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 هر انقرآٌكتاب )جىا
 وَتائج انصُعح( نهثاقىيل

 ()أ. د. ٌةزن اىٍجةرك

 اق٥ ا١٣ذةب: صٮا٬ؿ ا٣ٞؿآف ك٩ذةاش ا٣ى٪ٕح.

ٌٰ ثػػ٨ ا٣عكػػٲ٨ اٵوػػج٭ة٩ٰ  ا٧٣ؤ٣ػػٙ: صػػة٦ٓ ا٤ٕ٣ػػٮـ، أثػػٮ ا٣عكػػ٨ ٤ٔػػ

 .541٬ا٣جةٝٮ٣ٰ ا٧٣ذٮَّٚٯ ق٪ح 

ٌٞػٜ ٩ٌىػ٫، ك٤ٌٔػٜ ظٮامػٲ٫،  ا٧٣عٜٞ: د. ٦ع٧ؽ أظ٧ؽ ا٣ػؽا٣ٰ. ٝػؿأق كظ

 كو٪ٓ ٚ٭ةرق٫.

 ـ.1119=  1441٬ؽر ٨ٔ دار ا٥٤ٞ٣ ثؽ٦نٜ، ٰٚ َجٕذ٫ اٵك٣ٯ ق٪ح كو

ٛؿ اٵٌكؿ ٦ٌٞؽ٦ح ا٣ذعٞٲٜ، زػ٥ ظػؽٱسةن  ا١٣ذةب ٰٚ أرثٕح أقٛةر، ظٮل ا٣كِّ

٨ٔ صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣جةٝٮ٣ٰ كآزةرق، كدٕؿٱٛػةن ث١ذةثػ٫ صػٮا٬ؿ ا٣ٞػؿآف، كدعٞٲٞػةن 

٫ ثجٲةفو كظضش ٹ دؽٚٓ. ِّٛ  ٹق٥ ا١٣ذةب كوٌعح ٩كجذ٫ إ٣ٯ ٦ؤ٣

ِّٙ ٰٚ و٪ٓ ٠ذةث٫، كدػةثٓ أػجػةرق كك ٝٙ ا٧٣عٜٞ ثٕؽ ذ٣ٟ ٔ٪ؽ ٦ىةدر ا٧٣ؤ٣

ى٫ ثؽٌٝح، ظذٯ ٔؿؼ ٦ة ٔـاق ا٧٣ؤ٣ٌٙ إ٣ٯ ٝةا٤ٲ٫ ك٦ة ٫٤ٞ٩ كأ٢ٛٗ ٔػـكق أك ٠ػذ٥  ك٩ٞٮ٣

اق٥ ٝةا٫٤! ز٥ كوٙ ٦ؼُٮَةت ا١٣ذةب ا٧٣ٕذ٧ػؽة، كثػٲ٨ٌ ٦ػة ٝػةـ ٤ٔٲػ٫ دعٞٲٞػ٫ 

ٺـ أد٧٪ٌػٯ أف ٱٞػؿأق ٦ػ٨ ٤٣٪ٌه، ك٦ة امذ٢٧ ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٦ٞذٌٲةت ا٣ذعٞٲػٜ، ك٬ػٮ ٠ػ

ٌٜٞ، ك٣ٲػؿل أ٩ػ٫ ٧ٌ٤٠ػة  ٱذىٌؽل ٤٣ذعٞٲٜ ٣ٲؽرؾ ٦ؽل ا٧٣كؤك٣ٲح ا٣ذٰ ٱذع٤٧ٌ٭ة ا٧٣ع

                                                 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 
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اردٞخ ردجح ا٧٣ؤ٣ٙ ٰٚ ا٥٤ٕ٣، ك٧ٌ٤٠ػة د٪ٌٮٔػخ ٤ٔٮ٦ػ٫، زادت ٦كػؤك٣ٲح ا٧٣عٞػٜ 

ٌٞٞػٲ٨ ٧ٝػ٥  ٲ٨ ٱعذػةصٮف إ٣ػٯ ٦ع ِّٛ ك٠سؿت دجٕةت ٫٤٧ٔ؛ ٚةٵٔٺـ ا٥٧ٞ٣ ٨٦ ا٧٣ؤ٣

ٌٞٞةن ٦ذٞ٪ػةن آدػةق اهلل ثكػُح ٚػٰ ٰٚ ا٣ذعٞٲٜ... ك٨٦ ظ ٌِ اٷ٦ةـ ا٣جةٝٮ٣ٰ أف ٬ٲٌأ ٫٣ ٦ع

ا٥٤ٕ٣ كأ٩ةة ٰٚ ا٣ُجٓ، كظج ػة ٤٣ؽٌٝػح كاٷدٞػةف. ك٣ػٲف ا٧ٕ٣ػ٢ ٦ػٓ اٷ٦ػةـ ا٣جػةٝٮ٣ٰ 

ىةن ك٩ةٝؽان ٳراا٭٥ كأٝػٮا٣٭٥،  ثك٭٢ كٹ ٱكٲؿ، ك٬ٮ ا٣ؾم دذجٓ ا٧٤ٕ٣ةء ٩ةٝٺن ك٦ذٛعِّ

٦ة٦ٲ٨ ا٣ض٤ٲ٤ٲ٨ أثٰ ٤ٰٔ ا٣ٛةرقػٰ، كٔجػؽ ك٬ٮ ا٣ؾم ث٤ٖ ٦ؿدجح اٹقذؽراؾ ٤ٔٯ اٷ

 ا٣ٞة٬ؿ ا٣ضؿصة٩ٰ، ك٧٬ة ٨٦ ٧٬ة!! كٝؽ ٝةـ ا٧٣عٜٞ ػٲؿ ٝٲةـ كأ٫ٕٛ٩.

