��2� ��� w,& A��, 0� �& 8" �#��� �(" C Q=��|�	 E�! �& �;	 �
t�|� EP��,	 !©=·�� &�� ¬9 �`�� x�v �+��� N�� w2�; . �`�� N#��P E; ����� �}# �;���	

 �`�� °2	 C ���=� r ����4	 ��SM.4 )]c��2 ��B �; !���� t��V& R�#��� M� eD���� :; )y H�B	
��B��� z�·|� )]4!#& �;��� .�`� ����� ��	 N���� �; �("	<��� �#] : #�¢�4 _�� �4 ����

)���� ..[Eg,�|� 8�;�� �c�4 <�; t=P �4 ��4 �`�� t�; EP��, �;��� '& . ���� ����� ��4 ���
 R��4 s�nc2� �| bD=P eU�� �B �`�� �%� 1���"�4 "Q#�g; Q��� w�� �}�,  � . ¦g��"�4 " b�,

|� EP��, ���	 b�TB A� eU�� � �`�� �&<�4�;& :� t� .. w�� �P�,  � !�`�� C ��� ��4
!©=·�� HB	 t�|�� RÂ�c� w��c� �?�vgn�;	 �g9 �]����P .a��" �]cB	 ��9 �; �("	 . h��P w�� ��4

t�; RÂ�c�|� �g��	 QM�+� ?�M`�� I�, ��}& R�9�� :;	 �R�9�� :; �u ��D��2� �� . 8" ��4	
R����i Q�"�¶ ..� N(" 	��,t�|� :; 1-, ��%4 �]��� �/ :| R�D�|� ?�9�T| . È��} R¢��} :; b�c�	

 w�� 1�, ��4 8��|� C �S#�� �.4& H��4  � ?�M`�� :; ����� <Âi��� w�� �P�, <�& f��T�
R/��� °D��¤� I3.  

����T� �	�Tg|� N�! �; �43 h2��|� :; �!& '��� R]P	 :; R��� o�; �43 ���� . �& tr�" ���
 w2�;��S���; �U� �V� :; eU�� �]�� �& ��g�v�	 ����� j�  .A��, <��� �(" w�� ���cT�	 :

])���� #�¢�4 _�� �4 ���� .[ w�� �4 Q�U� �c�Vr� ��D��2� �� �D��B j�c �(�" eU�� <�& �	��	
Q�9 .� :; =P�9 a��" ��4 <�& 1�B A� R+�� N(" C ������	 ���}&	 R���B �4 b� �+g� t�|

��}k� �]�; Q�9�	 �4 �, � �; !���� �D���� Hv�!	 . C N�+� �}�� �& N�;%� �<�! w2�; ����
��g� t�|� !��P . �Sv�� )]v�� �]�; �&!	 E� ¬9 =P��� C x��V HV�`�)^�U�� .( t�|� �%4	

 w2�; �+� �%4	 �<�9 w�� h�.� w��� ��u ��½ �B =P���� �4 Q�9�	 R��v� H�� ¬9 H�i
��D��2� ��� �]��� ?�;  � �U� �Vr� !! �� e��i t�U�� h�2 w�� t�v� :��Tg|� :; �9& e�� �	

 �	 ����� )]v�� R�Ñ�� r� ��9�,�� r )]��P '(� ���U� h�� �(" w�� )�& E; �Q�9 w�� R���B
)]c�`+� w2�; #�P	 E; !���� ���Â�¢�¯�9�	 e��i :� ���~ !���� ����¢cT� � �3�| ¯!  
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 :�	 ����� t�; �" <;�B E; w2�; Nj� '(� t�|� �& )]�; �S�¶ M¢} %¢} C ���B	 :��Tg|� ��
I3 H�., r ���9k� . w2�; :;$ C R����� ���2 ��4 R/��� !�V��	 ��!�c� :; b�c� ����

�� w�� ������ �(" ���;$ A�	  <�; Ò��� r ���� :; 8B�U� h���)R¢��¤� ����( N(" :; b�c� p
���� :; 8B�U� 1��U� A� E�, <;�B	 w2�; �"�+B  � ����4 ¥!& �& Í���� R¢��¤� . H��4	

 R�¢�; C R����g� R����):��P ( �Sv�& w�T,	)?-��.� '#�	) ( H� ����|� x�c�� R��2�;
f�T��! R��4 .(�("	 j�� r a��" :; ����4 A� ���T� :; �4	 ����� :; _�U� C E�� '#��� 

���� . ���D��2� �� E; w2�; �]�� ��	  � �#�B b�	 R/��� �+; R���� b� �� '& E�� r <�& �>	
<�; �SM�4 �ñt=P 	& �S�u <;�B	 w2�; Nj� '(� ���|� ���� �& s=�� .3  � m+�� N(" ��� �"�4


��� ����� <B�+� r �� �	�Tg|� . R��4	 �)��	 �`�� R��4 ���cT� <��)z){�� ( e�¢, H��4 ��	
R��|� QM`�� 	& �`�� C ¹r���c2� �.4& ��& r� �Sv�& �]�� w�� . C ��D��2� �� :i�; b� E�� r	

�	 �<�; R�U�|� ?�M`�� 	& �`�� Ãr� ����4 b�	 �+;!́�P �� a��" f . �;� w2�; Nj� '(� ���|��
<�; s�� 	& �u �".  

 ��Bk� w�� s��� )]�i�; :; )]P	�} ��� ��D��2� �� �S#!�¢; ����� e�¢�� ���B :; ?�43 ����
��4 ��9 �`�� �9�2 A� N���2 I(	 &�� �B 6!©=·�� . ���}# )]�; �S���B ����� ×�P ��� �| �

Ê�¤� e��¢�<���; ���¢B	 t�|� :;  .<,��4�; E; )"t�!	 <U�å E���� �9�T� A� ����� ��	 �|	 .
H�¢�,	 <�� <,��4�; H��� 3� ������ QMT; M}%, C Q�}�� ¥!k� H��T,	 . I3 _��c2� ��	

)"t�!	 ����� ×�P ��g�}	 �R�¢�|� :; ¿	�¤� :; Nt��V& ��D��2� ��� :�¡ ¹-��i �ScB	 .%P��	 �|� 
�}%c� 	& s��c� �& E¢cT� )�� <4��,!� C #�$	 ����� ×�P .<�; <U�P )��; t�|� _��& R��]�� C	 .

��� ���� �9�T� w�� )]..P HP�} t�|� Ç����� h�T�	.  
1%T� :; w�� #�� Hg�2& �B	 : H�B	 ¯Q=��|� :�%� �!=��	 �|� Q�"�¶ :; #�gc2� �B w2�; ��4 �3�

 8" Q=��|� �&!©=·�� R���� HB	 C �`�� �9�2 ��� <� w,& A��, 0� �&.  
1��2 %U�� ��"	 : �(" C )"t�!	 1�}�� :; ¹r�� f���� j� e��i �¹��2 ����� )"#!�¢� � �3�|

 :; h��B ���; :; h��k� w�� �	j� ��D��2� �� �& x����	 ¯R�D�|� R9�T� �}�# �]¶ '(� e��¢�
f��T� R���; �S����, ��; 8.�V A� �`�� <�� e�v� )���|� x�c�� R��2�; .( �]�; R���U� R�¢�|� �;&

QM¢¤� R4�`c|� Q�}�� ¥!k�	 ?�M`�� �l �.�c� . �]4�, � ��;k� 1	& �]�� w2�; <P�, �B	
<�; j� '(� ���|� A� 1=�	 ���!��		 ��!�¢¤ .���|� x�c�� 1���	" :| ��4	 ����� e�i& �

1�B 0� �k �R���B ��& E; b���¢T�g� ¥!& e��i C )"�]� � A��, 0� �& h�U� : h�U� s��� -Â
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�+; A� ���P��	 �S��9 �&! �3� .^�2 �u R��� e��i C h�U� 0� !�#%�) "¿	�} :Y :XY� X® .(
M`�� 1�9 !	�� �& <��� ��� j� e��i A� ����� <½� ��� I3 t��V& ��D��2� ��� ���	 �¹r�Ü ?�

<c��� :; ��P�}	 Q���� R��T> <�; ��c��& �B . C )"�¢} E�c� �& Ãr� )l _�`� ¹-��2 �� � I(	
 �`�� e��i)EP�!�g2  ¤� ¿	�X�	 X± ��4 ��	 ��+; :; ��D��2� �� ¿	�¤ R��~� Q!�� ��c �

��|�	 t�¢}k� :; �SM.4 :�vc�?��.(  
#��� ��.9��� <	��c� Ç���; �(" ¯��D��2� ��� j� :�& :; . x�B :; j� w2�; �& )]v�� �M�

Q�!�c� C �� �43 #	!	 w�� �S#��c�� Í�T�c� QMu .. :;$ C Q��B e��i :� �`��� R�+c; H��4 ��&	
 e��2)¿	�} ����|� x�c�� R��2�; .(�	�/ � )�& �}�� ���� ���	 �	�; �� s	=��� �u x�B 

 :; x����"��	$ " °2�c|� �`�� :; �S���B)e��T� EP�|� .( C ��U��� ������ � )�& )"M� ���	
 C ����� ���	 �R�����k� �+;"�+; "R����� Q��=�� 1�Ü C R�B��� . �	%¢}& ��D��2� �� �& �	��	

 Q�!�c� C ���c4	"�+;) "EP�|� fg� .(u	 _�U� :; ��� ¹-�� �S�u �	j� )�& � �'&�� �(" hT
R���� È��} �	j� ���	 f��T� È��} �	j�� �	 �f��� r x��� A� . C  � �+; EB�; ��jc�� �3�	

R��cn6; �]�4 !���� R+B ���,	 ��u '& �	j�� � ·� :;	 1��U� A� ���& �"���P� R����� Q��=��.  
4%c�	 w�T, ei��; Q�� a��" H��4 <�& R/��� ��!��c�	 !�V�� �u :; �"�+; " 1�Ü C E�, H��4	

 	& ���+; 	& �+; w�T, ��}& :4�;& a��" H��4 �� �R����� Q��=�� 1�Ü	 s�U� x��P	 �������
��+6; 	& 
��+; 	& s��+; .��gc� C #!	 �; ��� ��.9��� tr�" �P	 �;��� I3 h�T�	 :� ��

 �R����� Q��=���  � �+; C H�B	 ��& ���B R�����*� �+; w�� e�¢�� r Q�!�c� C ¿	�¤� RV#�9
R����� Q��=�� �+; #	�9 x�B E�, :��; �k �:��; A� w2�; x�"(� )]�&! w�� ���zc�	.  

	 �b����� x�c�� �� �S���� z�{�6� �B ei��; Q�� w�� �+J; )2� _-i�	 t����� ��� I(4 f� <��
 R��4 �k �R����� R��� ������ :�(�"�+J; "R���; 	& �S��� R��� C ��, . ��; C ����� :�(�� ^���	

 )2�� �]�� �	MU� ��|� N(" 1�9 ��U��� :; �& �"	!�$ 	& QM�4"�+; " ¹-.�� ��]�� �43 :; ¹r��
�& Q�"��� )�!��$ ��� ���� �"& 1����+; A� ���"3 ) . R� )y :; 	& x��� e�i& �3� h�� -�

 C 	& R����� Q��=�� C 	& s�U� C H��4 t��2 QM�4 ����� �]�� R�¢�; w�� �+; )2� R����� <�U,
������& ..QM�4 ��; <�� �P�, � :;$ C I3	 . Ãr� �èM�	 s��+; 	& �+; R��4 :; )"#��; ��4 �;	

 R�¢�; ��&����� �]�� .��|� C ×��� ��4	  ei��|� H��4	 �x���4 R�#��� �"& :; s�B ��� R����&
 �; 	& !�+;& 	& �+; )2� �]��� ����¢� �& 8���¢� :; ��4 I(	 �)y �SM� �S�;& ��|� �]�� �.�,  �
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I3 <��� . R���� ¿��c9r� :�/ -�"�+; "D��2� �� ¿	�} ���9& �& w�� �"�9	 C H�B	 ��
R�����k� �+; f�	 !�+;k� N(" :; �+;.  

 ��¹3�h�T�� :� ���� ^�+� �& E�¢cT� r ��D��2� ��� <�; 5�; '(� e��¢� ?��D=P C )���-c}� 
R�2�2k� R%T|� .. ��D��2� ��� �]�; ¿�}  � �+; a��; �& w�� Q�!�c�	 
��� ����� _�g,� 8"	

�R����� ���T� ����4�"�9	 R�����k� �+; w�� e�¢�� �("	 �)"�,�; �.P ��¢�� ����4	 .  
RD�|�� RD�; R`�`� R���; <����g, R���; E�¢cT� ��u �¹¶�g� f� R/��� R�;$k� ��!�,	 ��(" . ������

bV-.� C �+`�� '(� ^-c}r� a�c�	 ¹-.; RD�|�� b��2 R`+� :; ²�� '(� _�g,r� I3 (nc� �& 
f��� ��� RB�» h�,�� r	 �R���c|� RD�|��.  

 ���}�� � ��D��2� �� �& R���d*� 	& R���T� ��!�c� Q#�]� :; ��c�.� �& ��	�� :�(� ���� a��"	
¹-�& �]�� ��U��� �	 �+; .R��c� !�;k� w�� )yr�c2� o�6�	 :  

X. R/��� R��+|� !�V�� C ��D��2� �� �43 s��.  
Z.  Í�cg�; I�|� :;$ A� #��� �V& :; b�c�� �+; :; ��D��2� �� ¿�}& w2�; �� 1��� '(� 

 N�]� C�N�]� :; f;�¤� s��� C ����4 C ��U��� ����4 ��D��2� �� �D��B ��� �&  . 1��,	
R�2 bTò Ê��9 ��� ����4 ���}#	 N�]� C �+; :; ��P�} )�� Q�!�c�.  

�.  !�V�� �& ª�`� N(" ����i �3� ����	 ��+; A� R���2�� �D���� ��� t8� �4(, R��+|�
 e��¢, � ��!��c� H����, �3�	 ���!��c� e���c, �	 ���9k� H���¢, ��D��2� �� w�� ���9k�

���9k� .R��cn6; R+�� �4 �& H�.�.  
�; )]P	�}	 �+; C ��D��2� �� 1�}# �4(� 
��� ����� ��4 �|	 N(" w�� #�� :; �� �� -� �]

1���� �?������:  
¹r	& :R/��� !�V��� t8� �4 ^��� �& ��!	�� f� .�v`c|� :;=� �(" :; R;��c; R;& ?#�� ��� ..

�;��� )]¨!�, ����g, R���; :�/ �]� :)]�"�(;	 )�����#	 )����	 )];���	 )��#��	 )"#�� .. :;
��; 	& R���; !�V� R2�!#�S��� I3 :�� � �q� ¯�]�; bc� .. ����n2& C h���c�	 �g��� <�%� :�� 

b�T� ^r� (�; Hv; R;& 1��9& :� R�;�4 R��B# ����g, R���; :�/ :���� 	& ��� ! ��Æ �;& <��
<Tg� )���� t�=]c2� I3 ��� �S��� <��� ����� �	 ����� .d*� R��Vk� Q#�]U� w�� 1�+�� �� 	3 R���

 �.�� � ���k ���; C ��U��� � �S;�B �%� 1��� :�	 �M�4 %¢} 1��c9� �]�� ��4 ��	 I� -� R��B
���� ^-}	 ái�} 1�� )y !�V� w�� ��� . C I3 �43 h�½ x�c�� tr�" w�� hP��� ��4

R����� )]�c4 . ��S���� ��U��� ����4 ¯�+; C ��D��2� �� ��4 �$	 '& ?���ÂT; )]�� �]�, �	
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R�¨!�c� !�V�� C �43 )y ���� ¬9 R��B ?�3 . :�# :� ��cn|� )]��# �" )"=�/ ��4 �; $��&	
b��+|� . �� �;Ï, ��U¨ ����4 I(	 �b+�} b��+; HB�� I3 C �+; s��9 :�� � �>!	

)"�� t���k� E; ��D��2� .��" :�� � ^	��� N(" �.; C	 !�V�� C ��D��2� �� )2� �4( Ç�# a
R�¨!�c� ." )y ��4 ��	r� 8¢�, r !�V�� �q� �43 a�� �¹gc���!�c� �4 f�	 ��!�c� :;  . ����T�

�+; C ��D��2� �� ���; s�� w�� ¹-�# ���� r )"�43 :�. 
�S���V : 1�� <��B I�; 	& Í�cg�; :;$ :; 7���� �V& #�P�� )y�B �;& ����4 �]cB	 ��D��2� �� �& w��

����4 C ��U��� .. :;$ :; ��4 �3� �<¨!�, b�c� � '(� �Vk� �(" �k ��Sv�& < �$	 r 1�B I(�
 ����4 A� �P�" �B ��4 ��D��2� �� :; �ñt=P �& °�� ��� <�q� �w2�; ¿	�} ��B �;	 �2�� ��� �;

 :; ��4 �3� �;&	 ��+; A� w2�; ¿	�} ��B r �(]� w2�; ¿	�} ��� �; 	& �2�� ��B �; :;$
1��� �; ^-} ¹-�# ��U�.  

�¹.�V : r <��	 �+; ��!�, C )"�43 #!	 R���2�� x��U� ��� �& <�� I� r �� <�%� )y�B �;&
�� ��2 ��# �]� ���D��2� �� )"!��c�r �S��2 �]�� . f� R+B�� !�V� w�� )D��� ��T� ����	

<,�`g� �+� <�; H��� x�c4 C �; Ç���; #�P	 s��� 8��� :; �.�4 <�.;	 �¹-�# . ��4 �>��
R�D�v� ?�`g+� C �S!�4(; Ç���|�.  

�+; C ��D��2� �� ×�� w�� R�2��B R#& s�B& ���	:  
X. R/��� R��+|� R��� C #�P�; w2�; )2� �%� )]Tg�& �	���|� tr�" ^�c�� . �& �	M�

�& R��4 �"82�6; " �""8J2©�{; ":�r� N���;	 ) .��	�� �	����2 ���9�c�	 w2�; .( H��4 �3�	
 ¬9 a��" )]U�� 1�i	 �R�����k� �+; C ����� ��D��2� �� �& H�V ��� R`�`� ���# N("

R��+|� t��k�� ��z�T, . w2�; x�`�& ��� Åt��& �& �Sv�& ���z�� tr�"	� ?#!	  � !�9 �.;
Q�!�c� C� � �+; C ��D��2� �� ×�� w�� �Sv�& ¹-�# ��� �(" 5ª� �	 pR��+; ìt��& 

�]�; )]P	�}.  
Z.  )�& )]�� 1��� ¬9 �+; C �S;��9	 �¹4��; ����4 b���D��2*� t��� �%� Q�!�c� 1��, r

¢v; �S���� �]�� ����� )�& �4(, ���	 �)�%U �S����, R+�� N(" ����c}� �S��2 �Ì -� �:��]
R+�� N(" �.; e�g�c.  

�.  �R����g� 6�43 �]�; �R�����k� �+; w�� �]�4 _6�+{, �#��� �(" :� Q�!�c� ?-�+g,
 �B �"!�V� H��4  �	 �+; C R�B��� :4�;k� ��� Ýt��&	 �!�V�� ���Ã4&  � )]4��; ��� Ýt��&	
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?�V��� g�� :�	 �R;�� Rg+� �S�����P )l�#�	 R����g� 6b���B	 ��"#�P	 :� HgU4 R.���� ?���
1-�� �$�Æ	 .Q�!�c� C Q#!��� ����gc� N(" _�� w�� !�V�� ?�4& �B	.  

<*� ?�g+� )]4��; ^�+,�� b��+|� Q���� w�� t�v� w�& �B 
��� ����� �& �S��� �4(�	 .
V�� ?���Uc4�� �Sv�& �;k� �(" �4%, �B	R/��� R��+|� !�.  

:;=� I3 C �+;	 ��D��2� b� R���� RB-� #�P�� !�V�� N(" �4 �4�, . :; s��� !�.� �; �;&	
 :; N	�P	 �; E; �S;�¡ R���¢c; ?-�+gc� N(" �4 ���, �& �	���� �l b�D��� �& �]��T� ?�]��

��!�c� hc4 C 	& R+B��� R��Vk� ?���Uc4r� :; ?�;���;R+B���  .���� Rg�Æ R��¢; N("	.  
±.  :; ��D��2� �� ¿	�Û ��V�`c� ����4 b��+|� �& 
��� 7����� ��!�c� :; ªvc� I(4	

�+; . ����4 ��D��2� �� �& �y�B �.�4 ��Sv�& eD��`� R"�U;	 R��} R������� ?���	�� N(" :�	
=�; ����� �s�(��� b��+|� b��+|� #r	& Ry� �	���� ����4	 �)]��; h�T� ���� �D�2 :� b	

 b��+|� w�� �	!�.� �b��+|��)"	#�¢ . �!�|� ?���	�� N(" �43 �B	"�����& " !���2ã ����|�
 �!�|�	 �j4k�"�.��; " f������" :;)$#� �	#k ���D��2�.(  

g�Æ Q�!�c� C t�P �; ��� ?���	�� N(" �& I� r	1t�Tc� ����	 �R;�, R : �� ����+|� �y�B �3�|
 #!	 �;	 ?���	�� N(" b� ^-c}r� h�2 �;&	 ¯�]�; ��P�¨ �	 �+; C ��U��� � ��D��2� ��� ��4
 �& ����� �w2�; s�;& ¹-�3 �S!�]�; )]��; I�"	 �b���D��2ã t���& ����4 b��+|� �& �]� Q�!�c� C

���4 ��D��2� ����#-� :; )"��#�i	 �s�(��� w��; �.  
<,�+�	 A��, 0� ���� a��" :; ��P�}	 �+; A� ���"3 ����4 ��D��2� �� �& ���z��� �����	 Q�!�c�� .

ª���� e�� �" �("	.  
 R���� #��|� �& b�, �� ���	"�+; " :; ��P�} ��D��2� �� �& H�V ��� R�	��|� R�����k� �+; 8"

��B �+;����4 :�� . �3� ��� 1Ñ�Tc� �;&��4 �(]� 1��U� 	& °2�� 	& x���� :; )]P	�} e��i 
R����� ���� R]P	 :; QM�4 R�è& ��� r . !©=·��	 z�·|� Q�"�¶	 ����c|� �`��� e��c� ���� :�	

�(ÂcB	 �+; R���� :; ��]½� )�& ���� A� x�Bk�� Q�!�c�	 ����� C Q!�4(|� �, EB�; ��� 8"	 
°2�� :; ¹r	& bD#�� ����g2 Ò& . ?�M`�� H��c�� �|	 �����4 A� x�Bk� Í�T�c� QMu A� '&

 :;	 �f��T� R���; :; �S���B !©=·�� HB	 C �`�� :; t���2 A� �	j�	 x���� A� ��]½� )]���i
��"a�#�B A� ��]½� .  

A��, <�B :; b�c�	] :�B��&	�	���, )c�&	 ����� 1� � [ �`�� ��D��2� ��� <�; j� '(� ���|� �&
�}�� h���� :; �`�� °2	 C ����� 1� _�� Q�"�U; ����¢c2� �; I3 r�	 �Ç�T,r� ���B ��4 .
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��; 8.�V Ê��9 ²��� <�Ü w+B& C f��T� È��} ¥�� �& A� Q!��*� H��2 �B	 . �& ��jc�� �3�	
 ����� 1� )]B�� ���; �	�"�U� ����4 b���D��2*� �& I3 o��� �¹-.; R��T|� N(" �+c�; C ��B��

 ��� w�� bgB�	µ[[ 	& �[[�c;  . �& 	& �R9��T� ������ ����4 �; <c���9 ���	 ����� �& 	���	
�ñt�T; ��4 HB�� ����� N��|� ���}#	 N��|� C ��¢��	 e��¢� ���v� �s-�� )z�}	��B��� R . ��9	

��B :; �"���43  � R�B��� C ������� E; t8U� fg� .. e��¢� C ���}# �;��� t�T|� )]��� ³�9 ���
z�|� t�P �;��� <�� �	MT� ���=� r ����4	 �!©=·�� HB	 t�|� EP��, <gU4 '(� f���� . H��4 �|	

+,� RT���� ¥!k� C QM�+� aj� :; M.4 a��" �	#�� �& ����¢cT� �	 �aj� t�> �`�� t�; �
Q#�+�|� R]�� .��B��� ái�U� :; ¹r�� R����� N��|� A� ��]�c� �& ����n� . Nt-;$ ������� �;& (D���

 R;-� ��� w�� R��!k� ?�"�½r� C ��;z��c� �&"+" <B��! !³(9 e���� t�|� )]�; e��� ^#�� �3q� �
 C �	z�,!�	�}�� N�½r� .ái�U� A� ��P�} ¬9 )]���i ��T��, �(�"	 . �� A� ������� ��	 �|	

R��g� R���¢� 1�B	 1�;�� w�� w��c2� ��;k� :1�B	 R�� <�4 8`�T|� ���� !�Vk s��� HB�� � :
�`�� C �}� ����� _�� �B �".  

  
�71Cc d>G�IG
 B5�+B�O,G3 BeBN#H� �B2O�B?B� ST�UB�G/#��
�Gf 1H	2G3B� �g��+B� Q�� G$R�+
� H1H!SLBh7!� �) Zi(  

&�'	
� : w2�; :;$ C ��D��2� ��� < �³��, �}� �S�y� �S��T9� R��� N(" �4(,� �S�]P ��%� �	 �
x�(� A� ��T9� :; <����, C . A� )]���i C ��4 ��P C Q#���� ��¨ �& w2�; A��, 0� �;&

��c�	 �����4A��, <�; ?�]�P�, ��� w .���� A� h"(� . �& s��& ��� ��T9& ��D��2� �� :�	
N	��| ¥��, 	& ?�; <�& ���¶	 )]��� H�i <c��� . �)]�; H��4 8�9 :; ��� 1�.¡ ����+�

<,#��� w�� ��g��	 ���y� �(" ���B	 .)]�� Ç�T� �& N�;&	 <;�B ��� �> w2�; A��, 0� j}&	.  
�4(,	1��c� R�B��� N(" Q�!�c� " :w2�| 1�B	 : ��]��&	 x�#��	 �	!�"	 H�& x�� A� ����

���� :; �	��2�	 ��D��2� ���� :; ����2	 .�����c� r )"	 x�� A� N�9	 w2�; x��c�	 .
)]�; ��+� -� h�U� �;&	 ....)y w2�; 1��� ���U� �;&	 :)��� EP�� ¬9 ��]" �� ��T�P� .

{�6"	��]�� s��c��� ���# h9�� ��4 :�� �)��; 6!�9	 �	!�" �3 .. °2	 C w2�; �}#	
���� A� ���	 x�`T� .R�� b��!&	 �S!�� b��!& ���� C w2�; ��4	) "¿	�} :Z±.(  

�}� E��; C t�P	" : w�� h�U� E�cP� ���� :; 1	¼� C %¢�& w2�; �& h�U� �&! �|	
< ���B	 �	!�" :)B r �+; ¥!& :; �����& '(� �P�� w2�; �(" �k ��;�;& MT, Ry� �� E��� 
<���& �3�; )��� .�	!�" )y 1��� : 7�,&	 )�,���	 )����	 )�D�T� ��3� C  � h"(� ß��B& ���=��
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�l .�	!�" A� �l ��,&	 )��3� C  � h"(� ß��B& h�U� �4 Ç¼� . )]���& :; I3 (}%�
5��	�¹4��T; ¹-�� <���	 ��;$*�� N! .����� : ¥!& :; )�,���&  � ��D��2� �� )�cy� N("
�+; .1�B	 �	!�" �#��	 �<;�;& �Su(; o� �	!�" ��� ���� : ��� C �	���� �x�� ��� �S��

R;-2 ªD��3 ��;��B	 ?�B	�� �	���&	 .���� ��;�B � x�U�	 �4Ô h�U� f�P	) " ¿	�}
�Z :X A� �.(  

0� �& '	�, Q�!�c� �& ?�!���� N(" :; ªvc�k� ��� 8v�� �& w2�; �;& A��, ���� C s�� . ��B	
<���� Q�c� !�9	 �	!�" ����¢� �& ��D��2� �� �;& ���� A� w2�; ��+� �& . ��� :¶ s��& ���	

�+� �& �	!�" :; ����i	 �)]�� EP�� )�� ?�; �B w2�; �& ��D��2��S��� )y E . E~	 )]��i ô��
¹-�� )y E��	 )]��9 )]�; .�	!�" :; Q���T> 89��k�	 b����� < ��;��� . �(" ����� �43 ��	

A��, <�B C �#��� ] :R�� b��!& <�! 6?���; z)c� �́U�� �"���¡&	 R�� bV-V w2�; �����		) [ Q!�2
^���k�:X±� .(^��& �] :6s�B (��	�S�TP ¹-�� )]��69 N��� :; w2�;  Á!��6} < . r <�& �	�� �&

¹-��2 )]��]� r	 )]���� .b|�¶ ����4	 N	(��) [^���k�:X± .(�Sv�& 1�B	 :� )y 1�B ��	
 '�;& ����i&	 7���,�� :»�� )��! ��	 <� )c�cL� ��� s�B �� ��B :; �	!�"� <��� Íj� : ���B 

�� ¬9 bg4��w2�; ���� EP�)<i Q!�2:X	Z .( �	!�" <zP	 �B	�<��� ��D��2� �� !���&  :
�:»�� )��! ��	����� R���y <;-4 1¼� R�2��� <c»�� A��, 0� �& A�  .. ��" '& :�	

 ¯���� �(" )��¢��  
� e�B h�2 ����� b�� ¹r	%� p
��� �����	 Q�!�c� ���� b� M�4 _�� a��" �& �4(�	 ���D��2� �

 N(l <;�B j}& �B ���� <�& �� r	 �R�� bV-V Q�| ���� w�� Q��¤�� R����� C �;L& �B ��4 w2�;
 w�� 1�� b��!k� #�� �� 3� �w2�; A� ��T9ã ¹-���, ��}& 1́�� �U� A��, 0� #�$ � �Q�|�

Q#��=� N(" h�T�	 �7�9	�� ���� C 1���� �B <�& :¶ )]v�� ��	 �e��� <;�B x��& Ê���� C 
z�� :; �S�	�" )y(} 	& �?�;z_�U; �e��¢� ^	�Æ	 �gT�  . :> �	�V%, ��/*�� )"�]� RV��� �S���	

<�	���� �S��� �����	 R��V�� s��Bk� :; )y�9 .e�B :; )l��& �; h�2 b�, r Q�!�c� :�	 .  
�S���V	 :��� Í�+� �	!�" �& ��� �	!�" 1	�9	 �N���,!� :�(� )" ���	 �a�U� �(" C E�� � 

<�; )]��; �]P ��� . <�� 1��, �� ��V�� ���� �(" C ��� �	!�" °�!�c� 8gc�, r 8]� Q�!�c� �;&
<,#��� A� )"��#	 )]�z�9 ���	 �hT`� )y ���� E�+� �	 �##�, -� )]��i ·�J�·B .	 1�9 -� Q�B r

0�� r� !Q�9�	 R�`� r	 �B�� '& �]���� �& :�/ r ��u e¢��� Rg�Æ N(" Q�!�c� R��	! ��.. �k
 �Eg�� r	 �v� r �Q��9 -� ¹r�.¡ <³& A��, 0� s-4 Ç�� w�� #��, '(� ��� �& Q�!�c� <��, �; o�;
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<,#��� w�� <;�B �9	 <Tg�� N���	 !�.; ���� :;	 �!�+�� R2	�TB ��2 ��nT� t��y� �(" 
#�]�� !��9&	 .. hi! :; )"!�g2& C #!	 �; �4 e��+c )y��� ��3� w�� Ð����� ���c} :�(�

¯f���	 ! ��� �,�� �& w�� �S+��9 ��4	 �<���� �¹4�U; ��4 1�.�c� �(" E�� '(� '�;�T� �& 	���	
S�D�� ��4 <��	 �a�U� Q%» A� ��D��2� ¹r�.¡ b�D�+� :; <c�4�� w�� :> �S���cT; 	& <Tg�� É�+� �

�S�#��.  
���� ^-}� �("	 �b��!& �]��P � R����� C R�� bV-V w2�; ���	 A��, 0� �%� ���� ¥�c��	 .

b��!& A� �"��=�� �¹è!# bV-V I�¢�� �%� mn� a�J�{� �%4 ¥��c�r� �(" 1�.;	 . ^-}� �(" �]�
:; ¹r�� R�� b��!%� R���� N(" £& �B	 �R��� R��� A��, 0� s-4 �� ¯���� bV-V . r R���� s�¡�	

s����	 ��T9� �" �� ����� �¹�-}� ���.  
  
�G/�H�C�O@B! O1C�j�B+G
 Bk�
GT ��O+B� OQ�� O1C�O0B? �B2O#G'B? 71Cc �) Zl(  

�����
� ���:  
1Cc :à ?����� Í�� EP�! )B! R�Z.  

�2#'? :<��3 :� �g�	 <��3 <·	 <�� �g� :<,(}��; :� ¥��&	 �]�`cT� �"	 <c���� a�,	 <�� ªg� .
�-� :� 0� �g� :<���3 �� .t8U� :� �g� : <��i :� N¼,	 <�� IT;&)x�Bk� .(  

/���@! :< ���	 N��� : ^	��|� :; Nr	& �> <��� oV&)x�Bk�.(  
&�'	
� :; ªvc�w2�| 1�B	 �¹y� ���� �	(�� �;��� ��D��2� �� w�� hv� 0� �& Q�!�c� :) : H�&!

R�B�� h�� h�� �" �3�	 h�U� �(" .)]���̧L&	 )]��� �v� w�`� �4�,� ���� (
)¿	�}X[:�Z..( �Sv�& 1��,	"x�� s�;& w2�; Ç�vc�... <��g� <�& 1�B '(� �U� w�� x�� s���

<��U�) "P�|�e��T� EXX�X± ()]�� �g� �� )]�B��� � '&.  
A��, <�B] :)��� ���g� � [ !��4 :�	 �h�U4 �"��`c2� R���� :� ��4 A��, N�g� �& ���

)]�� ��� �	 '#�g� x���� ���� b;�º� .b�� w�� R�;��� )D����� : ���4 s���� e��c� e�
s��� :; #���%� e��c� e�	 .� ���& a��"R�;��� )D���� C j4k� !	��� ��;�� . a!�U� :; a��"	

�B& h�+�� . a�cU� r :; a��"	 �<��T	 <���� b;�º� E; ��4 ��	 N�]å �]�� a!�U� r :; )]�;	
)]�; <��B :�	 <��T�� .�]�� R�Â�¢; M� )l��B	 R/��� C R4!�U�� ��B�T�� :; a��" � .. ���	

� �]�� ��4�cU�Ø6P : . Q���; )l��B	 °�� )��T�� <�	���� )]��	 ���� C ��4�cU� r ����	
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< .h���� r	 ��T��� r	 ����� r <�� a�cU� r :; )]�; � ..<��� ��c�T�	 <��;	��� r )]��	 .
Q#�P R;	��; �	# )��T�� R/��� :� ���� s�� t���q� ��gc�� :; �Sv�& a��"	 . tr�" �4 ������

N!	# hTu mn� �4 hB��6� R�#�g� R����� ��� :�	 �R�;��� R����� C t�4�� .<�B MU�	 :
])��� ���g� [ w2�; t��# R��c� )]�� R�;��� R����� E�! A�� ?������ E�! A� MU� r	 �

���B�� )�& bc�� ��� b�c� 3� �b;�º� !��4 �]�`c2�  � R�#�g� ., <�B A��]:�	��U, )��� [ ���
s�	�� w�� �l ���gc�c� �"!�B e9 R�2��� ��c»! �	!z��, 8� �vg� �(" )��� ����2& ���&.  

  
� G/�H�B	OmB! O1C�j�B+G
 G/�ĜO�C'S
�B� BM�B	��S
� eBN#H� �B0OIB!P ST�UB��) Zn (  

�����
� ���:  
/�^�'
�:�S��B�L� ��]��� _{�·�  :��]����& �+�.Á'&! 	& Á�;& �-g _{�·�  :ªv,�	 :z��, .t8U� :� < _�·� :

<�5�� .��B�g�	 : p�`T� 	& ª�+� p��"j� p�+�� p�i���	 e�� b� <� _�L� �; �4 p
��� �����
 �`�� _��g��)<B��U�� '&(!�� R�B	 pQ�!�c� p )x�Bk� .( b� <� {_��L� �; �4 �" ��B�g� 8��k� o�|�

 ��B�g� �́���4 !�� R�B		 �`�� _��g��	 Q�!�c�	 
��� ����� �	�43 R��� �"& :�	 ��i���	 e��
R���� R��� 7��; HT� 3� �ß���c2r� <P	 w�� . e�� b� ?=�; �]�; ¹-4 �k �"	#!	& ��

�i���	.  
/��	o :·��¤� 6��g� ��c"� : �]�D�	& C !�2)x�Bk� .(c� o��� �����,	 ���� ����T, 8� '& �	�

 )y R�D&)R��g� Q!�2 C ?����� Í�� �Sv�& EP�!.(  
&�'	
� :R�� b��!k� C w2�; 8¢�L& �; R��� N(" C �S��� �4L3 : �� R���y �(" �4 ���� ��4

:T� 89 <� :� b���; ����� Q#���� ����c�� )]��	 �)"!�"#$r	 ��D��2� .��c� �(" ��� b� :�
�B�� ��T�� '& <�; �V%c� Ãr& 1��� :; ��u t-å )]c/�P $j� ��D��2� �� ���	 A��, 0�.  

A��, <�B]:�	�c� )��� [)�-v �����, )c�4	 �)���y ���� ��4 ���& A� Q!��� . x�c���
1�`c� �& ��]�; ¥��� ��4 ���� w�� w2�; ��]�,	L& ��(�� ��B�g�	 �� �� Ê�~*� ��/*� 

a�U� C ���B		 ��/� :; )l ��4 �; s��*� I�, C �����& )]��	 �8��+g, ��/� A� ��D��2�.  
 eN#� �2�IN�  

<�� �S!�;& �4(� �& ��" ��� ��d I( �R��� N(" C 
��� ����� C Q�; 1	& w2�; )2� #!	 . b�c�
; ��4 w2�; �& 
��� ����� :; ��D��2� �� C Q���� R�T�2 :; A	k� R���� ��4	 ���D��2� �� :
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 wT�� ��4  ���]�; QM}k� R����  .< ���B ����� s�B :; Ô|� �& ����� C t�P] : w2�; !(,&
¥!k� C �	�Tg� <;�B	) [^���k�:XZ® .( :; �.4& C 
��� ����� C #!	 I3 w�� Q	-�	

 E���; Q�U�w2�; s�B )" ��D��2� �� �& . �<� ���;�|� )" ��" s��� :; #��|� ���� �& :�/	
 ��D��2� �� <� ���;�|� ���� �& �� -� ���D��2� �� A� Ãr� ���� � w2�; �& b�� ����� :�	

!��	 Ã(� �; Ãr� )]Tg�& .s��� o�; �S;�¡ ª��, ��}& R�� a��" � ..A��, 0� 1�B] : w2�| :;� ���
<;�B :; R�!3 r�) [f���:®± .(1�9 �4 C ��D��2� ��� )" ��" s���� . #��� b.9��� :; a��"	

 I3 w�� ���cT�	 �'�+; ��& :; ��4 �� ��D��2� �� :; :�� � w2�; �& ?��V� ��	�� :�(�
8�� �>:  
1	k� : R��+|� R���� 1���� �'�+; )2� w2�;)w2©�{; (�g¢� . #�c2�� 1���)Breasted" :( �P�,

 �.; t��& w;���� b��+|� ��)w2�; :6;� (	)w2�;�c� (�è���;	 :�c� �gi	 ��;� �gi . �c�	 ��;�	
b��+|� Ry� :; ��y�) " M�v� ��� x�c4Dawn of Conscience(  

 ��	�� ������2 !�T�	�� 1���	S.Freud" :a��" t��k� N(" w�� Q	-�	 a���� �y Rl�U; t��& 
�.; b��+|� :w2�; Ç! �w2�; HLV �w2�; N�) "��9�c�	 w2�;Moses&Monotheism .(

	)w2�; Ç! ( )2�� Q�!�c� N�4(, '(� �")f�T��! .(	)Ç! (b��+|� ��� f�U� <� �" . o���
)w2�; Ç! (f�U� <� <�"	 '(� �g¢� .4 E;  � t��k� �& tr�" 1���	 R�� 8��	 H¢�2 w2�;

 )2�)w2�; (°��.  
7�.� : 6�9& ��9�c� ·Q���� f2& ���	 �R������� �D���� C �¹�	��; :�� � ��9�c� �& �Sv�& ���z��	

 <�� �+; a��;)E���� hc`�;& .( <��T� �¹y� ���� ��4)��,& (<,#���� ���� �;&	 . C ��,& )2� e�iL&	
 <� w�� R/��� hc�� <�� ��	�=� f�U� <* M�4 ���; f������" C a��" ��4 <�� 1���	 �f�U�

<,#��� . <� w�� ����T� È�!�c�� �	&��� R�gT�� �S!���& ����� :�(� #���� :; M.4 a��" ��4	
R�#�|� <cg� :; ¹r�� R�B-}& Rg� f�U� .�+; C < ¿z	!	 R�"�k� R��� hc`�;& <��� E�} � .

