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 ػ
 ٙدىِّ٘ أيش اعى 
 ديةفاألْةرٝح ٚي 
 (اجلشء األكؿ)

  ةته ٚى رِّ ْى ٚي 
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 ٍ ٍٔ , ًس ر  ْى ٛي ال ٍى سً حٍ ال   ًٍ غً تى ا ً  ي  , ٓى طً ٍُ ٞى ث
ى
ى  ٜى يٍ أ

ٍ
 !؟ِ  ال

 قًػ خٌ لَ تي 
  حم٢ٛد داكد
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جىحي    اٗك 
ي
 كلى اأٍل

 ثسّٙ إيراع:

ْي  جٍ  ٢ؽي حي ٍ  هً اٗك  ً  حه ٢مى ُي حمى ًٍ ؤى ٛي ٍ٘ ل ِّٗ 
 ،ػ  اجلػػةر ٦ػػ٨ ػُػػٰ إذف ىلع احلىػػٮؿ دكف ػ جيػػٮز الٚػػ

 أك ،ال١ذػػة  ٬ػػؾا يذٌػػ٧٪٭ة ا٣ػػي املػػٮاد ٦ػػ٨ أم   اقػػذؼؽاـ
ل  ٤ٞ٩٭ة، أك اقذجكةػ٭ة  كقػي٤ح، كبأم ملك أم يف ة،ـاي  صي  أك ةي  كي

 االقذجكػةخ ذلػٟ يف ث٧ػة آحلػح، أك إل١رتك٩يػح ثُؿيٞػح قٮاء
ؿايف،  ختـي٨ ٩٥ْي  ٨٦ ٩ْةـ أم اقذؼؽاـ أك ا٣تكضي٢ أك ا٣ٛٮدٗٮ
 /املؤ٣ٙ ٦ٓ كل٤ذٮاو٢ كاقرتصةٔ٭ة، امل٤ٕٮ٦ةت

Tel:  01001860902 

e-mail: m_dawoud@live.com 

Facebook: Fb.com/Mahmoud1Dawoud 

mailto:m_dawoud@live.com
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ـؼوؿ ؟ هؼؾ هً شؼوركؼي اّديؼوقمً » تًؿقيً  جيقزً  هؾ؟ شاّديوقٌ  ًمؼوركيٌ »بؼ  ادؼصقدً  مو

ـو  ؼؼؼيً مً »ؽؼؼؼؼر ا؟شؼؼؼؼؼ ف؟ هؼؼؼؼؾ  آخؼؼؼؼؼر ديؼؼؼؼ ؼؼؼوقٌ اّ ؼوركؼؼ ٌ  تً ش ديؼؼ ذا بؼؼؼؼغ افـؼؼؼؼؼوس؟ مؼؼؼؼؼو ى ؾتـؼؼؼؼؼيه ًؼؼؼؼ

ؼؼؼيٌ »شتًؼؼؼؼتػقد بعؼؼؼؼد دراشؼؼؼؼي  ؼؼؼؼهؼؼؼؼؾ هً ؟ شاّديؼؼؼؼوقٌ  ًمؼوركؼ ؼؼؼؼـؼؼؼؼوؿ مي ً ـ ًيغي ـ ؟ أخؼؼؼؼقس ٌمؼؼؼؼفً ديـيؼؼؼؼ ر 

؟ هؼؼؼؾ إذا ؾروؼؼؼـو هؼؼؼو حؼؼؼحقحيه افتؼؼؼل يرا  ريؼؼؼؼيٌ بوفط   يعٌؼؼؼد الي  صؼؼؼخصى  ـؼؼؼؾ   أق   ػؼؼؼسضٌ ادً 

ـى  يي ح  ٌحؼ بؼؼغ  ؼورقً ؟ هؼؾ شؼـًبؼوؿل اّديؼؼوقٌ  طؼ قٌ ظؼذ بً  ؾفؼؾ هؼذا دفقؼؼؾو  6مؼـ اّديؼؼوقٌ  ديؼ

ؼؼؼؼؼؼ تؼؼؼؼؼؼق    ؾؼؼؼؼؼؼؼط؟ مؼؼؼؼؼؼو هؼؼؼؼؼؼل اّدلات افتؼؼؼؼؼؼل تً  يٌ لادًؼؼؼؼؼؼقحق   بؼؼؼؼؼؼغ ا؟شؼؼؼؼؼؼ فٌ  أفَ  ،اّديؼؼؼؼؼؼوقٌ  ؾ  ـً

ق ف؟ مؼؼؼؼؼو هؼؼؼؼؼؼق إيؼؼؼؼؼؼهادًؼؼؼؼؼؼقحقغ؟ مؼؼؼؼؼو هؼؼؼؼؼؼل أؿًؼؼؼؼؼؼومً  شؼؼؼؼؼؼؿ ـتؼؼؼؼؼوٌب ابقؼؼؼؼؼؼـفه؟ مؼؼؼؼؼو هؼؼؼؼؼؼق  ؼوركؼؼؼؼؼيي ادً 

؟ هؼؼؾ ًؼقحقغاد ذفؼؽ؟ مؼو هؼل ضقا ؼًػ  ًً ٌٌؼثَ ؟ ـقؼػ كً ؽو ر  ؟ هؼؾ ـتؼو ؿ ً ؼًؼقحقغاد

ؼؼؼ ؼؼؼ توبؼؼؼوتو هلؼؼؼو ـ ضو ػؼؼؼيى  ؾ  ـً شي ؼؼؼخؼؼؼرم؟ اًّ  ظؼؼؼـ افطقا ؼؼؼٌػ  ًُمتؾػؼؼؼيو  يو ًمؼد  ؼؼؼافَ  آقً رَ ًؼؼؼؼافَ  ؾٌ هي  يؿً رٌ ؽي

ـً  ؼؼ قَ أي  ًيؿؽؼؼ قي افًؼؼؼ الً  ظي ٌػؼؼ؟ لـقؼؼػ حي ؽي ر  ًيي ؟ اّنوجقؼؼؾ حتريؼؼًػ  ؟ لـقؼؼػ تؼؼؿ  افؽؼؼريؿي  رآ

ؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼ ـٌ لمي ـً لـقؼؼؼؼؼػ؟ هؼؼؼؼؼؾ يً  ؟ؾفؼؼؼؼؼون حر  ذٌ اف  ؼؼؼؼؼ حريؼؼؼؼؼػي افت   أق كؽتشؼؼؼؼؼػي  ؿؽؼؼؼؼؼ ًٌ ـو؟ ـقؼؼؼؼؼػ بلنػ

 ؟احلؼ  لخذ بلجدهيؿ إػ ضريؼ ؿ حتك كهً حولرً كً 

 !؟: أجـ احلؼ  ختصوروب

 حم٢ٛد داكد

 ـه1341قع اِخر رب 11

 ف4113ؾزاير  11
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تيَل  إٌػي  َقـيل   ًمَؼؾي  ظي

ًب »
ى
ّمِّ »لي  شأ

ي
و شأ وًُهي ػي ًفهي  الً  صي ٌػظي حي  لي

ةٌ  إٌػي  وٌج  ًدر  َأٌد  تي  ري

ًت » كٍجى ؿي  شزى وري و ٌ   الً  بي  ؾٌقفي
 أخقن إٌػي 

ثي٢»
ى
ٞذرص أ ٛي ٍ ر ال  ٛ  عة٠ي  حمي

  ٛ  ش-Axiosر يرسم كحمي

ًتفً  ٌَ تَعي َؿ أي َرًتً  هؾيؽي َشفي
أي ٌي اَفٌؽتيوٌب! هلي عي اجي  ٌِف ًمري

 مصؿؿ افغ ؽ ،حيىي وجر املٞىٙلإػ اّخ/

، ٌِف  ػي ل إٌ 
ٌ
ينٌٌَقيوء َّ ٌريؼي ا ؾيًؽقا ضي ـي شي ٌذي ٌة اف  َظقي ٌق افد  ا إٌَخقي

ٌؿغي 
و ٌ  اَفؼي
ٌ
ء هي  ً ب  اف ـٌ ري ٌة فٌٌدي َظقي ذي  افد  لٌع: ظي َؼً   مي

ًؽيً »
ذيتً  وى ٕي  شاٍٗ
َرٌشفٌ ري ؿي ثي  وقي ؽي ؾي    يي مي زي ؾَ مي  ؿَ ًة ؽي

ةو » سى
ٍٕ ةًم٘ىحو  ًَ ًٜ  عى ًٕذىةًب  وى ٍٗ ًس  ا ر  ْى ٛي  شالٍ
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 .............؟ ..............شًمؼوركي اّديوق»ؿد يعسض افٌعض ظذ ظٌورة: 

 .........؟ ....................................شًمؼوركي اّديوق»مو ادؼصقد بؼ 

 ...............حوذا ًمؼوركي اّديوق؟ ........................................

ً طفرت ًمؼوركي اّديوق؟ ..................................  ......ِف أن لؿ

ـ اِخريـ؟! ............... ؾ ِف دي ُي تعـل افت دخ   .........ًمؼوركي اّديوق: أ

 .......هؾ رٍد افًؼرآق افؽريؿ ظذ ادًخوفػغ؟! ...............................

ُي كؽتػ قيي فدظقة ادًقحقغ فإلش ف؟! .أ ـ ي افـٌ   ً ق افؽريؿ لاف  ......ل بوفًؼرآ

 .............هؾ ادًؼوركي بغ ا؟ش ف ل ادًقحقي ؾحًى؟! .................

 ..............إػ افٌػتَـيي افط و ػقي؟! ...............ش ًمؼوركي اّديوق»هؾ ًتمد ن 

 ................ قحقغ ظـدمو أدظقهؿ فإلش ف!أخشك أق أجرح مشوظر ادً

 ...............هؾ شقغضى ادًقحل إذا دظقتف فإلش ف أل حولرتف؟! ......

 .......مو هق اّشؾقب ادًت ٌيع أثـوء احٌلقار مع اِخر؟ ........................

 : ُه  ..... ادقظظي احلًـيل أمركو أق كدظق إفقف بوحلؽؿيؼؼؼؼ تٌورؿ لتعوػ ؼؼؼؼ ال أل

و:  فقؾ مثؾ ا؟ش ؼفثوكقه ٌوع افد  ي مـ اّمؿ، أل ديـ مـ اّديوق، بوت   فؿ تتؿق ز ًأم 

ؼو:  ؼؼ وب!ثوفثه ى مؼؼؼـ اّشؼؼٌؼ  جيؼؼؼى أَق ُ تًؼؼؼؿ  بتغقؼؼؼر مقوؼؼؼقع احٌلؼؼؼقار ٍّن شؼؼٌؼ

ؾيؿ، ُ ؽـك ظـفه ِف أٍن ٌحقار! .................رابعهو:   ..........افقرؿي لافؼي

و: خ ًه َؼؾ! ...............................وم  .....جيى أَق حًتولر بوفـ ؼؾ لافعي

13 
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41 

41 

44 

41 

42 

43 

44 

45 

41 

41 

41 

42 

42 

42 
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يـ؟   ..................................................مو هل أشوفقى ادًـِّص 

 : ُه ٌذب! أل   ............................................................افؽي

 .........................................................اُشتغ ـ! ثوكقهو: 

 ............................................................ افعوضػي!ثوفثهو: 

 ............................وفًؼرآق افؽريؿ لـتوب ادًقحقغ! تعريػ هيع ب

ق افؽريؿ ............................................  ألُه:افؼرآ

و: ـتوب ادًقحقغ   افؽتوب ادؼدس ........................ –ثوكقه

ـ )  ..................................................................( 1مثو

ـ )   ..................................................................( 4مثو

ـ )   .................................................................( 4مثو

 ............................................................ادًؾخ ص 

 .............................................ش ديؿافعفد افؼ»ؿو ؿي أشػور 

 .........................................ش افعفد اجلديد»ؿو ؿي أشػور 

س ..................................  افت عريػ بًؿحتقيوت افؽتوب ادًؼد 

 : ُه  ........................................................افعفد افؼديؿ أل

 ........................................................افعفد اجلديد ثوكقهو: 

ا  ؼؼي جؼؼده  .......................................مؾحقطؼؼي لؿوظؼؼدة ًمفؿ 

س!  خ افٌؽتوب ادًؼد  ًي  .......................................اخت ؽ ًك

 ..................................................افط و ػي اّرثقذـًقي 

 ..................................................افط و ػي افؽوثقفقؽقي 

 .................................................افط و ػي افزلتًتوكتقي 

ي   .....................................................مؾحقطي ًمفؿ 
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43 

45 
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34 
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21 

23 

22 

22 

23 

23 

24 
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 .................اخت ؽ ظدد أشػور افؽتوب ادًؼد س بغ افط قا ػ افث  ث  

ـ بوُخت ؽ ِف ظدد أشػور افؽتوب بغ افطقا ػ.....  .مراجع افـصورم تؼق

 .................................................................ادًؾخ ص 

 .............................................. لفغوتف ترمجي افٌؽتوب ادًؼد س

ـ ِف ؽويي اُّهقي ـ فغي افؽتوب ادؼدس شما  ...........................! حق

 .................................................................ادًؾخ ص 

مجوت افعربقي فؾؽتوب ادًؼد س   ........................................افس 

ـ ترمجي افػوكديؽ   ...............................................كٌذة ظ

..................................................................مؾحقطي 

 : ُه ٌ افت ًؿمؼوركيأل  ق ـ حي  .............................................قي ٌم

غي  مؼوركيثوكقهو:  قٌ افؾ  ـ حي  ...............................................ٌم

ٌ ؾسة افـ ًزلـ مؼوركي ثوفثهو:  ق  .........................................ٌمـ حي

ؿ مـ لراء إكزاـ وًمـش افًؼرآق افؽريؿ» بعض احٌلؽي ؿه هه أل ًمػر   ................ ج 

ـ جوء بوفٌؽتوب  مؼوركي رابعهو: د مي دي قٌ ظي ـ حي  ..............................ٌم

و:  ًه ٌيي مؼوركي خوم تي قٌ جمفقفقي افؽي  ...................................ٌمـ حي

 ..................................جمفقـ! ش مت ك»اظساؾوت بلق  ـوتى إكجقؾ 

 .........................جمفقـ! ش مرؿس»اظساؾوت بلق  ـوتى إكجقؾ 

و:  قٌ افقحل  مؼوركيشودشه ـ حي  ..........................................ٌم

ـ افقحل ِف افؽتوب ادؼدسمرجع ِف ؽويي اُّهقي   ......................حق

ظوء افمؼوركي شوبعهو:  قٌ اد  ـ حي ؾ افٌؼن ٌم  ...................ت لٌخقػ لافت دخ 

 .........................................أمثؾي ظذ ا؟ظجوز افٌقوين فؾًؼرآق 

ـ ظذ تلخقػ ـتوب ادًقحقغ ـ اّل  ....................................ادثو
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ـ آخر ظذ افت لخقػ ِف ـتوب ادًقحقغ   ...............................مثو

ر لاّحؾ لاجليَؿع مؼوركي ثومـهو:  قٌ اديَصدي  ...........................ٌمـ حي

ؼؼؼًدلر :  -أ  ..................................................احلػؼؼظ ِف افص 

 ..........................أشٌوب أخرم تمد ن فًفقفي ٌحَػظ افًؼرآق افؽريؿ 

 ......................................... أخؿ افػرؾ بغ آخؿ ل

 : احلػظ ِف افًطقر...................................-ب

ق افؽريؿ..................................  مصودر مجع افؼرآ

ؼؼريؿ.............................. ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ق افؽؼ ؼؼرآ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼؼع افؼؼؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼؼؼص مجؼؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ًمؾخؼؼ

و:  قٌ احٌلَػظ ا؟هلل مؼوركي توشعه  ...................................ٌمـ حي

ق افؽريؿ  أخزكو الً   .......................بلن ف شقحػظ ـتوبف افًؼرآ

ة   ...............................................ِف لحػ ال فؽتوبف بوفعٌز 

ؽ افؽتؼؼؼوب  ؼؼؼـ ًيؼؼؼر  ي
ٌ
س ًظًؼقبؼؼي د  ................كجؼؼد ِف افؽتؼؼؼوب ادًؼؼؼؼد 

  .. ؟!شافًؼرآق افؽريؿ»ـه تعف د بٌحَػظ ش افؽتوب ادًؼد س»تعف د الً بٌحَػظ هؾ 

 هؾ حػظ اّحٌور لافرهٌوق ـتٌفؿ؟ .....................

ؼؼٌفؿ؟............................ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼؼقد ـتؼؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼؼرؽ افقفؼؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼؼؾ حؼؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   هؼؼ

: ا قٌ إمؽوكقي افت حري مؼوركي ظوذه ـ حي  ................................. ػٌم

ذي ٌحَػظ افًؼرآق افؽريؿ  وٌهد ظي  .............................................صي

ؼؼؾ  ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼؼوء بوضؼؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼؼوق.............ادظؼؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼؼؼ ِف اُذهؼؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼؼد يؾؼؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ؿؼؼ

 ........................................صقاهد ظذ حتريػ افؽتوب ادًؼد س 

وؿضوت لاُخت ؾوت ِف افؽتوب ادًؼد س  : افتـ  ُه  ........................أل 

مجوت افعربقي ادًختؾػي   ..............................ثوكقهو: اخت ؾوت بغ افس 
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134 
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ؾي!    .......................................................حت ك ح تؿ ً ر 

ـ مرةبوفصقر.   ..............................اـتشػ افت حريػ بـػًؽ! ّل

ـ ُـتشوؽ افت حريػ  رس افعيؿيع اّل   ................................افد 

رس افعيؿيع افث    ................................وين ُـتشوؽ افت حريػ افد 

ي!  ُ كسؿ هلؿ ًحج   ..................................................لحتك 

جى(   ................................أمثؾي ظؿؾقي ظؾقؽؿ تطٌقؼفو )افقا

ـ:  ؼؼؼماـ اّل   ً ق كػًؼؼؼف يؿؼؼؼدح ش ا؟كجقؼؼؼؾ»ـقؼؼؼػ تؼقفؼؼؼقق بتحريؼؼؼػ اف لافؼؼؼؼرآ

 ...............................................................ا؟كجقؾ؟! 

ـ افثوين:  س؟ لمتك تٍؿ حتريػف؟ لحوذا تٍؿ افًما ؽ افؽتوب ادًؼد  ـ افذن حر  مي

 ..................................................................حتريػف؟ 

ؽ؟!  ـ افذن حر   ........................................................م

 .....................................................متك لؿع افت حريػ؟! 

 ...................................................حوذا لؿع افت حريػ؟! 

ـ افث وفٌ:  ما  ً ؽ؟! اف  ........................ـقػ ًيؿؽـ فؽ ف ال أق ًير 

ماـ: هؼ  ً ؟!لإذا شلـ أحد ادًقحقغ هذا اف  ؾ ًيؿؽؼـ حتريؼػ ـؼ ف ال أحؼ ه

بع:  و، ؾلجـ اافًماـ افرا ؾه ؽ؟!إذا ـوق ـتوبـو ً ر   ؟كجقؾ اّحع افذن مل ًير 

هذا يظؾ ادًقحل مممـهو بؽتوبف بعد ـؾ احلؼو ؼ ادذـقرة ؼف افًماـ اخلومس:

 ...............................................................ِف ـتٌفؿ؟! 

ٌي فًعؾهء ادًقحقغ   .................................................بوفـً 

ٌي فعقاف ادًقحقغ   ..................................................بوفـً 

ؼؼوف:  ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼؼؾ اخٌلتؼؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ادًعجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزات افقُهقؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي لأثرهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼو ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذ تثٌقؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼً ا؟يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼهقؿٌؼؼ

 ...........................................................حؼقؼي حودمي! 
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  دً ؿَ احَلي 
ٌ
ً  ي لي  ةً افص  ي لي  ،ل ـٌ ًش ري  ذي ظي  فً اف   ق

ٌ
وأي ، ☺ ال  ...دً عَ بي  م 

  اذي في ؾي 
ٌي  ق ىو ضي  وبو تي ـٌ ،وري ًم   ؿو

 وحٌ ٌي ؾَ فٌ
ي  ٌظَؾؿٌ  ٌِف  يرٌ رٌ حَ افـ  ٌٌ َّ ً  ،وقٌ يي دَ ا َّ ،  دالد  ؿقد/ وذٌ تي َش ا

ؼؼؼًؾ ًيؿي  قي ًهؼؼؼلي   اكَ  ث 
ؼؼؼ ي طٌ ؼؼؼورَ ضي لي ، ةه يؼؼؼدي دٌ جي  يه ؿي ادٌ جي  حه ؼؼؼ ٌِف  يؼؼؼده ؼؼؼافَ  اذي هي ؼؼؼ، وٌب ٌي ؼؼؼ قي ًهؼؼؼ َؾ بي ؼؼؼ يؼؼؼدو دٌ جي  قو قَ في  َرً ؽي

ؼؼمي  ًَ ًٌ 
ؼؼتي اظَ  ذٌ إٌ  6قؾى   دي ؿي

ؼؼ ًػؼؼفً ف  مي مً  قؼؼفٌ ؾٌ ؼؼبي  ذي ظي ً  يٌ وضي ًي َّ  اَشؼؼلي ، قٌب ؾً َشؼؼا
ق ؼؼيٌ عي افَ  افٌ دي خَ تٌ  ،اقٌ قي ًعـَؼؼافَ  ٌِف  وم 

ًطقرٌ  وويي ـيثي  َغي بي لي   ً  لي ، اف
 ًيي  قي هً لي  ،ُي  ؿي ؼفٌ

ف  قي عي افَ  ًى وضٌ  دٌ تي ٌَ ؿً ؼافَ لي  ا
 ًؾغي بٌ  غي  ٌ
ؼ ـَ ٌمؼ ،ؿَ فٌ تٌ  » :وٌب بي

 ؾ  ًؽؼفٌ

ـو ؼي مي  وفى ؼي مي   لي  ،و
 ؼي مي  ؾ  ؽً فٌ
ـى  ؽي افَ   ي جي كي  دَ ؿي لي ، «وبو طي ٌخ  و

ؼوجي كي  ؽي فٌ ذي  ٌِف  ًى وتٌ  ٌِف  رٌ افـ ظٌؼ عي طٌؼؼي ًمـَ وحه

 .وٌب ٌي افَ  اذي هي 

ؼؼلي  ؼؼجي  دَ ؿي ًػ مي ؿً ؼاَفؼؼؼ ؾي عي ؼؼؽٌ افَ  ف  ؼؼجَ أي  وبي تي ؼؼؼ وضه ًٌفي  د  ري فٌؼؼ  ه خي دَ مي ؼؼ ؼؼؼ وٌت افش  ؼؼ، فٌ  ي َشؼؼاَ؟ٌ  ـي قَ حي  ن ؼؼؼفً أي  هي ـي

ؼؼؼؼتي  مصي   د 
ظي فٌ ٌت قي ؾؼؼؼؼد  ـَ ا ؼؼؼؼيٌ احَلً لي  ٌعَؾؿٌ وفَ بٌؼؼؼؼؼ يٌ ي  رٌ ٌصؼؼؼؼافت  ؼؼؼؼًزَ افَ لي  ج  ؼؼؼؼؼوقٌ هي ـي ًػ مي ؿً ؼاَفؼؼؼؼ ـي ولي ـيؼؼؼؼتي  هي ،   ٌظَؾؼؼؼؼؼؿي  ف 

ؼؼؼوري ًمؼي  ي  يٌ كي َّ ؼؼؼدَ ا ؼؼؼ، ةً لي افـ َشؼؼؼلي  كـيعَ ؿي ؼاَفؼؼؼ ًٌ قَؼؼؼحي  ـَ ٌمؼؼؼ وقٌ يي ؼؼؼلَ أي  هي ـي ؼؼؼًؾ ًيؿي  ُي  ؽي فٌؼؼؼذي  ق  أي   ي وي ؼؼؼ ث   ٌِف  خ  ه دي تي

َِ  ةٌ قدي ؼٌ ظي  ـي رٌ خي ا  في ًصٌَ  ذي ظي  وبي جي أي  هي ، 
 ري طٌ خي  يى
نمي يً  َؾ هي  :لي هٌ لي  ُي أي  ،ةى ؼ لٌ أي  ًٌ َحؼٌي افَ  د 

 ٌِف  ارً قي احَلٌ

ؼؼؼؼؼؼ   ػي ا إٌ ذي هي
؟ق ؼؼؼؼؼؼػٌ و ٌ ضي  يى ـيؼؼؼؼؼؼتَ ؾٌ

ؼؼؼؼؼؼلَ أي  ًٌ قَؼؼؼؼؼؼحي  يى ي   ي وي ؼؼؼؼؼؼوتي ي ًؿعي ؼاَفؼؼؼؼؼؼ ق  أي  ومه ؼؼؼؼؼؼ قفً ًؼؼؼؼؼؼؼتي  لتٌؼؼؼؼؼؼاف   يي وجلي  َحؼؼؼؼؼؼٌي افَ  ذي ظي
ٌٌ 

ؼؼلي  ،ٌػ ٌص ًؿـَؼاَفؼؼ
نمي ًتؼؼ ُي  ،ود  اجَليؼؼ ئٌ ودٌ اهَليؼؼ ارٌ قي احَلٌ   د 

،دي ٌحؼؼ ػي إٌ ؼؼ افى نمي ًتؼؼ ُي  هي ـي   د 
ؼؼ، يى ـيؼؼتَ ؾٌ  ػي إٌ  لي ٌهؼؼ َؾ بي

ـٌ دي اجَلٌ  وٌب بي  ـَ مٌ   وف  بٌ  ا
نمي تً لي  ،ـً ًي َح أي  لي هٌ  لتٌ ـٌ افَ  ػي إٌ  يٌ ويي افـ في  ٌِف  د   .ؼ  احَلي  ػي إٌ  ًقًحق

 ـي  وويي ضي ؿي  ـَ ظي   ه َض ؾي 
 ري ثٌ
ًػ مي ؿً ؼافَ  وفي حي ري ضي  ةى ي  يٌ ويي ؽي  ٌِف  لي هٌ لي  ،ف  َّ  . يٌ ق  ُهي  ا

ؼؼوحي  ؼؼؽٌ افَ  ق  إٌ  ؼًّ ،ظٌؼؼظي  وبي تي  لي  قؿو
ؼؼؾي ، رً ثٌؼؼؽي افَ لي  رً ثٌؼؼؽي افَ  دٌ ا ٌؼؼقي ػي افَ  ـي ٌمؼؼ قؼؼفٌ ؾٌ ؼؼ الً  مزي جي ؼؼمي مً  ا َره خي ػي  فً ف 

  دً ؿَ احَلي لي ، فٌ بٌ  عي ػي كي لي ، يري رٌ حَ افـ 
ٌ
 .غي ؿٌ ؼوفي عي افَ  ب  ري  ل

ى  /فً ٌي تي ـي لي    رً جٍ عى  ٜي بٍ  ري ٛ  حمي
 .ًب  ًٍ الش   ًٓ ً٘ ٛى ػاٍٗ

ْى  ٚى ٚي ى  خً يٍ الغ   حي يى ًٔ شٍ دى كى  حي رِّ  ًبِّ ًٍ الش   ًٓ ً٘ ٛى الٍ  رً جٍ عى  ًٜ ثٍ  رً ٛ  حمي
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ؼؼ مـؼذ افًؼور /افدـتقر*  ؼ ؼ  .دـتقراك ِف مؼوركي اّديوق ؼ

ؼؼؼظَ أي  ـَ ٌمؼؼؼ ق  ن أي دٌ ـَؼؼؼظٌ  ىي َيؼؼ ري ُي » ؼؼؼكَ اَ؟ٌ  ى  احَلًؼؼؼ رٌ قي ًحؼؼؼ ؿٌ ظي   لي ٌهؼؼؼ ويٌن  ًي
ؼؼؼل كً تٌؼؼؼاف   ؽي َؾؼؼؼتٌ  ظي  افؼؼؼد  و ٌِف هي دً وهٌ شي

 وةٌ

ؼ ـي ذٌ اف  ؼؼيي  ي ؼؼلَ أي  ققي فً ذً ٌَ ً ؿي  ٌِف  ؿَ ًهؼؼري هي ظَ أي  ققي ـًؼؼػَ يً لي  ؿَ وتي
ؼ إٌ  وءي وي
ٌ  يؼؼٌؼ رٌ افط   ةٌ ؼؼُي دي ف ؼؼ يٌ في  افت 

ؼؼٌِف  غي فٌ و ٌ ؼؼفي اجَلي  فٌ  ي  طي ..  يٌ وفي

ؼلي  ؼؼؾَ دي  ى  احَلًؼؼ ادً دي َز يي ؼؼ ـَ ٌمؼ وؼه  قي جي
كٌ ؼؼ ي ًخ  ققي ًؾؼؼً ـَيي  غي ٌحؼؼ ؿَ فٌ حٌ ا يؼؼ يي حي ؼيً لي  ؿَ ٌ ٌ ورٌ تي ي مً د  ؼي ؼؼ ثي  ي و بٌؼؼقني  ؿي

 قي َخؼؼٌ؟ٌ  ـى
قى  ا

 ً   لي هٌ  كٌ ذٌ .. هي يٌؼ رٌ افط   ـٌ ل   أي ٌِف  لقي ًر ث  عي تي قا يي افً وزي مي  ؿَ هلي
ؼؽَ ن يي ذٌ اف   وٌب تي ؽٌ ا افَ ذي هي  يً ص  ؿٌ

ٌ ؼٌخؼأي  قؼفٌ ؾٌ  ًز ـ  وًب ل افش 

 ً َّ  ـي ؿقد دالد شي  وذً تي َش ا
 قي ظَ  افد  و ٌِف وهي ضي ؿي  قاتى

 يدو دٌ جي  وحو ٌي َص مٌ ؼؼؼؼؼؼ   ؽ   صي  ي بٌ ؼؼؼؼؼؼ  قي هً م، لي وري صي افـ  َغي بي  ةٌ

ٌُ  يٌؼ رٌ  ضي ٌِف   ؼي تٌ رَ ا
ٌ
 افد   ـٌ دي وجَلي بٌ  وء

ٌ  جي لي ﴿: قً حَ كي  ،ل  يـ
  ؿَ هَلً ودٌ
 .ش﴾ـً ًي َح أي  لي ل هٌ تٌ وف  بٌ

 

ؼؼ/ ؾورس يقشػ ادِّصن افشقخ * ؼ ؼ  .افشقخ مصطػك افعدلن أحد ت مذة ؼ

  دً ؿَ احَلي »
ٌ
ً  لي  ةً  ي افص  لي  ،ل ـٌ ًش  ري ذي ظي  فً  ي اف   ق

ٌ
ل  ؿقد ٌخ أي  يٌ وفي شي  رٌ ذي ظي  ًً عَ ؾي اض   دٌ ؼي ؾي : دً عَ بي لي  ،ال

ؼؼؼؼػٌ حي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ دالد  ً لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  الً  فً ظي ؼؼؼؼاَد ؼؼؼؼقي ؾي  ،شظؼؼؼؼويز أتعؾؼؼؼؼؿ مؼوركؼؼؼؼي أديؼؼؼؼوق»ة ه  ًي ةه و كؼؼؼؼقي ًتي دَ جي ؼؼؼؼجي  ا ؼؼؼؼ ةه دي ق 
ٌ  لعى َؼً ؿي ؼف

ؼثي ؿي بٌ  ققً ًؽؼ6 يي ل  مٌ  ي َشؼإٌ  ؼؼ يٌ وبي  حي
ؼ طٌ و ٌ   د  حي
ٌ ؼف  وري غي
 ي  رٌ ٌصؼؼـَتي  اتى

ؼرٌ ضي  ؿَ فٌ ٌضؼؼَ كي لي  ؿَ هٌ دٌ َؼؼؼكي  ـَ ا ٌمؼذه ٌخؼت  6 مً  يى ؼؼيؼه 6 فً و في

ؼؼؼؼَح أي لي  ؼؼؼؼؼ فً ن ؼؼؼؼؼأي  ًى ًي ؼؼؼؼلً  دَ ؿي  ري وطي ـيؼؼؼؼؼمً  يً قؾي ٌصؼؼؼؼحي  قي ًفؼؼؼؼؼ6 ؾي اذي هٌليؼؼؼؼؼ ؼي ؾ 
ؼؼؼؼؼودي ً ي لي  اتى  ثي

ٌؼؼؼؼ وتى ً  ضٌ عَ ٌي ف  ـي ٌمؼؼؼؼؼ غي ٌصؼؼؼؼؼص  خي تي اَد

ؼافـ  ؼ6 ؾي موري صي   وءي جي
ؼ فً وًبؼتي ـٌ ؼ دَ ؿي ؼؼقي بَ أي  ؾي ؿي صي به ؼـَيي  قَ أي  الي  ـً لي َشؼلي 6 ؾي ةه يؼدي دٌ و ظي ا  لي  فٌ بٌؼ عي ػي

ؼؼؾ  قي يً  قَ أي 6 لي  فٌ وبٌؼتي ؽٌ بٌ  ػي إٌ  فً ؼي

 زٌ مي 
َ  ؿٌ ؾَ عٌ افَ  ٌى ؾي ضي  ـَ مٌ  يدى  .شل  ظٌ افؼ 

 

 

 

 

ي ّى   ةًب ذى ًٕ اٍٗ  ًٜ وى  ٢اةل
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ؼ ادـتِّص  ؿد صوهغ قأب*   ؼ ؼ ؼ ؼ  :بوحٌ لمتخصص ِف مؼوركي اّديوق ؼ

َ  وًب تي ؽٌ افَ   َزي  ٌخ ذي ن ظي قٌ تي يي
 ق  ٌص خَ صي  ةى

ً  يى
ٌ
 قي ـيك شي ؼضي ؿي  رى ولٌ حي د

ي ٌِف  يى يؾي قٌ ضي  اتى ـٌ  جمي رٌ قي احَلٌ  و  ل  مٌ  ي َش اَ؟ٌ  ا

 ؿي ؼاَفؼؼ
ؼؼؼل  قحٌ ًٌ
ٌ ؼؼذي ، ف ؼؼؼؽٌ  افَ ٌِف  دً جٌ تي ا شي ؼؼً َ  وٌب تي ؼؼ ايؼؼؼده رٌ م ؾي قه تي ؼؼؼ ـَ في

ٌ   ن   أي ٌِف  كً دي تي
ؼؼـٌ ؼؼؼ وبى تي ؼؼ، ؾي ري آخي ؼؼؼؿي ؽي تي  دَ ؼي ؼؼؼ ؾ   ـَ ظي

ي  ؼؼ يٌ ق  ٌصؼؼخَ افشي  فٌ بٌؼؼورٌ تي ً  عي مي ؼؼاَد ـي رٌ ؼـص  ً لي  ي ؼؼتـياَد ـي رٌ ؼص  ري قي حٌ ، لي ي ؼؼ قً  و ًيتٌؼؼ، ٌم ؼؼؿَ ًفؼؼعي مي  فٌ اتٌؼؼؼا   ؽي في
ٌُ  ـَ ٌمؼؼؼ ةي ودي ػي تٌ َشؼؼا

 َزي ٌخؼؼ
 ؿي ظي  ةى
ؼؼؾٌ  ق 
ؼؼ، لي يى دي  سي قَ في ؼؼؾً عَ مي  جًمؼؼر   قمي

ؼؼرٌ ظي كي  وتى  ي 
ؼؼؽٌ افَ لي  ،يى َ  وًب تي ؼؼيي ؼؼقٌ تي ؼؼوري  ًمؼي ذي ن ظي  كي

 ري  يى
ؼؼا ٌ  عي
ؼؼًمَ لي  يى  وزي تي
ؼؼ ةى  َغي بي

ؼؼؼؼافَ  آقٌ َر ًؼؼؼؼؼافَ  ؼؼؼؼؽٌ افَ لي  يؿٌ رٌ ؽي ي ، لي سٌ د  ؼي ؿً ؼاَفؼؼؼؼ وٌب تي
ؼؼؼؼؼ ـٌ ل  ٌّ  مي

ةى ؼؼؼؼ ر  ؿً عي تي تي شي ؼؼؼؼبٌ  ؾ  ً  ٌح َر ؼوفش  ؼؼؼؼاَد رٌ صي ؼؼؼؼؼتي  ػي َقؼؼؼؼـي  ق   تي ًَ
 قعً طٌ

ـَ  ؼؼؼتٌ ا َ  وؽي شي ؼؼؼؼؽٌ افَ  يؼؼؼؼٌػ رٌ حتي ً  وٌب تي سٌ اَد ؼؼؼؼػَ ـيبٌ  ؼؼؼؼؼد 
َشؼؼؼؼ عٌ ؿٌؼؼؼؼقَ اَدي  ـٌ  ي ٌخؼؼؼؼ ـَ ، ٌمؼؼؼؼؽي ًٌ   ل  ؿٌ افر 

ٌ ٌحؼؼؼؼقي ف  دي ا
 فٌ دي َؿؼؼؼؼأي  ـَ ٌمؼؼؼؼ ةى

 َ ؼؼطً ُمي ؼؼؽٌ افَ  وٌت قضي ً  وٌب تي ؼؼاَد ؼؼؽٌ ! افَ سٌ د  ؼي َ لي  ،قؼؼدو ًمػٌ لي  عو تٌؼؼًمَ  وًب تي ؼؼيي ؼؼقٌ تي   ٌي وٌحؼؼٌي  مي ذي ن ظي
ؼؼيى ؼؼ ادًّ ٌجؼؼ ًمٌفؿ 
ٌ  قَ أي  ًى جيي

ـً في ؿي ؾي عَ يي  ًَ  ؾ  و   ًم
  ؾى خي دَ ؿي ـي  فٌ بٌ  ً  صي نَ أي ، لي ؿى ؾٌ

ٌ ي  يٌ كي وري ًمؼي  ؿٌ ؾَ عٌ ف َّ  .وقٌ يي دَ ا

 

ؼؼ*  ؼ ؼ ؼ  ضوفى ظؾؿ ل ولر لًمـوطر : شقد ظز افديـ ؼ

ٌِت  َظري كي ٌريٌـ، لي  اِخي
ـَ كظرةٌ َتؾًػ ظي َظرة ؾٌقٌف َتي وظؾَؿ أق  فؽي كي توبوه ؾي

و تطوفًع ـٌ مي فٌَؾؽتوٌب ٌظـَدي

قرةٌ  ذي افص  ٌجٌف ظي ـيوءي إٌَخرا ٌيًف ظي وٌح ًً حي ـَ ور َد صي ؿي َقػي لي ـي هو،  َرٌ غي ـي  ًَ ًَ َق َيؽي اِقي في افذن بيغي ييدي

وق ـي و  وقي ٌمثَؾي مي ـي و  إٌَخ صى مي  لي
دى ر  ـَ تي قٌف ٌم
ًًٌف ؾٌ ًي َح و أي َقُ مي في ، لي َيؽي اِقي َغي ييدي تل بي افؽتوًب  ،  اف  لي

ٌٌ ًصعؾيو  َح ًة بي ري ًهقي ثيؿي ي ُ لي
ملي ، لي ٌَطؾغي ً ٌؽغي اد ؽ  ٌَرًؾ ًؿًؾقبي ادًشي حتي ، لي وفٌٌؽٌغي  ً ٌريؼي احليؼ  فؾ ًتٌضًئ ضي

َغي افًؽًتٌى  ٌي بي ـَ ًظزفي َؽتًٌَف ٌم َؿ يي ، ؾؾي افث ٌؿٌغي وٌ ي لي تٌفو افغي ـيو ٌِف ٌرظويي ًٌ وٌح ـي حي ذي ، بي ـٌغي  ً  اّيج وٌف لاف

اجٌ  اديري رلي ا احٌلقي ادًـيوطيرة، لي  لي
ٌٌ ـي افٌيَح  ٌم
ـيقاتى ضيٌقيؾيى ـي شي ك ٌخ  د  َؾ أيظي وقي  ع، بي ـي ت ك  ي، حي شي ادًـيوؿي لي

ف،  غي مي دي ٌيوضٌٌؾ ؾي ذي اف ؽي بٌوحلؼ  ظي ذي ؼي ي، ؾي شي َشقي ـَ لي َؾٌى مي افؼي ، لي
ـى ا ـَ ًشمي ـٌ مي ًدلًر ٌِف افٌذَه ٌٌراه بٌهي يي خي

َؾٌى ا ك ٌِف ؿي َخؼي أي كلي ػي ًشقفٌـيو ادًَصطي ـَ ري ؾٌٌف ٍظ ٌَ ـَ ؿي ٌم ًك اًل ظـ و اخليَري لي ا زي ف، جي ػي ليَرجي َظىي ؾي ًٌَفتيوقي افر   . ف
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  دً َؿؼؼاحَلي 
ٌ
ؼؼؼعي افَ  ب  ري  ل ؼؼؼافلي  ،غي ؿٌ ؼوفي ؼؼؼلي  ةً  ي ص   ً ؼؼؼ فً  ي اف ؼؼؼذي ظي  شي رَ ؿً ؼاَفؼؼؼ دٌ ق   شي

ؼؼؼلي  ،غي ؾٌ ، غي ق ؼؼؼٌٌ افـ   ؿٌ وتي خي

 ؽي ن افَ ودٌ هي 
ـي رٌ وؾٌ  اظٌ افد   ،قؿٌ ؼٌ تي ًَ ؿً ؼافَ  طٌ را ؼي افص  ػي إٌ  ي

ً   ب  ري  ةٌ ودي ٌي عٌ ل فٌ ٌت قي ؿي اف ي لي  ا َّ  ذي ظي ، لي غي ٌو ري ا

 ؿي ؼاَفؼؼ قؼؼفٌ ٌخ أي 
ؼؼظٌ  قٌ  ًٌ ًي ؼؼ ـٌ َبؼؼاك ق ؼؼ ؿي يي رَ مي ؼؼذٌ اف  ـٌ وفؼؼد  بٌ  وءي ن جي ؼؼ ي ؼؼعي ، ؾي قٌ  حٌ افص  ؼؼقي مً  لي دي اٌي اح   ـٌ قَ ؼي وفَ بٌؼؼ ده

ؼؼاف ؼؼؾي ، يٌ  رٌ ؼص  ؼؼ ؿي يي رَ ؿي ؼفٌؼؼ وقي ؽي ؼؼبَ أي  يه آيي ؼؼـَ ظي  َت دي عي ؼؼفي ـً ـَ ، ق ى ٌٌؼؼؿي  ؾ  و  ؼؼ ؿٌ َظؼؼزي  ٌمؼؼ ؼؼمً  ؾ  ـً  وءٌ ـيؼؼبَ أي  ٌؽ َؾؼؼإٌ  لَ بى أي ذ  ؽي

ٌلن  ؼؼ ـَ ، ٌمؼؼقٌ  ٌحؼؼػي افَ ذي ؼؼطَ كً  َرٌ ؽي ؼؼقٌ  ٌصؼؼافـ   يؼؼؾي َزٌ جٌ  ـَ م ٌمؼؼره ؼَشؼؼًٌ بٌ  ًلفٌؼؼدي  يى ػي ـي ؼؼ هي ،  َِ بٌ  وءي جي ؼؼو ؼؼلي  وٌت يي  ؿَ ؼفي

ـَ  قٌ ذَ نٌ ك بٌ تي قَ ؿي ؼو افَ قي حَ ، أي قٌ  حٌ  افش  ُي لي  قؾٌ خٌ ٌي وفَ بٌ  ـَ ؽً يي   ققي قً عً افَ  د  ري لي ، ي ي رٌ افط   لي وفي عي ؿً ؼافَ  ؼي ؾي خي  مي

ي   ؿي ـَ ٌّ
ي ػي صي لي  ،فى َّ  ؽي افَ لي  صي ري بَ ك ا

 خي ػَ ـي بٌ  َري افط   ؼي ؾي ، خي ق ي ًٌ
 وقي ـي  دَ ؼي ، ؾي قً  ٌص يي  ؼي ؾي طي وكَ ؾي  غٌ  افط  ٌِف  يى

ا حي ٌَ ظي   ؿي ؼو افَ ـي قفي ًش و ري يي  الً  ؽي قَ ؾي  ظي ذ  . حي يٌ  رٌ ؿً ؼافَ  دٌ ؾَ  اخَلً ػي ق إٌ ظً دَ يي ، ووحٌله ده
و بي ثؿ  أي  !ق ي ًٌ  ...دً عَ م 

 ًَ ؿً ؼافَ  ـي مٌ لي  َؾ بي  ؼؼؼ موري صي افـ   ـي مٌ  رو ثٌ ؽي ؾي 
وجَ أي  غي ؿٌ ؾٌ  ! ؟ؼ  احَلي  ـي جَ : أي ققي فً ءي وًي تي يي ؼؼؼ  ضه

ُي ذي هي ؼفٌ  ـً مٌ مَ  كً ا 

 ًَ ؿً ؼاَفؼؼ ـً َحؼؼكي ؼؼؼؼؼ 
 ؿي ؼاَفؼؼ ق  لي بٌؼؼؼؼؼؼؼؼ  غي ؿٌ ؾٌ

ُي ذي هي ؼ؟ فٌؼؼالً  قي ًهؼؼ ق ي ًٌ ؼؼفٌ بٌؼؼ ققي ـًؼؼمٌ مَ  يً هي بٌؼؼ ـً مٌ مَ  ًكؼؼا   هي ؼو اَفؼؼ؟ مي
 ـَ ٌمؼؼؼ عً كٌ

ؼؼؼؼؼؽي فٌؼؼؼؼؼذي  ؼؼؼؼؼت  ا فٌ ؟ أي دو َؼؼؼؼؼؼحٌ  فَ ؟ أي ـٌؼؼؼؼؼَزو  قي ًهؼؼؼؼؼ َؾ ؟ هي ؼؼؼؼؼ وعً ٌي   فَ م؟ أي قه هي
ؼؼؼؼؼفً إٌ ؼؼؼؼؼ ك  ؼؼؼؼؼفً إٌ  فَ ؟ أي ـو  ي وي   ٌؼؼؼؼؼوعو ت  ا ك 

ؼؼؼؼؼؾَ فٌ  ؼ  حي

 د  افلي 
 !؟قؾٌ فٌ

ي رٌ غي ٌحؼؼ ذً ـَؼمً  ؼؼوًً َؿؼؼن ُهي ؼ بوحثه ؼؼوٌ  تي تي مً  ؼ  احَليؼؼ ـٌ ظي  د  افؼؼ عه
ؼؼٌِف  ٌي َحؼؼٌي ًت افَ أَ دي بيؼلي ، قؾي فٌ ـٌ جي ؿي ؼا اَفؼؼذي  هي  و

 قـهو بٌ عٌ تي ًَ مً 
ٌ
ي  وةً قي وحَلي ، ؾي فً تي ايي دي هٌ  وٌه وفٌ ضي  ،ولل َّ   وقي ًي كَ اَ؟ٌ  عً ػي ـَ يي ا ذي هي ؾي ، كؼي بَ أي و لي قي كَ افد   ـي مٌ  َرو خي  يً ي  دٌ بي ا

ا ذي إٌ

وجَ أي  يي قي وؿٌ ٌي افَ  وةي قي احَلي  ٌني خي لي  َؾ بي ، فً ًي ػَ كي  ٌني خي لي  فً ؾ  ـً  ؿي ؼوفي عي افَ   ي بٌ ري    !؟ضه

ٌ  ـَ مٌ لي  ؼو كً مي  قؾٌ مجي
  ىي ًٌ
ؼؿي ؾَ فٌ
ذيتى »( 1/45 إكجقؼؾ يقحـؼو )ٌِف  ♠ قٌ  ًٌ ٕي ٢ا اٍٗ  ؛َىتِّغي

 
ى
ثىًري ػحن أًل

ى
يىػةةن أ ػة حى ٍٙ ػًي١ى ػ ف  ٗىؾي

ى
ٞ ٢فى أ ٍٙ ظىني ري ً   ,ٝ ؾي ىٍغػ١ى ًِهى اٗ ػًت َ ؼو كً ـيؼو بٌ فق ؼؾ ،شكى  ًش ت  ػي

  ،ىي تً ؽً افَ 
  دً في َش تي  ػي قَ ـي  ؿي ؾي عَ ـي فٌ

 ؿي ؾَ فٌ
 ػَ  كي ذي ظي  لي هٌ  دً في َش تي  ػي قَ ـي لي  َؾ بي  ؟!قٌ  ًٌ

 !؟وفي ًٌ

ْى  ٚى ٚي ًٍ ؤى ٛي ػاٍٗ  حي رِّ ِّٗ 
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ؼؼؼتي و كي ق ؼؼؼهي   ؼؼؼ ،غي ٌصؼؼؼؾٌ ًُمَ  لٌ  دً ر  جي ؼؼؼ ؼ   احَليؼؼؼػي و إٌ يـي دٌ جَؼؼؼلي بٌ  ذي ًخؼؼؼلَ يي  قَ أي ؼؼؼؼؼؼ  فً وكي حي ٌَ ًشؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  فً قـي ؾٌ و ٌ شي ؼؼؼري مي ن أي ذٌ اف  و كي

 ٌِف  فٌ وظٌ ٌي وت  بٌ 
ٌ ؿَ ؿً ؼافَ  ـي  مٌ ُي لي  غي ؽٌ ؽ  شي ؿً ؼافَ  ـي  مٌ ُي  غي عٌ وبٌ ـ افت  مٌ  فً في  قي قؽً ـي ؾي ، يزٌ زٌ عي افَ  فٌ وبٌ تي  ـٌ ـي سي  ..ي

 ٌي و افَ كي رٌ أي لي ، فً وظي ٌي ت  او ـي ؿَ زً رَ الي  وؼًّ حي  ؼ  و احَلي كي رٌ أي  ؿ  فً افؾ  
 بي  ؾي وضٌ
 جَ او ـي ؿَ زً رَ الي   ه وضٌ

 .غي آمٌ  ؿ  فً افؾ   .فً وبي ـي تٌ

ً  ذي هي  ـَ ظي  قىي جٌ كً  قَ أي  ؾي ٌَ ؿي لي  ـٌ مي ا اف ـي وهٌ ًً جي فَ ولي حي  قَ ا في وذي مي  :وـي ًي ػً نَ أي  ـً لي ًَ و كي قكي ظً دي  ،ا ا   ىي ًَ ده

ؼؼرٌ  ـً وي ؼؼؿَ و ؼؼ َؾ ؟ هي ؼؼ ي ـي  ًى تً ـَ لي شي ؼؼ فَ أي ، ؿَ ؽً ًٌ ٌضؼؼغَ يً  ومه ؼؼ ًى تً ـَ لي شي ؼؼمي ؼؼطَ ؿي  !؟ؿَ ًؽؼؼفي  لًؾ رً و يي ؼؼو شي ؼؼ ًى تً ـَ لي عه و مي

ؼ ؼؼحي  ؿَ ؽً ًٌ ٌجؼؼعَ يً لي  ؿَ ًؽؼؼفي  لًؾ رً يي ؼؼرَ ك تي ت  ؼؼلي  ،لـ ؼؼا ظي قَ وي ؼذي هي ؼؼا مي ؼؼً ي  ل  ٌٌؼؼافـ   فً َؾؼؼعي ػَ يي  ؿَ ؼو في ؼؼ، ؾي ملسو هيلع هللا ىلص دو ؿ  ؼؼ قَ ؾي  وقي ـي

َؼلي  ،وسٌ افـ   وءي وي رَ إٌ  فً ؾً دي هي  ي  عي مجي َّ ؼتَ ا ؼفي  6وعٌ ٌي ـي ؼي ؼ و ؼ قَ إٌ لي  وسي  افـ ؼٌض رَ و ًيؼمي ؼ ؼ  احَليؼ ػي وفي خي ؼن أي ذٌ اف   كً ري مي

ًؼؼ فٌ قٌغؼؾٌ ٌَ تي بٌ  الً  ؼؼؽٌ افَ  ؾي َهؼأي  :رٌ ـَ وفؼؼذ  بٌ  ص  ًخؼأي لي  ،ؿَ هلي ؼ فً ـ ؼؼؽٌ في لي ! ؿَ فً ـَ ٌمؼ وٌب تي ٌي  ؿَ ؼفي ؼؼًي ُ   غَ ؾ  ؼإ ؼؼلَ أي  و مي اًل  وكً حي

َ َفؼؼ، لي فٌ قَؼؼفي إٌ  ؼؼ فً ـَؼؼضي ظي ري ؼؼقي فَ ، لي ٌضي ري  ـَ مي ؼؼ طَ خي ًَ ؼؼ ـَ مي ؼؼ، ؾي طي خٌ شي ؼؼيي  ـَ ًؽؼؼيي  ؿَ ؾي  عي ًَ
ؼؼرٌ  فٌ ُ  ك إٌ  ـٌ َحي و افؼؼر  وي

 .فً وكي حي ٌَ ًش 

و كً جَ أي  ـً حَ و كي قكي ظً دي   حَ ٌي وفَ بٌ  ؼ  احَلي  ؼ  حٌ ضه
ؼمي مً  ؾي ؼَ عي افَ  فً دٌ خَ تي ًَ و كي قكي ظً دي  .فً ـَظي  ٌٌ ا بٌؼي  ي وفَ ده   6غٌ اهٌ زي

ٌ  ؽي رٌ َعؼـيف

ؼؼتٌؼؼاف   ٌى ًتؼؼؽً افَ  يي ح  ٌحؼؼ   ري ـيؼؼفَ لي  ،ويـيدٌ جَؼؼأي  َغي ل بي
ؼؼذي إٌ ـ ؼؼو كي ا مي ـً ؼؼو   تي ًَ

ثٌؼؼؼي أي  قعً طٌ ؼؼ َق كي
  ؾي ٌؼؼؼ كً قهي ؾٌ

ؼؼو ؾٌ ـيؼؼقَ في إٌ ؼؼؼي ظي  ـَ و ٌمؼؼقفي
 دي و ٌ

ـ و كي ا مي ذي إٌ ، لي ورى ٌي َخ أي لي  ـً  تي ًَ و 
 قي  حي ذي و ظي في ـيمٌ لَ تي ًَ كي  قَ أي  قعً طٌ

ي ـيوتٌ َّ ؼ ًر ٌحؼٌَ و كً ـيو بٌ ق  هي ! ؟يٌ ي  دٌ بي و ا   ٌى ًتؼؽً افَ  َغي بي
ٌ  ؾٌ ٌصؼـيف

 جي افـ  ئٌ وضٌ  صي ػي إٌ 
ؼًو يؿ  مي مً  وقٌ ًي كَ اَ؟ٌ  ًر ؿَ عً ؾي ، وةٌ َ ؼري  دي ـَؼظٌ  ًؾؼفً جي أي ، لي لدو دً  ي ؼلي ، لدو دً َعؼمي  فٌ ب  ؼل أي ؼٌضؼؼي ـَيي  هي ب  ًر في  ًؾ جي

ؼؼأي  ؼؼؿي  وكي دٌ حي   ؾي ٌَ
ٌُ ؼؼتٌ كَ ا  في
ٌ
ؼؼتي ـٌ  ـَ ٌمؼؼ وء ؼؼ لَ أي  يٌ وبي

ءي ري ؿٌ  ا
ؼؼ ةٌ ؼؼ كٌ ذٌ هي  ً ؼؼؿي ، لي قرٌ طً اف   ؾي ٌصؼؼكي  قَ أي  ؾي ٌَ

ٌ ؼؼؼٌ حي ؾَ ف ؼؼيٌ قؼي ؼؼا لي ذي نٌ ! ؾي  ًي ؾَ حي

ؼ ي ؾي  6وفي قَ في إٌ  ي  تي ؼوظٌ ٌي  ات  ٌِف  دَ د  سي ؼؿي افت  و لي في ؼلٌعؼمي  أَ دي َبؼالي و، ٌ يؼ ٌؽ ً  ؼكي  ًي َقؼفي تي ا اكَ ذي نٌ ، ؾي ؼمي  أً دي ٌَ
ٌ ؼو ف ؿي عي ـًعه ؼ ؾ  ؼ ـَ مي و ـ ؼـً  دَ ؿي

َ  قَ أي  ؾي ٌَ ؿي  فً ؾي ثَ مٌ  اوٌهؼك جي عي َشؼلي شي لي  .﴾﴿ و الً ـييي دٌ هيي ؼ قَ إٌ ؼ ؼؼؼؼ ده ؼأً  قَ أي  ؼؼؼؼؼ الً  وءي صي ؼ في د  ؿي  ؾ  ـً

ؼؾَ  ٌش ٌِف  فً ؾً رٌ ظَ أي و مي 
ؼٌي مً  ىى ًتؼـً  يٌ ؾي ًٌ  طي ً 

ٌ  يى ؼٌَ ؿً ؾَ ف  دٌ تي
ؼتي ك يي ت ؼحي  ،غي  ٌ ؼاحَلي  د  ٌوؼ ؿٌ ؾَ عٌ وفَ قا بٌؼحً ؾ  ًي  يٌ ي  رٌ ٌصؼـَافت   ٌت  ي ؿي

ً تٌ اف    م  أً  دي  ي بٌ  قًب ل تي
ؼو مً ـيؼتٌ ؼ غي ؾ  غٌ تي ًَ  ًَ ؿً ؼاَفؼ فٌ بٌؼ ر  ًؿؼو يي مي

ؼاحَلي لي  ؾٌ َفؼاجَلي  ـي ٌمؼ ققي ؿً ؾٌ  ..ضٌ ري ؿي ؼاَفؼلي  رٌ َؼؼػي افَ لي  يٌ وجي

َ  قَ أي  ـً لي َش أي  وللي ؾي  ءي قي شي و ـييي دٌ هيي ً   ا  اف
 و لي ـيًٌ ًَ حي  قي ، هً قؾٌ ٌٌ

 قي افَ  ؿي عَ كٌ
 .قًؾ ـٌ

 .حم٢ٛد داكد
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ْةرٝح ملةذا  األديةف؟ ٚي

 األديةف؟ ٝحْةرٚي  م١ست كّخ أم يف

ْةرٝح ٖ دىين أالى : األديةف ٚي  !اآلدسيٜ؟ ديٜ يف ال رد 

سآف رد   ٠ٖ ْي ٛيذةُٗي؟ ىلع الٕسيٙ اٗ  !ال

سآف ٝؾذيف أالى  ْي ٞ حك الٕسيٙ ثةٗ  املطػيحيي دلو٢ة انل ج٢يح الط 
 !لئلضبلـ؟

ْةرٝح ٠ٖ ٛي  !َحطت؟ املطيحيح ك اإلضبلـ ثي ال

ْةرٝح» ديؤدِّم ٠ٖ ٞىح إىل شاألديةف ٚي ٍذ ًُ ةاُيح؟ اٗ  !اٗك 

 !لئلضبلـ أدو٠٢ٙ وٞرٚة املطيحيي مغةوس أجسح أف أدىش

 !حةكردٟ؟ أك لئلضبلـ دو٢دٟ إذا املطييح ضيٌـت ٠ٖ

ذ جىه األض٢٘ب ٢٠ ٚة ٛي  اآلدس؟ ٚه ال٢ًار أزٞةء ال

ٛيٞرصِّ  أضةيلت ِه ٚة  يٜ؟ال
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ؼؼ !كعؼؼؿ ؼؼأتػف  ِّّ إًف  ▬ افؽؼؼريؿ: ؿؼؼوـ ِف ـتوبؼؼف ؼؼؼؼؼ تعؼؼوػؼؼؼؼؼ  ال ّق   !اده ؿ ذفؼؼؽ جق  ٜى ًوٞػػرى ا يػػ  ادلِّ
ـي  ؼ لؿؼوـ ،[15 :]آـ ظؿؼراق ♂اإًلٍضبلى ٚىٜ يىبٍذىًي ▬: وأجضه ـً دًيٞن كى ٍيى اإًلٍضبلى ٟي  ةغى ٍٞػ ٖى ًٚ جىػ ٍْ َىٜ٘ى يي

ٜى ا ةً ًٚ ٢ى يًف اآلًدسى ٜى كى٠ي ي ىةًِسً
ٍ
م  أري لهذك حؼقؼي أثؼ ؾقفو ـه أثؼؼ ِف أين   ،[41 :]آـ ظؿراق ♂ْل

يقجؼؼؼد افقؿؼؼً كػًؼؼف،  لفؽؼؼـؼ ِف، احلؼؼؼ   هؼؼقؼؼؼؼؼ  أؤمؼؼـؼ ـؼؼهؼؼؼؼؼ  ؾو؟شؼؼؼ ف !لؽ افتؼؼل أـتٌفؼؼو اِقًر احلًؼؼ

 !وفقًً حؼًّ  فولفؽـ  أخرم، أديوق

ًٛ »ؿد تلِت بؿعـك ش ديـ»ـؾؿي  أق   شادعجؿ افقشقط»ِف كجد   لُ يػك ظذ أحدى  ،(1)شح٘  ال

 !ـوؿ مؾؾ ـثرةهً  و أق  مـ 

و شادعجؿ افرا د»ِف كجد ل و مذاهى ـثرة، لهً (4)شت٠ى زٍ ٚى »ؿد تلِت بؿعـك  أن   !ـوؿ أجضه

و شادعجؿ افغـل»ِف كجد ل  !ـوؿ ظؼو د ـثرةلهً  ،(4)شةيرى ًْ وى »ؿد تلِت بؿعـك  أن 

ؼلمٌ  ،لفؽـؼ ظـؼد افـؼوس أديؼوق ،شا؟شؼ فً »حق  ظـد ال هؼق يـ افص  ؾوفد   لظؼو ؼد ـثؼرة  ،ؾؾي

ـً ش ا؟ش ف»ـ وؿـفو ديـ يممـقق  و، لمٌ   كٌقـؼوف أمر أن   ؾؼد أخزكو الً ، احلؼ   ال افذن هق دي

ٍٙ ▬ :يؼقـ فؾؽوؾريـ أقَ ☺  ا ؿده  ٍٙ دًيٞيؾي ًٜ  ٗىؾي ًِلى دًي    أق  ٌض ـو يت  لهً ، [2]افؽوؾرلق: ♂ كى
ؼؼ»ف فؾؽؼوؾريـ لظٌؼؼدة اّحؼـو ٖى ▬ :ؼؼؼؼ تٌؼؼورؿ لتعؼؼوػ ؼؼؼؼ ؿؼؼوـ الً  !يممـؼؼقق بؼفش وديـه ػػ ٍرضى

ى
ًم أ  ِ ػػ٢ى ا ٠ي

ل  ي ثًةل١ٍيرى ٢َلى ِِّ رىضي ى
ٍ
ًٜ ال ًٟ يًليٍن١ًسىقي  كىدًي ِّ ًٜ ُكي ي  ادلِّ

ى ٍغ  ىلعى ٛي ٍ سًقى ال ٔى ى٢ٍ  ل ٢فى ػكى ؾػؼل  ،[44]افتقبؼي: ♂ ًسكي
  .هق بوؿل اّديوق شفيـ ـؾ  د  اف»و ادؼصقد بؼ أم   ،شا؟ش ف»هق ش ديـ احلؼ  »هذك اِيي 

ى ▬» :بؼـ ـثؼرا احلؼوؾظ لؿد ًذـر هذا ِف تػًر ًٟ ايًليٍن١ًسىقي ىلعى ِّ ًٜ ُكي ي ضةاس أم/ ىلع  ♂دلِّ

                                      
ة «ادًعجؿ افقشقط»جمؿع افؾغي افعربقي بوفؼوهرة:  (1) اـ، مود  يـ»، دار افدظقة، بوب افد   ش.افد 

ة ، دار افٌعَؾؿ فؾؿ يغ بٌرلت، افط  )ًمعجؿ ًفغقن ظِّصن( «افرا د»ًجزاق مًعقد:  (4) اـ، مود  يـ»ٌعي افًوبعي، بوب افد   ش.افد 

ة «ًمعجؿ افغـل»افدـتقر ظٌد افغـل أبق افعزف:  (4) اـ، مود  َخر، بوب افد  ـو »، مقؿع معوجؿ حي  ش.ٌدي

 ؟«ديةفْةرٝح األٚي »وجةرة:  ّر يىرتض ابلىؾ ىلع
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ىلع  ػ دي٨ اإلقػالـ ػ حلْ٭ؿ ادٌلي٨ /أم»: ا؟موف افؼرضٌللكجد ِف تػًؼر . (1)«األديةف
ً  لكجد ِف ، (4)«ديٜ ّكِّ    اجل فغ لكجد ِف تػًر، (4)«١ةاألديةف ُكِّ ٫ ىلع ٤ٕيحلي »: رؼافت ػًر ادًق

ى ▬»: ؼؼؼ رحفه الؼؼؼ  ًٜ  ادلِّ ىلعى ِّ  ي  ..(3)«األديةف املذةُٗح َلمجيٓ  ♂ًٟ ُكي

ا ًٔذىةبه ▬ افؽؼريؿ: راقظـؼ افًؼؼ ؼؼؼتٌورؿ لتعوػ  ؼؼؼ الً ؿوـ  ػزى ٢اٍ  كى٠ى ْي ٢قي كىاظ  جىةرىؾه َىةد جًىي ٚي نٍلىةقي  ٝشى
ى
أ

 ٍٙ ٘ ؾي ي٢فى ٗىىى  .[111]اّنعوف: ♂ ديسٍَحى

ً  ـه ذـر ادً ش افؼرآق»ـو هق ؾوفؽتوب هً  ى ًتؼـً  ـٍؾفؼو ى ـثؼرة، فقًؼًًتؼـً لفؽـ ًهـؼوؿ  ق،لرؼػ

في مـ ظٌ  و أديوكه ـذفؽ كؼقـ إق   ،  د الـًَمـز  ـ   ،ـثرة وهـوؿ أجضه ُ  ديـ  ال  لفؽ ُ يؼٌؾ إ

 .يـ ظـد ال ا؟ش فافد   ّق   6ا؟ش ف

 .شؼوركي اّديوقمً »: ُ بلس أق كؼقـ ق،إذ
 
 
 لرة؟تف بوفي  ح  ، هؾ هذا يعـل ٌح عغ  هؾ إذا ًلفدكو ظذ ظؼقدة أل ديـ مً 

لهؼق افؼذن ـؼوق ًيؼورب     ا؟شؼ ف!  أظتـؼؼ خوفؼد بـؼ افقفقؼدهي ؼفق ـوق اّمر ـذفؽ في 

 ا؟ش ف لادًًؾؿغ ِف بودئ اّمر!

؟ لهؼؼق افؼؼذن ـؼؼوق ًيؼؼورب ادًؼؼقحقي لادًؼؼقحقغ ِف بؼؼودئ (1)هذا أظتـؼؼؼ بؼؼقفس ادًؼؼقحقيؼلفؼ

 اّمر!

                                      
ق افعظقؿ»ـه(: 333 أبق افػداء إشهظقؾ بـ ظؿر بـ ـثر افؼرر )ت ((1  .(142: )، ص(3) ، ج«تػًر افؼرآ

ق»ـه(: 231 د ال  ؿد بـ أحد افؼرضٌل )تصؿس افديـ أبق ظٌ ((4 : ، ص(4) ، ج)تػًؼر افؼرضٌؼل( «اجلومع ّحؽوف افؼرآ

(141). 

ػًر ادًقن  »ًكخٌي مـ أشوتذة افت ػًر:  ((4  .(154: )، جمؿع ادؾؽ ؾفد بوفًعقديي، افط ٌعي افثوكقي، ص«افت 

 .(431: )، ص«تػًر اجل فغ»ـه(: 511 افرحـ افًققضل )ت ـه( لج ـ افديـ ظٌد423 ج ـ افديـ  ؿد ادحع )ت ((3

ظل ادًقحققق أق  ًهـوؿ صخصه  ((1  ♠.ًرًشؾ ادًق   ًيدظك بقفس، ٌمـ أهؿ   ويد 

ْةرٝح» ثػ املْؽ٢د ٚة  ؟«األديةف ٚي
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 ٌعقك، أخقس ـذفؽ؟!ات  ؼؼؼ  بزظؿفؿ لؿـوظتفؿؼؼؼ   هلؿ احلؼ   تٌغ  ه  ؼف 

 غؼر  يً  ؿؽـ أقَ يً  وـوؿ صخصه هً  ؽرة أق  ُ تًتٌعد ؾٌ 
ؼت  يً  أقَ  أحؼؼ   ك، ؾؼوحلؼ  عتؼؼدي ك لمً ري َؽؼ ؾٌ ؼ 6عي ٌي

ٌ ا ذي ف

 .عفٌٌ لتت   ؾ إػ احلؼ  ٌص ديوق حتك تي ؼورق بغ اّجيى أق تً 

ؼؼ أقَ  ؽؿؽـؼيً   ً ؼطً تًؼتخدف اف  ً ؼوبؼي ـؿً قر اف ؼؼي ؿي ؼدم  رٌحؼ ؾ أن  ٌَ ؼؼحتؼك حًت  ،قا ؼػ  خص افؼؼذن ز افش 

 .!فٌحٌ ظـ احلؼ  ظذ ا أمومؽ
 
 
 

 مـفو:، ـثرة ّشٌوبى 

ذىػةًب ▬ؼؼؼؼؼ :  تٌؼورؿ لتعؼوػؼؼؼؼؼ ال ؿوـ  .1 ًٕ ًٖ اٍٗ ٠ٍػ
ى
ٍٜ أ ِّٚ حه  ُى ً آا ٍٙ  كىد ت ق  ػ٘ ٢ٝىؾي ـً ىػ٢ٍ يي ػة  ل ٚى كى

كفى  سي ىٍغػىي ػة ي ٚى ٍٙ كى ػ١ي طى ُي ٝ
ى
ػ٘ ٢فى إاًل  أ ـً ؼ دٍ ؾؽقؼػ أرً ، [25]آـ ظؿؼراق: ♂ يي ـقؼػ  ! ـ؟هؼذا افض 

 !ك فق مل أظؾؿ؟دٍ ؾؽقػ أرً ؼو ؼ لًيزي ـ   افٌوضؾ! ػ احلزي  ؿد يً  !ـل؟كقضؾ  ؾ يً عَ ؿ بوفػٌ ن  أأظرؽ 

ؾـؼؼو ؿقؿؼؼي ا؟شؼؼ ؼوركؼؼي اّديؼؼوقمً  .4 ـؼؼل كعؼؼرؽ ؿقؿؼؼي  ! كؼؼدرس ًمؼوركؼؼي اّديؼؼوقكعؼؼؿ  ف!ًتعر 

ـً  !ا؟ش ف ٌ  لمً ! خؼرلؽ ال ى اِخؼريـ أق  ًتؼؾعـدمو تؼؼرأ ِف   !رؼًؼٌؼمة لافـ لافؾ   ٍب ف بوفؼد  شؼ

ُ   !ػليـدف لجيفؾ ليتلش    ! لأنً تؼقـ: احلؿد ل ظذ كعؿي ا؟ش فؾؾـ تدرن بـػًؽ إ

ؼوركي اّديوق مً  ق  إؾ ؼً كقو لمو ؾقفو، لُ تي ـ افد  مٌ  لهذا خرو  !بؽ أحدهؿ ظًك أق هيدن الً 

 !فؼؼف اخلؼؼر؟ ٍى حٌ ؾفؼؼؾ شؼؼتً  مًؼؼقحل،ـؼؼوق فؼؼؽ زمقؼؼؾ  أؿؼؼقـ فؼؼؽ: إقَ ًؼؼقحل! غضؼى زمؼؼقع ادشتً 

ٌ بوفط    أظؿؼك لُ تسـف ِف ضريؼ خؼوضئ، ؾفؼؾ إذا لجؼدتي  ،ا جيى أق تدظقك إػ اخلرذي ٌع كعؿ، ف

ُ   !رتؼؼؼؼؼف؟حذ   إذاى مـؼؼؼؼؼؽ شؼؼؼؼؼتسـف حتؼؼؼؼؼك ُ يغضؼؼؼؼؼشؼؼؼؼؼقؼع ِف ًحػؼؼؼؼؼرة، هؼؼؼؼؼؾ  افؼؼؼؼؼٌ غ  ؾؼؼؼؼؼه ظؾقؼؼؼؼؼؽ إ

ر.لافت حذير،   لتسؿ فف افؼرا

ٚي   ْةرٝح األديةف؟ملةذا 
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ُي   مع افـؿرلد؟♠ ي أبق اّنٌقوء إبراهقؿ ًؾؿ ؿص   تذـر أخل ادً أ

ًم▬ :ؼؼؼؼؼؼ تٌؼورؿ لتعؼوػؼؼؼؼؼ ؿرأ معل ؿقـ ال ا  ِ ٍٙ دىسى إىًلى ا ى ل
ى
آج   أ ّ   حى ٍف آدىػةقي ا

ى
ًٟ أ ٙى يًف رًبِّ  إًثٍسىا٠ًي

ٙي َىإًف   ًٚيخي ّىةؿى إًثٍسىا٠ًي
ي
ٍحيًػي كىأ

ي
ٝىة أ
ى
يخي ّىةؿى أ ًٛ يي ٍيًػي كى ًم حيي  ِ ى ا ِّبِّ ٙي رى ٓى إًٍذ ّىةؿى إًثٍسىا٠ًي ٍ٘ ٛي ٍ ّ  ال  ا

ػ ْى ّ  الى يى١ٍػًرم اٍٗ سى كىا ُى ًم ؽى  ِ جي١ًخى ا سًًب ػى ٌٍ ٛى ٍ ٜى ال ة ًٚ ًت ث١ًى
ٍ
ٍْشًًؽ َىأ ٛى ٍ ٜى ال ًص ًٚ ٍٛ ًِت ثًةلغ 

ٍ
ـى يىأ ٢ٍ

ًٛيى  ً ةل ُي ، [414]افٌؼرة: ♂ اٗن  ؼوركؼي بؼغ مً  !ؼوركؼي بؼغ احلؼؼ لافٌوضؼؾ؟مً  !ؼوركؼي؟عتز هذك مً ك أ

ظقة إػ ال، لفؼؼؼؼقس ؼوركؼؼؼي هؼؼؼق افؼؼؼد  ـ ادً لاهلؼؼؼؼدؽ ٌمؼؼؼ ا؟هل احلؼؼؼؼ لمؼؼـؼ فؼؼؼقس ًمًؼؼؼتحؼوه فؾعٌؼؼؼودة؟!

مؼوركؼؼي ِف ☺ ـؼؼوؿ كؿؼؼقذج آخؼؼر فصؼؼحوبي افـٌؼؼل لهً   ق خؼؼوضئ ؾحًؼؼى.اظتؼؼؼود ًؾؼؼ ّثٌؼؼوت أق  

 !اّديوق

٢ى ) اجلن » كجد ِف ًمًـد ا؟موف أحد رلايي كذـر مـفو مو يع: رٍقى
ى
ٮًؿ  ( إًلى ةًشٌ ضى أ ةً  رىقي ٍوعى

ى
أ

 ً ٥ٍ  ،☺ اّللن ٬ي َعى ي  ،ٚىؽى ٮلي ٥ٍ رىقي ٬ي ةءى ة صى ٕيٮا ٚى٤ى٧ن ٍٕػيو ، اٍصذى٧ى ى ًَ  ٥ٍ ػ٭ي ٌي ٍٕ َى يػ٢فى » /ثي٥ن ٝىػةؿى  ٢ل ْي ػة ظى ٚى

 ًٖ ٢ لً٘س جي ٛي ا ًجٍبذي يٮا، شقي إًذى ٞىة»/ ٝىةل ٍٛ ً٘ ة وى ٚى  ً  ّ ٢ؿي كىا ْي ًٟ ٝىبًي ٞىة  ,نى ً ة ث
ٝى سى مى
ى
ة أ ٚى ة  ,☺كى ٚى ٓى  ً ل ٜه يًف ذى ً ا َكى

ٜه  ً ا ٢ى َكى ة، ش٠ي كقي  ٚى٤ى٧ن ةءي ٝىٍؽ دىَعى  ،صى ةًشي  كى ذى٫ي  اجلنضى ٛى ةًٝ قى
ى
٥ٍ ، أ ى٭ي ل

ى
ي ٣ًحىٍكػأ ػٍٮلى ٥ٍ ظى ٭ي ٛى ػةًظ ىى َى ػكا  ي ، ٚىجىَشى

ةؿى  ٞى ا» /ذى زى ة ٠ى ٍٙ ادلِّ  ٚى ٚىؾي ًٟ ّى٢ٍ ٍٙ ػًي ًم َىةرىٍؼذي  ِ ٜي ا ٘ي٢ا يًف  ,ي ٍٙ دىٍردي ى ل ٍٜ  ,دًييًن  كى رو ًٚ حى
ى
ًٜ أ  يًف دًي

الى كى
 ًٙ مى
ي
ًزقً اأٍل ٫ي ، ش٠ى ن٧ى م كى ً فى اَّلن ة٣ًتو  ٚىَكى َى ًِب 

ى
ؿي ٨ٍَي أ ٛى ٍٕ ةؿى  ،صى ٞى ي  ذى ٓي » /لى ً٘ ٛى ٍ ة ال ي ١ى

ى
ٖى  ,أ ٠ٍػ

ى
ػة أ ٚن ٞ ة ّى٢ٍ ٔي

ة٠ًً٘ي حو  ـى ا نىٍىجيري  ,جى ٍؼٞىة
ى
ٍيذىحى  ,أٍل ٛى ٍ ٖي ال كي

ٍ
ٝىأ ٢ىاًحظى  ,كى ُى ًِت اٍٗ

ٍ
ٝىأ هي  ,كى كى ٍْ نى ـى  كى ة رٍحى

ى
ًػ٢ىارى  ,اأٍل

ٍ
يًطيئي اجل ن  ,كى

ٍى  ًىي ـ  ٢ًم  ًٚٞ ة ال ْى ٖي اٍٗ كي
ٍ
ّت   ,يىأ ٓى حى ً ل ى ذى ٞ ة ىلعى ٕي ٢الن ًٚٞ ة َى ٞىة رىضي ٍ ي إيًلى  ّ ٟي  ,بىىىرى ا ػجى ىطى  ,نىٍىػسًؼي ن

ٟي  ة ,كىًؼٍرّى ٚى
ى
ٟي كىأ ذى ٟي  ,نى ةَى ُى ٝىة, كىعى اعى ً ظىىىةىلى  َىرى  ّ قي  ,إىًلى ا نىٍىجيرى قي كى رى ٞ ة ,نًلي٢ىحِّ ٔي ة  ٚى ٍ٘ىهى  َنى ٜي  كى ٍ نىٍىجيري َنى

ةً  ةرى ًجى
ٍ
ٍٜ ال ًٚ ًٟ ً كٝ ٍٜ دي ٝىة ًٚ آثىةؤي ٍكزىةفً  كى

ى
سى  ,كىاأٍل مى

ى
ىًريًر  كىأ

ٍ
ةٝىحً  ,ثًًؽٍرًؽ ال ٚى

ى
اءً اأٍل دى

ى
ًٙ  ,كىأ  ,كىًؼ٘ىًح الس ًح

ًٜ كى  ٍط ٢ًىارً  حي
ٍ
ةءً  ,اجل ٚى ـً كىادلِّ ةرً ٛىحى

ٍ ٍٜ ال ٍِّ عى ٕى ٍٜ  ,كىاٍٗ ةٝىة عى نى١ى ٢ىاًحًظ  كى ُى كرً  كىّىػ٢ٍؿً  ,اٍٗ ًٖ  ,الػش  ٍكػ
ى
كىأ

 ًٙ ةًؿ ايٍلىتًي ٞىحً  ,ٚى ٛيٍحؽى ٍ ٝىة ,كىّىٍزًؼ ال سى مى
ى
قي  كىأ ى كىٍحرى  ّ ٍف نىٍىجيرى ا

ى
حٍبنة ,أ ًٟ عى ً ٍْشًؾي ث

ي ٝىة ,الى ن سى مى
ى
بلى  كىأ ةً ثًةلؽ 

ٚي   ْةرٝح األديةف؟يف أم كّخ م١ست 
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ةً   َكى ـً  كىالش  يىة ـً  ؼؼؼؼؼ شكىالؽِّ ٮرى اإٍلًٍقالى َي

ي
٤ىي٫ًٍ أ ٔى دى  ؽن ٕى ٍؼٞىةقي » ؼؼؼؼؼ ذى ر  ًٟ  ,َىؽى ً ٞ ة ث ٚى آ ًٟ  ,كى ً ةءى ث ة جى ٚى  

ى جىٍىٞىةقي ىلعى , كىاظ 
ى   ّ جىٍرٝىة ا قي  ػىىى حٍبنة ,كىٍحرى ًٟ عى ً ٍْشًٍؾ ث

ي ٍٙ ن ٘ىٍيٞىة ,َى٘ى ـى وى س  ة حى ٚى ٞىة  ٍٚ س  ٍح٘ى , كىحى
ى
ىػةكىأ ٖ  نلى حى

ى
ة أ ٚى ا  ,ٍ٘ٞىة  ػرى ػىىى

ٞىة ٚي ٘ىٍيٞىة ّى٢ٍ ثي٢ٝىة, وى ز  ذىٞي٢ٝىة ,ػىىى ُى ةً  ػى ٍٜ ًوجىػةدى ٍكزىػةًف ًٚػ
ى
ةً اأٍل كٝىة إىًلى ًوجىةدى يد  ٍٜ دًيجًٞىة ًٗيى ً  عى  ّ ٍف  ,ا

ى
كىأ

ىجىةاًًر 
ٍ
ٍٜ اْل ًٚ  ٖ ىٍطذىًح ٞ ة ن ٔي ة  ٚى   ٖ ىٍطذىًح كٝىة, ن سي ة ؼى١ى  ٛ ى ل ٢ٝى  كى ٛي ٘ى ٘ىٍيٞىةكىمى ٢ا وى  ْ بىٍيى  ,ة كىعى ي٢ا ثىحٍٞىٞىة كى ةل كىحى

ؾى  ,دًيجًٞىة ً سىٍجٞىة إىًلى ثىَلى ٍٜ ًض٢ىاؾى  ,دى ٚى ى  ٝىةؾى ىلعى ٍ ٍجٞىة ,كىاٍدرتى ًً رى ٙى  ,يًف ًج٢ىارًؾى  كى ٍف الى نيٍن٘ىػ
ى
٢ٍٝىػة أ رىجى كى

ٓي  ً٘ ٛى ٍ ة ال ي ١ى
ى
ؾى أ ٍٞرى ي  .شًو ةؿى لى ٞى ةًشي  ذى ٛ  »/ اجلنضى ٓى مً ىى ٚى  ٍٖ ءو ٠ى ٍ ٍٜ َشى ًٚ ً  ّ ٍٜ ا ًٟ عى ً ةءى ث ي ، شة جى ةؿى لى ٞى  ذى

ؿه  ٛى ٍٕ ٍٙ »/ صى ي  .شنىىى ةؿى لى ٞى ةًشي  ذى ى  »/ اجلنضى قي َعى
ٍ
ٍّسىأ ػٍؽرنا ٦ًػ٨ٍ ٠٭ػيٕه ،شَىة ٤ىيٍػ٫ً وى ٔى  

ى
أ ؿى ٞى )قػٮر   ذى

جىَكى  َؿي٥(. ةًشي  كاللً ذى ّتن  اجلنضى ٢ى حًلٍيىذى٫ي  ظى ٌى ٍػ
ى
ذي٫ي ظى  ،أ ٛى ةًٝ قى

ى
ٍخ أ بىكى ٤يٮاكى ٌى ٍػ

ى
٥ٍ  ّتن أ ٭ي ٛى ةًظ ىى َى

٤ىيًٍ٭٥ٍ  ٔى ة دىالى  ٕيٮا ٦ى ٧ً ةًشي  ثي٥ن ٝىةؿى  ،ًظنيى قى ا»/ اجلنضى زى ًٟ  ,إًف  ٠ى ً ةءى ث ًم جى
 ِ ٍٜ , مي٢سى  كىا جي ًٚػ ىٍذػسي يلى

ةو  ةو كىاًحرى ة ,مًٍغَكى ْى ً٘ ا ,اٍنكى ثىرن
ى
ٍٙ أ ٍؾي ٍٙ إيًلى ١ي ٛي ٍضً٘

ي
ً الى أ ةدي  ,َى٢ىاَّلل  كى

ى
الى أ  .(1)«...شكى

ً   افؽريؿ رآقؼوركوت ِف افؼً دثؾ هذك ادً  أخرم ـوؿ كهذج ظديدةلهً  يػي! يـ لاف  افـ ٌقيي افؼ 
 
 

 
 

ُي ! لمؼؼؼؼؼؼو افعقؼؼؼؼؼؼى ِف ذفؼؼؼؼؼؼؽ؟ افؽؼؼؼؼؼؼؼريؿ  رآقافًؼؼؼؼؼؼؼ أنؼؼؼؼؼؼزـ أق  ال ق قًؼؼؼؼؼؼؾؿادً  يعتؼؼؼؼؼؼؼؼدً  أ

ُي ! فؾعؼؼؼودغ؟ هؼؼؼؾ إذا ؿؼؼؼرأت ـتؼؼؼو ؿ ! ـتؼؼؼو ؿ ًأنؼؼؼزـ فؾجؿقؼؼؼع؟ ق أق  ققيعتؼؼؼؼد ادًؼؼؼقح أ

ر، هؼؼؼؼؾ تً أل ِف ٌحؼؼؼؼ ضرحتفؼؼؼؼو ِف ـتؼؼؼؼوبى  ثؼؼؼؼؿ   ،قؿػتـل بعؼؼؼؼض اّشؼؼؼؼ ؾيشؼؼؼؼتال  هؼؼؼؼذال ًؼؼؼؼؿ  قا

 يـ؟!ِف ديـ اّخر  ه تدخ  

ىةدًلي٢ا▬ :ؼؼؼؼ تٌورؿ لتعوػ ؼؼؼأخؿ يؼؾ ال  الى ُتي ٜي  كى ػ ٍحطى
ى
ًٕذىةًب إاًل  ثًػةٗ ًت ًِهى أ ٖى اٍٗ ٠ٍ

ى
أ

 ٍٙ ١ٍٞي ػػ٢ا ًٚػػ ٛي ٘ى ٜى مى ًيػػ  ِ ـؼوؿ جؼؼداـ بقــؼؼو لبؼؼغ أهؼؼؾ هً  6قإذ ؟[32]افعـؽٌؼؼقت:  ♂إاًل  ا

                                      
 ، إشـودك حًـ.1331، حديٌ رؿؿ ًمًـد أحد 1

 !؟يٜٖ يف ديٜ اآلدسرد   دىين ال  أالى  :ْةرٝح األديةفٚي 
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 !أق كدظق إفقف بوحلًـك؟  أخؿ يلمركو الً  !، أخقس ـذفؽافؽتوب

ًٖ ▬: ؼؼؼؼ تعؼوػؼؼؼؼ ؿؼوـ  بًي ٞىًح  اٍدعي إىًًل ضى ػ ىطى
ٍ
ػًح ال ٢ًٍونى ٛى ٍ ػًح كىال ٛى ٍٕ ً

ٍ
ٓى ثًةل بِّ ٙرى ػةدًل١ٍي  كىجى

ػػٜ ٖ  وى ػػ ػػٜ ؿى ٛى ً ٙي ث ػػ
ٍو٘ى
ى
ػػ٢ى أ ٓى ٠ي ب ػػ ٜي إًف  رى ػػ ٍحطى

ى
ٙي  ثًػػةٗ ًت ًِهى أ ٍو٘ىػػ

ى
ػػ٢ى أ ًٟ كى٠ي ػػبًيً٘ ضى

ٜى  ١ٍذىًري ٛي ٍ ! ظقة بوحلؽؿؼي لادقظظؼي احلًؼـيبوفؼد   ـؼوؿ أمؼرو هً  6قإذ، [141]افـحؼؾ: ♂ ثًةل

   !ي لاوحي؟ج  ًح  :أن ،ؾؽقػ تدظق إػ ال إق مل تؽـ ظذ بصرة

بًيًِل ▬: ؼؼؼؼ تعؼوػؼؼؼؼ ؿوـ ، ال أمركو  ذاإق   ػًزقً ضى ٍٖ ٠ى ى ّي ِّّ ىلعى ٢ إىًلى ا ٍدوي
ى
ةو أ ٝىػةٍ  ثىًؽيى

ى
أ

ٍْشًػكًيى  ٛي ٍ ٜى ال ٝىةٍ ًٚػ
ى
ة أ ٚى ِّّ كى ةفى ا ٍجحى يًن كىضي ًٜ اظ جىىى ٚى افٌصؼرة ، ل[114]يقشؼػ: ♂ كى

ؼؼاحلً »هؼؼل  وؼؼؼحيج  ؼؼؼؾؽقؼؼػ شؼؼتؽقق ظؼؼذ احلً ش، ي افقا ًي ج  ُ تعؾؼؼؿ مؼؼؼو  ي افقاوؼؼحي لأنؼؼ

 !؟ك اِخر افذن ًتريد دظقتفيعتؼد

 رؽ ـقػ تدظقهؿ، أخقس ـذفؽ؟حتك تع جيى ظؾقؽ أق تعؾؿ مو يممـقق بف

 
 

 

 ؾؾؼؼؼهذا أنؼؼؼزـ الً %، 111بـًؼؼؼٌي  حؼؼؼحقحيًؼؼؼوبؼي فؾؼؼؼؼرآق افؽؼؼؼريؿ ى افًتؼؼؼإذا ـوكؼؼؼً افؽً 

ؼؼًتؼؼافؽً  ظؼؼذ أق   لاوؼؼ و  دفقؼؼؾو افؽؼؼريؿ  رآقلـ افًؼؼؼزً ًكؼؼ !رآق؟افًؼؼؼ  ً حريؼؼػ وبؼي أحؼؼو و افت  ى اف

 !زيقػلافت  

 :كًتعرض بعض اّمثؾي دظقكو

ـ ال  ؼؼ تٌورؿ ل تعوػ ؼؼؼؿو ـى ▬ :ؼ ًٖ آدى
سى ٛى ٔى  ِّّ ٖى ًوحَسى ًوٞرى ا سى ٚى ٟي إًف   ْى ٘ى سىابو  دى

ًٜٚ دي
٢في  ٕي يى ٜ ػى ي ؽي ٙ  ّىةؿى َلى ً ٓى َىبلى  *ز بِّ ًٜٚ ر    ِ ى

ٍ
ٜى  ال ًي

رتى ٍٛ ٛي ٍ ِّٜٚ ال  ٜ ٓى  *دىؾي ػ آج  ٍٜ حى ٛى ػى
 ًٟ ةءؾى  ػًي ة جى ٚى ًٙ ًٜٚ بىٍىًر  ٜى اًٍٗىٍ٘ػ ٞى  ًٚ ٍب

ى
ػةلى٢ٍاٍ ٝىػٍرعي أ ٍٖ ظىىى ػ ْي ػةءٝىة ػى نًطى ٍٙ كى ٞىػةءؽي ٍب

ى
ةءٝىػة كىأ

ْي  ٠ٖ رد   ٛي  الٕسيٙ سآفاٗ  !ذةُٗي؟ىلع ال
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ًذبًػيى   ى اٍَٗكى ِّّ ىلعى ٞىػحى ا ٞىٍجىىػٖ ٗ ٍى ٍٖ ػى ٙ  ٝىبٍذى١ًػ ٍٙ ثي ؾي طى ُي ٝ

ى
ٞىة كأ طى ُي ٝ

ى
ٍٙ كىأ ةءؽي نًطى إًف   *كى

  ِ ى
ٍ
ػي ال ؽى ْى ٢ى اٍٗ ا لى١ي ٟو إاًل  ٠ىػزى ٍٜ إًٗىػ ًٚ ة  ٚى ّ   كى ٙي  ا ًٕػي ى

ٍ
ًشيػشي ال ٢ى اٍٗىى ّ  لى١ي إًف  ا َىػإًف  *كى

ٜى  ًطًري ٍُ ٛي ٍ ٙه ثًةل ً٘ي ّ  وى ٗ ٢ٍاٍ َىإًف  ا ٞىػة  *دى٢ى ٞى ػ٢ىاء ثىحٍ حو ضى ٛى ى ةلى٢ٍاٍ إىًلى ُكى ًٕذىةًب ظىىى
ٖى اٍٗ ٠ٍ

ى
ٍٖ يىة أ ّي

ال  
ى
ٍٙ أ ٞىؾي حٍ بى يٍغ   نىٍىجيرى إاًل  كى الى ن ّ  كى حٍبن ػا ًٟ عى ً الى  ةسًؾى ث ـن  كى ٍى ٞىة بى ـي ٍى ٍربىةثنػ ةيىذ ًذزى بى

ى
ِّٚػٜ  ةأ

٢فى دي  ٛي ٍطً٘ ٝ ة مي
ى
كاٍ ثًأ ٢لي٢اٍ اٍع١ىري ْي ٗ ٢ٍاٍ ػى ِّّ َىإًف دى٢ى ًٕذىةًب  *كًف ا ٖى اٍٗ ٠ٍ

ى
٢فى  يىة أ ىػآج  ٙى حي يًف لًػ

ًٝشٗىًخ 
ي
ة أ ٚى ٙى كى ٖي إاًل   إًثٍسىا٠ًي َىبلى ًٜٚ بىٍىًرقً  ال ٢رىاةي كىاإلجًني

ى
٘ي٢فى  أ ًْ ٍى ػة * ظى الى  ٠ى ٍٙ ٠ىػؤي ٝػذي

ى
 ءًأ

ة ٗىؾي  ٛى ٍٙ ػًي ٍجذي ةجى ٙه حى ًٟ ًو٘ ً ٙه ٙ ث ًٟ ًوٍ٘ػ ػٙ ثًػ ة ٗىحٍصى ٗىؾي ٛى ٢فى ػًي ىآج 
ٙى حي ً ٙي  كىاهلل َ٘ى يىٍى٘ىػ

٢فى  ٛي ٍٙ الى ظىٍى٘ى ٝذي
ى
ٙي يى١ي٢ًدي   *كىأ فى إًثٍسىا٠ًي ة َكى الى  ةٚى ُن  ةٝىرٍصىانًي   كى ًٞي فى حى ٗىًؾٜ َكى ٛن  ةكى ٍطػً٘  ةٚ 

ٍْشًكًيى  ٛي ٍ ٜى ال ًٚ فى  ة َكى ٚى  .[23ؼؼؼؼ  15: آـ ظؿراق] .♂كى

  لإثٌوت ًبط ق إيهنؿ!فإلش ف ًقحقغ ث ظـ دظقة ادتحد  يقوؾ اِيوت ًٌ ؾ

أن ؼف ًخؾٌؼؼ مثؼؾ  لأخزكؼو، ♠ ظؼـ خؾؼؼ ادًؼق ؼؼؼؼ تٌؼورؿ لتعؼوػ ؼؼؼ  ث الً هذا حتد  ؼف

 ؟♠آدف 

، أبى  بغر ـ أف  مٌ ًلفٌدي  فلّن   ،ؽر ظودن ♠ ادًق  يممـقق أق   ادًقحققق ّق  

ُي  نؿ!هًبط ق إي ٌغ  اًل ؾ !ؾفق ال ق6إذ   حظ ادٌدأ؟! تً لفؽـ أ

 مـ خ ـ ٌظَؾؿ شوبؼ هلو! شإيهنؿ»أل  شًمعتؼدهؿ»ًيٌغ  بط ق  ال 

ؼؼوؼؼؼؼ   ال جؼؼى ق، ؾفؿرد ظؾؼؼقظؼؼذ أشؼؼوس هؼؼذا افٌعَؾؼؼؿ ل، يعؾؼؼؿ إيهنؼؼؿؼؼؼؼؼ  لُ صؼؼؽ   ؿطعه

ؿٌؼؼؾ ذفؼؼؽ أق تؼؼتعؾ ؿ  ؿ، لُ تؼؼـسي ؿٌؼؼؾ افؼؼرد ظؾؼؼقف ًؼؼقحقغظؾقؼؼؽ أق تعؾؼؼؿ مؼؼو هؼؼق إيؼؼهق اد

 احلؼؼؼؼؼ   ؿٌؼؼؼؼؾ أق تعؼؼؼؼرؽ افٌوضؼؼؼؼؾؿؽؼؼؼؼـ أق تعؼؼؼؼرؽ ؾؼؼؼؼ  يً  !ُه ًؼؼؼؼؾؿ أل  أهيؼؼؼؼو ادديـؼؼؼؼؽ لإيهكؼؼؼؼؽ 

قاب  .لافص 

ؼؾ ؿؼؼقـ ال  ٍٜ ▬: تلم  ػػ ٛى ًٟ ػى ٓى ػًيػػ ػػ آج  وجؼؼؽ أحؼؼدو أل ًيؼؼؼقؿ معؼؼؽ ؿؼد ًي  6قإذ ♂حى

ره  ؼؾ ؿؼقـ ال  !احقا ٜى اٍٗىً ▬: تلم  ًٚػ ػةءؾى  ػة جى ٚى ًٙ ًٜٚ بىٍىًر   جيؼى أق يؽؼقق ق،إذ. ♂ٍ٘ػ
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ٍٍ بؼف حتكظـدؿ ظؾؿ  ؼؾ ؿؼقـ ال . لحتت ّ  ▬: تلم  ٟو إاًل  ا ػػ
ٍٜ إًٗى ًٚػ ة  ٚى أخؼقس هؼذا ، ♂كى

ا ظذ ادًقحقغ افذيـ ًيش ؼؼردًّ ؼؾ ؿؼقـ ل فػًؼود إيهنؼؿ؟! ورـقق بؼول؟! أخؼقس هؼذا بقوكه تلم 

ى ▬: ال  ةلى٢ٍاٍ إىًلى ُكى ًٕذىةًب ظىىى ٖى اٍٗ ٠ٍ
ى
ٍٖ يىة أ ٍٙ ّي ٞىؾي بىحٍ ٞىة كى ٞى ٢ىاء ثىحٍ حو ضى ال  ٛى

ى
  اهلل نىٍىجيػرى إاًل  أ

حٍبن  ًٟ عى ً ٍْشًؾى ث
ي الى ن ًي ن  أفتػرض . ♂ةكى  ؿًقحل!ذفؽ فؾ ؽ ؿؾ

ال  ق  أهؾ شتخزك  !جقٌف؟ؾٌهذا شتً ش، !ولُ أذؿ بف صق ه  ،أنو أظٌد ال»: ؾلجوبؽ

ؿف؟! رآقِف افؼً   ذا أخزين  لفؽؼـ هؼذا ؽؼر ـؼوؽى  ،ؿفصؼد  كحؼـ كً  ،كعؼؿ افؽريؿ، ؾلنؼو أحؼد 

ؼؾ ؿؼقـ ال  !، أخؼقس ـؼذفؽ؟ظذ ادًقحل يج  ؟ؿومي احلً  ًٕذىةًب ▬: تلم  ٖى اٍٗ ٠ٍ
ى
ٙى  يىة أ لًػ

٢فى  ىآج  ًٝشٗىًخ حي
ي
ة أ ٚى ٙى كى ٖي إاًل   يًف إًثٍسىا٠ًي َىػًٜٚ بىٍىًرقً  ال ٢رىاةي كىاإلجًني

ى
٘يػ٢فى  بلى أ ًْ فـؼو ، ؾ♂ظىٍى

وش افعؼؾ»اف ظقة بوشتخدافد  كرم  ودـ وجٍ لًت ؾقجى أق حًت حًى! افـؼؾ ؾ لفقس، أجضه

 و.ضه ى لافعؼؾ أجتً لتدظق بوشتخداف افؽً 

ؾ ؿؼقـ ال  ٙه ▬: تلم  ًٟ ًوٍ٘ػ ػٙ ثًػ ػة ٗىػحٍصى ٗىؾي ٛى ٢فى ػًي ىآج 
ٙى حي جيؼى أق  6قإذ، ♂َىً٘

وجٍ ؽؼؼرؿ، ؾؼؼ  تلخؼؼذؿ احلهشؼؼي لحتؼؼوجٍ ؽؼؼرؿ ؿ افؽؼؼوِف ؿٌؼؼؾ أق حًتؼؼَؾؼؼيؽؼؼقق ظـؼؼدؿ افعٌ 

ًي ب   تـػع.شو مأـثر  بذفؽ شتٍي  دلق ظؾؿ، ؾلن

  !صورمظذ افقفقد لافـ   د  فؾر  آخر  وكتـولـ كؿقذجه  دظـو

ة▬ : ؿؼوـ ال ٛى ١ي ٞى ة ثىحٍ ٚى ٍرضى كى
ى
ةكىاًت كىاأٍل ٛى ٞىة الط  ٍْ ٘ى ٍر دى ْى ٗى ٞىة  كى ط  ة مى ٚى ـو كى ي ة

ى
ًح أ يًف ًضذ 

ػػػ٢بو 
ٌي ؼؼافت  »غؼؼقب هؼؼؼق لافؾ  ، [44]ؾ:  ♂ًٚػػػٜ ٗ  ؼؼؼَؾؼؼؼخي  ؾؾؼؼؼهذا ذـؼؼر الً ش، ىعي  ً ؿقات ؼ اف

ً  لاّرض  ف فغقب أل تعى؟!، ثؿ  ذـر أن ف مل يؿ

و صورمقراة احلوفقي افتل يممـ  و افقفقد لافـ  حً افت  ؽ إذا تصػ  ّن   لاجلقاب:  ،أجضه

ً  ؾَ ا؟هل ظـدهؿ بعدمو ؾرغ مـ خي  شتجد أق   اؿؼرأ  س!اشساح لتؼـػ   :ؿقات لاّرضؼ اف

 » :(13 /41 لجرً اخلً ) معل ِف
ى
ًح أًل ٟي يًف ًضذ   أٝ 

ى
ةءى كىاأٍل ٛى ٞىهى الس ب  الط  ـو ؼى ـً  ,ٍرضى ي ة ًِف ايٍلى٢ٍ كى

ُ صى  ٞى ظى ىاحى كى ةثًًه اٍضرتى ُي ًيعتؼز ش.الط  ؼ !ظؾؼقفؿ؟ ؼؼؼؼ تعؼوػؼؼؼؼ  ـ الٌمؼ اردًّ  هؼذا أ بتٌؾقؼغ  ممرًكؼؿ أخي



  

 

ٚيْةرٝح األديةف ) 25  (1اعيش أدىِّ٘ٙ 
د؟!  ُي  هؼذا افؼر  ٢ا»: ☺ ل  ٌٌؼ تؼذـر حؼديٌ افـ  أ ٌي ِّ ينِّ  ث٘ى لى٢ٍ  عى ًٌخؼورن»] .شآيىحن  كى  ،«حؼحق  اف

 .[(4321رؿؿ: )

ةفي ▬ :ؼؼؼؼؼ تعؼؼوػؼؼؼؼؼ ؿؼؼوـ اًل  .ا آخؼؼر لفؼؼقس أخؼؼره  جكؿؼؼقذ ٛى ػػ٘ىٍي ػػسى ضي ُى ػػة ؽى ٚى ٜ   كى ٗىػػػًؾ كى
كاٍ  سي ُى ٍيةًقيى ؽى  مـ ظـد ال، كٌلو ♠  شؾقهق كحـ كعؾؿ أق   .[114 :افٌؼرة]♂ الغ 

 ، حيه هذا   يذـر الً  ـ أقَ ؾه احلؽؿي مٌ مل يؽػر!  لـقدؾفق بوفت  لبه أن ف كٌلٌّ لحوذا  !؟سا

 !ات؟بوفذ  ♠  ؾقهقافـٌل ًش 

 ـقؿ اّل  ًؾؼؼادً ) صؼؼورم شؼؼتجد ِفإذا تصؼؼػحً ـتؼؼوب افقفؼؼقد لافـ  ّنؼؼؽ لاجلؼؼقاب: 

ف  »(: 3/ 11
ى
ةفى أ ٛى ٘ىٍي ًح ضي ٢دى ٍيذي ةًف عى ٚى فى يًف زى َكى ٟي كى كى ٜى ّىٍ٘جى ٍ٘ مى

ى
قي أ ةءى ٍدػسىلنًطى

ي
حو أ , رىاءى آل١ًى

ًمػبلن  ٟي َكى ٍٜ ّىٍ٘جيػ ٍٙ يىؾي ى ل ًٟ  كى بًيػ
ى
اكيدى أ ٍ٘ػًت دى ْى ٔى  ًٟ ى١ًػ ػهى الػس بِّ إًل  ،ظؾؼقفؿ الً  فؼذفؽ رد  . شٚى

 !؟رؾفتعُ  غ موٌؾ  ٌؾقغ، ؾؽقػ تً ـ ًأمركو بوفت  حلدحض ـ مفؿ، لك

 !غؿ ؿٌؾ أق ًتٌؾ  ؾي عَ ى ظؾقؽ أق تي إذق، جي
 
 
 

ؼؼ افؽؼؼريؿ رآقافًؼؼؼ ق  إ :أؿؼؼقـ  ً  ؾؼؼؼط لفؼؼقس !وفػًُمؼؼ فؼؼدظقة أن  افـ ٌقيؼؼي يؽػقؼؼوق  يـ لاف

افؼؼؼذن ُ يلتقؼؼؼف افٌوضؼؼؼؾ مؼؼؼـ بؼؼؼغ يديؼؼؼف لُ مؼؼؼـ  ؾقؼؼؼف احلؼؼؼؼ   افؽؼؼؼريؿ قآ رؾؼؼؼوفؼً ادًؼؼؼقحقغ! 

مؼؼؼؼؼؼؼو هؼؼؼؼؼؼؼل ـقػقؼؼؼؼؼؼؼي إيصؼؼؼؼؼؼؼوفف  !؟ظقة إػ هؼؼؼؼؼؼؼذا احلؼؼؼؼؼؼؼؼ  خؾػؼؼؼؼؼؼؼف، لفؽؼؼؼؼؼؼؼـ مؼؼؼؼؼؼؼو هؼؼؼؼؼؼؼل ضريؼؼؼؼؼؼؼؼي افؼؼؼؼؼؼؼد  

 !ي؟ج  ؾ إؿومي احلً رً مو هل ضً  !خوفػ؟فؾؿً 

أنؼؼؼو »جقٌؽ بًٌؼؼوضي: يؼؼؼقـ ـؼؼؼذا لـؼؼذا، شؼؼقً  افؽؼؼريؿ رآقافًؼؼؼ ق  إ ؿًؼؼقحلفؾ ًي ؾؼؼإق ؿً 

قُ أؤمؼؼؼـ بؼؼؼوفؼً  ـ ـتوبؼؼؼف، ؾؼؼؼ  شؼؼؼٌقؾ تؼؼؼف ٌمؼؼؼجؾؼؼؼنق حوج، شحًتؼؼؼوججـل بؼؼؼف؟ ؾؽقؼؼؼػ ،رآ

ْي  أالى  ٞ ح انل ج٢يح ٝؾذيف ثةٗ  !لئلضبلـ؟ املطيحييدلو٢ة سآف الٕسيٙ كالط 
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ـ ـتوبؼؼؼؼف افؼؼؼؼذن حؼؼؼولرك ٌمؼؼؼؼا جيؼؼؼؼى ظؼؼؼؼع  أق أً ذي فٌؼؼؼؼ 6حؼؼؼؼولرك ِف إيهكؼؼؼفلنؼؼؼؼو أً ؾ !؟كؽؼؼؼورك ظؾقؼؼؼؼؽ

 .)مـ ادراجع افتل يؼٌؾفو( يممـ بف

 .ش!أنو أظٌد ال»جقٌؽ: ؾًقً  ،شحوذا ُ تعٌد ال؟» ؿًقحل:فؾ ًي ؾنق ؿؾ

ًي   .ش!د بولقح  أنو مً »جقٌؽ: ًقً ؾ ،شؿ بول؟َؼٌ حوذا تً » :فف لإق ؿؾ

 لحؼؼؼؼؼؼؼدك ؽؿ ُ تعٌؼؼؼؼؼؼدلق الن  افؽؼؼؼؼؼؼريؿ أخزكؼؼؼؼؼؼو بؼؼؼؼؼؼل رآقافًؼؼؼؼؼؼؼ ق  إخزك لؿتفؼؼؼؼؼؼو هؼؼؼؼؼؼؾ شؼؼؼؼؼؼتً 

  !ؼـقق بف؟لتً 

قأنو ُ أؤمـ بوفؼً »جقٌؽ: ؾًقً    .ش!ظوءظؾقـو ِف هذا اُد   قً آ افؼر بي ذي ـي لؿد  ،رآ

 ، ن ذ، لافؼؼؼافؼؼؼذن بؼؼؼغ يديؼؼؼفؼؼؼؼؼؼ  اّنوجقؼؼؼؾ احلوفقؼؼؼيؼؼؼؼؼؼ  ثٌؼؼؼً فؼؼؼف مؼؼؼـ ـتوبؼؼؼفظـؼؼؼدمو تً حقـ ؼؼؼذى

ؼؼؼًحؼؼؼؼِف بً  ؽؼؼؼورؾو ، لأن ؼؼؼؼف ف يعٌؼؼؼؼد ؽؼؼؼر الن ؼؼؼيؼؼؼممـ بؼؼؼؼف، أ ً  فؼؼؼؼف رَ ؼقر افش  ؿ، ؾلنؼؼؼؼً بؼؼؼذفؽ أثٌؼؼؼؼ

ً  فف افؼرآق افؽريؿ ؾقه ذـر ظـفؿ! ي ح  ٌح   ًمعتؼدك.ؾًود لأثٌ
 

 
 

 !افؽ ف ؽر ححق  هذا

يوكوت لافعؼو ؼؼد اّخؼؼرم  افعؼو ؼؼدلفؼؼقس  ،كحؼؼـ ًكؼؼؼورق بؼؼغ ا؟شؼؼ ف لبؼؼغ ـؼؼؾ افؼؼد 

شتًؼؼؼؼلخـل ، ؾفؼؼؼؾ ؿؼؼؼورق بؼؼؼؼغ ا؟شؼؼؼ ف ل افقفقديؼؼؼؼيإذا لجؼؼؼؼدتـل أً ل، ؾحًؼؼؼى ادًؼؼؼقحقي

بؼؼؼغ  ؼؼؼؼورقتً  هذاؼأل فؼؼؼ !؟ؾحًؼؼؼى بؼؼؼغ ا؟شؼؼؼ ف لافقفقديؼؼؼي ؼؼؼؼورقتً  هذاؼكػؼؼؼس افًؼؼؼماـ: فؼؼؼ

 ... لهؽذا! ؟ؾحًى  ف لافٌقذييا؟ش

 ؼوركؼؼي بؼؼغ ا؟شؼؼ ف لـؼؼؼؾ  مً  لاحؼؼدى  ُ يؿؽؼؼـ أق أمجؼؼع ِف ـتؼؼؼوبى  !صؼؼفـٍؼؼو َتص  مٌ  ؾ  فًؽؼؼ

 !ؼوركي ا؟ش ف بودًقحقي ِف هذا افؽتوبـ مً ر مٌ ا ُ تتذم  ذي فٌ  !يوكوتافد  

ْةرٝح ثي  ٠ٖ ٛي  !؟َحطت اإلضبلـ ك املطيحيحال
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و  !و ػقيمـ افػتـي افط   ؾؼؾ  ؼوركي اّديوق تً مً ؾنق   6ظذ افعؽس تومه

ج هذاؼف»أحًد ادًقحقغ:  شلخـلإذا   .شأـثر مـ زلجي؟! رشقـ ا؟ش ف  ؿدو  تزل 

ؾقيشلظطل فف ا؟جوبي افش    !شؿؾي أظَ »ل ـّن   !بؿـتفك اّريقيل ،وؾقي افؽوؾقي افقا

ًً جوه ه  لب  رً  بودًلخي؟! لفؽـ موذا فق ــ ًً ه أصؼتوط ؽضٌؼ  !معؼف بوّجؼدن، لاصؼتٌؽ

ين!افًماـ ؿد اشت ّق    !وـ كور اِخرة أجضه ل مٌ ـج  ليً  ،ـتي ـ افػٌ ل مٌ ـج  يً ! ؿ كجوةؾَ افعٌ  ػز 

 ًً ؼؼؼ 15أبؾؼؼؼغ مؼؼـ افعؿؼؼؼر و، صؼؼوبًّ  ظـؼؼدمو ــؼؼؼ ًً  ،وظومه ؼؼؼري حؼؼؼدم افًغؼؼإدخؾؼؼ  ي ظؼؼؼذقتق  ؽ افص 

 ، ٌ   ًؼؼؼؼقحقغ افؼؼؼؼذيـبعؼؼؼؼض اد ؾقجؼؼؼؼدًت صؼؼؼؼٌؽي ا؟كسكؼؼؼًؼ ☺،  لرشؼؼؼؼقفف ، قق الي يًؼؼؼؼ

 ًً بو؟ووؾي  ، هذارحيافػً  مل يعطقين فؿؿل، لفؽـ  ؾَ داؾع ظـ ديـل ظذ ؿدر ظٌ أق أً  ؾحولف

ُ  ! ؿؼلؾَ ي ظٌ ؾ  ؼٌ فٌ  ًً أق تؼؼقف افؼقومؼي حتؼك ؽؼوء، لتـ   افًٌ ؾؾؼؿ أجؼد أمؼومل إ أجؼـ ديؼـ  قا عؾؿؼيقؼ

 ديــو أف ديـفؿ؟! أهق !احلؼ  

 !ؾوع ظـف أل تٌؾقغفُ أمؾؽ أدلات افد   ـللفؽـ   ،ي ُ نو قيِف ديـل ثؼ   ؼ  أنو أثٌ 

ًً ال ،مؼؼـ رلظؼؼل ًت أهؼؼد   ؼؼفؼًؼ افط  بؼؼول، لحق   شؼؼتعـ  ً ي افتؼؼل ضؼؼوفتـل إػ ضوؿؼؼي ؾٌق  وؿؼؼي اف

ًً ا  بػضؾ الل !إجيوبقي  !أق ًأجرن افعديد مـ احلقارات خ ـ أشوبقع ؿؾقؾي شتطع

س مًؼؼقحل ًيؼؼدظك  ـ ًمـؼؼوطرة   مؼؼع صؼؼه  ظؿؼؼرن حقـفؼؼو  وقلـؼؼ شجرجقؼؼقس»ـوكؼًؼ أل 

 .(1) ؾؼط لر ظوف لاحدرً ، أن بعد مً وظومه  41

                                      
ظقة ا؟ش مقي»اشتؿع إػ ادًـوطرة ظذ مقؿع  ((1 بط افتو eld3wah.netش )افد   : ( مـ افرا

http://goo.gl/GbxWH4  

 ش.أخقهقي ادًق  ؼؼؼ اّخ مقؿق لاّشتوذ جرجققس»( ظـ ضريؼ ـتوبي: Googleش )جقجؾ»أل مـ خ ـ افٌحٌ ظز 

ًُ  شْةرٝح األديةفٚي » ديؤدِّم ٠ٖ  !؟حً ةاُي  اٗك   حً ٞى ذٍ إىل اٗ

http://goo.gl/GbxWH4
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ـل ن  ّ ادًقحقغ!ل أزداًد كشوضهو، ليزداد تعوضػل مع ؼبعد هذك ادـوطرة لجدًت كػً

ًً أن   ُ  ، ؾه ـوق مـ  ؿ فقًقا ظذ احلؼ  أجؼـ لؿتل لجفدن ًت رللؾ   ،لؼكػً ًً ش أق ـر  ل إ

، شرابحؼؼؼي»، شمضؼؼؼؿقكي» و؟شؼؼؼ ف ؿضؼؼقيؾ .قمفؿ ظؼؼذ ا؟شؼؼؼ فًجؼؼؼهً  أل فصؼؼؼد   ،فؼؼدظقتؿ

ـى »، شجق دى »  وفى ؾؼط إػ  وجحتت  !وربحفف، شًمتؿؽ 

، ا؟شؼؼ فهؼؼق  رؼلشقخًؼ أق يؼرب  افؼضؼؼقي!ؾؾؼـ يًؼؼتطقع  6شؾوصؼؼ ه »ـؼوق ادحؼؼومل إذا 

ـ    !اأبده  ا؟ش ف فـ ينكلفؽ
 
 

 

، لادقظظي احلًـي ؽؿيظقة بوحللافد   ،لتـؿقؼ افؽ ف ،ز بوفص  جيى ظؾقؽ أق تتحذ  

ًي   !يٌحٌ ظـ احلؼ   ًقحل افذن حًتولركاد أق   ـ  تظً  إق ــ

ؼؼؼؼؼؼـ ا؟حؼؼؼؼؼؼؼراج أل افغي ظؾقؼؼؼؼؼؼؼف ٌمؼؼؼؼؼؼؼ ُ َتؼؼؼؼؼؼشي  ؼؼؼؼؼؼؼٌفؼؼؼؼؼؼؼرك بحً أق تً  ؽؿؽـؼؼؼؼؼؼؼى، ؾقً ضي ـ ظروؼؼؼؼؼؼؼؽ ًَ

ظؼؼؼؼؼوةلأشؼؼؼؼؼؾقبؽ ِف افؽؼؼؼؼؼ ف، مؼؼؼؼؼع مً  موفؼؼؼؼؼي أل ـؼؼؼؼؼوزـ ظؼؼؼؼؼـ ظؼقؼؼؼؼؼدتؽ مؼؼؼؼؼـ أجؼؼؼؼؼؾ افز  ت  ظؼؼؼؼؼدف اف را

ػ»كػًؼف:  اّنٌو بقشقنهذا مو ؿوفف ل !داؿيافص   ف كاحلػةِٚ ىلع اإلي٧ػة ء،ؽاٝح شالىن
 .(1)«ؽاٝحكحن٨ ال ٩ت٪ةزؿ ٨ٔ ٔٞيؽد٪ة ٨٦ أص٢ الىن  !آػؿ ءش

 !آخر ءلافعؼقدة ر ء،داؿي رافص   ق  إ ! ِف حقوتؽ؟ حوذا ُ تلخذ هذا مٌدأه 

 ؟!ًقحل لأنً ُ تدظقك فؾحؼ  اخلر فزمقؾؽ اد ى  ـقػ حًتٌ 

ُي   !ي؟أق يؽقق معؽ ِف اجلـ   ى   حًتٌ أ

 !ك فؾخر؟ؿ تدظقؼوفي هذك إذا فمي زي  أن  

                                      
حوةرة افثوفثي فنأنٌو بقشقن: ، اد«آبو قي لـتوبقي ؼؼؼ ظؼقدتـو اّرثقذـًقي»، بعـقاق: 4111ممتر افعؼقدة اّرثقذـًقي ـتوب:  ((1

 .(31: )ادقديو لتلثرهو ظذ ا؟يهق لافعؼقدة، ص

 !وٞرٚة أدو٠٢ٙ لئلضبلـمغةوس املطيحيي  أدىش أف أجسح
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٢ا الس ب  اإٍلً »( 11 /4 بطرس اّلػوفي رشادًقحقغ: ) بوكجد ِف ـت ضي ٍٖ ّىرِّ ى يًف ثى َلى

ٛن  ً اا ٜى دى ي ٍطذىًىرِّ , مي ٍٙ ٍٙ  ةّي٘ي٢بًؾي ٗيؾي
ى
ىٍطأ ٍٜ ي ٚى  ِّ بىًح ّكي ةكى جى ٛي ً ٍٙ ل ًم ػًيؾي  ِ ةءً ا جىًت الس جى ٍٜ ضى عى

٢ٍؼو  حو كىدى اوى   .شث٢ًىدى

ؼؼ جولبؼؼي ـؼؾ  دً »: ؼؼقـافػؼؼرة ت أق تؽؼؼقق  د  لًُبؼ ،ـؼوؿ مؼؼـ يًؼلـهً  6قإذ !شـ يًؼلخؽؿمي

 شلخف.أأق يغضى ظـدمو  فؾؿًقحل ـوؿ إجوبي، ؾ  يؼ  هً 

حً » :(4 /3 رشوفي تقؿقثولس افثوكقيؾؼرة أخرم ِف )كجد  ٛى ً ًسٍز ثًةٍِٗكى ٍٔ ى  ,ا ٍٍ ىلعى ٕي اٍو
ٓى  ً ةًضتو  ,ذىل

ٞى ٚي ٍيً  ةًضتو كىغى
ٞى ٚي خو 

بًِّخ,يًف كىٍّ ٙو  . كى ظىٍىً٘ي ٝىةةو كى
ى
ِّٖ أ ١ًٍس, ًوٍل ثًؾي  .شاٍنذى

ص    )أحد أهؿ   يقحـو ذهٌل افػؿظـ  كؼ ه  تودرس يعؼقب مؾطل كجد ِف تػًر افؼؿ 

  ً ػي  ٞةضػتو ٚي  يف كّخو »٦ةذا يٕين/ » ؾقؼقـ: ر افػؼرة،ؼآبوء افؽـقًي اّلػ( افذن ًيػ ًك
ػ ٮصؽ كٝخه ٫ ال يي ؟ ٬ؾا يٕين أ٩ن شٞةضتو ٚي   ؛كٝػخ ٬ػٮ كٝذػٟ ٧ػة حلكػ٨  ي إ٩ن ، ده ؽن مي

٧ة ظي٪٧ة ٮقٟ يف ال١٪حكح، كإ٩ن ٤ي الـ كاأل٦ةف أز٪ةء صي ٣حف ٍٚٞ يف كٝخ الكن  ،ٚذ١ؿز
ػة إل املػٮت ذا٬ػته  أك يف قالق٢، كأ٩خى  ،أك قض٨ ،ؿُى دكٮف يف ػى  ٌن كجؼد . ل(1)«أي

ٓى ك٩ي  دن ٤ٔي٪ة أف ٩ؿي »: ويؼقـ أجضه  اّنٌو بقشقن ٌٜ ؽاٚٓ ٔػ٨ٔ َكيعيت٪ة، ك٩ي  ؽاٚ  ،٨ احلػ
ٜل دكف أف ني   .(4)«اآلػؿي٨ ُئ يف ظ

 ِف ـؼؾ  ظؾقفؿ أق يؼقمؼقا بوفؼدظقة فؼديـفؿ  جيى فك  إيؼقفقق  هؿلهو هق ـتو ؿ لمػن

ًى  ءو  ،لؿؼ ؼ ،ـوشؼؼىـوشؼؼى أل ؽؼر مً مً  شؼقا ـى  ،لؽرً مفؼه ـوكؼًؼ افظ  أل ِف  ،حتؼؼك لفؼق ِف شؼؼج

                                      
ص تودرس يعؼقب مؾطل: ((1 بع: لحويو لداظقي، ص«رشوفي بقفس افرشقـ افثوكقي إػ تقؿقثولس» افًؼؿ   .(34: )، ا؟ححوح افرا

ؼؼ آبو قي لـتوبقيظؼقدتـو اّرثقذـ»، بعـقاق: 4111ممتر افعؼقدة اّرثقذـًقي ـتوب:  ((4 ، ادحوةرة افثوفثي فنأنٌو بقشقن: «ًقي ؼ

 .(34: )ادقديو لتلثرهو ظذ ا؟يهق لافعؼقدة، ص

 كردٟ؟!طييح إذا دو٢دٟ لئلضبلـ أك حة٠ٖ ضيٌـت امل
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  !أل ِف خطرى  ،ش شؾى 

 !قنو ؾتـي؟ًؿ  تً  ،ظؾقفؿ د  أل بوفر   ،ظقةفؾ ظـدمو كؼقف بوفد  ؾ

 ًؼؼؼقحقغـتؼؼؼوب اد ق  إأق يؼؼؼؼقـ  ظؼؼؼذ أحؼؼؼدو  ؤإق ـوكؼؼًؼ دظؼؼؼقة اِخؼؼؼر ؾتـؼؼؼي، ؾفؼؼؼؾ شؼؼؼقجر

 !اّلؿوت؟ إػ دظقة اِخر ِف ـؾ   وف دظّن   6يدظق فؾػتـي

مع افقفقد، ـه هق مذـقر ِف ـتوب ادًقحقغ، مثوـ ظذ  ♠حقارات ادًق  

ر بؼؼغ اّديؼؼوق،  ِف ـتؼؼوب ♠  و ظـؼؼدمو كػعؼؼؾ مؼؼثؾه ؾعؼؼؾ ادًؼؼق ـؼؼمجقكوؾؾؼؼهذا ًت احلؼؼقا

 !؟دًقحقغا

 !؟يتـثرن افػٌ أحٌحـو مـ مً  ،فوت حقففًٌ لرددكو افش   ،هؾ إذا داؾعـو ظـ ا؟ش ف
 
 

 

ُه *  ؼؼ الً  :أل ؼؼتٌورؿ لتعوػ  ؼ  .أمركو أق كدظق إفقف بوحلؽؿي ل ادقظظي احلًـي ؼ

بًي▬: ؼؼؼؼ تعؼوػؼؼؼؼ ؿؼوـ  ٙ ثًػةٗ ًت اٍدعي إىًًل ضى ػةًدل١ٍي ٞىًح كىجى ىطى
ٍ
ًح ال ٢ًٍونى ٛى ٍ ًح كىال ٛى ٍٕ ً

ٍ
ٓى ثًةل بِّ ًٖ رى

ٜى  ًري ١ٍذى ٛي ٍ ٙي ثًةل ٍو٘ى
ى
٢ى أ ًٟ كى٠ي بًيً٘ ٜ ضى ٖ  وى ٜ ؿى ٛى ً ٙي ث

ٍو٘ى
ى
٢ى أ ٓى ٠ي ب  ٜي إًف  رى ٍحطى

ى
]افـحؾ:  .♂ًِهى أ

ء ادًقحققق، [141   !فقًقا شقا

إػ  لءؼًهدؾف أق يً  ي احلًـي، لمـ ـوق ـؾ  ؾؾف مـ و ادقظظ 6ؿـ ـوق يٌحٌ ظـ احلؼ  ؾ

أق  ًهـؼوؿ اشؼتثـوء فؾؼذيـ طؾؿؼقا مؼـ   الؾؼؼد أخزكؼو  ،خؼفقب  ؾعؾقـؼو أق كً  6ا؟ش ف ؾؼط

ٜي ▬تعؼوػ:  ؿؼوـ، أهؾ افؽتوب ػ ٍحطى
ى
ًٕذىةًب إاًل  ثًػةٗ ًت ًِهى أ ٖى اٍٗ ٠ٍ

ى
ىةًدلي٢ا أ الى ُتي ٜى كى ًيػ  ِ إاًل  ا

 ٍٙ ١ي ٍٞ ًٚ ٢ا  ٛي ٘ى  .[32فعـؽٌقت: ]ا ♂مى

ؼؼ كبوحلً  ظقةريؼؼد افؼؼؼد  ـ ـؼؼؼوق يً مي ؼؼؼ 6ًؼـؼ ر بؼؼؼوفعٌ ريؼؼؼد احٌلؼؼـ ـؼؼوق يً دظقكؼؼؼوك، لمي  6احلؽؿؼؼؼيؿ لؾَ قا

ؼؼؼ ؼؼؼ ؿـؼؼؼوك،ظؾ   6ؿريؼؼؼد أق يؼؼؼتعؾ  ـ ـؼؼؼوق يً حولركؼؼؼوك، لمي لب خـؼؼؼوك  6لء إػ ديــؼؼؼوؼـ أراد أق ًيًؼؼؼأمؼؼؼو مي

ٛي  ٚة ٢٠ األض٢٘بي   ٚه اآلدس؟ ٢ارً أزٞةء الً  هي جى ذ  ال
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ة لشوفقى افتقبقخكو ظؾقف! لهذا ُ يعـل إشوءة اّدب! ؾدَ دي لصي   د   !رةـث لافش 

ّكي  »(، تؼقـ: 12 /4 رشوفي تقؿقثولس افثوكقيؾؼرة ِف ) كجد ِف ـتوب ادًقحقغ،
٢حن  ٢ى مي ًٕذىةًب ٠ي ًٙ  اٍٗ ٝىةًَهه لً٘ذ ٍىً٘ي ٜى اهللً, كى ًٚ  ًٟ ً ًم يًف كىال ٢ٍبًيخً  ث  ِ ًديػًت ا

ٍ
ًٙ كىال أ ػ٢ًي ٍْ , لً٘ذ 

فذفؽ  !قبقخ كػًفـتو ؿ كوؾع فؾت   ق  فدرجي أ! ذاتف مطؾقب قبقخ ِف حد  وفت  ؾ 6قإذ، شاًٍٗبِّ 

ُ  ًيًتحًـ أق ُ حًت   حولرؿ.ـ أتك هق فقً أل مي  ،ـ ـوق بوحثهو ظـ احلؼ   مي ولر إ

ـ اّمؿ، يم  ز أً مل تتؿق   :وثوكقه *  ـ اّديوق، أل ديـ م فقؾ مثؾ ا؟ش ف، لمو ٌوع افد  بوت   م

ُ يت   ُ  عً ٌٌ دلكف  ء لافعوضػ ـ   افظ  قق إ هقا  اّشؾقب اّمثؾ فذفؽ جيى أق تتخر   6يلّا

 !فتقحقؾ ادعؾقمي

شتجد أق  افغوفٌقي افًعظؿؼك مؼـ ادًؼقحقغ ُ يعرؾؼقق ـتؼٌفؿ لُ ظؼو ؼدهؿ، لشؼتجد 

ُه  مًقحقغ 11لإذا شلخً أق إيهنؿ مٌـل ظذ افعوضػي ؾحًى!  ا شما ه تد ب  رً  ،لاحده

 إجوبي ُمتؾػي! 11أـثر مـ 

افعؼؼرب ؼؼؼؼؼ  ادًؼقحقغقار، ؾؿعظؼؼؿ اّشؼؼؾقب اّمثؼؾ أثـؼؼوء احٌلؼ مجيؼى ظؾقؼؼؽ أق تتحؼر  

ا ه ُ يؼٌؼؼؾ مـؼؼؽ ب ؼلرً فؿ! ظـؼدهؿ اظتؼؼؼود ًمًؼٌؼ بلن ؼؼؽ ًتريؼد أق ًتضؼؼؾ  ؼؼؼؼؼ  لفؼؼقس افؽؼٍؾ  حتديؼده

ًي ! معؾقمؼؼي أن   ؼؼرً  ،اّشؼؼهؿ تعؼؼقش ِف افٌحؼؼور لاّنؼؼور ق  إ حتؼؼك فؼؼق ؿؾؼؼ ؽ ِف هؼؼذك ه صؼؼؽ  ب 

 !ّنو مـ ًمًؾؿ 6ادعؾقمي

 !؟قه هق احلؾ إذؾ

ٓى » :(44 /15 إكجقؾ فقؿو إححوح) ذـرهو ِف  ؿوظدة بًقطي تؿ  ِفاحلؾ  ػ ًٛ ٍٜ َى ًٚػ
ٓى  ٞي ًدي

ى
 !ؽقػ ذفؽ؟! ؾتًتخرج ادعقور مـ ؾؿف أق أٍن  !شأ

 إفقؽ مثوـ:

ًً ِف حٌ  ،ةذات مر   رى ــ ً بوشؿ ًمًتعور  حقِت   قا  ،شمقؿق»ِف ؽرؾي حقتقي ظذ ا؟كسك

 رالؽي.ـوق ًيؽثر ادً لش، چوؿ» مًقحل ًيدظك مع صخصى 
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ٌيؼؾ ادًؼقحقغؿؽـ إكؽورهؼو حتؼك ـوؿ معؾقمي حؼقؼي لاؿعقي ُ يً هً  ُي أنػًؼفؿ مؼـ ٌؿ  ، أ

، لُ ف هؼق البلن ؼ اأبؼده  رحؼمل ًيصؼؼؼؼؼ  حًؼى اّنوجقؼؾ اّربعؼيؼؼؼؼ  ♠ ادًؼق  لهؼل: أق  

ة لاحدة!  ادًق  هق »، أل شاُبـال »، أل شال ادًق »ظٌورة:  لُ يقجد مث ه حتك مر 

 أل مو صوبف. شال

ـ ادًق : »ادًقحقغحقـه كًلـ  ،لفؽـ حيه ♠  هؾ ؿو  ش!أنو هق ال؟ :سا

حيه  ،ادًق  ؿوـ أنو هق ال ،كعؿ»تؽقق إجوبتفؿ: ش  ش!لظ كقيه  سا

 ش!أجـ ؿوـ ذفؽ؟» :لظـدمو كًلخفؿ

ؿ يؼتًٌقق بعض افـ ًصقص ؽر افص   تد  ثؿ  يؼقمقق بعؿؾقي اشتـتوج!ريي، ؼمـفؿ أن 

 ظذ شٌقؾ ادثوـ:

مل  بؼؼؼؼذفؽًهؼؼؼؿ  !هؼؼؼؼق ال ق:إذ ،عجؼؼؼزات ظظقؿؼؼؼيمً  حؼؼؼؼـع♠  ادًؼؼؼق  ق  إيؼقفؼؼؼقق 

حؼؼيه ♠  هؼؼؾ ؿؼؼوـ ادًؼؼق : »يؼؼؼقـ افًؼؼماـ ّق  ! جيقٌؼؼقا ظؼؼذ افًؼؼماـ ف هؼؼق أن ؼؼ سا

حي تعـل بوفتلـقد:ش؟!ال ؼأً  أقَ  أردًت  !بدلق اشؼتـتوجوت ، سا  ًؼقحلدمقؼؾ اؾ فؾز  لح 

ُي لهل: ظدف لجقد أٍن هذك ادعؾقميش چوؿ» سي  ِف ـتوبف يؼقـ إق  ادًق   كص  »، أ

 .شهق ال! ♠

ًً فؼؼف هؼؼذك ادعؾقمؼؼي مً  ٌ  ٌؼؼوذةه فؼؼق ؿؾؼؼ ؼؼو معؾقمؼؼي مؼؼلخقذة مؼؼـ ًمًؼؼؼؾؿ! 6ؾفؼؼو، ؾؾؼؼؼـ يتؼ  ّن 

ُه دلشؼؼقًجودـ جؼؼ ؼؼضو ؼؼؾ مؼؼـ لرا ؼؼف!  ُ ا مؼؼـ  ٌؼؼوذى لحؼؼؾفو فؼؼف بشؼؼؽؾ ؽؼؼر مً أً  أقَ  دًت ؾتعؿ 

 احلقار اِِت:خ ـ هذا 

 !شلخؽ شماـ؟أؽـ ًم  ،شچوؿ: »مقؿق

 .ؾ: تػض  چوؿ

 !ي؟ِف اجلـ   شغظٌ  قرحً »ـوؿ هً  : هؾ تممـ بلق  مقؿق

وچوؿ  !: ُ ضٌعه
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 هذا يو ًترم؟!ؼف: مقؿق 

س ظـدن أن كٍص يؼقـ بًقًجقد  افؽتوبف ُ يقجد ِف ن  : ّچوؿ  !شاحلًقر افٌعغ»ادًؼد 

س ظـدؿ ِف افؽتوب! ؟ـقػ هذا: مقؿق  !شغقر افعٌ احلً »ؿ ظـ قص تتؽؾ  ًص كً  ادًؼد 

  ص  ـي بٌؼؼؼ فؼؼؼقأق تؼؼؼلِت ل اؿتحؼؼؼد  أ: چؼؼؼوؿ
س يؼؼؼتؽؾ ؿ  لاحؼؼؼدى ؼؼؼ»ظؼؼؼـ مؼؼؼـ افؽتؼؼؼوب ادًؼؼؼؼد  قر احلً

 !شغافعٌ 

ؼكاؿرأ هؼذا افؼـ ٍص ِف ) : حوةر،مقؿق ت  ٍٜ دىسىؾى بييي٢دن » :(45 /15 إكجقؼؾ مي ٚى ُكي   ٍك  ةكى
ى
أ

 
ى
ٍك أ
ى
ةن أ ثن إًٍد٢ى

ى
ٍك أ
ى
٢ىاتو أ ٚ   ةدى

ي
ٍك أ
ى
ةن  ةأ

ى
كً اٍمسىأ

ى
ٍكالىدن  أ

ى
ٍك أ
ى
٢الن  اأ ْي ٍك حي

ى
ًٖ اٍضًِم  أ ٍج

ى
ٍٜ أ ًٚ ًٚ زي  دي

ٍ
اىػحى ةيىأ

ٍو  ثىًري حى  ًؿٍى
ى
ىيىةةى األ

ٍ
يىسًثي ال ؼ! هؼذا افؼـ ٍص يؼؼقـ: ؟شچؼوؿ»رأجؼؽ يؼو  مؼوش، كى ة اـ تؼرؿ مي مؼرأ

 ي!يلخذ م ي وعػ ليرث اجلـ  

 كسؿ ـٍؾ  زكو أقػ  ًي  ٍص افـ   ! هذاشاحلًقر افٌعغ»قس فف ظ ؿي بؼ ف ٍص افـ   ، هذا: ُچوؿ

 !مـ أجؾ ال ءر

 مؼؼؼـ شكؼؼٍص  111» أنؼؼو ظـؼؼدن، لحتؼؼك ُ ًكطقؼؼؾ ِف ادقوؼؼقع، شچؼؼوؿ»يؼؼو  ًمتؼؼوز: مقؿؼؼق

س يتؽؾ ؿ ظـ  افؼذن ًتريؼدك  ٍص قاحػوت افـ  مً مو هل  ؾ  ؿً ، شاحلًقر افٌعغ»افؽتوب ادًؼد 

س يتؽؾ ؿ ظـ  ع أق  تؼتـحتك تؼٌؾف ل  !شاحلًقر افٌعغ»افؽتوب ادًؼد 

 كٍص  هوت   أٍن ، شمقؿق»كظر يو ا :(ٌِّص تي ـَ لهق يضحؽ وحؽي ادً ش چوؿ»ؾلجوب )  

شؼتؽقق ظؼذ  ، لفؼق ج ًؼ بؿثؼؾ هؼذا افؼـ ص  شغقر افٌعؼاحلً »ظٌورة  مؽتقب ؾقف ،شسي »

 !شغاحلًقر افعٌ »، لشقؽ أؤمـ بؼ شؽؾطوق»، لشلـقق أنو شاحلؼ  »

ـثؼرة،  قصًص أنو ظـدن كً  ،راحيؼ: بص(صطـعد مً لِف ترد   ،بيى ذي بَ ذي مً  ؾلجٌتف بؾفجيى )

بشؽؾى سي ! لفؽـ ظـدن  شغقر افعٌ احلً »لفؽـ ُ يقجد أٍن كص مؽتقب ؾقف ظٌورة 

س  ًحؼقر »ًكًصقص مـ ادًؿؽـ أق ًيػفؿ مـفو، أل ًيًتـتٍ مـفو أق  ظـدؿ ِف افؽتوب ادًؼد 

 !شٌظغ
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ؼؼ هؼؼؾ، ُ أريؼد اشؼؼتـتوجوت، ُ چؼؼوؿ: ؼو سيه س كصًّ ؼؼقر »بؼؼؼ  وكجؼد ِف افؽتؼؼوب ادًؼؼؼد  احلً

 ؟!شافٌعغ

حيه!: مقؿق  ُ، ُ يقجد هذا سا

و ؾي ش چؼؼوؿ»ؾلجؼؼوب ) ؼؼو بوفـ  رٌ وؼؼوحؽه ؼؼؿ أؿؼؼؾ فؼؼؽ  :(ِّصؼؼحه ؼؼف ُ يقجؼؼد ِف افؽتؼؼوب إأخي ك 

ك بؼؼؼ  س مؼؼو ًيًؼؼؿ  ؼؼقر افٌعؼؼغ»ادًؼؼد  ! فؼؼؼد ظؾ ؿًتؼؼؽ دمؼؼيٌخ  أٍن ش مقؿؼؼق»؟!ظؼؼذ افًعًؿؼؼقف يؼؼو شاحلً

 أصقوء جديدة مل تؽـ تعؾؿفو مـ ؿٌؾ!