إ٫٩ ٠ذةب ٰٚ ا٣٪عٮ؛ ٵ٩ػ٫ ٱٌػ٥ ٦ض٧ٮٔػح ٦ػ٨  :ك٩ع٨ ٥٤ْ٩ ا١٣ذةب إف ٤ٝ٪ة

ك١٣٪٫ ٱجكٍ ا٣٪عٮ ث٧ٕة٩ٲ٫ كأوٮ٫٣ ك٦كةا٫٤، كٱكػذؼؿج صػٮا٬ؿ ا٣ٞػؿآف  ،ا٤ٕ٣ٮـ

دكذؽٔٲ٫ أقة٣ٲت ا٣ٕؿثٲٌح ك٦ٮًػٮٔةد٭ة ٠ةٌٚػح ٦ػ٨ ٤ٔػٮـ  ٧٦ة ٱكذؽٔٲ٫ ا٣٪عٮ، ك٦ة

إف ا١٣ذةب ٦ى٪َّٙ ثعكت أثٮاب ا٣٪عٮ ك٦ة صةء ٦ػ٨ أ٦س٤ذ٭ػة  .كأقؿار كإمةرات

ٜ ٦ٓ ٠ذةب ا٣نٲغ ٔجػؽ ا٣ؼػة٣ٜ ٌٔػٲ٧ح  ٰٚ ٠ذةب اهلل، ك٬ٮ ٨٦ ٬ؾا ا٣ضة٩ت ٦ذَّٛ

ٕػٌؽد ك١٣٪٫ ٦ؼذ٤ٙ ٔ٪٫ ثكٕح ٦ة ٱذ٪ةك٫٣، كثذ ،«دراقةت ٵق٤ٮب ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥»

٦ٮًٮٔةد٫ كدٌٛؿٔةت ٤ٔٮ٫٦. كٝؽ ٥ًٌ ا١٣ذةب دكٕٲ٨ ثةثةن ذ٠ؿ ا٣جػةٝٮ٣ٰ ٚٲ٭ػة ٦ػة 

اقذؼؿص٫ ٨٦ ا٣ذ٪ـٱ٢ ٦ػ٨ ٝٮأػؽ ا٣٪عػٮ كدٝةاٞػ٫، ٦نػٲؿان إ٣ػٯ ٝٲ٧ػح ا٣٪عػٮ ٚػٰ 

 اقذؼؿاج ٦ة اقذؼؿج ٨٦ ا٣ضٮا٬ؿ ثة٣ٞٮؿ:

 إ٧٩ػػػػة ا٣٪عػػػػٮٌم ٚػػػػٰ ٦ض٤كػػػػ٫

 

ػػؽىؼ  ٠ًنػػ٭ةبو زةٝػػت ثػػٲ٨ ا٣كُّ
(1)

 

 ٲػػػ٫ ٧٠ػػػةٱىؼػػػؿج ا٣ٞػػػؿآفي ٦ػػػ٨ ٚ 

 

ػػؽىؼ  رَّة ٦ػػ٨ ثػػٲ٨ ا٣ىَّ  دىؼػػؿج ا٣ػػؽُّ

كٱجؽأ ا١٣ذةب ثة٣جةب اٵكؿ، ك٬ٮ ثةب ٦ػة كرد ٚػٰ ا٣ذ٪ـٱػ٢ ٦ػ٨ إًػ٧ةر  

٧ػػ٢، كدذػػةثٓ ثٕػػؽق اٵثػػٮاب ا٣ذكػػٕٮف، ك٠ػػ٢ٌ ثػػةب ٦٪٭ػػة ٧٣ٮًػػٮع ٦ػػ٨  ا٣ضي

 ٦ٮًٮٔةت ا٣٪عٮ ٦س٢:

                                                 

ٍؽٚح، ك٬ٰ ا٣ (1) ٧٤ح.ا٣ٌكؽؼ: ج قي ُّْ 
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 ٦ة صةء ٰٚ ا٣ذ٪ـٱ٢ كٝؽ ظؾؼ ٦٪٫ ا٣ضةٌر. -