	<�B <�� ������ :���g� ��9�� <*� �]�&..a��2 <� r . �Sv�& I3 �43 �B	)�c2�� ( <��c4 C) ��!�,
 �+;History of Egypt ( �]���&	 ���9�c� Q��� f2�; ��4 <�& w�� �(" <�B :; ���cT�	

��}k� Ry�� ����; s�l �;&	 �#-�� C N��4*�� .�V	 �S�� hc`�;& ��4 �|	 )2�� <��c2� �S�)��,��}& (
 �9��� <*� A� <Tg� hT� I(�	)��,& .(  

��.� :�S��+; ��4 w2�; �& I(� H�.� �R��+; Q#�� 8"	 ��c¤� Q#�� ��D��2� �� C w2�; ¿z	!.  
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E���� : )���, C �P�� r I(4	 �?�|� ��� ���� �43 ��,��}� '�+|� I�|� )���, C �P�� r
 w2�;N�43.  
f;�¤� :��¼¤� R�"��4 �Sv�& w2�; )���, C	 ���¼¤� ��"��� ����+|� ��4 .  
�#�T� : w2�; :� #!	� '�+; <��4 w�� 1�� �("	 �N!���& :� M��c� e¢�� ��d r ��4 <�& 

R���j��� ����� ��d :�� �	 ��k� .  
 ���k� '�+; ��4 w2�; �& w�� ���cT� !���k� N(lhc`�;& ��� Ç��,& :; ��4 <�&	 .�����	 :

 ?�; ��� R��V�� R��+|� R����� ?#��)��,��}� (��9�c� �� a�U� �9	 . w2�; �� � �;���	
 :�# �U� R����;���,��}� :�(� b��+|� M� ��D��2� �� s�B A� <½� b��+|� b� ��9�c� A� 8���� 

)"#�]¢�r �S�D�# �¹��" ����4. )]c�"��4 h�T� R��+|� �D���� :� )]��� <��� �]T� :; ��4	 
tr�y . '�2�|� :��� )]B��c�� h�T� �+; C ���; )y ��� � �;���	 �R��T� <��# ��D��2� ��� ���,	

����4 A� w2�; E; �]�; �	�P�" .  
$�dq� R#k� N(" w�� #��	 :  

1	k� )]��#:  
-� '�+; )2� w2�; �� )y�B��k� '�+; w2�; ����2 ���� �&	 ��  ..��n2 1�B . ��� ��4

)��#��	 b��+|� Q!�v9 :; �	�V%c� �& �� r ��4 I( �b;��� �S���� �+; C ��U��� ��D��2� .
?���6c©2�  � x��U� C R��%; Q�"�¶ N("	 . �]�"& :; ����� w�Tc� �QM.4 �S#-� =��Ì*� )�9 ��

.; )]D��%��"M�	 ��!�c��	 ¿!�P	 #!�	#� � . :; tr�" �& t��k� N(l 1�cT� �& �!�| e� �]�
'=��Ì� ��& .R���	 Q���� 1��9Ô R���	 R2�!#	 e��� e¢�; w�� 1r�c2r� s��� �& hd . 7�	

�(�" R���	 R�`¢T� ÈD�c�� N(" ß���c2� A� ������� ��}!�|� tr�" ��/ ��4 h��,k . a��"
 )��� )y e� r ��4 �3�	 �:����cT|� :; R����|� x��U� ��(}&  � t��k� N(]4 R�.;k� ^r�

�S��+; ��4 <�%� s=�� w2�; )2� A� �S#��c2� )y e� ���� t��k� #�� :; )]c�;�B w�� . ��4 �3�
 )2�)w2�; (�+|�� �S�V%, I(� �èM� 	& N���& N�� ��� �S��+; �S��b�…�(" C R���� '%� ! R��}	

 <c�&	 A��, 0� :; �;%� _	��� C M�� �"	 �"��	 H��	 w2�; s& �& ���4(� Q�!�c�	 ����� �&
<c���c� H;�B	 R�����g� R���|� Q�2k� :; Q&�;� <��� ?�.�� ������ #�]¢�� :; �¹��} �]�� C . �|	

�& ����� f��� �S�� < ������ r ����4w2�; N��#	 '�+; )2�� N�� ) . �(" t�� C ����c�� �	
��k� '�+; ��4 w2�; �& w�� 1r�c2r� �Sv�& �� e� -� '�+; )2� w2�; �%� �#��� . � :;	

< <��� r R���� ����	 N�	 ¿�c�c2� �(" )]P�c�c2��.  
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�#��� �(" :� Q�!�c� 1��,) :�S��� ?�		 Q&�|� H��`� .,&! �|	�]�& RV-V <,%�} :T9 <�& < . � �|	
<�� ��� H��		 � H�=�	 ��L��� <c�i	 '#j� :; �¹¢g2 < ?(}& ��� <Â�� �& �]��/ . <c��		

�]�� R��9 w�� t�g�·�� b� .<� ��g6� �3�; ^��c ���� :; <c}& HgB		 . �]�� A� ����� <��� H¼�
 w�� ?����; �]�!��P H��4	 ��Tc�c�]�� h��P .<,(}&	 �]c{;·& H�2!%� �t�g�̧·�� b� °gT� ?&�� .
8��� �� �3�	 ��� ?&! <c`c� �|	 .H�B	 < HBz�� :b���j�� #r	& :; �(" . R��r <c}& H���

����� :����� R��� �y H��� ¯��� I E��c b���j�� :; R���; Q&�;� I ��#&	 h"3& �" :
�"3� . H�"(���� s& H�#	 Q�cg� .����� R��� �y H��� : 8¢�& ��&	 Ê <���!·&	 ��� �(l �"3�

I,�P& .<c��!&	 ��� Q&�|� ?(}%� . H�#	 ��S��� �y !�+� ������ R��� A� <� ?t�P ��� j4 �|	
 t�|� :; <�Uc�� 7� H�B	 �w2�; <��)¿	�}Z:Z A� X[.(  

��� �(" ����� �43 �B	A��, <�B C �#] : C <��%� J<��{� JHģJ} �3q� <���©!·& �& w2�; s& A� ���9	&	
b�2�|� :; N����P	 I�� N	z#�! �z�� 7=� r	 C�� r	 )��� �S	�� )y ���� ����� 1� <¢�c�� 

��{={9	 .bÂi�} ����4 �è#��P	 ��;�"	 ����� ���	 Ê b� LQ�B ����� Q&�;� H�B	 I . N��c�, r
�S�	 N(nc� 	& ���g�� �& wT� . �	��U� r )"	�)[m+��:®A�X[ .( C t��*� RV#�9 A� !�U�	

1��� ��9 �}� E��; C �]��:�J�&B̧� J(C <�� B̧�� ?���c�J()�� C <���)<i:±[.(  
S���! ¹-gi w2�; ?(}& ����� H�� :; Q&�;� �& Q�!�c�	 ����� C #!	 �� b�c�<c�!	 � . 1��,	

<cz�  � 8"	 ������ H�� H��4 Q&�|� N(" �& Q�!�c� . �& 8���¢� :�� <c�  � 8" H��4 �3�	
�S��+; �S�� ����.  

 ��4 w�� �S���4 ¹-�# ��;�B )�& �!& -� I3 �4 E;	)w2�; (�S���j� r ���k� '�+; �S�� .
 ���c, H��4 R��+; t��%� ���cT� tr�]� �è�9& �.4& 	& bD=P :;)w2�;( t���� ��� ����	 �

 e¢�4 �" R��+|� R���� e¢̧6� �%� �43 �9�	 )]�; f�	 �I3 C ��g�c}� �B R�Tk�)w2�; (
 �"	&�B ���	 �R���j���)wJ2�{; (	&)f©�{; (	&)�6T©�{; ( )2�� R�+c; 	& Q#�g�; s�ncT,	 ��g¢� �"���;	

�}� .�k� C #!	 ���R��c� R��+|� R���|� t�) :�T6��©�! �f6�J9& �f6�c� ..( a��" ��"�¶ �" ��4	
w2�; R��4 e¢�	 t��k� N(" e¢� b� E2�� ��� .  

 )2�� �g¢� ?#�� �Q�!�c� 1�B hTu ������ R��� �& A� R���*�� I3)w2�; (R�D�B : <c�Uc�� 7k
t�|� :; . R��+|� R��� C �Ì r ����	t�|� :; 1�Uc�r� o�; ��, w2�; R��4 �.; R��4 . a��" )��

 R��4 �.; I( �Sl�U; o�; 8¢�, R��4 R���j�� C)8��; (b�¢�; :; h4�c,  �) :�; ( N���;	
 �t�;)8� (t8� N���;	 .R����� �]��& R���j�� �� �� ���cl�Uc; ��c� R�����	 R���j�� �& ^	��|�	 .
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; ����� R��4 o�)8��; ( R����� C R���� N(" H�����	 �t�|� :; �JUc�� '(� ��� '& �8D�; t8�
  ��4 C 1��� �" ��4 �w2�; A�)������	 wT�� ( 'j�� ��]��&	)��D��U�	 Ç�U� .( N("	

Rg��� #�+� �(" C ���|� x�c�� R��	! �&	 ���k� 7�j� w2�; Ã�& w�� R��B R���B.  
��"��� :; )2�� <��T, r � <;& ��� b�T� N(" �4 �g¢� ��/ �& ���� E; egc� �� f� <��  .

 <c5� R����� ����� Q&�;� :; <,(}& �;��� w2�; s& �& �!&)8��; (t�|� C _��� :; <,��� �S��� ..
�y H�B	  � R�y*� Q=��|�� )2r� �(" �"�O4(6� .���9 ��& 	���	 )�j}& ����� H�� A� <� ?#�� �

<��� �����		 �y�B )]���%� �R��Tc� N(" h�2 )y H���	 �(" <��� . EB��� A� x�Bk� ����� �" �("	
 o�> 8��; �.; R��4 R��+|� R��� C f� <�k R��}	 �x��+�	)t�|� :; �U6c�� �;.(  

 Ð�+Û R����� R��� w�� Q��� ����& �3� � R������ ��� <�& ���P	 )2r� �(")Ç�¢�|� ( <�& A� ñt�/�
����� 1� ��� î�,	 <,�2& :; �+L� . ¦g �& ��4"w��; " ��9 ��Uc�|� t8U� R����� C ���

1��� :Åt8U� w�	& :<P�nc2� . �" <�; ���g� )2�	"8��6;" �" 1��g|� )2�	 �"w{��6;" :; #��|�� �
w��; :�{Uc�|� .	 Q�!�c� C #!��� ����� H�� 1�B e��¢� o�|� �(")t�|� :; <c�Uc�� ��k .( �& '����
 ¦g)w2�; ( ��k� C ��4)w{��6; ( R���j�� C e¢��	)w{�©�{;( 8��k� N���;	 �) 	& �U6c�� :;

¿�n6c2�.(  
�}�� � ��D��2� �� �& ?��V� �	���� :�����|� b.9��� tr�" �& h����	�]�; ��P�¨ �	 �+; �� 

R�9�� :;����� ��}& R�9�� :;	 � : '�+; ��4 w2�; )"M�4 �&	 �+; A� ���"3 ��D��2� �� ��
�S��+; �S��# ��4 <��# �&	 ��k� .)y��B& ��2& ��� ��T�*� a!�� �& :�/ ¥!��c� �(l . �& e��

& :�	 �Q���� ?����`c� ���� ¹-�� ��;�B s��� tr�" �����c�  � ÈD�c�� )���, A� )]LB�� )"�T�
�]�4 ��}k� �D�T|� w�� R���; R%T; C �]�� .!�.�� C )]�B�� �("	 . t��� E�+� '(� �.�4 )]�.;	

<�4 ���� E�� <�%� w"��c� � b¢� :; ! I(� !�� <�& �(" ��� r :�	 ���P ��� t��*� E�� ��
<�4 ���� �S���� . �	�SM.4 j4& �$	 )�����`c ��� �(" )]g� t�2 C tr�" E�� �.  

7�.� )]��#:  
���B :�S��+; ��4 w2��� �( ��k� R��+; ��9�c� Q��� �� . �%� 1��� :�/ r <�%� I3 w�� #��	

�� �(" �4 �%� )��Tc� :; �� -� Ãr�	 �°�� �9�	 h�� :"3 C Ãr� %U�, r R���; Q��� C 8���� 8B
 ����� :; Rc2 	& �	Ñ! RTò C ��2 %U�� � �����&	 )]�� �	(}& �B e�¤� �D�2 . �i�� �("	

R"����� . :; )y�9 ���� ��gc�� �Q#�g�; Q!�� C ��;�B ���� ei��; ¬� C �	M.4 Ð�n�& I��"
Rl�U; ÈD�c� A� �����,	 �t���&	 1��9& .b� #!��c� �(" �+�	 ��cÆ C ���� ?�Â; !���& 
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!�¢Bk� . ��cÆ C ?�Â��� Ç��,	 #��, h�T� �+� '(� Ç��c� :; t8U� Q�9�	 R�2�2k� Q��g�
!�+;k� .�9�	 �¢B �"& x��B C ?%U� ��%� 1��� :�/ r ��9�c� R%T; I(4	 . �S���� �"�UL|��

�	 HB	 C H.`6� �B R����� �D�T|� :; �SM.4 �& <� s��� �> �9& ��� �& �	# Rg�cÆ #-� C	 �9
!���& #!��, <�& ���B :�	 �R���� RB�2 a��" �& �9& 8��� �	 pRl�Uc; ÈD�c� A� ����		 �	�}�� .

�& :�/ r	 b��+|� ��� ?%U� ��9�c� Q��� Ã�%� 1��� ª+� r �(  w2�; �&	 �)"M� ��� %U�,
��9�c� �U� <�k '�+;.  

� �" ¯'�+|� ³r� �"�U�� r R��+|� Q��g� �& R����� :�T� :; �]� �)y�B R`+� ¹r�P ����2 � 
¯<;�B C �"�U��	 8��D��2� �]���� �& 1��� :;  

 r ��4 ���9�c� Q��� Ç�cÆ <�& °B �4(� � w2�; �q� Ãr�	 ���� 8���� ���� ��9 :; #�� �("
s-2*� I(� 1��� .��� 0� 89	 �	�U�� ���	 )"!���& �	�U�� r t����k� �& w�� R�gc; ���#k� 

���� R���� (�; 89��� ���� 0� )���, :; 8" ��9�c� Q��� �&	 �A��, . �	 ��S�9�	 A��, 0� ��4 �3�
 �& 1��� :;	 ��9�	 <�%� �� �� 1���2 <�& 8]���� :�� �<�9	 1¼� R����� (�; 1=� <D����k 89��

�9�	 <�& ��,��}* 1��� � �Ry�� #��c� b���T� . 89�� )]�]� s�� h�T� tr�" Ç�â� ��
<c���9	 . fg� R2�2	 r� ���� :�� 89�� w�� �S�D�B :�� � �3�	 �89�� w�� f2%c� ��� :��� ��

�� 	& b��+|� :; H��4 t��2 �y R��B r w2�; R�+n� ���,	 �t��"	)"M� 	& ��D��2�  . H��4
8y� 89	 :; <��� 1=� �> <c�è&	 w2�; R��� . �& ^��c�r� :; �� -� 8y*� 89��� ���³�2 �3�	

t����k� E�~ )���, :; )��k� �+��� ��4 ��9�c� . hc`�;& !�]¶ ��c�� A��, 0� ��4 �;	
)��,��}� (A��,	 <��`�2 <c����9		 N#�P	 !�]¶*.  
ÌI� -� w2�; ��B ��4 <�&	 �S�9�; ��4 )�"���� )4�P �� R�; �"k 1��� 
��� ����� � . )�!	

 C Q�9�	 R�B�	 �Ì r ��9 ������ <��� �; !���� w�� �	Ñ�d � )]�� �b4�U; ����4 R�; �"& �&
 ���B )�& ��!�c����(4 �	�)]�.; �¹4�U; ��4 )�"���� �&  .¨!�, Q#�]� N("	 :�(� �SU��B �%� R�

 )�"���� �q� �	z��� �)�"���� �T� :; )]Tg�& �	jc�� ����4	 ��D��2� �� :� �S���� ��U��� ����4� 
�S�9�; ��4 . )�"���� )Ã�� :�� '�+|� hc`�;& :; ��9�c� )��, �B ����� ��4 w2�; ��4 �3q�

c� �& EB��� �� ��¹B-i� �`�`� f� )"Ñ��#�� ¯��9�c� Q#�P�; H��4 ��9�c� Q��� �%� ��j¨ ��!�
����� t�Ó& �4 C R�9 ��9�c� Q!(� ¦g9 �B 8y*� 89�� �k �
��� :;=� (�; . �" a�U� f���

ß�¢Ór�	 1-v� :;$ C ��9�c� ��� a�U� t�P ���	 ���9�c� �³	 '(�.  
��.� )]��#:  
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R��+; ��c¤� Q#�� �� ���B ..4 �|	�S��+; ��4 <�& H�.� ��c¤� ��D��2� �� )O��6� w2�; ��.  
ái�} 1r�c2r� �(" . �� �� 1��� �& :�/ -�& �b��+|� ?�#�� :; ��4 ��c¤� �& ����c�� � ¬9

¯�+; C R���¢� )]c;�B� s��& R��+|� RÂ���� �S�V%, N	(}& �B ��D��2�  
� ��4 ��c¤� �%� 1��� %¢¤� :; <�� �)"�9	 b��+|� ��� �S�D� . Ç�� �B A��, 0� �� Q�!�c� 1��,

�	�B R�v�� w2�; ��B wv; '(� )�"���* ��c¤� .<� )"��	&	 N#r	&	 <Tg� ��cÛ s��� . ����	
 w�� ������ � :�(� x��� �� �S#�P�; ��4 ��c¤� �& �" #�+� �(l Q�!�c� C t�P �; _�� w��

����cP� ?�B-� )�t�P Q#��� N(" �� ����� :�(�	 �°B �+; A� ���"(� � :�(�	 ���D��2� �� E; R
������ <���	 )�"���� )"�P e��i :� . '�+|� w2�; �& ����+�� ��.9��� tr�" 1��� �& :�/	

�����2 �3�; :�	 �)�"���� )"�P A� Q#��� N(" tr�" hT� � ���c¤� ��D��2� �� )Ã�� x��� :� 
 �Ó !�g��� �	��U� ����4 �� ��i��, w2�> )]¢��� r	 s��c"� ��D��2� �� ?�#��� )y :�� � :�(�

b,�6� :©�5;L& :; Q�}� )��� ��D��2� �� . ������	 )�"���� A� N��� )"6	©={�	 )]�� ��c¤� #�P��
)s-T� ��]��� (]���i :� )�t�P Q#��� N(" �& w�� 1����.  

 �!�|� I3 w�� �]� �B	 ����i :;$ (�; �S#�P�; 1=� � x��� C ��c¤�	) wP!�, �-��±Z 
_.s) (R���¢�j� R��2�|� .( 	& b��T; ����4 t��2 x��� R�;��� Q#�]U� 8" �j�� Q#�]U� �& ³r�

b��T; M�.  
 �S#�P�; 1�=� r	 ��4 ��c¤� �� R�#�]�� R��2�|� 1��, ��4 b��T|� w�� Q	-� ��}& );& C

§c¨ r :� �.4& �]�; §c¨ :{; 6#��  � R�U9�� R�����*� �D����	 RU��� �!�+� �.; �#�]��	 .
R�� �+> �]¢��� :�� �	 ���c¤�� s��, R/��� ����c2& °2	 �D��B H��4 I(4	.(Tribes of  

Central Australia� By Spencer & Gellen)               
 �]�4 R����;k� Q!��� ���2 C �S#�P�; ��c¤� ��4 I(4)R�#�]�� R��2�|� .( tr�" �4 ��4 �3�	

 w2�; ��B b���D��2*� C ��c¤� #�P�� ���� r �3���� ����cc¨ x��U��.  
 '�+|� I��� R¢��� R.�� C �" �+; C ��cn� ?��V s�B& ��)h`��;& Amen�en�heb 

�Xµµµ:X�X±_ .s) (R�#�]�� R��2�|�( �2�� Q��" ��� �; :;$ �"	 ���+; A� <,�2&	  .
 R�]T� �(" :; Èc�cT� �& :�/	 �b���� w2�; ��B ��4 �+; C ��cn� ?��V s�B& �& H�.� �("	
 :; )]c���9	 a��|� (}& <�; <�P�c�	 �b��+|� a��|� �� Ð�} x��� w�� ��4 �2�� �%�

k���c¤�� )"M�	 t��; . R�]4	 a��|� b� s���� w�� �S�D�� ��4 ��c¤� �& R��+|� !�V�� t���� ���	
����|�.  



   

٢٧٤

E���� )]��#:  
'�+; w2�; �& H�.� �w2�; :�# I(4	 ?�|� ��� ���� �4(� r hc`�;& :�# . ���� �(" C

��M�4 ����� :1	k� :<�4 �¹�	��; f� hc`�;& :�# �� . ��4 �3�	 �<���,& :; R��~ r	 �S��c4 a�c� )��
�S#�P�; f��� �S��c4 a�, .� <��# �%� s=�6� ���� ¯)���c� �(" :�vc�  

7�.�	 : t����k�	 <����, �& E; �w2�; )���, C ?�|� ��� ���� �43 s�� ��.9��� tr�" H�.� �
?�|� ��� Q���� �43 :�vc, < b���c� . C #!	w2�| 1�B A��, 0� �& Q�!�c�) : '(� ���� C H6;

<;�B A� )6�!�" ��P C a�}& �	!�" ?�; ��4 I;�B A� 5)v��	 �<�� ��+,) ( R��.,µ:�Z .(
<�� #	�# 1��� I(4	) :����� �"& :; �x! �� �a��� ���� :; �Ig�T� ���U� :; 8Tg� �È� .

)���9 C )]��+� .� Ô¡ a�D�}(�)��¢ .)y�gik )]c�v� ��4�c�	 �S#r	& ����U� . ���& j��� ��& �;&
I]P	 .I]{�{U� H���c2� �3� E��&) ( M;�=;X�:XY A� Xµ.(  

�c� �& I� r�!:�# �"�43  � Q���� ?�|� ��� ���� R%T; �4(, � Q H�#�!$ 	& s-2*� :�# 	& 
]�� ��; A� EP�� �(" :�	 ��	��y� :�#�S���� ¹-�; ����� A� #� . �#��u Q�!�c� H2!��� �;����

 �	 �'����� !�"#$r�� e��c,  � t���k� E~ A� )];��c"� �4 ��]P	 ��}& Q�; #�]�� �]�~	 :;=�
�(" )];��c"� :� RP!�} !�;& E�å ����� . ��� ���� R%T; �]�; QM.4 t���& )]�c4 :; Hgc}��

 ��Sv�& ?�|� N�43 �P�� I3 E;	 CHg�2& ��4 ��}k� R����� !�g2k�	 Q�!�c�.  
f;�¤� )]��#:  

b��+|� ��� 1��� I(4	 ��D��2� �� ��� s��9 ��¼¤� ��.  
)��� s�� :� È,�� 1r�c2r� �(" . �; �4	 ���¼¤� �4& ��;�� ����4 b��+|� �& �S̀ �`� f�


��� '�+|� ��!�c� :; <���� </�� w�� ��# a��" f� :�	 ��SM.4 <�� ���4%� r ����4 )�& 
 )"���)���|� x�c�� R��2�; .(��$��¤� ���z�� ����4 b��+|� �� �� . �& #!��)8J�J! ( C :"���

 ���;)x��� (��¼} RD�K-V N�D��9 C ��4 . 1���	)f,#	M" ( b���B ��;z��� ����4 b��+|� �&
��¤� by*� )2�� ��$)���2Salene( �)fT����#Dionysus ( 	&)f�!$	& Osiris .( I(4	

 Qj�; w�� ��4 <�& �43)�M"�� Paheri (� �U� R�;�.� Q�2k� :; '�+|� I�|� � ?�;�2! 
��$��}) .���|� x�c�� R��2�;.(  

 !�T�!��� 1�B I(4	)$#� �	#& Adolphe Lodz (T� R�;�å 3�c2k�f�!�� C ���!� :
) ����4 R���; !�]� :; Q�U� R����� R���� C )]��	 �Q#�� ��¼¤� )� ���4%� r ����+|� ��4
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 ����; C ��¼¤� b���B ��;���)fT����#	 o��2 .(<�� ���4%� R�]�� ��4	) ( !�T�	j� ��D��2�
$#�.(  

� C ���T� �& ���|� x�c�� R��2�; C #!	 I(4 ������ ����4 ���¢��	 ������	 ���+� ��2
�S��} �S����, ��¼¤� .$#� !�T�	�� 1��� I(4	) : ��MP :; M.�� �� �S2��; �S����9 ��¼¤� ��4

x�� ��� ���; <�& ����� ����4	 ���D��2� �� . ¬9 b�!�T�	 ���� �"& ��� �S2��; �Sv�& ��4	
	��¼{} $�¡ �]� tr�" wz�() e��T� EP�|�.(  

 EP��|� N(" �4�, �� �w;���� b��+|� ��� �S����, w��� ��4 ��¼¤� �& ��� '(� '�9	 HT��
< �ST���, �� R"��4 :� r ��¼¤� �4& ���z��c� ����4 )�& �Sv�& . N!��c��� <��"��� ������ #�]�� �;&

Q�!�c� �4(, ��4 �STÌ .b��+|� ��� ��¼¤� R;�`��S��+; w2�; ��4 w�� 1�, r ��D��2� ��	 .  
�#�T� )]��#:  

��k� '�+; ��4 <�k ��D��2� �� ��T�� e¢�� ��d :�� � w2�; ��.  
�����	 Q�!�c� N��,	 ª�`� �(]� <cB-i s��� e��c� ����	 .Q�!�c� H�B) : A� I�2!%� )�" ����

�+; :; ��D��2� �� ��� ¿�nc� ����� .��� ¿�}& ¬9 ����� A� h"3& ¬9 ��& :; �0 w2�; 1
�+; :; ��D��2� ��) (¿	�}� :X[	XX .(w2�; A� R�y� ?�]�P�, ��� ��� �) : w2�; 1�B

x�� :��T� �]�& ©EJ�c{2� : H��4 b9 :; r	 f;& :; 1	& r	 f;& (�; s-4 h9�� ��& HT
��T��	 )g� ���V ��& �� �a��� .x�� < 1��� : 	& )�& 	& ��}& E�+� :; 	& �S�� ��T�ã E�� :;

I�� E; ��4& ��&	 ©h{"3� ���� ¯x�� ��& �" �;& ¯w��& 	& �SM+� .<� )��c, �; I�³��&) ( ¿	�}± :
X[ A�XZ.(  


��� ����� C #!		] :b|��� s��� HḐ� �& w2�; I�! �#�� 3�	����c� r& ����� s�B � 1�B 
& ^�}& 7� x!���(�� ���	!�" A� �̧J2©!%� 7�T e�¢�� r	 �!�� e�v�	 �) [t���U�:XX 

 A�X±.(  
 �	!�" ���� �& <�! �P! I( �w2�; ��T�� ��.� :; t8� a��" ��4 <�& ����� N�4(� �� b�c�

R�]|� N(l .�"(�� �;L& �;��� <��T ��.� A��, 0� A� !(c�� <�& Q�!�c� :; �Sv�& ªvc�	 ����� A� x
e�� A� <,��#	 .���V� ��!��} ��;�;& ��� : 	& R��̧· w2�; ��T�� ��4 <�%� !�(c�r� �(" �Tg� �& �;q�

 	& �Í���� <Tg� C ��� M��c� E¢cT� � Ú���� C f�� �3� ��u x�+�k� C ��� N��� ��4
N!�(c�� �Tg� �& �;�	 p?�����	 ^	��� ��� e¢� C �.�c� ��4 s�B R��� s-�� :T� r ��4 <�%� 

)]�� e�� ²���c� �;L& . ��T�� R��̧· �k p�S��+; ��4 <�%� )yr�c2� �S;�¡ �¢� 1	k� !��¤�� ��(}& �3q�



   

٢٧٦

:��}� s�B '& C h��� �(" #�P	 :�/ �� �b��+�� R���+} f� �"M� 	& . !��¤�� ��(}& �3�	
�B ¹-�# �Sv�& ��� 7�.��Sv�& �r��� �����	 Q�!�c� �k ��k� '�+; :�� � w2�; �& w�� �S�i  �&

 b��+|� A� ²���c�� �;L& �;��� s-�� C <��T _-¢�� s��� !(c�� w2�;.. R� ��d r <�& '&
b��+|� .  

 w2�; �& R#k� N(" �4 :; H�V ���� ��4 ��D��2� �� :; ��4 �� ���k� '�+; :�� � 
,
��� �����	 Q�!�c� 1��.  

 M�	�
�  
 A��, 0� 1�B �;&)x�c�� w2�; ���,�	( �������	 s��9k� ��� ���� w�� w2�; ���¢�& ���& ���� �

?����� Í�� C t�P ��4 �D��g� �" x�c�� o�; �k.  
 f�T�� ¥�c�� ��)'��	 (Q����� R�.;k� �9& <�� 1�B	 R��� N(y NMTg, C Q���� Q!�2 C Q#!��� 

 ��� �]P :� �U�,  ��#�]�� ��!�c�  . �& E; ����� w�� Q�!�c� Î	& w2�; �� ����� 1���
Í��k� :; b9� C ����	 �U� °�� a��" Î	& <�& 1��, Q�!�c�.  

 f�T�� �& �!&)'��	 (��� z:J�6� �S���V	 �e`cT, �� �.4& Q�!�c�� :�� :T`6� ¹r	& <��� 1�� ����� Q	
Q�}�� C <,��� ´̂ �4 ����� w�� ¥��c�r� Ã�& ���	 �<�� ���c� b�	 . ��& w�� Q�!�c� A� <,���	

 �!�+�� x�zc4 s�B ���� p)��T� e¢�|� ��� Q��� R�P!�} Q#�]� �	�� ����� �(" C R`�`�
:�/ r ��u Q�!�c� :; x���&	 x���& ���`c� )]Tg�& Q#�]� �	�� t8� '& C s��� �]���+, 

R�P!�} .I3 M� 1��� �����	 �!�¢� w�� Í��k� ·Î	& w2�; �& f�T�� 1��� .. �(" �& H�.�
 R�¨!�c� eD����� �"�P ��T�� ��%, :; x3�4 x�c4 1�B)0�� 3����	.(  

 f�T�� 8T� ��	)'��	 (��� <���}� �& :; <�� Q!��*� H��2 �; C #!	 �; �& �	�� �!�+�� b�
 �y ��2& r ���9k� :; �"M�	 �]�; )]P	�}	 �+; A� )y�}#	 ��D��2� ��	 w2�; :� Q�!�c�

N��� Í��k� w��, w2�; �& Q�!�c� <�� 1��, '(� !�¢� ��P #�P	 �	���� )�� �� pR`+� :; .
-�	 s�U�	 �+; b� <�B�; b��, C ��c}� :; )]�;	x��� # . R9	�º� R�,�!�c� ?������ I�, )�!	

 �S��� 8;�� f�T�� �q� �S�¨!�,��l �]���  !! 1�� ��� �(" <�B �& e��	 ª��g� �" <�]P w��
)]Tg�& �!�+�� s-B%� Rv�gcT; R���� ��u :; �]�� �U6� �>	 Q�!�c� R���u.  

 h+�, :; f�T�� �(" <z�J�6� �; w�� ����	 Q�!�c� �4 �& °B �4(� � ����� �& ����� �� ����
 ��� ��4 ��� I��" 1=� �; �%� �f�T�� 1��� ��4	 Q�!�c� 1��, ��4 ��43 �� �!�¢� ��� H=�



   

٢٧٧

Í��&	 s��9& .A��, 0� 1�B]: �"(̧6n� á� �� ¹-�+g,	 ¹R���; t8� �4 :; Í��k� C < ��©�c4	
(6}%� I{;�B ©�6;&̧	 Q���b�2�g� {!�# )��J!L%2 �]J�{T9%� �	) [^���k�X±�(   

	 �!�¢� ��� Í��k� w2�; w¢�& A��, 0� �& ?���� N(" :���,	 :� r ��4 ��]�� ����� 1��� r
Q�!�c� 8��,� �¹Â�� a��" °©�6� � w2�; �& E;Í��k�  . �; �� w2�; <{�J¢©�& s-T� <��� ���� w��– 
U�� t��V& C�� 1������ Q#���� ��D��2�  � :; ?�9�`�*� C ¿	�¤� �g2 C !�4(; Z[ A� �X �

���� $�dq� �]��;�v; #!�� ���	 ���" �]�4 �"�4( 8��# r	!  
* Í�`�k� CZ[���� w�� w2�; �]�,	&  � �U�� ������ Á�43 .  
* Í�`�k� CZX;*� �)]�; <�3& hJ�LV :{; ������ :� s��9&  �:����� Õh2	 �!���	 �c�� )D��P �t�

������	 ��T�*� :; ?����*�	 Í	��� C Ð�+��	.  
* Í�`�*� CZZ Q����; ��`T� ���=� �¥��� �ED�#�� �M��� �D�T¤� ���9� �RB�T� :� s��9& 

��� )���, ����� �s�c�k� ��;�!k� �t����� )���, �s���k� Q#��� �?�������������	 !��.� 1	& �)4.  
* Í�`�*� CZ� Q#��� �H�T� �RB�+� �ª+�� �1��� �R�3��� Q#�]U� �R�]c� :� s��9& 

R�D-|� �R�`�k� )`�	 s# �#���k� �s���k�.  
* Í�`�*� CZ±���� A� w2�; x�"3 �43 .  
* Í�`�*� CZµ���|� M��, ��� !	(�� 
��, R�g�4 :� ?�]�P�,  ��]�� ?���, RÂ�" �Q�D�|� E�� ��

�����U� �R��"(� Q!��|�.  
* Í�`�*� CZ�x���k�	 _	��+� t�¢�	 �R��¤�	 �:�T|� !�c2k �43 .  
* Í�`�*� CZY�"M�	 Q���k�	 ¿��T� H�$	 �:�T|� t��� ��l��2&	 ?�B��� ª�(; :� ����g, .  
* Í�`�*� CZ®� <D���&	 �	!�" m�+� )]cÂ�"	 )]T�-; s��9& �R��]�.  
* Í�`�*� CZ)]�; <D���� A��, 0� ��	 �R�]�� f���c ?�B��� 
��, .  
* Í�`�*� C�[!�n��	 ���|� H�=� E�+ ?�g�	 �!�n�� ª�(; E�+ �43 .  
* Í�`�*� C�Xb9��� )�T, �43	 R;�� ?�]�P�, .  

!��� )���c� N(" �4 f�T�� 8T� ��4 ·°©�6� � w2�; �& )�$	 ��U� �Vr� ?�9�`�*� N(" C Q#
	 ¯b9���	 �U�� ������ ��2 !�¢� w��{8;! É�Tc2� ��4�]��� 
��� ����� -D�B  : 1�B ��4

 �����·Î	& w2�; ��!�¢� w�� ¯�]�; �"M�	 Í��k�   
2�; w�� �]�4 Q�!�c� 1	¼� 1��� ����� �%� f�T�� 1�B �;&w �k ���# -� 1�B �]� !�¢� ��� 

<�B C x�c�� R��4] :��B�g�	 x�c�� w2�; ���,�	 [x�c�� ��� ��, �� �x�c�� �4 ��, r .
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 A� R�2! hc4 �����2 �& <�� #!	 ��� ��Sv�& QM�� R�2! w�� x�c�� )2� e�¢� 
��� �����	
<�2� 1�B	 %�2 R��;] :%� �(" Ò�c�� h"3̧����P�� �3�; ����� )]�� ³1�, � )]�� <�� �� H�B 


�4 x�c4 Ê� 8�L& 7� Ô|� �]�&�)�9�� :»�� 0� )T� <��	 �����2 :; <��� z8�� ����, Ãr& 
b��T; 7�,&	�)[����:Z  ��Z .(°�� ?���4 Ev� :�vc, R�2! w�� x�c�� )2� e�i& ��� .

 R��4 :; f�T�� ¿�c�c2��)�c��x ( ������ w�� )�]c� <������ w�� ¹-�# r� f� �]�4 Q�!�c� <�%�
�"#��& s& R������ �(" ��& t��2.  

 /�^�'
�  
 f�T�� ��� ��)'��	 (����� �}� 8`�T; MTg, :� ����� NMTg, C : ��& :; R���� N(" ��

�S��� �& 	���	 �z8;�� � <�c4 Q�!�c� MTg, w�� �S��¢; ��4 )8;�U� 
����( C s�nc2� '(� �
 R��4 NMTg,)��B�g�( Q���� ?́�z�; Q�!�c�!!  

 f�T��	)'��	 ( R��4 �& w�� <�; egc;)��B�g� ( �S��� �& <�&! C <�!��� <��	 �8;�� ��& :;
 �SM.4 ��c¨ ���9Ô ����� ���� �k �7�j� 	& 8;�� 	& 7��+� mn� <�c4 �; w�� �S��¢; ��4

RT���� ��!�, ���9& :� ..°�� hc�� :; f�	 8��� !�+; 	3 ���� �]�.  
 ��� Ç-i� R%T;	� �(l �y RB-� r R%T; 8;�� 7��+� mn� x�c4 w�� <�-i� s�� 	& 

Ç���|� . 1�2�� h"3 ���°�� E���2& R�v� R�!�½ R���B E; s�U� A�  . )��, :; :�¡ <�& )�=��
!#	 R�;�U����� �cÆ ��T�� 1��� Ãr� �¢� r ÄQ��� �]�c4 R2� . C =��Ì*� f�T�� ���}� ��; ��

 :; ?���4 Qt��B E�¢cT� �k�� �9�	 Ãr� )]�; :�� � �>!	 R�2 b��!& t�"$ !���c2r� :;$ ��y�
R���� R��� .�l ��`c� ¬9 ����¢cT� r )]���; ��4	 .|�	 ?�j¤� N(" )�!	 1���� �?��"�U
 ��� �%�� <���& :� ¹-v� ��]�c4 w�� Ç-ir� �� s�U� R� )��, :; E���2& R�v� 1-} :�¡ �B 

 ��� ��� �� R�`�T|� s��Bk� x��B :; :Ã�¡ h+�, :� �U�� �R�!��c��.  
R����� R���� )]�]P w�� ��# �Sv�& �]� R�;�� R��4 ��B�g� �%� )y�B �;& .� r :�(� tr�" �& h���

 R��� 1��4 C ç��6, r  � Rz��� �"	 
��� ����� MTg, R��c� ��T�d R����� ?��D��� ������
�y�~	 �]c9�+�	!  

�.; x��� ���9 C �.�, Q���� ?��cU; �y	 ��k� R���� R��4 ��B�g� �� : �_!�� �_5�� �_{�·�
 �_�g�� �_!�g, �_z�g, �_��& �Ýt�B©�·� �Áe��� �Á_{�·� �_©�J� �_©�L� ���B�� �_	Õ�� �_©�·� �_��J� �_	!�� �_�c��

 �_{�ģ{; �e�!�g, �6_{��& �R���� �Á_	�L� �RB©�J�{;QM.4 ?�B��c�� :; �"M�	 _5�g;	 �_J�·g�6; �_J�g6; �_J�ģ .
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4 �3�	 ¯N(" ����cU; H,& :�& :�� ��k� R�;�� R���� N(" H��4 �3�	 ���� ���k� R���� H��
¯�S�;�� �"!�+; ª�+�  

)�� � �$	 �Ì :�	 pR��� N(" C �S#�P�; ��$	 :�� � �3� R���� M� �"!��c�� :��|� :; ��4
)�-�� (¹-.; �]�; �Q�.�� �]�� ¹-��cT; : '(� 89�� )2� �"	 ����B	 pA��, 0� )2� �"	 ���`�2

 ��� w�� 1=�� �"	 �����6�	 p  Ç��� '& �����L� p�g�� '& ����gL4	 pRg��9 Ò& <�g� s�;� )2�
QM.�� ?����� :; �"M�	 �t8U� . ��$	 �&	 �QM.4 ?��cU; R����� C ��B�g� �& :; )��� w���
�]�V�¡ ?����� ?�Â; a��"	 �Ò�� ..e�¢|� <�]P w�� ��# <��=� ���k� R�;�� ��& �9& )�$ 3� .

z�BL& ^�2	 �;& ��S;�, �S;��nc2� R����� C R;�ncT; ��#�; �&	 ���k� R���� ���4 w�� j4k� ���� s
R���j��	 R�;�U� ..R����� :; ��c�cU; R����� C �è	 ..�%U�	 R���� N(" fg�� �"�;�ncT, )��.  

 �& R����� R��� mD�+} :; <�& ^��� �& ��� ���P	¦g�� r �]�� �w�� 1�°�� Ð�} o�; � �� � MU
  � ^	�`� R���k� 7��|� A� �Sv�&��]�; ���c .ß��,!� a��]�e�V	  ?����� C  � 7��|� b� 

�"���; C <��Uc,  � ?����� C	 ��#�; ^	�9 C	 R�cU|� .R��c� R�.;k� :; �(" ªvc�	: R���� 
 ¹-.; ��B�g�  �Q#�; :; �%c, )_ ! ^..( R��9 a��" :�	 ��l Ð�} o�; �y 	 C �P�, RgT��

 Q#�; :; R�cU; R��4 �4 C	 ��B�g� R��4)_ ! ^(� �]�4 ?����� I�, '�¢�, ��9  w�� fg�
|� 	& o�N�� .. o�|� C Rg�n|� �k R=é�> 8"R���T� R4!�U|� .. <�; #�� 7��|� :; o�; �43 ����

��n|� o�|�S�D���, � . R��4 ¹-.�� �N��	 o�|� 8¢�, R����� C ?����� :; M.4 a��"	):�� ( ��,
 R��4	 ��Sv�& b���	 IU�)t�P�� (�Sv�& ^�¤�	 �;k� ��, . C ?����� N(" �.; w�T,	

 Í-¢�r�)#���& .( E~	 �R����� C #���k� Ç���; C R��cT; �S�c4 b����� ��� �& �B	
C )]v��#���& :; 
��� ����� C #!	 �; �4 )��g�; .  

 ^	�9 :; R���c|� ��B�g� R��4 ¹-.; (})_ ! ^ .( ^	��� N(" h�,�, M��c� ?���4 ��z�4 �3�
 Q#�; C 82�2k� o�|� �]�; R��4 �4 H��vc)_ ! ^ .( ��ģ·B �e�̧J! ���̧·� �_©�·� ?���4 a��]�

^©�·B ��B̧{! ..�9�	 �4 ���	 ^	�� 82�2k� o�|� C a�cU, �Sv�& �]��	 ��l �S��} o�; Q) ^
_ !(R���2 	& R���d� R4!�U|� N(" H��4 t��2 � . Ò��� Í-¢�r� C w�T, R4!�U|� N("	

)M��� _��c�r� .(R���� ��B�g� R��4 �& w�� 1�� �("	.  
 ��, ¹-.��)_�� (^�¤�	 ��6�� .��& '& ��]B{�� 1���^�} '& _J�·�	 ��}�� :� �è�9& � . ^�¤�	

<�� ��c��	 z�� �¹Â�� ^�} �3� ��T�*� �k ��Sv�& ���� o�; :�vc� ._{�·� !�+; ��B�g�	 . C t�P
7��+� ��� E�	 :; �"	 �#!��|� x�B& ��;�B :�S��B�L�	 �¹B©�� _�g� _�·�.  
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 ��,	)��̧·� (k ��6�� o�; :�vc, 8]� �o�� s��t����k� :� ���� M�g� � . �("	 ����� N�� ����	
 Q#�; C #�P�; �Sv�& o�|�)��� .(°�¤�� �]��		 �]��� '& ���� J?��9 �·�·� 1��� . w�T� I(4	

����� �]v�� �+�	 �84�U� Ç�n�� °�Û ����4 R���; ��k �]�� ?���� '��g� #����.  
	)^�·B (g� :� �U�� �+� ��,�"M�	 R]4� .{Í©��� ^{�·B 1��� :N�UB 1�$& . b� Áª��	 ���� o�;	

b�.|� :�(" .�S�-� ^{�·B 1���	 :<��� .����	 RB�gc� A� '#�� h��� ���	 .<��� ^�B 1���	 : hT4
)y .t8U� ^{�B	 :<¢�} .h�(� ^{!�B	 :<�!�B .���� ��g, 1���k� N("	 . Q#�; E�½ �(�"	) ! _
^ (����	 �+g� 8���; b�.  
 �)�·g·B({�Vk� {�·g·B 1��� � :z�c,{�Ãg�,	 �N�gcB�	 <{~ '& ����� w�� 1�� �("	 pE .�gB& 1���	 '& ���|� 

-} .Ô4 r	 �]�� ��� r ¥!k� :; t-¤� �g��	 .�S!�gB Nj} �4& 1��� �s�#� �	�� =�} !�gJB	 . C	
���� o�; R�.;k� N(".  

	)e���� (Ç��cPr�	 ���� A� Ḉ�# �"	 �b�� ��, .�"�v� °�! ·RB��� e·�{!	 .e�©�J|�	 : b� ���|�
�v��	 ���T� .e����	 :h9�+� .RB����	 :RB��+� ..����	 x��� ��g, ���; N(" �4	.  

