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 :و���دأ ھذا ا����ل ������� ��� �ؤال ھ�م، وھو

 ���ذا �م ���� ��ر ا�ن ا��ط�ب �� ����� ا������؟

ل ��د ذ)ر ��رف ا�/�رف أن *.رو��وس ط�ب �ن ��ر أن �*�( &( )���� ا������؛ &ر&ض؛ #�" ��ف أن ����
�ون 
��وا �)���� ھذا؛ �4ل . ا������ن ���" ھذا، و�ط���وا ا������3ن �2ن �*�وا &��1 )ذ)رى �" أ��7ً �/ض ا��ؤر5

س &( �/ظم ا����ھ; ا��در��� ���دة ا���ر�9، &( ]1[أ�����وس �ن ا��رن ا�/�8ر، و���.ن رو�����ن 3د��4ً  ؛ وھذا �� ُ�َدر=
ل ��ر ا��دس، أول �� زاره )�ن )���� ا������، &��3�� �3ن �و�د ا�*@ة، أ�8ر &/�د�� د�. ا�/��م ا�/ر�( وا��@�(

و�/د *@�"، ��2" . ���" ا��طر�رك *.رو��وس أن �*�( &( ا������؛ �)�" ر&ض، و*�� &( �)�ن 
ر�ب �ن ا�)����
 :ا��طر�رك �ن ا���ب �ر&�7 ا�*@ة دا�ل )���� ا������، &��ل �" ��ر

9، إ��( �و أ
�ت ا�*@ة &( )���� ا������ �و7	 ا�����ون ����1 ا#�دي �ن �/دي &( ��3 إ
��� إ�ذن �( أ��1 ا��8 “
 [2[” .وإ�( ��H أن أ�1د ا����ل �3ر���)م ���1، وأ��م ��1 أ3ق وأو��. ا�*@ة &��1

 :�ب���رIم �ن أن ھذا ا�)@م ��دو ��وھ�� ا#و�� ���ل، �)�" ��س ���	 ��� ا�ط@ق، وذ�ك �/دة أ��

J: أو ��وا &��1 �ن �/ده، أو 3�*� J طً/� �2ن�
أJ ���ط�	 ��ر أن �*�( &( )���� ا������، و�/دھ� �2�ر ا������ن أ�ًرا 
و&/@ً ��د )�ب ا��ؤرخ إ�����وس، وھو �ن )��ر �ؤر�( ا��رن ا�/�8ر، أن . J ��ر�وھ�؟ وھم ��ط�/ون )@�" ����2)�د

��� M��� " ]3[����ن �2ن �*�وا 4�3�� *�� )2&راد، و��س )����� ��ر 3رر *ً�� ���طر�رك�وھ� ھم �ط�/ون و*� ،
إًذا )�ن �N�)��" أن ���/1م أن ���ر�وا !! إ�� ا��وم ؛ &���د ��ر J ُ�ؤم= �" )��
( ا�����د �*@ة ا������ إ�� ا��وم 

 .�)���� إذا أراد، دون أن ����	 �ن ا�*@ة &��1

�وس، ��د ذھب ��ر �/دھ� إ�� ��ت �3م، وزار )���� ا��1د، و��د�� �3ن �و�د ا�*@ة، *�� ��3ب ا��ؤرخ إ����: ��4ً��
و)�ب ���طر�رك أ��7ً *ً�� ��ول &�"، أن ا������ن J �3ق �1م أن . &( دا�ل )���� ا��1د، �3ت ا���� ا��ر��� ��)����

&( ا�)���� �1دف ا�*@ة، وJ أن ���دي ا��ؤذن  �*�وا &( )���� ا��1د، إJ ا�.رد ��و ا�Hر، وJ �3ق �1م أن ����/وا
&Nْن *دق ��ر &/@ً &��� 
��" ���طر�رك �ن �دم ا�*@ة &( )���� ا������، ���ذا ). �.س ا��ر�	 وا�*.�3(&��1 ��*@ة 

أن  �م �ط�ق �.س ا���دأ ا����(، ھذه ا��رة أ��7ً، و�ر&ض أن �*�( دا�ل )���� ا��1د؟ وأ��7ً ���ذا ��M �������ن
 �*�وا &( )���� ا��1د )2&راد، وا3د ��و ا�Hر؟ &�Nن ا3J�رام؟

