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 ثي انهغخ ٔانُبس

 ()٤ازف ا٥١تارؾ د. أ.

ذ٫ ٤ٔٯ ٫٤ٞٔ ك١ٚػؿق، ٹ دؼٛٯ؛ ٚٞؽ دؽؿ ٣٘ إفق ثٲ٨ ا٧٣ذ٥٤١ ك٠ٺ٫٦ً و٤حن 

 كٝؽ دؽؿ ٤ٔٯ ٩ـٔةد٫ ا٣٪ٛكٲح أك ا٣ٕةَٛٲح، كٝؽ دؽؿ ٤ٔٯ زٞةٚذ٫...

ا ٦ة ٝة٣ٮا: د٥٤١ ظذٯ أراؾ، كٝة٣ٮا: اٵق٤ٮب ٬ػٮ ا٣ؿصػ٢، كٝػة٣ٮا  ك٠سٲؿن

ٗٲؿ ذ٣ٟ ٣ٲٕج ؿكا ٨ٔ ٠ٮف ا٤٣٘ح ٦ؿآة ٣ىةظج٭ة، ك٠ٮف ا٣ىٛعح ا٣ذػٰ د١ذج٭ػة، 

ع ٬ػؾا كامػذ٭ؿ ظذػٯ ٔؿٚ٪ػة ٚػٰ كٝؽ مة .أك ا٣ٞىٲؽة ا٣ذٰ د٪٧ْ٭ة د٪ُٜ ٔ٪ٟ

ةدنا ٱٕؿٚٮف وةظت ا٣ٞىٲؽة ٨٦ أق٤ٮث٭ة، ٱ٪كجٮف ا٣جٲخ إ٣ػٯ  ٌٞ دؿاز٪ة ا٣٪ٞؽم ٩

كف ٩كجذ٫ ٦كذؽ٣ٲ٨ ث٤٘ػح ا٣جٲػخ كأقػ٤ٮب ٧ْ٩ػ٫، ٝةا٫٤ ظٲ٨ ٱك٧ٕٮ٫٩، أك ٱؿدٌ

ك٠حف ا٣ٮاظؽ ٦٪٭٥ صٮ٬ؿم أك وٲؿٰٚ ٱٕؿؼ ا٣ىعٲط ٨٦ ا٤ٕ٣ٲ٢، كاٵوٲ٢ 

ر!!  ٨٦ ا٧٣ـكق

ة، كأدػٯ ٤ٔػٯ ك٠ةف ٬ؾا ٱٮـ ٠ة نة، ك٠ة٩خ ا٤٣٘ح ق٤ٲٞح ك٧٤ٔن ف ا٣ٕؿب ٔؿث

٬ؾق ا٤٣٘ح ظٲ٨ه ٨٦ ا٣ؽ٬ؿ ٠ة٩خ ٧٤ٕ٤٣ةء ٚٲ٭ة أٝٮاؿ كأظ١ػةـ، ٱ٤ُٞٮ٩٭ػة ٤ٔػٯ 

 أك ٤ٔٯ ٧٤٠ح ٦٪٭ة... ،ا٤٣٘ح

ٔؿٚ٪ػػة ذ٣ػػٟ ٚػػٰ ٠ذػػت ا٤٣٘ػػح كا٣٪ٞػػؽ ك٠ذػػت ا٣ؼػػٺؼ ا٣٪عػػٮم، كٚػػٰ 

نة ثعضضػ نة إ٣ٯ ٝةا٤ٲػ٫، ٦ىػعٮث ٫ كأد٣ٌذػ٫، ا٧٣ٕض٧ةت، ك٠ةف أ٠سؿ ذ٣ٟ ٦٪كٮث

نة إ٣ػٯ ٗٲػؿ أ٤٬ػ٫، كإذا ثػؿز ٦ػ٨  كٱ٪ؽر ٔ٪ؽ٥٬ أف ٩ضؽ اقذن٭ةدنا ثة٥٤ٕ٣ ٦٪كٮث

                                                 

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 
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ة ٩جق٭ػٮا ٤ٔػٯ ١٦ة٩ذػ٫ ككزٞػٮق  ٤ى٧ن ٔى ٔيؿؼ ث٥٤ٕ ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ٰٚ ٗٲؿ ٫٧٤ٔ أوجط 

كاظذضٮا ث٫، ٧٠ة ٠ةف اٵ٦ؿ ٦ٓ اٷ٦ةـ ا٣نةٰٕٚ، ٤ٚٞؽ امذ٭ؿ ا٣ؿصػ٢ ثةٷ٦ة٦ػح 

ٯ أوجط وةظت ٦ػؾ٬ت ٦ػٶ ا٣ػؽ٩ٲة ٰٚ ا٫ٞٛ٣ كأوٮ٫٣، ك٤ٗت ذ٣ٟ ٤ٔٲ٫ ظذ

ح ٔ٪ؽ ا٤٣٘ػٮٱٲ٨ ٱ٪٤ٞػٮف ٔ٪ػ٫ كٱعذضػٮف ثػ٫،  أدجة٫ٔ، ك١٣٪٫ ٠ةف إ٣ٯ ذ٣ٟ ظضق

 ك٠ةف ٨٦ أا٧ح ا٤٣٘ٮٱٲ٨ كأٔٺـ ا٣ؿكاة ٨٦ ٱٛذؼؿ ثح٫٩ دؼؿقج ثة٣نةٰٕٚ.

« كا٤٣٘ػةتد٭ؾٱت اٵقػ٧ةء »ك٠ؾ٣ٟ ٠ةف اٷ٦ةـ ا٣٪ٮكم وةظتي ٠ذةب 

ٔيؿٚٮا ثسٞةٚح ٣٘ٮٱح ٦ذ٧ٲـة٧٦ٌ  ػ ٨ٍ ٔؿٚ٪ػة ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ٕىػؿ ٦ىػك .٨  ٞى ا٣ٕؿثٲػح  ٨ى أد

ك٤ٔٮ٦٭ة كدٌرق٭ة ٨٦ ا٣نٲٮخ اٵٔٺـ ٰٚ ا٣نؿٱٕح ك٤ٔٮ٦٭ة، ٔؿٚ٪ة ذ٣ػٟ ٚػٰ 

 ا٣نةـ ك٦ىؿ كدٮ٩ف كا٧٣٘ؿب كٰٚ ٦ٮرٱذة٩ٲة كٗٲؿ٬ة.

ػػة ٦ػػ٨ ٱ٤ُػػٜ أظ١ة٦نػػة ٬ػػٰ أٝػػؿب إ٣ػػٯ اٳراء ا٣نؼىػػٲح  ٌن ك١٣ػػ٨ ٔؿٚ٪ػػة أٱ

ح، ث٢ ٔؿٚ٪ػة ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ٕىػؿ كا٣٪ْؿات ا٣ؼةوح ثحوعةث٭ة، ك٣ٲكخ أظ١ة٦نة ٔة٦

ٔضجنة ٨٦ ا٣ٕضت؛ ٔؿٚ٪ة ٧٤ٔةء ٚؿًذ٭٥ ٝؿارات دٕٲٲ٪٭٥ ٧٤ٔةء! راظٮا ٱنػٌؿٝٮف 

ٰٚ ا٤٣٘ح كٱٌ٘ؿثٮف، كٱٛذعٮف ٤ٔٯ ا٣ٕؿثٲح أثٮاب ا٣ذ٭ضػٲ٨ كا٣ذنػٮٱ٫؛ ٚٲض٤ٕػٮف 

 كٱكػذجؽ٣ٮف ثةٵث٪ٲػح كًػٮاثُ٭ة ،اٵكزاف ا٣ىؿٚٲح كاٵث٪ٲح ا٤٣٘ٮٱح أ٩٘ة٦نة كأ٣عة٩نة!!