 ٦ة صةء ٨٦ أق٧ةء ا٣ٛة٤ٔٲ٨ ٦ٌةٚةن. -

 ٰٚ اٹػذٺؼ ٰٚ ا٧ٌ٣ٲؿ، إ٣ٯ أٌم مٰء ٱٕٮد؟ -

 ٰٚ ا٣ُٕٙ ٤ٔٯ ا٧ٌ٧٣ؿ. -

 ٰٚ ا٣ع٢٧ ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ. -

 ٰٚ اٷثؽاؿ ٨٦ ٹـ ا٧٣ٌةٔٙ. -

 ٰٚ ظؾؼ كاك ا٣ُٕٙ. -

 ٰٚ إصؿاء ٗٲؿ ا٣ٺزـ ٦ضؿل ا٣ٺزـ. -

 ٦ة صةء ٰٚ ا٣ذ٪ـٱ٢ كّة٬ؿق ٱؼة٣ٙ ٦ة ٰٚ ٠ذةب قٲجٮٱ٫. -

أف ظؽٱر ا٧٣ؤ٣ِّػٙ  ٤ٔٯ أف ٦ة ٱضت أف ٱؾ٠ؿ ثٕؽ ٦ٕؿٚح أثٮاب ا١٣ذةب،

ٰٚ ٬ؾق اٵثٮاب ٤٠ٌ٭ة ٥٣ ٱ٨١ ظؽٱر ا٣٪عٮٌم كظؽق! ث٢ ٠ةف ظؽٱر ا٣ٕػة٥٣ 

ٰٚ ا٣ذٛكٲؿ ك٦ٕة٩ٰ ا٣ٞػؿآف كإٔؿاثػ٫، كأظ١ػةـ ا٣ٮٝػٙ كاٹثذػؽاء، كا٣ٕػةرؼ 

ثأقجةب ا٣٪ـكؿ، كا٣٪ةقغ كا٧٣٪كٮخ... ك٠ةف ٝج٢ ذ٣ٟ ٫ٌ٤٠، كثٕؽ ذ٣ٟ ٤٠ػ٫، 

٨ ث١ػ٢ٌ ٤ٔٮ٦ػ٫ ك٦ٕةرٚػ٫، كثػة٣٪عٮ ذ٣ٟ ا٣٪عٮٌم ا٣٪ةٚؾ ا٣جىٲؿة، ا٣ؾم ٱكذٕٲ

٦٪٭ة ػةٌوح، كثة١٣سٲؿ ٨٦ ٦عٛٮ٫ّ ك٦٪ٞٮ٫٣ ٧٦ة ظٮد٫ ٠ذػت ا٣ذػؿاث ا٤٣٘ػٮٌم 

كاٵدثٰ، كدكاكٱ٨ ا٣نٕؿ ك٦ؼذةراد٫... ٣ٲى٢ إ٣ٯ ٦ة ٱكٕٯ إ٣ٲ٫ ٦ػ٨ ا١٣نػٙ 

 ٚٲض٤ٌٲ٭ة ٤٣ٞةرئ ثٲِّ٪ح ٦ٌٲبح ٦نؿٝح. ،٨ٔ ا٣ضٮ٬ؿة كص٧ة٣٭ة كأقؿار٬ة

، كوةظت رظ٤ذ٫ ا٧٤ٕ٣ٲح، كد٣ٲ٢ ٝةرا٫ ك٣ٞؽ ٠ةف ا٧٣عٜٞ رٚٲٜ ا٧٣ؤ٣ٙ

ط كٱنػؿح  ًٌ إ٣ٯ ٢٠ ٦ة ٱذٌى٢ ث٫ ٧٤ٔةن كرأٱةن كد٤ٕٲٞةن كرد ا ك١ٚؿان كاصذ٭ةدان؛ ٱٮ

ِّٜٞ ا٣ػؾم  ٌٟ كٱؿٌصط، ٣ٲض٢ٕ ٨٦ ا٣ٞةرئ قةاعةن ٱذجٓ ا٧٣ع كٱ٤ٌٕٜ، كٱٞج٢ كٱن

جح، ٱأػػؾ ثٲػؽ ا٣ٞػةرئ إ٣ػٯ  ٌٕ ٠ةف ػٲؿ د٣ٲ٢ ٰٚ َؿٱٜ ٧٤ٔٲٌح وٕجح َٮٱ٤ح ٦ذن

ٌٞح كٔ٪ةء.ا٣س٧ؿ  ات أك ا٣ضٮا٬ؿ ثؿاظح كا٧َب٪ةف، كٱٕة٩ٰ ٬ٮ ٦ة ٱٕة٩ٲ٫ ٨٦ ٦ن
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َّٞػؿ ٩ىٮوػ٫ كر٧َّٝ٭ػة، كًػجٍ ٦ةدٌدػ٫ كػػٌؿج  ِّٞػٜ ا١٣ذػةب، كٚ ٣ٞؽ ٝػؿأ ا٧٣ع