!! �و )�ن �������ن ا�*���3 أي ا3�رام �)��Pس ا������3ن، ��� )��وا ���ون ����ب �/ظم ا�)��Pس ا��د���، ����د : �4ً��4
، وا���4ث ھو ���د ��ر، ا�ذي &)���� ا������ ��3ط� �4@�4 ����د، إ��4ن ��1�� �8�ر)�ن �	 ا�)���� &( �.س ا�P�3ط

ھل إذا �3ول ا�����3ون ���ء )���� ����( ���د، ����ل ذ�ك ا�����ون؟؟ ���ذا؟ #�1م . ��/د �ن ا�)���� ���&� أ���ر
أ��7ً ا�)�4ر �ن ا�)��Pس &( . وأ�� أ
ول إن &/�وه أ��7ً، )�ن إ���P �������3ن و��س ا3�رام. ��/��رو�� إ���P �������ن

 .(�٤١.س ا��ر�	، ص (�/ر�(، �3و�ت إ�� ����د وُ)�ب ����1 إ�م ��ر ا�ن ا��ط�ب ا�/��م ا



 
����� ا��ر��و������� ����� ! ��� ا�

إن ��ر ا�ن ا��ط�ب )�ن �ن أ8د ا�را&�7ن ��*@ة &( ا�)��Pس، �ن ��ظور 8ر�( ود��(، و��س �ن ��ظور : را�ً/�
 :ا3J�رم �������3ن، �3ث 
�ل

�طَ� ��ِزُل ���1ِمJ �/�=�وا رط��َ�  " Vن= ا��N& ، 1�ِم �وَم ��ِدھمPِ��( )& د��وا ��� ا��8ر)�َن� J4[” .ا#��ِ�ِم ، و] 

وأ��7ً ُ��ل �ن ا���ب �/دم �وز ا�*@ة &( ا�)��Pس، &( ھذا ا�3د�ث ا��و
وف، وھو ا�3د�ث ا�ذي ُرِوَي �ن ا�*���3، 
 :و�ن ��ر ����3د�د

ُ َ�ْ�ُ" .... ْ�ُن 8ْ�َِراَن ، أ��2 إِْ�َ��ِ��لُ  أَْ�َ�َرَ�� أَُ�و ا3ُ�َْ�ْ�نِ  " =W )َ7ِِب َر� �َم َ&َ*َ�َ	 �َُ" َرُ�ٌل " أَن= ُ�َ�َر ْ�َن اْ�َ�ط= �3َِن َ
ِدَم ا�8=
�ِم إ5�ِ( أ3ُِّب أَْن َ�Pَ��ِِ�( َوُ�ْ)ِرَ�ِ�( أَْ�َت َوأَْ*�3َُ�َك َوُھَو : ِ�َن ا��=َ*�َرى َطَ/�ً�� ، َ&َ��َل �ُِ/َ�َر  َ&َ��َل َ�ُ" , َرُ�ٌل ِ�ْن ُ�َظَ��ِء ا�8=

 "ُ�ْ�َ ُ =W )َ7ِ�4ِلَ : ُ�َ�ُر َر��َ َوِر ا�=ِ�( ِ&��1َ َ�ْ/ِ�( ا��= V*ْم ِ�ْن أَْ�ِل ا�(ُ�َPِ��َ(َ َ�ْدُ�ُل J �=�ِ5." [إ] 

 
�� %$ ا��#س��� +*رة �� دا'& ! ��� ا�

  :وھذا �/��م �/روف &( ا��@م، و��2وذ �ن ��ر و��( ا��@م �.�"؛ &��ول ا�ن ����� �ن ا�*@ة &( ا�)��Pس
وا�ذن �ط���ً وھو . وھو 
ول ���ك ا���	 �ط���ً؛: وأ�� ا�*@ة &��1، &.��1 4@�4 أ
وال ��/���ء، &( �ذھب أ3�د و�Iره ...“

وھو ا�*M�3 ا��42ور �ن ��ر ا�ن ا��ط�ب و�Iره، وھو ��*وص �ن أ3�د : وا���4ث. 
ول �/ض أ*�3ب أ3�د
�م  -*�� W ���" و��م–و�Iره، أ�" إن )�ن &��1 *ور �م �*ّل &��1؛ #ن ا��@J �(P �د�ل ����ً &�" *ورة، و#ن ا���( 

 .إ�� )�� J �د�ل )��1�Pم وا�*ور &��1: �� &��1 �ن ا�*ور، و)ذ�ك 
�ل ��ر �د�ل ا�)/�� 3�� �3(



