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 اإلهداء
 

َر ُمـ ُم٘م٤مِم ىُمدؾمٝم٤م ُمـ ٟمقِر قمٔمٛمتِف، وم٠مزهرت ذم يُمؾِّ اًمٕمقامل، وم٤مٟمبٝم هللإمم اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م ا

سمقن!، إمم َُمـ ص٤مرقم٧م ضمٞمقَش اًمٔمالَم ص٤مسمرًة حمتسب٦ًم، ويم٤مٟم٧م ذم اعمحٜم٦ِم  اعمالئٙم٦ُم اعم٘مرَّ

، وىَمؾَّ  هللوطمٞمدًة ومريدًة، ُمٔمٚمقُم٦ًم ُمٝمٔمقُم٦ًم، شَمُذبُّ قمـ طمٞم٤مِض ىُمدِس ا اعمٜمٞمٗم٦ِم، طملَم ضَمدَّ اجلدُّ

دُق واًمقصٞم٦َُّم وإُم٤مٟم٦ُم ظمٚمَػ  إفمٝمِر!، وم٤ميمٗمٝمرَّ وضمُف  اًمٜم٤مُس واعمٕملُم، وأضحك اًمّمِّ

اًمقضمقِد، وهمْم٥َم اًمربُّ اًمقدوُد!. ورؿمَح ًمٜم٤م ُمـ ومٞمِض ىمدؾمٝم٤م إقمٔمؿ ٟمقٌر ُمب٤مرٌك، 

ت ًمٜم٤م سمٙمرُمٝم٤م، وًمٙمـ سمِ٘مدرٟم٤م ٓ سمَِ٘مدِره٤م، ومٓمٝمرٟم٤م  ومٕمرومٜم٤مه٤م سمبٕمِض ؿم١موهن٤م اًمنميٗم٦ِم، إذ شمبدَّ

 ذم يُمؾِّ اًمٕمقاملِ، إمم
ِ
 ‘ؾَمٞمِّديت َوَُمقٓيت وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء سمقٓيتٝم٤م وحمبَّتٝم٤م...، إمم ؾمٞمِّدِة اًمٜمّس٤مء

ـ أمهَّٜمل ’حمٛمد هللسمٜم٧م رؾمقِل ا ُم هذا اجلُٝمد اعمَُتقاِضع، آُماًل ِرض٤ميُمؿ قمٜمّل وقمٛمَّ !، ُأىَمدِّ

تٝم٤م اًمٕمزيزُة اًمٓم٤مهرة  أُمرُه، وم٠مٟمتؿ أهٌؾ ًمٙمؾِّ ظمػٍم. ي٤م أيَّ

.  

  ظم٤مدُم ظمداُمٙمؿ 
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ٌْ  مقّدم
 

ـِ اًمرطمٞمؿِ  هللسمسِؿ ا  اًمرمح

 حمٛمٍد وآًمف قمغم اًمسالمأشمؿُّ و  ِاًمّمالةأومْمُؾ و وسمِف ٟمستٕملُم، ، ّ اًمٕم٤معملمرب هلل احلٛمدُ 

 واًمّم٤مطملمَ ريـ اعمٔمٚمقُملمَ اًمٓم٤مه اًمٓمٞمبلم
ِ
 واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء

ِ
وُمـ  ،، وقمغم مجٞمِع إٟمبٞم٤مء

ِ ُمـ إوًملمَ  ـَ  أطمبَّٝمؿ ووآهؿ وٟمٍمهؿ وؾم٤مَر قمغم هنجٝمؿ اًمٜمػمِّ ـُ اًمدائُؿ  ،وأظمري واًمٚمٕم

 قمغم أقمدائٝمؿ أمجٕملم إمم ىمٞم٤مِم يقِم اًمديـ، آُملَم ربَّ اًمٕم٤معملم. 

،  هلل، اًمذي ُذسمَح ذم ا×سلماًمِمٝمٞمد اإلُم٤مم احلأُّم٤م سمٕمد: وم٢منَّ اًمسبط اعمب٤مرك  قمزَّ وضمؾَّ

 وص٤محللم، وُمـ شَمبِٕمٝمؿ 
ٍ
 ورؾمِؾ وأوًمٞم٤مء

ٍ
قمٜمد أهِؾ احلؼِّ واًمّمدِق واًمٞم٘ملِم، ُمـ أٟمبٞم٤مء

ُؼ ذم وؾمب٥م احلزن واًمِمجك اعمٕمتٚمِ  ،واهمؽمَف ُمـ ُمٕمٞمٜمٝمُؿ اًمّم٤مذم، هق إُٟمِمقدُة وإؾُمقةُ 

ِؾ واًمزسمقِر، ومٝمق اًمذي ؾمٓمَّر اؾمَٛمُف ، ويم٤مَن ومل يزل أٟمِمقدَة اًمتقراِة وآٟمجٞماًمنميٗم٦مِ  طمٚمقىمٝمؿ

ؾمُؾ ويقَُمُف واٟمتّم٤مَرُه إٟمبٞم٤مُء  ، سم٠مطمرٍف ُمـ ٟمقٍر، يم٤مٟم٧م وٓ ذم ُصحٗمٝمؿ اعمب٤مريم٦مِ  ^واًمرُّ

 واجلامِل، وهق اًمذي أقمٔمٛمُف وأيمؼمُه اًم٘مرآُن اعمجٞمدُ  هم٤مي٦مً زاًم٧م 
ِ
  .ذم اًمبٝم٤مء

رارٍة وأملٍ سم٤مًمٖملم!. اعمذسمقُح، اًمذي سمٙمتُف اًمتقراُة سمٛم ، هق اًمبٓمُؾ اإلهللِّ ×وم٤محلسلم

ُس  ،×واحلسلم اًمذي ٟمَٕم٤مُه اإلٟمجٞمُؾ، سمحزٍن وأٟملٍم وؿمجًك ي٘مٓمُّع اًم٘مٚمقَب،  هق اًم٘مرسم٤مُن اعم٘مدَّ

ؾم٦ُم سمام يٚمٞمُؼ سمِم٠مٟمِف  ومب٘مَل صدى طمزٟمِف وأؾم٤مُه يؽمدَُّد ذم يمؾِّ اًمقضمقدِ!. وىمد َرصمتُف إؾمٗم٤مُر اعم٘مدَّ

ؾمؾِ شمب٤مرَك وشمٕم٤ممم. ويم٤من سمٜمٗمز هَق  هللاًمٕمٔمٞمِؿ قمٜمَد ا  واًمرُّ
ِ
، إذ يم٤من أَُمالً، قم٤مَش ^طُمُٚمَؿ إٟمبٞم٤مء

زُم٤مِن اًمٓمقيٚم٦ِم اًمتل قم٤مؿمتٝم٤م اًمبنمي٦َِّم!.  طم٘م٤مِب وٕا  ُمٕمٝمؿ ذم يمؾِّ قمٍٍم وزُم٤مٍن، قمغم ُمدى ٕا

ت قمٞمقهنؿ و ّٓ ُم٤م يم٤من ًمٞمٜمتٍَم إٟمبٞم٤مُء واًمرؾمُؾ ًمقُٓه، وُم٤م ىمرَّ سمِف وسمٞمقُمِف اًمٕمٔمٞمؿ، وُم٤م  إ
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ـُ اإلهلّل   ّٓ اؾمت٘م٤مَم اًمدي ذم يمؾِّ  اًمٗم٤مشمُح إقمٔمؿُ هَق صٜمٕمُف هذا اعم٘مدُس اعمب٤مرك، ٕٟمَُّف  سمام إ

ٟم٤مَءةَ  اًمذي هزَم اًمنمَك واًمٜمٗم٤مَق اًمٕمقاملِ،  ٦َم واًمدَّ  امم أسمِد أسمديـ!.  واخلسَّ

اإلهلٞم٦ِم اجلب٤مرِة قمغم صٗمح٤مت هذا  أن يٛمكم إرادشمفُ  ،شمٕم٤ممم هللًم٘مد اؾمتٓم٤مع سمام وهبُف ا

. اذ يم٤مٟم٧م اًمٓمٖم٤مِة وطمسِد احل٤مؾمديـ وسمٖمل اًمٔم٤معملم! اًمٙمقن، سم٤مٟمتّم٤مٍر قمٔمٞمٍؿ رهمَؿ أٟمقف

هب٤م جمرى احلٞم٤مة اًمٕم٘مٞمدي٦م  شمٖمػمَّ  ىمد طمٗمٚم٧م سم٠مطمداٍث رهٞمب٦مٍ  اًمتل قم٤مؿمٝم٤م اإلُم٤مم احلسلم اًمٗمؽمةُ 

وظم٤مص٦ًم اعمسٚمٛملم اُمتح٤مٟم٤ًم  ،هب٤م اعمقطمدون أمجع ـَ حِ وُمٕم٤ممل اًمديـ آهلل احلٜمٞمػ، واُمتُ 

ـُ قمسػمًا، وزًمزًمقا زًمزآً ؿمديدًا، وم٘مد أصم قمتْٝمؿ اخلٓمقُب واعمّم٤مقم٥ُم  ٘مٚمتٝمؿ اًمٗمت ، وضمرَّ

٦ًم، واٟمحرومقا اصمَر ذًمؽ اٟمحراوم٤ًم ظمٓمػمًا، وًمٙمـ يم٤مٟم٧م ومٞمٝمؿ ذيٕم٦ُم  ،واًمٙمقارُث  يم٠مؾم٤ًم ُُمرًة ُُمذًمَّ

قمزَّ وضمؾَّ أن يٙمقٟمقا  هللوىم٤مئده٤م اًم٘مرآُن واًمٕمؽمِة اًمٓم٤مهرِة، إذ أراد ُمٜمٝمؿ ا اًمقارصم٦مُ  اخل٤ممت٦مُ  هللا

 !. ًمٚمحؼِّ واًمٕمدِل واإلٟمّم٤مِف  اإلهلٞم٦ِم اًمبٞمْم٤مء اعمٜمِمقدة٤مريم٦ِم ًمٚمدوًم٦ِم اًمٜمقاَة اعمب

ٛم٧م دوًم٦ُم اًمنمِك واًمٜمٗم٤مق!،   إذا حتٙمَّ
ٍ
وًمٙمـ ذم ُمثِؾ هذِه إطمقال ؾمٞمْمٞمُع يمؾُّ رء

ـَ ا احلٜمٞمِػ ُمتٛمثٌِّؾ سم٠موًمئَؽ اعمجرُملم اخلٓمريـ  هللوومٝمَؿ إدٟمقن وإسمٕمدون سمٕمَد ذًمَؽ أنَّ دي

وًمتٚمَؽ  هللوأظمالىمِف ذم إرض!، ومٞم٤م  هللإصٞمؾ ًمّمٗم٤مِت اواًمُ٘مس٤مِة اًم٘متٚم٦ِم، وهؿ اإلٟمٕمٙم٤مُس 

٦ِم  اًمّمٗم٤مت وإظمالِق اًمٜمتٜم٦ِم اًمٕمٗمٜم٦ِم، وًمق شم٠مُمٚمٜم٤م!، يمؿ هَل ظمٓمرٌة هذِه اعمرطمٚم٦ِم ُمـ طمٞم٤مِة اًمبنميَّ

، وٓ ذيٕم٦َم سمٕمَد اًمسٝمٚم٦ِم اًمسٛمح٦ِم اًمتل ضم٤مَء هب٤م، ’أمجع، إذ ٓ ٟمبلَّ سمٕمَد احلبٞم٥ِم اخل٤مشمؿِ 

َد ويُ   ُمٜمُذ اًمبداي٦ِم وسمٙمؾِّ طمزٍم وطمسٍؿ!، ومٙم٤مٟم٧م وىمٗم٦ُم احلسلم ومٞمج٥م أن ُُيدَّ
ٍ
ٜمّم٥َم يُمؾُّ رء

ُمٜمُف، وُم٣م إًمٞمِف سمٜمٗمسِف  هلل، ويم٤من أقمٚمُؿ ُمٜم٤ّم، وُمـ إُُم٦ِم مجٞمٕم٤ًم، ومٞمام أرادُه ا×!اًمسبط

ؾم٦ِم اًمتل أٟمزهل٤م، ويمٞمػ  هللوقُمِم٤مىمِف َدؤوسم٤ًم ُمث٤مسمرًا، ويم٤مَن أدرى سمام ؾمٓمَّرُه ا قمٜمُف ذم يمتبِف اعم٘مدَّ

ـُ إول ُمـ ذًمَؽ يمٚمِف!، × قمٜمُف، واحلسلمُ  طمٙمك هق اًمٕم٤مملُ سم٤مًمٕمٚمِؿ احلْمقريِّ واًمٗم٤مهُؿ اًمٗمٓم

ؾم٦ِم وأٟمبٞم٤مئِف وأوًمٞم٤مئِف^ اًمٕمٔمٞمِؿ ويمتبفِ  هللوعم٤م يٜمبٖمل أن ُيّمٜمَع ًمٜمٍمِة ا !، ومٙم٤من يقُم اعم٘مدَّ

س اًمرسم٤منّ × احلسلم  . !اعم٘مدَّ
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ذم يمرسمالء × فمٝمَر ُمـ اإلُم٤مم ومل شمٕمرف اًمبنمّي٦م ىمطُّ ُمـ اًم٘مٞمِؿ اإلٟمس٤مٟمٞم٦ِم، ُمثَؾ ُم٤م

ـَ اعمٞم٤مُملم، وم٘مد فمٝمر ُمٜمف اإليامُن سم٠مقمٔمِؿ صقرهِ، واحل٥مُّ سم٠ممتِِّف، واًمّمٛمقُد  وأصح٤مسمِف اعمج٤مهدي

ُمرهِ، ُم٤م مل يِمٝمدُه اًمبنُم ذم مجٞمع  هللسم٠مصٚمبِف، واًمرض٤م سم٘مْم٤مء ا شمٕم٤ممم سم٠مروِع طم٤مٓشمِف، واًمتسٚمٞمؿٕ 

قم٤مًمٞم٤مً، وفمؾَّ ظمٗم٤مىم٤ًم إمم إسمد، وشمرضمَؿ ذًمؽ سم٘مقًمِف  هللُمراطمؾ طمٞم٤مهتؿ اًمٓمقيٚم٦م، ومرومَع سمذًمؽ ًمقاَء ا

صؼمًا ي٤م سمٜمل قمٛمقُمتل، صؼمًا ي٤م أهَؾ سمٞمتل،ٓ  رأيتؿ هقاٟم٤ًم سمٕمَد هذا »ٕهِؾ سمٞمتِف وقمٞم٤مًمِف وأٟمّم٤مرهِ: 

!.  هلل، (0)شاًمٞمقم أسمداً   دّرَك ُم٤م أروقمَؽ وأقمٔمٛمؽ!، ومٝمذهِ طم٘مٞم٘م٦ٌم ىمد قمٝمَده٤م ُمَع رسمِِّف قمزَّ وضمؾَّ

َؾ وًمٚمقىمقِف قمغم ر  ُمـ ذًمؽ، وضم٥َم قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٛم ي ؾمقي٦ًَّم ضمٜمب٤ًم إمم ضمٜم٥ٍم، وٟمتقهمَّ
ٍ
ء

سمرومٍؼ، وُٟمبِحَر ىمٚمٞمالً وسمٚمٓمٍػ، ُمت٠مُمِّٚملَم ذم اعمقروث اًمديٜمل اًمساموي اًمٕم٤معمل اعمتداول اًمٞمقم قمٜمد 

ٟمَُّف وطمل ا ُف اًمٕمٔمٞمؿ، أو سم٘م٤مي٤م وطمٞمِف اعمٜمػم، اًمذي أرادُه قمزَّ وضمؾَّ وىمٜمَّٜم هللقمٛمقِم اًمبنِم، ذًمَؽٕ 

ئٝمؿ قمغم سم٤مرئٝمؿ وُمقضمدهؿ  ٟٓمتِم٤مِل اًمبنِمي٦َِّم ُمـ احلْمٞمِض اًمذي أوىمٕمقا أٟمٗمسٝمؿ ومٞمِف، ضمّراء دمرُّ

ُمـ اًمٕمدم، ومٝمالّ أقمٓمٞمٜم٤م اًمٜمّمَػ ُمـ أٟمٗمسٜم٤م، ًمٜمٙمقَن سمذًمَؽ أؾمٕمد!، وًمٜمٕمرَف ُم٤م يريدُه اًمب٤مريء ذم 

ؾم٦ِم اعمب٤مريم٦ِم، ويمٞمػ طمٙمك قمـ قمبِدِه وطمبٞمبفِ  ، ويمٞمَػ َرؾمَؿ وأسم٤مَن اًمٗمريِد ُمـ ٟمققمفِ  يُمتُبِف اعم٘مدَّ

ًمب٤مُب...!.   جلٛمٞمِع اًمٕمقاملِ صقرَة ذًمَؽ اعمتَٞمَّؿ إسمدي، اًمتل شُمبٝمُر اًمٕم٘مقَل، وحت٤مُر ومٞمٝم٤م ٕا

ِؾ ذًمؽ إن وىمٗمٜم٤م قمٚمٞمفِ  وًمٙمـ هؾ ًمديٜم٤م اًمِمج٤مقم٦مَ  ، وهؾ سم٤مؾمتٓم٤مقمتٜم٤م أن اًمٙم٤مومٞم٦م ذم حتٛمُّ

ِـّ اذًمؽ ُم ؟،!ٟمرُمل ُمتحجراشمٜم٤م اًمذهٜمٞم٦َّم سمٕمٞمدًا قمـ هذا إًمِؼ اًمٕمٔمٞمؿ  هلل٤م ٟمتٛمٜم٤ّمُه وٟم٠مُمُٚمُف سمٛم

  رؤوٌف رطمٞمؿ. إٟمَّفُ  ،وًمٓمٗمِف وقمقٟمفِ 

ؿ  هللوآظمُر دقمقاٟم٤م، أِن احلٛمُد  ربِّ اًمٕم٤معملم، وصؾِّ ي٤م ريبِّ وؾمٚمِّؿ وزد وسم٤مرك وشمرطمَّ

ق سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ أسمدًا، اٟمّؽ أٟم٧َم  وحتٜمَـّ قمغم حمٛمٍد وآِل حمٛمٍد اًمٓمٞمبٞملَم اًمٓم٤مهريـ، وٓ شمٗمرِّ

  .اًمسٛمٞمُع اعمجٞم٥ُم!

 اعم١مًمِّػ 

                                           

 .979. اًمٕمقامل: ص68، ص54سمح٤مر آٟمقار: ج. 88ص : اعمٚمٝمقف:0
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قمٞمسك  هللاإلٟمجٞمُؾ، هق آظمُر يمت٤مٍب ؾمامويٍّ ُمب٤مرك ٟمَزَل ىمبَؾ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ قمغم روِح ا

ـِ ُمريؿ ٦ٌم، ورهمَؿ يمّؾ ُم٤م ضمرى قمٚمٞمِف ×سم ، وهلذا اًمٙمت٤مِب اًمنميػ ظمّم٤مئٌص ممٞمَّزٌة وُمٝمٛمَّ

ُد ًمٜمـزوِل ـمق ٌة إمم يقُمٜم٤م هذا، وًمٕمؾَّ ُمـ أسمرزه٤م أٟمَُّف يم٤مَن اعمٛمٝمِّ اَل هذِه اعمدة، ومٝمَل سم٤مىمٞم٦ٌم ٟمػمِّ

اًم٘مراِن اًمٙمريؿ، ًمذا وم٘مد محَؾ ذم ٟمّمقصِف سمِم٤مراٍت ضمٚمٞم٦ٍّم، وؿمقىم٤ًم قم٤مرُم٤ًم، ًمٔمٝمقِر اخلالوم٦ِم 

ٜم٧م ُمقاضُع يمثػمٌة ^اإلهلٞم٦ِم اًمٕمٔمٛمك اعمتٛمثٚم٦ِم سمٛمحٛمٍد وآِل حمٛمدٍ  ُمٜمُف سمٞم٤مٟم٤ًم قمجٞمب٤ًم ، وىمد شمْمٛمَّ

ُؿ اًمبٕمضـ  ٕطمداٍث وطم٘م٤مئؼ وىمٕم٧م ذم قمقاملٍ  ـ  ، ىمبَؾ اًمدٟمٞم٤مـ  طم٘مٞم٘مٞم٦ٍَّم ٓ ومهٞم٦ٍَّم يمام رسمام يتقهَّ

 واإلظمتب٤مِر، وُم٤م سمٕمَد هذِه ـ  يمٕم٤مملِ اًمذرِّ وهمػمهِ 
ِ
وذم قم٤مملِ اًمدٟمٞم٤م وهق قم٤مملُ اإلُمتح٤من واإلسمتالء

 رى!. اًمدٟمٞم٤م، سمدًء ُمـ اًمؼمزخ وُمرورًا سم٤مًمٕمقامل إظُم

٦ٍم، سمٞمٜمٜم٤م وسملم يمؾِّ إٟمبٞم٤مء واًمرؾمؾ ، طمٚم٘م٦ُم وصٍؾ ُمٝمٛمَّ ـَ ضم٤مءوا إمم  ^ًمذا ومٝمق سمحؼٍّ اًمذي

 ’اًمدٟمٞم٤م ىمبَؾ اًمٜمبلَّ إقمٔمؿ حمٛمد

ـَ قمالُم٤مت فمٝمقِر اعمّمٚمِح ذم آظمِر اًمزُم٤من، وهَق  وُمـ أمهٞمتِف ومج٤مًمِف أيْم٤ًم، أّٟمُف شمْمٛمَّ

َ سمفِ  ُمرارًا وشمٙمرارًا، وىمد ىمرأ قمزاَء احلُسلم  اعمخٚمُِّص، واًمٗمرج إقمٔمؿ قمغم يديِف وسمنمَّ

، وٟمٕم٤مُه سمِمٙمٍؾ ؿمجلٍّ ُمٗمجٍع سمٕمّدِة ـمرٍق وُمٜم٤مؾمب٤مٍت وأؾم٤مًمٞم٥َم خمتٚمٗم٦ٍم!. وشمٜم٤موَل ×اًمسبط

َ ُمٚمحٛم٦َم  هللذم يمؾِّ اًمٕمقامل، وىمرسمِف ُمـ ا ×ُم٘م٤مُم٤مت احلسلم شمٕم٤ممم واحل٥مِّ اعمتب٤مدل سمٞمٜمٝمام، وسملمَّ

، سم٠ممجِؾ وأروِع صقره٤م!، يمام وذيمر اًمِمجرَة ×اًمٕمِمِؼ اإلهلل اًمتل ؾمٓمَّره٤م اإلُم٤مُم احلسلم

اعمب٤مريم٦م وأصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م وصغّم قمٚمٞمٝم٤م، وذمَّ اًمِمجرَة اخلبٞمث٦َم وأوضَح ظمٓمره٤م وزيٗمٝم٤م وقمدائٝم٤م 

 ًمٚمحؼِّ شمٕم٤ممم. 
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٦ِم اؾمامقمٞمؾ سمـ    يمام وٟمصَّ قمغم إئٛم٦ِم اعمب٤مريمقن اإلصمٜمل قمنم اًمذيـ أصٚمٝمؿ ُمـ ذريَّ

 ٥ُم وإٟمقاُر اعمب٤مريم٦ِم، وأوضَح قمٔمَؿ ؿم٠مهنؿ!. وهؿ إىمامُر واًمٙمقايم ×اسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ

 قمٜمَد رهبؿ وُمٜمزًمتٝمؿ قمٜمدُه وطمبَُّف هلؿ، ويمٞمٗمٞم٦َّم درِك صم٠مرهؿ 
ِ
يمام وذَح طم٤مَل اًمِمٝمداء

..وُم٤م إمم ذًمؽ!، واًمٙمثػم اًمٙمثػم ُمـ اًمّمقِر .سمقاؾمٓم٦ِم اعمٜم٘مِذ اعمخٚمِّص وأصح٤مسمِف اعمٞم٤مُملم

 اًمرائٕم٦م ذم خمتٚمِػ ؿم١موِن اًمقضمقد، واًمدروس اًمٕم٘م٤م
ٍ
٦ِم اًمنميٗم٦م، واًمتل ؾمٜمٛمرُّ قمغم رء ئديَّ

 شمٕم٤ممم.  هللُمٜمٝم٤م ذم سمحثٜم٤م هذا، إن ؿم٤مَء ا

س)اًمٕمٝمديـ( اعمتداول سملم إيدي اًمٞمقم،  وٕمهٞمَّتِف وُم٘م٤مُمِف اعمٛمٞمَّز ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدَّ

ـ  وسمام ومٞمف اإلٟمجٞمؾـ  وضم٥َم قمٚمٞمٜم٤م اًمقىمقف طمس٥م اعم٘مدوِر قمغم طم٘مٞم٘م٦ِم اًمٙمت٤مِب اعم٘مّدس

٦ٍم ودراؾمتِف واسمدا ُف ُمـ ىمٞمٛم٦ٍم ديٜمٞم٦ٍَّم وقمٚمٛمٞم٦ٍم وشم٠مرخيٞم٦ٍم وأظمالىمٞم٦ٍَّم واضمتامقمٞم٦ٍم وشمرسمقيَّ ء ُم٤م يستح٘مُّ

 وهمٞمبٞم٦ٍَّم...اًمخ!.

ًٓ، وشم٘مٞمٞمٛمِف شم٘مٞمٞماًم قمٚمٛمٞم٤ًَّم طمديث٤ًم صم٤مٟمٞم٤ًم، سمٕمٞمدًا قمـ اًمٙمثػم  ومالسمدَّ ًمٜم٤م إذًا، ُمـ اًمتٕمريِػ سمِف أوَّ

٦م اًمتل ًمٞمس هل٤م طمظٌّ ُمـ احلؼِّ واعمٜمٓمِؼ ُمـ اعمرشمٙمزات اًمٕم٘مٚمٞم٦َّم واًمذهٜمٞم٦َّم واًمٜم٘مٚمٞم٦َِّم اخل٤مـمئ

ؾم٦م!، ومٜم٘مقل سمحقل  واًمقضمداِن، واًمتل ُأسمتُٚمٞم٧َم هب٤م مجٞمُع دي٤مٟم٤مت اًمٕم٤ممل دم٤مه هذه إؾمٗم٤مر اعم٘مدَّ

شمِف: هللا  شمٕم٤ممم وىمقَّ

قمزَّ  هللا هق جمٛمقع اًمٙمت٥م اعمقطم٤مة ُمــ  يمام يٕمت٘مد اعمسٞمحٞمقنـ  إّن اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس 

، واعمتٕمّٚم٘م٦م سمخٚمؼ اًمٕم٤ممل، وشم٤مريخ ُمٕم٤مُمٚم٦م ا ًمِمٕمبف طمس٥َم شمٕمبػمهؿ، ويمذًمؽ جمٛمقع  هللوضمؾَّ

اًمٜمبقءات قماّم ؾمٞمٙمقن طمتّك اعمٜمتٝمك، واًمٜمّم٤مئح اًمديٜمٞم٦م وإدسمٞم٦م اًمتل شمٜم٤مؾم٥م مجٞمع سمٜمل اًمبنم 

ص، ذم يمّؾ إزُمٜم٦م. وذم اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس مجٞمع أٟمقاع اًمٙمت٤مسم٦م ُمـ ٟمثر وؿمٕمر، وشم٤مريخ وىمّم

 . (0)وطمٙمؿ وأدب، وشمٕمٚمٞمؿ وومٚمسٗم٦م وأُمث٤مل وإٟمذار

                                           

ف!.789ص : ىم٤مُمقس اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس:0  ، سمتٍمُّ
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ويبٚمغ قمدد اًمٙمت٤ّمب )اعمٚمٝمٛملم( اًمذيـ يمتبقا اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس أرسمٕملم يم٤مشمب٤ًم، وهؿ ُمـ  

مجٞمع اًمٓمب٘م٤مت، ومبٞمٜمٝمؿ اًمّراقمل واًمّمٞم٤ّمد وضم٤ميب اًمرضائ٥م واًم٘م٤مئد واًمٜمبل واًمسٞم٤مد واعمٚمؽ 

 و...اًمخ!. 

ـِ اًمٙمت٤مب اعم٘مدّ   س أًمٗم٤ًم وؾمتامئ٦م ؾمٜم٦م، ويم٤من مجٞمع ه١مٓء وىمد إؾمتٖمرىم٧م ُمدة شمدوي

اًمٙمت٤ّمب ُمـ آُّم٦م اًمٞمٝمقدي٦م، ُم٤مقمدا )ًمقىم٤م( يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ، اًمذي دقمل سم٤مؾمٛمِف إذ ئمـ أٟمف 

 يم٤من أممٞم٤ًم ُمـ أٟمٓم٤ميمٞم٤م. 

واًمٜمسخ إصٚمٞم٦ّم ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس ًمٞمس٧م ُمقضمقدة أن!، سمؾ يمؾ ُم٤م هق ُمقضمقد هق  

سم٤مقمتب٤مره ـ  ن يمذًمؽ أّن اًمٙمت٤مب اعم٘مّدسٟمسخ ُم٠مظمقذة قمـ ذًمؽ إصؾ. ويٕمت٘مد اعمسٞمحّٞمق

ظم٤مٍل ُمـ إظمٓم٤مء واًمزًمؾ، وومٞمف يمؾ ُم٤م خيتص سم٤مإليامن ـ  أصُؾ اإليامِن اعمسٞمحل وُمّمدره

 . (0)، وىم٤مقمدة اإليامن واحلٞم٤مة اًمٕمٛمٚمّٞم٦م جلٛمٞمع اًمبنمهللواحلٞم٤مة اًمروطمٞم٦م، وأٟمف يمٚمٛم٦م ا

ٝمد اجلديد. وًمذا ويٜم٘مسؿ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس امم قمٝمديـ: ومه٤م، اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، واًمٕم 

ؾمٜمٕمٓمل ٟمبذًة خمتٍمًة قمـ يمّؾ واطمٍد ُمـ هذيـ اًمٕمٝمديـ سمِمٙمؾ ُمست٘مٍؾ، وّٕن اعمسٞمحٞملم 

ؿ ًمُف، ومٝمق  يٕمت٘مدون سم٠مّن اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ يم٤من متٝمٞمدًا ًمٚمٕمٝمد اجلديد، وأّن اًمٕمٝمد اجلديد، هق اعمتٛمِّ

مت٤مُم٤ًم ًمٚمٗم٤مئدِة، سمٕمقِن أوؾمع ُمـ ص٤مطمبف إ أيمثر أمهٞم٦ًّم ُمـ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ!، ًمذا وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜمٕمٓمٞمف جم٤مًٓ 

 .(9)شمٕم٤ممم هللا

 الكديُي : العهُد1

يُمت٥َِم أيمثُر اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمؼماٟمٞم٦ّم، وىمد وضمدت سمٕمض اًمٗمّمقل سم٤مٓراُمٞم٦ّم،  

وهل ًمٖم٦ٌم ؿمبٞمٝم٦ٌم سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦ّم، واًمٕمٝمد اًم٘مديؿ اعمقضمقد سملم أيديٜم٤م ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٜمسخ٦م اعم٤مؾمقري٦م 

                                           

 : ُم٘مّدُم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس: سم٤مجي٤مز وشمٍّمف. 0

 . سم٤مجي٤مٍز وشمٍّمٍف.91- 09ص : هب٦م اًمسامء )رطمٚمتل ُمـ اعمسٞمحٞم٦م امم اإلؾمالم(،9
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 . (0)٦م ذم ـمؼمي٦م ُمـ اًم٘مرن اًمس٤مدس امم اًمث٤من قمنم ًمٚمٛمٞمالداًمتل أقمدهت٤م مج٤مقم٦م ُمـ قمٚمامء اًمٞمٝمقديّ  

( ؾمٗمرًا طمس٥م اًمٙمٜمٞمس٦م سم٢مض٤موم٦م 55ـ  56( ؾمٗمرًا أو )69ويت٠مًّمػ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ُمـ )

وىمد ىمّسؿ اًمٞمٝمقد أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد  ...اًمالطم٘م٦م(ـ  أؾمٗم٤مر أو أضمزاء أؾمٗم٤مر وصٗم٧م )سم٤مًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦ّم

 س(، و)إٟٔمبٞم٤مء، وهؿ إوًمقن واعمت٠مظّمرون(،اًم٘مديؿ إمم صمالصم٦م أىمس٤مم وهل: )اًمتقراة أو اًمٜم٤مُمق

 91و)اًمٙمت٥م(. وذًمؽ ذم إضمتامع عمٕمّٚمٛمل اًمنميٕم٦م ُمـ خمتٚمػ اًمبٚمدان ذم ومٚمسٓملم ؾمٜم٦م 

 . وأُم٤م شمرشمٞمبٝم٤م ومٝمل يم٤مٔيت:(9))ب.م(

 التوراة أو الـاموس: 

اخلٛمس٦م وهل: )شمؽ(: ًمسٗمر اًمتٙمقيـ: وهق إول ُمـ اًمتقراة  ×وهل أؾمٗم٤مر ُمقؾمك

سٗمر )اخلٚمٞمٗم٦م( سمٛم٘مت٣م شمسٛمٞم٦م اًمؽممج٦م اًمسبٕمٞمٜمٞم٦ّم، ويسّٛمك سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦م ويسّٛمك أيْم٤ًم سم

و)ظمر(: ًمسٗمر اخلروج وهق اًمث٤من سمتسٛمٞم٦م اًمسبٕمٞمٜمٞم٦م، وذم اًمٕمؼماٟمّٞم٦م  )ضمرٟمِمٞم٧م(.

يسٛمك)واًمف ؿمٛمقت(. و)ٓ(: ًمسٗمر اًمالويلم، وهق اًمث٤مًم٨م سمتسٛمٞم٦م اًمسبٕمٞمٜمٞم٦م، وذم اًمٕمؼماٟمٞم٦م 

ق اًمراسمع سمتسٛمٞم٦م اًمسبٕمٞمٜمٞم٦م، وذم اًمٕمؼماٟمٞم٦م يسّٛمك يسّٛمك )وي٘مرا(. و)قمد(: ًمسٗمر اًمٕمدد، وه

و)شم٨م(: ًمسٗمر اًمتثٜمٞم٦م: وهق اخل٤مُمس سمتسٛمٞم٦م اًمسبٕمٞمٜمٞم٦م، وذم اًمٕمؼماٟمٞم٦م يسّٛمك )اًمف(  )ويدسمر(.

 ويسّٛمك أيْم٤ًم دسم٤مريؿ. 

 وأُّم٤م سم٘مٞم٦ّم إؾمٗم٤مر، ومٝمل: 

، 0))يش(: ًمسٗمر يِمقع اًمٜمبل. و)ىمض(: ًمسٗمر اًم٘مْم٤مة. و)را(: ًمٙمت٤مب راقمقث. و 

، ُمؾ(: ًمت٤مريخ 0، اصؿ(: ًمسٗمر صٛمقئٞمؾ اًمث٤من. و)9ًمسٗمر صٛمقئٞمؾ إول. و)اصؿ(: 

أي(:  9أي(: ًمت٤مريخ إي٤مم إومم. و) 0، ُمؾ(: ًمت٤مريخ اعمٚمقك اًمث٤من. و)9اعمٚمقك إول. و)

ًمٙمت٤مب اؾمتػم.  ًمت٤مريخ إي٤مم اًمث٤من. و)قمز(: ًمٙمت٤مب قمزرا. و)ٟمح(: ًمٙمت٤مب ٟمحٞم٤م. و)اس(:

                                           

 ، سم٤مجي٤مٍز.786ص : ىم٤مُمقس اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس،0

 ّدس، سم٤مجي٤مز.: ُم٘مّدُم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘م9
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ُٕمث٤مل ؾمٚمٞمامن. و)ضم٤م(:  (: عمزاُمػم داود أي اًمزسمقر. و)ام(:ًمٙمت٤مب أيقب. و)ُمز و)أي(:

ًمٜمِمٞمد آٟمِم٤مد. و)اش(: ًمٙمت٤مب أؿمٕمٞم٤م.  ًمٙمت٤مب اجل٤مُمٕم٦م اعمٜمسقب ًمسٚمٞمامن. و)ٟمش(:

ًمٙمت٤مب  و)دا(: .و)طمز(: ًمٙمت٤مب طمزىمٞم٤مل .و)ار(: ًمٙمت٤مب أرُمٞم٤م. و)طمرا(: عمرائل أرُمٞم٤م

٤م(: ًمٙمت٤مب قم٤مُمقس. و)قمق(: ًمٙمت٤مب يقئٞمؾ. و)قم ًمٙمت٤مب هقؿمع. و)يقء(: داٟمٞم٤مل. و)هق(:

ًمٙمت٤مب قمقسمدي٤م. و)يقن(: ًمٙمت٤مب يقٟم٤من أي يقٟمس سمـ ُمتك. و)ُمل(: ًمٙمت٤مب ُمٞمخ٤م. و)ٟم٤م(: 

ًمٙمت٤مب ٟم٤مطمقم. و)طم٥م(: ًمٙمت٤مب طمب٘مقق. و)صػ(: ًمٙمت٤مب صٜمٗمٞمٜم٤م. و)طم٩م(: ًمٙمت٤مب 

طمجل. و)زك(: ًمٙمت٤مب زيمري٤م. و)ُمؾ(: ًمٙمت٤مب ُمالظمل. وهلذه اًمٙمت٥م ذم اًمٜمسخ اًمٕمؼماٟمّٞم٦م 

 . (0)طمٞم٨م اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم شمرشمٞم٥م آظمر ُمـ

اًمالطم٘م٦م( ومٝمل: ؾمٗمر ـمقسمٞم٤م. وؾمٗمر هيقدي٧م. وؾمٗمر ٟمبقءة ـ  وأُّم٤م إؾمٗم٤مر )اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م 

  (9)سم٤مروك. وؾمٗمر اعمٙم٤مسملم.

واًمٙمٜمٞمس٦م شمٕمتؼم أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ أؾمٗم٤مر ىمد دّوٟم٧م سم٢مهل٤مم روح اًم٘مدس، وقمغم هذا 

وم٤ًم سملم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ قمٜمد اًمٞمٝمقد ومٝمل شم٘مبٚمف ذم قمداد اًمٙمت٥م اعم٘مدؾم٦م، ُمع إّن هٜم٤مك إظمتال

واًمذي ىمبٚمتف اًمٙمٜمٞمس٦م، ويٕمقد هذا اإلظمتالف، امم إظمتالف اًمالهقشمٞملم اًمٞمٝمقد أٟمٗمسٝمؿ، 

اًمذي يقطمل( مل يٜمـزل قمغم أطمد ُمٜمذ  هللوم٤مًمبٕمض يٍّمطمقن ذم اًمقاىمع أّن اًمروح )أي روح ا

ُمـ اًمٞمٝمقد  اًمٗمئ٤مت إظمرى همٞم٤مب إٟمبٞم٤مء اعمت٠مظمريـ ُمثؾ: طمجل وزيمري٤م وُمالظمل، وسمٕمض

 )إؾم٤مٟمٞملم ذم ىمٛمران، واًمٞمٝمقد اعمتِمتتلم ذم اعمٕمٛمقرة( متسٙمقا سم٢مؾمتٛمراري٦م اًمقطمل!. 

واًمٙمٜمٞمس٦م متسٙم٧م سمدوره٤م هبذه اإلؾمتٛمراري٦م ُمستٜمدة ذم ذًمؽ امم ؿمٝم٤مدة  

وهل )شمرمج٦م هيقد اإلؾمٙمٜمدري٦م  (6)واًمرؾمؾ. وأيْم٤م شمتٛمسؽ سم٤مًمؽممج٦م )اًمسبٕمٞمٜمٞم٦ّم(×اعمسٞمح

                                           

 .7ص : اهلدى امم ديـ اعمّمٓمٗمك:0

 .000ص : يمت٤مب )اعمسٞمح ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل احلدي٨م وذم اعمسٞمحٞم٦م(:9

ق. م وىمد سمدأت هذه اًمؽممج٦م سم٠مُمر  041واٟمتٝم٧م طمقازم  941: )اًمؽممج٦م اًمسبٕمٞمٜمٞم٦ّم(: )اًمتل سمدأت ؾمٜم٦م 6

ٓء اعمؽممجلم يم٤من إصمٜملم ق. م وىمٞمؾ إّن قمدد ه١م 981سمٓمٚمٞمٛمقس ومٞمالدًمٗمقس اًمذي طمٙمؿ ُمٍم قم٤مم 
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. واقمت٘م٤مد (0)اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ويٕمتؼموهن٤م يمت٤مهبؿ اخل٤مص( ًمٜمٗمس اًمسب٥مًمٚمٕمٝمد اًم٘مديؿ امم اًمٚمٖم٦م  

أرسم٤مب اًمٙمٜمٞمس٦م سم٠مّن اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ يمت٤مب ؾماموي وُمقطمك يستٜمدون ومٞمف امم إؾمتِمٝم٤مد 

واًمرؾمؾ سم٤مًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ومٝمؿ يم٤مٟمقا يٕمتؼموٟمف يمت٤مسم٤ًم ُمٚمٝماًم، روطمٞم٤ًم، اهلٞم٤ًم  ×اعمسٞمح

 . (9)واإلؾمتِمٝم٤مد سمف دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ

ىمد فمٝمرت ًمٚمقضمقد شمدرجيٞم٤ًّم وعمدة  اعم٘مدُم٦م أّن أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد اًم٘مديؿويتّْمح ُمـ هذه  

طمقازم مخس٦م قمنم ىمرٟم٤ًم ًمت١مًّمػ ًمٜم٤م اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، وأّن اعمسٞمحٞملم يرون أّن هذا اًمٕمٝمد يمّٚمف 

ويستِمٝمدون سمٜمبقءات يمثػمة ضم٤مءت ومٞمف × يم٤من متٝمٞمدًا وسمِم٤مرة سمٛمجلء يسقع اعمسٞمح

٘مٞم٘م٦م وم٢مّن ًمس٧م ذم صدد اًمبح٨م ذم اًمٕمٝمد وذم احل×. وحت٘م٘م٧م هذه اًمٜمبقءات ذم اعمسٞمح

ُمـ اإلؿم٤مرة امم سمٕمض اًمٜم٘م٤مط اعمٝمّٛم٦م اًمتل  اًم٘مديؿ وشم٠مرخيف سمِمٙمؾ ُمٗمّّمؾ هٜم٤م، وًمٙمـ ٓسمدّ 

ـِ واًمتح٘مٞمؼ ومٞمف، وُمٜمٝم٤م:   أوىمٗمتٜمل ُمـ ظمالل اًمدراؾم٦م واًمتٛمّٕم

: اّن هذه إؾمٗم٤مر)اعم٘مدؾم٦م(، ىمد يمتب٧م ظمالل ومؽمة مخس٦م قمنم ىمرٟم٤ًم شم٘مريب٤ًم أو أيمثر، 0 

ٓيٕمرف  ُمٗم٘مقدة أن، إض٤موم٦م امم هذا وم٢مّن اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م ُمٕمٔمؿ اًمٜمّمقص إصٚمٞم٦م أو يمٚمٝم٤مو

ُم١مًمٗمقه٤م ومٝمل جمٝمقًم٦م وٓ ُمـ هق ٟم٤مؾمخٝم٤م وُمتك يمتب٧م، واًمٜمسخ اعمتقومرة ُم٠مظمقذة قمـ ٟمسخ 

أصٚمٞم٦م يمام يٕمت٘مد ذم أطمسـ إطمقال، ومٝمؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مّن اًمٜم٤مؾمخ هلذه اًمٙمت٥م اجلديدة مل 

اًم٘مقل سم٠من هذه اًمٙمت٥م ُمؽممج٦م ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمؼمي٦م امم اًمٚمٖم٤مت  خيٓملء، وٓؾمٞمام قمٜمد

أٟمام مت٧ّم سمقطمل ُمـ ـ  يمام يٕمت٘مد اًمٞمٝمقد ذم اًمؽممج٦م اًمسبٕمٞمٜمٞم٦مـ  آظمرى!؟. وهؾ هذه اًمؽممج٦م

                                            

أوطمك ًمٚمٕمٚمامء اًمذيـ ىم٤مُمقا سم٤مًمؽممج٦م  هللوؾمبٕملم وهلذا دقمٞم٧م سم٤مًمسبٕمٞمٜمٞم٦ّم. ويم٤من اًمٞمٝمقد يزقمٛمقن أّن ا

اًمبٕمٞمٜمٞم٦م سمٙمٚمامت هذه اًمؽممج٦م، وًمٙمـ قمٜمدُم٤م أظمذ اعمسٞمحٞمقن يستِمٝمدون سمآي٤مهت٤م ضد اًمٕم٤مدات واًمتٕم٤مًمٞمؿ 

 إصؾ اًمٕمؼمان وأمهٚمقا هذه اًمؽممج٦م( ىم٤مُمقس اًمٞمٝمقدي٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ؾم٤مئدة ذم قمٍمهؿ قم٤مد اًمٞمٝمقد امم

 . 788اًمٙمت٤مب اعم٘مدس: 

 . 001ص : اعمسٞمح ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل:0

 : ٟمٗمس اعمّمدر.9
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شمٕم٤ممم؟، وهلذا أقمت٘مد أّن هذه اًمٙمت٥م وإؾمٗم٤مر اًمتل سملم أيديٜم٤م أن ُمـ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ٓ  هللا

٤مـمع وي٘مٞمٜمل وٓيٛمٙمـ اإلـمٛمئٜم٤من ُمـ إهن٤م مل شمترسب اًمٞمٝم٤م يٛمٙمـ اإلقمتامد قمٚمٞمٝم٤م سمِمٙمؾ ىم

هق ٟمسخ ُم٠مظمقذة  إظمٓم٤مء اذ يٜم٘مؾ ذم ىم٤مُمقس اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ُم٤مٟمّّمف: )ويمّؾ ُم٤م وصؾ اًمٞمٜم٤م

قمٔمٞماًم وم٘مد يم٤من ٓسمّد ُمـ  هبذه اًمٜمسخ إقمتٜم٤مءاً  قمـ ذًمؽ إصؾ. وُمع أن اًمٜمس٤مخ ىمد اقمتٜمقا

. ومٕمغم أىمّؾ شم٘مدير هٜم٤مك ؿمّؽ ذم أن (0)اًمٞمٝم٤م(شمرّسب سمٕمض اًمسٝمقات اإلُمالئٞم٦م اًمٓمٗمٞمٗم٦م ضمّدًا 

هذد اًمٜمسخ اعمقضمقدة هل ٟمٗمس اًمٜمسخ إصٚمٞم٦م، وًمذا ٟمرى اإلظمتالوم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م سملم قمٚمامء 

 اًمٙمت٤مب اعم٘مدس طمقل هذه إؾمٗم٤مر!.

وإدي٤من ٟمٕمت٘مد سم٠مّن  ورؾم٤مٓشمف وقمغم إظمتالف اعمذاه٥م هللُم١مُمٜمقن سم٤م : ٟمحـ سم٢مقمتب٤مرٟم٤م9 

أومْمؾ اًمبنم، وىمد ىم٤مدوهؿ ٟمحق ُمراشم٥م اًمرىملِّ واًمٙمامل، وهلذا  إٟمبٞم٤مء اإلهلٞملم هؿ ُمـ

ٟمستٓمٞمع اًم٘مقل سم٠مهّنؿ ص٤محلقن خمٚمّمقن، وقمغم إىمؾ ُمٕمّمقُمقن ُمـ اًمذٟمقب واخلٓم٤مي٤م 

اًمتنميٕمٞم٦م يمام قمٚمٞمِف اًمبٕمض، وقمٜمد اإلٟمّم٤مف واحلؼ ومٝمؿ ُمٕمّمقُمقن سم٤مًمٕمّمٛم٦ِم اعمٓمٚم٘م٦ِم وهل 

، وىمقهلؿ وومٕمٚمٝمؿ وشم٘مريرهؿ ٤مِم واًمدرضم٦مِ ذم اعم٘م ُمتٗم٤موشم٦ٌم قمٜمدهؿ سمسب٥م اًمتٗم٤مضؾ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ

. وًمٙمٜمٜم٤م ًمألؾمػ ٟمجد ذم هذه إؾمٗم٤مر، وذم ُمقاضع يمثػمة ٟمسب٦م هذه !طمج٦ٌم قمغم اخلٚمؼ

اعمٕم٤ميص واخلٓم٤مي٤م اًمٙمبػمة هل١مٓء إٟمبٞم٤مء اًمٕمٔم٤مم، يمنمهبؿ ًمٚمخٛمر واًمزٟم٤م سم٤معمح٤مرم وهمػم 

وًمتٝم٤م!، وُمـ أراد ذًمؽ ُمـ إُمقر اًمتل ي٠مسمك يمؾ ُم١مُمـ ذيػ اًمتٗمٙمػم هب٤م ومْماًل قمـ ُمزا

 ُمـ ذًمؽ(9)اًمتقؾّمع ومٚمٞمٓم٤مًمع اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ
ٍ
 .، ًمٞم٘مػ سمٜمٗمسِف قمغم رء

أيْم٤ًم يمثرة اًمتٜم٤مىمْم٤مت اعمقضمقدة ومٞمٝم٤م، ومٗمل اًم٘مّم٦م : وُمـ اعمس٤مئؾ اًمتل يٛمٙمـ ذيمره٤م 6

اًمقاطمدة ُمثاًل ٟمرى أّن سمٕمض إؾمٗم٤مر خت٤مًمػ إؾمٗم٤مر آظمرى، سمؾ ٟمجد ذم اًمسٗمر اًمقاطمد 

                                           

 .786ص : ىم٤مُمقس اًمٙمت٤مب اعم٘مدس:0

(، و )اصؿ: 99 -0: 9(، و )اًمتٙمقيـ: 94-0: 00ُمٚمقك:  0، و)68 -0: 09: اٟمٔمر: ؾمٗمر اًمتٙمقيـ 9

 (.8 - 0: 91) (، وأيْم٤ًم أؿمٕمٞم٤م95 - 91: 09
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 . (0)سمٕمض اًمتٜم٤مىمْم٤مت...! 

 ويمّؾ ُم٤م شم٘مّدم، ي٘مقدٟم٤م امم اًم٘مقل سم٠من هٜم٤مك شمدظّماًل يمبػمًا ًمٚمبنم ذم هذه إؾمٗم٤مر،

 .(9)ويستحٞمؾ ىمبقهل٤م قمغم أهّن٤م وطمل اهلّل 

اًمٙمت٤مب اعم٘مدس، رسمام يم٤من سمريئ٤ًم ُمـ يمؾِّ شمٚمَؽ إُمقر  : وُمـ اعمس٤مئؾ اعمٝمٛم٦ِم أيْم٤ًم: أنَّ 5

س!، وذًمؽ سمسب٥م آوم٤مت اًم ه٤م اًمنمع اعم٘مدَّ ؽممج٦ِم وآوم٤مت اًمتٗمسػم وظمٚمٓمٝمام اًمتل ٓ ي٘مرُّ

سم٤مٕصؾ، ويمذا اظمتالط سمٕمض اًمنموطم٤مت واإلؿم٤مرات ذم ؾمٓمقِر أي٤مت، وهق ُم٤م ٟمبٞمِّٜمُف 

 شمٕم٤ممم. هللٓطم٘م٤ًم اٟمِم٤مء ا

 : اجلديُد العهُدـ  2

وهق اًم٘مسؿ اًمث٤من ُمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس، وُيتقي قمغم يمت٤مسم٤مت شمٕمقد امم اًمٜمّمػ اًمث٤من 

ٟم٧م هذه اًمٙمت٤مسم٤مت سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ؿم٤مئٕم٦م آٟمذاك ُمـ اًم٘مرن إّول اعمسٞمحل، ودوّ 

:(5). ويقضمد هٜم٤مك ىمسامن ُمـ اًمٜمسخ ًمٚمٕمٝمد اجلديد(6)ذم طمقض اًمبحر إسمٞمض اعمتقؾّمط

 أوالً: الـسخ األشػقـقة: 

وهل اعمدّوٟم٦م سمحروف يمبػمة، ومحروومٝم٤م ُمٗمردة ٓشم٘مّٓمع ومٞمٝم٤م شم٘مريب٤م، وذم أقمٛمدة  

                                           

: ومٗمل ؾمٗمر اًمتٙمقيـ يٜم٘مؾ قمـ ىمّم٦م ٟمقح واًمسٗمٞمٜم٦م سم٠مٟمف أُمر أن ي٠مظمذ ُمٕمف ُمـ يمّؾ ذي ضمسد اصمٜملم ذيمرًا 0

(، وذم ٟمٗمس اًمسٗمر ي٠مشمٞمف إُمر )أن شم٠مظمذ ؾمبٕم٦م ؾمبٕم٦م ذيمرًا واٟمثك( 91 -09: 8واٟمثك. اٟمٔمر: )شمؽ 

 ( وأُمث٤مل هذا يمثػم ذم أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ.6 - 9: 7اٟمٔمر: )شمؽ 

 . سم٢مجي٤مز وشمٍّمف.61 -90ص ب٦م اًمسامء )رطمٚمتل ُمـ اعمسٞمحٞم٦م امم اإلؾمالم(،: ه9 

 هلل: يٕمت٘مد سمٕمض قمٚمامء اًمٙمٜمٞمس٦م أّن اًمٚمٖم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ُمٜم٤مؾمب٦م ضمّدًا ًمٚمٗمٚمسٗم٦م واًمالهقت وًمذًمؽ إظمت٤مره٤م ا6

( إلقمٓم٤مء وص٤مي٤مه سمقاؾمٓمتٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمتٕم٤مًمٞمؿ اعمسٞمحٞم٦ّم، ويقٟم٤مٟمٞم٦ّم اًمٕمٝمد اجلديد هل ُم٤م شمسّٛمك )سم٤مًمٙمقن

وهل اًمٚمٖم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦ّم ممزوضم٦م سمبٕمض اإلصٓمالطم٤مت اًمٕمؼماٟمٞم٦ّم، وئمٝمر هذا اإلُمتزاج سمٜمقع ظم٤مص ذم 

 إٟمجٞمكم ُمتك وُمرىمس وؾمٗمر اًمرؤي٤م.

 .785ص : ىم٤مُمقس اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس،5
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٦م يقضمد ُمـ قم٤مُمقد امم ارسمٕم٦م قمقاُمٞمد، وهذه ٟمسخ ُمتس٤موي٦م اًمٕمرض، وذم يمّؾ صحٞمٗم

ُمٙمتقسم٦م ذم رىمقق قمغم هٞمئ٦م يمت٥م، وإّن أطمدث اًمٜمسخ اًمألؾمٗمٞمٜمٞم٦ّم يمتب٧م ذم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ 

أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد اجلديد وضمدت ُمٙمتقسم٦م قمغم اًمؼمدي وشمرضمع  اعمٞمالدي، وأىمدم اًمٜمسخ ُمـ سمٕمض

. أُم٤م أّم اًمٜمسخ اًمٙم٤مُمٚم٦م ُمـ امم اًم٘مرٟملم اًمث٤من واًمث٤مًم٨م اعمٞمالديلم ُمثؾ سمردي سمقدُمر وهمػمه

اًمٕمٝمد اجلديد سمجٛمٚمتف ومٝمل اًمٜمسخ٦م اًمسٞمٜم٤مئٞم٦م واًمٜمسخ٦م اًمٗم٤مشمٞمٙم٤مٟمٞم٦م، وىمد يمتبت٤م ذم اًم٘مرن 

 اًمراسمع اعمٞمالدي، وهٜم٤مك أيْم٤م اًمٜمسخ٦م اإلؾمٙمٜمدراٟمٞم٦م اًمتل يمتب٧م ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس اعمٞمالدي.

  ثاكقا: الـسخ اجلرارة:

ًمٜمّس٤مخ ُمٜمذ اًم٘مرن احل٤مدي قمنم يٙمتبقن وهل اًمتل يمتب٧م سم٤مخلط اإلقمتٞم٤مدي، اذ أظمذ ا 

قمغم ورق ُمّمٜمقع ُمـ اًم٘مٓمـ واًمٙمت٤من. وًم٘مد طم٤مول قمٚمامء اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس وضع ٟمص 

ُمقطّمد ًمٚمٕمٝمد اجلديد شمتٗمؼ قمٚمٞمف يمّؾ اًمٙمٜم٤مئس اعمسٞمحٞم٦ّم ويٙمقن إىمرب امم اًمٜمّص إصكم، 

تِمٙمٞمؽ وًمٙمـ ٓيزال يدور امم اًمٞمقم ضمدل طمقل صّح٦م سمٕمض اًم٘مراءات ًمٚمٕمٝمد اجلديد واًم

ىم٤مئؿ امم يقُمٜم٤م هذا ًمبٕمض أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد اجلديد وىم٤مٟمقٟمٞمّتٝم٤م. واًمٔم٤مهر أّن اًمٕمٝمد اجلديد هق 

أظمر إؾمت٘مك يمّت٤مسمف ُمٕمٚمقُم٤مهتؿ ُمـ اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمِمٗم٤مهٞم٦ّم، ويمت٥م يمّؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ُم٤موصؾ اًمٞمف 

ُمـ هذه اًمت٘م٤مًمٞمد اًمِمٗمٝمقي٦م ذم يمت٥م، ويم٤مٟم٧م هذه اًمٙمت٥م ذم سمداي٦م اًم٘مرن اًمث٤من اعمٞمالدي 

وز اعم٤مئ٦م، وىمد طم٤موًم٧م اًمٙمٜمٞمس٦م مجع ُم٤مشمراه ُمٜم٤مؾمب٤ًم ًمتٕم٤مًمٞمٛمٝم٤م ووضٕمتف ذم يمت٤مب واطمد شمتج٤م

هق اًمٕمٝمد اجلديد. ورومْم٧م اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمت٥م إظمرى اًمتل يم٤من اًمبٕمض ُمٜمٝم٤م ُيتقي قمغم 

مم٤م ذيمره يمت٤ّمب إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م وًمٙمٜمٝم٤م رومْمتف × ضمزئٞم٤ّمت أيمثر قمـ طمٞم٤مة اًمسٞمد اعمسٞمح

 ٞمؾ ُمٜمحقًم٦م ٓ اقمتب٤مر هل٤م. واقمتؼمت شمٚمؽ اًمٙمت٥م أٟم٤مضم

وىمد قم٘مدت جم٤مُمع يمٜمسٞم٦ّم يمثػمة ًمقضع ٓئح٦م ًمألؾمٗم٤مر اعم٘مّدؾم٦م ًمٚمٕمٝمد اجلديد، وم٘مد 

 697ب.م( وجمٛمع ىمرـم٤مضم٦م ) 696ب.م( وجمٛمع هٞمبقن ) 686أُمر جمٛمع ٓدويمٞم٦م )

ب.م( سمقضع ٓئح٦م ٕؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد اجلديد مم٤مصمٚم٦م امم طمدٍّ يمبػم ًمٚمٕمٝمد اجلديد اًمذي سملم أيديٜم٤م 
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وأُم٤م اًمس١مال قمـ اًمدٓئؾ قمغم يمٞمٗمٞم٦م مجع هذه اًمٙمت٥م وم٘مط ًمتٙمقن يمت٤مسم٤ًم واطمدًا دون  

ومٞمجٞم٥م آسم٤مء اًمٙمٜمٞمس٦م قمغم ذًمؽ: أن سمِم٤مئر آرسمٕم٦م يم٤مٟم٧م وطمده٤م ىمٞمد آؾمتٕمامل  ؟،همػمه٤م

وهق ُمـ آسم٤مء اًمٙمٜمٞمس٦م ش آٟم٤مضمٞمؾ آرسمٕم٦م»اًمرؾمٛمل، وي١ميمد ذًمؽ ُم٤م ذيمره ايريٜم٤موس قمـ 

ومٗمل هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمث٤من يم٤مٟم٧م  وًملم، وأيدشمرشمقًمٞم٤من وآسم٤مء آظمرون ذم زُم٤مٟمف صح٦م هذا إُمرآ

اًمبِم٤مئر آرسمٕم٦م )آٟم٤مضمٞمؾ( واقمامل اًمرؾمؾ )يمتب٤ًم ُم٘مبقًم٦م( سمال ضمدل، يمذًمؽ ًم٘مٞم٧م رؾم٤مئؾ 

آٟم٤مضمٞمؾ آرسمٕم٦م ُمـ اقمتب٤مر، وهٜم٤مك دٓئؾ اظمرى قمغم ىمبقل  تفُ ىمَ ٓ سمقًمس ذم هذا اًمقىم٧م ُم٤م

إومم ورؾم٤مًم٦م يقطمٜم٤م آُومم، اُم٤م سم٤مىمل يمت٥م اًمٕمٝمد اجلديد وم٤مًمدٓئؾ قمغم  رؾم٤مًم٦م سمٓمرس

ىمبقهل٤م ىمٚمٞمٚم٦م، وذم اًمقاىمع أن شم٤مريخ مجع يمت٥م اًمٕمٝمد اجلديد ذم يمت٤مب واطمد ىم٤مٟمقن ذم اًم٘مرٟملم 

اعمّم٤مدق »اًمث٤مًم٨م واًمراسمع اعمٞمالدي يدور طمقل ُم٘م٤مم هذه اًمٙمت٥م اًمب٤مىمٞم٦م، وم٠من اظمتٞم٤مر اًمٙمت٥م 

 . (0)يمبػم سمٛمالئٛم٦م هذه اًمٙمت٥م ًمٚم٘مراءة اجلٝم٤مري٦م ذم اًمٙمٜم٤مئس شم٠مصمر إمم طمدٍّ ش قمٚمٞمٝم٤م

وهل أن اؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد اجلديد وطمتك هن٤مي٦م اًم٘مرن  ،وهٜم٤م أيْم٤ًم ٟمٙمت٦م جي٥م آًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤م 

اًمث٤من مل يٙمـ أطمد يتٙمٚمؿ سمجالء وساطم٦م قمـ آهل٤مم ومٞمٝم٤م، طمتك آسم٤مء اًمٙمٜمٞمس٦م، سمؾ اًمٙمٜمٞمس٦م 

ًم٘مديؿ وم٘مط يمت٤مسم٤ًم ُم٘مدؾم٤ًم سم٤مًمدرضم٦م آُومم، ويم٤مٟم٧م شمسٛمٞم٦م يم٤مٟم٧م ذم اًم٘مرن اًمث٤من شمٕمتؼم اًمٕمٝمد ا

اًمٕمٝمد اجلديد ذاهت٤م مل شمٙمـ ىمد وًمدت سمٕمد، سمؾ يم٤من ٓ سمد ُمـ اٟمتٔم٤مر قمدة ىمرون ىمبؾ أن ٟمسٛمع 

  .(9)اًمتل ٟمٕم٧م هب٤م اًمٕمٝمد اجلديدش اًمٙمت٤مب اعم٘مدس اعمٚمٝمؿ»قمب٤مرة 

أن هذه اًمٙمت٥م »اًمٙمت٥م دون همػمه٤م، وم٤مجلقاب هق  هِ وأُم٤م عم٤مذا اظمت٤مرت اًمٙمٜمٞمس٦م هذ 

شمٕمٓمٞمٜم٤م سمِمٙمؾ أومْمؾ ُم٤م يم٤مٟم٧م شم١مُمـ سمف اًمٙمٜمٞمس٦م آُومم، وم٤مهن٤م شمقضح آيامن اًمرؾمقزم، أي 

                                           

 . 76ص : اعمرؿمد إمم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس0

 . 007ص : اعمسٞمح ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل احلدي٨م وذم اعمسٞمحٞم٦م9
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ان اقمت٘م٤مد اًمٙمٜمٞمس٦م هق أن هذه اًمٙمت٥م متثؾ اًمٕمٍم اًمرؾمقزم، وم٤مًمقاضح أن اًمٙمٜمٞمس٦م ذم اًم٘مرن 

قل اًمراسمع هل اًمتل ومتح٧م ُمٞمزة آهل٤مم هلذه اًمٙمت٥م، وًمٙمـ قمٚمامء اعمسٞمحٞم٦م يرومْمقن هذا اًم٘م

أن اًمٙمٜمٞمس٦م مل متٜمح صٗم٦م آهل٤مم هلذه آؾمٗم٤مر )اًمٕمٝمد اجلديد( سمؾ أن حمتقى »وي١ميمدون: 

  .(0)شهذه آؾمٗم٤مر ذاشمف هق اًمذي دومع سم٤مًمٙمٜمٞمس٦م ًمتٛمٞمزه٤م قمـ اًمٙمت٥م آظمرى

ُمس٠مًم٦م آظمرى إمم اإلؿم٤مرة وىمبؾ اخلقض ذم اًمبح٨م قمـ اؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد اجلديد أودُّ  

ُم٤م شمدقمٞمف اًمٙمٜمٞمس٦م، سمؾ ومل ي٠مُمر أطمدًا ُمـ  سمدًا طمس٥ميٙمت٥م ؿمٞمئ٤ًم ا مل ×وهل أن اعمسٞمح

شمالُمٞمذه سمتدويـ اىمقاًمف واقمامًمف، وًمٙمـ سمٕمد رومٕمف إمم اًمسامء وٕؾمب٤مب قمديدة شمذيمره٤م 

سمدء اعمسٞمحٞمقن آوائؾ سمٙمت٤مسم٦م ُمستٜمدات ويمت٥م ورؾم٤مئؾ شمِمػم إمم طمٞم٤مة اعمسٞمح  ،(9)اًمٙمٜمٞمس٦م

آدقم٤مء شمريد اًمت٠ميمٞمد وهل هبذا  وشمٕم٤مًمٞمٛمف، ويم٤من ذًمؽ سمٕمد ُمٜمتّمػ اًم٘مرن آول ًمٚمٛمٞمالد.

طمتك سمٕمد رومٕمف يمت٤مب ظم٤مص سمف يسٛمك  أو ×قمغم أٟمف مل يٙمـ هٜم٤مك ذم زُمـ اعمسٞمح

يمٚمٝم٤م ؿمٗم٤مهٞم٦م ومل شمدون اسمدًا، ظمالف ُم٤م يدقمٞمف اإلؾمالم  ×سم٤مٟٓمجٞمؾ، سمؾ يم٤مٟم٧م شمٕم٤مًمٞمٛمف

 ...!.واًم٘مرآن

ٟمجٞمؾ ُمقضمقد ذم آٟم٤مضمٞمؾ، أي أن اٟمجٞمؾ أن آ :هٜم٤مك ُم٘مقًم٦م ًمٚمٛمسٞمحٞملم شم٘مقل 

يسقع ًمف أرسمع رواي٤مت، وؾمٛمل يمؾ واطمد ُمـ يمت٤ّمب هذه اًمرواي٤مت إٟمجٞمٚمٞم٤ًم وسم٤مًمٕمرسمٞم٦م اًمبِمػم 

                                           

  .008ص : ٟمٗمس اعمّمدر0

: وُمـ شمٚمؽ آؾمب٤مب: رهمب٦م اعمسٞمحٞملم سم٤محلّمقل قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت أوؾمع قمـ طمٞم٤مة وشمٕم٤مًمٞمؿ 9

، وأيْم٤ًم شم٘مدم اًمسـ سم٤مًمرؾمؾ آوًملم وآضٓمٝم٤مدات اًمتل يم٤مٟم٧م حتٞمٓمٝمؿ وهتدد ×اعمسٞمح

طمٞم٤مهتؿ، ويمذًمؽ فمٝمقر آومٙم٤مر اًمٕم٘م٤مئدي٦م اًمب٤مـمٚم٦م حت٧م شم٠مصمػم اًمقصمٜمٞم٦م واًمٕمٜمٍمي٦م اًمٞمٝمقدي٦م، واظمػمًا 

وشمٕم٤مًمٞمٛمف ويمذًمؽ آسمتٕم٤مد قمـ ُمريمز اعمسٞمحٞم٦م أي ُمديٜم٦م أورؿمٚمٞمؿ ×ًمٔمٝمقر اعمسٞمح ل،اًمبٕمد اًمزُمٜم

 .006ص وهمػمه٤م ُمـ آؾمب٤مب: اعمسٞمح ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل احلدي٨م وذم اعمسٞمحٞم٦م
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ُم٤م يمٚمٛم٦م اٟمجٞمؾ وم٘مد اؾمتٕمٛمؾ اعمسٞمحٞمقن ُمٜمذ فمٝمقر اًمديـ أو أي ُمدون آٟمجٞمؾ أو اًمبِم٤مرة. 

وهل اؾمؿ ضمٜمس ش ايقاٟمجٞمٚمٞمقن»وهل يمٚمٛم٦م يقٟم٤مٟمٞم٦م شمٚمٗمظ ش اٟمجٞمؾ»اعمسٞمحل يمٚمٛم٦م 

واؾمتٕمٛمٚم٧م سمٛمٕمٜمك اًمبنمى أو اًمبِم٤مرة أي اخلؼم اًمس٤مر اعمٗمرح، وأُم٤م قمٜمد اؾمتٕمامهل٤م ذم 

  .(0)اعمسٞمحٞم٦م واًمٕمٝمد اجلديد شمٕمٜمل سمِم٤مرة اخلالص اًمتل محٚمٝم٤م يسقع اعمسٞمح إمم اًمٜم٤مس أمجٕملم

أن إٟم٤مضمٞمؾ آرسمٕم٦م ىمد رأت اًمٜمقر ذم اًم٘مرن آول ًمٚمٛمٞمالد، وىمد يمتب٧م ذم  ،واًمٔم٤مهر 

ـ  81، وُمتك وًمقىم٤م سملم 87ٟمحق ؾمٜم٦م  ؽمات خمتٚمٗم٦م، ومٛمثال اعمِمٝمقر أن ُمرىمس دون اٟمجٞمٚمفُ وم

ورسمام ىمبؾ ذًمؽ، ويقطمٜم٤م ىمبؾ هن٤مي٦م اًم٘مرن آول، وأُم٤م رؾم٤مئؾ سمقًمس ومٝمل أىمدم ُمـ  91

إٟم٤مضمٞمؾ يمام هق ُمٕمروف ذم اًمت٘مٚمٞمد اعمسٞمحل، وؾمٗمر اقمامل اًمرؾمؾ واًمرؾم٤مئؾ اًمٕم٤مُم٦م 

ٝمد اجلديد يمتب٧م مجٞمٕمٝم٤م ىمبؾ هن٤مي٦م اًم٘مرن آول اعمٞمالدي، آظمرى اًمتل شمِمٙمؾ أؾمٗم٤مر اًمٕم

 وأؾمامءه٤م طمس٥م اًمؽمشمٞم٥م اعمقضمقد سملم ايديٜم٤م ذم مجٞمع ٟمسخ اًمٕمٝمد اجلديد وهل شمِمٙمؾ

 هل يم٤مًمت٤مزم:، ؾمٗمراً ( 97)

اقمامل : 4 ،اٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م: 5 ،اٟمجٞمؾ ًمقىم٤م: 6 ،اٟمجٞمؾ ُمرىمس: 9 تك،اٟمجٞمؾ ُم: 0 

 ،آُومم يمقرٟمٞمِمقس،)روُم٦م رؾم٤مًم٦م: وهل صمالث قمنم ،رؾم٤مئؾ سمقًمس: 8 ،اًمرؾمؾ

شمس٤مًمقٟمٞمٙمل مم، س٤مًمقٟمٞمٙمل آُوشم ،يمقًمقد، ومٞمٚمٞمبل، أومسس ،همالـمٞم٦م، يمقرٟمٞمِمقس اًمث٤مٟمٞم٦م

، اًمرؾم٤مًم٦م إمم اًمٕمؼماٟمٞملم، ومٞمٚمٛمقن( ،شمٞمٓمس، شمٞمٛمقصم٤موس اًمث٤مٟمٞم٦م، شمٞمٛمقصم٤موس آُومم ،اًمث٤مٟمٞم٦م

، ٦م سمٓمرس اًمث٤مٟمٞم٦مرؾم٤مًم، رؾم٤مًم٦م سمٓمرس آُومم ،اًمٕم٤مُم٦م وهل ؾمبٕم٦م: )رؾم٤مًم٦م يٕم٘مقب ئؾاًمرؾم٤م

رؤي٤م ، رؾم٤مًم٦م هيقذا( ،رؾم٤مًم٦م يقطمٜم٤م اًمث٤مًمث٦م، رؾم٤مًم٦م يقطمٜم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م، رؾم٤مًم٦م يقطمٜم٤م آُومم

  (9)يقطمٜم٤م.

واًمٕمالىم٦م سملم إٟم٤مضمٞمؾ  ،شإٟم٤مضمٞمؾ اعمتِم٤مهب٦م»ـوىمد ؾمٛمٞم٧م إٟم٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م آُومم سم 

                                           

 . 091ص : اعمسٞمح ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل احلدي٨م وذم اعمسٞمحٞم٦م0

 . سمتٍّمف.07 - 06: طم٘مٞم٘م٦م اعمسٞمح: ص9
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ٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء أن ، وم٘مد اقمتؼم اًمقمديدةٍ  ت اًمٕمٚمامء ٕضمٞم٤ملٍ طمػمَّ  اعمتِم٤مهب٦م اًمٜمٔمرة ُمس٠مًم٦م

اعمّمدر هلذه إٟم٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م هق ُمستٜمد واطمد، وهذه إٟم٤مضمٞمؾ ختتٚمػ يمثػمًا قمـ آٟمجٞمؾ 

اًمراسمع )اٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م(، وًمٞمس ُمـ اًمسٝمؾ ُم٘م٤مرٟم٦م اٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ُمع إٟم٤مضمٞمؾ اعمتِم٤مهب٦م 

اًمٜمٔمرة، وىمد ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ أن يسقع ذم يقطمٜم٤م خيتٚمػ يمثػمًا قمـ يسقع ذم إٟم٤مضمٞمؾ 

  .(0)آظمرى

وهٜم٤م ٓسمدَّ ًمٜم٤م ُمـ اؾمتخداِم ُمٕمٞمـ٤مٍر قمٚمٛمـلٍّ دىمٞمـٍؼ ًمٙمِمـِػ اًمٚمثـ٤مِم قمــ هـذِه اعمٕمْمـٚم٦ِم  

ـ٤م  ؾم٦ِم يرشمْمٞمٝم٤م اجلٛمٞمع ٕهنَّ اًمٕمّمٞمب٦ِم، ًمٕمٚمَّٜم٤م ٟمستٓمٞمع ىمقَل يمٚمٛم٦ِم طمؼٍّ وإٟمّم٤مٍف ذم إؾمٗم٤مِر اعم٘مدَّ

ٞم٤من سمٕمض أهؿِّ اعمسـبِّب٤مت اًمتـل أدَّت امم اًمرَضـِر سم٤مًمٕمٝمـديـ!، طمؼٌّ وصدٌق، وسمٕمُد ٓسُمدَّ ُمـ سم

وٟمبذه٤م وُمٕم٤مداهت٤م ُمـ ىمبِؾ اًمبٕمض!، أٓ وهل آوم٤مُت اًمؽممج٦م واًمتٗمسػم واًمنموح وُم٤م يـرشمبُط 

ـهي٤م  هب٤م، ووُمـ صَمؿَّ ُٟمبدي ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٗمروىم٤مت سمـلم ُمؽممجـل وُُمٗمرسِّ

اطمٝم٤م، ومٜم٘مقُل وسم٤م  وُمٜمُف ٟمستٛمدُّ اًمَٕمقن: اًمتقومٞمؼ هللوُذّ

ِف قمغم اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس، وىمد اـّمٚمٕمٜم٤م ومٞمٝم٤م قمـ ىمرٍب قمغم  سمٕمد هذِه اًمرطمٚم٦ِم ذم اًمتٕمرُّ

قمٝمديف )اًم٘مديؿ واجلديد(، وأطمٓمٜم٤م سمام ـَمَرَأ قمٚمٞمٝمام ظمالل هذه اعمّدة اًمٓمقيٚم٦م ُمـ اًمّزُمـ!، 

ًمدى إقمِؿ إهمٚم٥ِم ُمـ اًمٕمٚمامء واًمب٤مطمثلم، ويمثرة  (9)ٝمامويمذا قمدم شمقصمٞم٘مٝمام قمٚمٛمٞم٤ًّم قمغم إـمالىم

 اجلدل اًمدائر طمقهلام وُم٤م إمم ذًمؽ...!.

                                           

 . 469ص عم٘مدس:: اعمرؿمد إمم اًمٙمت٤مب ا0

: إذ ًمٞمس سمٛم٘مدور أطمد أن يقصّمؼ يمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٕمٝمديـ اًم٘مديؿ واجلديد، ويثب٧م أّن يمؾ ُم٤مضم٤مء ومٞمٝمام هق 9

 يمالم ُمقطمك، واًمٕمٙمُس سم٤مًمٕمٙمس!.
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وًمٙمـ شمب٘مك هٜم٤مك أؾمئٚم٦ٌم قمٚمٛمٞم٦ٌَّم ُمٝمّٛم٦ٌم ذم اًمبلِم، وهل ٟمقٌر رسّم٤منٌّ ًمٙمؾِّ ذيٍػ إِن  

ؾم٦ِم!، وهذهِ  إؾمئٚم٦ُم  اؾمتحٙمَؿ إسم٤مًمس٦ُم واًمِمٞم٤مـملم، وأُمٕمٜمقا ذم ـمٛمِس احل٘م٤مئِؼ اإلهلٞم٦َِّم اعم٘مدَّ

٦ٍم أُم٤مَم ؾُمالِّك اًمدرِب اًمرسّم٤من اعمٜمػم، وٓسمدَّ ُمـ اإلضم٤مسم٦م  شمٓمرُح ٟمٗمسٝم٤م سمجدارٍة وىمقٍة وضمديَّ

قمٚمٞمٝم٤م، واًمتٛمٕمُّـ ومٞمٝم٤م، ًمٕمٚمَّٜم٤م ٟمستٓمٞمع أن ٟم٘مَدح شمٚمؽ احل٘م٤مئؼ ذم أذه٤مٟمٜم٤م، ومٜم٘مَػ قمٚمٞمٝم٤م، 

 وشمٕمرومٝم٤م أٟمٗمسٜم٤م، وهل يمام يكم قمغم اًمتقازم: 

ُم٤ميقاومُؼ ـ  اًمبح٨م واًمتدىمٞمؼ سمؾ وطمتك ذم اعمٓم٤مًمٕم٦م اًمٕم٤مسمرةُمـ ظمالل ـ  ُم٤مُمٕمٜمك أن َٟمجدَ  

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمّسٜم٦م اًمٜمبقّي٦م اعمٓمّٝمرة، يمام ذم: )سمٕمض اًمٜمّمقص، أو سمٕمض اًمٗم٘مرات ذم 

 ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ أو اجلديد!؟.  اًمٜمّمقص( اًمقاردة ذم أؾمٗم٤مر اًمٙمت٤مب اعم٘مدس، ؾمقاء

 (0)َض اًمٗم٘مرات ذم شمٚمؽ اًمٜمّمقصأٓ َيدلُّ ذًمؽ قمغم أّن هٜم٤مَك سمٕمَض اًمٜمّمقص، أوسمٕم 

قمغم أىمّؾ اًمت٘مديرات، ىمد وردت سم٤مًمتقاشمر ُمثالً، وإن ُٟم٘مٚم٧م ؿمٗم٤مه٤ًم أوسم٤معمٕمٜمك أو شُمرمج٧م... وُم٤م 

 إمم ذًمؽ؟. 

يم٤مٟمقا رضم٤مًٓ ص٤محللم  أٓ يدّل ذًمؽ قمغم أّن ُمـ سملم ُمـ ىم٤مُمقا سمحٗمٔمٝم٤م ويمت٤مسمتٝم٤م 

ؿ وًمق ًمٗمؽمات ُمٕمٞمّٜم٦م ًمٞمس٧م ُم١مُمٜملم، طمٗمٔمقا إُم٤مٟم٦م اًمديٜمٞم٦َّم واًمٕمٚمٛمٞم٦م ورقمقه٤م ذم قمٝمده

سمٓمقيٚم٦م ٟمسبٞم٤ًّم، وًمٙمـ طمٗمٔم٧م ًمٜم٤م سمٕمض احلّؼ واًمّّمدق اًمذي ُم٤م زاَل يٚمٛمُع ٟمػّمًا ُمنمىم٤ًم ذم 

 اًمٕمٝمديـ، سمؾ وُم٤م أيمثر ذًمؽ احلّؼ واًمّمدق، ًمق أُمٕمٜم٤ّم اًمٜمٔمر!؟. 

، سمقضمقب أظمذ اًمٙمت٥م اًمساموي٦م ُمـ يد  صُمؿَّ ُم٤م ُمٕمٜمك أن ُيُٙمَؿ قمٚمامُء اإلؾمالم اًمرسم٤مٟمٞملّمَ

وىم٤مًمقا  ،وقمغم أطمٙم٤مُمف ؾمبح٤مٟمف ،^وأؾمامء آٟمبٞم٤مء، هللقمغم أؾمامء ا ر، ٕهن٤م شمِمتٛمُؾ اًمٙم٤موم

ًمق  أن اعمّمحَػ ...اًمخ، وهذا ُم٤م أؿم٤مَر اًمٞمف أطمُدهؿ سم٘مقًمف: )سم٠مرسه٤م ٕمدم يمقهن٤م ُمٗمتٕمٚم٦مً سم

                                           

: يٓمٚمُؼ قمٚمٞمٝم٤م ويسٛمٞمٝم٤م سمٕمض اًمٕمٚمامء واًمب٤مطمثلم: )أي٤مت( ُأؾمقًة سمآي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ٕهنؿ يٕمت٘مدون 0

. اعمٝمدي اعمٜمتٔمر 968ـ  967ص ل!، اٟمٔمر: اإلؾمالم ذم اًمٙمت٥م اًمساموي٦م،أن سمٕمْمٝم٤م ُمـ سم٘م٤مي٤م اًمقطم

... اًمخ، وؾمت٠ميت اإلؿم٤مرة امم 954. اعمسٞمح اعمٜمتٔمر وهن٤مي٦م اًمٕم٤ممل، ص45 ـ 46ص طم٘مٞم٘م٦م أم ظمراىم٦م،

 شمٕم٤ممم.  هللسمٕمض ذًمؽ ذم سمحثٜم٤م هذا اٟمِم٤مء ا
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ُمـ اًمٙمت٥م اًمساموي٦م  همػمهُ  ًمقضم٥م أن ي١مظمذ ُمٜمفُ  ،وضم٥م أظمذه ُمـ يد اًمٙم٤مومر هبذا اعمٜم٤مط

ًمٕمدم  ،وأؾمامء آٟمبٞم٤مء سمؾ وقمغم أطمٙم٤مُمف ؾمبح٤مٟمف هللامهل٤م قمغم أؾمامء آؿمت، يم٤مًمتقراة وهمػمه٤م

 .(0)(ٝم٤م وٟمجسٝم٤م وهق طمرامٌ سم٠مرسه٤م ومٚمق سم٘مٞم٧م قمٜمده عمسَّ  يمقهن٤م ُمٗمتٕمٚم٦مً 

س، اًمذي سمٜم٤مُه ىم٤مهُر اجلب٤ّمريـ وقَمالُّم اًمٖمٞمقب،  َح اإلهللَّ اعم٘مدَّ َأَو َهؾ ُيٕمَ٘مُؾ أنَّ اًمٍمَّ

ُه إذاُر ُمـ ظَمٚم٘مف، واٟمَدصَمَر وأىم٤مَُمُف ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًم زسمقر وُصُحػ إٟمبٞم٤مء، ىمد َهدَّ

َـّ اًمٍمَح اًمذي سمٜم٤مُه ومرقمقن وه٤مُم٤من وٟمٛمرود واعمٚمُؽ  ومل يبَؼ ُمٜمُف ُم٤م َيبُؾُّ اًمٖمٚمٞمَؾ؟، وًمٙم

اًمٗمالن واًمزقمٞمؿ اًمٗمالن سم٤مٍق وشمٚمٛمسُف إضمٞم٤مل ويِم٤مهدُه ويٓمَّٚمُع قمٚمٞمف اجلٛمٞمع!، وان سَح 

م واٟمٛمحك ومل َيُٕمد ُم٤م يدلُّ قمٚمٞمف سمح٤مٍل ُمـ إطمقاِل!؟.ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم  هللا  ىمد هتدَّ

وٟم٘مقُل ُمـ ُمٜمٓمٚمِؼ اًمٕم٘مٞمدة وآيامن اًمراؾمخ أنَّ ُمـ اًمٕمٞم٥ِم اعمخزي واًمٖمٗمٚم٦ِم اعمٗمرـم٦ِم أن  

َـّ أطمٌد ُمـ اخلٚمِؼ ذًمؽ!، سمؾ انَّ اًمذي اهندَم وشمالؿمك هق سُح ومرقمقَن وه٤مُم٤من وٟمٛمرود  َئُم

 شمٕم٤ممم وأظمزاُهؿ!.  هللٗمٝمؿ اسمٚمٞمس وضُمٜمِدِه ًمٕمٜمُٝمؿ اوأؿمب٤مهٝمؿ وأُمث٤مهلؿ وُمـ ظمٚم

ـُ سمِف ُمـ ُمٜمٓمٚمِؼ قم٘م٤مئدٟم٤م اإلهلٞم٦ِم اعم٘مدؾم٦م، وٟمحٙمُؿ سمِف سمٞمٜمٜم٤م وسملم ا   هللومٗمل رأيٜم٤م اًمذي ٟمدي

سمقر وصحػ إٟمبٞم٤مء هل اًمريم٤مئز إرسمٕم٦م اًمتل شمرسمَّع قمٚمٞمٝم٤م  شمٕم٤ممم، أنَّ اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًمزَّ

ًمٙمريؿ( وأصبح يم٤مًمت٤َّمِج قمغم رأؾمٝم٤م!، وهذا سمح٨ٌم ُمقيمقٌل امم إقمٔمؿ )اًم٘مرآُن ا هلليمت٤مُب ا

ـُ سمّمددِه أن!. هللحمٚمِِّف إن ؿم٤مء ا  قمزَّ وضمؾَّ ٕٟمُف سمٕمٞمٌد ؿمٞمئ٤ًم ُم٤م قمام ٟمح

قمغم أهؾ  ^، ويمذا إئّٛم٦ُم ُمـ أهؾ اًمبٞم٧م’صُمّؿ ُم٤م ُمٕمٜمك َأن ُيت٩مَّ اًمٜمبلُّ حمٛمدٌ 

سمقر وصحػ  إٟمبٞم٤مء، ومٞمُٗمحٛمقهنؿ وُيبٓمٚمقا اًمٙمت٤مب سمٜمّمقٍص ُمـ اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًمزَّ

طُمَجَجٝمؿ وُيثبتقا هلؿ صدَق ُم٤م ضم٤مءت سمف شمٚمَؽ اًمٙمت٥م اًمساموي٦م!؟، سمؾ وإقمج٥ُم ُمـ ذًمؽ 

ؿ   ،(9)يم٤مٟمقا ُيٗمٔمقهن٤م قمـ فمٝمر ىمٚم٥ٍم! ^يُمّٚمف أهنَّ
ٍ
ومل شَمّمُدَر قمٜمٝمؿ أّي٦ُم يمٚمٛم٦م إه٤مٟم٦ٍم أو اؾمتٝمزاء
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 اًمٙم٤مومر...:)صم٤مًمث٤ًم(:... اًمخ.
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 ـمالً!. يمالّ وطم٤مؿم٤مهؿ، سمؾ أصمبتقا ومٞمٝم٤م احلؼَّ طمّ٘م٤ًم واًمب٤مـمَؾ سم٤م 

ويمثػمًا ُم٤م اطمت٩مَّ قمٚمامُء اعمسٚمٛملم أيْم٤ًم سمذًمؽ قمغم ـمقل اًمت٠مريخ، وهل قمٜمد اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ  

ذات ىمٞمٛم٦ٍم يمبػمٍة، إذ ٓ ُيٕمَ٘مُؾ أن ٟمحت٩مَّ هب٤م، صُمؿَّ ٟمِمتٛمٝم٤م وٟمرُمٞمٝم٤م سم٤مًمتُّٝمِؿ اًمٙمبػمِة واًمٜمٕمقت 

ُمٞمٛم٦ِم!.   اًمذَّ

 ُمـ اًمُٕمَ٘مد وَٕزاًم٧م قمٜم٤م وًمق شمدسمَّرٟم٤م ذم سمٕمض آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، حلٚم٧َّم ًمٜم٤م اًمٙمثػمَ 

 شمب٤مرك وشمٕم٤ممم: هللاًمٙمثػَم ُمـ اًمٕمٜم٤مء!، وم٘مد ىم٤مل ا

ـَ َه٤مُدوا : 0 ـَ َأؾْمَٚمُٛمقا ًمِٚمَِّذي ِذي إِٟم٤َّم َأٟمَزًْمٜم٤َم اًمتَّْقَراَة ومِٞمَٝم٤م ُهًدى َوُٟمقٌر َُيُْٙمُؿ هِب٤َم اًمٜمَّبِٞمُّقَن اًمَّ

ـْ  ٤مٟمِٞمُّقَن َوإطَْمَب٤مُر سماَِم اؾْمتُْحِٗمُٔمقا ُِم سمَّ َويَم٤مُٟمقا قَمَٚمْٞمِف ؿُمَٝمَداَء وَماَل خَتَِْمْقا اًمٜم٤َّمَس  هلليمِت٤َمِب ا َواًمرَّ

ْ َُيُْٙمْؿ سماَِم َأٟمَزَل ا ـْ مَل وا سمِآَي٤ميِت صَمَٛمٜم٤ًم ىَمٚمِٞماًل َوَُم َٙم٤مومُِروَن اًموَم٠ُمْوًَمئَِؽ ُهْؿ  هللَواظْمَِمْقِن َوَٓ شَمِْمؽَمُ

َٕملْمِ َوإَٟمَػ سم٤ِمَٕٟمِػ َوإُُذَن سم٤ِمُُٕذِن ٤مًمَٕملْمَ سمِ اًمِس وَ ( َويَمتَْبٜم٤َم قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ومِٞمَٝم٤م َأنَّ اًمٜمَّْٗمَس سم٤ِمًمٜمَّٗمْ 55)

ِـّ وَ  َـّ سم٤ِمًمسِّ ْ َُيُْٙمْؿ سماَِم َأٟمَزَل ااجلُ َواًمسِّ ـْ مَل ٤مَرٌة ًَمُف َوَُم َق سمِِف وَمُٝمَق يَمٗمَّ ـْ شَمَّمدَّ  هللُروَح ىمَِّم٤مٌص وَمَٛم

ٞمْٜم٤َم قَمغَم آصَم٤مرِ 54وَم٠ُمْوًَمئَِؽ ُهْؿ اًمٔم٤َّمعمُِقَن ) ـْ ( َوىَمٗمَّ ىم٤ًم عم٤َِم سَملْمَ َيَدْيِف ُِم ـِ َُمْرَيَؿ ُُمَّمدِّ ِهْؿ سمِِٕمٞمَسك اسْم

ـْ اًمتَّْقَراِة َوُهًدى َوَُمْققمِ  ىم٤ًم عم٤َِم سَملْمَ َيَدْيِف ُِم َٔم٦ًم اًمتَّْقَراِة َوآشَمْٞمٜم٤َمُه اإِلٟمِجٞمَؾ ومِٞمِف ُهًدى َوُٟمقٌر َوُُمَّمدِّ

ـْ مَلْ َُيُْٙمْؿ سماَِم َأٟمَزَل ا هللٟمَزَل ا( َوًْمٞمَْحُٙمْؿ َأْهُؾ اإِلٟمِجٞمِؾ سماَِم أَ 58ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملَم ) وَم٠ُمْوًَمئَِؽ ُهْؿ  هللومِٞمِف َوَُم

ـْ ٤محلَ ٙمِت٤َمَب سمِ اًم( َوَأٟمَزًْمٜم٤َم إًَِمٞمَْؽ 57َٗم٤مؾِمُ٘مقَن )اًم ىم٤ًم عم٤َِم سَملْمَ َيَدْيِف ُِم ٙمِت٤َمِب َوُُمَٝمٞمِْٛمٜم٤ًم قَمَٚمْٞمِف اًمؼِّ ُُمَّمدِّ

ـْ َوَٓ شَمتَّ  هللوَم٤مطْمُٙمْؿ سَمْٞمٜمَُٝمْؿ سماَِم َأٟمَزَل ا قَم٦ًم احلَ بِْع َأْهَقاَءُهْؿ قَمامَّ ضَم٤مَءَك ُِم ؼِّ ًمُِٙمؾٍّ ضَمَٕمْٚمٜم٤َم ُِمٜمُْٙمْؿ ِذْ

ـْ ًمِٞمَبُْٚمَقيُمْؿ ذِم َُم٤م آشَم٤ميُمْؿ وَم٤مؾْمَتبُِ٘مقا  هللا َوُِمٜمَْٝم٤مضم٤ًم َوًَمْق ؿَم٤مءَ  ٦ًم َواطِمَدًة َوًَمِٙم اِت إمَِم اخلَ جَلََٕمَٚمُٙمْؿ ُأُمَّ ػْمَ

 .(0)(58ئُُٙمْؿ سماَِم يُمٜمتُْؿ ومِٞمِف خَتْتَٚمُِٗمقَن)َُمْرضِمُٕمُٙمْؿ مَجِٞمٕم٤ًم وَمٞمُٜمَبِّ  هللا

تِل َأْٟمَٕمْٛم٧ُم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َوَأْووُمقا سمَِٕمْٝمِدي ُأوِف سمَِٕمْٝمِديُمْؿ : 9 ائِٞمَؾ اْذيُمُروا ٟمِْٕمَٛمتِل اًمَّ َي٤م سَمٜمِل إرِْسَ
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٤مَي وَم٤مْرَهبُقِن) ىم٤ًم عم٤َِم َُمَٕمُٙمْؿ َوَٓ شَمٙمُ 51َوإِيَّ َل يَم٤مومٍِر سمِِف َوَٓ ( َوآُِمٜمُقا سماَِم َأٟمَزًْم٧ُم ُُمَّمدِّ قُٟمقا َأوَّ

٤مَي وَم٤مشمَُّ٘مقِن) وا سمِآَي٤ميِت صَمَٛمٜم٤ًم ىَمٚمِٞماًل َوإِيَّ ؼَّ َوَأْٟمُتْؿ احلَ ب٤َمـمِِؾ َوشَمْٙمتُُٛمقا ٤مًمؼَّ سمِ احلَ ( َوَٓ شَمْٚمبُِسقا 50شَمِْمؽَمُ

ايمِِٕملمَ 59شَمْٕمَٚمُٛمقَن) يَم٤مَة َواْريَمُٕمقا َُمَع اًمرَّ الََة َوآشُمقا اًمزَّ ( َأشَم٠ْمُُمُروَن اًمٜم٤َّمَس 56)( َوَأىمِٞمُٛمقا اًمّمَّ

 .(0)(55ٙمِت٤َمَب َأوَمالَ شَمْٕمِ٘مُٚمقَن)اًمؼِمِّ َوشَمٜمَسْقَن َأٟمُٗمَسُٙمْؿ َوَأْٟمتُْؿ شَمتُْٚمقَن ٤مًمسمِ 

ـْ قِمٜمِْد ا: 6 ـَ ُأوشُمقا  هللَوعَم٤َّم ضَم٤مَءُهْؿ َرؾُمقٌل ُِم ِذي ـْ اًمَّ ٌق عم٤َِم َُمَٕمُٝمْؿ َٟمبََذ وَمِريٌؼ ُِم ٙمِت٤َمَب اًمُُمَّمدِّ

ُْؿ َٓ َيْٕمَٚمُٛمقنَ وَ  هلليمِت٤َمَب ا  .(9)َراَء فُمُٝمقِرِهْؿ يَم٠َمهنَّ

ـَ ُأوشُمقا : 5 ِذي ٤َم اًمَّ ـْ ىَمبِْؾ َأْن َٟمْٓمِٛمَس اًمَي٤م َأهيُّ ىم٤ًم عم٤َِم َُمَٕمُٙمْؿ ُِم ًْمٜم٤َم ُُمَّمدِّ ٙمِت٤َمَب آُِمٜمُقا سماَِم َٟمزَّ

َه٤م قَمغَم َأْدسَم٤مِرَه٤م َأْو َٟمْٚمَٕمٜمَُٝمْؿ يَماَم ًَمَٕمٜم٤َّم َأْصَح٤مَب  ب٧ِْم َويَم٤مَن َأُْمُر اُوضُمقه٤ًم وَمٜمَُردَّ   .(6)َُمْٗمُٕمقًٓ  هللاًمسَّ

ـْ َأْهِؾ : 4 ـُ سم٤ِماًمَوإِنَّ ُِم ـْ ُي١ْمُِم َٓ  هللَوَُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمٞمُْٙمْؿ َوَُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمٞمِْٝمْؿ ظَم٤مؿِمِٕملَم  هللٙمِت٤َمِب عَمَ

وَن سمِآَي٤مِت ا ِ  هللَيِْمؽَمُ يُع  هللْؿ إِنَّ اصَمَٛمٜم٤ًم ىَمٚمِٞمالً ُأْوًَمئَِؽ هَلُْؿ َأضْمُرُهْؿ قِمٜمَْد َرهبِّ  .(5)َس٤مِب احلِ رَسِ

 طَمتَّك شُمِ٘مٞمُٛمقا اًمتَّْقَراَة َواإِلٟمِجٞمَؾ َوَُم٤م ُأٟمِزَل إًَِمٞمُْٙمْؿ اًمىُمْؾ َي٤م َأْهَؾ : 8
ٍ
ء ٙمِت٤َمِب ًَمْستُْؿ قَمغَم َرْ

ـْ َرسمَِّؽ ـُمْٖمٞم٤َمٟم٤ًم َويُمٗمْ  ـْ َرسمُِّٙمْؿ َوًَمٞمَِزيَدنَّ يَمثػِمًا ُِمٜمُْٝمْؿ َُم٤م ُأٟمِزَل إًَِمٞمَْؽ ُِم َ٘مْقِم اًمرًا وَماَل شَم٠ْمَس قَمغَم ُِم

ـَ اًم  .(4)َٙم٤مومِِري

ـَ َيْ٘مَرُءوَن  ٤ملوَم٢مِْن يُمٜم٧َْم ذِم ؿَمؽٍّ مِم٤َّم َأْٟمَزًْمٜم٤َم إًَِمٞمَْؽ وَم٤مؾْم : 7 ِذي ـْ ىَمبْٚمَِؽ ًَمَ٘مْد اًماًمَّ ٙمِت٤َمَب ُِم

ـَ احلَ ضَم٤مَءَك  ي ـْ اعمُْٛمؽَمِ َـّ ُِم ـْ َرسمَِّؽ وَمالَ شَمُٙمقَٟم  .(8)ؼُّ ُِم

٦ٌم ىَم٤مئَِٛم٦ٌم َيتُْٚمقَن آَي٤مِت ااًمـْ َأْهِؾ ًَمٞمُْسقا ؾَمَقاًء ُمِ : 8 آَٟم٤مَء اًمٚمَّٞمِْؾ َوُهْؿ َيْسُجُدوَن  هللٙمَِت٤مِب ُأُمَّ
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ـْ ٤معمَ ٞمَْقِم أظِمِر َوَي٠ْمُُمُروَن سمِ اًموَ  هلل( ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِم006)  ٜمَْٙمِر َوُيَس٤مِرقُمقَن ذِم اعمُ ْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمْقَن قَم

٤محلِِ اخلَ  ـَ اًمّمَّ اِت َوُأْوًَمئَِؽ ُِم ـْ ُيْٙمَٗمُروُه َوا005لَم )ػْمَ ـْ ظَمػْمٍ وَمَٚم قَمٚمِٞمٌؿ  هلل( َوَُم٤م َيْٗمَٕمُٚمقا ُِم

 .(0)(004)تَِّ٘ملمَ ٤معمُ سمِ 

ًمذا وم٤منَّ اًمب٤مري قمزَّ وضمؾَّ ُي٥مُّ يمتبُف وهل قمزيزٌة قمٚمٞمِف، وُي٥مُّ مجٞمع ُم٤م أوطم٤مُه، يمام ُي٥مُّ 

ّٓ رؾمٚمُف وأٟمبٞم٤مءُه وظمٚم٘مُف مجٞمٕم٤ًم،   ؽ واضٌح!.ُمـ قم٤مداُه وآذاُه، وإُمُر ذم ذًم إ

يمام وجيُد اًمٕمٚمامُء واًمب٤مطمثُقن اًمٞمقم ذم اًمٕمٝمديـ قمٛمقُم٤ًم، وذم اإلٟمجٞمؾ ظمّمقص٤ًم، أّن  

قمغم يُمّؾ ـم٤مًم٥م  (9)هٜم٤مَك ٟمّمقص٤ًم سُي٦ًم ودىمٞم٘م٦ًم وحتٛمُؾ ٟمققم٤ًم ُمـ اإلقمج٤مز اًمذي ٓخيٗمك

طم٘مٞم٘م٦ٍم، وقمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم: ُم٤م ٟمالطمُٔمُف ذم ذيمر احلقادث اعمست٘مبٚمّٞم٦م يمبٕمض 

هل٤م صم٘مٚمٝم٤م ـ  ءات، وقمالُم٤مت فمٝمقر اعمّمٚمح إقمٔمؿ ذم آظمر اًمزُم٤من، وذيمر طم٤مدصم٦م ُمٝمّٛم٦م)اًمٜمبق

ذم اًمسٛمقات وإرض ذم ىمْمٞم٦ّم إُمتداد اخلّط اإلهلّل اعم٘مدس وشمبتٜمل قمٚمٞمٝم٤م اًمثقرة 

أقمٜمل واىمٕم٦ميمرسمالء إًمٞمٛم٦م ويقِم اًمسبِط ـ  اإلصالطمٞم٦م اًمٙمؼمى عمٜم٘مذ اًمٕم٤ممل ذم آظمر اًمزُم٤من

 واًمّرؾمِؾ قمٚمٞمٝمؿ  هللا ؾمٞمِِّد اًمِمٝمداء صٚمقاُت 
ِ
قمٚمٞمِف، اًمتل ورد ذيمره٤م قمغم ًمس٤مِن مجٞمِع إٟمبٞم٤مء

 اًمّمالة واًمسالم وسَمَٙمقا ٕضمٚمٝم٤م سمحرىم٦ٍم وأمل ٍ سم٤مًمٖملِم(!. 

ؾم٦ِم ًمٞمس هل٤م دظمٌؾ   صُمّؿ أّن إقمّؿ إهمٚم٥م ُمـ هذه اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم إؾمٗم٤مِر اعم٘مدَّ

ل اًمٗمراَر، أو اًمٜمٞمَؾ ُمٜمُف، أو إظمٗم٤مءُه سم٤مًمتنميع اإلهلّل، اًمذي ىمد َيٛمُ٘متُُف اًمبٕمُض، وُي٤مو

ٓ  شمزاطمؿ ؾمٞم٤مؾم٤مت اًمٔم٤معملم واعمٜمحروملم قمغم ُمّر اًمدهقر، ذًمَؽ  وـمٛمسُف...اًمخ!، ًمذا ومٝمل

ـٍ همػم زُمٜمٝمؿ، وسمِمٕمقٍب وأُمٍؿ همػم ؿمٕمقهبؿ وأممٝمؿ، ومٕمالَم يتؿُّ حتريَٗمٝم٤م أو  ٕهّن٤م شمتٕمّٚمُؼ سمزُم

ت امم طمٗمٔمٝم٤م وقمدم ضٞم٤مقمٝم٤م طمتك وصٚم٧م إظمٗم٤مَءه٤م، وًمٕمؾَّ هذا أطمد إؾمب٤مب اعمٝمّٛم٦م اًمتل أدّ 

اًمٞمٜم٤م سمثقهب٤م اجلٛمٞمؾ اًمبٝمّل، وإن ؿم٤مهَب٤م رٌء ًمٞمَس ُمـ ؾمٜمخٝم٤م، سمسب٥م ىمَدِم اًمزُم٤مِن، واًمٜمَّسِخ 

                                           

  004 -006: ؾمقرة آل قمٛمران: 0

: وؾمٜمٛمّر سمٌمء ُمٜمٝم٤م ذم سمحثٜم٤م هذا يمؾٌّ طمس٥م ُمقضققمف و ُمقىمٕمف ُمع رء ُمـ اًمتحٚمٞمؾ ًمٚمقىمقف قمغم مج٤مل 9

 ودىّم٦م اًمٜمّمقص اعم٘مّدؾم٦م.
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 اعمتقاصِؾ هل٤م، واًمؽممج٦ِم، واًمتٗمسػم، واًمنموِح واظمتالـمٝم٤م سم٤مٕصؾ اعمتقاشمر...اًمخ!؟. 

ًمتحريػ واًمتخري٥م اًمٞمٝم٤م قمٛمـدًا أو وُمع هذا يُمٚمِِّف وم٢مٟمٜم٤م ٟٓم٘مقل ُمٓمٚم٘م٤ًم سمٕمدم وصقل َيِد ا

ُمـ همػم ىمّمد اًمٕمٛمد، سمسب٥م اًمتٗمسػِم واًمؽممج٦م وهمػمهـ٤م يمـام أؾمـٚمٗمٜم٤م، أو اًمٜم٘مـؾ سمـ٤معمٕمٜمك، أو 

ـّ اًمتٛمّٕمـ ذم سمٕمض اًمٜمّمـقص يـقرث اإلـمٛمئٜمـ٤من  شمٕم٤مىم٥م اًمؽممج٤مت ذم سمٕمْمٝم٤م...اًمخ، وًمٙم

و طُمـذَف ُمٜمـُف رٌء، وإن ؾَمَ٘مَط ُمٜمـُف رٌء أو ُأضـٞمػ اًمٞمـف رٌء أ (0)سم٠مهّن٤م شمرمج٦ٌم ًمٜمصٍّ ُُمقطمك

ذم ٟم٘مـؾ اًمّمـقرة اعمسـت٘مبٚمٞم٦م ًمٚمحـدث  وذًمؽ ّٕن ومٞمٝم٤م ٟمٗمح٦ٌم ُمـ اًمٖمٞم٥م واضـح٦ٌم، وؾُمـُٛمقٌّ 

يّمٕم٥م ضمّدًا، سمؾ يستحٞمُؾ قمغم أّي إٟمس٤من ُمٝمام يم٤مٟمـ٧م درضمُتـُف اًمٕمٚمٛمّٞمـ٦م اإلعمـ٤مُم هبـ٤م  اعمٜمتٔمر،

طمتٛمّٞمـ٦م اًمقىمـقع،  واإلطم٤مـم٦ُم سمجزئٞم٤ّمهت٤م، وُمـ صمّؿ شم٘مديٛمٝم٤م امم اًمٕم٤ممل قمغم اهّنـ٤م سمِمـ٤مرٌة ؾمـاموّي٦مٌ 

ـَ ُيقطمك اًمٞمٝمؿ وُُيـّدصمقن، مجٕمٜمـ٤م  هللومٝمؿ رضم٤مُل اُم٤مظمال إٟمبٞم٤مء وأوصٞم٤مئٝمؿ ؾمقن اًمذي اعم٘مدَّ

، إٟمَُّف قمغم ُم٤م يِم٤مُء ىمديٌر. هللا
ٍ
 وإي٤ميمؿ هبؿ ذم ُمست٘مرِّ رمحتِف اًمتل وؾمٕم٧م يمؾَّ رء

ٕمهٞم٦َِّم سمٛمٙم٤من، وهَل اٟمٜم٤م إذا ىمٛمٜم٤م سمؽممج٦م وٓسُمدَّ أن َٟمٚمتٗم٧م هٜم٤م إمم ُمس٠مًم٦ٍم هَل ُمـ ا 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ امم اًمٚمٖم٦م اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م ُمثالً، وم٤مًمٙمت٤مب احل٤مصؾ سمٕمد اًمؽممج٦م ًمٞمس ُمـ طمّ٘مٜم٤م أن 

ٟمسٛمٞمف )ىمرآٟم٤ًم(، وٓ طمتك )شمرمج٦ُم اًم٘مرآن(، سمؾ احلّؼ أن ُيسّٛمك )شمرمج٦ٌم ًمٚم٘مرآن(!، ّٕٟمُف 

ٟمحـ، ومٜمحـ اًمذيـ ىمٛمٜم٤م سمؽممجتف امم شمٚمؽ شمٕم٤ممم ىمٓمٕم٤ًم، سمؾ يمالُمٜم٤م  هللؾمٞمٙمقن ًمٞمس يمالم ا

اًمٚمٖم٦م: وُمٕمٜمك ذًمؽ: وهذا ُم٤م ٟمراه سم٤مًمقضمدان، أّن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إذا شُمرضمَؿ امم اًمّٚمٖم٤مت 

إظُمرى وم٢مٟمف يٗم٘مد اًمٙمثػم ُمـ )اعمٕم٤من اعمحتٛمٚم٦م، واًمّمقر اعمٜم٘مقًم٦م، واًمٕمٛمؼ، واًمبٞم٤من، 

 ..اًمخ(!..واًمبالهم٦م، وسمٕمض ٟمقاطمل اإلقمج٤مز،

                                           

ُمـ سم٘م٤مي٤م اًمقطمل، اٟمٔمر قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ٓاحلٍم: اعمسٞمح اعمٜمتٔمر  :: وظمػم ُم٤م قمؼّمَ سمف اًمٕمٚمامء ىمقهلؿ هل0

. وطمقار اًمٙمت٤مب اعم٘مدس، 01 ـ 0: 00 ×. واًمٜمص ذم ؾمٗمر إؿمٕمٞم٤مء اًمٜمبّل 954وهن٤مي٦م اًمٕم٤ممل، ص

 .4ص قمغم اعمجٚمد إول،
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٥م اعم٘مّدؾم٦م إظُمرى، ُمع ُم٤مهب٤م ُمـ قماّلٍت ُأظَمر!. ًمذًمؽ وم٘مد ويمذًمؽ شمرمج٤مت اًمٙمت 

ـِ  ًمٕمب٧م اًمؽممج٤مت دورًا يمبػمًا ذم اًمتِمقيش واًمتِمقيف وإسمٕم٤مِد اعمٕم٤من واًمّمقرِة اعمرادِة قمـ ذه

اًم٘م٤مريء واًمس٤مُمِع واعمتٚمّ٘مل، وذًمؽ يرضمع امم اًمتٗم٤موت اًمٙمبػم سملم اعمؽممجلم أٟمٗمسٝمؿ قمٚمٛمٞم٤ًّم 

إلهتامم أن ٟمذيمَر ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ، قمٚماًم إٟمٜم٤م ؾمٜمِمػم امم سمٕمض وقم٘م٤مئدّي٤ًم، وُمـ اجلدير سم٤م

 اًمِمقاهد قمغم هذا اعمّدقمك يمؾٌّ طمس٥َم ُمقىمٕمِف ُمـ هذا اًمبح٨م. 

 وزايا املرتمجني وخصائصهي:

قمٜمد دراؾم٦م اًمٕمٝمديـ ٟمجد هٜم٤مك ومروىم٤ًم واضح٦ًم سملم ُُمٕمَٔمؿ اًمؽممج٤مت اًمتل ىم٤مرسم٧م 

يٛمٙمٜمٜم٤م إطم٤مـم٦م هب٤م  ن، وُمـ اًمٓمبٞمٕمل ٓإًمػ شمرمج٦م ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مّدس سمٙمال قمٝمديف حلّد أ

ذم سمحثٜم٤م هذا، وًمٙمـ ًمقىمٛمٜم٤م سمدراؾم٦م إؾمت٘مرائٞم٦م ًمبٕمْمٝم٤م يتجغّم ذًمؽ سمقضقح: وذم اًمبدء ًمق 

احلٍم، وٓطمٔمٜم٤م سمٕمض اًمٗمروق سملم:  أٟمٜم٤م ٟمٔمرٟم٤م امم اعمؽممجلم أٟمٗمسٝمؿ، قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ٓ

ـ  هلٞم٦ّم(، وسملم اعمؽمضمؿ )اًمّٚمٖمقياعمؽمضمؿ )اًمٕم٤ممل اعمتخّّمص، ذي اًمٕم٘م٤مئد احلّ٘م٦م واعمٕم٤مرف آ

( ذم اًمٕمٝمديـ. ُمع قمٔمٞمؿ إطمؽمُمٜم٤م وشم٘مديرٟم٤م ًمٙم٤موم٦ِم اجلٝمقِد اًمٕمٚمٛمٞم٦ِم اًمتل سُمذًم٧م ـ  إدي٥م

بذل: وًمٜمُجٛمؾ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ شمٚمؽ اًمٗمروىم٤مت ًمؽممج٦ِم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس واإلقمتٜم٤مء سمف وٓزاًم٧م شمُ 

 سماميكم:

سم٤مًمٚمٖم٦م )إدي٥م(، وسملم اعمؽمضمؿ  : إّٟم٤م ٟمجد ومرىم٤ًم وممٞمّزًا واضح٤ًم سملم اعمؽمضمؿ اًمٕم٤ممل0

. وم٤معمؽمضمؿ ^اًمٕم٤ممل سم٤مًمٚمٖم٦م واًمٕم٘م٤مئد احلّ٘م٦م واعمٕم٤مرف اإلهلٞم٦م ُمـ أشمب٤مع ُمذه٥م أهؾ اًمبٞم٧م

اًمٚمٖمقي ُي٤مول ىمدر اإلُمٙم٤من أن ُيؼمَز ُمٕم٤من إًمٗم٤مظ سمّمقرة ضمٞمدة وم٘مط: ومٝمق ُمثاًل ُيثب٧ُم 

ٕم٤من وهٙمذا...، وهذا ُُيدُث ُمٕمٜمًك واطمدًا وم٘مط يراُه ُمٜم٤مؾمب٤ًم إذا يم٤مٟم٧م اًمٙمٚمٛم٦م حمتٛمٚم٦م ًمٕمّدة ُم

ُ قمّدَة ُمٕم٤مٍن ذم ٟمّص  إرسم٤ميم٤ًم يمبػمًا ذم ُمٕمٜمك وضمقهر اًمٜمّص إذا ٟمٔمر اًمٞمف سمٛمجٛمققمف، وم٘مد شُمٖمػمَّ

واطمد وهٙمذا...!، ًمذا جيد اعمتتبع واًم٘م٤مريء ًمٜمّمقص إؾمٗم٤مر اعم٘مّدؾم٦م ذم سمٕمض إطمٞم٤من 

ٜمٝم٤م ٓيستٓمٞمُع اًمقىمقَف قمغم يمالُم٤ًم ُيِمبُف يمالَم )اًمٓمالؾمؿ( ومٝمق همػم ُمٗمٝمقم!، ورسمام ذم يمثػم ُم



  
 ٟمٔمرٌة ذم اإلٟمجٞمؾ

64 

 

!. اعمٕمٜمك اعمراد أو اًمّمقرة اًمتل ُي٤مول اًمٜمّص 
ٍ
 َرؾمٛمٝم٤م ًمٚم٘م٤مريء واعمستٛمع قمغم طمدٍّ ؾمقاء

ـُ اعمؽمضمُؿ )ذو اًمٕم٘م٤مئد احلّ٘م٦م واعمٕمروم٦م سم٤مًمٕمٚمقم اإلهلٞم٦م( ُمـ إصمب٤مت اًمّمقرة 9 : يتٛمّٙم

ُط ذم أيمثر إطمٞم٤من اعمرادة ُمـ اًمٜمّص سمجدارٍة، سمٕمٙمس اعمؽمضمؿ اًمّٚمٖمقي اًمذي ىمد َيتٞمُف ويتخبّ 

سملم اًمٙمٚمامت اًمتل ىمد يراه٤م همػم ُمٜمسجٛم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م سمحس٥م أوم٘مف اًمْمٞمّؼ، وًمٙمقٟمف ُمـ همػم 

أهؾ أٓظمتّم٤مص ذم اًمٕمٚمقِم واعمٕم٤مرِف اإلهلٞم٦َِّم، ومٝمق ٓ يستٜمُد إمم ٟمٔمري٦ِم ُمٕمروم٦ٍم ىمد أظمذه٤م ُمـ 

...!، وًمق ؾُمئَِؾ قماّم إٟمبٞم٤مء وإوصٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم سمحبٍؾ ُمتلٍم واؾمت٘م٤مه٤م ُمـ قملٍم ص٤مومٞم٦مٍ 

شمرضمؿ ذم سمٕمض اًمٜمّمقص اعمٝمّٛم٦م ُمثالً، وم٢مّٟمف ٓيستٓمٞمع ٟم٘مؾ اًمّمقرة اعمرادة طمٞمٜمام ُيٕمِٛمُؾ قم٘مَٚمُف 

اًمذي ًمف اًم٘مدرة واًمّٚمٞم٤مىم٦م أن ُيثب٧َم اعمراد ُمـ اًمٜمّص اًمقارد ذم أؾمٗم٤مر  وومٙمَرُه، سمخالف إول،

..وهٙمذا، صمّؿ .ٕمب٤مرات وإًمٗم٤مظاًمتقراة ُمثالً، ويثبتُف ٟمٗمسُف ذم اإلٟمجٞمِؾ، وإن إظمتٚمٗم٧م اًم

، ^يستخرضمُف ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمسٜم٦ّم اًمنميٗم٦م وقم٘م٤مئد أهؾ سمٞم٧م اًمٜمبّقة واًمٓمٝم٤مرةِ 

ومٕمٜمدئٍذ يٙمقن ُمثؾ هٙمذا ٟمّص ىمد أصمب٧َم قم٘مٞمدًة طمّ٘م٦ًم واضح٦ًم ٓهمب٤مَر قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٙمت٥م 

: واًمب نمّي٦م سم٠مرسه٤م سمح٤مضم٦ٍم اعم٘مّدؾم٦م سم٠ممجٕمٝم٤م!، هل٤م سُمْٕمٌد وقمٛمٌؼ ذقملٌّ وشم٠مرخيلٌّ وقمٚمٛملٌّ ُمٝمؿٌّ

٦ٍم اًمٞمٝم٤م، إذ ُرسمَّام َأظمَرضم٧ْم وًمق آدُمٞم٤ًّم واطمدًا ُمـ اًمٔمٚمامت امم اًمٜمقر، وُمـ اًمتَّٞمِف واًمْمالًم٦م  ُم٤مؾمَّ

 اعمست٘مٞمؿ، وشمٚمَؽ هم٤مي٦ُم اًمرسّم٤مٟمٞملَم قمغم ُمدى اًمت٠مريخ. هللواحلػمِة امم ساط ا

س٤مئؾ اًمٕمقيّم٦ِم طمّ٘م٤ًم!، وهل أنَّ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس رسمام وشُمٕمدُّ هذِه احل٤مًم٦ُم ُمـ ُأُمٝم٤مِت اعم

ه٤م اًمنمع اإلهلّل اعم٘مدس !، وىمد ضمرى قمٚمٞمِف (0)يم٤من سمريئ٤ًم ُمـ يمؾِّ شمٚمَؽ إُمقر اًمتل ٓ ُي٘مرُّ

ؾُمُؾ وُأذوا واؾمتُبٞمح٧م طمرُمتٝمؿ!،  ُه خمتٚمػ أٟمقاع اًمٔمٚمؿ يمام فُمٚمَؿ إٟمبٞم٤مُء واًمرُّ وُمقِرَس ضدَّ

وِح وذًمؽ ًمبسب٥ٍم وضمٞمٍف ضمّدًا وهق  ُم٤م ٟمستٓمٞمُع أن ٟمسٛمٞمِف سمـ)أضار اًمتٗم٤مؾمػِم واًمنمُّ

                                           

(، و)اصؿ: 99 -0: 9(، و )اًمتٙمقيـ: 94-0: 00ُمٚمقك:  0، و)68-0: 09:يمام ذم: ؾمٗمر اًمتٙمقيـ 0

 (.8 -0: 91(، وأيْم٤ًم أؿمٕمٞم٤م )95 - 91: 09
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واظمتالـمٝم٤م سم٤مًمٜمّمقص إصٚمٞم٦ِم(!، ويمذا اظمتالط سمٕمض اإلؿم٤مرات واًمت٠مويالت ذم ؾمٓمقِر  

ٟمقَن أٟمقاٌع وُمذاه٥م وومٚمسٗم٤مٌت يمام ُمرَّ سمَؽ  أي٤مت...اًمخ!، وم٤معمٗمرسون واًمنماح واعمدوِّ

س إمم طمدٍّ  يمبػٍم قمغم ُمدى اًمٕمّمقِر وإزُم٤مِن اعمتب٤مقمدِة!،  ؾم٤مسم٘م٤ًم، وىمد شم٠مصمََّر هبؿ اًمٙمت٤مُب اعم٘مدَّ

وًمٚمقىمقِف قمغم ذًمؽ يُمٚمِِّف يٙمٗمل ًمٚمب٤مطم٨م ُمراضمٕم٦م سمسٞمٓم٦ٌم ًمتٗم٤مؾمػم وشمرمج٤مت اًمٙمت٤مب 

اعم٘مدس، ًمػمى سمٜمٗمسِف يمٞمَػ فُمٚمَِٛم٧م هذِه إؾمٗم٤مر فُمٚماًم ُمتقاصاًل ُمستٛمّرًا، وًمٞمحٙمؿ سمٜمٗمسِف 

 . قمغم طمرُم٦م ؿمتِؿ اعمٔمٚمقم واإلؾمتٝم٤مٟم٦ِم واإلؾمتخٗم٤مف سمِف!

 وزدوٌد إشكاالٌت

سم٘مَل أن ٟمجٞم٥َم وًمق سمِمٙمٍؾ خمتٍٍم ُمتقاضٍع قمغم سمٕمض اإلؿمٙم٤مٓت اًمتل ُأوردت قمغم  

اإلؾمتدِٓل سم٠مؾمٗم٤مِر اًمٕمٝمديـ!، ًمٙمل ٟمٜمُ٘مَؾ وضمٝم٦َم ٟمٔمرٟم٤م إمم ـُماّلِب احل٘مٞم٘م٦ِم أيٜمام يم٤مٟمقا، أيَّ 

٦م ًمٚمٕم٘م٤مئِد اًمرسم٤مٟمٞم٦َّمِ  ذم اًم٘مرآِن واًمٙمت٥ِم  ُمذه٥ٍم ذهبقا، اًمذيـ ىمد مل شمّمٚمٝمؿ سمٕمُد اعمٕم٤مملُ احل٘مَّ

اًمساموي٦ِم اًم٘مديٛم٦ِم!، ومل شُمتَح هلُؿ اًمٗمرص٦ُم سمٕمُد ًمٗمٝمِؿ قم٘م٤مئدٟم٤م اإلهلٞم٦َِّم اعمب٤مريم٦ِم، أو اًمقىمقف قمغم 

ُمرادٟم٤م ُمـ سمحثٜم٤م هذا وهمػمِه!، ًمذا ؾمٜمٜم٘مؾ اإلؿمٙم٤مل، صمؿَّ ٟمجٞم٥ُم قمٚمٞمف سمام ٟمراُه ُمٜم٤مؾمب٤ًم، ومٜم٘مقل 

:  هللسمٕمقِن ا  قمزَّ وضمؾَّ

اإلصمٜمل  إئٛم٦ِم أو اًمرؤؾم٤مء أو اًم٘م٤مدة أو اًمٙمقايم٥م أو اعمب٤مريمقن : إن ذيمرَ اإلصؽال األول 

وا ُمرارًا ذم إؾمٗم٤مر اًم٘مديٛم٦م أو اًمٙمت٤مب اعم٘مدس )اًمٕمٝمديـ(، إٟمام اعمٕمٜملُّ هبؿ ُذيمر ذيـقمنم اًم

وم٘مط ٓ همػم؟، وهذا اإلؿمٙم٤مل ٟمراُه  صمٜمل قمنماإلـ × سمٜمق إرسائٞمؾ ـ يٕم٘مقبهؿ إؾمب٤مُط 

ثػم اًمٙمثػم ُمـ همػم اعمسٚمٛملم، سمؾ وطمتّك ُمـ سمٕمِض اعمسٚمٛملم واردًا وسمجدارٍة، ويقردُه اًمٙم

َم دًمٞمالً قمغم أئٛمتٙمؿ اإلصمٜمل قمنم يمام شمزقمٛمقن؟. أٟمٗمسٝمؿ!. ومٙمٞمػ ضمٕمٚمتؿ ُم٤م شم٘مدَّ

وهق ُمبٜملٌّ قمغم ٟم٘م٤مٍط ُمٝمٛم٦ٍم، ٟمقرده٤م شمب٤مقم٤ًم، ُمـَع سمـ٤مًمِغ اطمؽماُمٜمـ٤م ٕصـح٤مِب   

طمج٦ٍم أن يبلّم ذًمَؽ طمسـ٥م ُمـ٤م يٕمت٘مـدُه، هذا اًمرأي واًم٘م٤مئٚملم سمِف، إذ ُمـ طمؼِّ يمؾِّ ذي رأٍي و

وٓ يرضُّ ذًمؽ ُم٤م دُمٜم٤م ٟمبح٨ُم قمـ احل٘مٞم٘م٦م يمٞمٗمام يم٤مٟم٧م، وطمٞم٨ُم ُم٤م وضمدت!، ومٜم٘مـقل سمٕمقٟمـِف 
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 شمٕم٤ممم:

ـُ ٟمستٜمت٩م ُمٜمُف أنَّ شمٕم٤مًمٞمؿ 0 : إّن ُمثؾ هٙمذا إؿمٙم٤مل يِمٕمرٟم٤م سم٤مًمقطمِم٦ِم وإمل اًمب٤مًمغ، إذ ٟمح

َد اًمٙمثػِم ُمـ اًمٜم٤مس!، وهق يمذًمؽ!، وأنَّ اًمسامء واًمٕم٘م٤مئد اإلهلٞم٦م اعمب٤مريم٦م ىمد ذهب٧م هدرًا قمٜم

ُر سمِف، وهُيتؿُّ ُٕمرِه، ومل  هللويمتبُف وأوًمٞم٤مءُه صٚمقات ا هللا قمٚمٞمٝمؿ قمٜمَد اًمبٕمِض هؿ آظمُر ُم٤م ُيٗمٙمَّ

 ُيٕمٓمِف ٟمّمٞمب٤ًم ُمـ وىمتِف وومٙمرِه أسمدًا، ومٞم٤مهل٤م ُمـ وطمِم٦ٍم!.

ٕمروم٦ِم سم٤مًمٕم٘م٤مئِد : وهذا اًمٙمالم اًمذي ٟمسٛمٕمُف ُمـ ه٤م هٜم٤م وه٤م هٜم٤مك، يدلُّ قمغم قمدِم اعم9

ؾم٦ِم، ويدلُّ أيْم٤ًم قمغم قمدِم اًمتتبِع وقمدِم  ؾم٦ِم، اًمتل أرؾمتٝم٤م اًمٙمت٥ُم اًمساموي٦ِم اعم٘مدَّ اإلهلٞم٦ِم اعم٘مدَّ

اعمٜمـزًم٦ِم سم٠مرسه٤م، أو  هللاإلـمالِع!. وأنَّ ُمـ يٕمت٘مد سمٛمثِؾ هٙمذا قم٘مٞمدٍة إٟمس٤مٌن همري٥ٌم قمـ يمت٥م ا

هذه اعمس٠مًم٦ِم اًمٕم٘مٞمدّي٦ِم اعمٝمٛم٦ِم اًمتل أصمبتٝم٤م  ٓ أىمؾ مل ُيٙمٚمِّػ ٟمٗمسُف يقُم٤ًم ُمـ إي٤مم ذم اًمبح٨ِم قمـ

 اعمقمم ذم مجٞمِع يمتبِف اعمب٤مريم٦م وسمٙمؾِّ طمزٍم!.

: إٟمَّٜم٤م ٓ ٟمريُد أن ٟمستجدَي ُم٘م٤مُم٤ًم ًمألئٛم٦ِم اإلصمٜمل قمنم أو ٕهِؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦ِم 6

ـٍ أو ُمٚم٦ٍَّم أو ُمذه٥ٍم ىمط،  ^واًمٓمٝم٤مرِة  قمٛمقُم٤ًم ُمـ أيِّ أطمٍد، أو ُمـ أيِّ ضمٝم٦ٍم، أو أيَّ دي

ٜم٤ًم ُمـ يٙمقُن!، سم٘مدِر ُم٤م ٟمريُد أن ُٟمٚمٗم٧َم أذه٤من مجٞمع ُمـ يبح٨ُم قمـ احل٘مٞم٘م٦ِم وأهٚمٝم٤م، وقمـ يم٤مئ

احلؼِّ واًمّمدِق ُمـ مجٞمِع اعمٚمِؾ واًمٜمحِؾ، ًمٙمقٟمٜم٤م ٟمٕمت٘مُد ي٘مٞمٜم٤ًم أنَّ ذًمَؽ ُمسٓمقٌر ذم اًمٙمت٥م 

ٌ وواضح ىمد أطمٙمٛمُف قمالُّم اًمٖمٞمقب ُٕمٍر قمٔمٞمٍؿ هق إقمٚمُؿ سمِف   ُمٜم٤ّم!.اًمساموي٦ِم اعمب٤مريم٦ِم وسملمِّ

اإلقمت٘م٤مدي٦ِم  ؾمٚمَّٛمٜم٤م سمِف، ومٝمق يدلُّ قمغم أنَّ يمؾَّ إُمقرو(0) : ًمق يم٤من إُمُر يمام شمٗمْمٚمتؿ5

اًمتل ذيمرهت٤م اًمٙمت٥ِم اعم٘مدؾم٦م خمتّّم٦ٌم سمبٜمل إرسائٞمؾ وم٘مط ٓ همػم، وٓ وضمقَد وٓ أصمَر ًمٖمػمهؿ، 

ّٓ وهق ٓزُم ىمقًمٙمؿ، وهذا يٕمٜمل أن ٓ ديـ  واًمٜم٘مِؾ  سم٤مـمٌؾ سم٤مًمٕم٘مؾِ  اًمديـ اًمٞمٝمقدي!، وهق إ

 واًمقضمدان!.

ٌ ذم إؾمٗم٤مِر اعم٘مدؾم٦ِم، ومل 4 : إنَّ ذيمَر إؾمب٤مط اإلصمٜمل قمنم ذم سمٜمل إرسائٞمؾ واضٌح سملمِّ

                                           

 (: أي أنَّ اعمٕمٜمل هب٤م هؿ إؾمب٤مُط ُمـ سمٜمل إرسائٞمؾ اإلصمٜمل قمنم وم٘مط ٓ همػم!.0)
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يِمؽ ومٞمِف إصمٜم٤من، ومل يٕمؽمض أطمٌد قمغم ذًمؽ، وٓ ُمِمٙمٚم٦َم ذم اًمبلم، وهذا أوُل اًمٙمالم!،  

ـُ سمّمددِه واًمٕم٘مٞمدِة اعمريمزي٦ِم اعمٝمٛم٦ِم اًمتل شمذيمره٤م  اًمٙمت٥م اًمساموي٦ِم هؿُ  وًمٙمـ اًمٙمالَم اًمذي ٟمح

٦ِم إؾمامقمٞمؾ سمـ  أو اًمرؤؾم٤مء أو اًم٘م٤مدة أو اًمٙمقايم٥م أو اعمب٤مريمقن اإلصمٜمل قمنم إئٛم٦مُ  ُمـ ذريَّ

سم٤مخلّمقص!، وهٜم٤م حمؾُّ اًمٙمالم، وهذا ُمقرُد اًمبح٨م، ومٚمَؿ هذِه اعمٖم٤مًمٓم٦م ُمـ  ÷إسمراهٞمؿ 

ُم٤م أوطم٤مُه اًمبٕمض، ومِلَ هذا اإلقمراض ُمـ اًمبٕمض أظمر، وقمالَم قمدم اإلٟمّم٤مف ذم حتٙمٞمِؿ 

 شمٕم٤ممم!؟.  هللا

هؿ أؾمب٤مط سمٜمل إرسائٞمؾ، ومام ًمٙمؿ يمٞمػ × أومٝمؾ يم٤من إئٛم٦ُم ُمـ وًمِد إؾمامقمٞمؾ

حتٙمٛمقن!؟. وًمٕمٛمري وم٤منَّ ذيمَر إؾمب٤مِط ذم سمٜمل إرسائٞمؾ ضمكمٌّ سملّمٌ ذم إؾمٗم٤مر وهق قمغم 

طمدٍة سمام ُيٛمٚمُف ُمـ ظمّمقصٞم٤مٍت وُمٜم٤مؾمب٤مٍت وأطمقاٍل، ويمذا ذيمُر اًمٙمقايم٥ِم ُمـ وًمِد 

ومٝمق ٟمػّمٌ سمخّمقصٞم٤مشمِف وُمقارده، وٓ همب٤مَر قمغم ذًمَؽ ًمٙمؾِّ ُمٓمٚمٍع ُمٜمّمٍػ!. × ؾإؾمامقمٞم

ٜم٤ّم ذم هذا اًمٜمصِّ اعمقطمك ُمـ ا شمٕم٤ممم خم٤مـمب٤ًم إسمراهٞمَؿ  هللومٕمغم ؾمبٞمِؾ اعمث٤مِل ٓ احلٍم، ًمق متٕمَّ

وإي٤ميمؿ عم٤م ُي٥مُّ ويرىض إٟمَُّف طمبٞم٥ٌم  هلل، ًمٞمحٙمؿ اعمٜمّمٗمقن سم٠مٟمٗمسٝمؿ، أصٚمحٜم٤م ا×اخلٚمٞمؾ

وأُّم٤م إؾمامقمٞمُؾ وم٘مد ؾمٛمٕم٧م ًمَؽ ومٞمف!، ه٤م أٟم٤م  91﴿ورَد أّٟمُف ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف ىم٤مل:  ودوٌد، وم٘مد

﴾يمبػمةً  إصمٜمل قمنم رئٞمس٤ًم َيٚمُِد، وأضمٕمٚمُف ُأُم٦مً  يمثػمًا ضمداً  ُأسم٤مريمُف، وُأصمٛمرُه، وُأيمثرهُ 
(0)

. 

ًمٙمؿ ذيمرًا ذم يمتبٜم٤م!، وًمق أٟمؽ ؾم٠مًم٧م اًمٞمٝمقد أو اعمسٞمحٞملم  : إّٟمٜم٤م ٓ ٟمجداإلصؽال الثاين 

ذم يمتبٝمؿ ٕضم٤مسمقك سم٤مًمتٙمذي٥م، إذ أٟمٜم٤م ٓ ٟمجد اؾمؿ ٟمبٞمٙمؿ ذيمر ٟمبٞمٙمؿ وأهؾ سمٞمتفِ قمـ وضمقد 

قمقَن أنَّ هٜم٤مَك ذيمرًا  اخل٤مشمؿ يمام شمّدقمقن، أو أّي أطمٍد ُمـ أهؾ سمٞمتِف، ذم يمتبٜم٤م أسمدًا، ومٙمٞمػ شمدَّ

 خمّمقص٤ًم وسمِم٤مراٍت وصمٜم٤مءًا ًمٜمبٞمٙمؿ وٕهِؾ سمٞمتِف!؟.

زُمـ، وأيمَؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمدهُر وذب!، وهل ىمديٛم٦ٍم ىمد قمٗمك قمٚمٞمٝم٤م اًم : هذِه ُم٘مقًم٦مٌ اجلواب 

                                           

، اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، إصؾ اًمٕمؼمي. اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، ؾمٗمر 91: 07(: ؾمٗمر اًمتٙمقيـ: اإلصح٤مح رىمؿ 0)

  ؾمط، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم.، دار اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس ذم اًمنمق إو91، اًمٗم٘مرة 07اًمتٙمقيـ، اإلصح٤مح 
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ـٍ ُمتخٚمٍِّؼ سم٠مظمالِق  ـٍ ُمتديِّ ؾمالُح اًمٕم٤مضمز!، وهٙمذا يمالٌم هق همػم ُمس١مول، وٓ يٜمبُع ُمـ ُم١مُم

!، سمؾ هق  اًمديـ واًمنمائِع اًمساموي٦ِم، وهق سمٕمٞمٌد قمـ شمٕم٤مًمٞمِؿ احلؼِّ شمٕم٤ممم وُُمراد اعمقمم قمزَّ وضمؾَّ

وديٜمِف!، سمؾ ؿمٖمٚمُف وأهنٙمُف اًمتٗمٙمػُم اًمٕمٜمٍميُّ طمتك  حلدِّ أن مل يٕمرف ؿمٞمئ٤ًم قمـ اعمقمم ؾمبح٤مٟمفُ 

 قمزَّ وضمؾَّ وُم٤م شمٕمٚمََّؼ سمِف!.  هللأقمِم٤مُه قمـ مج٤مِل ا

طم٧م اًمٙمت٥ُم اًمساموي٦ِم سم٤مؾمِؿ اًمٜمبل حمٛمد  ت سمِف ُمرارًا  ’يمٞمػ وىمد سَّ وسمنمَّ

وشمٙمرارًا!. وًمٙمـ ًمق ؾم٠مًمتٝمؿ اًمٞمقَم قمـ وضمقد اؾمٛمِف اعمب٤مرك ٕضم٤مسمقك سم٤مًمٜمٗمل اًم٘مٓمٕمل وقمدِم 

ًمقضمقد، وسم٤مًم٘مٓمِع واًمٞم٘ملم قمٜمد يمؾِّ ُمٜمّمٍػ ُمٓمَّٚمع أنَّ يمالُمٝمؿ سم٤مـمٌؾ سم٤مًمٕم٘مِؾ واًمٜم٘مِؾ ا

 واًمقضمدان!. 

ـِ ُمريؿ  ح اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ ًمس٤مِن قمٞمسك سم َوإِْذ ىَم٤مَل قِمٞمَسك ىم٤مئاًل: ÷وم٘مد سَّ

ائِٞمَؾ إِنِّ َرؾُمقُل ا ـُ َُمْرَيَؿ َي٤م سَمٜمِل إرِْسَ ىم٤ًم عم٤َِم  هللاسْم ًا إًَِمٞمُْٙمْؿ ُُمَّمدِّ ـَ اًمتَّْقَراِة َوُُمبنَمِّ سَملْمَ َيَديَّ ُِم

ـْ سَمْٕمِدي اؾْمُٛمُف َأمْحَُد وَمَٚمامَّ ضَم٤مَءُهْؿ سمِ  ـْ َأفْمَٚمُؿ  .بَٞمِّٜم٤َمِت ىَم٤مًُمقا َهَذا ؾِمْحٌر ُُمبلِمٌ ٤مًمسمَِرؾُمقٍل َي٠ْميِت ُِم َوَُم

ـْ اوْمؽَمَى قَمغَم ا ُيِريُدوَن  .َ٘مْقَم اًمٔم٤َّمعملِِمَ اًمِدي َٓ هَيْ  هللَٙمِذَب َوُهَق ُيْدقَمك إمَِم اإِلؾْمالَِم َوااًم هللمِمَّ

ُهَق اًمَِّذي َأْرؾَمَؾ َرؾُمقًَمُف  .َٙم٤مومُِرونَ اًمُُمتِؿُّ ُٟمقِرِه َوًَمْق يَمِرَه  هللسم٠َِموْمَقاِهِٝمْؿ َوا هللًمِٞمُْٓمِٗمئُقا ُٟمقَر ا

ـِ ٤مهلُ سمِ  ـِ يُمٚمِِّف َوًَمْق يَمِرَه احلَ َدى َوِدي ي ؼِّ ًمِٞمُْٔمِٝمَرُه قَمغَم اًمدِّ
(0)

ط هلذِه أي٤مت وهمػمه٤م، ُيٕمٓمل طمٚمقًٓ ؿم٤مومٞم٦ًم  ًمذا وم٢منَّ اًمتٗمسػم اًمٜمٗمز واعمقضققمل اعمبسَّ

يمح٘مٞم٘م٦ٍم قمٚمٛمٞم٦ٍَّم  ’ًمٓمالِّب احلؼِّ واحل٘مٞم٘م٦ِم، سمُٙمؾِّ ُم٤م شمٜمٓمقي قمٚمٞمِف ُمـ ُمٕم٤مٍن ضمٚمٞمٚم٦ٍم!، وذيمرهُ 

اًمتقطمٞمد قم٘ماًل وٟم٘ماًل حت٘مٞم٘مٞم٦ٍَّم، صم٤مسم٧ٌم سم٤مًم٘مٓمِع واًمٞم٘ملم ذم يمؾِّ اًمنمائِع اًمساموي٦ِم، ويمؾِّ أدي٤مِن 

ووضمداٟم٤ًم. وهق ُمقضقٌع ُمٗمروٌغ ُمٜمُف، وًمٞمس حمّٚمُف ه٤م ُهٜم٤م، وهق ُمسٓمقٌر ذم ُأُمٝم٤مِت اعمّم٤مدر، 

 وقمٚمٞمِف دراؾم٤مٌت يمثػمٌة ضمدًا، وؾمٝمٌؾ يسػٌم عمـ أراَد اإلـمالع قمٚمٞمِف وؾمؼِم أهمقارِه!. 

َم ُمـ يمالٍم، ومٝمق سم٤مـمٌؾ ذم يمؾِّ ُمٜم٤مه٩م آؾمتدِٓل ا ًمٕمٚمٛمٞم٦َِّم، وهٙمذا ذم وانَّ ُمثُؾ ُم٤م شم٘مدَّ

                                           

 .9-8(:ؾمقرة اًمّمػ: أي٤مت 0)
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، ويٙمٗمل ًمٚمٛمتتبع أن يٛمرَّ قمغم سمٕمض اعم١مًمٗم٤مت ^إصمب٤مِت أُمِر أهِؾ سمٞمتِف اًمٓمٞمبلم اًمٓم٤مهريـ 

 .(0)واعمّم٤مدر اخل٤مص٦ِم سمذًمؽ وهل يمثػمة!

ٚملم اعمقضققمّٞملم   ٦ًم ذم اًمبلم ٟمٞم٤مسم٦ًم قمـ اعمتٕم٘مِّ ٟم٤م هٜم٤م أن ٟم٘مقَل قمب٤مرًة ٟمراه٤م ُمٝمٛمَّ وًمٙمـ سمقدِّ

ـُ اًمبنم ـ  ًمٜمحِؾ، وًمٙمـ ًمٜم٘مقهل٤م سمٍماطم٦ٍم قمٚمٛمٞم٦ٍّم ُمقضققمٞم٦ٍّم: أٟمٜم٤مُمـ يمؾِّ إدي٤من واعمٚمِؾ وا ٟمح

ًمسٜم٤م سمٛمستقى وسم٘مدِر اعمس١موًمٞم٦ِم، ومل ُٟمٕمِط اًمٜمَّّمَػ ُمـ أٟمٗمسٜم٤م حلدِّ أن!، ومل ـ  قمٛمقُم٤مً 

٦ِم، واًمبح٨م قمٜمٝم٤م، ُمـ أضمؾ شمرؾمٞمخٝم٤م  ٟمستِمٕمر قمٔمَؿ اعمس١موًمٞم٦ِم ذم صٞم٤مٟم٦م اًمٕم٘م٤مئِد اإلهلٞم٦َِّم احل٘مَّ

شمٕم٤ممم، واإلقمؽماف ًمُف سم٤مًم٘مّمقِر  هللٗمقس، ومٞمج٥ُم قمٚمٞمٜم٤م اخلجؾ أُم٤مَم اوشمقـمٞمده٤م ذم اًمٜم

، أُم٤م إذا يُمٜم٤ّم ىمد اختذٟم٤مُه قمّدوًا ُمٜمُذ  واًمت٘مّمػم، هذا إذا يُمٜم٤ّم ٟمريُد ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٕمالىم٦ِم سمِف قمزَّ وضمؾَّ

ـٍ سمٕمٞمٍد ُمـ طمٞم٨م ٟمِمٕمر أو ٓ ٟمِمٕمر، ومٝمذا سمح٨ٌم آظمر، أٟم٤م ٓ أقمرومُف، ويمذا يمؾُّ ُمٜمّمٍػ!،  زُم

 وإي٤ميمؿ ُمـ يُمؾِّ ذًمؽ سمٚمٓمٗمِف وَُمٜمِِّف!. هللاأضم٤مرٟم٤م 

ـُ ٓ ٟم٘مقل هب٤م!، وُم٤م أسمديتٛمقُه ُمـ  اإلصؽال الثالث:  أٟمتؿ شمت٘مقًمقَن قمٚمٞمٜم٤م أىم٤مويؾ ٟمح

، وُم٤م اؾمتٜمتجتٛمقُه ُمـ إؾمٗم٤مر اعم٘مدؾم٦م
ٍ
خم٤مًمػ ًمٚمدي٤مٟم٦ِم اًمرؾمقًمٞم٦ِّم اعمسٞمحٞم٦م  أومٙم٤مٍر وأراء

٦ِم، وهمػم ُم٘مبقل ًمٙمقٟمٙمؿ دمّروَن اًمٜم٤مَر إ مم ىمرصٙمؿ، وشمريدوهن٤م أن شمّم٥مَّ ذم واًمٞمٝمقديَّ

ُمّمٚمحتٙمؿ، وهذا ًمٞمس ُمـ احلؼِّ ذم رء، إذ أن اؾمتدٓٓشمٙمؿ ٓ مت٧مُّ إمم ُم٤م ٟمٕمت٘مد سمِف ُمـ 

٦ٍم ضم٤مءٟم٤م هب٤م إٟمبٞم٤مء اًمذيـ أرؾمٚمٝمؿ اًمربُّ هلداي٦ِم اًمبنم!؟. ٦ٍم وشمٕم٤مًمٞمؿ ؾمامويَّ  قم٘م٤مئد طم٘مَّ

َف ُمـ ىمب أقول:  ِؾ اًمبٕمض، ويم٤من ُمٕمَتّدًا وهذا اإلؿمٙم٤مل ؿمبٞمٌف سم٤مإلؿمٙم٤مِل اًمذي ُوضمِّ

سمٕمٚمٛمِف، وُمقىمٜم٤ًم سمّمقاِب رأيِف، ضم٤مزُم٤ًم سمِف، وهق أن ىم٤مل: ُم٤مذا قمس٤مٟم٤م أن ٟمجٞم٥م ًمق ؾم٠مًمٜم٤م 

ًمقن قمٚمٞمٝم٤م ظمالف ُم٤م ٟمٕمت٘مد، وظمالف شمٕم٤مًمٞمؿ  اعمسٞمحٞمقن أو اًمٞمٝمقد، وىم٤مًمقا: أٟمتؿ شمت٘مقَّ

 ؟. اًمديـ اًمذي ورصمٜم٤مُه ُمـ أي٤مدي اًمٕمٚمامء اإلهلٞملم قمـ إٟمبٞم٤مء اعمرؾمٚملم...اًمخ!

                                           

(: راضمع قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، ٓ احلٍم: احلٚمُؿ اإلهلّل اعم٘مدس ذم ظمالوم٦ِم إرض، واعمٜم٘مُذ آقمٔمؿ قم٘مٞمدُة 0)

، واإلقمت٘م٤مُد سم٤محلسلم ـِ ذم × وُمنموع اًمٙمت٥م اًمساموي٦ِم، واإلقمت٘م٤مد سمٛمٜمجل اًمٕم٤ممل ذم اًم٘مرآِن واًمٕمٝمدي

 هل ًمٚمٛم١مًمػ!.اًم٘مرآِن واًمٕمٝمديـ، و
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قمزَّ وضمؾَّ ىمٚمٜم٤م ذم ضمقاسمِف: أنَّ هٜم٤مك ٟمّّم٤ًم ذم اإلٟمجٞمؾ ُمثالً، يٕمت٘مد اعمسٞمحٞمقن  هللوسمتقومٞمؼ ا

ـُ أيْم٤ًم  هللوهمػمهؿ أٟمُف ُمقطمك ُمـ ا شمٕم٤ممم ُم٤مئ٦ٍم سم٤معم٤مئ٦م، وسمدون أدٟمك ؿمؽٍّ وٓ ري٥ٍم!، وٟمح

وهق  ًمرؤي٤م،ٟمٕمت٘مُد وسمٕمَد دراؾم٤مٍت ـمقيٚم٦ٍم أٟمَُّف ُمـ اًمقطمل اًمرسم٤من، وذًمؽ ٕٟمُف ورد ذم ؾمٗمِر ا

ُمـ أصحِّ إؾمٗم٤مر، وهق ؾمٗمٌر ُيٛمؾ سمِم٤مراٍت ُمست٘مبٚمٞم٦َّم ًمٙمؾِّ اًمبنم إمم آظمر ُم٤م سمٞمٜم٤ّمُه ذم يمتبٜم٤م 

 وسمحقصمٜم٤م...اًمخ!. 

س ىمـد اؿمـؽمى  هللوهذا اًمٜمص ي٘مقل ُم٤م ُمٕمٜم٤مُه: )أنَّ ًمذسمٞمح ا إقمٔمـؿ أٌب ُمبـ٤مرك ُم٘مـدَّ

، وىمد وضَع اًمّمّدي٘مقَن واًمّم٤محلقَن وإوًمٞم٤م هللٟمٗمسُف  ء اؾمٛمُف قمغم ضمب٤مهٝمؿ طُمب٤ًّم ًمـُف قمزَّ وضمؾَّ

 َ ٜم٤ًم وشمؼميم٤ًم سمِف، وىمد سملمَّ قمزَّ وضمؾَّ ىمدؾمٞم٦َّم وـمٝم٤مرة ه١مٓء اعمٞم٤مُملم، سمٕمـَد أن أوضـَح وسمـلمَّ وشمٞمٛمُّ

َُمـ هَق زقمٞمٛمٝمؿ 
(0)

ُه اإلٟمجٞمٚمٞمقن واًمتقراشمٞمقن سم٠من هذا إب: )هق ا همػمُه(!، ٕٟمَُّف واًمٌد  شمٕم٤ممم ٓ هللوىمد ومرسَّ

ًمٕمٞمسك، وقمٞمسك هق اًمذسمٞمح ٓ همػمُه...اًمخ!، وهذا هق اًم٘مقُل اًمٗمّمؾ ذم اعمس٠مًم٦ِم، اٟمتٝمك 

يمالُمٝمؿ!. ومٙمٞمػ شمريُد ُمٜمل سمٕمَد دمكّم اًمِمٞم٥م وشم٘مّّص اًمٕمٛمر، أن ُأؾمٚمِّؿ هبذِه اًمٕم٘مٞمدِة اًمب٤مـمٚم٦م 

 ٞمُع إن قَمِ٘مٚمٝم٤م!؟. قمغم يُمؾِّ اعمح٤مُمؾ، واًمتل شُمْمِحُؽ طمتك اًمثٙمغم، ويِمٞم٥ُم هلقهل٤م اًمرض

 أضم٤مَب سم٤مساٍر وطمزٍم: ٟمٕمؿ هذا هق اًمتٗمسػم هلذا اًمٜمص ٓ همػم!، وجي٥م أن شمٕمت٘مدونَ 

سمِف وشمسٚمِّٛمقَن ًمُف يمام ُيسٚمُِّؿ سمِف همػميمؿ، وذًمَؽ ًمتقضمٞمٍف سمسٞمٍط هم٤مَب قمـ أذه٤مٟمٙمؿ!، وم٢مهنؿ: أي 

أشمك ُمـ قمٜمدِه، أٌب ًمٕمٞمسك وطمس٥َم قم٘م٤مئدهؿ، سمٛمٕمٜمك أٟمَُّف ىمد  هللاعمسٞمحٞمٞمقن ي٘مقًمقن سم٠منَّ ا

..اًمخ، وًمٞمس يمام يذه٥م اًمٙمثػم إمم اًمتٗمسػم .وُمِمتؼٌّ ُمٜمُف، ُمتَّّمٌػ سمّمٗم٤مشمِف، وُمربٍّ ًمفُ 

                                           

، اًمٕمٝمد اجلديد، إصؾ اًمٕمؼمي. اًمٕمٝمد اجلديد، 91 -0: 05(: راضمع: ؾمٗمر اًمرؤي٤م: اإلصح٤مح رىمؿ 0)

، دار اًمٙمت٤مب 995- 996ص ،91 - 0، اًمٗم٘مرات 05ؾمٗمر اًمرؤي٤م )رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت(، اإلصح٤مح 

ديد، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اًمٕمٝمد اجل ،91 - 0: 05اًم٘م٤مهرة، ُمٍم. رؤي٤م يقطمٜم٤م،  اعم٘مّدس ذم اًمنمق إوؾمط،

اًمٙمت٤مب اعم٘مدس. ودراؾم٤مشمٜم٤م قمٚمٞمف ذم هذا اًمٙمت٤مب ذم اًمٜمص اًمس٤مدس، ذم شمٕمٚمٞم٘مٜم٤م قمٚمٞمف  اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من،

  ذم اًمٗم٘مرة اًمراسمٕم٦م، وذم همػمه ُمـ يمتبٜم٤م.
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 ..اًمخ!. .اًمسٚمبل عمثِؾ هٙمذا ٟمّمقص 

ومٞم٤م أهي٤م اًمٙمرام
(0)

ُٟمٕمٞمذيمؿ وأٟمٗمسٜم٤م أن ٟمٙمقَن ُأُمٞملَّم ذم قمٚمؿ اًمٕم٘م٤مئد وإدي٤من، أو  

بلَم ضم٤مهٚمٞملَم، أو ُمٝمقوؾملَم ٓ ٟمٕمٚمؿ ُم٤م ٟم٘مق وإّٟم٤م  هللل، ومام ًمٙمؿ يمٞمػ حتٙمٛمقن؟، إّٟم٤م ُمتٕمّمِّ

٦ٍم ُمٜمٝم٤م: س ُٕصقٍل ُمٝمٛمَّ  إًمٞمِف راضمٕمقن!. وًمٚمجقاب قمغم هذا اإلؿمٙم٤مل جي٥م أن ٟم١مؾمِّ

ٛمقا آرائٙمؿ( طمس٥َم 0 ٦ِم، أي )حتٙمِّ : أٟمتؿ ًمٞمس ُمـ طم٘مٙمؿ أن شمتحٙمٛمقا سم٤مًمٙمت٥ِم اًمسامويَّ

سم٠مٟمبٞم٤مء وٓ رؾمؾ!، يمام  أهقائٙمؿ وُمٞمقٓشمٙمؿ اًمٜمٗمسٞم٦َّم، وًمٞمس ًمٙمؿ احلؼُّ ذم ذًمؽ ٕٟمَّٙمؿ ًمستؿ

ؿ رأيُف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وًمٞمَس ًمُف احلؼُّ ذم ذًمؽ!،  َؿ أو ُيٙمِّ ًمٞمَس ُمـ طمؼِّ اعمسٚمؿ أن يتحٙمَّ

٦ٍم ذم اًمبلم، وهل يمقٟمٜم٤م مجٞمٕم٤ًم  ٦ٍم ُمٝمٛمَّ ٕٟمُف ًمٞمس سمخ٤مشمؿ اًمٜمبٞملم!. ُمـ هٜم٤م ٟمّمؾ إمم ُمس٠مًم٦ٍم قم٘مٞمديَّ

٦ِم، وومٙمرة أن اعمسٞمحل  ُمثاًل ُمس١موٌل قمـ اإلٟمجٞمؾ خمتصٌّ سمِف، ُمس١موًمقَن قمـ اًمٙمت٥ِم اًمسامويَّ

واعمسٚمؿ ُمس١موٌل قمـ اًم٘مرآن وخمتصٌّ سمِف، ومٙمرٌة ظم٤مـمئ٦ٌم ىمٓمٕم٤ًم طمس٥َم اًمٕم٘م٤مئِد اًمرسم٤مٟمٞم٦َّم 

٦ِم، وهل ومٙمرٌة ُمتٕمِّمب٦ٌم ضم٤مهٚمٞم٦ٌَّم ىمديٛم٦ٌم طمس٥َم اعمٜمٓمِؼ احلدي٨م، يم٤من ىمد  واًمنمائع اًمسامويَّ

..اًمخ!، وٟمٕمتؼُم هذا أصاًل ذم .ي٦مِ قم٤مؿمٝم٤م اإلٟمس٤من أي٤مم اًمت٘م٤مـمِع واًمتداسمِر واحلروِب اعمخز

 اًمٕمٚمقِم اًمرسم٤مٟمٞم٦َِّم احلديث٦ِم وجي٥ُم وضٕمُف ٟمّم٥َم اًمٕملم!.

٦ًم طمٞم٦ًَّم، وهل ٓ متقُت ـ  طمس٥م اًمٕم٘م٤مئد احلّ٘م٦مـ  : أنَّ اًمٙمت٥م اًمساموي٦َّمِ 9 مل شمزل همْم٦ًم ـمريَّ

وهل ـ  سمؾ هؿ أطمٞم٤مٌء قمٜمد رهبؿ يرزىمقن ٕهنؿ ؾم٤مدُة اًمِمٝمداءـ  سمٛمقِت إٟمبٞم٤مء واًمرؾمِؾ أسمداً 

وُم٤م صمب٧َم ُمٜمٝم٤م سمٛمٜمٝم٩ٍم اؾمتدٓزمٍّ صحٞمح أٟمَُّف ـ  يمذًمؽ!، وهل ص٤مدرٌة ُمـ قماّلِم اًمٖمٞمقب

ٌف ومٝمق يمذًمؽ، وُم٤م مل يثب٧م حتريٗمُف وورَد سم٤مًمتقاشمِر اًم٘م٤مـمِع ًمٚمِمؽِّ ومٝمق ُمقطمك وهل ـ  حمرَّ

دٌة ذم يمؾِّ قمٍٍم وزُم٤من، ٕنَّ احلٙمٞمؿ اعمٓمٚمؼ ىَمٜمَّٜمٝم٤م يمذًمؽ، وهق اعمتحدُث ومٞمٝم٤م ٓ  همػمُه، ُمتجدِّ

 وأومٙم٤مٍر وأًمقاٍن ٓ مت٧مُّ 
ٍ
وإن آذهت٤م اًمؽممج٤مت واًمنموح واًمتٗم٤مؾمػم وهمػمه٤م وصبٖمتٝم٤م سمآراء

إًمٞمٝم٤م سمّمٚم٦ٍم، وًمٙمـ يمؾ هذا خيرُج ُمع اًمزسمد ويذه٥ُم ضُمٗم٤مًء، ويب٘مك سمحره٤م اًمٚمجلِّ قمٛمٞم٘م٤ًم 

                                           

ُمٜم٤م سمٜمل آدم(.0)  (: ىم٤مَل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: )وًم٘مد يمرَّ
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 زاظمرًا ُمٚم١مُه اًمدرُّ واًمٞم٤مىمقُت واعمرضم٤من!.

ؾمُؾ يمت٤مسم٤ًم ُمـ اًمسامء، ًمٞمس يمام ي١مًمُػ أطمدٟم٤م يمت٤مسم٤ًم : ٟمٕمت٘مُد أن اعمقمم قمزَّ وضمؾَّ قمٜمدُم٤م ُير6

، واًمب٤مري قمزَّ  ـُ ضٞمَّؼ إوُمِؼ، ًمٞمَس حمٞمٓم٤ًم سمٙمؾِّ اًمٕمٚمقِم واًمٕمقامل، ومٝمق ُمٝمام يٙمـ قمغم ىمدرٟم٤م ٟمح

وضمؾَّ ًمٞمس يمذًمؽ أسمدًا!، ًمذا ٟمٕمت٘مد أن ُم٤م أرؾمٚمُف ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم يمٜمـٌز رسم٤منٌّ قمٔمٞمٌؿ، وومٞمِف 

 ـ ٟمجٚمُّٝم٤م وٟمحؽمُمٝم٤م سمؾ ٟم٘مدؾمٝم٤م!.أرساٌر ٓ يٛمٙمـ طمٍمه٤م!، وٟمح

ٓ يٛمٙمـ وٓ ُيٕم٘مؾ أن يذيمَر آٟمجٞمؾ واًمٙمت٥م اًمساموي٦ِم إظُمرى  اإلصؽال الرابع: 

 إُم٤مُمٙمؿ إمم 
ِ
إُم٤مُمٙمؿ احلسلم يمام شمزقمٛمقن!، ٕٟمَُّف ُأٟمزَل ىمبؾ وىم٧ٍم ـمقيٍؾ ُمـ جملء

ن اًمبٕمٞمدة اًمدٟمٞم٤م!، ومام اًمٗم٤مئدة ُمـ ذًمؽ؟، وُم٤م قمالىم٦م اًمٜم٤مس اًمذيـ قم٤مؿمقا ذم شمٚمؽ إزُم٤م

 سم٢مُم٤مُمٙمؿ احلسلم؟، ًمذا ٓ ٟمجد هذا ُمٜمٓم٘مٞم٤ًم، سمؾ هق ظمالف احلٙمٛم٦م...اًمخ!. 