مٮا٬ؽق ٨٦ آٱةت كٝؿاءات كأظةدٱر كأ٦سػةؿ كأمػٕةر كأراصٲػـ ك٦ػة امػذ٭ؿ ٔػ٨ 

٠ػ٢ مػٰء إ٣ػٯ  ا٣ٕؿب ٨٦ اٵقة٣ٲت كاٵ٦س٤ح ا٤٣٘ٮٱح كا٣ىؿٚٲح كا٣٪عٮٱػح، كٔػـا

٦ىؽرق، ك٤ٌٜٔ ٤ٔٯ ٦ة ٱعذةج ٦٪٫ إ٣ٯ د٤ٕٲٜ، كأزجخ ٦ة رآق ا٣عٜ ٦ػ٨ ا٣ٮصػٮق ٚػٰ 

٠سٲؿ ٨٦ ٦كةا٢ ا٤٣٘ح كا٣٪عٮ كا٣ىؿؼ كاٷٔؿاب كدٮصٲ٫ ا٣ٞػؿاءات. ك٤٣ٞػةرئ أف 

ٱؽرؾ ٦ؽل ٦ة ٔة٩ةق ا٧٣عٜٞ ٰٚ اقذٞىػةا٫ ٵٝػٮاؿ ا٧٤ٕ٣ػةء كآراا٭ػ٥، ك٦ٕةرًػذ٫ 

ا٢ ا٥٤ٕ٣، ك٦ة مؿظٮق ٨٦ أٝٮاؿ، ك٦ػة اػذ٤ٛػٮا ثٌٕ٭ة ثجٕي، ٚٲ٧ة د٪ة٤ٝٮق ٨٦ ٦كة

ٚٲ٫ ٨٦ ٚؿكع، دع١ٰ ٣٪ة ٗـارة ٰٚ ا٥٤ٕ٣، كقػٕحن ٚػٰ ا٧٣ٕؿٚػح كاٹَػٺع، كٝػؽرة 

 ٔ٪ؽ ا٧٣ؤ٣ٙ ٤ٔٯ ا٣ٌجٍ كا٣ٌؿثٍ، ك٩ٛةذان ٰٚ ا١ٛ٣ؿ كا٣جىٲؿة.

ٌٜٞ، أف ٱٕؿؼ أ٫٩ و٪ٓ ١٤٣ذةب ٦ػ٨  كظكت ا٣ٞةرئ ٣ٲٕؿؼ ٦ؽل ٦ٕة٩ةة ا٧٣ع

ة٩ٲح كٔنؿٱ٨ ٚ٭ؿقةن، ظذٯ اظذةصخ إ٣ٯ ٚ٭ؿس ا٣ٛ٭ػةرس ا٣ٛ٭ةرس ٦ة ث٤ٖ ٔؽدق ز٧

ا٣ؾم امذ٢٧ ٤ٔػٯ ٚ٭ػةرس أثػٮاب ا١٣ذػةب ثعكػت ٤ٔٮ٦ػ٫، « د٣ٲ٢ ا٣ٛ٭ةرس»أك 

كأثٮاب ا١٣ذةب ثعكػت ٦كػةا٤٭ة، كٚ٭ػةرس اٳٱػةت، كا٣ٞػؿاءات، كاٵظةدٱػر، 

كاٵ٦سةؿ، كاٵمٕةر كاٵراصٲـ، كاٵقة٣ٲت، كاٵ٣ٛةظ، ك٦كةا٢ ا٣ٕؿثٲح، كاٵ٣ٛػةظ 

ؿة، كاٵًؽاد، كا٧٣ٌٕؿثػةت، كا٧٣ىػ٤ُعةت ا٣٪عٮٱػح، كا٧٣كػةا٢ ا٣ٛٞ٭ٲػح، ا٧٣ ٛكَّ

 كا٣جٺٗح، كاٵٔٺـ ٨٦ ص٧ةٔةت كث٤ؽاف ك٠ذت ك٦ىةدر كمٮارد.

كا١٣ذةب ثعٜ صٮ٬ؿة ٨٦ ا٣ضٮا٬ؿ كدرَّة ٦ػ٨ درر ا٣ذػؿاث، ٵ٩ػ٫ ػـا٩ػح 

٤ٔػٮـ، ك١٦ذجػح ٝةا٧ػػح ثػؾاد٭ة ث٧ػة ًػػ٥ٌ ٦ػ٨ ٦كػةا٢ ٹ ٱ١ػػةد ٱعىػؿ٬ة ٤ٔػػ٥ 

ا٣ؽٝٲٜ، ك٬ٮ ٦سةؿ ث٢ ظٌضح كد٣ٲ٢ ٤ٔٯ أف ٤ٔٮـ ا٣ٕؿثٲح ٦ذ١ة٤٦ح،  ثةػذىةو٫

ٙ ٨٦ أ٦ذ٪ة ٥٣ ٱ٨١ ٩عٮٱ ػة أك ٤ى كَّ ٱٌٕؽ ثٌٕ٭ة ثٌٕةن، كأف ٔة٥٣ ا٣ٕؿثٲح ٔ٪ؽ ا٣

وؿٚٲ ة أك ثٺٗٲ ة، ث٢ ٠ةف ٢٠ أك٣بٟ ٦ضذ٧ٕػٲ٨، كأف ذ٣ػٟ ٤٠ٌػ٫ ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ إٌٹ 

ٞػؿآف كا٣نػؿٱٕح كٚٞ٭٭ػة، )آ٣ح( ٣٘ٲؿق ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ٠ة٣ذٛكٲؿ ك٦ة ٱذٌى٢ ث٤ٕػٮـ ا٣
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ك٣ؾ٣ٟ ٥٣ ٱ٨١ ٱذىٌؽل ١٤٣ٺـ ٤ٔٯ ا٣ٞػؿآف ك٩ٌىػ٫ إٌٹ ٦ػ٨ ٠ػةف ٦ذٞ٪ػةن ١٣ػ٢ 

 د٤ٟ ا٤ٕ٣ٮـ ثأوٮ٣٭ة كٚؿكٔ٭ة، كٔةرٚةن ث٤٘ةت ا٣ٕؿب أك ٣٭ضةد٭ة كأقة٣ٲج٭ة.