	)�B̧5�� ( �43 e�2 �B	 �^�¤� <��2	 �^�½!r� ��,){_{�·� (^�} '&.  
���^	�9 :; Rg�|� ?����� N(" )_ ! ^ (���� 	& �+g� :; 7��; '#�, . �(" f�	

 ^	�9 :; Rg�|� ?����� w�� �S!�+�; o�|� C a��c�r�)_ ! ^ ( C �Sv�& �P�� �� �hT`�
�SP�Æ �]�; R���B ?���4 . ^�9 ����	 � ¹-.��)	 ( ���;)^( 	& �)1 (���;)!( 	& �)a ( ���;

)_ (��c :; R���B 7��; ��� ?���4 H�)_ ! ^ .(1�.|� ���2 w��	 :_�� o�> e��.  
 C R���& !	(P �y	 ��"���;	 �"���; C ��}& ?���4 :; <��� �y	 �R����� C R��4 a��" H��4 �3q�

��}& R� :; Q!��cT; R���� M� R��4 ��%� 1��� �S��& :�/ -� �R����� R��� .�� MT�� :;	 ñt��� ����
��k� R���� Ãr� HT� ��B�� R��4 �& ?��V� �M��� _��c�r� w�� . �� R� x�c4 f� �(" :�	

��+gc� :; ��=; C �}�� �& �S�2��; �!& -� �MTg,.  
bÂ�� b� =���c� 	& _�g� ¹R� ��, ��B�g� �& 1��� Hg�2& �� . ��c}� ��� 89-¢�r� N���; �;&

���� <��t� .�i���	 e�� b� _J�L� �> ��B�g� �zT� <�& R���� Ò& :� ���P :�� �43 . �"�� :� '	6!	
�i���	 e�� b� _!�g� N���;	 �x�c�� <� #��|� Ã�%� <�B . 8��~ )2� ��B�g� �& ���� :�� :�	

!��=�	 ��Ì*�	 Q�!�c�	 ����� w�� e�¢6� .	& ��B�g� �& ��$ :�� :�	 ��� Î� w2�| �Sv�&	 
� �#�9 C <D���&	 w2�; b� =z�;	 �!�� R�B�	 s�� b��T|�	 b4�U|� b� A��, 0� =z�; ��9 �
�`��).���P :�� MTg,.(  
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<�B �	�T� ���� �& �i��� R;-�� 1���	] :x�c�� w2�; ���,� [ w¢�& A��, 0� �%� Q�!�c� w2�;
��B�g� �S��� w¢�&	{̂ (9	 � ��� )2� �S!�+c}� � .R"����� �i�� o�|� �(" :�	 . ��v�	

x�c�� ��4�, ��B�g� �� ����� x�c��� ��B�g� �	�T� :�(� �%� �i��� . ¿�zP=� 1�B �("	
t�z�g�	 .�+; :; )]P�}& '& �R��+|� :; )"�³Ì A��, 0� �& ��B�g� )]v�� �T�	 . �& �u :�� 1�B	

o�;��"j�	 R��� ��B�g�  . x�c�� Rg� ��B�g�	 �Q�D�$ 	��� �& )"M� 1�B	)�i��� MTg,.(  
 b��, C ��g�c}� )]��	 ��i���	 e�� b� =���c� �" ��B�g� 8����� o�|� �& 1��Bk� N(" R�-}	

�i���	 e�� b� �S=��¡ w2�| A��, 0� N�¢�& '(� t8U� .� �& �!&	 �¹Â�� ��B�g�	 x�c�� !��c�
��}& E���; C ����� C #!	 �| �S��� )��cT� r �S�9�	 .A��, 0� 1�B] : �	!�"	 w2�; ���,� ��	

b�c�� �S�43	 ñt���	 ��B�g�) [t����k�:± .( w2�; :; �� Î	& ��B�g� �& R��� N(" bz�,	
Q�!�c� N���; ���� �& :�/ -� ��	!�"	.  

R��c� 7��|�� 
��� ����� C ��B�g� R��4 ?#!	 ��:  
X_A��, 0� 1�B p
��� �����] :���(� b|��� ���� N��� w�� ��B�g� 1z=� '(� a!��,) [ Q!�2

��B�g� :Z .(1�B	] :��B�g�	 ��y� :; ?����	 ���� ��" ����� <�� 1=�& '(� ��v;! �]� [
)Q����:X®�(& '& � b� Q=�� '& ��B�� 6?�3 ÄR#&	 ���y� w�� R#&	 ���� R���" <�� ����� <�� 1=�

�i���	 e�� .��B�g� w�� ��cU; 
��� ������.  
Z_A��, 0� 1�B p�4�U|�	 hD�+|� :; Q����] :���B�� )� ��d 0� ���c, �� ���;� :�(� �]�& �� [
)1�g�k�:�[.(  

�� N(" �����, �3��i���	 e�� b� =z�/ �; �" R����� C ��B�g� o�; �& ���P	 ?�� . w2�; ��4 �3�	
�S��B�� Î	& �B �i���	 e�� b�	 �<D���&	 <D�B��& b� =���c� <� E�¢cT� �; Î	& <�& N����� . ��4 �3�	

 1�2����S��B�� Î	& �B   e�� b� <���,&	 �" <� =�/ �; Î	& <�& N����� N�g�Æ <� Ç�¢c2r	 ��i���	
�	#�!& � e�� R���; . <� ����¢cT� �; )]B$M2 <�& N����� ���B�g�� b�;�|� ��	 �B A��, 0� ��4 �3q�

�4�U|� :; Ð-¤� e��i R���; . ��D��2� �� Q�Ì 	& !�� s��� ��B�g� 7��; e�vc 8��# -� I(
°�� �`�� :; . !�� Q	=� �& I� r�S��B�� 8� ��D��2� �� Ð-} I(4	 ��S��B�� H��..  :�	

 w2�; Î	& �� �s-T� ��]��� ��/��� ������ Î	& �; °�� �(" f�� Î	&	 �?�=��|� ?��U� 
 ���� ?�=��|� ^r� I3 w�� Q	-� .�S��B�� R���; ¹Q=��; L����� wz� �3q� ��S��B�� �S!�� wz� ��4  
–� �Tg�2  �Ð�¤� o�|� I(� a��" ��B�g��	< 1�B �3� )�S��B�� (<����; ���� ª+� -� <B-i� w��.  
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¢�6� �� �4 �& e��w I(4	 ��]���,�� �;�6�	 e��2 �� w�� 	& <��� H=�L& t��2 R���� ¢��w ��S��B�� 
�i���	 e�� b� =�¡ ?��� '& .<B�� R���| R��� R��2�� �" ��B�g�	 .�	 R����� N(" ���� �]

b��(�� a��� C ���B	 	& bB#�� t����& :;$ �4 C ��v�! . w�� f2%c� r A��, 0� t����& _�� ��
)]cP!# z���	 )]B�� w�� Q#�]� �]���� C ��U,  � ?���� ?��U� ��·¢�6� ���	 �9�	 �;& .

A��, 0� :; :�!�;%; )]Tg�& ���T� :; ���� :; a��" �B ��& E; �?�;�y�	 s-9& R�v� h�T� 
:»�� 0� :; �Sv�& ���, �B	 �?-��	 ¥��;& R��c� 	& ���¢�U�	 fg�� R2�2	 ���B :; ���, .

 ���� �B R����¢�	 R���¤� !�;k� ��� �k �A��, 0� :; <�& w�� ¹-�# f� s�y� 	& )�9 eæ�� ��	
g��v� ED��¢� ��� ?�;�yq��y Q=�; HT� R .Ð�} �%� < t����k� 89	 �;&	 . �R���� R�2 	3 <��

:;=� �2�g| ¿-� �"	 �+�� ?�P�9 h2���	 . R����� )��;�y�	 s���� )l�`�& h��P A�	
R;�+�; Q�"�i Q��u )"���# ��B ¬9 �	$�c/ )�q� �%U� . ��� ��T w�� A��, 0� 1�B�] : ���

� )��� 6H.������, -�& �<��B :; �S��) [f���:XY ..( ¥�; h�T� s�y*� C %¢} a��" ���� �B '&
���� ��� 	& ..�%U� �(" < ��T�� A� 8���� ��v� hT�6� �& h�+� :; :�	.  

 ���cP� �3� ��]��	 ���# �Sv�& ����� ��B Q�"�¢� Q����	 ���# �Sv�& _#�+� s�y*���`��& ¹-�# 
�V�¹.	 ��S���� ��B�g� �".  

 1�2�� _�� w�� �}� ¹-�# 
��� ����� _�T� ��¹-D�B  : ¯<� b�;�|� N�P	 A� �	���, r&
 )]�;	 �e�¤� �Â�2 )]�; p?���i	 ?�P!# w�� �S;��� ����� ¯<B�� w�� �S��B ¹-�# )��3 C ��T�&

¿³(T� )]�;	 ����"��� )]�;	 ����;�¢� .. :�	 <� b�;�|� b� �P��� <�� C R��� R���; tz��, :; 
��/*� ��B <���	 <���	 . <B�� w�� '�B ��# <,�3 �9 C tr�" �.; ��/�	� . '	3 ����4 :�(��

 )]�]; C Q!�]|� '	3 :;	 �t���g�� j�	 t�¢��	 1(��	 �R���	 )��� �"& :; ����4	 �)�9	 Q��&
)����	 ..����� �	 :; M�`c�	 Qt�2*� A� ¥��c� )"��# '(� �; ����� t�2	 �]�� �"& :; 
)];�B ..¯<B�� w�� R��� ?���� <�� :�, � �� ��T�� Ç��,��  

 1�2�� _�� R�� �& A��, 0� �43 ��<�v"��; a-" 8"  . �3� <��	 �)��� ��# <,�3 �9 C �("	
U R���T� RV-.� R#k� E; E�cP�)���� <�%� < ¹-�# ��.  

 1�2�� _�� w�� R#k� :; I(4� t�¢}k� ª��&	 �<�;$ C Q�Uc�|� �2�g|� w�� wvB <�& 
R�����	 R��D����	 R����� . �¹Æ�� �S9�� �]� R���T� R#k� <�� Hg��& �	 �'�B ��# <Tg�� �("	

 <B�� w���.  
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i ���, ?�;�y*� ��� �%� Õ��6� ����©�	 �R���}	 R�� �& ��� �]v�������9& e�`c, h�+� :; :�	  �Ù�P
 �& _z�+� �& ?�;�y*� N(" R���¢�U� ?�;�y*� N(" 	& 8��� ��v R��c� 8"  � R��©�¢�	 R���¤�

v R��c� 8"  �8�L�6}	 8��� �� ..� {M� ©�J½ � <,��9 Q!�]i w�� �	�]U� <;�B ��4 mn
	 <��� R9�P!	<c��9 !���; .Ã�2 � ¬9	 �(l ¹r�P ��� �!³(�c|� �;k� ���� �& ¹R���� ��k� :; <�q�

 :�(� )"Ñ-v�	 <;�B t-�� <Bz�� I3 E;	 �R���; M� �S!�;& w�#�	 <��� �c}� �¹��� �S+n� �&
x�B :� <������ ����4 .c2� ��k� :�� �Sv�& %¢¤� �(" 1�+u )��Tc� C ���v; � � ���� �& ¹R�`

 Í-�q� s�B 1��n|� mnU� �(" �.; �%�k� !���¤� RÂi� p<�;$ C Q�Uc�|� )��� 	& Q����� C t��2
���� 	&.  

 �S��� �& ¥�c�|� z�J�6�� R��4 ��	 e�� �B 89�� �(" ��� �& ���	 p'	��T� 89�� 8��, w�z#� 
 ��� Q��9 �& ��6�	 pR�#�+;� H��4 N���# ��B  :� ����4 <� b�;�|� �& ��6�	 p�]L¢� s�¡ Q�"�i

 �& ��6�	 p���� ë��	 )��� R�2	 ���� R9�P�� )y �S#�]U; ����4	 �R���|� e9 h.4 :� <������
 ��`> ���;� :�(� tr�"�p�Sv�& R�#�+; ��;=�� )"t���& �&	 �R�#�+; �	�+c�� �B  a�U� �& ��6�	 

�S��� �&	 ª��B �Ã�	 C e�S��� �%� ��6�	 p<��� t�v��  �Q�2�g� �D���� ?��U� ª��&  .. �4 ���
R��c� ?�!��B*� N(" .. :;�S��� �& 1��� E�¢cT� � � 0� 3����	 � MV%, H� 	& ���� �cÆ ��4 

��¢�U� . :; �#�`4 NM� :� ¹-+g�; <�� ����	 �Q�9 w�� ��# �4 C �9& I�U� �& :�/
��9 :; ���� �& �S��& :�/ r ��T�� C �"M� ?�Â;	 R#k� N(" �4 Ç��cP� :�	 �?��#�+|� �#

?��#�+|� .b���� )Tzc� t8� ����� C f��� R]�� �� R��c� �Dr�� N(" H��4 �3�	.  
'��� C ��B�g� 8" �Dr�� :; R���º� N(" �.;	  .&	 �w2�| R���º� N(" �.; ©H�,	& �B	 H�,	

 ����2 R��»k� R�;-2*� R����� f2�| s��� H�,	&	 ���� ����� H�,	&	 � wT�� H�,	&	 �#	��
s-T�	 Q-+� w4$& )]��� #���|� ª�T|�	 '�]|�.  

t8� �4 w�� :�� ¥��c�r� �& wT��	 �N#�g> ��# �4 w�� �S�D�# ��n|� ¥�c�� . �& hd
H��cP� ��4 ��T�*� ¦9-�8�z�|� C R���c|� R#k� ?��U�  . R���º� N(" �.; �9k ?����, �3�

x3�� w¢�6� �& :�/ r ��B�g� �(" �&	 �A��, 0� :; <�&	 ��S��B�� Î	& <�& s=�� :����.  
�S��� ���2! �& ��� �t����k� �D�2 :� $�c/  . <��	 ��S��c4	 �S��B�� ��,	& tr�" �& I3� Î	& 

��S��B�� <Tg�� ��4 '(� x�c�� Î	&	 ��B�g . '& ���}& ?�=��; A� RP�u w2�; Q�!�, H��4 ��
 84 ���B�g� '& ���}& ?�=��; A� ¿�c� 
�; :� wT�� 89	 ��4	 p�]B�� H�.� 84 ��B�g�

1� ��=� x�c4	 �82	��y� ���g� x�c� R�T��� 1��� fg�	 p<B�� b�c� �#�!$ � :�	 � x�c�
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 ��� w�� 1=� '(��<B�� ���� ��}& R#& A� ¿�c� r  ..��B�� <Tg�� <�k .. �z89 x�c4 <�� '&
<Tg�� <Tg� _�� H�.6� I3 )�! <�q� ��}k� ?�=��|� ��T� ���� �& �	 .. R#& :; <��� '�c� �|

 �S��B�� 8�62 I3 �P& :;	 pb"���	 .hc�� :; '	�� x�c4 a��" f�	)2r� �(" Î	& R���T�  .
<�& ������ b�;�|� A��, 0� ��		] :�S��B�� )� �{�d [ <� b�;�|� �q� �S��B�� x�c�� �(" ��4 �| '&

�S��B�� ��·¢©�6� ¹-;�4 �S��/�0� :; .  
 t����k� _�� R���; 1	�9	 ��T�*� <�]� �3� ��u 1��U�	 Q��� :; ²��� ��# ��B�g� �(" w��

<�;$ !�;%; w�� ^��c� �& <��� h�+� � <D��.  
A��, <�B] :�	�c� )��� .[ ^�9)�� ( 1���� �R��·�·|� h��2k� :; �" �� �IU� ��" ��g� r

¹-.; )"�;�	& C a��|� :o�|�� �h�U� )]�; Á�;& <�& #��|�	 �h�U� :; �;%� ���� : w2�; ���¢�& ���&
B�g�	 x�c�� R��� :; r	 x�c�� :; �	#�gc2� �; )�& �2k� :�	 ���D��2� ��� �l '�c]� 8� ��

R���y� :; )��;�9 I3 R�B�� H���� �)��¢� ��nT;	 �"!�B e9 ���{�J� �	!���� �	 ���B�g�.  
  
�H1C)�T�Bhp!��� O1C�B�C'2G3 O1H	O�G�Gf O1C�72�U �qO#Ĝ�B� �r��O#G4�
 eBN#H� G��Ĝ ST�UB�  �#C�H	Ŝ �G9 O1C��s�,�B� eG
�U �#H�#H	G9 G$OR�+S
� 

H1I�t7�
� HM�7#7	
� B#Hu Hr72�U O1C�OIG�B? BM�B	G9 O1C��s�,�B� B�O0�? O1C�G
 V�OIBv O1C��
GT O1C�B�C'2G3�) ZZ(  
��� �����
�:  

1�s,�� :e�¤� Ý0� &�� :)]��} .ê!��� :e�¤�.  
�#�	^� :<�cB : 	& x�v� <,�;&R³�J� 	& z)62 	& ��9 .#j� 	& Ç��� <�cB :<,�� �T4 . ��T�*� 0� �cB
<�,�B	 : <��)x�Bk�.(  
�)�Tg�& ���cB���Sv�� )�v�� �c�� '&  .fg�� �c�� o{� ��B	 :?��]U� R,�;� .1��� : {��¤� H�cB

<� <cP=; �3� t�|�� . <c�³3 �3� <c�5cB	 �S�-� H�cB)?�#�g|� .(9 C	 R��`+� E�cP� �;��� Rg��T� ���
 ��� Q��	 ����<�� ���� ���2 )]�;	 )]v�� ��c}�	 �< Rg��} x�nc�r  : <�q� �S��2 0� �cB

��	 R�c� h9�� :N�� 0� E�# '& . ��� �& R��	! C		R�g�T� s�� 1�B  :0� <�cB ����2 ���cB� ! '&
"	 ?�; :; #��� C N��T9�	 �cB :�4 N���P�<�B w�� ��Pz��, r	 �N�]U> �	z�c�, r	 �I� . C	

�Sv�& ��� ���9 :?�;	 �cLB :�4 N���P� '& �N��cB�� b��T|� :; NM� 	& <Tg� Q!�;� A� ��# :; ..
Q��# < �����, r	 ¹r�B < �����, Ãr%� .�}�� ����� I(4	 :��]�; �{}�� ���cB�� bcg��¤ E��� �3� :

 ���¢�& '& ?�; �B :�4 N���P�	 <,��#)��T��.(  
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�Sv�& ��� R�	��|� 7��|� w�� Q	-� ��c��� :R�i��|�	 ��(c�.  
&�'	
� :� :T� ��4 ����� A��, 0� ��+� ��D��2� �� �& R���T� R��� H�z�� R�D& �& �43 ��"	 �)]�

 )]��U� �& <�%� :; ��4 a�U� R/�P w�� )]�� s�c� �g�� �k �R����� ���`cT� ����4 )]�; �g��
8���|� w�� .1��� :)�D!�� A� ����, I( ��S���� �S��¶ a�U�� )�Tg�& )c��¶ �� ���D��2� �� �� .

���� b� _�� a��" :�	 �e�¤� ê!��� o�;	bc .��� &j� :m�� 	& h�� �	�� e�} . 1���
'�UÆ=� : ?	�gc� :; �¹Â��� e�¤� e�} '(� �" ê!���)^�U�� .( �"	 ����9 ��& R;-�� N�z�& �B	

R���	 �`�� t���� !��4 :; . NMTg,	)°��� �`�� ( '�UÆ=� 1r�c2� �%� 1�B	 �M2�gc� wB!& :;
��¢	 Á:{T{9 �(".  

2� �B	m���	 h��� :; ��¤� �"	 tj� 8��k� o�|� w�� t��� �(" '�UÆ=� °��c.  
 s�ncT�� tj� �;& �_��Æ �� s�ncT� e�¤� �& tj�	 e�¤� b� _�g� �& ��T�� h9�� 1�B	

Í�	!k� '	( �S;��� ..x��� 1��, :R�T�� 0� &��	 �¥!k�	 ?�	��T� 0� e�} . tj� �%4	
��cT�wB!&	 ��4& _��Æ #�d* � . hD�+|� e�¤ tj� ����� s�nc2� �B	)����� Q!�2:Z� ..(

 M� ���cT� tj� �& I3 ��� -� Ãr�	 �Í�	!k�	 fg�k� '	3 E; R4!�U|� h�T� 1���c2r� �("	
A��, 0� 1��� �Í�	!k� '	3] :ê!��� e�¤� 0� �") [�U��:Zµ .(��� H�~ �B	 1�� �� �bcg+� R
�è���; b� �¹B�� a��" �& w�� .ê!�� A��, 0��  _-}%� �S#5	=; <��¨ �� �°�� e�¤� e�¨ r <�& o�>
!�"#$- R���B Q!�¢c; ��B	.  
A��, <�B C ê!��� R����] :)�D!�� A� ����, [<�� ���B	 '(� a�U� �9� Rg�¢ Q!��� . HÓ ��

� ��D��2� ��� w�& !z�+|�	 �?�`�|� :; M} H9���	 �_��n|� :; �v�& e�¤� �& ª����	 ��S��
�]�; �v�& �� �]�.; )2! w�� !#�B <�k Q!�+� :; . N��c��� �| :��P�2 �	�� �w���� �]�&

N��c�T�� R�;�4 R��� Q���� N(l )���� '(� :�	 p<�� Q��9 r	 <��, #�~ �"	 )����%� .+� �� E��
 '(� ��&	 �)�,#��� e`cT� -� )����%� N��c��� '(� )�+� :; )��& )c�&	 �<c��� :; �v�&

ª���� a�U� �(" C ����, r	 '�9	 7	���,	 ÃÊ� ��cgc�, �& )�� A	k� ���� �)�c���.  
A��, <����] :)�D!�� A� ����, [� �& R���9 w�� I(4	 R��c� Q!	�� w�� t�v� w�& R������ R��c

N�9	 0� A� ���,  � 8" . �}#& <�%�� �x�c4 A� ¿�c� 7��; ?���4 �-V C �{U{9 �(�"	
t��� C �`��.  

A��, <�B] :)�Tg�& ���cB��..[ I(4	 �'�"��� �c�� ��� �c�� �q� ?����� Í�� C e�2 ��4
R�i��|�	 ¥���*� ." �c�� �& A� �	�Tg|� h"3 �� :�	 �fg�� t��"& �cB � x�c�� :; b�c�
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�& ���|�  R/��� R�D& ��� ���B���c��� .�g�� �;& A��, 0� �43 ��	 �4(� <��,& � �¹r	& s��� 
�c��� ¹-�� ���B�� �B ���� ��� �& I3 :; 	���� �Ð�} <P	 w�� #�]�� :; R��Jg� N(" R���� .

 #�+� �(" C Q�!�c� �4(, w2�; 1�B�'	r �� ) :��D��2� <� x�� 1�B �(�" : �4 ����
 �9�	 �4	 �N�}& �9�	 �4 ���cB�	 �R��� C x�� A� x�� :; ���P!�	 �	�;	 �N(n� w�� <g�2 �9�	

w2�; 1�B hTu '	r ��� ���	 �<���B �9�	 �4	 �<�9�� . �Ó s��� I3 C h�U� :; EB		
�P! ^r� RV-V) ( ¿	�}ZY :�Z�Z® .(1�B	 R»�� �S��i 0� A� �]c�� w2�; �� Q�!�c� 1��, � :

)h"3 :; Ry� )]Tg�k �����	 R���� R�¢} h�U� �(" %¢}& �B �N� . Ãr�	 )]c�¢} ?�g� �� ���	
H�c4 '(� I��c4 :; ����) (¿	�}�Z:�Z .( ��� � :�	 �s��4 )]�� �g� A��, 0� �& #!	 �

� R�D& :�1�B �� �#���%4 b;�º : R;���� s�� )]�2�9& ^�2)e��T� EP�|�:�±.(  
 )]�� R�;��� R����� A��, 0� E�! � ��c��� ���B�� b;�º� tr�" �& N(" Q�!�c� ?�!��� :; �]��

)"!��c�� C 1=, � b;�º� !��� R;���� s�� R����� :�	 �w2�; t��# h�T� )y R»!.  
a��"� �
��� ����� ����	 ���|� x�c�� ���� b� ^-c}r� :; t8� ����� �43 �� �g�� �& 

��4 8;���  � �¹r	& ��4 Q#�B w�� x���� (�g�, �� 1��c� Q�!�c� �;& �R/��� Q#�B w�� R����� (�g�,
A��, 0� :; 8;��� �g�� !�� � ¹r	& ��4 b;�º� .�, �S!�+; �Ì r	 �#��� �(" 1	��c� �S�¨!

�è��2 . �S�D�# H��4 ��}k� ^-c}r� ?��2��; C �"����, ��� ��!�c� Q#�]� �& �S;��� ���&! :�	
1����� A	k� �" ����� ���� �& �Ì � :;	 p
��� ����� h��P C .  

R��¢� Q#�]� a��" �P�, ��4 ./�P h�U� :; e��� h�,�� �;��� <�& Q#���� )"�� !�.� R�;�B R
b;�º� !��4	 ������ hB��� � ��S;�� �S�g� ��4 �g� !�� �3�	 ��	�}�� . C �Sv�& Q#�]U� N("	

7���� ����� �� . 0� A� w2�; �]c�� �;���	 ���;�� R/��� w�� 0� °nT� w2�; )"j}& �;����
�D& :�	 <��~ I�]� : <��� �%� A��, 0� <�%�i�S;$r �S���� ���`cT� �g�� R.  

 A��, <�� w2�; �]c�� �| � ��;k� (�g�, £	 �h�U� E�~ �c�� �;& A��, 0� �� 1��, Q�!�c� R��	!	
�c�� :; ��Ì :�� �g� .�cLB :; �%4	 p�Sv�& ��¶	 8���i M� ���9Ô Î�!�c� h�,�c� �("	���  

^�+� :��}�� �g�� �Ü � ��cLBt����k� :; s& �g�� R�D& :; )��4 :� ���� ! � R����� ��� <�%4	 
 t����& ��B��� ���� �Q%�� R����� (�g�, �B�� �;& �g�� ���	 �E���� b� ��T� s��� R�è& ¦9-�

R/��� R�è& hTu (g�, 8��U� ������ hTu !�+,  � R����� �& E; �b;��	 . H��4 ��	 ��("
62 �9& b� _�g, r	 E����� 1¼, ��q� ���}& ����B �y 1$����	 �!���� e��¢� 8���¢� x���� Rz�

)]�;.  
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x��+� �" ����� �q� ^�+�*�	 1��� ����B hTu <�& e�2 �� H�.� .. ���B	 :; �%� 1��� '(�
��`c2�� b;�º� ���4& �;&	 ��g�� ���`c2� :��}�� :; R�"! 	& ¹-]Px���� �.  

A��, <�B �& �4(, hd	]:)�Tg�& ���cB�� [ )��!�B& :; R/��� R�D& ���cB� ��� �� �	�`c�� �& ��� r
Q�!�c� C t�P ��4 )�D�B��&	 .
��� ����� C #!	] : :; )�Tg�& ��P�� r	

)4!��#)[Q����:®µ..(�Sv�& 1�B	 �)"!��# :; )����}� ��P�� r o�>] :, -� :]�� �����
)�Tg�&)[R��c�:��(�Sv�& 1�B	 �s6��� �]�k� C <���}� )�v�� )��� r '& �] : �S,��� )c�}# �3q�

R��i R4!��; 0� ��� :; R�� )�Tg�& w�� ���Ã�T�)[!���:�Z.(��� : C )����}�	 )��!�B& w�� ����2
?���� N(".  

 �� w�� R/��� R�D& �c�� ��4 �;k� �& 	���	)���}�	 )]D���B& .��c`�+; �;k� �(y ��4	 : A	k�
R���.�	 p<����� <�c�; Q�"�U;	 N��� <�9�� �c�� (g�|�� R����� Ç����	 �¹-cB s�º�� R����� Ç���� : �&

Og�; ��4 ��� �Q���� ���, �D���� b� Q	����	 ��D���� w�� s��� ��4 ��D��2� �� s��� w�� R����� (
�9& H���	 �1�c�|� R/�P ��T�	 �l ����c��	 ��"��& w�� #��9k�	 ?�	���� ?!�. <c���B M� :; 

!%.� Q��� )]��� . e��¢� )l��� �S9-��	 §g� :; ��=|� C Ç�B�� :; )y Q�Ì 8y*� �;k� �(" ����
�k�� )"!���.  

���� N(y 8y*� �;k� �(l ��D��2� ��� �;L& ���S"�4 <� ����� �>�	 �R . 1�2��� e��c� ���� :�	� 
 <c�`� C ����� :�(� �& w�� 1�� �� R;�¤� N(" �.> Ç�¢, <��`�& �9& �q�� Q	!3 A� ����	 

_-}k� s!��; . 1�2�� ��4�E��; ��� R9��� ��Pz��� e�¢+|� �� Q	=� :; ¹-��B  . a��" ��4	
s�9$ a��" ��4	 �Q�9�	 �Â�#�z!6�� Q�.�  .��P�U,	 t�|� w�� ��+n� ��c}�	 . �è�9& �& ^#�+,	

:��P�]|� :; �}��	 �S�!�+�& ��4 .�-cc�� �#�4 b���� A� �S�!��� r	 Q%�� ���T��� ���+, �|	 .
!�+�k� �S��; 1�B	 < H`�2  � R��g� N(" 1��2 :� zÒL& :� 0� ��� b����|� �&! =]c��� :�& )c

�(�" ���(� �& ����¢c2� �; Ãr�	 )�B���& w�� )"��c�4!& )�Tg�%�] : :P�n� R���|� A� ���P! :Â
13k� �]�; =�k�)[������|�: ..( �]�; #�¢� ^�2 �<Tg� I(� ���� �R���|� C �P! =�& �& <��� ���

 ��� �+�� ��]�; �P! 13&�'(� o�|� �" �("	 �0�� 3����	 <�B :; R��`+� <�]�  . ���� �>!	
:��P�]|� '& �13k� e��g� R���|� :; �	#�¢� ^�2 �!�+�k� '& �=�k� e��g� �& N#��; . ��4 �S�&	

Q�9�	 R��c��� o�|�.  
 :� ÒL& :� 0� ��� :; R]���� R���� N(" ���� �& �; )]��	 �!���	 ��» C �]cB	 R��`+� ��4	

 ¬9 1��2 ���%� �)��/* ���� ��`c;� R�� C )�& A� �S!�� !�+�k� :¢�	 �)y��� )]�� H�P!
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I(4 �	&�" ��� :��P�]|� �;&	 �:��P�]�� ���|� ��`T��	 !�g� w�� !��U� . !�+�k� (}& �
1��2 :�� :; !�� �; ��� Q���� e`cT� r �5�%� ��;	-c� .|� f�D! :�� j¤� ²�� �|	 N��& �& !z�B b����

N(" t����� <c/�P ��� Q���� e`cT� r . 5��� t����1�B	  : ¯0� ��� <�B �; I��� �" �0� 1�2! ��
 1�B� :)�� .1�B :¯�c�� M� R���� < �" �0� 1�2! �� ! �<��� ©xJ��& 7©�6�� <�c�� �S�;� {H�4 ��

cB&	 8Tg� !�.c� 'M� <�c�� �& ^�}& 7k����� �S�;�; �cB%� �<�,�B �) .s�U" :�r R����� QMT�.(  
���J9rR��`+� hB�.� ����  ! <��& �cB ���� r b����|� )��$ :���� A� t�2& '(� ���N��� r�  3� �

 Á��� <��B C %U�� -�� N��� <�cB ���� ���	 �N��& �]� N�P	 R���; �3 ��4 ��]; s�º� �& ^��� ��4
)�T; �́& �Ó .zP	  � R���� �%��]�� 0� <��� 89��� ��D��2� �� !���& �z8..z��, x�`�& �]�� �

<�� ���!	 )]�� 0� 8�! �)��/� !�� Q�K �" '(� 8g¤� 89�� e��i :� )]Tg�%� 1�2�� !  
A��, <�B]:)�D!�� ��� )� M} )�3 [�¹g�� ?�43 �; A� Q!���..=�� �& '& a�U� R�D%� R����� 1�

R����� :; !́©�·B :; �� r �� �N�9	 �]`�+� r �g�� �& RP!� RÂ�2 )����B R�9 �k �)�;�� M} .
 ��� )]�cB �k �)� �SM} t�B��k� ��� t�B��k�	 �x!�Bk� ��� x!�Bk� �cB C �& A� �Sv�& MU�	

� s��c�r�	 ���� R�c� )���� M.� ^�2 )"M� ���� )4��� s��c�r� E��# �&	 �S��+} p8]c�, :  
N!�� ��� r.  
A��, <�B] :)���� x�c�..[<c»!	 <�vg� )��� 0� <zP�, ��� .. N(" E�B�, ��� )�c/�P w2��, '&

R����� .)D���� :; �S��=; )c��,!� �B �����, � �� �l )4�Ã43 �;	.  
 A��, <�B	]:� x��c� �" <��)�9�..[ R�2��� R»�� b�� )��� ����	 �Q�; ��� Q�; R��c� ���� '&

Q!��c|� . ��# �"	 �Q��cT|� ê	�T|�	 8���|� :; )c��,!� �; h�T� ��4 ��� ���� )� ��9 �;	
)�c/�P R���� )�! !�� '(� )���� 8y*� �g�� �	!��, � )��& w��.  

�� I3 C �cLB <�& Q�!�c� �4(,�S;�¡ ���� ��Æ �(" :�	 �^r� RV-V s� . a�U� R�D& ��4 �3q�
^�k� ?�Â; E���� #�� ��� ^r� RV-V )"�9	 . I(� :�� � HB�� I3 C ��D��2� #�� :�	

���9k� hTu r	 ��!�c� hTu r �!��� . ¬� w�� �gT� �D�2	 <�� ?�T�, '(� �(" ���;$ 8g�
cT� r Ç���k� C ��D��2� ��� Ç�¢c2� ���� �t���2 t��`� !��� ?-�]Tc� N(l ^r�� ?�Â; E�¢

 ������ :; b�c� �; hTu ¯)]c�c;&	 )y�gi&	 )]D�T� E; R�D���� )]�D�2�� �"!��� :;=� I3
^r� R�v� �	��c� �	�P�]|� tr�" :�� � ���� Q#�]� hTu	 .��	 #���& R�v� w�c�� #�� �>!	 ²

^r� RV-V N���P	 ��� ���� Q�!�c� x�c4.  
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�G/�H�C60B! O1H	O2G3� C>G4�?�7�
� H1C�O!GLBvGaG9 d(B�OmBw Brj�
� xB�B2 e7	Bt BkG
 BQ��OyH2 OQG
 eBN#H� �B� O1H	S�Ĉ ST�U��) Zz(  
�����
� ���:  

(�mw :�]¶ �; Q�]��.<�B] :Q�]P 0� ��� :[�ccT; M� �S���� N���)k�x�B.(  
&�'	
� : r Rg�n2 �¹i	�� ��i�cU� b"�j�	 R#k� s�;& �	=��� �;��� )�& bc��c|� Q#�� :;

R����� R]P��; :; x�]c� r� �l �	�+�� . )y H�V& �3� :�(� �	M.�� a��" �Sv�& N(" ��;��& C
���B b"�j�� A��, 0� #�P	 :2	t! b�%� N��� � �; <� :;�� :�� . ��D��2� �� :; RgD�i H��i ��
R��¢|� N(" �.> w2�; ����2 . 8�!��; :; !�+, R;�� <��¢; �]��	 �"�43 :� Q�!�c� Hc�2 ��	

 �& :�/ r R���9 N("	 �:;$ �4 C e���"����  s�+}��º� ����� . <���� 8��� ����� ��4 �|	
�> ���c� �& �S�!	�� f��� �S�y� �S�9	�S���P <�� ��v� r	 Q�!�c� <,�43 .  

1Ñ�T, a��"	 : e�2 �B w2�; :�	 �R���+� )�(}& Q�]P A��, 0� R�Ñ�� ��D��2� ��� h�i �;���
h�i	] :I�� ���& 7!·& �x!)[^���k�:X±±(0� hv� <��� 1¼� )�� �…¯�3�|  

� ��D��2� ��� �;& ����� h69 :� I3 h�i w2�; �& x����	 �)]c��¢ ß�U4 I(� ����i ��
���B	 :I :;�� :�� �S���� N��� � �; . I(	 ���	 x#& t�2	 R9�B	 :� ?!�� R��¢; N("	
���B�� .x���� )l 1=� �; �w2�; ��� ��4 �e�� 1��B ��� I3 ��%2 )�& �	.  

A��, <�B] :�	���, )c�&	 R���+� )�,(}%� .[R� x�(�� 8" R���+� . N(" C e���� �;%c� 1��	
������	 #����	 1$r=� x�(�4 �S�P ���� ?�+� x�`+; x�(� w�� e�¢, ��& w�� R���� .

 R���� 8��k� o�|� :�	 �Q#�� �!���� N(y ��c�9�+; ���k t���*�	 ?�|� R���+� ��, �S���9&	
�43 �; �" .H���6c2� �B	 �.4& C ����� C R���+�x�(�� o�> ���9k�  .A��, 0� 1�B] : �q�

#�K	 #�� R���� �.; ¹R���� )�,!(�& ��� �����&)[H�+�:X±.(1�B	 N(" #�� R���� ª�	 � :
]���©�{� �S�! )]��� ���2!%�)[H�+�:XY(1�B	 #�K R���� ��		 �] : )�(}%�

RgP��)[^���k�:Y ..(Q���� R=$ '& .R���+� �& I(� H�.�x�(�� ��, ����� C  . N(" C	
x�(�� o�> ?#!	 �Sv�& R���.  

  
�G/�H�C�O@B! O1C�j�B+G
 O1C��!O#B� ��O+B� OQ�� O1C)�B0SB+B� 71Cc � )Z{(  

�����
� ���:  
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�0+� :�¹.�� <.�� :<�2!& .<.��	 :<�z�"	 N!�V& .t8U� w�� <.��	 :<��� w�� <�» .w,�|� 0� ���	 :
)"��9&.����	  :�U��)x�Bk� .()�� ��v�	 )��%� ����! '& )4��.�� o���.  
&�'	
� :A��, <�B ]:)�,�; ��� :; )4��.�� � [ ��� )�� ��v� ���& �s-�� :; e�2 �; t�� C ����

R���T� R��� C A��, <�B �k pb;��; :�$=�; )4����P	 )����"	 )�c3] :�	���, )c�&	 [ w�� 1��
 o�> ��,�/ � )�&³�& )���9 H]c���S����; ��,�; �� � .��, R���� : ��]P�,	 �����(� )��� ��$& ��

�S�9	!	 �S�#�; R��i Q��9 A� ����(� h�T� �]�� )c�4  � ?�|� R�9 ��z��	 ���c»!	 ���vg� )���.  
 Í	�� RB!�g; ��� ��" ?�|� �& A� :��Tg|� ��� h"3 ���S����9 �S,�; r HB�� ��� �T�� . ���

Q#�cB ^	��|� �Tg|� :� �i��� hc4 :)y�P� t�g�c2r �	z#6! � )]9�	!& H�"3	 ��,�; . :�� �43 �B	
f�& :� E��! :� 1��� fg� M.4 .NM� 1�B	 :6" ?�; ��,�;6M�� <� jc�� #�����2!L& �  .���� 1�B	 :

³�� N���;]P ��� :; )4��� )��)�i��� MTg, ..( Q�]P 0� R�Ñ! )���T� H,�; )�c���9	! �& '&
��"		 �)��� �g� � �<¢n2 )���� 1¼�) o�|� �("	 �R���9	�� Q���� )��� ?#��� �R���9	! R���" 

<�� ���"3 �� �S�P h��B M}k�.  
�P! Q��� ���� r ����� �& �S����9 f� ��" ?�|� �& w�� ����	 A� Q���� ��B!�� :�(� w,�|� Ç

��}& Q�; ����� .A��, 0� 1�B :�{! 1�B ?�|� )"�9& t�P �3� ¬9�x©!� JP6�J�� �³��  �¹��� ���& 8
6H4�, ����. �]�D�B �" R��4 ��� -4��.��� s�� A� �$�� )]D�!	 :J;	 �)���;�|�:X[[�X[X .(

�(" A� EP�� r ?�/ :; �& I3 o�;	����  . ��c�, ����� N(" C ��T�ã h"�,  � Q���� s��& ��
Q�}�� Q��� ���P !	# <�� &��� s�� C . Q�9�	 Q�9	 8" �� t�=P& A� &=�c, r N(" Q���� s��&	

?��c� w�� r Q�9�	 Q�; ��c�,.  
��& ����c ����� A� R;��=|� Q#��� N(" w�� #�, R��¢�; ?���c�� a��" ���T�ã Q!��|� Q���� s .

 :� r �S!��¢�� <��/� ��� :;�	 A��, 0� :; <��i hTu ����� A� ?�|� ��� ��T�� EP! �3� ¹-.��
<�� < �v� r	 R����i . h�T� �(y	 �h��� :; �;& C ��g� 1���� 8vc�� ����� N(" C ��/*��

T�	 t�g¤� :; �¹Â�� �2�� ?�=��; :�vc, )��=��; w�� ¥��c�- ���� ��� �(" E��� ¬9 ��c
R���� . � ��}k� R�#�|� t���k� 1�9 �" ��4 R����|� x!��c�4 x!�½ w�� f2%c, ?����/*� �& �	

��/*� :; ^�y� Ç�v	 ��y��� :;�|�	 ����� �¢�r	 ��=�; �l ��/ã ��� . A� w,�|� Ç�P��
��� s�]� ������=�; ����� A� �D��� ��/* w��� r �Bk� w��	 ���/*� :; ¥.  

w;���� :��Tg|� ��� 1�� C �;k� �(" �¢} ��	 .'#!	�|� R;-�� 1���) : ����, t��� C ��c}�	
b�B R���|� A� Q�¢v|� 1��9k� R����;	 <,�; ��� ���& :; : :; �B�� ��¨ -Â )]g���, t��� �è�9&
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,!��¢�r� �	# 1r�c2r�� �Sjc�; )]g���, ß��2 7�.�	 ����) (�i��� MTg, .( ����c� �& '&
'!��¢�r� ��/*� w�� f�	 ���� 1����	 1r�c2r� w�� !�+�;.  
 �Sv�& w;���� t�����	 :��Tg|� ��� �& w�� ��# 1��� �("	 A� ��]��, N(" A� w,�|� Ç�P! �&

 �¢�� �����R���U� s��9& . ��4 I3 C ��`��� � )]��	 �)l��B :; IU� �(" R�$� ��	�9 �B	
)y��B& :; �"�¶ �" . r� J:©�� � ����� N(" A� )]��P! 	& w,�|� t��9� ����� �43 ���4 <�& e���

�S���9	!	 �S����; t��9� ..	 ß�¢Ó� ��� s�B ¥�� 	& �?�; '(�4 ��� ���; t�g� �.; 1��, 	& �!��#�
7��|� :; I3 <��� �;	 ��/*� A� �g�� :; )]c�9  .  

 �%¢} �(" :�	 ��¹y� ���� )"3��� h�T� x�(�� �(l ���B�� ��D��2� �� �� 1�B :; :��Tg|� :;	
���B 3� �]�� f� r ?�����	 )y ��}& R/�P ��" �43 A��, 0� �k] :0� ��� ¬9 I :;�� : 

Q�]P[0� 1�B � �] :R���+� )�,(}%� .[ �"���  � R����� :� ��c� ��" Q!�4(|� R����� �& ��4
���� Q#��� ��� .& H�.���g�cÆ �-+g�; bV#��� �.  

A��, <�B �& ^��� �& hd	] :Q�]P 0� ��� ¬9 I :;�� : [I��¢� : ���� : ��� r	 
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S�T9� .¹-�� :T9&	 : Qt���� :T`6� �-� 1��� ��S�T9 �S��� <���)x�Bk�.(  

&�'	
� :A��, <�B] :�S��62 x��� ���}#� [ �� R;%� e��, _-}%� b��nc; b��¢; R���|� ���}#� ���
A��, 0� t����& :; ..�S��i �S�V& �]�"& C ��4�c, ¬9.  