قمغم هذا اإلؿمٙم٤مل، ومٝمٜم٤مَك ـمرىم٤ًم يمثػمًة وسمراهلَم قمديدة هل٤م اًمنمُف ذم إصمب٤مِت  ولؾجواب 

هذِه احل٘مٞم٘م٦ِم اإلهلٞم٦َِّم اعمب٤مريم٦ِم وإن يَمِرَه اًمٔم٤معمقن واعمٜم٤موم٘مقن واعمتحذًم٘مقن واجل٤مهٚمقن، 

ُف قمؼَم صمالث ُم٘مدُم٤مت:ٟمخت٤مُر   ُمٜمٝم٤م واطمدًا وم٘مط ًمإلظمتّم٤مر، وٟمتٛمُّ

ـُ ٟمٕمٚمُؿ سم٤مًمقضمداِن أنَّ اعمح٥مَّ اعمتٞمَّؿ اًمقهل٤من، ٓسُمدَّ وأن يؽمٟمَّؿ دوُم٤ًم وأسمدًا سمذيمِر 0 : ٟمح

اؾمِؿ حمبقسمِف اًم٘مري٥ِم إمم ٟمٗمسِف، ويردد ذًمؽ دوُم٤ًم، وُيٙمثر احلدي٨م قمٜمُف ذم يمؾِّ ُمٜم٤مؾمب٦ٍم وُمٙم٤مٍن، 

ذيمُر مج٤مَل حمبقسمِف اًمذي ؿُمٖمَػ سمِف، واذا مل يٙمـ يمذًمؽ ومٝمق ًمٞمَس سمٛمح٥مٍّ وٓ وٓسُمدَّ ًمُف أن ي

 قم٤مؿمٍؼ!.

قمٚمٞمِف يمذًمؽ!، طمبٞم٥ٌم وحمبقٌب  هللشمب٤مرك وشمٕم٤ممم واحلسلُم اعمذسمقح صٚمقات ا هللوا 

وقم٤مؿمٌؼ وُمٕمِمقٌق ُمـ يمال اًمٓمروملم!، سم٠مىمدِس أٟمقاِع احل٥مِّ وأقمٔمٛمٝم٤م، سمؾ ُمتٞمَّامن إمم طمدٍّ 

ُف ُمـ ىمبِؾ ذوي اًمٕم٘مقُل وإسمّم٤مر!، ويتْمُح ذًمؽ ُمـ اعمدِح اًمٕمجٞم٥ِم، يّمٕم٥ُم شمٕمّ٘مٚمُف وومٝمٛمُ 

 اجلٛمٞمِؾ، واًمت٘مديِس اعمٜم٘مٓمِع اًمٜمٔمػِم، ًمٙمؾٍّ ُمٜمٝمام دم٤مَه أظمر!.
ِ
  واًمثٜم٤مء

 
ِ
ذم  ×اإلُم٤مم احلسلمويٙمٗمل ًمٙمؾِّ ُمٜمّمٍػ ذيٍػ أن يِمٝمَد سمذًمؽ إن اـمَّٚمَع قمغم دقم٤مء
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 قَمَروَم٦مَ  
ِ
 : طمٞم٨ُم ي٘مقل ُدقم٤مء

 وإًِمَف آسم٤مئل إسِمراهٞمَؿ وإؾِمامقمٞمَؾ وإؾِمح٤مَق وَيٕم٘مقَب، وَربَّ ضِمؼميَؾ  ي٤م إهِلل)... 

دٍ  ظم٤مشَمِؿ اًمٜمَّبِٞمِّلَم وآًمِِف اعمُٜمتََجبلَم، وُُمٜمِزَل اًمتَّقراِة َواإِلٟمجٞمِؾ  وُمٞمٙم٤مئٞمَؾ وإرِساومٞمَؾ، وَربَّ حُمَٛمَّ

سمقِر َواًمُٗمرىم٤مِن اًمَٕمٔمٞمِؿ، وُُمٜمِزَل يمٝمٞمٕمص وـمف ويس َواًمُ٘مرآِن احلَٙم ٞمِؿ، َأٟم٧َم يَمٝمٗمل طملَم َواًمزَّ

 ..اًمخ!(.شُمٕمٞمٞمٜمِل اعمَذاِه٥ُم ذم ؾَمَٕمتِٝم٤م، وشَمْمٞمُؼ قَمكَمَّ إَرُض سمُِرطمبِٝم٤م.

اًمذي ُأريؼ دُمُف  هلل: ًم٘مد ـمٗمح٧م اًمٙمت٥م اًمساموي٦م سمذيمِر اًمذسمٞمح إقمٔمؿ، وهق يمبُش ا9

ّٓ اًمٓم٤مهُر قمغم وضمِف إرض...اًمخ!، وٓ شمٜمٓمبؼ اخلقاص اًمتل ذيمرت  × قمغم احلسلم إ

 همػم!، سمحس٥ِم يمؾِّ اًم٘مقاٟملم واعمٜم٤مه٩ِم اًمٕمٚمٛمٞم٦ِم واعمٜمٓم٘مٞم٦ِم اًمّمحٞمح٦ِم ذم اإلؾمتدِٓل، وم٘مط ٓ

 شمب٤مرَك وشمٕم٤ممم أن يقوم٘مٜم٤م ذم إصمب٤مِت يمؾِّ ذًمَؽ ذم سمحثٜم٤م هذا!، إٟمَُّف هَق اًمٚمٓمٞمُػ اخلبػم. هللوٟمس٠مُل ا

ـ وؾمٓمََّر ُمٚمحٛم٦َم اًمٕمِمِؼ اإلهللِّ إىمدس، اًمٗمريدة ُم× : ًم٘مد ؾمّجؾ اإلُم٤مُم احلسلم6

ٟمققمٝم٤م، اًمٞمتٞمٛم٦ِم ذم ؾمٜمخٞمتٝم٤م، قمغم ضمبلِم اًمٙمقِن سم٠مطمرٍف ُمـ ٟمقٍر، مل شمزل ُٓمٕم٦ًم رهمَؿ اًمسٜملِم، 

 وذًمؽ ُمع ىمِٚم٦َِّم اًمٕمدِد، وظمذِٓن اًمٜم٤مِس، ويمثرِة اًمٕمدو!.

!، سمام ومٞمٝمؿ  هللوىمد أقمٓمك وسمذَل  ، ُم٤م مل ُيٕمِط أطمٌد ُمـ إوًملم وأظمريـ ىمطُّ قمزَّ وضمؾَّ

ًمّمالُة واًمسالم!، وًمٞمَس ُمٕمٜمك هذا طمطٌّ ُمـ ؿم٠مهنؿ اًمنميِػ، سمؾ إٟمبٞم٤مُء واًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمِؿ ا

ـ ؾمقاُه!، ومخٚمَّدُه ا قمزَّ وضمؾَّ ذم مجٞمِع يمتبِف اعم٘مدؾم٦م وسمٚمس٤مِن مجٞمِع  هللخلّمقصٞم٦ٍَّم متٞمََّز هب٤م قمٛمَّ

ِف واؾمتح٘م٤مىمِف ذم يمؾِّ ^إٟمبٞم٤مء واًمرؾمؾ ، وهذا ُمٜمٓمُؼ اًمٙمت٥ِم اًمساموي٦ِم مجٞمٕم٤ًم ذم اصمب٤مِب طم٘مِّ

 اًمٕمقاملِ!.

ِة واًمٕمّمٛم٦ِم واًمٓمٝم٤مرِة   ، شُمبلّم ُمدى ^انَّ ًمإلٟمجٞمؾ ُمٙم٤مٟم٦م ؿم٤مخم٦م قمٜمَد أهِؾ سمٞم٧م اًمٜمبقَّ

 ُمـ 
ٍ
ىمدؾمٞم٦َِّم وُم٘م٤مِم هذا اًمٙمت٤مب اًمنميػ اعمب٤مرك وأمهٞمَّتِف واُمتٞم٤مزاشمِف، وًمٕمٚمَّٜم٤م ٟمٓمَّٚمع قمغم رء

 ذًمؽ قمؼَم هذِه اًمٜم٘م٤مط اعمقضمزِة اًمت٤مًمٞم٦م: 
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ِ  ندد  هلن  اليً : اإلجن1  : ^ًُن والكب  الشىاوي

٦َم  تِل َٟمَزًَم٧ْم اًمقِمٜمَْدُهْؿ مَجِٞمُع  ^وُمـ ذًمؽ ُم٤م ورد ذم اًمٙم٤مذم، ذم سَم٤مب َأنَّ إَئِٛمَّ ُٙمت٥ُِم اًمَّ

ـْ قِمٜمِْد ا ُْؿ َيْٕمِروُمقهَن٤َم قَمغَم اظْمتاَِلِف  هللُِم ِسٜمَتَِٝم٤م، وي٘مرأوهن٤م يمام يم٤من ي٘مرأه٤م اًمقَمزَّ وضَمؾَّ وَأهنَّ

٦ٌم، وُمٜمٝم٤م: إٟمب  ٞم٤مء اًمذيـ ُأرؾمٚمقا هب٤م، ويٕمٚمٛمقَن شم٠مويٚمٝم٤م!، وذم ذًمؽ أظمب٤مٌر ُمٝمٛمَّ

ـِ  ـْ َأسمِٞمف قَم ـُ إسِْمَراِهٞمَؿ قَم ـْ ِهَِم٤مِم احلَ قَمكِمُّ سْم ـْ ُيقُٟمَس قَم ـِ إسِْمَراِهٞمَؿ قَم ـِ سْم ـِ َس َٙمِؿ ذِم احلَ سْم

طَمِدي٨ِم سُمَرْيف
(0)

ـَ ضَمْٕمَٗمرٍ احلَ ، وَمَٚمِ٘مَل َأسَم٤م ×هللَأٟمَّف عَم٤َّم ضَم٤مَء َُمَٕمف إمَِم َأيِب قَمبِْد ا  ـِ ُُمقؾَمك سْم ، ×َس

ـِ احلَ َٙم٤مَي٦َم، وَمَٚمامَّ وَمَرَغ ىَم٤مَل َأسُمق احلِ وَمَحَٙمك ًَمف ِهَِم٤مٌم  ْيف: َي٤م سُمَرْيف!،  ×َس يَمٞمَْػ قِمْٚمُٛمَؽ ًمؼُِمَ

َأْوصَمَ٘مٜمِل سمِِٕمْٚمِٛمل ومِٞمف!، ىَم٤مَل  ىَم٤مَل َُم٤م ؟،يَمٞمَْػ صمَِ٘متَُؽ سمِت٠َْمِويٚمِف :ىَم٤مَل  صُمؿَّ (9) قَم٤مملِ ىَم٤مَل َأَٟم٤م سمِف  ؟،سمِٙمَِت٤مسمَِؽ 

ـِ احلَ وَم٤مسْمتََدَأ َأسُمق  َيْ٘مَرُأ اإِلْٟمِجٞمَؾ!، وَمَ٘م٤مَل سُمَرْيف: إِي٤َّمَك يُمٜم٧ُْم َأـْمُٚم٥ُم ُُمٜمُْذ مَخِْسلَم ؾَمٜم٦ًَم َأْو ُِمثَْٚمَؽ  ×َس

ـَ إِياَمُٟمف وآَُمٜم٧َِم  ـَ سُمَرْيف وطَمُس تِل يَم٤مَٟم٧ْم َُمَٕمف وَمَدظَمَؾ اعمَ ىَم٤مَل وَمآَُم ْرَأُة قَمغَم اعمَ ِهَِم٤مٌم وسُمَرْيف و ْرَأُة اًمَّ

ـِ ُُمقؾَمكاحلَ َٙمالَم اًمَِّذي ضَمَرى سَملْمَ َأيِب اًموَمَحَٙمك ًَمف ِهَِم٤مٌم  ×هللَأيِب قَمبِْد ا وسَملْمَ سُمَرْيف،  ×َس

ـْ سَمْٕمٍض وا×هللوَمَ٘م٤مَل َأسُمق قَمبِْد ا ٦ًم سَمْٕمُْمٝم٤م ُِم يَّ ُٙمُؿ ؾَمِٛمٞمٌع قَمٚمِٞمٌؿ(* وَمَ٘م٤مَل سُمَرْيف َأٟمَّك ًمَ  هلل: *)ُذرِّ

ـْ قِمٜمِْدِهْؿ َٟمْ٘مَرُؤَه٤م يَماَم ىَمَرُؤوَه٤م،   ىَم٤مَل ِهَل قِمٜمَْدَٟم٤م ِوَراصَم٦ًم ُِم
ِ
اًمتَّْقَراُة واإِلْٟمِجٞمُؾ ويُمت٥ُُم إَْٟمبَِٞم٤مء

  هللوَٟمُ٘مقهُل٤َم يَماَم ىَم٤مًُمقا، إِنَّ ا
ٍ
ء ـْ َرْ ٦ًم ذِم َأْرِضف ُيْس٠َمُل قَم  . (6)وَمٞمَُ٘مقُل ٓ َأْدِريَٓ جَيَْٕمُؾ طُمجَّ

ـِ  وذم ظمؼمٍ   ـِ قَمكِمٍّ قَم ِد سْم ـْ حُمَٛمَّ ـُ إسِْمَراِهٞمَؿ مَجِٞمٕم٤ًم قَم ـُ ُِمْٝمَراَن وقَمكِمُّ سْم ـِ احلَ آظمٍر: َأمْحَُد سْم َس

ـِ إسِْمَراِهٞمَؿ ىَم٤مَل: يُمٜم٧ُْم قِمٜمَْد َأيِب  ـِ ضَمْٕمَٗمِر سْم ـْ َيْٕمُ٘مقَب سْم ـِ َراؿِمٍد قَم ـِ ُُمقؾَمكاحلَ سْم ، إِْذ َأشَم٤مه ×َس

                                           

 ضع.(:ذم سمٕمض اًمٜمسخ ]سمرهي٦م[ ُمٙم٤من سمريف ذم مجٞمع اعمقا0)

(:شم٘مديؿ اًمٔمرف إلوم٤مدة احلٍم اًمدال قمغم يمامل اًمٕمٚمؿ. و)يمٞمػ صم٘متؽ سمت٠مويٚمف( أي يمٞمػ اقمتامدك قمغم 9)

ٟمٗمسؽ ذم شم٠مويٚمف واًمٕمٚمؿ سمٛمٕم٤مٟمٞمف. و)ُم٤م أوصم٘مٜمل( صٞمٖم٦م شمٕمج٥م أي اٟم٤م واصمؼ سمف وصمقىم٤م شم٤مُم٤م سمام اقمرف ُمـ 

 شم٠مويٚمف.

 .997ص - 0ج (:اًمٙم٤مذم، اًمٙمٚمٞمٜمل:6)
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ـُ ُمَ   اِنٌّ وَٟمْح ـْ سَمَٚمٍد سَمِٕمٞمٍد وؾَمَٗمٍر ؿَم٤مقٍّ  (0)ُٕمَرْيضِ ٤مًمَٕمف سمِ َرضُمٌؾ َٟمٍْمَ اِنُّ َأشَمٞمْتَُؽ ُِم وَمَ٘م٤مَل ًَمف اًمٜمٍَّْمَ

ِٕمب٤َمِد وَأقْمَٚمِٛمِٝمْؿ وَأشَم٤مِن اًم٧ُم َريبِّ ُُمٜمُْذ صَماَلصملَِم ؾَمٜم٦ًَم َأْن ُيْرؿِمَدِن إمَِم ظَمػْمِ إَْدَي٤مِن وإمَِم ظَمػْمِ ٤مًموؾَم 

َرضُماًل سمُِٕمْٚمٞم٤َم ِدَُمِْمَؼ وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم طَمتَّك َأشَمٞمْتُف وَمَٙمٚمَّْٛمتُف وَمَ٘م٤مَل َأَٟم٤م َأقْمَٚمُؿ َأْهِؾ آٍت ذِم اًمٜمَّْقِم وَمَقَصَػ زِم 

َٗمَر وٓ  ـْ ُهَق َأقْمَٚمُؿ ُِمٜمَْؽ وَم٢مِنِّ ٓ َأؾْمتَْٕمٔمُِؿ اًمسَّ ي َأقْمَٚمُؿ ُِمٜمِّل وَمُ٘مْٚم٧ُم َأْرؿِمْدِن إمَِم َُم ِديٜمِل وهَمػْمِ

٦ُم وًمَ  ٘مَّ ـَ اًمتَّْقَراِة شَمبُْٕمُد قَمكَمَّ اًمِمُّ َ٘مْد ىَمَرْأُت اإِلْٟمِجٞمَؾ يُمٚمََّٝم٤م وَُمَزاُِمػَم َداُوَد وىَمَرْأُت َأْرسَمَٕم٦َم َأؾْمَٗم٤مٍر ُِم

اٟمِٞم٦َِّم وَم٠َمَٟم٤م اًمُ٘مْرآِن طَمتَّك اؾْمَتْققَمبْتُف يُمٚمَّف وَمَ٘م٤مَل زِمَ اًموىَمَرْأُت فَم٤مِهَر  ُ إِْن يُمٜم٧َْم شُمِريُد قِمْٚمَؿ اًمٜمٍَّْمَ َٕم٤ممِل

٤مُِمِريُّ َأقْمَٚمُؿ ـ  ٞمَُٝمقدِ اًمَٕمَجِؿ هِب٤َم وإِْن يُمٜم٧َْم شُمِريُد قِمْٚمَؿ اًمَٕمَرِب واًمَأقْمَٚمُؿ  طْمبِٞمَؾ اًمسَّ ـُ ُذَ وَمَب٤مـمِل سْم

سُمقِر اًماًمٜم٤َّمِس هِب٤َم  ٞمَْقَم وإِْن يُمٜم٧َْم شُمِريُد قِمْٚمَؿ اإِلؾْماَلِم وقِمْٚمَؿ اًمتَّْقَراِة وقِمْٚمَؿ اإِلْٟمِجٞمِؾ وقِمْٚمَؿ اًمزَّ

 ويمِت٤َمَب ُهقٍد ويُمؾَّ َُم٤م أُ 
ِ
اَمء ـَ اًمسَّ َك وَُم٤م ُأْٟمِزَل ُِم  ذِم َدْهِرَك وَدْهِر هَمػْمِ

ِ
ـَ إَْٟمبِٞم٤َمء ْٟمِزَل قَمغَم َٟمبِلٍّ ُِم

ـِ   وؿِمَٗم٤مٌء ًمِْٚمَٕم٤معملََِم وَرْوٌح عمَِ
ٍ
ء ْ َيْٕمَٚمْؿ سمِف َأطَمٌد ومِٞمف شمِْبٞم٤َمُن يُمؾِّ َرْ ـْ ظَمؼَمٍ وَمَٕمٚمَِٛمف َأطَمٌد َأْو مَل  ُِم

َوَح إًَِمٞمْف وسَمِّمػَمةٌ  ـْ َأَراَد ا اؾْمؽَمْ ؼِّ وَم٠ُمْرؿِمُدَك إًَِمٞمْف وَم٠ْمشمِف وًَمْق َُمِْمٞم٤ًم قَمغَم احلَ سمِف ظَمػْمًا وَأٟمَِس إمَِم  هللعمَِ

قَمغَم ُريْمبَتَٞمَْؽ وَم٢مِْن مَلْ شَمْ٘مِدْر وَمَزطْمٗم٤ًم قَمغَم اؾْمتَِؽ وَم٢مِْن مَلْ شَمْ٘مِدْر وَمَٕمغَم  (9)ِرضْمَٚمٞمَْؽ وَم٢مِْن مَلْ شَمْ٘مِدْر وَمَحْبقاً 

ـْ وَمْقِرَك طَمتَّك شَم٠ْميِتَ اعمَ بََدِن واًمِسػِم ذِم اعمَ ٧ُم ٓ سَمْؾ َأَٟم٤م َأىْمِدُر قَمغَم َوضْمِٝمَؽ وَمُ٘مٚمْ  ٤مِل ىَم٤مَل وَم٤مْٟمَٓمٚمِْؼ ُِم

َيثِْرَب وَمُ٘مْٚم٧ُم ٓ َأقْمِرُف َيثِْرَب ىَم٤مَل وَم٤مْٟمَٓمٚمِْؼ طَمتَّك شَم٠ْميِتَ َُمِديٜم٦ََم اًمٜمَّبِلِّ )ص( اًمَِّذي سُمِٕم٨َم ذِم 

٤مِر وُهَق اهلَ َٕمَريِبُّ اًمَٕمَرِب وُهَق اًمٜمَّبِلُّ اًم ـِ اًمٜمَّجَّ ـِ َُم٤مًمِِؽ سْم ـْ سَمٜمِل هَمٜمِْؿ سْم ٤مؿِمِٛملُّ وَم٢مَِذا َدظَمْٚمتََٝم٤م وَمَسْؾ قَم

ةَ  ُد قَمَٚمٞمِْٝمْؿ و (6)قِمٜمَْد سَم٤مِب َُمْسِجِدَه٤م وَأفْمِٝمْر سمِزَّ اٟمِٞم٦َِّم وطِمْٚمٞمَتََٝم٤م وَم٢مِنَّ َواًمِٞمََٝم٤م َيتََِمدَّ ٚمِٞمَٗم٦ُم َأؿَمدُّ اخلَ اًمٜمٍَّْمَ

ـَ صُمؿَّ شَمْس  ـِ ضَمْٕمَٗمٍر وَأْي ـْ ُُمقؾَمك سْم سَمػْمِ صُمؿَّ شَمْس٠َمُل قَم ـِ َُمبُْذوٍل وُهَق سمِبَِ٘مٞمِع اًمزُّ ـْ سَمٜمِل قَمْٛمِرو سْم ٠َمُل قَم

ـَ ُهَق ُُمَس٤مومٌِر َأْم طَم٤مِضٌ وَم٢مِْن يَم٤مَن ُُمَس٤مومِرًا ومَ  سْم٧َم إًَِمٞمْف صُمؿَّ ٤محلَ َُمٜمِْزًُمف وَأْي ْ٘مف وَم٢مِنَّ ؾَمَٗمَره َأىْمَرُب مِم٤َّم َضَ

                                           

 (.(:قمريض يمزسمػم واد سم٤معمديٜم٦م )ذم0)

 (:ذم سمٕمض اًمٜمسخ ]وًمق ضمثقا[.9)

 (:اًمبزة سم٤مًمٙمرس: اهلٞمئ٦م. 6)
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اَلَم  ـ (0)ُٖمقـَم٦مِ اًمْٛمف َأنَّ َُمْٓمَراَن قُمْٚمٞم٤َم َأقْمٚمِ  هُمقـَم٦ِم ِدَُمِْمَؼ ُهَق اًمَِّذي َأْرؿَمَدِن إًَِمٞمَْؽ وُهَق ُيْ٘مِرُئَؽ اًمسَّ

٦َم وُهَق اًميَمثػِمًا وَيُ٘مقُل ًَمَؽ إِنِّ ٕيُْمثُِر ُُمٜم٤َمضَم٤مَة َريبِّ َأْن جَيَْٕمَؾ إؾِْماَلُِمل قَمغَم َيَدْيَؽ وَمَ٘مصَّ َهِذه  ِ٘مّمَّ

ْرُت ًَمَؽ ىَم٤مئِ  وضَمَٚمْس٧ُم وَمَ٘م٤مَل آَذُن ًَمَؽ  (9)ٌؿ ُُمْٕمتَِٛمٌد قَمغَم قَمَّم٤مه صُمؿَّ ىَم٤مَل إِْن َأِذْٟم٧َم زِم َي٤م ؾَمٞمِِّدي يَمٗمَّ

َر وَمَجَٚمَس صُمؿَّ  َٓ آَذُن ًَمَؽ َأْن شُمَٙمٗمِّ َ٘مك قَمٜمْف سُمْرُٟمَسف صُمؿَّ ىَم٤مَل ضُمِٕمْٚم٧ُم ومَِداَك شَم٠ْمَذُن زِم ذِم اًمَأْن دَمْٚمَِس و

اَلَم أوَُم٤م شَمُردُّ َٙماَلِم ىمَ اًم اِنُّ اْرُدْد قَمغَم َص٤مطِمبِل اًمسَّ َّٓ ًَمف، وَمَ٘م٤مَل ًَمف اًمٜمٍَّْمَ ٤مَل: َٟمَٕمْؿ، َُم٤م ضِمئ٧َْم إِ

اَلَم وَمَ٘م٤مَل َأسُمق  ـِ احلَ اًمسَّ ٤م اًمتَّْسٚمِٞمُؿ وَمَذاَك إَِذا َص٤مَر ذِم ِديٜمِٜم٤َم ـ  هللقَمغَم َص٤مطِمبَِؽ إِْن َهَداه ا ×َس وَم٠َمُمَّ

ا ـْ يمِت٤َمِب ا هللِنُّ إِنِّ َأؾْم٠َمًُمَؽ َأْصَٚمَحَؽ اوَمَ٘م٤مَل اًمٜمٍَّْمَ ِن قَم ِذي  هللىَم٤مَل ؾَمْؾ ىَم٤مَل َأظْمؼِمْ شَمَٕم٤ممَم اًمَّ

ٍد وَٟمَٓمَؼ سمِف صُمؿَّ َوَصَٗمف سماَِم َوَصَٗمف سمِف، وَمَ٘م٤مَل * )طمؿ. و بلِِم. إِٟم٤َّم َأْٟمَزًْمٜم٤مه اعمُ ٙمِت٤مِب اًمُأْٟمِزَل قَمغَم حُمَٛمَّ

. ومِٞمٝم٤م ُيْٗمَرُق يُمؾُّ َأُْمٍر طَمٙمِٞمٍؿ(ذِم ًَمٞمَْٚم٦ٍم ُُمب٤مَريَم٦ٍم إِٟمَّ  ـَ ؟.اًم* َُم٤م شَمْٗمِسػُمَه٤م ذِم (6) ٤م يُمٜم٤َّم ُُمٜمِْذِري ـِ  ب٤َمـِم

دٌ   ٤م * )طمؿ( * وَمُٝمَق حُمَٛمَّ وُهَق ذِم يمِت٤َمِب ُهقٍد اًمَِّذي ُأْٟمِزَل قَمَٚمٞمْف وُهَق َُمٜمُْ٘مقُص  ’وَمَ٘م٤مَل َأُمَّ

٤م *)احلُ  ٤م اًمٚمَّٞمَْٚم٦ُم وَمَٗم٤مـمَِٛم٦مُ  ×١ْمُِمٜملَِم قَمكِمٌّ اعمُ ُِمػُم بلِِم(* وَمُٝمَق أَ اعمُ ٙمِت٤مِب اًمُروِف وَأُمَّ ٤م  ×وَأُمَّ وَأُمَّ

ىَمْقًُمف *)ومِٞمٝم٤م ُيْٗمَرُق يُمؾُّ َأُْمٍر طَمٙمِٞمٍؿ(* َيُ٘مقُل خَيُْرُج ُِمٜمَْٝم٤م ظَمػْمٌ يَمثػٌِم وَمَرضُمٌؾ طَمٙمِٞمٌؿ وَرضُمٌؾ 

َل وأظِمَر ُمِ  ضُمُؾ ِصْػ زِمَ إَوَّ ضَم٤ملِ طَمٙمِٞمٌؿ وَرضُمٌؾ طَمٙمِٞمٌؿ وَمَ٘م٤مَل اًمرَّ  اًمرِّ
ِ
ء َٓ وَمَ٘م٤مَل إِنَّ  ،ـْ َه١ُم

ـَ  َـّ اًمث٤َّمًم٨َِم ُِم
َٗم٤مِت شَمِْمتَبِف وًَمٙمِ ـْ َٟمْسٚمِف وإِٟمَّف قِمٜمَْديُمْؿ ًَمِٗمل اًماًمّمِّ َ٘مْقِم َأِصُػ ًَمَؽ َُم٤م خَيُْرُج ُِم

ُروا وىَمِدياًم َُم٤ماًم وُمقا وشُمَٙمٗمِّ رِّ وا وحُتَ ُ تِل َٟمَزًَم٧ْم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ إِْن مَلْ شُمَٖمػمِّ اِنُّ  ُٙمت٥ُِم اًمَّ وَمَٕمْٚمتُْؿ ىَم٤مَل ًَمف اًمٜمٍَّْمَ

سُمَؽ وَأْٟم٧َم شَمْٕمَٚمُؿ َُم٤م َأىُمقُل ذِم ِصْدِق َُم٤م َأىُمقُل ويَمِذسمِف وا  هللإِنِّ ٓ َأؾْمؽُمُ قَمٜمَْؽ َُم٤م قَمٚمِْٛم٧ُم وٓ ُأيَمذِّ

َٓ خَيُْٓمُره  هللًَمَ٘مْد َأقْمَٓم٤مَك ا ـْ ٟمَِٕمِٛمف َُم٤م  ـْ وَمْْمٚمِف وىَمَسَؿ قَمَٚمٞمَْؽ ُِم ه ٤مـمُِروَن اخلَ ُِم وٓ َيْسؽُمُ

َب وَمَ٘مْقزِم ًَمَؽ ذِم َذًمَِؽ  ـْ يَمذَّ ُب ومِٞمف َُم ٤مشمُِروَن وٓ ُيَٙمذِّ َذيَمْرُت وَمُٝمَق يَماَم َذيَمْرُت ؼُّ يَماَم احلَ اًمسَّ
(5)
 

                                           

 (:اًمٖمقـم٦م سم٤مًمْمؿ ُمقضع سم٤مًمِم٤مم يمثػم اعم٤مء واًمِمجر وهق همقـم٦م دُمِمؼ.0)

 (:اًمتٙمٗمػم وضع اًمٞمديـ قمغم اًمّمدر.9)

 .5 0(:اًمدظم٤من: 6)

 (:ذم سمٕمض اًمٜمسخ ]يمٚمام ذيمرت[.5)
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ُٚمَؽ َأْيْم٤مً  ×وَمَ٘م٤مَل ًَمف َأسُمق إسِْمَراِهٞمؿَ   ـْ ىَمَرَأ  ُأقَمجِّ َّٓ ىَمٚمِٞمٌؾ مِمَّ ِن اًمظَمؼَمًا ٓ َيْٕمِروُمف إِ  َُم٤م ُٙمت٥َُم َأظْمؼِمْ

ـَ اًمٜمََّٝم٤مِر وَأيُّ َيْقٍم َوَضَٕم٧ْم َُمْرَيؿُ  ـْ ؾَم٤مقَم٦ٍم ُِم  اؾْمُؿ ُأمِّ َُمْرَيَؿ وَأيُّ َيْقٍم ُٟمِٗمَخ٧ْم ومِٞمف َُمْرَيُؿ وًمَِٙمْؿ ُِم

ـَ اًمٜمََّٝم٤مِر؟.  ×ومِٞمف قِمٞمَسك ـْ ؾَم٤مقَم٦ٍم ُِم  وًمَِٙمْؿ ُِم

اِنُّ ٓ َأْدِري وَمَ٘م٤مَل َأسُمق إسِْمَراِهٞمؿَ   ٤م ُأمُّ َُمْرَيَؿ وَم٤مؾْمُٛمَٝم٤م َُمْرصَم٤م وِهَل َوِهٞمَب٦ُم : َأُمَّ ×وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٍَّْمَ

٤م ٤مًمسمِ  َواِل وُهَق اجلُ ٞمَْقُم اًمَِّذي مَحََٚم٧ْم ومِٞمف َُمْرَيُؿ وَمُٝمَق َيْقُم اًمَٕمَرسمِٞم٦َِّم، وَأُمَّ ٞمَْقُم اًمَِّذي َهبََط ومِٞمف اًمُٛمَٕم٦ِم ًمِٚمزَّ

وُح إَُِملُم وًَمٞمَْس ًمِْٚمُٛمْسٚمِِٛملَم قِمٞمٌد يَم٤مَن َأْومَم ُِمٜمْ  شَمب٤َمَرَك وشَمَٕم٤ممَم وقَمٔمََّٛمف  هللف قَمٔمََّٛمف ااًمرُّ

دٌ  ٤م اجلُ وَم٠َمَُمَر َأْن جَيَْٕمَٚمف قِمٞمدًا وَمُٝمَق َيْقُم  ’حُمَٛمَّ ٞمَْقُم اًمَِّذي َوًَمَدْت ومِٞمف َُمْرَيُؿ وَمُٝمَق َيْقُم اًمُٛمَٕم٦ِم!، وَأُمَّ

ـَ اًمٜمََّٝم٤مِر واًمٜمََّٝمُر اًمَِّذي َوًمَ   َْٕرسَمِع ؾَم٤مقَم٤مٍت وٟمِّْمٍػ ُِم
ِ
َهْؾ  ÷َدْت قَمَٚمٞمْف َُمْرَيُؿ قِمٞمَسكاًمثَّاَلصَم٤مء

ٌء ٤مًمَٙمْرِم وًَمٞمَْس ُيَس٤مَوى سمِ اًمُٗمَراُت وقَمَٚمْٞمف ؿَمَجُر اًمٜمَّْخِؾ واًمشَمْٕمِروُمف؟، ىَم٤مَل ٓ، ىَم٤مَل ُهَق  ُٗمَراِت َرْ

٤م  َٞم٤مقَمف ٞمَْقُم اًمَِّذي طَمَجب٧َْم ومِٞمف ًمَِس٤مهَن٤َم وَٟم٤مَدى ىَمٞمُْدوُس ُوًْمَده وَأؿْم اًمًمِْٚمُٙمُروِم واًمٜمَِّخٞمِؾ وَم٠َمُمَّ

قَمَٚمٞمَْؽ ذِم يمِت٤َمسمِف وقَمَٚمْٞمٜم٤َم  هللوَم٠َمقَم٤مُٟمقه وَأظْمَرضُمقا آَل قِمْٛمَراَن ًمَِٞمٜمُْٔمُروا إمَِم َُمْرَيَؿ وَمَ٘م٤مًُمقا هَل٤َم َُم٤م ىَمصَّ ا

ـْ جَمْٚمِِسَؽ طَم اًمذِم يمِت٤َمسمِف وَمَٝمْؾ وَمِٝمْٛمتَف؟، ىَم٤مَل َٟمَٕمْؿ وىَمَرْأشُمف  تَّك ٞمَْقَم إطَْمَدَث، ىَم٤مَل إَِذْن ٓ شَمُ٘مقَم ُِم

 !.هللهَيِْدَيَؽ ا

َي٤مٟمِٞم٦َِّم وسمِ   ْ اِنُّ َُم٤م يَم٤مَن اؾْمُؿ ُأُمِّل سم٤ِمًمرسُّ َي٤مٟمِٞم٦َِّم ٤مًمىَم٤مَل اًمٜمٍَّْمَ ْ َؽ سم٤ِمًمرسُّ َٕمَرسمِٞم٦َِّم؟، وَمَ٘م٤مَل يَم٤مَن اؾْمُؿ ُأُمِّ

َؽ سمِ  ٤م اؾْمُؿ ُأُمِّ شمَِؽ ٕسَمِٞمَؽ وَأُمَّ ٤م اؾْمُؿ َأسمِٞمَؽ َٕمَرسمِٞم٦َِّم وَمٝمُ ٤مًمقَمٜمَْ٘م٤مًمِٞم٦ََم وقُمٜمُْ٘مقَرَة يَم٤مَن اؾْمُؿ ضَمدَّ َق َُمٞم٦َُّم وَأُمَّ

َٕمَرسمِٞم٦َِّم وًَمٞمَْس ًمِْٚمَٛمِسٞمِح قَمبٌْد!، ىَم٤مَل َصَدىْم٧َم وسَمِرْرَت، وَماَم يَم٤مَن ٤مًمسمِ  هللِسٞمِح وُهَق قَمبُْد ااعمَ وَمَٕمبُْد 

كَ  ي؟، ىَم٤مَل يَم٤مَن اؾْمُؿ ضَمدِّ ٞمْتُف ذِم جَمْٚمِِز ـ  اؾْمُؿ ضَمدِّ ـِ ؾَمٛمَّ مْحَ ئِٞمَؾ وُهَق قَمبُْد اًمرَّ  َهَذا، ىَم٤مَل ضَمؼْمَ

َٟمَٕمْؿ وىُمتَِؾ ؿَمِٝمٞمدًا َدظَمَٚم٧ْم قَمَٚمٞمْف َأضْمٜم٤َمٌد وَمَ٘متَُٚمقه ذِم َُمٜمِْزًمِف  ×َأَُم٤م إِٟمَّف يَم٤مَن ُُمْسٚماًِم ىَم٤مَل َأسُمق إسِْمَراِهٞمؿَ 

٤مِم!، ىَم٤مَل وَماَم يَم٤مَن اؾْمِٛمل ىَمبَْؾ يُمٜمَْٞمتِل؟، ىَم٤مَل يَم٤مَن اؾْمُٛمَؽ قمَ  ـْ َأْهِؾ اًمِمَّ بَْد هِمٞمَٚم٦ًم وإضَْمٜم٤َمُد ُِم

ٞمَؽ قَمبَْد ا ٞمٜمِل؟، ىَم٤مَل ُأؾَمٛمِّ ٚمِٞم٥ِم!، ىَم٤مَل وَماَم شُمَسٛمِّ َٕمٔمِٞمِؿ وؿَمِٝمْدُت اًم هلل، ىَم٤مَل وَم٢مِنِّ آَُمٜم٧ُْم سم٤ِمهللاًمّمَّ

َّٓ ا يَؽ ًَمف وَمْردًا َصَٛمدًا ًَمٞمَْس يَماَم شَمِّمُٗمف اًمٜمََّّم٤مَرى وًَمٞمَْس يَماَم شَمِّمُٗمف  هللَأْن ٓ إًَِمف إِ َٓ َذِ َوطْمَده 
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دًا قَمبُْده وَرؾُمقًُمف َأْرؾَمَٚمف سمِ ٞمَُٝمقُد اًم ِك وَأؿْمَٝمُد َأنَّ حُمَٛمَّ ْ ـْ َأضْمٜم٤َمِس اًمنمِّ ؼِّ وَم٠َمسَم٤مَن سمِف ٤محلَ وٓ ضِمٜمٌْس ُِم

٦ًم إمَِم إمَْحَِر وإؾَْمَقِد يُمؾٌّ ومِٞمف  هللبْٓمُِٚمقَن، وَأٟمَّف يَم٤مَن َرؾُمقَل ااعمُ َْٕهٚمِف وقَمِٛمَل  إمَِم اًمٜم٤َّمِس يَم٤مومَّ

ٌك وَم٠َمسْمٍَمَ  ـِ اْهتََدى وقَمِٛمَل ُُمِْمؽَمِ ـْ َأسْمٍَمَ واْهتََدى َُم بْٓمُِٚمقَن وَضؾَّ قَمٜمُْٝمْؿ َُم٤م يَم٤مُٟمقا اعمُ  َُم

 َٟمَٓمُ٘مقا سمِ 
ِ
ـَ إَْٟمبِٞم٤َمء ـْ يَم٤مَن ىَمبَْٚمف ُِم ب٤َمًمَِٖم٦ِم اًمْٙمَٛم٦ِم ٤محلِ َيْدقُمقَن، وَأؿْمَٝمُد َأنَّ َوًمِٞمَّف َٟمَٓمَؼ سمِِحْٙمَٛمتِف وَأنَّ َُم

اَلًَم٦ِم اًمووَم٤مَرىُمقا  هللوشَمَقاَزُروا قَمغَم اًمٓم٤َّمقَم٦ِم  ضْمَس وَأْهَٚمف َهَجُروا ؾَمبِٞمَؾ اًمْمَّ ب٤َمـمَِؾ وَأْهَٚمف واًمرِّ

ُهُؿ ا ـَ  هللوَٟمٍَمَ ـِ َأْٟمَّم٤مٌر َُيُثُّقَن قَمغَم  هللْٕمِّمٞم٦َِم وَمُٝمْؿ اعمَ سم٤ِمًمٓم٤َّمقَم٦ِم ًَمف وقَمَّمَٛمُٝمْؿ ُِم ي َأْوًمِٞم٤َمُء وًمِٚمدِّ

ِٖمػمِ اخلَ  ـْ مَلْ َأْذيُمْر وآَُمٜم٧ُْم سم٤ِماًمُِمٜمُْٝمْؿ و ػْمِ وَي٠ْمُُمُروَن سمِف، آَُمٜم٧ُْم سم٤ِمًمّمَّ ـْ َذيَمْرُت ُِمٜمُْٝمْؿ وَُم  هللَٙمبػِِم وَُم

ـْ َذَه٥ٍم صُمؿَّ ىَم٤مَل ُُمْرِن اًمشَمب٤َمَرَك وشَمَٕم٤ممَم َربِّ  َٕم٤معملََِم صُمؿَّ ىَمَٓمَع ُزٟم٤َّمَره وىَمَٓمَع َصٚمِٞمب٤ًم يَم٤مَن ذِم قُمٜمُِ٘مف ُِم

ـْ طَمتَّك َأَضَع َصَدىَمتِل طَمٞم٨ُْم شَم٠ْمُُمُرِن وَم٘مَ  ٤مَل َه٤مُهٜم٤َم َأٌخ ًَمَؽ يَم٤مَن قَمغَم ُِمثِْؾ ِديٜمَِؽ وُهَق َرضُمٌؾ ُِم

٤مَوَرا وًَمْس٧ُم َأَدُع َأْن ُأوِرَد  ـِ صَمْٕمَٚمَب٦َم وُهَق ذِم ٟمِْٕمَٛم٦ٍم يَمٜمِْٕمَٛمتَِؽ وَمتََقاؾَمٞم٤َم ودَمَ ـْ ىَمٞمِْس سْم ىَمْقُِمَؽ ُِم

ُٙماَم ذِم  إِنِّ ًَمَٖمٜمِلٌّ وًَمَ٘مْد شَمَريْم٧ُم صَماَلصَماِمَئ٦ِم ـَمُروٍق  هللَأْصَٚمَحَؽ ا هللاإِلؾْماَلِم وَمَ٘م٤مَل واقَمَٚمٞمُْٙماَم طَم٘مَّ
(0)
 

لاًمسَملْمَ وَمَرٍس ووَمَرؾَم٦ٍم وشَمَريْم٧ُم  ـْ طَم٘مِّ َؽ ومِٞمَٝم٤م َأْووَمُر ُِم  هللوَمَ٘م٤مَل ًَمف َأْٟم٧َم َُمْقمَم ا ،َػ سَمِٕمػٍم وَمَح٘مُّ

ـَ إؾِْماَلُُمف وشمَ  ـْ سَمٜمِل ومِْٝمٍر وَرؾُمقًمِف وَأْٟم٧َم ذِم طَمدِّ َٟمَسبَِؽ قَمغَم طَم٤مًمَِؽ وَمَحُس َج اُْمَرَأًة ُِم َزوَّ

ـِ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم (9) ×وَأْصَدىَمَٝم٤م َأسُمق إسِْمَراِهٞمؿَ  ـْ َصَدىَم٦ِم قَمكِمِّ سْم َأه  ×مَخِْسلَم ِديٜم٤َمرًا ُِم وَأظْمَدَُمف وسَمقَّ

ـَ ًَمٞمَْٚم٦مً  ×وَأىَم٤مَم طَمتَّك ُأظْمِرَج َأسُمق إسِْمَراِهٞمؿَ  ي  .(6) وَماَمَت سَمْٕمَد خَمَْرضِمف سمِثاََمٍن وقِمنْمِ

 : اإلجنًُن ووكاُوُه ندد  خامت  الديًني: 2

يرؾمُؿ ًمٜم٤م صقرًة ٟم٤مصٕم٦ًم ذم ُم٘م٤مِم هذِه اًمٙمت٥ِم اعمب٤مريم٦م، ًمذا  ’إنَّ اًمٜمبلَّ إيمرم حمٛمد 

ٛمٜم٤م أُمرًا ُمٝماّمً يمام ذم هذا اخلؼم اًمنميِػ:   ٟمجدُه يٗمٝمِّ

                                           

 (:اًمٓمروق: اًمرضاب.0)

 (:يٕمٜمل إمم سمٖمداد سم٠مُمر اخلٚمٞمٗم٦م.9)

 .580 ـ 578ص - 0ج (:اًمٙم٤مذم، اًمٙمٚمٞمٜمل:6)
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ـْ ضَمْٕمَٗمرِ   ٜمِْديِّ قَم ـِ اًمسِّ ـْ َص٤مًمِِح سْم ـُ إسِْمَراِهٞمَؿ قَم ـْ ؾَمْٕمٍد اإِلؾْمَٙم٤مِف ىَم٤مَل،  قَمكِمُّ سْم ـِ سَمِِمػٍم قَم سْم

َقَر اًمٓمَِّقاَل َُمَٙم٤مَن اًمتَّْقَراِة، وُأقْمٓمِٞم٧ُم ’هللىَم٤مَل َرؾُمقُل ا ئلَِم َُمَٙم٤مَن اإِلْٟمِجٞمِؾ، اعمِ : ُأقْمٓمِٞم٧ُم اًمسُّ

ْٚم٧ُم سمِ اعمَ وُأقْمٓمِٞم٧ُم  سُمقِر، ووُمْمِّ ِؾ صَماَمٌن وؾِمتُّقَن ؾُمقَرًة، ٤معمُ ث٤َمِنَ َُمَٙم٤مَن اًمزَّ ـٌ قَمغَم َٗمّمَّ وُهَق ُُمَٝمٞمِْٛم

سُمقُر ًمَِداُودَ اًمؾَم٤مئِِر  ُٙمت٥ُِم واًمتَّْقَراُة عمُِقؾَمك واإِلْٟمِجٞمُؾ ًمِِٕمٞمَسك واًمزَّ
(0)

،
(9)

. 

 : نزوُه اإلجنًن: 3

ـِ   ٍد قَم ـِ حُمَٛمَّ ـْ َأمْحََد سْم ـُ َُيْٞمَك قَم ُد سْم ـِ احلُ حُمَٛمَّ ـِ ؾَمِٕمٞمٍد قَم ـْ قَمكِمِّ اًمَسلْمِ سْم ٍد قَم ـِ حُمَٛمَّ َ٘م٤مؾِمِؿ سْم

ـْ َأيِب قَمبِْد ا ـْ َأيِب سَمِّمػٍم قَم ـِ َأيِب مَحَْزَة قَم ـْ ؿَمٝمْ  :ىَم٤مَل  ×هللسْم ِر َٟمَزًَم٧ِم اًمتَّْقَراُة ذِم ؾِم٧مٍّ َُمَْم٧ْم ُِم

ـْ ؿَمْٝمِر َرَُمَْم٤منَ  ،َرَُمَْم٤منَ  َة ًَمٞمَْٚم٦ًم َُمَْم٧ْم ُِم سُمقُر ذِم ًَمٞمَْٚم٦ِم  ،وَٟمَزَل اإِلْٟمِجٞمُؾ ذِم اصْمٜمَتَْل قَمنْمَ وَٟمَزَل اًمزَّ

ـْ ؿَمْٝمِر َرَُمَْم٤منَ  َة َُمَْم٧ْم ُِم  . (6) َ٘مْدرِ اًمُ٘مْرآُن ذِم ًَمٞمَْٚم٦ِم اًموَٟمَزَل  ،صَماَمِنَ قَمنَمَ

ـُ إسِمْ وذم ظمؼٍم آظمرٍ   ـِ : قَمكِمُّ سْم ِد سْم ـْ َأسمِٞمف وحُمَٛمَّ ـْ اًمَراِهٞمَؿ قَم ـِ ؾُمَٚمٞماَْمَن قَم ِد سْم ـْ حُمَٛمَّ َ٘م٤مؾِمِؿ قَم

ـْ َأيِب قَمبِْد ا ـِ هِمٞم٤َمٍث قَم ـْ طَمْٗمِص سْم ـْ ىَمْقِل ا٤مًم، ىَم٤مَل ؾَم ×هللَداُوَد قَم : *)ؿَمْٝمُر  هللتُف قَم قَمزَّ وضَمؾَّ

ًمِف وآظِمِره!، وَمَ٘م٤مَل َأسُمق قَمْبِد ُأْٟمزِ  ُ٘مْرآُن(* وإِٟمَّاَم اًمَرَُمْم٤مَن اًمَِّذي ُأْٟمِزَل ومِٞمف  ـَ ؾَمٜم٦ًَم سَملْمَ َأوَّ ي َل ذِم قِمنْمِ

ْٕمُٛمقِر، صُمؿَّ َٟمَزَل ذِم ـُمقِل اعمَ بَٞم٧ِْم اًمُ٘مْرآُن مُجَْٚم٦ًم َواطِمَدًة ذِم ؿَمْٝمِر َرَُمَْم٤مَن إمَِم اًم: َٟمَزَل ×هللا

                                           

(: اًمسقر اًمٓمقال: هل اًمسبع إول سمٕمد اًمٗم٤محت٦م قمغم أن شمٕمد إٟمٗم٤مل واًمتقسم٦م واطمدة ]ًمٜمزوهل٤م مجٞمٕم٤م ذم 0)

وشمدقمٞم٤من ىمريٜمتلم وًمذًمؽ مل يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام سم٤مًمبسٛمٚم٦م[ أو اًمس٤مسمٕم٦م ؾمقرة يقٟمس واعمث٤من ’ ُمٖم٤مزي اًمٜمبل

٧م هب٤م ٕهن٤م صمٜمتٝم٤م واطمده٤م ُمثٜمك ُمثؾ ُمٕم٤من وُمٕمٜمك وىمد شمٓمٚمؼ اعمث٤من هل اًمسبع اًمتل سمٕمد هذا اًمسبع ؾمٛمٞم

قمغم ؾمقر اًم٘مرآن يمٚمٝم٤م ـمقاهل٤م وىمّم٤مره٤م وأُم٤م اعمئقن ومٝمل ُمـ سمٜمل إرسائٞمؾ إمم ؾمبع ؾمقر ؾمٛمٞم٧م هب٤م ٓن 

 يمال ُمٜمٝم٤م قمغم ٟمحق ُمـ ُم٤مئف أي٦م يمذا ذم سمٕمض اًمتٗم٤مؾمػم )ذم(.

 .810ص - 9ج (:اًمٙم٤مذم، اًمٙمٚمٞمٜمل:9)

 .047ص - 5ج ٚمٞمٜمل:(:اًمٙم٤مذم، اًمٙم6)
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ـَ ؾَمٜم٦ًَم صُمؿَّ ىَم٤مَل، ىَم٤مَل اًمٜمَّبِلُّ  ي ـْ ؿَمْٝمِر َرَُمَْم٤مَن، : َٟمَزًَم٧ْم ُصُحُػ إسِْمرَ ’قِمنْمِ ِل ًَمٞمَْٚم٦ٍم ُِم اِهٞمَؿ ذِم َأوَّ

َة ًَمٞمَْٚم٦ًم ظَمَٚم٧ْم  ـْ ؿَمْٝمِر َرَُمَْم٤مَن، وُأْٟمِزَل اإِلْٟمِجٞمُؾ ًمِثاََلَث قَمنْمَ وُأْٟمِزًَم٧ِم اًمتَّْقَراُة ًمِِس٧مٍّ َُمَْملْمَ ُِم

ـْ ؿَمْٝمِر َرَُمَْم٤مَن، وُأْٟمِزَل  ـْ ؿَمٝمْ ُِم سُمقُر ًمِثاََمٟمِٞم٦ََم قَمنَمَ ظَمَٚمْقَن ُِم ُ٘مْرآُن ذِم اًمِر َرَُمَْم٤مَن، وُأْٟمِزَل اًمزَّ

ـْ ؿَمْٝمِر َرَُمَْم٤منَ  ـَ ُِم ي  .(0) صَماَلٍث وقِمنْمِ

 :^: اإلجنًُن واإلسبشهاُد به  ون قين  هلن  اليً 4

ِة واًمٕمّمٛم٦ِم واًمٓمٝم٤مرِة قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالُة  ومٚم٘مد اؾمتِمَٝمَد واؾمتدلَّ واطمت٩مَّ سمِف أهُؾ سمٞم٧ِم اًمٜمبقَّ

٦م مجٞمٕم٤ًم،  ُمٜم٤مؾمب٤مٍت قمديدٍة!، ُمرارًا وشمٙمرارًا وذمواًمسالم قمٛمقُم٤مً  ، وشمبٕمٝمؿ سمذًمؽ قمٚمامُء إُمَّ

٦مٌ  وذم ذًمؽ أظمب٤مرٌ   ُمٜمٝم٤م:  ،ُمٝمٛمَّ

ـِ   ـْ َأسمِٞمف قَم ـُ إسِْمَراِهٞمَؿ قَم ـِ اًمقَمكِمُّ سْم ٍد قَم ـِ حُمَٛمَّ ـِ اعمِ َ٘م٤مؾِمِؿ سْم ـِ َه٤مؿِمِؿ سْم ـْ قَمكِمِّ سْم ٜمَْ٘مِريِّ قَم

ـْ َأسمِٞمف ىَم٤مَل، ضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمَِم قَمكِمِّ اًم يِد قَم ـِ ؼَمِ ـْ َُمَس٤مئَِؾ وَم٠َمضَم٤مَب، صُمؿَّ قَم٤مَد  ÷َسلْمِ احلُ  سْم وَمَس٠َمًَمف قَم

ـْ ُِمثْ  ـُ ًمِٞمَْس٠َمَل قَم : َُمْٙمتُقٌب ذِم اإِلْٟمِجٞمِؾ ٓ شَمْٓمُٚمبُقا قِمْٚمَؿ َُم٤م ٓ ÷َسلْمِ احلُ ٚمَِٝم٤م وَمَ٘م٤مَل قَمكِمُّ سْم

َّٓ يمُ ِٕمْٚمَؿ إَِذا اًموَم٢مِنَّ  ،شَمْٕمَٚمُٛمقَن وعَم٤َّم شَمْٕمَٛمُٚمقا سماَِم قَمٚمِْٛمتُؿْ  ومَلْ َيْزَدْد ، ْٗمراً مَلْ ُيْٕمَٛمْؾ سمِف مَلْ َيْزَدْد َص٤مطِمبُف إِ

ـَ ا َّٓ سُمْٕمداً  هللُِم  .(9) إِ

 

 

 

 

 

 

                                           

 . 899 ـ 898ص - 9ج (:اًمٙم٤مذم، اًمٙمٚمٞمٜمل:0)
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س اعمققمقد ذم آظمر  هللاًمتل ؾمٞم٘مقده٤م رضمُؾ او اًمٕمٔمٛمك، إنَّ ًمٚمثقرِة اإلهلٞم٦َِّم اًمٕم٤معمٞم٦مِ   اعم٘مدَّ

ةٌ إقمٔمؿ، ىمقاقِمٌد ُمتٞمٜم٦ٌم،  هللزُم٤من، وذم يقم ااًم قمؼم اًمت٠مريخ اًمٓمقيؾ  وُأؾُمٌس رصٞمٜم٦ٌم، ممتدَّ

وأشمب٤مقمٝمؿ  قمٚمٞمٝمُؿ اًمّمالُة واًمسالمُ  ذم أقمامق ىمٚمقب إٟمبٞم٤مء واًمرؾمؾِ  ًمٕمٛمقم اًمبنمي٦َّم، صم٤مسمت٦مٌ 

ـَ  ُمـ اعم١مُمٜملم ي ؾم٦مِ  هللذم يمت٥ِم ا سم٠مطمرٍف ُمـ ٟمقرٍ  ، ُمسٓمَّرةٌ اخلػمِّ اعمب٤مريم٦ِم: وشمبتٜمل شمٚمَؽ  اعم٘مدَّ

٦ٍم ُمبٜمٞم٦َّم ًَمبِٜم٤مٍت اًمٙمؼمى قمغم  اًمثقرُة اعمب٤مريم٦مُ  وإص٤مًم٦م  واعمت٤مٟم٦مِ  ذم اًمّمالسم٦مِ  وهَل هم٤مي٦مٌ  ،ؾَمَٚمٗم٤مً  ىمقيَّ

وٓ يٚمح٘مٝم٤م ؿمؽٌّ  ،اًمتل ًمٞمَس قمٚمٞمٝم٤م َأّي همب٤مر ،وإطم٘مٞم٦َِّم واعمنموقمٞم٦َّم واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦َّم اًمقاضح٦مِ 

 ُمـ ذًمؽ. ويمذًمؽ ذم اًمٗمّمٚملم ؾموٓري٥ٌم، وًمٕمٚمَّٜم٤م ذم اعمبح٨م اًمت٤مزم 
ٍ
ٜم٘مُػ قمغم رء

 !.شمٕم٤ممم هلل، اٟمِم٤مَء اذم هذا اعمقضقع اعمٝمؿّ  اًمٗم٤مئدةِ  شمٕم٤ممم، وذًمَؽ إلمت٤ممِ  هللا سمٕمقنِ اًم٘م٤مدُملم 

 

، مل (يقُمف اًمنميػ هللىمّرب ااعمققمقد ) ٜم٘مذؾمٞم٘مقده٤م اعم اًمتل كاًمٕمٔمٛم آهلٞم٦م  َاًمثقرة نّ إ

٦م شم٠ميت رّدًا قمغم واىمٍع وم٤مؾمٍد ُمٕم٤مٍس هل٤م، ًمتٖمػّمَ شمٖمٞمػمًا حمدودًا ذم أُّم٦م شمٙمـ صمقرة إسمتدائٞم٦ّم إضمتٝم٤مديّ 
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، سمؾ هل٤م ضمذور ذقمٞم٦ّم وشم٤مرخيٞم٦ّم قمٛمٞم٘م٦م ضمّدًا، (0)ُمـ إُمؿ، أو ؿمٕم٥م ُمـ اًمِمٕمقب ومحس٥م 

اًمذسمٞمِح  ًمثقرةـ  ـمبٞمٕملٌّ ذقملٌّ  اُمتدادٌ  ٝملوهل٤م إرٌث طم٘مقىمّل وىم٤مٟمقّن ممٞمٌّز ضمّدًا وسمجدارٍة!، وم

ؾم٦ِم!، وقمٜمدٟم٤م أيْم٤ًم صمقرُة اًمسبِط اعمب٤مرك اعمذسمقح، أٓ وهق اإلُم٤مُم اعمب٤مرك طم س٥م إؾمٗم٤مِر اعم٘مدَّ

 واجل٤مٟمٞم٦م ًمثامره٤م.  هل٤م  ٌوُمٙمٛمٚم٦مـ  ^سمـ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م احلسلماعمٔمٚمقم 

وؾمٞمّد ؿمب٤مب أهؾ اجلٜم٦ّم أإلهلٞم٦ّم اًمٙمؼمى ضّد  ’هللومٙم٤مٟم٧م صمقرة ؾمبط رؾمقل ا 

س٦ًم، وضم٤مءت ضٛمـ ختٓمٞمط وشم٘مدير رسّم٤منٍّ قمجٞم٥م، ويم٤من اًمِمٞم٤مـملم اعمتٗمرقمٜملم صمقرًة ُُم١َمؾمِّ 

أسمدًا!،  ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن شمب٘مك ضمذوهت٤م ُمستٕمرة ذم إرض ٓ شُمٓمٗم٠م وٓ هتدأُ  هللسمت٘مدير ا

وصم٘مٚمِف وقم٤مئٚمتِف اًمنميٗم٦ِم اعم٘مّدؾم٦ِم ورطمٚمِف اعمب٤مرك  ’هللسمرهمؿ اإلسم٤مدة اجلامقمٞم٦ّم ِٔل رؾمقل ا

ـَ    وَمَدوهؿ سم٤مٕرواح!.وأشمب٤مقمٝمؿ إسمراِر اعمٞم٤مُملم اًمذي

وُمـ ظمالل اإلـّمالع قمغم ظمّم٤مئص وُمزاي٤م اًمثقرشملم اعمب٤مريمتلم يبدو واضح٤ًم أّن صمقرة  

، ومه٤م اُمتداد ء اًمقاطمدمه٤م يم٤مًمٌم اًمسبط اعمستِمٝمد وصمقرة اعمّمٚمح إقمٔمؿ ذم آظمر اًمزُم٤من

يٗم٦م قمٜمّد أي٤مت اًمٙمريٛم٦م وإطم٤مدي٨م اًمنم ُمـ ْمحيتّ اإلهلّل اعم٘مّدس ذم هذا اًمٕم٤ممل. و ًمٚمخطّ 

 ذسمحقا احلسلمَ  اًمذيـ ، انَّ ذم اًمٕمٝمديـ وظم٤مص٦ًم اإلٟمجٞمؾ اعم٘مدؾم٦م اًمٜمّمقصوُمـ  اعمسٚمٛملم،

وأشمب٤مقمٝمؿ ُمـ أهِؾ اعمروءِة  اعمٞم٤مُملم فُ حبَ وص ^إـمٝم٤مر سمٞمتفِ   َواهؾ قمٚمٞمِف، هللصٚمقاُت ا

ضمتٝمدوا ذم ، وافمٚمٛمٝمؿ واؾمتٛمروا ذم ،دائٝمؿقمِ  ّسوا قمغمأَ  ، واًمذيـواًمٖمػمِة واًمنمِف اًمب٤مذخ

 اقمداءُ  ، هؿ#اعمٝمديُمٜمجل اًمٕم٤معملم، اعمٜمت٘مؿ ُمـ اًمٔم٤معملم،  ىمٞم٤ممطملم فمٝمقر و اممايذائٝمؿ، 

 ٍ، وًمٞمَس هل٤م ُمثٞمٌؾ ذم ُمرقمب٦م سمّمقرة ُمٜمٝمؿ هللُ  ا، وؾمٞمٜمت٘مؿاحل٘مٞم٘مٞملَم إصٚمٞملمَ  وشمٕم٤ممم شمب٤مرك هللا

                                           

، حت٧م قمٜمقان: ضوب اًمثقرة اًمٕم٤معمٞم٦م: ان 60اٟمٔمر، اعمٝمدي اعمٜمتٔمر سملم اًمديـ واًمٗمٙمر اًمبنمي، ص :0

ؾ اًمٞم ٝم٤م اًمٗمٙمر اإلٟمس٤من قمـ ـمريؼ اًمثقرة اًمٕم٤معمٞم٦م ضد اًمٔمٚمؿ هل صمقرٌة مل شمدُع اًمٞمٝم٤م إدي٤من وم٘مط، سمؾ شمقصَّ

 Jourmey theoughُمٕم٤ميٜم٦م أـمقار اًمت٠مريخ ودراؾم٦م ؾمٜمٜمف. و: ُم٤مري٤م ًمقيزا سمرٟمػمي، 

Utopia شمرمج٦م قمٓمٞم٤مت أسمق اًمسٕمقد ذم قم٤ممل اعمٕمروم٦م، وىمد خلَّص اًمٙمت٤مب آراء اًمٓمقسم٤موي٤مت ُمٜمذ ،

 .م0997قمدد أيٚمقل / ؾمبتٛمؼم  994اًمٕمٍم اًمٞمقٟم٤من اًم٘مديؿ طمتك يقُمٜم٤م احل٤مض، رىمؿ 
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 ُمـ ذًمؽ، ذم اًم٘مرآِن اًمٙمريؿ أوًٓ 
ٍ
، وذم اإلضمٞمِؾ وذم َُمـ ؾمبَ٘مُف يمؾِّ اًمٕمقاملِ. وؾمٜم٘مُػ قمغم رء

، وسمٕمقٟمِف ومٝمَق اًمٜم٤مُس واعمٕملُم: هللُمـ إؾمٗم٤مِر ذم اًمسٓمقِر اًمت٤مًمٞم٦ِم إٟمِم٤مء ا  قمزَّ وضمؾَّ

 يف الكسآن الكسيي:ـ  اواًل

ـُ : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 0 وم٢من اٟمتٝمقا ومال  هلل)وىم٤مشمٚمقهؿ طمتك ٓشمٙمقن ومتٜم٦ٌم ويٙمقُن اًمدي

ّٓ قمدوان    .(0)قمغم اًمٔم٤معملم( إ

ذم ىمقًمف: )ٓ قمدوان إٓ قمغم  ÷سـ سمٞم٤مع اهلروي يرومٕمف قمـ أطمدمه٤مقمـ احل 

ّٓ اًمٔم٤معملم( ىم٤مل:    .(9)×قمغم ذري٦ِم ىمتٚم٦ِم احلسلم إ

ىم٤مل: ىمٚم٧م: )ومال قمدوان إٓ قمغم  ÷وقمـ إسمراهٞمؿ، قمٛمـ رواه، قمـ أطمدمه٤م 

 .(6)×قمغم أطمد إٓ قمغم ٟمسِؾ وًمِد ىمتٚم٦م احلسلم  هللاًمٔم٤معملم( ىم٤مل: ٓ يٕمتدي ا

قمٜمف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ  هللد سمـ زي٤مد سمـ ضمٕمٗمر اهلٛمدان ر ي اوطمدصمٜم٤م أمح 

: ي٤م سمـ ×ه٤مؿمؿ قمـ أسمٞمف قمـ قمبد اًمسالم سمـ ص٤مًمح اهلروي ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب احلسـ اًمرض٤م 

ىمتؾ  ×: أٟمف ىم٤مل: إذا ظمرج اًم٘م٤مئؿ ×ُم٤م شم٘مقل ذم طمدي٨م روى قمـ اًمّم٤مدق  هللرؾمقل ا

قمز وضمؾ:  هلل: هق يمذًمؽ وم٘مٚم٧م: وىمقل ا×٘م٤مل سمٗمٕم٤مل آسم٤مئٝمؿ؟، وم ×ذراري ىمتٚم٦م احلسلم 

ذم مجٞمع أىمقاًمف وًمٙمـ ذراري ىمتٚمف  هلل)وٓ شمزر وازرة وزر أظمرى( ُم٤م ُمٕمٜم٤مه؟، ىم٤مل: صدق ا

يرضقن سم٠مومٕم٤مل آسم٤مئٝمؿ ويٗمتخرون هب٤م وُمـ ر َي ؿمٞمئ٤ًم يم٤من يمٛمـ أشم٤مه وًمق أن  ×احلسلم 

قمز وضمؾ ذيُؽ  هللقمٜمد ارضماًل ىُمتؾ سم٤معمنمق ومر َي سمَ٘متٚمف رضمٌؾ ذم اعمٖمرب ًمٙم٤من اًمرا ي 

                                           

 .096: ؾمقرة اًمب٘مرة: آي٦م 0

. 8ح  998ص 54ج . اًمبح٤مر:059ص ،08. وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م، ج905، ح 88ص0ج : اًمٕمٞم٤مر:9

 . 819ص . اًمٕمقامل )آُم٤مم احلسلم ع(،6ح 090ص 0ج . اًمؼمه٤من:901ص 0ج شمٗمسػم اًمّم٤مذم:

 :. اًمؼمه٤من901ص 0ج . شمٗمسػم اًمّم٤مذم:9ح  998ص 54ج . اًمبح٤مر:908، ح 87ص0: اًمٕمٞم٤مر: ج6

 .5ح090ص 0ج
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إذا ظمرج ًمرض٤مهؿ سمٗمٕمؾ آسم٤مئٝمؿ ىم٤مل: وم٘مٚم٧م ًمف: سم٠مي ؿمئ يبدأ  ×اًم٘م٤مشمؾ، وإٟمام ي٘متٚمٝمؿ اًم٘م٤مئؿ 

قمز  هللُمٜمٙمؿ إذا ىم٤مم؟، ىم٤مل: يبدأ سمبٜمل ؿمٞمب٦َم، ومٞم٘مٓمع أيدهيؿ ٕهنؿ رساق سمٞم٧م ا ×اًم٘م٤مئؿ

 .(0)وضمؾ

٦م؟ وم٘مٚم٧م: ىم٤مل: ىم٤مل زم: شمٜمـزل اًمٙمقوم × هللوقمـ حمٛمد سمـ إرىمط، قمـ أيب قمبد ا 

سملم أفمٝمريمؿ؟، ىم٤مل: ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك ُم٤م سم٘مل ُمٜمٝمؿ  ×ٟمٕمؿ، وم٘م٤مل: شمرون ىمتٚم٦م احلسلم 

: هللأطمد، ىم٤مل: وم٠مٟم٧م إذا ٓ شمرى اًم٘م٤مشمؾ إٓ ُمـ ىمتؾ، أو ُمـ وزَم اًم٘متؾ؟!، أمل شمسٛمع إمم ىمقل ا

)ىمؾ ىمد ضم٤مءيمؿ رؾمٌؾ ُمـ ىمبكم سم٤مًمبٞمٜم٤مت وسم٤مًمذي ىمٚمتؿ ومٚمؿ ىمتٚمتٛمقهؿ إن يمٜمتؿ ص٤مدىملم(، 

سملم أفمٝمرهؿ، ومل يٙمـ سمٞمٜمف وسملم قمٞمسك رؾمقل، وإٟمام  ’ل ىمتؾ اًمذيـ يم٤من حمٛمدوم٠مي رؾمق

 . (9)رضقا ىمتؾ أوًمئؽ ومسٛمقا ىم٤مشمٚملم

قمز وضمؾ: )أو يم٤مًمذي ُمر قمغم ىمري٦م  هللذم ىمقل ا × هللوقمـ أيب سمّمػم، قمـ أيب قمبد ا 

)إمم أن  سمٕم٨م إمم سمٜمل إرسائٞمؾ ٟمبٞم٤ًم ي٘م٤مُل ًمف إرُمٞم٤م...، هللوهل ظم٤موي٦م قمغم قمروؿمٝم٤م( ىم٤مل: إن ا

إًمٞمف أن ىمؾ هلؿ ان اًمبٞم٧م سمٞم٧م اعم٘مدس، واًمٖمرس سمٜمق إرسائٞمؾ، قمٛمٚمقا  هللىم٤مل(: وم٠موطمك ا

سم٤معمٕم٤ميص ومألؾمٚمٓمـ قمٚمٞمٝمؿ ذم سمٚمدهؿ ُمـ يسٗمؽ دُم٤مءهؿ وي٠مظمذ أُمقاهلؿ، وم٤من سمٙمقا إزم مل 

أرطمؿ سمٙم٤مءهؿ وإن دقمقن مل أؾمتج٥م دقم٤مءهؿ صمؿ ٕظمرسمٜمٝم٤م ُم٠مة قم٤مم، صمؿ ٕقمٛمرهن٤م، ومٚمام 

ُم٤م ذٟمبٜم٤م ٟمحـ ومل ٟمٙمـ ٟمٕمٛمؾ سمٕمٛمٚمٝمؿ؟ ومٕم٤مود  هللًمٕمٚمامء، وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اطمدصمٝمؿ اضمتٛمع ا

 هللىمؾ هلؿ: ٕٟمٙمؿ رأيتؿ اعمٜمٙمر ومٚمؿ شمٜمٙمروه، ومسٚمط ا هللًمٜم٤م رسمؽ، )إمم أن ىم٤مل(: صمؿ أوطمك ا

 . (6)قمٚمٞمٝمؿ سمخ٧م ٟمٍم ومّمٜمع هبؿ ُم٤م ىمد سمٚمٖمؽ احلدي٨م

، قمـ حمٛمد اسمـ ؾمٜم٤من، ذم قم٘م٤مب إقمامل: اسمـ اًمقًمٞمد، قمـ اًمّمٗم٤مر، قمـ أمحد سمـ حمٛمد 

                                           

. سمح٤مر 501ص ،00ج . وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م،999. قمٚمؾ اًمنمائع، 957ص ،9ج ،×: قمٞمقن أظمب٤مر اًمرض٤م0

 .8ح 606ص 49، وج0ح 994ص 54إٟمقار، ج

 .413 ـ 412ص ،11ج :وشائل الشقعة:2

 .413 ـ 412ص ،11ج :وشائل الشقعة:3



  
 سمٞم٤مُن اإلٟمجٞمِؾ وَُمـ ؾَمبََ٘مفُ 

49 

 

ي٘متؾ ذراري  هللىم٤مل: ؾمٛمٕمتف ي٘مقل: اًم٘م٤مئؿ وا × هللقمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضم٤مسمر، قمـ أيب قمبد ا

 . (0)سمٗمٕم٤مِل آسم٤مئٝم٤م ×ىمتٚم٦م احلسلم 

وىم٤مًمقا:  اعمالئٙم٦م ، ضّج٧مُم٤م يم٤من ُمر احلسلمأ ُمـ عم٤م يم٤من» :ىم٤مل × اًمّم٤مدق قمـ روي

 : هبذا أٟمت٘مؿوىم٤مل × اًم٘م٤مئؿ فمؾ هللا : وم٠مىم٤ممىم٤مل ٞمّؽٟمب سمٜم٧م واسمـ صٗمٞمّؽ ي٤م رسّمٜم٤م هذا احلسلم

 .(9)شهلذا

٦ِم واًمرسم٤مهلم، قمغم ذًمؽ، اًمتل ٟمخٚمُص ُمٜمٝم٤م ًمٚمٞم٘ملِم اًمذي  ىمٚم٧ُم: وهٜم٤مَك اعمزيُد ُمـ إدًمَّ

٦ِم اًمٕم٘مٚمٞم٦َِّم واًمٜم٘مٚمٞم٦َِّم واًمقضمداٟمٞم٦َِّم، سمؾ وصَؾ هبُؿ إُمُر اًمٞمقم،  ٓ ًمبَس ومٞمِف أسمدًا، ُمـ ظمالِل إدًمَّ

اسمتٙم٤مِر ـمرٍق ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦ٍَّم وأؾم٤مًمٞم٥َم رذيٚم٦ٍم ىمذرٍة ذم اًمٗمتِؽ واًمٖمدِر واخلٞم٤مٟم٦ِم مل شمّمؾ إًمٞمٝم٤م  إمم

ِة اًم٘مسقِة واًمٜمٙم٤مِل، وإُمُر ضمكمٌّ عمـ ُيبٍُم!.  أؾمالوُمٝمُؿ اًمٓم٤محل٦م ُمَع ؿمدَّ

 وإوصٞم٤مء 
ِ
وىمد يم٤مٟم٧م شمٚمَؽ اًمذراري ُمٚمٕمقٟم٦ٌم سم٤مًمٗمٕمِؾ ذم إصالِب، قمغم ًمس٤مِن إٟمبٞم٤مء

سم٤مًمقٓي٦ِم عمحٛمٍد وآِل  هللٝمُؿ اًمّمالُة واًمسالُم، إذ يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝمُؿ اًمسالُم يديٜمقَن واًمّم٤محللم قمٚمٞم

 !.هللقمٚمٞمٝمُؿ اًمّمالُة واًمسالُم وسم٤مًمؼماءِة ُمـ أقمدائٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ًمٕمٜم٦ُم ا حمٛمدٍ 

 (:ُم٘م٤مُمفُ  هللأقمال ا)ىم٤مل ص٤مطم٥ُم اًمٙم٤مُمؾ 

 ُمٜم٤مؾمب٤مت رًا وذمُمرارًا وشمٙمرا × احلسلم خيؼم سم٘متؾ يم٤من × اعمسٞمح هللا روح يمام ان 

 ، وم٤مٟمفُمٕمف ومٚمٞم٘م٤مشمؾ اي٤مُمف ادرك )ُمـ: وي٘مقل سمٚمٕمٜمٝمؿ ارسائٞمؾ وي٠مُمر سمٜمل ىم٤مشمٚمٞمف قمديدة، ويٚمٕمـ

                                           

 صاذان بن : الػضل362-361. وروى ادػقد دم اإلرصاد، ص609، ص×: العوامل، اإلمام احلسغ1

 : )يـادى باشم×هللابو ظبد ا : قالبصرقال ايب ظن حػص بن وهب ظن الؽودم ظعّ  حمؿد بن ظن

ظّع  بن احلسغ فقه قتل الذي ظاصوراء، وهوالقوم يوم دم ، ويؼوموظؼين ثالث لقؾة دم ×الؼائم

 يؿقـه ظن× ، جزئقلوادؼام الركن قائاًم بغ ادحرم العاذمن السبت يوم دم ، لؽلينظؾقفام السالم

 االرضبه  هللفقؿال ا يبايعوه ضقًّا حتى تطوى هلم االرض اضراف من صقعته فتصر إلقه ،هلل البقعة يـادي

 جورًا وطؾام(.  ظدالً كام مؾئت

 .077 ـ 078: اعمٚمٝمقف قمغم ىمتغم اًمٓمٗمقف، ص9
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: آ وزاره٤م، وىم٤مل ٟمبل ، وُم٤م ُمـسم٘مٕمتفِ  اٟمٔمر امم آٟمبٞم٤مء ُم٘مباًل همػم ُمدسمر ويم٠من يم٤مًمِمٝمٞمد ُمع 

 . (0)اًمزاهر(اًم٘مٛمر  يدومـ اخلػم، ومٞمؽ يمثػمة  ًٌمب٘مٕم٦م  ِؽإٟمّ 

 ومقق يمرسمالء، وشمقىمػ ُمّر سم٠مرض ×قمٞمسك ان(: ُم٘م٤مُمفُ  هللأقمال ا) وذيمر اًمّمدوق 

 .(9)اًمثرى اًمٓم٤مهر ومقق دُمفُ  وُمٝمدري احلسلم ىم٤مشمكم وًمٕمـ اًمٓمػ ُمٓم٤مرح

)وٟمريد أن ٟمٛمـ قمغم اًمذيـ اؾمتْمٕمٗمقا ذم إرض وٟمجٕمٚمٝمؿ أئٛم٦م : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 9 

  .(6)وٟمجٕمٚمٝمؿ اًمقارصملم(

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ ـ  قمٜمف هللر ي اـ  دصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد اهلٞمثؿ اًمٕمجكمطم

سمـ طمبٞم٥م، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م متٞمؿ سمـ هبٚمقل،  هللُيٞمك سمـ زيمري٤م اًم٘مٓم٤من، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م سمٙمر سمـ قمبد ا

ي٘مقل: إن  × هللقمـ أسمٞمف، قمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من، قمـ اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمبد ا

ومبٙمك وىم٤مل: أٟمتؿ اعمستْمٕمٗمقن سمٕمدي!،  ^إمم قمكم واحلسـ واحلسلمٟمٔمر  ’هللرؾمقل ا

؟، ىم٤مل: ُمٕمٜم٤مه أٟمٙمؿ إئٛم٦م سمٕمدي، هللىم٤مل اعمٗمْمؾ: وم٘مٚم٧م ًمف: ُم٤م ُمٕمٜمك ذًمؽ ي٤م اسمـ رؾمقل ا

قمز وضمؾ ي٘مقل: )وٟمريد أن ٟمٛمـ قمغم اًمذيـ اؾمتْمٕمٗمقا ذم إرض وٟمجٕمٚمٝمؿ أئٛم٦م  هللإن ا

 .(5)إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦موٟمجٕمٚمٝمؿ اًمقارصملم(، ومٝمذه أي٦م ضم٤مري٦م ومٞمٜم٤م 

 يف سفس  الديبِّ ازوًا:ـ  ثانًًا

ىمتٚم٦م  ُمـ #اًمزُم٤من  ص٤مطم٥م سم٤مٟمت٘م٤مم ىمد اظمؼمت اًمتقراة )ؾمٗمر ارُمٞم٤م(: ان وم٘مد ضم٤مء ذم

، واًمؽمس وشم٘مدُمقا ًمٚمـحـربىم٤مًم٧م: ﴿* اقمّدوا اعمجــ  ، طمٞم٨م×ؾمٞمد اًمِمٝمداء  احلسلم

                                           

 87يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات: ص: 0

 .994: يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م، ص9

 .4: ؾمقرُة اًم٘مّمص: آي٦م 6

. اعمٞمزان ذم شمٗمسػم 0ح 088، ص95. سمح٤مر إٟمقار، ج6ح  01. يمٜمز اًمدىم٤مئؼ، 79: ُمٕم٤من إظمب٤مر، ص5

 .001ص ،5ج . ٟمقر اًمث٘مٚملم،9ح 907ص ،6ج . اًمؼمه٤من،05ص 08اًم٘مرآن، ج
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 سم٤مخلقذ، اص٘مٚمقا اًمرُم٤مح، اًمبسقا واٟمتْمـبقا ارسضمقا اخلٞمؾ، واصٕمدوا اهي٤م اًمٗمرؾم٤من

 ومل وومّروا ه٤مرسملم اسمٓم٤مهلؿ حتٓمٛم٧م اًمقراء، وىمـد امم وُمدسمريـ ُمرشمٕمبلم اًمدروع، ًمـامذا أراهؿ

 اًمِمامل ٓ يٜمجق. ذم واًمبٓمؾ ٓ يٜمقص اًمرب: اخلٗمٞمػ . ي٘مقلطمقاًمٞمٝمؿ يٚمتٗمتقا. اخلقف

 يم٤مهن٤مر شمتالـمؿ د يم٤مًمٜمٞمؾهذا اًمّم٤مقم ُمــ وؾم٘مٓمقا. قمثرواهنر اًمٗمرات  سمج٤مٟم٥م

 وًمتخرج اعمريمب٤مت وهٞمجل ايتٝم٤م اخلٞمؾ شم٘مقل: ﴿*...اصٕمدي ان ...*﴾ امم(0)اُمقاضمٝمـ٤م

ًمٚمسٞمد  . ومٝمذا اًمٞمقماًم٘مقس اًم٘م٤مسمْمقن واًمٚمقديقن اعمجـ اًم٘م٤مسمْم٤من وومقط ، يمقشآسمٓم٤مل

 دُمٝمؿ*﴾. صمؿ ُمـ ويرشمقي ويِمبع اًمسٞمػ ومٞم٠ميمؾ ُمبٖمْمٞمف ُمـ ًمالٟمت٘م٤مم ٟم٘مٛم٦م  ّ اجلٜمقد يقمرب

 ّ اجلٜمقد ًمٚمسٞمّد رب : ﴿*انآقمداء هق ُم٤م يكم ُمـ هذا آٟمت٘م٤مم ذم اًمسب٥م ان شمذيمر اًمتقراة

 . (9)﴾ش*قمٜمد هنر اًمٗمرات اًمِمامل ارض ذم ذسمٞمح٦م

أيْم٤ًم  هذا اًمٜمص سم٤مٟٓمجٚمٞمزي٦م 59 ( صاحل٘مٞم٘م٦م قمـ )اًمبح٨م يمت٤مب ىمد اورد ص٤مطم٥مو 

 .(6)ومراضمع هللاقمداء ا ، وىمتؾاًمزُم٤من ص٤مطم٥م ظمروج قمغم اًمتقراة يم٠مطمد ادًّم٦م

 وحتؾقؾُه: ارمقا إخبارُ 

ؾمٗمر  وم٘مد ضم٤مء ذم، هنر اًمٗمرات ىمرب يمرسمالء اًمداُمٞم٦م سمٛمٕمريم٦م :ظمؼم )ارُمٞم٤م(يمام وأ 

 احلرب وشمِمبع، هنر اًمٗمرات ىمرب، اعمٕمريم٦م ذم اًم٘متغم يس٘مط اًمٞمقم ذًمؽ ذم *)ارُمٞم٤م(: 

 اجلٜمقد ذم رب ٦مُمذسمح سمسب٥م، اعمٕمريم٦م ؾم٤مطم٦م ذم شمسٞمؾ اًمدُم٤مء اًمتل ُمـ وشمرشمقي فواًمسٞمق

                                           

 عمّم٤مدر، واعمراُد واطمٌد.اُمقاهٝمـ٤م: ذم سمٕمض ا : شمتالـمؿ0

، العفد الؼديم. الؽتاب ادؼدس بالؾغة العربقة، العفد الؼديم، شػر ارمقا حتت 10 - 3: 46شػر ارمقا  :2

. شػر 155، مرص. الؽتاب ادؼدس حتت ادجفر: ص10 -3: الػؼرات 46، اإلصحاح 28رقم 

. مع 1060ص ن، الؽتاب ادؼدس،، العفد الؼديم، مجعقة الؽتاب ادؼدس دم لبـا10 - 3: 46إرمقا 

 فرٍق يسر بغ ظبارات ادسمجغ.

 .044: اًمٙمت٤مب اعم٘مدس حت٧م اعمجٝمر: ص6
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 . (0)*هنر اًمٗمرات ؿمامل شم٘مع آرض 

: ضم٤مء ذم ؾمٗمر أرُمٞم٤م: )ذم ُمذسمح٦م يمرسمالءأرُمٞم٤م اًمٜمبل خيؼم قمـ ضم٤مء ذم آٟمتّم٤مر: طمٞم٨ُم 

ب ذم ؾم٤مسمٕم٤م ذم راوشم٤م ُمـ هٞمقم هٝمق يم٤مؿمٚمقا ذم ٟم٤مومٚمقا شمس٤مومقٟم٤م قمؾ يد هنر ومرات ذم آيمال طمػم

  .(9)دُم٤مم يمل زيبح ٕدوٟم٤مي هيٗم٤م شمسٗم٤مؤوت سم٤م إيرشمس شمس٤مومقن إل هنر ومرات(

وم٤مًمٜمص اًمذي أظمؼم قمٜمف اًمٜمبل . (6)...اًمخيٕمٜمل هذا اًمٜمص: ذم ذًمؽ اًمٞمقم يس٘مط اًم٘متغم

. وم٢مظمب٤مر إرُمٞم٤م اًمٜمبل × أرُمٞم٤م يٙمِمػ سمٙمؾ وضقح قمـ ُمٚمحٛم٦م اًمٓمػ ذم يمرسمالء احلسلم

رشمقاء اًمسٞمقف ُمـ دُم٤مئٝمؿ قمغم أرض شم٘مع قمغم هنر اًمٗمرات يدل دًٓم٦م سمس٘مقط اًمِمٝمداء وا

سمـ زي٤مد قمٜمدُم٤م سمٕم٨م قمٛمر سمـ ؾمٕمد  هللٕن قمبٞمد ا ،واضح٦م قمغم أن هذه إرض هل يمرسمالء

سمٛمقضع قمغم اًمٗمرات ي٘م٤مل ًمف يمرسمالء، ومٛمٜمٕمقا قمٜمف اعم٤مء × قمغم رأس اجلٞمش ومٚم٘مل احلسلم

ل هذيـ اًمٜمّملم اعمت٘مدُملم وُم٤م شمْمٛمٜم٤مه ُمـ وطم٤مًمقا سمٞمٜمف وسملم ُم٤مء اًمٗمرات. ويتْمح ُمـ ظمال

شمٜمب١مات سمام ؾمٞمحدث قمغم أرض يمرسمالء وُم٤م ؾمٞمالىمٞمف ؾمٞمد اًمِمٝمداء، ويتٓم٤مسمؼ ُمع ُم٤م ورد قمـ 

واإلؿم٤مرة إمم ُمٙم٤من اؾمتِمٝم٤مده،  ×سمِم٠من ُمٔمٚمقُمٞم٦م احلسلم^وإئٛم٦م’اًمرؾمقل

  (5)(!صٖمػماً  يم٤من ـمٗمالً × واحلسلم

٦ٍم إوٓسمدَّ أن ٟمِمػم هٜم٤م  وشمستحؼُّ اًمقىمقف قمٜمده٤م ُمٚمٞم٤ًّم وذم ُمٜمتٝمك اًمتٗمٙمر مم ُمسئٚم٦ٍم ُمٝمٛمَّ

ؾم٦م ذم وًمٙمٜمٜم٤م ٟمذيمره٤م سم٤مإلؿم٤مرة ظمقف اإلـم٤مًم٦م وهل: أٟمَُّف ىمد أمجٕم٧م إؾمٗم٤مر  واًمت٠مُمُّؾ!، اعم٘مدَّ

                                           

)إصؾ اًمٕمؼمى(، اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ. وًمٚمقىمقف قمغم اًمٜمّمٞملم سم٤مًمٕمؼميف  789ص01- 8: 58: ؾمٗمر )ارُمٞم٤م(: 0

، اًمٕمٝمد 01- 8: 58. ؾمٗمر إرُمٞم٤م 008 -008واًمٕمرسمٞم٦م، اٟمٔمر: )أهؾ اًمبٞم٧م رم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس( ص

. ُمع ومرٍق يسػم ذم قمب٤مرات 0181ص اًم٘مديؿ، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من، اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،

 اًمؽممج٦م.

 .789ص 01، 8: 58: ؾمٗمر أرُمٞم٤م 9

 وىمد ُمرت اًمؽممج٦م ًمٚمٜمص آٟمٗم٤ًم.: 6

 .41 ـ 59ص ،9ج : آٟمتّم٤مر:5
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٦ِم، وىمد ورَد ذيمره٤م يمثػمًا سمٓمرِق  اًمٕمٝمديـ قمغم طم٘مٞم٘م٦مٍ  ٦ٍم وهل ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمحقريَّ ُمٝمٛمَّ

دٍة،  ، أٓ وهل  هللقمٜمَد ا يمبػمةً  وُمٜمـزًم٦مً  قمٔمٞمامً  ٠مٟم٤مً وَيبدو أنَّ هل٤م ؿموُمٜم٤مؾمب٤مٍت ُمتٕمدِّ قمزَّ وضمؾَّ

ت إقم٤مفمؿ ُمـ اًمّم٤محللم قمغم !، أو )اًمذسمٞمُح اعمب٤مرك(اعمذسمقح( )اًمٙمبشِ  ىمْمٞم٦َُّم: ، اًمتل طَمػمَّ

ُص هل٤م سمحث٤ًم يٚمٞمُؼ هب٤م وسمِم٠مهن٤م سمٕمَد هذا اعمبح٨م  ُمدى شم٠مريِخ اإلٟمس٤مٟمٞم٦َِّم اًمٓمقيؾ!، وؾمٜمخّمِّ

ـُ سمّمدِد إيمامًمِف!  .اًمذي ٟمح

وأّن  ومقاضمع وُم٤م يراوم٘مٝم٤م ُمـ ك ذم يمرسمالءاًمٕمٔمٛم آهلٞم٦م آظمب٤مر سم٤معمٚمحٛم٦م وأُم٤م ذم جم٤مل

اعمذسمقح ومٞمٝم٤م ًمف ؿم٠مٌن قمٔمٞمؿ وأّٟمف اؾمتِمٝمد ُمـ أضمؾ إٟم٘م٤مذ اًمِمٕمقب وإُٔمؿ ومٝمل شمبدو سم٠مروِع 

 صقره٤م ذم اإلٟمجٞمؾ يمام ذم اًمٜمصِّ أيت حت٧م هذا اًمٕمٜمقان:

 ثالجًا: يف اإلجنًن

 دَ ضمسَّ  واٟمف وشمٕم٤ممم شمب٤مرك هللٓم٤مهر ىمرسم٤مٟم٤ًم اًم دُمف ىمدم × احلسلم سم٤من :(اظمؼم )يقطمٜم٤موم٘مد 

، ُذسمح٧م ذياًم اٟمؽ* :ؾمٗمر يقطمٜم٤م وم٘مد ضم٤مء ذم ،ُمراشمبٝم٤م سم٤مقمغم واًمتْمٞمح٦م اإلهلٞم٦م اًمبٓمقًم٦م

 هذا اًمذسمٞمح وؾمٞمٜم٤مل، وآُمؿ اٟم٘م٤مذ اًمِمٕمقب اضمؾ ُمـ، اًمٓم٤مهر ىمرسم٤مٟم٤ًم ًمٚمرب دُمؽ وىمدُم٧م

  .(0)*ُمراشمبٝم٤م سم٠مقمغم واًمتْمحٞم٦م ضمّسد اًمبٓمقًم٦م فُ ٟمَّ ٕآسمد  وامم واًمٙمراُم٦م زةواًمٕم اعمجد

: ذم ؾمٗمر يقطمٜم٤م ×يقطمٜم٤م اًمٜمبل خيؼم قمـ اإلُم٤مم احلسلمضم٤مء ذم آٟمتّم٤مر: و

ُمـ يمؾ ُمِمبح٤م وٓ ؿمقن وقمؿ ويمقي  )سم٤مًمٕمؼمي٦م(: )يمل أشم٤م ٟمِمحٓمت٤م ذم سمدخم٤م ىم٤مٟمٞمت٤م إليٚمقهٞمؿ

رسمٞمؿ يمقرئٞمؿ قمقذ ذم طم٤ممخ٤م ذم يمبقره٤م ذم هدار يم٤مومقد ذم  ذم إيريف ذم إؿمٛمع يمقل ُمال ظمٞمؿ

                                           

الـصقغ العزى  )أألصل العزى(، العفد اجلديد. لؾوقوف ظذ 463، ص12 -9: 5 -: يوحـا 1

 9: 5. رؤيا يوحـا، 115 -113والعربى ومعايـة السمجه، اكظر: )أهل البقت ذم الؽتاب ادؼدس( ص

. مع تؼديم ٍ وتلخٍر 400ص ، العفد اجلديد، مجعقة الؽتاب ادؼدس دم لبـان، الؽتاب ادؼدس،12 -

 دم كؾامت ادسمجغ الترض بادعـى.
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  .(0)اًمخ...ويٕمٜمل هذا اًمٜمص: أٟمؽ اًمذي ذسمح٧م وىمدُم٧م دُمؽ اًمٓم٤مهر ىمرسم٤مٟم٤م ًمٚمرب سمراظم٤م(. 

ُمـ ظمالل ُم٤م ضم٤مء قمغم ًمس٤من اًمٜمبل يقطمٜم٤م  × ومٞمِمػم اًمٜمص اًمٕمؼمي إمم اإلُم٤مم احلسلم

اًمٕمّمقر  ل اعمجد واًمٕمزة قمغم ُمرِّ ، وأٟمف ؾمٞمٜم٤مهللسم٠مٟمف اعمذسمقح اًمذي ضحك سمٜمٗمسف ُمـ أضمؾ ا

وإضمٞم٤مل، وهذا ُم٤م يتْمح ُمـ ظمالل اًمتحٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي ًمٚمٜمص اًمٕمؼمي طمٞم٨م ٟمجد اإلؿم٤مرة 

إمم أٟمف ذسمح وىمتؾ، ُمـ ظمالل صٞمٖم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ )ٟمِمحٓمت٤م( وهل ُمِمت٘م٦م ُمـ اًمٗمٕمؾ 

  .(9))ؿم٤مطمط( أي ذسمح أو ىمتؾ

 هللُمف اًمٓم٤مهر ىمرسم٦م إمم اآظمر قمغم أن اعمذسمقح ينمي د صمؿ ٟمجد ذم اًمٜمص اًمٕمؼمي شم٠ميمٞمداً 

: أي (ىم٤مٟم٤م) . هق سم٤مٕصؾ(ىم٤مٟمٞمت٤م) واسمتٖم٤مء ُمرض٤مشمف ُمـ ظمالل قمب٤مرة )سمدخم٤م ىم٤مٟمٞمت٤م( وم٤مًمٗمٕمؾ

  .(6)اؿمؽمى وسم٤مع واًمت٤مء ذم ىم٤مٟمٞمت٤م، هل شم٤مء اعمخ٤مـم٥م

ٕمؾ ًمسٞمد اًمِمٝمداء اعمجد واًمٙمراُم٦م واًمٕمزة، وهذا ُم٤م جؾمٞم هللصمؿ ي١ميمد اًمٜمص قمغم أن ا 

قمـ  ذسمقح سمٙمرسمالء، واًمذي اٟمٗمرد هبذه اخلّمقصٞم٦م اًمتل ُمٞمزشمفُ يٜمٓمبؼ قمغم ؾمٞمد اًمِمٝمداء اعم

 . (5)اًمت٤مريخ سم٘مٞم٦م اًمِمٝمداء قمغم ُمرِّ 

س جي٥م اًمتقىمػ قمٜمدُه ىمٚمٞماًل وسمٞم٤من ُم٤م يِمػُم اًمٞمف ُمـ ُمٕم٤مٍن  وٕمهٞم٦ِّم هذا اًمٜمصِّ اعم٘مدَّ

 ضمٚمٞمٚم٦ٍم ٕمهٞمَّتٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕم٘م٤مئدي٦م، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ٟمستٓمٞمع امج٤مًمُف سمام يكم:

سمدون ـ  اًمذي ُذسمَح ُمـ أضمٚمفـ  اعمب٤مرك امم طمبٞمبف فُ شمب٤مرك وشمٕم٤ممم يقضّمف ظمٓم٤مسمَ  : ان اًمربَّ 0

، وهذا اعمخ٤مـم٥م ، سمؾ ذم قم٤مملِ احلؼِّ واحل٘مٞم٘م٦ِم واإلؾمتح٘م٤مِق!واؾمٓم٦م ذم قم٤ممل ُم٤موراء اعم٤مدة

ان صحَّ اًمتٕمبػُم، ٕٟمَُّف حمٞمٌط ـ  واًمدٟمقِّ واإلًمتّم٤مِق  سمؾ ذم ُمٜمتٝمك اًم٘مرب ضمّدًا، ىمري٥ٌم ُمٜمفُ 

ـ   وٓ خيٚمق ُمٜمُف ُمٙم٤مٌن، وم٤معمراُد هٜم٤م هق اًم٘مرُب اًمروطملُّ وهق أقمٔمُؿ ُمـ أيِّ ىمرٍب آظمرسم٤مًمٕمقاملِ 

                                           

 .وىمد ُمرت اًمؽممج٦م ًمٚمٜمص آٟمٗم٤مً : 0

 (.85و  689و  951 -: )اعمٕمجؿ احلدي٨م 9

 (. 594و  015 -: )اعمٕمجؿ احلدي٨م 6

 .59 ـ 58ص ،9ج : آٟمتّم٤مر:5
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، ذم ُمـ اًمرّب قمزَّ وضمؾَّ  واًمدٟمقِّ  ُمٜمتٝمك اًم٘مرِب (، وهق يٕمٜمل: ُذسمح٧م اًمذي اٟمؽ، ومٞم٘مقل: )

 .يمؾِّ اًمٕمقاملِ واًمٜمِمئآِت 

م دُمُف اًمٓم٤مهر ،: ان هذا اعمذسمقح ىمد ُذسمَح ومٕماًل وواىمٕم٤مً 9 .  وىمدَّ ىمرسم٤مٟم٤ًم ًمٚمرّب قمزَّ وضمؾَّ

 ،سم٤ًم عمٕمبقدِه إوطمدشم٘مرُّ  ،وأٟمُف ىمد ُأريَؼ دُمُف اًمذي وصٗمُف اعمقمم ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم سمـ)اًمٓم٤مهر(

 قمب٤مدٍة ذيٗم٦ٍم ًمٞمس يمٛمثٚمٝم٤م قمب٤مدة ىمط!.  أقمٔمؿِ  ذم اًمٗم٤مدطم٦مِ  ومٝمق يم٤من ظمالل شمْمحٞمتفِ 

وىمّدم  سمٓمِؾ إسمٓم٤مِل، ضمٝم٤مدَ  وضم٤مهدَ  سمٙمؾِّ ضمرأٍة وإىمداٍم وؿمج٤مقم٦ٍم، وهذا يٕمٜمل: اٟمُف ظمرج

، وهذا واضٌح ُمـ يمؾِّ  اًمزيمل دُمُف اًمٓم٤مهر وومؼ شمٕم٤مًمٞمؿ وأواُمر وهدِي اًمرّب قمزَّ وضمؾَّ

، (ٓم٤مهر ىمرسم٤مٟم٤ًم ًمٚمرباًم دُمؽ وىمدُم٧م) :، وظم٤مص٦ًم ذم ىمقِل رسمِِّف وحمبقسمِف إسمدّي وم٘مرات اًمٜمصِّ 

 .اًمٕمقاملِ!ومٙم٤مٟم٧م ٟمٞم٦َُّم اًم٘مرسمك اخل٤مًمّم٦م ؾم٤مسم٘م٦ًم ًمٙمؾِّ ظمٓم٤مُه اًمث٤مسمت٦ِم وذم يمؾِّ 

اٟم٘م٤مذ اًمِمٕمقب  وهقَ  اًمزيمل، هلدٍف رسم٤منٍّ ؾم٤مٍم قمٔمٞمٍؿ، : ان طمبٞمبُف أراق دُمُف اًمٓم٤مهر6

هذا اًمرضمؾ  اٟمُف ؾمٞمٕمؿ إٟم٘م٤مذ مجٞمع اًمِمٕمقب وإُُمؿ ىم٤مـمب٦ًم سمسب٥م شمْمحٞم٦مِ  وإُُمؿ مجٞمٕم٤ًم، أي

 اعمٜم٘مذ ًمٚمِمٕمقب وإُُمؿ سمدُمِف اًمٓم٤مهر ًمٞمس طمٙمرًا قمغم ًمذا ومٝمذاآهلل اعم٘مدس اعمذسمقح. و

، واًمتحٚمٞمُؾ اًمٜمٗمزُّ ًمٚمٜمصِّ ـم٤مئٗم٦م أو ُأُم٦ٍم أو ؿمٕم٥ٍم سمؾ هق ًمٚمجٛمٞمع وُمـ أضمؾ يمؾِّ اًمبنم

 .واضُح اًمبٞم٤مِن!

واًمٙمراُم٦م امم  : وضمزاء وصمقاب هذا اًمذسمٞمح أن يٕمٓمٞمف رسمُُّف قمزَّ وضمؾَّ اعمجَد واًمٕمّزة5

٦م اًمٕمٔمٛمك اًمّمٗم٤مت اًمرسم٤مٟمٞم وطمبٞمبفُ  ٞمٕمٓمٞمف رسمفُ اـمالٌق ذم اًمالهن٤مي٦م واخلٚمقد!. وم إسمد. وهق

يٕمٓمٞمف اعمجد وهق جؿ اًمتْمحٞم٦م اًمتل ىمّدُمٝم٤م احلبٞم٥م، ًمذا ومٝمق اًمتل شمٚمٞمؼ سمٙمرم اعمقمم وسمح

، وهٙمذا، ومٝمَق ُمٔمٝمٌر اعمجٞمد، ويٕمٓمٞمف اًمٕمزة وهق اًمٕمزيز، ويٕمٓمٞمف اًمٙمراُم٦م وهق اًمٙمريؿ

، سمؾ هق اٟمٕمٙم٤مٌس ًمٜمقرِه اعمب٤مرك ذم يمؾِّ اًمٕمقاملِ!  وصٗم٤مِت ودمٚمٞم٤مِت رسمِِّف قمزَّ وضمؾَّ
ِ
 .ٕؾمامء

ُمثٞمؾ، ٕٟمُف  واحل٥ّم اًمذي ًمٞمس ًمفُ  ،ػم، واًمثٜم٤مء اعمٜم٘مٓمع اًمٜمٔم: ويمؾُّ هذا اًمٕمٓم٤مء اجلزيؾ4

د يمؾ ذًمؽ وسم٠مقمغم اعمراشم٥م  َد اًمبٓمقًم٦م اإلهلٞم٦م واًمتْمحٞم٦م اجلسٞمٛم٦م سمٙمؾ ُم٤م يٛمٚمؽ، ضمسَّ ضمسَّ
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واًمتل ًمٞمس هل٤م ُمرشمب٦ٌم أقمغم سمٕمد، أي سم٠مقمغم طمدٍّ  ،اًمتل رؾمٛمٝم٤م اًمربُّ ضمؾَّ وقمال ذم هذه اًمٜمِم٠مة 

 .ذم هذا اًمٕم٤مملِ!  شمٙم٤مُمؾ اإلٟمس٤منذم

س  ؾم٦م: هق ذًمؽ اًمرضمُؾ اإلهلل اعم٘مدَّ وهذا اًمٙمبُش اعمذسمقُح سمحس٥م إؾمٗم٤مر اعم٘مدَّ

َم دُمُف اًمٓم٤مهر اًمزايمل ىمرسم٤مٟم٤ًم ًمٚمربِّ شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ُمـ أضمِؾ اٟم٘م٤مذ اًمِمٕمقب وإُُمؿ،  اًمذي ىمدَّ

ق اًمذي ُأريَؼ دُُمُف ُمـ أضمِؾ يمٚمٛم٦ِم اًمربِّ وؿمٝم٤مدشمِف ًمٚمحؼِّ ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم، وأٟمَُّف هق وأٟمَُّف ه

س وطمؾَّ رُمقَزُه وٟمٔمَر امم ُم٤مومٞمفِ  ، وذًمَؽ طمس٥م (0)اًمقطمٞمد اًمذي ومؽَّ اًمسٗمر اإلهلل اعم٘مدَّ

وديٜمِف وذائٕمِف سمُٙمؾِّ ُم٤م يٛمٚمُؽ، سمام ذم ذًمؽ ٟمٗمسُف  هللاؾمتٕمداده اعمدهش اًمٕمجٞم٥م ًمٗمداء ا

َة واًمٙمراُم٦َم امم أسمد اعم٘م ؾم٦م اًمٕمزيزة، وأٟمَُّف ٟم٤مَل سمذًمَؽ اًمذسمِح واًم٘متِؾ واًمّمؼِم اعمجَد واًمٕمزَّ دَّ

أسمديـ، ٕٟمَّف َضّحك ًمٚمربِّ سم٠مقمغم وأقمٔمؿ شمْمحٞم٦ٍم واًمتل ًمٞمَس ومقىمٝم٤م شمْمحٞم٦ٌم ىمط، وأٟمف 

، َأيمرُمُف وطمب٤مُه سمذًمؽ ضمب٤مر اًمساموات وإرض، وأٟمَّفُ  هللجيٚمُس قمـ يٛملم قمرش ا مل  قمزَّ وضمؾَّ

س  ّٓ ُيدَرك صم٠مُرُه اإلهللِّ اعم٘مدَّ ذم آظمر اًمزُم٤من قمغم يَدي اعمٜمت٘مؿ واعمٜم٘مذ واًمّم٤مطم٥م اًمذي هق  إ

٦ِم إٟمبٞم٤مء   .(9)..اًمخ.×اًمب٘مٞم٦َُّم اعمب٤مريم٦ُم ُمـ ذريَّ

ؾم٦م، سمؾ هذا اًمذي أوردٟم٤مُه إمج٤مٌل سمتْمٞمٞمٍؼ  طم٧م إؾمٗم٤مر اعم٘مدَّ ٟمٕمؿ هبذا وهمػمِه سَّ

سمذًمؽ يمٚمِِّف هق  أنَّ اعمَٕمٜملَّ  ،اًمٙمت٤مب إقمؿُّ إهمٚم٥م ُمـ أهؾ ومرسَّ هذا وىمد وهمٞمٌض ُمـ ومٞمٍض. 

                                           

 العفد اجلديد، مجعقة الؽتاب ادؼدس دم لبـان، الؽتاب ادؼدس، : اكظر: رؤيا يوحـا، اإلصحاح اخلامس،1

 .400 - 339ص

ثػم ُمـ ُمّم٤مدر هذِه اًم٘مْمٞم٦ِّم اإلهلٞم٦َّم اًمٙمؼمى: يرضمك : ًمإلـمالع قمغم اًمتٗم٤مصٞمؾ واعمزيد، واًمقىمقف قمغم اًمٙم9

ُمراضمٕم٦م اًمٙمت٥م اًمت٤مًمٞم٦م: ُمٜمجل اًمٕم٤ممل ذم قم٘م٤مئد إدي٤من اًمساموي٦م. اإلقمت٘م٤مد سمٛمٜمجل اًمٕم٤ممل ذم اًم٘مرآن 

اعم٘مّدس واًمرضوري. احلٚمؿ اإلهلل اعم٘مّدس ذم  هللواًمٕمٝمديـ، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمستػم. اعمٜم٘مذ اعمققمقد رضمؾ ا

 قمٔمؿ قم٘مٞمدُة وُمنموع اًمٙمت٥م اًمساموي٦م...اًمخ، ًمٚمٛم١مًمػ.ظمالوم٦م إرض. اعمٜم٘مذ إ



  
 سمٞم٤مُن اإلٟمجٞمِؾ وَُمـ ؾَمبََ٘مفُ 

87 

 

وم٘مط ٓهمػم!، وواوم٘مٝمؿ قمغم ذًمؽ سمٕمُض اعمسٚمٛملم  (قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم )اًمٜمبلُّ إؾمح٤مق

َ إقمؿُّ إهمٚم٥م ُمـ قمٚمامء (0)إلؾمتٜم٤مدهؿ امم سمٕمض اًمرواي٤مت ذم هذا اعمج٤مل ، ومٞمام ومرسَّ

 . (9)( سمحس٥ِم ُم٤مقمٜمدهؿ÷ؾ سمـ إسمراهٞمؿإؾمامقمٞماعمسٚمٛملم ذًمَؽ، سمٙمقٟمِف )اًمٜمبلُّ 

٘مٜم٤م ُمـ إُمر، ًمقضمدٟم٤م أنَّ  واإلٟمّم٤مِف ٟم٘مقل: وًمٙمٜمَّٜم٤م وًمٚمحؼِّ  أٟمٜم٤م ًمق أُمٕمٜم٤ّم اًمٜمٔمر وحت٘مَّ

يمال اًمٜمَّبٞمَّلِم اًمٙمريٛملم اعمِم٤مر اًمٞمٝمام، مل ُيذسمح٤م طم٘مٞم٘م٦ًم، ومل يراق دُمٝمام اعمب٤مرك قمغم وضمِف 

 سمؾ وٓ أىمؾَّ ُمـ ذًمؽ وٓ أيمثر!.  ،أو اخلٜمجرِ إرِض َأسمدًا، ومل يذوىم٤م طمتّك َأمَلَ اًمسٙملِم 

وهذِه ًمٕمٛمري، طم٘مٞم٘م٦ٌم داُمٖم٦ٌم ٓيتقىمَُّػ ومٞمٝم٤م َأطمٌد قمغم اإلـمالِق. ومٙمٞمػ شمقومِّ٘مقن سملم 

يمالُمٙمؿ وشمٗمسػماشمٙمؿ أهي٤م اًمٕمٚمامء إضمالء اًمٕمٔم٤مم ُمـ آوًملم وأظمريـ وسملم اًمٜمّمقص 

؟، وامم أيِّ ُمدى (6)ِٛمؾُّ ُمـ مجٞمع اًمبنماإلهلٞم٦َِّم اعمب٤مريم٦م!؟، وامم يمؿ ؾمٞمٓمقُل هذا اًمسب٤مُت اعم

 ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف؟. هللؾمٞمّمُؾ هذا اًمتٕم٤مُمل قمـ َأُمِر ا

ؾم٦م امم أنَّ هذا اعمذسمقح اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمزيز قمغم ا   هللوسمٕمد، وم٘مد أؿم٤مرت اًمٜمّمقص اعم٘مدَّ

  هللشمب٤مرك وشمٕم٤ممم ىمد ظم٤مّض ُمٕمريم٦ًم ض٤مري٦ًم ضدَّ أقمداء ا
ِ
اعمجرُملم سمجٛمٍع ىمٚمٞمٍؾ ُمـ إوًمٞم٤مء

ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف واظمت٤مرهؿ، وأن أقمداَءُه سمجٛمٕمٝمؿ اًمٙمبػم وضمٞمِمٝمؿ  هللاًمذيـ اٟمتجبٝمؿ ااًمّم٤محللم 

اجلرار ىمد اٟمتٝمٙمقا طمرُمتُف وصحبَُف وأؾم٘مٓمقهؿ ُمـ ومقِق ظمٞمقهلؿ وذسمحقُه سمبِم٤مقم٦ٍم وطم٘مٍد 

ُمٜم٘مٓمِع اًمٜمٔمػم ذم يقٍم ُمٝمقٍل، سمؾ وطمتك أـمٗم٤مًمُف مل يٜمجقا ُمـ ومتِؽ ذًمَؽ اجلٞمش اعمٗمؽمس اًمذي 

                                           

وُم٤م ىمبٚمٝم٤م وُم٤مسمٕمده٤م: أنَّ رواي٤مت أهؾ اًمسٜم٦م اٟم٘مسٛم٧م امم  969ص 7: اٟمٔمر: اعمٞمزان ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن، ج0

 .×وٟمّمٌػ ىم٤مل: أٟمف× ىمسٛملم، ومٜمّمٌػ ىم٤مل: أٟمف اؾمح٤مق

ُمذه٥م أهؾ اًمبٞم٧م^، ويمثػٌم  وُم٤مىمبٚمٝم٤م وُم٤مسمٕمده٤م، امج٤مع 969ص 7: اٟمٔمر، اعمٞمزان ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن، ج9

، وٓ خيٗمك اعمٕمٜمك قمغم ُمذه٥م ×ُمـ اهؾ اًمسٜم٦م قمغم إُمر اًمث٤من ُمـ ان اًمذسمٞمح ذم اًم٘مرآن هق اؾمامقمٞمؾ

أهؾ اًمبٞم٧م^ ويمثػٌم ُمـ اًمٕمٚمامء واًمب٤مطمثلم هق اًمرُمزي٦َّم ذم إُمر وًمٞمس إرادة اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل ُمـ اًمذسمِح 

 واًمذسمٞمح. 

 طمتك إذا ُم٤مشمقا اٟمتبٝمقا(.  : ذم احلدي٨م اًمنميػ: )اًمٜم٤مُس ٟمٞم٤مم6
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ِع واًمٓمٗمِؾ أقمامُه طم٥مُّ اًمدٟمٞم  ضَّ ٤م واعم٤مِل واًمري٤مؾم٦ِم!، سمؾ وإقمج٥ُم ُمـ ذًمؽ يُمٚمِِّف، أُمُر اًمرُّ

ؾم٦م ُمرارًا ذم إؾمٗم٤مر  هللهذا وىمد ٟمس٥م ا .(0)اًمرضٞمع شمٕم٤ممم هذا اًمذسمٞمح امم ٟمٗمسِف اعم٘مدَّ

ؾم٦م  .(9)اعم٘مدَّ

تِف وطَمطٌّ ُمـ ُأـمٚمَ٘م٧م يمٚمٛم٦ِم )اخلروف( قمٚمٞمِف؟، وهؾ هَل اٟمتٝم٤مٌك حلرُمتِف وىمدؾمٞمَّ عم٤مذا 

ؿم٠مٟمِف؟، وهؾ هَق ىمتٌؾ آظمٌر ًمُف ذم خمتٚمِػ إزُمٜم٦ِم وإُمٙمٜم٦م؟. ًمذا ومٝمٜم٤مَك ؾمٞمٌؾ ُمـ إؾمئٚم٦ِم 

٦ِم ذم اًمبلم جي٥ُم شمقضٞمحٝم٤م واجلقاب قمٜمٝم٤م، ومؽممجتُف سمـٝمذِه اًمٙمٚمٛم٦م )اخلروف( واًمتل هل  اعمٝمٛمَّ

ىمل اًمٚمٖم٦ِم اًمٕمرسمٞم٦ِم وأهؾ اًمبالهم٦م واحلسِّ إد يب اًمرومٞمِع اذا يم٤مٟم٧م وصٗم٤ًم يمٚمٛم٦ٌم ممجقضم٦ٌم عمتذوِّ

س ص٤مطم٥ِم ُم٘م٤مِم اًم٘مرِب اًمٕمجٞم٥م!.   هلذا اًمٕمٔمٞمؿ اعم٘مدَّ

ؾم٦م اعمب٤مريم٦م هبذا اعمٕمٜمك  ت وشمرمج٧م هذه اًمٙمٚمٛم٦م اعم٘مدَّ واًمس١مال اعمٝمؿ هٜم٤م: أٟمُف عم٤مذا وُمرسِّ

وايمتٗمك هب٤م اعمٗمرسون واعمؽممجقن!؟، ويم٠مهن٤م َسٌف قمـ اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل اعمراد ًمٚمب٤مري قمز 

 شمٕم٤ممم( ُمثالً؟. هللاًمٙمبش اعمذسمقِح ذم اوضمؾ يمٙمٚمٛم٦م )

٦ٍم وُمٜمٝم٤م:  وذم ُمٕمرض اجلقاب، ٟم٘مقل: ٓ خيٚمق إُمر ذم هذه اعمس٠مًم٦م ُمـ اطمتامٍٓت ُمٝمٛمَّ

إول: ان اًمٕمٚمامء واعمؽممجلم واعمٗمرسيـ يم٤مٟمقا ُمٚمتٗمتلم مت٤مم آًمتٗم٤مت إمم اعمٕمٜمك اعمراد  

                                           

، اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ. اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سم٤مًمٚمٖم٦م 8 - 8: 58ؾمٗمر ارُمٞم٤م  : راضمع قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم:0

، ُمٍم. اًمٙمت٤مب 8 - 8: اًمٗم٘مرات58، اإلصح٤مح 98اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، ؾمٗمر ارُمٞم٤م حت٧م رىمؿ 

ؿ، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ، اًمٕمٝمد اًم٘مدي8 - 8: 58. ؾمٗمر إرُمٞم٤م 044اعم٘مدس حت٧م اعمجٝمر: ص

 . ُمع ُمالطمٔم٦م اًمٗمرٍق اًمٞمسػم سملم قمب٤مرات اعمؽممجلم يمام ٓخيٗمك.0181ص ًمبٜم٤من، اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،

، اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ. اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، 01: 58ؾمٗمر ارُمٞم٤م  : راضمع قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم:9

، ُمٍم. اًمٙمت٤مب اعم٘مدس حت٧م 01اًمٗم٘مرات : 58، اإلصح٤مح 98اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، ؾمٗمر ارُمٞم٤م حت٧م رىمؿ 

اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من، اًمٙمت٤مب  ،01: 58. ؾمٗمر إرُمٞم٤م 044اعمجٝمر: ص

 . ُمع ُمالطمٔم٦م اًمٗمرٍق اًمٞمسػم سملم قمب٤مرات اعمؽممجلم يمام ٓخيٗمك.0181ص اعم٘مدس،
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ٕمقا وصقل اعمراد امم اًمِمٕمقب واعمّمداق إشمؿ اعمٕمٜمل سمِف أصالً، وًمذًمؽ أرادوا أن يٛمٜم

وإُُمؿ ٓهن٤م ىمْمٞم٦ٌم اهلٞم٦ٌَّم قم٤معمٞم٦ٌَّم يمام ؾمٞم٠ميت. وقمٚمٞمف ومٝمؿ ىمد أُمٕمٜمقا ذم اه٤مٟم٦ِم اعمٕمٜملِّ هبذه اًمٙمٚمٛم٦م 

ؾم٦م اًمتل ردَّده٤م اًمب٤مري قمز وضمؾ ُمرارًا وشمٙمرارًا ذم يمتبِف اعم٘مدؾم٦م، وشمسٓمٞمح اعمٕمٜمك اعمراد  اعم٘مدَّ

ًمٚمِمٕمقب وإُُمؿ، ومٝمل شمٕمٛمٞم٦ٌم وـمٛمٌس ًمٚمٛمٕمٜمك ذم اًمٙمت٥م اًمساموي٦م، وقمدم شمقضٞمح أُمرِه 

اعمراد، ووأٌد وىمتٌؾ آظمر هلذا اعم٘مّدس سمٓمري٘م٦ٍم طمْم٤مري٦ٍم يٜمدى هل٤م ضمبلُم آٟمس٤مٟمٞم٦َّم!، وهق قمغم 

 ا
ِ
 اعمجرُملم!.  هللطمدِّ ىمتٚمِف ُمـ ىمبِؾ أقمداء

 اًمّم٤مدىملم، ُم٤م ضم٤مء قمغم ًمس٤من سمٕمِض  
ِ
ٕمراء وهذا ُمـ ىمبٞمِؾ ُم٤م طمٙمك سمٕمُض إدسم٤مء واًمِمُّ

٦ِم اعمجرُملم، عم٤م ىم٤مَل ًمُف سمٕمُض ُمـ طمرَض اًمقاىمٕم٦َم إًمٞمٛم٦م ُمقسمخ٤ًم إّي٤مُه: وُيؽ!، عم٤مذا دُمٝمُز اًم٘متٚم

 قمٞم٤مًمِف واـمٗم٤مًمِف وهؿ يٜمٔمرون إًمٞمف سمٚمققم٦ٍم وأملٍ 
ِ
ـُ ذم إيذاء قمٚمٞمِف هبذه اًمٓمري٘م٦ِم اًمقطمِمٞم٦ِم، ومُتِٕم

 .(0)ودهِم٦ٍم!؟، وم٘م٤مل: ٕٟمَُّف ؾم٤مطم٦ُم ىمدٍس واؾمٕم٦ٍم إن سمِ٘مٞم٧َم يمِمٗم٧م زيٗمٜم٤م!

ث٤من: ان اًمٕمٚمامء واعمؽممجلم واعمٗمرسيـ يم٤مٟمقا همػم ُمٚمتٗمتلم مت٤مم آًمتٗم٤مت امم اعمٕمٜمك اًم 

اعمراد واعمّمداق إشمؿ اعمٕمٜمل سمِف أصالً، وًمٙمـ وىمع ُم٤م وىمع صدوم٦ًم، أو ضمري٤ًم قمغم ُم٤م أؾمس ًمُف 

إوائؾ، ومل ي٘مع ُم٤م وىمع قمـ قمٛمٍد، ومل شمٙمـ هٜم٤مك ؾمقُء ٟمٞم٦ٍَّم، ًمذا وم٤منَّ اجلٛمٞمَع سمريٌء مم٤م 

 ّمؾ!.طم

ومٛمٜمٝمؿ ُمٚمتٗم٧ٌم اًمث٤مًم٨م: ان اًمٕمٚمامء واعمؽممجلم واعمٗمرسيـ يٗمؽمىمقن ويتب٤ميٜمقن ذم ذًمؽ، 

رٌة وم٠مراد سف اعمٕمٜمك قمـ أصٚمِف ًمٞمٚمتبس إُمر  وًمٙمـ ذم ىمٚمبِف ُمرٌض ورواؾم٥ُم قمدائٞم٦ٍم ُمتجذِّ

 قمغم اجلٛمٞمع!. 

ٕمٜمك واًمبٕمض أظمر همػم ُمٚمتٗم٧م وضمرى قمغم ُم٤م ضمرى قمٚمٞمف همػمُه فمٜم٤ًّم ُمٜمُف أٟمُف مت٤مم اعم

ًمت٘مّمػٍم أو ىمّمقٍر ومٞمِف. وًمٚمحؼِّ وآٟمّم٤مف ٟم٘مقل: أٟمُف رسمام يم٤من أُمٌر ُمـ ذًمؽ!، وان يمٜم٤ّم 

                                           

ادمفم األديِب الؽبِر الراحل: أيب يؼغ : خمطوط، من الـثِر ادتؿقِِّز لشاظِر أهِل البقِت ظؾقفُم السالم وخ1

 دم ظؾقغ مع من خدَم وبؽى وأبؽى ظؾقفم. هللالبرصي، األُشتاذ ضقاء البدران رفعُه ا
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سمحس٥م ُم٤م شمقصٚمٜم٤م اًمٞمف ُمـ إـمالقمٜم٤م اًم٘م٤مس ٟمٛمٞمُؾ امم اًمرأي واإلطمتامل اًمث٤مًم٨م، وًمٙمـ جي٥ُم  

 أن ٟمقضَح سمٕمَض آُمقر اعمٝمٛم٦م ذم هذه اعمس٠مًم٦ِم:

ـُ سمّمدده أُمٌر وضمدانٌّ ُمت  ٕم٤مرٌف قمٜمد اًمٕمٚمامء واعمح٘م٘ملم واعمدىم٘ملم ذم اوًٓ: أن ُم٤م ٟمح

ؾم٦ِم ُمٜمبقذٌة شم٘مريب٤ًم طمس٥م  س، ٕنَّ هذه إؾمٗم٤مر اعم٘مدَّ اًمؽممج٤مت واًمتٗم٤مؾمػم ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدَّ

ُر سمِف هق ا ، ٕن آظمر ُم٤م ُيَٗمٙمَّ ويمتبِف ذم قم٤مملٍ ُم٤مديٍّ  هللاإلؾمت٘مراء اًمٕمٚمٛمل، وهذا رٌء ـمبٞمٕملٌّ

اؾمٛمُف ورؾمٛمُف وأهٚمُف، وإقمؿ إهمٚم٥م يريُد )ٟم٘مدًا  عمرءُ همٚمٞمٍظ سمٖمٞمٍض، ودٟمٞم٤ًم يٙم٤مُد يٜمسك ومٞمٝم٤م ا

٦ًم ٕهؾ اًمسٞم٤مؾم٦ِم واعم٤مل!، وأن أُمَر ا ٤ًم  هللٓ وم٘مدًا( سمحس٥م اًمتٕمبػمات احلديث٦م ظم٤مصَّ مل يزل وم٘مديَّ

سمزقمٛمٝمؿ، وإذا ص٤مَر ٟم٘مدًا ومٜمحـ أول اعم١مُمٜملم واعمس٤مرقملَم اًمٞمِف، وهذا هم٤مي٦ُم اإلضمح٤مف سمحؼِّ 

ُيٕم٤مُمُؾ هذا احلبٞم٥ُم اعمتحب٥ّم ًمٚمبنم، واًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، واًمٚمٓمٞمػ اعمقمم ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف، إذ 

اًمقدود، هبذه اًمٓمري٘م٦ِم اإلسمٚمٞمسٞم٦م اًمسٞمئ٦م. وٕن ؾمٞم٤مؾم٤مت اًمتٕمٛمٞم٦ِم واًمتِمقيش وحم٤مرسم٦ِم 

اًم٘مقيؿ، ؾمقاء  هللاًمٜمّمقص اعم٘مدؾم٦ِم مل شمزل ىم٤مئٛم٦م امم يقُمٜم٤م هذا وُم٤م اٟمٗمٙم٧م خُتٗمل ُمٕم٤ممل ديـ ا

ذًمؽ ذم اعمسٚمٛملم طمذو اًم٘مذة سم٤مًم٘مذة واًمٜمٕمؾ سم٤مًمٜمٕمؾ.  ذًمؽ قمٜمد اًمٞمٝمقد أو اًمٜمّم٤مرى وضمرى

وؾمٜمْمٗمل ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمبٞم٤من قمغم ُم٤م ٟمحـ سمّمدده ٓطم٘م٤ًم، حت٧م قمٜمقان: سمٞم٤مٌن ذم ـمٛمِس 

 هللوشمِمقيش اعمٕمٜم٤من، وم٤مٟمتٔمر! ًمٕمٚمَّٜم٤م ٟمتٛمٙمـ ُمـ ىمدِح هذه اعمْم٤مُملم ذم آذه٤من، سمٕمقن ا

 شمٕم٤ممم.

يٙمـ ًمديِف إـمالٌع واؾمٌع ذم اًمٚمٖم٤مت وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م صم٤مٟمٞم٤ًم: انَّ هٜم٤مك ُمـ اعمٗمرسيـ واعمؽممجلم مل  

ت هب٤م!، ومجٕمَؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م  ٟم٧م هب٤م هذه اًمٙمت٥م أو اًمتل شمرمج٧م اًمٞمٝم٤م ووُمرسِّ اًمتل دوِّ

)ظمروف( فمٜم٤ًَّم ُمٜمُف أهن٤م اًمٙمٚمٛم٦م اًمِم٤مومٞم٦م اًمقاومٞم٦م اعمٕمؼمة ًمتامم اعمٕمٜمك، وًمٙمٜمف أظمٓم٠م ذم ذًمؽ ُمـ 

 ٟمٞم٦ٍَّم.
ِ
 همػِم ىمّمٍد وؾمقء

وًمإلظمتّم٤مر، وقمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم، ٟم٠مظمُذ ُمٕمٜمًك واطمدًا هٜم٤م ًمٚمبٞم٤من وًمتسٚمٞمط  
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اًمْمقء قمٚمٞمف، وم٤من يمٚمٛم٦م )يّز( واًمٙمٚمٛم٦م اًمتل سمٕمده٤م )قمقُمٞمد(مل يٙمـ أطمٌد ًمديِف اًمِمج٤مقم٦م 

واجلرأة قمغم شمرمجتٝمام وشمٗمسػممه٤م ظمقوم٤ًم ُمـ اًمٕمقاىم٥م!، ٕهنام يٙمِمٗم٤من اًمقضمف اًمٜم٤مصع 

شمٕم٤ممم إقمٔمؿ وإشمؿ ذم هذا اًمقضمقد، وًمٙمـ ًمإلٟمّم٤مف وم٤من ُمـ سملم اعمٗمرسيـ  هللعمنموع ا

واعمؽممجلم واًمنّماح اعمٕم٤مسيـ ُمـ اًمتٗم٧م امم إُمر اعمخٗمل، وأسمدى ؿمٞمئ٤ًم يِمٙمُر قمٚمٞمف، ُمـ 

حم٤موًم٦م يمِمػ اًم٘مٜم٤مع وًمق ىمٚمٞماًل قمـ اًمرسِّ اإلهلل ذم هذا اًمٜمّص اعم٘مّدس!، وؾمٞمتْمح ذًمؽ ذم 

 قضٞمح جي٥م اًمقىمقف قمٜمد هذا اًمٜمصِّ ىمٚمٞمالً واإلًمٗم٤مت امم سمٕمض ُم٤مومٞمف:اًمبٞم٤من اًمت٤مزم، وًمٚمت

 ،اًمٕم٤مملٜم٘مذ سمٔمٝمقر ُمُ  سُي٦م ٟمجد اؿم٤مرات × ء اًمٜمبلؾمٗمر اؿمٕمٞم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م ٗملوم

 ’إيمرم اًمرؾمقل عم٤م ورد قمـ هل٤م دٓٓت ، اًمتلشمٕم٤ممم هللسم٤م وارشمب٤مـمف طمٙمٛمف ويمٞمٗمٞم٦م

 ضم٤مءتوىمد  ،# اعمٝمدي آُم٤مم سمخّمقصلم وقمٛمقم اعمسٚمٛم ^اهل٤مديـ ُمـ آًمفِ  وآئٛم٦م

 عُ ػمومَ ؾَم  اًمٞمقم ذًمؽ وذم 01) ش:اًم٘م٤مئؿ»وهق  اعمٝمّٛم٦م سم٠مطمد اًم٘م٤مسمف # آُم٤مم امم آؿم٤مرة

  .(0)(داً جَم  فُ حمٚمُّ   ُويٙمقن هُ ٜمتٔمرُ وشمَ   ُفٓمٚمبُ شمَ  اًمتل وآُمؿ ًمٚمِمٕمقب  ًراي٦مش اًم٘م٤مئؿُ »

ىمٝم٤م شم١ميّمد قمغم: أّن يمّؾ اًمِمٕمقب وآُمؿ شمٓمٚمبف ويمام هق واضح وم٤مّن هذه اًمٗم٘مرة سم٤مـمال 

وشمٜمتٔمره ىمبؾ جمٞمئِف اعمب٤مرك، وًمٞمس ىمساًم ُمـ هذه اًمِمٕمقب وإُمؿ، وهذا يدّل قمغم ُمٕمروم٦م 

هذه اًمِمٕمقب وآُمؿ هبذا اًمرضمؾ آهلّل اعم٘مدس، ومٝمل شمٕمرومف سمٙمّؾ أسمٕم٤مد اعمٕمروم٦م: ُمٕمروم٦م 

قمّز وضمّؾ ذم ومٓمرهتؿ ُمٕمروم٦م ظمٚمٞمٗمتِف  هللومٓمرّي٦م، وُمٕمروم٦م قم٘مٚمٞم٦م، وُمٕمروم٦م ؾماموّي٦م!. طمٞم٨م زرع ا

إقمٔمؿ اعمّدظمر، وأوطمك اًمٞمٝمؿ ذًمؽ قمؼَم خمتٚمػ اًمٕمّمقر، وأدريمقا ذًمؽ أيْم٤ًم سمٕم٘مقهلؿ ُمـ 

 وُمٜمٝم٤م: ظمالل إدًّم٦م اهل٤مئٚم٦م اًمتل ٓ شُمٕمّد وٓحتَم،

                                           

. اٟمٔمر: اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، ؾمٗمر إؿمٕمٞم٤مء، 894اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، ص : إٔصؾ اًمٕمؼمى،01: 00: ؾمٗمر أؿمٕمٞم٤م 0

، 01: 00ؾمٗمرًا، ُمٍم. ؾمٗمر أؿمٕمٞم٤م  76ٞم٦م ، اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسم01، اًمٗم٘مرة، 00اإلصح٤مح 

. وؾمٜم٘مػ قمغم شمرك يمٚمٛم٦م 995ص اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من، اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،

ك( دون شمرمج٦م قمغم اًمتقازم. )أهؾ اًمبٞم٧م رم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس(، ص . وذم سمٕمض 097 - 096)يسَّ

 اًمٜمسخ: ويٙمقُن حمٚمُف جمٞمدًا، واعمٕمٜمك واطمد!.
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سمدًء سم٤مًمٗمػموس اًمّمٖمػم  اّن اخل٤مًمؼ اًم٘م٤مدر احلٙمٞمؿ اًمذي أشم٘مـ صٜمع يمّؾ رء ذم اًمقضمقد  

: ومٛمـ دواقمل أنشمّؿ أيمتِم٤مومٝم٤م حلّد  واٟمتٝم٤مًء سم٠مقمٔمؿ جمّرةٍ  ،سم٤مًمٕملم اعمجّردة ُيرى اًمذي ٓ

اًمنمقمل  أن ُيٛم ي طمٙمَٛمُف ذم إرض، وُيريٜم٤م قمدًَمُف وىمسَٓمُف سمقاؾمٓم٦م ممثّٚمفِ  ورسمقسمّٞمتفِ  طمٙمٛمتفِ 

 اًمّدال قمٚمٞمف واحل٤ميمؿ سم٠مؾمٛمف، وٓيؽمك اًمدٟمٞم٤م هٙمذا قمغم قماّلهت٤م، واًمِمٕمقَب ًم٘مٛم٦ًم ؾم٤مئٖم٦مً 

٤م سمٗمّٙمٞمف ومرقمقن وه٤مُم٤من وضمٜمقدمه٤م وسم٘مقاٟملم وضٕمٞم٦ّم ىمد شمؼّمَأ ُمٜمٝم٤م يمّؾ ٓزال يٛمْمٖمٝم

  .، سمؾ يمؾُّ ُمـ ًمديِف رٌء ُمـ اًمٗمٓمرِة!ذيػ

وفمٚمؿ  طمٞمٍػ عم٤م أص٤مهب٤م ُمـ  شمٓمٚمبُُف ٟم٤مسًا وُمٕمٞمٜم٤ًم وُمٖمٞمث٤ًم وُمٜم٘مذاً  ،ومٝمذه اًمِمٕمقب وإُمؿ

 قمغم ُمدى شمٕم٤مىم٥م اًمٕمّمقر!. 

اٟمتٔم٤مرًا ومٞمف إُمُؾ واًمرضم٤مُء، يمِمقق إرض  ًمذا ومٝمل شمٜمتٔمُرُه، إٟمتٔم٤مَر احلبٞم٥م حلبٞمبف، 

ـّ اًمٞمف طمٜمٞمٜم٤ًم ُمٜم٘مٓمع اًمٜمٔمػم. وسمٕمدُم٤م سمّٞمٜم٧م اًمٗم٘مرة اًمٕم٤مذة اٟمتٔم٤مر  اجلدسم٤مء ًم٘مٓمر اًمسامء: وحت

اًمِمٕمقب وإُمؿ وـمٚمبٝمؿ ًمٚم٘م٤مئؿ، ذيمرت ٟمتٞمج٦م هذا اًمٓمٚم٥م وآٟمتٔم٤مر اعم٘مّدس قمٜمدُم٤م ُيّؾ 

ن وضمقُدُه سملم ؿمٕمقب إرض وأممٝم٤م (: أي يٙمقجمداً  حمٚمفُ  ويٙمقنُ سمٞمٜمٝمؿ طمٞم٨م ىم٤مًم٧م: )

ُمٗمخرًة يمؼمى، وسمريم٦ًم وٟمٕمٛم٦ًم قمٔمٛمك، وأرشم٘م٤مًء سمٛمستقى آٟمس٤مٟمٞم٦ّم امم أقمغم ُذرى اعمجد 

 واًمٕمّزة واًمٙمراُم٦م وُمب٤مريم٦م اًمرّب ضمّؾ وقمال. 

قمز وضمّؾ  هللامم هٜم٤م، يمؿ يبدو هذا اعمٕمٜمك مجٞمالً وُمب٤مريم٤ًم وؿمّٗم٤موم٤ًم وأظّم٤مذًا، ومٗمٞمِف ًمٓمُػ ا...

ُه طمدود، وشمُ ُف وومٞمٜمُّ وُمَ  مجٕم٤مء سم٤مٟٓمتٔم٤مر اجلٛمٞمؾ وشمٚمّ٘مل اعمزيد ُمـ  ٘م٤مسمٚمُف اًمبنمي٦مُ ْمُف اًمذي ٓ حتدُّ

  اًمٙمريؿ اعمٓمٚمؼ.

 هذه اًمٗم٘مرة ُمٜمف ظم٤مّص٦م وم٘مد قمٛمدسم٤مخلّمقِص وودىمَّتِف ًمٙمـ سمسب٥م أمهٞم٦ّم هذا اًمٜمص و

٤م أو ُمٕمٜم٤مه ٘مٚم٥مًم ،ٝم٤موشمِمقيِم اًمداُمٖم٦م آهلٞم٦م احل٘مٞم٘م٦م ـمٛمس إمم ،)أقمداء احلّؼ واًمّّمدق(

!، إذ ًمق قمرَف وىمد ٟمجحقا ذم ذًمؽ امم أُمد همػم سمٕمٞمد ،ًمٍمومف قمـ إذه٤من ىمَدَر آُمٙم٤من

٦ِم  اًمٜم٤مُس ُمـ ظمالِل هذا اًمٜمّص أطم٘مٞم٦ََّم اًمثٚم٦ََّم اًم٘مٚمٞمٚم٦َم اًم٘م٤مئٚملَم هبذِه اًمٕم٘مٞمدِة اإلهلٞم٦ِم احل٘مَّ
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٦ٌم ُمستْمٕمٗم٦ٌم ُمـ وصمٚم٦ٌَّم ىمٚمٞمٚم واعمب٤مريم٦ِم، وهؿ ذم اًمقاىمِع صمٚم٦ٌَّم ىمٚمٞمٚم٦ٌم ُمستْمٕمٗم٦ٌم ُمـ اعمسٞمحٞملم،

وصمٚم٦ٌَّم ىمٚمٞمٚم٦ٌم ُمستْمٕمٗم٦ٌم ُمـ اعمسٚمٛملم وهؿ  وصمٚم٦ٌَّم ىمٚمٞمٚم٦ٌم ُمستْمٕمٗم٦ٌم ُمـ سم٘مٞم٦ِّم اًمدي٤مٟم٤مت، اًمٞمٝمقد،

ـُ سم٤معمخٚمِّص، وًمٙمـ  اًمِمٞمٕم٦م!، ومٛمٜمٓمؼ هذِه اًمٕم٘مٞمدة دىمٞمٌؼ وذيٌػ، ومٜمرى يمؾَّ إدي٤مِن شم١مُم

زَّ وضمؾَّ ذم قمقامل ىمبَؾ قم هللهبذِه اًمٙمٞمٗمٞم٦َِّم ومٙمال وأًمُػ يمال، سمؾ هل٤م أهٚمٝم٤م اًمذيـ اصٓمٗم٤مهؿ ا

 . اًمدٟمٞم٤م!

وإلُم٤مـَم٦م اًمّٚمث٤مم قمـ هذه اعمح٤موًم٦م اًمب٤مئس٦م ويمِمٗمٝم٤م، ٟمِمػم امم أُمريـ: إول: إّن اًمٚمٗمٔم٦م 

( ُمـ اًمٜمّص اًمٕمؼمي، شمٕمٜمل: )ؾمػمومع(، 01اًمتل وردت ذم اًمٗم٘مرة) (0)اعمخّمقص٦م )يّسز(

ف )ٟم٤مؾم٤م( سمٛمٕمٜمك: . واعم٤م ي ُمٜم(9)وىمد ضم٤مءت سمّمٞمٖم٦م آؾمت٘مب٤مل ًمدظمقل طمرف )اًمٞم٤مء( قمٚمٞمٝم٤م

مل يؽمضمؿ ًمٗمٔم٦م )يّسز( اًمٕمؼمّي٦م  (5)، وُمؽمضمؿ )اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ( ذم اًمٜمسخ٦م اًمٕمرسمٞم٦ّم(6))رومع(

شمرمج٦م امم اًمّٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦ّم حم٤موًم٦ًم ُمٜمف ًمبس  واًمتل شمٕمٜمل: )ؾمػمومع(، سمؾ أسم٘م٤مه٤م قمغم طم٤مهل٤م ُمـ همػم

                                           

، الـسخة 1005ص ،10: 11شػر أصعقا ، ظن 128 - 127ص (ادؼدس الؽتابدم ×تالبق )اهل:1

دٍة ومػتوحٍة، ولعّل صاحب )أهل البقت  ( بسٍغ واحدٍة مشدَّ العربقة. وجاءت دم ادصادر كؾؿة )يَّسَّ

ة إصتباهاً. واكظر: شػر إصعقاء   ـ 1: 11دم الؽتاب ادؼدس( أثبتفا بسقـقغ لؾتوضقح فُلضقػت الشدَّ

، بركابا: من تالمقذ 18 ـ 15وذحُه وجوابُه دم اكجقل بركابا، فػي الػصل الثامن والثامكون:  10

، وكسخة اإلكجقل ادـسوبة القه، ترمجفا العالمة ادسقحي الؾبـاين الدكتور خؾقل شعادة من ×ادسقح

تاب، كظرات دم اكجقل وهي من خزائن الػاتقؽان بالؾغة اإليطالقة. و دم: ك ـ اإلكؽؾقزية اػ العربقة

وفقفام: اكُه أثبت اكجقل بركابا الؼائم ادـؼذ دم آخر الزمان باشم  92بركابا، حمؿد ظع قطب، ص

 . 52 ـ 31)مّسقا(...الخ، اكظر: ادسقح ادوظود وادفدي الـتظر، ص

 .98: ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ص9

 .604ص قمريب، -: اعمٕمجؿ احلدي٨م، قمؼمي 6

. 894اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ص ، إٔصؾ اًمٕمؼمى،01: 00. ؾمٗمر أؿمٕمٞم٤م 0114ص ،01: 00: ؾمٗمر أؿمٕمٞم٤م 5

، اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ُمٍم: وم٘مد 01، اًمٗم٘مرة، 00اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، ؾمٗمر إؿمٕمٞم٤مء، اإلصح٤مح 

، اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، مجٕمٞم٦م 01: 00أردف يمٚمٛم٦م )يّز( سم٤مًم٘م٤مئؿ، وم٘م٤مل: يّز اًم٘م٤مئؿ...اًمخ. ؾمٗمر أؿمٕمٞم٤م 

( قمغم طم٤مهل٤م دون شمرمج٦م.995ص  ًمبٜم٤من، اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم  . وىمد شُمريم٧م يمٚمٛم٦م )يزَّ
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ٕواُمر !. وًمٙمـ ُم٤مذا ًمق صدرت ا#ـ  اًم٘م٤مئؿـ  اًمٖمٛمقض طمقل ُمٗمٝمقم اعمٕمٜمك واصم٤مرة 

ؾم٦م ُمـ اًمٙمب٤مر ذم اًمٙمٜم٤مئِس واًمديِر وهمػمه٤م سمٕمدِم اًمسامِح ُمٓمٚم٘م٤ًم ُمـ شمرمج٦ِم هذِه اًمٙمٚمٛم٦ِم  اعم٘مدَّ

ِ واًمِم٤مرِح ـمريؼ آظمر، ومت٠مُمؾ!.  أسمدًا!، ومٝمؾ يم٤مَن ًمٚمٛمؽمضمِؿ واعمٗمرسِّ

 وشمٕمٜمل ،(0)وأُّم٤م إُمر اًمث٤من: اّن ًمٗمٔم٦م )قمقُمٞمد( ضم٤مءت )يم٤مؾمؿ وم٤مقمؾ(

دار  ،سمػموت ،ُأومم بٕم٦ماًمٙمت٤مب اعم٘مدس، ـم ضم٤مء ذموأُم٤م ُم٤م  (6)...اًمخ.(9))اًم٘م٤مئؿ(

اًمٕمٝمد  ،ذم ًمبٜم٤من اعم٘مدساًمٙمت٤مب  مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم اًمنمق إوؾمط،

( ومٝمق ُمـ اًمروقم٦م 01و  0: )00، ذم ؾمٗمر إؿمٕمٞم٤م 0994اإلصدار اًمث٤من  ،اًم٘مديؿ

ك 0)وهق يم٤مٔيت: سمٛمٙم٤من، ويستحؼُّ اًمت٠مُمُّؾ،  ـٌ  ويٜمٛمق (5)خيُرُج ومرٌع ُمـ ضمذع َيسَّ هُمّم

                                           

 .68: ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ص0

 .659ص : اعمٕمجؿ احلدي٨م:9

 سمتٍّمف. 098 - 097ص (اعم٘مدس اًمٙمت٤مبذم ×اًمبٞم٧م : )اهؾ6

طمٞمٜم٤ًم،  ×ٟمسؾ داود، وىمد سمنّمت اًمتقراة سم٠من اعمٜمجل وخمٚمص اًمٕم٤ممل هق ُمـ ×: يّز: هق واًمُد داود5

... اًمخ، همػم ان ُمٗمرسي اًمتقراة يٍمون قمغم اًم٘مقل أنَّ هذه ×وطمٞمٜم٠ًم آظمر ُمـ ٟمسؾ يقؾمػ

...، ومٝمؾ احلّؼ يمذًمؽ ؟ ًمٙمـ ًمق رضمٕمٜم٤م قمغم ؾمبٞمؾ اًمتٛمثٞمؾ ٓ احلٍم: امم ×اًمِمخّمٞم٤مت متثُّؾ اعمسٞمح

ٚمؽ و سمرك ٓسمـ ؿ اقمط اطمٙم٤مُمؽ ًمٚمٛمًمٚمٝما 0، ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس، ُمٍم: طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمف: )79اعمزُمقر 

 5حتٛمؾ اجلب٤مل ؾمالُم٤م ًمٚمِمٕم٥م و آيم٤مم سم٤مًمؼم*  6يديـ ؿمٕمبؽ سم٤مًمٕمدل و ُمس٤ميمٞمٜمؽ سم٤محلؼ*  9اعمٚمؽ* 

خيِمقٟمؽ ُم٤م داُم٧م اًمِمٛمس و ىمدام  4ي٘م ي عمس٤ميملم اًمِمٕم٥م خيٚمص سمٜمل اًمب٤مئسلم و يسحؼ اًمٔم٤ممل* 

ينمق ذم  7آرض* يٜمزل ُمثؾ اعمٓمر قمغم اجلزاز و ُمثؾ اًمٖمٞمقث اًمذاروم٦م قمغم  8اًم٘مٛمر امم دور ومدور* 

ويٛمٚمؽ ُمـ اًمبحر امم اًمبحر وُمـ اًمٜمٝمر امم  8اي٤مُمف اًمّمديؼ و يمثرة اًمسالم امم ان يْمٛمحؾ اًم٘مٛمر* 

ُمٚمقك شمرؿمٞمش و اجلزائر  01اُم٤مُمف دمثق اهؾ اًمؼمي٦م و اقمداؤه يٚمحسقن اًمؽماب*  9اىم٤ميص آرض* 

 09آُمؿ شمتٕمبد ًمف* و يسجد ًمف يمؾ اعمٚمقك يمؾ  00يرؾمٚمقن شم٘مدُم٦م ُمٚمقك ؿمب٤م وؾمب٤م ي٘مدُمقن هدي٦م* 

يِمٗمؼ قمغم اعمسٙملم و اًمب٤مئس و خيٚمص  06ٟٓمف يٜمجل اًمٗم٘مػم اعمستٖمٞم٨م و اعمسٙملم اذ ٓ ُمٕملم ًمف* 

و يٕمٞمش و يٕمٓمٞمف  04ُمـ اًمٔمٚمؿ و اخلٓمػ يٗمدي اٟمٗمسٝمؿ و يٙمرم دُمٝمؿ ذم قمٞمٜمٞمف*  05اٟمٗمس اًمٗم٘مراء* 

ذم آرض ذم رؤوس اجلب٤مل شمٙمقن طمٗمٜم٦م سمر  08ُمـ ذه٥م ؿمب٤م و يّمكم ٓضمٚمف دائام اًمٞمقم يمٚمف يب٤مريمف* 

يٙمقن اؾمٛمف امم اًمدهر ىمدام  07شمتاميؾ ُمثؾ ًمبٜم٤من صمٛمرهت٤م و يزهرون ُمـ اعمديٜم٦م ُمثؾ قمِم٥م آرض* 
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ُأصقًمف(. صمّؿ يبلّم قمؼم صمامٟمٞم٦م وم٘مرات صٗم٤مت وُم١مهالت وظمػمات هذا اعمققمقد اعمب٤مرك،  ُمـ

ك راي٦ًم ًمٚمِمٕمقب )ذم ذًمؽ اًمٞمقم وخيٚمص ذم اًم٘مقل امم: . شمٓمُٚمبُُف إُُمؿ يرشمٗمُع أصُؾ يسَّ

قَر سَم٘مٞم٦َّم ؿمٕمبف  ٓومتداء وذم ذًمؽ اًمٞمقم يٕمقُد اًمربُّ ومٞمُٛمدُّ يَدهُ  00ويٙمقُن ُمقـمٜمُف جمٞمدًا،  ذم أؿمُّ

ويرومُع اًمربُّ راي٦ًم ذم 09 وُمٍَم وومؽموَس ويمقَش وقمٞمالَم وؿمٜمٕم٤مَر ومح٤مَة وذم ضُمُزر اًمبحر،

  .(0)إُُمؿ...(

: ُمـ هق اًم٘مْمٞم٥م سمجدارٍة، أٓ وهق ٝمٜم٤م ؾم١ماٌل يٓمرُح ٟمٗمسُف وهققمغم يمؾِّ طم٤مٍل، ومو 

، ^ّي٦م إٟمبٞم٤مءوهق ُمـ ذراعمب٤مرك اًمذي خيرُج ذم آظمر اًمزُم٤من يمٛمٜم٘مٍذ ًمٙمّؾ اًمِمٕمقب وإُُمؿ 

ك( يمام ذم هذا اًمٜمّص وهمػمه ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس، وشم٤مرًة ذم ٟمّمقص ُأظمر ىم٤مل  وُمـ ضمذع )َيسَّ

  .(9)×إٟمَّف ُمـ ٟمسؾ يقؾمػ

ك( هذا، هؾ ُهَق )يس ـَ  . واًم٘مرآن احلٙمٞمؿ. إٟمََّؽ يس): ( ذم ىمقًمف شمٕم٤مممو)َيسَّ عَم

هق اًمذي ورد ذم  ؟، أم(0)(٤مؾملم: )ؾمالٌم قمغم ال يذم ىمقًمف شمٕم٤ممم (5)؟. و)ي٤مؾملم((6)(اعمرؾمٚملم

                                            

اًمف ارسائٞمؾ اًمّم٤مٟمع  هللُمب٤مرك اًمرب ا 08اًمِمٛمس يٛمتد اؾمٛمف و يتب٤مريمقن سمف يمؾ اُمؿ آرض يٓمقسمقٟمف* 

رض يمٚمٝم٤م ُمـ جمده اُملم صمؿ اُملم مت٧م و ُمب٤مرك اؾمؿ جمده امم اًمدهر و ًمتٛمتٚمئ آ 09اًمٕمج٤مئ٥م وطمده* 

صٚمقات داود سمـ يسك*(.ُمع ُمالطمٔم٦م اإلظمتالف ذم أًمٗم٤مظ اًمؽممج٦م )ويمال اعمٕمٜمٞملم واطمد( ذم: اًمٙمت٤مب 

اعم٘مدس، ـمبٕم٦م ُأومم، سمػموت، دار اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم اًمنمق إوؾمط، اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، اإلصدار اًمث٤من 

وهق مل ي٘مؿ  ×ومٝمؾ يٛمٙمـ أن يٙمقن هذا اعمسٞمح. وٟمٔمػُم هذا يمثػم. 79، اعمزُمقر 787ص  م،0994

 ُمـ هذا ؟ اٟمٔمر: اعمٝمدي اعمٜمتٔمر سملم اًمديـ واًمٗمٙمر اًمبنمي،
ٍ
وُم٤م سمٕمده٤م، حت٧م قمٜمقان:  47ص سمٌمء

 اعمخّٚمص ذم اًمتقراة.

 ، ؾمٗمرإؿمٕمٞم٤م 995ص : اًمٙمت٤مب اعم٘مدس، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من، اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ،0

00( :0،01 ،00 ،09.) 

 ، اٟمٔمر: اعمٝمدي اعمٜمتٔمر سملم اًمديـ واًمٗمٙمر اًمبنمي،×ُأظمرى، أٟمف ُمـ ٟمسؾ يقؾمػ : وذم ٟمّمقص9

 .47ص

 .6 -0: ؾمقرُة يس: 6

 وىمد ورَد ذم اًم٘مرآن. ’: أطمُد أؾمامء اًمٜمبّل حمٛمد5
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. أم هق رٌء، وأُمٌر آظمر، وؿمخّمٞم٦ٌَّم ُأظمرى، ٓ قمٚم٘م٦َم وٓ (9)إٟمجٞمؾ سمرٟم٤مسم٤م وؾُمّٛمَل سمـ)ُمّسٞم٤م(؟ 

  ُمٜم٤مؾمب٦َم هل٤م ومٞمام أوردٟم٤مُه؟.

، وىم٤مرّٟم٤مه٤م ُمع: 94 ـ00: 84، اإلصح٤مح (6)×وًمق أٟم٤م متٕمٜم٤ّم ذم ؾمٗمر إؿمٕمٞم٤مء اًمٜمبّل 

                                            

 ، وُم٤م سمٕمده٤م.58: اٟمٔمر: اعمسٞمح اعمققمقد واعمٝمدي اًمٜمتٔمر، ص0

، وٟمسخ٦م ×، سمرٟم٤مسم٤م: ُمـ شمالُمٞمذ اعمسٞمح08 ـ 04: وذطمُف ُ ذم اٟمجٞمؾ سمرٟم٤مسم٤م، ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ واًمثامٟمقن: 9

اإلٟمجٞمؾ اعمٜمسقسم٦م اًمٞمف، شمرمجٝم٤م اًمٕمالُم٦م اعمسٞمحل اًمٚمبٜم٤من اًمديمتقر ظمٚمٞمؾ ؾمٕم٤مدة ُمـ اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م امم 

اًمٕمرسمٞم٦م، وهل ُمـ ظمزائـ اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من سم٤مًمٚمٖم٦م اإليٓم٤مًمٞم٦م. و ذم: يمت٤مب، ٟمٔمرات ذم اٟمجٞمؾ سمرٟم٤مسم٤م، حمٛمد قمكم 

جٞمؾ سمرٟم٤مسم٤م اًم٘م٤مئؿ اعمٜم٘مذ ذم آظمر اًمزُم٤من سم٤مؾمؿ )ُمّسٞم٤م(...اًمخ، اٟمٔمر: وومٞمٝمام: اٟمُف أصمب٧م اٟم 99ىمٓم٥م، ص

 .49 ـ 60اعمسٞمح اعمققمقد واعمٝمدي اًمٜمتٔمر، ص

، الؽتاب ادؼّدس بالؾغة العربقة 25 ـ 11، الػؼرة: 65: اكظر: العفد الؼديم، شػر إصعقاء، اإلصحاح 3

الرب و كسوا جبل قدد و رتبوا  اما اكتم الذين تركوا 11شػرًا، مرص. فؼد جاءت كام يع:) 73

فاين اظقـؽم لؾسقف و جتثون كؾؽم  12لؾسعد االكز مائدة و مالوا لؾسعد االصغر مخرا ممزوجة* 

لؾذبح الين دظوت فؾم جتقبوا تؽؾؿت فؾم تسؿعوا بل ظؿؾتم الؼ دم ظقـي و اخستم ما مل ارس به* 

تم جتوظون هوذا ظبقدي يؼبون و اكتم لذلك هؽذا قال السقد الرب هوذا ظبقدي ياكؾون و اك 13

هوذا ظبقدي يسكؿون من ضقبة الؼؾب و اكتم  14تعطشون هوذا ظبقدي يػرحون و اكتم ختزون* 

و ختؾػون اشؿؽم لعـة دختاري فقؿقتك  15ترصخون من كابة الؼؾب و من اكؽسار الروح تولولون* 

الرض يتزك باله احلق و الذي حيؾف دم فالذي يتزك دم ا 16السقد الرب و يسؿي ظبقده اشام اخر* 

الين هاكذا  17االرض حيؾف باله احلق الن الضقؼات االوػ قد كسقت و الهنا اشتست ظن ظقـي* 

بل افرحوا و ابتفجوا  18خالق شاموات جديدة و ارضا جديدة فال تذكر االوػ و ال ختطر ظذ بال* 

فابتفج باورصؾقم و افرح  19ؾقم هبجة و صعبفا فرحا* اػ االبد دم ما اكا خالق الين هاكذا خالق اورص

ال يؽون بعد هـاك ضػل ايام و ال  20بشعبي و ال يسؿع بعد فقفا صوت بؽاء و ال صوت رصاخ* 

و يبـون بقوتا و  21صقخ مل يؽؿل ايامه الن الصبي يؿوت ابن مئة شـة و اخلاضئ يؾعن ابن مئة شـة* 

ال يبـون و اخر يسؽن و ال يغرشون و اخر  22ون اثامرها* يسؽـون فقفا و يغرشون كروما و ياكؾ

ال يتعبون باضال و ال يؾدون  23ياكل الكه كايام صجرة ايام صعبي و يستعؿل خمتاري ظؿل ايدهيم* 

و يؽون اين قبؾام يدظون اكا اجقب و فقام هم  24لؾرظب الهنم كسل مباركي الرب و ذريتفم معفم* 

لذئب و احلؿل يرظقان معا و االشد ياكل التبن كالبؼر اما احلقة فالساب ا 25يتؽؾؿون بعد اكا اشؿع* 
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، خلٚمّمٜم٤م امم ٟمتٞمج٦ٍم ُمٝمّٛم٦ٍم يمام أصمبتٝم٤م اًمٕمالُّم٦م حمٛمد (0)رساءؾمقرة اإل ُمـ 8ـ  5اعمب٤مريم٦م  أي٤مت

أٟمٗم٦م  ×يمت٤مسمف )اإلؾمالم ذم اًمٙمت٥م اًمساموي٦م( ُمٗمرّسًا أىمقال إؿمٕمٞم٤مء اًمٜمبّل اًمّم٤مدىمل ذم 

ًم٧م ذيٕم٦م إرسائٞمؾ  ـٍ ُمٜمػٍم شمبدَّ اًمذيمر قمغم اًمِمٙمؾ اًمت٤مزم: )هذه أي٤مُت اًمبّٞمٜم٤مُت شُمبنّمُ قمـ زُم

ّٓ قمـ إرسائٞمؾ عمخت٤مريـ آظمريـ، ومال اؾمَؿ  هللإمم ُأظمرى، ويمذًمؽ ظمػمُة ا اؾمؿ اًم٘م٤مئد  إ

 (9)اًمديٜمل إٔظمػم(.