ًي  !شچوؿ»: مزلؿ يو (صطـعكؽًور مً وؾلجٌتف ب) ر أن ! مل لأنو آشػ !ـًٌتـل ِف احلقا

ُه أ أق تًؿ    هؾ لفؽـأــ أظرؽ هذك ادعؾقمي!   ؟شچوؿ»يو  شلخؽ شما

و  !شمقؿق»ؾ اشلـ يو : تػض  چوؿ لاثؼه

 ش!أنو هق ال؟» :♠ هؾ ؿوـ ادًق  !؟♠  هذا تعٌد ادًقؼ: فمقؿق

وكعؿ، : لفؽـ مع اختػوء كزة ادًـتِّص مـ حقتف!( أجوب چوؿ)  ، بوفت لـقد!ضٌعه

س افذن ؾقف يؼقـ فقؾ مـ هوت افد   ًمتوز،: مقؿق أنو » :♠ ادًق افؽتوب ادًؼد 

 ش!ال

 !لادًق  هق ا ق  أ هذالكػفؿ مـ  ثرة!عجزات ـمً  حـع: ادًق  چوؿ

ؼؼؼ أريؼؼؼدأنؼؼؼو ! اشؼؼؼتـتوجوت! ُ أريؼؼؼد شچؼؼؼوؿ»يؼؼؼو  أنؼؼؼو آشؼؼؼػ: مقؿؼؼؼق ؼؼؼ وكصًّ  ق  إ :يؼؼؼؼقـ وسيه

ًي هؼؼؼق ال♠  ادًؼؼق  ًي أنؼؼ ؼؼؼ»ؼ ا؟يؼؼؼهق بؼؼ! لـؼؼه رؾضؼؼؼ ؼؼ 6شغقر افٌعؼؼؼاحلً مل ًتؼؼؼذـر و ّن 

حؼؼيه   ادًؼؼؼق  ّق   !♠ ِف ـتوبؼؼؼؽ، ؾقجؼؼى ظؾقؼؼؼؽ أق ُ تؼؼؼممـ بلخقهقؼؼي ادًؼؼؼق  سا

حيه ؼف♠   !ال فأن   ؿ يذـر سا

ر معؼؼؼؼوؿ : احٌلؼؼؼچؼؼؼوؿ ؼ ظـؼؼؼدن شؼؼؼػر فؼؼؼؼ ّق   6ضؼؼؼطر اشؼؼؼؼت ذقأنؼؼؼو مً ! شمقؿؼؼؼؼق»قطقـ يؼؼؼو شؼؼؼقا

ٌه شلل !شبقرشعقد» ر ؿري  .وـؿؾ معوؿ احلقا

ُ  ش چوؿ»د لمل يعً  ♠  ادًق  ثٌوت أق  إِف  وذريعه  لؾشؾ ؾش ه  !ي أصفرت   بعد ٌش إ
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حيه و مل ًتذـر ّن   6هق ال  س سا  .ٍ  ٌص وجوتؿ ُ تي اشتـت ، لـؾ  ِف افؽتوب ادًؼد 

 :افػو دة* 

ٌ  تً  ، ثؿ  ًقحلاد ؿ  ـ ؾي جيى أق تًتخرج ادعقور مٌ  ريؼي ل ذك افط   !ؼ هذا ادعقور ظؾقفط

ً  بؿً  ظؾقف يج  ؼقؿ احلً شتً     !َن قفي لافقً فً ـتفك اف

 ًً سؿ ًتذـر ِف ؼف شغقر افعٌ احلً » ظٌورة ؿ أق  ؾَ افعٌ  ؿ توفي ؾي أظَ  ــ  ةر  دؼ قلفؼ افؽتوب ادًؼد 

ُ   ف ُ جيؼى أق يؼممـ بعؼقؼدةى ر ليعؼسؽ أن ؼأجعؾؼف ًيٌؼؼ أقَ  أردًت  ـللفؽـ  لاحدة!   تؼؿٍ لؿؼد  إ

حؼؼيه  ص  افؼؼـ   افقؿؼؼً افؼؼذن مل يؼؼذـر  ِف♠  ، ؾؽقؼؼػ يؼؼممـ بلخقهقؼؼي ادًؼؼق ظؾقفؼؼو سا

ة لاحدة! حٍي، لفق در  س هذك ادعؾقمي سا  ؾقف افؽتوب ادًؼد 

 ضػؤاؿ:» مؼو يؼع: اّصؼخوص ظـدمو شلخف أحدً  ثوفٌاف شصـقدة» افٌوبو :ظسؽ بذفؽا
ٞي  ،املكيط( ألٮ٬يح) ؽ ال٬ٮتىؽل ٠يٙ ٩ي  ٫ هلإ، كال ٢ ٨ٔ ٩ٛك٫ إ٩ن ثح٪٧ة ٬ٮ ٩ٛك٫ ل٥ ي
 ٔجؽكين؟ا /ةسٝةؿ ل٤٪ن 

ٞ   ،لسمج٢ق ؛ٟ هلإل٢ ّةؿ وٜ ُٝطٟ إٝ   اجل٢اب: ـن  ,«وجركينا» :ةسكل٢ ّةؿ ل٘  ةلسمج٢ق أي
 ٩ٛكػ٫ ٬ػٮ ث٢ األَؿ، ٬ؾا ٦س٢ حيذ٤٧ٮف ال اجلنةس .. إفن . كاٝذ١خ رضةلٟ ّجٖ أف دجرأ

ٞ ؾٙ, ٗؾٙ أل٢َّل ٓكـ وٞرم»تلال٦يؾق/  ٝةؿ  «اآلف حذٛ٘ػ٢ا أف َطذكيى٢ف ال كلٕ
 .(1)«[61 /61 /ظ٪ةيٮ]
و اّنٌو لا ب يط٢ع أف خييف ل٘س   ر  كَكف الثي » :  ه ؿو شريقسقؽريغ»ظسؽ بذفؽ أجضه
ٔي يُة٨ٔ النن  (أل٠٢يذٟ) ال٢٠دٟ ظّت ال يٛنػ٢ دػؽث   ،ةس األرار٨ اجلن ٧الا٫ ٦ً ف ك
 ًٛ  .(4)«ؽاء لإلنكةفا٣

 

                                      
 .(32: )، شماـ: هؾ ؿوـ ادًق  إك ف إهل؟ ص«شـقات مع أش ؾي افـوس )أش ؾي ُهقتقي لظؼو ديي أ(»افٌوبو صـقدة افثوفٌ:  ((1

 .(5: )، مقؿع كداء افرجوء، ص«ـ ال احللأنً ادًق  اب»اّنٌو ؽريغقريقس:  ((4
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ـ اّشٌوب!  ّن   قاراحلٌ  مقوقع ُ تًؿ  بتغقر جيى أقَ : وثوفثه *  تغقر  ّق  شٌى م

،  ادقوقع ، لشفقفي ادًرالؽي، م و شقمد ن فعدف إؿومي ـقزؼداق افس  لؾً شقمد ن إػ افت شتً 

ي!  احلًج 

ؼ ؼ رؽ اِخؼرجيى أق ًتؾزف افط  راحٌلؼ مقوؼقعف تغقؼر دي بعي ؿؼد تؼدك ًيؼولـ  ؽّن ؼ 6اأبؼده  قا

 اهلرلب مـ ا؟جوبي بشؽؾ ُ ؼ أثـوء احلقار مـ خ ـ ؾت  مقوقع حقار جديد!

ؼؼجيؼؼى أق تً   شلشؼؼلـ ثؼؼؼؿ  »أل أق يؼؼؼؼقـ فؼؼؽ:  ،حتؼؼك جًيقٌؼؼؽ بؼؼدفقؾى  ،لتضؼؼغط ظؾقؼؼؼف، ٌِّص 

عف شج  تً  أقَ  ظؾقؽ بؾ جيىيًلـ ليٌحٌ ظـ ا؟جوبي، ُ يقجد ظقى ِف أق ، لش!أجقٌؽ

 !ظذ ذفؽ

رحٌ  ؿ، ُ ؽـك ظـفه ِف أن  ؾي افقرؿي لافؼي : ورابعه *   !قا

ؼؼَؽؼؾٌ  أل ـؼؾ   ،اظؼؼساض جيؼى أق تؽتؼى ـؼؾ   ولرك، لجيؼؼى خص افؼذن حًتؼرة يطرحفؼو افش 

ُ بلس إقَ  د  أق ترً  ًي  ظؾقفو، ل ـ ثؿ  » :فف ؿؾ مقوقعى قض ِف وؿ أق َتلإيٍ ش، !أجقٌؽ شلشل

ًي ًمؾٌهًّ بف ًي فً  !أن

ًه *   !ؾؼَ ؼؾ لافعي ولر بوفـ  حًت  جيى أقَ : وخوم

ؼـ مؽ بوّدٌ جيى أَق ًتمي د  س( توبقؼيي افؽٌ ف  عؼؾقؼي، ؾؼؼد افلد دً ر  افؼل )مؼـ افؽتؼوب ادًؼؼد 

 ، لا؟جوبي ظؾقفو أبًط!ا، لفؽـ فو ِف حؼقؼتفو بًقطي جده  يػوجٌ ادً ش ؾي اّ بعض تد

ل  فؾؽتؼؼؼوب  رضِف معؼؼؼ ُه  ًؼؼؼقحقغشؼؼؼلخـل أحؼؼؼد ادف، 4113افؼؼؼؼوهرة افؼؼؼد  لهؼؼؼق  شؼؼؼما

ؽؿ تفقؼؼؼ يؼؼؼوفؼؼؿ يؽرهؼؼؼقكؽؿ يؼؼؼو ًمًؼؼؾؿغ، افـ ؼؼؼوس ـؾ   ؾؼؼؼؼوـ:ف شؼؼماـ فؼؼؼقس فؼؼؼف إجوبؼؼي، أن ؼؼؼ ـٍ يًظؼؼ

 تعؾقا افـوس ًيٌقكؽؿ ؿٌؾ أق حًتولرلهؿ ِف ديـفؿ!

هؼؼؼؼذا يعـؼؼؼؼل أق   هؼؼؼؾل !رشؼؼؼؼؾغ ـؼؼؼؼوكقا  ٌؼؼؼقبغ ِف أروؼؼؼؼفؿ؟ؾلجٌتؼؼؼف: لهؼؼؼؼؾ اّنٌقؼؼؼوء لادً 

! لمو ظ ؿي هذا افؽ ف ؽر ححق  يعـل معقورؿاّنٌقوء لادًرشؾغ ـوكقا ظذ بوضؾ؟! 

 بحقاركو؟!
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 شلأجـ إهلؽؿ؟! لحوذا يسـؽؿ هؽذا؟!»: ؿو  ه  ى ظذ إجوبتلؾعؼ   

! أجـ ـوق إهلؽ ؟شجورة افعودلرج افت  بً »تػجر  تؿٍ أجـ ـوق إهلؽؿ ظـدمو ؾلجٌتف: ل

ؼؼؼيؼؼؼب ليً ابـؼؼؼف يً  ظـؼؼؼدمو تؼؼؼرؿ يقحـؼؼؼو ظـؼؼؼدمو تؼؼؼرؿ  إهلؼؼؼؽ! أجؼؼؼـ ـؼؼؼوق ؾقى؟صؼؼؼؾى ظؼؼؼذ افص 

ظـؼؼدمو ـؼؼوق ؼؼؼؼؼ  ـؼؼه تزظؿؼؼققؼؼؼؼؼ  ! أجؼؼـ ـؼؼوق إهلؼؼؽ ِف زمؼؼـ افشؼؼفداءشؼؼف؟أؼطؼؼع رتً فادعؿؼؼداق 

كؽؿ افؽوثقفقؼؽ يؼتؾؼقكؽؿ ليغتصؼٌقق كًؼوءـؿ؟! أجؼـ  ظـؼدمو ـؼوق اّنٌؼو  إهلؼؽ ـؼوقإخقا

ءافص  ِف  وًُمتٌ ه  شبـقومغ» ن»ك ، حتك أتحرا د  ـ افعوص شجي خرجف مـ أ   ل ظؿرل ب

ة أخرم!  وفقس ححقحه  معقورؿ! ُمٌلك؟  ِف احلقار! ؼطي أخرمؾًؽً لاكتؼؾ فـً مر 

رـ احلٌ وهد مٌ افش  *    ظؼذ أٍن  د  بؼوفر   ىو طوفي مً  ًي نأ :قا
ف أن ؼ ـ  حتؼك ُ يًظؼ، رة يطرحفؼوَؽؼؾٌ

 !قارأؾحؿؽ أثـوء احلٌ 

 
 

 

 ...شلذـر بعضفو ـللفؽـ   ،شوفقى هذك اَِّّص ى حي يصعً  ،ِف احلؼقؼي

ُه *   !بذٌ فؽي : األ 

لق ليًتؿر   ،يؽذبقق ؾقؽذبقق ثؿ   ،ؾفؿ يؽذبقق ليؽذبقق! هذا هق أصفر ش ح هلؿ

 !ؿفؿصد  ؿقق ـذ ؿ ؾتً صد  ِف افؽذب حتك يً 

، أل ش ؿؼؼؼد»، أل شأحؼؼؼد»: شؼؼؼؿبوش تؼؼؼقيس» لش ؾقًؼؼؼٌقؿ»تؼؼد بعضؼؼؼفؿ ظؼؼؼذ حؼؼؼػحوت 

ـقكؼؼؼف  عـ ِف ا؟شؼؼؼ ف دلق أق ًيعؾؼؼؼـ ظؼؼؼـيٌؼؼؼدأ بؼؼؼوفط   مل، ثؼؼؼؿ  شؼؼؼؿ إشؼؼؼ ، أل أن اش ؿؼؼؼقد»

ف لن ؼبزؿ ًيؼ ، تدكصفرأة د  لر ظٌ رً بعد مً ل !ًؾؿ مثؾؽهذا مً  أق   ـ  ؽ لتظً ؾتتشؽ  ! ومًقحقًّ 

، د  ـ جي مًقحل أبهو ظي ! لهق ِف افقاؿع يٌحٌ ظـف ـوق لجد ؾقفو مواظتـؼ ادًقحقي! ل ؿد

 !لفؽـ هذا دأ ؿ

ٛي   يٜ؟ٞرصِّ ٚة ِه أضةيلت ال
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ؿؼع افت   ،كسكًؼ، ؾو؟، لاّخطؼؼر ظؼذ افـ ؼوسٌثهؼور ًخ ـثؼيؼؼي هؼل اّرهؼذك افط   ؼؼلمقا ؾ قاح 

 يؼدخؾ بلشؼهءى  ف! لفؽـ ؼخصؼقي مؼث ه ًؼتخدف بٌطوؿتؼف افش  ي، لُ يؼدخؾفو ادً ق  وكٌ اُجتهظل جم  

ً  لمٌ  ،ًتعورةى مً   ش. ؿد»شؿ وب شسجٌ رَ جٌ »اشؿف بؿؽوق أَق يدخؾ صخصو  قفيفً ـ اف

ُه  وس ؾؼط ظذ مقاؿع ا؟فق ،شلظطقؽؿ مثو  !كسكً، بؾ ظذ افػضو قوت أجضه

ؼؼؼمً  ؼؼؼـؼؼؼوؿ ؿٌ هً  أق   هؼؼؼل ص هؼؼؼذك افػضؼؼؼقحيؾخ  اظتؼؼؼود ا؟شؼؼؼوءة فإلشؼؼؼ ف بلخػؼؼؼوظ  ومِّصؼؼؼيًّ  وًًّ

إػ اشؼؼؼؼؼتخداف  وؼؼؼؼؼطر  وِف ـذبؼؼؼؼؼف لتدفقًؼؼؼؼؼف، ؾ شؼؼؼؼؼوهديـ ليًؼؼؼؼؼتؿر  ؿؼؼؼؼؼذرة، لأراد أق يؼؼؼؼؼدع ادً 

 !كػس احلظرة أل افؼـوة ِف، لافذن يعؿؾ معف ـؿذيع شلحقد»كف افذن ًيدظك عولٌ مً 

 !ةأـثر مـ مر   ذا  لؿد اظسؽ ،مًقحقغ لأف   مقفقد ّبى ش لحقد»ؼ هذا اف

ًً »: يظفؼر ظؼذ صوصؼؼي هؼذك افؼـؼؼوة ليؼؼقـ شخؾقجؼؼل» شؼؼخصى ، تػوجلنؼو بادًفؼؿ    أنؼؼو ــؼؼ

ؼؼ ًؼؼؾهه مً  وصؼؼقخه  ك يرتؼؼدن افؼؿؼؼقص، شرًت!ؼلاِق تـص  سة لافعؼؼؼوـ لافًغؼؼ)اجل بقؼؼي(  لتؼؼرا

ؾقؼؼف كؼؼقع مؼؼـ أنؼؼقاع  فتًؼؼتؿع إػ حؼؼقتف شتشؼؼعر بؼؼلق حؼؼقتشظـؼؼدمو ل .س اخلؾقجقؼؼيلاد بؼؼ

 ، لـلق  قت ؽر ضٌقعلافص    حظ أق  تً فؽ ك  إحتك بشؽؾ زا د ظـ افؾزلف!  شافت ضخقؿ»

 حقتقي! راتى مث  ًهـوؿ اشتخداف د

 رهؼؼؼؼؼوبإا؟شؼؼؼؼؼ ف ديؼؼؼؼؼـ ، ليؼؼؼؼؼؼقـ إق  يًسشؼؼؼؼؼؾ ِف ـ مؼؼؼؼؼف هؼؼؼؼؼذا افشؼؼؼؼؼقخ ادزظؼؼؼؼؼقف أخؼؼؼؼؼذ

ؼؼلادًؼقح  ٌ ؼ !يػضؼؼحفؿ ظؼذ رؤلس اّصؼؼفود أق ُ  إي، ليؼلبك ال قي ديؼـ ادح  لث خطؼؼدي حي

ؼقِت افؼذن  ؾـل مـ ًمفـدس افصقت، ؾػل حلظي مؼـ حلظؼوت افت ًؼجقؾ، ًأزيؼؾ ادؼمث ر افص 

ٌه  ِف تضخقؿ حقت افشقخ ادزظقف، لات ض  ِف افـ فويي أق  افشقخ ادزظقف مو هق  وـوق شٌ

ُ  ادؼؼذيع ادًؼؼقحل  ؼؼي! ـصؼؼرييِف هؼؼذك افؼـؼؼوة افت   افؼؼذن يعؿؼؼؾ، شلحقؼؼد»إ ـ  و ظـؼؼدمو  .(1)اّؾ 

                                      
بط افتو : YouTubeش )يقتققب»صوهد افػقديق ظذ مقؿع  ((1  ( ظـ ضريؼ افرا

http://youtu.be/a3ipbnWc4Lo  

 ش. بق ظؼوـ مع زـريو بطرسأقت ؾضقحي لحقد ظومل اف ه»( ظـ ظٌورة: Googleش )جقجؾ»أل ظـ ضريؼ افٌحٌ ظز مقؿع 

http://youtu.be/a3ipbnWc4Lo
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  ًً اتؼؼؼ  هذا افػقديق ظرو  مـ ادر 

ةى و هذا تدفقسو  ق  إ، ؿوفً مًقحقيى  ظذ ؾتوةى ؼؼؼ  ِف مر  ، لأن 

ـ ادًؾؿغ ؼؼؼ  ظؾقـو !ة أخرمشوهد هذك افؼـوة مر  فـ تً  شوهد مثؾ أق ُ كً ؼؼؼ مـ بوب ألػ كح

ككمو  ؾ ـٍؾ صد  كً  ُ  لأ مثؾ هذك اُّظقى، مـ رحذ  لأق كً  ،افؼـقات هذك ظذ صوصوت  را

 افت ؾػوز!

 !شتغ ـاُ :وثوكقه * 

ؼؼًهؼؼ ؼؼ ؿؼؼد يلتقؼؼؽ! قطوقؿ ـوفش  ؼؼ ادًـِّص  ُه ًؾؼؼف فؼؼؽ حً ؼؼؼد  فقً  6قؼِف لؿؼًؼ افض  ؾقفؼؼو  أق   ـ  تًظؼؼ ق

 !جوة، لِف احلؼقؼي هل اهل ؿ بعقـفافـ  

ؼؼ را فو، ؼهـ فشؼؼؼلمل يؽؼؼـ معؼؼف مؼؼو يؽػؼؼل مؼؼـ افؼؼ ،شيصؼؼؼ  »ٌحؼٌؼ ظؼؼـ ـؼؼوق ي وأظؼؼرؽ صخصه

حتؼؼك يًؼؼتطقع أق ًيؽؿؼؼؾ بحثؼؼف ظؼؼـ  ؿؾؼؼق ه  إػ مؼفؼؼك فقًؼؼسي ؼؼؼؼؼ  قط بؼؼفلافقؼؼلس ًيؼؼؼؼؼؼؼ  ؾؼذهى

ؼؼؼ ؾفؼؼؼق صؼؼؼوبٌّ ُمؼؼرج دًشؼؼؼؽؾتف!  ج فضؼؼؼقؼ ؿ يتؼؼؼزل  ؼلإػ اِق فؼؼؼ ،ؿؼؼر ثؼؼؼغ مؼؼؼـ افعً ك افث  ؿؼؼد َتط 

 هديي!ؼحقاـ افاّ

و ؽتعر   ًه ظذ  ب  هذا افش  لبدأ  ،معف ظذ كػس ادؼفك وأحد ادًقحقغ افذن ـوق جوف

حتؼؼك اِق، حتؼؼك أق   جلمل يتؼؼزل  ًظؿؼؼرك   ثؼؼغ مؼؼـِف افث  أن ؼؼف  لـقؼؼػ ،قمؼؼفًُهً  يشؼؼؽل فؼؼف ـؼؼؾ  

لاج ـف بًٌىظظذ لصؽ اُكػصوـ  خطقٌتف  !تلخرك ظـ ادًفؾي ادًتوحي فف فؾز 

وٍب ظذ هذا ادًقحل ظرض يعقش  آخر مؾقـي فشخصى  ، لفؽـ فويعطقف صؼ  أق يً  افش 

وؾظ ؼوبؾ أق يؿيض فف ظذ بعض اّلراؾ افتل تضؿـ فف أق ًي خورج افٌ د، لذفؽ ِف مً 

ؼؼ ؼؼ ،وؾظ ظؼؼذ شؼؼ مي ادـؼؼزـل أق ًيؼؼ ،يؼ  ظؼؼذ هؼؼذك افش   ـؼؼؾ   ف ادشؼؼوجرة مؼؼع اجلؼؼراق ّق  دي لظي

وب   د ففتعف  ؾ !شوــل افعؼور مـ ادًقحقغ  لمه ظذ هذك اّلراؾ! ،بذفؽ افش 

ي!  جتؼؼزل  لبوفػعؼؼؾ  ؼؼؼ  ؼؼوب  ِف هؼؼذك افش  هؼؼذا افشؼؼخص  بؼؼدأ ،لر افقؿؼًؼرً لمؼؼع ًمؼؼهؼؼذا افش 

ء ادًؼؼؼقحل  ؼؼؼاحتؼؼؼقا ، لـؼؼؼوق ًيعومؾؼؼؼف بشؼؼؼؽؾى ًمتؼؼؼوز، ات احلقؼؼؼوةًؼؼؼؾؿ ادػتؼؼؼقق بؿؾؼؼؼذ  ادً وٍب افش 

ر   ة  ف ؾف ظذ بعض أحدؿولظي ات! ادًقحقغ، لأخذك معف إػ افؽـقًي ظد   لؾؼبدأ يً  ثؿ  مر 
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  .لمع ًمًرلر افقؿً، اظتـؼ ادًقحقي فوت حقـ ا؟ش ف،ًٌ ظؾقف افؽثر مـ افش  

وٍب  ؼو مؼـ اّلراؾ فصؼح  مل يعتـؼ ادًؼقحقي ؼؼؼ  اّمر ِف حؼقؼيؼؼؼ  هذا افش  تفو، لفؽؼـ خقؾه

افٌحٌ ظـ  ممكي ػ كػًفؽؾ  مل يً ، ؾفق ي ظؾؿف بو؟ش فؾ  ووؾي إػ ؿٌ ع ظؾقفو، بو؟افتل لؿ  

ؼؼ رد   أن   ؼؼّن ؼؼ 6فوتًٌ هلؼذك افش   ٌ لب مـفؼؼو، ؾؾؼؼؿ يٌحؼٌؼ رً يًؼتطع اهلًؼؼ لمل ،ؾ  ؼؼذك اّلراؾف ًمؽ

قٌؼك ف 6ا؟ش ف ديـ خوضئ لادًقحقي ديـ احلٍؼ  لق  برض كػًف ؼـع ليً يً ردلد حتك  ظـ

 ـه هق!

 ًً ؼؼهؼؼذك افؼٌ  ظرؾؼ ؼؼوب   ي مؼؼـ لافؼؼدص   6بـؼؼف فنأبؼؼداؾؼؼؼد  افؼؼذن، لافؼذن ـؼؼوق ًمًؼؼؾهه  هؼؼذا افش 

 يـقي ِف مِّص!ريي افد  ؼلافعـص ظؾقف، ضققؼي افت  ج  بحً  ،أخرم دلفيى حصؾ ظذ جلقء ف فّن  

ي أخرم  ، ؽر ذظل   لفؽـ بشؽؾى ش أمريؽو»ـوق يعقش ِف  رن  ؼمص فشوب  ًهـوؿ ؿص 

ؼؼؼؼ ؼؼؼؼع ظؼؼؼؼذ ظفولوؼؼؼؼأًؼؼؼؼوظدك ِف تصؼؼؼؼحق  ـ يً ؾقجؼؼؼؼد مي ؼؼؼؼوبؼي: لؿ   ً ؼؼؼؼي اف ة ألراؾ ظؼؼؼؼد  ، لـوفؼص 

 .هـؼشوظدلك بوفثؿ  بعد ذفؽ  فؿ،فقضؿـقا حؼ  

ًٌفوت افؽثؼؼرة ظؾقؼؼف، لتشؼؼقيف حؼؼقرة ا؟شؼؼ ف فؼؼف،  ؼؼ مؼؼع ًمؼؼًرلر افقؿؼًؼ بؼؼدألا بنفؼؼؼوء افش 

وب  اؿتـع  و، لفؽـ هذا افلمع افقؿً  ر ؾحًى! لفؽـ ف ـوق ًيولـ ؼؿ يتـص  ؼرن فؼصاد ش 

 !فوتًٌ ادًؾؿغ  ذك افش   ؽرك مـ عـؼيً أق  وأجضه 

ؼؼؼؼ ردلده  ؼؼؼؼوٍب افؼؼؼؼؼذن تـِّص  ، لجؼؼؼؼؼد هؼؼؼؼؼذا افش  ، لبعؼؼؼؼد ضؼؼؼؼؼقـ بحؼؼؼٌؼ  ظؼؼؼؼؼذ ـؼؼؼؼؼؾ امؼؼؼؼع افقؿؼؼؼؼًؼ

ًٌفوت افًوبؼي افتل تؿ إفؼو فو ظؾقف، لافتل ـوق ًيًوظد هق كػًف ِف كش رهو! لاـتشػ ؼافش 

 أن ف ـوق يًر ِف ضريؼ افض  ـ!

وٍب  ؾوؾ  ل ر، لبػضؾ اؼلهق ًمتـص   مـ ؽقٌقبتف بعد مخس شـقات ؿضوهو هذا افش 

ة أخرم فإلش ف!  رجع مر 

 افػوكقي! ا ؾيكقو افز  أق تٌقع اِخرة بوفد   مـ احذر ؼؼؼ

ً   ؼؼؼ ً  ت  !ؿ كجوةؾَ ؿ، ؾػل افعٌ أق تتعؾ   ظؾقؽ ؽ بديـؽ جيىؽ بديـؽ، لفتتؿ
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 !افعوضػي: وثوفثه *  

  ً  !اّـثر تلثرها ل ، ح اّشفؾهل اف

  ـ صؼؼؼؼوب  ـؼؼؼؿ ٌمؼؼؼؼ
ـٍ  لؾتؼؼؼؼوةى ! ؿؼؼؼؼد تؽؼؼؼؼقق ًهـؼؼؼؼوؿ ات احلقؼؼؼؼوةعؼؼؼقا مؼؼؼؼـ مؾؼؼؼؼذ  ًمـ ،راهؼؼؼؼؼيادً  ِف شؼؼؼؼ

ؼؼ ؼؼي، لفؽؼؼـ ًهـؼؼوؿ أجضه ي  مشؼؼوـؾ ـثؼؼرة بًؼؼٌى شؼؼقء ًمعومؾؼؼي اّهؼؼؾ  ومصؼؼوظى ّشؼؼٌوبى مود 

ظويي!  ّبـو فؿ افذيـ يتوجقق فؾعطػ لافر 

ؼؼ ظـؼؼدمو ؼؼـ  وتؽؼؼقق  رلمه  برؾؼؼؼ ؽومؾؼؼليعً  ؽيـؼؼق ظؾقؼؼمؼؼـ افـ وحقؼؼي افعوضػقؼؼي، ثؼؼؿ  تؼؼد مي

لفغ،  برؾؼى  ؽٌوؿ هذا افذن يعومؾشفؾي ِف ٌص مـ أق تؼع ؾريًي  ر  ػي ُ مي  أن ف أظتؼد !لفغ

خص! وحتك لإق ــً ُ تعرؽ صق ه   ظـ هذا افش 

ؿؼؼع افت قاحؼؼؾ اُجتهظؼل، ؿؼؼد تؼد مؼؼـ ًيؽؾ ؿفؼؼو إ حؼدم افػتقؼؼوت ظـؼد تصؼؼػ  بعؼض مقا

ؽتشؼػ ؾت !لر افقؿً يطؾى أق يراهو، ؾقؼـج رً لمع مً  !ؼ بفؾتتعؾ  لًيعومؾفو برؾؼى لفغ، 

ؼ !مـ أجؼؾ أق يؼرتٌط  ؼو ف شقٌحٌ ِف ا؟ش فف مًقحل، ؾقعدهو أن  ن  أ  ،ؿفصؼد  هؼل تً  وضٌعه

ؼؼ ؼؼو بلن  ٌهو ِف دً لتطؼر ؾرحه  ُ! ؾؼؼؼد لجؼؼدت هي ؼلفٌؼؼف! جؼتتزل   ثؼؼؿ   ،؟شؼؼ فاقفؼؼف ًخ و شؼؼتؽقق شؼٌ

 !مل تدك ِف أهؾفو لرؾؼى  عومؾفو بؾغى ؾورس اّح ف افذن يً 

 ، ٌؼؼدأ بنفؼؼؼوء ظؾقؼؼف ِف ا؟شؼؼ ف، لي َشؼؼٌؽؾؾقفؼؼو بعؼؼض مؼؼو اشتً يعؼؼرض ظمؼؼع ًمؼؼًرلر افقؿؼًؼ

ًٌفوت ظؾقفو مـ هذا افٌوب! مع إؽراؿفو بًؾطػف لفغ ـ مف، لُ بلس مـ إؽراؿفو ِف  افش 

 ! هلوَِّص ُ حي  هذك احلوُت ـثر مـ احوـ!

دثؾ هذك  ؾفؿافؽـو س افتل تمه   دلق ظذيسد   مـ ادًقحقغ معظؿ صٌوب اجلومعوت

ت اخلٌقثؼؼي، لادً  ؼؼوت مود   ؼؽوؾبؿً فؼه   ؿ يػعؾؼؼقق هؼذا مؼؼـ أجؼؼؾلن  بؼؼؿـؼوظفؿ إبو؟وؼؼوؾي إػ  !يي 

 !ب  افر   ادًق 

تي بؼغ أبقفؼو شؼت  ؼي، لافٌـًؼ مً طؾ  فو ادً م  و، تًؽـ مع أً ي ظؼ ظومه ت  ر ٌش ؿَ ؾتوة تٌؾغ مـ افعً 

دا ؼهه ! لفؼوو، ؾؽرهًؼ افٌـًؼ أم  إفقفؼ لءؼًؼفؼو ليً م  ؽ ِف أً شؼؽ  دا ؼهه مؼو يً  هو رجؾو قلبؾ !لأمفو
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ُ   هذك افػتوة مل تد !ِف لافدهو، حتك ـرهً افٌـً أبقهو فٍ ؽ اًّ شؽ  مو تً  يٌؾؼغ مؼـ  و صوبًّ إ

 !ـؼذو، ـوق هلو بؿثوبي ادً ؿر تًعي ظؼ ظومه افعً 

ـ   ،لاج مـفؼؼويريؼؼد افؼؼز  لأن ؼؼف  فؼؼو،ٌ  ف لؿؼؼع ِف حً ألُهفؼؼو أن ؼؼ حؾؿفؼؼؿ هؼؼذا  ؽؼؼقف ظؾقؼؼف  لفؽؼؼ

ف ن ؼؼؼأقُهفؼؼؼو يً ! صؼؼؼفرأة د  اشؼؼؼتؿرلا ظؼؼؼذ ذفؼؼؼؽ ٌظؼؼؼ ّن ؼؼؼف مًؼؼؼقحل ظؼؼؼذ ؽؼؼؼر ديـفؼؼؼو! 6ظؼؼؼدافبو؟

ً  مً  ؾلجؼـً بآُؽ اجلًـقفوت،  هىذ  اف مـ أحي هلو هدايو !يـ و رؽؿ اخت ؽ افد   ؽو تؿ

فو  ؼذا م  ظؾؿً أً  ؟روو ف! ؾقجد ظـدهو مق ه  ظرض ظؾقفو اظتـوؾ ادًقحقي، !فوٌ  نف ًي أ

مثؼؼؾ هؼؼذك  !ـصؼؼرؼولمؼؼي افت  ؿضؼؼويو مً  صؼؼؾً بؼؼٌعض اّخؼؼقة افؼؼذيـ يؿؾؼؼقق هؼؼؿٍ ت  ؾو ،افؼؼؼرار

 !حوذا؟! قبيعً احلوُت تؽقق ِف ؽويي افص  

خًص ؿد لؿع  ، ؾؼنق  مثؼؾ فوت حؼقـ ا؟شؼ فًٌ ًصؼبًؼٌى  ـصؼرِف صٌوؿ افت  إذا ـوق افش 

ؼؼؼ ـؼؼؼؾ   ّق   6يًؼؼؼفؾ ظؾقـؼؼؼو إرجوظؼؼؼفهؼؼؼذا  ؼؼؼو افؼؼؼذن لد صؼؼؼوؾقي ـوؾقؼؼؼي مً درً  هلؼؼؼوفوت ًٌ افش  ؼـعؼؼؼي! أم 

عى جدًّ  6احوـ أل افعوضػييتـِّص  بًٌى   إرجوظف! اؾنك ف مـ افص 

لق َتتز بعقا هذك افػتوة ــصر أق يؼؼولمي افت  لق دً ٌوب افذيـ يتصدٍ همُء افش  حولـ 

ٌ   وٍب هذا افش   ؾؽوكً تصـع افعراؿقؾ لادشوـؾ حتك ترم ! فادًقحل افذن لؿعً ِف ح

ُ   ؾعؾف، ؾه ردٍ  ت  بػضؼؾ ال ل !قءًشؼ  ـؼؾ  لجدت مـف إ ت مـؼف بؼديـفو بعؼد أق رد  ، ؾؼر 

ظؼومؾقا  !مثؼؾ هؼذك اّشؼوفقى مؼـ فقتؽؿ حتؼذرلا !لهدايو ذهىى  ف مـمو أخذتف مـ إفقف ـؾ  

تؽؿ ،خقاكؽؿلإحوحٌقا ألُدـؿ،  !ـؿ برؾؼى ءأبـو   !لأخقا

ؼؼؼؼؼعقـؼؼؼؼؼقا ادً ُ تً  ؼؼؼؼؼؼـص  ًً ؿ، ؾَ حقق أنػًؼؼؼؼؼؽؿ بؼؼؼؼؼوفعٌ ًؼؼؼؼؼؾ  تً  فقؼؼؼؼؼتؽؿ !ؾؽؿر  ؼقء تصؼؼؼؼؼريـ ظؾؼؼؼؼؼقفؿ ب

كقوت موفقيدظ  لمً  ،ا؟ش ف ذشي دٍ ؾوهلجؿي ٌو    !اوخؿي جده  ؿي بؿقزا

ٌ  أق يً   أشلـ ال  مهللا آمغ. تـو لإيوـؿ.ث
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ْي  ِسيه دىسيٍ  !املطيحيي ككذةب الٕسيٙ سآفثةٗ
ٛيحذ٢يةت يٍال ىس س الٕذةب ث ْر  ٛي  ال

خ ادذبلؼ يطى ًٕذةب ن س ال ْر  ٛي  !ال
ًٕذةب دسمجح س ال ْر  ٛي  ال

مجةت س لٕ٘ذةب اٗىسبيح اٗرت  ْر  ٛي  ال
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 ًقحقغ!ؽ ظذ ـتوب ادلدظقة اِخر، جيى أق كتعر   ،ؿٌؾ أق كٌدأ افٌحٌ

، لًأبؼغ  شافؽؼريؿ قآ رافًؼؼ» بؼؼ ُه ؽ أل  ر  ظي شؼلً  ًؼقحقغ،عريػ بؽتوب ادافت  لفًفقفي 

 ًقحقغ.كـتؼؾ إػ ـتوب اد ثؿ  ضريؼي تؼًقؿف، 

ُه   افؽريؿ : افؼرآقأل

 

سآف الٕسيٙ ككذةب ْي  املطيحيي! دىسيٍ ِسيه ثةٗ
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 : حظ اِِتكً 

ق افؽريؿافؼً » :ًؾؿغ هقشؿ ـتوب ادً ا*   ش.رآ

ػػػٍسآفه ▬ :ؼؼؼؼؼؼ تعؼؼؼوػؼؼؼؼؼؼ فقًؼؼؼً مؼؼؼـ اخؼؼؼساع ادًًؼؼؼؾؿغ، ؿؼؼؼوـ  هؼؼؼذك افتًؼؼؼؿقي*  ْي ٟي ٗى إًٝ ػػػ
ٙه  ًسي  [.33]افقاؿعي:  ♂ٔى

ؼؼ قآ افؼؼؼر*  ؼؼ وافؽؼؼريؿ فؼؼقس ـتوبه ـ  ال  وًمسمجه أنؼؼزـ افؼؼؼؼرآق  مؼؼؼـ ًفغؼؼي أخؼؼرم، لفؽؼؼ

جًيو ▬افؽريؿ:   ٚ ًِّبٍّ  سى
ةفو وى ء:  ♂ثًً٘طى  [.151]افشعرا

ؼؼؼؼؼؿ إػ  قلهؼؼؼؼؼش، ػصؼؼؼؼؼحي ادً » :كًؼؼؼؼؼؿ  ليً  ،ػحً ق ِف ًحؼؼؼؼؼدل  ًمؼؼؼؼؼ افؽؼؼؼؼؼريؿ رآقافًؼؼؼؼؼؼ*   ً ًمؼ

ءأج»  ش.آيوت»، ثؿ  ششقر»، ثؿ  شزا

ء افؼً *   .(شقرة 113) :كقر ظدد ًش ل ،ا(زءه ًج  41) افؽريؿ: رآقظدد أجزا

مثؼؾ ؿقفؼف  ،ِف آيؼوت ـثؼرة مؼقحك بؼف مؼـ ال ظؼذ أن ؼف افؽريؿ كػًف يـص   رآقافؼً * 

ٍسآفى ▬: ؼؼؼ تعوػؼؼؼ  ْي ا اٍٗ ػزى ٓى ٠ى ٍ ٞىة إيًلى ٍي كٍحى
ى
ة أ ٛى ً  [4]يقشػ:  ♂ث

ـ مؼـ ظـؼد ال افؽؼريؿ كػًؼف يؼـٍص ظؼذ أن ؼف رآقافًؼؼ*  ِف آيؼوت ـثؼرة مثؼؾ ؿقفؼؼف  ًمـيؼؼز 

ٍسآفى دىزنًيبلن ▬: ؼؼؼ تعوػؼؼؼ  ْي ٓى اٍٗ ٘ىٍي نٍلىة وى ٜي ٝىش  ٍ  [44]ا؟كًوق:  ♂إًٝ ة َنى
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س(ثوكقهو: ـتوب اد  ًقحقغ )افؽتوب ادًؼد 
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 :ِت حظ اِكً  

 ش.سؼد  افؽتوب ادً » :كًؿ  يً  ًقحقغـتوب اد* 

س»اشؿ *  ؽر مـصقص ظؾقف مـ  ف، أجزا  إػ ـؾ  ، لافذن ًيشر شافؽتوب ادًؼد 

 داخؾ افؽتوب، لهق مـ اخساع آبوء افؽـقًي!

س»سيؼؼ  ِف  كؼصٌّ  ُ يقجؼد*  يؼؼؼقـ بلن ؼف ًمؼؼقحك بؼف مؼؼـ ال! أل  شافؽتؼؼوب ادًؼؼد 

ـ مـ ال!  أن ف ًمـز 

س»ً تقيوت *  ؼ 31بي حلؼقا  مـًؼق شافؽتوب ادًؼد  مؼـ ، ظؼدد ـٌؼر مؼـفؿ وصخصه

ؾؼؼقه بعؼؼد  ؼطؼؼيؾ هلؼؼذك افـ شؼؼـتطر  حتؼؼك أشؼؼهءهؿ! ) ادجفؼؼقفغ، لُ يعؼؼرؽ ادًؼؼقحققق

 بؿزيد مـ افت ػصقؾ!(

ً  مً  شسؼد  افؽتوب ادً » بؼ كًؿ  ادً  ادًقحقغـتوب *   ؼًؿغ:فؿ ؼ

ؼ ؼ ؼؼ ؼ ؼؼؼافؼٌ  ؼ لهؼؼؼل ♠،   مؼؼؼو ؿٌؼؼؼؾ ادًؼؼؼق :أنش، افعفؼؼؼد افؼؼؼؼديؿ» لهؼؼؼق :ـؿ اّل  ًَ

ؼؼؼ يؼؼؼممـ  ؼؼؼو افقفؼؼؼقد افتؼؼؼل ىًتؼؼؼؽً اف مؼؼؼـ جمؿقظؼؼؼي ؼؼؼ ظؾقفؼؼؼو طؾؼؼؼؼليً  ،ولادًؼؼؼقحققق معه  وأجضه

ؼؼؼ» )مؼؼؼع بعؼؼؼض ادؼؼؼؼوضع اِرامقؼؼؼي، لبعؼؼؼض  افعزيؼؼؼيافؾغؼؼؼي سجؿ مؼؼؼـ لهؼؼؼق ًمؼؼؼش، قراةافت 

 افؽتوبوت افققكوكقي(.

ؼؼؼؼ  ؼؼؼافؼٌ ؼ ؼًَ ؼؼ لهؼؼؼل ♠،  مؼؼؼو بعؼؼؼد ادًؼؼؼق  :أنش، افعفؼؼؼد اجلديؼؼؼد» لهؼؼؼق :وينؿ افث 

ؼؼؼؼي سجؿ مؼؼؼؼؼـؾؼؼؼؼؼؼط، لهؼؼؼؼؼق ًمؼؼؼؼؼ ادًؼؼؼؼؼقحقققيؼؼؼؼؼممـ  ؼؼؼؼؼو ًتؼؼؼؼؼى افتؼؼؼؼؼل مؼؼؼؼؼـ افؽً  جمؿقظؼؼؼؼؼي  افؾغؼ

 .افققكوكقي

 :ُحظ افـ ؼوط افتوفقي* 

قكفشافعفؼؼؼد افؼؼؼؼديؿ»ؼ افقفؼؼؼقد يممـؼؼؼقق بؼؼؼ بؼؼؼؾ ش، افعفؼؼؼد افؼؼؼؼديؿ» ، لفؽؼؼؼـ فؿ ُ ًيًؼؼؼؿ 
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شافت ـيوخ»أل  شافت قراة» قكفًؿ  يً 
 6شافعفد افؼديؿ». لافقفقد يرؾضقق تًؿقي ـتوبف بؼ (1)

ره شؼؼؼؼقً هؼؼؼؼذا  ّق   ك بؼؼؼؼؼ ـؼؼؼؼوؿهً  ظفؼؼؼؼدهؿ زاـ، لبؼؼؼؼلق   لق  بؼؼؼؼمؼؼؼؼـفؿ  اعتز إؿؼؼؼؼرا عفؼؼؼؼد اف» مؼؼؼؼو ًيًؼؼؼؼؿ 

 .شديداجل

بو؟وؼؼوؾي إػ  ،شافعفؼؼد افؼؼؼديؿ» بؼؼؼ قكفًؼؼؿ  ليً  ،يممـؼؼقق بؽتؼؼوب افقفؼؼقدادًؼؼقحققق 

ـً   .شافعفد اجلديد»قنو ًؿ  يً  أخرم ىتً جمؿقظي 

س»ؾؼ  6إذق ق مـ:  شافؽتوب ادًؼد   .شافعفد اجلديد»ل شؿافعفد افؼدي»ًمؽق 

ؼؼف جمؿقظؼؼي ـٌؼؼرة ؾؼؼؼط لاحؼؼدو  صؼؼخصو  بؼؼف أل يؼؼلٌت  مل يؽتٌؼؼف ادًؼؼقحقغـتؼؼوب  ، بؼؼؾ إك 

ـؼؼه  ،ادجفؼقفغ مؼـ افًؽًتؼى، تؼؼؿ ـتوبتفؼو بقاشؼطي ظؼؼدد ـٌؼر مؼؼـ افؽتٌؼي، ًمعظؿفؼؿ مؼؼـ

 .شـعرض بعد ؿؾقؾ

ً  مً  ادًقحقغـتوب *   ؿ إػ:ؼ

 .لًيشور إفقفو بوشؿ، شبوـت»لمعـوهو: ، شرػَ ٌش »: لهل مجع أشػورؼؼؼ 

لًيشؼؼور إفقؼؼف ، شحؼؼحق  زءًجؼؼ»لمعـوهؼؼو:  ،شإحؼؼحوح»لهؼؼل مجؼؼع  إحؼؼحوحوت: ؼؼؼؼ

 .برؿؿ

 .لًيشور إفقفو برؿؿ، شمًجؾي»أل  شؾؼرة»لمعـوهو: ، شددي ظي »: لهل مجع أظداد ؼؼؼ

                                      
1)) Tanakh و فؾحرؽ اّلـ مـ اشؿ ـؾ  : ـؾؿي ظزيي ًتعز  ظـ أؿًوف افؽتوب لي ؿ: ؾؼه ًَ  ٌؿ

ـ: ؿ اّل  ًَ  ًتقراك.(ּתֹוָרה)ؼؼؼؼ  The Torahافت قراة ؼؼؼ  افٌؼ

وين: ؿ افث  ًَ  كػق قؿ.(ְנִביִאים) Nevi’im – Prophetsـتوبوت اّنٌقوء ؼؼؼ  افٌؼ

وفٌ: ؿ افث  ًَ  ـقًتػقؿ.(ְכתּוִבים) Ketuvim – Writingsافؽتوبوت اّخرم ؼؼؼ  افٌؼ
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 (1مثوـ )* 
وبؼي اِِت: قرةتد ِف افص    ً  اف

ً  ، لهذا هق: اشإكجقؾ فقؿو»*   .رػَ شؿ اف

 .رؿؿ ا؟ححوح هق: لهذاـٌر،  بخط   (1)ؿؿ ر* 

ؼؼؼ*  ، لهؼؼؼق ادًؼوبؼؼؼؾ فميؼؼؼوت قصًصؼؼؼافـ أل  اّظؼؼؼداد، لهؼؼؼل أرؿؼؼؼوف غرةاّرؿؼؼؼوف افص 

 ظـد ادًًؾؿغ!

 (4مثوـ )* 

 (.1)مـ ـتوب افـصورم فـعؾؿ ـقػ يتؿ ذـر مؽوكف األ ظدده  وشـلخذ كصًّ 

ٛى » ة زىٍريىةًف. ػى ةه ٗىحٍصى لى١ى ًٌيى ٍدخه ؼى
ي
ىة أ ؟نلى تي ٍكى ـو ُتي ٞىة يًف يى٢ٍ ٍدذً

ي
ٞىهي أًل ا ٝىٍؽ  شةذى

                                      
ًفقفي. ((1 ًً س حتك تًتطقع افًقًحقـ فؾـ ًصقص ب  تًتطقع اُشتعوكي بٌعض افزامٍ أل ادقاؿع افٌحثقي ِف افؽتوب ادًؼد 

  http://goo.gl/pPrItMمـ ًهـو: ش ا؟كجقؾ»ًؿؿ بتحؿقؾ بركومٍ 

  s8-http://wp.me/PmupG( مـ ًهـو: eSwordش )افًقػ ا؟فؽسلين»ًؿؿ بتحؿقؾ بركومٍ 

http://goo.gl/pPrItM
http://wp.me/PmupG-s8
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د  ظـدمو دي  شًتشر إفقفو؟! مو، ـقػ فشخصى ًتريد ا؟صورة هلذا افـ ص أل افعي

  ا؟صورة فؾـ ص:

 ،(4) ا؟ححوح ،شكشقد ا؟كشود»شؿف ا ِف شػر ،شافعفد افؼديؿ»ِف  ٍص هذا افـ 

 .(4) افعددل

 (4مثوـ )* 

 إفقف:ًكشر  ؿآخر فـتعؾ   كٍص 

ًم ّىةؿى »  ِ ِّ ا ى الْش  ـى الس ب  ىلعى ًر ٞى ً ػى ًٟ إ ٍىجً ٟي بًغى
٘ي ىى ٍُ ٟي يى  شٝ 

د  ظـدمو دي  شًتشر إفقفو؟! مو، ـقػ فشخصى ًتريد ا؟صورة هلذا افـ ص أل افعي

 ا؟صورة فؾـ ص:

ؼؼؼ» اشؼؼؼؼؿف رػَ ٌشؼؼؼؼ ، ِفشافعفؼؼؼؼد افؼؼؼؼؼديؿ» ِف ٍص هؼؼؼؼذا افؼؼؼؼـ  ؼ ، 44 ا؟حؼؼؼؼحوح، شلجرً اخلً

 .13 افعددل

 :صؾخ  دً ا* 

 .شسؼد  افؽتوب ادً »ًقحقغ اشؿف ـتوب اد ؼؼؼ

 .شافعفد اجلديد»لش افعفد افؼديؿ»يـؼًؿ إػ ؿًؿغ:  ؼؼؼ

ؼؼؼؿ إػ ؼؼؼؼؼ   ً س ًمؼ ؼؼؼؿي إػ  لاّشؼؼؼػور ،شأشؼؼؼػور»افؽتؼؼؼوب ادًؼؼؼؼد   ً  ،شإحؼؼؼحوحوت»ًمؼ

ؼؼؼؼؼؿي إػ  ا؟حؼؼؼؼؼحوحوتل  ً ؼؼؼؼداد»ًمؼ ؼؼؼكً »أل  شأظؼ ؼ افؽؼؼؼؼؼؼريؿ  رآقافًؼؼؼؼؼؼ ـؼؼؼؼؼه أق  ش، قصًصؼؼ

  ً  لآيوت. ،قرلًش  ،إػ أجزاءؿ ًمؼ
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 قوق فؾت   أخرم حقرة
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 شافعفد افؼديؿ»أشػور ؿو ؿي 
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 شديدافعفد اجل»أشػور ؿو ؿي 
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، فؼ ظٌد «س )توريف، ححتف، ترمجوتف(ؼد  تؼديؿ افؽتوب ادً »مـؼقـ مـ ـتوب: ؼؼؼؼ 

ل لحؼؼؼؼؼؼؼػحت ،(15إػ  14: )صؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ادًؼؼؼؼؼؼق  اشؼؼؼؼؼؼطػوكقس، ط. دار افؽتؼؼؼؼؼؼؼوب ادؼؼؼؼؼؼؼدس

ؽ لا؟ووؾوت( (،43ل 42)  .)مع ؿؾقؾ مـ افت ِّص 

ُه *   .: افعفد افؼديؿأل

 .(قراةّشػور اخلؿًي اّلػ )افت  ا (1)

ؽؼؼؼقيـ: * اّلفؼؼؼؼغ:  تؼؼؼوريًخ  ا؟كًؼؼؼوق، يً افؽؼؼؼؼقق، خطق ؼؼؼ ًؼ َؾؼؼؼـتؼؼؼوب افٌؼؼؼداءات: خي  افت 

أشؼؼؼؼؼػور  هؼؼؼؼؼذا افًؼؼؼؼػر ًيعتؼؼؼؼز مؼؼؼؼؼـ أهؼؼؼؼؿ  ) . ليقشؼؼؼؼػي  ليعؼؼؼؼؼؼقبي  لإشؼؼؼؼحوؾي  إبؼؼؼؼراهقؿي 

ؼؼؼ ّق   6ًؼؼؼٌي فؾؿًؼؼؼقحقغد افؼؼؼؼديؿ ظؼؼؼذ ا؟ضؼؼؼ ؾ بوفـ افعفؼؼؼ  ً ر يؽؼؼؼل ؿصؼؼؼي آدف ػَ هؼؼؼذا اف

ؼؼؼ ي، ثؼؼؼؿ  مؼؼؼـ اجلـ ؼؼؼ لـقؼؼؼػ أخرجؼؼؼف ال  ،♠  ً ػر ؿصؼؼؼي إبؼؼؼراهقؿ كجؼؼؼد ِف هؼؼؼذا اف

بق   ، لإشؼؼؼؼؼؼؼهظقؾ لإشؼؼؼؼؼؼؼحوؾ  ،لشؼؼؼؼؼؼؼورة لهؼؼؼؼؼؼؼوجر  ،♠ لؿصؼؼؼؼؼؼؼي افؼؼؼؼؼؼؼذ 

هؼؼؼؼق ل ، لال ♠ لؿصؼؼؼؼي افعفؼؼؼؼد لافقظؼؼؼؼد لافؼًؼؼؼؼؿ بؼؼؼؼغ إبؼؼؼؼراهقؿ  ،ادشؼؼؼؼفقرة

ً  أهؿ رء بوفـ   .(قاءًٌي فؾؿًقحقي لافقفقديي ظذ اف

♠،  ر بؼقؼودة مقشؼؼكؼلج بـؼل إها قؼؾ مؼـ أرض مصؼرً ؿصؼي ًخؼ اخلًؼًرلج: *

 ظفد ال معفؿ ِف شقـوء، لإؿومي خقؿي اُجتهع.ل

ؼؼؼؼغ: * بو   لافؽفـؼؼؼؼي لذا ؼؼؼؼؼع ـوفؼؼؼؼؼذ   ،قشؼؼؼؼؼفو ادًختؾػؼؼؼؼيؼً تـظؼؼؼؼؼقؿ افعٌؼؼؼؼودة لضً  افٍ لي 

 ؼديس لاّظقود لافـ ذلر.افت طفر لافت  

ؼؼؼؼ * ؼ ؼ ؼ ؼؼؼؼؼؼؼ د:دي افعي لرحؼؼؼؼؼؼؼ ت بـؼؼؼؼؼؼؼل  ،لاجتهظقؼؼؼؼؼؼؼي لؿؼؼؼؼؼؼؼقاكغ ظؼو ديؼؼؼؼؼؼؼي ،عىإحصؼؼؼؼؼؼؼوء افش 

سال   ْر  ٛي ٛيحذ٢يةت الٕذةب ال  ىسيٍ ث
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 مـ افت جقاـ. ولتشؿؾ أربعغ ظومه  ،إها قؾ 

ب لاختٌورات اِبوء. ي:قي ـٌ ثَ افت   *  إظودة ثوكقي فؾحديٌ ظـ ذا ع افر 

 .اّشػور افتوريقي (4)

ؼؼيي  * خقـ إػ ــعؼؼؼؼوق بؼقؼؼؼؼو قع:ًشؼؼ دة يشؼؼؼؼقع، تؼًؼؼؼؼقؿ اّرض، حتؼؼؼؼذير مؼؼؼؼـ ـنؼؼؼؼ افؼؼؼؼد 

ب.  ظفد افر 

ؼؼؼافؼً  * ؼؼؼؿٌ  وة:ضي ؼؼؼعى بقظؼؼؼؼقد الص  ب م ؼؼؼؼ ،لابتعؼؼؼودهؿ ظـؼؼؼف ،ي تؼؼؼؼولق افش  و جعؼؼؼؾ افؼؼؼؼر 

 ( ًيؾ صفؿ.و)ؿووقه  ايمد  ؿ، لإذ يِّصخقق إفقف ًيؼقؿ هلؿ ؿو ده 

جؼً لاحؼد مؼـ صؼعى ، ؽؼر هيقديؼي، تزل  مؼـ صؼعى مؼقآب ي ؾتؼوةص  ؿٌ  قث:اظً ري  *

با ؾؼؼؼً. فؽـ  ثؼؼؼؿ   ،فؼؼؼر  ؼؼؼترم   ٌ ؼؼؼلذهٌؼؼؼً معفؼؼؼو فتعؼؼؼقش لي  ،اً حوتؼؼؼو جؼؼؼدًّ فؼؼؼو أح ط صؼؼؼعى شي

، لافؼؼؼؼؼؼذن مؼؼؼؼؼؼـ كًؼؼؼؼؼؼؾف ادًؼؼؼؼؼؼق  ♠ ال افؼؼؼؼؼؼؼديؿ، لجؼؼؼؼؼؼوء مؼؼؼؼؼؼـ كًؼؼؼؼؼؼؾفو دالد ادؾؼؼؼؼؼؼؽ

 بزظؿ افـ صورم! ♠

ؼؼؼؼ * ؼؼؼؼ ػ  شؼؼؼؼرة حؼؼؼؼؿق قؾ افـ ٌؼؼؼؼل افؼؼؼؼذن مل يًؽؼؼؼؼ ـ:ق قؾ اّل  ؿً حي  ة ّجؼؼؼؼؾ ظؼؼؼؼـ افص 

ؼؼؼعى، لاُكتؼؼؼؼوـ مؼؼؼـ ًح  ؼؼؼافؼً  ؿَؽؼؼؼافش   ،لشؼؼؼرة ادؾؼؼؼؽ صؼؼؼولـ ،وة إػ تلشؼؼؼقس ادؿؾؽؼؼؼيضي

ٌه   ♠. مـ شرة ادؾؽ دالد ولجوك

 .اادعويص ادـًقبي فف ًزلره ل♠،  بؼقي شرة دالد وين:ق قؾ افث  ؿً حي  *

ؼؼؼادً  * ؼ لبـؼؼؼؼؼوء اهلقؽؼؼؼؼؼؼؾ ِف  ،لحؽؿتؼؼؼؼؼؼف♠  شؼؼؼؼؼؼرة ادؾؼؼؼؼؼؽ شؼؼؼؼؼؾقهق ـ:قؿ اّل  ًؾؼ

ؼ♠  قتؼوريخ اكؼًؼوف مؾؽؼي شؼؾقه ثؼؿ   ،س(دَ ألرصؾقؿ )افؼً  هفقي إػ مؾؽتؼغ: افش 

ؼؼؼ  ً ومرة، لاجلـقبقؼؼؼي )هيؼؼقذا( لظوحؼؼؼؿتفو ألرصؼؼؼؾقؿ. ليشؼؼؼؿؾ )إها قؼؼؾ( لظوحؼؼؼؿتفو اف

  ً  ♠. افـٌل )إفقوس( ػر شرة إيؾقوهذا اف
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ؼًؾؼؼؼادً  * ؼؼ ؼؼؼي ادًـؼًؼؼؼؿي ظؼؼؼذ ذاتؼؼؼو بؿؿؾؽتقفؼؼؼو وين:قؿ افث  لافؽؼؼؼقارث افتؼؼؼل  ،ؿصؼؼؼي اّم 

ؼؼؼؼؼ ،أحؼؼؼؼؼوبتفو ًً ؼؼؼؼؼؼً ـ  ً قط ألرصؼؼؼؼؼؾقؿ ؼً لًشؼؼؼؼؼ ،(14ؼؼؼؼؼؼؼؼ  5: 14ا قؼؼؼؼؼؾ )ومرة لمؾؽؼؼؼؼؼي إهقط اف

ؼؼ ،لمؾؽؼي هيؼؼقذا  ً ؼؼؼؼؼد  ليً  ،(41ؼؼؼؼؼ  1: 41ٌل إػ بوبؼؼؾ )لاف  ً ؼؼع( ػر شؼؼرة أخقشؼؼعف اف ًي  )افقي

 ♠. افـٌل

ؼؼؼور اّج ؼؼؼؼؼ * إظؼؼؼؼؼودة هد اّحؼؼؼؼؼداث افتؼؼؼؼؼل ظـقؼؼؼؼؼً أشؼؼؼؼؼػور حؼؼؼؼؼؿق قؾ  ـ:وف اّل  أخٌؼؼ

ؼؼؼؼفؼؼؼؼي كي َج قؿ بوحلؼؼؼؼديٌ ظـفؼؼؼؼو، لذفؼؼؼؽ مؼؼؼؼـ لٌ ًؾؼؼؼلادً  َ  حؼؼؼؼد  ر ـفـقتقؼؼؼي إػ ظي د ـٌؼؼؼؼر، لؾقؼؼؼؼف هي

ؼؼ  ً ؼؾ فنأنًؼؼوب. لًيعـؼؼل هؼؼذا اف  ػر بوحلؼديٌ ظؼؼـ افعٌؼؼودة ِف زمؼؼـ حؼؼؿق قؾ لدالدًمػص 

.♠ 

ؼؼؼأخٌؼؼور اّج ؼؼ * لبـؼؼوء اهلقؽؼؼؼؾ ِف  ،♠ إظؼؼودة فًؼؼرة شؼؼؼؾقهق ادؾؼؼؽ وين:وف افث 

ب فشؼؼعٌف ،اكؼًؼؼوف ادؿؾؽؼؼي ثؼؼؿ   ،لافعٌؼؼودة ،لتدصؼؼقـف ألرصؼؼؾقؿ قط ؼً لًشؼؼ ،لتلديؼؼى افؼؼر 

ً   ،ألرصؾقؿ  ٌل إػ بوبؾ.لاف

 لإظودة بـوء اهلقؽؾ. ،لإظودة بـوء ادذب  ،افعقدة مـ بوبؾا: ري زَ ظٌ * 

لاـتشؼوؽ  ،قر ألرصؼؾقؿلإظودة بـوء ًشؼ ،عىلؿقودتف فؾش   ،شرة كحؿقو قو:ؿٌ حَ كٌ  *

ب. ،يعي مـ جديدشػر افؼ    لظقدة افشعى إػ افر 

لًتؼدب ر ظـويؼي ال  ،ؽ افًػؼرسؾيؼمؼـ مٌ ج تتؼزل   بـؼل إها قؼؾ،ي ؾتؼوة مؼـ ص  ؿٌ  ر:تٌ أَش  *

)أشؼؼتر هؼؼل افشخصؼؼقي ادرشؼؼقمي  أق تـؼؼؼذ هؼؼذك افػتؼؼوة بشؼؼجوظتفو صؼؼعٌفو مؼؼـ ا؟بؼؼودة.

 (.Starbucksظذ مورـي افؼفقة 
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ٌؿق ي ل اّشػور (4)   .يي  رٌ عَ افش  احٌلؽي

 بف ادصو ى افؽثرة. ٍؾ ي رجؾ حوف  حتٌ ص  ؿٌ  قب:أج   *

ؼؼؼؼزامر: * ؼؼؼؼؼمـفؼؼؼؼؼؼو اّنوصؼؼؼؼؼقد لافت   ،ؿصؼؼؼؼؼؼو د ديـقؼؼؼؼؼي ادؼ صؼؼؼؼؼؼو   ؾقات لافـ ًؼؼؼؼؼؼوبق  لافص 

 ات.ق  ًٌ لافـ 

ؼؼؼؼوـ: * يـقؼؼؼؼؼي لاّخ ؿقؼؼؼؼؼؼي ِف ؿوفؼؼؼؼؼى مؼؼؼؼؼؼـ اّمثؼؼؼؼؼؼوـ عؼؼؼؼؼؼوفقؿ افد  جمؿقظؼؼؼؼؼؼي مؼؼؼؼؼـ افت   اّمثؼ

ؿ.  لاحٌلؽي

ؼ ا بعض اّؾؽور افػؾًػقي افتل يؼػ أمومفؼو ا؟كًؼوق حؼو ره  اجلومعي: * ؾ لهؼق يتلم 

 تـوؿضوت احلقوة.مً 

ؼؼ كشؼؼقد ا؟كشؼؼود: *  ً ؼؼؼؿصؼؼو د ًمتٌودفؼؼي، يؼؼرم ادًػ ب رلق أن  و ؿصؼؼو د رمزيؼؼي ظؼؼـ افؼؼر 

مؼؼؼـ ادعؼؼؼرلؽ أق كشؼؼؼقد ا؟كشؼؼؼود يتؼؼؼؼقن ل)لافؽـقًؼؼؼي. ♠  أل ادًؼؼؼق  ،لصؼؼؼعٌف

ب ادًؼؼؼقحققق لافقفؼؼقد ظؼؼؼذ ريوت اجلـًؼؼقي افػووؼؼؼحي، ليتفؼؼر  ؼظؼؼذ افؽثؼؼؼر مؼؼـ افت صؼؼؼ

ؼؼؼؼؼ  ً ء مؼؼؼؼؼؼـ أخػؼؼؼؼؼؼوظ هؼؼؼؼؼؼذا افًؼؼؼؼؼؼػراف ؼؼؼؼؼؼ 6قا هؼؼؼؼؼؼذك  ق  إمزيؼؼؼؼؼؼي، أن و ؿصؼؼؼؼؼؼو د رفؼؼؼؼؼذفؽ يؼقفؼؼؼؼؼؼقق إن 

 .(أخرم لفؽـ معوقى  ،اّفػوظ فقس ادؼصقد مـفو معوكقفو احلرؾقي

 .ٌقيياّشػور افـ  (3)

ف ؼؼؼؼد  كٌؼؼؼل ًيرشؼؼؼؾف ال فشؼؼؼعٌف فقؼؼؼدظقهؿ حلقؼؼؼوة اُشؼؼؼتؼومي لافعؼؼؼدـ. ليً  وء:قي عٌ إَصؼؼؼ *

بؼؼؼزظؿ ادًؼؼؼقحقغ، لبعضؼؼؼفو ظؼؼؼـ افـٌؼؼؼل  ؿؼؼؼد  ♠، بعضؼؼؼفو ظؼؼؼـ ادًؼؼؼق  كٌؼؼؼقات

ؼؼشؼؼؼػر إصؼؼعقوء يتؼؼقن ظؼؼؼذ كً ) بؼؼزظؿ ادًًؼؼؾؿغ! ☺ ؼؼق  ًٌ مؼؼؼوق، آخؼؼر افز   ي بـٌؼؼؼٍل ات خوح 

ؼؼؼؼؼؼتػًؼؼؼؼؼؼرهو بوخلطؼؼؼؼؼؼل فتؽؼؼؼؼؼقق كً  ـؼؼؼؼؼوؿ افؽثؼؼؼؼؼؼر مؼؼؼؼؼؼـ افـ صؼؼؼؼؼقص يؼؼؼؼؼؼتؿٍ لهً  ات ظؼؼؼؼؼؼـ ادًؼؼؼؼؼؼق  ق  ًٌ

س  ،حوـ لفؽـ ظذ ـٍؾ ♠،  شػر إصؼعقوء افـٌؼل مؼـ أهؼٍؿ أشؼػور افؽتؼوب ادًؼؼد 
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  ً  .(قاءظذ ا؟ض ؾ بوفـًٌي فؾؿًقحقغ لافقفقد ظذ اف

ؼؼؼؼمٌ إرَ  * قع إفقؼؼؼؼف لظٌودتؼؼؼؼف لحؼؼؼؼدك، لًيـؼؼؼؼذر ًجؼؼؼؼفقؼؼؼؼدظق صؼؼؼؼعٌف فؾر   كٌؼؼؼؼل ًيرشؼؼؼؼؾف الً  وء:قي

ي بًؼؼؼٌى خطق ؼؼؼ (ؾ.ف 142)شؼؼؼـي  بؼؼؼدمور ألرصؼؼؼؾقؿ، لهؼؼؼل افؽورثؼؼؼي افتؼؼؼل لؿعؼؼؼً ؾعؼؼؼ ه 

ؼ ؼؼ ،عى لظٌؼؼودة اّلثؼوقافش  ؼكً  ولفؽـؼؼف يتضؼؿـ أجضه  ليتحؼدث ظؼؼـ ظفؼؼدى  ،عيشؼؼج  ات مً ق  ًٌ

ؼؼؼؼؼؿ أحؼؼؼؼؼحوب هؼؼؼؼؼذا افعفؼؼؼؼؼؼد ادًًؼؼؼؼؼؼو) يؼؼؼؼؼرتٌط ؾقؼؼؼؼؼف ال بشؼؼؼؼؼعٌف. جديؼؼؼؼؼدى  ؾؿقق يزظؿؼؼؼؼؼقق أن 

اجلديد، لادًقحققق يعتؼدلق أنؼؿ أحؼحوب هؼذا افعفؼد اجلديؼد، لافقفؼقد يعتؼؼدلق 

د تديؼؼؼؼؼد فعؼؼؼؼؼدهؿ افؼؼؼؼؼؼديؿ مؼؼؼؼؼع ال، لافؼؼؼؼؼذن ـؼؼؼؼؼوق بؼؼؼؼؼغ ال  أق هؼؼؼؼؼذا افعفؼؼؼؼؼد اجلديؼؼؼؼؼد جًمؼؼؼؼؼر 

 .(♠لإبراهقؿ 

ؼؼؼري مي  *
ثٌ ؼؼؼمٌ ل إرَ ا بللرصؼؼؼؾقؿ مؼؼؼـ  ؿصؼؼؼو د رثؼؼؼوء يـؼؼؼقح ؾقفؼؼؼو افؽوتؼؼؼى ظؼؼؼذ مؼؼؼو حؼؼؼؾ   وء:قي

 خراب.

ب  ،رشو ؾ حتذير بتدمر لخراب صؼومؾغ ّلرصؼؾقؿ وـ:قي ؿٌ زَ حٌ  * لزلاـ جمؼد افؼر 

عي ظؼـ ظفؼد عً ؼ بًش ات تتعؾ  ق  ًٌ مـفو، لكً  قب ًُمتؾػي جمؼولرة فػؾًؼطغ، ثؼؿ كٌؼقات ًمشؼج 

يتؼؼؼقن ظؼؼؼذ مؼؼؼؼوضع ؿؼؼؼد ) لرلح جديؼؼؼدة يؿـحفؼؼؼو ال فشؼؼؼعٌف. ،لؿؾؼؼؼى جديؼؼؼد ،جديؼؼؼد

 .(ـًقي ادقجقدة ِف شػر كشقد ا؟كشودتػقؾ اّفػوظ اجل

ؼؼاكَ دي  * بؼؼؼد  يً  وـ:قي مؼؼـ اُوؼؼطفود لثٌؼؼوت اّمـؼؼوء، لحػؼؼظ ز ،ف حؼؼقرة فشؼؼعى افؼؼر 

ب هلؼؼؿ لظـويتؼؼؼف  ؼؼؿ. أمؼؼؼو تػًؼؼر اّحؼؼؼ ف لافؼؼرؤم ؾؼؼؼرم ـثؼؼر مؼؼؼـ ادػًؼؼ ريـ أنؼؼؼو ؼافؼؼر 

ؼؼ  ًشؼؼ ُ  ؼً تقو  ؼؼؼ  أق  قط افقثـقؼؼؼي لشؼؼقودة ادًؼؼؼق . إ ـَ يؼؼرلق أن  ؼؼؼ ؼؼؼ وهـوفؼؼؽ مي ؼ كٌؼؼقات تتعؾ 

ب افؼؼؼديؿ. )هؼؼؼذا افًؼؼػر ًيعتؼؼز مؼؼـ أهؼؼؿ أشؼؼػور افؽتؼؼؼوب  بودًؼؼتؼٌؾ افٌعقؼؼد فشؼؼعى افؼؼر 

ؼؼبوفـ   ً ء، ليؼرم افؽثؼؼر مؼـ ادًؼؼؾؿغ أق  ًؼٌي فؾؿًؼقحقغ لافقفؼؼقد ظؼذ اف ؼؼ قا  ً ػر هؼذا اف
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ؼؼؼيتؼؼؼقن ظؼؼؼذ افؽثؼؼؼر مؼؼؼـ افـ   ؼؼؼق  ًٌ  مؼؼؼوق، لادًؼؼؼقحققق يؼؼؼرلق أق  آخؼؼؼر افز   ي بـٌؼؼؼٍل ات اخلوح 

ُ  ات ُ تتحد  ق  ًٌ هذك افـ   .♠( ظـ ادًق  ث إ

ف مؼـ خ هلؼو مؼث ه  ،خصؼقي ّحؼد اّنٌقؼوءاختٌؼورات مؼـ احلقؼوة افش   ع:قصي هً  *  ًيؼؼد 

ؼؼؼؼ  ٌ ؼؼؼؼدح عى فعفؼؼؼؼدهؿ مؼؼؼؼع افؼؼؼؼرب مثؼؼؼؼؾ خقوكؼؼؼؼي افزلجؼؼؼؼؼي ي ال لكعؿتؼؼؼؼف. ؾؼؼؼؼرم خقوكؼؼؼؼي افش 

ب صؼؼعٌف ثؼؼؿ يػؼؼت  هلؼؿ ضريؼؼؼ افتقبؼؼ ي لثهرهؼؼو لبؼؼوب فعفقدهؼو مؼؼع زلجفؼؼو. ؾقؼؼمدب افؼر 

ؼؼؼ هؼؼؼذا افؽؼؼؼ ف مؼؼؼـ مػفؼؼؼقف مًؼؼؼقحل بحؼؼؼً، لفؽؼؼؼـ احلؼقؼؼؼؼي  وافرجؼؼؼوء لاخلؼؼؼ ص. )ضٌعه

ؼؼ  ً ؼؼؼػر يتؼؼؼقن ظؼؼذ ؿٌ هؼؼل أق هؼؼؼذا اف ؼؼ أق   للهؼؼ، اي ؽريٌؼؼي جؼؼؼده ص   ً  ػر يؼؼؼلمرا؟هل ِف هؼؼؼذا اف

ة زاكقي! لأق يتخذ مـفو ألُد زكك!( هقصع بلق يتزلج  .امرأ

ؼؼؼؼ  أق   ق قؼؼؼؼؾ:يً  * هؼؼؼؼل ظ مؼؼؼؼوت  ،جلؼؼؼؼراد لجػؼؼؼؼوؽ اّرضمثؼؼؼؼؾ ا ،افؽؼؼؼؼقارث ًيقو 

ف هلؿ لً  ،قبيديـقكي ال فشعٌف، ؾقدظقهؿ فؾت    يي.عز  عي لمً شج  مً  اقده ظً لًيؼد 

ؼؼؼ * ف سخؼؼؼؼي مً  قس:ومً ظي ؼؼؼؼادظؼؼؼومل ِف ادً  دٍ يؼؼؼي ٌوؼؼؼؼدل  ًيؼؼؼؼد  ظؼؼؼـ افػؼؼؼؼؼر  وجتؿؼؼؼع، لدؾوظه

 قبي.لدظقة فؾت   ،لادظؾقف

ؼؼؼظً  * ؼؼؼ  نويؼؼؼي ـؼؼؼؾ ًمتؽؼؼؼز   حتؼؼؼذير دؿؾؽؼؼؼي أدلف ادـول ؼؼؼي فشؼؼؼعى و:يي دَ قبٌ ب، ًيقو  افؼؼؼر 

 لصومً.

ؼؼيً  * ف مل ًيؼؼؼدرؿ ّن ؼؼ 6ظىصؼؼ ال( ادًؼؼقحققق يزظؿؼؼؼقق أن ؼؼف ♠)يؼؼقكس  وق:قكي

ؼؼ أق    ٌ بؼؼؼف ال ،رؼافٌشؼؼؼ ي ال تشؼؼؼؿؾ ـؼؼؼٍؾ    ٌتؼؼؼف فؾجؿقؼؼؼع.  ا ًمظفؼؼؼره  ،لب خؼؼؼفل بؼؼؼزظؿفؿ، ؾلد 

ؼؼؼؼ  ً ؼؼؼؼيف يتؼؼؼؼقن ظؼؼؼؼذ تػوحؼؼؼؼقؾ لفؽـ ؼؼؼؼ ،ػر حؼؼؼؼغر حجؼؼؼؼهه )لهؼؼؼؼذا اف  هلؼؼؼؼو ظ ؿؼؼؼؼي بعؼو ؼؼؼؼد ًمفؿ 

ي  .ؾى(افػداء لافص   ادًقحقغ اخلوح 

ً  ق  ًٌ كً  و:قخي مٌ  *  لخراب ألرصؾقؿ بًٌى اخلطقي. ،ومرةات ظـ خراب اف
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ؼؼؼؼ * ؼ ؼؼؼؼؼؼ ،قط كقـؼؼؼؼؼؼقمؼً ؿصؼؼؼؼؼقدة ظؼؼؼؼؼؼـ ًشؼؼؼؼؼ قف:وًح كي ؼؼؼؼؼ  نويؼؼؼؼؼي افش  ف افر   ،ر  ؼًتقو  جؼؼؼؼؼؼوء لًتؼؼؼؼؼؼد 

 فؾؿممـغ.

ؼؼؼٌَ حي  * ب، يٌؼؼؼؼدأ بٌ ٌحؼؼؼؼؼ قؾ:ًؼؼ ر بؼؼؼؼؼغ افـٌؼؼؼؼل لافؼؼؼؼؼر  ط افظؼؼؼؼؼودغ افـٌؼؼؼؼل إزاء تًؼؼؼؼؼؾ   رةٌحؼؼؼؼؼقا

ب لحدك.ف يـتفل بـغؿي افث  لافط غوة، فؽـ   ؼي ِف افر 

قي حي  * ـَ عي.ظً لً  ثؿ   ،قبيلدظقة فؾت   ،ور ألرصؾقؿمي ات ظـ دي ق  ًٌ كً  و:ػي  قد ًمشج 

ؼؼؼحي  * ٌٍ ظؼؼؼذ اشؼؼؼؼتؽهـ بـؼؼؼؼوء اهلقؽؼؼؼؾ ل:ج  ب  ،رشؼؼؼؼو ؾ ؿصؼؼؼؼرة ؾقفؼؼؼو حؼؼؼؼ للظؼؼؼؼد افؼؼؼؼر 

 بوفزـي.

 ات.ق  ًٌ ـ اف ، لجمؿقظي مـؤم ظـ إظودة بـوء ألرصؾقؿقظي مـ افر  جمؿ و:ي  رٌ ـي زي  *

ؼؼؼ ل:ٌخؼؼؼ ي مي  * بًجؼؼؼقبؼؼؼي لافر  عى فؾت  دظؼؼؼقة فؾؽفـؼؼؼي لفؾش  ، لجمؿقظؼؼؼي مؼؼؼـ قع إػ افؼؼؼر 

ات ًٌق   .افـ 

 .ؼوڤبقـريؼاّشػور افؼوكقكقي افثوكقي أل اّ (1)

مـ  ؼؼؼؼذك ـؼؼؼؼوؿ ضقا ؼؼؼؼػ تؼؼؼؼمافؽـؼؼؼؼو س لافطقا ؼؼؼؼػ، ؾفً  وختؾػؼؼؼؼً ظؾقفؼؼؼؼالهؼؼؼؼل أشؼؼؼؼػور 

ؼؼؼؼألتؼؼؼؼرم  ،اّشؼؼؼؼػور تن  ـً هؼؼؼؼؼذك  ـؼؼؼؼوؿ ضقا ؼؼؼؼػ تؼؼؼؼممـ أق  ، لهً وبؼؼؼؼوت ًمؼؼؼؼقحك  ؼؼؼؼو مؼؼؼؼـ الو 

 ـتؽؾ ؿ ظـ هذك افؽتوبوت بـقع مـ افت ػصقؾ ؾقه بعد.رة، لشزل  ؾي لمً ر  اّشػور ً  

ؼؼؼ 1 ٌ  ضقبقً أل ضقبقو ؼ س افز  ظذ افص   : لهق شػر ي لاج افؼذن يؼؼقف دؿي، لًيؼد 

 ؼقم.ظذ حقوة افت  

 ي ؾتوة أنؼذت صعٌفو، مثؾ أشتر، بشجوظتفو لتؼقاهو.ص  ؿٌ  :هيقديًؼؼؼؼ  4

ؼؼؼؼ  4 ف ٌشؼؼادؽؼؼؼوبقغ اّلـؼ فـضؼؼوـ افقفؼؼؼقد بؼقؼؼودة ادؽؼؼؼوبقغ  وتوريقهؼؼؼ  ًّ جٌ : لهؼؼق ًيؼؼؼؼد 

جديؼؼد، لتطفؼؼر لاكتصؼؼور هيؼقذا ادؽؼؼود، لبؼؼدء اُحتػؼوـ بعقؼؼد افت   ،افًؼؼؾقؿقغ دٍ ٌوؼ
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 ألرصؾقؿ لبـوء ادذب . 

ف كظرة رلحقي ّحداث افت  ادؽوبقغ افثوينؼؼؼؼ  3 وريخ، لًيٌغ  رظويؼي ال : لهق ًيؼد 

 لؿدشقي اهلقؽؾ.

 ػس بوحلؽؿي ا؟هلقي.: يتحدث ِف حقوؽي صعريي ظـ بـوء افـ شػر احلؽؿيؼؼؼؼ  1

خؼؼ  2 ؿيشقع بـ شرا ف ِف حقوؽي صعريي جمؿقظي ـٌرة مـ احٌلؽي لحديٌ  ،: ًيؼد 

 ث ظـ جمد ال.يتحد   ثؿ   ،و ؾظـ افػض

ً  : لهق شػر رؤلن يقن رشوفي فؾؿًٌقغ فؾت  بورلخؼؼؼؼ  3 ؼؿ يعي لرؾؼض ؽ بوفؼ 

 اّلثوق.

ـًؿؾحؼؼ فًؼػر مًجعؼً  ،شو ؾ لاّحؼ فؾقات لافر  بو؟ووؾي إػ جمؿقظي مـ افص  

ؼؼؼل تًؼؼؼٌقحي افػتقؼؼؼي افث ثؼؼؼي ِف أتؼؼؼقق افـؼؼؼور، لؿٌ  ش،أشؼؼؼتر» ؼؼؼص  ي افعػقػؼؼؼؼي، وب  ي شقشؼؼؼـي افش 

 ش.داكقوـ»مًجعً ـؿؾحؼ فًػر  ،لحؽؿي داكقوـ

 .: افعفد اجلديدوثوكقه * 

 .افٌشو ر أل اّنوجقؾ اّربعي (1)

ؼؼؼؼ*  ؼؼؼؼكي ك: بشؼؼؼؼورة أل إكجقؼؼؼؼؾ مت  ؼؼؼؼ ، لـؼؼؼؼ فو ♠ ادًؼؼؼؼقٌ   لحقؼؼؼؼوةً  ًى ًي ؼ  ي  ٌؼ ظؼؼؼؼـ حتي

ات افعفد افؼديؿ  ًٌق   بوظتٌورك ادًق ، ادؾؽ، افذن يـتظرك افقفقد.ًك

ـٌقف مع افت   ،ِف حقوؽي ًُمتِّصة♠  ادًقٌ   حقوةً إكجقؾ مرؿس:  بشورة أل* 

 حوجوت افٌؼيي. بًد  ف ظذ اهتهم

ؼؼؼؼؼي، ♠،  ادًؼؼؼؼقٌ   حقؼؼؼؼوةً بشؼؼؼورة أل إكجقؼؼؼؼؾ فقؿؼؼؼؼو: *  ِف دراشؼؼؼي توريقؼؼؼؼي ًمدؿ 

م  ادًخؾ ص افذن جوء فقػتدن افٌؼيي.ف ظذ أن ف ًتؼد 
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تؼؼؼؼؼف ، مؼؼؼؼؼ♠ ادًؼؼؼؼؼقٌ   حقؼؼؼؼؼوةً بشؼؼؼؼؼورة أل إكجقؼؼؼؼؼؾ يقحـؼؼؼؼؼو: *  ع تػصؼؼؼؼؼقؾ ِف ًمعزا

راتف مع افقفقد.  لحقا

ًشؾ (4)  .أظهـ افر 

ؼؼؼؼؼؼ ،شؼؼؼؼؼؼجؾ فـؿؼؼؼؼؼؼق افؽـقًؼؼؼؼؼؼي اّلػ*   ً إػ  ثؼؼؼؼؼؼؿ   ،ومرةمؼؼؼؼؼؼـ ألرصؼؼؼؼؼؼؾقؿ إػ افقفقديؼؼؼؼؼؼي ؾوف

 أؿىص ب د افعومل.

 .رشو ؾ بقفس (4)

ف افعؼو ؼؼؼد ادًؼؼؼقحقي اّشوشؼؼؼؼقيافرشؼؼؼوفي إػ ــقًؼؼؼؼي رلمؼؼؼو*  افتؼؼؼل لوؼؼؼؼعفو  : ًتؼؼؼؼؼد 

 بشعى إها قؾ. خوص   زءى مع ًج  ،ؿع ِف حقوة ادممـغطٌقؼ افعلافت   بقفس،

بعؼؼؼؼض افؼضؼؼؼؼويو  : ًيعؼؼؼوفٍ ؾقفؼؼؼؼو بؼؼؼقفسـثؼؼؼؼقسيافرشؼؼؼوفي اّلػ إػ ــقًؼؼؼؼي ـقر* 

 لادشوـؾ.

ؾطوكف ظؼؼؼـ ًشؼؼؼؼ : يتحؼؼؼدث ؾقفؼؼؼو بؼؼؼقفسـثؼؼؼقسيافرشؼؼؼوفي افثوكقؼؼؼي إػ ــقًؼؼؼي ـقر* 

 ليٌ ظذ افعطوء.، ـرشقـ

لدحؼؼؼؼض  ،ق ادًؼؼؼؼقحل افؼؼؼؼؼقيؿ: إيضؼؼؼؼوح فإليؼؼؼؼهافرشؼؼؼؼوفي إػ ــؼؼؼؼو س ؽ ضقؼؼؼؼي* 

 ا ع افقفقديي.عوفقؿ افتل تدظق إػ افعقدة إػ افؼ  افت  

ادًؼؼؼؼقحل افؼؼؼؼذن  اخلؼؼؼؼ صظؼقؼؼؼؼدة  : حؼؼؼؼديٌ ظؼؼؼؼـافرشؼؼؼؼوفي إػ ــقًؼؼؼؼي أؾًؼؼؼؼس* 

 .لوعف بقفس

ً  افرشوفي إػ ــقًي ؾقؾٌل*  تًٌ ِف اف ـً  ـ.جَ : رشوفي 

لظؼؼؼؼؼـ ، ♠رشؼؼؼؼؼوفي تؼؼؼؼؼتؽؾ ؿ ظؼؼؼؼؼـ ادًؼؼؼؼؼق   :ـؾؼؼؼؼؼقدافرشؼؼؼؼؼوفي إػ ــقًؼؼؼؼؼي * 

 .افًؾقؿ ادًقحل، لافص ة
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: رشوفي تشجقع فؾؿممـغ ادضطفديـ، افرشوفي اّلػ إػ ــقًي تًوفقكقؽل*  

 مع إيضوح بعض احلؼو ؼ ادتعؾؼي بؿجلء ادًق  افثوكقي.

ؼافرشوفي افثوكقي إػ ــقًي تًوفقكقؽل*  قؼوت، : رشوفي تشجقع ِف مقاجفي افض 

 لحديٌ ظـ جملء ادًق  افثوكقي.

 .: رشوفي تشجقع خلودف صوب  فرشوفي اّلػ إػ تقؿقثولسا* 

ٌ  افرشؼؼؼوفي افثوكقؼؼؼي إػ تقؿقثؼؼؼولس*  ظؼؼؼذ ادثؼؼؼوبرة لحػؼؼؼظ  : رشؼؼؼوفي تشؼؼؼجقع لحؼؼؼ

 اّموكي.

لهق يعؿؾ ظذ تـظقؿ افؽـو س ش تقطس»: رشوفي فتشجقع افرشوفي إػ تقطس* 

 ش.ـريً»ِف جزيرة 

 ظٌدك»فقعػق ظـ ش ؾؾقؿقق فًقدا»إػ  : رشوفي مـ بقفسافرشوفي إػ ؾؾقؿقق* 

 ش.أنًقؿقس

كقؼؼؼؼغ*   ،لذح فرمؼؼؼقز افعفؼؼؼؼد افؼؼؼؼؼديؿ ،: دؾؼؼؼؼوع ظؼؼؼـ ادًؼؼؼؼقحقيافرشؼؼؼوفي إػ افعزا

 أق ـفـقت افعفد افؼديؿ لذبو حف ترمز إػ ادًق . وحه قو  مً 

 .يافرشو ؾ افعوم  ( 3)

ق لـقؼػ جيؼؼى أ ،قاحل افعؿؾقؼي ِف احلقؼوة ادًؼقحقي: تتـؼولـ افـ ؼؼرشؼوفي يعؼؼقب* 

 تؽقق حقوة ادممـغ ـلؾراد، لـذفؽ ِف ادجتؿع.

 ؿغ.تلخ  : رشوفي تشجقع فؾؿًقحقغ ادً رشوفي بطرس اّلػ* 

ٌٍ ظؼذ افث   ،ؿؼغ افؽذبؼيعؾ  : رشؼوفي حتؼذير مؼـ ادً رشوفي بطؼرس افثوكقؼي*  ٌؼوت لحؼ

ً   ،ِف ا؟يهق  فر ِف اكتظور جملء ادًق  ثوكقي.لاف
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ؿؼؼؼؼؼغ عؾ  لحتؼؼؼؼؼذير مؼؼؼؼؼـ ادً  ،ظؼؼؼؼؼـ ثٌؼؼؼؼؼوت ادؼؼؼؼؼممـغ: حؼؼؼؼؼديٌ رشؼؼؼؼؼوفي يقحـؼؼؼؼؼو اّلػ* 

 افؽذبي.

 .: رشوفي ثـوء فًقدة ّموكتفو ل لؾو فو فؾحٍؼ رشوفي يقحـو افثوكقي* 

ؼؼؼو افثوفثؼؼؼؼؼي*  ًؼؼؼؼؼـ وؼؼؼؼؼقوؾتف لًح  ،ّموكتؼؼؼؼؼفش ؽؼؼؼؼؼويس»ؼ : رشؼؼؼؼؼوفي ثـؼؼؼؼؼوء فؼؼؼؼؼرشؼؼؼؼؼوفي يقحـؼؼ

   لحتذير مـ صخص هيقم افر وشي. ،فغتجق  يـ ادً ٌؼ  فؾؿً 

 ؿغ افؽذبي.عؾ  لحتذير مـ ادً  ،ٌوت ِف ا؟يهقث  : دظقة فؾرشوفي هيقذا* 

 .رؤيو يقحـو اف هقِت (1)

ؼيؼرم ـثؼرلق مؼـ ادً  ،قز ـثؼرةًمؼؾقفؼو رً  جمؿقظي مـ افرؤم*  ؼػن  و ًتعؼز  ظؼـ يـ أن 

ؼؼؼؼؼؼؼ ،رة ادًؼؼؼؼؼؼؼق  لصؼؼؼؼؼؼؼعٌف ظؼؼؼؼؼؼؼذ مجقؼؼؼؼؼؼؼع ادؼؼؼؼؼؼؼؼولمغؼكصؼؼؼؼؼؼؼ  ً هء اجلديؼؼؼؼؼؼؼد لاّرض لحتؼقؼؼؼؼؼؼؼؼ اف

  ُ ف كً ن  افٌعض يرلق أ  أق  اجلديدة، إ  ًتؼٌؾ.ات ظـ أحداث ادً ق  ًٌ ف ًيؼد 

يمؾحقطي لؿوظدة *  ا ًمفؿ   :جده

شؼقر  ، ؾؾعؾ ؼؽ ُ حتػؼظ أشؼهء ـؼؾ  هؼذك اّشؼػور ػظ أشهء ـؼؾ  حٌ رهؼ كػًؽ بٌ ُ تً 

ءة أشؼؼؼؼؼه فو، لمؼؼؼؼؼع افقؿؼؼؼؼؼً شؼؼؼؼؼتجد كػًؼؼؼؼؼؽ حتػؼؼؼؼؼظ  ؾؼؼؼؼؼؼط اـتؼؼؼؼؼٌػ افؼؼؼؼؼؼرآق افؽؼؼؼؼؼريؿ!  بؼؼؼؼؼؼرا

 .ةعوكومً  بعضفو دلق أن  

ؾ بؼؼؼغ أشؼؼؼػور إفقؼؼؼؽ افؼوظؼؼؼدة ادث افعفؼؼؼد »وفقؼؼؼي افتؼؼؼل مؼؼؼـ خ هلؼؼؼو شتًؼؼؼتطقع أق ًتػؼؼؼر 

 .شاجلديدافعفد »أشػور لش افؼديؿ

ػر يتقن ظذ ـؾؿي مؼـ هؼذك افؽؾؼهت اّربعؼي:  إذا  ً ش إكجقؼؾ»لجدت أق  اشؿ اف

تؼؼتؽؾ ؿ ظؼؼـ أشؼؼؼػور ؼؼؼؼؼؼؼ  قإذؼؼؼؼؼؼ ؾلنؼؼً  6شرؤيؼؼؼو»أل  شأظؼؼهـ»ؾؼؼؼ ق، أل ش رشؼؼوفي» ق، أل ًؾؼؼ

 .شافعفد افؼديؿ»تًؿقوت أخرم تؽقق ّشػور  أن   .ب  صؽ   شافعفد اجلديد»
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 مثوـ: 

أف مؼـ  ،شافعفؼد افؼؼديؿ»، فـعؼرؽ هؼؾ هؼل مؼـ بعؼض اّشؼػور أشؼهء شلذـر فؽؼؿ

 ؟!شافعفد اجلديد»

 !؟شاجلديدافعفد »أف  ،شافعفد افؼديؿ»مـ  شإكجقؾ يقحـو» :1س

ًجقع*  ؼؼ بؼوفر   ً ة وبؼيإػ افؼوظؼؼدة اف ؼؼػر ادطؼؼرلح ، لمؼؼع افـ ظؼؼر مؼؼر   ً أخؼؼرم إػ اشؼؼؿ اف

ماـ، شـجد ِف اُشؿ ـؾؿي   ً ـ  شإكجقؾ»ِف اف ؼػر مؼـ  ، م و يؼد  ً افعفؼد »ظؼذ أق  هؼذا اف

 !لُ صؽ   وؿطعه  شاجلديد

كقغ» :4س  !؟شاجلديدافعفد »أف  ،شافعفد افؼديؿ»مـ  شرشوفي افعزا

ًجقع*  ؼؼؼ بؼؼوفر   ً ءتـؼؼؼو فؽؾؿؼؼؼوبؼيإػ افؼوظؼؼؼدة اف د ؿرا ، شؼؼؼـعرؽ أن ؼؼؼف شرشؼؼؼوفي»ي ، بًؿجؼؼؼر 

 .شافعفد اجلديد»مـ 

 !؟شاجلديدافعفد »أف  ،شافعفد افؼديؿ»مـ  شزـريو»: شػر 4س

ًجقع*  ؼؼ بؼؼوفر   ً ؼؼػر ُ يتؼؼقن ظؼؼذ أن ـؾؿؼؼؼي وبؼيإػ افؼوظؼؼدة اف  ً ، لجؼؼدكو أق  اشؼؼؼؿ اف

، شؼؼؼؼػر قإذ 6شرؤيؼؼؼؼو»أل  شأظؼؼؼهـ»أل ش، رشؼؼؼؼوفي»أل  ،شإكجقؼؼؼؼؾ»مؼؼؼـ افؽؾؼؼؼؼهت افتوفقؼؼؼي: 

 !لُ صؽ   ومـ افعفد افؼديؿ ؿطعه  شزـريو»

 !؟شاجلديدافعفد »أف ش افعفد افؼديؿ»مـ  شؽقيـافت  »شػر  :3س

ًجقع*  ؼؼ بؼؼوفر   ً لمؼؼؼع ظؼؼدف ذـؼؼؼر أٍن ـؾؿؼؼي مؼؼؼـ افؽؾؼؼهت اّربعؼؼؼي  ،وبؼيإػ افؼوظؼؼؼدة اف

اادذـقريـ ِف افؼوظدة،   !لُ صؽ   وؿطعه  شافعفد افؼديؿ»مـ ش ؽقيـافت  »شػر  إذه
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ؼؼ ؾؼؼؿ أق  كحؼؼـ كع ء افًؼؼؼدي ظي ؼؼ ، لأق  ا(زءه ًجؼؼ 41) افؽؼؼريؿ: رآقد أجؼؼزا  :رآققر افًؼؼؼد ًشؼؼدي ظي

 .(قرةًش  113)

 !س؟ؼد  د أشػور افؽتوب ادً دي مو هق ظي  ِف ؽويي اُّهقي: ًمٌفؿٌّ شماـ 

ء افًؼؼؼؼرآق افؽؼؼؼريؿ،  يقجؼؼؼد خؼؼؼ ؽ بؼؼؼغ ادًًؼؼؼؾؿغ ؾؼؼؼقه يؼؼؼص   ُ لُ ظؼؼؼذ ظؼؼؼدد أجؼؼؼزا

ؼؼؼؼ ظل  .قركد ًشؼؼؼؼؼدي ظي ؼؼؼؼؼو مؼؼؼؼؼـ يؼؼؼؼؼد  ؼؼؼؼقعي يؼقفؼؼؼؼؼقق بقجؼؼؼؼؼقد شؼؼؼؼؼقر إوؼؼؼؼؼوؾقي، ؾتًؼؼؼؼؼتطقع أم  أق  افش 

ؼؼؼؿ يـػؼؼؼقق افت حريؼؼؼػ ظؼؼؼـ  ؼؼؼقعي ادًعؼؼؼوسيـ فؼؼؼسم أن  بـػًؼؼؽ أق تؼؼؼدخؾ ظؼؼؼذ مقاؿؼؼؼع افش 

 شقرة، ـه كؼقـ. 113افؼرآق افؽريؿ، لًيثٌتقق أن ف 

س! ادًقحقغ ؾقه يص  اّمر يتؾػ ظـد   افؽتوب ادًؼد 

س حؼقـ ظؼدد أشؼػور افؽتؼوب حقغًؼقبغ ضقا ػ اد وتخت ؾاهـوؿ   ؾؼنق   6ادًؼؼد 

 يتقن ظذ ظدد أشػور ًُمتؾػ ظـ افط و ػي اّخرم! ضو ػي هلو ـتوب ـٍؾ 

ش، افؽوثقفقؼؼؽ»لش، ـسذاّرثؼؼق»ادًؼؼقحقي:  قا ؼؼػمؼوركؼؼي بؼؼغ أصؼؼفر افط   إفؼؼقؽؿ

 .شافزلتًتوكً»ل

 :قيو ػي اّرثقذـًط  اف* 

ؼؼوين، شتؼؼقاةرلس» ؾٌوبؼؼووبعؼؼي فافت   ،رييؼادصؼؼش افؼٌطقؼؼي» هؼؼل افؽـقًؼؼي لمؼؼـ ؿٌؾؼؼف  افث 

ا؟يؼؼؼهق »تعـؼؼؼل: ل مؼؼؼـ أحؼؼؼؾ يقكؼؼؼوين،ش أرثؼؼؼقذـس»ـؾؿؼؼؼي ل افثوفؼؼؼٌ. شصؼؼؼـقدة» افٌوبؼؼؼو

ؼؼؼؼؼر، أق  ـؼؼؼؼؼؾ   .شًؼؼؼؼؼتؼقؿادً  ؼؼؼؼؼوريخ ادًؼؼؼؼؼقحل ادًٌؽ  ؼؼؼؼؼي بوفت  راشؼؼؼؼؼوت اخلوح   كجؼؼؼؼؼد حًؼؼؼؼؼى افد 

ؼؼ ظل أن  ، شاّرثؼؼقذـس»و هؼؼل افط قا ؼػ ادًؼؼقحقي ِف افًؼؼؼًرلق افث  ثؼؼي اّلػ ـوكؼؼً تؼؼد 

ي  ٛي  ذةًب الًٕ  خً طى ادذبلؼ ن  !ًس ْر  ال
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ظل أن: إحًؼؼى اشؼؼتخداف افؽؾؿؼؼؼي مؼؼـ افـ وحقؼؼؼي افؾ غقيؼؼي،   ق  هؼؼؼذك افط قا ؼؼػ اّلػ تؼؼؼد 

ؾقؿ ادًًتؼقؿ!ـؾ    ً و ـوكً ظذ ا؟يهق اف  فو أن 

ؼؼؼؼؼأمؼؼؼؼؼو  رؿقي لافؽـؼؼؼؼؼو س افغربقؼؼؼؼؼي ِف ؼبعؼؼؼؼؼد اُكشؼؼؼؼؼؼوؾ افؼؼؼؼؼذن حؼؼؼؼؼدث بؼؼؼؼؼغ افؽـؼؼؼؼؼو س افش 

ؿقي»ًتطؾؼ ظذ افؽـو س  شًقياّرثقذـ»افؼرق اخلومس ادق دن، أحٌحً  ، شافؼ 

ـ    ظذ ــو س بعقـفو. ـوشؿ دا

 شافؼٌطقي»، كؼصد افؽـقًي شاّرثقذـًقي»كحـ ِف مِّص، ظـدمو كؼقـ افؽـقًي ل

ؼؼؾ  شاّرثقذـًؼقي»ك ؼف تقجؼد ــؼؼو س أخؼرم ًتـًؼى إػ إاّرثقذـًؼقي، حقؼٌ  ِف افؼ 

 اّلشط لإؾريؼقو.