ا٧٣ٮقػٲٰٞ، كثػؾ٣ٟ ٱػؽػ٤ٮف اٵٔض٧ػٰ ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح ثعضػح ا٧٣ٮقػٲٞة  اٷٱٞةعى 

ك٦ػة ٬ػٰ ٦٪ػ٫،  ،ا٣ٮاظؽة! ك٥٬ ٠ة٣ؾم ٱ٤ٮم ٣٘ذ٫ كٱي٪٧٘ي٭ػة ٣٪عكػج٭ة ٦ػ٨ ا٣ٞػؿآف

كرأٱ٪ة ٨٦ ٱؽػ٢ ٤ٔػٯ ٩كػٲش ا٣ٕؿثٲػح ٦ػة ٹ ٱٞج٤ػ٫ ذكٝ٭ػة كٹ ٱُٲٞػ٫ إظكةقػ٭ة، 

ةـ( أك )أ٦ػػٲ٨ ٔػػةـ ا٣ضة٦ٕػػح( ثػػؽؿ )أ٦ػػٲ٨ ا٣ضة٦ٕػػح ا٣ٕػػ :٠ة٣ػػؾم ٱضٲػػـ أف ٩ٞػػٮؿ

ػة ػُػح ٚػٰ ٦ٕ٪ػةق؛ ٵف  ،)اٵ٦ٲ٨ ا٣ٕةـ ٤٣ضة٦ٕح( أ٦ػٲ٨ ٔػةـ )ك٬ٮ ٦ٓ ٠ٮ٩ػ٫ ٝجٲعن

٣ٲف ٦ٕ٪ةق اٵ٦ٲ٨ ا٣ٕةـ ٤٣ضة٦ٕػح، كٵف ٦ٕ٪ػٯ )ظػةرس أ٤ٔػٯ ا٣ج٪ػةء(  (ا٣ضة٦ٕح

كٱ٤٧ػػٟ  ،ك٦ػػ٨ ٠ػػةف ٱٕػػؿؼ ا٣ٕؿثٲػػح .٣ػػٲف ٦ٕ٪ػػةق )ا٣عػػةرس اٵ٤ٔػػٯ ٤٣ج٪ػػةء(

س٢ ٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲػت! كأٝكػ٥ اٷظكةس ا٤٣٘ٮم كا٣ؾكؽ ا٣ك٤ٲ٥ ٹ ٱ٨١٧ أف ٱٞج٢ ٦
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كاٵٔضػت أف ا٣ػؾٱ٨  .أ٫٩ أٝجط ٤ٔٯ ا٤٣كةف ٨٦ ا٣ؿٕٝح ا٣ٞجٲعح ٰٚ زٮب ا٣ٕؿكس

أصةزكا ٬ػؾا ا٣ذٕجٲػؿ ٹ ٱٌٛؿٝػٮف ثػٲ٨ ا٣ؼُػح ٚػٰ ا٣ذؿ٠ٲػت كا٣ؼُػح ٚػٰ ا٧٤١٣ػح 

ٰ  ٧٤١٣ػح  ا٧٣ٛؿدة، كٱؽإٚٮف ٨ٔ قٺ٦ح ٝٮ٣٭٥ ذ٣ٟ ث٧عةك٣ح إٱضةد كصػ٫و إٔؿاثػ

ا٧٣ؿٚٮع أك رٚٓ ا٧٣ضؿكر أ٬ػٮف ٤ٔػٯ ا٤٣٘ػح  ٰٚ صؿ  )ٔةـ(... إف اظذ٧ةؿ ا٤٣ع٨ 

٦ػػ٨ ٤٬٭٤ػػح ٩كػػٲض٭ة أك د١ٛٲػػٟ ٝٮا٣ج٭ػػة، كدع٤ٲػػ٢ صٮ٬ؿ٬ػػة، كدٞجػػٲط وػػٮرد٭ة 

ز٥ دحدٰ ثٕػؽ ذ٣ػٟ ٦ؿدجػح ا٧٤١٣ػةت  ،كرك٩ٞ٭ة!! إف ا٤٣٘ح ث٪٧ْ٭ة كإظ١ةـ ٩كض٭ة

 ا٧٣ٛؿدة ث٧ٕة٩ٲ٭ة كدٹٹد٭ة كأث٪ٲذ٭ة ك٦ٮآً إٔؿاث٭ة.

ٰ ٬ؾا ا٣ٕىؿ أف رصٺن ٚةًٺن أٚذٯ ثعؿ٦ح ك٠ةف ٨٦ ٔضةات ٦ة ق٧ٕ٪ةق ٚ

٨ ٦ػةت: إ٩ػ٫ دٚػ٨ كأف ا٣ؾم ٱٞٮؿ ٧ٌٔ  ،اقذ٧ٕةؿ ٧٤٠ح )ا٧٣سٮل( ٣٘ٲؿ ص٭٪٥!

ا! ثعضػح أف ا٣ٞػؿآف ا١٣ػؿٱ٥ صٕػ٢ ص٭ػ٪٥  ؛ٰٚ ٦سٮاق اٵػٲؿ، ٱ١ةد ٱ١ٮف ٠ةٚؿن

 ٦سٮل ا١٣ةٚؿٱ٨ كا٧٣ذ١جؿٱ٨.

جػ٢ ذ٣ػٟ ك٣ٮ ٔةد ٬ؾا اٵخ ا١٣ؿٱ٥ إ٣ٯ ٠ٺـ ا٣ٕؿب ٱٮـ أ٩ـؿ ا٣ٞؿآف، كٝ

ا، ك٣ٮ ٔةد إ٣ٯ ا٧٣ٕض٧ػةت كثٕؽق، ٣ؿأل ا٧٣سٮل ٱذؿدٌ ا ك٩سؿن د ٰٚ ٠ٺ٦٭٥ مٕؿن

ثػ٢ ٣ػؿأل  ،ك٠ذت ا٤٣٘ح ٣ؿأل ا٧٣سٮل ٰٚ اٷٝة٦ح، كَٮؿ اٷٝة٦ح أٱ٪٧ػة ٠ة٩ػخ

 ذ٣ٟ ٰٚ ا٣ٞؿآف ٩ٛك٫.

٤ٚٞؽ ٝة٣ٮا: إف ا٧٣سٮل ٬ٮ ا٧٣٪ػـؿ، كأزػٮا٩ٰ ا٣ؿصػ٢ي زػٮاءن ظكػ٪نة. كٝػةؿ 

 ٝج٢ أف دؼٲ٥١ٛ. كأػٲٛٮا ا٣٭ٮاـق  ،٥قٲؽ٩ة ٧ٔؿ: أو٤عٮا ٦سةكٱ١

سٍٮل، كٔػ٨ وػةظجح ا٧٣٪ػـؿ :كٝة٣ٮا ٨ٔ رب  ا٧٣٪ـؿ ٬ػٰ أـ   :٬ٮ أثٮ ا٧٣ى

 ا٧٣ىسٮل. كٝةؿ ا٣نةٔؿ ا١٣ي٧ىٲخ:

 ك٦ة ًؿق٬ة أف ٠ٕجنػة زػٮل

 