، ومٝمق يدقمق (6)ويمذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: )وومديٜم٤مُه سمذسمٍح قمٔمٞمٍؿ( 

                                            

ضعامفا ال يمذون و ال هيؾؽون دم كل جبل قدد قال الرب(. ولؾوقوف ظذ الـص بجامله وروظته، 

 العفد الؼديم، مجعقة الؽتاب ادؼدس دم لبـان، الؽتاب ادؼدس، ،25 - 11: 65اكظر: شػر أصعقا 

 دم السمجة واضٌح!.. والػرُق 990ص

 وًمتٕمٚمـ ُمرشملم آرض ذم ًمتٗمسدن اًمٙمت٤مب ذم ارسائٞمؾ سمٜمل : )وىمْمٞمٜم٤م امم8 ـ 5ؾمقرة اإلرساء: أي٤مت،  :0

 اًمدي٤مر ويم٤منؿمدؿمد ومج٤مؾمقا ظمالل سم٠مس قمب٤مدا ًمٜم٤م أوزم قمٚمّقايمبػما. وم٤مذا ضم٤مء وقمد أوٓمه٤م سمٕمثٜم٤م قمٚمٞمٙمؿ

 أطمسٜمتؿ ايمثر ٟمٗمػما. إنْ  وضمٕمٚمٜم٤ميمؿوسمٜملم سم٠مُمقال واُمددٟم٤ميمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمرة رددٟم٤م ًمٙمؿ وقمدا ُمٗمٕمقٓ. صمؿ

وًمٞمدظمٚمقا اعمسجد يمام  ًمٞمسقؤا وضمقهٙمؿ ومٚمٝم٤م وم٤مذا ضم٤مء وقمُد أظمرة أؾم٠مشمؿ وان ٟٓمٗمسٙمؿ أطمسٜمتؿ

وا ُم٤م قمٚمقا شمتبػما. قمسك ُمّرة أول دظمٚمقه  قمدٟم٤م وضمٕمٚمٜم٤م ضمٝمٜمؿ قمدشمؿ وان يرمحٙمؿ أن رسمٙمؿ وًمٞمتؼمِّ

 أن اًمّم٤محل٤مت يٕمٛمٚمقن اًمذيـ ويبنم اعم١مُمٜملم أىمقام هل ًمٚمتل هيدي هذا اًم٘مرآنطمّمػما. ان ٚمٙم٤مومريـًم

 وُمٗم٤مد هذه أي٤مت اعمب٤مريم٦م ذم: .قمذاسم٤ًم أًمٞمام( اقمتدٟم٤م هلؿ ظمرةسم٤مٓ ٓ ي١مُمٜمقن اًمذيـ اضمرا يمبػما. وانهلؿ

 .68ـ  64ص 6: ج’اًمّمحٞمح ُمـ ؾمػمة اًمٜمبك إقمٔمؿ 

وما  53.ادسقح ادوظود وادفدي الـتظر، ص238 ـ 237ص : اإلشالم دم الؽتب الساموية،: اكظر2

 - 150بعدها. ولؾؿزيد يراجع: االظتؼاد بؿـجي العامل دم الؼرآن والعفدين )رشالة ماجستر(، ص

 . وكالمها لؾؿملف.219 - 120. ومـجي العامل دم ظؼائد االديان الساموية، ص157

 . شمٗمسػم اعمٞمزان،695ص8. وشمٗمسػم ذًمؽ ذم: شمٗمسػم جمٛمع اًمبٞم٤من، ج017آي٦م : ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت: 6

.واٟمٔمر: شم٠مويؾ أي٦م وإظمذ واًمردِّ 047ص8ج . وملَ ؾمّٛمَل قمٔمٞماًم ذم: شمٗمسػم اًمثٕمٚمبل،046ص07ج

 .698-698ص9ذم ذًمؽ، ذم اإلٟمتّم٤مر، اًمٕم٤مُمكم، ج
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ٓ شمٜمحٍم وومقائدُه  ؿاًمٙمري اًم٘مرآن أهمراض ًمٚمقىمقف قمٜمده ـمقياًل واًمت٠مُمُّؾ ومٞمُف!. وذًمؽ إلنَّ  

ؿ  ،ُمـ ُمراطمؾ احلٞم٤مة أسمداً   ٍ ُمٕمٞمٜم٦مسمٛمرطمٚم٦م أو سم٘مْمٞم٦ٍَّم وواىمٕم٦ٍم واطمدٍة سمٕمٞمٜمٝم٤م، وخمٓملٌء ُمـ طمجَّ

 رآنًمٚم٘م آهلل وهق اعمٕمٚمؿ ’حمٛمد واًمٜمبل اًم٘مرآن واطمتٙمرُه ذم أُمٍر ُم٤م أو عمّمٚمح٦ٍم ُمٕمٞمَّٜم٦ٍم،

فِ  ي٘مقُل  اًمٕمٔمٞمؿ ـٌ  )فم٤مهٌر اٟمٞمٌؼ  :سمح٘مِّ ،  ٌ وفمٝمٌر سمٓمـ ًمٚم٘مرآن»أيْم٤ًم:  وي٘مقل، (0)(قمٛمٞمٌؼ  وسم٤مـم

ـٌ   ِوًمبٓمٜمف  قمغم  ٌ، وىمدرهتؿُمتٗم٤موت ًمٚم٘مرآن اًمٜم٤مس اؾمتٞمٕم٤مب وسمٕمد وم٤من .(9)ش ِ سمٓمقنٍ ؾمبٕم٦م ، اممسمٓم

 ىم٤مل ، يمامُمتٗم٤موشم٦م ومٝمل احلٞم٤مةومتٜمحٝم٤م  شمٜمػم اًمٜمٗمقس اًمتل ُمٜمفُ  اًمساموي٦م اعمٕم٤مرف ايمتس٤مب

، وإن يم٤من اًمٗمٞمُض ُمٜمُف دائٌؿ ُمتَّّمٌؾ وهق يٜمـزُل سم٤مًمسقّي٦ِم (6)٤م( ٌ سم٘مدرهاودي٦م :)ومس٤مًم٧مشمٕم٤ممم

ِة  .(5)جلٛمٞمع اًمبنم، وًمٙمـ ُي٠مظمُذ ُمٜمف سمحس٥م ىمدر اًم٘م٤مسمؾ واؾمتٕمداده وإلمت٤مم اًمٗم٤مئدة اعمرضمقَّ

ة،  ُمـ هذا اًمبح٨م وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م إسمداء سمٕمض اعم٘مدُم٤مِت اعمٝمٛم٦ِم ًمٚمقصقل امم اًمٗم٤مئدِة اعمرضمقَّ

 وهل يمام ي٠ميت قمغم اًمتقازم:

أن ُي٘مٞمَِّؿ ٟمٗمسُف ُمع سم٤مرئِف وسمجٜم٥م  ،ذم يمؾِّ قم٤ممل آٟمس٤من ،وإدِب  ان ُمـ دواقمل اخلُُٚمِؼ 

وإزاء ُمقضمده ُمـ اًمٕمدم، ويٜمٔمَر امم ؾمٕم٦ِم اعم٘م٤مِم سمٞمٜمٝمام، سمت٠مُمٍؾ وشمٗمٙمٍر وإقمٓم٤مء اًمٜمّمػ ُمـ 

 ه وظم٤مًم٘مِف. ٟمٗمسِف وًمق ىمٚمٞمالً!، قمٜمد ذًمؽ يٕمرف اًمٗم٤مرق سملم يمالُمِف ويمالم ُمقٓ

اًمٕمزيز وهق )اًمٗمرىم٤من أو اًم٘مرآن  هللوسمٜمٔمرِة اٟمّم٤مٍف ـمٗمٞمٗم٦ٍم يٕمرُف اعمرء ىمٞمٛم٦َم يمت٤مِب ا

اًمٕمٔمٞمؿ(، وُمـ ظمالل هذه اعمٕمرومف يتقّصؾ طمتاًم امم ُمٕمروم٦ِم أرساٍر ُمٝمٛم٦ٍم ُمـ اًمٙمت٥م اًمساموي٦م 

ًمٙمت٥م اعمٚم٘م٤مت قمغم اعم٘مدؾم٦م، ويٕمٚمُؿ ي٘مٞمٜم٤ًم أنَّ اعمتٙمٚمَِّؿ ومٞمٝم٤م واطمٌد يمام ؾمٞم٠ميت ٓطم٘م٤ًم، وأن هذه ا

                                           

 . سم٤مجي٤مز وشمٍمف. 5: شمٗمسػم اًمّم٤مرم: ص0

 .04: ٟمٗمس اعمّمدر، ص9

 .014ـ  015ٔمر: اًمِمٞمٕمف رم آؾمالم: ص: اٟم6

 . سم٤مجي٤مز وشمٍمف.96: ٟمٔمرة ُمٕم٤مسة ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، ًمٚمٛم١مًمػ: ص5
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َه وأومّمَؾ  ، واًمتل ىمد همّٓم٤مه٤م اًمؽماب، ومٞمٝم٤م يمٜمقٍز قمٔمٞمٛم٦ٍم ُمب٤مريم٦ٍم!. وًمٙمـ ؾمبح٤من ُمـ ٟمقَّ اًمرفِّ

َح ا}وىم٤مل:  ـْ َذَ ـْ ِذيْمِر  هللَأوَمَٛم ِف وَمَقْيٌؾ ًمِْٚمَ٘م٤مؾِمٞم٦َِم ىُمُٚمقهُبُْؿ ُِم ـْ َرسمِّ َصْدَرُه ًمإِِلؾْمالَِم وَمُٝمَق قَمغَم ُٟمقٍر ُِم

ـَ  هلل( ا99الٍَل ُُمبلٍِم )ُأْوًَمئَِؽ ذِم َض  هللا َل َأطْمَس ِدي٨ِم يمَِت٤مسم٤ًم ُُمتََِم٤مهِب٤ًم َُمث٤َمِنَ شَمْ٘مَِمِٕمرُّ ُِمٜمُْف احلَ َٟمزَّ

ُْؿ صُمؿَّ شَمٚملُِم ضُمُٚمقُدُهْؿ َوىُمُٚمقهُبُْؿ إمَِم ذيِْمِر ا ـَ خَيَِْمْقَن َرهبَّ ِذي هَيِْدي سمِِف  هللَذًمَِؽ ُهَدى ا هللضُمُٚمقُد اًمَّ

ـْ ُيْْمٚمِ  ـْ َيَِم٤مُء َوَُم ـْ َه٤مٍد ) هللْؾ اَُم ـْ َيتَِّ٘مل سمَِقضْمِٝمِف ؾُمقَء 96وَماَم ًَمُف ُِم ِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم اًمَٕمَذاِب َيْقَم اًم( َأوَمَٛم

ـْ ىَمبْٚمِِٝمْؿ وَم٠َمشَم٤مُهْؿ 95َوىمِٞمَؾ ًمِٚمٔم٤َّمعملَِِم ُذوىُمقا َُم٤م يُمٜمْتُْؿ شَمْٙمِسبُقَن ) ـَ ُِم ِذي َب اًمَّ ـْ اًم( يَمذَّ َٕمَذاُب ُِم

ْٟمٞم٤َم َوًَمَٕمَذاُب أظِمَرِة َأيْمؼَمُ ًَمْق يَم٤مُٟمقا احلَ ْزَي ذِم اخلِ  هللىَمُٝمْؿ ا( وَم٠َمَذا94طَمٞم٨ُْم َٓ َيِْمُٕمُروَن ) ٞم٤َمِة اًمدُّ

سْمٜم٤َم ًمِٚمٜم٤َّمِس ذِم َهَذا 98َيْٕمَٚمُٛمقَن ) ُروَن )اًم( َوًَمَ٘مْد َضَ ـْ يُمؾِّ َُمثٍَؾ ًَمَٕمٚمَُّٝمْؿ َيتََذيمَّ ( ىُمرآٟم٤ًم 97ُ٘مْرآِن ُِم

َب ا98تَُّ٘مقَن )قَمَرسمِٞم٤ًّم هَمػْمَ ذِي قِمَقٍج ًَمَٕمٚمَُّٝمْؿ يَ  يَم٤مُء ُُمتََِم٤ميمُِسقَن  هلل( َضَ َُمثاًَل َرضُماًل ومِٞمِف ُذَ

( إِٟمََّؽ َُمٞم٧ٌِّم 99سَمْؾ َأيْمثَُرُهْؿ َٓ َيْٕمَٚمُٛمقَن ) هللْٛمُد احلَ َوَرضُماًل ؾَمَٚماًم ًمَِرضُمٍؾ َهْؾ َيْستَِقَي٤مِن َُمثاًَل 

ُْؿ َُمٞمِّتُقَن ) ـْ يَمَذَب ٦60ِم قِمٜمَْد َرسمُِّٙمْؿ خَتْتَِّمُٛمقَن )ِ٘مٞم٤َمُمَ اًم( صُمؿَّ إِٟمَُّٙمْؿ َيْقَم 61َوإهِنَّ ـْ َأفْمَٚمُؿ مِمَّ ( وَمَٛم

ـَ ) هللقَمغَم ا ْدِق إِْذ ضَم٤مَءُه َأًَمٞمَْس ذِم ضَمَٝمٜمََّؿ َُمثًْقى ًمِْٚمَٙم٤مومِِري َب سم٤ِمًمّمِّ ( َواًمَِّذي ضَم٤مَء 69َويَمذَّ

َق سمِِف ُأْوًَمئَِؽ ُهْؿ  ْدِق َوَصدَّ ِْؿ َذًمَِؽ ضَمَزاُء ( هَلُْؿ َُم٤م يَ 66تَُّ٘مقَن )اعمُ سم٤ِمًمّمِّ َِم٤مُءوَن قِمٜمَْد َرهبِّ

٤محِل٤َمِت  َأْم َٟمْجَٕمُؾ }ىم٤مئؾ: وىم٤مل قمزَّ ُمـ  .(0){(65ْحِسٜملَِم )اعمُ  ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ ِذي اًمَّ

ـَ ذِم إَْرِض َأْم َٟمْجَٕمُؾ ٤معمُ يمَ  ٤مِر)٤مًمتَِّ٘ملَم يمَ اعمُ ْٗمِسِدي  .(9){(98ُٗمجَّ

ُِ تشطًُح الكسآن:   حماول

دٍة، ُمٕمرووم٦ٍم وجمٝمقًم٦ٍم، ُمٕمٚمٜم٦ٍم وخمٗمٞم٦ٍَّم، قَمَٛمَد أيمثُر اًمٜم٤مِس ذم خمتٚمِػ ٕؾمب٤مٍب قمدي

ـ  أي ضمٕمٚمقه٤م ؾمٓمحٞم٦ًَّم ٓ قُمٛمَؼ ومٞمٝم٤مـ  ذم يمؾِّ يمتبِف اعمب٤مريم٦م هللاًمٕمّمقر امم شمسٓمٞمح آي٤مت ا

دت ُمـ أقمٔمؿ وأيمثر ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وأرساره٤م وسُمٕمِده٤م اًمٖمٞمبل واًم٘مدد، وُمـ هقان اًمدٟمٞم٤م  وضُمرِّ

                                           

 .65 - 99: ؾمقرة اًمزُمر: 0

 .98: ؾمقرة ص: 9
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َؿ اًمبٕمض وُيزري قمغم ُمقٓه ضمب٤مر اًمساموات وإرض ويتَّٝمٛمُف  شمٕم٤ممم أن هللقمغم ا  يتٝمٙمَّ

قم٤ًم ٔي٤مِت ا اًمٙمقٟمّٞم٦ِم واًمُٙمتُبٞم٦َِّم...اًمخ!، وذًمَؽ يُمٚمُُّف  هللويسخَر ُمٜمُف، سمؾ وُيبدي ؿمتاًم وؾمب٤ًَّم ُمروِّ

ه٧م  َسُف إوائؾ وؾم٤مَر ذم ُمدارس رقمٜم٤مء وأوؾم٤مط جمٜمقٟم٦ٍم ؿمقَّ سمسب٥م اًمتسٓمٞمِح اًمذي أؾمَّ

ؾم٦م ًمٕم٤ممل اإلٟمس٤من سم٢مدم٤مه سم٤مرئِف ورسّمِف ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم.اعمسػمِة   اعم٘مدَّ

 ظالسُه األنًُل وباطدُه العىًُل!:

ووددٟم٤م هٜم٤م أن ٟمبلمِّ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ قُمُٛمِؼ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وًمٙمـ سمٓمريٍؼ آظمر خيتٚمػ قماّم ُمرَّ  

 وؾم٤مط، واًمتل ضمرت قمٚمٞمف اًمرشم٤مسم٦ُم واًمٜم٘مؾ، أو اعمتٕم٤مرف أصاًل سملم إؾم٤مسم٘م٤ًم وقمرومتفُ 

اعمتقاصؾ!. وُمـ ظمالل أطمد شمالُمٞمذ اًم٘مرآن اًمب٤مّريـ، ومحٚمتُف إوومٞم٤مء، واًمٕم٤مُمٚملم هبديِف 

ـُ سمّمدد سمٞم٤مٟمف، يمام ذم اعمقضقع أيت:   اًمٜمجب٤مء، ًمٕمٚمٜم٤م ٟمٗمٝمُؿ ُمـ طمريم٤مشمف وؾمٙمٜم٤مشمف ؿمٞمئ٤ًم مم٤م ٟمح

وضم٤مء قم٤مسمس سمـ أيب ؿمبٞم٥م اًمِم٤ميمري وُمٕمف ؿمقذب : )...٤مريخ اًمٓمؼميوم٘مد ضم٤مء ذم شم 

أىم٤مشمؾ ُمٕمؽ دون  !،ُم٤م أصٜمع :ىم٤مل ؟،ي٤م ؿمقذب ُم٤م ذم ٟمٗمسؽ أن شمّمٜمع :٤ملوم٘م ،ُمقمم ؿم٤ميمر

 هللٓ ومت٘مدم سملم يدي أسمك قمبد ا ذًمؽ اًمٔمـ سمؽ إُم٤م :ىم٤مل .ىمتؾطمتك أُ  ’ هللاسمـ سمٜم٧م رؾمقل ا

طمتك ُيتسبؽ يمام اطمتس٥م همػمك ُمـ أصح٤مسمف وطمتك أطمتسبؽ اٟم٤م وم٢مٟمف ًمق يم٤من ُمٕمل اًمس٤مقم٦م 

سملم يدي طمتك أطمتسبف وم٢من هذا يقم يٜمبٖمل ًمٜم٤م أن  أطمد أٟم٤م أومم سمف ُمٜمك سمؽ ًمرسن أن يت٘مدم

  .ؾ ُم٤م ىمدرٟم٤م قمٚمٞمف وم٢مٟمف ٓ قمٛمؾ سمٕمد اًمٞمقم وإٟمام هق احلس٤مبٙمضمر ومٞمف سمٟمٓمٚم٥م إ

ىم٤مل صمؿ ىم٤مل قم٤مسمس سمـ أيب  ،ومت٘مدم ومسٚمؿ قمغم احلسلم صمؿ ُم٣م وم٘م٤مشمؾ طمتك ىمتؾ :ىم٤مل 

وٓ  ،قمكمَّ  أقمزَّ  سمٕمٞمدٌ وٓ  ُم٤م أُمسك قمغم فمٝمر إرض ىمري٥ٌم  هللأُم٤م وا !هللي٤م أسم٤م قمبد ا :ؿمبٞم٥م

ُمـ ٟمٗمز  دومع قمٜمؽ اًمْمٞمؿ واًم٘متؾ سمِمئ أقمز قمكمَّ وًمق ىمدرت قمغم أن أ ،ُمٜمؽ إزمَّ  أطم٥ّم 

صمؿ  .قمغم هديؽ وهدى أسمٞمؽ أن هللأؿمٝمد ا !،هللاًمسالم قمٚمٞمؽ ي٤م أسم٤م قمبد ا ودُمك ًمٗمٕمٚمتفُ 

 !.قمغم ضمبٞمٜمف ٟمحقهؿ وسمف ضسم٦مٌ  ُمِمك سم٤مًمسٞمػ ُمّمٚمت٤مً 

ي٘م٤مل ًمف  ،قمـ رضمؾ ُمـ سمٜمك قمبد ُمـ مهدان ،قمٚم٦مطمدصمٜمل ٟمٛمػم سمـ و :)ىم٤مل أسمق خمٜمػ(
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قمرومتف وىمد ؿم٤مهدشمف ذم اعمٖم٤مزي ويم٤من  عم٤م رأيتف ُم٘مبالً  :ؿمٝمد ذًمؽ اًمٞمقم ىم٤مل ،رسمٞمع سمـ متٞمؿ

 أهي٤م اًمٜم٤مس هذا إؾمد إؾمقد هذا اسمـ أيب ؿمبٞم٥م ٓ خيرضمـ إًمٞمف أطمدٌ  :أؿمجع اًمٜم٤مس وم٘مٚم٧م

 :ىم٤مل !،ارضخقه سم٤محلج٤مرة :وم٘م٤مل قمٛمر سمـ ؾمٕمد ؟،ًمرضمؾ أٓ رضمؾٍ  :وم٠مظمذ يٜم٤مدى ،ُمٜمٙمؿ

صمؿ ؿمد قمغم اًمٜم٤مس  ،أًم٘مك درقمف وُمٖمٗمره ،ومرُمك سم٤محلج٤مرة ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م ومٚمام رأى ذًمؽ

 ،صمؿ إهنؿ شمٕمٓمٗمقا قمٚمٞمف ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م وم٘متؾ ،رد أيمثر ُمـ ُم٤مئتلم ُمـ اًمٜم٤مسٓمًمرأيتف ي هللومقا

وم٠مشمقا  ،وهذا ي٘مقل أٟم٤م ىمتٚمتف ،هذا ي٘مقل أٟم٤م ىمتٚمتف ،ومرأي٧م رأؾمف ذم أيدي رضم٤مل ذوي قمدة :ىم٤مل

 . (0)(واطمد ومٗمرق سمٞمٜمٝمؿ هبذا اًم٘مقل س٤منٌ إٟمٓ ختتّمٛمقا هذا مل ي٘متٚمف  :قمٛمر سمـ ؾمٕمد وم٘م٤مل

قمغم ومٕمِؾ وُمٜمٓمِؼ وٟمٗمسٞم٦َِّم هذا  ،ُمقضققمٞم٦ًَّم ُمٜمّمٗم٦مً  ًمق أردٟم٤م أن ُٟمٚم٘مَل ٟمٔمرةً  ،وأن

س ؿَّ ؾمح٘مُف وؾمٚمبِف، واًمتٛمثٞمِؾ سمِِف، وُمـ صمَ  سم٘متٚمفِ  هللواًمذي شَمٚمّذَذ أقمداُء ا ،اًمرضمؾ اإلهللِّ اعم٘مدَّ

 ، سم٤مًمبٞم٤من اعمتقاضع اًمت٤مزم:سمحقاومِر اخلٞمِؾ، واؾمتب٤مطمتِف وهتِؽ طمرُمتِف!

 ،وأص٤مًم٦م اعمراد أصبَح( وُم٤م ؿم٤مسمَف ذًمؽ، ًمٕمٛمِؼ  (، ومل ي٘مؾ )ُم٤مُم٤م أُمسك: ذم ىمقًمف: )0

ؾم٦م صب٤مُح احل٘مٞم٘م٦ِم ىمد ُمرَّ قمٚمٞمٝم٤م  ،وي٘مٞمٜمِف هبذه اًم٘مْمٞم٦َّم اًمتل هق سمّمدد سمٞم٤مهن٤م، ٕنَّ ىمْمٞمَّتُف اعم٘مدَّ

، صمؿ ! يب٘مك ؾمقى ُمس٤مُءه٤م، وأٟم٧م قم٤مملٌ سم٠منَّ اعمس٤مَء هق آظمُر اًمٞمقمح٤مه٤م وقمٍمه٤م وملوُض 

)يمّؾ يقٍم هق ذم َق قمٚمٞمف ظُمُٚمُؼ رسّمِف اًمٙمريِؿ، ومٝمقذم ؿم٠مٍن آظمر، ًمٙمل يّمدُ  سمٕمَد ذًمَؽ  يٙمقنُ 

 .، ٓ سمخٚمِؼ همػمِه!ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم هللؿم٠من( وهق ُمتخٚمٌِّؼ سمخٚمؼ ا

(: وُمـ ُمٜمؽإممّ  وٓ أطم٥ّم  قمكمَّ  أقمزَّ  وٓ سمٕمٞمدٌ  ي٥ٌم ىمر إرضِ  قمغم فمٝمرِ ) : ذم ىمقًمف:9

ـُ اًمٕم٤مسمديـ واًمب٤مىمر ، ويمذا ÷اًمذيـ هؿ قمغم فمٝمِر إرض آٟمذاك، مه٤م آُم٤مُم٤من اهلامُم٤من زي

 ^وهؿ اًم٘مريبقن قمغم فمٝمره٤م. وأُم٤م اًمبٕمٞمدون ومٝمؿ قمٞمسك واًمٞم٤مس وادريس× اخلرض

قمٜمٝم٤م، ًمٕمدم  هللرومٕمٝمؿ اومٝمؿ ؾمّٙم٤مٟم٤ًم ًمألرِض، وُمـ أهِؾ إرض، وًمٙمٜمٝمؿ سمٕمٞمدون، سمام 

 اًمٜمٗمٞمس٦م!.  هللوضمقِد ُمِمؽٍم ًمبْم٤مقم٦م ا

                                           

 .669 ـ 668ص ،5ج شم٤مريخ اًمٓمؼمي:: 0
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إقمٔمؿ، واٟمٕمٙم٤مس  هللأن ىمٓم٥َم رطمك اإلُمٙم٤من، وممثؾ ا ،َؿ ي٘مٞمٜم٤مً ٘م٤مل ذًمؽ، ٕٟمُف قَمٚمِ وم 

َـّ سمِف واًمُٙمؾُّ شمبٌع ًمُف سم٠مُمر ا ! هللٟمقره إشمؿ، هق طمبٞمبُُف اًمذي ضُم  .قمزَّ وضمؾَّ

ُمـ ٟمٗمز  ؿ واًم٘متؾ سمِمئ أقمز قمكمَّ ٞموًمق ىمدرت قمغم أن أدومع قمٜمؽ اًمْم) : ذم ىمقًمف:6

ٜمل واؾمتٓم٤مقمتل ذم هذه اًمٜمِم٠مة ًمٜمٍمشمٙمؿ ي٤م آل  (: هذا هق ُم٘مدوري، وطمدُّ ودُمك ًمٗمٕمٚمتف متٙمُّ

 ،ذم هم٤مي٦ِم اًمسٕم٤مدِة واًمٜمِمقة أنَ  اعمب٤مرك ذم اًمقضمقد، وىمد ومٕمٚمتُف وم٠مٟم٤م هلل!، وٟمٍمة ُمنموع اهللا

 .، وٓ يسب٘مٜمل ؾم٤مسمٌؼ!ٓطمٌؼ  يٚمح٘مٜملٓ  ظم٤مصٍّ هبذِه اًمٜمِم٠مِة، طمٞم٨ُم  وذم أقمغم ُم٘م٤ممٍ 

وزي٤مرًة  ،ُمٜم٘مٓمعٍ  !(: ؾمالٌم وشمسٚمٞمٌؿ همػمُ هللاًمسالم قمٚمٞمؽ ي٤م أسم٤م قمبد ا) : ذم ىمقًمف:5

 .، ذم مجٞمِع اًمٕمقامل!ُمتقاصٚم٦ًم شمِمٝمُد زم هب٤م مجٞمُع اعمخٚمقىم٤مت

َ رضقان اك وهدى أسمٞمؽاأٟمك قمغم هد هللأؿمٝمد ا) : ذم ىمقًمف:4 قمٚمٞمِف ُمـ همػم  هلل(: سملمَّ

أن اهلدي إقمٔمؿ وُم٘م٤مُمف إشمؿ متثََّؾ سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم قمكمِّ سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ؿمؽٍّ وٓ ري٥ٍم،

وهق ظمالص٦ُم ىمقًمف شمب٤مرك وشمٕم٤ممم: )اٟمام أٟم٧م ُمٜمذٌر وًمٙمؾِّ ىمقٍم ه٤مد(. ÷ووًمده احلسلم

 هللومٝمام صَمَٛمَريَت مجٞمع اًمرؾم٤مٓت واًمٙمت٥م اًمساموي٦م، وقمغم هذا اخلط جيري ويسػُم ُمنموع ا

ّٓ ُمب٤مطم٨م اًمٗمّمقل  إيمؼم، وؾمٞمتَّْمح ذًمؽ ذم  ُمـ اًمبٞم٤مِن، سمٕمقِن  هللطم٘م٦م اٟمِم٤مء اإ
ٍ
شمٕم٤ممم سمٌمء

 شمٕم٤ممم. هللا

يٕمٜمل ذًمؽ يُمٚمَُّف،  : وًم٘م٤مئؾ أن ي٘مقل: أٟمٙمؿ ىمد أـمٚمتؿ وشمٕمٛم٘متؿ ذم ُمراد اًمرضمؾ، وهق مل8

، وًمديف ي٘ملٌم ُمـ اإلسم٤مدة اجلامقمٞم٦َّم اًمتل ضوسٍ  طمرٍب  ٕٟمُف ىم٤مل هذه اًمٙمٚمامت ذم ؾم٤مطم٦مِ 

ضقَن هل٤م، وم َه سمٙمٚمامٍت ُمقضمزٍة ُمثؾ يمّؾ اًمٙمٚمامت اًمتل شمّمدر ُمٜمل وُمـ همػمي!، ؾمٞمتٕمرَّ تٗمقَّ

 ومٚمَؿ هذا اًمتٗمٚمسػ واًمتٛمٜمٓمؼ اًمٖمػم جمدي!؟. 

ىمٚمٜم٤م: يماّل وأًمُػ يمالّ!، هذا ًمٞمس ُمثٚمٙمؿ وُمثؾ همػميمؿ، ٕٟمُف وزمٌّ ص٤مًمٌح، يرى ُم٤م ٓ  

، ومٝمق قم٤م هللا ٟمقرِ  ويسٛمُع ُم٤م ٓ ٟمسٛمع، ٕٟمُف يٜمٔمُر سم٠مشمؿِّ  ،ٟمرى سمٌد قم٤مملٌ، وذًمؽ يمٚمُُّف قمزَّ وضمؾَّ

ـُ آٟمس٤من. ـٌ ذم ىمقًمف وومٕمٚمف ذم شمٚمؽ اًمس٤مقم٦م وذًمؽ اًمٞمقم، ًمق أٟمّمَػ اًمْمٛمػُم ويمقاُم  ُمستبٓم



  
 سمٞم٤مُن اإلٟمجٞمِؾ وَُمـ ؾَمبََ٘مفُ 

86 

 

قمغم إُم٤مُمِف وىم٤مئدِه وقمٚمٞمِف؟،  هللىمٚم٧ُم، وُمتك يم٤من ذًمؽ ُمـ قم٤مسمس سمـ ؿمبٞم٥م صٚمقاُت ا 

ؾم٦ِم!. يم٤من ذًمؽ طمٞمٜمام أراهؿ اإلُم٤مُم ُمٜمزًمتٝمؿ ذم اجلٜم٦َِّم، ويمِمَػ هلؿ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ شمٚمَؽ اًم ٕمقاملِ اعم٘مدَّ

وم٘مد ضم٤مَء ذم أطمقاًمِف، شمٚمَؽ اًمس٤مقم٤مِت اعمب٤مريم٦ِم ُمـ طمٞم٤مشمِف اإلهلٞم٦َِّم، ُم٤م خُيرُس اخلّمَؿ اًمٚمدود، 

 وُمٜمُف:

يب إن هذه ي٤م أصح٤م"وم٘م٤مل:  ،طمرض أصح٤مسمف قمغم اًم٘مت٤مل ّمالةِ وعم٤م ومرغ اإلُم٤مم ُمـ اًم) 

ّمقره٤م، وشم٠مًم٘م٧م اجلٜم٦م ىمد ومتح٧م أسمقاهب٤م، واشمّمٚم٧م أهن٤مره٤م، وأيٜمٕم٧م صمامره٤م، وزيٜم٧م ىم

يتقىمٕمقن  واًمِمٝمداء اًمذيـ ىمتٚمقا ُمٕمف أيب وأُمل هللوهذا رؾمقل ا ،، وطمقره٤موًمداهن٤م

، وذسمقا قمـ طمرم هللُمِمت٤مىمقن إًمٞمٙمؿ، ومح٤مُمقا قمـ ديـ ا، وهؿ ىمدوُمٙمؿ، ويتب٤مذون سمٙمؿ

 . هللرؾمقل ا

وص٤مح اإلُم٤مم سم٠مهٚمف وٟمس٤مئف، ومخرضمـ ُمٝمتٙم٤مت اجلٞمقب، وصحـ: ي٤م ُمٕمنم  

، وقمـ هلل، وذسمقا قمـ طمرم رؾمقل اهلل، طم٤مُمقا قمـ ديـ اهلل، اهللعم١مُمٜملم ااعمسٚمٛملم، ي٤م قمّمب٦م ا

اًمٙمرام ، وسمٜم٤م، وم٠مٟمتؿ ضمػماٟمٜم٤م ذم ضمقار ضمدٟم٤م هلل، وم٘مد اُمتحٜمٙمؿ اإُم٤مُمٙمؿ، واسمـ سمٜم٧م ٟمبٞمٙمؿ

 . ومٞمٙمؿ قمٜم٤م هللومرض ُمقدشمٜم٤م، ومداومٕمقا سم٤مرك ا هللقمٚمٞمٜم٤م، وا

ًمٜم٤مر وم٤مهرسمقا ُمٜمٝم٤م، وؾمٛمع ٤م أُم٦م اًم٘مرآن هذه اجلٜم٦م وم٤مـمٚمبقه٤م، وهذه ا: يوص٤مح احلسلم

 سمؾ ،، ٕن ىمٚمقهبؿ همٚمٌػ مل يرُمش ٕطمد ُمـ ضمٞمش اخلالوم٦م رُمش، واجلٛمٞمع صٞم٤مح اًمٜمس٤مء

قمغم اسمـ سمٜم٧م حمٛمد، وآل حمٛمد، وأُم٤م أصح٤مب اإلُم٤مم  "سم٤مًمٜمٍم"قمغم اًمٕمٙمس اؾمتبنموا 

  .(0)، وضجقا سم٤مًمبٙم٤مء واًمٜمحٞم٥مهللوم٠مضم٤مسمقا: ًمبٞمؽ ي٤م طمسلم، ًمبٞمؽ ي٤م اسمـ رؾمقل ا

ومداه(، هؾ ان  )روطمل ٕم٤مسمس سمـ أيب ؿمبٞم٥م اًمِم٤ميمريًم اعمٝمٛم٦ُم: أٟمٜم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م : واًمٜمتٞمج٦مُ 7

ٕنَّ ـ  ،قمٜمّل ظمػماً  هللضمزايمؿ ا ،ُم٤م ىمٚمٜم٤مُه وومرسٟم٤مُه هق مت٤مُم ُمرادك مم٤م ىمٚم٧م أم ٓ؟. ًم٘م٤مل ٟمٕمؿ!

                                           

، 987ص 9ج ، وٟم٤مؾمخ اًمتقاريخ:619ص 5ج ، واًمدُمٕم٦م اًمس٤ميمب٦م:680ص 0ج : ُمٕم٤مزم اًمسبٓملم:0

 .607ص . يمرسمالء اًمثقرة واعم٠مؾم٤مة:558ص . واعمقؾمققم٦م994ص وأرسار اًمِمٝم٤مدة
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وًمٙمـ ىمد أؾمٚمٗمٜم٤م أٟمَُّف هٙمذا ظُمُٚمُؼ ،هذا هق ُمٜمٓمُؼ اًمرسم٤مٟمٞملَم اًمنموم٤مء، وإن يُمٜم٤ّم ٓ ٟمستحّؼ ذًمؽ 

ـٌ واطمٌد ًم٘مقزم وُمرادي  ٤مهرٌ ، وًمٙمـ هذا فم!ـ  ِف ومٝمق ُم٤مٍض قمٚمٞمفِ رسمِّ   سمٓمقنٍ  وزم سمٕمدُه ؾمبٕم٦مُ وسمٓم

أو ىمقًمقا ُم٤مئ٦م ٓيٗمرُق قمٜمدي هذا، ويمؾُّ شمٚمؽ اًمبٓمقن أردهت٤م وهل قمزيزٌة قمغم ىمٚمبل، ُمٜمٓمٍق 

ىملم ًمُف، ، حمتقي٦ًم قمغم أرساري...اًمخ!. ًَمٙم٤مَن اًمّم٤محلقَن اًمٓمٞمِّبقنَ ومٞمٝم٤م ُمرادي ل اعمّمدِّ ٕٟمُف  أوَّ

ٌض ذم طم٥ّم ا أّول اعمٙمذسملم ًمُف وٓ  اًمٜم٤مسضمّؾ ؿم٠مٟمُف، وًمٙم٤من إقمؿ إهمٚم٥م ُمـ  هللوزمٌّ ممحَّ

ـٍ واطمٍد مم٤م ي٘مقل  :، وهذا اًمتٗم٤موُت أُمٌر ُمست٘مرٌّ وٓ ُمٗمرَّ ُمٜمُف، ىم٤مل اًمِم٤مقمرُ يّمّدىمقه وًمق ًمبٓم

  ويمؾُّ  سمٞمٜمٜم٤م اًمتٗم٤موُت  هذا وطمسبٙمؿُ  
ٍ
 (0)يٜمْمُح  ومٞمف سم٤مًمذي إٟم٤مء

*** 

ٜمٜم٤م ُمـ  هللهمٗمَر ا  ًمٜم٤م وًمٙمؿ وجلٛمٞمِع ظمٚم٘مِف اًمذيـ ومٞمٝمؿ سمذرة اًمّمالِح واًمٓمٞم٥ِم، وُمٙمَّ

ُمٕمروم٦م ُم٤م يريد، اٟمُف هق اًمٖمٗمقُر اًمرطمٞمؿ، وهبذا اًمبٞم٤من ٟمٕمت٘مُد أٟمٜم٤م ىمدطمٜم٤م هذا اعمٕمٜمك اجلٚمٞمؾ ذم 

م ٟمستٓمٞمُع امت٤مم هذا اًمبح٨م سمٕمقِن ا بُح ًمذي قمٞمٜمٞملم!. وسمف ومم٤م شم٘مدَّ  هللأذه٤مٟمٜم٤م، وسمف سم٤من اًمّمُّ

 ؿم٠مُٟمُف، ومٜم٘مقل: ضمؾَّ 

٦ُم قمٔمٛم٦ٍم وُم٘م٤مٍم ًمذًمؽ اًمٙمبِش اعم٘مّمقد، ضمٕمٚمتُف يذيمُر ذم إؾمٗم٤مر اعم٘مّدؾم٦ِم أيمثَر ُمـ  وم٠ميَّ

؟، وم٘مد ورد ذيمر هذا )اًمٙمبش اعمذسمقح( ذم ؾمٗمر ’ذيمِر ظم٤مشمِؿ اًمٜمبٞملم وؾمٞمّد اعمرؾمٚملم حمٛمد 

 ذم أيمثر ُمـ أرسمٕم٦ٍم وقمرسيـ ُمقضٕم٤ًم!. ـ  ًمقطمدِه وم٘مطـ  اًمرؤي٤م ًمٞمقطمٜم٤م

تُف سمٕمُض اًمؽممج٤مت واًمتٗم٤مؾمػم ًمٚمٙمت٤مب ومٝمؾ ُيٕم٘مَ   ُؾ ذًمَؽ يمٚمَّف ذم )ظمروٍف(، يمام ؾمٛمَّ

س!؟.   اعم٘مدَّ

ذم هذا اخلروف ضمٕمٚمتُف يسٛمق قمغم  صمؿَّ إذا يم٤مَن ظمرووم٤ًم قمغم ُمبٜمك اًمبٕمض وم٠مي٦َُّم ظم٤مصّٞم٦مٍ  

، ويٙمقن هق اًمقطمٞمد اًمذي ٟمٔمَر ذم ؾمٗمٍر اهللٍّ ^مجٞمع اخلٚمؼ سمام ومٞمٝمؿ إٟمبٞم٤مء وإوصٞم٤مء

ّمقص واـمَّٚمَع قمٚمٞمف وطمؾَّ رُمقزُه، ومل يٓمَّٚمع قمٚمٞمف همػمُه أسمدًا، ومل ُيؾ رُمقزُه همػُمه ُمب٤مرٍك خم

                                           

 : ُمـ أسمٞم٤مت اسمـ اًمّمٞمٗمل اعمِمٝمقرة.0
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 ىمطُّ ُمـ إوًملم وأظمريـ طمتك ُأوًمئؽ اعمالئٙم٦م اعم٘مرسمقن!؟. 

٦ًم قمٔمٞمٛم٦ًم  َر ومٞمٝم٤م، وىمّمَّ وإذا يم٤من رُمزًا إهلٞم٤ًّم خمّمقص٤ًم، وآي٦ًم رسم٤مٟمٞم٦ًَّم شمستحؼُّ اًمتٗمسػم واًمتدسمُّ

 هللأهِؾ اـ  ىمدؾمٞم٦ٍَّم أؿم٤مَر هب٤م اعمقمم ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف إؿم٤مرًة سمٚمٞمٖم٦ًم امم أشمِّب٤مِع أهٚمفِ  جمٛمٚم٦ًم ذم سمٕمض يمٚمامٍت 

يمام هق قمٚمٞمِف أهُؾ احلؼِّ واًمٞم٘ملِم، وؾم٤مر ظمٚمٗمٝمؿ أهُؾ اًمتح٘مٞمِؼ واًمتدىمٞمؼ ـ  هللوأهِؾ يمراُم٦ِم ا

 واًمٕمٚمؿ ذم خمتٚمِػ اًمٕمّمقر وُمـ خمتٚمِػ إدي٤من...!.

؟، وُمـ هق هذا اعمخّمقص (0)٤مب اعم٘مّدسإذًا ومٛمـ قمٜم٧م شمٚمَؽ اًمبِم٤مرات ذم اًمٙمت 

سمخ٤مصٞم٦ٍَّم ومريدٍة قمجٞمب٦ٍم، مل يزل اجلٛمٞمع ُمٜمٝم٤م ذم طمػمٍة ودهَِم٦ٍم ىم٤مشمٚم٦ٍم ٕهِؾ اًم٘مٚمقب وأشمب٤مِع 

رِه ذم أقمامىمٝمؿ!؟. ًمذا وم٢منَّ هذا اعمقضقع ضمديٌر سم٤مًمبح٨ِم،  ِع احل٥مِّ ودمذُّ اًمٜمقر إصمَر شمٗمرُّ

 ُمـ اًمٕم٘م٤مئِد اًمراؾمخ٦ِم اًمٕم٤مًمٞم٦ِم!. ويستحؼُّ أن شُمٙمت٥َم ومٞمِف رؾم٤مئَؾ قمٚمٛمٞم٦ّم، ٕٟمَّفُ 

طمدصمٜم٤م قمبد اًمقاطمد سمـ حمٛمد سمـ قمبدوس ُم٘م٤مُمُف(:  هلل)أقمال ا ٕمٞمقناًم ىم٤مل ص٤مطم٥ُم  

اًمٜمٞمِم٤مسمقري اًمٕمٓم٤مر سمٜمٞمِم٤مسمقر ذم ؿمٕمب٤من ؾمٜم٦م اصمٜملم ومخسلم وصمالصمٛم٠مة، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ 

 ي٘مقل:  ×سمـ ؿم٤مذان ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمرض٤مقمكم اسمـ ىمتٞمب٦م اًمٜمٞمِم٤مسمقري قمـ اًمٗمْمؾ 

إؾمامقمٞمؾ اًمٙمبش اًمذي أٟمزل قمٚمٞمف،  ان يذسمح ُمٙم٤من اسمٜمفِ  ×شمٕم٤ممم إسمراهٞمؿ هللعم٤م أُمر ا 

 ،مل ي١مُمر سمذسمح اًمٙمبش ُمٙم٤مٟمفُ  وأٟمفُ  ،أن يٙمقن ىمد ذسمح اسمٜمف إؾمامقمٞمؾ سمٞمدهِ  ×متٜمك إسمراهٞمؿ

ومٞمستحؼ سمذًمؽ أرومع  ،ًمػمضمع إمم ىمٚمبف ُم٤م يرضمع إمم ىمٚم٥م اًمقاًمد اًمذي يذسمح أقمز وًمده سمٞمدهِ 

قمز وضمؾ إًمٞمف: ي٤م إسمراهٞمؿ ُمـ أطم٥م ظمٚم٘مل  هللدرضم٤مت أهؾ اًمثقاب قمغم اعمّم٤مئ٥م، وم٠موطمك ا

قمز  هلل، وم٠موطمك ا’ُمـ طمبٞمبؽ حمٛمد هق أطم٥م إزمَّ  إًمٞمؽ؟ ىم٤مل: ي٤م رب ُم٤م ظمٚم٘م٧م ظمٚم٘م٤مً 

، ىم٤مل: ومقًمده ُمـ ٟمٗمز ىم٤مل: سمؾ هق أطم٥م إزمَّ  ،وضمؾ: ي٤م إسمراهٞمؿ هق أطم٥م إًمٞمؽ أو ٟمٗمسؽ؟

                                           

 ،×. ُمسٜمد اإلُم٤مم اًمرض٤م091 -087ص9، ج×. قمٞمقن أظمب٤مر اًمرض٤م49: ًمٚمٛمزيد اٟمٔمر: اخلّم٤مل ص0

 .×ذم ذًمؽ وقمالىمتف سمِمٝم٤مدة آُم٤مم احلسلم ×.ورواي٤مت أهؾ اًمبٞم٧م48ص0ج
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قمغم يدي أقمدائف أوضمع ًم٘مٚمبؽ  أو وًمدك؟ ىم٤مل: سمؾ وًمده، ىم٤مل: ومذسمح وًمده فمٚمامً  أطم٥م إًمٞمؽ 

 .ىم٤مل: ي٤م رب سمؾ ذسمحف قمغم أيدي أقمدائف أوضمع ًم٘مٚمبل ،أو ذسمح وًمدك سمٞمدك ذم ـم٤مقمتل؟

اسمٜمف ُمـ سمٕمده  ×ؾمت٘متؾ احلسلم ’ٗم٦م شمزقمؿ أهن٤م ُمـ أُم٦م حمٛمدئىم٤مل: ي٤م إسمراهٞمؿ ان ـم٤م 

ًمذًمؽ  ×تقضمبقن سمذًمؽ ؾمخٓمل، ومجزع إسمراهٞمؿيمام يذسمح اًمٙمبش، ويس وقمدواٟم٤مً  فمٚمامً 

شمٕم٤ممم إًمٞمف: ي٤م إسمراهٞمؿ ىمد ومدي٧م ضمزقمؽ قمغم اسمٜمؽ  هللومتقضمع ىمٚمبف وأىمبؾ يبٙمك، وم٠موطمك ا

إؾمامقمٞمؾ ًمق ذسمحتف سمٞمدك سمجزقمؽ قمغم احلسلم وىمتٚمف، وأوضمب٧م ًمؽ أرومع درضم٤مت أهؾ 

وٓ ىمقة  وٓ طمقل (،وومديٜم٤مه سمذسمح قمٔمٞمؿ)قمز وضمؾ  هللاًمثقاب قمغم اعمّم٤مئ٥م، وذًمؽ ىمقل ا

 .(0)اًمٕمغم اًمٕمٔمٞمؿ هللآ سم٤م

اًمٗمداء: ضمٕمؾ اًمِمئ ُمٙم٤من ، (9)ىمقًمف شمٕم٤ممم: )وومديٜم٤مه سمذسمح قمٔمٞمؿ(: جمٛمع اًمبحريـوذم ـ  

اًمِمئ ًمدومع اًمرضر قمٜمف، ىمٞمؾ وصػ سم٤مًمٕمٔمؿ ًمْمخ٤مُم٦م ضمثتف. واًمذسمح سم٤مًمٙمرس: ُم٤م يذسمح ُمـ 

يٕمٜمل سمٙمبش )ي٨م قمٜمف يم٤مٕؾمػم يٗمدى. ورم احلد احلٞمقان، أو ُمٕمٜم٤مه إٟم٤م ضمٕمٚمٜم٤م اًمذسمح سمدًٓ 

 :. وذم طمدي٨م آظمر(6)(أُمٚمح يٛمٌم ذم ؾمقاد وي٠ميمؾ ذم ؾمقاد ويبقل ذم ؾمقاد ىمرن ومحؾ

 .(4)،(5)(×اًمذسمح اًمٕمٔمٞمؿ احلسلم)

وًمٙمـ يتْمح ُمـ هذا احلدي٨م اىمؽمان ظم٤مشمؿ إٟمبٞم٤مء ...:خلّم٤مئص اًمٗم٤مـمٛمٞم٦موذم اـ  

ّمٓمٗمك اخل٤مشمؿ، اًمٗمداء، ومِمٝم٤مدشمف يم٤مٟم٧م قمامدا وإقمالُم٤م ًمنمع اعم وؾمٞمد اًمِمٝمداء أرواطمٜم٤م ًمف

ٓضٛمحٚم٧م هذه أصم٤مر اإلهلٞم٦م واًمنمائع اًمٜمبقي٦م، ورضمع اخلٚمؼ اًم٘مٝم٘مرى  ×وًمقٓ ؿمٝم٤مدشمف

عم٤م ُمثؾ اًمديـ » قمٚمٞمف ُمـ ىمبؾ، ومٚمقٓ ؾمٞمٗمف  هللإمم اًمْمالًم٦م واًمٕمٛمك، يمام ومٕمؾ أسمقه ؾمالم ا

                                           

 . قمـ قمٞمقن اظمب٤مراًمرض٤م)قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم(.599ص 5ج : شمٗمسػم ٟمقر اًمث٘مٚملم:0

 .017: اًمّم٤موم٤مت: آي٦م 9

 .99ص 5ج : اًمؼمه٤من6

 . 61ص 5ج : اًمؼمه٤من5

 .86ص - 9ج : جمٛمع اًمبحريـ:4
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وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،(0)شطمسلم ُمٜمل وأٟم٤م ُمـ طمسلم» :’وي١ميد هذا اعمٕمٜمك ىمقًمف ،شؿمخّم٤م وم٘م٤مُم٤م

 أي ذًمؽ اًمقضمقد اعم٘مدس اًمذي ومدى ديـ ضمده. ، (9)ديٜم٤مه سمذسمح قمٔمٞمؿ()ووم

 ×أفمٝمر هذه اًمنميٕم٦م اًمٖمراء ذم سمدء اإلؾمالم، وأُمػم اعم١مُمٜملم ’ وم٤مًمٜمبل اخل٤مشمؿ 

أٟمٗمذه٤م سم٘مقة اًمسٞمػ، واإلُم٤مم احلسـ أُمْم٤مه٤م سم٤مًمّمٚمح ُمع ُمٕم٤موي٦م سمٛم٘مت٣م احلٙمٛم٦م 

ـ  ويم٤من اًمت٠ميٞمد إؾم٤مد واعمّم٤مًمح، وؾمٞمد اًمِمٝمداء يمِمػ قمـ أطم٘مٞم٦م ديـ ضمده وأسم٘م٤مه،

ومّمالة  ،. وشم٘مسٞمؿ إص٤مسمع هذا يمت٘مسٞمؿ اًمّمٚمقات×طم٤مصال سمِمٝم٤مدشمفـ  وسم٤مـمٜم٤مً  فم٤مهراً 

وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل هل اًمّمالة ـ  ، واعمٖمرب×، واًمٕمٍم ُٕمػم اعم١مُمٜملم’ اًمٔمٝمر ًمٚمرؾمقل

وهق وىم٧م سمزوغ ـ  ، واًمٕمِم٤مء ًمإلُم٤مم احلسـ، واًمّمبح‘رةًمٚمّمدي٘م٦م اًمٓم٤مهـ  اًمقؾمٓمك

اىمرأوا ؾمقرة اًمٗمجر سمٕمد »وًمذا ىم٤مًمقا  ،ًمسٞمد اًمِمٝمداءـ  واًمنميٕم٦م اعمّمٓمٗمقي٦ماًمِمٛمس اًمٜمبقي٦م 

 .(6)ش×ومرائْمٙمؿ وٟمقاومٚمٙمؿ ٕهن٤م ؾمقرة احلسلم

أن ، (5)وىم٤مًمقا ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: )ي٤م أيتٝم٤م اًمٜمٗمس اعمٓمٛمئٜم٦م ارضمٕمل إمم رسمؽ راضٞم٦م ُمرضٞم٦م( 

 .(4)...اًمخ×اًمٜمٗمس اعمٓمٛمئٜم٦م هق اًمقضمقد اعمب٤مرك عمقٟٓم٤م اإلُم٤مم احلسلم

اًمذسمح: ُمٕمٜم٤مه اعمذسمقح وًمٞمس  ،وىمقًمف شمٕم٤ممم: وومديٜم٤مه سمذسمح قمٔمٞمؿ: شم٠مويؾ أي٤متوذم ـ  

 .(8)...اًمخوًمٙمٜمام ُمٕمٜم٤مه ُم٤م رواه (قمٔمٞمؿ)ًم٘مقًمف × هق اًمٙمبش اًمذي ذسمحف إسمراهٞمؿ
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احل٤مِٓت اخلٓمرة واًمٕمقائِؼ ٓسُمدَّ ًمٜم٤م وًمٙمؾِّ اًمبنِم ُمـ اًمسٕمِل ذم حم٤موًم٦م اًمٜمج٤مة ُمـ سمٕمِض 

 هللاعم٤مٟمٕم٦ِم، ًمٚمقصقِل إمم ومٝمِؿ اعمزيِد ُمـ أرساِر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وذًمَؽ ًمإلـمالع قمغم مج٤مِل ا

تلم ذم اًمبلِم، ومه٤م  ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمِؿ، وُمـ شمٚمؽ احل٤مٓت ٟمذيمُر طم٤مًمتلم ُمٝمٛمَّ

 قمغم اًمتقازم: 

ُِ األوىل 1  : احلال

م طم ـُ سمّمددِه، ٟمسٕمك سم٢مذٟمِف شمٕم٤ممم إلُم٤مـم٦ِم اًمّٚمث٤مِم وسمٕمد يمؾِّ ُم٤مشم٘مدَّ قَل هذا إُمر وُم٤م ٟمح

قمـ وضمِف احل٘مٞم٘م٦ِم، وإسمٓم٤مِل احل٤مًم٦ِم اعمستنمي٦ِم واعمتٗم٤مىمٛم٦ِم وهل )احل٤مًم٦ُم احلٛمػمّي٦م( اعمتٗمِمٞم٦ِم قمٜمد 

ّٓ  هم٤مًمبٞم٦ِّم اًمبنم ، وهقاُن اًمدٟمٞم٤م هللوضمٕمٚم٧م اًمٙمثػم ممـ ضمٕمٚمُف ـمقيُؾ طمٚمِؿ اـ  ُمـ َرطِمَؿ ريب ـ إ

ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم ورؾمقًمِف وأوًمٞم٤مئِف قمٚمٞمٝمؿ أومْمُؾ اًمّمالِة  هللشمٕم٤ممم، ُيٗمتل سم٤مًمّْمدِّ ُمع ا هللا قمغم

إىمقم سمام ًمديف ُمـ ومٙمٍر ُمريٍض، وٟمٗمٍس أُّم٤مرٍة ض٤مًم٦ٍم، وذًمؽ  هللواًمسالم، ويٗمرسِّ ديـ ا

رة قمؼَم آٓف اًمسٜملم، واًمتل مل يزل  ٚم٦م ومٞمف، واعمتجذِّ اعمقمم سمسب٥ِم احل٤مًم٦ِم احلٛمػمّي٦ِم اعمت٠مصِّ

ُر ُمٜمٝم٤م أؿمدَّ احلذِر!.   ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم ذم ىمرآٟمِف اعمجٞمد ُيِمبٕمٝم٤م شمقسمٞمخ٤ًم وشمِمٜمٞمٕم٤ًم وشم٘مبٞمح٤ًم وُيذِّ

٦ٍم ُمـ إُُمؿ، أو ـم٤مئٗم٦ٍم  ٦م سمِمٕم٥ٍم ُمـ اًمِمٕمقِب، أو ُأُمَّ واحل٤مًم٦ُم احلٛمػمّي٦م هذِه همػم خمتّمَّ

ٓمقرهت٤م أًمٗم٧م ُمـ اًمٓمقائػ، سمؾ هل طم٤مًم٦ٌم ُمرضٞم٦ٌم ُمستنمي٦ٌم ذم يمؾِّ اعمجتٛمٕم٤مت!، ًمذًمؽ وخل

 اًمٞمٝم٤م اعمقمم شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ذم ىمرآٟمِف اًمٙمريؿ، طمٞم٨م ىم٤مل قمزَّ ُمـ ىم٤مئؾ: )ُمثُؾ اًمٚمذيـ محٚمقا

 هللسمئس ُمثؾ اًم٘مقم اًمذيـ يمذسمقا سمآي٤مت ا اًمتقراة صمؿ مل ُيٛمٚمقه٤م يمٛمثؾ احلامر ُيٛمؾ أؾمٗم٤مراً 

 . (0)(ٓ هيدي اًم٘مقم اًمٔم٤معملم هللوا

ضمسؿ ومحؾ ُمٕمٜمك وم٢مذا ىمٞمؾ ذم محؾ  أن احلٛمؾ ضسم٤من محؾوضم٤مء ذم اعمجٛمقع: )...

                                           

 .4: ؾمقرة اجلٛمٕم٦م: آي٦م 0
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وإذا ىمٞمؾ ذم محؾ اعمٕمٜمك ومالن  ،ومٛمٕمٜم٤مه ٓ يٓمٞمؼ ذًمؽ ًمث٘مٚمف اجلسؿ ومالن ٓ ُيٛمؾ اخلِمب٦م ُمثالً 

)ُمثؾ اًمذيـ محٚمقا  :شمٕم٤ممم هللىم٤مل ا ،ٓ ُيٛمؾ اًمْمٞمؿ ومٛمٕمٜم٤مه ٓ ي٘مبٚمف وٓ يٚمتزُمف وٓ يّمؼم قمٚمٞمف

  .(0)...اًمخ( يٚمتزُمقه٤مُمٕمٜم٤مه مل ي٘مبٚمقا أطمٙم٤مُمٝم٤م ومل ،اًمتقراة صمؿ مل ُيٛمٚمقه٤م(

ـْ مُحِّٚمقا اًم٘مرآن، ومل ُيٛمٚمقه، ويم٤من ًمٕم٘م٤ًم قمغم اًمسٜمتٝمؿ، وٓ  ىمٚمٜم٤م: ويمذًمؽ، وم٤منَّ َُم

يتج٤موُز شمراىمٞمٝمؿ، وُمـ مُحِّٚمقا اًمسػمَة اًمٜمبقي٦َّم اًمنميٗم٦م اعمب٤مريم٦م، ومل ُيٛمٚمقه٤م، يم٤من احلٙمُؿ ذم 

ِٝمؿ أوصمُؼ وأؿمدُّ وأقمٔمُؿ، وُمـ سم٤مٍب أومم، ٕنَّ اًم٘مبٞمَح ُم ـ يمؾِّ أطمٍد ىمٞمبٌح، وُمٜمؽ أىمبُح طم٘مِّ

 ًم٘مرسمَؽ ُمٜم٤ّم، واٟمتامئَؽ إًمٞمٜم٤م، ومِمٞمٜمَُؽ راضمٌع قمٚمٞمٜم٤م، وزيٜمَُؽ خمتصٌّ سمٜمٗمسَؽ!.

ُِ الجان2ًِ  : احلال

، !وهل احل٤مًم٦ُم إظمصُّ ُمـ احل٤مًم٦ِم أٟمٗم٦ِم اًمذيمر، ويٕمتؼُم أيمثر ُمّم٤مدي٘مٝم٤م أهُؾ اًمٕمٚمؿ

ٍص قمرض٦ًم هلذه احل٤مًم٦ِم اًمذُمٞموم  .!وٟمسّٛمٞمٝم٤م سمـ)احل٤مًم٦م اًمٙمٚمبٞم٦َّم( ٛم٦م٠مصح٤مُب يمؾِّ قمٚمٍؿ وختّمُّ

وُمٚمٗم٧ٍم ًمٚمٜمٔمر!، طمٞم٨ُم ىم٤مل سمؾ  ٛمٞمٍؼ،وسمٞم٤مٍن قم ،اعمقمم قمزَّ وضمؾَّ سمِمٙمٍؾ دىمٞمٍؼ  سمٞمَّٜمٝم٤موىمد 

 [ : ـْ قمزَّ وضمؾَّ ٞمَْٓم٤مُن وَمَٙم٤مَن ُِم َواشْمُؾ قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َٟمب٠ََم اًمَِّذي آشَمٞمْٜم٤َمُه آَي٤مشمِٜم٤َم وَم٤مٟمَسَٚمَخ ُِمٜمَْٝم٤م وَم٠َمشْمبََٕمُف اًمِمَّ

ـَ اًم ( َوًَمْق ؿِمْئٜم٤َم ًَمَروَمْٕمٜم٤َمُه هِب٤َم َوًَمٙمِٜمَُّف َأظْمَٚمَد إمَِم إَْرِض َواشمَّبََع َهَقاُه وَمَٛمثَُٚمُف يَمَٛمَثِؾ 074) َٖم٤مِوي

يْمُف َيْٚمَٝم٨ْم َذًمَِؽ َُمثَُؾ اًم ِٛمْؾ قَمَٚمٞمِْف َيْٚمَٝم٨ْم َأْو شَمؽْمُ سُمقا سمِآَي٤مشمِٜم٤َم وَم٤مىْمُّمْص اًمَٙمْٚم٥ِم إِْن حَتْ ـَ يَمذَّ َ٘مْقِم اًمَِّذي

ُروَن ) َ٘مَّمَص اًم سُمقا سمِآَي٤مشمِٜم٤َم َوَأٟمُٗمَسُٝمْؿ يَم٤مُٟمقا اًم( ؾَم٤مَء َُمثاًَل 078ًَمَٕمٚمَُّٝمْؿ َيتََٗمٙمَّ ـَ يَمذَّ ِذي َ٘مْقُم اًمَّ

ـْ هَيِْد ا077َئْمٚمُِٛمقَن ) ـْ ُيْْمٚمِْؾ وَم٠ُمْوًَمئَِؽ ُهْؿ اعمُ وَمُٝمَق  هلل( َُم وَن )اخلَ ْٝمتَِدي َوَُم ( َوًَمَ٘مْد ٤078مرِسُ

ـْ  َذَرْأَٟم٤م جِلََٝمٜمََّؿ يَمثػِماً  وَن هِب٤َم اجلِ ُِم ِـّ َواإِلٟمِس هَلُْؿ ىُمُٚمقٌب َٓ َيْٗمَ٘مُٝمقَن هِب٤َم َوهَلُْؿ َأقْملُمٌ َٓ ُيبٍِْمُ

 هلل( وَ 079َٖم٤مومُِٚمقَن )اًمَوهَلُْؿ آَذاٌن َٓ َيْسَٛمُٕمقَن هِب٤َم ُأْوًَمئَِؽ يَم٤مَْٕٟمَٕم٤مِم سَمْؾ ُهْؿ َأَضؾُّ ُأْوًَمِئَؽ ُهْؿ 

ـَ ُيْٚمِحُدوَن ذِم َأؾْماَمئِِف ؾَمٞمُْجَزْوَن َُم٤م يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمقَن  ْسٜمَك وَم٤مْدقُمقهُ احلُ إؾَْماَمُء  ِذي هِب٤َم َوَذُروا اًمَّ
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٦ٌم هَيُْدوَن سمِ 081)  ـْ ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم ُأُمَّ سُمقا سمِآَي٤مشمِٜم٤َم 080ؼِّ َوسمِِف َيْٕمِدًُمقَن )٤محلَ ( َومِمَّ ـَ يَمذَّ ِذي ( َواًمَّ

ـْ طَمٞم٨ُْم َٓ َيْٕمَٚمُٛمقَن ) ُروا 086َوُأُْمكِم هَلُْؿ إِنَّ يَمٞمِْدي َُمتلٌِم ) (089ؾَمٜمَْستَْدِرضُمُٝمْؿ ُِم ( َأَومَلْ َيتََٗمٙمَّ

ـْ ضِمٜم٦ٍَّم إِْن ُهَق إَِّٓ َٟمِذيٌر ُُمبلٌِم)  .(0)[(085َُم٤م سمَِّم٤مطِمبِِٝمْؿ ُِم

 ىم٤مل ص٤مطم٥ُم اعمٞمزان: 

: ىم٤مل ،أي٦م "شمؾ قمٚمٞمٝمؿ ٟمب٠م اًمذي آشمٞمٜم٤مه آي٤مشمٜم٤موا"ذم شمٗمسػم اًم٘مٛمل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  

ٓمك سمٚمٕمؿ اسمـ سم٤مقمقرا : أٟمف أقم×قمـ أيب احلسـ اًمرض٤م حلسلم سمـ ظم٤مًمدطمدصمٜمل أيب قمـ ا

ومرقمقن ذم ـمٚم٥م  ومٚمام ُمرَّ  ،ومامل إمم ومرقمقن ،ًمف (9)، ويم٤من يدقمق سمف ومٞمستجٞم٥مآؾمؿ إقمٔمؿ

ومريم٥م  ،قمٚمٞمٜم٤م قمغم ُمقؾمك وأصح٤مسمف ًمٞمحبسفُ  هلل: ادع اح٤مسمف ىم٤مل ومرقمقن ًمبٚمٕمؿُمقؾمك وأص

 ،قمز وضمؾ هللوم٠مٟمٓم٘مٝم٤م ا ،وم٠مىمبؾ يرضهب٤م ،مح٤مرشمفذم ـمٚم٥م ُمقؾمك وم٤مُمتٜمٕم٧م قمٚمٞمف  مح٤مرشمف ًمٞمٛمرَّ 

وىمقم  هللًمتدقمق قمغم ٟمبل ا ،أشمريد أن أضمئ ُمٕمؽ ،؟ويٚمؽ قمغم ُم٤م ذا شمرضسمٜمل :وم٘م٤مًم٧م

 وم٤مٟمسٚمخ ُمٜمٝم٤م"آؾمؿ ُمـ ًمس٤مٟمف، وهق ىمقًمف: ومل يزل يرضهب٤م طمتك ىمتٚمٝم٤م وم٤مٟمسٚمخ  ،؟ُم١مُمٜملم

ظمٚمد إمم إرض واشمبع هقاه ، وًمق ؿمئٜم٤م ًمرومٕمٜم٤مه هب٤م وًمٙمٜمف أوم٠مشمبٕمف اًمِمٞمٓم٤من ومٙم٤من ُمـ اًمٖم٤مويـ

  .(6)هللا ضسمفُ  وهق ُمثٌؾ  "إن حتٛمؾ قمٚمٞمف يٚمٝم٨م أو شمؽميمف يٚمٝم٨مومٛمثٚمف يمٛمثؾ اًمٙمٚم٥م 

وسمٕمد أن أوضحٜم٤م اخلٓمَر اًمٜم٤مضمَؿ ُمـ ه٤مشملِم احل٤مًمتلم اًمٕمجٞمبتلِم ذم اًمبنم، وشمقظمل 

 ،صؼماً  اعمذسمقح ذم ؾمبٞمٚمفِ  طمبٞمبفِ ، جي٥م أن ٟمقضَح ُم٤م ذيمرُه اًمب٤مري قمزَّ وضمؾَّ ذم اماحلذر ُمٜمٝم

 ويمام يكم: قمزَّ وضمؾَّ  هلل!؟، سمٕمقِن اوُم٤مذا ىم٤مَل قمٜمفُ 

                                           

 .085-074: ؾمقرة إقمراف: أي٤مت،0
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 هواًل: سىزة احلشني يف الكسآن والعهدين

  أ: شورة احلسغ دم التوراة:

ـِ ومٞمام   ف قمغم  رُمٞم٤ماؾمٗمر وذم  اًمتقراة ذم ضم٤مءسم٤مًمتٛمٕمُّ قمغم ؾمبٞمِؾ اعمث٤مِل ٓ احلٍم ٟمتٕمرَّ

ىمٝم٤م وم٘مط أهُؾ اًمٕم٘مقل واعمٕمروم٦م درٍس سمٚمٞمٍغ وهق هم٤مي٦م ذم اًمروقم٦ِم واحلٙمٛم٦ِم اإلهل ٞم٦م اًمتل يتذوَّ

٦ِم، وٓ اًمٙمٚمبٞم٦َِّم، اًمتل أوضحٜم٤مه٤مـ  واًمٗمٓمرة طمظٌّ ومٞمٝم٤م أسمدًا! ـ  وًمٞمس ٕهِؾ احل٤مًم٦ِم احلٛمػميَّ

ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم قمـ ىمرٍب وقم٤مَش ُمع  هللومٝمؿ، ُمثٚمٝمؿ يمٛمثِؾ اسمٚمٞمس رأى مج٤مَل وضمالَل ا

يذوَب ذم طمبِّف واإلرساع ذم شمٜمٗمٞمِذ أواُمرِه، ٓ أن  ُمالئٙمتِف ضمٜمب٤ًم امم ضمٜم٥ٍم، ويم٤مَن طم٘م٤ًم قمٚمٞمٍف أن

٦ُم  يتسب٥َّم ذم ُمٕمريم٦ٍم ظمسٞمس٦ٍم ٟمذًم٦ٍم ُمـ ضم٤مٟمبِف دم٤مه سم٤مرئِف وُمقضمِدِه ُمـ اًمٕمدم، وهذِه اخلسَّ

ِـّ واإلٟمِس ذم يمؾِّ قمٍٍم وذم يمؾِّ ُمٍٍم، ومٚمٜمٜمٔمر ُمٕم٤ًم  واًمٜمذاًم٦ُم صم٤مسمت٦ٌم ٕشمب٤مقمِف ُمـ ؿمٞم٤مـملم اجل

يمٚمٛم٦م اًمرب اًمتل  0ُف ُمٜمـزُل اًمتقراة ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم: ]قمـ ىمرٍب امم سمٕمض ُم٤م يريد سمٞم٤مٟم

أقمدوا  6 ...ق ُمٚمؽ ُمٍمخقمـ ضمٞمش ومرقمقن ٟم ...9ص٤مرت إمم إرُمٞم٤م اًمٜمبل قمـ إُمؿ. 

أرسضمقا اخلٞمؾ واصٕمدوا أهي٤م اًمٗمرؾم٤من واٟمتّمبقا  5اعمجـ واًمؽمس وشم٘مدُمقا ًمٚمحرب. 

وُمدسمريـ إمم اًمقراء وىمد  عم٤مذا أراهؿ ُمرشمٕمبلم 4سم٤مخلقذ. اص٘مٚمقا اًمرُم٤مح. اًمبسقا اًمدروع. 

اخلٗمٞمػ ٓ  8حتٓمٛم٧م أسمٓم٤مهلؿ وومروا ه٤مرسملم ومل يٚمتٗمتقا. اخلقف طمقاًمٞمٝمؿ ي٘مقل اًمرب. 

ُمـ هذا اًمّم٤مقمد  7يٜمقص واًمبٓمؾ ٓ يٜمجق. ذم اًمِمامل سمج٤مٟم٥م هنر اًمٗمرات قمثروا وؾم٘مٓمقا. 

 ًمتخرجاصٕمدي أيتٝم٤م اخلٞمؾ وهٞمجل أيتٝم٤م اعمريمب٤مت و 9 ...(0)يم٤مًمٜمٞمؾ يم٠مهن٤مر شمتالـمؿ أُمقاهٝم٤م

ومٝمذا  01إسمٓم٤مل. يمقش وومقط اًم٘م٤مسمْم٤من. اعمجـ واًمٚمقديقن اًم٘م٤مسمْمقن واعم٤مدون اًم٘مقس. 

اًمٞمقم ًمٚمسٞمد رب اجلٜمقد يقم ٟم٘مٛم٦م ًمالٟمت٘م٤مم ُمـ ُمبٖمْمٞمف ومٞم٠ميمؾ اًمسٞمػ ويِمبع ويرشمقي ُمـ 

 .(9)...[دُمٝمؿ. ٕن ًمٚمسٞمد رب اجلٜمقد ذسمٞمح٦م ذم أرض اًمِمامل قمٜمد هنر اًمٗمرات

                                           

 اُمقاضمٝمـ٤م: ذم سمٕمض اعمّم٤مدر. : شمتالـمؿ0

م، دار اًمٙمت٤مب 0981اًم٘مديؿ(، اًمٙمٜمٞمس٦م، ُمّم٤مدر قم٘م٤مئد أهؾ اًمٙمت٤مب وردوده٤م،  : اًمٙمت٤مب اعم٘مدس )اًمٕمٝمد9
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 ب: شورة احلسغ دم الؼرآن:  

طِمٞمؿِ  هللا سمِسؿِ   ـِ اًمرَّ مْحَ ْٗمِع وَ 9( َوًَمٞم٤َمٍل قَمنْمٍ )0َٗمْجِر )اًموَ . اًمرَّ ( َواًمٚمَّْٞمِؾ 6َقشْمِر )اًم( َواًمِمَّ

( إَِرَم َذاِت 8( َأمَلْ شَمَرى يَمٞمَْػ وَمَٕمَؾ َرسمَُّؽ سمَِٕم٤مٍد )4( َهْؾ ذِم َذًمَِؽ ىَمَسٌؿ ًمِِذي طِمْجٍر )5إَِذا َيرْسِ )

ْ 7ِٕماَمِد )اًم تِل مَل ْخَر سمِ 8باِلَِد )اًمخُيَْٚمْؼ ُِمثُْٚمَٝم٤م ذِم ( اًمَّ ـَ ضَم٤مسُمقا اًمّمَّ ِذي ( 9َقاِدي )٤مًم( َوصَمُٛمقَد اًمَّ

ـَ ـَمَٖمْقا ذِم 01َوومِْرقَمْقَن ِذي إَْوشَم٤مِد ) ِذي ( وَمَّم٥مَّ 09َٗمَس٤مَد )اًم( وَم٠َميْمثَُروا ومِٞمَٝم٤م 00باِلَِد )اًم( اًمَّ

ُف 05ْرَص٤مِد )٤معمِ ًَمبِ  ( إِنَّ َرسمََّؽ 06قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َرسمَُّؽ ؾَمْقَط قَمَذاٍب ) ٤م اإِلٟمَس٤مُن إَِذا َُم٤م اسْمتاَلَُه َرسمُّ ( وَم٠َمُمَّ

َٛمُف وَمٞمَُ٘مقُل َريبِّ َأيْمَرَُمٜمِل ) ٤م إَِذا َُم٤م اسْمتاَلَُه وَمَ٘مَدَر قَمَٚمٞمِْف ِرْزىَمُف وَمٞمَُ٘مقُل َريبِّ 04وَم٠َميْمَرَُمُف َوَٟمٕمَّ ( َوَأُمَّ

قَن قَمغَم ـَمَٕم٤مِم 07) ٞمَتِٞمؿَ اًم( يَمالَّ سَمؾ َٓ شُمْٙمِرُُمقَن 08َأَه٤مَٟمٜمِل ) ( 08ْسٙملِِم )اعمِ ( َوَٓ حَت٤َمضُّ

اَث َأيْمالً عم٤ًَّم ) َ بُّقَن 09َوشَم٠ْميُمُٚمقَن اًمؽمُّ
٧ْم إَْرُض َديّم٤ًم )٤91مَل طُمب٤ًّم مَج٤ًّم )اعمَ ( َوحُتِ ( 90( يَمالَّ إَِذا ُديمَّ

يْمَرى ( َوضِملَء َيْقَُمئٍِذ سمَِجَٝمٜمََّؿ َيقْ 99َٚمُؽ َصّٗم٤ًم )اعمَ َوضَم٤مَء َرسمَُّؽ وَ  ُر اإِلْٟمَس٤مُن َوَأٟمَّك ًَمُف اًمذِّ َُمئٍِذ َيتََذيمَّ

ُْم٧ُم حِلَٞم٤َميِت )96) ُب قَمَذاسَمُف َأطَمٌد )95( َيُ٘مقُل َي٤م ًَمٞمْتَٜمِل ىَمدَّ ( َوَٓ ُيقصمُِؼ 94( وَمٞمَْقَُمئٍِذ َٓ ُيَٕمذِّ

تَُٝم٤م اًمٜمَّْٗمُس 98َوصَم٤مىَمُف َأطَمٌد ) ( 98سمِِّؽ َراِضٞم٦ًَم َُمْرِضٞم٦ًَّم )( اْرضِمِٕمل إمَِم رَ 97ْٓمَٛمئِٜم٦َُّم )اعمُ ( َي٤م َأيَّ

 .(0)(61( َواْدظُمكِم ضَمٜمَّتِل )99وَم٤مْدظُمكِم ذِم قِمب٤َمدِي )

 وحدُة اهلدف  يف الشىزتني:

ختصُّ مجٞمَع اًمِمٕمقِب وإُُمؿ قمغم ـ  ذم اًم٘مرآِن واًمتقراةـ  : هذه اًمٜمبقءُة وهذه اًمسقرة0

أمل شمر يمٞمػ مم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: اإلـمالق وًمٞمس ُُٕم٦ٍم ظم٤مص٦ٍم أو ؿمٕم٥ٍم سمٕمٞمٜمِف: طمٞم٨ُم ىم٤مل شمٕم٤م

( وصمٛمقد اًمذيـ 8( اًمتل مل خيٚمؼ ُمثٚمٝم٤م ذم اًمبالد )7( إرم ذات اًمٕمامد )8ومٕمؾ رسمؽ سمٕم٤مد )

                                            

رسمٕمقن، ص صح٤مح اًمس٤مدس وٕا طمظ: اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ، 0040ـ  0059اعم٘مدس: ٕا  ٓ . وًمٚمٛمزيد

 0988، صwww.arabicbible.com، ٟمسخ٦م اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ ُمـ ُمقىمع: arabicbibleُمقىمع 

 سمسب٥م اًمؽممج٦م يمامٓ  خيٗمك!. ، ُمع سمٕمض اًمٗمروىم٤مت اًمٓمٗمٞمٗم٦م0991ـ 

 .89: اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ؾمقرة اًمٗمجر: رىمؿ 0
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. وىم٤مل (00اًمذيـ ـمٖمقا ذم اًمبالد ) (01وومرقمقن ذي إوشم٤مد ) (9ضم٤مسمقا اًمّمخر سم٤مًمقاد )

يمٚمٛم٦م اًمرب  0) :. وضم٤مَء ذم اًمتقراة(96يقُمئذ يتذيمر اإلٟمس٤من وأٟمك ًمف اًمذيمرى)...شمٕم٤ممم:

 ...(.اًمتل ص٤مرت إمم إرُمٞم٤م اًمٜمبل قمـ إُمؿ

قمزَّ وضمؾَّ وُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمدة  هلل: سمدأت يمؾٌّ ُمـ اًمسقرشملم سمنمح طم٤مل أقمداء ا9

َز اعمقمم شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ذم اًمسقرشملم قمغم ومرقمقن  َد وريمَّ واًمٕمدد واًمبٓمِش واًم٘مقة. وىمد ؿمدَّ

٦ٍم وأؿمب٤مهفِ  َد ؿمٛمٚمٝمؿ ويمرَس ؿمقيمتٝمؿ  وضمٞمِمِف اًمٙمبػم سمّمقرٍة ظم٤مصَّ وأُمث٤مًمِف، ويمٞمػ سمدَّ

ومّم٥م قمٚمٞمٝمؿ وص٥مَّ قمٚمٞمٝمؿ صٜمقف اًمٕمذاب صب٤ًّم: طمٞم٨ُم ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: 

ومٝمذا اًمٞمقم ًمٚمسٞمد 01) . وضم٤مَء ذم اًمتقراة:(05( إن رسمؽ ًمب٤معمرص٤مد)06رسمؽ ؾمقط قمذاب )

 .(0)(ُمـ دُمٝمؿ رب اجلٜمقد يقم ٟم٘مٛم٦م ًمالٟمت٘م٤مم ُمـ ُمبٖمْمٞمف ومٞم٠ميمؾ اًمسٞمػ ويِمبع ويرشمقي

ص ا6 تُف اعمريمزّي٦م  هلل: ظمّمَّ قمزَّ وضمؾَّ ذيمر هذِه احلقادث اًمت٠مرخيّٞم٦ِم ًمٞمبٜمل قمٚمٞمٝم٤م ىمّمَّ

س وهل ىمْمٞم٦ُّم صمقرة طمبٞمبف احلسلم صٚمقات ا  هللوىمْمٞمَّتُف اًمٙمؼمى وُمنموقمُف اعمب٤مرك اعم٘مدَّ

 قمٚمٞمِف وؿمٝم٤مدشمِف، وصمقرة اعمٜم٘مذ اًمٕم٤معمل احلج٦ُم اعمٝمدي قمٚمٞمف اًمّمالُة واًمسالم. 

واعمإل إقمغم، طمٞم٨ُم ـمقى ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم يمؾَّ  هللوهل شمٜمبلُء قمـ قمٔمٞمِؿ ؿم٠مٟمِف قمٜمد ا 

( 97ي٤م أيتٝم٤م اًمٜمٗمس اعمٓمٛمئٜم٦م )ذًمؽ ذم اًمسقرشملم سمام يكم: طمٞم٨ُم ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: 

 . (61( وادظمكم ضمٜمتل)99( وم٤مدظمكم ذم قمب٤مدي )98ارضمٕمل إمم رسمؽ راضٞم٦م ُمرضٞم٦م )

ُمـ هذا  7ذم اًمِمامل سمج٤مٟم٥م هنر اًمٗمرات قمثروا وؾم٘مٓمقا. ... 8) وضم٤مَء ذم اًمتقراة: 

ٕن ًمٚمسٞمد رب ... 01) . وضم٤مَء ذم اًمتقراة أيْم٤ًم:(9)(اًمّم٤مقمد يم٤مًمٜمٞمؾ يم٠مهن٤مر شمتالـمؿ أُمقاهٝم٤م

 .(6)(اجلٜمقد ذسمٞمح٦م ذم أرض اًمِمامل قمٜمد هنر اًمٗمرات

                                           

، اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ. اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، ؾمٗمر ارُمٞم٤م حت٧م رىمؿ 01: 58: ؾمٗمر ارُمٞم٤م 0

 ، ُمٍم. 01: اًمٗم٘مرات 58، اإلصح٤مح 98

 اُمقاضمٝمـ٤م: ذم سمٕمض اعمّم٤مدر. : شمتالـمؿ9

، العفد الؼديم. الؽتاب ادؼدس بالؾغة العربقة، العفد الؼديم، شػر ارمقا 10و 7 - 6: 46: شػر ارمقا 3
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ىم٤مل  قمزَّ وضمؾَّ قمغم يمؾِّ أقمداءِه اعمجرُملم: طمٞم٨ُم  هلل: أوضح٧م اًمسقرشم٤من همْم٥م ا5 

. (05( إن رسمؽ ًمب٤معمرص٤مد )06ومّم٥م قمٚمٞمٝمؿ رسمؽ ؾمقط قمذاب )شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: 

وي٘مقل اًمرب اًم٘مدير إًمف إرسائٞمؾ: ه٤م أٟم٤م أقم٤مىم٥م آُمقن ـمٞمب٦م وومرقمقن،  94) وضم٤مَء ذم اًمتقراة:

وأؾمٚمٛمٝمؿ إمم يد ـم٤مًمبل  98وُمٍم وآهلتٝم٤م، وُمٚمقيمٝم٤م، ويمؾ ُمـ يتٙمؾ قمغم ومرقمقن. 

ومٝمذا اًمٞمقم هق يقم ىمْم٤مء اًمسٞمد اًمرب اًم٘مدير، يقم آٟمت٘م٤مم.  01) :...(، وىم٤مل أيْم٤مً طمٞم٤مهتؿ

 .(0)...(ومٞمف يث٠مر ًمٜمٗمسف ُمـ أقمدائف

: ظمتٛم٧م اًمسقرشم٤من سم٤مًمٜمٍم ٓوًمٞم٤مءِه شمٕم٤ممم سمٛمختٚمػ صٜمقف اًمٜمٍم سمرهمؿ ىمتٚمٝمؿ 4

. (06ومّم٥م قمٚمٞمٝمؿ رسمؽ ؾمقط قمذاب ) واؾمتب٤مطمتٝمؿ، طمٞم٨ُم ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:

وهيتٗمقن  07) . وضم٤مَء ذم اًمتقراة:(61( وادظمكم ضمٜمتل )99ذم قمب٤مدي ) وم٤مدظمكم وىم٤مل شمٕم٤ممم:

طمل أٟم٤م ي٘مقل  08 .هٜم٤مك: إن ومرقمقن ُمٚمؽ ُمٍم ًمٞمس ؾمقى ـمبؾ أضمقف أض٤مع ومرصتف

 .(9)...(اعمٚمؽ اًمذي اؾمٛمف اًمرب اًم٘مدير

                                            

، العفد 10و 7 - 6: 46، مرص. شػر إرمقا 10و  7 - 6: الػؼرات 46، اإلصحاح 28حتت رقم 

. ولؾؿزيد راجع ادصادر التالقه: 1060الؼديم، مجعقة الؽتاب ادؼدس دم لبـان، الؽتاب ادؼدس، ص

 .www، كسخة )التوراة واإلكجقل( من موقع: arabicbibleكجقل، موقع التوراة واإل

arabicbible. comالؽتاب ادؼدس )العفد الؼديم(، الؽـقسة، 1290ـ  1288، ص .

م، دار الؽتاب ادؼدس: األصحاح السادس واألربعون، 1980مصادر ظؼائد أهل الؽتاب وردودها، 

 دسمجغ.. مع فرٍق يسر بغ ظبارات ا1151ـ  1149ص

 .www، ٟمسخ٦م )اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ( ُمـ ُمقىمع: arabicbible: اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ، ُمقىمع 0

arabicbible. comاًمٙمت٤مب اعم٘مدس )اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ(، اًمٙمٜمٞمس٦م، 0991ـ  0988، ص .

م، دار اًمٙمت٤مب اعم٘مدس: إصح٤مح اًمس٤مدس 0981ُمّم٤مدر قم٘م٤مئد أهؾ اًمٙمت٤مب وردوده٤م، 

 .0040ـ  0059وإرسمٕمقن، ص

، اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ. اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، ؾمٗمر ارُمٞم٤م 08 - 07: 58: ؾمٗمر ارُمٞم٤م 9

اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ،  ،08 - 07: 58، ُمٍم. ؾمٗمر إرُمٞم٤م 08 - 07: اًمٗم٘مرات 58، اإلصح٤مح 98حت٧م رىمؿ 

ف: اًمتقراة . وًمٚمٛمزيد راضمع اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم0181ص مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من، اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،
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اعمريمزي٦م،  هلل: سمٕمد اًمرسد اًمت٠مرخيل اهل٤مدف، وسمٕمد اًمرسمط اًمٕمجٞم٥م ًمألطمداث سم٘مْمٞم٦م ا8

وصحبف اعمٞم٤مُملم، وأول اعمرطمبلم  ×ن قمٔمٛم٦م ؿمٝم٤مدة احلسلمأوضح٧م اًمسقرشم٤م

ي٤م  ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم: طمٞم٨ُم ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: هللواعمست٘مبٚملم ًمروطمف اعم٘مدؾمف هق ا

( 99( وم٤مدظمكم ذم قمب٤مدي )98( ارضمٕمل إمم رسمؽ راضٞم٦م ُمرضٞم٦م )97أيتٝم٤م اًمٜمٗمس اعمٓمٛمئٜم٦م )

ذا اًمّم٤مقمد يم٤مًمٜمٞمؾ يم٠مهن٤مر شمتالـمؿ ُمـ ه7) . وضم٤مَء ذم اًمتقراة:(61وادظمكم ضمٜمتل)

 .(0)(ٝم٤مضمأُمقا

 : ×ثانًًا: زؤيا إبسالًي اخلمًن

 أ: تـػقُذ وتطبقُق الرؤيا

، واًمتل آُمـ هب٤م وصّدىمَّٝم٤م وٟمٗمَّذه٤م وـمب٘مٝم٤م ×اًمرؤي٤م اعمب٤مريم٦م اًمتل رآه٤م ظمٚمٞمُؾ اًمرمحـ

سٞمٖمُف، عم٤م وأضمراه٤م وأُمْم٤مه٤م دون شم٠مويٍؾ، وُمـ همػِم شمٕمبػٍم، سمحس٥م اًمٔم٤مهر!، أُمٌر ٓ ٟمٙم٤مد ٟمست

إن  ـٟمٕمرومُف ُمـ ُم٘م٤مِم هذا اًمٜمبلِّ اًمٕمٔمٞمؿ، وظمّم٤مئّمِف اًمٙمؼمى، أمل يٜم٘مدح ذم ذهٜمِف اًمنميػ 

 آظمر ؾمقى أٟمَُّف أرسَع إمم اًمسٙملم ًمٞمذسمح وًمَدُه؟!، هؾ هذا هق يمؾُّ ُم٤م ـ  صحَّ اًمتٕمبػمُ 
ٍ
أيُّ رء

٦ِم، أم هٜم٤مَك ُمٕم٤م ٍن ضمٚمٞمٚم٦ٍم ُأظمرى، يٜمبٖمل ٕهِؾ يريُد سمٞم٤مٟمُف اًم٘مرآِن اًمٙمريؿ وؾم٤مئِر اًمٙمت٥ِم اًمسامويَّ

اًمتح٘مٞمِؼ وهمػمهؿ اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م!؟. 

                                            

. 0991 ـ 0988ص ،www. arabicbible. com، ٟمسخ٦م )اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ( ُمـ ُمقىمع: arabicbibleواإلٟمجٞمؾ، ُمقىمع 

م، دار 0981اًمٙمٜمٞمس٦م، ُمّم٤مدر قم٘م٤مئد أهؾ اًمٙمت٤مب وردوده٤م،  اًمٙمت٤مب اعم٘مدس )اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ(،

ػم سملم قمب٤مرات . ُمع ومرٍق يس0040 ـ 0059ص اًمٙمت٤مب اعم٘مدس: إصح٤مح اًمس٤مدس وإرسمٕمقن،

 اعمؽممجلم.

 : وىمد ُمرَّ قمٚمٞمؽ اًمٜمص واعمراد ُمٜمُف وُمٕمٜم٤مه ُمسب٘م٤ًم.0
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 ب: تعبر الرؤيا: 

شمٕم٤ممم  هللإنَّ ظمٚمٞمَؾ اًمرمحـ مل يٙمـ ؿمخّم٤ًم ُمثٚمٜم٤م ضٞمَّؼ إوُمؼ، ىمٚمٞمَؾ اًمٕمٚمؿ، ٓ يٜمٔمر سمٜمقِر ا

 ّٓ ، وُمس٠مًم٦مُ  ×سمٛمٜمٔم٤مٍر ضٞمٍِّؼ، سمؾ يم٤منَ  إ
ٍ
 قمغم اًمٕمٙمِس ُمـ ذًمَؽ مت٤مُم٤ًم، ومٝمق قمٔمٞمٌؿ ذم يمؾِّ رء

قمدم شمٕمبػِمِه ًمرؤي٤مُه سمٜمٗمسِف اًمنميٗم٦ِم، أو سم٤مإلؾمتٕم٤مٟم٦ِم سم٤مًمقطمل إُملِم، أُمٌر سمٕمٞمٌد ضمدًا!، سمؾ هذا 

ُمـ ىمبٞمؾ ُم٤م يْمحؽ اًمثٙمغم، وًمٞمس ًمُف طمؼٌّ ُمـ اًمقاىمِع أسمدًا!.

 ج: تلويل الرؤيا:

 قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم ٓ مترُّ قمٚمٞمِف  ×وإذا يم٤مَن ُمـ هق أدوُن ُمـ إسمراهٞمؿَ 
ِ
ُمرشمب٦ًم ُمـ إٟمبٞم٤مء

ّٓ ، أو ُمـ همػمِه، رؤي٤م أّوهل٤م اًمت٠مويَؾ اًمرسم٤منَّ اعمٓمٚمقب، وأقمٓم٤مه٤م اؾمتح٘م٤مىمٝم٤م، وأؿم٤مَر إًمٞمٝم٤م،  إ

إذًا، ومٝمق أسمق ×وٟمبََّف قمٜمٝم٤م!، ويم٤من ي٘مرُأ إطمداث ىمراءًة ُمٚمٙمقشمٞم٦ًّم، ومام طم٤مُل إسمراهٞمَؿ اخلٚمٞمؾِ 

رؤي٤مُه اًمٕمجٞمب٦م؟!. إٟمبٞم٤مء وسمٓمُؾ اًمتقطمٞمد، واعمٛمت٤مز سم٤مخلٚم٦َِّم، ومٝمؾ سم٘مَل ُمـ همػِم ُمٕمروم٦ٍم ًمت٠مويؾِ 

 :^ثالجًا: سىزة احلشني ندد  هلن اليً 

، قمـ (0)روى حمٛمد سمـ اًمٕمب٤مس سم٢مؾمٜم٤مده قمـ احلسـ سمـ حمبقب سم٢مؾمٜم٤مده قمـ صٜمدل :0

اىمرأوا ؾمقرة اًمٗمجر ذم ومرائْمٙمؿ وٟمقاومٚمٙمؿ وم٢مهن٤م : ×هللسمـ ومرىمد ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمبد ا (9)دارم

ويم٤من ـ  ٕم٤ممم، وم٘م٤مل ]ًمف[ أسمق أؾم٤مُم٦مشم هللوارهمبقا ومٞمٝم٤م رمحٙمؿ ا ÷ؾمقرة احلسلم سمـ قمكم

وم٘م٤مل: أٓ شمسٛمع إمم  ،ظم٤مص٦م؟ ×طم٤مض اعمجٚمس: ويمٞمػ ص٤مرت هذه اًمسقرة ًمٚمحسلم

ومٝمق ذو  ،قمٚمٞمف هللاحلسلم سمـ قمكم صٚمقات ا (6)أي٦م، إٟمام قمٜمك "ي٤م أيتٝم٤م اًمٜمٗمس اعمٓمٛمئٜم٦م"ىمقًمف 

يقم  هللهؿ اًمراضقن قمـ ا ’اًمٜمٗمس اعمٓمٛمئٜم٦م اًمراضٞم٦م اعمرضٞم٦م، وأصح٤مسمف ُمـ آل حمٛمد

                                           

 : ذم اعمّمدر: ُمٜمدًمف. 0

 : ذم اعمّمدر: داود.9

 : ذم اعمّمدر واًمبح٤مر: يٕمٜمل.6
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وؿمٞمٕمتف وؿمٞمٕم٦م آل حمٛمد  ÷ذم احلسلم سمـ قمكم (0)اًم٘مٞم٤مُم٦م وهق راض قمٜمٝمؿ. وهذه اًمسقرة

قمزيز  هللذم درضمتف ذم اجلٜم٦م، إن ا÷ظم٤مص٦م، ُمـ أدُمـ ىمراءة اًمٗمجر يم٤من ُمع احلسلم سمـ قمكم

 .(9)طمٙمٞمؿ

سمـ ُمقؾمك، قمـ اسمـ اًمبٓم٤مئٜمل،  هللشمٗمسػم قمكم سمـ إسمراهٞمؿ: ضمٕمٗمر سمـ أمحد، قمـ قمبد ا :9

ي٤م أيتٝم٤م اًمٜمٗمس اعمٓمٛمئٜم٦م ارضمٕمل إمم ) ذم ىمقًمف، ×هلل، قمـ أيب سمّمػم، قمـ أيب قمبد اقمـ أسمٞمف

 .(5)÷يٕمٜمل احلسلم سمـ قمكم، (6)(رسمؽ راضٞم٦م ُمرضٞم٦م وم٤مدظمكم ذم قمب٤مدي وادظمكم ضمٜم٧م

ًمف وُمـ ىمراه٤م ذم ؾم٤مير إي٤مم يم٤مٟم٧م ًمف  هلله٤م ذم ًمٞم٤مزم قمنم همٗمر اأُمـ ىمر) :’قمٜمف: 6

 .(4)(ذم اًم٘مٞمٛم٦م ٟمقراً 

ذم درضمتف  ×ْمف وٟمقاومٚمف يم٤من ُمع احلسلمئه٤م ذم ومراأُمـ ىمر) ×:٤مدقوقمـ اًمّم :5

 .(8)×(ذم اجلٜم٦م وم٢مهن٤م ؾمقرة احلسلم

ىم٤مل اىمرأوا ؾمقرة اًمٗمجر ذم ومرائْمٙمؿ وٟمقاومٚمٙمؿ وم٢مهن٤م ؾمقرة احلسلم سمـ  ×:: وقمٜمف4

 .(7)×ُمـ ىمرأه٤م يم٤من ُمع احلسلم سمـ قمكم× قمكم

                                           

 : ذم اعمّمدر: وهذه اًمسقرة ٟمزًم٧م. 0

، 55ج ، و:8ح  96، 95واًمبح٤مر: ج 4ح  948ص . شم٠مويؾ أي٤مت: خمٓمقط688: يمٜمـز اًمٗمقائد:ص 9

 .98-97ص :×.قمقامل، اإلُم٤مم احلسلم8ح  908

 . 98ص :×. قمقامل، اإلُم٤مم احلسلم00ح  909، 55ج ، و:89ح  641، 95: اًمبح٤مر: ج6

 .98ص :×. قمقامل، اإلُم٤مم احلسلم00ح  909، 55ج ، و:89ح  641، 95: اًمبح٤مر: ج5

  541ص : اعمّمب٤مح، اًمٙمٗمٕمٛمل:4

 541ص : اعمّمب٤مح، اًمٙمٗمٕمٛمل:8

 055ص ،8ج )آل اًمبٞم٧م(: : وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م7
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ؾم٦ِم سم٠مرسه٤م، وهق   حتتؾُّ قم٘مٞمدُة اًمٙمبِش اعمذسمقح ُمس٤مطم٦ًم واؾمٕم٦ًم ذم اًمٙمت٥ِم اًمساموّي٦ِم اعم٘مدَّ

شمب٤مرَك وشمٕم٤ممم، وذًمؽ  هللاٟمٕمٙم٤مٌس عم٤م حتٙمٞمِف هذِه اًمٕم٘مٞمدِة اإلهلٞم٦ِّم ُمـ إرادٍة وطُم٥مٍّ وىمرٍب ُمـ ا

٦ِم، ًمٙمثرِة ُم٤م ورَد سمِم٠مهن٤م ُمـ واضٌح ًمٙمؾِّ ُمٓمَّٚمٍع. وهل شمٕمتؼمُ   ُمـ ُأُمٝم٤مت اًمٕم٘م٤مئِد اًمرسم٤مٟمٞم٦َِّم احلَ٘مَّ

٤م  ٟمّمقٍص هم٤مي٦ٍم ذم إمهٞم٦ِم واًمروقم٦ِم واجلامِل، ٟم٘مٓمُع سم٤مًمٞم٘ملِم وُمـ دوِن ؿمؽٍّ وٓ ري٥ٍم أهنَّ

صدرت ُمـ ضمب٤ّمِر اًمسامواِت وإرض، اًمذي شمٕم٤مُمَؾ سمٚمٓمٗمِف ُمَع يُمؾِّ ظمٚم٘مِف، ومقؾمٕم٧ْم رمحتُف 

، وأهنَّ 
ٍ
ؾمِؾ وإوصٞم٤مء ـمقَل اًمدهر!، إذ ُم٤م ُمـ ٟمبلٍّ وٓ يُمؾَّ رء  واًمرُّ

ِ
٤م يم٤مٟم٧م ُأٟمِمقدَة إٟمبٞم٤مء

ّٓ ويصٍّ  ٦ِم  هللويم٤مَن ًمُف ؿمٖمٌؾ ؿم٤مهمٌؾ هب٤م، ٕهن٤م متثُِّؾ ُمنموَع ا إ إيمؼم ذم هذا اًمقضمقد، وًمدىمَّ

ؾم٦ِم اًمقاردة سم٤مًمتقاشمِر ذم طمؼِّ هذا اًمٙمبِش  وضخ٤مُم٦ِم وهمزارِة اعمٕم٤من اجلٚمٞمٚم٦ِم ًمٚمٜمّمقِص اعم٘مدَّ

. هللو هللاعمب٤مرِك اعمذسمقِح ذم ا  قمزَّ وضمؾَّ

ُه   وعم٤م يم٤من اًمبح٨م ذم ُمثِؾ هٙمذا ُمقضقع، ؿم٤مؾمٕم٤ًم واؾمٕم٤ًم، ُمؽماُمَل إـمراف، وٓ حتدُّ

طمدوٌد، يمام ٟمٕمت٘مُدُه، ٟمٔمرًا ًمٕمٔمِؿ أرساِر اعمقمم قمزَّ وضمؾَّ ومٞمف، ويمثرِة ُم٤م ورد ذم إؾمٗم٤مر 

ؾم٦م ُمـ شمٗم٤مصٞمِؾ هذا اعمقضقع اًمرسم ؾم٦ِم. ًمذا اعم٘مدَّ ٤منِّ اًمٕمجٞم٥ِم!، وهذِه اًمٕم٘مٞمدِة اإلهلٞم٦ِم اعم٘مدَّ

وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜمٛمرُّ قمغم ؾمٗمٍر واطمٍد وم٘مط، ُمـ سملم صمالصم٦ٍم وؾمبٕملَم ؾمٗمرًا!، وهل جمٛمقُع أؾمٗم٤مِر اًمٙمت٤مِب 

س، أٓ وهق )ؾمٗمر اًمرؤي٤م ًمٞمقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان اًمالهقيت( وم٘مط ٓ همػم!. ًمٙمل ٟمرى سم٠ُممِّ  اعم٘مدَّ

ِه وم٘مط ووم٘مط!، ىم٤مدٌر قمغم شمبٞملِم يمّؾ شمٗم٤مصٞمؾ هذِه اًمٕم٘مٞمدِة اإلهلٞم٦ِم أقمٞمٜمٜم٤م، إنَّ هذا اًمسٗمر ًمقطمد



  
سمٞمِح   اًمرِسُّ ذم قم٘مٞمدِة اًمذَّ

010 

 

ؾم٦ِم، ووضِع اًمٜم٘م٤مِط قمغم احلروف سمِم٠مهن٤م، وؿم٠مِن ُمٙم٤مٟمتٝم٤م قمٜمَد ا ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم.  هللاعم٘مدَّ

وؾمٞمٙمقن سمحثٜم٤م ومٞمف ُمِمقسم٤ًم سم٤مإلجي٤مِز، واإلظمتّم٤مِر ىمدَر اإلُمٙم٤من، قمغم سمٞم٤من اعمٝمؿِّ ذم ُمقضقِع 

شمب٤مرَك وشمٕم٤ممم. إذ أنَّ  هللُيبلّم ُمالحمُف ًمٚمقىمقِف قمٚمٞمِف قمـ ىمرٍب سمٕمقن ا اًمٙمبِش اعمذسمقح، وُم٤م

ُم٧م!، ومٜم٘مقُل  دٍة، وسمحقٍث يمثػمٍة ًمألؾمب٤مِب اًمتل شم٘مدَّ اًمتٗمّمٞمَؾ ومٞمِف ُيت٤مج إمم جمٚمَّداٍت ُمتٕمدِّ

: هللسمٕمقِن ا  قمزَّ وضمؾَّ

اًمٙمثػِم ُمـ اعمٕمَٚمـ واعمخٗمّل ُمـ قم٘م٤مئِد إدي٤مِن اًمساموي٦ِم ُمـ همػم  سمٕمَد اإلـمالِع قمغم 

اعمسٚمٛملم، وضمدٟم٤م ويمٜمتٞمج٦ٍم ًمدراؾم٦ٍم ـمقيٚم٦ٍم، أنَّ هٜم٤مك اًمٙمثػَم ُمـ قمدِم اًمٗمٝمؿ، واخلٚمِط 

واخلبِط، واًمتٝم٤مون ذم دراؾم٦ِم وشمٗمسػِم اعمقروث اًمديٜمل اعمب٤مرك، اًمذي ُيٛمُؾ سم٘م٤مي٤م اًمقطمل، 

رؾم٤مًم٦ِم اًمرسم٤مٟمٞم٦ِم، واإلؾمتٝم٤مٟم٦ِم واًمتالقم٥م سم٤مًمٕم٘م٤مئد اإلهلٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، سمؾ وقمٓمَر اًمٜمّبقة، وشمٕم٤مًمٞمؿ اًم

واًمٗمرار ُمـ اًمٙمثػِم ُمٜمٝم٤م ومراَر اخل٤مئِػ اهلَٚمِِع ُمـ إؾمِد اًمْم٤مري، وقمدِم اًمؽماسمِط ذم ومٝمِؿ 

ٟمّمقص إؾمٗم٤مر واإلؾمتٗم٤مدِة ُمٜمٝم٤م ًمٚمخروِج سمٜمت٤مئ٩م ـمٞمّب٦ٍم وُمرضٞم٦ٍم شمٗمٞمُد قمٛمقم اًمبنم ذم يمؾِّ 

رسي ذم طمٞم٤مهتؿ ُمرسى اًمدم ذم اًمبدن!، يمام أراَد ذًمَؽ ُمقٓهُؿ احلّؼ ضمؾَّ زُم٤مٍن وُمٙم٤من، وشم

 ؿم٠مٟمُف. 

هذا ويم٠منَّ إقمؿ إهمٚم٥م ُمـ اعم٤مضلم، سمؾ وطمتك اعمٕم٤مسيـ ىمد ومٝمٛمقا طم٘مٞم٘م٦ًم ٓ  

ُمٜم٤مَص ُمٜمٝم٤م، وهل يمقن اًمرّب شمب٤مرَك وشمٕم٤ممم يتٙمٚمَُّؿ ذم واٍد واًمٜم٤مُس ذم واٍد آظمر، وًمٞمَس 

ؾم٦م، وهذه اًمٕمدوى اخلٓمػمةسم٤مًمرضورة أن شمٗمٝمؿ اًمٜم٤م ُمَع ـ  ُس ُم٤مي٘مقًمُف اًمربُّ ذم يمتبِف اعم٘مدَّ

ىمد اٟمت٘مٚم٧م أيْم٤ًم إمم أوؾم٤مِط وذائح يمبػمٍة ُمـ اعمسٚمٛملم، ـ  ؿمديِد إؾمك وإؾمِػ واحلزن

ـُ همريب٤ًم، وإٟمبٞم٤مء سم٤مًمٜمتٞمج٦ِم أٟمّٞم٦ِم اًمٕمٛمٚمٞم٦َِّم طم٤مًم٦ٌم ـم٤مرئ٦ٌم قمغم  طمتك قم٤مَد اًمربُّ همريب٤ًم، واًمدي

َة  هللي٦م، وذهبقا إمم همػِم رضمٕم٦م!، وم٢مّٟم٤م ُمسػمِة اًمبنم ّٓ وإّٟم٤م إًمٞمِف راضمٕمقن، وٓ طمقَل وٓ ىمقَّ  إ

 اًمٕمكمِّ اًمٕمٔمٞمِؿ.  هللسم٤م
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ؿم٧م وضُمٜمِّدت سمام خيدُم  هللومٛمـ هقاِن اًمدٟمٞم٤م قمغم ا   قمزَّ وضمؾَّ ّأنَّ اًمٕم٘م٤مئَد اًمرسم٤مٟمٞم٦ِم ىمد ؿُمقِّ

 يٕمٚمٛمقن، ويم٤مٟم٧م وؾمٞمٚم٦م أٓقمٞم٥ِم اًمِمٞمٓم٤مِن واًمسٚمٓم٤مِن وطمب٤مئٚمِٝمام ُمـ طمٞم٨ُم يٕمٚمٛمقَن وٓ

ـَ سمزقمٛمٝمؿ!، وهق  قهؿ إمم أسمِد أسمدي  اًمٙمٜمٞمس٦ِم واًمديِر وسم٤مًمت٤مزم رومٕمتٝمؿ وؾمٛمِّ
ِ
اًمٙمٝمٜم٦ِم ًمثراء

س ُمـ أطمزاٍب وشمٞم٤ّمراٍت  روا اًمديـ اإلهلل اعم٘مدَّ إؾمٚمقُب اًمبٖمٞمض اًمذي اؾمتخدُمُف ُمدُمِّ

٦ِم اإلؾمالُمٞم٦َّم!.   وطمٙمقُم٤مٍت...اًمخ، ذم إُُمَّ

َؽ اًمٔم٤معمقن واًمٜمٗمٕمٞمّقن ودّم٤مر اعمقت إمم طمدٍّ يمبػٍم ُمـ هذِه اًمٚمٕمب٦ِم هذا وىمد اؾمتٗم٤مَد ُأوًمئ

اخلسٞمس٦ِم اًمدٟمٞمئ٦ِم!، وـُمِٛمَس اًمٙمثػُم اًمٙمثػم ُمـ اًمٕم٘م٤مئِد اًمرسم٤مٟمٞم٦ِّم اعمب٤مريم٦ِم، وؾمٞمَؼ اًمب٤مىمل ُمٜمٝم٤م 

أؾمػمًا ُُمرهماًم ُُمتََخٓمَّٗم٤ًم ُمـ يمؾِّ اجلقاٟم٥م، سمؾ وُمٖمٚمقسم٤ًم ُمٝم٤مٟم٤ًم سمزقمٛمٝمؿ إمم ُمآرٍب وُمٜم٤مومٍع 

ضَم  ٧م قمٛمَؾ إسمٚمٞمس وضمٜمدِه وظمٞمٚمِف ورضمٚمِف، ويمذا ؿمٞم٤مـملم إرض اعم٤مرىملَم اعمٗمسديـ، سمت٤مٍج شمقَّ

 مل يٙمقٟمقا أهٚمُف ذم يقٍم ُمـ إي٤مِم أسمدًا!. 

 ُأؾم٤مرى سمٕمَدُم٤م أومٜمَقا ِرضم٤مهلؿ هللٟمٕمؿ!، هٙمذا ؾمٞم٘م٧م اًمٕم٘مٞمدة أؾمػمًة، يمام ؾمٞمَؼ سم٘مٞم٦ُّم أهِؾ ا 

ذسمَّحقا أـمٗم٤مهلؿ، وضمٚمدوا اًمٜمس٤مَء سم٤مًمسٞم٤مِط، سمؾ اًمٕمٔم٤مم وأوًمٞم٤مَءُه وأطمب٤ّمَءُه، و هللرضم٤مَل اـ 

َـّ  َـّ ودائُع إٟمبٞم٤مء واًمرؾمؾ!، وأدُمقا ُمٜمُٝم ِر سم٤مجلٝمِؾ إول، وُه سم٠موم٤مقمل احل٘مِد اعمٕمتَّؼ واعمُتََجذِّ

 وإّٟم٤م إًمٞمِف راضمٕمقن!.  هللاعمٕم٤مِصَؿ وإيمت٤مف، وم٢مّٟم٤م 

ـُ   ًٓ، أن ٟم٘مبَؾ ُم٤م ىم٤مًمُف اًم٘م٤مئٚمقن ومٞمام ٟمح ـَ ًمألؾمٗم٤مِر وًمق أردٟم٤م شمٜمـزُّ سمّمددِه، ُمـ ُمٗمرسي

، وهمػمهؿ!، ومام شُمَٕمدُّ أىمقاهلؿ  ـَ ٘ملم اعم٤مضلَم وإقمؿُّ إهمٚم٥ُم ُمـ اعمٕم٤مسي واًمٕمٚمامء واعمح٘مِّ

ّٓ وشمٗم٤مؾمػمهؿ وآراءهؿ وأطمٙم٤مُمٝمؿ  ذم سمٕمْمٝم٤م ُمَع اطمؽماُمٜم٤م ـ  قُمٛمقُم٤مٍت خمجٚم٦ٍم شمٗمت٘مرُ  إ

، وجلٛمٞمِع اجلٝمقِد اًمٕمٚمٛمٞم٦ِّم وإدسمٞم٦ِّم  اعمٕمروم٦ِم سم٤مًمٕمٚمقِم اًمرسم٤مٟمّٞم٦ِم واًمٕم٘م٤مئِد اإلهلّٞم٦ِم  إمم أدٟمك ـًمٚمُٙمؾِّ

 واًمرؾمؾ 
ِ
، وُيٕمدُّ ُم٤م ٟمحٙمؿ سمِف وٟمثبِتُف  هللُمـ قمٜمِد ا ^اًمتل ضم٤مَء هب٤م مجٞمُع آٟمبٞم٤مء قمزَّ وضمؾَّ

٦ٍم ٓ ُمَردَّ  هللإٟمِم٤مء ا شمٕم٤ممم قمٜمد أهِؾ اعمقضققمٞم٦ًِّم واإلٟمّم٤مف ختّمٞمٌص ًمتٚمَؽ اًمٕمٛمقُم٤مت، سم٠مدًمَّ

 واًمرؾمِؾ حمٛمد مم، وذًمَؽ هل٤م سم٢مذٟمِِف شمب٤مرَك وشمٕم٤م
ِ
َؾ يمؾَّ  ’ٕٟمٜم٤م َأشمب٤مُع ظم٤مشمِؿ إٟمبٞم٤مء وىمد ومّمَّ
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، وهق قمٝمُد ا
ٍ
َ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي ومٞمِف شمبٞم٤مُن يمؾِّ رء  هللذًمؽ شمٗمّمٞماًل سمٞمِّٜم٤ًم، ذًمَؽ ٕٟمُف سملمَّ

 خلٚم٘مِف. 

 يستٓمٞمٕمقا اجلقاب شمب٤مرَك وشمٕم٤ممم، أن ٟمجٞم٥َم قمغم يُمؾِّ ُم٤م مل هللوًمٙمقٟمٜم٤م ٟمستٓمٞمُع سمٕمقن ا 

قمٜمُف ذم يمتبٝمؿ وشمٗم٤مؾمػمهؿ وشمرمج٤مهتؿ، إلٟمسداِد اًمٓمرق قمٜمدهؿ سمام وىمٗمقا قمٚمٞمف، وهق مجقٌد 

ٍر ضم٤مهكمٌّ ٓ داقمَل ًمُف!، وٓ يقصُؾ إمم ٟمتٞمج٦ٍم أسمدًا، وهق ظمالُف اجلبِّٚم٦ِم اًمبنمّي٦ِم،  ُم٘مٞم٧ٌم، وحتجُّ

ب٤مرك وشمٕم٤ممم ًمسٛمقِّ شم هللواًمٗمٓمرِة اإلٟمس٤مٟمّٞم٦ِم، واًمتٙم٤مُمُؾ اًمٓمبٞمٕملِّ ًمٕم٤مملِ اإلٟمس٤من اًمذي أرادُه ا

 ضمٞمِع ظمٚم٘مِف!.

ُمٜم٤م، جي٥ُم قمٚمٞمٜم٤م أن  سمُِٚمٓمٍػ وصمَِ٘م٦ٍم ُمِمقسم٤ًم سم٤مإلطمؽماِم واًمت٘مديِر  َٟمِردَ وًمٚمقىمقِف وُمٕمروم٦ِم ُم٤م ىمدَّ

ذم هذا اإلرث اإلهللِّ اعمب٤مرك يستقضِم٥ُم  اًمقًمقُج اعمقروِث اًمديٜمل اًمساموي، و إممواعمٕمروم٦ِم 

، أو سم٘م٤مي٤م وطمٞمف، اًمذي أراَدُه إلٟمتِم٤مِل اًمبنِم ُمـ احلْمٞمِض، هلل!، ٕٟمَُّف وطمل ااًمٕمٜم٤مي٦مِ اعمزيد ُمـ 

ئِٝمؿ قمغم سم٤مرئٝمؿ، وُمقضمدهؿ ُمـ اًمٕمدم، وٟمٙمرانِ ًمذي أوىمٕمقا أٟمٗمسٝمؿ ومٞمِف، ضمّراَء ا ٟمَٕمِٛمِف  دمرُّ

. وٕٟمَُّف شم٠مريُخ احلْم٤مرِة اًمرسم٤مٟمٞم٦َِّم اعمٜمػم واعمِمّع، شمٚمَؽ احلْم٤م رِة اًمتل رؾمٛمٝم٤م وآٓئِف قمزَّ وضمؾَّ

ٌس ٕٟمُف يْمؿُّ ذم  ٌف وُمَ٘مدَّ ـُ اًمرطمٞمُؿ ًمٚمبنِم وؾم٤مئِر اعمخٚمقىم٤مت، وهق شم٠مريٌخ ـمقيٌؾ ُمنَمِّ مح اًمرَّ

ِر ومٞمٝم٤ماًمتل أُمَ  ،اخل٤مًمدةِ  هللـمٞم٤ّمشمِف أي٤مَم ا ِر واًمتٗمٙمُّ وهَل ُمـ  ضمب٤ّمُر اًمسامواِت وإرضِ  رٟم٤م سم٤مًمتذيمُّ

٦ِم شمب٤مقم٤مً  اًمٕمب٤مدة، وإمم هٜم٤م ٟمنمُع سمدراؾم٦ٍم ُمتقاضٕم٦ٍم ًمبٕمضِ  واًمتل ؾمؽمؿمُدٟم٤م إمم  اًمٜمّمقص اعمٝمٛمَّ

 يمام يكم:و شمٕم٤ممم، هللومٝمِؿ اعمزيِد ُمـ إرسار طمقَل هذِه اًمٕم٘مٞمدِة اًمٕمٔمٞمٛم٦ِم سمٕمقِن ا

 :امُليازكُِ( الشجسُة) سىزةهواًل: 

َد اًمٜمصُّ قمغم  ٟمستٓمٞمُع أن ٟمسّٛمل هذا اًمٜمّص سمـ)ؾمقرة اًمِمجرِة اعُمب٤مريم٦ِم اًمٓمٞمِّب٦ِم(، وىمد أيمَّ

٤مهرِة اإلصمٜمل قمنم، وورىمٝم٤م اًمذي هق ؿمٗم٤مٌء ًمٙمؾِّ إُُمِؿ واًمِمٕمقِب، ويمٞمػ ىمد صمامره٤م اًمٓم
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ُرومٕم٧م اًمٚمٕمٜم٦ُم قمـ يمؾِّ اًمقضمقد سمؼميمتٝم٤م، وىمد سمدأت اًمسقرُة سمحٙم٤مي٦ِم اًمٗمٞمِض اإلهللِّ اعمب٤مرك  

اًمذي ٓ اٟم٘مٓم٤مَع ًمُف، إذ مل يزل اًمٗمٞمُض ُمٜمُف دائٌؿ ُمتَّّمُؾ، وهٜم٤مك اًمٕمديُد ُمـ اعمٕم٤من اجلٚمٞمٚم٦م اًمتل 

، طمٞم٨ُم ورَد ذم اإلصح٤مح اًمث٤من واًمٕمنميـ ُمـ ؾمٗمر اًمرؤي٤م ًمٞمقطمٜم٤م يب ٞمِّٜمٝم٤م هذا اًمٜمصُّ اعمٝمؿُّ

ُف:   اعمٕمٛمدان اًمالهقيت ُم٤م ٟمّمُّ

 طمٞم٤مٍة ُٓمٕم٤ًم يمبٚمقٍر ظم٤مرضم٤ًم ُمـ قمرش ا0
ِ
 9واخلروف*  هللوأران هنرًا ص٤مومٞم٤ًم ُمـ ُم٤مء

وشمٕمٓمل  صمٛمرة تل قمنمةوُمـ هٜم٤مك ؿمجرُة طمٞم٤مٍة شمّمٜمع اصمٜم ذم وؾمط ؾمقىمٝم٤م وقمغم اًمٜمٝمر ُمـ هٜم٤م

 هللوٓ شمٙمقن ًمٕمٜم٦م ُم٤م ذم ُم٤م سمٕمد وقمرش ا 6وورق اًمِمجرة ًمِمٗم٤مء إُُمؿ*  يمؾ ؿمٝمٍر صمٛمره٤م

 4واؾمٛمف قمغم ضمب٤مهٝمؿ*  وهؿ ؾمٞمٜمٔمرون وضمٝمف 5خيدُمقٟمف*  واخلروف يٙمقن ومٞمٝم٤م وقمبٞمده

وٓ يٙمقن ًمٞمؾ هٜم٤مك وٓ ُيت٤مضمقن إمم رساٍج أو ٟمقر ؿمٛمٍس ٕنَّ اًمرب اإلًمف يٜمػُم قمٚمٞمٝمؿ 

صمؿ ىم٤مل زم هذه إىمقال أُمٞمٜم٦م وص٤مدىم٦م واًمرب اًمف  8ؾمٞمٛمٚمٙمقن إمم أسمد أسمديـ* وهؿ 

ه٤م أٟم٤م آيت رسيٕم٤ًم  7إٟمبٞم٤مء اًم٘مديسلم أرؾمؾ ُماليمف ًمػمي قمبٞمده ُم٤م يٜمبٖمل أن يٙمقن رسيٕم٤ًم * 

وأٟم٤م يقطمٜم٤م اًمذي يم٤من يٜمٔمر ويسٛمع هذا وطملم  8ـمقسمك عمـ ُيٗمظ أىمقال ٟمبقة هذا اًمٙمت٤مب* 

وم٘م٤مل زم اٟمٔمر  9ؾمجد أُم٤مم رضمكم اعمالك اًمذي يم٤من يريٜمل هذا* ؾمٛمٕم٧م و ٟمٔمرت ظمررت ٕ

ٓ شمٗمٕمؾ ٕن قمبد ُمٕمؽ و ُمع إظمقشمؽ إٟمبٞم٤مء واًمذيـ ُيٗمٔمقن أىمقال هذا اًمٙمت٤مب اؾمجد 

(0)*...اًمخهلل

ويٛمٙمـ ًمٙمؾ َُمـ يٛمرُّ هبذا اًمٜمّص، ُمـ أيِّ اعمٚمِؾ واًمٜمحِؾ يم٤مَن، أن يٚمحَظ سمٞمرٍس سمٕمَض  

 ٝم٤م هذا اًمٜمصُّ وسمجدارٍة، وُمٜمٝم٤م:إُمقر اعمٝمٛم٦ِم اًمتل يثبت

ُمع قمرؿمِف ـ  أي اًمذسمٞمح اعمب٤مرك ـ: أنَّ اًمربَّ ىمرَن وي٘مرُن ذم يمؾِّ طمديثِف اخلروَف 0

                                           

، اًمٕمٝمد اجلديد، إصؾ اًمٕمؼمي. اًمٕمٝمد اجلديد، ؾمٗمر اًمرؤي٤م 01-0: 99: ؾمٗمر اًمرؤي٤م: اإلصح٤مح رىمؿ 0

، دار اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس ذم 961 ـ 999ص ،01 - 0، اًمٗم٘مرات 99)رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت(، اإلصح٤مح 

جلديد، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ، اًمٕمٝمد ا01 - 0: 99اًمنمق إوؾمط، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم. رؤي٤م يقطمٜم٤م، 

 اًمٙمت٤مب اعم٘مدس. ًمبٜم٤من،
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ِة اًمؽماسمط اًمقصمٞمؼ  ام رٌء واطمٌد!، سمؾ مه٤م صٜمقاِن ٓ يٗمؽمىم٤من، ًمِمدَّ س اعمب٤مرك، ويم٠مهنَّ اعم٘مدَّ

وم٤مًمٕمرُش واًمذسمٞمُح ُمـ ؾمٜمٍخ واطمٍد!،  سمٞمٜمٝمام، وقمدِم اإلٟمٗمٙم٤مك سم٠ميِّ طم٤مٍل ُمـ إطمقاِل أسمدًا،

٧م اًمسٜمخٞم٦َُّم واًمت٘م٤مرب، إذ اعم٘م٤مُم  وًمق يم٤مَن سمٞمٜمٝم٤م أدٟمك خت٤مًمٌػ، أو ذم أطمدمه٤م ؿم٤مئب٦ٌم ُم٤م عم٤م صحَّ

 اًمدٟمٞمقي، سمؾ هذِه اًم٘مْمٞم٦ٌَّم دمري ذم أذِف اًمٕمقامل وأرومٕمٝم٤م 
ِ
ًمٞمَس ُم٘م٤مُم داِر اًمتزاطمِؿ واًمبالء

.!  يمام ُيٙمٞمٝم٤م اًمٜمصُّ

٤مذم، واعمٕملم اًمذي ٓ يٜمْم٥م، وهنر احلٞم٤مة اعمب٤مرك، إٟمام يم٤من ذًمؽ يُمٚمُُّف : أنَّ اًمٜمبَع اًمّم9

سمؼميم٦ِم اًمٕمرش واجل٤مًمس قمـ يٛمٞمٜمِف وهق اًمٙمبُش اعمذسمقُح، وم٤مًمؼميم٦ٌم واًمٗمٞمُض جيري ُمـ يمٚمٞمٝمام 

٦ًم.  ؾمقيَّ

!،  هلل: إنَّ أؿمدَّ اخلزي واًمٕمذاب وهق اًمٚمٕمـ، وهق يٕمٜمل اًمٓمرُد ُمـ رمح٦م ا6 قمزَّ وضمؾَّ

ُُٕمِؿ واًمِمٕمقب، سمؾ ويمؾِّ اخلٚمِؼ، سمؼميم٦ِم هذِه اًمِمجرِة اعمب٤مريم٦م وصمٛمره٤م وورىمٝم٤م ىمد ُرومَع قمـ ا

ُرُه  هللوىمدؾمٞم٦ِم اًمٙمبش اعمذسمقح اعمب٤مرك وىمرب يمؾِّ ذًمَؽ ُمـ قمرش ا ، يمام يّمقِّ قمزَّ وضمؾَّ

.  اًمٜمصُّ

ِف قمغم اجلٛمٞمِع، 5 : ٓسمدَّ ُمـ أنَّ اًمقضمقد ؾمٞمخدُم اًمٙمبش اعمذسمقح، ويٕمؽمُف سمٕمٔمِؿ طم٘مِّ

رُ  ٟمٗمسُف خلدُمتِف وردِّ مجٞمٚمِف سمٙمؾِّ ُم٤م يٛمٚمؽ، وؾمٞمٗمتخُر اًمقضمقد اخلػّم سمتٚمَؽ اخلدُم٦م،  ويسخِّ

٤م ُمـ أقمٔمِؿ اًمٕمب٤مدات.  ٕهنَّ

: وؾمٞمٙمقن ىمب٤مهلؿ دوُم٤ًم، يٜمٔمرون ٟمقَر وضمٝمِف اًمنميػ اعمب٤مرك، وٓ يٖمٞم٥ُم قمٜمٝمؿ 4

س قمغم ضمب٤مهٝمؿ، وهذا يدلُّ قمغم ُمٜمتٝمك اًمت٘م ديس ُمٓمٚم٘م٤ًم، وؾمٞمحٛمؾ اًمٓمٞمبقن اؾمَٛمُف اعم٘مدَّ

 يمام أراد هق، وهن٩َم هلؿ، وظمطَّ هلُؿ اًمٓمريؼ. هللوقمٜمد اعم١مُمٜملمَّ سم٤م هللهلذا اًمٕمٔمٞمؿ قمٜمد ا

: وؾمػمومُع اًمٔمالم أصاًل ُمـ يمؾِّ اًمٕم٤ممل، وشمٜم٘مِمُع مجٞمُع اًمُٔمَٚمؿ، ٕنَّ اًمٜمقر إقمٔمؿ 8

 ؾمٞمتجغّم سم٠مقمٔمؿ صقره سم٢مًمتٗم٤مت اًمٕم٤ممل سم٠مرسِه إمم طمؼِّ اًمذسمٞمِح اًمٕمٔمٞمؿ قمٚمٞمٝمؿ وومْمٚمِف اًمس٤مسمؼ

 قمغم يمؾِّ َُمـ ؾمقاُه.
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وأِوّداُءُه إمم أسمِد أسمديـ،  هلل: وؾمٞمٛمٚمُؽ أطمب٤مُب اًمٙمبِش اعمذسمقح وهؿ أطمب٤مُب ا7 

وؾمٞمٖمدىمٝمؿ اًمربُّ سمٕمٔمٞمِؿ ُمٜمِف وٟمٕمٛمِف ويمراُم٤مشمِف، وهق اًمٜمٍُم اًمٕمٔمٞمؿ ذم آظمر اًمزُم٤من ًمٚمحؼِّ 

طم٧م سمذًمَؽ اًمٙمت٥ُم اًمساموي هللويقم ا هللوأهٚمِف، وهق ُمٚمٙمقت ا ؾم٦ِم إقمٔمؿ يمام سَّ ٦ِم اعم٘مدَّ

 سم٠مرسه٤م. 

: وإلمت٤مِم هذا اعمقضقع واعمراد ُمـ اًمٜمّص ٓسمدَّ ُمـ اًمرضمقع إمم ذيمر اًمِمجرِة اعمب٤مريم٦م 8

وُمـ هٜم٤مك  ذم وؾمط ؾمقىمٝم٤م وقمغم اًمٜمٝمر ُمـ هٜم٤م وٟم٘مقل ؿمٞمئ٤ًم ومٞمٝم٤م، وم٘مد ضم٤مء ذم اًمٜمّص: 

ُمؿ* وشمٕمٓمل يمؾ ؿمٝمر صمٛمره٤م وورق اًمِمجرة ًمِمٗم٤مء إُ  ؿمجرُة طمٞم٤مٍة شمّمٜمع اصمٜمتل قمنمة صمٛمرة

إنَّ  :خيدُمقٟمف واخلروف يٙمقن ومٞمٝم٤م وقمبٞمده هللو ٓ شمٙمقن ًمٕمٜم٦م ُم٤م ذم ُم٤م سمٕمد وقمرش ا 6

اًمِمجرة اعمب٤مريم٦م هل قمٔمٞمٛم٦ٌم سمٙمؾِّ ُمٕمٜمك اًمٕمٔمٛم٦م، وُمـ قمٔمٛمتٝم٤م أهن٤م ممتدٌة ُمـ ه٤مهٜم٤م وه٤م 

هٜم٤مك، أو ىمؾ ُم٤مسملم ـمرذم اًمقضمقد سم٠مرسِه، سمدُؤُه وُمٜمتٝم٤مُه، أو ُم٤م سملم ُمنمىمِف وُمٖمرسمِف، ويمؾُّ 

 هللؽ صم٤مسم٧ٌم هلذِه اًمِمجرة اعمب٤مريم٦م اعم٘مّدؾم٦م!، يمام ؾمٞمتَّْمح ٕهِؾ اإلٟمّم٤مِف ُمـ أيت سمٕمقِن اذًم

 وُمٜمِِّف.

َ اًمٜمصُّ 9 : إنَّ هذه اًمِمجرة اعمب٤مريم٦م اعمٞمٛمقٟم٦م شُم١ميت ُأيُمَٚمٝم٤م يمؾَّ طملٍم سم٢مذِن رهّب٤م، ًمذًمَؽ قمؼمَّ

 ن يمام هق ُمٕمٚمقم.سم٘مقًمِف: )وشمٕمٓمل يمؾ ؿمٝمٍر صمٛمره٤م(، وٓ ومرق سملم هذا اًمٜمّص وُمٜمٓمؼ اًم٘مرآ

ق هل٤م01  : وذيمُر اًمِمجرة اعمب٤مريم٦م اًمٕمتٞمدة هٜم٤م ًمُف ُمٕم٤مٍن ضمٚمٞمٚم٦ٍم ويمثػمة، وٓ يٛمٙمـ اًمتٓمرُّ

ؾم٦م وُأيمُٚمٝم٤م  ٤م متٜمُح اًمقضمقد اصمٜمتل قمنمة صمٛمرة ُم٘مدَّ مجٞمٕم٤ًم هٜم٤م، ؾمقى ُم٤م أوضحُف اًمٜمصُّ ُمـ أهنَّ

 دائٌؿ وورىمٝم٤م ؿمٗم٤مٌء ًمألُُمؿ مجٞمٕم٤ًم. 

، وىمد وىمد ذيمره٤م اًمب٤مري ضمؾَّ وقمال ُمرار
ٍ
ؾم٦ِم سمال اؾمتثٜم٤مء ًا وشمٙمرارًا ذم مجٞمِع يمتبِف اعم٘مدَّ

ذيمره٤م اًم٘مرآُن سمبٞم٤مٍن قمجٞم٥ٍم وضمٕمٚمٝم٤م ُمثاًل عمّمداٍق أضمّؾ وأذف وهق طملٌّ سمٞمٜمٜم٤م ويٛمٌم ُمَع 

َب ااًمٜم٤مس ذم يمؾِّ طملم، طمٞم٨ُم ىم٤مل قمزَّ ُمـ ىم٤مئؾ:  ْ شَمَرى يَمٞمَْػ َضَ َُمثاًَل يَمٚمَِٛم٦ًم ـَمٞمِّب٦ًَم  هللَأمَل

 )يَمَِمَجَرٍة ـَمٞمِّ 
ِ
اَمء ُب 95ب٦ٍَم َأْصُٚمَٝم٤م صَم٤مسم٧ٌِم َووَمْرقُمَٝم٤م ذِم اًمسَّ ٤َم َوَيرْضِ ( شُم١ْميِت ُأيُمَٚمَٝم٤م يُمؾَّ طِملٍم سم٢ِمِْذِن َرهبِّ
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ُروَن ) هللا ـْ (94إَُْمث٤َمَل ًمِٚمٜم٤َّمِس ًَمَٕمٚمَُّٝمْؿ َيتََذيمَّ َوَُمثَُؾ يَمٚمَِٛم٦ٍم ظَمبِٞمث٦ٍَم يَمَِمَجَرٍة ظَمبِٞمَث٦ٍم اضْمُتث٧َّْم ُِم

ـْ ىَمَراٍر )وَمْقِق إَْرِض  ـَ آَُمٜمُقا سمِ  هلل( ُيثَب٧ُِّم ا98َُم٤م هَل٤َم ُِم ِذي ْٟمٞم٤َم َوذِم احلَ َ٘مْقِل اًمث٤َّمسم٧ِِم ذِم ٤مًماًمَّ ٞم٤َمِة اًمدُّ

ًُمقا ٟمِْٕمَٛم٦َم ا97َُم٤م َيَِم٤مُء ) هللاًمٔم٤َّمعملَِِم َوَيْٗمَٕمُؾ ا هللأظِمَرِة َوُيِْمؾُّ ا ـَ سَمدَّ ِذي يُمْٗمرًا  هلل( َأمَلْ شَمَرى إمَِم اًمَّ

 (0)(99َ٘مَراُر)اًم( ضَمَٝمٜمََّؿ َيّْمَٚمْقهَن٤َم َوسمِئَْس 98بََقاِر )اًمقا ىَمْقَُمُٝمْؿ َداَر َوَأطَمٚمُّ 

ؾمؾ واًمٜمبٞملم، وُُمبلّمُ اًم٘مرآن،  ’هذا وىمد ىم٤مم اًمٜمبلُّ إيمرم حمٛمد  وهق ظم٤مشمُؿ اًمرُّ

سم٢ميْم٤مح شمٗم٤مصٞمؾ هذه أي٤مت اًمنميٗم٦م واعمراد ُمٜمٝم٤م، ويمذا إئٛم٦ُم اعمٞم٤مُملم ُمـ آًمِف اًمٓم٤مهريـ، 

ة واًمٕمّمٛم٦ِم واًمٓمٝم٤مرةوه قمٚمٞمٝمؿ  هللويمذا أصح٤مسمُف اعمٜمتجبلم )رضقان ا ^ؿ أهُؾ سمٞم٧م اًمٜمبقَّ

 أمجٕملم( وروى اعمسٚمٛمقن قمٜمٝمؿ ذًمؽ سم٠ممجٕمٝمؿ، وُمـ سملم ذًمؽ:

 جي: ؽـالأ: مارواُه  

أظمؼمٟم٤م احل٤مومظ قمكم سمـ قمس٤ميمر، أظمؼمٟم٤م  ،اًمِمػمازي هللأظمؼمٟم٤م اعمٗمتل أسمق ٟمٍم سمـ هب٦م ا 

دي، أظمؼمٟم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمسٕمدة، أظمؼمٟم٤م محزة سمـ يقؾمػ، أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ اًمسٛمرىمٜم

اًمٖمٜمل إزدي،  هللأسمق أمحد سمـ قمدي، طمدصمٜم٤م قمٛمر سمـ ؾمٜم٤من، طمدصمٜم٤م احلسـ سمـ قمكم أسمق قمبد ا

طمدصمٜم٤م قمبد اًمرزاق قمـ أسمٞمف قمـ ُمٞمٜم٤م سمـ أيب ُمٞمٜم٤م ُمقمم قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف أٟمف ىم٤مل: أٓ 

ووم٤مـمٛم٦م  ،: أٟم٤م اًمِمجرة’هللؾ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اشمس٠مًمقن ىمبؾ أن يِمقب إطم٤مدي٨م إسم٤مـمٞم

صٚمٝم٤م ذم ضمٜم٦م أواًمِمجرة  ،وؿمٞمٕمتٜم٤م ورىمٝم٤م ،واحلسـ واحلسلم صمٛمره٤م ،وقمكم ًم٘م٤مطمٝم٤م ،ومرقمٝم٤م

 هللوإصؾ واًمٗمرع واًمٚم٘م٤مح واًمقرق ذم اجلٜم٦م. وأٟمِمدٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق سمٙمر سمـ ومْمؾ اقمدن، 

 احلٚمبل اًمقاقمظ: 

 ٤م ؿمبف ُمـ اًمِمجر ُم٤م ذم اجلٜم٤من هل ٟم٤مسمت٦م دذم اخلٚم دوطم٦م ي٤م طمبذا

 اًمبنم  ؾمٞمد قمكمٌّ  اًمٚم٘م٤مح صمؿ اعمّمٓمٗمك أصٚمٝم٤م واًمٗمرع وم٤مـمٛم٦م

 سم٤مًمثٛمر  اعمٚمتػ اًمقرق واًمِمٞمٕم٦م صمٛمرٌ  ٤مـهل ؾمبٓم٤مه٤م واهل٤مؿمٛمٞم٤من

                                           

 . 99 ـ 95: ؾمقرة إسمراهٞمؿ: أي٤مت 0
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 اخلؼم ذم اًمٕم٤مزم ُمـ أهؾ اًمرواي٦م سمف ضم٤مء هللهذا طمدي٨م رؾمقل ا 

 سـ اًمزُمر طمـ أُم ُمع زُمرةٍ  واًمٗمقزَ  اًمٜمج٤مة همداً  أرضمق سمحبٝمؿ نإ

 .(9)،(0)ؿمتك دث دُمِمؼ سمٓمرٍق ىمٚم٧م: أظمرضمف حم

قمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم اًمب٤مىمر قمٚمٞمٝمام اًمسالم، ...ب:

 قمز وضمؾ: هللقمـ ىمقل ا
ِ
اَمء شُم١ْميِت ُأيُمَٚمَٝم٤م يُمؾَّ  .يَمَِمَجَرٍة ـَمٞمِّب٦ٍَم َأْصُٚمَٝم٤م صَم٤مسم٧ٌِم َووَمْرقُمَٝم٤م ذِم اًمسَّ

٤َم وهمّمـ ، ×وومرقمٝم٤م قمكم ،’هللرؾمقل اىم٤مل: أُم٤م اًمِمجرة وم ؟،طِملٍم سم٢ِمِْذِن َرهبِّ

 ،وورىمٝم٤م ؿمٞمٕمتٜم٤م، قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم وصمٛمره٤م أوٓده٤م ،’هللوم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل ا اًمِمجرة

ورىم٦م، وإن اعمقًمقد ُمـ  ومٞمس٘مط ُمـ اًمِمجرة : إن اعم١مُمـ ُمـ ؿمٞمٕمتٜم٤م ًمٞمٛمقت×صمؿ ىم٤مل

 .(6)ورىم٦م ؿمٞمٕمتٜم٤م ًمٞمقًمد ومتقرق اًمِمجرة

 ج: وضم٤مء ذم اًمٖمدير: 

ؼمي ذم اجلزء اًمثـ٤من ُمــ يمت٤مسمـف )سمِمـ٤مرة اعمّمـٓمٗمك( ٕيب وذيمر ؿمٞمخٜم٤م قمامد اًمديـ اًمٓم 

يٕم٘مقب اًمٜمٍمـان ىمقًمـف: يـ٤م طمبـذا دوطمـ٦م ذم اخلٚمـد ٟم٤مسمتـ٦م * ُمـ٤م ذم اجلٜمـ٤من هلـ٤م ؿمـبف ُمــ 

إن سمحبٝمؿ أرضمق اًمٜمج٤مة همـدا * واًمٗمـقز ُمـع زُمـرة ُمــ ..وذيمر إسمٞم٤مت إمم ىمقًمِف: .اًمِمجر

 أٟمف ىم٤مل:  ’هللقمـ رؾمقل ا (5)أؿم٤مر هب٤م إمم ُم٤م أظمرضمف احلٗم٤مظ ،أطمسـ اًمزُمر

أٟم٤م اًمِمجرة، ووم٤مـمٛم٦م ومرقمٝم٤م، وقمكم ًم٘م٤مطمٝم٤م، واحلسـ واحلسلم صمٛمرهت٤م، وؿمٞمٕمتٜم٤م 

وؾم٤مئر ذًمؽ ذم ؾم٤مئر اجلٜم٦م. هذا ًمٗمٔمف قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م وأُم٤م  ،ورىمٝم٤م، وأصؾ اًمِمجرة ذم ضمٜم٦م قمدن

                                           

، ـمبٕم٦م اًمٖمري. اعمٜمتخ٥م ًمٚمٓمرُيل: اعمجٚمس إول ُمـ اجلزء إول. اًمِمٞمٕم٦م ذم 978ص : يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م:0

 .960 ـ 961ص أطم٤مدي٨م اًمٗمري٘ملم، اًمسٞمد ُمرشم٣م إسمٓمحل:

 .960 ـ 961ص اًمسٞمد ُمرشم٣م إسمٓمحل: : اًمِمٞمٕم٦م ذم أطم٤مدي٨م اًمٗمري٘ملم،9

 .510 ـ 511ص : ُمٕم٤من إظمب٤مر، اًمِمٞمخ اًمّمدوق:6

، وحم٥م اًمديـ ذم )اًمري٤مض( 608ص 5ج ، واسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مرخيف081ص 6: احل٤ميمؿ ذم )اعمستدرك(: 5

 .999ص 9، واًمّمٗمقري ذم )ٟمزه٦م اعمج٤مًمس( 00ص ، واسمـ اًمّمب٤مغ )ذم اًمٗمّمقل(946ص 9
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 قمٜمد ُمِم٤مخيٜم٤م ومٝمق: 

ظمٚمؼ اًمٜم٤مس ُمـ أؿمج٤مر ؿمتك وظمٚم٘م٧م أٟم٤م وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمـ ؿمجره واطمدة، ومام ) 

قًمٙمؿ ذم ؿمجرة أٟم٤م أصٚمٝم٤م، ووم٤مـمٛم٦م ومرقمٝم٤م، وقمـكم ًم٘م٤مطمٝمـ٤م، واحلســ واحلسـلم صمامرهـ٤م، ىم

وؿمٞمٕمتٜم٤م أوراىمٝم٤م، ومٛمـ شمٕمٚمؼ سمٖمّمـ ُمـ أهمّمـ٤مهن٤م ؾمـ٤مىمتف إمم اجلٜمـ٦م، وُمــ شمريمٝمـ٤م هـقى ذم 

 .  (0)اًمٜم٤مر

أىمقل وىمد وردت قمٜمد مجٞمِع اعمسٚمٛملم قمغم اظمتالومٝمؿ، واظمتالِف ُمتبٜمٞم٤مهتؿ، أظمب٤مٌر 

ُم٦م سمٙمؾِّ ضمزئٞم٤ّمهت٤م وشمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م، سمؾ يمثػمٌة، وسم٠مؾمٜمٞمد قمديد ٍة، شمثب٧ُم هذِه اًمٕم٘مٞمدة اعمب٤مريم٦م اعمت٘مدِّ

٦ِم إظُمرى، اًمتل ُمرَّ قمٚمٞمَؽ آٟمٗم٤ًم  وسمٙمؾِّ ىمدؾمٞمَّتٝم٤م، يمام صمبت٧م ىمدياًم وسمجدارٍة ذم اًمٙمت٥ِم اًمسامويَّ

٦ًم داُمٖم٦ًم، ًمُٙمؾِّ ُمٜمّمٍػ ذم اًمٕم٤ممل، يريُد اًمق صقَل شمٗم٤مصٞمٌؾ واضح٦ٌم قمٜمٝم٤م، ويمؾُّ ذًمَؽ يٕمتؼُم طمجَّ

 إمم حل٘مٞم٘م٦ِم اإلهلٞم٦َِّم اًمتل ٓ ُمٗمرَّ ُمٜمٝم٤م!. 

ـُ اعمجتبك قمٚمٞمف اًمّمالُة  هللهٜم٤مَك طمٙمٛم٦ٌم أٟمِمده٤م ؾمبُط رؾمقِل ا ًمذا ىمٚم٧ُم: إيمؼُم احلس

 هم٨مٍّ أو  وُم٤م وضمَد أسمق يزيد سُمّدًا وٓ طمٞمٚم٦مً ـ  واًمسالُم قمٜمدُم٤م أومحَؿ ُمٕم٤موي٦م
ٍ
ًمٚمردِّ قمٚمٞمِف سمٌمء

طمٙمٛم٦ِم اًمسبِط اعمجتبك وومٞمِض قمٚمٛمِف اًمزاظمِر اعمتالـمؿ،  ًمبديعِ ـ  ؾمٛملٍم، وقمدِم اًمتسٚمٞمِؿ ًمفُ 

 طمٞم٨ُم ظمتَؿ اًمسبُط اًمٙمريُؿ ىمقًمُف اعمب٤مرك هبذا اًمبٞم٧م اًمٜم٤مؾمع

 .(9)ذوو إًمب٤مب يٕمرومفُ  واحلؼُّ    فُ ُم٤م ُيٞمؾ ؾمبٞمٚمُ  حلؼ أسمٚم٩ٌم ا

س أنَّ  دت إدًم٦ُم اعمٜمػمُة ذم اًمٙمت٤مِب اعم٘مدَّ ـ  إقمٔمؿ هق اًمرساُج اعمب٤مرك هللذسمٞمَح ا وم٘مد أيمَّ

                                           

 . 9 ـ 8ص ،6ج ُمٞمٜمل:: اًمٖمدير، اًمِمٞمخ ا0ٕ

، ُمـ أظمب٤مر أسمك طم٤مشمؿ ُمثٚمف، قمٜمٝمام 088/  6، ورم اعمٜم٤مىم٥م ٓسمـ ؿمٝمرآؿمقب: 474/  0: يمِمػ اًمٖمٛم٦م: 9

 -احلٚمقان  -)خمٓمقط(. ٟمزه٦م اًمٜم٤مفمر وشمٜمبٞمف اخل٤مـمر  8، ورم اًمٕمدد اًم٘مقي٦م: 00ح  016/  55اًمبح٤مر: 

 .78ص
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أي اعمّمب٤مح اعم يُء دائاًم وأسمدًا، واًمذي هيدي مجٞمع إُمؿ واًمِمٕمقب، سمؼميم٦ِم قمٓم٤مئِف  

طمٞم٨ُم ورَد ذم اإلصح٤مح ـ  اعمتقاصؾ، اعمٛمتدِّ اًمذي ٓ اٟم٘مٓم٤مَع ًمُف سمح٤مٍل ُمـ إطمقاِل أسمداً 

ُف:  ( ُمـ ؾمٗمر اًمرؤي٤م ًمٞمقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان اًمالهقيت ُم٤م90رىمؿ)  ٟمّمُّ

صمؿ رأي٧م ؾمامًء ضمديدًة وأرض٤ًم ضمديدًة ٕنَّ اًمسامء إومم وإرض إومم ُمْمت٤م 0

وأٟم٤م يقطمٜم٤م رأي٧م اعمديٜم٦م اعم٘مدؾم٦م اورؿمٚمٞمؿ اجلديدة ٟم٤مزًم٦م ُمـ 9واًمبحر ٓ يقضمد ذم ُم٤م سمٕمد* 

 وؾمٛمٕم٧م صقشم٤ًم قمٔمٞماًم ُمـ اًمسامء ىم٤مئالً  6يمٕمروس ُمزيٜم٦ًم ًمرضمٚمٝم٤م*  ُمٝمٞم٠َمةً  هللاًمسامء ُمـ قمٜمد ا

ٟمٗمسف يٙمقن  هللُمع اًمٜم٤مس وهق ؾمٞمسٙمـ ُمٕمٝمؿ وهؿ يٙمقٟمقن ًمف ؿمٕمب٤ًم وا هللهق ذا ُمسٙمـ ا

يمؾ دُمٕم٦م ُمـ قمٞمقهنؿ واعمقت ٓ يٙمقن ذم ُم٤م سمٕمد وٓ  هللو ؾمٞمٛمسح ا 5هلؿ*  ُمٕمٝمؿ إهل٤مً 

وىم٤مل اجل٤مًمس  4يٙمقن طمزن وٓ ساخ وٓ وضمع ذم ُم٤م سمٕمد ٕن إُمقر إومم ىمد ُمْم٧م* 

رء ضمديدًا وىم٤مل زم ايمت٥م وم٤من هذه إىمقال ص٤مدىم٦م وأُمٞمٜم٦م* قمغم اًمٕمرش ه٤م أٟم٤م اصٜمع يمؾ 

صمؿ ىم٤مل زم ىمد شمؿَّ أٟم٤م هق إًمػ واًمٞم٤مء اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م أٟم٤م ُأقمٓمل اًمٕمٓمِم٤من ُمـ يٜمبقع ُم٤مء  8

وأُم٤م اخل٤مئٗمقن  8ُمـ يٖمٚم٥م يرث يمؾ رء وأيمقن ًمف إهل٤ًم وهق يٙمقن زم اسمٜم٤ًم*  7احلٞم٤مة جم٤مٟم٤م* 

ٚمقن واًمزٟم٤مة واًمسحرة وقَمبَدة إوصم٤من ومجٞمع اًمٙمذسم٦م وهمػم اعم١مُمٜملم واًمرضمسقن واًم٘م٤مشم

صمؿ ضم٤مء إزمَّ واطمد ُمـ  9ومٜمّمٞمبٝمؿ ذم اًمبحػمة اعمت٘مدة سمٜم٤مر ويمؼمي٧م اًمذي هق اعمقت اًمث٤من* 

اًمسبٕم٦م اعمالئٙم٦م اًمذيـ ُمٕمٝمؿ اًمسبٕم٦م اجل٤مُم٤مت اعمٛمٚمقة ُمـ اًمسبع اًمرضسم٤مت إظمػمة وشمٙمٚمؿ 

وذه٥م يب سم٤مًمروح إمم ضمبؾ قمٔمٞمؿ  01ف* ُمٕمل ىم٤مئاًل هٚمؿَّ وم٠ُمريؽ اًمٕمروس اُمرأة اخلرو

 هللهل٤م جمد ا 00* هللقم٤مل وأران اعمديٜم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اورؿمٚمٞمؿ اعم٘مدؾم٦م ٟم٤مزًم٦م ُمـ اًمسامء ُمـ قمٜمد ا

وقم٤مل ويم٤من هل٤م اصمٜم٤م  يم٤من هل٤م ؾمقر قمٔمٞمؿ 09وعمٕم٤مهن٤م ؿمبف ايمرم طمجر يمحجر يِم٥م سمٚمقري* 

امء أؾمب٤مط سمٜمل إرسائٞمؾ اإلصمٜمل وأؾمامء ُمٙمتقسم٦م هل أؾم قمغم إسمقاب اصمٜم٤م قمنم ُماليم٤مً  قمنم سم٤مسم٤مً 

ُمـ اًمنمق صمالصم٦م اسمقاب وُمـ اًمِمامل صمالصم٦م أسمقاب وُمـ اجلٜمقب صمالصم٦م أسمقاب  06قمنم* 

وؾمقر اعمديٜم٦م يم٤من ًمف اصمٜم٤م قمنم أؾم٤مؾم٤ًم وقمٚمٞمٝم٤م أؾمامء رؾمؾ  05وُمـ اًمٖمرب صمالصم٦م أسمقاب* 
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واًمذي يم٤من يتٙمٚمؿ ُمٕمل يم٤من ُمٕمف ىمّمب٦م ُمـ ذه٥م ًمٙمل ي٘مٞمس  04اخلروف اإلصمٜمل قمنم* 

واعمديٜم٦م يم٤مٟم٧م ُمقضققم٦م ُمرسمٕم٦م ـمقهل٤م سم٘مدر اًمٕمرض وم٘م٤مس  08ديٜم٦م و أسمقاهب٤م وؾمقره٤م* اعم

 07اعمديٜم٦م سم٤مًم٘مّمب٦م ُمس٤موم٦م اصمٜمل قمنم أًمػ همٚمقة اًمٓمقل واًمٕمرض وآرشمٗم٤مع ُمتس٤موي٦م* 

ويم٤من سمٜم٤مء ؾمقره٤م  08وىم٤مس ؾمقره٤م ُمئ٦م وأرسمٕم٤ًم وأرسمٕملم ذراقم٤م ذراع إٟمس٤من اي اعمالك* 

و أؾم٤مؾم٤مت ؾمقر اعمديٜم٦م ُمزيٜم٦م سمٙمؾ  09زضم٤مج ٟم٘مل*  ُمـ يِم٥م واعمديٜم٦م ذه٥م ٟم٘مل ؿمبف

طمجر يمريؿ إؾم٤مس إول يِم٥م اًمث٤من ي٤مىمقت ازرق اًمث٤مًم٨م قم٘مٞمؼ اسمٞمض اًمراسمع زُمرد 

اخل٤مُمس ضمزع قم٘مٞم٘مل اًمس٤مدس قم٘مٞمؼ امحر اًمس٤مسمع زسمرضمد اًمث٤مُمـ زُمرد ؾمٚم٘مل  91ذسم٤ميب* 

نم مجِم٧م* اًمت٤مؾمع ي٤مىمقت اصٗمر اًمٕم٤مذ قم٘مٞمؼ اظمرض احل٤مدي قمنم اؾمامٟمجقن اًمث٤من قم

واإلصمٜم٤م قمنم سم٤مسم٤ًم اصمٜمت٤م قمنمة ًم١مًم١مة يمؾ واطمد ُمـ إسمقاب يم٤من ُمـ ًم١مًم١مة واطمدة وؾمقق  90

اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ  هللاًمرب ا و مل َأَر ومٞمٝم٤م هٞمٙماًل ٕنَّ  99اعمديٜم٦م ذه٥م ٟم٘مل يمزضم٤مج ؿمٗم٤مف* 

واعمديٜم٦م ٓ حتت٤مج إمم اًمِمٛمس وٓ إمم اًم٘مٛمر ًمٞمْمٞمئ٤م ومٞمٝم٤م  96رء هق واخلروف هٞمٙمُٚمٝم٤م* 

وُمٚمقك  ومتٌم ؿمٕمقب اعمخٚمّملم سمٜمقره٤م 95واخلروف رساضُمٝم٤م*  ىمد أٟم٤مره٤م هللن جمد إ

ٓ يٙمقن  وأسمقاهب٤م ًمـ شمٖمٚمؼ هن٤مرًا ٕن ًمٞمالً  94إرض جيٞمئقن سمٛمجدهؿ و يمراُمتٝمؿ إًمٞمٝم٤م* 

ُم٤م  وٓ دٟمٌس  وًمـ يدظمٚمٝم٤م رءٌ  97ويمراُمتٝمؿ إًمٞمٝم٤م*  وجيٞمئقن سمٛمجد إُُمؿ 98هٜم٤مك* 

ّٓ رضمس٤ًم ويمذسم٤ًم  يّمٜمع  (0).عمٙمتقسملم ذم ؾمٗمر طمٞم٤مة اخلروف*ا إ

هبذا اًمٜمص ُمـ ؾمٗمر يقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان اًمالهقيت أن يٚمحَظ  ويٛمٙمـ ًمٚمٛمٓمَّٚمع اًمذي يٛمرُّ 

 سمٕمض إُمقر اعمٝمٛم٦ِم، وُمٜمٝم٤م:

: أنَّ اًمربَّ ذم إطمداث إظمػمة ًمألرِض، يريد شمٙمريَؿ ذسمٞمحِف اعمب٤مرك سم٠مٟمقاِع 0

                                           

صؾ اًمٕمؼمي. اًمٕمٝمد اجلديد، ؾمٗمر اًمرؤي٤م ، اًمٕمٝمد اجلديد، ا97ٕ-0: 90: ؾمٗمر اًمرؤي٤م:اإلصح٤مح رىمؿ 0

، دار اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس ذم 999 ـ 998ص ،97 - 0، اًمٗم٘مرات 90)رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت(، اإلصح٤مح 

، اًمٕمٝمد اجلديد، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم 97 - 0: 90اًمنمق إوؾمط، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم. رؤي٤م يقطمٜم٤م، 

 اًمٙمت٤مب اعم٘مدس. ًمبٜم٤من،
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ويرومُع ُمـ ؿم٠مٟمِف أُم٤مَم اجلٛمٞمع!، ٕنَّ اًمٜم٤مَس سمٕمُد  اًمٙمراُم٤مِت واحلبقاِت واًمٕمٓمٞم٤ّمِت اًمٗم٤مظمري٧ِم، 

 مل يٕمرومقُه يم٤مُمَؾ اعمٕمروم٦ِم اعمتٕمٚم٘م٦ِم سمحس٥ِم يمؾِّ ٟمِم٠مٍة ُمـ ٟمِمئ٠مِت وضمقدهؿ!.

وم٤ًم ُمٝماًم وممٞمَّزًا ذم اًمقضمقد 9 : أصمب٧َم اًمٜمصُّ أنَّ ًمٚمذسمٞمِح ُرؾماًل...!، وهذا يثب٧ُم أن َّ ًمُف شمٍمُّ

وُمنمٌف قمٚمٞمٜم٤م، وًمُف ٟمقٌع ُمـ اًمرقم٤مي٦ِم واًمؽمسمٞم٦ِم ًمٚمٕمقاِم شمب٤مرَك وشمٕم٤ممم، ومٝمق ُمٓمِؾٌّ  هللسم٢مذِن ا

 طمس٥َم ُم٘م٤مُمِف اًمِم٤مُمِخ اعمُٜمٞمِػ!.

ـِ قمديدٍة اًمذسمٞمَح اعمب٤مرك!، ومٝمام  : أنَّ اًمربَّ اًم٘مديَر ىمد6 ىمرَن ُمٕمُف هٜم٤م أيْم٤ًم وذم أُم٤ميم

ِة اًمؽماسمط اًمقصمٞمؼ سمٞمٜمٝمام، وىمقة اًمُٕمٚمَ٘م٦ِم اًمٕمجٞمب٦ِم اًمتل شمرسمٓمٝمام!.  واطمٍد ًمِمدَّ
ٍ
 يمٌمء

أنَّ اًمذسمٞمَح اعمب٤مرك هق اًمٜمقر اعمتجكّم ُمـ ٟمقِر رسمِف وسم٤مرئِف إىمدِس، ومٝمق رساُج ٟمقِر  :5

اًمربِّ شمٕم٤ممم   ، وذم هذا اًمٜمصُّ وهمػمُه إؿم٤مراٌت سمٞمِّٜم٦ٌم سم٠مٟمَُّف ًمـ ـ  أي هق ُمّمب٤مُح اهلدىـ

ّٓ يٜمٓمٗملء أسمدًا، وهق يٜمػُم يُمؾَّ قمقامل اخلػِم، سمؾ يمؾِّ اًمٕمقامل ُمٓمٚم٘م٤ًم،  ٤مٟمَد ومٝمؿ ُمـ أسمك وقم إ

  ٓ ُمٓمرودون ُمبٕمدون سم٤مًمٗمٕمِؾ، ًمٙمٜمَّٝمؿ ي٠مظمذوَن ويستٛمّدوَن اًمٜمقَر ُمٜمُف شمٙمقيٜم٤ًم وهؿ

 يِمٕمرون...!، ومٗمْمٚمُف ؾم٤مسمٌؼ وؾم٤مسمٌغ طمتك ٕقمدائِف وإن ضمٝمٚمقا!، وًمـ يرّضوُه ؿمٞمئ٤ًم.