 ك٣ٞؽ ٠ةف ا٧٣عٜٞ أ٬ٺن ٧٣ة ٩ؽب ٩ٛك٫ إ٣ٲ٫ كٝةـ ث٫،

 كإذا قٌؼؿ اٷ٫٣ رصةٹن 

 

 ٣كػػٕٲؽو ٚػػإ٩ٌ٭٥ قػػٕؽاء 

ِّٜٞ ثأٱؽٱ٪ة إ٣ٯ صٮا٬ؿ ا١٣ذةب، ك٠نٙ ا٧٣نػ١ٺت، ك٠ػةف ٚ  ٤ٞؽ أػؾ ا٧٣ع

د٣ٲ٢ ا٣جةٝٮ٣ٰ ٚٲ٧ة أػؿج ٨٦ آزػةرق، كإف ٠ػةف ٚػٰ دعٞٲٞػ٫ ٦نػذؿٔةن ًمػؿٔحن ذات 

ٌٞٞػةن  ٧٩ٍ وٕت، ك٦ك٤ٟ ٔكٲؿ ٤ٔٯ ٗٲؿ أ٤٬ػ٫، ٚضػـاق اهلل ػٲػؿ ٦ػة ٱضػـم ٦ع

ٛىؿ ٔػ٨ كص ػ ٭ػ٫، ك٩سػؿ ٚٮااػؽق ٔة٧٣ةن ٨ٔ ٫٧٤ٔ؛ ٤ٚٞؽ ص٢ٕ ٠ذةب ا٣جةٝٮ٣ٰ ٠ذةثةن قى

كٚؿااؽق أ٦ةـ ٨٦ ٹ ٱٞٮل ٤ٔٯ ا٣ذك٤ٌٜ إ٣ٯ أٔة٣ٰ ا٥٧ٞ٣، كٹ ٱٞٮل ٤ٔٯ ا٣٘ػٮص 

ٚػٰ د٤ػٟ ا٤٣ٌضػش، ٚػأدٯ ا٧٣عٞػٜ ث٤ٕػ٥ ا٣جػةٝٮ٣ٰ إ٣ػٯ ا٣نػٮاَئ اٳ٦٪ػح، كإ٣ػػٯ 

ا٣كٛٮح ا٧٣٪ؼٌٛح، كّ٭ؿ كص٫ ا٣ذعٞٲٜ كا٣ذؽٝٲٜ ٰٚ ٢٠ و٘ٲؿة ك٠جٲػؿة، ظذػٯ 

٣ذٛٞٲؿ كا٣ذػؿٝٲ٥ كا٣ذػؿاثٍ ثػٲ٨ ا٣٪ىػٮص كو٢ إ٣ٯ ا٣٪ذٲضح ثة٧َب٪ةف، كزاد ٰٚ ا

كا٧٣ٞةَٓ، كا٣ذؾ٠ٲؿ ٧٦ة صةء ٰٚ ٠ذت أػػؿل ٧٤٣ؤ٣ٌػٙ ظذػٯ اقػذُةع ا٣ػؽ٠ذٮر 

ث٢ أف ٱيض٧ٌٓ ٣٪ة وػٮر ا٣جػةٝٮ٣ٰ ا٧٤ٕ٣ٲٌػح ٦ػ٨ ص٧ٲػٓ آزػةرق،  ،ا٣ؽا٣ٰ أف ٱىٌٮر ٣٪ة

٣ٲٌٞؽ٦٭ة ٣٪ة مؼىٲٌح ٧٤ٔٲح ٦ض٧ٮٔح اٵَؿاؼ ٰٚ ٬ؾا ا١٣ذةب ٤ٔٯ ٩عٮ ٦ة رأٱ٪ػة 

 ة ا٥٤ٕ٣ ك٣ُٙ ا٣جىٲؿة كا٣ٞؽرة ٤ٔٯ ا٣ٌجٍ كاٷظ١ةـ.٨٦ ٗـار

أظك٨ و٪ٕةن ٰٚ ا٣ٛ٭ةرس ا٣ذٰ دٲٌكؿ ٤٣ٞػةرئ ا٣ٮوػٮؿ إ٣ػٯ ث٘ٲذػ٫ ٦ػ٨ ك

أٝؿب ا٣ُؿؽ كأٱكؿ٬ة، ٣ذ٪ٌٮٔ٭ة ك٠سؿد٭ة كظك٨ دى٪ٲٛ٭ة. ٤ٚٞػؽ ٠ة٩ػخ د٣ػٲٺن 

 إ٣ٯ ٢٠ و٘ٲؿة ك٠جٲؿة ٰٚ أثٮاب ا١٣ذةب ا٣ذكٕٲ٨.