)���� �2رض ا��8�3، و��  -*�� W ���" و��م–وھ( ���ز�� ا����د ا����( ��� ا���ر، &.( ا�*�3�3ن أ�" ذ)ر ����( 
��داً، و*وروا &�" ��ك ا��*�و�ر، أو�Pك إذا ��ت &�1م ا�ر�ل ا�*��M ��وا ��� 
�ره �:"&��1 �ن ا��3ن وا��*�و�ر، &��ل

، وأ�� إذا �م �)ن &��1 *ور &�د *�� ا�*���3 )528(و���م ) 427(ا����ري " أو�Pك 8رار ا���ق ��د W �وم ا������
 [6[” .&( ا�)����

أ�طورة إًذا ا���ب ھو ���ت أ)ذو�� ا3�رام ��ر �������3ن، �ل ��P��� ��2د�� �/ر&�1 )ل ا������ن، وھم �*���ن ��� 
���رIم �ن أن ا�ن ����� 
�ل أن ا�*���3 *�وا &( )��Pس ��س &��1 *ور، ورأ��� . ا3�رام ��ر �3ر�� )���� ا������

���ً�� أن ��ر �.�" *�� &( )���� ا��1د؛ &1ل ھذا �/زز &)رة ا3�رام ا�*���3 �������3ن و)��1�Pم؟؟ &Nن �)�ت 
�ھد إ�� ا��وم، &( )ل ا�وطن ا�/ر�( وا��@�(، ��� ا���1ك ا������ن ا�P��7ر ا���3، ��18د ا���3رة؛ &2)�ر د��ل 8

 Jس، وP��( وا��4�ن، ����� ����ب 	ا��رن ا���� )& �����ل ��3وق ا������3ن ا�د����، ھو إن ا�)�4ر �ن ا�����د ا�Pا#وا
 .أ3��ج إ�� ا��/��ب ��� �/�� ھذا، &�N" ��)�م �8)ل أوM7 �ن أي �.��ر


��" ��ر ��طر�رك ا��دس *.رو��وس، �)ن �����; ��� طر��3ه إ�� اHن، أن �� 
��" ��ر �م ��ت أط/ن &(  �� �3*
&������� �"، )���� ا������ ھ( . �)ن ا���ب ا����3(، �ل )��ت �" أ���ب أ�رى ���Pد��، �/دم ا�*@ة &( )���� ا������

ا��)�ن ا�ذي �/زز Jھوت *�ب و
���� رب ا���د  �)�ن ��(ء ���*ور وJ ��وز �" أن �*�( &��1؛ &7@ً �ن أ��1
#ن 
���� رب ا���د ��وع ا����M، وا��*�ره ��� أھم �8)�� ��د . ��وع ا����M؛ وھذا �ر&�7 ا�����ون �8دة

ا����ن، وھ( ا��وت؛ )��ت وJ زا�ت )��وس إ���س ا���1ك، ا��( �Iرت، وJ زا�ت ���ر ا��@��ن �ن ا��.وس ��ر 
 .ا���ر�9

 ��ن ��ور ا����ن ا��$���ن �ن ا�#"! ا ����؟ ��ف

و�)( �)ون د
���ن &( ا����� ��� ھذا ا��ؤال، ��ورد )�ف )�ن 8/ور ا��طر�رك *.رو��وس، �ن ا3�@ل ا������ن 
 .�\را7( ا���د��

، ٦٣٤وأ&7ل �� ��)ن أن �ورده ھو �ط����" و�ظ��"؛ و&��� ��( �/ض ا����ط.�ت �ن �ظ� ا���@د ا��( 
د��1 ��� 
و��ر &��1 �ن �و&" . وا��( )��ت 3وا�( ����ن 
�ل ��وط �د��� ا��دس، و�/د و
ت 
*�ر �ن ��وط �د��� ��ت �3م

 :�راء ا�/دوان ا��@�( ����1؛ &��ل وا����P" �/دم إ�)���� ��د��" &( ��ت �3م &( ��د ا���@د؛

ون �رور�� إ�� ھ��ك، �3ث أ���  " Vل ��ت �3م ا���د��، وأ*�3وا �3ِد�ا3 ،W رف/� J ا��@�( ا�ذي M�.إن ��وش ا�
ذا ���� �ن إ... ، إذا ��رأ�� وا
�ر��� �ن ��ت �3��� ا�����3 ا���د��)أور��8م(1�ُدد ���ذ�M وا�د��ر إذا �ر)�� �د����� ا���د�� 

