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 د النشر في املجلةــواعـق

 بالنسبة للبحوث التي ترسل للنشر في املجلة، يرجى مراعاة القواعد اآلتية:

 ث باللغة العربية، إذا توافرت فيها الشروط التالية:و شر البحنتقبل املجلة  .1

 أن يتسم البحث باإلصالة واالبتكار، والجدة العلمية واملنهجية، وسالمة االتجاه. . أ

 باملناهج واألدوات والوسائل العلمية واملعتبرة في مجاله.أن يلتزم  . ب

 ا في التوثيق والتخريج.أن يكون البحث دقيق   . ج

 أن يتسم بالسالمة اللغوية.  . د

 وم اإلسالمية من التفسير والفقه والحديث وما إليها. لعا ذا صلة بالا جديد  ل البحث موضوع  األفضل أن يتناو هـ. 

 .15( على حجم Sakkal Majallaة، والرجاء من الباحثين استخدام )أال يزيد البحث عن خمسين صفح .2

 م ألي جهة أخرى من أجل النشر.ه أو قد  أال يكون البحث قد سبق نشر  .3

 يرفق بالبحث ملخص له في حدود صفحتين. .4

 أصيل له. لأن يقر صاحب البحث بأن بحثه عم .5

 تخضع البحوث املحكمة في املجلة إلى تحكيم لجان علمية أكاديمية متخصصة وفق املعاير املعتبرة.  .6

 العبارات التي ال تناسب مع أسلوبها في النشر. و تحتفظ املجلة بحقها في حذف أو إعادة صياغة بعض الكلمات  .7

 وال تمثل بالضرورة وجهات نظر هيئة التحرير أو املجلة. تعبر األراء العلمية املنشورة عن آراء كاتبيها، واجتهاداتهم الشخصية،  .8
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 االفتتاحية

إٔ ٗوّٞ رَ٘٘ٛخ ٝحُلٔي هلل ػ٠ِ  ر٤ٖ أ٣ي٣ٌْ ػخ٢ٗ أػيحى حُٔـِي حُؼخ٢ٗ ٌُٜٙ حُٔـِش

ك٢ حُٔٔظوزَ إٔ ٗوّٞ رَ٘٘ حُٔـِش هزَ ح٤ُٔؼخى إ ٗخء هللا  هزَ ح٧ٝحٕ، ٝٗلخٍٝ

 طؼخ٠ُ.

رظَؿٔش طل٤َٔ طيرَ هَإٓ، ٝح٥ٕ َٗ٘٘ حُلِوش  حُؼيى، كٔذ حُؼخىس، ٌٛح أٝٗزي

، (62) ( كظ٠ ح٣٥ش40حُٔخىٓش حُظ٢ ط٘ظَٔ ػ٠ِ طل٤َٔ ٍٓٞس حُزوَس ٖٓ ح٣٥ش )

َّ ك٢ َٗ٘ٛخ  حء ػ٠ِ ٌٛح حُؼَٔ حُٔزخٍى ىحػ٤خً هللا ؿَ ٓـيٙ ٝٗٔظٔ َّ ؼ٘خ حُو ـّ اًح ٗ

 ٤ٟٝغ حُُِٔ٘ش. ؿخس ٖٓ ًخطذ ٛ٘ي١ ه٤َِ حُؼِْإٔ ٣ظوزَ ٌٛٙ حُز٠خػش حُِٔ

ػ٠ِ ًظخد "ح٩طوخٕ ك٢  حُلَح٢ٛ ػزي حُل٤ٔي ٩ٓخّح طؼ٤ِوخص٢ٛ ٝحُٔوخُش حُؼخ٤ٗش 

ؼ٣َق رٚ كٌٌُي . ًٔخ إٔ حٌُظخد ٫ ٣لظخؽ ا٠ُ أ١ طػِّٞ حُوَإٓ" ٢١ٞ٤ُِٔ

ً ٓؼَٝف ر٤ٖ  َّٔ ٝأى٣ذ ػَر٢.حُٔؼِّن أ٠٣خ ٌٛٙ  حُيٝحثَ حُؼ٤ِٔش ك٢ حُؼخُْ ًٔل

ٌُٜٙ حُِِٔٔش ُٝٞ حٓظِٔ٘خ طؼ٤ِوخطٚ ح٧هَٟ ػ٠ِ ٓئُلخص حُؼَد حُلِوش ح٠ُٝ٧ ٢ٛ 

َ٘٘ٗخٛخ ك٢ أػيحىٛخ حُوخىٓش كبٜٗخ ٓل٤يس ُِـخ٣ش ُٖٔ ُٚ أُخّ رخُيٍحٓخص حُؼَرخء ُ

ٌَٗ٘ ح٧هض ٤َٔٓحء أؿَٔ حُظ٢ هخٓض رظَؿٔظٜخ ا٠ُ حُِـش  .شحُوَآ٤ٗش ٝحُؼَر٤

طي٤ُْ أر٢ حُِر٤َ ط٘خهٖ ه٤٠ش حُظي٤ُْ روٜٞٙ ٝحُٔوخُش حُؼخُؼش حُؼَر٤ش. 

ٝرٔخ  ،ٖٓ ىرت ٓخؿي دمحم ػزيٙ حُي٫ُؼٚ للدكتورٌٛٙ ٓوخُش ه٤ّٔش  .ح٢ٌُٔ ػٖ ؿخرَ

ُلِوش حُؼخ٤ٗش ك٢ أٜٗخ ٣ٞ١ِش ك٘وّٞ رَ٘٘ كِوظٜخ ح٠ُٝ٧ ك٢ ٌٛح حُؼيى َٝٓ٘٘٘ ح

ٝحُٔوخُش حَُحرؼش ُِزَٝك٤ٍٔٞ ؿ٬ّ ٣ل٠٤ أٗـْ . حُؼيى حُوخىّ إ ٗخء هللا طؼخ٠ُ

طؤػ٤َ حُِـش حُؼَر٤ش ػ٠ِ ك٠خٍس حُٜ٘ي ٝػوخكظٜخ". هيّٜٓخ ٓٔخكش كٍٞ ٟٓٞٞع "

ك٢ ٍكخد ك٢ ٗيٝس ػ٤ِٔش كٍٞ "حُِـش حُؼَر٤ش ٝطؤػ٤َٛخ ك٢ حُٜ٘ي"  حُزَٝك٤ٍٔٞ

كخطق حُٜ٘ي دمحم رٖ ش ػٖ ٓٔخّ، ٝحُٔوخُش حُو2012ٔزَ / ى20ٔ٣ؿخٓؼش ٛٔيٍى ك٢ 

حُوخْٓ حُؼول٢ ُِٔئٍم ح٤َُٜ٘ حُوخ٢ٟ أر٢ حُٔؼخ٢ُ أ١َٜ حُٔزخًٍل١ٍٞ. 

ٝحُوخ٢ٟ حُٔزخًٍل١ٍٞ ٫ ٣لظخؽ ا٠ُ أ١ طؼ٣َق ك٢ حُؼخُْ حُؼَر٢ ُٔخ إٔ ًظخرٚ 

"ٍؿخٍ حُٔ٘ي ٝحُٜ٘ي" ٜٓيٍ ُٖ ٣ٔظـ٢٘ ػ٘ٚ ٖٓ ُٚ أ١ أُخّ رظخ٣ٍن ىهٍٞ 

ح٤ُ٘ن ػٖ رَحػش ٝحُٔوخُش حُٔخىٓش ٬ّٓ ٝح٤ُِٖٔٔٔ حُؼَد ك٢ حُٜ٘ي حُوي٣ٔش. ح٩

ارٍ٘ٞ أ٢ُُ ارَح٤ْٛ  ُِيًظٍٞ ك٢ حُلوٚ ٝحُلِيحٌُٔ٘٘ز١ٞ  دمحم ١خَٛ ؿ٬ٍ حُي٣ٖ

ف ُ٘خ ر٘و٤ٜش ؿي٣يس ٌٓٞٓ٘خٕ ح١َُٛ٧ ٝحُزَٝك٤ٍٔٞ َّ . ٌٛٙ حُٔوخُش طؼ

َٝك٤ٍٔٞ ٤ٗخُ أكٔي هخٕ كٍٞ ُِز. ٝحُٔوخُش حُٔخرؼش كٌَ٘٘ٛٔخ ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔٔخٛٔش

ٝأر٘خثٜخ حُٜ٘ٞى ٝح٣٩َح٤ٕٗٞ ٖٓ آٍحء ػٖ حُٜ٘ي حُلخ٤ٍٓش ٗؼَحء أى٠ُ رٚ ٓخ 
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ٌٛٙ حُٔوخُش ٝك٤يس ٖٓ ٗٞػٜخ َٝٓ٘٘٘ أ٤ٗخء أهَٟ . ٤١ٍٝٞٛخٝٓؼخُٜٔخ ٝأٓخًٜ٘خ 

ٝحُٔوخُش حُؼخٓ٘ش ٧ٓظخ١ً ريٍ ؿٔخٍ ػٖ حُٟٔٞٞع ك٢ حُٔٔظوزَ إ ٗخء هللا. 

. ٝحُٟٔٞٞع َس ٝأ٤ٔٛظٜخ ُيٟ حُٜ٘ٞى ٤ًٝق ط٘خُٜٝخ ح٬ٓ٩ّح٬ٛ٩ك٢ كٍٞ حُزو

 ؿٌأد ُِٜ٘ٞى ا٠ُ كيّ هخٍ ٗخػَ أٍى١ٝ ك٤ٜخ:

 ر٘خث٠ ےخثگٛٔخٍٟ  ےؿْ ٗ َ أىح ًَ رٜخث٠ـــــٍد ًخ ٌٗ

 ح١ٌُ هِن روَط٘خ ٌٛٙ.طؼخ٠ُ  حَُدّ أه٢! ُظٌَ٘ طَؿٔش: 

ٝطوخ٣ٍَ ُِ٘يٝحص  حً ٝهي أطزؼ٘خ ٌٛٙ حُٔوخ٫ص ٝحُزلٞع ريٍحٓش ٗوي٣ش ٌُِظذ ٝأهزخٍ

حُؼ٤ِٔش ٝطَؿٔش هٜٚ ٛ٘ي٣ش ٝهٜخثي ٝٓ٘ظٞٓخص حُ٘ؼَحء حُٜ٘ٞى ك٢ ٓوظِق 

حُٟٔٞٞع. ٝهي ِٗػ٘خ ٖٓ كَٜٓض حُٔوخ٫ص ٓوخ٫ص ه٤ّٔش ُِـخ٣ش َٓ٘٘٘ٛخ ك٢ 

 حُؼيى حُوخىّ إ ٗخء هللا طؼخ٠ُ.

 د. أورنك زٌب األعظمً
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 تفسٌـر

 تدبر القـرآن

 الشٌخ أمٌن أحسن اإلصالحً -
 

 (46-40فـٛغ اٜٚبد )ر -

ِِٓٔش ح٬ٌُّ حُٔٔظيس ٖٓ ريح٣ش حٍُٔٞس ا٠ُ ٛ٘خ ؿخءص ًٔويٓش أٝ ٓيهَ 

ُِٟٔٞٞع حَُث٢ٔ٤ ُٝٞ إٔ حُوطخد ّٝؿٚ ك٤ٜخ ا٠ُ حُ٘ز٢ ػٔٞٓخً كِْ ٣وخ١ذ ك٤ٜخ 

ح٤ُٜٞى ٓزخَٗس ٌُٖٝ ٣زيٝ ٖٓ حُظلخ٤َٛ حُظ٢ هيّٓ٘خٛخ إٔ ٓخ ه٤َ ك٢ ٍٛٞس 

ى ٫ٝ ؿ٤َ. حٗظ٠ٜ ٌٛح حُٔيهَ ح٥ٕ كوي ه١ٞذ، ح٩ٗخٍحص ٝحٌُ٘خ٣خص ٣ظؼِن رخ٤ُٜٞ

ًَّ ُْٜ ٝحؿزخطْٜ حُظ٢ ًخٗض طوغ ػ٠ِ ًظٞكْٜ رخُ٘ٔزش  ك٤ٔخ رؼي، ح٤ُٜٞى ٓزخَٗس كٌ

حُ٘ز٢ ٝىػٞطٚ ًٔخ ٤٘٣َ ا٤ُٚ حُظٍٞحس ػْ ًًَ رخُظل٤َٜ ؿَحثْٜٔ حُظ٢ ؿؼِظْٜ  َُٓخُش

ؿ٤َْٛ ٛيحٙ ؿي٣َ٣ٖ رؤٕ ٣ؼُِْٜ هللا طؼخ٠ُ ػٖ ٜٓ٘ذ ح٩ٓخٓش ك٤ؼط٢ ح٥ه٣َٖ 

ً ك٤غ ًًَص ٝؿٞٙ  ٣َٗٝؼظٚ. ٣لظ١ٞ ٌٛح حُلي٣غ ػ٠ِ ٜٗق ٌٛٙ حٍُٔٞس طو٣َزخ

ػُِْٜ ػٖ ٌٛح حُٜٔ٘ذ، رؼي حُيػٞس ٝحُِؼ٘ش، رٌَ طل٤َٜ ٝرؤكٖٔ أِٓٞد ؿخٓغ. 

ِٜخ طل٬٤ًٜ. هخٍ هللا طؼخ٠ُ: ّٜ  كخ٥ٕ ٗؤهٌ ًَ هطؼش ٖٓ ٌٛح حُلي٣غ ك٘ل

ٌْ ٝأٝكٞح رؼٜي١ أٝف رؼٜيًْ ٝا٣خ١ "٣ز٢٘ آَحث٤َ حًًَٝح ٗؼٔظ٢ حُظ٢ أٗؼٔض ػ٤ِ

ً ُٔخ ٓؼٌْ ٫ٝ طٌٞٗٞح أٍٝ ًخكَ رٚ ٫ٝ ط٘ظَٝح  كخٍٛزٕٞ. ٝآٓ٘ٞح رٔخ أُِٗض ٜٓيهخ

ً ه٬٤ًِ ٝا٣خ١ كخطوٕٞ. ٫ٝ طِزٔٞح حُلن رخُزخ١َ ٝطٌظٔٞح حُلن ٝأٗظْ  رآ٣خط٢ ػٔ٘خ

ّ رخُزَ طؼِٕٔٞ. ٝأه٤ٔٞح حُِٜٞس ٝآطٞح حًُِٞس ٝحًٍؼٞح ٓغ حَُحًؼ٤ٖ. أ طؤَٕٓٝ حُ٘خ

ٝطٕ٘ٔٞ أٗلٌْٔ ٝأٗظْ طظِٕٞ حٌُظخد أ ك٬ طؼوِٕٞ. ٝحٓظؼ٤٘ٞح رخُٜزَ ٝحُِٜٞس ٝاٜٗخ 

 ٌُز٤َس ا٫ ػ٠ِ حُوخٗؼ٤ٖ. ح٣ٌُٖ ٣ظٕ٘ٞ أْٜٗ ٬ٓهٞح ٍرْٜ ٝأْٜٗ ا٤ُٚ ٍحؿؼٕٞ".

 رذمٛك انكهًبد ٔرفـٛغ اٜٚبد -27

ًْ ٣ز٢٘ آَحث٤َ حًًَٝح ٗؼٔظ٢ حُظ٢ أٗؼٔض ػ٤ٌِْ ٝأٝكٞح رؼٜي١ أٝف رؼٜي

 (40ٝا٣خ١ كخٍٛزٕٞ )

آَحث٤َ ُوذ ٤ُؼوٞد ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٣ٝوٍٞ ػِٔخء ح٤ُٜٞى اٜٗخ طؼ٢٘  ٚجُٙ اؿغائٛم:

ً ك٢ حهظ٤خٍ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ٛٞ اىهخٍ  "رطَ هللا"، ُٝؼَ ح١ٌُ ُؼذ ىٍٝحً ه٤خى٣خ

 ػِٔخثْٜ ك٢ حُظٍٞحس ٜٓخٍػش ٣ؼوٞد هللا.
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ًّزض ًخٕ أٓظخ١ً ح٩ٓخّ حُلَح٢ٛ ٣ؼَف حُؼز٣َش كٜٞ ٣َٟ إٔ ٌٛ ٙ حٌُِٔش ٍ

رـِث٤ٖ؛ آَح+ا٣َ كـ"آَح" طؼ٢٘، ًٔخ ٛٞ ٣َٟ، حُؼزي ٝأٓخ "ا٣َ" ك٢ٜ طؼَف 

 ُٔؼ٠٘ "ح٩ُٚ" رخُؼز٣َش كـ"آَحث٤َ" طؼ٢٘ "ػزي هللا" ػ٘ي ح٧ٓظخً ح٩ٓخّ.

ٝٓخ أظَٜٙ ح٤ُٜٞى ك٢ حٌُ٘ق ػٖ ٝؿٚ ط٤ٔٔش آَحث٤َ ٖٓ كيس حٌُٖٛ هي أرَُٝح 

٢ رٌٜح ح٫ْٓ ٧ٗٚ ُٝي ٗلٜٔخ ك٢ ًًَ ٝؿٚ ط٤ٔٔش ٣ؼوٞد ك ّٔ ٤َٕٝ إٔ "٣ؼوٞد" ٓ

ً ٣وظِق ػٔخ ًٛذ  آهٌحً ػوذ أه٤ٚ ٣ؼٔٞ، ٝأٓخ طٞؿ٤ٚ ح٧ٓظخً ح٩ٓخّ كٜٞ أ٠٣خ

ا٤ُٚ ح٤ُٜٞى كٜٞ ٣ًٌَ ط٤ٔٔش ح٤ُٜٞى رٌٜح ح٫ْٓ ٓٔظوَؿخً ٖٓ حُوَإٓ ٝٛٞ إٔ هللا 

َّ٘ ارَح٤ْٛ رُٔٞيٙ رؼي آلخم ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ.  هي ر

حًًَٝح ٖٓ ًًَٙ ٣ًٌَ: كلع ًًَٝ، ٌٛٙ  ذ ػهٛكى:اطكغٔا َؼًزٙ انزٙ أَؼً

ىػٞس ر٢٘ آَحث٤َ رؤِٓٞد ح٬ُٔٓش أ١ حًًَٝح رؤٌْٗ هي ٤ٔٗظْ طٔخٓخً ٝٓخ أٓي٣ظٚ 

 ا٤ٌُْ ٖٓ حُ٘ؼْ هي حػظزَطٔٞٛخ ٓٔخ ٍٝػظٔٞٙ ػٖ آرخثٌْ.

ِٜخ ك٢ ؿ٤َ ٟٓٞغ ٖٓ حُوَإٓ  ّٜ كٔخ ٣َ٣ي هللا ح٩ٗخٍس ا٤ُٚ ٖٓ ٗؼٔٚ ٝأك٠خُٚ هي ك

َّٜ ٓخ أؿَٔ ٛ٘خ. هخٍ هللا طؼخ٠ُ ك٢  ك٘٘وَ ك٤ٔخ ٢ِ٣ رؼٞ ح٣٥خص ٍؿخء أٜٗخ طل

 ٗلْ حٍُٔٞس:

"٣ز٢٘ آَحث٤َ حًًَٝح ٗؼٔظ٢ حُظ٢ أٗؼٔض ػ٤ٌِْ ٝأ٢ٗ ك٠ِّظٌْ ػ٠ِ حُؼخ٤ُٖٔ" 

 (47)ٍٓٞس حُزوَس: 

ك٢ ٌٛٙ ح٣٥ش أكخٍ هللا طؼخ٠ُ ا٠ُ حُل٠َ ح١ٌُ أػطخٙ ُز٢٘ آَحث٤َ ك٢ ٍٛٞس 

 ٝهخٍ ك٢ ٍٓٞس حُٔخثيس:٤ٓخىس ٝآخٓش حُؼخُْ. 

 (7"ٝحًًَٝح ٗؼٔش هللا ػ٤ٌِْ ٤ٓٝؼخهٚ ح١ٌُ ٝحػوٌْ رٚ" )ٍٓٞس حُٔخثيس: 

ك٢ ٌٛٙ ح٣٥ش أ٤َٗ ا٠ُ حُ٘ؼٔش حُظ٢ أػطخٛخ هللا ُْٜ ك٢ ٍٛٞس ح٣َُ٘ؼش كٌٜٙ 

ح٣َُ٘ؼش ٤ًٔؼخم ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ هللا طؼخ٠ُ ًُٝي ٧ٕ هللا أهٌ ْٜٓ٘ ٤ٓؼخم ػزخىطٚ ًٔخ 

ّٟق طِي حُ٘ؼٔش ٣ِٓيحً ك٢ ًلَ ُْٜ حُ٘ـخف ك٢ ح ُي٤ٗخ ٝح٥هَس اًح أٝكٞح رٚ. ٣ٝٞ

 ٗلْ حٍُٔٞس ك٤وٍٞ:

"ٝاً هخٍ ٠ٓٞٓ ُوٞٓٚ ٣خ هّٞ حًًَٝح ٗؼٔش هللا ػ٤ٌِْ اً ؿؼَ ك٤ٌْ أٗز٤خء ٝؿؼٌِْ 

 (20ًِٓٞخً ٝآطخًْ ٓخ ُْ ٣ئص أكيحً ٖٓ حُؼخ٤ُٖٔ" )ٍٓٞس حُٔخثيس: 

َّٜ ٓخ أؿَٔ ك٢ ح٣٥ش حُظ٢ ٗلٖ ر ٜيى حُزلغ ػٜ٘خ، ػْ ٓخ ٣ِلض ٌٛٙ ح٣٥خص طل

حُ٘ظَ ا٤ُٚ ك٢ ٌٛٙ ح٣٥ش ٛٞ أٗٚ هخٍ أ٫ًٝ "ٗؼٔظ٢" ػْ أٟخف ا٤ُٜخ "حُظ٢ أٗؼٔض 

ّّ ًخكش آػخّ ر٢٘ آَحث٤َ، ًٔخ ٤ٓظ٠ق ك٤ٔخ رؼي، ٢ٛ  ػ٤ٌِْ". ؿخء ٌٛح حُظؤ٤ًي ٧ٕ أ

إٔ ح٧ك٠خٍ حُظ٢ كِٜٞح ػ٤ِٜخ رٔـَى ط٣ٌَْٜٔ رخهلل حػظزَٝٛخ ٓؼـِس ُٔئ٬ٛطْٜ 
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ً ُلٔزْٜ ٝٗٔزْٜ، كخُٜيف ٖٓ ٍٝحء "ٗؼٔظ٢" ٝ"أٗؼٔض ٝؿي ً كط٣َخ حٍحطْٜ، ٝكوخ

 ػ٤ٌِْ" ٛٞ ح٬ٛ٩ف ُٔٞء حُلْٜ ٌٛح ٤ٓٝظـ٠ِ ٌٛح هيٍ ٓخ ٣ـ١َ حُز٤خٕ.

ُٝٞ إٔ حَُٔحى رخُؼٜي ٛٞ ح٣َُ٘ؼش حٌُخِٓش ًُٝي  ٔأٔفٕا ثؼٓض٘ أٔف ثؼٓضكى:

٤ؼخم ٗؼٔش ًزَٟ ٖٓ هللا ٧ٕ ح٣َُ٘ؼش طٌٕٞ ٤ٓؼخهخً ر٤ٖ هللا ٝػزخىٙ ٣ٌٕٝٞ ٌٛح حُٔ

٧ٕ هللا ٓخُي حُٔٔخٝحص ٝح٧ٍٝ ك٬ ٣ـيٍ أكي رؤٕ ٣ؼوي ٓخُي حُٔٔخٝحص 

ٝح٧ٍٝ حُؼٜي ٓؼٚ ٝإ ٣ؼوي ػٜيحً ٓغ ٌٛح كٌٜح ٣ؼ٢٘ أٗٚ ٣ّٞؿٚ ا٤ُٚ ط٣ٌَٔخً 

هخٛخً ٖٓ ػ٘يٙ ٌُٖٝ هي أ٤َٗ ٓغ ٌٛح حُؼٜي حُؼخّ ا٠ُ ًحى ح٤ُٔؼخم حُوخٙ ح١ٌُ 

ُِ٘ز٢ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ ٝهي ًًَ ٌٛح ح٤ُٔؼخم ك٢ حُظٍٞحس  أهٌٙ هللا ٓؼْٜ رخُ٘ٔزش

 (:19-15ًٔخ أ٤َٗ ا٤ُٚ ك٢ حُوَإٓ ًحطٚ. ؿخء ك٢ حُظؼ٤٘ش )

أه٤ْ ُْٜ  ----"٣و٤ْ ُي حَُد اُٜي ٗز٤خً ٖٓ ٝٓطي ٖٓ اهٞطي ٓؼ٢ِ، ُٚ طٔٔؼٕٞ 

ً ٖٓ ٢ٓٝ اهٞطْٜ ٓؼِي ٝأؿؼَ ٢ٓ٬ً ك٢ كٔٚ ك٤ٌِّْٜٔ رٌَ ٓخ أ٤ٛٝٚ.  ٗز٤خ

 ٕ إٔ ح٩ٗٔخٕ ح١ٌُ ٫ ٣ٔٔغ ٢ٓ٬ٌُ ح١ٌُ ٣ظٌِْ رٚ رخ٢ٔٓ أٗخ أ١خُزٚ".٣ٌٝٞ

ٝهي أ٤َٗ ا٠ُ ًحى حُؼٜي ك٢ حُوَإٓ كوي هخٍ هللا طؼخ٠ُ ٍىحً ػ٠ِ ٓخ ىػخ ٠ٓٞٓ هللا 

 َُكٔظٚ ػ٠ِ ر٢٘ آَحث٤َ:

"ٍٝكٔظ٢ ٝٓؼض ًَ ٤ٗت كٔؤًظزٜخ ٣ٌُِٖ ٣ظوٕٞ ٣ٝئطٕٞ حًُِٞس ٝح٣ٌُٖ ْٛ 

ظزؼٕٞ حٍَُٓٞ حُ٘ز٢ ح٢ٓ٧ ح١ٌُ ٣ـيٝٗٚ ٌٓظٞرخً ػ٘يْٛ ك٢ رآ٣خط٘خ ٣ئٕٓ٘ٞ. ح٣ٌُٖ ٣

َّ ُْٜ حُط٤زخص  حُظٍٞحس ٝح٩ٗـ٤َ ٣ؤَْٓٛ رخُٔؼَٝف ٣ٜٝ٘خْٛ ػٖ حٌَُٔ٘ ٣ٝل

ّ ػ٤ِْٜ حُوزخثغ ٠٣ٝغ ػْٜ٘ اَْٛٛ ٝح٧ؿ٬ٍ حُظ٢ ًخٗض ػ٤ِْٜ كخ٣ٌُٖ  َّ ٣ٝل

ٍٝٙ َٜٝٗٝٙ ٝحطزؼٞح حٍُ٘ٞ ح١ٌُ أٍِٗ ٓؼٚ أُٝجي ْٛ حُٔ ِّ لِلٕٞ" آٓ٘ٞح رٚ ٝػ

 (157-156)ٍٓٞس ح٧ػَحف: 

هي حط٠ق ٖٓ ٌٛٙ ح٣٥ش أ١ّ حُٔٔج٤ُٞش حُظ٢ أُو٤ض ػ٠ِ ر٢٘ آَحث٤َ رخُ٘ٔزش ُِؼٜي 

ح١ٌُ أهٌٙ هللا ٖٓ ر٢٘ آَحث٤َ ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ ػْ ٓخًح ٝػيْٛ هللا 

 ٖٓ حُ٘ؼْ اًح أٝكٞح رٚ.

س حُظ٢ ططَأ ػ٠ِ ه ٔاٚب٘ فبعْجٌٕ: ِّ ِذ أكي رو٤خٍ ػظٔش أكي حَُٛزش ٢ٛ حُٜ

ٝؿ٬ُظٚ ٝهي أٟٝل٘خ ك٢ طل٤َٔ "ا٣خى ٗؼزي" أٗٚ اًح هيّّ حُٔلؼٍٞ ػ٠ِ كؼِٚ كٌٜح 

٣ؼ٢٘ ٣ِٓي ح٫ٛظٔخّ ٝحُظ٤ًٞي ػ٤ِٚ ُْٝى ػ٠ِ ًُي أٗٚ اًح ؿخءص "ف" ػ٠ِ حُلؼَ 

كٌٜٙ ط٣ِيٙ حٛظٔخٓخً آهَ ًٌٝح اًح ؿخء ٤َٟٔ رؼي حُلؼَ ك٢ٜ ىٍؿش أهَٟ ٣ُِخىس 

 ٤ًٞي كٔؼ٠٘ "ٝا٣خ١ كخٍٛزٕٞ" ٛٞ "ك٬ طَٛزٞح ا٫ ا٣خ١".ح٫ٛظٔخّ ٝحُظ
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كـ"ٝا٣خ١ كخٍٛزٕٞ" ٣ؼ٢٘ ٛ٘خ إٔ ه٤خٍ ػظٔظ٢ ٝؿ٬ُظ٢ ٣ـذ إٔ ٣ـِذ 

ٜٓخُلٌْ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ ح٧ٍٓٞ ُيٟ ح٣٩لخء رٔظطِزخص ػٜي١ كظوخكٕٞ أٗٚ اًح 

أؿزظْ ػ٠ِ ىػٞس حُ٘ز٢ حُوخطْ كٔظٍِٝ ٤ٓخىطٌْ ٍٝثخٓظٌْ ٣ٝظل٠َ ح٤ٓ٧ٕٞ 

ؼٍٞ ػخٓظٌْ ػ٤ٌِْ ك٤ؼظيٝح ػ٤ٌِْ ٝطـِن أرٞحد حُلٞحثي حُظ٢ ً٘ظْ ػ٤ٌِْ ٣ٝ

طٔظيٍٜٝٗخ ْٜٓ٘ كظ٠ ح٥ٕ ٝحُلخٍ إٔ ٌٛح ٤ُْ رٔخ ٣وخف ٓ٘ٚ ك٬ طَٛزٞح ا٫ 

ا٣خ١ كب٢٘ٗ ح١ٌُ ٣ِٔي ًَ ٤ٗت ٝح١ٌُ ؿؼَ حُـزخٍ ػ٠ِ ٍإٌْٓ ٓؼَ حُظَِ ك٤ٖ 

 ػوي ح٤ُٔؼخم ٓؼٌْ.

ٌٞٗٞح أٍٝ ًخكَ رٚ ٫ٝ ط٘ظَٝح رآ٣خط٢ ٝآٓ٘ٞح رٔخ أُِٗض ٜٓيهخً ُٔخ ٓؼٌْ ٫ٝ ط

 (41ػٔ٘خً ه٬ً٤ِ ٝا٣خ١ كخطوٕٞ )

ً نًب يؼكى: ً ُٔخ ٓؼٌْ" أ١ حُوَإٓ ٣ٜيّم  ٔآيُٕا ثًب أَؼنذ يصضلب "ٜٓيهخ

حُ٘زٞءس حُظ٢ ؿخءص ك٢ حُظٍٞحس رخُ٘ٔزش ُزؼؼش حُ٘ز٢ حُوخطْ ٝهٜخثٜٜخ، ٝحُـَٝ 

ٓٞٛٔخ ٍٝحءٙ أٗٚ ُٞ ػوِظْ ك٬ ٣٘زـ٢ ٌُْ إٔ طزـ٠ٞح حُوَآ َّ ٕ ٝحُ٘ز٢ رَ ٌُْ إٔ طٌ

كبٕ ٓـ٤جٜٔخ هي ٍكؼٌٔخ ػِس ًَٝحٓش ًُٝي ٧ٕ حُ٘زٞءحص ػٜ٘ٔخ طٞؿي ك٢ 

ٛللٌْ ٌٝٛٙ حُ٘زٞءحص ط٘ظظَ رٖٔ ٣وّٞ رظٜي٣وٜخ، ح٧َٓ ح١ٌُ هخّ رٚ ٌٛح حٌُظخد 

ٌٝٛح حُ٘ز٢ ٌٌٝٛح كوي أػزظخ إٔ ًظخرٌْ ٛل٤ق ٛخىم ٝػ٠ِ ٌٛح ك٤٘زـ٢ ٌُْ إٔ 

 ح٣٩ٔخٕ رٜٔخ.طٔزوٞح ح٥ه٣َٖ ك٢ 

ٝحُـخٗذ ح٥هَ ٌُٜح حُظٜي٣ن أٗٚ ًٔخ ٣ظؼِن رٌٕٞ حُظٍٞحس ٝح٩ٗـ٤َ ٛل٤لظ٤ٖ 

ٓٔخ٣ٝظ٤ٖ كخُوَإٓ ٣َٜف ػٖ ًٜٞٗٔخ ٓٔخ٤٣ٖٝ ًٔخ ٣وٍٞ ر٘زٞس ٖٓ ؿخءٝح رٜٔخ 

٣ٜٝيّم طؼخ٤ُٜٔٔخ أ٬ًٛ كبٕ ٣َىّى ٤ٗجخً كٜٞ ٣َىّى ٓخ هي أط٠ ك٢ ٌٛٙ حُٜلق ػٖ 

ٛض ٍٛٞٛخ ػٖ ّٞ ٌَّٝح طـيٝح  ١َم رخ١ِش أٝ ٗ ٣َ١ن حُظل٣َق ٌٌٝٛح كبٕ طل

ً ُٜخ كٜٞ ٫ ٣ٌٌّرٜخ رَ  أٗٚ ًٔخ ٣ظؼِن رخُظٍٞحس ح٤ِٛ٧ش كوي ٍِٗ حُوَإٓ ٜٓيّهخ

 ٣زؼيٛخ ػٔخ ٣ٔزّذ ط٣ٌٌزٜخ.

إ ًخٕ ح٠ُٔخف ا٤ُٚ ُـ"أكؼَ" ٌَٗس ٓلَىس كٜٞ ٣ل٤ي  ٔال ركَٕٕا أٔل كبفغ ثّ:

ف ا٤ُٚ ؿٔؼخً كٔؼ٬ً هخٍ طؼخ٠ُ حُظ٤٤ِٔ ٌُٝ٘ٚ اًح أ٤ٟق ا٠ُ ٓؼَكش ك٤ٌٕٞ ح٠ُٔخ

 (.81"هَ إ ًخٕ َُِكٖٔ ُٝيٌ كؤٗخ أٍٝ حُؼخري٣ٖ" )ٍٓٞس حُِهَف: 

٤٘٣َ ح٩ٓخّ حُلَح٢ٛ ا٠ُ كَم ُط٤ق ر٤ٖ حٓظويحّ "أٍٝ ًخكَ" ٝحٓظويحّ "أٍٝ 

حٌُخك٣َٖ" كبًح حٓظويّ "أٍٝ ًخكَ" ك٬ ٣زلغ ك٤ٚ ػٖ أٗٚ َٛ ٣ٞؿي ًخكَ آهَ 

ٍ ك٤ٔخ ر٤ٖ حٌُخك٣َٖ.ؿ٤َٙ أّ ٫ ٝاًح حٓظويّ "أ ّٝ  ٍٝ حٌُخك٣َٖ" كٌٜح ٣ؼ٢٘ أٗٚ أ
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ًِٝٔش "ًلَ"، ًٔخ هي أٟٝل٘خٛخ، طؼ٢٘ اٌٗخٍ حُلن ًٔخ ٢ٛ طؼ٢٘ ًلَحٕ حُ٘ؼٔش، 

ٝٛ٘خ طزيٝ أٜٗخ ٓلظ٣ٞش ٬ً حُٔؼ٤٤ٖ٘ كبْٜٗ هي أهٌٝح ح٤ُٔؼخم ػ٠ِ ح٣٩ٔخٕ رخُوَإٓ 

ػ٠ِ ٌٛح إٔ  كلو٤ظٚ ًخٗض ٝحٟلش ػ٤ِْٜ ٝػ٠ِ ٌٛح كٜٞ اٌٗخٍ رلن ٣َٛق ُٝىْ 

حُوَإٓ هي ٍِٗ ً٘ؼٔش ػظ٤ٔش ػ٤ِْٜ كبٕ آٓ٘ٞح رٚ ك٤ٔؼط٤ْٜ هللا ٗؼٔش أري٣ش ًٔخ 

ِػيَ ٝػ٠ِ ٌٛح كخ٩ػَحٝ ػٖ ٌٛح ًخٕ أٗ٘غ ًلَحٕ ُِ٘ؼٔش. ُٝ 

"٫ طٌٞٗٞح أٍٝ ًخكَ رٚ" ٫ ٣ؼ٢٘ أٗٚ ٣ـُٞ ٌُْ ًلَٙ رؼيٓخ حٍطٌزٚ ح٥هَٕٝ رَ 

ٌُظخرٌْ ٝهي أهٌطْ ح٤ُٔؼخم ػ٠ِ ح٣٩ٔخٕ ٛٞ ٣ؼ٢٘ أٗٚ رٔخ إٔ حُوَإٓ هي ٍِٗ ٜٓيهخً 

رٚ ك٤َؿ٠ ٌْٓ٘ أ٫ًٝ إٔ طـ٤زٞح ػ٤ِٚ ٝطئٓ٘ٞح رٚ ٌُٖٝ ٌٛح ٖٓ حُظَٝف حُؼـ٤زش 

إٔ ح٥ه٣َٖ ٣ٔخروٕٞ ك٢ ح٣٩ٔخٕ ُٝٞ أْٜٗ ُْ ٣ؼَكٞٙ ٖٓ هزَ ر٤٘ٔخ أٗظْ طوخُلٞٗٚ 

 ٝحُلخٍ أٌْٗ ً٘ظْ طؼَكٞٗٚ ٖٓ هزَ.

٢ ٣َحٙ ح٧ٓظخً ح٩ٓخّ ارَحُ ٗ٘خػش ًحى كٔخ ٣وخٍ، رٌٜٙ حُٔ٘خٓزش، ك٢ ٌَٗ حُٜ٘

ً ٢ٌُ طظـ٠ِ حُلخُش حُظ٢ طٌٖٔ ك٢  حُليع كخ٢ُٜ٘ ٣ظؼِن رخُلؼَ كوي ٣ُي ١َٗخ

حٍطٌخرٚ كٔؼ٬ً ؿخء ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ: "٫ طؤًِٞح حَُرٞح أٟؼخكخً ٠ٓخػلش" )ٍٓٞس 

لش ( ك٬ طؼ٢٘ ٌٛٙ ح٣٥ش إٔ حَُرخ ؿخثِس اًح طو٤ّيص رؼيّ ح٠ُٔخػ130آٍ ػَٔحٕ: 

 رَ حَُٔحى ٖٓ ًًَ حُلخُش حٌُ٘ق ػٖ ٍٛٞس حُلؼَ حُوز٤لش.

ً ه٬٤ًِ" ك٢ٜ ٫  ًٌٝح هخٍ رؼي حُلوَس حُظ٢ ٗلٖ رٜيىٛخ "٫ٝ ط٘ظَٝح رآ٣خط٢ ػٔ٘خ

طؼ٢٘ ًٌُي إٔ ط٘ظَٝح رٜخ اًح كَٜ ٌُْ حُؼٖٔ حُـخ٢ُ رَ ح٢ُٜ٘ ٣ظؼِن رخُلؼَ ًحطٚ 

" هي ً٘ق حُـطخء ػٖ حُٞحهغ أ١ ٢ٜٗ ٛ٘خ ػٖ ر٤غ حُي٣ٖ ا٫ إٔ ١َٗ "ػٔ٘خً ه٬٤ًِ 

إٔ َٗحء حُي٣ٖ ٌٛح ٣ظْ رؤِٓٞد كو٤َ ُِـخ٣ش ًُٝي ٧ٗٚ ُٞ كِٜض حُي٤ٗخ ًِٜخ ريٍ 

 آ٣خص هللا ك٢ٜ ٓؼَ ٓظخع كو٤َ ٫ٝ ؿ٤َ.

٣ٌٖٝٔ إٔ ٣٘٘ؤ ٛ٘خ ٓئحٍ ك٢ ًٖٛ رؼ٠ٌْ رؤٕ حُو٣َٖ ٓزوٞح ح٤ُٜٞى ك٢ اٌٗخٍ 

ٛٞ إٔ حُوَإٓ ٣وخ١ذ ح٤ُٜٞى  حُوَإٓ كِْ ٣ظْٜ ح٤ُٜٞى رٌٜح؟ ٝحَُى ػ٠ِ ٌٛح حُٔئحٍ

ًوّٞ ًٔخ ٣وخرِْٜ حُؼَد ح٤ٓ٧ٕٞ ًوّٞ ػيٗخ٤ٗخً ًخٕ أّ هلطخ٤ٗخً. ٫ٝ ٗي إٔ حُو٣َٖ 

ٓخروٞح ؿ٤َْٛ ك٢ اٌٗخٍ حُوَإٓ ٌُٝ٘ٚ ٌٛح كن ًٌُي إٔ ح٧ٜٗخٍ هي ٓخروٞح ؿ٤َْٛ 

َٝح ػٖ ٓخهْٜ  ّٔ ك٢ هزُٞٚ، ٝٓغ ًُي كِْ ٣ٌٖ اٌٗخٍ حُو٣َٖ إٔ حُو٣َٖ ًِْٜ ٗ

ٙ كوي ًخٕ ْٜٓ٘ ٖٓ أٌَٗٙ ًٔخ ًخٕ ْٜٓ٘ ٖٓ ّٟل٠ ر٘لٔٚ ُٚ ٌُٖٝ كخُش ر٢٘ ٩ٌٗخٍ

آَحث٤َ ًخٗض ٓوظِلش ٖٓ ؿ٤َْٛ طٔخٓخً كوي هخٓٞح ا٠ُ ط٣ٌٌذ حُوَإٓ ٝحُ٘ز٢ ٠ِّٛ هللا 

ح ػ٠ِ ٓخ حرظيأٝح رٚ كظ٠ حُٔٞص، ٝحُلخٍ أٗٚ ًخٕ ُْٜ إٔ  ّٝ ػ٤ِٚ ِّْٝٓ ًوّٞ ٝأَٛ
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حُؼَد ح٤٤ٓ٧ٖ ٌُْٜٞٗ ٍٝػش حُي٣ٖ ح٢ُٜ٩ ٣٘خُٞح ىٍؿش "أٍٝ حُٔئ٤ٖ٘ٓ" ٓوخرَ 

 ٝأٓ٘خء ُٔخ ٍِٗ ك٢ ٛللْٜ ٖٓ حُ٘زٞءحص ػٖ حُ٘ز٢ حُوخطْ.

ً لهٛالً: أ١ ٫ طئػَٝح كٞحثيًْ ٜٝٓخُلٌْ حُي٣ٞ٤ٗش ػ٠ِ  ٔال رشزغٔا ثآٚبرٙ صًُب

حُظٍٞحس ٝأكٌخٜٓخ ٝاٍٗخىحطٜخ، ٌٛح أِٓٞد ر٤خ٢ٗ ؿخٓغ أ٤َٗ ك٤ٚ ا٠ُ ًخكش أٗٞحع 

هزَ ح٤ُٜٞى، هي حٍطٌزٞٛخ ٝحُظ٢ ٤ٓؤط٢ طل٤ِٜٜخ ك٢ ٌٛٙ  ٖٓ ٗوٞ حُؼٜي ٖٓ

حٍُٔٞس كخُؼٜي ح١ٌُ أهٌٙ هللا ٖٓ ح٤ُٜٞى هي ِٗٔٚ ػ٬ػش أٍٓٞ هخٛش أُٜٝخ إٔ 

٣ٔظو٤ٔٞح ػ٠ِ ٣َٗؼش حُظٍٞحس ٓظ٤ٌٖٔٔ رؼَحٛخ ٝػخ٤ٜٗخ إٔ ٣ئٓ٘ٞح رخُوَإٓ ح١ٌُ 

ح رٔخ ٍِٗ ك٤ْٜ ٤ٍِٓ٘ ٜٓيهخً ُِ٘زٞءحص حُظ٢ طٞؿي ك٢ حُظٍٞحس ٝػخُؼٜخ إٔ ٣ٜ٘يٝ

 ٖٓ حٌُظخد ٫ٝ ٣ولٞح ٤ٗجخً ٓ٘ٚ ػ٠ِ حُ٘خّ.

كِٔخ هخٍ "٫ ط٘ظَٝح رآ٣خط٢ ػٔ٘خً ه٬٤ًِ" كٌؤٗٚ هخٍ رؼزخٍس أهَٟ إ ٫ ط٘و٠ٞح ًخكش 

 حُؼٜٞى حُظ٢ ػويطْ ٓغ هللا ُٔـَى كٞحثيًْ حُي٣ٞ٤ٗش حُظخكٜش.

َٙ ٖٓ ٝهي حٓظويّ حُوَإٓ ٌٛح ح٧ِٓٞد ُِظؼز٤َ ػٖ ٓؼ٠٘ ٗوٞ حُؼٜي ك٢ ؿ٤

 ٓٞحٟؼٚ كٔؼ٬ً هخٍ طؼخ٠ُ:

"اٗخ أُِٗ٘خ حُظٍٞحس ك٤ٜخ ٛيًٟ ٍٝٗٞ ٣لٌْ رٜخ حُ٘ز٤ٕٞ ح٣ٌُٖ أِٓٔٞح ٣ٌُِٖ ٛخىٝح 

ٝحَُرّخ٤ّٕٗٞ ٝح٧كزخٍ رٔخ حٓظللظٞح ٖٓ ًظخد هللا ًٝخٗٞح ػ٤ِٚ ٜٗيحء ك٬ طو٘ٞح 

ً ه٬٤ًِ ٖٝٓ ُْ ٣لٌْ رٔخ أٍِٗ هللا كؤ ُٝجي حُ٘خّ ٝحهٕ٘ٞ ٫ٝ ط٘ظَٝح رآ٣خط٢ ػٔ٘خ

 (44ْٛ حٌُخكَٕٝ" )ٍٓٞس حُٔخثيس: 

َّ ُي أٗٚ ٣ؼ٢٘ ٫ ط٘و٠ٞح ػٜي  َّ "٫ ط٘ظَٝح رآ٣خط٢ ػٔ٘خً ه٬٤ًِ" ٣ظـ كخٗظَ ا٠ُ ٓل

ش  ّٔ هللا ح١ٌُ أهٌٙ ٌْٓ٘ ك٢ حُظٍٞحس، ٧ؿَ كٞحثيًْ حُي٣ٞ٤ٗش ُٝٞ إٔ ٌٛٙ حُلٞحثي ٜٓ

 حَٓٙ ٝآ٣خطٚ.ُي٣ٌْ حٛظٔخٓخً ًز٤َحً ٌُٜٝ٘خ كو٤َس ٓوخرَ ػٜي هللا ٤ٓٝؼخهٚ ٝأٝ

ه١ٞذ ك٢ ٌٛٙ حُلوَس ػخٓش ح٤ُٜٞى ًٔخ ه١ٞذ هخٛظْٜ كو١ٞذ حُؼخٓش رؤْٜٗ 

ً كوي آػَٝح ٟٛٞ أٗلْٜٔ  ُٝٞ ًخٗٞح ٣ئٕٓ٘ٞ رخُظٍٞحس ٌُٖٝ طي٣ْٜ٘ ًِٚ ًخٕ ظخَٛح

ُٞح ٓخ ٝؿيٝٙ ٖٓ حُ٘زٞءحص ك٢  ّٝ ػ٠ِ حُظٍٞحس ٝأٓخ حُوخٛش كوي ه١ٞزٞح أْٜٗ آخ أ

 َّ كٞٛخ ػٖ ٓٞحٟؼٜخ. ٝحُيحكغ ٍٝحء ٌٛح حُظؤ٣َٝ ٛللْٜ ػٖ حُ٘ز٢ ٝحُوَإٓ أّ ك

أٝ حُظل٣َق ًخٕ ٤ٗج٤ٖ حػ٤ٖ٘ أكيٛٔخ ػخ١لش حُلٔي ٟي ر٢٘ آٔخػ٤َ ٝآهَٛٔخ 

أْٜٗ ًخٗٞح ٣وخكٕٞ أٗٚ ُٞ ظَٜ ُِ٘خّ حُٞحهغ ك٤ٌٖٔ إٔ ٣ؼٍٞ ػ٤ِْٜ حُؼخٓش 

 كظظؼَٝ ػِطْٜ ٤ٓٝخىطْٜ ُِوطَ، حُِظ٤ٖ هي طٔظؼٞح ٜٓ٘ٔخ كظ٠ ح٥ٕ.