A��, <�B	] :R¢9 ���B [#� ��� )��� R���|� Q��9 �V�, r ¬9 )4M+�, )��� �g�� �& A��, 0� ���
�S���2 �MV%, . ��|�	 ���� :¢�, �D���� ����4 ¥!& A� t���2 R��� )"!��� t��V& ��D��2� ��� 5�; ��

)���|� x�c�� R��2�;()]Tg�k �S�	�, HB�� ��� ���� N(" ���}�� �& )y �S9��T; ��4	 � .
B	 Ç�# a��" :�� �	 �]��� ����� Í�+� �	 ���|� 	& ���� N(" ��9� A� R��� N(" C M�& �

<�����; ���� ¹-���, <V��9& A� MU� ���	 ��D��2� �� ¿	�} ��!�, �� #�T� r <�k �I( . )c]� <��
��!��c�	 t��k�� f�	 R+�� C  � Qj��� .1��� :��c¡	 �"��}#� ��� R��{��·� Q��9 h��i%� �

 r ¬9 !�g�c2r�	 t���� w�� ��;	�#	 �b��¢|� b�;�|� a��2 �]�"& s�;& )]4��2 :��	 �HB��
�]�"& ê	�T; :; �	�V%c, .M¤� w�� �]����	 �x��(� A� )����B Í�~ ª��� ^�T�� �(" )c��� �3�	.  
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A��, <�B	] :b�T�� ��¼2	 [ �; �& ��� )c�i&	 )c�T9& � �� ����� �; �4 HT� ){���� :; ���43
¹r�v�&	 �S��� )4��#= R��¢� e9 ������	 .. ^�T�� ��� �U� ?��=� s	��, )����B H��4 �3� '&

�]�v�&	 �]�T9& j� 1���k ���Ã��c� Q�B �"��=�.  
R4j� �Sv�& :�vc� �& :�/ '(� t��*�	 t���� ��, Q#��=�	1��;k�	 #r	k� C  .R��� o�; ����� :

QM��� #-��	 ���� �	���,	 �	�.�c� )�c�!3 C ��4!�� ���� )c�T9&	 �������� )c��� �3� . r	
�y��;&	 ����� R��$ :; R���� N(" �"& <� Ec�c� �; A� )����& �	�¡ .. 0� R��i C �	��c2� ��

	 )���;& C a!��� !�g�c2r�	)]���& C �� :T9& )�¢��	 �¹����& )� �]g��v�.  
 f�T�� 1���)'��	 (·°�̧{} �%� R��� N(" w�� �¹���;  C �]v�� H�B	  � ���9k� N(" b� �����

 h�,�c� �"��� N{#©�{2 � ����; '& C ¹-�& ��� � �]v��	 �R2��|� ¥!k� C �]v��	 �t���2 R���
 8�B��� h�,�c� ��¨�S;�, ¹-]P Q�!�c� ���9& �]d �0�� 3����	 ���4 x��� �� �& w�� Ä���.  

�¹.�� <�4 N��� Ç��& ��� �_�g�� Q��� f�T�� �(" A� ���& �S�D�# 7� . �& f�T�4 <�P�	 :; ��4
¹-��B r� <2!�� � �2Ô <��	 ��}� x�c4 '& :; �.4& ���|� <��c4 �!�� .�;%c� <2!# <�& �	 � 

�S��¢�; �S̀ �`� �S#�2 ���9k� #�T� �<� _�V�; 8¨!�, EP�; <�& R�`� !�+c� . <��c4 ?����� ��
 �� ¿	�} ��!�, �]D�� w�� :���� �& mn� '& w�� ��`cT|� :; ��d �S�!��, R�!��c; ���|�

�+; :; ��D��2� .4(|� ¿	�¤� ��!�, �%� ����c�� )]Tg�& �!�+�� x�5cL�� �� �� r Q�!�c� C !�
)��2 M� h�,�, <V��9& h�,�, �& ��4 �!��c�r� e`cT�.  

 È���c2 !�T�	j� hc4J.F.Stanning#!�gT4& R�;�P :; �  : ¿	�¤� �g2 R���� C ���c4 ��
w2�; Q��" s��& �}� C H�B	 �V��9& . QMu N��| w2�; R���  V#�9 �& ��4)�!�;( :|� 1	=�	 �

���T�	 ..�8�B��� �����; C Q�!�c� C �#�,  .. r	 �t���2 :; x�"(� ��� EB	 z:|� �#�9 �k
7��T� !��i �#�u < RB-� . :�	 �Q��y� s��& �}� C !��¢� �#�9 #��� �g2 C t�P 1(4	

Q��y� R���� C N�43 ¿	�¤� �g2)R���¢�j� R��2�|�.(  
 Q�!�c� �& ?�43 �& e�2 ��) �g2¿	�¤�X� :XX�XZ ( )��%� w2�; �5U� A��, 0� �& �4(,

 1��c� �]Tg� ¥!��, Q�!�c� :�	 �<�; R�y� R���4 t�T|� 1��9 ��B 7��T� !��i ���4%c2) �g2
#���XX :�� ( �& ��B ^r�� )]�; I�"&	 �!��¢� N(" )]��� ��D��2� ��� 1=� A��, 0� x��� �&

�]�� ���v/ .� �gT� ��� :��gT� -4	 pR��� �]g+� #��� �g2	 �R��� !��¢� s	�B jc�� ¿	�¤
w2�; w�� 1=� 89	 x�c�� �"&!  
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 ��T�T�� 1�� ¿	�¤� �g2 ���� ����� _z�� �3� ���	 ¯b����� :�(" b� e���c� �9& E�¢cT� �"
� :; #��� �g2 C #!	 �; ¥!��� <�k ��!�c�� �"�P ����� h9�� ��Q�!�c ! �; e��	 ����� �& �	

¿	�¤� �g2 C #!	 �; ��¨ <�k ��!�c� ^��� r ����� h9�� �� ���� #��� �g2 C #!	 ! �	
R���; M� ?����� 
��, C Q�!�c� �.; <�9 ��� �S�; b�Vr� e��	 <�& . ¥�n� RP�9 �� � ����� ��

��	 �#���	 ¿	�¤� '�g2 C #!	 �������9& :; <��� C ��4 �; 0� w�9 � . ����� _�� �(�"	
 <�� Hc�2 �; ���� #�$	 �R����9 M� ���9& :; �]�� #!	 �; wg�	 �Q�!�c� ���9& :; �¹B#�� ��4 �;

Qj� <�� ��4	 Q�!�c� ..Q�!�c� �g�+; <�c4 �; E�c� �k RP�u f� A��, 0��.  
  
�Ĝ �#H�G�Gf BQ��Lj
� G�7�B�G9 �#H2�G) �B��� �E�B�7�
� BQ�� ��*Ow�, �#H�G�Gf BQ��Lj
� eG�B? �B0S
B*2GaG9 O1HmG
 G$I�̂ <�Lj
� B�OIG_ d"O#

 G/#C4H�S'B��)z[(  
�����
� ���    :  

�,Ow��* :a�U� �x�(�� p��V	k� Q#��� p!(�� p=P��)x�Bk� .( �R4��� �,��,	 x��¢�r� ¹R� =P��	
�(� 8� I(	�S=P! R==� x . <��U� a�U|� #��c�� �k �S=P! ��V	k� Q#���	 a�U� 8�62	

x��¢�r�.  
&�'	
� :��D��2� �� A��, 0� 1��� :������ £�g4 )��� . ���c�c,	 )�Tg�& ��9z	�, �& ��#!& ��

��;�	%� £&=]c2� )���	 ���|�	 h�c� )��� 1	=� :;=� :; Q�cg R���� ?���¢� R��4 )c�B	 ���{�J�	 �
�l �	�;�, � . ����, �%� £�;L&]R¢9..[ '&�& �"��c��c2� )���	 �)�g�� �©c2	 Q�g�|�� ���©�, 

)����) :R¢�9 (ª��� ���� '& . =�¤� :; R�}�2 Rg�!& )y��� ?�¢} R���� ���}# �;��� )�& �	���
 R��	 :� �l ����U��	 �]�� _�U� )]��� A�c2�	 �	##�� �	(}%� �!�g�c2r�)R¢�9 ( :; ¹r��

]R¢9[���+��	 t�=]c2r� �(" h�T� )l(�� �.  
 ��4 �	���� �& %¢¤� �(" 	��� '(��¹¢�T�  �B0� hv� h�P)]���  ! �& I3 t�!	 h�T�	

r ��T�*�³r� M¤� C s��c� �& E�¢cT� �S#�P ��4 �3�  ..!� e�� �& �S��& < :�;& �; r�	 �S���9	! t��,
 )];�B �S���9& ������ b$�y� tr�" �� �� �?�;�} :; s�B 	& ?�#��� :; <� s�B ��]; �S�;�B �S�g� 	&

h�"�� !�;�� Q�" A� ..<��, E�i 	& È��� E��	# h�T� )]c�; 	& )];��� �	!��� �& )l e��9	 .
s��� R��� N(" b��T|� x��& �B �2Ô	 .����� :; ���#:���� ���c]� r :�(� b�� .. b���c|� �q�

:���� t�=]c2r� C ����� �Sv�& b��+c|�	 �D�U|�4 )]�; . 	& ��]c�2��; M� C R�� ¹-.; ���c��
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 R��!3 (nc�	 <� &=]cT6� �& :; w�& <�2!	 A��, 0� s-4 �& E; �Í�=|� ���2 w�� �¹.��9 �	�4(�
R�"��g� ?���� .r� ��M¢} �P ��l t�=]c2 .���c� �c��	 �R���9	�� H�/	 �h��� #��T� <�� .

ß��c9r�	 !(�� :; !�B <�g�� ���	 ��SM�4 �S�]P ��T�*� :; h�¢c� r �*� �(" w�� h��c�	 . �(l	
QM¢} ?��]> s���� <Â�]� �S9-�� <��B Í-�� E�¢cT� °�T�� �]��.  

	 0� ?��� �	(nc, -��S��& t�=]c2r�	 R��nT� R��!3 <�2!	 s-4 . �� ��]�� R�c; r R�+�|� N(" ��
�¹�c� ��T�*� h��� Icg, ��� .<�2!	 A��, 0� s-4 Ç�� ��� )����B EU� �& )�� A	k�	 . :��

<�B s�c9�	 N�4( E�c2� ��T�*� <�9& . �nT� �"�B�� r ����4 �3q� ¯<;&	 <��& :; �D=]cT�� 
<�2!	 0� s-��	 <�2!	 A��, 0�� R��nT� ����TcT� ���� )y��B&	 )]D��Ï� .. R�� C ����v�

J!�({9 � J!�({9 ¯<�4 ���� Q#��� C N��T4 �;  !  
A��, <�B] :t��T� :; �S=P! ����¶ :�(� w�� ��=�%� ..[ �¥!k� :; )"�,& ��� )l��& '(� x�(��

�� R��� :�	t��T� :; 1=� <�& �4(, R/� . C Q#!��� ?����� :; ��B&	 ª�	& ?����� N("	
 <�& �4(� ª�`� ���9 �]�� f� 3� ���c�|� ª�T|� 1	=� H	��,  � R����� ��#�9k�) :; 1¼�

t��T� ( ��)1¼� (°�� .:; x�(�� )]��� 1=�& A��, 0� �& Q!���� ª��+� R��� 1��c� ��" �;& 
t��T� .#{�{�� 	& ����¢� 	& �s��� x�(�� N���; =P�� �& R�Dk�	 R��`+� 1�B �B	 .��U� 1��� :

#j� �;�	 ����¢� �;� =P�� .M]U� �Tg|� M�P :� ���2 1�B	 :����¢� �" . :� £�9 Ò& :�� �43	
0� 1�2! :� b���`+� H��V :� R/=}	 ��=� :� R;�2&	 I�; :� ��2 � :P�� �(" �� )�6T�	 E

J! xO(6� Á=P<� )���B );k� ��� )M.4 :�� MTg,.(  
 A��, 0� :�	 �¥!k� N(" w�� ¥��;k� :; NM�4 <���2& %�]c, �8�!& '#�; ¥�; ����¢�	

t��T� :; 1	¼� Q!��� < s�nc2� . 8Ugc� �;k� !�+� t��T� :; A��, 0� �%� �9& 1�B �3�	
��¢�1�B%� pt��T� :; 1	¼� R��4 s�nc2� I( ��� :ª�T�� R�T��� 1��� fg� . �;k� 1¼� �]�

 <�Ug, :� �5��6� ����¢� ��4 �3q� ¯wT�� á�> t��T� :; �;k� 1¼� r	 t��T� :; ����¢� 8Ugc�
!k� :; ��.���	 ��U��� :�(� 0� t����k 1��6� r �3���� �t��T� :; <	¼�¯t��T� :; ��¼� )�& ¥  

  
� �$C) B1��B? O�Ĝ ��0OIB? G(B�O@B? �B	B0Sc� HrO0�� O�B�BRG'2�G9 B�BRBJS
� B��B�B+�� OM��O�� �B0S�C4G9 �r��O#G4�
 eBN#H� eG4O�B	ON� �T�UB�

H� ��O,D�� ��9 �O#GO+B! �G
B� �rj�
� ��O|�, OQ�� �#H�B�O��B� �#C�C) O1HmB�B�O@B� ���B2C3BQ�����S'�)zb(  
�����
� ���:  



   

٣٠٠

e4�	N� :�P�� w�Tc2� :·�i <��U� �; Åt�¢��	 {8�T� h)x�Bk�.(  
q#^ :s��� :R���, w�� t�T�� <�}�, ��B	 �R��} 1�P�� :; R����� .<,MU�	 <c��� �P! �4 s�B	 .

��� s�B	 : ñt�T�	 ¹r�P! )]�� ���6� :;)��T�� .( s�B 1�P�� R���� 1���	 ?�$�Ìq� ��;��� )�k
 QM�4)x�Bk�.(  

�0�^ :���9	& '& . R��� C ?����� Í�� EP�!�X.  
��R'2�9 :��g� t�|� �{�·� :���� �¹���i < ªc�	 <{T{å .Q���� ��� :�S�2�	 �¹�� �]�� ��B	 ��]³�� .
t�|� ��g�� : ��P	 1�2)x�Bk� .(?��g�� o��� :?�P	 H�2 pH���,.  

1��@� :|�x�U : �]�� R���� p<�; x�U6� '(� <P�� pt�|�)x�Bk�.(  
 r�#G+! :w·.©�{� 8·.{� :·²�� p�T�&�g�� 	& jJ�� 	& #�Tg� C  )x�Bk� .(	{8J.� :#�Tg� ��& �T�&. 
	Õ�.�� : #�Tg� ��&)��T��(�6�.4& ���� ; ÙT9 a{!�6� '(� #�Tg� C 1��� � ��6� ���� Õ8·.��	{!� a

 �S��69)?�#�g|�.(  
��.�, r o���  :�g��	 j��	 #�Tg� C �	#��c, r p#�Tg� ��& �	�Tg, r.  

Q���'� :<`��& �� Åt8U� �T�& .s��� b� �T�& :RB�g�	 Q	���� )]��� EB	& .#�Tg� : p1����
°`�� p�S��¶ 1�|� (}& p��+���) .x�Bk�(  

&�'	
� : R��� N(" ��`c,��}& R��� ��D��2� �� ����� :� . E��; C t�|� A� RP�u ����4 ��
�S̀ �`� <�� �¢|� 1	=� ��4 . w2�; ��������T�  .�S���; �S��9 x�v� �& A��, 0� N�;%� . �;���	

�S��� �U� �c�V� <�; ?��g, <��� . ñt�; )]�; R��~ �4 ?�P		5��	H��S#!�; �y .  
 w�� R2	�T�� ¥�c�� �����	 R��� N("�& w�� ��# )"��� �("	 ��#��� �(" �.; �4(, � Q�!�c� 

�� h9�� �]P��� ! !��c�� r �Hg�2& ��4 :�	 C �́�9 #	!�� Q�!�c� 	& s���]�� N#	!	 . r
 ��!�c� hc4 C 	& Q�!�c� C ?�4L3 ��4 ��D��2� �� :� ���9& #�T� ���c� �¢v; �!�|� �& I�

��}k�hc�� I�, C t�P �> °�� s=c�� < RP�9 r �A��, 0� 89	 <�& :��� '(� ����� :�	 � .
)��& -�	 Ã�P 0� w�� Á�¢} a��" �"	 ¯��!�c� hc4	 Q�!�c� <,�43 �; ��2 ����� C ���9& E�, 

�|� )�� ç&	 �A��, 0� s-4 ��º� ����� �� ¯�]�� t�P �; r� �4(� ³r& ¯8y*� )��� �%� ²��� �& �!
 jc�, �& :; �� -� I(4 <�& ��c�V& �3q� ��¹�9 0� s-4 <�& ?��Vq� ����¢� �& ����� ���; e9 :;

��T� 	& ��T�; x�c4 Q#�]�	 �!�; Q#�]� :; ��Bk�	 eV	k� 8" ����� Q#�]� . $�d r :�	
����� R�!��; 7��; ����� ?���4 f��6� �& ��R�� 	& �A��, 0� <��} '(� ���� 	& �<Tg� .  
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��2 _�UcT|� �& �43 ��" '!	�v� :; �!&	 (Sale) �S̀ D�2 �& 
��� ����� <c~�, C hc4 �B �
 �]v�� H��4 ��	 h�!�9 ��å Q�n� C �S��� Q�U�  �Vr �S!�V� �P	 <�& �43 �U� f;�¤� ���� C

HgP �B) . R~�,��2 ������(  
�  �V� �43 a��" �Ì r :�	 �h�!�9 ��P C Q�n� x�v� w2�| 8y*� �;k� Q�!�c� C �Ì 

Q�U�����  )¿	�}�:XY(. a��" �4(� �	 ��}� ���; C �S��� Q�U�  �V� �43 �Ì �}� E��; C	 
 �+��� x�v�)¿	�}ZY:Xµ.(  

1�9 R�& w�� ..  �V� #�P	 w�� 7��+� ªD�2 :; Q#�]U� N(" R���� h�!�9 ��P C �S��� Q�U�

��� ����� C b���¢� �!�+�� b��c�|� tr�" s�`�*.  

R��� N(" )]� C �Sv�& :��Tg|� ��� %¢}& �� .. ���4	 ��S��9 <�; ��� ��4 w2�; �& �����
�S��� Q�U�  �V� <�; ��g�	 �+��� <��v� t��� ��D��2� ��� ¿�c9� !�� �(" �& e�� Q=��; �+� r 1�

R���� R=]; :� j�� ���	 R�y� . :; �¢|� 1�=�q� ��D��2� �� t�|� ei��|� ��� C %�" A��, 0� ��4 �3q�
 0� :�T R���} �Sv�& �+�� x�v� ���� :; t�|� e��, Q=��; ���, �& s= �Q=���4 s����

R����� .��, 0� �& �" R�à 8����� o�|� �� x�v�� <�; ?��g��� �+�� ��9 x�v� w2�; �;& A
�S��� Q�U� �c�V� . 1���� )�B _�� ����� �]+�� �;��� <�& ������ R����� :4�;k� Q!��$ )y �T�, :�(�	

�+� :; x�v� #��> �¹���c; ¿�¨ �& :�/	 �¥!k� <P	 H� '!��� �i��� t�|� ��cT; Eg,�� .
�P�, ����� N(" �.;	'!�j� C �Sv�&  ..R�	��; R���4 :�T �¹��i ��� 8"	 . N(" �.; �.�,	

��n��	 t�|� ���� ?�3 ?�9��� ��9 R����� Q��=�� t��`� C EB��|� . w2�; A��, 0� <5P	 ��
 �& A��, 0� N�;%� ���9 <��� ��4	 �¥!k� ª¢2 :; �S���B t�|� ��4	 ��(]4 E��; A� 89���

4����g� �<D�!	 :; t�|� e��c� �+��� < . Q=��|� HT� ��4 ����� :; ¿�} t�|� �& Q=��|� HT�
 t�|� #�P	 w�� 89��� <³# A��, 0� �& Q=��|� ���	 �<�; ¿�}	 ���� :i�� C Q%�� �³�, t�|� �&

<����P �T� b�; ��9 t�!	 . r ��4 �Q=��|� N(" �.; ����� !j; r	 Q!�+� �"���+c �Sv�& 8��#
���� C 0� R�T Rg�Æ.  

 :; �S���; �U� �V� :; t�|� ¿�}	 ��+��� x�v�� e�Uc� �¹���� r	 �SM�4 :�� � ���� �� 	���	
_��U� N(" .�S���9& �9�	 E��; :; e��c, ����� :; ����� �& ^��� 1���� N(" {�{�} :{;	 . �B	

��; C 8Tg�� ?�"�� �>!	 ��S!�c;& $	��c, r QM�� R9�T; :; ��g, QM.4 �S���� M�U�� 8��P E
�S��� Q�U�  �V� �"#�� ��4.  
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 �(�"	 ��]��� ���� !��U� QM.4 Q���� �D��B ����4 ��D��2� �� �& �U� �V� #�� :; ¥��� �& 	���	
Q�9 w�� x�� E��; �]�; �� A��, 0� %�".  

A��, <�B	] :�� �B)l�U; ���& �4 ) [ ���	 �)y x�� E��; R���B �� b� A��, 0� �& ��� r
)y x�� E���; �	(�� )]Tg�& s��� . ��D��2� �� �T�c� RB�gc; E���; :;	 Q���� e��c� ��4 t�|�

!��� 	& R;�+} )]��� E�� -� �R�U; �	�� <�; )]c��g4 w�� 1�+��.  
A��, <�B	] :�����	 ���40� _$! :; �:��Tg; ¥!k� C ��.�, r	 ..[  �4 C )� A��, 0� %�" ��

x��2k� w�� �����c, r	 <��� ���4�,	 <���� �	����� �x��U�	 s��¢� :; )�c��g4 E��; . �4 ��
x��2k� w�� #��c�r� A� EP�� ����� C #�T� . �S��T; 	& �(4 �S�!& �d � �� <�& ��T�*� :��� �(4

���T¤�	 !�v� <���k �(4 ¹R��# 	& ..R�cg�	 #�Tg� :; 8]c�, r R�T�2 ��cT,	 <�}& E; )��nc�� .
��D��2� �� ��" A��, 0� 1��� : s��i :� �u :; h��c|� N(" �4 :; )4��!�9 ��4 �	����

!��U�	 ����c�	 #�Tg� 8��# -� )�,�P�9 �4 �T� ��4 �3q� �I3 M�	 x���	!��� E;  . hd
)��� N(y �S�4(, ���cT|� C #�Tg� �����c, �& hd ��4 �s��k� N(" C �Bk� w�� �	�Tg, r&.  

#�Tg� ��& �" 5�L.6�� �& ���43 �& e�2 ��4	 .A��, <�B o���] ::��Tg; ¥!k� C ��.�, r	 [ r
 ��� ��T�*� :; !�+� �B <�k �:����c; ¥!k� C �	�Tg, ���,	 �+B �	�� :�	 #�T� <��� h,�c�

 �S!�;&	 ¹r���& h��c� �& hd �Bk� w��	 ��Sv�& EB��|� N(" �.; t��,r w�T� �& :;�|� w��� �<�;
#�Tg� A� '#�, ��& ^��� .R��� <���, �� �("	.  

   
�B0G
 H�O��G9 ���t�B� �q�B+G% eG�B? B���O�B2 OQG
 eBN#H��B� O1H	S�Ĉ ST�UB� �Bm��S4B� OQ�� H�O,GaS
� H���O0H! �7��� �B0G
 O���OhH� Bk7�B, �

 j/��G9 ���O��� �#C���Ou� V�OIBv B#Hu <�Lj
��� eB2O�G3 B#Hu <�Lj
� G/#C
��O�B	O�B!G3 G��Ĝ �Bm��B�B�B� �Bm�NB�B?B� �Bm��#C9B� �Bm�s�j�̂B�
�L
� H1�mOIG�B? O�B���H�B� O1H	S
GaBN �B� O1C�G
 G/�H�C'S�B� �#H2�G) O1Hm72Ga�� Bk�
GT �rj�
� BQ�� ��B8B}�� ���E�B�B� C>B0G�O�B�S
�B� C>j


 G/�H�B	O+B� �#H2�G)B� �O#B�B? �B��� Bk�
GT p�BJS
� ��OIB}�� B5pI��70
� G/#C�H	S4B�B� �rj�
� ���B�F���) zi (  
�����
� ��� :  

.�2 :�(4 w�� 8Tg� 6?j� :�]cT�9 )x�Bk� .( f�9 Í-¢�r� C	 �f���	 6E�|� LR� j+�
 ×��Uc� :� Í!���� f�9	 ����U� :� ��T�� f�9	 �Ç=�� :� fg��)¿�c�) . ( :; ��=|

 R��� C ?����� Í�� EP�! Í�U�±�.(  
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�m�4� : C H��� �; ����©={�Rc��V R;	!& C r N! .�!�� :�� 1�B	 :©}� �; �4{v5�<� ?��� ¥!k�  .
J#	 ���� b� _�g�	z_Á_�2 < {e�{� � {8J�6! �3� ·��̧{�� �& ��U� � ©HÃB{# ��	 Á_�62 < w·��{, 6��5U�	 

)¿�c�( .	�́�U� f� �; ?���� :; ����Ö_J# {P r	 ��) ��T��.(  
�ms�^ : ��;��� <��T, �!��¤� <�U� R]4�g� :; Ç�� t�.��)w{c�̧·|�( )k�x�B.(  
�m�#9 :s�.� C ÄR� s�g� .s�g�	 : R���T� p=��  � x���� �D�2	 p=�¤� pm��� pR¢���)x�Bk�.(  

/#
��	�! :<� 1��c2�	 <��c2� : a�3 ���; �(" (}&)x�Bk�.(  
��3 : 13!k�	 f}k� '& Qt���� :; :��}�� ���	 �x�Bk� o�> ���� ��� ���� :; ecU;

)��T�� .( :� Q!�,	 �M¤�� ������ 13!k� :� Q!�,	 �j4k�� L�{����� ���k� :� Q!�, ç#k�� �z���	
w+Bk�� ������ x�Bk� :� Q!�,	 ��}��� ������ 1	k�) .?�#�g|�.(  

�#��u� :�}� A� E��; :; °�" :<�� ��c��)x�Bk�.(  
����� :�+|� : b�!k� b� ��� pbÂ�U� b� =P��� R���|� '& Q!��� pt8� �4 C ��� ��B	 pR��}

�4	 pE�+�	 L4Q́!� ?�B�+�	 t8g� �]�� )T�� )x�Bk�.(  
���H� :�+���	 N��� <��� :�l <;��	 <���& .<��� w�� x�� :IT;& . �� w�� 8���� x��

�-� :^�+c� <��;	 <��� ��9 .R�=�� )]��� x�� :l )];=&	 )]��� �]�P	&	 �]��	�.  
M�� rI�? >
L
� : <Ã3&)x�Bk� .(R(� )]��� H��6� : �"�g{̀ {c�)?�#�g|�.(  
��E�� :t�� :EP! .<� t�� : <� EP!)x�Bk� .(<��(� t�� : <��� ��4 ph�(� �	%; h�(|� !��	 <��c9�

 <��3 R����)��T��.(  
�8_ :hv�� :A��, 0� ��6	 �3�	 �s��c�r� Q#�!� h��� s# ��!�V NM� �	# s��c�r� <� #��� <� 

)?�#�g|�) .( R�à ?����� Í�� EP�! Í�U� ��=|Y  .(  
0� :; hv�� t�� :Ã�9  �ñt5��6;6hv� <�;	<c���� '& 0�  .	)hv�� (1�9 E��; C .. t�P	 EP! '&

x�v�; <�& <�9	 . 1���c2�	)t��� (� 6hv� <�� s=�� {e���|� <���; �& w�� �S]���, :; NM� ���� 0
R��;k� )?�#�g|�.(  
o���] :0� :; hv�� �	t�� :[0� hv� ¹-� )���� ?!�� p0� hv� R��� �	!��.  

/#�	4� : R��� C �]9�� e�2±µ .<·�{c·B 7��; :;	 :<��� �¢�& p<³3& p<�i�B p<��"& . w�� Q	-�	
8�� �; ��v� I3 :?��cU� �,�B �" 1���)t�c� E~ ( á��6�	 �]�� )�¢6� '&)��T�� .( o��� :

]b���� ���c�� :[)yr3� ��	�� p)y���& 1�¢�� A� ���T� p)���i��� p)����]�.  
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��� :�¹�9 <�� <³�9 :e�� w�� <��� .6�;k� 5e9	 :H�V	 hP	 .{�;k� ze9 : w�� ��4 p<�P	&	 <c�V&
<�; b�� .{j¤� e9	 : <c���9 w�� �B	)�x�Bk .( hd �; hTu EB���	 1���	 ��g� C 1��� e��

 hd '(� HB�� C	)?�#�g|�.(  
�#�? : N����	 N�;& ��}	 <c��i :� ¿�} pN�+�)?�#�g|�.(  

/��	+� :<��� ��c�� : <��¶)x�Bk�.(t��c�r� : e�� Q$	��)?�#�g|� .(��	���	 '��c�	 t��c�r� :
)��� .w�� �-� ��c��<B�� 	& e��  : )��� A� e�� :� $	�P)��T�� .(o���] :�	�c�� :[

������ pe�� �	$	��c�.  
&�'	
� :���T�	 z:|� R���� e��c� <�& 	���	 ���D��2� ��� <��,!� ����� �}� �S����� R��� N(" �4(, .

�4 �}� b9 :;	 �R���i Q�; ���T�	 :|� s��i w�� ��D��2� ��� Ú�� �� ��|� ��� ���}�� ���
x���	 s��i :; �]�� �> Ec�c� <�� ��.�/	 . �'!�j� C �9�	 s��i w�� j+� ����¢cT� � )]��	

�S���c; ��4 �� �S�9�	 :�� � ��	 . b��; �R���; RU�� �+; ��; C ×��� w�� :�#�c�; ����4
<�4%� '(� s��¢� (D�( :; �"M�	 ?����|�	 ?���U|��R�j� R�(�k� �4& :; ��;jc� ��v�� �"&  .
R�(�k�	 RU��|� N(" t�!	 :; R���� �	!���6� � �(�"	 . :� j+� : w2�| ���B �& e�v� )l ²��	

�9�	 s��i .<���c2� A� RP�9 ��, r	 <��� H�& j+, H�4 �3� .. 84 ���Pk 0� 6Ç©#� �Bk� w���
Ç���& ¥!k� :; �� ¿�¨1����	 ?�	�v¤�  .. <�� E�¢cT� ���; C !���c2r�	 R;�B*�� �� ª�T� '&

!�v}	 1���	 1-� :; ������ N(" ¿�c��	 R��!=� .A��, 0� )l�P%� : �S�g� �Bk� s��¢� ����¢,&
¯hT�k�	 #�Pk� :� ���nc,	 )�  

#��|� �& ���� 1��� �ç#&	 M} o�; C �	�Tg|� ��c}� �� :; ]M} [ :;	 )`��]ç#& [!�v¤� .
%¢} �(" :�	 .M} �Sv�& )`��	 M} !�v¤�� . ��P s��i �P6	 �3� <�& Ç�U� C A��, 0� �;%� �	
NM� ���4%, -� . °n2 M.� �; �(" C f�	 �M¢� )� �T�, E; ���� 8]cU, �S���9& R��U�� fg���

0�.  
  ��4 C �& e��)&	 �M}ç# ( b�	 �h�,	 �]P �	�� R�(�& :; R�j� C <�	�d ����4 �; b� R�!��;

R�U;	 8�2 ��� ��|� �"& <��� �+� �; . �V& )]�� ��=� 8� R�j� N(" C A��, 0� )]4�, ��
 !�., r 8�	 �b��+|� R�`+� )]2�g� C Hn2�,  � ?�#��� á�2	 8���|� :; )"��]¢6�	 R�#����
 w2�; R�`� C ����� �& )y A��, 0� #�!& ��� ���}k� );k� )]c¢�Æ R��c� a�U� ?��=� )]��
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��9�c� Q���� )]�� �2M !���c2�� .R��i& :; R�#��� C �T�c� �; �4 )y 0� �Ã�	 �B	 .. �;&
����	 ��|� C r� �T�c, -� R�]U� R��ik�	 ?�	�v¤�.  

�; :�� )�� ��¹3� ª�T6� �& �	���� R����� C ����4 �� �R��ik� I�, #�� )]c��¢; :; ��D��2� �� #�
R�	��� Q���� :; ��;j, )�k ����	 ��|� C ×���� )y .A��, <�B ��� r	] : �" '(� ����cT,&

M} �" '(�� ç#& ..[ Q%��� :; ¹r�� 1����	 ?�	��v¤�	 R¢��� �	���, �3�| �T��	 7��T�	
�"M�	 ..#��|� ���	 : Q=�� Q��9	 I�|�	 )�`� )��"�,  � Q��g|� RU��|� N(" :� �����, r �3�|

R;����	 .. �;�	 �t���	 e» :� �;� Q!#�� N(" )�c��¢�� ¯b�#�� b�!�=; �]�� ��9j, : RU��; A�
<,�!�U�	 A��, 0� #��	 C ��/�	 R�V s�� :�.)�Tg�& C ����,	 )���� x(�� w2�; �& ����,  :

 �& ?�]�"6; �� ����69	 I�s��k� :; s�� C )� !w�� b9-� ���� �& :; ��Tg�& s�Ó �3�����Bk�  .
<�v� )y ���&	 A��, 0� )]gz�� R�y� !�c�	 ��/*� s�� w�� �r�� b��T� -4 ��4 �|	.  

s��i w�� )"j� s�� �4L3 ����D��2� ��� 1�B ��9 Q�!�c� C �9�	 ) : ��4 '(� {I�T� ���4(, �B
s�.�	 �+��	 �����	 ��¢��	 t�.��	 �S��� �+; C <�4%�) (#��µ:XX.(  

A��, <�B]:�S�+; ��¢�"� ..[ �& R����� R��� ����� )]�; ¹-"�½ :��Tg|� ��� h"3]�S�+; [ ��,
R�	��|� R����� �+; R���;
��� ����� :; <��T� �	�n2	 �!�+�� x�5c4 �(" )]�]� ��" �B	 � .

�i�� �è-4 �!�+�� x�c4 ¥��c��	 tr�" :��Tg|� R�]P 6'&!	 . R��4 ��)�+; ( ^�+�; M� Á)·��
 �2�� 1��4 R��+�; M� 
��� ����� C ?#!	 �B	 �R����� ����B hTu :���c� ���� r

�<�"k] : ���}#�b�;� 0� t�� �� {�+;)[�2��:X[[(����� 1�B	 �] : I�6; Ê f�&
{�+;)[^�}=�:µZ .( �;&	]�S�+; [H��4 �S�& Q��� ��c� N(" ��c�� C ..)y A��, 0� 1�B	 : R�& ���}#�

�����¢,  � t���k� �]�� �	�½ R���; 	& Q���.  
A��, <�B	] :R(� )]��� H��6�	..[ 0� )];=&  ���y�	 ³1(�zv� )�k )]�"�� ×�� w�� R��!=� ���

!k� C ��¢�T�	 )�`��l �	��6	  � R2��|� ¥ . ��	 ��D��2� �� �& A��, 0� Q!�B h��� :;	
 ¹r��	 !�� A��, 0� E; )"#�]� !��c|� )]�-}� �& r� R�y*� ?�!�U�� hTu I�|� ���� �B ����4

;�69 ¬9 )]���R��!=�	 Q!��c� 1���& r� )y e�� �	 �S��B :��U� :; �.4k ��� ���� I�|� :; ��.  
< �S�D�# ¹-� !�� <�& ��� t8U�� t�� �& ?����� 7��; Í�� C t�P . A��, <�B ����] hv�� �	t��	

0� :; ['(� :i�|� �%4	 �)]2	Ñ! _�� 0� hv� ����� )"	 #-�� ��³�9 )�& ��T�*� <�� %��� 
)y t���	 x�(� !�+; !�� <c9�!	 <�;& h�2 ���� .�,	 �� :i�; ����4 ¥!& �& ���9k� �4

sr��	 hD�+�� Q!�� 1=, � ��D��2�.  
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�B<A��,  ] : ����4	 ��+� �> I3 e�� M�� b���� ���c��	 0� ?��Ï� �	�g�� ����4 )�%� I3
�	�c�� .[?��� !���� ��4)]D����k )]c�!��; h�T� A��, 0�  .��Ô )];��c9� Ç�� �| )]�; Ç�� t��

bK� b��� ����4 )�& t����k� )]c�!��; h�2 ��4	 �<� )��/�	 A��, 0� s-� )];��c9� . ��	
 �
��� ����� x��2& )"��T� 1���|�	 R³��� Q����� b�!���6� � �U� 	& M¤� �4(� ��9J�c <�� ����

<��&	 <��2 .. ¬9^��� ��T�*� !�+; N!	(P :; <�¢��� �U� ���}& Q�; #��� -  .  
A��, <�B	 :�e�� M�� b����� ���c��	��S��TP ¹-cB )"t����& ���c�� ����4 ��D��2� �� �& ��� r p 

)6]� )]D����& :; �S�& HB�� I3 A� ���c�� � .��� C �c�� #!	 �� �c�� M� R :;	 ��Sv�& '#�|�
<����; :LR����pLR�i��|� 6��T|� p¥���*�	 LR�$� pt8U�� JMV%, t8� �.;  px��U�	 #j�	 Ç��� 

6h��nc�t�(�*�	  .����� C #!	 �B	
��� 7��|� N(" �.;  :A��, 0� 1�B] : ?��Ï� �	�g�� :�(� ��
e9 M�� b���� ���c��	 0�)�& x�(�� )"��U�� ���� :; °T��� �	�;%� '(� ���c��	 )[ 1�

�����:ZZ .( 1�2�� :;=� e��c, R��� N("� 	& <��~�]� ����4 t���k� �& r� ��" �c�� ��� r	 �
N#�]P ���B��� 	& �<�cB ��	�� .. ���2! ���c�� � )�k�A��, 0� <�+� �B	 N��c�� ����4 �;	 .  

I(4��º� ����� C t�P ] : Ò! 1��� �& ¹-P! ���c�,& <��/� )c�� ����� 1� :; :;�; �P! 1�B	
)��! :; ?������ )4t�P �B	 0�)[����:Z ..(w2�; �cB �	#�!& )�& °�� ��" �c�� o���.  

i��� ����4 	& ��	!�"	 w2�; �cB �	���� ����4 ��D��2� �� �& ��, �& :�/ N(" ��c�Ï� 	& ������
Q���� �U� C ��]���i ���B��� 	& ��������¨ 	& ���]�� ������ . ��;{�`6� ����4 I3 �P& :;	

�U� C �	#��c�	 M¤� :; . ¿�c� ×�i �"& ����4 )�& )"t����k )]c�!��; t�!	 h�T� ��4	
1��c��	 ��=,� A� )]�D��i .t8� �4 C z��� �	$	��c� �S�D�# ����4 .;	 :; s�`6� �(�" <��i ��4 :

x��(� !��4 C E��	 �M.4 M}.  
  
� O1HmG�G9 ��J�
�B� G$��B?B� ���vFS
� �qO#BIS
�B� �rj�
��� BQB�P OQB� B5�����7�
�B� xB,�B�70
�B� ��H��Bu BQ��Lj
�B� �#H0B�P BQ��Lj
� j/�U

G
B� O1�mOIG�B? V�O#Bv �G
B� O1�mp�B, B�O0�? O1HuH�OwG3 G/#H2B*OJB� O1Hu ��)zl(  
�����
� ���:  

����u :�S#�" #�]{� �P�� #�" :e�� A� EP!	 x�, .0� A� h�(|� #�" :<�� EP! .C #�" e¢�|� : N�z#&
e�!	 ���T� .L�P�� #�" : R�#�]�� �}#)x�Bìk�.(  
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x,��0
� : '����� 
�; :�� ª�T|� Ç��,& )"�A� R�T� 7��+� E~ �"	 � Q��� )Q����� ( C
b¢T�� . Q��� A� R�T� ���� 1�B	)���+� .( R��B A� R�T� '�+{� E~ <�& �	�}� 1�B	)Q�+� (

)x�Bk� .(h���� 1��B : 0� A� '!�+�& :; 1�B �;��� <�k �!�+� ��� 
�; :�� ª�T|� Ç��,& ��
���B : 0� !�+�& :Ó)?�#�g|� ..(�	 �ª�`� M� �(" :�	Q����� R��B A� x�T�; 7��+�� �& e�.  