ؿي   ػػٍؿكى ػػًؽق صى ٕى زى ٦ًػػ٨ٍ ث  كٚػػٮق

ا.  ا كمٕؿن  كٝة٣ٮا: ربق زةكو ٱي٧ى٢  ٦٪٫ ا٣سقٮاء. ٝة٣ٮ٬ة ٩سؿن

ا ثؾ٣ٟ ٝٮؿى ا٣نةٔؿ ا٣٭ؾ٣ٰ: :أم ؛ث٨ ثٌؿم: زٮلكٝةؿ ا ؿن  أٝةـ ثٞجؿق، ٦ٛك 



 222 (2-1)اجلزءان  (59)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ٍَزاحف ٌََ ثٔى(  )ُغدو فِجرك فٖ اى

ثً إن اىلرآن ُفصّ حهٕ عَ اىذي اشجرى ش٘دُا ٗٔشف حيَ٘ اشيجرجر  

ّ  نُيّ كيام أٌرنثيّ    ژ ۅۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ   ۆ ۆ ۇ ژٌَ اىجي

 ۅ ژننرٌّ٘ ونحصِٖ إكاٌجّ، وعلَّّ شبحاُّ عيٕ ذىيم قلٔىيّ    ني

وإذا نييان شييبحاُّ ثوييو ثيئا   عِييد  .[2٢ٗٔشييف  ] ژ ې   ې ۉ ۉ

ِيّ ى٘ٔشيف عي٘يّ اىصياأل فيٖ ا ر    ٌشجرّٗ ٌَ نُٔاع اىجٍهيَ٘ اىيذي ٌهَّ

 قيّ نن ٗهٔن نفًرا؟   ،)ثٔى فٖ كبر ( خطأ  فه٘ف ٗهٔن كٔم اىِاس

 ن  ؛نًٗغا ٌَ ٗرفظ نو ِٗجلد نيٍة نو ثٍيية وكد شٍوِا فٖ ْذا اىوطر

  ٖ ٌويٍّ نو ش٘جّ غ٘ير را  عِٓيا  وكيد ُلبيو ذىيم عييٕ نُيّ رني شجطي

يا ٗفرعيّ عييٕ غ٘ير   وكيد ٗهئن  ًٍ ىطاحبّ، نو اثجٓاد ٌِّ، وىهِّ ى٘س حه

ذىم ىطية خاضة قَ٘ اىهيٍة وكائيٓا نو نارْٓا، ىٍِاشبة خاضة ثرنت نثرْا 

 ٗهٔن ىِلص فٖ ثلافجّ اىيغٔٗة.فٖ ُفصّ، نٍا نن ذىم كد 

وكييد ذن رثِييٖ ْييذ  اىٍٔاكييف اىوايف٘يية اىجييٖ نُطلييت ْيي أ  اىٍحبييَ٘ 

ا وف٘ا  اىذَٗ غيّ وفاؤًْ ىش٘ٔخًٓ عييٕ وفيائًٓ ىيوييً ُفصيّ  قٍٔكيف 

ا ث  اىزَّ 
(٢)

ّ  اىذي نان ٌازًٌا ىحيلة ش٘جّ ثَ   ِّريجَ إٌاأل اىهٔفية، ونيان خَ  وي
(2)

 

ق قحيلة ٌِافصّ اىٍبير د شي٘ا اىبطيرة، وىٍيا عيٕ اقِجّ، ثً ثرك حيلجّ واىجح

وثيدع ٌيَ كيد  ،وك٘و ىّ  ثأخذ عَ ٌجٓٔم أ ثورف اشيٍّ ،عٔثّ فٖ ذىم

 ؟ كيام  ىصيت نكئم قاىيذونر واىجٍئم، نيرر عيٍّ واُجشر فٖ اٙفيا  ذ   رَ ٓ  شر 

 وىهِٖ نكٔم قاىويً واىِظر.

                                                 

ط ثاٌوة دٌشيق  03ىٍازن اىٍبارك ص« اىرٌاُٖ اىِحٔي»اُظر اىلطة ٌفطية فٖ نجاب  (٢)

 .٢٢1ص« يبلات اىزق٘دي»، و٢690شِة 

   زو  اقِجّ.اىرثو   َر جَ خَ  (2)
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 ،200٬ك٣٪٪ْؿ إ٣ٯ ٬ؾا ا٣ٛؿؽ ثٲ٨ ٧٤ٔةء اٵ٦ػف، ٚة٣ـصػةج ٦ػةت قػ٪ح 

ٔٮاَٛ٭٥ ثٕػؽ أف ٩ة٦ػخ  ٠ٲٙ دٞٮد٥٬ -إذا ٠ة٩ٮا ٧٤ٔةء  -كثٲ٨ ٧٤ٔةء ا٣ٲٮـ 

ا٣ع٧١ح ًة٣ح ا٧٣ؤ٨٦، أ٩ٌػٯ )ٔٞٮ٣٭٥... ٦ٓ أف أ٦ة٦٭٥ كإ٦ة٦ى٭٥ ٩ٮر ٱ٪ةدٱ٭٥: 

 .(كصؽ٬ة ا٣ذُٞ٭ة

ك٠ؾ٣ٟ ا٣عٞٲٞح ًة٣ٌح ا٣جةظر أ٩ٌٯ كصؽ٬ة ٝةؿ ث٭ة، ك٨١٣ ا٣ع٧١ح ا٣ٲٮـ 

ا، ك١٣٪٫ ص٤قػ ا ٠سٲؿن  ې ژخ ظ٧١ذػ٫ ٔـٱـة ك٩ةدرة، ك٨٦ أكدٲ٭ة ٚٞؽ أكدٰ ػٲؿن

 .[158ٞؿة: ا٣ج] ژ ىې ې ې

كأٝٮؿ إد٧ة٦نة ٤٣ٛةاؽة: ا٣٪ةس أ٦ـصح ٦ؼذ٤ٛػح ٚػٰ ا٣ذٕجٲػؿ ٔػ٨ أ١ٚػةر٥٬، 

ػػة كٔٮاَػػٙ،  كٚػػٰ اػذٲػػةر ا٧٤١٣ػػةت ا٣ذػػٰ ٱؤزؿك٩٭ػػة، ك٬ػػ٥ ٱؼذ٤ٛػػٮف ٩ٛٮقن

 كٱؼذ٤ٛٮف زٞةٚح كقٕح ٰٚ ا٣سؿكة ا٤٣٘ٮٱح.

ك٠سٲؿنا ٦ة رثُ٪ة ثٲ٨ ا٧٣ذ٥٤١ كثٲ٨ ٹز٦ح ٨٦ ٠ٺ٫٦ ٱؿدد٬ة، أك ثٲ٪٫ كثػٲ٨ ٧٤٠ػح 

ـنا ٩ػؽؿ ثػ٫ ٤ٔػٯ  ٱي١سؿ ا٣٪ُٜ ث٭ة، ك٠سٲؿنا ٦ة ص٤ٕ٪ػة ثٕػي ا٧٤١٣ػةت أك ا٣ض٧ػ٢ ر٦ػ

 .٪ػة ٔػ٨ ثٕػي ٧ٌ٤ٕ٦ٲ٪ػة ثذٕجٲػؿات ٱؿددك٩٭ػةٲٍ أوعةث٫ ك٦كػذؼؽ٦ٲ٫، ك٠سٲػؿنا ٦ػة ٠٪ق 