هي ر٤ّ٘خ كو٤وش ًِٔش "ح٫طوخء" أٝ "حُظوٟٞ" ُيٟ طل٤َٔ هُٞٚ طؼخ٠ُ  ٔاٚب٘ فبرمٌٕ:

"ٛيًٟ ُِٔظو٤ٖ" كوي هخٍ ك٢ ح٣٥ش حُٔخروش "ٝا٣خ١ كخٍٛزٕٞ" ٝٛ٘خ هخٍ "ٝا٣خ١ 
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كخطوٕٞ" ػْ ؿخء ك٢ ح٣٥ش حُوخىٓش ًِٔش "حُو٘ٞع" كخَُٛزش ٝحُظوٟٞ ٝحُو٘ٞع 

حُ رظٍٜٞ ػظٔش ٝؿ٬ُش ٓظخَٛ ٓوظِلش ُلو٤وش ٝحكيس كٔخ ٣طَأ حُوِذ ٖٓ ح٫ٛظِ

٠ "حَُٛزش" ٖٝٓ ٛ٘خ ٓخ ٣٘٘ؤ ك٢ هِزٚ ٖٓ حُؼـِ ٝحُظ٠َع ك٤ؼٍٞ ك٢  ّٔ أكي ٣ٔ

حُطز٤ؼش حُ٘ؼٍٞ رخُلوَ ريٍ حُـ٠٘ ٝح٩هزخص ريٍ حٌُز٣َخء ٣وخٍ ُٚ "حُو٘ٞع" 

ٌٌٝٛح ٓخ ٣ليع ٖٓ ح٫ٟطَحٍ ُِلٌٍ ػٖ هَٜ ٝؿ٠ذ ٛخكذ حُؼظٔش 

ٍٛخ ٝح٫كظَحُ ػٖ ٓوخُلش ٝحُـ٬ُش ٌٛح ٝح٫ؿظ٘خد ػٖ طؼي١ّ حُليٝى  َّ حُظ٢ ه

ً ك٢ ٌٓخٕ ٝكٌٍحً رٌَ  أكٌخٓٚ ٝآ٣خطٚ ػْ ٣زو٢ ٌٛح ح٫ٟطَحٍ ًُي حَُٔء ٓظ٤وظخ

 ٓ٘خٓزش ٣وخٍ ُٚ "حُظوٟٞ".

ً اكيحٛٔخ إٔ ٫ طـلِٞح ػٖ رط٘ظ٢  كوَس "ٝا٣خ١ كخطوٕٞ" ط٤َ٘ ا٠ُ كو٤وظ٤ٖ ٓؼخ

ػٜي١ ٣ٝؼظزَ آ٣خط٢ ٝؿ٠ز٢ ظخ٤ٖٗ ا٣خ١ ٤ٗجخً ُط٤لخً كٖٔ ٫ ٣لظَّ ٗؼٔظ٢ ٣ٝ٘وٞ 

 ِٓؼخً ٌَُٔ ؿ٠ز٢ ػظخٓٚ ك٤٘ٔخ ٣ٍِ٘ ػ٤ِٚ ك٬ ٣وّٞ أكي ُلٔخ٣ظٚ ٓوخرَ ؿ٠ز٢.

ٝأهَحٛٔخ حُظ٢ أٝؿيٛخ طوي٣ْ حُٔلؼٍٞ ػ٠ِ حُلؼَ ٢ٛٝ أٌْٗ طوخكٕٞ أٌْٗ ُٞ 

ً٘لظْ ػٖ حُٞحهغ ُؼخٍ ػ٤ٌِْ حُؼخٓش ُٝظؼَٟض ٤ٓخىطٌْ ٝآخٓظٌْ ُِوطَ 

َّ ٌٛح رلٞحثيًْ حُي٣ٞ٤ٗش ح٧هَٟ ك٬ ٫ٍٝطلؼض ٍإّٝ ر٢٘ آٔخػ٤َ ٟيًْ ُٝ ٠

ً ٓٔخ ًًَ كخ٤ُ٘ت ح١ٌُ ٣لَٟ إٔ طوخكٞٙ ٛٞ ؿ٠ز٢  ٣٘زـ٢ ٌُْ إٔ طوخكٞح ٤ٗجخ

 كبٗٚ ٫ ػخْٛ ٌُْ ػ٘ٚ ا٫ أ٢ٗ ُٞ أكززض ُل٤ٔض ٖٓ ٣ظو٢ ؿ٠ز٢ ػٖ ًَ هطَ.

 (٫ٝ42 طِزٔٞح حُلن رخُزخ١َ ٝطٌظٔٞح حُلن ٝأٗظْ طؼِٕٔٞ )

ْ حُؼٞد ٣ِزْ: ٝحٍٟ ؿٔيٙ رخُِزخّ ُٝزْ ح٧َٓ ُز ٔال رهجـٕا انذك ثبنجبطم:

ػ٤ِٚ ٣ِزٔٚ: ه٢ِ ح٧َٓ ػ٤ِٚ ٝ"ُزْٜٔ" ه٢ِ حُزؼٞ رخُؼٞ أٝ أػخٍ ح٧كي ػ٠ِ 

 ح٥هَ ٝهي ؿخء ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ: "أٝ ٣ِزٌْٔ ٤ٗؼخً".

ً ٣ٌٖٝٔ إٔ ٗؼ٢٘ رٌُي ٟٝغ حُزخ١َ  ً رآهَ هِطخ ُزْ ح٤ُ٘ت رخ٤ُ٘ت: ه٢ِ ٤ٗجخ

ؼ٤٘خٕ ك٢ أَٛ حٌُِٔش ًٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣َٗي رٜخ ٬ً ػ٠ِ حُلن ك٤ٌٖٔ ٌٛحٕ حُٔ

 حُٔؼ٤٤ٖ٘ ٝهي حٓظويّ حُوَإٓ ٌٛح ح٧ِٓٞد ك٢ ؿ٤َ ٌٛح ٖٓ ٓٞحٟؼٚ كوخٍ طؼخ٠ُ:

"ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح ُْٝ ٣ِزٔٞح ا٣ٔخْٜٗ رظِْ أُٝجي ُْٜ ح٧ٖٓ ْٝٛ ٜٓظيٕٝ" )ٍٓٞس 

 (82ح٧ٗؼخّ: 

٤ُٜٞى حرظيػٞح ك٢ ٝك٢ ح٣٥ش حُظ٢ ٗلٖ رٜيى حُزلغ ػٜ٘خ طٔض ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ ح

حُظٍٞحس ٝأىهِٞح ك٤ٜخ ٖٓ آٍحثْٜ كوِطٞح رخ١ِْٜ رخُلن ح١ٌُ أُِٗٚ هللا ٝهي هخٍ 

 حُوَإٓ ٤َ٘ٓحً ا٠ُ ٌٛح ًٔخ ٢ِ٣:
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"ك٣َٞ ٣ٌُِٖ ٣ٌظزٕٞ حٌُظخد رؤ٣ي٣ْٜ ػْ ٣وُٕٞٞ ٌٛح ٖٓ ػ٘ي هللا ٤ُ٘ظَٝح رٚ ػٔ٘خً 

 (79ٍس حُزوَس: ه٬٤ًِ ك٣َٞ ُْٜ ٓٔخ ًظزض أ٣ي٣ْٜ ٣َٝٝ ُْٜ ٓٔخ ٣ٌٔزٕٞ" )ٓٞ

كوي هخٓض ح٤ُٜٞى رٌَ ٗٞع ٖٓ حُظ٣َٜلخص ٩هلخء حُلن كؤىهِٞح ك٤ٜخ أ٤ٗخء ٖٓ 

ػ٘ي أٗلْٜٔ ًٔخ أهَؿٞح ٜٓ٘خ أ٤ٗخًء أهَٟ ٝريُّٞح رؼ٠ٜخ حُؼخُغ، ٝٛيكْٜ ٍٝحء 

ٌٛٙ حُظ٣َٜلخص ًِٜخ ًخٕ اهلخء حُلوخثن حُظ٢ ُِٗض ك٢ حُظٍٞحس ػٖ ًرق ارَح٤ْٛ، 

ٍّ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ح٥هَ، ٝرٔخ إٔ ح٤ُٜٞى ُْ ٣وزِٞح ٖٓ ٌٝٓرلٚ، ٝهزِظٚ، ٝحُظ٢ ً خٗض طي

أػٔخم هِٞرْٜ إٔ طزيٝ آ٣ش ٖٓ حُظٍٞحس طئ٣ّي حُ٘ز٢ حُوخطْ كوي كخُٝٞح اهلخء ٌٛٙ 

 حُلوخثن ًِٜخ.

٫ طٞؿي ٌِٓ٘ش ُـ٣ٞش ك٢ ٌٛٙ حُلوَس ا٫ إٔ  ٔركزًٕا انذك ٔأَزى رؼهًٌٕ:

٣َّٖٔ هي حهظِلض آٍحثْٜ ػٖ اػَحد "ٝطٌظٔٞح " حُٔل ْٕ " ك٤َٟ حُزؼٞ إٔ "ا

ٓويٍّس ٛ٘خ ك٤لٌٕٔٞ إٔ "طٌظٔٞح" ٜٓ٘ٞرش ٛ٘خ ر٤٘ٔخ حُزؼٞ ٣ؼطلٜٞٗخ ػ٠ِ 

حُٔزخم ك٤لٌٕٔٞ أٗٚ ٓـِٝٓش، ٝأٓخ ح٩ٓخّ حُلَح٢ٛ ك٤َّؿق حُؼطق ك٤وٍٞ "حُٔآٍ 

ٝحكي، كبٕ هللا طؼخ٠ُ ٜٗخْٛ ػٔخ كؼِٞٙ، كخ٢ُٜ٘ ٝحُوزَ ٓٞحء. كبْٜٗ ًٔخ ُزٔٞح 

ظٔٞح حُلن رؼي حُؼِْ رٚ، ٬ًٝٛٔخ ٓٔخ ٠ٜ٘٣ ػ٘ٚ، ًٔخ هخٍ حُلن رخُزخ١َ كٌٌُي ً

طؼخ٠ُ "٣خ أَٛ حٌُظخد ُْ طِزٕٔٞ حُلن رخُزخ١َ ٝطٌظٕٔٞ حُلن ٝأٗظْ طؼِٕٔٞ" ك٬ 

ٝؿٚ ا٠ُ حُؼيٍٝ ػٖ حُؼطق، ٝؿؼَ ح٧ٍٝ ٤ٜٗخً ٝحُؼخ٢ٗ حُز٤خٕ. كبْٜٗ ُزٔٞح حُلن 

ٖ ظخَٛ كؼِْٜ ًخٕ رخُزخ١َ ُـَٝ حٌُظٔخٕ ٝهي ٜٗٞح ك٢ حُظٍٞحس ػٖ ًُي، ٌُٝ

 ُزْ حُلن رخُزخ١َ كٜ٘خْٛ ػ٘ٚ أ٫ًٝ، ػْ ٜٗخْٛ ػٔخ ٛٞ كو٤وش أَْٓٛ".

ٍ ح٣٥خص "٫ٝ طؤًِٞح أٓٞحٌُْ رخُزخ١َ ٝطيُٞح رٜخ ا٠ُ حُلٌخّ" ٝ"٫ٝ  ّٝ ٝػ٠ِ ٌٛح ٣ؤ

ِٜخ ك٢ حُٔٞهغ حُٔ٘خٓذ ُٜخ. ّٜ  طوٞٗٞح هللا ٝحٍَُٓٞ ٝطوٞٗٞح أٓخٗخطٌْ". ٓ٘ل

ً ك٢ ٌٛٙ حٍُٔٞس كٜ٘خ ٣ظ٠ق ٖٓ حُٔلَ إٔ  ٤ٓٝؤط٢ طلو٤ن ًِٔش "حُلن" طٔخٓخ

حَُٔحى ٖٓ حُلن ٢ٛ حُلوخثن حُظ٢ طٔض َٛحكظٜخ ك٢ حُظٍٞحس ٝحُظ٢ َٛف ػٜ٘خ 

حُوَإٓ أًؼَ ٖٓ ١ً هزَ رظٜي٣وٚ ٝطؤ٤٣يٙ ُٜخ، ٌٝٛٙ حُلوخثن، ك٢ حُـخُذ، طظؼِن 

ؿزش ك٢ رآ٣خص حُ٘ز٢ حُوخطْ ًٔخ أَٗٗخ ا٤ُٜخ ٖٓ هزَ كوي ًخٕ ح٤ُٜٞى ٣َؿزٕٞ أٗي ٍ

 اهلخثٜخ ػ٠ِ حُ٘خّ.

 (43ٝأه٤ٔٞح حُِٜٞس ٝآطٞح حًُِٞس ٝحًٍؼٞح ٓغ حَُحًؼ٤ٖ )

هي كوّو٘خ ًِٔش "اهخٓش  ٔألًٕٛا انصهٕح ٔآرٕا انؼكٕح ٔاعكؼٕا يغ انغاكؼٍٛ:

 حُِٜٞس" ؿ٤يحً ك٢ حُزيح٣ش ك٬ كخؿش ا٠ُ اػخىطٚ ٛ٘خ.
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ُ٘لْ حُظ٢ ٢ٛ ًُخ ٣ًِٞ ًُٞس: ١َٜ كل٢ حُؼَر٤ش طؼ٢٘ "ٗلْ ٤ًُش" ح انؼكٕح:

ّٞ ٝحُ٘٘ٞء ٓخى٣خً كـ"ًُخ حٍُِع" طؼ٢٘ ٗ٘ؤ  ػل٤لش ػٖ ح٥ػخّ ٢ٛٝ ًٌُي طؼ٢٘ حُ٘ٔ

َّٜ حُ٘لْ ٝحُٔخٍ  ٝٗٔخ كل٢ حًُِٞس ٣ٞؿي ٬ً حُٔؼ٤٤ٖ٘؛ حُؼلش ٝحُ٘ٔٞ كبٜٗخ طط

٢ حُٔخٍ. ط٤َ٘ ا٠ُ ٌٛح حُٞحهغ آ٣خص هَآ٤ٗش طخ٤ُش: ّٔ  ٤ًِٜٔخ ًٔخ ط٘

 ًّ َّْٜٛ ٝطِ  (٤104ْٜ رٜخ" )ٍٓٞس حُظٞرش: "هٌ ٖٓ أٓٞحُْٜ ٛيهش طط

 ٝؿخء ك٢ ٟٓٞغ آهَ:

"ٝٓخ آط٤ظْ ٖٓ ٍرخ ٤َُرٞح ك٢ أٓٞحٍ حُ٘خّ ك٬ ٣َرٞح ػ٘ي هللا ٝٓخ آط٤ظْ ٖٓ ًُٞس 

 (39ط٣َيٕٝ ٝؿٚ هللا كؤُٝجي ْٛ ح٠ُٔؼلٕٞ" )ٍٓٞس حَُّٝ: 

ّْ حٓظويحّ ًِٔش حًُِٞس ك٢ حُزيح٣ش ٌُخكش أٗٞحع ح٩ٗلخم ك٢ ٓز٤َ هللا ٝأ٣ٍي  ٝهي ػ

ٜخ ٓخ أ٣ٍي رخُٜيهش ٌُٝ٘ٚ هي كيّىٛخ حُوَإٓ ٝحُلي٣غ ك٢ حُيٝحثَ حُٔليّىس ر

 ُ٪ٗلخم، حُظ٢ كَٟٜخ هللا ػ٠ِ ح٧ؿ٤٘خء ُِلوَحء ٝحُٔٔخ٤ًٖ. 

حًَُٞع طؼ٢٘ حُو٠ٞع أٓخّ أكي ٝحُظ٠َع ٝحُظٌَُ ٧ؿَ حُلوَ ٝحُزئّ  انغكٕع:

ّْ أًٍخٕ حُِٜٞس ، ٝأٓخ اٟخكش ٝحَُٔحى ٜٓ٘خ ك٢ حُوَإٓ ٛٞ حُِٜٞس ٧ٗٚ ٖٓ أٛ

ًّي ػ٤ِٜخ ُٝٞ إٔ  "ٓغ حَُحًؼ٤ٖ" ا٤ُٚ ك٢ٜ طزي١ أ٤ٔٛش حُِٜٞس ٓغ حُـٔخػش ٝطئ

ٓؼ٠٘ حُِٜٞس ٓغ حُـٔخػش ٣ٞؿي ك٢ "أه٤ٔٞح حُِٜٞس" ًٌُي ٌُٖٝ أٟٝخع 

كض ػٖ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ط٣َٜلخً أًؼَ. َّ  حُل٠ٍٞ حُوخٛش هي ٛ

ع ٓغ حَُحًؼ٤ٖ، ٝهي ّٝؿٚ حُوطخد ُيٟ أَٓ اهخٓش حُِٜٞس ٝا٣ظخء حًُِٞس ٝحًَُٞ

ا٠ُ ح٤ُٜٞى ًٔخ ٣ظ٠ق ٖٓ ٤ٓخم حُلي٣غ ٝهي أ٤َٗ رٜخ ا٠ُ هخٛظْٜ ًٔخ ا٠ُ 

ػخٓظْٜ، كوي ًخٗض ٌٛٙ ٓزخىة ًحى حُؼٜي ح١ٌُ ؿخء ًًَٙ ٖٓ هزَ، ٝحُظ٢ ؿؼِٜخ 

ح٤ُٜٞى ٍٝحء ظٍْٜٞٛ كِلض حُوَإٓ أٗظخٍ ح٤ُٜٞى ٛ٘خ ا٠ُ اك٤خء طِي حُٔزخىة ًٔخ 

زخىة ٌُٖٝ حًظل٠ ٛ٘خ رخ٩ٗخٍس ُْٝ ٣وٞ ك٢ أٗخٍ ا٠ُ أْٜٗ هي ٓلٞح طِي حُٔ

 حُظ٣َٜق ٬٤ٌُ ٣٘خه٘ٞح ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ ٌٛح ح٧َٓ.

 ٤ُٝظ٠ق ػٖ ح٤ُٜٞى أْٜٗ هي ه٠ٞح ػ٠ِ أكٌخّ حُِٜٞس ٝحًُِٞس ٝؿ٤َٛٔخ طو٣َزخً.

ٝأٓخ حُِٜٞس ك٬ ٣ٞؿي ًًَٛخ ك٢ ٛللْٜ حُزظش كظ٠ طَٟ ؿٔخػش ْٜٓ٘ إٔ ٠ٓٞٓ 

 ٖٓ ؿخء رؼيْٛ. ُْ ٣ؤَْٓٛ رٜخ ك٢ٜ ريػش حرظيػٜخ

ُٞح ٓٞهغ اٗلخهٜخ ٖٓ  ّٞ ُٝٞ أْٜٗ ُْ ٣ٌَ٘ٝح حًُِٞس ٌُٖٝ ػِٔخثْٜ ًٜٝ٘ظْٜ هي ك

حُلوَحء ٝحُٔٔخ٤ًٖ ا٠ُ أٗلْٜٔ ك٤وِٞ ًظخد ح٧كزخٍ ح١ٌُ طًٌَ ك٤ٚ كوٞم 

ّٜٞح ػَ٘  ٝٝحؿزخص حٌُٜ٘ش ٝحٌٍُ٘ٝ ٝحُوَحر٤ٖ، ٖٓ ًًَ حُلوَحء ٝحُٔٔخ٤ًٖ كوي ه

ح٫ٝ٧ى، ًٝخكش أٗٞحع حٌٍُ٘ٝ رخٌُٜ٘ش ٌٌٝٛح كوي ح٩ٗظخؽ حٍُِحػ٢، ٝكي٣ش رٌَس 
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حٓظلّن حًُِٞس حُؼِٔخء ٝحٌُٜ٘ش ري٫ً ٖٓ حُلوَحء ٝحُٔٔخ٤ًٖ كوي هخّ حُوَإٓ 

رظ٤ٟٞق كٌْ ح٣َُ٘ؼش ح٤ُٜ٩ش ك٢ حُِٜٞس ٝحًُِٞس ًِظ٤ٜٔخ ًٔخ ٫ّ ح٤ُٜٞى ػ٠ِ 

 ٓخ ظِٔٞح أٗلْٜٔ.

ََ ٠ٓٞٓ ٝهي أٟٝق حُوَإٓ ػٖ حُِٜٞس أٜٗخ أٍٝ ٓخ كَٟٚ هللا ػ ِٓ ٠ِ ح٤ُٜٞى كوي أ

 ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ رؼي حُظٞك٤ي رخُِٜٞس كوخٍ طؼخ٠ُ:

 (14"ا٢٘ٗ أٗخ هللا ٫ اُٚ ا٫ أٗخ كخػزي٢ٗ ٝأهْ حُِٜٞس ١ًٌَُ" )ٍٓٞس ١ٚ: 

 ٝهخٍ ك٢ ٟٓٞغ آهَ:

ً ٝحؿؼِٞح ر٤ٞطٌْ هزِش  آ ُوٌٞٓٔخ رَٜٔ ر٤ٞطخ ّٞ "ٝأٝك٤٘خ ا٠ُ ٠ٓٞٓ ٝأه٤ٚ إٔ طز

 (87ْ: ٝأه٤ٔٞح حُِٜٞس" )ٍٓٞس ٣ٞٗ

٣ظ٠ق ٖٓ ٌٛٙ ح٣٥خص إٔ ح٤ُٜٞى هي ؿٔؼض ِْٜٗٔ أ٫ًٝ رؤٍٝ رخُِٜٞس ٓغ 

 حُـٔخػش ٌُْٜٝ٘ هي ه٠ٞح ػ٠ِ أ٤ٔٛظٜخ ك٤ٔخ رؼي.

 ٝهي أٗخٍ ح٩ٓخّ حُلَح٢ٛ ا٠ُ أ٣َٖٓ ك٢ ٟٞء "ٝحًٍؼٞح ٓغ حَُحًؼ٤ٖ" كٜٞ ٣وٍٞ: 

ٕ "ح٧ٍٝ: ٛٞ ح٧َٓ رخًَُٞع ٝهي طًَٞٙ، ُٝػٔٞح أٗٚ ٫ ٣ـذ ػ٤ِْٜ ا٫ أ

٣ٔـيٝح َٓس ٝحكيس ك٢ حُٔ٘ش، ٝأؿخُٝح ك٢ ًُي إٔ ٠٣غ حَُؿَ ؿز٤٘ٚ ػ٠ِ 

خْٛ هللا طؼخ٠ُ ِٛذ حَُهخد. ّٔ  ؿيٍحٕ أٝ ػٔٞى هخثٔخً. ٌٝٛح ٣ز٤ّٖ ٤ًق ٓ

ٝحُؼخ٢ٗ: ٛٞ ح٧َٓ رخُِٜٞس ٓغ حُـٔخػش، ًُٝي ط٘ز٤ٚ أثٔظْٜ ػ٠ِ حُٔٔخٝحس 

أ٫ًٝ ٣ؤٗلٕٞ ػٖ رخُ٘خّ. كبٕ أٍٝ ٓخ ٣ٜيّ حُِٜٞس طَى حُـٔخػش. كخٌُزَحء 

ح٫هظ١٬ رؼخٓش حُ٘خّ ك٤ِٜٕٞ ك٢ ر٤ٞطْٜ ٝطٔو٢ ػِس ح٬ُٜس. ك٬ ٣ـظٔغ ك٢ 

حُٔٔـي ا٫ حُلوَحء، ٝٝحكي ٖٓ حٌُزَحء ُ٪ٓخٓش. ػْ رؼي ًُي طوَ حُـٔخػش ٝط٘ؼيّ. 

كخَُٔحى ربهخٓش حُِٜٞس ٛٞ ح٫ؿظٔخع ك٢ حُٔٔخؿي. ٖٝٓ ٜٛ٘خ طَٟ ٤ًق أَٓ هللا 

ّ حُـٔخػش، ك٤غ هخٍ طؼخ٠ُ: "٣خ ٣َْٓ حه٘ظ٢ َُري ٣َْٓ ػ٤ِٜخ ح٬ُّٔ رِِٝ

 (43ٝحٓـي١ ٝحًٍؼ٢ ٓغ حَُحًؼ٤ٖ" )ٍٓٞس آٍ ػَٔحٕ: 

 (44أ طؤَٕٓٝ حُ٘خّ رخُزَ ٝطٕ٘ٔٞ أٗلٌْٔ ٝأٗظْ طظِٕٞ حٌُظخد أ ك٬ طؼوِٕٞ )

َّ أِٛٚ رخُؼَر٤ش ا٣لخء حُؼٜي ٝحُلن كظلَع ٓ٘ٚ ٓخ ٣ٌٕٞ ا٣لخء ُِلوٞم  انجّغ: حُز

ػش َُِد ٝح٧ر٣ٖٞ، ٝحُٔٞحٓخس رخُ٘خّ. ٖٝٓ ٌٛٙ حُـٜش ٛخٍ ح٤ِٛ٧ش ٖٓ حُطخ

ً َُِد طؼخ٠ُ، ػْ ٛٞ ا٣لخء  رٔؼ٠٘ ح٩كٔخٕ، ٝحٗظَٔ حُو٤َحص، ٝٛخٍ ٝٛلخ

َّ رخ٤ٔ٤ُٖ. ٖٝٓ ٌٛٙ حُـٜش  ُِلوٞم حُ٘خٗجش رخ٫هظ٤خٍ ٖٓ حُؼٜٞى ٝح٣٧ٔخٕ. ٝٓ٘ٚ ر

ً ُِؼيٍ. كخُزَ ه٬ف ح٩ػْ، ٝحُؼوٞم، ٝحُـيٍ، ٝحُظِ سُ: ػِْ ٛخٍ ٠ٓخ٤ٛخ َّ ْ. ٝر

َّ رخُؤْ: أٝكخٙ. ٝؿخء  َّ رٞحُيٙ: ٓط٤غ ُٚ. ٝر : ٝٛق ٓ٘ٚ. ٛٞ ر ٍّ َّ ٝحُزخ ُٚ. ٝحُز



 

 

 يجهخ انُٓض

 17 

ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ك٢ ٝٛق ٣ل٠٤ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ "ًٝخٕ طو٤خً ٝرَحً رٞحُي٣ٚ ُْٝ ٣ٌٖ 

( ٝهخٍ طؼخ٠ُ "ُٖ ط٘خُٞح حُزَ كظ٠ ط٘لوٞح ٓٔخ 14ؿزخٍحً ػ٤ٜخً" )ٍٓٞس ٣َْٓ: 

َّ 92ػَٔحٕ: طلزٕٞ" )ٍٓٞس آٍ  ً ك٢ ٝٛق حَُد طؼخ٠ُ "اٗٚ ٛٞ حُز ( ٝأ٠٣خ

( ٝهخٍ ًٌُي "ٝطؼخٝٗٞح ػ٠ِ حُزَ ٝحُظوٟٞ ٫ٝ 28حَُك٤ْ" )ٍٓٞس حُطٍٞ: 

( كظَٜ ٖٓ ٌٛح حُظل٤َٜ إٔ ُِزَ 2طؼخٝٗٞح ػ٠ِ ح٩ػْ ٝحُؼيٕٝ" )ٍٓٞس حُٔخثيس: 

ّّ ٣٘ظَٔ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُو٤َحص ًٔخ ُٚ ٝؿٚ هخٙ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ  ٝؿ٤ٜٖ: أكيٛٔخ ػخ

 ح٣٩لخء رخُلوٞم ٝحُٞحؿزخص.

ه١ٞذ ك٢ ٌٛٙ ح٣٥ش ػِٔخء ح٤ُٜٞى ٝأثٔظْٜ ٣ٝئ٣يٛخ ٓخ هِ٘خ حُـِء حُٜ٘خث٢ ٌُٜٙ 

ح٣٥ش "ٝأٗظْ طظِٕٞ حٌُظخد" ٝهي ه٤َ رظٞؿ٤ٚ حُوطخد ا٠ُ ٌٛٙ حُؼِٔخء ٝح٧ثٔش أٌْٗ 

طـزَٕٝ حُؼخٓش ػ٠ِ أىحء حُلوٞم ٝحُٞحؿزخص ٌٌُْٝ٘ طـِٜٕٞ أٗلٌْٔ ُيٟ ٌٛح 

ٟٞح أٓٞحُْٜ ا٤ٌُْ ٌٌُْٝ٘ ٫ طِظلظٕٞ ا٠ُ ٓخ ح٧َٓ كؤ ّٞ ٗظْ طٜ٘لٕٞ حُ٘خّ إٔ ٣ل

٣ـذ ػ٤ٌِْ ٖٓ كوٞم حُلوَحء ٝحُٔٔخ٤ًٖ رَ ٝطؤًِٕٞ ٓخ هي ىكؼٞٙ ا٤ٌُْ ٖٓ 

ح٧ٓٞحٍ ٝهي أؿزَطْ حُ٘خّ ػ٠ِ إٔ ٣ط٤ؼًْٞ كظ٠ أٛزلظْ أٍرخرخً ُْٜ ٖٓ ىٕٝ هللا 

٤ّٟؼظْ حُي٣ٖ ًِٚ رؼيٓخ ٤ّٟؼظْ رَ أٗظْ أكَحٍ طٔخٓخً ػٖ ١خػش هللا ٝػزخىطٚ ٝهي 

حُِٜٞس ٝحًُِٞس. ٝهي أٗخٍ ا٠ُ ٌٛٙ حُلخُش ح٤ُٔجش ح٤ُٔٔق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ رٌِٔخص 

 ر٤ِـش ُِـخ٣ش كٜٞ ٣وٍٞ:

ِٕٞ حُ٘خّ أكٔخ٫ً ٗخهش  ّٔ "كوخٍ ٝأٗظْ أ٠٣خً ٣خ ػِٔخء حُ٘خّٓٞ! ح٣َُٞ ٌُْ كبٌْٗ طل

ّٕٔٞ ح٧كٔخٍ ربكيٟ أٛخرؼٌْ". حُلَٔ ٝأٗظْ ٫ طٔ
1
 

 ٌّ  َٝح ًْ ٖٓ ط٘خرٚ ر٤ٖ ًِٔخص ح٩ٗـ٤َ ٌٛٙ ًِٝٔخص حُوَإٓ حًٌٍُٔٞس أػ٬ٙ.طل

أ١ أٗظْ ػِٔخء حُي٣ٖ ٝح٣َُ٘ؼش ٝطؼَكٕٞ إٔ ٝحؿزخص  ٔأَزى رزهٌٕ انكزبة:

 ح٣َُ٘ؼش ػ٤ٌِْ أًؼَ ٖٓ ؿ٤ًَْ ٖٓ حُ٘خّ ػو٬ً ٝٗو٬ً ػ٠ِ حُٔٞحء.

 (45ٝحٓظؼ٤٘ٞح رخُٜزَ ٝحُِٜٞس ٝاٜٗخ ٌُز٤َس ا٫ ػ٠ِ حُوخٗؼ٤ٖ )

هي هٔ٘خ رظلو٤ن ًِٔش "حُِٜٞس" ُيٟ طل٤َٔ ح٣٥ش حُؼخُؼش ٍُٔٞس حُزوَس ٝػ٠ِ ٌٛح 

 كٌ٘ظل٢ ٛ٘خ رظلو٤ن ًِٔش "حُٜزَ".

حُٜزَ طؼ٢٘ حُٔ٘غ أ١ ٓ٘غ حُ٘لْ ػٖ ح٫ٟطَحٍ ٝح٤ُؤّ ٤ٟٝن حٌٍُع ٝحٓظوخٓظٜخ 

ػ٠ِ ٓٞهلٚ ٝهي حهظخٍ ٌٛح حُٞحهغ ٍٛٞس أ٠ًُ ٝأ٠ٔٓ ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ أ١ حُوَإٓ 

٢ رٌُي ػخٓشً حٓظوخٓش حُؼزي ػ٠ِ ٤ٓؼخم هللا رٌَ ١ٔؤ٤ٗ٘ش حُوِذ ٣ٝئٖٓ رؼٜٞىٙ ٫ٝ ٣ؼ٘

 ٣ؼزؤ ٤ٗجخً رٔخ ٣ؼَهَ ًحى حُٔز٤َ ٖٓ حُٔ٘خًَ ٝحُٜٔخثذ.
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٣َٟ حُ٘خّ ػخٓش إٔ حُٜزَ طؼ٢٘ حُؼـِ ٝح٫ٓظٌخٗش ٌُٖٝ ٬ًّ حُؼَد 

١ ح٩ٓخّ ك٢ ٝحٓظويحٓخص حُوَإٓ ٣ؤر٤خٕ ٌٛح حُٔؼ٠٘، ٣لّ٘ي ٌٛح حَُأ١ حُؼخّ أٓظخً

 طل٤َٔٙ ٍُٔٞس ٝحُؼَٜ ك٢ ٟٞء ٬ًّ حُؼَد كٜٞ ٣وٍٞ:

"حُٜزَ ػ٘ي حُؼَد ٤ُْ ٖٓ حُظٌَُ ك٢ ٤ٗت، ًٔخ ٣ٜزَ ح٠ُٔطٜي حُؼخؿِ، رَ ٛٞ 

 أَٛ حُوٞس ٝحُؼِّ. ًٝؼَ ك٢ ٬ًّ حُؼَد حٓظؼٔخُٚ رٌٜح حُٔؼ٠٘. هخٍ كخطْ حُطخث٢:

 ٛخ٣ٌٕٞ ٛيٍٝ حَُٔ٘ك٢ ؿٍٔٞ ٝؿٔـــَس ٓٞص ٤ُْ ك٤ٜخ ٛٞحىس

 رؤٓــــــــ٤خك٘خ كظ٠ ٣زٞم ٓؼ٤َٛخ ٛزَٗخ ُٚ ك٢ ٌٜٜٗخ ٜٝٓــخرٜخ

 ٝهخٍ ح٧ٛزؾ:

 ٝحُٜخر٣َٖ ػ٠ِ حٌُٔخٍٙ ٣خ حرٖ حُـلخؿلش حُٔيحٍٙ

 ٝهخٍ ٤َُٛ رٖ أر٢ ٠ِٔٓ:

 ٌٍ ك٢ ٓٞح١ٖ ُٞ ًخٗٞح رٜخ ٓجٔٞح هٞى حُـ٤خى ٝاٜٛخٍ حُِٔٞى ْٝٛزـ

 ٌٝٛح ًؼ٤َ.

 خٍ طؼخ٠ُ:ٝك٢ حُوَإٓ ر٤ّٖ ٓؼ٠٘ حُٜزَ، ك٤غ ه

حء ٝك٤ٖ حُزؤّ" )ٍٓٞس حُزوَس:  َّ  (177"ٝحُٜخر٣َٖ ك٢ حُزؤٓخء ٝح٠ُ

كًٌَ ٖٓ ٓٞح١ٖ حُٜزَ: حُلوَ، ٝحَُٔٝ، ٝحُلَد. ًُٝي أٍٛٞ حُ٘يحثي"
1
. 

كٔخ أَٓ ر٘ٞ آَحث٤َ ٖٓ ح٧ٍٓٞ ٩ك٤خء ٤ٓؼخم هللا ك٢ ح٣٥خص حُٔخُلش أٝ ٓخ ٓ٘ؼٞح 

ٍُ ٜٓ٘خ ٗخم ُِـخ٣ش ػِ ٛخ أٝ حُلٌ ٍُ ٍّ ػ٠ِ حُٞٛلش ػٜ٘خ ه٤خ ٠ حُ٘لْ ٌُُٝي كوي ى

َّٔ ٌٛٙ حُٜؼٞرش ٢ٛٝ ط٘ظَٔ ػ٠ِ ؿِث٢ حُٜزَ ٝحُِٜٞس  حُظ٢ ربٌٓخٜٗخ إٔ ط٤

ٝرخهظ٤خٍ ٣ٌٖٛ ح٣َٓ٧ٖ ٣َٜٔ ُِ٘لْ حُٜؼٞى ا٠ُ طِي حَُكؼش كخُٜزَ ٣ظؼِن 

رخ٧ه٬م ٝحُٔؼخ٬ٓص ر٤٘ٔخ حُِٜٞس طظؼِن رخُؼزخىحص كبٕ ُْ ٣ٔظِي ح٩ٗٔخٕ ٓـ٤ش 

٠ حُلن ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُٔ٘خًَ ٝحُٜؼٞرخص كٜٞ ٫ ٣ويٍ ػ٠ِ ح٫ٓظوخٓش ػِ

اطٔخّ ػَٔ هط٤َ ٓخ ك٢ حُؼخُْ. ٌُٖٝ ٓـ٤ش ح٫ٓظوخٓش ػ٠ِ ٓٞهق ٛل٤ق ٟي 

حُٔ٘خًَ ٝحُٜؼٞرخص ٫ طُٞي ك٢ حَُٔء رُٜٔٞش رَ ٢ٛ طظطِذ ؿٜيحً ؿ٤ٜيحً رَ 

 ؿٜخىحً ًز٤َحً أرَُ ٓظخَٛٙ حُِٜٞس كبٕ ػِّ حَُٔء ػ٠ِ ح٤َُٔ ػ٠ِ ٣َ١وش

ٛل٤لش ػْ ٣ويّّ هطٞطٚ ػ٤ِٜخ رـخٗذ ٓٞحِٛش حًٌَُ َُرٚ طؼخ٠ُ ٝح٫ٓظؼخٗش ٓ٘ٚ 

طؼخ٠ُ )ٝأكٖٔ ٍٛٞس ٬ُٓظؼخٗش ٢ٛ حُِٜٞس( كظِىحى ػ٣ِٔظٚ أٟؼخكخً ٠ٓخػلش 

٫ٝ طويٍ كخُش ٛؼزش ٛؼزش ُِـخ٣ش ػ٠ِ إٔ طٍُِِ هي٤ٓٚ حُؼخرظظ٤ٖ ٝإ ًخىص 
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٤ٓظٜخ كظُٞػٚ ػ٬هظٚ ٓغ هيٓخٙ ط٫ِٕ ػٖ ٓٞهؼٜٔخ ٗظَحً ُيهش ح٧ٟٝخع ٝكٔخ

 هللا، حُظ٢ هخٓض ػ٠ِ أٝحَٛ حُِٜٞس.

كوي ريح ٖٓ ٌٛح حُظل٤َٜ إٔ ح٧َٓ رخُٜزَ هي ٛيٍ ٧ٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ُوّٞ إٔ ٣ؼزض 

ػ٠ِ ٤ٓؼخم هللا ٓخ ُْ ٣ِي ك٤ٚ هٞس حُٜزَ ٝأٓخ حُِٜٞس كوي أَٓ رٜخ ٧ٜٗخ ٢ٛ 

٣ش حٌُٔخٍ، ٝرٔخ أٗ٘خ ح٤ُِٓٞش ح٤ٛ٧ِش ُوِن حُٜزَ ك٤ٚ، ٝط٤ٔ٘ظٚ، ٝطز٤ِـٚ ا٠ُ ؿخ

َّٜ ٌٛٙ حُو٤٠ش ُيٟ حُظل٤ٌَ ػ٠ِ ٌٛٙ ح٣٥خص كٌ٘ظل٢ ٛ٘خ رخ٩ٗخٍس كلٔذ.  ٗل

ٝهي أٗخٍ ح٧ٓظخً ح٩ٓخّ ا٠ُ ؿخٗذ آهَ ٖٓ ٌٛح ح٧َٓ ُٝٞ أٗ٘خ ُْ ٗوظَ ًحى 

 حُـخٗذ ٌُٝ٘ٚ ُط٤ق ُِـخ٣ش ٟٝٓ٘ٞلٚ ك٤ٔخ رؼي.

حُلوَس ٛٞ ٓخ ٛٞ  أٍٝ ٓئحٍ ٣زيٝ ك٢ ٌٛٙ ٔآَب نكجٛغح اال ػهٗ انشبشؼٍٛ:

حَُٔؿغ ٤ٔ٠َُِ "ٛخ" ك٢ "اٜٗخ"؟ ك٤َٟ ٓـخٛي أٗٚ حُِٜٞس ٝهي ٍّؿق ٌٛح حُوٍٞ 

ح٩ٓخّ حرٖ ؿ٣ََ ٝٓؼ٠٘ ًُي إٔ حُِٜٞس ٌُز٤َس ػ٠ِ حُ٘لْ ك٬ ٣ٌخى ٣لِٜٔخ ا٫ 

 ٖٓ هِزٚ ٤ِٓت رظوٟٞ هللا ٝٛٞ ٣و٘غ هلل ىحثٔخً ٓوخكش حُلٔخد ك٢ ح٤ُّٞ ح٥هَ.

حَُٔؿغ ٛٞ أٗٚ حُٜيٟ ٝحُٜ٘ق ح١ٌُ ؿخء ًًَٙ ك٢  ٝحُوٍٞ حُؼخ٢ٗ ك٢ طؼ٤٤ٖ

 حُـِٔش حُٔخُلش.

ٍّ ػ٠ِ ًُي ري٫ثَ ػي٣يس كٜٞ ٣َٟ أٗٚ هي  ٝأٓظخًٗخ ح٩ٓخّ ٣َٟ ٍأ١ ٓـخٛي ٝحٓظي

 َٛف حُ٘ظَ ٛ٘خ ػٖ حُٜزَ ٝحػظزَص حُِٜٞس ٗخهش ػ٠ِ حُ٘لْ ُٞؿٞٙ ػ٬ػش طخ٤ُش:

ً أٟٝق ٓٔخ ٣لظخؽ ا٠ُ ط٤ٟٞق ٣ِٓي ٝػ٠ِ ٌٛح كِْ  أُٜٝخ إٔ ًٕٞ حُٜزَ ٗخهخ

طْٔ حُلخؿش ا٠ُ ًًَٙ ٝٛٞ ٣ٔظيٍ ػ٠ِ ًُي روُٞٚ طؼخ٠ُ "ٝحٓظؼ٤٘ٞح رخُٜزَ 

( كًٌَ ك٤ٜخ إٔ هللا ٓغ 153ٝحُِٜٞس إ هللا ٓغ حُٜز٣َٖ" )ٍٓٞس حُزوَس: 

حُٜخر٣َٖ كِْ ٣وَ إ هللا ٓغ ح٤ُِٜٖٔ ٌٝٛح ٧ٕ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُظوَد ٖٓ هللا 

ًًَٛخ ٌٌٝٛح كِْ ٣ًٌَ حُٜزَ ٧ٕ ًٞٗٚ ٗخهخً ك٤ٖ حُِٜٞس أٟٝق ٓٔخ ٣لظخؽ ا٠ُ 

 ًخٕ ٝحٟلخً ُِـخ٣ش كًٌَ حُِٜٞس كو٢.