5����
� :á��� E~ .�¹Â�� �P�� %�� :�}� :�# A� :�# :; ¿�} . ps���� �	���� s�B ��Â��+�	
 !�]�� �+c�; ��� 1��U� Õh]; )]c��JB �Í�� :�# w�� )�& ����=� s�B ��B	)x�Bk�.(  

�d��� :t8U� ª�� :<�� h�� r �S�2��; !�� ."I ª�+� �( :I�2��� .·��{̀< :<���	 . b� ª��&	
s��� :^-} :; )]��� �; 1�$& )x�Bk� .(  

�ë�+� �����" 6m�¤�  #�Tg� :; 	 	3Q�D�g� |�	h2��1��� wvc�| .  
1u�w3 :�Pk� :x��.� )x�Bk� .(Q�Pk�	 �Pk�	 : �S�	�}& 	& ��4 �S����# ���� x��V :; #��� �;

)�#�g|�?.(  
/*t� �#v) : R��� EP�!±[.(  

&�'	
� :A��, <�B] :�	#�" [�	#�� o�> ��" . R��4 ?#!	)#�" (o�|� �(" fg�� �Sv�& R���j�� C .
���� A� �T� ��� ��D��2� �� w�� e�i& 7�j� )2r h���, '#�]� R��4	 . E��, ���T� ������

 R�#�]�� R�����)'#�]{�{� (���j���	 R)'�#�]� (	 �R�;�!k��)8D�#	&�� ( :; R�cU; �]�4	 �R/��� R�������
 �����2 R�!3 �]��� ��4  � ���D��2� �� R	# :; R������ R�¢�|� �3�]� )2�� H��4	 �<c���B	 

 )���!	& �]c����)R�#�]�� R��2�|�	 ����|� x�c�� R��2�; .( '	3 x���� :� �3�]� R�!3 H��4
C Q�B'#�]�� �]�4�2 8��6T� ��#�]{�{� 7�j��� �]�� ��4	 �R�¢�|� N("  . A� Q!��*� H��2 ��	

 p�����2 :� s���9! )�9 w�� ?#�¡  � �U�� �D���� �]��T, R��Ü A� ��D��2� �� R	# s�T���
 <c���B	 �����2 R�!3 �]��� H��4	 ��3�]�	 b;����  ���B )v, R����P A�	�3�]� . �D���� H�� ��

 �D�2 :� �y �S=��¡ R�#�]�� )2�� R�¢�|� H�� I(	 �x���� �"& C t����k� ��� �+cB�	 �R���U�
ª�`+� �" �]�"& :�# �& A� Q!���	 ��D��2� �� . Í-¢�� ec��	)'#�]� ( �o�|� �(" w�� Rr��

)]c� C x��� �l5�� � . R��4 H��4 �|	)#�]� (R����� R���� Ç!�v|� R��� <��U,)#�" ..( �����
 8��|� R��� �y)#�" (R�#�]�� C �}# o�> . R��4 :�	)#�" ( RB-� r ��}& Rg�cÆ ���; �y R�����

)]�� MU, r	 #�]��� 7��|� N(y .R��4 b�	 ��r��; b� °���	 �9& �l �c�� r& h���)#�]�.(  
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, '#�]�	R� �� :�S9-¢��	 ��#�]� R�¢�; :4�2 :w2�; :�� _#�� E��, . ���4 <�& h����	
 p��D��2� �� )"�� h�U4 )]�� ��� ���4	 �#�]�� )"�� )]��# A� �SMU; 
��� ����� )"�43

 )l�c4 �& b9 C ���D��2� �� ��!�c� �]��� 
��� ����� ���`�T|� x�zc�� 8;�� I3 E;	 ��Ì*�
 �	!��� x��� �"& 1�=� r	 �8��D��2*� h�U� #�]��� ��	 ��¹Âi�} ¹r���c2� b�k� s�nc2� �B

 %¢¤� fg�) )B! R��� MTg, EP�!±X.(  
A��, <�B	] :�!�+��	 [���`�T|� �Sv�& )]��� e�¢�	 . ����� C R��B �]�� ���T�6�  � Q�����	

� 
��� C w�T, H��4	 ��9�� :; ��c�� �& ��B �]�� <�"& E; s�B& <�k ª�T|� Q��)Þ� ( ��]��� ���
 s-T�) ¬; ����X±:± mB�; �:X � �B�Z�:X ��9�� �±�:X 1���& ��®:X[ .( x�Tc�� h�T�	

 )]�c4 C �D�	k� #�]�� )"�� R���� N(" A� ª�T|� Ç��,&)�!�+��(x��� )]�� �"(}&	 �.  
hD��� :;	 wg¢+|� ��� R;& C ��c�|� ª�T�� bv"��|� �& A��, 0� Q!�B � <���,& ���T� �Sv�& 

)������#��� ()];�;� Q��� A� R�T� .�;%c� M., Rl�U; N("	.  
 b����+�� ª�T|� Ç��,& ���T� ��;	�� ��4	)1���&µ:Z±( hT�  � Q����� �& h���� :�	 �

� ª�T|� Ç��,& �]�� �SM}& r� �"���T� )�� �!�+�� �;& �R���i �	�� �����/ #�]�� 1=� ) R��2�;
���|� x�c��.(  

�"�! R�Ñ! w�� t��� Q����� C )��� ��4 �!���� �2�� �ª�T�� '$�º� xk� �& ��Ì*� C #!	 :
))�9 C <�� {89	L& 3�	 :����� 89��� A� ^�+�� .��� R���; C :�2	 w,&	 �; )c� 8� �Q���� �y 1

����� w��6�2 <�� t����k�� ��B) ( ¬;Z��ZZ:Z .( ���  � t���k� N(y �43 '& Q�!�c� C #�� �	
w5c; �]�� .. '&)t����k�� ��B �; )c� .( N�43 ��Ì*� h,�4 �& 	& )]D��	& :; ³Ê� s�y� %��� �(" �& �;q�

�r� ��� :; �S!��� <Tg� ��� :;?����c.  
A��, <�B] :bÂ��+�	 .[ :; )�%� :�6� �S;��B& _���� C �& ��B ��	 �N(" ��;��& C s��� �(y #�P	 r

á��� ��&.  
�Sv�&	 �RÂ��+�� 8�T, ���� C ×��, R�`�T; RB�� s��� C a��" H��4	Elkesitas ����4	 �

 �����|� ��9�� Ç��,& ��]�U�)���|� x�c�� R��2�;.(  
 )2� e�i& I(4	)bÂ��+� ( _���� C ?�B	k� :; HB	 C Q#�P�; H��4 s���� ���, s��B& w��

 )]c���� H��4	 �R����� Q��=��	)��5�9) (R���¢�j� R��2�|�.(  
 �	���� ����4	 �bÂ��+� A� bÂ��T� :; )2r� 1��	 �%�2 R�¢�; C ����T� ����4 tr�" �& e��

��	 �s����R�	�� R���U� ���; . ���� <��i& s& )2r� �(l )]Tg�%� ��z�T, �" ��!�c� :; b�c� r	
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)]��� .��;%|� 82���� I�|� :;$ C ���=� r ����4 RgD�¢� N(" ��� �& ��!�c� '	��	 . �� ��B
��	 ���¢� )"��� ¦9r �;���	 �s	�� #-� N	=� ��� <���i C )]v�� �&! ��;%|� h���� )]2
)]�cB r�	 x�c�� �"& ?����# :; :�# A� ���v�� �%� )"�;& R����� R����� )]2��i	 . )2� �	(���

)bÂ��+� ( b��T|� t�]�� Q!�U; ���)R���¢�j� R��2�|� .( �R`�`� M� QM}k� Q!���� �� �!&	
i �����	 �]�� �+g�� RÂ��+� R����� :; M�� e��� ���� ��� �|	 �:��� )2� ��T� ¬9 :����� ¹-��

RÂ��+� )��& )"	j}& t�]�g� I3 ��9�� . 1�+,� w�� ����4 ���9 �"& �& 8;-2*� ��!�c� �4(�	
��;=� ��;%|� ��B b��T|� ?�;��u.  

 hc�� �"& x��� ��� )�& �!& ��	 ���Â��+� )" :; ���� 
��� ����� :; E�¢cT� r
�	��T�R ..)]Tg�& A� R��Tc� N(" ���T�� )]�; M.�� �k . �!�+��	 #�]�� ������ x��� ��4

 �& ���T9  � );k� :; )"��2 :; ���	 �b�r� :�(" )]��� ����i%�bÂ��+�� R�	�� �S�c4 �y .
 s-2*� �]¶ �;���	 e�i&|���4�U  w�� b��T|� )2� )2�� ��T�%c2� �& A� bÂ��� s-2*�

b��T|�	 .���B �9& )�2& �3� ��4	 :�-� %�� .r	 s�nc2� 
��� ����� �& 1��� �& C �SP�9 �!& 
 )"M� 	& �!�+� 	& �S#�]� ����4 t��2 R�	��T� hc�� �"& bÂ��+�� o�	 x��� s�]g> R���� N("

x�c4 A� hTc�� :�.  
�|� tr�" �4 �& R/��� R���� #��|�	 �¹B#�� �S��/� �}�� s���	 0�� ���;� �3� �'	�� :�# '& A� b�Tc

����]� :�� ��/*� �(" hTu �����	 . :; t��c�� ����� �q� R���T� ?���� MTg, :; b�c� ��4	
A��, <�B ��� E���� Ç�4��] :Rg��} ¥!k� C ���P 7� R�D-�� I�! 1�B 3�	[ .. Ç���; 1	��,

� �& 0� 1�2! �S���
��� (�; Q���� :; R���i R�T�2 <��B H��4 ���	 ��2�� :; �S��� f�  . 1	%�
�Sv�& �S��� ��6� �;�4 ��T��.  

A��, <�B ��� f;�¤� Ç�4�� C � ] :)���� H���&  �  ��� �	�43� ��D��2� �� �� [ Q���� �& :z��
 s#� ��� ��, ������k� 1=� � �� �  0� 1�2! ��� :; h��B :;$ A� ��.��6� t� . E�	 ���

 w2�;�x��� ��MP ��D��2� �� C t����k� :; R�T�T ��2k�  . :� j}& A��, 0� �& �43 ��4
 )�"���� e��i���]��4 _�`2�	 ������ <���� e��i :� Q���� :; R���� R�T�2 )���2 <�&  . �;	

0� �;%� ?&�� Q���� H;�# �� C )��� �� !�]�� �	%��& �B �����T� t����k� s�# �;	 �?��c2�	 A��, 
Q����� �9& t��#� :; x���c2- !j; -� ������.  

 ��¢�U� ��B :; ?����c�r� <P�	 s#Ï� �R�!��; 8J�· �� �4 �& �Sv�& E���� Ç�4�� :; b�c�	
<c�!3	 .�& )]��	 ����c�� )�� R�D-|� �;&<��¤ QM9	 �S����c2� �	� . !�]¶ ��� �;k� fg� !��c�	



   

٣١٠

s-T� )]��� ��D��2� �� t����& �v�& w2�; ?����c�r� :; )�T� � <�� ¬9 �� �4 . ª+� ����
 ��� !�����¯!�;k� ��� C <��� ����c�� ���� ��� �& R�u   

 �;��� A��, 0� �& �"���	 R��� N(" ��B ����� �43 � <�vg� �S;�B m¨<�q��<�v� )]��� )c�   )]��	
A��, <���� ���g�� C #	��� �	z��c� �;���)"M� A� <�v� ���� <�q�  . s#� :; Q���� �v� ��c�� ��

��D��2� �� A� :�M.�� N#r	%� �S!	�; . )y���& h�T� ��D��2� �� :; ��c�� �B 0� �v� ��4 �3�	
 Q�,��c|� Q���|������� �� A� ���i :;= ..¯�(" 0� ��� :; ���v�� �3����  

 )���� :; A��, 0� �v� ��Õ�{# )]Tg�%� )�k ��D��2� �� °nT !j; r ¯�Sv�& R�; �"& hv�� �3�|	
:;	 �)���� C A��, 0� !�� ¿��2 Qt��� :; ���cU� �& R�; �"k $�d r ��4 ��Ù�{#  h��Ï� 1	=�

R»!R�	�(� )l��B w�� 0�  .x�Âc4�	 �=9 R�2��; HT�	 ¿�]c��	 Í�� R�2��; ��q� I(� ��9�g��� .  
�"��� �;	 �]��B �; b�	 �]��� °��! r Q3�� ��%4	 �_��T� �(" C R���� N(" ��c�� 	��,	 .. R¢��! '%�

�	 �!�+��	 R;�� b�;�|� 	& b��T|� b�	 w;���� #�]�� �43 b� R��� �& I3 x��P	 ¯bÂ��+
0� t����& ��;	��� ����4 )�k �R�D�# Q!�+� #�]�� w�� 8y*� hv�� 1	=� Ç���; H	��, R���T� .

x���� <�; E�n�, h��; Ç���; �("	 . ¹-9 ?�P	 �3� r� <� !	�|� A� :Â�¢, r R���T�*� Q�¢g�	
�]�4�U| ., 0� �& ��T�*� &��� �;����R���i Q�| �S�,��c; �S��cT; ¹r	=� s�B w�� <�v� 1=�& A�� ..

Nt����& ��;	�B	 ���}& ��� Q�; N�+� )]��	 ..M¢¤� 1Ï|� �(" <��d '(� e��¢� C ��g� <�q� . #�c�
�� ������	 �¹B#�� �S��/� �}�� s���	 0�� ���;�� :�(� b�;�|� �%� '�¢g� 1��T� �(" w�� R��� �¹�

�}� s�B '& 	& bÂ��+� 	& �!�+�� 	& #�]�� :; ����4 t��2 �)��/� hTu .. x�.� ����� ^�2
A��, 0� ��� :; .ë�+� <���	 �}�� s���	 0�� <��/� �" ��T�ã )D�# :;k ���v� �& ��� �(" .

_#�+� <��/� )�! �.�c� ��T�*� �& ����, -� .�� !�.� �� �-4 A��, 0� hv� )]B��`c2�	 ��D��2� 
)��/� ��� �� �)��/� _�� )�! :�� � )]��� . �!�+�� I(4	 �	�.�, �B #�]�� ��4 �3q�

RÂ��+� );k� :; )"M�	 .. ������ � )�&	 ��¹�9 �S��/� �}�� s���	 0�� ���;�� � )�k I3 ��4 ��q�
)��/� hTu �¹��� .� #�]�� ������ �	 ����� �	��� I(	 A��, 0�� ��/*� 8B#�� ������ 

R����� )]�c4 :; N��(9	 �}�� s���� e��c� �; �4 ����c, I3 �P& :;	 �}�� s���� �¹�9 b�;�; .
0� #��� :; �S��� �	(�� �; r�	 A��, 0�� ��/*� 8B#�� ������ )�� ��!�+�� E; ��4 1��� fg�	 

)"��� ë�+� ���� �43 :� I�"�� ��¹y� ..<,!	�� H�¢�& Q!�g�� �k!  
A��, 0� 1���� : r����� s�B ��4 �3� <�& ����c� p)]��� 0� hv� t���& Qt��B	 #�]�� 1�9 t�2 :; 

�	�Tg� �& :�/ t����k� :; )nv� #��� �(" )]�� ��6� :�(� #�]�� �.; ..� ��T�� :Â�¢� ���� w�
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�S���� :�� 7�9	�� Í-g� �� ¯7�9	�� NM+; .�& )���� ��� ,	 �}�� s���	 0�� )���/� ��`�̀ + �&
,	 �<�� bB#�� ������, �&�¹��� ���� �"���	 � �S��& ��;�� :	 �x��+� Q#�P :� t8� )�� ��� :

<���	 0� �v� :; .=9 r	 �)]���cT; w�� ^�} r tr�" �.;	8��|� C )]�; ß�� �; w�� �.  
A��, <�B �& �4(�� ���P	] :���;� :�(� [A��, <�B �&	 �);k� E�~ :; b�;�|� :�vc�] : :�(�	

bÂ��+�	 �!�+��	 �	#�" [��4%c� R��} tr�" �4(� .1��, R��� �%4	 : s���	 0�� b�;�|� �4 ��
��+�	 �!�+��	 #�]��	 �R;�� �}��R��} bÂ .. hTu �¹��� �����	 �}�� s���	 0�� ���;� �3�

���=� )" r	 )]��� ^�} r	 �A��, 0� :; )"�P& �����2 ��/*� . ���� r s�]g|� �(" w�� t���	
);k� �4 :; b�;�|� E�~ z)�� ���	 )"�9	 b��T|� w�� �¹gB	 o�|� .Ç��,& 	& �S2	��" ����4 t��2 

�!$H�#bÂ��+� 	& �!�+�� 	& #�]�� 	& �����g��4 Ç��,& 	& .  
 <�� Ê�~*� o��� �S̀ ���, �)���;� :�(� ( <��� <��,&)bÂ��+�	 �!�+��	 �	#�" :�(�	( )"	 �

�+�� ���2 w�� r 1�.|� ���2 w�� )"�43	 �x��� Q!	�º� ?������ �"& :; . ß���� 1�$& I(�	
:�/ '(� f� ��/*� ���2 �& :z��	 �)"M+;	 #�]�� 1��9& t�2 &�B �3� :;�; h�B A� _�¢c� �& 

 R�9 :; 	��� ��4 ��� �(" A� !�¢}k�� �¹��g�#�]�� .��³r�	 �)]Tg�& ����"& )]Tg�%� ) e��¢�� 
�S��	 f�	 �]� ª�T� 7�9	�� ..�3��� �}�� s���	 0�� �S�;�; ��T�*� ��4  H�Ór ?���+�� ¹-;

�]Tg�� �D�T|�	 �4�U|� �4 <;�;& . R���9	�� �D�T|� <;�;& e���, r	 �t����k� R���; C R���� �d -�
#���� _��u t���� C ¹-�V r	 �?�#���� t�#& C ¹-·�; f� r	 �R�B-}k�	.  

S����; 1	��, ���4 <�& <,r��4	 
��� ����� :2�� :;	 ªc� ��9& <��T� °��� �B �; ����� :; <�� �
 ��� -2��,	 R�g� h��T6� �B �; !	�T�	 Q!�U�� :; <�� �S����; �43 ���4	 ��;k� x�� !�g� w��

^�¤�	 t�P�� b� 1��c�r� R�9 C ��/*� w��� 84 I3 �N���,	 0� R�U} ��� �> <{�{�©,& ����� .
�c�4 ��}k� hc�� �;& �U�� A��, 0� h9 Ç���; H	��, �3� 8]� pI(4 HT��� ��Ì*�	 Q�!

 ¬9 <�� H��gc2� A��, 0� hv� :� HV�� �3�	 ���T�*� h�B C R�g�� ?�³	 ¬9 I3 C Hv;
#��g� :; ß���� :�¡.  

��"	��2 �> R��� N(y ��}& RB-� a> ��D��2� �� M4(, N(" 8g� �?���� :; �] :; N���,!� �
 R�Ñ�� ��D��2� �� :; A��, 0� R�U} �"&	 R/��� ED��¢� 		3 �V%c� �& �� r ��4	 ����+�� x	��

�9�	 E��; C R��c� R|�|� ?��B��� N(" .. e�� � )�& ������ �ß���� )]��� Ê�cT�	 1�y� )]��+��
Q����	 ���g�� ���2 )];�� .c9r� �(" 0� 1�$%�)y 1�B	 1�� : Áx���& s-2*�� s��� )� H`cL� ��

A��, 0� R»� . ��T�� ���� x�c4 'k �S���, 	& �¹Â��� 	& �S����+� 	& �S�#�]� 	& �S��T; ��4 t��2
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�}� '	��� C s��c� �& �Sv�& s��� <�26�J�� �?���+� ���	 s-2*� )���, hTu <��/� ª5̀ � �3� 
���9	�� 1�� 8��|� C <c;& <c��,!� �; �(" b�	 <��� 1�� :	 �<�v�& ���	 �A��, 0� x�B 1���	 �R

Ð́��; :;.  
�9& 1t�Tc� �B	 : w�� 0� )]�5v� �3���� ß�¢Ór�	 t�T� �(l ��D��2� �� R���/*� R��� H��4 �3�
x���� ¯:��}�� :	 �°�� )];��� 1�u s�B 1�9 ���, �& :�/ r R�u �S���9& )]c��B !��, ���

'�¢g� )"#���c2�� �S���9&	 �)]�; Ð��¤� .s��� #�]�� 1�9 ¹-.; �	(} : )"�]� ��6� :; )���� )�q�
 #�+cBr� ����; 1�=, -� ��	��� N(" R��i #�]¢�r� Ç���& ¬U )]���, :; )��� w��	 �)]D����%�

�"#	 )]D�43 h�T�	 �)]���%� 8|��� w�� R����� ?���Uc4r� 1�� C )"M� w�� ��B�gc� )]D
�]�9��� ^-c}� .���� :; M.4 :� )"=�¡ R��} ?���;	 R��¢� h"��> )]�c¡ w�� 1�� �("	 . �("

 ���6� � <�& I3 w�� ¹-�# I�g��� )]�; Ð��¤� ?�!�B R�9�� :; �;&	 �8;��� )"#���c2� R�9�� :;
��k� :; #�� s�B C)]�� ��6� �; !��� t�� . 8y*� x���	 7�9	�� �"���� M��� #��� �(" 6EÕc�c�

s��� �(" R��v� w�� ��� . ���B :; 	& É��� :; :�� � R��} 1�v�k )"��� A��, 0� !��c}��
�y ¹-"& R����� C ����4 �� �)�`c�.  

���	 R�#�g� ?�=�|� I�c� ��D��2� �� =�¡ E;	 h"��|� N(" ��;�ncT� ����4 )�& )]��� �& r� R�;
89	�� 8B�� x�T9 w�� '#�|� !�"#$r� e��� C R��¢g� . <P	 w�� t�4(� Q��� )]�c¡ �& ��4

�"��� 0� )"tz��  � R���9	�� R���|� hTu )];��c9� ���%�	 )"t����& �	�T� )]��P s�� . )]��#	
�c� A� ������ ��("Q���� R��� :; ��;�`� �7�9	�� ����|� C ��] . 0� 1�v�%� ��D��2� �� EÕc�c�

 �� b�!��c; :��;%� f� ��}& ��� Q�; )]��� 0� ·°n2 )]6��P � R��¤� �V�9 �B	�¹-�� ���cP 
)]��.  

?���� :; �"��� �;	 �]��B �> N(" ��c�� ß��,!� R�9�� :; �(" ."���; R�9�� :; �;&� ��cT|� � #��� ��
�� A��, <�)���;� :�(� ( ¹-]2 �¹���i b�, 3� �%U� )��� %�� R��� N(" ���, I(�	 ��Sv�& ����T|�

Rg�cn|� ���#k� b� �+g� .�& I3 �S�9&  E�¢cT� r! ���� �a-y�	 t�(�ã �����c� <D��9& R�Ñ
 ¯����]6�	 ��³(� Nt��9& 0� 1(¨ �& :�/�� '(� :��w��c�S�+� �e9 Á:��· 0� :; �S���%,	 � 	 :���

� N���%,	 0� Q�+� :; s	�� f� �z���;A��, 0� ��� .(� ���� 0� <z�� ��	 �9�	 �4 �%� )���#& �4
z�� )]�;��/*�� 8��}�� s���	 0�� <��/� C _#�+� _�� R�� :�	 �A��, 0� 8��� '(� ë�+�  

 R���%�i 1�9 C ���� ���	 ��=9 	& ^�} <��B A� _�¢c� �& :; w�& ���� �& �" ���� Í-�	
R���2	.  
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 H=� Q!�T� N(" �& ^��� �& ����� ����#k� _�� ���� !���|� �(" �]�� Í�Li  � ^	��� a�!#*	
�x�"*� z�� �¹g��� s-2*� ��4 �;��� �Q��y� ��� A	k� ?���T� C 1�2�� �	#��� x��� ��4	 

�<;� ��U¢�c�	  . �D�	�� <� ��+��c� �¹B�g� s-2*� ���}# R���|� �"& :; R��B RÂ� a��" ��4	
<c�%� 1�+Âc2r ?��;��|� �����	 . �	�}z�� r #�]�� :; �D��B �-V �y�9 �;	 R���|� C ��4 ��4

<��� t�v�� 8�T�	 s-2*� t��� C �S�2	 .4	R���|� :; x���� R����+� �D��B �Sv�& a��" H�� .
R���|� :; 1$��; Q�� w�� ����4	 s-2ã �S���� ñt��� ��z��� �!�+��	 s�U� �"& ��4	 . #�� ��4	

R��!& 	& ^r� RV-V $	��c� r �S!���	 ñt�T�	 ¹r�P! b��T|�.  
 R���|�� °��� 8D���� ���	 R���� ^	��� N(" C <��� ��T w�� A��, 0� :��& �R�9�� �4 :;� 

���=� )" r	 )]��� ^�} r �¹��� b�;��� �}�� s���	 0�� b�;�|� �& . m��c|� 	��� ��4
 N���	 1�|� C )]��� ��B�gc� I3 :� ¹-v� ����4 �� �hT`� ?��|� ^r� )]�� ��=� r b�;�|��

g, #�c��	 Q���	 R¢�T�	�S��"! �¹B� . ��� )y 1���� : ���z�,	 �S#��	 Q�� ��; �.4& )��& I� r
 ��� _#�+� �" ����2 h��+|�	 �D��U� :; A��, 0� <���� :; �& )4jâ ����	 �e9 w�� )��&

�i��� w�� �]� R9���	 :;k� �D�2	 ����, )�! �]�� E·B{	 :{;	 �0�.  
� �(l <B�� H�V ���#k� Õ'&��Tg�& ��� :; 1Ñ�Tc� �(" w�� R��Pã RP�u ��T ���& �!& ¯!���| .

 Q��y� ��� b��T|� R�9 b� E2�U� _�g� b�, ��9 �<��� �S���4 �ñt�� 8��, s-2*� t���& h6cL��
 )"���9 :�(� b��T|� �& ��4	 �b�2 Ev� ��� )]c�9 b�	 �7���� �-�*� �(" £ �;��� b�T�

� �S!	�2 )]��}	 )�=9 h����	 ��"	Ô; ¬9 �S���	 �¹B�� ¥!k� C ����¢�� h��P �4 :; 	��
��;k�	 R9���� ������ ����4 :�(� s-2*� t���& EP�v; �=��	 6̂ �¤� 5�B&	 ��S!��9	 . �(" ��4	

� R����� 8" b��T|� R��~ �& w�� �P	 =� 0� ��� :; �{!��6, r R���� Q#�]� s���	 0�� :;�,  
 r )y���& �&	 ��¹�!�� �S�����, �S��/� r� f��� ��}k� ���#k� Ç��,& ��/� �;&	 ��¹��� ���,	 �¹�9 �}��

A��, 0� t���� w��.  
 f� A��, 0� �& w�� ��# b��T|� w�� s��� R�`�T|� ?�;���� R��� �� 1��� �& �9k :�/ r	

s-2*� E;. 8y*� ����� s���=��	 ^�¤� r� :�� � ���� Ç��+� ��� � s����	 <� ���;�� s�� 
?���+� ������	 ��¹B#�� �S��/� �}�� . :;=� �(" C b��T|� :�� ��� t���k �¹��i	�� �����; 

������ ������ r	 s-2*� :� . ª�T|� :;$ C ��D��2� �� 1�9 )y�9 <�U6�	 '������ p
 ���2! <� j}& '(� %��� e��	 )y x��� �" ��� ^�¤�	 �=�� Ç���& C )]��B		� . a��" :�	

 wg¢+|� ��� ��T w�� )y #���|� '�]|�	 ��c�|� ª�T|�� ���;� �3� )�%� �Sv�& ��	� ���`c2� �
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�& �,!�	 �^�¤�	 �=�� )]�� h"3	 ��}& Q�; 8y*� ���� �("b��]; tr3& )]�� )"Ñ�� . :	
 8" ���	 '��T�� 1�c��	 x��� x��2%� )c, :	 '#�|� s�]g|�� s-2*� e9 C R���� N(" ���,

��"j�	 R��� �]6c��!3	 �'��g�	 7�9	�� Í-T� �]6,�� R���9	! R��� . ��c�|� '�]|� �]¶ �B	
 �" <���� A��, 0� ��	 �#���|� ª�T|�	 b]�	 �Q#��� RB!�} ?��Ï� ^�¤�	 �=�� :; <���,&	

R]P��|� ��� )"t���&.  
 1�	$ b�	 �}�� s���	 0�� ��/*� b� °�! �| ����� �& ���¶ 3� R��� N(" )]� C ���� Ç�â� ��

R�P�� �}�� s���	 0�� :;�, R;& �4 �& w�� I(� 15�� ^�¤�	 �=�� .`� M� )]� �("	 �k pª�
R�;-2*� )���c�	 ê#��|� �4 ��U� �}�� s���	 0�� ��/*� .A��, 0� 1�B) : 0�� �	�g�� :�(� ��

 b� �	(nc� �& �	����	 ���� �g��	 ���� :;�� �����	 <�2!	 0� b� ��B��g6� �& �	����	 <�2!	
 ¹-��2 I3
:������ ���c�&	 �¹�9 �	����� )" IÂ	& �S��]; �S��(� 
)(t�T�� :XµX�XµZ .(

<��c�� ��/*� :�vc� 1́�2�� ��/*�	 ��2��� ��/*� :�vc� 0�� ��/*� �& R��� N(" b�,	.  
�Sv�& A��, 1�B	) :������ )�-� w�� )"	 <� ���;�� Q�}��� ���;�� :�(�	) (s���k�:� .(

��U� Q�}��� ��/*� �& R��� N(" ª��,	R�	�g|� ?�#����� s����	 ������ ��/*�  . ��/*� �& H�.�
��}& )���,	 ê#��; :; <�; Ç�gc� �; �4 w�� '�¢�� �}�� s���	 0��.  

A��, <�B) :�¹��� ���	 ..( #�Tg� ��=� '(� �"	 �^	���	 Q!	�v� h2��|� �" ë�+� ����
Tg� �S��2 ���� I(4 f� �;	 �x��¤�	���� ���� C �S�T9 ��� ��]; �U�	 #� . �S+n� �& ���

 <��� 8���� e��9 <;�;&	 Q-+� C ¹-.; Ç��NÑ�gi� -� h�,�6� ���; a��"	 ����� Q	-c� ���U, 	& �
 r �]�� �R�T9 �]�4 1���k� N(" �& )��� �s��+� R�u 0� ���2 C #�]�� :� E�c;� 	& �<�� w]��

 Í-+�� ���,1��9k�	 h2��c, r ��k R�T9 �]c�B�� ���, r	 . C 	��, 1���k� ��� �& ��4
x��.� e`cT, R��� ¹r���& H`��& 1��� H�2�� �3� �]��	 �S�� ���3 z�9 . �S+n� H��� I�& ���

 ��4 ��	 ��¹��� ¹-�� H��� ��� �<���, �& I��,	 <gc4 w�� ��, R;�2 Q�U9 �l �c�c R���
x�v��¹Â�2 ¹-�� N�9	  . �(" ��� R�,�B Rg�(B :; < �¹3���� ¥!k� w�� <c�B	%� �S��T�� H��# �	

)��2 M� ¹-�� ¥!k� w�� mn� ß��2� ��4 ��	 ��¹��� ¹-�� �Sv�&.  
{x��.� ��T�*� <� 1��� �; �& e���L���� �" ë�+�  . M¤� 1���& �& I� r���,  � 8"  1���k�

��+�R 9k� )��; C1�� ��� :; ��d ?r��� ��� C ��T�*� :�	 � ¹-�� M¤� M�ë�� -� 
 ��S���V <��� e`cT�ª�+� ��4��� �¹��� �U� ��� �́;& R��i 8" R��� ���, �& ß�U� Q!	�v� z)"&  

{}�A��, 0� �;�	& :; � . ��� ¿�}��� b�D�� R��`+� ��� ��4	 �#�]�� Q�; ?�3 {sÕ�¢,  �Ç
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�c�� )]c��� A� ����	 �;���	)l  h�c�  (}&	(}%; �4 )l .� �	�¢g|� �;&�	(}%6� |� �	������ �
	t�|�� ��,%�	 h¢�� ����d	 s��¤� ���+�� . ��� �&! ����� 1�B I3 : b�D�+� �	�¢g|� e�2

�S�P&.  
O��, R�B��� N(" ���& ��S�T9 ¹-�� ��4 ��	 �s�+� � ��P&	 Eg�& �}� ��� a��" ��4 �3� :�	

¹Q�B h�¢c� �S�]P	 ª��& ¹-�� s�+� &ç# .��2��� b��T|� �& ¦�� t�T	s��� ��¤� �(" :; � 
� )]�; :�M.�� ����Ã�·B :�	 �M¤� 1���& �������?���+� ������ )"�½ .��  R�� C s-2*� 

z:U� pR�2�B :; ?���y� 	��� <���  ^r� :�	 �x��	 x�9 �4��:; ^rb��T|�  ��v�� 
³�6Ps-2*� h�+� �; A� ��gc�� r	 !�43k�	 ?���+� C )]cB	  . ����� r )]��	 Q�;�� )"�P�T;

s-2*� H�� x��Û . ����� r ��;�# �;	 �)]"�P	 C Q#	#�; !�43k�	 ?���+� N(" �& I� -�
0� �q� s-2*� H�� Q!����<c�� ?���	 <,����c� )l��B ���� : �Sv�& A��, .  

 :�(� )]�; ^r�� ?�Â; a��" � ��;k� ê#�� C �)"��]�;� ��9 :; b��T|� 1�9 Í-�� C �
 R�2��2 N(" )y���& H���� ��èM�	 s�+�	 Q-+� :� ������ )]��	 �R2��T�	 #�+cBr�	 )���c�

; ��� ��k �Rv� R����#R���9	�� )�i : .Í	�� ?�!	�� ���"��c�	 �)T�� ?�!	�v� ���c]� .
 ë�+� ���� ���	 �R��� ¹r���& HT� �Sv�& 1���k� N("	 ^	��� �4 <�� w���6, '(� �"

?�!	�v�	 .{�6� r <��!�P �9& m��� '(� H����Õ� �Sc����T�*� R���� �¹���  . <+��� H�� 1�9 N("
�9�	 !��P !��P ³r� :�� � �3� I�� ��� �z̀ �; Q!	�� a��" H��4 ¯�9�	z��� �& ��+B R ���� ���

s-2*� )���, :2��� )]��� R#k� ^��T� s-2*� R��» ��}& R�9�� :; )]��� ��4 � �R�9�� :; 
b"�j�	 . �1�=y�	 6��v� �(" �S��& s-2*� hJ+6� � :��;k� :�(" ����! )�& �	 b��T|� ª�+� �	

 �"& ����4	 �?��`vc� )��& ��(�� �_-}k� s!��> ��Ã�{̀ {c· �� �:�!�� t���P 	& :�!�]c; :�#��c;
)]c;	��; R;& E¢cT, �	 p?��V	 R���� �"&	 �E���, E; ^�� . R��4 �& �4(c� �& hd	)Í-� (

�U� o�> �S��& R����� C s�ncT, r .& ���, �& :�/ -� �;	 _�¢� E¢B	 RB�T�	 x(�� 1���
�9& R�g�| ^�� H��4 ��	 ¬9 t8� C Í-+� :; �]l�� .  

 
� 1C�j�B+G
 �rI�9 �B� ��H�C)ST�B� �(7#C4�� O1C)�B0OIB!P �B� ��CLHv B,#��
� H1C�ĜO#G9 �B0O+G9B,B� O1C�Ĝ�GI�� �B2SLBvG3 ST�UB�

G/#C47	B!�)zn(  
��� �����
�:  
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��I;� :�]�	 b��� �4�; Á���)?�#�g|�.(  
�0+G9B, :�S��! <��! :<��	 �� .t8U� < E�6! : ���� :� N�+�&)x�Bk�.(  
,#�
� :t���2 A� ^�v� R��& x�B ��P �����)x�Bk�.(  

���)T� :t8U� �43 :<�"3 C <�Jg{9)x�Bk� .( A��, <�B	)<�� �; �	�43�	 :(<�� �; ��2!#�)��T�� .(
& EP�! R�à ?����� 7��; Í�� �Sv�±X.  
&�'	
� : A��, <�B :; #��|�))�B�.�; ��(}& :( w�� ��}& )���, :; �]�; 1=� �;	 �U�� ������

t���2 ��P ��� w2�; .��D��2� �� R��� 1��,	 : :� ��gB�	 H�&	 �"��c�,	&  � ������ I�, �	�4(,
B �]��� :� )c���&  �	 ����� ªg2b�D� :I�� r ¬9 �]��� ���� r.  

 A��, <�B C	))�B�.�; ( �� �)]�� QM�4 R�è&	 Q�]� �3 ��4 <�k ��D��2� �� A� _�.�|� ���L&
)]���	 A��, 0� b� %U�c2 ��4 ?�B-� ��2k� <�� E�6	 . )]����; h�T�	 _�.�|� fg� C	

|� ��� �& A��, 0� !5�B �Q!��c|� C �]��2 �� �_�`2� �� C �]�� : ����� Ç�U� h9�� #���
������ �� . :�� � <�& �(" ��� r	 ��]�� �(" R�è%� ��D��2� �� Q�4(, )]�� _�.�|� R���� �%4	

A��, 0� E; ��}& #�]� ��D��2� ��.  
 A��, <�B)!�¢� )�B�� ����!	 :(��� R���j�� C ��� !�¢���4 �S�& �)
��� �]�� ��;�B .( :;	

���� �Sv�& R����� C !�¢� 7��; . w2�; E; )��, A��, 0� �& #�]�� :; ���� �;��� x��� :�	
 N��T� �t���2 C Ð�¤� ���� I3 ��� R���j��� !�¢� �& ���¶ ����� '& !�¢� w��)!�¢� ��P .(

� R��4 
��� ����� s�nc2�	°�� ���� o�> !�¢ .A��, 0� 1�B): J!�i :; ¿�� ¹Q���	
Åt��©�{2)(���;�|� Q!�2:ZX .(1�B	):b��2 !�i	 ��c�=�	 bc�	)(bc� Q!�2.(  

A��, <�B )]� C ���� %¢}& ��) :!�¢� )�B�� ����!	( <��P	 ���� E�! A��, 0� �& ���¶	 �
��D��2� �� �	Ñ! _�� R��|�4 .	 1J	©#6! _�UcT|� ��c2� �BRodwell ��� :; %¢¤� �(" 

1�B	 �s-2*� C <� :�i	 :��Tg|� : )]�� ����� ���	 Q�!�c� C Q#!�	 Q!��� )]� C #�]�� %¢}& ��
%¢¤� �(".  

  ���� �	�Tg|� Ç�â� ��)E�! (	)_©�� (Ç�g,!r� #�� w�� �Sv�& �r�, ���& E; . ���9 C t�P
�y�QM]�� HB	 ��� #��c�� #�+� 1�B ��� ��& �& R����� Q�) : <��� ?%, � �¶ �y ÄQ�n� �� H��6!

f�U�( )hB��|� x�c4�'!�n��(�]�� ���	%� �¶ �y ��; �S���B R�g,�; Q�n� ���&! ��� � . C #!		

��� �����) :�	 !�+�k� H��$ �3�	 �)��; �g2& :;	 )�B�� :; )4	t�P 3� �P���� x���� H��
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������ 0�� ����,	* ����� ¹r�=$ ��=L$	 ���;�|� 8�6c�� a��" )(x�=9k�:XZ�XX .( <�B o���
))��; �g2& :;	 )�B�� :; )4	t�P (¥!k� :; Rvgn�|�	 R�g,�|� bc�9��� :; )4	t�P )�&.  

� :; x���� bgB�	 ����4 #�]�� �& R�à ª�`+� o�|�� ������ ��� A��, 0� )"�¢�& �;��� !�¢
�l ���� �]�� )]�; (}&	 .Q�!�c� C #!	 ���) : ?!�� �& Í��+� ��4 �| ��.� s��� C ��9	

�S�P ���� _�� 6?©��	 ����� w�� ���V x�`2	 _	��	 #��! .R��� C '(� h�U� �4 ��,!�� .
0� Q�B-| R��� :; h�U� w2�; ¿�}&	���� �g2& C ��gB�� � . :; :}�� <�4 t���2 ��P ��4	

�S�P ���� �4 �½!�	 ���,k� ��}�4 <��}# ���	 �!���� <��� 1=� x�� �& �P& . ?�� ����
?�+� h�d 0�	 )��c� w2�;	 �S�P �S#��c�� #�#=� _j� . ����� �&! A� t���2 ��P w�� x�� 1=�	

� �&! A� w2�; 0� ��#	��� .w2�; ��+� . A� ���`c�� -Â h�U� !O({9 !J�{̀ ©�J� w2�| x�� 1���
�	M.4 )]�; °�T�� �	���� x�� . )l ×¢�� -Â x�� A� �����c� :�(� R�]�� �Sv�& ���c�	

x�� .x�� w2�; 1��� :¹-D�B ��,!(9 H�& I�k t���2 ��P A� ��+� �& h�U� !��� r : )B&
 �S#	�9<2��B	 ���� .x�� < 1��� : R�]�� �;&	 �I�; �	!�"	 H�& ���� � �!�Ó� �h"3�

x�� )l ×¢�� -Â ���`c�� -� h�U�	 .)y 1�B	 h�U� A� w2�; !�Ó�� ..
)(¿	�}X�:XA�Zµ.(  

 <�B C A��, 0� A� !�¢� 6E�! hT6� �B	)!�¢� )�B�� ����!	(�� )"��	& '(� �" <�k � ��|
Q�!�c� C �Sv�& #!�	 �" ��4 ���� �g2&.  

 R��4 s��nc2�	)����! (	)_�� ( �B �]�� �(" �� 3� �s�	�� Rg� < �(" !�¢� _�.�; �& A� Q!���
 �S�D�# w���2 !�¢� �& A� ��¢�� $�º� e��¢� �Sv�& MU� ���	 �hT`� �(" f�	 !�¢� ��� (}L&

�O4(6� )]2	Ñ! _�� �¹����]�� �(l )" . R�;��� Q����� )D�# ß��,!� < ���	 �b;�� 	& s�� �]�� f�	
��D��2� ��.  
 A��, <�B)Q��� )4���,� �; �	(} :( t���2 R��� C ��P w�� R��2�|� R���U� A	k� R���� 0� E�	 ��

 ¿	�} �g2 C �(" �4L3 �B	X�Z[ .Q�!�c� 1�B :; b�c�	) :y� x��h�!�9 C �S�]� ��" E¢B �� (
) R��.,�:µ( (}L& a��"	 �h�!�9 Q�n� w�� ��}& )���, h��P A� �U�� ������ w��, w2�; �& �

�l ����� _�.�|� ��D��2� �� :; . A��, <�� ��MTg, ��� �(" ��9�� �B	) x�c�� w2�; ���,� 3�	
��B�g�	) (Q���� :µ± .( R����� C ��4 �("	 R���� N(l �	�g4 )]��	 ��%U� R���� R��� �S2�2&

R��c� R��� b�, ��4 �Sv�&.  
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 �(D��� )]�; 0� N(}& '(� �]�� I3 �S�D�# �	�4(� �& ��D��2� �� w�� �%� N(" ��c�� �4�,	
�S��~ hD�+|� :; ����� 8� �_�+� <� ������	 �Q��� <� ���T�c�	.  

C ��4%c� �(" #!	 �B	Î��4 Q�!�c� ) :)y 1�B	 ��D��2� E�~ w2�; ��#	 . ���D��2� �� ©E{��
�"����c �	$�c9�	 �"��³��,	 �s��� )��;�T; C �l )��,&  � {s��9k�	 {�D��g�) (R��.,µ :X(  

 A��, <�B ���v; #!	 �B	)���c, )��� (Î��4 Q��c� C) :0� �k ����� r h�U� w2�; 1��� ��� 
��Â¢� r ¬9 )�"�P	 s�;& <c��Æ ���, 8�	 �)��`c/ 8� t�P) (¿	�}Z[ :Z[ .(  

  
 �BQ����N�BhS
� BQ�� O1H	0C�G
 HrH	B�OtB,B� O1C�OIG�B? �rj�
� C$O8G9 "O#G�G9 Bk�
GT ��O+B� OQ�� O1H	OIj
B#B! 71Cc�)zZ(  

�����
� ���:  
1	I
#! :w³�, :��#& .<�� w³�, : ¥��&<4�,	 <��)x�Bk� .()c��, o��� : <�� )c���& p:����; )c�P!

N��c4�,	.  
$89 :�vg� : R³�� -� <� t��c�r�	 ��T9*�)x�Bk�.(  

&�'	
� :Q�!�c� C t�P) ::}�� ����	 �_��� ?��	 _	j�	 #���� �	�� h�U� E�~ ��4	 . �|	
�| ���B	 ����� :; ��gB		 �	��,!� h�U� N�!w2 : -Â 0� ���; )��c� r	 �E�T�� ���; H�& )��,

?��)(¿	�}Z[ :X®�X .(�Sv�& �]�� t�P	) :!��� °2	 :; ���� C ���; x�� )³��, <P� �S]P	 .
 !��� �P& :; )cg} )��k x�� s-�� )4j}& 8� HB�� I3 C )����	 x�� b� �¹gB�	 H�4 ��&

���� A� �	��+, �	) (�.,R�µ :±�µ(  
1�==� h�T� ����} R]��U; <;-�� )]��U� ��D��2� �� ��# b9 A��, 0� �& Q!���� N(" :; ªvc� .

 A��, <�B ����))c��, � (A��, 0� s-4 Ç�� �	���� �	 �:����; a��" :; �	�� )�& .=� 1���	 
 ��	 �)��B�� <c»!	 <�v� ©)L�¢̧J̀ 6� � �� <�%� �P	:��2�¤� :; )c`��&	 <�2! R;& :; )���.  

 Q�!�c� C #!	 ��4	)R��.,X® :X® ( #���|� ��� ���� �& <;-4 Ç�� )]v�! h�T� A��, 0� !�B
������ �� )��}� :; ���D��2� �� ¿!�} :; w2�| ��.|�.  