 :قيو ػي افؽوثقفقؽط  اف* 

ً ظؼـ افؽـؼو س  وبعي فؾػوتقؽوق، لهؼلت  ؽـو س افاف هل اّرثقذـًؼقي »افتؼل اكشؼؼ 

ؿقي ك بؼ  شافؼ   ف(.311ِف افؼرق اخلؼومس ادؼق دن ) شجمؿع خؾؼقدلكقي»بعد مو ًيًؿ 

ؼؼؼؼ»هؼؼؼذا اُكشؼؼؼؼوؾ ـؼؼؼوق بًؼؼؼٌى بعؼؼؼض اخل ؾؼؼؼوت افعؼو ديؼؼؼي بؼؼؼغ افؽـؼؼؼو س ل  شرؿقيؼافش 

 بعضفه افٌعض بًٌى هذك اخل ؾوت! شتؽػر»، لؿد ؿومقا بؼ شافغربقي»لافؽـو س 

(، اختؼؼورت فـػًؼؼفو و)افػوتقؽؼؼوق حوفقهؼؼ شرلمؼؼو»بر وشؼؼي ــقًؼؼي  شافغربقؼؼي»افؽـؼؼو س 

أل  شاجلومعي»أل ش افعودقي»، لهل ـؾؿي مـ أحؾ يقكوين، لتعـل: شافؽوثقفقؽ» اشؿ

ي»  .شافعوم 

 :قيو ػي افزلتًتوكتط  اف* 

ؼؼحديؼؼد ِف لبوفت   ،لق افقشؼؼطكرً ِف افًؼؼؼ  ً ودس ظؼؼؼ، ظـؼؼدمو ـوكؼؼً افؽـقًؼؼي افؼؼؼرق اف

ؼؼؼؼافؽوثقفقؽقؼؼؼؼي تً   قَ ًي
ت إػ أد   ،ؿومؼؼؼؼً ثؼؼؼؼقرة لنضؼؼؼؼؼي ،ألرلبؼؼؼؼوافؼؼؼؼٌ د لافٌعٌؼؼؼؼود ِف ظؼؼؼؼذ  رطٌ
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. هذا اُكشؼوؾ حدث شقي افغربقيافؽوثقفقؽ» افؽـقًي ظـ شافزلتًتوكً»كشؼوؾ ا

 .شرمورتـ فقث»بًٌى أـثر مـ صخص ؿودلا افث قرة وٍد افؽـقًي، مـ أبرزهؿ 

أل ش ً ؼؼؼتٍ» (، لمعـوهؼؼوProtestantمؼؼـ أحؼؼؾ إكجؾقؼؼزن ) شبرلتًؼؼتوكً»ـؾؿؼؼي 

ؼؼقا ظؼذ افؽـقًؼؼي  ّنؼؿ اظسوؼقا  6. لؿؼد ًأضؾؼؼؼ ظؾؼقفؿ هؼذا اُشؼؼؿشعؼسضمً » لاحتج 

 ، لرؾضقا بعض ظؼو دهو لضؼقشفو افؽـًقي.شقيفؽوثقفقؽا»

ؼؼؼؼتوكتل»هـؼؼؼؼؼؼؼوؿ أـثؼؼؼؼؼؼؼر مؼؼؼؼؼؼؼـ دلفؼؼؼؼؼؼؼي تعتـؼؼؼؼؼؼؼؼ ادؼؼؼؼؼؼؼذهى  ؼ ؼؼؼؼو»مثؼؼؼؼؼؼؼؾ:  شافزلتًؼؼ ؼ ؼ  ،شبريطوكقؼ

 .شافًقيد»ل ،شافدكهرؿ»ل ،شافـرليٍ»ل

يمؾحقطي *   :ًمفؿ 

 ،راتؼـؼؼؼوؿ افعشؼؼؼقا ؼؼؼػ ادًؼؼؼقحقي، لفؽؼؼؼـ هً قا ؼؼؼػ افؼؼؼث ث هؼؼؼل أصؼؼؼفر افط  هؼؼؼذك افط  

َؼؼؼؼفً ًصؼؼؼؼ»ضو ػؼؼؼؼي : مثؼؼؼؼؾ ادًؼؼؼقحقي اّخؼؼؼؼرم، قا ؼؼؼؼػبؼؼؼؾ اد ؼؼؼؼوت مؼؼؼؼـ افط   ضو ػؼؼؼؼي ش، كقي قد هيي

«  ً ر»ضو ػي ش، ادقرمقق»ضو ػي ش، غٌتق  اّدؾـتًً اف  .لؽرهؿ افؽثر ،شكيادقا

داخؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾ ضو ػؼؼؼؼؼؼؼؼؼي  :ختؾػؼؼؼؼؼؼؼؼؼي، ؾؿؼؼؼؼؼؼؼؼؼث ه ورات ادً ق ؼؼؼؼؼؼؼؼؼُؽ مؼؼؼؼؼؼؼؼؼـ افت  ضو ػؼؼؼؼؼؼؼؼؼي اِ داخؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾ ـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾ  

ؼؼؼ ي!تؾػؼؼؼأل ــقًؼؼؼي ًُم  أخؼؼؼػ تقؼؼؼور 11ظؼؼؼـ حؼؼؼقا   كجؼؼؼد مؼؼؼو ُ يؼؼؼؼؾ   شافزلتًؼؼؼتوكً» و ّن 

ً  وػ بٌص تت    ش.اّرثقذـس»لش افؽوثقفقؽ»ظذ ظؽس  أل افر  وشي، ؾطيكعداف اف

ؼؼؼؼؼ»ضو ػؼؼؼؼؼي  عتؼؼؼؼؼز ـؼؼؼؼؾ  تً  ث، ؾقا ؼؼؼؼؼػ افؼؼؼؼؼث  و ديؼؼؼؼؼي بؼؼؼؼؼغ افط  خت ؾؼؼؼؼؼوت ظؼاهـؼؼؼؼوؿ ل  شوديـه

ؿ  وًُمتؾػه  ًمًتؼ ًّ   !رلق بعضفؿ افٌعضؽػ  يً ظـ اِخر! ذفؽ ّن 

ٍد ادر قي لادًؿقظي، (1)ىتً ر ِف افؽً لهذا افؽ ف ًمًط   ؾ ظز ادقا  !(4)لًمًج 

                                      
و :  ((1  مـ افت ػصقؾ حقـ اُخت ؾوت افعؼو ديي بغ افط قا ػ افث  ث، راجع افؽتوبوت افت 
فؾٌوبو صـقدة ش ادًؼورقاف هقت »دزيدى

 فنأنٌو ؽريغقريقس.ش مقشقظي اف هقت ادًؼورق»فؾؼٍس إبراهقؿ ظٌد افًقد، ش افًػًرلؾ افعؼقديي بغ ادذاهى ادًقحقي»افثوفٌ، 

 ( افػقديقهوت افتوفقي:YouTubeصوهد ظذ مقؿع يقتققب ) ((4

= 
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ـ  شؼؼؼؼؼـًل  ظؼؼؼؼؼدد ؾؼؼؼؼؼقه يؼؼؼؼؼٍص وت بؼؼؼؼؼغ هؼؼؼؼؼذك افط قا ؼؼؼؼؼػ افؼؼؼؼؼث  ث خت ؾؼؼؼؼؼز اِق ظؼؼؼؼؼذ اُر

س»ِف ًكًؼؼؼؼخ  خؼؼؼت ؽاُأن  اّشؼؼؼػور ؾؼؼؼؼؼط،  ش،اّرثؼؼؼؼقذـس»بؼؼؼؼغ  شافؽتؼؼؼوب ادًؼؼؼؼؼد 

 ش.افزلتًتوكً»لش، افؽوثقفقؽ»ل

 ً   ثقا ػ افث  س بغ افط  ؼد  اخت ؽ ظدد أشػور افؽتوب اد

 

 
 افػرؾ افزلتًتوكً افؽوثقفقؽ اّرثقذـس

ؼؼؼؼديؿ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼؼؼؼد افؼؼؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  افعفؼؼ

ؼؼؼؼد ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼؼؼؼد اجلديؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  افعفؼؼ
 

 شؼػر 32

 شؼػر 43

 شػر 32

 شػر 43

 شػر 45

 شػر 43

3 

- 

ؼؼؼؼقع ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ادجؿؼؼ
 

 3 شػر 22 شػر 34 شؼػر 34

(شػره  34)د أشػورك: دي ؾي ظي مًج  ،ممـقق بؽتوبيً  اّرثقذـس*   .ا

(شػره  34)د أشػورك: دي ؾي ظي مًج  ،يممـقق بؽتوب افؽوثقفقؽ*   .ا

(شػره  22)د أشػورك: دي ؾي ظي مًج  ،يممـقق بؽتوب افزلتًتوكً*   .ا

شؼي»ؾ بغ جمؿؼقع ظؼدد اّشؼػور ًهـوؿ ؾورؼؼؼؼ   شاّرثؼقذـس»ممـ  ؼو افتؼل ًيؼ شادًؼد 

                                      
= 

  http://goo.gl/0owk1Yؼؼؼ اّنٌو صـقدة افثوفٌ  افزلتًتوكً هؾ يدخؾقق افًهء؟

  http://goo.gl/fsWWCyؼؼؼ اّنٌو بقشقن  اّرثقذـز يؽػر افؽوثقفقؽ لافزلتًتوكً

  http://goo.gl/DtM2wdؼؼؼ اّنٌو بقشقن  يؼقـ افطقا ػ اّخرم مش داخؾغ ادؾؽقت

 ؼؼؼ اّنٌو بقشقن فعـي ال ظذ ظؼو د افؽوثقفقؽ

  http://goo.gl/SwLfkU اجلزء اّلـ

  http://goo.gl/YXBhzG اجلزء افثوين

 ( فتحصؾ ظذ افرلابط بـػًؽ.Googleجؾ )أل ابحٌ ظـ ظـوليـ افػقديقهوت ظز مقؿع جق

http://goo.gl/0owk1Y
http://goo.gl/fsWWCy
http://goo.gl/DtM2wd
http://goo.gl/SwLfkU
http://goo.gl/YXBhzG
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ؼؼؼؼتوكً»ممـ  ؼؼؼؼؼو (، لافتؼؼؼؼؼل ًيؼؼؼؼؼا ٌشؼؼؼؼؼَػره  34مؼؼؼؼؼـ كوحقؼؼؼؼؼي ) شافؽوثقفقؼؼؼؼؼؽ»ل  22) شافزلتًؼ

ـ ٌوؼؼَؿـ (أشؼؼػور 3)هؼؼذا افػؼؼورؾ ظٌؼؼورة ظؼؼـ ل ،(ا ٌشؼَػره  افعفؼؼد »، يضؼؼعفؿ افػريؼؼؼ اّل 

ـ   شافؼؼؼؼديؿ افػريؼؼؼؼ افثؼؼؼوين يؼؼؼرؾض اظتٌؼؼؼور  )راجؼؼؼع ؿو ؿؼؼؼي أشؼؼؼػور افعفؼؼؼد افؼؼؼؼديؿ(، لفؽؼؼؼ

س»هذك اّشػور ـجزء مـ   . هذك اّشػور هل:شافؽتوب ادًؼد 

 .ضقبقو .1

 .هيقديً .4

 .شراخحؽؿي يشقع بـ  .4

 .بورلخ .3

 .احلؽؿي .1

 .لـغ اّقادؽوب .2

 .غ افثوينقادؽوب .3

اّشؼؼؼؼؼػور  هؼؼؼؼذك داؾعقق ظؼؼؼؼؼـًيؼؼؼؼش افؽوثقفقؼؼؼؼؼؽ»لش اّرثؼؼؼؼقذـس»ادًؼؼؼؼقحققق  .4

ؼؼ  ً ؼؼإليؼقفؼؼقق  ،ٌعياف ـ   ، بؼؼقحل مؼؼـ القبؼؼي مؽت ون   يؼقفؼؼققش افزلتًؼؼتوكً»لفؽؼؼ

 !، لفقًً مقحك  و مـ ال رةزل  ؾي لمً ر  ً  إق  هذك اّشػور 

اّشؼؼؼؼػور »ًيطؾؼؼؼؼؼقق ظؼؼؼؼذ هؼؼؼؼذك اّشؼؼؼؼػور ظٌؼؼؼؼورة  شافؽوثقفقؼؼؼؼؽ»ل شاّرثؼؼؼؼقذـس»

و أشػور إ :، أنشافؼوكقكقي افثوكقي ٌيؼؾ افؽـقًؼ ورشؼؿقه  شمؼٌقفؼي»أل  شؿوكقكقؼي»ن  ي، مؼـ ٌؿ

ك بؼؼ  ؼو ًمؼقحك  ؼو مؼـ ال، لفؽـ فؼو دخؾؼً مؼؼو ًيًؼؿ  س»لأن  أن  شؿؼوكقق افؽتؼوب ادًؼؼؼد 

شي»ؿو ؿي اّشػور  ٌيؼؾ افؽـقًؼي، ِف مرحؾؼي  شادؼٌقفي»ل  شادًؼد  رة  شثوكقؼي»مـ ٌؿ ًمتؼلخ 

 ظـ جمؿقظي اّشػور افؼوكقكقي اّخرم.
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ؼؼؼؼتوكً»ادًؼؼؼؼؼؼقحققق   ؼ ؼؼؼؼؼؼؼاّشؼؼؼؼؼؼؼػور ا هؼؼؼؼؼؼؼذك طؾؼؼؼؼؼؼؼؼقق ظؼؼؼؼؼؼؼذيً ش افزلتًؼؼ  ً صؼؼؼؼؼؼؼطؾ  ٌعي مً ف

ؼؼ»أل ش ُمػؼؼل»، لهؼؼل ـؾؿؼؼؼي مؼؼـ أحؼؼؾ يقكؼؼوين، لتعـؼؼل ًفغؼؼؼيه شوؼؼؼڤؼأبقـريؼؼ»  ٌ ـ  شلًُم ، لفؽؼؼؼ

ؼؼؼؼؼؾ ادًؼؼؼؼؼقحقغ فإلصؼؼؼؼؼورة إػ مؼؼؼؼؼو هؼؼؼؼؼق  وافؽؾؿؼؼؼؼؼي ًتًؼؼؼؼؼتخدف احؼؼؼؼؼط حه  ٌي ر»مؼؼؼؼؼـ ٌؿ ؼؼؼؼزل  ل  شًمؼ

ظذ هؼذك اّشؼػور  شؼوڤأبقـريؼ»هذك افؽؾؿي  شافزلتًتوكً»لؿد أضؾؼ  ش،مرؾقض»

ؼؼؼٌعي  ً ؼؼؼؿ 6اف ؼؼؼؼو ُ يممـؼؼؼؼقق  ؼؼؼذك اّشؼؼؼؼػور ّن  ، لفقًؼؼؼً مؼؼؼؼـ شرةزل  ًمؼؼؼؼ»، ليعتؼؼؼؼدلق أن 

   .ال ولحقه 

جؼؼع ادًؼؼقحقي* ل هؼؼذا اُخؼؼت ؽ بؼؼغ  ث ظؼؼـافتؼؼل تتحؼؼد   إفؼؼقؽؿ بعؼؼض ادرا

 افط قا ػ:

ؼش شعقد حٌقى»ؿوـ افدـتقر ؼؼؼؼؼ  ةرف ال١ذة  ال٧ي » ف:مؼو كص  س ا٣ٕػؿ  ٞؽن ظني ٩ٞي
س اَّلم تكػذ٫٤٧ٕ ٞػؽن ثةل١ذػة  ال٧ي  ،شتيحاٗبكَطػذةٝ»م تكذ٫٤٧ٕ ال١٪ةئف اَّل

طيح»ك شالَكز٢يلٕيح»ال١٪ةئف  طذح األدػية اٗج   ٝيبلحل أف   ؛الَشٝيح شاألرز٢ٔذ
ؿؼ دً  ،ٜ األكلأكرث ًٚ  اَغٖٛ أضُةرن  كػؼح ٟ األقٛةر ا٣ي ل٥ ديػؽ٦ش يف ا٣جي ٤ٍ كدٕي

 .(1)«(ؼوڤبقـريؼاّ)ػاألكىل ث
ي، حتؼؼً اّرثقذـًؼق و افًؼوبؼ فؾؽـقًؼي افؼٌطقؼيافثوفؼٌ، افٌوبؼؼ شصؼـقدة» افٌوبؼوؿؼوـ  ؼؼؼؼؼؼ

س»ًظـقاق  ؼ ،شخ ؾوت بوفـ ًٌي إػ افؽتوب ادًؼد  ٨ ا٬ذ٧ػةـ ٥ٗ ٦ً ىلع الؿي » ف:مو كص 
الػِ »٨ الك٦٭ػ٥ ٔػ٨ ٥ٗ ٦ًػ، ىلع الػؿي ا٠ج ن  ةثةل١ذة  ا٬ذ٧ة٦ن  شاٗبكَطذةٝخ»

نٍي ٪ة أَؿي٨ ٪ة ٩أػؾ ٤ٔي٭٥ ٬ي  أ٩ن ، إالن شالٕذةب ٭٧ن إيٛػة١ٝٙ ثػجىؾ أضػُةر  ـرى وى / ٦ي
ينٮع ث٨ قػ اخ، كبػةركخ، كقػٛؿ احل٧١ػح، كي٭ٮديخ، ك٦س٢ َٮبية،  ،الٕذةب

                                      
 .(135: )، دار افتلخقػ لافـ ؼ فؾؽـقًي اّشؼػقي بوفؼوهرة ؼؼؼ ص«اددخؾ إػ افؽتوب ادؼدس»حٌقى شعقد:  ((1
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٭ػة ٩ن أكأذجػةر٥٬ )...(  كبٕػي أصػـاء أػػؿل ٦ػ٨ ال١ذػة  ،قٛؿم املَكثحنيك
ػػ، شؼؼوڤأبقـريؼؼ» ٌٛ رى كوى ػػ١ة إىل الٕذػػةب ٚس٘ٛػػة دي ـ ؿػػ  شالَكز٢يلػػٓ»ٙ يف دسمجػػح ـى

 .(1)«لٕ٘ذةب

اّشػور افؼوكقكقي افثوكقي »، حتً ًظـقاق شدًق  اشطػوكقسظٌد ا»لؿوـ افؼس  ؼؼؼؼؼ

ؼش ؼؼوڤبقـريؼاّ ٞةؾ ٔٞةئص دْجٖ ٠زق الٕذةثةت كديىسؼ وٞػر٠ة ثةضػٙ ٠ي »: فمؼو كص 
ٞةؾ ٔٞةئص أدسل ال دْج١٘ة ًؿػ  أف  إال  . ةٝيحاألضُةر اْٗة٢ٝٝيح ال   ٜ الٕذػةب ٍٛ ٠ي

ٛي  ـ َّللٟ ٔؽن  أقجة ،  ،سْرِّ ال ؽل . كلك٧ػح شؼؼوڤبقـريؼاّ»٠ة ثةضٙ كديىسؼ وٞركدٞي
يكذؼؽـ أقةقن  شؼؼوڤأبقـريؼ» ػ ةك٧ح يٮ٩ة٩يح اك٩خ ت ل أك املؼجػٮء.  مٌ ٨ٔ اليشء الّسل

ـن ؿي ك٣ك٨ ث٧ي  ي  ٌؿ دري  شؼوڤأبقـريؼ»٨٦ أوجعخ ك٧ح كر ال ٢ؾ ح٢ؿ ٕي ـ٢ الغ  ىلع ٚة حى
 .(4)«ذٟح  ؼً 

ؼ * ؼؾ أجضه ظؼذ  (4)شيؾجؼقش موـؼدل»تعؾقؼؼوت أحؼد ًظؾؼهء افزلتًؼتوكً  وتلم 

  اّشػور افؼوكقكقي افثوكقي افتل يرؾضفو:

ؤل حيػٮم قػجٓ رؤل، كٝػؽ ؽ.ـ.( ك٬ٮ ٠ذػة  ري  611)حنٮ ق٪ح  ضُس ق٢بية: ؼؼؼؼؼؼ
ِّطةؽ ٠زق الس  رى وى ٨٦ « ٚةردٜ ل٢زس»دٌةيٜ  ػ  إٝ   /ظّت ٝةؿ ،ؤلـ اَ ١ة جيػت أف د٘ي
 !يف ابلحس
ً )حنٮ ٦٪ذىٙ ا٣ٞؿف اثلةين ؽ.ـ.(  ضُس ي٢١ديخ: ؼؼؼؼؼ  .ح َسيطيح ديةيلحؽ  ّ
ػ شأضتي»ؽ.ـ.(  611/ )حنٮ إؿةَةت ضُس أضتي ؼؼؼؼؼؼ ُس ال٢حيػر اِم لػٙ ٢٠ الطِّ

                                      
 .(11: )، اجلزء اّلـ، ط. افؽؾقي ا؟ـؾريؽقي ؼؼؼ ص«اف هقت ادًؼورق»افٌوبو صـقدة افثوفٌ:  ((1

 .(42، 41: )، ط. دار افؽتوب ادؼدس ؼؼؼ ص«تؼديؿ افؽتوب ادؼدس )توريف، ححتف، ترمجوتف(»س: ظٌد ادًق  اشطػوكق ((4

ر»جقش موـدليؾ:  ((4  .(41 ؼؼؼؼ 44: )، ط. هق ي اخلدمي افرلحقي لتدريى افؼودة ؼؼؼ ص«ـتوب لؿرا
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٭٧ػة ٫ ل٥ يػؾ٠ؿ أ٩ن ة، ل١٪ن وة٦ى  شمسددةم» ك شأضتي» ، كيٞٮؿ إفن يسد َيٟ اضٙ اهلل 
يًطػجىخ إىل االزجػي ،ْػكلى٢يؾ ٠زا انل  و٤نية،  ٔٛػة ، زيرت ؼػبلة ق٢ي٘ػح ن

 .جط٢بتٞة ل٘ٛ٘ٓزيرت رضةلةف ٚ

ً  ثيٖ كالجي: ؼؼؼؼؼؼ ة ّؽح الجي َيه ّ ٌٚ  ، كي٧كػ٨ أف دٞػٮؿ إفن ح أضػك٢ريحؽ  أ
ً  ،شي٢١ديػخ» ك شق٢بيػة» ، كشض٢ضٞح»ه ىى ًٝ  ػِه ّ ػ ي٢١ديػح ديةيلػح ذات ؽى

 .ةأك ثبل ّيٛح ثةملس   ،ّيٛح ديجيح ّ٘ي٘ح

ػػالن  املَكثحػػي الػػة : ؼؼؼؼؼؼ ٧١ل ػػ ،ؿ األكن نيل٧٤َكثحػػ ٣ػػحف ٦ي َي ازو ل، يػػؿكم ٮثػػ٢ 
ٛ  املَكِب،  شي٢داس»ا٩ذىةرات   .ؿة يف املَكثحي األك  كبٟ أضةقي أكرث م
ؼؼؼ  ؼ  افؼذن يؼؼقـ شبرشؼقف مقخو قؼؾ»تعؾقؼ افؼس افزلتًتوكتل إفقؽؿ لِف افـ فويي، ؼ

ؼ ػٔٮف ثأ٩ن ٨ يؽن ٪ةؾ ٦ى ك٬ي » ف:مؼو كص  ػٚى ؾً ٫ ٝؽ ظي ًٔ كيه  ،  أقػٛةرؽن خ ٦ػ٨ ال١ذػة  
 ،شيغػػ٢ع ثػػٜ ضػػياخ»ك ،شالٕٛػػح»ك ،شي٢١ديػػخ»ك ،شق٢بيػػة»ة / كػػ٧ن ال٧ي 
َي  ،شاملَكثحي»ك ػكًٝ  ،شأضػتي»٤عٜ ك كٚةحتػح  ،كتكػجعح ا٣ٛذيػح ،شض٢ضػٞح»ح ىن
ح اْٗةقىػح ىلع ٗ ػّر ّةٚػخ األدً  /جني خبةد٧ذ٫، ٚ٪ٞٮؿح ا٢َٕ كاتلل ىن كًٝ  ،شداٝيةؿ»
ٕي رى وى   (.1)«ح داد٘يح كدةرجيحٗ  ك١ٞٚة أدً  ،تذي ـ كيح ٠زق ال

 :صؾخ  ادً * 

س ؽتؼؼؼؼؼوباف»بؼؼؼؼؼغ  وتـؼؼؼؼوؿ اخت ؾؼؼؼؼهً  لبؼؼؼؼؼغ  ،شافزلتًؼؼؼؼؼتوكً» اخلؼؼؼؼؼوٍص بؼؼؼؼؼ شادًؼؼؼؼؼد 

س ؽتوباف»  .شافؽوثقفقؽ» لش اّرثقذـس» اخلوٍص بؼ شادًؼد 

 .ؾؼط ا شػره  22يممـقق بؽتوب ش افزلتًتوكً»

                                      
 .(33: )، مؽتٌي ا؟خقة، ص«مقشقظي احلؼو ؼ افؽتوبقي»افؼس برشقف مقخو قؾ:  ((1
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 .ا شػره  34يممـقق بؽتوب ش اّرثقذـس»لش افؽوثقفقؽ»

 !أشػور (3)ؾ بقـفؿ رَ افػي  ق  إ :أن

ٌعي  يرؾضقق افذيـ شلتًتوكًافز»  ً  :أن ،شؼؼوڤبقـريؼؼاّ»بؼؼ  قنوًؼؿ  يً اّشػور اف

 .رةزل  ادً 

ؼؼؼؼؼؽ» ؼؼؼؼؼقذـس»لش افؽوثقفقؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼٌعي يممـؼؼؼؼؼؼؼقق ب افؼؼؼؼؼؼؼذيـ شاّرثؼؼ  ً قنو ًؼؼؼؼؼؼؼؿ  يً وّشؼؼؼؼؼؼؼػور اف

 .شافؼوكقكقي افثوكقي»

صؼؼؼحػ ًؼؼؼخي مؼؼؼـ ادً كً  اأبؼؼؼده  تؼؼؼد ـفؼؼؼظؼؼؼذ ا؟ضؼؼؼ ؾ!  هؼؼؼذا مؼؼؼو ُ كجؼؼؼدك ِف ا؟شؼؼؼ ف

 .ادذاهى أل افػرؾ ا؟ش مقي مع اخت ؽ حتك ،أخرم ًخيَتتؾػ ظـ كً 

 :مؾحقطي* 

لفؼؼؼؼقس بنكجقؼؼؼؼؾ لاحؼؼؼؼد، هؼؼؼؼذك اّنوجقؼؼؼؼؾ هؼؼؼؼل  بلربعؼؼؼؼي أنوجقؼؼؼؼؾقق يممـؼؼؼؼادًؼؼؼؼقحققق 

ؼؼؼ»ادـًؼؼؼقبي فؼؼؼؼ  ؼؼؼشيقحـؼؼؼو»لش فقؿؼؼؼو»لش مؼؼؼرؿس»لش كمت  ، لفؼؼؼقس و. يممـؼؼؼقق بوّربعؼؼؼي معه

ؼؼؼؿ ًيطؾؼؼؼؼقق ظؼؼؼذ اّربعؼؼؼي لفؽـ ؼؼؼبقاحؼؼؼد دلق اِخؼؼؼر،  ، شا؟كجقؼؼؼؾ»اشؼؼؼؿ ؽ ؿؼؼؼد تؼؼؼد أن 

 !شاّنوجقؾ اّربعي»ظـدهؿ هق  شا؟كجقؾ»لادؼصقد بؼ 

 



  

 

ٚيْةرٝح األديةف ) 75  (1اعيش أدىِّ٘ٙ 
  

 
 

نؼؼؼو ِف بدايؼؼؼؼي أخؼؼؼؼرم،  وتى كحؼؼؼـ كعؼؼؼرؽ أق  ـتؼؼؼوب ادًؼؼؼؼقحقغ ًمؼؼؼسجؿ مؼؼؼـ ًفغؼؼؼ ـؼؼؼه ؿرأ

، ـؼؼه ِف شسؼؼؼد  افؽتؼؼوب ادً »بدايؼؼي   تصؼؼػ  كظـؼؼدمو بؽتؼؼو ؿ، لهؼؼذا مؼؼو كجؼؼدك  عريؼؼػافت  

قرة افت وفقي:  افص 

 

ًٕ دسمجح  ٛي ال  سْر  ذةب ال
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، افؾغي افعزيي، مـ شافعفد افؼديؿ»، ؽتوب ًمسجؿ ـه ذـركو مـ ؿٌؾهذا اف 6قإذ

 .افؾغي افققكوكقي مـ، شافعفد اجلديد»ل

 لإفقؽؿ بعض ادراجع ادًقحقي افتل تؼقـ  ذا:* 

٢٧ ٠ي »يؼقـ:  شإشطػوق ذبـتققف»اِب  ؼؼؼؼؼ  ،اٗى١ر اْٗريٙ كيؿه ثةٗىبيحت ذي دلي
ٕي رى ٚة وى ، كّ٘يٖ ٜٚ ْٚةقى١ة ثةآلراٚيح ػة اٗى١ػر . )...( ت ثةيل٢ٝةٝيحذي ا ثىؾ ال ٌٚ أ

٧ػٮف ث٭ػة يف ا٣ي اك٩ػٮا يذ ن « الغػةاىح»، ثةل٤٘ح ٟ ثةيل٢ٝةٝيحاجلرير َْر كيؿه ُك  
ـن  ٛيىىح ،٦ةفذلٟ ال  .(1)«كا٣ي ختذ٤ٙ ٨ٔ احلٮ٩ة٩يح ا٣

ؼ شسؼؼد  ـقػ تؼرأ افؽتؼوب ادً »ِف ـتؼوب  ولكجد أجضه  ذًػ» ف:مؼو كص  ال١ذػة   تى ٠ي
خ اٗت ثي أيػريٞة إال  ٘ةت األو٤يح، س ثةل٤ي ٞؽن ال٧ي  ٚيرتمجػح وػٜ كٚة اٗج طى ػخ  يطى  ن

ذت اٗى١ر اْٗريٙ ثةل٘  ، ٚٞؽ ٌةت٠زق ال٘   ٌػح كبىػؾ األجػشاء ثةل٘   ،ٌح اٗىبيػحٔي
ذػت اٗى١ػر اجلريػر ثةل٘  ، كيه ٣٘ح مٞيٞح ل٤٘ح ا٣ٕربيح، اآلراٚيح ٔي ٌػح يف حي 
يكذؽؿ ىلع ٦ٕىن ٠س ايل٢ٝةٝيح ٘ػةت  ثػة٣ٕٮد  إل ال٤ي ٨٦ اآليةت ثؽٝػح إالن  . كال ي

ذجخ ث٭ة، كذلٟ الػذالؼ أز٦٪ح األٕٚةؿ ثني ال٤٘ػةت ككػؾلٟ  ،األو٤يح ا٣ي ٠ي
 .(4)«٘ٮيحى٤ُعةت ال٤ي ٕج ات كال٧ي اتلن 

 !شماـ ِف ؽويي اُّهقي* 

س يتؾؼؼؼػ ظؼؼؼذ أق   ُ ِف  شافعفؼؼؼد اجلديؼؼؼد»يقجؼؼؼد مًؼؼؼقحل دارس فؾؽتؼؼؼوب ادًؼؼؼؼد 

تؼؼؼؼؼؼى ب ـً س كجؼؼؼؼؼؼد أن ؼؼؼؼؼؼف اّحؼؼؼؼؼؾ  وفؾغؼؼؼؼؼي افققكوكقؼؼؼؼؼؼي، لهؽؼؼؼؼؼذا ظـؼؼؼؼؼؼدمو كػؼؼؼؼؼت  افؽتؼؼؼؼؼؼوب ادًؼؼؼؼؼؼد 

 اِق، ًهـوؿ شماـ ِف ؽويي اُّهقي! .شغوت اّحؾقيًترجؿ مـ افؾ  »مؽتقب: 

                                      
ؽ إػ افؽتوب ادؼدس»ّب إشطػوق ذبـتققف: ا ((1  .(3: )، دار ادؼؾ بٌرلت ؼؼؼ ص«تعر 

 .(44: )، ط. دار افؽتوب ادؼدس ؼؼؼ صـقػ تؼرأ افؽتوب ادؼدس ((4
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افعفؼؼؼؼؼد »، لافتؼؼؼؼل هؼؼؼؼل ِف بدايؼؼؼؼي شاّنوجقؼؼؼؼؾ اّربعؼؼؼؼؼي» إصؼؼؼؼؽوفقي أق   كحؼؼؼؼؾ  ـقؼؼؼؼػ  ؼؼؼؼؼؼ 

ؼؼؼؼد ؼؼؼؼي، ًمسمجؼؼؼؼؼي مؼؼؼؼؼـ شاجلديؼ ؼؼؼي افققكوكقؼ ؼ غؼ عؼؼؼؼؼرؽ ؾقؼؼؼؼؼف أق  ادًؼؼؼؼؼؼق  ، ِف افقؿؼؼؼؼؼً افؼؼؼؼؼذن كافؾ 

؟! )افؾغي افؾغي اِرامقي! لفؽـ ف ـوق يتؽؾ ؿ أح ه  افؾ غي افققكوكقيمل يتؽؾ ؿ  ♠

ؼؼـ بعثؼؼي ادًؼؼق   مي ٌيؼؼؾ بـؼؼل إها قؼؼؾ ِف زي جؼؼع ل. (♠ادًًؼؼتخدمي مؼؼـ ٌؿ ًهـؼؼوؿ مرا

 ـوق يتؽؾ ؿ افؾغي اِرامقي، مـفو: ♠ًتؼٍر أق  ادًق   امًقحقي ـثرة جده 

ؼف: مو ذـرؼؼؼؼؼ  الطير املطػي  اكف »ك افؼس صـقدة موهر إشحوؾ، لافذن ؿؼوـ مؼو كص 
ٞن  ،ٌح اآلراٚيحىت كدبلٚيزق ثةل٘  ٙ الغ  ؾِّ٘ يي  ػ ٭ضػحً ل٤ن  ةكٚ ح ثأ٬ػ٢ ال٤يػ٢، اخلةون

ٜ  (. 11ػ  61/ 4)لٮٝة  ٌح اٗىباٝيػحوٜ ٚىسَذٟ ثةل٘   َـبلن  دبلٚيػزق كضػةاس  كٗؾػ
ا٣ي مةع اقػذؼؽا٦٭ة يف أُٝػةر  ايل٢ٝةٝيح ٌحح اٗى١ر اجلرير اضذذرم٢ا ال٘  جى ذى ٔى 

 .(1)«ك٦ة٩يحكيف اإل٦رباَٮريح الؿي  ،ٮظةت اإلق١٪ؽر األكربذي ٪ؾ ذي ا٣ٕةل٥ ٦ي 

ؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼ افؼؼذن ؿؼؼوـ شجؼؼقش موـؼؼدليؾ»مؼؼو ذـؼؼرك  وأجضه ٠ػػػيبلريٜ »يٞػػػٮؿ »: فمؼؼو كص 
ٔي  ،شجطذةؼ داملةف» إفن  شَيَلر  ث ث١ةراٚيح اٗت َكف يذحر  ٌح اآلال٘  ٧٤ةء أ٥ْٔ 
َي يط٢ع ٫ اثػ٨ اّلٌل ٤ٕػ٨ ٩ٛكػ٫ أ٩نػيكٮع ل٥ يي  لالٔرتاؼ/ إفن  اٌُؿن ، كصؽ ٩ٛك٫ 

٥ أ٩ن  ٭ى  .(4)«يجيح أك األدثيحد ا٣ٕالٝح ادلل ؿن ٫ يٕين دلي ثُؿيٞح يٛي

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ؼؼ افؼؼذن ؿؼؼوـ شؾ افقًؼؼقظلشؼؼومل حؼؼ   »مؼؼو ذـؼؼرك اّب  وأجضه ةـ أي ػػ يف»: فمؼؼو كص 
ػٌػح اٗىةاآلراٚيػح أؼػجحخ ٗي  ف  أيط٢ع جنر  ػح ، حٚ  يف حػي َكٝػخ اٗىبيػح ٌٗي
ح  .(4)«اْلةؼ 

                                      
 .(14: )، اّنٌو رليس بوفعٌوشقي ؼؼؼ ص«ُمطقضوت افؽتوب ادؼدس بؾغوتو اّحؾقي»صـقدة موهر إشحوؾ:  ((1

 .(41: )، ترمجي: افؼس مـقس ظٌد افـقر، مقؿع كداء افرجوء، ص«ثؼتل ِف افًقد ادًق »جقش موـدليؾ:  ((4

ؾ افقًقظل:  (4)  .(143: )، دار ادؼؾ بٌرلت، ص«جمتؿع يًقع )تؼوفقدك لظوداتف(»اّب شومك ح  
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 :صؾخ  ادً * 

 ش،اّنوجقؼؾ اّربعؼي»ِف  ♠ يؼرلن أؿؼقاـ لأؾعؼوـ ادًؼق ش افعفؼد اجلديؼد»

ق أحؼؼ ه  غؼؼؼي بوفؾ  ؿ ـؼؼوق يؼؼتؽؾ  ♠  ادًؼؼؼق  ، ِف حؼؼغ أق  غؼؼؼي افققكوكقؼؼيبوفؾ   لؿؼؼد ًدل 

 !ثقق؟غي أحؾقي يتحد  فً  ، ؾعـ أن  اِرامقي

ؼؼؼؼ مؼؼؼؼـ ترمجؼؼؼؼي حؼؼؼؼحقحي دؿقؼؼؼؼؼي  ♠ؿ ترمجؼؼؼؼقا أؿؼؼؼؼقاـ ادًؼؼؼؼق  ـقؼؼؼؼػ كضؼؼؼؼؿـ أن 

! كحؼؼؼـ كعؾؼؼؼؿ أق  افسمجؼؼؼي تؽؼؼؼقق مؼؼؼـ خؼؼؼ ـ ؾفؼؼؼؿ افؼؼؼـ ٍص بؾغتؼؼؼؼف اِرامقؼؼؼي إػ افققكوكقؼؼؼي؟

اّحؾقي )اِرامقي(، ثٍؿ كؼؼؾ هؼذك ادعؼوين مؼـ خؼ ـ اشؼتخداف أؾضؼؾ لأدؾ افؽؾؼهت 

 افتل حتؿؾ كػس معوين ـؾهت افؾغي اّحؾقي.

بوفؾغؼؼي اِرامقؼي، حتؼؼك يرجعؼؼقا  ♠أحؼؼؾ ـؼؼ ف ادًؼق   هؼؾ ظـؼؼد ادًؼقحقغ

مجؼؼي؟!  ؼؼي افس  فؼؼذفؽ ـؼؼوق حتريؼؼػ  6ٌع ُبؼؼوفط  إػ كؼؼٍص ـ مؼؼف اّحؼؼع فقعرؾؼؼقا مؼؼدم دؿ 

 !نهذا افؽتوب أجن مـ افقً 

 افؽريؿ! رآقكحؿد ال ظذ كعؿي افؼً 

جًيو ▬: ؼؼؼؼؼ تعوػؼؼؼؼؼ  ؿوـ ال  ٚ ًِّبٍّ  سى
ةفو وى  .[151 ]افشعراء:♂ ثًً٘طى

رآق ترمجؼي معؼوين افًؼؼ لظـؼدمو تؼتؿٍ ادًًؾؿقق فدهيؿ افؼرآق افؽؼريؿ بوفؾغؼي اّحؼؾقي، 

ادًؼؼؼؼقحقغ افؼؼؼؼذيـ غؼؼؼؼي اّحؼؼؼؼؾقي، ظؼؼؼؼذ ظؽؼؼؼؼس غؼؼؼؼي أخؼؼؼؼرم، ؾؾؼؼؼؼديـو افؾ  فً  افؽؼؼؼؼريؿ إػ أن  

 بوفؾ غي اّحؾقي افتل تؽؾ ؿ  و! ♠فقس فدهيؿ أؿقاـ ادًق  
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 :مثؾ ،سؼد  ب ادً ظربقي فؾؽتوترمجوت  ةد  ظٌ ًهـوؿ 

 .ترمجي افػوكديؽ -

 .مجي افقًقظقي )اِبوء افقًقظقغ(افس   -

 .شسـيافسمجي افعربقي ادً  -

ً  مجي افعربقي ادً افس   -  .طيٌ

ًٌ افس   -  .يق  ًَ قفٌ مجي اف

 .ترمجي احلقوة -

 .يػترمجي ا؟كجقؾ افؼ   -

 .لمـقؽوقترمجي اِبوء افد   -

 افسمجي افؽوثقفقؽقي -

ؼؼأظل تؼؼؼد   مجؼؼوتهؼؼؼذك افس ـؼؼٍؾ  ء ـوكؼؼؼً هؼؼؼذك  اّحؼؼؼؾقي،مؼؼؼلخقذة مؼؼؼـ افؾ غؼؼوت  ون  شؼؼقا

مجوت   ش!تػًريي»أل  شحرؾقي»افس 

 :كٌذة ظـ ترمجي افػوكديؽ* 

ؼؼؼؼص مؼؼؼؼو ذـؼؼؼرك  ش،ترمجؼؼؼؼي افػوكؼؼؼؼديؽ»ترمجؼؼؼؼي هؼؼؼل  أصؼؼؼفر ظٌؼؼؼؼد »افؼؼؼؼؼس لإفؼؼؼقؽؿ ًمؾخ 

مجي: ششطػوكقساادًق    ظـ هذك افس 

مجؼؼؼؼؼؼؼؼي  طفؼؼؼؼؼؼؼؼرت ا؟رشؼؼؼؼؼؼؼؼؼوفقي لؿؼؼؼؼؼؼؼؼد ؿومؼؼؼؼؼؼؼؼؼً  ،ف1421مؼؼؼؼؼؼؼؼؼورس ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼوف  11ِف هؼؼؼؼؼؼؼؼؼذك افس 

بٌؼؼؼؼؼرلت ِف تعؼؼؼؼؼؼولق لتـًؼؼؼؼؼؼقؼ ـومؼؼؼؼؼؾ مؼؼؼؼؼؼع مجعقؼؼؼؼؼؼي  رشؼؼؼؼؼؼؾقق اّمريؽؼؼؼؼؼؼوق(اّمريؽقؼؼؼؼؼي )ادً 

ٛيْر س مجةت اٗىسبيح لٕ٘ذةب ال  اٗرت 
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مجي. س اّمريؽقيؼد  افؽتوب ادً   بعؿؾ هذك افس 

ؼفقؼؼقف  ؼذا افعي ش إيع شؼؿقٌ»ػ جمؾس ا؟رشوفقي ـؾ   ؿ عؾ ؼعولكتؼف ادً ؾوختؼور دً ، ؾؿي

ظؼؼؼوف ش شؼؼؼؿقٌ»لظـؼؼؼدمو مؼؼؼوت ش، كوحؼؼؼقػ افقؼؼؼوزجل»لافشؼؼؼقخ ش بطؼؼؼرس افًٌؼؼؼتوين»

ؼؼؼف، أشؼؼؼـدت ا؟رشؼؼؼوفقي افعي 1413 ف إػ ضٌقؼؼؼى بؼؼؼورع مقهؼؼؼقب هؼؼؼق 1413ؾ ِف شؼؼؼـي ؿي

ؼؼؼؼ شـقركقؾقؼؼؼؼقس ؾؼؼؼؼوق أخؼؼؼؼـ ؾوكؼؼؼؼدايؽ» مجؼؼؼؼي، خصقحه افعفؼؼؼؼد  و)ًيطؾؼؼؼؼؼ اشؼؼؼؼؿف ظؼؼؼؼذ افس 

ؼؼؼؼيؾًؼؼؼؼفر ظؼؼؼؼذ إكجؼؼؼؼوز هؼؼؼؼذك ادً  ،اجلديؼؼؼؼد( مجؼؼؼؼي افؼؼؼؼذن ظؿؼؼؼؼؾ معؼؼؼؼف مؼؼؼؼع كػؼؼؼؼس ؾريؼؼؼؼؼ افس   فؿ 

هؼؼؼؼق افشؼؼؼؼقخ  ،غؼؼؼؼي افعربقؼؼؼؼيفؼؼؼؼف بؼؼؼؼوع لاشؼؼؼؼع ِف افؾ   مؼؼؼؼع إوؼؼؼؼوؾي رجؼؼؼؼؾ أزهؼؼؼؼرن ،ششؼؼؼؼؿقٌ»

ف يرؽؼى ِف أن ؼش ؾوكؼدايؽ»لـوكؼً لجفؼي كظؼر ش. يقشػ بـ ظؼؾ اّشؼر احلًؼقـل»

 .(1)غي افعربقياُشتػودة مـ صخص جًيقد افؾ  

مجؼؼوت ا لًتعؼؼد ترمجؼؼي افػوكؼؼديؽ مؼؼـ أـثؼؼر اافس  ا ّؿؼؼدمقتفو مً  ،كتشؼؼوره بٌؼؼوؿل  ؼوركؼؼيه كظؼؼره

مجؼؼؼؼي قجؼؼؼؼقدة حوفقهؼؼؼؼواجؿ افعربقؼؼؼؼي ادافؼؼؼؼس   ، ؾؼؼؼؼؼد اشؼؼؼؼتخدف ادًؼؼؼؼقحققق افعؼؼؼؼرب هؼؼؼؼذك افس 

 ، فذفؽ اظتودلا ظذ تعٌراتو لًمصطؾحوتو لـؾهتو.وظومه  411ًؿرابي حقا  

ؼؼؼتوكتق» هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذك افسمجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي إ :، أنشيبرلتًؼ تو ممش  ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي افتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل أظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼد  ق  ادمش 

ؼؼؼفؼؼؼذفؽ ظـؼؼدمو تؼؼؼذهى فشؼؼ 6شبرلتًؼؼتوكتقي» (شؼؼؼػره  22) و حتتؼؼؼقن ظؼؼذرا فو شؼؼؼتجد أن   ا

 !ؾؼط

ظذ  شقي افؼٌطقياّرثقذـً»ادًقحققق ادِّصيقق افذيـ يتٌعقق افؽـقًي  اظتود

ٌؼؼؼؾؼؼؼؼؼؼ  شاّرثؼؼؼقذـس» لفؽؼؼؼـش، افػوكؼؼؼديؽ»اشؼؼؼتخداف ترمجؼؼؼي  يممـؼؼؼقق ؼؼؼؼؼؼ  ـؼؼؼه ًؿؾـؼؼؼو مؼؼؼـ ؿي

(، لفقس )شػره  34) س ظدد أشػوركؼد  بؽتوب مً   ؟!قإذ ؾ  احله ؾ ،ا(شػره  22ا

                                      
 .(113، 114: )ادؼدس ؼؼؼ ص، ط. دار افؽتوب «تؼديؿ افؽتوب ادؼدس )توريف، ححتف، ترمجوتف(»ظٌد ادًق  اشطػوكقس:  ((1
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ا بو ـوق احلٍؾ    !فـًٌي هلؿيًره

، لإػ جوكٌفؼؼؼو ترمجؼؼؼي كؼؼؼٍص شافػوكؼؼؼديؽ»ظتهد ظؼؼؼذ ترمجؼؼؼي بؼؼؼوُش اّرثؼؼؼقذـس»ؿؼؼؼوف 

ٌعي افتل حذؾفو   ً مجؼي  شافزلتًتوكً»اّشػور اف لوؼعقهو ! شافؽوثقفقؽقؼي»مـ افس 

 ش.اّشػور افؼوكقكقي افثوكقي»ًمؾحؼ حغر ًمـػصؾ، لـتٌقا ظؾقفو  ِف

، ظؾقؼؽ أق اّرثقذـزؼ شؼؼدسافؽتوب ادً »مؽتٌي فتشؼسن  تذهى إػ أن   ظـدمو

هؼق ًمؾحؼؼ أل  وينلافؽتؼوب افث ؼش، افػوكديؽ»ترمجي هق  ـافؽتوب اّل  ! تشسن ـتوبغ

ـ، شـٌهفؼؼي» اّشؼؼػور افؼوكقكقؼؼؼي »افؽتؼؼوب افؼؼذن يتؼؼقن ظؼؼذ كؼؼٍص  هؼؼقل افؽتؼؼوب اّل 

س ؼد  افؽتوب ادً »تؽقق ؿد حصؾً ظذ  ، ل ذاشافثوكقي افتل حذؾفو افزلتًتوكً

 !ًٌي فنأرثقذـسبوفـ ش افؽومؾ

ػ «ر٬جةف ديػؿ األ٩جػة ٦ٞػةر»٠ذة  وةدر ٨ٔ جنؽ يف  كٝة٦ػخ يف » ٦/٫ػة ٩ىي
جني األػ   يف َرص ةكالت لطػٌر انل   ،الكل ع ثٛىسَػح حمي ػ٢ز  ٛي ْػػ يف الٕذػةب ال

س دةيلن  ْر  ٛي ؿ ػ، كذلٟ ثُجةٔػح كننػؼؼوڤبقـريؼؼاّٜٚ أضُةر  ةمجىيةت الٕذةب ال
« األضػُةر اْٗة٢ٝٝيػح اٗػت حػز١َة اٗبكَطػذةٝخ»ر حتػخ ٔ٪ػٮاف/ ٬ؾق األقٛة
ٞي  ػة اكف ككػيالن  « املطٕيّٚت  »ه ٧ي )ثذٌٕيؽ ا٣ َُؿيؿكيػح اإلقػ١٪ؽريح(  ل٧ن

ٔيؽ َج٫ٕ زة٩يح ق٪ح 6594ق٪ح 
ي
ؿح ػ٦ػح تنػٞؽل ٭ة حتذػةج إل ٦ي ـ، كل١٪ن 6591ـ. كأ

ػؾت ٔ٪٭ة ٬ؾق اجلي 
ي
ػٮصىي املىةدر ا٣ٕؿبيح كا٣ٞجُيح ا٣ي أ ٌن يف  ة. ٧٠ة وؽر أي

«مجح اٗىسبيح الَكز٢يلٕيحاألضُةر املحزكَح ٔٛة جةءت يف اٗرت  اإلق١٪ؽريح 
(1)

. 

                                      
 .(51: )، دار جمؾي مرؿس ؼؼؼ ص«افعفد افؼديؿ ـه ظرؾتف ــقًي ا؟شؽـدريي»ًرهٌوق دير أنٌو مؼور:  ((1
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 :مؾحقطي* 

ــقًؼؼؼي  لفؽؼؼـ ـؼؼٍؾ ترمجؼؼي أثـؼؼوء حؼؼقارؿ مؼؼع ادًؼؼقحقغ،  تًؼؼتطقع أق تًتشؼؼفد بؼؼلن  

 غؼؼؼي اّحؼؼؼؾقي ُغؼؼؼي اّحؼؼؼؾقي، لافؾ  بوفؾ   ـوشؼؼؼٌي هلؼؼؼو، لـؼؼؼؾ يؼؼؼدظل لحؼؼؼ ه مجؼؼؼي ادً َتتؼؼور افس  

ر إصؼؼؼؽوفقي افؾ غؼؼؼؼي اّحؼؼؼؾقي ؾؼؼؼقه ًيؼؼؼؼٍص ـؼؼؼ ف ادًؼؼؼؼق  ًتؼؼؼؼر هلؼؼؼؿ بؼؼؼؼذاؿ ـ   ♠! لتؼؼؼذ

ادقجؼؼؼقد ِف اّنوجقؼؼؼؾ اّربعؼؼؼي! ؾؼؼؼنق  افؾ غؼؼؼي افققكوكقؼؼؼي فقًؼؼؼً هؼؼؼل افؾ غؼؼؼي اّحؼؼؼؾقي افتؼؼؼل 

 .♠تؽؾ ؿ  و ادًق  
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الن  ير ًٜٚ: أك   .اٗت طٛيح حى
ير ًٜٚ: زةٝينة ح حى  .الٌ٘ 
ير ًٜٚ: زةلنة يكؿ َرتة حى  .اٗزن 
ة ير ًٜٚ: راثىن د حى رى ًٕذةب جةء ٚىٜ وى  .ثةل

ة ير ًٜٚ: دةمطن ذىجىح جم٢١يلح حى ٕى  .ال
ة ير ًٜٚ: ضةدضن  .ال٢يح حى
ة ير ًٜٚ: ضةثىن اعء حى ٖ ال أيًلٍ ادِّ  .اٗبْشم كال رد 
ٞنة ير ًٜٚ : زةٚ ر حى ٛىٍؽرى ه كاألؼٖ ال ٍٛ  .كاجلى
ة ير ًٜٚ: دةضىن ل حى ٍُ  .اإلٗيه الً
ا ير ًٜٚ: اعرشن  .ال حسيٍ إمَكٝيح حى
توب اد، شرآق افؽريؿافؼً »بغ ـتوب ال  ؼوركيػقه يع مً * ؾ افؽتوب » ًقحقغلبغـ 

 ً  .لؾ بقـفهرً ة ؾً د  فـرم ظٌ ، شسد  ؼاد
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ق افؽريؿافؼً *   : رآ

ؼو  كه كهؼو ل شؼؿل ؿرآ ًق فغيه مصؼدر ؿؼرأ يؼؼرأً ؿرآ فؼقس مؼـ  شؼؿاُّنؼف مؼؼرلء لهؼذا افًؼرآ

ؼؼؼاخؼؼؼساع ادًًؼؼؼؾؿغ،  ٟي ▬: ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ تعؼؼؼوػؼؼؼؼؼؼؼؼ ؿقفؼؼؼف ، فقؾرآق كػًؼؼؼف، لافؼؼؼد  افًؼؼؼؼمؼؼؼـ ه هؼؼؼق لإك  إًٝ ػػػ
ٙه  ًسي ٔى ٍسآفه  ْي  .[33]افقاؿعي:  ♂ٗى

 :سؼد  افؽتوب ادً * 

ك  ُ يقجؼؼد كؼؼٍص  س»يتؼؼقن ظؼؼذ ًمًؼؼؿ  ًؼؼؿقي مؼؼـ هؼؼذك افت   إق   بؼؼؾ، شافؽتؼؼوب ادًؼؼؼد 

افعفؼؼؼؼد »سيؼؼؼؼ ، يؼؼؼؼؼقـ إق  أشؼؼؼؼػور  أل كؼؼؼؼٍص  ،دفقؼؼؼؼؾ أٍن لُ يقجؼؼؼؼد  افؽـقًؼؼؼؼي، اخؼؼؼؼساع

وش افؼديؿافعفد »ل ش اجلديد  .شسؼد  افؽتوب ادً »ظؾفو اشؿ  ًيطؾؼ معه

ظؼؼؼؼذ شؼؼؼؼٌقؾ ادثؼؼؼؼوـ، تؼؼؼؼٍؿ  شاّربعؼؼؼؼي اّنوجقؼؼؼؼؾ»أشؼؼؼؼهء  ق  إبؼؼؼؼؾ فؼؼؼؼقس هؼؼؼؼذا ؾحًؼؼؼؼى، 

ؼؼؼو، 411إػ  111ِف افؼؼؼؼرق افثؼؼوين، أن بؼؼؼغ شؼؼـي إوؼؼوؾتفو  ؼؼؼك»أٍن أق  أشؼؼؼهء  مق ديه  شمت 

 لهؼذا مؼؼومل تؽؼـ معرلؾؼي ؿٌؼؾ افؼؼؼرق افثؼوين ادؼق دن!  شيقحـؼؼو»ل شفقؿؼو»ل شمؼرؿس»ل

 كجدك ِف ادراجع ادًقحقي:

س»ِف ـتوب  ؼكجد  شتوريخ افؽتوب ادًؼد  ٕي » ف:مؼو كص  ٧٤ػةء يتكػةءلٮف ٧٠ة ثؽأ ا٣
٨ ٠ى   شمػسّص»ك شّتٚػ»ّػةا٘ي إف  أضػٛةء اٗبغػييٜ ، ّتى األ٩ةصي٢ ك٦ى  تى ذى ٧ٔن

كّػر ال دؾػ٢ف ، ة  يف اْٗسف ال ػلٙ ديكجىِ ىلع األٝةجيٖ إال   شي٢حٞة»ك شل٢ّة»ك
٢ؿ إىل ديلػٖ دادػِل وػٜ ؼي َحؽ٢ا األٝةجيٖ ثةل رّيِ ثةل٢ي ، كب٪ةءن ٤ٔي٫ دّيْح

 طٛيحير اٗت  ٜ حى : ًٚ الن أك  
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 .(1)«املؤٍِّٗ كاملؽةدر اٗت ثىن و٘ي١ة املؤ٢ُِّٗف ٔذةثذ١ٙ 

ؼف: شمقريس تقاةرلس»افدـتقر  ُػٯ ] ؿؼوـ مؼو كص  ذ٤ٛػح دٕي ٪ةؾ ٔ٪ػةكي٨ خي ٬ي
 كإف َكف يجػرك أف  )األ٩ةصي٢(، كدؿصٓ ٬ؾق ا٣ٕ٪ةكي٨ إل ٔ٭ػؽ ٝػؽي٥،  ل٤بنةاؿ
ٚي ؾي كلٙ دى  ،ةخ١ة اٗجيط  ىى ؿى طٛيح ّر كى ٠زق اٗت    .(4)«ٞز ابلرايحٜ ٔزلٓ 

ـ مـ شافعفد اجلديد»ل شافعفد افؼديؿ»حتك اشؿل  ، ؾنك ـو كعؾؿ أق  بقفس هق أل 

 (13 /4 افثوكقي ـقريـثقسهذا اُشؿ. كجد ِف ) شافعفد افؼديؿ»شػور أضؾؼ ظذ أ

ٟي »  ٝ
ى
ّت   أل ـً  حى ٓى  ايٍلى٢ٍ ً ل هي  ذى ٍؼي ٟي  اٍٗبي طي ٍُ ٍٞرى  نى ةً  ًو ١ٍرً  ًّسىاءى ًِ  اٍٗىى ذًيػ  )اٗى١ػر اْٗػريٙ( اٍٗىى
ػٍيي  ثىةؽو  ٍو  غى ًغػ

ٕى ٍٞ ٚي
هؼذا اُشؼؿ؟  شافعفؼد اجلديؼد»، ؾؿؼـ افؼذن أضؾؼؼ ظؼذ أشؼػور ش

 ذفؽ؟!لمتك تٍؿ 

ؼف: شجقرج شوبو»اٍّب  ر ٍىػَْػر كيًؿػهى بى ، شاٗى١ػر اجلريػر»كأ٦ٌة » ؿوـ مو كص 
ػػ. املطػػي  ْى ةـ دسد٘يػػة٢ٝس إىل أي ػػ، املػػيبلدمةٗػػر ف ال  سٍ كاضػػٟٛ يػػسد  إىل اٗ
 .(4)«اإلَسي 

ؼؼ  ً ؼؼهؼؼذك ادراجؼؼع اف ـ  يؼؼتٍؿ لوؼؼعفو  ملش اّنوجقؼؼؾ»حتؼؼك أشؼؼهء ـتٌؼؼي  د ظؼؼذ أق  وبؼي تم

  ُ ؼؼؼؼو 111)أن بعؼؼؼؼد شؼؼؼؼـي  ادؼؼؼؼق دن، افثؼؼؼؼوين  ِف افؼؼؼؼؼرقإ بعؼؼؼؼد لؾؼؼؼؼوة ت مقؼؼؼؼذ  ، أٍن (مق ديه

ؼؼ♠  ادًؼؼق   ً  يثٌؼؼؼً أق   أقَ ادًؼؼقحقغ  فؼؼذفؽ ُ يًؼؼتطقع أحؼؼد! ـغبعؼؼؼات اف

ؼؼؼؼو» ؼ بؼؼؼؼؼؼؼع  ـوتؼؼؼؼؼؼؼى ؾعؼؼؼؼؼؼؼ ه  هؼؼؼؼؼؼؼقبؼؼؼؼؼؼؼزظؿفؿ،  ♠تؾؿقؼؼؼؼؼؼؼذ ادًؼؼؼؼؼؼق   شيقحـؼؼ ا ا؟كجقؼؼؼؼؼؼؼؾ افر 

ادؽتؼؼقب ظؼؼذ  ؿشؼؼاُشؼؼػر إػ  لُ يًؼؼتطقع أق يثٌؼؼً كًؼؼٌي أٍن ! شيقحـؼؼو»ادـًؼقب فؼؼؼ 

                                      
 .(415: )، دار افثؼوؾي ؼؼؼ ص«توريخ افؽتوب ادؼدس»شتقػـ مقؾر ل رلبرت هقبر:  ((1

 .(14: )يقحـو احلٌقى فؾـؼ ؼؼؼ ص ، دار افؼديس«اددخؾ إػ افعفد اجلديد»مقريس تقاةرلس:  ((4

 .(14: )، مـشقرات ادؽتٌي افٌقفًقي ؼؼؼ ص«ظذ ظتٌي افؽتوب ادؼدس»اّب جقرج شوبو:  ((4
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 افًػر كػًف!

س»كجؼؼؼد ِف  ُ ى ًتؼؼؼافؽً » ٌظٌؼؼؼورة ًذـؼؼؼر ؾؼؼؼقفه ،[1]ؽؼؼؼر كصؼؼؼغ ؾؼؼؼؼط شافؽتؼؼؼوب ادًؼؼؼؼد 

شي»، لرؽؿ أق  ظٌورة ششيؼد  ادً  اشؿ ظؼوف، ؿؼد ًيطؾؼؼ ظؼذ أن جمؿقظؼي  شافًؽًتى ادًؼد 

شفو أٍن ضو ػي مـ افٌؼ، لفقس مثؾ ظٌؼورة   شسافؽتؼوب ادًؼؼد  »مـ افًؽًتى افتل ًيؼد 

ُ  أن ؼؼؼؼؼؼف مؼؼؼؼؼؼـ خؼؼؼؼؼؼ ـ   ،قصًصؼؼؼؼؼؼشؼؼؼؼؼؼقوؾ افـ افؼؼؼؼؼؼذن ًيشؼؼؼؼؼؼر إػ ـتؼؼؼؼؼؼوبى بعقـؼؼؼؼؼؼف فؼؼؼؼؼؼف افؼداشؼؼؼؼؼؼي! إ

ًجؼقع إػ افل شؼؼي»، كًؼؼتطقع أق كػفؼؼؿ أق ظٌؼؼورة ػوشؼؼرت  افر   ؼؼو  ادؼصؼؼقد شافًؽًتؼؼى ادًؼد 

وش اجلديدافعفد » لش افعفد افؼديؿ»لفقس ادؼصقد ؾؼط،  شافعفد افؼديؿ»  .معه

ؼؼؼؼؼؼوقا افعفؼؼؼؼؼؼوؼؼؼؼؼؼؿ  ادًؼؼؼؼؼؼقحققق  ظؼؼؼؼؼؼذ جمؿؼؼؼؼؼؼقع هؼؼؼؼؼؼذك اّشؼؼؼؼؼؼػور اشؼؼؼؼؼؼؿ  لأضؾؼؼؼؼؼؼؼقا  ،ديـ معه

ـؼه هؼق احلؼوـ ، لهؼذا اجتفؼود مؼـ ادًؼقحقغ فؼقس فؼف أحؼؾ إهلؼل شسؼؼد  افؽتؼوب ادً »

س»، أل حتك مـصقص ظؾقف ِف ِف افؼرآق افؽريؿ  كػًف! شافؽتوب ادًؼد 

 :صؾخ  ادً * 

د تًؼؼؼؿقتـو فؽتؼؼوب ال  حتؼؼك ق افؽؼؼريؿ»جًمؼؼر  ل ا؟هلؼؼؼل، ، مؼؼلخقذ مؼؼؼـ افؼؼقحشافؼؼؼؼرآ

، أل كجتفؼؼد فؾقحؼؼقـ إػ هؼؼذا لمل كخسظؼؼفلمـصؼؼقص ظؾقؼؼف ِف افؼؼؼرآق افؽؼؼريؿ كػًؼؼف، 

ؼؼؼو اشؼؼؼؿ ـتؼؼؼوب ادًؼؼؼقحقغ ؼؼؼف اشؼؼؼؿ ًُمؼؼؼسع، كتقجؼؼؼي شسؼؼؼؼد  افؽتؼؼؼوب ادً » ،اُشؼؼؿ. أم  ، ؾنك 

 ظؾقف ِف افؽتوب كػًف. واجتفود ادًقحقغ، لفقس مـًصقحه 

                                      
دي بٌٌف بٌلينٌٌَقيو ٌٌف ٌِف » :(4/ 1رشوفي رلمقي ِف ) ((1 ظي قي ٌيؼي ؾي ٌذن شي يٌ اف  شي د  ًذ » :(11/ 4رشوفي تقؿقثولس افثوكقي لِف )ش، اَفًؽتًٌى اَدًؼي ن ؽي ًمـَ أي لي

َعٌرًؽ  ٌي تي ًػقفٌق  يي افط  شي د  قعي اَفًؽًتىي اَدًؼي ًً قٌ  يي
ًٌ َدي ٌذن ٌِف ا ٌق اف  وٌ؟يهي َؾخي يٌص، بٌ

ؽي فٌ ؿي َق حًتيؽ  ةي أي وٌدري  ش.، اَفؼي
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 ـؼؼؼه كؼؼؼزـ مؼؼؼـ ظـؼؼؼد رب   ؼؼؼؼؼؼؼ افؾغؼؼؼي افعربقؼؼؼي ؼؼؼؼؼؼؼ كحؼؼؼـ كؼؼؼؼرأ افؼؼؼؼرآق افؽؼؼؼريؿ بوفؾغؼؼؼي اّحؼؼؼؾقي

☺   ؿؼدو  ل  ٌٌؼافعربقي افتل ـوق افـ  كزـ بوفؾغي  لق ترمجي، ؾوفؼرآق افؽريؿمـ دً افعودغ، 

نٍلىةقي ▬ :ؼؼؼؼؼؼ تعؼوػؼؼؼؼؼ  ؿوـ .ؿ  ويتؽؾ   ٝشى
ى
بًي   ةّيٍسآٝن إًٝ ة أ سى ٘يػ٢فى  ةوى ًْ ٍٙ ظىٍى ػ ٘ ؾي ، [4]يقشؼػ: ♂ ٗ ىى

ٟي ▬: ولؿوـ أجضه  ٘ىٍخ آيىةدي بًي   ةّيٍسآٝن ًٔذىةبه َيؽِّ سى ٢فى  ةوى ٛي ـو يىٍى٘ى ٢ٍ ْى  .[4]ؾصؾً: ♂ ِّٗ

ّق   6 ترمجؼؼي معؼؼوقى ، لفؽـ ـؼؼو ًكسمجؼؼف ترمجؼؼي حرؾقؼؼي شق افؽؼؼريؿآ افؼؼؼر»ُ كؼؼسجؿ كحؼؼـ 

ؼؼل ًكؼؼؼًر أق  ؼؼولُت افٌؼؼؼ فسمجؼؼي معؼؼوين ـؼؼ ف ال افؼؼؼرآق افؽؼؼريؿ هؼؼق ـؼؼ ف ال،   وؿطعه

فؼؼديـو  ل ال ادؼقحك بؼفُ كعتؼًز أق افؼؼـص ادؼسجؿ ـؼ ف  ـؼه 6كوؿصؼي لُ صؼٍؽ شؼتؽقق

، افؾغؼؼي افعربقؼؼي بوفؾغؼؼي اّحؼؼؾقي افتؼؼل تؽؾ ؼؿ  ؼؼو ال  شافؼؼؼرآق افؽؼريؿ»ـؼؼ ف ال  كؼص  

 ًتطقع أق كرجع إفقفو ظـد اخت ؽ ترمجوت معوين افؼرآق افؽريؿ .لك

ؼؼؼؼؼو بوفـ ًؼؼؼؼؼٌي فؽتؼؼؼؼؼوب ادًؼؼؼؼؼقحقغ ؼؼؼؼؼف ًمؼؼؼؼؼس 6أم  أخؼؼؼؼؼرم، لِف ـثؼؼؼؼؼر مؼؼؼؼؼـ  جؿ مؼؼؼؼؼـ ًفغؼؼؼؼؼوتى ؾنك 

مجي إػ فغي جديدةاّحقوق ُ كؿؾؽ افؾغي اّحؾقي افتل تً     مـفو افس 

افتل حتتقن ظذ  شاّنوجقؾ اّربعي»كجد أق   ؼؼؼؼ ولـه ذـركو شوبؼه  ؼؼؼؼ عذ شٌقؾ ادثوـؾ

ق  لكحؼؼؼؼـ كعؾؼؼؼؼؿ أق  ادًؼؼؼؼؼ وفققكوكقؼؼؼؼي،ب مؽتقبؼؼؼؼي أحؼؼؼؼؼ ه ♠  أؿؼؼؼؼقاـ لأؾعؼؼؼؼوـ ادًؼؼؼؼق 

ؼؼؼؼـؼؼؼؼوق يؼؼؼؼتؽؾ ؿ اِرامقؼؼؼؼي،  ♠ ـ  خؼؼؼؼت ؽ ِف أزمـؼؼؼؼي اّؾعؼؼؼؼوـ بؼؼؼؼغ اـؼؼؼؼوؿ هً  دلق أق  ليم

ؼـ افؼؼذن  .لافتعٌؼرات لادصؼؼطؾحوت ،افؾغؼوت ؿؼؼي ِف افـ ؼؼؾ لكحؼـ ُ كعؼؼرؽ مي ؾؼلجـ افد 

 .(1)ترجؿ، لهؾ ـوكً ترمجتف دؿقؼي أف ُ؟!

                                      
ي ظـ ـتوب ادًقحقغ، ترمجي افؽتوب ادًؼد   ((1 وين: ؾؽرة ظوم  َصؾ افث  و ِف افػي  س.راجع مو ذـركوك شوبؼه

 ٌحير ال٘  ٜ حى زةٝينة: ًٚ 
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ق افؽريؿافؼً *   :رآ

ؼ ،ـج  ًمؼ كؼزـأق  افًؼؼرآق افؽؼريؿ  وكعؾؼؿ مجقعه ؼؼمل يـؼزـ دً ، لوؿهؼػر  مً أٍن  هه ه ؾعؼي لاحؼدة، لإك 

ؼؼؼؼؼؼؼحي  ًمػرؿؼؼؼؼؼؼؼهو☺ كؼؼؼؼؼؼزـ ظؼؼؼؼؼؼذ رشؼؼؼؼؼؼقـ ال  ؼؼؼؼؼؼًي ب تؼؼؼؼؼؼؼؼقـ ري ى افقؿؼؼؼؼؼؼو ع لاّحؼؼؼؼؼؼداث، لافعي

 .هه ـج  ؾ: مً ػر  فؾؿً 

ؼؼؼظؼؼؼذ مؼؼؼدار ث ثؼؼؼي لظؼؼؼؼيـ  افؽؼؼؼريؿ رآقًأنؼؼؼزـ افًؼؼؼؼ ة بعثؼؼؼي افـٌؼؼؼل  ؿؼؼؼد  وظومه هؼؼؼل ًمؼؼؼد 

ـؼؼ ف افؼؼذيـ ـػؼؼرلا بًخًصؼؼقص ضريؼؼؼي فـؼؼو ِف افؼؼؼرآق افؽؼؼريؿ  ، لؿؼؼد ذـؼؼر اًل ☺

كا ▬ ًكؼًزلـ افؼؼرآق افؽؼريؿ: سي ُى ٜى ؽى ًي  ِ ّىةؿى ا ةن كى ٍ٘ىحن كىاًحػرى ٍسآفي مجي ْي ًٟ اٍٗ ٘ىٍي ؿى وى  لى٢ٍالى ٝيشِّ
ٞىةقي دىٍسظًيبلن  ٍ د٘  رى ؾى كى ًٟ َيؤىادى ً جِّخى ث

ٓى نًليثى ً ل زى ِِّ كى  * ٔى ى
ٍ
ٞىػةؾى ثًػةل ٖو إاًل  ًجٍب ػ

سى ٛى ً ٓى ث
دي٢ٝى
ٍ
الى يىأ

ًطين كى  ٍُ ٜى ظى ٍحطى
ى
 .[44، 44: رؿوقشقرة افػً ] ♂اأ

/» ِف هذك اِيؼي:ش افًققضل» ا؟موف ؿوـ ؼؼؼؼؼؼؼ ٪يٮفى ٍٕ ة حى ٧ى ؿى  ٠ى ـً
ٍ٩
ي
ى  أ ػ٨ٍ  ىلعى ج٤ٍىػ٫ي  ٦ى  ٦ًػ٨ى  رى

ػػ٢ً، ٥ٍ  الؿيقي َى٭ي ػػة صى
ى
ٕىػػةلى  ؼؼؼؼؼ ٚىأ ػػٍٮًلً  ؼؼؼؼؼ تى ٞى ٓى ▬/ ثً ً ل ػػزى مٍ  ،♂ٔى

ى
جٍلىػػةقي  /أ ـى ٍ٩

ى
ٟى  أ ً ل ػػؾى ٝنػػة ٠ى ؿن ٛى / ٦ي

ًٟ  ثىجِّخى نًلي ▬ ً ؾى  ث مٍ  ،♂َيؤىادى
ى
ٮلمى  /أ ٞى ، ث٫ًً  جًلي ٟى ٍ ى  ٚىػإًفن  ٝى٤ٍجى فى  إًذىا الٍػٮى دي  اكى ػؽن ذىضى ل  يًف  حى   ي

، ةًدزىحو فى  ظى ٍٝٮىل اكى
ى
٤ًٍت، أ ٞى ؽن  ثًة٣ٍ مى

ى
٪ىةيىحن  كىأ ًٔ  ً٢ ؿٍقى ٫ًٍ، ثًةل٧ٍي ـي  إحًلى ـً

ىٍكذى٤ٍ ي ٟى  كى ً ل ٍْثى ى  ذى كؿً  ٠ى ـي  ٩ي
 ًٟ ٤ى ٫ًٍ، ال٧ٍى ى  إحًلى تى دً كى ٍ٭ؽً  ؽي ٕى ة ث٫ًً  ا٣ٍ ب٧ًى ٫ي  كى ٕى ػة٣ىحً  ٨٦ًى  ٦ى ارًدى ً  الؿلقى ٟى  ٦ًػ٨ٍ  الٍػٮى  اٍلى٪ىػةً   ذىلًػ
، ـً ي ـً ٕى

ثي  ا٣ٍ يىٍعؽي ي  ذى كرً  ٨٦ًى  لى ي ة الّسي ػ ٦ى ي ٍٞرصي ٪ٍػ٫ي  تى جىػةرى ي، خى ًٕ ا ا٣ٍ ػؾى لً٭ى فى  كى ٍصػٮىدى  اكى
ى
ػة أ  ٦ى

ٮفي  ، يًف  يىكي ةفى ٌى َى ٍْثى ً  رى ةا٫ًً  ١ً٣ى ٞى ي٢ى  ٣ً  .(1)«♠ًصرٍبً

                                      
ق»ـه(: 511 ج ـ افديـ ظٌد افرحـ افًققضل )ت ((1  .(114، 111: )، ص(1) ، ج«ا؟تؼوق ِف ظؾقف افؼرآ

ي ٜ حى زةلنة: ًٚ   كؿير َرتة اٗزن 
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ؿ مـ لراء  *  ق افؽريؿ» إكزاـبعض احٌلؽي ؿه  هه ـج  مً ش افًؼرآ  :وأل ًمػر 

ؼؼؼ ؼ ُه  ؼ ؼك ظؼذ افؽً ِف رد    ـؼه أخزكؼؼو الً  :أل :  ور افؼذيـػ  ًٟ ▬ؿؼؼوفقا ٘ىٍيػػ ؿى وى لىػػ٢ٍالى ٝيػػشِّ
ةن  ٍ٘ىحن كىاًحرى ٍسآفي مجي ْي ؾى ▬ بؼقفؼف:  ؾؼلجٌفؿ الً  ،♂اٍٗ ًٟ َيػؤىادى ً جِّخى ث

ف ؾؼؼد لاجؼ♂، نًليثى

ؼادشؼؼؼ  ☺ افـٌؼل  ديدة ِف دظقتؼؼف، ؾؽؼؿ ظؼؼوكك مؼـ ؿًؼؼقة ؿقمؼف افؼؼذيـ ًجٌؾؼقا ظؼؼذ ي افش 

وجر مؼؼؼـ أروؼؼؼف رؽؼؼؼؿ رؽٌتؼؼؼف ِف إيصؼؼؼوـ رشؼؼؼوفي هًيؼؼؼ لاوؼؼؼطرلك إػ أقَ  ،افؼًؼؼؼقة لافعـؼؼؼود

ٌ  ؾسة بعد ؾسة فقً ☺ ـ ظذ افـٌل هلؿ، ؾؽوق افقحل يتـز   احلٍؼ   .ً ؿؾٌفث

ؼؼؼ ، ثؼؼؼؿ  ؿؼؼؼد ؿـي
 مؼؼؼر  بؿحـؼؼؼيى
، لجؼؼؼد اشؼؼؼتؿع أل ؿؼؼؼرأ آيؼؼؼيه ٌمؼؼؼـ ـتؼؼؼوب ال  اره ٌمؼؼؼـ إكًؼؼؼوقى

ف، لًيطؿ ـ ؿؾٌف؟! ف لؽؿ   ؾقفو مو يؼح حدرك، لًيزيؾ ُه 

ؼؼؼو ؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼور  ـؼؼؼذ ؾجؼؼؼر ا؟شؼؼؼ فمً  افتحؼؼؼدن لا؟ظجؼؼؼوز، :ثوكقه ق يًؼؼؼؼلخقق قلادؼؼؼؼـلافًؽػ 

ثـؼؼؼؼقك ظؼؼؼؼـ دظقتؼؼؼؼؼف، حتؼؼؼؼك يؿتحـؼؼؼؼقك أل يً ، يظـ ؼؼؼؼقق أَق ُ إجوبؼؼؼؼي هلؼؼؼؼؼو، أشؼؼؼؼ ؾي☺  افـٌؼؼؼؼل

ؼؼؼؼؼو فؾؼؼؼؼؼر  ػر  مً  افؽؼؼؼؼؼريؿ رآقافًؼؼؼؼؼؼ ؾؼؼؼؼؼلنزـ ال ٌي  د  ؿه ُه ف ادً ظؼؼؼؼؼذ ًصؼؼؼؼؼ دحض فؼؼؼؼؼل ،بؼؼؼؼؼللـ ؼؼؼؼؼؼـغ أل

 .لإحؼوؿهو فؾحؼ   ،ججفؿ افٌوضؾيًح 

لُ جًيقؼؼؼؼؼؼى حتؼؼؼؼؼؼك يلتقؼؼؼؼؼؼف  ،ًؿً َصؼؼؼؼؼؼًيًؼؼؼؼؼؼ ؾ ليي ☺  ِف بعؼؼؼؼؼؼض اّحقؼؼؼؼؼؼوق ـؼؼؼؼؼؼوق افـٌؼؼؼؼؼؼل

ٞىػػةؾى ثًػػةكى ▬ :افؼقحل، ل ؿؼؼوـ ال ِف اِيؼي افتؼؼل تؾقفؼؼو ٖو إاًل  ًجٍب ػػ
سى ٛى ً ٓى ث ػػ

دي٢ٝى
ٍ
ِِّ الى يىأ ى

ٍ
ل

ًطػين  ٍُ ٜى ظى ٍحطى
ى
رـغ ؼشؼادً  لهؼق أق   ،ؿهؼوػر  ق مً آ لـ افؼؼرزً ؾػؼل اِيؼي بقؼوق حلؽؿؼي ًكؼ ،♂اكىأ

ؼؼؼـً  ؼؼؼؿي ه جؼؼؼوءلا بٌ ؾ   ،ـؼؼؼذ ؿًيػـ ؼؼؼد ل ،دظؼؼؼقاهؿفقًٌطؼؼؼؾ  رآق، يـؼؼؼزـ افًؼؼؼؼيه في ٌَ ًصؼؼؼ قا أل ظروؼؼؼ ،ؾى ثي

 فوتؿ.ًٌ دحض ًص يل

ؼؼو ؼؼؼؼؼؼ ؼؼوػر  مً ؼؼؼؼؼ  هه ج  ـًمؼؼ افؽؼؼؼريؿ قآ رافًؼؼؼ أنؼؼزـ الً تقًؼؼر حػظؼؼف، : ثوفثه  فتًؼؼفقؾ حػظؼؼؼف،ؼؼؼؼؼ  ؿه

ق  حػؼؼؼؼؼؼظ افؼؼؼؼؼؼؼرآق افؽؼؼؼؼؼؼريؿ ِف افصؼؼؼؼؼؼدلر هؼؼؼؼؼؼق أهؼؼؼؼؼؼٍؿ لشؼؼؼؼؼؼقؾي حلػؼؼؼؼؼؼظ ـتؼؼؼؼؼؼوب ال، إحقؼؼؼؼؼؼٌ 
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ػفل.  بو؟ووؾي إػ أق  افؼرآق افؽريؿ ِف اّشوس لحؾ إفقـو ظـ ضريؼ افـ ؼؾ افش 

٢ا»كجؼد ِف رلايؼي:  ٛي  ٘ ٍسآفى  ظىىى ْي ٍصى  اٍٗ , َخى ٍػصى  آيىػةتو , َخى ػ٢ؿى  َىػإًف   آيىػةتو ً  رىضي  ّ  ا
فى  ☺ قي  َكى زي دي

ٍ
ة يىأ ٍطن ة َخى ٍطن  .(1)[(45541) :رؿؿ حديٌ، «صقٌي أد ابـ ًمصـ ػ»] شَخى

٢ا»لِف رلايي أخرم:  ٛي  ٘ ٍسآفى  ظىىى ْي ٍػصى  اٍٗ , َخى ٍػصى  آيىػةتو ؛ َخى ٟي  آيىػةتو ػلي  َىإًٝ ػ ُى ٍح
ى
 أ

 ٍٙ ٖى  َىإًف  , ٗىؾي فى  ♠ ًجٍبًي ًٟ  يىزٍنًؿي  َكى ً ٍصى  ث ٍ  آيىةتو  َخى  .(4)شآيىةتو  صى َخى
٢ا»لِف رلايؼي أخؼرم:  ٛي  ٘ ٍسآفى  ظىىى ْي ٍصى  اٗ , َىػإًف   َخى فى  ☺ انل ػًب   آيىةتو قي  َكى ػزي دي

ٍ
 يىأ

 ٍٜ ٖى  ًٚ ة ًجٍبًي ٍطن ة َخى ٍطن  .(4)([1412) :رؿؿ حديٌ، «فؾٌقفؼل ا؟يهق ًصعيى»]ش َخى

و: ؼؼؼؼ ؼج ِف افت  ؾتدر  ف رابعه  ً  ظؼه يي أق تؼتخذ  فؾ ظؼذ افؼـػس افٌؼؼؼيع، ؾؾقس مـ اف

ا مؼؼـ افعؼؼودات افتؼؼل  لرثتؼؼف مؼؼـ ظؼؼودات لتؼوفقؼؼد، لـؼؼوق ظؼؼرب اجلوهؾقؼؼي ؿؼؼد لرثؼؼقا ـثؼؼره

رموق حٌ » ل ،شرؿَ ب اخلي ًذ »ل  ،شلأد افٌـوت» :مثؾ ،يعي ا؟ش مقيؼ مع افؼ  ػٌ ُ تت  

ة مـ ادراث ضؼً تلؽؼر ذفؼؽ مؼـ افعؼودات افتؼل جؼوء ا؟شؼ ف لأبطؾفؼو، ؾوؿ، شادرأ

ؼؼأق ًيـؼؼز   حؽؿؼي ال و  ؼؼو فؼؼسؿ لتؼدر   ،قسًػؼؼفؾـ  تق ؼؼيه  ،ظقي صؼؼق هو ؾشؼق هوـ أحؽومؼف افؼ  جه

ؼؼؼإ، للاحؼؼدةه  ؾعؼؼؼيه ر دً َؿؼؼؼاخلي  ؼؼؼؼؼؼلتعؼؼؼوػ  تٌؼؼؼورؿ ؼؼؼؼؼؼ ف الً ر  فؼؼؼذفؽ مل ًيؼؼؼ6 دت ظؾقؼؼفمؼؼو تعؼؼؼق    ه تؼؼؼؿ  ك 

 قبيعً شؼؼقجد افـؼؼوس ًحؼؼ ،لاحؼؼدةه  ةه مؼؼر   مفؼؼوحر  ؿؼؼد  ة مراحؼؼؾ، ؾؾؼؼق ـؼؼوقد  حتريؿفؼؼو ظؼؼذ ٌظؼؼ

وشؼخ افـ »لهؼل  ،ـؼو حؽؿؼي أخؼرمظفؼر هً تحتريؿفو ظذ ث ث مراحؼؾ، ل ِف ذفؽ، ؾتؿٍ 

هه شلادـًؼؼقخ ؼؼؼؼؼؼ  ، ؾًٌؼؼٌى كؼزلـ افؼؼؼرآق افؽؼؼريؿ ًمؼؼـج  ؿه كًؼؼتطقع أق كػفؼؼؿ اِيؼؼوت ؼؼؼؼؼ  وًمػر 

 !حتريؿ اخلؿر ظذ ث ثي مراحؾافؼرآكقي افتل ؾقفو 

                                      
 .(113: )، ص(2) ، ج«افؽتوب ادصـػ ِف اّحوديٌ لاِثور»ـه(: 441 أبق بؽر بد ال بـ  ؿد بـ أد صقٌي )ت ((1

 .(415: )، ص(4) ، ج«ؾقي اّلفقوء لضٌؼوت اّحػقوءٌح »ـه(: 341 أبق ًكعقؿ أحد بـ ظٌد ال اّحٌفوين )ت ((4

 .(432: )، ص(4) ، ج«ى ا؟يهقعي ًص »ـه(: 314 أبق بؽر أحد بـ احلًغ افٌقفؼل )ت ((4
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ؼؼؼو: ؼؼؼؼؼؼؼؼ  ؼؼ ًه  قآ قازـ افقاؿعؼؼؼؼؼي، ؾؼؼؼؼؼؼد ـؼؼؼؼؼوق افؼؼؼؼؼؼرلافـ ؼؼؼؼؼ ،ةًؼؼؼؼؼتجد  ًؼؼؼؼؼويرة احلؼؼؼؼؼقادث ادً مً  خوم

ٌه  ☺ يـزـ ظذ افـٌل افؽريؿ  .  أحؽومفوفقًٌغ  ؾقؿو ع اجلديدة لف وًمقاـ

ًٕذىػػةبى دًبٍيىةٝنػػ▬ :ؼؼؼؼؼ تعؼؼوػ ؼؼؼؼؼؿؼوـ  ٓى اٍٗ ٘ىٍيػػ نٍلىػػة وى ٝىش  رىٍَحىػػحن  ةكى ل كى ػػرن ءو كى٠ي ٍ ِّ َشى ِّٗػػْكي
يٍغ  ب ًٛيى ػكى ٍطػً٘ ٛي كقؼي كزفؼً افؼً ؽثؼر مؼـ اِيؼوت ، ؾ[45]افـحؼؾ:  ♂سىل لًٍ٘ أل  ًؼٌىى فرآ

لؽؼؼر ذفؼؽ مؼؼـ  ،ػؼؼقا ظؼـ ؽؼؼزلة تٌؼقؿ، لحودثؼؼي ا؟ؾؼؽأـثؼر، ـؼصؼي افث ثؼؼي افؼذيـ َتؾ  

 .يؽؿ لاؿعي ضور حلً  واِيوت افتل كزفً بقوكه 

ؼؼؼو: ؼؼؼؼؼؼ  رآقكؼؼؼزـ افًؼؼؼؼ افدُفؼؼؼي افؼوضعؼؼؼي ظؼؼؼذ أق افؼؼؼؼرآق تـزيؼؼؼؾ مؼؼؼـ حؽؼؼؼقؿ حقؼؼؼد، شودشه

ؼؼوػر  مً  افؽؼؼريؿ ؼؼريؼ، ضؼؼقاـ ًمؼؼٍدة ثؼؼ ث لظشؼؼؿه ـ  وـ ظومه هؼؼذا دُفؼؼي ؿطعقؼؼي ظؼؼذ أق   ، م ؼؼو يؼؼد

ؼؼؼ بآجؼؼؼوت هؼؼؼذا افؽتؼؼؼوب مؼؼؼـ ظـؼؼؼد ☺  يـطؼؼؼؼ افـٌؼؼؼل ـ، لمل يؽؼؼؼوبؼؼؼؼيه  وافؼؼؼؼرآق فؼؼؼقس ـتوبه

 .كػًف

لفؽؼـ ظـؼدمو ؿؼد يًؼفؾ ظؼذ صؼخصى مؼو أق يؼلِت بؽتؼوب ليؼؼقـ هؼذا مؼـ ظـؼد ال! 

ؼؼ تؼد ، ليؼؼؼقـ إق افؼؼقحل يؼؼلتقـل ـؼؼؾ ؾؼؼسة مؼؼـ زمؼؼـ، آيؼؼي  وصخصه بعؼؼد آيؼؼي، يؼؼلِت بؽتؼؼوبى

ة ثؼؼؼ ث لظشؼؼؼ ؼؼؼلِف افـفويؼؼي، لبعؼؼؼد مؼؼد  ، تؼؼؼد افؽتؼؼؼوب ً ؽؼؼؿ، مؼؼؼسابط ادعؼؼؼوين، وريـ ظومه

مـقؼؼؼي، ؾؼؼؼوظؾؿ أق  هؼؼؼذا افؽتؼؼؼوب مؼؼؼـ ظـؼؼؼؼد ال  ة افز   .مت ًؼؼؼؼ اِيؼؼؼوت، رؽؼؼؼؿ هؼؼؼذك ادًؼؼؼد 

جً ▬: ؼؼؼؼ تعوػؼؼؼؼ ؿوـ  ٙو دى ًٕي ٍف حى ي
ًٜٚ دل  ٘ىٍخ  ٙ  َيؽِّ ٟي ثي ٍخ آيىةدي ٛى ًٕ ٍح

ي
 .[1]هقد:  ♂يو ًٔذىةبه أ
ؿؼؼؼؼي، رؼرآق مؼؼؼؼـ ـؼؼؼؼ ف افٌشؼؼؼؼفؼؼؼؼق ـؼؼؼؼوق هؼؼؼؼذا افًؼؼؼؼؼ ، لتؼؼؼؼٍؿ تلخقػؼؼؼؼف ظؼؼؼؼذ مراحؼؼؼؼؾ زمـقؼؼؼؼي ًمتػر 

ؼؼؼؼؼؼؼؼافت  جؼؼؼؼؼؼؼؼدكو ِف افؽتؼؼؼؼؼؼؼؼوب فق ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ك أق يؽؼؼؼؼؼؼؼؼقق بقـؼؼؼؼؼؼؼؼف افت  ؼلاشتعصؼؼؼؼؼؼؼؼ ،ؽ لاُكػصؼؼؼؼؼؼؼؼؼوفػؽ  قا

ػٍيً ▬: ؼؼؼؼ تعوػؼؼؼؼ ؿوـ  !لاُكًجوف
ٍٜ ًوٞػًر غى فى ًٚػ لىػ٢ٍ َكى ٍسآفى كى ْي كفى اٍٗ ث سي َىبلى يىذىرى

ى
ِّّ أ  ا

ن  ًٟ اٍدذبًلَى كاٍ ػًي ري سًين  ةلى٢ىجى  .[44]افـًوء:  ♂أى
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 :سؼد  افؽتوب ادً * 

ؼؼؼًؼؼؼقحققق ُ يعتؼؼؼؼدلق بؼؼؼلق  ـتؼؼؼو ؿ كؼؼؼزـ مؼؼؼـ اد  ً ظؼؼؼدف معؼؼؼرؾتفؿ  ظؼؼؼـ هء، ؾضؼؼؼ ه اف

ظؼؼؼـ  جفؼؼؼقفغ، ؾضؼؼؼ ه هلؼؼؼمُء افؽتٌؼؼؼي افؼؼؼذيـ ـتٌؼؼؼقا أشؼؼؼػور افؽتؼؼؼوب، ؾًؿعظؿفؼؼؼؿ مؼؼؼـ اد

ؼؼؼقا افؽتوبؼؼؼي ظؼؼؼـفؿ! افتؼؼؼل ـتٌفؼؼؼ اّحؼؼؼؾقي افـًؼؼؼخ وؼؼؼقوع و افؽتٌؼؼؼي ادجفقفؼؼؼقق، أل مؼؼؼـ تقف 

 اُخت ؾوت، لافتل ًتعٍد بوُِؽ، بغ ادخطقضوت افؼديؿي فؾؽتوب! ظـ ؾض ه 

هؼؼؼذا  ق  قق ِف افؼؼؼؼرآق افؽؼؼؼريؿ! ليؼقفؼؼؼقق إيطعـؼؼؼـؼؼؼؾ مؼؼؼو شؼؼؼٌؼ، كجؼؼؼد مًؼؼؼقحقغ  مؼؼؼع

ٌفتفؿ مؼؼؼـ أدحؼؼؼض ًصؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼتٌؼؼؼورؿ لتعؼؼؼوػ  ؼؼؼؼؼؼؼال  لاحؼؼؼدة! لبؼؼؼرؽؿ أق   ؾؼؼؼيه رآق مل يـؼؼؼزـ مًج افًؼؼؼؼ

ؼؼؼؼـو ـؼؼؼؼه ألوؼؼؼؼحؼؼؼؼؼؼؼ  ؾؼؼؼؼقؾ شؼؼؼؼٌع شؼؼؼؼؿقات  ً ُ  ؼؼؼؼؼؼؼ  يقر افًؼؼؼؼوبؼطً ِف اف ـؼؼؼؼو كجؼؼؼؼد ادًؼؼؼؼقحقغ  أن  إ

ُ  يتؽؾ ؿؼؼؼؼقا ظـفؼؼؼؼو أحؼؼؼؼ ه  ! يعسوؼؼؼقق ظؼؼؼؼذ افؼؼؼؼؼرآق افؽؼؼؼؼريؿ ِف أصؼؼؼؼقوء، لجؼؼؼى ظؾؼؼؼؼقفؿ أ

 حقٌ أق  ِف ـتو ؿ أصقوء ـثرة، تؼدح ِف مقثقؿقي لمصداؿقي افؽتوب.

مـؼؼل: تؼؼدليـ أٍلـ شؼؼػر، لآخؼؼر شؼؼػر ِف افؽتؼؼوب  :وـعؼؼذ شؼؼٌقؾ ادثؼؼؾ ؼؼؼؼؼؼ افػؼؼورؾ افز 

س! ♠  ؿٌؼؼؼؼؼؼؾ ادًؼؼؼؼؼؼق ادًؼؼؼؼؼؼقحقغ تؼؼؼؼؼؼٍؿ تدليـؼؼؼؼؼؼف  ـتؼؼؼؼؼؼوبإق  ألـ شؼؼؼؼؼؼػر مؼؼؼؼؼؼـ  ادًؼؼؼؼؼؼد 

 عؼؼؼؼؼؼؼاتب ♠ ادًؼؼؼؼؼق رؾؼؼؼؼؼؼع  بعؼؼؼؼؼد، لآخؼؼؼؼؼؼر شؼؼؼؼؼػر تؼؼؼؼؼؼٍؿ تدليـؼؼؼؼؼف ُؽ افًؼؼؼؼؼـغبؼؼؼؼؼوِ

 افًـغ!

ص ؼؼؼؼ  ذرب ال١ذة  ال٧ي »يؼؼقـ:  شبؼقُ ظطقؼي»افًؼؿ   ؼؼؼؼؼ تذيػل١ي س ٬ػٮ أٝػؽـ اٞػؽن يٕي
ٚى َأك   ٔى ؿ  كآدس ٜٚ ، ّجٖ امليبلد 1٥11ضٞح ، ظٮايل األضُةر ٢٠ م٢س انلب تى ذى ٜ 
يىػين اضػذٌسّخ ٔذةثذػٟ ٦يالديػح.  611ظػٮايل قػ٪ح  يص ي٢حٞةَكف اْٗرِّ ، تذى ٔى 

مجيٕ٭٥ كبال اقػتس٪ةء  ،ةكاعرتؾ يف الٕذةثح ح٢ا  أربىي َكدجن ، ضٞح 1٦11ح٢ا  
قػػحيكػػني اَّلاك٩ػػٮا ٦ػػ٨ ا٣ٞؽل  ٞؽن ٜل  ،م َعمػػٮا ظيػػة  ٦ي  دإٚػػٮا ٚي٭ػػة ٔػػ٨ احلػػ
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 .(1)«ؽأجٍ كال٧ى  

مي  وأجضه  ؼؼؼؼ مجؼي افقًؼقظقي»كجد ِف ًمؼد  ؼف: شافس  س؟ ٞػؽن ذػة  ال٧ي ٦ػة ٬ػٮ ال١ً » مؼو كص 
ٔي ، شمٕذجح»٫ دكيف ٩ْؿ  ٩ي٤ٞي٭ة ىلع ا٣ٛ٭ؿس ٣رنل أ٩ن  ذُ٘ح جرن ذي ثٖ جم٢ٛوح  . ات ُمي

ر ٠زا االٝكجةع ت،ذي رصٕ٪ة إل ٦ؽاػ٢ ٬ؾق ال١ي  كإفٍ  ١ة دٛذػر ىلع أكػرث ذلٓ أٝ  . دأك 
ني ال٧يؼذ٤ٛني ،ٜٚ وْشة ّسكف ت إل َٔشات ٨٦ املؤ٣ٛل  .(4)«كديجكى

 :صؾخ  ادً * 

تٌؼؼى ِف  سؼؼد  افؽتؼوب ادً  تعؼؼسؽ أق   ًؼقحقيهؼو هؼل ادراجؼؼع اد افػؼسة مؼؼو بؼغ شؼؼـي ـً

ؽتؼؼؼوب أـثؼؼؼر شؼؼؼـي، لـتؼؼؼى هؼؼؼذا اف 1211يعـؼؼؼل حؼؼؼقا  ف، 111إػ شؼؼؼـي ؾ.ف.  1111

ٌهو  .ظـفؿ صق هو لُ يعرؽ أحدو  ،جفقفغ، ًمعظؿفؿ مـ ادمـ أربعغ ـوت

ؼؼؼؼؼؼافؼً  ؼؼؼؼؼ»ص ؿ  ؼؼؼؼؼقُ ظطقؼؼ ـي  ق  إيؼؼؼؼؼؼؼؼقـ ش يبؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼيقحـؼؼؼؼؼؼؼو  ؼؼؼؼؼؼؼو،  111ى إكجقؾؼؼؼؼؼؼؼف شؼؼؼؼؼؼؼـي تي مق ديه

ؼؼؼؼؼو، ؾؽقؼؼؼؼؼػ يؽتؼؼؼؼؼى  44ظؼؼؼؼؼوف ًرؾؼؼؼؼؼع إػ افًؼؼؼؼؼهء  ♠ ادًؼؼؼؼؼق  ػؼؼؼؼؼسض أق  لادً  مق ديه

 شـي! 23بؼ  ♠ ادًق رؾع  بعد إكجق ه ♠  يقحـو تؾؿقذ ادًق 

نؼؼؼؼزـ أً ف ّن ؼؼؼ 6رآقيطعـؼؼؼقا ِف افًؼؼؼؼ، لهؼؼؼذا ـؼؼؼؾ   بعؼؼؼد ادًؼؼؼقحقققمؼؼؼـ افعجقؼؼؼى أق يؼؼؼلِت 

 !ظذ ؾسة مـ افزمـ

                                      
 .(5،  4: )، ط. ــقًي مور مقـو بوفػققف ؼؼؼ ص«أحوفي افؽتوب ادؼدس لاشتحوفي حتريػف»افؼؿص بقُ ظطقي:  ((1

س:  ((4 هٌوكقي افقًقظقيت»افؽتوب ادًؼد   .(45: )، مدخؾ إػ افؽتوب ادؼدس، مجعقوت افؽتوب ادؼدس ِف ادؼؾ ؼؼؼ ص«رمجي افر 
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ق افؽريؿفؼً ا*   :رآ

ؼؼً ي لهؼؼق افـٌؼؼل  ،لاحؼؼد ؾؼؼؼط صؼؼخصو  ظؼؼـ ال رآق افؽؼؼريؿافًؼؼؼ بؾؼؼغافؼذن   ،☺ دؿ 

 ا
ٌ
ٌٌَد الل  ـً ظي ٌَؼٌد ادًط ؾٌؼٌى  ،َب ـٌ ظي وٌصؼؿٌ  ،َب ـٌ هي ـيؼوٌؽ  ،َبؼ ؼٌد مي ٌَ ـٌ ظي ؼ ،َبؼ ـٌ ًؿصي ـٌ ـٌؼ ي  ،ل  ؼَبؼ ـٌ  ،ٌب َبؼ َبؼ

ةي  عؼؼٌى  ،ًمؼؼر  ـي ـٌ  ـٌ ًفؼؼ ،َبؼؼ ن  َبؼؼ ـٌ ؽوفٌؼؼٌى  ،مي َفؼؼرٌ  ،َبؼؼ
ـٌ ؾٌ وفٌؼؼٌؽ  ،َبؼؼ ـٌ مي ـٌ افـ َضؼؼ ،َبؼؼ ؼؼيي  ،رٌ ؼَبؼؼ ـيوكي

ـٌ ـٌ ـٌ  ،َبؼؼ َبؼؼ

ؼيي  َيؿي ؼؼيي  ،ًخزي ـي ـٌ ًمَدٌر ـٌ إٌَفقيؼؼوسي  ،َبؼؼ ؼؼ ،َبؼ ي ـٌ ًميي رٌ  ،َبؼؼ ا ـٌ كٌؼؼزي ؼؼد   ،َبؼ عي ـٌ مي ؼؼَدكيوقي  ،َبؼؼ ـٌ ظي ؼؼٌى  ،َبؼ ًي ـَ كي ٌمؼؼ

ٌظقؾ ً  فً ا ،إَشهي ؾيقٌفهي افص  ًة لاف اٌهقؿ ظي ـٌ إَبري َب
(1). 

 :سؼد  افؽتوب ادً * 

ٌه  31حقا   ؾعددهؿ ،سؼد  و ـتٌي افؽتوب ادً أم    .وـوت

ؼف:  شظٌؼد ادًؼق  اشؼطػوكقس»يؼقـ افؼس  ح ىلع »مؼو كص  ٔ٪ؽ٦ة ٩ي٤ٌف ٩ْؿ  َع٦ن
 مٕذجحكل١٪٫  ،اكاحرن  ةأٟٝ ٗحص ٔذةثن ظِ ٨٦ الٮ٤٬ح األكىل ال١ذة  املٞؽس ٩يال

ذيجن  ذجخ ث٥٤ٞ  ةتن٢٧ ٠ي ٌذةب ٔسيي٠ٜس   ٠ي  .(4)«وؽ٢ر ق٢ي٘حىلع َؿ  ٔي

ؼ  ،سٞػؽن يف دؽكي٨ ال١ذػة  ال٧ي  ةأكرث ٜٚ أربىي عذؽن مةرؾ » :وليؼؼقـ أجضه
ذُ٘ح ذُةكدػ، كّر جةء ٠ؤالء ٜٚ دُ٘يةت ُمي ٚي ح ٔٛة َكٝػ٢ا ىلع درجػةت زْةَيػح 

 .(4)«اجرن 

                                      
ًٌخورن» ((1 ـوٌؿى» :، ـتوب«ححق  اف وًب «افؼؿي ٌل  » :، بي  افـٌ 

ٌٌ
عي ٌَ  .«☺مي

 .(5: )دؼدس ؼؼؼ ص، ط. دار افؽتوب ا«تؼديؿ افؽتوب ادؼدس )توريف، ححتف، ترمجوتف(»ظٌد ادًق  اشطػوكقس:  ((4

 .(41: )ؼؼؼ ص ادرجع افًوبؼ ((4

ة: ًٚ  ٚى رى ير وى ٜ حى راثىن ًٕ د   ذةبٜ جةء ثةل
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 :صؾخ  ادً *  

 ،لهؼؼؼؼق صؼؼؼؼخص لاحؼؼؼؼد ؾؼؼؼؼؼط ،☺ًأنؼؼؼؼزـ ظؼؼؼؼذ ً ؿؼؼؼؼد بؼؼؼؼـ ظٌؼؼؼؼد ال  افؽؼؼؼؼريؿ رآقافًؼؼؼؼ

 31دلكؼؼؼف أـثؼؼؼر مؼؼؼـ  ادًؼؼؼقحقغلكعتؼؼؼؼد أنؼؼؼف ًمرشؼؼؼؾ مؼؼؼـ ال، لفؽؼؼؼـ ـتؼؼؼوب  ،لهؼؼؼق كٌؼؼؼل

 .وصخصه 

ألحؼك ال  ـوؿ صؼخصو هً  ق  إ :أن، شوصخصه  31كف دل  »أنو ُ أؿصد بؼق :  !اكتٌف

بؼؼؼؼؾ فؼؼؼؼقس هؼؼؼذا هؼؼؼق ادؼصؼؼؼقد.  ُ،قا ظـؼؼؼف، لـتٌؼؼؼقا افؽتؼؼؼوب! كؼؾؼؼؼؼ 31فؼؼؼؼ إفقؼؼؼف، لهؼؼؼمُء ا

ؼؼؼ 31»ـؼؼؼوؿ هً  ق  إظـؼؼدمو كؼؼؼؼقـ  ؿ افؼؼؼذيـ ـتٌؼؼؼقك مؼؼؼـ أن ًهؼؼ ،ـتٌؼؼقا هؼؼؼذا افؽتؼؼؼوب شوصخصه

ؼؼؼؼوب ـؼؼؼؼؼوكقا يؽتٌؼؼؼؼؼقق  بعؼؼؼؼؼد ذفؼؼؼؼؽ أق   ادًؼؼؼؼقحقققظؼؼؼؼؼك د  ا ظـؼؼؼؼد أنػًؼؼؼؼؼفؿ، ثؼؼؼؼؿ   هؼؼؼؼؼمُء افًؽت 

ـؼؼؼؼؼؼؼوكقا ء افؼؼؼؼؼؼؼذيـ ـتٌؼؼؼؼؼؼؼقا ًمعظؼؼؼؼؼؼؼؿ هؼؼؼؼؼؼؼمُ ّق   6ظؼؼؼؼؼؼؼذ ذفؼؼؼؼؼؼؼؽ بؼؼؼؼؼؼؼقحل، لُ يؿؾؽؼؼؼؼؼؼؼقق دفؼؼؼؼؼؼؼق ه 

 !جمفقفغ
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ق افؽريؿافؼً *   :رآ

و أق افؼؼؼؼذن بؾؼؼؼؼغ  ، ☺هؼؼؼؼؼق افـٌؼؼؼؼل  ؿؼؼؼؼؼد ظؼؼؼؼـ ال افؼؼؼؼؼؼرآق افؽؼؼؼؼريؿ ـؼؼؼؼه ذـركؼؼؼؼو شؼؼؼؼؼوبؼه

 لافذن ذـركو كًٌف مـذ ؿؾقؾ.

ؼؼؼكؼؼؼً ادً ل  تػوحؼؼؼقؾ حقوتؼؼؼف، لدً  كعؼؼؼرؽ ـؼؼؼؾ   ػوتف، ؾفؼؼؼق مل يؽؼؼؼـ دات ِف شؼؼؼرتف لٌحؼؼؼجؾ 

ؼ ُه  وصخصه ، افؼؼذيـ اشؼؼتعوق ـتٌؼؼي افؼؼقحل ـؼؼو كعؼرؽك  إبؼؼؾ ، ـحؼؼوـ مؼـ اّحؼؼقا  بؼؼلن   جمفؼؼق

كؼؼؼؼؼؼف افؼؼؼؼؼؼؼؼرآق ليؽتٌؼؼؼؼؼؼقك، لكعؼؼؼؼؼؼرؽ حػظؼؼؼؼؼؼي افؼؼؼؼؼؼؼرآق افؽؼؼؼؼؼؼؼريؿ  ☺ ؼؼؼؼؼؼؿ كٌقـؼؼؼؼؼؼو  ؿؼؼؼؼؼؼد  فقًدل 

 حقوتؿ!ٌشري ػوتؿ لبلشه فؿ لٌح 

 :بعض اّمثؾيلاِق، دظقكو كًتعرض 

(1)  ٨ً اًء، ٔى ى ػة/ ٝىةؿى  ا٣ربى ى٧ن ٣ىػٍخ  ل ـى كفى  الى ▬/ ٩ى ةًوػري ْى ىٍطػذى٢ًم اٗ ٜى  ي ػٍؤًًٚٞيى ال ًٚػ ٛي

كفى  ة٠ًري جى ٛي ًٖ  يًف  كىال بًي ً  ضى  ّ ا ً   اٍدعي / »☺ اجلنػً ي  ٝىةؿى  ،♂ا يٍػرن يٍلىًجػئٍ  زى  ثًػةل٘ ٢ًٍح  كى
كىاةً  ًٍ  كىادل  ذً ٕى كً ػ  كىال

ى
ًٍ  أ ذً ٕى كىاةً  ال ذيٍت: الى » /ٝىةؿى  ثي٥ن  ،«كىادل  ٍٔ ىٍطػذى٢ًم ا كفى  ي ةًوػري ْى  شاٗ

ٙى  ٍ٤ ٍ٭ؿً  كىػى ك ☺ اجلنً ل  ّى ٧ٍؿي ـل  ٨ٍَي  خى
ي
ـو  أ ١ٍذيٮ ، ٦ى ٍخَمى

ى
ػ٢ؿى  يىػة»/ ٝىةؿى  األ ً  رىضي  ّ ػة ا ٛى  ػى

يًن, سي مي
ٍ
ٖه  َىإً ِّ  دىأ ًيسي  رىجي ً؟ َضى ٣ىٍخ  شابلىرصى ى َنى ة ذى جى٭ى َكى ىٍطذى٢ًم الى ▬/ ٦ى كفى  ي ةًوػري ْى ٜى  اٗ  ًٚػ

كفى  ة٠ًري جى ٛي ٍؤًًٚٞيى كىال ٛي ًٖ  يًف  ال بًي ٍيي  ضى ً غى  ّ كًِل  ا
ي
رً  أ ى

 .(1)♂الَّض 
ؼؼؼؼِف احلؼؼؼؼ  ً افًؼؼؼؼؼؼرآق  شيؽتؼؼؼؼى»أق     زيؼؼؼؼؼدمؼؼؼؼـ  ☺ ضؾؼؼؼؼؼى افـٌؼؼؼؼل ،وبؼديٌ اف

                                      
ًٌخورن» ((1  .(1454 ، رؿؿ: )«ححق  ًمًؾؿ»ل، (3153، 3154، 4441، 3551، رؿؿ: )«ححق  اف

ة: ٕى ٜ حى ًٚ  دةمطن  حجى ذى ير جم٢١يلح ال
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لاة»ل شقحافؾٍ »افؽريؿ، بوشتخداف:   تٌػ»ل شافد  ؼاذـر  ؾتؿٍ  .شافؽي خص افؼذن شؼؿ افش 

و أدلات افؽتوبي ،قؽتىش  !لأجضه

 !؟ًؼؼقحقغ، ؾؼؼهذا ظؼؼـ تؼؼدليـ ـتؼؼوب ادافؽؼريؿ رآقهؼؼذا كعؾؿؼؼف ظؼؼـ تؼؼدليـ افًؼؼؼ ـؼؾ  

ؼؼ! ُق؟شؼؼؿ افؼؼذن دلٍ اهؼؾ كعؼؼرؽ  ؼؼؾؼؼنذا ـوكؼؼً افـ ، و ضٌعه  ؾؽقؼؼػ ،خ اّحؼؼؾقي مػؼؼؼقدةًي

 ـ ـتٌفو؟!مي يعرؾقا 

ثى٪ىة (4) ؽن ٍٛهي  ظى ، ٨ٍَي  ظى ؿى ٧ى ثى٪ىة خي ؽن ـه، ظى ة ٧ن ثى٪ىة ٬ى ؽن ذىةدى ي، ظى ٣ٍخي / ٝىةؿى  رى
ى
أ ىفى  قى ن

ى
 ٨ٍَى  أ

ٟو  ً ةل ٍٜ / »   ٦ى ىهى  ٚى ٍسآفى  مجى ْي ى  اٗ ١ٍرً  ىلعى ,/ »ٝىةؿى  ،«؟☺ انل ًبِّ  عى حه ٍربىىى
ى
ٍٙ  أ ٜى  ُكي ١ي ًٚ 

ةرً  ؽى
ٍٝ
ى
بى  : األ

ي
ٜي  أ , ٍب ٍىتو

ةذي  ٔى ىى ٚي ٜي  كى , ٍب ٖو
جى يٍري  جى زى ٜي  كى , ٍب ةثًخو

ثي٢ زى
ى
يٍرو  كىأ  .(1)«زى

(4)  ٍ٨ ، خى كؽو ٍّسي جٍؽي  ذي٠ًؿى / ٝىةؿى  َى ً  خى ٕيٮدو  ٨ٍَي  اّللن ٍك ٪ٍؽى  َى جٍؽً  ًٔ ً  خى ك، ثٍػ٨ً  اّللن ٧ٍػؿو  خى
ةؿى  ٞى ٖه  ذىاؾى »/ ذى زىاؿي  الى  رىجي

ى
ًحج   أ

ي
,أ ًٍٛىخي  ٟي ػ٢ؿي  ☺ انل ًب   ضى ْي كا :يى ػزي ػٍسآفى  دي ْي ٍٜ  اٗ  ًٚػ

: حو ٍربىىى
ى
ٍٜ  أ ٍجرً  ًٚ ً  عى  ّ ًٜ  ا ٢دو  ثٍ ٍطىي   ،شمى

ى
أ جىؽى ,»ث٫ًً  ذى ٙو ً ةل ٢ٍلى  كىضى ًب  مى

ى
, أ حى ُى ٍي زى ةذً  حي ىى ٚي ًٜ  كى  ثٍػ

, ٖو
جى ِّ  جى بى

ي
ًٜ  كىأ ٍىتو  ثٍ

 .(4)«ٔى
(3)  ٍ٨ جٍؽً  خى ً  خى ك، ث٨ًٍ  اّللن ٧ٍؿو ىٍىخي »/ ٝىةؿى  خى ٍسآفى  مجى ْي ٟي  اٍٗ دي

ٍ
سىأ ْى ٟي  ػى ٍ٘ىحو  يًف  ُكي  ةؿى  ،شيلى ٞى  ذى

ٮؿي  ً  رىقي ػ إً ِّ / »☺ اّللن ٍدىشى
ى
فٍ  أ

ى
ػ٢ؿى  أ ٓى  يىكي ٘ىٍيػ , وى ػةفي ٚى فٍ  الش 

ى
, كىأ  ٖ ػ ٛى قي  ظى

ٍ
 يًف  َىػةٍّسىأ

١ٍسو 
٤ٍخي  ،«عى ٞي ٍويًن »/ ذى ذًهٍ  دى ٍٛ ٍضذى

ى
ٍٜ  أ ًت  ًٚ جىةًب  ّي٢  قي / »ٝىةؿى  ،شكىعى

ٍ
ةو  يًف  َىةٍّسىأ ٍْشى / ٝي٤ٍػخي  «وى

ٍويًن » ذًهٍ  دى ٍٛ ٍضذى
ى
ٍٜ  أ ًت  ًٚ جىةًب  ّي٢  قي / »ٝىةؿى  ،شكىعى

ٍ
ٍجهو  يًف  َىةٍّسىأ ٍوػيًن »/ ٝي٤ٍخي  «ضى ذًهٍ  دى ٍٛ ٍضػذى

ى
 أ

 ٍٜ ًت  ًٚ جىةًب  ّي٢  بى  ،شكىعى
ى
 .(4)ٚىأ

                                      
ًٌخورن» ((1  .(4321) ، رؿؿ:«ححق  ًمًؾؿ»ل ،(1113، 4411، 1114، رؿؿ: )«ححق  اف

ًٌخورن» ((4  .(4323) ، رؿؿ:«ححق  ًمًؾؿ»ل، (3555، 4412، 4321، 4414) ، رؿؿ:«ححق  اف

حف اّفٌوين، (1432) ، رقم:«ًشــ ابـ موجف» ((4  .حح 
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(1)  ٍ٨ ـل  خى
ي
ٝىحى  أ رى جٍؽً  ثً٪ًٍخ  كى ، احٍلىةرًًث  ث٨ًٍ  اللً  خى ػةرًمل ٩ٍىى

ى
ٝىػٍخ  اأٍل َكى ػًخ  ّىػرٍ  كى ىىى  مجى

ػٍسآفى  ْي فى اٍٗ َكى ة ٝىؽٍ  ☺ اجلنً ي  ، كى ؿى٬ى َى
ى
فٍ  أ

ى
ـن  أ ٢٬ٍى  دىؤي

ى
ة، أ فى  دىار٬ًى َكى ػة كى ى٭ى ، ل ػؤىذلفه ٩ىػٍخ  َي َكى  كى

ـي  ٢٬ٍى  دىؤي
ى
ة أ  .(1)دىار٬ًى
ثى٪ىة (2) ؽن ٜي  ظى ي ًٞ ، ٨ٍَي  مى حى ٤ى٧ى جى٪ىة/ ٝىةؿى  قى ُى جٍؽي  ػى ً  خى ٕيٮدو  ٨ٍَي  اّللن ٍكػ ػةؿى  َى ٞى ً / »ذى  ّ  كىا
رٍ  ْى ٍزتي  ٗى دى
ى
ٍٜ  أ ػ٢ؿً  يًف  ًٚػ ً  رىضي  ّ ة ☺ ا ػىن ـٍ ً ػٍجًىيى  ث ةن  كىضى ػ٢رى ً  ,ضي  ّ ػرٍ  كىا ْى ٙى  ٗى ً٘ػ  وى

ةبي  ٍؼحى
ى
 ِّ  ☺ انل ًبِّ  أ

ى
ٍٜ  أ ًٚ  ٍٙ ١ً ًٛ ٍو٘ى

ى
ً, ثًًؾذىةًب  أ  ّ ة ا ٚى ٝىة كى

ى
ٍٙ  أ  .(4)«ًِبىٍي٠ًً

(3)  ٍ٨ ٧ٍؿى ى  خى جٍؽً  ثً٪ًٍخ  خى ٨ٍ  الؿنٍْحى٨ً، خى ٍػػخو  خى
ي
٧ٍػؿى ى،٣ً  أ ػٍزتي / »ٝىة٣ىػٍخ  ٕى دى

ى
 ؽ▬ أ

ٍسآفً  ْي ًجيرً  كىاٍٗ ٛى ٍ ٍٜ  ♂ال ٢ؿً  يًفِّ  ًٚ ـى  ☺ اهللً  رىضي ًح, يى٢ٍ ىى ٛي ي
ٍ
٢ى  اجل   كى٠ي

ي
سىأ ٍْ ة يى ى  ث١ًى ً  ىلعى بى

ٍٞ ًٛ ٍ  ال
ِّ  يًف  حو  ّكي يىى  .(4)«مجي
ق افؽريؿ ِف حقوة افـٌلـ افذيـ حػظقا افؼً مٌ *   :☺ را

ٝىؽٍ » ف:مو كص   شابـ اجلزرن»ذـر فـو ا؟موف ؼؼؼؼ  ؿى  كى ـي  ذى٠ى ة ثيٮ اإٍل٦ًى
ى
جىيٍؽو  أ ةًق٥ي  خي ٞى  ٍَػ٨ي  ا٣ٍ

ـو  الن ؿً  يًف  قى كن
ى
اًت  يًف  ٠ًذىةث٫ًً  أ اءى ؿى ًٞ ٍٜ  /ا٣ٍ ٖى  ٚى ًْ ٍٙ  ٝي ١ٍٞي ػ ءه  عى ٍ ٍٜ  َشى ً  ًٚػ ػ٢ق ةً  كيجي ًْػسىاءى ٜى  اٍٗ  ًٚػ
ةثىحً  حى ٍٙ  الؽ  ٍي٠ًً ؿى  ،كىغى ٠ى ةثىًح/ ٨٦ًى  ٚىؾى ػعى ثىػة الىن

ى
، أ ، ثىٍكػؿو ػؿى ٧ى خي سٍ  كى خي ،كى ػةفى ٤ًي ػة، ٧ى ٔى  كى

، حى ٤ٍعى َى ا، كى ؽن ٍٕ ٨ٍَى  كىقى ا ، كى ٕيٮدو ٍك ، َى حى ٛى ٍح ؾى ة، كىظي ةل٧ًن ثىة كىقى
ى
أ يٍؿى ى، كى ؿى ٨ٍَى  ٬ي ا ، كى ػؿى ٧ى ٍَػ٨ى  خي ا  كى

، جنةسو ك خى ٧ٍؿى خى ٕىةًص، ٨ٍَى  كى ٍَ٪ى٫ي  ا٣ٍ ا جٍؽى  كى ، خى ً ، اّللن ةًكيىحى ٕى ٦ي ٨ٍَى  كى ا ، كى بىٍ ً ـي جٍػؽى  الػ خى ً  كى  اّللن
ة ٨ٍَى  ، اًًت،الكن حى ئًنى ، كىَعى حى ىى ٍٛ ـن  كىظى

ي
أ ، كى حى ٤ى٧ى ءً قى الى ؤي ٍٙ  كى٠ى ٜى  ُكي ١ي ٜى  ًٚ ػةًجًسي ١ى ٛي ٍ ػسى  .ال ٔى  كىذى

ٜى  ةرً  ًٚ ؽى
ٍٝ
ى
ن  اأٍل ِبى

ي
، ٨ٍَى  أ ٍٕتو

ةذى  ٠ى ٕى ٦ي ، ٨ٍَى  كى جى٢و ثىة صى
ى
أ رٍدىاًء، كى يٍؽى  ادلن زى ، ٍَػ٨ى  كى ثىػة زىةثًػخو

ى
أ  كى

                                      
ـو إشـودً : »ؿوـ اّفٌوينل، (1232) ، رؿؿ:«ححق  ابـ خزيؿي»ل، (43444) ، رؿؿ:«ًمًـد أحد» ((1 ًي  ش.ك حي

ًٌخورن» ((4  .(4324) ، رؿؿ:«ححق  ًمًؾؿ»ل، (1114، 1111) ، رؿؿ:«ححق  اف

 .(434) ، رؿؿ:«ًؾؿححق  مً » ((4
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 ، يٍؽو ٓى  زى ى٧ل دلي ، ٨ٍَى  كى ةًريىحى   صى

ى
أ ىفى كى ٟو  ٨ٍَى  ن ً ةل نيى  ╚ ٦ى ًٕ مٍجى

ى
 .(1)«أ

ؼؼ ،هؼؼمُء ـؼؾ   لكعؼؼرؽ  ،هؿءلكعؼؼرؽ أشؼؼه ،كعؼؼرؾفؿ ،رافحى افٌؽؼؼلؽؼؼرهؿ مؼؼـ افص 

ي ٌشؼؼ ًؼؼٌي فؽتؼؼوب ػوتؿ، لفؽؼؼـ يؼؼو ًتؼؼرم مؼؼو هؼؼق افقوؼؼع بوفـ لٌحؼؼ ،لأخ ؿفؼؼؿ ،حقؼؼوتؿ ري

 !؟ادًقحقغ

 :سؼد  افؽتوب ادً * 

س  ؼؼؼؼؼؼو، ظؼؼؼؼؼؼذ افـ حؼؼؼؼؼؼوـ افؽتؼؼؼؼؼؼوب ادًؼؼؼؼؼؼؼد    يقجؼؼؼؼؼؼد أحؼؼؼؼؼؼد ظؼؼؼؼؼؼوس ادًؼؼؼؼؼؼق  ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقض تومه

ؼؼف مل يقجؼؼد ظؼؼذ ـقـؼؼى اّرض  ♠ أل ت مقؼؼذك لحػؼؼظ ظؼؼـفؿ اّنوجقؼؼؾ! بؼؼؾ إك 

س ـؼؼوم ه  ؼؼـ يػؼظ افؽتؼوب ادًؼؼد  ! لِف افـ فويؼي كجؼد أق  ـتٌؼي أشؼؼػور ِف يؼقف مؼـ اّجؼوف مي

س جموهقؾ، لُ كعرؽ حتك أشهءهؿ!  افؽتوب ادًؼد 

س ؼؼؼؼؼؽ»، لهؼؼؼؼؼؼؼق بؼؼؼؼؼؼؼؾ إق  أحؼؼؼؼؼؼؼد ظؾؼؼؼؼؼؼؼهء افؽتؼؼؼؼؼؼؼوب ادًؼؼؼؼؼؼؼؼد  ؼؼؼؼر بقـؼؼ ؼ يؼؼؼؼؼؼؼؼقـ إق بعؼؼؼؼؼؼؼض  شآرثؼؼ

س ـؼؼؼؼوكقا صخصؼؼؼؼق وت  خصؼؼؼق وت افؼؼؼؼذيـ صؼؼؼؼورـقا ِف ـتوبؼؼؼي اّشؼؼؼؼػور افؽتؼؼؼؼوب ادًؼؼؼؼد  افش 

ؼف: ٞي » كوؿصي لمعقٌي! ؾـجؼد مؼو كص  ٓ  ٢ ال١ذة  يف أمٌ ل٥ ي ذًػت ثٮاقػُح ٩ن إًَٮ ٫ ٠ي
٤٭٧ػني َي ٩ةس 

ي
كبىـػ١ٙ َكٝػ٢ا عذؽػيةت ٝةّؽػح  ،ٔحْيْػح ُٚػسكغ ١ٞٚػة، أ

 .(4)«ىلع ضبيٖ املسةؿٔج٘ىةـ  ،كٚىيجح

س، يتؼؼؼقن ظؼؼؼذ أربعؼؼؼي أنوجقؼؼؼؾ، هؼؼؼذك اّنوجقؼؼؼؾ  افعفؼؼؼد اجلديؼؼؼد، ِف افؽتؼؼؼوب ادًؼؼؼؼد 

، بغؼض افـ ظؼر ظؼـ شيقحـؼو»ل شفقؿو»ل شمرؿس»ل شمت ك»مـًقبي ّصخوص، لًهؼؿ: 

ُ  أشؼؼهءهؿ! ؾفؼؼؾ  ؼؼو ُ كعؼؼرؽ ظؼؼـ هؼؼمُء إ ُ  أنـ  ًٌؼؼقت هؼؼذك اّنوجقؼؼؾ هلؼؼذك اّشؼؼهء، إ ًث

                                      
ءات افعؼ»ـه(:  444 صؿس افديـ أبق اخلر ابـ اجلزرن )ت ((1  .(2: )، ص(1) ، ج«افـؼ ِف افؼرا

 .(1: )، ط. دار افـؼ اّشؼػقي، ص«افقحل ا؟هلل فؾؽتوب ادؼدس»آرثر بقـؽ:  ((4
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راشؼؼؼؼوت  :لِف افـ فويؼؼؼؼي ،حققق أشؼؼؼؼهء آبؼؼؼؼوءهؿ لأجؼؼؼؼدادهؿ؟ بؼؼؼؼوفط ٌع ُيعؼؼؼؼرؽ ادًؼؼؼؼق افد 

ؼؼؼؼقت هؼؼؼؼؼذك اّنوجقؼؼؼؼؾ فت مقؼؼؼؼؼذ ادًؼؼؼؼق   ًٌ ، لأق  ـتٌؼؼؼؼؼي ♠افت وريقؼؼؼؼي أثٌتؼؼؼؼً ظؼؼؼؼؼدف ًث

 اّنوجقؾ جموهقؾ، ُ كعرؽ أصخوحفؿ، لُ أشهءهؿ.