ٝػخ٤ٜٗخ: إٔ حُٜزَ ٓٔخ ٣٘ظ١َ ك٢ حُِٜٞس كِٖ ٣و٤ْ حُِٜٞس ا٫ ٖٓ ٣ظٜق 

ً أٓخٓي ٌٛٙ حُو٤ٜٛٞش ُِِٜٞس كظـي أٗٚ ُْ ه٤َ  ٌَّ حُِٜٞس ٝحٟؼخ رخُٜزَ كظل

ي حط٠ق ر٘لٔٚ أ١ ٫ ري إٔ حُِٜٞس ًز٤َس ٝٛؼزش كٌؤٕ ؿخٗزٜخ ُِٜؼٞرش ه

٩هخٓظٜخ ٖٓ حُٜزَ ح١ٌُ ٛٞ ًز٤َ ٝٗخم كٌٜح حُوٍٞ هي أؿ٠٘ حُوخثَ ػٖ 

 حَُٜحكش ػٖ حُٜزَ.
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ً ٝحٟق كخ٧َٓ رٚ ٓزَُحً ؿخٗزٚ حُٜؼذ  ٝػخُؼٜخ: أٗٚ رٔخ إٔ ًٕٞ حُٜزَ ٗخهخ

٣ٌٖٔ إٔ ٣ظؼَٔ ػ٠ِ حُٔوخ١ذ كِْ ٣َ٘ ا٠ُ ٛؼٞرظٚ كخًظل٠ رًٌَ ٛؼٞرش 

 ِٜش ُِـخ٣ش.حُِٜٞس حُظ٢ طزيٝ ٓ

ش ٣٦ُش  ّٔ ُٝٞ إٔ ٌٛٙ حٌُ٘ض ُط٤لش ُِـخ٣ش ٢ٛٝ طٌ٘ق ػٖ رؼٞ حُـٞحٗذ حُٜٔ

حُظ٢ ٗلٖ رٜيى حُزلغ ػٜ٘خ ٢ٌُ٘ٝ أ٤َٓ ا٠ُ حُوٍٞ حُؼخ٢ٗ أ١ َٓؿغ "ٛخ" ك٢ 

"اٜٗخ" ٢ٛ ٤ٜٗلش ح٫ٓظؼخٗش رخُٜزَ ٝحُِٜٞس، حُظ٢ ٍٝىص ك٢ حُلوَس حُٔخُلش 

ّ حُؼَد ٝحُوَإٓ ح٣ٌَُْ ًحطٚ. ًٌَٗ ٝٛ٘خى أٓؼِش ًؼ٤َس ٌُٜح ح٧ِٓٞد ك٢ ٬ً

 ١َكخً ٜٓ٘خ آهٌحً ٖٓ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ كوخٍ طؼخ٠ُ:

"ٝهخٍ ح٣ٌُٖ أٝطٞح حُؼِْ ٣ٌِْٝ ػٞحد هللا ه٤َ ُٖٔ آٖٓ ٝػَٔ ٛخُلخً ٫ٝ ٣ِوّخٛخ 

 (80ا٫ حُٜخرَٕٝ" )ٍٓٞس حُوٜٚ: 

 ٝهخٍ ك٢ ٟٓٞغ آهَ:

ح ح١ٌُ ر٤٘ي ٝر٤٘ٚ ػيحٝس "٫ٝ طٔظ١ٞ حُلٔ٘ش ٫ٝ ح٤ُٔجش حىكغ رخُظ٢ ٢ٛ أكٖٔ كبً

ًؤٗٚ ٢ُٝ ك٤ْٔ. ٝٓخ ٣ِوّخٛخ ا٫ ح٣ٌُٖ ٛزَٝح ٝٓخ ٣ِوّخٛخ ا٫ ًٝ كع ػظ٤ْ" )ٍٓٞس 

 (35-34كْ حُٔـيس: 

٣وٍٞ حُؼ٬ٓش حرٖ ًؼ٤َ ٍكٔٚ هللا ك٢ طل٤َٔ ح٣٥ش حًٌٍُٔٞس أػ٬ٙ: "أ١ ٝٓخ ٣ِو٠ 

 ٝ كع ػظ٤ْ".ٌٛٙ ح٤ُٛٞش ا٫ ح٣ٌُٖ ٛزَٝح ٝٓخ ٣ِوخٛخ أ١ ٣ئطخٛخ ٣ِٜٜٝٔخ ا٫ ً

ٝحُلخثيس ٍٝحء حهظ٤خٍ ٌٛح حُوٍٞ إٔ ح٤ٔ٠َُ "ٛخ" ٫ ٣ظؼِن رخُِٜٞس كلٔذ رَ 

٣ظؼِن رخُٜزَ ٝحُِٜٞس ٤ًِٜٔخ ٝٛٞ ٓٞحكن ُوٞحػي حُِـش حُؼَر٤ش ًٔخ ٛٞ ٓٞحكن 

ُٔخ ٛٞ حُٞحهغ ًُٝي ٧ٕ ٬ً ح٣َٓ٧ٖ ٗخم ػ٠ِ حُ٘لْ. أٓخ حُٜزَ ك٬ ٣وظِق 

أ٠٣خً طٜزق ٗخهش اًح ١ِزض ٓ٘خ حُيٝحّ ٍٝػخ٣ش  حػ٘خٕ ك٢ ًٞٗٚ ٗخهخً ٌُٖٝ حُِٜٞس

كّن ُٜخ. ُٝ  حُٞهض ك٬ ٣ٌخى ٣ئى١ّ كوٜخ ا٫ ٖٓ 

"ًز٤َس" ٛ٘خ طؼ٢٘ ػو٤ِش ٝٗخهش ٝك٢ ٗلْ حُٔؼ٠٘ حٓظويٓض ٌٛٙ حٌُِٔش  نكجٛغح:

ك٢ ؿ٤َ ٌٛح ٖٓ ٓٞحٟغ حُوَإٓ كوخٍ طؼخ٠ُ: "ٝإ ًخٗض ٌُز٤َس ا٫ ػ٠ِ ح٣ٌُٖ 

( ٝأ٠٣خً هخٍ "ٝإ ًزَ ػ٤ِي اػَحْٟٜ" )ٍٓٞس 143ٛيٟ هللا" )ٍٓٞس حُزوَس: 

 (.35ح٧ٗؼخّ: 

حُو٘ٞع أِٜٛخ ح٫ٓظٌخٗش ٝحُٜـخٍس ٝحُظٌَُ ك٢ٜ طٔظويّ  اال ػهٗ انشبشؼٍٛ:

 ُِٜٞص ح٠ُج٤َ ًٌُي ًٔخ ٢ٛ طٔظويّ ُِزَٜ حُوخكٞ ُٝٔ٘خّ ح٩رَ ح٣َُِٜ.

ٌٙ كخ٤ُٜ٘لش حُظ٢ ّٝؿٜض ٖٓ هزَ ٬ُٓظوخٓش ػ٠ِ ٤ٓؼخم هللا ه٤َ ػٜ٘خ إٔ ٛ

حُط٣َوش ٤ُٔض رِٜٔش ا٫ ُٖٔ ٣ظٜق رخُو٘ٞع ٝحُظوٟٞ ٝحُوِٞ ػٖ حٌُز٣َخء 
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ٝحُؼيٝحٕ ٝهِزٚ ٤ِٓت رخُٔوخكش ٖٓ طٍٜٞ حُلٔخد أٓخّ هللا طؼخ٠ُ كِٖ ٣ٌِٜٔخ ٖٓ 

٣وِٞ هِزٚ ٖٓ طوٟٞ هللا ٝٛٞ ٓخه٢ ك٢ حٌُز٣َخء ح٤٘١ُٞش ٝحُ٘ٔز٤ش، ٝٛٞ ؿخٍم ك٢ 

 ظل٤ٌَ ػ٠ِ ح٥هَس.طو٤ِي ٤ٓخىطٚ ري٫ً ٖٓ حطٜخُٚ رخهلل ٝحُ

كخُو٘ٞع ٣ز٠٘ ػ٤ِٚ حُٜزَ ٝحُِٜٞس ٓؼخً كخَُٔحى رخُٜزَ ٛ٘خ، ًٔخ أِٓل٘خ حُوٍٞ، 

ح٫ٓظوخٓش ػ٠ِ ٤ٓؼخم هللا ٍؿْ ًَ ٗٞع ٖٓ ح٤ُٜٔزش ٝح٧ًٟ ٝحُِّٞ ٫ٝ ٣لؼَ ٌٛح 

 ا٫ ٖٓ هزِٚ ٤ِٓت ر٤ٜزش هللا ٝػظٔظٚ حُِظ٤ٖ ٣ؼظزَ ًَ ٤ٜٓزش ًُٝش إٔٛٞ ٜٓ٘ٔخ.

ٖ ُٚ ػِْ رخُ٘ٔزش ػٖ حُِٜٞس أٜٗخ طز٠٘ ػ٠ِ حُو٘ٞع ٝحُو٠ٞع ًٌٝح ٣ظ٠ق ٌَُ ٓ

 كوي طْ ط٤ٟٞق ٌٛح حُٞحهغ ك٢ ؿ٤َ ٟٓٞغ ٖٓ حُوَإٓ، هخٍ طؼخ٠ُ ٓؼ٬ً:

 (1"هي أكِق حُٔئٕٓ٘ٞ ح٣ٌُٖ ْٛ ػٖ ِٛٞطْٜ هخٗؼٕٞ" )ٍٓٞس حُٔئٕٓ٘ٞ: 

 ٝهخٍ ك٢ ٟٓٞغ آهَ:

 (90خء: "٣ٝيػٞٗ٘خ ٍؿزخً ٍٝٛزخً ًٝخٗٞح ُ٘خ هخٗؼ٤ٖ" )ٍٓٞس ح٧ٗز٤

 (46ح٣ٌُٖ ٣ظٕ٘ٞ أْٜٗ ٬ٓهٞح ٍرْٜ ٝأْٜٗ ا٤ُٚ ٍحؿؼٕٞ )

ٓخ ٣ي٢ُ رٚ حَُٔء ػٖ ٤ٗت ٖٓ ٍأ١ ٣وخٍ ُٚ حُظٖ ٝرٔخ إٔ ٓؼَ ٌٛٙ ح٥ٍحء طلَّ 

ح٤ُو٤ٖ كؤٗزٜض ًِٔش "حُظٖ" رـ"حُ٘ي" كوي حٓظويٓض ٌٛٙ حٌُِٔش ٌُٜح حُٔؼ٠٘ 

 ر٬ٌّ حُؼَد ٝحُوَإٓ ح٣ٌَُْ. هخٍ ١َكش:

ٍّ ٠ُٞٓ حَُٔء كٜٞ ٤ًَُ رخُظٖ أٗٚٝأػِْ ػِٔخً ٤ُْ   اًح ً

ً ٝٓخ ٗلٖ رٔٔظ٤و٤ٖ٘" )ٍٓٞس  ّٖ ا٫ ظ٘خ ًٌٝح ؿخء ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ: "إ ٗظ

 (32حُـخػ٤ش: 

ٌُٖٝ حَُأ١ ح١ٌُ ٣ي٢ُ رٚ حَُٔء ػٖ ٤ٗت ُْ ٣َٙ ٫ ٣ِِّ إٔ ٣ٌٕٞ ًٌٓ٘ٞخً ك٤ٚ 

ُي كخٓظويحّ كَرٔخ ٌٛح حَُأ١ ٣ز٠٘ ػ٠ِ ح٤ُو٤ٖ ٌُٖٝ ًِٔش "حُظٖ" طٔظويّ ُٜخ ًٌ

"حُظٖ" ٌٛح ٣َػ٠ ك٤ٚ ٓؼ٘خٛخ حُؼخّ ك٬ ٣ٌٖٔ ك٤ٚ ٓؼ٠٘ "حُ٘ي" كوخٍ ح٧ّٝ رٖ 

 كـَ: 

 ًخٕ هي ٍأٟ ٝهي ٓٔؼـــــخ ح٧ُٔؼ٢ ح١ٌُ ٣ظٖ ري حُظٖ

 ٝهخٍ ى٣ٍي رٖ حُٜٔش:

 َٓحطْٜ ك٢ حُلخ٢ٍٓ حُٔٔــَى كوِض ُْٜ ظ٘ٞح رؤُل٢ ٓيؿؾ

رؼي حُٔٞص ٝرِوخثْٜ ٍرّْٜ كْٜ  ٌٝٛٙ ٛلش ُحثيس ُِوخٗؼ٤ٖ أْٜٗ ٣ئٕٓ٘ٞ رخُزؼغ

 ٤ُٔٞح رـخك٤ِٖ ػٖ ح٥هَس.
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ٌٝٛح حُوٍٞ ػٖ حُوخٗؼ٤ٖ ٣ٌ٘ق ػٖ رخ١ْٜ٘ ك٤ظ٠ق ٖٓ ٌٛح أٗٔخ ٣طَأْٛ ٖٓ 

حُؼـِ ٝح٫ٓظٌخٗش ٝحُظ٠َع ٝحُو٘ٞع ك٢ٜ ٧ؿَ إٔ هِٞرْٜ ٤ِٓجش رٔوخكش ح٥هَس 

 ٝحُلٔخد أٓخّ هللا طؼخ٠ُ.

ػٖ رخ١ٖ حُوخٗؼ٤ٖ إٔ ٌٛٙ حٌُِٔش طٌل٢ ٝٓٔخ ٣ل٤ي حٓظويحّ ًِٔش "حُظٖ" ُِظؼز٤َ 

ىحُش ػ٠ِ حُظوٞف ٝحُظٖ حُـخُذ ٝح٤ُو٤ٖ حُوطؼ٢، ٝأَٓ ح٥هَس أَٓ ٫ ٣ِِّ إٔ 

٣ٔظؼيّ ُٚ حَُٔء اًح كَٜ ُٚ ح٤ُو٤ٖ رَ طوٞكٚ ٝظ٘ٚ ٣ٌل٤خٕ حٓظؼيحى حَُٔء ُٚ 

ٝٓؼِٚ ٓؼَ حُٔي حُؼظ٤ْ ح١ٌُ اًح حٜٗخٍ أٌٖٓ ؿَم حُٔي٣٘ش ًِٜخ ٝٛٞ ٫ ٣ِلض 

ٗخ اًح ؿؼِض ح٤ُٔخٙ ه٬ًِ ك٢ ؿيٍحٗٚ رَ ٗظَحً ُؼخهزش ح٤ٜٗخٍٙ ح٤ُٔجش ٣ٜظْ أٗظخٍ

حُ٘خّ ر٤ٜخٗظٚ ك٤٘ٔخ ٣ظَٜ ٜٓٞٗخً طٔخٓخً كبًح طللّع حُ٘خّ ٌٛح حُويٍ ُوطَ طخكٚ 

ُِـخ٣ش ك٤ٌق ٣ٔٞؽ ُٚ إٔ ٫ ٣٘ؼَ ٫ٝ ٣ظللع ُِل٤خس رؼي حُٔٞص ٦ُٝهَس حُظ٢ 

٣خطٚ َٝٗحثطٚ ٫ٝ ٣٘ؼَ رخ٫ٓظؼيحى ُٜخ طظؼِن رل٤خس أري٣ش، ًؤٗٚ ٣ـلَ ػٖ ًخكش آ

 ٓخ ُْ ٣ظ٤وٜ٘خ طٔخٓخً.

 إ ٌٛٙ حُلوَس ط٤َ٘ ا٠ُ ح٣َٓ٧ٖ ُِظٞك٤ي ٝحُظل٣ٞٞ ٝٛٔخ: ٔأَٓى انّٛ عاجؼٌٕ:

َّ ٝكيٙ كٜٞ ح١ٌُ  كؼٖ حُظٞك٤ي أْٜٗ ٣ٞهٕ٘ٞ إٔ ًخكش حُو٠خ٣خ طويّّ أٓخّ هللا ؿ

ُؼيٍ ٝح٩ٜٗخف ك٬ ٣ئػَ ٣ـ١ِ حَُٔء أٝ ٣ؼخهزٚ ٝٓخ ٣لٌْ ٣ّٞ ًحى ٣لٌْ رظٔخّ ح

ك٢ كٌٔٚ ٍؿَ ؿ٤َٙ أٝ ٣ؼْٜ ػٖ ؿ٠زٚ. ٣زيٝ ٌٛح حُٔلّٜٞ رظوي٣ْ "ا٤ُٚ" 

ٝأك٤َ ا٠ُ حُظٞك٤ي ٛ٘خ ُٔـَى أٗٚ ُٞ ًخٕ ك٢ حُوِذ ٤ٗت ٖٓ ٗٞرش حَُ٘ى كظزو٠ 

ً ٖٓ حُل٣ٞ٤ش كبٕ حَُٔ٘ى ٣ؼظوي إٔ هللا ٫ ٣ؼٌّد ًحى  ً كخٍؿخ ػو٤يس ُوخء هللا ٤ٗجخ

ٚ ٝإ كؼَ ًُي كًَ٘خإٙ ٣ؼٜٕٔٞ حُٔـَّ رظ٤ٛٞظْٜ حَُٔء ٍػخ٣ش ًَُ٘خث

 ٝٗلخػظْٜ.

ٝأٓخ ؿخٗذ حُظل٣ٞٞ كٜٞ إٔ حُؼَحه٤َ ٝحُٜٔخثذ حُظ٢ ٣ؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ حُٔٔظو٤ٕٔٞ 

ػ٠ِ ٤ٓؼخم هللا ُِؼزخىس، ٣وزِٜٞٗخ رٌَ ٍَٓٝ ٍٝؿزش ًُٝي كبْٜٗ ٣ئٕٓ٘ٞ رؤٕ ح١ٌُ 

ٚ ٝاًح ٜٗذ ٣ٜزَٕٝ ك٢ ٓز٤ِٚ ػ٠ِ ٌٛٙ حُٜٔخثذ ًِٜخ ٣ويّٕٓٞ ًَ هطٞس ا٤ُ

 ٨ُػ٤ٖ ٖٓ ٣طِزٞٗٚ ك٬ ٣ؼزؤ رٔخ ٣ؼخٍ ك٢ حُوِق ٖٓ حُٔ٘خًَ ٝحُٜٔخثذ.

 (46-40رغرٛت انًذزٕٚبد فٙ يجًٕػخ اٜٚبد ) -28

ٝرؼي طلو٤ن حٌُِٔخص ٝطل٤َٔ حُـَٔ ٗز٤ّٖ ٌُْ رخ٣٩ـخُ ٓخ ٛٞ ط٣َظ٤ذ حُٔلظ٣ٞخص 

ُ حُي٫ثَ ك٢ ٓـٔٞػش ح٣٥خص حًٌٍُٔٞس أػ٬ٙ ٢ٌُ ٣ظ٠ق ٌُْ ٗظْ ح٬ٌُّ ٝطزَ

 ػ٠ِ ًَ أَٓ.

ًَّ ر٘ٞ آَحث٤َ ك٢ ٌٛٙ حُٔـٔٞػش ٢ٛ ػ٬ػش أٍٓٞ طخ٤ُش:  أٍٝ ٓخ ً
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أُٜٝخ إٔ حُ٘ؼْ حُظ٢ أػطخْٛ هللا طؼخ٠ُ ٤ًٌَُٝٛخ ٫ٝ ٣٘ٔٞٛخ كوي أػطٞٛخ رل٠َ 

ٖٓ هللا ٢ٛٝ ٤ُٔض ٗظ٤ـش ُـيحٍطْٜ حُ٘و٤ٜش أٝ حُ٘ٔز٤ش ك٤ٔظٌِٞٛخ ظخ٤ٖٗ أٜٗخ 

 طَحػْٜ.

خُؼٜي ح١ٌُ أهٌٝٙ ٖٓ هللا كبٕ ٣ٞكٞح رٚ ك٤ٞك٢ هللا رٔخ ٝػيٙ ٝػخ٤ٜٗخ: إٔ ٣ٞكٞح ر

 ٓؼْٜ.

 ٝػخُؼٜخ: إٔ ٫ ٣وخكٞح ا٫ هللا.

ًَّْٛ ٌٛٙ حُؼ٬ػش ّٝؿٜض حُيػٞس ا٤ُْٜ ا٠ُ ح٣٩ٔخٕ رخُوَإٓ، ٌٝٛٙ حُيػٞس  ٝرؼيٓخ ً

َّٜ ٌٛح حُٔٞؿِ ك٤ٔخ  ّْ ط٤ًٌَٛخ ٖٓ هزَ، ٗل ٓز٤٘ش ػ٠ِ طِي ح٧ٍٓٞ حُؼ٬ػش حُظ٢ ط

 ٣ؤط٢:

ً ظخَٛس  ٝٗظَحً ُـخٗذ حُ٘ؼْ أٝؿذ ػ٤ِْٜ ح٣٩ٔخٕ رخُوَإٓ ٧ْٜٗ أػطٞح ٗؼٔخ

ّْ اطٔخٜٓخ ػٖ ٣َ١ن حُوَإٓ كوي ك٠َّ هللا ػ٤ِْٜ آهَ ٓخ ك٠َّ  ٝرخ١٘ش ًٌُي ط

رٌَ٘ حُوَإٓ ٝهي ٝػيْٛ رٌٜح حُل٠َ هزَ ظٍٜٞٙ ٬٤ٌُ ٣ٌٕٞ ر٘ٞ آَحث٤َ 

كظ٠ اًح ٍِٗ ٌٛح حُل٠َ ؿخك٤ِٖ ػ٘ٚ ٝؿ٤َ ػخٍك٤ٖ رٚ رَ ٤ُؼَكٞٙ ٣ٝ٘ظظَٝح رٚ 

ػ٤ِْٜ ك٤َٔػٞح ا٠ُ هزُٜٞخ ٣ٝيػٞح ؿ٤َْٛ ٖٓ ػزخى هللا ا٠ُ هزُٞٚ ٝػ٠ِ ٌٛح كِٔخ 

ُِٗض ٌٛٙ حُ٘ؼٔش حُٔٞػٞىس كيػٞح ا٠ُ إٔ ٣لظَٓٞح ٌٛٙ حُ٘ؼٔش حُؼظ٠ٔ ٝإ ُْ 

٣لظَٓٞٛخ ك٤ٌٕٔٞ ٌٛح ًلَحٗخً أًزَ ُِ٘ؼٔش، ٣َطٌزٞٗٚ ْٛ أٗلْٜٔ ٖٝٓ ػْ ٤ٓـِوٕٞ 

 َُِؿخء ٝح٧َٓ. ػ٤ِْٜ آهَ رخد

ٝهي ٝؿذ هزٍٞ ٌٛٙ حُيػٞس ٗظَحً ُِؼٜي ٧ٗٚ هي ػوي حُؼٜي ُ٪٣ٔخٕ رٌٜح حٌُظخد 

ٌٝٛح حُ٘ز٢ ٓغ ر٢٘ آَحث٤َ ك٢ حُظٍٞحس كبٕ ُْ ٣ئٓ٘ٞح رٜٔخ ح٥ٕ كٌٜح ٣ؼ٢٘ أْٜٗ 

 ٍّؿلٞح حُي٤ٗخ ك٘و٠ٞح ٌٛح حُؼٜي ح١ٌُ ػويٝٙ ٓغ ٍرْٜ.

هللا إٔ ط٣ٌٌذ ٌٛٙ حُيػٞس ٝحُظويّ ك٢  ٝهي ٝؿذ ح٣٩ٔخٕ رٌٜٙ حُيػٞس ١زوخً ُو٤٘ش

ٓوخُلظٜخ ٖٓ هزَ ر٢٘ آَحث٤َ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٌٛٙ حَُٜحكخص ٝحُؼٜٞى 

حُوطؼ٤ش، ؿَأس طيػٞ ؿ٠ذ هللا ػ٤ِْٜ كوي ٗزّْٜٜ حُوَإٓ إٔ ٌٛٙ حُٔوخٝف 

حُٔٞٛٞٓش حُظ٢ طزيٝ ٓؼخٗخطٜخ رؼي هزٍٞ ٌٛٙ حُيػٞس ٫ طْٜ٘ٔ ػٌحد هللا حُوطؼ٢ 

 ٣ٌٌذ ٌٛٙ حُيػٞس.ح١ٌُ ٣ٔلَ ػ٘ٚ ط

ٝرؼي ػّٔٞ ٌٛح حُظ٤ًٌَ ٌٝٛٙ حُيػٞس ّٝؿٚ حُوطخد هخٛش ا٠ُ ػِٔخثْٜ ٝأثٔظْٜ 

ك٘زّٜٞح إٔ ٫ ٣وِطٞح حُلن رخُزخ١َ ٫ٝ ٣ولٞح حُلن، ػ٠ِ ٝػ٢ ٝٓؼَكش ٖٓ 

ًظخد هللا ٣َٗٝؼظٚ، ُٔـَى ط٤ِ٠َ هْٜٞٓ ح١ٌُ هي هخٟٞح ك٤ٚ رٌَ ؿٜي ٝٗ٘خ١ 

ش ٣ٞؿذ ػ٤ِْٜ إٔ ٣ٜيٝح ػخٓش هْٜٞٓ ا٠ُ كٔخ أػطٞح ٖٓ ػِْ حٌُظخد ٝح٣َُ٘ؼ
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حَُٜح١ حُٔٔظو٤ْ ك٢ ٟٞءٙ ح٬ُٓغ ٫ٝ إٔ ٤ٔ٣جٞح حٓظويحّ ٌٛح حُٜٔ٘ذ 

ُْٞٛ ػٖ حَُٜح١ ح١ُٞٔ. ّٞ  ك٠٤ِْٞٛ ٣ٝل

ٝرؼيٓخ أٗخٍ ا٠ُ كٔخى ػخٓظْٜ ٝهخٛظْٜ هي ًًَ ٤ًق ٣ظْ ٓيحٝحس ٣ً٘ي ح٤َُٟٖٔ 

 ٝٛٞ ًٔخ ٣ؤط٢:

ح ك٢ ٍٛٞس ًلَحٕ حُ٘ؼٔش ٝٗوٞ حُؼٜي كؤ٫ًٝ أهٌ ًُي حُلٔخى حُؼخّ ح١ٌُ ري

حَُرخ٢ٗ ٝػيّ ه٤٘ش هللا، ُٝٔيحٝحس ٌٛٙ ح٧َٓحٝ حُؼ٬ػش أَٓ ر٘ٞ آَحث٤َ رؤىحء 

 ػ٬ػش أ٤ٗخء؛ حُِٜٞس ٝحًُِٞس ٝحًَُٞع ٓغ حَُحًؼ٤ٖ.

أَٓ رخُِٜٞس ٧ٜٗخ ٓـٔٞػش حًٌَُ ٝحٌَُ٘ ٝػ٘ٞحٕ ًخكش حُؼٜٞى حُظ٢ طْ ػويٛخ 

ّٜي ٓز٤َ ك٤خس طِي ح٤ٗ٧خء حُظ٢ طوّٞ ػ٤ِٜخ ر٤ٖ هللا ٝػزخىٙ كٔـَى ٍػخ٣ظ ٜخ طٔ

ح٣َُ٘ؼش حَُرخ٤ٗش ٝهي أَٗٗخ ا٠ُ كو٤وش حُِٜٞس ٌٛٙ ُيٟ طل٤َٔ آ٣خص ٌٛٙ حٍُٔٞس 

 ح٫رظيحث٤ش ك٬ طلظخؽ ا٠ُ أ١ طل٤َٜ ٛ٘خ.

ٝأَٓ رخًُِٞس ٧ٜٗخ ىٝحء َٓٝ حُزوَ ٝكذ حُي٤ٗخ ٌٛح ح١ٌُ كؼّْٜ ػ٠ِ ٗو٠ْٜ 

 رؼٖٔ روْ، ٝٓظويٍ ٗيس ٌٛح حَُٔٝ ػ٠ِ ح٤ُٜٞى ُؼٜي هللا ٝحٗظَحء ٣َٗؼش هللا

 ٓٔخ ٣ؤط٢ ٖٓ آ٣خص حُوَإٓ:

"ْٜٝٓ٘ ٖٓ إ طؤٓ٘ٚ ري٣٘خٍ ٫ ٣ئىّٙ ا٤ٌُْ ا٫ ٓخ ىٓض ػ٤ِٚ هخثٔخً ًُي رؤْٜٗ هخُٞح 

٤ُْ ػ٤ِ٘خ ك٢ ح٤٤ٓ٧ٖ ٓز٤َ ٣ٝوُٕٞٞ ػ٠ِ هللا حٌٌُد ْٝٛ ٣ؼِٕٔٞ. ر٠ِ ٖٓ أٝك٠ 

. إ ح٣ٌُٖ ٣٘ظَٕٝ رؼٜي هللا ٝأ٣ٔخْٜٗ ػٔ٘خً ه٬٤ًِ رؼٜيٙ ٝحطو٠ كبٕ هللا ٣لّذ حُٔظو٤ٖ

أُٝجي ٫ ه٬م ُْٜ ك٢ ح٥هَس ٫ٝ ٣ٌِْٜٔ هللا ٫ٝ ٣٘ظَ ا٤ُْٜ ٣ّٞ حُو٤خٓش ٫ٝ 

٤ًّْٜ ُْٜٝ ػٌحد أ٤ُْ" )ٍٓٞس آٍ ػَٔحٕ:  ِ٣75-77) 

ٝأَٓ رخًَُٞع ٓغ حَُحًؼ٤ٖ ٧ٕ ٬ٛطْٜ ٓغ ػخٓش ح٤ُِٜٖٔ ٓظوَِّ ًزَْٛ، 

ح١ٌُ ٣لؼْٜ ػ٠ِ ح٣٩ٔخٕ رخُزؼؼش حُظ٢ هي ػَهَ ٓز٤َ  ٝطوِن ك٤ْٜ حُظٞحٟغ

ح٣٩ٔخٕ رٜخ ٜٓٔخ ػَهَ ًز٣َخثْٜ ٝحؿظَحٍْٛ رؤْٜٗ ٖٓ ر٤ٞص ر٢٘ آَحث٤َ ك٤ٌق 

 ٣ٔٞؽ ُْٜ إٔ ٣ئٓ٘ٞح رٍَٓٞ ٣زؼغ ٖٓ ر٤ٖ ح٤٤ٓ٧ٖ.

ٝرؼيٓخ ًًَ كٔخى ح٤ُٜٞى حُؼخّ حُظلض ا٠ُ ػِٔخثْٜ كٌ٘ق ػٖ َْٟٜٓ رؤْٜٗ ُٝٞ 

و٤َ ٝحُؼزخىس ٌُْٜٝ٘ ٣ٕ٘ٔٞ أٗلْٜٔ ُيٟ ٌٛح ح٩ٍٗخى ٝحُلخٍ ٣ؤَٕٓٝ ػخٓظْٜ رخُ

أْٜٗ أكّن رؼَٔ حُو٤َ ٝحُؼزخىس ٓٔخ ٣ٔظلوٚ ػخٓظْٜ ًُٝي ٧ْٜٗ ٣ؼَكٕٞ أَٓحٍ 

ُٞح أٗلْٜٔ ا٠ُ حُٔظو٤ٖ ٝحُؼخٍك٤ٖ رلوٞم هللا ًٔخ ٣طِزٕٞ  ّٞ حٌُظخد حُٔٔخ١ٝ كبٕ ك

ًُٝي ٧ٕ ٌٛٙ ًِٜخ ٓٔخ ٖٓ ػخٓظْٜ كظٍِٝ ًخكش حُؼَحهَ ك٢ حُٔز٤َ ا٠ُ ح٬ٓ٩ّ 
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هي ٓزّزٜخ ْٛ أٗلْٜٔ ٌُٖٝ حٌُِٔ٘ش ًَ حٌُِٔ٘ش ػ٘ي ٛئ٫ء حُ٘خٛل٤ٖ أْٜٗ 

 ٣ـؼِٕٞ أؿط٤ش ػ٠ِ آًحْٜٗ ُيٟ ٜٗلْٜ ٦ُه٣َٖ.

ٍّ حُوَإٓ ػ٠ِ حُط٣َوش حُظ٢ إ حهظخٍٛخ ر٘ٞ  ٝرؼي ٌٛٙ حُظ٘ز٤ٜخص ٝح٩ٍٗخىحص ى

٣َ١وش حُٜزَ ٝحُِٜٞس آَحث٤َ َٜٓ ُْٜ حُٔز٤َ ا٠ُ ط٤ٌَُ ٌٛٙ حُؼَحه٤َ ٢ٛٝ 

كوخٍ اٗٚ إ ٣ٜؼذ ٌُْ ح٣٩ٔخٕ رخُوَإٓ رظًٌَْ ٛٞحًْ ٝريػٌْ، ٝػٌُِْ ػٖ 

ِّٜٞح ٌٛٙ حُٜؼٞرخص رخ٫ٓظؼخٗش رخُٜزَ ٝحُِٜٞس ح٣ٌُِٖ  ٤ٓخىطٌْ حُؼخرظش كٔ

٬ّٜٕ ٌُْ ٌٛٙ حٌُِٔ٘ش. ٝٓ٘وّٞ رظل٤َٜ ٌٛح حُٔـَٔ ك٢ حُلٍٜٞ ح٥ط٤ش. ٤ٓ 

 ٍأًْٛخ انصهٕح فٙ يجبصئ انضٚ -29

ٌَّٝح ٛ٘خ طـيٝح إٔ حُِٜٞس ًًَص َٓط٤ٖ كوخٍ أ٫ًٝ: "ٝأه٤ٔٞح حُِٜٞس  ٝإ طل

( ػْ هخٍ رؼي آ٣ش "ٝحٓظؼ٤٘ٞح رخُٜزَ 43ٝآطٞح حًُِٞس ٝحًٍؼٞح ٓغ حَُحًؼ٤ٖ" )

 (.45ٝحُِٜٞس ٝاٜٗخ ٌُز٤َس ا٫ ػ٠ِ حُوخٗؼ٤ٖ" )

ر٘ي أٍٝ كًٌَص حُِٜٞس رٜخط٤ٖ حُٔ٘خٓزظ٤ٖ ػٖ ؿٜظ٤ٖ ٓوظِلظ٤ٖ كًٌَص أ٫ًٝ أٜٗخ 

ٌُٜح ح٤ُٔؼخم رؼي ح٣٩ٔخٕ رخهلل ٝطٞك٤يٙ طؼخ٠ُ، ٤ُِٔؼخم ح١ٌُ ػوي ر٤ٖ هللا ٝػزخىٙ، 

ٝأٓخ ًًَٛخ َٓس ػخ٤ٗش كٜٞ أٜٗخ ٜٓيٍ ًخكش حُلٔ٘خص ٝحُو٤َحص، ٝٓلظخكٜخ، 

ٝٗخَٛطٜخ، ٤ِٓٝٝش ٤َُ٘ ًَ ٜٓ٘خ كٌؤٜٗخ طزظية رٜخ ح٣َُ٘ؼش ًٔخ ٣٘لَٜ ك٤ٜخ ه٤خّ 

ِش ح٠ُٝ٧ ٢ٛ ٓظ٬ُٓش ٓغ حًُِٞس ر٤٘ٔخ ك٢ حَُٔكِش ح٣َُ٘ؼش ٝروخإٛخ كل٢ حَُٔك

حُؼخ٤ٗش ٣ئ٣يٛخ حُٜزَ كِٔخ ٣وَؽ حُي٣ٖ ػٖ حُؼو٤يس ٣ٝوطٞ هطٞحطٚ ك٢ حُل٤خس 

حُؼ٤ِٔش ك٢ٜ أٍٝ هطٞس ُٚ ػْ ٢ٛ طظٜيٍ ٓخ ٣زٌُٚ حَُٔء ٖٓ ؿٜي ٝٓؼ٢ ٩هخٓش 

ؿخٗز٤ٜخ  حُي٣ٖ ٝطـي٣ي ح٤ُٔؼخم حَُرخ٢ٗ. ٝػ٠ِ أ٤ٔٛظٜخ طِي ٗٞىّ إٔ ٗظليع ػٖ ٬ً

ّٟق ؿخٗزٜخ  رخ٩ؿٔخٍ كل٢ ٌٛح حُلَٜ ٗ٘طن ػٜ٘خ رخُ٘ٔزش ُِ٘ظ٣َش ح٠ُٝ٧ ػْ ٗٞ

 حُؼخ٢ٗ طلض ػ٘ٞحٕ ٓٔظوَ.

ٝك٢ حُلَٜ حُٔخرغ هٔ٘خ رظٟٞق إٔ أكٌخّ ح٣َُ٘ؼش ًِٜخ طلَٜ ك٢ حُِٜٞس ٝحًُِٞس 

ّ كخُِٜٞس ٜٓيٍ ٌُخكش ح٧كٌخّ حُظ٢ طظؼِن رلوٞم هللا ر٤٘ٔخ حًُِٞس ٓ٘زغ ًخكش ح٧كٌخ

حُظ٢ ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ كوٞم حُؼزخى، ٝرٔ٘خٓزش حُٔلَ ٗ٘وَ ك٤ٔخ ٢ِ٣ رؼٞ ح٣٥خص حُظ٢ 

ّٟق إٔ ح٤ُ٘ت ح١ٌُ ٣ظٔظغ ٖٓ أ٤ٔٛش ًزَٟ رؼي ح٣٩ٔخٕ ك٢ حُؼٜي ح١ٌُ طْ ػويٙ  طٞ

 ر٤ٖ هللا ٝػزخىٙ ٛٞ حُِٜٞس كوي هخٍ هللا طؼخ٠ُ ٝٛٞ ٣ًٌَ ٤ٓؼخم ر٢٘ آَحث٤َ:

رؼؼ٘خ ْٜٓ٘ حػ٢٘ ػَ٘ ٗو٤زخً ٝهخٍ هللا ا٢ٗ ٓؼٌْ "ُٝوي أهٌ هللا ٤ٓؼخم ر٢٘ آَحث٤َ ٝ

ٍطْٔٞٛ ٝأهَٟظْ هللا هَٟخً  ِّ ُجٖ أهٔظْ حُِٜٞس ٝآط٤ظْ حًُِٞس ٝآٓ٘ظْ ر٢َِٓ ٝػ
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ّٕ ػٌْ٘ ٤ٓجخطٌْ ٧ٝىهٌِّْ٘ ؿ٘خص طـ١َ ٖٓ طلظٜخ ح٧ٜٗخٍ كٖٔ ًلَ  كٔ٘خً ٧ًلَّ

َّ ٓٞحء حُٔز٤َ" )ٍٓٞس حُٔخثيس:   (12رؼي ًُي ٌْٓ٘ كوي ٟ

حُوَإٓ ا٠ُ ح٤ُٔؼخم ح١ٌُ أهٌ ٖٓ ر٢٘ آَحث٤َ كخٗظَ إٔ أٍٝ ٤ٗت ًًَ  كٜ٘خ أكخٍ

 رؼي ح٤ُٔؼخم ٛٞ اهخٓش حُِٜٞس.

ٌٌٝٛح كِٔخ ًًَ ػٜي حٗلطخ١ ر٢٘ آَحث٤َ كؤٍٝ ٤ٗت ًًَ كويٙ ٖٓ ر٤ْٜ٘ ٛٞ 

 حُِٜٞس ٝرلويٛخ ًحطٜخ هي ٓوطٞح ك٢ حطزخع ٜٗٞحطْٜ كوخٍ طؼخ٠ُ:

طزؼٞح حُٜ٘ٞحص كٔٞف ٣ِوٕٞ ؿ٤خً" "كوِق ٖٓ رؼيْٛ هِق أٟخػٞح حُِٜٞس ٝح

 (59)٣ٍٞس ٣َْٓ: 

ًٌٝح ٣ظ٠ق ٖٓ ٟٓٞغ آهَ ٖٓ حُوَإٓ إٔ أٍٝ ٤ٗت ٣طِذ ُِٞكخء رخُؼٜي حَُرخ٢ٗ 

 ٛٞ اهخٓش حُِٜٞس ٝحُللخظ ػ٤ِٜخ كوخٍ طؼخ٠ُ:

ٌّٕٔٞ رخٌُظخد ٝأهخٓٞح حُِٜٞس اٗخ ٫ ٤٠ٗغ أؿَ حُِٜٔل٤ٖ" )ٍٓٞس  "ٝح٣ٌُٖ ٣ٔ

 (170ح٧ػَحف: 

ٌٛٙ ح٣٥ش أ٫ًٝ إٔ ح٫ٓظوخٓش ػ٠ِ ًظخد هللا أٝ حُٞكخء رخُٞػي كوي حط٠ق ٖٓ 

حَُرخ٢ٗ ٫ ٣ظؤط٠ ا٫ ُٖٔ ٣و٤ْ حُِٜٞس ًٔخ ٣زيٝ ٜٓ٘خ إٔ ٖٓ ٣ٔظو٤ْ ػ٠ِ ًظخد هللا 

٠ّٔ ِٜٓق ٌٛٙ ح٧ٍٝ ٤ٓٝـِٟ  ٣ٝو٤ْ حُِٜٞس ٫ٓظوخٓش حُ٘خّ ػ٤ِٚ ٛٞ ح١ٌُ ٣ٔ

َّ ٓـيٙ.  ٓخ ٓؼ٠ ٖٓ هزَ هللا ؿ

 جبٌ نهُجبح فٙ جٓبص البيخ انضٍٚانصجغ ٔانصهٕح ؿج -30

ٝهي ًًَص أ٤ٔٛش حُِٜٞس ٌٛٙ ػٖ ؿٜش ح٤ُٔؼخم حَُرخ٢ٗ ٝطزؼٜخ حًُِٞس ٝح٥ٕ 

ٗؤهٌ ؿٜش اهخٓش حُي٣ٖ كًٌَ٘ أ٤ٔٛش حُِٜٞس ك٤ٜخ ك٤غ ٣ظزؼٜخ حُٜزَ ٝك٤غ أ٤َٗ 

 ا٤ُٚ ك٢ آ٣ش "ٝحٓظؼ٤٘ٞح رخُٜزَ ٝحُِٜٞس" حُظ٢ ٗلٖ رٜيى حُزلغ ػٜ٘خ.

َ حُوَإٓ إٔ حُ٘ـخف ك٢ ٓز٤َ اهخٓش حُي٣ٖ هي كَٜٙ هللا ك٢ ٫ ٣ول٠ ػ٠ِ ٖٓ ٣ظير

٤ٗج٤ٖ حػ٤ٖ٘؛ حُٜزَ ٝحُِٜٞس كـٜخى اهخٓش حُي٣ٖ ح١ٌُ ريأ رٚ ٠ٓٞٓ ك٢ هٞٓٚ 

 أَْٓٛ رؤٕ ٣ٔظؼ٤٘ٞح ر٣ٌ٘ي ح٤ُ٘ج٤ٖ كلٔذ كوخٍ:

 (128"هخٍ ٠ٓٞٓ ُوٞٓٚ حٓظؼ٤٘ٞح رخهلل ٝحٛزَٝح" )ٍٓٞس ح٧ػَحف: 

ٓوخّ حُِٜٞس ك٢ ٌٛٙ ح٣٥ش ٌُٝ٘ٚ ٫ ٣ول٠ ػ٠ِ ًَ ُٝٞ إٔ ًِٔش "هللا" هي هخٓض 

ف  َّ ٓ٘خ إٔ حُِٜٞس ٢ٛ ح٤ُِٓٞش حُٞك٤يس ٬ُٓظؼخٗش رخهلل طؼخ٠ُ ٝػ٠ِ ٌٛح كوي ٛ

 ػٜ٘خ ك٢ ح٣٥خص ح٧هَٟ.

ٌٌٝٛح كِٔخ ريأ حُِٕٔٔٔٞ رـٜخى اهخٓش حُي٣ٖ ح٢ُٜ٩ ٝٝحؿٜٞح حُٔ٘خًَ حُظ٢ 

 كوخٍ طؼخ٠ُ: ػَهِض ٓز٤ِٚ كؤَٓٝح رخ٫ٓظؼخٗش رخُٜزَ ٝحُِٜٞس
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"٣خ أ٣ٜخ ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح حٓظؼ٤٘ٞح رخُٜزَ ٝحُِٜٞس إ هللا ٓغ حُٜخر٣َٖ. ٫ٝ طوُٞٞح 

ُٖٔ ٣وظَ ك٢ ٓز٤َ هللا أٓٞحص رَ أك٤خء ٌُٖٝ ٫ ط٘ؼَٕٝ. ُٝ٘زٌِّْٞٗ ر٤٘ت ٖٓ 

َّ٘ حُٜخر٣َٖ ح٣ٌُٖ  حُوٞف ٝحُـٞع ٝٗوٚ ٖٓ ح٧ٓٞحٍ ٝح٧ٗلْ ٝحُؼَٔحص ٝر

هلل ٝاٗخ ا٤ُٚ ٍحؿؼٕٞ. أُٝجي ػ٤ِْٜ ِٛٞحص ٖٓ ٍرْٜ  اًح أٛخرظْٜ ٤ٜٓزش هخُٞح اٗخ

 (157-153ٍٝكٔش ٝأُٝجي ْٛ حُٜٔظيٕٝ" )ٍٓٞس حُزوَس: 

ٝٗلْ ح٩ٍٗخى ّٝؿٚ ا٠ُ حُ٘ز٢ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ َٓحٍحً ك٢ ػٜي ك٤خطٚ ح٤ٌُٔش 

ح١ٌُ ٍكغ ك٤ٚ حُيػٞس ا٠ُ ح٬ٓ٩ّ كؤك٢٤ رٌَ ؿخٗذ ٖٓ حُٔوخُل٤ٖ ٝحُٔؼ٤َٟٖ 

َٟٗ أٗٚ ٣ئَٓ رخ٫ٓظوخٓش ٝحُِٜٞس ك٢ حٍُٔٞ ح٤ٌُٔش رؼي ًًَ  ٝح٧ػيحء كوي

ٓوخُلش حٌُلخٍ ٝح٤ًَُٖ٘ٔ ػخٓش ٝٓظـيٕٝ أٓؼِش ػ٠ِ ًُي ك٢ ٓؼظْ حٍُٔٞ 

 ٌٝٗظل٢ رًٌَ رؼٞ ٜٓ٘خ ٗظَحً ُ٪٣ـخُ، هخٍ طؼخ٠ُ:

"كخٛزَ ػ٠ِ ٓخ ٣وُٕٞٞ ٝٓزّق رلٔي ٍري هزَ ١ِٞع حُْ٘ٔ ٝهزَ ؿَٝرٜخ" 

 (130)ٍٓٞس ١ٚ: 

 ٝهخٍ:

 (39خٛزَ ػ٠ِ ٓخ ٣وُٕٞٞ ٝٓزّق رلٔي ٍري" )ٍٓٞس م: "ك

 ٝهخٍ أ٠٣خً:

 (48"ٝحٛزَ رلٌْ ٍري كبٗي رؤػ٤٘٘خ ٝٓزّق رلٔي ٍري ك٤ٖ طوّٞ" )ٍٓٞس حُطٍٞ: 

كظـ٠ِّ ٖٓ ٌٛح حُظل٤َٜ إٔ حُٜزَ ٝحُِٜٞس ٬ٓكخٕ أػطخٛٔخ هللا حُٔئ٤ٖ٘ٓ 

ٌَّٝح ك٢ كطَطٜٔخ طـيٝح  ُٔٞحؿٜش حُزخ١َ ك٤ٖ حُِ٘حع ر٤ٖ حُلن ٝحُزخ١َ ٝإ طل

١ حُِٜٞس  ّٞ ١ رؼ٠ٜٔخ حُزؼٞ كخُٜزَ ٣و ّٞ أٜٗٔخ ٣ـ١ٌّ رؼ٠ٜٔخ حُزؼٞ ًٔخ ٣و

٣ٚ، ٝحُِٜٞس، ًٔخ هِ٘خ ٓخُلخً، ٤ٗت ٣ظطِذ  ّٞ ًٔخ إٔ حُِٜٞس طـ١ٌّ حُٜزَ ٝطو

حُٜزَ كِٖ ٣ئى١ّ أكيٌ كنَّ حُِٜٞس ٓخ ُْ طٞؿي ك٤ٚ ٛلش ػخرظش ُِٜزَ
1
ٝػ٠ِ ٌٛح  

١ حُِٜٞس ٌٌٝٛح كخ ّٞ ُٜزَ ح١ٌُ أِٛٚ ح٫ٓظوخٓش ػ٠ِ حُٔٞهق حُلن كخُٜزَ ٣و

ك٢ َٓحكَ حُل٤خس ُٖ ٣ٌٖٔ ٤ِٗٚ ريٕٝ ٓؼٞٗش ٓظ٤٘ش ٝإ ًخٗض ٛ٘خى ٓؼٞٗش ه٣ٞش 

                                                           
 وألستاذنا وجه آخر ٌختلؾ عما أرى وهو كما ٌلً: 1

"واعلم أن المراد بهذا األمر هو التمسن بالصلوة، وأما ذكر الصبر لبلها فلكونه شرطاً 
ة إلٌها، فإن الصلوة ال ٌمكن التمسن بها إال بالصبر. فالصلوة كجسر عظٌم ال بد له وذرٌع

من أساس شدٌد. لال تعالى مخاطباً لنبٌه علٌه السبلم: "وامْر أهلن بالصلوة واصطبر علٌها" 

 (231)سورة طه: 
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ك٢ٜ ٓؼٞٗش هللا حُظ٢ ٣ٌٖٔ ٤ِٜٗخ ؿ٤يحً ػٖ ٣َ١ن حُِٜٞس ٝػ٠ِ ٌٛح كوي ؿخء ك٢ 

 (.127حُوَإٓ ح٣ٌَُْ "ٝحٛزَ ٝٓخ ٛزَى ا٫ رخهلل" )ٍٓٞس حُ٘لَ: 

ٞهلٚ ٟي حُٔ٘خًَ ٝحُٜٔخثذ ٝػيّ كظٍٞ حُؼ٣ِٔش ٛلش ػ٤ِخ حُؼزخص ػ٠ِ ٓ

ُِـخ٣ش، ٫ طلٖٔ ريٜٝٗخ ك٤خس كَى ٫ٝ ٣ظَه٠ هّٞ ٓخ كظظوٌ ح٧هٞحّ طيحر٤َ ُوِن 

حُٜلش ك٢ أكَحىٛخ، ٝأكٖٔ ٝٛلش ُظَر٤ش ٌٛٙ حُٜلش ك٢ ػَٜٗخ إٔ ٗؼ٤َ ك٤ْٜ 

٤٘ش ك٤ْٜ ٫ٝ ػخ١لش حَُٜ٘س ٝحُلٖٔ ح٤ُٜض أٝ اػخٍس حُل٤ٔش حُو٤ٓٞش ٝحُؼِس ح١ُٞ

ِّ رظِي ح٤ٗ٧خء ٌُٖٝ حُلًَش حُظ٢ طُ٘ٞي ٜٓ٘خ طٌٕٞ  ٗي ك٢ إٔ حُوِٞد طِٜؾ ٝطٜظ

ٓؼَ ٌَٓ حُؤَ ح١ٌُ ٣ٌٕٞ ٓئهظخً ٫ٝ طَحػ٠ ك٤ٚ حُؼٞحهذ ٝرخُؼٌْ ٖٓ ًُي كبٕ 

ً ٌَُ َٓكِش ٖٓ  ً كوخ حُي٣ٖ ٣َر٢ّ ػ٣ِٔش ح٩ٗٔخٕ ٝٛٔظٚ طَر٤ش ٣ؼ٤ّٖ رٜخ ٓٞهلخ

ًّيٙ ػ٠ِ  إٔ ٣ؼزض ػ٤ِٚ ك٢ ؿخٗذ ٝك٢ ؿخٗذ آهَ ٣ِٞٛٚ َٓحكَ ك٤خطٚ ٣ٝئ

رؤًزَ هٞس ك٢ حُٔٔخء ٝح٧ٍٝ ػٖ ٣َ١ن حُِٜٞس ك٤ٜ٘ذ ُل٤خطٚ ٛيكخً ٌِٓٞط٤خً 

ً ٝٛٞ "هَ إ ٬ٛط٢ ٢ٌٔٗٝ ٝٓل٤خ١ ٝٓٔخط٢ هلل ٍد حُؼخ٤ُٖٔ" )ٍٓٞس  ػخ٤ُخ

ٌَّ إٔ حَُٝف حُظ٢ طظْ طَر٤ظٜخ ٬ُٓظوخٓش ػ٠ِ حُلن ٝٓٞحؿٜش 162ح٧ٗؼخّ:  ( كظل

َ َٛ طٌٖٔ طَر٤ظٜخ رخُلَٙ ػ٠ِ حُٞٓخٓخص ٝحُـٞحثِ ٝحُٜظخكخص حُـٞكخء حُزخ١

 ُِلذ حُو٢ٓٞ ٝح٢٘١ُٞ؟

٬ُ٘ٝكع ٛ٘خ ٌٗظش ُط٤لش ُِـخ٣ش ٢ٛٝ إٔ حُٜزَ هي ُِّ ًًَٙ ك٢ ًَ ٌٓخٕ ًًَص 

ٙ ك٢ ًَ  َُ ك٤ٚ حُِٜٞس ٤ًِٓٞش ٬ٓٝف ُـٜخى اهخٓش حُي٣ٖ ًٌٝح إٔ حُٜزَ ٓزن ًً

ََ حُِٜٞس ٌٝٛٙ اٗخٍس ا٠ُ إٔ ح٤ُ٘ت حَُٔحى ُـٜخى اكوخم حُلن ٝارطخٍ  ٌٓخٕ ًً

حُزخ١َ ٢ٛ حُوطٞس حُلخٓٔش ٝحُؼ٣ِٔش ٝح٫ٓظوخٓش ك٢ ٓز٤َ حُلن كبٕ أػ٠ِ 

حَُٔء ٛلظٚ ٌٛٙ ػْ ٣لخكع ػ٠ِ حُِٜٞس كظًِٞ ٛلظٚ ٌٛٙ ٣َٝ٘ف ٛيٍٙ 

ُٔٞحؿٜش حُٔ٘خًَ ك٢ ٓز٤َ حُلن ٣ٝٔظِت هِزٚ رخ٣٩ٔخٕ ٝح٤ُو٤ٖ ٌُٝ٘ٚ اًح ُْ 

ى اٍحىطٚ َّ ً ٣ٌٝؼَ ًًَ هللا ك٢ كـَس ٤ٟوش ك٬ طل٤ي ٬ٛطٚ  ٣ل ٝػ٣ِٔظٚ ٤ٗجخ

 ُِٜيف حًٌٍُٔٞ أػ٬ٙ.