  
� ��O�7�
� ��9 O1C�O0�� �O�B�B	O?� BQ��Lj
� H1H	O���B? O�G4G
B�B5���N�Bv d(B�B��̂ �#H2#C) O1HmG
 �B0S�C4G9 * �B2 �Bu�B0S�B+BRG9 �B��
 d"�

B5�47	H�S��
 d>G6�?O#B�B� �BmG'S�Bv �B�B� �BmO�B�B� BQOIB��) z{�zz(  
�����
� ���:  
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���
�:{�2 L�P�� HHJ�T�	 H6�T� {2 Sc©�� :Í��c2� .	{�2Åt8U� H :·¢B<� .{�2{�&�� H:·�9 <� .{�2H :
BJ�;%� s�H�T�  .H�T� :6�"��Ás�� p�9k�	 R���� b� Ç��2k� s��& :;  )x�Bk� .( <�k �Sc�2 w�T�	

#�]�� ��� R9��� R�¢�.  
5�N�v :{T}6?%̧6,�P$ p·%{T{n� {h��� �P=��� <� ���]cT; <)¿�c� .({h��� %T} :{�iN# : :; á2�¤�

{��|� x-��6� r	 #	�¢|� �{�c���� �& a���� :; ) .x�Bk�(  
B2d"�� :�-g� �³�� :{��N�! �3� NM� !(� ����� <� E .{��6� �; )2� 1����	M�� Qj� � .)x�Bk�(  

>6?#� :<��{	 :{+�z��� �; N�³43	 <`Í��+|� C	 px����	 x��.� :; x���� : : R��c� A� _�T� �;	
R��¢�� N�;&	 QMT� Í-��	 0� A� .���|�R :!�(�*�	 ���	 ª+�� :; ¦���� s-4)x�Bk� .(

���¤� 1���	 :h��� < _�� ���� M¤�� M4(c� �" ¦��� )?�#�g|�.(  
&�'	
� : R��� ?�43  � 7��|� �4)H�T� (��" _�+, �& :�/ ?����� Í�� C . 1�B ��&�B �3�

���� R���T� ?���� :� ¹-+g�; �(" 0� :& �;��� ��=�%� �U� C )cT���� R9���	 1�|�� )���� �����
R��]|�	 1(� )���� . ��� )���� �"�����  � ������ �& ���� R���T� ?���� E; <¢��� N��&�B �3�	

R���� N(" )c�+� )���	 �H�T� s��c9� �]��� :; ��4 !�¢� .Q�!�c� C t�P :"·g9� H�T� s�� ¦̧
z��c��	& ��4 <2Iy� x�� a . x�� ÁH�T� E��T� s��� �;&	 �I���& E�~ ���,	 ��cU, s��& Rc2
Iy� .�; ¹-�� <�� ���, r .. I��=�	 I�D�l �4	 a!�»	 a!�V	 Ic;&	 a���	 Ic���	 I���	 H�&

I�.; Ic;&	 a��� ª��cT� 8� I����& C '(� . IP�}%� �+; ¥!& C �S��� H�4 I�& �L43̧�	
y� x��Q#	�� Ç�!3	 Q���� ��� a��" :; I .H�T� s�� ¦g� �& Iy� x�� a��	& I3 �Pk" 

)R��., µ :XZ�Xµ .( ¿	�} �g2 C o�|� I3 �.; #!	 �B	)Z[ :®�XX(  
 w2�| A��, 0� 89	 :; ¹-�� ��& R���T� Q��g� :; b�c�	� ..�(" ��cB	 A� �¹¶�g� 1�=� r '(� .

��� ���� <��	t���g�	 t�g�v�� R����� ś�2 )���,	 ��T�*� 1���& R.  
 R��4	)H�2 ( R��4 <�U, R�����)?��V (R�j�� C ��,  � R9���R����� C H�T� o�; �" ��4  .

 R��4 7��; :�	)?��V(  R�j�� )c¤�	 E¢��) ����|� x�c�� R��2�;	 �]�� 'j�� ��;���

��� .(	 R��4�R����� H�T)c¤�	 E¢�� ��, �Sv�&  .  

 ��� <�� ��]�6� ���� �k ���	 �R9�! s�� <�k )2r� �(l 5)T� � H�T� �& �;��� R���j�� t���� ���
Ç��2k�.  
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 R��4	)R{�{2 (R��c� t��# R/��� R������ R���� ��, . 8���� ��& :; H�T� R��4 �& ���� ���	
� s�� �"���;	 t����	 R��c)���|� x�c�� R��2�;.(  

 Q�!�c� Q!��� :; b�c�& R���T�H�T� s�� �� mz+6} �B  R9�! R����� �"&	 �����	 1����	 s�¤� 1��
A��, 0� �	����	 .!��c�r� C �è(}& :; �� r	 ����> R�èk� :; ��c���� ��,�"	 . #�]�� ��4

 s��� �(" C ��c�T�)T�H�(� �4�,	 �6} '(� �" H�T� s�� �& Q�!�cz+ �Pk	 �¥��� �(y m
)2r� �(l H�T� s�� 8� I3 .. R�¢� s�� <�& H�T� 8��k� o�|� �q� r�	 I3 �Pk	 pQ#���	

 1��� ����/� '& �b��T|� H�2 �&	 �H�T� s�� ��4 �)�#���	 )]c�¢� '& ���D��2� �� H�2 �
#���	 )]c�¢�� �" �)�Q�!�c� C #!	 ��� pR���� s� :" �`��	 ¥!k�	 t��T� x�� E�� s��& Rc2 C

 �E��T� s��� C Í��c2�	 �]�� �; �4	<2�B	 H�T� s�� x�� a!�� I( ")¿	�}Z[ :XX (
¿	�}	Z :Z (  

 );k� �& I3 ��9k� s�� I( ����� )]��	 H�T� f���, R�è%� �!�+�� ^�c�� �� a��|�	
 ��B	 �R�¢�� s�� �9k� ���� �& �]�� )y�}� ��i�c�� R�`�T|� A� ¹-�; �	��& �;��� b��	!	k�
 ����4 #�]�� �k pH�T� R;�9 a�]c�� C #�]�� ����2 �(�"	 �)"M+�c ß�U� �(" R2	�T��

� ���� �& �	!�B �!�+�� :�	 �<�� Ḿ} �́��� ��;���	 �S���9& ��c�T� '���# ��� s�� H�T� s�
R�¢� �9k� s�� �	(��	 . N���� )]��	 �¥��c�� !�.; ��4 �| A��, 0� :; �;%� ���� �(" ��4 �	

 '����� ª�T|� ��� )]Tg�& t���, :;��	���  . � <��	 �H�T� s�� ���� <Tg� ª�T|� ��4	
1�B ��� p#�]�� ��� ��4 I3 C Ê��� :�� :"�� H�T� �Pk ��T�*� r ���T�*� �Pk ��6P �

H�T�") fB�;ZY:Z .( IT�c� C #�Uc� 8��# -� R��� ?�!	�v� H�# �3� <�& I3 o�;	
 <�& ¹%¢} �	��c�� #�]�� Ã�k I3 �:��� !�;& t�#& :; �S���; H�T� ���� �& :�/ r	 �<;��9& M��(u

	 ¦���	 ²���c� H�T� s�� C $�d r :; E��� ¥�L� H�T� �& E; �M¤� 1���& :; I3 M�
R����� r R������ �	�U�.  

R���i Q�| I3 w�� ���¶�		 ���c�T� �;k� ê#�� C ����4 R�`�T|� s��Bk� �� ) �R�#�]�� R��2�|�
���|� x�c�� R��2�;	 .(�� x��U� ��� �S2��; �S;�� ��4 '(� ��9k� f���, �& b9 C �R�!

b�!���� :;$ (�; R�#�]�� M� );k� C �S�!�P ��4 .��.�!�4 �"& A� <c�2! C f�� hc4 ��� :
" Ç��2& 1	& �4 C)�9k� '& ( ���� r 6HÂP �3� ¬9 �T�, �; �S�$�} N��� )��; �9�	 �4 Ev�

(Â��9 ÁE~) "A	k� R�2�� X� :Z .(c� ����4 ��.�!�4 �"& �& �(" :; b�c� R�¢� �9k� s�� �	(n
)y.  
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f�� :� #!	 I(4	 :" �"	 f�� )]�i�} �S=�} �	�T�� b��c� (�;-c� ��4 3� Ç��2k� 1	& C	
���� �+� A� s-�� 1�i&	 ���� C 8v/ �& E;=6;") 1���&Y: Z[ .( M� );k� �& �(" :; b�c�	

�4 R���D��2*��9k� s�� R;�� ?r�gc9� )��, H� �kR�;��� )]c�¢� s�� ��4 �>! <. N(" ��;��& C	 
 =��Ì*� �k ��9k� s�� )]���cP� R;�B� A� =��Ì*� )�9 H� )" :�(� ����T|� �¢v� �Sv�&

)]c�¢� s�� �9k� �	(�� b�`�T|�.  
R�#�]�� M� );k� )]g�¨ r ¬9 �9k� f���, C ����� �!�+�� �& x�zc�� ��� 1���	 .	 :�

 s��� I3 C ?�|� :; ª�T|� s��B I3 h�2 �& <c�2! C 1��� �����!��)R�#�]�� R��2�|�.(  
 w�T, s��� �!�+�� b� R4�9 a��"	)E��T� s��� R��~ ( H�T� s�� H�T�� 1�gc9r� A� ���,

�9k� s�� :; ¹r��.  
 �Q#����	 R9��� '& �H�T� �S;�� s-2*� :z�� I(4	R���� s�� �"	 . H�T� R���� s�� #�`c� �	

A��, 0� :; �;%� �� b��T|� :; ���B :� ..)]��� ¥��c�- 1�� -� . R���� s�� s-2*� 5m} ��
�D�vg� N(l : �TL� s��	 �8;�B Ç��cP� s�� ���� �&	 �Q#���� <�� #�#=6, �&	 �R�¢� s�� ���� �&

�	 w��|� Q#���	 �R����	s���	 E�c��� j� 1���& :; I3 M . Q-� :; É��g� ��� ª�T6� �)��
A��, 0� �4(� �Sv�& �"��� ����cU� �& hT�k� :�	 �R������ )�	�� A� ���� h"(� �& R����.  

 Q�| �S;�¡ Hgc}� �B H��4 R���� Q-� �& ¬9 �)]c�2 �	!��� � )"!	�� b��T|� �& �2k� :�	
 :;QM��� ��|� C r� )]�� ���y� C :;=� . #�� ²��� r s��� ¬9 :�	 ��l ���c]� �	&�� �B ���	

�]D�#%� b�c]|�  :; �.4&X %)]�; ..���P�! <�� ���	 0 ��� ! �]���, ��� R;���� H���	 ��	
���� t���& :; #�]P ���	 �R��»k� R�;-2*� R����� f2�; :; ?��4(; R��T� Í��T� w�� �R�

 b�ÂT�� �S��� 1��� ���� �� �� ���	=]c�� r I3 E; b��T|� :�	 �R���� Q-� t�#k R�¢�
 �b��»k� :; #�T�	 R�c� R5�J�J� ��4 ��� R���� s�� R�¢� h�i �%� b�;�����:��]�� a�cU� .�   

����� 1�B ��� H�T� C #�]�� ?�t��c�� :� �;&	
���  :� Q���9 H��4  � R���� :� )y%2�	
 )"���� I(4 )]�,%, r ��c�T� r s��	 �S�z�� )]c�2 s�� )]6��c�9 )]�,%, 3� H�T� C �	�©�{� 3� �`��

���Tg� ����4 �>�) ^���k� :X�± .( s�� I�T� �	��+� ����4 #�]�� �& R��� N(" :; ªvc�	
R�!��c� E����� H�T� .;&	 1�B ��4 Q=��; �(" C f��� Q�.�� H�T� s�� Î%, H��4 ��& �43 �; �

 C ?������ A� s��¢�� ����� �& R��9�� x���� '	3 ��� Q#�� :; �& EB��� �� �:��Tg|� ���
s��¢� �S��i Î%c� H�B�c� �(" w�� ?������� #�c�,	 �R2��|� )];��& . �"& :; #�]�� ��� �& 	���	

                                                 
*�� ��� �� ��	
�� 
�� ������ ��� ��� ���� ���� ��	��)�!�
"�. ( 
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¤� E�c½ ��c��� H���� �)]�; RB�+4 H�T� s�� ái�U� w�� )];��i :; t8U� ����� ����4 M
Ð�} <P	 w�� s��� I3 C �4Ô a��" . s�� ��c��� ��� �	&�� I3 !���k� ��� ¦9r �;���	

H�T� .���"�� �B	)" a��k� (D��� E�c��� �!��k� ��� C e�B��	 x���� �����., Q�.��  M
�]�� :; �}� E��; C 	& �}� HB	 C I3 ��, r	 �h���.  
H��� H�T� C #�]�� ?�t�c�� ��� Q�!�c� ?�43 ��	 :" �S;�B �3�]� C H�&! s��*� I�, C	

 ��Û H�T� s�� C )���!	& ���}�� �Sv�&	 ��SM» ������	 s=6u ��,%�	 �H�T� C ����; ��2	��
; �4	 b,	 h��	��`6� � .s��¢� )]��� s�� )]��� ?�]�%� . ��,%� ����4 �l ���4�T� ���!�+�	

)���!	& C	 �3�]� �� H�T� C ������	 R��v� �4	 I�T�") ���ÓX� :Xµ�X�(.	 L3 a�]c�� �4
t��;!� �]�; ��}& E���; C H�T� R;�9 XY: ZZ� ZY 1��B=9	 �ZZ: ®.    

 A��, <�B)bÂ2�} Q#�B ����4 ..( H�T� C :��c�|� �& ����� R��� N(" )]� C :��Tg|� ��� %¢}&
�¹�9 Q#�B ��nT6; . ��nT/ � )�& �S���; :��}� b���; C �(" �43 ����� �k �ª�`� M� �(" :�	

<��Uc� ���2 w�� I3 ��4 ���	 Q#�B ��g�� .A��, 0� 1�B :�LB�̧� ¹R��.; I3 :; �U� )�Â��& �"  ��
 :� ��&	 �S���; Á�� IÂ	& {?���¢� {�{�{�	 ��$��¤�	 Q#��� )]�; ��P	 <��� hv�	 0� <{�{�· :; 0�

 ���T� t��2* ����4 �> )��& 0�	 <� ��P�} �B )"	 �g��� ���}# �B	 ��;� ���B )4	t�P �3�	 
���c���) Q�D�|�:�X��Z .(L  � R����� �& R��� N(" :; b�c�� H��4 ��$��}	 Q#�B HnT6;	 H��

 1�2�� A� Î%,��g��� RÂ��; )l��B �& E; ��;� ���& �B�g� 1��,	  . 
��� ����� :; H��.�	
��$��¤�	 Q#��� :; r �U�� :; H��4 R����� N(" �& ��!�c�	 �����	 . bc��� �& I3 :; ªvc��

�4 ?!�� ¬9 )]B-}& ?�T� tr�" �& �����, EB��� C )�& �è���; f�	 p��$��¤�	 Q#��� ?�#�
�¹��6}	 ¹-�� ��$��}	 Q#�B �	!��.  

H�T� C ��D��2� �� t��c�� :� �}� ���; C 
��� ����� 1���	) : )y ���B <�� ��6]6� ��� ��c� ����
 bÂ2�} Q#�B ����4*, 3�	 %];�T� :; R;���� s�� A� )]��� :.��� I�! �Ã3 I�! �� x�(�� t�2 )

 )�9! !�g� <��	 x���� E��T *	 )"�����	 I3 �	# )]�;	 ����+� )]�; ��& ¥!k� C )"���³¢B
���P�� )]�� ?�Â�T�	 ?��T���) (^���k�:X�Y�X� .( tr�" �& R��� N(y ���c; �4 a!��

�Q#���� Q�+�� s�B <5�� ���	 R����9 Q#�B ������ � Q#��� ����2 <�&	 �R;���� s�� A� �����2 )�&	 
A��, 0� A� �	#��� ?�t-c�r� Ç���k �����c� ^�2	 �����¢�	 ����+� )]�� . ����� s�# ���

<g�� R��	! 1��� 1�� -� ��$��}	 Q#�B ��D��2� �� ��4 o�; Í�U� <Tg��.  
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���� 1��� Í�U� �(" Ç�� ��� :�� �& R���� '& 1�2�� A� ��;#��� ��� :; s��� fg� )" 
tr�y x����� ¯-�� ��$��}	 Q#�B ��nT6; :�(� #�]��) :¹r	& ( ��º� ����� �"�43  � ?�g+� ��

	 ���nT� ��	%c� �(l (}k�� ª�T, r tr�y)�S���V ( o�|� A� ���"3 :�(� w;���� :��Tg|� ��
 � )]Tg�& )" '�"��� 1�2�� :;$ A� ���� b}�T�|� tr�" �%� ������� . :� £�9 Ò& :�� 1���

���� :��) :����" � �¹B��� Q#�B ����6P .Ä�T� �T�� ��4 �; .(���� :�� :� a�`v� 1�B	 :
")]c�+�> ¹Q#�B 0� )]nT�� .. 1�����¹3�s��& RV-V r� ¥!k� C ���� r  . °B Á�T; ×�� �	 1�B

V _���T�� �	 x�U� �	 �4%� �	 �s��& RV- ")M.4 :�� MTg,.(  b}�T�|� �& �	�� )]Tg�& tr�]�
 b����; R;���� s�� A� �����2 b}�T�|� tr�" �%� 1��� ����� :�	 �s��& RV-V _�� ���� r

 1�2�� ��,%� ����4 )�&	 �:��}�� '��%��<���!��	 ��}� b9 :;  .ª+� ���� o�|�� �T|� 
¯'#�|�  

8"��� )]��	%, =�½ r R����� R��� ����B �� � . ����	 	���� E��� R��� �& R����� R��� ����B :��
�B��� �4(|� E�� 8" ����	 t��� 	& . )�%� R��� C Q#��� Hg�6	 �B	)bÂ2�} .( R�;��; )]�;���

 1�� r�	 �1���� �	3)RÂ2�} Q#�B.(  
�Sv�& ��T� t���� ��� <�� ���"3 '(� o�|� �(" �	! �B	 .�"�� M��� �Tg|�	 8���c� 1��� :

))y 0� <��� �.; �" ���	 �Q#�B ��nT�6� �	 )l��B HnT6; .R���� ��& 1�B	 : o�;)bÂ2�} Q#�B (
:����� R3& .I�; ��&	 E��!	 LQ#�cB o�|� fg�� 1�B	( )	 M.4 :��!�.�|� !�� .(1��� R��� C	 : #{�·B
Ã13 '& �-� . �& <,�#�g; C h���� s�;*� �43 I(4	 :J;1�B :; t����� : )]B-}& H��6P

JQ#��� '& �]B-}%4.  
8�� ��4 ��º� ����� N�43 ��� Q#�B )]��P :; 8����� #��|� �;&:  

¹r	& :b��]; tr3& �	!�� .	 mB�� #��� �& ����N�;�	& Rg�Æ E�¢cT� r	 #�5��� Q!��� hTu =g�� ..
 C �}# )y ���� r	 t�U, ��4 )]�;��,	 �°�T, 1�=, :	 �?�;��9 #�]�� w�� H¢�T, I(4

)���.  
�S���V :�³��; ����9 #��� . H��4	 �0� R�U} :; H�} ��u ��D��2� �� :; R��~ x��B HnT; �B	

��& ����, :� )y���& �4 �s-2*�� �	�"��, b��T|� A� ��,& �3� )]v�� �& ¬9 �h -� �S!�UB	 �w
)]��# ����, )];�B A� ���P! �3�	.  

�¹.�V : 1���� �R�T��� Q�]U� A� e�� #���)#�B :; ç$& �-� .(�SM.4 #�]�� C Q!���� HUg, �B	 .  
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�SaB� Brj�
� j/�U �r��O#G4�
 eBN#H� G��Ĝ ST�UB� G/#C)G3 S/G3 �rj�
��� CT#H?G3 G��Ĝ ���H*Hu �B2CL�h7	B!G3 �#C
�Ĝ d(B�G4B� �#HJB�SLB! S/G3 O1C)H�H�
 B5���u�BRS
� BQ���)z~(  

�����
� ���:  
���H*Hu :<�;	 <� &=" : �n2)x�Bk� .(�	=" ��(nc,& :¯t�=]c2- �¹��" ����½&  

5�u��� :<æ�9 �; ^-Û t8U� ��� �]�� ��g6� �& )?�#�g|�.(  
&�'	
� : H�c2� I( ��SM.4 Q���� ���³��� ����+|� ��4	 ��+; C ��U��� ��D��2� ��� ��4

�Sv�& ��D��2� �� x��B w�� �]c��� .�� b�c� I(4	  Q!�T� N(" C e�2) R���µZ( C t�P ��	 �
 Q�!�c�)¿	�}�Z (� )�+� �	(�� �;��� ��D��2� �� �& �& w�� 1�� �� p���� Q!�� w�� ��4 �¹y

�]]�%, �9 A� ��	 )l��B C Q���� )���, . a�U� w�� t�v�� t����Ô ��2k� ^�y� ��4 �|	
_��Æ �� I�|� e�¤� ��9k� �9��� <*� 1-P !�]¶�	 .. w2�; R���� :�vc, �& �S�!	�� ����

 �� x��B :; ��%cT� �; )���c� :; Q�; ��#��� A� Q�; ��� ���| I3 r�	 �Q���� )���, ��D��2�
��}& .���� ª�(� ?��2��; Q�� C w2�; R���� ?{�;& I(	 . �S����9 ��u(� :�(� �& ª���� :;	

R�"�k� ?�g� <��� ����¨ �& :�/ r ��}& ��� Q�;.  
 w2�; �& A� R��� N(" MU,�%� �Q��� ª�(� <;�B �;&  �	�¢�� R��]�� C )]��	 �<c�i�� �	#�!

N�;k 1�.c;r� A� b"!�4 . Q#��� �©�{�·� p��D��2� ��� <��,!� ����� �}� �S����� ��" A��, 0� �43	
��}	 R��, ���	 �Q���� ?����� 8³��,	 ���� .. C °�T� �& <Tg� ���� �(" :; ��B�c; :�� �

��}& Q�; a�U� �9	 .� )]��	a�U� A� ���; �� �Qj� '& <�4 I3 :; �	(nc�  . �<�& 	���	
'#�� M� ��U� ��~ ��� )"��� �6	 �)]�9 t�T.. �����+|� N���� '(� ���� <�U� ��4

<����, A� )l��B H·g{]·� . 1��|� N(" )l��B :; E�c�� 8� ���� ª�3 Rz�2 )��� �& w2�; 0� �;%�
R�4�U� .� #�4 �|	 �x���� ����� )]��� m¨ �;k� �(" �& ��zT9& ��� �7	(} 1��� h��|

 8y*� �;k� (�g�, )c� ¬9 Q��� '& ª�3 A� �	!#��� �& :; ¹r��	 ��;k� �(" 1�9 )]��� ���� ��	��,	
]�; �S�¶ ����;-�	 Q���� I�, ?�g� 1�9 R�Â2k� :; ����� w2�; w�� ����� �)"�c2 Ic" �	�� )

R��} Q��� ���� A��, 0� �& . w�� e�¢�, R��B# ?�;-� )"�¢�& A��, 0� �& Ú���� �(" R��c� H��4	
 ��¤� �B�; ��gB		 �<u3 A� �;k� �}� �	�¢��� �)l��B C ��c� <����, &�� '(� ����� )]���

¿��9*�	.  
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 �QM.4 ?�����9 �	��� )�& 
��� b��+|� ��!�, ����	 <�	!�c¨ ����4 �(� ���� �]è& :�	
���!�P w�� N!�� ����		 �����|� < �	�z��	 ���V��c� < ��;�B&	 �R��} ?�g���> . N(" :;	

 1����)f��& ��� (��=9	 �¡%; <,��	 s��	 ����	 R�¢� N#-�; s�� �	(�� '(� . <��¢z�� ����4	
� N��� ��.`��	 �R��} ����; C <������	<�.; ��� : .f�U� <* ��]�; <�	jc�� ����4	 . r ����4	

?������� N(" �4& �	=�d .�Sv�& 7�.� f�T��! A� )]�� Q#��� N(" ?��c2� �B	.  
(New Standard Dictionary & Encyclopedea of Religions& Ethics� 

The Nile& Egyptian Civilisation by Moret A.)  
�D��2� ��� ��4	 ?�g���> =�¡ '(� ����� ���� �(" �	&! �;���	 �R��+|� �D���� N(l :��V%c; �

a�U� A� ���; R��}.  
 R��4 ����� !�c}� ��)Q���(�4(|�	 ����� ���cT, �]��	 � . �.> �#��� �(" Q�!�c� �4(, r	

C 8¨!�, �#�9 �43 Ã�& ?�43 �& e�2 ��4 :�	 �< ����� ��+g, �¹Â�� o�� r <;�� 	& Q�!�c� 
¾�g� '	�� x�c4 ����; . <�U, ?�;-� '3 �́��� Ŕ�`v, 6�4J3 Q�!�c� C t�P ��� I3 E;	

w2�| 1�B A��, 0� �� ��B ��9 ������ C Q!�4(|�) : t��» Q��� I�� �	(}%� �& ��D��2� �� )�4
ÁMJ� �]��� L�©�{� �	 ��]�� h�� r R`�`� .� ª�(,	 R��� ¿!�} A� ¿�n6c� :"��� !�$��k �"�¢�c

<;�z�B . E�2 Ç��cPr� R��} <P	 R]P A� �];# :; ªv��	 �<���%� �];# :; :"��� !�$��& (}%�	
?��; .<���� s�;& Q���� _��	 .. $!& hU} :"��� (}%�	 ��]V�� E; �];#	 �]��	 �"��P _��

 °2	 C :]9�¢�	 �=;�B	 ��	$	<���V :"��� �T�� � Q���� e��9  I3 ���	 �t�> N�TP �9��	
t�T|� A� �STÌ :"��� ����	 �R��� �}�� . �t�> N�TP �9��	 �t�> <���V �T�� �]B�9& '(�	

t�T|� A� �STÌ ����	 .�"�i ���; C R��� ¿!�} <�v�	 Q���� #�;! �"�i �P! E�d	 . ���c�
�D��2� �� R����R2�Ì t�; J¦g9 C � .R�¢} R`��3 ���) (#��X :Z�(  

 ��T�*� a!�� :�	 ������ �43 ��4 R��P&	 R�Â2& :; )]���	 w2�; b� !�# �; Q!���� N(" �4(, r
?�43 Q�!�c� �& ���B �;%c� '#�� �#�`4 �#��� �(" . R�$� 8" Q���� N(" �.; ª�3 C R����	
D��2� �� x��B :; a�U� '(� t�|� 8��62 R���� N(y �>!	 ���}k� );k� MV%, :; )]c��B		 ���

R2�Ì t�; Q���� t�;# <� H¢�6} ..<�; ���g69	 a�U� R2�Ì <� H�TL� '& . ª�3 C �	��c2� )�& ���
a�U� fÌ )l��B :; 1�= ����+|� �"���� ��4  � ����	 1���� N(" �.;.  

�� hc4 C t�P ��Q�!�c� C t�P �� �.4& ��+gc� �#��� �(" R�#�]�� ��� . C #!	 ���)�c.; ( x��
�#��� :� �;�4 . :� R��	! ?#!		���z�z8 w2�; ��� �P�� � <�& f�T� � ?�g���|� I�c� Q��� 
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)���|� x�c�� R��2�; .( :; ����� C #!	 �| �;�4 e��+, #�]�� ��#�9& :; ����� �(" C	 �&
R�;$k� �4 C ���c, r R���; ?�;-��	 '#�� M� 1��å =��c, R��} Q��� ª�(� )"�;& A��, 0�.  

A��, <�B	) :b�"��� :; ��4& �& 0�� 3��& 1�B ( :; :��� !�;& C R��nT�	 t�=]c2r� �& A� Q!���
1�]�� �%� .� �R����� N(" ���]g� � ���� :; M.�� �& �2k�	 !�;& :; I`v�� )l��B �T�c

�]�� R���� s��	 :���.  
  
� �#C�B+S9�G9 Bk�
GT BQOIB� �/�B#B? V�S��� �G
B� V��,�G9 �G
 �(B�G4B� �Bm72�U C�#C4B� Hr72�U G��Ĝ B��u �B� �B0G
 OQpIB�H� Bk7�B, �B0G
 H�O�� �#C
�Ĝ

G/�H�B�OyH! �B��)z�(  
�����
� ���:  

�,�9 :��� H�6�·�LQ� ::T� C H��i	 ?j4 .��J� r	 Á¥!�� r : R�c� r	 R�T6; r)x�Bk�.(  
���� : R�cg� Q����)x�Bk� .(A��, <�B C ���	) :��� r	 ¥!�� r ..(��, �  � 8") .?�#�g|�(  

B?�/�# :�{+{�� . x��U� R��c�|� R��U� '&)x�Bk� .(  
&�'	
� :�� ª�(� A��, 0� )"�;& H��4 )l��B �k ����;-� :� ��%T� #�]�� &��� �H��4 �Ù�& Q�

x���� )]��� w�� wU� .A��, 0� 1��� : ���) �; ������� I3 b� ���� ��� r	 ¥!�� r
�	�;�, ..(1��T� Q�.�� 1r3*�	 ¿��9ã )�Tg�& �����, r '& .����c/ � #�]�� :�.  

  
��B0G
 H�O�� �#C
�Ĝ  BQ����f�70
� ��H�B! �BmH2O#G
 V��̂�G9 �E�B�S'B� �(B�G4B� �Bm72�U C�#C4B� Hr72�U G��Ĝ �BmH2O#G
 �B� �B0G
 OQpIB�H� Bk7�B, 
�){[(  

�����
� ���:  
�^�9 E��'� :<�� E�·� :<,�g� ?�c�� .EB�g� : �� z'& ���k� :; C�+� m�¤� pQ�g+� m�¤�

��4 .�& !�]U|�	 �g�Ô Rg� <)x�Bk�.(  
&�'	
� : �� ��]�� ���g�, � )��� �R�Â2k�� )4�c2 ���c� -� )���� �cT� ���%� R�y*� Q!��*� )�!

��%T, )c�v; .:��¶��� �T, ��� EB�� t��g� Q��� ��� �����.  
t��g� ��%� ����� �]g+� ����� t��» ��%� Q���� Q�!�c� Hg�	 �� .� �3�	 e�2 ��� ��-} �(" ��jc�

 ��k Q�!�c� E; ^-c}r� ��� !��c�r�� e9k� �" �¾�g�� '	��T� 89�� �"	 ������ �%� 1���
���`c� :; R¶�g� M� . ���	=� ��cÆ :; �{��,	 Rl�Uc; ���k� ��� �k �¹�-c}� N�!& r ��	
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 I�, :; EB�g� �g�k� ����	 �Rg�cÆ t��%����k� .�»& <��T� �}�	 ��g�& <��T� �́¶�� :�� . ���
�»& <�� �	�}� 1�B	 ��g�& <�� ���� 1��	 <�� R��T, C ��g�c}r Ð�n�& s�;& ���g�=� ����	 .

�g�& x��� ���	 �»& #�]�� ��� w�T� ��4 Q���� I�, �� �& 	���	 . R������ ����� ��4 �|	
�g�& ���� I3 8z�62.  

A��, <�B) :{,6TÕ�:��¶���  .( <�� ^�v|� hTu ^�v�� ��� 1���c2� $��P R����� R��� ����B :;
�.��%,	 �SM4(, . R��4 H��4 �|	)�� ( M�v� A� R��v;)�" (Q���� A� �D��� .. ��g� t�P)�T, (

 M�v� hTu ���%c� R��+�)�"(1�B	 � :o�|�	 p:��¶��� �T, :T�:��¶��� Q���� �� �.  
'& �o�|�� �S�D�� M�v� ���� �& $�d	 :Q�g+� ����� #��|� �k �:��¶��� ���g� �T,.  

Q���� ��}& Rg� R����� �:��¶��� �T, Q���� '& �Q���� A� �S�D�� M�v� ���� �& �Sv�& $�d	   .  
  
�B� �B0G
 OQpIB�H� Bk7�B, �B0G
 H�O�� �#C
�Ĝ G/�H�B	OmH�G
 Hrj�
� DE�B� S/�U �72�UB� �B0OIG�B? BrB��B@B! B�G4B�S
� j/�U B��u ��){b(  

�����
� ���:  
Br��@! :�-P�� <��U, :�T�c� ¬9 �}�� ��]�; �4 <��&) .x�Bk�(  

&�'	
� :Q���� ��}& ?�;-� ����i	 �1��T� :� #�]�� �B�c� � .� �& C ���U� ����4 �|	 A��, 0
���B I(	 ���u(�T� �]u(� �	�;L& �3� )�& )]2�g� C �	!�B �R���|� )���� ����) : 0� t�� �� ���	

�	�c]|.(  
 
�� �#C
�Ĝ �BmI�9 G>BI�� �G
 �>B�j�B�H� G�O�BJS
� ��4O�B! �G
B� B�O,GaS
� H&�H! ��#C
GT �G
 �(B�G4B� �Bm72�U C�#C4B� Hr72�U G��Ĝ B�S��w G/FS


 G/#C�B+S'B� ��H��G) �B�B� �Bu#HJB�GLG9 p�BJS
����){i(  
��� �����
�:  

>B�j�B�H� :R��� :; 0� <�³�2 : �"��� N�B	)x�Bk� .(x����	 ¥�|� :; R���2 ��& ÄR��T; o���.  
>BI�� :�S��	 t8U� H��	 : <�� )��; ��¨ �S�V& <�� H��P)?�#�g|� .(ÄR�� : �4 )��; ��¨ ��

 NM�	 ��g� ��)x�Bk� .( o���)�]�� R�� r (�}� ���� °�¨ � �9�	 �� ?�3 ��&.  
&�'	
� :A��, 0� 1�B :8�T� r	 RV��`� s�ncT� � ���� �(" �� .. �S����, ���� :; wg�6; <�& '&

x�� 	& Í�� �V& <� f� I(	 ��9& <�3�� r	 ��S/��,	 < .�("	 ���� �]����  � ��M.� ��	 
���D��� �����, .x���� ���� I3 ?�;-� �4 A��, 0� :5�� �(�"	 .����� : '& �e��� HÂP ���
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���� �(" �+�� 0� �%� ��2�9 _�� �� .��� :;	 ��B :; ��9 ��4 A��, 0� 1�B �& EB���	 . ��4
 �& ���� 0� w�� )"#z���	# ���� ª�3 �Â�U� �Â�� )l��B :; a�U� �(" x	(� �&	 �)"�c2 Ic]� �& �

1	=� ¬9 .b"!�4 �"�u3 )�& :z�� �.  
 )y�B	)e��� HÂP ��� ( #�+� a�U� !���& �& w�� ª��	 ��{�· �y 8��# r R�Â2& :; R�T�2 ���

)]2�g� C ?��, H��4 b�; ��� .w2�; x�"3 ��� �y� ���� )"3��� �� � �}� ��# ���� A� 
I3 �4�� .�Sv�& <�.¡ �	����	 8�� ���� �	���� ����4 )�& b��+|� ��!�, C H��.� :;	 .

�Ù�9 <,#��� �	���& � ¹r�.¡ ���� �	��� ��D��2� ��� I(4	.  
4 ��	 ��g�& h"3 :; ��4 N���� '(� 1�.�c� �k pN��� )]]�%, w�� ��# ���� �� �� � R��

�Sv�& h"(� s�ncT, Q���� �� w�� H��i&  � t��g� . �	jc�� )�& j¨ w;���� b��+|� ��!�,	
� t��g� 8"	 f�U� <* �S�]�; ����I(4 ��� . ��g�& ��4 ���� �� �& w�� �}� ��# �("	

f�U� <* ��]�; N	jc�� #�]�� �&	 .& R�]T� ��4!#k ����� �(" ª� �	 N�43 ��4 Q���� �� �
Q�!�c� C t�P '(� �»k� ���� :; hT�& �����.  

 A��, <�B	)����g� �	#�4 �;	 (< )]�9 Q�U ���� I3 ��u(� �	#�4 �; '& .. MV%, H� )�k
R�"�k� :; !��� �+c; <�& ���¶ b��+|�.  

 �;&{�.4& J�;�	 0� ¹R��9 !�T�� A��, 0� Í��& ��R���|� :; �"M�4 Q���� ª�3 b� w�� t�v�� 
s��� ¬9 ���� #-� ��� C #�P�|�	 �l e��c|� a�U� .  � #-�� C b��T|� ��� �& �2Ô	

 ���# Eg� '& �	�� Ç	�U|� e�� �(" :� 8�nc� �#���c2� �	��6� �-.; ��y�4 �Q���� �]�� �5��,
�P�¨ :�(� )"M� a��"	 :�# Ç��,& :; )��MP !��� Í�d 1�gc9� C ª�(� Q5��|� ?������� N(l �

�}� .=D�P M� �i�� b���� -4	 .N!�P t�(�� < $�d r	 �<Tg� Í-�� :;�|� w�� . �; �+�& �;
��y�4 ��}k� ?������ Ç��,& :; ��M�� A� Í��cB� :; R��»k� R�;-2*� R����� f2�; <;5�B�	 ..

 <��c4 C s-T� <��� 1���)ª�� R�2! :( �	��y� t�`�� jc�� ���%�)����4 (	)8P!��� s�! ( :;

��� ����� )���, hTu A��, 0� t����& . ����; )y ���5̀ v ���� ���2! ��;�c9� �	��y� �& �	

)"#-� C ���� ª�3 :� ����c;�	 I3 .� �	��y� �& �2k� :�	�+�|� ¥��� �(" ������     .  
 
�G/#H�H	S�B! O1H	0C) �B� V���OhH� Hrj�
�B� �BmI�9 O1H!S3B,�7��G9 ���S'B2 O1H	S�B	Ĝ ST�UB��) {l(  

�����
� ���:  
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�3,�-��:£&!��, �]��&  .N&!# :����� ���# <��# ��B	 �<��# .s��� &!��, :��g�c}�	 R;�+¤� C ������, .
t!�� :��|�1��� �Q���� C ¿���	  :�́-� t!# H;5�·B :<P�� H$& .t!��	 : ^-¤�)x�Bk�.(  

¿�zP=� 1�B	 : o�;)£&!�z#�� ( ��� A� )�v�� w�& '& �)c����, '& £&!��c�)��T��.(  
��  :t8U� ¿�}& :N$��& )x�Bk�(.  

&�'	
� : <�BA��, :�STg���; M� �Tg� 	& R���� �Tg� ��� b���|� ��g� :���c� �k �R�	�� . R���	
1��,	 #�]�� s�B hi�� :�	�Ã4(,:  

)X(�]�cB £#!& 	& R���� �STg� )c�cB �;���.  
)Z(R/��� N(" w�� )4M� £���2	 )��� ��T�� �cB R	�� 	& �cB w�� )c�	�� �;��� 	&.  
)�( �; ��T�� �cB £#!& 	& )c�cB �;��� 	& .z+�c, £(}& � ��l��,!�� �v�� )�v�� w;!	 R/��� :; ���

�,���	 �c��� )�c���; £���& 	&.  
 �< R�è& r ��T�� �cB C x!%; )y ��4 �; s��4 #�]�� �k �1�]� ��T�� �cB 7��|� N(" ���&	

<�cB C ��g�c¨ �k o�; r	 . :; #��|� �& 	����)�Tg� (g�� <�k <�� �4(� � )��� mn� !#��c; <T
:"(� A�.  

A��, <�B	) :���c�, )c�4 �; ¿�Æ 0�	 ( ��c�� w�� �;Ï, :{;	 �,��� �2 A��, 0� Ic]� ^�2 ���
 A� )]��# '(� b�,��� !	�� C s�c�|� ����	 #���� �]�6� ^�2 A��, 0� �& ��� �& :�/	

)]c/�P.  
 
�G) �Bm�8O+B��� Hg#H���O�� �B0S�C4G9G/#C��4O+B! O1C�j�B+G
 �r�!�B�P O1C����H�B� eB!O#B�S
� Hrj�
� ��IOJH� Bk�
GL� ){n(  

�����
� ���:  
g#���� :�+���	 N��� <��� :�l <;��	 <���& .t8U�� t8U� x�� :��]¢�} .-.; < x�� :

<�5��	 <�B	 <g�	 .��T�� <��� : <� <�B	&)x�Bk�.(  
�m8+�� :t8� �4 ��� :D�i�U�� :; R����.�4 <c��� :; )��& <��4 $�d	 �<�; t=P ��B	 �<�; Rg 

)x�Bk�.(  
R����� C ���; Q�� ��g� �P ^�9 t���	 :1��� �$��	 ���=� H�T;& �Ó _�+*� �]�; : p��=� ?!�;

7�.� :��.� p��=� H�"3 �Ó R���c� :E���� p!��g�� ?�Ì �Ó R���c2r� : �Ó R���T� �́�=� H��
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f;�¤� pQ!�T¤� :s-T� ��¢�"� �Ó R��|� .�#�T� :�Ó ����c� E��T� p�`�� t�> x�� : �Ó )T·��
:;�.� p0�� : ��4%c�)x�Bk�.(  

_�+*� 	& R���T� �;� ��" ��� �& :�/	 .A��, <�B C R���T� o�> t��� ����� s�nc2� �B	 :� ����
)]B�.�; )]v���)]B�.�; )]v�� h�T� '& .  

�IJH�: R�à ?����� Í�� EP�! Z.  
&�'	
� :A��, <�B :�w,�|� 0� 8�� I(4����� ê#�� ���  : b������ w,�|� 0� 8�`6� �(�"

����� Q���� A� )]�P��	 . �%� 1��� <�k p1���; M� �]� I(	 ������ ^-} o�|� �(" :�	
���� w,�|������ A� ���P�� r b��).. R��� MTg, EP�!µ� ����� ��=|.(  

��� �& :�/	 : 	& ��]�g�	 w,�|� R;��4 0� )��� I(4 	& �w,�|� ��]�U� :�(� 0� 8�`6� I(4
a-y� :; ���� 0� ¦g� I(4 .1�B ��9 �v�& ����� ��]B�+� ��M}k� �����|�	 :� C )�	

�9 Ð�+��x��k� A	& �� Q��)Q����:X®[ ..( H³�� R�2��; R����� �,��� )c�B�� �3� t-��� �]�& '&
a-y� :; QM.4 Í�	!& ?(��L&	 ����cT|� C �c�� )D��P . t��9� ��� R������ Q!	��� N(" hTu	

<�cB ��c`6� :; 3���� �" w,�|� . r ��c�� R;��4 �& o�> Q��9 Ð�+�� C	 R�D�B w��, ���	 E�v,
13L&	 b"L& )"���� �& �	�� Ð�+B �	�� )�k �t��`U�	 ���� <�"& x��B :; ��=, R¶�g� . �("	

x��� ��� #�P�; x��2k� .?����|� x�`�& :; Q=O�J9 :� �!��� ���U� 1�B:  
Ýt��9k�	 6?��;k� �]�� JhJB   �5+�� ·R{̀ �̧; b� �; )cU�� �̧�   

����..t��9&	 �S,��;& a��" £�P� hB�+�	 R`�; b� )cU�� � �t���k� �]�&  . R���� �"& s�B :Ó '&
)��; N!%V (}%� N����9& ¹-�cB ��; )c�cB ���4 �R�»	 . (}& ����¢cT, � )��k ?��;& )]� )4-cB �;&

�z�; )"!%V.  
A��, <�B ��� �(" w�� t���	 :�w,�|� 0� 8�� I(4�<�&  (}%� <���2 C ?�/ :{; 8�`6� �P	 =� 

�,��� :J; N!%V.  
 Q���� C R;�ncT|� h��2k� C M.4 �]� w,�|� 1�`4 <�9 ���� :{; 8�`6� <�%� 1	k� o�|� �;&

R�;��� .< <��� w�� t8U� )2� e�¢�� .1��� <�q� ��SM.4 �%,	 M�4 Í�å �9& h��& �3� ¹-.�� : ��
ÕHJ; .|�	h�c�	 �k� :; H�|�4 ?�� �B 7& o� .R��� o�; ���� �& :���� : :�(� 0� 8�`6� �(�"

 )"(��� A��, 0� :� �)]4-l s=½ R������ s���� �& )�!	 �)���9 C �;& e�� �	 �w,�|�4 ������
<�vg�.  
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A��, <�B	 :������, )��� <,��� )����	�.., 84 <,��� )���� '& ��,� px��(�	 8���|� :� �� �k
���� o�; L°�! �"6��;	 t8U� <���B :; ��9�� ��4  . :; ��T�*� E�¡ ��k -�� ���� Q�B w�T,	

x��(�	 t�¢}k� . �l ��gcT� A��, 0� :; R�� ��" !�4(|� �;k� �& 8y*� 1��� �(" :; 	���	
 x��(� :; �l ���c� �& :�/	 �t-������+��	 �g�� :; ����� 	& �!	�U�	.  