مؼي  ؼؼؼؼ مجؼي افقًؼقظقي»كجد ِف ًمؼد  ؼف:  شافس  س يه ؽن ٞػأقػٛةر ال١ذػة  ال٧ي »مؼو كص 
ري٨ ؿل ني كمي ؿٚٮا ثأ٩ن٭٥ لكةف ظةؿ الل يف كقٍ مٕج٭٥.  ،٢٧ٔ َؤ٣ٛل ٌٖ وػرد ٔي م

٪ٛؿدي٨، ألفن  ٭٥ ىلع ٌ  ، ل١٪ن ٔجي ١ٞٚٙ جم٢١الن  ػ ظةؿ، ل٥ يكٮ٩ٮا ٦ي ٕت اكف النن
يكة٩ؽ٥٬  .(1) «ي

ؾوت بلق  ـوتى إكجقؾ  *  !جمفقـ شمت ك»اظسا

مؼي  ولكجد أجضه  ؼؼؼؼ ؼف:  شر احلؼديٌافت ػً»ِف ًمؼد   ف٧ٚة ٬ػٮ إذ»؟كجقؼؾ مت ؼك مؼو كص 
ٓ  إٝ   ٫؟٨ اإلجني٢ ذادً ٦ً  كذ٧ؽي ال٧ي  حل٢ي ادلن  ػعى , ٔطػةاس األٝةجيػٖ, ٟ ال عػ ًػي  ٖه ٛى

سه  ػِّ يف انل   ٟ لٙ يأتً ٝ  إٚىسكؼ َكدجٟ ٜٚ حير   .(4)«ضٙ َكدجٟال ٔذ

ؼك»ظؼـ ـوتؼى ا؟كجقؼؾ ادـًؼقب فؼؼ  شدلق ؾؾقؿـٍ»ليؼؼقـ  ؼف شمت  اكدػت »: مؼو كص 
٨ ٠ذةثذػ٫، أك اهلؽؼ ٦ًػ ،ضٙ َكدجٟا ف يف إجنيٖ ّٚت  رك  لٙ يي ٬ؾا اإلجني٢ كٝةراي٫/ 

ظيػر اكف  ،يف اْٗسف الة  امليبلدم شإجنيٖ ّٚت»ٚٞؽ ا٠تكت اإلجني٢ ٔ٪ٮا٫٩ 
 (.4)« الؿقٮؿاكدج٫ ٬ٮ ٦ّتن  ٔذٞةد مٕت ال١٪حكح األكىل ثأفن ا٩َٕكس ال

ف شيقشػ ريوض»ليؼقـ افؼس  ٛي »: مو كص  س ديلٖ ْر  ٗحص دليٞة يف الٕذةب ال
ةريغ ٨ اتلنػح ٦ًػ٣نػاألدً  كلػٮ أفن  ،٠ٙءىلع نطجح األٝةجيٖ األربىح ملٜ حٛػٖ أضػٛة

                                      
س:  ((1 هٌوكقي افقًقظقي»افؽتوب ادًؼد   .(45: )س، مجعقوت افؽتوب ادؼدس ِف ادؼؾ ؼؼؼ ص، مدخؾ إػ افؽتوب ادؼد«ترمجي افر 

س» ((4 ػًر احلديٌ فؾؽتوب ادًؼد  ك، افعفد اجلديد، «افت   .(44: )، دار افثؼوؾي، صإكجقؾ مت 

 .(135: )، افؽـقًي ا؟كجقؾقي بؼِّص افدبورة، ص«افتػًر ادعوس فؾؽتوب ادؼدس»دلق ؾؾقؿـٍ:  ((4
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٨ ثؽايػح ٫ ٦ً ٧ك٨ ا٣ٞٮؿ إ٩ن كيي  ،ؿ ذٮٚل ٦ي ٠س   ك ،٨ ا٣ٞؿف اثلةينثؽايح ٦ً  ،ال١جيس 

 .(1) «ةريغ املكييحاتلن 

س»لِف ـتؼوب  ؼؼك»اؽ بؼؼلق  ـوتؼؼى إكجقؼؾ اظؼؼس شتؼؼوريخ افؽتؼؼوب ادًؼؼؼد  مل يؽؼؼـ  شمت 

ؼف:  ػّت  »ت ذىػ، ٠ى ٝػؽي٥و  كب٪ةء ىلع د٤ٞيؽو »صوهد ظقوق، حقٌ كجد مو كص  صػة٦ٓ  ،شٚى
ًي أف الْيْح ال يجػرك  ،، ٬ؾا اإلجني٢  يكٮع رقٮالن اات اَّلم دَعق الؿن الّضن 

كَىػةدر أػػؿل يف  ،شمػسّص»ىلع  ٫ أٔذ٧ػؽ٩ن إ، ظير أف الَكدت عة٠ر ويػةف
س أف  كأك  د٫، ٮؿ ىلع ٦ةدن ىي احلي  األضػٍْ  شثةثيةس»ّٚت َكدجنة لئلجنيٖ ٢٠  ؿ ٜٚ ٔذ

 .(4)«ٜٚ اْٗسف الة 

ؼ أق   هؼذا يعـؼل بوختصؼور هؼق  افؽوتؼى ظؼقا أق  لاد  ، وادًؼقحققق اّلا ؼؾ لجؼدلا ـتوبه

ؼؼك» ت  ؼؼشمي ـ مؼـ ؿؼؼوـ بؼؼذفؽ ـؼؼوق صخصه أن بعؼؼد يعؼقش ِف افؼؼؼرق افثؼؼوين ادؼؼق دن!  و، لأل 

ؼؼخ اّحؼؼؾقي  ظؼؼـ ؾضؼؼ ه ! فًؼؼـغ مؼؼـ ـتوبؼؼي هؼؼذك اّنوجقؼؼؾظؼؼؼات ا ًي مًؼؼلخي وؼؼقوع افـ 

 فنأشػور افؽتوبقي، ـه شـًٌغ  ؾقه بعد.

ؾه  ؼف:  شإشطػوق ذبـتققف»مـ اّب  وسيه  ولكجد اظسا صػةء »افذن يؼقـ مؼو كص 
ػٛؾػٜ ال  كال يي  ،يسىق إىل اْٗسف الػة  ،يف د٤ٞيؽو   ْ ػ» أفن  ،ِ ٚٞػٟح  صػةِب شّت  ٚى
٦ػ٨ أٝػٮاؿ  ٠ذػت ثةآلرا٦يػح أٝػٮاالن  ،َٔش زينكاَّلم أوجط أظؽ اال، ااتالّضن 

ٚ  يكٮع،  ٫ٕ ، ك٤ٕ٣ن ة َكدت اإلجنيٖ الة  ٢١َ ًي ٚىسكؼأ ٫ ٝؽ اقذٮىح ث٧ة ًك
ّت  »  .(4)«(51ػ  01)يف ظٮايل ق٪ح  شٚى

                                      
 .(44: )، دار ا؟خقة فؾـ ؼ، ص«أف إكجقؾ لاحد؟ أربعي أنوجقؾ»يقشػ ريوض:  ((1

 .(33: )، دار افثؼوؾي، ص«توريخ افؽتوب ادؼدس»شتقػـ مقؾر ل رلبرت هقبر:  ((4

ءة افؽتوب ادؼدس»اّب إشطػوق ذبـتققف:  ((4  .(144: )، دار ادؼؾ بٌرلت، ص«دفقؾ إػ ؿرا
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ؼؼؼ افؽؼؼؼ ف ادؼؼؼذـقر ِف  ً وتؼؼؼى ـ ق  إف يؼؼؼؼقـ قرة، حقؼؼؼٌ أن ؼؼؼًطؼؼؼوبؼ ِف ؽويؼؼؼي اخلً ادرجؼؼؼع اف

ا فشؼؼؼؼخص ، ما؟كجقؼؼؼؼؾ احلؼؼؼؼو  ؼؼؼؼك» اشؼؼؼؼؿفـًؼؼؼؼقب زلره ت  ـ  شمي ؼؼؼؼك»، لفؽؼؼؼؼ فؼؼؼؼقس هؼؼؼؼق  شمت 

ـو  ـتٌؼؼف صؼؼؼخصو ـوتؼؼى ا؟كجقؼؼؼؾ افؼؼؼذن بؼؼغ أجؼؼؼديـو اِق! ؾو؟كجقؼؼؼؾ احلؼؼؼو   ؼؼؼرً  ،جمفؼؼؼق ه ب 

ت ك»أشتقحك بعض ـتوبتف مـ   ش.مي

ؾوت بلق  ـوتى إكجقؾ   جمفقـ! شمرؿس»اظسا

ُه  بحًؼؼؼؼؼؼؼؼؼى كؼؼؼؼؼؼؼؼؼٍص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ♠ ادًؼؼؼؼؼؼؼؼؼق  مؼؼؼؼؼؼؼؼؼـ بؼؼؼؼؼؼؼؼؼغ ت مقؼؼؼؼؼؼؼؼذ أحؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ه  ُ يقجؼؼؼؼؼؼؼؼد :أل

ؿؼؼومقا بـًؼؼٌي لؿؼؼد  هؼؼذا جمفؼؼقـ،ش مؼؼرؿس» ؾؼؼلق  ش! مؼؼرؿس»تؾؿقؼؼذ اشؼؼؿف ؼؼؼؼؼ  (1)اّنوجقؼؼؾ

 جفوفتف! ا؟كجقؾ إفقف رؽؿ

ؼؼ ، لفؽؼؼـ ـوتٌؼؼف وافؼؼذن ُ كعؼؼرؽ ظـؼؼف صؼؼق ه  شمؼؼرؿس»ا؟كجقؼؼؾ احلؼؼو  مل يؽتٌؼؼف  :وثوكقه

 .جمفقـ

ى بؼ  شيقشوبققس افؼقِّصن»إفقؽؿ ـ ف  افذن يؼقـ  شوريخ افؽـزأبق افت  »ادًؾؼ 

 ، لمل يتٌعف، لهو هق كٍص ـ مف:♠مـ ادًق   اإق مرؿس مل يًؿع أبده 

 ،)أظؽ دال٦يؾ املكيط( شثكسس»ػ ةَٜ ٣كةف اجلن إذ اكف ٬ٮ ال٤ل  ،شمسّص» فن إ»
ٟ ال ألٝ ػ ؛ة ٝةل املكيط أك ٫٤ٕٚؿق ٧ٔن ٦ة دؾ٠ن  ٌ   ،كلٮ ٨٦ ٗ  دؿديت ،ح٠ذت ثؽٝن 
اَّلم  ،شثكػسس»جٓ ادن  ،، كل١٪٫ ٚي٧ة ثٕؽ ٧٠ة ٤ٝخكال دجىٟ ي ()املط ضٛه السب

دكف أف يٞىؽ ثأف جيٕػ٢ أظةديػر  ،ُةثٞح الظذيةصةت قة٦ٕي٫ص٢ٕ دٕةحل٫٧ ٦ي 

                                      
و فؼ )أشهء افت مقذ لي  ((1 ت ك ؾؼه ًف ًبطًَرًس، (: »3 ؼؼؼؼ 4/ 11إكجقؾ مي ـً في و وًق اف ٌذن ًيؼي ـً ٌشَؿعي ٌذكٌ: اّيل  ُه ؾيٌفلي هي ًشق ي ري َثـيَل ظيؼي

ٌُ ًء ا و أيَشهي م  أي لي

ش   ميت ك اَفعي و، لي يوًلًس، ًتقمي بيَرًثقحي ـ و أيًخقًك، ؾٌقؾًٌ ًس، لي ًيقحي َبٌدن، لي ـً زي َب َعًؼقًب  اًلًس أيًخقًك، يي ري نَدي أي ًى وًر، يي لي ؼ  ٌ وًلًس اَدًؾي في ؾَػيك، لي ـً حي َعًؼقًب َب

فً  ؿي َشؾي ٌذن أي ل  اف 
َرًيقضٌ ا اٌ؟َشخي قذي ً هيي ، لي ٌقن  وكي وًق اَفؼي ، ٌشَؿعي اًلسي د   ش.تي
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ف:  شدا رة ادعورؽ افؽتوبقي»ِف  ولكجد أجضه . (1)«ؿدجُح ثجٌٕ٭ةَي  الؿ   كال ]مو كص 

٫ اكف أك أ٩نػ ،ا ٣حكٮع٩ٛك٫ اكف د٧٤يؾن  شمسّص» إل أفن  إعةرة رصحيح ٮصؽ أمٌ دي 
 .(4)«٫٤ة قضن مة٬ؽ ٔيةف ل٧ن 

ؼؼؼؼصل رثؼؼؼؼقذـس، ـؼؼؼؼؼ ف رن اّؼػًؼؼؼؼمً  ـٌؼؼؼؼؼور أحؼؼؼؼد ،شمتؼؼؼؼؼك ادًؼؼؼؼؽغ» ؿؼؼؼؼد كؼؼؼؼؼؾ افًؼؿ 

مي   ف:مو كص  ، لاحد مـ آبوء افؼرق اخلومس افؽٌور، شجرلف»افع  

 ،ؿ أقٞٙ ىلع اإلقػ١٪ؽريحك أكٌ  ،الؿقٮؿ شثكسس»رتص٥ ٦ي  ،شمسّص»اثلةين »
  كل١٪٫ ٌٝه ، يط٢ع املطي  ػ يىسى املذ٘ػ اِم ُٝطٟ لٙ

ي
٫٧٤َٕي األ  ٮر ا٣ي ق٧ٓ ٦ي

 .(4)«يِٕ ث٭ة )ثُؿس(

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼوًمٌؽقهؼؼؼؼؼؼؼؼؼ وًمضؼؼؼؼؼؼؼؼحؽه  ولِف افـ فويؼؼؼؼؼؼؼؼي، شؼؼؼؼؼؼؼؼؼلظرض ظؾؼؼؼؼؼؼؼؼقؽؿ اؿتٌوشه  ً ريـ ؼ، ّحؼؼؼؼؼؼؼؼد ادًػ

فـو إػ أق   !ظـ افٌحٌ ؽٍػ لكً  ،ف ءكؽقق ًج ادًقحقغ، لهق ًيقج 

ػ» مؼو كصؼف: ـؾؼؼومو هق أوحؽـل،  ر جوق دفقرفؼؾؼوـ ادػً ؟ شمػسّص»٨ ٬ػٮ ٦ى
ػ٢٬ ٨٦ الّضن   ٦ًػ !تلٛ٭ػ٥ ٠ذةثػ٫؟ شمػسّص»٨ ٬ػٮ كرم أف دٕػؿؼ ٦ى

ي
ػ٨ األ ٮر َي

ػ ،ٕيػؽ ٝؿاءدػ٫كدي  ،، ٚذٞؿأقأف دأدز ٔذةثنة دكف أف دىسؼ أؼٟ٘ٝح نٮل ال٧ي  ةكؿ كحي
ٞة ال ٝىسؼ الٕسي وػٜ ألٝ   ؛، ك٬ؾا األق٤ٮ  ٣حف خبةَئد ٢٠يح الَكدترِّ أف حي 
 .(3)ش(مسّص)

ؼ !مـطؼؼ هؼذا؟ أٍن  !ـؼ ف هؼذا؟ أٍن  ، ظؾؼقؽؿ يؼو ظؼؼ ءبول ـ هؼق ـوتؼى ُ تعؼرؽ مي

                                      
 .(132: )(، ص11ع:45ؽ :4، ترمجي: افؼؿص مرؿس دالد، مؽتٌي ادحٌي، )ؿ«توريخ افؽـقًي»يقشوبققس افؼقِّصن:  ((1

 .(324: )، ادجؾد اّلـ، حرؽ اّفػ، دار افثؼوؾي، ص«ؽ افؽتوبقيدا رة ادعور» ((4

ص مت ك ادًؽغ:  ((4  .(43: )، دار جمؾي مرؿس، ص«ا؟كجقؾ بحًى افؼديس مرؿس )دراشي لتػًر لذح(»افًؼؿ 

ءة ا؟كجقؾ ـه رلاك مرؿس»جوق دفقرف:  ((3  .(2: )، دار ادؼؾ بٌرلت، ص«دفقؾ إػ ؿرا
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ؼؼؼٌي فؼؼؼؽ! ـقؼؼؼػ تؼؼؼممـ بؽتؼؼؼوب ُ ل، شمؼؼؼرؿس» فؼؼؼؼا؟كجقؼؼؼؾ ادـًؼؼؼقب  هؼؼؼق جمفؼؼؼقـ بوفـً 

ي ً تقيوتؼؼف؟! ـقؼؼػ تثؼؼؼ أن ؼؼف مؽتؼؼقب بؼؼقحل ال  ؼؼد مؼؼـ حؼؼح  ـ  تعؼرؽ ـوتٌؼؼف؟! ـقؼؼػ تتل

 شؼؼؼؼورؾو  ف صؼؼؼؼخصو ـػؼؼؼؼرض أن ؼؼؼؼلف لأنؼؼؼؼً ُ تعؼؼؼؼرؽ افشؼؼؼؼخص افؼؼؼؼذن ألحؼؼؼؼك ال إفقؼؼؼؼف؟!

 !هداـؿ ال !هؾ تلخذ مـف ديـؽ؟ !دمـ فؾخؿرر لمً لشؽ  

 :صؾخ  ادً * 

ؼؼؼؼـ افؼؼؼؼذن ًأنؼؼؼؼؼزـ ظؾقؼؼؼؼف افًؼؼؼؼؼادكحؼؼؼؼـ  ☺،  ؿؼؼؼؼؼد  افـٌؼؼؼؼل لهؼؼؼؼؼق ،رآقًؼؼؼؼؾؿغ كعؼؼؼؼؼرؽ مي

ؼ ،لمقفؼدك ،لكشلتف ،لكعرؽ كًٌي ؿ ـ ًهؼلـؼؾ ـٌؼرة لحؼغرة ظؼـ حقوتؼف، ـؼه كعؼرؽ مي

 ادًؼؼقحقغ، كجؼؼد أق  ؿ لحقؼؼوتؿ، لفؽؼؼـ ظـؼؼد لكعؼؼرؽ حؼؼػتف ،ـتٌؼؼي افؼؼقحل بلشؼؼه فؿ

 ُ يعرؾقق حتك أشه فؿ!، شجموهقؾ»ـتٌي افؽتوب 

! كوهقؼؼؽ ظؼؼـ أَق تؼؼؼقـ إق  هؼؼذا شؼؿ ـوتٌؼؼفاحتؼؼك  ظـؼؼف تعؼؼرؽ ُ هؼؾ شؼؼتثؼ ِف ـتؼؼوب

 إيهق هذا؟!  لأٍن  !ـتوب هذا؟ أٍن افؽتوب مقحك بف مـ ال! 

افتؼؼؼؼؼل تثٌؼؼؼؼؼً أق  ـتٌؼؼؼؼؼي أشؼؼؼؼؼػور  لادراجؼؼؼؼؼع إذا أردتؼؼؼؼؼؿ اُشؼؼؼؼؼتزادة ِف مقوؼؼؼؼؼقع اّدفؼؼؼؼؼي

ءة ـتؼوب:  س جموهقؼؾ، أنصؼؼ  بؼؼرا ؼقراة؟!»افؽتؼوب ادًؼؼد  ؼؼى افت  تي ـي ؼـ  ، فنأخؼؼقيـ: شمي

  حػظفه ال. ش ؿقد ظؾقوق»ل  شًمعوذ»



  

 

ٚيْةرٝح األديةف ) 115  (1اعيش أدىِّ٘ٙ 
  

 
 

ق افؽريؿ*   :افؼرآ

حؼؼؼي ذـؼؼر ال ظؼؼذ أق   ،ُ يتؾؼؼػ أحؼؼد بؾػظؼؼف لمعـؼؼؼوك لمل   فلحقؼؼ أق افؼؼؼرآق سا

ة يىة ▬ افتٌؾقؼغ ظؼـ الإُ ☺تؽـ لطقػي افـٌل  ي ١ى
ى
٢ؿي  أ ِّػيٍ  الس ضي ػة ث٘ى ٝػًشؿى  ٚى

ي
ٓى  أ ٍػ  إيًلى

ٓى  ًٜٚ بِّ إًف ر  ٍٙ  كى  ٗ  ٍٖ ىى ٍُ ة ظى ٛى خى  ػى ٌٍ ٟي  ث٘ى  ى ػةلى ذك حؼقؼؼي لاوؼحي ؾفؼ، [23:احو ؼدة♂]رًضى

   رآكقي:لإفقؽؿ بعض اِيوت افؼً سيي، 

ٟى ▬ ة * قى نٍلىة ٚى ٝشى
ى
ٓى  أ ٘ىٍي ٍسآفى  وى ْي  .[4، 1: ضف]♂ ًٗتىٍغ ى  اٍٗ
ٓى ▬ ً ل زى كى نٍلىةقي  كى ٝشى

ى
بًي   ةّيٍسآٝن  أ سى  [114: ضف♂ ]ةوى
ٜي  إًٝ ة▬ ٍ نٍلىة َنى ٓى  ٝىش  ٘ىٍي ٍسآفى  وى ْي  [44 :ا؟كًوق♂ ]دىزنًيبلن  اٍٗ
كيًحى ▬
ي
ا إً ى   كىأ زى ٍسآفي  ٠ى ْي ٙ اٍٗ كي ًٝزرى

ي
ًٟ  أل ً ٜ ث ٚى ىيى  كى  [15 :اّنعوف♂ ]ث٘ى

ّيٍسآٝن ▬ ٞىةقي  ةكى قي  َىسىٍؼ
ى
سىأ ٍْ ى  ًلى ى  انل ةًس  ىلعى رو  ىلعى

ٍٕ نٍلىةقي  ٚي ٝىش     .♂دىزنًيبلن  كى
ء]  [112 :ا؟ها

ٓى ▬ ً ل زى كى ٞىة كى ٍي كٍحى
ى
ٓى  أ ٍ بًي   ةّيٍسآٝن  إيًلى سى ًزرى  ةوى ٞي ـ   لِّ

ي
سىل أ ْي ٍٜ  اٍٗ ٚى ة كى ٢ٍلى١ى    .♂حى

 [3 :افشقرم]

ٜي ▬ ٍ ػ   َنى ْي ٓى  نى ٘ىٍي ٜى  وى ٍحطى
ى
ًػ  أ ؽى ْى ة اٍٗ ٛى ً ٞىة ث ٍي كٍحى

ى
ٓى  أ ٍ ا٠ى  إيًلى ٍسآفى  ػزى ْي   .♂اٍٗ

 [4 :يقشػ]

١ٍسي ▬ ةفى  عى ـى مى ًمى  رى  ِ ًٝشؿى  ا
ي
ًٟ  أ ٍسآفي  ػًي ْي ل اٍٗ ػرن ٞ ػةًس  ٠ي ٞىػةتو  ِّٗ٘ بىحِّ ٜى  كى ػ ل ِّٚ ػرى  ال١ٍي

ٍسّىػػةفً  ُي حؼؼيه ظؼؼذ  اظؼؼدد بًؼقط جؼؼده ، [141 :افٌؼؼؼرة] ♂كىاٍٗ مؼـ اِيؼؼوت افتؼؼل تؼـٍص سا

ة: ًٚ   ير ال٢يحٜ حى ضةدضن
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 .أق  افؼرآق افؽريؿ مـ ظـد ال 

 ِف ذفؽ  ظـف مـ ـتوب ال، لؿد ؿوـ ال و حرؾه فقغر ☺ لمل يؽـ افـٌل

إٌق▬ وًدلاَ  لي قيَػتٌـًقكيؽي  ـي ـٌ  في قَـيو اف ٌذن ظي ني  إٌفيقَؽي  أيَلحي ٌ ؾيقَـيو فٌتَػسي كً  ظي َري إٌذاه  ؽي يًذلؿي  لي  ُ َت 

ؾٌق ه  فيَقُي ،   خي دَ  ثيٌ تَـيوؿي  أيق لي ـً  ـٌدت   فيؼي ـي قَ وه  إٌفيقٌَفؿَ  تيَر ء] ♂ؿيؾٌق ه  صي  [33-34:  ا؟ها

 

إق ؽر لبدـ ِف افؼرآق مـ تؾؼوء كػًف بلصد   ☺بؾ ل تقظد ال شٌحوكف كٌقف

فيقَ ▬ افعؼقبي لأؿًوهو ؾؼوـ تعوػ  ـي  لي ق  ؾيقَـيو تيؼي يؿيوٌليؾٌ  بيَعضي  ظي َّ َذكيو * ا يخي  ٌمـَفً  ّي

طيَعـيو ًثؿ   * بٌوَفقيٌؿغٌ  تٌغي  ٌمـَفً  فيؼي   ـَ م   ٌمـًؽؿ ؾيهي  * اَفقي
دى ـَفً  أيحي ـي  ظي وٌجٌزي :  حلوؿيا]♂ (33) حي

و ًؿَؾ  ▬لؿد امتثؾ افـٌل ّمر ال حتك ؿوـ ال ؾقف [33-33 فيفً  أيقَ  ٌ   ييًؽققً  مي  أًبيد 

وء ٌمـ ٌعً  إٌقَ  كيَػٌز  تٌؾَؼي و إٌُ   أيتٌ  ك مي وًؽ  إيٌن   إٌ ي   ًيقحي ًً  إٌقَ  أيخي قَ د   ظيصي ابي  ري ذي  ظيظٌقؿى  ييَقفى  ظي

 لشـذـر تػصقؾ ذفؽ ؾقه بعد . [11:  يقكس] ♂

 



  

 

ٚيْةرٝح األديةف ) 117  (1اعيش أدىِّ٘ٙ 
  * ً  :سؼد  افؽتوب اد

 ـوتؼؼى يممـؼقق أق  ادًؼقحقغ  ظؾقؼؽ أق تعؼرؽ أق   ،ؿٌؼؾ أق كٌؼدأ ِف تػصؼقؾ هؼذا اّمؼر

ؼؼػ يؽتؼؼى بؼؼؼقحل ال بشؼؼؽؾ خؼؼؼوص  س ـؼؼؼوقؼؼؼد  شؼؼػر مؼؼؼـ أشؼؼػور افؽتؼؼؼوب ادً  ـؼؼؼٍؾ  أل ممف 

 بي مو ألحوك ال إفقف.ال ًيقحل إفقف، ؾقؼقف بؽتو أق   أٍن لصخيص، 

حيه ظذ أن ؼف مؼـ لحؼل ال  ـتو ؿ ؾقق أق  لق ليعسؼر  يً ادًقحقغ  ؾهءظً  ُ يـٍص سا

 ُه يؼقـ مو  ششطػوكقساظٌد ادًق  »افؼس  !مـ ظـد ال  ، لأق  ـتو ؿ فقس ًمـز 

ؼف ٛي  املطيحي٢ف ال يؤ٢ٞٚف ثأف  » :كص  ػٜ الًٚػ ؿى شى س ٔذةب ٝى ْر  الٕذةب ال ػط   ِّٖ ٛةء ثؾي
 .(1)«٭٥ يؤ٦٪ٮف ثةلٮ ، كل١٪ن كَٟسي ُكٛةدٟ كحي 

ؼف:  شبقُ ظطقي»افؼؿص  ف ىلع الطػير جً ١ٍػؿ كلػٙ يى زٍنً اإلجنيػٖ لػٙ يىػ»يؼؼقـ مؼو كص 
٘يٟ اإلجنيٖ آيح آيح ٍ مبلؾه ًْ لٙ يى , املطي  ٧ك٨ أف يي٤٧ي٫ َػالؾ ك٬ػٮ ككيٙ يي ، يٛي

ٕن   .(4)«؟!ةر  املالاكح مجي

ؼفيؼؼ شؾفقؿ ظزيز»افؼس  ٛ  »: قـ مؼو كص  ًٚػ٠زا األمس خيذٍ٘ و  ٜ أف  ة ي٢َْل اإلضبلـ 
ْي ث٘ي  شوحَس»أك  شيط٢ع»ىلع  ؿى شى اإلجنيٖ ٝى  ؿ ٨ٔ ٠ذةثح ٬ػؾا ، ٚةملكبٮؿ األكن سآفٌح اٗ

ي  ضػ٢اء ٚػٜ ، شاملطػيحيي»ثػٖ  شيط٢ع»ٗحص  شاٗى١ر اجلرير»ي٫ ك٧ل ال١ذة  اَّلم ن
اكف  ةأزحلنػ ة. ك٬ؾا ال١ذة  ٣ػحف ٠ذةثنػٚيزبلة  ٜٚ ال  ؿ أك ٜٚ اجليٖ ال  اجليٖ األك  
ّن  ٞ  يف ال٤ٮح املعٛٮظ،  ةمٛٮ نغأ يف كضف الٕٞحطػح كب٢اضػكذ١ة كٚػٜ  ٟ ٔذةبه كلٕ
 .(4)«أج١٘ة

ً   هذك ـؾ   ـ  ادراجع اف  !تلـقد ٍؾ بؽً  افؽريؿ رآقـو فصوف  افؼً افػورؾ هً  د أق  وبؼي تم

                                      
 .(44: )، ط. دار افؽتوب ادؼدس، ص«تؼديؿ افؽتوب ادؼدس )توريف، ححتف، ترمجوتف(»  اشطػوكقس: ظٌد ادًق ((1

 .(11: )، ط. ــقًي مور مقـو بوفػققف، ص«أحوفي افؽتوب ادؼدس لاشتحوفي حتريػف»افؼؿص بقُ ظطقي:  ((4

 .(32: )، دار افثؼوؾي، ص«اددخؾ إػ افعفد اجلديد»ؾفقؿ ظزيز:  ((4
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ُه ؼؼؼد  افؽتؼوب ادً  هؼؿ يعسؾؼقق أق   مؼـ لحؼؼل ال  لمل يؽؼـ ،مؼـ ظـؼؼد ال س مل يؽؼـ ًمـ ؼز

 بؾ يؼقفقق أق هذا افؽتوب كشل بخصقص افؼرآق بـػس ضريؼي افقحل ِف ا؟ش ف ،

 بقاشطي افؽـقًي!

ؼف: شًرهٌوق دير اّنٌؼو مؼؼور»كجد ِف ـتوب فؼؼ  ٌٜ  كإ٩ن٫ ألَؿه » مؼو كص   ٪ٮيػ٫ أفن اتلن  يكذع
طػجح ٗكجيىػح ه ؼيٌح ١ٝةايػح ثةٗجِّ لٙ دـ، يطي اٗىنةـالٕٞحطح األكل ثآثةا١ة اْٗرِّ 

ٛي  ػأم املكييح الكن الؿن  ، ك٣ك٨ن سْر  ال٢يح يف الٕذةب ال  ةح اكف راًػين ةاؽ ثىٛح َع٦ن
ٌذة  األقٛةر ال٧ي ٧يزي ثني النن ٨ٔ اتلن  أز  اإل٣ػ  كبني اتلن  ،قحٞؽن ؼىيح اإلنكة٩يح ل١ي

ٕي  ةك٣ح تلعؽيؽ دلةؿ ٌ  كف مي الٮاٝٓ ٤ٔي٭٥، دي   .(1)«ا٣بَشم كاإل٣ ٪رصي٨ ٨٦ ا٣

دلا ظؼقؼؼؼؼدة ؼؼؼؼؼؼ  اّلا ؼؼؼؼؾ بًعؾه فؼؼؼو أٍن ؼؼؼؼؼؼؼ  افؽـقًؼؼؼي بآبو فؼؼؼؼو هؼؼؼذا ادرجؼؼؼؼع يعؼؼؼسؽ بؼؼؼؼلق   مل ًيؼؼؼؼد 

س!  ؼ وإذا مؼو ـؼوق لحقهؼ ُ يعرؾؼققلاوحي ؾقه يٍص لحل افؽتؼوب ادًؼؼد  ؽؼر  أف وأف إهلومه

 ـوق هذا افت لثر! ، أجًّولؿع ظذ ـتٌي اّشػور وإهلقه  ا ـوؿ تلثره هً  يممـقق أق   ذفؽ!

 :مرجع ِف ؽويي اُّهقي* 

د شجقرج شوبو»اّب  ـ  ُ يتقيوق ظذ  شاجلديدافعفد »لش افعفد افؼديؿ» ظذ أق   يم

ؼه مؽتؼقبغ بؼقحل أل إهلؼوف مؼـ ال  ـٍ دُفي ؿطعقي ظذ أن  ؿ ٠ٍ ذً » :أٍن كٍص سي ، يد
ينػ  إحلػ٫ ل١٪ن  ،وٜ اإلهلةـ ةضٛين ٙ اٗى١ر اْٗريٙ رال يذِك  اإلهلةـ يف ا٣ٕ٭ؽ ا٣ٞؽي٥/  ٫ ي

ٕىؽٌ ٧٠ة يف األ٦س٤ح اتلةحلح/ الَشن  ةأظية٩ن  كَػٮ  كينػٮع كوػ٧ٮاي٢  ،ك٧ػح الل يٕح تي
ػ ٥٬ ٦ػ٨ األ٩بيػةء  ؿيكف ثكذةثح الكـ الل. كأمٕية كإر٦ية كظجٞػٮؽ ٗك َى كدا٩يةؿ يؤ

ٮا الكـ الل  .(4)«يٞٮلٮف إ٩ن٭٥ ثي٤٘ل

١٘ػٙ ةيٞة يف اٗى١ر اجلرير ٝؽ٢ص ديبز رضٛين ٗحص دلإهلةـ ا٣ٕ٭ؽ الؽيؽ/ » ، أٟٝ  مي

                                      
 .(14: )، دار جمؾي مرؿس، ص«ؾؽرة ظوٍمي ظـ افؽتوب ادؼدس»وُت مـ جمؾي مرؿس: مؼ ((1

 .(143: )، مـشقرات ادؽتٌي افٌقفًقي، ص«ظذ ظتٌي افؽتوب ادؼدس»اّب جقرج شوبو:  ((4
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ين  إل ٬ؾا األَؿ   .(1)«كإ٩ن٧ة دلي٪ة ٦ة ي

 افؽريؿ! قآ رظذ كعؿي ا؟ش ف لافؼً   أق كحؿد ال ظؾقـو جيى بعد مو شٌؼ،

ؼؼيصؼدمـو ادً لِف افـ فويؼي،  ؼػن  حؼقـ لحؼؼل  بحؼقؼؼؼيش تؼودرس يعؼؼؼقب مؾطؼل»فر  افش 

ٛن ] ؾقؼؼقـ: س،ؼد  افؽتوب ادً  ػ  606ـ، ت. ثػني 615 ةزحبٮٚي٤ف أقٞٙ أ٩ُة٠يح )أقػٞ
ٚى ٢٠ أك   شزحب٢َي٘ص» أفن  ـ(/ كيؿل إَيي 609 ٠ػ٢  شاٗى١ػر اجلريػر» ٜ أكؿ  أف  ؿ 
٤٭٧ني، كأفن  ، كأفن ٢ح ثٟمي  َي ٢ اك٩ٮا  ٓكـ إٗػيه )األ٩ةصيػ٢ كرقػةا٢ ثػٮلف يه  الؿيقي

س  .(4)«(ٚيْر 
 ـ ألو  أق  ـ مي أل   ـوق اّنطوـل شثق قؾقؾس» يرلق أق   ادًقحقغؾهء ـوؿ بعض ظً هً 

ُ  افؽتؼؼوب كػًؼؼف ظؼؼذ أق   ـٍ ! لهؼؼذا يؼؼدً مؼؼـ ال قحك بؼؼفًمؼؼ افعفؼؼد اجلديؼؼد( ا)حتديؼؼده  ـتؼؼو ؿ

ؼؼؼـ ًيٌؼؼؼغ  هلؼؼؼؿ هؼؼؼذا، ِف افؼؼؼؼرق افثؼؼؼوين  يتؼؼؼقن ظؼؼؼذ كؼؼؼٍص سيؼؼؼ  يؼؼؼؼقـ  ؼؼؼذا، ؾوحتؼؼؼوجقا إػ مي

 ادق دن!

 :صؾخ  ادً * 

، ؾـجؼؼؼد ؾقؼؼؼف ☺افؼؼؼذن ألحؼؼؼوك فعٌؼؼؼدك لكٌقؼؼؼف  ؿؼؼؼد  ق ـتؼؼؼوب ال رآق افؽؼؼؼريؿ هؼؼؼافًؼؼؼؼ

ُ كجد مثؾ هذا ِف ـتوب  ـومقحك بف مـ ال، لفؽـ  آيوت سيي لاوحي تـٍص ظذ أن ف 

ؼؼ ،، ؾؼؼؼد ـتٌؼؼف بعؼؼض اّصؼؼخوص ادجوهقؼؼؾادًؼقحقغ مل يؼؼذـرلا ـؼؼقنؿ  ؿبو؟وؼؼوؾي إػ أن 

ؾؼؼؼؼساض لافؽتٌؼؼؼؼي أنػًؼؼؼؼفؿ مل يؼؼؼؼذـرلا ! ؾؾؼؼؼؼهذا كضؼؼؼؼع هؼؼؼؼذا اُـتٌؼؼؼؼقا بؼؼؼؼقحل مؼؼؼؼـ ال أحؼؼؼؼ ه 

ك افقؼؼؼقفذفؼؼؼؽ؟!  د  ـؼؼؼؾ مؼؼؼو كؼؼؼرا مؼؼؼـ ادًؼؼؼقحقغ، بعصؼؼؼؿي أل لحؼؼؼل افؽتؼؼؼوب،  ظؼؼؼوءاتاد  جًمؼؼؼر 

ء ولاتٌوظه ، ظوء افؽـقًيد  امـ  ؾؼط هذاُ يـٍص ظذ ذفؽ!  لافؽتوب أح ه   !فنأهقا

                                      
وبؼ ((1  ً  .(142: )، صادرجع اف

 .(41: )، ــقًي مور جرجس بو؟شؽـدريي، ص«ػكظرة صومؾي فعؾؿ افٌوترلفقجل ِف افًتي ؿرلق اّل»تودرس يعؼقب مؾطل:  ((4
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ق افؽريؿافؼً *   :رآ

ؼؼـرآقلـ افًؼؼؼؼزً ـؼؼذ ًكؼؼؼمً  ظل أق   ، لًهـؼؼوؿ مؼؼؼـ أظؼؼؼداء ا؟شؼؼؼ ف مي  ☺ اشؼؼؼقدكو  ؿؼؼؼده يؼؼؼد 

ـو  ف صؼوظرو ّن ؼهؼق مؼـ أخ ؼػ افؼؼرآق افؽؼريؿ مؼـ ظـؼد كػًؼف، لمؼـ بـؼوت أؾؽؼورك،   أل ـؼوه

 ... إفخ.

ػةًوسه ▬ظؼـفؿ:  ا ًُمؼزه ؼؼؼؼ تعوػ ؼؼؼؼ ؿوـ  ػ٢ى عى ٍٖ ٠ي ىاقي ثىػ ًٖ اٍػػرتى ػ
ـو ثى ٍحبلى

ى
ةثي أ ٌى ٍؿ

ى
ٍٖ ّىةلي٢اٍ أ ثى

ٖى ا ٍرًض
ي
ة أ ٛى ٔى ٞىة ثًآيىحو  ً د

ٍ
لي٢فى َىٍ٘يىأ ك 

ى
 .[1]اّنٌقوء: ♂ أل
ؼؼبؼؾ جحؼؼد افؽً  :تػًؼؼر اِيؼؼي ف أخؼؼ ط أحؼؼ ف ُ حؼقؼؼؼي : إك ؼؾٌؿؼؼـ ؿو ؼؼؾى  ،رآقور افًؼؼػ 

ؼؼؼؼـ ؿو ؼؼؼؼؾى هلؼؼؼؼو، لٌمؼؼؼؼ ا صؼؼؼؼوظرو  : إق  ـ ؿو ؼؼؼؼَؾ ف اخؼؼؼؼت ؾ لـؼؼؼؼذب لفؼؼؼؼقس لحقهؼؼؼؼو، لٌمؼؼؼؼ: إك  ،  ؿؼؼؼؼده

ؿف ؾؾقج ـؼؼو بؿً  و أقَ ـ ؼؼؼأراد مٌ  ، لإقَ لهؼؼذا افؼؼذن جؼؼوء بؼؼف صؼؼعرو   ــوؿؼؼؼيٌ  قشؼؼيى  ً عجؼؼزةى كصؼؼد 

 .(1)ؾ مـ ؿٌؾفًش قشك لظقًك، لمو جوء بف افر  ، لآيوت مً حوف ى 

ؼؼؼؼؼؼؼؼ تعؼؼوػ ؼؼؼؼؼؼ لؿؼؼوـ  ػػةًوسو ▬ظؼؼـفؿ:  ا ًُمؼؼزه  وأجضه
ٞىػػة لًغى ذً ٢ا آل١ًى ىػػةرًكي

ٞ ػػة لى ً ا
ى
٢ليػػ٢فى أ ْي يى كى

ٞي٢فو 
ٍ ؼ|، [42]افصوؾوت: ♂ جم  يٍػتى ▬: ولؿؼوـ أجضه ًٟ رى ب ػي ثًػ ى ػةًوسه ن ػرتى ٢لي٢فى عى ْي ـٍ يى

ى
 أ

ٞي٢فً  ٛى ٍ ػ٢ى ▬ ؿ ؾؼؼوـ:ءاتظؼوٌحوكف لتعؼوػ اد  ؾدحض ال ًشؼ. [41]افطقر: ♂ ال ػة ٠ي ٚى كى
ةًوسو ّىً٘يبلن 

٢ًٍؿ عى ْى ً ٞي٢فى  ث ة ديٍؤًٚ ٜو ّىً٘يبلن  * ٚى ً٠
٢ًٍؿ َكى ْى ً  ث

الى كفى  كى سي  ٔ ػة دىػزى ]احلوؿؼي: ♂ ٚى

ة▬: ولؿوـ أجضه ، [34 ،31 ٚى ٞىةقي  كى ٍٛ  ٘ ٍىسى  وى ة الغِّ ٚى ً  يىججىًغ  كى ي إ
٢ى  فٍ َلى سه  إاًل   ٠ي ٍٔ ّيػٍسآفه  ذً  كى

                                      
ػًر ادًقن  »ًكخٌي مـ أشوتذة افت ػًر:  ((1  .(444: )، جمؿع ادؾؽ ؾفد بوفًعقديي، افط ٌعي افثوكقي، ص«افت 

ة: ًٚ   ٖ اٗبْشمرد  ٍ كال  أيًل اعء ال  ير ادِّ ٜ حى ضةثىن
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جًيه   ػ٢ىل ▬: ؼؼؼؼؼ تعوػؼؼؼؼ لؿوـ ، [25 :يس♂ ]ٚ  ًٜ ال١ٍى ػ

ِي وى ًكػ ة يٞى ٚى يٍحه  *كى ػ٢ى إاًل  كى إًٍف ٠ي
رٍ ▬: ؼؼؼؼؼ تعؼوػؼؼؼؼ لؿوـ ، [3، 4 :افـجؿ]♂ يي٢حى  ْى ٗى ٙي  كى ٍٙ  نىٍى٘ى ن ١ي

ى
٢لي٢فى  أ ْي ػة يى ٛى ٟي  إًن  ػ ٛي ِّ٘  ييىى

ه  ىْشى ةفي  ب ً  ِّٗطى  ِ كفى  ما ًٟ  ييًٍ٘حري ٍػ ػًِمي  إيًلى ٍوجى
ى
ا أ ػزى ػةفه  كى٠ىَٰ ًِّبي  لًطى ػسى جًػيه  وى  :افـحؼؾ♂ ]ٚ 

ػػة▬: ؼؼؼؼؼ تعؼوػؼؼؼؼؼ لؿؼوـ ، [114 ٚى ٗىػػٍخ  كى ًٟ  ظىزنى  ػػيىةًقيي  ثًػػ ػػة * الغ  ٚى ٍٙ  يىجػػجىًغ  كى ػػ ػػة لى١ي ٚى  كى
٢فى  ىٍطذىًكيىي ٍٙ  * ي ًٜ  إًن ١ي هً  وى ٍٛ كلي٢فى  الط  ٍىشي ٛى ى هى  دىٍرعي  َىبلى  * ل ً ا ٚى ة ّ  ١ن

ىَٰ ػسى  إًل ػ٢فى  آدى ٕي ذى  ػى
ٜى  بًيى  ًٚ ز  ىى ٛي ٍ  .[414ؼؼؼؼ  411 :افشعراء] ♂ال

ؼؼؼو أق يؽؼؼقق شؼؼقدكو  ؿؼؼؼد لبؼؼذفؽ كػؼؼك افًؼؼؼؼ ؿؼؼد أتؼؼؼك  ؼؼذا افؼؼؼؼرآق  ☺رآق كػقهؼؼو ؿوضعه

 بؾ ـوق يـطؼ بوفقحل ا؟هلل. مـ ظـدك، أل تعؾ ؿف مـ ُمؾقؾ،

ؼؼتً ؼؼؼؼؼ  رآقـًؼؼو ر آيؼؼوت افًؼؼؼؼؼؼؼؼ  لظؼؼيـؼؼوؿ آيؼؼي ِف ؽويؼؼي افر  هً  ـ رآق ٌمؼؼظ افًؼؼؼَػؼؼ  مؼؼدم حٌ قو 

ؼؼؼأل في  أل فغؼؼؼقى  هلؼؼقى  أن   ؾيؼؼط طغي الى ▬ بؼؼؼوِِت:☺ يؼؼؼلمر شؼؼقدكو  ؿؼؼؼد   ، ؾؽؼؼؼوق الأل ؽي
 ًٟ ً  ث

ٖى ٓى ًلىٍىجى ةٝى ًٟ لًطى ً ٍؾ ث ىسِّ
ٟي  *حي ّيٍسآٝى ٟي كى ٍىى ٞىة مجى ٘ىٍي ٟي  *إًف  وى ٝىةقي َىػةد جًٍه ّيٍسآٝىػ

ٍ
ا ّىسىأ َىإًذى

٘ى  * ٙ  إًف  وى ٟي ثي ٞىة بىيىةٝى  .[15ؼؼؼؼؼ  12 :افؼقومي]♂ ٍي
 هلذك اِيوت افٌق ـوت:  شابـ ـثر»لإفقؽؿ تػًر ا؟موف احلوؾظ 

ا» ؾى ٤ًي٥ه  ٬ى ٍٕ ٮًلً  الًل  ٨٦ًى  تى ينحً  يًف  ☺ لًؿىقي ًٛ يٍ ي٫ً  ٠ى ٞل ٍ ً  دى٤ى ، ٨٦ًى  الٍٮى ًٟ ٤ى  ٚىإ٩ًنػ٫ي  ال٧ٍى
فى  جىةًدري  اكى ٍػًؾقً، إًلى  حي

ى
ٜي  أ ةثً يكى ي ٟى ا كى ٤ى د٫ًً، يًف  ل٧ٍى اءى قي  ًٝؿى ؿى َى

ى
قي  إًذىا اللي  ٚىػأ ػةءى ٟي  صى ٤ىػ  ال٧ٍى

 ً ٍ فٍ  ثًةلٍٮى
ى
ٓى  أ ىٍكذى٧ً ي، ي ٢ى  لى ٛن دىكى ي  كى فٍ  لى

ى
ػ٫ي  أ ٕى ٧ٍى ػٍؽرًقً، يًف  جيى فٍ  وى

ى
ػقي  كىأ ى دىااًػ٫ً  ييحىّسل

ى
ى  أًل  ىلعى

ًم الٍٮىٍص٫ً  ةقي  اَّلن ٞى ٍ٣
ى
٫ًٍ، أ فٍ  إحًلى

ى
ي  ييبىيل٪ى٫ي  كىأ ى  لى ّسل ٛى يي ٫ي  قي كى ػعى ًل ييٮى كىلى  .كى

ي
ػ٫ي  ٚىةحٍلىة٣ىػحي اأٍل ٕي ٍ  يًف  مجى

ٍؽرًقً، اثلنةًجيىحي  وى ، كى دي٫ي كى اثلنةثًلىحي  دًالى ًك يقي  كى ٍٛ ةحي  تى ٌى إًي ٪ىةقي؛ كى ٍٕ ا ٦ى ؾى لً٭ى ىػسِّؾٍ  الى ▬/ ٝىػةؿى  كى  حي
 ًٟ ً ٓى  ث ةٝى ٖى  لًطى ًٟ  ًلىٍىجى ً مٍ  ♂ث

ى
ٍؿآًف،/ أ ٞي ة ثًة٣ٍ ٧ى ال▬/ ٝىةؿى  ٠ى ٍٖ  كى ٍسآفً  ظىٍىجى ْي ٍٜ  ثًػةٍٗ ًٖ  ًٚػ ٍجػ  ؼى

فٍ 
ى
ٍْضى  أ ٓى  يي ٍ ٟي  إيًلى ٍٖ  كىٍحيي ّي ػة زًٍدً   رىبِّ  كى ٛن ٞىػة إًف  ▬/ ٝىػةؿى  ثيػ٥ن ، [664/ ٫َ] ♂ًوٍ٘ ٘ىٍي  وى
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ٟي  ٍىى مٍ  ،♂مجى
ى
، يًف / أ ٍؽرًؾى ٟي ▬ وى ّيٍسآٝىػ مٍ  ،♂كى

ى
فٍ / أ

ى
قي، أ

ى
أ ػؿى ٍٞ ا▬ تى ٝىػةقي  َىػإًذى

ٍ
مٍ  ،♂ّىسىأ

ى
 إًذىا/ أ

قي  ٟى  دىالى ٤ىيٍ ٤ى  ٔى ٨ً  ٟي ال٧ٍى ٟي  َىةد جًهٍ ▬ ،الًل  ٔى مٍ  ♂ّيٍسآٝى
ى
ٍٓ / أ ي، ٚىةٍقذى٧ى قي  ثي٥ن  لى

ٍ
أ ػة اٍٝػؿى ٧ى  ٠ى

، ؾى
ى
أ ٍٝؿى
ى
ٙ  ▬ أ ٞىة إًف   ثي ٘ىٍي ٟي  وى مٍ  ،♂بىيىةٝى

ى
ؽى / أ ٍٕ ٫ً  َى ًْ ٍٛ د٫ًً  ًظ كى دًالى ٟى  ٩يبىيل٪يػ٫ي  كى ىػ ، ل ٫ي ػعي ًل ٩يٮى  كى

ٟى  ٩ي٤ًٍ٭٧ي ٪ىةقي  كى ٍٕ ى  ٦ى ة ىلعى رىٍد٩ىة ٦ى
ى
ٍخ٪ىة أ ى رى  .(1)«كى

تؿؼؼؾ بًؼؼٌى خطؼؼل لفؼؼق ـؼؼوق ؽؼؼر ً   ـ أن  ؾؼؼؼرآق افؽؼؼريؿ ٌمؼؼال ف أرأجؼؼتؿ مؼؼدم حػؼؼظ

ر اِيؼؼؼؼوت خؾؼؼؼؼػ ادؾؼؼؼؼؽ!☺ ظجؾؼؼؼؼي افـٌؼؼؼؼل   لِف هؼؼؼؼذك اِيؼؼؼؼوت فػتؼؼؼؼي را عؼؼؼؼي، ِف تؽؼؼؼؼرا

ؼؼؼؼادي  أق   لهؼؼؼل ؼؼؼؽ ادً ؾي ـ  رآق ـؼؼؼوق يؼؼؼؼؼرأ افًؼؼؼؼؼ ،♠ لهؼؼؼؼق شؼؼؼقدكو جزيؼؼؼؼؾ ،ؾ بؼؼؼؼوفقحلق

ءة افًؼؼؼؼ قا؟!ًؾؼؼؼَتق  ☺، فًؼؼؼقدكو  ؿؼؼؼد  ـ آق افتؼؼؼل كؼرأهؼؼؼو، تؾؼقـوهؼؼؼو بؼؼؼقحل ٌمؼؼؼرحتؼؼؼك ؿؼؼؼرا

 ! مو أرلع ديـ ا؟ش ف! ال

ؼؼلمؼؼـ اّدٌ  تؼؼلخقػ افؽؼؼريؿ فؼؼقس مؼؼـ  فؼؼؼرآقا أق   ظؼؼذ ـٍ ي اّخؼؼرم افًٌؼؼقطي افتؼؼل تؼؼدً ف 

ن ف☺ شؼؼؼؼقدكو  ؿؼؼؼؼد كقؼؼؼؼي افتؼؼؼؼل ؾقفؼؼؼؼو حتؼؼؼؼد  ؼؼؼؼؾؽً : اِيؼؼؼؼوت افًؼرآ ؼؼؼؼؼـغ لا؟كؼؼؼؼس ور لادً ػ 

 !قآ لق يلتقا بؿثؾ هذا افؼربلاجلـ 

ا ▬: ؼؼؼؼ تعوػ ؼؼؼؼؿوـ  ػػزى ًٖ ٠ى ٍسػ ًٛ ً ٢اٍ ث
دي
ٍ
ف يىػأ

ى
ى أ ٜ  ىلعى ًػ

ٍ
ػًخ اإًلنػصي كىاجل ىى ٛى ػًنً اٍجذى

ّٖي ٗ 
١ًين  ٍٙ بًلىٍىؾو مى ١ي ـي فى بىٍى لى٢ٍ َكى ًٟ كى ٍسً٘ ًٛ ً دي٢فى ث

ٍ
ٍسآًف الى يىأ ْي ء: ] ♂ااٍٗ  .[44ا؟ها

 ـقػ فٌؼى أق جيزف أن ف يًتحقؾ ظذ ُمؾقؾى أق يلِت بؿثؾ هذا افؼرآق؟!

ؼؼؼيًم حظؼؼؼي هؼؼؼذك افـ ؼطؼؼؼي ادً  ىجيؼؼؼ ِف أق يؼؼؼلتقا بؿثؼؼؼؾ هؼؼؼذا  ؽغشؼؼؼؽ  ادً  م الً حتؼؼؼد  : فؿ 

ػؼؼؼؼؼسض أق يـتظؼؼؼؼؼر كتقجؼؼؼؼؼؼي ر، ـؼؼؼؼؼوق مؼؼؼؼؼؼـ ادً ؼرآق مؼؼؼؼؼـ تؼؼؼؼؼؼلخقػ بشؼؼؼؼؼؾؾؼؼؼؼؼق ـؼؼؼؼؼؼوق افًؼؼؼؼؼؼافؼؼؼؼؼؼرآق، 

ؼف رً ن، ّن  حد  افت   ر، ؼرآق فؼقس مؼـ تؼلخقػ بشؼافًؼؼ لفؽؼـ ّق  ! رآقبؿثؼؾ افًؼؼ ه يؼلِت أحؼدو ب 

                                      
ق افعظقؿ»ـه(: 333 أبق افػداء إشهظقؾ بـ ظؿر بـ ـثر افؼرر )ت ((1  .(434: )، ص(4) ، ج«تػًر افؼرآ
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 الى ▬: ؼؼؼؼؼؼؼ تعؼؼؼوػؼؼؼؼؼؼؼ ، لذفؼؼؼؽ ِف ؿقفؼؼؼف قمي مؼؼؼـ ؿٌؼؼؼؾ أق يؼٌؾؼؼؼقا افتحؼؼؼدنـوكؼؼؼً افـتقجؼؼؼي  ًؼؼؼ 

١ًػين  ٍٙ بًلىٍىؾو مى ١ي ـي فى بىٍى لى٢ٍ َكى ًٟ كى ٍسً٘ ًٛ ً دي٢فى ث
ٍ
 لأق   ،نحؼد  ة افت  قٍ ظؼذ ًؿؼ ـٍ هؼذا يؼدً ، ل♂ايىأ

مؼؼـ ظـؼؼؼد ال،  فّن ؼؼ6 رآقا؟كؼؼس لاجلؼؼـ فؼؼؼق اجتؿعؼؼقا فؼؼـ يًؼؼؼتطقعقا أق يؼؼلتقا بؿثؼؼؾ افًؼؼؼؼ

 د ُمؾقؾ.ظـ لفقس مـ

ؼؼؼض اًل  رآق، ظجؼؼؼزلا أق يؼؼؼلتقا بؿثؼؼؼؾ هؼؼؼذا افًؼؼؼؼه  ؼلفؼؼؼ هلؼؼؼؿ ًمًؼؼؼتقم افت حؼؼؼدن،  خػ 

 قر مـ مثؾف!رآق، بؾ أق يلتقا ؾؼط بعؼ ًش تقا بؿثؾ افؼً لمل يعد بلق يل

يىػةتو ▬ :ؼؼؼؼؼ تعؼوػؼؼؼؼ ؿوـ  ى رتى ٍُ ٚي  ًٟ ٍسً٘ ِّٚ رو  ٢ى
ٍْشً ضي

دي٢اٍ ثًىى
ٍ
ٍٖ َىأ ىاقي ّي ٢لي٢فى اٍػرتى ْي ـٍ يى

ى
ػ٢اٍ أ كىاٍدوي

ةدًؼًيى  ٍٙ ؼى ٞذي ٔي ِّّ إًف  كًف ا ٜ دي ِّٚ ٍىذيٙ  ًٜ اٍضذىكى  .[14هقد: ]♂ ٚى

خسظؼؼؼف ارآق لؾؼؼؼسم هؼؼذا افًؼؼؼاف بلن ؼؼ☺ فؿ افـٌؼؼؼل  ؿؼؼد مؼؼـ يؼؼت   ظؼؼذ ـؼؼؼؾ   ِف هؼؼذا ردو 

ؼؼو فؼؼق ـؼؼؼمؼـ ظـؼؼد كػًؼؼف. حًؼؼـهو، ؾؾتؼؼلتقا بعشؼؼ حؼؼودؿغ ِف  وكقا ر شؼؼقر مثؾؼؼف مػسيؼؼوت أجضه

ؼؼؼض  قر مثؼؼؾأق يؼؼلتقا بعؼؼؼؼ ًشؼؼؼ ظؼؼؼـ  ظجؼؼزلاه  ؼلفؼؼؼ هؿ!دظؼؼقا  شؼؼؼقر افؼؼؼرآق افؽؼؼؼريؿ، خػ 

ة أخؼرم! ؾؽؼوق بؼلق يؼؼلتقا بًؼقرة  اًل  ن مؼؼر  شؼؼقرة  لاحؼدة مثؼؾهلؼؿ ًمًؼتقم افت حؼد 

ػ٢اٍ ▬ :ؼؼؼؼؼ تعؼوػؼؼؼؼ ؿوـ  افؼرآق افؽريؿ! ًٟ كىاٍدوي ٍسً٘ػ ِّٚ ةو  ػ٢رى دي٢اٍ بًطي
ٍ
ٍٖ َىػأ ىاقي ّي ٢لي٢فى اٍػرتى ْي ـٍ يى

ى
أ

ٍىذيٙ ًٜ اٍضذىكى ةدًؼًيى  ٚى ٍٙ ؼى ٞذي ٔي ِّّ إًف  كًف ا ٜ دي  .[44يقكس: ]♂ ِّٚ

إًف ▬ ؼؼؼؼؼؼؼؼتعؼؼؼؼوػ ؼؼؼؼؼؼؼؼ ف ؿقفؼؼؼؼ !ؽغ؟شؼؼؼؼؽ  ن ظؼؼؼؼذ ادً حؼؼؼؼد  ة ِف ظؼؼؼؼرض افت  ق  هؼؼؼؼؾ ُحظؼؼؼؼتؿ افًؼؼؼؼؼ
ػػةدًؼًيى  ٍٙ ؼى ٞػػذي أل  ،رآقيؼؼلِت بؿثؼؼؾ افًؼؼؼ، حتؼؼك ؽشؼؼؽ  كؼؼقع مؼؼـ حتؿؼؼقس لحتػقؼؼز ادً  ♂ٔي

ك، لفؽؼؼؼـ  ِف وفؼؼؼؼق ـؼؼؼوق حؼؼؼؼودؿه  ،قرة مؼؼؼـ مثؾؼؼؼؼفأل ًشؼؼؼؼ ،ظؼؼؼؼ شؼؼؼؼقر ؼؼؼؼؿ ـؼؼؼؼذبقا ِف دظؼؼؼؼقا ّن 

ن!  دظقاهؿ، ؾؾـ يًتطقعقا أق يًتجقٌقا فؾت حد 

ن، ًؼؼؼؼؼؼتقمـػس مً ، لبؼؼؼؼؼؼة أخؼؼؼؼؼؼرممؼؼؼؼؼؼر    اهؿ الً حتؼؼؼؼؼؼد  لؿؼؼؼؼؼؼد  لهؼؼؼؼؼؼق أق يؼؼؼؼؼؼلتقا  افت حؼؼؼؼؼؼد 
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 !أؿقم مـ شوبؼتفو وأشؾقبه  قغيِف هذك افص   ـو كجدرآق، لفؽـ افؼً شقر مثؾ  بًقرةى 

ٞذي ▬ :ؼؼؼؼؼ تعؼوػؼؼؼؼؼ ؿؼوـ  ٔي إًف  ًٟ كى ٍسً٘ػ ِّٚ ِّٚػٜ  ةو  ػ٢رى دي٢اٍ بًطي
ٍ
ٍجًرٝىة َىػأ ى عى نٍلىة ىلعى ة ٝىش   ٛ تو مِّ

يٍ ٍٙ يًف رى

ةًدؼًيى  ٍٙ ؼى ٍٞذي ٔي ِّّ إًٍف  ِّٜٚ ديكًف ا  ٙ اءؽي رى ١ى ٢اٍ عي ٘يػ٢اٍ  *كىاٍدوي ىى ٍُ ٗىػٜ ظى ٘يػ٢اٍ كى ىى ٍُ ٍٙ ظى َىإًف ٗ ػ
ةرى  ًجى

ٍ
ة انل ةسي كىال ٠ى ٢اٍ انل ةرى اٗ ًت كىّي٢دي ْي ٜى َىةظ  ًًَسي ٍت لًٍَ٘كى ًور 

ي
 .[43، 44: شقرة افٌؼرة] ♂ةي أ

ؼؼ ثؼؼؼؾ شؼؼقر افؼؼؼؼرآق بًؼؼقرة م ِتظؾقؼؼؼؽ أق تؼؼل افعؼؼودغ، ِف ـؼؼ ف ال رٍب  شؼؼؼؽ  ـ تً يؼؼو مي

ء مؼؼؼؼـ  ،افؽؼؼؼريؿ ؼؼؼؼـ تًؼؼؼتطقع، شؼؼؼؼقا ؾؼؼؼؼنق مل تًؼؼؼتطع لحؼؼؼؼدؿ، ؾعؾقؼؼؼؼؽ أق تًؼؼؼتعغ بؽؼؼؼؼؾ مي

٘يػ٢اٍ ▬: ؼؼؼؼ تعوػؼؼؼؼ ! ؿوـ افـتقجي  ًقميِف افـ فويي،  ا؟كس، أل مـ اجلـ! ىى ٍُ ٍٙ ظى َىػإًف ٗ ػ
٘يػػ٢اٍ  ىى ٍُ ٗىػػٜ ظى ، لظؼؼدف ؾعؾفؼؼؿ إػ اِقلهؼؼو ًهؼؼ. ♂كى لحؼؼل  خؼؼر دفقؼؼؾ ظؼؼذ ؿ مل يػعؾؼؼقا

ؼؼؼ ُحؼؼؼظ افؼؼؼؼرآق. ػسض اهؿ ؾؼؼؼقه ُ يًؼؼؼـقكف، ؾؼؼؼودً ال تٌؼؼؼورؿ لتعؼؼؼوػ مل يتحؼؼؼد   أق   وأجضه

 ًيًؼؼؼؼؼـقكف هؾؼؼؼؼؼق  ػصؼؼؼؼؼوحي، ؾتحؼؼؼؼؼداهؿ الافٌ ؽؼؼؼؼؼي لافغؼؼؼؼؼي لؾ  افؿ أهؼؼؼؼؼؾ افعؼؼؼؼؼرب ًهؼؼؼؼؼ أق  

 .قدلكفجًي ل

ؼعرالن»ؿوـ افشؼقخ  ؼف:  شافش  ٕضـات ٌ   صةءت» مؼو كص  ٢ ٦ي  ًصجٍف ٨٦ً الؿيقي
ٖى  ٦ة م حل١ٮف ا٣ٞٮـ، ٚي٫ جىجى  ٨ٔ ػةرجه  ثأ٩ن٫ ٤ٔي٫ يٕرتًٮف كال م٤ل٫، يف اتلنعؽل

٧ٍ٤٭٥ ٩ًُةؽ ٕضـ  َٚك٩خ ك٦ٞؽرد٭٥، ًٔ  ٨٦ كيه كاحلؽ، ا٣ٕىة ♠ َٮ  ٦ي
ٍعؿ، ٨٦ ٫٦ٝٮ ٚي٫ ٩جٖ ٦ة صجف  إظيػةء ♠ ٯػٔحكػ ٦ٕضػـ  كصةءت الكل
، يف ٩ج٘ػٮا ٝٮ٦ػ٫ ألفن  كاألثػؿص؛ األك٧ح كإثؿاء الل، ثإذف املٮىت ػتل ُل  كَك٩ػخ ا٣

ٕضـد٫ ٕىؿى  ٚي٭ة ٩جٖ ا٣ي كا٣ٛىةظح اَالٗح يف ☺ ٦ي  .(1)«ا٣

ؼؼؼعرالن»لأوؼؼؼوؽ افشؼؼؼقخ  ؼؼؼؼف: شافش   أػػػػرت  كٝػػػػؽ» لِف مقوؼؼؼع آخؼؼؼر مؼؼؼو كص 

                                      
لن»ـه(: 1314 تق  افشعرالن )ت ؿد م ((1 ضر( «تػًر افشعرا  .(4343: )، ص(13) ، مطوبع أخٌور افققف، ج)اخلقا



  

 

ٚيْةرٝح األديةف ) 115  (1اعيش أدىِّ٘ٙ 
ًؽينح الؿلقة٣ح اك٩خ إفٍ / ٚٞةلٮا ٣ٌٞيح،ا ٬ؾق ىلع ال٧يكتَشٝٮف  ع٧ن  اكٚنح، ل٤٪نةس ال٧ي
ٕضـد٫ كصةءت ل كا٣ٛىةظح اَالٗح يف ٦ي ٕىؿى ، ٨٦ ٝٮ٫٦ ث٭ة حلذعؽن ىػٍٮفي  ٧ٚة ا٣  ل
 ا٣ٕؿ ؟ ٣٘  اإلٔضةز
ح ىلع اردةًٮا ا٣ٕؿ  اكف إذا :أكالن / ٩ٞٮؿ  ٔضػـكا ٝؽ كأقةحلج٭ة ا٣ٕؿبيح امل٤ى١ى
م، ٬ؾا أ٦ةـ ٨ٍ  ٚ٘ ٥٬ اتلنعؽل ٧ن ؾ ًَ ٟن  ال ًو٪ةٔح ا٣ٕؿبيح اختن  .أٔضـ م

٨ٍ  :ةزةٝين  ٕضـ  إفن  ٝةؿ ٦ى ؿآف يف ال٧ي ٞي  ٍٚٞ؟ كبالٗذ٫ ٚىةظذ٫ يف ا٣
ؿآف ثالٗح صةءت ٣ٞؽ ٞي ح كٚىةظذ٫ ا٣ ٦ن

ي
يػح لأل ٞل ذ٤ ٔػٮ  ال٧ي  ٬ػؤالء األكىل، لدلن

ٍتءى  قيع٤٧ٮف اَّلي٨ ٔٮ ، ًٔ ٮف ادلن ىًكيعي  ٦ػة ٚػإذا ،األر  ثٞػةع مػّتن  يف ث٭ة كي
ٔٮ  ا٩تَشت ٕضـ  اك٩خ ادلن ٌٕػؿى  ٗػ  ٦ًػ٨ اآلػؿي٨ ل٤٪نةس ال٧ي . آػػؿ ةمػحبن  ا٣
رب٩ة ا٣ي ٚة٣٘يبيةت ػٌؽز٪ة ا٣ػي كال١ٮ٩يػةت ث٭ة، ُيي ػ٨ٍ  لػ٥ كا٣ػي ٔ٪٭ػة، حيي  دكي
، ٤ٕ٦ٮ٦ح ٮاٚٞح جنؽ٬ة ألظؽو ؿآف، ث٫ صةء ملة ةد٧ة٦ن  َي ٞي ؿ ك٬ػٮ ا٣ ػَنل ، ٩ػ  ىلع ٦ي يم 

ي
 أ

٦ح كيف
ي
٦يٌح أ

ي
ٛح،  ٗ أ ٞن س ٕىػؿى  إٔضةز ٩ٮا  كٌ٭ة ٚ٭ؾق ٦ي  ًزجٍلػة ك٦ػة ك٣٘ػ ٥٬، ل٤

٥ٍ٤ ٨٦ ك٩جذْؿ آيةت، أ٦ةـ ٩ٞٙ اآلف ظّت ًٕ ٙى  أفٍ  ا٣  [1][.٦ٕ٪ة٬ة ٨ٔ جلة يكن
عرالن»لِف مقوع آخر، كجد افشقخ  ؼف: شافش  / ؼؼؼؼؼ دٕػةل ؼؼؼؼؼ يٞػٮؿ ز٥» يؼقـ مو كص 

ف ىلع▬
ى
دي٢اٍ  أ

ٍ
ًٖ  يىأ ٍس ًٛ ً م ،[00/ ارساءاإل] ♂اْٗسآف ٠زا ث  ،(ث٧س٤ػ٫) يأدٮا أفٍ  ٚةتلنعؽل

 األَػؿ، كا٩ػذى الل ٔ٪ػؽ ٦ػ٨ ٩ػـؿ أل٩نػ٫ ٩ٛكػ٫؛ ثػ٫ يأدٮا أفٍ  يي٧ك٨ ال أل٩ن٫
 .َؿدني يٞٓ ال الٮاٝٓ ألفٍ  أػؿل؛ َؿن  ٩ٛك٫ ث٫ يأديٮا أفٍ  ٧ٚيكذعي٢
ذىٮنر/ إذف م دلةؿ يف ال٧ي  ٦٢سػ ٰءػالن ٬ؾا/ ٤ٝخي  ٤ٚٮ ث٧س٫٤، يأدٮا أفٍ  اتلنعؽل
ٟن  ٚال اليشء، ٬ؾا نجن٫ أف مى  املنػج٫ يؿدٌف كال املنج٫، ٨٦ كأوؽؽ أٝٮل ث٫ ال٧ي

ٍكىلى  ثة  ٨٦ األو٢ ا٩ذىف ٚٞؽ املس٢ ا٩ذىف ٚإذا ٦س٫٤، ث٢ ث٫ املنج٫ ٬ٮ حل١ٮف
ى
 .أ

                                      
وبؼ ((1  ً  .(4345، 4344: )، ص(13) ، جادرجع اف
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 ٌٜ جعة٫٩ ؼؼؼؼ ٚةحل دي٢فى  الى ▬/ ٝٮل يف ؼؼؼؼ قي
ٍ
ًٟ  يىأ ٍسً٘ػ ًٛ ً  ٔػ٪٭٥ ي٪يف ال[ 00/ اإلارساء] ♂ث

ٞي  يأديٮا أف ؿآف، ث٧س٢ ث٢ ؿآف،ث ٞي ٮر ، يأدٮف ال اك٩ٮا ٚإذا ا٣  ىلع يٞؽركف ٚ٭٢ ثةلىي
 .(1)«!األو٢؟

ؼؼؼهً  ق  إ :ؿؼؼؼد يؼؼؼؼؼقـ ؿو ؼؼؼؾو  أل بؿثؼؼؼؾ شؼؼؼؼقرة مؼؼؼؼـ  ،رآقبؿثؼؼؼؾ افًؼؼؼؼؼ ـ حؼؼؼؼولـ أق يؼؼؼؼلِتـؼؼؼؼوؿ مي

ن؟! يؽقق ؿد كج  ؾع ه  رآق، ؾفؾ  ذاافؼً   ِف افت حد 

حؼؼولـ أق يًؼؼتجقى  ـأؾشؼؼؾ مؼؼـ افػشؼؼؾ ذاتؼؼف، ؾؽؼؼؾ مؼؼ أؿؼؼقـ: بؼؼؾ ؿؼؼد ؾشؼؼؾقا ؾشؼؼ ه 

ُ  ب ن مل يؼؿ إ ؼ»: رآق بؽؾؼهت أخؼرم، ـؿثؼؾ افؼذن ؿؼوـتٌؼديؾ ـؾؼهت مؼـ افًؼؼفؾت حد  و إك 

ٞىةؾى ▬، ًيولـ تؼؾقد ؿقفف تعوػ: شرتوحا فربؽ لؾصع  ، ظطقـوؿ افقحقاحأ ٍي ٍعكى
ى
إًٝ ة أ

٢ٍزىسى  ٕى ٓى كىاٍَنىسٍ *  اٍٗ بِّ ِّٖ لًسى ؽ هؼق  ػعؾؼفيك مؼو ؼأؿصؼ، ♂َىؽى ـ ادًشؼؽ  ـؾؼهت مؼـ أن ؼف ًيٌؼد 

ة لافػصؼؼوحي ِف ذفؼؼؽ؟! هؼؼؾ ظجؼؼز افعؼؼرب ق  افؼؼؼرآق بؽؾؼؼهت أخؼؼرم ؾؼؼؼط! ؾؼؼه هؼؼل افًؼؼؼ

 أق يػعؾقا مثؾ مو ؾعؾتؿ؟! هؾ ؽوب ذفؽ ظـ أهؾ افؾغي لافػصوحي؟!

ؼؼؼؼؼ ٍص ا؟ظجؼؼؼؼوز ُ ًيؼؼؼؼ ؼؼؼؼو،حًؼؼؼؼىقوؽي ؾافص  لادضؼؼؼؼؼؿقق  ، بؼؼؼؼؾ يؼؼؼؼؼص ادضؼؼؼؼؿقق أجضه

ء ؿديؿؼؼؼؼؼؼي أل ًمًؼؼؼؼؼؼتؼٌؾقي، أل وتل إخٌؼؼؼؼؼؼور بوفغقٌقؼؼؼؼؼؼأ ،إظجؼؼؼؼؼؼوز ظؾؿؼؼؼؼؼؼليتؼؼؼؼؼقن ظؼؼؼؼؼؼذ  ، شؼؼؼؼؼؼقا

ريع آخؼؼر، أل إخٌؼؼؼور ظؼو ؼؼؼدن أل إيؼؼهين يـػؼؼؼع افـؼؼؼوس ؼريع أنػؼؼؼع لأحًؼؼـ مؼؼؼـ أن تشؼؼؼؼتشؼؼ

ن حؾتفؿ بول ... إفخ  .لًيؼق 

ؼؼؼ رآق فؼؼؼقسافًؼؼؼ د ـ مه ؼؼ وؾصؼؼؼقحه  وجًمؼؼر  ر ؾؼؼؼؼط ظؼؼؼذ ؼحؼؼؼدن ُ يؼتصؼؼافت  ؾحًؼؼؼى، ل وبؾقغه

د ًمؼوركؼؼي بؼؼؼ ،غاّشؼؼؾقب افٌؾقؼؼؼ  رآق فؼؼؼقسؾؼؼؼوفؼً غ ـؾؼؼؼهت ًمتهثؾؼؼؼي، لادقوؼؼؼقع فؼؼؼقس جًمؼؼؼر 

د  قوكقي مرحقحي بدلق معـك أل بغر مضؿقق!بشوفقى أبؾقغي لـؾهت  جًمر 

                                      
وبؼ ((1  ً  .(4341، 4341: )، ص(13) ، جادرجع اف
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 (1)أمثؾي ظذ ا؟ظجوز افٌقوين فؾًؼرآق 

 :(1) مثوـ* 

ٞ ةقي يًف ▬: ِف شؼقرة ادممـؼقق ؼؼؼؼؼتعؼوػ  ؼؼؼؼؿوـ  ٕى ٍضػ
ى
رو َىأ

ػرى ْى ً ػةءن ث ٚى ةءً  ٛى ٜى الط  نٍلىة ًٚ شى
ٍٝ
ى
كىأ

 
ى
كفى اأٍل ػةدًري ْى ًٟ ٗى ػةبو ثًػ

ى ذى٠ى إًٝ ة ىلعى ٖو *  ٍرًض كى ًيػ
ٍٜ َنى ٞ ػةتو ًٚػ ًٟ جى ٍٙ ثًػ ػ ؾي

ٝىة ٗى
ٍ
ػأ نٍغى

ى
َىأ

ةه  سًيى ٔى ٟي  ة َى٢ىأً ٍٙ ػًي١ى ةبو ٗىؾي
ٞى ٍع
ى
ةكىأ ١ٍٞى ًٚ ٘ي٢فى  كى كي

ٍ
 .♂دىأ
٘ي٢▬: لؿؼوـ ِف شؼقرة افزخؼرؽ ٛى ٍٙ ظىٍى ٍٞذي ٔي ة  ٛى ً ة ث ٠٢ى ٛي كرًٍثذي

ي
ٞ حي اٗ ًت أ ى

ٍ
ٓى اجل دًٍ٘ *  فى كى

ةه  سًيى ٔى حه  ة َىة١ًٔى ٍٙ ػًي١ى ةٗىؾي ١ٍٞى ٘ي٢فى  ًٚ كي
ٍ
 .♂دىأ

 !حوذا؟ ،♂ة١ى ٍٞ ًٚ ▬ِف افثوكقي ش افقال» ؽي ذي لحي  ،♂ة١ى ٍٞ ًٚ كى ▬ِف اّلػ ش افقال» ري ـي ذي 
ؼؼؼ ،ِف شؼؼؼقرة ادممـؼؼؼؼقق  ً ، عؿلتعؼؼؼداد افؼؼؼؼـ  ،كقوكقو لأهؼؼؼؾ افؼؼؼؼد  قوؾ ِف افؽؼؼؼؼ ف ظؼؼؼـ افؼؼؼؼد  اف

ػػٍٞ ًٚ كى ▬: ؿؼؼوـ ؾؿـفؼؼو مؼؼو هؼؼق  ،كقو فقًؼؼً فنأـؼؼؾ ؾؼؼؼطفػوـفؼؼي ِف افؼؼد  ؾو، ♂٢فى ٘ي أكي ة دىػػ١ى

ف تعؼؼؼؼؼؼؼؼوػ يؼصؼؼؼؼؼؼؼؼد بوِيؼؼؼؼؼؼؼؼي: لمـفؼؼؼؼؼؼؼؼو ؾؽلن ؼؼؼؼؼؼؼؼ ،لافعصؼؼؼؼؼؼؼؼو ر ،لادرٍبؼؼؼؼؼؼؼؼوت ،لافٌقؼؼؼؼؼؼؼؼع ،خؼؼؼؼؼؼؼؼورد  ف 

ش. ظطؼػ ظؼذ  ؼذلؽ»لهؼذا مؼو ًيًؼٍؿك  ،لمـفو تؼلـؾقق ،تٍدخرلق، لمـفو تعِّصلق

ؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼرً َخؼؼؼؼؼؼو ِف شؼؼؼؼؼؼقرة افز  أم   ً فؼؼؼؼؼؼو ي ـؾٍ  اجلـ ؼؼؼؼؼؼلافػوـفؼؼؼؼؼؼي ِف ،يقوؾ ِف افؽؼؼؼؼؼؼ ف ظؼؼؼؼؼؼـ اجلـ ؼؼؼؼؼؼؽ ؾوف

 لُ ًيصـع مـفو أصقوء أخرم! ،فنأـؾ

 !أووؽ معـك جديد، شافقال»لهق  ،د حرؽر  هو هق جًم 

و!ؾوفعزة فقًً بوفؽؾهت لافص    قوؽي ؾؼط، بؾ بودضومغ أجضه

                                      
لادمف ػ فف ـتوب مطٌقع ش، دًوت بقوكقي»قاق: ، بًعـؾووؾ حوف  افًومرا لهذك اّمثؾي مـؼقفي مـ تػريغ حلؾؼوت فؾدـتقر  ((1

ـزيؾ»بـػس افًعـقاق، لهق:  ق افؽريؿ»لـتوب آخر بًعـقاق: ش، دًوت بقوكقي ِف ًكًصقص مـ افت    ش.أش ؾي بقوكقي ِف افؼرآ
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 :(4) مثوـ* 

ؼِف شقرة ؾً  ؼؼؼؼتعوػ  ؼؼؼؼؿوـ  ٙ  اٍضػ▬: ًؾي ص  ػ ي ثي  ّ ٞىة ا ب  ٜى ّىةلي٢ا رى ًي  ِ ٢ا إًف  ا ةمي ْى  دىتىػزنى ؿي ذى
كفى  ػري ٍٙ دي٢وى ٍٞػذي ٔي ٞ ًح اٗ ًت  ى

ٍ
كا ثًةجل بًٍْشي

ى
ٝي٢ا كىأ ٍشى الى حى ىةَي٢ا كى ال  ُتى

ى
حي أ اًؾى بلى ٛى ٍ ٙي ال ٘ىٍي١ً ، ♂وى

ؼ ٍمػسو  ظىزنى ؿي ▬: ردَ لؿوـ ِف شقرة افؼي
ى
ِّ أ ٍٜ ّكي ًٚ ٍٙ ب١ًِّ ة ثًإًٍذًف رى كحي ػًي١ى حي كىالس  اًؾى بلى ٛى ٍ ، ♂ال

ؼؼؼؾي ذٌ فؽؼؼؼـ ًحؼؼؼؼ ،ضؼؼؼؼورعفػعؼؼؼؾ ادً اشؼؼؼتخدف كػؼؼؼؼس ا ، ♂ؿي زنى  ظىػػػػ▬وء ِف اِيؼؼؼؼي افثوكقؼؼؼي ً افت 
 !حوذا؟

ؼ ،اِيؼي اّلػ هؼل ظـؼؼد ادؼقت ؼًؼؼتؼقؿ تً خص ادً تـؼزـ اد  ؽؼؼي ظؼذ افش  ك بؿآخؼؼف رؼٌش 

ؼؼإػ اجلـ ؼؼ ؼؼو افث  ي، أم   ،حلظؼؼي ـ ِف اِيؼؼي اّلػ يؼؼدث ِف ـؼؼٍؾ ز  ـيؼؼر، افت  دَ وكقؼؼي ؾفؼؼل ِف فقؾؼؼي افؼي

إذق اد  ؽؼؼؼي ِف مثؼؼؼؼؾ هؼؼؼذك احلوفؼؼؼؼي  ،حلظؼؼؼؼي يؿؼؼؼقت مؼؼؼؼممـ ِف هؼؼؼذك اّرض  ـؼؼؼٍؾ ف ِفّن ؼؼؼ

ؼؼؼ ،لؿؼؼؼً لـؼؼٍؾ  ،حلظؼؼؼي ـ ِف ـؼؼؼؾ  ز  ـيؼؼتي تي   ،ِف افعؼؼؼوف ؾفؼؼؼل ِف فقؾؼؼي لاحؼؼؼدة ،و ِف اِيؼؼي افثوكقؼؼؼيأم 

ريي مؼؼـ افت  ز  ـيؼؼافت   ق  ّ 6لهؼؼل فقؾؼؼي افؼؼؼدر ث دي ـ افثؼؼوين، ؾػؼؼل احليؼؼز  ـيؼؼـ اّلـ أـثؼؼر اشؼؼتؿرا

ىٌ تىػػػػدى ▬ ؼتطؼؼؼؼعؽؼؼؼؼر مً  ء افػعؼؼؼؼؾ ـؼؼؼؼوم ه جؼؼؼؼو رٍ ًؼؼؼؼتؿٌ ادً  ؼؼؼؼ، ♂ؿي زنى ِف احلؼؼؼؼدث  ،و ِف افثوكقؼؼؼؼيأم 
 ♂.ؿي زنى  ظى ▬ اؿتطع افػعؾ ،عتؼط  ادً 

ؼؼؾؾؼؼؿ ًيضؼؼ لـ اِيؼؼؼي زً شؼؼؼٌى ًكؼؼ ٍص ، بؼؼؾ أوؼؼؼوؽ معـؼؼك جديؼؼؼد ًيؼؼوء ُهؼؼؼ ه ػ حؼؼؼرؽ افت 

 كػًفو!

 :(4) مثوـ* 

ٜى ▬: ًؼؼوءِف شؼؼقرة افـ  ؼؼؼؼؼؼتعؼؼوػ  ؼؼؼؼؼؼِف ؿقفؼؼف  ًيػػ  ِ ٙي دى٢ى إًف  ا ػػةلًًِم  َ ػػة٠ي ػػحي مى اًؾى بلى ٛى ٍ ال
ٍرضي 

ى
ٍٜ أ ػ ٍٙ دىؾي ىػ ل

ى
ٍرًض ّىةلي٢ا أ

ى
ًُيى يًف اأٍل ىى ـٍ ٍطذى ٞ ة مي ٔي ٍٙ ّىةلي٢ا  ٍٞذي ٔي ٙى  ٍٙ ّىةلي٢ا ػًي ًط١ً ُي ٍن

ى
أ

ًؽينا ٍت مى ةءى ٙي كىضى  ٞ ١ى ٍٙ جى كىا٠ي
ٍ
أ ٚى ٓى  ً كَلى

ي
ة َىأ كا ػًي١ى ةًجسي ذي١ى حن ػى ً كىاًضىى  ّ  .♂ا
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ٜى ▬: حؾلِف شقرة افـ   ًي  ِ ٙي ا َ ة٠ي ٙى  ظىذى٢ى ػ٘ى ٢يا الط  ْى ٍٗ

ى
ٍٙ َىػأ ًط١ً ُي ٍن

ى
ةلًًِم أ حي مى اًؾى بلى ٛى ٍ ال
٘ي٢فى  ٛى ٍٙ ظىٍى ٍٞذي ٔي ة  ٛى ً ٙه ث ً٘ي ى وى  ّ ٢ءو ثىَلى إًف  ا ٍٜ ضي ًٚ 

ٖي ٛى ٞ ة نىٍى ٔي ة   .♂ٚى

ؼؼؼؼتؼؼؼؼقؾ  فـًؼؼؼؼتعرض ادً   ً ؼؼؼؼادً  ،ًؼؼؼؼوءقوؿغ: ِف آيؼؼؼؼي شؼؼؼؼقرة افـ غ ِف اف ـ زء ٌمؼؼؼؼؿ ًجؼؼؼؼقق ًهؼؼؼؼتقؾ 

ؼؼؼؼًؼؼؼؼوء ادً ؾػؼؼؼؼل شؼؼؼؼقرة افـ  ،حؼؼؼؼؾغ ِف آيؼؼؼؼي شؼؼؼؼقرة افـ تؼؼؼقؾ  ادً  ـ ق ٌمؼؼؼؼقًتضؼؼؼؼعػؿ ادً قق ًهؼؼؼؼتقؾ 

ؼؼؼؼ ،افؼؼؼذيـ طؾؿؼؼؼقا أنػًؼؼؼفؿ فؼؼؼؼؿ ؿ طؼؼؼودل أنػًؼؼؼفؿ ـؾٍ قق ًهؼؼؼؼؾؼؼؼودتقؾ   ،حؼؼؼؾو ِف شؼؼؼقرة افـ أم 

 قف.ؿً ظذ افعً 

 افػعؾ اّؿٍؾ! لأظطك افؼًؿ اّؿٍؾ  ،ؾلظطك تعوػ افؼًؿ اّـز افػعؾ اّضقـ

 :(3) مثوـ* 

ٍف ▬: ِف شؼقرة اّحؼزاب
ى
الى أ ٍٜ بىٍىػري كى ةءي ًٚػ ٓى اٗجِّطى ى ٖ  ل ً ؿى الى حيى ٍٜ  ظىجىػر  ٜ  ًٚػ ث١ًًػ

ءو  ٍ ِّ َشى ى ّكي ي ىلعى  ّ فى ا َكى ٓى كى ٞيػػ ي ًٛ ػػٍخ يى ٕى ٘ى ػػة مى ٚى  
ٜ  إاًل  ٞي١ي ٍطػػ ٓى حي جىػػ ٍوجى

ى
لىػػ٢ٍ أ ٍزكىاجو كى

ى
أ

ؼوء: ؼؼؼؼؼ  تعؼوػ ؼؼؼؼؼلؿقفؼف ، ♂رىؼًيجنػة ىديػ▬ِف شؼقرة افـً  آ الى كى ٍٙ كى ٍمػ٢ىالى١ي
ى
لي٢ا٢ا ايٍلىذىػةىى أ  دىتىجىػر 

جًينا ٔى ٢بنة  فى حي ٟي َكى ٍٙ إًٝ  ٍم٢ىاًٗؾي
ى
ٍٙ إىًلى أ ٍم٢ىالى١ي

ى
٘ي٢ا أ كي

ٍ
الى دىأ يًِّت كى ىجًيرى ثًةٗك 

ٍ
 .♂اْل

ؼؼؼلاحلً ، ☺ مؼصؼؼؼقرة ظؼؼؼذ افرشؼؼؼقـ آيؼؼؼي شؼؼؼقرة اّحؼؼؼزاب و ؽؼؼؼؿ مؼصؼؼؼقر ظؾقؼؼؼف. أم 

ؼؼؼؼ ،وكقؼؼؼؼياِيؼؼؼؼي افث    ،ًؼؼؼؼؾؿغقف ادً ًؿؼؼؼؼـ هؼؼؼؼق فعً ٌؼؼؼؼد  لهؼؼؼؼذا افت   ،ًؼؼؼؼؾؿغادً  ٍؾ ي فًؽؼؼؼؼؾفؼؼؼؼل آيؼؼؼؼي ظوم 

ث دي إػ يؼقف افؼقومؼي. فؼذا أظطؼك احليؼ رٍ ًؼتؿٌ ه هؼق مً لإك ؼ ،عؼغ  مً  ظؼذ أحؼدى  الفقس مؼصؼقره 

ؼؼؼؼ ؼؼؼؼافص  ؼؼؼؼ ؿتؼؼؼؼدٍ ث ادً دي لأظطؼؼؼؼك احليؼؼؼؼ ،♂ؿى ر  جىػػػػظى ▬ قغي افؼصؼؼؼؼرةغر افص   ةؿتؼؼؼؼد  قغي ادً افص 
 .(1)♂!قا فً د  ٌي تي تي ▬

                                      
ػوت افتوفقي:  ((1 ش فٌقوين بغ افـظريي لافتطٌقؼإظجوز افؼرآق ا»لفؾؿزيد مـ افؽ ف ظـ ا؟ظجوز افٌقوين ِف افؼرآق افؽريؿ، راجع ادمف 

ق افؽريؿ»فؾقاء أحد ظٌد افقهوب، ش إظجوز افـظوف افؼرآين»فؾدـتقر حػـل  ؿد ذؽ،  فؾدـتقر إبراهقؿ  ؿد ش افتعريض ِف افؼرآ

ر  ؿد رلاس فؾدـتقش فغي افؼرآق فغي افعرب ادختورة»فؾدـتقر أحد ُمتور ظؿر، ش فغي افؼرآق دراشي تقثقؼقي ؾـقي»ظٌدافؾف اخلق ، 

= 
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ً إوؼوؾي معـؼك جديؼد فميؼوت، ؾؿؼـ ف بنوؼوؾي حؼرؽ لاحؼد ت ؼن ؼأهو كحـ ؿد رأجـو 

ؼؼرآين ل لوؼؼع ـؾؼؼهت ب ؽقؼؼي ؾحي ظؿ افًؼؼؼبؼؼوفـ  اّمؼؼر ُ يؼؼتٍص  ق  أافقاوؼؼ   ه ؼى، بؼؼؾ فؼؼًي

د إوؼؼؼوؾي جؼؼؼر  ضؼؼؼقػ معؼؼؼوين أخؼؼؼرم بؿً لتً  ،لـ اِيؼؼيزً شؼؼؼٌى ًكؼؼؼ ٍص ـف مؼؼؼـ معؼؼؼوين ًَتؼؼؼتضؼؼؿ  

 !حرؽ لاحد ؾؼط

رآين فؼؼؼؼؼقس ؾؼؼؼؼؼط ِف اّشؼؼؼؼؼؾقب افٌؾقؼؼؼؼؼغ، بؼؼؼؼؼؾ ِف افًؼؼؼؼؼؼ نحؼؼؼؼد  ؾ افؼؼؼؼؼذن يطؾٌؼؼؼؼؼف افت  هًثؼؼؼؼؾوفت  

ؼؼؼؼرآق، لِف افـ ادعؼؼؼوين افتؼؼؼل تٌقـفؼؼؼؼو آيؼؼؼوت افًؼؼؼؼ لافتؼؼؼؼل  ،قءات افتؼؼؼل حتتقهيؼؼؼو تؾؼؼؼؼؽ اِيؼؼؼوتًٌ

ـى تتحؼ    ضقيؾ! ؼ لفق بعد زم

م  افؼؼرآق أل بًؼؼقرة  ،أل بعؼؼؼ شؼؼقر مؼؼـ مثؾؼؼف ،ؽؼؼل يؼؼلتقا بؿثؾؼؼف، فؽغشؼؼؽ  ادً يتحؼؼد 

ؼؼهمؼؼـ مثؾؼؼف ، رآقرلا ِف آيؼؼوت افًؼؼؼظؼؼذ أق يٌحثؼؼقا ليتؼؼدب  يؼؼٍثفؿ  ، فؼؼقس هؼؼذا ؾًؼؼحى، لإك 

ؾفؼؼق  اؾؼؼنق مل جيؼؼدلا مؼؼو يطعؼؼـ ؾفؼؼق، ـتـؼؼوؿض أل اخؼؼت ؽ يتـؼؼوف مؼؼع افؽؼؼهـ ا؟هلؼؼل، إذه 

 .مـ ظـد ال 

ًٟ ▬: ؼؼؼؼؼ تعؼوػؼؼؼؼ  ؿوـ كاٍ ػًيػ ري ِّّ لى٢ىجى ٍيً ا
ٍٜ ًوًٞر غى فى ًٚ لى٢ٍ َكى ٍسآفى كى ْي كفى اٍٗ ث سي َىبلى يىذىرى

ى
أ

ن ادٍ  سًين  ةذبًلَى  .[44]افـًوء:  ♂أى
فؼؼف أق يؼؼدظق  ؽقؼؼػ، ؾققؽشؼؼؽ  ظل ادً يؼؼد   ـؼؼه، رؼفؼؼق ـؼؼوق هؼؼذا افؼؼؼرآق مؼؼـ تؼؼلخقػ بشؼؼ

هؿ ليؼؼٍثفؿ  ؼف؟! حؼوذا يًؼتػز  ؽؼرك إػ اـتشؼوؽ اخت ؾؼوت لتـوؿضؼوت لثغؼرات ِف كص 

ـقا أن ف مـ ظـد ال!  ظذ هذا؟! فقتقؼ 

ؼؼؼؼ كجؼؼؼؼد لمـفؼؼؼؼو ِف ًُمتؾؼؼؼؼػ آيوتؼؼؼؼف،  ا افؽؼؼؼؼريؿ جؼؼؼؼوء ـثؼؼؼؼره  رآقفًؼؼؼؼؼر اظقة فتؼؼؼؼدب  افؼؼؼؼد   أق   وأجضه

                                      
= 
و»ؿؾعف جل،  ؼ و لتطٌقؼقه ق افؽريؿ كظريه ت مـ ا؟ظجوز افٌقوين ِف افؼرآ ًؼومل  ؿؼد هشؼوف حريؼز.ش كظرا ػؼوت ًمتؼقؾ رة ل ف هؼذك ادمف 

 ommaktabeh.c-www.alش مؽتٌي ادًفتديـ دؼوركي اّديوق»( مـ خ ـ مقؿع PDFفؾتحؿقؾ بصقغي )

http://www.al-maktabeh.com/
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ة▬: ؼؼؼؼ تعوػؼؼؼؼ ف ؿقف  ةلي١ى ُى ٍؼ

ى
٢بو أ

ى ّي٘ي ـٍ ىلعى
ى
ٍسآفى أ ْي كفى اٍٗ ث سي َىبلى يىذىرى

ى
 .[43] ؿد: ♂ أ

ؼؼرؼبشؼؼق مؼؼـ تؼؼلخقػ آ فؼؼق ـؼؼوق هؼؼذا افؼؼؼر أق يػتضؼؼ  أمؼؼرك،  مؼؼـ خص، خلؼؼوؽ هؼؼذا افش 

ُ  لشؼؼؼؼقؽقق أحؼؼؼؼؼرص افـ ؼؼؼؼ ف أحؼؼؼؼدو مؼؼؼؼؼـ خؼؼؼؼؼ ـ حتؼؼؼؼك ُ يػضؼؼؼؼؼح، وبؼؼؼؼؼفؼؼؼؼؼرأ ـت يً وس ظؼؼؼؼؼذ أ

 اـتشوؽ خطل ؾقف أل تـوؿض ... إفخ.

، لحؼؼؼؼؼؼث فؿ ظؼؼؼؼؼؼؼذ افٌحؼؼؼؼؼؼؼٌ اهؿال حتؼؼؼؼؼؼؼد   رآق، بؼؼؼؼؼؼؼؾ كجؼؼؼؼؼؼد أق  هؼؼؼؼؼؼذا مؼؼؼؼؼؼؼو مل كجؼؼؼؼؼؼدك ِف افًؼؼؼؼؼؼؼؼ

ؼؼؼؼؼؼدب ر،  ؼؼؼؼؼؼؾ لافت  ءة لافت لم  ـٍ ظؼؼؼؼؼؼذ ر ـ  إق دي  لهؼؼؼؼؼؼذالافؼؼؼؼؼؼؼرا ؼؼؼؼؼؼة احلً ق  ظؼؼؼؼؼؼذ ًؿؼؼؼؼؼؼء، ؾؼؼؼؼؼؼنك ه يؼؼؼؼؼؼًد  يج 

 ـتوب آخر. افؼرآكقي، لافذن ُ كجدك ِف أن

 :سؼد  افؽتوب ادً * 

وظذ افـ  مؼعء ـؼٍؾ أنؼقاع  شسؼؼد  افؽتؼوب ادً »، كجد أق  ـتوب ادًؼقحقغ ؼقض تومه

ٌه   !وافت دخ  ت افٌؼيي تؼري

 هذا افًقـوريق: ظزيزن افؼورئ معل ؾَتق  

ًي  ًي أن ءة ـتوب ادًقحقغ  كقي ًي شافؽتوب ادًؼد س»ؿرا  شافعفد اجلديد»، لؾتح

ؼؼؼؼو»إكجقؼؼؼؼؼؼؾ  ظؼؼؼؼؼؼذ ؼ مؼؼؼؼؼؼي  حف،حتؼؼؼؼؼؼك تتصؼؼؼؼؼؼػ   شفقؿؼ ؾقجؼؼؼؼؼؼدتي هؼؼؼؼؼؼذك افؽؾؼؼؼؼؼؼهت أمومؼؼؼؼؼؼؽ ـًؿؼد 

  دظقكو كرم ادثوـ اّلـ فإلكجقؾ، موذا شتؼقـ؟!

 » (:3 ؼؼؼؼ 1 /1 فقؿو)إكجقؾ 
سً يكفى 1 فى ٠ى حو إًٍذ اكى ًٍ ًّؽ  يًل

ٍ
كا ثًذىأ زي دى

ى
ٮًر  ّىٍر أ َي

ي
يًف األ

٩ىة، ٪ٍؽى ًٔ ٪ىًح  ٞن ذىيى ة إً ٢  ال٧ٍي ٭ى ٧ى
٤ن ة قى ٧ى ة ٠ى ا٦ن ػؽن ػةيًجًنيى كىػي ٕى ىػٍؽًء ٦ي

ٍَ ٪ٍػؾي ا ٩يػٮا ٦ي يػ٨ى اكى ً ٍ٪ىػة اَّلن حلى
ًح، ٧ًى ًؿ ثًذىٍرؼًي٣ِ  ل٤ًٍ ى ك 

ى
ٜى األ ءو ًٚ ٍ ة إًٍذ ّىٍر دىتىج ٍىخي ّكي  َشى ـن يٍ

ى
ٝىة أ
ى
يٍخي أ

ى
ى رىأ ٍكذيتى ىلعى

ى
ٍف أ
ى
، أ

، ًذي٤يفي ـي زىةكي ي ـً ٕى
ة ا٣ٍ ٭ى حي

ى
ٟى أ ٍ ايًل إحًلى ٍٕؿًؼى ٤  اتلنٮى ٧ٍخى ث٫ًً  تًلى

٤ل ٔي ًم  ـً اَّلن ى حى ا٣لٍَكى  .«ًوعن
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 :ُحظ اِِت

ؼؼؿٌ ش بتؼؼلخقػ»ـ ؿؼؼد أخؼؼذلا يـثؼؼر ـوتؼؼى هؼؼذا ا؟كجقؼؼؾ رأم أق   ؼؼ ي، ؾؼؼرأم هؼؼقص   وأجضه

ا هذا ا؟كجقؾ تؿ  أق يؼقف بتلخقػ ؿص    !تلخقػف ي! إذه

و»ـوتى هذا ا؟كجقؾ يؼقـ  ًً أنو أجضه ق ػ أؽؾ  هق ؽر مً  قإذش، .. أق أـتى. رأج

ـثؼؼؼؼرلق  ظـؼؼؼؼدمو لجؼؼؼؼد ،خصؼؼؼؼقيش  اف كيؽتؼؼؼؼى بؼؼؼؼقحل مؼؼؼؼـ ال، لفؽؼؼؼؼـ مؼؼؼؼـ لجفؼؼؼؼي كظؼؼؼؼر

،  ؾعؾ مثؾفؿ! ـتٌقا لأخ ػقا

لادًؼؼؼؼقحققق  ش!حؼؼؼؼديؼف ثؼؼؼؼولؾقؾس»ؾ يؽتؼؼؼؼى رشؼؼؼوفي أل ؿصؼؼؼؼي إػ قؼؼؼؼـوتؼؼؼى ا؟كج

 !شفقؿو»ًيدظك  لكًٌقهو فشخصى  ،شإكجقؾ»قهو لشؿ   ،يافؼص  أخذلا هذك 

ـٌ بٌتيَدؿٌقؼ»: ـوتى هذا ا؟كجقؾ يؼقـ ُحظ أق   ـي اّيل   ٌم
ءى َ ؾ  ري ـً  ًً ٌ َع تي َد تي َذ ؿي

،  شإٌ

ؼؼؼ»يتؼؼؼوج مؼؼؼـ يؽتؼؼؼى بؼؼؼقحل مؼؼؼـ ال إق  ـؼؼؼو: هؼؼؼؾلافًؼؼؼماـ هً   ٌ ليٌؼؼؼذـ  شًيؼؼؼدؿ ؼ»ل  شعيتت

 ِف افٌحٌ ظـ ادعؾقموت افتل ًيريد أق يؽتى ظـفو؟! اجمفقده 

 ق لشؼؼؼؼقدكو ادًؼؼؼؼ ،فؾًؼؼؼؼقدة مؼؼؼؼريؿ ا عؼؼؼؼوسه مً ☺  بًٌؼؼؼؼوضي: هؼؼؼؼؾ ـؼؼؼؼوق شؼؼؼؼقدكو  ؿؼؼؼؼد

ؼؼؼؼك  فُ، لفؽـ ؼؼؼؼ حتؼؼؼؼك يؽتؼؼؼؼى ظؼؼؼؼـفؿ؟! بوفتلـقؼؼؼؼد ♠ ؼؼؼؼي  ؼؼؼؼذك  ادعؾقمؼؼؼؼوتتؾؼ  اخلوح 

 ☺ظؼؼـ ـقػقؼي حصؼؼقـ افـٌؼل  ؿؼؼد  ا ًُمؼزه ؼؼؼؼؼؼ تعؼوػ ؼؼؼؼؼؼ ، ؿؼوـ بؼقحل مؼؼـ ال  افؼصؼص

ٍٜ ▬ظذ هذك ادعؾقمؼوت:  ًٚ ٓى  ً ٓى ذىل ًٟ إيًلى ٍيًت ٝي٢ًحي ٌى ٝجىةء اٍٗ
ى
٢ف  أ ْي ٍ ٍٙ إًٍذ ي٘ي ي١ًٍ ى ٞخى دلى ٔي ة  ٚى كى

 
ى
٢فى أ ٛي ٍذىًؽ ٍٙ إًٍذ خيى ي١ًٍ ى ٞخى دلى ٔي ة  ٚى ٙى كى ٍسيى ٖي مى ُي ٍٙ يىٍؾ ١ي ي 

ى
ٍٙ أ ١ي  .[33]آـ ظؿراق:  ♂ّبٍلىمى

ٜٚ أدجةر اٌٗيػت ػ  أي٭ة الؿقٮؿػ  ذلٟ اَّلم ٝىى٪ةق ٤ٔيٟ] :لتػًؼر اِيؼي
إذ ل٥ دك٨ ٦ٕ٭٥ ظني اػذ٤ٛػٮا يف ٠ٛة٣ػح َػؿي٥ أيي٭ػ٥  ؛اٗت أكحة٠ة اهلل إيلٓ
ػح إل٣ٞػةء أٝال٦٭ػ٥، ٚٛػةز  أظٜ ث٭ة كأكىل، ككٝٓ ٍكا ا٣ٞٔؿ ثح٪٭٥ اخلىػةـ، ٚػأٍصؿى
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 .(1)«ثكٛةتل٭ة ♠زكؿية  

ُ يتؼؼؼؼؼوج فٌؼؼؼؼؼذـ جمفؼؼؼؼؼقد فؾًحًصؼؼؼؼؼقـ ظؼؼؼؼؼذ  مؼؼؼؼؼـ ًيؼؼؼؼؼقحك إفقؼؼؼؼؼف مؼؼؼؼؼـ ال  ختصؼؼؼؼؼور:وب

.  ال ّق   6ادعؾقموت  ًيزك  و ًمٌوذةه

ًً »مؼـ خؼؼ ـ ـؾؿؼؼي  َعؼؼ  ٌ تي  ،شتؼؼلريخ»يؼؼؼقف بعؿؾقؼؼي ـوتؼؼى ا؟كجقؼؼؾ ـؼوق  قكػفؼؿ أ شتي

ِف يؼؼؼؼؼؼقفى مؼؼؼؼؼؼـ  ♠ لمل يؼؼؼؼؼؼرم ادًؼؼؼؼؼؼق ، أن ـتوبؼؼؼؼؼؼي تؼؼؼؼؼؼوريخ، لمل يؽؼؼؼؼؼؼـ صؼؼؼؼؼؼوهد ظقؼؼؼؼؼؼوق

ؼؼلفؽـ ؼؼاّجؼؼوف،   ٌ ؾؽتٌفؼؼو مؼؼـ كػًؼؼف ظـؼؼدمو رأم اجلؿقؼؼع يؼقمؼؼقق  ،ع لمجؼؼع معؾقمؼؼوتف تت

 !بتلخقػ ؿصص

حًؼؼؼؼى افؽتؼؼؼؼوب ؼؼؼؼؼؼ  ♠ ت مقؼؼؼؼذ ادًؼؼؼؼق  أق   ،ؾ ظزيؼؼؼؼزن افؼؼؼؼورئفؼؼؼؽ أق تتخق ؼؼؼؼ

س كجؼؼد  .(4)ش!فقؿؼؼو»جؼؼد بقؼؼـفؿ صؼؼخص ًيؼؼدظك لُ يق، شتؾؿقؼؼذ 14»ظؼؼددهؿ ؼؼؼؼؼ  ادًؼؼؼد 

ً  ؾهء لمً ظً  ـ  ؼد  افؽتوب ادً  نرؼػ ـً  شفقؿو» أق   دلقس يم  .ى ًأخرمتً ـوق يـؼؾ مـ 

ن ييؿصل » اّنٌو مقشك اّشؼػ افعوف فؾؽـقًي ادِّصؼيي يؼؼقـ:  /أمػػ  ٫اح أ٩ن ط الَشي
ذًت ٔٞػت ٠ذةثػح إجنػي  ػ  إجني٢ لٮٝة ػّت  »٠ي كّػر ٮايل، ىلع اتلنػ شمػسّص»ك شٚى

 .(4)«ضذُةد ١ٞٚٛة َىبلن ا

ؼف:  شلفقؿ موـدلكوفد»افدـتقر  ػة٦ح ٞؽل يْ٭ؿ جلة لٮٝة ال٧ي »يؼقـ مؼو كص  إذ  ؛مؤردن
٨ أق٤ٮب٫ ال٧ي ٞة  ٨ٔ َىؽر ٦ةدٌ يكنٙ اجلل  ٍ اغيذ٫ بكل جٓ، ثٕؽ ذلٟ يي ذن د٫ ٔك

املى٢٘ٚػةت / اضذ  ٚةددٟ ٜٚ مؽػرريْٜؿ ا٣بَشيح ٨٦ ال١ذةثح، ٨٧ٚ كص٭ح اجلن 
كيىٙ  ا٣ي أدل ث٭ة اَّلي٨ َعي٪ٮا األظؽاث ا٣ي راٚٞخ ظية  املكيط، لغػ١ُيحا

                                      
ػًر ادًقن  »ًكخٌي مـ أشوتذة افت ػًر:  ((1  .(11: )، جمؿع ادؾؽ ؾفد بوفًعقديي، افط ٌعي افثوكقي، ص«افت 

 راجع ـ مـو بخصقص جمفقفقي افؽتٌي. ((4

 .(11: )، مؽتٌي أشؼػقي افشٌوب، ص«مدخؾ إػ ا؟كجقؾ )اّنوجقؾ لاّظهـ(»اّنٌو مقشك:  ((4
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ٚيٞػٮؿ/ إذ اكف ٠سػ كف ٝػؽ اػػؾكا ثذػأحلٙ  ،٩حؽكن ا٣ٕؽد األكؿ امل٤ٕٮ٦ةت ال٧ي 
ذةب، ٝىح يف األَٮر املذيٞ٪ح ٔ٪ؽ٩ة ٕي ، ٚٞػؽ يكػٮف َنٜ ال ٝى٘ٙ ٢٠يح ٠ؤالء ال

ال٢اؿ  أ١ٝٙ لػٙ يؾ٢ٝػ٢ا  ًي٠ٛة َٜٛك٣ك٨ إف اكف  ،٨ ثح٪٭٦٥ّت كَؿٝف ٦ً 
ذ ةب ال٢يح ٔي ة أف يٮظ٪ة ٝؽ ٠ذت يف دةريغو  ،ٜٚ  ٜو  ٧٤ٔن  .(1)«الظ

ؼف شفقإشطػوق ذبـتق»اّب  يطػذذرـ ل٢ّػة مػ٢اد أدػز٠ة ٚػٜ » :يؼقـ مؼو كص 
كمؽرر األ٢ّاؿ اِم يغػرتؾ َي١ػة ٚػه إجنيػٖ ، ٜٚ إجنيٖ مسّص :أم، الْ٘ير
ّت   ة إيل١ة دْةيلر يُٞسد ث١ةمي ج٭ة ث٧٭ةر ، ؿدل ل٥ يي  ل١٪٫ن  ،ش615راصٓ وٛعح » ٚى ُن  ،ـي

 .(4)«ٚيٕؿ  جلة ا٣ٞىؽ اإل٣  ٧٠ة يْ٭ؿ ل

ؼف:  شجوؿ موشقق افقًقظل»اّب  ػكػزي ىلع ٣ى ٪ػة ا٣رتن جيػت ٬ي »يؼؼقـ مؼو كص  ٍٛ ِ
ٛي  ي ٮد األكن ٭ي ٮد ا٣ٕيةف، ٚ٭٥ الني ٭ي مي  /، أمىػةيجيال كٝؽ ٤ٞ٩ٮا ٦ة مة٬ؽكق كق٧ٕٮق،  ،ٮفل

ػ ي٤ي٭٥ اَّلي٨ أػؾكا  يف دؿديت أقي
ي
ػف األ ٭ػ٥ يف لٮٝػة أ٩ن ٮر، كاَّلم يٞػٮؿ ا٣ٞػؽل َي

ٟ  نلػة أٝ ػبيِّ يص ل٢ّة يي ٗؾٜ اْٗرِّ ، ٢د١ي ال ٝىسؼ اآلف ٠زق الٕرثة ٜٚ الغ  ٠س كف، 
ٗؾػٜ َكف ، ٟ اضذُةد ٚػٜ مػسّص كٚػّت  أٝ   َٞحٜ ٝىسؼ ٚسبلن ، اضذذرـ ع١ةدد١ٙ

رث ٚسبلن ، ٠ٞةؾ ًي٠ٛة ش ىلع إجنيٖ ٚٞح٢ؿ َْر وي ر()مي يص ٚجط٢ب دكبنة لْ٘ػرِّ  ك 
ػػد٢ٚػػة ًٔ ػػسق يف  ،  أٝػػٮاؿ ٣حكػػٮعؽن ، كحيذػػٮم ىلع  كوػػرد ٔجػػي ١ٞٚػػة كارد ٔذ

 .(4)«األٝةجيٖ

ف شروو ظد »افؼس  ْٗر أدز ل٢ّة ٜٚ مؽةدر مٕذ٢بػح كوػٜ » :يؼقـ مو كص 
                                      

ـؼو(، دار ا؟خؼقة فؾـ ؼؼؼ، ص«تػًؼؼر افؽتؼوب ادؼؼؼدس فؾؿؼممـ»لفؼقؿ موـدلكوفؼد:  ((1 : ، افعفؼؼد اجلديؼد، اجلؼزء اّلـ )متؼك ؼؼؼؼؼ يقح

(434). 

ءة افؽتوب ادؼدس»اّب إشطػوق ذبـتققف:  ((4  .(152: )، دار ادؼؾ بٌرلت، ص«دفقؾ إػ ؿرا

: ، افينوبي افرشقفقي ف تغ ِف مِّص، ص«لذح(إكجقؾ يًقع ادًق  فؾؼديس مرؿس )دراشي »اّب جوؿ موشقق افقًقظل:  ((4

(14). 
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، حل١ذت إل مؼىيح رك٦ة٩يح رٚيٕح املكذٮل يه/ وػةظت الكػ٧ٮ ٢د ويةف١ي عي  
 .(1)«زةكٚي٤ف

ؼؼ هؼذا مؼؼو شؼؼوهد ادًؼؼق ، لمل يؽؼؼـ ـوتؼى هؼؼذا ا؟كجقؼؼؾ مل يً  ػوشؼؼر، أق  ً ظؾقؼؼف افت  كص 

لفؽؼؼؼؼـ أخؼؼؼؼرم ُ كعرؾفؼؼؼؼو،  مصؼؼؼؼودر صؼؼؼؼوهد ظقؼؼؼؼوق ظؼؼؼؼذ اّحؼؼؼؼداث، بؼؼؼؼؾ ـؼؼؼؼوق يـؼؼؼؼؼؾ مؼؼؼؼـ

ؼؼؼؼؼ  شمؼؼؼؼؼرؿس» إكجؼؼؼؼؼقعٍ ، مـفؼؼؼؼؼو ف ـؼؼؼؼؼوق يـؼؼؼؼؼؼؾ مؼؼؼؼؼـ أنوجقؼؼؼؼؼؾ أخؼؼؼؼؼرمأن ؼؼؼؼؼ ـٍ يغؾؼؼؼؼؼى ظؾؼؼؼؼؼقفؿ افظ 

ؼت ك»ل  .شمي

لمل ♠،  مؼـ ت مقؼذ ادًؼق  أحؼ ه  مل يؽؼـهؼذا  شفقؿؼو»إػ مو شٌؼ أق   أوػ

ٌ ؼ فلفؽـ ؼؼ ،يؽتؼى بؼقحل مؼـ ال خ ع ليـؼؼؾ مؼؼـ هؼذا لذاؿ، لـؼوق يؽتؼى ليؼؼمر  ـؼوق يتت

ؼؼ هؼؼذا افؽتؼؼوب لؿؼؼوفقا  ادًؼؼقحقققؾلخؼؼذ ش، ثؼؼولؾقؾس»اشؼؼؿف  فرشؼؼؾف إػ صؼؼخصى  وـتوبه

 ؟!افؽريؿ مع افؼرآق هذا يتًولم هؾ !ف مؽتقب بقحل مـ الك  إ

 :ًقحقغلخقػ ِف ـتوب ادمثوـ آخر ظذ افت  * 

 » (:31 ؼؼؼؼؼ 45 /11 ادؽوبقغ افثوين)شػر  ؼؼؼؼ
٪ٍخي ٝىٍؽ  فٍ إً ٚى ٣٣ ٍى ٠ي ٍٞخي الىػأيًل  أٍحطى

ؿى ى كى  ٘ى جٍخي ا٣ٍ ٪ٍخي  ؛أوى ة ٠ي ٟى ٦ى ً ل   ٚىؾى
ى
فى ٝىٍؽ  ،ىنن ٧ى تى أ إٍف اكى ٜي كى ػيًن الٍػ٢ى٠ى ْى ً

ًؽػيي كى اٍل   لى ٍْ 
ٍٗخي  ٍ ّىٍر ثىزى ة أفن  ثي٥ن  ٤1  كيٍضًعٍ  َىةً ٌ ٧ى ٍ  ٠ى ة أٍك ري ٬ى ى٧ٍػؿى كىٍظػؽى ٍبى  ى اخٍل ػةءً رشي ٛى ٍ قي  ال كىٍحػرى

ـى  إجن  ،سي ػمي ى٧ٍؿي كى يٍتي اخٍل ًُ ة دى كٍصى  ٧ى ـي ٧ٍ ةءً َى ن  ،حن ثًةل٧ٍى تي َّلى ًٞ ٍٕ تي بنػ  ن كى ؿى َى ِي  ،ةكى ٍيػ ًٛ ٍٞ ٓى ظى ً ل ػزى ٔى

ـً    اٍٗٔكى
ي
ا اأٍل زى ى ٠ى ى ً  ٍض٘ي٢ًب ىلعى ةٗ كى ٚي ةًًٚه  طى  ًع ال  ييٍكسًبي مى

ٍ
ًٍ أ ى يًل  .«. اٍجذىىى

ؼؼؼ تـؼؼؼوزع ظؾقفؼؼؼومؼؼؼـ اّشؼؼؼؼػور ادً  شؼؼؼػر ادؽؼؼؼوبقغ ًيعؼؼؼؼد   حـو مؼؼؼؼـ بؼؼؼؼغ افؽـؼؼؼو س ـؼؼؼؼه لو 

ػر مؼٌقـ ظـد ل .ؿٌؾ  ً ف ن  أليؼرلق  ،شافؽوثقفقؽقي»لش اّرثقذـًقي»افؽـقًي هذا اف

                                      
 .(131: )، افٌشو ر اّربعي لشػر اّظهـ، دار افثؼوؾي، ص«مؼدموت أشػور افؽتوب ادؼدس»افؼس روو ظد :  ((1
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ُ   6شيافزلتًؼؼتوكتق»ك بؼؼف مؼؼـ ال، لترؾضؼؼف افؽـقًؼؼي مؼؼقحه  ى  ِف افًؽتق ؼؼفؼؼذا فؼؼـ تؼؼدك إ

 .شاّشػور افؼوكقكقي افثوكقي»ك ًؿ  ادً 

 :ظذ افـ ًصقص ادًؼتًٌي  حظوتة مً د  فـو ظٌ 

ًً افت   قَ نؾي »: افؽوتى يتؿ هذا افًػر بٌـيٍص  ـَ ًي َد أَح ًً ؿي ـَ لهذا اظساؽ ش، خٌقػي لَ ـً

 .، لُ يؽتى بقحل مـ ال لخقػف يؼقف بوفت  لن  ب مـف

و إقَ لي »ؽ ف: هذا اف قدً ًج لً  ـً ـي هي ـٌل اَفقي ؼي
ٌ َد حلي ًً  6لي اَفت َؼٌصرً  قي ؿي َف َد بيذي َل  ؾيوين  ؿي

 ،شًلَشعٌ

ؼ ـ  افؼؼذن يؽتؼؼى بؼؼقحل  ّق   6 ـوتؼؼى هؼذا افًؼؼػر مل يؽتؼؼى بؼؼقحل مؼـ ال د ظؼؼذ أق  يم

ؼؼف ؿؼؼد ًيصؼؼقٌف افؼؼقهـ لافت ؼصؼؼر!  اأبؼؼده  ـقفؼؼـ يؼؼؼ  يؽتؼؼى بؼؼقحل مؼؼـ ال ـقؼؼػ فشؼؼخصى إك 

 ؾنك ؼف شؼقؽقق  6قحلوفؾؾؼق ـؼوق يؽتؼى بؼ !ؼصؼر؟افؼقهـ لافت  إك ؼف ؿؼد يؾحؼؼف  يؼقـ أق

ؼؼ ؼؼ م ؼؼو يؽتؼؼى. ولاثؼه  ً بى »: احلؼؼؼو ؼ افعؾؿقؼؼي افًٌؼؼقطي، ؾقؼؼؼقـ وفػػر ًيؼؼـوتؼؼى هؼؼذا اف ًذَ

ؼؼاَفؼؼؼ ؼ ؼؼ ى ًك ًميي َحؼؼؼؼدي ًء لي هء ؼب افؼؼؼؼًذَ  ق  إيؼؼؼؼؼقـ لبؼؼؼؼقحل مؼؼؼـ ال مؼؼؼـ يؽتؼؼؼؼى  ـؼؼؼؼوؿؾفؼؼؼؼؾ هً ش، هي

ُه  !؟ٌيٌّ مً  َزًج اخليَؿر بٌوف» بؼ ظذ تـؿقؼ افؽ ف ـوتى هذا افًػر ييب مثو ءؼمي ، ؾفق !شهي

ـٌَؿقًؼ اَفؽي ي »: مطوفعل افتلخقػ ـه ؿوـإضراب مًومع  يؽتى مـ أجؾ فٌؽي تي ذي ي  فٌ ـي ذي ظي

 ً َّ ا ا ذي وفٌ  َشًؾقٌب هي وٌمٌع ًمطي ًي قٌػ لَ افت   ٌعلًيَطٌرًب مي
ُ  ش، خٌ شؼٌف اّظؼهـ يً  مو ؾفق مل يؽتى إ

 لُ ظ ؿي فؾقحل بودقوقع! ادمف ػي، اّدبقي

، يؼقُق شافؽوثقفقؽقي»لافؽـقًي ، شاّرثقذـًقي»افؽـقًي  ؾقا أق  فؽؿ أق تتخق  

ػر إك ف   ً  مقحك بف مـ ال؟!ظـ هذا اف

هؼؼؼؼؾ هؼؼؼؼذا مؼؼؼؼو تؼؼؼؼدظقكو  !ق افؽؼؼؼؼريؿ؟آ رافًؼؼؼؼؼ دلكؼؼؼؼف ِفهؼؼؼؼؾ هؼؼؼؼذا مؼؼؼؼو ت !لحؼؼؼؼل هؼؼؼؼذا؟ أن  

 .افؽريؿ رآقكعؿي افؼً احلؿد ل ظذ كعؿي ا؟ش ف لظذ  !إليهق بف؟ف

ؼؼؼؼش يافزلتًؼؼؼؼتوكتق»ادراجؼؼؼع اِق شؼؼؼـعرض فؽؼؼؼؿ بعؼؼؼؼض   ً  ،ػرافتؼؼؼل تؼؼؼؼرؾض هؼؼؼذا اف
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 . مـ البقحل  ومؽتقبه  ؿؽـ أق يؽققف ُ يً ك  إلتؼقـ  

:  شبرشقف مقخو قؾ» اخلودف ٕي »يؼقـ مو كص  ت اورتاؼ رصي  ثىرـ ذي يف ٠زق ال
ذت بْشيح كٗحطخ إهليحكأٝ   ،ؽٛذ١ةوً  ٔي ةء يف آػػؿ قػٛؿ املَكثحػني ، ٚٞػؽ صػ١ة 

 كذلٟ يف ال١ذةثح، حبضح أف ٬ػؾا مػأف ٌ   ة صةء ٚي٫ ٨٦ ٩ٞهو اثلةين أذؾار ٧ٔن 
 .(1)«املٕىٮـ ٛؾٜ أف يأِت ٜٚ اهللك٠زا ٚة ال يي ال١ذةثةت ا٣بَشيح، 

ف:  شمـقس ظٌد افـقر»افؼس  س أم  »يؼقـ مو كص  ، ١ػة كيحٔذةب ١ٞٚػة أٝ   لٙ ئز
٪ٍػخي  ٚىػإًفٍ » /يف ٩٭ةيػح قػٛؿق( 41ػ  69/61) اثلػةينثحني َكث٢ ٝةؿ اكدت امل  ٝىػؽٍ  ٠ي

٪ٍخي   اتلن  أٍظكى
ٍ
ٙى أ   حًل

ى
أ جٍخي كى ؿى ى  وى ٘ى ٟى  ا٣ٍ ً ل ة ٚىؾى ٪ٍخى  ٦ى   ٠ي

ى
ى أ ػىنى إفٍ ، ٍت٧ى فى  كى ػيًن  ّىػرٍ  َكى ْى ً

 لى
ٜي  ًؽيي  ال٢ٍى٠ى ٍْ ٍ َى  كىاٍلىٌ ٍٗخي  ّىرٍ  إً ِّ ػة ثيػ٥ن  41  كيٍضًعٍ  ثىزى ٧ى   ٠ى

ى
ٍ ى  فن أ ى٧ٍػؿى  ري ة اخٍل ٬ى  أكٍ  كىٍظػؽى

ٍ ى  ةءً  ري قي  ال٧ٍى ر  كىٍظؽى ة، َيّضى إجن٧ى يٍتي  كى ًُ ى٧ٍؿي  دى حن  اخٍل كٍصى ـي ٧ٍ ةءً  َى ػتي  ثًةل٧ٍى ًٞ ٍٕ تي ن ن  كى بنػ َّلى ؿى َى ، ةكى
ٟى  ً ل ؾى ٜي  ٠ى ى  تى٪٧ًٍيٍ ى  ـً ا٣لٍَكى ى ا ىلعى ؾى   ٬ى

ي
ًؿ ي  ٍق٤يٮً  اأٍل ٍُ ًٓ  حي ة٦ً كى ػة٣ً  َى ُى  اتلنػ ًع ٦ي

ٍ
ًٙ أ كلػ٢ ، شحًل

ً ٚة ّةؿ  ،لة  كحينةَكف ضُس املَكثحي ا  .(4)«ٛة لْٟب  ري  ْؽيى ال   ف  إ

 :صؾخ  ادً * 

حؼؼؼيه  افؽؼؼؼريؿ يؼؼؼـًص   رآقافًؼؼؼؼأق   رأجـؼؼؼو ـقؼؼؼػ ف ـتؼؼؼوب مؼؼؼقحك بؼؼؼف مؼؼؼـ ال، ظؼؼؼذ أن ؼؼؼ سا

ؼؼظؼؼوءات افؽً اد    لرأجـؼؼو ـقؼؼػ دحؼؼض ال ☺  رـغ ِف ـؼؼقق افـٌؼؼل  ؿؼؼدؼور لادشؼؼػ 

ؼو ـقؼػ أق   لرأجـؼوكػًؼف،  رآق مؼـ ظـؼدهؼق افؼذن ـتؼى افًؼؼ ادًؼقحغ يتؼقن  ـتؼوب أجضه

ؾ افٌؼن لافت لخقػ!  ظذ أصؽوـ لأخقاق مـ افت دخ 

 افؽريؿ! رآقاحلؿد ل ظذ كعؿي ا؟ش ف لافؼً 
                                      

 .(11، 35: )، مؽتٌي ا؟خقة، ص«مقشقظي احلؼو ؼ افؽتوبقي»افؼس برشقف مقخو قؾ:  ((1

 .(41: )، ــقًي ؿِّص افدبورة ا؟كجقؾقي، ص«ٌفوت لُهقي حقـ افؽتوب ادؼدسص»افؼس مـقس ظٌد افـقر:  ((4
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 :رآق افؽريؿافؼً * 

، ؾؽوكقا أححوبفكؼؾف افـٌل إػ  ثؿ  ☺، رآق ظذ ظٌدك ً ؿد بـ ظٌد ال افؼً  أنزـ الً 

: لبؼؼؼؼذفؽ شقـؼًؼؼؼؼؿ أحؼؼؼؼؾ افؼؼؼؼؼرآق إػ ؿًؼؼؼؼؿغ☺،  ظِّصؼؼؼؼ افـٌؼؼؼؼل يػظقكؼؼؼؼف ليؽتٌقكؼؼؼؼف ِف

ً  »لاحلػظ ِف ش لردً افص  »احلػظ ِف   :لإفقؽؿ بقونه، شقرطً اف

ُه *   .لردً : احلػظ ِف افص  أل

ؼؼؼ ؼؼؼ ّق   6رآق افؽؼؼؼريؿمثؼؼؼؾ افًؼؼؼؼ ظٌػؼؼؼحً  ؿؼؼؼدظؼؼؼذ لجؼؼؼف اّرض  وُ كجؼؼؼد ـتوبه  ً ر هؼؼؼؼذا ؼال ي

ػ▬: ؼؼؼؼؼ عؼوػتٌؼورؿ لت ؼؼؼؼؼؿؼوـ ال  .ـررآق فؾذ  افؼً  ىط  ػٍر ي ْى ٗى ًٚػٜ ػكى  ٍٖ ػ ١ى ػًس ػى ٍٔ ػٍسآفى لًِِّّ ْي ٍسٝىة اٍٗ
ًٔسو 
ر   .[31]افؼؿر: ♂ ٚ 

َؾـو في  :تػًر اِيي ؼف  ؼَفؼوكقؼف فؾػي عي ظ، لمي َػؼ لة لاحلٌ رآق فؾؼت  ظ افًؼؼَػؼلفؼد شي يؼدب  ؿ لافت 
ٌ
ـ ر د

ـ   أراد أقَ   .(1)ظ بف؟عٌ ت  ر، ؾفؾ ٌمـ مً يتذ

ؾوؾت  ادصحػ  ،ي مـ لشو ؾ تقًر حػظ افؼرآق افؽريؿلشقؾ  حظتً  أقَ  إق أردتي 

ؾ نويي ـٍؾ آيي.مث ه  شمريؿ»افؼيػ ظذ شقرة   ، مـ بدايتفو، لتلم 

ش، يؼؼوزـؼر»: مثؼؼؾبؽؾؼهت هلؼو كػؼؼس افـفويؼي،  فؼو تـتفؼؼلاِيؼوت ـؾ   ؟! وهؼؾ ُحظًؼ صؼؼق ه 

زـريو  يوت تذـر ؿص  اِي... إفخ.  شيوظتؼش، »يوشؿؼش، »يوروؼش، »يولفؼش، »يوصؼؼش، »يوخػؼ»

ؼؼ ة لافًؼؼؼ ف، ليقؼؼك لمؼؼؼريؿ لادًؼؼق  دلق إخؼؼ ـ بوفًؼؼؼقوؾ، بؼؼؼؾ ِف  ظؾؼؼؼقفؿ أؾضؼؼؼؾ افص 

 تـوشؼ توف!