إٹ ٚػٰ ا٣كػضٺت  (كا٣ػؽدٰ)أك  (كا٣ػؽم)ك٣كخ أ٠ػذ٥ أ٩٪ػٰ أ٩ػة ٹ أٔجػؿ ث٧٤١ػح 

ح )أ٦ػٰ( أك )أثػٰ(، كأف ا٣ؿق٧ٲح، كأمٕؿ أ٫٩ ٦ػة ٦ػ٨ ٧٤٠ػح ٚػٰ ا٣ػؽ٩ٲة دٕػؽؿ ٧٤٠ػ

ا٣ٮاظؽة ٦٪٭٧ة دؼؿج ٨٦ ٤ٝجٰ ٹ ٨٦ ٧ٰٚ، كأ٩٭ة دٕػٮد ثػٰ إ٣ػٯ أظٌػةف ظٲػةة ٹ 

ٌٰ ا٣نٕٮر ثع٪ػةف اٵـ كرػػةء اٵ٦ٮ٦ػح، كثٞٮا٦ػح اٵب  دكٕ٪ٰ ٗٲؿ٬ة، كٹ دجٕر ٚ

كو٤ح اٵثٌٮة ٗٲؿ٧٬ة... ك٬ٲ٭ةت ٬ٲ٭ػةت أف د١ػٮف كا٣ػؽدٰ ٦ؿادٚػح ٵ٦ػٰ، أك أف 

ٰ، ١٬ؾا أمٕؿ، رًػٰ ٦ػ٨ رًػٰ، كقػؼٍ ٦ػ٨ قػؼٍ، ٱ١ٮف كا٣ؽم ٦ؿادٚنة ٵث

كٔضت ٨٦ ٔضت... كأ٨ّ أف ٨٦ ٠ةف ٔ٪ؽق إظكةس ث٤٘ذ٫ ٱٕؿؼ كٱػؽرؾ ٦ٕ٪ػٯ 

 ٱنٕؿ ث٭ة أ٠سؿ ٧٦ة ٱنٕؿ ث٫ إزاء ٦ؿادٚةد٭ة! ٦ة أٝٮؿ، كأف ٰٚ ٣٘ذ٫ ا٣ؼةوح ٧٤٠ةتو 

كإذا دؿ٠خ ا٤٣٘ح ا٣ؼةوح، كاٵ٦س٤ح ا٣ؼةوح كا٣ٛؿدٱح، كا٤ُ٩ٞخ إ٣ٯ ٦ة ٬ػٮ 
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ٚػٰ  ملسو هيلع هللا ىلصكقح٣خ: ٢٬ ٱسٲؿ ٝػٮ٣ٰ: ٠ػةف ٚػٺف ٦ػ٨ أوػؽٝةء ا٣٪جػٰ  ،ٓأٔؿؼ كأمٲ

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص٩ٛف ا٧٣ك٥٤ ا٣ٮأٰ ٦ة ٱسٲؿق ٝٮ٣ٰ: ٠ةف ٚٺف ٨٦ وعةثح رقٮؿ ا  

ة ٦ػة  ٢٬ ٱسٲؿ ٰٚ ٩ٛف ا٧٣ك٥٤ ا٣ٮأٰ ٝٮ٣ٰ: ٠ةف ٚٺف ٦٪ةًٺن أك ١٦ةٚعن

 (ا٣٪ٌػةؿ)ٱسٲؿق كٱجٕس٫ ٰٚ ٩ٛك٫ ٝٮ٣ٰ: ٠ةف ٚٺف ٦ضة٬ؽنا؟! ك٢٬ دجٕر ٧٤٠ح 

ذات ا٣ذػةرٱغ ا٣ٕؿٱػٜ،  (ا٣ض٭ػةد)ٰٚ ا٣٪ٛف ٦ة دجٕس٫ كدسٲؿق ٧٤٠ح  (ا١٣ٛةح)أك 

كذات ا٣نؾا اٷقٺ٦ٰ كذات اٷمٕةٔةت ا٣ؿكظٲح ا٣ذٰ ٹ د٪ذ٭ٰ ظذٯ ٱ٪ذنٰ 

 ٝةا٤٭ة كٝةرا٭ة ثآٱةت ا٣ٕـة كا٣ذٌعٲح كا٣ٛؼةر.

ٌٕح ٚػٰ  ذاك٢٬ ٔؿٚخ ثٕؽ ذ٣ٟ ٧٣ة ٱكذجؽؿ أٔؽاؤ٩ة ث١سٲؿ ٨٦ ا٧٤١٣ةت ا٧٣ن

 ٢ ث٭ة اٷٔٺـ كز٦قؿ؟!ك٣ٮ َجق  ،ك٣ٮ ٩ٛؼٮا ٚٲ٭ة ٦ة ٩ٛؼٮا ،٧ةتو صةٚحن دةرٱؼ٪ة ٤٠

إف ٚٺ٩نة ٥٣ ٱ٨١ ٱؿًٯ أف ٱٞٮؿ ٠ؾا، ٚ٭ٮ أ٦ؿ ٫٣ كصٮق ٱ٪جٰ٘  :كأ٦ة ٝٮ٣٪ة

ػػ٢ ا٣ٞػػٮؿ ٚٲ٭ػػة؛ ٚٞػػؽ ٱ١ػػٮف رًػػةق ٠ؿًػػةم ٚػػٰ ٝػػٮؿ )أ٦ػػٰ( ثػػؽؿ  أف ٱٛىق

ٚٲػ٫ كٹ ل ك٬ؾا أ٦ؿ ٱ١ٮف ا٣ؿًٯ ٚٲ٫ أك ٔؽ٦ػ٫ ٣ىػةظج٫، ٹ ٱ٪ػةٝى  ،)كا٣ؽدٰ(

 ٤ٔٲ٫، ك٣ٲف ٫٣ أف ٱٛؿ٫ً ٤ٔٯ ٗٲؿق. د ؿى ٱي 

، كظٲ٪بػؾ ٱ٪ج٘ػٰ أف ٱ١ػٮف  ٌٰ كٝؽ ٱ١ٮف ٔؽـ ا٣ؿًٯ ٵ٦ؿ ٣٘ٮٌم أك مؿٔ

 ٫ٕ٦ د٣ٲ٫٤.

)ٚٞٲػؽ(  :كأ٦س ٢ ٣ؾ٣ٟ ثٞٮؿ ٨٦ ٝةؿ: إف ٚٺ٩نة ٥٣ ٱؿض أف ٱٞػةؿ ٧٤٣ٲػخ

 .(ا٣ؿاظ٢)كإ٫٩ آزؿ ٧٤٠ح 

٣ٲ٫ ك٣ػ٥ أثػةؿ ثػ٫، ٥٤ٚ أ٣ذٛخ إ ،٣ٞؽ ق٧ٕخ ٬ؾا ٨٦ ٗٲؿ كاظؽ ٨٦ ا٣٪ةس

ز٥ ق٧ٕذ٫ ٨٦ وؽٱٜ ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ كا٣ذٞٮل، ٚكح٣ذ٫ ٨ٔ قجت ٠ؿ٬ػ٫ ٧٤١٣ػح 

ا٣ذٰ ٤ُ٩ٞ٭ة ٤ٔٯ ٨٦ ٚٞؽ٩ةق ٨٦ اٵ٢٬ كاٵظجػةب، ٚٞػةؿ: ٬ػؾا ٠ػٺـ  (ٚٞٲؽ)

ٱٞٮ٫٣ ا٧٣ةدٌٱٮف ا٣ؾٱ٨ ٱْ٪ٌٮف أف ا٧٣ػٮت ٚٞػؽه كإٔػؽاـ، أ٦ػة ٩عػ٨ ا٧٣كػ٧٤ٲ٨ 

٬ٰ ظٲةة اٳػؿة، ك٣ىٴػؿة ػٲػؿ ٚ٪ٕذٞؽ أف ٨٦ ٱ٧ٮت ٱؾ٬ت إ٣ٯ ظٲةة زة٩ٲح، ك
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إُوّ  :وأةلٕ ٌَ ذ٘اة اىدُ٘ا اىخٖ نان ف٘ٓا، ىذىم ُفغو أن ُلؤ  مٍوَ ٌوا 