 ( ػٍ ٔجٓخ َظغ اصالح انًهخ46-40اعشبص سبص نًجًٕػخ اٜٚبد ) -31

ٝهي هٔ٘خ رظ٤ٟٞق ١ٍَٟٝ ُٔخ ٣ٔظوَؽ ٖٓ حُظؼخ٤ُْ ٝح٩ٍٗخىحص حُؼخٓش ٖٓ 

ْ ا٠ُ أَٓ هخٙ ٓـٔٞػش ح٣٥خص حًٌٍُٔٞس أػ٬ٙ ٝح٥ٕ ٣َٗي ُلض أٗظخًٍ

ّْ رخُ٘ٔزش ٬ٛ٩ف ح٧ٓش.  ٣ٔظوَؽ ٖٓ ٌٛٙ ح٣٥خص أ٠٣خً ٝٛٞ ٜٓ

هي ًًَ ك٢ حُلٍٜٞ حُٔخروش إٔ حُِٜٞس ُٜخ أ٤ٔٛش ًزَٟ ك٢ ح٤ُٔؼخم حَُرخ٢ٗ رؼي 

ح٣٩ٔخٕ ًٔخ ًًَٗخ إٔ حُِٜٞس ٢ٛ حَُٝف ٝح٣ٌٍُؼش ُِ٘ـخف ك٢ ؿٜخى طـي٣ي 
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ٌّٕٔٞ ح٤ُٔؼخم حَُرخ٢ٗ ًٌٝح أٟٝل٘خ ك٢ ٟٞء آ٣ش ٍٓٞس  ح٧ػَحف "ح٣ٌُٖ ٣ٔ

( إٔ حُوَإٓ ٣ل٠َّ 170رخٌُظخد ٝأهخٓٞح حُِٜٞس اٗخ ٫ ٤٠ٗغ أؿَ حُِٜٔل٤ٖ" )

ٖٓ ١َم ح٬ٛ٩ف إٔ ٣ٔظٔٔي رؼَٝس حُوَإٓ حُٞػو٠ حُظ٢ ٢ٛ أَٛ ح٤ُٔؼخم 

ك٤وّٞ ػ٠ِ طؼخ٤ُٔٚ ػْ ٣لخٍٝ ٩هخٓش ح٥ه٣َٖ ػ٤ِٜخ ُٖٝ ٣ظَى كزَ هللا ٌٛح ك٢ 

٣ؼظ٢٘ ربهخٓش حُِٜٞس ٤ٓؼخهخً ٓزيث٤خً هلل ٣ًٍٝؼش ُِ٘ـخف  أ١ كخُش ٖٓ ح٧كٞحٍ، ًٌٝح

ٌٝٛٙ ٢ٛ ٣َ١وش ح٬ٛ٩ف ُيٟ حُوَإٓ ٖٝٓ ٣وظَ ٌٛٙ حُط٣َوش كٜٞ حُِٜٔق 

 حُلو٤و٢ ُِِٔش، ح١ٌُ ٫ ٤٠٣غ هللا أؿَٙ.

ً ٌُخكش حُلًَخص ٝحُيػٞحص ُظـي٣ي  ً ُٓٞٝٗخ كٌٜح حُز٤خٕ حُوَآ٢ٗ ٣ويّّ ُ٘خ ٓو٤خٓخ

زيٝ ٓ٘ٚ أٗٚ ٫ طٌٕٞ ىػٞس أٝ كًَش ىػٞس أٝ كًَش حُي٣ٖ ٝا٬ٛف حُِٔش ٣ٝ

ٛل٤لش ٬ٛ٩ف حُِٔش ا٫ حُظ٢ طظٔظغ حُِٜٞس ك٢ ريح٣ظٜخ ٜٝٗخ٣ظٜخ، ٝك٢ ػو٤يطٜخ 

ٝػِٜٔخ، ٛيكٜخ َٝٓ٘ٝػٜخ ٖٓ ح٤ُٝ٧ش ٝح٤ٔٛ٧ش ٓخ أػطخٙ ُٜخ حُوَإٓ ك٢ ؿ٠ٕٞ 

ٌٛٙ  ٤ٓؼخم هللا ٝؿٜخى اهخٓظٚ كخُيػٞس أٝ حُلًَش حُظ٢ ٫ طؼط٢ حُِٜٞس ٓؼَ

ح٤ُٝ٧ش ٝح٤ٔٛ٧ش ٢ٛ ػَٔ ؿ٤َ ٓزخٍى أٝ ٫ ١خثَ طلظٚ رخُ٘ٔزش ػٖ طـي٣ي حُي٣ٖ 

أٝ ا٬ٛف حُِٔش كبٜٗخ طلَّ حُؼظْ حُلو١َ ح١ٌُ ٣وّٞ ػ٤ِٚ هخُذ حُيػٞس ا٠ُ طـي٣ي 

 حُي٣ٖ ًٔخ طلَّ حَُٝف حُظ٢ طؼط٢ حُل٤خس ٌُٜح حُوخُذ.

 (62-47رفـٛغ اٜٚبد ) -32

ًَّٝح ك٢ ٓيهَ ٝؿ٤ِ إٔ حُل٠َ ح١ٌُ ٝك٢ ح٣٥خص حُظخ٤ُش أػ٤ي حُ وطخد ٤ُِٜٞى كٌ

طظٔظؼٕٞ ٓ٘ٚ هي أػطخًْ هللا ٝكيٙ ك٬ طلِٜٕٞ ػ٤ِٚ ُـيحٍطٌْ رٚ ٫ٝ ٧ؿَ 

َٗكٌْ حُؼخث٢ِ ك٬ طوٟٞٞح ك٢ ْٝٛ ٫ٝ ًز٣َخء كظَؿزٞح ػٖ ىػٞس حُلن حُظ٢ 

هيّٓض ا٤ٌُْ ٝا٫ ك٬ ط٘ٔٞح أٗٚ ٤ٓؤط٢ ٣ّٞ طٔؤُٕٞ ك٤ٚ ػٖ أػٔخٌُْ ك٬ ٣ٍِ 

ًْ أكيٌ ؿ٤ًَْ. ٍَ ُٝ 

 ػْ أك٤َ ا٠ُ أكيحع ُظخ٣ٍن ر٢٘ آَحث٤َ ح٫رظيحث٢ كؤٟٝق ُْٜ ػ٬ػش أٍٓٞ:

أكيٛخ: إٔ ًخكش ح٧ك٠خٍ حُظ٢ ٝٛزٜخ هللا ٌُْ هي ٝٛزٜخ رٔـَى ك٠ِٚ ُٝٞ أٌْٗ ُْ 

ىطْ ػ٠ِ  ّٞ طٌَ٘ٝٙ ػ٤ِٜخ ك٤ٜ٘ي طخ٣ٍوٌْ حٌُخَٓ أٌْٗ هي ٛظٌظْ ٗؼْ هللا رٔخ طؼ

هي ك٠َّ ػ٤ٌِْ ُٝٞ أٌْٗ ًلَطْ ٗؼٜٔخ ك٬ طـظَٝح رٌٜٙ ًلَحٜٗخ ٌُٝ٘ٚ طؼخ٠ُ 

 ح٧ك٠خٍ حَُرخ٤ٗش حُظ٢ طظٔظؼٕٞ رٜخ.

ٝػخ٤ٜٗخ: أٗٔخ أػطخًْ هللا ٖٓ حُ٘ؼْ هي أػطخٛخ ر٣َ٘طش حُٔٔج٤ُٞخص ٝحُٞحؿزخص كِْ 

٣ؼطٜخ ٓؼِٔخ أٗظْ طَػٞٗٚ ػٖ آرخثٌْ ك٤ٜ٘ي طخ٣ٍوٌْ أٌْٗ ًِٔخ هَٜطْ ػٖ أىحء 

 حُظ٢ ٣ٞؿزٜخ ػ٤ٌِْ هي ػخهزٌْ هللا ٗي٣يحً. كن ٗؼٔش أٝ حُٔٔج٤ُٞخص
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ٝػخُؼٜخ: إٔ هللا ٫ ٣٘ؼْ ػ٠ِ أكي ُـيحٍطٚ حُ٘و٤ٜش أٝ حُؼخث٤ِش أٝ حٗظٔخثٚ ا٠ُ 

ؿٔخػش ٓخ رَ ٣ؼط٤ٜخ ا٣خٙ ُٔـَى ا٣ٔخٗٚ رخهلل، ٝا٣ٔخٗٚ رخ٥هَس، ٝٓخ ٣ويّٓٚ ٖٓ 

 ح٧ػٔخٍ حُِٜلش.

( ٝحُٜيف ٍٝحءٙ ٌٛح 62) ( ٝحٗظ٠ٜ ػ٠ِ ح٣٥ش47حرظيأ ٌٛح حُلي٣غ ٖٓ ح٣٥ش )

حُظل٤َٜ ًِٚ حُو٠خء ػ٠ِ أَٓحء ر٢٘ آَحث٤َ حُظ٢ ؿؼِض ىػٞس حُوَإٓ ر٬ًء 

 ػظ٤ٔخً ُْٜ.

 ْٟغ ٌٛح حُٔيهَ ك٢ ًٛ٘ي ػْ حطَ ح٣٥خص حُظخ٤ُش، ٣وٍٞ طؼخ٠ُ:

"٣ز٢٘ آَحث٤َ حًًَٝح ٗؼٔظ٢ حُظ٢ أٗؼٔض ػ٤ٌِْ ٝأ٢ٗ ك٠ِّظٌْ ػ٠ِ حُؼخ٤ُٖٔ. 

ً ٫ طـ١ِ ٗل ً ٫ٝ ٣وزَ ٜٓ٘خ ٗلخػش ٫ٝ ٣ئهٌ ٜٓ٘خ ٝحطوٞح ٣ٞٓخ ْ ػٖ ٗلْ ٤ٗجخ

٤٘خًْ ٖٓ آٍ كَػٕٞ ٣ٌْٔٞٓٞٗ ٓٞء حُؼٌحد  ـّ ػيٍ ٫ٝ ْٛ ٣َٜٕ٘ٝ. ٝاً ٗ

٣ٌرّلٕٞ أر٘خءًْ ٣ٝٔظل٤ٕٞ ٗٔخءًْ ٝك٢ ًٌُْ ر٬ء ٖٓ ٍرٌْ ػظ٤ْ. ٝاً كَه٘خ رٌْ 

 حُزلَ كؤٗـ٤٘خًْ ٝأؿَه٘خ آٍ كَػٕٞ ٝأٗظْ ط٘ظَٕٝ. ٝاً ٝحػيٗخ ٠ٓٞٓ أٍرؼ٤ٖ

٤ُِش ػْ حطوٌطْ حُؼـَ ٖٓ رؼيٙ ٝأٗظْ ظخُٕٔٞ. ػْ ػلٞٗخ ػٌْ٘ ٖٓ رؼي ًُي ُؼٌِْ 

طٌَٕ٘ٝ. ٝاً آط٤٘خ ٠ٓٞٓ حٌُظخد ٝحُلَهخٕ ُؼٌِْ طٜظيٕٝ. ٝاً هخٍ ٠ٓٞٓ ُوٞٓٚ 

٣خ هّٞ اٌْٗ ظِٔظْ أٗلٌْٔ رخطوخًًْ حُؼـَ كظٞرٞح ا٠ُ رخٍثٌْ كخهظِٞح أٗلٌْٔ ًٌُْ 

ٗٚ ٛٞ حُظٞحد حَُك٤ْ. ٝاًح هِظْ ٣خ ٠ٓٞٓ ُٖ ه٤َ ٌُْ ػ٘ي رخٍثٌْ كظخد ػ٤ٌِْ ا

ٗئٖٓ ُي كظ٠ َٟٗ هللا ؿَٜس كؤهٌطٌْ حُٜخػوش ٝأٗظْ ط٘ظَٕٝ. ػْ رؼؼ٘خًْ ٖٓ 

رؼي ٓٞطٌْ ُؼٌِْ طٌَٕ٘ٝ. ٝظِِّ٘خ ػ٤ٌِْ حُـٔخّ ٝأُِٗ٘خ ػ٤ٌِْ حُٖٔ ٝحُِٟٔٞ ًِٞح 

ىهِٞح ٖٓ ٤١زخص ٓخ ٍُه٘خًْ ٝٓخ ظِٔٞٗخ ٌُٖٝ ًخٗٞح أٗلْٜٔ ٣ظِٕٔٞ. ٝاً هِ٘خ ح

ٌٛٙ حُو٣َش كٌِٞح ٜٓ٘خ ك٤غ ٗجظْ ٍؿيحً ٝحىهِٞح حُزخد ٓـيحً ٝهُٞٞح كطش ٗـلَ 

ٌُْ هطخ٣خًْ ٣ِ٘ٓٝي حُٔل٤ٖ٘ٔ. كزيٍّ ح٣ٌُٖ ظِٔٞح ه٫ًٞ ؿ٤َ ح١ٌُ ه٤َ ُْٜ كؤُِٗ٘خ 

ػ٠ِ ح٣ٌُٖ ظِٔٞح ٍؿِحً ٖٓ حُٔٔخء رٔخ ًخٗٞح ٣لٔوٕٞ. ٝاً حٓظٔو٠ ٠ٓٞٓ ُوٞٓٚ 

ً هي ػِْ ًَ أٗخّ كوِ٘خ حَٟد رؼٜخى حُلـَ كخٗل ـَص ٓ٘ٚ حػ٘ظخ ػَ٘س ػ٤٘خ

َٓ٘رْٜ ًِٞح ٝحَٗرٞح ٖٓ ٍُم هللا ٫ٝ طؼؼٞح ك٢ ح٧ٍٝ ٓلٔي٣ٖ. ٝاً هِظْ ٣خ 

٠ٓٞٓ ُٖ ٜٗزَ ػ٠ِ ١ؼخّ ٝحكي كخىُع ُ٘خ ٍري ٣وَؽ ُ٘خ ٓٔخ ط٘زض ح٧ٍٝ ٖٓ 

روِٜخ ٝهؼخثٜخ ٝكٜٞٓخ ٝػيٜٓخ ٝرِٜٜخ هخٍ أ طٔظزيُٕٞ ح١ٌُ ٛٞ أى٠ٗ رخ١ٌُ ٛٞ 

ٛزطٞح َٜٓحً كبٕ ٌُْ ٓخ ٓؤُظْ َٟٝرض ػ٤ِْٜ حٌُُش ٝحٌُٔٔ٘ش ٝرخءٝ ه٤َ ح

رـ٠ذ ٖٓ هللا ًُي رٔخ ػٜٞح ًٝخٗٞح ٣ؼظيٕٝ. إ ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح ٝح٣ٌُٖ ٛخىٝح 
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ً كِْٜ  ٝحُٜ٘خٍٟ ٝحُٜخرج٤ٖ ٖٓ آٖٓ رخهلل ٝح٤ُّٞ ح٥هَ ٝػَٔ ػ٬ًٔ ٛخُلخ

 أؿَْٛ ػ٘ي ٍرْٜ ٫ٝ هٞف ػ٤ِْٜ ٫ٝ ْٛ ٣لِٕٗٞ".

 كهًبد ٔرٕضٛخ اٜٚبدرذمٛك ان -33

 (٣47ز٢٘ آَحث٤َ حًًَٝح ٗؼٔظ٢ حُظ٢ أٗؼٔض ػ٤ٌِْ ٝأ٢ٗ ك٠ِّظٌْ ػ٠ِ حُؼخ٤ُٖٔ )

هي أٟٝل٘خ ًِٔش "حُ٘ؼٔش" ٖٓ هزَ، ٝٛ٘خ ػطق ػ٤ِٜخ "ٝأ٢ٗ ك٠ِّظٌْ ػ٠ِ 

ّٟق ٓخ أؿَٔ ك٢ ًِٔش حُ٘ؼٔش  حُؼخ٤ُٖٔ"، كٌٜح ًًَ حُوخٙ رؼي حُؼخّ ٝٛٞ ٣ٞ

ح٣ش ح٧هٞحّ ح١ٌُ هي حهظخٍ ُٚ هللا طؼخ٠ُ ر٢٘ كخَُٔحى ٖٓ ٌٛح حُل٠َ ٜٓ٘ذ ٛي

آَحث٤َ ك٢ ػَٜ ٓليّى كخُل٠َ ح١ٌُ ٣وظٚ رٔٔج٤ُٞخص ٜٓ٘ذ ٓخ كٜٞ ك٠َ 

ٓو٤ّي كبٕ ٣ئىّ حُوّٞ حُٔل٠ََّ ٓٔج٤ُٞخص ٌٛح حُٜٔ٘ذ كٜٞ ٣ظٔظغ ٖٓ ٌٛح حُل٠َ 

ٝإ ٠٣ؼٜخ ٍٝحء ظَٜٙ كٜٞ ٫ ٣لَّ ًحى حُل٠َ كلٔذ رَ ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ حٌُُش 

ً ٌُل ًَّ ر٘ٞ آَحث٤َ ٛ٘خ إٔ حُل٠َ ح١ٌُ طلظوَٕٝ رٚ ػوخرخ َحٕ طِي حُ٘ؼٔش كوي ً

ٛٞ ٓخ ٝٛزٚ هللا ٌُْ كبٕ ط٣َيٝح روخثٚ ٌُْ كخػزظٞح ػ٠ِ ٝػي هللا ٓؼٌْ ٝأٝكٞح رٚ كِٖ 

 طوِّيٝح ٌٛح حُل٠َ ك٢ كوٌْ ك٤ٖ ١َى ٌٛح حُٞػي حَُرخ٢ٗ ح١ٌُ ػويطٔٞٙ ٓؼٚ.

يح٣ش ح٧هٞحّ ك٢ ؿ٤َ ٌٛح حُٟٔٞغ ٖٓ ٝهي ر٤ّٖ هللا طؼخ٠ُ ه٤خٍٙ ر٢٘ آَحث٤َ ُٜ

( 32ًظخرٚ كوخٍ ٓؼ٬ً "ُٝوي حهظَٗخْٛ ػ٠ِ ػِْ ػ٠ِ حُؼخ٤ُٖٔ" )ٍٓٞس حُيهخٕ: 

كٜ٘خ ٣زيٝ ٖٓ ًِٔخص "ػ٠ِ ػِْ" إٔ ٌٛح حُو٤خٍ ُْ ٣ٌٖ ه٤خٍ ٍؿَ أػ٠ٔ كخهظخٍٙ 

ٖٓ ٝهؼض ػ٤ِٚ ٣يحٙ رَ هخّ رٚ ٖٓ ٛٞ ر٤َٜ ػ٤ِْ ٣ويٍ إٔ ٣ؼِْ رل٠َ ػِٔٚ 

٣ٔظلّن ٛئ٫ء ٌٛح حُٜٔ٘ذ ٝٓظ٠ طْٔ حُلخؿش ا٠ُ طزي٣ِْٜ  ٝر٤َٜطٚ ٓظ٠

 رـ٤َْٛ ٖٓ ح٧ْٓ.

ٝحطوٞح ٣ٞٓخً ٫ طـ١ِ ٗلْ ػٖ ٗلْ ٤ٗجخً ٫ٝ ٣وزَ ٜٓ٘خ ٗلخػش ٫ٝ ٣ئهٌ ٜٓ٘خ 

 (48ػيٍ ٫ٝ ْٛ ٣َٜٕ٘ٝ )

"ؿِٟ ػ٘ٚ" ٣ؼ٢٘ أىّٟ ػ٘ٚ أٝ ًلخٙ كـ"٫ طـ١ِ ٗلْ ػٖ ٗلْ ٤ٗجخً" ٣ؼ٢٘ أٗٚ 

َٖ  ٫ ٣َٜ٘ أكيٌ ؿ٤َٙ ك٬ ٣ئى١ّ أكيٌ ٓخ ٣ـذ ػ٠ِ ح٥هَ ٖٓ حُٔٔج٤ُٞخص ٝهي ر٤ُِّ

ٌٛح حُٔؼ٠٘ ك٢ حُوَإٓ رؤٓخ٤ُذ ٓوظِلش كٔؼ٬ً هخٍ "٫ٝ طٍِ ٝحٍُس ٍُٝ أهَٟ" 

ً ٫ ٣ـ١ِ ٝحُي ػٖ ُٝيٙ ٫ٝ ُٓٞٞى 164)ٍٓٞس ح٧ٗؼخّ:  ( ٝهخٍ "ٝحه٘ٞح ٣ٞٓخ

ٍُ ػٖ ٝحُيٙ ٤ٗجخً" )ٍٓٞس ُؤخٕ:  ة ْٜٓ٘ ٣ٞٓجٌ ( ٝهخٍ ًٌُي "ٌَُ ح33َٓٛٞ ؿخ

 (.37ٗؤٕ ٣ـ٤٘ٚ" )ٍٓٞس ػزْ: 

ؿٚ رٔخ ٛٞ ٓؼِٚ ٝٗلغ ُل٬ٕ ٣٘لغ أٝ ٗلغ ك٤ٚ  ّٝ حُ٘لخػش ٖٓ ٗلغ ح٤ُ٘ت ٣٘لؼٚ: ُ

 ٣٘لغ: ٣ئ٣ّي ؿَٟخً ٧كي رظ٤ٛٞش ٖٓ ػ٘يٙ.
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( ٖٝٓ ٛ٘خ 58حُؼيٍ ٛٞ ح٩ٜٗخف كوخٍ طؼخ٠ُ "طلٌٔٞح رخُؼيٍ" )ٍٓٞس حُ٘ٔخء: 

ُض حٌُِٔش ُٔخ ٛٞ ١ٞٓ أٝ ٛ٘ٞ أٝ ّٞ ٍُ ًُي ٤ٛخٓخً"  طل ًلئ كوخٍ طؼخ٠ُ "أٝ ػي

( ٌٌٝٛح حٓظويٓض ٢ٛ ُٔؼ٠٘ حُلي٣ش كبٕ ح١ٌُ طئىّٟ حُلي٣ش 95)ٍٓٞس حُٔخثيس: 

 ػ٘ٚ طؼظزَ حُلي٣ش ه٤ٔظٚ.

كل٢ "٫ٝ ٣وزَ ٜٓ٘خ ٗلخػش ٫ٝ ٣ئهٌ ٜٓ٘خ ػيٍ ٫ٝ ْٛ ٣َٜٕ٘ٝ" ٍٝػ٢ 

حُِِّٔٝ كوي  أِٓٞد حُؼَر٤ش ح١ٌُ ٣٘ل٠ ك٤ٚ ٫ُّ ٤ٗت ظخَٛحً ٌُٖٝ حُٜيف ٛٞ ٗل٢

ف رط٣َن ك٢ حُٜلَحء: ٫ ٣ٜظيٟ  َّ هخٍ حَٓإ حُو٤ْ ك٢ رؼٞ أر٤خطٚ ٝٛٞ ٣ؼ

رٔ٘خٍٙ" كخَُٔحى ٖٓ ٌٛح ح٧ِٓٞد ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ ٌٛح حُط٣َن ٣لوي حُٔ٘خٍحص 

ٝح٧رَحؽ حُزظش ُِٜيح٣ش ا٠ُ حُـٜش حُٜل٤لش. كوي حطزغ ٛ٘خ ٗلْ ح٧ِٓٞد ٝأ٤َٗ 

ُٚ ًحى ح٤ُّٞ ٫ٝ طوزَ ٗلخػش ًٔخ ٫ ٣ٔظِي أكيٌ  رٌُي ا٠ُ أٗٚ ٫ ٣وّٞ أكيٌ ُِ٘لخػش

كي٣ش ٣ؼط٤ٜخ ٫ٝ طوزَ كي٣ش ٖٓ هزَ أكي ٫ٝ ٣ٞؿي ٛ٘خى ٗخَٛ ٝظ٤َٜ ٫ٝ ٣وزَ 

ػٕٞ أكي ٫ٝ ٣ل٤ي. ٝٗلْ حُٞحهغ ًًَٙ رؼزخٍس أهَٟ ك٤ٔخ ٢ِ٣: "كٔخ ط٘لؼْٜ 

 ( ٝػْ ٗوِض ٌٛٙ حٌُِٔخص ػ٠ِ ُٔخٕ ٖٓ 48ٞٛٗلخػش حُ٘خكؼ٤ٖ" )ٍٓٞس حُٔيػَ: 

 (.100ك٢ حُ٘خٍ "كٔخ ُ٘خ ٖٓ ٗخكؼ٤ٖ ٫ٝ ٛي٣ن ك٤ْٔ" )ٍٓٞس حُ٘ؼَحء: 

إ ٌٛٙ ح٣٥ش طوطغ ىحرَ حُْٞٛ ح١ٌُ ٝهغ ك٤ٚ ر٘ٞ آَحث٤َ رخؿظَحٍْٛ رٌْٜٞٗ 

أ٫ٝى ارَح٤ْٛ ٝآلخم ٣ٝؼوٞد ػ٤ِْٜ ح٬ُّٔ ٝح١ٌُ هي حٓخءٝح حُلْٜ رؤْٜٗ 

ًَّْٛ ح٣٥ش  ٤ٓ٘ـ٤ْٜ حٗظٔخثْٜ ا٠ُ ٛئ٫ء ح٥رخء حُٜخُل٤ٖ ٝٗلخػظْٜ ُْٜ، ًٌٝح طٌ

إٔ ح١ٌُ ٣ل٤ي ػ٘ي هللا ٛٞ حُٞكخء رخُؼٜي حَُرخ٢ٗ ٝح٣٩ٔخٕ ٝحُؼَٔ حُٜخُق ٫ٝ ؿ٤َ 

 ك٬ طـلِٞح ػٖ ٌٛٙ ًِٜخ ٫ٝ طز٘ٞح هٍٜٞ ح٥ٓخٍ حُظ٢ ٫ طظلون.

٤٘خًْ ٖٓ آٍ كَػٕٞ ٣ٌْٔٞٓٞٗ ٓٞء حُؼٌحد ٣ٌرّلٕٞ أر٘خءًْ ٣ٝٔظل٤ٕٞ  ـّ ٝاً ٗ

 (49ٍرٌْ ػظ٤ْ ) ٗٔخءًْ ٝك٢ ًٌُْ ر٬ء ٖٓ

آٍ كَػٕٞ ٣ؼ٢٘ هّٞ كَػٕٞ
1
ك٬ ٣َحى ٖٓ آٍ أ٫ٝى أكي كلٔذ رَ ٌٛٙ حٌُِٔش  

 طَ٘ٔ ح٫ٝ٧ى ٝحُوّٞ ٝحُوز٤ِش ٝح٧طزخع ٝح٧ٜٗخٍ ًِٜخ. ٣وٍٞ حُ٘خرـش حٌُر٤خ٢ٗ:

ى ٖٓ آٍ ٤ٓش ٍحثق أٝ ٓـظيِ  ّٝ  ػـَ كٌح ُحى ٝؿ٤َ ِٓ

( ٝؿخء ك٢ 45" )ٝؿخء ك٢ ٍٓٞس حُٔئٖٓ: "ٝكخم رآٍ كَػٕٞ ٓٞء حُؼٌحد

 (.130ٍٓٞس ح٧ػَحف "ُٝوي أهٌٗخ آٍ كَػٕٞ رخ٤ُٖ٘ٔ ٝٗوٚ ٖٓ حُؼَٔحص" )

                                                           
 أخذنا تحمٌك كلمة "آل" هذا من كتاب "مفردات المرآن" لئلمام الفراهً. 1
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كخُؼٌحد ح١ٌُ ًًَ ك٢ ٌٛٙ ح٣٥خص هي ٍِٗ، ًٔخ ٗؼِْ، ػ٠ِ كَػٕٞ ٝهٞٓٚ ًِْٜ ٫ 

ٍّ ػ٤ِٚ حُوَحثٖ أٗٚ  ػ٠ِ أ٫ٝىٙ كلٔذ كظ٠ ٫ٝ ٗـي ًًَحً ٓخ ٫ٝ٧ىٙ رَ ًٔخ طي

ظٍٞحس طًٌَ إٔ حُظ٢ أَٓص ربهَحؽ ٠ٓٞٓ ػ٤ِٚ ًخٕ ٓلَّٝ ح٫ٝ٧ى، ُٝٞ إٔ حُ

ح٬ُّٔ ك٢ ٛـَٙ ٖٓ حَُٜ٘ ًخٗض ٢ٛ حر٘ش كَػٕٞ ٌُٖٝ حُوَإٓ هي أهخّ ٌٛح 

حُؼٞؽ أٜٗخ ُْ طٌٖ حر٘ظٚ رَ ًخٗض حَٓأطٚ كوخٍ طؼخ٠ُ: "ٝهخُض حَٓأس كَػٕٞ هَس 

ػ٤ٖ ٢ُ ُٝي ٫ طوظِٞٙ ػ٠ٔ إٔ ٣٘لؼ٘خ أٝ ٗظوٌٙ ُٝيحً ْٝٛ ٫ ٣٘ؼَٕٝ" )ٍٓٞس 

 (.9ٜٚ: حُو

حُّٔٞ ٣ؼ٢٘ طل٤َٔ أكي رؤػوخٍ ك٤وخٍ "ٓخٓٚ ظِٔخً ٝٓخٓٚ هٔلخً" أ١ أًحهٚ حُظِْ أٝ 

حٌُُش كـ"٣ٌرّلٕٞ أر٘خءًْ ٣ٝٔظل٤ٕٞ ٗٔخءًْ" طل٤َٜ ػٌحد حُظِْ ٝحٌُُش ح١ٌُ هي 

حرظِت ر٘ٞ آَحث٤َ ػ٠ِ أ٣ي١ آٍ كَػٕٞ. ُٝٞ إٔ ر٢٘ آَحث٤َ هي ػخٗٞح رؤٗٞحع 

ٝح رؼ َّ ٬ًّٜ ك٢ طخ٣ٍوْٜ ٖٓ حُظِْ ك٢ َٜٓ ٝٓ ي٣ي ٖٓ حٌَُُ ٌٝٛح ًِٚ ًًَ ٓل

ٌُٝ٘ٚ ًًَ ٛ٘خ أَٓحٕ ًً٘ٔٞؽ ٝٓظويٍّ ٖٓ ٣ٌٖٛ حًُ٘ٔٞؿ٤ٖ ٓيٟ ٓؼخٗخس ر٢٘ 

 آَحث٤َ ٖٓ أٗٞحع حُظِْ ٝحٌُُش.

َّٜ أٓزخد هظَ ح٫ٝ٧ى ٣َ١ٝوظٚ ك٢ ٓٞهغ ٣٘خٓز٢٘ ا٫ إٔ ٛ٘خى ٌٗظش  ٝٓ٘ل

٫ٝ٧ى ًًَْٜٛ رخْٓ "أر٘خء" ر٬ؿ٤ش ٣ـذ إٔ ٗؼظ٢٘ رٜخ ٢ٛٝ أٗٚ ُٔخ ًًَ ًرق ح

٢ٌُ طؼٍٞ ػخ١لش ح٧ر٣ٞش ُٝٔخ ًًَ اك٤خء حُز٘خص ًًَٖٛ رخْٓ "ٗٔخء" كبٕ ٌٛح 

 طؼز٤َ ؿ٤َٔ ٩ػخٍس حُـ٤َس طـخٜٖٛ.

أٗخٍ ٛ٘خ ُ٘يس ٌٛح حُز٬ء ٢ٌُ ٣ويٍٝح أ٤ٔٛش  ٔفٙ طانكى ثالء يٍ عثكى ػظٛى:

خْٛ ٍرْٜ ٓ٘ٚ كبٕ ُْ حُ٘ـخس حُظ٢ هي كِٜٞح ػ٤ِٜخ كٌخٗٞح ٣ؼخٕٗٞ ٖٓ ر٬ء ػظ٤ْ  ـّ ٗ

ْٜ كِْ طٌٖ ٛ٘خ هٞس طٔظط٤غ رظ٘ـ٤ظْٜ ٓ٘ٚ. ـِّ ٘٣ 

 (50ٝاً كَه٘خ رٌْ حُزلَ كؤٗـ٤٘خًْ ٝأؿَه٘خ آٍ كَػٕٞ ٝأٗظْ ط٘ظَٕٝ )

طؼ٢٘ ٌٛٙ حُلوَس أٗ٘خ هي ؿؼِ٘خًْ طؼزَٕٝ حُزلَ ًٔخ ٣لَٔ أكيٌ  فغلُب ثكى انجذغ:

 أكيحً ك٢ ك٠٘ٚ ك٤ويٍٙ ػ٠ِ حُؼزٍٞ.

 أٌْٗ ٜٗيطْ ٓ٘ظَ ؿَم كَػٕٞ ٝآُٚ هخث٤ٖٔ ػ٠ِ ٗخ١ت حُزلَ. ٔأَزى رُظغٌٔ:

 كؤكيحع طخ٣ٍن ر٢٘ آَحث٤َ حُظ٢ ٣٘خٍ ا٤ُٜخ ٛ٘خ ٬ُ٘كع ػٜ٘خ أَٓحٕ ًٔخ ٢ِ٣:

أُٜٝٔخ: إٔ ٌٛٙ ح٧كيحع أْٛ ٝأهطَ أكيحع طخ٣ٍن ر٢٘ آَحث٤َ حُظ٢ ًخٗٞح 

 ٩ٗخٍس كلٔذ.٣ؼَكٜٞٗخ ه٤َ ٓؼَكش كِْ طْٔ حُلخؿش ا٠ُ طل٤ِٜٜخ ٝحًظل٠ حُوَإٓ رخ

ٝػخ٤ٜٗٔخ: إٔ آَحث٤َ ُْ ٣ٌٞٗٞح ٣ؼظزَٜٝٗخ أهطَ أكيحع طخ٣ٍوْٜ كلٔذ ك٤ٖ 

ٍِٗٝ حُوَإٓ رَ ًخٗٞح ٣لظوَٕٝ رٜخ ٝػ٠ِ ٌٛح كوي هيّّ ُْٜ حُوَإٓ أكيحػْٜ طِي 
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ٖٓ ك٤غ أْٜٗ هي ػخٗٞح ٜٓ٘خ، ٌٝٛح ح٧ِٓٞد حُز٤خ٢ٗ حُز٤ِؾ ٓئػَ ٝٓل٤ي ُِـخ٣ش 

 رخُ٘ٔزش ُ٘ظ٣َش اطٔخّ حُلـش.

ٝاً ٝحػيٗخ ٠ٓٞٓ أٍرؼ٤ٖ ٤ُِش ػْ حطوٌطْ حُؼـَ ٖٓ رؼيٙ ٝأٗظْ ظخُٕٔٞ. ػْ ػلٞٗخ 

 (52ػٌْ٘ ٖٓ رؼي ًُي ُؼٌِْ طٌَٕ٘ٝ )

ٌٝٛٙ اٗخٍس ا٠ُ حُؼٜي ح١ٌُ أهٌٙ هللا طؼخ٠ُ ٖٓ ٠ٓٞٓ رؼي هَٝؿْٜ ٖٓ َٜٓ 

ٝػزٍْٞٛ حُزلَ ٢ٌُ ٣ؼط٤ٚ أكٌخٓٚ ٝاٍٗخىحطٚ ٌُٝح ىػخٙ كٞم حُطٍٞ. كٌخٕ 

َ ه٤خٓٚ رٚ ُٔ ّٔ ً ُظل ً ٫ٓظؼيحىٙ حَُٝك٢ ٝحُوِز٢ ح١ٌُ ًخٕ ٝحؿزخ يس أٍرؼ٤ٖ ٣ٞٓخ

حُؼذء حُؼظ٤ْ ٌُِظخد حُٔٔخ١ٝ. ٝك٢ حُزيح٣ش ٝحػي هللا ػ٬ػ٤ٖ ٣ٞٓخً ٌُٖٝ ٠ٓٞٓ 

ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ هي َٝٛ ا٤ُٚ هزَ ح٧ٝحٕ كؼـِظٚ ٌٛٙ هي أؿزَص كٌٔش هللا حُظَر٣ٞش 

ٙ حُٔيس ك٢ ح٣٥ش حًٌٍُٔٞس إٔ ط٣ِي ٌٛٙ حُٔيس ػَ٘س أ٣خّ أهَٟ ٝهي ؿٔؼض ٌٛ

أػ٬ٙ ٌُٖٝ طل٤ِٜٜخ ًٌٍٓٞ ك٢ ٍٓٞس ح٧ػَحف "ٝٝحػيٗخ ٠ٓٞٓ ػ٬ػ٤ٖ ٤ُِش 

ّْ ٤ٓوخص ٍرٚ أٍرؼ٤ٖ ٤ُِش" )ٍٓٞس ح٧ػَحف:   (.142ٝأطٔٔ٘خٛخ رؼَ٘ كظ

أ١ ُٔخ ؿخىًٍْ ٠ٓٞٓ ُِطٍٞ ٟٝؼظْ  صى ارشظرى انؼجم يٍ ثؼضِ ٔأَزى ظبنًٌٕ:

ٝٓظـي طل٤َٜ ٌٛح حُليع ك٢ حُزخد حُؼخ٢ٗ  ٖٓ حُ٘لخّ ػـ٬ً كـؼِظْ طؼزيٝٗٚ

ٞح ٛخٍٕٝ ا٠ُ ٖٓ  ّٔ ٝحُؼ٬ػ٤ٖ ٖٓ ًظخد حُوَٝؽ ٌُٖٝ ح٤ُٜٞى، ًؼخىطْٜ، ٟ

 حٍطٌذ ٌٛٙ حُـ٣َٔش ا٫ إٔ حُوَإٓ هي ٍىّى ػ٠ِ ٌٛح كٜٞ ٣وٍٞ:

"ُٝٔخ ٍأٟ حُ٘ؼذ إٔ ٠ٓٞٓ أرطؤ ك٢ حٍُِ٘ٝ ٖٓ حُـزَ حؿظٔغ حُ٘ؼذ ػ٠ِ 

ُٜش ط٤َٔ أٓخٓ٘خ. ٧ٕ ٌٛح ٠ٓٞٓ حَُؿَ ح١ٌُ ٛخٍٕٝ ٝهخُٞح ُٚ هْ حٛ٘غ ُ٘خ آ

أٛؼيٗخ ٖٓ أٍٝ َٜٓ ٫ ٗؼِْ ٓخًح أٛخرٚ. كوخٍ ُْٜ ٛخٍٕٝ حِٗػٞح أهَح١ 

حٌُٛذ حُظ٢ ك٢ آًحٕ ٗٔخثٌْ ٝر٤ٌْ٘ ٝر٘خطٌْ ٝأط٢ٗٞ رٜخ. كِ٘ع ًَ حُ٘ؼذ أهَح١ 

 ٍٙ ّٞ حٌُٛذ حُظ٢ ك٢ آًحْٜٗ ٝأطٞح رٜخ ا٠ُ ٛخٍٕٝ. كؤهٌ ًُي ٖٓ أ٣ي٣ْٜ ٝٛ

ٝٛ٘ؼٚ ػـ٬ً ٓٔزًٞخً. كوخُٞح ٌٛٙ آُٜظي ٣خ آَحث٤َ حُظ٢ أٛؼيطي ٖٓ  رخ٤ُٓ٩َ

كوخٍ حَُد ٠ُٓٞٔ حًٛذ حٍِٗ. ٧ٗٚ هي كٔي ٗؼزي ح١ٌُ  ----أٍٝ َٜٓ

أٛؼيطٚ ٖٓ أٍٝ َٜٓ. ُحؿٞح ٣َٓؼخً ػٖ حُط٣َن ح١ٌُ أ٤ٛٝظْٜ رٚ. ٛ٘ؼٞح 

ً ٝٓـيٝح ُٚ ًٝرلٞح ُٚ ٝهخُٞح ٌٛٙ آُٜظي ٣خ آَحث٤َ حُظ٢  ُْٜ ػـ٬ً ٓٔزًٞخ

أٛؼيطي ٖٓ أٍٝ َٜٓ. ٝهخٍ حَُد ٠ُٓٞٔ ٍأ٣ض ٌٛح حُ٘ؼذ ٝاًح ٛٞ ٗؼذ 

 (.7-1ِٛذ حَُهخد كخ٥ٕ حط٢ًَ٘ ٤ُل٢ٔ ؿ٠ز٢ ػ٤ِْٜ ٝأك٤ْٜ٘" )

أ١ ظِٔظْ أٗلٌْٔ رخطوخًًْ حُؼـَ ٓؼزٞىحً ٌُْ كوي أٟٝق حُوَإٓ ٔأَزى ظبنًٌٕ: 

". حُظِْ أِٛٚ ٗلٔٚ رؼي ح٣٥ظ٤ٖ: "٣خ هّٞ اٌْٗ ظِٔظْ أٗلٌْٔ رخطوخًًْ حُؼـَ
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حؿظٜخد حُلن كؼٖ ٣َ١ن حٍطٌخد ؿ٣َٔش حَُ٘ى ٣لوَّ حَُٔء ٗلٔٚ طلو٤َحً 

ٗي٣يحً كبٗٚ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أٗٚ ه٤ِلش هلل ػ٠ِ ح٧ٍٝ ٝأَٗف ًخكش حُٔوِٞهخص 

٣ؼظزَ هِوخً كو٤َحً ًٔؼِٚ أٝ أكوَ ٓ٘ٚ اُٜخً ُٚ ٣ٔـي ُٚ ٣ًَٝغ أٓخٓٚ كَٜ حؿظٜخد 

 حُز٣َ٘ش؟أٗيّ أٝ أكوَ ٖٓ ٌٛح ُلن حُ٘لْ 

 (53ٝاً آط٤٘خ ٠ٓٞٓ حٌُظخد ٝحُلَهخٕ ُؼٌِْ طٜظيٕٝ )

حُلَهخٕ ٣ؼ٢٘ حُلخٍم ر٤ٖ حُلن ٝحُزخ١َ ٝحُٞحٝ ٛ٘خ ُِز٤خٕ ٝحُظل٤َٔ. أ١ حػظزَ 

ً كٌ٘ق ػٖ ؿخٗذ ُٜخ آهَ ٝهي حٓظويّ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ  حٌُظخد )حُظٍٞحس( كَهخٗخ

ً كٔؼ٬ً هخٍ طؼخ٠ُ " ُوي آط٤٘خ ٠ٓٞٓ ٝٛخٍٕٝ ًِٔش "حُلَهخٕ" ٌُحطٚ ُِٝظٍٞحس ٓؼخ

ٍ حُلَهخٕ 48حُلَهخٕ" )ٍٓٞس ح٧ٗز٤خء:  ِّ ( ًٌٝح هخٍ ػٖ حُوَإٓ "طزخٍى ح١ٌُ ٗ

 (.1ػ٠ِ ػزيٙ" )ٍٓٞس حُلَهخٕ: 

 ٕ٬ّٜ ُٝظؼز٤َ ٣ٌٖٛ حٌُظخر٤ٖ رٌِٔش "حُلَهخٕ" ٍٝػ٤ض ؿٞحٗذ ػيس أُٜٝخ أٜٗٔخ ٣ل

حُزخ١َ، حُلَحّ ًخكش ح٧كٌخّ ٝح٩ٍٗخىحص، ٝػخ٤ٜٗخ: أٜٗٔخ ٤ٔ٣ِّحٕ ر٤ٖ حُلن ٝ

ٝحُل٬ٍ، ٝػخُؼٜخ: أٜٗٔخ ٝحٟلخٕ ك٢ ٓلظٞحٛٔخ ٝٛيكٜٔخ، ٍٝحرؼٜخ: إٔ حَُٔء 

ٍ حَُٔء ٢ٌُ ٣وّٞ رخُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُو٤َ ٝحَُ٘  ّٞ ٣لَٜ رٜٔخ ػ٠ِ حُلٌٔش حُظ٢ ط٘

 ك٢ ٍكغ حُل٤خس ٝهل٠ٜخ.