                                      
ػًر ادًقن  »ًكخٌي مـ أشوتذة افت ػًر:  ((1  .(145: )، جمؿع ادؾؽ ؾفد بوفًعقديي، افط ٌعي افثوكقي، ص«افت 

ٞنة: ًٚ  ٛى ٜ حى زةٚ  هٍٛ ر كاألؼٖ كاجلى رى ٍؽ ير ال
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ك ؾًؼؼتجد افؽؼؼ ف هؼؼذك لشؼؼقؾي مؼؼـ لشؼؼو ؾ تقًؼؼر حػؼؼظ افؼؼؼرآق افؽؼؼريؿ  ، ؾعـؼؼدمو تؼؼؼرأ

 ظ،َػؼؾ ظؿؾقؼي احلٌ ًؼف  لمعظؿ نويوت اِيوت لاحدة، مو يً  ،تـوشؼيلاّحداث مً  ،تـوشؼمً 

 رة.ٌؽ  مً  ـٍ رآق ِف ٌش ًؾؿغ يػظقق افؼً فذفؽ تد أضػوـ ادً 

ن ف أشٌوب  :(1)افؽريؿ قآ رظ افؼً ػَ ًفقفي حٌ أخرم تمد 

أشؼؼؾقبف، ُ يطولفؼؼف ـؼؼ ف  ِف اِف كظؿؼؼف، ؾريؼؼده  ا زه تؿق ؼؼمً  ا عجؼؼزه رآق افؽؼؼريؿ مً جمؼلء افًؼؼؼ* 

 صحوء.افػً  ؾغوء، لُ تدكق مـف ؾصوحيافًٌ 

ءة افًؼؼؼ ريعؼتشؼؼ*  ؼؼرآق افؿؼؼرا ؼؼ ، ةؽؼؼريؿ ِف افص  و ، م ؼؼا ا أف جفؼؼره ، ٌهًّ ـوكؼًؼ أف كػؼؼ ه  وؾروه

 ٌودة.ظ افؼرآق افؽريؿ ّداء هذك افعٌ ػَ ظذ حٌ  جعؾفؿ يرحقق

 ؼيعوت.رآق افؽريؿ بوفت  ارتٌوط افؼً * 

ءة افؼً  ؽقىافس  *   ؿف لتعؾقؿف.رآق افؽريؿ لحػظف لتعؾ  ِف ؿرا

 ق.آ رق يؽقق مفرهو افؼً أًوء ـوكً تطؾى افـ  * 

ـ ـتوبف افؽريؿ ؼؼؼؼتعوػ  ؼؼؼؼ ؿوـ ٟي ▬: (4)ظ يك  الى ُتى ةبو كى
ًٜٚ ًٔذى  ًٟ ٍجً٘ ًٜٚ ؼى ٞخى ظىٍذ٘ي٢  ٔي ة  ٚى كى

ٓى إًذن  يًٞ ًٛ ٍجًك٘ي٢فى  ابًيى ٛي ٍ ٍردىةبى ال ٢ى  *ال  ٍٖ ٠ي كرً ثى ري ةته يًف ؼي
ٞى ة  آيىةته ثىحِّ ٚى ٙى كى كدي٢ا اًٍٗىٍ٘

ي
ٜى أ ًي  ِ ا

ٞىة إاًل   ً ري ثًآيىةد ٍحى ٢فى جيى ٛي ً ةل  .[35، 34: ]افعـؽٌقت♂ اٗن 

ٍٞخى ▬ذ٠ؿق/  ؼؼؼؼدٕةل  ؼؼؼؼيٞٮؿ ]ِف تػًر اِيي اّلػ:   افطزنؿوـ ا؟موف  ٔي ٚة   ♂كى
ًٟ ▬دٞؿأ  /يٕين ،♂ظىٍذ٘ي٢ا▬ية م٧ؽ  ٍجً٘ ٍٜ ؼى ٨٦ ٝج٢ ٬ؾا ال١ذة  اَّلم أ٩ـتل٫  /يٕين ،♂ًٚ
ٓى ▬إحلٟ  يًٞ ًٛ ٟي ثًػيىػ ك  ال دىػذي ةبو كى

ٍٜ ًٔذى ٞػٮؿ/ كلػ٥ دكػ٨ دكذػت ثي٧ي٪ػٟ، ي ،♂ًٚ

                                      
ؼؼؼؼ  13: )جمؿع ادؾؽ ؾفد بودديـي ادـقرة، ص، فؼ ظع بـ شؾقهق افعٌقد، ضٌوظي «مجع افؼرآق افؽريؿ حػظو لـتوبي»راجع ـتوب:  ((1

15). 

، مو ُ يًع ادًًؾؿ أق جيفؾف ظـ افؼرآق افؽريؿ «افعؾؿ لادعرؾي ؼؼؼ مدخؾ إػ ًمؼوركي اّديوق»هذا اجلزء مـؼقـ مـ شؾًؾي:  ((4

  tX-http://wp.me/PmupG)اجلزء افثوفٌ(، تلخقػ: أبق ادـتِّص  ؿد صوهغ افتوظى، افرابط: 

http://wp.me/PmupG-tX
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ي ة  ٍجًك٘ي٢فى  اإذن ▬كل١٪ٟ ٠٪خ أ٦ل ٛي يٞٮؿ/ كلٮ ٠٪خ ٨٦ ٝجػ٢ أف ييػٮىحى  ،♂الٍردةبى اٗػ
ٟن  ،إذف الردة  ؛إحلٟ دٞؿأ ال١ذة ، أك خت٫ُ ثي٧ي٪ٟ بكجت ذلػٟ يف  يٞٮؿ/ إذف لن

أَؿؾ، ك٦ة صبذ٭٥ ث٫ ٨٦ ٔ٪ؽ ربٟ ٨٦ ٬ؾا ال١ذة  اَّلم دذ٤ػٮق ٤ٔػي٭٥ املج٤ُػٮف 
 .(1)«ا٤ٮف إ٫٩ قضٓ كك٭ة٩ح، كإ٫٩ أقةَ  األٌك٣ػنيا٣ٞة

ًٚػٜ ▬/ ؼؼؼؼؼ دٕةل ؼؼؼؼؼٝٮل »:  افؼرضٌلا؟موف  ولؿوـ أجضه   ًٟ ٍجً٘ػ ًٜٚ ؼى ٞخى ظىٍذ٘ي٢  ٔي ة  ٚى كى
ةبو 
ًٟ ▬ال٧ٌ  يف  ♂ًٔذى ٍجً٘  /ك٬ٮ ا٣ٞؿآف املػَنؿ ىلع م٧ػؽ؛ أم ،َعاؽ إل ال١ذة  ♂ؼى

 أ٢٬ ال١ذة ، ث٢ أ٩ـجلةق إحلػٟ يف اغيػح ك٦ة ٠٪خ ية م٧ؽ دٞؿأ ٝج٫٤، كال ختذ٤ٙ إل
ضةز كاتل٧ٌني ل٤٘يٮ  ٗك  ذلٟ، ٤ٚٮ ٠٪خ ممػ٨ يٞػؿأ ٠ذةثنػ  ة، كُيػٍ ظؿكٚنػةاإٔل

ٍجًك٘ي٢فى  ال ٍردىةبى ▬ ٛي ٍ  كٝػةلٮا ذ٤ٕنػٜ،٦ي  ارديةث٭٥ يف هل٥ كَكف ال١ذة ، أ٢٬ ٨٦ /أم ،♂ال
 .(4) «ال يكذت كال يٞؿأ ك٣حف ث٫ أيمٌ  أ٫٩ ٠ذب٪ة يف جنؽق اَّلم

ؼؼهدنؿؼوـ ا؟مؼوف ل ػػ٢ى ▬»ِف تػًؼر اِيؼؼي افثوكقؼي:   أبؼؼق افًؼعقد افعي ٍٖ ٠ي  /أم ،♂ثىػػ
ٞىةته ▬ا٣ٞؿآفي  كرً ▬كاًعةته زةثذحه راًقؼحه  ♂آيىةته ثىحٌ ري ٜى ٱيًف ؼي ًيػ كديػ٢اٍ  ِ 

ي
ٙى ٱ أ  ♂ًٍٗىٍ٘ػ

ٍى  أفٍ  ٗ ً  ٨٦ ٫ًٛيٞؽ ال حبيري  حيْٛٮ٩ى٫ي  ٠ذة و  ٨٦ يي٤ذٞ  .(4)«ري أظؽه ىلع حتؿي

ٜى ▬٫٩ ا٣ٞؿآف إ»:  هلردنؼاف؟موف ا ولؿوـ أجضه  ًيػ  ِ كرً ا ػري ٞىػةته يًف ؼي ايىةته ثىحِّ ءى
ٙى  كدي٢اٍ اًٍٗىٍ٘

ي
  ☺ ك٥٬ اجل  ،♂أ

ي
ًُ كاملؤ٦٪ٮف ث٫، ٝةل احلك٨. ٝةؿ احلك٨/ أ خ ٬ػؾق يى ٔ

، ٚإذا َجٞٮق ل٥ حيْٛػٮا ٦ػة ااأل٦ح احلِٛ، كَكف ٨٦ ٝج٤٭ة ال يٞؿؤكف ٠ذةث٭٥ إال ٩ْؿن 

                                      
ق»ـه(:  411 أبق جعػر  ؿد بـ جرير افطزن )ت ((1 ٌؼرلت، ج«جومع افٌقوق ِف تلليؾ افؼرآ : ، ص(51) ، ممشًي افرشوفي ب

(11). 

ٌؼؼؼل )ت  ((4 ٌؼؼد ال صؼؼؼؿس افؼؼديـ افؼرض ق»ـه(:  231أبؼؼق ظ وف افؼؼؼؼرآ : ؼ ص(،ؼؼؼ 14) ، دار ظؼؼومل افؽتؼؼؼى بوفريؼؼوض، ج«اجلؼؼؼومع ّحؽؼؼؼ

(411). 

هدن )ت  ((4 ق افؽريؿ»ـه(:  511أبق افًعقد  ؿد افعي يو افؼرآ : ؼؼؼ ص( 3) ، إحقوء افساث افعرد، ج«إرصود افعؼؾ افًؾقؿ إػ مزا

(34). 
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 .(1)«ٚي٫ إال اجلبيني 

ؼهً  فؾؼؼؼرآق  ايتؼقن ظؼذ لحؼػ مجقؼؾ جؼده ش ًؼؾؿحؼحق  مً »حؼديٌ را ؼع ِف  وـؼوؿ أجضه

 .افؽريؿ

ٟى »☺:   ؿؼدؿؼوـ فـٌقـؼؼو  ال احلؼديٌ ضقيؼؾ لفؽؼؼـ ؾقؼف أق   ذى٤ًيىػػ ٍَ
ى
ٟى أل سٍذيػػ ٕى َى ٧ىػػة  إًجن

ٟى  ذىًِلى ثً ٍَ
ى
ةءي كىأ ٛى ٍ ٟي ال ًط٘ي ٌٍ ٓى ًٔذىةثنة الى يى ٘ىٍي ٍٗخي وى ٍٝشى

ى
ة  كىأ ؤيقي ٩ىةا٧ًن ؿى ٍٞ ةفى تى ْى ٍٞ يى  .(4)«كى

لأنؼو أريؼد أق أظؼرض ، ًؾؿغ ِف ذح هذا اجلزء مؼـ احلؼديٌؾهء ادً لؿد اشتػوض ظً 

رآق افؽؼريؿ ظؼـ ؽؼرك م تق ز افؼً دي   مي قو  ظؾقؽؿ أـز ـؿ مـ هذك اّؿقاـ افرا عي افتل تً 

ـً   .ى اّرضتً مـ مجقع 

ٓى » /كٝٮل»:  أبق افػضؼؾ ظقؼوضؿوـ افؼوض  ٘ىٍيػ ٍٗػخي وى ٍٝشى
ى
ٟي أ ًطػ٘ي ٌٍ ًٔذىةثنػة الى يى

ةءي  ٛى ٍ ىنى كال ييٍررىسٝي٢/  شال ٍُ كر، ٚىٞةق ال يي ؽي ٫ ٨٦ الىي ْي ٍٛ يًح ، كٝي٢/ ال ييجٍَسى ًظ ٚي كل٢ 
ًطٖ ثةملةء ًي  .(4)«ٔذةثٟ ك

ٟي » ؼؼؼؼؼدٕةل  ؼؼؼؼؼأ٦ة ٝٮل »: فصحق  مًؼؾؿِف ذحف   افـقلنؿوـ ا؟موف  ًطػ٘ي ٌٍ الى يى
ةءي  ٛى ٍ ، ثٖ يج  ىلع مس األزٚةف، ال يذكسؽ إيلٟ ا٠ِةبكر، ٧ٕٚ٪ةق مٛٮظ يف الىؽ ،شال

ةفى » ؼؼؼؼؼدٕةل  ؼؼؼؼؼكأ٦ة ٝٮل  نى ٍْ يى ة كى ٛن ً ؤيقي ٝىةا سى ٍْ ػ ،شظى ّن لػٟ  ةٚٞةؿ ا٧٤ٕ٣ةء/ ٦ٕ٪ةق يكٮف مٛٮ
 .(3)«يف ظة٣ي اجلٮـ كاحلْٞح، كٝي٢/ دٞؿأق يف يّس كق٭ٮ٣ح

                                      
ً لافًعًققق»ـه(:  311أبق احلًـ ظع بـ  ؿد احولردن )ت  ((1  .(443: )ص (،3) ، دار افؽتى افعؾؿقي بٌرلت، ج«افـ ؽي

ـؼي » :، بؼوب«اجلـي لحػي كعقؿفو لأهؾفؼو» :(، ـتوب3442) ، رؿؿ:«ححق  مًؾؿ» ((4 افصؼػوت افتؼل يعؼرؽ  ؼو ِف افؼدكقو أهؼؾ اجل

 .«لأهؾ افـور

 .(144: )ص (،4) ، دار افساث بوفؼوهرة، ج«مشورؾ اّنقار ظذ ححوح اِثور»ـه(:  133افؼوض أبق افػضؾ ظقوض )ت  ((4

ـفيوج ذح ححق  مًؾؿ بـ احلجوج»ـه(:  232 أبق زـريو يقك افـقلن )ت ((3
ٌ
: ص (،13) ، دار إحقوء افساث افعرد، ج«اد

(154). 
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ؼ ٘ىيٍ » /كٝٮل»:  افٌغؼقن ا؟مؼوف ولؿؼوـ أجضه ٍٗخي وى ٍٝشى
ى
ػةءي أ ٛى ٍ ٟي ال ًطػ٘ي ٌٍ  ،شٓى ًٔذىةثنة الى يى

ال يأديٟ ابلةقػٖ ٚػٜ ، ثٖ ٢٠ حم٢ُظ يف ؼركر اِيٜ أكد٢ا اٗى٘ٙ، اال يٞٛيح أثرن أم/ 
ٟ كال ٜٚ دُٟ٘ ةفى ». كٝٮل/ ثي يري نى ٍْ يى ة كى ٛن ً ؤيقي ٝىةا سى ٍْ ْن شظى كأ٩خ ٩ةا٥،  ة، أم/ ت٫ٕ٧ ظٛ

، يٞةؿ ل٤ؿص٢ إذا اق٭ٮ٣ح ّة٬ؿن ٧٠ة ت٫ٕ٧ كأ٩خ يْٞةف، كٝي٢/ ٦ٕ٪ةق/ دٞؿؤق يف يّس ك
، كا٣ٞةٔؽ ال قجٜ ا، ٧٠ة يٞةؿ/ ٬ٮ يكج٫ٞ ٝةٔؽن ةىلع اليشء/ ٬ٮ ي٫٤ٕٛ ٩ةا٧ن  ااكف ٝةدرن 

 .(1)«ل
ػةءي » /كٝٮل»:  ابـ اجلؼقزنلؿوـ ا؟مؼوف  ٛى ٍ ٟي ال ًطػ٘ي ٌٍ كىاـ  /أم ،شالى يى ػ٪٧ٍىيًح دًلى ال حى

جٍسيٮزن  د٫، ٚ٭ٮ ل١ٮ٫٩ ٦ى ٍ٭ؿى ٭يٮرق كمي ٙ ةّي عي يًح ٨٦ وػعيٛح كيًصػؽ  يف الىي كر لٮ ٦ي ؽي كالىي
 .(4)«يف أػؿل أك ٝةـ ث٫ احلٛةظ

تر ولِف هذا إصورة إػ مو ؿؾـوك شؼوبؼه  ، مؼـ أق افؼؼرآق افؽؼريؿ فؼف ادصؼدر افشؼػفل ادتؼقا

 لادصدر ادؽتقب احلخقذ مـ ادصوحػ افؼديؿي افؽثرة.

ؼ  ابؼـ اجلؼقزنلؿوـ ا؟مؼوف  ٍ »ٝٮل/ »: وأجضه ٟي ال ًط٘ي ٌٍ ةءي الى يى ػ ،شٛى ّن يف  ةيٕػين/ مٛٮ
 .(4)«الىؽكر، كَك٩خ ٠ذت ا٣ٞؽ٦ةء ال حيْٛٮ٩٭ة؛ ٚإذا ٗك٢ ال١ذة ، ذ٬ت ٦ة ٚي٫

، مؼـ أق افؽتؼوب ادؼؼدس فؼقس فؼف إُ مصؼدر لاحؼد ولِف هذا إصورة إػ مو ؿؾـؼوك شؼوبؼه 

ؾنذا ذهًٌ هذك ادخطقضوت ، لهق ادصدر ادؽتقب احلخقذ مـ ادخطقضوت افؼديؿي

 ؽتوب ب  رجعي!ذهى كص اف

َحى أثرن أرادى أ٫٩ »:  ابـ اجلزرنلؿوـ افؽ ف كػًف ا؟موف  ٍٛ ٍٛٮظ االى يي ، ث٢ ٬ٮ مى
                                      

قن )ت  ((1 ٌيغي ـ ي»ـه(:  112احلًغ بـ مًعقد اف  ً  .(315، 314: )ص (،13) ، ادؽتى ا؟ش مل بٌرلت، ج«ذح اف

، 434: )ص(، 3) ، دار افقضـ، ج«مـ حدٌي افصحقحغ ـشػ ادًشٌؽؾ»ـه(:  153أبق افػرج مجوـ افديـ ابـ اجلقزن )ت  ((4

433). 

ٌؼؼؼد افؼؼؼرحـ اجلؼؼؼؼقزن )ت  ((4 ٌؼؼؼؼرلت، ج«ؽريؼؼؼى احلؼؼؼؼديٌ»ـه(:  153أبؼؼؼق افػؼؼؼرج مجؼؼؼوـ افؼؼؼؼديـ ظ : ص(، 4) ، دار افؽتؼؼؼى افعؾؿقؼؼؼي ب

(112). 
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٤ٍٛػ٫. كَك٩ػخ   ٥ٍ٤ًٕ، ال يأدي٫ً اَة٢َي ٨٦ ثػني ىيىؽيػ٫ كال ٦ًػ٨ ػى كديٮا ا٣

ي
كر اٌَّلي٨ أ ؽي يًف وي

ْن  ٍٛ ٓ ًظ ٧ٍى ٣ح ال تي ن َنى ذيت ا٣ػ٧ي ْ٭ػة ىلعةال١ي ٍٛ ذى٧ػؽ يف ًظ ٍٕ ػعٙ، ، كإ٩ن٧ػة حي ِبػبلؼ  الىي
ًُٟ حي ح لؽي ُى ةعى ـى ٟ أٍؿىةؼه مي ةمى  ُ  .(1)«اْٗسآف َإف حي

 ظذ تق ز افؼرآق افؽريؿ لأؾضؾقتف ظذ مجقع افؽتى افًوبؼي. ولهذا يدـ أجضه 

ػػ٫ً إلى »:  ابؼـ تقؿقؼؼيلؿؼوـ صؼقخ ا؟شؼ ف  ًْ ٍٛ ٍذىػػةجي يًف ًظ فن ٠ًذىةثىػػ٫ي الى حيى
ى
ى أ ٍػربى

ى
ٚىػػأ

 ثً 
٢ي ٍ٘كى حو تي ٛى ًعي ذًػ٫ً/ وى ٦ن

ي
ًخ أ ٍٕ ةءى يًف جى ة صى ٧ى ةؿو ٠ى  ظى

ل ؤيقي يًف  ي ؿى ٍٞ ةًء، ثى٢ٍ حى ٍٙ يًف »ةل٧ٍى ٝىػةًجي٘ي١ي
ى
أ

 ٍٙ كر٠ًً ػري ك٩ى٫ي إالن  (٢)«ؼي ؿىءي ٍٞ الى حى ذيًت كى ٮ٩ى٫ي إالن يًف ا١ٍ٣ي ْي ٛى ٍ ي٨ى الى حيى ً
٢ً٬ٍ ا١ًٍ٣ذىةً  اَّلن

ى
ًؼ أ خًبًالى
ٍ٭ًؿ ٝى٤ٍتو  ّي  ٨ٍ  خى

ا الى ؿن ْى  .(4)«جى

بؿؼوركؼؼي بًؼؼؼقطي را عؼؼي بؼؼغ حؼؼوـ افؼؼؼرآق افؽؼؼريؿ لحؼؼؼوـ   ف صؼؼقخ ا؟شؼؼ فلؿؼؼد ؿؼؼو

ػ»افؽتؼوب افًؼوبؼي ؾؼؼوـ:  ٌن ػػٚةملكػػ٧٤ٮف حيْٛػػٮف ا٣ٞػؿآف يف وػػؽكر٥٬  ةكأي  ةحُنن
، ٧٠ة ثىجيخ يف الىعيط اَّلم ركاق َك٥٤ ٨ٔ اجلػ  أ٩ػ٫ يطذ٢ٌٞف ثٟ وٜ املؽػةحٍ

زٍنًؿ و٘يٓ ٔذةثن »ٝةؿ/  ٚي ًطػ ةإف رِّب ّةؿ  : إ   ٌٍ ػال يى ٛن « ةكيْنةٝنػ ةٟ٘ املػةء دْػسأق ٝةا
ًطٖ ثةملةء ٜٚ املؽةحٍ لٙ يٌطٖ ٜٚ ا٢ْ٘ٗبيٞٮؿ/  ًي َإٝػٟ ، اكل١ذت املذٞؽ٦ح، كل٢ 

ر ٜٚ ي١ْ٘ٞة ْٝبلن  ًذ١ة لٙ يي٢جى يطى ٚىخ ن ًر . كا٣ٞؿآف ٦ػة حم٢ُمح يف الؽركر اٚذ٢ادسن  ل٢ وي
ّن  ًسيره أف يٌي، ا٦ذٮادؿن  يف الىؽكر ٩ٞالن  ةزاؿ مٛٮ ، ٜٚ املؽةحٍ ة عحبن حّت ل٢ أراد مي

ي  املؽحٍ سًض ذلٓ ىلع ؼجيةف املط٘ٛي ٗىس٢َا أٟٝ ّر غى ، حلْٛ٭٥ ل٤ٞؿآف ٨٦ كوي
ػًؽر اإلنكػةف ٦ػ٪٭٥ أف  ٍٞ ٗ  أف يٞةث٤ٮق ث٧ىعٙ، كأ٩كؿكا ذلٟ. كأ٢٬ ال١ذة  حى

                                      
 (،4) حقوء افساث افعرد، ج، دار إ«افـفويي ِف ؽريى احلديٌ لاّثر»ـه(:  212أبق افًعودات ادٌورؿ بـ  ؿد اجلزرن )ت  ((1

 .(423: )ص

ػف  ؿد كوس افديـ اّفٌوين:  ((4 ، مؽتٌي ادعورؽ بوفريوض، «شؾًؾي اّحوديٌ افضعقػي لادقوقظي لأثرهو افًقئ ِف اّمي»وع 

 .(431، 433: )ص (،4331)، احلديٌ رؿؿ: (4) ج

: ( ؼؼؼ ص14/311) (،14) ، دار افقؾوء بودـصقرة، ج«افػتولمجمؿقظي »ـه(:  344أبق افعٌوس تؼل افديـ أحد بـ تقؿقي )ت  ((4

(412). 



 
  

 

134 
ٚيْةرٝح األديةف )  (1اعيش أدىِّ٘ٙ 

ػ٭ة ىلع ٠سػ  ٦ػ٨  ا٠س ن  ةيكذت نكؼن  ٘ى ل ثٌٕػ٭ة، كيًٕؿ ٨٦ اتلٮرا  كاإلجني٢، كيي
ٮق ىلع ا٣جكغ ا٣ي ٔ٪ؽ٥٬. كهلؾا ملػة ٧٤ٔةا٭٥، كال  يٕؿٚٮف ٦ة ٗ  ٦٪٭ة إف ل٥ يًٕؿ

 .(1)«ٗ  ٨٦ نكغ اتلٮرا ، راج ذلٟ ىلع َٮااٙ ٦٪٭٥ كل٥ ي٧٤ٕٮا اتل٘ي 

ؼؼؼػفل، اِيؼؼؼوت  ؼؼؼي ظؼؼؼذ أق  افؼؼؼؼرآق افؽؼؼؼريؿ يعتؿؼؼؼد ِف كؼؾؼؼؼف ظؼؼؼذ ادصؼؼؼدر افش  لمؼؼؼـ اّدف 

ؼؼؼل ادًًؼؼؼؾؿ ؼؼؼي ظؼؼؼذ أق  أحؼؼؾ تؾؼ  اف  كقؼؼي افد  ؼؼؼػفل مؼؼؼـ افؼرآ غ فؾًؼؼؼرآق افؽؼؼؼريؿ هؼؼؼق ادصؼؼدر افش 

قي  ةكىّيٍسآٝن ▬ :ؼؼؼؼؼ تعؼوػ ؼؼؼؼؼؿؼوـ  .☺رشقـ ال 
ى
سىأ ٍْ ٞىةقي ًلى نٍلىػةقي  َىسىٍؼ ٝىش  ػرو كى

ٍٕ ٚي ى  ى انل ةًس ىلعى ىلعى
زنًيبلن 

ء: ♂ دى وبؼي [112]ا؟ها  ً  .(4)فـؾؼل كظرة ظذ تػًريـ فميي اف

ف:  شافط زن»ا؟موف  الى » ؿوـ مو كص  ، كى ديبىيل٪ى٫ي دل٤ى٫ي كى ى رتي ى ديؤىدى و، ذى ى اجلنةًس ىلعى قي ىلعى
ى
أ ؿى ٍٞ تًلى

ٟى  ٍ٪ ٥ٍ خى ٭ى ٍٛ د٫ًً، ٚىالى حي كى ٢ٍ يًف داًلى ٍٕضى  .(4)«تى

ؼؼؼؿرؿـدن»ا؟مؼؼوف   ً ؼؼؼف:   شاف ػػػ /أم»ؿؼؼؼوـ مؼؼؼو كص  َى ىلع دؿقي حلٛ٭٧ػػػٮق  ،٢٭ىػػػ٢، ك
 (3)«كحيْٛٮق

ءتؼؼف ظؼؼذِف اّحؼؼؾ،  وافؽؼؼريؿ ـتؼؼوب لحؼؼؾ إفقـؼؼو صؼؼػفقه  رآقافًؼؼؼإذق،   لُ كعتؿؼؼد ِف ؿرا

د ادؽتقبؼي أل ادخطقضؼي ؼأً إك ـؼو،  ، بؼؼؾادؼقا ـؼؼه  افؽؼريؿ رآقـؼو كؼؼؼرأ افًؼؼكػتخؼر أن   ،ي ا؟شؼؼ فم 

ك افـٌل   .☺ؿرأ

بؼؼؼغ ا؟شؼؼؼ ف لادًؼؼقحقي! ادًًؼؼؼؾؿ يعؼؼؼرؽ ـؼؼٍؾ رء ظؼؼؼـ ـتوبؼؼؼف،  ااكظؼؼر إػ افػؼؼؼرؾ جقؼؼده 

ءة افؼرآق افؽريؿ مـؼقفي ظ ؼو ادًؼقحل ؾؼ  يؿؾؼؽ ☺ـ افـٌل  ؿؼد حتك ضريؼي ؿرا ، أم 

                                      
ب افصحق  فٌ »ـه(:  344أبق افعٌوس تؼل افديـ أحد بـ تقؿقي )ت  ((1 ـ ديـ ادًق ؼاجلقا د  ـَ بي  ، دار افعوحؿي بوفريوض، ج«ؿي

 .(13، 14: )، ص(4)

ؼ»تػوشر هذك اِيي مـؼقفي مـ شؾًؾي:  ((4 ق «ؼ مدخؾ إػ ًمؼوركي اّديوقافٌعَؾؿ لادعرؾي ؼ ، مو ُ يًع ادًًؾؿ أق جيفؾف ظـ افؼؼرآ

  tX-http://wp.me/PmupGافؽريؿ )اجلزء افثوين(، تلخقػ: أبق ادـتِّص  ؿد صوهغ افتوظى، افرابط: 

ق جومع افٌقوق ظـ»ـه(:  411أبق جعػر  ؿد بـ جرير افطزن )ت  ((4  .(112: )، ص(11) ، ج«تلليؾ آن افؼرآ

 .(444: )، ص(4) ، ج«بحر افعؾقف»ـه(:  434أبق افؾقٌ كِّص بـ  ؿد افًؿرؿـدن )ت  ((3

http://wp.me/PmupG-tX
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شؼؼي، لؾؼؼؼد كؼؼٍص ـؼؼ ف ادًؼؼق    مجؼؼي إػ  ♠افؼؼـ ص اّحؼؼع فؽتوبوتؼؼف ادًؼد  بًؼؼٌى افس 

 افؾغي افققكوكقي!

ُه   :ه ؿؾـوك ظـ افؼرآق افؽريؿؼف اتلـقده  دظقكو كيب فؽؿ مثو

 . [1افٌؼرة: ] ♂الٙ▬ شقرة افٌؼرة: مــ آيي تػضؾقا معل فـؼرأ ألٍ 
  !ػ كؼرأهو؟ـق

هؼؼذا  عؼي.ؼط  ؾفؼل حؼؼرلؽ مً ، شمؼؼقؿ»، شُف»، شأخؼؼػ»تعرؾؼؼقق، كؼرأهؼو:  ؽؼؿبؼوفطٌع ـؾٍ 

ل افؼرآق صػفقه  شافًغـ يٌ »ل شد  ؼؿي اف»بو؟ووؾي إػ أحؽوف  ُ  مـ خ ـ تؾؼ    .وافتل ُ كعرؾفو إ

  !حًـهو

ٍررىؾى ▬ رح:ؼشقرة افش   مـ ـ آييفـؼرأ اِق أل   ٓى ؼى ى ٍح ل ىٍْشى ٍٙ ن ى ل
ى
 .[1رح: ؼ]افش♂ أ

 ش.مقؿ»، شُف»، شأخػ»، لفقس: شؿأخي »تعرؾقق، كؼرأهو:  ٌع ـؾؽؿرأهو؟ بوفط  ؼـقػ ك

ؼ، بدايؼي شؼقرة افٌؼؼرة ـ أق  ؽؿ ٌمؼبوفر   ق،إذ شؼؿ رحؼلبدايؼي شؼقرة افش  ، لاحؼد حًؼى افر 

ُ  افًعثهين،  نوهو ِف شقرة افٌؼرة أن  إ  .حشقرة افؼ  ه ِف ؼ، بطريؼي ًُموفػفو فـو ؿرأ

ؼك افًؼؼرآق افؽؼريؿ مؼـ ادصؼوحػ ؾحًؼى، بؼؾ إك ـؼو كعتؿؼد ِف  ـؼوظؼذ أن   ـٍ ا يدً هذ ُ كتؾؼ 

ؼؼؼػفل، مؼؼؼـ ؾؼؼؿ رشؼؼؼقـ ال  ؼؼؼحقحي إ، حقؼٌؼ ☺اّشؼؼوس ظؼؼؼذ افت ؾؼؼؼل افش  ءة افص  ق  افؼؼؼؼرا

ءة  ُ  مـ خ ـ اُشتهع فؽقػقي ؿؼرا فؾًؼرآق افؽريؿ، بلحؽوف افت جقيد ادًختؾػي، فـ تلِت إ

ُه افؼرآ   . ☺ افرشقـ، لهؽذا تؾؼقـو افؼرآق افؽريؿ مـ و، ثؿ تؼؾقد مو شؿعتف ثوكقه ق أل 

مؼؼؼؼؼؾ ادً  ؼؼؼؼؼؼيلمؼؼؼؼؼـ افعقا إػ حصؼؼؼؼؼؼقفـو ظؼؼؼؼؼذ افؼؼؼؼؼـ ص افًؼؼؼؼؼؼؼرآين بشؼؼؼؼؼؽؾ ـومؼؼؼؼؼؼؾ  تافتؼؼؼؼؼل أد   فؿ 

 .(1)لشؾقؿ

                                      
ق»ـه(: 1341)ت مـوع بـ خؾقؾ افؼطوق] فؾؿزيد مـ ادعؾقموت حقـ هذا ادقوقع راجع: ((1 ، مؽتٌي «مٌوحٌ ِف ًظًؾقف افًؼرآ

، مجع افًؼرآق )دراشي حتؾقؾقي درلٍيوتف( أـرف ظٌد خؾقػي حد افدفقؿل: .(144ؼؼؼ  115: )عي افثوفثي، صر لافتقزيع، افطٌؼادعورؽ فؾـش

 .([41ؼؼؼؼؼ  41: )دار افًؽًتى افعؾؿقي بٌرلت، افطٌعي اّلػ، ص
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 :♠ مع شقدكو جزيؾ افؽريؿ قآ رراجع افؼً يً ☺  ـوق افرشقـ

ـٌ  ؼ ـٌ  ظي ٌ ؼوسى   اَبؼ ـي  ظي ؼو فى : »ؿي ٢ َكى ً  ؿي رىضي  ّ ٍج٢ىدى  ☺ ا
ى
فى  انل ةًس, أ َكى ٍجػ٢ىدي  كى

ى
 أ

ة ٢في  ٚى ةفى  يًف  يىؾي ـى مى ةقي  ًحيى  رى ْى ٖي  يىٍ٘ فى  ,ًجٍبًي َكى ةقي  كى ْى ِّ  يًف  يىٍ٘ ٍ٘ىػحو  ّكي ٍٜ  يلى ػةفى  ًٚػ ـى مى  رى
ٟي  ارًضي ييرى ٍسآفى  ػى ْي ٢ؿي  ,اٗ ً  َى٘ىسىضي  ّ ٍج٢ىدي  ☺ ا

ى
ٜى  ثًةْلىٍيً  أ ي ً  ًٚ ٘ىحً  السِّ ٍسضى ٛي   .شال
 [.(4113، 4441، 2) ، رؿؿ:«افًٌخورن  ححق»]

ـؼؼو ظو شؼي  ، ☺، بـؼؼً افـٌؼؼل ▲، تًؼؼلـ ؾوضؿؼي ▲حؼديٌ ضقيؼؼؾ ظؼـ أم 

ف  »أخزهؼو:  ☺ؾؼوفًؼ إق  افـٌؼل 
ى
ٖى  أ فى  ًجٍبًي ٟي  َكى ةرًؿي ٍسآفً  ييىى ْي ٞىحو  ّكي   ثًةٗ ةن  ضى ػس  ٟي  ,مى إًٝ ػ  كى

يًن  ّىرٍ  رىؿى ًٟ  اعى ً ـى  ث ة ظىٍيً  اٗىى س  الى  ,مى ل كى رى
ى
  أ

ى
ٖى األ , ّىرً  إاًل   جى ىبى ى  َىةد ً   اٍؼرتى  ّ  َىإً ِّ  كىاٍؼًبًم, ا

ٙى  ٍي  ًٍٝى ٘ى ٝىة الط 
ى
ًٓ  أ ى  [.(4311) ، رؿؿ:«ًمًؾؿ ححق »ل، (2441) ، رؿؿ:«افًٌخورن ححق »] .شل

ق افؽريؿ جعا ريً  ـوق ☺ افـٌل  :╚ي حوبص  افمـ  افؼرآ

ٍٙ »: ☺ؿوـ رشقـ ال  ٍييؽي ٍٜ  دى ٙى  ٚى  ٘ سٍ  ظىىى ْي ٟي  آفى اٗ ٛى  ٘   .شكىوى
 [.(1143) ، رؿؿ:«افًٌخورن ححق »]

ٍل  ٌـّ ظذ حرص افـٌ   ظذ كؼ افؼرآق افؽريؿ بغ افـ وس. ☺لاحلديٌ دا

ـَ  َيؼدٌ  ظي ـٌ  زي ًى   َبؼ ـي  ثيوبٌؼ ؼو ٪ٍخي : ؿي ٢ي  ٚى١ي ٍدػى
ى
٤ىي٫ًٍ  أ ٕىػحً  ٔى ٍُ ًٞ ذىػًت، ثً ٞى كٍ  ا٣ٍ

ى
 ؿى و،ػ٠ًٍكػ أ

ٍكذيتي 
ى
ٮى  ٚىأ ٧ًٍ   كى٬ي ، حي ن ى ٧ى  لَعى ٍٚؿىغي  ةذى

ى
ّتن  أ ةدى  ظى ن  دىكى ًّسي  رًٍص ى ػ٢ً  ٨٦ًٍ  تى٪١ٍى ٞى ػٍؿآًف، زً ٞي ػّتن  ا٣ٍ  ظى

ٝيٮؿى 
ى
يًش  الى  أ ٍَ ى  أى ن  ىلعى ا، رًٍص ى ثىؽن

ى
ٍٗخي  ٚىإًذىا أ قي / »ٝىةؿى  ٚىؿى

ٍ
فى  َىإًفٍ  «اٍّسىأ ًٟ  َكى فه  ػًي ٍْ ٟي  ضى ٚى ّىة

ى
 ثيػ٥ن  ،أ

جي  ٍػؿى
ى
 .(1)اجلنةًس  إًلى  ث٫ًً  أ

ٌـّ ظذ حر ٍل لاحلديٌ دا حقحي فؾؼؼرآق افؽؼريؿ،  ☺ص افـٌ  ءة افص  ظذ تعؾقؿ افؼرا

                                      
لن بنشـوديـ، رً (: »113/ 1ش )جمؿع افزلا د»ِف ش اهلقثؿل»(. ؿوـ 3445) :حديٌ رؿؿش، ادًعجؿ افؽٌر»ِف ش افط زاين»رلاك  ((1

ققضل»لؿوـ  ،شلرجوـ أحدُهو ثؼوت  ً لن»ِف ش اف ؼقق(: »43/ 4ش )تدريى افرا  ش. رجوفف ًمقث 

ؾقن بـ ظٌد افؼودر افًؼوؽ، افـوذ: مقؿع «ادقشقظي افعؼديي»مـؼقـ مـ ـتوب:  ، إظداد: جمؿقظي مـ افٌوحثغ بنذاؽ افشقخ ظي

 .dorar.netافدرر افًـقي ظذ ا؟كسكً 
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 . ػفل، لفقس بوفؼراءة مـ ادًصحػ ًمٌوذةه ُ  مـ خ ـ افت عؾقؿ افش   لافذن ُ يلِت إ

ـَ  ـٌ  أينيسٌ  ظي وفٌؽى   َب ـي  مي و ةءى : ؿي يٮا ،☺ اجلنً ل  إًلى  ٩ىةسه  صى ةل ٞى فً »/ ذى
ى
ٍر  أ ة اٍبىى ٞى ىى  ٚى

ةالن  ٛي  رًجى ِّ٘ ٍسآفى  ٢ٝىةييىى ْي ٞ حى  اٍٗ جىىىرى  ،شكىالط  ٍٙ  ػى ١ًٍ ٍجًىيى  إيًلى بلن  ضى ٜى  رىجي ةرً  ًٚ ٍٝؽى
ى
ػةؿي  ،اأٍل ٞى ى٭يػ٥ٍ  حي / ل

س اءي » ْي ةيًل  ًذيً٭٥ٍ  ،شاٍٗ ـه، ػى ا ؿى سىءيكفى  ظى ٍْ ٍسآفى  يى ْي ٢فى  ،اٍٗ ارىضي يىذىرى ًٖ  كى ٢فى  ثًةل٘ ٍي ٛي  ٘  . يىذىىى
 [.(233) ، رؿؿ:«ًمًؾؿ ححق »]

 ٍ٨ ٧ًٍؿك خى ؿن ى  ٨ً ثٍ  خى  / »☺ اجلنً ي  يًل  ٝىةؿى / ٝىةؿى     َي
ٍ
ى   اٍّسىأ  »/ ٝي٤ٍخي  «َعى

ي
ٍسىأ ٓى  ّآ ٘ىٍي  وى

ٓى  ٘ىٍي ؟ كىوى ًٍٝشؿى
ي
ًحت   َىإً ِّ / »ٝىةؿى  ،شأ

ي
فٍ  أ

ى
ٟي  أ ىى ٛى ٍض

ى
ٍٜ  أ ٍيًم ًٚ   .«غى
 [.(411) ، رقم:«ًمًؾؿ ححق »ل، (3144) ، رؿؿ:«افًٌخورن ححق »]

 ٍ٨ ىًف  خى ن
ى
ٟو  ث٨ًٍ  أ ً ةل     ٦ى

ى
ً  ٩ىً ن  فن أ ل  ٝىةؿى  ☺ اّللن ِبى

ي
ٍٕػتو  ثٍػ٨ً  أًل

 إًف  / »  ٠ى
ى   ّ يًن  ا سى مى
ى
فٍ  أ

ى
ٓى  أ ًٍّساى

ي
ٍسآفى  أ ْي ي »/ ٝىةؿى  ،«اٗ  ّ ةً   آ  ٛ ػ ؟ ضى ٓى ىػ ٍٙ / »ٝىػةؿى  ،شل ػ  كىّىػرٍ »/ ٝىػةؿى  ،«نىىى

ٍٞرى  ذئًٍستي  ؟ رىبِّ  ًو ًٛيى ةلى ٍٙ / »ٝىةؿى  ،شاٗىى ٚىٍخ  «نىىى رى يٍ٪ىةقي. ٚىؾى   خى
 [.(3521رؿؿ: ) ،«افًٌخورن ححق »]

، رجؼؼؼؼؼ ه  31أرشؼؼؼؼؾ إفؼؼؼؼقفؿ ☺  فبؼؼؼؼدفقؾ أن ؼؼؼؼؼ ،ـؼؼؼؼوؿ اد ؼؼؼؼوت يػظؼؼؼؼؼقق ـتؼؼؼؼوب الـؼؼؼؼوق هً 

قؼد ًهـؼوؿ ؽؼؼرهؿ افؽثؼر! بو؟وؼؼوؾي إػ ـ  ـؼؼوق ًيؼى أق يًؼؼتؿع إػ ☺  افرشؼقـ أق   لبوفتل

ؼؼؼؼٍل  ظؼؼؼؼؼذ ـٍ لهؼؼؼؼذا يؼؼؼؼدً ، ـ حؼؼؼؼؼحوبتفق ٌمؼؼؼؼآ رافًؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼد مؼؼؼؼـ أق  ؿؼؼؼؼؼراءة  ☺حؼؼؼؼرص افـٌ  ـ  ظؼؼؼؼؼذ افت ل

حوبي ا  فؾؼرآق ؿراءة ححق . ╚فص 

ءةدي نصور ليًتؿع إػ كي قت اّقً ظذ بً  ر  يؿً ☺  ـوق افـٌل تؿ بوفؼرا  .م أحقا

 ٍ٨ ًِب  خى
ى
ٍوسًؼي  إً ِّ »/ ☺ اجلنً ي  ٝىةؿى  ،   َيٮ ى  أ

ى ٍؼ٢ىاتى  ألى
ى
ػحً  أ ْى ٍػ ًسيِّيى  ري ٍعػىى

ى
 األ

ٍسآفً  ْي ٘ي٢فى  ًحيى  ثًةٗ , يىٍردي ًٖ ٍي
ٍوسًؼي  ثًةل٘ 

ى
ٞى  كىأ ٍٙ ٚى ى١ي ٍٜ  ةزًل ًٚ  ٍٙ ٍؼ٢ىاد١ًً

ى
ٍسآفً  أ ْي ًٖ  ثًةٗ  .شثًةل٘ ٍي

 [.(4355) ، رؿؿ:«ًمًؾؿ ححق »ل، (3444) ، رؿؿ:«افًٌخورن ححق »]

 ٍ٨ ًِب  خى
ى
٨ً  ،   َيٮ ى  أ ي  ٝىةؿى  ☺ اجلنً ل  ٔى يٍتىيًن  لى٢ٍ » /لى

ى
أ ٝىة رى

ى
ًٛهي  كىأ ٍضػذى

ى
ٓى  أ دًػ سىاءى ًْ ًٗ 
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, حى رٍ  ابٍلىةرًحى ْى كظًيخى  ٗى
ي
ةرن  أ ٚى ٍٜ  اًمٍش ًٚيً  ًٚ شىا اكيدى  آؿً  مى  [.(354) ، رؿؿ:«ًمًؾؿ ححق »] «دى

 ٍ٨ جىةدى ى  خى ة٦ًًخ  ث٨ًٍ  خي فى / ٝىةؿى    الىن ٮؿي  اكى ، ☺ اللً  رىقي ٘ى٢ي يٍن ـى  ٚىإًذىا ي ٢ه  ٝىًؽ  رىصي
ةًصؿه  ٭ى ى  َي ٮؿً  ىلعى ٟي  ☺ اللً  رىقي ىى ػى ٖو  إىًلى  دى

ٞ ة رىجي ٟي  ًٚ ٛي ِّ٘ ٍسآفى  ييىى ْي ٓى  ،اٍٗ ذى ن  ٚىػؽى ػٮؿي  إيًلى  اللً  رىقي
☺ ، الن فى  رىصي ًع  ٚىَكى ىيًٍخ  يًف  ٦ى ٍَ ي٫ً  ا ٔىنل

ي
ةءى  أ ٢٬ًٍ  ٔىنى

ى
ىيًٍخ، أ ٍَ ٍٞخي  ا ٕي ٟي  َى ًٍّساي

ي
ٍسآفى  أ ْي   .اٍٗ
 .(1)[(44322رؿؿ: ) ،«أحد ًمًـد»]

ق افؽؼريؿ ِف ظِّصؼ آ رـؼوكقا حؼوؾظغ فؾًؼؼ ،☺ حؼحوبي رشؼقـ ال ظذ أق   ـٍ لهذا يدً 

ؼ فؿ لهؼؿ يؼؼرألق،إفقيًتؿع ☺  فـٌللـوق احقوتف،  لِف ،☺ افـٌل  ☺مـؼف  وحرحه

ي ؿراءتؿ. د مـ ٌحح  ـ   ظذ افت ل

ؼؼه مؼؼؼـ  ؼؼؼي ظؼؼذ أق  افًؼؼؼرآق افؽؼؼؼريؿ ُ يمخؼؼذ مؼؼـ ادصؼؼؼوحػ، لإك  ؼؼوبؼي داف   ً اّحوديؼٌؼ اف

ًدلر.  افص 

و:  ً  * ثوكقه  .[4]قرطً احلػظ ِف اف

٣ىٍخ »: ححق  افٌخورن ـى ة ٩ى ى٧ن ىاءً ٝىةؿى ل ٨ً ا٣رٍبى ًًٚٞيى ▬ٔى ٍؤ ٛي ٍ ٜى ال ًٚ كفى  ةًوري ْى ىٍطذى٢ًم اٍٗ الى ي
 ً  ّ ًٖ ا بًي

كفى يًف ضى ة٠ًري جى ٛي ٍ كىاةً » ☺ٝىةؿى اجلنً ي  ♂كىال يٍلىًجػٍئ ثًػةل٘ ٢ًٍح كىادل  ا كى يٍػرن اٍدعي ً  زى
 ًٍ ذً ٕى

ًك ػ  كىاٍٗ
ى
كىاةً أ ًٍ كىادل  ذً ٕى

ذيٍت »ثي٥ن ٝىةؿى ػ  اٍٗ ٍٔ كفى  ا ػؽي ًٔ ة ٞى ىٍكذىًٮم ا٣ٍ ٍ٭ػًؿ كى « الى ي ّى ٙى  ٤ٍػ ػى
ػ٢ه  ☺اجلنً ل  يًن ٚىػإيًنل رىصي ؿي َي

ٍ
ػة دىػأ ٧ى ً ذى ٮؿى اّللن / يىة رىقي ٍخَمى ٝىةؿى

ى
ـو األ ١ٍذيٮ ـل ٦ى

ي
٨ٍَي أ ك  ٧ٍؿي خى

ة  جى٭ى َكى ٣ىٍخ ٦ى ى َنى ً ذى ىرصى ٍَ يؿي ا ً ًًٚٞيى  الى ﴿َضى ػٍؤ ٛي ٍ ٜى ال ًٚػ كفى  ةًوري ْى ىٍطذى٢ًم اٍٗ ػًبي٢ً اللً  ﴾ي  يًف قى
ى ﴿ كًل الَّض 

ي
ٍيي أ  .(4)«﴾رً غى

                                      
ؾؿل، لبوؿل رجوفف ثؼوت. ((1  ً  إشـودك حًـ مـ أجؾ بؼ بـ ظٌد ال اف

ت:  ((4 ق «افعؾؿ لادعرؾي ؼؼؼ مدخؾ إػ ًمؼوركي اّديوق»هذا اجلزء مـؼقـ مـ شؾًؾي ً وةرا ، مو ُ يًع ادًًؾؿ أق جيفؾف ظـ افؼرآ

  xm-http://wp.me/PmupGبط: افؽريؿ )اجلزء اّلـ(، أخؼوهو: أبق ادـتِّص  ؿد صوهغ افتوظى، افرا 

 .«☺ـوتى افـٌل » :، بوب«ؾضو ؾ افؼرآق» :(، ـتوب3551) ، رؿؿ:«ححق  افٌخورن» ((4

http://wp.me/PmupG-xm
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ٝةؿ أثٮ ثكؿ ث٨ ا٣ُيت/ ٚي٫ أف »: (را عو  ـ فو ) ُبـ بط وـ ذح ححق  افًٌخورن 
٨ن مجٓ ا٣ٞؿآف ككذةثذ٫ كأَؿ ثؾلٟ كأَالق ىلع ٠ذبذ٫، كأف أثة ثكؿ  ♠اجل   قى

٧ؿ ا٣ٛةركؽ كزيؽ ث٨ زةثخ كمجةٔػح األ٦ػح أوػةثٮا يف مجٕػ٫ كحتىػي٪٫  الىؽيٜ ٔك
قنن الؿقٮؿ كقجذ٫، كأ٩٭٥ ل٥ يثجذٮا ٦٪ػ٫ مػحبنة ٗػ   كإظؿازق، كصؿكا يف ٠ذةثذ٫ ىلع
 .(1)«٦ٕؿكؼ، ك٦ة ل٥ د٥ٞ احلضح ث٫

 

 ☺.  ؿدِف زمـ افـٌل  أح ه  وـوق مؽتقبه  أد بؽر افصديؼمو تؿ مجعف ِف ظِّص 

ـ ثوبًـ ف  ًٌخورنِف  زيد ب ٚٮاهلًل ]حقـ تؽؾقػف بجؿع افؼرآق افؽريؿ:  ححق  اف
جى٢و   صى

٢ى ٍٞ يًن جى ٛى ن ىٍٮ كى يًن ث٫ًً ٨ٍ٦ً  ل ؿى َى
ى
ة أ ٧ن ًَ ن  ى ٢ى ىلعى ٞى ثٍ

ى
فى أ ة اكى جىةًؿ ٦ى ٍسآفً ٨٦ًى اٍلً ْي ًٍه اٍٗ / مجى ، ٝي٤ٍخي

٫ٍ٤ي اجلنً ي ؟» ٕى ٍٛ ى٥ٍ حى حٍبنة ل ٕىالىًف مى ٍٛ ٙى تى يٍ / ش٠ى ثيٮ ثىٍكؿو
ى
ةؿى أ ٞى ػٍ ه »، ذى ً ػى ٮى كىاّللن ٍؿ ش٬ي زى

ى
، ٚى٤ىػ٥ٍ أ

ؽٍ  ي وى حى اّللن ى ّتن رى ٫ي ظى ٕي رىاًص
ي
، أ ٧ىػؿى ًب ثىٍكػؿو كىخي

ى
ٍؽرى أ ي وى ي لى حى اّللن ى ًم رى ػخي ًرم لًَّلن ٍٛ ْي ػى

ةؿً  كرً السِّجى ري ًت كىؼي ٍكذىةًؼ كىاٍٗىيطي
ى
ٜى السِّّىةًع كىاأل ًٚ ٟي  مٍجىىي

ى
ٍسآفى أ ْي ذىتىج ٍىخي اٍٗ ٍؽتي ػى ّتن كىصى ، ظى

 ، ةًرمل ٩ٍىى
ى
حى األ ي٧ٍى ـى ٓى ػي ٮرى ً اتلنٍٮبىًح آيىتىنٍيً ٦ى ػٍ ًقً ٨ٍ٦ً قي ػؽو دى ظى

ى
ٓى أ ػ ة ٦ى ٧ى ًصػٍؽ٬ي

ى
ىػ٥ٍ أ ػٍر ▬ل ْى ٗى

 ٍٙ ٘ىػٍيؾي ًسيػه وى ٍٙ حى ًٞذ  ة وى ٚى  ًٟ ٘ىٍي ًشيشه وى ٍٙ وى ًطؾي ُي ٍن
ى
ٍٜ أ ًٚ ٢ؿه  ٍٙ رىضي ةءىؽي ة،  ♂جى إًلى آًػؿ٧٬ًًى

، ثي٥ن  ي ٚنةقي اّللن ّتن دىٮى ًب ثىٍكؿو ظى
ى
٪ٍؽى أ ًٔ ٍؿآفي  ٞي ة ا٣ٍ ٓى ًذي٭ى ً ٙي ا٣نًي مجي عي ٩ىًخ الىي َكى ٧ىػؿى  كى ٪ٍؽى خي ًٔ

ٚنةقي  ّتن دىٮى ٧ىؿى اللي ظى حى ثً٪ًٍخ خي ىى ٍٛ ٪ٍؽى ظى ًٔ  .(4)«، ثي٥ن 

 

 

                                      
وـ )ت  ((1  .(443: )ص(، 11) ، مؽتٌي افرصد بوفريوض، جُبـ بط وـ «ذح ححق  افٌخورن»ـه(:  335أبق احلًـ ظع ابـ بط 

ًؼر» :(، ـتؼوب3235) ، رؿؼؿ:«حؼحق  افٌخؼورن» ((4 و ▬ؿؼؼقـ » :، بؼوب«افتػ ؼؼ َقؼٌف مي ؾي ٌزيؼزو ظي ؼًؽَؿ ظي
ًٌ نًػ ـَ أي ؼؼ ـو م  ق ًشؼ َؿ ري ـً وء ؼ ؼَد جي ؼي في

َؿ... ـٌت   .«♂ظي
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ق:*  مصودر مجع افؼرآ

  افؼرآق افؽريؿ:  زيد بـ ثوبًمجع مـفؿ  يذـر أربعي مصودر هذا احلديٌ

 ٍٕٝح »كجؼد:  فًؼوق افعؼربِف  :افرؿوع ٓه كًرٝةعه كالؿي رى ًٝٓ ث٫ كمجٕ٭ة ري ٍٕٝحي ٦ة ري كالؿي
ٝةع ا٣ي دكذت ء ـؼوق مؼـ  ،، أن إكؼف فػؼظو ظؼوف فؽؼؾ مؼو ًيؽتؼى ظؾقؼف(1)«كاظؽ  الؿل شؼقا

 ؿهش أل ؽرك.

 كؼؼوت،  :اّـتؼؼوؽ أن ظظؼؼوف افؽتؼؼػ افعريضؼؼي اخلوحؼؼي بؼؼوجلهـ أل ؽرهؼؼو مؼؼـ احلققا

ز فؾؽتوبي ظؾقفو.  ًتيف 

 ى ًً حه »كجد:  افعرلس توجِف  :افًع ٞى حه دىًري ي٧ى ًٞ ٍكذى َي ًؿيؽ ه ٨٦ اجلنٍؼ٢  / صى ًكيتي ٕى ا٣
ل  ٍ٭ؽى ك حي

ى
٪ىة اجلنٍؼ٢ً أ ة، رى ًؽ دىار٬ًى ٍٕ َي ة ٦ًيٌن ىلع  ى٭ى ثٮ ظ٪يٛح/ كٝى٢ن ل

ى
ننؽ أ

ى
٭ة. أ ٮوي ٍي ػي ييٍكنى

ته  ٔيكي ًكجىحه  ٍٔ
ى
٫ أ ٕي ٍ . )...( مجى ًكيتي ٔى  ًٟ ٍ  .(4)«إحًلى

 ممـقق مـ افؼرآق افؽريؿ ِف حدلرهؿ.أن مو يػظف اد :حدلر افرجوـ 

و   بج ء أنف ـوق ُبد مـ لجقد اِيي  ححق  افٌخورنلهـوؿ حديٌ آخر ِف  ًيقي

 .لفقس ؾؼط احلػظ ِف افصدر، مؽتقبي فتدليـفو ِف ادصحػ

ـ ثوبًظـ  ٍؽتي آيىحن » أنف ؿوـ:   زيد ب ٞى ٛى ، ذى ًٙ ةًظ ٙى يًف ال٧ٍىىى عي ٍؼخي الىي ىكى ن
 
ى
ٮرى ً األ اً ، ٨ٍ٦ً قي ـى ً ٍظ  ّ ٢ؿى ا هي رىضي ٛى ٍض

ى
ٍٞخي أ ة ☺ٔي  ث١ًى

ي
سىأ ٍْ حى يى ي٧ٍى ـى ٓى ػي ة إًالن ٦ى ًصٍؽ٬ى

ى
، ٚى٤ى٥ٍ أ

ٮؿي  ٕى٢ى رىقي م صى ً
ةًرمل اَّلن ٩ٍىى

ى
ي  ☺ اللً ث٨ًٍ زىةثًخو األ ، كى٬ٍػٮى ٝىػٍٮلي ػنٍيً

٤ى ةدى ى رىصي ػ٭ى ةدىدى٫ي مى ٭ى مى
٠ى ▬ ة اعى ٚى ّي٢ا  رى ةؿه ؼى ًًٚٞيى رًجى ٍؤ ٛي ٍ ٜى ال ًٚ ًٟ ٘ىٍي ى وى  ّ كا ا  .(4)«♂ري

ً »ؾفـو كجؼد افعٌؼورة لاوؼحي:   ّ ٢ؿى ا هي رىضي ٛى ٍض
ى
ٍٞخي أ ػة ☺ٔي  ث١ًى

ي
سىأ ٍْ كؼف يعؾؼؿ إ :أنش، يى

                                      
 .(1311: )، دار ادعورؽ ؼؼؼ ص«فًوق افعرب»ابـ مـظقر:  ((1

َقـل: ( (4 ًي هر افؼومقس» ؿد ًمرته احلً  .(424: )ص (،4) افساث افعرد بوفؽقيً، ج، دار «توج افعرلس مـ جقا

ؾيقٌَف...▬ؿقـ ال » :، بوب«اجلفود» :(، ـتوب4413) ، رؿؿ:«ححق  افٌخورن» ((4 ي ظي ًدلا الل  وهي و ظي ؿًقا مي دي ـو حي و ـي اَدًَممٌـٌغي ٌرجي  ♂.ٌم
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خزيؿؼؼؼؼي بؼؼؼؼـ ثوبؼؼؼؼً لفؽـؼؼؼف مل جيؼؼؼؼدهو ِف مصؼؼؼدر مؽتؼؼؼؼقب إُ مؼؼؼع افصؼؼؼؼحود ، ااِيؼؼؼي جقؼؼؼؼده  

   . اّنصورن

م أكذجػ٫ ٦ػػ٨ ، أش٦ػٓ»الػٮاك ث٧ٕػػىن »:  ابؼـ حجؼر افعًؼؼ ينا؟مؼوف احلؼوؾظ 
 .(1)«امل١ذٮ  املٮاٜٚ ل٧٤عٛٮظ يف الىؽر

كذج٫ ٦ػ٨ امل١ذػٮ  املٮاٚػٜ أ /، أمش٦ٓ»الٮاك ث٧ٕىن »:  ادٌورـؼوؾقرنا؟مؼوف 
 (4)«ل٧٤عٛٮظ يف الىؽكر

، »اِِت:  ااحلديٌ ادشفقر جده  ححق  افًٌخورن ةفى س٧ٍى ى خي ـى ىلعى ةًف ٝىًؽ ٨ٍَى احٍلى٧ى حى  ٛى ٍح ؾى ظي
 ٍ٬
ى
ةًزم أ ٘ى فى حي َكى ػحى كى ٛى ٍح ؾى ـىعى ظي ٍٚ

ى
اًؽ، ٚىأ ًٕؿى ٢ً٬ٍ ا٣ٍ

ى
ٓى أ ةفى ٦ى بًيضى ٍذرى

ى
ذًٍط إًٍر٦ًيجًيىحى كىأ ـً يًف ذى

ٍ
أ ٢ى النن

 / ةفى س٧ٍى ٕي حي ٣ً ٛى ٍح ؾى ةؿى ظي ٞى اءى ً، ذى ًٞؿى ٥ٍ يًف ا٣ٍ ٭ي ج٢ٍى »اٍػذاًلىذي حى رى ٦ن
ي
ًؾقً األ ٍدًرٍؾ ٬ى

ى
ٍؤ٦ً٪نًيى أ ٦ً ى ال٧ٍي

ى
يىة أ

ٮا يًف ا١ًٍ٣ذى  ٛي ٍذى٤ً ٍف ُيى
ى
ةرىلأ ٍف شةً  اٍػذاًلىؼى احٍلى٭يٮًد كىاجلنىى

ى
ػحى أ ىى ٍٛ س٧ٍىػةفي إًلى ظى ػ٢ى خي رٍقى

ى
، ٚىأ

 ًٓ ٍ ة إيًلى ٠ى ٙ  ٝىسيد  ًٍ ثي ةًح ؽى ٛى
ٍ ة يًف ال ١ى ذي ًٍ ٝىجٍطى حي ٞىة ثًةلؽ  ٍ ٍرًضًِل إيًلى

ى
حي إًلى أ ىى ٍٛ ة ظى ٍخ ثً٭ى

٤ى رٍقى
ى
، ٚىأ

جٍؽى ا ، كىخى ٨ٍَى زىةثًخو يٍؽى  ؿى زى َى
ى
، ٚىأ ةفى س٧ٍى جٍؽى الػؿنٍْحى٨ً خي ةًص، كىخى ٕى ٨ٍَى ا٣ٍ يؽى  ًٕ ، كىقى بىٍ ً ـي ٨ٍَى ال  ً ّللن

 ، ـو ة ًٍ ٨ٍَى احٍلىةرًًث ث٨ًٍ ٬ًنى ةًح ؽى ٛى
ٍ ة يًف ال ٠٢ى ذي  .(4)«َىجىطى

 حػصؼؼؼؼيإُ أق يؼؼؼلِت بودصؼؼؼحػ ادقجؼؼؼؼقد ظـؼؼؼد  ظؼؼؼؼثهق بؼؼؼـ ظػؼؼؼؼوقمؼؼؼو ـؼؼؼوق ظؼؼؼذ  6إذق

ٍي ا»ؾنكؼف مؽتؼقب ِف احلؼديٌ اّلـ: ، ▲ حي ٝىًخ الؽ  َكى ػٍسآفي كى ْي ػة اٍٗ ًػهى ػًي١ى ٗ ًت مجي
ٍٞػًخ  ً  ث

ػحى ؽى ٍُ ٍٞػرى حى ٙ  ًو , ثيػ ي  ّ ّت  دى٢ىَ ةقي ا سى حى ٛى ٍٞرى عي ٙ  ًو , ثي ي  ّ ّت  دى٢ىَ ةقي ا ٍؾسو حى
ًِب ثى
ى
ٍٞرى أ ًو
سى  ٛى ـيو ش. عي ،    ظؼثهق بؼـ ظػؼوقادصحػ إػ ▲  حػصيلهؽذا أرشؾً أم 

                                      
 (،5) ، دار ادعرؾي، ج«افٌخورنؾت  افٌورن بؼح ححق  »ـه(:  414أبق افػضؾ صفوب افديـ ابـ حجر افعًؼ ين )ت (  (1

 .(11: )ص

ـؼوؾقرن )ت  ((4 : ص(، 4) ، دار افؽتؼى افعؾؿقؼي، ج«حتػؼي اّحؼقذن بؼؼح جؼومع افسمؼذن»ـه(:  1414أبق افعذ  ؿؼد ادٌور

(314). 

 .«مجع افؼرآق» :، بوب«ؾضو ؾ افؼرآق» :(، ـتوب3543) ، رؿؿ:«ححق  افٌخورن» ((4
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، لمعؼؼؼف تؼؼؼى هؼؼذا ادصؼؼؼحػ أحؼؼ ه ، افؼؼذن ـ  زيؼؼؼد بؼؼـ ثوبؼؼؼًلافؼؼذن بؼؼدلرك أمؼؼؼر 

 بلق يؼقمقا بـًخ ادصحػ ِف مصوحػ جديدة. ححوبي آخريـ

ص ادقوقع ِف افـؼوط اِتقي:  لهؽذا كًتطقع أق ًكؾيخ 

  ؿدافؼرآق افؽريؿ ـوق ًيؽتى ِف زمـ افـٌل  .☺ 

  ؿدبجؿع مو تؿ ـتوبتف ِف زمـ افـٌل  أبق بؽر افصديؼؿوف  .☺ 

  ـ ظػوقؿوف أد ثر مـ كًخي مـ ادصحػ افذن تؿ مجعف ِف ظِّص بعؿؾ أـ ظثهق ب

   . بؽر

 وُبد لأنف يؼقـهؼ    ظثهق بـ ظػوقمو كجدك ِف مصحػ  :اُشتـتوج افطٌقعل

 ☺.  ؿدِف ظفد افـٌل  وـوق مؽتقبه 

 هـوؿ كؼطي لاحدة بًقطي:

ىىبلىًف ¶: » ظؿؼرل ّد بؽؼر    زيد بـ ثوبؼًمو معـك شؼماـ  ٍُ ٍى ظى ٍي ٔى

 ٍُ ٍٙ يى ى حٍبنة ل ٟي انل ًب  عى ٍ٘ ـؼوق ¶  ظؿؼرل أبؼق بؽؼرهؾ معـك هذا أق مو ؾعؾف ، ش؟☺ىى

 افؼرآق ِف حقوتف؟ ☺  ؿدحوذا مل جيؿع كٌقـو  ؟☺  ؿدّمر افـٌل  وًُموفػه 

قـؼلا؟جوبي كؼؾفو فـو ا؟موف أبؼق  :  ابؼـ اجلؼقزن، مؼـ ـؼ ف ا؟مؼوف   ؿؼد افعي

ٯ االثذػؽاع، كإ٧٩ػة لػ٥ جي٧ٕػ٫ ػندجةع كُيٝةؿ اث٨ الٮزم/ ٬ؾا الكـ ٨٦ يؤزؿ اال»
أل٫٩ اكف ث٧ٕؿ  أف يجكغ ٦٪٫ أك يـاد ٚي٫، ٤ٚٮ مجٕػ٫ ل١ذػت كَكف  ☺رقٮؿ الل 

 ☺اَّلم ٔ٪ؽق ٩ٞىةف ي٪١ؿ ىلع ٨٦ ٔ٪ؽق الـيةد ، ٧٤ٚة أ٦ػ٨ ٬ػؾا األَػؿ ث٧ٮدػ٫ 
ٙ ا٣ي ة، كل٥ يى٪ٓ ٔس٧ةف يف ا٣ٞؿآف محبن   مج٫ٕ أثٮ ثكؿ  ، كإ٧٩ة أػؾ الىع

ٕ٭ة ٔ٪ؽ ظٛىح  جؽ الل ث٨  .▲ًك جؽ الل ث٨ الـب ، ٔك كأَؿ زيؽ ث٨ زةثخ، ٔك
٨٦ ٝػؿيل  احلةرث ث٨ ٬نةـ، كقٕيؽ ث٨ ا٣ٕةص، كأِب ث٨ ٠ٕت، يف ازين َٔش رصالن 
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 .(1)«كاأل٩ىةر، ١ٚذت ٦٪٭ة َىةظٙ كق ٬ة إل األَىةر 

 :صؾخ  ادً * 

ػفل ظػَ مجعف مـ مصدريـ، احلٌ  تؿٍ  افؽريؿ قآ رافؼً   .لافؽتوبي افش 

 

 :سؼد  وب ادً افؽت* 

 !لُ بوفؽتوبي ،ُ بوحلػظ، بف ًيعتدٍ  أح ه ادًقحقغ ُ كجد فف  ـتوب

 :ظػَ ًٌي فؾحٌ بوفـ  *

غؼؼؼوت سجؿ مؼؼؼـ فً ـتوبؼؼؼف ًمؼؼؼ ق  ّ 6ظؼؼؼذ لجؼؼؼف افًٌؼؼؼقطي يػؼؼؼظ ـتوبؼؼؼفمًؼؼؼقحل  ُ كجؼؼؼد أن  

 !؟وسمجه مً  وؿديؿي مثؾ افققكوكقي لافعزيي، ؾؽقػ شقحػظ ـتوبه 

سافؽت بو؟ووؾي إػ أق   افتؼل ُ  ؼصصيتقن ظذ افؽثر مـ اف ظوف بشؽؾى  وب ادًؼد 

 .ادًؿؾ ي ... إفخ توريقيافحداث اّل ،نًوبؾو دة هلو، بو؟ووؾي إػ اّ

س( كإذا َذحٞةق»: شفقؼإشطػوق ذبـتق»لهذا مو ؿوفؼف اّب  ٞػؽن ، )أم/ ال١ذػة  ال٧ي
٠ىظ كركايةت ، ٜ املةيض ال َةارة هلةًٚ  ةؽن ؽى ًّ ٪ة جنؽ، يف ا٣ٕ٭ؽ ا٣ٞؽي٥، ! ٚإ٩ن أدزٝة ادل 

كّؽػةار ًسيجػح ال ، كاوذػراءات ةكبنػسي كحي ، ٜٚأدبلّيح ّريٛح ّر ُتٌكة٠ػة الػش   ًي
ي٪ة٬ة بلةحٛ٘ٞة ىلع الؽ   ٚي  ًيكٝؽةا  ، شمشاٚي»، كإف ق٧ن ... طػةءجٌـح ل٘جِّ أدبلّيح 
ه  يِّ ج  ،ةذةثنػ٠ 96شء، ١َذجػح/  ٫، ٝج٢ ٌ  .. ك٣ك٨ ٢٬ ٬ٮ ٠ذة ؟ إ٩ن ٔذةبه حمي يذػؽرن

 .(4)«٨ أ٣ٙ ق٪حدؽكي٪٭ة ىلع أكْث ٦ً 

 !ة شقًفؾ حػظفو؟حر  لهذك اّحداث ادً  ،ؾفؾ هذا افؽ ف

                                      
قـل )ت  أبق  ؿد بدر افديـ  ؿقد ((1 : ص ،(14) ، دار افؽتى افعؾؿقي، ج«ًظؿدة افؼورئ ذح ححق  افٌخورن»ـه(:  411افعي

(441). 

ؽ إػ افؽتوب ادؼدس»اّب اشطػوق ذبـتققف:  ((4  (.5: )، دار ادؼؾ بٌرلت ؼؼؼ ص«تعر 
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 ة، دظقكو كلخذ مثوـ:تغر  اجؿ مً افس   بو؟ووؾي إػ أق  

ًٍِٕم/ » ا؟ححوح افثوين:ش راظقث»هذك افػؼرات مـ شػر  ٔيٮثي ال٧ٍيٮآًَينحي جًلي ٍخ رىا
ٝىة٣ى

ًعييًن » ٍذ٠ىتي دى
ى
ًْفي  أ ٍلى

ى
ًٖ كىأ

ٍْ ى ًٟ  إىًلى الٍ ٍيجىٍي حن يًف عى ٛى ًجري ًٍٝى
ى
ٍٜ أ ٚى رىاءى  ٖى كى ً ٞىةث ى٭ىػة/ «. ضى ة٣ىٍخ ل ٞى ذى

ًب يىة اثٍجىًت » ة  ،«اٍذ٠ى ٜى ٩ىًىيجي٭ى ٛى . ٚىةتن ةًدي٨ى ٢ً كىرىاءى احٍلىىن ٍٞ ٍخ يًف احٍلى ُى ٞى اتٍلى ةءىٍت كى جىٍخ كىصى ٬ى ٚىؾى
يٮ ًَ ٢و 

ٍٞ ًح ظى ٕى ٍُ .يًف ًٝ ٟى ً ةل حًل٧ى
ى
ًن ى ً أ ٔى م ٨ٍ٦ً  ً

ـى اَّلن ٍػ٥و  ٔى
َىيٍػًخ حلى ةءى ٦ًػ٨ٍ  ـى ٝىٍؽ صى ٔى إًذىا ثًجيٮ كى

 / ةًدي٨ى ىن ٝىةؿى ل٤ًٍعى ٍٙ »كى ٚىىىؾي ي/ «. الس ب   يٮا لى ةل ٞى ٓى الػس ب  »ذى ةرًكي
٘يالى٦ًػ٫ً  «.ييجى ـي ٣ً ٔى ػةؿى ثيػٮ ٞى ذى

 / ةًدي٨ى ى احٍلىىن ً ىلعى
ًزقً اٍٗ »ال٧ٍيٮىَّكن ٍٜ ٠ى ٛى ً ذىةةي؟ل / ، «ُى ة ى صى

ى
ػهى »ٚىأ ٚى ٍخ  ىى ٢آبًي حه ّىٍر رىجى ذىةةه مي ًِهى ػى

٢آبى  ٍٜ ثبًلىًد مي ًٚ  .«...شنيٍىًِم 

! لبؼؼؼؼؼؼلن ترمجؼؼؼؼؼي ظربقؼؼؼؼؼؼي شؼؼؼؼؼؼقحػظقنو؟ !قص؟ًصؼؼؼؼؼظ مثؼؼؼؼؼؼؾ هؼؼؼؼؼؼذك افـ  َػؼؼؼؼؼحٌ  ؾؽقؼؼؼؼؼػ شؼؼؼؼؼؼقتؿٍ 

 ص يػظ ـتو ؿ.خَ صي  قد أٍن جً ف لً دي لق بعي ؼر  أنػًفؿ يً  ًقحقغاد بو؟ووؾي إػ أق  

 :ًٌي فؾؽتوبيبوفـ  *

ؼؼؼ ادخطقضؼؼؼوت،آُؽ فؼؼؼف  سؼؼؼؼد  افؽتؼؼؼوب ادً  بؼؼؼلق   ًؼؼؼقحقققيػتخؼؼؼر اد حـو مؼؼؼـ لـؼؼؼه لو 

ؼؼؼو ادؼصؼؼؼؼقد بؼؼؼؼ شًؼؼؼخي ؿديؿؼؼؼؼيكً »، ؾؼؼؼنق  ادؼصؼؼؼؼقد بؽؾؿؼؼؼي ُمطقضؼؼؼي هؼؼؼؼل ؿٌؼؼؼؾ ؼؼؼؼخي »، أم  افـً 

ؼؼؼػ كػًؼؼؼف، شاّحؼؼؼؾقي ؼؼؼخي ادؽتقبؼؼؼي بخؼؼؼط يؼؼؼد ادمف  ُمطقضؼؼؼوت افؽتؼؼؼوب  لـؼؼؼٍؾ ، ؾفؼؼؼل افـً 

خي اّحؾقي ادؽتقبي بخٍط يد ممف ػل أشػور غ ظددهومفه بؾ ،سؼد  ادً  ، فقس وؿـفو افـً 

لإفؼؼقؽؿ ادًؼقحقغ،  ؾؼهءبؼؾ ـؼ ف ظً  ،لهؼذا فؼقس ـ مؼلش، اجلديؼد»أل  شافعفؼد افؼؼديؿ»

 بذفؽ: بعض ادراجع افتل ًتؼرٍ 

جٕح كا٣َٕشي٨ يف ٔؽدو  األقٛةرً  ث٤٘٪ة ٩هي » ف:مو كص  ش افقًقظقي» مجيس  افكجد ِف   الكن
نًٍنبخ يف ٠س و ٨٦ خي 

ي
ةت ا٣ي أ ح اآلف يف  ،ذ٤ٙ ال٤ي٘ةت٠ج و ٨٦ املؼَُٮ كيه مّٛٮ

٫ ًؿ  ِبػفِّ  كاحػره  كٗحص يف ٠ػزق املذك٢قػةت ٔذػةبه  ،امل١ذجةت يف َٮؿ ا٣ٕةل٥ ٔك
غه ، ث٢ يه كي ٟاملؤٍِّٗ ُٝطً  يكى غي  ،٭ة ن يكى غً  أك ن ذيًت  ،ا٣جيكى ذٍ٭ػة يػؽي  ل١٤ي ُن املؤ٣لػٙ  ا٣ػي ػى
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 .(1)«أك أَال٬ة إَالءن  ،٩٫ٛكً  

ؼف: شإشحؼ صـقدة موهر»افؼؼس  ٗػحص ثػي أيػريٞة اآلف املذك٢قػح » يؼؼقـ مؼو كص 
ح اٗت ًِبىفِّ ، أم/ األؼ٘يح ضُس ٜٚ أضُةر اٗى١ر اجلريػر أك اٗى١ػر  َكدت أمِّ  اٗج ٍطذى
ةت رب٧ة دكٮف ٝؽ  ،اْٗريٙ خ ٜٚ ٔرثة االضذىٛةؿٚ٭ؾق املؼَُٮ ٕى ً٘١ٍ بن٧ػة اٍضذي ، أك ري
ٞىػح االؿػك١ةدأك  ظىىىس ض لئلدبلؼثٌٕ٭ة ٝؽ يكٮف  ًٚ ػاإلدُةء يف أٍز ٮون ىي كأف  ة، ػي

ك٣ك٨ ٝج٢ أف ختذيف ٬ػؾق  ،ك٢٠ ِسيه ال ٍ٘ىىلع كرؽ ا٣ربدم،  ةثٌٕ٭ة اكف ١َذيٮبن 
غ ٠س   يكى ٤ًٞىخ ٔ٪٭ة ن ةت األو٤يح ٩ي  .(4)«املؼَُٮ

و افؼس  ؼف:  شيقشؼػ ريؼوض»أم  ػخ األؼػ٘ي»ؾقؼؼقـ مؼو كص  / أر٩ػة يف حؿػيةع اٗج طى
ةت ا٣ٞؽي٧ػح.  ا٣ٛى٢ األكؿ أفن  س ٬ٮ وةظت أكرب ٔؽد ل٧٤ؼَُٮ ال١ذة  ا٣ػ٧يٞؽن

ػخ مجيىى  ٠زق املذك٢قػةتً  إذا وس٢َا أف   كّر يٞر٠ظ ابلىؾي  ١ػة ال َغػذٖٛ ىلع اٗج طى
ػخ  !ٜ د٢ٗ ٢ا ٔذةثذ١ة و١ٞٙٚى  ال٢يح أك ِبفِّ  ذجحً ٔى  األؼ٘يح كاملٕذ٢بح ِبفِّ  ١َػزق اٗج طى

ت كال يىسؼي األؼ٘يح مج رى ًْ الّسل ٨٦ كراء  . )...( كحن٨ ٩ٕذٞؽ أفن ٠ةمؽيى  أحره  يى١ة َي
غ األو٤يح ل٤ٮ  ٬ٮ أف ا٤ٞ٣ت ا٣بَشم ي٧ي٢ ثُج٫ٕ إل  ق٧ةح الل ثٛٞؽ مجيٓ ا٣جيكى
قػٮف  ؽل قح؛ ٧ٚةذا اكف قي٢ٕٛ أكخلػٟ اَّليػ٨ يٞي ٞؽن جةد  ا٣ػ٧يؼ٤نٛةت ا٣ػ٧ي دٞؽيف ٔك

٤نٛةت ا٣ٞؽيكني لٮ أف ٬ؾق غ اكف َٮصٮد  احلػٮـ ثػني أيػؽي٪ة؟ أمي  خي ٔجػةد  ال  ا٣جيكى
ةت ا٣ي ٠ذج٭ة أكاين الٮ  ثأ٩ٛك٭٥؟ ـ تل٤ٟ املؼَُٮ  .(4)«د٤يٜ إال ثةلل اك٩خ قذيٞؽن

ؼلهذا افؽ ف ؾقف مـ اخلطقرة مو يًتدظقـو ّق كؼػ لكً  ر ِف هؼذا افؽتؼوب؟! ؾؾؼهذا ػؽ 

 شػر مـ أشػور افؽتوب؟! ّن   يأحؾق ًخيقد كً جً لً  فرؽؿ ظد ًقحقققيممـ بف اد

ؼؼ اذره ًظؼش يقشؼؼػ ريؼؼوض»ؼؼد لوؼؼع افؼؼؼس ف   ؽؼؼري ، لوؿٌقحه
ـى ؼؼفضؼؼقوع هؼؼذك افـ   مؼٌؼؼق خ، ًي

                                      
هٌوكقي افقًقظقي»افؽتوب ادؼدس:  ((1  .(14: )ؾ بٌرلت ؼؼؼ ص، مدخؾ إػ افعفد اجلديد، دار ادؼ«ترمجي افر 

 .(15: )، اّنٌو رليس بوفعٌوشقي ؼؼؼ ص«ُمطقضوت افؽتوب ادؼدس بؾغوتو اّحؾقي»صـقدة موهر إشحوؾ:  ((4

 .(24: )، مؽتٌي ا؟خقة ؼؼؼ ص«لحل افؽتوب ادؼدس»يقشػ ريوض:  ((4
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 لفؼؼق ،يًؼؼغػؼؼوت افؼد  ؾ  ر يؿقؾؼؼقق فتؼؼؼديس ًُم ؼبعؼؼض افٌشؼؼ ّق   6ال شؼؼؿ   ؼؼذا ق  إ» :ؾؼؼؼوـ

 ! «ترؿ ال هلمُء افـًخ اّحؾقي فؽوكقا ظٌدلهو

 مو هذا اهلراء؟!

س ـوكؼؼؼؼؼؼًؼ بؿثوبؼؼؼؼؼؼيخطقضؼؼؼؼؼؼؼوت داوؼؼؼؼؼؼقوع  ؼؼؼؼؼؼؼٌي  ؽورثؼؼؼؼؼؼؼياف اّحؼؼؼؼؼؼؾقي فؾؽتؼؼؼؼؼؼؼوب ادًؼؼؼؼؼؼؼد  بوفـً 

فؾؿًؼؼؼؼقحقغ، ؾؼؼؼؼؼد ؾؼؼؼؼؼدلا معؼؼؼؼرؾتفؿ بؼؼؼؼوفـ ص اّحؼؼؼؼع، افؼؼؼؼذن يعتؼؼؼؼؼدلق أن ؼؼؼؼف هؼؼؼؼق افؽؼؼؼؼ ف 

، لهق شلؼص  ؼد افـ  ؿ افـ  ؾَ ظٌ »فذفؽ احتوجقا إػ افؾجقء إػ  6ادؽتقب بقحل مـ ال 

ؾ أدد وو ؿي ف،  دؽ إظودة تؽقق ظؾؿ دراشي ُمطقضوت أن ظي ، شافـ ٍص اّحؼع»ع كص 

 أل أؿرب حقرة فف!

َنػػٜ ال ٝٛ٘ػػٓ ]: حقؼٌؼ ؿؼؼوـش ريؼؼوض يقشؼؼػ دالد»لهؼذا مؼؼو أـؼؼد ظؾقؼؼف ادفـؼؼدس 
٢ص األٝةجيٖ األؼ٘ي ح خ كحؽػ٘خ أدكػةء َي١ػة أزٞػةء ، ٝيؽي يًطػذى ػ٢ص ن ١َزق انل ؽي

ة لآليح ال٢ا ةكاغبلن ، اٗج ٍطخ دى رِّ ذىىى ٚي ذ٘ػٍ املذك٢قػةت ٚة ْٝه ىلع ّساءات  حرة وػب ُمي
ػ٢ف إىل ًوٍ٘ػٙ ْٝػر ، ٚأيح ٝؿاء  ٩ٕذ٧ؽ؟.. َّللٟ اٗت كؼ٘خ إيلٞة ٔي يذحػذ ٙ و٘يٞػة الس 

٢ص ػٮص  انل ؽي ةت إل اجلنه األوٌ . ٥٤ٕٚ ٩ٞػؽ اجليىي ذى٤ٙى املؼَُٮ ٮؿ ٔرب خي ل٤ٮيوي
٢ؿ إىل أّسب ٚة يٛؾٜ ٜٚ األؼٖ األكؿي٭ؽؼ إل   .(1)«ال٢يؼي

س خ اّحؾقيًي د وقوع افـ  ـَ ػ ظٌ اّمر تقؿ   أق  تظـ قا  ُ ى ظؼذ ، بؾ ترت  فؾؽتوب ادًؼد 

افػورؾ بغ افـ ص ادقجقد ِف ادخطقضوت افؼديؿي، لافؼـ ص اّحؼع افؼذن  ًوعت  اذفؽ 

ا،ًؾٌؼؼؼؼد، بو؟وؼؼؼوؾي إػ  لإفؼؼؼقؽؿ ادثؼؼؼوـ افتؼؼؼو  فؾت قوؼؼؼق   تؼؼؼراـؿ اّخطؼؼؼوء بشؼؼؼؽؾ ـٌؼؼؼر جؼؼؼده

 لافٌقوق:

أثـوء  أخطوء 11ـ ِف وشخ اّل  ؾقؿع افـ  ، وتٍؿ كًخف يدليه  وـه عق  مً  وـوؿ ـتوبهً  فـػرض أق  

ء حؼؼؼدث ذفؼؼؼؽ  ؼؼؼخي اجلديؼؼؼدة، شؼؼؼقا ظؿؾقؼؼؼي افـًؼؼؼخ، أٍن أن ؼؼؼف مل يـؼؼؼؼؾ افؼؼؼـ ص ـؼؼؼه هؼؼؼق إػ افـً 

                                      
 .(43، 42: )ت ؼؼؼ ص، دار ادؼؾ بٌرل«مدخؾو إػ افـ ؼد افٌؽتود»ادفـدس ريوض يقشػ دالد:  ((1
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ؼؼؼخي   كتقجؼؼؼي شؼؼؼفق أل تغقؼؼؼر مؼصؼؼؼقد فؾؼؼؼـ ص، لفؽؼؼؼـ ِف افـ فويؼؼؼي، كًؼؼؼتطقع أق كؼؼؼؼقـ إق  افـً 

 حتريػ!اجلديدة لؿع ؾقفو 

ؼؼؼف  :ؾؾـؼؼؼؾ ؼؼخي افتؼؼؼل لؿؼؼؼع ؾقفؼؼؼو افت حريؼؼؼػ، ؾنك  ؼؼؼوخ أرد أق يـًؼؼؼخ هؼؼؼذك افـً   ً إق  أحؼؼؼد افـ 

ؼخي افتؼؼل يؼؼقف بـًؼؼخفو، بو؟وؼؼوؾي إػ  شؼقؼقف بنظؼؼودة إكتؼوج افت حريؼؼػ افؼذن لؿؼؼع ِف افـً 

ؼؼه ؿؼؼوف أحؼؼًد اّصؼؼخوص  ؼؼخقي اّخؼؼرم اجلديؼؼدة! لهؽؼؼذا ـؾ  ارتؽوبؼف فؼؼٌعض اّخطؼؼوء افـً 

ؼوبؼي افتؼل ارتؽٌفؼو ـؼؼٍؾ بـًؼخ أحؼ  ً د ًكًؼخي أحؼو و افت حريؼػ، ؾنك ؼف شؼقـؼؾ افت حريػؼوت اف

وخ اّؿدمغ، بو؟ووؾي إػ افقؿقع ِف حتريػوت أخرم جديدة!  ً  افـ 

ؼؼ ـ  ؼؼف: شدالد يقشؼػ ريؼؼوض» ادفـؼدسك دلهؼذا مؼو أ اكف ال١ًذػػة  »، حقٌؼ ؿؼؼوـ مؼو كص 
ىٍطخ ايلىر خ ن رٍص املكي ييجٍطى ٕى ٮف يف ثؽايح ا٣ ؼي ، ثػأدكات ًٔذةثي ػح ثًرااي ػحيح، كَك٩ٮا يىجٍكى

٢دح جٍطي ٚى خ  يطى ٢ص ، ك٣ٞؽ وٜ ن ٖ اٗج ٌطةخ الٕسًي ٜٚ ال ٍجًريٖ كال ٍىًريٖ ىلع انل ؽي أٍددى
ًٟ اآلدس ـً ٟي ىلع بىٍى ـي ٙى بىٍى ٢ى آػؿ األَػؿ كدىساؽى بلن ، َٚكف اجليه اَّلم كىوى ْى ػٍس ثػأل٢اف  ٚي

١ىسىت ًْساءات ال ٍجًريٖ اٗت مى دو ٔجيو ٜٚ اٗ
رى ر ٠ذػة ه صؽيػؽه يف وى حػّت ؛ ٧ٚة إف ييٍىؽى

٢ٝىحه ثةألًبلط ٍغحي يٍطذةته مى  .(1)«ديجٍْشى َل ن

ؼؼ  ً رة ؼلافتؼؼل ًتؽتؼؼى بؼؼهء احلًؼؼ ،ؿؾؼؼيفػتؼًؼ كظؼؼرن هؼؼذك اجلً  ،وبؼظـؼؼدمو ؿؼؼرأت ادرجؼؼع اف

ؾ»: احيقح لافِّص  ًو مع افقً  ،لاخلجؾ ً   أَدخي ري  وخً افـ 
ٌَ  ـي مٌ  افؽثٌ َعٌديؾٌ  ٌديؾٌ افت   ظذ لافت 

ـيؿي  افـ ًصقصٌ    ظذ بيَعًضفً  لتيرا
ؾي  افذن افـ ص   ؾؽوق، اِخري  بيَعٌضفٌ حي  ًمَثؼي ه  اّمر آخر لي

قٌ  ٌديؾٌ  بلخقا ٌَ َت  افتل افت  ري في   ِف طي
دى دي ءاٌت  مـ ـٌرى  ظي  ش!افٌؼرا

 هذا تممـقق بؽتوب ؾقف ُمتؾػ أنقاع افتٌديؾ لافتحريػ؟!ؼف

ُي   هذا فتسـقا ا؟يهق  ذا افؽتوب؟! يؽػقؽؿ أ

س، حقٌ  ق  ادًقحقغ يلخذلق إمو ذـركوك اِق يؽػل ؟ثٌوت حتريػ افؽتوب ادًؼد 

                                      
 (.44) :، دار ادؼؾ بٌرلت ؼؼؼ ص«مدخؾو إػ افـ ؼد افٌؽتود»ادفـدس ريوض يقشػ دالد:  ((1
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ؼؿ ؾؼؼدلا أحؼقهلؿ، بو؟وؼؼوؾي إػ  وكؼص ـتؼو ؿ حِّصؼيه  مؼـ ادخطقضؼوت افؼديؿؼي! لبؼه أن 

خ، ؾنق  هؼذا يعـؼل أق  كؼٍص افؽتؼوب ؼؼؼؼ  ٍؽ لُ صؼ حؼتهه ؼؼؼؼ  لؿقع افت حريػ أثـوء ظؿؾقوت افـً 

ؽ!  احلو  افذن بغ أجدن ادًقحقغ ً ر 

ـ   ؼفق ؾؼؼط ُ ؽؼؼر،  ُ يًظؼ  ً ؼؼخ شؼٌى اف طؼوقٌّ أق  افت حريؼػ افؼؼذن لؿؼع أثـؼوء ظؿؾقؼي افـً 

ؼؼ ؼؼوخ، ـؼؼؼه ِف  وبؼؼؾ إق  افت حريؼؼػ لؿؼؼؼع أجضه  ً ؼؼؼؾ افـ  ٌي ؼؼد فؾـ ًصؼؼؼقص مؼؼـ ٌؿ بًؼؼؼٌى افت غقؼؼر ادًتعؿ 

وبؼ.  ً  ادرجع اف

رة، لافتل ـوكً تتصورع  فقس هذا ؾحًى، بؾ إك ـو كعؾؿ أق  افط قا ػ ادًقحقي ادًٌؽ 

ؽ ًكًصؼؼؼقص  ي ظؼو ؼؼؼدهو دلق ؽرهؼؼؼو، هؼؼؼذك افط قا ؼؼؼػ ـوكؼؼًؼ حًتؼؼؼر  ؾؼؼؼقه بقـفؼؼؼو ؟ثٌؼؼؼوت حؼؼؼح 

س مؼؼـ أجؼؾ اُكتصؼؼور فعؼو ؼدهو،   يروؼؼلبؼؼذفؽ أحؼٌ  افؽتؼؼوب ادؼؼدس ظً افؽتؼوب ادًؼؼد 

 ء.ى اّهقا ًي حريػ حي فؾت  

ـ   ف:حقٌ ؿوـ ش، صـقدة موهر إشحوؾ»د ظؾقف افؼس لهذا مو أ كٝؽ أّ٭ؿ ثةؾ » مو كص 
Pack  ػػٮص ال١ذةثيػػح أفن ٞةر٩ػػح اجليىي يف دراقػػذ٫ ٔػػ٨ َؿيٞػػح أكرجيػػة٩ٮس يف ٦ي
 يه/ ييسجه اُٗسكؽ يف اْٗساءات إىل أضجةب أربىح شأكرجية٢ٝس»

ٖ ثةٗج طػةدح -6 كػزي ٔ٪ػؽ ٩تيضػح انٛػة أدكةء أزٞةء وٛ٘يح انلْ    درصػح ا٣رتن
 اجلنةًقغ يف ثٕي األظيةف.

خ اٗت يذ١ُ٘ة اهلساقْح -1  ثجٌر أَٚكر٥٬ ٚي٭ة أز٪ةء ا٣جنكةػح. ا٧ٔؽن  اٗج طى
سي١ة ثىؾ اٗج ٌطةخ -6 ٨ٔ كيع كبيشء ٨٦ اال٩ؽٚةع ث٭ػؽؼ  ال ىريبلت اٗت جيي

يٌكةخ قةثٞني أك اػذالؼ ٨ٔ ا٣ ٞؿاء  ا٣ػي دىعيط ٦ة يؿكف أ٩ن٫ أػُةء كٕٝخ ٨٦ ن
 أذةدكا ق٧ةٔ٭ة.

 .(1)«دىريبلت ث١رؼ د٢ؿي  املىىن املْؽ٢د يف اٗىجةرة -4

                                      
 .(41: )، اّنٌو رليس بوفعٌوشقي ؼؼؼ ص«ُمطقضوت افؽتوب ادؼدس بؾغوتو اّحؾقي»صـقدة موهر إشحوؾ:  ((1
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ؼؼؼ  حولفؼؼًؼ  ،ادقجؼؼؼقدة ِف ادخطقضؼؼؼوتافت حريػؼؼؼوت  اهلو ؼؼؼؾ مؼؼؼـ ؿ  بعؼؼؼد اكتشؼؼؼور هؼؼؼذا افؽي

، افؽـ ، لافؽـقًي افؼٌطقي اّرثقذـًقي بشؽؾى خوص  و س ادًحوؾظي افت ؼؾقديي بشؽؾى ظوف 

ن حتهه شيص  ؼد افـ  ؿ افـ  ؾَ ظٌ »حتريؿ  س! ، لافذن شقمد  ر بتحريػ افؽتوب ادًؼد   إػ ا؟ؿرا

( Criticismا٣ػ ) َؿيٞح]: فمو كص   يؼقـ ظظوتف ٌظظيي مـِف  افثوفٌ، شصـقدة»افٌوبو 
٣كػ٨ ال دكػٮف  ،يجيػحك٨ أف يؽرقٮ٬ة يف املٕة٬ؽ ادلل ك٦ٓ ذلٟ ممي  ،ذٕجحَؿيٞح ٦ي 

ؿ  ىلع َع٦ن ذي ٠ي  جٓ كدٕي  .(1)«ٕتالنن  حجنة دُي

ؼؼي، افٌعَؾؼؼؿ افؼؼذن لظـؼدمو ؾشؼؼؾً افؽـقًؼؼي اّرثقذـًؼقي ِف  إخػؼؼوء هؼؼذا افٌعَؾؼؼؿ ظؼـ افعوم 

ؼؼؼؼؿس ِف ـٌؼؼؼؼد افًؼؼؼؼهء!  س ألوؼؼؼؼ  مؼؼؼؼـ افش  ؼؼؼؼ  أق حتريؼؼؼؼػ افؽتؼؼؼؼوب ادًؼؼؼؼؼد  حؼؼؼؼولفقا أق ًيقو 

اخت ؾؼوت بؼغ ت حريػوت افتل أد ت إػ لجؼقد اف ق  إؾؼوفقا  ت حريػوت!فقا مـ هذك افًػ  يً 

د حتريػوت توؾفي دخطقضوتا  !لبًقطي، جًمر 

 !ظوء بوضؾهذا اد  

س  هذا يطعـ ِف ظصؿي افؽتوب بًقطي ؾنق  افت حريػوت  ك فق ـوكً هذكحت   مـ ادًؼد 

 !حريػافت  

ـٍ ظؼؼذ أق  افت حريػؼؼوت افتؼؼل  ظؼؼذ ـؼؼؾ   حؼؼوـ، كجؼؼد ِف ـتوبؼؼوت ًظؾؼؼهء ادًؼؼقحقغ، مؼؼو يؼؼًد

معـؼؼك أد ت إػ اخؼؼت ؽ  بؼؼؾفقًؼًؼ شؼؼفؾي لُ بًؼؼقطي،  لؿعؼًؼ أثـؼؼوء ظؿؾقؼؼي كًؼؼخ افؼؼـ ٍص 

 تفو.م  ؾؼرات برً 

ػػغ ا٣ٕ٭ػػؽ  إفن » ، لإفؼقؽؿ كؼٍص افؽؼ ف:شافقًؼؼقظقي» مجؼيس  افٌذـؼؼرك ِف  لهؼذا مؼو تؼؿٍ  يكى ن
َػ٢ارؽ ٧٤ؿء أف يؿل ٚي٭ػة ل٧ك٨ ، ث٢ يي ١ة كاحرةٗحطخ ُك  الؽيؽ ا٣ي كو٤خ إحل٪ة 

                                      
 ـ هذا افرابط:( مـ خ YouTubeش )يقتققب»صوهد افػقديق ظذ مقؿع  ((1

http://youtu.be/2qt5fQ9yTeg  

 ش.صـقدة يرف ظؾؿ افـؼد افـيص ظذ صعى افؽـقًي»( مـ خ ـ ـتوبي: Googleش )جقجؾ»أل ابحٌ ظـ افػقديق ظز مقؿع 

http://youtu.be/2qt5fQ9yTeg
http://youtu.be/2qt5fQ9yTeg
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 .ىلع ّك حةؿ اورد٠ة ٔسي جرن ك٣ك٨  ،ذُ٘ح األ٠ٛيحُمي 
ػٮى ٪ةؾ َةاٛح ٨٦ ا٣ٛٮارؽ ال دت٪ػةكؿ ًقػ٬ي  أك  ،ؿؼ كاجلنعػٮػل ثٕػي ٝٮأػؽ الىن

ةت دت٪ةكؿ أك دؿديت اللَكـ. ك٣ك٨ ٬ي  ،األ٣ٛةظ ٚىىن ٪ةؾ ٚٮارؽ أػؿل ثني املؼَُٮ
 .َْسات ثسٚذ١ة

ًك  ٕى ر ٬ؾق ا٣ٛٮارؽ ٣حف ثةألَؿ ا٣ ٍىؽى َى ٚإفن ٩هن ا٣ٕ٭ؽ الؽيؽ ٝؽ  ؛كا٠تنةؼ 
يًكغ يًكغ ز٥ن  ،ن يط   ،َٮاؿ ٝيؿيكف ٠س   ،ن ٙ ل٘ىى ؼبلحي  ةخو ثير ن ٜ كاحر  ،ذُةكته ٚي  ًٖ ٛى ١ كٚة ٚ

ي٢ؿ دكف أف ظىذ ًؽػٍ أيػحي  حو  ١ٞٚٙ ٚىؽـ٢ ٜٚ ُمذٍ٘ األدكةء اٗت حى يٍطػذى ػ  َكٝػخ ن
حً  ثةمل٢اَْحً ػ  ١ٚٛة ثيًزؿ َي١ة ٜٚ اجل١ر  ٚ ػةؼ إل  ،ل٘ٛسػةؿ اِم أدػزت وٞػٟ الٌة يٌي

ٍك٨ ٩ينح، أف  ةجيٌكةخ ظةكلٮا أظية٩ن ثٕي ا٣ ذلٟ أفن  بي٢ا ٚػة جػةء يف ٚسػةهلٙ ٨ٔ ظي ِّ٢ ييؽى
٤يػٮا  !كبرا هلٙ أٟٝ حيذ٢م أدكةء كاؿحح أك ّ٘ح ًدّ ح يف ال ىجًي البل٢٠ت ك١٬ػؾا أٍدػى

ي٭ة ػُأ.  إل اجلنه ٝؿاءات صؽيؽ  دىكةد أف دكٮف كي
ةؼ إل ذلٟ كل٫ أفن يي  ز٥ن  ٧ٍٕةؿ ٧ك٨ أف يٌي ٠س  ٦ػ٨ ا٣ٛٞػؿات ٦ػ٨ ا٣ٕ٭ػؽ  اٍقذً

٠سػ   إل إدػػةؿ زػػةرؼ اغيذ٭ػة ت٧يػ٢  ةالؽيؽ أز٪ةء إٝة٦ح ا٣ٕجةد  أٌدل أظية٩نػ
ذ٤ٛح قةٔؽت ٤ٔي٫ اتلل ىي ٮٚيٜ ثني ٩ي أك إل اتلن  ،ا٣ُٞف .ٮص خي  الك  ثىٮتو َعؿو
ـي  ٨ الٮاًط أفن ك٦ً  كف دساؽٙ بىٍى سي ْي ٟي ىلع ٚة أددٟ٘ اٗج ٌطةخ ٜٚ ال ٍجًريٖ ىلع مٌس اٗ

ًٟ اآلدس ـً ح بىٍى ٔى جة ُل ٢ى آػؿ األَؿ إل ٔ٭ؽ ا٣ ثٛذذ٘ػٍ  ٚيسْبلن ، َٚكف اجلنه اَّلم كىوى
سىت يف وردو ٔجيو ٜٚ اْٗساءات

١ى  .أل٢اف ال ٍجًريٖ مى
 ًٔ ٧ىعله ٬ػؾق الٮزػةاٜ ٍٞ ٥ جى ٤ٍ كاملسةؿ األىلع اَّلم ي٭ؽؼ إحل٫  ٮص ٬ٮ أف حي ؽ اجليىي

ح  ٛى ٍؼذى٤ً ة يال٧ي ًْيٙ ٝؽ  ًؾػٜ ٚػٜ األؼػٖ األكؿليك يي ٍٛ كال ييػٍس  يف . ؾ٢ف أّسب ٚة يي
 ًٟ ًط ٍُ ٢ؿ إىل األٍؼٖ نى  .(1)«حةؿ ٜٚ األح٢اؿ ال٢يؼي

 ؼوركي بؿعؾقمي ؽريٌي!لكختؿ هذك اجلز قي مـ ادً 

                                      
هٌوكقي افقًقظقي»افؽتوب ادؼدس:  ((1  .(14، 14: )اجلديد، دار ادؼؾ بٌرلت ؼؼؼ ص ، مدخؾ إػ افعفد«ترمجي افر 
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لترمجؼي  )بو؟كجؾقزيؼي(، شادؾؼؽ جؼقؿس»س هل ترمجؼي ؼد  افؽتوب ادً ترمجوت  أصفر 

مجتؼؼؼؼ شافػوكؼؼؼؼديؽ» وق )ِف افعفؼؼؼؼد اجلديؼؼؼؼد( ملخقذتؼؼؼؼوق ظؼؼؼؼـ افؼؼؼؼـ ٍص )بوفعربقؼؼؼؼي(. هوتؼؼؼؼوق افس 

ك بؼؼؼؼ  ، لهؼؼؼذا افؼؼؼـ ٍص افققكؼؼؼوين ِف اّحؼؼؼؾ لوؼؼؼعف صؼؼؼخص اشؼؼؼؿف شادًًؼؼؼتؾؿ»افققكؼؼوين ادًًؼؼؼؿ 

مزلس»  !بـ ؽر ذظل فؽوهـ هقفـدناهق  ،شإيرا

س»هذا افؽ ف مقجقد ِف ـتوب  ؼف:  شتؼوريخ افؽتؼوب ادًؼؼد  ؿ أك  »افؼذن يؼؼقـ مؼو كص 
دضػيرري٢س »س اٗى١ػر اجلريػر ثٌ٘ذػٟ األؼػ٘يح ٠ػ٢ ػكنغعذػ اضذكةع ُتٛيه 

ربي إرزَػف ثٞح أحر األقجةءاك٢٠ االثٜ ًي الْشيع لَك٠ٜ ٢٠نلرم ك، شإرزمص . ٠ى
٣ًٌفى ثػ٫ إل أظػؽ األديػؿ  ٔ٪ػؽ٦ة دػٮيٌف  ،كأوجط رص٢ دي٨ ٚىيط

ي
كل١٪ن٫ ٝج٢ ذلٟ أ

 .(1)«كادلاق

بغ يديؼف مؾق ؼي  خ ادقجقدةًي ، لافـ  لمػؼقدو  وو عو  فً أحؾً  بؽتوبى  ادًقحلـقػ يممـ 

ء أحدثفو افـ وشًخ ظؿده  افتل أحو و افت حريػ  خًي لهذك افـ  ، ا أل شفقه  ابوفت حريػوت، شقا

مجؼوت مؼلخقذة ظؼـ  هل مصؼدر افسمجؼوت ادًختؾػؼي، هؼذا بو؟وؼوؾي إػ أق  أصؼفر هؼذك افس 

 كٍص يقكوين لوعفو ابـ ؽر ذظل؟!

 ، لـػك  و كعؿي!احلؿد ل ظذ كعؿي ا؟ش ف

                                      
 .(113: )، دار افثؼوؾي ؼؼؼ ص«توريخ افؽتوب ادؼدس»شتقػـ مقؾر ل رلبرت هقبر:  ((1
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 :رآق افؽريؿافؼً * 

 بلن ف شقحػظ ـتوبف افًؼرآق افؽريؿ.  أخزكو الً 

٢فى ▬: ؼؼؼؼ تعوػ ؼؼؼؼ ؿوـ ىةًَني ي لى إًٝ ة َلى سى كى ٍٔ ِِّ نٍلىة ا ٜي ٝىش  ٍ  . [5احلجر: ] ♂إًٝ ة َنى

ـر»كعؾؿ أق  معـك ـؾؿي  ـ  ادؼصؼقد  شافذ  ؼقوؾ، لفؽؼ  ً ـر»بؼؼ ؿد يتؾؼػ حًؼى اف  شافؼذ 

ؼوبؼي  ً ، لهؼذا افت ػًؼر مؼؼـ خؼ ـ شؼقوؾ اِيؼوت، بو؟وؼؼوؾي هؼق افؼؼؼرآق افؽؼريؿ ِف اِيؼي اف

 !مو أمجع ظؾقف ادػنيـإػ 

 دظقكو كؼرأ شقوؾ اِيوت:

ًٕذىةًب ▬ ٓى آيىةتي اٍٗ ٚ جًيو الىسى دًٍ٘ ٍسآفو 
ٍطً٘  * كىّي ٝي٢اٍ مي ى٢ٍ َكى كاٍ ل سي ُى ٜى ؽى ًي  ِ ة يى٢ىد  ا ٛى بى  ًٛيى ر 

٢فى  * ٛي ٢ٍؼى يىٍى٘ى ٖي َىطى مى
ى
ٙي األ يي١ً١ًٍ٘ ٢اٍ كى ذ ىي ٛى يىذى ٘ي٢اٍ كى كي

ٍ
ٍٙ يىأ ًٜٚ ّىٍسيىحو إاًل   * ذىٍر٠ي ٞىة 

ٍٕ ٠ٍ٘ى
ى
ة أ ٚى كى

ـه  ٍى٘ي٢  ٚ ة ًٔذىةبه  لى١ى كفى  * كى ًدسي
ٍ
ىٍطذىأ ة ي ٚى ة كى ٘ى١ى جى

ى
حو أ  ٚ
ي
ٍٜ أ ًٚ ِي  ٍطجً

ى ة َ ًم  * ٚ   ِ ػة ا ي ١ى
ى
كىّىةلي٢اٍ يىة أ

ٞي٢فه ٝيشِّ  ٍج ٛى ى ٓى ل سي إًٝ  ٍٔ ِِّ ًٟ ا ٘ىٍي ػةًدؼًيى  * ؿى وى ٜى الؽ  ًٚ ٞخى  ٔي ًح إًف  بلاًؾى ٛى ٍ ٞىة ثًةل دًح
ٍ
ة دىأ ٚى  ٢ٍ ٗ * 
ٝي٢اٍ إًذن  ة َكى ٚى ِِّ كى حى إاًل  ثًةلى بلاًؾى ٛى ٍ ِّؿي ال ة نيزنى ٜى  اٚى ًسي ي  * ٚ ٞنى إًٝ ػة َلى ػسى كى ٍٔ ِِّ نٍلىػة ا ٜي ٝىش  ٍػ إًٝ ة َنى

٢فى  ىةًَني ٓى  * لى ٍجً٘ ًٜٚ ؼى ٞىة  ٍ٘ ٍرضى
ى
ٍر أ ْى ٗى ًٗيى  كى ك 

ى
ػ٢ؿو إاًل   * يًف ًعيىًه األ ِّٚػٜ ر ضي ظًي١ًٙ 

ٍ
ة يىػأ ٚى كى

١ًٍشاي٢فى  ىٍطذى ًٟ ي ً ٢اٍ ث
ٝي  . [11ؼؼؼؼؼ  1: احلجر]♂ َكى

ث اِيوت : ؼؼؼؼ تعوػؼؼؼؼ اِيي اّلػ كجد ؿقفف  ، ؾػلافؽريؿ رآقظـ افؼً  مـ بدايتفو تتحد 

ٓى آيىةتي اٍٗ ▬ ٚ جًػيو ًٕذىةًب دًٍ٘ ػٍسآفو 
ؼافؽً  ييخرًشؼ كجؼد لبعؼدهو ♂،كىّي ، ☺ور مؼـ افـٌؼل ػ 

ًم ▬: ؿوفقا حقٌ   ِ ة ا ي ١ى
ى
ٞيػ٢فه يىة أ ٍج ٛى ى ٓى ل سي إًٝ  ٍٔ ِِّ ًٟ ا ٘ىٍي ؿى وى ؼوبؼ  ♂،ٝيشِّ  ً ؼور اف ظؼوء افًؽػ  لاد 

ٍ ▬مؼذـقر ِف آيؼي أخؼرم مؼـ ـتؼوب ال تؼؼقـ:  كا ٗى ي ػػسي ُى ٜى ؽى ًيػػ  ِ ػػةدي ا إًف يىؾى ٓى كى ٢ٝىػػ ْي ًٗ

ة: ًٚ   ل اإلٗيهٍُ ير الً ٜ حى دةضىن
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٢ا   ًٛىي ة ضى  ٛ ى ٍٙ ل ةر٠ًً ثٍؽى

ى
ٞي٢فه ثًأ ٍج ٛى ى ٟي ل ٢لي٢فى إًٝ  ْي يى سى كى ٍٔ ِِّ  .[11افؼؾؿ: ] ♂ا

افذن هق افؼرآق افؽريؿ،  شـرذ  اف»تتؽؾ ؿ ظـ  اِيوت ِف شقرة احلجرأق   اجده  لاو و 

ي ▬: هؼذك اِيؼي ؾؼنق   6ـ ثيؼؿ  لٌمؼ إًٝ ة َلى سى كى ٍٔ ِِّ نٍلىة ا ٜي ٝىش  ٍ ٢فى إًٝ ة َنى ىةًَني ظ َػؼث ظؼـ حٌ تتحؼد  ♂  لى

 .ىتً رآق افؽريؿ دلق ؽرك مـ افؽً فؾؼً   ال

ولػن  مو أمجع ظؾقف ادً ، بو؟ووؾي إػ شقوؾ اِيوتلاو  مـ خ ـ هذا   .(1) ق أجضه

ؼ»ؿوـ ا؟موف  ػسى ▬:  ؼؼؼؼؼ دٕةل ذ٠ؿق ؼؼؼؼؼيٞٮؿ »:  شزنافط  ٍٔ ٌِ نٍلة ا ٜي ٝىش  ٍ ك٠ػ٢  ،♂إٝ ة َنى
ْي  نٍلىػة▬/ ؼؼؼؼؼ دٕةل ؼؼؼؼؼٝٮل »:  شافؼرضٌؼل»لؿوـ ا؟مؼوف  .(4)«فسآاٗ ٜي ٝىش  ٍ ػسى ا إًٝ ة َنى ٍٔ ِِّ♂، 
ػ :يىين ْي ؼإمجؼوع ادً   شابؼـ اجلؼقزن»لؿؼد كؼؼؾ فـؼو ا؟مؼوف  .(4)«سآفاٗ  ً ريـ ظؼذ ذفؼؽ ؼػ

ٞي »افؼقـ ؾؼوـ:  ٠ٍؿ/ ا٣  .(3)«ي٨ّٛسل ؿآف، يف ٝٮؿ مجيٓ ال٧ي كاَّلل

  ً ق افؽريؿ، بؾ آ رظ افؼً ػَ بحٌ   ؿ ظـ لظد الافتل تتؽؾ   افقحقدةفقًً  وبؼياِيي اف

ًس ▬: ؼؼؼؼؼ تعوػؼؼؼؼ ؿوـ  .حلِّصاكذـر آيي أخرم ظذ شٌقؾ ادثوـ ُ  ٍٔ ِِّ كا ثًػة ػسي ُى ٜى ؽى ًي  ِ إًف  ا
ًشيشه  ًٕذىةبه وى ٟي ٗى إًٝ  ٍٙ كى ةء٠ي ة جى  ٛ ى الى  *ل ًٟ كى يٍ ًٜٚ بىٍيً يىرى  

ٖي ًٟ ابٍلىةًق ظًي
ٍ
ٖه  الى يىأ زنًي

ًٟ دى ًُ ٍ٘ ٍٜ دى ًٚ
ًيرو  ٙو َحى ًٕي ٍٜ حى ِّٚ ♂ ًَ ؾي د به ادً ؾ [.34، 31: ]ًؾص   !ِف هذك اِيي؟ش ـرافذ  »ؼ را

كاٍ ثًػا إًف  ▬/ ٝةؿ  ز٥ن »:  شابـ ـثؼر»ؿوـ ا؟موف احلوؾظ  سي ُى ٜى ؽى ًي ػة ةِ   ٛ ى ًس ل ٍٔ ِِّ

                                      
وؾًٌظققي ▬ ؼؼؼؼ: تعوػؼؼؼؼ افتػوشر ادذـقرة فؼقفف  ((1 ي ًف حلي و في ك  إٌ ري لي ـَ َفـيو افذ  ـً كيز  و كيَح ك  ٌر في ▬ ؼؼؼؼ: تعوػؼؼؼؼ لؿقفف ♂، إٌ ـَ وفذ  ًرلا بٌ ػي ـي ـي  ٌذي ق  اف  ه  ؼإٌ

ٌؽقؿى  ـَ حي ـٌزيؾو م  ؾٌَػٌف تي ـَ خي ُي ٌم َيٌف لي دي َغٌ يي لَتٌقٌف اَفٌيوضًٌؾ ٌمـ بي ُي يي ٌزيزو *  ٌؽتيوبو ظي إٌك ًف في وءًهَؿ لي ٌقدى جي ؼؼ »مـؼقفي مـ شؾًؾي: ♂،  حي افٌعؾَؿ لادعرؾي ؼ

ع ادًًؾؿ أق جيفؾف ظـ افؼرآق افؽريؿ )اجلزء افثوين(، تلخقػ: أبق ادـتِّص  ؿد صوهغ افتوظى، ، مو ُ يً«مدخؾ إػ ًمؼوركي اّديوق

  tX-http://wp.me/PmupGافرابط: 

ق»ـه(:  411أبق جعػر  ؿد بـ جرير افطزن )ت  ((4 ٌؼرلت،«جومع افٌقوق ِف تلليؾ افؼرآ : ص(، 13) ج ، ممشًي افرشوفي ب

(24). 