 إُّ فل٘د! :أو رذو، وال ُلٔ  ،ارحرو

وأذنر أُِٖ شرذج ىذىم اىطدٗق ذل٘لثً ذنرْا اإلٌام اىيغؤي أةؤ اىفوخد 

رذٍّ اهلل وأذسَ إى٘وّ، وْوٖ أن نث٘ورَٗ ٌٍوَ عوّو ٌوَ أْوو مثٍان ةَ حِٖ 

اىشرٗعث إٍُا دفعّ إىٕ اىغول  فوٖ اىورأي عوعُفّ فوٖ فٓوً ذلوااق ْوذه اىيغوث 

ٍّ ال ُٗ  (اىفل٘د)اىشرٗفث! وكيج ىّ: وأذٍد اهلل أن مدم كتٔىهً نيٍث   ،ٕ عولاًل سو

ٍّّْ ةعظ اىساةلَ٘ ووضو إى٘هً ه ٌوَ فِليخٍؤه أو كتيخٍؤ ،ةو ْٔ مَ وًْ حٔ

دون حرل٘ق وال حٍر٘ص، إن ٌا ُُلو إى٘هً ٌَ أن )اىفلود( ٌعِواه )اىعودم( ىو٘  

ضرً٘را أو ى٘  دكً٘لا؛ فلد فسر ةعوظ اىُهخاواا اىفلوَد ةاىعودم؛ آٍُوا نيٍ٘ٓوا 

ٍ  ٗداّلن ميٕ مدم اىٔحٔد، وْذا كٔ  ٌوَ ال ٗفوّرب ةوَ٘ ٌوا ُُ  ّ٘ ةاىٍخرادفوا ، سو

ٍا  ةَ٘ ٌعاُٖ اىهيٍا  اىخٖ ٗرخٔٗٓوا ٌعِوٕ  د فٖ إٍْا  اىفروب اىدك٘لثوٌَ ٗخس

مام واذد، وْذا ٌِٓج ٗأخذ ةّ اىعاٌث ٌوَ اىِواس واىَغوَعفث ٌوَ اىُهخاواا، وأٌوا 

اىيغٔٗٔن وأضراا اىر  اىيغٔي فاىفروب اىدك٘لوث ةوَ٘ اىٍخرادفوا  ٗعودوُٓا 

خطااص اىيغث اىعرة٘ث اىخوٖ كووا أن حشواةٓٓا ةٓوذه اى اضوث ىغوثٌ  ث ٌَ أدب  خاّض 

ٌِٓوا  فِظر وأةطر ورُا وذدب وذدج و... نيٓا مِد اىعاٌث سٔاء، وىهو  أخرى؛ 

وىٔ مد  إىٕ اىوذَٗ ُٗعَِؤن ةواىفروب  .مِد اىيغٔي ٌعِٕ! ونذىم أمطٕ وٌِد

ىرأٗج اىعخب فٖ حسٍ٘ث ٌراذو نّو ٌَ اىِٔم واىرّب، وأزٌِث اىي٘وو وسواما  

ٍّ  ،اىِٓار ًٍ خاصٍ ا ال ُٗ وغ٘ر ذىم ٌ  ميّ٘. ّ وٗد   ِٗفرد ة رطٕ نثرةً ةاس

وأٌاا اى٘ٔم فه٘ف ٗخٔز ىِا، وكد كّو اىعيً، وذْتج اىسوي٘لث ٌوأ أْيٓوا، 

ٍَ  شم  وأضتد أذدُا َٗ  ، ٔنِ يُروفٖ ىغخّ وضّرث أسئةّ ىهثرة ٌوا ٗسوٍأ ٌوَ اى

وٌا ٗلرأ ٌَ اىّغع٘ف واىٍٓيٓوو، واىٍعودو  ةوّ موَ أضويّ، وٌوَ اىودخ٘و 

غ٘ور ٌُ وخّص، أو موَ  واىٓخَ٘ واىعواٌّٖ، ن٘وف ٗخؤز أن ُِلوو اىيغوث موَ
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 ٦عؽىث ٨٦ أث٪ةء ٬ؾق ا٣جٲبح؟!

ك٣ٞؽ ٣ضحت ٰٚ ٠سٲؿ ٨٦ ا٣ك٪ٮات ا٣ضة٦ٕٲح ا٣ذٰ ػ٤خ، ك٠٪ػخ أوػٌعط 

ٰٚ آػؿ ٢٠ ق٪ح دؽرٱكٲح ٦ة ٱـٱؽ ٤ٔٯ اٵ٣ٙ كرٝح، كأظٲة٩نػة ٤ٔػٯ اٵ٣ٛػٲ٨ = 

إ٣ٯ اٹٔذ١ةؼ ٰٚ إظؽل ا٣ٞؿل ٦ٓ ٠ذةب ٤٣ضةظِ أك ا٣ذٮظٲؽم أك ا٣ؿإٰٚ؛ 

ي  ،ٵقذٕٲؽ ٦ة ًةعى ٨٦ ٣كػة٩ٰ ُ ػٺب كأٔػةٱل اوػع  كأ٩ػة أ ٤٣عػ٨ ط أكراؽ ا٣

ا أك ٱـٱؽ.  كا٣ؿ٠قح م٭ؿن

ا إ٣ػٯ ٦ىػؽرق،  كأوجعخ ٹ أٝج٢ ٨٦ ٦عؽىث ظ٧١نة ٣٘ٮٱ ة إٌٹ إذا ٠ةف ٦ٕـك 

 أك ٠ةف ٫ٕ٦ د٣ٲ٫٤.

ػؿ ٚٲػ٫  ك٠ةف ٧٦ة ٣ٛخ ٩ْؿم ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر، ك٬ٮ أ٦ػؿ ٣ػ٥ أ٠ػ٨ أ١ٚ 

نػة كدارقػٲ٨،أف ثٕي ا٧٣عؽىزٲ٨ ٧٦ٌ = ظٲ٨ ٠٪خ أ٢ٞ٩ ٨ٔ ا٣ٞؽ٦ةء   ٨ ٠ػة٩ٮا َٺث

نػػة كثػػةظسٲ٨، ٱػػؿدٌدكف ٦ػػة قػػ٧ٕٮق ٦ػػ٨ ثٕػػي ٧ٌ٤ٕ٦ػػٲ٭٥ أك زػػ٥ أوػػجعٮ ا ٠ذٌةث

 ٫، ثػ٢أك زٞحن ث٧ػ٨ قػ٧ٕٮق ٦٪ػ ،مٲٮػ٭٥، كٱؤزؿك٫٩، ظج ة ث٨٧ ق٧ٕٮق ٦٪٭٥!!