اعمٕمٜملِّ هبذِه اًمٜمّمقِص اًمٍمُي٦م، وهق ومرٌد ٓ يِم٤مريمُف ذم أُمرِه ـ: أّن ًمٚمذسمٞمح اعمب٤مرك 4

ؾم٤ًم ُمذظمقرًا حلٞم٤مشمِف اًمدائٛم٦ِم اعمب٤مريم٦ِم اًمتل ُمٜمحٝم٤م إّي٤مه٤م ُمقُٓه، ومٞمِف ـ  أسمداً  هذا أطمدٌ  ؾمٗمرًا ُم٘مدَّ

أؾمامُء حمبٞمِف وأٟمّم٤مرِه وقمِم٤مىمُف ذم يمؾِّ قمٍٍم وزُم٤من، وؾمٞمجزهيؿ رهبؿ شمٕم٤ممم ًمذة اًمقص٤مِل 

تٞم٤مَق واًم٘مرِب، ُمـ طمبٞمبٝمؿ وُمٕمِمقىمٝمؿ اًمذي ـم٤معم٤م ذاسمقا ومٞمِف، وطمٜمّقا إًمٞمِف، واؿمت٤مىمقا إًمٞمِف اؿم

.!
ِ
 اًم٘م٤مطمٚم٦ِم اجلدسم٤مء ًمٖمٞم٨ِم اًمسامء

: اإلؾمتٖمٜم٤مُء سمٜمقِر اًمذسمٞمح اعمب٤مرك قمـ اًمِمٛمِس واًم٘مٛمر، سمؾ وقمـ أُمث٤مهلام وهمػممه٤م...!، 8

وهق رضمقٌع إمم أصِؾ إصِؾ، سمٕمَد أزُم٤مٍن ـمقيٚم٦ٍم ُمـ اًمتٞمِف ذم أصم٤مِر، ًمذا ومٝمق رضمقٌع وقمقدٌة 

ـِ إرسار، وُمـ صمؿَّ إ  مم رِسِّ إرساِر اعمٙمٜمقِن!.إمم ُمٕمدِن إٟمقار، وظمزائ

: أنَّ واؾمٓم٦َم اًمٗمٞمض اًمٜمُّقرّي اعمب٤مرك هق اًمٙمبُش اعمذسمقح، ومٝمق وطمُدُه اًم٘م٤مدُر قمغم 7
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ىمد  هللإظمتِزاِل اًمٜمقر اًمرسم٤من، وسمثَُّف جلٛمٞمِع اعمخٚمقىم٤مت، واًمتٕمبػُم واضٌح سم٘مقًمف: )ٕن جمد ا

 إىمدس!.  أٟم٤مره٤م واخلروف رساضُمٝم٤م( ومٝمق واؾمٓم٦ُم اًمٗمٞمض إقمٔمؿ، واًمتجكم

: أنَّ ىمدؾمٞم٦َّم اًمذسمٞمح اعمب٤مرك هل سمٕمٞمٜمٝم٤م ىمدؾمٞم٦َّم اعمقمم ضمؾَّ ؿم٤مٟمُف، وم٘مد قمؼمَّ اًمٜمّص سم٘مقًمِف: 8

 اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء هق واخلروف هٞمٙمُٚمٝم٤م(. هللاًمرب ا ٕنَّ  َأَر ومٞمٝم٤م هٞمٙمالً  )ومل

، واًمتل يثبتٝم٤م اًمٜمصُّ سمجدارٍة  ىمٚم٧ُم: وهذِه اعم٘م٤مُم٤مُت اًمٕم٤مًمٞم٦ُم ضمّدًا، اًمِم٤مخم٦ُم ذم قم٤مملِ احلؼِّ

٦ًم ُمـ  ًمٚمِمخِص اًمقطمٞمِد اعمٕمٜمّل هب٤م، ُمـ اًمّمٕم٥ِم اعمستّمٕم٥ِم أن هيْمٛمٝم٤م اجلٛمٞمُع، وظم٤مصَّ

ـُ أنَّ ُمـ يم٤مَن ىمد  يم٤مَن ُمـ أهِؾ اًمٗمٔم٤مفم٦ِم واًمٚمج٤مج، وذم ىمٚمبِف اًمٖمالفم٦م واعمج٤مج، ٕٟمٜم٤م ٟمقىم

اًمٓمريؼ، وُيٛمُؾ رؾمَؿ صقرًة ذم داظمٚمِف ًمٜمبٞمِِّف اخل٤مشمؿ ُمـ يمقٟمِف ُمثالً، يبقل واىمٗم٤ًم ذم ىم٤مرقم٦ِم 

اطمدى أزواضمِف وهل اًمّمٖمػمُة احلٛمػماء قمغم يمتٗمٞمِف ًمتِم٤مهَد رىمَص آطمب٤مش وؾمٛمرهؿ 

ُف  وهمٜم٤مئٝمؿ، ورسمُُّف يٜمزُل قمغم مح٤مٍر ومخٍؿ إمم إرِض ًمٞمٚم٦َم اجلٛمٕم٦ِم...اًمخ!، ومٙمٞمَػ ُمـ يم٤من رسمُّ

ؾملَم ُمٓمٝمَّ  ـَ سمام ًمٚمٙمٚمٛم٦ِم وٟمبٞمُُّف هبذا اعمستقى اًمسخٞمػ ُمـ اًمقضمقد، أن ُي٘مرَّ سم٠منَّ هٜم٤مَك ُم٘مدَّ ري

 ُمـ ُمٕمٜمك!؟.

 (الرَّبًح  )تكسيُي سىزةثالجًا: 

وذم هذا اًمٜمصُّ اعمَٛمٞمَّز، وم٤منَّ اًمربَّ اًم٘مدير يريُد شمٙمريَؿ ذسمٞمحِف اعمب٤مرك سم٠مٟمقاِع اًمٙمراُم٤مت  

اعمتٛمٞمِّزات اًمب٤مهرات واًمتل قمٚمٞمٝم٤م شمدور أطمداِث اًمدٟمٞم٤م سم٠مرسه٤م!، إذ ي٘مرُن اًمربُّ اًمٕمٔمٞمؿ 

ـِ اإلهلّل وسملَم اعمٜم٘مِذ اعمٜمت٘مؿ ذم آظمِر اًمزُم٤مِن سم٠مروِع صقرٍة ُمـ شمٙمريَٛمُف ًمٙمبِمِف اًمٗم ٤مدي ًمٚمدي

 .(0)طمٞم٨م اًمقضقح واًمت٠ميمٞمد ورؾمِؿ إطمداث إظمػمِة!

وم٘مد ضم٤مء ذم اإلصح٤مح اًمت٤مؾمع قمنم ُمـ ؾمٗمر اًمرؤي٤م ًمٞمقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان اًمالهقيت ُم٤م  

ُف: اًل هٚمٚمقي٤م اخلالص وسمٕمد هذا ؾمٛمٕم٧م صقشم٤ًم قمٔمٞماًم ُمـ مجع يمثػم ذم اًمسامء ىم٤مئ0 ٟمّمُّ

                                           

ألحداث التي تسبُق طفوَر ادصؾِح األظظم، أو ترافُق طفورُه الؼيف ادبارك، : األخرُة، هـا بؿعـى ا1

 تعاػ وحؽؿُه دم العادغ!. هللحلِغ طفوِر أمِر ا
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ٕن أطمٙم٤مُمف طمؼ وقم٤مدًم٦م إذ ىمد دان اًمزاٟمٞم٦م  9واعمجد واًمٙمراُم٦م واًم٘مدرة ًمٚمرب إهلٜم٤م*  

وىم٤مًمقا صم٤مٟمٞم٦م هٚمٚمقي٤م  6اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل أومسدت إرض سمِِزٟم٤مه٤م واٟمت٘مؿ ًمدم قمبٞمده ُمـ يده٤م* 

وظمر إرسمٕم٦م واًمٕمنمون ؿمٞمخ٤ًم وإرسمٕم٦م احلٞمقاٟم٤مت  5ودظم٤مهن٤م يّمٕمد إمم أسمد أسمديـ* 

وظمرج ُمـ اًمٕمرش صقت ىم٤مئاًل  4اجل٤مًمس قمغم اًمٕمرش ىم٤مئٚملم آُملم هٚمٚمقي٤م*  هللؾمجدوا و

وؾمٛمٕم٧م يمّمقت مجع يمثػم  8ؾمبحقا إلهلٜم٤م ي٤م مجٞمع قمبٞمده اخل٤مئٗمٞمف اًمّمٖم٤مر واًمٙمب٤مر* 

ويمّمقت ُمٞم٤مه يمثػمة ويمّمقت رقمقد ؿمديدة ىم٤مئٚم٦م هٚمٚمقي٤م وم٤مٟمف ىمد ُمٚمؽ اًمرب اإلًمف اًم٘م٤مدر 

واُمرأشمف هٞم٠مت  ف اعمجد ٕنَّ قمرس اخلروف ىمد ضم٤مءوٟمتٝمٚمؾ وٟمٕمٓم ًمٜمٗمرح 7قمغم يمؾ رء* 

وىم٤مل زم  9وُأقمٓمٞم٧م أن شمٚمبس سمزًا ٟم٘مٞم٤ًم هبٞم٤ًم ٓن اًمبز هق شمؼمرات اًم٘مديسلم*  8ٟمٗمسٝم٤م* 

 01اًمّم٤مدىم٦م*  هللايمت٥م ـمقسمك ًمٚمٛمدقمقيـ إمم قمِم٤مء قمرس اخلروف وىم٤مل هذه هل أىمقال ا

ٕمؽ وُمع إظمقشمؽ اًمذيـ ومخررت أُم٤مم رضمٚمٞمف ٕؾمجد ًمف وم٘م٤مل زم اٟمٔمر ٓ شمٗمٕمؾ أٟم٤م قمبد ُم

صمؿ رأي٧م اًمسامء  00وم٤من ؿمٝم٤مدة يسقع هل روح اًمٜمبقة*  هللقمٜمدهؿ ؿمٝم٤مدة يسقع اؾمجد 

ُمٗمتقطم٦م وإذا ومرس اسمٞمض واجل٤مًمس قمٚمٞمف يدقمك أُمٞمٜم٤ًم وص٤مدىم٤ًم وسم٤مًمٕمدل ُيٙمؿ وُي٤مرب* 

ّٓ وقمٞمٜم٤مه يمٚمٝمٞم٥م ٟم٤مر وقمغم رأؾمف شمٞمج٤من يمثػمة وًمف اؾمٌؿ ُمٙمتقٌب ًمٞمس اطمٌد يٕمرومُف  09 هق*  إ

وإضمٜم٤مد اًمذيـ ذم  05* هللق ُمترسسمؾ سمثقب ُمٖمٛمقس سمدٍم ويدقمك اؾمٛمُف يمٚمٛم٦م اوه 06

وُمـ ومٛمف خيرج ؾمٞمٌػ  04اًمسامء يم٤مٟمقا يتبٕمقٟمف قمغم ظمٞمٍؾ سمٞمض ٓسمسلم سمزًا اسمٞمض وٟم٘مٞم٤ًم* 

ُم٤مٍض ًمٙمل يرضب سمف إُُمؿ وهق ؾمػمقم٤مهؿ سمٕمّم٤ًم ُمـ طمديد وهق يدوس ُمٕمٍمة مخر 

ف قمغم صمقسمف وقمغم ومخذه اؾمٌؿ ُمٙمتقٌب وًم 08اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء*  هللؾمخط وهمْم٥م ا

ورُأي٧م ُماليم٤ًم واطمدًا واىمٗم٤ًم ذم اًمِمٛمس ومٍمخ سمّمقٍت  07ُمٚمؽ اعمٚمقك ورب إرسم٤مب* 

قمٔمٞمٍؿ ىم٤مئاًل جلٛمٞمع اًمٓمٞمقر اًمٓم٤مئرة ذم وؾمط اًمسامء هٚمؿ اضمتٛمٕمل إمم قمِم٤مء اإلًمف اًمٕمٔمٞمؿ* 

 قمٚمٞمٝم٤م وحلقم ًمٙمل شم٠ميمكم حلقم ُمٚمقك و حلقم ىمقاد وحلقم أىمقي٤مء وحلقم ظمٞمؾ واجل٤مًمسلم 08

ورأي٧م اًمقطمش وُمٚمقك إرض وأضمٜم٤مدهؿ جمتٛمٕملم  09اًمٙمؾ طمرًا وقمبدًا صٖمػمًا ويمبػمًا* 
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وم٘مبض قمغم اًمقطمش واًمٜمبل  91ًمٞمّمٜمٕمقا طمرسم٤ًم ُمع اجل٤مًمس قمغم اًمٗمرس وُمع ضمٜمده* 

اًمٙمذاب ُمٕمف اًمّم٤مٟمع ىمداُمف أي٤مت اًمتل هِب٤م أضؾَّ اًمذيـ ىمبٚمقا ؾمٛم٦م اًمقطمش واًمذيـ 

واًمب٤مىمقن  90صمٜم٤من طمٞملم إمم سمحػمة اًمٜم٤مر اعمت٘مدة سم٤مًمٙمؼمي٧م* ؾمجدوا ًمّمقرشمف وـمرح آ

 .(0)ىمتٚمقا سمسٞمػ اجل٤مًمس قمغم اًمٗمرس اخل٤مرج ُمـ ومٛمف ومجٞمع اًمٓمٞمقر ؿمبٕم٧م ُمـ حلقُمٝمؿ*

هبذا اًمٜمّص أن يٚمحَظ سمٞمرٍس اًمٙمثػَم ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦ِم واًمتل ىمد  ويٛمٙمـ ًمٙمؾِّ ُمٓمَّٚمع يٛمرُّ 

 ٟمستٓمٞمع إمج٤مل سمٕمْمٝم٤م سمام يكم:

اخلالص  (9)ذا ؾمٛمٕم٧م صقشم٤ًم قمٔمٞماًم ُمـ مجع يمثػم ذم اًمسامء ىم٤مئاًل هٚمٚمقي٤موسمٕمد ه :0

واعمجد واًمٙمراُم٦م واًم٘مدرة ًمٚمرب إهلٜم٤م: اًمٜمصُّ ذم ُمٕمرِض سمٞم٤من اًمتجكّم، إقمٔمؿ، واًمٔمٝمقر 

إشمؿ، ًمٚمٛمقمم قمزَّ وضمؾَّ سم٠مقمٔمِؿ ُمّم٤مديِؼ فمٝمقرِه ودمٚمٞم٤مشمِف، وًمذا جي٥ُم آًمتٗم٤مت امم ُمْم٤مُملِم 

ٍؾ يٚمٞمُؼ سم٤معم٘م٤مِم، ومٗم٘مراُت اًمٜمصِّ ُمٚمحٛمٞم٦ٌَّم وسمجدارٍة!.اًمٜمصِّ سمٕمٜم٤مي٦ٍم وشم٠م  ُمُّ

وظمرج ُمـ اًمٕمرش صقت  اجل٤مًمس قمغم اًمٕمرش ىم٤مئٚملم آُملم هٚمٚمقي٤م* هلل: وؾمجدوا 9

ىم٤مئاًل ؾمبحقا إلهلٜم٤م ي٤م مجٞمع قمبٞمده اخل٤مئٗمٞمف اًمّمٖم٤مر واًمٙمب٤مر: قمب٤مدٌة شمٚمٞمُؼ سم٠مهِؾ اًم٘مٚمقِب 

ؿ ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف إىمدس، وهل ًمٞم  اًمّم٤محللم اًمٕم٤مروملَم سمرهبِّ
ِ
َس طِمٙمرًا قمغم أطمٍد ٕنَّ ه١مٓء

دٌة سمحس٥ِم ُمراشم٥ِم ىمرهبؿ ومٝمؿ صٖم٤مٌر ويمب٤مٌر سمٙمؾِّ ُمٕم٤من هذِه اًمٙمٚمامت، ومٙمؾٌّ  أصٜم٤مٌف ُمتٕمدِّ

َـّ اًمٙمّؾ يِمػُم اًمٞمِف!، ويمام ىم٤مَل اًمِم٤مقمُر:  سمحس٥ِم اؾمتٕمدادِه، وًمٙم

                                           

، العفد اجلديد، األصل العزي. العفد اجلديد، شػر الرؤيا 21 -1: 19: شػر الرؤيا: األصحاح رقم 1

، دار الؽتاب ادؼّدس دم 228 ـ 227ص ،21 - 1، الػؼرات 19)رؤيا يوحـا الالهويت(، اإلصحاح 

، العفد اجلديد، مجعقة الؽتاب ادؼدس دم 21 - 1: 19الؼاهرة، مرص. رؤيا يوحـا،  الؼق األوشط،

 .415ص الؽتاب ادؼدس، لبـان،

٦ٌم سمٚمٖم٤مِت اًمٙمت٥ِم اًمساموي٦ِم إصٚمٞم٦َِّم وسم٠مًمسٜم٦ِم 9 أهٚمٝم٤م : هٚمٚمقي٤م: يمٚمٛم٦ُم شم٘مديٍس ومتجٞمٍد ًمٚمربِّ شمٕم٤ممم ظم٤مصَّ

 اًمٜم٤مـم٘ملَم هب٤م.
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 .(0)ويمّؾ إمم ذاك اجلامل يِمػم دٌ قمب٤مراشمٜم٤م ؿمتّك وطمسٜمؽ واطم  

قِت مجٍع يمثػٍم ويمّمقت ُمٞم٤مٍه يمثػمٍة ويمّمقت رقمقٍد ؿمديدٍة ىم٤مئٚم٦م : وؾمٛمٕم٧م يمّم6

قمغم  هللهٚمٚمقي٤م وم٤مٟمف ىمد ُمٚمؽ اًمرب اإلًمف اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء: إؿم٤مرٌة سمٚمٞمٖم٦ٌم ًمبداي٦ِم طمٙمِؿ ا

إرِض سمقاؾمٓم٦ِم اعمّمٚمح إقمٔمؿ، وأنَّ طمٙمٛمُف إٟمام هق طمٙمُؿ اًمربِّ طمرومٞم٤ًّم أي احلٙمؿ 

 اًمٕم٤مملِ اًمقاصٚملُم، اًمقاىمٕمل، وهق اًمذي ُيٕمرُف سمخ٤مشمِؿ ا
ِ
 قمٜمَد إقمؿِّ إهمٚم٥ِم ُمـ قمروم٤مء

ِ
ٕوًمٞم٤مء

، اًمتل أىمرَّ هب٤م أهُؾ اًمٕم٘مِؾ واًمٜم٘مِؾ (9)وُمقضققمُف ُمـ ُأُمٝم٤مِت اًمٕم٘م٤مئِد اًمرسم٤مٟمٞم٦ِّم اًمدىمٞم٘م٦مِ 

 !.واًمقضمداِن، ُمـ يمؾِّ دي٤مٟم٤مِت اًمٕم٤مملِ 

 وٟمتٝمٚمؾ وٟمٕمٓمف اعمجد ٕنَّ قمرس اخلروف ىمد ضم٤مء واُمرأشمف هٞم٠مت ٟمٗمسٝم٤م. : ًمٜمٗمرح5

هبٞم٤ًم ٓن اًمبز هق شمؼمرات اًم٘مديسلم: وهق رُمٌز ًمبداي٦م اًمتٙمريِؿ  ٟم٘مٞم٤مً  وُأقمٓمٞم٧م أن شمٚمبس سمزاً 

اًمٕمٔمٞمؿ واإلٟمتّم٤مر اًمٙمبػم احلتٛمّل ذم آظمِر اًمزُم٤من اًمذي ي٘مقُم سم٤مؾمِؿ اًمٙمبِش اعمذسمقح سمؾ هق 

 ؿمٕمٚم٦ُم اًمثقرِة وؿمٕم٤مُر اًمثّقاِر اعم١مُمٜملم اًمّم٤محللم ذم آظمِر اًمزُم٤مِن.

ك ًمٚمٛمدقمقيـ إمم قمِم٤مء قمرس اخلروف وىم٤مل هذه هل أىمقال : وىم٤مل زم ايمت٥م ـمقسم4

اًمّم٤مدىم٦م: ٕنَّ اعمدقمقيـ إمم هذا اًمتٙمريؿ اإلهللِّ اًمٕمٔمٞمؿ هؿ أوًمٞم٤مء وحمبّل وُمريدي  هللا

ّٓ وظمّدام اًمٙمبِش اعمذسمقِح وم٘مط ووم٘مط، وًمـ ُئمك هبذا اًمتٙمريؿ همػمهؿ أطمٌد أسمدًا،  ُمـ  إ

 اٟمتس٥َم إًمٞمٝمؿ سمّمٚم٦ٍم!.

تقطم٦م وإذا ومرس اسمٞمض واجل٤مًمس قمٚمٞمف يدقمك أُمٞمٜم٤ًم وص٤مدىم٤ًم : صمؿ رأي٧م اًمسامء ُمٗم8

وسم٤مًمٕمدل ُيٙمؿ وُي٤مرب: وهق ٟمصٌّ همٞمبلٌّ قمجٞم٥ٌم ذم وراصم٦ِم ظم٤مشمِؿ إوًمٞم٤مء واعمّمٚمِح 

 واًمرؾمِؾ وهق اًمقري٨م اًمنمقمل اًمّم٤مدق 
ِ
إقمٔمؿ، ٕٟمُف يٙمقن قمغم ىمٚم٥ِم ظم٤مشمِؿ إٟمبٞم٤مء

                                           

 - 0ج -اًمسٞمد طمٞمدر أُمكم  -اًمٕمزيز اعمحٙمؿ  هلل: شمٗمسػم اعمحٞمط إقمٔمؿ واًمبحر اخلٔمؿ ذم شم٠مويؾ يمت٤مب ا0

 .88، ص6. شمٗمسػم اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ: اًمسٞمد طمسلم اًمؼموضمردي: ج87ص

اًم٘مٞمٍمي...اًمخ : وًمٚمقىمقِف قمغم اعمزيِد ُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ: اٟمٔمر، إؿمتٞم٤من واًم٘مٛمِمئل وؾمٞمد طمٞمدر أُمكم و9

 ذم ذوطِمٝمؿ ًمٗمّمقص احلٙمؿ.
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 دقمل ُمزيدًا ُمـ اًمبٞم٤مِن!.إُملم، واعمٕمٜمك سمٛمٙم٤مٍن ُمـ اًمقضقِح وآذاِق ٓ يست

ّٓ وقمغم رأؾمف شمٞمج٤من يمثػمة وًمف اؾمٌؿ ُمٙمتقٌب ًمٞمس اطمٌد يٕمرومُف  : وقمٞمٜم٤مه يمٚمٝمٞم٥م ٟم٤مرٍ 7  إ

ِة وطمزِم اعمّمٚمِح إقمٔمؿ اعمٜمت٘مؿِ (0)هق ِة وؿمدَّ  هلذااًمٔم٤معملم ٟمٗمز ًمُف اًمٗمداُء، ُمـ  : إؿم٤مرٌة إمم ىمقَّ

 يم٤معمٜمِم٤مر ؾمٜم٤مٟمفأ» :ىم٤مل اٟمف ؿٜمت٘ماعم اًم٘م٤مئؿ وصػ ذم ’إقمٔمؿ حمٛمد اًمٜمبل ورد قمـ وم٘مد

  .(9)شاًمٜم٤مر يمحريؼ وؾمٞمٗمف

٤م اًمالهقيت(، اإلصح٤مح ؾمٗمر اًمرؤي٤م )رؤي٤م يقطمٜمٕمؾَّ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٕمٝمد اجلديد ُمـ وًم 

 َي ًمػُمِ  هللاي٤مه إقمٓم٤مه أيسقع اعمسٞمح اًمذي  قمالنُ إ 0إول ُم٤م يبلّم اعمزيد مم٤م ٟمحـ سمّمدده: 

 ؿمٝمد اًمذي 9يقطمٜم٤م*  هِ ًمٕمبدِ  فِ اليمِ ُمَ  سمٞمدِ  الً رؾمُمُ  ٜمفُ ٞمَّ و سمَ  ُم٤م ٓ سمد ان يٙمقن قمـ ىمري٥ٍم  هُ بٞمدَ قمَ 

ىمقال أوًمٚمذيـ يسٛمٕمقن  أًمٚمذي ي٘مر ـمقسمك 6ه* آسمِمٝم٤مدة يسقع اعمسٞمح سمٙمؾ ُم٤م رو هللا سمٙمٚمٛم٦م

 إمم أن ي٘مقل:...ىمري٥م* اًمقىم٧مُيٗمٔمقن ُم٤م هق ُمٙمتقب ومٞمٝم٤م ٓن اًمٜمبقة و

ه ويٜمقح قمٚمٞمف مجٞمع ىمب٤مئؾ يمؾ قملم واًمذيـ ـمٕمٜمق وؾمتٜمٔمرهُ  (6)يت ُمع اًمسح٤مب٠مي ذا قه 7

واًمٜمٝم٤مي٦م ي٘مقل اًمرب اًمٙم٤مئـ واًمذي يم٤من  اًمبداي٦مًمػ و اًمٞم٤مء هق إ ٟم٤مأ 8ُملم* آٟمٕمؿ  رضإ

 (5)ُمٚمٙمقت ذمظمقيمؿ وذيٙمٙمؿ ذم اًمْمٞم٘م٦م وأيقطمٜم٤م  ٟم٤مأ 9يت اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء* ٠مواًمذي ي

 ضمؾاوُمـ  هلليسقع اعمسٞمح وصؼمه يمٜم٧م ذم اجلزيرة اًمتل شمدقمك سمٓمٛمس ُمـ اضمؾ يمٚمٛم٦م ا

 قمٔمٞمامً  يقم اًمرب وؾمٛمٕم٧م ورائل صقشم٤مً  ذمذم اًمروح  يمٜم٧م 01ؿمٝم٤مدة يسقع اعمسٞمح* 

                                           

إقمٔمؿ؟، واًمذي ُيٛمٚمف هؾ هق ص٤مطم٥ُم اخلالوم٦م إٔؾمامئٞم٦م )اخلالوم٦م  هلل: هذا آؾمؿ: هؾ هق اؾمُؿ ا0

...اًمخ، ًمٚمٛمزيد: دروس اًمسٞمد يمامل احلٞمدري، هللواإلُم٤مُم٦م اًمتل ىم٤مل هب٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ( قمٜمد أهؾ ا

 وُم٤م سمٕمده٤م.وُم٤م ىمبٚمٝم٤م  48ذح ومّمقص احلٙمؿ ًمٚم٘مٞمٍمي، ص

 .574ص 0: اًمزام اًمٜم٤مص٥م: ج9

 شمٕم٤ممم. هللوٟمزوًمف امم إرض ُمـ اًمسامء سم٠مُمِر ا ×: إؿم٤مرة امم رضمقع قمٞمسك سمـ ُمريؿ6

ذم هذا اًمٕم٤ممل ذم سمحثٜم٤م هذا، وهٜم٤م  هللواًمذي يٕمٜمل طمٙمُؿ ا ×: وىمد أذٟم٤م امم ُمقضقع اعمٚمٙمقت قمٜمد قمٞمسك5

ـ ىمؼمه ذم ذًمؽ اًمزُمـ وهق ُم٤مُيسّٛمك سمزُمـ طمٞم٤ًّم ُم ×أيْم٤ًم إؿم٤مرة واضح٦م ًمرضمقع ُيٞمك اسمـ زيمري٤م

 اًمرضمٕم٦م قمٜمد اعمسٚمٛملم.
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شمراه ايمت٥م ذم يمت٤مب  اًمذيظمر وول وأًمػ واًمٞم٤مء إٟم٤م هق إأ ىم٤مئال 00يمّمقت سمقق*  

 ي٧ُم أاًمتٗم٧م ر عم٤مُمٕمل و ؿَ اًمّمقت اًمذي شمٙمٚمَّ  ٟمٔمرَ ٕ اًمتٗم٧مُّ 09..إمم أن ي٘مقل: .،ممإوارؾمؾ 

مم إ سمثقٍب  ُمترسسمالً  (0)ٟمس٤منإاسمـ  اًمسبع اعمٜم٤مير ؿمبفُ  وؾمطذم و 06ُمٜم٤مير ُمـ ذه٥م*  ؾمبعَ 

 سمٞمْم٤من٠مومؾمف وؿمٕمره أُم٤م رأو 05ُمـ ذه٥م*  سمٛمٜمٓم٘م٦مٍ قمٜمد صمديٞمف  اًمرضمٚملم وُمتٛمٜمٓم٘م٤مً 

هنام ٠مرضماله ؿمبف اًمٜمح٤مس اًمٜم٘مل يم و 04سمٞمض يم٤مًمثٚم٩م وقمٞمٜم٤مه يمٚمٝمٞم٥م ٟم٤مر* يم٤مًمّمقف إ

 يمقايم٥ٍم  اًمٞمٛمٜمك ؾمبٕم٦مُ  هيدُمٕمف ذم و 08وصقشمف يمّمقت ُمٞم٤مه يمثػمة*  اشمقنحمٛمٞمت٤من ذم 

 ومٚمام 07* ىمقهت٤مووضمٝمف يم٤مًمِمٛمس وهل شم يء ذم  خيرج ُمـ ومٛمف (9)ذو طمديـ ُم٤مضٍ  وؾمٞمٌػ 

ول ٟم٤م هق إأٓ ختػ : زم يده اًمٞمٛمٜمك قمكم ىم٤مئالً  ومقضع رايتف ؾم٘مٓم٧م قمٜمد رضمٚمٞمف يمٛمٞم٧ٍم 

وزم ُمٗم٤مشمٞمح اهل٤موي٦م  ُملمآسمديـ مم اسمد أإٟم٤م طمل أوه٤م  احلل ويمٜم٧م ُمٞمت٤مً و 08ظمر* وأ

  .(6)...ن يٙمقن سمٕمد هذا*أ ي٧م وُم٤م هق يم٤مئـ وُم٤م هق قمتٞمدٌ أُم٤م ر وم٤ميمت٥م 09قت* واعم

 وأُم٤م إؿم٤مرة )وقمغم رأؾمف شمٞمج٤من يمثػمة(: 

قمغم ٟمبّٞمٜم٤م )ومٝمل ًمٚمتٕمريػ سمٕمٔمٞمِؿ ُمٚمٙمف قمغم يمؾِّ اًمٕمقامل، وُم٤م يم٤مَن ُمٚمُؽ ؾمٚمٞمامن اًمٜمبّل 

                                           

ًمٚمردِّ قمغم اًمذيـ إدَّقمقا أٟمف إًمف وهق يمثػٌم ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،  ×: ًم٘م٥م )اسمـ اإلٟمس٤من( يٓمٚمُؼ قمغم قمٞمسك0

سمف امم طمدٍّ يمبػم، وًمٕمؾَّ هذا ُم٤م شمقاشمرت  ×وًمٕمؾَّ اعمٕمٜمك: إن هذا اًمرضمُؾ اعمُِم٤مر اًمٞمف ؿمبٞمٌف سمٕمٞمسك سمـ ُمريؿ

إظمب٤مر اًمنميٗم٦م ُمـ يمقن ُمٜمجل اًمٕم٤ممل وأُمِؾ اإلٟمس٤مٟمٞم٦ِّم ُمـ طمٞم٨م اًمِمٙمؾ واهلٞمئ٦م يم٠مٟمَُّف ُمـ سمٜمل إرسائٞمؾ 

 ... اًمخ.×وهق ؿمبٞمُف قمٞمسك

 ^ٕم٤ممل اًمذي ي٠ميت سمٛمقاري٨م إٟمبٞم٤مء: يِمػُم سمٕمُض اًمب٤مطمثلم واعمح٘م٘ملم أنَّ هذا إؿم٤مرٌة واضح٦م امم ُمٜمجل اًم9

)قمكّم سمـ أيب ًمذي هق ذو طمّديـ، اًمذي أقمٓم٤مُه ًمـر، واذو اًمٗم٘م٤م ’هللوُمـ سمٞمٜمٝم٤م ؾمٞمػ رؾمقل ا

احلٜمٞمػ، وهق ُمذظمقٌر قمٜمدهؿ، وهذا ُم٤مضم٤مءت سمف اًمرواي٤مت  هلل( ًمٞمداومع سمف قمـ ديـ ا×ـم٤مًم٥م

 اًمنميٗم٦م، وأصمبتُف قمدد همػم ىمٚمٞمٍؾ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمتح٘مٞمؼ.

ُمِم٤مر اًمٞمٝم٤م ذم شمرىمٞمؿ ، اًمٗم٘مرات يمام 0اًمٕمٝمد اجلديد، ؾمٗمر اًمرؤي٤م )رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت(، اإلصح٤مح  :6

 : اًمٗم٘مرات يمام ُمِم٤مر اًمٞمٝم٤م ذم شمرىمٞمؿ اًمٜمص،0اًمٜمص، اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ُمٍم. ؾمٗمر اًمرؤي٤م، 

، ُمع إظمتالف يسػم 698 - 694ص اًمٕمٝمد اجلديد، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من، اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،

 ذم قمب٤مرات اًمؽممج٦م.
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ّٓ ٟمُف وشمٕم٤ممم ؾمبح٤م هللوآًمِف وقمٚمٞمف أومْمُؾ اًمّمالِة واًمسالم( وهمػمُه ممّـ ُمٚمَّٙمُف ا رُمٌز ُمـ رُمقِز إ

 شمٕم٤ممم إقمٔمِؿ وإشمؿ!. هللهذِه اخلالوم٦ِم اإلهلٞم٦ِم اًمٕمٔمٛمك وطمٙمِؿ ا

: وهلذا اًمثقب اعمٖمٛمقس هلل: وهق ُمترسسمٌؾ سمثقٍب ُمٖمٛمقٍس سمدٍم ويدقمك اؾمٛمُف يمٚمٛم٦م ا8

ـِ ا ٦ٍم وطمدي٨ٍم ورواي٦ٍم قم  هللا ورؾمقًمِف وأهٚمِف، وهق رُمٌز إلدراِك صم٠مرِ  هللسم٤مًمدِم أًمُػ ٟمصٍّ وىمّمَّ

إقمٔمؿ، وشم٤مرًة رُمٌز  هللإيمؼم، وهق شم٤مرًة ي٠ميت ُمّمداٌق ًمذًمَؽ اًمثقب اًمذي ُذسمَح ومٞمِف يمبُش ا

إلدراِك صم٠مِر يمؾِّ ىمٓمرِة دٍم ُأري٘م٧م قمغم وضمِف إرِض فمٚماًم، ويمالمه٤م ُمتَّحُد اعمٕمٜمك واعمٖمزى، إذ 

ٌم ذم يمؾِّ إطمقال.   أنَّ اعمّمداَق إذف ُم٘مدَّ

وارث  (: ومٝمل ًمٚمتٜمقيف قمـ ُم٘م٤مُمِف وىمرسمِِف، وهقهلليمٚمٛم٦م ا وأُم٤م إؿم٤مرة )ويدقمك اؾمٛمفُ 

جلٛمٞمع إٟمبٞم٤مء واًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم، وسمِف يتٙمٚمُؾ ٟمٍمهؿ!، وسمجٝمقدِه يتؿُّ ٟمقرهؿ اًمذي 

 ُأرؾمٚمقا سمِف!.

: وإضمٜم٤مد اًمذيـ ذم اًمسامء يم٤مٟمقا يتبٕمقٟمف قمغم ظمٞمؾ سمٞمض ٓسمسلم سمزًا اسمٞمض وٟم٘مٞم٤ًم: 9

ٌد ُمـ ضمٜمدِه، وهؿ ـمقَع أُمرِه وهنٞمِف، ويٜمتٍُم هبؿ قمغم أقمدائِف، ومٝمؿ أطمد ىمقاه، واعمالئٙم٦ُم ضمٜم

 وؾمٞم٘م٤مشمٚمقَن سملَم يديِف!.

: وُمـ ومٛمف خيرج ؾمٞمٌػ ُم٤مٍض ًمٙمل يرضب سمف إُُمؿ، وهق ؾمػمقم٤مهؿ سمٕمّم٤ًم ُمـ 01

اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء: وىمد ُمّرت  هللطمديد وهق يدوس ُمٕمٍمة مخر ؾمخط وهمْم٥م ا

اإلؿم٤مرة إمم ذًمؽ ذم ؾمٗمر أؿمٕمٞم٤م واضح٦م اعمٕمٜمك:  وؿمّدة سم٠مؾمِف، وًمٕمؾَّ اإلؿم٤مرة إمم ىمّقشمِف 

 اعمٜم٤مومَؼ  ويٛمٞم٧ُم  ،ومٛمف سم٘مْمٞم٥م رضإ ويرضب، رضإ ًمب٤مئز ٟمّم٤مِف سم٤مإل وُيٙمؿ

 .(0)ؿمٗمتٞمفِ  ِ سمٜمٗمخ٦م

: وًمف قمغم صمقسمف وقمغم ومخذه اؾمٌؿ ُمٙمتقٌب ُمٚمؽ اعمٚمقك ورب إرسم٤مب: وهل ُمـ 00

                                           

. اٟمٔمر: اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، ؾمٗمر إؿمٕمٞم٤مء، 894ٕمٝمد اًم٘مديؿ، ص، إٔصؾ اًمٕمؼمى، اًم5: 00: ؾمٗمر أؿمٕمٞم٤م 0

، اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ُمٍم. )أهؾ اًمبٞم٧م رم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس( 5، اًمٗم٘مرة: 00اإلصح٤مح 
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ٝم٤م إدي٤من اًمساموي٦م، وهل شمٜمبُع ُمـ ذاشمِف ؾمامِت وأوص٤مِف اعمٜم٘مذ إقمٔمؿ اًمتل أمجٕم٧م قمٚمٞم 

ؾمِف، وًمٞمس٧م ُمـ اعم٘متٜمٞم٤مت اًمٓم٤مرئ٦م قمٚمٞمف، وًمٙمـ جي٥م أن شمٔمٝمر ًمٚمجٛمٞمع، ومٝمل شمٔمٝمُر  اعم٘مدَّ

س، وذًمؽ  قمغم صمقسمِف اعمب٤مرك، أي شمٔمٝمُر ًمٚمجٛمٞمع وقمغم يمؾِّ ُم٤م ارشمبط هبذا اًمرضمؾ اإلهللِّ اعم٘مدَّ

 اخلالوم٦ِم اإلهلٞم٦ِم اًمٕمٔمٛمك سم٠مشمؿِّ صقره٤م سم
ِ
 ٛمٜمٔمٍر وُمسٛمٍع ُمـ مجٞمِع قمقامل اإلُمٙم٤من.إلسمداء

: ورأي٧م اًمقطمش و ُمٚمقك إرض وأضمٜم٤مدهؿ جمتٛمٕملم ًمٞمّمٜمٕمقا طمرسم٤ًم ُمع اجل٤مًمس 09

 قمغم اًمٗمرس وُمع ضمٜمده: 

 ا 
ِ
شمٕم٤ممم وُم٤م يٙمقُن ُمـ أُمرهؿ، ومٝمؿ طمتك  هللوهل إؿم٤مرٌة سمٚمٞمٖم٦ٌم همٞمبٞم٦ٌَّم شُمبدي طم٤مًم٦َم أقمداء

قمزَّ وضمؾَّ فمٚماًم وقمدواٟم٤ًم، ًمذا يٙمقُن اًم٘مّم٤مص  هللاآظمَر حلٔم٦ٍم مل يٙمّٚمقا ويٛمّٚمقا ُمـ طمرِب أهِؾ 

ًمُف هذا  هللاحلّؼ اًمذي ذيمرُه اًمٜمصُّ ذم حمٚمِِّف وٓسمدَّ ُمٜمُف ًمتح٘مٞمِؼ قمدِل ا شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمُف، وأوَّ

اًم٘مّم٤مص اًمدٟمٞمقي اعمرقم٥م اًمذي أؿم٤مَر اًمٞمِف وإمم أؿمب٤مهِف وأُمث٤مًمِف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٘مقًمِف قمزَّ 

 : اَمُء سمُِدظَم٤مٍن ُُمبلٍِم )9َيْٚمَٕمُبقَن ) سَمْؾ ُهْؿ ذِم ؿَمؽٍّ  وضمؾَّ ( َيْٖمَِمك 01( وَم٤مْرشَمِ٘م٥ْم َيْقَم شَم٠ْميِت اًمسَّ

ٜم٤َم ايْمِِمْػ قَمٜم٤َّم 00اًمٜم٤َّمَس َهَذا قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ ) يْمَرى 09َٕمَذاَب إِٟم٤َّم ُُم١ْمُِمٜمُقَن )اًم( َرسمَّ ( َأٟمَّك هَلُْؿ اًمذِّ

َٕمَذاِب اًم( إِٟم٤َّم يَم٤مؿِمُٗمقا 05ْقا قَمٜمُْف َوىَم٤مًُمقا ُُمَٕمٚمٌَّؿ جَمْٜمُقٌن )( صُمؿَّ شَمَقًمَّ 06َوىَمْد ضَم٤مَءُهْؿ َرؾُمقٌل ُُمبلٌِم )

 (0)(08ُٙمؼْمَى إِٟم٤َّم ُُمٜمتَِ٘مُٛمقَن )اًمبَْٓمَِم٦َم اًم( َيْقَم َٟمبْٓمُِش 04ىَمٚمِٞمالً إِٟمَُّٙمْؿ قَم٤مئُِدوَن )

(9)(09سَمْٓمَش َرسمَِّؽ ًَمَِمِديٌد ) ﴿إِنَّ وذم ىمقًمِف شمٕم٤ممم: 

ٞمْٜم٤َمُهْؿ سمَِسَحٍر ) إِٟم٤َّم َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ﴿وذم ىمقًمِف شمٕم٤ممم:   ( ٟمِْٕمَٛم٦ًم 65قَمَٚمٞمِْٝمْؿ طَم٤مِصب٤ًم إَِّٓ آَل ًُمقٍط َٟمجَّ

ـْ ؿَمَٙمَر ) ـْ قِمٜمِْدَٟم٤م يَمَذًمَِؽ َٟمْجِزي َُم ( َوًَمَ٘مْد 68( َوًَمَ٘مْد َأٟمَذَرُهْؿ سَمْٓمَِمتَٜم٤َم وَمتاََمَرْوا سم٤ِمًمٜمُُّذِر )64ُِم

ـْ َضٞمِْٗمِف وَمَٓمَٛمْسٜم٤َم أَ  ( َوًَمَ٘مْد َصبََّحُٝمْؿ سُمْٙمَرًة قَمَذاٌب 67قْمُٞمٜمَُٝمْؿ وَمُذوىُمقا قَمَذايِب َوُٟمُذِر )َراَوُدوُه قَم

 . (6)(69( وَمُذوىُمقا قَمَذايِب َوُٟمُذِر)68ُُمْستَِ٘مرٌّ )

                                           

 .08-9: ؾمقرة اًمدظم٤من: أي٤مت0

 .09: ؾمقرة اًمؼموج: أي٦م 9

 . 69-65: ؾمقرة اًم٘مٛمر: أي٤مت6
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وذم اًمٜمصِّ أيْم٤ًم إؿم٤مراٌت واضح٦ٌم ًمٚمٛمالطمِؿ واًمٗمتـ اًمتل دمري ذم فمٝمقر اعمٜمت٘مؿ ُمـ  

، ًمٜمتج٤موزه٤م رقم٤مي٦ًم ًمإلظمتّم٤مر وٟم٠مُمُؾ سمحثٝم٤م ذم اًمٔم٤معملم واعمٜم٘مذ عمستْمٕمٗمل اخلالئِؼ أمجٕملم

 شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمُف. هللحمؾٍّ آظمر ُمٜم٤مؾم٥ٍم إٟمِم٤مء ا

ُِ )املسهُة زابعًا: سىزة  ( بالشىص  املبشسبم

شمٕم٤ممم، وهل٤م ُم٘م٤مُم ىُمرٍب  هللوهذِه اعمرأُة اًمٕمتٞمدُة واعمب٤مريم٦م اعمٞمٛمقٟم٦م، هل٤م ؿم٠مٌن قمٔمٞمٌؿ قمٜمَد ا 

، وهل٤م أقمداءٌ  يمثػموَن ضمّدًا وظمٓمرون، وىمد طم٤مرسمقه٤م ذم يُمؾِّ اًمٕمقامل،  قمجٞم٥ٍم قمٜمدُه قمزَّ وضمؾَّ

وفمٚمٛمقه٤م فمٚماًم ٓ ُمثٞمَؾ ًمُف ذم شم٠مريِخ اًمقضمقِد!، واقمتدوا قمٚمٞمٝم٤م إقمتداًء ؾم٤مومرًا، وهؿ ىمد 

طم٤مرسمقا يمؾَّ أطمٍد ُمتّمٍؾ هب٤م أو يٛم٧مُّ إًمٞمٝم٤م سمّمٚم٦ٍم!، ومل شُمثٜمِٝمؿ ىمدؾمٞمَّتٝم٤م وـمٝم٤مرهت٤م وطمٜم٤مهن٤م 

 ًا!. وقمٓمٗمٝم٤م قمغم اًمٕمقامل سم٠ممجٕمٝم٤م أسمد

( ُمـ ؾمٗمر اًمرؤي٤م ًمٞمقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان اًمالهقيت ُم٤م 09) طمٞم٨ُم ضم٤مء ذم اإلصح٤مح رىمؿ 

ُف: سم٤مًمِمٛمِس، واًم٘مٛمر حت٧م رضمٚمٞمٝم٤م، وفمٝمرت آي٦ٌم قمٔمٞمٛم٦ٌم ذم اًمسامء، اُمرأٌة ُمترسسمٚم٦مٌ ٟمّمُّ

ًمتَٚمِد*  وُمتقضمٕم٦مً  ُمتٛمخْم٦مً  وهل طُمبغم شمٍمُخ  9وقمغم رأؾمٝم٤م إيمٚمٞمٌؾ ُمـ إصمٜمل قمنم يمقيمب٤ًم* 

شمٜملٌم قمٔمٞمٌؿ أمحٌر ًمف ؾمبٕم٦م رؤوس وقمنمة ىمرون وقمغم  ظمرى ذم اًمسامء هق ذاوفمٝمرت آي٦م أُ  6

وذٟمبف جير صمٚم٨م ٟمجقم اًمسامء ومٓمرطمٝم٤م إمم إرض واًمتٜملم وىمػ  5رؤوؾمف ؾمبٕم٦م شمٞمج٤من* 

ومقًمدت اسمٜم٤ًم ذيمرًا قمتٞمدًا أن  4أُم٤مم اعمرأة اًمٕمتٞمدة أن شمٚمد طمتك يبتٚمع وًمده٤م ُمتك وًمدت* 

واعمرأة هرسم٧م  8وإمم قمرؿمف*  هللواظمتٓمػ وًمده٤م إمم ايرقمك مجٞمع إُُمؿ سمٕمّم٤ًم ُمـ طمديد 

 7وُمئتلم وؾمتلم يقُم٤ًم*  هٜم٤مك أًمٗم٤مً  ًمٙمل يٕمقًمقه٤م هللإمم اًمؼمي٦م طمٞم٨م هل٤م ُمقضع ُمٕمد ُمـ ا

 8وطمدصم٧م طمرب ذم اًمسامء ُمٞمخ٤مئٞمؾ وُمالئٙمتف طم٤مرسمقا اًمتٜملم وطم٤مرب اًمتٜملم وُمالئٙمتف* 

اًمتٜملم اًمٕمٔمٞمؿ احلٞم٦م اًم٘مديٛم٦م  ومٓمرح 9ومل ي٘مقوا ومٚمؿ يقضمد ُمٙم٤مهنؿ سمٕمد ذًمؽ ذم اًمسامء* 

اعمدقمق إسمٚمٞمس واًمِمٞمٓم٤من اًمذي يْمؾ اًمٕم٤ممل يمٚمف ـمرح إمم إرض وـمرطم٧م ُمٕمف ُمالئٙمتُف* 

وؾمٚمٓم٤من  وؾمٛمٕم٧م صقشم٤ًم قمٔمٞماًم ىم٤مئاًل ذم اًمسامء أن ص٤مر ظمالص إهلٜم٤م وىمدرشمف وُمٚمٙمف 01
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وًمٞماًل*  راً ُمسٞمحف ٕٟمف ىمد ـمرح اعمِمتٙمل قمغم إظمقشمٜم٤م اًمذي يم٤من يِمتٙمل قمٚمٞمٝمؿ أُم٤مم إهلٜم٤م هن٤م 

ُمـ  09وهؿ همٚمبقه سمدم اخلروف وسمٙمٚمٛم٦م ؿمٝم٤مدهتؿ ومل ُيبقا طمٞم٤مهتؿ طمتك اعمقت*  00

اضمؾ هذا اومرطمل َأيتٝم٤م اًمساموات واًمس٤ميمٜمقن ومٞمٝم٤م ويؾ ًمس٤ميمٜمل إرض واًمبحر َٕن إسمٚمٞمس 

رأى اًمتٜملم اٟمف ـمرح إمم  وعم٤م 06ٟمزل إًمٞمٙمؿ وسمف همْم٥م قمٔمٞمؿ قم٤معم٤ًم أن ًمف زُم٤مٟم٤ًم ىمٚمٞماًل * 

وم٠ُمقمٓمٞم٧م اعمرأة ضمٜم٤مطمل اًمٜمرس اًمٕمٔمٞمؿ  05ٓمٝمد اعمرأة اًمتل وًمدت آسمـ اًمذيمر* إرض اض

وٟمّمػ زُم٤من ُمـ وضمف احلٞم٦م*  وزُم٤مٟملم ًمٙمل شمٓمػم إمم اًمؼمي٦م إمم ُمقضٕمٝم٤م طمٞم٨م شمٕم٤مل زُم٤مٟم٤مً 

وم٠مقم٤مٟم٧م إرض  08وم٠مًم٘م٧م احلٞم٦م ُمـ ومٛمٝم٤م وراء اعمرأة ُم٤مًء يمٜمٝمر ًمتجٕمٚمٝم٤م حتٛمؾ سم٤مًمٜمٝمر*  04

ومٖمْم٥م اًمتٜملم  07واسمتٚمٕم٧م اًمٜمٝمر اًمذي أًم٘م٤مُه اًمتٜملم ُمـ ومٛمف*  اعمرأة وومتح٧م إرض ومٛمٝم٤م

وقمٜمدهؿ ؿمٝم٤مدة  هللقمغم اعمرأة وذه٥م ًمٞمّمٜمع طمرسم٤ًم ُمع سم٤مىمل ٟمسٚمٝم٤م اًمذيـ ُيٗمٔمقن وص٤مي٤م ا

 . (0)يسقع اعمسٞمح*

ـِ ُمـ ُمٕمروم٦ِم سمٕمِض أرسارِه واًمقىمقف  س، وًمٚمتٛمٙمُّ وٟمٔمرًا ٕمهٞم٦ِّم هذا اًمٜمصِّ اعم٘مدَّ

وضمذورِه ذم شمٗم٤مؾمػم اًمٞمٝمقِد واعمسٞمحٞملم، وم٤مًمٜمصُّ أًمٗم٧َم اٟمتب٤مهٝمؿ  قمٚمٞمٝم٤م، ٟمرضمُع إمم أصقًمفِ 

ُمٜمُذ اًم٘مدم، وًمٙمـ طم٤موًمقا ومؽِّ رُمقزِه سمتس٤مهٍؾ قمجٞم٥ٍم، وطم٤موَل اًمبٕمُض اًمٗمراَر ُمـ سمٕمِض 

اًمٗم٘مراِت اًمٕمجٞمب٦ِم وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اجلٛمٞمٚم٦م، ذًمَؽ ٕٟمَُّف مل يستٓمِع شمٗمسػمه٤م طمس٥م ُم٤ميٕمرومُف ُمـ 

إمم ذًمؽ اًمتس٤مهِؾ اًمٕمجٞم٥م اًمذي يم٤من ُمٜمٝمؿ، قمٛمدوا إمم  اًمٕم٘م٤مئِد اًمرسم٤مٟمٞم٦ِّم، وسم٤مإلض٤موم٦مِ 

 .! ؼ ذم ومٝمِؿ ُم٤م يريدُه اًمربُّ قمزَّ وضمؾَّ  اًمسٓمحٞم٦َِّم وقمدِم اًمتَّٕمٛمُّ

وًمٙمـ يٛمٙمـ ًمٙمؾِّ ُمٓمَّٚمٍع يٜمٔمُر ذم هذا اًمٜمص ُمـ ؾمٗمر يقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان اًمالهقيت أن 

هم٤مي٦ًم ذم إمهٞم٦َِّم واًمروقم٦ِم يٚمحَظ ُمٕم٤مٍن ضمٚمٞمٚم٦م وقم٘م٤مئد رصٞمٜم٦م، وم٤مًمٜمص يٛمثُِّؾ ُمٚمحٛم٦ًم إهلٞم٦ًَّم 

                                           

، اًمٕمٝمد اجلديد، إصؾ اًمٕمؼمي. اًمٕمٝمد اجلديد، ؾمٗمر اًمرؤي٤م 97 -0: 09ىمؿ : ؾمٗمر اًمرؤي٤م: اإلصح٤مح ر0

، دار اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس ذم اًمنمق 996ص ،97 - 0، اًمٗم٘مرات 09)رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت(، اإلصح٤مح 

، اًمٕمٝمد اجلديد، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من، 97 -0: 09إوؾمط، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم. رؤي٤م يقطمٜم٤م، 

 اًمٙمت٤مب اعم٘مدس.



  
سمٞمِح   اًمرِسُّ ذم قم٘مٞمدِة اًمذَّ

096 

 

 
ٍ
ُمٜمٝم٤م إمم أهِؾ اًمٜمقِر واعمٕمروم٦ِم واًمرىم٦َِّم واًمِمّٗم٤مومٞم٦ِم قمؼَم  واجلامل، وًمٕمٚمَّٜم٤م ٟمقومؼ ذم شمقصٞمِؾ رء

 اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:

شمٕم٤ممم،  هلل: هذا اًمٜمصُّ يمٜم٤مي٦ٌم قمـ أن اعم٘مدؾملم واًمرسم٤مٟمٞملم اًمذيـ ُأؾمتِمٝمدوا ذم ؾمبٞمؾ ا0

ؾمٞمٖمٚمبقن سمؼميم٦ِم دم اًمذسمٞمح اعمب٤مرك اٟمتّم٤مرًا وُمْمقا ُم٘مٝمقريـ ُمْمٓمٝمديـ ؾمٞمٜمتٍمون و

شمٗمرُح سمِِف مجٞمُع اًمساموات واًمس٤ميمٜمقن ومٞمٝم٤م، سمؾ ومجٞمع قمقامل اخلػم، وهق واضٌح ذم ىمقًمِف:

 .وهؿ همٚمبقه سمدم اخلروف وسمٙمٚمٛم٦م ؿمٝم٤مدهتؿ ومل ُيبقا طمٞم٤مهتؿ طمتك اعمقت* 00

َد اًمٜمّمقص قمغم أنَّ هذِه اعمرأة هل يم٤مًمِمٛمس، سمؾ هل اًمِمٛمُس 9 ِة  : أيمَّ سمٕمٞمٜمٝم٤م، ًمِمدَّ

ٟمقره٤م وفمٝمقره٤م ذم يمؾِّ اًمٕمقامل، سمؾ يذيمره٤م اًمٜمصُّ هٜم٤م ذم ُم٘م٤مٍم آظمٍر أؾمٛمك وأرومع يّمٕم٥ُم 

وصٗمُف وُمٕمروم٦ِم يمٜمِٝمِف، وهق درضمتٝم٤م اإلهلٞم٦َِّم ذم قم٤مملِ احلؼِّ واحل٘مٞم٘م٦م!، واإلؿم٤مرُة اًمٞمِف واضح٦ٌم 

َأصبَح صمقسم٤ًم شمرشمديِف هذِه  وسُي٦ٌم ذم ىمقًمِف )ُمترسسمٚم٦ٌم سم٤مًمِمٛمس( ومٙمؾُّ ُم٘م٤مِم اًمِمٛمِس وقمٔمٛمتٝم٤م

 اعمرأُة اعمب٤مريم٦م، ومٝمق ُمس٤مرٌع خلدُمتٝم٤م، ُمٓمٞمٌع هل٤م، سمؾ هق ؿم٠مٌن ُمـ ؿم١موهن٤م!. 

ًة إًمٞمٝم٤م، ُمستٜمػمًة سمٜمقره٤م،   وعم٤م يم٤مٟم٧م يمذًمَؽ وم٢منَّ يمؾَّ اًمٙمقايم٥م شمدوُر ذم ومٚمٙمٝم٤م، ُمٜمِمدَّ

ِمٙم٤مُة ذم اًم٘مرآن ومت٠مُمَّؾ ذًمَؽ ذم ىمقًمِف: )قمغم رأؾمٝم٤م إيمٚمٞمٌؾ ُمـ اصمٜمل قمنَم يمقيمب٤ًم(. ومٝمَل اعم

َٛمَقاِت َوإَْرِض َُمَثُؾ ُٟمقِرِه يَمِٛمِْمَٙم٤مٍة ومِٞمَٝم٤م ُِمّْمب٤َمٌح  هللااًمٙمريؿ، ىم٤مل قمزَّ ُمـ ىم٤مئؾ:  ُٟمقُر اًمسَّ

ىمِٞمَّ اعمِ  ـْ ؿَمَجَرٍة ُُمب٤َمَريَم٦ٍم َزْيُتقٟم٦ٍِم َٓ َذْ يٌّ ُيقىَمُد ُِم ٤َم يَمْقيَم٥ٌم ُدرِّ ضَم٤مضَم٦ُم يَم٠َمهنَّ ٦ٍم ّْمب٤َمُح ذِم ُزضَم٤مضَم٦ٍم اًمزُّ

ْ مَتَْسْسُف َٟم٤مٌر ُٟمقٌر قَمغَم ُٟمقٍر هَيِْدي ا َوَٓ  ـْ َيَِم٤مُء  هللهَمْرسمِٞم٦ٍَّم َيَٙم٤مُد َزْيتَُٝم٤م ُي ِيُء َوًَمْق مَل ًمِٜمُقِرِه َُم

ُب ا  قَمٚمِٞمٌؿ ) هللإَُْمث٤َمَل ًمِٚمٜم٤َّمِس َوا هللَوَيرْضِ
ٍ
ء َأْن شُمْروَمَع َوُيْذيَمَر  هلل( ذِم سُمُٞمقٍت َأذَِن ا64سمُِٙمؾِّ َرْ

ـْ ذيِْمِر 68ُٖمُدوِّ َوأَص٤مِل )٤مًمُف ُيَسبُِّح ًَمُف ومِٞمَٝم٤م سمِ ومِٞمَٝم٤م اؾْمٛمُ  ( ِرضَم٤مٌل َٓ شُمْٚمِٝمٞمِٝمْؿ دِم٤َمَرٌة َوَٓ سَمٞمٌْع قَم

يَم٤مِة خَي٤َموُمقَن َيْقُم٤ًم شَمتََ٘مٚم٥َُّم ومِٞمِف  هللا  اًمزَّ
ِ
الَِة َوإِيت٤َمء ( ًمِٞمَْجِزهَيُْؿ 67ُ٘مُٚمقُب َوإسَْمَّم٤مُر )اًمَوإىَِم٤مِم اًمّمَّ

ـَ  هللا ـْ وَمْْمٚمِِف َواَأطْمَس ـْ َيَِم٤مُء سمَِٖمػْمِ طِمَس٤مٍب ) هللَُم٤م قَمِٛمُٚمقا َوَيِزيَدُهْؿ ُِم  . (0)(68َيْرُزُق َُم
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هذا وىمد ٟمٓمَؼ روُح اًم٘مدس قمغم ًمس٤مِن ؿم٤مقمُر أهِؾ اًمبٞم٧م اًمٜمبقي، طمٞم٨م شمٙمٚمََّؿ سمٛمٜمٓمِؼ  

ؾم٦م طملم ىم٤مل:  اًمٙمت٥م اًمساموي٦م اعم٘مدَّ

 شمزدهرُ  إيمقان ه٤مٟمقر ُمـ زهراءُ  ؿمٕم٧َّم ومال اًمِمٛمس حتٙمٞمٝم٤م وٓ اًم٘مٛمر

 اًمٕمٍُم  شمٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م اًمزُم٤من أمُّ  ظم٤مؿمٕم٦مً  إضمٞم٤مل هل٤م اخلٚمقد سمٜم٧م

 (0)واًمّمقرُ  إرواح سمٞمٜمٜم٤م شم٠مشمٚمػ مل ومٚمق ٓ ًمٓمػ قمٜمٍمه٤م روح احلٞم٤مة

 : )واًم٘مٛمر حت٧م رضمٚمٞمٝم٤م(: 6

وذًمَؽ ٕهن٤م َأذُف أمٍّ ذم اًمقضمقِد قمغم اإلـمالِق سمدًمٞمِؾ اًمٜمّص، واجلٜم٦ُم حت٧َم أىمداِم 

ت، وىمسٞمُؿ اًمٜم٤مِر واجلٜم٦َِّم سمٕمُٚمٝم٤م، وهق اًم٘مٛمُر اًمذي اىمؽمَن هب٤م، وهق ُمـ أقمٔمِؿ َأهِؾ إُُمٝم٤م

اجلٜم٦ِم، واجلٜم٦َُّم وُم٤م ومٞمٝم٤م حت٧َم ىمدُمٞمٝم٤م، وًمٞمَس ُمٕمٜمك هذا طمّٓم٤ًم ًمِم٠مٟمِف قمٚمٞمف اًمّمالُة واًمسالم، سمؾ 

وقمكّم َأسمقا هذِه : )أٟم٤م ’ٕهَن٤م ُأمٌّ ًمُف وًمٖمػمِه، طمٞم٨ُم وصٗمٝم٤م اًمٜمبلُّ اخل٤مشمِؿ سمـ)ُأّم أسمٞمٝم٤م(، وىم٤مل

 دّرُه: هللإُم٦م(، وأٟم٧َم قمٚمٞمٌؿ سم٠منَّ ُأمَّ إب أمٌّ قُمٚمٞم٤م طم٘مٞم٘مٞم٦ًم، وىم٤مَل ؿم٤مقمرهؿ 

 أصمُر  وٓ ٓ قملمٌ  ًمٚمحؼ هدايتٝمام يم٤من ًمقٓ اًمذي اًمٜمبلِّ  سمٜم٧ُم 

 ُمٗم٤مظمره واًمٕمٓمر ومٞمف اًمذي ذم اًمقرد ُمدظمُر  طم٘م٤مً  ورصم٧م اًمتل هل

 اًمٕمٚمٞم٤م هل٤م ؾَمَٛمُر  ٜم٦مِ اجل ذم طم٤مومٚم٦م واحلقرُ  إُمالكُ  ُمٞمالده٤م ذم قمٞمد

 اًم٘مٛمُر  ي٘مرهن٤م ذم اًمرشمب٦مِ  شمزوضم٧م ذم اًمسامء سم٤معمرشم٣م ذوم٤ًمواًمِمٛمُس 

 شمذرُ  وٓ شمب٘مك ٓ ُمراشمبٝم٤م ومْمؾ اًمقٓي٦م ذم أضٗم٧م اًمٜمبقةِ  قمغم

 سمٜم٤م أو يٜمـزل اًم٘مدرُ  اًم٘مْم٤مء يٕمٚمق ًمرهمبتٝمؿ ـمققم٤مً  َُمـ إئٛم٦م أم

 (9)ًمزسمرُ وا إًمقاُح  هتتُػ  ُمدُيٝم٤م ىمػ ي٤ميراقمل قمـ ُمدح اًمبتقل ومٗمل

دِق واًمّمقاب، ومٚم٘مد هتٗم٧ْم سمٛمدطمٝم٤م، وسمٞم٤مِن ُم٘م٤مُمٝم٤م، هللسمغم وا  ! ومٝمذا قملُم احلؼِّ واًمّمِّ

                                           

 : ُمـ ىمّمٞمدٍة ًمٚمٕمالُم٦م اًمسٞمد حمٛمد مج٤مل اهل٤مؿمٛمل اًمٜمجٗمل.0

 : ُمـ ىمّمٞمدٍة ًمٚمٕمالُم٦م اًمسٞمد حمٛمد مج٤مل اهل٤مؿمٛمل اًمٜمجٗمل. 9
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سُمِر، وًمٙمـ ًمق أٟمّمَػ اًمبنُم!.  وومْمٚمِٝم٤م وأرساره٤م، مجٞمُع إًمقاِح واًمّمحِػ واًمزُّ

ه٤م وقمٔمٛمتٝم٤م وسمريمتٝم٤م 5 : )وقمغم رأؾمٝم٤م إيمٚمٞمٌؾ ُمـ اصمٜمل قمنم يمقيمب٤ًم(: رُمٌز ًمتامِم قمزِّ

س، وٓ يّمٚمُح هذا  شمِمػُم اًمٞمفِ  اًمٙمقايم٥م اإلصمٜمل قمنم ذم اإليمٚمٞمِؾ اًمث٤مسم٧ِم قمغم رأؾمٝم٤م اعم٘مدَّ

ّٓ اًمقصػ ذم اًمتٗمسػِم واًمت٠مويِؾ واًمتٕمبػِم  ٕؿمخ٤مٍص ُمٕمدوديـ ُُمَٕمٞمَّٜملَم قمٔمامء ُمٜمّمقص إ

٦ُم إٟمبٞم٤مء واًمرؾمؾ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  إِْذ ىَم٤مَل ُيقؾُمُػ ٕسَمِٞمِف َي٤م َأسَم٧ِم إِنِّ قمٚمٞمٝمؿ، سمؾ وُهؿ ذريَّ

ْٛمَس وَ  ـَ اًمَرَأْي٧ُم َأطَمَد قَمنَمَ يَمْقيَمب٤ًم َواًمِمَّ .(0)َ٘مَٛمَر َرَأْيتُُٝمْؿ زِم ؾَم٤مضِمِدي

َ اًمب٤مري قمزَّ وضمؾَّ سم٤مًمِمٛمِس قمـ ُأمِّ يقؾمػ اًمتل رسّمتُف وشمرقمرَع ذم طمجره٤م ، (9)وم٘مد قمؼمَّ

َـّ اًمٗم ^وسم٤مًم٘مٛمِر قمـ َأسمٞمِف يٕم٘مقب سمـ اؾمح٤مق سمـ اسمراهٞمؿ  رَق وسم٤مًمٙمقايم٥ِم قمـ إظمقشمِف، وًمٙم

لم ومٝمَل ُمترسسمٚم٦ٌم سم٤مًمِمٛمس واًمِمٛمُس أطمُد ؿم١موهن٤م!، وهمػُمه٤م ًمٞمس يمذًمَؽ  واضٌح سملَم اًمٜمّمَّ

ّٓ ذم اعم٘م٤مم طمٞم٨ُم وصَػ سم٤مًمِمٛمس ًمٞمَس  ، ومت٠مُمَّؾ ذم ُم٘م٤مرٟم٦ِم اًمٜمَّّمٞملم ًمٙمل يتْمح ًمؽ ُم٘م٤مُمٝم٤م إ

اًمنميػ!.

: وهل طمبغم شمٍمخ ُمتٛمخْم٦م وُمتقضمٕم٦م ًمتٚمد: وذًمَؽ ًمث٘مِؾ محٚمٝم٤م اعمب٤مرك وأمهٞمَّتِف، 4

ّٓ وقمٔمٞمِؿ آُٓمٝم٤م ذم هذِه اًمدٟمٞم٤م وُمٕم٤مٟم٤مهت٤م وحِمَٜمِٝم٤م، ومٝمل مل شُم٘م٤مسمؾ  سم٤محلرِب واجلقِر واحل٘مد  إ

٤م ُأمَّ هذا اًمٕم٤ممل وهمػمِه  واإلقمتداءآِت اًمس٤مومرِة، سمٞمٜمام يم٤مٟم٧م حتٛمُؾ آَٓم اًمٕم٤مملِ وآه٤مشمِف سم٠مرسه٤م ٕهنَّ

 طم٘مٞم٘م٦ًم!، واؾمت٘مرَّ يُمؾُّ ذًمَؽ إملِ ذم ىمٚمبٝم٤م اًمنميِػ اًمٓم٤مهر!.

 يٜمسؽمُ  يمٞمَػ  قمٜم٤ّم احل٘مٞم٘م٦مِ  وضمفُ  ؾ ًمٚمذي راح خيٗمل ومْمٚمٝم٤م طمسداً ىم

  اًمٜمقرَ  أشم٘مرن
ِ
ّٓ ذم اًم٘مقل  ُم٤م أٟم٧َم  ؾمٗمفٍ  ُمـ سم٤مًمٔمٚمامء  (6)أُذ  يم٤مذٌب  إ

شمٜملم قمٔمٞمؿ امحر...(!: إنَّ فمٝمقر اًمتٜمٞملم هذا،  ذا : )وفمٝمرت آي٦م ُأظمرى ذم اًمسامء هق8

ًمٔمٝمقره٤م ذم هذا  ٓم٤مهرِة اعمٞمٛمقٟم٦ِم،يم٤مَن ُمس٤موىم٤مً واًمذي هق اًمٕمدوُّ اًمٚمدوُد هلذِه اعمرأة اعمب٤مريم٦ِم اًم

                                           

 .5: ؾمقرة يقؾمػ: أي٦م 0

ُف شمقومٞم٧م سمٕمد وٓدِة سمٜمٞم٤مُملم‘وهل ظم٤مًمتفُ  :9  .×، ٕنَّ ُأُمَّ

 ٤مؿمٛمل اًمٜمجٗمل.: ُمـ ىمّمٞمدٍة ًمٚمٕمالُم٦م اًمسٞمد حمٛمد مج٤مل اهل6



  

 098  اًم٘مرسم٤من اًمذي ٟمٕم٤مه اإلٟمجٞمؾ× سلماحل
098 

اًمٕم٤مملِ، أي قم٤مسه٤م، ومح٤مرهب٤م، ويم٤مَد هل٤م اعمٙم٤مئد، وأقمتدى قمٚمٞمٝم٤م سمِمٙمٍؾ ؾم٤مومٍر!، سمؾ ويم٤من ىمد  

قم٤مداه٤م ذم اًمٕمقاملِ إومم اًمتل ؾمب٘م٧م قم٤مملِ اًمدٟمٞم٤م واًمٓمبٞمٕم٦ِم، وظمٓمََّط ًم٘مت٤مهل٤م وأذاه٤م، وؾمٕمك 

ةٍ   ، طمسدًا ُمٜمُف وطم٘مدًا!.ًمٚمٜمٞمِؾ ُمٜمٝم٤م سمٙمؾِّ ُم٤م ُأويَت ُمـ ىمقَّ

شمٕم٤ممم ُمـ اإلٟم٤مث قمغم اإلـمالق!، وطمبٞمب٦ٌم إمم  هلل: وهذه اعمرأة هل أىمرُب خمٚمقٍق إمم ا7

ؾم٦م، ومٝمل ص٤مطمب٦ُم اًمزًمٗمك ًمديِف، واًمٙمؾُّ ي٠ميت ظمٚمٗمٝم٤م وسمٕمده٤م ذم ُم٘م٤مُمٝم٤م اًمس٤مُمل  ذاشمِف اعم٘مدَّ

وشم٘م٤مشمؾ ُمٕمٝم٤م ذم صػٍّ  اعمٜمٞمػ!، ًمذا وم٢منَّ مجٞمع ُمالئٙم٦ِم اًمب٤مري قمزَّ وضمؾَّ ختدُمٝم٤م، وشمٜمٍمه٤م،

واطمٍد، وضمٜمب٤ًم إمم ضمٜم٥ٍم، وهؿ ضمٜمٌد هل٤م، وأٟمّم٤مٌر هل٤م، وأطمُد ىمقاه٤م، اًمتل شمٜمتٍُم هب٤م، إذا ضم٤مَء 

 وطمؾَّ سمقاُر اًم٘مقم!. و
ِ
درُّ اًمِم٤مقمِر اًمنميِػ اًمذي  هللاًمقىم٧ُم اعمٕمٚمقُم، وظمرست صٗم٘م٦ُم إقمداء

 أٟمٓم٘مُف احلؼُّ واإلٟمّم٤مُف، وم٘م٤مل:

 وٓ سمنم ٚمٙمقوم٤مىم٧م إرض، ٓ ضمـٓ روح وٓ ُم ؾمٛم٧م قمـ إومؼ

 واخلٗمر قمٚمٞمٝم٤م اًمّمقن ًمٓمٗم٤مً  ـمٞمٜمتـٝم٤ميرفُّ  هللا ضمالل ُمـ جمبقًم٦مٌ 

 قمغم اًمرضم٤مل ٟمس٤مء إرض شمٗمتخر هب٤م أن ُم٤م قم٤مب ُمٗمخره٤م اًمت٠مٟمٞم٨م

، قمغم أن وًمٞمده٤م ذيمٌر، ُُمبنٌم سمِف ىمبؾ وٓدشمِف، ُمّمٜمقٌع سمٕملِم ا8 َز اًمٜمصُّ ، وُُمَٕمدٌّ ُمـ هلل: ريمَّ

ئٙم٦م شمٕمرف ذًمؽ!، سمؾ طمتك إسمٚمٞمس وضمٜمده قمغم ُمٕمروم٦ٍم شم٤مُم٦ٍم سمِف وسمخٓمقرشمِف ىمبٚمِف شمٕم٤ممم، واعمال

قمٚمٞمٝمؿ!، ويمذًمؽ اًمٕمدو اعمب٤مذ حلرِب اعمرأة اعمب٤مريم٦ِم وضمٜمدُه اًمٔمٚمٛم٦ُم اًم٘مس٤مُة!، ًمذًمؽ ومٝمؿ 

َة، وأطمٙمٛمقا اخلُٓم٦ََّم ُمسب٘م٤ًم، ًمٚمتخٚمُِّص ُمٜمُف سمٛمختٚمِػ اًمٓمرِق واًمقؾم٤مئِؾ، وًمق سم٘متٚمِف  َأقمّدوا اًمٕمدَّ

 ن أم رضٞمٕم٤ًم...اًمخ!. ضمٜمٞمٜم٤ًم يم٤م

 درُّ اًمِم٤مقمر اعمقازم هل٤م، طمٞم٨ُم ي٘مقل: هللو

 واًمسػمُ  إٟمب٤مء سمف وم٤مضم٠مشمٜم٤م ٟمب٠م ىمد قمـ اًمت٠مريخ ًمٜمستخؼم وارضمع

 ُمٜمٙمرُس  واًمْمٚمع هب٤م ممـ٤م هؾ أؾم٘مط اًم٘مقم ضسم٤ًم محٚمٝم٤م ومٝمقت شم٠منُّ 

 ُمٜمٝمٛمـُر  واًمدُمع ٟم٤مدسم٦م ومٕمدت وراهُ  سمٕمٚمٝم٤م وهؾ يمام ىمٞمؾ ىم٤مدوا
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 (0)قمـ ديٜمٝمؿ وسمنمع اعمّمٓمٗمك يمٗمروا ُمرىمقا ىمد قمإن يم٤من طم٘م٤ًم وم٢من اًم٘م

: )ومقًمدت اسمٜم٤ًم ذيمرًا قمتٞمدًا أن يرقمك مجٞمع إُُمؿ سمٕمّم٤ًم ُمـ طمديد واظمتٓمػ وًمده٤م إمم 9

ًمٙمل يٕمقًمقه٤م  هللواعمرأة هرسم٧م إمم اًمؼمي٦م طمٞم٨م هل٤م ُمقضٌع ُُمَٕمٌد ُمـ ا 8وإمم قمرؿمف*  هللا

 هٜم٤مك...اًمخ!(: 

ًا سمِف، ًمٙمل يٙمقن ُُمٜم٘مذًا ًمٙمؾِّ اًمبنِم، سمؾ وًمٙمؾِّ ٟمٕمؿ، وم٘مد يم٤من وًمده٤م ذيمرًا قمتٞمدًا، ُم بنمَّ

َـّ يمٞمَد اًمٔم٤معملم، وُمٙمَر إسم٤مًمس٦ِم واًمِمٞم٤مـملم، طم٤مَل دون ذًمؽ، وهذا ًمٞمَس همٚمب٤مً   اًمٕمقامل، وًمٙم

ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم وشمدسمػمِه، سمؾ ُٕمٍر قمٔمٞمٍؿ أرادُه ضمب٤ّمُر اًمسامواِت وإرض، ومجرت  هللُٕمِر ا

ويمؾُّ ذًمَؽ حلٙمٛم٦ٍم سم٤مًمٖم٦ٍم، ؾمٞمٕمرومٝم٤م اًمقضمقد قمٜمَد اًمٗمرِج إقمٔمِؿ، قمٚمٞمِف ُمِمٞمئتُف ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف، 

َب ا  قمزَّ وضمؾَّ ذًمَؽ اًمٞمقِم اًمنميػ!.  هللىمرَّ

س، ىمد أؿم٤مر سمِمٙمٍؾ قمجٞم٥ٍم، إمم أُمٍر قم٘مٞمديٍّ ُمٝمٍؿ، وهَق هم٤مي٦ٌم   وهبذا يٙمقن اًمٜمّص اعم٘مدَّ

، وطمٗمٔمُف إمم  هللذم اًمدىم٦َِّم وإص٤مًم٦ِم، وهق أنَّ إسمٜمٝم٤م اعمقًمقد اعمب٤مرك، ىمد أظمٗم٤مُه ا قمزَّ وضمؾَّ

، طمٞم٨ُم شُمبسُط ًمُف اًمقٓي٦ُم اًمٕمٔمٛمك!، وهذا واضٌح ُمـ  اًمقىم٧ِم اعمٕمٚمقم ويقم طمٙمٛمِف إشمؿِّ

 اًمٜمصِّ وسيٌح!.

َـّ اًمربَّ اًم٘مدير شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمُف اعمٜمٞمػ هٜم٤م، يِمػُم إمم إسمٜمٝم٤م إول اعم٘متقل اعمستب٤مح، وهق  وًمٙم

 اعمجرُملم  مل يزل ضمٜمٞمٜم٤ًم ذم سمٓمٜمٝم٤م!، وىمد أؿم٤مَر اًمٜمصُّ 
ِ
إمم اقمتزال اعمرأة اعمب٤مريم٦م قمـ ه١مٓء

ِة  اًمسّٗم٤ميملم!، وومراره٤م قمٜمٝمؿ ذم قم٤مملِ احلؼِّ واحل٘مٞم٘م٦ِم واًمروح واعمٕمٜمك ويمذا ذم قم٤مملِ اعم٤مدَّ

أيْم٤ًم!، ومٝمؿ ًمٞمسقا ُمـ ؾمٜمخٝم٤م، سمؾ وًمٞمس هلؿ طمظٌّ ُمـ ذًمؽ أسمدًا، وذًمَؽ خلٞم٤مٟمتٝمؿ وفمٚمٛمٝمؿ 

 يمؾِّ اًمٕمقامل، وذم يمؾِّ إزُم٤من.  وضمقرهؿ!، سمؾ ىمد ُصٜمِّٗمقا أقمداءًا هل٤م ذم

ام ُمٜم٘مذاِن ُمب٤مريم٤من  س ًمٙمال إسمٜمٞمٝم٤م ُمٕم٤ًم، وذًمؽ ٕهنَّ وأُّم٤م اًمسب٥ُم ذم مجِع اًمٜمصِّ اعم٘مدَّ

ِة واًمٕمّمٛم٦ِم  وُمٜمجٞم٤مِن ًمٙمؾِّ اخلٚمِؼ!، وسمذًمؽ ضم٤مءت إظمب٤مُر اعمب٤مريم٦ُم قمـ أهِؾ سمٞم٧ِم اًمٜمبقَّ
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َر أن يِمؿ ضمٜمٞمٜمٝم٤م اعم٘متقل ه  قاَء دٟمٞم٤ميمؿ هذِه!، عم٤م دظمَؾ اًمٜم٤مر أطمٌد أسمدًا!، واًمٓمٝم٤مرِة أٟمَُّف ًمق ىُمدِّ

،  هللوذًمؽ ًمؼميمتِف وقمٔمٞمِؿ ؿم٠مٟمِف ؾمالُم ا قمٚمٞمِف، وأُم٤م اسمٜمُٝم٤م اًمث٤من وهق اعمرومقُع، واعمخٗملُّ

ظمُر ًمٙمل يٛمأله٤م ىمسٓم٤ًم  واعمٖمٞم٥َُّم، وم٢منَّ أُمرُه أوضُح ُمـ اًمِمٛمِس ذم راسمٕم٦ِم اًمٜمٝم٤مر، وهَق اعمدَّ

 !.وقمدًٓ سمٕمدُم٤م ُُمٚمئ٧م ضمقرًا وفمٚمامً 

: أّن قمدوَّ هذه اعمرأِة اعمب٤مريم٦ِم جيرُّ ظمٚمٗمُف صُمٚمثَل اًمٕم٤ممل اًمذي يستٓمٞمع اًمت٠مصمػم قمٚمٞمف 01

، أي جيرُّ ) %( ُمـ جمٛمقع اًمٕمقامل اعمٛمتحٜم٦ِم 74وإضالًمِف وطمرومِف قمـ شمٕم٤مًمٞمِؿ اًمب٤مري قمزَّ وضمؾَّ

ِـّ واإلٟمس، وهق اًمذي ضم٤مء سم٤مًمنمِّ يمٚمِِّف إمم إرض سمذٟمب ِف اًمٕمٔمٞمؿ اًمتل يستٓمٞمع إضالهل٤م يم٤مجل

 وآصم٤مُمِف اًمتل أردشمُف ذم اهل٤موي٦ِم، سمؾ هق ُي٤موُل ضم٤مهدًا إضالَل اًمٕم٤مملِ يمٚمِِّف!.

َد  ـ  اًمٕم٤ممل يٕمٞمِمقن اًمْمالل سم٤منَّ ُم٤م يس٤موي صمٚمثل ـ  اًم٘مرآن هذِه احل٘مٞم٘م٦م هذا وىمد أيمَّ

 سم٘مقًمِف ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف اعمٜمٞمُػ: 

 .(0)َٙم٤مومُِروَن(اًمْؿ صُمؿَّ ُيٜمٙمُِروهَن٤َم َوَأيْمثَُرهُ  هلل)َيْٕمِروُمقَن ٟمِْٕمَٛم٦َم ا 

ـْ ىَمبُْؾ يَم٤مَن َأيْمثَُرُهْؿ   ـَ ُِم ِذي )ىُمْؾ ؾِمػُموا ذِم إَْرِض وَم٤مٟمُٔمُروا يَمٞمَْػ يَم٤مَن قَم٤مىِمب٦َُم اًمَّ

يملِم(  .(9)ُُمنْمِ

 .(6))سَمْؾ َأيْمثَُرُهْؿ َٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن( 

 .(5)َٗم٤مؾِمُ٘مقَن(اًم١ْمُِمٜمُقَن َوَأيْمثَُرُهْؿ اعمُ )ُِمٜمُْٝمْؿ  

ـْ قَمْٝمٍد َوإِْن َوضَمْدَٟم٤م َأيْمَثَرُهْؿ ًَمَٗم٤مؾِمِ٘ملَم()َوَُم٤م َوضَمْدٟمَ    .(4)٤م ٕيَْمثَِرِهْؿ ُِم

وَن قَمغَم ا  ـَ َيْٗمؽَمُ ِذي ُـّ اًمَّ ًَمُذو وَمْْمٍؾ قَمغَم اًمٜم٤َّمِس  هللِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم إِنَّ ااًمَٙمِذَب َيْقَم اًم هلل)َوَُم٤م فَم
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َـّ َأيْمثََرُهْؿ َٓ َيِْمُٙمُرونَ 
 .(0)(َوًَمٙمِ

ـُ َأيْمثَ   يُمقنَ  هللُرُهْؿ سم٤ِم)َوَُم٤م ُي١ْمُِم  .(9)(إَِّٓ َوُهْؿ ُُمنْمِ

َـّ َأيْمثََر اًمٜم٤َّمِس َٓ ُي١ْمُِمٜمُقنَ )   .(6)(َوًَمِٙم

 .(5)(َّٓ يُمُٗمقراً وَم٠َمسَمك َأيْمثَُر اًمٜم٤َّمِس إِ ) 

ـْ )  َأقْملُمٌ َٓ  ِـّ َواإِلٟمِس هَلُْؿ ىُمُٚمقٌب َٓ َيْٗمَ٘مُٝمقَن هِب٤َم َوهَلُؿْ اجلِ َوًَمَ٘مْد َذَرْأَٟم٤م جِلََٝمٜمََّؿ يَمثػِمًا ُِم

وَن هِب٤َم َوهَلُْؿ آَذاٌن َٓ َيْسَٛمُٕمقَن هِب٤َم ُأْوًَمئَِؽ يَم٤مَْٕٟمَٕم٤مِم سَمْؾ ُهْؿ َأَضؾُّ ُأْوًَمئَِؽ ُهْؿ  ُيبٍِْمُ

 .(4)(َٖم٤مومُِٚمقنَ اًم

ـْ ىَمبُْؾ يَم٤مَن َأيْمثَُرُهْؿ )  ـَ ُِم ِذي ىُمْؾ ؾِمػُموا ذِم إَْرِض وَم٤مٟمُٔمُروا يَمٞمَْػ يَم٤مَن قَم٤مىِمب٦َُم اًمَّ

 (8)(.يملِمَ ُُمنْمِ 

شمَِؽ ٕهُْمِقَيٜمَُّٝمْؿ َأمْجَِٕملمَ )   .(7)(ْخَٚمِّملمَ اعمُ إَِّٓ قِمب٤َمَدَك ُِمٜمُْٝمْؿ  .ىَم٤مَل وَمبِِٕمزَّ

ـْ ؾَمبِٞمِؾ ا)  ـْ ذِم إَْرِض ُيِْمٚمُّقَك قَم َـّ َوإِْن ُهْؿ إَِّٓ  هللَوإِْن شُمٓمِْع َأيْمثََر َُم إِْن َيتَّبُِٕمقَن إَِّٓ اًمٔمَّ

 . (8)(خَيُْرُصقنَ 

 وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف ، هذا وىمد وصػ اًمب٤مريذًمؽ قمغم اًمداًم٦م أي٤مت اًمٙمثػم ُمـ كوهٜم٤م 

واصٗم٤ًم  قمز وضمؾ . وىم٤مل(9)(أظمريـ  ٌ ُمـ. وىمٚمٞمؾإوًملم  ٌ ُمـوصٜمّٗمٝمؿ سم٘مقًمف: )صمٚم٦م اًمس٤مسم٘ملم
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د قمزَّ وضمؾَّ  ومل .(0)(أظمريـ  ٌ ُمـ. وصمّٚم٦مإوًملم ٌ  ُمـ: )صمّٚم٦ماًمٞمٛملم أصح٤مب  ُم٘مدار  ُيدِّ

 عم٤م سملّم  ، وذًمؽ(9)...(ُيٛمقم  ّ ُمـ. وفمؾومحٞمؿ ؾمٛمقم  ً: )ذمُمب٤مذة ىم٤مل ، سمؾاًمِمامل أصح٤مب

 أن ، أيوواضح٦م سمدهيٞم٦ّم اًمٜمتٞمج٦م وىمّٚمتٝمام، وم٠مصبح٧م إوًمٞملم اًمٓم٤مئٗمتلم ٟمسب٦م وشمٕم٤ممم شمب٤مرك

٤م وسم٤مرئٝم٤م ، ومٝمٜمٞمئ٤ًم ًماًمٗم٤مئ٘م٦م اًمٙمبػمة اًمٜمسب٦م هل اًمْمالل أهؾ ٟمسب٦م ٦ِم خم٤مًمٗم٦َم رهبِّ ٕم٤ممل اًمبنميَّ

ٜم٤م ُم٤م أوؾمَع طِمٚمٛمؽ، وأطمٙمَؿ أُمَرَك وىمْمٞمَّتََؽ! د قمٚمٞمِف، وؾمبح٤مٟمَؽ ي٤م رسمَّ  .(6)واًمتٛمرُّ

س ىمد مجَع سملم اًمِمٞمٓم٤من اًمساموي وإر ي، أي إسمٚمٞمس اًمسامء وا: 00 نَّ اًمٜمّص اعم٘مدَّ

ّد هٜم٤مك، وإسمٚمٞمس إرض اًمذي ومٕماًل يم٤من سمٞمدِه أصم ٛم٦ِم طمرُب شمٚمؽ اعمرأة سم٠مٟمقاع اًمذي مترَّ

ِة اًم٘مرِب واًمتامصمؾ سمٞمٜمٝمام ، ووطمدِة اهلدِف احلروب ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م، وىمد ىمرَن سمٞمٜمٝمام اًمٜمصَّ ًمِمدَّ

 اًمقاطمدِ واعمنموعِ 
ِ
 .، ووضمٝم٤مِن ًمٕمٛمٚم٦ٍم واطمدٍة!مه٤م ُمّمداىم٤مِن حل٘مٞم٘م٦ٍم واطمدةٍ و، ، ومٝمام يم٤مًمٌمء

ىمٗم٤ًم أُم٤مم اعمرأة اًمٕمتٞمدة، أي ُمراىمب٤ًم : ويم٤من هذا اًمٕمدو اًم٘م٤مد واًمٔم٤ممل ُمؽمسمّم٤ًم هب٤م، ووا09

إي٤مه٤م سمجٛمٞمِع اعمراصد، ًمٙمل شمٚمد طمتك يبتٚمع وًمده٤م ُمتك وًمدت، وهذا اًمتّمقيُر اًمٕمجٞم٥م 

ِة واًمٖمالض٦ِم واًمٗمٔم٤مفم٦ِم، وهق قمٜمَد اًمٔم٤معملم ىم٤مئدهؿ إقمٔمؿ  ُ قمـ ُمٜمتٝمك احل٘مِد واًمِمدَّ يٕمؼمِّ

طمّٔمٝمؿ اًمتٕمٞمس، ومام أىمبحُف وُم٤م  وُمدسمُِّر أُمقرهؿ واعمخٓمِّط ًمٙمؾِّ ؿم١موهنؿ وحتّريم٤مهتؿ، ومٞم٤مَل 

 اًمرؤوُف ُمـ رمحتِف!. هللأىمبحؿ، طمٞم٨ُم ـمردهؿ ا

 ذم اٟمتّم٤مره٤م قمغم أقمدائٝم٤م قد سم٠مرسِه ؾمٞمٕملُم هذه اعمرأُة اعمب٤مريم٦ُم،ّن اًمقضموا: 06

، وؾمٞمدرُك ا ،اعمجرُملم
ٍ
ـٌ هل٤م سمٙمؾِّ رء ًمٕم٤ممل سم٠مرسِه أنَّ هذِه ذم آظمِر اعمٓم٤مف، ٕٟمُف ُمدي

وهؿ  ،ُمٜمُذ أُمٍد سمٕمٞمٍد ضمداً  ،واؾمتٜم٘م٤مذهؿ ،ٟمج٤مهتؿ قمغم ىمد قَمِٛمٚم٧م اعمٞمٛمقٟم٦ُم، اًمٓم٤مهرةُ  اًمّمّدي٘م٦مُ 

 :وُم٘م٤مُمٝم٤م، ىم٤مل ؿم٤مقمُر اًمٕم٤مرُف هب٤م وومْمٚمٝم٤م وضم٤مهٝم٤م ىمدره٤مؿمٞمئ٤ًم ُمـ  مل يٙمقٟمقا يدريمقا

 هل٤م اًمٗمٙمُر  شمدٟمق أو اعم٘م٤مول هب٤م ُمٜم٤م شمٚمقك اًمٖمر ضمٚم٧َّم ان ظمّم٤مهل٤م
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 ي٤مت واًمسقرُ ذم سمٞم٧م قمّمٛمتٝم٤م أ رس اًمقطمل ىمد ٟمزًم٧م ُمٕمٜمك اًمٜمبقة

 ؾم٤موى أصٚمف اًمثٛمُر  اًمرؾم٤مًم٦م ًمقٓ أمجٕمٝم٤م هللا طمقت ظمالل رؾمقل

 ُمستؽُم  اًمرس عمنمق اًمٜمقر طمٞم٨م قم٤مرضم٦م شمدرضم٧م ذم ُمراىمل احلؼ

 (0)شمٜمتنُم  وهل قَمٞم٤ّمء اًم٘مرون ُمٕم٤مرومٝم٤مشمٓمقى اًمدٟمٞم٤م متأل اٟمثٜم٧م صمؿ

  طمروب اًمٕمدوِّ ًمٚمٛمرأِة اعمب٤مريم٦ِم: :05

ل سمٕمد ؿمٝم٤مدة هذه اًمٓم٤مهرة اعمب٤مريم٦م، سمؾ اُمتدت إمم انَّ طمرب هذا اًمٕمدو اًمٚمدوُد، مل شمٜمتٝم

مجٞمع وًمده٤م، ومَٖمَْم٥ُم وطم٘مُد هذا اًمٕمدو اجل٤مذم اجل٤مهؾ وإرقمـ إمحؼ، قمغم هذِه اعمرأة 

ُـّ طمرسم٤ًم ضوؾم٤ًم ٓ شُمب٘مل وٓ شَمذُر قمغم سم٤مىمل ٟمسٚمٝم٤م  اًمٓم٤مهرة ويمؾِّ ُم٤م ارشمبَط هب٤م، ضمٕمٚمتُف يِم

ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف اًمنميػ، وقمٜمدهؿ ؿمٝم٤مدٌة  هلل٤مي٤م ااًمنميػ اعم٘مّدِس اًمٓم٤مهر اًمذيـ ُيٗمٔمقن وص

 واًمرؾمؾ^ ، وذًمَؽ ×!وسمِم٤مرٌة وقمٝمٌد ُمٕمٝمقٌد ُمـ قمٞمسك اعمسٞمح
ِ
، ٕٟمَُّف آظمُر إٟمبٞم٤مء

َ هبؿ ومٕماًل،  ومقضم٥م قمٚمٞمف ذًمؽ!، وىمد ومٕمَؾ ذًمؽ، وأّدى ذًمؽ احلؼُّ اعمٕمٝمقُد إًمٞمِف، وىمد سمنمَّ

َد قمٚمٞمٝمؿ، سمؾ يم٤منَ    ُمرارًا وشمٙمرارًا، وٟمصَّ قمٚمٞمٝمؿ، وأيمَّ
ِ
ذًمَؽ قمٝمٌد ُمٕمٝمقٌد ُمـ مجٞمِع إٟمبٞم٤مء

 إمم مجٞمِع اًمِمٕمقِب واًم٘مب٤مئِؾ وإُمِؿ!. صٞم٤مئٝمؿ^واًمرؾمؾ وأو

ـُ ذم اجلقاب قمغم 04 : وًمٕمؾَّ إُمر إهؿ ذم هذا اًمٜمّص اعمختصُّ سمبحثٜم٤م هذا، هق يٙمٛم

ٍة، وًمٕمٚمَّٜم٤م ٟمجٛمٚمٝم  ٤م سمام ي٠ميت: إؾمٚم٦م أشمٞم٦ِم اًمتل ٓسمدُّ ُمٜمٝم٤م، واًمتل شمٓمرُح ٟمٗمسٝم٤م سمجدارٍة وسم٘مقَّ

ُم٤م هل اعمٜم٤مؾمب٦ُم واًم٘مرُب، سملم هذا اًمرسِد اًمت٤مرخيل اًمٕم٘مٞمدي اًمرسمـ٤من، عمـ٤م جيـري  

 ؟.ـ  أي اًمٙمبش اعمب٤مرك اعمذسمقحـ  اًمس٤مسمِؼ وسملم اخلروف هللقمغم هذه اعمرأة اًمٕمتٞمدة سمٕمٚمِؿ ا

أي يمـبش ـ  وُم٤م هق رسُّ اًمؽماسمِط اًمقصمٞمِؼ، سملم هذه اعمرأة اًمٕمتٞمدة، وسملم اخلـروف 

 ؟.ـ  اعمذسمقح هللا

ؾم٦ِم اًمٓم٤مهرة اًمتل ىُمتِٚم٧م سمٔمٚمٍؿ ٓ ُمثٞمَؾ ثالثاً    : وُم٤م هق رسُّ اًم٘مراسم٦ِم واًمٜمسب٦ِم سملم هذه اعم٘مدَّ

                                           

 . واًم٘مّمٞمدة ًمٚمٕمالُم٦م اًمسٞمد حمٛمد مج٤مل اهل٤مؿمٛمل اًمٜمجٗمل.690ص : إرسار اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م:0
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ًمُف، واقمتداءآٍت ذيمرهت٤م اًمسامُء سمحزٍن سم٤مًمغ، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م أي٤مُمٝم٤م ُمٕمدودًة سمٕمَد اإلقمتداءآت  

 ؟.ـ  اعمذسمقح هللأي يمبش اـ  إصمٞمٛم٦ِم يمام يِمػُم سمذًمؽ اًمٜمصُّ ساطم٦ًم وسملم اخلروف

ر ًمٚمحؼِّ وأشمب٤مقمِف وهؿ أشمب٤مع اعمرأةرابعاً    : وملَ ٓ شمٙمقن اًمٖمٚمب٦م واًمٜمٍم اًمٜمٝم٤مئل اعم١مزَّ

ؾم٦م  ّٓ اعم٘مدَّ وسمٙمٚمٛم٦م ؿمٝم٤مدهتؿ وقم٘مٞمدهتؿ ـ  أي اًمذسمٞمِح إقمٔمؿـ  سم٤مًمدم اًمٓم٤مهر ًمٚمخروِف  إ

ُم٤م ضمٕمٚمٝمؿ  ٕهنؿ قمِم٘مقاُيبقا طمٞم٤مهتؿ طمتك اعمقت،  ومل اًمتل يٕمٞمِمقهن٤م وُيٛمٚمقهن٤م ذم ىمٚمقهبؿ،

 قمٜمدهؿ وهل طمٞم٤مهتؿ!؟. 
ٍ
 يزهدون سم٠مهمغم رء

َم ذم هذا اًمٜمص: أنَّ يمؾ ُمـ يستٓمٞمع أن يٙمقن ُمٜمّمٗم٤ًم وًمق  وقمٚمٞمف شمٙمقن اًمٜمتٞمج٦ُم عم٤م شم٘مدَّ

ًمس٤مقم٦ٍم ُمـ قمٛمرِه، وجيٞم٥ُم سم٤مًمٕمدِل وحتٙمٞمِؿ اًمْمٛمػم، ويٜمٔمر إمم اًمٜمصِّ سمِمج٤مقم٦ٍم وإىمداٍم، 

َر  ـ يم٤من ىمبٚمُف، وُمقضققمٞم٦ٍَّم واطمؽماٍم، ويتحرَّ ُمـ يمؾِّ اعمرشمٙمزات اًمذهٜمٞم٦ِّم اًمتل أظمذه٤م قمٛمَّ

ًمقصؾ إمم احلؼِّ واًمٞم٘ملم، وقم٤مَش ذم صػِّ اًمّم٤محللم، وقم٤مَش اًمسٕم٤مدَة اًمرسم٤مٟمٞم٦َِّم ُمـ حلٔم٦ِم 

 شمسٚمٞمٛمِف إمم احلؼِّ وأهٚمِف قمٚمٞمٝمُؿ اًمّمالُة واًمسالم!. 

س اًمذي  ًمذا ٟم٠مُمُؾ ُمـ مجٞمِع أطمراِر اًمٕم٤ممل وُمث٘مٗمٞمِف اًمٜمٔمَر إمم هذا اإلرِث  احلْم٤مريِّ اعم٘مدَّ

ؾم٦ُم سم٠مرسه٤م واًمبح٨م ومٞمِف َُمٚمٞم٤ًّم!، ومٝمَق ُمـ أرساِر ا ؾمبح٤مٟمُف  هللشمتْمٛمٜمُف اًمٙمت٥ُم اإلهلٞم٦ُم اعم٘مدَّ

ِر ُمـ اًمسذاضم٦ِم واعمج٤مضم٦ِم واًمسخ٤موم٦ِم اًمتل مل شمزل شمٗمتُؽ ذم قم٤مملِ اخلػِم  وشمٕم٤ممم، واًمتحرُّ

ُمـ  هللشمٕم٤ممم سمام آشم٤مٟم٤م ا هلل ضمٜم٥ِم اومرطملَم ُمرسوريـ ذم واًمٗمْمٞمٚم٦ِم حلدِّ هذا اًمٞمقم اًمذي ٟمٕمٞمِمفُ 

 ا
ِ
!. هللومْمٚمِف، رهمَؿ اًمٔمٚمِؿ واعمرارِة وإملِ واًمتل هَل ُمـ صٜمٞمٕم٦ِم أقمداء  قمزَّ وضمؾَّ

 ُمـ ُم٘م٤مِم وومْمِؾ وٟمقِر هذِه اعمب٤مريم٦ِم اعمٞمٛمقٟم٦ِم، وٟمٙمتٗمل  
ٍ
سم٘مل أن ٟمِمػُم وًمق امج٤مًٓ إمم رء

 يسػٍم ُم٤م
ٍ
ٝم٤م وذومٝم٤م اًمب٤مذِخ اعمٜمٞمِػ، وُمـ ذًمؽ:  سمٌمء  رواُه اعمسٚمٛمقن ذم طم٘مِّ

قمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ محٞمد اًمٓمقيؾ، قمـ أٟمس ىم٤مل: ؾم٠مًمٜمل احلج٤مج سمـ يقؾمػ قمـ  

وهل حتريمٝم٤م  ’ هللطمدي٨م قم٤مئِم٦م، وطمدي٨م اًم٘مدر اًمتل رأت ذم سمٞم٧م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ؾمقل ا
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وهل شمٕمٛمؾ ًمٚمحسـ  ‘ٛم٦مدظمٚم٧م قم٤مئِم٦م قمغم وم٤مـم ،إُمػم هللأصٚمح ا !،سمٞمده٤م، ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ

واحلسلم قمٚمٞمٝمام اًمسالم طمريرة سمدىمٞمؼ وًمبـ وؿمحؿ، ذم ىمدر، واًم٘مدر قمغم اًمٜم٤مر يٖمكم 

  .(0)( حترك ُم٤م ذم اًم٘مدر سم٢مصبٕمٝم٤م، واًم٘مدر قمغم اًمٜم٤مر يب٘مبؼ‘)ووم٤مـمٛم٦م

ومخرضم٧م قم٤مئِم٦م ومزقم٦م ُمذقمقرة، طمتك دظمٚم٧م قمغم أسمٞمٝم٤م، وم٘م٤مًم٧م: ي٤م أسمف، إن رأي٧م ُمـ  

[، رأيتٝم٤م وهل شمٕمٛمؾ ذم اًم٘مدر، واًم٘مدر قمغم اًمٜم٤مر يٖمكم، ]قمجب٤مً  قمجٞمب٤مً  وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء أُمراً 

. ومبٚمغ رؾمقل قمٔمٞمؿٌ  وهل حترك ُم٤م ذم اًم٘مدر سمٞمده٤م! وم٘م٤مل هل٤م: ي٤م سمٜمٞم٦م! ايمتٛمل، وم٢من هذا أُمرٌ 

 وأصمٜمك قمٚمٞمف، صمؿ ىم٤مل:  هلل، ومّمٕمد اعمٜمؼم، ومحد ا’هللا

ٕمثٜمل سم٤مًمرؾم٤مًم٦م، إن اًمٜم٤مس يستٕمٔمٛمقن ويستٙمثرون ُم٤م رأوا ُمـ اًم٘مدر واًمٜم٤مر، واًمذي سم 

شمٕم٤ممم اًمٜم٤مر قمغم حلؿ وم٤مـمٛم٦م، ودُمٝم٤م، وؿمٕمره٤م، وقمّمبٝم٤م،  هللواصٓمٗم٤من سم٤مًمٜمبقة، ًم٘مد طمرم ا

 ،(9)]وقمٔمٛمٝم٤م[ وومٓمؿ ُمـ اًمٜم٤مر ذريتٝم٤م وؿمٞمٕمتٝم٤م. إن ُمـ ٟمسؾ وم٤مـمٛم٦م ُمـ شمٓمٞمٕمف اًمٜم٤مر

ُـّ  سملم يديف سم٤مًمسٞمػ، وشمقاذم إًمٞمف  واًمِمٛمس، واًم٘مٛمر، واًمٜمجقم، واجلب٤مل، وشمرضب اجل

زل قمٚمٞمف ُمـ اًمسامء سمريم٤مت ُم٤م ومٞمٝم٤م. ـيمٜمقزه٤م، وشمٜم إًمٞمف إرُض  ؿُ سمٕمٝمقده٤م، وشمسٚمِّ  إٟمبٞم٤مءُ 

ُمـ يبٖمض سمٕمٚمٝم٤م، ومل  هللُمـ يبٖمْمٝم٤م[ ًمٕمـ ا هللذم ومْمؾ وم٤مـمٛم٦م. ]ًمٕمـ ا اًمقيؾ عمـ ؿمؽَّ 

دقمك . وإن وم٤مـمٛم٦م شمُ ، وًمِمٞمٕمتٝم٤م ُمقىمٗم٤مً وًمده٤م. إن ًمٗم٤مـمٛم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمقىمٗم٤مً  يرض سم٢مُم٤مُم٦مِ 

  .(6)غم رهمؿ يمؾ راهمؿٍ ومتٙمسك، وشمِمٗمع ومتِمٗمع، قم

، ومٜمراهُ  ’واٟم٧َم قمٚمٞمٌؿ سم٠منَّ أُمَر اًمٜمبلِّ إقمٔمؿ ي٘مرهِن٤م ذم يمؾِّ طمديثِف  يم٠مُمِر رسمِِّف قمزَّ وضمؾَّ

قمٜمٝم٤م سمقًمده٤م ُمٜم٘مِذ اًمٕم٤ممل وُُمٜمجٞمِف، وهذا إُمر يستحؼُّ اًمقىمقَف قمٜمده واًمت٠مُمُّؾ ومٞمِف، وم٤محلؼُّ 

 واًم٘متٚم٦ِم اإلره٤مسمٞملم أصح٤مِب اًمتٜمٞملِم واًمّمدق ُمع اًمربِّ ورؾمقًمِف،ٓ  ُمَع اًمرّساِق واًمٜمٗمٕمٞملم

                                           

 (.997/  ٤8مي٦م صقت اًم٘مدر ذم همٚمٞم٤مٟمف )شم٤مج اًمٕمروس: : اًمب٘مب٘م٦م: طمٙم0

: وهق وًمده٤م احلج٦م اًمٖم٤مئ٥م اعمٝمدي)قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم( وسمذًمؽ ىم٤مًم٧م اًمتقرات واإلٟمجٞمؾ واًمزسمقر 9

 واًم٘مرآن ورواي٤مت ـمقائػ اعمسٚمٛملم سم٠ممجٕمٝمؿ. 

 . 655-656ص . إرسار اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م:098ص 0ج : اًمٕمقامل:6
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 إمحر، اًمذي ىمد ُمرَّ قمٚمٞمَؽ ذيمرُه، وقمروم٧م ظُمبثُف!.  

وم٘م٤مًم٧م: ي٤م سمٜمل أؿمبف  هللوروى أٟمس ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أُمل قمـ صٗم٦م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل ا

، سمٞمْم٤مء ُمنمسم٦م محرة، يم٠مهن٤م اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمبدر، أو يم٠مهن٤م اًمِمٛمس يمٗمر ’هللاًمٜم٤مس سمرؾمقل ا

سمـ اعمثٜمك إٟمّم٤مري أطمد رواة هذا احلدي٨م  هللاء شمٕمثر ومٞمٝم٤م، ىم٤مل قمبد اهمامُم٤م، هل٤م ؿمٕمرة ؾمقد

 يم٤مٟم٧م وم٤مـمٛم٦م يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

 أؾمحُؿ  سمٞمْم٤مء شمسح٥م ُمـ ىمٞم٤مم ؿمٕمره٤موشمٖمٞم٥م ومٞمف وهق ضمثؾ 

٤م   (0)ُمٔمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمؾ ُمنمق ويم٠مٟمف هن٤مر ومٞمف ومٙم٠مهنَّ

 ٟمريُد سمٞم٤من وإن يم٤من ًمٞمس ُمـ إدِب أصالً، ٟم٘مُؾ هٙمذا ؿمٕمٍر ذم اعم٘م٤مم، وًمٙمـ إٟمام 

احل٘م٤مئؼ وُم٤م ي٘مقًمُف اعمسٚمٛمقن ذم ؾمٞمدِة ٟمس٤مء اًمٕم٤معملم سمٛمختٚمػ ُمِم٤مرهبؿ وُمٜم٤مهٚمٝمؿ، وأقمتذُر 

 إمم ُم٘م٤مِم ىمدؾمٝم٤م اًمس٤مُمل، واًمٕمذُر قمٜمَد يمراِم اًمٜم٤مِس ُم٘مبقُل!. 

يٙمثر ُمـ شم٘مبٞمؾ وم٤مـمٛم٦م، ’هلل..قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل ا.وىمد ضم٤مء ذم ٟمٔمؿ اًمدرر:

ر ُمـ شم٘مبٞمؾ وم٤مـمٛم٦م، وم٘م٤مل: أن إذا اؿمت٘م٧م إمم رائح٦م اجلٜم٦م أراك شمٙمث’هللوم٘مٚم٧م ي٤م رؾمقل ا

  .(9)ىمبٚمتٝم٤م

  درُّ ؿم٤مقمر أهِؾ اًمبٞم٧م، طمٞم٨م ي٘مقل: هللو

 شمزدهر إيمقان ٟمقره٤م ُمـ زهراءُ  ؿمٕم٧م ومال اًمِمٛمس حتٙمٞمٝم٤م وٓ اًم٘مٛمر

 اًمٕمٍم شمٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م اًمزُم٤من أم ظم٤مؿمٕم٦م إضمٞم٤مل هل٤م اخلٚمقد سمٜم٧م

 واًمّمقر إرواح سمٞمٜمٜم٤م شم٠مشمٚمػ مل ومٚمق ٓ ًمٓمػ قمٜمٍمه٤م ،روح احلٞم٤مة 

 وٓ سمنم ٓ ضمـ ،ووم٤مىم٧م إرض ٓ روح وٓ ُمٚمؽ ،ؾمٛم٧م قمـ إومؼ 

 واخلٗمر ًمٓمٗم٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمّمقن يرف ـمٞمٜمتٝم٤م هللا ضمالل ُمـ جمبقًم٦م 

                                           

 . ُمسٜمد اعمٜم٤مىم٥م وُمرؾمٚمٝم٤م. اًمٖمدير.080 ـ 081ص احلٜمٗمل:: ٟمٔمؿ درر اًمسٛمٓملم، اًمزرٟمدي 0

 .077ص : ٟمٔمؿ درر اًمسٛمٓملم، اًمزرٟمدي احلٜمٗمل:9



  
سمٞمِح   اًمرِسُّ ذم قم٘مٞمدِة اًمذَّ

064 

 

 (0)اًمرضم٤مل ٟمس٤مء إرض شمٗمتخر قمغم اًمت٠مٟمٞم٨م أن هب٤م ُمٗمخره٤م قم٤مب ُم٤م 

 امليازك ( الربًح  )سفُس سىزةخاوشًأ: 

شمٕم٤ممم ىمبَؾ  هللإقمٔمؿ ؾمٗمرًا ُمب٤مريم٤ًم، وىمد ظمٚم٘مُف ا هللنَّ ًمذسمٞمِح اوم٘مد أيمدت اًمٜمّمقص أ 

ظمٚمِؼ اًمسٛمقات وإرض، ومٞمِف أؾمامء حمبٞمِف وقمِم٤مىمِف وأٟمّم٤مرِه وؾمالِّك ـمري٘مِف وظمداُمِف، وىمد 

ٟم٧م هذه آؾمامء اًمنميٗم٦م ىمبؾ ظمٚمِؼ اًمسٛمقات وإرض أيْم٤ًم، وم٘مد ضم٤مء ذم اإلصح٤مح  دوِّ

ُف: ( ُمـ ؾمٗمر اًمرؤي٤م ًمٞمقطمٜم٤م ا06) رىمؿ  عمٕمٛمدان اًمالهقيت ُم٤م ٟمّمُّ

صمؿ وىمٗم٧م قمغم رُمؾ اًمبحر ومرأي٧م وطمِم٤ًم ـم٤مًمٕم٤ًم ُمـ اًمبحر ًمف ؾمبٕم٦م رؤوس 0

واًمقطمش اًمذي  9وقمنمة ىمرون وقمغم ىمروٟمف قمنمة شمٞمج٤من وقمغم رؤوؾمف اؾمؿ دمديػ* 

رأيتف يم٤من ؿمبف ٟمٛمر وىمقائٛمف يم٘مقائؿ دب وومٛمف يمٗمؿ أؾمد وأقمٓم٤مه اًمتٜملم ىمدرشمف و قمرؿمف و 

ورأي٧م واطمدًا ُمـ رؤوؾمف يم٠مٟمف ُمذسمقح ًمٚمٛمقت وضمرطمف اعمٛمٞم٧م ىمد  6 ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم قمٔمٞماًم*

وؾمجدوا ًمٚمتٜملم اًمذي ُأقمٓمك اًمسٚمٓم٤من  5ؿمٗمل وشمٕمجب٧م يمؾ إرض وراء اًمقطمش* 

وُأقمٓمل  4ًمٚمقطمش وؾمجدوا ًمٚمقطمش ىم٤مئٚملم ُمـ هق ُمثؾ اًمقطمش ُمـ يستٓمٞمع أن ُي٤مرسمف* 

ومٗمتح ومٛمُف  8سمٕملم ؿمٝمرًا* وَماًم يتٙمٚمؿ سمٕمٔم٤مئؿ ودم٤مديػ وُأقمٓمل ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم أن يٗمٕمؾ اصمٜملم وأر

وُأقمٓمل  7ًمٞمجدف قمغم اؾمٛمف وقمغم ُمسٙمٜمف وقمغم اًمس٤ميمٜملم ذم اًمسامء*  هللسم٤مًمتجديػ قمغم ا

 8أن يّمٜمَع طمرسم٤ًم ُمع اًم٘مديسلم ويٖمٚمبٝمؿ وُأقمٓمل ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم قمغم يمؾ ىمبٞمٚم٦م وًمس٤من وُأُم٦م* 

ٕم٤ممل ومسٞمسجُد ًمُف مجٞمع اًمس٤ميمٜملم قمغم إرض اًمذيـ ًمٞمس٧م أؾمامؤهؿ ُمٙمتقسم٦ٌم ُمٜمذ شم٠ْمؾمٞمس اًم

إن يم٤من اطمد جيٛمع ؾمبٞم٤ًم وم٢ممم  01ُمـ ًمف ُأذن ومٚمٞمسٛمع*  9ذم ؾمٗمر طمٞم٤مِة اخلروِف اًمذي ُذسمَِح* 

صؼم اًم٘مديسلم  اًمسبل يذه٥م وإن يم٤من اطمد ي٘متؾ سم٤مًمسٞمػ ومٞمٜمبٖمل أن ي٘متؾ سم٤مًمسٞمػ هٜم٤م

صمؿ رأي٧م وطمِم٤ًم آظمر ـم٤مًمٕم٤ًم ُمـ إرض ويم٤من ًمف ىمرٟم٤من ؿمبف ظمروف ويم٤من  00وإيامهنؿ* 
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يٕمٛمؾ سمٙمؾ ؾمٚمٓم٤من اًمقطمش إول أُم٤مُمف وجيٕمؾ إرض واًمس٤ميمٜملم و 09يتٙمٚمؿ يمتٜملم*  

ويّمٜمع آي٤مٍت قمٔمٞمٛم٦ٍم طمتك  06ومٞمٝم٤م يسجدون ًمٚمقطمش إول اًمذي ؿمٗمل ضمرطمف اعمٛمٞم٧م* 

ويْمؾ اًمس٤ميمٜملم قمغم  05اٟمف جيٕمؾ ٟم٤مرًا شمٜمـزل ُمـ اًمسامء قمغم إرض ىمدام اًمٜم٤مس* 

س٤ميمٜملم قمغم إرض أن إرض سم٤مٔي٤مت اًمتل ُأقمٓمل أن يّمٜمٕمٝم٤م أُم٤مم اًمقطمش ىم٤مئاًل ًمٚم

 وُأقمٓمل أن يٕمٓمل روطم٤مً  04يّمٜمٕمقا صقرة ًمٚمقطمش اًمذي يم٤من سمف ضمرح اًمسٞمػ وقم٤مش* 

ًمّمقرة اًمقطمش طمتك شمتٙمٚمؿ صقرة اًمقطمش و جيٕمؾ مجٞمع اًمذيـ ٓ يسجدون ًمّمقرة 

وجيٕمؾ اجلٛمٞمع اًمّمٖم٤مر واًمٙمب٤مر وإهمٜمٞم٤مء واًمٗم٘مراء وإطمرار  08اًمقطمش ي٘متٚمقن* 

وان ٓ ي٘مدر اطمد أن  07دهؿ اًمٞمٛمٜمك أو قمغم ضمبٝمتٝمؿ* واًمٕمبٞمد شمّمٜمع هلؿ ؾمٛم٦م قمغم ي

ّٓ يِمؽمي أو يبٞمع  هٜم٤م احلٙمٛم٦م ُمـ ًمف  08ُمـ ًمف اًمسٛم٦م أو اؾمؿ اًمقطمش أو قمدد اؾمٛمف*  إ

.(0)ومٝمؿ ومٚمٞمحس٥م قمدد اًمقطمش وم٤مٟمف قمدد إٟمس٤من وقمدده ؾم٧م ُمئ٦م وؾمت٦م وؾمتقن*

إُمقر اعمٝمٛم٦ِم واًمتل هبذا اًمٜمّص، أن يٚمحَظ سمٞمرٍس اًمٙمثػَم ُمـ  ويٛمٙمـ ًمٙمؾِّ ُمٓمَّٚمع يٛمرُّ  

 ىمد ٟمستٓمٞمع إمج٤مل سمٕمْمٝم٤م سمام يكم:

٥م 0 : إنَّ اًمذسمٞمح اعمب٤مرك ىمد ُذسمَح سم٤مًمٗمٕمؾ طمّ٘م٤ًم وصدىم٤ًم، وًمٞمَس هق ُم٘م٤مُم شمنميٍػ يمام يٚم٘مَّ

سمِِف همػمُه ممـ مل ُيذسمح سم٤مًمٗمٕمؾ!، أو ُذسمَح وًمٙمـ ُمـ أضمِؾ ىمْمٞم٦ٍَّم ومرقمٞم٦ٍَّم ضم٤مٟمبٞم٦ٍَّم، يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمُف ذم 

 شمٕم٤ممم!. هللا حمٚمِِّف إن ؿم٤مءَ 

: إنَّ أوًمٞم٤مَء وأطمب٤مَء وقمِّم٤مَق وظُمداَم اًمٙمبِش اعمب٤مرك اًمذي ُذسمَح سم٤مًمٗمٕمِؾ وُأريَؼ َدُُمُف 9

ّٓ اًمٓم٤مهِر، َُمْٙمتقسمقَن ذم ؾمٗمرِه اعمب٤مرك ُمٜمُذ شم٠مؾمٞمِس اًمٕم٤ممل، وهؿ ٓ يديٜمقن  ـِ احلؼِّ  إ سم٤مًمدي

 اـمُف اعمست٘مٞمؿ.قمزَّ وضمؾَّ وس هللاًمذي قمٚمٞمِف هن٩ُم هذا اًمذسمٞمح اعم٘مدس وهق هن٩ُم ا

                                           

٤م ، اًمٕمٝمد اجلديد، إصؾ اًمٕمؼمي. اًمٕمٝمد اجلديد، ؾمٗمر اًمرؤي08-0: 06: ؾمٗمر اًمرؤي٤م: اإلصح٤مح رىمؿ 0

، دار اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس ذم 995- 996ص ،08 - 0، اًمٗم٘مرات 06)رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت(، اإلصح٤مح 

اًمٕمٝمد اجلديد، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم  ،08 - 0: 06اًم٘م٤مهرة، ُمٍم.رؤي٤م يقطمٜم٤م،  اًمنمق إوؾمط،

 اًمٙمت٤مب اعم٘مدس. ًمبٜم٤من،
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ؾملَم ي٘مٗمقن ذم صػِّ اًمذسمٞمح قمغم ُمرِّ اًمٕمّمقِر وشمٕم٤مىم٥ِم اًمّدهقر، وهلؿ 6 : إنَّ يمؾِّ اًمِ٘مدِّ

صؼٌم قمٔمٞمٌؿ ذم وىمقومٝمؿ هذا ُمع اعمٔمٚمقم اعمْمٓمٝمد ذم يمؾِّ زُم٤مٍن وُمٙم٤من، ومٝمؿ يّمؼموَن قمغم 

، ويمٞمَػ ؾمٞمٙمقن!؟. ـَ أُمَر اًمب٤مري قمزَّ وضمؾَّ  ُمْمٍض وطُمرىم٦ٍم وأملٍ، ُمٜمتٔمري

 ا : إنَّ 5
ِ
شمٕم٤ممم وأقمداء اًمذسمٞمح وإـم٤مقمتٝمؿ، يم٤مًمذيـ ُأذسمقا ذم ىمٚمقهبؿ  هللاًمسجقد ٕقمداء

حمب٦ََّم اًمٕمجِؾ، مل يٙمـ أُمرًا إقمتب٤مـمٞم٤ًّم، وىمْمٞم٦ًَّم قم٤مسمرًة، سمؾ هق ديٜمٝمؿ وُمٕمت٘مدهؿ، واٟمام يم٤مَن 

 اًمث٤مسم٧ِم هق هللذًمؽ، ٟمتٞمج٦ًم ُم٤م ضمٜمَقُه قمغم أٟمٗمسٝمؿ سم٠ميدهيؿ أصمٛم٦ِم، وأٟم٧َم قمٚمٞمٌؿ سم٠منَّ طُمٙمَؿ ا

ـُ شُمداُن، وطمس٥م اعمٜمٓمِؼ اًمرسم٤منِّ    الًّ يمُ اًم٘مرآِن اًمٙمريِؿ:يمٞمٗمام شمدي
ِ
ُٟمِٛمدُّ َه١ُمَٓء َوَه١ُمَٓء

 َرسمَِّؽ َوَُم٤م يَم٤مَن قَمَٓم٤مُء َرسمَِّؽ حَمُْٔمقراً 
ِ
ـْ قَمَٓم٤مء  .(0)ُِم

وًمٚمذسمٞمِح  هلل: يبلّمُ اًمٜمصُّ اًمٜمسب٦َم اًمٙمبػمَة ًمٚمْمالِل ذم إرض، واًمٙمؾُّ أقمداٌء سمجٝمٚمٝمؿ 4

يسلم، إذ اجل٤مهٚمقَن ٕهِؾ اًمٕمٚمِؿ أقمداُء، ومٙمٞمَػ إذا يم٤مَن اًمٕمداُء سمٕمٚمٍؿ وؾمبِؼ اعم ب٤مرِك واًم٘مدِّ

 إساٍر وقمّمبٞم٦ٍَّم وطمسٍد يمام ٓخيٗمك!.

ُ طُمٙمَؿ ا8 قمزَّ وضمؾَّ ذم إقمداء ُمٜمُذ اًمبداي٦ِم وُم٤م ي١موُل إاًمٞمِف أُمرهؿ، وم٘مد  هلل: واًمٜمصُّ ُيبلمِّ

وم٢ممم اًمسبل يذه٥م وإن يم٤من اطمٌد َي٘متؾ سم٤مًمسٞمػ  إن يم٤من اطمٌد جيٛمُع ؾمبٞم٤مً  01ضم٤مء ومٞمِف: 

، وم٘مد طمٙمَؿ قمٚمٞمٝمؿ سمٛمثِؾ ُم٤م صؼم اًم٘مديسلم وإيامهنؿ* ومٞمٜمبٖمل أن ُي٘متؾ سم٤مًمسٞمػ هٜم٤م

ظمُر، وهق  طمٙمٛمقا قمغم أوًمٞم٤مئِف وأطمب٤مسمِف، وجي٥ُم أن ي٘مَع ذًمَؽ طمتاًم، وذًمؽ سمٔمٝمقِر وًمٞمِِّف اعمدَّ

٦ٍم أسمداً   !.سم٘مٞمَّتُف ذم أرضِف اًمتل ٓ ختٚمق ُمـ طُمجَّ

 (لى الشهًُد والشالُد سىزة )الربًُحسادسًا: 

شمب٤مرك وشمٕم٤ممم، وُمـ ُم٘م٤مُمِف اًمِم٤مُمخ اعمٜمٞمػ، وضمٚمقؾمِف قمـ يٛملِم اًمٕمرِش  هللانَّ ذسمٞمح ا

وهَق ُمٙم٤مٟمُف اًمنمقملُّ اًمذي أيمرُمُف وطمب٤مُه سمِف ضمب٤ّمُر اًمساموات وإرض، يِمٝمُد صمقاَب 
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اًمِم٤مهُد وهق اًمِمٝمٞمُد، وم٘مد ضم٤مء ذم  اًمّم٤مسمريـ اًمٓمٞمبلم، ويمذا قم٘م٤مَب اعمسٞمئلم اعمجرُملم، ومٝمق 

ُف:05) اإلصح٤مح رىمؿ  صمؿ ٟمٔمرت  ( ُمـ ؾمٗمر اًمرؤي٤م ًمٞمقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان اًمالهقيت ُم٤م ٟمّمُّ

وأرسمٕم٦م وأرسمٕمقن أًمٗم٤ًم هلؿ اؾمؿ أسمٞمِف ُمٙمتقسم٤ًم  ٦مٌ وإذا ظمروٌف واىمٌػ قمغم ضمبؾ صٝمٞمقن وُمٕمُف ُمئ

د قمٔمٞمؿ وؾمٛمٕم٧م صقشم٤ًم ُمـ اًمسامء يمّمقت ُمٞم٤مه يمثػمة ويمّمقت رقم 9قمغم ضمب٤مهٝمؿ* 

وهؿ يؽمٟمٛمقن يمؽمٟمٞمٛم٦م  6وؾمٛمٕم٧م صقشم٤ًم يمّمقت ض٤مرسملم سم٤مًم٘مٞمث٤مرة يرضسمقن سم٘مٞمث٤مراهتؿ* 

ضمديدة أُم٤مم اًمٕمرش وأُم٤مم إرسمٕم٦م احلٞمقاٟم٤مت واًمِمٞمقخ ومل يستٓمع اطمٌد أن يتٕمٚمؿ اًمؽمٟمٞمٛم٦م 

 ّٓ ه١مٓء هؿ اًمذيـ مل  5اعمئ٦م وإرسمٕم٦م وإرسمٕمقن أًمٗم٤ًم اًمذيـ اؿمؽموا ُمـ إرض*  إ

ٜمس٤مء ٕهنؿ أـمٝم٤مر ه١مٓء هؿ اًمذيـ يتبٕمقن اخلروف طمٞمثام ذه٥م ه١مٓء يتٜمجسقا ُمع اًم

وذم أومقاهٝمؿ مل يقضمد همشٌّ ٕهنؿ سمال  4وًمٚمخروف*  هللاؿمؽموا ُمـ سملم اًمٜم٤مس سم٤ميمقرة 

صمؿ رأي٧م ُماليم٤ًم آظمر ـم٤مئرًا ذم وؾمط اًمسامء ُمٕمف سمِم٤مرة أسمدي٦م ًمٞمبنم  8* هللقمٞم٥ٍم ىمداَم قمرش ا

 هللىم٤مئاًل سمّمقٍت قمٔمٞمٍؿ ظم٤مومقا ا 7ٚم٦م وًمس٤من وؿمٕم٥م* اًمس٤ميمٜملم قمغم إرض ويمؾ ُأُم٦م وىمبٞم

واؾمجدوا ًمّم٤مٟمع اًمسامء وإرض اًمبحر  (0)ديٜمقٟمتفِ  وُأقمٓمقه جمدًا ٕٟمف ىمد ضم٤مءت ؾم٤مقم٦م

صمؿ شمبٕمف ُمالك آظمٌر ىم٤مئاًل ؾم٘مٓم٧م ؾَمَ٘مٓم٧م سم٤مسمؾ اعمديٜم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ٕهن٤م ؾم٘م٧م  8يٜم٤مسمٞمع اعمٞم٤مه* 

صم٤مًم٨م ىم٤مئاًل سمّمقت قمٔمٞمؿ إن يم٤من  صمؿ شمبٕمٝمام ُمالك 9مجٞمع إُُمؿ ُمـ مخر همْم٥م زٟم٤مه٤م* 

ومٝمق أيْم٤ًم  01اطمٌد يسجد ًمٚمقطمش وًمّمقرشمف وي٘مبؾ ؾمٛمتف قمغم ضمبٝمتف أو قمغم يده* 

اعمّمبقب سوم٤ًم ذم يم٤مس همْمبف ويٕمذب سمٜم٤مٍر ويمؼمي٧م أُم٤مم  هللؾمٞمنمب ُمـ مخر همْم٥م ا

                                           

ٕمِض اعمّم٤مدر، وٓ ومرق سملم اًمٙمٚمٛمتلم ُمـ طمٞم٨م اًمقاىمِع واًمُٚم٥مِّ يمام : )ٕٟمف ىمد ضم٤مءت ؾم٤مقم٦م طمٙمِٛمِف(، ذم سم0

، اًمٕمٝمد اجلديد، إٔصؾ 7 - 8: 05هق واضح. وقمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم يمام ذم: ؾمٗمر يقطمٜم٤م 

 - 8، اًمٗم٘مرات 05. اًمٕمٝمد اجلديد، ؾمٗمر اًمرؤي٤م )رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت(، اإلصح٤مح 575ص اًمٕمؼمي،

، اًمٕمٝمد اجلديد، مجٕمٞم٦م 7 - 8: 05ؾمٗمرًا، ُمٍم. ؾمٗمر يقطمٜم٤م  76اًمٕمرسمٞم٦م  ، اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس سم٤مًمٚمٖم٦م7

. واًمٜمص يمام ذم شمرمج٦م: أهؾ اًمبٞم٧م ذم اًمٙمت٤مب 519ص اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من، اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،

 .061 - 099عم٘مدس: ص



  
سمٞمِح   اًمرِسُّ ذم قم٘مٞمدِة اًمذَّ

069 

 

ويّمٕمد دظم٤من قمذاهبؿ إمم أسمد أسمديـ وٓ شمٙمقن  00اعمالئٙم٦م اًم٘مديسلم وأُم٤مم اخلروف * 

 09هن٤مرًا و ًمٞماًل ًمٚمذيـ يسجدون ًمٚمقطمش وًمّمقرشمف وًمٙمؾ ُمـ ي٘مبؾ ؾمٛم٦م اؾمٛمف* راطم٦م 

وؾمٛمٕم٧م صقشم٤ًم ُمـ  06وإيامن يسقع*  هللهٜم٤م صؼم اًم٘مديسلم هٜم٤م اًمذيـ ُيٗمٔمقن وص٤مي٤م ا

اًمسامء ىم٤مئال زم ايمت٥م ـمقسمك ًمألُمقات اًمذيـ يٛمقشمقن ذم اًمرب ُمٜمذ أن ٟمٕمؿ ي٘مقل اًمروح 

صمؿ ٟمٔمرت و إذا ؾمح٤مسم٦م سمٞمْم٤مء وقمغم  05شمتبٕمٝمؿ* ًمٙمل يسؽمُيقا ُمـ أشمٕم٤مهبؿ وأقمامهلؿ 

 04اًمسح٤مسم٦م ضم٤مًمس ؿمبف اسمـ إٟمس٤من ًمف قمغم رأؾمف إيمٚمٞمؾ ُمـ ذه٥م وذم يده ُمٜمجؾ طم٤مد* 

وظمرج ُمالك آظمر ُمـ اهلٞمٙمؾ يٍمخ سمّمقت قمٔمٞمؿ امم اجل٤مًمس قمغم اًمسح٤مسم٦م ارؾمؾ 

وم٠مًم٘مك  08ُمٜمجٚمؽ واطمّمد ٕٟمف ىمد ضم٤مءت اًمس٤مقم٦م ًمٚمحّم٤مد إذ ىمد يبس طمّمٞمد إرض* 

صمؿ ظمرج ُمالك آظمر ُمـ  07ًمس قمغم اًمسح٤مسم٦م ُمٜمجٚمف قمغم إرض ومحّمدت إرض* اجل٤م

وظمرج ُمالك آظمر ُمـ اعمذسمح ًمف ؾمٚمٓم٤من  08اهلٞمٙمؾ اًمذي ذم اًمسامء ُمٕمف أيْم٤م ُمٜمجؾ طم٤مد* 

قمغم اًمٜم٤مر وسخ ساظم٤ًم قمٔمٞماًم إمم اًمذي ُمٕمف اعمٜمجؾ احل٤مد ىم٤مئاًل أرؾمؾ ُمٜمجٚمؽ احل٤مد 

وم٠مًم٘مك اعمالك ُمٜمجٚمف إمم إرض  09د ٟمْم٩م* واىمٓمػ قمٜم٤مىمٞمد يمرم إرض ٓن قمٜمبٝم٤م ىم

وديس٧م اعمٕمٍمة ظم٤مرج  91اًمٕمٔمٞمٛم٦م*  هللوىمٓمػ يمرم إرض وم٤مًم٘م٤مه إمم ُمٕمٍمة همْم٥م ا

 . (0)اعمديٜم٦م ومخرج دم ُمـ اعمٕمٍمة طمتك إمم جلؿ اخلٞمؾ ُمس٤موم٦م أًمػ وؾم٧م ُمئ٦م همٚمقة*

عمٝمٛم٦ِم واًمتل ىمد هبذا اًمٜمّص أن يٚمحَظ سمٞمرٍس اًمٙمثػَم ُمـ إُمقر ا ويٛمٙمـ ًمٙمؾِّ ُمٓمَّٚمع يٛمرُّ 

 ٟمستٓمٞمع إمج٤مل سمٕمْمٝم٤م سمام يكم:

يسقَن 0 ؾم٤ًم، وىمد وضَع اؾمَٛمُف اًم٘مدِّ : يبلّمُ اًمٜمصُّ أنَّ ًمٚمذسمٞمح اعم٘مّدس أسم٤ًم ُمب٤مريم٤ًم ُم٘مدَّ

يم٤ًم، وذًمَؽ سمسب٥ِم اؾمتٕمدادهُؿ اًمٕمجٞم٥م وؾمٕمٞمٝمؿ ذم  ٜم٤ًم سمِف وشمؼمُّ واعمخٚمّمقن قمغم ضمب٤مهٝمؿ، شمٞمٛمُّ

                                           

ؤي٤م ، اًمٕمٝمد اجلديد، إصؾ اًمٕمؼمي. اًمٕمٝمد اجلديد، ؾمٗمر اًمر91 -0: 05: ؾمٗمر اًمرؤي٤م: اإلصح٤مح رىمؿ 0

، دار اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس ذم 995- 996ص ،91 - 0، اًمٗم٘مرات 05)رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت(، اإلصح٤مح 

، اًمٕمٝمد اجلديد، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم 91 - 0: 05اًمنمق إوؾمط، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم. رؤي٤م يقطمٜم٤م، 

 اًمٙمت٤مب اعم٘مدس. ًمبٜم٤من،
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ُؿ إقمزِّ إضمؾِّ قمغم ضمب٤مهٝمؿ يُمؾِّ اًمٕمقاملِ ًمٜمٍمِة احلؼِّ وأهٚمُف، و  ىمد يمت٥َم اؾمَٛمُف اعمب٤مرك رهبُّ

ؿ أهٌؾ ًمذًمَؽ، وهق شمنميٌػ وُم٘م٤مٌم ؿم٤مُمٌخ ذيٌػ، وذًمؽ ٕنَّ اؾمٛمُف اعمب٤مرك  اًمٙمريٛم٦م، ٕهنَّ

شمٕم٤ممم قمٔمٞمٌؿ ذم يمؾِّ اًمٕمقامل، وهلذا اإلؾمِؿ ؿم١موٌن قمٔمٞمٛم٦ٌم ذم يمؾِّ ُمسػمِة احلٞم٤مة  هللطمبٞم٥ٌم إمم ا

ـَ مل يٕمرومقُه، وًمٙمـ ُمـ قمرومُف اٟمتٗمَع سمِف اٟمتٗم٤مقم٤ًم  ًمٙمؾِّ اعمخٚمقىم٤مت، ؾمقاءٌ  اًمذيـ قمرومقُه واًمذي

قمٔمٞماًم، وٟم٤مًمُف اخلػُم اًمٙمثػم، واًمؼميم٤مت اًمتل ٓ شُمٕمدُّ وٓ حُتَم، سمخالِف اًمذي طمجبتُف أقمامًمُف 

ًمٚمحؼِّ ضمؾَّ ؾم٠مٟمُف سمسب٥ِم ضمٝمٚمِف أو طمسدِه أو  اً اًم٘مبٞمح٦ُم قمـ ُمٕمرومتِف، ومٝمق ىمد يّمٜمَُّػ قمّدو

 ذًمؽ إؾمِؿ اعمب٤مرك واعمسّٛمك سمِف!. طم٘مِدِه قمغم

: إنَّ أشمب٤مع اًمٙمبِش اعمذسمقِح اًمٕمٔم٤مم هلؿ قمب٤مدٌة ظم٤مص٦ٌم ٓ يٕمرومٝم٤م همػمهؿ، سمؾ وٓ هيتدي 9

ّٓ إًمٞمٝم٤م  شمٕم٤ممم، ومل شم٠مرسهؿ اًمدٟمٞم٤م سمٖمروره٤م،  هللذو طمظٍّ قمٔمٞمٍؿ. وهؿ اًمذيـ اؿمؽَموا أٟمٗمسٝمؿ  إ

ًمٗمك قمٜمَد اًمب٤مري ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف.ومل ختدقمٝمؿ أٟمٗمسٝمؿ سمخٞم٤مٟمتٝم٤م وسمجٜم٤ميتٝم٤م أسمدًا، ومٝمؿ   أهُؾ اًمزُّ

...اًمخ!: وهذا شمٜمـزيٌف هلل: وذم أومقاهٝمؿ مل يقضمد همشٌّ ٕهنؿ سمال قمٞم٥ٍم ىمداَم قمرش ا6

، وشمزيمٞم٦ٌم قمٔمٞمٛم٦ٌم، ٕشمب٤مِع اعمذسمقِح ذم ا قمزَّ وضمؾَّ وأٟمّم٤مرِه اعمٞم٤مُملَم وأطمب٤مئِف،  هللُمب٤مرٌك ُمٝمؿٌّ

ؿ سمٓمٝم٤مرشمؿ قمـ يمؾِّ رضمٍس و قمٞم٥ٍم وٟم٘مٍص، وًمٞمَس سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٕمرش وؿمٝم٤مدٌة هلؿ ُمـ رهبِّ

قمزَّ  هللاعم٘مّدس طم٤مضم٥ٌم وٓ سمّقاب، وذًمؽ يمٚمُُّف سمؼميم٦ِم اًمٙمبِش اعمذسمقح وُم٘م٤مُمِف وىمرسمِف ُمـ ا

، وؿمٗم٤مقمتِف اًمٕمجٞمب٦ِم هلؿ قمٜمد ا .  هللوضمؾَّ  قمزَّ وضمؾَّ

 اًمٜمٗمِس 5
ِ
 شمٕم٤ممم( وهق يمذًمؽ، عمٜم٤مؾمب٦ِم ذيمرِ  هلل: يم٤مَن ًمزاُم٤ًم أْن ُيذيمر هٜم٤م ُمقضقع )ذاء

 هللأِب اًمٙمبش اعمذسمقح، ًمٚمُٕمٚم٘م٦ِم اعمتٞمٜم٦ِم، واًمراسمٓم٦ِم اًمقصمٞم٘م٦ِم، سملَم واًمِد اًمذسمٞمِح وسملَم سمٞمِع ٟمٗمسِف 

ؾم٦ٌم هل٤م أهٚمٝم٤م!، وم٘مد قمٚمََّؿ هذا اعمب٤مرُك  شمٕم٤ممم، وهل طم٘مٞم٘م٦ٌم ىمرآٟمٞم٦ٌّم أيْم٤ًم، وذم ـمٞم٤ّمهت٤م أرساٌر ُم٘مدَّ

 اًمٜمٗمِس 
ِ
 واىمٕمٞم٤ًّم قمٛمٚمٞم٤ًّم ٓ ٟمٔمرّي٤ًم، وم٘مد ضم٤مء شمٕم٤ممم، شمٕمٚمٞمامً  هللاًمٕمٔمٞمُؿ اًمقضمقَد سم٠مرسِه طم٘مٞم٘م٦َم ذاء

ي َٟمْٗمَسُف اسْمتَِٖم٤مَء َُمْرَض٤مِة ذم حمٙمِؿ اًمٙمت٤مِب اًمٕمزيز ىمقًمُف ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم: ـْ َينْمِ ـْ اًمٜم٤َّمِس َُم َوُِم
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  (0)ِٕمب٤َمدِ ٤مًمَرُءوٌف سمِ  هللَوا هللا

ـُ ذم شمٗمسػِم هذِه أي٦ِم اًمنميٗم٦ِم وُمٜم٤مؾمب٦ِم ٟمزوهل٤م، واعمستحؼِّ   ُّ يٙمٛم إصكّم اعمٕمٜمّل  واًمرسِّ

 
ِ
، ويمٞمٗمّٞم٦م سمٞمع يمّؾ وضمقدِه ًمٚمحّؼ قمزَّ هللهبذِه أي٦ِم أّوًٓ، ومٝمق ُمٕمٚمُِّؿ اخلٚمؼ أمجٕملم يمٞمٗمّٞم٦م اًمنماء

وضمّؾ. هذا وىمد ومّّمَؾ احلؼُّ شمب٤مرَك وشمٕم٤ممم ُمقضقَع اًمنماء ذم ُمٙم٤مٍن آظمَر ُمـ يمت٤مسمِف اًمٙمريؿ، 

 ُمـ قم٘مٍؾ، وم٘م٤مل شم٘م
ٍ
ؾم٧م أؾمامُءُه: ًمٙمل يتَّْمح ًمٙمؾِّ ذي ًُم٥مٍّ أو رء دَّ

ـْ  هللإِنَّ ا  هللٜم٦ََّم ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن ذِم ؾَمبِٞمِؾ ااجلَ ١ْمُِمٜملَِم َأٟمُٗمَسُٝمْؿ َوَأُْمَقاهَلُْؿ سم٠َِمنَّ هَلُْؿ اعمُ اؿْمؽَمَى ُِم

ـْ َأْورَم سمَِٕمٝمْ اًموَمٞمَْ٘متُُٚمقَن َوُيْ٘متَُٚمقَن َوقْمدًا قَمَٚمٞمِْف طَمّ٘م٤ًم ذِم اًمتَّْقَراِة َواإِلٟمِجٞمِؾ وَ  ـْ اُ٘مْرآِن َوَُم  هللِدِه ُِم

وا سمِبَٞمِْٕمُٙمْؿ اًمَِّذي سَم٤مَيْٕمُتْؿ سمِِف َوَذًمَِؽ ُهَق  ٤مُِمُدوَن احلَ َٕم٤مسمُِدوَن اًماًمت٤َّمئِبُقَن  .َٕمٔمِٞمؿُ اًمَٗمْقُز اًموَم٤مؾْمتَبنِْمُ

٤مضِمُدوَن أُِمُروَن سمِ  ايمُِٕمقَن اًمسَّ ٤مئُِحقَن اًمرَّ ـْ ٤معمَ اًمسَّ ٤مومُِٔمقَن احلَ ٜمَٙمِر وَ اعمُ ْٕمُروِف َواًمٜم٤َّمُهقَن قَم

ْ  هللُدوِد احلُِ   (9)١ْمُِمٜملِمَ اعمُ َوسَمنمِّ

َ َُمـ هَق  هذا وىمد سملمَّ قمزَّ وضمؾَّ ىمدؾمٞم٦ََّم وـمٝم٤مرَة ه١مٓء اعمٞم٤مُملم، سمٕمَد أن أوضَح وسملمَّ

ؾم٧م أؾمامُءُه، طمٞم٨م يمت٥َم اؾمَٛمُف اًمنميػ قمغم  زقمٞمٛمٝمؿ اًمروطمّل وُم٘م٤مُمُف اعمٕمٜمقي قمٜمدُه شم٘مدَّ

ّدىملَم واًمّم٤محللم وإوًمٞم٤مء، ٕٟمَّ  ُف ىمد اؿمتؼَّ ًمُف اؾماًم ُمـ أؾمامئِف احلسٜمك وؾماّمُه سمِف، ضمب٤مِه اًمّمِّ

 ًمِٕمَٔمِؿ ؿم٠ْمٟمِف قمٜمدُه، ومتب٤مرَك ذًمَؽ إؾمُؿ واعمسّٛمك!.

س اًمٙمبػم ُمـ قمغم ُمٜمؼِم   هذا وىمد روى اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ذم يٜم٤مسمٞمٕمِف ظمٓمب٦َم هذا اعم٘مدَّ

ح٤ًم سمٕمَض ُم٘م٤مُم٤مشمِف اًمس٤مُمٞم٦ِم:  ُمسجِد اًمٙمقوم٦ِم، وم٘م٤مل ُمقضِّ

اخلالئؼ، أٟم٤م حم٘مؼ احل٘م٤مئؼ، أٟم٤م ُم٠مول اًمت٠مويؾ، أٟم٤م  دُ احلج٩م، أٟم٤م ُمسدِّ  ٦مُ أٟم٤م طمجَّ )... 

 اإلٟمجٞمؾ، أٟم٤م ظم٤مُمس اًمٙمس٤مء، أٟم٤م شمبٞم٤من اًمٜمس٤مء، أٟم٤م أًمٗم٦م آيالف، أٟم٤م رضم٤مل إقمراف، ُمٗمرسِّ 

أٟم٤م رس إسمراهٞمؿ، أٟم٤م صمٕمب٤من اًمٙمٚمٞمؿ، أٟم٤م وزم إوًمٞم٤مء، أٟم٤م ورصم٦م إٟمبٞم٤مء، أٟم٤م أوري٤م اًمزسمقر، أٟم٤م 

                                           

 . 917: ؾمقرة اًمب٘مرة: 0

 .009-000: ؾمقرة اًمتقسم٦م: أي٤مت:9
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ٗمقر، أٟم٤م صٗمقة اجلٚمٞمؾ، أٟم٤م إيٚمٞم٤م اإلٟمجٞمؾ، أٟم٤م ؿمديد اًم٘مقى، أٟم٤م طم٤مُمؾ اًمٚمقا، أٟم٤م طمج٤مب اًمٖم 

إُم٤مم اعمحنم، أٟم٤م ؾم٤مىمل اًمٙمقصمر، أٟم٤م ىمسٞمؿ اجلٜم٤من، أٟم٤م ُمِم٤مـمر اًمٜمػمان، أٟم٤م يٕمسقب اًمديـ، أٟم٤م 

٤م إُم٤مم اعمت٘ملم، أٟم٤م وارث اعمخت٤مر، أٟم٤م فمٝمػم آفمٝم٤مر، أٟم٤م ُمبٞمد اًمٙمٗمرة، أٟم٤م أسمق إئٛم٦م اًمؼمرة، أٟم

ىم٤مًمع اًمب٤مب، أٟم٤م ُمٗمرق إطمزاب، أٟم٤م اجلقهرة اًمثٛمٞمٜم٦م، أٟم٤م سم٤مب اعمديٜم٦م، أٟم٤م ُمٗمرس اًمبٞمٜم٤مت، أٟم٤م 

ُمبلم اعمِمٙمالت، أٟم٤م اًمٜمقن واًم٘مٚمؿ، أٟم٤م ُمّمب٤مح اًمٔمٚمؿ، أٟم٤م ؾم١مال ُمتك، أٟم٤م ممدوح هؾ أشمك، أٟم٤م 

ف، أٟم٤م اًمٜمب٠م اًمٕمٔمٞمؿ، أٟم٤م اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ، أٟم٤م ًم١مًم١م إصداف، أٟم٤م ضمبؾ ىم٤مف، أٟم٤م رس احلرو

ٟمقر اًمٔمروف، أٟم٤م اجلبؾ اًمراؾمخ، أٟم٤م اًمٕمٚمؿ اًمِم٤مُمخ، أٟم٤م ُمٗمت٤مح اًمٖمٞمقب، أٟم٤م ُمّمب٤مح اًم٘مٚمقب، 

أٟم٤م ٟمقر إرواح، أٟم٤م روح إؿمب٤مح، أٟم٤م اًمٗم٤مرس اًمٙمرار، أٟم٤م ٟمٍمة إٟمّم٤مر، أٟم٤م اًمسٞمػ 

سمٕمؾ  اعمسٚمقل، أٟم٤م اًمِمٝمٞمد اعم٘متقل، أٟم٤م ضم٤مُمع اًم٘مرآن، أٟم٤م سمٜمٞم٤من اًمبٞم٤من، أٟم٤م ؿم٘مٞمؼ اًمرؾمقل، أٟم٤م

 .(0)...اًمخ(اًمبتقل، أٟم٤م قمٛمقد آؾمالم

هذا ذم ُم٘م٤مٍم وذم طم٤مًم٦ٍم ُمـ طم٤مٓشمِف اًمنميٗم٦ِم اعمب٤مريم٦ِم، وٟمراُه ذم ُم٘م٤مٍم آظمر يمٞمَػ يٜم٤مضمل 

 اًمذي طمٗمٔمُف ورواُه قمـ اخلرِض 
ِ
ـِ ُمرشمٕمِمتلِم ×اعمقمم شمب٤مرَك وشمٕم٤ممم سم٤مًمدقم٤مء ، ومٞمّمٞمُح سمٞمدي

 وقمٞمٜملِم ضم٤مريتلِم:

ـْ سمِٞمَِدِه ٟم٤مِصٞمَتِل ،َوُم٤مًمَِؽ ِرىمِّل ،ي٤م اهِِلل َوؾَمٞمِِّدي َوَُمْقَٓي  ،ي٤م َربِّ ي٤م َربِّ ي٤م َربِّ ) ي٤م  ،ي٤م َُم

ي  َأؾْم٠َمًُمَؽ  ،ي٤م َربِّ ي٤م َربِّ ي٤م َربِّ  ،ي٤م ظَمبػمًا سمَِٗمْ٘مِري َووم٤مىَمتِل ،وَمْ٘مِري( َوَُمْسَٙمٜمَتِل)ِقَمٚمٞماًم سمرُِضِّ

َؽ َوىُمْدؾِمَؽ  ـَ )ذِم( اًمٚمَّٞمِْؾ َواًمٜمَّٝم٤مِر  َأنْ  ،َوَأقْمَٔمِؿ ِصٗم٤مشمَِؽ َوَأؾْمامئَِؽ  ،سمَِح٘مِّ َٕمَؾ َأْوىم٤ميِت ُِم دَمْ

طَمتّك شَمُٙمقَن َأقْمامزِم َوَأْوراِدي  ،َوَأقْمامزِم قِمٜمَْدَك َُمْ٘مبُقًَم٦مً  ،َوسمِِخْدَُمتَِؽ َُمْقُصقًَم٦مً  ،سمِِذيْمِرَك َُمْٕمُٛمقَرةً 

َُمداً  ،)َوإراَديِت( يُمٚمُّٝم٤م ِوْردًا واطِمداً  زِم ي٤م ؾَمٞمِّدِ  ،َوطم٤مزِم ذِم ظِمْدَُمتَِؽ رَسْ ـْ قَمَٚمٞمِْف ُُمَٕمقَّ ـْ  ،ي ي٤م َُم ي٤م َُم

َواؿْمُدْد قَمغَم  ،ىَمقِّ قَمغم ظِمْدَُمتَِؽ ضَمقاِرطِمل !،ي٤م َربِّ ي٤م َربِّ ي٤م َربِّ  ،إًَمٞمِْف ؿَمَٙمْقُت َأطْمقازِم 

شمِّّم٤مِل سمِِخْدَُمتَِؽ  ،دَّ ذِم ظَمِْمٞمَتَِؽ اجلِ َوَه٥ْم زِمَ  ،َٕمزيَٛم٦ِم ضَمقاٟمِِحلاًم ِٓ واَم ذِم ا َح طَمتّك َأرْسَ  ،َواًمدَّ
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ـِ اًمّس٤مسمِ٘ملمَ  َع إًَمٞمَْؽ ذِم  ،إًَمٞمَْؽ ذِم َُمٞم٤مدي ـَ )اًمَوُأرْسِ (اعمُ ب٤مِرزي ـَ َوَأؿْمت٤مَق إمم ىُمْرسمَِؽ ذِم  ،ب٤مِدري

َوَأضْمتَِٛمَع ذِم ضِمقاِرَك َُمَع  ،قىمِٜملمَ اعمُ َوَأظم٤موَمَؽ خَم٤موَم٦َم  ،َوَأْدُٟمَق ُِمٜمَْؽ ُدُٟمقَّ اعمْخٚمِّملمَ  ،ِْمت٤مىملمَ اعمُ 

ـْ َأراَدِن سمُِسقء وَم٠مِرْدهُ  ؿَّ ًمٚمٝماَ  ،١ْمُِمٜملمَ اعمُ  ـْ يم٤مَدِن ومِٙمِْدهُ  ،َوَُم ـِ قَمبٞمِدَك  ،َوَُم ـْ َأطْمَس َواضْمَٕمْٚمٜمِل ُِم

ِٝمْؿ ُزًْمَٗم٦ًم ًَمَدْيَؽ  ،َوَأىْمَرهِبِْؿ َُمٜمِْزًَم٦ًم ُِمٜمَْؽ  ،َٟمّمٞمب٤ًم قِمٜمَْدكَ  ّٓ وَم٢مٟمَُّف ٓ ُيٜم٤مُل ذًمَِؽ  ،َوَأظَمّمِّ  ،سمَِٗمْْمٚمَِؽ  إ

ج٤مً  ،َواطْمَٗمْٔمٜمِل سمَِرمْحَتَِؽ  ،قَمغَمَّ سمَِٛمْجِدكَ َواقْمٓمِْػ  ،َوضُمْد زِم سمُِجقِدكَ   ،َواضْمَٕمْؾ ًمِس٤مِن سمِِذيْمِرَك هَلِ

ـِ إضم٤مسَمتَِؽ  ،َوىَمْٚمبِل سمُِحبَِّؽ ُُمتَٞمَّامً  َـّ قَمغَمَّ سمُِحْس تِل ،َوَأىمِْٚمٜمِل قَمثَْريِت  ،َوُُم وَم٢مٟمََّؽ ىَمَْمْٞم٧َم  ،َواهْمِٗمْر َزًمَّ

وَم٢مًَمٞمَْؽ ي٤م َربِّ َٟمَّمب٧ُْم  ،َوَضِٛمٜم٧َْم هَلُُؿ اإلضم٤مسَم٦مَ  ،سمُِدقم٤مئَِؽ  َوَأَُمْرهَتُؿْ  ،قَمغم قِمب٤مِدَك سمِِٕمب٤مَدشمَِؽ 

شمَِؽ اؾْمتَِج٥ْم زِم ُدقم٤مئِل ،َوإًَمٞمَْؽ ي٤م َربِّ َُمَدْدُت َيِدي ،َوضْمِٝمل َوٓ شَمْ٘مَٓمْع  ،َوسَمٚمِّْٖمٜمِل ُُمٜم٤مَي  ،وَمبِِٕمزَّ

ـْ وَمْْمٚمَِؽ َرضم٤مئِل ـْ َأقْمدائِ اجلِ َوايْمِٗمٜمِل َذَّ  ،ُِم ض٤م ،لِـّ َواإلْٟمِس ُِم ـْ ٓ  !،ي٤م رَسيَع اًمرِّ اهِْمِٗمْر عمَِ

َّٓ َيْٛمٚمُِؽ  قم٤مءَ  إ ـِ اؾْمُٛمُف َدواءٌ  ،وَم٢مٟمََّؽ وَمّٕم٤مٌل عم٤ِم شَمِم٤مءُ  ،اًمدُّ  ،َوـم٤مقَمتُُف هِمٜمًك  ،َوذيِْمُرُه ؿِمٗم٤مءٌ  !،ي٤م َُم

ضم٤مءُ  ـْ َرْأُس ُم٤مًمِِف اًمرَّ ي٤م ُٟمقَر  ،َ٘مؿِ ي٤م داومَِع اًمٜمِّ  ،ي٤م ؾم٤مسمَِغ اًمٜمَِّٕمؿِ  ،ُبٙم٤مءُ اًمَوؾِمالطُمُف  ،اِْرطَمْؿ َُم

د ،ي٤م قم٤معم٤ًِم ٓ ُيَٕمٚمَّؿُ  ،ْستَْقطِمِملَم ذِم اًمٔمَُّٚمؿِ اعمُ  د َوآِل حُمَٛمَّ َواوْمَٕمْؾ يِب ُم٤م َأْٟم٧َم َأْهُٚمُف  ،َصؾِّ قَمغم حُمَٛمَّ

٦ِم  هللَوَصغمَّ ا ـْ آًمِِف )َأْهٚمِِف( َوؾَمٚمََّؿ شَمْسٚمٞماًم يَمثػماً اعمَ قَمغم َرؾُمقًمِِف َوإئِٛمَّ  . (0)(ٞم٤مُملَم ُِم

، وم٤منَّ طمٞم٤مَة هذا اًمقزمُّ اًمّم٤مًمح، وُمٕمروم٦ُم ُم٘م٤مُم٤مشمِف قمٜمد احلؼِّ ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم جلديرٌة وسمٕمدُ 

٘م٦ِم طمّ٘م٤ًم، وذًمؽ ٕهن٤م شم٘مقُد طمتاًم إمم ُمٕمروم٦ِم ا ، ومٝمق  هللسم٤مإلهتامِم واًمدراؾم٦ِم اعمٕمٛمَّ قمزَّ وضمؾَّ

 اٟمٕمٙم٤مٌس ًمٜمقرِه إقمٔمِؿ!.

ظمٓمقٍة ذم يمؾِّ صٖمػمٍة ويمبػمٍة وذم يمؾِّ  :إنَّ أشمب٤مَع اًمٙمبِش اعمذسمقح ىمد اشمَّبٕمقُه ظمٓمقًة اصمرَ 4

قمزَّ  هللاًمٕمقاملِ اًمتل ُمّروا ويٛمّروَن هب٤م!، ٓقمت٘م٤مدهؿ اًمراؾمخ سمِف، وسمٓمري٘مِف إىمقم اعمقصِؾ إمم ا

 وضمؾَّ ُمـ همػِم شمٞمٍف وضالٍل!.

: وُيٛمُؾ اًمٜمصُّ اًمبِم٤مرة إسمدي٦ِم اعمب٤مريم٦ِم ًمٙمؾِّ اًمِمٕمقب وإُُمؿ، وهل ُمقضقُع طُمٙمِؿ 8
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ّٓ وإيمٛمؾ وهق ٓ يٙمقن  إشمؿِّ  هللا  سمقاؾمٓم٦ِم وًمٞمِّف وسم٘مٞمَّتِف ذم أرضِف ذم يقُمِف اعمققمقد. وًمتبٞم٤مِن  إ

..ومٞمٙمقن ٟمداء اعمٚمؽ )سمّمقت .هذِه احل٘مٞم٘م٦ِم اعمٝمٛم٦م ٟم٠ميت سمام أوضحٜم٤مُه ذم دٓئؾ ىمرِب اًمٔمٝمقر:

قمٔمٞمؿ( همػم ُم٠مًمقف ًمدى ؾمّٙم٤من إرض ومل يسٛمٕمقا سمٛمثٚمف ُمـ ىمبؾ، وهق يقضم٥ُم قمغم 

شمٕم٤ممم، وأن يٕمٓمقه جمده وىمدره، ّٕٟمف ىمد ضم٤مءت ًمتّقه٤م ؾم٤مقم٦م طمٙمٛمِف ذم  هللوم٦م ُمـ ااًمٜم٤مس اعمخ٤م

قمّز وضمّؾ مل ُيٙمؿ ذم إرض  هللإرض سمقاؾمٓم٦م اعمٜمجل اعمّدظمر هلذا اًمٖمرض!، ويم٠منَّ ا

قمّز وضمّؾ سمريٌء ُمـ مجٞمِع إطمٙم٤مِم اًمقضٕمٞم٦ِّم اجل٤مئرِة اًمتل  هلل!، وهذا طمؼٌّ وصدٌق ّٕن ا(0)ىمطُّ 

ض سم٠ميدي اجلب٤مسمرِة واًمٓمُّٖم٤مِة اعمجرُملَم اًمذيـ أه٤مٟمقا وىمتٚمقا وُمثّٚمقا سم٠مٟمبٞم٤مءه طمٙمٛم٧م إر

 هللقمٜمد اًمسٞمد اعمسٞمح ع(، ويٕمٜمل طمٙمؿ ا هللوأوًمٞم٤مءه وأطمب٤ّمءه!. وهذا ُم٤مُيسٛمك سمـ )ُمٚمٙمقت ا

، وأنَّ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس وظم٤مص٦ًم اًمٕمٝمد اجلديد ُمٜمُف ُمكمٌء سم٤مًمبِم٤مرِة سمٛمٚمٙمقت (9)ذم آظمر اًمزُم٤من

طمتك ورد ذيمر ذًمؽ ذم اًمّمٚمقات اعمسٞمحٞم٦م  ×وشمٕم٤ممم قمغم ًمس٤من اًمسٞمد اعمسٞمح  شمب٤مرك هللا

هن٤م )ُمتك( (6)اًمتل شم٘مرُأ يُمؾَّ يقم. وأنَّ هذا اعمٚمٙمقت طمتٛملٌّ ىمٓمٕملٌّ  ، يمام ضم٤مء ذم اًمبِم٤مرة اًمتل دوَّ

ٓ شمٔمٜمقا إن ضمئ٧م ٟٓم٘مض اًمٜم٤مُمقس أو إٟمبٞم٤مء ُم٤م ضمئ٧م ٟٓم٘مض سمؾ  07ذم اإلٟمجٞمؾ: 

ؼ أىمقل ًمٙمؿ إمم أن شمزول اًمسامء وإرض ٓ يزول طمرف واطمد أو وم٤من احل 08 ٕيُمٛمؾ

ومٛمـ ٟم٘مض إطمدى هذه اًمقص٤مي٤م اًمّمٖمرى  09ٟم٘مٓم٦م واطمدة ُمـ اًمٜم٤مُمقس طمتك يٙمقن اًمٙمؾ 

وقمٚمؿ اًمٜم٤مس هٙمذا يدقمك اصٖمر ذم ُمٚمٙمقت اًمساموات وأُم٤م ُمـ قمٛمؾ وقمٚمؿ ومٝمذا يدقمك 

  .(5)قمٔمٞماًم ذم ُمٚمٙمقت اًمساموات
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 .091 - 009ص : اٟمٔمر: اعمسٞمح اعمققمقد واعمٝمدي اًمٜمتٔمر،6

، ؾمٗمراً  76، اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 09 - 07، اًمٗم٘مرات 4: اًمٕمٝمد اجلديد، ُمتك، اإلصح٤مح 5
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ويٕمؿُّ  قت اعمٜمتٔمر، وم٘مد ضم٤مء ذم إٟمجٞمؾ ُمتك: وأُم٤م وىم٧ُم طمدوث هذا اعمٚمٙم 

ودملُء اًمٜمٝم٤مي٦ُم  05خيٚمص  وَُمـ يثب٧ُم إمم اًمٜمٝم٤مي٦م 06 ذم أيمثِر اًم٘مٚمقب اًمٗمس٤مد، ومتؼمُد اعمحب٦َّمُ 

ـُ سمِم٤مرُة ُمٚمٙمقت ا  . (0)هذه ذم اًمٕم٤ممل يُمٚمِّف، ؿمٝم٤مدًة زم قمٜمد إُُمؿ يمّٚمٝم٤م هللسمٕمدُم٤م شُمٕمٚم

ـُ شمٗمسػم هذه اًمٜمب١مة سمام يكم: ) أي هن٤مي٦م اًمتدسمػم اإلهلل احل٤مض، وإىم٤مُم٦م ُمٚمٙمقت ويٛمٙم

 . (9)..(.قمغم وضمٍف هن٤مئّل  هللا

ي٠ميت ٟمتٞمج٦ًم إلؾمتْمٕم٤مف اعم١مُمٜملم واًمٔمٚمؿ  هللهذ وىمد أظمؼم إٟمجٞمؾ ًمقىم٤م أنَّ ُمٚمٙمقت ا

ورومع قمٞمٜمٞمف إمم شمالُمٞمذه وىم٤مل: ـمقسم٤م يمؿ أهي٤م اعمس٤ميملم ٓن ًمٙمؿ  91﴿: (6)اًمذي ي٘مع قمٚمٞمٝمؿ

هي٤م اجلٞم٤مع أن ٕٟمٙمؿ شمِمبٕمقن، ـمقسم٤م يمؿ أهي٤م اًمب٤ميمقن أن ـمقسم٤م يمؿ أ 90 هللُمٚمٙمقت ا

ـمقسم٤ميمؿ إذا أسمٖمْمٙمؿ اًمٜم٤مس وإذا أومرزويمؿ وقمػمويمؿ واظمرضمقا  99ٕٟمٙمؿ ؾمتْمحٙمقن 

اومرطمقا ذم ذًمؽ اًمٞمقم وهتٚمٚمقا ومٝمق ذا أضمريمؿ  96اؾمٛمٙمؿ يمنمير ُمـ اضمؾ اسمـ اإلٟمس٤من 

  قمٔمٞمؿ ذم اًمسامء ٓن آسم٤مءهؿ هٙمذا يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن سم٤مٕٟمبٞم٤مء﴾.