ق»ـه(:  231أبق ظٌد ال صؿس افديـ افؼرضٌل )ت  ((4  .(1: )ص(، 11) ، دار ظومل افؽتى بوفريوض، ج«اجلومع ّحؽوف افؼرآ

ٌؼؼرلت، ج«زاد ادًؼؼر ِف ظؾؼؿ افتػًؼر»ـه(:  153أبؼق افػؼرج مجؼوـ افؼديـ ابـؼ اجلؼقزن )ت  ((3 : ص(، 3) ، ادؽتؼى ا؟شؼ مل ب

(443). 

http://wp.me/PmupG-tX
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 ٍٙ ٠ي آءى ْي م كٝذةد / ؽل ٝةؿ الٌعةؾ كالكي  ♂جى  .(1)«سآفك٢٠ اٗ

ْي  /٠ؿ ٬ة٬٪ةاَّلل » : شافؼرضٌؼل»لؿوـ ا؟مؼوف  ٚي٫ ذ٠ؿ  ؛ ألفن سآف يف ٢ّؿ اجلٛيهاٗ
 .(4)«٦ة حيذةج إحل٫ ٨٦ األظَكـ

ِِّ » ك»:  شابـ ظطقي اّندفز»لؿوـ ا؟موف  ْي / شٔسا  .(4)«سآف ثإمجةعاٗ

 :ةز  فؽتوبف بوفعٌ  ِف لحػ ال

ًٕذ▬كٝٮل/ »:  شزنافط  »ؿوـ ا؟موف  ٟي ٗى إٝ  ًشيشه كى / ػ  دٕةل ذ٠ػؿقػ يٞٮؿ  ♂ةب وى
ـه  ٠ؿ ل١ذة ه ٬ؾا اَّلل  كإفن  ًٚ ٍُ كحً ةق، ثإٔـاز الل إين  ٔـي ٚى نٟ  أك ، ٜ أراد َل دجػريبلن ٜ ٌّك 
ُن   .(3)«ٜ إنيٌس كجيٌن كعيكةف ٚةردًٚ ، اأك دٌيين ، ةحسي

ؼ»ؿؼوـ  ًشيشه ▬»:  شقـوينافش  ًٕذىػَٰته وى ٟي ٗى إًٝ  ٞي  ،♂كى ٤عؽكف ؿآف اَّلم اك٩ٮا يي أم/ ا٣
ٙ  . ٚٞيػه وػٜ ّك ويػت، أك يكىٜ َيٟ اٗكةو٢ٞف، ىةرضوشيش وٜ أف يي ٚي٫، أم/   زػ
ِي كؼُٟ ثأٝ   ٟو  ٟ ح ًٟ ▬، ٚٞةؿ/ ٢قجي ٜٚ ال٢ي  ال ضبيٖ ل٘جةقٖ إيلٟ ث٢ج ظًي

ٍ
ًٜٚ ا ال  يىأ ٖي  بٍلىػًَٰك

 ًٟ ًُ ٍ٘ ٍٜ دى ًٚ الى  ًٟ كى يٍ  .(1)«♂بىٍيً يىرى

ػ كأكىل األٝػٮاؿ يف»:  شزنافط  »ؿوـ ا؟موف  ٞػةؿ/ ٮا  أف يي ذلػٟ ٔ٪ػؽ٩ة ثةلىن
ًٚ ، ال يطذكيه ذك ثةقٖ ثؾيرق دٌييق ثؾيرق٦ٕ٪ةق/  ٛ  كدجريٖ َشء  ة ٢٠ ٜ ٚىةٝيٟ و

، كذلػٟ إدية٩ػ٫ ٦ػ٨ كال إلةؽ ٚة ٗحص ٟٚٞ َيػ٨ٟ ثني يؽي٫، ، كذلٟ ٬ٮ اإلديةف ٦ً ثٟ
                                      

ق افعظقؿ»ـه(:  333فػداء إشهظقؾ بـ ـثر )ت أبق ا ((1  .(144: )ص (،3) ، دار ضقٌي بوفريوض، ج«تػًر افؼرآ

ٌؼؼؼل )ت  ((4 ٌؼؼؼد ال صؼؼؼؿس افؼؼؼديـ افؼرض ق»ـه(:  231أبؼؼؼق ظ وف افؼؼؼؼرآ : ص (،11) ، دار ظؼؼؼومل افؽتؼؼؼى بوفريؼؼؼؼوض، ج«اجلؼؼؼومع ّحؽؼؼؼ

(423). 

ر  »ـه(:  132أبق  ؿد بـ ظطقي اّندفز )ت  ((4 ٌجقز ِف تػًر افؽتوب افعزيزادًحي  (،1) ، دار افؽتى افعؾؿقي بٌرلت، ج«ر افقي

 .(15: )ص

ق»ـه(:  411أبق جعػر  ؿد بـ جرير افطزن )ت  ((3 ٌؼرلت، ج«جومع افٌقوق ِف تلليؾ افؼرآ : ص (،41) ، ممشًي افرشوفي ب

(335). 

وين )ت  ((1 ـي ق  .(1414: )عرؾي بٌرلت ؼؼؼ ص، دار اد«ؾت  افؼدير»ـه(:  1411 ؿد بـ ظع افش 
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 .(1)«ػ٫ٛ٤ 

ًٟ ▬: يؼؼقـ  ػػ وػؼؼؼؼؼتٌؼورؿ لتع ػال  لهؼل أق   ، ـوؿ فػتي را عي ِف هذك اِييلهً  ظًيػ
ٍ
الى يىأ

 ًٟ ًُ ٍ٘ ٍٜ دى ًٚ الى  ًٟ كى يٍ ًٜٚ بىٍيً يىرى  
ٖي و هذا اّمر تؿٍ  ق  إ :أن ،♂ابٍلىةًق رآق افًؼؼ لأق   ،حًؿف تومه

ركو بؼقفؼف  هؼذا حريؼػ.ً ظصؿتف مـ افت  ت   ـ  ًٟ ▬: ػ تعؼوػ ػًيؼذ يٍتى ػًيػ ًٕذىةبي الى رى ٓى اٍٗ ً ذىل
ًْيى  ذ  ٛي ل ٍِّٗ٘ رن  .[4افٌؼرة: ] .♂٠ي

ًٟ ▬: ػ تعؼوػ ػف هؾ ُحظؼتؿ ؿقفؼ يٍتى ػًيػ ؟! أن ُ صؼؽ ؾقؼف، ؾؼؼد ًحًؼؿ اّمؼر ♂الى رى

بؼؾ هؼق تـزيؼؾ  ،يلتقؼف افٌوضؼؾ مؼـ بؼغ يديؼف لُ مؼـ خؾػؼف لُ ،رآق ُ صؽ ؾقفهذا افؼً  بلق  

 .مـ ال شٌحوكف لتعوػ

ؼ وإكًؼوق ـو ـهؼظـ ؿؽـ أق تصدر ُ يً  ِف اخٌلطوب ةق  هذك افؼً  رآق وق افًؼؼـ ـؼوق، ؾؾؼق ـؼمي

 هذا افؼرآق فـ ًيرؽ؟! لق  بف زَ فف  ذا اجلي  ـ أجـؿٌ ؾ☺، مـ تلخقػ شقدكو  ؿد 

ة ِف اخلطؼؼوب ؼؼو ؼؼؼؼؼ  هؼذك افًؼؼؼق  مؼؼـ فؼؼقس  رآقهؼؼذا افًؼؼؼ مصؼدرهو إهلؼؼل، ؾؼؼنق  ؼؼؼؼؼ  ُ صؼؼٍؽ لؿطعه

ؼؼؼف مؼؼؼـ لحؼؼؼل ال  بؼؼؼؾ☺، تؼؼؼلخقػ افـٌؼؼؼل  ؼؼؼلؿؼؼؼد تع، إك  لظصؼؼؼؿتف مؼؼؼـ ف، د ال بحػظؼؼؼف 

 حريػ.افت  

 :سؼد  فؽتوب ادً ا* 

ي ؼً ظً  سؼد  افؽتوب ادً  ِفكجد 
ٌ
 .ؽ افؽتوبر  ـ ًي قبي د

ؼ ق  افت حريؼػ ؿؼديهه إحقٌؼ  مه مل يًؽؼـ يؿؾؼؽ لشؼؼقؾي  ، لافؽوتؼى ؿؼديهه وؿوكقكقهؼ ومل يًؽؼـ جًمر 

ُ  َتقيػفؿ بول  ؾغ مـ ارتؽوب جريؿتفؿ إ ، ؾقؼقـ ـؼه كجؼد أخرم فتخقيػ ادًحر 

ؼؼؼ  14 /44و يقحـو رؤي)ِف  ًٕذىةًب: » :(15ؼ ا اٍٗ زى ةً ٠ى ٢ٍّىاؿى نيجي٢ 
ى
هي أ ٛى ىٍط ٍٜ ي ٚى  ِّ ري ًْٗكي ٍع١ى

ى
 ِّ أ
ى
أل

                                      
ق»ـه(:  411أبق جعػر  ؿد بـ جرير افطزن )ت  ((1 ٌؼرلت، ج«جومع افٌقوق ِف تلليؾ افؼرآ : ص (،41) ، ممشًي افرشوفي ب

(341). 
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بىةتً  ى ًٟ الَّض  ٘ىٍي ا يىًشيري اهللي وى زى ى ٠ى ره يىًشيري ىلعى حى
ى
فى أ ًٕذىػةًب.  إًٍف َكى ا اٍٗ زى ذي٢بىحى يًف ٠ى ٍٕ ٛى ٍ إًٍف ال كى

٢ٍّىاًؿ ًٔذىةًب ٠ى 
ى
ٍٜ أ ًٚ ًٍزؼي  ره حيى حى

ى
فى أ ٟي َكى ًٍزؼي اهللي ٝىًؽيجى ةً حيى ٜى  ًزقً انل جي٢  ًٚ ىيىةةً, كى

ٍ
ًس ال ٍُ ٍٜ ًض ًٚ

ًٕذىةًب  ا اٍٗ زى ذي٢ًب يًف ٠ى ٍٕ ٛى ٍ ٜى ال ًٚ ًح, كى ضى ر  ْى ٛي ٍ ًح ال ٞى ًري ٛى ٍ  .شال

ؾغ، ؾنك ف ًيولـ حويي ـتوبف مـ  6إذق ّق  افؽوتى ُ يلمـ ظذ ـتوبف مـ حتريػ ادًحر 

ؾغ هؼق َتقيؼػ افت حريػ ؿدر اشتطوظتف ! لأؿىص مو يًتطقع ؾعؾف حلهيي ـتوبف مؼـ ادًحؼر 

ؾغ مؼؼـ ظؼؼؼوب ال  افؼؼذن شؼؼقحٍؾ  ؼؼؿ إذا مؼؼو ؿؼؼدمقا ظؼؼذ حتريؼؼػ ـتوبؼؼف!  هؼؼمُء ادًحؼؼر 

ؼؼ ؽ ُ يؼؼوؽ ال! هؼؾ شؼؼقجد رادظه ظوء ظؾقؼؼف بوفعؼؼؼوب أل  وؾؼهذا فؼؼق ـؼؼوق هؼذا ادًحؼؼر  ِف افؼد 

 بحرموكف مـ افث قاب؟! بوفط ٌع ُ!

قافؼً »ظ ػَ د بحٌ ـه تعف  ش سؼد  افؽتوب ادً »ظ ػَ بحٌ  د الً هؾ تعف    !؟شافؽريؿ رآ

 بؼؼؾ كؼؼممـ بتؼؼقراة مقشؼؼكش، سؼؼؼد  افؽتؼؼوب ادً »لء اشؼؼؿف ؼُ كؼؼممـ بشؼؼ ادًؼؼؾؿغكحؼـ 

 ػ إبؼراهقؿحً لًح ♠،  لزبقر دالد♠، ظقًك  لإكجقؾ ادًق ♠، 

ـً ؾنك ؼف  6شسؼؼد  افؽتؼوب ادً »و أم ؼ♠،  ؼتً يؼقن  ، لكحؼؼـ ُ ثؼرة ؽؼر افتؼل ذـركوهؼوـ وٌه

ُ  به أخزكو بف ال بؼوفقحل. ؼِف ـتوبؼف افؽؼريؿ بلن ؼف   الأخزكؼو  كممـ إ ظ َػؼد بحٌ مل يتعف 

هليي ىتً افؽً   ً ً   اف يألـؾ بؾ إك ف  وبؼي،اف  .هٌوقظ فنأحٌور لافر  ػَ احلٌ  ًمفؿ 

ً ▬ :ػ تعؼوػ ػؿؼوـ  نٍلىة ال ٢ٍرىاةى ػًي١ى إ ٝشى
ى
ٜى ٝ ة أ ًيػ  ِ ػة انل بًي ػ٢فى ا ٙي ث١ًى ػ ٍؾي ٝيػ٢ره حيى ل كى ػرن ة ٠ي

٢اٍ  ٛي ٍض٘ى
ى
ِّّ أ ًٜٚ ًٔذىةًب ا ٢اٍ  ني ًُ ة اٍضذيٍح ٛى ً ٍحجىةري ث

ى
ب ةنًي ٢فى كىاأل كاٍ كىالس  ةدي ٜى ٠ى ي ً ًٟ  لًِّ  ٘ىٍيػ ٝيػ٢اٍ وى َكى كى

كاٍ ثًآيىةًِت  ي ىٍغرتى الى َ ٢ًٍف كى ٢ياٍ انل ةسى كىاٍدغى ٍغى اء َىبلى ُتى رى ١ى ٞن عي ٛى ػة  ّىً٘يبلن  ةثى ٛى ً ٙ ث ٍؾي
ٍٙ حيى ٚىٜ ٗ  كى

كفى  ًَسي ٙي اٍَٗكى ٓى ٠ي ٍكٗىػبً
ي
ّ  َىأ ؿى ا ٝشى

ى
 .[33احو دة: ] ♂أ

وبؼي،   ً ؼ ، ال كجد أق  ِف اِيي اف ، اشؼتلمـ  قراةحقـه أنؼزـ افت  م لكؼقرو افتؼل ؾقفؼو ًهؼده

هٌوق ظذ ٌحَػظ اّحٌورلاشتحػظ   .حريػفت  قوع لاقراة مـ افض  افت   لافر 

ف:   شافٌقضولن»ا؟موف  ة▬»يؼقـ مو كص  ٛى ً ٢ا ث ًُني ٍٜ  اٍضذيٍح ً  ًٔذةًب  ًٚ  ّ  بكجت ♂ا
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ييه ٜٚ ٔذةثٟ حيُن٢ا ثأف إينة٥٬ الل أَؿ   .(1)«كال حسيٍ الـ 

ف:   ش ؿد افشـؼقطل»ا؟موف   ال١ؿي٧ح اآليح ٬ؾق يف ػ دٕةل ػ أػرب»يؼقـ مو كص 
نٟ ١ٞٚٙ كق٘ت ،اضذ٢دو٢ق يىين اهلل ٔذةب اضذحُن٢ا كالس ٠جةف األحجةر أف   ٍُ  كل٥ ،ًح
٪ة ييبنيل  ػينٕٮق؟! ذلػٟ يف األَؿ ي٧ذس٤ٮا ل٥ أك كظْٛٮق، ذلٟ يف األَؿ ا٦ذس٤ٮا ٢٬ ٬ي  ًك
ٟ ٞ  ثػٖ ،اضػذحُن٢ق ٚػة حيُنػ٢ا كلػٙ ،األمس يٛذس٢٘ا لٙ أٝ ١ٙ أدس م٢اؿه يف ثي   كلٕ
ل٢ق حس ٢َق ا كبر  ىسِّ ▬/ ٠ٞٮل ،وٛرن ٙى  َي٢فى حيي ً ٜ الِكى ٢ىاًؿًىٟ وى  .(4)«♂مى
لن»افشقخ  ؼعرا ؼف:   شافش  ؿٚ٪ػة»يؼؼقـ مؼو كص   ك٬ػؽل، ٩ػٮر ٚي٭ػة اتلنػٮرا  أفن  ٔك
بػة٩ييٮف اجلنبييػٮف ث٭ػة كحيك٥  أف ٚػ١ٞٙ اهلل ق٘ػت اٗػت ثةل٢ضػي٘ح كاألظجػةر، كالؿن
 ،«اضذحُن٢ا/ »احلٜ كٝةؿ. ال٢راة ٠زق حيُن٢ا أف ١ٞٚٙ رض٢هلٙ ق٘جٟ كبٛة ،حيُن٠٢ة

 أل٩ن٪ة ؛اْٗسآف كبي لْ٘سآف ضةثِ ٔذةب ّكٌ  ثي اُٗةرؽ نلة يليبيِّ  ،«حُن٢ا/ »ي٢ٞ كل٥
 .«الل ٨ٔ اَالغ وةدؽ أ٩ن٫ ىلع دؽؿ ث٧ٕضـ  صةء ٝؽ رقٮؿ ٌ   أفن  ٔؿٚ٪ة

ؼ بةٝحِّي اهلل اضذحُل كّر»: وثؼؿ  ؿؼوـ أجضه  أف ١ٞٚٙ ق٘ت :أم ،ثةل ٢راة كاألحجةر الس 
ح اتلن ييف كاألَؿ ،ةدؾ٘يُين  اأمسن  ٠زا كَكف ،حيُن٠٢ة ةع، ألف ٔيًؿ ػح يُي ٔيًؿ  ألف ك
ىص ٢اٍ ▬/ كاإلجنيٖ ال ٢راة اهلل كاضذحُن١ٙ. يٕي ن   َىجىطي ة ةحى  ٛ كاٍ  مِّ ًٟ  ذئًػسي / املةاػؽ ] ♂ثًػ
64]»(4). 
ؼؼؼؼيألـؼؼؼؼؾ  ال ؼؼؼؼ 6فؿ ؾشؼؼؼؼؾقا لمل يػظقهؼؼؼؼوهٌؼؼؼؼوق، لفؽؼؼؼؼـ  احلػؼؼؼؼظ فنأحٌؼؼؼؼور لافر   ًمفؿ  ؿ ّن 

حتؼك رؾعؼقهؿ دؼؼوف اّفقهقؼي، ؾفؼؿ  ،رؼؼديس مؼـ افٌشؼلافت   ،كققييضؿعقا ِف ادـوحى افد  

ٍٙ ▬: ػ  تعوػ ػف لكجد ذفؽ ِف ؿقف، ققمً ر  ؾقق لًي ؾ  ظقق لًي ر  ؼشافذيـ يً  ٍحجىػةرى٠ي
ى
كاٍ أ ىزي اُت 

ٍربىةثن 
ى
ٍٙ أ ١ي ٠ٍجىةنى ري ٚى  ةكى ٙى كى ٍسيى ٜى مى ًطي ى اٍب ٛى ٍ ِّّ كىال كاٍ إًٗىػ١ن ِّٜٚ ديكًف ا كاٍ إاًل  يًلىٍىجيري ًمسي

ي
 اكىاًحػرن  ةة أ

                                      
ر افتلليؾ»ـه(: 241كوس افديـ أبق شعقد ظٌد ال افٌقضولن )ت ((1 ر افتـزيؾ لأها  .(144: )، ص(4) ، ج«أنقا

ق»ـه(: 1454 مغ افشـؼقطل )ت ؿد اّ ((4 ق بوفؼرآ ء افٌقوق ِف إيضوح افؼرآ  .(313: )، ص(1) ، ج«أوقا

لن»ـه(: 1314  ؿد متق  افشعرالن )ت ((4 ضر( «تػًر افشعرا  .(4115، 4114: )، ص(1) ، ج)اخلقا
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٢فى  كي ٍْشً
ي ة ي  ٛ ٟي عى ةٝى ٍجحى ٢ى ضي ٟى إاًل  ٠ي  .[41افتقبي: ]♂ ال  إًٗىػ

ؼهٌؼوق كي اّحٌؼور لافر   ، أق  ٌؼي ظؼذ ذفؼؽست  تقجؼي ادً لـوكً افـ   ؼًً ؼو ذً و م ؼقا حظًّ لا بؼف، رً ـ 

ؾؼؼؼقا افؽؼؼؼ ف ظؼؼؼـ مقاوؼؼؼعف حتؼؼؼك فؿ، لحر  لكؼضؼؼؼقا افعفؼؼؼد لادقثؼؼؼوؾ افؼؼؼذن أخؼؼؼذك ال ظؾؼؼؼق

 .كققنٌتغوهؿ افد  هؿ لمً ءقاؾؼ أهقا يً 

ٍٙ ▬: ػ تعؼوػ ػؿؼوـ  ١ي ِّٚيسىةؼى  ٙ١ً ـً ٍْ ة نى ٛى جً
ٍٙ ّىةًضػيىحن  َى ١ي ٞىػة ّي٘يػ٢بى ٍ٘ ىى ٍٙ كىجى ٞ ة٠ي ىسَِّيػ٢فى ٗىى حيي

ن   ٢اٍ حى ىطي ن ًٟ كى ٢ىاًؿًى  ٚ  ٜ ٙى وى ً ًٟ  ةاٍِٗكى ً كاٍ ث سي
ِّٔ ة ذي  ٛ الى دىػشىا مِّ ٍٙ إاًل  كى ١ي ٍٞ ػ ِّٚ ٞىػحو  ً آا ى دى ى ً٘ػهي ىلعى ؿي ظىك 

ٍحًطجًيى  ّىً٘يبلن  ٛي ٍ ًت  ال ّ  حيي ٍ  إًف  ا ُى ٍٙ كىاٍؼ ١ي ٍٞ ٍي عى ٙي َىةٍع ١ي ٍٞ ٜى ّىػةلي٢اٍ إًٝ ػة *  ِّٚ ًيػ  ِ ٜى ا ًٚػ كى
ن   ٢اٍ حى ٍٙ َىجىطي ١ي ًٚيسىةؼى ٍزٝىة  دى

ى
ل أ ةرى ًٟ  ةٝىؽى ً كاٍ ث سي

ِّٔ ة ذي  ٛ ٞى  مِّ ٞىة ثىحٍ يٍ سى ًٍ
ى
ػةء َىأ ـى ٌٍ ةى كىابٍلى اكى ػرى ٙي اٍٗىى ١ي
ٞىىي٢فى  ٝي٢اٍ يىٍؽ ة َكى ٛى ً ّ  ث ٙي ا ١ي جِّبي

٢ٍؼى ييجى ًح كىضى ٚى يىة ًْ ـً اٍٗ  .[13، 14 :احو دة] ♂إىًلى يى٢ٍ

ؼؼؼافت حريؼؼؼػ ؾؼؼؼؼط،  حريؼؼؼػ دأ ؼؼؼؿ، فؼؼؼقسـؼؼؼوق افت   ؼؼؼولافت  ؿؼؼؼوف افقفؼؼؼقد بتؼؼؼلخقػ  .لخقػ أجضه

ًٕذىػةبى ▬: ػ  وػتعؼ ػؿؼوـ  ! ؿوفقا هل مؼـ ظـؼد ال ى ثؿ  تً افؽً  ٜى يىٍؾذيجيػ٢فى اٍٗ يػ ً ٖه ِِّّٗ  يٍ َى٢ى
٢لي٢فى  ْي ٙ  يى ٍٙ ثي يًٍري١ً

ى
ٞن  ثًأ ٛى ًٟ ثى ً كاٍ ث ي ِّّ ًٗحىٍغرتى ٍٜ ًوًٞر ا ًٚ ا 

ػزى ذىجىػٍخ  ّىً٘يبلن  ة٠ى ٔى ػة   ٛ ٙ مِّ ٖه ل ١ي يٍ َى٢ى
ة يىٍؾًطجي٢فى   ٛ ٍٙ مِّ ٖه ل ١ي يٍ كى ٍٙ كى يًٍري١ً

ى
 .[35افٌؼرة: ]♂ أ

وبؼ ذـرهوبعض  لأنؼؾ فؽؿ  ً  :تػوشر اِيي اف

ؼف:   شابؼـ ـثؼر»يـؼؾ فـو ا؟موف احلوؾظ  ٨ٍ »مؼو كص  ، كىخى حى ١ًٍؿ٦ى ًٔ  ٨ً جنػةسو  اث٨ًٍ  ٔى / خى
ٖه ▬ يٍ ٜى  َى٢ى ي ً ًٕذىةبى  يىٍؾذيجي٢فى  لًِّ  ٍٙ  اٍٗ يًٍري١ً

ى
ٍٙ / ٝىةؿى  ♂ثًأ ٍحجىةري  ٠ي

ى
٢دً  أ ا. ايٍلى١ي ؾى كى ، ٝىةؿى  كى يؽه ًٕ  قى

 ٍ٨ ذىةدى ى  خى ٙي / رى ٢دي ايٍلى  ٠ي ٝىةؿى . ١ي يىةفي  كى ٍٛ ، قي ٨ٍ  اثلنٍٮًرمي جٍؽً  خى حى  ث٨ًٍ  الؿنٍْحى٨ً  خى ٧ى ٞى ٍ٤ ٣ٍخي / ٔى
ى
أ ٨ٍَى  قى  ا

جنةسو  ٨ٍ  خى ةلى  ٝىٍٮًلً  خى ٕى ٖه ▬/ تى يٍ ٜى  َى٢ى ي ً ًٕذىةبى  يىٍؾذيجي٢فى  لًِّ  ٍٙ  اٍٗ يًٍري١ً
ى
ٗىػٍخ / ٝىػةؿى  ♂ثًأ  يًف  ٝىشى

كًيى  ٍْشً ٛي ٍ ًٖ  ال ٠ٍ
ى
ًٕذىةًب  كىأ  .(1)«اٍٗ

ف:   شافٌغقن»ا؟موف  ٟى »ذـر مو كص  ً ل فن  كىذى
ى
ةٚيٮا احل٭ٮد أظجةر أ ة ى  ػى ٤ًً٭٥ٍ  ذى٬ى كى

ٍ
ػأ  ٦ى

                                      
ق افعظقؿ»ـه(: 333 أبق افػداء إشهظقؾ بـ ـثر افؼرر )ت ((1  .(414: )، ص(1) ، ج«تػًر افؼرآ
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ذًً٭٥ٍ  كىزىكىاؿى   ـى  ًظنيى  ًريىةقى ، ☺ اجلنً ي  ٝىًؽ ًؽي٪ىحى يٮا ال٧ٍى ًٜ  يًف  ٚىةٍظذىةل ًٮي ٍٕ ٨ً  احٍلى٭يٮدً  تى ةفً  ٔى ي٧ى  اإٍلً

 .(1)«ث٫ًً 

لن»افشقخ  عرا ف:   شافش   اثلةين ا٣ٞك٥ يف صةءت ال١ؿي٧ح حاآلي ٬ؾق»ؿوـ مو كص 
 ي٧٤ٕػٮف ال١ذػة ، كإ٦ػة ي٧٤ٕػٮف ال أ٦يٮف إ٦ة لأل٦يني، ك٥٬ املٞةث٢ ك٬ٮ احل٭ٮد ٨٦

ؽ٥٬ كَّللٟ ،الل ٔ٪ؽ ٨٦ ٬ؾا كيٞٮلٮف ثأيؽي٭٥ كيكذجٮ٫٩ ٚي٫ ي٘ كف كل١٪٭٥  دٔٮ
يؽ اآليح كبؽأ هل٥، كي٢/ ٚٞةؿ،  ػ كدٕةل دجةرؾ ػ الل  .(4)«٦جةر  ثةلـاء ثةلٔٮ

ؾؼقا افؽتؼوب ظؼـ ر  كجؼدهؿ مل ًي  حريؼػ،أنؼقاع افت   افقفؼقد اشؼتخدمقا لؾعؾؼقا ـؼٍؾ  لّق  

ػًؼؼؼر لافتلليؼؼؾ حًؼؼؼى فؼؼؿ لافت  بؼؼؾ ظؼؼؼـ ضريؼؼؼ حتريؼؼؼػ افػٍ تغقؼؼؼر افؼؼـ ٍص ؾحًؼؼؼى،  ضريؼؼؼ

ٍٙ ▬: ػ تعؼوػ ػؿؼوـ  .أهؼقا فؿ ١ي ٍٞ ِّٚ ِه  فى َىًسي ٍٙ كىّىٍر َكى ٞي٢اٍ ٗىؾي ًٚ ف ييٍؤ
ى
ىي٢فى أ ٛى ذىٍك ػى

ى
ىي  أ ٛى ىٍط ٢فى ي

ٟي  ىسَِّي٢ٝى ٙ  حيي ِّّ ثي ـى ا ى ٢فى  ٓكى ٛي ٍٙ يىٍى٘ى ٘ي٢قي كى٠ي ْى ة عى ٚى  .[31]افٌؼرة:  ♂ًٜٚ بىٍىًر 

وبؼ ذـرهو لأنؼؾ فؽؿ  ً  :بعض تػوشر اِيي اف

ؼف:  شابـ ـثر»ؿوـ ا؟موف احلوؾظ  ٮؿي »مؼو كص  ٞي ٕى  ػ حى ىيػ٢فى ▬/ ػ  ةلى ػػتى ٛى ذىٍك ػى
ى
ػة ♂أ ٭ى حي

ى
 أ

ٍؤ٦ً٪يٮفى  فٍ ▬ ال٧ٍي
ى
ٞي٢ا أ ًٚ ٍٙ  ييٍؤ مٍ  ،♂ٗىؾي

ى
ةدي / أ ٞى ٍ٪ ٥ٍ  حى ًح، ٣ىكي ٔى ة ُن ءً  ثًة٣ الى ؤي ٍؿٝىحي  ٬ى ًٛ ة٣نحي  ا٣ٍ ٌن  ٨٦ًى  ال

ي٨ى  احٍلى٭يٮًد، ً
ؽى  اَّلن ة٬ى ٥ٍ  مى ىحل٪ىةًت  اآٍليىةًت  ٨٦ًى  آثىةؤي٬ي ٍَ ة ا كقي، ٦ى ؽي ة٬ى ػٍخ  ثي٥ن  مى ٥ٍ  ٝىكى  ٦ًػ٨ٍ  ٝي٤يػٮبي٭ي

ؽً  ٍٕ ٟى  َى ً ل فى  كىّىرٍ ▬ ذى ِه  َكى ٍٙ  َىًسي ١ي ٍٞ ىي٢فى  ًٚ ٛى ىٍط ـى  ي ً  ٓكى  ّ ٙ   ا ٟي  ثي ىسَِّي٢ٝى مٍ  ،♂حيي
ى
يٮ٩ى٫ي / أ ل كن

ى
ذىأ ى  حى  ىلعى

 ً ٍ ًكي٫٤ًً  دى
ٍ
ٍٜ ▬ دىأ ة بىٍىرً  ًٚ ٘ي٢قي  ٚى ْى مٍ  ،♂عى

ى
ى  ٚىً٭٧يٮقي / أ ٓى  اٍلى٤ًينػحً  ىلعى ػ ٦ى ا كى ػؾى ٮ٩ىػ٫ي  ٬ى ٛي ىة٣ى ى  ُيي  ىلعى

ٍٙ ▬ ثىًى ى و  ٢فى  كى٠ي ٛي ٥ٍ  ♂يىٍى٘ى ٭ي جن
ى
بيٮفى  أ ًُ ٍ ة خي جيٮا ًذي٧ى ٫ًٍ  ذى٬ى ٫ً  ٨٦ًٍ  إحًلى ًٛ ًٍؿي ًكي٫٤ًً  حتى

ٍ
دىأ  .(4)«كى

ؼف:   شافٌغقن»ا؟مؼوف  ي »ؿؼوـ مؼو كص  ىيػ٢فى ▬/  ٝىػٍٮلي ٛى ذىٍك ػى
ى
، ♂أ ػٮفى ٍصي رتى ذى

ى
 ييًؿيػؽي  أ

                                      
 .(143: )، ص(1) ، ج)تػًر افٌغقن( «ؿ افتـزيؾ ِف تػًر افؼرآقؼمعوف»ـه(: 111  قل افًـي أبق  ؿد احلًغ افٌغقن )ت ((1

لن»ـه(: 1314 ت ؿد متق  افشعرالن ) ((4 ضر( «تػًر افشعرا  .(315: )، ص(1) ، ج)اخلقا

ق افعظقؿتػًر »ـه(: 333 أبق افػداء إشهظقؾ بـ ـثر افؼرر )ت ((4  .(413: )، ص(1) ، ج«افؼرآ
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ا ؽن ى٧ن ةثى٫ي، مي ٍوعى
ى
فٍ ▬ كىأ

ى
ٞي٢ا أ ًٚ ٍٙ  ييٍؤ ة احٍلى٭يٮدي  يىؽٝك٥ ♂ٗىؾي ٥ٍ  ث٧ًى ٍػرًبيكجى٭ي  كىّىػرٍ ▬ ثًػ٫ً، ختي

ٍٙ  ِه َىًسي َكفى  ١ي ٍٞ ىي٢فى  ًٚ ٛى ىٍط ـى  ي ً  ٓكى  ّ يًن  ،♂ا ٍٕ ٙ  ▬ اتلنٍٮرىا ى،/ حى ٟي  ثي ىسَِّي٢ٝى يكفى  ♂حيي ٘ى ل ة حي ة ٦ى  ًذي٭ى
، ٨٦ًى  ـً ٍظَكى

ى
ٍٜ ▬ اأٍل ة بىٍىرً  ًٚ ٘ي٢قي  ٚى ْى يكا ♂عى ة دى ن ٧ى ٧٤ًيٮقي ٠ى حى  ٔى ٛى ؽو  ًو ى٧ن آيىحً  ،☺ مي  الؿنٍص٥ً، كى
▬ ٍٙ ٢فى  كى٠ي ٛي ٥ٍ  ♂يىٍى٘ى ٭ي جن

ى
 .(1)«ًذثيٮفى اكى  أ

ً  خ  لكً   :ؼطتغوبؼي ِف كً ؾص اِيوت اف

ي اّلػ:  .هٌوققراة لا؟كجقؾ ـوكً فنأحٌور لافر  ظ افت  ػَ حٌ  ًمفؿ 

يهٌوق ؾشؾقا ِف اّحٌور لافر   افثوكقي:  .قراة لا؟كجقؾظ افت  ػَ حٌ  ًمفؿ 

ؼؼؿ 6ؾؼؼقه ؿؾتؼؼف ادًؼؼقحقققؽ ؽٍ لحتؼؼك ُ يًشؼؼ  اِيؼؼوت ق ـؼؼؾ  شرؾضؼؼقؼؼؼؼؼ  لـعؼؼودتؿؼؼؼؼؼ  ّن 

كقؼؼي ؼؼ افؼرآ  ً ؼؼ 6وبؼياف اِيؼؼوت شؼؼتخرج هلؼؼؿ ادعؼؼوين ادضؼؼؿقكي ِف شلؽ رآق، فؼؼذفو مؼؼـ افًؼؼؼّن 

  ً س، فـقو   هلؿ أق   وبؼي مـاف يكصقص افؽتوب ادًؼد  ـ  قراة ـوكًؼ مً ظ افت ؼػَ حٌ  ًمفؿ  ؾؼي ق

 فنأحٌور، لؿد ؾشؾقا ِف حػظفو.

ة ٠ي  ف؛إًذ»(: 4، 1 /4 رشؼوفي رلمقؼي)ِف  ٢ًدمِّ ٚى ٖي ايٍلى١ي ـٍ ًذىةًف؟ ,٢ى َى
ٍ
هي اْل ٍُ ٢ى نى ة ٠ي ٚى ٍك 

ى
 أ

 ! ٟو ِّ كىٍج ى ّكي سًيه ىلعى
الن ٔى ك 

ى
ة أ  ٚ
ى
٢ٍّىاًؿ اهللً  أ

ى
ى أ ٞي٢ا ىلعى ًٚ ٍؤ ٙي اٍضذي ١ي ن 

ى
 .شَىؤل

ؼؿ ال ظؾؼقفؿ ،لمؼـ أؾضؼوهلؿش، ؾ افقفؼقدنَض ؾي »تذـر  قصًص افـ   ؼ ،لكٌعي ف أشؼتلمـفؿ إك 

فف. مجوت ادًختؾػي فؾـ ص كجد اِِت:مـ خ ـ اُل ظذ أؿقا  ض  ع ظذ افس 

هلة ّكِّ  ٜٚ ٔجية ِه»*   [.افقًقظقي] شاهلل ٓكـ ىلع ااذ٢ٞٛا أٝ ١ٙ كجٟ, كأك 
هلة مجيه ٜٚ ٔسي»*   .[ادشسـي افعربقي] شأ٢ّاَل ىلع ايل٢١د ااذٜٛ اهلل أف   ال٢ج٢ق, كأك 
١ة اجل١ةت, مجيه ٜٚ ٔسي إٟٝ»*   ٛ  ثػي أٚةٝػح كيًؿػىىخ اهلل أّػ٢اؿ أف   َىػبلن  كأ٠
 [.احلقوة] شأيري١ٙ

                                      
ق»ـه(: 111  قل افًـي أبق  ؿد احلًغ افٌغقن )ت ((1  .(141: )، ص(1) ، ج)تػًر افٌغقن( «معومل افتـزيؾ ِف تػًر افؼرآ
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ص   ف:  شودرس يعؼقب مؾطلت»افًؼؿ  ؟ شاضذؤ٢ٞٚا»٦ة ٦ٕين/ »يؼقـ ِف تػًرك مو كص 

ػٓ ثػني أيػؽي٭٥)الَشيٕح(  ةَٮساجلن  ٦ٕ٪ة٬ة أفن   ،هلػٙ ّيٛػح الل صٕػ٢ ألفن  ؛ٝػؽ كًي
 
ي
إذ  ؛ًػؽ٥٬ ٬ػؾا يٞػي٥ مػ١ٮل. ثٞٮل ٚٞةء ىلع أ٢ّاَل اٗت ٝشٗخ ٜٚ ٢َؽَأّة١ٚٙ أ

 .(1)«٥ٗ ٨٦ املـاية ا٣ي كي٬جخ هل٥ثةلؿن  ،ي٭ؽؼ إل إّ٭ةر ٩كؿا٩٭٥ ل٢ٌٛ٤

 ،لتػوشؼؼرك ،افقؼقف ادًؼؼقحقغس افتؼل بؼؼغ أجؼدن ؼؼؼد  قص افؽتؼوب ادً ًصؼؼهؼو هؼل كً  6قإذ

ـ   ي د ظذ أق  تم ؼػَ حٌ  ًمفؿ  ـ  يؼوت رآق ِف اِد ظؾقؼف افًؼؼظ أؿقاـ ال ـوكً فؾقفؼقد، لهؼذا مؼو أ

و.  افتل ظروـوهو شوبؼه

ُه  رشؼؾغ، هؾ افقفقد افذيـ ؿتؾقا اّنٌقوء لادً : ِف ؽويي ادـطؼقي لفـو هـو أق كًلـ شما

هؼؼؾ شقصؼؼعى ظؾؼؼقفؿ حتريؼؼػ  ؟!افؼؼذيـ ؿتؾؼؼقهؿ رشؼؼؾغؾؼؼقا رشؼؼوُت اّنٌقؼؼوء لادً ر  فؼؼـ ًي 

 بعدمو ؿتؾقهؿ؟!تفؿ رشوف

س  ـ  افؽتوب ادًؼد  يىة »(: 43 /44إكجقؾ مت ك ؾػل ) نٌقوء،افقفقد ؿتؾي اّ د ظذ أق  يم
ة ١ٍى ً٘يى إيًلى سٍضى ٛي ٍ رىامًجىحى ال ٍٝبًيىةءً كى

ى
ٙي يىة ّىةدً٘ىحى األ ً٘ي كريعى

ي
ٙي يىة أ ً٘ي كريعى

ي
 .شأ

َىِكي  ▬: ؼؼؼؼؼؼ تعؼوػؼؼؼؼؼ ادعـؼك كػًؼف مقجؼقد ِف ؿقفؼؼف 
ى
ػػة الى أ ٛى ً  ث

ػػ٢ؿه ٍٙ رىضي ػػةءؽي ػػة جى ظى١ٍػػ٢ىل  ٛى
 ٍٙ ظي ٍ بى ٍٕ ٙي اٍضذى ؾي طي ُي ٝ

ى
ْن أ ًسي ُى ْن  ةػى ٍٙ كىَىًسي ٍبذي ز  ذي٘ي٢فى  ةٔى ٍْ  .[43افٌؼرة: ] ♂ظى

و ِف افت    به ؾقفو! لشـتػوج♠،  قراة احلوفقي ادـًقبي دقشكدظقكو كؼرأ أجضه

ؾ ـتوبي افت   ،♠ مقشك كجد أق   ؿ  ـي ؼأأظطوهؼو فؾقفؼقد لهؼق يعؾؼؿ  ،قراةبعدمو  ؿ ن 

ٍ  ،شقزيغقق ليػًدلق  !ٍب افر   ا حتك يغقظق ،هيؿبلظهـ أجد لشقعؿؾقق افؼ 

و ِف  ؼؼؼ  43 /41 شػر افتثـقي)كؼرأ معه ًزقً »(: 45ؼ ةًت ٠ى ٛى ً ٢سى ًٔذىةثىحى ُكى ٖ مي  ٛ ٔى ة  ٚى ٍٞرى َىًى
ةال ٢ٍرىاةً يًف  ةًم١ى ٛى ةبو إىًل ظى

: ,ًٔذى ١ٍػًر الػس بِّ ةًمًِل دىةثي٢ًت عى ٢سى البلكًيِّيى حى سى مي مى
ى
كا » أ ػزي دي

١ًٍر الػس بِّ ٠ى  ًٔذىةبى ال ٢ٍرىاةً  ٢قي ًِبىةًًٝت دىةثي٢ًت عى ىي ا كىؿى ػة٠ًرن زى ٞىػةؾى عى ػ٢فى ٠ي ٕي ٍٙ يًلى ػ  اإًل١ًؾي
                                      

فغ»تودرس يعؼقب مؾطل:  ((1 يس بقفس إػ أهؾ رلمقي، اّنٌو رليس، «مـ تػًر لتلم  ت اِبوء اّل   .(22: )ص، رشوفي افؼد 
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 ٍٙ ٍ٘يؾي  ِّ  ؛وى
ى
. أل ٘جىحى ٙي الؽ  رًّىةثىؾي ٍٙ كى س دىؽي ٛى رًؼه ظى ٝىة اعى

ى
ٙي  أ ػ ٚىىىؾي ي  ٝىػة بىٍىػري يحى

ى
ػ٢ىذىا كىأ ٠ي

ٍٙ ثًػةلى  ػ ٢فى الػس ب  َىؾى ةكًمي
ْى ٍٙ ظي ظي ـى ّىٍر رًصٍ ػ٢ًٍت!ايلى٢ٍ ػيي٢ًخ  سًمِّ بىٍىػرى مى ػ٢ا إً   ّكي عي امًٍجىىي

ةًت  ٛى ً ًزقً الِكى ٍٙ ث١ًى ًًٚى١ً ة طى ِى يًف مى ًٍٝك
ى
ٍٙ أل سىَىةءىؽي ٍٙ كىوي ٍضجىةًقؾي

ى
ةءى أ ٛى ػ ًٙ الط  ٘ػٍي١ً ٍعػ١ًرى وى

ي
كىأ

ٍرضى 
ى
ًِ  ؛كىاأل ًسيػػ ًٜ اٗك  ػػ

ػػ٢فى وى ٌي دىًشي كفى كى ًطػػري ٍُ ػػ٢ًٍت ظى ٍٙ بىٍىػػرى مى ػػ ٝ ؾي
ى
رًؼه أ  ِّ اعى

ى
ًِم  أل ا

 ًٟ ً ٍٙ ث ٍيذيؾي ٍكؼى
ى
ػّت   أ ـى الس بِّ حى ة ٚى

ى
٘ي٢فى الْش   أ ٛى ٍٙ ظىٍى ٝ ؾي

ى
ـً أل ي ة

ى
ٙي الْش   يًف آًدًس األ ييًؽيجيؾي كى

 ٍٙ يًٍريؾي
ى
ةًؿ أ ٛى ٍع

ى
٢قي ثًأ ًٌيني  .«دي

ؼؼؼؼُهقؼؼؼؼي، ؾفؼؼؼؼل تً قص ِف ؽويؼؼؼؼي اًّصؼؼؼؼهؼؼؼؼذك افـ   ـ  افًؼؼؼؼوبؼ  ؼؼؼؼؼوطافـ  لرآق، افًؼؼؼؼؼ كجؼؼؼؼد ِفد مؼؼؼؼو م

ؼـؼو كً ن  بل فؿـؼو أحؼؼدو  يت  لحتؼك ُ ذـرهؼو.  ً ؼؼص ر مؼؼـ ظـؼد أنػًؼـو، ؼػ تعؼوفقا كؼؼؼرأ مؼو يؼقفؼف افًؼؿ 

ؼوبؼي:  شكققس ؾؽرنقأنط»  ً يٕح( ٮظةف )لٮظة الَشن ال٤ن  ٩ٛ٭٥ أفن »ِف تػًر افـ ًصقص اف
ي  ك٩ٛ٭٥ أفن  ،ةثٮتاتلن  داػ٢ اك٩ة يف أك  ،ةثٮتة داػ٢ اتلن اكف حيذِٛ ث٭ة إ٦ن   ٮراكؼح اتلن ن
ثيخ  ٭٥ كصؽكا قٛؿ الَشيٕح يف( ٩ٛ٭٥ أ٩ن 11 /1٢َ0ةثٮت ك٨٦ )ةكر ل٤ذن دلي  ٪ؽكؽو يف
َي  كصؽكق يف ةٚ٘ةَن  ،ٌ  الؿن  ًٞ و٪ؽكؽ   .(1)«ةكر تلةثٮت ا٣ٕ٭ؽدلي  ٢ٌ كذ

ؼؼؼؼؼأبعؼؼؼؼؼؼدمو  ،♠ مقشؼؼؼؼؼك  ،أظطوهؼؼؼؼؼؼو فؾقفؼؼؼؼؼؼقد فؽؼؼؼؼؼؼل يػظقهؼؼؼؼؼؼو ،قراةـؿؼؼؼؼؼؼؾ ـتوبؼؼؼؼؼؼي افت 

ؼؼؾ ؼؼيألـؼؼؾ   ال أق  يعـؼل  وبقت أل بجوكٌؼؼف، لهؼؼذاقوؼعقهو داخؼؼؾ افت  ؼؼَػؼؼحٌ  ًمفؿ  قراة ظ افت 

سؼؼؼؼؼؼ  ♠ مقشؼؼؼك فنأحٌؼؼؼور، لكجؼؼؼد أق   ؼؼؼـؼؼؼوق مً ؼؼؼؼؼؼ  حًؼؼؼى افؽتؼؼؼوب ادًؼؼؼؼد  ـ   ـ أق  ٌمؼؼؼ اده تل

 .شقزيغقق ليػًدلق ليضقعقق هذك اّموكي ،دا هه  ٍب افقفقد افذيـ يؼومقق افر  

٘»ُحظ ؿقفف هلؿ:  ٙي الؽ  رًّىةثىؾي ٍٙ كى س دىؽي ٛى رًؼه ظى ٝىة اعى
ى
 ِّ أ
ى
ي أل ٝىػة بىٍىػري يحى

ى
٢ىذىا كىأ . ٠ي جىحى

٢ًٍت! ٍٙ ثًةلىسًمِّ بىٍىرى مى ٢فى الس ب  َىؾى ةكًمي
ْى ٍٙ ظي ظي ـى ّىٍر رًصٍ ٙي ايلى٢ٍ  .شٚىىىؾي

لفؼـ يًؼتطقعقا  ،ظ مؼو ألحؼوهؿ بؼفَػؼفقفؼقد فؼـ يًؼتطقعقا حٌ ا ق  إ ،ؼؼيـتفؼك افث  بؾ ؿوـ بؿً 

                                      
ؼؼص أنطقكقؼؼقس ؾؽؼؼرن: ( (1 س»افًؼؿ  وفؼؼؼي، ص«تػًؼؼؼر افؽتؼؼؼوب ادًؼؼؼد  ًؼؼقدة افعؼؼذراء بوفػج  ًؼؼؼي اف : ، افعفؼؼد افؼؼؼؼديؿ، شؼؼػر افت ثـقؼؼي، ــق

(112). 
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ٍٙ بىىٍ »: ظ هؼذك اّموكؼيَػؼحٌ   ٝ ؾي

ى
رًؼه أ  ِّ اعى

ى
ًِ أل ًسيػ ًٜ اٗك  ػ

ػ٢فى وى ٌي دىًشي كفى كى ًطري ٍُ ٢ًٍت ظى رى مى
ـى الس بِّ  ة ٚى

ى
٘ي٢فى الْش   أ ٛى ٍٙ ظىٍى ٝ ؾي

ى
ـً أل ي ة

ى
ٙي الْش   يًف آًدًس األ ييًؽيجيؾي ًٟ كى ً ٍٙ ث ٍيذيؾي ٍكؼى

ى
ًِم أ ا

 ٍٙ يًٍريؾي
ى
ةًؿ أ ٛى ٍع

ى
٢قي ثًأ ًٌيني ّت  دي  ش.حى

ف قي افتؼل مل يًؼتطقعقا اُلهؼل افقحؼ ،فؾقفؼقد♠  كؼرأ لحقي مقشؼكتعوفقا  فتؼزا

ًٟ »(: 4 /3 ثـقيشػر افت  )ِف   و. ً ٍٙ ث كًؼيؾي
ي
ٝىة أ
ى
ًِم أ ـً ا كا ىلعى الٔكى ٢ا  ,ال دىًشيري ؽي ِّْ ٞى ال ظي كى

ٟي  ٍٞ ة ,ًٚ ٍٙ ث١ًى كًؼيؾي
ي
ٝىة أ
ى
ٙي اًٗت أ ةيىة الس بِّ إًل١ًؾي ٢ا كىؼى ني ُى  .شًلىٍح

كاٍ ▬ ظؼـ افقفؼقد: ؼؼؼؼؼتٌؼورؿ لتعؼوػ  ؼؼؼؼؼوركي بؼقـ ال ؼطي ِف ادً لكختؿ هذك افـ   ري ػة ّىػرى ٚى كى
ًم   ِ ًٕذىةبى ا ؿى اٍٗ ٝشى

ى
ٍٜ أ ٚى  ٍٖ ءو ّي ٍ ٜ َشى ِّٚ و 

ىْشى ى ب ّ  ىلعى ؿى ا ٝشى
ى
ة أ ٚى ي٢اٍ  ِ  ّىٍررًقً إًٍذ ّىةل ّ  حى ًٟ ا ً ةء ث جى

ٞ ةًس  اٝي٢رن  مي٢سى  ل ِّٗ٘ رن ُي  كى٠ي ٍ ُتي ة كى كنى١ى ٟي ّىسىاًقحصى ظيٍجري ٘ي٢ٝى ٍىى سًين ُتى ٔى  .[51اّنعوف: ]♂ ا٢فى 
ف:  شافٌغقن»ا؟موف  ٟي ▬]ؿوـ مو كص  ٘ي٢ٝى ٍىى كٝى١ة ّىساًقحصى  ُتى ٢فى  ظيٍجري ُي ٍ ُتي سًين  كى مٍ  ،♂أى

ى
 /أ

٪٫ٍي  دىٍكذيجيٮفى  ٚىةدًؿى  خى ذيجنة دى كي حن  كى ٕى ُن ٞى ة▬ ٦ي كنى١ى مٍ  ،♂ظيٍجري
ى
كفى / أ جٍؽي ػة تي جيػٮفى  ٦ى ً ػ٢فى ▬ حتي ُي ٍ ُتي  كى

سًينا ٍٕ  ٨٦ًٍ  ♂ٔى ؽو  ًخ جى ى٧ن  .(1)«الؿنص٥ كآيح ☺ مي

ؼف: ش ؿؼد ضـطؼولن»افشؼقخ  ؼوبؼ، ؿؼؼوـ مؼو كص   ً  مجػػٓ/ ا٣ٞػػؿاَحف»، صؼقخ اّزهؼر اف
 أ٩ػـل اَّلم ال١ذػة  ٬ؾا ت٤ٕٮف/ أم. كحنٮق كرؽ ٨٦ ٚي٫ ييكذت ٦ة ك٬ٮ ًٝؿَةس،

ٝػح، ١َذٮبح ةأكراٝن  ل٤٪ةس ك٬ؽايح ا٩ٮرن  الل ٛؿن ٪ػٮا ٦ي  ديؿيػؽكف ٦ػة إّ٭ػةر ٦ػ٨ تلذ١٧ن
ػت ىلع ٦٪٭ة ال١س  إػٛةء ك٨٦ ٦٪٭ة، إّ٭ةرق كى ٛيٮقػك٥ ٤ٔػيك٥ دي٤٧يػ٫ ٦ػة ظى  جي

ٞي٧ح،  .(4)«األزي٧ح كم٭ٮادك٥ الكن

 

 

                                      
قؼمعوف»ـه(: 111 قل افًـي أبق  ؿد احلًغ افٌغقن )ت ((1  .(134: )، ص(4) ، ج)تػًر افٌغقن( «ؿ افتـزيؾ ِف تػًر افؼرآ

ق افؽريؿ»د شقد ضـطولن:  ؿ ((4  .(142: )، ص(1) ، ج«افتػًر افقشقط فؾؼرآ
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 هؾ حرؽ افقفقد ـتٌفؿ ؟! *

ـً تلـه ظقد ـ   ادًقحقغؾهء ى ظً تً ؽؿ، شلحي فؽؿ مـ  ؼوبؼ  د هذك احلؼقؼيمو يم  ً اف

ـً افقفقد ـوكقا يذؾقق مٌ  أق   لهل ذـرهو،  .ؿ مو ُ يؾق هلؿٌفتً ـ 

 :ادرجع اّلـ* 

ظؼـ ، أحؼد ـٌؼور آبؼوء افؽـقًؼي ِف افؼؼرق اخلؼومس، شيقحـو ذهٌؼل افػؼؿ»افؼديس  ـ ف

 افقفقد:

"For many of the prophetic writings have been lost, For 

being negligent, and continually falling into ungodliness, 
some they suffered to perish, others they themselves burnt up 

and cut to pieces"[1]. 

ؼؼؼ  ؼ مجيؼ شي، و ـوكً ًمفؿؾي،ّن   6تدي ؼٌ ـ ـتوبوت اّنٌقوء ؿد ؾً افؽثر مٌ » :افس   لمل تعد ًمؼد 

 .«عقهوؿ أحرؿقهو بلنػًفؿ لؿط  هً لافٌعض اّخر  ،ؾٌعض افؽتوبوت ًأهؾؽً

 :ادرجع افثوين* 

ا ـوق مً افذن لأحد ـٌور رجوـ افؽـقًي ِف افؼرق افثوفٌ،  ش،كقسألرجيو»مي افع    ديره

ف:  ددرشي ا؟شؽـدريي ية  ثٕي األقٛةر احلٮ٩ة٩يح ة قجت دً أ٦ن »اف هقتقي، ؿوـ مو كص 
ى  جػذ١ٙ يف إدُػةء ّكٌ  ،ل احل٭ٮد٨٦ ا٣ٕ٭ؽ ا٣ٞؽي٥ ا٣ٕربم دلى  ٚػة يٛػٌص  َيجػه إىل ًر

 .(4)«٢د١ٙيي ؤضةء٠ٙ كعي ري 

ُ  مل يتعف   ؼؼؼؼتٌورؿ لتعوػ  ؼؼؼؼال  دكو ظذ أق  ـ  لهو كحـ ؿد أ ق افؽريؿ مـ آ رظ افؼً ػَ  بحٌ د إ

يحريػ، لألـؾ افت    لمل يـجحو . ،هٌوققراة لا؟كجقؾ فنأحٌور لافر  ظ افت  ػَ حٌ  ًمفؿ 

                                      
(1) NPNF1-10. St. Chrysostom: Homilies on the Gospel of Saint Matthew, Homily IX, Matt. 

II. 16. http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf110.iii.IX.html  

 .(13: )، دار جمؾي مرؿس، ص«افعفد افؼديؿ ـه ظرؾتف ــقًي ا؟شؽـدريي»ًرهٌوق دير أنٌو مؼور:  ((4

http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf110.iii.IX.html
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 ق افؽؼؼؼريؿ ُآ رافًؼؼؼ ّق   6رآق افؽؼؼريؿظؼؼؼذ حتريؼؼػ افًؼؼؼ مؼؼـ ادًؼؼتحقؾ أق يؼؼؼدر أحؼؼدو 

ؼؼحـو شؼؼوبؼه كؼؾؼؼف ظؼؼذ ُمطقضؼؼوت ؾؼؼؼط يعتؿؼؼد ِف ؼؼف ِف اّشؼؼوس يعتؿؼؼد  ، بؼؼؾو، ـؼؼه لو  إك 

ؼًطقر،   ً ؼًدلر لفؼقس اف ؼػفقي، ظؼذ افص  ف مؼـ ذفؼؽ ّن ؼِف حػظف لكؼؾف ظؼذ ادصؼودر افش 

ؼؼؼؼ  ً ا حتريؼؼؼؼػ ادخطقضؼؼؼؼوت، لفؽؼؼؼؼـ مؼؼؼؼـ ادً اف ًؼؼؼؼتحقؾ حتريؼؼؼؼػ احلػؼؼؼؼظ افؼؼؼؼذن ِف فؾ جؼؼؼؼده

 .لردً افص  

تر»ؽؼؼريؿ ًكؼؼؼؾ إفقـؼؼو بؼؼؼ بو؟وؼؼوؾي إػ أق  افًؼؼؼرآق اف ؼؼقا )جمؿقظؼؼي  لهؼؼق: كؼؼؼؾ مجؼؼع، شافت 

ػوؿفؿ(  تحقؾيًبحقٌ  ،ظـ مجع ـٌرة مـ افـ وس(  .افؽذب ظذتقاضمهؿ )ات 

ؼؼ ؼؼؼو ـتؼؼؼوب ادأم  ؼؼف يعتؿؼؼؼد أشوشه ًيعتؿؼؼؼد ِف كؼؾؼؼؼف  خطقضؼؼؼوت، لُظؼؼذ اد وًؼؼؼقحقغ، ؾنك 

ؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼخ اّحؼؼؼؼؼؼؼؼؾقي بو؟وؼؼؼؼؼؼؼؼوؾي إػ أق  ادًؼؼؼؼؼؼؼؼقحقغ ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼدلا  لر،دً ظؼؼؼؼؼؼؼؼذ احلػؼؼؼؼؼؼؼؼظ ِف افص  ًي افـ 

ؼؼؼؼحـو شؼؼؼؼوبؼه  شؼؼؼؼي، ـؼؼؼؼه لو  ، م ؼؼؼؼو يعـؼؼؼؼل ِف افـ فويؼؼؼؼي أن ؼؼؼؼف إذا مؼؼؼؼو تؼؼؼؼٍؿ حتريؼؼؼؼػ وفؽتوبؼؼؼؼوتؿ ادًؼد 

 ُمطقضوت افؽتوب، ؾؼد تٍؿ حتريػ كٍص افؽتوب!

 ادًقحقغ بودًؿق زات افتل كجدهو ِف افؼرآق افؽريؿ؟!ز ـتوب هؾ تق  

س ِف زمـ مجع هؾ تؿٍ   ؟!♠ادًق   أشػور افؽتوب ادًؼد 

ؼؼؼؼـ اف كحؼؼؼـ كعؾؼؼؼؼؿ أن ؼؼؼف بو؟وؼؼؼؼوؾي إػ ًؾؼؼؼؼداق ؼؼؼؼف  خًي ُ اّحؼؼؼؾقي فنأشؼؼؼؼػور افؽتوبقؼؼؼي، ؾنك 

! لحتؼؼك فؼؼق ظؼؼـ طفؼؼر ؿؾؼؼى يػؼؼظ ـتوبؼؼفمًؼؼقحل أل هيؼؼقدن ظؼؼذ طفؼؼر اّرض  يقجؼؼد

ؿؼؼؼؼوت ـثؼؼؼؼرة جؼؼؼؼده  ؼؼؼؼف شؼؼؼؼقجد أمؼؼؼؼوف ًمعق  س ؾنك   احؼؼؼؼولـ أحؼؼؼؼدهؿ أق يػؼؼؼؼظ افؽتؼؼؼؼوب ادًؼؼؼؼؼد 

ا: ًٚ   حسيٍير إمَكٝيح ال  ٜ حى اعرشن
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س!تمد ن ِف افـ فويي إػ ا  شتحوفي حػظ افؽتوب ادًؼد 

لُ يًؼعـل ، سؼؼد  ق افؽؼريؿ لافؽتؼوب ادً آ رؼوركؼي بؼغ افًؼؼأنقـؼو ادً  كؽؼقق ؿؼد بذفؽ

ُ  بعؼؼد اُكتفؼؼوء مؼؼـ هؼؼذا افػي   أق أؿؼؼقـ: احلؿؼؼد ل ظؼؼذ كعؿؼؼي ا؟شؼؼ ف، احلؿؼؼد ل صؼؼؾ إ

 رآق، لهدم ال اجلؿقع.ظذ كعؿي افؼً 

 :صؾخ  ادً * 

س ؼؼؼؼد  افؽتؼؼؼوب ادً  أق   ادًؼؼؼقحقغ، ؾؼؼؼهءلمؼؼؼـ ـؼؼؼ ف ظً  ،ًؼؼؼقحقيأثٌتـؼؼؼو مؼؼؼـ ادراجؼؼؼع اد

 .ض ؾِف ذفؽ ظذ ا؟ لُ صٍؽ  ،ؽ حتريػ ـومؾ صومؾر  ً  

ؼؼؼؼؼؼؼ 6ادًؼؼؼؼؼؼؼقحقغهؼؼؼؼؼؼؼذك ادراجؼؼؼؼؼؼؼع ُ يعؾؿفؼؼؼؼؼؼؼو افؽثؼؼؼؼؼؼؼر مؼؼؼؼؼؼؼـ  ؼؼؼؼؼؼؼّن  قق بدراشؼؼؼؼؼؼؼي ؿ ُ هيتؿ 

 حًتؼؼولـ افؽـقًؼؼي جوهؼؼدةلمؼؼو يؼؼؼرألق ادراجؼؼع افعؾؿقؼؼي اّـوديؿقؼؼي،  ا، لكؼؼودره ظؼو ؼؼدهؿ

ؼؼ تِّصؼؼؽأق  ؼؼ ،لادصؼؼويػ ،وؾيـؼؼؾ اهؼؼتهمفؿ إػ رحؼؼ ت افؽش  ًٍ  ،ـقهت لادًؼؼورحلاف

ي ظؼو ؼؼؼؼدهؿ لمصؼؼؼؼودرهؿ،  حتؼؼؼؼك تؾفؼؼؼؼقفؿ ظؼؼؼؼـ ،لمؼؼؼؼو إػ ذفؼؼؼؼؽ لُ أق يٌحثؼؼؼؼقا ِف حؼؼؼؼح 

  ُ لَتؾؼؼق مؼؼـ  ،لحوكقؼوتراشؼي افتؼؼل تعتؿؼد ظؼؼذ افر   بعؼض احلؾؼؼؼوت افد  تؼؼقؿ افؽـقًؼؼي إ

 !ِف إيهكف أحدو  ٍؽ  يًش حتك ُ ،ر افعؼعػؽ  ر لافت  دب  افت  

ف كؼؼؼؼؼؾ إفقـؼؼؼؼو ظؼؼؼؼـ ّن ؼؼؼؼ ف،مًؼؼؼتحقؾ حتريػؼؼؼؼ افؽؼؼؼؼريؿ رآقافًؼؼؼؼؼ أق   لظؼؼؼؼؼ ه  ـؼؼؼه أثٌتـؼؼؼؼو كؼؼؼؼؼ ه 

ًطقر، قاترضريؼ افت    ً ًدلر لاف رآق.ؾوحلؿد ل ظذ كعؿي ا؟ش ف لكعؿي افؼً ، ِف افص 
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ة٠ًر ى  عى سآف ٍُلحً  ىلعى ْي  .الٕسيٙ اٗ

س الٕذةب حسيٍ ىلع ع٢ا٠ر ٛيْر   .ال

س َح ؼبلد١ٙ حّت    !حمي
 !ثُٞطٓ ال حسيٍ أتغٍ
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ؼؼهً  ؼؼ افؽؼؼريؿ رآقافًؼؼؼ هد افتؼؼل تثٌؼؼً أق  قا ـؼؼوؿ م ؼؼوت افش  ًٍ  حريؼؼػ بؼؼلن  ف افت  مل لفؼؼـ يؿ

ى ًتؼؼؼؼؼـً  ؾؾؼؼؼؼؼق أحرؿـؼؼؼؼؼو ـؼؼؼؼؼٍؾ لمـفؼؼؼؼؼو ضريؼؼؼؼؼؼي كؼؼؼؼؼؼؾ افؼؼؼؼؼؼرآق افؽؼؼؼؼؼريؿ،  مؼؼؼؼؼـ اّصؼؼؼؼؼؽوـ، صؼؼؼؼؼؽؾى 

ؼؼؼؼؼ ـؼؼؼؼؼوؿؽـاّرض، ؾقً   ً افؽؼؼؼؼؼريؿ مؼؼؼؼؼـ خؼؼؼؼؼ ـ  رآقافًؼؼؼؼؼؼ كؼؼؼؼؼٍص  ـتوبؼؼؼؼؼيإظؼؼؼؼؼودة  قفيفً بؿـتفؼؼؼؼؼك اف

ًدلر،   .ة أخرمى ؾؾـ تعقد مر  تً و بوؿل افؽً أم  ادحػقظ ِف افص 

ا؟جؼؼؼؼؼوزات افتؼؼؼؼؼل يصؼؼؼؼؼؾ ظؾقفؼؼؼؼؼؼو حػظؼؼؼؼؼي افؼؼؼؼؼؼرآق افؽؼؼؼؼؼؼريؿ مؼؼؼؼؼـ صؼؼؼؼؼقاهد حػؼؼؼؼؼؼظ ال 

ء لتعؾؼؼؼؼؼقؿ افـؼؼؼؼوس افؼؼؼؼؼؼرآق  لا؟جؼؼؼؼوزة ظٌؼؼؼؼؼورة ظؼؼؼؼـ:فؾؼؼؼؼؼرآق افؽؼؼؼؼؼريؿ!  أخؼؼؼؼؼذ ا؟ذق بؼؼؼؼنؿرا

ظؼؼؼؽ لظؾ ؿؼؼؼؽ افؼؼؼؼرآق افؽؼؼؼؼريؿ، لهؼؼؼذا افشؼؼؼقخ بؼؼؼؼدلرك  افؽؼؼؼريؿ مؼؼؼـ صؼؼؼقخؽ افؼؼؼؼذن حػ 

ُه   .☺ افـٌل إػ أخذ إجوزة مـ صقخف افذن ظؾ ؿف، لهؽذا لحق

ُه  ء دلفؼؼؼؼؼي أحؼؼؼؼد ًؿؼؼؼؼؼر   شمشؼؼؼؼورن راصؼؼؼؼؼد افعػؼؼؼؼؼود»بوفؼؼؼؼؼؼورئ  لشؼؼؼؼلةرب فؽؼؼؼؼؼؿ مثؼؼؼؼو ا

فقؼؼؼؼؼؼد ظؼؼؼؼؼؼوف  افؽقيؼؼؼؼؼؼً، ؼؼؼؼؼؼ 44 يٌؾؼؼؼؼؼؼغ مؼؼؼؼؼؼـ افعؿؼؼؼؼؼؼرف، 1532مقا رآق لؿؼؼؼؼؼؼد حػؼؼؼؼؼؼظ افًؼؼؼؼؼؼؼ ،وظومه

ءة، ؿؼؼرأ ظؼؼذ صؼؼقخف فقلخؼؼذ مـؼؼف صؼؼقخف مؼؼـلشؼؼؿعف  د افؼؼؼرا ، لظـؼؼدمو أتؼؼؼـ احلػؼؼظ لجؼؼق 

ء لتعؾؼؼقؿ افـؼؼوس افؼؼؼرآق افؽؼؼريؿ ذا مؼؼو ؾعؾؼؼف صؼؼقخف مؼؼع أشؼؼتوذك افؼؼذن لهؼؼ ،إجؼؼوزة بؼؼنؿرا

 .☺إػ أق يصؾقا إػ افـٌل  ؿد  ،تشؽقؾ شؾًؾي مـ افرجوـ يتؿٍ ظؾ ؿف، لهؽذا 

ُه  مؼؼؼو تقٍؿعؼؼؼؽ فعؼؼؼدد اّصؼؼؼخوص افؼؼؼذيـ يػصؼؼؼؼؾقق  بًؼؼؼقطهو: لدظؼؼؼقين أشؼؼؼلخؽؿ شؼؼؼما

ؼر ِف ؟☺لافـٌؼل  ؿؼد ش مشورن راصد افعػود»بغ  ! أؿصؼد  ؼذا افًؼماـ أق ًتػؽ 

، ☺افـٌؼؼؼؼل ل ًؾًؼؼؼؼؾي افتؼؼؼؼل تصؼؼؼؼؾ بؼؼؼؼغ افؼؼؼؼؼورئافِف ـ شؼؼؼؼـجدهؿ افؼؼؼؼذي افرجؼؼؼؼوـظؼؼؼؼدد 

ى ة٠ً عى  ْي ٍُ  حً ر ىلعى  الٕسيٙ فآسل اٗ
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 !؟وظومه  1311أـثر مـ لافػورؾ بقـفه  

 !ُؽ؟آُؽ؟ ث ثي آمخًي  !ؽ؟آُظؼة 

ؾقهو جقده  دظقكو رة مـ ا؟جوزة، لأريدـؿ أق تتلم   .اكط ؾع ظذ ًكًخي ًمصق 
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قؼؼؼؼي، بؼؼؼؼدفقؾ اّشؼؼؼؼهء حؼقؼقؼؼؼؼي لفقًؼؼؼًؼ لُهفؼؼؼؼقس ؾقفؼؼؼؼو أحؼؼؼؼد جمفؼؼؼؼقـ.  جؼؼؼؼوـشؾًؼؼؼؼؾي افر   

 افذيـ حػظقا افؼرآق ظذ أجدهيؿ.، اُِؽ  وتاد

ٌ ع اّجقوـ افػوحؾي بغ افشقخ  لاِق دظقكو ود»كتت لافـٌل  شمشورن بـ راصد افعػ 

ؼؼدؿقؼ ؾقفؼؼؼو، لاشؼؼتخداف افؼؾؼؼؼؿ  ،☺ ؿؼؼد  لأريؼؼد مؼؼؼـ افؼؼؼورئ افرجؼؼؼقع إػ افقثقؼؼؼي، لافت 

ـ  ؿد  د ظٌد افعزيزأح»شقخ فقضع ظ مي ظذ ـؾ صقخ ظؾ ؿ ؽرك، بدءه مـ اف ـ أحد ب ب

ش خؾقؾ ؽـقؿ اجلـويـل»بشقخقف،  اافذن لؿ ع ظذ هذك افقثقؼي ِف اّشػؾ، مرلره  شافزيوت

، مع ًم حظي أق  اصساؿ أـثر مـ صقخ ِف تعؾقؿ صؼخصى لاحؼد شظٌد افػتوح هـقدن»ل

  ، أل ضٌؼي لاحدة ؾؼط، لفقس أـثر!الاحده  ًيعد جق ه 

ٌ عً  ش افًؼؾؿل حٌقؼى بؼـ ال ظٌد افرحـ ظٌد أد» شتصؼؾ إػ اافقثقؼي جقده إذا تت

ك افذن، افيير حوبي ظـ افؽريؿ افًؼرآق تؾؼ  ـ مًعقد» :لًهؿ، افص  ظثهق »لش ظٌد ال ب

ـ ظػوق ، افذيـ ╚ شزيد بـ ثوبً»لش بـ ـعى ًأدٍ »لش ظع بـ أد ضوفى»لش ب

قا افؼرآق افؽريؿ ظـ   .☺ رشقـ التؾؼ 

 !جتؿ افعدد؟أرأ

فػؿ افؼورئ ☺ مـ ؾؿ افـٌل  ؿد  افؽريؿ رآققـ افؼً ًح رؾ بغ لً وافػظدد افرجوـ 

 ؾؼط! رج ه  45 :بوحلػظ لافؼراءة لافتشؽقؾ لافضٌط لافستقؾش مشورن افعػود»

 كجد مثؾ مو شٌؼ ظـد ادًقحقغ؟! هؾ :ًمٌفؿٌّ شماـ 

 بوفط ٌع ُ! :ا؟جوبي

ؼؼؼؼوبؼي مثؼؼؼؼوـ ظؼؼؼؼذ د  ً ؼؼؼؼي ِف افت حؼؼؼؼرن ؿٌؼؼؼؼؾ أخؼؼؼؼذ افؼؼؼؼديـ، لفؽؼؼؼؼـ مؼؼؼؼو كجؼؼؼؼدك ِف ا؟جؼؼؼؼوزة اف ؿ 

س وادًقحقي ظؽس ذفؽ تومه  ، ؾؽؾ اّصخوص افذيـ هلؿ ظ ؿؼي بلشؼػور افؽتؼوب ادًؼؼد 

ٌه  مـ ادجوهقؾ! بو؟ووؾي  ومـ ادجوهقؾ! لافذيـ ؿومقا بـًخ اّشػور افؽتوبقي أجضه  وؽوف

خ شقاء ظؿده إػ وقوع افـًخ اّحؾقي! ل لؿقع افتحريػ أثـوء ظؿؾ  !ا أل شفقه  اقي افـً 
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س! ظل ظصؿي افؽتوب ادًؼد   ِف افـ فويي، كجد مـ يؼقـ بتحريػ افًؼرآق افؽريؿ، ليد 

ظل أحًد ادًقحقغ  ؼ ِف اّذهوق!ظوء بوضؾ ؿد ًيؾ  اد   ً  أن  ؿد يد  فؾ أق يؼقف ف مـ اف

 ظؼؼـ ؾؼؼ ق ظؼؼـ فقؿؼؼوؾؼؼ ق ظؼؼـ ؾؼؼ ق ظؼؼـ ؾؼؼ ق  :ليؼؼؼقـ ،جؼؼوـشؾًؼؼؾي مؼؼـ افر   بؽتوبؼؼي أٍن 

 افؼضقي فقًً  ذك افًٌوضي! ♠! ظـ ادًق  ،مث ه 

ؿ يؼي. ؾًفؼدل  لفـ يػعؾقا حتك ُ تؽقق ؾضؼقحي ظودقؼي مً ! اهؿ أق يػعؾقا ذفؽأنو أتحد  

، أل ّق  اّصؼخوص ادؼذـقريـ ِف ا؟جؼوزات مؼث ه  6يعجزلق ظـ ؾعؾ ذفؽ توف افعجؼز

ؼؼ صؼؼي فتؼؼدليـ شؼؼر هؼؼمُء افؼؼذيـ ، ؾًفـؼؼوؿ وِف شؼؼـد أن حؼؼديٌ، كعؼؼرؾفؿ مجقعه ـتوبؼؼوت ًُمص 

يـ، ؾقه ًيعرؽ بؼ  جوـ»كؼؾقا فـو افد  ، لادقوقع فقس شٌظؾَؿ اجلرح لافت عديؾ»، ل شٌظؾَؿ افر 

د رٍص أشهء أصخوص ِف شؾًؾي!  جًمر 

ن إػ ثٌوت  ادًقحقغ إظذ معرؾتفؿ بوّصخوص افذيـ كؼؾقا هلؿ ديـفؿ، معرؾي تمد 

ـ حقؼؼٌؼ حؼؼؼدؿفؿ، لأمؼؼؼوكتفؿ، لتؼؼؼؼقاهؿ، ل لرظفؼؼؼؿ، لخشؼؼؼقتفؿ مؼؼؼـ ال، افث ؼؼؼؼي ؾؼؼؼقفؿ مؼؼؼ

إثٌوت أق  همُء اّصخوص ظوسلا لؿوبؾقا مـ  راظوةمع مً لًحًـ وٌطفؿ حو يـؼؾقك. 

 هذك ادعرؾي معدلمي ظـد ادًقحقغ! تعؾ ؿقا ظذ أجدهيؿ،

ؼ قؾ اد ♠َتق ؼؾ أق  ـؼٍؾ مؼو يعرؾؼف ادًؼقحل ظؼـ ادًؼق   قجؼقد ِف هؼق افؼؼدر افض 

س، ؿؼؼورق هؼؼذا بؼؼه يعرؾؼؼف ادًًؼؼؼؾؿ ظؼؼـ كٌقؼؼف  ؿؼؼد  ؼؼؼدات  ☺افؽتؼؼوب ادًؼؼؼد  مؼؼـ خؼؼ ـ جًمؾ 

خؿي!  رة افض   ً ـ ي لاف  ً  اف

 فقس فف مثقؾ ِف أٍن ديـ آخر ظذ لجف اّرض! ِف ا؟ش ف افقوع

يـ،  صؼؼخص ـؼؼٍؾ  رؽكعؼؼكحؼؼـ   لُ يقجؼؼد بقؼؼـفؿ ،شؼؼرتفلحقوتؼؼف ل شؼؼؿفوبكؼؼؼؾ فـؼؼو افؼؼد 

اث مؼؼـفؿ ظؼؼوس ا ـؼؼؾجمفؼؼقـ.  ق ِف افؼؼس  ؼؼك مؼؼـفؿ، لـؼؼٍؾ هؼؼذا ًمؼؼدل  فؼؼذن ؿٌؾؼؼف، لؿوبؾؼؼف لتؾؼ 

ديـؼؼف،  لهؽؼؼذا حػؼؼظ الً . زليؼؼر ظؼؼى أل افت  افت  مؼؼو يؿـؼؼع   مقؼؼذ،م ؼؼوت افت   ؿهلؼؼا؟شؼؼ مل! 

 !ؾوفؾفؿ فؽ احلؿد ظذ كعؿي ا؟ش ف
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س: ُه أل  *   .افت ـوؿضوت لاُخت ؾوت ِف افؽتوب ادًؼد 

س، فؽؼؼؿ بعؼؼض اّمثؾؼي فؿد  شؼل ظؼؼذ شؼؼٌقؾ  ظؼؼذ تـوؿضؼؼوت لاخت ؾؼؼوت افؽتؼوب ادًؼؼؼد 

ؼ 6شافػوكؼديؽ»ترمجؼي  ، لشـًتخدف كٍص رؼحلصاادثوـ ُ  اّن   و اّصؼفر لاّلشؼع اكتشؼوره

ؾ اّلشط، ـه بقـ  و شوبؼه   .وظـد ادًقحقغ افعرب ِف افؼ 

ؼؼ ـ  ة أخؼؼرم ظؼؼذ دأؤ لترمجؼؼي  ،ـتؼؼوب لاحؼؼد مؼؼـخت ؾؼؼوت اُل افت ـوؿضؼؼوت هؼؼذك أق   مؼؼر 

 !لاحدة

 :(1ادثوـ )* 

فى » (:5 /42)أخٌور اّجوف افثوكقي  ؼؼؼؼ ةً  ًضجًيى اكى ٛى ٜى ثى ٢يىةًٔيي اٍب ٟى  يى١ي ٤ى َى ٟى كى ٤ى َى ًظنيى 
ً الؿن ل 

يٍينى ن يًف خى ٢٧ًى الَشن ٔى . كى ٤ًي٥ى كريمى
ي
ـو يًف أ ينة

ى
ى ى أ ٔىَشى ٍم٭يؿو كى

ى
 .«زىالىزىحى أ

ٞىحن » (:4 /43)ادؾقؿ افثوين  ؼؼؼؼ ةى ضى ى ْشى ةً  وى ٛى ٜى ثى ٢يىةًٔيي اٍب فى يى١ي ٟى  َكى ٤ى َى ، كى ٟى ٤ى َى ًظنيى 
٤ًي٥ى  كريمى

ي
جٍلىةزىةفى ٨ٍ٦ً أ

ى
يٮٍمذىة ثً٪ٍخي أ ٫ً حنى ٦ل

ي
. كىاٍق٥ي أ ٤ًي٥ى كريمى

ي
ٍم٭يؿو يًف أ

ى
 .«زىالىزىحى أ
 :(4ادثوـ )* 

ؿى » (:14 /15)أخٌور اّجؼوف اّلـ  ؼؼؼؼ ذى٢ى دىاكيدي ٨ٍ٦ً كى٬ى رى ، كى اًئي٢ى ـً إًارٍسى ة ٦ى
ى
ـي ٨ٍ٦ً أ ا رى

ى
 ى أ

ـى  ا رى
ى
جىحو أ ٔى ٍس حى آالىًؼ مى ٍجىى اًحفى اٍلىحًٍل ضى ٟى رى ٮبى ذى٢ى مي رى ، كى  رىاًص٢و

ٙى ٍ٣
ى
ًٕنيى أ ٍربى

ى
 .«كىأ

ذى٢ى دىاكيدي ٨٦ًٍ » (:11/14)حؿق قؾ افثوين  ؼؼؼؼؼ رى ، كى اًئي٢ى ـً إًارٍسى ة ٦ى
ى
ـي ٨ٍ٦ً أ ا رى

ى
ؿى ى أ ـى  كى٬ى ا رى

ى
أ

جىحو  ٔى ٍس ًح مى ًٚبى ٍجهى  ٪ىةؾى  ضى ةتى ٬ي ٧ى حًٍن٫ً ذى اًحفى صى ٟى رى ٮبى ى ى مي ، كىَضى ٙى ٚىةرًسو ٍ٣
ى
ًٕنيى أ ٍربى

ى
 .«كىأ
 :(4ادثوـ )* 

سع٢ا٠ر ىلع حسيٍ الٕ ٛيْر   ذةب ال
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ـ  ؼؼؼؼ ي » (:1 /41)أخٌور اّجوف اّل فى  ي ًٍٕت إًلى دىاكيدى، ٚىَكى ًد النن ؽى ٔى حى 
٤ٍى ٓى ييٮآ ي مجي ذى ٚىؽى

اًئي٢ى  ٖو  ةٝن ًمٍ٘يي٢إًارٍسى
ًٍ رىجي

ٍٗ
ى
ًٚبىحى أ يى٭يٮذىا  كى ًٙ كى يٍ ٍكذى ل الكن ٍى َي ٍٗ

ى
ٍجًىيى أ ًٚبىحو كىضى ٍربىهى 

ى
٢و  أ رىصي

 ًٙ يٍ ٍكذى ل الكن  .«َي

فى » (:5 /43)افثؼوين  حؼؿق قؾ ؼؼؼؼ ، ٚىػَكى ًٟ ٤ًػ ًت إًلى ال٧ٍى ٍٕ ًد النن ؽى ٔى حى 
٤ٍى ٓى ييٮآ ي مجي ذى ٚىؽى

اًئي٢ي  ًٍ رى إًارٍسى
ٍٗ
ى
ًح أ ًٚبى ةفى  ٛى ٖو ثى

٭يٮذىا  جي ةؿي حى ، كىرًصى ًٙ يٍ ٍكذى٢ل الكن َي سو 
ٍ
ًٍ ًذم ثىأ

ٍٗ
ى
ًح أ ًٚبى ٍصى   َخى

٢و   .«رىصي
 :(3ادثوـ )* 

٪ن » (:14 /4)أخٌور اّجوف افثوكقي  ؼؼؼؼ ٛي جًيًؽقً قي ٔى ـي ًَيىًؽ  ا ٮرى ي ظي
٢ى لى رٍقى

ى
جًيؽن  ةكىأ ٔى ًؿٚيٮفى  اكى ٍٕ حى

ةفى إً  ي٧ٍى
٤ى جًيًؽ قي ٔى ٓى  ديٮا ٦ى

ى
ىٍعؿى ٚىأ ٍَ ٪ىةؾى ا كا ٨ٍ٦ً ٬ي ؾي ػى

ى
كًذ ى كىأ

ي
ًٍطػيى لى أ ًٚبىحو كىَخى ٍربىهى 

ى
كىٍز٩ىػحى  أ

ةفى  ٤ىي٧ٍى ًٟ قي ٤ً ة إًلى ال٧ٍى ديٮا ثً٭ى
ى
تو كىأ ٬ى

 .«ذى
ـ ادؾقؿ اّ ؼؼؼؼ جن » (:44 /5)ل ٪ىةؾى ذى٬ى كا ٨ٍ٦ً ٬ي ؾي ػى

ى
، كىأ كًذ ى

ي
ديٮا إًلى أ

ى
ٍزٝىحو  ةٚىأ ًح كى ًٚبى ٍربىهى 

ى
أ

ٍزٝىحن  ٜى كى ي ةفى كىًوٍْشً ٤ىي٧ٍى ًٟ قي ٤ً ة إًلى ال٧ٍى ديٮا ثً٭ى
ى
 .«، كىأ

 :(1ادثوـ )* 

ةفى » (:11 /4)أخٌؼور اّجؼوف افثوكقؼي  ؼؼؼؼ ػ٤ىي٧ٍى ًٟ قي ٤ً ي٨ى ل٧ٍ٤ًى ً
نًيى اَّلن لكن ةءي ال٧ٍيٮى الىًء ريؤىقى ؤي كى٬ى

٢فى  ٍطي ًت  ًٚبىذىةًف كىَخى ٍٕ ى النن ٮفى ىلعى ُي ٤ل تىكى  .«ال٧ٍي
ةفى ٬ى » (:44 /5)ادؾؼقؿ اّلـ  ؼؼؼؼ ٤ىي٧ٍى ةًؿ قي ٍخ٧ى

ى
ى أ نًيى ىلعى لكن ةءي ال٧ٍيٮى الىًء ريؤىقى ًٚبىحو ؤي ٍصي  َخى

٢فى  ٍطي ٧ى٢ى كىَخى ٕى ٤ًنيى ا٣ٍ ًَ ة ٕى ًت ا٣ٍ ٍٕ ى النن ٮفى ىلعى ُي ٤ن ٩يٮا يىتىكى ي٨ى اكى ً
 .«، اَّلن
 :(2ادثوـ )* 

ًىي  » (:11 /41)ادؾقؿ افثوين  ؼؼؼؼ ؾى ػى ػى
ى
ًؽي٪ىًح أ ٨٦ًى ال٧ٍى كًيالن اكى  اكىاًظؽن  ةكى ةًؿ  فى كى ى رًصى ىلعى

ةؿو احٍلىٍؿً    رًجى
حى ٍطى دًتى  , كىَخى َكى ًؽي٪ىًح، كى كا يًف ال٧ٍى ي٨ى كيًصؽي ً

ًٟ اَّلن ٤ً ؿيكفى كىٍص٫ى ال٧ٍى ْي ٍ٪ ي٨ى حى ً
٨٦ًى اَّلن

ػػالن  رًٍ ، كىًقػػتلنيى رىصي
ى
ٍٕتى األ ػػ ٓي مى ٧ٍىػػ فى جيى م اكى ً

اًػػحًف اٍلي٪ٍػػًؽ اَّلن رًٍ   رى
ى
ًٍٕت األ ػػ ٦ًػػ٨ٍ مى
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ٮدً   ًؽي٪ىحً ال٧ٍىٮٍصي  .«ي٨ى يًف ال٧ٍى

ًىي  » (:41 /14)أرمقو  ؼؼؼؼ ًؽي٪ىًح ػى ؾى ٨٦ًى ال٧ٍى ػى
ى
كًيالن  اكىاًظؽن  ةكىأ فى كى ةًؿ احٍلىٍؿً   اكى ى رًصى ىلعى

ةؿو   رًجى
حى ٍجىى اًػحًف كىضى دًتى رى َكى ًؽي٪ىًح كى كا يًف ال٧ٍى ي٨ى كيًصؽي ً

ًٟ اَّلن ٤ً ؿيكفى كىٍص٫ى ال٧ٍى ْي ٍ٪ ي٨ى حى ً
٨٦ًى اَّلن

الن  اٍلي٪ٍؽً  ٪يًؽ كىًقتلنيى رىصي رًٍ  ل٤ًذنضى
ى
ٍٕتى األ ٓي مى ٧ٍى فى جيى م اكى ً

يػ٨ى  اَّلن ً
رًٍ  اَّلن

ى
ًٍٕت األ ػ ٨ٍ٦ً مى

ًؽي٪ىحً  ًٍ ال٧ٍى كا يًف كىقى  .«كيًصؽي
 :(3ادثوـ )* 

ى ى ًذرىاَعن » (:13 /41)ادؾقؿ افثوين  ؼؼؼؼ ٔىَشى ةيًن  ٤ىي٫ًٍ دى  ثى٧ى ٔى ٧يٮًد الٍٮىاًظًؽ، كى ٕى ةعي ا٣ٍ ٛى ةجه اٍردً
ىةسو  عو  ٨ٍ٦ً حني ٍذري

ى
ةعي ال ةًج زىبلىثي أ ُى ٍكػذىًؽيؿى ن  كىاٍردً َي ى اتلنةًج  ة٩ىةتي ا٣نًي ىلعى ٦ن حي كىالؿي جى١ى كىالنن

حً  جى١ى ى النن ًؾقً ىلعى ٧يٮًد اثلنةيًن ٦ًس٢ٍي ٬ى ٕى فى ل٤ًٍ َكى . كى ىةسو ة ٨ٍ٦ً حني ٭ى ٕي ي ً  .«مجى
ى » (:44 /14)أرمقو  ٤ىي٫ًٍ دىةجه ٨ٍ٦ً حني ٔى عو ةسو كى ٍذري

ى
ٍصي أ ةعي ال ةًج ال٢ٍىاًحًر َخى ُى ى اٍردً . كىىلعى

ة٩ىةًت  ٦ن ٧يٮًد اثلنةيًن كىالؿي ٕى ٟى ل٤ًٍ ً ل ٦ًس٢ٍي ذى . كى ىةسو ي ٨ٍ٦ً حني ة٩ىةتي ا٣لٍكي ٦ن حه كىري جى١ى ٫ًٍ مى ٮىاحلى  .«اتلنةًج ظى
 :(4ادثوـ )* 

ًف يًف » (:4 /41)ادؾقؿ افثوين  ؼؼؼؼ ًَ ىة ٍ٭ًؿ اخٍل يًف النن ١ٍسً  كى ةثًًه الغ  حى ضى ٕى ٪ىحي اتلنةًق يًهى الكن ، كى
ًٟ ثىةث٢ًى  ٤ً َى جٍؽي  ىًط خى اًحفي الَشي جيٮزىرىادىافي رى ةءى جى ، صى ًٟ ثىةث٢ًى ٤ً َى ى  ٍؾ٩ىرصن ًٟ جىجيٮػى ٤ً ى ى ل٧ٍ٤ًى ٔىَشى

٤ًي٥ى  كريمى
ي
 .«إًلى أ

ًف يًف » (:14 /14)أرمقو  ؼؼؼؼ ًَ ىػة ٍ٭ًؿ اخٍل يًف النن ػ١ٍ كى رًشً الغ  حي  سً اعى ٕى ػ٪ىحي اتلنةًقػ يًهى الكن كى
ٙي  ػ ًٞ فى يى م اكى ً

ىًط اَّلن اًحفي الَشي جيٮزىرىادىافي رى ةءى جى ًٟ ثىةث٢ًى صى ٤ً َى ى  ٍؾ٩ىرصن ًٟ جىجيٮػى ٤ً ى ى ل٧ٍ٤ًى ٔىَشى

٤ًي٥ى  كريمى
ي
ًٟ ثىةث٢ًى إًلى أ ٤ً َى ـى  ة ٦ى

ى
 .«أ

 :(5ادثوـ )* 

٤ىيٍ » (:41 /5)أخٌور اّجوف افثوكقي  ؼؼؼؼ فى لًكي َكى ةفى كى ًٍٚزكىدً ٧ى حي آالىًؼ  ٍربىىى
ى
جىةتو  أ ٍؿ٠ى َى ي٢ٍو كى

ػى
٤ًي٥ى  كريمى

ي
ًٟ يًف أ ٤ً ٓى ال٧ٍى ٦ى جىةًت كى ًف ال٧ٍىٍؿ٠ى ؽي ة يًف ٦ي ٤ى٭ى ٕى ٙى ٚىةرًسو ٚىضى ٍ٣

ى
ى أ ٔىَشى  .«كىاثٍ٪ىة 
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ـ  ؼؼؼؼ ةفى » (:42 /3)ادؾقؿ اّل ٤ىي٧ٍى فى لًكي َكى ًٍٚزكىدو كى ٍى 
ٍٗ
ى
ٍربىىي٢فى أ

ى
جىةدً  أ ٍؿ٠ى َى ىي٢ًٍ  ٫ً، كىاثٍ٪ىة خًل

ٙى ٚىةرًسو  ٍ٣
ى
ى أ ٔىَشى

». 
 :(11ادثوـ )* 

ي اٍلي٧ٍ٭يٮًر » (:21 ،23 /4) ظزرا ؼؼؼؼ ُن  ةٚىىن  ي ٍٗ
ى
ٍربىىي٢فى أ

ى
ٞىةًف كىأ ًٚبىحو كىًضذ ٢فى  ةاٍث بلىثي 

زى ،  كى
الن  ٌٍ زىالىثى ٦ًبىحو كى  ٚى حى آالىؼو كى ٕى جٍ ٩يٮا قى الىًء اكى ٭ىؤي ةاًً٭٥ٍ ذى إ٦ًى جًيًؽ٥ٍ٬ً كى ٔى  ٨ٍ زىالىًثػنيى خى حن كى ٕى ػجٍ قى

٪ليىةًت  ٘ى ال٧ٍي ٪لنيى كى ٘ى ٥ٍ ٨٦ًى ال٧ٍي ى٭ي ل  .«ًٚبىذىةفً كى
ٕن » (:23، 22 /3)كحؿقو  ؼؼؼؼ ي اٍلي٧ٍ٭يٮًر ٦ى ًٚبىحو كىًضذ ٢فى  ة ي بلىثي 

زى ةًف كى ُى ٍٗ
ى
بى٢ىاتو كىأ ٍربىهي رى

ى
، أ

الن  ٌٍ حى  ٚى ٕى جٍ ٩يٮا قى ي٨ى اكى ً
ةاًً٭٥ً اَّلن إ٦ًى جًيًؽ٥ٍ٬ً كى ٔى  ٨ٍ .  خى زىالىًثػنيى حن كى ٕى ػجٍ زىالىثى ٦ًبىػحو كىقى آالىؼو كى
٪ليىةًت  ٘ى ال٧ٍي ٪لنيى كى ٘ى ٥ٍ ٨٦ًى ال٧ٍي ى٭ي ل ٍربىىي٢فى كى

ى
حه كىأ ٍطى  .«ًٚبىذىةًف كىَخى

 :(11ادثوـ )* 

ؼؼؼ  5 /41)أخٌؼور اّجؼوف اّلـ  ؼؼؼؼؼ ؼ ؼ ٝيػ٢ٍ » ٚىٞةؿى الؿن ي ًلىةدى رىاًِئ دىاكيدى/» (:14ؼ ٍت كى اٍذ٬ى
اكيدى  ٟى كىاًظؽن دًلى ًك ٍٛ ٍ جًلى ٟى ٚىةٍػرتى ٤ىيٍ ٔى رً ه  ٩ىة َعى

ى
/ زىالىزىحن أ ا ٝىةؿى الؿن ي ؾى ١ى ٤ىػ٫ي  ا/ ٬ى ٕى ٍذ

ى
ػة ٚىأ ٦ً٪ٍ٭ى

ٟى  ي/  «.ثً ٝىةؿى لى ةدي إًلى دىاكيدى كى ةءى صى ة »ٚىضى . إ٦ًن ٟى ًك ٍٛ / اٍرجى٢ٍ جًلى  الؿن ي
ا ٝىةؿى ؾى ١ى زىػبلىثى ًضػجًيى ٬ى

٢عه  ٍم٭يؿو جي
ى
ٍك زىالىزىحى أ

ى
ـو  ، أ ينػة

ى
ٍك زىالىزىحى أ

ى
، أ ٟى ٟى ييٍؽًركي ااً ؽى ٍٔ

ى
ٙي أ يٍ ٟى كىقى ي ًٞ ةيً ٌى َي ـى  ة ٦ى

ى
الىؾه أ ٬ى

 . اًئيػ٢ى ـً إًارٍسى يػٮ
ل ختي سيٮ يًف  ي ٍٕ الىؾي الؿن ل حى َى رًٍ ، كى

ى
 يًف األ

ه
بىأ ٙي الؿن ل كىكى يٍ ة قى ٮفي ًذي٭ى يىكي

ٮىاثن  ريدي صى
ى
ةذىا أ ًؿ اآلفى ٦ى ْي  .«...«ل٧ًيؿًٍقً   ةٚىةٍج

٩ىة » (:14، 14 /43)حؿق قؾ افثوين  ؼؼؼؼ
ى
/ زىالىزىحن أ ا ٝىةؿى الؿن ي ؾى ١ى اكيدى/ ٬ى ٝي٢ٍ دًلى ٍت كى اًٍذ٬ى

ٟى كىاًظؽن  ًك ٍٛ ٍ جًلى ، ٚىةٍػرتى ٟى ٤ىيٍ ٔى رً ه  ٟى  اَعى ٫ي ثً
٤ى ٕى ٍذ
ى
ة ٚىأ ي/  «.٦ً٪ٍ٭ى ٝىػةؿى لى ػةدي إًلى دىاكيدى كى  صى

َتى
ى
ٚىأ

ًِت »
ٍ
دىأ
ى
ٍجهي ًضػيًن أ ٓى ضى ٘ىٍي ػ٥ٍ صي وى ٟى كى٬ي ااً ٍٔػؽى

ى
ـى أ ػة ٦ى

ى
ٍم٭يؿو أ

ى
ـٍ تىٍ٭ؿي ي زىالىزىحى أ

ى
، أ ٟى ًً ٍر

ى
ٮعو يًف أ

ٮىاثنػ ريدي صى
ى
ػةذىا أ ٍؿ ٦ى ْي اٍج ٍٔؿًٍؼ كى ؟ ٚىةآلفى ا ٟى ًً ٍر

ى
 يًف أ
ه
بىأ ـو كى ينة

ى
ٮفي زىالىزىحى أ ـٍ يىكي

ى
، أ ٟى ٕيٮ٩ى  ةيىتٍجى
ؿًٍقً   َي ى   .«...«ىلعى

ؼؼيو » :مثؼؾهء لفؼقس ـلرؿؼؼوف، ـوكؼًؼ ًتؽتؼى ـلشؼ ؿؼديهه  اّظؼداد مؾحقطؼي: ًي َ مخي ؼوٌق لي ٌم يتي
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ًعققي   َربي أي  ش.لي

 :(14ادثوـ )* 

ؼؼؼ  41 /4)أخٌور اّجوف اّلـ  ؼؼؼؼ ةفي » (:43ؼ ىٍنًع ًمحنى ٨ٍَي ي ا ىٍنًع كى ٚنةي٥ًى ي
ى
٨ٍَي أ ا ٜي كى كىاٍب

. ٍحبلىمي
ى
ةفى أ ٦ى  ًعحغى . كى ييٮ٩ىةزىةفي ي كى ْثى ةمى حى ٧ن ًِخ مى

ى
٪ىة يىةدىاعى أ ٍَ ا .كى ي ثًػالى ثىجًػنيى ٪ىػة  ةتى حىػْثى ٍَ ا كى

. ٍبًي٢ى ٪يٮ يىؿٍْحى َى  ٥ٍ الىًء ٬ي ؤي ٞىةته  ييٮ٩ىةزىةفى ٚىة٣ىخي كىزىازىا. ٬ى ٍٖ بى ٞي٢فى ثى ةفى بى ٍٜ لًًغحغى ٍٙ يىؾي ى ل فى كى َكى . كى
ٓي  ٫ي يىؿٍظى رٍصًمر اٍق٧ي ًَ جٍؽه  ةفى خى  .«لًًنحنى

 مـ كقظف! ؾريدهذا اُخت ؽ 

ٜي يؼقـ ) 41ِف افعدد  ٍحبلىمي كىاٍب
ى
ةفى أ ش صقشؼوق»ـوؿ صؼخص أشؼؿف هً  ق  إ :أن ،(ًعحغى

ةفى » :ليؼقـ ،43ص رؿؿ ػوج ـو ِف افـ  يً  ثؿ   ،شأح ن»بـ اشؿف اظـدك  ٍٜ لًًغحغى ٍٙ يىؾي ى ل كى
ٞىةته  ٍٖ بى ٞي٢فى ثى  ؟! ؾفذا اُخت ؽ لؿع ِف شطريـ متتوفقغ!شبى

 !ـقػ يعتؼدلق بعصؿي هذا افؽتوب؟

 :(14ادثوـ )* 

ِف افؽتؼؼوب  مًؼؼتحق ه كعؼؼؿ هؼؼذا فؼؼقس  !ف؟قؼؼبؼؼـ أـؼؼز مؼؼـ أباأق يؽؼؼقق هـؼؼوؿ هؼؼؾ يؿؽؼؼـ 

وؼد  ادً  أخٌور اّجوف افثوكقي لتؽؿؾتف ِف  (،41 /41) أخٌور اّجوف افثوكقيمـ  س، فـؼرأ معه

فى » ش:هيقراف» اشؿفصخص افؽ ف ظـ  ،(4، 44/1) ٞىحن ًحيى اكى زىبلىثًيى ضى ٜى ازٍجىذىٍيً كى اٍب
ٓى  ٘ى مى ٓى كى ٘ى ةً ى ًضجًيى  مى ٛى تى  ثى ٤ًي٥ى كىذى٬ى كريمى

ي
ٞيػ٢قي يًف أ ػى ًٟ كىدى ٘ىٍيػ ٢ؼو وى ضي

ٍ
أ ٚى ٍيى  ًؽي٪ىػًح  غى يًف ٦ى

جيٮًر ال٧ٍي٤يٮؾً  ٣ىًك٨ٍ ٣ىحٍفى يًف ري ٤ًي٥ى  ،دىاكيدى كى كريمى
ي
في أ َكن ٟى قي ٤ن َى سى  كى ٌى ٍؼ

ى
ٟي األ ٞى ٍشيىة اٍب دى

ى
ًن  أ ٮى  ةًٔ

٪٫ٍي  ذى٘ى خى ًٗيى ؼى ك 
ى
ًيهى األ ف  مجى

ى
ػشىاةي أل ٌي ٙي اٍٗ ٤نػحً  ١ي عى ٕىػؿىً  إًلى ال٧ٍى

ٓى ا٣ٍ ػ ةءيكا ٦ى ي٨ى صى ً
ٟى  ،اَّلن ٤ىػ ٧ى ذى

٭يٮذىا. ًٟ حى ٤ً َى ـى  ا ٭يٮرى ٨ٍَي حى يىة  ـٍ ػى
ى
ٓى  أ ٘ى ٞىحن ًحيى مى ٍربىًىيى ضى

ى
ٜى ازٍجىذىٍيً كىأ ٍشيىة اٍب دى

ى
فى أ ٟى  َكى ٤ى َى كى

سى٤ٍيى  ٫ً خى ٦ل
ي
٤ًي٥ى كىاٍق٥ي أ كريمى

ي
٪ىحن كىاًظؽى ن يًف أ ٧ًٍؿمقى  .«ة ثً٪ٍخي خي

شـغ ظذ  4شـي، لمؾؽ  44ـوق ظـدك  ،شهيقراف»شؿف اـوؿ مؾؽ هً  ق  إافؼصي تؼقـ 
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 .وظومه  31موت لهق يٌؾغ مـ افعؿر  ق،موت لدؾـقك، إذ ثؿ   ،ألرصؾقؿ

ؼؼو ظؼؼـ ش أخزيؼو»لهؼؼق  ،اّحؼغرش هيؼؼقراف»بؼؼـ اوق ألرصؼؼؾقؿ لمؾ ؽؼقا ؽ  أتؼؼك ًشؼ ثؼؿ   ظقوه

ُ  غؼؼؼؼمجقؼؼؼؼع اّلفؼؼؼؼغ ؿؼؼؼؼتؾفؿ اف ريـ ّق  ضؼؼؼؼطؾعؾؼؼؼؼقا ذفؼؼؼؼؽ مً لؿؼؼؼؼد ف، قؼؼؼؼأب ة، ؾؾؼؼؼؼؿ جيؼؼؼؼدلا إ   إقَ زا

و ظـفاؽقا ؿؾ  يً   !وظومه  34 ظؿركلـوق  ،بـف اّحغر ظقوه

 !وظومه  31يٌؾغ مـ افعؿؾ  لهق ل لافدك تقِف ،وظومه  34 شأخزيو» ظؿر ـقػ يؽقق

 بـ اّحغر أـز مـ لافدك!ـقػ يؽقق اُ

ش أخزيؼؼو»بـؼؼف لًحؽؼؼؿ ا شهيؼؼقراف»بؼؼغ لؾؼؼوة  اكؼطؼؼوعلجؼؼقد  ظلأق يؼؼد   ؿؽؼؼـ ّحؼؼدى لُ يً 

ػ»: قص تؼؼقـًص افـ   لرصؾقؿ! ّق  ّ سى ًو٢ىؿن ٌى ٍؼ
ى
ٟي األ ٞى ٍشيىة اٍب دى

ى
ٙى أ ً٘ي كريعى

ي
في أ َك  ٓى ضي  ٘ مى  ةكى

شىاةي  ٌي ٙي اٍٗ ذى٘ى١ي ًٗيى ؼى ك 
ى
ًيهى األ ف  مجى

ى
ٟي أل ٍٞ  أشتؾؿش أخزيو»بـف ا ظذ أق   ـٍ قص تدً ًص ؾفذك افـ  ، شعى

بعؼد لؾؼوة ش أخزيو»فؼ ؿقا احلؽؿ وق ألرصؾقؿ شؾ  ؽ  ، لًش ٌوذةه ؾقر لؾوتف مً  فقأبعد احلًؽؿ ب

ـقؼؼؼػ ل مجقؼؼؼع اّلفؼؼؼغ ؿؼؼتؾفؿ افغؼؼؼزاة، ّق   6ـؼؼؼوؿ مؼؼؼـ يؽؼؼؿف مل يؽؼؼـ هً ّن ؼؼؼ 6ضؼؼؼطريـف مً قؼؼأب

 هذا مًتحقؾ! !شـي ظذ أؿؾ تؼدير؟ 41دؿؾؽي تظؾ بدلق مؾؽ ددة ُ تؼؾ ظـ 

ؼؼ ـ  ف أن ؼؼل ادًؼؼقحققق ظافؼؼذن يؼؼد  ل ،سؼؼؼد  ودح ِف افؽتؼؼوب ادً ػؼؼافطؼؼل اخلهؼؼذا  دلافؼؼذن يم

غ افت وفقغ:شأخزيو» ظؿرـوؿ تـوؿض حقـ هً  معصقف، أق    . راجع افـ ص 

٨ٍَى » (:4/ 44)أخٌؼور اّجؼوف افثؼوين  ؼؼؼؼ يىة ا ـٍ ػى
ى
فى أ ٞىحن اكى ٍربىًىيى ضى

ى
ٟى ازٍجىذىٍيً كىأ ٤ى َى ًظنيى 

٪ىحن كىاًظؽى ن يًف  ٟى قى ٤ى َى ٧ًٍؿمكى سى٤ٍيىة ثً٪ٍخي خي ٫ً خى ٦ل
ي
٤ًي٥ى كىاٍق٥ي أ كريمى

ي
 .«أ

يىة ) (:42 /4)ادؾقؿ افثوين  ؼؼؼؼ ـٍ ػى
ى
فى أ َكى ٞىحن كى ػ ٜى ضى ػي ٜى ازٍجىذىٍيً كىًوٍْشً ،  اٍب ٟى ٤ىػ َى ًظػنيى 

اًئي ًٟ إًارٍسى ٤ً َى ٧ًٍؿم  سى٤ٍيىة ثً٪ٍخي خي ٫ً خى ٦ل
ي
. كىاٍق٥ي أ ٤ًي٥ى كريمى

ي
٪ىحن كىاًظؽى ن يًف أ ٟى قى ٤ى َى  .«٢ى كى
نو مـف افؼص   ،شػر أخٌور اّجوف افثوكقيظـدمو كؼرأ ِف  فى »، كجؼد: ي ـومؾيلافذن ؿرأ َكى

ٞىحن  ػ ٍربىًىيى ضى
ى
ٜى ازٍجىذىٍيً كىأ ٍشيىة اٍب دى

ى
ٜى »، كجؼد: شؼػر ادؾؼقؿ افثؼوينلِف ش، أ ٍشيىػة اٍبػ دى

ى
فى أ َكى كى

ٞىحن  ٜى ضى ي  .شازٍجىذىٍيً كىًوٍْشً
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ؼظؼذ أن ؼ ـٍ يؼدً  ذاتؼف ـؼوؿض ِف حؼد  لجقد هؼذا افت    ؼي خطؼل ؾؼودح لؿؼع بوفػعؼؾ ِف افؼٌ ف ثؿ  ي ص 

نوهو  و فرلايي شػر أخٌور اّجوف افثوكقي ِفافتل ؿرأ موت ش هيقراف» ،شػر ادؾقؿ افثوين. ؾطٌؼه

ؼ 31لهق يٌؾغ مؼـ افعؿؼر  ؼو ظـؼف لهؼق يٌؾؼغ مؼـ افعؿؼر الأشؼتؾؿ  ،وظومه  44بـؼف احلؽؼؿ ظقوه

ؼؼ ؼؼ ،وظومه ؼؼو فرلايؼؼي و ضٌؾقؽؼؼقق اّمؼؼر مـطؼقهؼؼو، أم  يؿؼؼقت اّب  ،شؼؼػر أخٌؼؼور اّجؼؼوف افثوكقؼؼيؼه

ؼؼ 31لظؿؼؼرك ش هيؼؼقراف»  34يٌؾؼؼغ مؼؼـ افعؿؼؼر  احلؽؼؼؿ ؾؼؼقر لؾوتؼؼف لهؼؼق بـؼؼفايًؼؼتؾؿ  ثؼؼؿ   ،وظومه

مجوت أ بعض توطرا ،اخلطل افػودحبًٌى هذا ! وظومه    صح  أل تً  ،ؽر  ر لحًت زل  ق تً افس 

ؼ ،(4 /44)شؼػر أخٌؼور اّجؼوف افثوكقؼي افقارد ِف  ٍص افـ   ، ليتخط ؼقا يحتؼك تًؼتؼقؿ افؼص 

 اخلطل.

 /44)أخٌور اّجوف افثوكقي ، (1)ٍص فـػس افـ   مجوت افعربقيافس  دظقكو كًتعرض بعض 

4): 

 (افػوكديؽ)  ٨ٍَى يىة ا ـٍ ػى
ى
فى أ ٍربىًىيى اكى

ى
٪ىحن  ازٍجىذىٍيً كىأ  .قى

 )ق٪ح وْشيٜث٨ ااكف أػـية  )ادًشسـي. 
 (احلقوة)  ح كاٗىْشيٜالةٝياكف أػـية يف. 

 (افؼيػ)  ق٪ح زجذي كوْشيٜاث٨ ااكف أػـية. 
لهؼؼؼل افسمجؼؼؼي اّلشؼؼؼع  ،افعربقؼؼؼي خوفػؼؼًؼ ترمجؼؼؼي افػوكؼؼؼديؽمجؼؼؼوت عظؼؼؼؿ افس  مً  كجؼؼؼد أق  

                                      
س ظـ ضريؼ مقؿع  ((1 مجوت افعربقي ادًختؾػي فؾؽتوب ادًؼد  ش ادقشقظي ادًقحقي افعربقي ا؟فؽسلكقي»تًتطقع ادًؼوركي بغ افس 

(www.albichara.com مجؼوت افتوفقؼي: ترمجؼؼي افسمجؼؼي ش، »افسمجؼي افعربقؼؼي ادشؼؼسـيش، »افػوكؼؼدايؽ»(. ادقؿؼع يتؼقن ظؼؼذ افس 

 مـ هـوش ا؟كجقؾ افؼيػ»تًتطقع اُض ع ظذ ترمجي ل ش.ـتوب احلقوة»ترمجي ش، افسمجي افٌقفقًقي»)افقًقظقي(، ش افؽوثقفقؽقي

https://www.bible.com/bible/153/mat.1.sab  ، ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ع ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذ ؼؼؼطي»لاُض  ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼؼ  ً ؼؼؼي ادًٌ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼؼؼي افعربقؼؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ مجؼؼ ـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼو ش افس  مؼؼؼؼؼؼؼؼؼـؼ ه

https://www.bible.com/bible/195/jhn.1.sat مجوت إػ اِِت:، ل ش، ادشسـيش، »افػوكدايؽ» شـختِّص أشهء افس 

طيش، »افؼيػش، »احلقوةش، »افٌقفقًقيش، »افقًقظقي»  ً ؼيػ»ُحظ أق  ترمجؼي ل ش.ادًٌ رجؼي ش ا؟كجقؼؾ افؼ  ترمجؼي تـصؼريي مـؼ افد 

ًؼؼؼؼتخدف اّشؼؼؼؼهء ا؟شؼؼؼؼ مقي مثؼؼؼؼؼؾ  ُه مؼؼؼـؼ ش ظقًؼؼؼؼك»اّلػ، ت ؼؼؼقع»بؼؼؼؼؼد ؼؼؼؼول ش.يًؼؼ مجؼؼؼؼوت ًتشؼؼؼؼؼر إػ  ُحؼؼؼؼظ أجضه أق  اُخت ؾؼؼؼؼؼوت بؼؼؼؼغ افس 

مجي.  اُخت ؾوت ادقجقدة بغ ادخطقضوت، بو؟ووؾي إػ اخت ؾوت افس 

http://www.albichara.com/
https://www.bible.com/bible/153/mat.1.sab
https://www.bible.com/bible/153/mat.1.sab
https://www.bible.com/bible/195/jhn.1.sat
https://www.bible.com/bible/195/jhn.1.sat
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ا ؼ (44)ل أ (41)إػ  شأخزيؼو» ظؿؼر، لؽؼرت بغ ادًقحقغ افعرب اكتشوره ، فؼذفؽ وظومه

ُ  ؾؼؼه شؼٌى اُخؼت ؽ بؼؼغ  اخلطؼل افؽؼورثل،فتصؼحق   مجؼوت إق مل يؽؼـ فتصؼؼحق  لإ افس 

 !شأخزيو»اخلطل ِف ظؿر 

ـ    !معصقف؟ فظقق أن  س، ؾؽقػ يد  ؼد  لؿقع خطل ؾودح ِف افؽتوب ادً  دـؾ هذا يم

 :(13ادثوـ )* 

ر، ؼظش لثـمع ت مقذك اُؼؼؼ  حًى مو كجد ِف افعفد اجلديدؼؼؼ  ♠ جتؿع ادًق ا

ؼؼؼو ؟ؼؼؼؼد  ادً  بو مؼؼؼـ افؽتؼؼؼولـؼؼؼوق يعطؼؼؼقفؿ لحؼؼؼويو، تعؼؼؼوفقا كؼؼؼؼرأ هؼؼؼذك افقحؼؼؼوي  كجؼؼؼقعٍ س ضٌؼه

 ش.مرؿس»ل ش فقؿو»

ة٩ن » (:4 ؼؼؼؼ 1 /5)إكجقؾ فقؿو  ؼؼؼؼ ُى ٍ٤ ٥ٍ ٝيٮن ن كىقي ة٬ي ُى ٍخ
ى
ى كىأ ٔىَشى  ٍ قي ااًلثٍينى ى  ةكىدىَعى دىالى٦ًيؾى ىلعى

، ؿىا و ٍَ
ى
ةًء أ ٛى نًي كىًم ًَ يىة ًٓ النن ي ً ػٮًت الًل كى  مجى ٥ٍ حًلى١ًٍؿزيكا ث٧ًى٤ى١ي ٤ى٭ي رٍقى

ى
.كىأ ٮا ال٧ٍىػٍؿ.ى ٛي ىٍنػ  ي

 /٥ٍ ى٭ي ٝىةؿى ل حٍبن »كى ٤٧ًٍيٮا مى ًٜ  ةالى حتى ًؿي ُن ؽن ل٤ً كىدن  ةالى وى ـٍ ًَ الى  ٍبن  اكى الى ػي ٮفي  اكى الى يىكي حن كى ٌن الى ًٚ كى
 .«ل٤ًٍٮىاًظًؽ زىٍٮبىةفً 
٥ي ازٍجىػنٍيً ا» (:4، 3 /2)إكجقؾ مؼرؿس  ؼؼؼؼ ٭ي

 ييؿًٍقػ٤ي
ى
أ ذىػؽى ٍَ ا ػ كى ى ٔىَشى  ٍ زٍجىػنٍيً كىدىَعى ااًلثٍينى

ة٩ن  ُى ٍ٤ ٥ٍ قي ة٬ي ُى ٍخ
ى
حٍبن  ةكىأ ٤٧ًٍيٮا مى ٍف الى حيى

ى
٥ٍ أ ة٬ي كٍوى

ى
ًح، كىأ ٍركىاًح اجلنًضكى

ى
ى األ ًٜ  ةىلعى ًؿيػ ُن ػٍيى ل٤ً غى

ؽن  ٍف  ةوى ْى كىدن  ػى ـٍ ًَ ٍبن  االى  الى ػي ىةقن  اكى الى حني حً  ةكى ٞى ُى  .«يًف ال٧ًٍ٪ٍ
ا ظصؼو، لكجؼد ِف ؿؾؼقيقحقفؿ بلق ُ ي♠  ادًق  أق   ،شفقؿو»كجد ِف إكجقؾ 

يؿؾقا ؟! ♠هل لحقي ادًق   يقحقفؿ أق يؿؾقا ظصو! ؾه أن ف شمرؿس»إكجقؾ 

 !أف ُ يؿؾقا؟

قع إػ ًجؼؿؽـ افر  ليً  ،ي لاحدةافؼص   ّق   6تؾػغادقؿػغ ًُم  ظل أق  ليد   ع أحدو ر  ؼُ يتً

 سؼؼؼد  تؼؼوب ادً ؿؽؼؼـ أق تػؼؼت  افؽـؼؼه يً ش، فقؿؼؼو»لش مؼؼرؿس» كجؼؼقعٍ إقص مؼؼـ ًصؼؼقوؾ افـ  ٌشؼؼ

ُه  ، شرة ِف اّنوجقؼؼؾ اّربعؼؼيؽؼؼر  افؼصؼؼص ادً »بًعـؼؼقاق:  كػًؼؼف، لشؼؼتجد ِف نويتؼؼف جؼؼدل
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ة ِف إكجؼقع اجلؼدلـِف  يهذك افؼص   شتجد أق  ل  ؼو ًمؽؼر  ؼإ :أنش، مؼرؿس»لش فقؿؼو»، لأن  و ن 

 ي لاحدة.ص  ؿٌ 

ـ )*  وظي افتل تٍؿ ؾقفو حؾى ادًق  ادزظقف، (:11ادثو  ً حًى افعفد  مو هل اف

 اجلديد؟!

ٍٮي » (:13 /15) إكجقؼؾ يقحـؼو ؼؼؼؼؼ ٍىًط كىحنى ًٛ ادي ا٣ٍ ؽى ٍٕ فى اٍقذً َكى حً كى ةًدضى ًح الط  ةوى ةؿى الط  ٞى . ذى
٥ٍ »ل٤ًٍيى٭يٮًد/  ١٤ًيكي َى ٮىذىا  ٮا/ «. ٬ي ىػي !»ٚىرصى ٍؾقي اٍو٤ًج٫ٍي ٍؾقي! ػي  .«...«ػي

٩ىًخ » (:41 /11) إكجقؾ مرؿس ؼؼؼؼ َكى حي ال ةًلى كى ةوى ٤ىجيٮقي  حي الط   .«ٚىىى
 ؟(مرؿسـوكً افًوظي افثوفثي ) ؟ أف(يقحـو) افًوظي افًودشي كحقحؾٌف  هؾ تؿٍ 

 بؼغ ترمجؼوت (41 /11)إكجقؼؾ مؼرؿس  ؼؼورق كؼٍص د اّمر أـثر، دظقكو كً لفؽل ًكعؼ  

 افعربقي ادًختؾػي:

 (افػوكديؽ): « ٩ىًخ َكى حي ال ةًلىحي كى ةوى ٤ىجيٮقي  الط   .«ٚىىى

 (ادشسـي): « ظني و٤جٮق ةالةضىح ؼجةحن كَك٩خ الكةٔح». 

 (ادًٌطي): « ؽ٦ة و٤جٮق ةالةضىح ؼجةحن كَك٩خ الكةٔح٪ٔ». 
 (افقًقظقي): «ظني و٤جٮق الةضىح كَك٩خ الكةٔح». 

 (احلقوة): « ظي٪٧ة و٤جٮق ةالةضىح ؼجةحن كَك٩خ الكةٔح». 
 (افٌقفًقي): « ٧ة و٤جٮقػ٣ الطةوح الةلحكَك٩خ». 