زٲ٨ أظجق٭٥ كظِٛ ا١٣سٲػؿ  رأٱخ ثٕي ا١٣ذقةب ٱ٪٢ٞ ٨ٔ ٤ٕ٦ ٧ٲ٨ كمٕؿاء ٦عؽى

٦ػػ٨ ٦نػػ٭ٮر أٝػػٮا٣٭٥ كأمػػٕةر٥٬، ٹ ٣ىػػٌعذ٭ة كٹ ٣ض٧ة٣٭ػػة، ك١٣ػػ٨ ٣عجٌػػ٫ 

 ٞةا٤ٲ٭ة كإٱسةرق ٣٭٥ ٤ٔٯ ٗٲؿ٥٬!!٣

ك٣ٮٹ أ٩ٰ ٹ أ٠ذت ا٣ٲٮـ ٣٪ٞؽ أظؽ أك ا٣ذن٭ٲؿ ثحظؽ، ٣ػؾ٠ؿت ٔػؽدنا ٦ػ٨ 

أ٦س٤ح اٵظ١ةـ ا٣ٕضٲجح ا٣ذٰ أ٤َٞ٭ة ٬ػؤٹء ا٧٣ٮ٣ق٭ػٮف ث٧ٌ٤ٕ٧ػٲ٭٥ كمػٲٮػ٭٥، 

ك٦ة ٬ٰ ثنٰء إٹ مٰء ٹ ٝٲ٧ح ٫٣. كٝؽ ّ٭ؿ ٤ٔٯ ٠سٲؿ ٧٦ة ٝة٣ٮق ٨٦ اٵظ١ةـ 

ٌٰ ث٨٧ ٱ٪٤ٞٮف ٔ٪٭٥!أزؿ ا٣عٌت كاٷٔضةب   ا٣٪ٛك

ك٩ذؿؾ اٵ٦س٤ح ٣٪ٕٮد إ٣ٯ ا٣ٮ٥٬ ٰٚ ٦ٕ٪ػٯ ا٣ٕػؽـ كا٣ٛٞػؽ، كا٣ْػ٨ أ٩٭٧ػة 

 ؛إف ا٧٣ٛٞٮد ٦ٕؽكـ ذ٬جٮا إ٣ٯ أف ٠ٺ  ٦٪٭٧ة ٗٲػؿ ٦ٮصػٮد :قٮاء!! ٚة٣ؾٱ٨ ٝة٣ٮا

ٵ٥١٩ أػؾد٥ ثٞٮؿ ٦ػ٨ ٱ٧ٲػخ ا٣ٛػؿكؽ ثػٲ٨  ؛ك٨٦ ٬٪ة رٌٚذ٥ ٧٤٠ح )ا٣ٛٞٲؽ(
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 ٣ٲكخ ا٤٣٘ح ٠ؾ٣ٟ.ا٧٣ذؿادٚةت كٱذكة٦ط ٰٚ ذ٣ٟ، ك

، كأ٦ػة  ؛٥٤ٚ ٩ضؽق ،ٚة٧٣ٛٞٮد ٬ٮ ا٣ؾم ٠ةف ٦ٮصٮدنا ز٥ دٛٞؽ٩ةق ًٞػؽى ٵ٩ػ٫ ٚي

، ٵف ا٣ٕؽـ ٬ٮ ٔػؽـ ا٣ٮصػٮد، كٹ  ،ك٦٪٫ ا٧٣ٕؽكـ ،ا٣ٕؽـ ٚ٭ٮ ٥٣ ٱٮصؽ أوٺن

 أظؽ ٱٮًصؽ ٨٦ ا٣ٕؽـ إٹ ا  ص٢ صٺ٫٣.

ذا ك٩ع٨ ظٲ٨ ٩ٛذٞؽ ا٣نٰء ٚإ٧٩ة ٩ٛذٞؽق ثٕؽ ًٲة٫ٔ، كٹ ٱٌػٲٓ ٔ٪ػة إٹ إ

ك١٣٪ػ٫ ٦ٛٞػٮد؛ ٵف  ،٠ةف ٨٦ ٝج٢ ٦ٮصٮدنا ٔ٪ؽ٩ة، ٚإذا ٚٞػؽ٩ةق ٤ٚػٲف ٦ٕػؽك٦نة

، كأ٦ة ا٧٣ٛٞٮد ٚٞؽ ٠ةف ٦ٮصٮدنا ك٬ٮ ثٕؽ ٚٞػؽق ٦ػ٨  ،ا٧٣ٕؽكـ ٥٣ ٱٮصؽ أوٺن

 ٔ٪ؽ٩ة ٦ٮصٮد ٰٚ ١٦ةف ٦ة.

ٱؤٱؽ ٬ؾا ٦بةت اٵ٦س٤ح ا٣ذٰ كوػ٤خ إ٣ٲ٪ػة ٔػ٨ ا٣ػؾٱ٨ ٔؿٚػٮا ٣٘ذ٪ػة ظػٜ 

 ظٜ ٦ٕؿٚذ٫، ٤ٚٞؽ ٦ٌؿ ٰٚ ا٣كٲؿة ا٣٪جٮٱح ٤ٔػٯ ٦ٕؿٚذ٭ة، كا٣ؾٱ٨ ٔؿٚٮا مؿع ا 

ٚػٰ  ملسو هيلع هللا ىلصوةظج٭ة أ٢ٌٚ ا٣ىٺة كا٣كٺـ أف ا٣كٲؽة ٔةانح دٛٞؽت رقػٮؿ ا  

 ٥٤ٚ دضؽق ٰٚ ٚؿام٫. ،٣ٲ٤ح

 «.!٦ة أقؿع ٦ة كصؽت ٚٞؽؾ :ٱة ٥ٔ  »ٱؿزٰ ٫٧ٔ أثة َة٣ت:  ملسو هيلع هللا ىلصكٝؽ ٝةؿ ا٣٪جٰ 

٦٪ػ٫ ٚػٰ ك .ٚإذا ٥٣ دضػؽق ٚ٭ػٮ ٦ٛٞػٮد ،كا٣ذٛٞؽ ٬ٮ أف دجعر ٨ٔ ا٣نٰء

 .٠ذةب ا  ٨ٔ ق٤ٲ٧ةف ٤ٔٲ٫ ا٣كٺـ أ٫٩ دٛٞؽ ا٣٭ؽ٬ؽ ٤ٚػ٥ ٱضػؽق، ٚ٭ػٮ ٦ٛٞػٮد

ػ ك٦٪٫ ٰٚ ٦ؽارقػ٪ة اٹثذؽااٲػح صػؽاكؿي   ٞ ؽ ا٣ذػٰ دٞػؿأ ٠ػ٢ وػجةح ٧٣ٕؿٚػح ا٣ذٛ

 ا٣عةًؿ ٨٦ ا٣٘ةات.

ك٣ٮ ٔؽ٩ة ٵمٕةر ا٣نٕؿاء ٨٦ ا٣ىعةثح ٣ؿأٱ٪ة ا١٣سٲؿٱ٨ ٦٪٭٥ ٱٕجػؿكف ٚػٰ 

 اٚذٞؽكق. ك٣ٞؽ ٝة٣ٮا ١٣سؿة ٬ؾا ا٣ؾم ذ٠ؿ٩ةق:٦ؿازٲ٭٥ ٨ٔ ا٣ٛٞؽ كأ٫٧٣ ك٨٧ٔ 

 ٹ ثػػٌؽ ٦ػػ٨ ٚٞػػؽو ك٦ػػ٨ ٚةٝػػؽ

 

 ٬ٲ٭ةت! ٦ة ٰٚ ا٣٪ةس ٨٦ ػة٣ؽ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصكٝة٣ٮا ٰٚ رزةء رقٮؿ ا   

 ٚٞػػػؽٍت أرًػػػ٪ة ٬٪ػػػةؾ ٩جٲ ػػػة

 

 ٠ػػةف ٱ٘ػػؽك ثػػ٫ ا٣٪جػػةت ز٠ٲ ػػة 
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ػػػة ػػػة ٔة٣ٲنػػػة كدٱ٪نػػػة ٠ؿٱ٧ن ٞن ٤ي  ػي

 