ةؿ، ك١٣٪ٰ دػؾ٠ٌؿت أف ٚةًػٺن ٦ػ٨ ٝػؽ٦ةء كثٕؽ، ٚٞؽ ٠٪خ ٤ٔٯ ٩ٲٌح إ٩٭ةء ا٧٣ٞ

ٌٞج٫ ز٦ٲ٢ ك٠ذت ٱٞػٮؿ:  ك٠ذػت »ا٧٣ض٧ٕٲٲ٨ ٠ذت دٞؿٱْةن ١٣ذةبو ّ٭ؿ ٰٚ ظٲ٪٫، ٚذٕ

ز٦ٲ٤٪ة ا٣ٛة٢ً ٦ٞػةٹن ٚػٰ ثػةب ا٣ذٕؿٱػٙ كا٣٪ٞػؽ، ك١٣٪ػ٫ أزجػخ ا٣٪ىػٙ ا٧٣ذ٤ٌٕػٜ 
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ػٙ؟! ،ثة٣ذٕؿٱٙ ك٩كٰ أك أ٢٧٬ ا٣٪ٍِّىٙ اٳػػؿ ٕٚػؽت أثعػر ٔػ٨ « ٚػأٱ٨ ا٣٪َّىى

 ث٫ ا٣٪ىٙ ا٣سة٩ٰ ٨٦ ا٧٣ٞةؿ، ٣ٲ٪ُجٜ ٤ٔٲ٫ ا٣٪ىٙ ا٣سة٩ٰ ٨٦ ا٣ٕ٪ٮاف!٦٪ٛؾ أد٥ٌ 

ٗٲػؿ ٧٤٠ػح كاظػؽة أػُػأ  -ك٬ػٮ ٠سٲػؿ  -٥٣ أصؽ ٚٲ٧ة ٝؿأد٫ ٨٦ ا١٣ذةب 

ا٣ُةثٓ ٚٲ٭ة، ك٬ٰ ٧٤٠ح )ا٣كؿاكٱ٢(
(1)

، ك٦ػة ٩كػجذ٭ة إ٣ػٯ ا٧٣ُجٕػح إٌٹ ٵ٩٪ػٰ 

ِّٜٞ ٱسجذ٭ة وعٲعح ٰٚ ٩نؿد٫ ١٣ذةب  ٧٤٣جؿد« ا١٣ة٢٦»كصؽت ا٧٣ع
(3)

. ز٥ ٣ػ٥ 

أصؽ ٦ة أقذُٲٓ ا٣كؤاؿ ٔ٪٫ إٌٹ ٰٚ ٦ٮًٓ كاظؽ ك٦ٮًٮع كاظؽ، ٬ػٮ ٔ٪ػٮاف 

ا١٣ذةب، ٤ٚٞؽ ٠٪خ أظٌت أف ٱٞٙ ا٧٣عٜٞ ٔ٪ؽ ا٣ٕ٪ٮاف ٣ٲٞٮؿ ٧٤٠ح ٚٲ٧ة صةء 

 ٚٲ٫ ٨٦ اٹٝذؿاف ثٲ٨ ٩ذةاش ا٣ى٪ٕح كصٮا٬ؿ ا٣ٞؿآف!

« ٠ذةب صٮا٬ؿ ا٣ٞؿآف ك٩ذػةاش ا٣ىػ٪ٕح»٣ٞؽ ٝةؿ ا٧٣عٜٞ ٠ٺ٦ةن دعخ ٔ٪ٮاف 

٪ةكؿ ٚٲ٫ ا٣عؽٱر ٨ٔ اق٥ ا١٣ذةب كوٌعح ٩كجذ٫ إ٣ٯ وةظج٫د
(4)

كا٩ذ٭ٯ إ٣ػٯ أف  ،

٧أٌف إ٣ٲ٫.  صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ ق٧َّٯ ٠ذةث٫ ثةق٧ٲ٨ ٦ُٕٮٚٲ٨. ك٠ةف ٠ٺ٫٦ دٝٲٞةن ٱُي

ك٨ٌ١٣ ا٣ؾم أقأؿ ٔ٪٫ ٬ٮ ٬ؾا ا٣ض٧ٓ ٰٚ ا٣ٕ٪ٮاف ثػٲ٨ اقػ٧ٲ٨ ٱػؽٌؿ ٠ػ٢ 

٬ػٮ ا٣ىػ٪ٕح أظػؽ٧٬ة ٬ػٮ ا٣ضػٮا٬ؿ ا٣ٞؿآ٩ٲػح، كاٳػػؿ  :٦٪٭٧ة ٤ٔٯ ٦ٮًػٮع

ك٩ذةاض٭ة، أك ا٣ى٪ٕح ا٧٤ٕ٣ٲٌح. ٣ٞؽ ٠٪خ ٦٪ؾ زٺزٲ٨ ق٪ح ٦ٮ٣ٕةن ثض٧ٓ ٔ٪ٮا٩ةت 

ٌٕػخ ٔػؽدان ٦٪٭ػة ٦عػةكٹن  ا١٣ذت ا٣ذٰ دٛ٪٨ٌ ا٣ٞؽ٦ةء ٚػٰ إَٺٝ٭ػة ٤ٔٲ٭ػة، كدذج

 ا٣ؿَّثٍ ثٲ٪٭ة كثٲ٨ ٦ة دؽٌؿ ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٩ٛٮس أوعةث٭ة كَجةٔ٭٥!