 ًٌٝح حػظزَ حُوَإٓ ؿِٝس حُزيٍ كَهخٗخً ًُٝي ٧ٜٗخ أ٠٣خً كَهض ر٤ٖ حُلن ٝحُزخ١َ.

ٝاً هخٍ ٠ٓٞٓ ُوٞٓٚ ٣خ هّٞ اٌْٗ ظِٔظْ أٗلٌْٔ رخطوخًًْ حُؼـَ كظٞرٞح ا٠ُ 

رخٍثٌْ كخهظِٞح أٗلٌْٔ ًٌُْ ه٤َ ٌُْ ػ٘ي رخٍثٌْ كظخد ػ٤ٌِْ اٗٚ ٛٞ حُظٞحد 

 (54حَُك٤ْ )

حُزَء ٣يٗٞ ٖٓ حُوِن ك٢ حُٔؼ٠٘ ٝهي طْ ًًَ ػ٬ع ٛلخص هلل طؼخ٠ُ ك٢ ٌٓخٕ 

 ّٞ ( كخُوِن ٣ؼ٢٘ 24ٍ" )ٍٓٞس حُلَ٘: ٝحكي كـخء "ٛٞ حُوخُن حُزخٍة حُٜٔ

ٝحُزَء ٣ؼ٢٘ طو٣ٞٔٚ ٝحُظ٣َٜٞ ٣يٍ ػ٠ِ اطٔخٓٚ ٖٝٓ ٌٛٙ  Designرخ٩ٗـ٣ِ٤ِش 

ً ر٤ٖ ٓؼ٠٘ "حُوخُن" ٝٓؼ٠٘ "حُزخٍة" ا٫ أٜٗٔخ ٣ٔظويّ  ً ُط٤لخ حُـٜش ٗـي كَهخ

 أكيٛٔخ ٌٓخٕ ح٥هَ ػخٓش.

ٓؼ٘خٙ إٔ ٣وظَ ًَ "كخهظِٞح أٗلٌْٔ" ٫ ٣ؼ٢٘ إٔ ط٠َرٞح أػ٘خهٌْ رخ٤ُٔٞف رَ ٛٞ 

ٖٓ ًخٕ رؼ٤يحً ػٖ ٌٛٙ حُلظ٘ش أ١ حَُ٘ى ٝحطوخً حُؼـَ اُٜخً ٖٓ أكَحى حُوز٤ِش ٣ـذ 

ػ٤ِٚ إٔ ٣وظَ ٖٓ هي هخٝ ك٤ٜخ ٖٓ أكَحىٛخ، ٝهي هل٤ض حُؼي٣ي ٖٓ حُٜٔخُق ٍٝحء 

 ٌٛح حُلٌْ ٢ٛٝ ًٔخ ٣ؤط٢:
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أ٫ٝٛخ: ٌٌٛح هي حهظخٍص حُظٞرش ٍٛٞس حؿظٔخػ٤ش كٌؤٕ ٤َٟٔ ر٢٘ آَحث٤َ 

 ح٫ؿظٔخػ٢ هي رؼّي ػْٜ٘ ٖٓ هي ٛظي ػٜي طٞك٤ي ح٩ُٚ.

ٝػخ٤ٗظٜخ: هي حط٠ق ٓ٘ٚ أَٛ ػظٔش حُظٞك٤ي ٝأَٛ ًَحٛش حَُ٘ى كٌؤٕ حَُ٘ى 

اػْ اًح حٍطٌزظٚ ٣َٟٔ حَُٔء ك٤ـذ ػ٠ِ ٣ٔ٘خٙ إٔ طوطؼٜخ ك٬ ٣ؤهٌ ك٤ٚ أ١ 

 ٜٓخٗؼش ٝٓيحٛ٘ش ٫ٝ أ١ هَر٠ ٫ٝ ػ٬هش ٝى٣ش.

ز٤ِش ػ٠ِ أَٗحٍ هز٤ِظْٜ ك٬ طؼٍٞ ٓ٘ٚ حُؼٜز٤ش حُوز٤ِش ٝػخُؼظٜخ: اًح ٍكغ أه٤خٍ ًَ ه

 ك٤ظْ طط٤َٜ ر٢٘ آَحث٤َ ريٕٝ ٓوخكش ػٍٞس.

 ٣ٝزيٝ أهَد ٓخ َٗحٙ ٖٓ حُظٍٞحس كوي ؿخء ك٢ ًظخد حُوَٝؽ:

حٙ ُِِٜء ر٤ٖ  َّ ٟ. ٧ٕ ٛخٍٕٝ ًخٕ هي ػ ًَّ "ُٝٔخ ٍأٟ ٠ٓٞٓ حُ٘ؼذ أٗٚ ٓؼ

د كب٢ُّ. كخؿظٔغ ا٤ُٚ ؿ٤ٔغ ٓوخ٤ٓٝٚ. ٝهق ٠ٓٞٓ ك٢ رخد حُٔلِش. ٝهخٍ ٖٓ َُِ

ر٢٘ ١ٝ٫. كوخٍ ُْٜ ٌٌٛح هخٍ حَُد اُٚ آَحث٤َ ٟؼٞح ًَ ٝحكي ٤ٓلٚ ػ٠ِ كوٌٙ 

ٝح ٝحٍؿؼٞح ٖٓ رخد ا٠ُ رخد ك٢ حُٔلِش ٝحهظِٞح ًَ ٝحكي أهخٙ ًَٝ ٝحكي  َّ ٓٝ

ٛخكزٚ ًَٝ ٝحكي ه٣َزٚ. كلؼَ ر٘ٞ ١ٝ٫ رلٔذ هٍٞ ٠ٓٞٓ. ٝٝهغ ٖٓ حُ٘ؼذ 

آ٫ف ٍؿَ. ٝهخٍ ٠ٓٞٓ ح٨ٓٝح أ٣ي٣ٌْ ح٤ُّٞ َُِد كظ٠ ك٢ ًُي ح٤ُّٞ ٗلٞ ػ٬ػش 

 (.30-25ٝح٣٥خص:  32ًَ ٝحكي رخر٘ٚ ٝرؤه٤ٚ. ك٤ؼط٤ٌْ ح٤ُّٞ رًَش" )حُزخد: 

ٝ أَٓ هظَ حَُٔطي٣ٖ ا٠ُ ر٢٘  ّٞ ُٝٞ إٔ كي٣غ حُظٍٞحس ٌٛح ٣زي١ إٔ ٠ٓٞٓ هي ك

١ٝ٫ كلٔذ ٌُٖٝ حُـِء ح٧ه٤َ ٌُٜح حُٔوظزْ ٣ٜ٘ي إٔ أَٛ ح٧َٓ ٛٞ ٓخ 

َٗخ ا٤ُٚ أ١ أَٓ ّٓٞكيٝح ًَ هز٤ِش رؤٕ ٠٣َرٞح أػ٘خم حَُٔطي٣ٖ ْٜٓ٘ ٢ٌُ أٗ

٣ٌٕٞ ٌٛح ى٬٤ًُ آهَ ػ٠ِ ٣ِٓي ا٣ٔخٕ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٣ٝؼظزَ حُ٘خّ إٔ حَُ٘ى اػْ ًز٤َ 

 ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ـلَ حُٞحُي ػٖ ُٝيٙ ٫ٝ حُُٞي ٛٞ ؿخكَ ػٖ ٝحُيٙ.

َٜ ػٖ أَٟٓ ٝٗظًٌَ ٓؼَ ٌٛٙ حٍُٔ٘ٞس حُظ٢ أػطخٛخ ػَٔ حُلخٍٝم ك٤ٖ حُل

 ؿِٝس حُزيٍ.

ك٤زيٝ ٖٓ ٌٛح حُلٌْ إٔ هزٍٞ حُظٞرش ٣ٞؿذ حُظ٘لَ ػٖ أَٛ ح٩ػْ ًٔخ إٔ ح٩ػْ 

ّْ حُٔـظٔغ ٧ؿَ ؿلِش ٓٔج٢ُٞ حُٔـظٔغ ٣ـذ إٔ ٣ئى١ّ ًلخٍطٚ ًَ أكَحىٙ  ح١ٌُ ٣ؼ

كِٖ ٣ـلَ هللا ػ٘ٚ ريٕٝ ٌٛٙ ًٌٝح ٣زيٝ ٓ٘ٚ إٔ ػوخد ح٫ٍطيحى ًخٕ ٛٞ حُوظَ ك٢ 

 ٚ ح٬ُّٔ.٣َٗؼش ٠ٓٞٓ ػ٤ِ

ً ػ٠ِ حُ٘خّ  طنكى سٛغ نكى ػُض ثبعئكى: أ١ ُٝٞ إٔ ٌٛح حُؼوخد ٣زيٝ ٌُْ ظِٔخ

ٝهٔخٍس ٤٘١ٝش رؤٕ ٗوطغ ٌٛح حُـِء حٌُز٤َ ٖٓ ؿٔي حُوّٞ ٌُٖٝ ٖٓ هِوٌْ ٣َٟ 

إٔ ٛخُق ى٣ٌْ٘ ٝى٤ٗخًْ ٣ٌٖٔ ك٢ ٌٛح حُلٌْ كبٕ ُْ طزؼيٝح ٨ُري ٌٛح حُـِء حُلخٓي 
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ً ُِؼخ١ل ّْ ٌٛح حُلٔخى ٖٓ ؿٔيًْ ح٢٘١ُٞ ١زوخ ً ١ُِٖٞ ك٤ٌٖٔ إٔ ٣ؼ ش حُوز٤ِش ٝكزخ

ًَ ػ٠ٞ ٖٓ أػ٠خء ؿٔيًْ ح٢٘١ُٞ كبٕ طؼِن ٓوخُل٢ ح٧ٍٛٞ ٛئ٫ء 

رخُـٔخػش حُِٔظِٓش رخ٧ٍٛٞ ُٔـَى ػ٬هظْٜ ح٤٘١ُٞش ٝحُ٘ٔز٤ش ك٤وخف إٔ ٣٘ظَ٘ 

ّْ ىٓخٍْٛ ر٬ ٓ٘خُع.  حُلٔخى ك٢ أكَحى حُـٔخػش ًِْٜ ٣ٝظ

ُي كظ٠ َٟٗ هللا ؿَٜس كؤهٌطٌْ حُٜخػوش ٝأٗظْ ٝاًح هِظْ ٣خ ٠ٓٞٓ ُٖ ٗئٖٓ 

 (55ط٘ظَٕٝ )

ًخٕ ر٘ٞ آَحث٤َ أٛخرْٜ َٓٝ حُ٘ي حُ٘ي٣ي ك٤غ ُْ ٣ظ٤و٘ٞح إٔ ٠ٓٞٓ ٣ٌِّْ هللا 

طؼخ٠ُ ٝػ٠ِ ٌٛح كِٔخ ًخٕ ٣وٍٞ ُْٜ ٠ٓٞٓ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ إ هللا ٣ؤًَْٓ رٌٌح ًٌٝح 

ٌِّ٘ٔ٫ ٣ َْ خ كَ٘حٙ رؤػ٤٘٘خ ٝا٫ كِٖ ك٤ـ٤زٕٞ ػ٠ِ ٌٛح رؤٗٚ ُٞ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌِّٔي كِ

 ٗئٖٓ ُي ُٝٔخ طوٍٞ أٗض.

ٝأٓخ رخُ٘ٔزش َُإ٣ش هللا كٌٜح ٤ُْ رؤَٓ ٣ؼخد ػ٤ِٚ كوي أظَٜ ٌٛح ح٧َٓ ٠ٓٞٓ 

ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٌُٖٝ ٛ٘خى كَم ًز٤َ ر٤ٖ أَٓ ٣ظَٜ ٤َُ٘ َٗف حُٜيٍ ١ٝٔؤ٤ٗ٘ش 

ح٤ْٛ حُوِذ ٝر٤ٖ إٔ ٗـؼِٚ ٤ِٓٝش ٩ٌٗخٍ ٤ٗت كٔخ ٝىّٙ ٠ٓٞٓ ًخٕ ٓؼِٔخ ٝىّ ارَ

ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٤ًق ٣ويٍ هللا ػ٠ِ اك٤خء حُٔٞط٠ ٢ٌُ ٣َ٘ف ٛيٍٙ رخُ٘ٔزش ٦ُهَس 

كِْ ٣ؼذ هللا ٠ٓٞٓ ا٫ أٗٚ هخٍ اٗي ُٖ طويٍ ػ٠ِ إٔ ط٢٘٣َ رؼ٤٘٤ي ٛخط٤ٖ ك٬ طويٍ 

َّٜ حُوَإٓ ٌٛح ح٩ؿٔخٍ ًٔخ ٢ِ٣:  ا٫ ػ٠ِ إٔ طَٟ ٛلخط٢، ٣ل

حٗظَ ا٤ُي هخٍ ُٖ طَح٢ٗ  "ُٝٔخ ؿخء ٠ٓٞٓ ٤ُٔوخط٘خ ًِّٝٔٚ ٍرٚ هخٍ ٍد أ٢ٍٗ

َّ ٌٓخٗٚ كٔٞف طَح٢ٗ كِٔخ طـ٠ِّ ٍرٚ ُِـزَ ؿؼِٚ  ٌُٖٝ حٗظَ ا٠ُ حُـزَ كبٕ حٓظو

ً كِٔخ أكخم هخٍ ٓزلخٗي طزُض ا٤ُي ٝأٗخ أٍٝ حُٔئ٤ٖ٘ٓ"  َّ ٠ٓٞٓ ٛؼوخ ً ٝه ًّخ ى

 (142)ٍٓٞس ح٧ػَحف: 

 ٝرخُؼٌْ ٖٓ ًُي كبٕ ١ِذ ر٢٘ آَحث٤َ ٌٛح ٣٘زت ػٖ ػيّ ٣و٤ْٜ٘ ٝٗل٤ٔظْٜ

ًّش، ٝهي أظَٜٝح ٓؼَ ٌٛح ك٢ ًَ هطٞس ْٜٓ٘ ُٝٞ رؼي إٔ ٜٗيٝح آ٣خص هللا  حُ٘خ

 حُٔز٤٘ش ٌُٝح كوي ٍِٗ ػ٤ِْٜ ػظخد هللا ؿَ ٓـيٙ.

ٝهي ػزَّ ػٖ ٌٛح حُؼظخد ٛ٘خ رٌِٔخص "كؤهٌطٌْ حُٜخػوش" ًٔخ ػزَّ ػٜ٘خ ك٢ 

( ٝهي هٔ٘خ رظلو٤ن ًِٔش 154ٍٓٞس ح٧ػَحف رٌِٔخص "كِٔخ أهٌطْٜ حَُؿلش" )

ٛخػوش" ك٢ حُلَٜ حُٔخرغ ػَ٘ ٖٓ ٌٛح حُظل٤َٔ. اٜٗخ طؼ٢٘ ٗيس حُٜٞص "

ٝح٤ُٜلش ًٔخ ٢ٛ طؼ٢٘ حُزَم حُ٘خٍُ رخ٤ُٜلش. ٝحَُؿلش طؼ٢٘ حُُُِِش. ٝٓخ 

حٓظويٓٚ حُوَإٓ ٖٓ ًِٔظ٤ٖ ك٢ ٟٓٞؼ٤ٖ ٓوظِل٤ٖ ػٖ كيع ٝحكي ٫ ٣ٞؿي ك٤ٚ 

أٗٚ ُٔخ طـ٠ِّ أ١ ط٠خى ٝط٘خهٞ كٌٜحٕ أػَحٕ ٓوظِلخٕ ُليع ٝحكي طِحٓ٘خ ك٤زيٝ 
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ًّخً كٌٌُي كِٔخ طـ٠ِّ حَُد  حَُد ػ٠ِ حُـزَ َُإ٣ش ٠ٓٞٓ ا٣خٙ كٌٔخ أٛزق حُـزَ ى

ٝح  َّ ػ٠ِ ١ِذ ر٢٘ آَحث٤َ كظَٜ ك٢ ٍٛٞس ٛخػوش ٍُُِٝ حُـزَ ُُِح٫ً كو

 حُ٘خّ ٛؼو٤ٖ.

 (56ػْ رؼؼ٘خًْ ٖٓ رؼي ٓٞطٌْ ُؼٌِْ طٌَٕ٘ٝ )

ً ح٣ٌُٖ هي ٛلزٞح ٠ٓٞٓ ا ٠ُ حُطٍٞ ٖٓ أؿَ ٌٛٙ كٔخ ١َأ ػ٠ِ ٓزؼ٤ٖ ُػ٤ٔخ

حُٜخػوش ٝحُُُِِش هي ػزَّ ػ٘ٚ حُوَإٓ رخُٔٞص ك٤ٌٖٔ إٔ ٣َحى رٚ حُٔٞص حُلو٤و٢ 

ًٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٗٔظؼ٤َ رٚ حُـ٢٘ كوي حٓظؼ٤َص ًِٔش حُٔٞص رخُؼَر٤ش ُِّ٘ٞ ٝحُـ٢٘ 

كخُيػخء حُٔ٘وٍٞ ك٢ ح٧كخى٣غ رؼي ح٫ٓظ٤وخظ ٖٓ حُّ٘ٞ ًِٔخطٚ "حُلٔي هلل ح١ٌُ 

خط٘خ ٝا٤ُٚ حٍُ٘٘ٞ". ًٌٝح حٓظويٓض ًِٔش حُزؼؼش ٬ُٓظ٤وخظ ػٖ أك٤خٗخ رؼيٓخ أٓ

 حُّ٘ٞ ك٢ هٜش أٛلخد حٌُٜق.

ُٝٞ إٔ ر٢٘ آَحث٤َ ًخٗٞح ٣ٔظلوٕٞ ٧ؿَ ػيٝحْٜٗ إٔ ٫ ٣زؼؼٞح رؼيُ ٌُٖٝ هللا 

أٗؼْ ػ٤ِْٜ رؤٕ أِْٜٜٓ ٣ُِِٔي ًٔخ ىػخ ُْٜ حُ٘ز٢ رٌٜٙ حُٔ٘خٓزش رٌَ ط٠َع 

 ٤َ ا٠ُ ًُي ك٢ ٍٓٞس ح٧ػَحف كـخء ك٤ٜخ:ٝطلِٕ كخٓظـخد هللا ىػخءٙ. أٗ

"ٝحهظخٍ ٠ٓٞٓ هٞٓٚ ٓزؼ٤ٖ ٍؿ٬ً ٤ُٔوخط٘خ كِٔخ أهٌطْٜ حَُؿلش هخٍ ٍّد ُٞ ٗجض 

َّ رٜخ  أٌِٛظْٜ ٖٓ هزَ ٝا٣خ١، أ طٌِٜ٘خ رٔخ كؼَ حُٔلٜخء ٓ٘خ، إ ٢ٛ ا٫ كظ٘ظي ط٠

ٖ" ٖٓ ط٘خء ٝطٜي١ ٖٓ ط٘خء ٝأٗض ٤ُّٝ٘خ كخؿلَ ُ٘خ ٝحٍكٔ٘خ ٝأٗض ه٤َ حُـخك٤ِ

 (155)ٍٓٞس ح٧ػَحف: 

ِ٘خ ػ٤ٌِْ حُـٔخّ ٝأُِٗ٘خ ػ٤ٌِْ حُٖٔ ٝحُِٟٔٞ ًِٞح ٖٓ ٤١زخص ٓخ ٍُه٘خًْ  ِّ ٝظ

 (57ٝٓخ ظِٔٞٗخ ٌُٖٝ ًخٗٞح أٗلْٜٔ ٣ظِٕٔٞ )

 ٖٓ ْٜ٤ ـّ ٌٝٛح ر٤خٕ حُ٘ؼْ حُظ٢ أٗؼٜٔخ ػ٠ِ ر٢٘ آَحث٤َ ك٢ ٛلَحء ٤ٓ٘خء ٢ٌُ ٣٘

 ػٌحد حُْ٘ٔ ٝحُـٞع.

" أِٜٛخ حُل٠َ ٝح٩كٔ ّٖ خٕ ٌُٖٝ حَُٔحى ٛ٘خ حُـٌحء حُوخٙ ح١ٌُ ٝكَّٛخ "حُٔ

ً ك٬ كَػٞح ُٚ ٫ٝ َٗ٘ٝح  ُز٢٘ آَحث٤َ ك٢ ٛلَحء ٤ٓ٘خء ك٬٠ً ٓ٘ٚ هخٛخ

ِّٜض حُظٍٞحس ٌٛح حُل٠َ ًٔخ ٢ِ٣:  حُزٌٍٝ ٫ٝ هخٓٞح رخ١َُّ. ٝهي ك

"كٌخٕ ك٢ حُٔٔخء إٔ حُِٟٔٞ ٛؼيص ٝؿّطض حُٔلِش. ٝك٢ حُٜزخف ًخٕ ٓو٢٤ 

. ُٝٔخ حٍطلغ ٓو٢٤ حُ٘يٟ اًح ػ٠ِ ٝؿٚ حُز٣َش ٤ٗت ىه٤ن ٓؼَ حُ٘يٟ كٞح٢ُ حُٔلِش

هٍ٘ٞ. ىه٤ن ًخُـ٤ِي ػ٠ِ ح٧ٍٝ. كِٔخ ٍأٟ ر٘ٞ آَحث٤َ هخُٞح رؼ٠ْٜ ُزؼٞ 

ٖٓ ٛٞ. ٧ْٜٗ ُْ ٣ؼَكٞح ٓخ ٛٞ. كوخٍ ُْٜ ٠ٓٞٓ ٛٞ حُوزِ ح١ٌُ أػطخًْ حَُد 
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ً ًَ ٝحكي ػ٠ِ كٔذ أً ----ُظؤًِٞح  ً كٜزخكخ ِٚ. ٝاًح ًٝخٗٞح ٣ِظوطٞٗٚ ٛزخكخ

 (.21-13ٝح٣٥خص:  16ك٤ٔض حُْ٘ٔ ًخٕ ٣ٌٝد" )حُوَٝؽ، حُزخد: 

ك٤زيٝ ٖٓ ٌٛح أٗٚ ًخٕ ٤ٗت ٣ظوطَ ػ٠ِ ح٧ٍٝ ٓؼَ حُ٘ي١ ك٤ـٔي ٓؼَ حُؼِؾ ك٢ 

، ٝأٌٖٓ ُْٜ إٔ ٣ـٔؼٞٙ هزَ ٗيس حُْ٘ٔ كٌخٗض ٢ٛ طٌٝد ًِٔخ حٗظيص  َّ أ٣خّ حُو

ِٞٛخ ًٝخٗض ك٢ حُْ٘ٔ. ٝرٔخ إٔ ٌٛٙ حُ٘ؼٔش هي كِٜٞح ػ٤ِٜخ ريٕٝ أ١  ّٔ ٓ٘وش طل

 ّٖ ٛلَحء ؿ٤َ ًحص ٍُع ك٤غ كويص ُْٜ أٓخد طٞك٤َ حُـٌحء كؼزَّ ػٜ٘خ رخُٔ

 )٤ُٝظ٠ق ُ٘خ إٔ حُؼَر٤ش ٝحُؼز٣َش رؼ٠ٜٔخ ح٧هض ُِزؼٞ(.

ٌٛح ٓخ ٣زيٝ ٓؼو٫ًٞ رخُ٘ٔزش ُٞؿٚ ط٤ٔٔش "حُٖٔ" ٌُٖٝ ٓوظزْ حُظٍٞحس حًٌٍُٔٞ 

ح٤ُ٘ت حُؼـ٤ذ كؼخٍ ك٤ْٜ ٓئحٍ ٝهخُٞح أػ٬ٙ ١َُْ٣ أٗٚ ُٔخ ٍأٟ ر٘ٞ آَحث٤َ ٌٛح 

٢ ٌٛح حُـٌحء رـ"حُٖٔ". اٗخ ٗؼظزَ ٌٛح حُٞؿٚ  ّٔ "ٖٓ ٛٞ؟" كؼ٠ِ ٓئحُْٜ ٌٛح ٓ

 ُِظ٤ٔٔش ٓٔخ حهظَػٚ ٓٞء ًٝم ح٤ُٜٞى ك٬ ٣ئ٣ّيٙ حُِلع ٫ٝ ٣وزِٚ حُؼوَ ح٤ُِْٔ.

كبٕ ػزَّ ػ٘ٚ ٠ٓٞٓ رخُوزِ كٌٜح ٫ ٣ؼ٢٘ أٗٚ ًخٕ ٓؼَ حُوزِ ًحطٚ رَ حُوزِ ٛ٘خ 

ؼ٢٘ حُـٌحء ٝهي ًؼَ حٓظويحّ ٌٛٙ حٌُِٔش ُٔؼ٠٘ حُـٌحء ك٢ حُٜلق حُٔٔخ٣ٝش ٣

 ٝكظ٠ ٗـي حٓظويحٜٓخ ك٢ ُـظ٘خ ح٧ٍى٣ٝش ًٌُي.

ٝحُِٟٔٞ ًٌُي ؿخءص ك٢ حُؼَر٤ش ػٖ ٣َ١ن أَٛ حٌُظخد كخٓظويٜٓخ حُؼَد ك٢ 

أر٤خطْٜ. حٓظويٓض ٌٛٙ حٌُِٔش ُِط٤ٍٞ حُظ٢ أٍِٜٓخ هللا طؼخ٠ُ ا٠ُ ٛلَحء ٤ٓ٘خء 

٢ آَحث٤َ. اٜٗخ ًخٗض ط٘زٚ حُٔٔخ٠ٗ ًٝخٕ ٤ٛيٛخ أَٜٓ ًٔخ َٜٓ ٤ٛي ُز٘

 حُٔٔخ٢ٗ. ؿخء طل٤ِٜٜخ ك٢ حُوَٝؽ ًٔخ ٢ِ٣:

٣ش ٤ٖٓ حُظ٢ ر٤ٖ ا٤ِ٣ْ  َّ "ػْ حٍطلِٞح ٖٓ ا٤ِ٣ْ ٝأط٠ ًَ ؿٔخػش ر٢٘ آَحث٤َ ا٠ُ ر

٤ٓٝ٘خء ك٢ ح٤ُّٞ حُوخْٓ ػَ٘ ٖٓ حَُٜ٘ حُؼخ٢ٗ رؼي هَٝؿْٜ ٖٓ أٍٝ َٜٓ. 

َ ًَ ؿٔ ّٓ خػش ر٢٘ آَحث٤َ ػ٠ِ ٠ٓٞٓ ٝٛخٍٕٝ ك٢ حُز٣َش. ٝهخٍ ُٜٔخ ر٘ٞ كظٌ

آَحث٤َ ٤ُظ٘خ ٓظ٘خ ر٤ي حَُد ك٢ أٍٝ َٜٓ اً ًّ٘خ ؿخ٤ُٖٔ ػ٘ي هيٍٝ حُِلْ ٗؤًَ 

هزِحً ُِ٘زغ. كبٌٗٔخ أهَؿظٔخٗخ ا٠ُ ٌٛح حُولَ ٢ٌُ ط٤ٔظخ ًَ ٌٛح حُـٍٜٔٞ رخُـٞع 

َ ر٢٘ آَحث٤ ---- ّٓ َ ًِّْٜٔ هخث٬ً ك٢ حُؼ٤٘ش كٌِّْ حَُد ٠ٓٞٓ هخث٬ً ٓٔؼض طٌ

طؤًِٕٞ ُلٔخً ٝك٢ حُٜزخف ط٘زؼٕٞ هزِحً. ٝطؼِٕٔٞ أ٢ٗ أٗخ حَُد اٌُْٜ. كٌخٕ ك٢ 

 (.13-1ٝح٣٥خص:  16حُٔٔخء إٔ حُِٟٔٞ ٛؼيص ٝؿّطض حُٔلِش" )حُزخد: 

ٝك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُٔٞحٟغ ٣َٟ حُٔلَٕٔٝ ػخٓش إٔ  كهٕا يٍ طٛجبد يب عػلُبكى:

ْٛ ٌٛٙ ح٤ٗ٧خء ٝأَٓٗخْٛ رؤًَ ٓخ أػط٤٘خْٛ، َٟٝٗ "هِ٘خ" ٓويٍّ ٛ٘خ أ١ أػط٤٘خ
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إٔ كٌف "هِ٘خ" ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُٔٞحهغ ٣وغ ُٔزذ ر٬ؿ٢ ٝٛٞ إٔ ًَ ٗؼٔش ٖٓ هللا 

طيػٞ رِٔخٕ كخُٜخ ا٠ُ حُظٔظغ ٜٓ٘خ ٝطوي٣ْ حٌَُ٘ ا٠ُ حَُد ٝهي ً٘ق حُو٘خع ػٖ 

 ٌٛٙ ح٩ٗخٍحص ك٢ رؼٞ ٓٞحٟغ حُوَإٓ ًٔخ أهل٤ض ك٢ حُزؼٞ ح٥هَ ًٔخ َٟٗ

 ٛ٘خ كٖٔ ٣ٔظِي ػو٬ً ُلْٜ اٗخٍحص حُ٘ؼْ حُٔ٘ظَ٘س ك٢ حٌُٕٞ كٜٞ ٣لٜٜٔخ ؿ٤يحً.

٣ظ٠ق ٛ٘خ ٖٓ ٤ٓخم ح٬ٌُّ ٝٓزخهٚ إٔ ر٢٘ آَحث٤َ ُْ ٣ؼَكٞح ُ٘ؼْ هللا طِي أ١ّ 

كّن كِْ ٣ِٗٞح ُٜخ ٤ٗجخً ُْٝ ٣ٌَ٘ٝح ػ٤ِٜخ رٔخ إٔ ٌٛح ٣ظ٠ق ٖٓ ٤ٓخم ح٬ٌُّ كِْ 

ٍٞ رـ"ٝٓخ ظِٔٞٗخ ٌُٖٝ ًخٗٞح أٗلْٜٔ ٣ظِٕٔٞ" ٣ؼزَّ ػ٘ٚ رخٌُِٔخص رَ طزيٍّ حُو

ًٌٝح حط٠ق ٖٓ ٌٛٙ حُلوَس ٓؼخِٓش ر٢٘ آَحث٤َ ػٖ طِي حُ٘ؼْ ًٔخ حط٠ق إٔ ٖٓ 

ُْ ٣ِٕ أ١ ٗؼٔش ٖٓ هللا ُٝٗخً ٓخ كٜٞ ٫ ٣ظِْ هللا رَ ٣ظِْ ػ٠ِ ٗلٔٚ. ُْ ٣وَ ٌٛح 

 حُوٍٞ، ًٔخروٚ، ٓوخ١زخً ٤ُِٜٞى ٓزخَٗس

ُـخثذ ٌٝٛح أِٓٞد ٣زي١ ٗلَس حُٔوِطذ ػٖ رَ أػَٝ ػْٜ٘ ٝه١ٞزٞح هطخد ح

 حُٔوخ١َذ.

ٝاً هِ٘خ حىهِٞح ٌٛٙ حُو٣َش كٌِٞح ٜٓ٘خ ك٤غ ٗجظْ ٍؿيًح ٝحىهِٞح حُزخد ٓـيًح 

 (58ٝهُٞٞح كطش ٗـلَ ٌُْ هطخ٣خًْ ٣ِ٘ٓٝي حُٔل٤ٖ٘ٔ )

حُو٣َش أِٜٛخ ٌٓخٕ ح٫ؿظٔخع ك٘وٍٞ رخُؼَر٤ش هَٟ حُٔخء ك٢ حُلٞٝ" أ١ حؿٔظغ 

ؽ ُٔؼ٠٘ حُو٣َش حٌُٔٔٞٗش رٔخ أٜٗخ ٌٓخٕ حؿٔظخع حُ٘خّ ك٤ٜخ ك٤ٚ ٖٝٓ ٛ٘خ طيٍ

 ّْ ك٤زيٝ ٖٓ حٓظويحٓخص ٌٛٙ حٌُِٔش أٜٗخ ٫ طٔظؼَٔ ُوَٟ ٌٓٔٞٗش ٛـ٤َس رَ ٣ؼ

 حٓظويحٜٓخ ُٔيٕ ًزَٟ ٝرِي ٣ٌٔ٘ٚ آ٫ف ٖٓ حُ٘خّ.

ك٤ٌٖٔ إٔ ٣َحى ٖٓ ٌٛٙ حُو٣َش ٓي٣٘ش ٖٓ كِٔط٤ٖ كٔخ ه٤َ ك٢ حُظؼ٣َق رٜخ ٖٓ 

٤ش أ١ "كٌِٞح ٜٓ٘خ ك٤غ ٗجظْ ٍؿيحً" ٣طزّن ػ٠ِ ٓي٣٘ش طظؼِن رٌٜٙ حٌُِٔخص حُظخُ

ح٧ٍٝ ك٤ٌٖٔ إٔ ٣َحى رٜخ أ٣ٍلخ أٝ ٣َ٣لٞ ًٔخ ٣َحٛخ حرٖ ػزخّ ٝحرٖ ٣ُي كوي 

ىهِض ٌٛٙ حُٔي٣٘ش حُٔظؼِوش رؤٍٝ كِٔط٤ٖ طلض ِٓطش ر٢٘ آَحث٤َ هزَ أ١ 

 ٓي٣٘ش أهَٟ.

ٌح ىٍؿخص ٝأًَٔ ىٍؿخطٜخ حُٔـيس أِٜٛخ هلٞ حَُأّ ُٜٝ أصسهٕا انجبة ؿجضاً:

ٟٝغ حُ٘خ٤ٛش ػ٠ِ ح٧ٍٝ ٝح١ٌُ ٗـؼِٚ ك٢ حُِٜٞس، ٝٗلْ حُٔؼ٠٘ حهظخٍٙ 

 ػَٔٝ رٖ ًِؼّٞ ك٢ ر٤ظٚ حٍُٜٔ٘ٞ ٖٓ ٓؼِوظٚ:

َّ ُٚ حُـزخرَ ٓخؿي٣٘خ اًح رِؾ حُلطخّ ُ٘خ ٛز٢  طو

ٍّ ػ٤ِٚ ٓٞهغ ح٬ٌُّ.  ٝحَُٔحى ٛ٘خ ٓـَى هلٞ حَُأّ ًٔخ ٣ي
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َحى رخُزخد ٛٞ رخد حُو٣َش ًٔخ ٣َٟ رؼ٠ْٜ أٗٚ هي ًٛذ رؼٞ حُٔل٣َٖٔ إٔ حُٔ

رخد ٓو٤ْ حُؼزخىس ٝأٓخ أٗخ كؤٍّؿق حُوٍٞ حُؼخ٢ٗ كِٞ إٔ ٜٗق ىهٍٞ رخد حُٔي٣٘ش 

ً ٝه٣ٞخً  حُٔلظٞكش رخُظٞحٟغ ٜٗق ٍحثغ ٌُٖٝ ٣٘خٓذ ٌٛح حُٜ٘ق ٖٓ ًخٕ ٗـخػخ

ٍ ٝأٓخ ر٘ٞ آَحث٤َ كِٔخ أَْٓٛ ٠ٓٞٓ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ رخُلِٔش ػ٠ِ كِٔط٤ٖ ك٢ هلخ

حُلخٍحٕ كلظَص ٛٔظْٜ َٝٛكٞح رخُوٍٞ أْٜٗ أه٣ٞخء ٝؿزخٍٕٝ ك٬ ٠َٟٗ ػٖ 

ٓٞحؿٜظْٜ كخًٛذ أٗض ٍٝري كوخط٬ كبًح ه٬ حٌُٔخٕ ْٜٓ٘ ك٘يهَ ك٤ٚ كٔؼَ ٌٛح 

حُٜ٘ق ُٜئ٫ء حَُؿخٍ ٫ ٣ؼ٢٘ ٌٛح حُٟٔٞغ كَٟ٘ إٔ حَُٔحى ٖٓ حُزخد ٛ٘خ رخد 

أْٜٗ أَٓٝح رؤٕ ٣يهِٞح ٌٛٙ ٓو٤ّْ حُؼزخىس ٝحُٜيف ٍٝحء ٌٛح اػ٬ّ حُٔوخ١ز٤ٖ 

حُو٣َش ٣ٝظٔظؼٞح ٖٓ هٜٞرظٜخ رٌَ ك٣َش ٣ٝل٠َٝح ٓو٤ّْ حُؼزخىس رخُظٞحٟغ 

 ك٤ٌَ٘ٝح هلل طؼخ٠ُ ٣ٝٔظـلَٝح ُْٜ ٌُْٜٝ٘ ُْ ٣ٔظؼِٞح رٚ رَ ٛظٌٞح ػِس حُلٌْ.

كطش ؿِٔش طخٓش ك٢ٜ ٓؼَ هُٞٚ طؼخ٠ُ "٣وُٕٞٞ ١خػش" )ٍٓٞس  لٕنٕا دطخ:

َّٜ ٌٛح حُٔٞؿِ حُؼ٬ٓش حُِٓو١َ٘ هخث٬ً: ( كٜ٘خ هيٍّ حُٔز81حُ٘ٔخء:  ظيأ. ك

ٓٔجِظ٘خ كطش". حُلّطش ٖٓ ك٢ّ ٣ل٢ّ كطخً: ٗلٞ ٝحَُٔحى ٛ٘خ ك٢ّ ح٥ػخّ. ٝرٔخ إٔ 

حُؼَر٤ش ٝحُؼز٣َش أهظخٕ ك٤ظو٤َّ ا٢ُّ أٜٗخ هي حٓظويٓض رخُؼز٣َش ُِ٘لٞ ٝحُٔـلَس 

ٖٓ ٛ٘خ ىهِض ًٌُي ًٝخٗض ٢ٛ ٖٓ طؼخر٤َ ح٫ٓظـلخٍ ٝحُظٞرش حُٔٔظويٓش ػ٘يْٛ ٝ

 ٢ٛ ك٢ حُؼَر٤ش.

أكٖٔ ا٠ُ ك٬ٕ ٣لٖٔ اكٔخٗخً: أًَٓٚ ٝأكٖٔ ح٤ُ٘ت ٣لٔ٘ٚ اكٔخٗخً: يذـٍُٛ: 

كؼِٚ رخُـٞىس كخُٔلٖٔ رخُؼَر٤ش ٣ٔظويّ ُٖٔ ٣لٖٔ ا٠ُ أكي ًٔخ ٣ٔظويّ ُٖٔ 

٣لٖٔ ػ٬ًٔ ٣ٝزيٝ ٖٓ ٓٞهغ ح٬ٌُّ أٗٚ هي حٓظويٓض ٌٛٙ حٌُِٔش ٛ٘خ ُِٔؼ٠٘ 

 ؿ٤يحً ك٢ ح٧ٍى٣ٝش ٝػ٠ِ ٌٛح كوي كخُٝض ٓـَى أىحء ح٥هَ. ُْ أؿي ُٜخ ري٬٣ً 

 حُٔلّٜٞ ك٢ حُظَؿٔش.

كزيٍّ ح٣ٌُٖ ظِٔٞح ه٫ًٞ ؿ٤َ ح١ٌُ ه٤َ ُْٜ كؤُِٗ٘خ ػ٠ِ ح٣ٌُٖ ظِٔٞح ٍؿًِح ٖٓ 

 (59حُٔٔخء رٔخ ًخٗٞح ٣لٔوٕٞ )

أ١ أْٜٗ ريُّٞح ًِٔخص حُيػخء حُظ٢ أٍٗيٝح ا٤ُٜخ رٌِٔخص ط٠خىّٛخ ٓؼ٠ً٘. ٣َٟٝ 

٣ٖ أٗٚ ُْ ٣َى ٛ٘خ طزي٣َ حٌُِٔخص رَ حَُٔحى ٜٓ٘خ طزي٣َ حُٔؼخِٓش رؼٞ حُٔلَٔ

ك٤ٌٛذ ٌٛح حٌَُٔٛذ أرٞ ِْٓٔ ح٩ٛزٜخ٢ٗ ٌُٖٝ ًِٔخص حُوَإٓ ٫ طئ٣ّيٛخ ًُٝي 

كبٗٚ ُٔخ طؤط٢ ًِٔش "ريٍّ" رٔلؼ٤ُٖٞ )ًٔخ ٛ٘خ ُٝٞ إٔ أكيٛٔخ ٓلٌٝف( ك٢ٜ طؼ٢٘ 

ف ٛ٘خ ػٖ إٔ حُظخُ َّ ٤ٖٔ هي ريُّٞح ٓخ ه٤َ ُْٜ أٗٚ ٟٝغ ٤ٗجخً ٌٓخٕ ٤ٗت، ُٝٔخ ٛ

 رٔخ ُْ ٣وَ ُْٜ ك٬ ٣٘خٓز٘خ إٔ ٣َٗي رٚ طزي٣َ ٓـَى حُٔؼخِٓش ٝحُؼَٔ.
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ٍّ ًِٔخص حُوَإٓ  كَٟ٘ إٔ حَُٔحى ٛ٘خ ٤ُْ ٓـَى طزي٣َ حُٔؼخِٓش ٝحُؼَٔ رَ طي

ػ٠ِ إٔ رؼٞ أَٗحٍ ر٢٘ آَحث٤َ هي ريُّٞح ًِٔش "كطش" رٌِٔش طوخُلٜخ ٓؼ٠ً٘ 

ً ٝهي ٗوِض ٝأٓخ حُٔئحٍ ػٖ حٌُِٔش حُ ظ٢ ريُّٞح رٜخ كِْ ٣َٜف ػٜ٘خ حُوَإٓ ٤ٗجخ

 أهٞحٍ ٓوظِلش ٖٓ حُٔل٣َٖٔ، ٤ُْ ربٌٓخٗ٘خ إٔ ٗلٌْ ػ٠ِ أ١ّ ٜٓ٘خ.

٣و٤َّ ا٢ُّ رؼٞ ح٧ك٤خٕ إٔ ر٢٘ آَحث٤َ هيّ ريُّٞح ك٢ ٓؼ٠٘ ىػخثْٜ ًٔخ كؼَ 

حُٜ٘خٍٟ ٓغ ٓؼخ٢ٗ كوَحص ٍٓٞس حُلخطلش حُُِٔ٘ش ك٤ْٜ كوي ؿخء ك٢ كخطلش 

َّ ٣ّٞ" حُٜ٘خٍٟ ٗخ ًلخكَ٘خ أػط٘خ ً َِ حُٔ٘وُٞش ك٢ ُٞهخ: "هز
1
ك٤زيٝ أٜٗخ رؼ٤يس ػٖ  

ٓؼ٠٘ حُيػخء ح٢ِٛ٧ ك٤ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ حُيػخء ح٢ِٛ٧ ٌٌٛح "ٛز٘خ ٍٝف حُٜيَٟ 

حُظ٢ طٜي٣٘خ ا٠ُ حَُٜح١ حُٔٔظو٤ْ". ٌُٝ٘ٚ رٔخ إٔ حٌُِٔش حُٔٔظويٓش ُِوزِ 

ٍ ً ً ًٔخ ٢ٛ طؼ٢٘ ٍُهخ ً ٓخى٣خ ً ك٤ٌٖٔ إٔ طٔظويّ ٌٛٙ رخُؼز٣َش طؼ٢٘ ٍُهخ ٝكخ٤ٗخ

حٌُِٔش حُـخٓؼش ُِظؼز٤َ ػٖ حُٜيَٟ ٌُٖٝ ٍٝكٜخ هي ِٓزض ػٜ٘خ ػٖ ٣َ١ن 

حُظَؿٔش حُظ٢ كيػض ك٤ٔخ رؼي كزو٢ ٓـَى حُوزِ ُٝؼَ ٓؼَ ٌٛح حُظزي٣َ هي ؿخء رٚ 

 ر٘ٞ آَحث٤َ ك٢ ًِٔخص حُيػخء، ح٧َٓ ح١ٌُ هي ًٛذ رَٝف حُيػخء ح٤ِٛ٧ش.

حَُؿِ ٝحَُؿْ ٍٛٞطخٕ ٌُِٔش  ٕا عجؼاً يٍ انـًبء:فؤَؼنُب ػهٗ انظٍٚ ظهً

ٝحكيس ٝٓؼ٘خٛٔخ ح٢ِٛ٧ ح٫ٟطَحد ٝح٫ٍطؼخٕ ٖٝٓ ٛ٘خ حٓظويٓظخ ُِٞٓن 

ٝحُ٘ـخٓش ًُٝي ٧ٕ ٍإ٣ش حُٞٓن ٝحُ٘ـخٓش طٔزّذ ٗٞػخً ٖٓ ح٫ٟطَحد ٝح٫ٍط٤خع 

ك٢ حُطز٤ؼش ػْ حٓظويٓظخ ُِؼٌحد ًُٝي ٧ٕ حُؼٌحد ًٌُي ٣ٔزّذ ح٫ٟطَحد 

ٕ ك٢ حُوِٞد ٝأٓخ ٣ُخىس "ٖٓ حُٔٔخء" ك٤ٜخ ك٢ٜ ط٤َ٘ ا٠ُ إٔ ٌٛٙ حُلخىػش ٝح٫ٍطؼخ

ًخٗض ٓوظِلش ػٖ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُلٞحىع طٔخٓخً كوي ؿِذ ػ٤ِٜخ ؿخٗذ حُـ٠ذ ح٢ُٜ٩ 

 ٝهي أٟٝق رؼٞ ٓٞحهغ حُظٍٞحس ٌٛح حُـخٗذ حُوخٙ كوي ؿخء ٓؼ٬ً:

حَُد هي  " ٝإ ٓخص ٛئ٫ء ًٔٞص ًَ اٗٔخٕ ٝأٛخرظْٜ ٤ٜٓزش ًَ اٗٔخٕ ك٤ِْ

أ٢ٍِ٘ٓ ٌُٖٝ إ حرظيع حَُد ريػش ٝكظلض ح٧ٍٝ كخٛخ ٝحرظِؼظْٜ ًَٝ ٓخ ُْٜ 

كٜزطٞح أك٤خًء ا٠ُ حُٜخ٣ٝش طؼِٕٔٞ إٔ ٛئ٫ء حُوّٞ هي حُىٍٝح رخَُد" )حُؼيى، 

 (.30-29ٝح٣٥خص: 16حُزخد: 

ٝهي أٗخٍ حُوَإٓ ا٠ُ ٌٛح حُـخٗذ حُوخٙ رخُؼٌحد حًٌٍُٔٞ أػ٬ٙ ر٣ِخىس ًِٔش 

 خء" ٌٝٛح ٓؼِٔخ ٗؼزَّ ػٖ آكش ٤ٜٓزش رخُوَٜ حُٔٔخ١ٝ."ٖٓ حُٔٔ

                                                           
 3باب الحادي عشر، اآلٌة: لولا، ال 1
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ٝأٓخ ػٖ ٓخ٤ٛش حُؼٌحد كخَُىّ ػ٠ِ ٌٛح ٛؼذ ُِـخ٣ش رخُ٘ٔزش ٌُٜٙ حُو٣َش حُظ٢ 

ًًَص ٛ٘خ ا٫ أٗٚ ٣زيٝ ٖٓ ىٍحٓش حُظٍٞحس إٔ ر٢٘ آَحث٤َ هي حٍطٌزٞح حُؼي٣ي ٖٓ 

ٓؼ٬ً أْٜٗ ُٔخ حُؼ٤ٜخٕ ه٬ٍ ٌٛح حُٔلَ ٝرخُظخ٢ُ كوي ػخٗٞح ٖٓ ٓوظِق ح٧ٝر٤ش 

هخٓٞح رخ٠ُِٗ ٓغ حُلٞحكٖ حُٔٞآر٤ش ر٘ط٤ْ )ح١ٌُ ٛٞ أهَد ٖٓ كِٔط٤ٖ( ٝريأٝح 

٣ل٠َٕٝ هَحر٤ْٜ٘ ح٤ًَُ٘ش ػ٠ِ ىػٞطْٜ ٌٌٝٛح كوي ؿؼِٞح ػزخىس اٌُْٜ "رؼَ 

 كـٍٞ" كؤٍِٗ ػ٤ِْٜ هللا ٝرخًء ٗي٣يحً ًٛذ ٟل٤ظٚ أٍرؼٕٞ أُق ٗٔٔش ْٜٓ٘.