ة ٱ٭ػػؽم اٵ٩ػػةـ قػػٮٱ ة  َن  كوػػؿا

ٰٚ ٝىٲؽة ٤ُ٦ٕ٭ة ملسو هيلع هللا ىلصٰ رزةا٫ كٝةؿ أثٮ قٛٲةف ٚ 
(2)

: 

 أرٝػػخي ٚجػػةت ٣ٲ٤ػػٰ ٹ ٱػػـكؿ

 

َيػٮؿي    ك٣ٲ٢ي أػٰ ا٧٣ىػٲجح ٚٲػ٫ 

 ٚٞػػؽ٩ة ا٣ػػٮظٰ كا٣ذ٪ـٱػػ٢ ٚٲػػ٫ 

 

 ٱػػػؿكح ثػػػ٫ كٱ٘ػػػؽك صجؿاٲػػػ٢ 

 كٝة٣ٮا: 

 ٚة٣٪ػػةس ٤٠ٌ٭ػػ٥ ٣ٛٞػػؽؾ كاظػػؽ

 

 ٚػػػٰ ٠ػػػ٢  ثٲػػػخ ر٩قػػػح كزٚٲػػػؿ 

 كٝة٣ٮا: 

ٛىٞػؽ ظجٲجػ٫ ا ٣  ٨٦ ٥٣ ٱ٧خ ٧٠ػؽن

 

 ٚ٭ػػٮ ا٣ؼػػؤكف ٦ػػٮدة كٔ٭ػػٮدا 

 ك٨٦ رزةء ٣ٸ٦ةـ ا٣كج١ٰ ٝٮ٫٣: 

 ٦ىػػةبه ٣ػػٲف ٱنػػج٭٫ ٦ىػػةب

 

ػؽ ا٣نػ٭ةب   ٣ؾم اٵ٣جػةب إذ ٚٞي

ك٨٦ ا٧٣ن٭ٮر ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب ٝٮ٣٭٥: ٦ةت ٚٺف ٗٲؿى ٚٞٲؽ كٹ ظ٧ٲػؽ! كزاد  

 ٦ةت ٚٺف ٗٲؿ ٦ٛٞٮد كٹ ٦ع٧ٮد.«: أقةس ا٣جٺٗح»وةظت 

 إ٫٩ ٚٞٲؽ؟ :أ٤ٚٲف ٨٦ ظٞ٪ة ثٕؽ ذ٣ٟ ٫٤٠ أف ٩ٞٮؿ ٨ٔ ا٧٣ٲخ

ؽيق؟! أ٣ٲف  ا٣ؾم أوةث٫ ا٣ٛٞؽي ٨٦ ثٲ٪٪ة، كأ٩٪ة أوةث٪ة ٚٞى

)ٚٞٲؽ( إٹ ٨٧٣ ٩نٕؿ ثٛٞؽق، ك٣ٲف ٦ٕ٪ٯ ٚٞؽق قٮل أ٩٪ة  :ز٥ إ٩٪ة ٹ ٩ٞٮؿ

 ٥٣ ٩ضؽق ثٲ٪٪ة.

كإذا ٠٪ة ٩نٕؿ ثحف ٨٦ ٦ةت ٦ة زاؿ ٦ٕ٪ة ثآزػةرق ك٧٤ٔػ٫ كذ٠ؿٱةدػ٫، ٚذ٤ػٟ 

ة ٗٲةب ا٣نػ٭ٲؽ، ٤٠٭ة ظٲةة ٤ٝجٲح ذ٠ؿٱح، ك٣ٲكخ ٦ذٕةرًح كٹ ٦٪ةٚٲح ٣٘ٲةث٫ ٔ٪ٌ 

ي  ك٬ٮ ٨٦ أ٠ؿـ اٵ٦ٮات ٤ٔٯ ا ، كٝؽ كو٫ٛ ص٢ق  ٰ  صٺ٣ ك٨١٣  ،ٔ٪ؽق ٫ ثح٫٩ ظ

 ![043]ا٣جٞؿة:  ژ ٺ ڀ ژ
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 أٚٺ ٩ٛذٞؽ ٨٦ ٹ ٩نٕؿ ثٮصٮدق؟

كأ٦ة ٧٤٠ح )رظ٢( ٤ٚ٭ة ٰٚ ا٣٪ٛف ٔ٪ؽ ا١٣سٲؿٱ٨ ٦٪ة ٦٪ـ٣ح أد٩ٯ ٨٦ ٦٪ـ٣ػح 

ٕٮد ٨٧٠ ٬ػةصؿ، كأ٦ػة ؛ ٵف ا٣٘ة٣ت ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ أف ٨٦ رظ٢ ٝؽ ٱ(ا٣ٛٞٲؽ)

 ا٣ٛٞٲؽ ٚٺ ٔٮدة ٫٣!

٨٧٣ ٱ٭ةصؿ ٦ػ٨ ث٤ػؽق، ك٧٣ػ٨ ٱكػٲط  (ا٣ؿظ٤ح)أ٣ك٪ة ٩كذ٢٧ٕ ا٣ٲٮـ ٧٤٠ح 

 ك٦ٓ ١٦ةدت ا٣كٲةظح؟ ،٦ٓ ا٣ؿظٺت ا٣ُٺثٲح

ا  أ٥٣ ٱىجط ٤٣ؿظ٤ح كا٣ؿٌظة٣ح ظٲـ  ٠جٲؿ ٰٚ دؿاز٪ة اٵدثٰ، ٱعذ٢ٌ ٦ٞة٦نة ٠جٲؿن

 ؟ٚٲ٫ أ٦سةؿ اث٨ صجٲؿ كاث٨ ثُٮَح كاث٨ ٌٚٺف

أٚٺ ٱضؽر ث٪ة أف ٩ٛؿ ؽ ثٲ٨ ٨٦ ٱؿظ٢ ٨ٔ َؿٱػٜ ١٦ةدػت ا٣كػٲةظح ك٦ػ٨ 

 ٱؿظ٢ ٨ٔ َؿٱٜ ١٦ذت د٨ٚ ا٧٣ٮدٯ!؟

 رظ٥ ا  ٨٦ )رظ٤ٮا( ك٨٦ )ٚٞؽ٩ة٥٬( كرظ٧٪ة ٦ٕ٭٥.

إف ا٣ؾم ٱ٧ةرس ا٤٣٘ح، إف ٥٣ ٱ٨١ ٨ٔ دراقح ٕٚػ٨ أ٣ٛػح كإظكػةس، ٹ دٞجػ٢ 

 ٕذة ٰٚ ٦ٕ٪نٯ ٔةـ كاظؽ!ك٣ٮ اصذ٧ ،٩ٛك٫ كٹ دؿًٯ أف دكذ٢٧ٕ ٦ؿادٚح ثؽؿ أػؿل

إ٫٩ إذا أراد ا٣ذٕجٲؿ ٔػ٨ ٦ٕ٪ػٯ اٹ٦ػذٺء ٦ػسٺن أُٔػٯ ١٣ػ٢ ٦ٮوػٮؼ ٦ػة 

ٛي٤ػٟ  ، كإف ا٣ٮادم زاػؿ، كإف ا٣ ـو ٱٺا٫٧، ٚٞةؿ: إف ا٣٪٭ؿ َةٚط، كإف ا٣جعؿ َة

٦نعٮف، كإف ا١٣حس د٬ةؽ، كإف ا٧٣ض٤ف ٗةٌص، كإف ا٣ُؿٱٜ ٦ـدظ٥، كٝؽ 

، (ا١٣حس ا٣ػؽ٬ةؽ)، كصةء ٚٲ٫ (عٮفا٤ٛ٣ٟ ا٧٣ن)٩ُٜ ثؾ٣ٟ ا٣ٞؿآف ٚضةء ٚٲ٫ 

ةب ٧٤٠ح )٧٦ذ٤ئ( أك )٦ػٴف( ٱٕجػؿكف ث٭ػة كأ٩خ دؿل ا٣ٲٮـ ٔ٪ؽ ٠سٲؿ ٨٦ ا١٣ذق 

 ٨ٔ ٢٠ ٦ة قجٜ؛ ٵ٩٭٥ ٤ٔٯ ٝةٔؽة ا٣ٕة٦ح )٫٤٠ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب وةثٮف!!(.