س قماّم يٙمقُن ُمـ قم٤مىمب٦ُم أهِؾ اًمب٤مـمؾ سم٘مقًمف:  وًمٙمـ ويؾ  95هذا وُيٗمّمُح اًمٜمصُّ اعم٘مدَّ

ويؾ ًمٙمؿ أهي٤م اًمِمب٤مقمك ٕٟمٙمؿ ؾمتجققمقن  94 ًمٙمؿ أهي٤م إهمٜمٞم٤مء ٕٟمٙمؿ ىمد ٟمٚمتؿ قمزاءيمؿ

ويؾ ًمٙمؿ إذا ىم٤مل ومٞمٙمؿ مجٞمع  98شمبٙمقن  ويؾ ًمٙمؿ أهي٤م اًمْم٤مطمٙمقن أن ٕٟمٙمؿ ؾمتحزٟمقن و

                                            

. 8ص  ، اًمٕمٝمد اجلديد، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من، اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،09 - 07: 4ُمٍم. ُمتك، 

 ُمع ومرٍق ذم قمب٤مرات اًمؽممج٦م.

. اًمٕمٝمد 54ص  ، اًمٕمٝمد اجلديد، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من، اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،05 - 09: 95: ُمتك، 0

ؾمٗمرًا، ُمٍم. ُمع  76عم٘مّدس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، اًمٙمت٤مب ا09 - 07، اًمٗم٘مرات 4اجلديد، ُمتك، اإلصح٤مح 

 ومرق يسػم ذم اًمٕمب٤مرات. 

. اًمرهب٤مٟمٞم٦م 016ص وُم٤م سمٕمده٤م، قمـ: اًمٕمٝمد اجلديد، 090ص : اعمسٞمح اعمققمقد واعمٝمدي اًمٜمتٔمر،9

 م.0989اًمٞمسققمٞم٦م، ـمبٕم٦م 

 وُم٤م سمٕمده٤م. 094ص : ًمٚمٛمزيد اٟمٔمر: اعمسٞمح اعمققمقد واعمٝمدي اًمٜمتٔمر،6
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 . (0)اًمٜم٤مس... 

س اؾمٛمَؽ ﴿ وىمد ضم٤مء ذم اًمّمالة اعمسٞمحٞم٦م: يمام  ًمٞم٠مِت َُمَٚمٙمقشُمَؽ ًمتُٙمـ  01 ًمٞمَتََ٘مدَّ

 . (9)ُمِمٞمئتَُؽ ذم إرض يمام ذم اًمسامء...﴾

إيمؼم  هللويبدو واضح٤ًم أنَّ يقم اعمٚمٙمقت اًمذي ُذيمَِر يمثػمًا ذم اًمٙمت٥م اًمساموي٦َّم هق يقُم ا 

ر، وىمد أؿم٤مر ا ٤مرك وشمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم ذًمؽ شمب هللوهق يقُم اًمٜمٍم اًمٜمٝم٤مئّل اعم١مزَّ

ُُمتؿُّ ٟمقره وًمق يمرَه اًمٙمٗمرون. هق اًمذي  هللسم٠مومقهٝمؿ وا هللُيريدوَن ًمٞمُٓمٗم١ما ٟمقَر اسم٘مقًمف: 

. وىمقًمف (6)أرؾمَؾ رؾمقًَمُف سم٤مهلدى وديـ احلّؼ ًمٞمُٔمٝمَرُه قمغم اًمديـ يمٚمف وًمق يَمرَه اعمنميمقن

ـِ دَ ٤مهلُ ُهَق اًمَِّذي َأْرؾَمَؾ َرؾُمقًَمُف سمِ شمٕم٤ممم:  ـِ يُمٚمِِّف َويَمَٗمك سم٤ِماحلَ ى َوِدي ي  هللؼِّ ًمُِٞمْٔمِٝمَرُه قَمغَم اًمدِّ

يْمِر َأنَّ إَْرَض َيِرصُمَٝم٤م قِمب٤َمِدي . وىمقًمف شمٕم٤ممم: (5)ؿَمِٝمٞمداً  ـْ سَمْٕمِد اًمذِّ سُمقِر ُِم َوًَمَ٘مْد يَمتَْبٜم٤َم ذِم اًمزَّ

٤محِلُقنَ  ـَ  .اًمّمَّ  . (4)َأْرؾَمْٚمٜم٤َمَك إَِّٓ َرمْح٦ًَم ًمِْٚمَٕم٤معملَِمَ  َوَُم٤م .إِنَّ ذِم َهَذا ًَمباَلهَم٤ًم ًمَِ٘مْقٍم قَم٤مسمِِدي

٦ًم وىمقًمف شمٕم٤ممم:   ـَ اؾْمُتْْمِٕمُٗمقا ذِم إَْرِض َوَٟمْجَٕمَٚمُٝمْؿ َأئِٛمَّ ِذي َـّ قَمغَم اًمَّ َوُٟمِريُد َأْن َٟمُٛم

ـَ هَلُْؿ ذِم إَْرضِ  .َقاِرصملِمَ اًمَوَٟمْجَٕمَٚمُٝمْؿ  ـَ آَُمٜمُقا اًمَّ  هللَوقَمَد اوىمقًمف شمٕم٤ممم:  .(8)...َوُٟمَٛمٙمِّ ِذي

ٜمَ  ـْ ىَمبْٚمِِٝمْؿ َوًَمٞمَُٛمٙمِّ ـَ ُِم ِذي ٤محِل٤َمِت ًَمٞمَْستَْخٚمَِٗمٜمَُّٝمؿ ذِم إَْرِض يَماَم اؾْمتَْخَٚمَػ اًمَّ َـّ ُِمٜمُْٙمْؿ َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ

                                           

شػرًا،  73، الؽتاب ادؼّدس بالؾغة العربقة 26 - 20، الػؼرات 6إلصحاح العفد اجلديد، لوقا، ا :1

 العفد اجلديد، مجعقة الؽتاب ادؼدس دم لبـان، الؽتاب ادؼدس، ،26 - 20: 6مرص. إكجقل لوقا، 

 ، مع إختالف دم ظبارات السمجة.106ص

ذم ًمبٜم٤من، اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،  ، اًمٕمٝمد اجلديد، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس01 - 9: هن٤مي٦م اًمٗم٘مرة: 8: ُمتك، 9

 76اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  01 - 9، اًمٗم٘مرات 8. اًمٕمٝمد اجلديد، ُمتك، اإلصح٤مح 01ص

 ؾمٗمرًا، ُمٍم. واًمٗمرق ذم سمٕمض اًمٕمب٤مرات واضح. 

 .66. ؾمقرة اًمتقسم٦م:9 - 8: ؾمقرة اًمّمػ:6

 .98: ؾمقرة اًمٗمتح: آي٦م 5

 .017 - 014: ؾمقرُة إٟمبٞم٤مء: 4

 . 8- 4: ؾمقرُة اًم٘مّمص: 8
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ـْ سَمْٕمِد ظَمْقومِِٝمْؿ َأُْمٜم٤ًم َيْٕمبُُدوَٟمٜمِل َٓ  ًَمٜمَُّٝمْؿ ُِم يُمقَن يِب ؿَمٞمْئ٤ًم  هَلُْؿ ِديٜمَُٝمْؿ اًمَِّذي اْرشَم٣َم هَلُْؿ َوًَمُٞمبَدِّ ُينْمِ

ـْ يَمَٗمَر سَمْٕمَد َذًمَِؽ وَم٠ُمْوًَمئَِؽ ُهْؿ  َـّ َأَٟم٤م  هلليَمت٥ََم ا. وىمقًمف شمٕم٤ممم: (0)َٗم٤مؾِمُ٘مقنَ اًمَوَُم ٕهَْمٚمَِب

 .(6)١ْمُِمٜملِمَ اعمُ َويَم٤مَن طَمّ٘م٤ًم قَمَٚمْٞمٜم٤َم َٟمٍْمُ . وىمقًمف شمٕم٤ممم: (9)ىَمِقيٌّ قَمِزيزٌ  هللَوُرؾُمكِم إِنَّ ا

يسجد ًمٚمقطمش وًمّمقرشمف وي٘مبؾ ؾمٛمتف قمغم ضمبٝمتف أو قمغم يده. ومٝمق  : إن يم٤من اطمدٌ 7

اعمّمبقب سوم٤ًم ذم يم٤مس همْمبف و يٕمذب سمٜم٤مر...اًمخ!:  هللأيْم٤ًم ؾمٞمنمب ُمـ مخر همْم٥م ا

 ا
ِ
 أطمب٤مئِف اًمٓم٤مهريـ سمٞم٤مٌن هٜم٤م، ومٚمٝمؿ ؾمَٛم٦ٌم وُيٛمٚمقن قمغم  هللوعمقضقِع أقمداء

ِ
شمٕم٤ممم وأقمداء

 ضالهلؿ وهمّٞمٝمؿ وًم٘مد أُمٝمٚمٝمؿ اًمب٤مري قمزَّ ضمب٤مهٝمؿ اؾمَؿ زقمٞمٛمٝمؿ وىم٤مئدهؿ ذم يمؾِّ قمقامل

َـّ يمؾَّ ذًمَؽ إؾمتدراضم٤ًم هلؿ، وىمد  ، وًمسٕم٦ِم طمٚمٛمِف، وًمٙم
ٍ
وضمؾَّ سمرمحتِف اًمتل وؾمٕم٧م يُمؾَّ رء

 أُمدهؿ ذم ـمٖمٞم٤مهنؿ ومٝمؿ يٕمٛمٝمقن!.

: )صمؿ شمبٕمٝمام ُمالك صم٤مًم٨م ىم٤مئاًل سمّمقت قمٔمٞمؿ إن يم٤من اطمٌد يسجد ًمٚمقطمش 8

 هلليده* ومٝمق أيْم٤ًم ؾمٞمنمب ُمـ مخر همْم٥م اوًمّمقرشمف وي٘مبؾ ؾمٛمتف قمغم ضمبٝمتف أو قمغم 

 اعمّمبقب سوم٤ًم ذم يم٠مس همْمبف ويٕمذب سمٜم٤مر ويمؼمي٧م أُم٤مم اعمالئٙم٦م اًم٘مديسلم وأُم٤مم

ًمٚمذيـ  وًمٞمالً  اخلروف* ويّمٕمد دظم٤من قمذاهبؿ إمم أسمد أسمديـ وٓ شمٙمقن راطم٦م هن٤مراً 

يـ هٜم٤م صؼم اًم٘مديسلم، هٜم٤م اًمذ يسجدون ًمٚمقطمش وًمّمقرشمف وًمٙمؾ ُمـ ي٘مبؾ ؾمٛم٦م اؾمٛمف *

  وإيامن يسقع(: هللُيٗمٔمقن وص٤مي٤م ا

سمقن قمذاَب اعمجرُملَم  إنَّ اًمٙمبش اعمذسمقح جي٥م أن يِمٝمَد وإمم ضمٜمبِِف اعمالئٙم٦ُم اعم٘مرَّ

واًمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ اظمت٤مروا سم٠مٟمٗمسٝمؿ ـمريَؼ اًمٖملِّ واًمبٖمل واًمْمالِل، وواصٚمقا 

ؾملم اعمب٤مريملم وهؿ أشمب٤مُع اعمذسمقح ذم وأوًمٞم٤مءِه إمم اًمٜمٝم٤مي٦ِم. وأؿم٤مَد اًمٜمصُّ سمّمؼِم اعم٘م هللطمرَب ا دَّ

ـِ  هللا شمٕم٤ممم وأطمب٤مئِف اًمذيـ طمٗمٔمقا إُم٤مٟم٦َم واًمقصٞم٦ََّم واإليامن اًمٜم٘مّل، اًمذي ورصمقُه سمجدارٍة قم

                                           

 44: ؾمقرة اًمٜمقر: آي٦م 0

 .90: ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م: آي٦م 9

 57: ؾمقرة اًمروم: آي٦م 6
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ـَ ا  ؾم٦ِم اًمٓم٤مهرة اعمب٤مريم٦ِم اًمتل طمٗمٔم٧م إُم٤مٟم٦َم ودي شمٕم٤ممم سمدُم٤مئِٝم٤م اًمزايمٞم٦ِم  هللاًمسالًم٦ِم اعم٘مدَّ

 وُمٝمجٝم٤م اًمنميٗم٦ِم!.

 وىسى والربًح ( دناُءسابعًا: سىزة )

قمٚمٞمِف اًمّمالُة واًمسالُم، هل ٟمٗمسٝم٤م  هللإنَّ أىمقاَل ودقم٤مَء وقمٚمَؿ وُمآصمَر ُمقؾمك يمٚمٞمؿ ا

 
ِ
وسمٕمٞمٜمٝم٤م أىمقاُل ودقم٤مُء وقمٚمُؿ وُمآصمُر اًمذسمٞمِح اعمب٤مرك، ٕٟمَُّف وريثُف اًمنمقمل يمام ورث يمؾَّ إٟمبٞم٤مء

وذًمَؽ واضٌح ضمكمٌّ قمٜمَد أهِؾ  واًمرؾمِؾ وإوصٞم٤مء وزاَد قمٚمٞمٝمؿ ذوم٤ًم وقمٚماًم وُم٘م٤مُم٤ًم...اًمخ!،

( ُمـ ؾمٗمر اًمرؤي٤م ًمٞمقطمٜم٤م 04) ذم اإلصح٤مح رىمؿ اإلٟمّم٤مِف واعمٕمروم٦ِم، وُمـ ذًمَؽ ُم٤م وردَ 

ُف: صمؿ رأي٧م آي٦م ُأظمرى ذم اًمسامء قمٔمٞمٛم٦م وقمجٞمب٦م ؾمبٕم٦م اعمٕمٛمدان اًمالهقيت ُم٤م ٟمّمُّ

ُمـ ورأي٧م يمبحر  9* هللُمالئٙم٦م ُمٕمٝمؿ اًمسبع اًمرضسم٤مت إظمػمة ٕن هب٤م ُأيمٛمَؾ همْم٥م ا

سمٜم٤مر واًمٖم٤مًمبلم قمغم اًمقطمش وصقرشمف وقمغم ؾمٛمتف وقمدد اؾمٛمف واىمٗملم قمغم  زضم٤مج خمتٚمط

وشمرٟمٞمٛم٦م  هللوهؿ يرشمٚمقن شمرٟمٞمٛم٦م ُمقؾمك قمبد ا 6* هللاًمبحر اًمزضم٤مضمل ُمٕمٝمؿ ىمٞمث٤مرات ا

اخلروف ىم٤مئٚملم قمٔمٞمٛم٦م وقمجٞمب٦م هل أقمامًمؽ أهي٤م اًمرب اإلًمف اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء قم٤مدًم٦م 

ُمـ ٓ خي٤مومؽ ي٤م رب ويٛمجد اؾمٛمؽ ٕٟمؽ وطمدك  5* وطمؼ هل ـمرىمؽ ي٤م ُمٚمؽ اًم٘مديسلم

صمؿ سمٕمد  4ىمدوس ٓن مجٞمع إُُمؿ ؾمٞم٠مشمقن ويسجدون أُم٤مُمؽ ٓن أطمٙم٤مُمؽ ىمد افمٝمرت* 

وظمرضم٧م اًمسبٕم٦م اعمالئٙم٦م  8هذا ٟمٔمرت وإذا ىمد اٟمٗمتح هٞمٙمؾ ظمٞمٛم٦م اًمِمٝم٤مدة ذم اًمسامء* 

قن قمٜمد وُمٕمٝمؿ اًمسبع اًمرضسم٤مت ُمـ اهلٞمٙمؾ وهؿ ُمترسسمٚمقن سمٙمت٤من ٟم٘مل وهبل وُمتٛمٜمٓم٘م

وواطمد ُمـ إرسمٕم٦م احلٞمقاٟم٤مت أقمٓمك اًمسبٕم٦م اعمالئٙم٦م  7صدورهؿ سمٛمٜم٤مـمؼ ُمـ ذه٥م* 

واُمتأل اهلٞمٙمؾ دظم٤مٟم٤ًم  8احلل إمم أسمد أسمديـ*  هللؾمبٕم٦م ضم٤مُم٤مت ُمـ ذه٥م ممٚمقة ُمـ همْم٥م ا

وُمـ ىمدرشمف ومل يٙمـ اطمد ي٘مدر أن يدظمؾ اهلٞمٙمؾ طمتك يمٛمٚم٧م ؾمبع ضسم٤مت  هللُمـ جمد ا
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 (0)اًمسبٕم٦م اعمالئٙم٦م*

ًمٞمقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان اًمالهقيت أن  هبذا اًمٜمّص ُمـ ؾمٗمر اًمرؤي٤م ويٛمٙمـ ًمٙمؾِّ ُمٓمَّٚمع يٛمرُّ 

َ ُمٜمٝم٤م سمام يكم:  يٚمحَظ سمٞمرٍس اًمٙمثػَم ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦ِم، واًمتل ىمد ٟمستٓمٞمع إمج٤مل ُم٤م شمٞمرسَّ

صمؿ رأي٧م آي٦م ُأظمرى ذم اًمسامء قمٔمٞمٛم٦م وقمجٞمب٦م ؾمبٕم٦م ُمالئٙم٦م ُمٕمٝمؿ اًمسبع 

: إنَّ اًمٜمصَّ خمتصٌّ سم٠مطمداِث آظمِر اًمزُم٤من، وهق هلليمٛمَؾ همْم٥م ااًمرضسم٤مت إظمػمة ٕن هب٤م أُ 

، وُيٙمل شمٗم٤مصٞمَؾ طُمٙمِؿ ا ـِ صدوِر اًمٜمصِّ شمٕم٤ممم، وشمٕم٤مُمَٚمُف ُمَع إُُمِؿ  هللُمست٘مبٌَؾ سم٤مًمٜمسب٦ِم ًمزُم

، ويمٞمَػ  واًمِمٕمقِب اًمتل شم٘متْمٞمِف طمٙمٛمتُف شمٕم٤ممم، وىمقاٟملَم شم٠مديبٞم٦ٍَّم ًمٕمٛمقِم ظمٚم٘مِف قمزَّ وضمؾَّ

ظمَر اًمزُم٤مِن، وسم٠ميِّ ـمري٘م٦ٍم!؟. ؾمٞمٙمقُن اًمت٠مدي٥ُم آ

سمٜم٤مر واًمٖم٤مًمبلم قمغم اًمقطمش وصقرشمف وقمغم ؾمٛمتف  ورأي٧م يمبحر ُمـ زضم٤مج خمتٚمط :9

: إنَّ اًمذيـ اٟمتٍموا قمغم ُمٙم٤مئِد هللوقمدد اؾمٛمف واىمٗملم قمغم اًمبحر اًمزضم٤مضمل ُمٕمٝمؿ ىمٞمث٤مرات ا

ًمٖمٞمبل هلؿ، ورقم٤ميتِف إقمٔمؿ، وهمٚمبقُه سمؼميم٦ِم اخلروِف أي اًمٙمبِش اعمذسمقح، وإُمدادِه ا هللقمدوِّ ا

وُأقمٓمقا  شمٕم٤ممم، ُمٜمٝم٤م ُمٜم٤مضم٤مشَمُف وىمرسَمُف واحلدي٨َم ُمٕمفُ  هللهلؿ، ُأقمٓمقا يمراُم٤مٍت وطمبقاٍت ُمـ ا

ّٓ وؾم٤مئَؾ وأرساَر ذًمؽ، وُأقمٓمقا ومقَق ذًمَؽ اًمٙمثػَم اًمٙمثػَم، واًمذي ٓ يٕمرومُف  اعمٕمٓمل  إ

 واعمٗمٞمُض ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف!.

اخلروف ىم٤مئٚملم قمٔمٞمٛم٦م وقمجٞمب٦م هل وشمرٟمٞمٛم٦م  هلل: وهؿ يرشمٚمقن شمرٟمٞمٛم٦م ُمقؾمك قمبد ا6

 أقمامًمؽ أهي٤م اًمرب اإلًمف اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء قم٤مدًم٦م وطمؼ هل ـمرىمؽ ي٤م ُمٚمؽ اًم٘مديسلم*.

ُمـ ٓ خي٤مومؽ ي٤م رب ويٛمجد اؾمٛمؽ ٕٟمؽ وطمدك ىمدوس ٕن مجٞمع إُُمؿ ؾمٞم٠مشمقن 

 ويسجدون أُم٤مُمؽ ٕنَّ أطمٙم٤مُمؽ ىمد افمٝمرت: 

                                           

، اًمٕمٝمد اجلديد، إصؾ اًمٕمؼمي. اًمٕمٝمد اجلديد، ؾمٗمر اًمرؤي٤م 8 -0: 04: ؾمٗمر اًمرؤي٤م: إصح٤مح رىمؿ 0

، دار اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس ذم اًمنمق 994ص ،8 - 0، اًمٗم٘مرات 04)رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت(، اإلصح٤مح 

، اًمٕمٝمد اجلديد، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من، 8 - 0: 04ط، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم. رؤي٤م يقطمٜم٤م، إوؾم

 اًمٙمت٤مب اعم٘مدس.
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ؾم٦ِم سم٠منَّ هٜم٤مَك صٚم٦ًم وقُمٚم٘م٦ًم وصمٞم٘م٦ًم ُيثب٧ُم هذا اًمٜمصُّ وهمػُمُه ُمـ ٟمّمقِص إؾمٗم٤مِر   اعم٘مدَّ

 واًمرؾمؾ
ِ
ُ ضمٚمٞم٤ًّم ُمـ  ^وومريدًة ُمـ ٟمققمٝم٤م ًمٚمذسمٞمِح إقمٔمِؿ ُمَع يُمؾِّ إٟمبٞم٤مء يمام يتبلمَّ

وشمرٟمٞمٛمَتُف × اًمٜمّمقِص اًمتل شمٕمرضٜم٤م هل٤م. وهٜم٤م يثب٧ُم هذا اًمٜمصُّ أنَّ شمرشمٞمَؾ ُمقؾمك اًمٙمٚمٞمؿ

شمٞمٚمُٝمام واطمد، ودقم٤مُءمه٤م واطمٌد، وقمٚمٛمٝمام اعمب٤مريم٦م هل ٟمٗمسٝم٤م شمرٟمٞمٛم٦ُم اًمٙمبِش اعمذسمقِح، وشمر

واطمٌد، إذ اعمٜمبُع واعمٜمٝمُؾ واطمٌد، واعمٕملُم اًمّم٤مذم اًمزُٓل واطمٌد!، سمؾ ٕنَّ اجلٛمٞمَع، سمٛمـ ومٞمٝمؿ 

قا اًمٗمٞمَض اًمرسم٤منَّ سمقاؾمٓم٦ِم هذا اعم٘مدس اعمب٤مرك  إٟمبٞم٤مُء واًمرؾمُؾ، ىمد أظمذوا ُمـ اًمذسمٞمح وشمٚم٘مَّ

٦ِم  وقمؼمُه ذم يمؾِّ اًمٕمقاملِ!. وىمد ضم٤مء ـَ يريدوَن اعمٕمروم٦َم احل٘مَّ ٦ٍم ًمٚمذي ذًمؽ ذم اؿم٤مراٍت ُمٝمٛمَّ

سَمَد ظمٚمَػ فمٝمقِرِهؿ!، وُمٜمٝم٤م:  ويسَٕمقَن إمم أصِؾ ُم٤م يٜمٗمُع اًمٜم٤مَس ويذروَن اًمزَّ

أؾمـقة أٟمـ٧م  هللًمٚمحسـلم: يـ٤م أسمـ٤م قمبـد ا ىم٤مل: ىم٤مل قمكمٌ × هللقمـ ضم٤مسمر، قمـ أيب قمبد ا 

ـُ  ، وُم٤م ي٠مشمز سمفِ دوةُ اًم٘مهل  ؾمقةَ إُ . وأٟم٧م قمٚمٞمٌؿ سم٠منَّ (0)...اًمخ!؟ىمدُم٤مً   ، واعمٕمٜمك اعمـراُد،احلزي

 .(9)...اًمخ!، أو ي٠مشمز سمذيمر ُمّمٞمبتؽ يمؾ طمزيـاخلٚمؼ ي٘متدون سمَؽ  أٟمؽ أؾمقةُ  أي صمب٧م ىمديامً 

. هللوؾمٞم٠ميت سمٞم٤مُن ذًمؽ ذم حمّٚمِف سمٕمقِن ا  قمزَّ وضمؾَّ

 )الربًُح وهنصازُه ُلُي الغاليىن(  زةثاودًا: سى

ِر ًمذسمٞمِح ا أيمدت اًمٜمّمقص اعم٘مدؾم٦م قمغم طمتٛمٞم٦ّمِ   وأٟمّم٤مرِه اعمٞم٤مُملم ذم يمؾِّ  هللاًمٜمٍِم اعم١مزَّ

، وومٞمِف ٟمٞمُؾ درضم٤مِت اًم٘مرِب واعمٜم٤مزِل  قمٍٍم وزُم٤مٍن، وهَق اًمٜمٍُم اعمٕمٜمقيُّ واًمروطملُّ واًمٜمٗمزُّ

اًمرومٞمٕم٦ِم قمٜمَد احلؼِّ ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف، وذًمَؽ سم٤مًمّمؼِم اًمٕمٔمٞمِؿ، واجلٝم٤مِد سم٤مجلسٞمِؿ، ذم يمؾِّ إطمقاِل 

دت أيْم٤ًم سمِمٙمٍؾ ُمب٤مٍذ قمغم اًمٜمٍِم اًمٜمٝم٤مئلِّ احل٤مؾمِؿ ذم آظمِر اًمزُم٤مِن، وإطمداِث!، وأيمَّ 

ويمٞمَػ ؾمٞمٙمقُن ٟمٍمًا ُمٕمٜمقي٤ًم روطمٞم٤ًم، ويمذًمَؽ ُم٤مدّي٤ًم أيْم٤ًم وهق اإلٟمتّم٤مُر اًمٙمبػُم ذم قم٤مملِ 

اًمدٟمٞم٤م!، هذا وىمد رؾمٛم٧م هلذا اًمٜمٍم اإلهللِّ اعمب٤مرك صقرًا رائٕم٦ًم ومريدًة ُمـ ٟمققمٝم٤م ذم 

                                           

 .049. اًمٕمقامل: ص989ص ،55ج . سمح٤مر إٟمقار:041ص : يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات:0

 .989ص ،55ج : اٟمٔمر، سمح٤مر إٟمقار:9
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( ُمـ ؾمٗمر اًمرؤي٤م ًمٞمقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان 07) ٨ُم ضم٤مء ذم اإلصح٤مح رىمؿقمٔمٛمتٝم٤م ومج٤مهل٤م، طمٞم

ُف:   اًمالهقيت ُم٤م ٟمّمُّ

 صمؿ ضم٤مء واطمد ُمـ اًمسبٕم٦م اعمالئٙم٦م اًمذيـ ُمٕمٝمؿ اًمسبٕم٦م اجل٤مُم٤مت وشمٙمٚمؿ ُمٕمل ىم٤مئالً  0

اًمتل زٟمك ُمٕمٝم٤م ُمٚمقك  9زم هٚمؿ وم٠ُمريؽ ديٜمقٟم٦م اًمزاٟمٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اجل٤مًمس٦م قمغم اعمٞم٤مه اًمٙمثػمة* 

ومٛم٣م يب سم٤مًمروح إمم سمري٦م ومرأي٧م اُمرأة  6إرض ُمـ مخر زٟم٤مه٤م*  إرض وؾمٙمر ؾمٙم٤من

واعمرأة  5ضم٤مًمس٦م قمغم وطمش ىمرُمزي ممٚمقء أؾمامء دمديػ ًمف ؾمبٕم٦م رؤوس وقمنمة ىمرون* 

يم٤مٟم٧م ُمترسسمٚم٦م سم٤مرضمقان وىمرُمز وُمتحٚمٞم٦م سمذه٥م وطمج٤مرة يمريٛم٦م وًم١مًم١م وُمٕمٝم٤م يم٠مس ُمـ 

٤م اؾمؿ ُمٙمتقب رس سم٤مسمؾ وقمغم ضمبٝمتٝم 4ذه٥م ذم يده٤م ممٚمقة رضم٤مؾم٤مت وٟمج٤مؾم٤مت زٟم٤مه٤م* 

ورأي٧م اعمرأة ؾمٙمرى ُمـ دم اًم٘مديسلم وُمـ دم  8اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُأم اًمزوان ورضم٤مؾم٤مت إرض* 

صمؿ ىم٤مل زم اعمالك عم٤مذا شمٕمجب٧م أٟم٤م أىمقل  7ؿمٝمداء يسقع ومتٕمجب٧م عم٤م رأيتٝم٤م شمٕمجب٤ًم قمٔمٞماًم* 

طمش اًمق 8ًمَؽ رس اعمرأة واًمقطمش احل٤مُمؾ هل٤م اًمذي ًمف اًمسبٕم٦م اًمرؤوس واًمٕمنمة اًم٘مرون* 

اًمذي رأي٧م يم٤من وًمٞمس أن وهق قمتٞمد أن يّمٕمد ُمـ اهل٤موي٦م ويٛم ي إمم اهلالك وؾمٞمتٕمج٥م 

اًمس٤ميمٜمقن قمغم إرض اًمذيـ ًمٞمس٧م أؾمامؤهؿ ُمٙمتقسم٦م ذم ؾمٗمر احلٞم٤مة ُمٜمذ شم٠مؾمٞمس اًمٕم٤ممل 

هٜم٤م اًمذهـ اًمذي ًمف طمٙمٛم٦م اًمسبٕم٦م  9طمٞمٜمام يرون اًمقطمش اٟمف يم٤من وًمٞمس أن ُمع اٟمف يم٤مئـ* 

وؾمبٕم٦م ُمٚمقك مخس٦م ؾم٘مٓمقا وواطمد  01قمٚمٞمٝم٤م اعمرأة ضم٤مًمس٦م* اًمرؤوس هل ؾمبٕم٦م ضمب٤مل 

واًمقطمش اًمذي يم٤من  00ُمقضمقد وأظمر مل ي٠مت سمٕمد وُمتك أشمك يٜمبٖمل أن يب٘مك ىمٚمٞمال* 

واًمٕمنمة اًم٘مرون اًمتل  09وًمٞمس أن ومٝمق صم٤مُمـ وهق ُمـ اًمسبٕم٦م و يٛم ي إمم اهلالك* 

يمٛمٚمقك ؾم٤مقم٦م واطمدة  رأي٧م هل قمنمة ُمٚمقك مل ي٠مظمذوا ُمٚمٙم٤م سمٕمد ًمٙمٜمٝمؿ ي٠مظمذون ؾمٚمٓم٤مهنؿ

 05ه١مٓء هلؿ رأي واطمد ويٕمٓمقن اًمقطمش ىمدرهتؿ وؾمٚمٓم٤مهنؿ*  06ُمع اًمقطمش* 

ه١مٓء ؾمٞمح٤مرسمقن اخلروف واخلروف يٖمٚمبٝمؿ ٕٟمف رب إرسم٤مب وُمٚمؽ اعمٚمقك واًمذيـ ُمٕمف 

صمؿ ىم٤مل زم اعمٞم٤مه اًمتل رأي٧م طمٞم٨م اًمزاٟمٞم٦م ضم٤مًمس٦م هل  04وُم١مُمٜمقن*  ُمدقمقون وخمت٤مرون
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وأُم٤م اًمٕمنمة اًم٘مرون اًمتل رأي٧م قمغم اًمقطمش ومٝم١مٓء  08ٜم٦م* ؿمٕمقب ومجقع وُأُمؿ واًمس 

ٓن  07ؾمٞمبٖمْمقن اًمزاٟمٞم٦م وؾمٞمجٕمٚمقهن٤م ظمرسم٦م وقمري٤مٟم٦م وي٠ميمٚمقن حلٛمٝم٤م وُيرىمقهن٤م سم٤مًمٜم٤مر* 

ويٕمٓمقا اًمقطمش ُمٚمٙمٝمؿ طمتك  وضع ذم ىمٚمقهبؿ أن يّمٜمٕمقا رأيف وأن يّمٜمٕمقا رأي٤م واطمدا هللا

يٜم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل هل٤م ُمٚمؽ قمغم ُمٚمقك واعمرأة اًمتل رأي٧م هل اعمد 08* هللشمٙمٛمؾ أىمقال ا

 . (0)إرض*

هبذا اًمٜمّص أن يٚمحَظ سمٞمرٍس اًمٙمثػَم ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦ِم واًمتل ىمد  ويٛمٙمـ ًمٙمؾِّ ُمٓمَّٚمع يٛمرُّ  

 ٟمستٓمٞمع إمج٤مل اًمٞمسػم ُمٜمٝم٤م سمام يكم:

وُمـ دم ؿمٝمداء يسقع ومتٕمجب٧م عم٤م رأيتٝم٤م  : ورأي٧م اعمرأة ؾمٙمرى ُمـ دم اًم٘مديسلم0

 قمٚمٞمٝمُؿ اًمسالم ُمـ إسم٤مدٍة وفمٚمٍؿ شمٕمجب٤ًم قمٔمٞماًم: و
ِ
ؾمقن واًمِمٝمداء َض ًمُف اعم٘مدَّ هل يمٜم٤مي٦ٌم قمام شمٕمرَّ

وهؿ اًمٚمدود  ُمٜم٘مٓمِع اًمٜمٔمػم، واًمسٙمُر ُمـ دُم٤مئٝمؿ دًٓم٦ٌم قمغم اًمتِمّٗمّل واحل٘مد اًمذي ُم٤مرؾمُف قمدُّ

ٌ وقمجٞم٥م ضمّدًا، ومٝمَق ُيٜمبلُء قمـ طمسٍد وطم٘مٍد ُمٕمتٍَّؼ ىَمؾَّ ٟمٔمػمُه ذم يمؾِّ قمقا هؿ، وهق حمػمِّ ملِ ضدَّ

 اًمقضمقِد!.

: وؾمٞمتٕمج٥م اًمس٤ميمٜمقن قمغم إرض اًمذيـ ًمٞمس٧م أؾمامؤهؿ ُمٙمتقسم٦م ذم ؾمٗمر احلٞم٤مة 9

ؾم٦ِم، هق  ُمٜمذ شم٠مؾمٞمس اًمٕم٤ممل: وهذا اًمسٗمر اعمب٤مرك اًمذي ُذيمَِر ُمرارًا وشمٙمرارًا ذم إؾمٗم٤مِر اعم٘مدَّ

ُمٜمُذ  إقمٔمؿ، اًمذي ومٞمِف أؾمامُء حمبٞمِف وُمريديِف وأشمب٤مقمف وظمداُمِف وقمِم٤مىمفِ  هللؾمٗمُر ذسمٞمِح ا

ٟم٧م شمٚمَؽ إؾمامُء اعمب٤مريم٦م وظمتٛم٧م سمختٍؿ ُمـ ذه٥ٍم  ِه، وم٘مد دوِّ
ِ
شم٠مؾمٞمِس اًمٕم٤مملِ وإمم اٟم٘مْم٤مء

ًمٞمَس ُمـ أظمت٤مِم اًمدٟمٞم٤م، ومٝمُؿ اعمب٤مريمقَن!، وأُم٤م همػمهؿ ومسُٞمبٝمروَن طمتاًم سمتٚمَؽ إطمداِث 

ـ طمرسٍة ٓ وطمٞمٜماَم يروَن اعم٘م٤مَم اًمِم٤مُمخ واًمدرضم٤مت اًمرومٞمٕم٦ِم ًُٕمئَؽ اًمٙمراِم اًمؼمرِة!، ومٞم٤مهل٤م ُم

                                           

ًمٕمؼمي. اًمٕمٝمد اجلديد، ؾمٗمر اًمرؤي٤م ، اًمٕمٝمد اجلديد، إصؾ ا08 -0: 07: ؾمٗمر اًمرؤي٤م: إصح٤مح رىمؿ 0

، دار اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس ذم اًمنمق 998ص ،08 - 0، اًمٗم٘مرات 07)رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت(، اإلصح٤مح 

اًمٕمٝمد اجلديد، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من،  ،08 - 0: 07إوؾمط، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم. رؤي٤م يقطمٜم٤م، 

 اًمٙمت٤مب اعم٘مدس.
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 شمٜم٘م ي أسمدًا، وي٤مًمُف ُمـ ظمرساٍن ُمبلٍم!.

 ه١مٓء 05وؾمٚمٓم٤مهنؿ*  : ه١مٓء هلؿ رأي واطمد ويٕمٓمقن اًمقطمش ىمدرهتؿ6

ؾمٞمح٤مرسمقن اخلروف واخلروف يٖمٚمبٝمؿ ٕٟمف رب إرسم٤مب وُمٚمؽ اعمٚمقك واًمذيـ ُمٕمف 

 ُمدقمقون وخمت٤مرون وُم١مُمٜمقن: 

قمغم طمرِب اًمٙمبِش اعمب٤مرك ذم يمؾِّ  وهق إمج٤مٌع ٓ يٜمٗمؽُّ وحت٤مًمٌػ قمجٞم٥ٌم قِمؼَم اًمٕمقاملِ  

ر  اًمدهقِر واًمٕمّمقر، طمرسم٤ًم ٓ هقادَة ومٞمٝم٤م أسمدًا!، وًمٙمـ اًمٜمص هٜم٤م يِمػُم إمم اًمٜمٍِم اإلهللِّ اعم١مزَّ

، وٕنَّ روَح اًمٜمصِّ  ذم آظمِر اًمزُم٤من وذًمؽ ًمقرود ؾملُم اإلؾمت٘مب٤مل اًمقاضح٦ِم ذم اًمٜمصِّ

 إدي٤مِن اًمساموي٦ِم!. يمذًمؽ، وُم٤م قمٚمٞمِف اًمٕم٘مُؾ واًمٜم٘مُؾ واًمقضمدان ذم يمؾِّ 

ُ اًمٜمصُّ ُم٤م يٙمقُن قمٚمٞمِف ذم احلروِب إظمػمِة ذم إرِض ِضدَّ احلؼِّ وأهٚمِف،  ويمذًمَؽ يبلمِّ

ووراصمتٝم٤م ٕطمب٤مِب اًمٙمبِش اعمذسمقح. واًمٜمصُّ واضُح اًمدًٓم٦ِم ذم يمثػٍم ُمـ وم٘مراشمِف أيْم٤ًم ذم 

، ودمكّم آؾمؿ إقمٔمؿ جلب٤مِر اًمساموا ِت وإرض قمغم طمبٞمبِف ووًمٞمِِّف اًمٜمٍِم اًمٜمٝم٤مئلِّ احلتٛملِّ

 اعمذسمقح ذم طُمبِِّف وُمـ أضمِؾ ديٜمِف وأطمٙم٤مُمِف وإٟم٘م٤مِذ إُمِؿ واًمِمٕمقِب!. 

َر اؾمؿ )رب إرسم٤مب وُمٚمؽ اعمٚمقك(، وهق شم٤مرًة ُيٕمٓمك   وٟمرى ذم اًمٜمّمقص شمٙمرُّ

 ًمٚمٛمٜم٘مِذ إقمٔمِؿ قمٚمٞمِف اًمّمالة واًمسالم اًمذ ئمٝمُر ذم آظمر اًمزُم٤من، وُأظمرى ًمٚمٙمبِش اعمذسمقح ذم

!، ومٝمام ُمٔمٝمٌر ٓؾمٍؿ واطمٍد، وٓ ومرَق سمٞمٜمٝمام أسمدًا، ومٝمام ٟمقٌر واطمٌد!. ووَصَػ اًمٜمصُّ هللا

، وذم
ِ
اء  واًمرضَّ

ِ
اء ـَ ُمٕمُف، أي اعمراسمٓمقَن ُمٕمُف قمغم اًمرسَّ يُمؾِّ شم٘مٚمُّب٤مِت اًمٕمّمقِر  أٟمّم٤مَرُه اًمذي

وَن ذم يمؾِّ اًمٕمقاملِ  ؿ ُمدقمقُّ هقِر، وشمرادِف اإلُمتح٤مٟم٤مِت اًمٕمسػمِة، سم٠مهنَّ ، ُمّمٓمٗمقوَن ُمـ واًمدُّ

قمزَّ وضمؾَّ إززمِّ اًمس٤مسمِؼ!،  هللشمٕم٤ممم، وخمت٤مروَن ُمـ سملِم مجٞمِع اخلالئِؼ سمٕمٚمِؿ ا هللىمبِؾ ا

 : وُم١مُمٜمقن طمؼَّ اإليامِن اًمذي ُيبُُّف ويرشمْمٞمِف اًمب٤مري ضمؾَّ ؿم٠مُٟمُف إىمدس!، وم٘م٤مل اًمٜمصُّ

ون وخمت٤مرون وُم١مُمٜمقن...اًمخ!(، ومٝمؿ يمذًمؽ يمام قمروم ٜم٤مهؿ سم٤مًمقضمداِن!، )واًمذيـ ُمٕمُف ُمدقمقُّ

ومٝمٜمٞمئ٤ًم هلؿ هذا اعم٘م٤مم اًمِم٤مُمخ، واًمنمف اًمب٤مذخ، وهذا اًمثٜم٤مء اجلٛمٞمؾ ُمـ ضمب٤ّمِر اًمسامواِت 

 وإرِض، وي٤مهل٤م ُمـ طمرسٍة ٓ شمٜم٘م ي ٕقمدائِف اعم٤مرىملم!.
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 (لى الفاتُح خلزائن  األسساز  )الربًُح زةتاسعًا: سى 

ـِ   أرساِر اًمربِّ اًمقدود ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف  وهذا اًمذسمٞمُح اعمب٤مرُك هق اًمٗم٤مشمُح إقمٔمُؿ خلزائ

اعمٜمٞمػ، وىمد ىم٤مَم ومٕماًل ذم قم٤مملِ احلؼِّ واإلؾمتح٘م٤مِق ُمـ وؾمِط إٟمبٞم٤مء واًمرؾمِؾ قمٚمٞمٝمُؿ اًمّمالُة 

َـّ ىمٞم٤مُمُف هذا يم٤مَن ُم١معم٤ًم وُمبٙمٞم٤ًم وسم٤مقمث٤ًم ًمٚمُحزِن وإؾمك جلٛمٞمِع اخلٚمِؼ اخلػّمِ ذم  واًمسالُم، وًمٙم

ِؾ وُمـ هق ذم ُمرشمبتٝمؿ!، وذًمَؽ ٕٟمَُّف ىم٤مَم سم٤مهلٞمئ٦ِم اًمتل ُذسمَِح يمؾِّ اًمٕمقاملِ وأوهلُؿ إٟمبٞم٤مء واًمرؾم

( ُمـ ؾمٗمر 4) ومٞمٝم٤م، وسم٤محل٤مًم٦ِم اًمتل اٟمتُٝمٙم٧م ومٞمٝم٤م طمرُمتُُف...اًمخ!، وم٘مد ضم٤مء ذم اإلصح٤مح رىمؿ

ُف:   اًمرؤي٤م ًمٞمقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان اًمالهقيت ُم٤م ٟمّمُّ

خمتقُم٤ًم ورأي٧م قمغم يٛملم اجل٤مًمس قمغم اًمٕمرش ؾمٗمرًا ُمٙمتقسم٤ًم ُمـ داظمؾ وُمـ وراء 0

ورأي٧م ُماليم٤ًم ىمقّي٤ًم يٜم٤مدي سمّمقٍت قمٔمٞمٍؿ ُمـ هق ُمستحٌؼ أن يٗمتح اًمسٗمر  9سمسبٕم٦ِم ظُمتقٍم* 

ومٚمؿ يستٓمع أطمد ذم اًمسامء وٓ قمغم إرض وٓ حت٧م إرض ان يٗمتح  6ويٗمؽ ظمتقُمف* 

ومٍمت أٟم٤م أسمٙمل يمثػمًا ٕٟمُف مل يقضمد اطمٌد ُمستح٘م٤ًم أن يٗمتح  5اًمسٗمر وٓ أن يٜمٔمر إًمٞمف* 

وم٘م٤مل زم واطمد ُمـ اًمِمٞمقخ ٓ شمبِؽ هَق ذا ىمد همٚم٥م إؾمد  4أُه وٓ أن يٜمٔمر إًمٞمف* اًمسٗمر وي٘مر

ورأي٧م وم٢مذا ذم  8اًمذي ُمـ ؾمبط هيقذا أصؾ داود ًمٞمٗمتح اًمسٗمر ويٗمؽ ظمتقَُمُف اًمسبٕم٦م* 

ًمف ؾمبٕم٦ُم  وؾمط اًمٕمرش واحلٞمقاٟم٤مت إرسمٕم٦م وذم وؾمط اًمِمٞمقخ ظمروٌف ىم٤مئٌؿ يم٠مٟمَُّف ُمذسمقٌح 

وم٠مشمك وأظمذ اًمسٗمر ُمـ  7اعمرؾمٚم٦م إمم يمؾ إرض*  هللواح اىمرون وؾمبع أقملم هل ؾمبٕم٦م أر

ت إرسمٕم٦م احلٞمقاٟم٤مت وإرسمٕم٦م  8يٛملم اجل٤مًمس قمغم اًمٕمرش*  وعم٤م أظمذ اًمسٗمر ظمرَّ

واًمٕمنمون ؿمٞمخ٤ًم أُم٤مَم اخلروف وهلؿ يمؾ واطمد ىمٞمث٤مرات وضم٤مُم٤مت ُمـ ذه٥م ممٚم١مة سمخقرًا 

تحؼ أٟم٧م أن شم٠مظمذ وهؿ يؽمٟمٛمقن شمرٟمٞمٛم٦م ضمديدة ىم٤مئٚملم ُمس 9هل صٚمقات اًم٘مديسلم* 

سمدُمؽ ُمـ يمؾ ىمبٞمٚم٦م وًمس٤من وؿمٕم٥م وُأُم٦م*  هللاًمسٗمر وشمٗمتح ظمتقُمف ٕٟمؽ ُذسمح٧م واؿمؽميتٜم٤م 

وٟمٔمرت وؾمٛمٕم٧م صقت  00وضمٕمٚمتٜم٤م إلهلٜم٤م ُمٚمقيم٤ًم ويمٝمٜم٦ًم ومسٜمٛمٚمؽ قمغم إرض*  01

ُمالئٙم٦م يمثػميـ طمقل اًمٕمرش واحلٞمقاٟم٤مت واًمِمٞمقخ ويم٤من قمددهؿ رسمقات رسمقات وأًمقف 
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ٔمٞمؿ ُمستحؼ هق اخلروف اعمذسمقح أن ي٠مظمذ اًم٘مدرة واًمٖمٜمك ىم٤مئٚملم سمّمقت قم09أًمقف* 

ويمؾ ظمٚمٞم٘م٦م مم٤م ذم اًمسامء وقمغم إرض  06واحلٙمٛم٦م واًم٘مقة واًمٙمراُم٦م واعمجد واًمؼميم٦م* 

وحت٧م إرض وُم٤م قمغم اًمبحر يمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ؾمٛمٕمتٝم٤م ىم٤مئٚم٦م ًمٚمج٤مًمس قمغم اًمٕمرش وًمٚمخروف 

يم٤مٟم٧م احلٞمقاٟم٤مت آرسمٕم٦م شم٘مقل و 05اًمؼميم٦م واًمٙمراُم٦م واعمجد واًمسٚمٓم٤من إمم أسمِد أسمديـ* 

 . (0)ًمٚمحل إمم اسمد أسمديـ* آُملم واًمِمٞمقخ آرسمٕم٦م واًمٕمنمون ظمروا وؾمجدوا

ًمٞمقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان اًمالهقيت أن  هبذا اًمٜمّص ُمـ ؾمٗمر اًمرؤي٤م ويٛمٙمـ ًمٙمؾِّ ُمٓمَّٚمع يٛمرُّ 

 يٚمحَظ سمٞمرٍس اًمٙمثػَم ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦ِم واًمتل ىمد ٟمستٓمٞمع إمج٤مل سمٕمْمٝم٤م سمام يكم:

رأي٧م قمغم يٛملم اجل٤مًمس قمغم اًمٕمرش ؾمٗمرًا ُمٙمتقسم٤ًم ُمـ داظمؾ وُمـ وراء(: إنَّ : )و0

ـٌ وسمريم٦ٌم  هذا اًمسٗمُر اعمب٤مرك يُمٚمُُّف وضمٌف وًمٞمَس ومٞمِف فمٝمٌر أسمدًا، ويمٚمُُّف يٛملٌم ٓ ؿمامَل ومٞمِف!، ويمّٚمُف يٛم

وًمٞمَس ومٞمِف همػم ذًمَؽ!، وهق يمذًمؽ، وجي٥ُم أن يٙمقن هٙمذا!، ّٕٟمُف ُيٙمل ص٤مطمبُف اًمذي 

ؾم٧م أؾمامُءُه!، وأٟم٧َم اؾمتقى  قمغم اًمٕمرش، وطمٙمَؿ اًمقضمقَد سم٤مًمرمح٦ِم واًمرأوم٦ِم اعمٓمٚم٘م٦ِم شم٘مدَّ

قمٚمٞمٌؿ! سم٠منَّ اإلؾمتقاء قمغم اًمٕمرِش ًمٞمَس سمٛمٕمٜمك اجلٚمقِس اعم٤مديِّ اًمذي يتب٤مدُر ًمألذه٤من ًمٚمقهٚم٦ِم 

ِة واًم٘مدرِة واًمسٚمٓم٤مِن وهل ُمـ صٗم٤مِت ا قمزَّ  هللإومم، سمؾ هل إؿم٤مرٌة سمٚمٞمٖم٦ٌم واضح٦ٌم ًمٚم٘مقَّ

 اًمذاشمٞم٦َِّم!. وضمؾَّ 

 اخلٚمٞم٘م٦ِم واًمٖم٤مي٦ِم ُمٜمٝم٤م، 9
ِ
: وهق خمتقٌم سمسبٕم٦ِم ظُمتقٍم ُمب٤مريم٦ٍم هل إرساِر اعمب٤مريم٦ِم ًمبدء

ووؾم٤مئِط ومٞمْمِف إمم يمؾِّ خمٚمقٍق ذم اًمقضمقد!، وقمدُده٤م ؾمبٕم٦ٌم ٓ شمزوُد وٓ شمٜم٘مص َأسمدًا!، ومٛمـ 

وطمسٜمِف وهب٤مئِف وقمٔمٛمتِف وًمٓمٗمِف ومج٤مًمِف  هللأو أٟم٘مَص ومٞمٝم٤م ومٝمق مل وًمـ يٕمرَف ُمـ رسِّ ا أزادَ 

ـ أسمدًا ُمـ  ويمذا ؾمخٓمِف وهمْمبِف ؿمٞمئ٤ًم أسمدًا!، وقمٚمٞمِف ومتٙمقن اعمٕمروم٦ُم ًمديِف ٟم٤مىمّم٦ًم، ومٚمـ يتٛمٙمَّ

                                           

، اًمٕمٝمد اجلديد، إصؾ اًمٕمؼمي. اًمٕمٝمد اجلديد، ؾمٗمر اًمرؤي٤م 05 -0: 4: ؾمٗمر اًمرؤي٤م: آصح٤مح رىمؿ 0

، دار اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس ذم اًمنمق 909ص ،05 - 0، اًمٗم٘مرات 4)رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت(، اإلصح٤مح 

 ، اًمٕمٝمد اجلديد، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من،05 - 0: 4اًم٘م٤مهرة، ُمٍم.رؤي٤م يقطمٜم٤م،  إوؾمط،

 اًمٙمت٤مب اعم٘مدس.
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، ٕٟمَُّف مل يٕمرومٝم٤م سمٕمُد!، إذ هق مل   ؿمٙمرِه ومحِدِه قمغم قمٔمٞمِؿ ٟمَِٕمٛمِف أسمدًا، يمام أراَد اًمب٤مري قمزَّ وضمؾَّ

 يزْل ذم اًمتٞمِف واًمبٕمِد يتخبَّط!.

سمٞمُح اعمب٤مرُك، ٕنَّ  وطمتٛمٞم٦َّمُ  ٦ُم هذِه اعمٕمروم٦ِم سم٤مًمٜمسب٦ِم ًمٜم٤م، هل ًمٞمس٧م يمام يٕمرومٝم٤م اًمذَّ وٓسُمّديَّ

ُ قمٜمُف سم٤مًمٜمٗمِس إُمري!، وم٤مٕؾمامُء وإرساُر يم٤مٟم٧م  قمٚمَٛمُف هب٤م يم٤مَن طمْمقرّي٤ًم، ي٘مٞمٜمٞم٤ًّم، وُيٕمؼمَّ

ة ذم ىمٚمبِف اًمنميِػ!.  طم٤مضًة سملم يديِف، وشمٕمٞمُش ُمٕمُف، وذيمره٤م وؿم١موهن٤م ُمست٘مرَّ

  اخلتقم اًمسبٕم٦م اًمتل هل رُمُز ورِسُّ ومتِح هذا اًمسٗمِر اعمب٤مرك، هل َأطم٥مُّ و 
ٍ
 وأقمزُّ رء

رِة،  ؾم٦م، وهل إؾمامُء اعمب٤مريم٦ِم اعمٓمٝمَّ عمٚمٞمِؽ اًمسامواِت وإرض، وإىمرُب إمم ذاشمِف اعم٘مدَّ

ومجُٕمٝم٤م ؾمبٕم٦ٌم وم٘مط ٓ همػم!، وٟمٕمتذر قمـ اإلومّم٤مِح قمٜمٝم٤م هٜم٤م، ًمّمٕمقسم٦ِم احل٤مًم٦ِم احلٛمػمي٦ِم 

َم ؾَمؼُم واًم ٙمٚمبٞم٦َِّم اعمستحٙمٛم٦ِم واعمستنمي٦ِم قمٜمَد اًمٙمثػِم، اًمتل قمرومتٝم٤م ذم سمحثٜم٤م هذا وىمد شم٘مدَّ

 ُ أهمقاره٤م، وم٤مرضمْع إًمٞمٝم٤م ًمٙمل شمٗمرَّ ُمٜمٝم٤م وهترَب ُمٜمٝم٤م هروسمَؽ ُمـ إؾمِد اًمْم٤مري!، وؾمٜمُبلمِّ

  هللسمٕمَض أرساره٤م ذم سمح٨ِم آظمَر ُمست٘مؾ سمٕمقِن ا
ِ
 شمٕم٤ممم، وًمٙمـ يب٘مك أن ٟم٘مقل سم٠منَّ ًمألؾمامء

ٕمداُء سمحْمقهتؿ اًمٙمؼمى هذِه، ومٝمؿ يٕمٞمِمقَن ذم ضَمٜمَّتٝم٤م  أهٚمٝم٤م، واًمٕم٤مرومقَن هب٤م، وهُؿ اًمسُّ

 اًمٗمردوؾمٞم٦َِّم اًمٕمٚمٞم٤م وهؿ سمٕمُد ذم قم٤مملِ اًمّدٟمٞم٤م!.

ف 6 : إٟمَُّف ىمد ُٟمقدَي ذم قم٤ممل احلؼِّ واإلؾمتح٘م٤مِق، ذم مجٞمِع اخلٚمِؼ، َُمـ يستٓمٞمع اًمتنمُّ

اًمسٗمِر اعمب٤مرِك، وومتحِف قمـ صم٘م٦ٍم  ٗم١ٌم حلؾِّ رُمقِز هذاسمٛم٘م٤مٍم َوشمٍر ومريٍد ُمـ ٟمققمِف، وُمـ هق يم

وضمدارٍة وٟمٗمٍس ُمٓمٛمئٜم٦ٍَّم راضٞم٦ٍم ُمرضٞم٦ٍَّم، وسم٤مىمداٍم ُمٜم٘مٓمِع اًمٜمٔمػِم!، إذ َأنَّ هذا اعم٘م٤مُم اًمٗمريُد، 

وهذا اًمسٗمُر اًمقطمٞمُد، هق ُمٙمتقٌب وُمقؾمقٌم ومُم٣م ُمـ ىمبِؾ قمالِم اًمٖمٞمقب قمزَّ وضمؾَّ سم٤مؾمِؿ 

إرسار، وىمٓم٥ُم قم٤مملِ إٟمقار، وهَق اًمرساُج ذم اًمتقراِة واإلٟمجٞمِؾ  ص٤مطمبِف، وص٤مطمبُف هَق رسُّ 

 واًمزسمقِر وهق اعمّمب٤مُح ذم اًم٘مرآِن اًمٙمريؿ...اًمخ!.

ِـّ وٓ ُمـ اإلٟمِس وٓ ُمـ اعمالئٙم٦ِم، سمؾ ويمؾُّ اخلٚمؼ أن 5 : مل يستٓمع أيُّ أطمٍد ٓ ُمـ اجل

ّٓ ؾُّ اخلٚمٞم٘م٦ِم قمٜمُف!، يٜمٔمَر امم هذا اًمسٗمِر اعمب٤مرك ومْماًل قمـ أن يٗمتحُف، وقمجزت يم ُه  إ ُمـ أقمدَّ



  
سمٞمِح   اًمرِسُّ ذم قم٘مٞمدِة اًمذَّ
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ؾم٦ِم اعمب٤مريم٦ِم!. هللا  ًمذًمؽ، وصٜمٕمُف قمغم قمٞمٜمِف، واؾمٓمٜمٕمُف ًمٜمٗمسِف اعم٘مدَّ

ـَ اجلٛمٞمِع، وأّوهلؿ إٟمٞمب٤مُء 4 : واًمبٙم٤مُء هٜم٤م ُمٜم٤مؾم٥ٌم ضمّدًا ذم يُمؾِّ اًمٕمقامل، وُم

ـ  ًمتل فمٝمَر ومٞمٝم٤مأي اًمبٙم٤مُء قمغم هذا اًمذسمٞمِح اعمب٤مرِك وسم٤مهلٞمئ٦ِم اـ  ، ٕنَّ ُمقضققمفُ ^واًمرؾمُؾ 

، واًمبٙم٤مُء اًمٙمثػُم يمام أوضَح هذا اًمٜمصُّ وهمػمُه يٜم٤مؾم٥ُم هذا اعم٘م٤مم،  ىمد طمرَض، وهق سمداي٦ُم اًمرسِّ

 واًمذي ُمٚم١مُه اًمِمحك وإؾمك واًمٚمققم٦م!.

شمِف ذم ذاِت ا8 شمٕم٤ممم،  هلل: انَّ إؾمد اإلهللِّ اًمِمج٤مع واعمٜمتٍُم ذم يمؾِّ اًمٕمقامل، ًمبس٤مًمتِف وىمقَّ

 قم٤مملِ احلؼِّ وإؾمتح٘م٤مِق ذم مجٞمِع اًمٜمِمئآِت، طمس٥م درضم٦م ىمرسمِف ويٛمٜمِف ىمْد همٚم٥َم اجلٛمٞمَع ذم

س.  وسمريمتِف وسمٙمؾِّ ضمدارٍة ومٝمق اعمستحؼُّ اًمقطمٞمد ًمٗمتِح هذا اًمسٗمر اعم٘مدَّ

ِة واًمٕمّمٛم٦ِم واًمٓمٝم٤مرة، ومٚم٘مد 7 : وهذا آؾمُد اًمٖم٤مًم٥ُم، هق ومرٌع ُمب٤مرٌك ُمـ ؿمجرِة اًمٜمبقَّ

 اًمٕمٔم٤مِم واًمرُّ 
ِ
ؾمِؾ اًمٙمرام، وهذا اًمتٕمبػُم واضُح اًمدًٓم٦ِم، هَمٜملٌّ ىم٤مَم ُمـ وؾمِط إٟمبٞم٤مء

 سم٤مٕرساِر!.

: )ورأي٧م وم٢مذا ذم وؾمط اًمٕمرش واحلٞمقاٟم٤مت إرسمٕم٦م وذم وؾمط اًمِمٞمقخ ظمروٌف 8

اعمرؾمٚم٦م إمم يمؾ إرض(:  هللًمف ؾمبٕم٦ُم ىمرون وؾمبع َأقملم هل ؾمبٕم٦م أرواح ا ىم٤مئٌؿ يم٠مٟمَُّف ُمذسمقٌح 

 واًمرؾمِؾ قم
ِ
ٚمٞمٝمُؿ اًمسالُم ًمُف ُمٕمٜمًك قمٛمٞمٌؼ ضمّدًا، ومٝمق ُمـ وؾمٓمٝمؿ إنَّ ىمٞم٤مُمُف ُمـ وؾمِط إٟمبٞم٤مء

وُمـ سمٞمٜمٝمؿ وُمٜمٝمؿ وإًمٞمٝمؿ، وىمد ُصٜمَِع سمدقم٤مئٝمؿ اعمب٤مرك وشمرّضقمٝمؿ اخل٤مًمص ُمّمحقسم٤ًم 

سمدُمققمٝمؿ اًمٖمزيرِة ذم ذًمَؽ اعمقىمِػ اًمٙمريِؿ!. وهق يؽمائك ذم ذًمؽ اًمٕم٤ممل يم٠مٟمَُّف ُمذسمقح، ويمؾُّ 

 ًمروطمٞم٦ِم اجلب٤ّمرِة!.ُم٤م ومٞمِف يمٜم٤مي٦ٌم قمـ ُم٘م٤مُمِف اًمرومٞمع وـم٤مىم٤مشمِف ا

س قمـ يٛملِم ص٤مطم٥ِم اًمٕمرِش اًمٕمٔمٞمِؿ، 9 : ًم٘مد شمٜم٤موَل هذا اًمذسمٞمُح اعمب٤مرُك اًمسٗمَر اعم٘مدَّ

 ومٝمق ي٠مظمُذ ُمٜمُف سمدوِن أيِّ واؾمٓم٦ٍم، وًمٞمَس سمٕمَد هذا اًم٘مرِب ُم٘م٤مُم ىمرٍب أسمدًا!.

ت إرسمٕم٦م احلٞمقاٟم٤مت وإرسمٕم٦م واًمٕمنمون ؿمٞمخ٤ًم أُم٤مَم 01 : )وعم٤م أظمذ اًمسٗمر ظمرَّ

ف(: شمٕمٔمٞماًم وشمٙمرياًم ًمُف، واقمؽماوم٤ًم سمٗمْمٚمِف، وؾمٛمقِّ روطمِف، وُم٘م٤مُمِف ذم قم٤مملِ احلؼِّ اخلرو
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 واحل٘مٞم٘م٦ِم!. 

: )وهؿ يؽمٟمٛمقن شمرٟمٞمٛم٦م ضمديدة ىم٤مئٚملم: ُمستحؼ أٟم٧م أن شم٠مظمذ اًمسٗمر وشمٗمتح 00

د اًمٙمريِؿ، وهل شم٘مقُم  ظمتقُمف(: إمم هٜم٤م وم٘مد سمدأت قمٜمدهؿ قمب٤مدٌة ضمديدٌة ذم ذًمَؽ اًمٕم٤مملِ اعمجرَّ

إقمٔمِؿ( وذيمِر ؿم١موٟمِف وومْم٤مئٚمِف واؾمتح٘م٤مىم٤مشمِف ومحٚمِف  هللؾم٤مِس متجٞمد اخلروف )ذسمٞمِح اقمغم أ

 إقمب٤مء اًمٕمٔمٛمك اًمتل مل يستٓمع همػمُه محٚمٝم٤م!.

سمدُمؽ ُمـ يمؾ ىمبٞمٚم٦م وًمس٤من وؿمٕم٥م وُأُم٦م(:  هلل: )ٕٟمؽ ُذسمح٧َم واؿمؽميتٜم٤م 09

ٜم٦ِم ذم يمؾِّ اًمٕمقاملاعمٕمرو هللذسمُحُف ذم ؾمبٞمِؾ اـ  اًمتٍميُح سم٤محل٘مٞم٘م٦ِم اًمداُمٖم٦ِم هٜم٤م وهل ـ  وم٦ِم واعمتٞم٘مَّ

ـِ  وهبذا اًمتٕمبػم اًمّم٤مدِع سم٤محلؼِّ واحل٘مٞم٘م٦ِم، وهبذا اًمٜمقِع ُمـ اًمٗمٝمِؿ واإلقمؽماف سمٗمْمٚمِف، واًمتحٜمُّ

، وإٟمام يم٤مَن ُمـ 
ٍ
ِب ُمٜمُف، دًمٞمٌؾ قمغم أنَّ يمؾَّ اًمٕمقاملِ ُمديٜم٦ٌم ًمُف سمٙمؾِّ رء ِد إًمٞمِف، واًمت٘مرُّ إًمٞمِف، واًمتقدُّ

٦ِم دُمِف اًمذي ُأريَؼ وؾم٤مَل قمغم إرِض!، ويم٤مَن ذًمَؽ اًمّدُم اًمٓم٤مهِر، وشمٚمَؽ ظمػٍم وسمريم٦ٍم ومٝمق سمؼميم

ـٍ وأٟمبتُف ٟمب٤مشم٤ًم  هللاًمقاىمٕم٦ِم إًمٞمٛم٦ِم سمٛمٜمٔمٍر وُمسٛمٍع ُمـ ا ُف سم٘مبقٍل طمَس شمٕم٤ممم، وىمد شم٘مبَّٚمُف َرسمُّ

 طمسٜم٤ًم!.

ٍ أ06
ـٍ ُمٕملمَّ سمدًا، سمؾ هَق : إنَّ اًمٙمبَش اعمذسمقح ًمٞمَس طمٙمرًا قمغم ـم٤مئٗم٦ٍم ُمٕمٞمٜم٦ٍم أو ُمٚم٦ٍَّم أو دي

ِف وطمبٞمبِف ص٤مطم٥ِم اًمٕمرش  ٧م سمريمتُف اجلٛمٞمَع، ٕٟمُف ُمتخٚمٌِّؼ سم٠مظمالِق رسمِّ ُوضمَد ًمٚمجٛمٞمِع، وقمٛمَّ

 واًمٙمردِّ اًمٕمٔمٞمؿ، ومروُح هذا اًمٜمصِّ وهمػمُه شمقطمل هذِه احل٘مٞم٘م٦ِم!.

: )وضمٕمٚمتٜم٤م إلهلٜم٤م ُمٚمقيم٤ًم ويمٝمٜم٦ًم ومسٜمٛمٚمُؽ قمغم إرض(: وصٌػ ًمإلٟمتّم٤مِر اًمٕمٔمٞمِؿ 05

  هللوهق مت٤مُم ُمنموِع ا ذم آظمِر اًمزُم٤من،
ِ
ِس ذم إرِض، اًمذي ؾَمٕمك ًمُف مجٞمُع إٟمبٞم٤مء اعم٘مدَّ

 وأشمب٤مقمٝمؿ )قمٚمٞمٝمؿ أومْمُؾ اًمّمالِة واًمسالم(، وىمد ُأسمٞمدوا سم٠ممجٕمٝمؿ ذم 
ِ
واًمرؾمِؾ وإوصٞم٤مء

ُػ امم ذًمَؽ  هذا اًمسبٞمؾ، ويم٤مٟم٧م أقمٞمٜمٝمؿ قمٜمَد رطمٞمٚمٝمؿ ويمذا ىمبَؾ رطمٞمٚمٝمؿ شمرٟمقا اًمٞمِف وشمتٚمٝمَّ

  اًمٞمقِم اعمققمقد.

ُمُف ُمـ  َـّ اًمنمارة اًمٕمٔمٛمك وسمػمُق هذا اًمٜمٍم وؿمٕم٤مرُه هَق اًمٙمبُش اعمذسمقح وُم٤م ىمدَّ وًمٙم
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سْمُح اًمٕمٔمٞمؿ، وؾمتٙمقُن وراصم٦ُم إرض سمٞمِد أوًمٞم٤مئِف وأطمب٤مئِف وأٟمّم٤مرِه اًمس٤مًمٙملَم  شمْمحٞم٦ٍم ومٝمَق اًمذِّ

 هنجُف اًمنميػ اعمب٤مرك رهمَؿ ُأٟمقِف إسم٤مًمس٦ِم واًمِمٞم٤مـملم واًمٔم٤معملم!. 

 اًمٙمرام سمذًمؽ اًمٜمٍِم اًمٕمٔمٞمؿ، طمٞم٨ُم ىم٤مل ذم حمٙمِؿ يمت٤مسمِف  هللا هذا وىمد َوقَمدَ 
ِ
شمٕم٤ممم ه١مٓء

٦ًم َوَٟمْجَٕمَٚمُٝمْؿ اًمٙمريؿ: ) ـَ اؾْمتُْْمِٕمُٗمقا ذِم إَْرِض َوَٟمْجَٕمَٚمُٝمْؿ َأئِٛمَّ ِذي َـّ قَمغَم اًمَّ َوُٟمِريُد َأْن َٟمُٛم

ـَ هَلُْؿ ذِم إَْرضِ  .َقاِرصملِمَ اًم : (0)(َوُٟمَٛمٙمِّ ـْ ىَمْرَي٦ٍم سَمٓمَِرْت وَ ). وىم٤مل قمزَّ وضمؾَّ يَمْؿ َأْهَٚمْٙمٜم٤َم ُِم

ـُ  ـْ سَمْٕمِدِهْؿ إَِّٓ ىَمٚمِٞماًل َويُمٜم٤َّم َٟمْح ـْ ُِم ، واإلؿم٤مرُة ذم (9)(َقاِرصملِمَ اًمَُمِٕمٞمَِمتََٝم٤م وَمتِْٚمَؽ َُمَس٤ميمِٜمُُٝمْؿ مَلْ شُمْسَٙم

ُٝمؿ وراصمتِف ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم دىمٞم٘م٦ٌم وقمجٞمب٦ٌم وواضح٦ٌم، وهل شمٕمٜمل وراصم٦َم أوًمٞم٤مئِف وأطمب٤مئِف، ومٛمٚمٙمُ 

.!  ُمٚمَٙمُف، وطمٙمُٛمُٝمؿ طمٙمَٛمُف، ووراصمتٝمؿ وراصمتُف قمزَّ وضمؾَّ

ـَ طمقَل اًمٕمرِش واحلٞمقاٟم٤مت واًمِمٞمقخ 04 : )وٟمٔمرت وؾمٛمٕم٧م صقَت ُمالئٙم٦ٍم يمثػمي

ويم٤من قمددهؿ َرسَمقات َرسَمقات وأًمقف أًمقف. ىم٤مئٚملم سمّمقت قمٔمٞمؿ: ُمستحؼٌّ هق اخلروف 

سم٤مًمنمف اًمب٤مذِخ واًمَٓمقِل اًمِم٤مُمِخ اعمذسمقح...اًمخ(. وهق اقمؽماٌف مجٕملٌّ ذم اعمإِل إقمغم 

 أسمدًا!، وهذا ديدهنؿ ذم شمٚمَؽ اًمٕمقامل، سمْؾ 
ٍ
ًمٚمٙمبِش اعمذسمقح وومْمٚمِف قمغم اجلٛمٞمع سمدوِن اؾمتثٜم٤مء

هقا سمٖمػِم احلؼِّ أُم٤مَم سم٤مرئٝمؿ ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم، وذم  هَل قمب٤مدٌة ذيٗم٦ٌم ٕهنؿ ُمٕمّمقُمقن مل يتٗمقَّ

، وهق جيري وومَؼ ُمِمٞمئ٦ِم اعمقمم  هلل٦ِم احمرِض ىمرسمِف اعمب٤مرك، ويم٤مَن يمّؾ ذًمؽ سمرىض وحمبَّ  قمزَّ وضمؾَّ

.  قمزَّ وضمؾَّ

: )ُمستحؼٌّ هق اخلروف اعمذسمقُح أن ي٠مظمَذ اًم٘مدرَة واًمٖمٜمك واحلٙمٛم٦َم واًم٘مقَة 08

واًمٙمراُم٦َم واعمجَد واًمؼميم٦َم...اًمخ(: اؾمتح٘م٤مىمُف قمٜمَد رسمِف شمب٤مرك وشمٕم٤ممم أن يٛمٜمحُف صٗم٤مشمُف 

سمِف، وظم٤مزٟم٤ًم ًمُف، وقم٤ميمس٤ًم ًمُف قمغم مجٞمِع خمٚمقىم٤مشمِف، وم٘مد وأؾمامَءُه، ويٙمقَن ُمِمتٛماًل قمغم ٟمقِر ر

 أضٗمك قمٚمٞمِف ُمقُٓه قمزَّ وضمؾَّ ٟمقَرُه إشمؿِّ وهب٤مَءُه إقمؿِّ ًمٞمٜم٤مَل هذا اعم٘م٤مم.

                                           

 . 8 ـ 4: : ؾمقرة اًم٘مّمص0
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: )ويمّؾ ظمٚمٞم٘م٦ٍم مم٤م ذم اًمسامء وقمغم إرض وحت٧م إرض وُم٤م قمغم اًمبحر يمؾ ُم٤م 07 

اًمؼميم٦م واًمٙمراُم٦م واعمجد واًمسٚمٓم٤من ومٞمٝم٤م ؾمٛمٕمتٝم٤م ىم٤مئٚم٦ًم: ًمٚمج٤مًمِس قمغم اًمٕمرِش وًمٚمخروِف 

إمم أسمِد أسمديـ(: وه٤م هَق ُيٕمٓمك يمؾَّ اًمؼميم٦ِم واًمٙمراُم٦ِم واعمجِد واًمسٚمٓم٤مِن اًمرسم٤منِّ إمم أسمِد 

أسمديـ سمُٙمؾِّ ضمدارٍة وطمزٍم، وىمد ؿمِٝمَد مجٞمُع اخلٚمِؼ ًمُف ذم شمٚمَؽ اًمٕمقاملِ اًمٜمقراٟمٞم٦َِّم، ويمٗم٤مُه سمذًمَؽ 

ُـّ ٟمح وذائ٥ٌم ذم ٟمقرِه اًمٕمٔمٞمِؿ، وإٟمام  هللـُ ومٝمَق ُمست٠مٟمٌس سمُ٘مرِب اومخرًا، وًمٙمٜمُف ًمٞمَس يمام ٟمٔم

ُدُه اخلالئُؼ سم٠مرسه٤م ٕهنؿ وقَمقا أُمَرُه قمٜمَد ا ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم، ومٝمل قمب٤مدٌة ًمٞمَس هل٤م ُمثٞمٌؾ،  هللمتجِّ

ٌب سمِف إمم ا ، و هللوشم٘مرُّ ّٓ قمزَّ وضمؾَّ  يم٤مٟم٧م اعمالئٙم٦ُم وهمػمهؿ ذم ؿُمٖمٍؾ ؿم٤مهمٍؾ قمـ يُمؾِّ ذًمؽ!. إ

٤مٟم٧م احلٞمقاٟم٤مت إرسمٕم٦م شم٘مقل آُملم واًمِمٞمقخ إرسمٕم٦م واًمٕمنمون ظمّروا : )ويم08

شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ـم٤مقم٦ًم وقمب٤مدًة وحمب٦ًَّم  هللوؾمجدوا ًمٚمحلِّ إمم أسمِد أسمديـ(: يم٤مَن هذا اًمسجقُد 

سم٤ًم، ويم٤من ىمب٤مًم٦َم اًمٙمبِش اعمذسمقح اجل٤مًمس قمـ يٛملم اًمٕمرش وسمحْمقرِه، ومٝمق ٓيٜمٗمؽُّ قمـ  وشم٘مرُّ

أٟمٕمَؿ قمٚمٞمِف اًمب٤مري سمِف، ومٝمق يٜمٔمُر امم اجلٛمٞمِع ُمـ ذًمَؽ اعمٙم٤من اًمنميِػ  هذا اعمٙم٤من ُمٜمُذ أن

 اعم٘مّدس، ويرقمك اًمٕمقاملَ سم٠مرسه٤م، وهل حت٧َم ٟمٔمرِه اًمنميِػ.

 يف آخس  الزوان(  الربًح  )إنبصاُز سىزة ناشسًا:

ص٤مًم٦ٍم إقمٔمؿ، ومٝمق اًمٗم٤مشمُح إيمؼُم سمُٙمؾِّ أ هللًم٘مد يم٤مَن اًمٗمتُح يُمؾَّ اًمٗمتِح سمؼميم٦ِم ذسمٞمِح ا

وسمجدارٍة، وسمٞمدِه ُمٗم٤مشمٞمُح اًمرسِّ إقمٔمؿ، وىمد يُمِمٗم٧م سمؼميمتِف أُم٤مَم اًم٘مّديسلَم وإسمرار، 

( ُمـ ؾمٗمر اًمرؤي٤م ًمٞمقطمٜم٤م 8) واؾمتٜم٤مَر هب٤م اًم٘مري٥ُم واًمبٕمٞمد. ًمذا ٟمجُد ذم اإلصح٤مح رىمؿ

ُف: وٟمٔمرت عم٤م ومتَح اخلروف واطمدًا ُمـ اخلتقِم اًمسبٕم٦ِم اعمٕمٛمدان اًمالهقيت ُم٤م ٟمّمُّ

ومٜمٔمرت وإذا  9واٟمٔمر*  واطمدًا ُمـ إرسمٕم٦م احلٞمقاٟم٤مت ىم٤مئاًل يمّمقِت رقمٍد هٚمؿَّ وؾمٛمٕم٧ُم 

 6وًمٙمل يٖمٚم٥م*  ومرٌس اسمٞمٌض واجل٤مًمس قمٚمٞمف ُمٕمف ىمقٌس وىمد ُأقمٓمل إيمٚمٞماًل وظمرج هم٤مًمب٤مً 

ومخرج ومرٌس آظمر أمحر  5وعم٤م ومتح اخلتؿ اًمث٤من ؾمٛمٕم٧م احلٞمقان اًمث٤من ىم٤مئاًل هٚمؿَّ واٟمٔمر* 

زع اًمسالم ُمـ إرض وأن ي٘متؾ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم وُأقمٓمل ؾمٞمٗم٤ًم وًمٚمج٤مًمس قمٚمٞمف ُأقمٓمل أن يٜمـ
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وعم٤م ومتح اخلتؿ اًمث٤مًم٨م ؾمٛمٕم٧م احلٞمقان اًمث٤مًم٨م ىم٤مئاًل هٚمؿَّ واٟمٔمر ومٜمٔمرت وإذا  4قمٔمٞماًم* 

وؾمٛمٕم٧م صقشم٤ًم ذم وؾمط إرسمٕم٦م  8ومرس اؾمقد واجل٤مًمس قمٚمٞمف ُمٕمف ُمٞمزان ذم يده* 

سمديٜم٤مر و أُم٤م اًمزي٧م واخلٛمر ومال احلٞمقاٟم٤مت ىم٤مئاًل صمٛمٜمٞم٦م ىمٛمح سمديٜم٤مر و صمالث صمامن ؿمٕمػم 

 8و عم٤م ومتح اخلتؿ اًمراسمع ؾمٛمٕم٧م صقت احلٞمقان اًمراسمع ىم٤مئاًل هٚمؿ واٟمٔمر*  7شمرضمه٤م* 

ومٜمٔمرت وإذا ومرس اظمرض واجل٤مًمس قمٚمٞمف اؾمٛمف اعمقت واهل٤موي٦م شمتبٕمف وُأقمٓمٞم٤م ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم قمغم 

تَؿ وعم٤َّم ومتَح اخل 9رسمع إرض أن ي٘متال سم٤مًمسٞمػ واجلقع واعمقت وسمقطمقش إرض* 

وُمـ اضمؾ اًمِمٝم٤مدة اًمتل  هللاخل٤مُمس رأي٧م حت٧م اعمذسمح ٟمٗمقس اًمذيـ ىمتٚمقا ُمـ اضمؾ يمٚمٛم٦م ا

وسظمقا سمّمقت قمٔمٞمؿ ىم٤مئٚملم طمتك ُمتك أهي٤م اًمسٞمد اًم٘مدوس واحلؼ  01يم٤مٟم٧م قمٜمدهؿ* 

وم٠ُمقمٓمقا يمؾ واطمد صمٞم٤مسم٤م سمٞمْم٤م وىمٞمؾ  00ٓ شم٘م ي وشمٜمت٘مؿ ًمدُم٤مئٜم٤م ُمـ اًمس٤ميمٜملم قمغم إرض* 

أيْم٤ًم طمتك يٙمٛمؾ اًمٕمبٞمد روم٘م٤مؤهؿ وُأظمقهتؿ أيْم٤ًم اًمٕمتٞمدون أن  يسػماً  هلؿ أن يسؽمُيقا زُم٤مٟم٤م

وٟمٔمرت عم٤م ومتح اخلتؿ اًمس٤مدس وإذا زًمزًم٦م قمٔمٞمٛم٦م طمدصم٧م واًمِمٛمس  09ي٘متٚمقا ُمثٚمٝمؿ* 

وٟمجقم اًمسامء ؾم٘مٓم٧م إمم  06ص٤مرت ؾمقداء يمٛمسح ُمـ ؿمٕمر واًم٘مٛمر ص٤مر يم٤مًمدم* 

واًمسامء اٟمٗمٚم٘م٧م يمدرج  05* إرض يمام شمٓمرح ؿمجرة اًمتلم ؾم٘م٤مـمٝم٤م إذا هزهت٤م ريح قمٔمٞمٛم٦م

وُمٚمقك إرض واًمٕمٔمامء  04شمزطمزطم٤م ُمـ ُمقضٕمٝمام*  ُمٚمتػ ويمؾ ضمبؾ وضمزيرة

وإهمٜمٞم٤مء وإُمراء وإىمقي٤مء ويمؾ قمبد ويمؾ طمر اظمٗمقا أٟمٗمسٝمؿ ذم اعمٖم٤مير وذم صخقر 

وهؿ ي٘مقًمقن ًمٚمجب٤مل واًمّمخقر اؾم٘مٓمل قمٚمٞمٜم٤م واظمٗمٞمٜم٤م قمـ وضمف اجل٤مًمس قمغم  08اجلب٤مل* 

 وُمـ يستٓمٞمع ٕٟمف ىمد ضم٤مء يقم همْمبف اًمٕمٔمٞمؿ 07روف * اًمٕمرش وقمـ همْم٥م اخل

 .(0)اًمقىمقف*

                                           

، اًمٕمٝمد اجلديد، إصؾ اًمٕمؼمي. اًمٕمٝمد اجلديد، ؾمٗمر اًمرؤي٤م 07 -0: 8: ؾمٗمر اًمرؤي٤م:إصح٤مح رىمؿ 0

، دار اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس ذم 991- 909ص ،07 - 0، اًمٗم٘مرات 8)رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت(، اإلصح٤مح 

ًمٕمٝمد اجلديد، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ا ،07 - 0: 8اًم٘م٤مهرة، ُمٍم.رؤي٤م يقطمٜم٤م،  اًمنمق إوؾمط،

 اًمٙمت٤مب اعم٘مدس. ًمبٜم٤من،
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 اًمقطمِل اًمرسم٤من،   
ِ
يٛمثُِّؾ هذا اًمٜمصُّ إمج٤مًٓ سمديٕم٤ًم، وإجي٤مزًا وؾمٞمٕم٤ًم، ٕٟمُف ُمتٕمٚمٌِّؼ سمٗمْم٤مء

ًٓ وسم٤مًمذات  ٦ِم سمٕم٤مملِ اإلٟمس٤مِن أوَّ ٦ِم هلذِه احلٞم٤مِة اًمدٟمٞم٤م اخل٤مصَّ ومٝمق ٕطَمداِث اعمسػمِة احلٞم٤مشمٞم٦َِّم اعمٝمٛمَّ

اعمحقُر واعمٜمت٘مك واعمجتبك، وسمٕمقاملِ اخلٚمِؼ إظُمرى سم٠مرسه٤م، وارشمب٤مِط يُمؾِّ ذًمَؽ سمٕم٤مملِ اعمٕمٜمك، 

ُه طمدوٌد وٓ ىمٞمقٌد  ّٓ اًمذي ٓ حتدُّ ٦ِم سمِف اًمتل ُمٜمحُف إّي٤مه٤م سمديُع اًمسامواِت  إ ىمقاٟمٞمٜمُف اخل٤مصَّ

ـَ سمٕمقِن ا اًمقاردِة ذم هذا  شمٕم٤ممم اظمتّم٤مَر سمٕمض اعمٕم٤من هللوإرض، وٟمح٤موُل هٜم٤م ضم٤مهدي

 اًمٜمصِّ قِمؼَم اًمٜم٘م٤مِط اًمت٤مًمٞم٦ِم:

: إٟمَّام يم٤مَن اًمٗمتُح يُمؾَّ اًمٗمتِح سمقاؾمٓم٦ِم اًمٙمبِش اعمذسمقح، وذًمَؽ ٕٟمُف هَق اًمٗم٤مشمُح 0

إقمٔمؿ!، وسم٤مًمت٤مزم وم٢منَّ ومٞمَض اًمٕمٚمقِم اًمرسم٤مٟمٞم٦َِّم سمقاؾمٓمتِف ٓ حم٤مًم٦م!. وًمٞمَس سمقؾمٕمٜم٤م اإلؾمؽمؾم٤مل 

همٞمٔم٤ًم ُمـ ومٞمٍض ٕهٚمٝم٤م اًمٓم٤مًمبلَم هل٤م، ومٜم٘مقل: ًم٘مد ورَد هٜم٤م، وًمٙمـ ُٟمبلّمُ ٟم٘مٓم٦ًم ُمـ سمحٍر و

اًمٕمٔمٞمؿ ىمد أوص إمم يمؾِّ أهٚمِف وحمبِّٞمِف  هللُمتقاشمرًا ذم اعمقروِث اإلؾمالُمل اًمنميِػ، أنَّ يمبَش ا

ـَ ذًمَؽ رؾمٛمٞم٤ًّم قمغم رؤوِس إؿمٝم٤مِد، وقمروم٧م سمذًمؽ اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مِس  وُُمريديِف، وأقمٚم

وُمٍمقمِف اًمنميِػ، سمؾ وىمبَؾ شمقضمٝمِف إمم أرِض ُمذسمحِف  وؾمٛمٕمتُف ووقمتُف، وذًمَؽ ىمبَؾ ذسمحفِ 

َؼ ُم٤م سمٕمد وم٤من ُمـ اعمققمقدِة، ىم٤مَل قمٚمٞمِف اًمّمالُة واًمسالم: )...أ  وُمـ مل يٚمحْؼ  ،ِمٝمداؾمتُ  يِبَ  حَلِ

، ومٙمؾُّ ُمـ ريم٥َم ذم ؾمٗمٞمٜمتِف اعمب٤مريم٦ِم ذم يمؾِّ اًمٕمّمقِر واًمدهقِر (0)(مل يدرك اًمٗمتح، واًمسالم يِبَ 

 .!ىمْد أدرَك اًمٗمتَح طمتامً 

: )ومٜمٔمرت وإذا ومرس اسمٞمض واجل٤مًمس قمٚمٞمف ُمٕمف ىمقس وىمد ُأقمٓمل إيمٚمٞماًل وظمرَج 9

ُر ىمبَؾ  هم٤مًمب٤مً  وًمٙمل يٖمٚم٥م(: سمِم٤مرٌة ُمب٤مريم٦ٌم سمٛمٜم٘مِذ اًمٕم٤ممل وُمٜمجٞمِف، وًم٘مد يُمت٥َم ًمُف اًمٜمٍُم اعم١مزَّ

 ظمٚمِؼ اًمٕم٤ممل، ومٝمق إٟمام وضمَد ًمتح٘مٞمِؼ اًمٜمٍِم اإلهللِّ احل٤مؾمِؿ اعمققمقد.

ر وًمٚمج٤مًمس قمٚمٞمف ُأقمٓمل أن يٜمـزع اًمسالم ُمـ إرض وأن : )ومخرج ومرس آظمر أمح6

                                           

. رواه ذم سمّم٤مئر 87: ص54ج . قمٜمف اًمبح٤مر:047ص : يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات، ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ ىمقًمقيف:0

قف: ًمٚمٝم، ا961، ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م: 77، دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م: 8، خمتٍم اًمبّم٤مئر: 580اًمدرضم٤مت: ص

 . 088: 4، إصمب٤مت اهلداة 85: 54، 80: 59، قمٜمٝمؿ اًمبح٤مر 97
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ي٘متؾ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم وُأقمٓمل ؾمٞمٗم٤ًم قمٔمٞماًم(: وقمٌد إهللٍّ سمٕمٔمٞمِؿ اًمٗمتٜم٦ِم اًمتل ؾمؽماومؼ جملء 

 
ِ
ِة اًمٗمتٜم٦ِم واإلُمتح٤من ذم آظمِر اًمزُم٤مِن، وسمٞم٤مِن سمٓمِش إقمداء اعمخٚمِِّص اًمرسم٤منِّ اًمٕمٔمٞمؿ، وؿمدَّ

يب اًمسالم اًمذي ٟم٤مدى سمِف مج ـِ اخمرِّ ؾمِؾ قم  شمٕم٤ممم!. هللٞمُع اًمرُّ

 هلل: )وعم٤َّم ومتَح اخلتَؿ اخل٤مُمس رأي٧م حت٧م اعمذسمح ٟمٗمقس اًمذيـ ىمتٚمقا ُمـ اضمؾ يمٚمٛم٦م ا4

وُمـ اضمؾ اًمِمٝم٤مدة اًمتل يم٤مٟم٧م قمٜمدهؿ. وسظمقا سمّمقت قمٔمٞمؿ ىم٤مئٚملم طمتك ُمتك أهي٤م 

ذم  اًمسٞمد اًم٘مدوس واحلؼ ٓ شم٘م ي وشمٜمت٘مؿ ًمدُم٤مئٜم٤م ُمـ اًمس٤ميمٜملم قمغم إرض...اًمخ(: ىمٚمٜم٤م

: وُيدث ذًمؽ اصمَر إطمداث اعمريرة اًمتل شم٘مع ذم اًمٗمتٜم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م (0)اإلقمت٘م٤مد سمٛمٜمجل اًمٕم٤ممل

ُع واًمبٙم٤مُء واًمْمجٞم٩ُم إمم اـ  اًمٙمؼمى واًمتل شمسقد اًمٕم٤ممل سم٠مرسه، وإن يم٤من هذا ـ  شمٕم٤ممم هللاًمترضُّ

د، ويقم ُمٕمٚم ^ُيدث دوُم٤ًم ُمـ إٟمبٞم٤مء واًمرؾمؾِ  ، وًمٙمـ هٜم٤مك وىم٧ٌم حمدَّ قم، يمام ؾمٞمتبلمَّ

ُع ُمٜمٝمؿ قمغم أؿُمّدِه، واؾمتج٤مسمتُف حمتَّٛم٦ٌم، يمام ذم  ^وؾم٤مقم٦م ُمٕمٞمَّٜم٦م، يٙمقن ومٞمٝم٤م اًمدقم٤مء واًمترضُّ

 اًم٘مرآن واًمٕمٝمديـ:

 :شمٕم٤ممم ذم أي٦م اًمنميٗم٦م هلل: وُمـ ذًمؽ اعمٓم٤مًمب٦م سمتحّ٘مِؼ َوقمد ادم الؼرآن واحلديث: 0

 اؾمتخٚمػ يمام آرض ذم ًمٞمستخٚمٗمٜمّٝمؿ اًمّم٤محل٤مت وقمٛمٚمقا ُمٜمٙمؿ آُمٜمقا اًمذيـ هللا دَ قمَ وَ )

 أُمٜم٤مً  ظمقومٝمؿ سمٕمد ُمـ وًمٞمبّدًمٜمّٝمؿ هلؿ ارشم٣م اًمذي ديٜمٝمؿ هلؿ  ّوًمٞمٛمٙمٜمّـ ىمبٚمٝمؿ ُمـ اًمذيـ

× هللا قمبد ايب قمـ فمبٞم٤من سمـ ٟمسيق قمـوم٘مد روَي . (9)...(ؿمٞمئ٤مً  يب ينميمقن ٓ يٕمبدوٟمٜمل

 ـمٚمع وم٤مذا اًمدٟمٞم٤م، اًمسامء امم ُمالئٙمتف ٕم٤ممموشم شمب٤مرك  ّ ُاًمرب ٕهبط اجلٛمٕم٦م  ًُمٞمٚم٦م يم٤من ذا)إ :ىم٤مل

 ومٞمّمٕمدون اعمٕمٛمقر،اًمبٞم٧م قمٜمد ٟمقر ُمـ ُمٜم٤مسمر واحلسلم واحلسـ وقمكمّ  عمحٛمد ٟمّم٥م اًمٗمجر

 اًمِمٛمس زاًم٧م وم٤مذا اًمسامء، أسمقابويٗمتح ،واعم١مُمٜملم واًمٜمبٞملم اعمالئٙم٦م هلؿ هللا وجيٛمع قمٚمٞمٝم٤م

 هللا وقمد: )ي٦مأ هذه وهق يمت٤مسمؽ ذم وقمدت ذياًم ُمٞمٕم٤مدك رب ي٤م: ’هللا رؾمقل ىم٤مل

                                           

: اإلقمت٘م٤مد سمٛمٜمجل اًمٕم٤ممل ذم اًم٘مرآِن واًمٕمٝمديـ، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمستػم، ًمٚمٛم١مًمػ، ضم٤مُمٕم٦م أهؾ اًمبٞم٧م اًمٕم٤معمٞم٦م، ىمؿ 0

 اعم٘مدؾم٦م.

 .44: ؾمقرة اًمٜمقر: آي٦م 9
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 ُمـ اًمذيـ اؾمتخٚمػ يمام آرض ذم ًمٞمستخٚمٗمٜمّٝمؿ اًمّم٤محل٤مت وقمٛمٚمقا ُمٜمٙمؿ آُمٜمقا اًمذيـ 

 واحلسلم واحلسـ وقمكمٌّ  حمٛمدٌ  خيرُّ  صمؿ ،ذًمؽ ُمثؾ واًمٜمبٞمّقن اعمالئٙم٦م وي٘مقل ،آي٦م( ىمبٚمٝمؿ

 قمب٤مدك  ّواذل ،اصٗمٞم٤مؤك  َوىُمتِؾ ،طمريٛمؽ  َُهتِؽ ىمد وم٤مٟمف اهمْم٥م  ّرب ي٤م :وي٘مقًمقن ؾمّجداً 

 مجٕم٦م يقم يمؾ ذم ودقم٤مؤهؿ ؿم٠مهنؿ وهذا ُمٕمٚمقم، وىم٧م وذًمؽ ،يِم٤مء ُم٤م ومٞمٗمٕمؾ ،اًمّم٤محلقن

 .(0)(اًمخ...هللا طمّج٦م وفمٝمر هللا  ّوزم ظمرج وم٤مذا ،وًمٞمّف وئمٝمر وقمده يٜمجز نأ ممإ

وعم٤م ومتح اخلتؿ اخل٤مُمس، رأي٧م حت٧م  9) :اًمرؤي٤م ضم٤مء ذم ؾمٗمر: طمٞم٨م دم العفدين :2

، وُمـ أضمؾ اًمِمٝم٤مدة اًمتل يم٤مٟم٧م هللاعمذسمح ٟمٗمقس اًمذيـ ىمتٚمقا ُمـ أضمؾ يمٚمٛم٦م ا

وسظمقا سمّمقت قمٔمٞمؿ ىم٤مئٚملم: طمتّك ُمتك أهّي٤م اًمسٞمد اًم٘مّدوس واحلؼ! ٓشم٘م ي 01قمٜمدهؿ

وىمٞمؾ هلؿ أن  وم٤مقمٓمقا يمّؾ واطمد صمٞم٤مسم٤ًم سمٞمْم٤ًم،00وشمٜمت٘مؿ ًمدُم٤مئٜم٤م ُمـ اًمس٤ميمٜملم قمغم إرض. 

وُمٚمقك إرض، واًمٕمٔمامء وإهمٜمٞم٤مء 04امم أن ي٘مقل: .. .أيْم٤مً  يسػماً  زُم٤مٟم٤مً  يسؽمُيقا

 08وذم صخقر اجلب٤مل وإُمراء وإىمقي٤مء، ويمّؾ قمبد ويمّؾ طمّر، أظمٗمقا أٟمٗمسٝمؿ ذم اعمٖم٤مير

وهؿ ي٘مقًمقن ًمٚمجب٤مل واًمّمخقر: اؾم٘مٓمل قمٚمٞمٜم٤م واظمٗمٞمٜم٤م قمـ وضمف اجل٤مًمس قمغم اًمٕمرش 

  .(9)(ّٕٟمف ىمد ضم٤مء يقم همْمبف اًمٕمٔمٞمؿ، وُمـ يستٓمٞمع اًمقىمقف 07 وفوقمـ همْم٥م اخلر

ًمقضمدٟم٤م أّن يمٌؾ ُمٜمٝمام يّمّدق أظمر، وُيٙمل شمٚمؽ  ،(6)وًمق أُمٕمٜم٤ّم اًمٜمٔمر ذم اًمٜمّّملم

 
ِ
واعم٘مّدؾملم  واًمرؾمؾِ  اًمّمقرة اجلٛمٞمٚم٦م ًمٞمقم اًمٗمرج إقمٔمؿ اعمققمقد واًمذي ضم٤مَء دقم٤مُء إٟمبٞم٤مء

                                           

. تػسر 284. الغقبة لؾـعامين، ص431 - 430بنجياز. كور األبصار:  297ص ،52ج : بحار األكوار،1

. مستدركات ظؾم 1710ح 283ص 5. معجم أحاديث ادفدي، ج5ح  146ص 3الزهان، ج

...الخ، واحلديث ضويل أخذكا من موضع 362ص1. مؽقال ادؽارم، ج304ص رجال احلديث،

 احلاجة. 

اًمٕمٝمد اجلديد، إصؾ اًمٕمؼمي.رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت حت٧م  ،07، 08، 00،04، 9،01: 8: ؾمٗمر اًمرؤي٤م 9

، اًمٕمٝمد اجلديد، اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سم٤مًمٚمٖم٦م 07، 08، 01،00،04، 9ت : اًمٗم٘مرا8(: اإلصح٤مح 97رىمؿ )

 اًمٕمرسمٞم٦م، ُمٍم. 

 : إّول ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمرواي٦م اًمنميٗم٦م، واًمث٤من ذم ؾمٗمر اًمرؤي٤م.6
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. ورسمام ىمد ي٘م٤مل اعمب٤مرك ٤مب اعمٝمّٛم٦م ًمتٕمجٞمؾ ذًمؽ اًمٞمقميم٠مطمد إؾمبقمٚمٞمٝمؿ اًمّمالُة واًمسالُم 

٦ٍم شم٘مُع  إنَّ هذا اًمٜمص ُمـ ؾمٗمر اًمرؤي٤م ىمد ٓيتٕمٚمَّؼ أو ٓيدلُّ قمغم أٟمَُّف سمخّمقِص سمٞم٤من طم٤مًم٦ٍم ُمٝمٛمَّ

د  ىمبؾ فمٝمقر وجملء ُمٜمجل اًمٕم٤ممل!؟. وذم ُمٕمرض اجلقاب قمغم ُمثؾ هٙمذا ـمرح جي٥م أن ٟم١ميمِّ

 قمغم ُم٤ميكم:

 ؾمٗمر اًمرؤي٤م ٓ يتٕمٚمَّؼ سمزُمـ صدوره ىمٓمٕم٤ًم، وإٟمَّام هق: )سمِم٤مراٌت إنَّ يُمؾَّ ُم٤م ورَد ذم :0

، وهذا  ( وهل ختصُّ مجٞمَع اًمبنمراٌت وقمٚمقٌم وأطمداٌث ُمست٘مبٚمٞم٦ٍَّم...اًمخ!وحتذي
ٍ
دون اؾمتثٜم٤مء

طمٞم٨م ضم٤مء  ،، ويٙمٗمل إًم٘م٤مء ٟمٔمرٍة قمغم أولِّ اًمسٗمر اعم٘مّدس إلصمب٤مت ذًمؽواضٌح ًمٙمؾِّ ُُمٓمَّٚمع

 ن يٙمقن قمـ ىمري٥ٍم أُم٤م ٓ سمد  هُ بٞمدَ قمَ  َي ًمػُمِ  هللاي٤مه إقمٓم٤مه أح اًمذي يسقع اعمسٞم قمالنُ إ0)ومٞمف: 

 ؾمتٜمٔمرهُ و (0)يت ُمع اًمسح٤مب٠مي ذا قه 7... إمم أن ي٘مقل: يقطمٜم٤م هِ ًمٕمبدِ  فِ اليمِ ُمَ  سمٞمدِ  الً رؾمُمُ  ٜمفُ ٞمَّ سمَ و

اًمٞم٤مء ًمػ وهق إ ٟم٤مأ 8ُملم* آٟمٕمؿ  رضإيٜمقح قمٚمٞمف مجٞمع ىمب٤مئؾ و اًمذيـ ـمٕمٜمقهيمؾ قملم و

 ٟم٤مأ 9يت اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء* ٠ماًمذي يٝم٤مي٦م ي٘مقل اًمرب اًمٙم٤مئـ واًمذي يم٤من وو اًمٜم اًمبداي٦م

 ي٘مقل: ... إمم أنصؼمهيسقع اعمسٞمح و (9)ُمٚمٙمقت ذماًمْمٞم٘م٦م وذيٙمٙمؿ ذم ظمقيمؿ وأيقطمٜم٤م 

ُمٜم٤مير ُمـ ذه٥م*  ؾمبعَ  اًمتٗم٧م راي٧ُم  عم٤مُمٕمل و ؿَ اًمّمقت اًمذي شمٙمٚمَّ  ٟٓمٔمرَ  اًمتٗم٧مُّ 09

قمٜمد  مم اًمرضمٚملم وُمتٛمٜمٓم٘م٤مً إ سمثقٍب  ُمترسسمالً  (6)ٟمس٤منإاسمـ  اًمسبع اعمٜم٤مير ؿمبفُ  وؾمطذم و 06

يم٤مًمّمقف آسمٞمض يم٤مًمثٚم٩م  وم٤مسمٞمْم٤منؾمف وؿمٕمره أُم٤م رأو 05ُمـ ذه٥م*  سمٛمٜمٓم٘م٦مٍ صمديٞمف 

                                           

 شمٕم٤ممم. هلل: إؿم٤مرة امم رضمقع قمٞمسك سمـ ُمريؿ )قمٚمٞمٝمام اًمسالم( وٟمزوًمف امم إرض ُمـ اًمسامء سم٠مُمِر ا0

ذم هذا اًمٕم٤ممل ذم سمحثٜم٤م هذا، وهٜم٤م  هللواًمذي يٕمٜمل طمٙمُؿ ا ×اعمٚمٙمقت قمٜمد قمٞمسك: وىمد أذٟم٤م امم ُمقضقع 9

طمٞم٤ًّم ُمـ ىمؼمه ذم ذًمؽ اًمزُمـ وهق ُم٤مُيسّٛمك سمزُمـ  ×أيْم٤ًم إؿم٤مرة واضح٦م ًمرضمقع ُيٞمك اسمـ زيمري٤م

 اًمرضمٕم٦م قمٜمد اعمسٚمٛملم.

ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،  ًمٚمردِّ قمغم اًمذيـ إدَّقمقا أٟمف إًمف وهق يمثػمٌ  ×: ًم٘م٥م )اسمـ اإلٟمس٤من( يٓمٚمُؼ قمغم قمٞمسك6

امم طمدٍّ يمبػم، وًمٕمؾَّ هذا ُم٤م شمقاشمرت سمف  ×وًمٕمؾَّ اعمٕمٜمك: إن هذا اًمرضمُؾ اعمُِم٤مر اًمٞمف ؿمبٞمٌف سمٕمٞمسك سمـ ُمريؿ

 إظمب٤مر ُمـ يمقن ُمٜمجل اًمٕم٤ممل ُمـ طمٞم٨م اًمِمٙمؾ واهلٞمئ٦م يم٠منَّ ُه إرسائٞمكم... اًمخ.



  

 088  اًم٘مرسم٤من اًمذي ٟمٕم٤مه اإلٟمجٞمؾ× سلماحل
088 

وصقشمف  اشمقنهنام حمٛمٞمت٤من ذم ٠مرضماله ؿمبف اًمٜمح٤مس اًمٜم٘مل يمو 04وقمٞمٜم٤مه يمٚمٝمٞم٥م ٟم٤مر*  

 (0)ذو طمديـ ُم٤مضٍ  و ؾمٞمٌػ  يمقايم٥ٍم  اًمٞمٛمٜمك ؾمبٕم٦مُ  يدهُمٕمف ذم و 08يمّمقت ُمٞم٤مه يمثػمة* 

رايتف ؾم٘مٓم٧م قمٜمد رضمٚمٞمف  ومٚمام07* ىمقهت٤مو وضمٝمف يم٤مًمِمٛمس وهل شم يء ذم  خيرج ُمـ ومٛمف

احلل ويمٜم٧م و 08ظمر* ول وأٟم٤م هق إأٓ ختػ : زم يده اًمٞمٛمٜمك قمكم ىم٤مئالً  ومقضع يمٛمٞم٧ٍم 

ي٧م وُم٤م أُم٤م ر وم٤ميمت٥م 09وزم ُمٗم٤مشمٞمح اهل٤موي٦م واعمقت*  ُملمآسمديـ سمد أأمم إٟم٤م طمل أوه٤م  ُمٞمت٤مً 

 . (9)...(ان يٙمقن سمٕمد هذا* ئـ وُم٤م هق قمتٞمدٌ هق يم٤م

ٟمٗمقَس مجٞمع اًمِمٝمداء وقمغم رأؾمٝمؿ إٟمبٞم٤مء ـ  طمس٥م اإلـمالقـ  : أّٟمُف رأى9 

ٍد، سمؾ طمتك آظمر ؿمٝمٞمٍد ^واًمرؾمؾ ـٍ حمدَّ ، وًمٞمس اًمٜمص ظم٤مص٤ًم سمِمٝمداء ومؽمة ُمٕمٞمَّٜم٦ٍم أو زُم

 ومرضمُف(. هلليس٘مُط ىمبؾ جملء خمٚمِّص اًمٕم٤ممل اعمققمقد )قمجؾ ا

، ويمّؾ ء وإىمقي٤مءُمٚمقك إرض، واًمٕمٔمامء وإهمٜمٞم٤مء وإُمرا ظمقف مجٞمع صمؿَّ أنَّ :6 

صخقر اجلب٤مل وهؿ يتٛمٜمَّقَن اعمقت سمدَل  وذماًمذيـ أظمٗمقا أٟمٗمسٝمؿ ذم اعمٖم٤مير  قمبد ويمّؾ طمّر،

ؿ يِمٝمدون يقم ا ّٓ وًمـ ُيدث قمغم وضمِف إرض  اعمققمقد، يُمؾُّ ذًمَؽ مل هللأهنَّ لء قمٜمَد جم إ

َ قمٜمُف سمٞمقِم اًمٖمْم٥ِم اًمٕمٔمٞمؿ، ف اعمققمقدُمٜمجل اًمٕم٤ممل ذم يقُم  .(6)طمٞم٨م قمؼمِّ

                                           

وُمـ سمٞمٜمٝم٤م  ×اًمذي ي٠ميت سمٛمقاري٨م إٟمبٞم٤مء: يِمػُم سمٕمُض اًمب٤مطمثلم أنَّ هذا إؿم٤مرٌة واضح٦م امم ُمٜمجل اًمٕم٤ممل 0

ذو اًمٗم٘م٤مر، واًمذي هق ذو طمّديـ، اًمذي أقمٓم٤مُه ُٕمػم اعم١مُمٜملم )قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ’ هللؾمٞمػ رؾمقل ا

احلٜمٞمػ، وهق ُمذظمقٌر قمٜمدهؿ، وهذا ُم٤مضم٤مءت سمف اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م،  هلل( ًمٞمداومع سمف قمـ ديـ ا-ع -

 ٘مٞمؼ!.وأصمبتُف قمدد همػم ىمٚمٞمٍؾ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمتح

، اًمٗم٘مرات يمام ُمِم٤مر اًمٞمٝم٤م ذم شمرىمٞمؿ 0اًمٕمٝمد اجلديد، ؾمٗمر اًمرؤي٤م )رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت(، اإلصح٤مح  :9

 : اًمٗم٘مرات يمام ُمِم٤مر اًمٞمٝم٤م ذم شمرىمٞمؿ اًمٜمص،0اًمٜمص، اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ُمٍم. ؾمٗمر اًمرؤي٤م، 

، ُمع إظمتالف يسػم 698 - 694اًمٕمٝمد اجلديد، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من، اًمٙمت٤مب اعم٘مدس، ص

 ذم قمب٤مرات اًمؽممج٦م.

: اإلقمت٘م٤مد سمٛمٜمجل اًمٕم٤ممل ذم اًم٘مرآِن واًمٕمٝمديـ، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمستػم، ضم٤مُمٕم٦م أهؾ اًمبٞم٧م اًمٕم٤معمٞم٦م، ًمٚمٛم١مًمػ: 6
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أيْم٤ًم طمتك يٙمٛمؾ  : )وم٠ُمقمٓمقا يمؾ واطمد صمٞم٤مسم٤ًم سمٞمْم٤ًم و ىمٞمؾ هلؿ أن يسؽمُيقا زُم٤مٟم٤ًم يسػماً 8

اًمٕمبٞمد روم٘م٤مؤهؿ وُأظمقهتؿ أيْم٤ًم اًمٕمتٞمدون أن ي٘متٚمقا ُمثٚمٝمؿ(: وهؿ ذم ُم٘مٕمدهؿ اعمب٤مرك وهق 

ُمرشمبٓمقَن ارشمب٤مـم٤ًم وصمٞم٘م٤ًم سم٢مظمقاهنؿ اًمذيـ مل  ُم٘مٕمُد اًمّمدِق قمٜمد ُمٚمٞمٙمٝمؿ اعم٘متدر، ًمٙمٜمٝمؿ

 يٚمح٘مقا هبؿ سمٕمُد، واإلقمٓم٤مُء هٜم٤م يٛمثُِّؾ ُمٜمتٝمك اًمتحٜمُـّ واًمرقم٤مي٦م ُمـ ىمبِؾ اعمقمم ضمؾَّ وقمال!.

: )وهؿ ي٘مقًمقن ًمٚمجب٤مل واًمّمخقر اؾم٘مٓمل قمٚمٞمٜم٤م واظمٗمٞمٜم٤م قمـ وضمف اجل٤مًمس قمغم 7

يستٓمٞمع اًمقىمقف(: إنَّ وُمـ  اًمٕمرش وقمـ همْم٥م اخلروف. ٕٟمف ىمد ضم٤مء يقم همْمبف اًمٕمٔمٞمؿ

ٚمُف أقمداُءُه  ًمٚمٙمبِش اعمذسمقِح فمٚماًم وقمدواٟم٤ًم يقُم همْم٥ٍم قمٔمٞمٍؿ ُمٝمقٍل ٓ يستٓمٞمُع أن يتحٛمَّ

 ذًمَؽ اًمٞمقِم 
ِ
اعمجرُملَم واعمح٤مرسملَم ًمُف قمغم ُمرِّ اًمٕمّمقِر وخت٤مًمِػ اًمدهقِر أسمدًا!، وٓسمدَّ ُمـ جملء

 شمب٤مرَك شمٕم٤ممم. هللوطمدوصمِف، ٕٟمُف وقمُد ا

ُِ الرَّبًح  لمجىًع ( سىزةحادي نشس:   )زناي

٦ٌم  هللانَّ ذسمٞمَح ا ٦ِم اًمٙمبػمِة، ًمُف رقم٤مي٦ٌم ظم٤مصَّ ؾم٦ِم اعمٜمتٍمِة، وروطمِف إسمقيَّ إقمٔمؿ سمٜمٗمسِف اعم٘مدَّ

٦ٌم شمِمٛمُؾ اخلٚمؼ مجٞمٕم٤ًم، ومٝمق اعمريب إيمؼُم، وهق اعمٕمٚمُِّؿ إروُع ذم اًمقضمقد، ًمذا وم٘مد ورَد  وقم٤مُمَّ

ُف:( ُمـ ؾمٗمر اًمرؤي٤م ًم7) ذم اإلصح٤مح رىمؿ وسمٕمد هذا ٞمقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان اًمالهقيت ُم٤م ٟمّمُّ

رأي٧م أرسمٕم٦م ُمالئٙم٦م واىمٗملم قمغم أرسمع زواي٤م إرض ممسٙملم أرسمع ري٤مح إرض ًمٙمل ٓ 

ورأي٧م ُماليم٤ًم آظمر ـم٤مًمٕم٤ًم ُمـ  9هت٥م ريح قمغم إرض وٓ قمغم اًمبحر وٓ قمغم ؿمجرة ُم٤م* 

ٙم٦م إرسمٕم٦م اًمذيـ ُأقمٓمقا احلل ومٜم٤مدى سمّمقت قمٔمٞمؿ إمم اعمالئ هللُمنمق اًمِمٛمس ُمٕمف ظمتؿ ا

ىم٤مئاًل ٓ شمرضوا إرض وٓ اًمبحر وٓ إؿمج٤مر طمتك  6أن يرضوا إرض واًمبحر* 

وؾمٛمٕم٧م قمدد اعمختقُملم ُمئ٦م وأرسمٕم٦م وأرسمٕملم أًمٗم٤ًم  5ٟمختؿ قمبٞمد إهلٜم٤م قمغم ضمب٤مهٝمؿ* 

ُمـ ؾمبط هيقذا اصمٜم٤م قمنم أًمػ خمتقم ُمـ ؾمبط  4خمتقُملم ُمـ يمؾ ؾمبط ُمـ سمٜمل إرسائٞمؾ* 

ُمـ ؾمبط اؿمػم اصمٜم٤م قمنم  8ٜم٤م قمنم أًمػ خمتقم ُمـ ؾمبط ضم٤مد اصمٜم٤م قمنم أًمػ خمتقم* راوسملم اصم

 7أًمػ خمتقم ُمـ ؾمبط ٟمٗمت٤مزم اصمٜم٤م قمنم أًمػ خمتقم ُمـ ؾمبط ُمٜمسك اصمٜم٤م قمنم أًمػ خمتقم* 



  

 088  اًم٘مرسم٤من اًمذي ٟمٕم٤مه اإلٟمجٞمؾ× سلماحل
088 

ُمـ ؾمبط ؿمٛمٕمقن اصمٜم٤م قمنم أًمػ خمتقم ُمـ ؾمبط ٓوي اصمٜم٤م قمنم أًمػ خمتقم ُمـ ؾمبط  

ًمقن اصمٜم٤م قمنم أًمػ خمتقم ُمـ ؾمبط يقؾمػ ُمـ ؾمبط زسمق 8يس٤ميمر اصمٜم٤م قمنم أًمػ خمتقم* 

سمٕمد هذا ٟمٔمرت وإذا مجع  9اصمٜم٤م قمنم أًمػ خمتقم ُمـ ؾمبط سمٜمٞم٤مُملم اصمٜم٤م قمنم أًمػ خمتقم* 

يمثػم مل يستٓمع اطمد أن يٕمده ُمـ يمؾ إُُمؿ واًم٘مب٤مئؾ واًمِمٕمقب وإًمسٜم٦م واىمٗمقن أُم٤مم 

 وهؿ 01اًمٕمرش وأُم٤مم اخلروف ُمترسسمٚملم سمثٞم٤مب سمٞمض وذم أيدهيؿ ؾمٕمػ اًمٜمخؾ* 

 00يٍمظمقن سمّمقت قمٔمٞمؿ ىم٤مئٚملم اخلالص إلهلٜم٤م اجل٤مًمس قمغم اًمٕمرش وًمٚمخروف* 

ومجٞمع اعمالئٙم٦م يم٤مٟمقا واىمٗملم طمقل اًمٕمرش واًمِمٞمقخ واحلٞمقاٟم٤مت إرسمٕم٦م وظمروا أُم٤مم 

ىم٤مئٚملم آُملم اًمؼميم٦م واعمجد واحلٙمٛم٦م واًمِمٙمر  09* هللاًمٕمرش قمغم وضمقهٝمؿ وؾمجدوا 

 وأضم٤مب واطمد ُمـ اًمِمٞمقخ ىم٤مئالً  06أسمديـ آُملم* واًم٘مقة إلهلٜم٤م إمم أسمد  واًم٘مدرة واًمٙمراُم٦م

وم٘مٚم٧م ًمف ي٤م ؾمٞمد أٟم٧م شمٕمٚمؿ  05زم ه١مٓء اعمترسسمٚمقن سم٤مًمثٞم٤مب اًمبٞمض ُمـ هؿ وُمـ أيـ أشَمقا* 

وم٘م٤مل زم ه١مٓء هؿ اًمذيـ أشمقا ُمـ اًمْمٞم٘م٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م وىمد همسٚمقا صمٞم٤مهبؿ وسمٞمْمقا صمٞم٤مهبؿ ذم دم 

ف هن٤مرا وًمٞماًل ذم هٞمٙمٚمف واجل٤مًمس وخيدُمقٟم هللُمـ اضمؾ ذًمؽ هؿ أُم٤مم قمرش ا 04اخلروف* 

ًمـ جيققمقا سمٕمد وًمـ يٕمٓمِمقا سمٕمد وٓ شم٘مع قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٛمس  08قمغم اًمٕمرش ُيؾ ومقىمٝمؿ* 

ٕن اخلروف اًمذي ذم وؾمط اًمٕمرش يرقم٤مهؿ و ي٘مت٤مدهؿ إمم يٜم٤مسمٞمع  07وٓ رء ُمـ احلر* 

 طمٞم٦ٍّم ويٛمسح ا
ٍ
 .(0)قمٞمقهنؿ*يمؾ دُمٕم٦ٍم ُمـ هللُم٤مء

ًمٞمقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان اًمالهقيت أن  ذا اًمٜمّص ُمـ ؾمٗمر اًمرؤي٤مهب ويٛمٙمـ ًمٙمؾِّ ُمٓمَّٚمع يٛمرُّ 

 يٚمحَظ سمٞمرٍس اًمٙمثػَم ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦ِم واًمتل ىمد ٟمستٓمٞمع إمج٤مل اًمٞمسػَم ُمٜمٝم٤م سمام يكم:

سمٕمد هذا ٟمٔمرت وإذا مجع يمثػم مل يستٓمع اطمد أن يٕمدُه ُمـ يمؾ إُُمؿ و اًم٘مب٤مئؾ ﴿: 0

                                           

، اًمٕمٝمد اجلديد، إصؾ اًمٕمؼمي. اًمٕمٝمد اجلديد، ؾمٗمر اًمرؤي٤م 07 -0: 7: ؾمٗمر اًمرؤي٤م: اإلصح٤مح رىمؿ 0

، دار اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس ذم اًمنمق 991ص ،07 - 0، اًمٗم٘مرات 7ٜم٤م اًمالهقيت(، اإلصح٤مح )رؤي٤م يقطم

اًمٕمٝمد اجلديد، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من،  ،07 - 0: 7اًم٘م٤مهرة، ُمٍم. رؤي٤م يقطمٜم٤م،  إوؾمط،

 اًمٙمت٤مب اعم٘مدس.
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ُمترسسمٚملم سمثٞم٤مب سمٞمض وذم  واًمِمٕمقب وإًمسٜم٦م واىمٗمقن أُم٤مم اًمٕمرش وأُم٤مم اخلروف

 ًمٜمبٞمِِّف اعمٕمٜمل، سمؾ  هللأيدهيؿ ؾمٕمػ اًمٜمخؾ﴾: سمٕمَد أن أرى ا
ِ
 وإوًمٞم٤مء

ِ
قمزَّ وضمؾَّ مجٞمَع إٟمبٞم٤مء

وًمٙمؾِّ شمٚمَؽ اًمٕمقامل اعمب٤مريم٦م وًمٙمـ يمؾٌّ طمس٥َم اؾمتٕمدادِه وإٟم٤مءِه اًمذي يتٚمّ٘مك اًمٗمٞمَض ومٞمِف، ومٝمق 

بِش اعمذسمقح اًمس٤مُمل واًمِم٤مُمخ واعمرشمٗمِع ُم٤م سملم هذا اعمٜمٔمر اعمذهؾ واًمٕمجٞم٥م، رأى ُم٘م٤مَم اًمٙم

 وأشمب٤مَع اًمٙمبِش اعمب٤مرك اعمذسمقح وهؿ ُمـ يمؾ إُُمؿ 
ِ
 وأوّداء

ِ
ومقَق اجلٛمٞمِع ورأى ُم٘م٤مَم أطمب٤مء

ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم وأُم٤مم ذسمٞمحٝمؿ  هللواًم٘مب٤مئؾ واًمِمٕمقب وإًمسٜم٦م واىمٗمقن أُم٤مَم قمرِش ا

وُمٙم٤مٟمتف اعمٛمٞمَّزة قمٜمدهؿ سمٕمَد ُمٕمرومتٝمؿ  اعمحبقب اًمذي ًمٓم٤معم٤م طمٜمّقا اًمٞمِف ؿمقىم٤ًم ضمّراَء قمِم٘مٝمؿ ًمفُ 

وضمقهٝمؿ وذيمرهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرِة ًمذا ومٝمؿ ُمترسسمٚمقَن سم٤مًمبٞم٤مض ٕنَّ  هللًمُف، وىمد سمٞمضَّ ا

رهؿ سمؼميم٦ِم ُمٕمِمقىمٝمؿ إسمدي دُمِف اًمٓم٤مهِر!.  ؿ ٟمّ٘م٤مهؿ وـمٝمَّ  رهبَّ

 وًمٙمـ عم٤مذا ُيٛمٚمقن ؾمٕمػ اًمٜمخؾ سمٕمٞمٜمِف ٓ همػمه؟، أًمٞمس ُمـ اعمٜم٤مؾم٥ِم أن ُيٛمٚمقا 

 أهمّم٤مَن اًمزيتقن سمدًٓ قمٜمُف؟، ٕهن٤م قمالُم٦ُم اًمسالِم وإُم٤مِن واخلػِم واًمؼميم٦م ُمثاًل!؟. 

قمٞمسك أو يمٚمٞمِؿ  هللوقمٚمٞمٜم٤م ذم ُمٕمرِض اجلقاِب أن ٟم٘مقل: أنَّ احلدي٨َم ًمق يم٤مَن قمـ روِح ا 

ُمقؾمك أو إؾمح٤مَق...اًمخ، قمٚمٞمٝمؿ أومْمُؾ اًمّمالِة واًمسالم، ًمٙم٤من هذا إُمُر ُمٜم٤مؾمب٤ًم ضمّدًا،  هللا

٦ٍم، وهل يمقُن هذا اًمرُمز ُمتٕمٚمِّ٘م٤ًم  َـّ اًمٜمص ذم ُمٕمرِض سمٞم٤مِن قمالُم٦ٍم وإؿم٤مرٍة همٞمبٞم٦ٍَّم ُمٝمٛمَّ وًمٙم

ومٞمِف سم٤مًمٙمبِش اعمذسمقِح ٓ سمٖمػمِه أسمدًا، وقمالُم٦ِم اًمبٚمِد اًمذي ُذسمَح ومٞمِف، واعمٙم٤مِن اًمذي ضمرت 

قم٦م اًمتل ه٤مٟم٧م وصُٖمرت قمٜمده٤م يمؾُّ اعمّم٤مئ٥ِم واًمرزاي٤م، إذ ٓ يقَم يمٞمقُمِف ذم يمؾِّ  اعمّمٞمب٦ِم اعمروِّ

اًمٕمقاملِ واًمدهقر، وٓ َذسمٌح يمذسمحِف ُمٓمٚم٘م٤ًم، ومٝمق ُذسمَح سمجٛمٞمِع أٟمقاِع اًمذسمِح، وىُمتَؾ سمجٛمٞمِع 

شمٕم٤ممم  هلل!، ًمٙمٜمَُّف قمبَد اأٟمقاِع اًم٘متِؾ، وُهتَِؽ سمجٛمٞمِع أٟمقاِع اهلتؽ، وصؼَم سمجٛمٞمِع أٟمقاِع اًمّمؼمِ 

 وأظمٚمَص ًمُف ذم مجٞمِع ذًمَؽ ىُمرسم٦ًم ًمقضمٝمِف اًمٙمريؿ!.

زم ه١مٓء اعمترسسمٚمقن سم٤مًمثٞم٤مب اًمبٞمض ُمـ  وأضم٤مب واطمد ُمـ اًمِمٞمقخ ىم٤مئالً 06

وم٘مٚم٧م ًمف ي٤م ؾمٞمد أٟم٧م شمٕمٚمؿ وم٘م٤مل زم ه١مٓء هؿ اًمذيـ أشمقا ُمـ  05هؿ وُمـ أيـ أشَمقا* 
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: إن دَم اًمٙمبِش اعمب٤مرك ٞمْمقا صمٞم٤مهبؿ ذم دم اخلروفاًمْمٞم٘م٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م وىمد همسٚمقا صمٞم٤مهبؿ وسم 

ُر ويٜمّ٘مل اًمٜمٗمقَس وإرواَح فم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤ًم، وذم يمؾِّ اًمٕمقامل، وذًمَؽ ًمٙمقن هذا احلدث  يٓمٝمِّ

اًمٕمٔمٞمؿ اعمرئّل ذم قم٤مملِ احلؼِّ واحل٘مٞم٘م٦ِم واًمٜمقر!، وًمٙمـ يمؿ هق قمجٞم٥ٌم أُمر هذا اًمدم اًمٓم٤مهر 

 
ِ
س اعمبٞمِّض ًمثٞم٤مِب ه١مٓء اًمّمٗمقِة اعمب٤مريملم وهق رُمٌز ُيٛمُؾ ُمٕم٤مٍن ضمٚمٞمٚم٦ٍم يِمػُم إمم ُم٘م٤مِم اعم٘مدَّ

ِة  هللذسمٞمِح ا إقمٔمِؿ ودورُه اًمٕمٔمٞمؿ ذم يمامِل ه١مٓء إطمب٦َّم!. وأُم٤م اًمْمٞم٘م٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ومرُمٌز ًمِمدَّ

اإلُمتح٤مٟم٤مت اًمٕمسػمة واًمٗمتـ واعمحـ اًمتل ظمرضمقا ُمٜمٝم٤م ُمٗمٚمحلم ُُمٜمجحلم سمؼميم٦ِم شمْمحٞم٦ِم 

ٓم٤مهِر اعم٘مّدس اًمذي ضمرى قمغم وضمِف إرض، ومٝمق مل يزل يٗمقُر ذم اًمٙمبِش اعمب٤مرك ودُمِف اًم

ّٓ قم٤مملِ اعمٚمِؽ واعمٚمٙمقِت، ومل يست٘مر أسمدًا   سم٤مٟمتّم٤مِر اعمخٚمِّص!. إ

وهؿ يٍمظمقن سمّمقت قمٔمٞمؿ ىم٤مئٚملم اخلالص إلهلٜم٤م اجل٤مًمس قمغم اًمٕمرش 01

، واًمٍماخ قمزَّ وضمؾَّ  هللاعمب٤مرك هق قملُم شم٘مديِس ا ٙمبشِ : إنَّ شم٘مديَس اًموًمٚمخروف

واًم٘مرِب اًمذي إن سم٘مَل  ًمذا ومٝمؿ ُمتٞمَّٛمقَن واهلقَن!، سم٤مًمّمقِت اًمٕمٔمٞمؿ يمٜم٤مي٦ٌم قمـ ُمٜمتٝمك احل٥مِّ 

خلالص إلهلٜم٤م اجل٤مًمس وأُم٤م اإلؿم٤مرة ذم وم٘مرِة )ىم٤مئٚملم ا .!ُمستقرًا ومل ئمٝمر وم٢مٟمَُّف ي٘متُؾ ص٤مطمبفُ 

ِك ذم اًمٕمب٤مدِة يمامقمغم اًمٕمرش و  يٓمبُِّؾ اجلّٝم٤ملو يزقمؿُ  ًمٚمخروف(، هق ًمٞمَس ُمـ ىمبٞمِؾ اًمنمِّ

!، سمؾ ًمٙمقٟمِف اًمقؾمٞمٚم٦م اًمٕمٔمٛمك ًمٚمقصقِل إمم احلؼِّ شمٕم٤ممم وإمم وأصح٤مُب اًمٕم٘مقِل اًمٓمٞم٤ّمرةِ 

٦ِم ٓ شُمدرُك  أىمَم ىمرٍب ُمٜمفُ  ٦ِم اعمٝمٛمَّ ّٓ ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف، وانَّ ُمثَؾ هذِه إُُمقر اًمٕم٘مٞمديَّ   إ
ِ
ٗم٤مء سم٤مًمّمَّ

٦ِم  وِة ُمثؾ هذِه إُُمقرِ واًمقرِع واًمٕمب٤مدِة ًمٚمحلِّ اًم٘مٞمّقِم، ًمذا ٓ يستٓمٞمع ومٝمَؿ طمال ٦ِم اعمٝمٛمَّ اًمٕم٘مٞمديَّ

 ّٓ  .ذو طمظٍّ قمٔمٞمٍؿ! إ

ُمـ  ٓ رءٌ وٓ شم٘مع قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٛمس و ًمـ يٕمٓمِمقا سمٕمدُ ًمـ جيققمقا سمٕمُد و 08

ٕن اخلروف اًمذي ذم وؾمط اًمٕمرش يرقم٤مهؿ وي٘مت٤مدهؿ إمم يٜم٤مسمٞمع ُم٤مء طمٞم٦م  07احلر* 

وشمْمحٞمتِف  اعمذسمقِح  ٙمبشِ سمؼميم٦ِم اًمذًمَؽ  اٟمَّام يم٤مَن يمؾُّ  :يمؾ دُمٕم٦م ُمـ قمٞمقهنؿ* هللويٛمسح ا

ًم٧م يمّؾ إطمقال اعم١معم٦ِم إمم اًمس٤مُمٞم٦مِ  ٟم٤مًمقا شمٚمَؽ اعمٜمـزًم٦م اًم٘مدؾمٞم٦َّم اًمٕمٔمٞمٛم٦ِم اجلسٞمٛم٦ِم، وم٘مد ، وشمبدَّ
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 . !أطمسـ طم٤مٍل وأمجٚمِف وأًمٓمٗمِف...اًمخ

َـّ إُمر اعمٝمؿ ضمّدًا هٜم٤م وإقمج٥م، هق شمبّدُل ُمٙم٤من اخلروِف اعمذسمقِح أي ذسمٞمِح ا   هللوًمٙم

د أنَّ ُمٙم٤مٟمُف قمـ يٛملِم اًمٕمرش!، ومٝمؾ ًمتقؾمٓمِف اًمٕمرش ا ٕقمٔمؿ، إذ يم٤مٟم٧م اًمٜمّمقص شُم٠ميمِّ

.شمْم٤مرٌب ذم اًمٜمّمقص!؟، أم أظمَذ ُمٙم٤مٟم٤ًم ًمٞمَس ُمـ ؿم٠مٟمِف ظم٤مص٤ًم سم٤محلؼِّ ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف!؟

وذم ُمٕمرض اجلقاب ٓسُمدَّ أن ٟم٘مقل: يماّل وأًمػ يماّل، سمؾ هق شمٙمريٌؿ وم٤مئُؼ اًمٕمٔمٛم٦ِم، 

واًمذي هق قمـ يٛملِم اًمٕمرش، وهذا ُم٘م٤مٌم ظم٤مصٌّ سمِف وم٘مط، مل  وأقمٔمُؿ ُمـ اًمتٙمريؿ إول!،

يسب٘مُف إًمٞمِف أطمٌد ىمبٚمُف وٓ سمٕمدُه أسمدًا!، وٕصح٤مسمِف اًمذيـ ومَدوُه سم٠مٟمٗمسٝمؿ وُمٝمجٝمؿ ُم٘م٤مٌم ُمـ 

 وقمٚمٞمٝمؿ أومْمُؾ اًمّمالة )قمٚمٞمف قمٚمِؿ اًمٜمَّبٞملم سم٤مىمر روي قمـُم٘م٤مُمِف اًمنميػ أيْم٤ًم، وم٘مد 

 سم٤مًمٜم٤مس طمتك إذا يم٤من سمٙمرسمالء قمغم ُمٞمٚملم أو ُمٞمؾ يسػم، (0)×اًمسالم( أٟمف ىم٤مل: ظمرج قمكمو

 وُم٤مئت٤م ؾمبطٍ  ومٞمٝم٤م ُم٤مئت٤م ٟمبلٍّ  تَؾ ىمُ  :شم٘مدم سملم أيدهيؿ طمتك ـم٤مف سمٛمٙم٤من ي٘م٤مل ًمف اعم٘مذوم٤من، وم٘م٤مل

  قمِم٤مٍق  وُمّم٤مرعُ  ريم٤مٍب  ، وُمٜم٤مُخ يمٚمٝمؿ ؿمٝمداءٌ 
ٍ
، ٓ يسب٘مٝمؿ ُمـ يم٤من ىمبٚمٝمؿ وٓ ؿمٝمداء

  .(9)يٚمح٘مٝمؿ ُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ

تٓم٤مقم٦ِم اًمٚمس٤مِن وصُٗمُف أسمدًا ومٝمق ي٘مٍُم قمـ ذًمَؽ!، واٟمَّام ُيٗمٝمُؿ واعم٘م٤مُم هٜم٤م ًمٞمَس سم٤مؾم

٦ِم ذم اًمب٤مِل واًمٚم٥ُّمِّ صمؿَّ  ِؾ اًمِمديِد، واؾمتحْم٤مِر ُأُمٝم٤مِت اًمٕم٘م٤مئِد اًمرسم٤مٟمٞم٦َِّم احل٘مَّ ِر، واًمت٠مُمُّ سم٤مًمتٗمٙمُّ

 احلٙمَؿ سمٕمَد ذًمَؽ!.

 طمٞم٦ٍَّم...اًمخ! 
ٍ
(، ٕٟمَُّف أي اًمذسمٞمح وأُم٤م اإلؿم٤مرة ذم وم٘مرِة )يرقم٤مهؿ وي٘مت٤مدهؿ إمم يٜم٤مسمٞمع ُم٤مء

إقمٔمؿ ؿم٠مٌن ُمب٤مرٌك ُمـ ؿم١مون احلؼِّ اًم٘مدؾمٞم٦َِّم اعمب٤مريم٦ِم، وآي٦ٌم ُمـ آي٤مشمِف اًمٙمؼمى، وواؾمٓم٦ُم 

ـَ  اًمٗمٞمِض اًمٕمٔمٛمك سمٞمٜمُف وسملَم ظمٚم٘مِف مجٞمٕم٤ًم!، وهق اًمذي يقصٚمٝمؿ إمم احلؼِّ ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف ـم٤مهري

 اعمست٘مٞمُؿ!. ٟم٘مٞملَم قمؼَم ظمٓمِِّف اًمنميػ اًمذي رؾمٛمُف هلؿ وهق قمٞمٜمُُف اًمٍماُط 

                                           

 واعمرؾمٚملم حمٛمد)صغم ا0
ِ
 قمٚمٞمف وآًمِف(. هلل: وهق ويصُّ ظم٤مشمِؿ إٟمبٞم٤مء

 .08، ح 994ص ،50ج ٟمقار:: سمح٤مر ا9ٕ
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ؿ سمٙمقا  هللوأُم٤م اإلؿم٤مرة ذم وم٘مرِة )ويٛمسُح ا  يمؾَّ دُمٕم٦ٍم ُمـ قمٞمقهنؿ...اًمخ!(، وذًمَؽ ٕهنَّ

يمثػمًا قمٚمٞمِف سمٙم٤مًء ُُمّرًا، وطمزٟمقا قمٚمٞمِف طمزٟم٤ًم ؿمديدًا ًمٞمَس ومقىمُف طُمزن!، ويم٤من ذًمؽ ذم يمؾِّ اًمٕمقامل 

قاِل، وًمٙمـ سم٘مَل هذا اًمتل يم٤مٟمقا ىمد ُمّروا قمؼمه٤م وؾم٤مومروا ومٞمٝم٤م!، وذم يمؾِّ إزُم٤من وإطم

َّٓ ويمؾُّ ضمزٍع ُمذُمقٌم ـ  احلزُن واجلزُع اًمِمديُد قمٚمٞمفِ  ـ  اجلزع قمٚمٞمِف ومٝمق حمٛمقٌد وُيدظمُؾ اجلٜم٦َّمَ  إ

 إقمٔمؿ، ومقضم٥َم سمٚمٓمٗمِف يمام 
ِ
ًا ذم يمؾِّ يمٞم٤مهنؿ، إمم يقِم اًمٚم٘م٤مء ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ وأرواطمٝمؿ، ُمست٘مرَّ

ؾم٦ِم!. َـّ قمٚمٞمٝمؿ هبذِه اعمٜم٦َِّم اعم٘مدَّ  وقمدهؿ أن يُٛم

ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف هق اًمذي يٛمسُح اًمدُمقَع ُمـ أقمٞمُٜمٝمؿ، ومٝمذا  هللوأُم٤م إؿم٤مرُة اًمبٞمّٜم٦ُم ذم أنَّ ا 

، وم٘مد وصٚمقا قمـ ـمريِؼ طمبٞمبِف  ـِ واًمرأوم٦ِم هبؿ ُمـ ىمبٚمِِف قمزَّ وضمؾَّ يٕمٜمك ُُمٜمتٝمك اًمرمح٦ِم واًمتحٜمُّ

ّٓ اعمٕمٜملِّ اعمب٤مرك إمم ُم٘م٤مٍم ؾم٤مٍم ًمٞمَس سمٛم٘مدوٍر أطمٍد اًمقصقُل إًمٞمِف أسمدًا   ـمريِؼ اًمّذسمٞمِح!.قمـ  إ
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ؾم٦ِم،  ٚم٦م ُمـ دراؾم٤مشمٜم٤م ًمٚمٜمّمقِص اعم٘مدَّ وذم هذا اًمٗمّمؾ وددٟم٤م مجَع إدًم٦ِم واًمٜمت٤مئ٩م اعمحّمَّ

ِر واطمٍد وم٘مط ُمـ سملِم صمالصم٦ٍم وؾمبٕملَم واجلقاهر اًمثٛمٞمٜم٦ِم اعمٜمت٘م٤مة ُمـ ظمالِل وًمقضمٜم٤م ذم أقمامِق ؾمٗم

ُمراقملَم اإلمج٤مل واإلظمتّم٤مر ذم  ×ؾمٗمرًا، أٓ وهق ؾمٗمُر اًمرؤي٤م ًمٞمقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان اًمالهقيت

ٟم٤م قمـ ذًمَؽ سم٤مًمٞمسػم، ٕٟمَُّف يٛمٙمٜمٜم٤م طمس٥م اًمتح٘مٞمِؼ اًمدىمٞمؼ أن ٟمجٛمَع أيمثر ُمـ  ذًمَؽ، وىمد قمؼمَّ

قم٤مٟم٤م، وًمٙمـ ُمـ ظمالِل هذا اًمٞمسػم يبلُم اًمّمبُح  ُم٠ميت دًمٞمٍؾ ذم هذا اًمسٗمر ًمقطمِدِه يدلُّ قمغم ُمدَّ

٦ِم  هللان ؿم٤مء ا شمٕم٤ممم عمـ يٕمِمُؼ اًمّمبَح!، وُمـ صمّؿ ٟم٘مقُم سم٢مصمب٤مِت وإطمٙم٤مِم اًمٕم٘مٞمدِة اإلهلٞم٦َِّم احل٘مَّ

 وشمقومٞم٘مِف: هللاعمب٤مرك اعمٕمٜملِّ هبذِه اًمٜمّمقِص وطمدُه ٓ همػمُه، ومٜم٘مقُل سمٕمقِن ا هللسمِم٠مِن ذسمٞمِح ا

قمرؿمِف  ُمعـ  أي اًمذسمٞمح اعمب٤مرك ـ  طمديثِف اخلروَف : أنَّ اًمربَّ ىمرَن وي٘مرُن ذم يمؾِّ 0

ِة اًمؽماسمط اًمقصمٞمؼ  ام رٌء واطمٌد!، سمؾ مه٤م صٜمقاِن ٓ يٗمؽمىم٤من، ًمِمدَّ س اعمب٤مرك، ويم٠مهنَّ اعم٘مدَّ

واطمٍد!،  سمٞمٜمٝمام، وقمدِم اإلٟمٗمٙم٤مك سم٠ميِّ طم٤مٍل ُمـ إطمقاِل أسمدًا، وم٤مًمٕمرُش واًمذسمٞمُح ُمـ ؾمٜمٍخ 

٧م اًمسٜمخٞم٦َُّم واًمت٘م٤مرب، إذ اعم٘م٤مُم  وًمق يم٤مَن سمٞمٜمٝم٤م أدٟمك خت٤مًمٌػ، أو ذم أطمدمه٤م ؿم٤مئب٦ٌم ُم٤م عم٤م صحَّ

 اًمدٟمٞمقي، سمؾ هذِه اًم٘مْمٞم٦ٌَّم دمري ذم أذِف اًمٕمقامل وأرومٕمٝم٤م 
ِ
ًمٞمَس ُم٘م٤مُم داِر اًمتزاطمِؿ واًمبالء

.!  يمام ُيٙمٞمٝم٤م اًمٜمصُّ

٥م، وهنر احلٞم٤مة اعمب٤مرك، إٟمام يم٤من ذًمؽ يُمٚمُُّف : أنَّ اًمٜمبَع اًمّم٤مذم، واعمٕملم اًمذي ٓ يٜمْم9
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سمؼميم٦ِم اًمٕمرش واجل٤مًمس قمـ يٛمٞمٜمِف وهق اًمٙمبُش اعمذسمقُح، وم٤مًمؼميم٦ٌم واًمٗمٞمُض جيري ُمـ يمٚمٞمٝمام 

٦ًم.  ؾمقيَّ

!،  هلل: إنَّ أؿمدَّ اخلزي واًمٕمذاب وهق اًمٚمٕمـ، وهق يٕمٜمل اًمٓمرُد ُمـ رمح٦م ا6 قمزَّ وضمؾَّ

اخلٚمِؼ، سمؼميم٦ِم هذِه اًمِمجرِة اعمب٤مريم٦م وصمٛمره٤م وورىمٝم٤م  ىمد ُرومَع قمـ إُُمِؿ واًمِمٕمقب، سمؾ ويمؾِّ 

ُرُه  هللوىمدؾمٞم٦ِم اًمٙمبش اعمذسمقح اعمب٤مرك وىمرب يمؾِّ ذًمَؽ ُمـ قمرش ا ، يمام يّمقِّ قمزَّ وضمؾَّ

.  اًمٜمصُّ

ِف قمغم اجلٛمٞمِع، 5 : ٓسمدَّ ُمـ أنَّ اًمقضمقد ؾمٞمخدُم اًمٙمبش اعمذسمقح، ويٕمؽمُف سمٕمٔمِؿ طم٘مِّ

ُر ٟمٗمسُف خلدُمتِف وردِّ مجٞم ٚمِف سمٙمؾِّ ُم٤م يٛمٚمؽ، وؾمٞمٗمتخُر اًمقضمقد اخلػّم سمتٚمَؽ اخلدُم٦م، ويسخِّ

٤م ُمـ أقمٔمِؿ اًمٕمب٤مدات!.  ٕهنَّ

: وؾمٞمٙمقن ىمب٤مهلؿ دوُم٤ًم، يٜمٔمرون ٟمقَر وضمٝمِف اًمنميػ اعمب٤مرك، وٓ يٖمٞم٥ُم قمٜمٝمؿ 4

س قمغم ضمب٤مهٝمؿ، وهذا يدلُّ قمغم ُمٜمتٝمك اًمت٘مديس  ُمٓمٚم٘م٤ًم، وؾمٞمحٛمؾ اًمٓمٞمبقن اؾمَٛمُف اعم٘مدَّ

 يمام أراد هق، وهن٩َم هلؿ، وظمطَّ هلُؿ اًمٓمريؼ. هللوقمٜمد اعم١مُمٜملمَّ سم٤م هللهلذا اًمٕمٔمٞمؿ قمٜمد ا

: وؾمػمومُع اًمٔمالم أصاًل ُمـ يمؾِّ اًمٕم٤ممل، وشمٜم٘مِمُع مجٞمُع اًمُٔمَٚمؿ، ٕنَّ اًمٜمقر إقمٔمؿ 8

ؾمٞمتجغّم سم٠مقمٔمؿ صقره، وذًمَؽ سم٢مىمب٤مِل واًمتٗم٤مِت اًمٕم٤ممل سم٠مرسِه إمم طمؼِّ اًمذسمٞمِح اًمٕمٔمٞمؿ قمٚمٞمٝمؿ 

 َُمـ ؾمقاُه!. وومْمٚمِف اًمس٤مسمؼ قمغم يمؾِّ 

وأِوّداُءُه إمم أسمِد أسمديـ،  هلل: وؾمٞمٛمٚمُؽ أطمب٤مُب اًمٙمبِش اعمذسمقح وهؿ أطمب٤مُب ا7

وؾمٞمٖمدىمٝمؿ اًمربُّ سمٕمٔمٞمِؿ ُمٜمِف وٟمٕمٛمِف ويمراُم٤مشمِف، وهق اًمٜمٍُم اًمٕمٔمٞمؿ ذم آظمر اًمزُم٤من ًمٚمحؼِّ 

طم٧م سمذًمَؽ اًمٙمت٥ُم اًمساموي٦ِم اعم هللويقم ا هللوأهٚمِف، وهق ُمٚمٙمقت ا ؾم٦ِم إقمٔمؿ يمام سَّ ٘مدَّ

 سم٠مرسه٤م. 

: وإلمت٤مِم هذا اعمقضقع واعمراد ُمـ اًمٜمّص ٓسمدَّ ُمـ اًمرضمقع إمم ذيمر اًمِمجرِة اعمب٤مريم٦م 8

وُمـ هٜم٤مك  ذم وؾمط ؾمقىمٝم٤م وقمغم اًمٜمٝمر ُمـ هٜم٤م وٟم٘مقل ؿمٞمئ٤ًم ومٞمٝم٤م، وم٘مد ضم٤مء ذم اًمٜمّص: 
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وشمٕمٓمل يمؾ ؿمٝمر صمٛمره٤م وورق اًمِمجرة ًمِمٗم٤مء إُُمؿ*  ؿمجرُة طمٞم٤مٍة شمّمٜمع اصمٜمتل قمنمة صمٛمرة 

إنَّ  :خيدُمقٟمف واخلروف يٙمقن ومٞمٝم٤م وقمبٞمده هللوٓ شمٙمقن ًمٕمٜم٦م ُم٤م ذم ُم٤م سمٕمد وقمرش ا 6

اًمِمجرة اعمب٤مريم٦م هل قمٔمٞمٛم٦ٌم سمٙمؾِّ ُمٕمٜمك اًمٕمٔمٛم٦م، وُمـ قمٔمٛمتٝم٤م أهن٤م ممتدٌة ُمـ ه٤مهٜم٤م وه٤م هٜم٤مك، 

 أو ىمؾ ُم٤مسملم ـمرذم اًمقضمقد سم٠مرسِه، سمدُؤُه وُمٜمتٝم٤مُه، أو ُم٤م سملم ُمنمىمِف وُمٖمرسمِف، ويمؾُّ ذًمؽ صم٤مسم٧ٌم 

 وُمٜمِِّف. هللهلذِه اًمِمجرة اعمب٤مريم٦م اعم٘مّدؾم٦م!، يمام ؾمٞمتَّْمح ٕهِؾ اإلٟمّم٤مِف ُمـ أيت سمٕمقِن ا

َ اًمٜمصُّ 9 : إنَّ هذه اًمِمجرة اعمب٤مريم٦م اعمٞمٛمقٟم٦م شُم١ميت ُأيُمَٚمٝم٤م يمؾَّ طملٍم سم٢مذِن رهّب٤م، ًمذًمَؽ قمؼمَّ

تٙمٚمُِّؿ ذم سم٘مقًمِف: )وشمٕمٓمل يمؾ ؿمٝمٍر صمٛمره٤م(، وٓ ومرق سملم هذا اًمٜمّص وُمٜمٓمؼ اًم٘مرآن، وم٤معمُ 

َـّ اًمٗمس٤مَد واإلومس٤مد هق ممـ أرادوا شمِمقيَف احل٘م٤مئؼ  ٦ٍم واطمٌد أطمٌد، وًمٙم اًم٘مرآِن واًمُٙمت٥ِم اًمسامويَّ

 وإي٤ميمؿ ُمٜمٝمؿ!. هللاًمرسّم٤مٟمٞم٦َِّم،يمام هق ُمٕمٚمقم ًمذوي اًمٕم٘مقِل واًمبّم٤مئر!، ضمٕمٚمٜم٤م ا

ق هلـ٤م: وذيمُر اًمِمجرة اعمب٤مريم٦م اًمٕمتٞمدة هٜم٤م ًمُف ُمٕم٤مٍن ضمٚمٞمٚم٦ٍم ويمثػمة، وٓ يٛمٙمـ اًمت01  ٓمرُّ

ؾمـ٦م وُأيمُٚمٝمـ٤م  ٤م متٜمُح اًمقضمقد اصمٜمتل قمنمة صمٛمرة ُم٘مدَّ مجٞمٕم٤ًم هٜم٤م، ؾمقى ُم٤م أوضحُف اًمٜمصُّ ُمـ أهنَّ

دائٌؿ وورىمٝم٤م ؿمٗم٤مٌء ًمألُُمؿ مجٞمٕم٤ًم!. وىمد ذيمره٤م اًمب٤مري ضمـؾَّ وقمـال ُمـرارًا وشمٙمـرارًا ذم مجٞمـِع 

، وىمد ذيمره٤م اًم٘مرآُن سمبٞمـ٤مٍن قمجٞمـ٥ٍم وضمٕمٚمٝمـ٤م ُمـ
ٍ
ؾم٦ِم سمال اؾمتثٜم٤مء ثاًل عمّمـداٍق أضمـّؾ يمتبِف اعم٘مدَّ

َأمَلْ شَمـَرى وأذف وهق طملٌّ سمٞمٜمٜم٤م ويٛمٌم ُمَع اًمٜم٤مس ذم يمؾِّ طملم، طمٞم٨ُم ىم٤مل قمزَّ ُمـ ىم٤مئـؾ: 

َب ا  ) هلليَمٞمَْػ َضَ
ِ
ـاَمء ( شُمـ١ْميِت 95َُمثاًَل يَمٚمَِٛم٦ًم ـَمٞمِّب٦ًَم يَمَِمَجَرٍة ـَمٞمِّب٦ٍَم َأْصُٚمَٝم٤م صَم٤مسم٧ٌِم َووَمْرقُمَٝم٤م ذِم اًمسَّ

ُب اُأيُمَٚمَٝم٤م يُمؾَّ طِملٍم سم٢ِمِ  ٤َم َوَيرْضِ ُروَن ) هللْذِن َرهبِّ َوَُمَثـُؾ يَمٚمَِٛمـ٦ٍم (94إَُْمث٤َمَل ًمِٚمٜم٤َّمِس ًَمَٕمٚمَُّٝمْؿ َيتََذيمَّ

ـْ ىَمَراٍر ) ـْ وَمْقِق إَْرِض َُم٤م هَل٤َم ُِم ـَ آَُمُٜمـقا  هلل( ُيثَبِّـ٧ُم ا98ظَمبِٞمث٦ٍَم يَمَِمَجَرٍة ظَمبِٞمث٦ٍَم اضْمتُث٧َّْم ُِم ـِذي اًمَّ

ْٟمٞم٤َم َوذِم أظِمَرِة َوُيِْمؾُّ ااحلَ َ٘مْقِل اًمث٤َّمسم٧ِِم ذِم ٤مًمسمِ  ( َأمَلْ 97َُمـ٤م َيَِمـ٤مُء ) هللاًمٔم٤َّمعملَِِم َوَيْٗمَٕمُؾ ا هللٞم٤َمِة اًمدُّ

ًُمقا ٟمِْٕمَٛم٦َم ا ـَ سَمدَّ ِذي ( ضَمَٝمٜمََّؿ َيّْمـَٚمْقهَن٤َم َوسمِـئَْس 98بََقاِر )اًميُمْٗمرًا َوَأطَمٚمُّقا ىَمْقَُمُٝمْؿ َداَر  هللشَمَرى إمَِم اًمَّ

ؾمـؾ واًمٜمبٞمـلم، وُُمبـلّمُ  ’وىمد ىم٤مم اًمٜمبلُّ إيمرم حمٛمد. هذا (0)(99َ٘مَراُر)اًم وهق ظم٤مشمُؿ اًمرُّ

                                           

 .99 ـ 95: ؾمقرة إسمراهٞمؿ: أي٤مت 0
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اًم٘مرآن، سم٢ميْم٤مح شمٗم٤مصٞمؾ هذه أي٤مت اًمنميٗم٦م واعمراد ُمٜمٝم٤م، ويمذا إئٛمـ٦ُم اعمٞمـ٤مُملم ُمــ آًمـِف 

ة واًمٕمّمٛم٦ِم واًمٓمٝم٤مرة )صٚمقات ا قمٚمـٞمٝمؿ أمجٕمـلم( ويمـذا  هللاًمٓم٤مهريـ، وهؿ أهُؾ سمٞم٧م اًمٜمبقَّ

قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم( وروى اعمسٚمٛمقن قمٜمٝمؿ ذًمؽ سم٠ممجٕمٝمؿ، وىمد  هللا أصح٤مسمُف اعمٜمتجبلم )رضقان

 ُمرَّ سمَؽ رٌء ُمـ ذًمؽ!.

: أنَّ اًمربَّ ذم إطمداث إظمػمة ًمألرِض، يريد شمٙمريَؿ ذسمٞمحِف اعمب٤مرك سم٠مٟمقاِع 00

اًمٙمراُم٤مِت واحلبقاِت واًمٕمٓمٞم٤ّمِت اًمٗم٤مظمرات، ويرومُع ُمـ ؿم٠مٟمِف أُم٤مَم اجلٛمٞمع!، ٕنَّ اًمٜم٤مَس سمٕمُد 

ُف  مل يٕمرومقهُ  يم٤مُمَؾ اعمٕمروم٦ِم اعمتٕمٚم٘م٦ِم سمحس٥ِم يمؾِّ ٟمِم٠مٍة ُمـ ٟمِمئآِت وضمقدهؿ! وم٘مد ضُمِٝمَؾ طم٘مُّ

 وىمْدُرُه ُمٜمُذ أُمٍد سمٕمٞمٍد ضمّدًا!

ؾم٦ِم أنَّ ًمذسمٞمِح ا09 إقمٔمِؿ ُرؾمالً...اًمخ!، وهذا يثب٧ُم أن َّ ًمُف  هلل: أصمبت٧م اًمٜمّمقُص اعم٘مدَّ

وم٤ًم ُمٝماًم وممٞمَّزًا ذم اًمقضمقد سم٢مذِن ا شمٕم٤ممم، ومٝمق ُمٓمِؾٌّ وُمنمٌف قمٚمٞمٜم٤م، وًمُف ٟمقٌع ُمـ شمب٤مرَك و هللشمٍمُّ

 اًمرقم٤مي٦ِم واًمؽمسمٞم٦ِم ًمٙمؾِّ اًمٕمقاملِ واًمٜمِمئآِت طمس٥َم ُم٘م٤مُمِف اًمنميِػ اًمِم٤مُمِخ اعمٜمٞمِػ!.

ـِ  : أنَّ اًمربَّ اًم٘مديَر شمب٤مرَك وشمٕم٤ممم ىمدْ 06 ؾم٦ِم وذم أُم٤ميم ىمرَن ُمٕمُف طمس٥َم اًمٜمّمقِص اعم٘مدَّ

 وا
ٍ
ِة اًمؽماسمط اًمقصمٞمؼ سمٞمٜمٝمام، وىمقة اًمُٕمٚمَ٘م٦ِم قمديدٍة اًمذسمٞمَح اعمب٤مرك!، ًمذا ومٝمام يمٌمء طمٍد، ًمِمدَّ

 اًمٕمجٞمب٦ِم اًمتل شمرسمٓمٝمام!.