��D��2� �� :; ��c�� :��Tg|� ��� e��c� �]��B  �	 R��� N(" C !�4(|� �#���	 . �& �(" ����	
<�}& :�� 	& N�}& <�cB �S+n� . �;& � ��]u3 �43 z�; �B	 �Q��� ��u(� �& ��D��2� �� A��, 0� �;%�
��]D�=P& ���� ��c�� x�v� s�B �]�; t=å N���� �;���	 ����� �(" C �SM.4 �	�Tg|� ��c}� �B	 

 <�,�B :� j}&	 �S�9 ��c��)����� ªc� MTg,.(  
 h�2	 1�c�|�	 �,��� )2� 1�9 �	�Tg|� �"#!	&  � Rg�cn|� ����gc� C 1�}�� �S���# ��� r	

:; �]�4 ��k �I3 A� �;	 R.�� ?�P	 :�&	 �c�� ����� :; �y ��2& r	 :��Tg|� #�]cP� 
�����	 .MVk� :�� 1�B ?��	��� N(" �43 ���	 �I3 �P& :;	" : �� hc4 :; Q3�}%; ��& �"���	

6, r :�	 �]��� $�d �� 8"	 ���D��2�6, r	 _5�+xÃ(� .6� r �(]���]��� ��c�5e�� e��	 �; r� �����  "
)M.4 :��(.1�B �B	  h9�� )����� ªc� (Q���� N(" t�=P& �43 ���" : A� RP�9 r	 <�� �; E; I3

)�� M�� 1��� :; �1��� �& ���g��	 :�]v��� N���v� �& A��, 0� )"�;&."  
R��`+� ��� A� R��T�; H��4 ��	 ?��	��� N(" ���, r s-2*� )���,	 �ª��� ����� �& e�� .

0� �& �	�Tg|� 1��� ����� :�	 ��,��� w�� !�.�� fg�� �cB �#�9 ��� Q���� ª�(� �;& A��, 
N��� fg�� �cB �#�9 �43 � �¹r	& Q���� ª�3 �#�9 �43 . �"	 �A��, 0� x�c4 
��� �����	

R�-��	 R9�+g� R���T�*� M���|� �4 _�g� . ��T�� a��" f�	� ���� °�T� ��4 ��	 � ���� 
���	�Tg|� <� 1��� '(� h�,�c�� �#� .1�� �#��� �43 �S�9& �& ��� : �Tg� )c�cB �;��� �	�43�

�Ù�9 ��c�� s�B I3 )c��� �;���	 ��]�; t8U� ��c�� x��	 Q��� ª�(� )4���;%� �]�cB C )cg�c}�	 .
f4��; h�,�c� �#��� �43 
��� ����� :�	 .� �& �	�Tg|� 1��� �3���� w�� ^��c� HuL3 Q���

 0� 89	 :; �" x�c�� I�� ��� ��U�� E�� :; x�c�� e��� r ����|� h�,�c� �(" �.; �� ¯��c��
A��, ..¯R�-��	 R9�+g� C R��� �"	!  

 �ñÙ#! <��� z#! <��	 �'$��� s�;*� �.; w;���� :��Tg|� ��� 1��� �Sv�& ¥��c�r� �(" �¢} �B	
��S�"�	1�B	  :8��k� �]��,�c� ���9k� ����� �4(� �& �S�!	�� f� .. ��B h�T� �	�4(� ���� �k

h�T� w�� )��� ��;��� ���9k� ���	 )���.  
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R�è& �.4& s��� �;	 R�è& �B& �}�� �; ���� �;��� ª+� ���	 ���" ª+� r x���� �(" :�	 ..
-.�� : �(" �4(� � ��cB R.P mn� ���1���	 <D-;= : �S�"�3 ��4 <�%� ����gc� b�� � ��-� ?�;

�(4	 �(4 ���; C <c.P �&�� . �; ��;��� -� �	�Tg|� �;& )"k� �	�}�� �� �hT`� �S�}%c; ��9
� r	 �R�è& �Bk� ��;���	�P� R���� )y�B C  �]��T� ����  �M}%c�	 
��c� . 1��� #����


��c�	 M}%c�� Ŕ��9 �43 �	�� ³r�	 p<� �c�� r	 ^�4 M� Ä1�B 1�} ����� :; t=�� �(" �%� s= 
R���� :; ..!j; -� z�}&	 sz�B 3� . �(" :; �� r ��4	 �c�� �#�9 :; )"& Q���� ª�3 �#�9 ��


��� ����� <��� �; �("	 �h�,�c� .�cB �#�9 :� �S;�¡ �+g�; Q���� ª�3 �#�9 �& H�.�fg�� .  
<��� Q���� ª�3 �#�9 ��%c2� �B ����� �� �) :3�( <��� �Sv�& fg�� �cB �#�9 �43 &�� I(4	 �

)3�( R�+g�; R��cT; ���9& �]�4	 �R���T� ?���� C N�43 z�; �#�9 �4 �43 R���� C ��� ��4 �
�]v�� :� .��c�+g�; bcV#��� b,�" �& w�� :z�� ��# �("	.  

��� ��	 t��9� A��, 0� #�!& ��� �Q���� )TP :; t=å <D��9* ��c�� x�v o�; r <�& �Sv�& 8�&! �
 t���� NÑ��9� :�/ ��4 ���	 ��]v��� ��c�� x��	 Q��� ª�( Ç�# a��" ��4 �; Q=���4 ��c��

w2�; ..<D���� w,�|� 8�`6� ��4 wT�� �& %¢} b��T|� R;�� :�� �; �.> .�B �3�	 �S�V& a��" �� �
 �w,�|� t��9� w�� ���T� ���� )� C �Ù��Ji �& �� ze6̀ �1t�Tc� : ��B �3�	 ¯��� �Vk� �(" �]�� r �3�|

1%T�� ���� :; Ð�¤� Ç��� I3 C ��4 �¢� �Vk� �(" �� : ¯Q��� '& ª�(� ¹r	& A��, 0� �;& �3�|
(�; R���¢|� Q���� ª�(� �;%� � �	 ������ Q���� N(" �.; w�� !�.�� h�+� :; f� <�� � ¯R����� 

¯)����� hTu �]���  
R���D��2*� ?���	�� 1��B !j; r� bV#��� :�(" °�� 1���; !j; '& �Ì -� ��¹3� ! �& R��U|� :�	

°��� �(" ���, r �Sv�& Q��c�|� R���D��2*� ?���	�� .9 �4(, r Q�!�c�� �(y Q���� <�� Hu3 �¹V#�
h�T� .Q�!�c� C #!	) : r ���� C ��B�	 �]��c�c Iy� x�� I�¢��  � ¥!k� C ��cB �P6	 �3�

<·�{c·B :{; )��6� ..��c�� 1�9  � ��|� A� ��T���	 �I,�vB	 I}��� ¿�¨ . :; î��� R���|��
��c�� ..:; ¹R�©�J� R���|� I�, ���� (}%,M��� 5�½ �	 �]��� ��� � ����  . R���|� ���� !�`��	

'#��� C R���� e�� �	�T��	 �Ç!=� �	 <�� ��� � �-�T� )D�# #́�	 A� R��J��� . R�]�� s��c� �
 �4 ���, )y�B hT9	 x�� )2�� ��4!���	 N�;�n� Iy� x�� !�c}� )"��� )�k �'	r���

R��� �4	 R;�+}. Q!�T�|� R���� w�� )]���& ��c�� :; b����� R���|� I�, ���� E�~ �T��	 
�����	 ��9��+�	 �'#��� C e��� :�+�, � �����&	 �s�� �(" IgT, � �����&) (R��.,ZX :X�(  
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��g� �	 ��]�TP :; t=å ��c�� ����v� Q���� ª�(� �	�;�� � )�& Q!���� N(" :; �"���	 �	 ��(" ��
 �� x��B :; Q���� )���, 1	=� �& �]u3 C R���� ���	 ��,��� )2�� j¨ �	 ��Ù�9 ��c�� )��
 �]�9 ����� ����4  � Q���� w�� )]���& �T6�� Q#�]U� ��� _�+�� ������ �& �Sv�&	 ���D��2�

)]2�g� C �]����,	 .�g !j; '%� �(�" EB��� �;k� s�# �;	 h�,�, �"��%� ����� w�� ���; ¥
 R��� 	��� ª�c�	 �����	 ���� <v��� �; ���� �3�|	 ¯Q�!�c� C �y �S���; �Ì r	 �¯���9Ô �����

�S����i ¹-T�T, �T�Tc;	 �S;�¡ ª��	 ����� <��� �; �� ¯<� t�=]c2r�	 
��� ����� C :�¢� . ��4
�� :;=� I3 C ��D��2� ��� Q���� ª�(� 8y*� �;k� Q�!�c� �4(,	 ����� Q#��� ª��� #���c2� w

7���� o�|� e��¢,  � <�; R����	 ..)l��B :; ���� f���, �� '&.  
 h�,�c�� �¨	 �Q�!�c� C #!	 �; ��¨	 ����� ¥!��� �	�Tg|� <B�T� '(� o�|� �(" s�# �;	

E; ¥!��c�	 ���¢�� 7���� 0� 1�2! :; 1�B N���T� r	 �R��+� ����� )���, � . r� �� e�� )��
��9	 e��i .. !���; :; R��� MTg, C ����	 �(" :��Tg|� 1�B (��	 bV#��� b� �+g� �"	 r&

�}�.  
�� A� #�� ��c�� �%� R��� MTg, E�¢cT� r �Sv�%� �¹r�P :��Tg|� t�!Ï� ����2 ���& �	 t=å <��v� Q��

 <� ^�6� ��c�� x�� ��� t8� I��" ��9 <�%� 1��� ���	 ��,��� )2�� j}& � Q���� )TP :;
�,��� .�,��� w�� !�.�� A��, 0� �]�³�� R��9 N("	.  

 #���|� ª�T|�	 '�]|� ����2 N�43 �; �("	� <��c4 C � )s�"	& R�$� .( :; 	��� ��4 :�	
<�q� _��T� �S,�; w,�|� t��9q� <�; )�T� �	 �h��B e��i :; ¥!���� �SP�!�c2� o�|� �(" �43 

1�B �� �I3 �4(, r R��� �k �Ù����9 : ��c�� x�v� <�& °�� R��� ��, ��q� ¹r�P I�B ����B �3�
�,��� <� ^�6� t8� ��9.  

1�B& :}�# t8� w�� #�2& ���� ���� Ev� �Sv�& ��#-� C �& )]�� <�cU|� :; ����¢�	 �R��� �
t8U� �(" ��T���	 ���}�� ._!�T� �]� t8U� I(� N�� H�+c� :�� . ��� �; E���� I3 ��g�	

^��6�� �N�� w�� #�2k� L²�+� ���� r � :;	 �<T��� r	 �}�� �q� _!�T� . E; R���� N(" �.>
7��� ^�Uc4� :�/ t�¢T�� . w2�; ��	��  	& p�,��� ^�Uc4r 0� :; <�P�c� N(]4 R��9 E�,

^�6�� �¹��} ·�,��� Q���� ?(}& Q���� :; t=å ��c�� x�� �;��� <�& . x�� �;��� ��c�� �& 	&
<Tg�� ^�c�� 	& �¹��} <��� 8U6�� �Ù�9 �]��2 <�& L�,��� :�� N�TP a�� . �& �(" ��� r I3 E;	

Ù�9 s�B ��g�� ��c�� ¥��c�r� ����� h���� ¥��c�r� ���2 w�� o�|� �(l ��(}& ���	 ��,���� j}&	 �
�B��c�	 .R���T� R��� :� ��cT; �+g�; Ç���; :� ��`c, R��� N(" �& �!& 7q� r�	.  
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#	& �'��� ª�k� o�|� b�& �& ��B	& �&  <�� �	jc��	 ���c��~ t���� ��� <�z�� �}� o�; �43
�S;�¡ b�+g�; bV#��� . :; #��|� �& t����� tr�" �����STg�� '����� 
�; :�� ª�T|� �" � �

 :; #��|�	�)c�cB(���c��� �S]��� N��c��P 	& �<�cB )c	�9 '& 	 �R��� o�; : ��D��2� �� �� �	�43�
 wT�� '& �R���� fg� �cB )c	�9 �;����/ #�4 ¬9 N��c�3� 	& �?�.. w�� <�cB )c	�9 '& 

h��+�. �;&  A��, <�B��]�� £&!�#���..�  Ç�P!� :��� M��)�" ( <�� ��c�� RV#�9 A� 	& fg�� A�
���3 h�+� RV#�9 C )cg�c}� )��& 	& �h�+� RV#�9 ��� fg�� N(" C )cg�c}� )��& #��|�	 . ����	

fg�� C ^-c}r� A� �����	 �o�|� : )��& )�v�� 1��� �ª�T|� C )cg�c}��62 <c.P � �& ��� HB�
 )�v�� 1�B	 �?�;� C ^-c}r� A� ����� �o�|� ����	 pj�� :; 5��	 �Ù�9 h��+� :; 1=� <�

RV#��� :h��+� w�� H/ � <�& �}�� ���� :¶	 h��+� w�� ?�; �B ª�T|� �& :¶ )�v�� �& .
A��, <�B	 :�¿�Æ 0�	���c�, )c�4 �; � N(" R���9 :� !�cT� �U�� ^�2 A��, 0� �& ��� 

s��k� :; s�� C ?��-c}r� . ª�T|�	 '�]|� s�;*� H�V& ��9 !�cT� �(" A��, 0� �U4 �B �"	
 #���|�� 
�; :�� ª�T|� �& ���!�c�	 ��P��k�	 ����� :; R����� b"�j�� �:;=� �(" C � �

e�6� � �s��& RV-V �Ù�9 j�� C ��;	 ��Ù�9 <�� 1=�L& ���	 �<��� H/ � <��	 �h��+� w�� I� r	 
<��!��u e�.  

 A��, <�B t����� tr�" �Tg�	��]v��� N����� ������ h�U� �(" ����v� �& R�D-|� ���;& ���%� 
��(��	N ª�T|� �cB R/�P h�T� .. �%4	� M�v)N (C �N������"��� EP��  #�]�� s�B A� )

 �&	 �b�,���� M�v)�" (C )�]v��� ( o�;	 ��c�� R/�P A� EP��)R/��� ��� ( R�D-|� )]�B��� �&
 s�� )"!��c�� C ����T� �;��� x���� �;&	 �R/��� h�T� x���� :; N��`c2� �; ���� ����� C

x�T��.  
0� t�� �� �4(� ^�T	 ª�T|� h�� R�B�	 � )B! R��� Í�� ��� ��+gc�� Xµ® Q!�2 :; 

t����� tr�" N�+�� �; ê!��� )]g� 84 $�dq� �"�43& �& ��" #	& ��	 �t�T�� . );k� Hg�c}� ��
'����� ª�T|� h�� R�B�	 C � H�#	L& � �<��� N�,�;&	 �h��+� w�� N���� )�& #�]�� �M� p

jB C <c.P :�i :; N��� 8� ���}& Q�; Q���� A� #�� <�& ���� b� �����&	 N	���; �]B�2 ��9 
�S����;	 �S�3�4 ���� <��� ?�; :;	 h��+� w�� ?�; <�%� #�]�� .. �& Q�!�c� C #!	 �; A� �S#��c2�

����; �]� R�U¤� w�� ?�; :;.." 0� :; ����; e��|� �k") R��.,ZX: Z�(	 �;	 ���Ì*� C #! :
)x�c�; <�k :{; æ�4 Ä����;6� :R�U} w�� e³�) ( R�i-� �"& A� f�� R�2!�: X�(.  
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 h�6� ��4 �|	 ��S����; !��	 <��� ?�;	 �I� -� h��+� w�� e�� ª�T|� �& �	M� �!�+�� �;&
?�|� :; s�B I( N��P h�3 �	�� ..h¢� :� �]���  � R���� :; �Ì �(�"	 ���� m��nc �i�} 

R�¢¤� R���� :;.  
 �;& ��}� mn� <���; e³�6� �� �h��+� w�� e��� � ª�T|� �& s��k� N(" C R;�� ����T|� ���	

t��T� A� 0� N(}%� ª�T|� .ª�`� ���9 A� ��cT, r Q����� N(" :�	 . 1�2�� s�# �;	� � 
�T� A� ª�T|� E�! :� ����g, R�& �4(� C �Ì r ����	 ���!�c� A� Ç�P�� r� �� e�� � �Ù�9 t�

I( ���2 �Sv�& ��!�c� . A� )]¨!�, :; ?���	! ��2# �!�+��	 #�]�� !��� ��� �& I3 o�;	
b��T|� ���,.  

R��»k� R�;-2*� R����� f2�; ��! ��	 �	 ��Ì*�	 ����� :; H�V&	 �RV-.� �D���� N(" ��!�c
 
�; :�� wT�� ª�T|� �&� <D���& hTu I3	 �<��� ?�|� :; �Ì <��	 ��Ù�9 h��+� w�� e�6� 

�(" ��;�� A� ��Ì*� C R¶�g� 1�=, r  �	 ��#��� �(" ��B �l Nz�g,  � . h��+� :; 1=�L& ��
�� ���� ��� R�9 C �(�" 8��	 �Í	��� s�� Q�U <��� �Ù�U�; �j��4 R��� C s��& RV-V Ê�

 �U�� ��D��2� �� �D��B A� h"3 � �<��!��9 ��� Q���T> a��" :; ¿�} -��B <c���� #�c2� �;���	
<,t��� �¹��i e�� A� )���� R�v�) :QM��� N(" :; HT� �}L& ^��} Ê	 .. I�c� Î� �& 8����

�Sv�&) ( ��9��X�:X[ .(� N(" A� h"(� A� �"��2 8����� �+�cÛ I�|� �& ��!�c� �4(�  � �D���
<c	# :; R�B�U� ei��|� C �]c5c� a��" :;	 ��!�� #-�	 _���� :M�U4	 ��cT����& . t���� ���

 w�� �+c�, � )�,�t��c�� �� ��D��2� �� 1��,	 ��#��� �(" A� MU, R��� N(" �& tr�" R��»k�
 �w2�; :;$ ^�2 A��, 0� :�	 p�S����; <��P	 <�cB )c	�9 '(� ��Sv�& ª�T|� :;$ A� ?�c;� ��

�#��� �(" !��2& �U��.  
 #	& N�43 C 1�}�� ��B	 p�}� o�; ªP!& ��	 �M�4 �9 A� R��� N(" w�� e�¢�� MTgc� �("	

� �& ���¶ )�k %¢¤� �(" C ���B	 w;���� :��Tg|� �& ���� A��, <�B C !�4(|� �#��� )c�cB 3�	
�Tg�(� w2�; :;=� e��c� � �� :; Q!#�+� ?�t��c�r�	 ���9k� �k �I(4 f� �;k� :�	 �

 A��, <�B A� �"�43 w]c�� w2�; :;$ C ��D��2������g� �	#�4 �;	�ñt��c��	 � A��, <�B :; � 3�
�Tg� )c�cB��  � )��t��c�� �43 &��  0� 1�2! ��� :;$ C ?!�� . 0� �& I3 w�� ����	

 R��� N(" ��� 1��� A��,�)l��B HTB �(� .. )"!(� � �Qj� N	(}%, � '&� 1���� ����� 0� �;	
�����, ����..STg� ���cB :�(� )" )l��B HTB :�(� �& 1�� �� )"!(9 I(	 �� . �"��� 1�B �

���;�� �& ����¢c�&)� ��..  ��� x�`�& �� '&� ����¢, �" �C¯)��/�   
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 1�2�� :;$ :; RV#�9 a��"� b���=� �cB RV#�9 8"	 s-2*� t���& ��B :; ¥��c�� !�.; 1=, � 
 ��� :; �;%� I3	 �e���� Ò& :� s-2 E��! ÒL&	 ^��k� :� h�4 b�#�]��� .����c�|� 1��� :

 x��� C �9& �cB $�d w�� �v� �	 x��� C �4�cU� � b�P�� :�(" :�	 �x��� h�T� 	&
 �c�� �(" �& �]�� A��, 0� :z�� ��9 ¥��c�r� �(" w�� #! N(" ��c�� �& �!&	 ¯-cLB �3���� �x���

 1�2�� �B�; w�� ¥��c�� r	 �#�]�� w�� �]c��ÂT; E�, R�;�B )D��P h�T� ��4� N(g� �; �k �
� ��4)]�D��� ��	�U; ���+B ��4	 �8y� �;%.  

 )"	 ��S�T9 #�]�� x��B HB�c9� !�� R�B	 C �+�� b��T�� hc4 �;��� A��, 0� �& I3 ����	
 1�2�� E; :;& R�B�g,� �	��� :�(��R���|� A� ��P�]; <;	�B ���  . C ��cT, ���� !�� ?(}& ��4

b��T|� :; b����|� ��g� .e��	 R�9�� :;	 �R�9�� :; R�; !�g4 R4�� ?�T4 x��� N(" �& 
b����|�	 #�]�� EP�v; HvB& ��}& .. '#�� �;& R���|� A� b��T|� s	�B �& ����� ����4 )�k

x�T9 �& b��T�� ���T9 !�� R�B	 ��� )]��	 p<�� Q!�¢} r HB�; . Ç�� I( R��c�	
�T� ?��;��|� I�9 C ������|� h�4 #�]�� )��$ (}& ��}& R]P :;	 �R]P :; b��T|� �� R�

 :�� '#�]�� )��=� I3 C N����� ��4	 �b��T|� �� _�¢� ��cn> #�]�� Q!�V� C ^��k� :�
e���� Ò&.  

 h�4 !#�� �"���	 �Q��y� :; R���.� R�T� C ��v;! :; �U� E2�c� 	& E��T� C !�� Q	=� H��4
x�"(��)]�; !%.�	 b��T|� 1�cB w�� )]���	 )]c�» M.�	 )"-cB 8V�� R�; �"& A�  . :� ¹-v�	

 w�� )]��U�	 b��T|� h�! R�; �"& x��B :; ��=� b��T|� t�T�� h��Uc�� N�� C E���� I3
 ��� )� ����� RP	=� h�� <�� ¬9 )l a��c�r��; b��T|� Q!�V� A� I3 �#& �B	  :;	 �R�9�� :

 ��� C ����¢� �	&�� ¬9 �U� w�� R���|� #�]� E�� ��}& R�9��� ��T4���	 ��S��� b��T|� C	 
R���|� C ?���T|� ?���T�.   

8��� :; t8� t��U '#�]� ²D�� ��� _�T� A� R��T; Q&�;� H�"3 Q�; ?�3	 . R��~ a��" ��4	
Ç����B �� :; .�B ��4 I3 �& E;	 A� :P�} �3� Ø�c� :4 ?���T|� �& r� x���� ?��� 1	=� �

)"�� :; t��,�	 :]�; t��9 #�]�� <�� '(� _�T� .#�]�� :; �]]P	 �cT, Q��T� N(" H��4	 .
)"�9& 1��� :Hv��� �I]P	 :� I���9 8��!� . H;�B �;���	 �t8U� �"!�ò )"�9& °���

�]]P	 �U���	 !��¤� �]�� °�2 R��+�;#�]�� I`v� � . ��y Q���� R��"� I3 C ?&��
HV��c2�� .<�c�� '#�]�� E; I�c��	 �]cV��* =g�� ���4�� :; ����B �/ )�T; a��" ��4	 . �V��c�
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�Sv�& N��c�� )�T|� w�� #�]�� .!��� w�� :�¼�� t��� R��.> �#��� �(" ��4	 . ?t�2	 ��� �,�c�
	 b��T|� b� ?�B-���.4& #�]��) .Ç����B �;& �s�U" :�r R����� QMT�(  

 �l ���� ^��k� :�� �l s�B  � ?�v��`c� R��c� �S�;�B �S2����� �� �S�#�� ¹-�� �#��� �(" :�� �	
 ��� �cB C ��`��� ¬9 R���|� C R�c�� .��2 :�� 1���) : 8��� �	�]¶& !�� R�B	 H��4 ����

�	(��	 ��T��	�]�� ) (��2 :�r ?���¢� .( �¢¤�� �	��U� R��`+� ��4 ��u ��� �,�,	
 ��� w�� #�]�� :; �;��" ���T`c�	� . C ¥�; t�j� :� R`�i Ò�`+� �& ��!�c� C #!	 ���

¹-� HB�� ��4 �vc9� �|	 ������ ���; s��k� I�, . ��� �	j¨ r%� )"��		 <�"& E���� �<,�> 
� ��� Î%� -�� )]Tg�%� N����� ������ HB	 <,$��P C a�cU�	 <c�� A�  . N(" <c���� �P�� #�!&

 1�2�� ¥��c� r&�1�B	 #�]�� :; H���; s��y  :"6� �&	 #�]�� <��� ^�}& 7q� x�+��T�." 
)¡ C R���*�7-�T�� ��9 :�r R��`+� =��(  

� '#�¡ ��; e�T� �� b�c� Q��9 w�� )D�# ^�} C ����4 b��T|� �& ¬9 )]c�c�	 )"!	�� C #�]�
 ���� . �R�9�� :; R���|� w�� s��y� w�� R�; !�g� #�]�� ���� ¦9r �3� �+�; ��T�� �4	

 C ª��g� )"t��c�� R.�V R�9�� :;	 �x��� �D��B b� b��T|� t�T�� ���� )]���U, R���V R�9�� :;	
ª�	 1�2�� 1��c�r )���;��; R���! R�9�� :;	 �b��T|� t�T� R;�9 w�� !�]�� � .. �3� 1�B&

��#�� -�� �#��� �(" jc�� :�� I3 �4 ¦9r ..#�]�� R�;�B R/�P �� .. b�+�c|� IÂ	& r� )]��
 :; �9�	 ?�; ���B	 pR���|� C �U�	 �,�c� ^	�¶ ���"�½ :�(� �!�+�� :; :; �}� ?�;	 #�]��

R�v�� H]c��	 b��T|�.) !��; )�	 M2 ���� Q��9.(  
 1�2�� �;& �#��� �(" ���� �R�cg� �&! ^��k� :� h�4 �c��	 �R���|� :; Ç����B �� t-Pq� 

	� �c�&Ò Mv�� �� R���B )��$	 �b��T|� w�� ���`c� w�� j4k� <���;	 N�]� E��! .. ���k
�� 1�2�� �cB w�� ���`c� ���, ��(��	 )�T�� �������� �-,�� .. �!�+�� ��}!�|� ��+�

 t�P�y� R�cg� s�;& < �$	 r ��]�cB �& R����� :�	 �N���,!� s�P �	�� -cLB ���� b�D�B s��� ¬9
�"j4 ���,  �.  

1��,	 �#��� fg� A� MU, N(" ��c�� �& �!& :��� )��� :;$ C )D����	 8���|� :; )c��� �; )c
<�� x��c� ��}& R��� )� 0� %�" �;��� s���	 �w2�; .. �R���|� )4!	�� w�� �	z�+, )�� �3�

 :�	 p�]�; �+�c� ��	��	 R/��� N(" R��ÂT; ��� ��v��, � �R���� fg� �c� �	�;Ïc,	
k ��¹Â�� 0� :; )����, : N(" )4�D��;)"�2 Ic]�2	 R�cg�	 �U� �	t! )��� <� .. 0� )J�� '&
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:� h�4 �& A��,  w�� x���� 1��� x��2k� á�]� ^�T	 �R�cg� N(" {�©�J4 A�c� '(� �" ^��k�
<�D��P ���.  

 A��, 0� 1�B��Tg� )c�cB� 1�2�� �cB �	#�!& )�& b�, ���43  � ���9k� :�	 �� N��c�� �	 
¹-�� ! M��c�	 <c	��	 �c�� Q#�!� �Sv�& ��, �� 8��g� �c�� °�� ��, r �c�� R��4 �& I3 h�2	

< ..0� 1�B ��4 :� �B	 0� Ò! 1��� �& -P! ���c�,& <��/� )c�� ����� 1� :; :;�; �P! 1�B	
)��! :; ?������ )4t�P�)����:Z .(c� b��+|� Q#�!� o�> ��" �c��� w2�; �� #��|� �"	 �

N(" ��c�� C .. w�� ����	& )�%4 R���¢� I( �	�z�#	 �R����� fg�� N(" �cB w�� ���z�9 �B )�k
-�� <�cB .R��T; �STg� ���cB �B -�� ����4 )�� � .. :�	 �b��T|� R;�� :; �9�	 fg� H��4 ��	

����c� ¬9 R�c� !�., �& �]�cB :; 8����� ¥��� ��� ����� �cB :; �� . :; #��|� ���� �& :����
��STg� )c�cB�·�cB  C R��9 ��4 �]�cB �& o�> R���� �STg� H��4	 pÇ����B ��� <�cB '(� )�T|� �(" 

 ��� fg� A� �c¡ �& �y �	���� R�T�2�    .  
 �(" )]Tg�& C �	�d �& �R�B )"	 �#�]�� :�/ ��4 <�& �9& :��� r	b��T|� �� ����� . ����4

R��} b����|� :;	 �;��� R���|� �"& :; )�T� � :� Q���T; :; b�V�	 ����4 )]��	 ñ�-�� R�B ..
�]�� b��T|� Q��" ��B R���i b�2 (�; )"t�g�9 ����4 R���|� �"& �k . ��4 �I3 w�� Q	-�	

� :; �����,	 R���V �.4& )]Tg�& �	jc�� #�]��)"M .!�� R�B	 ��� ����� �	&�� )�& ��!�c� C #!	 :
"I;�B �z�& ��, I�� ���� ��!�S;�B H�� I�& Iz���� r	 ¯ R��� )]�; H��%� �x���� )y )�� r .

���� :Ó �z�& :�·��c a���!�9 :Â 0�	 ��� .")�� QMT�Ç����B �� �;& �s�U" :�r R���(  
 ��]�c� �(" ���� (}% CMTg,R/��� R��� .�� �i�n|� b A��, <�B C �STg� )c�cB �3�	��#�]�� )" � 

 1�2�� �" fg��� #��|�	� 1�2�� �c� �S��]¡ #�]�� )]�cB :�(� Ð�n�k� 	& mnU� 	& � .
��]�� £&!�z#��� ��� 1��c�r )�¢�¢�	 )4�;Ï, £���& '& �� )�T|� �cB C )cg�c}� 	&  <c�cB '(

 �9�	 �4 ���& � )��; R��~�;)��c�� R��ÂT; . ����c�, )c�4 �; ¿�Æ 0�	� .. �& '& '(�
	& )�T|� �(" �cB w�� )��z�9 ��� �cB  �2 ����U, �"��� C )��& 	& pA��, 0� <`vg�

��� �cB �" ���k� )���" :�	 �b��T|� ��~��	 :]c;�9 ���]c�,	 ?���T|�� � ^�T	 �
��	���,  � Q���U� R¢¤� N(" A��, 0� �]�� . �N(" )�c¢} !����	 t�g}� ��	�� s��� )c�4 �q�

�]��� R��� :D���� :; ����]c,	 .�;�, �gU4 I3 :� ���9k� �U�, ^�T��  .  
�� #�]� ��# ��� p#�]�� ��� N(" t�T� ����� :� ��� ���� ���9k� HgU4 ��g��	 5��� Mv��  

� :�	 �I( R��� ª�T, �;��� N��c�� �& )]c¢} ��4	 �R����� �D�T|� ��� C <�; ���`� Q�;



   

٣٣٩

)"M��, w�� <��i& ��9 I3 :; N�» A��, 0� . :; Q�n� <��� �����2 ����4 ��9 �<�B�; !#���
 !���� w��&)Mv�� �� j} x�� �¿��¤� x�c4 �#	�# ��&.(  

 �R;��T; Q�� �c4 < H;z�B	 �s��¢� <c�# j�} :; R�#�]� �� . ��� 1	��, �& �;	� R�� <�; 
�]�g�� �I(� 89�� Nj}& ¬9 .?��� R�� �]�; �4& �}� )�T; <�; ��4	 ) :�r R����� QMT�

j�} A� MT|� �s�U".(  
 A��, <�B :�vc� �(�"	����c�, )c�4 �; ¿�Æ 0�	��� %��  ^�2	 )"�;Ï, C ���g�� : )�%� �Ù��

bT��c; )]gU��	 0� )]`vg�.  
 A��, <�B��]v��� N����� ������.. ��� �cB ���� '(� �(" ��T�� ��~�" ���B '& � <�c� �]/ 	& 

<�D��P ��� h�T� N��cB�	 �b��T|� �9& �c�� . �B	 <�c� <� )P�"	 <� EB	& '& ��T�� <��� 1��6�
�B 1��]v����..<�D��P ��� h�T� '& � ������ N(" C )c, r ^��k� :� h�4 )D��P R���� �k 

�Sv�& Q�}�� C �S��(� <�D��P w�� e`cT� <�� �� �R����� �4 <�cB 8¢�� r	 .. 
��� ����� �k
 ¹-D�B ���� �c�� R/�P R���� �+��S��} )�]P NÑ�=�� �S���c; �S�;�; �6c�� :;	� ��]��)t�T��:± .(

�Sv�& �c�6� �,��� �& 
��� ����� C �Sv�& H��.� :;	 .�,������¹3����c���� <  : ����� C s���*�
Q�}�� C )�]P x�(�	 .��" 1��� 0� �%�� : ��� ����T� <���� R��� �;& �<�c�� ����� x��� N��B��

<,�;.  
;&	 A��, <�B �%� ���B ���]v���� ���A��, <�B 
��� ����� :; <�.�� �<�D��P ���� ) : 1%2�	

�]�� ����B&  � {M��	 �]�� ��4  � ·R����(N����,	 � :R����� 1�P!	 R���� �"& 1̧·%2�.  
 A��, <�B	�w,�|� 0� 8�`6� I(4� A��, <�� �)����~	 <D����& a-"� �	���� t���k� �& ��� 

�	 hTu )y 0� hc�� w,�|� #��� C 	��� ��� C ������ �;���	 �)]�; )]�g� t����k� E; N�
Q���P Q��9 . C M}k� ���	 1	k� ��� �cB C Í����� 	��� ª�T� r <�& Q��cT|� 0� R�2 :��

8;��� t��9ã 8����� ¿3���� ���k �R;Ô Q���� R�T�2 .� �" w2�; ��4 ��� :; A	k� R���
 ��D��2� �� £ '(� 8;��� t��9*�	 ��]�; QM}k� R���� wT�� ��4	 �R��2�|� R;Ô Q���� R�T�2

)]D����& �D�2 �� w�� <�.; )c� � b���� :�(" '��& w�� . A��, <�B �� ��w,�|� 0� 8�`6� I(4� 
�� ���� C )c� '(� s��� t��9*� A� Q!��� �& R��� j�	 �R�T�2 R�& :; M}k� ���	 1	k� ��

����� t��9� )c� r ����]� � � )�k �	#��6� �èt���& . �)]�cB	 t���k� a-" w�� ¥��c�� -� � :;	
)]D��� w�� ¥��c�r� ��.  
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 A��, <�B	)�����, )��� <c�� )����	 .(tr�" E�; �" ?���� N(" Qt�!� :; ¥��� �U� :; 
M¤� A� )]]�P�,	 . 0� 1�2! ¦g9	 #�]�� A��, 0� hB�� ��� 	& �"�¶ �� �4 :; <c��`�	 

�l ���gc�� � )]���; :�	 #�]�� ��� �]��T� )�2%� pb�B�� s�� R�� �(" C ��4	 �8g}.  
!�+�� x�zc4 < ¿	�� 1�=� r '(� ¥��c�r� w�� x��P ��c��� ��,�]� ��¹3� ��� �%� #�]��	 �� 

�"���,!� R/�P �	�� E��! ��&	 ^��k� :�� �cB . �b��T|� ��� �cB C ���T, ���%� A��, 0� 1���
 1�2�� �c� �¢¢}	 ��;Ï, �� hT`� I3 f�	� . f�D! 	& I�; 	& R��~ s�;� �cB w�� �;Ïc�	

)]�4 s��� �cB R��.> �" R	# .�� x��� �"& e�i& �B	 )2� R/��� N(" w)w���� R���¤� ((High 
Treasion) (�g�, C ¹-�� ��`��& �B ��;�º� ���� �& �Ù�!	�� f�	 �s���*�� �"���,�; h·B���	 �

Q�;��|� .s���*�� f�2���� h·B��� �Sv�& s��k� N(" C	 . w�� ����c�� �!�+��	 #�]�� :; #����
���� ��v�� )]��	 ���]�cB ��� �cB w�� ��]v���	 ��]¢�¢�	 �è�;Ï, :� � . ���� C �]�

�]�� b�ÂT|� !��4	 �]T�D! �cB w�� �;Ïc� :; s��, r R;��9 . C �+�, : R;��9 '& �& e��
�¹Â�� �"�v� r	 �j4 R/�P ��U� r <�cB �& ��c� ��]T�D! R��B ^��, r H��4 �3� r� <;���� . �;&

�2�� R��`� 1�1-P*� )��& <���d	 h�� ��& )]��� ���� ����4 ���  . ��T�*� b�c� �& :�/	
 <,$��P A� ��� ���©�� r& <�"& w�	& '(� t�j� :� R`�i Ò�`+� :� �g�� N���43 �> < )]�9 !���;

#�]�� �¢¤ ¥��c� r ¬9 ¹-� .Q́$��P Q-� R��B ��4!�� r �!�+��	 #�]�� �� � x��B C
R��`+��1�2�� �]�#��  � )"�9& w�� . �(" R�`v, C )]�; h+�, �	�� �	��� )�& �	

 ��� Q��9 �& ��4!#k �Ò�`+� �HB�� I3 C #�]�� :; ���� �¢} C H��4 .. �� ¬9
	 N#r	&	 <�"&	 <�; :; <�� =�&	 h9& b���� H��4  � 1�2�� Q-� R���� w`� Ò�`+� ¬9

<Tg� !R���� N(" :; <Tg� Ò�`+� s�� � �Ù����9	 �è�# �¢¤� :�� � �	   .  
  
� HrO0�� H�7RG'B	B� �B�G
 �(B,�BR�JS
� BQ�� j/�UB� d(B#O�Ĝ ��B�G3 O�G3 �(B,�BR�JS
�G) B��mG9 Bk�
GT ��O+B� OQ�� O1C�H�#C�Ĉ O�B�Ĝ 71Cc

B�G
 �BmO0�� j/�UB� H,�BmO2GaS
�j�
� �B�B� �rj�
� �>BIO@Bv OQ�� C¡��OmB� �B�G
 �BmO0�� j/�UB� �E�B�S
� HrO0�� H�H�OhBIG9 H�j47@B� � �7�B? �$�9�B}�� Hr
G/#C�B�O+B!�){Z(  

�����
� ���:  
B�^O� :<6��B �TB :¦��	 h�� .6)"!�� �TB :^�$ )x�Bk� .(Q�T�� : Q�TB	 �t8� �4 C R�-+�

�� x�"3 h���Ç�U¤�	 R»��	 b )��T�� .(  
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�R'	� :��P	 1�2 t�|� ��g, )x�Bk�.(  
�j47@� :e�Uc� <��& .t8U� e� :<Bz��	 <��� .h¢�� e�U, : _�g,	 Ç�+,)x�Bk�.(  

��m�¡ :R�U¤� :; °�" : EU}	 1t�v,)x�Bk� .(ß��y� : !��Ór�)?�#�g|�) ( ���� Í�U� :; ��=|	
 R����Y.(  
>I@v :{}R�U} <�JU :N��,�	 ^�} .R�U¤�	 :^�¤� .?����� C	 : ���,	 �^�¤� :; ��& R�U¤�

 �D�¤� ��� :; ^�¤�	 �z8Un|� R��� :;)x�Bk� .( ���� �; �.4&	 �)���, <��U� ^�} R�U¤�
A��, <�B C �l t����� 5m6} I(	 �<�; wUn6� �> )�� :� I3: �Å0� wU¨ ���N#��� :;  

Ýt������.) ?�#�g|� (  
$9�_ :R�ģ� <�� �g� :<�� �]2	 <4�, .t8U� �g� :N�c2 )x�Bk� .( :; ��T�*� '�c�� �]2 R�g��

¦��c�	 ¦g`c� R�B .1��� :t8U� o�6, r '& ���� H�& )��T�� .( t8U� :� 1�"(� �" R�g��
)¿�c� .( A��, <�B o���)�����, ��� ����� 0� �;	 ( �cT� ��4 �; p)����& :� �S�"�2 f� '&

)����%� o�6� pÈD�c�� �]��� h,�� �� )����& wT�� r ps�	�� w�� )����&.  
&�'	
� : A��, <�B�{TB s©H)����B � . R��4 b�,����]��B  �� e��c� R��� N(" ���v; �& ��"  .
#��|�	 :*� ?���� R�Ñ� )����B b�, �& hd ��4 Q	�TB ?#�$ )����B :�	 ���B :; ?�4L3  � R�y

Q	���	 . ^��k� :� h�4 �cB ��� <�& I3 w�� ����	&	Ò �R���|� :; Ç����B �� t-P�	 �E��! 
��B '3 :; �.4& )]c�c�	 )"!	�� C R���B ��	 Mv�� �� #�]� �#�¡.  

 A��, <�B	�Q�TB ��& 	& Q!����4 8]��..B ?!�� '& �]�; wTB& �� �!��9k�4 R��� )���� .
<��Uc� fg� #!	 �Sv�& ��"	 �Q!���� Q	�T�� h��� Q	�TB <5�U, �����, R� �4 C . )����B �& #��|�	

<;��9&	 A��, 0� )���, 1��� Q��cT; M� .b�, r )l��B :�	 b�, �� :�/ !��9k� ��� �� . r	
 ^�9 1��)	& ( IU� w�� ��"�]�; wTB& �]v��	 !��9k� �.; R�2�B )]v�� x��B �& o�> ���	.  
 A��, <�B	�³��	:;  · Q!����!��k� �]�; ��gc� ���..a��" �& '&  zeU�, �!��9& t�|� °�� :; 

�]�; ��T�� �"t�!	 '!���!��k�4 �S��=�  . Q�"��� N("	6, eU�, ��9 R����� ei��|� C Q�.�� ¦{9-
!k�Q��=� N��|� ��Tc� �1���� )�B :; ¥!k� ª¢2 H� !�`�|� t�|� °�� MV%, H� R����� ¥ .