#ن ��و&1م . �ط�����، ��37ك ��� ا���1ء أ�داؤ��، و&�13م ا��@�(، و��رى د��رھم وا7�3@�1م &( و
ت 
*�ر
” .ا�دا��� ����رق 
�و�1م، وأ
وا�1م ���.رق، و��1�1م ��)ون ������ �1م، و��.�3ون ��� ا�طر�ق إ�� ��ت �3م �ن �د�د

]7] 

 :�/د ا3�@ل ا������ن #ور��8م �3وا�( ���، 
�ل ��1م ، أي٦٣٧أو  ٦٣٦و&( أ3د �ظ��"، ��� 
 –ط�ً/� �م �����1 أ����ء )�������ن (��د د�ل ا�����ون، ا�ذ�ن J �/ر&ون W، �د��� ر��� ا����M ا���د��، أور��8م  .. “

 ."، ����ح �ن W و���ب ��" ��� اھ����� ا�)��ر)را�	 ا����ل ا#ول

 :و�ن ���1Pم ��3رم 
�ل
؛ وأ�ذوا �/1م ر��ل؛ ا��/ض ����وة، وا��/ض �Nراد�1م، )���3 ��ل ا��1)ل" ()����ول"��د ��روا إ�� ا��)�ن ا��د�و .. "

 [8[” .ا��/�ن، ا��)رس �*�وا�1م، ا�ذي �د�و�" ���ًدا) أي �/�دھم(�)( ��ظ.وا ا��)�ن ا�ذي ��وا ���" 1P�8م 

��ًدا ��� ا��*�در ا��ر�����، أن *.رو��وس ��د ��وط أور��8م أ��7ً �4و&���س، ا��ؤرخ �ن ا��رن ا��4�ن، 
�ل �/
 ً@P�
3ً�� ھذه ر��� ا��راب ا���P�� &( ا��)�ن ا���دس، ا��( �)�م ���1 دا���ل “: ��2دي ا�/دوان ا��@�(، *�ح ��P�8زاز 

 .(١٤: ١٣و�ر
س  ١٥: �3�٢٤ب أ
وال ا����M &(؛ ��� ] (9[” .ا���(

 The) و*ف أن *.رو��وس )�ن �/��ر ا�/رب و��� رأ�1م ��ر، 8/ب )ر�" أ��7ً ا��ؤرخ إ�و����وس
Encounter, p 42).  ؛ وو*.1م أ��7ً ���و3وش "ا���ف ا��@�("وأ��7ً و*ف ا�/رب ����را�رة؛ وأ��� 3ر�1م �ـ

Wرف ا#�@ق و/� J )�10. [ا������، ا�] 

��� )�ب ا���ر�9 ا�/ر���؛ �ل )�ن 3ز�ً�� �)�ور ا���ب ���  إًذا �م �)ن *.رو��وس ��رور ��دوم ا������ن )�� �*وره
ھذه ا�)�ر�4 ا�)�رى ا��( أ*��ت ا#��)ن ا���د�� وا�.��ط����ن ا������3ن؛ �ل ھ( أ)�ر )�ر�4 أ*��ت )ل �� ���� 

م وا�/دل إ�� ���وطن ا�/ر�( إ�� ا��وم؛ �ذ�ك )��ت، وJ زا�ت، ��ك ا#را7( ا��( ��ود ����1 ا��@م، ����� �ن ا��@
 .ا��وم



ا���ب �ن )����( ���ك ا����Jت ا�4@�4، ھو أن أ�8	 ا�8/ب ا�/ر�( ا����م، أن �وا�" ���7" �����8 و
�ب �.�وح 
&����ب ا#���( &( ا�.8ل ا�/ر�( ا�)��ر ��� ���	 ا#*/دة، . و�ز�"، �)( ���ط�	 أن ��ط�ق إ�� ا#��م ��� أ��س ��(

��م، �/وّ��؛ &@ ��)ن أن ���( 3ق ���  �١٤٠٠ ا��( ��� ����1 ���	 ��ك ا��73رة ��ذ ھو أن ا#����ت ا���ر���
 .��طل، �دل ��� ظ�م، �@م ��� د��ء، و����3 ��� �ط2
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