: أنَّ اًمذسمٞمَح اعمب٤مرك هق اًمٜمقر اعمتجكّم ُمـ ٟمقِر رسمِف وسم٤مرئِف إىمدِس، ومٝمق رساُج ٟمقِر 05

ت قمٚمٞمَؽ إؿم٤مراٌت سمٞمِّٜم٦ٌم سم٠مٟمَُّف ـ  أي هق ُمّمب٤مُح اهلدىـ  اًمربِّ شمٕم٤ممم ، وذم اًمٜمّمقِص اًمتل ُمرَّ

ّٓ يٜمٓمٗملء أسمدًا، وهق يٜمػُم يُمؾَّ قمقامل اخلػِم، سمؾ يمؾِّ اًمٕمقامل ُمٓمٚم٘م٤ًم،  ًمـ ُمـ أسمك وقم٤مٟمَد ومٝمؿ  إ

ُمٓمرودون ُمبٕمدون سم٤مًمٗمٕمِؾ، ًمٙمٜمَّٝمؿ أيْم٤ًم ي٠مظمذوَن ويستٛمّدوَن اًمٜمقَر ُمٜمُف شمٙمقيٜم٤ًم وهؿ ٓ 

ِة ىمبحٝم ؿ، وي٤مَل يِمٕمرون!، سمؾ ي٠ميمٚمقَن ُمـ ٟمٕمٛمتِف اعمبسقـم٦ِم وهؿ يسبُّقُه ويِمتٛمقُه، ومٞم٤مَل ؿمدَّ

قمٔمٞمِؿ يمرُمِف!، ومٗمْمٚمُف ؾم٤مسمٌؼ وؾم٤مسمٌغ طمتك ٕقمدائِف وإن ضمٝمٚمقا!، وهؿ ًمـ يرّضوُه ؿمٞمئ٤ًم ُمٝمام 

ُم يٕمٜمل أٟمَُّف ُمّمب٤مُح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦ُم  ٦ِم واًمٜمَّذاًم٦ِم واجلقِر!. وهذا اعمٕمٜمك اعمت٘مدِّ مت٤مَدوا ذم اخلسَّ

 اًمٜمج٤مة سمٙمؾِّ ضمدارٍة واؾمتح٘م٤مٍق!.
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هبذِه اًمٜمّمقِص اًمٍمُي٦م، وهق ومرٌد ٓ يِم٤مريمُف ذم أُمرِه  اعمٕمٜملِّ ـ: أّن ًمٚمذسمٞمح اعمب٤مرك 04 

ٌس ُمذظمقٌر حلٞم٤مشمِف اًمدائٛم٦ِم اعمب٤مريم٦ِم اًمتل ُمٜمحٝم٤م إّي٤مه٤م ُمقُٓه قمزَّ ـ  هذا أطمٌد أسمداً  ًمُف ؾمٗمٌر ُم٘مدَّ

ٟم٧م أؾمامُء حمبٞمِف ومٞمِف  ، ومٞمِف أؾمامُء حمبٞمِف وأٟمّم٤مرِه وقمِم٤مىمُف ذم يمؾِّ قمٍٍم وزُم٤من، وىمد دوِّ وضمؾَّ

اًمٕم٤ممل!. وؾمٞمجزهيؿ رهبؿ شمٕم٤ممم ًمذة اًمقص٤مِل واًم٘مرِب، ُمـ طمبٞمبٝمؿ وُمٕمِمقىمٝمؿ ىمبَؾ ظمٚمِؼ 

.!
ِ
 اًمذي ـم٤معم٤م ذاسمقا ومٞمِف، وطمٜمّقا إًمٞمِف، واؿمت٤مىمقا إًمٞمِف اؿمتٞم٤مَق اًم٘م٤مطمٚم٦ِم اجلدسم٤مء إمم همٞم٨ِم اًمسامء

: اإلؾمتٖمٜم٤مُء سمٜمقِر اًمذسمٞمِح اعمب٤مرك قمـ اًمِمٛمِس واًم٘مٛمر، سمؾ وقمـ أُمث٤مهلام 08

ٌع إمم أصِؾ إصِؾ، سمٕمَد أزُم٤مٍن ـمقيٚم٦ٍم ُمـ اًمتٞمِف ذم أصم٤مِر، ًمذا ومٝمق وهمػممه٤م...!، وهق رضمق

ـِ إرسار، وُمـ صمؿَّ إمم رِسِّ إرساِر اعمٙمٜمقِن!.  رضمقٌع وقمقدٌة إمم ُمٕمدِن إٟمقار، وظمزائ

: أنَّ واؾمٓم٦َم اًمٗمٞمض اًمٜمُّقرّي اعمب٤مرك هق اًمٙمبُش اعمذسمقح، ومٝمق وطمُدُه اًم٘م٤مدُر قمغم 07

 هللرسم٤من سم٤مُمتٞم٤مٍز، وسمثَُّف جلٛمٞمِع اعمخٚمقىم٤مت، واًمتٕمبػُم واضٌح سم٘مقًمف: )ٕن جمد اإظمتِزاِل اًمٜمقر اًم

 ىمد أٟم٤مره٤م واخلروف رساضُمٝم٤م( ومٝمق واؾمٓم٦ُم اًمٗمٞمض إقمٔمؿ، واًمتجكم إىمدس!. 

ت 08 : أنَّ ىمدؾمٞم٦َّم اًمذسمٞمح اعمب٤مرك هل سمٕمٞمٜمٝم٤م ىمدؾمٞم٦َّم اعمقمم ضمؾَّ ؿم٤مٟمُف، وم٘مد قمؼمَّ

 ٕنَّ  َأَر ومٞمٝم٤م هٞمٙمالً  ٤مسمػِم اعمِمػمِة إمم ذًمؽ وُمٜمٝم٤م: )وملاًمٜمّمقُص قمـ ذًمؽ سمٛمختٚمِػ اًمتٕم

َـّ هذِه اعم٘م٤مُم٤مُت اًمٕم٤مًمٞم٦ُم ضمّدًا،  هللاًمرب ا اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء هق واخلروف هٞمٙمُٚمٝم٤م(!. وًمٙم

، واًمتل شمثبتٝم٤م اًمٜمّمقُص سمجدارٍة ًمٚمِمخِص اًمقطمٞمِد اعمٕمٜمّل هب٤م، ُمـ  اًمِم٤مخم٦ُم ذم قم٤مملِ احلؼِّ

٦ًم ُمـ يم٤مَن ُمـ أهِؾ اًمٗمٔم٤مفم٦ِم واًمٚمج٤مج، وذم اًمّمٕم٥ِم اعمستّمٕم٥ِم أن هيْمٛم ٝم٤م اجلٛمٞمُع، وظم٤مصَّ

َه٦ًم ؾمخٞمٗم٦ًم ًمٕم٘م٤مئدِه،  ـُ أنَّ ُمـ يم٤مَن ىمد رؾمَؿ صقرًة ُمِمقَّ ىمٚمبِف اًمٖمالفم٦م واعمج٤مج، ٕٟمٜم٤م ٟمقىم

ُؾ هذِه اعم٘م٤مُم٤مِت اعمبٝمرِة ًمٚمٕم٘مقِل!.  ومٙمٞمَػ يتحٛمَّ

اخلـالص  (0)هٚمٚمقيـ٤م : )وسمٕمد هذا ؾمٛمٕم٧م صقشم٤ًم قمٔمٞماًم ُمـ مجع يمثػم ذم اًمسامء ىم٤مئالً 09

                                           

٦ٌم سمٚمٖم٤مِت اًمٙمت٥ِم اًمساموي٦ِم إصٚمٞم٦َِّم وسم٠مًمسٜم٦ِم أهٚمٝم٤م 0 : هٚمٚمقي٤م: يمٚمٛم٦ُم شم٘مديٍس ومتجٞمٍد ًمٚمربِّ شمٕم٤ممم ظم٤مصَّ

 اًمٜم٤مـم٘ملَم هب٤م.
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واعمجد واًمٙمراُم٦م واًم٘مدرة ًمٚمـرب إهلٜمـ٤م(: اًمٜمّمـقُص ذم ُمٕمـرِض سمٞمـ٤من اًمـتجكّم، إقمٔمـؿ، 

واًمٔمٝمقر إشمؿ، ًمٚمٛمقمم قمزَّ وضمؾَّ سم٠مقمٔمِؿ ُمّم٤مديِؼ فمٝمقرِه ودمٚمٞم٤مشمِف، وًمذا جي٥ُم آًمتٗم٤مت امم 

ٍؾ يٚمٞمُؼ سم٤معم٘م٤مِم، ومٗم٘مراهُت٤م ُمٚمح  ٛمٞم٦ٌَّم وسمجدارٍة!.ُمْم٤مُملِم هذا اًمٜمصِّ وهمػمِه سمٕمٜم٤مي٦ٍم وشم٠مُمُّ

وظمرج ُمـ اًمٕمرش  اجل٤مًمس قمغم اًمٕمرش ىم٤مئٚملم آُملم هٚمٚمقي٤م* هلل: )وؾمجدوا 91

صقت ىم٤مئاًل ؾمبحقا إلهلٜم٤م ي٤م مجٞمع قمبٞمده اخل٤مئٗمٞمف اًمّمٖم٤مر واًمٙمب٤مر(: قمب٤مدٌة شمٚمٞمُؼ سم٠مهِؾ 

 
ِ
ؿ ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف إىمدس، وهل ًمٞمَس طِمٙمرًا قمغم أطمٍد ٕنَّ ه١مٓء اًم٘مٚمقِب اًمٕم٤مروملَم سمرهبِّ

دٌة سمحس٥ِم ُمراشم٥ِم ىمرهبؿ ومٝمؿ صٖم٤مٌر ويمب٤مٌر سمٙمؾِّ ُمٕم٤من هذِه اًمّم٤محل لم أصٜم٤مٌف ُمتٕمدِّ

َـّ اًمٙمّؾ يِمػُم اًمٞمِف!، ويمام ىم٤مَل اًمِم٤مقمُر:  اًمٙمٚمامت، ومٙمؾٌّ سمحس٥ِم اؾمتٕمدادِه، وًمٙم

 .(0)ويمّؾ إمم ذاك اجلامل يِمػم دٌ قمب٤مراشمٜم٤م ؿمتّك وطمسٜمؽ واطم 

يمّمقت رقمقٍد ؿمديدٍة ىم٤مئٚم٦م : )وؾمٛمٕم٧م يمّمقِت مجٍع يمثػٍم ويمّمقت ُمٞم٤مٍه يمثػمٍة و90

قمغم  هللهٚمٚمقي٤م وم٤مٟمف ىمد ُمٚمؽ اًمرب اإلًمف اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء(: إؿم٤مرٌة سمٚمٞمٖم٦ٌم ًمبداي٦ِم طمٙمِؿ ا

إرِض سمقاؾمٓم٦ِم اعمّمٚمح إقمٔمؿ، وأنَّ طمٙمٛمُف إٟمام هق طمٙمُؿ اًمربِّ طمرومٞم٤ًّم أي احلٙمؿ 

 قمٜمَد إقمؿِّ إهمٚم٥ِم ُمـ قم
ِ
 اًمٕم٤مملِ اًمقاصٚملُم، اًمقاىمٕمل، وهق اًمذي ُيٕمرُف سمخ٤مشمِؿ إوًمٞم٤مء

ِ
روم٤مء

، اًمتل أىمرَّ هب٤م أهُؾ اًمٕم٘مِؾ واًمٜم٘مِؾ (9)وُمقضققمُف ُمـ ُأُمٝم٤مِت اًمٕم٘م٤مئِد اًمرسم٤مٟمٞم٦ِّم اًمدىمٞم٘م٦مِ 

 !.واًمقضمداِن، ُمـ يمؾِّ دي٤مٟم٤مِت اًمٕم٤مملِ 

 وٟمتٝمٚمؾ وٟمٕمٓمف اعمجد ٕنَّ قمرس اخلروف ىمد ضم٤مء واُمرأشمف هٞم٠مت ٟمٗمسٝم٤م. : )ًمٜمٗمرح99

ٓن اًمبز هق شمؼمرات اًم٘مديسلم(: وهق رُمٌز ًمبداي٦م اًمتٙمريِؿ  وُأقمٓمٞم٧م أن شمٚمبس سمزًا ٟم٘مٞم٤ًم هبٞم٤ّمً 

اًمٕمٔمٞمؿ واإلٟمتّم٤مر اًمٙمبػم احلتٛمّل ذم آظمِر اًمزُم٤من اًمذي ي٘مقُم سم٤مؾمِؿ اًمٙمبِش اعمذسمقح سمؾ هق 

                                           

 - 0ج -أُمكم اًمسٞمد طمٞمدر  -اًمٕمزيز اعمحٙمؿ  هلل: شمٗمسػم اعمحٞمط إقمٔمؿ واًمبحر اخلٔمؿ ذم شم٠مويؾ يمت٤مب ا0

 .88، ص6. شمٗمسػم اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ: اًمسٞمد طمسلم اًمؼموضمردي: ج87ص

: وًمٚمقىمقِف قمغم اعمزيِد ُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ: اٟمٔمر، إؿمتٞم٤من واًم٘مٛمِمئل وؾمٞمد طمٞمدر أُمكم واًم٘مٞمٍمي...اًمخ 9

 ذم ذوطِمٝمؿ ًمٗمّمقص احلٙمؿ.
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 ٟمٗمُسُف اًمذيُح ؿمٕمٚم٦ُم اًمثقرِة وؿمٕم٤مُر اًمثّقاِر اعم١مُمٜملم اًمّم٤محللم ذم آظمِر اًمزُم٤مِن!. 

 قمِم٤مء قمرس اخلروف وىم٤مل هذه هل أىمقال : )وىم٤مل زم ايمت٥م ـمقسمك ًمٚمٛمدقمقيـ إمم96

اًمّم٤مدىم٦م(: ٕنَّ اعمدقمّقيـ إمم هذا اًمتٙمريؿ اإلهللِّ اًمٕمٔمٞمؿ هؿ أوًمٞم٤مء وحمبّل وُمريدي  هللا

وظمّدام اًمٙمبِش اعمذسمقِح وم٘مط ووم٘مط، وًمـ ُئمك هبذا اًمتٙمريؿ همػمهؿ أطمٌد أسمدًا، ٕٟمَُّف يٙمقُن 

ّٓ ًمٞمَس ُمـ ؾمٜمخٝمؿ، ظم٤مرٌج قمـ ُمقضققمٝمؿ!.   ٥َم إًمٞمٝمؿ سمّمٚم٦ٍم!.ُمـ اٟمتس إ

: )صمؿ رأي٧م اًمسامء ُمٗمتقطم٦م وإذا ومرس اسمٞمض واجل٤مًمس قمٚمٞمف يدقمك أُمٞمٜم٤ًم وص٤مدىم٤ًم 95

وسم٤مًمٕمدل ُيٙمؿ وُي٤مرب(: وهق ٟمصٌّ همٞمبلٌّ قمجٞم٥ٌم ذم وراصم٦ِم ظم٤مشمِؿ إوًمٞم٤مء واعمّمٚمِح 

 واًمرؾمِؾ صغم ا
ِ
قمٚمٞمِف وآًمِف وؾمٚمَّؿ، وهق  هللإقمٔمؿ، ٕٟمُف يٙمقن قمغم ىمٚم٥ِم ظم٤مشمِؿ إٟمبٞم٤مء

قري٨م اًمنمقمل ًمٚمّم٤مدق إُملم، وهق اًمّم٤مدُق إُملُم يمذًمؽ، واعمٕمٜمك سمٛمٙم٤مٍن ُمـ اًم

 اًمقضقِح وآذاِق ٓ يستدقمل ُمزيدًا ُمـ اًمبٞم٤مِن!.

ّٓ : )وقمٞمٜم٤مه يمٚمٝمٞم٥م ٟم٤مٍر وقمغم رأؾمف شمٞمج٤من يمثػمة وًمف اؾمٌؿ ُمٙمتقٌب ًمـٞمس اطمـٌد يٕمرومـُف 94  إ

ِة وطمزِم اعمّمٚمِح إقمٔمؿ (0)هق( ِة وؿمدَّ  هلذااعمٜمت٘مِؿ ُمـ اًمٔم٤معملم ٟمٗمز ًمُف اًمٗمداُء، : إؿم٤مرٌة إمم ىمقَّ

 يم٤معمٜمِمـ٤مر ؾمـٜم٤مٟمفأ» :ىمـ٤مل اٟمـف اعمٜمـت٘مؿ اًم٘م٤مئؿ وصػ ذم ’إقمٔمؿ حمٛمد اًمٜمبل ورد قمـ وم٘مد

وُم٤م ضم٤مء ذم اًمٕمٝمد اجلديد ُمـ ؾمٗمر اًمرؤي٤م )رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهـقيت(،  (9)شاًمٜم٤مر يمحريؼ وؾمٞمٗمف

ُ ُم٤م ٟمحـ سمّمدده اإلصح٤مح  .(6)إول ُم٤م يبلمِّ

                                           

الوم٦م إٔؾمامئٞم٦م )اخلالوم٦م إقمٔمؿ؟، واًمذي ُيٛمٚمف هؾ هق ص٤مطم٥ُم اخل هلل: هذا آؾمؿ: هؾ هق اؾمُؿ ا0

...اًمخ، ًمٚمٛمزيد: دروس اًمسٞمد يمامل احلٞمدري، هللواإلُم٤مُم٦م اًمتل ىم٤مل هب٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ( قمٜمد أهؾ ا

 وُم٤م ىمبٚمٝم٤م وُم٤م سمٕمده٤م. 48ذح ومّمقص احلٙمؿ ًمٚم٘مٞمٍمي، ص

 .574ص 0: اًمزام اًمٜم٤مص٥م: ج9

رات يمام ُمِم٤مر اًمٞمٝم٤م ذم شمرىمٞمؿ ، اًمٗم٘م0: اًمٕمٝمد اجلديد، ؾمٗمر اًمرؤي٤م )رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت(، اإلصح٤مح 6

 : اًمٗم٘مرات يمام ُمِم٤مر اًمٞمٝم٤م ذم شمرىمٞمؿ اًمٜمص،0اًمٜمص، اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ُمٍم. ؾمٗمر اًمرؤي٤م، 

، ُمع إظمتالف يسػم 698 - 694ص اًمٕمٝمد اجلديد، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من، اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،

 ذم قمب٤مرات اًمؽممج٦م.
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(: وهلذا اًمثقب هلل: )وهق ُمترسسمٌؾ سمثقٍب ُمٖمٛمقٍس سمدٍم ويدقمك اؾمٛمُف يمٚمٛم٦م ا98

ـِ ا ٦ٍم وطمدي٨ٍم ورواي٦ٍم قم  هللورؾمقًمِف وأهٚمِف صٚمقاُت ا هللاعمٖمٛمقس سم٤مًمدِم أًمُػ ٟمصٍّ وىمّمَّ

إيمؼم، وهق شم٤مرًة ي٠ميت ُمّمداٌق ًمذًمَؽ اًمثقب اًمذي ُذسمَح  هللقمٚمٞمٝمؿ، وهق رُمٌز إلدراِك صم٠مِر ا

إقمٔمؿ، وشم٤مرًة رُمٌز إلدراِك صم٠مِر يمؾِّ ىمٓمرِة دٍم ُأري٘م٧م قمغم وضمِف إرِض فمٚماًم،  هللومٞمِف يمبُش ا

ٌم ذم يمؾِّ إطمقال. وأُم٤م إؿم٤مرة  ويمالمه٤م ُمتَّحُد اعمٕمٜمك واعمٖمزى، إذ أنَّ اعمّمداَق إذف ُم٘مدَّ

وارث جلٛمٞمع إٟمبٞم٤مء  (: ومٝمل ًمٚمتٜمقيف قمـ ُم٘م٤مُمِف وىمرسمِِف، وهقهلل)ويدقمك اؾمٛمُف يمٚمٛم٦م ا

 ، وسمِف يتٙمٚمُؾ ٟمٍمهؿ!، وسمجٝمقدِه يتؿُّ ٟمقرهؿ اًمذي ُأرؾمٚمقا سمِف!.^رؾمؾواًم

: )وإضمٜم٤مد اًمذيـ ذم اًمسامء يم٤مٟمقا يتبٕمقٟمف قمغم ظمٞمؾ سمٞمض ٓسمسلم سمزًا َأسمٞمض 97

وٟم٘مٞم٤ًم(: ومٝمؿ أطمُد ىمقاُه، واعمالئٙم٦ُم ضمٜمٌد ُمـ ضمٜمدِه، وهؿ ـمقَع أُمرِه وهنٞمِف، ويٜمتٍُم هبؿ قمغم 

ومقَن وؾمٞمٗمرطمقَن سمٜمٍُمشمِف!.أقمدائِف، وؾمٞم٘م٤مشمٚمقَن سملَم ي  ديِف! وؾمٞمتنمَّ

: )وُمـ ومٛمف خيرج ؾمٞمٌػ ُم٤مٍض ًمٙمل يرضب سمف إُُمؿ، وهق ؾمػمقم٤مهؿ سمٕمّم٤ًم ُمـ 98

اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء(: وىمد ُمّرت  هللطمديٍد وهق يدوس ُمٕمٍمة مخر ؾمخط وهمْم٥م ا

َـّ اًمٜمّمقَص أ يْم٤ًم ذم اإلؿم٤مراُت ذم اًمٜمّمقِص اًمس٤مًمٗم٦ِم إمم ىمّقشمِف وؿمّدِة سم٠مؾمِف اًمٕمٔمٞمِؿ، وًمٙم

. وًمٕمؾَّ اإلؿم٤مراُت  هللُمٕمِرِض سمٞم٤مِن دمكّم ؾمخُط اًمربِّ ومٞمِف، ومٝمق إٟمٕمٙم٤مٌس وُمٔمَٝمٌر  قمزَّ وضمؾَّ

 إرض، ويرضب ئزًمب٤م سم٤مإلٟمّم٤مِف  وُيٙمؿاعمٕمٜمك: إمم ذًمؽ ذم ؾمٗمر أؿمٕمٞم٤م واضح٦م 

 .(0) ِ ؿمٗمتٞمفِ خ٦مسمٜمٗم اعمٜم٤مومَؼ ، ويٛمٞم٧ُم ومٛمف سم٘مْمٞم٥م إرض

ومخذِه اؾمٌؿ ُمٙمتقٌب ُمٚمؽ اعمٚمقك ورب إرسم٤مب(: وهل ُمـ : )وًمف قمغم صمقسمِف وقمغم 99

ؾمامِت وأوص٤مِف اعمٜم٘مذ إقمٔمؿ اًمتل أمجٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م إدي٤من اًمساموي٦م، وهل شمٜمبُع ُمـ ذاشمِف 

ؾمِف، وًمٞمس٧م ُمـ اعم٘متٜمٞم٤مت اًمٓم٤مرئ٦م قمٚمٞمف، وًمٙمـ جي٥م أن شمٔمٝمر ًمٚمجٛمٞمع، ومٝمل شمٔمٝمُر  اعم٘مدَّ

                                           

. اٟمٔمر: اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، ؾمٗمر إؿمٕمٞم٤مء، 894ٕمؼمى، اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، ص، إٔصؾ اًم5: 00: ؾمٗمر أؿمٕمٞم٤م 0

، اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ُمٍم. )أهؾ اًمبٞم٧م رم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس( 5، اًمٗم٘مرة: 00اإلصح٤مح 

 .097 -096ص
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س، وذًمؽ  قمغم صمقسمِف اعمب٤مرك، أي شمٔمٝمُر ًمٚمجٛمٞمع وقمغم يمؾِّ   ُم٤م ارشمبط هبذا اًمرضمؾ اإلهللِّ اعم٘مدَّ

 اخلالوم٦ِم اإلهلٞم٦ِم اًمٕمٔمٛمك سم٠مشمؿِّ صقره٤م سمٛمٜمٔمٍر وُمسٛمٍع ُمـ مجٞمِع قمقامل اإلُمٙم٤من!.
ِ
 إلسمداء

: )ورأي٧م اًمقطمش وُمٚمقك إرض وأضمٜم٤مدهؿ جمتٛمٕملم ًمٞمّمٜمٕمقا طمرسم٤ًم ُمع 61

 ااجل٤مًمس قمغم اًمٗمرس وُمع ضمٜمده(: وهل إؿم٤مرٌة سمٚمٞمٖم٦ٌم همٞمبٞم٦ٌَّم شُمبدي طم٤م
ِ
شمٕم٤ممم وُم٤م  هللًم٦َم أقمداء

قمزَّ وضمؾَّ فمٚماًم  هلليٙمقُن ُمـ أُمرهؿ، ومٝمؿ طمتك آظمَر حلٔم٦ٍم مل يٙمّٚمقا ويٛمّٚمقا ُمـ طمرِب أهِؾ ا

وقمدواٟم٤ًم، ًمذا يٙمقُن اًم٘مّم٤مُص احلّؼ اًمذي شمذيمرُه اًمٜمّمقُص ذم حمٚمِِّف وٓسمدَّ ُمٜمُف ًمتح٘مٞمِؼ قمدِل 

ًمُف هذا اًم٘مّم٤مص اًمدٟمٞمقي اعمرقم هللا ٥م اًمذي أؿم٤مَر اًمٞمِف وإمم أؿمب٤مهِف وأُمث٤مًمِف شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمُف، وأوَّ

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمرارًا وشمٙمرارًا!. وذم اًمٜمصِّ أقمالُه واًمٜمّمقِص إظُمرى أيْم٤ًم إؿم٤مراٌت 

واضح٦ٌم ًمٚمٛمالطمِؿ واًمٗمتـ اًمتل دمري قمٜمَد فمٝمقِر اعمٜمت٘مؿ ُمـ اًمٔم٤معملم واعمٜم٘مذ عمستْمٕمٗمل 

رقم٤مي٦ًم ًمإلظمتّم٤مر وٟم٠مُمُؾ سمحثٝم٤م ذم اخلالئِؼ أمجٕملم، ويمذا ىمبَؾ فمٝمقرِه اعمب٤مرك، ًمٜمتج٤موزه٤م 

 شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمُف.  هللحمؾٍّ آظمر ُمٜم٤مؾم٥ٍم إٟمِم٤مء ا

: ذم هذِه اًمٜمّمقُص يمٜم٤مي٦ٌم قمـ أن اعم٘مدؾملم واًمرسم٤مٟمٞملم اًمذيـ ُأؾمتِمٝمدوا ذم ؾمبٞمؾ 60

شمٕم٤ممم، وُمْمقا ُم٘مٝمقريـ ُمْمٓمٝمديـ ؾمٞمٜمتٍمون وؾمٞمٖمٚمبقن سمؼميم٦ِم دم اًمذسمٞمح اعمب٤مرك  هللا

ساموات واًمس٤ميمٜمقن ومٞمٝم٤م ويمذا إرض وؾمٙم٤مهن٤م، سمؾ ومجٞمع قمقامل اٟمتّم٤مرًا شمٗمرُح سمِِف مجٞمُع اًم

وهؿ همٚمبقُه سمدم اخلروف وسمٙمٚمٛم٦م ؿمٝم٤مدهتؿ  00اخلػم ىم٤مـمب٦ًم!، وهق واضٌح ضمكمٌّ ذم ىمقًمِف:

 .ومل ُيبقا طمٞم٤مهتؿ طمتك اعمقت*

َدت اًمٜمّمقص قمغم أنَّ هذِه اعمرأة هل يم٤مًمِمٛمس، سمؾ هل اًمِمٛمُس سمٕمٞمٜمٝم٤م، 69 : أيمَّ

ِة ٟمقره٤م و فمٝمقره٤م ذم يمؾِّ اًمٕمقامل، سمؾ يذيمره٤م اًمٜمصُّ هٜم٤م ذم ُم٘م٤مٍم آظمٍر أؾمٛمك وأرومع ًمِمدَّ

يّمٕم٥ُم وصٗمُف وُمٕمروم٦ُم يمٜمِٝمِف، وهق درضمتٝم٤م اإلهلٞم٦َِّم ذم قم٤مملِ احلؼِّ واحل٘مٞم٘م٦م!، واإلؿم٤مرُة اًمٞمِف 

واضح٦ٌم وسُي٦ٌم ذم ىمقًمِف )ُمترسسمٚم٦ٌم سم٤مًمِمٛمس(، ومٙمؾُّ ُم٘م٤مِم اًمِمٛمِس وقمٔمٛمتٝم٤م َأصبَح صمقسم٤ًم 

ِه اعمرأُة اعمب٤مريم٦م، ومٝمق ُمس٤مرٌع خلدُمتٝم٤م، ُمٓمٞمٌع هل٤م، سمؾ هق ؿم٠مٌن ُمـ ؿم١موهن٤م اعمب٤مريم٦ِم شمرشمديِف هذ
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ًة إًمٞمٝم٤م، ُمستٜمػمًة  ؾم٦ِم!. وعم٤م يم٤مٟم٧م يمذًمَؽ وم٢منَّ يمؾَّ اًمٙمقايم٥م شمدوُر ذم ومٚمٙمٝم٤م، ُمٜمِمدَّ اعم٘مدَّ

ذم  سمٜمقره٤م، ومت٠مُمَّؾ ذًمَؽ ذم ىمقًمِف: )قمغم رأؾمٝم٤م إيمٚمٞمٌؾ ُمـ اصمٜمل قمنَم يمقيمب٤ًم(. ومٝمَل اعمِمٙم٤مةُ 

 . (0)اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

: )واًم٘مٛمر حت٧م رضمٚمٞمٝم٤م(: وهذا ُم٘م٤مٌم آظمر هل٤م، ويٛمٙمـ ًمٜم٤م ىَمدُح اعمٕمٜمك اعمراد ذم 66

أذه٤مٟمٜم٤م، ومٜم٘مقل: ذًمَؽ ٕهن٤م َأذُف أمٍّ ذم اًمقضمقِد قمغم اإلـمالِق سمدًمٞمِؾ هذا اًمٜمّص وهمػمه، 

٘مٛمُر اًمذي اىمؽمَن هب٤م ذم يمؾِّ واجلٜم٦ُم حت٧َم أىمداِم إُُمٝم٤مت، وىمسٞمُؿ اًمٜم٤مِر واجلٜم٦َِّم سمٕمُٚمٝم٤م، وهق اًم

أقمٔمُؿ َأهِؾ اجلٜم٦ِم سمؾ ؾمٞمُِّدهؿ، واجلٜم٦َُّم وُم٤م ومٞمٝم٤م حت٧َم ىمدُمٞمٝم٤م اعمب٤مريمتلِم!، وًمٞمَس  اًمٕمقاملِ، وهق

ُمٕمٜمك هذا طمّٓم٤ًم ًمِم٠مٟمِف قمٚمٞمف اًمّمالُة واًمسالم وًمٖمػمِه، سمؾ ٕهَن٤م ُأمٌّ ًمُف وًمٖمػمِه ذم قم٤مملِ احلؼِّ 

: )أٟم٤م وقمكّم َأسمقا هذِه ’٤مشمِؿ سمـ)ُأّم أسمٞمٝم٤م(، وىم٤ملواإلؾمتح٘م٤مِق، طمٞم٨ُم وصٗمٝم٤م اًمٜمبلُّ اخل

إُم٦م(، وأٟم٧َم قمٚمٞمٌؿ سم٠منَّ ُأمَّ إِب أمٌّ قُمٚمٞم٤م طم٘مٞم٘مٞم٦ًم، ومت٠مُمَّؾ ذًمَؽ ضمٞمِّدًا!. وًم٘مد هتٗم٧ْم سمٛمدطمٝم٤م، 

سُمِر، وًمٙمـ ًمق يم٤مَن هٜم٤مَك  وسمٞم٤مِن ُم٘م٤مُمٝم٤م، وومْمٚمِٝم٤م وأرساره٤م، مجٞمُع إًمقاِح واًمّمحِػ واًمزُّ

 أٟمّم٤مٌف ُمـ اًمبنِم!.

هـ٤م وقمٔمٛمتٝمـ٤م وسمريمتٝمـ٤م 65 : )وقمغم رأؾمٝم٤م إيمٚمٞمٌؾ ُمـ اصمٜمل قمنم يمقيمب٤ًم(: رُمٌز ًمتامِم قمزِّ

س، وٓ يّمـٚمُح هـذا  شمِمػُم اًمٞمِف اًمٙمقايم٥م اإلصمٜمل قمنم ذم اإليمٚمٞمِؾ اًمث٤مسم٧ِم قمغم رأؾمـٝم٤م اعم٘مـدَّ

ّٓ اًمقصػ ذم اًمتٗمسػِم واًمت٠مويِؾ واًمتٕمبػِم  ٕؿمخ٤مٍص ُمٕمدوديـ ُُمَٕمٞمَّٜمـلَم قمٔمـامء ُمٜمّمـقص إ

ـَ سمحس٥ِم إدًم٦ِم واًمؼماهلِم اعم٘مٓمقِع هب٤م!، يمام قمٚمٞمٝمؿ، سم دي ٦ُم إٟمبٞم٤مء واًمرؾمؾ اعمحدَّ ؾ وُهؿ ذريَّ

ت سمَؽ اإلؿم٤مرُة إمم ذًمَؽ ذم ىمقًمِف شمٕم٤ممم: إِْذ ىَم٤مَل ُيقؾُمُػ ٕسَمِٞمِف َي٤م َأسَمـ٧ِم إِنِّ َرَأْيـ٧ُم َأطَمـَد ُمرَّ

ْٛمَس وَ  ـَ َ٘مَٛمَر َرَأْيتُُٝمْؿ زِم ؾَم٤مضمِ اًمقَمنَمَ يَمْقيَمب٤ًم َواًمِمَّ .(9)ِدي

َ اًمب٤مري قمزَّ وضمؾَّ سم٤مًمِمٛمِس قمـ ُأمِّ يقؾمػ اًمتل رسّمتُف وشمرقمرَع ذم طمجره٤م ، (6)وم٘مد قمؼمَّ

                                           

 .68 -64: راضمع ؾمقرة اًمٜمقر: أي٤مت 0

 .5: ؾمقرة يقؾمػ: أي٦م 9

ُف شمقومٞم٧م سمٕمد ، ٕنَّ ‘: وهل ظم٤مًمتُف 6  .×وٓدِة سمٜمٞم٤مُملُأُمَّ
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َـّ اًمٗمرَق  وسم٤مًمٙمقايم٥ِم قمـ^ اؾمح٤مق سمـ اسمراهٞمؿوسم٤مًم٘مٛمِر قمـ َأسمٞمِف يٕم٘مقب سمـ   إظمقشمِف، وًمٙم

لم ومٝمَل ُمترسسمٚم٦ٌم سم٤مًمِمٛمس واًمِمٛمُس أطمُد ؿم١موهن٤م!، وهمػُمه٤م َؽ ًمٞمس يمذًم واضٌح سملَم اًمٜمّمَّ

ّٓ ذم اعم٘م٤مم طمٞم٨ُم وصَػ سم٤مًمِمٛمس ًمٞمَس  ، ومت٠مُمَّؾ ذم ُم٘م٤مرٟم٦ِم اًمٜمَّّمٞملم ًمٙمل يتْمح ًمؽ ُم٘م٤مُمٝم٤م إ

اًمنميػ!.

: وهل طمبغم شمٍمخ ُمتٛمخْم٦م وُمتقضمٕم٦م ًمتٚمد: وذًمَؽ ًمث٘مِؾ محٚمٝم٤م اعمب٤مرك وأمهٞمَّتِف، 64

ّٓ وقمٔمٞمِؿ آُٓمٝم٤م ذم هذِه اًمدٟمٞم٤م وُمٕم٤مٟم٤مهت٤م وحِمَٜمِٝم٤م، ومٝمل مل شُم٘م٤مسمؾ  قِر واحل٘مد سم٤محلرِب واجل إ

٤م ُأمَّ هذا اًمٕم٤ممل وهمػمِه  واإلقمتداءآِت اًمس٤مومرِة، سمٞمٜمام يم٤مٟم٧م حتٛمُؾ آَٓم اًمٕم٤مملِ وآه٤مشمِف سم٠مرسه٤م ٕهنَّ

طم٘مٞم٘م٦ًم!، واؾمت٘مرَّ يُمؾُّ ذًمَؽ إملِ ذم ىمٚمبٝم٤م اًمنميِػ اًمٓم٤مهر! وذًمَؽ ٕهن٤م أمُّ اًمقضمقِد احلٜمقٟم٦ِم 

 اًمِمٗمٞم٘م٦ِم!.

ٜملم قمٔمٞمؿ امحر...(!: إنَّ فمٝمقر اًمتٜمٞملم شم ذا : )وفمٝمرت آي٦م ُأظمرى ذم اًمسامء هق68

ًمٔمٝمقره٤م ذم  هذا، واًمذي هق اًمٕمدوُّ اًمٚمدوُد هلذِه اعمرأة اعمب٤مريم٦ِم اًمٓم٤مهرِة اعمٞمٛمقٟم٦ِم،يم٤مَن ُمس٤موىم٤مً 

هذا اًمٕم٤مملِ، أي قم٤مسه٤م، ومح٤مرهب٤م، ويم٤مَد هل٤م اعمٙم٤مئد، وأقمتدى قمٚمٞمٝم٤م سمِمٙمٍؾ ؾم٤مومٍر!، سمؾ ويم٤من 

ب٘م٧م قم٤مملِ اًمدٟمٞم٤م واًمٓمبٞمٕم٦ِم، وظمٓمََّط ًم٘مت٤مهل٤م وأذاه٤م، وؾمٕمك ىمد قم٤مداه٤م ذم اًمٕمقاملِ إومم اًمتل ؾم

ٍة، طمسدًا ُمٜمُف وطم٘مدًا!.  ًمٚمٜمٞمِؾ ُمٜمٝم٤م سمٙمؾِّ ُم٤م ُأويَت ُمـ ىمقَّ

شمٕم٤ممم ُمـ اإلٟم٤مث قمغم اإلـمالق!، وطمبٞمب٦ٌم إمم  هلل: وهذه اعمرأة هل أىمرُب خمٚمقٍق إمم ا67

ؾم٦م، ومٝمل ص٤مطمب٦ُم اًمزًمٗمك ًمديِف، واًمٙمؾُّ ي٠ميت ظمٚم ٗمٝم٤م وسمٕمده٤م ذم ُم٘م٤مُمٝم٤م اًمس٤مُمل ذاشمِف اعم٘مدَّ

اعمٜمٞمػ!، ًمذا وم٢منَّ مجٞمع ُمالئٙم٦ِم اًمب٤مري قمزَّ وضمؾَّ ختدُمٝم٤م، وشمٜمٍمه٤م، وشم٘م٤مشمؾ ُمٕمٝم٤م ذم صػٍّ 

واطمٍد، وضمٜمب٤ًم إمم ضمٜم٥ٍم، وهؿ ضمٜمٌد هل٤م، وأٟمّم٤مٌر هل٤م، وأطمُد ىمقاه٤م، اًمتل شمٜمتٍُم هب٤م، إذا ضم٤مَء 

 وطمؾَّ سمقاُر ا
ِ
 ًم٘مقم!. اًمقىم٧ُم اعمٕمٚمقُم، وظمرست صٗم٘م٦ُم إقمداء

، قمغم أن وًمٞمده٤م ذيمٌر، ُُمبنٌم سمِف ىمبؾ وٓدشمِف، ُمّمٜمقٌع سمٕملِم ا68 َز اًمٜمصُّ ، وُُمَٕمدٌّ هلل: ريمَّ

ُمـ ىمبٚمِف شمٕم٤ممم، واعمالئٙم٦م شمٕمرف ذًمؽ!، سمؾ طمتك إسمٚمٞمس وضمٜمده قمغم ُمٕمروم٦ٍم شم٤مُم٦ٍم سمِف 



  
سمٞمِح اعمٕمٜملِّ   شمٔم٤موُمر إدًم٦م ذم اًمذَّ
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٤مُة!، وسمخٓمقرشمِف قمٚمٞمٝمؿ!، ويمذًمؽ اًمٕمدو اعمب٤مذ حلرِب اعمرأة اعمب٤مريم٦ِم وضمٜمدُه اًمٔمٚمٛم٦ُم اًم٘مس

َة، وأطمٙمٛمقا اخلُٓم٦ََّم ُمسب٘م٤ًم، ًمٚمتخٚمُِّص ُمٜمُف سمٛمختٚمِػ اًمٓمرِق  ًمذًمؽ ومٝمؿ َأقمّدوا اًمٕمدَّ

 واًمقؾم٤مئِؾ، وًمق سم٘متٚمِف ضمٜمٞمٜم٤ًم يم٤من أم رضٞمٕم٤ًم...اًمخ!. 

: )ومقًمدت اسمٜم٤ًم ذيمرًا قمتٞمدًا أن يرقمك مجٞمع إُُمؿ سمٕمّم٤ًم ُمـ طمديد واظمتٓمػ وًمده٤م 69

ًمٙمل يٕمقًمقه٤م  هللاًمؼمي٦م طمٞم٨م هل٤م ُمقضٌع ُُمَٕمٌد ُمـ ا واعمرأة هرسم٧م إمم 8وإمم قمرؿمف*  هللإمم ا

ًا سمِف، ًمٙمل يٙمقن ُُمٜم٘مذًا ًمٙمؾِّ اًمبنِم،  هٜم٤مك...اًمخ(: ٟمٕمؿ، وم٘مد يم٤من وًمده٤م ذيمرًا قمتٞمدًا، ُمبنمَّ

َـّ يمٞمَد اًمٔم٤معملم، وُمٙمَر إسم٤مًمس٦ِم واًمِمٞم٤مـملم، طم٤مَل دون ذًمؽ، وهذا  سمؾ وًمٙمؾِّ اًمٕمقامل، وًمٙم

وشمٕم٤ممم وشمدسمػمِه، سمؾ ُٕمٍر قمٔمٞمٍؿ أرادُه ضمب٤ّمُر اًمسامواِت  ؾمبح٤مٟمفُ  هللُٕمِر ا ًمٞمَس همٚمب٤مً 

وإرض، ومجرت قمٚمٞمِف ُمِمٞمئتُف ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف، ويمؾُّ ذًمَؽ حلٙمٛم٦ٍم سم٤مًمٖم٦ٍم، ؾمٞمٕمرومٝم٤م اًمقضمقد قمٜمَد 

َب ا  قمزَّ وضمؾَّ ذًمَؽ اًمٞمقِم اًمنميػ!.  هللاًمٗمرِج إقمٔمِؿ، ىمرَّ

ؾم٦ِم، ىمد أؿم٤مر سمِمٙمٍؾ قمجٞم٥ٍم،   إمم أُمٍر قم٘مٞمديٍّ ُمٝمٍؿ، وهَق وهبذا شمٙمقن اًمٜمّمقُص اعم٘مدَّ

، وطمٗمٔمُف إمم  هللهم٤مي٦ٌم ذم اًمدىم٦َِّم وإص٤مًم٦ِم، وهق أنَّ إسمٜمٝم٤م اعمقًمقد اعمب٤مرك، ىمد أظمٗم٤مُه ا قمزَّ وضمؾَّ

، طمٞم٨ُم شُمبسُط ًمُف اًمقٓي٦ُم اًمٕمٔمٛمك!، وهذا واضٌح ُمـ  اًمقىم٧ِم اعمٕمٚمقم ويقم طمٙمٛمِف إشمؿِّ

 اًمٜمّمقِص وسيٌح سملّمٌ ٓ ري٥َم ومٞمِف!.

َـّ اًمر بَّ اًم٘مدير شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمُف اعمٜمٞمػ، يِمػُم إمم إسمٜمٝم٤م إول اعم٘متقل اعمستب٤مح أيْم٤ًم، وًمٙم

 اعمجرُملم 
ِ
وهق مل يزل ضمٜمٞمٜم٤ًم ذم سمٓمٜمٝم٤م!، وىمد أؿم٤مَر اًمٜمصُّ إمم اقمتزال اعمرأة اعمب٤مريم٦م قمـ ه١مٓء

ِة اًمسّٗم٤ميملم!، وومراره٤م قمٜمٝمؿ ذم قم٤مملِ احلؼِّ واحل٘مٞم٘م٦ِم واًمروح واعمٕمٜمك ويمذا ذم قم٤مملِ اعم٤مدَّ 

أيْم٤ًم!، ومٝمؿ ًمٞمسقا ُمـ ؾمٜمخٝم٤م، سمؾ وًمٞمس هلؿ طمظٌّ ُمـ ذًمؽ أسمدًا!، وذًمَؽ خلٞم٤مٟمتٝمؿ 

 وفمٚمٛمٝمؿ وضمقرهؿ!، سمؾ ىمد ُصٜمِّٗمقا أقمداءًا هل٤م ذم يمؾِّ اًمٕمقامل، وذم يمؾِّ إزُم٤من. 

ام ُمٜم٘مذاِن ُمب٤مريم٤من  ؾم٦ِم إلسمٜمٞمٝم٤م ُمٕم٤ًم، وذًمؽ ٕهنَّ وأُّم٤م اًمسب٥ُم ذم مجِع اًمٜمّمقِص اعم٘مدَّ

ِة واًمٕمّمٛم٦ِم وُمٜمجٞم٤مِن ًمٙمؾِّ  اخلٚمِؼ!، وسمذًمؽ ضم٤مءت إظمب٤مُر اعمب٤مريم٦ُم قمـ أهِؾ سمٞم٧ِم اًمٜمبقَّ
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َر أن يِمؿ ضمٜمٞمٜمٝم٤م اعم٘متقل هقاَء دٟمٞم٤ميمؿ هذِه!، عم٤م دظمَؾ اًمٜم٤مر أطمٌد أسمدًا!،   واًمٓمٝم٤مرِة أٟمَُّف ًمق ىُمدِّ

، هللوذًمؽ ًمؼميمتِف وقمٔمٞمِؿ ؿم٠مٟمِف ؾمالُم ا  قمٚمٞمِف، وأُم٤م اسمٜمُٝم٤م اًمث٤من وهق اعمرومقُع، واعمخٗملُّ

ظمُر ًمٙمل يٛمأله٤م ىمسٓم٤ًم  واعمٖمٞم٥َُّم، وم٢منَّ أُمرُه أوضُح ُمـ اًمِمٛمِس ذم راسمٕم٦ِم اًمٜمٝم٤مر، وهَق اعمدَّ

 وقمدًٓ سمٕمدُم٤م ُُمٚمئ٧م ضمقرًا وفمٚماًم!.

: أّن قمدوَّ اعمرأِة اعمب٤مريم٦ِم جيرُّ ظمٚمٗمُف صُمٚمثَل اًمٕم٤ممل اًمذي يستٓمٞمع اًمت٠مصمػم قمٚمٞمف وإضالًمِف 51

، أي %( ُمـ جمٛمقع اًمٕمقامل اعمٛمتحٜم٦ِم اًمتل 74جيرُّ ) وطمرومِف قمـ شمٕم٤مًمٞمِؿ اًمب٤مري قمزَّ وضمؾَّ

ِـّ واإلٟمس، وهق اًمذي ضم٤مء سم٤مًمنمِّ يمٚمِِّف إمم إرض سمذٟمبِف اًمٕمٔمٞمؿ  يستٓمٞمع إضالهل٤م يم٤مجل

َد اًم٘مرآن  وآصم٤مُمِف اًمتل أردشمُف ذم اهل٤موي٦ِم، سمؾ هق ُي٤موُل ضم٤مهدًا إضالَل اًمٕم٤مملِ يمٚمِِّف!. هذا وىمد أيمَّ

 يمام أوضحٜم٤م ذم حمٚمِِّف!.ـ  وي صمٚمثل اًمٕم٤ممل يٕمٞمِمقن اًمْماللسم٤منَّ ُم٤م يس٤م ـهذِه احل٘مٞم٘م٦م 

ؾم واًمٜمّمقُص : 50 سملم اًمِمٞمٓم٤من اًمساموي وإر ي، أي إسمٚمٞمس  ٧مىمد مجٕمَ  ٦مُ اعم٘مدَّ

ّد هٜم٤مك وهق  ، وإسمٚمٞمس إرضوقم٤مٟمَد وطمسَد ُم٘م٤مَم احلؼِّ واإلؾمتح٘م٤مِق! اًمسامء اًمذي مترَّ

عمرأة سم٠مٟمقاع احلروب ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م، وىمد اًمذي ومٕماًل يم٤من سمٞمدِه أصمٛم٦ِم طمرُب شمٚمؽ ا أدُملُّ 

ِة اًم٘مرِب واًمتامصمؾ سمٞمٜمٝمام ٧م سمٞمٜمٝمام اًمٜمّمقُص ىمرٟمَ  ، ومٝمام ، ووطمدِة اهلدِف واعمنموعِ ًمِمدَّ

 اًمقاطمدِ 
ِ
 .، ووضمٝم٤مِن ًمٕمٛمٚم٦ٍم واطمدٍة!مه٤م ُمّمداىم٤مِن حل٘مٞم٘م٦ٍم واطمدةٍ و، يم٤مًمٌمء

اعمرأة اًمٕمتٞمدة، أي ُمراىمب٤ًم : ويم٤من هذا اًمٕمدوُّ اًم٘م٤مد واًمٔم٤ممل ُمؽمسمّم٤ًم هب٤م، وواىمٗم٤ًم أُم٤مم 59

هل٤م سمجٛمٞمِع اعمراصد، ًمٙمل شمٚمد طمتك يبتٚمع وًمده٤م ُمتك وًمدت، وهذا اًمتّمقيُر اًمٕمجٞم٥م اًمتل 

ِة واًمٖمالض٦ِم واًمٗمٔم٤مفم٦ِم، وهق قمٜمَد  ُ قمـ ُمٜمتٝمك احل٘مِد واًمِمدَّ ُد قمٚمٞمِف اًمٜمّمقُص، يٕمؼمِّ شُم٠ميمِّ

ٝمؿ، واعمخٓمِّط ًمٙمؾِّ اًمٔم٤معملم واًمّسٗم٤ميملَم ىم٤مئدهؿ إقمٔمؿ، وُمدسمُِّر أُمقرهؿ طَمس٥َم زقمٛم

 هللؿم١موهنؿ وحتّريم٤مهتؿ، ومٞم٤مَل طمّٔمٝمؿ اًمتٕمٞمس، ومام أىمبحُف وُم٤م أىمبحؿ، طمٞم٨ُم ـمردهؿ ا

 اًمرؤوُف ُمـ رمحتِف وطمٜم٤مٟمِف اًمذي متثََّؾ هبذِه اعمرأِة اعمب٤مريم٦ِم وإُمِّ اًمِمٗمٞمٕم٦ِم!.

 ذم اٟمتّم٤مره٤م قمغم أقمدائٝم٤م قد سم٠مرسِه ؾمٞمٕملُم هذه اعمرأُة اعمب٤مريم٦ُم،ّن اًمقضموا: 56
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، وؾمٞمدرُك ا ،اعمجرُملم
ٍ
ـٌ هل٤م سمٙمؾِّ رء ًمٕم٤ممل سم٠مرسِه أنَّ هذِه ذم آظمِر اعمٓم٤مف، ٕٟمُف ُمدي

وهؿ  ،ُمٜمُذ أُمٍد سمٕمٞمٍد ضمداً  ،واؾمتٜم٘م٤مذهؿ ،ٟمج٤مهتؿ قمغم ىمد قَمِٛمٚم٧م اعمٞمٛمقٟم٦ُم، اًمٓم٤مهرةُ  اًمّمّدي٘م٦مُ 

وُم٘م٤مُمٝم٤م، وىمد وم٤مرىمتٝمؿ وهل جمٝمقًم٦ُم  وومْمٚمٝم٤م وضم٤مهٝم٤م ىمدره٤مؿمٞمئ٤ًم ُمـ  مل يٙمقٟمقا يدريمقا

 اًم٘مدِر ُمٔمٚمقُم٦ٌم!. 

: انَّ طمرب هذا اًمٕمدو اًمٚمدوُد، مل شمٜمتٝمل سمٕمد ؿمٝم٤مدة هذه اًمٓم٤مهرة اعمب٤مريم٦م، سمؾ 55

اُمتدت إمم مجٞمع وًمده٤م، ومَٖمَْم٥ُم وطم٘مُد هذا اًمٕمدو اجل٤مذم اجل٤مهؾ وإرقمـ إمحؼ، قمغم 

ُـّ طمرسم٤ًم ضوؾم٤ًم ٓ شُمب٘مل وٓ شمَ  ذُر قمغم سم٤مىمل هذِه اعمرأة اًمٓم٤مهرة ويمؾِّ ُم٤م ارشمبَط هب٤م، ضمٕمٚمتُف يِم

ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف اًمنميػ، وقمٜمدهؿ  هللٟمسٚمٝم٤م اًمنميػ اعم٘مّدِس اًمٓم٤مهر اًمذيـ ُيٗمٔمقن وص٤مي٤م ا

 ×!ؿمٝم٤مدٌة وسمِم٤مرٌة وقمٝمٌد ُمٕمٝمقٌد ُمـ قمٞمسك اعمسٞمح
ِ
، وذًمَؽ ٕٟمَُّف آظمُر إٟمبٞم٤مء

َ ^واًمرؾمؾِ  ، ومقضم٥م قمٚمٞمف ذًمؽ!، وىمد ومٕمَؾ ذًمؽ، وأّدى ذًمؽ احلؼُّ اعمٕمٝمقُد إًمٞمِف، وىمد سمنمَّ

َد قمٚمٞمٝمؿ، سمؾ يم٤مَن ذًمَؽ قمٝمٌد ُمٕمٝمقٌد ُمـ مجٞمِع هبؿ وم ٕمالً، ُمرارًا وشمٙمرارًا، وٟمصَّ قمٚمٞمٝمؿ، وأيمَّ

 واًمرؾمؾ وأوصٞم٤مئٝمؿ
ِ
 إمم مجٞمِع اًمِمٕمقِب واًم٘مب٤مئِؾ وإُمِؿ!. ^إٟمبٞم٤مء

٦ِم ذم هذِه اًمٜمّمقِص اعمختّم٦ِم سمبحثٜم٤م هذا، واًمتل ىمد اؿمتٛمٚم٧م 54 ـَ إُمقِر اعمٝمٛمَّ : وُم

ـُ ذم اجلقاب قمغم إؾمٚم٦م أشمٞم٦ِم اًمتل ٓسمدُّ ُمٜمٝم٤م، واًمتل شمٓمرُح قمٚمٞمٝم٤م وسمٙمؾِّ ضمدارٍة، ُم٤م ي ٙمٛم

ٍة وأطم٘مٞم٦ٍَّم، وًمٕمٚمَّٜم٤م ٟمجٛمُؾ سمٕمْم٤ًم ُمٜمٝم٤م سمام ي٠ميت:   ٟمٗمسٝم٤م سمٙمؾِّ ىمقَّ

أوًٓ: ُم٤م هل اعمٜم٤مؾمب٦ُم واًم٘مرُب، سملم هذا اًمرسِد اًمت٤مرخيل اًمٕم٘مٞمدي اًمرسّم٤من، عم٤م جيري قمغم  

 هللأي اًمٙمبش اعمب٤مرك اعمذسمقح ذم اـ  اًمس٤مسمِؼ وسملم اخلروف هللهذه اعمرأة اًمٕمتٞمدة اعمب٤مريم٦ِم سمٕمٚمِؿ ا

 ؟.ـ  قمزَّ وضمؾَّ 

أي ـ  صم٤مٟمٞم٤ًم: وُم٤م هق رسُّ اًمؽماسمِط اًمقصمٞمِؼ، سملم هذه اعمرأة اًمٕمتٞمدة اعمب٤مريم٦ِم، وسملم اخلروف 

 ؟.ـ  قمزَّ وضمؾَّ  هللاعمذسمقح ذم طُم٥مِّ ا هلليمبش ا

ؾم٦ِم اًمٓم٤مهرةصم٤مًمث٤ًم: وُم٤م هق رسُّ اًم٘مراسم٦ِم واًمٜمسب٦ِم سملم هذ  اًمتل ىُمتِٚم٧م سمٔمٚمٍؿ ٓ ُمثٞمَؾ ـ  ه اعم٘مدَّ
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ًمُف!، واقمتداءآٍت ذيمرهت٤م اًمسامُء سمحزٍن وأملٍ سم٤مًمٖملِم، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م أي٤مُمٝم٤م ُمٕمدودًة سمٕمَد  

 هللوسملم اخلروف أي يمبش اـ  اإلقمتداءآت إصمٞمٛم٦ِم يمام شُمِمػُم سمذًمؽ اًمٜمّمقُص ساطم٦مً 

 أُمِر ا
ِ
؟. هللاعمذسمقح إلطمٞم٤مء  قمزَّ وضمؾَّ

ر ًمٚمحؼِّ وأشمب٤مقمِف وهؿ أشمب٤مع اعمرأة  راسمٕم٤ًم:  وملَ ٓ شمٙمقن اًمٖمٚمب٦م واًمٜمٍم اًمٜمٝم٤مئل اعم١مزَّ

ؾم٦م  ّٓ اعم٘مدَّ وسمٙمٚمٛم٦م ؿمٝم٤مدهتؿ وقم٘مٞمدهتؿ ـ  أي اًمذسمٞمِح إقمٔمؿـ  سم٤مًمدم اًمٓم٤مهر ًمٚمخروِف  إ

ُم٤م ضمٕمٚمٝمؿ  ُيبقا طمٞم٤مهتؿ طمتك اعمقت، ٕهنؿ قمِم٘مقا اًمتل يٕمٞمِمقهن٤م وُيٛمٚمقهن٤م ذم ىمٚمقهبؿ، ومل

 قمٜمدهؿ وهل طمٞم٤مهتؿ اًمنميٗم٦م!؟.  يزهدون سم٠مهمغم
ٍ
 رء

َم ذم اًمٜمّمقِص اًمتل وىمٗم٧َم قمٚمٞمٝم٤م: أنَّ يمؾ ُمـ يستٓمٞمع أن  وقمٚمٞمف شمٙمقن اًمٜمتٞمج٦مُ  عم٤م شم٘مدَّ

يٙمقن ُمٜمّمٗم٤ًم وًمق ًمس٤مقم٦ٍم ُمـ قمٛمرِه، وجيٞم٥ُم سم٤مًمٕمدِل وحتٙمٞمِؿ اًمْمٛمػم، ويٜمٔمر إمم اًمٜمّمقِص 

َر ُمـ يمؾِّ  اعمرشمٙمزات اًمذهٜمٞم٦ِّم اًمتل أظمذه٤م سمِمج٤مقم٦ٍم وإىمداٍم، وُمقضققمٞم٦ٍَّم واطمؽماٍم، ويتحرَّ

ـ يم٤من ىمبٚمُف، ًمَقَصَؾ إمم احلؼِّ واًمٞم٘ملم، وقم٤مَش ذم صػِّ اًمّم٤محللم، وقم٤مَش اًمسٕم٤مدَة  قمٛمَّ

 اًمرسم٤مٟمٞم٦َّم ُمـ حلٔم٦ِم شمسٚمٞمٛمِف إمم احلؼِّ وأهٚمِف قمٚمٞمٝمؿ أومْمُؾ اًمّمالُة واًمسالم!. 

س اًمذي ًمذا ٟم٠مُمُؾ ُمـ مجٞمِع أطمراِر اًمٕم٤ممل وُمث٘مٗمٞمِف اًمٜمٔمَر إمم هذا اإلرِث  احلْم٤مريِّ اعم٘مدَّ

ؾم٦ُم سم٠مرسه٤م واًمبح٨م ومٞمِف َُمٚمٞم٤ًّم!، ومٝمَق ُمـ أرساِر ا ؾمبح٤مٟمُف  هللشمتْمٛمٜمُف اًمٙمت٥ُم اإلهلٞم٦ُم اعم٘مدَّ

ِر ُمـ اًمسذاضم٦ِم واعمج٤مضم٦ِم واًمسخ٤موم٦ِم اًمتل مل شمزل شمٗمتُؽ ذم قم٤مملِ اخلػِم  وشمٕم٤ممم، واًمتحرُّ

ُمـ  هللشمٕم٤ممم سمام آشم٤مٟم٤م ا هللضمٜم٥ِم ا ومرطملَم ُمرسوريـ ذم واًمٗمْمٞمٚم٦ِم حلدِّ هذا اًمٞمقم اًمذي ٟمٕمٞمِمفُ 

 ا
ِ
!. هللومْمٚمِف، رهمَؿ اًمٔمٚمِؿ واعمرارِة وإملِ واًمتل هَل ُمـ صٜمٞمٕم٦ِم أقمداء  قمزَّ وضمؾَّ

: انَّ اًمٗمْمَؾ واعم٘م٤مم واًمٜمقر اإلهلَل ًمٚمٛمرأِة اعمب٤مريم٦ِم اعمٞمٛمقٟم٦ِم اًمٕمتٞمدِة اًمتل أصمبتتُف 58

ؾم٦م، يتٜم٤مؾم٥ُم سمِمٙمٍؾ قمجٞم٥ٍم، ويٜمٓمبُؼ يم ٤مُمَؾ اإلٟمٓمب٤مِق ُمَع اًمذي رواُه إؾمٗم٤مُر اعم٘مدَّ

 اًمٕم٤معملم 
ِ
اعمسٚمٛمقَن سم٠مرسهؿ، وٟم٘مٚمقُه ُُمسٜمدًا وصحٞمح٤ًم ُمثبت٤ًم يم٤مسمرًا قمـ يم٤مسمٍر قمـ ؾمٞمّدِة ٟمس٤مء

 اإلٟمسٞم٦َِّم قمٚمٞمٝم٤م وقمغم أهِؾ سمٞمتٝم٤م اًمٓمٞمبٞملَم اًمٓم٤مهريـ أومْمُؾ اًمّمالِة واًمسالم، وهذا 
ِ
احلقراء
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 ّم٤مِف!.واضٌح وذم هم٤مي٦ِم اًمبٞم٤مِن ًمدى يمؾِّ ُمـ حتغّم سم٤مإلٟم

ّمقُص قمغم أنَّ اًمذسمٞمح اعمب٤مرك ىمد ُذسمَح سم٤مًمٗمٕمؾ طمّ٘م٤ًم وصدىم٤ًم، وًمٞمَس هق ٜم: أمجٕم٧م اًم57

٥م سمِِف همػمُه ممـ مل ُيذسمح سم٤مًمٗمٕمؾ!، أو ُذسمَح وًمٙمـ ُمـ أضمِؾ ىمْمٞم٦ٍَّم ومرقمٞم٦ٍَّم  ُم٘م٤مُم شمنميٍػ يمام يٚم٘مَّ

 شمٕم٤ممم!. هللضم٤مٟمبٞم٦ٍَّم، يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمُف ذم حمٚمِِّف إن ؿم٤مَء ا

ٞم٤مَء وأطمب٤مَء وقمِّم٤مَق وظُمداَم اًمٙمبِش اعمب٤مرك اًمذي ُذسمَح سم٤مًمٗمٕمِؾ وُأريَؼ َدُُمُف : إنَّ أوًم58

ّٓ اًمٓم٤مهِر، َُمْٙمتقسمقَن ذم ؾمٗمرِه اعمب٤مرك ُمٜمُذ شم٠مؾمٞمِس اًمٕم٤ممل، وهؿ ٓ يديٜمقن  ـِ احلؼِّ  إ سم٤مًمدي

 قمزَّ وضمؾَّ وساـمُف اعمست٘مٞمؿ!. هللاًمذي قمٚمٞمِف هن٩ُم هذا اًمذسمٞمح اعم٘مدس وهق هن٩ُم ا

ؾملَم ي٘مٗمقن ذم صػِّ اًمذسمٞمح قمغم ُمرِّ اًمٕمّمقِر وشمٕم٤مىم٥ِم اًمّدهقر، وهلؿ : إنَّ 59 يمؾِّ اًمِ٘مدِّ

صؼٌم قمٔمٞمٌؿ ذم وىمقومٝمؿ هذا ُمع اعمٔمٚمقم اعمْمٓمٝمد ذم يمؾِّ زُم٤مٍن وُمٙم٤من، ومٝمؿ يّمؼموَن قمغم 

، ويمٞمَػ ؾمٞمٙمقن!؟. ـَ أُمَر اًمب٤مري قمزَّ وضمؾَّ  ُمْمٍض وطُمرىم٦ٍم وأملٍ، ُمٜمتٔمري

 ا: إنَّ اًمسجقَد اعمِم٤مر إًمٞمِف 41
ِ
ُم٦ِم ُمـ ىمبِؾ إقمؿِّ إهمٚم٥ِم ٕقمداء  هللذم اًمٜمّمقِص اعمت٘مدِّ

شمٕم٤ممم وأقمداء اًمذسمٞمح وإـم٤مقمتٝمؿ وُمس٤مٟمدهتؿ وٟمٍمهتؿ، هق ُمـ ىمبٞمِؾ ُم٤م ذيمرُه اًم٘مرآُن اًمٙمريؿ 

ذم اًمذيـ ُأذسمقا ذم ىمٚمقهبؿ حمب٦ََّم اًمٕمجِؾ، ومٝمَق مل يٙمـ أُمرًا إقمتب٤مـمٞم٤ًّم، وىمْمٞم٦ًَّم قم٤مسمرًة، سمؾ هذا 

دهؿ، واٟمام يم٤مَن ذًمؽ وهمػمُه، ٟمتٞمج٦ًم ُم٤م ضمٜمَقُه قمغم أٟمٗمسٝمؿ سم٠ميدهيؿ أصمٛم٦ِم، هَق ديٜمٝمؿ وُمٕمت٘م

ـُ شُمداُن، وأن ا هللوأٟم٧َم قمٚمٞمٌؿ سم٠منَّ طُمٙمَؿ ا ِـّ قمبدِه إن يم٤من  هللاًمث٤مسم٧ِم هق يمٞمٗمام شمدي شمٕم٤ممم قمٜمد فم

ُٟمِٛمدُّ  الًّ يمُ اًم٘مرآِن اًمٙمريِؿ:ظمػمًا ومخػمًا وإن يم٤من ّذًا ومنّمًا!. وطمس٥م اعمٜمٓمِؼ اًمرسم٤منِّ 

 َرسمَِّؽ َوَُم٤م يَم٤مَن قَمَٓم٤مُء َرسمَِّؽ حَمُْٔمقراً 
ِ
ـْ قَمَٓم٤مء  ُِم

ِ
، ومٝمق اؾمتدراٌج رهٞم٥ٌم (0)َه١ُمَٓء َوَه١ُمَٓء

ـَ ذم يمؾِّ  ِه اًمّم٤محللَم، ًمٙمل يبٚمٖمقا ُم٤م ؾمٕمقا إًمٞمِف ضم٤مهدي
ِ
 أوًمٞم٤مء

ِ
ِه قمزَّ وضمؾَّ وأقمداء

ِ
ٕقمداء

 قمقاملِ وضمقدهؿ اعم٘مٞم٧ِم، وُيّمدوا ُم٤م زرقمقُه وومػمًا!.
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 هلل: شُمبلّمُ اًمٜمّمقُص اًمٜمسب٦َم اًمٙمبػمَة ًمٚمْمالِل ذم إرض، واًمٙمؾُّ أقمداٌء سمجٝمٚمٝمؿ 40 

يسلم، إذ اجل٤مهٚمقَن ٕهِؾ اًمٕمٚمِؿ أقمداُء، ومٙمٞمَػ إذا يم٤مَن اًمٕمداُء سمٕمٚمٍؿ  وًمٚمذسمٞمِح اعمب٤مرِك واًم٘مدِّ

 وؾمبِؼ إساٍر وقمّمبٞم٦ٍَّم وطمسٍد يمام ٓخيٗمك!.

ُ طُمٙمَؿ ا49 ضمؾَّ ذم إقمداء ُمٜمُذ اًمبداي٦ِم، وُم٤م ي١موُل إاًمٞمِف قمزَّ و هلل: واًمٜمّمقُص شُمبلمِّ

إن يم٤من اطمٌد جيٛمُع ؾمبٞم٤ًم وم٢ممم اًمسبل يذه٥م، وإن  01أُمرهؿ، وم٘مد ضم٤مء ذم سمٕمْمٝم٤م ُمثالً: 

، وم٘مد صؼُم اًم٘مديسلم وإيامهنؿ* يم٤من اطمٌد َي٘متؾ سم٤مًمسٞمػ ومٞمٜمبٖمل أن ُي٘متؾ سم٤مًمسٞمػ، هٜم٤م

سمِف، وجي٥ُم أن ي٘مَع ذًمَؽ طمتاًم!، وذًمؽ طمٙمَؿ قمٚمٞمٝمؿ سمٛمثِؾ ُم٤م طمٙمٛمقا سمِف قمغم أوًمٞم٤مئِف وأطمب٤م

٦ٍم أسمدًا!. ظمُر، وهق سم٘مٞمَّتُف ذم أرضِف اًمتل ٓ ختٚمق ُمـ طُمجَّ  سمٔمٝمقِر وًمٞمِِّف اعمدَّ

يسقَن 46 ؾم٤ًم، وىمد وضَع اؾمَٛمُف اًم٘مدِّ : يبلّمُ اًمٜمصُّ أنَّ ًمٚمذسمٞمح اعم٘مّدس أسم٤ًم ُمب٤مريم٤ًم ُم٘مدَّ

يم٤ًم، وذًمَؽ  ٜم٤ًم سمِف وشمؼمُّ سمسب٥ِم اؾمتٕمدادهُؿ اًمٕمجٞم٥م وؾمٕمٞمٝمؿ ذم  واعمخٚمّمقن قمغم ضمب٤مهٝمؿ، شمٞمٛمُّ

ُؿ إقمزِّ إضمؾِّ قمغم ضمب٤مهٝمؿ  يُمؾِّ اًمٕمقاملِ ًمٜمٍمِة احلؼِّ وأهٚمُف، وىمد يمت٥َم اؾمَٛمُف اعمب٤مرك رهبُّ

ؿ أهٌؾ ًمذًمَؽ!، وهق شمنميٌػ وُم٘م٤مٌم ؿم٤مُمٌخ ذيٌػ، وذًمؽ ٕنَّ اؾمٛمُف  اًمٙمريٛم٦م سمٜمٗمسِف، ٕهنَّ

ؾِّ اًمٕمقامل، وهلذا اإلؾمِؿ ؿم١موٌن قمٔمٞمٛم٦ٌم ذم يمؾِّ ُمسػمةِ شمٕم٤ممم قمٔمٞمٌؿ ذم يم هللاعمب٤مرك طمبٞم٥ٌم إمم ا

ـَ مل يٕمرومقُه، وًمٙمـ ُمـ قمرومُف اٟمتٗمَع سمِف  احلٞم٤مة ًمٙمؾِّ اعمخٚمقىم٤مت، ؾمقاٌء اًمذيـ قمرومقُه أو اًمذي

اٟمتٗم٤مقم٤ًم قمٔمٞماًم، وٟم٤مًمُف اخلػُم اًمٙمثػم اًمذي ٓ يقصػ، واًمؼميم٤مت اًمتل ٓ شُمٕمدُّ وٓ حُتَم، 

اًم٘مبٞمح٦ُم قمـ ُمٕمرومتِف، ومٝمق ىمد يّمٜمَُّػ قمّدوًا ًمٚمحؼِّ ضمؾَّ ؾم٠مٟمُف  سمخالِف اًمذي طمجبتُف أقمامًمفُ 

 سمسب٥ِم ضمٝمٚمِف أو طمسدِه أو طم٘مِدِه قمغم ذًمؽ إؾمِؿ اعمب٤مرك واعمسّٛمك سمِف!.

: إنَّ أشمب٤مع اًمٙمبِش اعمذسمقِح اًمٕمٔم٤مم هلؿ قمب٤مدٌة ظم٤مص٦ٌم ٓ يٕمرومٝم٤م همػمهؿ، سمؾ وٓ 45

ّٓ هيتدي إًمٞمٝم٤م  شمٕم٤ممم، ومل شم٠مرسهؿ اًمدٟمٞم٤م  هللوا أٟمٗمسٝمؿ ذو طمظٍّ قمٔمٞمٍؿ. وهؿ اًمذيـ اؿمؽمَ  إ

ًمٗمك قمٜمَد اًمب٤مري ضمؾَّ  سمٖمروره٤م، ومل ختدقمٝمؿ أٟمٗمسٝمؿ سمخٞم٤مٟمتٝم٤م وسمجٜم٤ميتٝم٤م أسمدًا، ومٝمؿ أهُؾ اًمزُّ

 ؿم٠مٟمُف.



  
سمٞمِح اعمٕمٜملِّ   شمٔم٤موُمر إدًم٦م ذم اًمذَّ

096 

 

...اًمخ(!: وهذا هلل: )وذم أومقاهٝمؿ مل يقضمد همشٌّ ٕهنؿ سمال قمٞم٥ٍم ىمداَم قمرش ا44

، وشمزيمٞم٦ٌم قمٔمٞمٛم٦ٌم، ٕشمب٤مِع  قمزَّ وضمؾَّ وأٟمّم٤مرِه اعمٞم٤مُملَم  هللاعمذسمقِح ذم اشمٜمـزيٌف ُمب٤مرٌك ُمٝمؿٌّ

ؿ سمٓمٝم٤مرشمؿ قمـ يمؾِّ رضمٍس وقمٞم٥ٍم وٟم٘مٍص، وًمٞمَس سمٞمٜمٝمؿ وسملم  وأطمب٤مئِف، وؿمٝم٤مدٌة هلؿ ُمـ رهبِّ

 هللاًمٕمرش اعم٘مّدس طم٤مضم٥ٌم وٓ سمّقاب، وذًمؽ يمٚمُُّف سمؼميم٦ِم اًمٙمبِش اعمذسمقح وُم٘م٤مُمِف وىمرسمِف ُمـ ا

، وؿمٗم٤مقمتِف اًمٕمجٞمب٦ِم هلؿ قمٜمد  !. هللاقمزَّ وضمؾَّ  قمزَّ وضمؾَّ

 اًمٜمٗمِس 48
ِ
شمٕم٤ممم( وهق  هلل: ويم٤مَن ًمزاُم٤ًم أْن شمذيمَر اًمٜمّمقُص هٜم٤م ُمقضقَع )ذاء

يمذًمؽ، عمٜم٤مؾمب٦ِم ذيمِر أِب اًمٙمبش اعمذسمقح وواًمدِه اعمب٤مرك، ًمٚمُٕمٚم٘م٦ِم اعمتٞمٜم٦ِم، واًمراسمٓم٦ِم اًمقصمٞم٘م٦ِم، 

ْم٤ًم، وذم ـمٞم٤ّمهت٤م أرساٌر شمٕم٤ممم، وهل طم٘مٞم٘م٦ٌم ىمرآٟمّٞم٦ٌم أي هللسملَم واًمِد اًمذسمٞمِح وسملَم سمٞمِع ٟمٗمسِف 

 اًمٜمٗمِس 
ِ
ؾم٦ٌم هل٤م أهٚمٝم٤م!، وم٘مد قمٚمََّؿ هذا اعمب٤مرُك اًمٕمٔمٞمُؿ اًمقضمقَد سم٠مرسِه طم٘مٞم٘م٦َم ذاء  هللُم٘مدَّ

شمٕم٤ممم، شمٕمٚمٞماًم واىمٕمٞم٤ًّم قمٛمٚمٞم٤ًّم ٓ ٟمٔمرّي٤ًم، وم٘مد ضم٤مء ذم حمٙمِؿ اًمٙمت٤مِب اًمٕمزيز ىمقًمُف ؾمبح٤مٟمُف 

ي َٟمْٗمَسُف اسْمتِ وشمٕم٤ممم: ـْ َينْمِ ـْ اًمٜم٤َّمِس َُم ُّ  (0)ِٕمب٤َمدِ ٤مًمَرُءوٌف سمِ  هللَوا هللَٖم٤مَء َُمْرَض٤مِة اَوُِم واًمرسِّ

ـُ ذم شمٗمسػِم هذِه أي٦ِم اًمنميٗم٦ِم وُمٜم٤مؾمب٦ِم ٟمزوهل٤م، واعمستحؼِّ إصكّم اعمٕمٜمّل هبذِه أي٦ِم  يٙمٛم

 
ِ
، ويمٞمٗمّٞم٦م سمٞمع يمّؾ وضمقدِه ًمٚمحّؼ قمزَّ وضمّؾ. هللأّوًٓ، ومٝمق ُمٕمٚمُِّؿ اخلٚمؼ أمجٕملم يمٞمٗمٞم٦ّم اًمنماء

ىمد ومّّمَؾ احلؼُّ شمب٤مرَك وشمٕم٤ممم ُمقضقَع اًمنماء ذم ُمٙم٤مٍن آظمَر ُمـ يمت٤مسمِف اًمٙمريؿ، ًمٙمل هذا و

 ُمـ قم٘مٍؾ!
ٍ
هذا وىمد سملمَّ قمزَّ وضمؾَّ ىمدؾمٞم٦ََّم وـمٝم٤مرَة ه١مٓء  (9)يتَّْمح ًمٙمؾِّ ذي ًُم٥مٍّ أو رء

ؾم٧م  َ َُمـ هَق زقمٞمٛمٝمؿ اًمروطمّل وُم٘م٤مُمُف اعمٕمٜمقي قمٜمدُه شم٘مدَّ اعمٞم٤مُملم، سمٕمَد أن أوضَح وسملمَّ

ّدىملَم واًمّم٤محللم وإوًمٞم٤مء، ٕٟمَُّف ىمد  أؾمامُءُه، طمٞم٨م يمت٥َم اؾمَٛمُف اًمنميػ قمغم ضمب٤مِه اًمّمِّ

اؿمتؼَّ ًمُف اؾماًم ُمـ أؾمامئِف احلسٜمك وؾماّمُه سمِف، ًمِٕمَٔمِؿ ؿم٠ْمٟمِف قمٜمدُه، ومتب٤مرَك ذًمَؽ إؾمُؿ 

ؾم٦ِم  ـَ ذًمَؽ هق سمٜمٗمسِف اعم٘مدَّ ؿم٠مٟمُف،  ضمؾَّ  هللأي اعمِمؽمي إقمٔمؿ ـواعمسّٛمك!. هذا وىمد أقمٚم
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. هذا وذم ُم٘م٤مٍم وذم طم٤مًم٦ٍم ُمـ طم٤مٓشمِف اًمنميٗم٦ِم اعمب٤مريم٦ِم، ٟمراُه ذم ُم٘م٤مٍم آظمر يمٞمَػ (0)ومراضمع! 

 اًمذي طمٗمٔمُف ورواُه قمـ اخلرِض 
ِ
ـِ ×يٜم٤مضمل اعمقمم شمب٤مرَك وشمٕم٤ممم سم٤مًمدقم٤مء ، ومٞمّمٞمُح سمٞمدي

ُم٘م٤مُم٤مشمِف قمٜمد  . وسمٕمُد، وم٤منَّ طمٞم٤مَة هذا اًمقزمُّ اًمّم٤مًمح، وُمٕمروم٦مُ (9)ُمرشمٕمِمتلِم وقمٞمٜملِم ضم٤مريتلِم!

٘م٦ِم طمّ٘م٤ًم، وذًمؽ ٕهن٤م شم٘مقُد طمتاًم إمم  احلؼِّ ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم جلديرٌة سم٤مإلهتامِم واًمدراؾم٦ِم اعمٕمٛمَّ

، ومٝمق اٟمٕمٙم٤مٌس ًمٜمقرِه إقمٔمِؿ!. هللُمٕمروم٦ِم ا  قمزَّ وضمؾَّ

:إنَّ أشمب٤مَع اًمٙمبِش اعمذسمقح ىمد اشمَّبٕمقُه ظمٓمقًة اصمَر ظمٓمقٍة ذم يمؾِّ صٖمػمٍة ويمبػمٍة وذم 47

 هللاًمٕمقاملِ اًمتل ُمّروا ويٛمّروَن هب٤م!، ٓقمت٘م٤مدهؿ اًمراؾمخ سمِف، وسمٓمري٘مِف إىمقم اعمقصِؾ إمم ايمؾِّ 

 قمزَّ وضمؾَّ ُمـ همػِم شمٞمٍف وضالٍل!.

: وحتٛمُؾ اًمٜمّمقُص اًمبِم٤مرات إسمدي٦ِم اعمب٤مريم٦ِم ًمٙمؾِّ اًمِمٕمقب وإُُمؿ، وهل 48

ّٓ إشمؿِّ وإيمٛمؾ وهق ٓ يٙمقن  هللُمقضقُع طُمٙمِؿ ا ًمٞمِّف وسم٘مٞمَّتِف ذم أرضِف ذم يقُمِف سمقاؾمٓم٦ِم و إ

٦ِم  اعمققمقد، واًمذي هق اإلُمتداُد اًمٓمبٞمٕملِّ ًمٚمذسمٞمح إقمٔمِؿ. وهذِه ُمـ احل٘م٤مئِؼ واًمٕم٘م٤مئِد اعمٝمٛمَّ

ُؾ ومٞمٝم٤م ُمٚمٞم٤ًّم!  !. (6)اًمتل جي٥ُم اًمقىمقُف قمٚمٞمٝم٤م، واًمت٠مُمُّ
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 .841-859: راضمع، ُمّمب٤مُح اعمتٝمجد، اًمٓمقد: ص9

ظـد السقد ادسقح،  هلل.دم موضوع: مؾؽوت ا124 -119ص : اكظر: ادسقح ادوظود وادفدي الـتظر،3

دم آخر الزمان وحتؿقته ووقت حدوثه. ولؾؿزيد أيضاً، اكظر: ادفدي وادسقح، دم  هلليعـي حؽم ا

دها، وما بع 119ص . ادسقح ادوظود وادفدي الـتظر،×ظـد السقد ادسقح هللموضوع: مؾؽوت ا

، 19 - 17، الػؼرات 5. وراجع، العفد اجلديد، متى، اإلصحاح 126ص دم هللوذح مؾؽوت ا

، العفد اجلديد، مجعقة الؽتاب 19 - 17: 5شػرًا، مرص. متى،  73الؽتاب ادؼّدس بالؾغة العربقة 

، 14 - 12: 24. مع فرٍق دم ظبارات السمجة. وراجع، متى، 8ادؼدس دم لبـان، الؽتاب ادؼدس، ص

. العفد اجلديد، متى، 45ص  العفد اجلديد، مجعقة الؽتاب ادؼدس دم لبـان، الؽتاب ادؼدس،

شػرًا، مرص. مع فرق يسر دم  73، الؽتاب ادؼّدس بالؾغة العربقة 19 - 17، الػؼرات 5اإلصحاح 

 يد،وما بعدها، ظن: العفد اجلد 121ص العبارات. وادسقح ادوظود وادفدي الـتظر، أيضاً،
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ؾم٦ِم أنَّ يقم اعمٚمٙمقت اًمذي ُذيمَِر يمثػمًا 49 ذم : ويبدو واضح٤ًم ُمـ اًمٜمّمقِص اعم٘مدَّ

ر، وىمد أؿم٤مر ا هللاًمٙمت٥م اًمساموي٦َّم هق يقُم ا شمب٤مرك  هللإيمؼم، وهق يقُم اًمٜمٍم اًمٜمٝم٤مئّل اعم١مزَّ

ُُمتؿُّ ٟمقره  هللسم٠مومقهٝمؿ وا هللُيريدوَن ًمٞمُٓمٗم١ما ٟمقَر اوشمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم ذًمؽ سم٘مقًمف: 

قمغم اًمديـ يمٚمف وًمق وًمق يمرَه اًمٙمٗمرون. هق اًمذي أرؾمَؾ رؾمقًَمُف سم٤مهلدى وديـ احلّؼ ًمٞمُٔمٝمَرُه 

ـِ ٤مهلُ ُهَق اًمَِّذي َأْرؾَمَؾ َرؾُمقًَمُف سمِ . وىمقًمف شمٕم٤ممم: (0)يَمرَه اعمنميمقن ؼِّ ًمِٞمُْٔمِٝمَرُه قَمغَم احلَ َدى َوِدي

ـِ يُمٚمِِّف َويَمَٗمك سم٤ِم ي يْمِر َأنَّ . وىمقًمف شمٕم٤ممم: (9)ؿَمِٝمٞمداً  هللاًمدِّ ـْ سَمْٕمِد اًمذِّ سُمقِر ُِم َوًَمَ٘مْد يَمتَْبٜم٤َم ذِم اًمزَّ

٤محِلُقنَ إَرْ  ـَ  .َض َيِرصُمَٝم٤م قِمب٤َمدِي اًمّمَّ َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َمَك إَِّٓ َرمْح٦ًَم  .إِنَّ ذِم َهَذا ًَمباَلهَم٤ًم ًمَِ٘مْقٍم قَم٤مسمِِدي

ـَ اؾْمُتْْمِٕمُٗمقا ذِم إَْرِض َوَٟمْجَٕمَٚمُٝمْؿ . وىمقًمف شمٕم٤ممم: (6)ًمِْٚمَٕم٤معملَِمَ  ِذي َـّ قَمغَم اًمَّ َوُٟمِريُد َأْن َٟمُٛم

٦ًم َوَٟمْجَٕمٚمَ  ـَ هَلُْؿ ذِم إَْرضِ  .َقاِرصملِمَ اًمُٝمْؿ َأئِٛمَّ ـَ  هللَوقَمَد اوىمقًمف شمٕم٤ممم:  (5)...َوُٟمَٛمٙمِّ ِذي اًمَّ

ـْ ىَمبْٚمِِٝمْؿ  ـَ ُِم ِذي ٤محِل٤َمِت ًَمٞمَْستَْخٚمَِٗمٜمَُّٝمؿ ذِم إَْرِض يَماَم اؾْمتَْخَٚمَػ اًمَّ آَُمٜمُقا ُِمٜمُْٙمْؿ َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ

َـّ هَلُْؿ ِديٜمَُٝمْؿ اًمَّذِ  ٜمَ يُمقَن َوًَمٞمَُٛمٙمِّ ـْ سَمْٕمِد ظَمْقومِِٝمْؿ َأُْمٜم٤ًم َيْٕمبُُدوَٟمٜمِل َٓ ُينْمِ ًَمٜمَُّٝمْؿ ُِم ي اْرشَم٣َم هَلُْؿ َوًَمُٞمبَدِّ

ـْ يَمَٗمَر سَمْٕمَد َذًمَِؽ وَم٠ُمْوًَمئَِؽ ُهْؿ  َـّ  هلليَمت٥ََم ا. وىمقًمف شمٕم٤ممم: (4)َٗم٤مؾِمُ٘مقنَ اًميِب ؿَمٞمْئ٤ًم َوَُم ٕهَْمٚمَِب

 .(0)١ْمُِمٜملِمَ اعمُ َويَم٤مَن طَمّ٘م٤ًم قَمَٚمْٞمٜم٤َم َٟمٍْمُ . وىمقًمف شمٕم٤ممم: (8)يزٌ ىَمِقيٌّ قَمزِ  هللَأَٟم٤م َوُرؾُمكِم إِنَّ ا
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: )إن يم٤من اطمٌد يسجد ًمٚمقطمش وًمّمقرشمف وي٘مبؾ ؾمٛمتف قمغم ضمبٝمتف أو قمغم يده. 81 

اعمّمبقب سوم٤ًم ذم يم٤مس همْمبف و يٕمذب  هللومٝمق أيْم٤ًم ؾمٞمنمب ُمـ مخر همْم٥م ا

 ا
ِ
  هللسمٜم٤مر...اًمخ(!: وعمقضقِع أقمداء

ِ
أطمب٤مئِف اًمٓم٤مهريـ سمٞم٤مٌن ُمٝمؿٌّ طمس٥م  شمٕم٤ممم وأقمداء

اًمٜمّمقِص، ومٝمؿ هلؿ ؾمَٛم٦ٌم وُيٛمٚمقن قمغم ضمب٤مهٝمؿ اؾمَؿ زقمٞمٛمٝمؿ وىم٤مئدهؿ ذم يمؾِّ قمقامل 

، وًمسٕم٦ِم 
ٍ
ضالهلؿ وهمٞمّٝمؿ وًم٘مد أُمٝمٚمٝمؿ اًمب٤مري قمزَّ وضمؾَّ سمرمحتِف اًمتل وؾمٕم٧م يُمؾَّ رء

َـّ يمؾَّ ذًمَؽ اٟم٘مٚم٥َم سمسب٥ِم ومٕم٤مهلؿ إمم إؾمتدراج هلؿ، وأُمد هؿ ذم ـمٖمٞم٤مهنؿ ومٝمؿ طمٚمٛمِف، وًمٙم

 يٕمٛمٝمقن!، ومٙم٤مٟم٧م قم٤مىمبتٝمؿ ُمريرة!.

: )صمؿ شمبٕمٝمام ُمالك صم٤مًم٨م ىم٤مئاًل سمّمقت قمٔمٞمؿ إن يم٤من اطمٌد يسجد ًمٚمقطمش 80

 هللوًمّمقرشمف وي٘مبؾ ؾمٛمتف قمغم ضمبٝمتف أو قمغم يده* ومٝمق أيْم٤ًم ؾمٞمنمب ُمـ مخر همْم٥م ا

 ُم٤مماعمّمبقب سوم٤ًم ذم يم٠مس همْمبف ويٕمذب سمٜم٤مر ويمؼمي٧م أُم٤مم اعمالئٙم٦م اًم٘مديسلم وأ

ًمٚمذيـ  وًمٞمالً  اخلروف* ويّمٕمد دظم٤من قمذاهبؿ إمم أسمد أسمديـ وٓ شمٙمقن راطم٦م هن٤مراً 

هٜم٤م صؼم اًم٘مديسلم، هٜم٤م اًمذيـ  يسجدون ًمٚمقطمش وًمّمقرشمف وًمٙمؾ ُمـ ي٘مبؾ ؾمٛم٦م اؾمٛمف *

وإيامن يسقع(: إنَّ اًمٙمبش اعمذسمقح جي٥م أن يِمٝمَد وإمم ضمٜمبِِف اعمالئٙم٦ُم  هللُيٗمٔمقن وص٤مي٤م ا

سمقن قمذاَب  اعمجرُملَم واًمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ اظمت٤مروا سم٠مٟمٗمسٝمؿ ـمريَؼ اًمٖملِّ واًمبٖمل اعم٘مرَّ

ؾملم اعمب٤مريملم  هللواًمْمالِل، وواصٚمقا طمرَب ا وأوًمٞم٤مءِه إمم اًمٜمٝم٤مي٦ِم. وأؿم٤مَد اًمٜمصُّ سمّمؼِم اعم٘مدَّ

 شمٕم٤ممم وأطمب٤مئِف اًمذيـ طمٗمٔمقا إُم٤مٟم٦َم واًمقصٞم٦ََّم واإليامن اًمٜم٘مّل، هللوهؿ أشمب٤مُع اعمذسمقح ذم ا

ـَ ا ؾم٦ِم اًمٓم٤مهرة اعمب٤مريم٦ِم اًمتل طمٗمٔم٧م إُم٤مٟم٦َم ودي ـِ اًمسالًم٦ِم اعم٘مدَّ  هللاًمذي ورصمقُه سمجدارٍة قم

 شمٕم٤ممم سمدُم٤مئِٝم٤م اًمزايمٞم٦ِم وُمٝمجٝم٤م اًمنميٗم٦ِم!.

)صمؿ رأي٧م آي٦م ُأظمرى ذم اًمسامء قمٔمٞمٛم٦م وقمجٞمب٦م ؾمبٕم٦م ُمالئٙم٦م ُمٕمٝمؿ اًمسبع 

ًمٜمصَّ وهمػمُه أيْم٤ًم خمتصٌّ سم٠مطمداِث (: إنَّ هذا اهللاًمرضسم٤مت إظمػمة ٕن هب٤م ُأيمٛمَؾ همْم٥م ا
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ـِ صدوِر هذِه اًمٜمّمقِص، وُيٙمل شمٗم٤مصٞمَؾ طُمٙمِؿ ا  هللآظمِر اًمزُم٤من، وهق ُمست٘مبٌَؾ سم٤مًمٜمسب٦ِم ًمزُم

شمٕم٤ممم، وشمٕم٤مُمَٚمُف ُمَع إُُمِؿ واًمِمٕمقِب اًمتل شم٘متْمٞمِف طمٙمٛمتُف شمٕم٤ممم، وىمقاٟملَم شم٠مديبٞم٦َِّم ًمٕمٛمقِم 

، ويمٞمَػ ؾمٞمٙمقُن اًمت٠مدي٥ُم آظمرَ   اًمزُم٤مِن، وسم٠ميِّ ـمري٘م٦ٍم!؟.  ظمٚم٘مِف قمزَّ وضمؾَّ

سمٜم٤مٍر واًمٖم٤مًمبلم قمغم اًمقطمش وصقرشمف وقمغم  : )ورأي٧م يمبحر ُمـ زضم٤مٍج خمتٚمطٍ 86

...اًمخ(!: إنَّ اًمذيـ هللؾمٛمتف وقمدد اؾمٛمف واىمٗملم قمغم اًمبحر اًمزضم٤مضمل ُمٕمٝمؿ ىمٞمث٤مرات ا

وإُمدادِه إقمٔمؿ، وهمٚمبقُه سمؼميم٦ِم اخلروِف أي اًمٙمبِش اعمذسمقح،  هللاٟمتٍموا قمغم ُمٙم٤مئِد قمدوِّ ا

شمٕم٤ممم، ُمٜمٝم٤م ُمٜم٤مضم٤مشَمُف وىمرسَمُف  هللاًمٖمٞمبل هلؿ، ورقم٤ميتِف هلؿ، ُأقمٓمقا يمراُم٤مٍت وطمبقاٍت ُمـ ا

وُأقمٓمقا وؾم٤مئَؾ وأرساَر ذًمؽ، وُأقمٓمقا ومقَق ذًمَؽ اًمٙمثػَم اًمٙمثػَم، واًمذي ٓ  واحلدي٨َم ُمٕمفُ 

ّٓ يٕمرومُف   اعمٕمٓمل واعمٗمٞمُض ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف إىمدس!. إ

وشمرٟمٞمٛم٦م اخلروف ىم٤مئٚملم قمٔمٞمٛم٦م وقمجٞمب٦م  هللك قمبد ا: )وهؿ يرشمٚمقن شمرٟمٞمٛم٦م ُمقؾم85

هل أقمامًمؽ أهي٤م اًمرب اإلًمف اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء قم٤مدًم٦م وطمؼ هل ـمرىمؽ ي٤م ُمٚمؽ 

ُمـ ٓ خي٤مومؽ ي٤م رب ويٛمجد اؾمٛمؽ ٕٟمؽ وطمدك ىمدوس ٕن مجٞمع إُُمؿ  اًم٘مديسلم*.

ُمـ  ؾمٞم٠مشمقن ويسجدون أُم٤مُمؽ ٕنَّ أطمٙم٤مُمؽ ىمد افمٝمرت(: ُيثب٧ُم هذا اًمٜمصُّ وهمػُمهُ 

ؾم٦ِم سم٠منَّ هٜم٤مَك صٚم٦ًم وقُمٚم٘م٦ًم وصمٞم٘م٦ًم وومريدًة ُمـ ٟمققمٝم٤م ًمٚمذسمٞمِح إقمٔمِؿ  ٟمّمقِص إؾمٗم٤مِر اعم٘مدَّ

 واًمرؾمؾ
ِ
ُ ضمٚمٞم٤ًّم ُمـ اًمٜمّمقِص اًمتل شمٕمرضٜم٤م هل٤م. وهٜم٤م يثب٧ُم هذا  ^ُمَع يُمؾِّ إٟمبٞم٤مء يمام يتبلمَّ

ًمٙمبِش اعمذسمقِح، وشمرٟمٞمٛمتَُف اعمب٤مريم٦م هل ٟمٗمسٝم٤م شمرٟمٞمٛم٦ُم ا× اًمٜمصُّ أنَّ شمرشمٞمَؾ ُمقؾمك اًمٙمٚمٞمؿ

وشمرشمٞمٚمُٝمام واطمد، ودقم٤مُءمه٤م واطمٌد، وقمٚمٛمٝمام واطمٌد، إذ اعمٜمبُع واعمٜمٝمُؾ واطمٌد، واعمٕملُم اًمّم٤مذم 

قا  اًمزُٓل واطمٌد!، سمؾ ٕنَّ اجلٛمٞمَع، سمٛمـ ومٞمٝمؿ إٟمبٞم٤مُء واًمرؾمُؾ، ىمد أظمذوا ُمـ اًمذسمٞمح وشمٚم٘مَّ

ـَ اًمذي ىمد ُذسمَح ذم  اًمٗمٞمَض اًمرسم٤منَّ سمقاؾمٓم٦ِم هذا اعم٘مدس اعمب٤مرك وقمؼمُه ذم يمؾِّ  اًمٕمقاملِ!، ُم

٦ٍم  هللؾمبٞمِؾ ا قمزَّ وضمؾَّ إذ ىمد قمؿَّ ضمقدُه ويمرُمُف يُمؾَّ اًمٕمقامل.. وىمد ضم٤مء ذًمؽ ذم اؿم٤مراٍت ُمٝمٛمَّ

سَمَد ظمٚمَػ  ٦ِم ويسَٕمقَن إمم أصِؾ ُم٤م يٜمٗمُع اًمٜم٤مَس ويذروَن اًمزَّ ـَ يريدوَن اعمٕمروم٦َم احل٘مَّ ًمٚمذي
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 .(0)فمٝمقِرِهؿ! 

ِر ًمذسمٞمِح ا: أيمدت اًمٜمّمقص اعم٘مدؾم٦م قمغم84 وأٟمّم٤مرِه اعمٞم٤مُملم  هلل طمتٛمٞم٦ِّم اًمٜمٍِم اعم١مزَّ

، وومٞمِف ٟمٞمُؾ درضم٤مِت اًم٘مرِب  ذم يمؾِّ قمٍٍم وزُم٤مٍن، وهَق اًمٜمٍُم اعمٕمٜمقيُّ واًمروطملُّ واًمٜمٗمزُّ

واعمٜم٤مزِل اًمرومٞمٕم٦ِم قمٜمَد احلؼِّ ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف، وذًمَؽ سم٤مًمّمؼِم اًمٕمٔمٞمِؿ، واجلٝم٤مِد سم٤مجلسٞمِؿ، ذم يمؾِّ 

دت أيْم٤ًم سمِمٙمٍؾ ُمب٤مٍذ قمغم اًمٜمٍِم اًمٜمٝم٤مئلِّ احل٤مؾمِؿ ذم آظمِر إطمقاِل وإطمداِث  !، وأيمَّ

اًمزُم٤مِن، ويمٞمَػ ؾمٞمٙمقُن ٟمٍمًا ُمٕمٜمقي٤ًم روطمٞم٤ًم، ويمذًمَؽ ُم٤مدّي٤ًم أيْم٤ًم وهق اإلٟمتّم٤مُر اًمٙمبػُم ذم 

قم٤مملِ اًمدٟمٞم٤م!، هذا وىمد رؾمٛم٧م هلذا اًمٜمٍم اإلهللِّ اعمب٤مرك صقرًا رائٕم٦ًم ومريدًة ُمـ ٟمققمٝم٤م ذم 

 ٤مهل٤م!. قمٔمٛمتٝم٤م ومج

وُمـ دم ؿمٝمداء يسقع ومتٕمجب٧م عم٤م رأيتٝم٤م  : )ورأي٧م اعمرأة ؾمٙمرى ُمـ دم اًم٘مديسلم88

 قمٚمٞمٝمُؿ اًمّمالُة 
ِ
ؾمقن واًمِمٝمداء َض ًمُف اعم٘مدَّ شمٕمجب٤ًم قمٔمٞماًم...اًمخ(!: وهل يمٜم٤مي٦ٌم سم٤مًمٖم٦ٌم قمام شمٕمرَّ

٘مد واًمسالم ُمـ إسم٤مدٍة وفمٚمٍؿ ُمٜم٘مٓمِع اًمٜمٔمػم، واًمسٙمُر ُمـ دُم٤مئٝمؿ دًٓم٦ٌم قمغم اًمتِمّٗمّل واحل

ٌ وقمجٞم٥م ضمّدًا، ومٝمَق ُيٜمبلُء قمـ طمسٍد  هؿ، وهق حمػمِّ وهؿ اًمٚمدود ضدَّ اًمذي ُم٤مرؾمُف قمدُّ

 وطم٘مٍد ُمٕمتٍَّؼ ىَمؾَّ ٟمٔمػمُه ذم يمؾِّ قمقاملِ اًمقضمقِد!.

: )وؾمٞمتٕمج٥م اًمس٤ميمٜمقن قمغم إرض اًمذيـ ًمٞمس٧م أؾمامؤهؿ ُمٙمتقسم٦م ذم ؾمٗمر 87

ي ُذيمَِر ُمرارًا وشمٙمرارًا ذم إؾمٗم٤مِر احلٞم٤مة ُمٜمذ شم٠مؾمٞمس اًمٕم٤ممل...اًمخ(!: وهذا اًمسٗمر اعمب٤مرك اًمذ

ؾم٦ِم، هق ؾمٗمُر ذسمٞمِح ا إقمٔمؿ، وهق يمت٤مسمُف اخل٤مصُّ سمِف ودومؽمُه وديقاٟمُف...اًمخ، اًمذي ومٞمِف  هللاعم٘مدَّ

ٟم٧م  ِه، وم٘مد دوِّ
ِ
أؾمامُء حمبٞمِف وُمريديِف وأشمب٤مقمف وظمداُمِف وقمِم٤مىمِف ُمٜمُذ شم٠مؾمٞمِس اًمٕم٤مملِ وإمم اٟم٘مْم٤مء

سمختٍؿ ُمـ ذه٥ٍم ًمٞمَس ُمـ أظمت٤مِم اًمدٟمٞم٤م، ومٝمُؿ اعمب٤مريمقَن!، وأُم٤م شمٚمَؽ إؾمامُء اعمب٤مريم٦م وظمتٛم٧م 

همػمهؿ ومسٞمُبٝمروَن طمتاًم سمتٚمَؽ إطمداِث وطمٞمٜماَم يروَن اعم٘م٤مَم اًمِم٤مُمخ واًمدرضم٤مت اًمرومٞمٕم٦ِم 

 هللًُٕمئَؽ اًمٙمراِم اًمؼمرِة!، ومٞم٤مهل٤م ُمـ طمرسٍة ٓ شمٜم٘م ي أسمدًا، وي٤مًمُف ُمـ ظمرساٍن ُمبلٍم!، وىم٤مٟم٤م ا
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٧م وإي٤ميمؿ ذَّ شمٚمؽ ا حلرسة واخلرسان سمُٚمٓمٗمِف وُمٜمِِّف اًمٕمٔمٞمؿ، إهلل آُملم!. هذا وىمد ؾمٛمَّ

قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم وُم٤م  هللاًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م اًمقاردة قمـ اًمٜمبلِّ إيمرم وآًمِف اًمٓم٤مهريـ صٚمقات ا

شمقاشمر قمٜمد أصح٤مهبؿ وقمِّم٤مىمٝمؿ هذا اًمسٗمر اعمب٤مرك سمـ)اًمديقان، اًمٙمت٤مب، اًمدومؽم، اًمسٗمط، 

اًمسجؾ(.

 ه١مٓء 05وؾمٚمٓم٤مهنؿ*  ي واطمد ويٕمٓمقن اًمقطمش ىمدرهتؿ: )ه١مٓء هلؿ رأ88

ؾمٞمح٤مرسمقن اخلروف واخلروف يٖمٚمبٝمؿ ٕٟمف رب إرسم٤مب وُمٚمؽ اعمٚمقك واًمذيـ ُمٕمف 

ُمدقمقون وخمت٤مرون وُم١مُمٜمقن...اًمخ(!: وهق إمج٤مٌع ٓ يٜمٗمؽُّ وحت٤مًمٌػ قمجٞم٥ٌم قِمؼَم اًمٕمقاملِ 

هقادَة ومٞمٝم٤م أسمدًا!، وًمٙمـ  قمغم طمرِب اًمٙمبِش اعمب٤مرك ذم يمؾِّ اًمدهقِر واًمٕمّمقر، طمرسم٤ًم ٓ

ر ذم آظمِر اًمزُم٤من وذًمؽ  اًمٜمص هٜم٤م وسم٘مٞم٦َّم اًمٜمّمقص يمذًمؽ يِمػُم إمم اًمٜمٍِم اإلهللِّ اعم١مزَّ

ًمقرود ؾملُم اإلؾمت٘مب٤مل اًمقاضح٦ِم ذم هذا اًمٜمصِّ وهمػمِه، وٕنَّ روَح اًمٜمّمقِص يمذًمؽ، وُم٤م 

ُ اًمٜمّمقُص ُم٤م يٙمقُن  قمٚمٞمِف اًمٕم٘مُؾ واًمٜم٘مُؾ واًمقضمدان ذم يمؾِّ إدي٤مِن اًمساموي٦ِم!. ويمذًمَؽ  شمبلمِّ

قمٚمٞمِف ذم احلروِب إظمػمِة ذم إرِض ِضدَّ احلؼِّ وأهٚمِف، ووراصمتٝم٤م ٕطمب٤مِب اًمٙمبِش اعمذسمقح. 

، ودمكّم  واًمٜمّمقُص واضح٦ُم اًمدًٓم٦ِم ذم يمثػٍم ُمـ وم٘مراهت٤م أيْم٤ًم ذم اًمٜمٍِم اًمٜمٝم٤مئلِّ احلتٛملِّ

ٞمِِّف اعمذسمقح ذم طُمبِِّف وُمـ أضمِؾ ديٜمِف آؾمؿ إقمٔمؿ جلب٤مِر اًمسامواِت وإرض قمغم طمبٞمبِف ووًم

 وأطمٙم٤مُمِف وُمـ أضمِؾ إٟم٘م٤مِذ إُمِؿ واًمِمٕمقِب!. 

َر اؾمؿ )رب إرسم٤مب وُمٚمؽ اعمٚمقك(، وهق شم٤مرًة 89 : وٟمرى ذم اًمٜمّمقص أيْم٤ًم شمٙمرُّ

ُيٕمٓمك ًمٚمٛمٜم٘مِذ إقمٔمِؿ قمٚمٞمِف اًمّمالة واًمسالم اًمذي ئمٝمُر ذم آظمر اًمزُم٤من، وُأظمرى ًمٚمٙمبِش 

 ، ومٝمام ُمٔمٝمٌر ٓؾمٍؿ واطمٍد، وٓ ومرَق سمٞمٜمٝمام أسمدًا، ومٝمام ٟمقٌر واطمٌد!. !هللاعمذسمقح ذم ا

ـَ ُمٕمُف، أي اعمراسمٓمقَن ُمٕمُف قمغم 71 : ووَصَٗم٧م اًمٜمّمقُص أٟمّم٤مَر اًمذسمٞمِح إقمٔمِؿ اًمذي

، وذم
ِ
اء  واًمرضَّ

ِ
اء ؿ  اًمرسَّ هقِر، وشمرادِف اإلُمتح٤مٟم٤مِت اًمٕمسػمِة، سم٠مهنَّ يُمؾِّ شم٘مٚمُّب٤مِت اًمٕمّمقِر واًمدُّ

ونَ  شمٕم٤ممم، وخمت٤مروَن ُمـ سملِم مجٞمِع اخلالئِؼ  هللذم يمؾِّ اًمٕمقاملِ، ُمّمٓمٗمقوَن ُمـ ىمبِؾ ا ُمدقمقُّ
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قمزَّ وضمؾَّ إززمِّ اًمس٤مسمِؼ!، وُم١مُمٜمقن طمؼَّ اإليامِن اًمذي ُيبُُّف ويرشمْمٞمِف اًمب٤مري ضمؾَّ  هللسمٕمٚمِؿ ا 

ُمٕمُف  ؿم٠مُٟمُف إىمدس!، ويم٤من اظمتٞم٤مرهؿ سمحؼٍّ واؾمتح٘م٤مٍق!، وم٘م٤مًم٧م ذم سمٕمِض وم٘مراهت٤م: )واًمذيـ

ون وخمت٤مرون وُم١مُمٜمقن...اًمخ!(، ومٝمؿ يمذًمؽ يمام قمرومٜم٤مهؿ سم٤مًمقضمداِن!، ومٝمٜمٞمئ٤ًم هلؿ  ُمدقمقُّ

هذا اعم٘م٤مم اًمِم٤مُمخ، واًمنمف اًمب٤مذخ، وهذا اًمثٜم٤مء اجلٛمٞمؾ ُمـ ضمب٤ّمِر اًمسامواِت وإرِض، 

 وي٤مهل٤م ُمـ طمرسٍة ٓ شمٜم٘م ي ٕقمدائِف اعم٤مرىملم!.

ـِ أرساِر اعمب٤مرك ه ح: وأيمدت اًمٜمّمقُص قمغم أنَّ اًمذسمٞم70 ق اًمٗم٤مشمُح إقمٔمُؿ خلزائ

اًمربِّ اًمقدود ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف اعمٜمٞمػ، وىمد ىم٤مَم ومٕماًل ذم قم٤مملِ احلؼِّ واإلؾمتح٘م٤مِق ُمـ وؾمِط إٟمبٞم٤مء 

َـّ ىمٞم٤مُمُف هذا يم٤مَن ُم١معم٤ًم وُمبٙمٞم٤ًم وسم٤مقمث٤ًم ًمٚمُحزِن  واًمرؾمِؾ قمٚمٞمٝمُؿ اًمّمالُة واًمسالُم، وًمٙم

 وأوهلُؿ إٟمبٞم٤مء واًمرؾمِؾ وُمـ هق ذم ُمرشمبتٝمؿ!، وإؾمك جلٛمٞمِع اخلٚمِؼ اخلػّمِ ذم يمؾِّ اًمٕمقاملِ 

 وذًمَؽ ٕٟمَُّف ىم٤مَم سم٤مهلٞمئ٦ِم اًمتل ُذسمَِح ومٞمٝم٤م، وسم٤محل٤مًم٦ِم اًمتل اٟمتُٝمٙم٧م ومٞمٝم٤م طمرُمتُُف...اًمخ!. 

: )ورأي٧م قمغم يٛملم اجل٤مًمس قمغم اًمٕمرش ؾمٗمرًا ُمٙمتقسم٤ًم ُمـ داظمؾ وُمـ 79

َس ومٞمِف فمٝمٌر أسمدًا، ويمٚمُُّف يٛملٌم ٓ ؿمامَل وراء...اًمخ(!: إنَّ هذا اًمسٗمُر اعمب٤مرك يُمٚمُُّف وضمٌف وًمٞم

ـٌ وسمريم٦ٌم وًمٞمَس ومٞمِف همػم ذًمَؽ!، وهق يمذًمؽ، وجي٥ُم أن يٙمقن هٙمذا!، ّٕٟمُف  ومٞمِف!، ويمّٚمُف يٛم

ؾم٧م  ُيٙمل ص٤مطمبُف اًمذي اؾمتقى قمغم اًمٕمرش، وطمٙمَؿ اًمقضمقَد سم٤مًمرمح٦ِم واًمرأوم٦ِم اعمٓمٚم٘م٦ِم شم٘مدَّ

ًمٕمرِش ًمٞمَس سمٛمٕمٜمك اجلٚمقِس اعم٤مديِّ اًمذي يتب٤مدُر أؾمامُءُه!، وأٟم٧َم قمٚمٞمٌؿ! سم٠منَّ اإلؾمتقاء قمغم ا

ِة واًم٘مدرِة واًمسٚمٓم٤مِن وهل ُمـ  ًمألذه٤من ًمٚمقهٚم٦ِم إومم، سمؾ هل إؿم٤مرٌة سمٚمٞمٖم٦ٌم واضح٦ٌم ًمٚم٘مقَّ

 قمزَّ وضمؾَّ اًمذاشمٞم٦َِّم!. هللصٗم٤مِت ا

 اخلٚمٞم٘م٦مِ 76
ِ
 : وهذا اًمسٗمُر اعمب٤مرك خمتقٌم سمسبٕم٦ِم ظُمتقٍم ُمب٤مريم٦ٍم هل إرساِر اعمب٤مريم٦ِم ًمبدء

واًمٖم٤مي٦ِم ُمٜمٝم٤م، ووؾم٤مئِط ومٞمْمِف إمم يمؾِّ خمٚمقٍق ذم اًمقضمقد!، وقمدُده٤م ؾمبٕم٦ٌم ٓ شمزوُد وٓ 

وًمٓمٗمِف ومج٤مًمِف وطمسٜمِف  هللأو أٟم٘مَص ومٞمٝم٤م ومٝمق مل وًمـ يٕمرَف ُمـ رسِّ ا شمٜم٘مص َأسمدًا!، ومٛمـ أزادَ 

٦ًم، ومٚمـ وهب٤مئِف وقمٔمٛمتِف ويمذا ؾمخٓمِف وهمْمبِف ؿمٞمئ٤ًم أسمدًا!، وقمٚمٞمِف ومتٙمقن اعمٕمروم٦ُم ًمديِف ٟم٤مىمّم



  
سمٞمِح اعمٕمٜملِّ   شمٔم٤موُمر إدًم٦م ذم اًمذَّ

910 

 

 ، ـ أسمدًا ُمـ ؿمٙمرِه ومحِدِه قمغم قمٔمٞمِؿ ٟمَِٕمٛمِف أسمدًا يمام يٜمبٖمل، ويمام أراَد اًمب٤مري قمزَّ وضمؾَّ يتٛمٙمَّ

 ٕٟمَُّف مل يٕمرومٝم٤م سمٕمُد!، إذ هق مل يزْل ذم اًمتٞمِف واًمبٕمِد يتخبَّط!. 

سم75 ٦َم هذِه اعمٕمروم٦م سم٤مًمٜمسب٦ِم ًمٜم٤م، هل ًمٞمس٧م يمام يٕمرومٝم٤م اًمذَّ ٞمُح : وانَّ طمتٛمٞم٦ََّم وٓسُمّديَّ

ُ قمٜمُف سم٤مًمٜمٗمِس إُمري!، وم٤مٕؾمامُء  اعمب٤مرُك، ٕنَّ قمٚمَٛمُف هب٤م يم٤مَن طمْمقرّي٤ًم، ي٘مٞمٜمٞم٤ًّم، وُيٕمؼمَّ

ة ذم ىمٚمبِف  وإرساُر يم٤مٟم٧م طم٤مضًة سملم يديِف، وشمٕمٞمُش ُمٕمُف، وذيمره٤م وؿم١موهن٤م ُمست٘مرَّ

 اًمنميِػ!.

  طم٥مُّ : واخلتقم اًمسبٕم٦م اًمتل هل رُمُز ورِسُّ ومتِح هذا اًمسٗمِر اعمب٤مرك، هل أَ 74
ٍ
 وأقمزُّ رء

رِة،  ؾم٦م، وهل إؾمامُء اعمب٤مريم٦ِم اعمٓمٝمَّ عمٚمٞمِؽ اًمسامواِت وإرض، وإىمرُب إمم ذاشمِف اعم٘مدَّ

ومجُٕمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م آؾمِؿ واًمِمٙمِؾ واًمّمقرِة ؾمبٕم٦ٌم وم٘مط ٓ همػم!، وٟمٕمتذر قمـ اإلومّم٤مِح 

ٜمَد اًمٙمثػِم ُِمٜم٤ّم، اًمتل قمٜمٝم٤م هٜم٤م، ًمّمٕمقسم٦ِم احل٤مًم٦ِم احلٛمػمي٦ِم واًمٙمٚمبٞم٦َِّم اعمستحٙمٛم٦ِم واعمستنمي٦ِم قم

َم ؾَمؼُم أهمقاره٤م، وم٤مرضمْع إًمٞمٝم٤م ًمٙمل شمٗمرَّ ُمٜمٝم٤م وهترَب ُمٜمٝم٤م  قمرومتٝم٤م ذم سمحثٜم٤م هذا وىمد شم٘مدَّ

ُ سمٕمَض أرساره٤م ذم سمح٨ِم آظمَر ُمست٘مؾ سمٕمقِن ا  هللهروسمَؽ ُمـ إؾمِد اًمْم٤مري!، وؾمٜمُبلمِّ

 أهٚمٝم٤م، واًمٕم٤مرومقَن هب٤م، وه
ِ
ٕمداُء سمحْمقهتؿ شمٕم٤ممم، وًمٙمـ يب٘مك أن ٟم٘مقل سم٠منَّ ًمألؾمامء ُؿ اًمسُّ

 اًمٙمؼمى هذِه، ومٝمؿ يٕمٞمِمقَن ذم ضَمٜمَّتٝم٤م اًمٗمردوؾمٞم٦َِّم اًمٕمٚمٞم٤م وهؿ سمٕمُد ذم قم٤مملِ اًمّدٟمٞم٤م!.

 وهل إرساُر اًمسبٕم٦م سمُٙمٜمٝمٝم٤م يم٤من رّسًا دومٞمٜم٤ًم ٓ يٕمرومُف 78
ِ
ّٓ : وُمٕمروم٦ُم إؾمامء اًمذسمٞمُح  إ

 إقمٔمُؿ، وًمٙمـ سمٗمْمٚمِف وضمقدِه ويمرُمِف اؾمتٓم٤مَع سمٕمُض اخلٚمِؼ سمٕمَد 
ٍ
ذًمَؽ اًمقىمقَف قمغم رء

 ُمـ ٟمقره٤م ويُمٜمٝمٝم٤م وًمق يسػمًا، إذ 
ٍ
ُمـ أرساره٤م وُم٘م٤مُمٝم٤م وٟمقره٤م!. وٟمٕمتذر قمـ ايْم٤مِح رء

ُم٤مٍت ًمذًمؽ!، ويٜمبٖمل أن يٙمقَن هل٤م سمح٨ٌم ظم٤مٌص هب٤م وُمٜم٤مؾم٥ٌم هل٤م، ُمستققم٥ٌم  ٓسمدَّ ُمـ ُم٘مدِّ

قم٦ِم!، وًمٙمـ هبذا ًمٙمؾِّ ُم٤م يدوُر طمقهل٤م، إذ ٟمرى ُمـ اًمٕمٞم٥ِم أن ٟمٓمرىمٝم٤م قمغم ٟمحِق اًمٕمجٚم٦ِم واًمرس

 شمٕم٤ممم!. هللاًمبٞم٤مِن اعم٘متْم٥م وُم٤م ُمرَّ قمٚمٞمَؽ، يبلُم اًمّمبُح ًمذي قمٞمٜمٞملم، ان ؿم٤مَء ا

ؾم٦م أٟمَُّف ىمد ُٟمقدَي ذم قم٤ممل احلؼِّ واإلؾمتح٘م٤مِق، وسمّمقٍت 77 : أيمَّدت اًمٜمّمقُص اعم٘مدَّ
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ف سمٛم٘م٤مٍم َوشمٍر ومريٍد ُمـ ٟمققمِف، وُمـ هق يم  ٗم١ٌم حلؾِّ قم٤مٍل، ذم مجٞمِع اخلٚمِؼ: َُمـ يستٓمٞمع اًمتنمُّ

اًمسٗمِر اعمب٤مرِك، وومتحِف قمـ صم٘م٦ٍم وضمدارٍة وٟمٗمٍس ُمٓمٛمئٜم٦ٍَّم راضٞم٦ٍم ُمرضٞم٦ٍَّم، وسم٤مىمداٍم  رُمقِز هذا

ُمٜم٘مٓمِع اًمٜمٔمػِم!، إذ َأنَّ هذا اعم٘م٤مُم اًمٗمريُد، وهذا اًمسٗمُر اًمقطمٞمُد، هق ُمٙمتقٌب وُمقؾمقٌم ومُم٣م 

رسُّ إرساِر، وىمٓم٥ُم قم٤مملِ  ُمـ ىمبِؾ قمالِم اًمٖمٞمقب قمزَّ وضمؾَّ سم٤مؾمِؿ ص٤مطمبِف، وص٤مطمبُف هذا هقَ 

إٟمقاِر، وهَق اًمرساُج ذم اًمتقراِة واإلٟمجٞمِؾ واًمزسمقِر وهق اعمّمب٤مُح ذم اًم٘مرآِن اًمٙمريؿ...اًمخ!، 

 هذا وىمد ظمطَّ اًمب٤مري ؾمبح٤مٟمُف ذًمؽ سم٘مٚمِؿ ىمدرشمِف قمغم قمرؿمِف اًمٕمٔمٞمِؿ!.

، وٓ ُمـ اإلٟمِس، وٓ ُمـ اعمالئٙم٦ِم، و ::78 ِـّ ٓ ُمـ مل يستٓمع أي أطمٍد ٓ ُمـ اجل

شمٕم٤ممم، أن يٜمٔمَر إمم هذا اًمسٗمِر اعمب٤مرك  هللؾمّٙم٤مِن اًمسامواِت، سمؾ ويمؾُّ اخلٚمؼ، ويمؾُّ ُم٤م ؾمقى ا

ّٓ اًمنميِػ، ومْماًل قمـ أن يٗمتحُف، وقمجزت يمؾُّ اخلٚمٞم٘م٦ِم قمـ ذًمؽ سم٠مرسه٤م!،  اعمٕمٜملُّ  إ

ُه ا ؾم٦ِم ا هللإوطمد،وهَق ُمـ أقمدَّ عمب٤مريم٦ِم!، ًمذًمؽ، وصٜمٕمُف قمغم قمٞمٜمِف، واؾمٓمٜمٕمُف ًمٜمٗمسِف اعم٘مدَّ

 
ِ
 وإوًمٞم٤مء

ِ
٦ِم اإلهلٞم٦ِِّم اًمٙمؼمى اًمتل ؾمتتقُج ضمٝمقَد إٟمبٞم٤مء ومٝمق اعم١مهُؾ اًمقطمٞمد هلذه اعمٝمٛمَّ

 سم٤مًمٜمج٤مِح اًمب٤مهِر واإلٟمتّم٤مِر اًمٕمٔمٞمِؿ!.

ت قمٚمٞمَؽ 79 ؾم٦ِم اًمتل ُمرَّ : واًمبٙم٤مُء قمٚمٞمِف وٕضمٚمِف اًمتل أيمَّدت قمٚمٞمِف اًمٜمّمقص اعم٘مدَّ

ـَ اجلٛمٞمِع، وأوّ  هلؿ إٟمٞمب٤مُء واًمرؾمُؾ قمٚمٞمٝمُؿ اًمّمالُة واًمسالُم، ووىمٗم٧َم قمٚمٞمٝم٤م، ويم٤مَن ُم

أي اًمبٙم٤مُء قمغم هذا اًمذسمٞمِح ـ  ٕنَّ ُمقضققمفُ  ُمٜم٤مؾم٥ٌم ضمّدًا ذم يُمؾِّ اًمٕمقامل، وًمٙمؾِّ اًمٕمقامل،

، ـ  اعمب٤مرِك وسم٤مهلٞمئ٦ِم اًمتل فمٝمَر ومٞمٝم٤م ىمد طمرض وسم٤مَن، ووىمَػ قمٚمٞمِف اجلٛمٞمع، وهق سمداي٦ُم اًمرسِّ

ؾم٦م، إذ أنَّ اًمبٙم٤مَء راوم٘مُف ذم واًمبٙم٤مُء اًمٙمثػُم يٜم٤مؾم٥ُم هذا ا عم٘م٤مم، يمام أوضحتُف اًمٜمّمقص اعم٘مدَّ

يمؾِّ اًمٕمقامل قمغم اإلـمالق، وُم٤م ظمال ُمٜمُف قم٤مملٌ ىمط!. ويم٤مَن هذا اًمبٙم٤مُء ُمٚم١مُه اًمِمحك وإؾمك 

 واًمٚمققم٦م!.

شمِف ذم ـم٤مقم٦ِم ا81 ، هلل: إؾمُد اإلهللِّ اًمِمج٤مُع واعمٜمتٍُم ذم يمؾِّ اًمٕمقامل، ًمبس٤مًمتِف وىمقَّ

شمفِ  شمٕم٤ممم، همٚم٥َم اجلٛمٞمَع طمس٥م درضم٦م ىمرسمِف وُيٛمٜمِف وسمريمتِف، وسمٙمؾِّ ضمدارٍة،  هللذم ذاِت ا وؿمدَّ
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س، وًمٚمٜمٔمِر عم٤م ومٞمِف، وومؽِّ أرسارِه اًمٕمٔمٛمك،  ومٝمق اعمستحؼُّ اًمقطمٞمُد ًمٗمتِح هذا اًمسٗمِر اعم٘مدَّ

واًمٕمٛمؾ سمٛمقضم٥ِم يمؾِّ ذًمؽ!، ومٞم٤مًمُف ُمـ ُم٘م٤مٍم يمريٍؿ مل يّمْٚمُف أطمٌد ُمـ اخلٚمِؼ ُمٓمٚم٘م٤ًم!، وًمٞمس 

ُمٕمٜمك هذا احلطُّ ُمـ ُم٘م٤مِم اًمبٕمض إذا ُم٤م ىمقِرَن سمِف، وإٟمام شمريُد اًمٜمّمقِص اعم٘مدؾم٦م اسمداء 

َد هب٤م هذا اعمب٤مرك اعمٞمٛمقن!.  ظمّمقصٞم٤ّمٍت شمٗمرَّ

ِة 80 : وهذا إؾمُد اًمٖم٤مًم٥ُم يمام شم١ميمُد اًمٜمّمقص، هق ومرٌع ُمب٤مرٌك ُمـ ؿمجرِة اًمٜمبقَّ

ؾم٦ِم، وىمد أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م واًمٕمّمٛم٦ِم واًمٓمٝم٤مرة، وىمد سمٞمَّٜمٝم٤م اًمب٤مري قمزَّ وضمؾَّ ذم  يمتبِف اًمساموي٦ِم اعم٘مدَّ

ؾمِؾ اًمٙمرام، وهذا اًمتٕمبػُم واضُح   اًمٕمٔم٤مِم واًمرُّ
ِ
 ُمـ اًمبٞم٤من. وىمد ىم٤مَم ُمـ وؾمِط إٟمبٞم٤مء

ٍ
سمٌمء

 اًمدًٓم٦ِم، هَمٜملٌّ سم٤مٕرساِر!.

: )ورأي٧م وم٢مذا ذم وؾمط اًمٕمرش واحلٞمقاٟم٤مت إرسمٕم٦م وذم وؾمط اًمِمٞمقخ ظمروٌف 89

اعمرؾمٚم٦م إمم يمؾ إرض(:  هللؾمبٕم٦ُم ىمرون وؾمبع َأقملم هل ؾمبٕم٦م أرواح اًمف  ىم٤مئٌؿ يم٠مٟمَُّف ُمذسمقٌح 

 واًمرؾمِؾ قمٚمٞمٝمُؿ اًمسالُم ًمُف ُمٕمٜمًك قمٛمٞمٌؼ ضمّدًا، ومٝمق ُمـ وؾمٓمٝمؿ 
ِ
إنَّ ىمٞم٤مُمُف ُمـ وؾمِط إٟمبٞم٤مء

وُمـ سمٞمٜمٝمؿ وُمٜمٝمؿ وإًمٞمٝمؿ، وىمد ُصٜمَِع سمدقم٤مئٝمؿ اعمب٤مرك وشمرّضقمٝمؿ اخل٤مًمص ُمّمحقسم٤ًم 

ـُ سمّمددِه!. وهق يؽمائك سمدُمققمٝمؿ اًمٖمزيرِة ذم شمٚمَؽ اعم قاىمِػ اًمٙمريٛم٦ِم وُمٜمٝم٤م اعمقىمُػ اًمذي ٟمح

ذم ذًمؽ اًمٕم٤ممل يم٠مٟمَُّف ُمذسمقح، ويمؾُّ ُم٤م ومٞمِف يمٜم٤مي٦ٌم قمـ ُم٘م٤مُمِف اًمرومٞمع وـم٤مىم٤مشمِف اًمروطمٞم٦ِم اجلب٤ّمرِة!، 

، ومٝمق واؾمٓم٦ٌم يمبػمٌة سملَم طمبٞمبِف 
ٍ
ومٝمق يقصُؾ ومٞمَض سم٤مريِف قمزَّ وضمؾَّ إمم مجٞمِع اًمٕمقاملِ دون اؾمتثٜم٤مء

 ٚمِؼ اجل٤مًمِس قمغم اًمٕمرِش وقمقِم اعمخٚمقىم٤مت!.اعمٓم

س قمـ يٛملِم ص٤مطم٥ِم اًمٕمرِش اًمٕمٔمٞمِؿ، 86 : ًم٘مد شمٜم٤موَل هذا اًمذسمٞمُح اعمب٤مرُك، اًمسٗمَر اعم٘مدَّ

ومٝمق ي٠مظمُذ ُمٜمُف سمدوِن أيِّ واؾمٓم٦ٍم شُمذيمُر!، وًمٞمَس سمٕمَد هذا اًم٘مرِب ُم٘م٤مُم ىمرٍب ٟمٕمِرومُف ذم هذا 

 اًمقضمقد أسمدًا!.

ت 85 إرسمٕم٦م احلٞمقاٟم٤مت وإرسمٕم٦م واًمٕمنمون ؿمٞمخ٤ًم أُم٤مَم : )وعم٤م أظمذ اًمسٗمر ظمرَّ

دًا، ويم٤مَن اًمذسمٞمُح ىمبٚم٦ًم هلؿ ذم شمٚمَؽ اًمٕمقاملِ، ويم٤من ُمٜمٝمؿ ذًمؽ شمٕمٔمٞماًم  هللاخلروف(: ظمّروا  ؾُمجَّ
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وشمٙمرياًم ًمُف، واقمؽماوم٤ًم سمٗمْمٚمِف، وؾمٛمقِّ روطمِف، وُم٘م٤مُمِف ذم قم٤مملِ احلؼِّ واحل٘مٞم٘م٦ِم!، وىمد قمرومقُه  

 !.سمتٚمَؽ اعم٘م٤مُم٤مت اجلٚمٞمٚم٦مِ 

: )وهؿ يؽمٟمٛمقن شمرٟمٞمٛم٦م ضمديدة ىم٤مئٚملم: ُمستحؼ أٟم٧م أن شم٠مظمذ اًمسٗمر وشمٗمتح 84

دِة اًمنميٗم٦ِم،  ظمتقُمف...(!: إمم هٜم٤م وم٘مد سمدأت قمٜمدهؿ قمب٤مدٌة ضمديدٌة ذم شمٚمَؽ اًمٕمقاملِ اعمجرَّ

شمٕم٤ممم، وذيمِر ؿم١موٟمِف  هللوهل شم٘مقُم قمغم أؾم٤مِس متجٞمِد اًمٙمبِش اعمذسمقِح، واًمتقؾمِؾ سمِف إمم ا

 وومْم٤مئٚمِف وُم
ِ
 اًمٙمبػمِة، وٟمج٤مطمِف اًمب٤مهِر سم٠مداء

ِ
ُمِف سمحٛمِؾ إقمب٤مء ٘م٤مُم٤مشمِف واؾمتح٘م٤مىم٤مشمِف، وشمٙمرُّ

اًمرؾم٤مًم٦ِم اًمٕمٔمٛمك، وشمٜمٗمٞمذ ُم٤م رؾمٛمُف اًمب٤مري سمدىم٦ٍَّم وم٤مئ٘م٦ٍم، وؿمج٤مقمتِف اًمٙمبػمِة ذم محِؾ إُم٤مٟم٦ِم 

 اًمٕمٔمٛمك اًمتل قمجزت قمـ محٚمِٝم٤م اجلب٤مُل اًمرواد!.

ؾ ىمبٞمٚم٦م وًمس٤من وؿمٕم٥م وُأُم٦م(: سمدُمؽ ُمـ يم هلل: )ٕٟمؽ ُذسمح٧َم واؿمؽميتٜم٤م 88

ٜم٦ِم ذم يمؾِّ اًمٕمقامل هللذسمُحُف ذم ؾمبٞمِؾ اـ  اًمتٍميُح سم٤محل٘مٞم٘م٦ِم اًمداُمٖم٦ِم هٜم٤م وهل ـ  اعمٕمرووم٦ِم واعمتٞم٘مَّ

ـِ  وهبذا اًمتٕمبػم اًمّم٤مدِع سم٤محلؼِّ واحل٘مٞم٘م٦ِم، وهبذا اًمٜمقِع ُمـ اًمٗمٝمِؿ واإلقمؽماف سمٗمْمٚمِف، واًمتحٜمُّ

ِب  ِد إًمٞمِف، واًمت٘مرُّ  وسمٙمؾِّ ُم٤م إًمٞمِف، واًمتقدُّ
ٍ
ُمٜمُف، دًمٞمٌؾ قمغم أنَّ يمؾَّ اًمٕمقاملِ ُمديٜم٦ٌم ًمُف سمٙمؾِّ رء

ـَ ذم  متُٚمؽ، وُم٤م يم٤مَن ُمـ ظمػٍم وسمريم٦ٍم ومٝمق سمؼميم٦ِم دُمِف اًمذي ُأريَؼ وؾم٤مَل قمغم إرِض، وؾمٙم

شمٕم٤ممم، وىمد  هللاخلُٚمِد،!، ويم٤مَن ذًمَؽ اًمّدُم اًمٓم٤مهِر، وشمٚمَؽ اًمقاىمٕم٦ِم إًمٞمٛم٦ِم سمٛمٜمٔمٍر وُمسٛمٍع ُمـ ا

ـٍ وأٟمبتُف ٟمب٤مشم٤ًم طمسٜم٤ًم!. شم٘مبَّٚمفُ   َرسمُُّف سم٘مبقٍل طمَس

ـٍ  هلل: إنَّ اًمٙمبَش اعمذسمقح ذم ا87 قمزَّ وضمؾَّ ًمٞمَس طمٙمرًا قمغم ـم٤مئٗم٦ٍم ُمٕمٞمٜم٦ٍم أو ُمٚم٦ٍَّم أو دي

ِف  ٧م سمريمتُف اجلٛمٞمَع، وذًمؽ ٕٟمُف ُمتخٚمٌِّؼ سم٠مظمالِق رسمِّ ٍ أسمدًا، سمؾ هَق ُوضمَد ًمٚمجٛمٞمِع، وقمٛمَّ
ُمٕملمَّ

بٞمبُف إصكمُّ هق ص٤مطم٥ُم اًمٕمرش واًمٙمردِّ اًمٕمٔمٞمؿ، وروُح هذِه إقمزِّ إضمؾِّ إيمرم، ومح

اًمٜمّمقُص شمقطمل هذِه احل٘م٤مئِؼ اًمداُمٖم٦م، ومْماًل قماّم ُمرَّ سمَؽ ووىمٗم٧َم قمٚمٞمِف ُمـ ٟمّمقٍص دًم٧َّم 

 قمغم ذًمَؽ سمّمقرٍة ُمب٤مذٍة!.

: )وضمٕمٚمتٜم٤م إلهلٜم٤م ُمٚمقيم٤ًم ويمٝمٜم٦ًم ومسٜمٛمٚمُؽ قمغم إرض(: وصٌػ ًمإلٟمتّم٤مِر اًمٕمٔمٞمِؿ 88
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  هللزُم٤من، وهق مت٤مُم ُمنموِع اذم آظمِر اًم
ِ
ِس ذم إرِض، اًمذي ؾَمٕمك ًمُف مجٞمُع إٟمبٞم٤مء اعم٘مدَّ

 وأشمب٤مقمٝمؿ
ِ
، وىمد ُأسمٞمدوا سم٠ممجٕمٝمؿ ذم هذا اًمسبٞمؾ، ويم٤مٟم٧م أقمٞمٜمٝمؿ ^واًمرؾمِؾ وإوصٞم٤مء

ُػ امم ذًمَؽ اًمٞمقِم اعمققمقد.   قمٜمَد رطمٞمٚمٝمؿ ويمذا ىمبَؾ رطمٞمٚمٝمؿ شمرٟمقا اًمٞمِف وشمتٚمٝمَّ

َـّ اًمنمارة اًمٕمٔمٛمك  ُمُف ُمـ وًمٙم وسمػمُق هذا اًمٜمٍم وؿمٕم٤مرُه هَق اًمٙمبُش اعمذسمقح وُم٤م ىمدَّ

سْمُح اًمٕمٔمٞمؿ، وؾمتٙمقُن وراصم٦ُم إرض سمٞمِد أوًمٞم٤مئِف وأطمب٤مئِف وأٟمّم٤مرِه اًمس٤مًمٙملَم  شمْمحٞم٦ٍم ومٝمَق اًمذِّ

 هنجُف اًمنميػ اعمب٤مرك رهمَؿ ُأٟمقِف إسم٤مًمس٦ِم واًمِمٞم٤مـملم واًمٔم٤معملم!. 

 اًمٙمرا هللهذا وىمد َوقَمَد ا
ِ
م سمذًمؽ اًمٜمٍِم اًمٕمٔمٞمؿ، طمٞم٨ُم ىم٤مل ذم حمٙمِؿ يمت٤مسمِف شمٕم٤ممم ه١مٓء

٦ًم َوَٟمْجَٕمَٚمُٝمْؿ اًمٙمريؿ: ) ـَ اؾْمتُْْمِٕمُٗمقا ذِم إَْرِض َوَٟمْجَٕمَٚمُٝمْؿ َأئِٛمَّ ِذي َـّ قَمغَم اًمَّ َوُٟمِريُد َأْن َٟمُٛم

ـَ هَلُْؿ ذِم إَْرضِ  .َقاِرصملِمَ اًم : (0)(َوُٟمَٛمٙمِّ ـْ ىمَ ). وىم٤مل قمزَّ وضمؾَّ ْرَي٦ٍم سَمٓمَِرْت َويَمْؿ َأْهَٚمْٙمٜم٤َم ُِم

ـُ  ـْ سَمْٕمِدِهْؿ إَِّٓ ىَمٚمِٞماًل َويُمٜم٤َّم َٟمْح ـْ ُِم ، واإلؿم٤مرُة ذم (9)(َقاِرصملِمَ اًمَُمِٕمٞمَِمتََٝم٤م وَمتِْٚمَؽ َُمَس٤ميمِٜمُُٝمْؿ مَلْ شُمْسَٙم

وراصمتِف ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم دىمٞم٘م٦ٌم وقمجٞمب٦ٌم وواضح٦ٌم، وهل شمٕمٜمل وراصم٦َم أوًمٞم٤مئِف وأطمب٤مئِف، ومٛمٚمُٙمُٝمؿ 

!.ُمٚمَٙمُف، وطمٙمُٛمُٝمؿ طمٙم  َٛمُف، ووراصمتٝمؿ وراصمتُف قمزَّ وضمؾَّ

ـَ طمقَل اًمٕمرِش واحلٞمقاٟم٤مت واًمِمٞمقخ 89 : )وٟمٔمرت وؾمٛمٕم٧م صقَت ُمالئٙم٦ٍم يمثػمي

ويم٤من قمددهؿ َرسَمقات َرسَمقات وأًمقف أًمقف. ىم٤مئٚملم سمّمقت قمٔمٞمؿ: ُمستحؼٌّ هق اخلروف 

اًمِم٤مُمِخ اعمذسمقح...اًمخ(. وهق اقمؽماٌف مجٕملٌّ ذم اعمإِل إقمغم سم٤مًمنمف اًمب٤مذِخ واًمَٓمقِل 

 أسمدًا!، وهذا ديدهنؿ ذم شمٚمَؽ اًمٕمقامل، سمْؾ 
ٍ
ًمٚمٙمبِش اعمذسمقح وومْمٚمِف قمغم اجلٛمٞمع سمدوِن اؾمتثٜم٤مء

هقا سمٖمػِم احلؼِّ أُم٤مَم سم٤مرئٝمؿ ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم، وذم  هَل قمب٤مدٌة ذيٗم٦ٌم ٕهنؿ ُمٕمّمقُمقن مل يتٗمقَّ

، وه هللحمرِض ىمرسمِف اعمب٤مرك، ويم٤مَن يمّؾ ذًمؽ سمرىض وحمب٦َِّم ا ق جيري وومَؼ ُمِمٞمئ٦ِم اعمقمم قمزَّ وضمؾَّ

.  قمزَّ وضمؾَّ
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: )ُمستحؼٌّ هق اخلروف اعمذسمقُح أن ي٠مظمَذ اًم٘مدرَة واًمٖمٜمك واحلٙمٛم٦َم واًم٘مقَة 91 

واًمٙمراُم٦َم واعمجَد واًمؼميم٦َم...اًمخ!(: اؾمتح٘م٤مىمُف قمٜمَد رسمِف شمب٤مرك وشمٕم٤ممم أن يٛمٜمحُف صٗم٤مشمُف 

، وقم٤ميمس٤ًم ًمُف قمغم مجٞمِع خمٚمقىم٤مشمِف، وأؾمامَءُه، ويٙمقَن ُمِمتٛماًل قمغم ٟمقِر رسمِف إقمٔمِؿ، وظم٤مزٟم٤ًم ًمفُ 

وم٘مد أضٗمك قمٚمٞمِف ُمقُٓه قمزَّ وضمؾَّ ٟمقَرُه إشمؿِّ وهب٤مَءُه إقمؿِّ ًمٞمٜم٤مَل هذا اعم٘م٤مم اًمس٤مُمل 

 اًمنميػ.

: )ويمّؾ ظمٚمٞم٘م٦ٍم مم٤م ذم اًمسامء وقمغم إرض وحت٧م إرض وُم٤م قمغم اًمبحر يمؾ ُم٤م 90

ًمؼميم٦م واًمٙمراُم٦م واعمجد واًمسٚمٓم٤من ومٞمٝم٤م ؾمٛمٕمتٝم٤م ىم٤مئٚم٦ًم: ًمٚمج٤مًمِس قمغم اًمٕمرِش وًمٚمخروِف ا

إمم أسمِد أسمديـ(: وه٤م هَق ُيٕمٓمك يمؾَّ اًمؼميم٦ِم واًمٙمراُم٦ِم واعمجِد واًمسٚمٓم٤مِن اًمرسم٤منِّ إمم أسمِد 

أسمديـ سمُٙمؾِّ ضمدارٍة وطمزٍم، وىمد ؿمِٝمَد مجٞمُع اخلٚمِؼ ًمُف ذم شمٚمَؽ اًمٕمقاملِ اًمٜمقراٟمٞم٦َِّم، ويمٗم٤مُه سمذًمَؽ 

ـُ  ُـّ ٟمح وذائ٥ٌم ذم ٟمقرِه اًمٕمٔمٞمِؿ، وإٟمام  هللومٝمَق ُمست٠مٟمٌس سمُ٘مرِب ا ومخرًا، وًمٙمٜمُف ًمٞمَس يمام ٟمٔم

ُدُه اخلالئُؼ سم٠مرسه٤م ٕهنؿ وقَمقا أُمَرُه قمٜمَد ا ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم، ومٝمل قمب٤مدٌة ًمٞمَس هل٤م ُمثٞمٌؾ،  هللمتجِّ

ٌب سمِف إمم ا ، و هللوشم٘مرُّ ّٓ قمزَّ وضمؾَّ  يم٤مٟم٧م اعمالئٙم٦ُم وهمػمهؿ ذم ؿُمٖمٍؾ ؿم٤مهمٍؾ قمـ يُمؾِّ ذًمؽ!. إ

ٟم٧م احلٞمقاٟم٤مت إرسمٕم٦م شم٘مقل آُملم واًمِمٞمقخ إرسمٕم٦م واًمٕمنمون ظمّروا : )ويم٤م99

شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ـم٤مقم٦ًم  هللوؾمجدوا ًمٚمحلِّ إمم أسمِد أسمديـ...اًمخ!(: ويم٤مَن هذا اًمسجقُد 

سم٤ًم، ويم٤من ىمب٤مًم٦َم اًمٙمبِش اعمذسمقح اجل٤مًمس قمـ يٛملم اًمٕمرش وسمحْمقرِه،  وقمب٤مدًة وحمب٦ًَّم وشم٘مرُّ

ُمٜمُذ أن أٟمٕمَؿ قمٚمٞمِف اًمب٤مري سمِف، ومٝمق يٜمٔمُر امم اجلٛمٞمِع ُمـ ذًمَؽ ومٝمق ٓيٜمٗمؽُّ قمـ هذا اعمٙم٤من 

اعمٙم٤من اًمنميِػ اعم٘مّدس، ويٓمؾُّ قمٚمٞمٝمؿ، وؾمٞمتبنُم سم٠مٟمّم٤مرِه وُمريديِف، وهق يرقمك اًمٕمقاملَ 

سمقَن ىمبٚم٦ًم هلؿ ووؾمٞمٚم٦ًم هلؿ ذم شمٚمَؽ اًمٕمقاملِ  سم٠مرسه٤م، وهل حت٧َم ٟمٔمرِه اًمنميِػ، وىمد ضمٕمٚمُف اعم٘مرَّ

 شمب٤مرَك وشمٕم٤ممم!. هلل٤م وحمب٦َِّم ااًمٙمبػمِة ًمٜمٞمِؾ رض

 اًمقطمِل 96
ِ
: مُتثُِّؾ هذِه اًمٜمّمقُص إمج٤مًٓ سمديٕم٤ًم، وإجي٤مزًا وؾمٞمٕم٤ًم، ٕهن٤م ُمتٕمٚمَِّ٘م٦ٌم سمٗمْم٤مء

 ًٓ ٦ِم سمٕم٤مملِ اإلٟمس٤مِن أوَّ ٦ِم هلذِه احلٞم٤مِة اًمدٟمٞم٤م اخل٤مصَّ اًمرسم٤من، ٕطَمداِث اعمسػمِة احلٞم٤مشمٞم٦َِّم اعمٝمٛمَّ
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اعمجتبك، وسمٕمقاملِ اخلٚمِؼ إظُمرى سم٠مرسه٤م، وارشمب٤مِط يُمؾِّ ذًمَؽ وسم٤مًمذات ومٝمق اعمحقُر واعمٜمت٘مك و

ُه طمدوٌد وٓ ىمٞمقٌد  ّٓ سمٕم٤مملِ اعمٕمٜمك، اًمذي ٓ حتدُّ ٦ِم سمِف اًمتل ُمٜمحُف إّي٤مه٤م سمديُع  إ ىمقاٟمٞمٜمُف اخل٤مصَّ

اًمسامواِت وإرض، وًمٙمـ اعمحقر إؾم٤مّد ومٞمٝم٤م، وىمٓم٥م اًمرطمك ومٞمٝم٤م هق اًمذسمٞمُح 

 أسمقاِب اخلػِم قمغم اإلـمالِق!.  إقمٔمؿ، ومٝمق اًمٗم٤مشمُح ًمٙمؾِّ 

: إٟمَّام يم٤مَن اًمٗمتُح يُمؾَّ اًمٗمتِح سمقاؾمٓم٦ِم اًمٙمبِش اعمذسمقح، وذًمَؽ ٕٟمُف هَق اًمٗم٤مشمُح 95

إقمٔمؿ!، وسم٤مًمت٤مزم وم٢منَّ ومٞمَض اًمٕمٚمقِم اًمرسم٤مٟمٞم٦َِّم واًمٜمٕمِؿ يم٤مٟم٧م سمقاؾمٓمتِف ٓ حم٤مًم٦م!. وًمٞمَس 

وهمٞمٔم٤ًم ُمـ ومٞمٍض ٕهٚمٝم٤م اًمٓم٤مًمبلَم  سمقؾمٕمٜم٤م اإلؾمؽمؾم٤مل هٜم٤م، وًمٙمـ ُٟمبلّمُ هٜم٤م ٟم٘مٓم٦ًم ُمـ سمحرٍ 

اًمٕمٔمٞمؿ ىمد  هللهل٤م، ومٜم٘مقل: ًم٘مد ورَد ُمتقاشمرًا ذم اعمقروِث اإلؾمالُمل اًمنميِػ، أنَّ يمبَش ا

ـَ ذًمَؽ رؾمٛمٞم٤ًّم قمغم رؤوِس إؿمٝم٤مِد، وقمروم٧م  أوص إمم يمؾِّ أهٚمِف وحمبِّٞمِف وُُمريديِف، وأقمٚم

حِف وُمٍمقمِف اًمنميِػ، سمؾ وىمبَؾ سمذًمؽ اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مِس وؾمٛمٕمتُف ووقمتُف، وذًمَؽ ىمبَؾ ذسم

ُم٤م سمٕمد وم٤من ُمـ شمقضمٝمِف إمم أرِض ُمذسمحِف اعمققمقدِة، وم٘مد ىم٤مَل قمٚمٞمِف اًمّمالُة واًمسالم: )...أ

َؼ  ، ومٙمؾُّ ُمـ ريم٥َم ذم ؾمٗمٞمٜمتِف (0)(مل يدرك اًمٗمتح، واًمسالم يِبَ  وُمـ مل يٚمحْؼ  ،ِمٝمداؾمتُ  يِبَ  حَلِ

 .َح طمتاًم!اعمب٤مريم٦ِم ذم يمؾِّ اًمٕمّمقِر واًمدهقِر ىمْد أدرَك اًمٗمت

: )ومٜمٔمرت وإذا ومرس اسمٞمض واجل٤مًمس قمٚمٞمف ُمٕمف ىمقس وىمد ُأقمٓمل إيمٚمٞماًل وظمرَج 94

ُر  هم٤مًمب٤مً  وًمٙمل يٖمٚم٥م...اًمخ!(: سمِم٤مرٌة ُمب٤مريم٦ٌم سمٛمٜم٘مِذ اًمٕم٤ممل وُمٜمجٞمِف، وًم٘مد يُمت٥َم ًمُف اًمٜمٍُم اعم١مزَّ

ظمرُه اًمب٤مري ىمبَؾ ظمٚمِؼ اًمٕم٤ممل، ومٝمق إٟمام وضمَد ًمتح٘مٞمِؼ اًمٜمٍِم اإلهللِّ احل٤مؾمِؿ اعمققمقد، وىمد ادَّ 

 ؾمبح٤مٟمُف ًمتٚمؽ اعمٝمٛم٦م اًمنميٗم٦ِم.

: )ومخرج ومرس آظمر أمحر وًمٚمج٤مًمس قمٚمٞمف ُأقمٓمل أن يٜمـزع اًمسالم ُمـ إرض 98

وأن ي٘متؾ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم وُأقمٓمل ؾمٞمٗم٤ًم قمٔمٞماًم(: وقمٌد إهللٍّ سمٕمٔمٞمِؿ اًمٗمتٜم٦ِم اًمتل ؾمؽماومؼ جملء 

                                           

. رواه ذم سمّم٤مئر 87: ص54ج . قمٜمف اًمبح٤مر:047ص : يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات، ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ ىمقًمقيف:0

قف: ًمٚمٝم، ا961، ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م: 77، دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م: 8، خمتٍم اًمبّم٤مئر: 580اًمدرضم٤مت: ص

 . 088: 4، إصمب٤مت اهلداة 85: 54، 80: 59ر ، قمٜمٝمؿ اًمبح٤م97
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ِة اًمٗمتٜم٦ِم واإلُمتح٤من ذم آ   اعمخٚمِِّص اًمرسم٤منِّ اًمٕمٔمٞمؿ، وؿمدَّ
ِ
ظمِر اًمزُم٤مِن، وسمٞم٤مِن سمٓمِش إقمداء

ـِ ا ؾمِؾ قم يب اًمسالم اًمذي ٟم٤مدى سمِف مجٞمُع اًمرُّ شمٕم٤ممم!. وشمٚمَؽ اًمٗمتٜم٦ُم ـم٤معم٤م ذيمرهت٤م اًمٙمت٥ُم  هللخمرِّ

رت ُمٜمٝم٤م، واًمتل هل ُأمُّ اًمٗمتـ وشمٙمقُن ومٞمٝم٤م طمرٌب قم٘م٤مئدي٦م ُمٜمتنمة ذم يمؾِّ  اًمساموي٦ِم وطمذَّ

 إرض!.

 هلل٧م حت٧م اعمذسمح ٟمٗمقس اًمذيـ ىمتٚمقا ُمـ اضمؾ يمٚمٛم٦م ا: )وعم٤َّم ومتَح اخلتَؿ اخل٤مُمس رأي97

وُمـ اضمؾ اًمِمٝم٤مدة اًمتل يم٤مٟم٧م قمٜمدهؿ. وسظمقا سمّمقت قمٔمٞمؿ ىم٤مئٚملم طمتك ُمتك أهي٤م 

اًمسٞمد اًم٘مدوس واحلؼ ٓ شم٘م ي وشمٜمت٘مؿ ًمدُم٤مئٜم٤م ُمـ اًمس٤ميمٜملم قمغم إرض...اًمخ!(: 

اًمتل شمسقد اًمٕم٤ممل وُيدث ذًمؽ اصمَر إطمداث اعمريرة اًمتل شم٘مع ذم اًمٗمتٜم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م اًمٙمؼمى و

ُع واًمبٙم٤مُء واًمْمجٞم٩ُم إمم اـ  سم٠مرسه، وإن يم٤من هذا ُيدث دوُم٤ًم ُمـ إٟمبٞم٤مء ـ  شمٕم٤ممم هللاًمترضُّ

د، ويقم ُمٕمٚمقم، وؾم٤مقم٦م ُمٕمٞمَّٜم٦م، يٙمقن ومٞمٝم٤م  ^واًمرؾمؾِ  ، وًمٙمـ هٜم٤مك وىم٧ٌم حمدَّ يمام ؾمٞمتبلمَّ

ُع ُمٜمٝمؿ ٘مرآن واًمٕمٝمديـ وىمد قمغم أؿُمّدِه، واؾمتج٤مسمتُف حمتَّٛم٦ٌم، يمام ذم اًم ^اًمدقم٤مء واًمترضُّ

 ُمٜمذًمؽ ومراضمع!، واًمٜمصُّ سيٌح ذم اًمٓمٚم٥ِم واًمدقم٤مء واإلحل٤مِح قمغم ا
ٍ
قمزَّ  هللأذٟم٤م إمم رء

وضمؾَّ سمتٕمجٞمِؾ اًمٜمٍِم وأظمِذ اًمث٠مِر ًمٚمٛمٔمٚمقُملَم اًمذيـ ؾُمِٗمٙم٧م دُم٤مُءهؿ ُمـ أٟمبٞم٤مء ورؾمؾ 

 .(0)وأوًمٞم٤مء وص٤محللم

ؾم٦ِم، ٟمٗمـ  طمس٥م اإلـمالقـ  : أّٟمُف رأى98 قَس مجٞمع اًمِمٝمداء وقمغم اًمٜمّمقِص اعم٘مدَّ

ٍد، سمؾ ^رأؾمٝمؿ إٟمبٞم٤مء واًمرؾمؾ ـٍ حمدَّ ، وًمٞمس اًمٜمص ظم٤مص٤ًم سمِمٝمداء ومؽمة ُمٕمٞمَّٜم٦ٍم أو زُم

 !.#طمتك آظمر ؿمٝمٞمٍد يس٘مُط ىمبؾ جملء خمٚمِّص اًمٕم٤ممل اعمققمقد

، ويمّؾ ء وإىمقي٤مءُمٚمقك إرض، واًمٕمٔمامء وإهمٜمٞم٤مء وإُمرا :صمؿَّ أنَّ ظمقف مجٞمع99

صخقر اجلب٤مل وهؿ يتٛمٜمَّقَن اعمقت سمدَل  وذمأظمٗمقا أٟمٗمسٝمؿ ذم اعمٖم٤مير اًمذيـ  ويمّؾ طمّر، قمبدٍ 

                                           

: وًمٚمٛمزيد يراضمع: اإلقمت٘م٤مد سمٛمٜمجل اًمٕم٤ممل ذم اًم٘مرآِن واًمٕمٝمديـ، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمستػم، ضم٤مُمٕم٦م أهؾ اًمبٞم٧م 0

ؾم٦م، ًمٚمٛم١مًمػ: ص  .095-009اًمٕم٤معمٞم٦م، ىمؿ اعم٘مدَّ
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ؿ يِمٝمدون يقم ا ّٓ وًمـ ُيدث قمغم وضمِف إرض  اعمققمقد، يُمؾُّ ذًمَؽ مل هللأهنَّ لء قمٜمَد جم إ

َ قمٜمُف سمٞمقِم اًمٖمْم٥ِم اًمٕمٔمٞمؿ، ُمٜمجل اًمٕم٤ممل ذم يقُمف اعمققمقد ، وهق ُُمدرَك صم٠مَر (0)طمٞم٨م قمؼمِّ

 ٤مُملم!.اًمذسمٞمِح وأطمب٤مسمِف اعمٞم

أيْم٤ًم طمتك  : )وم٠ُمقمٓمقا يمؾ واطمد صمٞم٤مسم٤ًم سمٞمْم٤ًم و ىمٞمؾ هلؿ أن يسؽمُيقا زُم٤مٟم٤ًم يسػماً 011

يٙمٛمؾ اًمٕمبٞمد روم٘م٤مؤهؿ وُأظمقهتؿ أيْم٤ًم اًمٕمتٞمدون أن ي٘متٚمقا ُمثٚمٝمؿ...اًمخ!(: وهؿ ذم 

ُم٘مٕمدهؿ اعمب٤مرك وهق ُم٘مٕمُد اًمّمدِق قمٜمد ُمٚمٞمٙمٝمؿ اعم٘متدر ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف، ًمٙمٜمٝمؿ ُمرشمبٓمقَن 

سم٢مظمقاهنؿ اًمذيـ مل يٚمح٘مقا هبؿ سمٕمُد!، واإلقمٓم٤مُء هٜم٤م يٛمثُِّؾ ُمٜمتٝمك اًمتحٜمُـّ  ارشمب٤مـم٤ًم وصمٞم٘م٤مً 

 واًمرقم٤مي٦م ُمـ ىمبِؾ اعمقمم ضمؾَّ وقمال!.

: )وهؿ ي٘مقًمقن ًمٚمجب٤مل واًمّمخقر اؾم٘مٓمل قمٚمٞمٜم٤م واظمٗمٞمٜم٤م قمـ وضمف اجل٤مًمس قمغم 010

وُمـ يستٓمٞمع اًمقىمقف...(:  اًمٕمرش وقمـ همْم٥م اخلروف. ٕٟمف ىمد ضم٤مء يقم همْمبف اًمٕمٔمٞمؿ

ٚمُف أقمداُءُه  إنَّ  ًمٚمٙمبِش اعمذسمقِح فمٚماًم وقمدواٟم٤ًم يقُم همْم٥ٍم قمٔمٞمٍؿ ُمٝمقٍل ٓ يستٓمٞمُع أن يتحٛمَّ

 ذًمَؽ 
ِ
اعمجرُمقَن واعمح٤مرسمقَن ًمُف قمغم ُمرِّ اًمٕمّمقِر وخت٤مًمِػ اًمدهقِر أسمدًا!، وٓسمدَّ ُمـ جملء

 شمب٤مرَك شمٕم٤ممم!. هللاًمٞمقِم اعمققمقِد وطمدوصمِف، ٕٟمُف وقمُد ا

ؾم٦ِم اعمٜمتٍمِة، وروطمِف  هللذسمٞمَح ا : اوضح٧م اًمٜمّمقُص انَّ 019 إقمٔمؿ سمٜمٗمسِف اعم٘مدَّ

٦ٌم شمِمٛمُؾ اخلٚمؼ مجٞمٕم٤ًم، ومٝمق اعمريب إيمؼُم، وهق اعمٕمٚمُِّؿ  ٦ٌم وقم٤مُمَّ ٦ِم اًمٙمبػمِة، ًمُف رقم٤مي٦ٌم ظم٤مصَّ إسمقيَّ

 إروُع ذم اًمقضمقد...اًمخ!.

سمٕمد هذا ٟمٔمرت وإذا مجع يمثػم مل يستٓمع اطمد أن يٕمدُه ُمـ يمؾ إُُمؿ و ﴿: 016

ًم٘مب٤مئؾ واًمِمٕمقب وإًمسٜم٦م واىمٗمقن أُم٤مم اًمٕمرش وأُم٤مم اخلروف ُمترسسمٚملم سمثٞم٤مب سمٞمض ا

 ًمٜمبٞمِِّف اعمٕمٜمل،  هللوذم أيدهيؿ ؾمٕمػ اًمٜمخؾ﴾: سمٕمَد أن أرى ا
ِ
 وإوًمٞم٤مء

ِ
قمزَّ وضمؾَّ مجٞمَع إٟمبٞم٤مء

                                           

ٞم٦م، ًمٚمٛم١مًمػ: : اإلقمت٘م٤مد سمٛمٜمجل اًمٕم٤ممل ذم اًم٘مرآِن واًمٕمٝمديـ، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمستػم، ضم٤مُمٕم٦م أهؾ اًمبٞم٧م اًمٕم٤معم0

 ، سم٢مجي٤مز.095_009ص
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، سمؾ وًمٙمؾِّ شمٚمَؽ اًمٕمقامل اعمب٤مريم٦م وًمٙمـ يمؾٌّ طمس٥َم اؾمتٕمدادِه وإٟم٤مءِه اًمذي يتٚمّ٘مك اًمٗمٞمَض ومٞمفِ  

ومٝمق ُم٤م سملم هذا اعمٜمٔمر اعمذهؾ واًمٕمجٞم٥م، رأى ُم٘م٤مَم اًمٙمبِش اعمذسمقح اًمس٤مُمل واًمِم٤مُمخ 

 وأشمب٤مَع اًمٙمبِش اعمب٤مرك اعمذسمقح وهؿ ُمـ يمؾ 
ِ
 وأوّداء

ِ
واعمرشمٗمِع ومقَق اجلٛمٞمِع ورأى ُم٘م٤مَم أطمب٤مء

ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم وأُم٤مم ذسمٞمحٝمؿ  هللإُُمؿ واًم٘مب٤مئؾ واًمِمٕمقب وإًمسٜم٦م واىمٗمقن أُم٤مَم قمرِش ا

اعمحبقب اًمذي ًمٓم٤معم٤م طمٜمّقا اًمٞمِف ؿمقىم٤ًم ضمّراَء قمِم٘مٝمؿ ًمُف وُمٙم٤مٟمتف اعمٛمٞمَّزة قمٜمدهؿ سمٕمَد ُمٕمرومتٝمؿ 

وأظمرِة ًمذا ومٝمؿ ُمترسسمٚمقَن سم٤مًمبٞم٤مض ٕنَّ  وضمقهٝمؿ وِذيْمَرهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م هللًمُف، وىمد سمٞمََّض ا

رهؿ سمؼميم٦ِم ُمٕمِمقىمٝمؿ إسمدي وسمدُمِف اًمٓم٤مهِر!. وًمٙمـ عم٤مذا ُي ؿ ٟمّ٘م٤مهؿ وـمٝمَّ ٛمٚمقن ؾمٕمػ رهبَّ

اًمٜمخؾ سمٕمٞمٜمِف ٓ همػمه؟، أًمٞمس ُمـ اعمٜم٤مؾم٥ِم أن ُيٛمٚمقا أهمّم٤مَن اًمزيتقن سمدًٓ قمٜمُف؟، ٕهن٤م 

قمالُم٦ُم اًمسالِم وإُم٤مِن واخلػِم واًمؼميم٦م ُمثالً!؟. وذم ُمٕمرِض اجلقاِب ىمٚمٜم٤م: سم٠منَّ احلدي٨َم ًمق 

ّمالِة ُمقؾمك أو إؾمح٤مَق...اًمخ، قمٚمٞمٝمؿ أومْمُؾ اًم هللقمٞمسك أو يمٚمٞمِؿ ا هلليم٤مَن قمـ روِح ا

َـّ اًمٜمص ذم ُمٕمرِض سمٞم٤مِن قمالُم٦ٍم وإؿم٤مرٍة همٞمبٞم٦ٍَّم  واًمسالم، ًمٙم٤من هذا إُمُر ُمٜم٤مؾمب٤ًم ضمّدًا، وًمٙم

٦ٍم، وهل يمقُن هذا اًمرُمز ُمتٕمٚمِّ٘م٤ًم سم٤مًمٙمبِش اعمذسمقِح ٓ سمٖمػمِه أسمدًا، وقمالُم٦ِم اًمبٚمِد اًمذي ُذسمَح  ُمٝمٛمَّ

قم٦م اًمتل ه٤مٟم٧م وصٖمُ  رت قمٜمده٤م يمؾُّ اعمّم٤مئ٥ِم ومٞمِف، واعمٙم٤مِن اًمذي ضمرت ومٞمِف اعمّمٞمب٦ِم اعمروِّ

واًمرزاي٤م، إذ ٓ يقَم يمٞمقُمِف ذم يمؾِّ اًمٕمقاملِ واًمدهقر، وٓ َذسمٌح يمذسمحِف ُمٓمٚم٘م٤ًم، ومٝمق ُذسمَح سمجٛمٞمِع 

أٟمقاِع اًمذسمِح، وىُمتَؾ سمجٛمٞمِع أٟمقاِع اًم٘متِؾ، وُهتَِؽ سمجٛمٞمِع أٟمقاِع اهلتؽ، وصؼَم سمجٛمٞمِع أٟمقاِع 

شمٕم٤ممم وأظمٚمَص ًمُف ذم مجٞمِع شمٚمؽ اًمبالءآت ىُمرسم٦ًم  هللاًمّمؼِم!، ًمٙمٜمَُّف ذم مجٞمِع ذًمؽ ىمد قمبَد ا

 ًمقضمٝمِف اًمٙمريؿ!.