ُِؼيى إٔ ٠ٓٞٓ هي ًخٕ أٍٗي ر٢٘ آَحث٤َ ٝهي ؿخء ك٢ حُزخد حُؼخُغ ٝحُؼ٬ػ٤ٖ 

ك٢ ٤ٓيحٕ ٓٞآد أٗٚ ًِٔخ ٣ؼزَٝح ٣َٕٝ ٝىهِٞح رِي ً٘ؼخٕ ٣وَؿٞح ًخكش 

َّٓٝح ٓزخ٤ْٜٗ  ح٤ًَُٖ٘ٔ ٓ٘ٚ ٣ٌَٝٔٝح أٝػخْٜٗ ٝأٛ٘خْٜٓ حُظ٢ ٟٝؼٞٛخ ٣ٝي

حُلؤش ٝإ هخُلٞح ٌٛٙ ح٩ٍٗخىحص كٔؤػخَٓ ٓؼٌْ ًٔخ أَٓطٌْ رخُؼَٔ ٓؼْٜ. ٣زيٝ 

َ هي هخُلٞح، كٔذ حُؼخىس، اٍٗخىحص ٗز٤ْٜ طِي كؼخٗٞح ٖٓ ٓؼَ إٔ ر٢٘ آَحث٤

 حُٞرخء ح١ٌُ ػخٗٞح ٓ٘ٚ ك٢ ٗط٤ْ.

ٝاً حٓظٔو٠ ٠ٓٞٓ ُوٞٓٚ كوِ٘خ حَٟد رؼٜخى حُلـَ كخٗلـَص ٓ٘ٚ حػ٘ظخ ػَ٘س 

ػ٤٘خً هي ػِْ ًَ أٗخّ َٓ٘رْٜ ًِٞح ٝحَٗرٞح ٖٓ ٍُم هللا ٫ٝ طؼؼٞح ك٢ ح٧ٍٝ 

 (60ٓلٔي٣ٖ )

إٔ ٠ٓٞٓ هي حٓظٔو٠ رولخٍ ح٤ُٜٖ كوي ؿخء ك٢ حُزخد حُؼ٣َٖ٘ ٣زيٝ ٖٓ حُظٍٞحس 

 ٖٓ حُؼيى:

"ٝأط٠ ر٘ٞ آَحث٤َ حُـٔخػش ًِٜخ ا٠ُ ر٣َش ٤ٖٛ ك٢ حَُٜ٘ ح٧ٍٝ ٝأهخّ حُ٘ؼذ 

ك٢ هخىٕ ٝٓخطض ٛ٘خى ٣َْٓ ٝىك٘ض ٛ٘خى. ُْٝ ٣ٌٖ ٓخء ُِـٔخػش كخؿظٔؼٞح ػ٠ِ 

ك٤٘٘خ ك٘خَء اهٞط٘خ أٓخّ ٠ٓٞٓ ٝٛخٍٕٝ ٝهخْٛ حُ٘ؼذ ٠ٓٞٓ ًِّٝٔٞٙ هخث٤ِٖ: ٤ُظ٘خ 

حَُد. ُٔخًح أط٤ظٔخ رـٔخػش حَُد ا٠ُ ٌٛٙ حُز٣َش ٢ٌُ ٗٔٞص ك٤ٜخ ٗلٖ ٝٓٞح٤ٗ٘خ. 

ُٝٔخًح أٛؼيطٔخٗخ ٖٓ َٜٓ ُظؤط٤خ ر٘خ ا٠ُ ٌٛح حٌُٔخٕ حَُى١ء. ٤ُْ ٛٞ ٌٓخٕ 

خٕ ٫ٝ ك٤ٚ ٓخء َُِ٘د. كؤط٠ ٠ٓٞٓ ٝٛخٍٕٝ ٖٓ أٓخّ  ّٓ ٍُع ٝط٤ٖ ًَّٝ ٍٝ

ؿظٔخع ٝٓوطخ ػ٠ِ ٝؿ٤ٜٜٔخ. كظَحءٟ ُٜٔخ ٓـي حُـٔخػش ا٠ُ رخد ه٤ٔش ح٫

حَُد. ًِّْٝ حَُد ٠ٓٞٓ هخث٬ً هٌ حُؼٜخ ٝحؿٔغ حُـٔخػش أٗض ٝٛخٍٕٝ أهٞى 

ًِّٝٔخ حُٜوَس أٓخّ أػ٤ْٜ٘ إٔ طؼط٢ ٓخءٛخ. كظوَؽ ُْٜ ٓخًء ٖٓ حُٜوَس 

ٝطٔو٢ حُـٔخػش ٝٓٞح٤ْٜٗ. كؤهٌ ٠ٓٞٓ حُؼٜخ ٖٓ أٓخّ حَُد ًٔخ أَٓٙ. ٝؿٔغ 

حُـٍٜٔٞ أٓخّ حُٜوَس كوخٍ ُْٜ حٓٔؼٞح أ٣ٜخ حَُٔىس. أ ٖٓ ٌٛٙ ٠ٓٞٓ ٝٛخٍٕٝ 
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حُٜوَس ٗوَؽ ٌُْ ٓخًء ٍٝكغ ٠ٓٞٓ ٣يٙ َٟٝد حُٜوَس رؼٜخٙ َٓط٤ٖ كوَؽ 

 (.12-1ٓخء ؿ٣َِ كَ٘رض حُـٔخػش ٝٓٞح٤ْٜٗ" )ح٣٥خص: 

هي ػِْ أ١ هي طؼ٤ّٖ ُْٜ ٝرٔخ إٔ حػ٘ظ٢ ػَ٘س ػ٤٘خً هي  لض ػهى كم أَبؽ يشغثٓى:

ُلـَ ًٝخٕ ػيى هزخثَ ر٢٘ آَحث٤َ حػ٘ظ٢ ػَ٘س هز٤ِش ٝػ٠ِ ٌٛح حٗلـَص ٖٓ ح

كوي كيّىص ًَ هز٤ِش ٍٓٞىٛخ ُْٝ طزن أ١ ٓوخكش إٔ طوخطَ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ ك٢ 

َّ ح٤ُٔٞف ػ٠ِ َٗد حُٔخء كٌٜٙ  حَُ٘د ٝإ ُْ طيكّن ح٤ُٔخٙ رخٌُؼَس ك٤ٌٖٔ إٔ طٔ

آَحث٤َ  حُلخىػش ٤ُٔض ٓـَى ٓؼـِس ػظ٤ٔش رَ ٢ٛ ًٌُي ٓ٘ش ًزَٟ ػ٠ِ ر٢٘

َّ ٓـيٙ.  ٖٓ هزَ هللا ؿ

ًٝٔخ هخٍ طؼخ٠ُ رؼي ًًَ ٗؼٔش حُٖٔ ٝحُِٟٔٞ ك٢ ح٣٥ش اٜٚخ:  ----كهٕا ٔاشغثٕا 

حُٔخرؼش ٝحُو٤ٖٔٔ "ًِٞح ٖٓ ٤١زخص ٓخ ٍُه٘خًْ" ًٌٝح هخٍ رؼي ح٩ٗخٍس ا٠ُ 

طٞك٤َ ٌٛٙ حُظ٬٤ٜٔص "ًِٞح ٝحَٗرٞح ٖٓ ٍُم هللا ٫ٝ طؼؼٞح ك٢ ح٧ٍٝ 

ًَّٗخ ػ٠ِ ُٔخٕ كخُٜخ حُلن ح١ٌُ ٣ـذ ػ٤ِ٘خ  ٓلٔي٣ٖ" كٌَ ٗؼٔش كِٜ٘خ ػ٤ِٜخ طٌ

رؼي حُظٔظغ ٜٓ٘خ. ٌٛح طؼز٤َ ٌُُي حُلن ُٖٝ طٌَ٘ٙ كطَس ح٩ٗٔخٕ إ ُْ ٣ؼِٜخ ح٣َُٖ 

 ٖٓ ًلَحٕ حُ٘ؼٔش كٌٜح ٛٞص كطَطٚ ح١ٌُ ٣ِٞٛٚ حُٞك٢ ح٢ُٜ٩ ا٠ُ آًحٗٚ.

ٖ ٝحُِٟٔٞ ًُٝي ٬ُ٘ٝكع ٛ٘خ ىه٤وش ػ٤ِٔش رؤٕ هللا ًًَ ٓـَى "ًِٞح" رؼي حُٔ

٧ٜٗٔخ ًخٗخ ٣ٞكَّحٕ حُـٌحء كلٔذ ٌُٖٝ حٗلـخٍ ح٧ػ٤ٖ ٣ٞكَّ ُْٜ ح٤ُٔخٙ أ٠٣خً 

 كؤٟخف "ٝحَٗرٞح" ٓغ "ًِٞح".

ٝاً هِظْ ٣خ ٠ٓٞٓ ُٖ ٜٗزَ ػ٠ِ ١ؼخّ ٝحكي كخىُع ُ٘خ ٍري ٣وَؽ ُ٘خ ٓٔخ ط٘زض  

ى٠ٗ ح٧ٍٝ ٖٓ روِٜخ ٝهؼخثٜخ ٝكٜٞٓخ ٝػيٜٓخ ٝرِٜٜخ هخٍ أ طٔظزيُٕٞ ح١ٌُ ٛٞ أ

رخ١ٌُ ٛٞ ه٤َ حٛزطٞح ًَٜٓح كبٕ ٌُْ ٓخ ٓؤُظْ َٟٝرض ػ٤ِْٜ حٌُُش ٝحٌُٔٔ٘ش 

 (61ٝرخءٝ رـ٠ذ ٖٓ هللا ًُي رٔخ ػٜٞح ًٝخٗٞح ٣ؼظيٕٝ )

 ًِٔش "حُزوَ" طل١ٞ ًخكش أٗٞحع حُو٠َحٝحص.

 ٝحُوؼخء: ٗٞع ٖٓ حُ٘زخص ػَٔٙ ٣٘زٚ ػَٔ حُو٤خٍ.

ُؼَر٤ش(. كوي ًخٗض حُؼَد ٝحُلّٞ ٝحُؼّٞ ٤ٗجخٕ ٝحكيحٕ. ك٢ٜ طؼ٢٘ حُلٔٚ )رخ

طزيٍّ حُؼخء رخُلخء كٔؼ٬ً ٣زيُّٕٞ "ػخػٍٞ" رـ"ػخكٍٞ" ٝأػخك٢" رـ"أػخػ٢". ُٝؼَ 

ًِٔش "طّٜٞ" ػ٘يٗخ هي ٓخكَص ْٜٓ٘ ا٤ُ٘خ كٌٜٙ حٌُِٔش ٤َٜٗس ُِلّٞ ا٠ُ كي ٫ 

ٓـخٍ ٧كي إٔ ٣َ٣ي رٜخ حُوزِ أٝ حُؤق أٝ حُـِش أٝ ٤ٗجخً آهَ كِ٘ؤٍٝ حُوَإٓ ىحثٔخً 

 حُٔؼخ٢ٗ حُؼخٓش.كٔذ 
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كٔطِذ ر٢٘ آَحث٤َ ح١ٌُ أ٤َٗ ا٤ُٚ ٛ٘خ هي ؿخء ًًَٙ ك٢ حُزخد حُلخى١ ػَ٘ 

 ُِؼيى ٖٓ حُظٍٞحس ٝٛٞ ًٔخ ٢ِ٣:

"ٝحُِل٤ق ح١ٌُ ك٢ ٝٓطْٜ حٗظ٠ٜ ٜٗٞس كؼخى ر٘ٞ آَحث٤َ أ٠٣خً ٝرٌٞح ٝهخُٞح ٖٓ 

ً ٝحُوؼخ خٗخ ـّ ًَّٗخ حُٔٔي ح١ٌُ ًّ٘خ ٗؤًِٚ ك٢ َٜٓ ٓ ء ٝحُزط٤ن ٣طؼٔ٘خ ُلٔخً. هي طٌ

حع ٝحُزَٜ ٝحُؼّٞ. ٝح٥ٕ هي ٣جٔض أٗلٔ٘خ. ٤ُْ ٤ٗت ؿ٤َ إٔ أػ٤٘٘خ ا٠ُ  َّ ٝحٌُ

 (.7-4ٌٛح حُٖٔ" )ح٣٥خص: 

"أى٠ٗ" ٖٓ حُيٗخءس أ١ َٛ  لبل أ رـزجضنٌٕ انظ٘ ْٕ أصَٗ ثبنظ٘ ْٕ سٛغ:

ط٣َيٕٝ طزي٣َ حُـٌحء ح٧ػ٠ِ رخُـٌحء ح٧ى٠ٗ ٝح٧كوَ كٔخ ٝكَّٙ هللا ٌُْ ٖٓ حُٖٔ 

ٟ ك٢ ٌٛٙ ح٧ٍٝ حُ٘خث٤ش ٖٓ حُٜلَحء ٝأٗظْ أكَحٍ ٖٓ ًُش ػزٞى٣ش ٝحُِٔٞ

كَػٕٞ ١ٝخػش حٌُلَ ٝحَُ٘ى كخُـٌحء حُـخف حُوخ٢ُ ٖٓ حٌُِحص ح١ٌُ طظٔظؼٕٞ 

ٓ٘ٚ ٝأٗظْ أكَحٍ ه٤َ أُق َٓس ٖٓ ك٣ِٞخص حُؼزٞى٣ش ٝحٌُُش ٌُٖٝ ٌٛح ٖٓ ٓٞء 

 ً حُل٣َش حُظ٢ ٫ ٣لٌْ كظٌْ أٌْٗ هي أُٝؼظْ رخٌُِحثٌ ا٠ُ كيّ أٌْٗ ٫ طِٕٗٞ ٤ٗجخ

 ك٤ٜخ ػ٤ٌِْ ٟٓٞ هللا طؼخ٠ُ.

ٌٛٙ حُٔؼخِٓش ٖٓ ر٢٘ آَحث٤َ طط١ٞ ر٤ٖ ؿ٘ز٤ٜخ ػزَس ٨ُهٞحّ حُِٔٔٔش ح٣ٌُٖ هي 

ػَٟٞح ٗؼٔش ك٣َظْٜ ُِوطَ ك٢ حطزخع ٓظطِزخص ٝط٘ٞػخص حُل٠خٍس ُْٝ ٣ؼظ٘ٞح 

ٞحع ٖٓ رؤٕ ٓخ كِٜٞح ػ٤ِٚ ٖٓ ٌُحثٌ حُي٤ٗخ ػٖ ٌٛٙ حُط٣َوش هي حهظلض ٍٝحءٛخ أٗ

حُلٔخى ح٤ُ٘٘غ ٌُُِش ٝحٌُٔٔ٘ش، ٝٛ٘خ ٣ظ٠ق ٖٓ حُوَإٓ أٗٚ اًح ًخٕ ٤َٟٔ ح٩ٗٔخٕ 

ك٤خً كٜٞ ٫ ٣زلغ ػٖ ٌُس حُطؼخّ ك٤ٔخ ر٤ٖ أٗٞحع أ١ؼٔش حُٔؤىرش رَ ٣زلغ ػٜ٘خ ك٢ 

ك٣َش ح٤ٔ٠َُ ٝح٩ٍحىس كبٕ ٝؿيٛخ كوزِ ؿخّف ٣ويٍ ُٚ ػ٠ِ طٞك٤َ ًخكش أٗٞحع 

 حُ٘ؼْ ٝح٧ك٠خٍ.

ٛز٢ ٣ٜز٢ ٛز١ٞخً: ٓو٢ ٢ٛٝ ًٌُي طٔظويّ ٍُِ٘ٝ ٓٔخكَ رٌٔخٕ  :اْجطٕا يصغاً 

ك٤وخٍ ٓؼ٬ً "ٛز٢ حُٞحى١" ٖٝٓ ٛ٘خ ٍحؿض ٓلخٍٝس "حٛزطٞح َٜٓحً" ٝؿؼِض 

ًِٔش حُٜز١ٞ طٔظويّ َٓحىكش ٌُِٔش حٍُِ٘ٝ ُٝؼَ حُٔزذ ٍٝحء حٓظويحّ ٌٛٙ حٌُِٔش 

 أٗٚ ُٔخ ٣َ٣ي حُٔٔخكَ إٔ ٣ٍِ٘ رٌٔخٕ كٜٞ ٣ٜز٢ ٖٓ ًَٓزٚ ٛ٘خ.

رخُ٘ٔزش ٌُٜح حُٔٞهغ كٌٜٙ حٌُِٔش ط٘خٓذ إٔ ح٤ُ٘ت ح١ٌُ ١ِزٚ ر٘ٞ آَحث٤َ ُٖ ٝ

. ٍٞ  ٣ٞؿي ا٫ ك٢ ٌٓخٕ هٜذ ٛخر٢ ٝٓٔظ

ٝحَُٔحى ٖٓ "َٜٓ" أ١ َٜٓ ٖٓ ح٧ٜٓخٍ كِٖ ٣َحى ٓ٘ٚ رِي َٜٓ كوي 

حٓظويٓض ًِٔش "َٜٓ" ُزِي َٜٓ ك٢ حُوَإٓ َٓحٍحً ٌُٜٝ٘خ حٓظويٓض ريٕٝ 

غ حٓظويٓض رخُظ٣َٜق ٝػ٠ِ ٌٛح ك٢ٜ ك٢ ٓؼ٠٘ ط٣َٜق ا٫ ك٢ ٌٛٙ ح٣٥ش ك٤
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َٜٓ ٓخ. ٝأٓخ حٓظويحّ ٌٛٙ حٌُِٔش ُِٔي٣٘ش كٜٞ ٣ٌٖٔ ٗظَحً ُـخٗذ ر٬ؿ٢ ٝٛٞ 

ًَّْٛ طِي حُٜٔخثذ ٝح٫ٌُص حُظ٢ ػخٗٞح ٜٓ٘خ ك٢ َٜٓ  إٔ ٌٛٙ حٌُِٔش طٌ

روٜٞٙ ح٩ٗخٍس ا٠ُ أٗٚ اًح ٓخ أٌٖٓ ُْٜ ه٠خء حُل٤خس ريٕٝ ٌٛٙ حٌُِحثٌ ك٬ ري 

إٔ طو٠ٞح ك٤خطٌْ ك٢ َٜٓ ٓخ ًُٝي كبٕ هٞٓخً ٫ ٣ويٍ ػ٠ِ هِن حُٜزَ  ٌُْ ٖٓ

ٍّ كٜٞ ُٖ ٣ل٤ٔٚ ػٖ حٌُُش.  ٝحُؼزخص ك٤ٚ ٤َُ٘ ٛيف ٓخ

حٌُٔٔ٘ش طؼ٢٘ حُؼـِ  ٔضغثذ ػهٛٓى انظنخ ٔانًـكُخ ٔثبءٔ ثغضت يٍ هللا:

ٝح٫ٓظٌخٗش ٝٓٞء حُلخٍ كظؼز٤َ "َٟرض ػ٤ِْٜ حٌُُش ٝحٌُٔٔ٘ش" ٣زي١ أٗٚ ًٔخ 

ط٤ٖ ح٬ُُد ػ٠ِ حُـيحٍ كوي َٟرض ػ٤ِْٜ حٌُُش ٧ؿَ ٓٞحِٛظْٜ ٠٣َد حُ

ُؼ٤ِٔش حٌُلَحٕ ٝػيّ طوي٣َْٛ ٣٥خص هللا طؼخ٠ُ ٌٝٛح أٓلَ ػٖ أْٜٗ أٛزلٞح ًِلْ 

 ػ٠ِ ْٟٝ ٧ػيحثْٜ ُْٝ طزن ك٤ْٜ أ١ ػ٣ِٔش ُٔٞحؿٜش ح٧ٟٝخع ٝحُظَٝف.

ف ٝػِٞ حُويٍ أ١ ٓخ ٝكَّٙ هللا ُْٜ ٖٓ حُلَٙ ٤َُ٘ حُ٘ـخ ٔثبءٔ ثغضت يٍ هللا:

 ػخىٝح ٜٓ٘خ رِؼ٘ش هللا ػ٤ِْٜ ٧ؿَ كويْٛ حُؼ٣ِٔش ٝحُـيحٍس.

ٌٛح ٛٞ حُٔزذ ٍٝحء َٟد  طنك ثًب ػصٕا ٔكبَٕا ٚؼزضٌٔ: ----طنك ثؤَٓى 

حٌُُش ٝحٌُٔٔ٘ش ػ٤ِْٜ أ١ أٜٗخ ٤ُٔض ٗظ٤ـش هطؤ ْٜٓ٘ ٝحكي رَ طخ٣ٍوْٜ حٌُخَٓ 

ظيحثْٜ ُْ ٣ِحُٞح ٣ٌَٕ٘ٝ ٤ِٓت رِِٔٔش ٖٓ حُـلِش ٝحُؼيٝحٕ، ٝرٔزذ ػيٝحْٜٗ ٝحػ

رآ٣خص هللا ٣ٝوظِٕٞ أٗز٤خثٚ كِػْٜٔ رؤْٜٗ أ٤ُٝخء هللا ٝأكزخإٙ ٫ٝ ٣ويٍ أكي ػ٠ِ إٔ 

٣ِ٣ِْٜ ػٖ ُِٓ٘ظْٜ ٓلوَسٌ ٫ أٓخّ ُٜخ كٜئ٫ء ٖٓٔ َٟرض ػ٤ِْٜ حٌُُش 

َّ ٓـيٙ.  ٝحٌُٔٔ٘ش ٖٓ هزَ هللا ؿ

أُْٜٝ ٣ًَُخ ػ٤ِٚ  ٖٓ ٣زيٝ هظِٚ ٖٓ ح٧ٗز٤خء ػ٠ِ أ٣ي١ ح٤ُٜٞى ٖٓ ىٍحٓش طخ٣ٍوْ

ح٬ُّٔ ح١ٌُ ٍؿْ ر٤ٖ حُٔويّ ٝحٌُٔرق ك٢ ح٤ٌَُٜ ًحطٚ ػ٠ِ أَٓ ٖٓ حُِٔي ٣ٜٞىحٙ 

 ٣ٞآّ.

ػْ ٣ؤط٢ حْٓ ٣ل٠٤ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ح١ٌُ هظَ ػ٠ِ أَٓ ٖٓ ٤َٛٝىىّ ِٓي ٣ٜٞى٣ش. 

 ٟٝغ حُِٔي ٍأٓٚ ك٢ ٤٘٤ٛش ػْ هيّٜٓخ ا٠ُ كز٤زٚ.

ٜٞى ًٔخ ْٛ ٣ِػٕٔٞ ُٝٞ إٔ هللا ػْ ٣ؤط٢ حْٓ ح٤ُٔٔق ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ح١ٌُ ِٛزٚ ح٤ُ

 هي كٔخٙ ػٖ َْٗٛ.

ٝٛ٘خ هي ه٤ّي هظَ ح٧ٗز٤خء ٌٛح رـ"ؿ٤َ حُلن" ٝحَُٔحى ٖٓ ٌٛح ٗيس ؿ٣َٔظْٜ كبٕ 

هظَ حُ٘لْ ؿ٣َٔش ًزَٟ ك٢ حُٔـظٔغ حُز١َ٘ ٝط٘ظيّ ٌٛٙ حُـ٣َٔش اًح ًخٕ طؼِن 

ض ٢ٛ ريٕٝ حُوظَ رخ٧ٗز٤خء ٝحُٜخُل٤ٖ ٝطِىحى ٌٛٙ حُـ٣َٔش ٗيس ػ٠ِ ٗيس اًح ًخٗ

 كن ٝهي ؿٔغ حُوَإٓ ٛ٘خ ًخكش أٗٞحع حُ٘يس.
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إ ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح ٝح٣ٌُٖ ٛخىٝح ٝحُٜ٘خٍٟ ٝحُٜخرج٤ٖ ٖٓ آٖٓ رخهلل ٝح٤ُّٞ ح٥هَ 

 (62ٝػَٔ ػ٬ًٔ ٛخُلخً كِْٜ أؿَْٛ ػ٘ي ٍرْٜ ٫ٝ هٞف ػ٤ِْٜ ٫ٝ ْٛ ٣لِٕٗٞ )

ٔخص ٛخى ٣ٜٞى ٛٞىحً: ٍؿغ ٝطخد ٝهي ٗوَ ىػخء ٠ٓٞٓ ك٢ حُوَإٓ رٌٜٙ حٌُِ

"ٝحًظذ ُ٘خ ك٢ ٌٛٙ حُي٤ٗخ كٔ٘ش ٝك٢ ح٥هَس اٗخ ٛيٗخ ا٤ُي" )ٍٓٞس ح٧ػَحف: 

ى ك٢ ٓؼ٠٘ ًٕٞ أكٍي ٣ٜٞى٣خً ٌٝٛح ح٫ٓظويحّ ؿخء ١زوخً 156 ّٞ ( ػْ حٓظويّ ٛخى ٝطٜ

َّٜ أ١ أٛزق َٜٗح٤ٗخً.  ُوٞحػي حُِـش حُؼَر٤ش ٓؼَ ط٘

أهطؤ ك٢ ٌٛح ٛٞ أَٛ حٌُِٔش ٌُٖٝ حػظَٝ رؼٞ حُٔؼخ٤ٍٟٖ إٔ حُوَإٓ هي 

حٓظويحّ ٌٛٙ حٌُِٔش كْٜ ٣َٕٝ إٔ ح٤ُٜٞى ٓخىطٚ ٤ُٔض ٛٞى رَ ٢ٛ ٓ٘ٔٞرش ا٠ُ 

٣ًٜٞح ح١ٌُ ًخٕ أٍرغ أ٫ٝى ٣ؼوٞد ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٝػ٠ِ ٌٛح ك٤ـذ ػ٤ِ٘خ إٔ ٗوّٞ 

رظلو٤وٜخ كٔخ هخّ رٚ ح٩ٓخّ حُلَح٢ٛ ٖٓ طلو٤ن ٌُٜٙ حٌُِٔش ًٌَٗ ٓخ ٝؿذ ٗوِٚ ٛ٘خ 

 ٌُِٔش:كٜٞ ٣وٍٞ ٓ٘خه٘خً حٗظوخم ٌٛٙ ح

ُٝػْ حُطخػٕ٘ٞ ك٢ حُوَإٓ إٔ ٌٛٙ حٌُِٔش هطؤ، كبٕ حْٓ ح٤ُٜٞى ٤ُْ  ---"

ٓؤهًٞحً ٖٓ ٓخىس "ٛٞى"، رَ ٛٞ ُِ٘ٔزش ا٠ُ "٣ًٜٞح". ك٘ز٤ّٖ حٗظوخم ٌٛح ح٫ْٓ، 

 ُظؼِْ إٔ ١ؼْٜ٘ ٖٓ ٓٞء كْٜٜٔ حُوَإٓ ٝٛـلْٜ.

ٔذ ُٔخٕ أٓخ حُوَإٓ كخٓظؼٔخُٚ ٌٛٙ حٌُِٔش ٤ُْ ا٣ـخى ُلع ٖٓ هزِٚ ٛٞ، رَ ٛٞ ك

ُٛيٗخ" ٤ُْ ُز٤خٕ  حُؼَد، كبْٜٗ ؿؼِٞح كؼَ "ٛخى ٣ٜٞى" ُٖٔ ًخٕ ٣ٜٞى٣خً. ٝهُٞٚ "

حٗظوخم حْٓ ح٤ُٜٞى، رَ ؿخء ك٢ ٓؼ٘خٙ ح٢ِٛ٧. ٝٓغ ًُي أٗخٍ ا٠ُ أَٛ ًِٛض 

 ح٤ُٜٞى ػ٘ٚ ًٔخ ٤ٓؤط٤ي ًًَٙ.

ٝأٓخ ٓٞء كْٜٜٔ ُٜللْٜ كٔظطِغ ػ٤ِٚ ٓٔخ ًٌَٗٙ: كخػِْ إٔ ٣ًٜٞح ًخٕ حر٘خً 

 ً ً ح٣ٌُٖ هَؽ ْٜٓ٘ ح٧ٓزخ١ ح٫ػ٘خ  ٍحرؼخ ٤ُؼوٞد ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٖٓ حػ٢٘ ػَ٘ حر٘خ

ً ٖٓ ح٧ٍٝ ك٢ ػٜي ٣٘ٞع. كٞهغ ك٢ ٤ٜٗذ ر٢٘  ػَ٘. ٝأػط٢ ًِْٜ ٤ٜٗزخ

٣ًٜٞح ٖٓ أ٤ٍِْٗ ا٠ُ أه٠ٜ حُـ٘ٞد. ًٝخٕ ىحٝى ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٖٓ ٌٛح حُٔز٢. 

ػْ ٍٝع حُِٔي ٝحٗلخُص ٌِٓٔش ر٢٘ آَحث٤َ ًِٜخ ا٤ُٚ، كؼظْ أَٓ ٓز٢ ٣ًٜٞح. 

رؼيٙ حر٘ٚ ٤ِٓٔخٕ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ، ٝر٠٘ ح٤ٌَُٜ ك٢ ىحٍ ٌِٓٚ كِحى ًُي ػظٔش أهَٟ 

ُٔز٢ ٣ًٜٞح ٌِْٜٝٓ. ػْ رؼي ًُي ٝهغ ر٤ْٜ٘ ه٬ف، كٜخٍص ٌٛٙ ح٧ٓش كَهظ٤ٖ: 

٣ًٜٞح ػ٠ِ ؿخٗذ، ٝرو٤ش ر٢٘ آَحث٤َ ػ٠ِ آهَ. ػْ رؼيٓخ ٓزخْٛ حٌُِيح٤ٕٗٞ ٛخٍ 

ً ُز٢٘ ا ً ػخٓخ َٓحث٤َ. ًُٝي ٣يٍ ػ٠ِ ػيّ كَهْٜ ر٤ٖ "٣ًٜٞح" "ح٤ُٜٞى" حٓٔخ

 رخٌُحٍ حُٔؼـٔش ٝ"٣ٜٞى" رخُيحٍ حُِٜٔٔش.
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ٝهي حُظزْ حٗظوخم ٌٛح ح٫ْٓ ػ٠ِ ح٤ُٜٞى، كبْٜٗ ظ٘ٞح أٗٚ ٖٓ "٣ٜٞ" أ١ حَُد 

ًّزش ٖٓ "٣ٜٞ"  طؼخ٠ُ، ٝ"ًح" أ١ ٌٛح. ٝٓزذ ٌٛح حُظٖ أْٜٗ ٝؿيٝح أٓٔخًء َٓ

". ُْٝ ٣لٜٔٞح حُؼزخٍس حُظ٢ ٝؿيٝٛخ ك٢ ًِٝٔش أهَٟ ُٓٞٛٞش رٚ ٓؼَ "٣ٜٞ٣خه٤ْ

 (:29:35ٓلَ حُظ٣ٌٖٞ ك٢ ٓزذ حُظ٤ٔٔش ٢ٛٝ )

ً )أ١ ٤ُجش ُٝؿش ٣ؼوٞد ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ( ُٝٝيص حر٘خً، ٝهخُض: ٌٛٙ  "ٝكزِض أ٠٣خ

 حَُٔس أكٔي حَُد. ٌُُي ىػض حٓٔٚ ٣ًٜٞح".

ا٠ُ  كظ٘ٞح إٔ "٣ًٜٞح" ٤٘٣َ ا٠ُ "ٌٛٙ حَُٔس" ٝ"٣ٜٞ"، ٌٝٛح هطؤ. كبٕ ح٫ْٓ ٤٘٣َ

 "أكٔي حَُد". ٝحُؼزخٍس ٓلظِٔش ٌُٜح حُظؤ٣َٝ أ٠٣خً. ٝحُي٤َُ ػ٠ِ ٛلظٚ أٍٓٞ:

ح٧ٍٝ إٔ ح٩ٗخٍس ا٠ُ ٓؼؼخ٢ٗ أٓٔخء أر٘خء ٣ؼوٞد ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ًٔخ ؿخءص ك٢  (1)

ًًَ ٫ٝىطْٜ، كٌٌٜح ؿخءص ك٢ ىػخء ٣ؼوٞد ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ك٤ٖ رخًٍْٜ. ٓؼ٬ً 

 (:20-30:19ؿخء ػ٘ي ًًَ ح٫ُٞىس ك٢ ٓلَ حُظ٣ٌٖٞ )

"ٝكزِض أ٠٣خً ٤ُجش، ُٝيص حر٘خً ٓخىٓخً ٤ُؼوٞد، كوخُض ٤ُجش: هي ٝٛز٢٘ هللا ٛزش 

 كٔ٘ش. ح٥ٕ ٣ٔخ٢ً٘٘ ٍؿ٢ِ ٢ٗ٧ ُٝيص ُٚ ٓظش ر٤ٖ٘. كيػض حٓٔٚ ُرُٕٞٞ".

 (:49:13ٝؿخء ك٢ ٌٛح حُٔلَ ػ٘ي ًًَ حُزًَش )

 "ُرُٕٞٞ ػ٘ي ٓخكَ حُزلَ ٣ٌٖٔ".

ش. كٌٌٜح ؿخء ك٢ ىػخثٚ ٤ًُٜٞح ك٢ كؤٗخٍ ك٢ ٬ً حُٟٔٞؼ٤ٖ ا٠ُ ٓؼ٠٘ حٌُٔٞٗ

 (:49:8ٌٛح حُٔلَ )

 "٣ًٜٞح ا٣خى ٣لٔي اهٞطي. ٣يى ػ٠ِ هلخ أػيحثي. ٣ٔـي ُي ر٘ٞ أر٤ي".

 ٖٓ ً كظز٤ّٖ إٔ ٝؿٚ حُظ٤ٔٔش ٛٞ حُلٔي ٝحُطخػش، ٝإٔ حْٓ ٣ًٜٞح ٤ُْ ًَٓزخ

 "٣ٜٞ" ٝ"ًح"، رَ ٛٞ ًِٔش ٝحكيس ٖٓ ٓخىس "ٛٞى".

٤ُٜٞى ٣طِن ػ٤ِْٜ ٝحْٓ ح٤ُٜٞى١ ػ٠ِ ٝحُؼخ٢ٗ إٔ رؼي حُٔز٢ ٗـي حْٓ ح (2)

ُٔخْٜٗ، ًٔخ ؿخء ك٢ ٓلَ ػٍِح، ٝٗل٤ٔخ، ٝأٓظ٤َ، ٝاٗؼ٤خ، ٝا٤ٍٓخ، ٝىح٤ٗخٍ، 

ٞح رخ١ًٜٞ٤ُ  ّٔ ٝح٩ٗـ٤َ، كظ٠ حٗظَٜ ٌٛح ح٫ْٓ. كِٞ ًخٕ ح٧َٛ "٣ًٜٞح" ُٔ

 رخٌُحٍ حُٔؼـٔش.

٠ ٝحُؼخُغ إٔ ح٧ٓٔخء حًَُٔزش ٖٓ "٣ٜٞ" ٫ ري إٔ طظ٠ٖٔ ًِٔش أهَٟ طيٍ ػِ (3)

ّْ رـ"٣ٜٞ" ك٢  ٝٛق ٤ِ٣ن ِٝٛٚ رـ"٣ٜٞ". ًِٝٔش "ًح" ٤ُٔض ٓٔخ ٤ِ٣ن رؤٕ ٠٣

 ط٤ٔٔش ٓوِٞم، كبٕ حُٔؼ٠٘ ٣ٌٕٞ: ٌٛح هللا. ٝٗ٘خػش ٌٛٙ حُظ٤ٔٔش ظخَٛس.
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ٝحُوَإٓ ٍرٔخ ٗزّٚ ػ٠ِ هطؤْٛ، ًٔخ ٛٞ ٓز١ٞٔ ك٢ ٟٓٞؼٚ. ك٘زّٚ ػ٠ِ إٔ حْٓ  (4)

ٖٔ اٗخٍس حُوَإٓ أٗٚ "٣ًٜٞح" ح١ٌُ حٗظٔزٞح ا٤ُٚ أِٛٚ ٖٓ ٓخىس "ٛٞى". ٖٝٓ ك

ٗزّٚ ح٤ُٜٞى ػ٠ِ ٓؼ٠٘ حْٜٓٔ، ٤ُؼِٔٞح أْٜٗ ٣ِِْٜٓ إٔ ٣ظٞرٞح ا٠ُ ٍرْٜ"
1
. 

 ٝأٓخ ًِٔش حُٜ٘خٍٟ كوي ًًَ ح٩ٓخّ حُلَح٢ٛ طلو٤ن ٌٛٙ حٌُِٔش ًٔخ ٢ِ٣:

"حُٜ٘خٍٟ ؿُٔغ َٜٗحٕ، ٓؼَ ٗيح٠ٓ ؿٔغ ٗيٓخٕ. ٌٝٛح ح٫ْٓ ًخٕ ُْٜ ك٢ 

ظؤه٣َٖ ْٜٓ٘ ظ٘ٞٙ ٗظٔخً، ٝأٌَٗٝح ٌٛح ح٧ٍٝ. ٝهيٓخإْٛ ُْ ٣ٌَ٘ٝٙ. ٌُٖٝ حُٔ

 ح٫ْٓ ػ٘خىحً رؤٝحثِْٜ.

ٝر٤خٕ ًُي إٔ أطزخع ح٤ُٔٔق ٛخٍٝح كَهظ٤ٖ: كَهش حطزؼٞح حُو٤ِلش رخُلن ٗٔؼٕٞ، 

ٞح رخْٓ حُٜ٘خٍٟ. ًِْٜٝ آٓ٘ٞح رٔلٔي ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ. ْٝٛ ح٣ٌُٖ  ّٔ ٝطٔ

 ٓيكْٜ حُوَإٓ ك٤غ هخٍ طؼخ٠ُ:

( 82ٞح ح٣ٌُٖ هخُٞح اٗخ ٜٗخٍٟ" )ٍٓٞس حُٔخثيس: "ُٝظـيٕ أهَرْٜ ٣ٌُِٖ آٓ٘

ٞح رٌٜح ح٫ْٓ. ّٔ ف رؤٕ حَُٔحى ْٛ ح٣ٌُٖ حٓ َّ  كٜ

ٝكَهش حطزؼٞح رُّٞٞ حُٔزظيع، ْٝٛ حُزخهٕٞ ح٥ٕ. ٝٛئ٫ء هي ُػٔٞح إٔ 

"حُٜ٘خٍٟ" ًِٔش حُظلو٤َ، ٧ٜٗخ ٗٔزش ا٠ُ "ٗخَٛس" ٢ٛٝ ه٣َش كو٤َس ػ٘يْٛ 

 (:46-1:45ًٔخ ؿخء ك٢ ٣ٞك٘خ )

ْ ٝؿي ٗؼ٘خث٤َ، ٝهخٍ ُٚ: ٝؿيٗخ ح١ٌُ ًظذ ػ٘ٚ ٠ٓٞٓ ك٢ حُ٘خّٓٞ "ك٤ِزّ 

ٝح٧ٗز٤خء: ٣ٔٞع رٖ ٣ٞٓق ح١ٌُ ٖٓ حُ٘خَٛس. كوخٍ ُٚ ٗؼ٘خث٤َ: أٖٓ حُ٘خَٛس 

 ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٤ٗت ٛخُق!".

ٌٝٛح ٖٓ طٌزَّ ٌٛٙ حُلَهش. كبٕ "حُ٘خَٛس" إ ًخٕ ُٓٞي ػ٠ٔ٤ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ كؤ١ 

ػٔٞح إٔ "حُ٘خَٛس" ًخٗض ُٓٞيٙ، ًٔخ ؿخء ك٢ كوخٍس ك٢ حُ٘ٔزش ا٤ُٜخ؟ ٝهي ُ

 (:2:32أٗخؿ٤ِْٜ. رَ اٗٚ ٣يػ٠ "ٗخ٣َٛخً"، ًٔخ ؿخء ك٢ ٓظ٠ّ )

"ٝأط٠ ٌٖٝٓ ك٢ ٓي٣٘ش ٣وخٍ ُٜخ: ٗخَٛس، ٢ٌُ ٣ظْ ٓخ ه٤َ رخ٧ٗز٤خء اٗٚ ٤ٓيػ٠ 

 ٗخ٣َٛخً".

ُٝػْ حُطخػٕ٘ٞ إٔ حُوَإٓ ُْ ٣ؼَف ٌٛٙ حُظ٤ٔٔش، ٝؿؼِٜخ ٖٓ حَُٜ٘س، ُٔخ ؿخء 

 ك٤ٚ:

"ًٔخ هخٍ ػ٠ٔ٤ حرٖ ٣َْٓ ُِلٞح٤٣ٍٖ ٖٓ أٜٗخ١ٍ ا٠ُ هللا هخٍ حُلٞح٣ٍٕٞ ٗلٖ 

 (14أٜٗخٍ هللا" )ٍٓٞس حُٜق: 
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ٌٝٛح حُطؼٖ ٓ٘٘ئٙ حُـَٜ رٔؼ٠٘ ح٣٥ش. كبٜٗخ اٗٔخ ًًَص أَٓحً كوخً، ُْٝ طًٌَ 

٤ٖ رخُٜ٘خٍٟ ٣ـذ ػ٤ِْٜ َٜٗ  ّٔ ٝؿٚ حُظ٤ٔٔش. ٗؼْ ك٤ٜخ اٗخٍس ا٠ُ إٔ حُٔٔ

طًٌخٍ ٌُُي. ٝأٓؼخٍ ٌٛٙ ح٩ٗخٍحص طٞؿي ك٢ ٬ًّ ح٧ٗز٤خء.  حُلن، ُٔخ ك٢ حْٜٓٔ

 (:16:18)ٓظ٠  -ًٝخٕ ٣يػ٠ "ٛلخ" -هخٍ ػ٠ٔ٤ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ُ٘ٔؼٕٞ

"ٝأٗخ أهٍٞ ُي أ٠٣خً: أٗض ٛلخ. ٝػ٠ِ ٌٛح حُٜلخ أر٢٘ ٤ً٘ٔظ٢"
1
. 

للمفسرٌن ألوال عدٌدة عن الصاببٌن فٌرى مجاهد وحسن أنهم لم ٌكونوا  صبثئٍٛ:

خاص بل كانوا بٌن الٌهودٌة والمجوسٌة فكانوا ٌرون أن ذبٌحتهم حرام  أتباع دٌن

وٌرى ابن زٌد أنهم كانوا أتباع دٌن خاص وكانوا ٌسكنون جزٌرة الموصل وكانوا 

ً وال وزنوا األعمال الشرعٌة  ً وال كتابا ٌمولون بتوحٌد اإلله ولكنهم ما اتبعوا نبٌا

بدون المبلبكة وٌصلّون نحو المبلة وٌتلون زنة ما وأما لتادة فهو ٌرى أنهم كانوا ٌع

 الزبور وٌرى أبو العالٌة وسفٌان أنهم كانوا فرلة من فرق أهل الكتاب.

ً ولكن  ٌمول اإلمام الفراهً إنه ولو أن هذه األلوال تبدو مضاداً بعضها بعضا

فً الوالع لٌس بٌنها أي تضادّ فبل شن أنهم كانوا بادئ ذي بدء ٌتبعون الدٌن 

لكنهم عدلوا عنه بعدُ وأخذوا ٌعبدون المبلبكة والكواكب، وهذا مثلما الحك و

فعل أوالد بنً إسماعٌل الذٌن كانوا فً البداٌة على ملة إبراهٌم ولكنهم فٌما بعد 

خاضوا فً الشرن وعبادة األوثان واألصنام وتإٌّد اآلٌة التً نحن بصددها ما 

تخدمه المرآن فً ذكر هذه ذهب إلٌه اإلمام الفراهً فإن األسلوب الذي اس

الجماعة ٌتضح منه أنهم كانوا فً البداٌة على دٌن الحك ثم خاضوا فً البدع 

والخرافات فٌظن اإلمام الفراهً أنهم كانوا ٌصلّون أكثر مما لدى اآلخرٌن 

 ولذلن فمد دعا المشركون النبً وصحابته باسم الصاببٌن.

بهذا االسم أنه بما أن الصباء تعنً وٌرى اإلمام الفراهً بالنسبة لوجه تسمٌتهم 

 الشروق فٌمكن أن سّموا بهذا االسم لبراعتهم فً معرفة النجوم.