ا٧٤ٕ٣ٲػح ٚػٰ  ك٠٪خ أظٌت أف أق٧ٓ ٨٦ وةظت ا٣جةٝٮ٣ٰ كرٚٲػٜ رظ٤ذػ٫

: ص٢ٌ آزةرق، ك٬ٮ ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ؽا٣ٰ، ٧٤٠ح ظٮؿ ٬ؾا اٹٝذؿاف ٚػٰ ذ٣ػٟ ا٣ٕ٪ػٮاف

ٚػؿاح ٱىػٌؿح ثػأف ٦ػة ث٤٘ػ٫ ٦ػ٨  ،أ٠ةف اٷ٦ةـ ا٣جةٝٮ٣ٰ ٱؿٱؽ اٹٚذؼػةر كا٧٣٪ٌػح

 ا٣عؾؽ ٰٚ ا٣ى٪ٕح ٬ٮ ا٣ؾم أٌٚٯ ث٫ إ٣ٯ اقذؼؿاج د٤ٟ ا٣ضٮا٬ؿ؟
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ؽ أوػعةث٫، كٝػؽ أ٦ة )ا٣ى٪ٕح( ٚٞؽ ٔؿٚ٪ة٬ة اقػ٧ةن ٦ػ٨ أقػ٧ةء ا٤ٕ٣ػ٥ ٔ٪ػ

د١ٌؿر ا٣ٮوٙ ث٭ة ٰٚ ٠ذت ا٣ذػؿاص٥، ككيوػٙ ث٭ػة ٠سٲػؿ ٦ػ٨ ٧٤ٔػةء ا٣ٕؿثٲػح 

إ٩ػ٫ ٱػذ٥ٌ٤١  :كٗٲؿ٬ة ٰٚ ٦ٕض٥ اٵدثةء، كقػ٧ٕ٪ة٥٬ ٱىػٛٮف ا٣ٕػة٥٣ ٚٲٞٮ٣ػٮف

ٓه »ث١ٺـ أ٢٬ ا٣ى٪ٕح، كق٧ٕ٪ة اث٨ ص٪ٰ ٱٞٮؿ ٦كذعك٪ةن ٦ة ٫٤ٞ٩:  ك٬ؾا ٦ٮًػ

«ص٦٫يذ٪ةقو ٚػٰ ظكػ٪٫، آػػؾه ث٘ةٱػح ا٣ىػ٪ٕح ٦ػ٨ ٦يكػذؼؿ
(5)

. ٚة٣ىػ٪ٕح ٔ٪ػؽ٥٬ 

درصةت، ك٢١٣ٍّ ٦٪٭ة ٩ذةاض٭ة، ك٠ة٩خ ٩ذةاض٭ة ٔ٪ؽ ا٣جةٝٮ٣ٰ صٮا٬ؿ ٩سؿ٬ػة ٚػٰ 

 ٠ذةث٫ ثٕؽ أف اقذؼؿص٭ة ثعؾؽ و٪ٕذ٫ ٨٦ ٠ذةب اهلل.

ك٠أف ا٣ذؾ٠ٲؿ ثة٢ٌٛ٣ كا٧ً٣٪َّح أك ا٣ذ٧ٲُـّ ٔ٪ؽ ا٣جةٝٮ٣ٰ ٠ةف َجٕةن َجٓ ثػ٫ أك 

ب ٦ػ٨ آزػةرق؛ ٚ٭ػٮ وػةظت ٩ـٔح ٤ٗجخ ٤ٔٲ٫، ٚ٭ٰ ّة٬ؿة ٰٚ ٗٲؿ ٬ؾا ا١٣ذػة

ا٢ٌٛ٣ ٰٚ )اٷثة٩ح( ٰٚ دٛىٲ٢ ٦ةءات ا٣ٞؿآف، ك٠ػةف اقػ٥ )٦ػةءات ا٣ٞػؿآف( 

٠ةٚٲةن ٣جٲةف ٧ٌ٦ٮف ا١٣ذةب، ك١٣٪٫ ٱ٨٤ٕ أ٫٩ ٬ٮ ا٣ػؾم أثة٩٭ػة، ك٠ػؾ٣ٟ ٠ذةثػ٫ 

، ك٠ذةثػ٫  ٌٰ )ا٣جٲةف( ٚػٰ مػٮا٬ؽ ا٣ٞػؿآف، ك٠ذةثػ٫ )اٹقػذؽراؾ( ٤ٔػٯ أثػٰ ٤ٔػ

إٱٌػػةح( ا٧٣ٌٕػػٺت.. ٚ٭ػػٮ )٠نػػٙ( ا٣عٌضػػح، ك)٠نػػٙ( ا٧٣نػػ١ٺت، ك)

وةظت اٷثة٩ح كا٣جٲةف كا١٣نٙ كاٹقذؽراؾ، كاٷٱٌةح..، ك٣ٕػ٢ ا٧٣عٞػٜ 

إف  :اقذ٘٪ٯ ٨ٔ ا٣ذىؿٱط ث٢١ ذ٣ٟ ١٦ذٛٲةن ثةٷمةرة إ٣ٲػ٫ كإ٣ػٯ أ٦سة٣ػ٫ ثٞٮ٣ػ٫

ػؾَّاؽ اك٬ػؾ»ا٣جةٝٮ٣ٰ ٌٔٮد٩ة أف ٩كػ٧ٓ ٦٪ػ٫ ٝٮ٣ػ٫  َـّؿ ا٣عي « ٱؼٛػٯ إٌٹ ٤ٔػٯ ا٣جيػ