زم ه١مٓء اعمترسسمٚمقن سم٤مًمثٞم٤مب اًمبٞمض  وأضم٤مب واطمد ُمـ اًمِمٞمقخ ىم٤مئالً 06

وم٘مٚم٧م ًمف ي٤م ؾمٞمد أٟم٧م شمٕمٚمؿ وم٘م٤مل زم ه١مٓء هؿ اًمذيـ أشمقا ُمـ  05ُمـ هؿ وُمـ أيـ أشَمقا* 

: إن دَم اًمٙمبِش ذم دم اخلروف...اًمخ! اًمْمٞم٘م٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م وىمد همسٚمقا صمٞم٤مهبؿ وسمٞمْمقا صمٞم٤مهبؿ

ُر ويٜمّ٘مل اًمٜمٗمقَس وإرواَح فم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤ًم، وذم يمؾِّ اًمٕمقامل، وذًمَؽ ًمٙمقن هذا  اعمب٤مرك يٓمٝمِّ
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احلدث اًمٕمٔمٞمؿ اعمرئّل ذم قم٤مملِ احلؼِّ واحل٘مٞم٘م٦ِم واًمٜمقر!، وًمٙمـ يمؿ هق قمجٞم٥ٌم أُمر هذا اًمدم 

 اًمّمٗم
ِ
س اعمبٞمِّض ًمثٞم٤مِب ه١مٓء قِة اعمب٤مريملم وهق رُمٌز ُيٛمُؾ ُمٕم٤مٍن ضمٚمٞمٚم٦ٍم يِمػُم اًمٓم٤مهر اعم٘مدَّ

إقمٔمِؿ ودورِه اًمٕمٔمٞمؿ ذم يمامِل ه١مٓء إطمب٦َّم!. وأُم٤م اًمْمٞم٘م٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م  هللإمم ُم٘م٤مِم ذسمٞمِح ا

ِة اإلُمتح٤مٟم٤مت اًمٕمسػمة واًمٗمتـ واعمحـ اًمتل ظمرضمقا ُمٜمٝم٤م ُمٗمٚمحلم ُُمٜمجحلم سمؼميم٦ِم  ومرُمٌز ًمِمدَّ

اعم٘مّدس اًمذي ضمرى قمغم وضمِف إرض، ومٝمق مل يزل  شمْمحٞم٦ِم اًمٙمبِش اعمب٤مرك ودُمِف اًمٓم٤مهرِ 

ّٓ يٗمقُر ذم قم٤مملِ اعمٚمِؽ واعمٚمٙمقِت، ومل يست٘مر أسمدًا   سم٤مٟمتّم٤مِر اعمخٚمِّص!. إ

وهؿ يٍمظمقن سمّمقت قمٔمٞمؿ ىم٤مئٚملم اخلالص إلهلٜم٤م اجل٤مًمس قمغم 01

، قمزَّ  هللاعمب٤مرك هق قملُم شم٘مديِس ا ٙمبشِ : إنَّ شم٘مديَس اًم...اًمخ!اًمٕمرش وًمٚمخروف وضمؾَّ

 سم٤مًمٕمِمِؼ و ًمذا ومٝمؿ ُمتٞمَّٛمقَن واهلقَن!، واًمٍماخ سم٤مًمّمقِت اًمٕمٔمٞمؿ يمٜم٤مي٦ٌم قمـ ُمٜمتٝمك احل٥مِّ 

خلالص وأُم٤م اإلؿم٤مرة ذم وم٘مرِة )ىم٤مئٚملم ا .!اًمذي إن سم٘مَل ُمستقرًا ومل ئمٝمر وم٢مٟمَُّف ي٘متُؾ ص٤مطمبفُ 

ِك ذم اًمٕمب٤مدِة يمامإلهلٜم٤م اجل٤مًمس قمغم اًمٕمرش و  يزقمؿُ  ًمٚمخروف(، هق ًمٞمَس ُمـ ىمبٞمِؾ اًمنمِّ

!، سمؾ ًمٙمقٟمِف اًمقؾمٞمٚم٦م اًمٕمٔمٛمك ًمٚمقصقِل إمم احلؼِّ وأصح٤مُب اًمٕم٘مقِل اًمٓمٞم٤ّمرةِ  يٓمبُِّؾ اجلّٝم٤ملو

٦ِم ٓ شُمدرُك  شمٕم٤ممم وإمم أىمَم ىمرٍب ُمٜمفُ  ٦ِم اعمٝمٛمَّ ّٓ ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف، وانَّ ُمثَؾ هذِه إُُمقر اًمٕم٘مٞمديَّ  إ

 واًمقرِع واًمٕمب٤مدِة ًمٚمحلِّ اًم٘مٞمّقِم، ًمذا ٓ يستٓمٞمع ومٝم
ِ
ٗم٤مء  َؿ طمالوِة ُمثؾ هذِه إُُمقرِ سم٤مًمّمَّ

٦ِم  ٦ِم اعمٝمٛمَّ ّٓ اًمٕم٘مٞمديَّ  ذو طمظٍّ قمٔمٞمٍؿ، وًمٞمس َُمـ قمروم٧م!. إ

 ٓ رءٌ وٓ شم٘مع قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٛمس و ًمـ يٕمٓمِمقا سمٕمدُ ًمـ جيققمقا سمٕمُد و 08

ٕن اخلروف اًمذي ذم وؾمط اًمٕمرش يرقم٤مهؿ وي٘مت٤مدهؿ إمم يٜم٤مسمٞمع ُم٤مء طمٞم٦م  07ُمـ احلر* 

 اعمذسمقِح  ٙمبشِ سمؼميم٦ِم اًماٟمَّام يم٤مَن يمؾُّ ذًمَؽ  :*...هنؿيمؾ دُمٕم٦م ُمـ قمٞمق هللويٛمسح ا

ًم٧م يمّؾ اًمس٤مُمٞم٦مِ  ٟم٤مًمقا شمٚمَؽ اعمٜمـزًم٦م اًم٘مدؾمٞم٦َّم وشمْمحٞمتِف اًمٕمٔمٞمٛم٦ِم اجلسٞمٛم٦ِم، وم٘مد ، وشمبدَّ

 . !إمم أطمسـ طم٤مٍل وأمجٚمِف وأًمٓمٗمِف...اًمخ ًمدهيؿ إطمقال اعم١معم٦مِ 

َـّ إُمر اعمٝمؿ ضمّدًا : 017 ، ُمـ ٟمققمفِ  إقمج٥موهق اًمتل أؿم٤مرت إًمٞمف اًمٜمّمقُص وًمٙم
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دإقمٔمؿ هللأي ذسمٞمِح ا اعمذسمقِح  اًمٙمبشهق شمبّدُل ُمٙم٤من   أنَّ ُمٙم٤مٟمُف  ، إذ يم٤مٟم٧م اًمٜمّمقص شُم٠ميمِّ

قمـ يٛملِم اًمٕمرش!، ومٝمؾ ًمتقؾمٓمِف اًمٕمرش طمس٥م اًمٜمّمقُص إظمرى شمْم٤مرٌب وشمٜم٤مذم أم 

ب ٓسُمدَّ أن وذم ُمٕمرض اجلقا ٓ!؟، أم أظمَذ ُمٙم٤مٟم٤ًم ًمٞمَس ُمـ ؿم٠مٟمِف ظم٤مص٤ًم سم٤محلؼِّ ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف!؟.

ٟم٘مقل: يماّل وأًمػ يمالّ، سمؾ هق شمٙمريٌؿ وم٤مئُؼ اًمٕمٔمٛم٦ِم، وأقمٔمُؿ ُمـ اًمتٙمريؿ إول!، واًمذي 

هق قمـ يٛملِم اًمٕمرش، وهذا ُم٘م٤مٌم ظم٤مصٌّ سمِف وم٘مط، مل يسب٘مُف إًمٞمِف أطمٌد ىمبٚمُف وٓ سمٕمدُه أسمدًا!، 

 روي قمـ وٕصح٤مسمِف اًمذيـ ومَدوُه سم٠مٟمٗمسٝمؿ وُمٝمجٝمؿ ُم٘م٤مٌم ُمـ ُم٘م٤مُمِف اًمنميػ أيْم٤ًم، وم٘مد

يسػم سم٤مًمٜم٤مس طمتك إذا يم٤من سمٙمرسمالء قمغم ، (0)×أٟمف ىم٤مل: ظمرج قمكم ×قمٚمِؿ اًمٜمَّبٞملم سم٤مىمر

 ومٞمٝم٤م ُم٤مئت٤م ٟمبلٍّ  تَؾ ىمُ  :ُمٞمٚملم أو ُمٞمؾ شم٘مدم سملم أيدهيؿ طمتك ـم٤مف سمٛمٙم٤من ي٘م٤مل ًمف اعم٘مذوم٤من، وم٘م٤مل

  قمِم٤مٍق  وُمّم٤مرعُ  ريم٤مٍب  ، وُمٜم٤مُخ يمٚمٝمؿ ؿمٝمداءٌ  وُم٤مئت٤م ؾمبطٍ 
ٍ
، ٓ يسب٘مٝمؿ ُمـ يم٤من ؿمٝمداء

واعم٘م٤مُم هٜم٤م ًمٞمَس سم٤مؾمتٓم٤مقم٦ِم اًمٚمس٤مِن وصُٗمُف أسمدًا ومٝمق  .(9)ٚمٝمؿ وٓ يٚمح٘مٝمؿ ُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿىمب

ِؾ اًمِمديِد، واؾمتحْم٤مِر ُأُمٝم٤مِت اًمٕم٘م٤مئِد اًمرسم٤مٟمٞم٦َِّم  ِر، واًمت٠مُمُّ ي٘مٍُم قمـ ذًمَؽ!، واٟمَّام ُيٗمٝمُؿ سم٤مًمتٗمٙمُّ

٦ِم ذم اًمب٤مِل واًمٚم٥ُّمِّ صمؿَّ احلٙمَؿ سمٕمَد ذًمَؽ!.  احل٘مَّ

 طمٞم٦ٍَّم...اًمخ!(، ٕٟمَُّف أي : وأُم٤م اإلؿم٤مر018
ٍ
ة ذم وم٘مرِة )يرقم٤مهؿ وي٘مت٤مدهؿ إمم يٜم٤مسمٞمع ُم٤مء

اًمذسمٞمح إقمٔمؿ ؿم٠مٌن ُمب٤مرٌك ُمـ ؿم١مون احلؼِّ اًم٘مدؾمٞم٦َِّم اعمب٤مريم٦ِم، وآي٦ٌم ُمـ آي٤مشمِف اًمٙمؼمى، 

وواؾمٓم٦ُم اًمٗمٞمِض اًمٕمٔمٛمك سمٞمٜمُف وسملَم ظمٚم٘مِف مجٞمٕم٤ًم!، وهق اًمذي يقصٚمٝمؿ إمم احلؼِّ ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف 

ـَ ٟم٘مٞم  لَم قمؼَم ظمٓمِِّف اًمنميػ اًمذي رؾمٛمُف هلؿ وهق قمٞمٜمُُف اًمٍماُط اعمست٘مٞمُؿ!. ـم٤مهري

يمؾَّ دُمٕم٦ٍم ُمـ قمٞمقهنؿ...اًمخ!(، وذًمَؽ  هلل: وأُم٤م اإلؿم٤مرة ذم وم٘مرِة )ويٛمسُح ا019

ؿ سمٙمقا يمثػمًا قمٚمٞمِف سمٙم٤مًء ُُمّرًا، وطمزٟمقا قمٚمٞمِف طمزٟم٤ًم ؿمديدًا ًمٞمَس ومقىمُف طُمزن!، ويم٤من ذًمؽ  ٕهنَّ

ًمتل يم٤مٟمقا ىمد ُمّروا قمؼمه٤م وؾم٤مومروا ومٞمٝم٤م!، وذم يمؾِّ إزُم٤من وإطمقاِل، وًمٙمـ ذم يمؾِّ اًمٕمقامل ا

                                           

 واعمرؾمٚملم حمٛمد)صغم ا0
ِ
 قمٚمٞمف وآًمِف(. هلل: وهق ويصُّ ظم٤مشمِؿ إٟمبٞم٤مء

 .08، ح 994ص ،50ج : سمح٤مر إٟمقار:9
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َّٓ ويمؾُّ ضمزٍع ُمذُمقٌم ـ  سم٘مَل هذا احلزُن واجلزُع اًمِمديُد قمٚمٞمفِ  اجلزع قمٚمٞمِف ومٝمق حمٛمقٌد  إ

 إقمٔمؿ، ـ  وُيدظمُؾ اجلٜم٦َّمَ 
ِ
ًا ذم يمؾِّ يمٞم٤مهنؿ، إمم يقِم اًمٚم٘م٤مء ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ وأرواطمٝمؿ، ُمست٘مرَّ

ؾم٦ِم!.ومقضم٥َم  َـّ قمٚمٞمٝمؿ هبذِه اعمٜم٦َِّم اعم٘مدَّ  سمٚمٓمٗمِف يمام وقمدهؿ أن يُٛم

ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف هق اًمذي يٛمسُح اًمدُمقَع ُمـ أقمُٞمٜمٝمؿ،  هلل: وأُم٤م إؿم٤مرُة اًمبّٞمٜم٦ُم ذم أنَّ ا001

، وم٘مد وصٚمقا قمـ ـمريِؼ  ـِ واًمرأوم٦ِم هبؿ ُمـ ىمبٚمِِف قمزَّ وضمؾَّ ومٝمذا يٕمٜمك ُُمٜمتٝمك اًمرمح٦ِم واًمتحٜمُّ

ّٓ ب٤مرك إمم ُم٘م٤مٍم ؾم٤مٍم ًمٞمَس سمٛم٘مدوٍر أطمٍد اًمقصقُل إًمٞمِف أسمدًا طمبٞمبِف اعمٕمٜملِّ اعم قمـ ـمريِؼ  إ

 اًمّذسمٞمِح، ومٝمق اًمٗم٤مشمُح إقمٔمِؿ وهؿ أصح٤مُب اًمٗمتِح!.

، وقمٔمٛم٦ِم ؿم٠مٟمِف شمٕم٤ممم هللوإمم هٜم٤م وم٘مد دمٚم٧َّم اًمٕم٘مٞمدِة اإلهلٞم٦َِّم احلّ٘م٦ِم سمِم٠مِن اعمذسمقِح ذم ا

ـٍ وطمزٍب يم٤من، أن يرى يمؿ هل ـ  اعمب٤مرك!، وأصبَح سم٤مؾمتٓم٤مقم٦ِم يمؾِّ ُمٜمّمٍػ ُمـ أيِّ ُمٚم٦ٍَّم ودي

ؾم٦ِم، ُمٜمٓمٍق ومٞمٝم٤م أُمُرُه، ـ  هذِه اًمٕم٘مٞمدة ، قمزيزٌة قمٚمٞمِف، ىمريب٦ٌم إمم ذاشمِف اعم٘مدَّ حمبب٦ٌم ًمٚمب٤مري قمزَّ وضمؾَّ

 حمٞمٓم٦ٌم سم٤مًمقضمقِد، قمجٞمب٦ٌم ذم اخلٚمقِد!. 

شمس٤مؤٌل ُمٝمؿٌّ ذم اًمبلم، أٓ وهق: ُمـ هذا اعمِم٤مُر إًمٞمِف سمٙمؾِّ هذه  وًمٙمـ يب٘مك هٜم٤مك

اًم٘مدؾمٞم٦َِّم واًمٓمٝم٤مرِة ودرضم٦ِم اًم٘مرِب اًمٕمجٞمب٦ِم؟، وُمـ هذا اًمذي ٓ يٙمؾُّ وٓ يٛمؾُّ اًمٙمت٤مب 

س ُمـ رصم٤مئِف وٟمٕمٞمِف واًمتٖمٜمّل سم٤مؾمٛمِف ورُمزِه وصٗم٤مشمِف وأٟمقارِه وىمدؾمٞمَّتِف وسمريمتِف وضمقدِه  اعم٘مدَّ

اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ؿم٠مٟمِف ُمذه٥َم اًمٕم٤مؿمِؼ اًمقهل٤مِن اعمتٞمَّؿ ُمؽمٟمِّاًم سمذيمِر  ويمرُمِف، سمؾ ذه٥َم 

  ُمٕمِمقىمِف إقمزِّ واًمٗمرِد إوطمِد؟.

وامج٤مًٓ، وم٘مد شمٖمٜم٧َّم سمِف وسمذيمرِه مجٞمُع إُُمِؿ واعمٚمِؾ واًمٜمحِؾ، وُم٤م ذه٥َم إًمٞمِف اعمٖمؽمومقَن  

يُمٜمٝمِف أو ٓ يٕمٚمٛمقن!،  ُمـ سمحِر ضمقدِه ويمرُمِف اهل٤مئٛمقَن سمذيمرِه ُمـ طمٞم٨م يٕمٚمٛمقن يُمٜمْفَ 

ٍص ُمـ اًمبٞم٤من ٟم٘مقل سمٕمقِن ا : هللوسمٛمٚمخَّ  قمزَّ وضمؾَّ

، وهؾ يم٤من ذًمؽ اعم٘م٤مُم ÷: هؾ يم٤مَن ذًمؽ يُمّٚمُف ذم إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ0
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 اًمِم٤مُمُخ اعمٜمٞمُػ ًمُف وطمدُه ٓ همػم، يمام ذهب٧َم إًمٞمِف سمٕمُض إدي٤مِن واعمذاه٥م؟. 

، وهؾ يم٤من ذًمؽ اعم٘م٤مُم ÷اهٞمؿ اخلٚمٞمؾ: هؾ يم٤مَن ذًمؽ يُمّٚمُف ذم إؾمح٤مق سمـ إسمر9

 اًمِم٤مُمُخ اعمٜمٞمُػ ًمُف وطمدُه ٓ همػم، يمام ذهب٧َم إًمٞمِف سمٕمُض إدي٤مِن واعمذاه٥م؟.

وهؾ يم٤من ذًمؽ اعم٘م٤مُم اًمِم٤مُمُخ اعمٜمٞمُػ ًمُف  ÷: هؾ يم٤مَن ذًمؽ يُمّٚمُف ذم ُيٞمك سمـ زيمري٤م6

 وطمدُه ٓ همػم، يمام ذهب٧َم إًمٞمِف سمٕمُض إدي٤مِن واعمذاه٥م؟.

، وهؾ يم٤من ذًمؽ اعم٘م٤مُم اًمِم٤مُمُخ ÷قمٞمسك سمـ ُمريؿ هللًمؽ يُمّٚمِف ذم روح ا: هؾ يم٤مَن ذ5

 اعمٜمٞمُػ ًمُف وطمدُه ٓ همػم، يمام ذهَب٧م إًمٞمِف سمٕمُض إدي٤مِن واعمذاه٥م؟.

قمٚمٞمٝمؿ  هلل: أم يم٤مَن ذًمؽ يُمّٚمُف ًمِمخٍص آظمَر همػم ه١مٓء اعمِم٤مر إًمٞمٝمؿ صٚمقاُت ا4

س ذم  هللقُم قمٚمٞمِف ُمنموُع اأمجٕملم، أقمٔمُؿ ؿم٠مٟم٤ًم، وأىمقى رشمب٦ًم، وأذف ُم٘م٤مُم٤ًم، ي٘م اعم٘مدَّ

 إرِض أوًٓ وآظمرًا...!؟.

وذم ُمٕمرِض اجلقاب ٟم٘مقل سمٕمقٟمِف شمٕم٤ممم: إّن يمؾ ُم٤م ورَد سمخّمقِص هذِه اعمس٠مًم٦ِم ُمـ ىمبِؾ 

يـ واًمنّماح واًمٙمت٤مِب واعمؽممجلم ًمٚمٙمت٤مِب اعم٘مّدس واًمذي أمجٚمٜم٤مُه ذم اًمٜم٘م٤مِط إرسمِع  اعمٗمرسِّ

 إول أٟمٗم٦ِم اًمذيمر، هق: حت
ٍ
ٌؿ ُمرومقٌض!، وُمّم٤مدراٌت ٓ ٟمقاومُؼ قمٚمٞمٝم٤م!، وإسمداٌء ٔراء ٙمُّ

شمٗمت٘مُر إمم اًمدًمٞمِؾ واًمؼمه٤من!، وٓ شمّمٛمُد أُم٤مَم اًمتح٘مٞمِؼ اًمٕمٚمٛمّل اعمٜمّمِػ ذم طم٤مٍل ُمـ 

 إطمقاِل أسمدًا، وٓ شمٜمسجُؿ ُمع روح اًمٕمٍِم، وشمٓمّقِر اًمٗمٙمِر اإلٟمس٤من!.

يٜمسجُؿ ُمع روِح اًمٕمٍم آٟمذاك،  ٟمٕمؿ!، ىمد يم٤من هل٤م ؿم٠مٌن وشمٗمسػٌم ُمقضققملٌّ ذم طمٞمٜمٝم٤م

ُث قمـ أؾمب٤مِب اًمٜمـزول واحل٤مًم٦ِم أٟمٞم٦َِّم آٟمذاك،  وًمٙمـ ًمق يم٤مٟم٧م اًمٙمت٥م اعم٘مدؾم٦م اعمٜمـزًم٦م شمتحدَّ

ُم٧م، وهل  ومٕمغم اًمديـ واًمٕم٘م٤مئِد اًمسالم!، ٕهن٤م شمتحدُث قمـ ُمرطمٚم٦ٍم ىمد اٟم٘مرض٧م وشمٍمَّ

ًم٘مديٛم٦ِم وومٞمام ٟمحـ سمّمددِه اومراٌط ُمرطمٚم٦ٌم وىمتٞم٦ٌَّم، وُيٕمُد يمثرُة احلدي٨م قمـ اًمقىم٤مئِع اًمت٠مرخيٞم٦ِم ا

ـُ ٟمجٛمُؾ اًم٘مقَل ذم ضمقاسمٜم٤م هذا سمبْمِع  ُم٘مٞم٧ٌم ظم٤مرٌج قمـ احلٙمٛم٦ِم واعمٜمٓمِؼ اًمسٚمٞمؿ!. ًمذا ومٜمح

 شمٕم٤ممم ومٜم٘مقل سم٢مذٟمِف ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف اًمنميػ: هللٟم٘م٤مٍط شمستققم٥ُم اعمقضقع إٟمِم٤مَء ا
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، ومٝمام ÷وإؾمح٤مق : وم٠مُم٤م إؾمامقمٞمؾ÷أوًٓ: اًم٘مقُل ذم يمقٟمِف إؾمامقمٞمؾ وإؾمح٤مق 

ّم٤ًم، ٕهنام مل ُيذسمح٤م أسمدًا، ومل يذوىم٤م أملَ احلديِد ُمٓمٚم٘م٤ًم!، هذا  ظم٤مرضم٤مِن قمـ اعمقضقِع ختّمُّ

أوًٓ، وصم٤مٟمٞم٤ًم: وم٢من اإلمج٤مع واًمتقاشمر ذم اًمٜمّمقص اعم٘مدؾم٦ِم أنَّ اعمٕمٜملَّ ىمد ُذسمَِح سم٤مًمٗمٕمؾ وُأريَؼ 

ُمؿ!. وإٟم٤م دُمُف اًمٓم٤مهر قمغم وضمِف إرض ُمـ أضمِؾ هدٍف ؾم٤مٍم يمبػٍم وهق اٟم٘م٤مذ اًمِمٕمقب وإُ 

ًمٜمٕمج٥ُم ُمـ اًمبٕمِض أؿمدَّ اًمٕمج٥ِم إذ مل يزل يردُد ُم٘مقًم٦ًم ىمد أيمَؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمدهُر وِذب، ُمـ 

دوِن أدٟمك ُمٕمروم٦ٍم وٓ طمج٦م وٓ سمره٤مٍن!. وُمٜمح ًم٘م٥ِم )اًمذسمٞمِح( ًمبٕمْمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالُة 

ُمـ قم٘مٍؾ واًمسالم إٟمام يم٤مَن ُمـ سم٤مِب اًمتنميػ وًمٞمَس سمح٘مٞم٘ملٍّ أسمدًا، وهذا ٓ ُيٜمٙمرُه ذو ُمسٙم٦ٍم 

 أسمدًا!.

، وم٘مد أسَّ ÷: وأُم٤م يمقٟمُف ُيٞمك سمـ زيمري٤م÷اًم٘مقُل ذم يمقٟمِف ُيٞمك سمـ زيمري٤م 

اًمبٕمض قمغم ذًمؽ طمتك فمٜمّقا أن ٓ هم٤مًم٥م هلؿ قمغم رأهيؿ ومٞمِف أسمدًا، وًمٙمٜمُف ُمردوٌد قمغم 

٦ِم واًمؼماهلم، وُمٜمٝم٤م:  أصح٤مسمِف سمٙمثػٍم ُمـ إدًمَّ

ٍف ؾم٤مٍم قمٔمٞمٍؿ وهق إٟم٘م٤مُذ اًمِمٕمقِب وإُُمؿ سم٠ممجٕمٝم٤م : أنَّ اعمٕمٜملَّ ىمد ُذسمَِح ُمـ أضمِؾ هد0

٧م قمٚمٞمِف اًمٙمت٥ُم اعم٘مدؾم٦م واًمذي وىمٗم٧م قمغم  س...، إمم آظمر ُم٤م ٟمّمَّ سمقاؾمٓم٦ِم دُمِف اًمٓم٤مهِر اعم٘مدَّ

ه٤م طمدوٌد وٓ أدي٤م ٌن وٓ ُمذاه٥م، سمٕمْمِف ُمـ اًمٜمّمقص!. ًمذا وم٢مّن ىمْمٞمَّتُف قم٤معمٞم٦َّم يمقٟمٞم٦َّم ٓ حُتدُّ

!، سمؾ ُذسمَِح ُمـ أضمِؾ ىمْمٞم٦ٍَّم ومرقمٞم٦ٍَّم ذقمٞم٦ٍَّم ضمزئٞم٦ٍَّم، وهل ًمٞمس يمذًمؽ ×وُمقضقُع َذسمح ُيٞمك

 . (0)زواج اعمٚمؽ ُمـ رسمٞمبتفِ 

وم٤مًم٘مْمٞم٦َُّم وُم٤م ومٞمٝم٤م ضمرت ذم سمٜمل إرسائٞمؾ هلدايتٝمؿ، سمؾ وطمتك اًمٕمرب وهؿ أىمرب 

ُمقن اًمزواج ُمـ  ؿ يم٤مٟمقا ُيرِّ اًمٜم٤مس إًمٞمٝمؿ مل يِمٛمٚمٝمؿ هذا إُمر ُمـ ىمري٥ٍم وٓ سمٕمٞمد ٕهنَّ

                                           

: يستٗم٤مد ُمـ سمٕمض إٟم٤مضمٞمؾ وىمسؿ ُمـ اًمرواي٤مت أن هػموديس ىمد شمزوج اُمرأة أظمٞمف، وىمد يم٤من هذا 0

ف ُيٞمك قمغم هذا اًمٕمٛمؾ سمِمدة، صمؿ أن شمٚمؽ اعمرأة محٚم٧م اًمزواج ممٜمققم٤م ذم ىم٤مٟمقن اًمتقراة، وىمد ُٓم

 07، اًمٗم٘مرة 8، إٟمجٞمؾ ُمرىمس سم٤مب 05هػموديس قمغم ىمتؾ ُيٞمك سم٢مهمرائف سمجامل سمٜمتٝم٤م. إٟمجٞمؾ ُمتك سم٤مب 

 .599ص وُم٤م سمٕمده٤م. ه٤مُمش شمٗمسػم إُمثؾ:
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تِف اًمبٜم٧ِم واًمرَّ   سمٞمب٦ِم ىمبؾ اإلؾمالم!، ًمذا ومٝمل ىمْمٞم٦ٌَّم ضم٤مٟمبٞم٦ٌَّم ومرقمٞم٦ٌَّم ضمزئٞم٦ٌَّم شمدور ُمدار ُأُمَّ

إقمٔمؿ ومٝمل يمقٟمٞم٦ٌَّم قم٤معمٞم٦ٌَّم سمجدارٍة وُمقضققمٝم٤م ذاُء يُمؾِّ  هللومحس٥م!، وأُم٤م ُمقضقُع ذسمٞمح ا

ُم٦م!.  اًمبنِم ًمٚمحؼِّ ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف، هذا يُمٚمُُّف سمحس٥م ُمٜمٓمِؼ اًمٜمّمقص اعم٘مدؾم٦م اعمت٘مدِّ

وٓ قمغم  ×بٜمك صمقرُة اعمٜم٘مُذ اإلهلّل إقمٔمؿ ذم آظمِر اًمزُم٤مِن قمغم ىمْمٞم٦َِّم ُيٞمك: مل شمُ 9

إقمٔمؿ، يمام قمٚمٞمِف اًمٕم٘مُؾ واًمٜم٘مُؾ واًمقضمدان، وهل طم٘مٞم٘م٦ٌم  هللهمػمِه، سمؾ قمغم ىمْمٞم٦َِّم ذسمٞمح ا

ّٓ داُمٖم٦ٌم ٓ ُمٗمرَّ ُمٜمٝم٤م ٓ خي٤مًمُػ ومٞمٝم٤م   ض٤ملٌّ أو ضم٤مهٌؾ!. إ

٤من وذم وؾمٓمِف وذم آظمرِه سمقاطمٍد ُمـ إرسمٕم٦ِم : مل شُم٘مرن أطمداُث اًمٕم٤ممل ذم أول اًمزُم6

ُملم أسمداً  سمؾ ىُمرٟم٧م يمؾُّ ـ  ^ٓ سم٢مؾمامقمٞمؾ وٓ سم٢مؾمح٤مق وٓ سمٞمحٞمك وٓ سمٕمٞمسك ـ  اعمت٘مدِّ

ؾم٦ِم، وهل ُمـ  هللإطمداِث سم٘مْمٞم٦َِّم ذسمٞمح ا إقمٔمؿ، وذًمؽ واضٌح ُمـ ظمالِل اًمٜمّمقِص اعم٘مدَّ

 احل٘م٤مئِؼ اًمداُمٖم٦ِم ٓ خي٤مًمُػ ومٞمٝم٤م ذو ُمسٙم٦ٍم!.

قمغم ـ  أو ُمٚمٙمقشمفِ  هللوهق يقُم طمٙمِؿ اـ  ٜمك اًمٗمتح اإلهللِّ اًمٙمبػم ذم آظمِر اًمزُم٤من: ُيب5

ح ًمٚمٕم٤مملِ ىمبَؾ َذسمحِف ىم٤مئالً: )...أ هللىمْمٞم٦َِّم ذسمٞمح ا َؼ ُم٤م سمٕمد وم٤من ُمـ إقمٔمؿ، وىمد سَّ  يِبَ  حَلِ

 .(0)(مل يدرك اًمٗمتح، واًمسالم يِبَ  وُمـ مل يٚمحْؼ  ،ِمٝمداؾمتُ 

ُمرارًا وشمٙمرارًا شمٜمبٞمٝم٤ًم قمغم وطمدِة اهلدِف  ×ىمد ذيمَر ُيٞمكـ  ركأي اًمذسمٞمح اعمب٤مـ  يمام أٟمَّفُ 

دى رأس ُيٞمك سمـ زيمري٤م إمم سمٖمل ُمـ سمٖم٤مي٤م إن ُمـ هقان اًمدٟمٞم٤م أن هُي وشمِم٤مسمِف اًمذسمح، وم٘م٤مل: ])

. وذم هذِه (9)[...أي إن فمروذم شمِم٤مسمف ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م فمروف وأطمقال ُيٞمك (،سمٜمل إرسائٞمؾ

، إذ أن رأؾمُف سمٕمد اًمذسمح ُأهدَي ُمـ ـم٤مهمقٍت إمم ـم٤مهمقت، إؿم٤مرٌة سمٚمٞمٖم٦ٌم قمغم قمٔمِؿ ُمّمٞمبتفِ 

وُمـ دوًم٦ٍم إمم دوًم٦ٍم، وُمـ ُمديٜم٦ٍم إمم ُمديٜم٦ٍم، وـمٞمَػ سمرأؾمِف اًمنميِػ ذم يمؾِّ اًمبٚمداِن اًمداظمٚم٦ِم 

قمٚمٞمف وآًمِف، وإرقم٤مسم٤ًم وإظم٤موم٦ًم ًمٙمؾِّ  هللذم ُمٚمِؽ سمٜمل ُأُمٞم٦َّم، إُمٕم٤مٟم٤ًم سم٤مًمتِمّٗمل سمآِل حمٛمٍد صغم ا

                                           

٤مُمؾ ، يم580، ذم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت: ص961، ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م: 77، دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م: 97قف: ًمٚمٝم: ا0

 .87: ص54ج . اًمبح٤مر:047ص اًمزي٤مرات:

 .599ص ،9ج : شمٗمسػم إُمثؾ: اًمِمٞمخ ٟم٤مس ُمٙم٤مرم اًمِمػمازي:9
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 اعمٔمٚمقُملم!.

ؾم٦م أنَّ ذسمٞمح ا: ذيمرت 4  هللإقمٔمؿ ُذسمَح قمٜمَد هنِر اًمٗمرات، وؾمٞمٜمت٘مُؿ ا هللاًمٜمّمقص اعم٘مدَّ

ـ ؾمقاُه!.0ُمـ ىم٤مشمٚمٞمِف وأقمداءِه سمقاؾمٓم٦ِم اعمٜمت٘مؿ ذم آظمِر اًمزُم٤من  ، وهذا ختّمٞمٌص اٟمٗمرَد سمِف قمٛمَّ

إقمٔمؿ  هللسمٙمك قمغم ذسمٞمِح ا ×: صمب٧َم ذم اعمقروِث اًمديٜمل اًمذي ٟم٘مٓمع سمِف أنَّ ُيٞمك8

٦ِم ذسمٞمِح ا سمٙم٤مًء ُمّراً  إقمٔمؿ وُم٤م  هللوضمزَع ضمزقم٤ًم ؿمديدًا وـمٚمََّؼ اًمدٟمٞم٤م وقمزف قمٜمٝم٤م عم٤ّم قَمٚمَِؿ سم٘مّمَّ

 .(9)جيري قمٚمٞمف!

 قمٞمسك سمـ هلل: وأُم٤م يمقٟمُف روُح ا÷قمٞمسك سمـ ُمريؿ هللصم٤مًمث٤ًم: اًم٘مقُل ذم يمقٟمِف روح ا

ي : وهق اًمرأُي إىمقى وإيمثر ؿمٞمققم٤ًم، واًمذي ضمزَم سمِف اًمٕمدُد إيمؼم ُمـ ُمٗمرس÷ُمريؿ

وّذاح اًمٙمت٤مب اعم٘مدس وهمػمهؿ، وسم٤مٕظمص اإلٟمجٞمٚمٞملم ُمٜمٝمؿ، ومٝمق ُمردوٌد قمغم أصح٤مسمِف 

٦ٍم يمثػمٍة، وُمٜمٝم٤م:  ٕدًمَّ

شمٕم٤ممم  هللإًمٞمِف...!، ومٝمق طملٌّ قمٜمد ا هللمل ُي٘متؾ ومل ُيّمٚم٥م!، سمؾ رومٕمُف ا ×: إّن قمٞمسك0

واًمِمتِؿ واإله٤مٟم٦ِم  ُيرزق، ومل يذق أملَ احلديد أسمدًا، ٟمٕمؿ قم٤مٟمك ُم٤م قم٤مٟمك ُمـ اًمٞمٝمقد ُمـ اًمس٥مِّ 

 واإلؾمتخٗم٤مِف سمِف وىمد ضُم 
ِ
ٚمَد ُمرارًا وشمٙمرارًا طمتك واًمرضِب واجلٚمِد واإلؾمتٝمزاء

...اًمخ!، هذا يمٚمُُّف صحٞمح، وأُم٤م اًمذسمح، وومّمُؾ اًمرأِس قمـ اجلسد يمام قمٚمٞمِف ُأدُمَل 

 اًمٜمّمقص، ومٙمالّ وأًمػ يمالّ، ومل ي٘مٚمُف ؾمٚمٞمُؿ قم٘مٍؾ أسمدًا!.

                                           

، اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ. اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، ؾمٗمر ارُمٞم٤م 01 - 6: 58: يمام ذم ؾمٗمر ارُمٞم٤م 0

 . 044عمجٝمر: ص، ُمٍم. اًمٙمت٤مب اعم٘مدس حت٧م ا01ـ  6: اًمٗم٘مرات 58، اإلصح٤مح 98حت٧م رىمؿ 

: واًمرواي٤مت ذم ذًمؽ قمٜمدٟم٤م ُمتقاشمرٌة، وأُم٤م ذم إؾمٗم٤مر ومػماضمع قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم: ؾمٗمر 9

، اًمٕمٝمد اجلديد، إصؾ اًمٕمؼمي. اًمٕمٝمد اجلديد، ؾمٗمر اًمرؤي٤م )رؤي٤م 05 -0: 4اًمرؤي٤م:اإلصح٤مح رىمؿ 

ّدس ذم اًمنمق ، دار اًمٙمت٤مب اعم٘م909ص ،05 - 0، اًمٗم٘مرات 4يقطمٜم٤م اًمالهقيت(، اإلصح٤مح 

 اًمٕمٝمد اجلديد، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من، ،05 - 0: 4اًم٘م٤مهرة، ُمٍم.رؤي٤م يقطمٜم٤م،  إوؾمط،

 اًمٙمت٤مب اعم٘مدس.
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ـَ ذم سمٓمٜمِف، يمام : وًمق شمٜمزًمٜم٤م وىمبٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ ذًمؽ...!9  ، وم٢مٟمَُّف مل ُيذسمح ىمط، سمؾ ُصٚم٥َم وـُمِٕم

 هق ضمكمٌّ وُمٕمروٌف قمٜمد اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى!.

إقمٔمؿ ىمد وُمّمَؾ رأؾمُف  هلل: مل ُيٗمّمؾ رأؾمُف قمـ سمدٟمِف واًمٜمّمقُص سُي٦ٌم أنَّ ذسمٞمَح ا6

ىمد شمٕم٤ممم ُمـ همػِم رأس...اًمخ، و هللاعمب٤مرك قمـ ضمسِدِه اًمنميػ، ًمذا وم٤مٟمُف ي٘مقُم ذم حمرِض ا

 وىمٗم٧َم قمغم ذًمَؽ!.

ؾم٦م أنَّ ذسمٞمح ا5  هللإقمٔمؿ ُذسمَح قمٜمَد هنِر اًمٗمرات، وؾمٞمٜمت٘مُؿ ا هلل: ذيمرت اًمٜمّمقص اعم٘مدَّ

ـ ؾمقاُه!.0ُمـ ىم٤مشمٚمٞمِف وأقمداءِه سمقاؾمٓم٦ِم اعمٜمت٘مؿ ذم آظمِر اًمزُم٤من  ، وهذا ختّمٞمٌص اٟمٗمرَد سمِف قمٛمَّ

ارًا وشمٙمرارًا ُمذسمح ىمد زار ُمر ×اًمديٜمل اًمذي ٟم٘مٓمع سمِف أنَّ قمٞمسك : صمب٧َم ذم اعمقروِث 4

ـ  إقمٔمؿ هللواًمد ذسمٞمح اـ  إقمٔمؿ، وضمٚمس هٜم٤مَك ًمٚمٜمقِح واًمبٙم٤مء، وادَّظمَر ٕسمٞمفِ  هلليمبِش ا

 .(9)هدي٦َّم ُمقاؾم٤مًة ُمٜمُف وُمٕمروم٦ًم، وشمقصمٞم٘م٤ًم ًمقطمدة اخلطِّ واهلدف!

قمك اًمذي هٜم٤مك قمدٌد ٓ سم٠مَس سمِِف ُمـ إدًمَّ  ٦م أيْم٤ًم، واًمتل شمثب٧ُم سمحؼٍّ وصدٍق اعمُدَّ ٦ِم اًمٕم٤مُمَّ

 ذهبٜم٤م إًمٞمِف، يٛمٙمـ إمج٤مُل سمٕمٍض ُمٜمٝم٤م سمام يكم:

ِع أطمٌد ُمـ إٟم0 ذًمؽ اعم٘م٤مم ًمٜمٗمسِف أسمدًا!، طمس٥م يمؾِّ  بٞم٤مء وٓ إوًمٞم٤مء^: أٟمَُّف مل يدَّ

قمل هلذا اعم ٘م٤مم هق ؿمخٌص واطمٌد وم٘مط ٓ اعمقروِث اًمديٜمّل ًمُٙمؾِّ إدي٤من ىم٤مـمب٦ًم، سمؾ إنَّ اعمُدَّ

 همػم، ُمِمٝمقٌد ًمُف ذًمَؽ، ومل خي٤مًمٗمٌف أطمٌد ُمٜمٝمؿ وٓ ُمـ همػمهؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم!.

: صمب٧َم أنَّ هلذا اعم٘م٤مِم ؿمخّم٤ًم واطمدًا ُمٕمٞمَّٜم٤ًم ُمٕمرووم٤ًم وُمِم٤مرًا إًمٞمِف ذم يمؾِّ إزُم٤مِن 9

                                           

، اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ. اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، ؾمٗمر ارُمٞم٤م 01 - 6: 58: يمام ذم ؾمٗمر ارُمٞم٤م 0

 . 044ٍم. اًمٙمت٤مب اعم٘مدس حت٧م اعمجٝمر: ص، ُم01 -6: اًمٗم٘مرات 58، اإلصح٤مح 98حت٧م رىمؿ 

اًمنميػ  -إقمٔمؿ هللواًمد ذسمٞمح ا -: وىمد ُمرت قمٚمٞمؽ اًمٜمّمقص أن إٟمبٞم٤مء وإوًمٞم٤مء ىمد وضٕمقا اؾمٛمُف 9

 قمغم ضمب٤مهٝمؿ...اًمخ.
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ؾِّ سمٗمْمٚمِف واؾمتح٘م٤مىمِف ذم يم ُع إٟمبٞم٤مء وإوًمٞم٤مء واعم٘مدؾملم^واًمٕمّمقر!، وىمد اقمؽمف مجٞم

ـٌ ًمُف، قم٤مرٌف سمِف، ؿم٤مهٌد سمٗمْمٚمِف...اًمخ!.  اًمٕمقاملِ، وم٤مًمٙمؾُّ ُمدي

، يمٚمُّٝمؿ شمبٌع ًمُف ذم سمٕمِض ُم٘م٤مُم٤مشمِِف اًمنميٗم٦ِم إٟمبٞم٤مء وإوًمٞم٤مء واعم٘مدؾملم^ : صمب٧َم أنَّ 6

واًمّمؼِم قمغم  هللشمٕم٤ممم قمـ ـمريؼ اًمذسمِح ذم ا هللاًمِم٤مخم٦ِم!، وُمٜمٝم٤م اعم٘م٤مم اًمذي وصَؾ إًمٞمِف قمٜمد ا

وم٘مد ىم٤مل سمٍميِح ًمس٤مٟمِف اًمنميػ  ’.اًمخ!، سمؾ وطمتك ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم حمٛمدقمٔمٞمِؿ سمالئِف..

٦ٍم ذم هذا اإلُم٤ممـ  اًمٓم٤مهِر: )...وأٟم٤م ُمـ طمسلم(، وُمـ سمٞمٜمٝم٤م  ×وذًمؽ خلّمقصٞم٤َّمٍت ُمٝمٛمَّ

، وهذِه اًمتبٕمٞم٦َُّم ًمُف ذم سمٕمِض ُم٘م٤مُم٤مشمِِف اًمنميٗم٦ِم اًمِم٤مخم٦ِم اعمب٤مريم٦ِم ـ  اًمذسمُح سمٓمري٘م٦ٍم سمِمٕم٦ٍم...اًمخ!

٤مئِؼ اًمٕمروم٤مٟمٞم٦َِّم اًمٕم٤مًمٞم٦ِم ضمّدًا!، ىمد ٓ يستسٞمٖمٝم٤م اًمبٕمض ًمْمٞمؼ ُأوم٘مِف اًمٕمٚمٛملِّ طم٘مٞم٘م٦ٌم ُمـ احل٘م

، وطمِمِق ذهٜمِف سمٛمرشمٙمزاٍت ؿمبٞمٝم٦ٍم سمّمخقِر اجلب٤مِل اًمرواد، ٓ ؾمبٞمَؾ ًمتٙمسػمه٤م  واًمٜمٗمزِّ

 وإي٤ميمؿ سمٛمٜمِِّف وًمٓمٗمِف، إٟمَُّف هَق اًمسٛمٞمُع اعمجٞم٥ُم. هللوشمٗمتٞمتٝم٤م أسمدًا!، أقم٤مذٟم٤م ا

ٟمُف يم٤من ممٞمَّزًا وُمٕمرووم٤ًم ذم يمؾِّ اًمٕمقامل، وذم يمؾِّ اًمٜمَِّمئآِت، ويم٤من : أمجٕم٧م اًمٜمّمقص أ5

ُيبٙمك قمٚمٞمِف ذم مجٞمٕمٝم٤م...!. وُمِم٤مٌر إًمٞمِف سم٤مًمتبجٞمِؾ واًمت٘مديِس واًمٕمٔمٛم٦ِم ذم يمؾِّ اًمٕمقاملِ اًمٕمٚمقّي٦ِم 

 واًمسٗمٚمٞم٦َِّم!.

ؾُمؾ4  واًمّم٤محللم، طمس٥م ^: يم٤من ه١مٓء إٟمبٞم٤مء واًمرُّ
ِ
، وهمػمهؿ ُمـ إوًمٞم٤مء

صِ  ديـ ًمٞمقم اًمسبِط اًمٕمٔمٞمؿ وىمٞم٤مُمِف اعمب٤مرك، وىمد ؿم٤مريمقُه مجٞمٕم٤ًم إضمَر  اًمتٗمحُّ اًمٕم٘مٞمدي مُمَٝمِّ

 واًمثقاب ذم ىمٞم٤مُمِف وصمقرشمِف اعمب٤مريم٦ِم وؿمٝم٤مدشمِف وىمٓمِع رأؾمِف اًمنميِػ اعمب٤مرك!.

ؾمِؾ، ومٕمـ8 ضم٤مسمر، قمـ أيب قمبد  : أٟمَُّف يم٤من ُأؾمقٌة ًمٚمخٚمِؼ َأمجٕملم سمام ومٞمٝمؿ إٟمبٞم٤مء واًمرُّ

وم٘م٤مل: ضمٕمٚم٧م ومداك ُم٤م  ،؟أؾمقة أٟم٧م ىمدُم٤مً  هللًمٚمحسلم: ي٤م أسم٤م قمبد ا ٤مل قمكمٌ ىم٤مل: ىم× هللا

سمام قمٚمؿ، ي٤م سمٜمل اؾمٛمع وأسمٍم ُمـ ىمبؾ أن  ُم٤م ضمٝمٚمقا وؾمٞمٜمتٗمع قم٤مملٌ  ىم٤مل: قمٚمٛم٧َم  ،طم٤مزم؟

اًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمٞمسٗمٙمـ سمٜمق أُمٞم٦م دُمؽ صمؿ ٓ يريدوٟمؽ قمـ ديٜمؽ، وٓ  ومق ،ي٠مشمٞمؽ

 هللز سمٞمده طمسبل، وأىمررت سمام أٟمزل اواًمذي ٟمٗم×: يٜمسقٟمؽ ذيمر رسمؽ، وم٘م٤مل احلسلم
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 . (0)وٓ أيمذب ىمقل أيب هللوأصدق ٟمبل ا 

 .سمٞم٤من: إؾمقة ويْمؿ اًم٘مدوة، وُم٤م ي٠مشمز سمف احلزيـ وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز)رض(:

: ×أٟمؽ أؾمقة اخلٚمؼ ي٘متدون سمؽ، أو ي٠مشمز سمذيمر ُمّمٞمبتؽ يمؾ طمزيـ. ىمقًمف أي صمب٧م ىمديامً 

. وىم٤مل ذم ديٜمؽ وإصقب ٓ يردوٟمؽأي ٓ يريدون سومؽ قمـ  (ٓ يريدوٟمؽ)

شمّمحٞمػ ُمٜمف  (يريدوٟمؽ)، و79يمام ذم اعمّمدر ص  (ٓ يزيٚمقٟمؽ)سمؾ اًمّمحٞمح:  احل٤مؿمٞم٦م::

  .(9)فم٤مهر

إؾمقة: اًم٘مدوة، وُم٤م ي٠مشمز سمف احلزيـ، اي صمب٧م : ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ ىمقًمقيفوىم٤مل  

  .(6)ىمديام اٟمؽ أؾمقة اخلٚمؼ ي٘متدون سمؽ، أو ي٠مشمز سمذيمر ُمّمٞمبتؽ يمؾ طمزيـ

شمقضٞمح: إؾمقة ويْمؿ اًم٘مدوة وُم٤م يت٠مؾمك سمف احلزيـ : اًمبحران هللاًمِمٞمخ قمبد ا وىم٤مل 

 .(5)أي صمب٧م ىمديام أٟمؽ أؾمقة اخلٚمؼ ي٘متدون سمؽ، أو يت٠مؾمك سمذيمر ُمّمٞمبتؽ يمؾ طمزيـ

أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ  ’هللىم٤مل: مجع رؾمقل ا ^قمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمفو 

قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ اًمب٤مب، وىم٤مل: ي٤م أهكم وأهؾ  وأهمٚمؼ ^أيب ـم٤مًم٥م ووم٤مـمٛم٦م واحلسـ واحلسلم

قمز وضمؾ ي٘مرأ قمٚمٞمٙمؿ اًمسالم، وهذا ضمؼمئٞمؾ ُمٕمٙمؿ ذم اًمبٞم٧م، ي٘مقل: إن ىمد  هلل! إن اهللا

، وُم٤م ٟمزل ُمـ هللُٕمر ا هللضمٕمٚم٧م قمدويمؿ ًمٙمؿ ومتٜم٦م، ومام شم٘مقًمقن؟ ىم٤مًمقا: ٟمّمؼم ي٤م رؾمقل ا

ٕمٜم٤مه يٕمد اًمّم٤مسمريـ قمز وضمؾ وٟمستٙمٛمؾ ضمزيؾ صمقاسمف، وم٘مد ؾمٛم هللىمْم٤مئف طمتك ٟم٘مدم قمغم ا

طمتك ؾمٛمع ٟمحٞمبف ُمـ ظم٤مرج اًمبٞم٧م، ومٜمزًم٧م هذه أي٦م:  ’هللاخلػم يمٚمف. ومبٙمك رؾمقل ا

إهنؿ ؾمٞمّمؼمون، أي ، (4)()وضمٕمٚمٜم٤م سمٕمْمٙمؿ ًمبٕمض ومتٜم٦م أشمّمؼمون ويم٤من رسمؽ سمّمػماً 

                                           

 .049. اًمٕمقامل: ص989ص ،55ج . سمح٤مر إٟمقار:041ص : يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات:0

 .989ص ،55ج : سمح٤مر إٟمقار:9

 .041ص ه٤مُمش : يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات:6

 .046ص :×: اًمٕمقامل، اإلُم٤مم احلسلم5

 .91: ؾمقرة اًمٗمرىم٤من: أي٦م 4
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990 

 

 ؾمبح٤مٟمف ىم٤مئال: هللوُمـ أضمؾ ذًمؽ ًم٘مد أُمرٟم٤م ا .(0)قمٚمٞمٝمؿ هللؾمٞمّمؼمون يمام ىم٤مًمقا صٚمقات ا

. وهذا ُم٤م هلل. وم٤مًمقاضم٥م هق آىمتداء سمٛمـ هداهؿ ا(9)ومبٝمداهؿ اىمتده( هللى ا)أوًمئؽ اًمذيـ هد

 طمٞمٜمام ظم٤مـم٥م وًمده احلسلم سم٠مرق يمٚمٛم٦م وأهدئٝم٤م ًمٓم٤موم٦م وأدسم٤م وطمٜم٤مٟم٤مً  ×قمٜم٤مه اإلُم٤مم قمكم

ذم إدب واًمتّمديؼ وي٘مقل أيْم٤ًم:  .(6)(أؾمقة أٟم٧م ىمدُم٤م هللي٤م أسم٤م قمبد ا)طمٞم٨م ىم٤مل: 

شمٕم٤ممم واًمتّمديؼ ًمٚمرؾمقل واإلُم٤مم  هللاًمتسٚمٞمؿ ُٕمر ال: :...، صمؿ يقرد احلدي٨م وي٘مقواًم٘مبقل

 هللُمـ ىمْم٤مء ا ×اًمقزم روح إظمالق وطم٘مٞم٘متٝم٤م وضمقهره٤م، وىمد متثؾ ذم ُمقىمػ احلسلم

أؾمقة )إذن طمٞمٜمام سمدأ اًمٙمالم ُمٕمف سم٠من  ×ومٚمـ خيٓم٠م أسمقه×. وىمدره، وشم٠مدسمف ذم حمرض أسمٞمف

إٟمبٞم٤مء وإوصٞم٤مء ويمؾ اًمذيـ  . وم٤محلسلم أؾمقة ىمديٛم٦م ذم اخلػم يمٚمف، ىمد قمرومف(أٟم٧م ىمدُم٤مً 

، اًمذي ٓ ي٘مقل إٓ قمـ ×وم٠مظمٚمّمقا ًمف اًمٕمٛمؾ، هٙمذا ىم٤مل قمٜمف أُمػم اعم١مُمٜملم هللقمرومقا ا

 .(5)رب اًمٕم٤معملم هللاًم٘م٤مئؾ قمـ ا ’اًمرؾمقل إُملم

وم٤مٓـمالق ذم احلدي٨م سمٛمٕمٜمك: أٟمؽ ىمدوٌة عمـ ىمبٚمَؽ وعمـ سمٕمدك، أي ُأؾمقٌة ًمألوًملم  

وإوصٞم٤مء قمٚمٞمٝمُؿ اًمسالم، وُمـ اعمٕمٚمقم ذم يمؾ إقمراف  وأظمريـ سمام ومٞمٝمؿ إٟمبٞم٤مء

ّٓ واًم٘مقاٟملم أّن أطمدًا ٓ يتخذ أطمدًا آظمَر ىمدوًة وأؾمقًة  سم٠ُمُمقٍر وظمّم٤مٍل سمٞمِّٜم٦ٍم ىمد اضمتٛمٕم٧م ذم  إ

 ؿمخّمٞمَّتِف وىمد اـّمٚمَع قمٚمٞمٝم٤م اعم٘متدي سمٜمٗمسِف قمـ ىمرٍب، وُمـ شمٚمؽ إُُمقر:

 : ُمٕمروم٦م اًم٘مدوة.0

 ؾ اإلٟمتّم٤مر ذم ؿمخّمّٞم٦م اًم٘مدوة.: اإلـمالع اًمٙم٤مُمؾ قمغم قمقاُم9

ـ ؾمقاه.6  : أومْمٚمٞم٦م اًم٘مدوة أو متٞمّزُه قمٛمَّ

 : حمب٦م اًم٘مدوة وقمِم٘مف.5

                                           

 .048: 6، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 08طمدي٨م  909ص 95ج : سمح٤مر إٟمقار:0

 .91: ؾمقرة إٟمٕم٤مم: أي٦م 9

 . 67 ـ 68ص :×: ُمـ أظمالق اإلُم٤مم احلسلم6

 .006ص :×: ُمـ أظمالق اإلُم٤مم احلسلم5
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: اًمسػم قمغم درب وظمٓمك اًم٘مدوة. ومٙم٤من ُمـ إوًملم اًمٕم٤مروملم ًمٕمٔمٛم٦م وُم٘م٤مم 4 

 . ^واعم٘متديـ واعمت٠مؾملم سمف هؿ إٟمبٞم٤مء× احلسلم

٦ٍم ُيٙمؿُ  هب٤م يمّؾ ُمٜمّمٍػ ُمـ أهِؾ اًمٕمٚمِؿ  وإمم هٜم٤م أقمت٘مُد سم٠مّٟمٜم٤م وصٚمٜم٤م إمم ٟمت٤مئ٩م ُمٝمٛمَّ

٦ِم اعمب٤مريم٦ِم  هللواًمتح٘مٞمِؼ واإلـمِّالع، راضملَم أن جيٕمٚمٜم٤م ا وإي٤ميمؿ ُمـ اعمداومٕملَم قمـ اًمٕم٘م٤مئِد احل٘مَّ

ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم وأوًمٞم٤مُءُه اعمٞم٤مُملم قمٚمٞمٝمُؿ اًمسالم هلداي٦ِم اًمبنِم وهمػمهؿ إمم  هللاًمتل أراده٤م ا

ـَ إٟمُف ؾمٛمٞمٌع ساـمِف اعمست٘مٞمِؿ واًمقصقُل إمم ؾم٤مطم٦ِم ىمد ؾمِف إقمٔمِؿ ؾم٤معملَم هم٤مٟمٛملَم ُمٜمتٍمي

 جمٞم٥م!. 
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 اقمداءه ُمـ يٜمت٘مؿ اعم٘مّدؾم٦م أن ٟمٗمسف قمغم ىمد يمت٥م وشمٕم٤ممم شمب٤مرك هللا يبدو واضح٤ًم أن

  ُفورؾمٚمَ ُ  هاٟمبٞم٤مءَ  سمذًمَؽ  سمنّمَ ىمد ، واعُمٜمتٔمر واعمٜمتٍم ذم آظمر اًمزُم٤من! اًم٘م٤مئؿ سمقاؾمٓم٦م اعمجرُملم

 ،احلتٛملِّ واًم٘مٓمٕملِّ  هبذا آُمرِ  خمتٚمٗم٦مٍ  ُمٜم٤مؾمب٤مٍت  ُمٜمُذ أُمٍد سمٕمٞمٍد ضمدًا وذم قمٚمٞمف اًمٙمراُم٦م واهؾ

نَ  ٧َم صمبّ ىمد و وأوضَح ذًمؽ ًمٕمٛمقم اًمبنمي٦ِم وهمػمهؿ اعمب٤مريم٦م  زًم٦مـاعمٜم يمتبف ذم يُمٚمِّفِ  ذًمؽ ودوَّ

  .قمغم ُمدى ُمسػمة طمٞم٤مهتؿ اًمٓمقيٚم٦م!

وٓ  ، ٓ خيتٚمػوىمٓمٕمّل  طمتٛمّل  اهلّل  ووقمدٌ  هذا اعمقضقع، هق قمٝمدٌ  ًمذا وم٤من 

 واحلٙمؿُ  ، واًمقضمقد قمبث٤ًم، واًم٘مْم٤مءُ ٟم٤مىمّم٤مً  آطمٙم٤ممُ  يم٤من َػ ٚمَّ خَتَ  سمدًا، وم٤من ٍ أقملم ـمروم٦مَ ػتخٚمّ ي

 قمزَّ  فِ دؾِم ىمُ  ؾم٤مطم٦مِ  قمغم ، وهق ممتٜمعٌ ظمٚمٞمٗمتفِ  ُمـ آرضِ  خلٚمقِّ  ، وذًمؽ...!همػم شم٤ممٍّ  آهلّل 

قمزَّ ُمـ  ٘مقًمفسم وومٞمْمِف وُمٜمِّفِ  سمٚمٓمٗمفِ   ِ اًمُ٘مدؾمٞم٦َِّم اعمب٤مريم٦مِ ٟمٗمسف قمغم آُمرَ  ذًمَؽ  ٥َم وضَم أ. وىمد وضمؾَّ 

ومٞمٝم٤م  يٗمسدُ  ومٞمٝم٤م ُمـ  ُىم٤مًمقا أدمٕمؾ ظمٚمٞمٗم٦م  ِآرضِ  ذم ٌؾ ضم٤مقمِ  ّن إ  ًِمٚمٛمالئٙم٦مِ َؽ َل رسمُّ ىم٤م إذْ )و :ىم٤مئؾ

وؾمٜمبلم  (0)(شمٕمٚمٛمقنُم٤م ٓ  اقمٚمؿ ان ىم٤مل ًمؽ سوٟم٘مدّ  سمحٛمدك ُح بّ ٟمس اًمدُم٤مء وٟمحـ ُؽ سٗمِ ويَ 

 ذًمؽ: ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م اوًٓ، وذم اًمٕمٝمديـ صم٤مٟمٞم٤ًم وظم٤مص٦ًم ذم أؾمٗم٤مرِ 

: هللاإلٟمجٞمؾ اعمتداوًم٦ِم اًمٞمقم!، ومٜم٘مقُل سمٕمقِن ا  قمزَّ وضمؾَّ

ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: )وُمـ ىُمتَؾ ُمٔمٚمقُم٤ًم وم٘مد ضمٕمٚمٜم٤م ًمقًمٞمّف ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم ومال يرسف ذم اًم٘متؾ إٟمَُّف يم٤من 

                                           

ٞمع ُمالئٙمتف وأظمؼمهؿ هبذا إُمر اإلهلّل اًمٙمبػم واخلٓمػم، وذًمؽ واضٌح ذم ، وىمد أطمرض مج61: اًمب٘مرة: 0

 .049ص 9اًمتٗمسػمأًمٙمبػم:ج شمٗم٤مؾمػم اعمسٚمٛملم، اٟمٔمرُمثالً:
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: وُمـ ىُمتَؾ  قمزَّ  هللىم٤مل: ؾم٠مًمتُف قمـ ىمقل ا ×هلل. وم٘مد ورَد قمـ أيب قمبد ا(0)(ُمٜمّمقراً   وضمؾَّ

ُمٔمٚمقُم٤ًم وم٘مد ضمٕمٚمٜم٤م ًمقًمٞمّف ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم ومال يرسف ذم اًم٘متؾ إٟمَُّف يم٤من ُمٜمّمقًر: ىم٤مل: ٟمزًم٧م ذم 

 .(9)ًمق ىمتَؾ وًمٞمُُّف أهَؾ إرض سمِف ُم٤م يم٤من رسوم٤مً  ،×احلسلم

 اعمالئٙم٦م ، ضّج٧مُم٤م يم٤من احلسلم ُمرِ أ ُمـ يم٤من عم٤مّ ) :ىم٤مل أيْم٤ًم،× اًمّم٤مدق قمـ رويو 

وىم٤مل: × اًم٘م٤مئؿ فمؾ هللا : وم٠مىم٤ممىم٤مل ٟمبٞمّؽ ٧مسمٜم واسمـ صٗمٞمّؽ رسّمٜم٤م هذا احلسلمي٤م  وىم٤مًمقا:

 . (6)(هلذا هبذا أٟمت٘مؿ

 ؾمٕمد اذ سخ قمٛمر سمـ اصح٤مب ُمع ًمقاىمػ ان: )ىم٤مل، ٟم٤مومع سمـ هالل ىروهذا وىمد  

، لماًمّمٗمّ  سملم ٧م: ومخرضمىم٤مل .×احلسلم : أسمنم أهي٤م آُمػم، ومٝمذا ؿمٛمرىمد ىمتؾص٤مرخ

وٓ أٟمقر  ُمٜمف أطمسـ  ُِمْمّٛمخ٤ًم سمدُمفىمتٞماًل  ُم٤م رأي٧م هلل، ومقاسمٜمٗمسف ًمٞمجقد ، وم٤مٟمفقمٚمٞمف ومقىمٗم٧م

 احل٤مل شمٚمؽ ذم . وم٤مؾمتس٘مكِ ىمتٚمف اًمٗمٙمر ذمقمـ هٞم٠مشمف  ومج٤مل ٟمقر وضمٝمف وضمٝم٤ًم، وًم٘مد ؿمٖمٚمٜمل

محٞمٛمٝم٤م!.  ُمـ نمبومت شمرد احل٤مُمٞم٦م اعم٤مء طمتك ٓ شمذوق هلل: واًمف رضماًل ي٘مقل ، ومسٛمٕم٧مُم٤مءً 

ُم٘مٕمد  ذم دارهذم  ُمٕمف ؾمٙمـأو ’هللا رؾمقل ضمدي رد قمغمأ ٓ، سمؾ:» ×احلسلم ًمف وم٘م٤مل

 وومٕمٚمتؿ ُمٜمّل بتؿشمٙمارُم٤م  ؿمٙمق اًمٞمف، وأُم٤مء همػم آؾمـ ُمـ ذب ٍ ُم٘متدر، وأد ُمٚمٞمؽقمٜم صدق

ؿمٞمئ٤ًم، اًمرمح٦م  ُمـ ٜمٝمؿأطمد ُم ىمٚم٥م ذم جيٕمؾ مل هللا يم٠من ، طمتكمجٕمٝمؿ٠مٖمْمبقا سم: ومىم٤ملش. يب

ُمر أ قمغم ٓاضم٤مُمٕمٙمؿ هلل ُ: واوىمٚم٧م رمحتٝمؿ ىمّٚم٦م ُمـ ، ومٕمجب٧مًمٞمٙمٚمٛمٝمؿ  ُواٟمف تزوا رأؾمفوم٤مطم

  .(5)(سمداً أ

 هذه ممإ وطمزٍن قمٛمٞمٍؼ  ودهِم٦مٍ  وُمـ طمّؼ يمّؾ ذيػ وهمٞمقر ذم اًمٕم٤ممل أن يٜمٔمر سمحػمةٍ  

يبدو  ويمؿ اإلٟمس٤مٟمٞم٦ّم، قمداءأ ُمـ اًمّْم٤مل ردُيٙمٞمٝم٤م ًمٜم٤م هذا اًمٗم اًمتلاعمرّوقم٦م  اعم٠مؾم٤موي٦م اًمقاىمٕم٦م

                                           

 .66: ؾمقرة اإلرساء: آي٦م 0

 .981ص 0. وُمثٚمف: شم٠مويؾ أي٤مت، ج944ص8: اًمٙم٤مذم، ج9

 .077 -078: اعمٚمٝمقف قمغم ىمتغم اًمٓمٗمقف، ص6

 .077ص قف،اعمٚمٝمقف قمغم ىمتغم اًمٓمٗم :5
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  . ٍومٞمض ُمـ همٞمٌض  وهذا!، آرض واخلٚمقد امم اًمٜم٘مص قمقاُمؾ ُمـ ُم٤م سمف رهمؿ، !ُمت٠مصمراً 

وهلذا ورد ذم ؿمّدة اعمٜمت٘مؿ ُمـ اًمٔم٤معملم وُمٜمجل اعمستْمٕمٗملم، يمام ذم ؾمٗمر أؿمٕمٞم٤م:  

 سمٜمٗمخ٦م اعمٜم٤مومؼ ويٛمٞم٧م ،ومٛمف سم٘مْمٞم٥م آرض ويرضب، آرض ًمب٤مئز سم٤مٟٓمّم٤مف وُيٙمؿ)

 اٟمف اعمٜمت٘مؿ اًم٘م٤مئؿ وصػ ذم ’ّل إيمرم حمٛمداًمٜمب ًمس٤من قمـهذا أيْم٤ًم ورد . وىمد (0)(ؿمٗمتٞمف

. إذ ٓسُمدَّ ُمـ ذًمَؽ ُمَع اًم٘مٚمقِب اعمتحجرِة (9)شاًمٜم٤مر يمحريؼ وؾمٞمٗمف يم٤معمٜمِم٤مر اؾمٜم٤مٟمف : »ىم٤مل

 واًمٕم٘مقِل اًمّمٚمدِة!.

 ٦مِ اعمقؾمقيَّ  اًمنميٕم٦مِ  ُمـ ظمٗمَل ، وُم٤م أُ صمٛم٦مأ اًمتحريػ ، واي٤مدياعمتب٤مقمدة زُم٤منآ ورهمؿ

وزظمرومٝم٤م   ِاًمدٟمٞم٤م اًمدٟمٞمئ٦م ـمٛمٕم٤ًم ذم ،(اًمسالمو آُٓف اًمتحٞم٦َّمِ  ٝمام ص٤مطمبٞم)قمغم واًمٕمٞمسقي٦مِ 

 هللاو هللويٛمٙمر ا نٙمرو)يٛم ؿٛمقا أهنَّ ٚمِ ، وُم٤م قمَ  ِوٟمقره شمٕم٤ممم هللا ُمرِ ٕ اظمٗم٤مءً  وزسمرضمٝم٤م،

ؿ ، (6)(ظمػماعم٤ميمريـ  وًمق يمره ٟمقره ُمتؿ هللواسم٠مومقاهٝمؿ  هلليريدون ًمٞمٓمٗمئقا ٟمقر ا)وأهنَّ

سم٤مًمُغ  هللاًمتّل ُٓمٗمرَّ ُمٜمٝم٤م، وا اًمداُمٖم٦مَ   َُ  احل٘مٞم٘م٦مُم٤م يثب٧م ومٝمٜم٤مك  ِ،فيمٚمِّ  ذًمؽ رهمؿ .(5)(اًمٙم٤مومرون

 اًمتل اًمّمقرةمج٤ملًمرأيٜم٤م اًمٜمّمقص،  سمٕمض امم ومٚمق اّٟمٜم٤م ٟمٔمرٟم٤م سم٢مُمٕم٤من .أُمرِه وهَقومّٕم٤َمٌل عم٤م ُيريدُ 

أٓ وهل صمقرة )، (4)اعم٤مضٞم٦م ٞم٦مآهل اعمٚمحٛم٦م قمـ قمالُّم اًمٖمٞمقِب ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممميرؾمٛمٝم٤م 

                                           

. ولؾوقوف ظذ الـص العزى والعربى 625، أألصل العزى، العفد الؼديم ص4: 11: شػر أصعقا 1

، العفد الؼديم، مجعقة 4: 11شػر أصعقا  .127ـ  123اكظر: )أهل البقت ذم الؽتاب ادؼدس( ص

 . مع فرٍق يسر دم السمجة.924ص الؽتاب ادؼدس دم لبـان، الؽتاب ادؼدس،

. واحلدي٨م 77ص ،40ج . سمح٤مر إٟمقار،957. اًمٖمٞمب٦م ًمٚمٜمٕمامن، ص574، ص0م اًمٜم٤مص٥م: جاًمزا :9

 ـمقيؾ أظمذٟم٤م ُمٜمف ُمقضع احل٤مضم٦م.

 61:ؾمقرة إٟمٗم٤مل، آي٦م 6

 8: ؾمقرة اًمّمػ، آي٦م 5

 : ُم٤مضٞم٦م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٕمٍمٟم٤م، وأُم٤م ًمٕمٍم هذه اًمٜمّمقص ومٝمل ىم٤مدُم٦م )ُمست٘مبٚمٞم٦م(.4
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وهل )صمقرة اعمّمٚمح واعمٜمجل ذم آظمِر اًمزُم٤من( ًمبدا ذًمؽ رائٕم٤ًم،  شمٞم٦موأ (،×احلسلم اًمِمٝمٞمد 

وشم٘مدُمقا  واًمؽمس وا اعمجـدّ قمِ أَ  »، طمٞم٨م ي٘مقل: ارُمٞم٤م( )ؾمٗمر ذم وًمٜمبدأ سم٤مًمٗم٘مرات اًمقاردة

. اًمبسقا واٟمتّمبقا سم٤مخلقذ اص٘مٚمقا اًمرُم٤مح ، واصٕمدوا اهي٤م اًمٗمرؾم٤مناخلٞمؾ قاارسضم ًمٚمحرب

 سم٤مُمره ي٠ممترون اًمذيـ آسمٓم٤مل ضمٜمقده امم اعمتٕم٤مل ًمربا ُمـ (0)ُمرواا لوه ش....اًمدروع

 واقمدادهِ  ؿرهبِّ  ارادةِ  سمحس٥م اعمنموقم٦م اًمٙمؼمى وإظمػمة احلرب  ِخلقض سمٜمٝمٞمف ويٜمتٝمقن

، .(..واًمؽمس آقمداد )اقمدوا اعمجـُمٜمٝم٤م: ُمتٕمددةقمؼم ُمراطمؾ يتؿ واًمذي هلؿ  ِواُمداده

، )ارسضمقا اخلٞمؾ اًمتٝمٞم١م ًمٚمحرب، و(...)وشم٘مدُمقا ًمٚمحرب اعمب٤مدرة زُم٤مم اقمٓم٤مئٝمؿو

 هل ؾم٤مقم٦م احلسؿ اعمبنّم هب٤مواًمّمٗمر  ؾم٤مقم٦م ُمـ وآىمؽماب آؾمتٕمداد اًمت٤مم، وواصٕمدوا...(

 قمٚمٛمف سمس٤مسمؼ ويٙمقن ُم٤م يم٤مناعمتٕم٤مل  ُّ  اًمرب يٓمرح صمؿ ...(.اًمدروع اًمبسقا )اص٘مٚمقا اًمرُم٤مح.

 واًمٙم٤مومريـ اعمستٙمؼميـ قم٤مىمبف قمـ واؾمتٗمس٤مرٍ  شمس٤مؤلٍ  ؿمٙمؾِ  ء، وقمغمر سمٙمؾ اطم٤مط اًمذي

 ومل وومروا ه٤مرسملم اسمٓم٤مهلؿ ىمد حتٓمٛم٧ماًمقراء، و امم وُمدسمريـ ُمرشمٕمبلم عم٤مذا اراهؿ: »سم٘مقًمف

 يسػم سملم اًمذي واخلقِف  قم٥ِم اًمرُّ  ُمسػمةِ  امم سمٚمٞمٖم٦م اؿم٤مرةٌ  وهل ...شطمقاًمٞمٝمؿ يٚمتٗمتقا. اخلقف

  ِوقمدم ،واًمٗمرارِ  ،آدسم٤مرِ ُمـ  وُم٤م امم ذًمؽ ر،ٝمؿم ُمسػمة #اعمٜمتٔمرُمٜمجل اًمٕم٤ممل  يدي

 اخلقف وأظمذهؿ ُمذقمقريـ هنؿ، ٕاًمبقاؾمؾِ  هِ وضمٜمقد #ّمٚمح اإلهلّل اعم وُمقاضمٝم٦م  ِاًمتٗم٤مت

 . ويتحدث..اًمخ.اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦َّمِ  ؿ٤مهتٓمٓمخم ؾِمووم اسمٓم٤مهلؿ حتٓمؿ ، ضمّراءوُمٙم٤من ضم٤مٟم٥م يمؾ ُمـ

 اعمسبؼآهلل آواُمر واًمتخٓمٞمط طمس٥م هذا آٟمت٘م٤مم ؾمب٥م قمـ سمٕمد ذًمؽ شمٕم٤ممم اًمرّب 

 يم٤مهن٤مرٍ  هذا اًمّم٤مقمد يم٤مًمٜمٞمؾ روا وؾم٘مٓمقا. ُمـقمث هنر اًمٗمرات سمج٤مٟم٥م اًمِمامل ذم: »سم٘مقًمف

، اًمٗمرات هنر ٘مٓمقا سمجٜم٥مروا وؾَم ثَ قمَ  هُ وًمٞم٤مءَ أو هُ ٤مءَ طمبّ أ نّ ٕ وذًمؽ ش.اُمقاضمٝم٤م... شمتالـمؿ

                                           

هب٤م ضمٜمقده اعمٞم٤مُملم )ضمٜمد  هللخي٤مـم٥م ا ٙمقيٜمٞم٦ّم: ٕهّن٤م أواُمر ُمست٘مبٚمٞم٦ّم،أواُمر شمٙمقيٜمٞم٦ّم وشمنميٕمٞم٦ّم، وم٠مُّم٤م يمقهن٤م شم :0

وأصح٤مب اًم٘م٤مئؿ اعمٜمجل( وهؿ سمٕمُد ذم إصالب ًمٞمجبٚمٝمؿ قمغم اًمِمج٤مقم٦م واإلىمدام اعمٜم٘مٓمع اًمٜمٔمػم. 

واطمد ىمدياًم وطم٤مضًا وُمست٘مبالً، ومٝمق ينّمع جلٜمده إسمٓم٤مل شمٗم٤مصٞمؾ  هللوأُّم٤م يمقهن٤م شمنميٕمٞم٦ّم: ومألّن ذع ا

 بٞمؼ هذه إواُمر ًمٜمٞمؾ اإلٟمتّم٤مر اعمحتّؿ.شمٓم
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ضَمٚم٧َّم ىمدرشمُف، وذًمَؽ يُمٚمُُّف قمزيٌز قمٚمٞمِف شمب٤مرَك   ٍ ُمٜمفُ وسمٛمسٛمع  ِسمٕمٞمٜمف وؾم٘مقـمٝمؿ قمثرهتؿ ويم٤مٟم٧م

  جمٚمسِ  ا سمٛمث٤مسم٦مذ، وهوشمٕم٤ممم
ٍ
 ًمرصم٤مء اوًمئؽ، آضمٞم٤مل يمؾ امم ضمّؾ وقمال اًمرّب  ُمـ قمزاء

 ِ ُمـ أضمِؾ اًمٓم٤مهرة اًمزيمٞم٦مِ  سمدُم٤مئٝمؿ اخل٤مًمدة هلٞم٦مآ اعمٚمحٛم٦م  َطمرفأؾمّٓمروا  اًمذيـ آسمٓم٤مل

.اًمربِّ وإٟم٘م٤مذ اًمِمٕمقِب وإُُمؿ!

 يبإ اًمٗم٤مرُس  رَ ٕمثُ يَ  هقر، اناًمدُّ قمؼم َ وذيِػ   ّ همٞمقرِ ًمٙمؾِ  طمّ٘م٤مً  اعمِمجل اعمحزن ُمـ  ّنأو

 ومٙمٞمػ !،ُمس٘مٓم٤ًم ًمف هذا قمثقره ويٙمقن اعمٞمدان ذم اًمس٤مُمٞم٦م وُمب٤مدئف طمّ٘مف قمـ اعمداومع اًمنميػ

 سم٤ممجؾِ  اجلٚمٞمُؾ  هُ ؾماّم  اًمذي  ِ،ًمٞمفإ اخلٚمِؼ   ّ َوأطم٥مظم٤مشمِؿ ُرؾُمٚمِِف،  وويص هللا  َظمٚمٞمٗم٦م وؾم٘مط اذا قمثرَ 

ـُ  كٜمتٝمُمُ  يٕمٜملهق و (،طمسـ) ُمّمّٖمرُ  وهقَ  )احلسلم(، ، طمٞم٨ُم ؾماّمهُ اعمب٤مريم٦م  ِاؾمامءه  احلس

 ومل: ؟..اًمخ!. ّواًمِّمح اضداد اًم٘مبح ىىمقأَ ، ومواًمٙمر واًمٚمٓمػ آطمس٤من ، وهم٤مي٦مواجلامل

 ذميم٤مَن واًمٓمٕمـ، و اًمرضِب   ِيمثرة ُمـ َمٓ شمٕمّد وٓ حُت  ضمراطمفُ  يم٤مٟم٧م ، سمؾؾم٤معم٤مً آٟمذاك  يٙمـ

 .ٝمِد واًمٖمرسم٦مِ واجلُ  اًمٔمٛم٠م  ِطم٤مٓت اىمَم

  ٍسم٘مٚمٞمؾ اًمٗم٘مرات سمٕمد شمٚمؽ ىظمرأُ  سمٓمري٘م٦م آسمٓم٤مل ضمٜمده امم اواُمره اًمرب وُيٕمٓمل 

 ان امم... آسمٓم٤مل وًمتخرج اعمريمب٤مت وهٞمجل ايتٝم٤م اخلٞمؾ اصٕمدي»)ؾمٗمر أرُمٞم٤م(:  يمامضم٤مء ذم

ويِمبع  اًمسٞمػ ومٞم٠ميمؾ ْمٞمفُمبٖم ُمـ  ٍ ًمالٟمت٘م٤ممٟم٘مٛم٦م  ّ اجلٜمقد يقمًمٚمسٞمد رب ومٝمذا اًمٞمقم»: ي٘مقل

أسمٖمْمقا  هلؿ ، ومببٖمْمٝمؿهُ واوًمٞم٤مءَ   ُهاطمب٤مءَ  ُمبٖم ي ( هؿ)ُمبٖمْمٞمفِ  وم٠منش. دُمٝمؿ ُمـ ويرشمقي

، وآُمر قمزَّ وضمؾَّ ! ٟمتٝمٙمقا طمرُمتفَ سم٢مٟمتٝم٤مِك طمرُمتٝمؿ إو  ُ،طم٤مرسمقه هلؿ وسمحرهبؿ ،شمٕم٤ممم اعمقمم

  . ٌ ًمُٙمؾِّ ًمبٞم٥ٍم!واضح

 ّ ٓن » هق: ءآقمدا ُمـ اًمٕمجٞم٥م هذا آٟمت٘م٤مم ؾمب٥م ٗمٜم٤م أنيمام اؾمٚم شمذيمر اًمتقراة صمؿ

  .(0)شقمٜمد هنر اًمٗمرات اًمِماملِ  ارضِ  ذم  ّ اجلٜمقد ذسمٞمح٦مًمٚمسٞمد رب

                                           

، اًمٙمت٤مب اعم٘مدس حت٧م اعمجٝمر: 01ـ  6: 58: هذه اًمٗم٘مره واًمٗم٘مرات اًمتك ؾمب٘متٝم٤م رم: ؾمٗمر أرُمٞم٤م 0

 .044ص
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 آرض هلذه ان ؟.ُم٤م يمرسمالء! يمرسمالء، وُم٤م ادراك ! ذمذسمٞمح٦مٍ  وأّي٦مُ  ذسمٞمح٦م هللوا !،سمغم 

  .! ٍ وىمّّم٦مىمّّم٦م اًمػ اًمسالمقمٚمٞمٝمُؿ  واوًمٞم٤مءه بٞم٤مءهوأٟم شمب٤مرَك وشمٕم٤ممم هللقمٜمد ا اًمذسمٞمح٦م وهلذه

 ظمرضمتف ذم ×اُمػم اعم١مُمٜملم ُمع يمٜم٧م: ىم٤مل قمب٤مس اسمـ ٤مهد قمـجم وُمـ ذًمؽ ُم٤مروى 

هذا  اشمٕمرف قمب٤مس : ي٤مسمـصقشمف سم٤مقمغم ىم٤مل اًمٗمرات وهق سمِمط، (0)ٟمٞمٜمقى ، ومٚمام ٟمزلصٗملم امم

 دمقزه شمٙمـ مل يمٛمٕمرومتل ًمق قمرومتف ×:ىم٤مل اعم١مُمٜملمي٤م اُمػم  ُم٤م اقمرومف ًمف: ىمٚم٧م؟ اعمقضع

 صدره قمغم اًمدُمقع وؾم٤مًم٧م حلٞمتف اظمْمٚم٧م ـمقياًل طمتك : ومبٙمك. ىم٤مل!يمبٙم٤مئل شمبٙملطمتك

صؼمًا ي٤م واوًمٞم٤مء اًمٙمٗمر،  اًمِمٞمٓم٤من طمزب طمرٍب  لِ ؤ ، ُم٤م زمأوه : أوهوهق ي٘مقل وسمٙمٞمٜم٤م ُمٕمف

 ومتقض٠م  ؿ، صمُمٜمٝمؿ شمٚم٘مك اًمذي ُمثؾ اسمقك وم٘مد ًم٘مل، (9)هللاسم٤م قمبد ا
ٍ
، وضقء اًمّمالةدقم٤م سمامء

 قمٜمد اٟم٘مْم٤مء صالشمفٟمٕمس ٓ اٟمفإ آول ذيمر ٟمحق يمالُمف ، صمؿيّمكم ان هللُم٤م ؿم٤مء ا ومّمغم

 ذم سمام رأي٧م أطمدصمؽ: أٓ ذا. وم٘م٤مله٤م أٟم٤م  : ىمٚم٧مقمب٤مس ي٤مسمـ وم٘م٤مل اٟمتبف ، صمؿؾم٤مقم٦م ويمالُمف

 : رأي٧م. ىم٤ملاعم١مُمٜملم ظمػمًا ي٤م أُمػم ورأي٧م قمٞمٜم٤مك : ٟم٤مُم٧موم٘مٚم٧م ؟.يتآٟمٗم٤ًم قمٜمد رىمد ُمٜم٤مُمل

 شمٚمٛمع سمٞمض وهل وىمد شم٘مٚمدوا ؾمٞمقومٝمؿ سمٞمض اقمالم اًمسامء وُمٕمٝمؿ ُمـىمد ٟمزًمقا  سمرضم٤مل يم٠من

سم٤مهمّم٤مهن٤م آرض  ىمد ضسم٧م اًمٜمخٞمؾ يم٠من رأي٧م ، صمؿظمٓم٦م آرض هذه طمقلوىمد ظمّٓمقا 

، ومٞمفىمد همرق وخمل تلوُمْمٖم لظموومر ؾمخٚمتل سم٤محلسلم ، ويم٠منقمبٞمطٍ  سمدم شمْمٓمرب

 صؼمًا آل: وي٘مقًمقن اًمسامء يٜم٤مدوٟمف ىمد ٟمزًمقا ُمـ اًمبٞمض اًمرضم٤مل ويم٤من ومال ُيٖم٤مث يستٖمٞم٨م

 صمؿ ُمتِم٤مىم٦م اًمٞمؽ هللي٤م اسم٤مقمبد ا اجلٜم٦م ، وهذهذار اًمٜم٤مس ايدي قمغم شُم٘متٚمقن وم٤مٟمٙمؿ اًمرؾمقل

. اًمٕم٤معملم ًمرب اًمٜم٤مس ي٘مقم يقم قمٞمٜمؽ سمف هللد أىمّر اأسمنم وم٘م : ي٤م اسم٤م احلسـنوي٘مقًمق يٕمزوٟمٜمل

 ذم ’اسمق اًم٘م٤مؾمؿ اعمّمدق اًمّم٤مدق طمدصمٜملًم٘مد   ّ سمٞمدهقمكم ٟمٗمس هٙمذا، واًمذي اٟمتبٝم٧م صمؿ

قمنم  وؾمبٕم٦م ×ومٞمٝم٤م احلسلم  ٍ وسمالء يدومـيمرب ارض وهذه قمٚمٞمٜم٤م، اًمبٖمل اهؾ امم ظمروضمل

                                           

 : أطمد أؾمامء يمرسمالء اعم٘مدؾم٦م.0

 .×إقمٔمؿ احلسلم هلل: يمٜمٞم٦م ذسمٞمِح ا9



  
 

960 

 

وسمالء، يمام  يمرب شمذيمر ارض ُمٕمرووم٦م اًمسٛمقات واهن٤م ًمٗمل ووًمد وم٤مـمٛم٦م وًمدي ُمـرضمالً 

سمٕمر طمقهل٤م  ذم اـمٚم٥م قمب٤مس : ي٤م سمـزم ىم٤مل ، صمؿاعم٘مدس سمٞم٧م وسم٘مٕم٦م احلرُملم شمذيمر سم٘مٕم٦م

  .!اًمزقمٗمران ًمقهن٤م ًمقن ُمّمٗمّرة وهل وٓ يمذسم٧م ُم٤م يمذسم٧م هللااًمٔمب٤مء، ومقَ 

 اًمتل اًمّمٗم٦م ىمد أصبتٝم٤م قمغم : ي٤م اُمػم اعم١مُمٜملمومٜم٤مديتف دهت٤م جمتٛمٕم٦مومقضم قمب٤مس اسمـ ىم٤مل

 :حٛمٚمٝم٤م وؿمٛمٝم٤م وىم٤ملوماًمٞمٝم٤م  هيرول ×ىم٤مم ، صمؿورؾمقًمف هللا صدق× قمكم وم٘م٤مل وصٗمتٝم٤م.

 وذًمؽ، ×!ُمريؿ اسمـ كؿمٛمٝم٤م قمٞمس هذه ،آسمٕم٤مر؟ ُم٤م هذه قمب٤مس ي٤مسمـ سمٕمٞمٜمٝم٤م. اشمٕمٚمؿ هل هل

 وضمٚمس ×كقمٞمسومجٚمس شمبٙمل وهل ه٤مهٜم٤م اًمٔمب٤مء جمتٛمٕم٦م أىومر ،حلقاريقنا ُمّر هب٤م وُمٕمف اٟمف

 هللا وم٘م٤مًمقا: ي٤م روح كسمٙم ومل ضمٚمس مل ٓ يدرون وهؿ احلقاريقن كوسمٙم كومبٙم ُمٕمف احلقاريقن

 ُ  ومٞمٝم٤م ومرخ ٌ ُي٘متؾارض : هذه؟ ىم٤مًمقا: ٓ. ىم٤ملهذه ارض اي اشمٕمٚمٛمقن :ىم٤مل ؟ُم٤م يبٙمٞمؽ ويمٚمٛمتف

 ُمـ اـمٞم٥م ومٞمٝم٤م، ـمٞمٜم٦م ، ويٚمحداُمل ؿمبٞمٝم٦م اًمبتقل اًمٓم٤مهرة احلّرة وومرخ ’ امحد لاًمرؾمق

اًمٔمب٤مء  آٟمبٞم٤مء واوٓد آٟمبٞم٤مء، ومٝمذه ـمٞمٜم٦م ا شمٙمقناعمستِمٝمد. وهٙمذ اًمٗمرخ ٓهن٤م ـمٞمٜم٦م اعمسؽ

 ذم اهن٤م آُمٜم٦م وزقمٛم٧م اعمب٤مرك اًمٗمرخ شمرسم٦مِ  امم ؿمقىم٤مً  آرض هذه ذم كاهن٤م شمرقم وشم٘مقل شمٙمٚمٛمٜمل

 هذا اًمٓمٞم٥م سمٕمر اًمٔمب٤مء قمغم : هذهومِمٛمٝم٤م وم٘م٤مل اًمبٕمرات هذه امم سمٞمده ضب ، صمؿآرض هذه

 امم : ومب٘مٞم٧مىم٤مل قمزاء وؾمٚمقه ًمف ومٞمٙمقن يِمٛمٝم٤م اسمقه اسمدًا طمتك وم٤مسم٘مٝم٤م ؿًمٚمٝماطمِمٞمِمٝم٤م.  عمٙم٤من

: ي٤م صقشمف سم٤مقمغم ىم٤مل ء، صمؿوسمال يمرب ارض وهذه زُم٤مهن٤م. ًمٓمقل اصٗمرت يقُمٜم٤م هذا، وىمد

 ـمقياًل وسمٙمٞمٜم٤م ُمٕمف كسمٙم ، صمؿًمف واخل٤مذل قمٚمٞمف ىمتٚمتف واعمٕملم ذم ٓ شمب٤مرك ُمريؿ اسمـ كقمٞمس رب

ه٤م ّس ا ان واُمرن ردائف ذم ومٍّمه رواظمذ اًمبٕم اوم٤مق صمؿ ـمقيال. قمٚمٞمف وهمٌم ًمقضمٝمف ؾم٘مط طمتك

اسم٤م قمبد  ان وم٤مقمٚمؿ قمبٞمط ُمٜمٝم٤م دم ٤م شمٜمٗمجر دُم٤ًم قمبٞمٓم٤ًم ويسٞمؾرأيتٝم اذا قمب٤مس : ي٤م سمـىم٤مل صمؿ يمذًمؽ

ُم٤م  ًمبٕمض طمٗمٔمل ٔمٝم٤م أؿمد ُمـاطمٗم ًم٘مد يمٜم٧م هلل: ومقاقمب٤مس اسمـ ىم٤مل .هب٤م ودومـ ىمد ىمتؾ هللا

 اذا اٟمتبٝم٧م اًمبٞم٧م ذم . ومبٞمٜمام اٟم٤م ٟم٤مئؿلٛمّ يمُ  ـمرف ٝم٤م ُمـ ّ، واٟم٤مٓ  اطمٚمّ قمكمـ  قمزوضمؾـ  هللا اومؽمض

 ىمد ىمتؾ  ٍ وىمٚم٧موأٟم٤م سم٤مك ىمد اُمتال دُم٤ًم قمبٞمٓم٤ًم ومجٚمس٧م يمٛمل . ويم٤من!دُم٤ًم قمبٞمٓم٤مً  شمسٞمؾ له وم٤مذا
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 اٟمف ء ىمطسمٌم ، وٓ اظمؼمنىمط طمدصمٜمل طمدي٨م ذم ىمط× قمكمّ  ُم٤م يمذسمٜمل هلل، وااحلسلم هللوا 

ّٓ  يٙمقن  ٗمزقم٧م، ومسم٤مؿمٞم٤مء ٓ خيؼم هب٤م همػمه خيؼمه يم٤من ’ هللا رؾمقل ، ٓنيمذًمؽ يم٤من إ

 ، صمؿُمٜمٝم٤م اصمر قملم ٓ يستبلم يم٠مهن٤م ضب٤مط اعمديٜم٦م هللوا قمٜمد اًمٗمجر، ومرأي٧م ، وذًمؽوظمرضم٧م

 ومجٚمس٧م قمبٞمط قمٚمٞمٝم٤م دم اعمديٜم٦م طمٞمٓم٤من يم٤من ورأي٧م ُمٜمٙمسٗم٦م يم٠مهن٤م ورأي٧م اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م

اصؼموا ي٤م  ي٘مقلوهق  اًمبٞم٧م ٟم٤مطمٞم٦م صقشم٤ًم ُمـ وؾمٛمٕم٧م !،احلسلم هللوا ىمد ىمتؾ  ٍ وم٘مٚم٧مواٟم٤م سم٤مك

  آُملم اًمروح ، ٟمزلاًمبتقل ومرخ ىمتؾ ،اًمرؾمقل آل
ٍ
 وسمٙمٞم٧م صقشمف سم٤مقمغم كسمٙم ، صمؿوقمقيؾ سمبٙم٤مء

. ورد !ىمتؾ ومقضمدشمف ُمٜمف وم٤مصمب٧م قمٜمدى شمٚمؽ اًمس٤مقمف ويم٤من ؿمٝمر حمرم يقم قم٤مؿمقاء ًمٕمنم ُمْملم

ًم٘مد  هللوم٘م٤مًمقا: وا ُمٕمفيم٤مٟمقا اًمذيـ اوًمئؽ هذا احلدي٨م يمذًمؽ ومحدصم٧م وشم٤مرخيف قمٚمٞمٜم٤م ظمؼمه

 .(0)×اخلرض اٟمف ومٙمٜم٤م ٟمرى!؟، ُم٤م هق وٓ ٟمدري ٕمريم٦ماعم ذم وٟمحـ ؾمٛمٕمٜم٤م ُم٤م ؾمٛمٕم٧م

يسػم سم٤مًمٜم٤مس طمتك إذا يم٤من ×، ىم٤مل: ظمرج أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم×هللقمـ أيب قمبد او... 

ُمـ يمرسمالء قمغم ُمسػمة ُمٞمؾ أو ُمٞمٚملم شم٘مدم سملم أيدهيؿ طمتك ص٤مر سمٛمّم٤مرع اًمِمٝمداء، صمؿ 

: ىمبض ومٞمٝم٤م ُم٤مئت٤م ٟمبل وُم٤مئت٤م ويص وُم٤مئت٤م ؾمبط يمٚمٝمؿ ؿمٝمداء سم٤مشمب٤مقمٝمؿ، ومٓم٤مف هب٤م قمغم ىم٤مل

سمٖمٚمتف ظم٤مرضم٤م رضمٚمف ُمـ اًمريم٤مب، وم٠مٟمِم٠م ي٘مقل: ُمٜم٤مخ ريم٤مب وُمّم٤مرع ؿمٝمداء ٓ يسب٘مٝمؿ ُمـ 

 .(9)يم٤من ىمبٚمٝمؿ وٓ يٚمح٘مٝمؿ ُمـ أشمك سمٕمدهؿ

ـ أيب ضمٕمٗمرو... ـ أسمٞمف، قم ـ صم٤مسم٧م، قم ـ قمٛمرو سم ـ حمٛمد سـم ؾمٜم٤من، قم  هلل: ظمٚمؼ ا، ىم٤مل×قم

شمٕم٤ممم يمرسمال ىمبؾ ان خيٚمؼ اًمٙمٕمب٦م سم٠مرسمٕم٦م وقمنميـ اًمػ قم٤مم وىمدؾمٝم٤م وسم٤مرك قمٚمٞمٝم٤م، ومام زاًم٧م ىمبؾ 

ٓ شمزال يمذًمؽ، وجيٕمٚمٝم٤م أومْمؾ ارض ذم اجلٜم٦م هللان خيٚمؼ ا  (6)اخلٚمؼ ُم٘مدؾم٦م ُمب٤مريم٦م و

                                           

عمالطمؿ واًمٗمتـ: ًمٚمسٞمد اسمـ . ا048 -048: اخلّم٤مئص احلسٞمٜمٞمف:ًمٚمٕمالُمف اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمتسؽمى، ص0

 وهمػمه٤م ُمـ اًمرواي٤مت ذم هذا اًمّمدد.  98، 94، ب015- 016ـم٤مووس، ص

. ويمؾ هذه اًمرواي٤مت 695: 01، سمٕمْمف اعمستدرك 408: 05، اًمقؾم٤مئؾ 019: 010: قمٜمف اًمبح٤مر 9

 .548 ـ 555ص ذم:يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات:

. ويمؾ هذه اًمرواي٤مت 695: 01، سمٕمْمف اعمستدرك 408: 05، اًمقؾم٤مئؾ 019: 010: قمٜمف اًمبح٤مر 6

 .548 ـ 555ص ذم:يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات:
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 نظسٌة يف فكسات البىزاة: 

 وا آطمب٦ّمِ  ٤مهت٤م رصم٤مءَ ٞمّ ـم ذم حتٛمؾ اًمتل اًمٗم٘مرة وسمٕمده
ِ
 اًمِمامل ذم)اًمتل شم٘مقل: ٓوًمٞم٤مء

 هذا اًمّم٤مقمد يم٤مًمٜمٞمؾ )ُمـ : ٌ شم٘مقلوم٘مرة  ًُمب٤مذة ، ضم٤مءت(قمثروا وؾم٘مٓمقا هنر اًمٗمرات سمج٤مٟم٥م

وضمدٟم٤مه٤م وأدىّمٝم٤م،  اًمتٕم٤مسمػم اًمتل اسمٚمغ ـعمهذا ًمٕمٛمري إّن و!.اُمقاضمٝم٤م...( يم٤مهن٤مر شمتالـمؿ

ّٓ  عم٤مماإل ٓ ٟمستٓمٞمعُ و ارسارًا ُمٝمّٛم٦م ٛمؾحتو  ، وُمـ ذًمؽ:ٕمْمٝم٤مبسم إ

 اُم٤مُمٝمؿ ي٘مدُمٝمؿ وشمٕم٤ممم شمب٤مرك ًمٞمفإ ؿٝمُ ارواطُم  ضم٧مً  قَمرَ ُمب٤مذة اعم١ممل سمٕمد ؾم٘مقـمٝمؿُٝمؿ ومَ 

 ذم قمزَّ وضمؾَّ   ّ ُاًمرب يزرع ، طمٞم٨م!اًمٕمٔمٞمٛم٦م اجلب٤مرة سمروطمف× احلسلموىم٤مئدهؿ وُمٕمٚمِّٛمٝمؿ 

هذا  ـاخلٞم٤مل، ُمَ  شمٗمقق  ًشمس٤مؤًٓ وشمٕمجب٤ًم ودهِم٦م واًمدهقرِ  اًمٕمّمقردى يُمؾِّ ُم قمغمو ٟمٗمقؾمٜم٤م

، !؟احلقر اًمٕملم قمٚمٞمف ، وًمٓمٛم٧م!؟اًمسامء ُمالئٙم٦م صؼمهُمـ شمٕمّجب٧م اًمذي ُ  اًمٗمذُّ آُم٤مم

  .!؟واًمسامء آرض ًمف وسمٙم٧م ،!؟آٟمبٞم٤مء وآوصٞم٤مء ىمٚمقب واىمرح

، واًمٔمٗمرِ  آٟمتّم٤مرِ  درضم٤مت قمغمأ وذم  ٍ وَهٞمب٦مٍ ّ  صمب٤متاًمسامء سمٙمؾ ومٝم٤م هق يّمٕمد امم 

اعمب٤مرك،  اًمٕمٚمقي اًمٕم٤ممل ، وسمحِمقد ذًمؽاعمٜم٤من احلٜم٤من رسّمف ُمـ وُمسٛمع ىوُمرأ يمبػم سمِمقٍق 

×ًمٞمتؿ إؾمت٘مب٤مًمف ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت إؾمت٘مب٤مًٓ يٚمٞمؼ سمٛم٘م٤مُمف اعم٘مّدس. وشمِمبٞمف اإلُم٤مم احلسلم

سمٜمٝمر اًمٜمٞمؾ!، يم٤من شمِمبٞمٝم٤م همٞمبٞم٤ًّم قمجٞمب٤ًم، ّٕن ُمـ ظمقاص هذا اًمٜمٝمر:

، وومٞمْمفُ ُ   ّ يمرُُمفوقمؿ سمريمتف اًمٜمٝمر ـمقياًل زادت ، ويمّٚمام يم٤من(0)اًمٕم٤ممل هنر ذم أـمقل اّٟمف :0

آقمداد  درنطمجٍر وؿمجٍر وُمدٍر، ويٖمسؾ  ُمـ ُم٤م يٛمّر سمف يمؾ ويروي يس٘مل ؾمقف ٟٓمف

قمالضم٤ًم ٟمٗمسّٞم٤ًم  ومٞمف ان ، صمؿضمري٤مٟمف وشمزدهر سمؼميم٦م  وهمػم اًمبنم، ومتٜمٛمقا احلٞم٤مةاًمبنم ُمـ اًمٙمبػمة

                                           

: ٓخيٗمك : أن اًمٜمٞمؾ يم٤من ُمِمٝمقرًا وُمٕمرووم٤ًم رم يمؾ اًمبٚمدان ُمٜمذ احلْم٤مرات اعمقهمٚمف رم اًم٘مدم، وًمٓم٤معم٤م ىمدُم٧م 0

ًمف اًمٜمذور واًم٘مراسملم...، ويم٤من ُيٛمؾ ٟمققم٤ًم ُمـ اًم٘مدؾمٞم٦ّم اًمٙمبػمة ًمدى اعمٍميلم اًم٘مدُم٤مء ظم٤مّص٦م، وقمدد 

اًمٕم٤ممل قم٤مُم٦م...اًمخ. ويم٤من ُمٕمرووم٤ًم سم٠مٟمف إـمقل رم اًمٕم٤ممل امم اًمٕمٍم احلدي٨م، طمٞم٨م شمؿ  يمبػم ُمـ ؿمٕمقب

ايمتِم٤مف هنر إُم٤مزون ذم اًمؼمازيؾ، ومٙم٤من إظمػم يٗمقىمف سم٤مًمٓمقل ىمٚمٞمالً. ومج٤مء اًمتِمبٞمف سم٤مٕول ًمِمٝمرشمف 

 ُمٜمذ اًم٘مدم، وعمٕمرومتف سملم اًمِمٕمقب وإُمؿ، سمخالف إُم٤مزون طمٞم٨م مل يٙمـ ُمٕمرووم٤ًم، ومت٠مُّمؾ!.
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 ،×ًمسٞمد اًمِمٝمداء صم٤مسم٧م وهذا يمّٚمف. !..اًمخ.اًمٕمذسم٦م فذ وظمرير ُمٞم٤مهإظّم٤م اًمبنم سمٚمقٟمف ًمٙمؾ 

 !.، ومت٠مُّمؾطمقالآ ُمـ سمح٤مل قمٚمٞمفاًمقىمقف  سمٙمثػم، مم٤م ٓ ٟمستٓمٞمع ذًمؽ وايمثر ُمـ سمؾ

 ّ ُ ويّم٥م اجلٜمقب ُمـ يٜمبع اًمذي اًمٕم٤ممل هذا اًمٜمٝمر هق اًمٜمٝمر اًمقطمٞمد ذم وان :9

. اعمتقؾمط اًمبحر آسمٞمض  ُّ  ذمويّم٥م واعمٍمّي٦م اًمسقداٟمٞم٦م آرا ي خيؽمق طمٞم٨م !،اًمِماملذم

ُم٦م ُمٙم٦م ُمـ ٟمبع ، وم٤مّٟمفيمذًمؽ ×احلسلم  ّ آُم٤مموم٤من وًمٕمٛمري رةِ  واعمديٜم٦م اعمٙمرَّ ى وضمر ،اعمٜمقَّ

 قمؼّمتيمرسمالء، هذا وىمد  ذم آقمٔمؿ ويمرُمف  ّ ضمقدهص٥م ، طمتكاًمِمامل سم٤مدم٤مه

، وىمد (0)اًمِمامل( أرضيمرسمالء سم٠مهّن٤م ) قمـ ^آٟمبٞم٤مء وصحػ اًمس٤مسم٘م٦م اًمساموي٦مت٥ماًمٙم

  اًمٜمّمقص هبذا اًمِم٠من. سمٕمض ُمرّت قمٚمٞمٜم٤م

 ضمقد ويمرم حتّٛمؾ سمٛم٘مدوره ، ًمٞمسوقمٔمٛمتف يمؼمه هذا اًمٜمٝمر قمغم وم٤منَّ  وسمٕمدُ  :6

 : ُّ  اعمتٕم٤ملاًمرب وم٘م٤مل هقإن سم٘مل يمام  ٟم٤مىمّم٤ًم وهمػم شم٤مم يٙمقن  ّ هذا اًمتِمبٞمف، ًمذا وم٤من×احلسلم

يم٤مٓهن٤مر  ، وًمٙمـّمٕمقد اًمٜمٞمؾيم يم٤من صٕمقده ، وم٤منأضمؾاُمقاضمٝم٤م...(  )...يم٤مهن٤مٍر شمتالـمؿ

ُ  وم٤مشمرًا، ُم٤مءه يٙمقن ؿم٤مؾمٕم٦م ُمس٤موم٤مت وذم  ّ اًمٜمٞمؾ، وم٤منواىمتدارهسم٘مقشمف  آُمقاج اعمتالـمٛم٦م

 واًمٗمٞمْم٤من ديدهن٤م اجلري٤من تالـمٛم٦مآهن٤مر اعمسمٕمُد وم٤منَّ و!. ومت٠مُّمؾ، يمذًمؽ ًمٞمس واحلسلم

 ذؾم٦م اعمٚمقطم٦م ؿمديدة اًمبح٤مر ومٝمل ، سمخالفاًمّدوم٤مقبسمامئٝم٤م اًمٕمذ اعمتقاصؾ واًمس٘مل

 .!أسمٚمغسم٤مٓهن٤مِر  اًمقصػ ومٙم٤من...اًمخ!، اًمٓمب٤مع

ٟمجد ، طمٞم٨م اعمٜم٘مذ ًمٚمبنمي٦م سم٤معمّمٚمح تسمنم اًمٞمٝمقدي٦م اًمدي٤مٟم٦م أنّ  ودم التوراة أيضًا: 

، وم٘مد واًمث٠مر آهلل واًمنمف ًمٖمػمةا هق صٜمٞمٕم٦م اعمبنّم سمف يمقن )ؾمٗمر أؿمٕمٞم٤م( امم ذم آؿم٤مرة

، صٝمٞمقن ضمبؾ ُمـ سم٘مٞم٦م، اًم٘مدس ُمـ ؾمتخرج)سم٘مقهل٤م:  ٜمكهذا اعمٕم اًمٗم٘مرات ىاطمد شمْمٛمٜم٧م

 . (9)(هذا ؾمتّمٜمع اجلٜمقدِ  ربِّ  ةُ همػم

                                           

: وىمد شمقاشمر ذم اًمٙمت٥م اًمساموي٦م اعم٘مدؾم٦م اًم٘مديٛم٦م هذا اعمٕمٜمك وهذه اًمٕمب٤مرة وقمٜم٧م اًمٕمراق ويمرسمالء 0

 سم٤مخلّمقص.

. اٟمٔمر: اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، ؾمٗمر إؿمٕمٞم٤مء، 809، إصؾ اًمٕمؼمى، اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، ص69: 67: ؾمٗمر اؿمٕمٞم٤م 9
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 اًمري٤مؾم٦مُ شمٙمقن و ،(0)سمٜم٤مً إٕمٓمك ٟمُ و ،دٌ ًمٜم٤م وًم دُ قًمَ يُ  فُ ٟٓمَّ  8)أيْم٤ًم:  ×اًمٜمبل وذم ؾمٗمر إؿمٕمٞم٤مء

ري٤مؾمتف  ًمٜمٛمق 7رئٞمس اًمسالم  سمدي٤مً أَ  سم٤مً أَ  ىمديراً  اهل٤مً  ُمِمػماً  يدقمك اؾمٛمف قمجٞمب٤مً و قمغم يمتٗمفِ 

 ُمـ آن امم اًمؼمِّ و يٕمْمده٤م سم٤محلؼِّ وقمغم ممٚمٙمتف ًمٞمثبتٝم٤م و داودًمٚمسالم ٓ هن٤مي٦م قمغم يمرد و

 . (9)(هذا شمّمٜمعهمػمة رب اجلٜمقد ، آسمد

ٟمؽميمٝم٤م  ^وذم هذا وردت أطم٤مدي٨ٌم ضمٚمٞمٚم٦ٌم قمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمبقة ،هللا  ُٝمق همػمةوم ،!أضمؾ

َث  ًمإلظمتّم٤مر!، ؿم٤مقمُر اهؾ اًمبٞم٧م سمٛمٜمٓمِؼ اًمتقراة طمٞمٜمام يم٤من يٜمدُب ُمٜمجل اًمٕم٤ممل  هذا وىمد حتدَّ

  سم٘مقًمف:

  (6)اعمٜمٞمٕم٦م اًمديـ سمحٛمٞم٦ّم اهتٗمل هللا ي٤م همػمةَ 

دي وُضب٤م اٟمت٘م٤مُمِؽ   ٕم٦مًمٓمال ذوي اًمبٖمل اًمتٚمٞم ضمرِّ

 اًمقؾمٞمٕم٦م إرض هذه متألُ  هللودقمل ضمٜمقد ا

                                            

ورسمام ايمتٗمك اعمؽممجقن ؾمٗمرًا، ُمٍم.  76، اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 69، اًمٗم٘مرة، 67اإلصح٤مح 

سمقضع )ؾملم اعمست٘مبؾ( ذم سمداي٦م اًمٗم٘مرة ذم يمٚمٛم٦م )ؾمتخرج( ورومٕم٧م ُمـ يمٚمٛم٦م )ؾمتّمٜمع( يمام ذم اعمّمدر 

واٟمٔمر اًمٜمص اًمٕمؼمي  اًمذي ٟمحـ سمّمدده وٓضػم ذم ذًمؽ ومٙمّؾ اًمؽممج٤مت شمٗمٞمد اعمٕمٜمك اعمست٘مبكم.

اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ،  ،69: 67. ؾمٗمر اؿمٕمٞم٤م 096-099واًمٕمريب ذم: )أهؾ اًمبٞم٧م رم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس(، ص

 . ُمع ومرٍق يسػم ذم قمب٤مرات اًمؽممج٦م.945ص مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من، اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،

َ ُمراد إؿمٕمٞم٤مء اًمٜمبل : عم٤مذا شمٗمرسَّ هذه اًمٕمب٤مرات سمبٜمل إرسائٞمؾ دوُم٤ًم 0 وهمػمه ُمـ إٟمبٞم٤مء سم٠مٟمَُّف  ×! ُم٤مذا ًمق وُمرسِّ

ـُ ُمٕم٤مَذ إٟمبٞم٤مء ؾمٞمقًمُد ًمٜم٤م وًمٌد ُمـ يمام ضم٤مء  ×ُصٚمبٜم٤م ذم آظمر اًمزُم٤من...، وأٟمُف ُيٙمُؿ سمحٙمؿ داود ٟمح

 ذًمؽ ُمتقاشمرًا قمٜمد اعمسٚمٛملم؟.

شػرًا،  73، الؽتاب ادؼّدس بالؾغة العربقة 7 - 6، الػؼرة، 9: العفد الؼديم، شػر إصعقاء، اإلصحاح 2

 ادؼدس،العفد الؼديم، مجعقة الؽتاب ادؼدس دم لبـان، الؽتاب  ،7 - 5: 9مرص. شػر اصعقا 

 . مع فرٍق الخيػى دم ظبارات السمجة.921ص

. ديقان اًمسٞمد 69ص . ري٤مض اعمدح واًمرصم٤مء،680ص . قمٍم اًمٔمٝمقر،988ص ،8ج : أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م،6

 هلل: ُمـ ىمّمٞمدشمف اعمٕمروومف رم ٟمدسم٦م آُم٤مم ُمٜم٘مذ اًمٕم٤ممل )قم٩م( واًمتل ُمٓمٚمٕمٝم٤م: ا67ص ،0ج طمٞمدر احلغم،

 ي٤مطم٤مُمل اًمنميٕم٦م أشم٘مّر وهل يمذا ُمروقم٦م 



  

 968  اًم٘مرسم٤من اًمذي ٟمٕم٤مه اإلٟمجٞمؾ× سلماحل
968 

 قمغم يمتٗمفِ  اًمري٤مؾم٦مُ وشمٙمقن  ،(0)سمٜم٤مً إٕمٓمك وٟمُ  ،ًمٜم٤م وًمدٌ  دُ قًمَ يُ  فُ ٟٓمَّ وأُم٤م اإلؿم٤مراُت ذم ىمقًمف: ) 

ري٤مؾمتف وًمٚمسالم ٓ  ًمٜمٛمق 7رئٞمس اًمسالم  سمدي٤مً أَ  سم٤مً أَ  ىمديراً  اهل٤مً  ُمِمػماً  ويدقمك اؾمٛمف قمجٞمب٤مً 

...(!، ومٝمل واضح٦ٌم سمٞمِّٜم٦ٌم، واًمؼمِّ  ًمٞمثبتٝم٤م ويٕمْمده٤م سم٤محلؼِّ وقمغم ممٚمٙمتف  داودهن٤مي٦م قمغم يمرد 

 واًمرؾمِؾ ؾمقَف ُيٙمرُمٜم٤م اعمقمم ضمؾَّ ؿم٠مٟمفُ 
ِ
ـٍ ُمب٤مرٍك ُيٙمُؿ سمحٙمِؿ  أي أٟمَّٜم٤م ُمٕم٤مَذ إٟمبٞم٤مء سم٤مسم

ـَ ؾمٚمبقا  هلل، وىمد ضمٕمٚمُف ا×داودَ  رئٞمس٤ًم طمس٥َم قمٚمٛمِف وُمٜمِِّف اًمس٤مسمِؼ رهمَؿ ُأٟمقِف اًمٔم٤معملَم اًمذي

 قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم، وذم اًمٜمصِّ اؿم٤مراٌت وُمٕم٤مٍن ضمٚمٞمٚم٦ٍم يتذوىمٝم٤م اًمري٤مؾم٦َم ُمـ إ
ِ
 وآوصٞم٤مء

ِ
ٟمبٞم٤مء

٦ِم!.  أهُؾ اعمٕمروم٦ِم احل٘مَّ

َح سمام ُمْمٛمقٟمُف،   ذم #اٟمفوًمإلٟمجٞمِؾ سمٞم٤مٟمُف اًمِمٞمِِّؼ اجلٛمٞمؾ ذم هذا اعمْمامر، طمٞم٨م سَّ

ىمد  ٟٓمف جمدًا، هواقمٓمق هللظم٤مومقا ا» اًمبنم: يمؾُّ  فُ يسٛمٕمُ   ٍقمٔمٞمؿ سمّمقٍت  ىٜم٤مديُ  اعمب٤مرك فمٝمقره

  .(9)شطمٙمٛمف ؾم٤مقم٦م ضم٤مءت

وجلامل هذا اًمٜمّص واًمبِم٤مرة اًمقاضح٦م ومٞمِف، ٟم٘مُػ قمٚمٞمِف ىمٚمٞماًل، طمٞم٨ُم ضم٤مء ذم سمٕمِض 

سمدي٦م ًمٞمبنم اًمس٤ميمٜملم صمؿ رأي٧م ُماليم٤ًم آظمر ـم٤مئرًا ذم وؾمط اًمسامء ُمٕمف سمِم٤مرة أ 8وم٘مراشمِف: 

وُأقمٓمقه  هللىم٤مئاًل سمّمقٍت قمٔمٞمٍؿ ظم٤مومقا ا 7وؿمٕم٥م*  ىمبٞمٚم٦م وًمس٤منقمغم إرض ويمؾ ُأُم٦م و

واؾمجدوا ًمّم٤مٟمع اًمسامء وإرض اًمبحر يٜم٤مسمٞمع  (6)ديٜمقٟمتفِ  جمدًا ٕٟمف ىمد ضم٤مءت ؾم٤مقم٦م

                                           

َ ُمراد إؿمٕمٞم٤مء اًمٜمبل : عم٤مذا شمٗمرسَّ هذه اًمٕمب٤مرات سمبٜمل إرسائٞمؾ دوُم٤ًم 0 وهمػمه ُمـ إٟمبٞم٤مء سم٠مٟمَُّف  ×! ُم٤مذا ًمق وُمرسِّ

ـُ ُمٕم٤مَذ إٟمبٞم٤مء ؾمٞمقًمُد ًمٜم٤م وًمٌد ُمـ ُصٚمبٜم٤م ذم آظمر اًمزُم٤من...، وأٟمُف ُيٙمُؿ سمحٙمؿ داود يمام ضم٤مء  ×ٟمح

 ذًمؽ ُمتقاشمرًا قمٜمد اعمسٚمٛملم؟.

. 130 -129. أهل البقت ذم الؽتاب ادؼدس: ص474ص أألصل العزى، 7 - 6: 14: شػر يوحـا 2

 .409ص العفد اجلديد، مجعقة الؽتاب ادؼدس دم لبـان، الؽتاب ادؼدس، ،7 - 6: 14رؤيا يوحـا، 

: )ٕٟمف ىمد ضم٤مءت ؾم٤مقم٦م طمٙمِٛمِف(، ذم سمٕمِض اعمّم٤مدر، وٓ ومرق سملم اًمٙمٚمٛمتلم ُمـ طمٞم٨م اًمقاىمِع واًمُٚم٥مِّ يمام 6

، اًمٕمٝمد اجلديد، إٔصؾ 7 - 8: 05وقمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم يمام ذم: ؾمٗمر يقطمٜم٤م  هق واضح.
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  .(0)اعمٞم٤مه*

ُمٜمجل  دوًم٦م سمقاؾمٓم٦م اًمربِّ  طمٙمؿ يمقن ذم اًمدًٓم٦مِ  واضح٦مُ  اُت آؿم٤مرهذِه و

وُم٤م  ،واًمسٜمـ ًمتجديد اًمٗمرائض ٜمتٔمر اعم١مُّمؾاعموهق  آقمٔمؿ اخلٚمٞمٗم٦م ، سم٤مقمتب٤مره#اًمٕم٤ممل

 وشمٕم٤ممم شمب٤مرك اًمرب : يم٠منوهل ٍ أيْم٤ًم ُمٝمٛم٦م ُمس٠مًم٦م شمِمػم امم واًمٗم٘مرة .وصدٍق! طمؼٍّ  ُمـ ضٞمع

 يمؾِّ  قمغم يده وسمسط سمٛمجٞمئف ُ  اعمب٤مركيبدأ طمٙمٛمف سمؾ !،#فمٝمقر اعمٝمدي ىمبؾ ُيٙمؿ مل

  .!آرض

 واًم٘مقاٟملم اًمقضٕمٞم٦م آطمٙم٤مم مجٞمع ٌء ُمـسمري وشمٕم٤ممم شمب٤مرك هللا ٓن  ٌ،وصدق وهذا طمؼٌّ 

ودّم٤مر اًمدٟمٞم٤م  واًمٔم٤معملم اجلب٤مسمرة سم٤ميدي آُمؿ حتٙمؿ وٓ زاًم٧م طمٙمٛم٧م اًمتلاجل٤مئرِة  اعم٤مدي٦م

 سمام يمسب٧م واًمبحرِ  اًمؼمِّ  ذم اًمٗمس٤مدُ  فمٝمرَ » :ضمٚم٧َّم ىمدرشمفُ  ىم٤ملُمٚم١ما اًمدٟمٞم٤م رضمس٤ًم وومس٤مدًا،  اًمذيـ

 .(9)شاًمٜم٤مس ًمٞمُذي٘مٝمؿ سمٕمَض اًمذي قمِٛمٚمقا ًمٕمٚمَّٝمؿ يرضمٕمقن دياي

 ىم٤مل :ىم٤مل ؾمٕمٞمد اخلدري ايب قمـوُمسٜمد امحد وهمػممه٤م،  اًمّمحٞمحلم ُمستدرك وذم

 ُمـ خيرج صمؿفمٚماًم وضمقرًا وقمدواٟم٤ًم،  آرض ألُ متُ  طمتك اًمس٤مقم٦م ٓ شم٘مقم» :’هللا رؾمقل

 . (6)شفمٚماًم وقمدواٟم٤مً  ام ُمٚمئ٧مه٤م ىمسٓم٤ًم وقمدًٓ يميٛمألُ  ُمـسمٞمتل اهؾ

                                            

 - 8، اًمٗم٘مرات 05. اًمٕمٝمد اجلديد، ؾمٗمر اًمرؤي٤م )رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت(، اإلصح٤مح 575ص اًمٕمؼمي،

اًمٕمٝمد اجلديد، مجٕمٞم٦م  ،7 - 8: 05ؾمٗمرًا، ُمٍم. ؾمٗمر يقطمٜم٤م  76، اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 7

. واًمٜمص يمام ذم شمرمج٦م: أهؾ اًمبٞم٧م ذم اًمٙمت٤مب 519ص ب اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من، اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،اًمٙمت٤م

 .061 - 099عم٘مدس: ص

، اًمٕمٝمد اجلديد، إصؾ اًمٕمؼمي. اًمٕمٝمد اجلديد، ؾمٗمر اًمرؤي٤م 7 -8: 05: ؾمٗمر اًمرؤي٤م:اإلصح٤مح رىمؿ 0

ت٤مب اعم٘مّدس ذم ، دار اًمٙم995- 996ص ،7 - 8، اًمٗم٘مرات 05)رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت(، اإلصح٤مح 

، اًمٕمٝمد اجلديد، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم 7 - 8: 05اًم٘م٤مهرة، ُمٍم.رؤي٤م يقطمٜم٤م،  اًمنمق إوؾمط،

 اًمٙمت٤مب اعم٘مدس. ًمبٜم٤من،

 .50: ؾمقرة اًمروم: آي٦م 9

سم٤مظمتالف يسػم رم اًمٚمٗمظ، وأمحد سمـ  6:010ورواه اسمقٟمٕمٞمؿ رم طمٚمٞمتف  447: 5: ُمستدرك اًمّمحٞمحلم 6
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 وخيٞمٗمقن ي٘متٚمقن ، يمٞمػضمب٤مسمرة ُمٚمقك ُمـ آُم٦م هذه ويح»: ىم٤مل ’اًمٜمبل وقمـ 

ّٓ  اعمٓمٞمٕملم ، وم٤مذا اراد سم٘مٚمبفِ  ُمٜمٝمؿ ويٗمرُّ  سمٚمس٤مٟمفِ  يّم٤مٟمٕمٝمؿ اعمت٘مل ، وم٤معم١مُمــم٤مقمتٝمؿافمٝمَر  ُمـ إ

 اُم٦م يّمٚمح ُم٤م يِم٤مء ان ضمب٤مر، وهق اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ قمزيزًا ىمّمؿ  ُآؾمالم ٕمٞمدَ يُ  ان ّ َ وضمؾقمّز  هللا

واطمد  ٓ يقماًمدٟمٞم٤م إ ُمـ يبؼ ًمق مل ي٤م طمذيٗم٦م: »×وم٘م٤مل..، امم أن ي٘مقل...ش.ومس٤مده٤مسمٕمد 

، وئمٝمر يديف قمغم اعمالطمؿ جيري سمٞمتل اهؾ  ٌ ُمـرضمؾ يٛمٚمؽطمتك  اًمٞمقم ذًمؽ هللا لًمٓمقّ 

 .(0)ش٤مباحلس وهق رسيع وقمده، ٓ خيٚمػ آؾمالم

دت قمغم وطمدِة اهلدِف   ٦ِم اًمتل أيمَّ ت قمٚمٞمَؽ اًمٙمثػُم ُمـ اًمٗم٘مراِت اعمٝمٛمَّ هذا وىمد ُمرَّ

إقمٔمِؿ وسملَم اعمّمٚمِح واعمٜم٘مِذ اًمذي ؾمٞمنمُق قمٚمٞمٜم٤م ذم آظمِر اًمزُم٤من  هللواعمنموِع سملم ذسمٞمح ا

 وإوصٞم٤مء
ِ
 هلل، سمؾ يم٠مٟمَّام رأى وضمَف اسمقضمٝمِف اًمرسم٤منِّ اعمٜمػِم، ومٛمـ رآُه ومٙم٠مٟمَّام رأى مجٞمَع إٟمبٞم٤مء

 وإوصٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم، سمؾ يم٠مٟمَّام 
ِ
شمب٤مرَك وشمٕم٤ممم!، وُمـ ٟمٍمُه ومٝمق يمٛمـ ٟمٍَم مجٞمَع إٟمبٞم٤مء

!. هللٟمٍَم ا ٌ ضمكمٌّ  شمٕم٤ممم، وهق يمذًمَؽ وإُمُر سملمِّ

ذم اًمٗمّمقِل اًمس٤مسم٘م٦ِم دمْد قَمجب٤ًم، وإًمٞمَؽ واطمدًا  وإذا رضمٕم٧م ًمٚمٜمّمقِص اًمتل أصمبتٜم٤مه٤م 

 ؾمبٞمِؾ اعمث٤مِل ٓ احلٍِم: ُمٜمٝم٤م، قمغم

وؾمٛمٕم٧م يمّمقت مجع يمثػم ويمّمقت ُمٞم٤مه يمثػمة ويمّمقت رقمقد ؿمديدة ىم٤مئٚم٦م  8

وٟمتٝمٚمؾ وٟمٕمٓمف اعمجد ٕنَّ  ًمٜمٗمرح 7هٚمٚمقي٤م وم٤مٟمف ىمد ُمٚمؽ اًمرب اإلًمف اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء* 

وُأقمٓمٞم٧م أن شمٚمبس سمزًا ٟم٘مٞم٤ًم هبٞم٤ًم ٓن اًمبز  8واُمرأشمف هٞم٠مت ٟمٗمسٝم٤م*  قمرَس اخلروف ىمد ضم٤مء

وىم٤مل زم ايمت٥م ـمقسمك ًمٚمٛمدقمقيـ إمم قمِم٤مء قمرس اخلروف وىم٤مل  9شمؼمرات اًم٘مديسلم*  هق

ومخررت أُم٤مم رضمٚمٞمف ٕؾمجد ًمف وم٘م٤مل زم اٟمٔمر ٓ شمٗمٕمؾ أٟم٤م  01اًمّم٤مدىم٦م*  هللهذه هل أىمقال ا

                                            

ػمهؿ، واًمسٞمقـمك رم شمٗمسػم أيف )ومٝمؾ يٜمٔمرون آ اًمس٤مقمف...( ُمـ ؾمقرة وهم 68: 6طمٜمبؾ ذم ُمسٜمده 

 .48: 8 ’حمٛمد 

، 9، ب99. سمره٤من اعمت٘مك:ص78، ب 558. يٜم٤مسمٞمع اعمقده: ص99، ح 050، ب 711: هم٤مي٦م اعمرام: ص0

 .0، ف 5، ب 89. قم٘مد اًمدرر: ص09ح
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وم٤من ؿمٝم٤مدة يسقع هل روح  هللقمبد ُمٕمؽ وُمع إظمقشمؽ اًمذيـ قمٜمدهؿ ؿمٝم٤مدة يسقع اؾمجد 

٦م وإذا ومرس اسمٞمض واجل٤مًمس قمٚمٞمف يدقمك أُمٞمٜم٤ًم وص٤مدىم٤ًم صمؿ رأي٧م اًمسامء ُمٗمتقطم 00اًمٜمبقة* 

وقمٞمٜم٤مه يمٚمٝمٞم٥م ٟم٤مر وقمغم رأؾمف شمٞمج٤من يمثػمة وًمف اؾمٌؿ  09وسم٤مًمٕمدل ُيٙمؿ وُي٤مرب* 

ّٓ ُمٙمتقٌب ًمٞمس اطمٌد يٕمرومُف  وهق ُمترسسمؾ سمثقب ُمٖمٛمقس سمدٍم ويدقمك اؾمٛمُف  06هق*  إ

سمٞمض ٓسمسلم سمزًا اسمٞمض  وإضمٜم٤مد اًمذيـ ذم اًمسامء يم٤مٟمقا يتبٕمقٟمف قمغم ظمٞمؾٍ  05* هلليمٚمٛم٦م ا

وُمـ ومٛمف خيرج ؾمٞمٌػ ُم٤مٍض ًمٙمل يرضب سمف إُُمؿ وهق ؾمػمقم٤مهؿ سمٕمّم٤ًم ُمـ  04وٟم٘مٞم٤ًم* 

وًمف قمغم  08اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء*  هللطمديد وهق يدوس ُمٕمٍمة مخر ؾمخط وهمْم٥م ا

ورُأي٧م ُماليم٤ًم واطمدًا  07صمقسمف وقمغم ومخذه اؾمٌؿ ُمٙمتقٌب ُمٚمؽ اعمٚمقك ورب إرسم٤مب* 

ٍمخ سمّمقٍت قمٔمٞمٍؿ ىم٤مئاًل جلٛمٞمع اًمٓمٞمقر اًمٓم٤مئرة ذم وؾمط اًمسامء هٚمؿ واىمٗم٤ًم ذم اًمِمٛمس وم

ًمٙمل شم٠ميمكم حلقم ُمٚمقك و حلقم ىمقاد وحلقم أىمقي٤مء  08اضمتٛمٕمل إمم قمِم٤مء اإلًمف اًمٕمٔمٞمؿ* 

ورأي٧م  09وحلقم ظمٞمؾ واجل٤مًمسلم قمٚمٞمٝم٤م وحلقم اًمٙمؾ طمرًا وقمبدًا صٖمػمًا ويمبػمًا* 

طمرسم٤ًم ُمع اجل٤مًمس قمغم اًمٗمرس وُمع  اًمقطمش وُمٚمقك إرض وأضمٜم٤مدهؿ جمتٛمٕملم ًمٞمّمٜمٕمقا

وم٘مبض قمغم اًمقطمش واًمٜمبل اًمٙمذاب ُمٕمف اًمّم٤مٟمع ىمداُمف أي٤مت اًمتل هِب٤م أضؾَّ  91ضمٜمده* 

اًمذيـ ىمبٚمقا ؾمٛم٦م اًمقطمش واًمذيـ ؾمجدوا ًمّمقرشمف وـمرح آصمٜم٤من طمٞملم إمم سمحػمة اًمٜم٤مر 

ومجٞمع  واًمب٤مىمقن ىمتٚمقا سمسٞمػ اجل٤مًمس قمغم اًمٗمرس اخل٤مرج ُمـ ومٛمف 90اعمت٘مدة سم٤مًمٙمؼمي٧م* 

(0)اًمٓمٞمقر ؿمبٕم٧م ُمـ حلقُمٝمؿ*

ُمع اعمّمٚمِح  وم٘مد ىمرَن اًمب٤مري ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف اعمٜمٞمػ ىمْمٞم٦ََّم اًمذسمٞمِح إقمٔمِؿ وشمٙمريٛمفِ  

اًمِمجرِة اًمٓم٤مهرِة اعمب٤مريم٦ِم، وُمنموقمٝم٤م  واعمخٚمِِّص ذم آظمِر اًمزُم٤من واٟمتّم٤مرِه اًمس٤مطمِؼ ومٝمام ُمـ

                                           

ي. العفد اجلديد، شػر الرؤيا ، العفد اجلديد، األصل العز21 -6: 19: شػر الرؤيا: األصحاح رقم 1

، دار الؽتاب ادؼّدس دم 228 ـ 227ص ،21 - 6، الػؼرات 19)رؤيا يوحـا الالهويت(، اإلصحاح 

، العفد اجلديد، مجعقة الؽتاب ادؼدس دم 21 - 1: 19الؼاهرة، مرص. رؤيا يوحـا،  الؼق األوشط،

 .415ص الؽتاب ادؼدس، لبـان،
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َم ُمزيُد سمٞم٤مٍن طمقَل اًم  ُم٧م ذم اًمٗمّمقِل اإلهلّل واطمٌد...اًمخ!. وىمد شم٘مدَّ ٜمّمقِص اًمتل ٟم٘مدَّ

 اًمس٤مسم٘م٦ِم، ٟمٙمتٗمل هب٤م!.



  
 اًمٗمّمؾ اًمس٤مدس

950 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس
ِْ عن أرِض  أنصارِيمذبِح السبِط ً بَاُن األسفاِر املقدَّس
 املَامني



  

 959  اًم٘مرسم٤من اًمذي ٟمٕم٤مه اإلٟمجٞمؾ× سلماحل
959 

 



  
ؾم٦ِم قمـ أرِض ُمذسمِح اًمسبِط وأٟمّم٤مرِه اعمٞم٤مُملم  سمٞم٤مُن إؾمٗم٤مِر اعم٘مدَّ
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دهقِر قمغم قمٚمٍؿ واـمالٍع يم٤مُمٍؾ ذم يمؾِّ اًمٕمّمقِر واًم وم٘مد يم٤من إٟمبٞم٤مُء واًمرؾمُؾ^ 

سمٛمٍمِع اًمسبِط اعمب٤مرك وذسمحِف ويمٞمٗمٞم٦َِّم ؾمٗمِؽ دُمِف اًمٓم٤مهر اًمنميِػ وُم٤م جيري قمغم آِل 

اًمرؾمقِل إيمرِم ذم شمٚمَؽ اًمقاىمٕم٦ِم إًمٞمٛم٦ِم...!، يمٞمَػ ٓ!، وهق اًمقري٨م إشمؿ وإيمٛمؾ 

ُؾ ذسمحِف خلّم٤مهلؿ وذائٕمٝمؿ، سمؾ ًمٙمؾِّ ىمدؾمٞمَّتٝمؿ وـمٝم٤مرهتؿ، ويم٤مٟم٧م قمٜمدهؿ شمٗم٤مصٞم

اعمِمجل ًمٙمؾِّ همٞمقٍر، وأرض ُمذسمحِف ذات اًمٙمرِب واًمبالء!، وىمد أظمؼمهؿ سمذًمَؽ وأـمٚمٕمٝمؿ 

قمٚمٞمِف ضمب٤ّمُر اًمسامواِت وإرِض، وأصمب٧َم ذًمَؽ ذم يمتبٝمؿ وأؾمٗم٤مرهؿ وصحٗمٝمؿ 

ِس ذم يمقهن٤م هل اًمب٘مٕم٦ُم اعمب٤مريم٦ِم اًمٓم٤مهرِة!: وًمٚمقصقِل إمم   اصمب٤مُت أرِض اعمذسمِح اعم٘مدَّ

٦ِم قمغم يمقهن٤م هَل إرُض اعمب٤مريم٦ُم اعمٕمٜمٞم٦َُّم سمٙمؾِّ ذًمَؽ،  ذًمَؽ، جي٥ُم أن ٟمستٕمرَض سمٕمَض إدًمَّ

 وُمٜمٝم٤م:

 : إذا ُنس ف  الشيُ ، بُطن  العجُ !:1

٦ٍم داُمٖم٦ٍم ُمـ يمقٟمِف هق اًمذسمٞمُح   َم ُمـ اًمٗمّمقِل اًمس٤مسم٘م٦ِم، وُم٤م اطمتقشمُف ُمـ أدًمَّ وم٢مٟمَُّف مم٤م شم٘مدَّ

 واًمرؾمِؾ قمٚمٞمٝمُؿ اًمسالم...اًمخ!، وم٤مذا 
ِ
ـُ إٟمبٞم٤مء ُس، وهق اًمسبُط اًمِمٝمٞمُد واسم اعمب٤مرُك اعم٘مدَّ
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ُمذسمحِف اعمب٤مرك، واؾمتدًمٚمٜم٤م قمغم وىمٕمتِف إًمٞمٛم٦ِم، ويقُمِف قمرومٜم٤م ذًمؽ، اؾمتدًمٚمٜم٤م قمغم ُمٙم٤مِن  

 أسمدًا!.
ٍ
 اًمٕمٔمٞمِؿ اعمٝمقِل، ُمب٤مذًة وُمـ دوِن قمٜم٤مء

 : صساحُِ الدصىص  يف ذلك!:2

ُم٤م ضم٤مء ذم ؾمٗمر ارُمٞم٤م  قمالوة قمغم ذًمؽ، وم٘مد ضم٤مءت اًمٜمّمقُص سُي٦م ذم ذًمؽ!، وُمٜمٝم٤م

 :×اًمٜمبل

يم٤مهن٤مر  هذا اًمّم٤مقمد يم٤مًمٜمٞمؾ ــُم وؾم٘مٓمقا. قمثرواهنر اًمٗمرات  سمج٤مٟم٥م اًمِمامل ﴿ذم

 اعمريمب٤مت وهٞمجل ايتٝم٤م اخلٞمؾ ... اصٕمدي*﴿ ٘مقل:ي ان امم*﴾ ...(0)٤ماُمقاضمٝمـ شمتالـمؿ

 . ومٝمذا اًمٞمقماًم٘مقس اًم٘م٤مسمْمقن واًمٚمقديقن اعمجـ اًم٘م٤مسمْم٤من وومقط ، يمقشآسمٓم٤مل وًمتخرج

 ُمـ ويرشمقي ويِمبع اًمسٞمػ ؾومٞم٠ميم ُمبٖمْمٞمف ُمـ ًمالٟمت٘م٤مم ٟم٘مٛم٦م  ّ اجلٜمقد يقمًمٚمسٞمد رب

آقمداء  ُمـ هذا آٟمت٘م٤مم ذم اًمسب٥م ان ×شمذيمر اًمتقراة وذم ؾمٗمر ارُمٞم٤م اًمٜمبّل  صمؿ .دُمٝمؿ*﴾

. وقمٚمٞمِف (9)﴾ش*اًمٗمراتقمٜمد هنر  اًمِمامل ارض ذم  ّ اجلٜمقد ذسمٞمح٦مرب دًمٚمسٞمّ  ان*﴿: هق ُم٤م يكم

َـّ إقمٛمك ُيسُّ   سمحرارهت٤م ًمٙمٜمَُّف ٓ يراه٤م!. وم٘مد سم٤مٟم٧ِم اًمِمٛمُس ذم ُضح٤مه٤م!، وًمٙم

 : اشازُة الدخًن ألزض  املربح :3

وىمد ضم٤مءت اإلؿم٤مراُت واضح٦م اًمدًٓم٦ِم ذم أؾمٗم٤مِر اإلٟمجٞمؾ قمغم يمقهن٤م هل اًمب٘مٕم٦ُم 

 اعمب٤مريم٦ُم اعمٕمٜمٞم٦َُّم، وُمـ ذًمؽ:

                                           

 ٕمض اعمّم٤مدر، واعمراُد واطمٌد.اُمقاهٝمـ٤م: ذم سم : شمتالـمؿ0

، العفد الؼديم. الؽتاب ادؼدس بالؾغة العربقة، العفد الؼديم، شػر ارمقا حتت 10 - 3: 46شػر ارمقا  :2

. شػر 155، مرص. الؽتاب ادؼدس حتت ادجفر: ص10 -3: الػؼرات 46، اإلصحاح 28رقم 

. مع 1060ص لبـان، الؽتاب ادؼدس،، العفد الؼديم، مجعقة الؽتاب ادؼدس دم 10 - 3: 46إرمقا 

 فرٍق يسر بغ ظبارات ادسمجغ.
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سمٕمد هذا ٟمٔمرت وإذا مجع يمثػم مل يستٓمع اطمد أن يٕمده ُمـ يمؾ إُُمؿ واًم٘مب٤مئؾ 9* ﴿

٦م واىمٗمقن أُم٤مم اًمٕمرش وأُم٤مم اخلروف ُمترسسمٚملم سمثٞم٤مب سمٞمض وذم واًمِمٕمقب وإًمسٜم

وهؿ يٍمظمقن سمّمقت قمٔمٞمؿ ىم٤مئٚملم اخلالص إلهلٜم٤م اجل٤مًمس  01أيدهيؿ ؾمٕمػ اًمٜمخؾ* 

ومجٞمع اعمالئٙم٦م يم٤مٟمقا واىمٗملم طمقل اًمٕمرش واًمِمٞمقخ  00قمغم اًمٕمرش وًمٚمخروف* 

ىم٤مئٚملم آُملم  09* هللواحلٞمقاٟم٤مت إرسمٕم٦م وظمروا أُم٤مم اًمٕمرش قمغم وضمقهٝمؿ وؾمجدوا 

 06واًم٘مقة إلهلٜم٤م إمم أسمد أسمديـ آُملم*  واًم٘مدرة اًمؼميم٦م واعمجد واحلٙمٛم٦م واًمِمٙمر واًمٙمراُم٦م

زم ه١مٓء اعمترسسمٚمقن سم٤مًمثٞم٤مب اًمبٞمض ُمـ هؿ وُمـ أيـ  وأضم٤مب واطمد ُمـ اًمِمٞمقخ ىم٤مئالً 

وم٘مٚم٧م ًمف ي٤م ؾمٞمد أٟم٧م شمٕمٚمؿ وم٘م٤مل زم ه١مٓء هؿ اًمذيـ أشمقا ُمـ اًمْمٞم٘م٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م  05أشَمقا* 

 هللُمـ اضمؾ ذًمؽ هؿ أُم٤مم قمرش ا 04همسٚمقا صمٞم٤مهبؿ وسمٞمْمقا صمٞم٤مهبؿ ذم دم اخلروف*  وىمد

ًمـ جيققمقا سمٕمد  08وخيدُمقٟمف هن٤مرا وًمٞماًل ذم هٞمٙمٚمف واجل٤مًمس قمغم اًمٕمرش ُيؾ ومقىمٝمؿ* 

 ٕن اخلروف اًمذي ذم 07وًمـ يٕمٓمِمقا سمٕمد وٓ شم٘مع قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٛمس وٓ رء ُمـ احلر* 

 طمّٞم٦ٍم ويٛمسح اش يرقم٤مهؿ وي٘مت٤مدهؿ إمم يٜموؾمط اًمٕمر
ٍ
يمؾ دُمٕم٦ٍم ُمـ  هلل٤مسمٞمع ُم٤مء

 .(0)قمٞمقهنؿ*﴾

واًمٗمراُت اعمب٤مرك رُمزُه اًمٜمخٞمؾ اعمخٞمُِّؿ قمغم ضٗم٤مومِف اًمٓمٞمِّب٦ِم، وىمد ضم٤مءت شمٚمَؽ اإلؿم٤مراُت  

 ذم طمدي٨ِم أهِؾ سمٞم٧ِم اًمٕمّمٛم٦ِم واًمٓمٝم٤مرِة قمٚمٞمٝمُؿ اًمّمالُة واًمسالُم، وُمـ ذًمؽ:

٤مضمجتِف ُمع اًمٕم٤مملِ اًمٜمٍمان اًمذي ىم٤مل ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر قمٚمٞمِف اًمّمالُة واًمسالُم ذم حم 

ـِ احل٘مٞم٘م٦ِم وأهٚمٝم٤م:  يم٤مَن يبح٨ُم قم

٤م ﴿ ، َْٕرسَمِع ؾَم٤مقَم٤مٍت وٟمِّْمٍػ ٞمَْقُم اًمَِّذي وَ اًم*...وَأُمَّ
ِ
ًَمَدْت ومِٞمف َُمْرَيُؿ، وَمُٝمَق َيْقُم اًمثَّاَلصَم٤مء

                                           

، اًمٕمٝمد اجلديد، إصؾ اًمٕمؼمي. اًمٕمٝمد اجلديد، ؾمٗمر اًمرؤي٤م 07 -9: 7: ؾمٗمر اًمرؤي٤م: اإلصح٤مح رىمؿ 0

، دار اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس ذم اًمنمق 991ص ،07 - 9، اًمٗم٘مرات 7)رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت(، اإلصح٤مح 

اًمٕمٝمد اجلديد، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من،  ،07 - 9: 7ٍم. رؤي٤م يقطمٜم٤م، اًم٘م٤مهرة، ُم إوؾمط،

 اًمٙمت٤مب اعم٘مدس.
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ـَ اًمٜمََّٝم٤مِر، واًمٜمََّٝمُر اًمَِّذي َوًَمَدْت قَمَٚمٞمْف َُمْرَيُؿ قِمٞمَسك  ف؟، ىَم٤مَل ٓ، ىَم٤مَل ُهَق َهْؾ شَمْٕمِرومُ  ÷ُِم

٤م ٤مًمَٙمْرِم وًَمٞمَْس ُيَس٤مَوى سمِ اًمُٗمَراُت وقَمَٚمٞمْف ؿَمَجُر اًمٜمَّْخِؾ واًم ٌء ًمِْٚمُٙمُروِم واًمٜمَِّخٞمِؾ وَم٠َمُمَّ ُٗمَراِت َرْ

َن ٞمَْقُم اًمَِّذي طَمَجَب٧ْم ومِٞمف ًمَِس٤مهَن٤َم وَٟم٤مَدى ىَمٞمُْدوُس ُوًْمَده وَأؿْمٞم٤َمقَمف وَم٠َمقَم٤مُٟمقه وَأظْمَرضُمقا آَل قِمْٛمَرااًم

.(0)وَمِٝمْٛم٧َم...*﴾ت٤َمسمِف وَمَٝمْؾ قَمَٚمٞمَْؽ ذِم يمَِت٤مسمِف وقَمَٚمْٞمٜم٤َم ذِم يمِ  هللًمِٞمَٜمُْٔمُروا إمَِم َُمْرَيَؿ وَمَ٘م٤مًُمقا هَل٤َم َُم٤م ىَمصَّ ا

ذم يمؾِّ اًمٕمّمقِر قمغم قمٚمٍؿ طمْمقريٍّ يم٤مُمٍؾ،  روم٧م أّٟمُف يم٤من إٟمبٞم٤مُء واًمرؾمُؾ^وىمد قم 

ؾ ي٘ملٍم ُمٓمٚمٍؼ، سمٛمٍمِع ؾمبٓمِٝمؿ وذسمحِف ويمٞمٗمٞم٦َِّم ؾمٗمِؽ دُمِف اًمٓم٤مهر، وُم٤م جيري قمغم آِل سم

قمٚمٞمِف وآًمِف ذم شمٚمَؽ اًمقاىمٕم٦ِم إًمٞمٛم٦ِم، ومٝمق وريثٝمؿ إشمؿ  هللاًمرؾمقِل إيمرِم حمٛمٍد صغم ا

وإيمٛمؾ، ويم٤مٟم٧م قمٜمدهؿ شمٗم٤مصٞمُؾ ذسمحِف اعمِمجل ًمٙمؾِّ همٞمقٍر، وأرض ُمذسمحِف ذات اًمٙمرِب 

وىمد أظمؼمهؿ سمذًمَؽ وأـمٚمٕمٝمؿ قمٚمٞمِف ضمب٤ّمُر اًمسامواِت وإرِض، وأصمب٧َم ذًمَؽ ذم واًمبالء!، 

 يمتبٝمؿ وأؾمٗم٤مرهؿ وصحٗمٝمؿ 

 : كىنُه اأُلسىة والكدوة:1

ىمد اختذوُه ُأؾمقًة وىمدوًة هلؿ، ُمٜمُذ أن ـمٚمبقُه ومٕمرومقُه، صمؿَّ  ^وم٤مّن إٟمبٞم٤مء واًمرؾمؾِ  

٦ُم ذم ذًمَؽ يمثػمٌة أطمبّ  قُه، صمؿَّ قمِم٘مقُه، ومذاسمقا ومٞمِف ذوسم٤مٟم٤ًم أٟمس٤مهؿ آُٓمٝمؿ وُمّم٤مئبٝمؿ!، وإدًمَّ

ضمّدًا، ٓ ؾمبٞمؾ ًمإلـم٤مًم٦ِم ومٞمٝم٤م، ؾمقى سمٕمض اإلؿم٤مرات!، ومٚم٘مد وىمٗم٧َم قمغم ٟمّمقِص إؾمٗم٤مِر 

ؾم٦ِم وومٞمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ ذًمؽ!، وًمٙمـ سم٘مل اًم٘مقُل ذم ُمقروصمٜم٤م اًمديٜملِّ اعمب٤مرك، وُمـ ذًمؽ  اعم٘مدَّ

 ٤مضم٤مء ذم اخلؼِم: ُم

سمـ أيب ظمٚمػ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ  هلل، ىم٤مل: طمدصمٜمل ؾمٕمد سمـ قمبد ا&طمدصمٜمل أيب 

، قمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من، قمٞمسك وحمٛمد سمـ احلسلم سمـ أيب اخلٓم٤مب ويٕم٘مقب سمـ يزيد مجٞمٕم٤مً 

                                           

 ، واحلدي٨ُم ـمقيٌؾ وُمٝمؿٌّ أظمذٟم٤م ُمٜمُف ُمقضَع احل٤مضم٦م!.580 ـ 578ص - 0ج : اًمٙم٤مذم، اًمٙمٚمٞمٜمل:0
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شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف: )واذيمر ذم  هلل، ىم٤مل: ان إؾمامقمٞمؾ اًمذي ىم٤مل ا×هللقمٛمـ ذيمره، قمـ أيب قمبد ا

، مل يٙمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ (0)امقمٞمؾ اٟمف يم٤من ص٤مدق اًمققمد ويم٤من رؾمقٓ ٟمبٞم٤م(اًمٙمت٤مب إؾم

إمم ىمقُمف وم٠مظمذوه ومسٚمخقا ومروة رأؾمف ووضمٝمف،  هلل، سمؾ يم٤من ٟمبٞم٤م ُمـ إٟمبٞم٤مء سمٕمثف ا×إسمراهٞمؿ

سمٕمثٜمل إًمٞمؽ ومٛمرن سمام ؿمئ٧م، وم٘م٤مل: زم أؾمقة  هللن اإشمب٤مرك وشمٕم٤ممم وم٘م٤مل:  هللوم٠مشم٤مه ُمٚمؽ قمـ ا

  .(9)×سمام يّمٜمع سم٤محلسلم

، قمـ حمٛمد سمـ قمٜمٝمام مجٞمٕم٤مً  ،هلل، قمـ ؾمٕمد سمـ قمبد اهللطمدصمٜمل أيب رمحف اذم ظمؼٍم آظمر: و 

 هللىم٤مل: اٟمف يم٤من  ×هلل، قمـ أيب قمبد ا(6)قمـ قمامر سمـ ُمروان، قمـ ؾمامقم٦م سمـ ُمٝمران ،ؾمٜم٤من

شمسٚمط قمٚمٞمف ىمقُمف وم٘منموا ضمٚمدة وضمٝمف وومروة رأؾمف، وم٠مشم٤مه رؾمقل ُمـ رب  ٟمبٞم٤مً  رؾمقًٓ 

ُمرن سمٓم٤مقمتؽ أي٘مرؤك اًمسالم وي٘مقل: ىمد رأي٧م ُم٤م صٜمع سمؽ وىمد  اًمٕم٤معملم وم٘م٤مل ًمف: رسمؽ

  .(5)ومٛمرن سمام ؿمئ٧م، وم٘م٤مل: يٙمقن زم سم٤محلسلم أؾمقة

طمدصمٜمل حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمرزاز، قمـ حمٛمد سمـ احلسلم سمـ أيب اخلٓم٤مب  وذم ظمؼٍم آظمر: 

وأمحد سمـ احلسـ سمـ قمكم سمـ ومْم٤مل، قمـ أسمٞمف، قمـ ُمروان سمـ ُمسٚمؿ، قمـ سمريد سمـ ُمٕم٤موي٦م 

 هللأظمؼمن قمـ إؾمامقمٞمؾ اًمذي ذيمره ا هلل: ي٤م سمـ رؾمقل ا×هللجكم، ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمبد ااًمٕم

                                           

 . 067: يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات: ص0

. وُمـ اًمرواي٤مت إظُمرى 76: 0. رواه ذم قمٚمؾ اًمنمائع 997: 55. اًمبح٤مر 067: يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات: ص9

أيْم٤ًم: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ احلسـ سمـ قمكم سمـ ُمٝمزي٤مر، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده قمكم سمـ ُمٝمزي٤مر، قمـ حمٛمد سمـ 

شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف: )واذيمر ذم  هلل، ىم٤مل: إن إؾمامقمٞمؾ اًمذي ىم٤مل ا×هللؾمٜم٤من، قمٛمـ ذيمره، قمـ أيب قمبد ا

 هللوضمٝمف ورأؾمف، وم٠مشم٤مه ُمٚمؽ وم٘م٤مل: إن ااًمٙمت٤مب إؾمامقمٞمؾ اٟمف يم٤من ص٤مدق اًمققمد(، اظمذ ومسٚمخ٧م ومروة 

سمٕمثٜمل إًمٞمؽ ومٛمرن سمام ؿمئ٧م، وم٘م٤مل: زم أؾمقة سم٤محلسلم اسمـ قمكم )قمٚمٞمٝمام اًمسالم(. يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات: 

 .997: 55. اًمبح٤مر 068-069

، ويمالمه٤م صحٞمح، ٓن ؾمامقم٦م ×هلل: ذم قمٚمؾ اًمنمائع: ؾمامقم٦م سمـ ُمٝمران قمـ أيب سمّمػم قمـ أيب قمبد ا6

 وُمع اًمقاؾمٓم٦م. سمال واؾمٓم٦م ×يروي قمٜمف

 .75: 0. رواه ذم قمٚمؾ اًمنمائع 997: 55. اًمبح٤مر 068: يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات: ص5
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ذم يمت٤مسمف طمٞم٨م ي٘مقل: )واذيمر ذم اًمٙمت٤مب إؾمامقمٞمؾ اٟمف يم٤من ص٤مدق اًمققمد ويم٤من رؾمقٓ ٟمبٞم٤م(،  

ن إ: ×، وم٤من اًمٜم٤مس يزقمٛمقن أٟمف إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ، وم٘م٤مل×أيم٤من إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ

ُمـ  مم٢ميمٚمٝم٤م ىم٤مئام ص٤مطم٥م ذيٕم٦م، وم هللاهٞمؿ، وان إسمراهٞمؿ يم٤من طمج٦م إؾمامقمٞمؾ ُم٤مت ىمبؾ إسمر

: ذاك إؾمامقمٞمؾ سمـ طمزىمٞمؾ ×ذن، وم٘مٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك ومٛمـ يم٤من. ىم٤ملإرؾمؾ إؾمامقمٞمؾ أُ 

ًمف قمٚمٞمٝمؿ ومقضمف  هللإمم ىمقُمف ومٙمذسمقه وم٘متٚمقه وؾمٚمخقا وضمٝمف، ومٖمْم٥م ا هلل، سمٕمثف ا×اًمٜمبل

ٟم٤م اؾمٓم٤مـم٤مئٞمؾ ُمٚمؽ اًمٕمذاب وضمٝمٜمل أ ؾمٓم٤مـم٤مئٞمؾ ُمٚمؽ اًمٕمذاب، وم٘م٤مل ًمف: ي٤م إؾمامقمٞمؾاإًمٞمف 

ن ؿمئ٧م، وم٘م٤مل ًمف إؾمامقمٞمؾ: ٓ طم٤مضم٦م زم ذم إقمذب ىمقُمؽ سم٠مٟمقاع اًمٕمذاب إًمٞمؽ رب اًمٕمزة ٕ

إًمٞمف ومام طم٤مضمتؽ ي٤م إؾمامقمٞمؾ، وم٘م٤مل: ي٤م رب اٟمؽ أظمذت اعمٞمث٤مق ًمٜمٗمسؽ  هللذًمؽ. وم٠موطمك ا

أُمتف سم٤محلسلم  سم٤مًمرسمقسمٞم٦م وعمحٛمد سم٤مًمٜمبقة وٕوصٞم٤مئف سم٤مًمقٓي٦م وأظمؼمت ظمػم ظمٚم٘مؽ سمام شمٗمٕمؾ

إمم اًمدٟمٞم٤م طمتك يٜمت٘مؿ سمٜمٗمسف  ن شمٙمرَّ أ ×ُمـ سمٕمد ٟمبٞمٝم٤م، واٟمؽ وقمدت احلسلم ÷سمـ قمكم

ن شمٙمرن إمم اًمدٟمٞم٤م طمتك اٟمت٘مؿ ممـ ومٕمؾ ذًمؽ يب يمام إممـ ومٕمؾ ذًمؽ سمف، ومح٤مضمتل إًمٞمؽ ي٤م رب 

 . (0)×إؾمامقمٞمؾ سمـ طمزىمٞمؾ ذًمؽ، ومٝمق يٙمر ُمع احلسلم هلل، ومققمد ا×شمٙمر احلسلم

 مبىسُّن والبشفُّع:: كان هلاًل ل2

َع هلؿ، وًم٘مد قمِرومتُف مجٞمُع اًمٕمقامل سمذًمؽ، وأدريم٧م   وم٘مد شمقؾّمَؾ سمِف طمتك اعمالئٙم٦ُم وشمِمٗمَّ

ؾم٦ِم!، وسم٘مل  ت سمَؽ اإلؿم٤مراُت اًمقاضح٦ُم ذم ٟمّمقِص إؾمٗم٤مِر اعم٘مدَّ ُم٘م٤مُمُف وىمرسمُف، وىمد ُمرَّ

 اًم٘مقُل ذم ُمقروصمٜم٤م اًمديٜملِّ اعمب٤مرك، وُمـ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم اخلؼم: 

حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًم٘مرر اًمرزاز اًمٙمقذم، ىم٤مل: طمدصمٜمل ظم٤مزم حمٛمد سمـ احلسلم طمدصمٜمل  

سمـ اًم٘م٤مؾمؿ  هللسمـ أيب اخلٓم٤مب، ىم٤مل: طمدصمٜمل ُمقؾمك سمـ ؾمٕمدان احلٜم٤مط، قمـ قمبد ا

ن احلسلم إي٘مقل:  ×هللاحلرضُمل، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؿمٕمٞم٥م اعمٞمثٛمل، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمبد ا

هيبط ذم اًمػ ُمـ اعمالئٙم٦م ومٞمٝمٜمئ ن إ ×قمز وضمؾ ضمؼمئٞمؾ هللُمر اأعم٤م وًمد  ÷سمـ قمكم
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قمغم ضمزيرة ذم  ×، ىم٤مل: ويم٤من ُمٝمبط ضمؼمئٞمؾ×وُمـ ضمؼمئٞمؾ هللُمـ ا ’هللرؾمقل ا

اًمبحر، ومٞمٝم٤م ُمٚمؽ ي٘م٤مل ًمف: ومٓمرس، يم٤من ُمـ احلٛمٚم٦م، ومبٕم٨م ذم ر وم٠مسمٓم٤م ومٞمف، ومٙمرس ضمٜم٤مطمف 

، وم٘م٤مل اعمٚمؽ ×ومٞمٝم٤م ؾمتامئ٦م قم٤مم طمتك وًمد احلسلم هللواًم٘مل ذم شمٚمؽ اجلزيرة يٕمبد ا

 هللسمٜمٕمٛم٦م ومبٕمث٧م أهٜمٞمف ُمـ ا ’شمٕم٤ممم أٟمٕمؿ قمغم حمٛمد هلل: أيـ شمريد. ىم٤مل: ان ا×ئٞمؾجلؼم

زم. ىم٤مل: ومحٛمٚمف، ومٚمام دظمؾ  هلليدقمق ا ’وُمٜمل، وم٘م٤مل: ي٤م ضمؼمئٞمؾ امحٚمٜمل ُمٕمؽ ًمٕمؾ حمٛمداً 

: ’هللوهٜم٠مه ُمٜمف وأظمؼمه سمح٤مل ومٓمرس، وم٘م٤مل رؾمقل ا هللوهٜم٠مه ُمـ ا ’ضمؼمئٞمؾ قمغم اًمٜمبل

وىم٤مل ًمف:  ’سمح٤مًمف، ومدقم٤م ًمف اًمٜمبل ’دظمٚمف أظمؼم ومٓمرس اًمٜمبلي٤م ضمؼمئٞمؾ ادظمٚمف. ومٚمام أ

وارشمٗمع، وىم٤مل: ي٤م  ×متسح هبذا اعمقًمقد وقمد إمم ُمٙم٤مٟمؽ. ىم٤مل: ومتٛمسح ومٓمرس سم٤محلسلم

ّٓ  ن ٓ يزوره زائرٌ أ ُمٙم٤موم٤مةً  ن أُمتؽ ؾمت٘متٚمف وًمف قمكمَّ أُم٤م أ ’هللرؾمقل ا سمٚمٖمتف قمٜمف، وٓ  إ

ّٓ يسٚمؿ قمٚمٞمف ُمسٚمؿ  ّٓ  قمٚمٞمف ُمّمؾٍّ سمٚمٖمتف ؾمالُمف، وٓ يّمكم  إ سمٚمٖمتف قمٚمٞمف صالشمف، ىم٤مل: صمؿ  إ

!. .(0)ارشمٗمع
ِ
 واًم٘مقل ذم ُمثِؾ هذِه إظمب٤مر ومقَق طمدِّ اإلطمّم٤مء

 وع  الربًح  امليازك : مجًُع املكدَّسني يكفىن 3

ؾملَم ي٘مٗمقَن ُمَع اًمذسمٞمِح اعمب٤مرك، وذم  ؾم٦ِم سم٠منَّ مجٞمع اًم٘مدِّ ًم٘مد ّسطم٧م اًمٜمّمقُص اعم٘مدَّ

ِف، وذم ضمبٝمتِف اًمتل ىم َح اجلٛمٞمُع صٗمِّ ٤مشمَؾ، وٓزاَل ي٘م٤مشمُؾ ومٞمٝم٤م أقمدائف اعمجرُملم، وًم٘مد سَّ

 ُمٜمُف ذم اًمٗمّمقِل اًمس٤مسم٘م٦ِم!، وًمٙمـ سم٘مل ُم٤م ذم اًمرؾم٤مًم٦ِم اخل٤ممت٦ِم ُمـ 
ٍ
سمذًمؽ ووىمٗم٧م قمغم رء

 ىمقٍل ذم ذًمؽ!، ومٛمـ ذًمؽ سمٕمض اإلؿم٤مرات، وم٘مد ضم٤مء ذم اخلؼم: 

اًمٞم٘مٓمٞمٜمل، قمـ  ، قمـ حمٛمد سمـ قمٞمسك سمـ قمبٞمدهلل، قمـ ؾمٕمد سمـ قمبد ا&طمدصمٜمل أيب

، ىم٤مل: سمٞمٜمام ×هللحمٛمد سمـ ؾمٜم٤من، قمـ أيب ؾمٕمٞمد اًم٘مامط، قمـ اسمـ أيب يٕمٗمقر، قمـ أيب قمبد ا

صمؿ ىم٤مل: ي٤م  واحلسلم ذم طمجره إذ سمٙمك وظمر ؾم٤مضمداً  ‘ذم ُمٜمزل وم٤مـمٛم٦م ’هللرؾمقل ا
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قمغم شمراءى زم ذم سمٞمتؽ هذا ذم ؾم٤مقمتل هذه ذم أطمسـ صقرة ن اًمٕمكم إإوم٤مـمٛم٦م ي٤م سمٜم٧م حمٛمد  

وصمٛمرة  ،ورُي٤مٟمتل ،قمٞمٜمل ىمرةُ  !،، وم٘مٚم٧م: ٟمٕمؿ×٦م، وىم٤مل زم: ي٤م حمٛمد أحت٥م احلسلموأهٞم٤م هٞمئ

سمقرك ـ  ×ووضع يده قمغم رأس احلسلمـ  ، وم٘م٤مل زم: ي٤م حمٛمد!وضمٚمدة ُم٤م سملم قمٞمٜمل ،وم١مادي

ُمـ ُمقًمقد قمٚمٞمف سمريم٤ميت وصٚمقايت ورمحتل ورضقان، وًمٕمٜمتل وؾمخٓمل وقمذايب وظمزيل 

ُم٤م اٟمف ؾمٞمد اًمِمٝمداء ُمـ إوًملم وأظمريـ ذم أٟم٤مزقمف، وٟمٙم٤مزم قمغم ُمـ ىمتٚمف وٟم٤مصبف وٟم٤مواه و

  .(0)وذيمر احلدي٨مـ  اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

سمـ قمكم اًمٜم٤مىمد، ىم٤مل: طمدصمٜمل أسمق  هللطمدصمٜمل أسمق احلسلم حمٛمد سمـ قمبد ا وذم ظمؼٍم آظمر:

، قمـ ظم٤مًمد اًمرسمٕمل، ىم٤مل: طمدصمٜمل ُمـ (9)ه٤مرون اًمٕمبز، قمـ أيب إؿمٝم٥م ضمٕمٗمر سمـ طمٜم٤من

ُمر أإسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ اًمرمح٤من، ًمٕمٜمف و ÷ُمـ ًمٕمـ ىم٤مشمؾ احلسلم سمـ قمكمؾمٛمع يمٕمب٤م ي٘مقل: أول 

ُمر أُمتف سمذًمؽ، صمؿ أوًمده سمذًمؽ واظمذ قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمٝمد واعمٞمث٤مق، صمؿ ًمٕمٜمف ُمقؾمك سمـ قمٛمران و

ن ىم٤مل: ي٤م سمٜمل إرسائٞمؾ اًمٕمٜمقا أُمر سمٜمل إرسائٞمؾ سمذًمؽ، صمؿ ًمٕمٜمف قمٞمسك وأيمثر أًمٕمٜمف داود و

همػم  (6)، وم٤من اًمِمٝمٞمد ُمٕمف يم٤مًمِمٝمٞمد ُمع إٟمبٞم٤مء ُم٘مبؾىم٤مشمٚمف وان أدريمتؿ أي٤مُمف ومال دمٚمسقا قمٜمف

ُمدسمر، ويم٠من اٟمٔمر إمم سم٘مٕمتف، وُم٤م ُمـ ٟمبل آ وىمد زار يمرسمالء ووىمػ قمٚمٞمٝم٤م، وىم٤مل: اٟمؽ 

 .(5)ًمب٘مٕم٦م يمثػمة اخلػم، ومٞمؽ يدومـ اًم٘مٛمر إزهر

ٜمٔمِر ذم مجٞمِع اًمٕمقامل!، وًم٘مد وىمٗم٧َم قمغم ٕرِض اعمذسمِح اعمب٤مريم٦ِم ىمدؾمٞم٦ٌَّم وقمٔمٛم٦ٌم ُمٚمٗمت٦ٌم ًمٚم
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 ُمـ ذًمؽ ذم إؾمٗم٤مر، إذ أيمَّدت اًمٜمّمقُص سم٠منَّ مجٞمَع اًمِمٕمقِب وإُُمِؿ ؾمٞم٠مشمقَن إًمٞمٝم٤م 
ٍ
رء

شمٕم٤ممم!،  هللوُمٚم١مهؿ اًمِمقُق واحلٜملم، وؾمٞمٜمحٜمقَن هل٤م إضمالًٓ وشمبجٞماًل هل٤م ُمت٘مرسملَم سمذًمَؽ إمم ا

  وُمـ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم اإلٟمجٞمِؾ ذم ؾمٗمِر اًمرؤي٤م:

وشمرٟمٞمٛم٦م اخلروف ىم٤مئٚملم قمٔمٞمٛم٦م وقمجٞمب٦م  هللوهؿ يرشمٚمقن شمرٟمٞمٛم٦م ُمقؾمك قمبد ا 6* ﴿ 

هل أقمامًمؽ أهي٤م اًمرب اإلًمف اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء قم٤مدًم٦م وطمؼ هل ـمرىمؽ ي٤م ُمٚمؽ 

ُمـ ٓ خي٤مومؽ ي٤م رب ويٛمجد اؾمٛمؽ ٕٟمؽ وطمدك ىمدوس ٓن مجٞمع إُُمؿ  5اًم٘مديسلم* 

ومٛمجلُء مجٞمع إُُمِؿ،  (0)*﴾ؾمٞم٠مشمقن ويسجدون أُم٤مُمؽ ٓن أطمٙم٤مُمؽ ىمد افمٝمرت

، وفمٝمقُر أطمٙم٤مُمِف، شمدلُّ قمغم  وؾمجقدهؿ ًمُف، وهق اًمسجقُد اعمب٤مرُك اعم٘مبقل قمٜمدُه قمزَّ وضمؾَّ

 ذًمَؽ!، واًمٜمصُّ خمتصٌّ سم٤مًمذسمٞمِح إقمٔمؿ!، يمام هق واضح ُمٕمٚمقم!.