٦ػة  ٰ ا٣ٕؿثٲح ك٦ذؾكٝٲ٭ة كثٲ٨ ثٕي ٠ذةث٭ػة كأدٔٲةا٭ػة ٦سػ٢ى كإف ثٲ٨ ٦عج  

٣ىؿاٚٲ٨ ٨٦ ا٣ٛؿؽ ٰٚ ٦ٕؿٚػح ا٧٣ـٱٌػٙ كا٧٣ػـٌكر ثٲ٨ ا٣ٕة٦ح ٨٦ ا٣٪ةس كثٲ٨ ا

 ٨٦ ا٣٪ٞؽ كا٣ك٤ٲ٥ ٦٪٫!
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٫ ٔ٪ؽ٬ة ٦ٞجػٮؿ ٦ذػؽاكؿ، كأ٬ػ٢ ا٣ىػ٪ٕح ٚة٣ٕة٦ح ٱذكةكل ٔ٪ؽ٬ة اٵ٦ؿاف، ك٤٠  

ٱ٧ٲـكف ا٣ُٲػت ٦ػ٨ ا٣ؼجٲػر، كا٣كػ٤ٲ٥ ٦ػ٨ ا٤ٕ٣ٲػ٢، كا٧٣ىػٲت ٦ػ٨ ا٧٣ؼُػئ، 

، كثػٲ٨ كا٧٣كذٞٲ٥ ٨٦ ا٧٣ٕٮج، ٧٠ة ٱٛؿٝٮف ثٲ٨ ٩ْؿ كظػؽج، كثػٲ٨ أُٔػٯ ك٦ػ٪ط

ثةع كأثةع، كثٲ٨ ٗٛؿ كٔٛة، كثٲ٨ ا٣ٛٞػؽ كا٣ٕػؽـ، كثػٲ٨ دٹٹت دٝٲٞػح ٧٣ػة ٩كػ٧ٲ٫ 

ا٧٣ذؿادٚةت، كٹ ٱذ٭٧ٮف ا٣ٕؿب ثح٩٭٥ كًٕٮا ٤٣نٰء ا٣ٮاظػؽ ٔنػؿات اٵقػ٧ةء، 

 ٯ ا٣ٮاظؽ إ٦ة أ٩٭ػة صػةءت ٔػ٨ ٝجةاػ٢ى ك٧ٌ ٤ٔٯ ظٲ٨ أف ٬ؾق ا١٣سؿة ٨٦ اٵق٧ةء ٧٤٣ي 

٤ٕػخ ٤٣نػٰء ٦سػ٢ اقػ٫٧، د٤ٟ اٵق٧ةء، كإ٦ة أ دى٦ذٕؽدة دٕؽ   ف أ٠سؿ٬ػة وػٛةت صي

٤ٔٯ ا٣ىػٛح ٚػٰ د٤ػٟ ا٧٣٪ةقػجح،  ك٥٬ إ٧٩ة ٱكذ٤٧ٕٮف ٰٚ ٢٠ ٦٪ةقجح اٹق٥ ا٣ؽاؿق 

ٚة٣كٲٙ ظكةـ ظٲ٨ ٱعك٥ ثٲ٨ أ٦ؿٱ٨، كٚٲى٢ ظٲ٨ ٱٛى٢ ثػٲ٨ ػىػ٧ٲ٨، كثذػةر 

ٞنة، كوٞٲ٢ ظٲ٨ ٱ٪ْؿكف إ٣ٯ ٦ْ٭ؿق ك٧٤٦ك٫... ك١٬ؾا. ظٲ٨ ٱجذؿي  ا أك ٔ٪  ٌٔٮن

 ،ص٭ػ٢ ا٣ٕؿثٲػحى ٱٌػ٢ٌ ٚػٰ ا٣ٛ٭ػ٥ ٬ٮ ا٣ؾم ص٢ٕ ٦ىػ٨ٍ  كٔؽـ إدراؾ ذ٣ٟ

٤ٔٯ ظػٲ٨ أ٩٭٧ػة ، كٱ٨ْ أف أظؽ٧٬ة ٗٲؿ اٳػؿ!! ،ٚٲٛؿؽ ثٲ٨ ا١٣ذةب كا٣ٞؿآف

٦٪٭٧ة ٨ٔ ٦ك٧ ٯ ٰٚ ظة٣ح ٦ػ٨ ظةٹدػ٫، ٚ٭ػٮ ٠ذػةب ظػٲ٨ ٱ١ػٮف  ؿ ٢٠  وٛذةف دٕج  

نة ٰٚ وعٙ، ك٬ٮ ٝؿآف ظٲ٨ ٱ١ٮف ٦ٞؿكءنا، كا١٧٣ذٮب كا٧٣ٞؿكء ٩ٛك٫  .١٦ذٮث

ِى  كرظ٥ ٦ؿ٬ػٙ، كٚ٭ػ٥ زةٝػت، كدٕجٲػؿ  ٣٘ػٮم   ، ٚٞؽ ٠ةف ذا ظف  ا  ا٣ضةظ

رأل أٌف ٱ١كٮ ٢٠ ٦ٕ٪ٯ ٦ة ٱٺا٫٧ ٨٦ اٵ٣ٛةظ كٱٕجٌؿ ٔ٪٫ ٨٦ ا٧٤١٣ةت. ك٬ٮ ا٣ػؾم 

ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح كاقػػٕح ٚػػٰ امػػذٞةٝةد٭ة، ٠سٲػػؿة ا٧٣ؿك٩ػػح، ٗ٪ٲػػح ثح٣ٛةّ٭ػػة ا٧٣ذجةٱ٪ػػح 

يدػػٰ ا١٣يذقػػةبي  ة ٱكػػذ٤٧ٕٮف اٵ٣ٛػػةظ ا٧٣ذؿادٚػػح ، ١ٚسٲػػؿنا ٦ػػكا٧٣ذؿادٚػػح، ك٦ػػ٨ ٬٪ػػة أ

كا٧٣ذٮاَبح، ثٌٕ٭ة ٰٚ ٦ٮآً ثٕي، ٦ٓ أف ا٣ٮاصت ٤ٔٯ ا١٣ةدت إذا كٝػٓ ٤ٔػٯ 

 أ٣ٛةظ ٦ؼذ٤ٛح ٦ذٞةرثح ا٧٣ٕة٩ٰ، أف ٱجعر ٨ٔ أقجةب اػذٺٚ٭ػة، زػ٥ ٱكػذ٢٧ٕ ٠ػٺ  

ػة، كأٹ ٱ١ػٮف ٣ػ٫ »ٰٚ ٦ٮ٫ًٕ، ٦ة داـ ٨٦  ٞن ظٜ ٥٤ٔ ا٧٣ٕ٪ٯ أف ٱ١ٮف اٹق٥ ٫٣ َج

ؿنا كٹ ٦نذًؿ٠نة كٹ ٧ٌ٦ ٪نةٚةًٺن أك ٦ٌٛٮ ى  ، كٹ ٦ٞي  «.ٹن

*   *   *