وبما أن أتباع هذا الدٌن ال ٌوجدون فً أي نحو من أنحاء العالم كما ال ٌوجد 

ً عنهم ولكن ٌبدو أنهم كانوا  تارٌخ لهم ٌوثك به فٌصعب لنا أن نحكم شٌبا

 الفرق الدٌنٌة حٌن نزول المرآن الكرٌم.معروفٌن لكونهم فرلة من 

 هل ال ٌجب على أهل الكتاب أن ٌؤمنوا برسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم؟ -34

ولد أشرنا لدر الحاجة إلى ما أرشدنا هللا تعالى إلٌه من التعالٌم والنصابح فً 

مجموعة اآلٌات هذه من خبلل توضٌح الكلمات والجمل فبل حاجة إلى إعادتها 
                                                           

 47-96تفسٌر سورة البمرة:  1
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، ----أننا سنتحدث عن اآلٌة النهابٌة لهذه المجموعة وهً "إن الذٌن آمنوا  إال

" وذلن ألن بعض المتكلمٌن ومنكري السنة فً هذا العصر لد 62اآلٌة: 

أخطؤوا فً فهم أن أهل الكتاب الذٌن ٌعملون على تعالٌم مصاحفهم بكل جدٌة 

لّى هللا علٌه وسلّم وإخبلص النٌة ال ٌجبرهم المرآن على أن ٌإمنوا بالرسول ص

لكً ٌنالوا النجاة فهم ٌزعمون أن ٌكفً مثل هإالء أن ٌعملوا على تعالٌم 

صحفهم وأنبٌابهم مخلصٌن لهم النٌة فاألشٌاء التً استدلوا بها على تؤٌٌد 

زعمهم هذا ٌضّم إلٌها هذه اآلٌة من سورة البمرة فٌجب أن نوضح سٌاق هذه 

 سوء فهم من لم ٌسمط فً هذا الخطؤ بوعً.اآلٌة وسبالها توضٌحاً لكً ٌزول 

والسبب وراء تمدٌم هذه اآلٌة فً تعضٌد هذه الفكرة هو أنه، كما ٌزعمون، لد 

خوطبت كافة الجماعات الدٌنٌة الشهٌرة أمثال المسلمٌن، والٌهود، والنصارى، 

والصاببٌن، فمٌل لهم أن من ٌإمن باهلل منهم وبالٌوم اآلخر وٌعمل عمبلً صالحاً 

ه أجره عند هللا فبل خوؾ علٌه وال هو ٌحزن، والبدٌهً أنه لو أّولنا هذه اآلٌة ل

كما هم ٌؤّولون فبل ٌبمى لنجاة هإالء المإمنٌن المزعومٌن أي حاجة إلى أن 

ٌإمنوا بالرسول العربً وال بما ٌوجب المرآن والحدٌث اإلٌمان به من األمور 

 سوى هللا والٌوم اآلخر.  

وٌل هذه اآلٌة التؤوٌل المذكور أعبله إال إذا دّل سٌالها وسبالها ولكن ال ٌمكن تؤ

على أن هذه اآلٌة نزلت تفّصل أجزاء اإلٌمان فٌبدو من التفكٌر على مولع 

ومحّل اآلٌة أنه لٌس السإال هنا، كما أشرنا إلٌه سابماً، عن ما هً األمور التً 

جة إلى اإلٌمان بها بل تتطلب النجاة اإلٌمان بها وما هً األمور التً ال حا

السإال هنا عن ما هً األشٌاء التً تفّضل المرء لدى هللا هل هً نسبته إلى 

عشٌرة أو لبٌلة أو جماعة أو عبللته باإلٌمان والعمل الصالح فردّ المرآن على 

هذا السإال بؤن هذه الفضٌلة ال ٌحصل علٌها المرء إال باإلٌمان والعمل الصالح 

كها أي لبٌلة أو جماعة، والهدؾ وراءه هو أن ٌصّرح فهً لٌست بما ٌمتل

للٌهود أنهم إْن بدأوا ٌعتبرون أنفسهم جماعة ناجٌة لنسبتهم إلى عشٌرة األنبٌاء 

فهذا سوء فهٍم بٌّن فمن ٌرد التمرب إلى هللا فٌجب علٌه أن ٌتصؾ باإلٌمان 

 والعمل الصالح.

 أمامهم ما ٌلً من األمور: ولفهم هذه الحمٌمة جٌداً ٌجب على المراء أن ٌضعوا

أولها: جاءت هذه اآلٌة فً السورة التً موضوعها المركزي، كما فّصلناه من 

لبل، هو الدعوة إلى اإلٌمان بالرسول صلّى هللا علٌه وسلّم والمرآن الكرٌم وهً 
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لد وّجهت فً هذه السورة، خاصة، إلى الٌهود فبصرؾ النظر عن التلمٌحات 

ٌث الذي انتهى على هذه اآلٌة التً نحن بصدد البحث واإلشارات ٌبتدئ الحد

 عنها، بما ٌؤتً من الكلمات:

"ٌا بنً إسرابٌل اذكروا نعمتً التً أنعمت علٌكم وأوفوا بعهدي أوؾ بعهدكم 

وإٌاي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدلاً لما معكم وال تكونوا أول كافر به وال 

 (41-40مون" )سورة البمرة: تشتروا بآٌاتً ثمناً للٌبلً وإٌاي فات

ففً هاتٌن اآلٌتٌن وّجه الخطاب إلى بنً إسرابٌل بصراحة ودعوا إلى اإلٌمان 

بالمرآن الكرٌم وعبّر بصراحة عن إنكاره بالكفر فتفّكروا أن اإلٌمان بالمرآن 

كٌؾ ٌمكن تحمٌمه بدون اإلٌمان بالرسول صلّى هللا علٌه وسلّم ثم تفّكروا أنه لما 

دم اإلٌمان بالمرآن والرسول بالكفر فكٌؾ ٌمكن أن تؤتً بعد آٌات عبّر عن ع

فً سلسلة الكبلم هذه، أن ال ٌجب على أهل الكتاب أن ٌإمنوا بالمرآن أو 

بالرسول صلّى هللا علٌه وسلّم وٌمكن أن ٌنجوا بدونه وإن صّح هذا فهذا تضادّ 

 ٌاته.ال ٌعمل وهو عٌب لكتاب دْعه أن ٌكون فً كتاب حكٌم محكمة آ

 وثانٌها: أن هذه اآلٌة لد وردت فً سورة المابدة بتصرٌؾ للٌل وهً كما ٌلً:

"إن الذن آمنوا والذٌن هادوا والصاببون والنصارى من آمن باهلل والٌوم اآلخر 

 (69وعمل صالحاً فبل خوؾ علٌهم وال هم ٌحزنون" )سورة المابدة: 

 ولد سبمتها هذه اآلٌة التالٌة:

ب لستم على شٌا حتى تمٌموا التوراة واإلنجٌل وما أنزل إلٌكم "لل ٌا أهل الكتا

ً وكفراً فبل تؤس  من ربكم ولٌزٌدّن كثٌراً منهم ما أنزل إلٌن من ربكم طؽٌانا

 (68على الموم الكافرٌن" )سورة المابدة: 

فالمراد هنا من "ما أنزل إلٌكم من ربكم"، كما ٌبدو من السٌاق والسباق، هو 

لذي طولبوا إلامته بجانب إلامة التوراة واإلنجٌل والذي إذا لم المرآن الكرٌم ا

ٌمٌموا فهم ال أساس لهم عند هللا ولو أنهم ٌعتبرون أنفسهم أولٌابه وأحبابه فما 

أمروا بإلامة التوراة واإلنجٌل فهو ٌعنً أن ٌإمنوا بالمرآن والنبً الخاتم فإنه ال 

أخذ منكم فً تلن الصحؾ بالنسبة  ٌتّم، بدون اإلٌمان بهما، الوفاء بالعهد لد

 للنبً الخاتم.

 وتوّضح هذا الوالع ما سبمتها من اآلٌات وهً كما ٌلً:

"ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتموا لكفّرنا عنهم سٌّباتهم وألدخلناهم جنات النعٌم. 

ولو أنهم ألاموا التوراة واإلنجٌل وما أنزل إلٌهم من ربهم ألكلوا من فولهم ومن 
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جلهم منهم أمة ممتصدة وكثٌر منهم ساء ما ٌعملون. ٌا أٌها الرسول بلّػ تحت أر

ما أنزل إلٌن من ربن وإن لم تفعل فما بلّؽت رسالته وهللا ٌعصمن من الناس 

 (67-65وإن هللا ال ٌهدي الموم الكافرٌن" )سورة المابدة: 

كرٌم )ما أنزل ففً هذه اآلٌة لد أرٌد بإلامة التوراة واإلنجٌل اإلٌمان بالمرآن ال

إلٌهم من ربهم( وإلامته فإن اإلٌمان به ٌكّمل العهد الذي لد أخذ منهم فً التوراة 

واإلنجٌل بالنسبة للنبً الخاتم وكذا ألنع فٌها الٌهود والنصارى بؤن ال ٌخافوا 

حرمانهم عن كافة الفوابد والمنافع الدنٌوٌة التً ٌتمتعون بها إذا آمنوا بهذا 

فإن عزلوا عن فوابدهم الحاضرة لئلٌفاء بالوعد الذي عمدوه الكتاب السماوي 

 مع هللا فسٌفتح هللا لهم أبواباً عدٌدة أخرى لرحمته وبركته.

وثالثها: أن المرآن لد صرح بؤنه ال ٌحظى برحمة هللا من أهل الكتاب بعد بعثة 

بلم النبً األمً إال من ٌإمن به صلّى هللا علٌه وسلّم فلما دعا موسى علٌه الس

لٌرحم هللا أمته فردّ علٌه هللا لاببلً إن هذه الرحمة تختص بمن ٌتمً هللا وٌعطً 

الزكوة وٌإمن بآٌاته ٌإمن بالنبً اآلخر إذا سعدوا بزمن بعثته فمد جاء فً 

 سورة األعراؾ:

"واكتب لنا فً هذه الدنٌا حسنة وفً اآلخرة، إنا هدنا إلٌن لال عذابً أصٌب 

عت كل شٌا فسؤكتبها للذٌن ٌتمون وٌإتون الزكوة به من أشاء ورحمتً وس

والذٌن هم بآٌاتنا ٌإمنون. الذٌن ٌتبعون الرسول النبً األمً الذي ٌجدونه 

ً عندهم فً التوراة واإلنجٌل ٌؤمرهم بالمعروؾ وٌنهاهم عن المنكر  مكتوبا

وٌحّل لهم الطٌبات وٌحّرم علٌهم الخبابث وٌضع عنهم إصرهم واألؼبلل التً 

علٌهم فالذٌن آمنوا به وعّزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه  كانت

 (   156-155أإلبن هم المفلحون" )سورة األعراؾ: 

ورابعها: وكذا صرح المرآن أن النبً لد بعث للناس كافة كما دعا الناس عامة 

وأهل الكتاب خاصة إلى اإلٌمان بنبوته بكلمات صرٌحة فمد خاطب أهل الكتاب 

 ٌؤتً من الكلمات داعٌاً إٌاهم:بما 

"لل ٌا أٌها الناس إنً رسول هللا إلٌكم جمٌعاً. الذي له ملن السماوات واألرض 

ال إله إال هو ٌحًٌ وٌمٌت فآمنوا باهلل ورسوله النبً األمً الذي ٌإمن باهلل 

 (157وكلماته واتبعوه لعلكم تتمون" )سورة األعراؾ: 

لى أهل الكتاب أن ٌإمنوا بالنبً صلّى هللا فاتضح من هذا التفصٌل أنه ٌجب ع

علٌه وسلّم لنجاتهم كما ٌجب اإلٌمان به على ؼٌرهم من الناس لنجاتهم بل ٌبدو 
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من كلمات المرآن أنه أكثر وجوباً ألهل الكتاب بالنسبة لآلخرٌن والسبب وراء 

هذا هو أن صحفهم كانت تطوي بٌن جنبٌها نبوءات وآٌات النبً األمً ولد أخذ 

منهم المٌثاق عن طرٌك أنبٌابهم، أنه لما ٌبعث فٌهم النبً الخاتم فٌإمنون به 

وٌسبمون ؼٌرهم فً تعضٌده، وعلى هذا فمد خاطبهم المرآن ولال إن مسبولٌتكم 

باعتباركم ورثة تلن الصحؾ، أن تسبموا ؼٌركم فً اإلجابة على هذه الدعوة 

 فبل تكونوا سابمٌن فً تكذٌبها.

لمرآن لم ٌفرق هنا بٌن خٌر أهل الكتاب وشرهم شٌباً بل كما ولٌتضح هنا أن ا

ٌتعلك بالنجاة ٌوم المٌامة فمد أوجب على كبل النوعٌن من أهل الكتاب أن ٌإمنوا 

بالنبً والمرآن الذي أنزل إلٌه إذا أحبّوا نجاتهم فٌه. فإن أثنى المرآن فً ؼٌر 

هذا كفاهم منجٌّاً  موضع منه على خٌر أهل الكتاب فبل ٌعنً هذا أن خٌرهم

إٌاهم بل المراد منه أن معاملتهم هذه كانت حسنة مع اإلسبلم والمسلمٌن ألجل 

حبّهم للحك ولد دخل فً اإلسبلم أمثال هإالء من الناس شٌباً فشٌباً، وال شن أن 

المرآن الكرٌم له مولؾ خاص من األدٌان والصحؾ السماوٌة األخرى بؤنه 

ماء ولكن تصدٌمه هذا كذلن ال ٌعنً أنه ٌعترؾ ٌصدّق كونها منزلةً من الس

بؤنها مصونة من التحرٌؾ وأنها تكفٌهم منجٌةً لهم إذا لم ٌزل أهلها ٌتبعونها 

بإخبلص النٌة ولكنه بجانب تصدٌك نزولها من السماء ٌصرح عن أن هذه 

ً بها  ً من التحرٌؾ، األمر الذي لم ٌتركها موثولا الصحؾ لد لمٌت أنواعا

لمصونة لدٌن هللا هً المرآن الكرٌم وال ؼٌر فبل توجد أي وسٌلة فالصحٌفة ا

 أخرى للوصول إلى الصراط المستمٌم.

ً بها للعالمٌن للوصول إلى الصراط المستمٌم ولماء  فإن توجد ذرٌعة موثولا

النجاة بعد بعثة النبً الخاتم صلّى هللا علٌه وسلّم فهً أن ٌإمنوا بالنبً الخاتم 

 علٌه وسلّم فلن توجد وسٌلة أخرى للنجاة ٌوم اآلخرة فإن وٌتبعوه صلّى هللا

ٌمكن أن نستثنً أحداً من هذا األصل فلٌس إال من لم تصل إلٌه دعوة النبً 

صلّى هللا علٌه وسلّم البتة ولكن الفصل فً هذه المضٌة لٌس بؤٌدٌنا بل هو 

من هو  بؤٌدي من هو عالم الؽٌب وهو ٌعلم بما خفً للناس وما بطن فهو ٌعرؾ

ٌستحك بذلن، من أدّى مسبولٌاته للبحث عن الحك ولكنهم حرموا الظفر بالحك 

لما لم تصل إلٌهم الدعوة فالرجاء من هللا جّل جبلله أن ٌمبل معذرة مثل هإالء 

 الناس وٌحاسبهم حسب معرفتهم عن مبادئ الدٌن.
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 تنبٌه خاص بالنسبة للمسلمٌن -35

نها جاء تنبٌه خاص بالمسلمٌن، ٌجب أن وفً اآلٌة التً نحن بصدد البحث ع

 نلفتهم إلٌه وهو كما ٌلً:

" هنا المسلمون من حٌث الجماعة فمال فٌهم إنهم ---المراد من "إن الذٌن آمنوا 

ولو كانوا مسلمٌن أو الٌهود أو النصارى أو الصاببٌن، سواء من حٌث الجماعة 

الصالح. فهذا هو اإلٌمان فبل فضل ألحد وال عزة عند هللا إال باإلٌمان والعمل 

ومن ثم العمل الصالح الذي ٌمكن أن ٌثبت ذرٌعة للفضل والعزة عند هللا تعالى. 

فمد وضع فً هذا الفهرس المسلمٌن لبل اآلخرٌن من أتباع األدٌان السماوٌة 

والهدؾ وراء هذا اإلشارة إلى الوالع أنه لو أمكن للناس أن ٌرجوا فضبلً عند 

ة فهم المسلمون الذٌن بعثهم هللا كآخر ملة وخٌرها إلصبلح هللا من حٌث الجماع

الدنٌا ولكن ال فضل لهم وال درجة عند هللا بدون اإلٌمان والعمل الصالح. وأما 

الذٌن ذكرهم فً النهاٌة فهم الصاببون الذٌن هم جماعة مجهولة، فمد أشٌر من هذا 

لح لها درجة ومنزلة إلى الوالع أن الجماعة التً تتصؾ باإلٌمان والعمل الصا

 كبرى عند هللا ولو هً ألل درجة من الجماعات األخرى وأكثرها جهبلً عنها.

وكما زعم الٌهود أنفسهم أحباء هللا النتمابهم إلى األنبٌاء علٌهم السبلم وهكذا 

نبذوا مسبولٌات اإلٌمان والعمل الصالح وراء ظهورهم وظنوا أن نار جهنم 

اس وإن هً تمّسهم فهً ال تمسهم إال لمدة لصٌرة لٌست لهم بل لؽٌرهم من الن

وكذا جعل المسلمون ٌظنون، لكونهم أمة مرحومة، أن لهم مؽفرة عند هللا ولو 

أن أعمالهم ال تجدر بها فهذه اآلٌة تمطع دابر كافة أوهام هذا النوع وتنبّه 

المسلمٌن أن أّول من ٌوزن عند هللا على مٌزان اإلٌمان والعمل الصالح هم 

 المسلمون وال ؼٌر.
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 ٛخشطان إليبو ػجض انذًٛض انفغاْٙا رؼهٛمبد

ػهٗ كزبة "اإلرمبٌ فٙ ػهٕو انمغآٌ" 

 نهـٕٛطٙ
 ص. دمحم أجًم اإلصالدٙ -

حُلَح٢ٛ  ػزي حُل٤ٔي ػخىس أٓظخًٙ ح٩ٓخّأ٤ٖٓ أكٖٔ ح٬ٛ٩ك٢ ػٖ  ٤٘نحُهخٍ 

 :٫هظ٤خٍ حٌُظذ ُِوَحءس ٝحُيٍحٓش

ً ًخٕ ىحثٔ" ً ًظز ِظو٣٢ خ ٍٍ  ٓٔظٟٞ حصً خ بٓؼخٕ ر ًَ ٓخ هَأ ٣وَأًخٕ ُِوَحءس، ٝ ػخ

ّْ ٓزخكغ حٌُظخد رخُؼَر٤ش، ، ٗظَ ٝحٗظوخى ىه٤ن  ٓٞحء ًخٕكٌخٕ ٣ؼِّن ػ٠ِ أٛ

أ٤ٔٛش  حً ًَ ٓخ هَأٙ ٖٓ حٌُظذ كوي ػزضٌُٝح  ،شٗـ٣ِ٤ِرخ٩أٝ  شخُؼَر٤حٌُظخد ر

"ِؼِٔخء ٝحُزخكؼ٤ٖرخُـش ُ
1
. 

أٜٓخص أؿٞى حُٔئُلخص ٝطلظ١ٞ ػ٠ِ ُ٘و٤ٜش ححُلَح٢ٛ  ٓخٌّٓظزش ح٩ًخٗض كوي 

خً ك٤ٜخ أٝ ٍٓخُش ا٫ ٝهي هخّ ح٩ٓخّ حُلَح٢ٛ ًظخر ـيط ٫ٝحٌُظذ ك٢ ؿ٤ٔغ حُلٕ٘ٞ، 

َّٜ ح٠ُٞء ػ٠ِ ٤ِٓحص ٌٛٙ حُظؼ٤ِوخص رٔ٘خٓزش ٝ ط٤ٖ.َٓس أٝ َٓ رخُظؼ٤ِن ػ٤ِٚ ٗل

ػ٠ِ ٤ِن ك٢ ٌٛٙ حُؼـخُش ٓخ هخّ رٚ ح٩ٓخّ حُلَح٢ٛ ٖٓ حُظؼّ ٗويّ أهَٟ ا٫ أٗ٘خ 

ٖٓ  ظؼ٤ِوخصٌٛٙ حُ ٗوِضُ ُ٪ٓخّ ح٢١ٞ٤ُٔ ٍكٔٚ هللا ٝهي  "ح٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ"

 /29ُـٛـ حُٔٞحكن 1395 ٛلَ ػخّ/ 13ك٢ ٌٓظزش ٓيٍٓش ح٬ٛ٩ف رَٔحة ٤َٓ 

 .1975ّزَح٣َ ػخّ ك

ص ٛيٍٛـ، ػْ 1271طخ ٓ٘ش خ٧ٌٍُٞٝ َٓس ك٢ ً "ح٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ"١زغ 

دمحم أرٞ حُل٠َ ارَح٤ْٛ حُٔلوّن حٌُز٤َ ّ خٛـ ه٢1387 ػخّ ، ٝكُٚ ١زؼخص ػي٣يس

 ٛل٤شح٥ٌٔظزش حُٖٓ هط٤ش ػ٠ِ ٗٔوش ر٘خًء ٌٛح حٌُظخد ك٢ أٍرؼش ٓـِيحص رظلو٤ن 

٘ٔوش حُٔٞؿٞىس ُيٟ ، أٓخ حُحُوخَٛسٖٓ  ٛيٍص ٌٛٙ حُطزؼش حُٔلووشل٤يٍحرخى ٝر

ٛـ، 1279ٓ٘ش ش، َٜٓ ٤ٌٔظِحُٔطزؼش حًُخٗض هي ١زؼض ٖٓ ك٢ٜ  ٓخّ حُلَح٢ٛح٩

ك٢ حُٜ٘ي، ٝ ،٤َٓة َٔحر ٓيٍٓش ح٬ٛ٩فٌٓظزش ش ك٢ ٢ٜٛٓٗٞ كظ٠ ح٥ٕ ٝ

 ًٔخ ٢ِ٣:حٓٔٚ حُلَح٢ٛ ػٖٔ حُ٘ٔوش ٝطخ٣ٍن حَُ٘حء ٓغ  ٓخّح٩ ٟز٢ ريح٣ظٜخ

حٗظ٣َظٚ ٖٓ ك٤يٍحرخى رٔزغ ٍٝر٤خص ػؼٔخ٤ٗش ك٢ َٜٗ ٍر٤غ حُؼخ٢ٗ ٖٓ "

 ػزي حُل٤ٔي حُلَح٢ٛ". -ٛـ1333

                                                           
 11مجموعة تفاسٌر فراهً، ص  1
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 ّْ  ح٩ٓخّ حُل٢َٛ ػ٠ِ ٌٛح حٌُظخد كبٗٚ طؼ٤ِنٖ ُٖٓ طؼ٤ّ اٜٗخ  ٤غرلحُـِٔش ٌٛٙ  ٝطٜ

ً ٌٛح ٗٚ حٗظَٟ اٛـ أ١ 1349طٞك٢ ٓ٘ش  ٌٜٙ ك حٌُظخد هزَ ٝكخطٚ رٔظش ػَ٘ ػخٓخ

 .ك٤خطٚ ٍكٔٚ هللاطظؼِن رؤٝحهَ أ٣خّ  ظؼ٤ِوخصحُ

٣َ١ٝوظ٢ ك٢ طوي٣ْ ٌٛٙ حُظؼ٤ِوخص ٢ٛ أ٢ٗ أ٫ًٝ هٔض رًٌَ ِٓوٚ حُٔزلغ ح١ٌُ 

حء كْٜ حَُٔحى ٓٔخ ػِّن ػ٤ِٚ ح٩ َّ ٓخّ حُلَح٢ٛ ػْ ًًَص طؼ٤ِوٚ ٬٤ً ٣ٌَ٘ ػ٠ِ حُو

حء إٔ  َّ ٍّ ه٢ِٔ ك٢ ٗوَ أ١ طؼ٤ِن كخَُٔؿٞ ٖٓ حُو ٣َ٣ي ح٩ٓخّ إٔ ٣وٍٞ، ٝإ ُ

٣وخٍٗٞٙ ٓغ حُ٘ٔوش حُٜٔٞٗش ك٢ ٌٓظزش ٓيٍٓش ح٬ٛ٩ف كبٕ حَُٔء ٤ُْ رزَة 

 ٖٓ إٔ طٍِ هيٓخٙ ك٢ ٌٓخٕ ٓخ.

٠ ػَِٗ٘ حُظ٢  "ح٩طوخٕ"ا٠ُ ١زؼش ٓزخهٚ أك٤َ ك٤ٖ ٜٗخ٣ش ٤ٓخم حُٔزلغ ٝٝ

ٌٛٙ حُطزؼش ٝرٔخ إٔ اػـخُ حُوَإٓ ُِوخ٢ٟ أر٢ رٌَ حُزخه٢ٗ٬، ًظخد  ٛخٜٓ٘خ

ٓخّ ٗٔوش ح٩ح٩كخُش ا٠ُ أٓخ ٝحُوَحء،  ٤َٜٔظُ حؿيس ك٢ حُٜ٘ي كوي أك٤َ ا٤ُٜخٓظٞ

ّٔضكوي  حُلَح٢ٛ  خ.ًظزض ػ٤ِٜ طؼ٤ِوخطٚ ُٔخ أٜٗخرؼي  ط

 ط٬د حُوَإٓ ح٣ٌَُْ.ٓل٤يس ُ ؼَ ٌٛٙ حُٔلخُٝش حُٔظٞحٟؼش٣ـهللا إٔ  ٝٗٔؤٍ

 "حُزَٛخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ"ٗوَ ح٢١ٞ٤ُٔ ٍكٔٚ هللا هٍٞ ح٢ًٍُِ٘ ٖٓ ًظخرٚ  -1

( "ٝهخٍ ح٢ًٍُِ٘ ك٢ حُزَٛخٕ هي ػَف ٖٓ ػخىس حُٜلخرش ٝحُظخرؼ٤ٖ إٔ 31:1)

ح حُلٌْ ٫ أكيْٛ اًح هخٍ ُِٗض ٌٛٙ ح٣٥ش ك٢ ًٌح كبٗٚ ٣َ٣ي رٌُي أٜٗخ طظ٠ٖٔ ٌٛ

رخ٣٥ش ٫ ٖٓ  إٔ ٌٛح ًخٕ حُٔزذ ك٢ ُِٜٗٝخ كٜٞ ٖٓ ؿْ٘ ح٫ٓظي٫ٍ ػ٠ِ حُلٌْ

 (.42:1) "ؿْ٘ حُ٘وَ ُٔخ ٝهغ

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 (39:1أٛخد ح٢ًٍُِ٘ ٍكٔٚ هللا )

َّ رح٢١ٞ٤ُٔ  ي٣٢ُحًٌٍُٔٞ أػ٬ٙ رؼي ٗوَ هٍٞ ح٩ٓخّ ح٢ًٍُِ٘  -2 ٍ َأ٣ٚ: ٣ظل

(42:1) ُِٗض ح٣٥ش أ٣خّ ٝهٞػٚ ك٢ ٓزذ ٍِٗٝ ح٣٥ش أٗٚ ٓخ
1
. 

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

(39:1أهطؤ ك٤ٔخ كْٜ ٖٓ ٓزذ حٍُِ٘ٝ )
2
 

                                                           
فراهً هذا الممتبس الذي ٌحوي لول الزركشً ورأي السٌوطً فٌه، فً كتابه الاإلمام  ذكر 1

تحة نظام المرآن فً من اإلتمان فً علوم المرآن، ولمد أخطؤ مترجم فاآخذاً ( 4نظام المران )

 فهم جملة السٌوطً ولذا ترجم عكس ما ٌمصده الكاتب.
نزول(، مجموعة تفاسٌر الللتفصٌل ٌرجى الرجوع إلى فاتحة نظام المرآن فصل )شؤن  2

 4فراهً: 



 

 

 يجهخ انُٓض

 58 

أٌَٗ رؼ٠ْٜ ًٕٞ ٢ٗء ٖٓ حُوَإٓ ٣ظٌٍَ ُِٗٝٚ ًٌح  ٣وٍٞ ح٩ٓخّ ح٢١ٞ٤ُٔ: -3

 (.48:1) "حٌُل٤َ رٔؼخ٢ٗ حُظ٣َِ٘"ٍأ٣ظٚ ك٢ ًظخد 

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

(٤44:1َ رٔؼخ٢ٗ حُظ٣َِ٘ )ُْ ٣ًٌَ حْٓ حُٜٔ٘ق ٌُظخد حٌُل
1
 

طوخٕ "ٝهي ظٖ ًؼ٤َ ٖٓ حُؼٞحّ إٔ حَُٔحى رٜخ حُوَحءحص حُٔزغ ٝٛٞ ؿَٜ ك٢ ح٩ -4

 (.66:1هز٤ق" )

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 (62:1) شحُوَحءحص حُٔزغ ٤ُٔض حُظ٢ أ٣ٍيص ٖٓ ح٧كَف حُٔزؼ

ُظ٢ طوخٕ "أؿٔغ حُٜلخرش ػ٠ِ ٗوَ حُٜٔخكق حُؼؼٔخ٤ٗش ٖٓ حُٜلق حٝك٢ ح٩ -5

 ـِٔشٌٛٙ حُ ٓخّ حُلَح٢ٛح٩)ٗوَ  ٟٓٞ ًُي" ًظزٜخ أرٞ رٌَ ٝأؿٔؼٞح ػ٠ِ طَى ٓخ

 (66:1رؼي طـ٤٤َ ر٢٤ٔ(.)

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

ٜلق ٔأؿٔغ حُٜلخرش ٢ٍٟ هللا ػْٜ٘ ػ٠ِ ٗوَ حُٜٔخكق حُؼؼٔخ٤ٗش ٖٓ حُ

 (.62:1ح٧ٍٝ ح١ٌُ ًظزٚ أرٞ رٌَ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ )

ػز٤يس حُِٔٔخ٢ٗ أٗٚ هخٍ حُوَحءس حُظ٢ ػَٟض  ٣وٍٞ ح٩ٓخّ ح٢١ٞ٤ُٔ "ػٖ -6

ٞ ك٤ٚ ٢ٛ حُوَحءس حُظ٢ ٣وَإٛخ حُ٘خّ زػ٠ِ حُ٘ز٢ ك٢ حُؼخّ ح١ٌُ ه

 (.66:1ح٤ُّٞ".)

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

ٟش ح٧ه٤َسَحُوَحءس حُزخه٤ش ٢ٛ ػ٠ِ حُؼ
2
 (62:1) 

ٖ ٓزذ ط٤ٔٔظٚ ٝر٤ّ  "حُؼ٣ِِ"حُوَإٓ ٖٓ ر٤ٖ أٝٛخف ح٩ٓخّ ح٢١ٞ٤ُٔ  ًًَ -7

ِّ خكو ػِّن ػ٤ِٚ ( 68:1ٓؼخٍٟظٚ") ػ٠ِ ٖٓ ٣َّٝ ٍ: "ٝأٓخ حُؼ٣ِِ ك٨ٗٚ ٣ؼ

 .ٚو٢ ػ٤ِحُٟٝغ  ٓخرؼي ح٩ٓخّ حُلَح٢ٛ

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

                                                           
هـ ولد ذكر 417صاحب هذا التفسٌر العماد الكندي لاضً إسكندرٌة النحوي المتوفى سنة  1

 اً.ٌمع فً ثبلثة وعشرٌن مجلداً ضخم نه( أ2:7351فً كشؾ الظنون )
2
ولد أدلى الفراهً بنفس الرأي فً موضع آخر فمال: "ثم عرض علً جبرٌل األمٌن  

عرضة أخٌرة بعد تمام المرآن كما جاء فً الخبر الصحٌح المتفك علٌه، تفسٌر سورة 

 .14المٌامة، ص 
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ِٚ".ٝك٢ حُوَإٓ " ِِْل ْٖ َه ِٓ  ٫َ َٝ  ِٚ ِٖ ٣َي٣َْ ْٖ ر٤َْ ِٓ  َُ زَخ١ِ ُْ ِٚ ح (42: ٍٓٞس كِٜض) ٫َ ٣َؤْط٤ِ
1
 

خٕ ٣٘زـ٢ هخٍ ح٢ًٍُِ٘ ك٢ حُزَٛ" خٍ:ٗوَ ح٩ٓخّ ح٢١ٞ٤ُٔ هٍٞ ح٢ًٍُِ٘ كو -8

٢ أٝ رٔخ ٣ظَٜ ٖٓ حُٔ٘خٓزخص٤لهحُزلغ ػٖ طؼيحى ح٧ٓخ٢ٓ َٛ ٛٞ طٞ
2
كبٕ ًخٕ  

حُؼخ٢ٗ كِْ ٣ؼيّ حُلطٖ إٔ ٣ٔظوَؽ ٖٓ ًَ ٍٓٞس ٓؼخ٢ٗ ًؼ٤َس طوظ٢٠ حٗظوخم 

 (.73:1أٓٔخء ُٜخ ٝٛٞ رؼ٤ي")

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 (69:1ُْ ٣ـَٜ )

لخًْ: "هخٍ حُلخًْ ٝحُـٔغ حُؼخُغ ٛٞ طَط٤ذ حٍُٔٞ ك٢ ٗوَ ح٢١ٞ٤ُٔ هٍٞ حُ–9

ٍٟٝ حُزوخ١ٍ ػٖ أْٗ إٔ ك٣ٌلش رٖ ح٤ُٔخٕ هيّ ػ٠ِ ػؼٔخٕ ًٝخٕ  ،ُٖٓ ػؼٔخٕ

٣ـخ١ُ أَٛ حُ٘خّ ك٢ كظق أ٤٘٤ٍٓش ٝأًٍر٤ـخٕ ٓغ أَٛ حُؼَحم كؤكِع ك٣ٌلش 

 حهظ٬كْٜ ك٢ حُوَحءس كوخٍ ُؼؼٔخٕ أىٍى ح٧ٓش هزَ إٔ ٣وظِلٞح حهظ٬ف ح٤ُٜٞى

ٝحُٜ٘خٍٟ كؤٍَٓ ا٠ُ كلٜش إٔ أ٢ٍِٓ ا٤ُ٘خ حُٜلق ٗ٘ٔوٜخ ك٢ حُٜٔخكق 

 (.78:1ٛخ ا٤ُي كؤٍِٓض رٜخ كلٜش )ػْ َٗىّ 

٘ٔوٜخ ك٢ ٗ"حُلوَس و٢ ػ٠ِ حُٟٝغ  ٓخرؼي ػِّن ػ٤ِٚ ح٩ٓخّ حُلَح٢ٛ

 حُٜٔخكق".

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

ػؼٔخٕ ٤ُْ ك٢ ٍٝح٣ش حُزوخ١ٍ ٢ٗء ٣يٍ ػ٠ِ إٔ طَط٤ذ حٍُٔٞ ٝهغ ك٢ ُٖٓ 

 (.74:1ٗٚ اٗٔخ ٗٔن ٓٔخ ًخٕ هي ؿٔؼٚ أرٞ رٌَ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ )ب٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ك

ظَط٤ذ حٍُٔٞ "ٝأٓخ طَط٤ذ حٍُٔٞ كَٜ ٛٞ رهخٍ ح٩ٓخّ ح٢١ٞ٤ُٔ ك٤ٔخ ٣ظؼِن  -10

 ً ػ٠ِ  أٝ ٛٞ رخؿظٜخى ٖٓ حُٜلخرش ه٬ف كـٍٜٔٞ حُؼِٔخء طٞه٤ل٢ أ٠٣خ

 (.82:1")حُؼخ٢ٗ

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

                                                           
ا َجاَءُهْم َوإِنَّهُ لَِكتَاٌب َعِزٌزٌ إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا بِالذِّ ولد جاء لبل هذه اآلٌة ) 1 ٌة ( ففً هذه اآلْكِر لَمَّ

هذه الصفة فً اآلٌة البلحمة فكؤن المرآن نفسه لام ببٌان  تحوصؾ المرآن بالعزٌز ثم ُوضّ 
 وجه تسمٌة هذه الصفة.

وٌبدو من الرجوع إلى الموضع اآلخر من مإلفاته أن اإلمام الفراهً ٌمٌل إلى هذه  2

 27خرى التً استبعدها الزركشً، الرأ: فاتحة نظام المرآن، )ممدمة( ص الصورة األ

 91ومجموعة تفاسٌر فراهً، ص 
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ٝاٗٔخ ًٛذ ا٤ُٚ رؼ٠ْٜ رٔـَى حَُأ١  إٔ ؿٍٜٔٞ حُؼِٔخء ػ٠ِ حُؼخ٣٢ٜٗق ٫ 

(77:1.) 

"حُٜلخرش ٢ٍٟ هللا ػْٜ٘  هخٍ حُزـ١ٞ ك٢ َٗف حُٔ٘ش:٣وٍٞ ح٢١ٞ٤ُٔ " -11

ؿٔؼٞح ر٤ٖ حُيكظ٤ٖ حُوَإٓ ح١ٌُ أُِٗٚ هللا ػ٠ِ ٍُٓٞٚ ٖٓ ؿ٤َ إٔ ُحىٝح أٝ 

 ً خ ٓٔؼٞح ٖٓ ٍٍٓٞ هٞف ًٛخد رؼ٠ٚ رٌٛخد كلظظٚ كٌظزٞٙ ًٔ ٗوٜٞح ٓ٘ٚ ٤ٗجخ

 ً ً أٝ أهّ  هللا ٖٓ ؿ٤َ إٔ هيٓٞح ٤ٗجخ ُْ ٣ؤهٌٝٙ ٖٓ ٍٍٓٞ  َٝح أٝ ٟٝؼٞح ُٚ طَط٤زخ

هللا ًٝخٕ ٍٍٓٞ هللا ٣ِوٖ أٛلخرٚ ٣ٝؼِْٜٔ ٓخ ٍِٗ ػ٤ِٚ ٖٓ حُوَإٓ ػ٠ِ حُظَط٤ذ 

ح١ٌُ ٛٞ ح٥ٕ ك٢ ٜٓخكل٘خ رظٞه٤ق ؿز٣ََ ا٣خٙ ػ٠ِ ًُي ٝاػ٬ٓٚ ػ٘ي ٍِٗٝ ًَ 

ػوذ آ٣ش ًٌح ك٢ ٍٓٞس ًٌح كؼزض إٔ ٓؼ٢ حُٜلخرش ًخٕ  آ٣ش إٔ ٌٛٙ ح٣٥ش طٌظذ

ك٢ ؿٔؼٚ ك٢ ٟٓٞغ ٝحكي ٫ ك٢ طَط٤زٚ كبٕ حُوَإٓ ٌٓظٞد ك٢ حُِٞف حُٔللٞظ 

 ً ػ٘ي  ػ٠ِ ٌٛح حُظَط٤ذ أُِٗٚ هللا ؿِٔش ا٠ُ حُٔٔخء حُي٤ٗخ ػْ ًخٕ ٣ُِ٘ٚ ٓلَهخ

 (.82:1حُلخؿش ٝطَط٤ذ حٍُِ٘ٝ ؿ٤َ طَط٤ذ حُظ٬ٝس" )

 :اْٙرؼهٛك اإليبو انفغ

 (77:1أٛخد حُزـ١ٞ ٍكٔٚ هللا )

٫ٝء ػ٠ِ إٔ طَط٤زٜخ  ٣وٍٞ ح٢١ٞ٤ُٔ "٫ٝ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٔظيٍ روَحءطٚ ٍٓٞحً  -12

ًٌُي ٝك٤٘جٌ ك٬ ٣َى كي٣غ هَحءطٚ حُ٘ٔخء هزَ آٍ ػَٔحٕ ٧ٕ طَط٤ذ حٍُٔٞ ك٢ 

 (.84:1حُوَحءس ٤ُْ رٞحؿذ كِؼِٚ كؼَ ًُي ُز٤خٕ حُـٞحُ" )

 رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ:

(.79:1ش هَحءس حُ٘ٔخء هزَ آٍ ػَٔحٕ ٫ طٜق )ٍٝح٣
1
 

حٍُٞٝى حُيهٍٞ  "ٝإ ٌْٓ٘ ا٫ ٝحٍىٛخ"أهَؽ ػٖ حُلٖٔ أٗٚ ًخٕ ٣وَأ  -13

 (.71)ٍٓٞس ٣َْٓ:

 رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ:

 (.97:1ٌٝٛح ًؼ٤َ ) ،ؿ٢ِ حَُٝحس ك٢ ظْٜ٘ حُظل٤َٔ هَحءس

                                                           
( كتاب صبلة المسافرٌن، باب "استحباب تطوٌل المراءة فً صبلة 3952:صحٌح مسلم ) 1

، فافتتح صلٌت مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ذات لٌلة»لال : أنه عن حذٌفة رضً هللا عنه اللٌل" وٌروى 
البمرة، فملت: ٌركع عند المابة، ثم مضى، فملت: ٌصلى بها فً ركعة، فمضى، فملت: ٌركع 

وهكذا فً النسابً  ...«  بها، ثم افتتح النساء فمرأها، ثم افتتح آل عمران فمرأها ٌمرأ مترسبلً 

ً فً مسند أبو عوانة )377،14152( وصحٌح ابن حزٌمة )26452) (. 29651( وأٌضا

( بترتٌب المصحؾ، ٌعنً 37952( وفً شرح معانً اآلثار )31252فً المستدرن ) هاولكن

 سورة البمرة فآل عمران فالنساء.
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ٍٓٞس حُلخطلش ٗوَ ك٢ رؼٞ حٌُظذ حُوي٣ٔش إٔ حرٖ ٓٔؼٞى ًخٕ ٣ٌَ٘ ًٕٞ  -14

ٝحُٔؼًٞط٤ٖ ٖٓ حُوَإٓ ك٤َى حرٖ كِّ ك٢ حُٔل٠ِ "ٌٛح ًٌد ػ٠ِ حرٖ ٓٔؼٞى 

ٟٝٓٞٞع ٝاٗٔخ ٛق ػ٘ٚ هَحءس ػخْٛ ػٖ ٍُ ػ٘ٚ ٝك٤ٜخ حُٔؼًٞطخٕ ٝحُلخطلش 

(105:1.) 

 رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ:

 (.99:1أٛخد حرٖ كِّ )

ٍٝح٣خص رؼي هٍٞ حرٖ كِّ ٗوَ ح٢١ٞ٤ُٔ هٍٞ حرٖ كـَ ٝح١ٌُ ؿٔغ ػيس  -15

"هخٍ حرٖ كـَ كوٍٞ ٖٓ هخٍ  ٣ز٤ٖ ك٤ٚ ٛلش كٌف حٍُٔٞط٤ٖ حًٌٍُٔٞط٤ٖ ك٤وٍٞ

اٗٚ ًٌد ػ٤ِٚ َٓىٝى ٝحُطؼٖ ك٢ حَُٝح٣خص حُٜل٤لش رـ٤َ ٓٔظ٘ي ٫ ٣وزَ" 

(105:1.) 

 رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ:

 (.100:1) ػ٠ِ حرٖ كِّ أهطؤ حرٖ كـَ ك٤ٔخ ٍىّ 

٤ٜو٢ ك٢ حُ٘ؼذ ٝآهَٕٝ: ح٧ك٠َ ٗوَ ح٢١ٞ٤ُٔ هٍٞ حُز٤ٜو٢ كوخٍ "هخٍ حُز -16

ً ححُٞهق ػ٠ِ ٍإّٝ ح٣٥خص ٝإ طؼِوض رٔخ رؼيٛخ  ٍٍٓٞ هللا ٝٓ٘ظٚ،  ١ُٜي طزخػخ

ٍٟٝ أرٞ ىحٝى ٝؿ٤َٙ ػٖ أّ ِٓٔش إٔ حُ٘ز٢ ًخٕ اًح هَأ هطغ هَحءطٚ آ٣ش آ٣ش ٣وٍٞ 

٤ٖٔ ػْ ٣وق حَُكٖٔ حَُك٤ْ ػْ بسم ميحرلا نمحرلا هللا ػْ ٣وق حُلٔي هلل ٍد حُؼخُ

 (.115:1) "٣وق

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 (.109:1حُٞهٞف ػ٠ِ ٍإّٝ ح٣٥خص ٢ٛ حُٔ٘ش )

17-  ً ػٖ حُ٘ز٢ ٓخ ُْ  حىػ٠ حرٖ ه٤َ ح٩ؿٔخع ػ٠ِ أٗٚ ٤ُْ ٧كي إٔ ٣٘وَ كي٣ؼخ

رؼيٓخ ٗوَ ح٩ٓخّ ح٢١ٞ٤ُٔ ٌٛٙ حُيػٟٞ ١َف  .٣ٌٖ ُٚ رٚ ٍٝح٣ش ُٝٞ رخ٩ؿخُس

ي إٔ ٣٘وَ آ٣ش أٝ ٣وَأٛخ ٓخ ُْ كَٜ ٣ٌٕٞ كٌْ حُوَإٓ ًٌُي ك٤ِْ ٧كحُٔئحٍ: 

ٍَ ػْ أى٠ُ رَأ٣ٚ كوخٍ:  ؟٣وَأٛخ ػ٠ِ ٤ٗن ٌُُٝي ٝؿٚ ٖٓ ك٤غ  ك٢ ًُي ٗو٬ً  ُْ أ

إٔ ح٫كظ٤خ١ ك٢ أىحء أُلخظ حُوَإٓ أٗي ٓ٘ٚ ك٢ أُلخظ حُلي٣غ ُٝؼيّ حٗظَح١ٚ ك٤ٚ 

ٝؿٚ ٖٓ ك٤غ إٔ حٗظَح١ ًُي ك٢ حُلي٣غ ٝاٗٔخ ٛٞ ُوٞف إٔ ٣يهَ ك٢ حُلي٣غ 

أٝ ٣ظوٍٞ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ٓخ ُْ ٣وِٚ ٝحُوَإٓ ٓللٞظ ٓظِو٠ ٓظيحٍٝ ٤َٓٔ ٓخ ٤ُْ ٓ٘ٚ 

 (.135:1ٌٝٛح ٛٞ حُظخَٛ)

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 ٍٖ  (.129:1ػٖ حَُٝح٣ش ) حُوَإٓ ٓٔظـ
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"هخٍ ٢ُ ٍٍٓٞ هللا: حهَأ حُوَإٓ  أهَؽ ح٤ُ٘وخٕ ػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔٝ هخٍ: -18

هِض: ا٢ٗ أؿي هٞس هخٍ: حهَأٙ ك٢ هَأٙ ك٢ ػَ٘ ح ك٢ َٜٗ هِض: ا٢ٗ أؿي هٞس هخٍ:

 (.137:1ٓزغ ٫ٝ طِى ػ٠ِ ًُي")

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 (.130:1ٓزغ ) ػٖ حُوظْ ك٢ أهَ ٖٓ ٠ٜٗ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص

٣وٍٞ ػٖ ٖٓ ٣َ٣ي حُظلو٤ن ك٢ أُلخظ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٝٓؼخ٤ٗٚ "ػ٠ِ حُوخثٞ  -19

ّ حُوٞٝ رخُظٖ كٌٜٙ حُٜلخرش ك٢ ًُي حُظؼزض ٝحَُؿٞع ا٠ُ ًظذ أَٛ حُلٖ ٝػي

ْٝٛ حُؼَد حُؼَرخء ٝأٛلخد حُِـش حُلٜل٠ ٖٝٓ ٍِٗ حُوَإٓ ػ٤ِْٜ ٝرِـظْٜ 

طٞهلٞح ك٢ أُلخظ ُْ ٣ؼَكٞح ٓؼ٘خٛخ كِْ ٣وُٞٞح ك٤ٜخ ٢ٗء" ػْ ٗوَ رؼيٙ هٜش أر٢ 

 ً  (.149:1) ٝٓوُٞظٚ ح٤َُٜ٘س (رٌَ ك٢ ح٣٥ش )ك٤ٜخ كخًٜش ٝأرخ

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

ًِٔش ٖٓ حُوَإٓ هل٢ ٓؼ٘خٛخ ػ٠ِ ػِٔخء حُٜلخرش ٫ ٤ٓٔخ  ٫ ٣ٜق إٔ

حُو٤٘٣َٕٞ 
1
(141:1.) 