مجوت افعربقي ادًختؾػي:( 13 /15)إكجقؾ يقحـو   مـ افس 

 (افػوكديؽ): « ٍٮي ٍىًط كىحنى ًٛ ادي ا٣ٍ ؽى ٍٕ فى اٍقذً َكى حً كى ةًدضى ًح الط  ةوى  .«الط 

 (افقًقظقي): «كالطةوح دْةرب اٗن١سكَكف ذلٟ احلٮـ يٮـ د٭يبح ا٣ٛىط ,». 
 (افؼيػ): « ؽاد ل٤ٛىط ح٢ا  اٗن١سكَكف الٮٝخ  .«يف يٮـ اإٔل
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 أهؼؼؿادزظؼقف  ♠ حؼؾى ادًؼؼق ! ـؼه يزظؿؼؼقق؟♠  ق متؼك حؼؾٌقا ادًؼؼ

مجؼؼؼؼوت ِف تتـؼؼؼؼوؿض اّنوجقؼؼؼؼؾ لافس  ، لحؼؼؼؼؾٌف ، لُ يعرؾؼؼؼؼقق متؼؼؼؼك تؼؼؼؼؿٍ حؼؼؼؼدث ِف ادًؼؼؼؼقحقي

 !ذفؽ

 أف مل تـجى إػ يقف مقتو؟!ش بـي صولـامقؽوـ »هؾ أنجًٌ  (:12ادثوـ )* 

ةكي » (:44 /2) حؿق قؾ افثوين ؼؼؼؼ ًٍٞخ عى ً  ث
ؿى ًٛيَكى ً ٍٜ ل ٍٙ يىؾي ى ل ة ؿى كى ٍٮدً٭ى َى ـً  ه إًلى يىٍٮ

 .«كىدلى
ػة » (:4 /41)حؿق قؾ افثوين  ؼؼؼؼ ٧ى ٍت٭ي ى يٍػ٨ً كىدلى ى ينحى الَّلن

ى
٪ىًح أ ٍَ حى ا ٛى ٍ رًٍو ٍَينى ٟي ا ٤ً ؾى ال٧ٍى ػى

ى
ٚىأ

ؽٍ  ٕى ً٥ٍ ٣ ٍت٭ي ى ي٨ى كىدلى ً
حى اَّلن ى٧ٍكى ؿى اخٍل ةكي ٪ىًح مى ٍَ ؿى ا بىيًن ٦ًيَكى ، كى رى يجيٮمى ًٛ ٦ى ٮيًنى كى َي ٍر

ى
/ أ ؿى ةكي ًرًئي٢ى لًنى

ٮًلل   .«ث٨ًٍ ثىٍؿًزالنمى ال٧ٍىعي

ـ )*  هؾ يعؼقب ليقحـو؟ أف ؟! ♠ مـ افذن ضؾى مـ ادًق : (13ادثو

 أمفه؟

ٍخ » (:41، 41/41)إكجقؼؾ متؼك  ؼؼؼؼؼ ٦ى ؽن ٞى ٍبػًرمًظيجىبًؾو تى ٍ زى ـ  اٍبينى
ي
ًٟ أ ٍ ػة  إيًلى ٓى اثٍجىيٍ٭ى ػ ٦ى

ٍت  ؽى ضى حٍبن كىقى ٟي عى ٍٞ ًٚ ٘ىجىٍخ  ى  .ةكىقى ةؿى ل ٞى ة/ ذى ؟»٭ى ػةذىا ديًؿيػًؽي٨ى ي/ « ٦ى ٤ًٍػفى »ٝىة٣ىػٍخ لى ٍف جيى
ى
ٝيػ٢ٍ أ

ٟى  ٮدً ٤ى١ي َى ةًر يًف  ٨ً ا٣ٍحىكى ٔى ؿي  ٟى كىاآلػى ٨ٍ يى٧ًي٪ً اًف كىاًظؽه خى ؾى ٪ىةمى ٬ى ٍَ  .«..«.ا
ٍبًرم ّىةاً٘ىٍيً » (:43 ؼؼؼؼ 41 /11)إكجقؾ مرؿس  ؼؼؼؼ ٞىة زى ٞ ة اٍب يي٢حى ٢بي كى ْي ًٟ يىٍى ٍ ـى إيًلى ر  ْى ظى / كى
٤ىجٍ٪ىةيى » َى ة  ن ٦ى ىة  ي ٕى٢ى جلى ٍٛ ٍف تى

ى
٤ل٥ي ٩يًؿيؽي أ ٕى ة/  «.ة ٦ي ٧ى ى٭ي ل

ى
أ ٧ىػة؟»ٚىكى ٕىػ٢ى ٣ى١ي ٍذ

ى
ٍف أ
ى
اًف أ ةذىا ديًؿيؽى  «٦ى

ي/  ةالى لى ٞى ًٍؽؾى »ذى ةًرؾى يًف دلى ىكى ٨ٍ ي ؿي خى ٟى كىاآلػى ٨ٍ يى٧ًي٪ً ٤ًٍفى كىاًظؽه خى ٍف جنى
ى
٪ىة أ ًُ ٍٔ

ى
 .«...«أ

ـ ) * ـ افذن أمر د: (14ادثو قطوق؟! ها قؾ؟إالد افـٌل بنحصوء م ٍب أف افش   افر 

تي » (:1 /43) حؿق قؾ افثوين ؼؼؼؼ ٌى ٗى ًِمى  دى ٚىعى ٤ىيًٍ٭٥ٍ الس بِّ كىَعى ٔى ةجى  ٬ى
ى
اًئي٢ى ٚىأ ى إًارٍسى ىلعى

يى٭يٮذىا/ »دىاكيدى ٝىةااًلن  اًئي٢ى كى ٍظًه إًارٍسى
ى
ًي كىأ ٍَ  .«..«.ا
ٙى » (:1 /41) أخٌؼور اّجؼوف اّلـ ؼؼؼؼؼ رى ةفي  كىكى ٍيكى ٍٗػٮىل دىاكيدى  الغ 

ى
اًئيػ٢ى كىأ ػؽن إًارٍسى ًً

اًئي٢ى   .«حًليٍعًِصى إًارٍسى
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 هؾ فنأرض أظؿدة أف ُ؟ (:15ادثوـ )*  

ى اخٍلىالىًء » (:42/3)شػر أجقب  ؼؼؼؼ ةؿى ىلعى ٧ى ؽي النن ٧ي ءو حى ٍ ى الى َشى ٍرضى ىلعى
ى
ِي األ ِّ٘ ييىى  .«كى

رٍ » (:2 /5)شػر أجقب  ؼؼؼؼ
ى
ـًعي األ

ٍٔ ـى ة ال٧ٍي ؿل٬ى ٞى ة ى ٨ٍ٦ً ٦ى ظي١ى رى ًٛ ٍو
ى
ؿي أ لٍشى ى ذىَتى  .«ػى

بى٤ىًح » (:4 /4)حؿق قؾ اّلـ  ؼؼؼؼؼ ـٍ ًٞ ى ٨٦ًى ال٧ٍى ٛى ٓي ا٣ٍ ىاً . يىٍؿذى ي٥ي ال٧ًٍٍك١ًنيى ٨٦ًى ا٣رتي ًٞ يي
ٓى الني  ٤يٮًس ٦ى ٍضؽً ػل٤ًٍضي ؿًٍِسن ال٧ٍى ٥ٍ ٠ي ٭ي يي٧ى٤ل١ي ٚىةًء كى فن  ؛ؿى

ى
رٍ أل

ى
ةى األ رى ًٛ ٍو

ى
هى لً٘س بِّ أ ًض, كىّىٍر كىؿى

٢ٝىحى  ٕي ٍط ٛى ٍ ة ال ٘ىٍي١ى  .«وى
 ـقػ ؿتؾ هيقذا كػًف؟ :(41ادثوـ )* 

ؼؼؼ  4 /43)إكجقؼؾ متؼك  ؼؼؼؼ ل» (:3ؼ
ى
ة رىأ ى٧ن ٢ذىا ًظيجىبًؾو ل ـى  يى١ي ٩ن٫ي ٝىٍؽ ًدي٨ى ٩ىًؽ

ى
٫ي أ ٍق٤ى٧ى

ى
م أ ً

اَّلن
٪ىًح كى  ٭ى ةًء ا١ٍ٣ى ًح إًلى ريؤىقى ٌن ًٛ

ييٮًخ. ٝىةااًلن كىرىدن اثلنالىًثنيى ٨٦ًى ا٣ٍ ػ٤ن٧ٍخي / »الني تي إًٍذ قى
ٍ
أ ُى ٍػ

ى
ٝىٍؽ أ

يٮا/ «. ةثىًؿيبن  ةدى٦ن  ةل ٞى !»ذى ثرًٍصٍ
ى
٩ٍخى أ

ى
٤ىيٍ٪ىة؟ أ ٔى ا  ةذى ػؼى  «٦ى ى ً كىا٩رٍصى

يلٍكى حى يًف الٍ٭ى ٌن ًٛ حى ا٣ٍ ؿى ُى ٙ  ذى ثيػ
ٟي  طى ٍُ ِى نى ٞى ؾى  .مىضى كىدى ػى

ى
ٞىحً ٚىأ ١ى ٕى ةءي اٍٗ ؤىضى يٮا/  ري ٝىةل حى كى ٌن ًٛ ا٩ىًح  الى »ا٣ٍ ـى ة يًف اخٍلً يى٭ى ًٞ ٍف ٩ي٤ٍ

ى
٢ًي أ حيى

ـو  ٨ي دى ة ثى٧ى ٭ى جن
ى
كٍا «.أل ى كا كىاٍعرتى ري ةكى بىةءً  َىتىغى ٘يؿى ى ن ل٤ًٍ ربى ٍٞ ةًرمل ٦ى ؼن ٛى ٢ى ا٣ٍ ٍٞ ة ظى  .«ثً٭ى
ـ افر   ؼؼؼؼ َكى » (:14 ؼؼؼؼ 11 /1)ؾ ًش أظه ًٍ اتلنالى٦ًيًؾ كى ؿيسي يًف كىقى ٍُ َي ـى  ـً ٝىة ينة

ى
ٟى األ يًف د٤ًٍ فى كى

ٕن  ةءو ٦ى ٍق٧ى
ى
ؽن ي أ ي٨ى  ةًٔ ٍَشً ًٔ ٍٮى ٦ًبىحو كى / ،حنى ةؿى ٞى ا » ذى ؾى ٍف يىذ٥ًن ٬ى

ى
فى يىجٍجىًِغ أ ةؿي اإلًٍػٮى ي اكى ة الؿلصى ٭ى حي

ى
أ

٥ً دىاكيدى  ٛى ي ثً
ةلى ٞى سي ذى ؽي ٞي كحي ا٣ٍ ٜى الؿي جى م قى ً

٢ذىاال٧ٍى١ٍذيٮ ي اَّلن ٍٜ يى١ي ةرى دىحًلالن  عى ًم وى
ي٨ى  اَّلن ً لًَّلن

ٌي  جى ٮعى رى ىكي ى ي كدن  ؛ٮا ىلعى ؽي ٍٕ فى ٦ى ػًح. اإًٍذ اكى ػًؾقً اخٍلًٍؽ٦ى ي ٩ىًىيته يًف ٬ى ةرى لى ا ٚىػإًفن  ثىحٍ٪ى٪ىة كىوى ػزى ٠ى
بلن  ٍْ ٤ٍػ٥ً  اٍؼذىىنى حى ْي ٍصؿى ً ا٣

ي
جىٍخ  ٨ٍ٦ً أ ٕى ػ ػًف َىةنٍطى ٜى ال٢ٍىضى ًٚػ   ِ ػ ًٟ انٍغى ى كىٍج١ًػ فى ىلعى ْى ػ إًٍذ ضى كى

ة ةؤيقي ُكي ١ى ٍحغى
ى
 .«أ
  ً ٟي »هؾ ! قػ موت هيقذا؟ـو: ـماـ هً اف طى ٍُ ِى نى ٞى ًٟ » ك فإ أف ،شمىضى كىدى ى كىٍج١ً فى ىلعى ْى ضى

ة ةؤيقي ُكي ١ى ٍحغى
ى
جىٍخ أ ٕى ًف َىةنٍطى ٜى ال٢ٍىضى ًٚ   ِ  ؟!شانٍغى

شؼط لاكشؼ مؼـ افقشؼط ؾوكًؼؽًٌ أحشؼوؤك  ثؿ   ،هيقذا خـؼ كػًف ق  إ :ؿد يؼقـ ؿو ؾو 
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ّق ضريؼي ادقت  6ريؼتغاجلؿع بغ افط  ؿؽـ لُ يً  ،مـ اخلقوـ فو، لفؽـ هذا ةربو ـؾٍ 

 قا حؼذهٌقا بف إػ ادؼؼحي لذ   حوص، ثؿ  رمقهو بوفر   ًؿتؾ صخصو  ذاإ لاحدة ؾؼط، ؾؿث ه 

شؼٌى ادؼقت هؼق  إق   بؼوفطٌع ُ، بؼؾ !شٌى ادقت هق تؼي  اجلثي؟كؼقـ إق   ، ؾفؾجث تف

حشؼؼوؤك أشؼؼؼط لاكًؼؼؽًٌ  ثؼؼؿ   ،خـؼؼؼ كػًؼؼف ؿؼؼد ـؼؼذفؽ فؼؼق ـؼؼوق هيؼؼقذا، حؼؼوصمؼؼل بوفر  افر  

ؼ ّق   6شخـؼؼ كػًؼف»شؼٌى ادؼقت هؼق  فو، ؾنق  ـؾٍ   ً قط أتؼك بعؼدمو خـؼؼ كػًؼف، ؾؽقؼػ ؼً اف

ـ افر  يًذـر ِف   !حشوؤك؟أقضف ظذ لجفف لاكًؽوب ؼً شٌى ادقت هق ًش  أق   ؾًش شػر أظه

 !ي؟ض  غ مـ افػٌ ثبوفث  شاحلؼؾ»صسم ا افذنـ ـ آخر: مي اهذا يـؼؾـو إػ شم

زى »: ِف إكجقؼؾ متؼك كجؼد دى
ى
ٞىحً َىأ ١ى ٕى ةءي اٍٗ ؤىضى حى كىّىػةلي٢ا:  ري ـ  ًُ ػة يًف »اٍٗ يى١ى ًْ ٍ ٍف ٝ٘ي

ى
ٖ  أ ًػ الى حيى

ًشىاٝىحً 
ٍ
ـو  ؛اْل ٜي دى ٛى ة ثى ن ١ى

ى
كٍا ,«أل ى كا كىاٍعػرتى ري ػةكى ػةرًمِّ  َىتىغى ذ  ُى ٖى اٍٗ ػ ٍْ ػة حى رؤشؼوء  ق  إ :أنش، ث١ًى

 احلؼؾ. ؿ افذيـ أصسلاافؽفـي هً 

بلن َىإًف  »: ظؼهـ افرشؼؾكجؼد ِف شؼػر أ ٍْ ا اٍؼذىىنى حى زى ى  ٠ى فى ىلعى ْى ػ إًٍذ ضى ًٙ كى ٍ٘ ةً اٗن  ٍجسى
ي
ٍٜ أ ًٚ

ة ةؤيقي ُكي ١ى ٍحغى
ى
جىٍخ أ ٕى ًف َىةنٍطى ٜى ال٢ٍىضى ًٚ   ِ ًٟ انٍغى هيؼقذا كػًؼف هؼق افؼذن أؿتـؼك  ق  إ :أن ،شكىٍج١ً

 !احلؼؾ

 !هيقذا أف رؤشوء افؽفـي؟هق  افذن أصسمفؾ ؾ

ؼؼؼف يً لن ؼؼؼب أحؼؼؼدو  فؿـؼؼؼوحتؼؼؼك ُ يت   ؼؼؼ هؼؼؼذا ُ ًيعؼؼؼد   لأق   ،ريؼتغؿؽؼؼؼـ اجلؿؼؼؼع بؼؼؼغ افط  ، وتـوؿضه

 رؾؼريي لافشؼؼؼؼؼؼؾؼؼؼؼؼهء ادًؼؼؼؼؼقحقي ِف افؽـقًؼؼؼؼؼي ادصؼؼؼؼؼأظظؼؼؼؼؼؿ ظً  ّحؼؼؼؼؼد ا شؼؼؼؼؼلظرض فؽؼؼؼؼؼؿ تػًؼؼؼؼؼره 

٢ر ييررؾ أف اْٗةرئ ىلع ٔزلٓ» :شك ادًؽغمت  »لهق اّب اّلشط،  . ؽ ركايػح ّيؽي
 /٧ٚسالن  ،هلة اٚيىةرصن  يؾٜ لٙ أٟٝ  َي١ة يي٢ؿِّ  اٗت ،٠يٞة ل٢ّة
٣ًف ي٭ٮذاػ  6

ى
ح ٨٦ اثلنالزني أ ٌن ًٛ ٌى  اهليلك يف ا٣ َى  احلٞػ٢؟ امرتل اَّلم ٧ٚى٨ٍ  ،ٯػك

 (.ال١٭٪ح رؤقةء أ٩ن٭٥ احلٞيٞح)
 (.٩ٛك٫ م٪ٜ أ٩ن٫ احلٞيٞح) ؟«الٮقٍ ٨٦ كاننٜ كص٭٫ ىلع قٍٞ» كملةذا ككيٙػ  1
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كرم٤ي٥ يف دييع ملةذاػ  6 

ي
 (.ل٧٤ٮت دـ تك٤ي٥ أصؿ  أل٩ن٭ة) دلـ؟ا حب٢ٞ احل٢ٞ ذلٟ أ

 .ٚيىةرص أم ،زٚين ويةف لغة٠ر دؾٜ لٙ ل٢ّة. ؽ ركايح أف   أكؿحخ األضب٘ح ٠زق
سىت كّر ةكالت جى ي ثي ل٘ذ ٢َيِ حمي يص انل ؽ  يص ّٚت   لْ٘رِّ  دايع كال ،ل٢ّػة كاْٗرِّ
٢ؿ دي ٢ًي ح دُةؼيٖ يف لَل  ٌى ٚيذىجح دّيْح ٗي ح ،ك ًْؽ   ثأف   دةؼ   .(1)«ٚيْسَح ِبيٛ٘ذ١ة حاٗ

تـؼوؿض لتضؼورب بؼغ  ذاه ق  إيؼقـ ش ك ادًؽغمت  » ، لافعومل ادًقحلػن  هو هق ادً 

ؼ افتؼل  ،ؾًشؼأظؼهـ افر  ق رلايؼي إضؼ ؾ، ليؼؼقـ ؿؽؼـ اجلؿؼع بقؼـفه ظؼذ ا؟لُ يً  ،تغافؼص 

 ظذ شك ادًؽغمت  »اّب  ؿد حؽؿ، لوق ه ص ؾفق مل يري  ،ـ فشوهد ظقوقمل تؽً  ،شفقؿو»ـتٌفو 

و  أظهـ افرشؾرلايي   ؿؽـ ؿٌقهلو.ؾقفو أخطوء ُ يً  ّق   6ؾير  رة لً  زل  مً بلن 

 مـ افذن رأم بطرس لشلخف؟: (41ادثوـ )* 

مؼع  اتقاجؼده مً  ـؼوقش، بطرس»، ًيدظك ♠ فؾؿًق  اتؾؿقذه  أق   ادًقحقققظل يد  

ؼؼ♠  ادًؼؼق  نؽؼؼؼر أش بطؼؼرس»لأق  بؼؼزظؿفؿ،  ؾىحلظؼؼي افؼؼؼٌض ظؾقؼؼف فتؼديؿؼؼؼف فؾص 

 .وهق أجضه  ؼٌض ظؾقفيً  ُ حتك♠  بودًق تف معرؾ

ات، ـوكً ث ث مرٍ ♠  معػرتف بودًق ش بطرس»ات افتل أنؽر ؾقفو ظدد ادر  

 !ي؟ص  رم ـقػ تـولفً اّنوجقؾ هذك افؼٌ لفؽـ يو تً 

 » (:34 ؼؼؼؼؼ 22 /13)إكجقؼؾ مؼرؿس  ؼؼؼؼ
ى
اًر أ ػؿيسي يًف ادلن ٍُ َي فى  ة اكى بىحٍ٪ى٧ى ػةءىٍت كى ٢ى صى ٛى ٍقػ

٢ىارًم ل جى ٪ىًح.  إًٍحرى ٭ى اًحًف ا١ٍ٣ى ٝىة٣ىػٍخ/  *رى ٍػ٫ً كى ػؿىٍت إحًلى ْى ىٍكػذىٍؽًٚئي جى ؿيسى ي ٍُ َي ٍت 
ى
ة رىأ ٚى٤ى٧ن

«! ٮعى اجلنػةًرًمل ىكي ٓى ي ٪ٍخى ٦ى ٩ٍخى ٠ي
ى
ؿى ٝىػةااًلن  *« كىأ ٩ٍكى

ى
ػة / »ٚىػأ ٍذ٭ىػ٥ي ٦ى

ى
الى أ ٍدًرم كى

ى
ىٍكػخي أ ل

! ٮ٣نًيى ٞي ةرًصن « تى جى ػى ؿى .  ةكىػى ٟي ي ةحى ادلل ٤ً٬ٍزًي ٚىىى ػ *إًلى ادلل ـن يٍ
ى
ىةرًيىحي أ

ٍ
ٟي اجل دٍ

ى
ٍت  ةَىسىأ

ى
أ ذىػؽى ٍَ ا كى

 / ي٨ى ةًَضً ٮؿي ل٤ًٍعى ٞي ٥ٍ!»تى ا ٦ً٪ٍ٭ي ؾى ٌن  *« إًفن ٬ى يٍ
ى
ؿى أ ٩ٍكى

ى
ـن . ةٚىأ يٍ

ى
ٖو أ ً٘ي

بىٍىرى ّى كفى  ةكى ىةًَضي
ٍ
 ّىةؿى ال

                                      
ص مت ك ادًؽغ:  ((1  .(133: )، دار جمؾي مرؿس، ص«ذح شػر أظهـ افرشؾ»افًؼؿ 
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 / ؿيسى ٍُ ي ًَ«  ٞ ٤ًيً ر  ةظى ٟى صى ٩ن
ى
٥ٍ أل ٩ٍخى ٦ً٪ٍ٭ي

ى
ٌن  أ يٍ

ى
٥ٍ  ةأ ػذى٭ي ٘ى ٍنج٫ًي ٣ي

ي ٟى ت ذي ٘ى ٣ي ٕىػ٨ي  *«. كى  يى٤ٍ
ى
أ ذىػؽى ٍَ ٚىة

 / ٙي ٤ًٍ حيى !»كى ٪٫ٍي يٮفى خى ٮل ٞي م تى ً
٢ى اَّلن ا الؿنصي ؾى ٍٔؿًؼي ٬ى

ى
 .«...«إيًنل الى أ

رأتف كػس اجلوريي  ثؿ  ♠،  اجلوريي رأتف لشلختف ظـ ظ ؿتف بودًق  :مرؿس ِف ؼؼؼؼ

 ♠! ظـ ظ ؿتف بودًق  احلوةرلق شلخقك ة أخرم، ثؿ  مر  

ؼؼؼ  25 /42)إكجقؾ مت ك  ؼؼؼؼ ةلًكن » (:31ؼ فى صى ؿيسي ٚىَكى ٍُ َي ة  ٦ن
ى
ةرًصن  ةأ اًر  ةػى ٍت يًف ادلن ةءى َىجى

ةرًيىحه  ًٟ جى ٍ
/  إيًلى ٮعى اٍلى٤ًيً ل »ٝىةا٤ًىحن ىكي ٓى ي ٪ٍخى ٦ى ٩ٍخى ٠ي

ى
ًٓ ٝىػةااًلن  *«. كىأ ـى اٍلى٧ًيػ ا ؿى ٝيػؽن ٩ٍكى

ى
/ ٚىأ

ٍدرً »
ى
ىٍكخي أ !ل ٮ٣نًيى ٞي ة تى ٤ً٬ٍزًي  *« م ٦ى جى إًلى ادلل ؿى ٍدسىلثي٥ن إًٍذ ػى

ي
ٟي أ دٍ
ى
أ /  رى ٪ىةؾى ي٨ى ٬ي ً ة٣ىٍخ لًَّلن ٞى ذى

«! ٮعى اجلنةًرًمل ىكي ٓى ي فى ٦ى ا اكى ؾى ٌن  *« كى٬ى يٍ
ى
ؿى أ ٩ٍكى

ى
/  ةٚىأ ٥و كى ٞى !»ثً ٢ى ٍٔؿًؼي الؿنصي

ى
ىٍكخي أ  *« إيًنل ل

٤ًي٢و 
ؽى ٝى ٍٕ بى ـي كىّى كى يىة ًْ ةءى اٍٗ ٞ  / »ةلي٢ا بًليٍكسيسى جى ٌن  ةظى يٍ

ى
٩ٍخى أ

ى
! ةأ ً٭ػؿيؾى ٍْ ٟى تي ذى ٘ى ٥ٍ ٚىإًفن ٣ي  *« ٦ً٪ٍ٭ي

 / ٙي ٤ًٍ حيى ٕى٨ي كى  ًظيجىبًؾو يى٤ٍ
ى
أ ذىؽى ٍَ !»ٚىة ٢ى ٍٔؿًؼي الؿنصي

ى
 «..«إيًنل الى أ

مجوت اّخرم: جوريي أخرم( رأتف جوريي ًأخرم وريي رأتف، ثؿ  اجل :متك ِف ؼؼؼؼ ، )ِف افس 

 .لقاحلوةر ثؿ  

٪ىًح. » (:24ؼؼؼ  13 /44)إكجقؾ فقؿو  ؼؼؼؼ ٭ى اًحًف ا١ٍ٣ى َىيًٍخ رى ٮقي إًلى 
٤ي ٍدػى
ى
ةٝيٮقي كىأ كقي كىقى ؾي ػى

ى
ٚىأ

 . يؽو ًٕ ٫ي ٨ٍ٦ً ثى ٕى ذىجً ؿيسي ذى ٍُ َي ة  ٦ن
ى
ٮا ٩ىةرن  *كىأ َي ٍَضى

ى
ة أ ى٧ن ل ٕن  اكى ٮا ٦ى ٤ىكي اًر كىصى ًٍ ادلن ٤ىػفى  ةيًف كىقى صى

 .٥ٍ ؿيسي ثىحٍ٪ى٭ي ٍُ دٍ  *َي
ى
ةرًيىحه َىسىأ ةلًكن  ٟي جى ٝىة٣ىػٍخ/  ةصى ٍخ ٚيػ٫ً كى ؿنقى ٛى ذى ٪ٍؽى اجلنةًر ذى فى »ًٔ ا اكى ػؾى كى٬ى

٫ي  ٕى ؿىقي ٝىةااًلن  *«. ٦ى ٩ٍكى
ى
 ي!/ »ٚىأ

ى
أ ؿى ٍَ ًؿٚي٫ي يىة ا ٍٔ

ى
ىٍكخي أ ٤ًي٢و  *« ل

ؽى ٝى ٍٕ بى سي كى آقي آدى / رى ٝىةؿى ٩ٍخى »كى
ى
كىأ

!٥ٍ / « ٦ً٪ٍ٭ي ؿيسي ٍُ َي ةؿى  ٞى  »ذى
ى
ىٍكخي أ ةفي ل حو كىاًظؽى و  *« ٩ىة!يىة إًنٍكى ٔى ة ٍٮي قى َىَضى حنى ة  ى٧ن ل ػسي كى رى آدى ك 

ى
أ

ٌن / »ّىةابًلن  يٍ
ى
ا أ ؾى ٜل إًفن ٬ى ٌن  ةثًةحٍلى يٍ

ى
٤ًيً ر أ ٩ن٫ي صى

ى
٫ي أل ٕى فى ٦ى /  *«. ةاكى ؿيسي ٍُ َي ةؿى  ٞى ػةفي »ذى يىػة إًنٍكى

ٮؿي  ٞي ة تى ٍٔؿًؼي ٦ى
ى
ىٍكخي أ  .«....«ل
 ك رجؾ آخر!آر ؾ، ثؿ  ك رجآر رأتف اجلوريي، ثؿ   :فقؿوِف  ؼؼؼؼ



  

 

ٚيْةرٝح األديةف ) 187  (1اعيش أدىِّ٘ٙ 
 :(44ادثوـ )*  

 جربيلاشتؿرت هذك افت   ♠، قطوق ؿوف بتجربي ادًق افش   أق   ادًقحقققظل يد  

ة تعؼوفقا فـؼرم ـقؼػ تـولفؼً اّنوجقؼؾ هؼذك حًى افعفد اجلديد، لفؽـ  وأربعغ يقمه  دًد 

 ي.ص  افؼٌ 

ؼؼ  ؼ ؼ ؼؼؼ 1 /3)إكجقؼؾ متؼك ؼ ؼ قي إًث٤ًٍحفي » (:4 ؼ ؾى ػى
ى
ػًح  ثي٥ن أ قى ؽن ٞى ًؽي٪ىًح ال٧ٍي ى إًلى ال٧ٍى ٟي ىلعى ػ ُى ٍكؼى

ى
كىأ

 ً ٞىةًح ال١ٍىٍيْكى ي/  جى ٝىةؿى لى قي »، كى ػؾى ػى
ى
..... ثيػ٥ن أ ٢ي ٛى ٍقػ

ى
ٟى إًلى أ كى ٍٛ ٍح جى ؿى ٍَ ً ٚىة ٨ٍَى اّللن ٪ٍخى ا

إًٍف ٠ي
ٌن  يٍ
ى
ؿو إًث٤ًٍحفي  ةأ ٖو اعى

جى ى٥ً كى  اًصؽ   إىًلى جى ةل ٕى ًٟ ا٣ٍ ً ةل ٧ى َى ٓى  ي ً رىاقي مجى
ى
ةكىأ ٬ى ٍؽى  .«دلى

ؼؼ ؼ ؼؼؼ 1 /3)إكجقؾ فقؿؼو  ؼ ؼ قي إًث٤ًٍحفي إًلى ) (:5 ؼ ؽى ٕى ٍو
ى
ؿو ثي٥ن أ ٖو اعى

جى ًٟ  جى ةلًػ ٧ى َى ٓى  ي ً رىاقي مجى
ى
كىأ

ةًف. ٦ى ـن حو ٨٦ًى ال ْى ٍ ٮ٩ىًح يًف حلى ٍك١ي ٤ًي٥ى  ال٧ٍى كريمى
ي
ةءى ث٫ًً إًلى أ ً ..... ثي٥ن صى

ٞىةًح ال١ٍىٍيْكى ى جى ٟي ىلعى ٚى ّىة
ى
كىأ

ي/ ٝىةؿى لى ٢ى » كى ٛى ٍق
ى
٪ىة إًلى أ ٟى ٨ٍ٦ً ٬ي كى ٍٛ ٍح جى ؿى ٍَ ٨ٍَى الًل ٚىة ٪ٍخى ا

 .«إًٍف ٠ي

ؼؼ ؼ   ثؿ   ،ظذ جـوح اهلقؽؾإبؾقس  أخذك متك:ِف  ؼ
ـى ـى  إػ جٌو  .ظو

ؼؼ ؼ ـى  أخذك إبؾقس ظذ جٌؾى  ِف فقؿو: ؼ  .إػ جـوح اهلقؽؾ ثؿ   ،ظو

 ؟♠ افؼٌض ظذ ادًق  أجـ تؿٍ  :(44ادثوـ )* 

يٌن ِف حديؼي جي ) ؼؼؼؼ قَهي ًي ؼؼؼ 42 /42)إكجقؾ متك ( ثَ ٢عي إىًلى » (33 ؼ ىطي ٍٙ ي ١ي ٚىىى ةءى  ًحيجىبًزو جى
ةً   ٛى ٍي ثٍطى ة جى ةؿي لى١ى ْى حو يي ٍيىى ةؿى ل٤ًذنالى٦ًيًؾ/ ؿى ٞى ػ»، ذى ًٌ ٍَ

ى
ػّتن أ ٪ىػة ظى ٮا ٬٭ي ى ػاٍص٤ًكي ػ ل وى

ي
ٰى كىأ

٪ىةؾى  بًٍؽم، كىا*   .«٬ي ٍ زى ٍَينى ؿيسى كىا ٍُ َي ٫ي  ٕى ؾى ٦ى ػى
ى
.ثي٥ن أ يىٍكذىبًتي في كى ـى ٍ  حيى

ى
أ ذىؽى ػ٥ٍ/ *   ٍَ ى٭ي ةؿى ل ٞى ذى

ًع » ٪ىة كىاٍق٭ىؿيكا ٦ى سيٮا ٬٭ي ّتن ال٧ٍىٮًٍت. اي١٦ٍي ا ظى ي٪ىحه ًصؽ  ـً يًس ظى
ٍٛ ـى ٝى٤ًيالن *  .«جى ؽن ٞى ؿن  ثي٥ن تى كىػى

فى ييىى ل ٝىةااًلن  َكى ى كىٍصً٭٫ً، كى ٍ خى »/ ىلعى ربي ٍٕ ٨ى ٚى٤ٍذى ٦ٍكى
ى
ذىةقي، إًٍف أ َى

ى
٣ًك٨ٍ يىة أ ، كى سي

ٍ
أ ينل ٬ًؾقً ا١ٍ٣ى

٩ٍخى 
ى
ة ديًؿيؽي أ ٧ى ٩ىة ثى٢ٍ ٠ى

ى
ًريؽي أ

ي
ة أ ٧ى ةؿى *  .«٣ىحٍفى ٠ى ٞى ة، ذى ٥ٍ ًجيىة٦ن ٬ي ؽى ةءى إًلى اتلنالى٦ًيًؾ ٚىٮىصى ثي٥ن صى

حن كىاًظػؽى ن؟ ٔى ة ًع قى ىٍك٭ىؿيكا ٦ى ٍف ت
ى
ٍرتي٥ٍ أ ة ٝىؽى ا ٦ى ؾى ١٬ى

ى
/ "أ ؿيسى ٍُ ي ػ٤يٮا خًلىػ*   ًَ الن اًٍقػ٭ىؿيكا كىوى

." ٙه ي ًٕ ٌى ؽي ٚى ة اٍلىكى ٦ن
ى
ٍه كىأ كحي ٚىجىًني ة الؿي ٦ن

ى
. أ ًٍؿبىحو ٤يٮا يًف تى ػة زىةًجيىػحن *  دىٍؽػي ٌن يٍ

ى
ػ أ ذى٧ىَضى
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ِلن ٝىةااًلن  ى كىوى ٍٕػربي ٍف تى
ى
٧ًٍكػ٨ٍ أ ى٥ٍ حي ذىةقي، إًٍف ل َى

ى
سي إًالن / "يىة أ

ٍ
ػأ ػينل ٬ػًؾقً ا١ٍ٣ى بى٭ىػة،   خى ٍرى

ى
ٍف أ
ى
أ

" ٟى ًنحبىذي َى  ٨ٍ .*  .ٚى٤ٍذىكي ي٤ىػحن ًٞ ٥ٍ زى ٍخييػ٪ي٭ي
ى
٩ىػٍخ أ ػة، إًٍذ اكى ػة ًجيىة٦ن ٌن يٍ

ى
٥ٍ أ ٬ي ؽى ةءى ٚىٮىصى *   ثي٥ن صى
ِلن زىةثًلىحن ٝىةااًلن  ة كىوى ٌن يٍ

ى
َىَضى أ ٥ٍ كى ٭ي كى ى رتى يٍ٪٫ًً. ذى ٕى ـى ثً

ى ٟى ا٣لٍَكى ً ٝىةؿى *   ذل ةءى إًلى دىالى٦ًيًؾقً كى ثي٥ن صى
ًحييٮا! ٬ي 

ٮا اآلفى كىاٍقرتى َي ٥ٍ/ "٩ىة ى٭ي يٍػًؽم ل
ى
٥ي إًلى أ

٤ن يكى ةًف ي ٨ٍَي اإًلنٍكى ا بىٍخ، كى ى حي ٝىًؽ اٍررتى ٔى ة ٮىذىا الكن
ة ً. ُى ي !". *  اخٍل ى ى ٤ل٧يين ٝىًؽ اٍررتى يكى م ي ً

ٮىذىا اَّلن ! ٬ي ٍٜ ٤ً ُى ٍ٪ ٮا جى َي ٢ذىا  * ٝيٮ , إًذىا يى١ي ٙي ٢ى يىذىِكى  ة ٠ي ٛى كىػًي
ٔى  ٍهه  ٟي مجى ىى ٚى ةءى كى ى ّىٍر جى ْشى ٍ وى ري االٍثينى حى

ى
ٞىػًح أ ١ى ٕى ػةءً اٍٗ ؤىضى ًٍٞر ري ٍٜ ًو ًٚ يي٢ؼو كىًوًِصٍّ  سًيه بًطي

ٍىتً  يي٢ًخ الغ   .«كىعي

ؼؼؼ  1 /14)إكجقؾ يقحـو ( لادن ؿيَدًرلقِف ) ًٚيًزقً » (:4ؼ هى دىبلى ٚى جى  سى ا كىدى ٢عي ٠زى ىطي ّىةؿى ي
كفى  ٍبً كىاًدم ّىٍرري

دىالى٦ًيؾي إىًلى عى ٮى كى ٤ى٫ي ٬ي يٍكذىةفه دىػى فى ب يٍري اكى ٫ي *   قي.، ظى ػ٤ل٧ي كى َي ٭يٮذىا  فى حى َكى كى
ٓى دىالى٦ًيػًؾقً. سً نا ٦ى ٪ىةؾى ٠ى ٓى ٬ي ٮعى اٍصذى٧ى ىكي فن ي

ى
، أل ٓى ًً ٍٮ ٍٕؿًؼي ال٧ٍى ٭يػٮذىا اٍلي٪ٍػؽى  *  حى ػؾى حى ػى

ى
ٚىأ

َى  ٢ى كى ًٔ ػة ٪ىػةؾى ث٧ًىنى ةءى إًلى ٬ي ، كىصى يًكحلنيى ؿل ٛى
ا٣ٍ ٪ىًح كى ٭ى ةًء ا١ٍ٣ى ٪ًٍؽ ريؤىقى ًٔ ة ٨ٍ٦ً  ا٦ن ؽن ػةًَيطى كىػي ىى

 .«كىًقالىحو 

يتًقق) ؼؼؼ  45 /44)إكجقؾ فقؿو ( ِف جٌؾ افز  ًٖ » (:33ؼ
جى ةً إىًلى جى ةدى ٍٗىى مىضى َكى جى كى سى كىدى

يٍذيػ٢فً  قي.الش  ة دىالى٦ًيؾي ٌن يٍ
ى
٫ي أ ٕى دىجً ػ٥ٍ/  * ، كى ى٭ي ًف ٝىػةؿى ل ػةرى إًلى ال٧ٍىػَكى ة وى ٧ن

ى ل ٍ الى »كى ْى ػ٤يٮا ٣ًػ وى
ًٍؿبىحو  ٤يٮا يًف تى ػِلن  * .«دىٍؽػي ٠ٍجىتىيٍػ٫ً كىوى ى ري سىػة ىلعى ػؿو كىصى ضى ٦ٍيىًح ظى ٍٮى رى

٥ٍ حنى ٪ٍ٭ي ٢ى خى ىى ٛى  * كىاٍج
ػ٨ٍ الى إًرىادىًِت ثىػ٢ٍ »/ ٝىةااًلن  ٣ًكػ٨ٍ تًلىكي . كى سى

ٍ
أ ينل ٬ًؾقً ا١ٍ٣ى زيى خى ً

ٍف تي
ى
ذىةقي، إًٍف ًمبٍخى أ َى

ى
يىة أ
ٟى  ٮل  * .«إًرىادىدي ٞى ةًء حي ٧ى الىؾه ٨٦ًى الكن َى ي  ٭ىؿى لى ّى ػؽل  * ي٫ً.كى مى

ى
ػ ل ثًأ فى ييىى ةدو اكى فى يًف ًص٭ى إًٍذ اكى كى

رًٍ .
ى
ى األ ـو ٩ىةًز٣ىحو ىلعى اًت دى ؿى ُى ٞى ٝي٫ي ٠ى ٔىؿى ةرى  ، كىوى حو ىةصى ػةءى إًلى  * لى  ً كىصى

الى ـى ٨٦ًى الىن ثي٥ن ٝىة
ًف. ـٍ ة ٨٦ًى احٍلي ٥ٍ ًجيىة٦ن ٬ي ؽى ٥ٍ/ *   دىالى٦ًيًؾقً، ٚىٮىصى ى٭ي ةؿى ل ٞى  »ذى

ى
ةذىا أ ٤يٮا خًلىالن ل٧ًى ٮا كىوى َي ـه؟ ٝيٮ ٍجذي٥ٍ ًجيىة

ًٍؿبىحو  ٤يٮا يًف تى ٍػهه  * .«دىٍؽػي ٙي إًذىا مجى ٢ى يىذىِكى  ة ٠ي ٛى ٞى بىحٍ ػ٢ذىا، كى ًم ييػٍرىى يى١ي  ِ ٍ كىا ػؽي االثٍػينى ظى
ى
، أ

جل٤ى٫ي  ٞى ٮعى حًلي ىكي ٩ىة ٨ٍ٦ً ي ٥ٍ، ٚىؽى ٭ي َي ؽن ٞى ذى ، حى ى ٔىَشى
». 
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ًى   ثؼيث  اف ّمؼوــهذك ا جيؿع بغ أق ؿؽـ ّحدى ُ يً   هؼذك اّمؼوــ  ، ّق  لاحؼدى  ِف لؿؼ

  ك.رؾؼي ِف آخرس ادً ؼد  فقؾ أحيتف فؽؿ مـ خرا ط افؽتوب ادً ؿي، لافد  تػر  مً 

 ♠ خريطي ألرصؾقؿ ِف زمـ ادًق 

 
ؼش حديؼؼي جثًؼقهين» قرة، لِف أظذ افص  ش لادن ؿدرلق»كجد   قرة، لِف لشؼط افص 

 !؟حًى ـتو ؿ ♠ ض ظذ ادًق ٌَ افؼي  قرة، ؾلجـ تؿٍ ِف آخر افص  ش جٌؾ افزيتقق»

 خطل جغراِف. إك ف

ؼؼؼيمؾحقطؼؼؼي  ـى  ؿؽؼؼؼـ اجلؿؼؼؼع بقـفؼؼؼو بؼؼؼلن  ـوؿضؼؼؼوت ُ يً هؼؼؼذك افت   :ًمفؿ  مؼؼؼـ اّحؼؼؼقاـ،  حؼؼؼو
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، ُ احلِّصؼؼ لفؽؼؼـ مؼؼو ذـرتؼؼف ظؼؼذ شؼؼٌقؾ ادثؼؼوـ ؾؼؼؼط اّخؼؼرم، ـوؿضؼؼوتـؼؼوؿ م ؼؼوت افت  لهً 

ؼؼؼؼل، لأردًت أق أمجؼؼؼؼع تـوؿضؼؼؼؼوت شؼؼؼؼفؾي افػفؼؼؼؼؿ ؼؼؼؼ وفعؾـؼؼؼؼو كػؼؼؼؼرد ـتوبه حؼؼؼؼقـ تـوؿضؼؼؼؼوت  وخوحًّ

هؼؼؼذك  ظل أق  أق يؼؼد   ًؼؼؼقحقغحؼؼؼولـ أحؼؼد ادلإذا  .ر بود ؼؼوتلافتؼؼل ًتؼؼؼؼد   ،سؼؼؼؼد  افؽتؼؼوب ادً 

ؾوشؼؼؼلخف ظؼؼؼـ مصؼؼؼدر إيهكؼؼف! شؼؼؼقًخزؿ بلن ؼؼؼف يلخؼؼؼذ لإيهكؼؼف،  ر ِف ظؼقدتؼؼؼفـوؿضؼؼوت ُ تؼؼؼمث  افت  

س! ؾؼؼنذا ـؼؼوق ِف  ء لتـوؿضؼؼوت، ؾؽقؼؼػ تلمـؼؼف ظؼؼذ خطؼؼوأ افؽتؼؼوبإيهكؼف مؼؼـ افؽتؼؼوب ادًؼؼؼد 

ـ ححي ادعؾقمي افتل  ؾؽقػ، جقؾونلجدكو أخطوء ِف اّ لفق !إيهكؽ لظؼقدتؽ؟ تضؿ

د  و إكجقؾ مـ اّنوجقؾ؟!   !أخقس ـذفؽ؟ ،وؾقفو خطل هل أجضه  هب  فرً يتػر 

 وـؿ.ـ ف ال ُ يتـوؿض تـوؿضوت ؾجي لاوحي مثؾ هذك. هداكو ال لإيٍ 

 :شماـ يطرح كػًف

ؼؼؼي»مثؼؼؼؼؼؾ هؼؼؼؼؼذك اُخت ؾؼؼؼؼؼوت  أق   ًؼؼؼؼؼقحقغظل بعؼؼؼؼؼض ادؿؼؼؼؼؼد يؼؼؼؼؼد    ظؼؼؼؼؼذر ُ تؼؼؼؼؼمث  ، لشتوؾفؼؼ

 ،لتـوؿضؼوت اخت ؾؼوت ظؼذس ؼؼد  افؽتؼوب ادً احتقم  إذا غوفطي صـقعي،هذك مً  !ظؼقدتؿ

كلخؼؼذ ظؼقؼؼدة مؼؼـ ـتؼؼوب يتؼؼقن ظؼؼذ أخطؼؼوء  ، ؾؽقؼؼػؾفؼؼذا يعـؼؼل أن ؼؼف ـتؼؼوبو ؽؼؼر معصؼؼقف

! ـقػ كثؼ ِف مصداؿقي مؼو كؼؼرأك اتطئ م وت ادرٍ ًي ؿد ة، افذن ًيطئ مر  لتـوؿضوت؟! 

س مع هذك اّخطوء لافت ـوؿضوت؟!  ِف افؽتوب ادًؼد 

 

مجوت: اخت ؾوت بغ كقهوثو *  .ادًختؾػي افعربقي افس 

ؼؼؼ  ً ؼؼؼطً بعؼؼدمو ظروؼؼؼـو ِف اف  ً مؼؼؼـ داخؼؼؼؾ كؼؼؼٍص افؽتؼؼؼوب  وبؼي اخت ؾؼؼؼوت لتـوؿضؼؼوتقر اف

س حًؼى ترمجؼ  ،لفؼقس ـؼٍؾ  ،شؼـتعرض اِق بعؼضي افػوكؼدايؽ، افقاحد، افؽتؼوب ادًؼؼد 

ؼؼؼؼقي افؼؼؼؼقاردة  اُخت ؾؼؼؼؼوت مؼؼؼؼع اّخؼؼؼؼذ ِف اُظتٌؼؼؼؼور أق  هؼؼؼؼذك  مجؼؼؼؼوت افعربقؼؼؼؼي،بؼؼؼؼغ افس  افـ ص 

ؼقي ًتعتؼز اكعؽوشؼوت ف خت ؾؼؼوت افؼقاردة بؼغ ادخطقضؼوت افؼديؿؼؼي،  اُخت ؾؼوت افـ ص 

ؼخ، مع ظؾؿـو بلق  اُخت ؾؼوت بؼغ ادخطقضؼوت جؼوءت كتقجؼي حت ريؼػ أثـؼوء ظؿؾقؼي افـً 
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ء شؼؼؼفقه   ؼؼؼؾ ــؼؼؼو س مًؼؼؼقحقي، هؼؼؼذك ، بو؟وؼؼؼوؾي إػ أق  األ ظؿؼؼؼده  ا شؼؼؼقا مجؼؼؼوت افعربقؼؼؼي ًتث  افس 

س. و ترمجي فؽ ف ال ادًؼد   ليممـ  و ادًقحققق ظذ أن 

 (.3 /43)شػر افتثـقي  (:1ادثوـ )* 

 (افػوكديؽ): « ي٧يٮفى ًٞ رٍديفن دي
ي
يكفى األ ربي ٍٕ ة  ًظنيى تى ٥ٍ ثً٭ى كًويكي

ي
٩ىة أ
ى
ةرى ى ا٣ًي أ ًؾقً احلًضى ٬ى

ـى يًف  ًٖ ًعيجىةؿاحلىٍٮ
جى ة ثًةلً ًف  جى ٭ى ٤لكي ديكى   .«كى

 (افقًقظقي): « ٚإذا ٔربد٥ األردف، د٪ىجٮف ٬ؾق احلضةر  ا٣ي أ٩ة آَؿك٥ ث٪ىج٭ة
 .«، كد٤ُٮ٩٭ة ثةل فججٖ جسزيٙاحلٮـ ىلع 
 ؟!شجرزيؿ» أف شظقٌوـ»هق  هؾاجلٌؾ، مجوت بخصقص اشؿ بغ افس  ًهـوؿ اخت ؽ 

ؼؼؼ !هؼؼؼؾ تعرؾؼؼؼقق افػؼؼؼؼرؾ بؼؼؼغ اجلٌؾؼؼؼغ؟  ً فـؼؼؼؼؼرأ ! هء لاّرضافػؼؼؼؼرؾ بقؼؼؼـفه ـؼؼؼوفػرؾ بؼؼؼؼغ اف

 س فـعرؽ افػرؾ بغ اجلٌؾغ.ؼد  قص افؽتوب ادً ًص كً 

ؼؼؼ  ؼ ٩ٍخى دىاػً » (:45 /11)شػر افتثـقي ؼ
ى
رًٍ  ا٣ًي أ

ى
ٟى إًل األ ٟى الؿن ي إًل٭ي ةءى ثً ا صى

إًذى ٢ه كى
ٕى٢ً  ة ٚىةٍص ٭ى ة تًلى٧ٍذى١٤ًى ٙى  إحًلٍ٭ى ي ًٖ ًجًسزِّ

جى حى ىلعى جى كى ى ًٖ ًعيجىةؿكى  اٗبى
جى ٞىحى ىلعى جى  .«الٍ٘ى

ؼؼؼفو ظؼؼؼـ ترمجؼؼؼي  ـؼؼؼٍؾ  أق   هؼؼؼق احلوحؼؼؾ يؼؼؼو شؼؼؼودة مجؼؼؼي  ُمطقضؼؼؼيأخؼؼؼذت كص  ًُمتؾػؼؼؼي ظؼؼؼـ افس 

مجوت قي بغ افس  م إػ لجقد هذك اُخت ؾوت افـ ص  ذك اُخت ؾوت له ،اّخرم، م و أد 

خ ـه ًؿؾـو شؼوبؼه  ، ؾؽقؼػ يثؼؼ ادًؼقحققق وجوءت كتقجي لؿقع افت حريػ أثـوء ظؿؾقي افـً 

س ملخقذ مـ ُمطقضؼوت ًُمتؾػؼي متـوؿضؼي، لـؼؾ ترمجؼي تؼؼقـ رء ًُمتؾؼػ  ِف ـتوب ًمؼد 

مجي اّخرم؟!  ظـ افس 

لػ (:4ادثوـ )*   (.3 /1) رشوفي يقحـو ّا

 (افػوكديؽ): « كحي  ٚىإًفن ، كىالؿي حي ٧ًى ، كىا٣ٍ ى / اآل ي ٥ٍ زىالىزىحه ٧ىةًء ٬ي كفى يًف الكن ىٍن٭ىؽي ي٨ى ي ً
اَّلن

٥ٍ كىاًظؽه  الىًء اثلنالىزىحي ٬ي ؤي . كى٬ى سي ٞيؽي  .«ا٣ٍ
 (افقًقظقي): «كاَّلي٨ ين٭ؽكف زالزح». 



 
  

 

192 
ٚيْةرٝح األديةف )  (1اعيش أدىِّ٘ٙ 

 (ادشسـي): «كاَّلي٨ ين٭ؽكف ٥٬ زالزح». 

 (ادًٌطي): «ٟ٬٪ةؾ زالزح ين٭ؽكف ىلع ذل». 
 (فًقيافٌق): «))...(( ك٨٦ ز٥، ٚةلن٭ٮد زالزح». 

 (افؼيػ): «إذف يٮصؽ زالزح م٭ٮد ل٧٤كيط». 
افقحقؼد افؼذن  ٍص قص ادًؼقحقي، ؾفؼذا هؼق افؼـ  ًصؼمؼـ أهؼؿ لأخطؼر افـ   ًيعؼد   ٍص هؼذا افؼـ  

، كجؼؼد ِف افػوكؼؼدايؽ أق  افؼؼـ ٍص يؼؼؼقـ: ثٌؼؼوت ظؼقؼؼدة افثؼؼوفقثإِف  ًؼؼقحقققيعتؿؼؼد ظؾقؼؼف اد

ٙ زبلزػح: األب ك الِكٛػح كالػسكح اْٗػرس ك٠ػؤالء البلزػح ٠ػٙ اِيٜ يغ١ركف ٠»
 .شكاحر
ـؼؼؼو ِف لفؽـ  يؼؼؼقـ إق  اِب لافؽؾؿؼؼؼي لافؼؼرلح افؼؼؼؼدس لاحؼؼد،  آخؼؼؼر كؼؼٍص  أٍن  ُ يقجؼؼد

ًى ُحؼؼؼ، لأ رزل  ًمؼؼأق  هؼؼذا افؼؼـ ٍص  وافـ فويؼؼي كعؾؼؼؿ يؼقـهؼؼ  ق  لًمضؼؼوؽ إػ أحؼؼؾ ـتؼؼوب ِف لؿؼؼ

مجؼؼ ـؼؼه ًذـؼر ،احلؼقؼؼل ٍص افؼـ   ؼؼيوت افعربقؼي اّخؼرم، ُ حتتؼؼقن ظؼذ هؼؼذك افعٌؼورة ادً افس   فؿ 

 !ظـ اِب لافؽؾؿي لافرلح افؼدس

 (.14 /2) إكجقؾ متك (:4ادثوـ )* 

 (افػوكؼديؽ): « ل٪ىة ٨٦ًى النل ًٍؿبىحو ٣ىًك٨ٍ جنى الى ديٍؽًػ٤ٍ٪ىة يًف تى يؿً ػكى ٓى  ؛ؿل ٍ٘ػ ٛي ٍ ٓى ال ىػ ف  ل
ى
أل

ثى 
ى
ٍجرى إىًلى األ ٛى ٍ ةى كىال  ٢ ْي ًٚيى كىاٍٗ  .«ًر. آ

 (ادشسـي): «،٣ك٨ جن٪ة ٨٦ الَشيؿ كال دؽػ٤٪ة يف اتلضؿبح». 
 (افقًقظقي): «كال درتك٪ة ٩ذٕؿ  ل٤ذضؿبح ث٢ جن٪ة ٨٦ الَشيؿ». 
 (افٌقفًقي): «كال دؽػ٤٪ة يف تؿبح، ث٢ جن٪ة ٨٦ الَشيؿ». 

 ّتٌوظف ـقػقي افص  ة. ♠ ادًق تعؾقؿ  لهذا افـص ًذـر ِف شقوؾ

مجؼؼؼوت اّخؼؼؼرم، لهؼؼؼل: ِف ترمجؼؼؼ كجؼؼؼد ي افػوكؼؼؼدايؽ ظٌؼؼؼورة زا ؼؼؼدة ؽؼؼؼر مقجؼؼؼقدة ِف افس 
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ػي»  ؼحقحي؟!  ؾؼلٍن  ش،ألف لٓ امل٘ٓ ك اْٗػ٢ة كاملجػر إىل األثػر ٚآ لُ ترمجؼي هؼل افص 

افذن هق ♠  ؿ يـًٌقق هذك افؽؾهت فؾؿًق مـ هذا اُخت ؽ، ّن   ف أحدو ًيًػ  

هؼؾ ؿؼوـ افؼـص ـؼه هؼق مؼذـقر ِف  !؟♠ بـ ِف اظتؼودهؿ، ؾهذا ؿؼوـ ادًؼق ال اُ

مجوت اّخرمافػوكديؽ؟ أف ؿوفف ـه هق مذـقر ِف   !؟افس 

 (.12 /4) اّلػ ثولسقتقؿ (:3ادثوـ )

 (افػوكؼديؽ): « /ٮىل ٍٞ ٮى ارًسي اتلن ي٥ه ٬ي ًْ ٔى بًةإًلمٍجىةًع  رً كى ىطى
ٍ
سى يًف اجل ١ى رى يًف اهللي مى ن ، تىػربى

 ، حو اءىل ل٧ًىالىاًكى كًح، دىؿى ٍضؽً الؿي ٓى يًف ال٧ٍى ًٚ ى٥ً، ري ةل ٕى ك٨٦ًى ث٫ًً يًف ا٣ٍ
ي
٥ً، أ َى

ي
َىنٍيى األ ًؿزى ث٫ًً   .«٠ي

 (ادشسـي): «كدربر يف  اِم م١س يف اجلطر) كال ػالؼ أف ارس اتلٞٮل ْٔي٥
 .«الؿكح، مة٬ؽد٫ املالاكح، اكف بنةر  لأل٥َ، آ٨٦ ث٫ ا٣ٕةل٥ كر٫ٕٚ الل يف املضؽ(

 (افقًؼقظقي): «كأ٤ٔػ٨  ّر أم١س يف اجلطرتلٞٮل ْٔي٥/ )كال ػالؼ أف ارس ا
ثةرا يف الؿكح كدؿاءل ل٧٤الاكح كبَش ث٫ ٔ٪ؽ الٮزجيني كأك٨٦ ث٫ يف ا٣ٕةل٥ كرٚٓ يف 

 .«املضؽ(
 (افٌقفًقي): « ،كم٭ؽ ل اِم ُتَل يف اجلطركإ٫٩ ٣ْٕي٥، كال َؿاء، ارس اتلٞٮل ،

 .«اردٛٓ يف دلؽالؿكح، كمة٬ؽد٫ املالاكح، كبَش ث٫ يف األ٥َ، كآ٨٦ ث٫ ا٣ٕةل٥ ك
ؼ»افؼـ ٍص مؼـ أصؼفر افـ ًصؼقص افتؼل يًتشؼفد  ؼو ادًؼقحققق ؟ثٌؼوت ظؼقؼدة  هذا  ً د ت

 .شا؟هل

مجؼؼوت شاهلل م١ػػس يف اجلطػػر»حًؼؼى ترمجؼؼي افػوكؼؼدايؽ يؼؼؼقـ:  ٍص افؼؼـ   ـ  افس  ، لفؽؼؼ

لتؼٍؿ  ش،اِم م١ػس يف اجلطػر»اّخرم ُ تؼقـ هذا، افـ ٍص ِف اّحؼؾ افققكؼوين يؼؼقـ: 

 .شاهلل»، إػ شاِم»ـؾؿي  حتريػ
 (.11 /1)رؤيو يقحـو  :(1ادثوـ )* 

 (افػوكؼديؽ) /« ؿي كىاآلًدسي / ٝىةااًلن ك 
ى
. األ ٍي كىايٍلىةءي ًٗ

ى
٢ى األ ٝىة ٠ي

ى
اقي ا٠ٍذيػٍت يًف أ م دىؿى ً

. كىاَّلن
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 .«٠ًذىة و 
 (ادشسـي): « يٞٮؿ/ أكذت ٦ة دؿاق يف ٠ذة». 
 (ادًٌطي): « يٞٮؿ/ ا٠ذت ٦ة دؿاق يف ٠ذة». 

 (احلقوة): « يٞٮؿ/ دكف ٦ة دؿاق يف ٠ذة». 

 )٦ة دؿاق ٚأكذج٫ يف ٠ذة  يٞٮؿ/» :)افقًقظقي». 
 (افٌقفًقي):« يٞٮؿ/ أكذت ٦ة دؿاق يف قٛؿ». 

 (افؼيػ): « يٞٮؿ/ ا٠ذت ٦ة دؿاق يف ٠ذة». 

ٍي كىايٍلىػةءي »كجد ِف ترمجي افػوكدايؽ ظٌورة إووؾقي هل:  ًٗ
ى
٢ى األ ٝىة ٠ي

ى
ؿي كىاآلًدػ أ ك 

ى
، شسي األ

ظؼؼوة أق  لُ كجؼؼد هؼؼذك افعٌؼؼورة ِف أن ترمجؼؼي أخؼؼرم!  يًؼؼتخدمقق هؼؼذك ادًؼؼقحقغ  مؼؼع مرا

 ادًؼؼؼؼق  تعـؼؼؼل أق   افعٌؼؼؼؼورةهؼؼؼذك  ق  إليؼقفؼؼؼقق  ،ثٌؼؼؼؼوت أخقهقؼؼؼي ادًؼؼؼؼق إِف افعٌؼؼؼورة ادًضؼؼؼوؾي 

أق  هؼؼؼؼذك افعٌؼؼؼؼورة إوؼؼؼؼوؾي  اكعؾؼؼؼؿ جق ؼؼؼؼده  ـؼؼؼؼوـ لُ آخؼؼؼؼر، لفؽـ  لفؼؼؼؼقس فؼؼؼؼف ألٍ  ،أبؼؼؼدن♠ 

 ة ِف أؿدف ادخطقضوت!ُحؼي، لؽر مقجقد

 (.41 /5)إكجقؾ يقحـو  (:2ادثوـ )* 

 )ةرًصن » :)افػوكدايؽ ٮقي ػى ٍػؿىصي
ى
٥ٍ أ ٭ي جن

ى
ٮعي أ ىكي ٓى ي ٧ً ي/  ةٚىكى ٝىةؿى لى قي كى ؽى ًٜ »ٚىٮىصى

ٜي ثًةثٍ ًٚ ديٍؤ
ى
أ

ً؟  ّ  .«ا
 )يكٮع أ٩٭٥ َؿدكق، ٚٞةؿ ل ٔ٪ؽ٦ة ٣ٞػي٫/ » :)ادشسـي ٓ أدؤٜٚ أٝخ ثةثٜ »ٚك٧

 .«...«اإلنطةف؟

 )أدػؤٜٚ ثػةثٜ كق٧ٓ يكٮع أ٩٭٥ َؿدكا الؿصػ٢، ٚٮصػؽق كٝػةؿ ل/ » :)ادًٌطي
 .«اإلنطةف؟

 )أدػؤٜٚ أٝػخ ثػةثٜ »ٚك٧ٓ يكٮع أ٩٭٥ َؿدكق. ٤ٚٞي٫ كٝػةؿ ل/ » :)افقًؼقظقي
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 .«...«اإلنطةف؟ 
 )أدؤٜٚ ثةثٜ اٗبْش»كق٧ٓ يكٮع أ٩٭٥ َؿدكق، ٤ٚٞي٫ كٝةؿ ل/ » :)افٌقفًقي!«..». 

مجؼؼوت شبـ الوأتؼؼممـ بؼؼ»افقحقؼؼدة افتؼؼل تؼؼؼقـ: ترمجؼؼي افػوكؼؼدايؽ هؼؼل  ؼؼو بؼؼوؿل افس  ، أم 

ش بؼـ الا»عٌؼورة ؾاُثـؼغ!  لصتوق افػرؾ بؼغ، شابـ افٌؼ»، أل شابـ ا؟كًوق»ؾتؼقـ: 

 تعـل إكًوق! هؿ ظـد شبـ ا؟كًوقا»لظٌورة  ش،ال»تعـل  ادًقحقغظـد 

ؼؼؼؼؼ مجؼؼؼؼي، بؼؼؼؼؼؾ راجؼؼؼؼع إػ أق  ترمجؼؼؼؼؼي خلطؼؼؼؼل ِف افس   وُحؼؼؼؼظ أق  هؼؼؼؼذا اُخؼؼؼؼؼت ؽ فؼؼؼؼقس راجعه

ـ ال»افػوكدايؽ أخذت ظـ كٍص يقكوين يؼقـ:  مجوت اّخرم ؾلخذت ظـ شاب و افس  ، أم 

ـ ا؟كًوق»كٍص يقكوين يؼقـ:  ، لُ ًيؿؽــو أق كجد ِف فغي لاحدة ظٌورة، مـ ادًؿؽـ شاب

و إػ  غؼوت غؼي مؼـ فً فً  أٍن ِف  ! هؼذا ؽؼر مقجؼقدشابؼـ ا؟كًؼوق»أل  شابؼـ ال»أق ًتسجؿ إم 

زليؼر مؼو حريؼػ لافت  لؾقؼف مؼـ افت   ،هؼذا افؽتؼوب ؽؼر معصؼقف ظؼذ أق   ـٍ هؼذا يؼدً  ـؼٍؾ  افعؼومل!

 تف، لاكتػوء مصداؿقتف لمقثقؿقتف!ظوؿؾ بعدف حح يؼـع أٍن 

 (.14 /4)إكجقؾ يقحـو : (3ادثوـ )* 

 )افػوكؼدايؽ(: « ً ةًء إًالن اَّلن ٧ى  الكن
ؽى إًلى ًٕ ؽه وى ظى

ى
٣ىحٍفى أ ةًء كى ػ٧ى ؿى ٦ًػ٨ى الكن ـى ٜي م ٩ى اٍبػ
ةءً ٛى ٢ى يًف الط  ًم ٠ي  ِ ةًف ا   .«اإًلنٍطى

 )٦ة وٕؽ أظؽ إل الك٧ةء إال اث٨ اإلنكةف اَّلم ٩ـؿ ٨٦ الك٧ةء» :)ادشسـي». 
دت بعٌؼؼورة:  ، لُ كجؼؼد هؼؼذك افعٌؼؼورة ِف شافؼؼذن هؼؼق ِف افًؼؼهء»ترمجؼؼي افػوكؼؼدايؽ تػؼؼر 

مجي افعربقي ادًشسـي،   ؟عٌورةافذن أووؽ أل حذؽ هذك اف ؾؿـافس 

♠،  ثٌوت أخقهقي ادًق إِف كحـ كعؾؿ أق  ادًقحقغ يًتخدمقق هذك افعٌورة 

يؽ الافػوكؼؼؼدش، بؼؼـ ا؟كًؼؼؼوقا» عٌؼؼؼورةهؼؼؼق ادؼصؼؼقد ب♠  ادًؼؼق  ق  إ حقؼٌؼ يؼقفؼؼؼقق

، ّق  ال هؼق افؼذن ِف ادًؼق  هؼق ال ق،إذش بـ ا؟كًؼوق افؼذن هؼق ِف افًؼهءا»يؼؼقـ: 

ؼؼؼؼ  ً كحؼؼؼؼـ كعؾؼؼؼؼؿ أق  هؼؼؼؼذك افعٌؼؼؼؼورة إوؼؼؼؼوؾي ُحؼؼؼؼؼي ظؼؼؼؼذ افؼؼؼؼـ ص، لمل تؽؼؼؼؼـ مقجؼؼؼؼقدة ِف  هء!اف
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ؼؼفو ظؼؼـ أؿؼؼدف  مجؼؼوت اّخؼؼرم، لافتؼؼل تلخؼؼذ كص  اّحؼؼؾ، فؼؼذفؽ تؼؼٍؿ حؼؼذؾفو مؼؼـ بعؼؼض افس 

 !حريػض فؾت  وو ع لتعر   ؾفهذا حوـ ـؾ ـتوب أح ادخطقضوت.

 (:1 /14)حؿق قؾ اّلـ : (4ادثوـ )* 

 )ؿي اكى » :)افػوكدايؽ ةكي ًٟ فى مى ًٕ ٍ٘ ٞىحو يًف مي ٜى ضى جىذىٍيً ، اٍب ٓى ضى ٘ى مى اًئي٢ى  كى ى إًارٍسى  .«ىلعى
 )ىلع ثين إارسااي٢ كم٘ٓ عةكؿ أربىي ضٞح» :)ادشسـي». 
 (احلقوة): « ٨٦ ٫١٤َ كِف الطٞح الةٝيح، اثٜ )زبلزي( ضٞح حي م٘ٓاكف مةكؿ». 

 )ىلع إارسااي٢ . ضٞحكم٘ٓ..، اثٜ... حي ؼةر مَ٘ككَكف مةكؿ » :)افقًقظقي». 

يؽؿ لهق يٌؾغ ـوق ابـ شـي ِف ًمؾؽف، أن أن ف ـوق  شصولـ»تؼقـ إق   ترمجي افػوكديؽ 

 .ها قؾإمـ افعؿر شـي لاحدة ؾؼط! لمؾؽ شـتغ ظذ 

ؼو ِف افسمجي افعربقي ادشؼسـيأم   ؼو حؼذؾً تومه ؼي بعؿؼر  و، ؾـجؼد أن  افعٌؼورة اّلػ اخلوح 

 ترمجؼؼي احلقؼؼوة، لفؼؼقس شؼؼـتغ! مؾؼؼؽ صؼؼولـ أربعؼؼغ شؼؼـيؼؼؼقـ إك ؼف حؼؼغ مؾؼؼؽ، لت شصؼؼولـ»

 ِف افًـي افثوكقي مـ مؾؽف!، لـوق لؿً افؼصي ث ثغ شـف حغ مؾؽ بـتؼقـ إك ف ـوق ا

ا هلذك احلرة افر   مؽوق  ط )....(وافسمجي افقًقظقي بقوع كؼ هقٌي لافغريٌي، ؿومًكظره

ة مؾؽف! ي رئلترـً افؼو ظؿرك حغ مؾؽ، لًمد  ؿؿ ادًـوشى! ًمفؿ   لوع افر 

 ! ـقػ يؽقق هذا ـ ف ال

 (:5 /15)إكجقؾ متك  (:5ادثوـ )* 

 )يًن » :)افػوكؼدايؽ ـٍ ٍػؿىل يىػ
ي
جى ثًأ كن ـى دى ٩ىة كى ـل جىًت ال دى٫ي إًالن بًكى

ى
أ ؿى ٍَ ٜى ا ٤ن َى  ٨ٍ ًم إًفن ٦ى  ِ كىا

حو يىٍشيًن  ْى
 ٘ كى ٛي ً جي ث ك  ى  «.يىَتى

 )اَؿأد٫ إال يف ظة٣ح الـىن كدـكج ٗ ٬ة زىن٨٦ ٤َ» :)ادشسـي ٜ». 
 )كيزتكج ثػأػؿل يؿدكػت  إال إذا ز٩خ إ٫٩   ٨٦ ي٤ُٜ زكصذ٫» :)ادًٌؼطي
 .«الـىن
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  )٨٦ ٤َٜ اَؿأد٫، إال ٣ٛعنةء، كدـكج ٗ ٬ة ٚٞؽ زىن» :)افقًقظقي». 

 (افؼيػ): «ٚإ٫٩ يـين ز٥ دـكج ثأػؿل ٨ ٤َٜ اَؿأد٫ ألم قجت ٗ  الـىن٦». 

 كدـكج أػؿل، ٚٞؽ زىنػ  إال يف ظة٣ح الـىنػ ٨٦ ٤َٜ اَؿأد٫ » :ي()افٌقفًق». 
 ترمجي افػوكدايؽ حتتقن ظذ ظٌورة إوؼوؾقي ؽؼر مقجؼقدة ِف أن ترمجؼي أخؼرم، لهؼل:

حو يىٍشيًن » ْى
 ٘ كى ٛي ً جي ث ك  ى ًم يىَتى

 ِ  ؾؿـ أجـ أتً ترمجي افػوكديؽ  ذك افزيودة!، شكىا

ـثؼؼؼرة ًُمتؾػؼؼؼي مؼؼؼـ  ألجؼؼؼفِف اّحؼؼؼؾ!  اجؼؼؼقده حتريؼؼؼػ بنوؼؼؼوؾي ًحؽؼؼؼؿ ذظؼؼؼل مل يؽؼؼؼـ مق

 افت حريػ!

 (.42 /43)إكجقؾ متك : (11ادثوـ )* 

 )حي ٚىػالى » :)افػوكؼدايؽ ٔى ػة ٟى الكن د٤ًٍػ ـي كى ٟى احٍلىٍٮ ً ل ة ذى ٦ن
ى
الى كىأ ػؽه كى ظى

ى
ػة أ ٤ىػ٥ي ثًً٭٧ى ٍٕ   حى

قي  ًِب كىٍظؽى
ى
ةكىاًت إًالن أ ٧ى حي الكن الىاًكى   .«َى

 )ـ كد٤ٟ الكةٔح ٚال يٕؿٚ٭٧ة أظؽ، ال َالاكػح أ٦ة ذلٟ احلٮ» :)ادشؼسـي
 .«، إال اآل  كظؽقكال االثٜالك٧ةكات 

 )٣ك٨ ال يٕؿؼ أظؽ ٦ّت يكٮف ذلٟ احلٮـ كد٤ٟ الكةٔح، كال » :)ادًٌطي
 .«، ٣ك٨ اآل  كظؽق ي٥٤ٕكال االثٜ, َالاكح الك٧ةء يٕؿٚٮف

 )ٚأ٦ة ذلٟ احلٮـ كد٤ػٟ الكػةٔح، ٧ٚػة ٦ػ٨ أظػؽ ي٧٤ٕ٭ػة، ال» :)افقًؼقظقي 
 .«إال اآل  كظؽق كال االثَٜالاكح الك٧ٮات 

 ال أظػؽ يٕػؿؼ ٦ػّت حيػني ذلػٟ احلػٮـ كد٤ػٟ الكػةٔح، ال » :ريػ(ؼ)افش
 .«، إ٧٩ة األ  كظؽق ٬ٮ اَّلم يٕؿؼكال االثٜاملالاكح اَّلي٨ يف الك٧ةء، 

 )أ٦ة ذلٟ احلٮـ كد٤ٟ الكةٔح، ٚال ي٧٤ٕ٭٧ة أظؽ، كال َالاكح » :)افٌقفًقي
 .«، إال اآل  كظؽقكال االثٜالك٧ةكات، 
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 لرد ظؼؼؼؼؼذ فًؼؼؼؼؼوق ادًؼؼؼؼؼق  ٍص هؼؼؼؼؼذا افؼؼؼؼؼـ   قرة، حقؼؼؼؼٌؼ أق  ًطؼؼؼؼؼهؼؼؼؼؼذا اُخؼؼؼؼؼت ؽ ِف ؽويؼؼؼؼؼي اخلً 

ؼيتحؼؼد   هؼقِف إكجقؼؾ متؼؼك، ل♠   ً مجؼوت افعربقؼؼي  وظي، ؾـجؼؼد أق  ث ظؼـ مقعؼؼود اف افس 

ؼوظي، شاُبـ»اّخرم تؼقـ إق    ً ، افذن هق ال ظـد ادًقحقغ، ُ يعرؽ مقظد ؿقوف اف

 هذك افعٌورة! حذؾً مجي افػوكديؽلفؽـ تر

ادًؼؼقحل ًتًؼؼولن  يؼؼهقا؟ِف ش بؼؼـاُ» ، ظٌؼؼورةاشؼؼٌى افت حريؼؼػ بوحلؼؼذؽ لاوؼؼ  جؼؼده 

ـٍ ظؼذ أخقهقؼؼي ادًؼق  ظـؼدهؿ!  شابؼؼـ ال»أل ظٌؼورة  شال اُبؼـ»ظٌؼورة   ؾؽقؼؼػلافتؼل تؼًد

ؼؼوظي؟!  ُ هؼؼقل هلإه  ادًؼؼق  يؽؼؼقق  ً ورة تؼؼٍؿ حؼؼذؽ هؼؼذك افعٌؼؼؼ فؼؼؼذفؽيعؼؼؼرؽ مقظؼؼد ؿقؼؼوف اف

ة ّفقهقي ادًق    ♠. ادًضود 

 (.41 /11)إكجقؾ مرؿس : (11ادثوـ )* 

 )يًن » :)افػوكدايؽ ٍٕ ةؿى اٍتجى ٕى تى ةًء كى ٧ى ٍَنه يًف الكن ٟى ٠ى ى ٮفى ل يى١ي ةًمبلن ذى ً٘يتى  حى  .«الؽ 
 )ٚي١ٮف لٟ ٠َن يف الك٧ةء، كدٕةؿ ادجٕين» :)ادشسـي». 
 )دٕةؿ ادجٕين ث٭ؾا د٤٧ٟ ٠َنا يف الك٧ةء، ز٥» :)ادًٌطي». 
 )ٚي١ٮف لٟ ٠َن يف الك٧ةء، كدٕةؿ ٚةدجٕين» :)افقًقظقي». 
 (احلقوة):« ٚي١ٮف لٟ ٠َن يف الك٧ةء، ز٥ دٕةؿ ادجٕين». 

 )ٚي١ٮف لٟ ٠َن يف الك٧ةء، ز٥ دٕةؿ ادجٕين» :)افؼيػ». 
 )ٚي١ٮف لٟ ٠َن يف الك٧ةء؛ ز٥ دٕةؿ ادجٕين» :)افٌقفًقي». 

دت بذـر ظ ةًمبلن »ٌورة: ترمجي افػوكدايؽ تػر  ً٘يتى  اٍظجىٍىيًن حى ، لافتل ُ كجدهو ِف شالؽ 

ؼؼؼؼو إوؼؼؼوؾي ُحؼؼؼؼؼي، مل تؽؼؼؼـ مقجؼؼؼقدة ِف أؿؼؼؼؼدف ُمطقضؼؼؼوت افؽتؼؼؼؼوب  أن ترمجؼؼؼي أخؼؼؼرم، ّن 

س.  ادًؼد 

 (.44 /1) إكجقؾ فقؿو (:14ادثوـ )* 

 )افػوكدايؽ(: « . ًٟ ٕى ة! اىلؿن ي ٦ى ٤ىيٍ٭ى ٔى ٥ي  ٕى ٍ٪ ة ال٧ٍي ذي٭ى حن
ى
ًٟ أ ى ـه ل الى ةءقى ًٍٝخ يًف اٗجِّطى

ى
حه أ كى جىةرى  .«ٚي
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  )الكالـ ٤ٔيٟ، ية ٨٦ أ٥ٕ٩ الل ٤ٔي٭ة. الؿ  ٦ٕٟ» :)ادشسـي». 
 )الكالـ ٤ٔيٟ ية ٨٦ د٧زيت، الؿ  ٦ٕٟ» :)ادًٌطي». 
 )ٚؿ ، أيذ٭ة امل٧ذ٤بح ٧ٕ٩ح، الؿ  ٦ٕٟا» :)افقًقظقي». 

 )الكالـ أيذ٭ة امل٪٥ٕ ٤ٔي٭ة! املٮىل ٦ٕٟ» :)افؼيػ». 

 )لؿ  ٦ٕٟاالكالـ ٤ٔيٟ، ية ممذ٤بح ٧ٕ٩ح؛ » :)افٌقفًقي». 

دت بذـر ظٌورة:  ةء»ترمجي افػوكدايؽ تػر  ًٍٝخ يًف اٗجِّطى
ى
حه أ كى جىةرى ، لافتل ُ كجدهو ِف شٚي

يعتؼؼدلق  ادًؼقحقققل♠،  ادًؼق  هذا افـص خوص بؿريؿ أفٍ أن ترمجي أخرم. 

ـٍؾ مو يزيد مـ ؿدشقتفو،  ػ إووؾيفذفؽ يًعقق دا هه إ، شأف ال» ؼٌقنو بؾؼ  ليً  ،بؼدشقتفو

ُ  ؾؾهذا تً  إووؾي هذك افعٌورة؟!  لإ

 (.12 /5)إكجقؾ فقؿو : (14ادثوـ )* 

 )٤لػهى » :)افػوكؼدايؽ ٛيفى اجلنػةًس ثىػ٢ٍ حًليؼى ٍج
ى
ٟى أ ًت حًليٍ٭٤ً

ٍ
ى٥ٍ يىأ ةًف ل ٨ٍَى اإًلنٍكى فن ا

ى
أل
ٍػؿىل

ي
ٍٮا إًلى ٝىٍؿيىحو أ ٌى ٧ى  .«ذى

 )ركا إل ٝؿيح أػؿلٚكة» :)ادشسـي». 
 )ز٥ ذ٬جٮا إل ٝؿيح أػؿل» :)ادًٌطي». 
 )٧ٌٚٮا إل ٝؿيح أػؿل» :)افقًقظقي». 
 )كذ٬جٮا إل ٝؿيح أػؿل» :)افؼيػ». 
 )ل ٝؿيح أػؿلإكا٤ُ٩ٞٮا » :)افٌقفًقي». 

ؼافـص ُ يتوج إػ تعؾقؼ، بؾ يتؼوج إػ تؼدب   د بنوؼوؾي ـر لتع  ! ترمجؼي افػوكؼدايؽ تتػؼر 

مجوت اّخرم.♠مؾي ظذ فًوق ادًق مجؾي ـو  ، لُ كجد هذك اجلؿؾي ِف افس 

 ♠ِف إثٌوت أق  ادًق   اجلؿؾي مـ اّدفي افتل يًتخدمفو ادًقحققق دا هه  هذا
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يجوء مـ أجؾ إتوف  ـ  افؼـ ٍص إوؼوؾي ُحؼؼي ؽؼر مقجؼقدة ِف  ًمفؿ  ؼؾى، لفؽؼ افػداء لافص 

 أؿدف ادخطقضوت.

ؼؼل شؼؼلـتػل  ؼؼذا افؼؼؼؼدر دة لـثؼؼرةتعؼؼد  مً  مجؼؼوتبؼؼغ افس  مثؼؼؾ هؼؼذك اُخت ؾؼؼوت  ، لفؽــ 

 .و بنذق ال خوحًّ  وػرد هلو بحثه ـو كً لفعؾ  ، حتك ُ أضقؾ ظؾقؽؿافذن ذـرتف 

تؼلخقػ  مؼـ بؼؾ ،هذا افؽتوب فقس مـ ظـؼد ال ح بلق  ِّص  اُخت ؾوت تِّصخ لتً  هذك

 .حريػلضوفتف أجدن افت  ، ٌؼاف

 ؿ.هداكو ال لإيوـ
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قنو بؼ  ق ي»ًيصع  ادًقحققق ح ةه ًيًؿ 
وكٌ ب  ٍب »، مـ ـؾؿي شافر  ، ؾص تؿ هذك شافر 

ظوء،  ـً هو لكجؼؼؼؼؼدأصؼؼؼؼؼٌف بوفؼؼؼؼؼد  ؼؼؼؼؼًتؼؼؼؼؼِف  لافؼؼؼؼؼذن  ،رييؼبوفؽـقًؼؼؼؼؼي ادصؼؼؼؼؼ ؾقات اخلؼؼؼؼؼوٍص ى افص 

لإفؼقؽؿ حؼقرة مؼـ ـتؼوب  ،(4)شاخلقُجل»ـتوب  ِف أل، (1)شاّجٌقي» ـتوب ًيًؿك

 ب   ة افر  افص  » فـو كٍص ًيٌغ   شاخلقُجل»
 ش.يق  وكٌ

                                      
ـؼؼل هؼؼؼل ـؾؿؼؼي ؿٌطقؼؼي )افؼٌطقؼؼؼي هؼؼل افؾغؼؼؼي ادِّصؼؼيي افؼديؿؼؼي ajpiaش أجٌقؼؼي»ـؾؿؼؼي  ((1 ـتؼؼؼوب »أل ش ـتؼؼؼوب افًؼؼؼقاظل»(، لافؽؾؿؼؼؼي تع

ؾقات افتل ًتصذ  ِف شوظوت ًمعق ـي مـ افققف.ش. افًوظوت  أن افؽتوب افذن يتقن ظذ افص 

  takla.org/Agpeya_.html-http://stراجع ادقؿع افتو  فؾؿزيد مـ ادعؾقموت 

 اس ا؟هلل.د  لهق افؽتوب احلولن فصؾقات افؼً ش، أؾخقفقجققق»قُجل: ـؾؿي مـ أحؾ يقكوين اخلً  ((4

س َح!  حّت  ؼبلد١ٙ حمي

http://st-takla.org/Agpeya_.html
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ؼؼرد  ًيؼؼ ادًؼؼقحقغ ػؼؼسض أق  مؼؼـ ادً  ػؼؼسض  ة، لمؼؼـ ادً دلق هؼؼذك افؽؾؼؼهت ظـؼؼد افص 

ؼؼو أق   ؼؼ ة، ـؼؼه كجؼؼد ِف  ♠ادًؼؼق   أجضه إكجقؼؼؾ متؼؼك هؼؼق افؼؼذن ظؾ ؿفؼؼؿ هؼؼذك افص 

ؼؼؼ  5 /2)  لإفقؽؿ حقرة فؾـ ًصقص: ،(14ؼ



  

 

ٚيْةرٝح األديةف ) 213  (1اعيش أدىِّ٘ٙ 
 

 

س، شاخلقُجل»ِف ـتوب ظـد ادًؼوركي بغ مو كجدك  ، لمؼو كجؼدك ِف افؽتؼوب ادًؼؼد 

 فـو أق  ادًقحقغ ؿومقا بتحريػ ح تؿ!  ٌض يت  

، شريرؼفؽؼؼؼـ كجـؼؼؼو مؼؼؼـ افشؼؼؼ»بعؼؼض ظٌؼؼؼورة:  ضؼؼؼقػقققق يً صؼؼؼؾ  يً ًؼؼقحققق ظـؼؼؼدمو اد

، لكحؼؼـ شبودًؼؼق  يًؼؼقع ربـؼؼو» ظٌؼورة أخؼؼرم ؽؼؼر مقجؼؼقدة ِف كؼؼٍص ا؟كجقؼؼؾ لهؼؼل:

ؼؼى مؼؼـ هؼؼذك ا؟وؼؼوؾي  ؼؼي رؽؼؼؿ أن ؼؼف مؼؼـ ادًػؼؼسض أنؼؼؿ اؿتًٌؼؼقا حؼؼ تؿ مؼؼـ كتعج  افػج 

 كٍص ـ ف ادًق  ادذـقر ِف إكجقؾفؿ!

 :صؾخ  ادً * 

ؼؼؼؼؼاف دهؼؼؼؼؼؼو ادًؼؼؼؼؼقحققق ِف افؽـقًؼؼؼؼؼؼي حتتؼؼؼؼؼقن ظؼؼؼؼؼذ إوؼؼؼؼؼؼوؾي ظٌؼؼؼؼؼورة ؽؼؼؼؼؼؼر   ةص  افتؼؼؼؼؼل ًيرد 

ؼؼ ة افتؼؼؼل ظؾ ؿفؼؼو هلؼؼؼؿ ادًؼؼق   حًؼؼؼى افعفؼؼد اجلديؼؼؼد،  ♠مقجؼؼقدة ِف كؼؼؼٍص افص 

 .شدًق  يًقع ربـوبو»لافعٌورة هل: 
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ؼؼؼقرة [1]افثوفؼؼؼٌ بؼؼلق  هؼؼؼذك افعٌؼؼورة إوؼؼؼوؾي شصؼؼـقدة»لؿؼؼد اظؼؼسؽ افٌوبؼؼؼو  ، ـؼؼه ِف افص 

 افتوفقي:

 

 حريػ!مل تًؾؿ مـ افت   ادًقحقغحتك ح ة 

ؿفؼؿ ِف إكجقؼؾ متؼك ـؼه ظؾ  لجقدهؼو  ؽؿ مؼـ ظؼدفضقػقق هؼذك ا؟وؼوؾي بؼوفر  حوذا يً 

 حًى زظؿفؿ!♠  ادًق 

                                      
 .(124: )، افؽؾقي ا؟ـؾريؽقي، ص«أبوكو افذن ِف افًؿقات»افٌوبو صـقدة افثوفٌ:  ((1
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ؼؼؼؼؼؼؼحـو س يعتؿؼؼؼؼؼؼؼد ِف كؼؾؼؼؼؼؼؼؼف ظؼؼؼؼؼؼؼذ ادخطقضؼؼؼؼؼؼؼوت  وشؼؼؼؼؼؼؼوبؼه  فؼؼؼؼؼؼؼؼد لو  أق افؽتؼؼؼؼؼؼؼوب ادًؼؼؼؼؼؼؼؼد 

ؼؼؼؼخي افؼديؿؼؼؼؼؼي ادؽتقبؼؼؼؼي بخؼؼؼؼط افقؼؼؼؼؼٍد،  شُمطقضؼؼؼؼؼي»افؼديؿؼؼؼؼي، لًؿؾـؼؼؼؼو إق  ـؾؿؼؼؼؼي  تعـؼؼؼؼل افـً 

س أن مصودر أخرم شقم ادصودر ادؽتقبي افؼديؿي.  لفقس فؾؽتوب ادًؼد 

ؼؼؼ»هؼؼؼل  أبؼؼؼرز لأؿؼؼؼدف لأهؼؼؼؿ هؼؼؼؼذك ادخطقضؼؼؼوت  ً كًؼؼؼٌي فؼؼؼؼدير  ش،قـو قيادخطقضؼؼؼؼي اف

شؼؼي مؽتقبؼؼي بوفؾغؼؼي  لهؼؼل ،ششؼؼقـوء»بؼؼؼ  ششؼؼوكً ـؼؼوتريـ» ًكًؼؼخي ؿديؿؼؼي فؾؽتؼؼوب ادًؼد 

بؼؼؼؼع ادؼؼؼؼق دن، ل شؼؼؼؼؼقؽ افققكوكقؼؼؼؼي افؼديؿؼؼؼؼي، ليرجؼؼؼؼع زمؼؼؼؼؼـ ـتوبتفؼؼؼؼو فؾٌدايؼؼؼؼي افؼؼؼؼؼؼرق افرا

 .ؿًقحقغًٌي فؾكتعرؽ اِق ظذ أُهقي هذك ادخطقضي بوفـ 

ؼ شصـقدة موهر إشؼحوؾ»افدـتقر افؼس  ك٠زا ح٪ةِئ/  الكل ضدلن ال٧ي »ف: يؼؼقـ مؼو كص 
ٛي  ح )٩ػه ا٣ٕ٭ػؽ ا٣ٞػؽي٥ جٕيجيمجح الكن ل٤رتن  ١ةدات٢ّم الغ  أ٢٠ كاحر ٜٚ  جَل  ال

 .(1)«كل٤ٕ٭ؽ الؽيؽ احلٮ٩ةين(،

ؼؼص  ؾوظل، يؼؼؼقـ مؼؼؼو شظٌؼؼد ادًؼؼق  بًؼؼقط أبؼؼؼق اخلؼؼر»افًؼؿ  ، أشؼؼتوذ اف هؼؼقت افؼؼد 

ؼف:  ا٠تنػٛذ٭ة ا٣ٕػةل٥ األملػةين كَكف ٝػؽ/ (16 א ٣ػٙأح٪ةايح )املؼُٮَح الكل » كص 
 ،ـ6044قػ٪ح  ،بكػح٪ةء شَكدػسيٜ ضػةٝخ» ديؿ يف ،شَغٞرركؼ ٢َف ّطكٞكي»

ٌي  ،ـ691كدؿصٓ ق٪ح  مجػح ك٩ىٙ ا٣ٕ٭ؽ ا٣ٞػؽي٥ )ا٣رتن  ،٥ ا٣ٕ٭ؽ الؽيؽ اكَالن كد
ً  ٌػ ٖ انل ػٛسِّ كدي  ،جٕيجيح(الكن  احلٮ٩ة٩يح مٛٮّػح اآلف  . كيهح عػريرةّ ػرً األؼػِل ث

                                      
 .(31 ،31: )، اّنٌو رليس بوفعٌوشقي، ص«ُمطقضوت افؽتوب ادؼدس بؾغوتو اّحؾقي»صـقدة موهر إشحوؾ:  ((1

 أتغٍ ال حسيٍ ثُٞطٓ!
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 .(1)«ينثةملذعٙ ا٣ربيُة

 !ىعج  افت   ى ـٍؾ تعج  أنو مً 

ؼؼؼؼؼؼاد  ً بؼؼؼؼؼؼع ادؼؼؼؼؼؼق دن،  قـو قيخطقضؼؼؼؼؼؼي اف أن بعؼؼؼؼؼؼد زمؼؼؼؼؼؼؼـ ترجؼؼؼؼؼؼع دًـتصؼؼؼؼؼؼػ افؼؼؼؼؼؼؼرق افرا

ش ظٌؼد ادًؼق  بًؼقط»ص ؿ  ثؿ يؼقـ افؼً  ،شـي 411ظـ  به ُ يؼٍؾ ♠  ادًق 

 ي صديدة!ؿ  دٌ اّحع بٌ  ٍص ؾ افـ ث  هذك ادخطقضي تً  ق  إ

ؿ اِق ـقؼؼػ شؼؼـتعؾ  ظـؼؼد ادًؼؼقحقغ،  شقضؼؼي افًؼؼقـو قيادخط»أثٌتـؼؼو أُهقؼؼي  أق بعؼؼد

ـتفؼؼؼؼؼؼؼك حريؼؼؼؼؼؼؼػ بؿً شؼؼؼؼؼؼؼؿل، لكؽتشؼؼؼؼؼؼؼػ افت    هؼؼؼؼؼؼؼذك ادخطقضؼؼؼؼؼؼؼي مؼؼؼؼؼؼؼـ مقؿعفؼؼؼؼؼؼؼو افر  كتصؼؼؼؼؼؼؼػ  

  ً  ن.قفي لافقً فً اف

 :حريػـ ُـتشوؽ افت  ع اّل  ؿي رس افعي افد  * 

 اِِت: ٍص  شقؽقق ظذ افـ عؿي رس افعي افد  

ؼؼؼ  ف  ا» (:11 /14)إكجقؼؾ متؼك ؼ
ى
ػة ّىػٍر أل ٚى ىِّ٘ػػى  ٍ خيي ػةءى ًٗػيكى ةًف ّىٍر جى ٜى اإًلنٍطى ٍب

ٓى  ٘ى  س،ؼؼد  بؼوؿل ترمجؼوت افؽتؼوب ادً ل شيؽاافػوكؼد»ترمجؼي ظـؼدف ادؼوركؼي بؼغ . (4)«٠ى

مجؼؼؼي  مجؼؼؼوت ؿومؼؼؼً بحؼؼؼذؽ هؼؼؼذا افؼؼؼـ ٍص بوفؽومؼؼؼؾ، مثؼؼؼؾ افس  شؼؼؼـجد أق  ًهـؼؼؼوؿ بعؼؼؼض افس 

ػؼـؼؼؼؼؼو شؼؼؼؼؼوبؼه شافقًؼؼؼؼؼقظقي» مجؼؼؼؼؼوت اكعؽوشؼؼؼؼؼوت ظؼؼؼؼؼذ أق  اُخت  و، لؿؼؼؼؼؼد ات  ؾؼؼؼؼؼوت بؼؼؼؼؼغ افس 

ف خت ؾؼؼؼوت بؼؼؼغ ادخطقضؼؼؼوت، لأق  اُخت ؾؼؼؼوت بؼؼؼغ ادخطقضؼؼؼوت جؼؼؼوءت كتقجؼؼؼي 

خ!  حتريػ أثـوء ظؿؾقي افـً 

ؼؼ مقؿؼؼع»ظؼؼذ شؼؼـدخؾ اِق   ً شؼؼؿل قـو قيادخطقضؼؼي اف شافر 
ؼؼ [1] ؼ مؼؼـ هؼؼذا فـتحؼ 

                                      
 .(113، 112: )، بقً مدارس اّحد برلض افػرج، ص«افؽتوب ادؼدس يتحدم كؼودك لافؼو ؾغ بتحريػف»ظٌد ادًق  بًقط:  ((1

 ش.ادخطقضي افًقـو قي»لافـ ٍص ـه هق مقجقد ِف ش، افػوكدايؽ»شـًؼورق دا هه بغ افـ ٍص حًى ترمجي  ((4

لشقي افقضـقي»ل ش، قيادؽتٌي افزيطوك»ادقؿع مـ إكتوج:  ((1  اّحوكقي.ش فٌزيٍ»بًقـوء، لجومعي ش شوكً ـوتريـ»لدير ش، ادؽتٌي افر 
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 حريػ.افت   

ٌع اخلطقات افتوفقي:  ات 

ً  شؿل فؿ بػت  ادقؿع افر  ؿً  .1  قـو قيؾؿخطقضي اف

 sinaiticus.net-www.codex 

قرة افتوفقي: ػحي افر  قًقي ـه ِف افص   شتجد افص 

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼ. شؼؼؼؼؼؼؼؼتجد ِف 4 أن ؿو ؿؼؼؼؼؼؼؼؼي أشؼؼؼؼؼؼؼؼػور  (BOOK)ػحي اّجؿؼؼؼؼؼؼؼؼـ ـؾؿؼؼؼؼؼؼؼؼي جوكؼؼؼؼؼؼؼؼى افص 

س   هؼؼؼق ؿ. ـؼؼؾ مؼؼو ظؾقؼؼؽ ؾعؾؼؼفبعفديؼؼف افؼؼؼديؿ لاجلديؼؼد، لبجوكٌفؼؼؼو شؼؼفافؽتؼؼوب ادًؼؼؼد 

 افتوفقي: قرةـه ِف افص  (، MATTHEW) أق َتتور إكجقؾ متك

 

http://www.codex-sinaiticus.net/
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(، شؼؼؼؼؼؼؼؼؼتـتؼؾ إػ حؼؼؼؼؼؼؼؼؼػحي تصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػ   MATTHEW)ؾعـؼؼؼؼؼؼؼؼؼدمو تضؼؼؼؼؼؼؼؼؼغط ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼذ . 4

 ادخطقضي.

 

ؿي إػ أربعي أؿًوف، لإفقؽ ذح هذك اّؿًوف   ً ػحي ًمؼ  :شتجد افص 

س بعفديؼؼؼؼؼف أشؼؼؼؼػور افؽ ـؼؼؼؼو تًؼؼؼؼتطقع أق تتـؼؼؼؼؼؾ بؼؼؼؼغمؼؼؼؼـ هً  :(1افؼًؼؼؼؼؿ ) تؼؼؼؼوب ادًؼؼؼؼؼد 

 ـؾؿؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيافؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼديؿ لاجلديؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼد، لتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقف بتحديؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼد ا؟حؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحوح لافعؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدد افؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذن ًتريؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدك، 

(Chapter )ل ،تعـؼؼؼل إحؼؼؼحوح ( ـؾؿؼؼؼيVerse ،تعـؼؼؼل ظؼؼؼدد ) ؾؼؼؼنذا أردكؼؼؼو أق كػؼؼؼت 

 ـوِِت: ختورـش ،(11 /14)إكجقؾ متك ادخطقضي ظذ 

 Book: Matthew, Chapter: 18, Verse: 11. 

ؼؼؼا ة وؼؼؼق قي متؼؼؼؼوزة فصؼؼؼػحيظؼؼؼرض فصؼؼؼقر :(4افؼًؼؼؼؿ )  ً افتؼؼؼؼل  قـو قيدخطقضؼؼؼي اف
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 .(1افؼًؿ )حتتقن ظذ افـص افذن ؿؿً بوختقورك مـ خ ـ  

 تػريغ فـص ادخطقضي بوفققكوكقي، ـه تدهو ِف ادخطقضي. :(4افؼًؿ )

 افققكوين ادقجقد ِف ادخطقضي. ٍص افـ  إكجؾقزيي ترمجي (:3افؼًؿ )

 شوؽ افت حريػ.كرجع إػ تطٌقؼـو افعؿع ُـت

ػؼؼؼسض أق ؾؿؼؼؼـ ادً ، (11 /14) إكجقؼؼؼؾ متؼؼؼك. كحؼؼؼـ ًكريؼؼؼد أق كط ؾؼؼؼع ظؼؼؼذ كؼؼؼٍص 3

ـؼؼؼؽ شتؽتشؼؼؼػ ًمػوجؼؼؼلة ظجقٌؼؼؼي ـؼؼؼؼه لفؽـ  ،Verse 11ل  Chapter 18ختؼؼؼور ك

قرة:    أمومؽ ِف افص 

 

ـؼؼو فؼؼـ كجؼؼد ترمجؼؼي فؾؼؼـ ص ِف ؽؼؼر مقجؼؼقد ِف ادخطقضؼؼي افًؼؼقـو قي، ـؼؼه أن   11افعؼؼدد 

مجؼؼؼؼؼي ا؟كجؾقزيؼؼؼؼؼي، ّق  ادخطقضؼؼؼؼي ُ حتتؼؼؼؼؼقن ظؼؼؼؼؼذ هؼؼؼؼؼذا افؼؼؼؼؼـ ٍص، افؼًؼؼؼؼؿ اخلؼؼؼؼؼوص ب وفس 

ؼؼؼؼؼؼ ر، بعؼؼؼؼؼؼد زمؼؼؼؼؼؼـ ـتوبؼؼؼؼؼؼي  ولافؼؼؼؼؼؼـ ص تؼؼؼؼؼؼٍؿ إوؼؼؼؼؼؼوؾتف ُحؼه س ِف زمؼؼؼؼؼؼـ ًمتؼؼؼؼؼؼلخ  فؾؽتؼؼؼؼؼؼوب ادًؼؼؼؼؼؼؼد 
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 ادخطقضي افًقـو قي!

 !هذا هق شٌى حذؽ هذا افـص مـ افسمجي افقًقظقي

مجؼي ا؟كجؾقزيؼي، ًهـؼوؿ تر فؼـٍص  فورؿؼحظ تًؾًؼؾ اُّ ، لفؽؼـ 11مجؼي فؾعؼدد افس 

ؽؼؼؼؼر  11افؼؼؼـص رؿؼؼؼؿ  !11، لُ تقجؼؼؼد ترمجؼؼؼي فؾعؼؼؼؼدد 14يؾقفؼؼؼو ًمٌؼؼؼوذةه ترمجؼؼؼي افعؼؼؼؼدد 

 مقجقد!

ؼؼؼؼي  ؼؼؼؼيمؾحقطؼؼ ؼؼ ؼؼؼؼؼؼػحي افقاحؼؼؼؼؼؼدة فؾؿخطقضؼؼؼؼؼؼي ؿؼؼؼؼؼؼد حتتؼؼؼؼؼؼقن ظؼؼؼؼؼؼذ أـثؼؼؼؼؼؼر مؼؼؼؼؼؼـ  :ًمفؿ  افص 

مجؼي ا؟كجؾقزيؼي فؼـص  مؼو، جيؼى ظؾقؼؽ  إححوح، فذفؽ ظـؼدمو ًتريؼد أق تط ؾؼع ظؼذ افس 

ؼؼؼد مؼؼؼـ رؿؼؼؼؿ ـ  ُه  أق تتل ؼؼؼد ا؟حؼؼؼحوح أل ـ  ؼؼؼفؿ حتؼؼؼك تتل  ً ، لذفؼؼؼؽ ظؼؼؼـ ضريؼؼؼؼ افـ ؼؼؼًزلـ بوف

قرة.  مـ رؿؿ ا؟ححوح ـه ِف افص 

 

إػ بدايؼؼؼي ا؟حؼؼؼحوح ادطؾؼؼؼقب، اكؼؼؼزـ ّشؼؼؼػؾ حتؼؼؼك تصؼؼؼؾ إػ افعؼؼؼدد  ظـؼؼدمو تصؼؼؼؾ

 افذن ًتريدك.
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 :حريػوين ُـتشوؽ افت  ع افث  ؿي رس افعي افد  *  

ؼؼؼؼهً  ؼؼؼو إ، لردت ِف امشؼؼؼؼفقرة جؼؼؼؼده  يـؼؼؼؼوؿ ؿص  ؼؼؼؼ 4/1)كجقؼؼؼؼؾ يقحـؼ ؼ ؼ ؼ ؼؼؼؼي  ،(11 ؼ لافؼص 

ة افز  » معرلؾؼؼؼي بوشؼؼؼؼؿ كقؼؼؼؼيؿصؼؼؼؼي ادؼؼؼرأ ؼؼؼؼ .شا افـ ًصؼؼؼؼقص افتؼؼؼؼل  أهؼؼؼؿمؼؼؼؼـ  ي ًتعؼؼؼدٍ هؼؼؼؼذك افؼص 

ُفؼؼؼؼي ظؼؼؼؼذ رحؼؼؼؼي لحؼؼؼؼٍى ادًؼؼؼؼق   ف مل ن ؼؼؼؼؼأحقؼؼؼؼٌ ، ♠يًؼؼؼؼتخدمفو ادًؼؼؼؼقحققق فؾد 

ٌ  يً   .بؾ ترـفو ،اكقيلمل يرجؿ افز   ،يعيؼ افؼ  ط

ؼؼؼي  ققهؼؼؼؿ يًؼؼؼتدف   كقؼؼؼي،  فؼؼؼذفؽ ،رحؼؼؼقؿ♠  ادًؼؼؼق  ظؼؼؼذ أق  بوفؼص  ا مل يؼؼؼرجؿ افز 

هل افؼؼؼؼؼذن أنؼؼؼؼؼزـ هؼؼؼؼؼذا وس مؼؼؼؼؼـ ا؟فـ ؼؼؼؼؼبوأرحؼؼؼؼؼؿ  ♠ًيعؼؼؼؼؼؼؾ أق يؽؼؼؼؼؼقق ادًؼؼؼؼؼق   فؼؼؼؼؾؾ

 افت ؼيع؟!

ؼؼؼ 4/1)إكجقؾ يقحـو ي افقاردة ِف افؼص   تعوفقا كؼرأ  ػ إًلى »: (11 ؼ ػٮعي ذى٧ىَضى ىكي ة ي ٦ن
ى
أ

يٍذيٮًف. ـن جى٢ً ال ٌن  صى يٍ
ى
ى أ ّضى ٤ىػفى إًلى الٍ٭ى  ةثي٥ن ظى ًٍٕت ٚىضى ٓي النن ي ً ٫ًٍ مجى ةءى إحًلى جًٍط كىصى ً يًف الىي

يلٍكى
.٥ٍ ٭ي ٤ل٧ي ٕى ٍخ يًف ًز٩نػ حي ًكػ١ى ٍَ

ي
 ن أ
ى
أ ػؿى ٍَ يًكػييٮفى ا ؿل ٛى ا٣ٍ ذىجىحي كى ٫ًٍ ا١ٍ٣ى ـى إحًلى ٝىؽن ػة يًف ةكى ٮ٬ى َي ٝىة

ى
ػة أ ى٧ن ل . كى

، ًٍ ي/  الٍٮىقى يٮا لى ًك١ى »ٝىةل ٍَ
ي
 ي أ
ى
ٍؿأ ًؾقً ال٧ٍى ٤ل٥ي ٬ى ٕى ٍٕػ٢ً يىة ٦ي ًٛ يًن يًف ذىاًت ا٣ٍ ـٍ يًهى دى ػٮ ى يًف  ٍخ كى َي كى

؟ ٩ٍػخى
ى
ػٮؿي أ ٞي ةذىا تى ٧ى . ذى ٥ي ًؾقً ديؿٍصى فن ٦ًس٢ٍى ٬ى

ى
ة٩ىة أ كٍوى

ى
ٮًس أ َي ٍ  «اجلنة ْى بيػٮقي ٣ًػ ؿل ا حًليضى ػؾى يٮا ٬ى ٝىػةل

٢ي كى  ٛى ٍق
ى
ٮعي ٚىةحٍنىىنى إًلى أ ىكي ة ي ٦ن

ى
٤ىي٫ًٍ. كىأ ٔى ٮفى ث٫ًً  ىٍنذى١ي ة ي ٥ٍ ٦ى ى٭ي ٮفى ل ٫ً يىكي ًٕ فى يىٍكذيتي ثًإًٍوجً

َكى
رًٍ .

ى
ى األ ٥ٍ/  ىلعى ى٭ي ٝىةؿى ل تى كى يٮ٩ى٫ي اٍجذىىى ل

ى
ىٍكأ كا ي ة اٍقذى٧ىؿي ى٧ن ل ينػحو »كى ًُ ٥ٍ ثًػالى ػى فى ٦ًػ٪ٍكي ٨ٍ اكى ٦ى

الن  كن
ى
ة أ ٭ى ًَ ٍ ! ٚى٤ٍ ى ؿو ٌن  «حًبىضى يٍ

ى
رًٍ . ةثي٥ن احٍنىىنى أ

ى
ى األ فى يىٍكذيػتي ىلعى َكى ٢ي كى ٛى ٍقػ

ى
ػ إًلى أ ٦ن

ى
ػ٥ٍ كىأ ة ٬ي

ٮا كىاًظؽن  ؿىصي ٥ٍ ػى ذي٭ي ٥ٍ تيجى١ل ةاًؿي٬ي ٧ى ًى ٩ىٍخ  َكى ٕيٮا كى ٧ً ة قى ػييٮًخ  اٚىٮىاًظؽن  اٚى٤ى٧ن جٍذىًؽًئنيى ٦ًػ٨ى الني ٦ي
. ًٍ حه يًف الٍٮىقى ٛى  ي كىاًٝ

ى
ٍؿأ ال٧ٍى قي كى ٮعي كىٍظؽى ىكي بىًٌفى ي . كى ىػ٥ٍ  إًلى اآلًػًؿي٨ى ل ػٮعي كى ىكي ػتى ي ة اٍجذىىى ٚى٤ى٧ن

ؽن  ظى
ى
ٍؿ أ ْي ٍ٪ ة/  احى ى٭ى  ً ٝىةؿى ل

ى
ٍؿأ ػة »ًقٮىل ال٧ٍى ٦ى

ى
؟ أ ًٟ ٤ىيٍػ ٔى ٮفى  ٍنػذى١ي ٟى ال٧ٍي ًػ كخلى

ي
٥ٍ أ ٍح٨ى ٬ي

ى
 ي أ
ى
أ ؿى ٍَ يىة ا

؟ ؽه ظى
ى
ًٟ أ ا٩ى ة٣ىٍخ/  «دى ٞى يلؽي »ذى ؽى يىة قى ظى

ى
/ «. الى أ ٮعي ىكي ة ي ى٭ى ةؿى ل ٞى الى »ذى ػً  كى . اٍذ٬ى ًٟ ًدي٪يػ

ى
٩ىة أ
ى
كالى أ

ٌن  يٍ
ى
ًِئ أ ًُ ٍ

 .«...«.ةختي
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ؼؼؼؼ طؼؼؼؼوهر ؼؼؼؼمل يشؼؼؼؼل أق يً ♠  ادًؼؼؼؼق  ق  أ هؼؼؼؼق يافؼص   ٌ ؼؼؼؼط يعي افتؼؼؼؼل جؼؼؼؼوء  ؼؼؼؼؼو ؼ افؼ 

كقي أذهٌل لُ ًَتط ل!لؿوـ فؾز   ،لكؼضفو لؽرهو♠،  مقشك  ا

ؼؼؼؼجؼؼؼؼلة وفؽؼؼؼؼـ ادػ ؼؼؼؼي افؽٌؼؼؼؼرة كقظه مؼؼؼؼو، إوؼؼؼؼوؾي ُحؼؼؼؼؼي ظؼؼؼؼذ كؼؼؼؼٍص  وهؼؼؼؼل أق  هؼؼؼؼذك افؼص 

س، لمل تؽؼؼؼـ مقجؼؼؼقدة ِف أؿؼؼؼدف ادخطقضؼؼؼوت، مؼؼؼـ وؼؼؼؿـفو ادخطقضؼؼؼي  افؽتؼؼؼوب ادًؼؼؼؼد 

 و قي!افًقـ

ؼؼتعؼؼوفقا كً   ٌ ؼؼي ِف ادخطقضؼؼي افًؼؼقـو قي أف ؼ ذفؼؼؽ ظؿؾقهؼؼوط ـ ؼؼو شؼؼـجد افؼص  ـً ، فـؼؼرم إذا 

!ُ 

 sinaiticus.net-www.codex ؿؿ بػت  مقؿع ادخطقضي افًقـو قي. 1

 :قرةـه ِف افص   ،أن إكجقؾ يقحـو(، JOHN) اخس. 4

 

 :قرةـه ِف افص   (Chapter 8) بوختقور ا؟ححوح افثومـ ؿؿً . 4

http://www.codex-sinaiticus.net/
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 :قرةِف افص   ـه ،11إػ  1فـ تد اّظداد مـ  :جلةولفؽـ ادػ

 

ؼؼؼو ِف افس  ٌؼؼؼوذةه مً  14رؿؼؼؿ  اّظؼؼؼداد بؼؼدأت مؼؼؼـ  حؼؼظ أق  كً  مجؼؼؼي ، ـؼؼه طفؼؼؼر ذفؼؼؽ أجضه

ؼؼؼؼ فؾؼؼؼؼؼـ ٍص افققكؼؼؼؼوين ا؟كجؾقزيؼؼؼؼي ي افؼؼؼؼؼقاردة ِف أشؼؼؼؼؼػؾ افصؼؼؼؼقرة ظؼؼؼؼؼذ افقؿؼؼؼؼغ، ؾفؼؼؼؼؼذك افؼص 

كقية افز  أ ي ادرؿص  »شؿ ولادعرلؾي ب، (11 ؼؼؼؼ 4/1) إكجقؾ يقحـو ؽر مقجقدة ِف ، شا
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ظل  افتؼلل ،ادخطقضؼي افًؼقـو قي ؼو خؼؼر  ؾؼهءظً يؼؼد  ي لظصؼؼؿي  صؼوهدادًؼقحقغ أن  حؼح 

س! ل  !وافعؽس تومه  ـو أثٌتـوفؽـ افؽتوب ادًؼد 

س!افًقـو قي خر صوهد ظذ حتر ادخطقضي  يػ افؽتوب ادًؼد 

 ي!ج  حتك ُ كسؿ هلؿ ًح ل

ؼؼؼؼ ؿؼؼد  ؼؼي مؼؼؼـ ادخطقضؼؼي افًؼؼقـو قي شؼؼؼٌٌفو خطؼؼل ًمتعؾ  يعتؼؼؼد افؼؼؼٌعًض أق  ؽقؼؼوب افؼص 

ـ  بودخطقضؼي افًؼؼقـو قي لحؼؼدهو،  ؼؼ أق  هؼؼق  افقاؿؼؼع لفؽؼ ة افز  ؿص  كقؼؼي ؽؼؼر مقجؼؼقدة ي ادؼرأ ا

ـؼه ش افًؼقـو قي»ضؼي ؾفؼل ؽؼر مقجؼقدة ِف ادخطق ادخطقضؼوت افؼديؿؼي! ظؼؼات ِف

ؼؼؼو ِف ادخطقضؼؼؼي  ، بو؟وؼؼؼوؾي إػ ادخطقضؼؼؼي شافػوتقؽوكقؼؼؼي»رأجـؼؼؼو، لؽؼؼؼر مقجؼؼؼقدة أجضه

ؽـدريي»  ً  ، لؽرهو مـ ادخطقضوت.شلاصـجطقق»، لُمطقضي شاف

ؼؼي إوؼوؾي ُحؼؼؼي  شـتصؼػ  ؼؼد ظؼذ أق  هؼذك افؼص  ـ  بعؼض ادراجؼؼع ادًؼقحقي افتؼل ًتم

 فعديد مـ ادخطقضوت افؼديؿي.ِف ا فؾـ ص، لمل تؽـ مقجقدة أح ه 

، (11 ؼؼؼؼ 4/1)إكجقؾ يقحـو ، ِف اهلومش ظـد ششسـيمجي افعربقي ادً افس  »كجد ِف 

ؼ ؼ 96 /9)يٮظ٪ة  ال جنؽ»: فمؼو كص  ؼ ؼ ؼ مجػةت ا٣رتن  كيف ،املؼُٮَةت ا٣ٞؽي٧ح يف (66 /0 ؼ
 .(1)«ي٩٢٭ةيح اإلجن املؼُٮَةت ت٢ٕ ٬ؾا املُٞٓ يف دح٪يح. ثٕيية٩يح كالالن الّسي 

                                      
س:  ((1 مجي افعربقي ادًشسـي»افؽتوب ادًؼد  س ِف فٌـوق، افعفد اجلديد، إكجقؾ يقحـو، ص«افس   .(111: )، مجعقي افؽتوب ادًؼد 
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وبؼي شسـيمجي افعربقي ادً افس   هومش لهذك حقرة مـ   ً  :فـ ًصقص اف

 

ؼ ِف ترمجؼي اِبؼوء افقًؼقظقغ وأجضه  كؼرأ  ـن أ٦ن »: فمؼو كص   (96 /9) ا٩يػحة ركايح املؿأ  ال
ٜو  َأدد٘ػػخ يف، جم١ػػ٢ؿو  ١ػػة ٚػػٜ مسجػػهو ٞػػةؾ إمجػػةع ىلع أٝ  ١َي ، (66 /0) إل  زٚػػ

ِو    ف:لإفقؽؿ حقرة افؽ (1)«الح

                                      
س:  ((1 هٌوكقي افق»افؽتوب ادًؼد   .(442: )، مجعقوت افؽتوب ادؼدس ِف ادؼؾ، مدخؾ إكجقؾ يقحـو، ص«ًقظقيترمجي افر 



 
  

 

216 
ٚيْةرٝح األديةف )  (1اعيش أدىِّ٘ٙ 

 

ص*   :ادًؾخ 

ٌ ؼـوهؼؼؼؼؼو ظؿؾقهؼؼؼؼؼ فقًؼؼؼؼؼً افقحقؼؼؼؼؼدة، ًؾفـؼؼؼؼؼوؿ ًكًصؼؼؼؼؼقص ـثؼؼؼؼؼرة أخؼؼؼؼؼرم  واّمثؾؼؼؼؼؼي افتؼؼؼؼؼل ض

، لفؽـ فؼؼؼؼؼؼو ؽؼؼؼؼؼؼر مقجؼؼؼؼؼؼقدة ِف ادخطقضؼؼؼؼؼؼوت افققكوكقؼؼؼؼؼؼؼي شافػوكؼؼؼؼؼؼدايؽ»كجؼؼؼؼؼؼدهو ِف ترمجؼؼؼؼؼؼي 

 افؼديؿي، مثؾ ادخطقضي افًقـو قي.

ػ شؼؼؼؼلترؿ فؽؼؼؼؼؼؿ بعؼؼؼؼض هؼؼؼؼؼذك افـ ًصؼؼؼؼؼقص فتؼقمؼؼؼؼقا أنؼؼؼؼؼتؿ بتطٌقؼؼؼؼؼ اـتشؼؼؼؼؼوؽ افت حريؼؼؼؼؼ

وبؼغ.  ً  بلنػًؽؿ، ـه ؾعؾـو ِف ادثوفغ اف
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 :أمثؾي ظؿؾقي ظؾقؽؿ تطٌقؼفو )افقاجى(*  

اؤيكفى » (:13 /44) إكجقؾ متك( 1) ؿى يًكييٮفى ال٧ٍي ؿل ٛى ا٣ٍ ذىجىحي كى ة ا١ٍ٣ى ٭ى حي
ى
٥ٍ أ ي٢ٍه ٣ىكي كى

.٥ٍ ادًكي ػ٤ىٮى ي٤يػٮفى وى ًُ ٤نػحو دي ًٕ ػ٢ً ك٣ً ًَ رىا
ى
َيييٮتى األ ٤يٮفى  كي

ٍ
٥ٍ دىأ ٩نكي

ى
كفى  أل ػؾي ػي

ٍ
ٟى دىأ لًػ ًَّلى

٥ى  ْى ٍخ
ى
 .«دىٍح٪يٮ٩ىحن أ

 .13عدد اففـ تد ل ،Chapter23ثؿ  MATTHEWشتختور إكجقؾ 

ٍٓ » (:12 /3) إكجقؾ مرؿس( 4) ًٓ ٚى٤ٍحىٍك٧ى ٧ٍ ٍذ٩ىةًف ل٤ًكن
ي
ؽو أ ظى

ى
فى أل  .«إًٍف اكى

 .12فـ تد افعدد ل ،Chapter7ثؿ  MARKشتختور إكجقؾ 

 » :(32 ؼؼؼؼ 5/33) إكجقؾ مرؿس( 4)
ي
أ ٛى ٍُ اجلنةري الى تي ٮتي كى ٧ي ٥ٍ الى حى يٍري ديكدي٬ي  .«ظى

 .32ل 33 يـعدداففـ تد ل ،Chapter9ثؿ  MARKشتختور إكجقؾ 

ًم يًف » (:42 /11) إكجقؼؾ مؼرؿس( 3) ٥ي اَّلن ثيٮكي
ى
ٍؿ أ ًٛ ٍ٘ ٍجذي٥ٍ الى حى

ى
كا أ ؿي ًٛ ٍ٘ ى٥ٍ تى إًٍف ل كى

ٌن  يٍ
ى
اًت أ ةكى ٧ى ٥ٍ  ةالكن  .«زىالندًكي

 .42عدد اففـ تد ، لChapter11ثؿ  MARKشتختور إكجقؾ 

حو » (:44 /11) إكجقؾ مرؿس( 1) ثى٧ى
ى
ٓى أ ٍظًِصى ٦ى

ي
/ كىأ ةا٢ًي ٞى ذى٥ن ا١ًٍ٣ذىة ي ا٣ٍ  .«ذى

 .44عدد اففـ تد ، لChapter15ثؿ  MARKشتختور إكجقؾ 

ؼؼؼؼ  12/5) نويي إكجقؼؾ مؼرؿس بلـؿؾفؼو( 2) ، ؽؼر مقجؼقدة ِف ادخطقضؼي (41ؼ

 .افًقـو قي

 .41 إػ 5 مـ اّظداد فـ تد، لChapter16ثؿ  MARKإكجقؾ  شتختور

خؼؼر  ادخطقضؼؼوتفؼؼذك حريؼؼػ بلنػًؼؼـو، ؾاـتشؼؼوؽ افت  اشؼؼتطعـو  ِف افـ فويؼؼي كؼؼؼقـ:

 .رآقلكعؿي حػظ افؼً  ،ؾوحلؿد ل ظذ كعؿي ا؟ش ف، حريػت  افدفقؾ ظذ 
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ؤاؿ ؿ الط   يٛرح ُٝطٟ كاْٗسآف« اإلجنيٖ» ثذحسيٍ د٢ْل٢ف ٔيٍ: األك 
 !اإلجنيٖ؟
ٜ: الة  الطؤاؿ س؟ الٕذةب حس ؼ اِم ٚى ْػر  ٛي ٌٙ  كٚػّت ال  حسيُػٟ؟ دػ
ٌٙ  كملةذا  حسيُٟ؟ د
ؤاؿ س ؼ؟ أف اهلل لٔكـ ييٛؾٜ ٔيٍ: ال ةٗر الط   !حيي
ؤا ٠زا املطيحيي أحر ضأؿ كإذا  اهلل ٓكـ حسيػٍ ييٛؾػٜ ٠ٖ: ؿالط 

؟  !أؼبلن
َنػة ٔذةثٞة َكف إذا: الساثه الطؤاؿ س   لػٙ اِم األؼػِل اإلجنيػٖ َػأيٜ, حمي
س ؼ؟  !حيي
ٞنة املطييح ينٖ ملةذا: اْلةمص الطؤاؿ  الْػةاِ ّك ثىػر ثؾذةثػٟ مؤٚ
٢رة  !ذج١ٙ؟ٔ يف املٔز
ء ـوق مًؾهه أف  ظذش ؾي ؿد َتطر اّ مـ هذك جمؿقظي*  بوـ أحدـؿ شقا

 .ؽر ذفؽ
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ؼؼؼمثؾ ؿقفؼف  ؼؼ تعؼوػ ؼ ؼ ؼ ى آزىة▬: ؼ ٞىة ىلعى ٍي  ُ ٙى ر٠ًًٙ كىؼى ٍسيى ًٜ مى
ّن  ثًىىحَسى اثٍ رِّ ؽى ًٟ  ةمي يٍػ ة بىػٍيى يىرى ٛى ِّ ل

ٜى ال ٢ٍرىاةً  ٝي٢ره ًٚ ل كى رن ًٟ ٠ي ٖى ػًي ٞىةقي اإًلجًني آدىحٍ ّن  كى رِّ ؽى مي ل  ةكى رن ٜى ال ٢ٍرىاةً كى٠ي ًٚ  ًٟ يٍ ة بىٍيى يىرى ٛى ِّ ل
ًْيى  ذ  ٛي حن ٍِّٗ٘ ٢ًٍونى مى  .[32احو دة: ] ♂كى

ؼؼؼحً إق  اِيؼؼؼي  بؼؼؾؾي، ُ تقجؼؼؼد أن مشؼؼؼؽ: ا؟جوبؼؼؼي  تشؼؼؼفد ظؼؼؼذ حتريؼؼؼػ ،ي ؿقيؼؼؼي بوفغؼؼؼيج 

س» ُه  .شافؽتؼؼؼوب ادًؼؼؼؼؼد  ؼؼؼوبؼي ُ تؼؼؼؼتؽؾ ؿ ظؼؼؼـ ـتؼؼؼؼوب ادًؼؼؼقحقغ  :أل  ً افؽتؼؼؼؼوب »اِيؼؼؼي اف

ى ▬ :لهذا طوهر ِف اِييش، ♠إكجقؾ ادًق  »، بؾ تتؽؾ ؿ ظـ شسؼد  ادً  ٞىة ىلعى ٍي  ُ كىؼى
ٙى آزىةر٠ًًٙ  ٍسيى ًٜ مى

رِّ  ثًىىحَسى اثٍ ؽى ٜى ال ٢ٍرىاةً  ةّن مي ًٚ  ًٟ يٍ ة بىٍيى يىرى ٛى ِّ ٖى ل ٞىةقي اإًلجًنيػ آدىحٍ  أن أق   ،♂كى

و ِفكجد  .شا؟كجقؾ»شؿف ا وـتوبه ♠  أنزـ ظذ ادًق   ال آيي أخرم ظـ  أجضه

ٍجري ▬ِف ادفؼد:  ♠ـ ف ادًؼق   ًٕذىػةبى ّىةؿى إً ِّ عى ً آدىػةً ى اٍٗ  ّ ٘ىػيًن ٝىبًي ػ ا ىى ♂ ةكىجى
ؼؼ .شا؟كجقؼؼؾ»لهؼؼق  ،ـتوبهؼؼو♠  أتؼؼك ادًؼؼق   ال [، أن أق  41مؼؼريؿ: ]  ً ماـ لاف

هؾ  !؟شكجقؾا؟» اشؿف ♠ادًقحققق بؽتوبى ًأنزـ ظذ ادًق  هؾ يعتؼد  اِق:

ؿ ظـ رآق يتؽؾ  افؼً  ق،إذ ش.ُ» ٌعبوفط   !فف ـتوب؟♠  ادًق  لق  ب ادًقحقققيعتؼد 

ل بؼؼغ أجؼدن ادًؼقحقغ افقؼؼقف، افتؼ شاّنوجقؼؾ»، لفؼؼقس ظؼـ ش♠ادًؼق   إكجقؼؾ»

أل  شمرؿس»أل  شمتك» لفقس ظـ إكجقؾ ،ش♠ إكجقؾ ادًق »ؿ ظـ رآق يتؽؾ  افؼً 

 افتل بغ أجدهيؿ! شاّنوجقؾ»ق، افًؼرآق افؽريؿ ُ يؿدح إذ. شيقحـو»أل  شفقؿو»

ؼش ♠ ادًؼق »افؽريؿ يؼتؽؾ ؿ ظؼـ  رآقافؼً إػ أق   بو؟ووؾي يؼلِت  ر بـٌؼلى ؼافؼذن بش 

  ً  ـماـ اّل  اف

 لافؼرآق كػًف يؿدح ا؟كجقؾ؟! شا؟كجقؾ» ـقػ تؼقفقق بتحريػ
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ؼؼؼ، ؿوـ شأحد»شؿف ا دكمـ بع ؼؼ  تعؼوػ ؼ ؼ ؼ ٖى إً ِّ ▬ :ؼ ائًي ٙى يىة ثىيًن إًٍِسى ٍسيى ٜي مى إًٍذ ّىةؿى ًوحَسى اٍب كى
ّن  رِّ ٚ ؽى  ٙ ٍؾي ً إيًلى  ّ ٢ؿي ا ن  ةرىضي ٚيبىْشِّ ٜى ال ٢ٍرىاةً كى ًٚ م   ة بىٍيى يىرى ٛى ِّ ًٚػٜ  ال ًِت 

ٍ
٢ؿو يىأ بىٍىػًرم ثًسىضي

ٍَحىري 
ى
ٟي أ ٛي  .[2افصػ: ]♂ اٍض

شؼؿف ا♠ يؼلِت مؼـ بعؼد ادًؼق    بـٌؼلى أنوجقؾفؿ ًتٌؼ   لق  ب ادًقحقققؾ يعتؼد ؾف

 افذنش ♠ إكجقؾ ادًق »ؿ ظـ يتؽؾ   افؽريؿ رآقافؼً  ق،إذ .شُ»ٌع بوفط   !؟شأحد»

ؼؼ !فؼؼقس بؼؼغ أجؼؼدهيؿ اِق أؿؼؼقاـ ًظؾؼؼهء ادًؼؼقحقغ افؼؼذيـ يؼقفؼؼقق إق  ـتوبؼؼوتؿ  وراجؼؼع أجضه

ؼؼهء  ً فؼؼي مؼـ اف ، لأق  ا؟كجقؼؼؾ ِف ادػفؼقف ا؟شؼؼ مل، ًُمتؾؼؼػ ظؼـ اّنوجقؼؼؾ ظـؼؼد فؼقس ًمـز 

قكف بؼؼؼ لق  بؼؼلق ليعسؾؼقق ًيؼؼر   ادًؼؼقحقغؾؼهء ظً  ِف افـ فويؼي كؼؼؼقـ:ل .(1)ادًؼقحقغ  مؼو ًيًؼؿ 

ش ا؟كجقؼؾ»فؼقس هؼق ، شافعفد اجلديؼد»أل  شاّنوجقؾ اّربعي»، لافتل هل شا؟كجقؾ»

 افؽريؿ. قآ ؿ ظـف افؼرافذن تؽؾ  

ؼ ؼ ؼ ؼؼؼوبؼي، لبؼؼؼؼغ  ُ تقجؼؼؼد إصؼؼؼؽوفقي ِف اجلؿؼؼؼع بؼؼؼغ مؼؼؼدح ال  :وثوكقه  ً ؼؼؼهليي اف  ً فؾًؽتًؼؼؼى اف

افؼقـ بتحريػ هذك افؽتوبوت، حقٌ أق  اددح ـوق ِف لؿً كزلـ هذك افؽتوبؼوت لهؼل بؼغ 

اشؼؼؼتلمـ لاشؼؼؼتحػظ أهؼؼؼؾ افؽتؼؼؼوب ظؼؼؼذ هؼؼؼذك افؽتوبؼؼؼؼوت  أجؼؼؼدن اّنٌقؼؼؼوء، ثؼؼؼؿ  كجؼؼؼد أق  ال 

هليي افت  ً ؼهليي، ل مدحفو ال اف  ً ، لفؽـ فؿ مل يؽقكؼقا أمـؼوء، لمل يؼوؾظقا ظؼذ ـتوبؼوتؿ اف

لهؼو، لأوؼؼوؾقا ظؾقفؼو، لحؼذؾقا لأخػؼقا مـفؼؼو. فقهو لؽر  ؾقهؼو لبؼد  ِف  اهؼذا لاوؼ  جؼؼده  ؾحر 

ؼؼؿقفؼف  ؼ ؼؼ  تعؼوػ ؼ ؼ ؼ نٍلىة إًٝ ة▬: ؼ ٝشى
ى
ة ال ٢ٍرىاةى  أ ل ػًي١ى رن ٝي٢ره  ٠ي ٙي  كى ٍؾي ٜى  بًي ػ٢فى انل   ث١ًىػة حيى ًيػ  ِ ٢ا ا ٛي ٍضػ٘ى

ى
 أ

ٜى  ي ً ةديكا لًِّ  ب ةنًي ٢فى  ٠ى ٍحجىةري  كىالس 
ى
ة كىاأٍل ٛى ً ٢ا ث ًُني ً  ًٔذىةًب  ًٜٚ اٍضذيٍح  ّ ٝيػ٢ا ا َكى ًٟ  كى ٘ىٍيػ اءى  وى رى ػ١ى  ♂عي

كجد مدح افت قراة ِف افٌدايي، ِف اشؼت هق لاشؼتحػوظ أهؼؾ افؽتؼوب ظؼذ هؼذك  .[33 :احو دة]

ؼؼؼوبؼي، ُ يـػؼؼؼل  د، لمؼؼؼـ ًهـؼؼؼو كًؼؼؼتـتٍ أق  مؼؼؼدح ال افؽتوبؼؼؼوت ؾؼؼؼقه بعؼؼؼ  ً ؼؼؼهليي اف  ً فؾؽتؼؼؼى اف

 حتريػفو مـ ؿٌؾ أهؾ افؽتوب!