 0� ?��� �	���&	 e��¢� < ªTg, � 8y*� s-�� t�; 1�2 �3� <�& RP!� )l��B HTB #�]�� :�	
�S�i��	 �S�"�¶ A��,.  
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 A��, <�B	�t�|� <�; ¿�n�� e³�zU� �| �]�; ��	�'&  r :�	 �t�|� °�v� e�Uc� �; !��9k� :; 
����� <�; ¿�¨ ���	 �S�� t�|� <�; ��T� . )]v�� :J;	 �M�4 !��� ���� ��� :; �]�� M¤� �& #��|�	

MT� !��� .QM�4 t�; ���� �"t�!	 =��  � R��+� !��9k�4 ���� :{; )]��� .. e�� ��;	��� '&
���� R;	��; R����� Ce��¢� < ��`Tg�	 <������ �;k� R��� C )]��	 �Q .. )]�; e�� e��c� ¬9

Q��� .1	k� Ç��� Q��� )��/� ���� r :�	 ��;k� �}� < ����(�	 e�� ��;	��� :; �Sv�& )]�;	 .
� ������ -� �!��9k� :; Q�TB ��& )" �� tr�" 	& tr�" :; z�{�6� :; )]�� f��� #�]�� �;& eD���

�S�2�	 	& �¹�z�� )l��B A� �¹���i �y ��`Tg� r	 �Q!�� '%� R�	��T�.  
 A��, <�B	)0� R�U} :; °�]� �| �]�; Ã��	 (b���¢� )]g6� �& :�/:  

¹r	& : C M�v� Ç�P!q�)�]�; (Q!���� A� ..0� R�U} :; °�]� �; Q!���� :; �& '& . ��� r	
, Q!���� �& I3��" ^	(� ����, :; �� r �� ���T�*�4 ��U,	 ���.. °�]� �; !��9k� :; �& '&

e���+�	 ?���v�g�	 1$r=�	 ������4 A��, 0� R�U} x��2& :;..�]c�cg,	 !��9k� °�T,  � .
r b�+�c|� #�]�� tr�" x��B :�	 �t��T�	 ¥!k� C R���� ?�!�¢,	 Q���� ?��-��� o�|�	 

0� s�;& Q�P�2 �� r	 �0� R�U} A� ��¡.  
�S���V	 : C M�v� Ç�P!q�)�]�; (0� R�UÛ Q�P�2 �� �; x���� :; �& '& x���� A� . C h�� r	

 ���k� )2r� A� M�v� Ç�P!�)x���� (h���� )2r� 1��)Q!����(����� C E�c; x��2k� �(]� � .
 A��, 0� 1�B)c-��&	 Q��� N�`�T,	 N	�³B�,	 N	!=�,	 <�2!	 0�� ���;�) (ªcg�:X[( …M�v� 

)t�y� ( A� EP�� N	�B�,	 N	!=�, C)1�2��( C M�v� #��� � �)N�`�T, (A��, 0� w�� . 0� 1�B	
 �}� ���; C�³�� r	#	�9 ����6� r& ���¨ �& r� �¹Â�� :"��c�,� �� �	(}%, �& )�  r& )cg} �q� 0� 

0� #	�9 �����<� ?�c�� ���� ��]��� Í��P -�  0� #	�9 ��c� :;	 ��"	�c�, -� 0� #	�9 I�, 
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� : R��� s�ncT� �;��� <�& �S;��� 
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 1��� �)��6�·�©�{� ©)6"{	 6N�L�·�{� �{; J�©�{� ©:J; 6<{��L���{̀ 6� 5)LV J<Ã�� {s-·4 ·��6�{�©T{� ©)6]©�J; Áe�J�·� ·��·4 ©�·B{	 .( ��
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٣٤٤

��Tg|� ��� �&! ��4 �
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 1�2�� _�+� H���c2� )l��B :�	 �Q�!�c� C �	 R����� R#k� Ç�� ���  � ?�=��|� #�]�
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 A��, <�B	)zP�`�)��! ��� <� )4� .( Q!��� 1�9 1���� a��"))��! ���(<`���, ��!&  : o�|�

)]v�� ���B #�]�� ��� �& R���� N(y s��� : 	& ����c4 C Q#!��� t���k� b��T�� �	�4(, �"
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R������ ?������ �"#=,.  
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R���y� :; ���� ��;�9 ���� <Tg�� A��, <�& N���; ��� I3 0� ! �& ����c�|� tr�" ���� �" 	&
R���T� t���k� e�`c ?�;-� �]��	 �t����k� R���| x��2k� A��, 0� á�]� .. Egc�� �& $�d r :�	

 Áª��	 1��� �(" 6�n2	 ¯<�;$ C Q�D�T� !���k�� �	�V%c� :�(� :; 5�6� r�	 <.�� ��� ��� �l
 0� e9 C ¹R���} jc�� <B�� !�]¶* R�� :; A��, 0� < %�" �> ����|� Ç�gc�� s�� �k �R"�����

<��#	 .�S��& �S�D�} ���� r ���	.  
��c�r� N(" �.| !��c�� -� ��� ����� w�� 	& �s-T� )]��� b���T� t����k� w�� H��4& t��2 ?��� 

 #���|� ª�T|�	 '�]|� s�;*� w�� 	&� . 1��, ��9 ¥��c�r� �(" w�� �S�D�! �S#! R��� N(" #�,	
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� )���� �A��, 0� �� p)4��� �P�, r �S!�;& �4(� ��4 �)��c4 C �P�, �S!�;& b�� ����� �%� ��
 <�& #�º t8� :� H�T� �& �Sv�& :�/ r ��4 �:��}�� �� :; )�� A� <��c4 ¿�c� r �!�;k�

e��2 x�c4 C L�©�B :J; N{�·4·3..³�P&	 I3 :; w�& A��, 0� x�c4	 �e`� Á#&	 I3 �k  .  
  
��UB� 7��2�B�G3 �j
�U BM�B	��S
� G/#H�G�O+B� �G
 G/#�Ip�C3 O1HmO0��B�G/#�0C6B� �j
�U O1Hu S/*  O1�m���O�Ga�� BM�B	��S
� G/#H�H	S�B� BQ��Lj��
 �$O�B#G9 

 �7��� O1HmG
 �$O�B�B� O1�m���O�G3 O�B�B	G) �7��� O1HmG
 �$O�B#G9 d]I��Ĝ ��0B�Gc �r�� ��H�B	O@BI�
 �rj�
� ��O0�? OQ�� �GLBu G/#C
#C4B� 71Cc
 G/#H���S�B��) ~[�{�(  

 ��������
�:  
���3 :L& E~R����	 #�+�|� p&��6� �; px(�� pN���c, �; pR��;.  

&�'	
� :Ýk� 7��; :; R��;)&{��6� �;( Qt��B w�� )]��� �+c�� :{; #�]�� :J; �& R��� :J; #��|� ����	 �
°�� )]g`�.. 	� ��T��S;�¡ �]�]� w�� :�!#�� . R��� #	��� s�]g|�� �("	)L&�;Õ�·��( �"���> f�	 �

R��� eD�B# ^��� r :; �]�; #�+�|�� �¹-�& Qt���� ����¢cT� r :{; '& s��� r	 � 7��|� :; a!��
 r��]�; �"���.�]cd r :; )]�; �%� #�]�� ²;�, R����  �]�� �	t��� �;���	 �)]�c� R���� R2�!� 

 ��¨ �S]P	 �]�; �	!�c¨ <P	& ?�3 ?���4<cÂ�U;	 <c�2 e��¢� �; �]�; b4!�, �<cÂ�U;	 0� R�2.  
b��T�� �j4 Qj� Ç���|� �(" C	 ..�Sv�& �(�" )y�9 �k . ����� 7��; ������ r )]�����

�S�P #	�� �9 Aq� )]�; �]��� :;	 �
��� .�	���� r	 ��cgc�� r  :; ����� C �; A� ?�gcr�
�"�g;	 QM.4 b;�v;Q��=� ) ..:{; �� �g��	 ��	%c�� <��;�� I3 1	�� . )];�;& ?z�62 I3 �Pk	

�S�2� �S�4�! tr�y '!��� NÑ�; ª��&	 �<�D�=} x���& .�� w�� ����� <��� �; �& �	��g� � 	& r #�]
)]�� ¹r�~ ���� �& :�/ .  

R��;k� 7��; :;	 :t�|� N���c� �; �<���	 R��4 ���, )��;&� (s��� �];�]g> .. Qt���� E�¢cT� r :{; '&
�¹B-i� R��c��	 . <,	-, ����¢cT� )�& 	& �)l�c4 Qt��B ����¢cT� r :; #�]�� :; �& R��� :; #��|�	

 �]����| )]� -� �"��� 	& �(�" )]g`� �	&�B �3� )�& �����	 �7���� R���; �	�� :�	 Q�4�(� :;
��� �(" )"�g4Q� .�S!��	 �S��� )]�]� r	 )l��B C °�� R��;& �³�� A��, 0� x�c4 �%4	.  

�Sv�& b��T|� 1�9 �" �("	 . b�-|�	 ��`+|� :; Qt���� w�� �	!��� r :�(� )]�; b�-|� a��]�
<����; ������ r )]��	 <,t��B w�� �	!��� :; )]�; .�B C R���� )"$��, bcÂg� �c�4	 ����� Qt�

<����; )]�	 . �	�� �SMT� �S!�B �	##�� 	& �NM� 	& bD��|� �9& N��c� ����� :; t8� Ç��T� ��gc��
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)���� )]�g�� �(" �& ���T�	 ��	##�� �| )]� . ���	 �N	&��� �	 ����� ����T� � )�& EB���	
R;�B�|� !�¢T� ��� C �	���	 Qt���� s���& ���� . �� '�¢�, '(� ���v�� )2� 
��� �����

����� &��� )�� ?����� :; #��|� �" <�& �¹4!�; ���v|� �(" &��� � :{;	 �<,���4 <��� . )]g� � :{;	
 :; �& 1�B& r ��� ¯_#�� :��� ��/*� 8��� �& < Ãç%� ���� R���y A��, 0� <=�& '(� x�c�� �("

� 7��; ^��� r1�B& ��	 p<c���� N�³4(, ��Bk� w�� �Qt���� N(" �.; �k �N&��� r& <���� ���� : :;
�]���, ��	�� �&	 �<����; )]g R��! )l��B C �	�d �& '!	�v� . Q#�P�; R���� N(" H;�# �;	

R�!�P R	���	 ..bP��� :; 0� ��� �	��� ^�2 )�& I� -� .R���� H��4 �3� �;& R	���	 Q#��g; 
 ¯)]���;& �`> A��, 0� ����� ���� R;	��;  

J(�� R��;k� 7��; :;	6x .. r� )]�c4 :� ������ r :�(� b�;k� :; #�]�� �& R��� :; #��|� �����
x(�� . R����� C )"	 t����� :; ���� )]�T� �& �	���� :�	 �A��, 0� s-4 7��; ������ r r

�¹Â�� ������ . )]��� 1¼� �& ���`cT� ��4	 ¯)"��T 	& )]Tg�k #�]�� tr�" �.; C M} '&	
 t�¢T�� ���v�	 �-�	 ³�P <��� )]�]å ����6� 3� A��, 0� A� ��Â�T� ¯<��# t���& )"	 A��, 0� �v�

)]��� R��� .�	M.4 b��T|� C )]�.; �& �2Ô	 .�¢cT� r :; )]��� )]��	 ������ Qt��B ���
 0� 1�B :; <�& )��è��	 �a��"	 ��" :; �"��~ Mi�2&	 m+B :; N��� �; ���� w�� �	##��

�l ������	 ���;�� �& )]��� ��`³�� � p<�2! R�2	 . ��;	�� )]��	 ¹-��B R������ ����� :; )]�;	
 h�T�	 ��]�;��; a�!#�	 �]�D�B# )]g Qt�g�� :;���v6�	 ��æ�v{� ������ mB��� )]��� . :; )]�;	

 Q!�]|�� )];�;& �	�"��c�	 �Q	-c� ������ r :�(� R;��� w�� I(� ����c�	 ����� Q	-, ����¢cT�
����� s��� C .s-2*� ��2& C �n�� '(� ��T� )" tr�" �& EB��� . ���c"� b��T|� �& ���

	�9	 ����� Qt����)]D��"& t�!	 �	MT� �	 b�3��� ����c� �	 ��S̀ �`� �S�]� <�]�	 N���, ��.. �� �
m�Æ )�T; �4 h�B �=`6� '(� #�2k� s��� �(" s-2*� .  

 A��, <�B b��)����� r� )" ��	 ( w�� �	��c�� )"�43 �; :�(� ���� :; ^���k� tr�" �4 �&
)"��� )�� r	 :��.  

A��, <�B	 ))]���%� x�c�� ���c�� :�(� ���� ( ����� x��2& C R�-��	 $�d*� 1�~ :; x��

��� . :; �}� �¹g�� ¥��, R����� C �]��	 �R���T� R��� ���� h���, ��%4	 R��� N(" 	��, 3�

x�c�� �"& .w�� )y Ç-i� r	 R�j�� ������ r :�(� IÂ	& �4(, R���T� R���� :; )"!�g2& C �; 
 ������ r )]��	 �]�; �ñt=P ���g� 	& )]g`� �	&��� :�(� 	& p���v6�	 ���v{�� �R��B# )�"�g;
 )���c� ��& w�� �]c�2��; M� C ���� ��	�4(�	 )]D���� :; M2�g, ���� ���T�c� ���	 ��]����;
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)]�c4 C R��� .�]�� �43 1	��c, R���T� R��� �%��)]�; 1 . �)]�; t����� 1	��cc� R��� N(" �;&	
0� ��� :; ��& ���� ��è�� � )]���%� hc�� ���c�� :�(� #�]�� IÂ	& �& b�,	.. 0� 1¼� ^�2

<��(� )l.  
 ^�9 s��nc2�	)t�g� ( A��, <�B C)x�c�� ���c�� :�(� ���� (� 1�� <�� EB	 '(� 1-v� �& w�

�]��R��4 )"�D��� ?�T� :�(� ��|��� x�c�� tr�" <�`c�� �| R��c� Hp N��c4 �; 0� A� ���T�� 
)]Tg�& ��� :; . ����c�	 R��;k� :; )l��B H�} :�(� #�]�� t���� ��" R��� �4(, I3 :� ¹-v�	

R�i�� �	�c�	 M2�g, :; )y N�;�B �> )]4-"	 :��}�� 1-� C ����T,	�& w��  �A��, 0� s-4 �
 tr�]�)]c�4�� w�� :;	 R;��� 1-�� R��ÂT;	 )"#�T� R��ÂT; ����`c�2.  

 ����cT� )]��	 t���� #�]�� C �& ¹r	& A��, 0� b� Q#	��|� ?�����	 Q=�P�� Q!���� N(" 8g�
	 �1�]�� 1-� :� ���ÂT; t����� tr�" �& �S���V	 �1-�c2� &�2& )]��� �S���� �����2 )�& �¹.�V

b�U� ?�3 )]c/�P h�T� �¹g��v; :1-��	 1-�.  
 A��, <�B	)¹-��B ��K <� �	�cU� ( ¿�9 r	 �R����# ¥���k )]��# �	�Tg� t����� tr�" �& b��

����� )y H��2 �3� :��� Ç�� � )"���.  
�9& 1t�Tc� �B	 : 1�B �3�|))]���%� x�c�� ���c��( A��, 0� �& x����	 ¯N��� hc�� h,�4 �4	 

 1�B))]���%� ( ��� �k �)" )]Tg�%� I3 ���c4 <�%� �S��4%,)hc4 ( �}�� w�� t-;*� �Sv�& ���
I hc�� . 1�2�� :� ����� C #!	�1�B <�&  :"�6c4&��S��& N��� ���v, : �S��c4 )� " 

)'$��|� x�c4 �'!�n��..( �.� �& E; <�& ��!�c�	 ����� :; H��R��c�� ^��� :�� �  . <���� 
"6hc4&)� ")4�9& w�� 8�;L& ��� ���  . �4(��))]���& ( �	��d :�(� t����� A� !��& R��� C

R���T� R��� C )"�43 5�; :�(� R·�{]·�� :� ��`c, R��� �& �9& :�� -�4 R��c��	 Qt����.  
 A��, <�B )���T�� �� )y ��		 )]���& H�c4 �� )y ���� ( �S��(� ���`cT� r t����� tr�" �& b��

^���& RV-V �� �¹g�� : p<�� f� �; A��, 0� s-4 A� ���T� )�k ��S���V	 p1�]�� ����& )�k �¹r	&
 Ç�c; h©T4 �� ��SM} :�� � ��	=c�	 ���`c� w�� ����� �k ��¹.�V	���B '���#.  

x����	 x��.� R;�" RgT�� R��� N(" b�,	 .b��� w�� RÂ�T� 1���k�� : �R�g�	 �]P :� E�, RÂ�2
��� :� h�,�, RÂ�2	 .b�TB w�� �Sv�& ���� RÂ�T� N(" � : �; 1	k�z�} Q��� <.��� �����Q ��	 

Q���� Q��� <���# ���� �; 7�.�	 pRÂi�} H��4 .cB �3� ¹-.�� N(]� �]P 	& %¢} :� NM� mn� �
 C �S�+�; ��4 3� �¹g�g} �S���� hB��6� 	& �S;�¡ x���� :; wg�6� �& �;� �]��,�; :�	 I� -� R/�P

!(��	 ß��c9r� . t�`�� :; �S�9& 	& N�	 �cB �B �P�� �& <�; �S�¶ �S���c; �cB �}� ¹-,�B a��" :�	
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<;�B .	 I� r	 Q���; R/�P N(]�M} �].��� :� . N#��� h�T� �S�9& �cB ��V �,�B a��" �
R������ ?�(�|� w�� �]�g��..bc/�P h�,!� ��� Ê�c��	 �á�2 �Sv�& �].���	 RÂ�2 R/�P N(]� : �c��

�¹g��v; �S��(� e`cT�� �E�¢�	.  
Ç���& w�� �Sv�& 8]� ?��T`� 1��� I(4	 . h�T� ���(�� )�& ����� 1��� �)]���& H�c4 �;

����� ����� Ç�c; hT� I3 ����� )�k ���(��	 .. :| )��� �S��� ªc�	 �_-}Ô Rg�¢ Rc�� b� �B
���c�� #	=c� �& #�!&.  

 ��� :;$ A� ���|� )l�c4 ¦gu �S��� ^�c�� 
��� ����� �& R��� N(" :; �!�+�� Èc�cT�� �
c4 ���� w�� ¥�c�� �; r�	��B :; �¹��� ��4 x� . ��`c, ��q� R��� �Tg� � ���& �¹r	& x����	

<�� M� C	 �i�� )]P��c2�� I( ���Ì*� 	& Q�!�c� ���� :� . �Sv�& o�|� �(l R��� ���T� � �
 1�2�� :;$ C �Sv�& )l�c4 ����� ����4 )�%� #�]�� )]5c{, ��&	�)l�c4 �& N���; f���  ��4 

I3 ��B ���`c� :; �S���2 Q!	�v�� . �" �; ���� w�� ¥��c�r� <P	 �; <�& 1��� )y e� �)��
x����	 ¯¹-�& ^�� : ¬9 Q�!�c� C ���`c�� ����� 1	=� ��B �	&�� �B ����4 #�]�� �& I� r

I3 :;	 �bU;	 á�2 �;& �Sv�& ���`c� C )"!���c2�	 ��Sv�& ª�T|� ��B �%� )��Tc� :; �� r 
15��; ^�� <��	 '	�� x�c4 Q�!�c� . <�& %¢} �9& 6<5�·¶	 ��T�*� E�� :; x�c4 a��" ��4 �3�

0� :; x�c4..�S;�� N!��c�� :; �� -� <��4%� <³��9 �.. ^�� <�k �� ��S����! �S��c4 ^z�� <�& o�> r
A��, 0� :; <�T� �S��c4 .�� C t�P
��� ���) : 0�	 �0� 1�2� I�� �]U� ���B ������|� at�P �3�

<�2� I�� )��� .���3�� b����|� �� �]U� 0�	) (������|�:Z .( ����4 b����|� �& :; )��� w���
l��B C ���;�� ������ � )�k b�3�4 �	Õ�6� )�& r� <Tg�� 0� <��� �]� '(� e��� �	�]U� �> )

 �q� I(4 ��¹B�g� Õ�{�6� <��B <� :;�� r é9 t́8U� ��/*�� t�|� �"��, �& ��4	 �)]c�T& <� �]U,
 �& �]��,�; e`cT� R/�P	 �g4 R;-� jc�� A��, 0� s-4 <�& w�� ¹-�& ^�� x�c4 C ���`c�

<��c4 C 0� N!(z̀ 6� . 1�2�� :;$ A� :�, � Q�!�c� ����g�  :�	 �R��; R��� H��4 �� �R¶
 �(" E; ����4 �3�	 �A��, 0� s-4 �]c��� A� �]c���� :; ��&	 �R��� M�	 R¶�g� ��	jc�� ����4 #�]��

)y��� ª�B	 )��/� t�2 w�� ��# �(]� �]�� ����� 	& �]��;�v; ��g¨ #��c�r�.  
� �]��� C ¬9 Q�!�c� ³�& �4(, hd <�� � ����4 �Sv�& s��� �"��5�9 �3q� �eD���� ^r� :�vc, Ê��

b;��.  
 �+�cÛ 8����� I�|� 	=� ��� H��� Q�!�c� �& �	��c�� #�]�� �& �" R��� N(y �}� o�; a��"	

�!=� ��� ��� ���� �]g³& � ��"���; s�"	 )���!	k .��k� Q�!�c� �& �4�� �Sv�& #�]�� ��!�, �%�� R�
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b��T|� ��� R����� ��#�9k� R��.> H���� ��"�``�	 �"��~ ���� ��� �� �� �#�P	 �y �6�� � .
 ��k 0� x�c4 Q�!�c� R��T, :�/ r I(4 �0� x�c4 �]c��T, :�/ r R����� ��#�9k� �& ��4	

%¢¤� 1��c9r R��� ?!�� ..#�� °B )"��� :�, � #�]�� �& ���2 r	 �]¶ :� Q�!�c� ¦g9 Q
8��k� �]��U� HT� ��& �4�, Q�!�c� R��}��� ?�#�]U� �& ��4 �h�� .. :; M.4 �]�� ���& ��

RÂi�¤� ?���	��	 M2�gc�	 �D�	=� . hT9 )]Tg�%� ������ #�]�� tr�" �& �Sv�& R��� ��, �& :����
�R��� �́�& :; )�T� � )l�c4 �& )]¨!�, Q#�]�0� x�c4 <�& �	�+� I3 E;	 A��,  . <�& I� r

 ��4#�� C 0� x�c4ê $�d r �m��	 Q#��$ :; b���� '��& w�� < ��9 �; �4 ��� :�	 ��;k� 
m�¤� 0� s-4 �" x�c4 t�$q� <6��		 0� s-4 <6c��T, .^�`P�	 )�¶ I3 �q� .  

�]�� :; ���& Q�¢} �	!�2 ��� �!�+�� �;&A��, 0� s-4 ��P��k� �4 �� ������ �# . � I��	
 �D�2!	 ��¢� �D�2!	 ��9�� ��Ì�	 �B� ��Ì�	 fB�; ��Ì�	 ¬; ��Ì� <�� ?�P	 )l�c4 H`c�

H�4 �D�2!	 H�4 �D�2!	 f�� . ¯A��, 0� s-4 )]�D�2!	 �U�� ��P��& ���, �& :�/ ����
0� s-4 ��Ì*� C �P�� <�& ª�`�0� x�c4 <�& ��� r �(" :�	 � .. ��g³& )������ �U�� �k

 �� p<�; ¬9 �"���T� � 	& �)]��� :; �"��� ���	 Q����; A��, 0� :; �"���T� �  � !�;k� ���
)������ �"	�43 � ��� ��T :; !�;& Ç�� :; �"��c�c2� . �.4& �O�U, r )l�c4 :; t�=Pk� N("	

;R·�Ã�� M� ?���	! :; 	& )"!���& ?��� :; �]� I3 ��� �; �;& �RD�|�� RV-V 	& b�V� : . �.; !��c���
M�4 )�� A��, 0� s-4 �" x�c4 t�$q� �]��	 � ��]��� :�# f�2%, � 0� hc4 ��& hc�� N(".  

|� ��}k� hc�� ?��U� A� Q!��� R��� N(" C ���� �& :�/ ��4 �!�+��	 #�]�� �� Q#�P�
R�	��T� hc�� R¼> 	& �A��, 0� 89	 :; ��	jc��  � ..�]c`� C ���zU� )]Tg�%� )]��	 . ��

 )2�� hc�� N(" R���� �!�+�� �U�) �g��4 ��&Apocrypha( ���	 �"�g�; �"jc��	 �
���� C �!�+�� :�	 �R�;�y� �S�cL4 R�`�T|� h"�(|��]c`+� ����c�� r	 0� hc4 ��	jc�� r )]. 

 � �I(4 HT� 8"	 �R�	�� �!�g2& jc�6, ��P��& �"��� �& �]Tg�� ^�c�, ÄR;& s��� hP�cT, -�&
 �& 
��� ����� e9 :; f�&�P=��"#���& �	 �U�  ����"%¢})Í-�� 1	��	 b;�º� tr�" ¯   

  
�� �B07�B�B! OQG
 �#C
�ĜB� G/#C
#C4B! OqG3 HgB�OmB? Hrj�
� B¥��OhH� OQG�G9 ���OmB? �rj�
� B�O0�? O1H!SLBh7!G3 S$Ĉ d(B��H�O+B� ����7�G3 �j
�U H,�70
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� eG�B?�)~b(  
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�����
� ���:  
¥�¦ :N��	 ��}& :z�c� �< )x�Bk�.(  

&�'	
� : #�]�� :; RgD�i :� ��`c, R��� x��(� :; ����,!� ��]; )�& �	��c�� ����4 A��, 0� �q�
 )�k �Q#	�� s��k r� )l(�� rJt��9& #r	&0� A��,  .���(9 �B #�]�� �& e�� Q���� Q�!�c� :; 

x���	 x��V a��" e�� )�� �?�|� ��� Q���� ! Q���� R%T; �]�� �d � 
��� �]�� �4 ��T�*� &�B �
 ß���c2r :����U� �]��	 ��g� 1���� :; �� r ���	 ������ C #!�	 �" ��4 R9��� ?�|� ���

R%T|� N(" . ��]�� �Sv�& x���� �4 �& ��,	 ����� N(" C x��.� �4 �P�, #�]�� R����& H��4
�U��	 �U��� ���;�� ���$ �; )]�; ���B ��4	 .�& ���T� ����4 �Sv�& )]��	 :;= ���B��� : )

 �(" E���	 �#�;! A� ���`c�2 Q#	��; s��& x��� ��� )�& �	�� ����4	 �0� t��9& )�k ���i
t�`�+� s��B& w�� !���� .#	�� x��� ��� ���g�� ����� )�& �}�� ���� ��� ��4	.  

 ��2 �4(�Seale �& #�]�� ��� ?��³�T|� :; <�& ����� <c~�, C � ��&	 ��S���� ��4 ��]; )"�9&
H��4�.4k� w�� R�2 	& �S�]� �U� �9& :; �.4& )�`�� C w��� : �<cgD�i 	& <cB��  .. ��� �;) :,�#
s�j�&	 (:��`�|�	 .. <��� t�v�� R;3�� ��~	 w2�; w�� �#�¡ :©�·	k� �k) #�� �g2X� .(

Ð�} x�(�� 0� ��]��"&	 . )l�c4 1���	)���c�8����� # (	 !�g�� ��� �; �#�]�� �&)s��	 MP ( :
 ��`�+� � �S�]� �U� �V� r� )�`�� C ��.�/6� �S#�;!·(z!t�`�+� s��B& w�� .  

��=�; ���� #���, C t�P	 )Baba Meizya( ��P�n�2 )]��	 �)�]P ���}��2 #�]�� �4 �& �
��M�� R;�9 8�,�"	 Q��=� Ãr� �]�;.  

 t�P	#���, C )b�	 ��& :( x���& w�� )l��(� ����c�� ^�2 )�k bK�� #�]�� )�]P !�� f¡ :
�]�; A��, 0� )]�PM� �)�]P .  

 #���, C t�P	) ?�4��Barakot (�)�]P �-}�� ^�2 7���*�	 8;	��	 �,�|� �& Q�+� �;& 
�"��}�� :�� #�]�� .�Â� Q!�¢} a��" �& �Sv�& <�� #!		 :�	 �)�]P 1�}# :; ��D��2� �� w�� R�

#�]�� M� I(4	 ��y�}# :; M�4 �¢} <��� �,�|� '#�]�� )R�#�]�� R��2�|�.(  
�S#	�� �S���� r� ����� : )�& �	��c�� ����4 #�]�� )��; �& ?�T�c�|� N(" b�, . h9�� �43 �B	

)°��� �`�� (��� )�& �	�� ����4 #�]�� �& b��!& �Sv�& !��� C ���B���2	 �S;�� b��!& ���� �	
�S;�� .���B	 �S;�� b��!k� )]�; ��� �.�c2� �B	 :s��& R��2 r� �}�� : . N(" �.; �& w�� �(" 1��	

 ��� :;$ C )"��� Q#�P�; H��4 !���k��.  
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)y%©2� <�2� A��, 0� <��� : �(" C �S�]� 0� :; £(}& �" �.; w�� )c�+9 �B )c�4 �3� ¯�%U�
N�]� 0� ��¨ :�� �]�� �(" . ¬9 )�c�]4 �� C f�	 N�9	 A��, 0� �� C R%T; x���� ��

�	t�U� �> ����� . <����	 �Q�!�c� C )4��� ���� �& z�� -� �S�]� )��; ��� �B A��, 0� ��4 �3�
����& :�	 �t����k� :; NM� 	& w2�; hTu <� ������ #���c� t���� �;& ��(" :� ��c4�2 )4t

)]���;& 	& )��#�]cP� . ¯<��#	 A��, 0� e9 C R��"� �(" f�&  
1��� � :)]Tg�& ��� :; !���k� N(" ���Ãg )4t���� �& ��� �(]� )� 8y� �]� a��" :�� � �3� .

�j4 R�+�; 0� w�� t��c�r� �& :z���	.  
 e���S!	$	 �S�(4 A��, 0� A� �"��T�	 ���� �]��c}�  � ?���cg|� N(" A� EP�� ���#k� #�T� �& .

s-2*� A� N��T�	 �¹Â�� ���g )]��# !�;& :; �;& C )]��� ���� ��g�c}� ���4 �Sv�& ����T|�	 .. �S����,
)]�&� .�B C )�& �� ������ ��� H;�� �����	 �H4�2 ����� �> b��c�; M� )]Tg�& Q!�
����� ..�(4	 �(4 1��� s-2*� �& �	##�� ���g�� r )]��	 . b��T|� e��� �& A��, 0� ����

N�9	 0� e9 �" �; )]���& C �	(}%� r	 ������ ����-c� -� h��� �(" A� ��]��c�.  
  
�I��Bv �r�� O�G%�BtG3B� d>G�pIBN B�B�G) OQB� eG�B� G/�H��
�Bv �BmI�9 O1Hu �,�70
� HM�BJO�G3 Bk��G
O�CaG9 HrH	G��)~i(  

�����
� ���:  
e�� :6̂ �9·�.; e��+,  "{�{�©)"� �Sc�.6; �]��B �; ��4 ìt��2 x�d*�� mc�	 �s�]gc2r� ��� E�, �; �.4&	 

�Ó �S�g�; 	& :s�B '& �w�� x���� ¯��$ s�B& .·&	{;& w�� x����	 ¯��$ s�B �s�B '. )x�Bk�(  
��) :t8U� hT4 :<�~ .�*� hT4 :<���. )x�Bk� (  
&�'	
�) :w�� (%¢} 	& �S̀ �`� <��B �; ��4 t��2 N��� �| e��+, ^�9 . A��, <�B o���) :; w��

<cÂ�¢} <� Hi�9&	 RÂ�2 hT4 ( ��u N���¢} <��� H���, � ��S���c; RÂ�2 h�,!� :; �& I� r �&
%, <�� ��v�R���i ¹Q�; �]�� w���	 �!��� �}�� <�q� �<�; E�v�	 M¤� MV.  

 �& A� �]���g� RÂ�¢¤� Ri�9�	 RÂ�T� hT4 MU�	¤��¢Â R �"�9	6, rL�}� r �� �)�]P C �]��,�; 
����, :; ��)��� <� �]ci�9�	 <��� ���¢¤� R���	 Q#�!*�	  . <�� Í�,�� '(� )���� )���c� �" �("	

h�B ���+� ?�|�� :;� :; �%� �!�+�� �]�� ��c��  � Q!�g�� Q���� A� :Â�¢� r	 ���T�*� 
Q���� 	& px��(� �4 < ?�g� ª�T��  p�2��c� Q!	# C ��T�*�� 8��,  � Q#	��� Q����� �	��y�

Ç��,& Q���� 	& H�#�!$8�T�� =���c� :�  .�� R��!3 :��� �%� 1��� ����� _��c�� #�� ��� r	 �Q��
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 8�2	 R�T9 R��	 )��2 #��c�� w�� Q���� ����B f2%c� ���	 �R��} �¹B��9 <� 1��� ��T�*� �& �; :�#
_#�� . Q����� ��k� ��� C ��� �� ��y �S���� HT� �]��	 �Q���� w�� ���T, t�|� ��½ ���9

cT� )�� :� á¢¨ '(� �k px���� R���hP��  )�! ³�v� '(�	 ���& R��� ����, R���y� x��2&
 j4& Õ�{�6�S;�P�� !���&	 1���& A� :��� )�]P�� ���	 �x���� :; £�Ì :��� _��c��� )��& ����, -� 

Q���� w�� )4���T, .�� �; I3 C f��� )4!���&	 )����& )L���# ª�+6� � �3� �;& ����Â�i- ��
�¢n� R��; �" ��.¥��c�� '& :� �"��& �;	 �Q�¢g� A� R����� N(" x�B& �;  !  

  
� G/�H��
�Bv �BmI�9 O1Hu �>70BRS
� HM�BJO�G3 Bk��G
O�C3 ���BJ�
�7�
� �#C���B?B� �#H0B�P BQ��Lj
�B� �)~l(  

&�'	
� : �43 A��, 0�·3 ��"	 �!��� x�`�& 1��9& ��B :;·4�R��� x�`�& 1��9& ��& :z��	  <
 R��� )��� _��`c2r	 �M¤� w�� �U� R���	 Q#�!*�	 )��� 8" RV-V ß	�� !��� x��� _��`c2r

8" ß	�� �Sv�& :��/*� �(" hTu ë�+� ����	 ��/*�.  
�]���� w�� ���T� ���	 Q���� �S���� f� :��� _��c�� �& ��B :; ?�43 �� . C A��, 0� b� �B	

 R��� N("R��� ���}�� �¹��� ¹-�� ������	 ���;�� :�(� �& .�9& 1t�Tc� �& :�/	 : ���� Eg�� r&
 ���	 �Eg�� r ��/*� �	�� ë�+� ���� �%� 1��� ª+� r <�& x����� ¯��/� �	�� ·��T�*� ë�+�

��/*� �	�� ��c� r ë�+� ���� �& ª�`+� .��P� e��� ����� ���& ��� °�� ��� r ���� �& �
 �� Í!����� t8� E�� ����� �Sv�& ���� ß�U� . ��T�*� �& ���� #�!& �9% ��M} 	& �ñt�2 �q�z��<c 

(�g�c� =�9 A� ¿�� � ��	 ���3 �9 C ��� . �� RÂ�2 ����� 	& !���%� �Â��; ��T�*� h�B ��4 �3�
U� )l ����	 !�� �� ���� �T`�� �:��}���. .� � <�%� 1��� ���	 ����� t�2 :; <Dj� �& :�/ -

<9!��P 	& N��� N�� (�g�, :; :��c� ..¹-�� ���� á�2 ��4 <��	.  
 0� R���> r� :�/ r ë�+� ���� ª�`+� ����c� �& b�� 
��� ����� �& e��	<�2!	 . ��¹3�	

� ��/*� �	��� R���; ��T�*� E�¢cT� rë�+� ��� .�& I3 ��� r	*�  '& R���; E�¢cT� r ��T�
 ����	 p��/*� �	�� ��T�*� �]���� <�; t�=Pk� ?�Â; a��" �� ���/*� �	�� ë�+� ���� :; !�B

��/*� �	�� :�/ r ë�+� ���� �;��� ª�`+� ����c� �%� 1���.  
ë�+� ���� bc��c� �4(� ����� �� � : R��+� �"!�K R��+� 1���k� w�� 1��� ��T�*� �& �è��9�

RÂ�T� 1���Ô R�T��� 1��� I(4	 ������ N(" C . _#�+��6�Ç�(<c�� t�T, x3���	 �<6c��  .
)"��� <�� !��c�� r x3���	 ����� <� e.� _#�+�	 . �� ��l Egc��� )����;& ���� <�#�cT� b;k�	

 ���6��9& <�; x�c�� r	 :¡�� -� :D�¤� �;&	 �w��& �S�,�; 1���	 �<g�¶�, w�� ���� . N(" ��c�� :�	
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R��� :� ��`c, ���	 �R������ R��c�� 	& '����� x��.� :� ��`c, r .1��T� %U��	 : s�# �;
�� x��V 1��� {)J�� <� s�B '(� <��� w�� ����� C t�=�� 1�� �B ��T�*� ¯�Sv�& R��¹3�� �R��� ��� ��� r 

A��, 0 ¹R��i �}� ¹-�� <�; ��� �B ���� �& :;� 1�2�� ��4 I3 �Pk	 ���/*� �" �("	 � 
��4� ��/*� Q!	��  �43 ���4¹-��¹-.; 1��� �R��� �}�6�  :" �g� �S��Tc9�	 �S��/� ��v;! s�� :{;

<" .�Pk� 1��� ��T�*� �& I3 o�;	�D�$ ��� w�� '	�}k� �Pk� 1���	 �<��� w�� '�����  ..
��/*� �"	 .�S!�"#$�	 �S9�Ì	 �S�T9 �Sc�� '���# x��V w�� �+`�2 <;-4 C _�+� '(� �� ..

b��� ��� �B ���� < R��i	 0�� �S��/� <�B C _�� � <��	 : A��, 0� t��!�	 �_�+� 1�B
<c��¢� .�� R��¢� �P&	R��� Q!�� C Q�}�� C ��T�*� <�.  

 <{�{9�� �3� ë�+� ���� �& b�� ���	 ë�+� ���� R��B :; ���� r A��, 0� Nz!�B '(� ��/*� ß�U�
 Q�}�� C �S���V �S;���� 1��� �� �°�� ����� N(" C {s���*� ��T�*� <��� 1��� r	 �<c��B ?#�$ ��/*�

�Sv�& .:�(����Â¢Æ ë�+� ���� R��B :; ���� s-2*� �%� �����  . 0 <���, '(� ë�+� ���� ��
 �& :�/ r ���� :; Q%���|� N(" :�	 ������ C )]c��¢c2� !��� E��+� I �	#M� ����� <� Egc��

��; a��" ���	 �<,���| <� {H�LB '(� ë�+� ���� w�� 0� :; �S���V ���,Q�}�� C 0� ��� <��� Q%� .
Q#	�� M� R�P ë�+� ���� h9�� 1��� �(�� Q#	�� M� 0� ��� �D�2�� �& �>	 . � 
��� ������

 ���� �& :5�� ���	 ���/*� ß�U� ë�+� ���� R��B ���� ë�+� N!�B #�$ ��/*�� �S��`+; ��4 �3�
<,%���; ?#�$	 . �3� ��T�*� ��ë�� ���� <;��B ��� ���  Q!�� <�"3 C	 �A��, 0 ñt��!� <��g� <�&

<����, !���	 <�2!	 0�� <��/� w�� ñt��� �ë�+� ���� R`��	 .. :; )��& <,%���; ���, �& �� -�
)"�9	 ���� M¤ ���� :; Q%���; .�Sv�& Q�}�� C �� ����� C t�=�� �(" 1��� r	 ..°��� <�k 

�]�;$ �c/	 Q%���|� !�B #�#=� A��, 0� ����	 ��/*�� ���� .  
§��
� $�+
� :^	��� h2��|� '& �ë�+� ����� #��& ·���� L����� �43 ���4 .. HB	 C Q-+��

ë�+� ���� �" <cB	 C :��� ¥	�� :; ¥��	 Q#��� �4	 �#�]�� HB	 C #�]��	 �Q-+� . ��4
��� <P	�¹Â�2 ���� �S���9& :T�� ���� �& A� ����� ë�+� ���� �4(� �� .. �B�; C R»��4

I3 A� �;	 �Q�U� 8vc�� ^�¶ C b��	 �s��c�r� 8vc��.  
 �4(�	)R��� x�`�& ( �43 ���)!��� x�`�& (b��� w�� ���� �& A� 
��� ����� !��& : :; Ç��

xÃ(�� :; )]�; �!��� �"& :; )]�; �R��� �"& :; Ç��	 p¹-��i �S��(� xÃ(�� :; )]�;	 ��ScB�; �S��(� 
 R��4 �k ��S���& �S���� 1��� :; )]�;	 ��S�!�� �S���� 1���)x�`�& (s�	�� o�; w�� 1�, . a��" �

:���T� :; �B& R��� C )].�; Q�c� 	& b���T� :; �B& )�`�� C )].�; Q�c� ���, ���& .	 :; b�c�
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 x�(�� :; �¹¢TB ¹r	& ����� ^�2 RcB�|� R��� N(" �"& 	& HB�|� x�(�� �(" �"& �& 
��� �����
R���k� R��� ���}�� ���g�� ��� ��� �) .R��� x�`�& ( ��� Ãr�	 �s�� 1	& :; ����}�� :�(� )"

�;k� �}� R��� �}�� ^�2 ��T��.  
�� �	��y� R�!�� :�	I3 f�� wp 1��c4� ��B	 �¹r	& ���� x(�� ^�2 A��, 0� �& ������ 

 �¹��} )]��n�� �)l��3 :; w��, �| x���� C &��� � �s���*� C ��cT�	 �)]��� s���*� C &��� x�(��
�}� .:� )�� )���c� �("	 ��6� �SM�4 �S��� I3 :� 0� A��,	 ���9	. 

**************************************  
  
�;�� �w�;�,���  

¨��
� /P�4
�  
M.4 :�r )���� ����� MTg,  

���P :�� MTg,  
��} :T9 e��� x���� ����� ªc� MTg,  

�i��� ����� s��9k E;��� MTg,  
8i��T� !�V%|�� MTgc� C !�.�|� !��  

°��� �`�� MTg, ���9 Òk  
'�UÆ=� ����� MTg,  

c� ���; MTg,��¼  
���.� ����� MTg, C ��TJ�� �"����  

�"�¢� ��� ��U� !���k� !�u E��  
 _�UcT�� ����� MTg,"'��	) "Wherry(  
 _�UcT�� ����� MTg,"1	#!)"Rod Well(  

 _�UcT�� ����� R~�, R;��;"��2) "Sale(  
��4;� M�	�
�  


��� �]�� 'j�� ��;���  
RcT� Í�`+�  
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�I�; s�;ã %i�|  
���9 :� �»& ��T;  
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• Encyclopedia of religions and Ethics edited by James 
Hastings. Published by T and T Clark� Edinburgh 1908�1936. 
13 Vol. 

• The New Encyclopedia Britannica 15th Edition 1991� 
Published by Encyclopedia Britannica Inc. 
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• Encyclopedia Judaica Published by Keter Publishing 
House1972 16Vols. (From Original Sources) 

• Life of Muhammad by Sir W. Muir New and Revised 
Edition 1923 John Grant� Edinburgh. 

• The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon by Benjamin 
Davidson 1848� Samuel Bagster & Sons London. 

• Hebrew�English Lexicon� All the Hebrew and Chadlee 
words in th eold Testament Scriptures� with their meanings in 
English 1882 by William Osburn Jnr(Herbern Student Manual) 
1882. 

• Moses and Monotheism by Sigmund Freud. Published 
1932 Hogarth Press� Institute of Psychoanalysis. 

• The Nile and the Egyptian Civilization by Alexandre 
Moret� Published 1927� Kegan Paul� Trench� Trubner. 

• A Comprehensive Commentary on the Quran by Elwood 
Morris Wherry 1882. 

• Israel� by Adolphe Lodz. 
• Dawn of Conscience� by Prestood. 
• The History of Egypt� by T. H. Breasted; 2nd edition. 
• Tribes of Central Australia� by Spencer & Gellein. 
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