٦م، وم٘مد  وسمٕمد وم٢منَّ ذم احلدي٨ِم اًمنميػ هل٤م وىمٌع قمٔمٞمٌؿ يمذًمؽ!، وُمـ ذًمؽ اؿم٤مراٌت ُمٝمٛمَّ

 ذم اخلؼم:  ضم٤مء

ي٘مقل ًمرضمؾ ُمـ ُمقاًمٞمف: ي٤م ومالن ×هللاسمـ أيب يٕمٗمقر، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمبد ا هللقمبد ا

ىم٤مل: ٟمٕمؿ ان أزوره سملم صمالث ؾمٜملم ُمرة، وم٘م٤مل ، ÷احلسلم سمـ قمكم هللأشمزور ىمؼم أيب قمبد ا

اًمذي ٓ اًمف آ هق ًمق زرشمف ًمٙم٤من أومْمؾ ًمؽ مم٤م أٟم٧م ومٞمف،  هللُم٤م واأ وهق ُمّمٗمر اًمقضمف: ًمف

ًمق ان طمدصمتٙمؿ سمٗمْمؾ زي٤مرشمف  هللل ًمف: ضمٕمٚم٧م ومداك أيمؾ هذا اًمٗمْمؾ، وم٘م٤مل ٟمٕمؿ واوم٘م٤م

اختذ يمرسمالء  هللوُم٤م طم٩م ُمٜمٙمؿ أطمد، وُيؽ أُم٤م شمٕمٚمؿ أن ا وسمٗمْمؾ ىمؼمه ًمؽميمتؿ احل٩م رأؾم٤مً 

قمغم  هلل. ىم٤مل اسمـ أيب يٕمٗمقر: وم٘مٚم٧م ًمف: ىمد ومرض اىمبؾ ان يتخذ ُمٙم٦م طمرُم٤مً  ُمب٤مريم٤مً  اُمٜم٤مً  طمرُم٤مً 

، وم٘م٤مل: وإن يم٤من يمذًمؽ وم٤من هذا ؿمئ × يذيمر زي٤مرة ىمؼم احلسلماًمٜم٤مس طم٩م اًمبٞم٧م ومل

                                           

ؾمٗمر اًمرؤي٤م ، اًمٕمٝمد اجلديد، إصؾ اًمٕمؼمي. اًمٕمٝمد اجلديد، 5 -6: 04: ؾمٗمر اًمرؤي٤م: إصح٤مح رىمؿ 0

، دار اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس ذم اًمنمق 994ص ،5 -6، اًمٗم٘مرات 04)رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت(، اإلصح٤مح 

، اًمٕمٝمد اجلديد، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من، 5 -6: 04إوؾمط، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم. رؤي٤م يقطمٜم٤م، 

 اًمٙمت٤مب اعم٘مدس.
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طمٞم٨م ي٘مقل: ان سم٤مـمـ اًم٘مدم أطمؼ  ×هٙمذا، أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ىمقل أيب أُمػم اعم١مُمٜملم هللضمٕمٚمف ا 

ومرض هذا قمغم اًمٕمب٤مد أو ُم٤م قمٚمٛم٧م أن اعمقىمػ ًمق يم٤من ذم  هلل، وًمٙمـ امسم٤معمسح ُمـ فم٤مهر اًم٘مد

 .(0)ًمؽ ذم همػم احلرمصٜمع ذ هللاحلرم يم٤من أومْمؾ ٕضمؾ احلرم، وًمٙمـ ا

َث اإلٟمجٞمُؾ قمـ ُمّم٤مسمِف إًمٞمِؿ، وهٞمئ٦ِم ذسمحفِ   اًمداًم٦ِم قمغم قمٔمٞمِؿ  وىمد قمروم٧م يمٞمَػ حتدَّ

ُم٧م ذم  ُمّم٤مسمِف اًمذي أسمٙمك مجٞمَع اًمٕمقاملِ!، ويٙمٗمل ذم رضمققمَؽ إمم سمٕمِض اًمٜمّمقص اًمتل شم٘مدَّ

شم٘مػ سمٜمٗمسَؽ قمغم صدِق ُم٤م ذهبٜم٤م إًمٞمِف!، وًمٙمـ ًمإلؿم٤مرِة وم٘مط  اًمٗمّمقِل اًمس٤مسم٘م٦ِم ًمٙمل

٦ًم ىمد ذيمره٤م اإلٟمجٞمؾ سمجدارٍة ذم ىمقًمِف:  ٟمستٕمرُض طم٤مدصم٦ًم ُمٝمٛمَّ

ومٍمت أٟم٤م أسمٙمل يمثػمًا ٕٟمُف مل يقضمد اطمٌد ُمستح٘م٤ًم أن يٗمتح اًمسٗمر وي٘مرأُه وٓ أن  5﴿ 

ؾمد اًمذي ُمـ ؾمبط وم٘م٤مل زم واطمد ُمـ اًمِمٞمقخ ٓ شمبِؽ هَق ذا ىمد همٚم٥م إ 4يٜمٔمر إًمٞمف* 

ورأي٧م وم٢مذا ذم وؾمط اًمٕمرش  8هيقذا أصؾ داود ًمٞمٗمتح اًمسٗمر ويٗمؽ ظمتقَُمُف اًمسبٕم٦م* 

ًمف ؾمبٕم٦ُم ىمرون وؾمبع  واحلٞمقاٟم٤مت إرسمٕم٦م وذم وؾمط اًمِمٞمقخ ظمروٌف ىم٤مئٌؿ يم٠مٟمَُّف ُمذسمقٌح 

وم٠مشمك وأظمذ اًمسٗمر ُمـ يٛملم اجل٤مًمس  7اعمرؾمٚم٦م إمم يمؾ إرض*  هللأقملم هل ؾمبٕم٦م أرواح ا

ت إرسمٕم٦م احلٞمقاٟم٤مت وإرسمٕم٦م واًمٕمنمون ؿمٞمخ٤ًم أُم٤مَم  8ش* قمغم اًمٕمر وعم٤م أظمذ اًمسٗمر ظمرَّ

 اخلروف وهلؿ يمؾ واطمد ىمٞمث٤مرات وضم٤مُم٤مت ُمـ ذه٥م ممٚم١مة سمخقرًا هل صٚمقات

وهؿ يؽمٟمٛمقن شمرٟمٞمٛم٦م ضمديدة ىم٤مئٚملم ُمستحؼ أٟم٧م أن شم٠مظمذ اًمسٗمر وشمٗمتح  9اًم٘مديسلم* 

وضمٕمٚمتٜم٤م  01ٞمٚم٦م وًمس٤من وؿمٕم٥م وُأُم٦م* سمدُمؽ ُمـ يمؾ ىمب هللظمتقُمف ٕٟمؽ ُذسمح٧م واؿمؽميتٜم٤م 

يمثػميـ  وٟمٔمرت وؾمٛمٕم٧م صقت ُمالئٙم٦م 00إلهلٜم٤م ُمٚمقيم٤ًم ويمٝمٜم٦ًم ومسٜمٛمٚمؽ قمغم إرض* 

                                           

 أيْم٤ًم. سمح٤مر إٟمقار: 004ص :010ج . وسمٕمْمف ذم سمح٤مر إٟمقار:079ص :54ج : سمح٤مر إٟمقار:0

 ، صدره اعمستدرك:406: 05، اًمقؾم٤مئؾ 001: 010ج ، وسمٕمْمف ذم سمح٤مر إٟمقار:66: ص010ج

 .499ص :6ج . اعمستدرك:980ص :01ج
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طمقل اًمٕمرش واحلٞمقاٟم٤مت واًمِمٞمقخ ويم٤من قمددهؿ رسمقات رسمقات وأًمقف أًمقف* 

ىم٤مئٚملم سمّمقت قمٔمٞمؿ ُمستحؼ هق اخلروف اعمذسمقح أن ي٠مظمذ اًم٘مدرة واًمٖمٜمك واحلٙمٛم٦م 09

ويمؾ ظمٚمٞم٘م٦م مم٤م ذم اًمسامء وقمغم إرض وحت٧م  ٦06م واعمجد واًمؼميم٦م* واًم٘مقة واًمٙمراُم

إرض وُم٤م قمغم اًمبحر يمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ؾمٛمٕمتٝم٤م ىم٤مئٚم٦م ًمٚمج٤مًمس قمغم اًمٕمرش وًمٚمخروف اًمؼميم٦م 

ويم٤مٟم٧م احلٞمقاٟم٤مت آرسمٕم٦م شم٘مقل آُملم  05واًمٙمراُم٦م واعمجد واًمسٚمٓم٤من إمم أسمِد أسمديـ* 

 . (0)حل إمم اسمد أسمديـ*ًمٚم واًمِمٞمقخ آرسمٕم٦م واًمٕمنمون ظمروا وؾمجدوا

إقمٔمؿ وأٟمّم٤مرِه إسمرار، مل يٙمـ ؿمٞمئ٤ًم قم٤مدّي٤ًم ًمٞمُٜمسك  هللوّٕن ُم٤مضمرى قمغم ذسمٞمِح ا 

ب٧م ُمٜمُف اعمالئٙم٦ُم اعم٘مرسمقن، ومْماًل قمـ  ظمالل ُمروِر إزُم٤من اعمتٓم٤موًم٦م، سمؾ هق رٌء شمٕمجَّ

َؽ ُمـ ٟمّمقِص قمٛمقِم اعمالئٙم٦ِم، ويمذا ؾمٙم٤مُن اًمٕمقاملِ إظُمرى واًمٜمِمئآت!، يمام ُمرَّ سم

 إؾمٗم٤مِر!.

ؾ اًمربُّ اعمتٕم٤مِل ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف شمٚمَؽ اًمقاىمٕم٦َم إًمٞمٛم٦م، وُم٤م ضمرى قمغم طمبٞمبِف  وىمد ومّمَّ

ؾم٦ِم، وُمـ ذًمؽ: دٍة ُمـ إؾمٗم٤مِر اعم٘مدَّ وأٟمّم٤مرِه اعمٞم٤مُملم ذم أُم٤ميمـ ُمتٕمدِّ

 هنر اًمٗمرات سمج٤مٟم٥م اًمِمامل ذمٓ يٜمجق.  واًمبٓمؾ ٓ يٜمقص اخلٗمٞمػ اًمرب: ي٘مقل* ﴿

 ٘مقل:ي ان امم*﴾ ...(9)٤مـاُمقاضمٝم يم٤مهن٤مر شمتالـمؿ هذا اًمّم٤مقمد يم٤مًمٜمٞمؾ ــُم وؾم٘مٓمقا. واقمثر

 ويِمبع اًمسٞمػ ومٞم٠ميمؾ ُمبٖمْمٞمف ُمـ ًمالٟمت٘م٤مم ٟم٘مٛم٦مٍ   ُ ّ اجلٜمقد يقمًمٚمسٞمد رب  ُ...ومٝمذا اًمٞمقم*﴿

قمداء آ ُمـ هذا آٟمت٘م٤مم ذم اًمسب٥م انذيمَر ضمؾَّ ؿم٠مٟمُف اعمٜمٞمػ  وىمد .دُمٝمؿ*﴾ ُمـ ويرشمقي

                                           

، اًمٕمٝمد اجلديد، إصؾ اًمٕمؼمي. اًمٕمٝمد اجلديد، ؾمٗمر اًمرؤي٤م 05 -5: 4: ؾمٗمر اًمرؤي٤م: آصح٤مح رىمؿ 0

، دار اًمٙمت٤مب اعم٘مّدس ذم اًمنمق 909ص ،05 -5اًمٗم٘مرات ، 4)رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت(، اإلصح٤مح 

 ، اًمٕمٝمد اجلديد، مجٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من،05 - 5: 4اًم٘م٤مهرة، ُمٍم.رؤي٤م يقطمٜم٤م،  إوؾمط،

 اًمٙمت٤مب اعم٘مدس.

 اُمقاهٝمـ٤م: ذم سمٕمض اعمّم٤مدر، واعمراُد واطمٌد. : شمتالـمؿ9
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  .(0)﴾ش*قمٜمد هنر اًمٗمرات اًمِمامل ارض ذم  ّ اجلٜمقد ذسمٞمح٦مًمٚمسٞمّد رب ان*﴿هق:  

وأُم٤م ذيمُر ذًمَؽ ذم احلدي٨ُم اًمنميػ، ومٝمق يمثػٌم ضمّدًا، وًمٙمـ ٟمٙمتٗمل ُمـ ذًمؽ سم٢مؿم٤مرات، 

 ُمٜمٝم٤م: 

: سمٚمٖمٜمل ي٤م زائدة اٟمؽ ÷طمدصمٜمل ىمداُم٦م سمـ زائدة، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ىم٤مل قمكم سمـ احلسلم

أطمٞم٤مٟم٤م، وم٘مٚم٧م: ان ذًمؽ ًمٙمام سمٚمٖمؽ، وم٘م٤مل زم: ومٚمامذا شمٗمٕمؾ  ×احلسلم هللبد اشمزور ىمؼم أيب قم

قمغم حمبتٜم٤م وشمٗمْمٞمٚمٜم٤م وذيمر ومْم٤مئٚمٜم٤م  ذًمؽ وًمؽ ُمٙم٤من قمٜمد ؾمٚمٓم٤مٟمؽ اًمذي ٓ ُيتٛمؾ أطمداً 

ورؾمقًمف، وٓ  هللُم٤م أريد سمذًمؽ آ ا هلل، وم٘مٚم٧م: وا!؟واًمقاضم٥م قمغم هذه إُم٦م ُمـ طم٘مٜم٤م

ان ذًمؽ  هللري ُمٙمروه يٜم٤مًمٜمل سمسببف، وم٘م٤مل: وااطمٗمؾ سمسخط ُمـ ؾمخط وٓ يٙمؼم ذم صد

 وم٘م٤مل: ـ  وأىمقهل٤م صمالصم٤م ،ي٘مقهل٤م صمالصم٤مً ـ  ان ذًمؽ ًمٙمذًمؽ هللًمٙمذًمؽ، وم٘مٚم٧م: وا

سمنم صمؿ ومألظمؼمٟمؽ سمخؼم يم٤من قمٜمدي ذم اًمٜمخ٥م اعمخزون. وم٢مٟمف عم٤م أص٤مسمٜم٤م أسمنم صمؿ أ 

ومحٚم٧م  وىمتؾ ُمـ يم٤من ُمٕمف ُمـ وًمده واظمقشمف وؾم٤مئر أهٚمف، ×سم٤مًمٓمػ ُم٤م أص٤مسمٜم٤م وىمتؾ أيب

طمرُمف وٟمس٤مؤه قمغم إىمت٤مب يراد سمٜم٤م اًمٙمقوم٦م، ومجٕمٚم٧م اٟمٔمر إًمٞمٝمؿ سقمل ومل يقاروا، ومٕمٔمؿ 

ُمٜمٝمؿ ىمٚم٘مل، ومٙم٤مدت ٟمٗمز خترج، وشمبٞمٜم٧م ذًمؽ ُمٜمل قمٛمتل  ىذًمؽ ذم صدري واؿمتد عم٤م ار

، وم٘م٤مًم٧م: ُم٤م زم أراك دمقد سمٜمٗمسؽ ي٤م سم٘مٞم٦م ضمدي وأيب ×زيٜم٥م اًمٙمؼمي سمٜم٧م قمكم

ع وأهٚمع وىمد أري ؾمٞمدي وأظمقيت وقمٛمقُمتل ووًمد ، وم٘مٚم٧م: ويمٞمػ ٓ أضمز!؟وأظمقيت

قمٛمل وأهكم ُمرضضملم سمدُم٤مئٝمؿ، ُمرُمٚملم سم٤مًمٕمري، ُمسٚمبلم، ٓ يٙمٗمٜمقن وٓ يقارون، وٓ 

 !؟.يٕمرج قمٚمٞمٝمؿ أطمد، وٓ ي٘مرهبؿ سمنم، يم٠مهنؿ أهؾ سمٞم٧م ُمـ اًمديٚمؿ واخلزر

إمم ضمدك وأسمٞمؽ  ’ هللان ذًمؽ ًمٕمٝمد ُمـ رؾمقل ا هللومقا ىوم٘م٤مًم٧م: ٓ جيزقمٜمؽ ُم٤م شمر

                                           

س بالؾغة العربقة، العفد الؼديم، شػر ارمقا حتت ، العفد الؼديم. الؽتاب ادؼد10 - 3: 46شػر ارمقا  :1

. شػر 155، مرص. الؽتاب ادؼدس حتت ادجفر: ص10 -3: الػؼرات 46، اإلصحاح 28رقم 

. مع 1060ص ، العفد الؼديم، مجعقة الؽتاب ادؼدس دم لبـان، الؽتاب ادؼدس،10 - 3: 46إرمقا 

 فرٍق يسر بغ ظبارات ادسمجغ.
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ُمٞمث٤مق أٟم٤مس ُمـ هذه إُم٦م ٓ شمٕمرومٝمؿ ومراقمٜم٦م هذه إُم٦م، وهؿ  هللٛمؽ، وًم٘مد اظمذ اوقم

ُمٕمروومقن ذم أهؾ اًمساموات اهنؿ جيٛمٕمقن هذه إقمْم٤مء اعمتٗمرىم٦م ومٞمقاروهن٤م، وهذه اجلسقم 

ًم٘مؼم أسمٞمؽ ؾمٞمد اًمِمٝمداء، ٓ يدرس اصمره وٓ يٕمٗمق  اعمرضضم٦م ويٜمّمبقن هلذا اًمٓمػ قمٚمامً 

ي٤مم، وًمٞمجتٝمدن أئٛم٦م اًمٙمٗمر وأؿمٞم٤مع اًمْمالًم٦م ذم حمقه رؾمٛمف قمغم يمرور اًمٚمٞم٤مزم وإ

 . !، وأُمره آ قمٚمقاً وشمٓمٛمٞمسف، ومال يزداد اصمره آ فمٝمقراً 

طمدصمتٜمل أم أيٛمـ ان رؾمقل  !،، وم٘م٤مًم٧م: ٟمٕمؿ!؟وم٘مٚم٧م: وُم٤م هذا اًمٕمٝمد وُم٤م هذا اخلؼم 

سمٓمبؼ ومٞمف  ×ذم يقم ُمـ إي٤مم، ومٕمٛمٚم٧م ًمف طمريرة وأشم٤مه قمكم ‘زل وم٤مـمٛم٦م ـزار ُمٜم ’ هللا

وقمكم ووم٤مـمٛم٦م  ’ هللمتر، صمؿ ىم٤مًم٧م أم أيٛمـ: وم٤مشمٞمتٝمؿ سمٕمس ومٞمف ًمبـ وزسمد، وم٠ميمؾ رؾمقل ا

وذسمقا ُمـ ذًمؽ اًمٚمبـ،  ’ هللُمـ شمٚمؽ احلريرة، وذب رؾمقل ا ^سلمواحلسـ واحل

يده وقمكم يّم٥م قمٚمٞمف اعم٤مء،  ’ هللصمؿ ايمؾ وايمٚمقا ُمـ ذًمؽ اًمتٛمر واًمزسمد، صمؿ همسؾ رؾمقل ا

قمرومٜم٤م  صمؿ ٟمٔمر إمم قمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلسـ واحلسلم ٟمٔمراً ومٚمام ومرغ ُمـ همسؾ يده ُمسح وضمٝمف، 

، صمؿ وضمف وضمٝمف ٟمحق اًم٘مبٚم٦م وسمسط سمف اًمرسور ذم وضمٝمف، صمؿ رُمؼ سمٓمرومف ٟمحق اًمسامء ُمٚمٞم٤مً 

وهق يٜمِم٩م، وم٠مـم٤مل اًمٜمِمقج وقمال ٟمحٞمبف وضمرت دُمققمف، صمؿ رومع  يديف ودقم٤م، صمؿ ظمر ؾم٤مضمداً 

زٟم٧م وم٤مـمٛم٦م وقمكم واحلسـ ومحرأؾمف واـمرق إمم إرض ودُمققمف شم٘مٓمر يم٠مهن٤م صقب اعمٓمر، 

، وهبٜم٤مه ان ٟمس٠مًمف، طمتك إذا ـم٤مل ’ هللوطمزٟم٧م ُمٕمٝمؿ عم٤م رأيٜم٤م ُمـ رؾمقل ا ^واحلسلم

وم٘مد  !،قمٞمٜمٞمؽ هللٓ أسمٙمك ا !؟،هللذًمؽ ىم٤مل ًمف قمكم وىم٤مًم٧م ًمف وم٤مـمٛم٦م: ُم٤م يبٙمٞمؽ ي٤م رؾمقل ا

 !؟.اىمرح ىمٚمقسمٜم٤م ُم٤م ٟمرى ُمـ طم٤مًمؽ

ث ذم طمديثف ه٤مهٜم٤م: وم٘م٤مل: ي٤م وىم٤مل ُمزاطمؿ سمـ قمبد اًمقارـ  وم٘م٤مل: ي٤م أظمل رسرت سمٙمؿ 

قمغم ٟمٕمٛمتف  هللُم٤م رسرت ُمثٚمف ىمط وان ٓ ٟمٔمر إًمٞمٙمؿ وامحد ا ن رسرت سمٙمؿ رسوراً إـ  طمبٞمبل

شمب٤مرك وشمٕم٤ممم اـمٚمع قمغم ُم٤م ذم ٟمٗمسؽ  هللوم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد ان ا ×ومٞمٙمؿ. إذ هبط قمغم ضمؼمئٞمؾ

ٕمٚمٝمؿ وقمرف رسورك سم٠مظمٞمؽ واسمٜمتؽ وؾمبٓمٞمؽ وم٤ميمٛمؾ ًمؽ اًمٜمٕمٛم٦م وهٜم٤مك اًمٕمٓمٞم٦م، سم٤من ضم
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وذري٤مهتؿ وحمبٞمٝمؿ وؿمٞمٕمتٝمؿ ُمٕمؽ ذم اجلٜم٦م، ٓ يٗمرق سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمٝمؿ، ُيبقن يمام حتبل )ُيٞمقن  

يمام حتٞمل )خ ل(، وُم٤م ذم اعمتـ هق إٟمس٥م وهق ُمـ احلب٤مء وهق اًمٕمٓم٤مء( ويٕمٓمقن يمام شمٕمٓمل، 

وُمٙم٤مره شمّمٞمبٝمؿ سم٠ميدي أٟم٤مس  ،طمتك شمرىض وومقق اًمرض٤م قمغم سمٚمقى يمثػمة شمٜم٤مهلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م

، ىمتالً  وىمتالً  ظمبٓم٤مً  وُمٜمؽ، ظمبٓم٤مً  هللسمرءا ُمـ ا ،ويزقمٛمقن اهنؿ ُمـ أُمتؽ ،ٚمتؽيٜمتحٚمقن ُم

قمز وضمؾ قمغم  هللهلؿ وًمؽ ومٞمٝمؿ، وم٤ممحد ا هللٟم٤مئٞم٦م ىمبقرهؿ، ظمػمة ُمـ ا ،ؿمتك ُمّم٤مرقمٝمؿ

ورضٞم٧م سم٘مْم٤مئف سمام اظمت٤مره ًمٙمؿ. صمؿ ىم٤مل زم ضمؼمئٞمؾ:  هللظمػمشمف وارض سم٘مْم٤مئف، ومحٛمدت ا

ٖمٚمقب قمغم أُمتؽ، ُمتٕمقب ُمـ أقمدائؽ، صمؿ ُم٘متقل ان أظم٤مك ُمْمٓمٝمد سمٕمدك، ُم !،ي٤م حمٛمد

سمٕمدك، ي٘متٚمف أذ اخلٚمؼ واخلٚمٞم٘م٦م وأؿم٘مك اًمؼمي٦م، يٙمقن ٟمٔمػم قم٤مىمر اًمٜم٤مىم٦م، سمبٚمد شمٙمقن إًمٞمف 

هجرشمف، وهق ُمٖمرس ؿمٞمٕمتف وؿمٞمٕم٦م وًمده، وومٞمف قمغم يمؾ طم٤مل يٙمثر سمٚمقاهؿ ويٕمٔمؿ 

ـ ذريتؽ ُم٘متقل ذم قمّم٤مسم٦م ُمـ  ×وأوُمك سمٞمده إمم احلسلمـ  ُمّم٤مهبؿ، وان ؾمبٓمؽ هذا

وأهؾ سمٞمتؽ وأظمٞم٤مر ُمـ أُمتؽ سمْمٗم٦م اًمٗمرات سم٠مرض ي٘م٤مل هل٤م: يمرسمالء، ُمـ اضمٚمٝم٤م يٙمثر 

اًمٙمرب واًمبالء قمغم أقمدائؽ وأقمداء ذريتؽ ذم اًمٞمقم اًمذي ٓ يٜم٘م ي يمرسمف وٓ شمٗمٜمك 

طمرسشمف، وهل أـمٞم٥م سم٘م٤مع إرض وأقمٔمٛمٝم٤م طمرُم٦م، واهن٤م ُمـ سمٓمح٤مء اجلٜم٦م، وم٢مذا يم٤من ذًمؽ 

ؽ وأهٚمف وأطم٤مـم٧م سمف يمت٤مئ٥م أهؾ اًمٙمٗمر واًمٚمٕمٜم٦م شمزقمزقم٧م اًمٞمقم اًمذي ي٘متؾ ومٞمف ؾمبٓم

إرض ُمـ أىمٓم٤مره٤م، وُم٤مدت اجلب٤مل ويمثر اضٓمراهب٤م، واصٓمٗم٘م٧م اًمبح٤مر سم٠مُمقاضمٝم٤م، 

عم٤م يٜمتٝمؽ ُمـ طمرُمتؽ،  ًمؽ ي٤م حمٛمد وًمذريتؽ، واؾمتٕمٔم٤مُم٤مً  وُم٤مضم٧م اًمساموات سم٤مهٚمٝم٤م همْمب٤مً 

قمز وضمؾ ذم  هللاؾمت٠مذن اوًمنم ُم٤م شمٙم٤مذم سمف ذم ذريتؽ وقمؽمشمؽ، وٓ يب٘مك ؿمئ ُمـ ذًمؽ آ 

 . !قمغم ظمٚم٘مف سمٕمدك هللٟمٍمة أهٚمؽ اعمستْمٕمٗملم اعمٔمٚمقُملم، اًمذيـ هؿ طمج٦م ا

اعمٚمؽ  هللإمم اًمساموات وإرض واجلب٤مل واًمبح٤مر وُمـ ومٞمٝمـ: ان اٟم٤م ا هللومٞمقطمل ا

اًم٘م٤مدر اًمذي ٓ يٗمقشمف ه٤مرب وٓ يٕمجزه ممتٜمع، واٟم٤م أىمدر ومٞمف قمغم آٟمتّم٤مر وآٟمت٘م٤مم، 

زم ٕقمذسمـ ُمـ وشمر رؾمقزم وصٗمٞمل، واٟمتٝمؽ طمرُمتف وىمتؾ قمؽمشمف وٟمبذ قمٝمده وقمزيت وضمال
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ُمـ اًمٕم٤معملم، ومٕمٜمد ذًمؽ يْم٩م يمؾ ؿمئ ذم اًمساموات  ٓ أقمذسمف أطمداً  وفمٚمؿ أهؾ سمٞمتف قمذاسم٤مً 

وإرضلم سمٚمٕمـ ُمـ فمٚمؿ قمؽمشمؽ واؾمتحؾ طمرُمتؽ، وم٢مذا سمرزت شمٚمؽ اًمٕمّم٤مسم٦م إمم 

بط إمم إرض ُمالئٙم٦م ُمـ اًمسامء قمز وضمؾ ىمبض أرواطمٝم٤م سمٞمده، وه هللُمْم٤مضمٕمٝم٤م شمقمم ا

اًمس٤مسمٕم٦م ُمٕمٝمؿ آٟمٞم٦م ُمـ اًمٞم٤مىمقت واًمزُمرد ممٚمقءة ُمـ ُم٤مء احلٞم٤مة، وطمٚمؾ ُمـ طمٚمؾ اجلٜم٦م وـمٞم٥م 

ُمـ ـمٞم٥م اجلٜم٦م، ومٖمسٚمقا ضمثثٝمؿ سمذًمؽ اعم٤مء واًمبسقه٤م احلٚمؾ، وطمٜمٓمقه٤م سمذًمؽ اًمٓمٞم٥م 

٤مر مل ينميمقا ُمـ أُمتؽ ٓ يٕمرومٝمؿ اًمٙمٗم ىمقُم٤مً  هللقمٚمٞمٝمؿ، صمؿ يبٕم٨م ا صٗم٤مً  صٚم٧م اعمالئٙم٦م صٗم٤مً 

ًم٘مؼم ؾمٞمد  ذم شمٚمؽ اًمدُم٤مء سم٘مقل وٓ ومٕمؾ وٓ ٟمٞم٦م، ومٞمقارون أضمس٤مُمٝمؿ وي٘مٞمٛمقن رؾمامً 

اًمِمٝمداء سمتٚمؽ اًمبٓمح٤مء، يٙمقن قمٚمام ٕهؾ احلؼ وؾمبب٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم إمم اًمٗمقز، وحتٗمف ُمالئٙم٦م 

قمٜمده،  هللُمـ يمؾ ؾمامء ُم٤مئ٦م اًمػ ُمٚمؽ ذم يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م، ويّمٚمقن قمٚمٞمف ويسبحقن ا

شمٕم٤ممم  هللإمم ا ُمـ أُمتؽ ُمت٘مرسم٤مً  عمـ زاره، ويٙمتبقن أؾمامء ُمـ ي٠مشمٞمف زائراً  هللويستٖمٗمرون ا

واًمٞمؽ سمذًمؽ، وأؾمامء آسم٤مئٝمؿ وقمِم٤مئرهؿ وسمٚمداهنؿ، ويقؾمٛمقن ذم وضمقهٝمؿ سمٛمٞمسؿ ٟمقر 

 : هذا زائر ىمؼم ظمػم اًمِمٝمداء واسمـ ظمػم إٟمبٞم٤مء. هللقمرش ا

شمٖمِمك ُمٜمف آسمّم٤مر  وم٢مذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؾمٓمع ذم وضمقهٝمؿ ُمـ اصمر ذًمؽ اعمٞمسؿ ٟمقر 

يدل قمٚمٞمٝمؿ ويٕمرومقن سمف، ويم٠من سمؽ ي٤م حمٛمد سمٞمٜمل وسملم ُمٞمٙم٤مئٞمؾ وقمكم اُم٤مُمٜم٤م، وُمٕمٜم٤م ُمـ 

ُم٤م ٓ ُيّص قمددهؿ، وٟمحـ ٟمٚمت٘مط ُمـ ذًمؽ اعمٞمسؿ ذم وضمٝمف ُمـ سملم اخلالئؼ،  هللُمالئٙم٦م ا

وقمٓم٤مؤه عمـ زار ىمؼمك، ي٤م  هللُمـ هقل ذًمؽ اًمٞمقم وؿمدائده، وذًمؽ طمٙمؿ ا هللطمتك يٜمجٞمٝمؿ ا

ممـ طم٘م٧م  قمز وضمؾ، وؾمٞمجتٝمد أٟم٤مٌس  هللحمٛمد أو ىمؼم أظمٞمؽ أو ىمؼم ؾمبٓمٞمؽ ٓ يريد سمف همػم ا

شمب٤مرك  هللواًمسخط ان يٕمٗمقا رؾمؿ ذًمؽ اًم٘مؼم ويٛمحقا اصمره، ومال جيٕمؾ ا هللقمٚمٞمٝمؿ اًمٚمٕمٜم٦م ُمـ ا

 . !وشمٕم٤ممم هلؿ إمم ذًمؽ ؾمبٞمالً 

ـ ُمٚمجؿ : ومٝمذا أسمٙم٤من وأطمزٟمٜمل، ىم٤مًم٧م زيٜم٥م: ومٚمام ضب اسم’ هللصمؿ ىم٤مل رؾمقل ا

ورأي٧م قمٚمٞمف اصمر اعمقت ُمٜمف، ىمٚم٧م ًمف: ي٤م أسم٦م طمدصمتٜمل أم أيٛمـ سمٙمذا ويمذا وىمد  ×أيب هللًمٕمٜمف ا
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أطمبب٧م ان أؾمٛمٕمف ُمٜمؽ، وم٘م٤مل: ي٤م سمٜمٞم٦م احلدي٨م يمام طمدصمتؽ أم أيٛمـ، ويم٠من سمؽ وسمٜمس٤مء  

أهٚمؽ )سمبٜم٤مت أهٚمؽ )خ ل( ؾمب٤مي٤م هبذا اًمبٚمد أذٓء ظم٤مؿمٕملم، خت٤مومقن ان يتخٓمٗمٙمؿ اًمٜم٤مس، 

قمغم فمٝمر إرض يقُمئذ وزم همػميمؿ  هلل، ومقاًمذي ومٚمؼ احلب٦م وسمرأ اًمٜمسٛم٦م ُم٤م اً صؼم ومّمؼماً 

طملم أظمؼمٟم٤م هبذا اخلؼم: ان إسمٚمٞمس  ’ هللوهمػم حمبٞمٙمؿ وؿمٞمٕمتٙمؿ، وًم٘مد ىم٤مل ًمٜم٤م رؾمقل ا

ومٞمجقل إرض يمٚمٝم٤م سمِمٞم٤مـمٞمٜمف وقمٗم٤مريتف، ومٞم٘مقل: ي٤م  ذم ذًمؽ اًمٞمقم يٓمػم ومرطم٤مً  هللًمٕمٜمف ا

ذري٦م ادم اًمٓمٚمب٦م وسمٚمٖمٜم٤م ذم هاليمٝمؿ اًمٖم٤مي٦م وأورصمٜم٤مهؿ اًمٜم٤مر  ُمٕم٤مذ اًمِمٞم٤مـملم ىمد أدريمٜم٤م ُمـ

آ ُمـ اقمتّمؿ هبذه اًمٕمّم٤مسم٦م، وم٤مضمٕمٚمقا ؿمٖمٚمٙمؿ سمتِمٙمٞمؽ اًمٜم٤مس ومٞمٝمؿ ومحٚمٝمؿ قمغم 

قمداوهتؿ واهمرائٝمؿ هبؿ وأوًمٞم٤مئٝمؿ طمتك شمستحٙمؿ ضالًم٦م اخلٚمؼ ويمٗمرهؿ وٓ يٜمجق ُمٜمٝمؿ 

وشمٙمؿ قمٛمؾ ص٤مًمح وٓ ٟم٤مج، وًم٘مد صدق قمٚمٞمٝمؿ إسمٚمٞمس وهق يمذوب، اٟمف ٓ يٜمٗمع ُمع قمدا

 يرض ُمع حمبتٙمؿ وُمقآشمٙمؿ ذٟم٥م همػم اًمٙمب٤مئر. 

: ظمذه إًمٞمؽ ُم٤م ًمق سمٕمد أن طمدصمٜمل هبذا احلدي٨م ÷ىم٤مل زائده: صمؿ ىم٤مل قمكم سمـ احلسلم

 .(0)ًمٙم٤من ىمٚمٞمالً  ضسم٧م ذم ـمٚمبف آسم٤مط اإلسمؾ طمقًٓ 

ٚم٧م قمغم َُمـ ؾمقاه٤م شمٗمْمٞماًل سمٞمِّ   ٜم٤ًم، وذًمَؽ واضٌح سملّمٌ قمٜمد أهِؾ اعمٕمروم٦ِم، وًمسٜم٤م ومٚم٘مد وُمْمِّ

٤م ـمقيٚم٦ُم اًمذيؾ، وُمتٕمددُة اًمّمقِر وإطمداث، ًمذا   اًمٜمّمقِص ذم ذًمؽ، ٕهنَّ
ِ
سمّمدِد اسمداء

شمٕم٤ممم!، وًمٙمـ ٟمِمػُم هٜم٤م إمم ـمالِّب احل٘م٤مئِؼ  هللؾمٜمقيمٚمٝم٤م إمم سمح٨ٍم آظمر يستققمبٝم٤م إن ؿم٤مء ا

                                           

اًم٘مدح اًمٙمبػم. ٟمِم٩م اًمب٤ميمل ٟمِمٞمج٤م: همص سم٤مًمبٙم٤مء ذم طمٚم٘مف ُمـ  -واًمسلم اعمٝمٛمٚم٦م اعمِمددةسم٤مًمْمؿ -: اًمٕمس 0

همػم اٟمتخ٤مب، واًم٘مدر همٚم٧م ومسٛمع هل٤م صقت. ظمبط ظمبٓم٤م: ضب ضسم٤م ؿمديدًا. اصٓمٗمؼ إؿمج٤مر: 

: 010، سمٕمْمف 079ص ،54ج اضٓمرسم٧م واهتزت سم٤مًمريح، واًمٕمقد حتريم٧م أوشم٤مده. سمح٤مر إٟمقار:

، 66ص :010ج )ُمع اًمتٜمبٞمف سم٠مهن٤م ًمٞمس ُمـ يمالم اعم١مًمػ(. سمح٤مر إٟمقار: 499: 6، اعمستدرك 004

 .980ص :01ج ، صدره اعمستدرك:406ص :05ج . اًمقؾم٤مئؾ:001: 010سمٕمْمف 
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949 

 

صم٧م قمـ ُمقضقِع ذسمٞمِح ا اًمٕم٤مًمٞم٦ِم، ُمـ أنَّ يمٚمَّام ُمرَّ سمَؽ ُمـ ٟمّمقصٍ  إقمٔمؿ، ىمد  هللىمد حتدَّ

٤م ؾمٗمٞمٜم٦ُم اًمٜمج٤مة، ويمقهن٤م  ؾم٦م، ووصٗمتٝم٤م شم٤مرًة سم٠مهنَّ وصٗم٧م أرض ُمذسمحِف سم٠مهن٤م إرُض اعم٘مدَّ

ُمٜمػمًة ُمنمىم٦ًم سمٜمقِر اًمذسمٞمِح اعمب٤مرك، وشم٠مشمٞمٝم٤م إُُمُؿ واًمِمٕمقب ُمٓم٠مـمئلَم رؤوؾمٝمؿ ظم٤مؿمٕملَم 

يٕم٦ًم ًمٚمٜمّمقِص ُمالطمٔم٤ًم اًمرُمقَز اًمتل أسمديٜم٤مه٤م هل٤م...اًمخ!، ويٙمٗمل عمـ أراَد ذًمَؽ ُمراضمٕم٦ًم رس

  ًمٙمل ي٘مَػ قمغم احل٘م٤مئؼ!.

وأُم٤م ُم٤م ورَد ذم إظمب٤مِر اًمنميٗم٦ِم ذم شمٗمْمٞمِؾ شمٚمؽ إرِض اعمب٤مريم٦ِم ومٝمق ومقَق طمدِّ 

!، ُمـ ذًمؽ سمٕمض اإلؿم٤مرات، وم٘مد ضم٤مء ذم اخلؼم: 
ِ
 اإلطمّم٤مء

ض اًمٙمٕمب٦م ىم٤مًم٧م: ، ىم٤مل: ان ار×هللقمـ قمٛمر سمـ يزيد سمٞم٤مع اًمس٤مسمري، قمـ أيب قمبد ا 

 هللقمغم فمٝمري، وي٠مشمٞمٜمل اًمٜم٤مس ُمـ يمؾ وم٩م قمٛمٞمؼ، وضمٕمٚم٧م طمرم ا هللُمـ ُمثكم وىمد سمٜمل سمٞم٧م ا

ان يمٗمل وىمري ومققمزيت وضمالزم ُم٤م ومْمؾ ُم٤م ومْمٚم٧م سمف ومٞمام  :إًمٞمٝم٤م هلل، وم٠موطمك ا!؟واُمٜمف

زًم٦م اإلسمرة همٛمس٧م ذم اًمبحر ومحٛمٚم٧م ُمـ ُم٤مء اًمبحر، وًمقٓ ـأقمٓمٞم٧م سمف ارض يمرسمالء آ سمٛمٜم

سمالء ُم٤م ومْمٚمتؽ، وًمقٓ ُم٤م شمْمٛمٜمتف ارض يمرسمالء ُم٤م ظمٚم٘متؽ وٓ ظمٚم٘م٧م اًمبٞم٧م شمرسم٦م يمر

، همػم ُمستٜمٙمػ وٓ ُمٝمٞمٜم٤مً  اًمذي اومتخرت سمف، وم٘مري واؾمت٘مري ويمقن دٟمٞم٤م ُمتقاضٕم٤م ذًمٞمالً 

 .(0)وهقي٧م سمؽ ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ُمستٙمؼم ٕرض يمرسمالء، وآ ؾمخ٧م سمؽ

ُس  ؾمبح٤مٟمُف وشمٕم٤ممم،  هللاًمذي قمروم٧م!، ىمد ظُمٚمَؼ وُصٜمَع قمغم قملِم ا ومامداَم ص٤مطمبٝم٤م اعم٘مدَّ

ومٞمِف وسمٙمؾِّ ُم٤م ارشمبَط سمِف ُمٜمُذ أُمٍد سمٕمٞمٍد ضمّدًا وم٠مرُض ُمٍمقمِف يمذًمؽ!، ومٝمل ُمرشمبٓم٦ٌم سمِف  هللوسم٤مرَك ا

ارشمب٤مـم٤ًم وصمٞم٘م٤ًم ذم يمؾِّ اًمٕمقاملِ واًمٜمِمئآِت!، وىمد وىمٗم٧َم قمغم أرساٍر ُمـ ذًمَؽ ذم ٟمّمقِص 

ؾم ٦ِم اًمتل أوضحٜم٤مه٤م ذم اًمٗمّمقِل اًمس٤مسم٘م٦ِم، ومراضمع!، وأُم٤م ذم إظمب٤مِر اًمنميٗم٦ِم إؾمٗم٤مِر اعم٘مدَّ
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  ومٝمق يمثػٌم، وُمـ ذًمَؽ قمغم ؾمبٞمِؾ اإلؿم٤مرِة!: 

أيب ؾمٕمٞمد ، قمـ حمٛمد سمـ احلسلم سمـ أيب اخلٓم٤مب، قمـ طمدصمٜمل أسمق اًمٕمب٤مس اًمٙمقذم

٤ممم شمب٤مرك وشمٕم هلل، ىم٤مل: ظمٚمؼ ا×اًمٕمّمٗمري، قمـ قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب ضمٕمٗمر

ارض يمرسمالء ىمبؾ ان خيٚمؼ اًمٙمٕمب٦م سم٠مرسمٕم٦م وقمنميـ اًمػ قم٤مم وىمدؾمٝم٤م وسم٤مرك قمٚمٞمٝم٤م، ومام 

ارض ذم  أومْمؾ هللاخلٚمؼ ُم٘مدؾم٦م ُمب٤مريم٦م وٓ شمزال يمذًمؽ طمتك جيٕمٚمٝم٤م ا هللزاًم٧م ىمبؾ ظمٚمؼ ا

 .(0)ومٞمف أوًمٞم٤مئف ذم اجلٜم٦م هللزل وُمسٙمـ يسٙمـ اـاجلٜم٦م وأومْمؾ ُمٜم

 إلى األصِل وَعودتها : زمُن خلِق أرض املذبح سابعا  
، قمـ أيب قمـ حمٛمد سمـ احلسلم سمـ أيب اخلٓم٤مب، دصمٜمل حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًم٘مرر اًمرزازطم

ارض  هلل: اختذ ا÷قمكم سمـ احلسلم: ىم٤مل ٤مًمف، قمـ أيب اجل٤مرود، ىم٤ملؾمٕمٞمد، قمـ سمٕمض رضم

خذه٤م طمرُم٤م سم٠مرسمٕم٦م وقمنميـ ارض اًمٙمٕمب٦م ويت هللىمبؾ ان خيٚمؼ ا ُمب٤مريم٤مً  اُمٜم٤مً  يمرسمالء طمرُم٤مً 

ٕم٧م يمام هل سمؽمسمتٝم٤م ٟمقراٟمٞم٦م شمب٤مرك وشمٕم٤ممم إرض وؾمػمه٤م روم هللإذا زًمزل ا، واٟمف اًمػ قم٤مم

ومجٕمٚم٧م ذم أومْمؾ روض٦م ُمـ ري٤مض اجلٜم٦م وأومْمؾ ُمسٙمـ ذم اجلٜم٦م ٓ يسٙمٜمٝم٤م آ ، ص٤مومٞم٦م

واهن٤م ًمتزهر سملم ري٤مض اجلٜم٦م يمام يزهر ـ  أو ىم٤مل: أوًمق اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾـ  اًمٜمبٞمقن واعمرؾمٚمقن

، وهل ّم٤مر أهؾ اجلٜم٦م مجٞمٕم٤مؾ إرض، يٖمٌم ٟمقره٤م اسماًمٙمقيم٥م اًمدري سملم اًمٙمقايم٥م ٕه

اعم٘مدؾم٦م اًمٓمٞمب٦م اعمب٤مريم٦م اًمتل شمْمٛمٜم٧م ؾمٞمد اًمِمٝمداء وؾمٞمد ؿمب٤مب أهؾ  هللشمٜم٤مدي: اٟم٤م ارض ا

  .(9)اجلٜم٦م

ومج٤مقم٦م ُمِم٤مخيل، قمـ حمٛمد سمـ ُيٞمك اًمٕمٓم٤مر، قمـ  هللطمدصمٜمل أيب رمحف اوذم ظمؼٍم آظمر: 

، ×سمـ صم٤مسم٧م، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب ضمٕمٗمرحمٛمد سمـ احلسلم، قمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من، قمـ قمٛمرو 

شمٕم٤ممم يمرسمال ىمبؾ ان خيٚمؼ اًمٙمٕمب٦م سم٠مرسمٕم٦م وقمنميـ اًمػ قم٤مم وىمدؾمٝم٤م وسم٤مرك  هللىم٤مل: ظمٚمؼ ا
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ؾم٦ِم قمـ أرِض ُمذسمِح اًمسبِط وأٟمّم٤مرِه اعمٞم٤مُملمسمٞم٤مُن إؾمٗم٤مِر اعم٘م  دَّ

980 

 

اخلٚمؼ ُم٘مدؾم٦م ُمب٤مريم٦م وٓ شمزال يمذًمؽ، وجيٕمٚمٝم٤م أومْمؾ  هللقمٚمٞمٝم٤م، ومام زاًم٧م ىمبؾ ان خيٚمؼ ا

  ارض ذم اجلٜم٦م.

ل وهمػمهؿ، قمـ أمحد سمـ أيب وأظم هللوروي هذا احلدي٨م مج٤مقم٦م ُمِم٤مخيٜم٤م رمحٝمؿ ا 

إدريس، قمـ حمٛمد سمـ أمحد، قمـ حمٛمد سمـ احلسلم، قمـ حمٛمد سمـ قمكم، قمـ أيب ؾمٕمٞمد 

ُمثٚمف، وزاد ومٞمف:  ×اًمٕمّمٗمري، قمـ قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م أيب اعم٘مدام، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب ضمٕمٗمر

 .(0)ومٞمف أوًمٞم٤مءه ذم اجلٜم٦م هللزل وُمسٙمـ يسٙمـ اـوأومْمؾ ُمٜم

ـُ أوًمٞم٤مَءُه اًمذيـ قمرومتٝمؿ  ُمـ ظمالِل هذا اًمبح٨م ووىمٗم٧َم قمغم قمٔمٞمِؿ  ومٙم٤مٟم٧م ُمسٙم

 ُمٜمزًمتٝمؿ!.

ومٞمٝم٤م قمغم اعم٘م٤مُم٤مت اًمٕمٚمٞم٦َِّم، واًمرشم٥ِم اًمسٜمٞم٦َِّم، وُمـ ذًمؽ  ^ًم٘مد طم٤مَز إٟمبٞم٤مُء وإوًمٞم٤مءُ  

ومٞمٝم٤م ُمقؾمك سمـ  هلل: اًمٖم٤مضي٦م هل اًمب٘مٕم٦م اًمتل يمٚمؿ ا×ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر ُم٤م ضم٤مء ذم اخلؼم:

ومٞمٝم٤م  هللقمٚمٞمف، وًمقٓ ذًمؽ ُم٤م اؾمتقدع ا هلل، وٟم٤مضمل ٟمقطم٤م ومٞمٝم٤م، وهل أيمرم ارض ا×قمٛمران

: اًمٖم٤مضي٦م ُمـ شمرسم٦م ×هللوىم٤مل أسمق قمبد ا .(6)، ومزوروا ىمبقرٟم٤م سم٤مًمٖم٤مضي٦م(9)فأوًمٞم٤مءه وأسمٜم٤مء ٟمبٞمّ 

 . (5)سمٞم٧م اعم٘مدس

قب، قمـ أيب قمبد وقمٜمٝمام هبذا آؾمٜم٤مد، قمـ أيب ؾمٕمٞمد اًمٕمّمٗمري، قمـ مح٤مد اسمـ أي
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: ي٘مؼم اسمٜمل ’هلل، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا×، قمـ أسمٞمف، قمـ آسم٤مئف، قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم×هللا 

قمٚمٞمٝم٤م  هللسم٠مرض ي٘م٤مل هل٤م: يمرسمالء، هل اًمب٘مٕم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م ىمب٦م آؾمالم اًمتل ٟمج٤م ا

  .(0)اعم١مُمٜملم اًمذيـ اُمٜمقا ُمع ٟمقح ذم اًمٓمقوم٤من

ىم٤مل: ُمـ سم٤مت ًمٞمٚم٦م قمروم٦م ذم يمرسمالء وأىم٤مم  ،×وسم٤مؾمٜم٤مده قمـ اسمـ ُمٞمثؿ اًمتامر، قمـ اًمب٤مىمر 

  .(9)ؾمٜمتف ذ هللهب٤م طمتك يٕمٞمد ويٜمٍمف، وىم٤مه ا

أسمٞمف، قمـ أيب قمبد ، قمـ ، قمـ اًمٗمْمؾ سمـ ُيٞمك(6)، قمـ قمكم سمـ احل٤مرثوهبذا آؾمٜم٤مد 

ظمػم أوٓد إٟمبٞم٤مء ضٛمٜمتف، آ وان اعمالئٙم٦م  زوروا يمرسمالء وٓ شم٘مٓمٕمقه، وم٤من)، ىم٤مل: ×هللا

ّٓ  ، وُم٤م ُمـ ًمٞمٚم٦م مت ي×قم٤مم ُمـ ىمبؾ ان يسٙمٜمف ضمدي احلسلمًمػ زارت يمرسمالء ا إ

 .(5)(وضمؼمائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ يزوراٟمف، وم٤مضمتٝمد ي٤م ُيٞمك ان ٓ شمٗم٘مد ُمـ ذًمؽ اعمقـمـ

ي٠مشمقَن أرَض ُمذسمِح اًمسبِط اعمٔمٚمقم،  ^وم٘مد يم٤من إٟمبٞم٤مُء واًمرؾمُؾ وإوصٞم٤مء 

 قمٚمٞمِف واًمت٠مدِّ سمِف!، ويٙمٗمل ُمراضمٕم٦م ويبٙمقَن ومٞمٝم٤م سمٙم
ِ
٤مءًا ُُمّرًا، وي٠مُمروَن أشمب٤مقمٝمؿ سم٤مًمبٙم٤مء

!. وُمـ ذًمَؽ أيْم٤ًم ذم (4)اعمّم٤مدِر اًمتل صدقم٧م سمذًمؽ!، وهق يمثػم، ٟمت٤موضمزُه ظمقَف اإلـم٤مًم٦مِ 

  اًمرواي٤مِت اًمنميٗم٦ِم ُٟمجٛمُؾ اًمٞمسػَم ُمٜمٝم٤م:
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 آدَم وٟمقٍح واسمراهٞمؿ واؾمامقمٞمؾ وقمٞمسك...
ِ
إمم  ^واخلّم٤مئِص احلسٞمٜمٞم٦َِّم ًمٚمٕمالُم٦ِم اًمتُسؽمي، ذم جملء

 يمرسمالء وسمٙم٤مئٝمؿ ومٞمٝم٤م!.



  
ؾم٦ِم قمـ أرِض ُمذسمِح اًمسبِط وأٟمّم٤مرِه اعمٞم٤مُملم  سمٞم٤مُن إؾمٗم٤مِر اعم٘مدَّ

986 

 

أمحد سمـ حمٛمد سمـ  ، قمـهلل، قمـ ؾمٕمد سمـ قمبد اهللطمدصمٜمل أيب ومج٤مقم٦م ُمِم٤مخيل رمحٝمؿ ا 

سمـ ُمٞمٛمقن اًم٘مداح، قمـ أيب قمبد  هلل، قمـ قمبد اهللقمٞمسك، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمبٞمد ا

سمٙمرسمالء ذم أٟم٤مس ُمـ أصح٤مسمف، ومٚمام ُمر هب٤م اهمرورىم٧م  ×أُمػم اعم١مُمٜملم ُمرَّ )، ىم٤مل: ×هللا

قمٞمٜم٤مه سم٤مًمبٙم٤مء، صمؿ ىم٤مل: هذا ُمٜم٤مخ ريم٤مهبؿ وهذا ُمٚم٘مك رطم٤مهلؿ، وهٜم٤م هترق دُم٤مؤهؿ، ـمقسمك 

  .(0)(ُمـ شمرسم٦م قمٚمٞمؽ هترق دُم٤م إطمب٦مًمؽ 

، قمـ احلسـ سمـ ُمتٞمؾ، قمـ هللطمدصمٜمل أيب و حمٛمد سمـ احلسـ رمحف اوذم ظمؼٍم آظمر: 

، ×هللقمـ قمكم سمـ أؾمب٤مط، قمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من، قمٛمـ طمدصمف، قمـ أيب قمبد ا ،ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد

ؾ أو يسػم سم٤مًمٜم٤مس طمتك إذا يم٤من ُمـ يمرسمالء قمغم ُمسػمة ُمٞم ×ىم٤مل: ظمرج أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم

ُمٞمٚملم شم٘مدم سملم أيدهيؿ طمتك ص٤مر سمٛمّم٤مرع اًمِمٝمداء، صمؿ ىم٤مل: ىمبض ومٞمٝم٤م ُم٤مئت٤م ٟمبل وُم٤مئت٤م 

ويص وُم٤مئت٤م ؾمبط يمٚمٝمؿ ؿمٝمداء سم٤مشمب٤مقمٝمؿ، ومٓم٤مف هب٤م قمغم سمٖمٚمتف ظم٤مرضم٤م رضمٚمف ُمـ اًمريم٤مب، 

وم٠مٟمِم٠م ي٘مقل: ُمٜم٤مخ ريم٤مب وُمّم٤مرع ؿمٝمداء ٓ يسب٘مٝمؿ ُمـ يم٤من ىمبٚمٝمؿ وٓ يٚمح٘مٝمؿ ُمـ أشمك 

 .(9)سمٕمدهؿ

وُمٕمٚمقٌم ًمدى أهؾ اًمتح٘مٞمِؼ واًمتدىمٞمِؼ سم٠منَّ ُم٤م ُمرَّ قمٚمٞمَؽ ُمـ ٟمّمقٍص ذم اًمٗمّمقِل  

 
ِ
ؾم٦م اًمتل ذيمره٤م قمزَّ وضمؾَّ اٟمَّام هل رُمٌز ُمب٤مٌذ ٕرِض يمرسمالء اًمس٤مسم٘م٦ِم ُمـ أنَّ إرَض اعم٘مدَّ

٦ِم ُُمثب٧ٌم وقمٚمٞم ؾم٦ِم، وهذا ُمٕمروٌف ذم اًمٙمت٥ِم اًمسامويَّ ٦ٌم يمثػمٌة ًمسٜم٤م سمّمدده٤م أن اعم٘مدَّ ِف أدًمَّ

!، وأُم٤م ذم اًمرواي٤مِت اًمنميٗم٦ِم ومٝمٜم٤مك إؿم٤مراٌت يمثػمٌة، ُمٜمٝم٤م:  خم٤موم٦َم اًمتٓمقيِؾ اعمٛمؾِّ

شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ومْمؾ  هللي٘مقل: ان ا ×هللقمـ صٗمقان اجلامل، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمبد ا

ُم٤مء وٓ ارض إرضلم واعمٞم٤مه سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض، ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م شمٗم٤مظمرت وُمٜمٝم٤م ُم٤م سمٖم٧م، ومام ُمـ 
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اعمنميملم قمغم اًمٙمٕمب٦م وأرؾمؾ إمم زُمزم ُم٤مء  هلل، طمتك ؾمٚمط اهللآ قمقىمب٧م ًمؽميمٝم٤م اًمتقاضع  

 هللطمتك أومسد ـمٕمٛمف، وان ارض يمرسمال وُم٤مء اًمٗمرات أول ارض وأول ُم٤مء ىمدس ا ُم٤محل٤مً 

شمٕم٤ممم وم٘مد شمٗم٤مظمرت  هللقمٚمٞمٝمام، وم٘م٤مل هل٤م: شمٙمٚمٛمل سمام ومْمٚمؽ ا هللشمب٤مرك وشمٕم٤ممم وسم٤مرك ا

اعم٘مدؾم٦م اعمب٤مريم٦م، اًمِمٗم٤مء ذم شمرسمتل  هللاعمٞم٤مه سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض، ىم٤مًم٧م: اٟم٤م ارض اإرضقن و

 هللوُم٤مئل، وٓ ومخر سمؾ ظم٤مضٕم٦م ذًمٞمٚم٦م عمـ ومٕمؾ يب ذًمؽ، وٓ ومخر قمغم ُمـ دون سمؾ ؿمٙمرا 

: ×هللوأصح٤مسمف. صمؿ ىم٤مل أسمق قمبد ا ×سم٤محلسلم هللوم٤ميمرُمٝم٤م، وزاده٤م سمتقاضٕمٝم٤م وؿمٙمره٤م 

 .(0)شمٕم٤ممم هللشمٙمؼم وضٕمف ا ، وُمـهللرومٕمف ا هللُمـ شمقاضع 

                                           

، سمٕمْمف 408ص :05ج ، اًمقؾم٤مئؾ:001ص :98ج . سمح٤مر إٟمقار:971: يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات: ص0

. اٟمٔمر اًمرواي٤مت اًمتل اوردٟم٤مه٤م ذم هذا اًمٗمّمؾ ذم: يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات: 695ص :01ج اعمستدرك:

 .548 ـ 555ص
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 ٚمٜم٤م إًمٞمٝم٤م ُمـ ظماللإمم أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصَّ  ،شمب٤مرك وشمٕم٤ممم هللسمٕمقن ا ٟمِمػمت٤مم، اخلذم 

ـ وهذا اإلسمح٤مر ،هذه اًمدراؾم٦م اعمتقاضٕم٦مِ   يم٤مناًمذي و ،ذم اعمقروث اًمديٜمل اًمساموي واًمتٛمٕمُّ

، قمٚمٞمٝمؿ أومْمُؾ اًمّمالِة واًمسالم ًمّم٤محللم ُمـ قمب٤مدهِ ٓ سم٘مدر أٟمبٞم٤مئِف وأوًمٞم٤مئِف وا ،سم٘مدرٟم٤م

ِـّ وشمقومٞمِؼ وٟمجٛمُؾ سمٕمض اًمٜمت٤مئ٩م سمام يكم، ومٜم٘مقُل   :قمزَّ وضمؾَّ  هللا سمٛم

٘ملَم وُمٓمَّٚمٕملمَ  ٓسُمدَّ  ع إؾمٗم٤مر ُمـ اٟمّم٤مِف مجٞم ًمٙمؾِّ ـُمالِّب احل٘مٞم٘م٦ِم وُُمريدهي٤م ُمـ حم٘مِّ

ؾم٦مِ  واًمٜمٔمر اًمٞمٝم٤م سمٕملِم اًمٕمدِل واًمدىّم٦ِم، ًمٙمقهن٤م إرصم٤ًم ديٜمٞم٤ًَّم  ،سمام ومٞمٝم٤م أؾمٗم٤مُر اإلٟمجٞمؾ ،اعم٘مدَّ

ـُ اإلقمتامد  ،وأظمالىمٞم٤ًَّم وشم٠مرخيٞم٤ًّم وطمْم٤مرّي٤ًم يمبػمًا: وأنَّ اًم٘مقل سم٠مهّن٤م أؾمٗم٤مٌر حمّروم٦مٌ  وٓ يٛمٙم

 !.ؾمالُح اًمٕم٤مضِمزِ  ،قمٚمٞمٝم٤م

ورِة اضمتٜم٤مهب٤م ذم ُمراطمؾ ظمٓمرٍة ُمـ طمٞم٤مِة ٟمٕمؿ!، رسّمام أومتك سمٕمُض إقم٤مفمؿ سمرض

ـْ مل شمٙمـ قم٘م٤مئدُه حمٙمٛم٦ٌم رصٞمٜم٦ٌم ُمـ اعمسٚمٛملَم  اعمسٚمٛملم، وهق صحٞمٌح!، وذًمؽ ًمٙمقِن َُم

وهمػمهؿ، وم٤مٟمَُّف ىمد يتٞمُف ذم جُل٩ِم شمٚمؽ إؾمٗم٤مِر دون أن يٕمرَف اعمخرج، ًمذا ومٝمذا ظمٓمٌر قمٚمٞمِف، 

 جلٝمٚمِِف وـمراوِة اًمٕم٘مٞمدِة قمٜمدُه...!.

طمٍل قَ ٤م ورَد ومٞمٝم٤م هق سمال ؿمؽٍّ وٓري٥ٍم شمرمج٦ٌم أو ٟم٘مٌؾ ؿمٗم٤مهلٌّ أو شمقاشمٌر ًمِ وأنَّ سمٕمَض ُم

ـّ اًمتٛمّٕمـ ذم  !، ًم٘مد، ٟمٕمؿ!قمزَّ وضمّؾ  هللُمقطمك ُمـ ا وصٚم٧م اًمٞمٝم٤م يُد اًمتحريػ و...اًمخ، وًمٙم

سمٕمض اًمٜمّمقص يقرث اإلـمٛمئٜم٤من سم٠مهّن٤م شمرمج٦ٌم ًمٜمصٍّ ُُمقطمك وإن ؾَمَ٘مَط ُمٜمف رء أو ُأضٞمػ 

 ٕهّن٤م حتتقي قمغم ٟمٗمح٦ٍم ُمـ اًمٖمٞم٥م واضح٦ٍم، وؾُمُٛمقٍّ ، وذًمؽ !ُمٜمُف رءٌ اًمٞمف رٌء أو طُمذَف 

ضمّدًا، سمؾ يستحٞمُؾ قمغم أّي إٟمس٤مٍن ُمٝمام  ، يّمٕم٥ُم !ذم ٟم٘مؾ اًمّمقرة اعمست٘مبٚمٞم٦م ًمٚمحدث اعمٜمتٔمر
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وهذا ُم٤م ُأـمٚمَؼ قمٚمٞمف قمٜمَد اًمٕمٚمامء  .!يم٤مٟم٧م درضمتُُف اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اإلعم٤مم هب٤م واإلطم٤مـم٦م سمجزئٞم٤ّمهت٤م 

وهق وإن يم٤من ىمٚمٞماًل يمام ُيٕمؼمَّ قمٜمُف، ًمٙمٜمَُّف يمثػٌم  سم٘م٤مي٤م اًمقطمل ذم اًمٕمٝمديـ( واًمب٤مطمثلم سمـ )ُمـ

اً   !.ويمثػٌم ضمدَّ

 ،يتقهُؿ أطمٌد أنَّ هذا اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ سم٘م٤مي٤م اًمقطمل يستٓمٞمُع اٟمس٤مٌن ُمثٚمٜم٤م اًمقىمقف قمٚمٞمف وٓ

ـ ُمٜمُف، يماّل وأًمػ يمالّ  ،وإطمّم٤مئف ُرسمام إذ ًم، ّٕٟمف قمٚمٌؿ ؿم٤مؾمٌع واؾمٌع، دىمٞمٌؼ قمٛمٞمٌؼ، !واًمتٛمٙمُّ

ت اًمٕمٚمامء واًمب٤مطمثلم وم٘مرٌة واطمدٌة ُمـ سم٘م٤مي٤م اًمقطمل ذم اًمٕمٝمديـ ومجٕمٚمتٝمؿ ذم سم٤مًمغ احلػمة  طمػمَّ

، وذًمؽ ُمـ ظمالل رسمِط أو إض٤موم٦ِم أو ُم٘م٤مرٟم٦ِم هذه اًمٗم٘مرة !وُأؾم٘مَط ُم٤م ذم أيدهيؿ واًمدهِم٦م،

يمام ذم اًمٗم٘مرات  ،، وقمدم اًمتٛمٙمـ ُمـ شمٗمسػمه٤م قمغم اًمقضمف اًمّمحٞمحأو سمِمبٞمٝم٤مهت٤م سمٖمػمه٤م

اًمٕمٔمٞمؿ( ذم آظمر اًمزُم٤من، وظمٚمٓمٝم٤م ظمٓمئ٤ًم سم٤مًمٗم٘مرات اًمداًم٦م قمغم يقم  هللًم٦م قمغم )يقم ااًمدا

، وهذه ُمِمٙمٚم٦ٌم مل ذم آظمِر اًمزُم٤من! ÷ اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمٗم٘مرات واًمداًم٦م قمغم ٟمزول قمٞمسك سمـ ُمريؿ

يقاضمٝمٝم٤م أصح٤مب اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ومحس٥م، سمؾ اٟمام وىمٕم٧م قمٜمد اًمٕمٚمامء واعمٗمرسيـ 

، إقمٔمؿ هللد ظمٚمط اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ سملم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وسملم يقم اواًمب٤مطمثلم اعمسٚمٛملم أٟمٗمسٝمؿ، وم٘م

وذًمؽ واضٌح ذم شمٗم٤مؾمػمهؿ  ،اًمٕم٤ممل ًمٙمؾِّ  ٜم٘مذاعمٜمجل وواعم اعمخٚمِِّص إقمٔمؿ يقم فمٝمقروهَق 

 . !ويمتبٝمؿ إظُمرى

: ـ  اإلٟمجٞمؾ ومٞمف سمامـ  اعم٘مّدس أنَّ ًمٚمؽممج٤مِت آوم٤مٌت ظمٓمػمٌة ىمد صبَّتٝم٤م وـَمَٚم٧م هب٤م اًمٙمت٤مب 

 . !جي٥ُم اإلًمتٗم٤مت اًمٞمٝم٤م واًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م ىمبؾ يمٞمؾ اًمِمت٤مئؿ امم )اًمٕمٝمديـ( سمٖمػم قمٚمؿٍ 

 احل٘م٤مئِؼ  
ِ
وإقمؿ إهمٚم٥م ُمٜمٝم٤م  !،وم٘مد ًمٕمب٧م اًمؽممج٤مت دورًا ُمٝماًم ذم اًمتِمقيش وإظمٗم٤مء

، سمؾ ًم٘مّمقٍر قمٜمد اعمؽممجلم أٟمٗمسٝمؿ: وؾمقاء يم٤من هذا إُمر !ضم٤مءت قمـ همػم ىمّمٍد وٓ قمٛمدٍ 

ومٝمق ٓيٜمٓمكم وٓ خيٗمك قمغم اًمب٤مطمثلم اعمٜمّمٗملم واعمدىّم٘ملم  ،أو اإلجي٤ميب ،ٟمٓم٤مىمف اًمسٚمبل ذم

 واًمٕمٚمامء ذم 
ِ
 .!اًمٕم٤ممل مجٞمِع أٟمح٤مء
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ر قمٚمامٌء رسّم٤مٟمٞمّقن  قمـ ؾمقاقمدهؿ اًمنميٗم٦م عمح٤موًم٦م  شمٕم٤ممم سمٚمٓمٗمفِ  هللأيَّدهُؿ ا هذا وىمد ؿمٛمَّ

٦َم، وىمد سمرقمقا ذم   ذًمؽ امم طمدٍّ يمبػٍم، وًمٙمٜمُف ضمٝمٌد ومرديٌّ شمرمج٦م اًمٕمٝمديـ اًمؽممج٦م اعمٜمّمٗم٦َم احل٘مَّ

وًمٙمـ قمتبٜم٤م قمغم احلقاض اًمٕمٚمٛمٞم٦ِم  ،وهلؿ إضمُر واًمثقاب يِمٙمرون قمٚمٞمف وهؿ

، وُمـ  ، ؾمقاٌء يم٤مَن رؾمٛمٞم٤ّمً ٟمٓمٛمُح امم ضمٝمٍد مج٤مقملٍّ ًمذًمؽ ٕٟمٜم٤م واعم١مؾمس٤مت!، أو همػم رؾمٛملٍّ

ِؾ امم طمؾٍّ صمؿ حم٤موًم٦م قمرض شمٚمؽ اجلٝمقد اًمٙمبػمِة قمغم ذوي اًمِم٠مِن ُمـ اًمدي٤مٟم٤مت، و اًمتقصُّ

س، وشمتقجي٤ًم ًمٚمٕم٘م٤مئد اًمرسم٤مٟمٞم٦َِّم احلّ٘م٦ِم !قم٤معملٍّ ًمذًمؽ ، ٟمٍمًة ًمب٘م٤مي٤م اًمقطمل ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدَّ

ُمـ طمٞم٨م وضمقد ُأصقهل٤م وروطمٝم٤م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم اًمٙمت٥م اًمساموي٦م  ،واعمب٤مريم٦ِم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ؾم٦مِ   هللوهل ٟمٍمٌة ًمٍماِط ا، إظُمرى، وهق أُمٌر ُيٜمبلُء قمـ قمٛمؼ اًمٕم٘م٤مئِد اإلهلٞم٦ِم اعم٘مدَّ

 .إىمدس، وظمدُم٦ٌم جلٛمٞمِع اًمبنِم قمغم طَمدٍّ ؾمقاء!

إنَّ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سم٠مرسِه ومْماًل قمـ اإلٟمجٞمؾ، رسمام يم٤من سمريئ٤ًم ُمـ يمؾِّ شمٚمَؽ إُمقر اًمتل  

ه٤م اًمنمع اعم٘مدس يم٤مإلؾم٤مَءِة ًمألٟمبٞم٤مء واًمرؾمؾ ىمد ضمرى قمٚمٞمِف خمتٚمػ أٟمقاع  !، وأٟمَّفُ ^ٓ ُي٘مرُّ

اًمٔمٚمؿ يمام فُمٚمَؿ إٟمبٞم٤مُء واًمرؾمؾ ٟمٗمُسُٝمؿ فُمٚماًم ٓ ُمثٞمَؾ ًمُف!،وذًمؽ ًمبسب٥ٍم وضمٞمٍف ضمّدًا، وهق ُم٤م 

ٟمسٛمٞمِف سمـ)آوم٤مت اًمتٗمسػم وظمٚمٓمٝم٤م سم٤مٕصؾ(!، ويمذا اظمتالط سمٕمض اًمنموطم٤مت واإلؿم٤مرات 

ٟمقَن أٟمقاعٌ  وُمذاه٥م وومٚمسٗم٤مٌت يمام هَق  ذم ؾمٓمقِر أي٤مت...اًمخ!، وم٤معمٗمرسون واًمنماح واعمدوِّ

س امم طمدٍّ يمبػٍم قمغم ُمدى اًمٕمّمقِر وإزُم٤مِن اعمتب٤مقمدِة،  ، وىمد شم٠مصمََّر هبؿ اًمٙمت٤مب اعم٘مدَّ ٌ ُمٕمٚمقٌم سملمِّ

س  وسمٕمض ُم٤م يمتبقُه ُمـ شمٗمسػٍم وُمالطمٔم٤مٍت واؿم٤مراٍت ىمد ظُمٚمِٓم٧م سم٠مصِؾ اًمٙمت٤مِب اعم٘مدَّ

 ِ ه٧م وضمٝمُف اًمٜمػمِّ ه٧م ؾُمٛمٕم٦ُم إ وؿمقَّ  واًمرؾمؾِ اجلٛمٞمؾ!،يمام ؿُمقِّ
ِ
 ُمـ ىمبؾ!. ^ٟمبٞم٤مء

أنَّ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وأؾمٗم٤مر اإلٟمجٞمؾ وسم٘مٞم٦ّم أؾمٗم٤مر اًمٙمت٤مب اعم٘مدس، يمالمه٤م يّمّدُق  
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إقمٔمؿ، وهق  هللوُمٜمٝم٤م ُمقضقع ذسمٞمِح ا ،وظم٤مص٦ًم اًمٕم٘م٤مئدي٦م !،أظمَر ذم ُمقاضٞمع يمثػمٍة ضمداً  

ًمذي هقى سمجٜم٥ِم اًمٗمرات، ويم٤من ىمٞم٤مُمُف اعمب٤مرك ُمـ أضمِؾ اٟم٘م٤مذ اًمِمٕمقِب اًمبٓمُؾ اخل٤مًمُد ا

، ويمذًمؽ ُم٤م !...اًمخاًمنميػ قمـ ضمسدهِ  اعمب٤مرك وإُُمؿ، وىمد ُذسمَح هٜم٤مك وومّمَؾ رأؾمفُ 

إيمؼم وهق اعمٜم٘مذ اعمققمقد ذم آظمر اًمزُم٤من وهمػمه٤م، وهذه طم٘مٞم٘م٦ٌم صم٤مسم٦ٌم  هللارشمبط سمٛمنموع ا

 هلل، وهل واطمدة ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمتل ىمد سمٞمَّٜمٝم٤م اـ  ُمٜمٝمام أظمر أقمٜمل شمّمديؼ يمؾٌّ ـٓهمب٤مَر قمٚمٞمٝم٤م 

ؾم٧م َأؾمامؤُه:  شمب٤مرك وشمٕم٤ممم وأؿم٤مَر اًمٞمٝم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم آي٤مٍت قمديدٍة وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شَمَ٘مدَّ

ّٓ ٓ إًمَف  هلل)ا َل قمٚمٞمَؽ اًمٙمت٥َم سم٤محلّؼ ُمّمّدىم٤َم عم٤م سملَم  .هق احللُّ اًم٘مٞمُّقمُ  إ  يديف وَأٟمزَل اًمتقراةَ َٟمـزَّ

ـَ يمٗمروا .واإلٟمجٞمَؾ  ؿمديُد  هلؿ قمذاٌب  هللسمآي٧م ا ُمـ ىمبُؾ ُهدًى ًمٚمٜم٤ّمس وأٟمزَل اًمٗمرىم٤مَن إنَّ اًمَّذي

ًمٜم٤م ُمّمدىم٤ًم عم٤م (0)(قمزيٌز ذو إٟمت٘م٤ممٍ  هللوا . وىمقًمف شمٕم٤ممم: )ي٤م أهي٤م اًمذيـ ُأوشمقا اًمٙمت٤مَب آُمٜمقا سمام ٟمزَّ

ٜمَٝمؿ يمام ًَمٕمٜم٤ّم أصح٤مَب اًمسب٧ِم ُمٕمٙمؿ ُمـ ىمبؾ أن َٟمٓمٛمَس وضمقه٤ًم ومٜمَُردُّه٤م قمغم أدسم٤مره٤م أو َٟمٚمٕمَ 

 . (9)ُمٗمٕمقًٓ( هللويم٤مَن أُمُر ا

ُه اعمٙمٜمقن،  هللوأنَّ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق: يمٜمـُز ا ـٍ ذم هذا اًمٕم٤ممل أسمدًا، ورسُّ ُر سمثٛم اًمذي ُٓي٘مدَّ

ُصٚمب٦ٍَم وُمتٞمٜم٦ٍم وهم٤مي٦ٍم ذم إمهٞم٦َّم ذم هذا  وىمقًمُف احلّؼ، ووقمدُه اًمّمدق، وهق يرشمٙمُز قمغم ىمقاقمدَ 

أٓ وهل اًمٙمت٥م اإلهلٞم٦ِم اعم٘مدؾم٦ِم: اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًمزسمقر وصحػ إٟمبٞم٤مء اعمج٤مل، 

ّٓ قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم، وإن َوَصَٚمٜم٤م اًمٜمـزُر اًمٞمسػم ُمٜمٝم٤م،  أٟمَُّف ذا ىمٞمٛم٦ٍم ديٜمٞم٦ٍَّم وقمٚمٛمٞم٦ٍَّم وقم٘م٤مئدي٦ٍم  إ

يٗمرس  . وىمد!يٛمٙمـ دم٤مهٚمٝم٤م سمح٤مٍل ُمـ إطمقاِل أسمداً  وأظمالىمٞم٦ٍَّم وشم٠مرخيٞم٦ٍَّم... قم٤مًمٞم٦ٍم ضمّدًا، ٓ

 .!يمالمه٤م أظمر ذم سمٕمِض احل٘م٤مئؼ واًمٕم٘م٤مئد اعمٝمٛم٦ِم واًمٕمٚمقم اًمٖمٞمبٞم٦م...اًمخ

 هللوَٟمَٕم٧م، وسمٙم٧م ذسمٞمَح ا أنَّ اًمٙمت٥م اًمساموي٦م ىمد أمجٕم٧م، وأٟمِمدت، وشمٖمٜم٧َّم، ورصم٧م، 
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، ويمذًمؽ ُمقضقع صم٠مرِه اإلهلّل وآٟمت٘م٤مم ُمـ أقمدائِف سمٞمِد إقمٔمؿ وىُمرسم٤مَٟمُف اعمٜمحقر سمٞمِد اًمٔم٤معملم

ُمٜمجل اًمٕم٤ممل واعمخّٚمص، وإن إظمتٚمٗم٧م ذم سمٕمض اًمِمٙمٚمٞم٤ّمت، وًمٞمس هذا سمدًمٞمٍؾ ؾمٚمبلٍّ سمؾ 

إجي٤ميب إلصمب٤مت هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمداُمٖم٦م، وإّٟم٤م ًمٜمٕمٓمل اًمٕمذَر ًمٚم٘مدُم٤مء ذم سمٕمض اًمتِمقيش احل٤مصؾ 

ـُ ُمـ أضمٝمزة ، سمسب٥م قمدم وضمقد ُمث!طمقل هذه اًمٕم٘مٞمدة وهمػمه٤م ؾ ُم٤م ٟمٛمتٚمٙمُف اًمٞمقم ٟمح

 أإلشمّم٤مل واًمٙمت٤مسم٦م واإلقمالم وهمػمه٤م ًمتثبٞم٧م شمٚمؽ احل٘م٤مئؼ يمام هل. 

طمٜمّقا وأنَّ ُمقضقع اعمٜم٘مذ واعمٜمت٘مؿ ىمد ذيمرُه مجٞمُع إٟمبٞم٤مء واًمرؾمؾ سمام هق أهُٚمُف، و

ـ وذسمٞمحِف واًمذي هق ُم هلل. ويمذا يقم ُمٕمِمقق ا!وذاسمقا اًمٞمف ؿمقىم٤مً  ،اعمققمقد طمٚمٛمقا سمٞمقُمفِ و

 واًمرؾمِؾ ورصمقُه وضمزقمقا ًمُف ضمزقم٤ًم ؿمديدًا، وسمٙمقا قمٚمٞمِف سمٙم٤مًء ُمّرًا، وقمغم يقُمِف 
ِ
٦ِم إٟمبٞم٤مء ذريَّ

روا سمِف، وأصمبت٧م أنَّ   اعمٜمجل هق اعمٜمت٘مؿ اًمذي يدرك صم اإلهللِّ اعم٘مدس وذيمَّ
ِ
٠مرُه وصم٠مَر إٟمبٞم٤مء

 اًمخ!....اعمٔمٚمقُملم، وهٜم٤مك قمالىم٦ٌم وصمٞم٘م٦ٌم سمٞمٜمٝماممجٞمع واًمرؾمِؾ و

ٌؼ جلٛمٞمع اإلٟمس٤مٟمٞم٦م وقمغم ُمدى مجٞمِع  أنَّ إُمَؾ اًمرسّم٤منَّ احل٘مٞم٘مّل سم٤مٍق وُمقضمقٌد وُمتح٘مِّ

اًمٕمّمقر وإمم يقِم اًم٘مٞم٤مُم٦ِم، واعمخّٓمَط اإلهللَّ اًمذي َرؾَمَٛمُف قم٤مملُ اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة ؾم٤مٍر وُُمثب٧ٍَم، 

 ىمدرا! رهِ أُم سم٤مًمغُ  هللوم٤مئ٘م٦ٍم وا وجيري سمدىم٦َّمٍ 
ٍ
اإلٟمتّم٤مر اًمس٤مطمؼ ذم ، وأنَّ وىمد ضمٕمَؾ ًمٙمؾِّ رء

س واىمٌع ٓحم٤مًم٦َم، ٕٟمَُّف وقمٌد وقمٝمٌد اهلّل طمتٛمّل، ويٛمٚمُؽ  آظمِر اًمزُم٤من سمؼميم٦ِم دِم اًمذسمٞمِح اعم٘مدَّ

. وم٘مد ذيمرت اًمٙمت٥ُم اًمساموي٦ِم أنَّ قمِم٤مق !ُم٤م ٓ ُيَم (0)ُمـ إدًّم٦م واًمؼماهلم اًمٕم٘مٚمٞم٦ِم واًمٜم٘مٚمٞم٦مِ 

ح وُمريديف وحمبٞمِف وظمداُمِف ُيٕمَٓمقَن ُمثَؾ أضمرِه وؾمٞمٙمقٟمقن ُمٕمُف وذم زُمرشمِف ذم اًمٙمبِش اعمذسمق

، وهق ُمذظمقٌر شمب٤مرك وشمٕم٤ممم هللهق سمٕملِم ا قمٚمٞمِف وقمٚمٞمٝمؿ وجيري يمؾِّ اًمٕمقامل، وأنَّ يمؾَّ ُم٤مضمرى

 .هلؿ قمٜمدُه قمزَّ وضمؾَّ 
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، ص٤مطم٥ُم اعم٘م٤ممِ  هللسبَط اعمذسمقح وُمٕمِمقِق اأنَّ اًم  واجل٤مًمس قمـ  ،إرومعِ  قمزَّ وضمؾَّ

يٛملم اًمٕمرش، ويمذا اعمٜم٘مذ واعمخٚمص اعمُٜمتٔمر وُُمدرُك صم٠مرِه ًمٞمَس ُُمٚمٙم٤ًم ًمٓم٤مئٗم٦ٍم ُمـ اعمسٚمٛملم أو 

٦ٍم ُمـ  ـم٤مئٗم٦ٍم ُمـ اعمسٞمحٞملم أو ـم٤مئٗم٦ٍم ُمـ اًمٞمٝمقد...، وًمٞمَس ُمٚمٙم٤ًم ًمِمٕم٥ٍم ُمـ اًمِمٕمقب أو ُأُمَّ

.، سمؾ اٟمام صم٤مَر ُمـ أضمِؾ اإلٟمس٤مٟمٞم٦ّم مجٕم٤مء، واٟم٘م٤مذ اًمبنمّي٦م، وُأريؼ دُمُف اًمٓم٤مهر ُمـ أضمِؾ إُُمؿ..

. وؾمٞمٙمٛمُؾ اًمدوَر رضمٌؾ ُمٜمُف وهق اعمخٚمُص اًمذي يّمُؾ سم٤مإلٟمس٤مٟمٞم٦ّم امم أقمغم ُم٘م٤مِم !يمؾِّ ذًمؽ

 يمامٍل سمٛم٘مدوره٤م اًمقصقل اًمٞمف ذم هذه اًمٜمِم٠مة. 

س هلل٘مٍذ وخمّٚمٍص وًمٙمقٟمِف رضمؾ اوأنَّ يُمؾَّ اًمِمٕمقب وإُُمؿ شمٜمتٔمرُه يمـ )ُمٜم   اعم٘مدَّ

َـّ ًمس٤من طم٤مهلؿ (، وإن اظمتٚمٗمقا ذم سمٕمض اًمِمٙمٚمٞم٤ّمت واإلؿم٤مرات اًمٞمف!واًمرضوري... ، وًمٙم

 وطم٤مًمٜم٤م مجٞمٕم٤ًم ذم ؾم٤مطم٦ِم ىمدؾمِف اعمٜمٞمٗم٦م: 

 .(0)ويمّؾ إمم ذاك اجلامل يِمػم دٌ قمب٤مراشمٜم٤م ؿمتّك وطمسٜمؽ واطم 

سمؼميم٦ِم ويمؾُّ ذًمَؽ ، !ملَ اإلٟمس٤من ؾمٞمٜمتٍُم إٟمتّم٤مرًا إهلٞم٤ًّم ؾم٤مطم٘م٤ًم ٓ هزيٛم٦َم سمٕمَدُه أسمداً أنَّ قم٤م 

، وجملء اخلالىم٦ِم! واًمسبط اعمذسمقح ويقُمِف ووىمٗمتِف وصمقرشمِف اًمٕمٔمٞمٛم٦م هللاًمّدِم اًمٓم٤مهِر ًمٙمبِش ا

 اعمققمقد وهق: )اعمٜمجل واعمخّٚمص وإُمُؾ واًمرضم٤مء(، وادراك هللاعمّمٚمح إقمٔمؿ ذم يقم ا

، وذًمؽ قمٜمدُم٤م اعمب٤مرك! صم٠مرِه وصم٠مِر يمؾِّ ُمٔمٚمقٍم وُمْمٓمٝمٍد، وطمٚمقل اعمٕم٤مضمز اًمٙمبػمَة ذم قمٝمده

، وي٠مظمذ سمٞمده امم قم٤ممل شمٕم٤ممم ي٘مُػ ُمٕمُف وذم صّٗمف وذم ظمٜمدىمفِ  هلليرى أإلٟمس٤من رأَي اًمٕملم أنَّ ا

 . !احلّؼ واحل٘مٞم٘م٦م واعمٚمٙمقت ويٚمٛمُس ذًمؽ عمَس اًمٞمد
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 .88، ص6. شمٗمسػم اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ: اًمسٞمد طمسلم اًمؼموضمردي: ج87ص



  
 اًمبح٨ِم  ٟمت٤مئ٩ُم 

976 

 

ًمؽ اًمٜمٍم، سمحس٥م جمرى أي٤مت ذم وىم٤مئع يمثػمة وًمٕمؾَّ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يِمػُم امم ذ

ومْماًل قمـ واىمٕم٦ٍم ُمٕمٞمَّٜم٦ٍم أو ؾمب٥ٍم ًمٚمٜمـزول، ويمذًمؽ اًمت٠مويؾ وسمٓمقن اًمتٗمسػم، وُمـ ذًمؽ 

: )ويم٤من طمّ٘م٤ًم قمٚمٞمٜم٤م ٟمٍُم اعم١مُمٜملم( هللىمقل ا سم٠مومقهٝمؿ  هللو)ُيريدوَن ًمٞمُٓمٗم١ما ٟمقَر ا. (0)قمزَّ وضمؾَّ

قمغم  هُ ٔمٝمَر ًمٞمُ  سم٤مهلدى وديـ احلّؼ  فُ رؾمقًمَ  ًمذي أرؾمَؾ هق ا. ُُمتؿُّ ٟمقره وًمق يمرَه اًمٙمٗمرون هللوا

قمغم  هُ ٔمٝمَر ًمٞمُ  سم٤مهلدى وديـ احلّؼ  فُ رؾمقًمَ  هق اًمذي أرؾمَؾ . و)(9)(اعمنميمقن رهَ اًمديـ يمٚمف وًمق يمَ 

)وًم٘مد يمتبٜم٤م ذم اًمزسمقر ُمـ سمٕمد اًمذيمر أنَّ إرَض يرصمٝم٤م . و(6)ؿمٝمٞمدًا( هلليمٗمك سم٤ماًمديـ يمٚمف و

ّٓ ًَمبَٚمـٖم٤ًم ًم٘مقٍم قمـبديـ. وُم٤م أرؾمٚمٜمـَؽ قمب٤مدَي اًمّم٤محلقن. إنَّ ذم هذا   .(5)رمح٦ًم ًمٚمٕمـٚمٛملم( إ

َـّ   .(4)(وٟمجٕمٚمٝمؿ اًمقارصملم ٕمٗمقا ذم إرض وٟمجٕمٚمٝمؿ أئٛم٦مً ِْم قمغم اًمذيـ اؾمتُ  و)وٟمريُد أن َٟمُٛم

 اؾمتخٚمػ يمام آرض ذم ًمٞمستخٚمٗمٜمّٝمؿ اًمّم٤محل٤مت وقمٛمٚمقا ُمٜمٙمؿ آُمٜمقا اًمذيـ هللا وقمد)و

 أُمٜم٤مً  سمٕمدظمقومٝمؿ ُمـ وًمٞمبّدًمٜمّٝمؿ هلؿ ارشم٣م اًمذي ديٜمٝمؿ هلؿ  ّـوًمٞمٛمٙمٜمّ  ىمبٚمٝمؿ ُمـ اًمذيـ

َـّ أٟم٤م وُرؾُمكم انَّ ا هللو)يمت٥َم ا .(8)...(ؿمٞمئ٤مً  يب ينميمقن ٓ يٕمبدوٟمٜمل  .(7)ىمقيٌّ قمزيٌز( هللٕهمٚمَب

اعمذسمقح وسملَم  هللوِع واهلدف سملَم صمقرِة يمبِش اأن هٜم٤مَك شمراسمٓم٤ًم وصمٞم٘م٤ًم ووطمدٌة ذم اعمنم 

وأّن خمّٚمص اًمٕم٤ممل يٛمٚمُؽ ىمقاقمَد وُمتبٜمٞم٤مٍت قمٔمٞمٛم٦ٍم، ويستٜمُد امم ُأؾُمٍس ذقمّٞم٦ٍم  ُمٜم٘مِذ اًمٕم٤ممل،

ؾم٦ٍم ًمثقرشمِف اإلهلٞم٦ِّم اًمٕمٔمٛمك!، وهل اُمتداٌد ًمثقرِة ضمّدِه  وىم٤مٟمقٟمٞم٦ٍَّم وشم٠مرخيٞم٦ٍم وأظمالىمٞم٦ٍَّم ُم٘مدَّ
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وأّٟمُف صٜمٞمٕم٦ُم رّب اًمٕم٤معملم، اًمذي اّدظَمَرُه امم ُمرطمٚم٦ٍم رائٕم٦ٍم ُمـ شم٠مريخ اعمذسمقح ويقُمِف ووىمٗمتِف،  

وإّي٤ميمؿ ومجٞمع اًمبنمي٦ِم يقُمُف اعمب٤مرك ووضمٝمُف اًمنميػ، اٟمُف ؾمٛمٞمٌع  هللاحلٞم٤مة اًمبنمي٦م: َأراٟم٤م ا

 جمٞم٥ٌم.

د إظمػم ًمٜمزوِل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وجملء اًمٜمبلُّ  ًم٘مد اُمت٤مَز اإلٟمجٞمُؾ قمـ همػمهِ   ًمٙمقٟمِف اعمٛمٝمِّ

َؾ ذم اًمبِم٤مرات ًمذًمَؽ يُمٚمِِّف، وىمد ظمصَّ سم٤مًمذيمِر ُمٚمحٛم٦َم اًمٕمِمِؼ ’اخل٤مشمؿ حمٛمد ، ًمذًمؽ ومّمَّ

 وطمبٞمبٝمؿ ووريثٝمؿ اًمنمقمل وهق اإلُم٤مُم احلسلم سمـ 
ِ
اإلهلل اًمتل ؾمٞمسّٓمره٤م ؾمبُط إٟمبٞم٤مء

قمٚمٞمٝمؿ  هللراء سمٜم٧ِم ظم٤مشمِؿ إٟمبٞم٤مء حمٛمد صٚمقاُت اقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، واسمـ وم٤مـمٛم٦م اًمزه

أمجٕملم، وىمد سمٞمَّٜمٝم٤م سمّمقره٤م اخل٤مًمدِة اًمٕمجٞمب٦م، وأضٗمك قمٚمٞمٝم٤م ىمدؾمٞم٦ًَّم ًمٞمَس هل٤م طمدود 

 وُمٜم٘مٓمٕم٦ِم اًمٜمٔمػم!.

^

ر اًمذي ٟمٕم٤مُه اإل  ٟمجٞمؾ، هَق ًمٞمَس قمٞمسك سمـ ُمريؿ انَّ اًمذسمٞمَح اعمب٤مرك واًم٘مرسم٤من اعمٓمٝمَّ

َ سمِف ُمرارًا وشمٙمرارًا قمغم  هللصٚمقاُت ا قمٚمٞمٝمام، سمؾ انَّ قمٞمسك ٟمٗمسُف ىمد ٟمٕم٤مُه، وسمٙمك قمٚمٞمِف، وسمنمَّ

 ُم٤م ضم٤مَء سمِف اإلٟمجٞمؾ!. وٓ اؾمامقمٞمؾ وٓ اؾمح٤مق وٓ ُيٞمك صٚمقاُت ا
ِ
قمٚمٞمٝمؿ، سمؾ هق  هللضقء

ٜم٧م اخلّم٤مئص اًمٗمريدة اًمتل ذيمره٤م ؿمخٌص آظمر ُمب٤مرٌك قمٔمٞمٌؿ ذم ضمقدِه وقمٓم٤مئِف ويمرُمِف، وسمٞمَّ 

اإلٟمجٞمؾ واًمٙمت٥م إظُمرى أهن٤م شمٜمٓمبؼ قمغم ؾمبِط إٟمبٞم٤مء ووارصمٝمؿ اًمنمقمل واُمتدادهؿ 

قمٚمٞمف طمٍمًا ٓ قمغم همػمه!، ٟمٕمؿ ىمد يِمؽمك ُمٕمُف ٟمبلٌّ أو ويصٌّ  هللاًمٓمبٞمٕمّل احلسلم صٚمقاُت ا

ص قمديدة ٓ شمثب٧م ذم سمٕمِض اخلّم٤مئص واًمّمٗم٤مِت، ًمٙمٜمُف ىمد وم٤مىمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم ذم ُمزاي٤م وظمّم٤مئ

 ّٓ ًمُف وطمدُه!، ُمَع طمٗمِظ ُم٘م٤مُمٝمؿ اًمنميػ مجٞمٕم٤ًم يمؾٌّ سمحسبِف. ومخّمقصٞم٤ّمشمُف حمٗمقفم٦ٌم ذم يمؾِّ إ

٦ٌم ذم يمؾِّ اًمٕمقاملِ قمغم يمؾِّ اخلالئِؼ!.  قمقاملِ وضمقدِه اعمب٤مرك!، وهل سمٞمِّٜم٦ٌم وطمجَّ
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ـَ ًمثقرِة اًمسبِط ويقُمِف  هللء صٚمقاُت اصمب٧م أنَّ إٟمبٞم٤م قمٚمٞمٝمؿ سم٠ممجٕمٝمؿ يم٤مٟمقا ممٝمدي

اًمٕمٔمٞمؿ!، وىمد ؿم٤مريمقُه إضمَر واًمثقاب، ٕهنؿ قمغم ظمٓمِف وهق قمغم ظمٓمٝمؿ، وم٤مًمٓمريُؼ 

!، سمؾ هق اعمِم٤مرُك إيمؼم، وُمـ ُم٘م٤مُمِف ×واهلدُف واطمٌد، وظم٤مّص٦ًم ص٤مطم٥ُم اإلٟمجٞمؾ

ؾ ذم ذًمؽ، وومرِط قمِم٘مِف ًمذًمؽ، ؾمقَف يٜمز  هللُل ومٕماًل ًمٞمِم٤مرك ذم اًمث٠مِر ًمذسمٞمِح ااعمُحّمَّ

قمٚمٞمٝمؿ  هللإقمٔمؿ، ويٙمقُن وزيرًا ٓسمٜمِف اعمٝمدي وهق اًمب٘مٞم٦ُم اًمب٤مىمٞم٦م ُمـ آِل حمٛمد صٚمقاُت ا

أمجٕملَم. واُمٕم٤مٟم٤ًم ذم اًمِمقِق اًمٕمٔمٞمِؿ ُمٜمُف ومٝمق يّمكّم ظمٚمٗمُف ويٙمقُن وزيرُه وأطمُد ىمّقاِد ضمٞمِمِف 

 اًمٕمٔمٞمؿ!.

اعمب٤مرك، ويمذا أظمذ سمث٠مرِه  إقمٔمؿِ  هللذم ُمقضقع ذسمٞمِح اـ  انَّ اًمتَّتبع اًمٕمٚمٛمل اًمتح٘مٞم٘مل

 أي اًم٘م٤مئؿ اعمّمٚمح
ِ
ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م وذم سم٘مٞم٦َِّم اًمٙمت٥م ـ  وصم٠مِر إٟمبٞم٤مء

٦ٍم ٟم٤مصٕم٦م ٓهمب٤مَر قمٚمٞمٝم٤م وٓ ؾم٦م ي٘مقدٟم٤م امم طم٘مٞم٘م٦ٍم ُمٝمٛمَّ سُمدَّ ُمـ شمثبٞمتٝم٤م، وإن ىمد اًمساموي٦م اعم٘مدَّ

يٕمتؼمه٤م اًمبٕمض ىم٤مؾمٞم٦ًم وًمٞمس سمٛم٘مدوره اؾمتس٤مهمتٝم٤م أويّمُٕم٥ُم قمٚمٞمف إظَمذ هب٤م ًمْمٞمؼ ُأوم٘مِف 

َـّ اًمقاضم٥م اًمديٜمل واًمٕمٚمٛمل وإظمالىمل يٗمرُض قمٚمٞمٜم٤م !اًمّديٜمل واًمٕمٚمٛمل واًمٜمٗمز . وًمٙم

أو ـ  ٜم٤مسمجٞمٕم٤ًم شمثبٞمتٝم٤م ؾمقاء يمٜم٤ّم ُمسٚمٛملم أو ُمسٞمحٞملم أو هيقد...اًمخ: وهل يمقن أىمرب اًم

اًمذي يزيِّـ سمِف قمرؿمُف،  هللىمؾ اًمٓمقائػ واعمذاه٥م اًمديٜمٞم٦َّم امم اًمٙمبِش اعمذسمقح وهق ُمٕمِمقق ا

وأيمثرهؿ ُمٕمروم٦ًم سمِف، هؿ أشمب٤مع أهؾ ـ  وصم٠مِر اعمٔمٚمقُملمويمذا اعمٜم٘مذ ذم آظمر اًمزُم٤مِن، اعمُدرك ًمث٠مرِه 

قَن سمـ )اًمِمٞمٕم٦م(!.  ^اًمبٞم٧م  اًمذيـ ُيسٛمَّ

ويقُمِف  هللعمٜم٤مسمِع اًمرئٞمسٞم٦ِم قمٜمدهؿ سمٙمّؾ ُم٤م ارشمبط سمذسمٞمِح اوم٘مد ؿُمحٜم٧م اعمّم٤مدر اعمٝمٛم٦ِم وا

اًمٙمبػِم وشمْمحٞم٤مشمِف وسمٓمقٓشمِف واٟمتّم٤مراشمِف اًمرسم٤مٟمٞم٦ِّم، وهؿ ُمقىمٜملم سم٤مًمسػِم ظمٚمٗمُف، واىمتٗم٤مء أصمرِه، 

 قمٚمٞمِف، واًمٜمٞم٤مطم٦ِم قمغم ُمّم٤مئبِِف وُم٤م طمؾَّ سمِف ُمـ ظمٓم٥ٍم وم٤مدٍح وُمّم٤مئ٥ِم أهؾ سمٞمتِف 
ِ
واًمبٙم٤مء
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ـَ اعمٔمٚمقُملم ُم٘م  ـَ اًمٓم٤مهري  واعمرؾمٚملِم وأوصٞم٤مئٝمؿ اعمٞم٤مُملم اًمذي
ِ
ـَ ذم ذًمَؽ سمجٛمٞمِع إٟمبٞم٤مء تدي

 سمٙمقا قمٚمٞمِف سمٙم٤مءًا ُمّرًا ذم مجٞمِع اًمٕمقاملِ!.

وي٠ميت ُمـ سمٕمٝمدهؿ ذم ذًمؽ وسم٤مًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞمف اظمقاهنؿ )اًمسٜم٦َّم( ٕهّنؿ رووا ذم 

ٚمٝمؿ اًمٙمثػم اًمٙمثػم مم٤م ضمٕم ’حمٛمد هللصح٤مطمٝمؿ ويمتبٝمؿ إظُمرى سم٠مؾم٤مٟمٞمدهؿ قمـ رؾمقل ا

ُم٤م ظمال ُمـ ٟمّم٥م  طُمب٤ًّم مّج٤م!، يقىمٜمقَن سمٛم٘م٤مُمِف اًمِم٤مُمِخ اعمٜمٞمػ ويٕمؽمومقن سمٗمْمٚمِف وُيبقٟمفُ 

، وهؿ ورؾمقًمِف وأهِؾ سمٞمتِف وىمد يمِمٗمتٝمؿ إي٤مُم واًمسٜملم ًمٙمؾِّ إُمِؿ واًمِمٕمقِب  هللاًمٕمداء 

 أسمداً 
ٍ
 !. ًمٞمسقا ُمـ أهِؾ اًمسٜم٦َِّم ذم رء

٤مًمث٦ِم قمغم اًمتقازم، وذًمؽ ٕنَّ قم٘مٞمدهتؿ صم٤مسمَت٦ٌم صمؿَّ ي٠ميت اعمسٞمحٞمُّقن ُمـ سمٕمدهؿ سم٤مًمدرضم٦ِم اًمث

ؾم٦ٍم سمخّمقِص ذسمٞمِح ىمٓمٕمٞم٦ٌَّم ذم اإلٟمجٞمؾ ًمٖمزارة ُم٤مورد ومٞمف، ويمام ُمرَّ سمَؽ ُمـ ٟمّم قٍص ُم٘مدَّ

 !. ×هللا

ؾم٦م )اًمتقراة( ُمـ  صمؿَّ ي٠ميت اًمٞمٝمقُد ُمـ سمٕمدهؿ سم٤مًمدرضم٦م اًمراسمٕم٦ِم، عم٤م ورد ذم أؾمٗم٤مرهؿ اعم٘مدَّ

 ُمبٙمٞم٦ٍم ُمٗمجٕم٦ٍم قمٜمدَ 
ٍ
ذيمِر هذا اًمذسمٞمِح اعمب٤مرك ويقُمِف اعم٘مدس، وم٘مد سمٙمتُف اًمتقراُة  جم٤مًمِس قمزاء

 سمٙم٤مءًا ُمرًا، وسمحزٍن سم٤مًمٍغ ُمٚمٗم٧ٍم ًمٚمٜمٔمر! ومل شمزل شمبٙمٞمِف إمم يقُمٜم٤م هذا!. 

وهٙمذا قمغم اًمتقازم شم٠ميت سم٘مٞم٦َُّم إدي٤من واًمٗمٚمسٗم٤مت إظُمرى شمب٤مقم٤ًم وقمغم اًمتقازم ُمـ 

٦ِم!.  طمٞم٨م اًمرصٞمد اًمديٜمل واًمٕمٚمٛمل واًمت٠مرخيل وإظمالىمل ذم هذِه اًم٘مْمٞم٦َِّم اًمٙمقٟمٞم٦َِّم اًمٕم٘مٞمديَّ

م وضمقُد قمٞم٥ٍم او ٟم٘مٍص ذم إدي٤من اًمساموي٦م!، او شمٗم٤موٍت وظمٚمٍؾ ذم  وًمٞمس ُمٕمٜمك يمؾُّ ُم٤م شم٘مدَّ

سمٞمح ذم ا ـصمبقت هذه اًمٕم٘مٞمدِة اًمرسم٤مٟمٞم٦َّم اجلٚمٞمٚم٦م  واٟمام هل طم٤مًم٦ٌم ـ  قمزَّ وضمؾَّ  هللقم٘مٞمدة اًمبٓمِؾ اًمذَّ

٦ٍم، وُمٜمٝم٤م:ـمبٞمٕمٞم٦ٌَّم وشمرضمُع امم أؾمب٤مٍب   ُمقضققمٞم٦ٍَّم ُمٝمٛمَّ

اًمبٕمُد اًمزُمٜمل اًمٙمبػم وُم١مصّمراشمِف اًمسٚمبٞم٦ِّم، وُم٤م ـمرَأ قمغم اًمٙمت٥ِم اعم٘مّدؾم٦ِم، وضٞم٤مِع يمت٥ِم  (أ

 
ِ
إًمٞمٜم٤م، وًمٞمَس ُمٕمٜمك  ^إدي٤من إصٚمٞم٦َّم، وقمدم وصقل اًمٙمثػم ُمـ شمراث اًمرؾمِؾ وإٟمبٞم٤مء

ـُ قمٜمد شمٕم٤ممم وديٜمِف وُمنموقمِف وهدُمِف ُمـ إؾم٤مس. هللهذا ضٞم٤مُع أُمِر ا ..اًمخ، يمام هَق اعمتٞم٘مَّ
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، واًمس٤مئريـ ذم درهبؿ ُمـ همػِم هدًى وٓ ٟمقر، سمؾ إنَّ أُمَرُه وُمنموقمُف قمزَّ  أقمدائِف قمزَّ وضمؾَّ

ٌ ضمكمٌّ هبلَّ قمٜمد أهِؾ اًم٘مٚمقِب واًمبّم٤مئِر وذوي اًمٗمٓمرِة اًمسٚمٞمٛم٦ِم، ضمٕمٚمٜم٤م ا وإي٤ميمؿ  هللوضمؾَّ ٟمػمِّ

 ُمٜمٝمؿ!، إًمَف احلؼِّ آُملم.

ضمٕمٚم٧م هٜم٤مًمؽ  وم٤منَّ طم٤مًم٦م اًمتٙم٤مُمؾ اًمتدرجيل ًمألدي٤من ، اجلٛمٞمعويمام ٓ خيٗمك قمغم (ب

 ؿمتّك سملم اًمدي٤مٟم٤مت 
ٍ
واعم٘مّمقد ُمـ طم٤مًم٦م اًمتٙم٤مُمؾ اٟمام هق قمغم اعمستقى  ـومقارق ذم أٟمح٤مء

ع واطمٌد ومرٌد  ؾم٦م ضمؾَّ وقمال، ٕنَّ اعمنمَّ اًمبنمي، وًمٞمس اًمتنميٕمل وُم٤م خيّص ؾم٤مطمتِف اعم٘مدَّ

ؾم٧م أؾمامؤُه   ،إقمٔمؿ هللتٓمّقر اإلٟمس٤من وُمدى ىمرسمِف ُمـ طمٚمقل يقم اوذًمؽ سم ـصٛمٌد شم٘مدَّ

: وذًمؽ واضٌح سملّمٌ اذ أنَّ ُم٤م ضم٤مَء سمف وُُمبٖمْمٞمِف! وهق يقُم اإلٟمت٘م٤مم ُمـ أقمدائفِ  ،وطمٙمٛمِف إشمؿّ 

ٝمٚم٦ِم إمم اًمنميٕم٦م اًمس ،سمٕمض اًمرؾمؾ أؿمٛمؾ وأقمٔمؿ مم٤م ضم٤مء سمف اًمبٕمض أظمر، وهٙمذا

وأيمٛمؾ وأقمٔمؿ ُمـ  ومٝمل أؿمٛمؾ ’م حمٛمداًمسٛمح٦ِم اخل٤ممت٦م اًمتل ضم٤مَء هب٤م اًمرؾمقل إيمر

اجلٛمٞمع، وهذه ؾُمٜم٦ٌَّم اهلٞم٦ٌَّم صم٤مسمت٦ٌم ُمٜمُذ ومجر اإلٟمس٤مٟمٞم٦ِم إول وامم فمٝمقر اعمٜم٘مذ اًمٕم٤معمل طمٞم٨م 

، ُمـ طمٞم٨م مت٤مم اًمٕمٚمؿ، ومت٤مُم !شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ُم٤م مل ُيٕمِط أيَّ أطمٍد ىمبٚمُف ُمـ اخلٚمِؼ أسمداً  هلليٕمٓمٞمف ا

اخلالوم٦ِم اإلهلٞم٦م إقمٔمؿ، وطمٙمٛمُف اًمٚمُدّن اعمب٤مذ ُمـ همػم اًمسٚمٓم٦ِم اًمرسم٤مٟمٞم٦ِّم قمغم اًمٙمقن، وُمٔمٝمر 

وُمٚمٙمقشُمُف ومج٤مًمُف وضمالًُمف سمخٚمٞمٗمتف ووًمٞمّف ذم إرض )ُمٜم٘مذ  هللسمٞمّٜم٦ٍم ُيت٤مضمٝم٤م، ودمكّم طمٙمُؿ ا

٤م، ومُتأُل ىمسٓم٤ًم وقمدًٓ سمٕمدُم٤م ُمٚمئ٧م ضمقرًا  اًمٕم٤ممل(، وقمٜمده٤م شُمنمُق إرُض سمٜمقِر رهبِّ

 ...!.وفمٚمامً 

ذم إي٤مم إمُم ًمٚمثقرة اإلهلٞم٦ِم اًمُٕمٔمٛمك ًمٚمٛمٜم٘مِذ، جي٥ُم وضع اًمٜم٘م٤مِط وًمٙمـ ُمٜمُذ اًمبدء و

ـُ إًمٞمِف سمقضمقده٤م  قمغم احلروف يمام ُي٘م٤مُل ذم إُمث٤مل، وٓسمدَّ ُمـ شمٜمبٞمِف اًمٕمقامل أمجع إمم َُمـ شمدي

وسمٙمؾِّ ُم٤م متٚمؽ!، ومٗمل إي٤مم إُومم إلٟمٓمالِق اًمثقرة اإلهلٞم٦ِم اًمٙمؼمى، ي٠ميت اعمٜم٘مذ ُم٤مؿمٞم٤ًم، 

٤م اعمٓمُر اًمٖمزيُر، وي٘مُػ قمغم اًمرضيِح  سمخٓمقاٍت  صم٘مٞمٚم٦ٍم، وسم٘مٚم٥ٍم حمؽمٍق ُمٗمجقٍع، وسمدُمقٍع يم٠مهنَّ

اعمٔمٚمقِم اعمْمٓمٝمد، وهق يّمٞمُح سمّمقٍت ه٤مدٍر ُمٚم١مُه اًمِمجك واحلزن  هللاعم٘مّدس ًمذسمٞمِح ا
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 قمٓمِم٤مٟم٤م!، ي٤م أهَؾ اًمٕم٤ممل ًم٘مد ُذسمَِح ضَمّدَي يمام 
ِ
ُيذسمُح  اعمٕمتَّؼ: ي٤م أهَؾ اًمٕم٤ممل ًم٘مد ىُمتَِؾ ؾمبُط إٟمبٞم٤مء

 ...!. هللاًمٙمبش، ي٤مًمث٤مراِت ذسمٞمِح ا

^

ؾم٦ٍم ذم خمتٚمِػ أطمقاِل اًمذسمٞمِح اعمب٤مرك، خيُٚمُص إمم  انَّ اعمتتبَِّع عم٤م أوردٟم٤مُه ُمـ ٟمّمقٍص ُم٘مدَّ

٦ٍم وهق يمقٟمُف اًمقارَث جلٛمٞمِع إٟمبٞم٤مء، واعمٙمٚمَِّؾ جلٛمٞمِع ضمٝمقد هؿ سم٤مًمٜمج٤مِح، إذ هق ٟمتٞمج٦ٍم ُمٝمٛمَّ

اًمٕم٤مملَ سم٠مرسِه ذم يمٞمٗمٞم٦ِم زي٤مرِة اًمسبط  ×..اًمخ!، هذا وىمد قمٚمََّؿ اًمّم٤مدُق .اًمٗم٤مشمِح إقمٔمؿ

، هللاًمسالم قمٚمٞمؽ ي٤م وارث آدم صٗمقة ا: ×اًمذسمٞمح اعمب٤مرك هبذِه اًمٙمٚمامت اًمٜمقّري٦ِم إذ ىم٤مل

، اًمسالم هلل، اًمسالم قمٚمٞمؽ ي٤م وارث إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ اهللاًمسالم قمٚمٞمؽ ي٤م وارث ٟمقح ٟمبل ا

، اًمسالم قمٚمٞمؽ هلل، اًمسالم قمٚمٞمؽ ي٤م وارث قمٞمسك روح اهللقمٚمٞمؽ ي٤م وارث ُمقؾمك يمٚمٞمؿ ا

، اًمسالم قمٚمٞمؽ ي٤م هلل، اًمسالم قمٚمٞمؽ ي٤م وارث قمكم ويص رؾمقل اهللي٤م وارث حمٛمد طمبٞم٥م ا

، اًمسالم قمٚمٞمؽ أهي٤م هللوارث احلسـ اًمر ي، اًمسالم قمٚمٞمؽ ي٤م وارث وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل ا

اًمسالم قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمقيص اًمب٤مر اًمت٘مل، اًمسالم قمغم إرواح اًمتل طمٚم٧م اًمِمٝمٞمد اًمّمديؼ، 

اعمحدىملم سمؽ، أؿمٝمد أٟمؽ ىمد أىمٛم٧م  هلل، اًمسالم قمغم ُمالئٙم٦م اؽسمٗمٜم٤مئؽ وأٟم٤مظم٧م سمرطمٚم

طمتك أشم٤مك  خمٚمّم٤مً  هللاًمّمالة وآشمٞم٧م اًمزيم٤مة وأُمرت سم٤معمٕمروف وهنٞم٧م قمـ اعمٜمٙمر، وقمبدت ا

  .(0)وسمريم٤مشمف هللاًمٞم٘ملم، اًمسالم قمٚمٞمؽ ورمح٦م ا

آظمَر اًمَٕمٝمِد ُِمٜم٤ّم ًمزي٤مرشمٙمؿ، سم٠ميب أٟمتؿ وُأُّمل، ـمبتؿ وـم٤مسم٧ِم إرُض اًمتل  هللوٓ ضمٕمٚمُف ا

ويم٤من هذا آظمر ُم٤مظمٓمتف يٛمٞمٜمل اًم٘م٤مسة اعم٘مٍّمة ُمـ  ومقزًا قمٔمٞماًم!. هللومٞمٝم٤م ُدومِٜمتؿ، ووُمزشمؿ وا

ٞمؾ( ذم هذا اًمسٗمر اعمتقاضع اعمب٤مرك واًمذي أؾمٛمٞمٜم٤مه: )احلسلُم، اًم٘مرسم٤مُن اًمذي ٟمٕم٤مُه اإلٟمج

هـ ق. سمٞمد اًمٕمبد اًمٗم٘مػم يم٤مفمؿ سمـ ُمزقمؾ سمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد 0566اًمٕمنميـ ُمـ صٗمِر اخلػم 
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، ذم قُمشِّ آِل حمٛمٍد ىمـؿ هللا اعم٘مّدؾمـ٦م، قمغم ؾم٤ميمٜمتٝم٤م يمريٛم٦م أهِؾ  سمـ را ي اًمَقيزِّ إؾمديِّ

ـَ آٓف اًمّمٚمقاِت واًمسالم واًمِمٙم ِر اًمبٞم٧م وم٤مـمٛم٦َم اعمٕمّمقُم٦ِم وأهِؾ سمٞمتٝم٤م اًمٓمٞمبٞملَم اًمٓم٤مهري

 واًمثٜم٤مء!. 

ـٍ وُمٚم٦ٍَّم يُمٜم٤ّم آُمٚملم أن يٜمٗمٕمٜم٤م مجٞمٕم٤مً   ٦ًم ُمـ يبح٨ُم قمـ احلؼِّ واحل٘مٞم٘م٦ِم ُمـ أيِّ دي ، وظم٤مصَّ

رّب اًمٕم٤معملم،  هللاحلٛمد آظمُر دقمقاٟم٤م أِن ذم هذه اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدي٦م اًمتل هتؿُّ مجٞمَع اًمبنِم!. و

وصحبِف  ٓمٞمبلَم اًمٓم٤مهريـقمغم ؾمٞمدٟم٤م وطمبٞمبٜم٤م حمٛمٍد وآًمف اًم ؿِ تسٚمٞماًمأشمؿُّ وأومْمُؾ اًمّمالة و

 ، وُمـ ؾم٤مَر قمغم هديِف إمم يقِم اًمديـ وؾمّٚمؿ شمسٚمٞماًم يمثػمًا. اعمٞم٤مُملم
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 شمب٤مرك وشمٕم٤ممم. هللاًم٘مرآن اًمٙمريؿ، يمت٤مب ا

اًمنميػ اًمر ي، هن٩م اًمبالهم٦م، وهق ُم٤م اظمت٤مره ُمـ يمالم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب 

حمٛمد قمبده ُمٗمتل اًمدي٤مر اعمٍمي٦م ؾم٤مسم٘م٤ًم، إومم، ، ذح إؾمت٤مذ اإلُم٤مم اًمِمٞمخ ×ـم٤مًم٥م

 إيران. ،ش، اًمٜمٝمْم٦م ىمؿ، دار اًمذظم٤مئر، ىمؿ 0671ـ  0509

، إومم حم٘م٘م٦م، رسمٞمع إول ٤مم اًمٕمسٙمري، ُمدرؾم٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي#شمٗمسػم اإلُم

 ىمؿ اعم٘مدؾم٦م، إيران.ـ  ق،ُمٝمر0519

إومم  اًمِمٞمٕمل(، اعمسؽمؿمد، اًمِمٞمخ أمحد اعمحٛمقدي،)اًمٓمؼمي، حمٛمد سمـ ضمرير

 ، ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد، ُم١مؾمس٦م اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٙمقؿم٤مٟمبقر، ىمؿ، ايران.0504اعمح٘م٘م٦م، 

اعمح٘مؼ اًمبحران، احلدائؼ اًمٜم٤مضة، وم٘مف اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مُمـ، ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم 

 اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م، ىمؿ، ايران.

ـ  0678أؾم٤مشمذة اًمٜمجػ إذف، اسمـ ؿمٝمر آؿمقب، ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م، جلٜم٦م ُمـ 

 م، اعمٓمبٕم٦م احلٞمدري٦م، اًمٜمجػ إذف.0948

احلر اًمٕم٤مُمكم، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م )آل اًمبٞم٧م(، ىمسؿ اًمٗم٘مف، ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ 

 ىمؿ، ايران. ،، ُمٝمر0505اًمسالم إلطمٞم٤مء اًمؽماث، اًمث٤مٟمٞم٦م،
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ي، اإلرؿم٤مد ذم حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن اًمٕمٙمؼمي اًمبٖمداد هللاعمٗمٞمد، اًمِمٞمخ أيب قمبد ا 

ًمتح٘مٞمؼ اًمؽماث، دار اعمٗمٞمد  ^قمكم اًمٕمب٤مد، حت٘مٞمؼ ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م  هللُمٕمروم٦م طمج٩م ا

 .م، سمػموت، ًمبٜم٤من0996ـ  هجري٦م 0505اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،شمقزيعـ  ٟمنمـ  ـمب٤مقم٦م

، ×اًمّمدوق، حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسلم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل، قمٞمقن أظمب٤مر اًمرض٤م

 ق 0515سلم إقمٚمٛمل، اًمٓمبٕم٦م إومم، ُمٜمِمقرات صححف وىمدم ًمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ طم

 ًمبٜم٤من. ،م، ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمبققم٤مت سمػموت0985ـ 

ش، طمٞمدري،  0684اًمٙمٚمٞمٜمل، اًمٙم٤مذم، شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ: قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري، اًمراسمٕم٦م، 

 ـمٝمران، ايران. ،دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م

ـ  ق 0684قم، اًمِمٞمخ اًمّمدوق، قمٚمؾ اًمنمائع، شم٘مديؿ: اًمسٞمد حمٛمد ص٤مدق سمحر اًمٕمٚم

 م، ُمٜمِمقرات اعمٙمتب٦م احلٞمدري٦م وُمٓمبٕمتٝم٤م، اًمٜمجػ إذف. 0988

ـ  ق، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع0504اسمـ قمس٤ميمر، شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ، 

 ًمبٜم٤من. ـ  سمػموت 

دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م  ،م0980ـ  ق0510اًمبخ٤مري، صحٞمح اًمبخ٤مري، ىمسؿ اًمٗم٘مف

 ـ ـمبٕم٦م دار اًمٓمب٤مقم٦م اًمٕم٤مُمرة سم٢مؾمت٤مٟمبقل.واًمٜمنم واًمتقزيع، ـمبٕم٦م سم٤مٕوومس٧م قم

م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمبٜم٤من، 0988ـ  ق 0518جمٛمع اًمزوائد،  اهلٞمثٛمل،

 ـمبع سم٢مذن ظم٤مص ُمـ ورصم٦م طمس٤مم اًمديـ اًم٘مدد ُم١مؾمس ُمٙمتب٦م اًم٘مدد سم٤مًم٘م٤مهرة.

اًمؽمُمذي، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي وهق ضم٤مُمع اًمّمحٞمح، حت٘مٞمؼ وشمّمحٞمح: قمبد اًمرمحـ حمٛمد 

 م، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت، ًمبٜم٤من. 0986ـ  ق0516ٟمٞم٦م، قمثامن، اًمث٤م

 ،دار ص٤مدر ،اسمـ طمٜمبؾ، اإلُم٤مم امحد، ُمسٜمد امحد، ُمّم٤مدر احلدي٨م اًمسٜمٞم٦م، ىمسؿ اًمٗم٘مف

 ًمبٜم٤من. ،سمػموت

اًمؽمُمذي، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي وهق ضم٤مُمع اًمّمحٞمح، ُمّم٤مدر احلدي٨م اًمسٜمٞم٦م، ىمسؿ اًمٗم٘مف، 
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م، دار اًمٗمٙمر  0986ـ  ق0516ٛمد قمثامن، اًمث٤مٟمٞم٦م، قمبد اًمرمحـ حم :حت٘مٞمؼ وشمّمحٞمح

 سمػموت، ًمبٜم٤من. ،ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع

اًمذهبل، ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء، أهؿ ُمّم٤مدر رضم٤مل احلدي٨م قمٜمد اًمسٜم٦م، حت٘مٞمؼ وختري٩م 

م،  0988ـ  ق0518ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، حمٛمد ٟمٕمٞمؿ اًمٕمرىمسقد، اًمراسمٕم٦م،  :وشمٕمٚمٞمؼ

 ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ًمبٜم٤من.

اًمرازي، ومخر اًمديـ، شمٗمسػم اًمٙمبػم، ُمّم٤مدر اًمتٗمسػم قمٜمد اًمسٜم٦م، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، 

 سمػموت، ًمبٜم٤من.

ىمسؿ اًمٗم٘مف، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث  اًمٕمٞمٜمل، قمٛمدة اًم٘م٤مري، اًمٕمٞمٜمل، ُمّم٤مدر احلدي٨م اًمسٜمٞم٦م،

 ًمبٜم٤من. ،اًمٕمريب، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت

ح أمحد قمبد اًمسالم، إومم، اعمٜم٤موي، ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، شمّمحٞم

 م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمبٜم٤من.0995ـ  ق0504

اًمٓمؼمي، شم٤مريخ اًمٓمؼمي، ُمّم٤مدر اًمت٤مريخ، ُمراضمٕم٦م وشمّمحٞمح وضبط: ٟمخب٦م ُمـ 

م، ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمبققم٤مت، سمػموت، 0986ـ  ق0516اًمٕمٚمامء إضمالء، اًمراسمٕم٦م، 

سمٛمٓمبٕم٦م )سمريؾ( سمٛمديٜم٦م ًمٜمدن ذم ؾمٜم٦م  ًمبٜم٤من، ىمقسمٚم٧م هذه اًمٓمبٕم٦م قمغم اًمٜمسخ٦م اعمٓمبققم٦م

 م.0879

اًمٓمؼمي، إسمـ ضمرير، ضم٤مُمع اًمبٞم٤من، شم٘مديؿ: اًمِمٞمخ ظمٚمٞمؾ اعمٞمس، ضبط وشمقصمٞمؼ 

م، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع،  0994ـ  ق0504وختري٩م: صدىمل مجٞمؾ اًمٕمٓم٤مر، 

 سمػموت، ًمبٜم٤من.

ُمريمز ـ  أمحد طمٞمدر اًمب٤مىمالن، متٝمٞمد إوائؾ وشمٚمخٞمص اًمدٓئؾ، اًمِمٞمخ قمامد اًمديـ

م، ُم١مؾمس٦م اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م، 0996ـ  ق0505اخلدُم٤مت وإسمح٤مث اًمث٘م٤مومٞم٦م، اًمث٤مًمث٦م، 

 سمػموت، ًمبٜم٤من.
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اعمستدرك، ىمسؿ اًمٗم٘مف، إذاف: يقؾمػ قمبد اًمرمحـ اعمرقمِمكم،  اًمٜمٞمس٤مسمقري، احل٤ميمؿ، 

 ـمبٕم٦م ُمزيدة سمٗمٝمرس إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م.

ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم  اعمػمزا اًمٜمقري، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ، ىمسؿ اًمٗم٘مف،

 سمػموت،ًمبٜم٤من. إلطمٞم٤مء اًمؽماث،

ىمسؿ اًمٗم٘مف، شم٘مديؿ: اًمسٞمد  اًمِمٞمخ اًمّمدوق، قمٚمؾ اًمنمائع، ُمّم٤مدر احلدي٨م اًمِمٞمٕمٞم٦م،

 ،م، ُمٜمِمقرات اعمٙمتب٦م احلٞمدري٦م وُمٓمبٕمتٝم٤م 0988ـ  ق 0684حمٛمد ص٤مدق سمحر اًمٕمٚمقم، 

 اًمٜمجػ إذف.

م، ُمّم٤مدر  0961ؾمٜم٦م ـ  ق ٦0658م اًمٜمس٤مئل، ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل، اًمٓمبٕم٦م إومم ؾمٜم

 سمػموت، ًمبٜم٤من. ،احلدي٨م اًمسٜمٞم٦م، ىمسؿ اًمٗم٘مف، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع

سمـ أمحد اعمٕمروف سم٤محل٤ميمؿ احلسٙم٤من احلذاء احلٜمٗمل اًمٜمٞمس٤مسمقري،  هللاحل٤ميمؿ، قمبٞمد ا

م، ُم١مؾمس٦م 0991ـ  ق0500ؿمقاهد اًمتٜمـزيؾ، اًمِمٞمخ حمٛمد سم٤مىمر اعمحٛمقدي، إومم،

واًمٜمنم اًمت٤مسمٕم٦م ًمقزارة اًمث٘م٤موم٦م واإلرؿم٤مد اإلؾمالُمل، جمٛمع إطمٞم٤مء اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م،  اًمٓمبع

 ـمٝمران، إيران.

اًمٓمؼمان، احل٤مومظ أيب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب اًمٚمخٛمل اًمٓمؼمان اعمتقذم ؾمٜم٦م 

 ، اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمبٜم٤من. ىم681

، اعمٕمجؿ اًمٙمبػم، ُمّم٤مدر احلدي٨م اًمسٜمٞم٦م،  ؾمٚمٞمامن سمـ أمحداًمٓمؼمان، احل٤مومظ أيب اًم٘م٤مؾمؿ 

اًم٘مسؿ اًمٕم٤مم، طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مديثف محدي قمبد اعمجٞمد اًمسٚمٗمل، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمزيدة 

 وُمٜم٘مح٦م، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.

حمٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي اخلقارزُمل، اًمٙمِم٤مف قمـ  هللاًمزخمنمي، أيب اًم٘م٤مؾمؿ ضم٤مر ا

إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويؾ، ذيم٦م ُمٙمتب٦م وُمٓمبٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمب٤ميب طم٘م٤مئؼ اًمتٜمـزيؾ وقمٞمقن 

ظمٚمٗم٤مء، اًمٓمبٕم٦م إظمػمة ـ  احلٚمبل وأوٓده سمٛمٍم قمب٤مس وحمٛمد حمٛمقد احلٚمبل وذيم٤مهؿ
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 م.0988ـ  ق 0684

اًمٕمٞم٤مر، أيب اًمٜمٔمر حمٛمد سمـ ُمسٕمقد سمـ قمٞم٤مش اًمسٚمٛمل اًمسٛمرىمٜمدي اعمٕمروف 

حت٘مٞم٘مف واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف اًمسٞمد ه٤مؿمؿ شمٗمسػم اًمٕمٞم٤مر، وىمػ قمغم شمّمحٞمحف و سم٤مًمٕمٞم٤مر،

اًمرؾمقزم اعمحاليت، شمّمدى ًمٓمبٕمف وٟمنمه اًمسٞمد حمٛمقد اًمٙمت٤مسمچل وأوٓده ص٤مطم٥م اعمٙمتب٦م 

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م آؾمالُمٞم٦م ـمٝمران، ايران.

حمٛمد سمـ إدريس، يمت٤مب اعمسٜمد، صحح٧م هذه اًمٜمسخ٦م  هللاًمِم٤مومٕمل، آُم٤مم أيب قمبد ا

ٓق إُمػمي٦م واًمٜمسخ٦م اعمٓمبققم٦م ذم سمالد سمٙمؾ ُم٤مومٞمٝم٤م قمغم اًمٜمسخ٦م اعمٓمبققم٦م ذم ُمٓمبٕم٦م سمق

 ًمبٜم٤من. ،سمػموت دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ،ىمسؿ اًمٗم٘مفـ  اهلٜمد، ُمّم٤مدر احلدي٨م اًمسٜمٞم٦م

اًمسٞمقـمل، اإلُم٤مم احل٤مومظ ضمالل اًمديـ أسمق اًمٗمْمؾ قمبد اًمرمحـ اسمـ اًمِمٞمخ يمامل اًمديـ 

تٗمسػم قمٜمد أسمق اعمٜم٤مىم٥م أسمق سمٙمر اًمسٞمقـمل اًمِم٤مومٕمل، اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، ُمّم٤مدر اًم

 ًمبٜم٤من. م، دار اًمٗمٙمر، سمػموت،0998ـ  ق 0508اًمسٜم٦م، ؾمٕمٞمد اعمٜمدوب، اًمٓمبٕم٦م إومم، 

اًمٜمقوي، اإلُم٤مم حمٞمل اًمديـ أيب زيمري٤م ُيٞمك سمـ ذف اًمدُمِم٘مل، إذيم٤مر اًمٜمقوي٦م، 

م سمػموت، 0995ـ  ق 0505ـمبٕم٦م ضمديدة ُمٜم٘مح٦م، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، 

 ًمبٜم٤من.

ُم٤مم احل٤مومظ قمامد اًمديـ، أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمدُمِم٘مل، اسمـ يمثػم، اإل

ق،  0509ـ  م 0999شمٗمسػم اًم٘مران اًمٕمٔمٞمؿ، دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع،

 سمػموت، ًمبٜم٤من.

اًمٓمؼمان، احل٤مومظ أيب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب اًمٚمخٛمل اًمٓمؼمان، ُمسٜمد 

ـ  ق 0507دي قمبد اعمجٞمد اًمسٚمٗمل، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمِم٤مُمٞملم، طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مديثف مح

 م، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ًمبٜم٤من. 0998

اعمقصكم، أسمق يٕمغم، ُمسٜمد أسمق يٕمغم، احل٤مومظ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ اًمتٛمٞمٛمل 
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ق(،  617ـ  901ُمسٜمد أيب يٕمغم اعمقزم آُم٤مم احل٤مومظ أمحد سمـ قمكم سمـ اعمثٜمك اًمتٛمٞمٛمل ) 

 طمسلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد، دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث، دُمِمؼ، ؾمقري٤م.طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مديثف 

حمٛمد سمـ أمحد إٟمّم٤مري اًم٘مرـمبل، اجل٤مُمع ٓطمٙم٤مم اًم٘مرآن،  هللاًم٘مرـمبل، أسمق قمبد ا

أمحد قمبد اًمٕمٚمٞمؿ اًمؼمدون، ـمبٕمف دار اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، ُم١مؾمس٦م اًمت٤مريخ  :شمّمحٞمح

 سمػموت، ًمبٜم٤من.  ،م0984ـ  ق 0514اًمٕمريب،

شمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م إمم  ٞمف اعمحدث اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ احلسـ،احلر اًمٕم٤مُمكم، اًمٗم٘م

 ق 0505حت٘مٞمؼ ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم إلطمٞم٤مء اًمؽماث، ،حتّمٞمؾ ُمس٤مئؾ اًمنميٕم٦م

 ايران. ،ش، ىمؿ0679ـ 

اًمّمدوق، أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسلم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل، ُمـ ٓ ُيرضه اًمٗم٘مٞمف، 

ي، ُمٜمِمقرات مج٤مقم٦م اعمدرؾملم ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم صححف وقمٚمؼ قمٚمٞمف قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مر

 ىمؿ اعم٘مدؾم٦م، ايران.

سمـ اًمرمحـ سمـ اًمٗمْمؾ سمـ هبرام، ُمّم٤مدر احلدي٨م  هللاًمدارُمل، آُم٤مم أسمق حمٛمد قمبد ا

دُمِمؼ،  ق، ُمٓمبٕم٦م آقمتدال، ـمبع سمٕمٜم٤مي٦م حمٛمد أمحد دمه٤من،0659اًمسٜمٞم٦م، ىمسؿ اًمٗم٘مف، 

 ؾمقري٤م.

اعمٕمجؿ إوؾمط، ُمّم٤مدر احلدي٨م  ،ن سمـ أمحداًمٓمؼمان، حل٤مومظ أيب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمام

م، دار احلرُملم  0994ـ  ق 0504اًمسٜمٞم٦م، اًم٘مسؿ اًمٕم٤مم، ىمسؿ اًمتح٘مٞمؼ سمدار احلرُملم، 

 ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع. 

اًمٓمؼمان، احل٤مومظ أيب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼمان، إطم٤مدي٨م اًمٓمقال، ُمّم٤مدر 

ٞمؼ ُمّمٓمٗمك قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، اًمٓمبٕم٦م إومم احلدي٨م اًمسٜمٞم٦م، اًم٘مسؿ اًمٕم٤مم، دراؾم٦م وحت٘م

 م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمبٜم٤من. 0999ـ  ق 0509

اعم٤مزٟمدران، اعمقمم حمٛمد ص٤مًمح، ذح أصقل اًمٙم٤مذم، شمٕم٤مًمٞمؼ اعمػمزا أسمق احلسـ 
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م دار 9111ـ  ق  0590اًمِمٕمران، ضبط و شمّمحٞمح اًمسٞمد قمكم قم٤مؿمقر، اًمٓمبٕم٦م إومم 

 ٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت، ًمبٜم٤من. اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ًم

اسمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز، اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق حمٛمد قمبد احلؼ سمـ أيب سمٙمر هم٤مًم٥م سمـ قمبد 

اًمرمحـ، اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمسػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز، قمبد اًمسالم قمبد اًمِم٤مذم حمٛمد، إومم، 

 م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمبٜم٤من.0996ـ  ق 0506

ُم٤مم احل٤مومظ أيب قمٞمسك حمٛمد سمـ قمٞمسك سمـ ؾمقرة، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي وهق اًمؽمُمذي، آ

طم٘م٘مف وصححف قمبد اًمقه٤مب قمبد اًمٚمٓمٞمػ، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم،  ،اجل٤مُمع اًمّمحٞمح

 سمػموت، ًمبٜم٤من.

اًمسٞمقـمل، آُم٤مم ضمالل اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر، اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ذم أطم٤مدي٨م 

سمػموت،  ،م، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع 0980ـ  ق 0510اًمبِمػم اًمٜمذير، إومم،

 ًمبٜم٤من.

ق، اخلرائ٩م واجلرائح، حت٘مٞمؼ وٟمنم  476اًمراوٟمدي، ىمٓم٥م اًمديـ، اعمتقذم ؾمٜم٦م 

 ىمؿ اعم٘مدؾم٦م، ايران. ×ُم١مؾمس٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي

م، دار اًمٗمٙمر  0961ؾمٜم٦م ـ  هجري٦م 0658اًمٜمس٤مئل، ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل، اًمٓمبٕم٦م إومم ؾمٜم٦م 

 قزيع، سمػموت، ًمبٜم٤من.ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمت

طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف  اًمٜمقوي، آُم٤مم أيب زيمري٤م سمـ ذف، اًمتبٞم٤من ذم آداب محٚم٦م اًم٘مرآن،

م دار اسمـ طمزم ًمٚمٓمب٤مقم٦م 0995 هـ 0505حمٛمد احلج٤مر، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمزيدة وُمٜم٘مح٦م 

 واًمٜمنم واًمتقزيع سمػموت، ًمبٜم٤من.

ٕم٤مم، سمؽمشمٞم٥م إُمػم اسمـ طمب٤من، صحٞمح اسمـ طمب٤من، ُمّم٤مدر احلدي٨م اًمسٜمٞم٦م، اًم٘مسؿ اًم

م، طم٘م٘مف وظمرج 0996ـ   ه 0505قمالء اًمديـ قمكم سمـ سمٚمب٤من اًمٗم٤مرد، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 أطم٤مديثف وقمٚمؼ قمٚمٞمف ؿمٕمٞم٥م آرٟم١موط، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ًمبٜم٤من.
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، ُمسٜمد اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م، اًمٓمبٕم٦م إومم هللإصبٝم٤من، اإلُم٤مم أيب ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمبد ا 

٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ ٟمٔمر حمٛمد اًمٗم٤مري٤ميب، ُمٙمتب٦م اًمٙمقصمر، اًمري٤مض، اًمسٕمقدي٦م م، حت0995ـ   ه0504

 اًمٕمرسمٞم٦م.

اًمسجست٤من، احل٤مومظ أيب داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م، ؾمٜمـ أيب داود، ُمّم٤مدر احلدي٨م 

م، دار 0991ـ  0501اًمسٜمٞم٦م، ىمسؿ اًمٗم٘مف، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ ؾمٕمٞمد حمٛمد اًمٚمح٤مم، إومم،

راضمٕمف ووضع ومٝم٤مرؾمف ُمٙمت٥م اًمدراؾم٤مت اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، أظمرضمف و

 واًمبحقث ذم دار اًمٗمٙمر، سمػموت، ًمبٜم٤من.

اًمِمٕمران، ؾمٞمدي قمبد اًمقه٤مب، ًمقاىمح إٟمقار اًم٘مدؾمٞم٦م ذم سمٞم٤من اًمٕمٝمقد اعمحٛمدي٦م، 

م، ذيم٦م ُمٙمتب٦م 0976 . ه 0696ُمّم٤مدر احلدي٨م اًمسٜمٞم٦م، اًم٘مسؿ اًمٕم٤مم، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

  ذيػ حمٛمقد احلٚمبل وذيم٤مه، ظمٚمٗم٤مء.وُمٓمبٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمب٤ميب احلٚمبل وأوٓده سمٛمٍم

حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ سمـ طمٞم٤من اجلٞم٤من، شمٗمسػم  هللإٟمدًمز، أيب قمبد ا

اًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض، ؿم٤مرك ذم ـ  اًمبحر اعمحٞمط، اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمبد اعمقضمقد

م، 9110ـ  0599اًمتح٘مٞمؼ: د.زيمري٤م قمبد اعمجٞمد اًمٜمقىمل،و د.أمحد اًمٜمجقزم اجلٛمؾ، إومم، 

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمبٜم٤من.

حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اسمـ اعمٖمػمة سمـ سمردزسم٦م  هللاًمبخ٤مري، آُم٤مم أيب قمبد ا

ـ  0510اًمبخ٤مري اجلٕمٗمل، صحٞمح اًمبخ٤مري، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، 

 م، ـمبٕم٦م سم٤مٕوومس٧م قمـ ـمبٕم٦م دار اًمٓمب٤مقم٦م اًمٕم٤مُمرة سم٢مؾمت٤مٟمبقل.  0980

طمجر، آُم٤مم احل٤مومظ ؿمٝم٤مب اًمديـ اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالن، ومتح اًمب٤مري ذح اسمـ 

صحٞمح اًمبخ٤مري، دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أقمٞمد ـمبٕمف سم٤مٕوومس٧م، 

 سمػموت، ًمبٜم٤من.

اهلٞمثٛمل، احل٤مومظ ٟمقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اهلٞمثٛمل، جمٛمع اًمزوائد وُمٜمبع اًمٗمقائد، 
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م، دار اًمٙمت٥م  0988ـ  . ه 0518: اًمٕمراىمل واسمـ طمجر، سمتحرير احل٤مومٔملم اجلٚمٞمٚملم

 ًمبٜم٤من. ،سمػموت ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م

اًمٜمٞمس٤مسمقري، اإلُم٤مم أيب احلسلم ُمسٚمؿ سمـ احلج٤مج اسمـ ُمسٚمؿ اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمس٤مسمقري، 

 ًمبٜم٤من. ،سمػموت ،صحٞمح ُمسٚمؿ، وهق اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، ُمّم٤مدر احلدي٨م اًمسٜمٞم٦م، دار اًمٗمٙمر

رمحـ اسمـ أيب سمٙمر، اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمسػم اًمسٞمقـمل، آُم٤مم ضمالل اًمديـ قمبد اًم

 سم٤معم٠مصمقر، دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم، سمػموت، ًمبٜم٤من.

اسمـ أمحد سمـ حمٛمقد، شمٗمسػم اًمٜمسٗمل، ُمّم٤مدر  هللاًمٜمسٗمل، اإلُم٤مم أيب اًمؼميم٤مت قمبد ا

 اًمتٗمسػم قمٜمد اًمسٜم٦م.

ّم٤مدر حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م، ُم هللاسمـ ُم٤مضم٦م، احل٤مومظ أيب قمبد ا

احلدي٨م اًمسٜمٞم٦م،طم٘مؼ ٟمّمقصف، ورىمؿ يمتبف، وأسمقاسمف، وأطم٤مديثف، وقمٚمؼ قمٚمٞمف حمٛمد وم١ماد قمبد 

 اًمب٤مىمل، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت، ًمبٜم٤من.

اسمـ اًمٕمريب، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، حمٛمد قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم، 

 ًمبٜم٤من. ،سمػموت

، اعمستدرك، سم٢مذاف د. يقؾمػ قمبد هلل٤مومظ أيب قمبد اآُم٤مم احل ،احل٤ميمؿ اًمٜمٞمس٤مسمقري

 ًمبٜم٤من. ،اًمرمحـ اعمرقمِمكم، دار اعمٕمروم٦م سمػموت

اًمٜمس٤مئل، آُم٤مم أيب قمبد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م، اًمسٜمـ اًمٙمؼمى، حت٘مٞمؼ ديمتقر قمبد 

م، دار  0990ـ   ه 0500اًمٖمٗم٤مر ؾمٚمٞمامن اًمبٜمداري وؾمٞمد يمرسوي طمسـ، اًمٓمبٕم٦م إومم 

 ًمبٜم٤من. ،ػموتاًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم

اًمِمٞمخ حمٛمد سم٤مىمر اعمجٚمز، سمح٤مر إٟمقار اجل٤مُمٕم٦م ًمدرر أظمب٤مر إئٛم٦م  ،اعمجٚمز

 م، سمػموت، ًمبٜم٤من. 0986ـ   ه 0516إـمٝم٤مر، ُم١مؾمس٦م اًمقوم٤مء، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اعمّمحح٦م 

اًمبٞمٝم٘مل، اإلُم٤مم احل٤مومظ أيب سمٙمر أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم اًمبٞمٝم٘مل، اًمسٜمـ اًمٙمؼمى، دار 
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 ، ًمبٜم٤من.اًمٗمٙمر، سمػموت 

جلٜم٦م اًمتح٘مٞمؼ،  ،اسمـ ىمقًمقيف، ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات، اًمِمٞمخ ضمقاد اًم٘مٞمقُمل

 ، ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل، ُم١مؾمس٦م ٟمنم اًمٗم٘م٤مه٦م.0507إومم، قمٞمد اًمٖمدير 

ُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز، ُم١مؾمس٦م اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م سم٢مذاف اًمِمٞمخ  اًمبحران، اًمسٞمد ه٤مؿمؿ،

 ومرورديـ، ُم١مؾمس٦م اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، ىمؿ، ايران. ،0505اعمقٓئل، إومم،  هللقمزة ا

اًمٙمجقري، اًمِمٞمخ حمٛمد سم٤مىمر، اخلّم٤مئص اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م، ُمّم٤مدر ؾمػمة اًمٜمبل وآئٛم٦م، 

ش، ذيٕم٧م، اٟمتِم٤مرات اًمنميػ اًمر ي،  0681شمرمج٦م: ؾمٞمد قمكم مج٤مل أذف، إومم، 

 ىمؿ، ايران.

٤مدر ؾمػمة اًمٜمبل ، ُمّم×احلسلماعمٝمتدي اًمبحران، قمبد اًمٕمٔمٞمؿ، ُمـ أظمالق اإلُم٤مم 

 ايران. ،ىمؿ، اٟمتِم٤مرات ذيػ اًمر ي، ىمؿ ،م، قمٚمٛمٞم٦م 9111ـ  0590وآئٛم٦م، إومم، 

، ٟمسخ٦م اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ ُمـ ُمقىمع: arabicbibleاًمتقراة واإلٟمجٞمؾ، ُمقىمع 

www. arabicbible. com.  

، سمػموت، دار اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم اًمنمق إوؾمط، مجٕمٞم٦م 0اًمٙمت٤مب اعم٘مدس، ط 

، 0م. اًمٕمٝمد اجلديد، ط0994اعم٘مدس ذم ًمبٜم٤من، اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، اإلصدار اًمث٤من اًمٙمت٤مب 

 م.0996اإلصدار اًمراسمع 

، اًم٘م٤مهرة، دار اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم اًمنمق إوؾمط، داراًمٙمت٤مب 9اًمٙمت٤مب اعم٘مدس، ط 

 م. 9115اعم٘مدس سمٛمٍم، اإلصدار اًمث٤من 

ؾمٗمرًا،  76ًمٜمسخ٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م قمامد، إؾمت٤مذ قمامد يم٤مُمؾ قمبده اؾمٙمٜمدر، اًمٙمت٤مب اعم٘مدس، ا

 م. 9116ومؼماير  98، اًم٘م٤مهرة، دار اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سمٛمٍم، اإلصدار اًمث٤من، 9ط 

م، 9119اًمتٗمسػم اًمتٓمبٞم٘مل ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس، ذيم٦م ُم٤مؾمؽم ُمٞمدي٤م، اًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م، 
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 م.0997قمدد أيٚمقل / ؾمبتٛمؼم  994قم٤ممل اعمٕمروم٦م، رىمؿ ذم 
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هـ ش، 0684ـ  0685اًمٕم٤معمٞم٦م، ؾمٜم٦م  )رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمستػم(، ضم٤مُمٕم٦م آل اًمبٞم٧م^واًمٕمٝمديـ. 

 ىمؿ اعم٘مدؾم٦م، ايران.

اًمِمٞمخ يم٤مفمؿ سمـ ُمزقمؾ سمـ ضم٤مسمر، اعمٜم٘مُذ إقمٔمؿ قم٘مٞمدُة وُمنموُع اًمٙمت٥ِم إؾمدي، 

ـ  ه ق0560، ط أومم ×اًمساموي٦ِم، ُم١مؾمس٦م اًمٕمٝمد اًمّم٤مدق اًمث٘م٤مومٞم٦م، ُمٓمبٕم٦م صم٤مُمـ احلج٩م

 م، ىمؿ، ايران.9101

، 0اًمٜمّمػمي، اًمِمٞمخ يم٤مفمؿ اًمقاؾمٓمل، أهؾ اًمبٞم٧م ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس، ـمبٕم٦م 

 م، ُمٓمبٕم٦م صدر، ىمؿ، ايران.0997

هـ ق، ُم١مؾمس٦م 0509ردن، قمقدة ُمٝم٤موش، اًمٙمت٤مب اعم٘مدس حت٧م اعمجٝمر، ـمبٕم٦م إ

 أٟمّم٤مري٤من، ىمؿ، ايران
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٦مِ  اًمٙمت٥ِم  امج٤معُ  :4  971 ............................. إقمٔمؿ اًمذسمٞمِح  قمغم وسمٙم٤مئٝم٤م وٟمٕمٞمٝم٤م اًمسامويَّ



  

 998  اًم٘مرسم٤من اًمذي ٟمٕم٤مه اإلٟمجٞمؾ× سلماحل
998 

 970 ............................................... زُم٤منٍ  يمؾِّ  ذم ؾم٤مرٍ  احل٘مٞم٘مّل  اًمرسم٤منّ  إُمُؾ  :8 

 979 .............................. ًمٚمجٛمٞمع هقض سمؾ ُمٕمٞمَّٜم٦مٍ  وـم٤مئٗم٦مٍ  عمٚم٦َّمٍ  ًمٞمَس  اعمب٤مرك اًمذسمٞمُح  :7

 979 ........................................................ إقمٔمؿِ  سم٤مًمذسمٞمِح  اًمٕم٤مملِ  اٟمتّم٤مرُ  :8

 976 ........................................ واعمخٚمِّص اًمذسمٞمِح  سملم اعمنموعِ  ووطمدةُ  اًمؽماسمطُ  :9

دُ  هقَ  اإلٟمجٞمُؾ  :01 َ  وىمد إظمػمُ  اعمٛمٝمِّ  975 .................................. اًمٕمِمؼ ُمٚمحٛم٦مَ  سملمَّ

 975 ...........................̂ إٟمبٞم٤مء ُمـ همػمهُ  وٓ قمٞمسك ًمٞمس هق اعمذسمقُح، اًم٘مرسم٤منُ  :00

٦مً  إضمر ذم وُمِم٤مريمتٝمؿ ^إٟمبٞم٤مء متٝمٞمدُ  :09  974 ......................... ×قمٞمسك وظم٤مصَّ

 974 ........................................... وًمٚمٛمٜم٘مذِ  ًمٚمذسمٞمِح  اًمٜم٤مسِ  أىمرُب  ُهؿ اًمِمٞمٕم٦مُ  :06

 978 ......................................̂ إٟمبٞم٤مء جلٛمٞمعِ  اًمقارُث  هق اعمذسمقح اًمُ٘مرسم٤منُ  :05

 281 ............................................................................. ادصادر سففر

 293 .................................................................................. ادحتويات

 