                                      
س. ((1 قٌ افقحل، افؽتوب ادًؼد  و: ٌمـ حي س، شودشه وفٌٌ: ًمؼوركي بغ ـتوب ال افؼرآق افؽريؿ لافؽتوب ادًؼد  َصؾ افث   افػي
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ؼؼؼي ؼ ؼ ؼؼؼؼؼؼجً لجؼؼؼؼؼؼدكو  إذا: ا؟جوبؼ وء، لؾقفؼؼؼؼؼؼو أثؼؼؼؼؼؼر مد  افؼؼؼؼؼؼِف  يؽورؿؼؼؼؼؼؼ، ظؼؼؼؼؼؼذ اّرض ي صؼؼؼؼؼؼخصى ث 

ًً فؽ:  ،(1)افط عـوت فؼـ »فؾ مـ ادـطؼل أق تؼقـ  : ، ؾشهذا صخصو مؼتقـ!»ثؿ  ؿؾ

ـ  فؾ أن  د  أح ُ  مؼتق ً افؼوتؾ، لـقػ ؿتؾف، لمتك ؿتؾف، لحوذا ؿتؾف! إ ٌع بوفط  ، شإذا ظرؾ

ُ  أق  هؼذا ُ يـػؼل ًلًؿؼقع جريؿؼي افؼتؼؼؾ،  .شُ» إذق، مؼع ؾؼرض جفؾـؼو  ؼذك ادعؾقمؼؼوت، إ

ؽ»ـؼه أق  جفؾـؼو بؼؼؼ  ؼؼـ افؼذن حؼؼر  ؽ»، لشمي ؽ»، لشمتؼؼك حؼر  ، ُ يـػؼل ًلًؿؼؼقع شحؼؼوذا حؼؼر 

ؼؼؼي ًُمتؾػؼؼؼي  6افت حريؼؼؼػجريؿؼؼؼي  ؼؼؼؼ مؼؼؼـ لؿؼؼؼقع جريؿؼؼؼي افؼتؼؼؼؾ أل افت حريؼؼؼػ هلؼؼؼو أدف  ّق  افت حؼ 

 لًمـػصؾي ظـ كقع اّدفي افتل كحتوجفو فـًجقى ظذ اّش ؾي افًوبؼي.

س،  إذق، مع ظدف تلثر اّش ؾي افًوبؼي ظذ حؼقؼي لؿقع افت حريػ ِف افؽتوب ادًؼد 

و بػضؾ ال  ُ  أنـ   أق ًكجقى ظذ هذك اّش ؾي!كًتطقع  إ

 ؟!ؽمـ افذن حر  * 

ؼؼى»هؼؼق افؼؼذن  ؽافؼؼذن حؼؼر   تي ؼؼػ»ل  شـي ؼؼخ»، ثؼؼؿ  افؼؼذن شأخ  ًي ًي ، شكي ؼؼ ؾؼؼنق ــؼؼ ـ تعؼؼرؽ مي

ـي  س، ؾقو فقتؽ ًَتزين بلشه فؿ! خي ًي ى لكي تي افذن   .(4)أشػور افؽتوب ادًؼد 

 ،س جمفقفغؼد  فؽتوب ادً ي اٌي تي ـي  ق  إيؼقفقق ادًقحقغ افذيـ  ؾهءظً أؿقاـ  وذـركو شوبؼه 

                                      
موء، لأثؼؼؼر افط ع ((1 س، ؾؼؼؼنق  ادًؼوبؼؼؼؾ فؾؼؼد  ًؼؼٌي فؾؽتؼؼؼوب ادًؼؼؼد  مجؼؼؼوت، بو؟وؼؼؼوؾي إػ بوفـ  ـؼؼؼوت، هؼؼق اُخت ؾؼؼؼوت بؼؼؼغ ادخطقضؼؼوت لافس 

 اُخت ؾوت لافت ـوؿضوت لاّخطوء ادًختؾػي افتل كجدهو ِف كٍص افؽتوب.

ٌيي. ((4 تي قٌ جمفقفقي افؽي و: ٌمـ حي ًه س، خوم وفٌٌ: ًمؼوركي بغ ـتوب ال افؼرآق افؽريؿ لافؽتوب ادًؼد  َصؾ افث   راجع افػي

 افًماـ افثوين

 تٍؿ حتريػف؟ حتريػف؟ لحوذا ؟ لمتك تؿٍ افؽتوب ادًؼد س ؽـ افذن حر  مي 
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لًهؼؿ  ؾؼقا هؼذا افؽتؼوبلق ًكحيؼ هلؼؿ افؼذيـ حر  بؼطوفٌقكـؼو ، ؾفؼؾ يً ولُ يعرؾقق ظـفؿ صؼق ه 

 !جيفؾقق افذيـ ـتٌقا افؽتوب أح ه 

ؼؼؼؼ مؼؼؼؼـ اّلػ أق تًؼؼؼؼلخقا أنػًؼؼؼؼؽؿ: ـي مي ؼؼؼؼـ افؼؼؼؼذن  ؼؼؼؼى لكي تي ؼؼؼؼ ،افؽتؼؼؼؼوب خًي ؿ افؼؼؼؼذيـ ّن 

ؾقا   .(1)حر 

 لؿع افت حريػ؟!متك * 

شي،لؿً ـتوبًوضي: ا؟جوبي بٌ  !كًخفو ثؿ   ي اّشػور ادًؼد 

لمو  24حػحي  ،شلحل افؽتوب ادؼدس»ِف ـتوبف ش يقشػ ريوض»لؿد أؿر افؼس 

ؼؼؼافـ   بؼؼؼلق   ،بعؼؼؼدهو ث ظؼؼؼـ بعؼؼؼض أصؼؼؼؽوـ حتؼؼؼد   ثؼؼؼؿ  فنأشؼؼؼػور افؽتوبقؼؼؼي مػؼؼؼؼقدة،  خ اّحؼؼؼؾقيًي

ؼؼؼؼظؿؾقؼؼؼؼي افـ  افتؼؼؼؼل حؼؼؼؼدثً أثـؼؼؼؼوء  حريؼؼؼؼػقر افت  لًحؼؼؼ  ،عؼؼؼؼض افعٌؼؼؼؼوراتلمـفؼؼؼؼو إوؼؼؼؼوؾي ب ،خًَ

 لحذؽ افٌعض اِخر.

 لؿع افت حريػ؟! حوذا* 

ماـ مـ ؾؿ ًظؾهء ادًقحقغ!  ً  ا؟جوبي ظذ هذا اف

 ف:مو كص   شؽ افؽتوبقيردا رة ادعو»كجد ِف 

إًةٚح  ، ٧٠ة ظؽزخ يفس ال٢٠تٍٕ ؿةَةت لرويٙ ًَ ثىؾ اإل ةحيةٝن أكّر حرزخ »
٬ػؾق ا٣ٕجػةر  ال  فن إظير  ،(9/9يٮ6) شزح٥ زال٧ةء ٬ي الكن  كاَّلي٨ ين٭ؽكف يف»/ ٔجةر 

ح يٮ٩ة٩يح دؿصٓ إل ٦ة ٝج٢ ا٣ٞؿف اخلةَف ٔنػ مأ دٮصؽ يف ٬ػؾق  ، ك٣ٕػ٢ن  ؿػخَُٮ
                                      

س؟! :ِف ؽويي اُّهقيشماـ  ((1 ؾقا افؽتوب ادًؼد  وخ ًهؿ افذيـ حر   ً ٌيي لافـ  تي  ـقػ ظرؾـو أق  افؽي

ظـ ضريؼ دراشي ادقاوع ادًعق ـي افتل تؽشػ فـو ظـ ًلًجقد حتريػ، مثؾ تـوؿض أل اخت ؽ أل خطل ِف كٍص افؽتوب، أل  :ا؟جوبي

خ، اخت ؾوت لجدكوهو بغ ادخطقضوت. كحـ كعؾؿ أق  أ ن اخت ؾوت بغ ادخطقضوت ـوكً كتقجي ًلًؿقع حتريػ أثـوء ظؿؾقي افـً 

ؼو افت ـوؿضؼوت لاُخت ؾؼوت لاّخطؼوء افتؼل  ؽ. أم  إذق، افـوشخ هق ادً قـ ظـ هذا افت حريػ، لمـ ًهـو كٌحٌ ظـ متؼك لحؼوذا حؼر 

خ، ؾنق  ممف ػ أل ً ر   ٌى ِف ًلًجقدك. مع ًم حظي أق  هذك افت ـوؿضوت فقس هلو ظ ؿي بتحريػ لؿع أثـوء ظؿؾقي افـً   ً ر افؽتوب هق اف

 .لاُخت ؾوت لاّخطوء دفقؾ ظذ افت حريػ ّق  ادًقحل يعتؼد أق  هذك افؽتوبوت ِف اّحؾ مقحك  و مـ ال 
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ح الدح٪يح، ك٣حف ٠ يف د٤ٕيٜ ٬ةَيش يف والن أا٣ٕجةر  صةءت   ًةٚح ٦ٞىٮد  إخَُٮ
ٙ   س،ٞؽن ال١ذة  ال٧ي  إل ٩ٌه   .(1)«ٌػ ت انل  ٍ٘ ؼي  ةخ يفطى اٗج   أدد١٘ة أحري  ز
ؼؼإتؼؼؼقـ  ادًؼؼقحقغهؼؼو هؼؼل مراجؼؼع  ق،إذ ؼؼو بعؼؼض ا؟وؼؼوؾوت فتؼؼؼدظقؿ ك  ف حؼؼدثً أحقوكه

ؼؼؼهؼؼق:  حريؼؼؼػأن ظؼو ؼؼؼدن، ؾًؼؼؼٌى افت   ،ؾؽؼؼر ُهؼؼؼقِت خص افؼؼؼذن ـؼؼؼوق تؼؼؼدظقؿ أؾؽؼؼؼور افش 

 يؽتى ليـًخ.

ؼف:  شدا رة ادعورؽ افؽتوبقي»ِف  وكجد أجضه  ػجى »مو كص  ػ٢ ٩ي ٍٞ ٮص ا٣ٕ٭ػؽ الؽيػؽ/ ىي
ٛي كّىخ ٠ػ، ادذبلَةت ْٚؽ٢دة ػحةكٗػح اٗج  زق االدذبلَػةت املْؽػ٢دة ٝتيجػح ل ةخ ط 

 .(4)«أك لرويٙ رأم ال٢٠ت ،ٌػ أك لشيةدة إيـةح انل   ،دؽ٢يت ٚة حطج٢ق دكأ

ؼ يؼقـ وأجضه  شه ـ آمغ مقشك»افؼس  األو٢  ٬ؾا ا٣ٕؽد ٗ  َٮصٮد يف» ف:مو كص 
ٛي ، احلٮ٩ةين ٞ  كأؿةَٟ ال  .(4)«ح٢ف الْيْح٢ؿِّ ١ٙ يي ١ٞٚٙ أٝ   ةرتمج٢ف م

اش  اف ٍص ـ  افؿ ظـ شٌى إووؾي يتؽؾ  ش ه ـ آمغ مقشك»افؼس  قجؼقد ِف اد ،فر جده

ؼف يً طـهؼو مـؼف أن ؼ ،افؼذن أوؼوؾف هؼق ادؼسجؿ ق  إ، ؾقؼؼقـ (1/3) رشؼوفي يقحـؼو اّلػ   قو 

فر  احلؼقؼي! شؼٌى مؼـ ؿؼد ذـؼر فـؼو  شمتؼك ادًؼؽغ»بو؟ووؾي إػ مو شٌؼ، ؾنق  افعومل افش 

كقؼي»، حغ تؽؾ ؿ ظـ ؽقوب حريػافت  أشٌوب  ا ة افز  ي ادؼرأ مؼـ ادخطؼقط افؼديؿؼي،  شؿص 

ؼف ؾؼوـ ةت كيكنٙ ٬ؤالء اآلثةء ٨ٔ قجت ٗية  ٬ؾق ا٣ٞىن » :مؼو كص  ح يف املؼَُٮ
ػ ،األػؿل ٛي ك٢٠ د٢ؼ اآلثةء األكااٖ ٜٚ اضػذذراـ ٠ػزق اْٗؽ  لبلَنػبلؿ  هغػجِّ ح ٔ

                                      
ة: ش، ف»، ادًجؾ د افثوفٌ )حرؽ ح ؼؼؼ ذ(، دار افث ؼوؾي، حرؽ: «دا رة ادعورؽ افؽتوبقي» ((1 : صش، ُمطقضوت افعفد اجلديؼد»مود 

(451). 

وبؼ ((4  ً  .(454: )، صادرجع اف

 .(34: )، دار ا؟خقة فؾـ ؼ، ص«تػًر رشو ؾ يقحـو»ه ـ أمغ مقشك:  ((4
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ٛ   ، ٘ي اْلي   .(1)«ٜ ثىؾ املذك٢قةت حز١َة ٚىلا ث١ٙ إرى ة حى م

ؽ؟! ؽ؟! لحوذا حر  وبؼ جًيقى ظـ شمافغ: مـ افذن حر   ً  اُؿتٌوس اف

و إجوبي  ماـ اّلـأم   ً  ؾفل: اِبوء! اف

ـ افث وينلإجوبي  ما  ً ع ف كح ـ اخلًًؾؼل! اف ي ـًؿشج   هل: خقؾفؿ مـ اشتغ ـ افؼص 

ي ؽؼر مقجؼقدة مؼـ خؼ ـ افت طٌقؼؼ  خطقضؼي افًؼقـو قيِف اد فؼد أثٌتـو مـ ؿٌؾ أق  افؼص 

 !الفؽـ تزير افت حريػ ظجقى جده  افعؿع ُـتشوؽ افت حريػ،

ؼؼ نوهؼؼو مؼؼـ ؿٌؼؼؾ تً افؼص  ؼؼي ـؼؼه ؿرأ كقؼؼيمل يؼؼرجؿ افز  ♠  ادًؼؼق    أق  قو  لؿؼؼوـ دؼؼـ  ،ا

و ترتؽٌقق اخلطويوّن   ،تفوتقهو ظذ خطق  ٌؽ  ؿقهو لُ تً ؽؾ  ُ تً  :حقهلو  .ؽؿ أجضه

كؼك،  أحدو  إق لؿع لهؽذا حؼوذا  :راجعؼف ليًؼلخفتؼف ليً ٌؽ  فقً  لأتؼك صؼخصو ِف ؾوحشؼي افز 

؟ ؾًؼؼقً  ؼؼ♠  جقٌف بؼؼوفؼقـ ادـًؼؼقب فؾؿًؼؼق زكقًؼ ا ل توكؼؼو: مي ـ ـؼؼوق مؼؼـؽؿ بؼؼ  زلره

ؼؼ خطقؼي ؾؾرمـؼؼل بحجؼر! أن ًي أجضه ظـؼدؿ خطويؼؼو، ؾقؼو فقتؼؼؽ تؼتٍؿ ؾؼؼؼط بـػًؼؼؽ،  وأن ؼؼؽ أنؼ

 زكقً! حوذا تًلخـلأق  ؿٌؾ

ؾؽؼوق هؼذا ف فؼـ جيؼد مؼـ ًيوشؼٌف! لشقضؼؿـ أن ؼ ،مؼو يؾؼق فؼف صؼخصى  ػعؾ ـؾ  ل ذا شق

 ي مـفو.لحذؽ هذك افؼص   ،فتحريػ ادخطقضوتش ك ادًؽغمت  »تزير 

ؼؼ ؾؼؼوتؿ بؼؼلق  شألرجيؼؼوكقس» لش يقحـؼؼو ذهٌؼؼل افػؼؼؿ»ـؼؼ ف  وراجؼؼع أجضه افقفؼؼقد ، لاظسا

 مؼو يؿؼٍس  فؿ ِف إخػؼوء ـؼٍؾ ليرجع ذفؽ إػ رؽٌؼت ،ى لأحرؿقهو بلنػًفؿتً ؾقا افؽً حر  

 !.(4) قخفؿقً رؤشوءهؿ لًص 

                                      
ص مت ك ادًؽغ:  ((1 يس يقحـو )دراشؼي لتػًؼر لذح(»افًؼؿ   :، اجلؼزء اّلـ، دار جمؾؼي مؼرؿس، ص«ا؟كجقؾ بحًى افؼد 

(115). 

قٌ احٌلَػظ ا؟هلل، افقفقد ـوكقا يؼذؾق ((4 و: ٌمـ حي س، توشعه وفٌٌ: ًمؼوركي بغ ـتوب ال افؼرآق افؽريؿ لافؽتوب ادًؼد  َصؾ افث  ق افػي

ًتٌفؿ مو ُ يؾق هلؿ، ادرجع اّلـ لافثوين. ـً  ٌمـ 
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د ال : ا؟جوبي ًتٌف، لفؽـ فو ؿضقي: هؾ تعف  ـً افؼضقي فقًً ظدف ًؿدرة ال ظذ حػظ 

  !ؼؼؼ إذا تؼؼؼؿٍ بحػؼؼؼظ هؼؼؼذك افًؽًتؼؼؼى أف ُ؟ د بحػظؼؼؼف، ؾفؼؼؼذا حتريؼؼؼػ ـؼؼؼ ف ال افؼؼؼذن مل يتعف 

 !ؾ ضا؟ ظذ ووعػه قس ف

 شيقؼؼك» أل شيقحـؼؼو»وؾظ ظؼؼذ افـٌؼؼل مل ًيؼؼ قق بؼؼلق  ال وؼؼعقػ ّن ؼؼفيعتؼؼؼد ادًؼؼقحق هؼؼؾ

 !امرأة راؿصي؟أق تؼتؾف  مـ ♠

، افؼؼؼذن هؼؼؼؼق ادًؼؼؼؼق  بـؼؼؼف افقحقؼؼؼؼداف تؼؼؼؼرؿ ّن ؼؼؼؼيعتؼؼؼؼؼد ادًؼؼؼقحققق بؼؼؼؼلق  ال وؼؼؼعقػ  هؼؼؼؾ

 !افقفقد؟ بًٌى بزظؿفؿ، ًيؼتؾ لًيصؾى ،♠

ًي  لفؼؼؼقس   ؾعؼؼؾ ذفؼؼؼؽ حلؽؿؼؼي،ال لق  شؼؼقًجقٌقق بؼؼؼ  ؼؼذك اّشؼؼؼ ؾيادًؼؼؼقحقغ  إذا لاجفؼؼ

ؼؼ ق  إ ـؼؼذفؽ كحؼـ كؼؼقـفضؼعػف ًشؼٌحوكف لتعؼوػ،  بًؼؼٌى  قراة لا؟كجقؼؾ مل يؽؼـحتريؼػ افت 

ـ  ال  ًتٌف مـ افت حريػ، لفؽ ـً ًتٌف  وعػ ال لظجزك ظـ أق يػظ  ـً شؿ  بتحريػ 

وبؼي   ً هليي اف  ً  ـي.عق  حلؽؿي مً اف

ًتٌؼؼؼؼ لاحلؽؿؼؼؼؼي مؼؼؼؼـ لراء شؼؼؼؼهح ال  ـً ؼؼؼؼوبؼي هؼؼؼؼل بتحريؼؼؼؼػ   ً ؼؼؼؼهليي اف  ً اّنٌقؼؼؼؼوء  أق  ف اف

  ً  .تيدة ممؿ  د  أتقا بؼا ع ً   وبؼغاف

ؼؿوـ  ؼ ؼ ؼؼ تعوػ ؼ ؼ ةجن ▬: ؼ ١ٍٞى ًٚ حن كى وى ٍٙ رًشٍ ًٚٞؾي ٞىة  ٍ٘ ىى ٍّ جى  .[34 :و دة]اح ♂ةًْٗكي

  ً  وفٌماـ افث  اف

ؽ؟! ؿؽـ فؽ ف ال أقـقػ يً   ًير 

تًٌف مـ افت حريػ؟!  هؾ ال ـً  ال وعقػ! هذا يعـل أق  ؽر ؿودر ظذ حػظ 
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ؼؼغ، لمل تؽؼؼـ فؾعؼؼؼودغ،  بو؟وؼؼوؾي إػ أق   ف ًمعقـ  ؼؼوبؼي ـوكؼؼًؼ ّؿؼؼقا  ً ؼؼهليي اف  ً افًؽًتؼؼى اف

فؾعؼؼودغ، لمعؼؼف  ☺بتحريػفؼو ّن ؼؼف يعؾؼؼؿ أن ؼف شؼؼقٌعٌ افـٌؼؼل  ؿؼد  ذفؽ شؼؼؿ  ال فؼ

ؼوبؼي، لافؼذن يتؼقن ظؼؼذ   ً ؼهليي اف  ً افؼؼرآق افؽؼريؿ، افؽتؼوب ادًفؼقؿـ ظؼذ ـؼؾ افًؽًتؼى اف

ي ال افٌوؿقي ِف أروف. وظي، لشقؽقق هذا افؽتوب ًحج   ً  تؼيعوت حوحلي إػ ؿقوف اف

، شبؼقفس»مـ ادًقحقغ هلذك احلؽؿي، ؾٌغ  هلؿ مو ؾعؾف رشقهلؿ  ولإذا لجدتي رؾضه 

ؼؼؼؿؼؼد في لحقـ ؼؼذى شؼؼؼقؼتـعقق! حقؼؼٌؼ أن ؼؼؼف  ا فضؼؼؼعػفو  ،قحؼؼؼويو إهلقؼؼؼي ِف افعفؼؼد افؼؼؼؼديؿافك غي كظؼؼؼره

 .لظدف ؾو دتو

كقغ ١ى » (:14 /3) رشوفي افعزا ًُ ٍى ًٖ ؿي ٍج
ى
ٍٜ أ ًٚ ًح  ْى ً ةث ًح الط   ال٢ٍىًؼي 

ةؿي ٟي يىًؽيي إًٍبكى ة َىإًٝ 
ة ًى١ى ٍُ ـً نى رى  .«كىوى

ظؼؼذ فًؼؼؼوق  ،سؼؼؼد  ـتؼؼو ؿ ادً  س، أن أق  ؼؼؼد  مؼؼؼـ ـتؼؼو ؿ ادً ؼؼؼؼؼ  ـؼؼه كعؼؼرؽؼؼؼؼؼ  شؼؼوفيهؼؼذك افر  

ؼؼؼؼقفس»رشؼؼؼؼؼؼقهلؿ  ؼؼؼؼؼؼافقحؼؼؼؼؼؼويو ا؟، ًيٌطؼؼؼؼؼؼؾ شبؼؼ  ً  وبؼي افتؼؼؼؼؼؼل جؼؼؼؼؼؼوءت ِف تؼؼؼؼؼؼقراة مقشؼؼؼؼؼؼكهلقؼؼؼؼؼؼي اف

 .ؾ  ؾو دة هلو ،ؾ  وؿي ؾ افعي ف ظط  فضعػفو لظدف كػعفو، أن أن   ،♠

 اكٌقـو  ؿده  ، ؾعـدمو يٌعٌ ال ًؾؿغكحـ ادً ًٌي فـو قراة بوفـ  جقؾ لافت  كـذفؽ ا؟

ًتى شهليي شوبؼي، فذفؽ مل يػظفو ال ☺ ـً  ، لشؿ  بتحريػفو.، فـ كحتوج ّن 

ماـ:  ً  ؟!أح ه  ـ ف ال ًيؿؽـ حتريػ هؾ لإذا شلـ أحد ادًقحقغ هذا اف

 !ـتوبؽؿ لهذا بـص   ،كعؿ :ًكجقٌفؿ

ةءي »: (4 /4) شػر أرمقوِف  ٛى ٕى ٜي حي ٍ : َنى ٢لي٢فى ْي ٍى ظى ٍي حي الس بِّ ٔى يىى ً
ْ   كىرشى ٞىة؟ حى ىى ٟي  ةٚى إًٝ 

ًذبي إىًلى  ًح اٍَٗكى ذىجى ٕى ٙي اٍٗ ة ّى٘ى لى١ى  ٢ ًزًب حى ٕى  .«اٍٗ
ؼؼؿي »هلؼو ، حق  ٍب مؼؼـ ظـؼد افؼؼر   افتؼل، شٍب ذيعؼي افؼؼر  » أق   أٍن  ؼؼتي ؿ افؽي ؾي ؼ أٍن ، شيٌي ؿ حتريػفؼؼو تي

ؼٌذب  بذيعؼي افؼر  ؿ افؼذن يؼؼقـ إق  ـتو ُ يعسوقق ظذ  ؿ، ؾؾهذاؾي بوفؼي  فًؼ إػ افؽي حتق 

ٌيي افؽوٌذب! تي ؾيؿ افؽي  ظـ ضريؼ ؿي
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و ِف كجد   ِّ » :(42 /44) شػر أرمقوأجضه حى ّكي ٛى ً ف  ُكى

ى
كقي بىٍىري أل سي ٔي يٍحي الس بِّ َىبلى دىٍز ة كى  ٚ

ى
أ

ٟي  ٢في كىٍحيى ةفو دىؾي ٞىةإًٍذ ّىٍر حى إًنٍطى ى١ً ٞي٢ًد إًل ي
ٍ
ِّ رىبِّ اجل ً اٍٗيحى ـى اإًلَلى ى ٍٙ ٓكى  .«س ٍػذي

! ؾؾؼؼؼؼؼؼؼهذا ليعؼؼؼؼؼؼؼسؽ بنمؽوكقؼؼؼؼؼؼؼي حتريؼؼؼؼؼؼؼػ ـؼؼؼؼؼؼؼ ف ا؟هل احلؼؼؼؼؼؼؼٍل  رٍ س ًيٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼد  ـتؼؼؼؼؼؼؼو ؿ ادً  ق،إذ

 يًتـؽرلق ذفؽ!

ادراجؼع ادًؼقحقي افتؼل  ، ؾؼد أحيؼًت كوؿٌؾ أق يًلخق أق يًلخقا أنػًفؿ ؿ  لػاّ

ت، لُ يعرؽ أحدو مصرهو!أحقـ افؽتوب ادً  ق  إتؼقـ  س ًؾٌؼدي  .(1)ؼد 

ظ َػؼؼؼؼلمل يًؼؼؼؼتطع حٌ  ،ولوؼؼؼؼعقػه  ا هؼؼؼؼؾ ـؼؼؼؼوق إهلؽؼؼؼؼؿ ظؼؼؼؼوجزه : لجؼؼؼؼوء دلركؼؼؼؼو اِق فـًؼؼؼؼلخفؿ

قوع؟! ادخطقضوت خ اّحؾقي فنأشػور افؽتوبقي مـ افض   مـ افت حريػ، لافـً 

                                      
: ًمؼوركؼؼؼي بؼؼغ ـتؼؼؼوب ال افؼؼؼرآق افؽؼؼؼريؿ لاف ((1 وفٌؼٌؼ َصؼؼؼؾ افث  ر لاّحؼؼؾ لاجليَؿؼؼؼع، راجؼؼع افػي قؼٌؼ اديَصؼؼؼدي س، ثومـهؼؼو: ٌمؼؼـؼ حي ؽتؼؼوب ادًؼؼؼؼد 

ٌي فؾؽتوبي. س، بوفـً   افؽتوب ادًؼد 
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، لإك ه ظذ ظذ وعػ ال  ا؟كجقؾ اّحع مػؼقد، لؾؼداكف فقس دفق ه : ا؟جوبي

وبؼي.  ً هليي اف  ً  ظدف أموكي افذيـ اشتحػظقا ظذ افًؽًتى اف

، ش♠ زبؼؼقر دالد»، ل ش♠ إكجقؼؼؾ ادًؼؼق »افؽؼؼريؿ ـؾ ؿـؼؼو ظؼؼـ  رآقافًؼؼ

هقؿحً ًح » ، لكعؾؿ أق  ًأًحقـ ـؼؾ هؼذك ش♠تقراة مقشك »، ل ش♠ ػ إبرا

هليي مػؼقدة  ً  .رآق افؽريؿد بحػظ افؼً  تعف  د بحػظفو ـه يتعف  مل  ال ّق   6افًؽًتى اف

 !شإكجقؾ ادًق  اّحع»مؽوق ادًقحقغ ظذ  ـأنو اِق شلدً 

شي! معش اّحع إكجقؾ ادًق »شقجدلق  خ اّحؾقي ّشػورهؿ ادًؼد   افـً 

 ش!ٍب لب افر  رً شػر حً »ل ششػر يوذ»مع  وأجضه  شقجدلكف

، بؾ هل إ جوبتلإ أظتؼد أق   ء فؾًؿًؼؾؿغ فقًً مػفقمي بشؽؾى ـوؽى ة، شؼقا جوبي ً ر 

يشلترؿ  ـلـ  لفؽأل فؾؿًقحقغ،  س! لـتو ؿ ادًقحقغ،ؾهء عً افت قوق  ف ًمفؿ   ادًؼد 

س»كجد ِف ـتوب  ف: شتوريخ افؽتوب ادًؼد  يف ا٣ٕ٭ؽ ا٣ٞؽي٥،  اقٛؿن  65يٮصؽ » مو كص 
ٞ  ك، ُك١ٌة كردت أضػٛةؤ٠ة يف اٗى١ػر اْٗػريٙ، آدسيٜ اضُسن  ٢٣ٔٛة ي٢جر  ١ػة ًػي لٕ
ٞذُٛةت ٨٦ قػٛؿي٨ ٦ػ٨ ٬ػؾق األقػٛةر، م٢ج٢دة الٕذػةب  ألف  . نكذُيٓ أف ٩ٞؿأ ٦ي

س يْذبط١ة ١ٞٚة ْر  ٛي ٞ  ، ال ٞة ال نطذكيه أف ْٝسأ ٠زق األضػُةر ُٝطػ١ة ألٝ ١ػة لػٙ كلٕ
 .(1)«ِى جٍ ظى 

                                      
 (.34: )، دار افثؼوؾي ؼؼؼ ص«توريخ افؽتوب ادؼدس»شتقػـ مقؾر ل رلبرت هقبر:  ((1

 افًماـ افرابع

ؽ؟! إذا ؾهو، ؾلجـ ا؟كجقؾ اّحع افذن مل ًير   ـوق ـتوبـو ً ر 
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 دي ًؾٌؼؼؼاّحؼؼع، ادؼؼذـقر ِف افؼؼرآق افؽؼؼريؿ،  ♠ إكجقؼؼؾ ادًؼق أريؼد أق أؿؼؼقـ إق   

خ اّحؾقي فنأشػور افؽتوبقي مػؼقدة،  لووع، ـه ، ا شؼػره  44أق  ًهـؼوؿ حؼقا   ـؼهأق  افـً 

ـ  اّشػور كػًفو مػؼقدة!  كجد أشهءهؿ ِف افعفد افؼديؿ، لفؽ

 :ـؼرأ اِق ظـ هذك اّشػور ادػؼقدةف
ب ؼؼؼؼؼؼؼ1 ؼؼوٌب  6(11، 13 /41افعؼؼدد ) شؼؼػر حؼؼرلب افؼؼر  ـً ٌِف ـٌتي ؼؼو فٌؽي ًيؼي ًحؼؼًرلٌب »فٌؼؼذي

ب  افؼؼؼ ؼؼؼوري ش: »ر  ـٌ ظي ؼؼؼؽي ًَ ؼؼؼوـ إٌػ مي ؼؼؼٌي افؼؼؼٌذن مي ؼؼؼى  اّيَلٌديي صي مي َرًكؼؼؼققي لي ؼؼؼٌي أي َلٌديي أي اٌهؼؼؼىو ٌِف ًشؼؼؼقؾييي لي لي

ٌؿ ًمقآبي  اَشتيـيدي إٌػ ًَتً  ش.لي

ؿيػي » :(14 /1حؿق قؾ افثوين  ،14 /11يشقع ) شػر يوذؼؼؼ  4 لي َؿًس لي  افش 
ًٌ
امي ؾيدي

َعًى  ؿي افش  ت ك اَكتيؼي ًر حي ؿي َؽًتقبه  اَفؼي ا مي ذي ٌف. أيخيقَسي هي
ا ٌ ـَ أيَظدي َؿًس  وٌم ًٌ افش  ؿيػي ؟ ؾيقي ي ٌِف ٌشَػٌر ييوذي

وٌمؾى  ـي َؾ فٌَؾًغًرلٌب كيَحقي ييَقفى  َ تيَعجي ملي ٌء لي هي  ً ٌٌٌد اف ـي  .«ٌِف 

ٌؼق ؼًي ًأًمؼقٌر » :(15 /13ادؾقؿ اّلـ )شػر أخٌور اّجوف دؾقؿ إها قؾ  ؼؼؼؼؼ 3 و بي أيم  لي

ًربَ  ا ٌقؾي يي َهي
ًًؾقٌؿ إٌ
ٌ
ٌيوٌر اّيج وٌف د َؽًتقبييو ٌِف ٌشَػٌر أيَخ يو مي ، ؾيٌنن  ؾيؽي قَػي مي ـي بي لي وري قَػي حي ـي  ، وفي  شعي

ؾ  ( »45 /13ادؾقؿ اّلـ ) شػر أخٌور أجوف دؾقؿ هيقذاؼؼؼؼؼ 1 ـً وفي لي ٌَعي ًح ٌؼق ًي ًأًمقٌر ري بي لي

ٌي  َؽًتقبييو ٌِف ٌشَػٌر أيَخ ؾي مي و ؾيعي امي ًقذي ًًؾقٌؿ هيي
ٌ
 شوٌر اّيج وٌف د

ـ ) شػر مؾقؿ إها قؾ ؼؼؼؼؼ 2  :(43 /41أخٌور اّجوف افثوكقي  ،1 /5أخٌور اّجوف اّل

ا ٌقؼؼؼؼؾي » َهي
َؽًتقًبؼؼؼؼققي ٌِف ٌشؼؼؼؼَػٌر ًمًؾؼؼؼؼقٌؿ إٌ ؼؼؼؼو ًهؼؼؼؼَؿ مي هي ، لي ا ٌقؼؼؼؼؾي َهي

ؼؼؼؼؾ  إٌ ـً ؼؼؼؼىي  ًي اَكتي ٌؼق ؼؼؼؼًي ًأًمؼؼؼؼقٌر »، شلي بي لي

اّي  ؼؼؼوؾيوطي اًّلػي لي ًقصي قٌر ٌِف ٌشؼؼؼؼَػٌر ًمًؾؼؼؼؼقٌؿ هيي ـً ؼؼؼَذ ـيؼؼؼؼويٌن اَدي ـٌ حي ؼؼؼؼوًهقي َبؼؼؼ ؼؼؼؼوٌر يي ٌي َخ ؼؼؼيو ٌِف أي َؽًتقبي ٌة مي ٌخؼؼؼؼري

ا ٌقؾي  َهي
 شإٌ

 .(45 /45أخٌور اّجوف اّلـ ) شػر أخٌور حؿق قؾ افرا ل ؼؼؼؼؼ 3

 .(45 /45أخٌور اّجوف اّلـ ) شػر أخٌور كوثوق افـٌل ؼؼؼؼؼ 4

ؾٌؼٌؽ » :(45 /45جؼوف اّلـ أخٌور اّ) شػر أخٌور جود افرا ل -5 اًلدي اَدي ًأًمؼقًر دي لي
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ؼؼوٌر  ٌي أيَخ ، لي ٌؼؼل  ؼؼوقي افـٌ  ؼؼوٌر كيوثي ٌي أيَخ ا ٌؼؼل، لي ؼؼًؿق ٌقؾي افر  ؼؼوٌر حي ٌي ؼؼيو ٌِف ٌشؼؼَػٌر أيَخ َؽًتقبي ًة مي اّيٌخؼؼري اًّلػي لي

ا ٌل ودي افر   .شجي

 .(45 /5أخٌور اّجوف افثوكقي )أخٌور كوثوق افـٌل  ؼؼؼؼؼ 11

 .(45 /5أخٌور اّجوف افثوكقي ) كٌقة أخقو افشقؾقين ؼؼؼؼؼ 11

قي اًّلػي » :(45 /5أخٌور اّجوف افثوكقي )رؤم يعدل افرا ل  ؼؼؼؼؼ 14 ٌؼق ًي ًأًمقٌر ًشؾيقَهي بي لي

ٌِف ًرؤي  ؼؼقًؾقيٌن  لي ٌخق ؼؼو افش 
ٌة أي ؼؼق  ًٌ ٌِف ًك ٌؼؼل  لي ؼؼوقي افـٌ  ؼؼوٌر كيوثي ٌي ؼؼيو ٌِف أيَخ َؽًتقبي ٌة مي اّيٌخؼؼري ا ٌؼؼل لي م ييَعؼؼًدل افر 

ٌيوطي  ـٌ كي وفي َب ًرَبعي ذي يي  .شظي

ًأًمقًر » :(11 /14أخٌور اّجوف افثوكقي ) أخٌور صؿعقو افـٌل ليعدل افرا ل ؼؼؼؼؼ 14 لي

وٌب  ًي
َكتٌ ٌُ ـٌ ا ا ٌل ظي ل افر  ٌظد  ٌل  لي َعقيو افـٌ  ؿي ٌيوٌر صي َؽًتقبييو ٌِف أيَخ ًة مي اّيٌخري وفي اًّلػي لي ٌَعي ًح  .شري

س افـٌل ظدل ؼؼؼؼؼ 13 ًضًرًؿًف » :(44 /14أخٌور اّجوف افثوكقي ) ٌمدري بٌق و لي ٌؼق ًي ًأًمقٌر أي بي لي

ل ٌل  ٌظد  ٌس افـٌ  َؽًتقبييو ٌِف ٌمَدري ًفًف مي ا أيَؿقي  .شلي

و » :(11 /12أخٌور اّجوف افثوكقي ) شػر ادؾقؿ فقفقذا لإها قؾ ؼؼؼؼؼ 11 ًأًمقًر آشي لي

اّي  ا ٌقؾي اًّلػي لي َهي
إٌ ا لي َؽًتقبييو ٌِف ٌشَػٌر اَدًًؾقٌؿ فٌقيًفقذي ًة مي  .شٌخري

ـ حـوين ادذـقر ِف شػر مؾقؿ إها قؾ أ ؼؼؼؼؼ 12  /41أخٌور اّجوف افثوكقي )خٌور يوهق ب

ـٌ حي » :(43 ٌيوٌر ييوًهقي َبؼ َؽًتقبييو ٌِف أيَخ ٌة مي اّيٌخري وؾيوطي اًّلػي لي ًقصي ٌؼق ًي ًأًمقٌر هيي بي قٌر لي ـً ؼَذ ـيؼويٌن اَدي

ا ٌقؾي  َهي
 .شٌِف ٌشَػٌر ًمًؾقٌؿ إٌ

س شػر ادؾقؿ ؼؼؼؼؼ 13 و ًحٌؾي » :(43 /43أخٌور اّجوف افثوكقي ) ٌمدري ًة مي َثري ـي و بيـًقًك لي أيم  لي

ٌس ٌشَػٌر اَدًًؾقؿٌ  يَؽًتقبييو ٌِف ٌمَدري  مي
ٌ
 الل 
ًٌ
ًي بيقَ م  ري مي ؾيقٌَف لي  .شظي

 :(44 /42أخٌؼور اّجؼوف افثوكقؼي  )ـتٌفو إصعقوء بـ أمقس افـٌؼل، :أمقر ظزيو ؼؼؼؼؼ 14

ٌل  » ـً آًمقصي افـٌ  َعقيوًء َب و إٌصي ٌيفي تي ـي ًة  اّيٌخري ي و اًّلػي لي ٌؼق ًي ًأًمقٌر ًظز  بي  .شلي

ك » :(14 /44أخٌور اّجوف افثوكقي ) شػر مؾقؿ إها قؾ لهيقذا ؼؼؼؼؼ 15  ً ـي ٌؼق ًي ًأًمقٌر مي بي لي
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ؼؼؼوٌر لي   ٌي َخ ا ٌقؼؼؼؾي ٌهؼؼؼلي ٌِف أي َهي

ٌ إٌ ب  إهٌلي ًؿؼؼؼقًك بٌوَشؼؼؼٌؿ افؼؼؼر  ؾ  ـي ـي  ؼؼؼٌذي ا ٌغي اف  ًف افؼؼؼر  ؼؼؼ ي ـي ؼؼؼٌف لي ٌ ًتًف إٌػي إٌهلي ؼؼؼ ي حي

ا ٌقؾي  َهي
 .شًمًؾقٌؿ إٌ

 /44 أخٌور اّجوف افثوكقي) رؤيو أمقص افـٌل ِف شػر مؾقؿ إها قؾ لهيقذا ؼؼؼؼؼ 41

ؿٌ » :(44 زي ٌؼق ؼؼؼًي ًأًمؼؼؼقٌر حي بي ٌؼؼؼل  ٌِف ٌشؼؼؼَػٌر لي ـٌ آًمؼؼؼقصي افـٌ  ؼؼؼَعقيوءي َبؼؼؼ ؼؼؼو إٌصي ؼؼؼيو ٌِف ًرَؤيي َؽًتقبي ؼؼؼًف مي ٌحً ا ري مي ق ؼؼؼو لي

ا ٌقؾي  َهي
إٌ ا لي ًقذي  .شًمًؾقٌؿ هيي

ؼك » :(14 /44أخٌؼور اّجؼوف افثوكقؼي ) أخٌور مؾقؿ إها قؼؾ ؼؼؼؼؼؼ 41  ً ـي ٌؼق ؼًي ًأًمؼقٌر مي بي لي

ا  ًف افؼؼؼر  ؼؼؼ ي ـي ؼؼؼٌف لي ٌ ًتًف إٌػي إٌهلي ؼؼؼ ي حي ؼؼؼوٌر لي ٌي َخ ا ٌقؼؼؼؾي ٌهؼؼؼلي ٌِف أي َهي
ٌ إٌ ب  إهٌلي ًؿؼؼؼقًك بٌوَشؼؼؼٌؿ افؼؼؼر  ؾ  ـي ـي  ؼؼؼٌذي  ٌغي اف 

ا ٌقؾي  َهي
 .شًمًؾقٌؿ إٌ

ؾ  » :(15 /44اّجوف افثوكقي  أخٌور) أخٌور افرا غ ؼؼؼؼؼ 44 ـً ًف لي ًي في وبي جي
َشتٌ ٌُ ا ًتًف لي حي ي لي

تٌؼل بيـيؼك ـً اف 
وـٌ اّيمي ٌخقيوكيًتًف لي طيوييوًك لي ًوؼٌعٌف  خي ا ٌَؼؾي تيقي يوثٌقؼؾي ؿي تي ٌرني لي ا ؼقي ؼوفي شي أيؿي  لي

ؼوتى عي ؼو ًمَرتيػي ؾٌقفي

ا ٌغي  ٌيوٌر افر  َؽًتقبييو ٌِف أيَخ  .شمي

َؽًتقبٌغي » :(44 /14كحؿقو ) شػر أخٌور اّجوف ؼؼؼؼؼ 44 وقي بيـًق ُيٌلن ًرًؤلًس اِبيوٌء مي ـي لي

ٌيوٌر اّيج وٌف إٌػي أيج وٌف يً  َخقيوٌصقىي ٌِف ٌشَػٌر أيَخ ـٌ أي وكيوقي َب  .شقحي

ع وبو؟وؼوؾي إػ وؼق! افعفد افؼديؿ يؼذـر أشؼهء هؼذك اّشؼػور ؾؼؼط، امػؼقده  ا شػره  44

 قي.شػور افؽتوبفنأخ اّحؾقي ًي افـ  

ٌيؾ ادًقحقغ، إذا مو تٍؿ ذـر ا؟كجقؾ ِف افؼرآق افؽريؿ، لؿد ووع  اًك ف إذه  حوذا مـ ٌؿ

ـ و مً  ـً وبؼي؟!هذا ا؟كجقؾ؟! هؾ   ً هليي اف  ً  قفغ ظـ احلػوظ ظذ افًؽًتى اف

 ؿ!فًلخقا أنػًليؾقمقا يلػ أق اّ
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ؾ بؼغ : ا؟جوبي ماـ، جيى ظؾقـو أق ًكػر   ً ، لبؼغ شًظؾهء ادًؼقحغ»ظـد إجوبي هذا اف

ٍف ادًقحقغ»  .شظقا

 :ًعؾهء ادًقحقغًٌي فبوفـ  *

هٌؼؼوق ِف مرتٌؼؼي ؿؼؼد تصؼؼؾ  ف ادًؼؼقحقغ! افؼًولشؼي لافر  ؼؼٌي فعؼؼقا ؾقؼؼتؿ إػ اّفقهقؼي بوفـً 

  ً قر هلؿ، ًش دؾع افعً ل ؿ،هيجدأليتؿ تؼٌقؾ ش، مطوكقي»هلؿ، ؾقه ًيعرؽ ظـدهؿ بوشؿ  قدجً اف

ؼ ؼؿ يعتؼؼدلق أق  ادًؼؼق   ؾؼؼقق ـؼه يؾؼق هلؼؼؿ،ؾ  مؼقق لًي ر  ؿ ًي بو؟وؼوؾي إػ أن   ♠ّن 

 .وإهلقه  وأظطوهؿ ًشؾطوكه 

رادِّصيي تممـ بعد   افؽـقًي ق  إ ثؿ   قنو ة أها ؼ»، ًيًؿ   ً ر افؽـقًي اف هؼذك  ش،ٌعيأها

ؼؼؼؼؼؾ  ٌي ُ  افؼًولشؼؼؼؼؼي، بحًؼؼؼؼؼى ًشؼؼؼؼؼؾطونؿ ا؟هلؼؼؼؼل ادؼؼؼؼؼدؾقع هلؼؼؼؼؼؿ مؼؼؼؼؼـ ٌؿ ر ُ ًيهرشؼؼؼؼفو إ اّها

 بزظؿفؿ. ♠ادًق  

ر،  مؼؼؼـ يعؼؼؼسؽ ادًؼؼؼؼقحل  لهؼؼؼق أق، شظؼؼؼساؽه اُ» كًيًؼؼؼؿ   ٌهٍ وؼؼؼؿـ هؼؼؼذك اّها

 صؾ مـ خ فف ظذ ادغػرة.، حتك يبؽؾ خطويوكفؾؼس 

، لافتل مـ خ هلو يعتؼد ادًقحل أق  افرلح افًؼًدس شمًحي ادرى ٌهٍ » وًهـوؿ أجضه 

رك مـ افذكقب لاخلطويو!  شقحٍؾ ظؾقف، ليشػقف، لًيطف 

أق  ادًؼؼؼؼؼؼؼقحقغ يعتؼؼؼؼؼؼؼؼدلق أق  دخؼؼؼؼؼؼقـ ادًؼؼؼؼؼؼؼقحقي ِف اّحؼؼؼؼؼؼؼؾ يتؼؼؼؼؼؼؼوج إػ  بو؟وؼؼؼؼؼؼوؾي إػ

ؾطوق ا؟هلل ادقجقد ِف  ً  شه ادعؿقديي»  افؼًولشي، حقٌ أق  افؼًولشي يؼقمقق بؼاف

 افًماـ اخلومس

 ـقرة ِف ـتٌفؿ؟!يظؾ ادًقحل مممـهو بؽتوبف بعد ـؾ احلؼو ؼ ادذ هذاؼف
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ق ُزموق فؽؾ مـ ًيريد أق ًيصٌ  مًقحقه شٍه مًحي ادرلق»ل   ا ، حقٌ يتٍؿ و، لُهو ه 

ؼ ،اتة مرٍ خص ِف احوء ظد  تغطقس افش   ، ثؼٍؿ يؼرج مؼـ احؼوء فقًؿًؼ  ؾقاتمع بعض افص 

ًى ِف   جلًؿ!مقوع ِف جًؿف، مـفو ـؾ ؾتحوت ا 42بزي

يغؿًؼفو ِف  ثؿٍ  ،ٌزر افؼس ؿطعي مـ اخلً ؼظٌورة أق ًيض، لهق شافتـولـ ٍه » ـه يقجد

اس ِف افؽـقًي،  يضعفو ِف ؾؿ ـٍؾ  ؿر، ثؿ  اخل مـ ـقبى  حتك يؿضغفو مًقحل أثـوء افًؼد 

! ؿؼؼؼر هؼؼؼل جًؼؼؼد لدف ا؟هلاخلٌؼؼؼز ادغؿقشؼؼؼي ِف ؿطعؼؼؼي اخلً  أق  ! ليعتؼؼؼؼد ادًؼؼؼقحل ليٌتؾعفؼؼؼو

 مـ اخلطويو! ركطف  ليً  لدمف، لؿفرً قجرن ِف ظً شا؟هل  فو ؾنق  يٌتؾع لظـدمو

 لاج!ؾ مراشؿ افز  ؿي بعي  ٍس لهق أق يؼقف افؼٌ  شجييافز   ٌهٍ »بو؟ووؾي إػ 

ؼؼؾطي ديـقؼؼي رلحقؼؼي إهلقؼؼي )بؼؼزظؿفؿ( ُ  ِف افـ فويؼؼي: ًً هٌؼؼوق يتؿت عؼؼقق ب افؼًولشؼؼي لافر 

يؼسؿ افؼًؼقس ـؼؾ هؼذا فقصؼؼر  ج، ؾفؼؾزل  ًيؼ ف ليغػؼر ليشؼػل لر  ؾ لًيؼؾ ؼفؼق ًي مثقؼؾ هلؼو! ؾ

 ؟!وُ ًيؼؿ بف صق ه  ل اظٌده 

ٌه  كققيؼؼؼؼؼي، ؿؼؼؼؼؼد يؽؼؼؼؼقق شؼؼؼؼؼٌ ؼؼؼؼفقات افد  ؼؼؼؼؼ واكغؼؼؼؼهس ا؟كًؼؼؼؼؼوق ِف افش  فؼؼؼؼسؿ افٌحؼؼؼؼٌؼ ظؼؼؼؼؼـ  وؿقيه

 اِخرة!

ٍٖ ▬: ؼؼؼؼؼ تعوػؼؼؼؼؼ ؿوـ  كفى  ثى ىيىةةى  ديٍؤزًسي
ٍ
ٍنيىة ال ةي  * ادل  ٍيه  كىاآٍلًدسى َٰ  دى ٍب ى

ى
  .♂كىأ
 .[13، 12: اّظذ شقرة]

ظـ  ويعرؾقق صق ه  ُ ؼًولشياف% مـ 51أـثر مـ إػ أق   رـؿونظأأق أخػً  وأجضه  ألدٍ 

ًؼؼؼقس افتؼؼل يؼؼتؿ ًمورشؼؼتفو ِف افؽـقًؼؼي!  ُ  افط  ؼو ؿؼؼي اّمؼؼقر افرلحقؼؼي اف أنديؼؼـفؿ، مهللا إ

كقؿ افؼٌطقي ادصحقبي بودقشقؼكظذ ترتقؾ بعض افس   دراشي  افعؼقدة ؾفؿ ُ يدرشقق! ا

 ًأًحقفقي ؿقيي.

 لأشلـ ال هلؿ اهلدايي. ،يوف  مـ افػ ي افض   وافؼًولشي أجضه 
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ف ادبوفـ   *  :ًقحقغًٌي فعقا

و ف  افؽـقًؼي، ـه ذـرت شؼوبؼه ؼي بتؼدريس ادعؾقمؼوت افتوريقؼي افصؼودمي فعؼقا ؽؼر ًمفتؿ 

ؿ ُ يدرشقق افعؼقدة بطريؼي أحقفقي ؿقيي،  افؽـقًؼي حًتؼولـ أق  إق   بؼؾادًقحقغ، ـه أن 

 .ح ت لمو إػ ذفؽاحلػ ت لافر  تشغؾ ادًقحقغ بوّمقر اُجتهظقي ادًختؾػي مثؾ: 

يـ ظؼـ ضريؼؼ  ف فؾط ًؼؼقس، حتٌقؼٌفؿ ِف افؼد  بو؟ووؾي إػ اهتهف افؽـقًؼي بًؿهرشؼي افعؼقا

س، أ ءة افؽتؼوب ادًؼؼد  ف ظؼؼذ ؿؼرا ٌٍ افعؼقا ل دراشؼؼتف افعوضػؼي، أـثؼر مؼـ اهؼؼتهف افؽـقًؼي بحؼ

 بطريؼي توريقي ظؾؿقي جقدة.

ف افعؼقؼؼؼدة ظؼؼؼـ ضريؼؼؼؼ افت ؾؼؼؼؼغ لاحلػؼؼؼظ، لفؼؼؼقس  ؼؼؼؿ افعؼؼؼقا بو؟وؼؼؼوؾي إػ  أق  افؽـقًؼؼؼي ًتعؾ 

عجؼؼؼزات افقُهقؼؼؼي ادً بوّدفؼؼي لافزاهؼؼؼغ، لتؼؼتٍؿ افؽـقًؼؼؼي بتثٌقؼؼؼتفؿ ظؼؼذ إيهنؼؼؼؿ ظؼؼؼـ ضريؼؼؼ 

يًؼ  يًؼغقرات افعؼذراء لحؼقر افؼد  فً طً  :مثؾ ادًٌؼورؿ لمؼو إػ ذفؼؽ مؼـ افتؼل تـضؼ  بوفز 

ؾوت كجدهو أجضه   ظـد افقثـقغ! وًخرا

ُ   ـٍؾ  فٍ هذا مو هق إ  مؼـ اّشؼوس. فافذن ُ يعرؾقكؼظؼقدتؿ  ظذ  خداع فتثٌقً افعقا

فٍ افؽـقًؼؼي تً  بو؟وؼؼوؾي إػ أق   ًرلس لافعظؼؼوت افتؼؼل  عطؼؼل فعؼؼقا ادًؼؼقحقغ افؽثؼؼر مؼؼـ افؼؼد 

ل  حتؼك يؽرهقكؼف، لبوفتؼو  ،شؼ ففإلشؼقيف ت  حتتقن ظذ افؽثر مـ اف ؾؼنق  ادًؼقحل افعؼوم 

ؼؼف شؼؼقٌؼك  ؼؼقء، ؾحتؼؼك فؼؼق ـوكؼًؼ ادًؼؼقحقي شؼؼق ي، ؾنك   ً يعتؼؼؼد أق  ا؟شؼؼ ف ديؼؼـ ِف ًمـتفؼؼك اف

 ظؾقفو لفـ يعتـؼ مو هق أشقأ مـفو بزظؿف!

ل، ظـدمو يط ؾع ظذ مثؾ هذك ادراجع افتل ًؿؿـو بعروفو ِف  ِف افـ فويي ادًقحل افعوم 

ؼو ؾؼفظؼ لأق يؾغؼا افؽتوب، شقؽقق فف رٍد ؾعؾ مـ اثـغ! اّلـ هؼق هذ ، ليعتؿؼد ظؼذ تومه

ٍ بًعؾؼؼؼهء ادًؼؼؼقحقي  ادًعجؼؼؼزات ادزظقمؼؼؼي افتؼؼؼل يراهؼؼؼو ِف ادًؼؼؼقحقي، لافثؼؼؼوين هؼؼؼق أق يؼؼؼتحج 

ً ادًقحقي» ليؼقـ: ؾؾهذا يممـ  و افؼًولشي لم يغ افـوس؟! هؾ خو طي،  إذا ـوك

يًتؿر ِف  ثؿ   ،ادًقحقي بوضؾي أبقكو ِف افؽـقًي يعؾؿ أق   لق  بو ادًؾؿ تريد أق تؼـعـل أهي  



  

 

ٚيْةرٝح األديةف ) 235  (1اعيش أدىِّ٘ٙ 
 .شاظتـوؿفو حتك يدخؾ افـور؟ 

افؼؼذيـ مل يؼؼدخؾقا ا؟شؼؼ ف مل يؼؼدخؾقهو فًؼؼٌى  افؼًولشؼؼي ّق   ،شؼؼتدُـ ؾوشؼؼدهؼذا اُ

ؼؼؼمؼؼؼـ اثـؼؼؼغ، إ ؾقعؼؼؼي افتؼؼؼل تعؼؼؼؾ فؼؼؼف ًشؼؼؼؾطوكه و أن ؼؼؼم  يـقؼؼؼي افر  ؼؼؼؽ بؿؽوكتؼؼؼف افد   ً ظؼؼؼذ افؼؼؼٌ د  وف ًمتؿ

ؼؼو أن ؼؼف جوهؼؼؾو لُ يعؼؼرؽ صؼؼق ه  ٍف  ظؼقدتؼؼفظؼؼـ  ولافعٌؼؼود، لإم  س، مثؾؼؼف مثؼؼؾ ظؼؼقا لـتوبؼؼف ادًؼؼؼد 

 ادًقحقغ.
كعرؾفؼؼؼو  اِف اخلػؼؼؼوء، ليؼؼؼوؽ أق ًيعؾؼؼؼـ إشؼؼؼ مف ّشؼؼؼٌوب ـثؼؼؼرة جؼؼؼده  لؿؼؼؼد يؽؼؼؼقق ًمًؼؼؼؾهه 

 !ومجقعه 
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ً  أنو أـتى ل ُه قرطً إفقؽؿ هذك اف ًً كػز شما حؼوحٌي  ؾع ه  افؽـقًي إذا ـوكً: ، شلخ

شي، مثؾ ر ًمؼد  ج افؽـقًي رل  عجزات افتل تً بو؟ووؾي إػ ادً ، شه مًحي ادرى» أها

  ...إفخ.رىدصػوء ا يصـعقق ادًعجزات افؽثرة، مثؾ افؼًولشي لأق   ،هلو

ؼؼوء؟! ظؾؼؼقفؿ بؼؼوّحرم أق يؼؼذهؾقا  ـؼؼو: حؼؼوذاشؼؼما  هً   ٌ كجؼؼد مًؼؼقحقغ يؼؼذهٌقق إػ اّض

رحؼؼؼ ت ظ جقؼؼؼي؟! حؼؼؼوذا مل أخهكقؼؼو لأمريؽؼؼؼو ِف  لحؼؼؼوذا ذهؼؼؼى اّنٌؼؼؼو صؼؼؼـقدةؽـقًؼؼي! إػ اف

يؼؼتٍؿ ًمٌورـؼؼف مؼؼـ  حؼؼوذا مل !فعؼؼذراء فتشؼؼػقف؟ار فؼؼف فؼؼحؼؼوذا مل تظأق يشؼؼػقف؟!  يًؼؼتطع أن ؿؼؼس

 رض؟!اد ظـف يًغ ؾقذهىافؼد  

ؼؼؼؼ أضوفؼؼؼى ـؼؼؼؼٍؾ  لمؼؼؼؼو إػ ، لتشؼؼؼؼػل اّمؼؼؼؼراض، عجؼؼؼؼزاتادً افؽـقًؼؼؼؼي تصؼؼؼـع  ق  إـ يؼؼؼؼؼقـ مي

إػ مًتشؼؼػك هضؼوق اّضػؼؼوـ  بوفؼًولشؼؼي افؼذيـ يصؼؼـعقق ادًعجؼزات أق يؼذهٌقا  ،ذفؼؽ

ؼؼؼؼ ،13413 لفؼؼؼؼي ـ ؾقفؼؼؼؼوحتؼؼؼؼك يشؼؼؼؼػقا مي اد يؼؼؼؼغ افتؼؼؼؼل ًتـػؼؼؼؼؼ ظؼؼؼؼذ ظؼؼؼؼ ج ، ًيؼؼؼؼقؾ رلا ظؼؼؼؼذ افد 

 هضوق اّضػوـ!

 ؼض اؾؼساء، حتؼك لإق ادًؼقحققق ج هلؼو رل  عجؼزات افتؼل ًيؼهذك ادً  ـٍؾ  هق أق   افقاؿع

ُه ؿـو جؼشؼؾ   ا د ؼو  لجمؼؼوزه افعؼقؼدة، لحؼؼدؾ  يظؼؼذ حؼح   ـٍ عجؼزات ُ تؼدً حؼقؼؼي، ؾفؼؼذك ادً بلن 

 !أتدرلق حوذا؟ا؟يهق، 

ؼ (43 /43) س يؼذـر ِف إكجقؼؾ متؼكؼد  ـتو ؿ ادً  ّق   ةءي » :فمؼو كص  حى طى ـي مي ٢ ْي يى ٟي ضى  ٝ
ى
أل

جى  ػحن كىوى ٛى ًني ػ٢فى آيىػةتو وى ييٍىكي ثىػحه كى زى
ٔى ٍٝبًيىةءي 

ى
ثىحه كىأ زى ٜى ٔى ػ ٍٚؾى ػ٘ ٢ا لىػ٢ٍ أى ـً ػّت  يي ةاًػتى حى

ـن  يٍ
ى
ٜى أ ةرًي

ٍذذى ٛي ٍ  .«ةال

 ؿٌؾ اخٌلتوف!

 ادًعجزات افقُهقي لأثرهو ظذ تثٌقً ا؟يهق
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عجزات ظظقؿي شقػعؾقق مً  ،لاّنٌقوء افؽذبي ،افؽذبي( مجع مًق ) ًحوءادً  ق  إ :أن 

 لفؽـ مع هذك ادًعجزات افعظقؿي، ؾنق  هذا ُ يؽػل فتصديؼفؿ لا؟يهق  ؿ! ا،جدًّ 

 ق،عجؼؼؼزات ظظقؿؼؼؼي! إذع ذفؼؼؽ يـًؼؼؼى هلؼؼؿ مً لمؼؼؼ ،ؿ أنٌقؼؼؼوء ـذبؼؼيافؽتؼؼوب يصؼؼؼػفؿ بؼؼلن  

 اّنٌقوء افؽذبي يًتطقعقق ؾعؾفو فتضؾقؾ اِخريـ! ّق   ،عجزات فقس هلو ؿقؿيادً 

 حؼقؼي حودمي!* 

 ـ يممـ  ذا ا؟يهق.ة لحودمي فؽؾ مي ليػوج فؿ ـتو ؿ بحؼقؼي ًمر  

ؼ كجد (44 ؼؼؼؼؼ 3/41) إكجقؾ متكِف  ْي » ف:مو كص  ٍٜ يى ٚى ٢ؿي ً : يىة رىب  يىة رىب  ٗىحٍصى ّكي  
 ًٖ ػ
ةكىاًت. ثى ٛى ػ ٢تى الط  ٕي ٘ى ٖي مى ةكىاتً يىٍردي ٛى ػ ًم يًف الط   ِ ًب ا

ى
ةى أ ٖي إًرىادى ػ ىى ٍُ ًم يى  ِ سًػييكفى  .ا ٔى

: يىة رىب  يىة رىب   ـً ٓى ايٍلى٢ٍ ً ٢لي٢فى ً  يًف ذىل ْي يى ٞىػة ضى ٍدسىٍج
ى
ٓى أ ًٛ بًةٍضػ ٝىػة كى

ٍ
أ ٓى دىجىج  ًٛ ٗىػحٍصى ثًةٍضػ

ى
أ

ةن؟ يىةًقيى عى  سًيى ٔى ٢ اتو 
ٞىة ّي ٞىٍى ٓى ؼى ًٛ بًةٍض :  كى ٍٙ ى١ي حي ل ِّ رصى

ي
ًحيجىبًزو أ

! َى ٍٙ ؼىػف  ٍوػسًٍَؾي
ى
ٍٙ أ ىػ إً ِّ ل

 ًٙ ةًَعً اإًلزٍ
ينِّ يىة َى جي٢ا عى  .«!اٍذ٠ى
حًؼؼى إكجقؼؼؾ متؼؼك، لادًؼؼق   ♠مؼؼذـقرة ظؼؼذ فًؼؼوق ادًؼؼق   قصًصؼؼهؼؼذك افـ  

ـ يؼقـ»ثفؿ ليؼقـ هلؿ: د  ًي  ♠ يدخؾ اجلـي! بؾ افذن يػعؾ  رٍب    يو فقس ـؾ م

 .أن افذن يػعؾ إرادة ال، شإرادة أد افذن ِف افًهلات

( يقف افؼقومي) ـثرلق شقؼقفقق   ِف ذفؽ افققف»ليؼقـ:  ادًرة يصدمفؿ بوحلؼقؼي ثؿ  

ت شؿؽ حـعـو مً ولب ،أخرجـو صقوضغ شؿؽولب ،و ادًق  تـٌلنوشؿؽ أهي  وأخقس ب عجزا

 .ش!ـثرة؟

َ » :شؼؼؼتؽقق ا؟جوبؼؼؼؼي حؼؼؼؼودمي؟! ♠ يؼؼؼو تؼؼؼؼرم مؼؼؼؼوذا شؼؼؼتؽقق إجوبؼؼؼؼي ادًؼؼؼؼق  إٌين  ملي

وٌظٌع اٌ؟َثؿٌ  و ؾي ـ ل يي ًٌقا ظي ! اَذهي َظٌرَؾًؽَؿ ؿيط  ؼو ♠  أ مـفؿ ادًؼق هؽذا شقتز  ش! أي ضٌؼه

 ؿ.فؽتو 

ة أخرم:  شقتز أ مـفؿ! ♠ادًق   ُحظقا مر 
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 شؿف!وػعؾقق ادعجزات بـوكقا ي ـ أنوسى شقتزأ مٌ  !ـ؟شقتزأ م  

 ظذ ا؟ض ؾ. لافعؼقدة ي ا؟يهقح  ٌح  ظذ دفق ه  عتزعجزات ُ تً ادً  أق  ًهـو كػفؿ  مـ

ج افش   *  قوضغ!موذا ظـ إخرا

ؼقوضغ أق   ادًقحقققظل يد   ؼـ أدٌ ٌمؼ إخؼراج افؼًولشؼي فؾش   لهؼذا ًيعؼدٍ ! ي ديؼـفؿح  ي ٌحؼف 

مؼؼؼؾ افتؼؼؼل تً  ؼؼمؼؼـ أـثؼؼؼر افعقا  ٌ  لق  بؼؼؼ تؼؼؼوف  ظؼؼؼذ يؼؼؼؼغى  بعضؼؼفؿ ـ أق  ؽؿ ٌمؼؼؼبؼؼؼوفر   ،إيهنؼؼؼؿتفؿ ظؼؼؼذ ث

س افؽتوب ـ   ،ؽر  افؽتوب ً   أق   مـ ُ بلس» :يؼؼقـ فؽ، لفؽـ  ر  ً   ادًؼد  ا؟يهق  لفؽ

مـ  لافزاهغ يف  دٌ اّظذ  وجيى أق يؽقق مٌـقه  ا؟يهق أق   ظـ لؿد تغوؾؾش، !كػًف ححق 

 .داخؾ افؽتوب كػًف

ُ  رلرة شقؽقق ا؟يهق بوض ه ؼؾٌوفض ،وؾه ر  توب ً  إذا ـوق افؽ  ـ أجـ أتك بنيهكف؟! مٌ ، لإ

ـقق أنػًؼؼؼؼؼؼفؿ ًؼؼؼؼؼؼؽ  رلق ليً د  ، ؾفؼؼؼؼؼؼؿ ًيؼؼؼؼؼؼادًؼؼؼؼؼؼقحقغًؼؼؼؼؼؼٌي فؽثؼؼؼؼؼؼر مؼؼؼؼؼؼـ عضؼؼؼؼؼؼؾي بوفـ  هؼؼؼؼؼؼذك مً 

 ليؼقفقق:

« ، ؽ فقس ًمفهًّ س ً ر  ا؟يهق ححق ،  أق   هق ءر أهؿٍ حؼقؼي أق  افؽتوب ادًؼد 

 .شقوضغ!افؼًولشي يرجقق افش   ؽ أق  فقؾ ظذ ذفلافد  

 ـتو ؿ يصدمفؿ بحؼو ؼ فقتفؿ يممـقق  و! ،لفؽـ ـوفعودة

ػػةلي٢ا: » :(15 ؼؼؼؼؼؼ 11/11) إكجقؼؾ فقؿؼوِف  ْى ٍٙ ػى ١ي ٍٞ ًٚػ ـه  ػػة ّىػػ٢ٍ  ٚ
ى
اًػػحًص »كىأ بيػػ٢ؿى رى ثًجىٍى٘ىشى

يىةًقيى  ًٍسجي الغ  يىةًقًي خيي ٟي آيىػحن  «.الغ  ٍٞ ًٚ ٘ىجي٢ا  كفى قى سي آدى .كى ٟي بي٢ٝىػ ىسِّ ةءً جيي ٛى ػ ٜى الط  ٙى  ًٚػ ً٘ػ ػىىى
 : ٍٙ ى١ي ٍٙ كىّىةؿى ل رى٠ي ٍََكى

ى
ى بىٍيػخو »أ ٙو ىلعى ًطػ ْى ٍٞ ٚي بىٍيػخو  ٍػسىبي كى

ة ُتى ى ذىاد١ًى حو ىلعى ٛى ًط ْى ٍٞ ٚي حو  ٕى ٘ى ٍٛ ّكي  مى
. في ْي ىٍط ـن  ي يٍ

ى
ةفي أ ٍيكى فى الغ  ذيػ ةَىإًٍف َكى ٕى ٘ى ٍٛ ٍى دىثٍجيػخي مى ٍيػ ٕى ًٟ َى ً ى ذىاد ٙي ىلعى ًط ْى ٍٞ ٍٙ يى ػ ٝ ؾي

ى
؟ أل ٟي

يىةًقيى  ٍدًسجي الغ 
ي
بي٢ؿى أ : إً ِّ ثًجىٍى٘ىشى ٢لي٢فى ْي ػيىةًقيى  .ظى ٍدػًسجي الغ 

ي
بيػ٢ؿى أ ٝىة ثًجىٍى٘ىشى

ى
ٍٞخي أ ٔي َىإًٍف 

 ٍٙ ةدىؾي ـى ٢ٝي٢فى ّي ٍٙ يىؾي ٓى ٠ي ً ل ى ًِ ؟  ٢فى ٍسًجي ٍٜ خيي ٛى ً ٍٙ ث ؽي
ٞىةؤي ٍب
ى
 .«َىأ

وبؼي حتؽل ظـ   ً مؼو،  ج صؼقطوق مؼـ صؼخصى أخر ، لأن ف♠ ادًق افـ ًصقص اف
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ـ تً   ش بؾعزبقـ»شتخداف وقوضغ بًَترج افش   ،ل كػًؽ ادًق ًؿ  ؾؼوـ فف افقفقد: أنً يو مي

 !قوضغر قس افش  

ؿؼؼؼقا ادًؼؼؼق  إ :أن ؼؼؼبلن ؼؼؼف يًؼؼؼتعغ  ♠ق  افقفؼؼؼقد ات  رج ًيؼؼؼقوضغ حتؼؼؼك بؼؼؼر قس افش 

 !قوضغ مـ بعض اّصخوصافش  

ؼؼؼج ارٌ َخ ـقؼؼؼػ شؼؼؼلً ♠:  ؾؼؼؼؼوـ هلؼؼؼؿ ادًؼؼؼق  قوضغ مؼؼؼـ بعؼؼؼض اّصؼؼؼخوص ظؼؼؼـ فش 

ًً  ،؟ فؼق ـؼوق اّمؼر ـؼذفؽشزبقـؾبع» كًؼؿ  قوضغ ادً ظتهد ظذ ر قس افش  ضريؼ اُ لــؼ

ؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼأشؼؼؼؼؼتخدف ر ؼؼؼؼؼقس افش  ؾٌؼؼؼؼؼؼذفؽ  ،قوضغ مؼؼؼؼؼـ اّصؼؼؼؼؼخوصقوضغ فؽؼؼؼؼؼؼل ًأخؼؼؼؼؼرج بعؼؼؼؼؼض افش 

شتخداف وقوضغ بل ًأخرج افش  ـلفؽـ فـػرض أن  ، قطوقكؼًوف داخؾ مؾؽي افش  اشقحدث 

ؼؼؼر ؼؼؼق أبـؼؼؼو ؽؿ بؿؼؼؼـ يرجؼؼؼؼقق ؾؼؼؼؼهذا ظؼؼؼـؽؿ أنؼؼؼتؿ أهيؼؼؼو افقفؼؼؼؼقد؟!  ش،بعؾزبؼؼؼقـ»قوضغ س افش 

ؼقوضغ بوشؼتخداف هؾ ير !قوضغ؟افش   ؼ شبعؾزبؼقـ»جؼقق افش   !ر ؼقس افشؼقوضغ؟ ؟!وأجضه

ؼؼفؼؼذفؽ شؼؼلؿقؿ ظؾؼؼقؽؿ احلً  ؼؼؿ  ؾؽؼؼه ،ي بلبـؼؼو ؽؿج  ؼؼًي أن  ـؼؼذفؽ أنؼؼو ًأخؼؼرج  ،قوضغرجؼؼقق افش 

 قوضغ.افش  

ؼؼؼؼلافشؼؼؼوهد مؼؼؼؼـ  ؼؼؼؼو ف ،♠ ادًؼؼؼق  أق   هؼؼؼؼق يهؼؼؼؼذك افؼص  س،  ؽتؼؼؼؼوبؾضٌؼه ـؼؼؼؼوق ادًؼؼؼؼؼد 

ؼؼـؿ ًي ءأبـؼو ق  إؿ مؼع افقفؼقد لؿؼؼوـ هلؼؿ: يؼتؽؾ   ؼؼ قوضغ،رجؼقق افش  قوضغ ؾؾؼق ـؼوق إخؼراج افش 

، ّق  افقفؼقد حؼؼحق  إيؼهقكًؼتطقع أق كؼؼؼقـ إق   عتؼؼؼد لا؟يؼهق، ؾفؼؾي ادً ح  ظؼذ ٌحؼ دفؼق ه 

قوضغ ♠  افقفقد ُ يممـقق بودًق  ظقًؼك راظوة أق  ! مع مً ؟أبـوءهؿ أخرجقا افش 

 .أح ه 

، كًتطقع أق كؼقـ ِف افـ فويي أق  هذك ادًعجزات، لإق ـوكً ححقحي، فقًً لبوفتو 

ي ا؟يهق لافعؼقدة،  دفق ه   ـه أثٌتـو.ظذ حح 
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ُي هي و بٌؼؼؼؼـيؼؼؼؼتَ ٌي ثَ و أي مي دي َعؼؼؼبي  ؼؼؼؼ  ؼؼؼؼ عً دي  يي ي ُه جمي   و
ؼؼؼفٌ ؼؼؼؼؽٌ افَ  ق  أي  ؽ  ؾش  ؼؼؼؼ سي ؼد  ؿً ؼاَفؼؼؼؼ وبي تي َ  ؿ  تي  اٌؽ ٌسي وظَ بٌؼؼؼؼ فً يًػؼؼؼؼرٌ حتي

ؼؼظً   ؿي ؼاَفؼؼؼ ءٌ هي ؾي
ؼؼؼ ق  أي ، لي غي ق  قحٌ ًٌ ؼؼؽٌ ا افَ ذي هي ؼؼؼ فً َتؼؼؼوفي ضي  وبي تي قي رَ ًؼؼؼؼافَ  ق  و أي ـيؼؼؼتَ ٌي ثَ أي ، لي يؼؼؼٌػ رٌ حَ افت   اعٌ قي نَؼؼأي  ؾ  ـً  آ

  يؿي رٌ ؽي افَ 
 لَ  يي ُي  وبو تي ـٌ

ؼ ـَ ٌمؼ ًؾ وضٌؼٌي افَ  قفٌ تٌ ـي ًؼؼكي  قَ و أي ـيؼفي  ق  نٌ ، ؾيؼفٌ ٌػؼؾَ خي  ـَ  ٌمؼُي لي  فٌ َيؼدي يي  َغٌ بي  دً َؿؼاحَلي »: ق

 
ٌ
 ذي ظي  ل
 .«فٌ  ي َش اَ؟ٌ  يٌ ؿي عَ  كٌ

ؼؼا أي ذي ٌ يؼؼ  ؼؼؼؼؼؼ  ققً ـً
  ؾٌ َضؼؼػي بٌ

ٌ
ؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼ كٌ دٌ َؿؼؼحي بٌ لي  ،ال   ـَ ٌمؼؼ ًً قَؼؼفي تي اكَ  دٌ ؿي

ؼؼـٌ ؼؼؿ ظؼؼويز» وٌب تي  ًمؼوركؼؼي أتعؾ 

ؼؼؼلي ش، (اجلؼؼؼزء اّلـ ) اّديؼؼوق ؼؼُي قَ في ؼؼضي اَ؟ٌ  ـي  ٌمؼؼؼٌِف قَ  خي ؼؼؼقي تي في  يٌ وفي ؼؼرَ ٌِف  ًً عَ ش  ؼؼؼـَ أي  ٌح  افط   ـَ ٌمؼؼؼ ري ثي

ؼؼ، ؾي رى ثٌؼؼؽي بٌ  ؽي فٌؼؼذي  ؼؼلي  ٌظَؾؼؼؿو  اذي في ؼؼ ؿَ ًؽؼؼؾ  عي في ، كً ري ؼَشؼؼكي  يؼؼدً رٌ أً  ،ؼٌّ حي  لكي رً ـً ذَ تي
ؼؼ دي َعؼؼبي  َرٌ وخَلي بٌؼؼ لـٌ ؼؼ 6ٌِت قَ مي ق  نٌ ؾي

 ؼي ـَيي  في آدي  ـٌ ابَ  ؾي ؿي ظي 
ُ   عً طٌ  .فٌ بٌ  عً ػي تي ًيـَ و ٌظَؾؿو في ـَ، مٌ ثى  ي ثي  ـَ مٌ  إ

َ  قَ أي   الي  ـً لي َش أي   .فٌ بٌ  عً ػي تي ًيـَ نذٌ اف   ٌعَؾؿٌ افَ  ـي مٌ  وبي تي ؽٌ افَ  اذي هي  ؾي عي جيي

ؼؼ اوٌهؼؼجي  ًً َفؼؼولي حي  دَ ؿي ؼؼطي ًأبي  قَ أي  ده ؼؼػي ًأخي لي  ً  ؼؼقي تي ً َ  ـَ ٌمؼؼ ػ  ؼؼؽٌ افَ  وٌت يي ؼؼحي  وٌب تي   هؼؼوٌَ ظٌ  ققي ًؽؼؼيي  ُي  كت 

َفؼؼؼؼؼؿٌ افَ  قؼؼؼؼؼؾي ؼٌ ثي  ؼؼؼؼؼ ػي ـي رٌ ثٌؼؼؼؼؼؽي افَ  ذي ظي   يٌ ق ي ٌشؼؼؼؼؼؿي بٌ لي ، ي
ٌ
ؼؼؼؼؼ  ال ؼؼؼؼؼتي ؽٌ بٌ  قفً ؿً لي شي  زي َجؼؼؼؼؼأي  يٌ وبي

ءى  قيؼؼؼؼؼوفٌ تي ًمتي  ا
َؼؼؼؼؼ يى  ًي حتي

قٌ قي ًظـَؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؿ ظؼؼؼؼؼويز» :ا ؼؼؼي أتعؾ  ؼؼؼؼؼ قا ًحؼؼؼؼؼرٌ وَح ؾي  6شاّديؼؼؼؼؼوق ًمؼوركؼؼ ؼؼؼؼؼ ذي ظي  ً ـٌ مي اف ؼؼؼؼؼـَظي  هه ا ٌؼؼؼؼؼدي  ا  ٌِف  وفي

 .وٌت ٌي تي ؽَ ؿي ؼافَ 

 حي  ؿَ ؽً ـَمٌ لي  ٌمـ و الً  ٌ ؾي ؼي تي 
ي   ي وفٌ َّ  .ـٌ هي ظَ ا
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 :ادراجع ا؟ش مقي* 

 .الٕسيٙ اْٗسآف .6
ٛيطػٞر اجلػةٚه»(: ـه412 ت) افٌخؼورن إشؼهظقؾ بؼـ  ؿد ال ظٌد أبق .4 ػحي  ال ٛيذذؽػ الؽ   ٚػٜ سػال
٢ر مي
ي
جٟٞ ☺ اهلل رض٢ؿ أ  ضؼقؾ دار، افـؼوس كؼوس بؼـ زهؼر  ؿؼد: حتؼقؼؼ، (ابليذػةرم ؼػحي ) «كأيٌةٚػٟ كضي
 .اّلػ افط ٌعي، افـجوة

حي  ٛيطٞرال»(: ـه421 ت) افـقًؼوبقرن احلجؼوج بؼـ مًؼؾؿ احلًـ أبق .4 ٛيذذرصػ الؽ  ػٍرؿ ثْٞػٖ ال  اٗىى
ٜ اث إحقؼوء دار، افٌؼوؿل ظٌؼد ؾؼماد  ؿؼد: حتؼقؼؼ، (ميطػ٘ٙ ؼحي ) «☺ اهلل رض٢ؿ إىل اٗىىٍرؿ وى  افعؼرد افؼس 
 .بٌرلت

  ؿؼد: حتؼقؼؼ، «دشيٛػح اثٜ ؼحي »(: ـه411 ت) افـقًؼوبقرن خزيؿؼي بؼـ إشحوؾ بـ  ؿد بؽر أبق .3

 .بٌرلت ا؟ش مل ادؽتى، اّظظؿل مصطػك

: حتؼقؼؼ، «حٞجػٖ ثػٜ أَحػر اإلٚةـ مطٞر»(: ـه431ت) افشؼقٌوين حـٌؾ بـ  ؿد بـ أحد ال ظٌد أبق .1

 ممشًؼؼؼؼي، افسـؼؼؼؼل ادحًؼؼؼؼـ ظٌؼؼؼؼد بؼؼؼؼـ ال ظٌؼؼؼؼد افؼؼؼدـتقر بؼؼؼؼنذاؽ لآخؼؼؼؼرلق مرصؼؼؼؼد لظؼؼؼؼودـ اّركؼؼؼؼملط صؼؼؼعقى

 .اّلػ افط ٌعي، افرشوفي

، افٌوؿل ظٌد ؾماد  ؿد: حتؼقؼ، «ٚةجٟ اثٜ ننضي »(: ـه434 ت) افؼزليـل  ؿد ال ظٌد أبق موجي ابـ .2

 .افعربقي افؽتى إحقوء دار

ػػ»(: ـه314 ت) افٌقفؼؼل احلًؼؼغ بؼؼـ أحؼد بؽؼؼر أبؼق .3  افطٌعؼؼي، بوفريؼؼوض افرصؼد مؽتٌؼؼي، «اإليٛػػةف ىتعي

 .اّلػ

 مؽتٌؼي، «كاآلزػةر األحةديػر يف املؽٍٞ الٕذةب»(: ـه441 ت) صؼقٌي أد بؼـ  ؿؼد بـ ال بد بؽر أبق .4

 .اّلػ افطٌعي، بوفريوض صدافر

 .ادـقرة بودديـي ؾفد ادؾؽ جمؿع، «ككذةثح حُنة الٕسيٙ اْٗسآف مجه»: افعٌقد شؾقهق بـ ظع. د .5

 .ادعورؽ دار، «اٗىسب لطةف»: مـظقر ابـ .11

ؼؼوـ ابؼؼـ ظؼؼع احلًؼؼـ أبؼؼق .11 ػػةؿ الثػػٜ ابلذػػةرم ؼػػحي  رشح»(: ـه 335 ت) بط   افرصؼؼد مؽتٌؼؼي، «ثك 

 .بوفريوض

خ»(: ـه 311 ت) احولردن  ؿد بـ ظع احلًـ أبق .14 ٕى يي٢ف انل   .بٌرلت افعؾؿقي افؽتى دار، «كاٗىي

 دار، «كاألزػس الػرير ًسيػت يف انل١ةيػح»(: ـه 212 ت) اجلؼزرن  ؿؼد بؼـ ادٌورؿ افًعودات أبق .14
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 .افعرد افساث إحقوء

ؼهدن  ؿد افًعقد أبق .13  إحقؼوء، «الٕػسيٙ ْػسآفاٗ مشاية إىل الط٘يٙ اٗىْٖ إرعةد»(: ـه 511 ت) افعي

 .افعرد افساث

ٍٜ  الؽحي  اجل٢اب»(: ـه 344 ت) تقؿقي بـ أحد افديـ تؼل افعٌوس أبق .11 ٛى ً ؿ ل  دار، «املطػي  ديٜ ثىر 

 .بوفريوض افعوحؿي

 .بودـصقرة افقؾوء دار، «اُٗذةكل جم٢ٛوح»(: ـه 344 ت) تقؿقي بـ أحد افديـ تؼل افعٌوس أبق .12

 دار، «اٗرتٚػػزم جػػةٚه سحػبغػػ األحػػ٢ذم حُػػح»(: ـه 1414 ت) قرنادٌورـؼوؾ  ؿؼؼد افعؼؼذ أبؼق .13

 .افعؾؿقي افؽتى

 شؼومل: حتؼقؼؼ، «اٗىنيٙ اْٗسآف دُطي»(: ـه333 ت) افؼرر ـثر بـ ظؿر بـ إشهظقؾ افػداء أبق .14

 .افثوكقي افط ٌعي، لافتقزيع رؼفؾـش ضقٌي دار، ش مي  ؿد بـ

 .بوفريوض ضقٌي دار، «اٗىنيٙ اْٗسآف دُطي»(: ـه 333 ت) ـثر بـ إشهظقؾ افػداء أبق .15

  ؿؼد بؼـ شؼومل: حتؼقؼ، «اٗىنيٙ اْٗسآف دُطي»(: ـه333ت) افؼرر ـثر بـ إشهظقؾ افػداء أبق .41

 .افثوكقي افطٌعي، لافتقزيع فؾـؼ ضقٌي دار، ش مي

 ا؟شؼ مل ادؽتؼى، «الُطي و٘ٙ يف املطي زاد»(: ـه 153 ت) اجلؼقزن ابـ افديـ مجوـ افػرج أبق .41

 .بٌرلت

ٛيغًْك  ٔغٍ»(: ـه 153 ت) اجلقزن ابـ افديـ مجوـ افػرج أبق .44  دار، «الؽػحيحي حػرير ٜٚ ال

 .افقضـ

 .بٌرلت افعؾؿقي افؽتى دار، «الرير ًسيت»(: ـه 153 ت) اجلقزن افرحـ ظٌد افديـ مجوـ .44

 حي ؼػػ بْشػػح ابلػػةرم َػػذ »(: ـه 414 ت) افعًؼؼؼ ين حجؼؼر ابؼؼـ افؼؼديـ صؼؼفوب افػضؼؼؾ أبؼؼق .43
 .ادعرؾي دار، «ابلذةرم

 .بٌرلت افرشوفي ممشًي، «اْٗسآف دأكيٖ يف ابليةف جةٚه»(: ـه 411 ت) افطزن جرير بـ  ؿد .41

١ًٞٛىػةج»(: ـه 232 ت) افـؼقلن يقؼك زـريؼو أبؼق .42  إحقؼؼوء دار، «الجػةج ثػػٜ مطػ٘ٙ ؼػػحي  رشح ال

 .افعرد افساث

 .بوفريوض افؽتى ظومل دار، «سآفاْٗ ألحَكـ اجلةٚه»(: ـه 231 ت) افؼرضٌل افديـ صؿس .43

قـؼل  ؿؼؼقد افؼديـ بؼدر  ؿؼد أبؼق .44 ٛػػرة»(: ـه 411 ت) افعي  دار، «ابلذػػةرم ؼػػحي  رشح اْٗػػةرئ وي

 .افعؾؿقي افؽتى
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ر»(: ـه 132 ت) اّندفزؼؼ ظطقؼي بؼؼـ  ؿؼد أبؼق .45  ػػس  حى ٛي  دار، «اٗىشيػػش الٕذػػةب دُطػػي يف الػػ٢ىًج  ال

 .بٌرلت افعؾؿقي افؽتى

فوين ال دظٌؼؼ بؼؼـ أحؼؼد كعؼؼقؿ أبؼق .41  دار، «األؼػػُيةء كقجْػػةت األكيلػػةء ح٘يػػح»(: ـه341ت) اّحؼٌؼ

 .بٌرلت افعرد افؽتوب

 .افًوبعي افط ٌعي، بٌرلت فؾؿ يغ افٌعَؾؿ دار، (سمػوؽ ٗي٢ٌم ٚيىجٙ) «الساار»: مًعقد ًجزاق .41
 أبؼؼق  ؿؼد: حتؼقؼؼ، «اْٗػػسآف و٘ػػـ٢ يف اإلدْػػةف»(: ـه511 ت) افًؼققضل افؼرحـ ظٌؼد افؼديـ جؼ ـ .44

 .فؾؽتوب افعومي ادِّصيي اهلق ي، إبراهقؿ افػضؾ

 دُطػي»(: ـه511ت) افًؼققضل افؼرحـ ظٌد افديـ لج ـ( ـه423 ت) ادحع  ؿد افديـ ج ـ .44
 .اّلػ افط ٌعي، بوفؼوهرة احلديٌ دار، «اجلبلٗي

قن مًعقد بـ احلًغ .43 ٌيغي ٞ ح رشح»(: ـه 112 ت) اف  .بٌرلت ا؟ش مل ادؽتى، «الط 

 .حخر معوجؿ مقؿع، «اٌٗين ٚىجٙ»: افعزف أبق افغـل ظٌد افدـتقر .41

  ؿؼد ظؼع: حتؼقؼؼ، «اٗىْش اْٗساءات يف سػاٗجغ»(: ـه 444 ت) اجلؼزرن ابؼـ اخلر أبق افديـ صؿس .42

 .افعؾؿقي افؽتوب دار، افضٌوع

 طػيدُ) «اْٗػسآف ألحَكـ اجلةٚه»(: ـه231 ت) افؼرضٌؼل أحد بـ  ؿد ال ظٌد أبق افديـ صؿس .43
 .افثوكقي افط ٌعي، بوفؼوهرة ادِّصيي افًؽًتى دار، أضػقش لإبراهقؿ افزدلين أحد: حتؼقؼ، (اْٗسقب
، «األٚػح يف الطػيئ كأزس٠ػة كامل٢ؿػ٢وح الـػىيُح األحةديػر ض٘ط٘ح»: اّفٌؼوين افؼديـ كوس  ؿد .44

 .بوفريوض ادعورؽ مؽتٌي

 .بوفؼوهرة افساث دار، «زةراآل ؼحةح ىلع األ٢ٝار مغةرؽ»(: ـه 133 ت) افؼوض ظقوض .45

 .افدظقة دار، «ال٢ضيف املىجٙ»: بوفؼوهرة افعربقي افؾغي جمؿع .31

٢ص يف ثيةٝيح ملطةت: »بًعـقاق ً وةرات .31  .افًومرا ل حوف  ؾووؾ فؾدـتقر، شال زنيٖ ٜٚ ٝيؽي
 .بٌرلت افػؽر دار، «ثةْٗسآف اْٗسآف إيـةح يف ابليةف أؿ٢اء»(: ـه1454 ت)  ؿد افشـؼقطل .34

وين ظع بـ  ؿد .34 ـي ق  .بٌرلت ادعرؾي دار، «اْٗريس َذ »(: ـه 1411 ت) افش 

 .اّلػ افطٌعي، بوفؼوهرة مِّص نضي دار، «الٕسيٙ لْ٘سآف ال٢ضيف الُطي»: ضـطولن شقد  ؿد .33

 .افققف أخٌور مطوبع، (اْل٢اقس) «الغىساكم دُطي»(: ـه1314: ادتقف) افشعرالن متق   ؿد .31
قَـل ًمرته  ؿد .32 ًي  .بوفؽقيً افعرد افساث دار، «اْٗةم٢س ج٢ا٠س ٜٚ اٗىسكس دةج»: احلً

 دُطػي) «اْٗػسآف دُطػي يف الزنيػٖ ٚىػةلٙ»(: ـه111 ت) افٌغؼقن احلًؼغ  ؿد أبق افًـي  قل .33
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 .اّلػ افطٌعي، بٌرلت افعرد افساث إحقوء دار، ادفدن افرزاؾ ظٌد: حتؼقؼ، (ابل٢ٌم
: حتؼقؼؼ، «الأكيػٖ كأِسار الزنيػٖ أٝػ٢ار»(: ـه241 ت) افٌقضؼولن ال ظٌؼد شعقد أبق افديـ كوس .34

 .اّلػ افط ٌعي، بٌرلت افعرد افساث إحقوء دار، ادرظشع افرحـ ظٌد  ؿد

حط   ال ُطي»: افت ػًر أشوتذة مـ ًكخٌي .35 ٛي  .افثوكقي افط ٌعي، بوفًعقديي ؾفد ادؾؽ جمؿع، «سػال
 

 :يادراجع ادًقحق* 

س الٕذةب وٜ عةم٘ح م٘شٚح َٕسة» .11 ْر  ٛي ذيت( «ال ٕي  .)مْشكع وؽي ال
http://alta3b.wordpress.com/2012/04/18/fekra  

ْر س .96 ٛي  .الٕذةب ال
مجح .14 ٛيغرتكح اٗىسبيح اٗرت  س افؽتوب مجعقي، ال  .فٌـوق ِف ادًؼد 
 .ادؼؾ ِف ادؼدس افؽتوب مجعقوت، اٗحط٢ويح الس ٠جةٝيح دسمجح .14
 .بٌرلت رؾؼادش دار، املْرس الٕذةب إىل دىس ؼ: ذبـتققف إشطػوق اّب .13
 .بٌرلت ادؼؾ دار، املْرس الٕذةب ّساءة إىل ديلٖ: ذبـتققف إشطػوق اّب .11
 افينوبؼؼي، (رشحك دراضػػح) مػػسّص لْ٘ػػريص املطػػي  يطػػ٢ع إجنيػػٖ: افقًؼقظل موشؼقق جؼوؿ اّب .12
 .مِّص ِف ف تغ افرشقفقي

 .افٌقفًقي ادؽتٌي مـشقرات، املْرس الٕذةب وذجح ىلع: شوبو جقرج اّب .13
ؾ شومك اّب .14  .بٌرلت ادؼؾ دار، (كاعدادٟ دْةيلرق) يط٢ع جمذٛه: افقًقظل ح  
 .اّشؼػقي افـؼ دار. ط، املْرس لٕ٘ذةب اإلٗيه ال٢يح: بقـؽ آرثر .15
 .ف4111، افرجوء كداء مقؿع، اٗيح اهلل اثٜ املطي  أٝخ: سؽريغقريق اّنٌو .21
 .افشٌوب أشؼػقي مؽتٌي، (كاألوٛةؿ األٝةجيٖ) اإلجنيٖ إىل ٚردٖ: مقشك اّنٌو .21
 .ا؟ـؾريؽقي افؽؾقي، الط٢ٛات يف اِم أثةٝة: افثوفٌ صـقدة افٌوبو .24
ْةرف البل٢٠ت: افثوفٌ صـقدة افٌوبو .24 ٛي  .يؽقيا؟ـؾر افؽؾقي ،اّلـ اجلزء، ال
 ا؟ـؾريؽقي. ، افؽؾقي(أ كوْةاريح ال٢٠ديح أضب٘ح) انلةس أضب٘ح ٚه ض٢ٞات: افثوفٌ صـقدة افٌوبو .23

 جؼرجس مؼور ــقًؼي، األكل ّسكف الطذح يف ابلةدسكل٢يج ٗى٘ٙ عةم٘ح ٝنسة: مؾطؼل يعؼقب تودرس .21
 .بو؟شؽـدريي

س لٕ٘ذةب الرير ال ُطي .22 ْر  ٛي  .افثؼوؾي ردا، مت ك إكجقؾ، اجلديد افعفد، ال

http://alta3b.wordpress.com/2012/04/18/fekra
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 .بٌرلت ادؼؾ دار، مسّص ركاق ٔٛة اإلجنيٖ ّساءة إىل ديلٖ: دفقرف جوق .23 
 .افرجوء كداء مقؿع، افـقر ظٌد مـقس افؼس: ترمجي، املطي  الطير يف زْت: موـدليؾ جقش .24
 .افؼودة لتدريى افرلحقي اخلدمي هق ي. ط، كّسار ٔذةب: موـدليؾ جقش .25
 .بوفؼوهرة اّشؼػقي فؾؽـقًي لافـ ؼ افتلخقػ دار، رساملْ الٕذةب إىل املردٖ: شعقد حٌقى .31
 .افثؼوؾي دار ،اّلـ لافثوفٌ ادجؾد، الٕذةثيح املىةرؼ دااسة .31

 .افدلبورة بؼِّص ا؟كجقؾقي افؽـقًي، املْرس لٕ٘ذةب املىةرص الُطي: ؾؾقؿـٍ دلق .34
 .مرؿس ؾيجم دار، اإلضٕٞرريح ٔٞحطح وسَذٟ ٔٛة اْٗريٙ اٗى١ر: مؼور أنٌو دير ًرهٌوق .34

 .افثؼوؾي دار، املْرس الٕذةب دةريخ: هقبر رلبرت ل مقؾر شتقػـ .33
 .بوفعٌوشقي رليس اّنٌو، األؼ٘يح ثٌ٘ةد١ة املْرس الٕذةب ُمك٢قةت: إشحوؾ موهر صـقدة .31
 افؽتؼؼوب دار. ط، (دسمجةدػٟ, ؼػحذٟ, دةرخيػٟ) املْػػرس الٕذػةب دْػريٙ: اشؼطػوكقس ادًؼق  ظٌؼد .32
 .ادؼدس

 .افثؼوؾي دار، اجلرير اٗى١ر إىل املردٖ: ظزيز ؾفقؿ .33
 .ا؟خقة مؽتٌي، الٕذةثيح الْةاِ م٢ض٢وح: مقخو قؾ برشقف افؼس .34
 .افثؼوؾي دار، اّظهـ لشػر اّربعي افٌشو ر، املْرس الٕذةب أضُةر ْٚرٚةت: ظد  روو افؼس .35
 .ا؟كجقؾقي افدبورة ؿِّص ــقًي، املْرس الٕذةب ح٢ؿ ك٠ٛيح عج١ةت: افـقر ظٌد مـقس افؼس .41
ؼصا .41 س الٕذػةب دُطػػي: ؾؽؼرن أنطقكقؼقس فًؼؿ  ْػػر  ٛي  افًؼؼقدة ــقًؼي، افت ثـقؼي شؼػر، افؼؼديؿ افعفؼد، ال
وفي افعذراء  .بوفػج 

 .بوفػققف مقـو مور ــقًي. ط، حسيُٟ كاضذحةٗح املْرس الٕذةب أؼةٗح: ظطقي بقُ افؼؿص .44
ٚ بلت دُطػي ٜٚ: مؾطؼل يعؼؼقب تؼودرس افًؼؿ ص .44 ٗػي اآلثػةء كدػأ يس وفيرشؼ، األك   إػ بؼقفس افؼؼد 
 .رليس اّنٌو، رلمقي أهؾ

 بقؼً، ثذحسيُػٟ كاْٗػةا٘ي ْٝػةدق يذحػرل املْػرس الٕذةب: اخلؼر أبق بًقط ادًق  ظٌد افؼؿص .43
 .افػرج برلض اّحد مدارس

ؼص .41 ؼؼك افًؼؿ   جمؾؼؼي دار، (كرشح كدُطػػي دراضػػح) مػػسّص اْٗػػريص حبطػػت اإلجنيػػٖ: ادًؼؼؽغ مت 
 .مرؿس

يص حبطت اإلجنيٖ: ادًؼؽغ متك افؼؿص .42  دار، اّلـ اجلؼزء، (كرشح كدُطػي دراضح) ي٢حٞة اْٗرِّ
 .مرؿس جمؾي
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 .مرؿس جمؾي دار، السضٖ أوٛةؿ ضُس رشح: ادًؽغ مت ك افًؼؿ ص .43
طيح اٗىْيرة مؤدٛس: ـتوب .44  .لـتوبقي آبو قي – اّرثقذـًقي ظؼقدتـو: بعـقاق، ٢111 األرز٢ٔذ
 .ادؼدس وبافؽت دار. ط، املْرس الٕذةب دْسأ ٔيٍ .45
ح َٕسة: مرؿس جمؾي مـ مؼوُت .51 ٌٚ  .مرؿس جمؾي دار، املْرس الٕذةب وٜ اع
ٖه : دالد يقشػ ريوض ادفـدس .51  .بٌرلت ادؼؾ دار، الًٕذةب انل ْر إىل ٚرد
 .فؾـؼ احلٌقى يقحـو افؼديس دار، اجلرير اٗى١ر إىل املردٖ: تقاةرلس مقريس .54
 .فؾـ ؼ ا؟خقة دار، ي٢حٞة رضةاٖ دُطي: مقشك أمغ ه ـ .54
 دار(، يقحـؼوؼؼؼؼ  متؼك) اّلـ اجلؼزء، اجلديؼد افعفؼد، ل٘ٛؤٜٚ املْرس الٕذةب دُطي: موـدلكوفؼد لفؼقؿ .53
 .فؾـ ؼ ا؟خقة

 .ادحٌي مؽتٌي، دالد مرؿس افؼؿص: ترمجي، الٕٞحطح دةريخ: افؼقِّصن يقشوبققس .51
 .فؾـ ؼ ا؟خقة دار، كاحر؟ إجنيٖ أـ أٝةجيٖ أربىح: ريوض يقشػ .52
 .ا؟خقة مؽتٌي، املْرس الٕذةب كيح: ريوض قشػي .53

وحلوت  احلؿد ل افذن بـعؿتف تتٍؿ افص 
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	* مثال (3)
	* المُلخَّص:
	قائمة أسفار «العهد القديم»
	قائمة أسفار «العهد الجديد»
	* أولًا: العهد القديم.
	(1) الأسفار الخمسة الأولى (التَّوراة).
	* أخبار الأيَّام الأوَّل: إعادة سرد الأحداث التي عنيت أسفار صموئيل والمُلُوك بالحديث عنها, وذلك من وِجْهة نَظَر كهنوتية إلى حدٍّ كبير, وفيه سَرْد مُفصَّل للأنساب. ويُعني هذا السِّفر بالحديث عن العبادة في زمن صموئيل وداود ♠.
	* أخبار الأيَّام الثَّاني: إعادة لسيرة سليمان الملك ♠, وبناء الهيكل في أورشليم وتدشينه, والعبادة, ثمَّ انقسام المملكة, وتأديب الرَّب لشعبه, وسُقُوط أورشليم, والسَّبي إلى بابل.
	* عِزْرَا: العودة من بابل, وإعادة بناء المذبح, وإعادة بناء الهيكل.
	* نِحْمِيا: سيرة نحميا, وقيادته للشَّعب, وإعادة بناء سُور أورشليم, واكتشاف سفر الشَّريعة من جديد, وعودة الشعب إلى الرَّب.
	* أسْتِير: قِصَّة فتاة من بني إسرائيل, تتزوَّج من مِلَك الفُرس, وتُدبِّر عناية الله أن تنقذ هذه الفتاة بشجاعتها شعبها من الإبادة. (أستير هي الشخصية المرسومة على ماركة القهوة Starbucks).
	(3) الأسفار الحِكَمِيَّة والشِّعْرِيَّة.
	* أيُّوب: قِصَّة رجل صالح تحِلّ به المصائب الكثيرة.
	* المزامير: قصائد دينية, منها الأناشيد والتَّسابيح والصَّلوات والنَّصائح والنُّبُوَّات.
	* الأمثال: مجموعة من التَّعاليم الدِّينية والأخلاقية في قالب من الأمثال والحِكَم.
	* الجامعة: بعض الأفكار الفلسفية التي يقف أمامها الإنسان حائرًا وهو يتأمَّل مُتناقضات الحياة.
	* نشيد الإنشاد: قصائد مُتبادلة, يرى المُفسِّـرون أنَّها قصائد رمزية عن الرَّب وشعبه, أو المسيح ♠ والكنيسة. (ومن المعروف أن نشيد الإنشاد يحتوي على الكثير من التَّصـريحات الجنسية الفاضحة, ويتهرَّب المسيحيون واليهود على السَّواء من ألفاظ هذا السفر؛ لذلك ...
	(4) الأسفار النَّبوية.
	* إشْعِيَاء: نبي يُرسله الله لشعبه ليدعوهم لحياة الاستقامة والعدل. ويُقدِّم نبوات, بعضها عن المسيح ♠ بزعم المسيحيين, وبعضها عن النبي محمد ☺ بزعم المُسلمين! (سفر إشعياء يحتوي على نُبُوَّات خاصَّة بنبيّ آخر الزَّمان, وهُناك الكثير من النُّصوص يتمّ تفسير...
	* إرْمِيَاء: نبي يُرسله اللهُ ليدعو شعبه للرُّجُوع إليه وعبادته وحده, ويُنذر بدمار أورشليم, وهي الكارثة التي وقعت فعلًا سنة (586 ق.م) بسبب خطيَّة الشَّعب وعبادة الأوثان، ولكنه يتضمن أيضًا نُبُوَّات مُشجِّعة, ويتحدث عن عهدٍ جديدٍ يرتبط فيه الله بشعبه. ...
	* مَرَاثِي إرْمِيَاء: قصائد رثاء ينوح فيها الكاتب على ما حلَّ بأورشليم من خراب.
	* حِزْقِيَال: رسائل تحذير بتدمير وخراب شاملين لأورشليم, وزوال مجد الرَّب منها, ونُبُوَّات تتعلَّق بشُعُوب مُختلفة مجاورة لفلسطين, ثم نبوات مُشجِّعة عن عهد جديد, وقلب جديد, وروح جديدة يمنحها الله لشعبه. (يحتوي على مقاطع قد تفوق الألفاظ الجنسية الموجودة...
	* دَانْيَال: يُقدِّم صورة لشعب الرَّب, زمن الاضطهاد وثبات الأمناء, وحفظ الرَّب لهم وعنايته بهم. أما تفسير الأحلام والرؤى فيرى كثير من المفسـرين أنها توضِّح سُقُوط الوثنية وسيادة المسيح. إلَّا أنَّ هنالك مَنْ يرون أنَّها نبوات تتعلَّق بالمستقبل البعيد ...
	* هُوشَع: اختبارات من الحياة الشَّخصية لأحد الأنبياء, يُقدِّم من خلالها مثلًا لمحبَّة الله ونعمته. فيرى خيانة الشَّعب لعهدهم مع الرب مثل خيانة الزوجة لعهودها مع زوجها. فيؤدب الرَّب شعبه ثم يفتح لهم طريق التوبة وثمارها وباب الرجاء والخلاص. (طبعًا هذا ا...
	* يُوئيل: يُوضِّح أنَّ الكوارث, مثل الجراد وجفاف الأرض, هي علامات دينونة الله لشعبه, فيدعوهم للتَّوبة, ويُقدِّم لهم وُعُودًا مُشجِّعة ومُعزِّية.
	* عَامُوس: يُقدِّم صرخة مُدوِّية ضِدّ المظالم في المُجتمع, ودفاعًا عن الفقير والمظلوم, ودعوة للتَّوبة.
	* عُوبِدْيَا: تحذير لمملكة أدوم المناوئة لشعب الرَّب, يُوضِّح نهاية كل مُتكبِّر وشامت.
	* يُونَان: (يونس ♠) المسيحيون يزعمون أنَّه عصى الله؛ لأنَّه لم يُدرك أنَّ محبَّة الله تشمل كلّ البشـر, فأدَّبه الله بزعمهم, ووبَّخه, مُظهرًا محبته للجميع. (وهذا السِّفر صغير حجمًا, ولكنَّه يحتوي على تفاصيل مُهمَّة لها علاقة بعقائد المسيحيين الخاصَّة ا...
	* مِيخَا: نُبُوَّات عن خراب السَّامرة, وخراب أورشليم بسبب الخطية.
	* نَاحُوم: قصيدة عن سُقُوط نينوى, تُوضِّح نهاية الشَّـرِّ, وتُقدِّم الرَّجاء للمؤمنين.
	* حَبْقُوق: حِوار بين النبي والرَّب, يبدأ بِحِيرة النبي إزاء تسلُّط الظالمين والطُّغاة, لكنَّه ينتهي بنغمة الثِّقة في الرَّب وحده.
	* صَفَنْيَا: نُبُوَّات عن دَمَار أورشليم, ودعوة للتَّوبة, ثمَّ وُعُود مُشجِّعة.
	* حَجِّي: رسائل قصيرة فيها حثّ على استكمال بناء الهيكل, ووعد الرَّب بالبركة.
	* زَكَرِيَّا: مجموعة من الرُّؤى عن إعادة بناء أورشليم, ومجموعة من النُّبُوَّات.
	* مَلَاخِي: دعوة للكهنة وللشَّعب للتَّوبة والرُّجُوع إلى الرَّب, ومجموعة من النُّبُوَّات.
	(5) الأسفار القانونية الثانية أو الأبوكريـﭭـا.

	* ثانيًا: العهد الجديد.
	(1) البشائر أو الأناجيل الأربعة.
	* بشارة أو إنجيل متَّى: نَسَبُ وحياةُ المسيحِ ♠, وكلامٌ عن تَحَقُّقِ نُبُوَّات العهد القديم باعتباره المسيح, الملك, الذي ينتظره اليهود.
	* بشارة أو إنجيل مرقس: حياةُ المسيحِ ♠ في صياغة مُختصرة, مع التَّنبيه على اهتمامه بسدِّ حاجات البشرية.
	* بشارة أو إنجيل لوقا: حياةُ المسيحِ ♠, في دراسة تاريخية مُدقَّقة, تُقدِّمه على أنَّه المُخلِّص الذي جاء ليفتدي البشرية.
	* بشارة أو إنجيل يوحنا: حياةُ المسيحِ ♠, مع تفصيل في مُعزاته وحواراته مع اليهود.
	(2) أعمال الرُّسُل.
	* سجل لنمو الكنيسة الأولى, من أورشليم إلى اليهودية فالسَّامرة, ثمَّ إلى أقصى بلاد العالم.
	(3) رسائل بولس.
	* الرسالة إلى كنيسة روما: تُقدِّم العقائد المسيحية الأساسية التي وضعها بولس, والتَّطبيق العملي في حياة المؤمنين, مع جُزءٍ خاصٍّ بشعب إسرائيل.
	* الرسالة الأولى إلى كنيسة كورينثوس: يُعالج فيها بولس بعض القضايا والمشاكل.
	* الرسالة الثانية إلى كنيسة كورينثوس: يتحدث فيها بولس عن سُلطانه كرسول, ويحث على العطاء.
	* الرسالة إلى كنائس غلاطية: إيضاح للإيمان المسيحي القويم, ودحض التَّعاليم التي تدعو إلى العودة إلى الشَّرائع اليهودية.
	* الرسالة إلى كنيسة أفسس: حديث عن عقيدة الخلاص المسيحي الذي وضعه بولس.
	* الرسالة إلى كنيسة فيلبي: رسالة كُتبت في السِّجْن.
	* الرسالة إلى كنيسة كلوسي: رسالة تتكلَّم عن المسيح ♠, وعن السلوك المسيحي, والصلاة.
	* الرسالة الأولى إلى كنيسة تسالونيكي: رسالة تشجيع للمؤمنين المضطهدين, مع إيضاح بعض الحقائق المتعلقة بمجيء المسيح الثانية.
	* الرسالة الثانية إلى كنيسة تسالونيكي: رسالة تشجيع في مواجهة الضِّيقات, وحديث عن مجيء المسيح الثانية.
	* الرسالة الأولى إلى تيموثاوس: رسالة تشجيع لخادم شابٍّ.
	* الرسالة الثانية إلى تيموثاوس: رسالة تشجيع وحثٍّ على المثابرة وحفظ الأمانة.
	* الرسالة إلى تيطس: رسالة لتشجيع «تيطس» وهو يعمل على تنظيم الكنائس في جزيرة «كريت».
	* الرسالة إلى فليمون: رسالة من بولس إلى «السيد فليمون» ليعفو عن «عبده أنسيموس».
	* الرسالة إلى العبرانيين: دفاع عن المسيحية, وشرح لرموز العهد القديم, مُوضِّحًا أن كهنوت العهد القديم وذبائحه ترمز إلى المسيح.
	(4) الرسائل العامَّة.
	* رسالة يعقوب: تتناول النَّواحي العملية في الحياة المسيحية, وكيف يجب أن تكون حياة المؤمنين كأفراد, وكذلك في المجتمع.
	* رسالة بطرس الأولى: رسالة تشجيع للمسيحيين المُتألِّمين.
	* رسالة بطرس الثانية: رسالة تحذير من المُعلِّمين الكذبة, وحثّ على الثَّبات في الإيمان, والسَّهر في انتظار مجيء المسيح ثانية.
	* رسالة يوحنا الأولى: حديث عن ثبات المؤمنين, وتحذير من المُعلِّمين الكذبة.
	* رسالة يوحنا الثانية: رسالة ثناء لسيدة لأمانتها و وفائها للحقّ.
	* رسالة يوحنا الثالثة: رسالة ثناء لـ «غايس» لأمانته, وحُسن ضيافته للمُبشِّرين المُتجوِّلين, وتحذير من شخص يهوى الرئاسة.
	* رسالة يهوذا: دعوة للثَّبات في الإيمان, وتحذير من المُعلِّمين الكذبة.
	(5) رؤيا يوحنا اللاهوتي.
	* مجموعة من الرؤى فيها رُمُوز كثيرة, يرى كثيرون من المُفسِّرين أنَّها تُعبِّر عن نصـرة المسيح وشعبه على جميع المقاومين, وتحقيق السَّماء الجديد والأرض الجديدة, إلَّا أنَّ البعض يرون أنَّه يُقدِّم نُبُوَّات عن أحداث المُستقبل.

	* ملحوظة وقاعدة مُهمَّة جدًا:
	* الطَّائفة الأرثوذكسية:
	* الطَّائفة الكاثوليكية:
	* الطَّائفة البروتستانتية:
	* ملحوظة مُهمَّة:
	اختلاف عدد أسفار الكتاب المُقدَّس بين الطَّوائف الثَّلاث
	* المُلخَّص:
	* ملحوظة:

	* سؤال في غاية الأهمية!
	* المُلخَّص:
	* نبذة عن ترجمة الفانديك:
	* ملحوظة:
	* بعض الحِكَم من وراء إنزال «القُرآن الكريم» مُنجَّمًا أو مُفرَّقًا:
	* اعترافات بأنَّ كاتب إنجيل «متَّى» مجهول!
	اعترافات بأنَّ كاتب إنجيل «مرقس» مجهول!
	* مرجع في غاية الأهمية:
	أمثلة على الإعجاز البياني للقُرآن( )
	لاحظ الآتي:
	* مثال آخر على التَّأليف في كتاب المسيحيين:
	* أولًا: الحفظ في الصُّدُور.
	أسباب أخرى تؤدِّي لسهولة حِفْظ القُرآن الكريم( ):
	* مجيء القُرآن الكريم مُعجزًا مُتميِّزًا في نظمه، فريدًا في أسلوبه، لا يطاوله كلام البُلغاء، ولا تدنو منه فصاحة الفُصحاء.
	* تشـريع قراءة القُرآن الكريم في الصَّلاة, فرضًا كانت أم نفلًا، سِرًّا أم جهرًا، ممَّا جعلهم يحرصون على حِفْظ القرآن الكريم لأداء هذه العِبادة.
	* ارتباط القُرآن الكريم بالتَّشريعات.
	* التَّرغيب في قراءة القُرآن الكريم وحفظه وتعلُّمه وتعليمه.
	* كانت تطلب النِّساء أن يكون مهرها القُرآن.
	* الكتاب المُقدَّس:
	أخبرنا اللهُ ( بأنَّه سيحفظ كتابه القُرآن الكريم.
	في وصف الله لكتابه بالعِزَّة:
	نجد في الكتاب المُقدَّس عُقُوبة لِمَن يُحرِّف الكتاب.
	هل تعهَّد اللهُ بحِفْظ «الكتاب المُقدَّس» كما تعهَّد بحِفْظ «القُرآن الكريم»؟!
	كان التَّحريف دأبهم, ليس التَّحريف فقط, والتَّأليف أيضًا. قام اليهود بتأليف الكُتُب ثمَّ قالوا هي من عند الله ! قال ـ تعالى ـ : ▬فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَم...
	* أوَّلًا: التَّناقضات والاختلافات في الكتاب المُقدَّس.
	* ثانيًا: اختلافات بين التَّرجمات العربية المُختلفة.
	* الدَّرس العَمَلي الأوَّل لاكتشاف التَّحريف:
	* الدَّرس العَمَلي الثَّاني لاكتشاف التَّحريف:
	وحتى لا نترك لهم حُجَّة!
	* أمثلة عملية عليكم تطبيقها (الواجب):
	* من الذي حرَّف؟!
	* متى وقع التَّحريف؟!
	* لماذا وقع التَّحريف؟!

	السؤال الثاني
	السُّؤال الثَّالث
	كيف يُمكن لكلام الله أن يُحرَّف؟!
	وإذا سأل أحد المسيحيين هذا السُّؤال: هل يُمكن تحريف كلام الله أصلًا؟!
	*بالنِّسبة لعُلماء المسيحيين:
	* بالنِّسبة لعوام المسيحيين:

	السؤال الرابع
	السؤال الخامس
	قبل الخِتام!
	* حقيقة صادمة!
	* ماذا عن إخراج الشَّياطين!
	قائمةُ المراجعِ