َـّؿ ا٣عي »ك )ا٣ٛػةرس(  :، كإ٫٩ ٱ١٪ٰ ٨ٔ ا٣ٛةرقٰ ثٞٮ٫٣«ؾَّاؽ٬ؾا ٱن٢١ ٤ٔٯ ا٣جي

 ز٥ ٱ١ٮف ٬ٮ ا٣ؾم ٱكذؽرؾ ٤ٔٲ٫، كٱ١نٙ ظٌضذ٫. ،ك)ٚةرس ا٣ى٪ٕح(

ك٤ٕ٣ٌ٪ة ثٕؽ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح ا٧٣ػٮصـة ٹ ٱكػٕ٪ة إٌٹ أف ٩نػ٭ؽ ٣ٸ٦ػةـ ا٣جػةٝٮ٣ٰ 

ث٘ـارة ٰٚ ا٥٤ٕ٣، ك٧ٜٔ ٰٚ ا١ٛ٣ؿ، كقٕح كم٧ٮؿ ٰٚ ا٣جعر، كظكػ٨ ا٣ىػ٪ٕح 

ٙ ا٣نػجٲ٫ إ٣ػٯ مػجٲ٭٫، كا٣٪ْٲػؿ إ٣ػٯ ٩ْٲػؿق، ك٩ٌػٲٙ أف ٰٚ ا٣ذى٪ٲٙ؛ إذ ٱٌػٲ
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اٚذؼةر ا٧٣ؤ٣ٙ ث١ذةث٫ ٣ٲف ثٕضٲت؛ ١ٚذةب ا٣ٕة٥٣ ز٧ؿة ص٭ؽق، كٔىةرة ١ٚػؿق، 

كػٺوح ٫٧٤ٔ، كٚٲ٫ ٨٦ ٣ج٫ِّ ك٤ٝج٫ أ٠سؿ ٧٦ة ٚٲ٫ ٨٦ ٫٧٤ٝ ك٦ؽادق، إ٫٩ ٠ٮاظػؽ ٦ػ٨ 

إ٩ػٟ » :ؿأكٹدق، أك ٥٣ ٱٞةٱف ا٣ضةظِ ثٲ٨ ك٣ؽ ا٧٣ؿء ك٠ذةث٫، كا٩ذ٭ػٯ إ٣ػٯ ا٣ٞػٮ

«دضؽ ٚذ٪ح ا٣ؿص٢ ثنٕؿق كث١ٺ٫٦ ك٠ذج٫ ٚٮؽ ٚذ٪ذ٫ ثض٧ٲٓ ٫٧ٕ٩
(6)

. 

ٲػ٫  ِّٛ ٫ٌٞ ٦ػ٨ أ٤٬ػ٫ ك٩ة٤ٝٲػ٫، ٦ػ٨ ٦ؤ٣ كأًٲٙ أف دؾٌكؽ ا٥٤ٕ٣ إذا ظْٰ ثع

 ِّٞ ٌٞػٜ  ٞٲ٫، ٠ةف ٚذ٪حك٦ع ٥. كإف ا٧٣ع ٹ دٕؽ٣٭ة ٚذ٪ح، ك٠ةف ٧ٕ٩ح ٨٦ أ٥ْٔ ا٣ػ٪ِّٕ

ِّٙ إذا أظكػ٨، كثػؾ٣ٟ د١ػٮف ٩ذػةاش ا٣ىػ٪ٕح ٚػٰ  إذا أد٨ٞ، ٠ةف مؿٱٟ ا٧٣ؤ٣

ا٣ذعٞٲٜ ٠٪ذةاش ا٣ى٪ٕح ٰٚ ا٣ذػأ٣ٲٙ، كإذا ٠ػةف ا٧٣ؤ٣ػٙ اقػذُةع ثىػ٪ٕذ٫ أف 

ٱكذؼؿج ا٣ضٮا٬ؿ ٚإف ا٧٣عٜٞ ثى٪ٕذ٫ اقذُةع أف ٱٌػٕ٭ة ثػٲ٨ أٱػؽم ا٣ٞػٌؿاء 

٩ػ٫ ٠ػةف إكدعخ أ٩ْةر٥٬، كٝؽ أقٛؿت كا٩ض٤خ ظذٯ ثؽت ٦نؿٝح ٦ٌٲبح، ك

ٵذ٬ػةف. ٚػؿظ٥ اهلل و٪ٮ ا٧٣ؤ٣ٙ ٰٚ كوٮؿ صٮا٬ؿ ا٣ٞػؿآف إ٣ػٯ ا٣ٕٞػٮؿ كا

 كصـل ا٧٣عٜٞ ػٲؿ ٦ة ٱضةزل ث٫ ا٧٤ٕ٣ةء. ،ا٧٣ؤ٣ٙ

*   *   * 
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