ًظذ ػٖ ػَٔ هٜش كوخٍ "ػٖ أْٗ إٔ ػَٔ رٖ حُوطخد هَأ ػ٠ِ حُٔ٘زَ  -20

" ً ػْ ٍؿغ ا٠ُ ٗلٔٚ كوخٍ إ  كوخٍ ٌٛٙ حُلخًٜش هي ػَك٘خٛخ كٔخ ح٧دّ  "ٝكخًٜش ٝأرخ

 (.149:1ٌٛح ُٜٞ حٌُِق ٣خ ػَٔ")

 :انفغاْٙ رؼهٛك اإليبو

 (141:1ًٌد ٌٛٙ حَُٝح٣ش ظخَٛ )

٣لظخؽ حٌُخٗق ػٖ ًُي ا٠ُ ٓؼَكش ػِْ ٖٓ حُزَٛخٕ " ٗوَ هٍٞ ح٢ًٍُِ٘ -21

ً  حُِـش أٓٔخء ٝأكؼخ٫ً  كخُلَٝف ُوِظٜخ طٌِْ حُ٘لخس ػ٠ِ ٓؼخ٤ٜٗخ ك٤ئهٌ ًُي  ٝكَٝكخ

ٖٓ ًظزْٜ ٝأٓخ ح٧ٓٔخء ٝح٧كؼخٍ كظؤهٌ ٖٓ ًظذ ػِْ حُِـش ٝأًزَٛخ ًظخد حرٖ 

٤ٔي ٜٝٓ٘خ حُظ٣ٌٜذ ١َُٛ٨ُ ٝحُٔلٌْ ٫رٖ ٤ٓيٙ ٝحُـخٓغ ُِوِحُ ٝحُٜلخف حُ

ٖٝٓ حُٟٔٞٞػخص ك٢  ُِلخٍحر٢ ٝٓـٔغ حُزل٣َٖ ُِٜخؿخ٢ُِٗـ١َٛٞ ٝحُزخٍع 

ح٧كؼخٍ ًظخد حرٖ حُو٤١ٞش ٝحرٖ ٣َ١ق ٝحَُٔهٔط٢ ٖٝٓ أؿٔؼٜخ ًظخد حرٖ 

أٛلخرٚ حُوطخع، هِض: ٝأ٠ُٝ ٓخ ٣َؿغ ا٤ُٚ ك٢ ًُي ٓخ ػزض ػٖ حرٖ ػزخّ ٝ

ح٥ه٣ٌٖ ػ٘ٚ كبٗٚ ٍٝى ػْٜ٘ ٓخ ٣ٔظٞػذ طل٤َٔ ؿ٣َذ حُوَإٓ رخ٧ٓخ٤ٗي حُؼخرظش 

 (150:1) حُٜل٤لش"

                                                           
)مجموعة تفاسٌر  27، وتفسٌر سورة عبس، فصل 4للمزٌد انظر: مفردات المرآن، ص  1

 (.147فراهً، ص 
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 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 ٝأٓخ ح٢١ٞ٤ُٔ ٍكٔٚ هللا كوي أهطؤ ٝؿِذ ػ٤ِٚ كذّ  .أٛخد ح٢ًٍُِ٘ ٍكٔٚ هللا

ٓخ حَُٝح٣خص، ٝحُٜٞحد ٛٞ ح٫ػظٔخى ػ٠ِ ٓخ ػزض ٖٓ حٓظؼٔخٍ حُؼَد، ٝأ

ٍّ ، ػْ اٜٗخ ُْ طز٤ّ حً ح٣خص كؤًؼَٛخ ُْ طؼزض ٓ٘يحَُٝ ػ٠ِ ٓخ  ٖ ٓؼخ٢ٗ ح٧ُلخظ ٝاٗٔخ طي

ً ك٢ ٓٞحٟغ هخٛش، ٝطَٟ ك٤ٜخ حهظ٬كٛٞ حَُٔحى   حً ٗي٣ي خ
1
(142:1.) 

ٖٓ ًظخرٚ ٓزغ ٛللخص كٞح٢ُ كٔٚ هللا ك٢ ٍرؼي ًُي ٗوَ ح٩ٓخّ ح٢١ٞ٤ُٔ  -22

ٖ ٣َ١ن ػحرٖ ػزخّ  ػزي هللاف أُلخظ حُوَإٓ ػٖ َٝٗ "ح٩طوخٕ" ٓخ ١ٍٝ ٖٓ

حرٖ أر٢ ١ِلش "٧ٜٗخ ٖٓ أٛق حُطَم ػ٘ٚ
2
ٝػ٤ِٜخ حػظٔي حُزوخ١ٍ ك٢ ٛل٤لٚ  

 ً ػ٠ِ حٍُٔٞ" َٓطزخ
1
 

                                                           
تحة نظام المرآن فا للنظر إلى رأي اإلمام فً تحمٌك ألفاظ المرآن الكرٌم ٌرجى الرجوع إلى 1

 .6و :، ومفردات المرآن، ص 71( مجموعة تفاسٌر فراهً، ص اللسانٌة مآخذ)ال
كان لدى علً بن أبً طلحة صحٌفة تحتوي على التفسٌرات المروٌة عن ابن عباس  2

رضً هللا عنه وكانت تسّمى بـ"صحٌفة علً بن أبً طلحة"، وكان بٌنه وبٌن ابن عباس 
هذا من أكبر الضعؾ للرواٌة، ولد ذكر أبو جعفر النحاس فً واسطة ولم ٌسمع منه و

( أن الواسط بٌنهما كان مجاهداً تارة وتارة عكرمة، أما 23"الناسخ والمنسوخ" )ص 

لم ٌسمع ابن أبً طلحة من ابن عبّاس التفسٌر، إنّما أخذه عن مجاهد أو السٌوطً فٌمول: "
اود ٌثمان فابن حبان وأبو د علً بن أبً طلحةفً  واأهل العلم فمد اختلف"، أما سعٌد بن جبٌر

مسلم رواٌة عنه فً باب النكاح، أما ٌعموب بن سفٌان فإنه ٌرى فً رواٌاته، ولد نمل 
ً "الشامً لٌس هو بمترون وال لٌس بمحمود المذهب"ضعٌؾ الحدٌث  هو " وٌمول أٌضا

( وٌمول 37754ٌب )تهذٌب التهذ ،حجة" أما أحمد بن حنبل فإنه ٌمول: "له أشٌاء منكرات"

لعل هذا هو السبب وراء عدم رواٌة البخاري شٌباً فً صحٌحه والدكتور دمحم كامل حسٌن: "
وإن نمل شٌباً عن صحٌفة تفسٌره فلم ٌذكر اسمه، وبالجملة فكٌل متفك على صحة رواٌة 

 .الصحٌفة
ن فً ولد روى عنه معاوٌة بن صالح بن حدٌر وٌمال عنه موثوق ومشكون، ٌمول ابن معٌ

رواٌة إنه "ثمة" ولكن لال الدوري عن ابن معٌن: "لٌس بمرضً"، تهذٌب التهذٌب 

(127527.) 

 :لال أبو حاتم الرازيالسند الثالث لهذه الرواٌة والذي ٌنمل من معاوٌة بن صالح كاتب اللٌث 
سمعت أبا االسود النضر بن عبد الجبار وسعٌد بن عفٌر ٌثنٌان على كاتب اللٌث ولال أبو 

ً  :اتمح سمعت عبد الملن بن شعٌب بن اللٌث ٌمول أبو صالح ثمة مؤمون لد سمع من  أٌضا
أبً ولال عبد العزٌز بن  ه على التحدٌث وكان ٌحدث بحضرةجدي حدٌثه وكان أبً ٌحضّ 

عمران بن ممبلص كنا نحضر شعٌب بن اللٌث وأبو صالح ٌعرض علٌه حدٌث اللٌث فإذا 
ا عنن فٌمول نعم ولال عبد هللا ابن أحمد سؤلت أبً عنه فمال فرغ للنا ٌا أبا صالح نحدث بهذ

 ً  ".:1:6،1:45تهذٌب التهذٌب  ،بشًء"ثم فسد بآخره ولٌس هو  كان أول أمره متماسكا

صالح كاتب اللٌث ولكنه استفاد من هذه الصحٌفة فً شرح ألفاظ  ًولد رواه البخاري من أب
من هذه كثٌراً ، أما الطبري فمد استفاد لحبوسابط بٌنهم وبٌن أبً صاالمرآن الكرٌم فمط 
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 انشغح ى اٜٚخانـٕعح ٔعل انكهًخ

ِٓط٘خ َٗحٍٛخ 16: ٍٓٞس ح٩َٓحء أَٓٗخ ٓظَك٤ٜخ .1
2
 

٫ٝ طوَ 36: ٍٓٞس ح٩َٓحء ٫ٝ طوق .2
3
 

حُـز٤ِٖ  96: ٍٓٞس حٌُٜق ر٤ٖ حُٜيك٤ٖ .3
4
 

ٖٓ ؿ٤َ هَّ 10: ٍٓٞس ٣َْٓ ٣ٞٓخ .4
5
 

ٛٞ ػ٠ٔ٤ 24: ٍٓٞس ٣َْٓ ٣َٓخ .5
6
 

هِن ٌَُ ٢ٗء ٍٝكٚ 50: ٍٓٞس ١ـٚ ًَ ٢ٗء هِوٚ .6
1
 

                                                                                                                                         

الصحٌفة فً تفسٌره. للتفصٌل ٌرجى الرجوع إلى ممالة الدكتور دمحم حسٌن كامل "صحٌفة 
علً بن أبً طلحة فً التفسٌر" والذي أضافه دمحم فإاد عبد البالً فً بداٌة كتابه "معجم 

أبً طلحة منمولة من  ؼرٌب المرآن مستخرجاً من صحٌح البخاري"، المعلومات عن ابن
 هذه الممالة بعد التؤكد من المراجع.

لد الشن فً أن البخاري أخذ عن ابن أبً طلحة فً ( للسٌوطً لد ت2:752ذه العبارة )ه 1

شرح كلمات المرآن، والحمٌمة عكس ذلن فمد اعتمد البخاري فً شرحه على مروٌات أخرى 
مستخرجاً من صحٌح  ؼرٌب المرآن بالً فً كتابه "معجمولد جمعها دمحم فواد عبد ال

 البخاري".
أمرنا مترفٌها ر"ّمرنا"، ولد اختار الطبري "أَمَرنا" ففسّ أهذ الشرح فً طرٌمة لراءة " 2

ْرنا ُمتَرفٌِها( ٌمول:  ابن عباس، لوله: ، ولد نمل عنبالطاعة، ففسموا فٌها بمعصٌتهم هلل )أمَّ

 (.:752:" )تفسٌر الطبري، لكتهم بالعذابسلطنا أشرارها فعصوا فٌها، فإذا فعلوا ذلن أه
ٌَْس لََن بِِه ِعْلٌم( واآلٌة هكذا  3 ، و"ال تمل" ال تملأي : فّسر ابن عباس هذه اآلٌة)َوال تَْمُؾ َما لَ

عن ابن عباس فً رواٌة أخرى  يلٌس بشرح لؽوي لـ"ال تمؾ" بل هو تفسر اآلٌة، ولد رو

 (. :4952ٌتٌن )تفسٌر الطبري "ببل ترم" ولد فّسر الطبري بعد جمع الروا
ٌِْن(  ، لولهفّسر ابن عباس 4 دَفَ ٌَْن الصَّ ، وعلماء اللؽة ٌمولون: ٌمول: بٌن الجبلٌنف)بَ

 "الصدؾ" رأس الجبل.
َم النَّاَس ثبَلَث لٌََاٍل َسِوًٌّاواآلٌة هكذا " 5 . أما "سوٌا" من ؼٌر خرس" ٌعنً لَاَل آٌَتَُن أاَل تَُكلِّ

فً األولى ٌعنً "من ؼٌر خرس" فهذا لٌس  ""فسوي ث لٌال متتابعاتثبل فعند ابن عباس
 أما معناه اللؽوي فهو "صحٌح ال علة". ،بشرح لؽوي بل تفسٌر

لئلتمان ٌوجد هذا التفسٌر وفً نسخته المحممة كذلن، ولكن فً تفسٌر  تٌنفً كلتا النسخ 6

لدرر المنثور ( وا96529الطبري روي عن علً بن أبً طلحة أنه "هو نهر عٌسى" )

( ولد رّجحه الطبري أٌضاً، ولد نمل البخاري عن براء بن عازب تفسٌره فمال 19457)

 ( ربما سمط لفظ "نهر" من متن اإلتمان.44"نهر صؽٌر" )معجم: 
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ٌُٔ٘لٚ ٝٓطؼٔٚ َٝٓ٘رٚ  50: ٍٓٞس ١ـٚ ػْ ٛيٟ .7

ٌٚ٘ٔٓٝ
2
 

٫ ٣وطت  52: ٍٓٞس ١ـٚ ٫ ٠٣َ .8
3
 

َٓس 55: ٍٓٞس ١ـٚ طخٍس .9
4
 

إٔ ٣ظِْ ك٤ِىحى ك٢ ٤ٓجخطٚ 113: ٍٓٞس ١ـٚ ك٬ ٣وخف ظِٔخ .10
5
 

كطخٓخ 58: ٍٓٞس ح٧ٗز٤خء ؿٌحًح .11
6
 

: ٍٓٞس حُٔئٕٓ٘ٞ ٓخَٓح طٜـَٕٝ .12

67 

طَٕٔٔٝ كٍٞ حُز٤ض 

ٝطوُٕٞٞ ٛـَح
7
 

حُٔخء حَُٜٔحم 23: حُلَهخٕ ٍٓٞس ٛزخًء ٓ٘ؼٍٞحً  .13
8
 

                                                                                                                                         
 راجع: الهامش السابك. 1
" ه" بدل "زوجه( لفظ "روح37157( والدار المنثور )1451فً النسخة المحممة لئلتمان ) 2

وتفسٌر هذه اآلٌة حسب رواٌة  :1625وابن كثٌر،  24529ٌؾ، انظر الطبري، وهو تصح

ٍء َخْلمَهُ ثُمَّ َهدَى( ٌمول: خلك لكل شًء  لولهابن عباس رضً هللا عنه: " ًْ )أَْعَطى ُكلَّ َش
 .، ثم هداه لمنكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه ومولدههزوج

)ال ربً وال ٌنسى" عند ابن عباس واآلٌة هكذا "لال علمها عند ربً فً كتاب ال ٌضل  3

 .ٌَِضلُّ َربًِّ( ٌمول: ال ٌخطا ربً
فً كلتا النسختٌن ذكر لفظ "حاجة" ولكن فً النسخة المحممة ذكر لفظ "مّرة" وهو صحٌح،  4

 .37157والعجب أنه لم ٌذكره الطبري وال السٌوطً، الدرر المنثور، 
بل ٌخاؾ ظلماً وال هضماً" فشرح لفظ ٌة هكذا "ومن ٌعمل من الصالحات وهو مإمن فآلوا 5

 أي زٌادة فً سٌباته. ""ظلماً" فً الرواٌة بؤنه "ال ٌخاؾ ظلماً 
ٌِْه ٌَْرِجعُونَ واآلٌة هكذا " 6 "، نمل اإلمام البخاري )معجم: فََجعَلَُهْم ُجذَاذًا إاِل َكبًٌِرا لَُهْم لَعَلَُّهْم إِلَ

 ابن عباس "حطاًما".( عن لتادة فً أن "جذاذًا" أي لطعهن، وعند 19
"، ذكر تفسٌر ابن عباس رضً هللا عنه لال: ُمْستَْكبِِرٌَن بِِه َساِمًرا تَْهُجُرونَ واآلٌة هكذا " 7

)به سامًرا(، ألنهم كانوا ٌسمرون، وٌهجرون المرآن  ٌعنً أنهم ٌستكبرون بالحرم. ولال:

ًَّ ملسو هيلع هللا ىلص  (72-24577)الطبري،  والنب
"، ذكر تفسٌر ابن عباس َولَِدْمنَا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجعَْلنَاهُ َهبَاًء َمْنثُوًرا" واآلٌة هكذا 8

" ولد ترن اإلمام )َهبَاًء َمْنثُوًرا( ٌمال: الماء المهراق عن ابن عباس، لوله:رضً هللا عنه "

ٌراً آخر لهذه ( هذا الحدٌث المروي من علً بن أبً طلحة واختار تفس123البخاري )معجم: 

" ولد ذكر اإلمام )َهبَاًء َمْنثُوًرا( لال: ما تسفً الرٌح تَبُثُّهُ  عن ابن عباس، لوله:اآلٌة فمال: "

( كبل التفسٌرٌن ورجح هذا التفسٌر المنمول من عكرمة ومجاهد وحسن 7526،:الطبري: )

كّوة ٌحسبه هو الذي ٌرى كهٌبة الؽبار إذا دخل ضوء الشمس من ف "الهباءالبصري أما "
 .لٌس بشًء تمبض علٌه األٌدي وال تمسه، وال ٌرى ذلن فً الظل الناظر ؼباراً 
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ٜٓخثزٌْ 47: ٍٓٞس حَُ٘ٔ ١خثًَْ .14
1
 

ؿخد ػِْٜٔ 66: ٍٓٞس حَُ٘ٔ حىحٍى ػِْٜٔ .15
2
 

ك٢ ٓخرن ػِٔٚ 23: ٍٓٞس حُـخػ٤ش ٝأِٟٚ هللا ػ٠ِ ػِْ .16
3
 

٫ طويٓٞح ر٤ٖ ٣ي١  .17

 هللا ٍُٝٓٞٚ

٫ طوُٞٞح ه٬ف حٌُظخد  1: ٍٓٞس حُلـَحص

ٝحُٔ٘ش
4
 

روٞطٚ 39 :ٍٓٞس حٌُح٣ٍخص كظ٠ُّٞ رًَ٘ٚ  .18
5
 

ٌٛح ٝػ٤ي ٖٓ هللا ُؼزخىٙ  31: ٍٓٞس حَُكٖٔ ٓ٘لَؽ ٌُْ .19

٤ُْٝ رخهلل ٗـَ
6
 

حُل٤خس: ٍٓٞس حُ٘خُػخص ك٢ حُلخكَس .20
7
 

                                                           
ِ واآلٌة هكذا " 1 عن ابن "، عند ابن عباس "لَالُوا اطٌََّّْرنَا بَِن َوبَِمْن َمعََن لَاَل َطابُِرُكْم ِعْندَ اّللَّ

ِ( ٌمول: مصاببكم عباس لوله:  هذا لٌس بتشرٌح لؽوي بل هو تفسٌر.و )لَاَل َطابُِرُكْم ِعْندَ اّللَّ
فً النسخ الثبلث لئلتمان طبع لفظ "ادران" والصحٌح "ادَْرن" والتشرٌح منمول من ابن  2

بَِل (. واآلٌة هكذا ":2275( والدار المنثور )4517عباس من هذه المراءة، انظر الطبري )

، ولد رّجح اإلمام الطبري رواٌة عن ابن عباس ..." ادَّاَرَن ِعْلُمُهْم فًِ اآْلِخَرةِ بَْل هُْم فًِ َشنٍّ 
 ما روي عن ابن أبً طلحة.على 

 واآلٌة هكذا: أفراٌت من اتخذ إلهه هواه وأضلّه هللا على علم". 3
ً فّسر اإلمام الطبري لهذه اآلٌة " 4 إال ركبه، ألنه  فرأٌت من اتخذ دٌنه بهواه، فبل ٌهوى شٌبا

م ما َحرَّ  " َم، وال ٌحلل ما َحلَل، إنما دٌنه ما هوٌته نفسه ٌعمل بهال ٌإمن باهلل، وال ٌحّرِ

(229519) 
فً  ،"بمومه" صوابمن اإلتمان ذكر لفظ "بموته" وهو ؼٌر صحٌح وال ثبلثفً النسخ ال 5

تفسٌر الطبري نمل عن ابن أبً طلحة "لمومه" أو "بمومه" أشن فٌه، وفً "الدرر المنثور" 

فظ "بمومه"، ولد اختاره الطبري وٌنمل اإلمام البخاري ( نمل ابن منذر وابن جرٌر ل22:59)

 ( "بمن معه ألنهم لوته".47نفس التفسٌر )معجم: 

( بهذه 36654" لم ٌعتن ابن كثٌر )فَتََولَّى بُِرْكنِِه َولَاَل َساِحٌر أَْو َمْجنُونٌ واآلٌة هكذا "

وسى من الحك الرواٌات فً تفسٌر "فتولى بركنه" ولال: "فؤعرض فرعون عما جاء به م

َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَُجاِدُل ( "4" ودللـه بآٌة من سورة الحج )رلم اآلٌة: وعناداً  المبٌن استكباراً 

ٌِْر ِعْلٍم َواَل ُهدًى َواَل ِكتَاٍب ُمنٌِرٍ  ِ بِؽَ " فكؤن لدى ابن كثٌر معنى كبل اللفظٌن "تولى فًِ اّللَّ
لفراهً نفس التفسٌر، انظر "مجموعة تفاسٌر، ولد فّسر اإلمام ا واحدبركنه" و"ثانً عطفة" 

2145219" 
 هذا لٌس بتشرٌح لؽوي بل إزالة لشبهة، واآلٌة هكذا "سنفرغ لكم أٌها الثمبلن". 6
( ٌمال أنه مؤخوذ من "رجع 337537، هذا لٌس معناه اللؽوي )الطبري، )اْلَحافَِرةِ( الحٌاة 7

أبنا لمردودون " ٌفسر الطبري ْردُودُوَن فًِ اْلَحافَِرةِ أَبِنَّا لَمَ فبلن على حافرته" واآلٌة هكذا: "
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10 

ُٖ ٣زؼغ 14: ٍٓٞس ح٫ٗ٘وخم ُٖ ٣لٍٞ .21
1
 

 2ٗـَ ًٝ ٗٞى 6: ٍٓٞس حُـخ٤ٗش ٖٓ ٣َٟغ .22

ْ ظليع ػٖ أُلخظ حُوَإٓ ح٣٣ٌَُطوخٕ حُ٘ٞع حُٔخرغ ٝحُؼ٬ػٕٞ ك٢ ح٩  -23

 (.175:1حُٔؤهًٞس ٖٓ ُٜـخص ؿ٤َ ُٜـش أَٛ حُلـخُ )

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 (165:1ك٤ٚ أًخ٣ًذ )

ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ  شٓخّ ح٢١ٞ٤ُٔ ػٖ كٌٔش ٝؿٞى أُلخظ ٓؼَرح٣٩ًٌَ  -24

ك٤وٍٞ "كٌٔش ٝهٞع ٌٛٙ ح٧ُلخظ ك٢ حُوَإٓ أٗٚ كٟٞ ػِّٞ ح٤ُٝ٧ٖ ٝح٥ه٣َٖ 

٩ٗخٍس ا٠ُ أٗٞحع حُِـخص ٝح٧ُٖٔ ٤ُظْ اكخ١ظٚ ٝٗزؤ ًَ ٢ٗء ك٬ ري إٔ طوغ ك٤ٚ ح

ُِؼَد ػْ  رٌَ ٢ٗء كخهظ٤َ ُٚ ٖٓ ًَ ُـش أػٌرٜخ ٝأهلٜخ ٝأًؼَٛخ حٓظؼٔخ٫ً 

ٍأ٣ض حرٖ حُ٘و٤ذ َٛف رٌُي كوخٍ ٖٓ هٜخثٚ حُوَإٓ ػ٠ِ ٓخثَ ًظذ هللا 

طؼخ٠ُ حُُِٔ٘ش أٜٗخ ُِٗض رِـش حُوّٞ ح٣ٌُٖ أُِٗض ػ٤ِْٜ ُْٝ ٣ٍِ٘ ك٤ٜخ ٢ٗء رِـش 

ْٛ ٝحُوَإٓ حكظٟٞ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ ُـخص حُؼَد ٝأٍِٗ ك٤ٚ رِـخص ؿ٤َْٛ ٖٓ ؿ٤َ

ً حَُّٝ ٝحُلَّ ٝحُلز٘ش ٢ٗء ًؼ٤َ". ٝأٟخف هخث٬ً  حُ٘ز٢ ََٓٓ ا٠ُ  : "ٝأ٠٣خ

 :)ٍٓٞس ارَح٤ْٛ  رِٔخٕ هٞٓٚ""ٝٓخ أٍِٓ٘خ ٖٓ ٍٍٓٞ ا٫ ًَ أٓش ٝهي هخٍ طؼخ٠ُ:

ّ ٝإ ًخٕ أِٛٚ رِـش إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ حٌُظخد حُٔزؼٞع رٚ ٖٓ ُٔخٕ ًَ هٞ( ك٬ ري 4

 (.178:1هٞٓٚ ٛٞ)

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

ً هُٞٚ "أ٠٣ .أهطؤ ٝحرٖ حُ٘و٤ذ أًزَ ٓ٘ٚ هطؤ " ا٠ُ آهَٙ ك٢ ؿخ٣ش حُٖٞٛ خ

(168:1.) 

                                                                                                                                         

ا واستدل برواٌة ابن عباس إلى حالنا األولى لبل الممات، فراجعون أحٌاء كما كنا لبل هبلكن
 رضً هللا عنه فً تفسٌر هذه اآلٌة.

لن ٌحٌا أبداً" أبداً و"لن ٌبعث" أي " ٌرجع" شرحه لن إِنَّهُ َظنَّ أَْن لَْن ٌَُحورَ واآلٌة هكذا: " 1

 لؽوٌاً. معنًىوالظاهر أن "لن ٌحور" لٌس 
" ولكن اإلمام البخاري لم ٌعتمد فً شجر من نارفً هذه الرواٌة فّسر الضرٌع بؤنه " 2

ْبِرق، وتسمٌه ( إنه 224معجم: رواٌة ابن أبً طلحة ولكنه لال )تفسٌره على  نبت ٌُمال له الّشِ

رٌع إذا ٌبس، وٌسمّ  ْبرق، وهو سمّ ٌأهل الحجاز الضَّ ولد نمل هذه الرواٌة  ه ؼٌرهم: الّشِ

 .(292537الطبري البن أبً طلحة ولكنه لم ٌختره بل لال :إنه شبرق )
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 ٠ٓزؼش ػَ٘ ٓؼً٘ حُؼ٬ٓش ح٢١ٞ٤ُٔ ٘ظخثَ ًًَ حُزلغ ػٖ حُٞؿٞٙ ٝحُ ه٬ٍ -25

 (181:1) ".ٛيٟ" ٌِٔشُ

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

ؿٞٙ ٓخ ٤ُْ ٜٓ٘خ ٝٓخ ٛٞ ىحهَ ك٢ ؿ٤َٛخك٢ ٌٛٙ حُٞ
1
 (175:1.) 

ٍّ ػ٤ِٚ روُٞٚ "حُظٞرش" ٝٛٞ  "ٛيٟ" ٌِٔشٖٝٓ حُٔؼخ٢ٗ حًٌٍُٔٞس ُ -26 حٓظي

ُٛ طؼخ٠ُ   (.186:1يٗخ ا٤ُي" )"اٗخ 

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

أهطؤ ك٤ٔخ ؿؼَ "ٛيٗخ ا٤ُي" ٖٓ حُٜيٟ ٝاٗٔخ ٛٞ ٖٓ "حُٜٞى"
2
ُٝؼِٚ ٖٓ حُٜٔٞ  

(175:1يٝٗٚ )٣ظْ ر 17كبٕ ػيى 
3
. 

                                                           
 .41ذكر اإلمام الفراهً أربعة أوجه لؽوٌة للفظ "هدى، انظر: مفردات المرآن، ص  1
رة، فسبعة عشر هذا من عجابب األمثلة لترداد الرواٌات والذي ٌشهد فً كتب التفاسٌر بكث 2

صاحبه مماتل لوجهاً للفظ "هدي" الموجودة فً ألدم كتاب لهذا الفن وهو "األشباه والنظابر" 

( ذكر أٌضاً لفظ "هدنا" من ضمن  هدى، :6 -46هـ )2:7بن سلٌمان البلخً المتوفً عام 

وال ٌوجد كتاب ألدم فً هذا الفن من هذا الكتاب حتى نعرؾ هل أخطؤ مماتل أم إنه لام 
ً نبالنسخ من كتاب آخر، المهم ه التصارٌؾ  ،باإلضافة إلى "هدنا" ا سبعة عشر وجها

( ثم لام بنمله السٌوطً، إال أن ابن 27352( الزركشً )7495743( الدامؽانً )237569)

ً ولم ٌذكر من ضمنه  17( للفظ "هدى" 9375919الجوزي نمل فً كتابه "نزهة" ) وجها

( بما أن السٌوطً والزركشً لم 47د الشدٌد على هإالء )"هدنا"، ولام ابن الجوزي بالنم

ٌستطٌعا التنبه على ذلن فبل عجب أن لم ٌنتبه إلٌه محمموا األشباه والنظابر والتصارٌؾ 
 والبرهان واإلتمان.

مع أنكم رأٌتم أن سبعة عشر معنًى المذكورة أعبله التً ٌضّم إلٌها "هدنا" مؤخوذة من  3

نى األول "ثبات" زابد ولد عبخطؤ ٌختص به السٌوطً إال أن الم الكتب المدٌمة فهذا لٌس
استدّل علٌه السٌوطً بـ"اهدنا الصراط المسستمٌم" وتوجد هذه اآلٌة لدى اآلخرٌن من بٌن 

( وإن أضاؾ السٌوطً هذا المعنى 25273الزركشً، و، 277أمثلة "إرشاد" )التصارٌؾ: 

نٌة عشر معنًى أو أن ٌشطب معنًى من المعانً فً البداٌة فبل بد أن ٌكون عدد المعانً ثما

( بتصرٌؾ فً النص وضبط تسعة :1527المعدودة، وبهذه المناسبة لام محمك "اإلتمان" )

ال أنما إعشر فً مكان سبعة عشر فٌمول فً الهامش: فً النسخ المخطوطة هنان "سبعة" 
رأى أن عدد األوجه  ضبطناه ٌطابك واألوجه المذكورة وأمثلته" فمد تعّجل المحمك فلما

ثمانٌة عشر فمد تحٌّر فظن أن "سبعة" ال ٌكون تصحٌؾ "ثمانٌة" إال أنه ٌمكن أن ٌكون 
تصحٌؾ "تسعة" بسهولة، ولمد رأى أمثلة عدٌدة فً تحمٌك المخطوطات فبدأ ٌحصً مرة 
أخرى فوجد معنًى وهو "رسل وكتب" فظنه اثنٌن فً مكان واحد وهكذا أتّم تسعة عشر 

ً فراجع "البرهان" للزركشً الذي هو مؤخذ لئلتمان للسٌوطً معنًى ول و تؤذّى المحمك شٌبا
والحال أنه لد لام بتحمٌك "البرهان" لبل لٌامه بتحمٌك "اإلتمان" لعلم أن الزركشً لد ضبط 
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ًَ ٢ٗء ك٢ "ٖ ٣َ١ن ػٌَٓش ػٖ حرٖ ػزخّ هخٍ ػأهَؽ حرٖ أر٢ كخطْ  -27

 (.188:1) "حُوَإٓ حُي٣ٖ كٜٞ حُلٔخد

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

ِٚ ًُٗٞكخ ٠َّٛ رِ َٝ خ  َٓ  ِٖ ٣ َٖ حُيِّ ِٓ  ْْ ٌُ َع َُ ََ َٗ )ٍٓٞس  ....." ٌٛح ٫ ٣ٜق كبٗٚ هخٍ طؼخ٠ُ: "

ً 13 حٍُٟ٘ٞ: َ  (. ٝأ٠٣خ َّٕ حّللَّ َٖ "اِ ٣ ُْ حُيِّ ٌُ َطل٠َ َُ ْٛ  (132 )ٍٓٞس حُزوَس: ...."  ح

 ُّ ٬َ ْٓ ِ ح٩ِْ ْ٘يَ حّللَّ َٖ ِػ ٣ َّٕ حُيِّ . ( ٌٝٛح ًؼ19َ٤ ...." )ٍٓٞس آٍ ػَٔحٕ: ٝأ٠ً٣خ "اِ

(178:1.) 

"ٝاٗخ أٝ ا٣خًْ ُؼ٠ِ  :هُٞٚ طؼخ٠ُح٧ىٝحص ًًَ ح٧كَف ٝك٢ ٓؼَكش ٓؼخ٢ٗ  -28

"ك٢" "كخٓظؼِٔض ٕ ٓؼ٠٘ ُـ"ػ٠ِ" ٤ٝوٍٞ ك٢ ر٤خكٛيٟ أٝ ك٢ ٬ٍٟ ٓز٤ٖ" 

ك٢ ؿخٗذ ح٬٠ٍُ ٧ٕ ٛخكذ حُلن ًؤٗٚ  "ك٢"ك٢ ؿخٗذ حُلن ٝ "ػ٠ِ"

 ٍَ ١َ ًؤٗٚ ٓ٘ـْٔ ك٢ ظ٬ّ خ٣َٜف ٗظَٙ ٤ًق ٗخء ٝٛخكذ حُز ٓٔظؼ

(190:1ٓ٘ولٞ ٫ ٣ي١ٍ أ٣ٖ ٣ظٞؿٚ" )
1
. 

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 (.179:1أكٖٔ )

"ٝحطوٞح  ك٤ٕٞ ٝهَؿٞح ػ٤ِٚ هُٞٚ طؼخ٠ُ:هخُٚ حٌُٞ "اًـ"طٌٕٞ ُِظؼ٤َِ ً "ٕ"ا -29

"ُظيهِٖ حُٔٔـي حُلَحّ إ ٗخء هللا  (57 )ٍٓٞس حُٔخثيس: "هللا إ ً٘ظْ ٓئ٤ٖ٘ٓ

 )ٍٓٞس آٍ ػَٔحٕ: "ٝأٗظْ ح٧ػِٕٞ إ ً٘ظْ ٓئ٤ٖ٘ٓ" (27 آ٤ٖ٘ٓ" )ٍٓٞس حُلظق:

139)
2
 ٝٗلٞ ًُي ٓٔخ حُلؼَ ك٤ٚ ٓلون حُٞهٞع. 

، ٣وٍٞ ح٩ٓخّ ٌٙ ك٤غ ٣ظلظْ ٝهٞع حُلؼَؿ٤َ ٛك٢ ٓٞحٟغ أهَٟ هي أ٣ٍي ًُي ٝ

٤ق ح٢١ٞ٤ُٔ ٍكٔٚ هللا "ٝأؿخد حُـٍٜٔٞ ػٖ آ٣ش ح٤ُ٘ٔجش رؤٗٚ طؼ٤ِْ ُِؼزخى ً

َ أٝ رؤٕ أَٛ ًُي ح١َُ٘ ػْ ٛخٍ ٣ًٌَ ُِظزَى ز٣ظٌِٕٔٞ اًح أهزَٝح ػٖ حُٔٔظو

                                                                                                                                         

ً المذكورة أعبله والمعنى الخامس منها "الرسل والكتب" ولكن المحمك  سبعة عشر وجها
ك على ذلن الموضع بٌنما ٌجب أن ٌكون عدد األوجه، عنده، ثمانٌة المحترم لم ٌمم بتعلٌ

 النظابر.وعشر وجهاً، وأٌضاً راجع الكتب المذكورة حول الوجوه 
 (.14754(، ونمله أبو حٌان من دون ذكر المرجع )14653الكشاؾ ) 1
 ٌوطً هو المؽنً( ومؤخذ الس93151) 44للتفصٌل ٌرجى الرجوع إلى اإلنصاؾ، المسؤلة  2

حٌان إنه ٌوجد عند مماتل بن سلٌمان وأبو عبٌدة "إن" فً نفس المعنى  (، ٌمول ابو77،36)

(3653 ،27254.) 
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 ً "إ ٗخء هللا" أ٫ ٣ٔٞص ٌْٓ٘ أكي أٝ إٔ حُٔؼ٠٘ ُظيهِٖ ؿ٤ٔؼخ
1
هزَ حُيهٍٞ ٝػٖ  

إ ً٘ض حر٢٘  :َ ح٣٥خص رؤٗٚ ١َٗ ؿ٢ء رٚ ُِظ٤٤ٜؾ ٝح٩ُٜخد ًٔخ طوٍٞ ٫ر٘يٓخث

كؤ١ؼ٢٘
2
("202:1.) 

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 (.191:1) ؿٞحد حُـٍٜٔٞ ٤ُْ ر٢٘ء

ٖٓ ٓؼخ٢ٗ كَف ؿَ "ك٢" "ػٖ"ًًَ ٓٔخ ًًَ  -30
3
 حٓظيٍ ػ٤ِٚ روُٞٚ طؼخ٠ُٝ 

ػٖ ٓلخٜٓ٘خ( أ١ ػٜ٘خ 72ٝ :)ٍٓٞس ح٩َٓحء "كٜٞ ك٢ ح٥هَس أػ٠ٔ"
4
. 

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 (205:5ك٤ٚ ٗظَ )

"ًَ" ك٤وٍٞ رؼٞ ػِٔخء حُز٬ؿش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رـٗوَ حُؼ٬ٓش ح٢١ٞ٤ُٔ هٍٞ  -31

"ٝك٤غ ٝهؼض ك٢ ك٤ِ حُ٘ل٢ رؤٕ طويٓض ػ٤ِٜخ أىحطٚ أٝ حُلؼَ حُٔ٘ل٢ كخُ٘ل٢ 

ٌَٗ ٓٞؿٚ ا٠ُ حٍُ٘ٔٞ هخٛش ٣ٝل٤ي رٔلٜٞٓٚ اػزخص حُلؼَ ُزؼٞ ح٧كَحى، ٝهي أ

ٓوظخٍ كوٍٞ" )ٍٓٞس  "إ هللا ٫ ٣لذ ًَ ػ٠ِ ٌٛٙ حُوخػيس هُٞٚ ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ

اً ٣وظ٢٠ اػزخص حُلذ ُٖٔ ك٤ٚ أكي حُٞٛل٤ٖ (23 :حُلي٣ي
5
ٝأؿ٤ذ رؤٕ ى٫ُش  

ٍّ  حُٔلّٜٞ اٗٔخ ٣ؼٍٞ ػ٤ِٜخ ػ٘ي ػيّ حُٔؼخٍٝ ٝٛٞ ٛ٘خ حُي٤َُ ػ٠ِ  ٓٞؿٞى اً ى

 ً  (.220:1) "طل٣َْ ح٫هظ٤خٍ ٝحُلوَ ٓطِوخ

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

                                                           
( من الحسٌن بن الفضل 16529( والمرطبً )27254وهذا الجواب الثالث نمله أبو حٌان ) 1

( "الحسن" وهو ؼٌر 74952هـ(، اسمه أبو حٌان وعند الزركشً )1415244البجلً )

 صحٌح.
 .14451أبو حٌان،  2
هذا المعنى ما ذكره الزمخشري وال أبو حٌان وال ابن هشام، ولد وهم السٌوطً من بعض  3

ؤنه ٌجب علٌه أن ال ٌتجاوز عن رواٌة ابن أبً طلحة "من عمً عن لدرة بالتفاسٌر مع العلم 

( فنظراً لهذا التفسٌر "فً :21452هللا فً الدنٌا فهو فً اآلخرة أعمى" )الطبري، 

 الدنٌا.....فً اآلخرة" ظرفان فً كبل الموضعٌن.
 .164527المرطبً،  4
من حٌث الماعدة المذكورة ٌكون المعنى "إن هللا سبحانه وتعالى ال ٌحب كل فخور  5

 ه هللا" وهذا هو اإلشكال.ومختال" ٌعنً أن هنان فخوراً ومختاالً ٌحبّ 
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(٫208:1 ٓؼٍٞ ػ٠ِ ٖٓ ُػْ ح٩ٌٗخٍ )
1
 

٘ظَٔ ػ٠ِ هٞحػي ٜٓٔش ٣لظخؽ حُٔلَٔ ا٠ُ ٓؼَكظٜخ ٣طوخٕ ٖٓ ح٩ 42حُ٘ٞع  -32

 (.244:1ٛخ هخػيس ك٢ ح٠ُٔخثَ )اكيحٝ

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 ّْ  (.231:1) حً ؿيّ  رخد ح٠ُٔخثَ ٜٓ

٤َٔ ٣ٝؼٞى ػ٠ِ أكي ح٣ًٌٍُٖٞٔ ٝهي ٣ؼ٠٘ ح٠ُ" ٣وٍٞ ح٢١ٞ٤ُٔ ٍكٔٚ هللا -33

( ٝاٗٔخ ٣وَؽ ٖٓ 22 :)ٍٓٞس حَُكٖٔ ٗلٞ "٣وَؽ ٜٓ٘ٔخ حُِئُئ ٝحَُٔؿخٕ"

(. ح٤ٔ٠َُ "ٛٔخ" ُِٔؼ٠٘  ٝحَُٔحى ٛ٘خ ٖٓ "حُِئُئ" 245:1) أكيٛٔخ"

ٝ"حَُٔؿخٕ" هْٔ ٝحكي ٣وَؽ ٖٓ أكيٛٔخ حُٔخء حُٔخُق
2
. 

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

(231:1ُْ ٣ٜذ )
3
 

ُٝوي هِو٘خ "ر٢٘ء ٝٛٞ ُـ٤َٙ ٗلٞ  ي ٣ـ٢ء ح٤ٔ٠َُ ٓظ٬ًٜ ٣وٍٞ: "هٝ -34

كٌٜٙ ُُٞيٙ ٧ٕ  "ػْ ؿؼِ٘خٙ ٗطلش"٣ؼ٢٘ آىّ ػْ هخٍ  "ح٩ٗٔخٕ ٖٓ ٬ُٓش ٖٓ ٤١ٖ

(245:1) آىّ ُْ ٣وِن ٖٓ ٗطلش"
4
 

                                                           
تً ضد المنفً فً معنى اإلثبات مثبلً ٌمول اإلمام الفراهً رحمه هللا: فً بعض األحٌان ٌؤ 1

 77أسالٌب المرآن: و، 93"ال ٌحب" ٌؤتً بمعنى "ٌبؽض" وله أمثلة كثٌرة، مفردات المرآن: 
، أنكر اإلمام الطبري رحمه هللا هذا المول 22:53، ومعانً المرآن، 11751مجاز المرآن،  2

إلإ ٌتولد من ماء السماء ، ألن اللولال "المراد بـ"البحرٌن" بحر السماء، وبحر األرض
"، إذن الضمٌر من حٌث المرجع مثنى، هذا التفسٌر منمول من وأصداؾ بحر األرض

( لم ٌختر هذا 79454(، لكن الحافظ ابن كثٌر )231514مجاهد وسعٌد بن جبٌر )الطبري، 

أي من " وتفسٌر "منهما" الملح والحلو" بحرٌن{والمراد بموله }الالتفسٌر، بل لال "
َمْعَشَر الجن واإلنس أَلَْم ٌَؤْتُِكْم  ما، فإذا وجد ذلن من أحدهما كفى، كما لال تعالى }ٌَامجموعه

ْنُكْم{ ] ولد صح  والرسل إنما كانوا فً اإلنس خاصة دون الجن [237األنعام: سورة ُرُسٌل ّمِ

ً َوتَْستَْخِرُجو هذا اإلطبلق ً َطِرٌّا سورة َن ِحْلٌَةً تَْلبَُسونََها{ ]وأما لوله: }َوِمن ُكّلٍ تَؤُْكلُوَن لَْحما

 العذب. ة إنما هً من المالح دونٌلكل من األجاج والعذب، والح[، فاللحم من 21فاطر: 
( المنشورة فً موسوعة Pearl( عن ممالة )23:54ولد نمل صاحب "تدبر لرآن" ) 3

دلة فً طانٌا فمال "تولد الحشرات التً فً األصداؾ درراً ثمٌنة فً المناطك المعتٌبر
النصؾ الشمالً من الكرة األرضٌة، األصداؾ من المٌاه العذبة تخرج فً األمم المتحدة 

سبً ... أما فً الصٌن فكانت معروفة  فً إخراج س األمرٌكٌة عادة من بحٌرة مس
 "المٌاه العذبة لبل مٌبلد المسٌح األصداؾ من

 .36459البحر المحٌط،  4
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 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

ُْ ٣ٜذ، كبٕ حَُٔحى رخ٩ٗٔخٕ ٗٞػٚ ًَٝ ٓخ ٣ـ١َ ػ٠ِ رؼٞ حُ٘ٞع ٣٘ٔذ ا٠ُ 

(232:1حُ٘ٞع )
1
 

 ك٤ٔخ ٣ظؼِن ػٖ ح٠ُٔخثَ ٣وٍٞ: "ح٧َٛ طٞحكن ح٠ُٔخثَ ك٢ حَُٔؿغ كٌٍحً  -35

 (.245:1ٖٓ حُظ٘ظ٤ض" )

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 ٌَ ْ   أٛ  (222:1ك٢ حهظ٬ف حَُٔؿغ ) ٜٓ

٣وٍٞ ح٢١ٞ٤ُٔ "ٌُٜح ُٔخ ؿُٞ رؼ٠ْٜ ك٢  ح٧َٛ حًٌٍُٔٞ أػ٬ٙرؼي ًًَ  -36

"ْإٔ حهٌك٤ٚ ك٢ حُظخرٞص كخهٌك٤ٚ ك٢ ح٤ُ"
2
إٔ ح٤ٔ٠َُ ك٢ حُؼخ٢ٗ ُِظخرٞص ٝك٢  

ً  ح٧ٍٝ ٠ُٓٞٔ ػخرٚ حُِٓو١َ٘ ٝؿؼِٚ ط٘خكَحً  ُِوَإٓ ػٖ اػـخُٙ كوخٍ  ٓوَؿخ

ٝح٠ُٔخثَ ًِٜخ ٍحؿؼش ا٠ُ ٠ٓٞٓ ٍٝؿٞع رؼ٠ٜخ ا٤ُٚ ٝرؼ٠ٜخ ا٠ُ حُظخرٞص ك٤ٚ 

ٛـ٘ش ُٔخ ٣ئى١ ا٤ُٚ ٖٓ ط٘خكَ حُ٘ظْ ح١ٌُ ٛٞ أّ اػـخُ حُوَإٓ َٝٓحػخطٚ أْٛ ٓخ 

(245:1حُٔلَٔ")٣ـذ ػ٠ِ 
3
. 

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

٬١هٚ، ٌُٝ٘ٚ أٍحى ٓٞحٟغ هخ٤ُش ػٖ حُو٣َ٘ش اُْ ٣ٜذ حُِٓو١َ٘ ك٢ 

(232:1.) 

ك٢ رخد َٓؿغ ح٤ٔ٠َُ ًًَ أٓؼِش طوَؽ ػٖ حُوخػيس حًٌٍُٔٞس ٜٓ٘خ هُٞٚ  -37

 ً ً  طؼخ٠ُ: "ُٝٔخ ؿخءص ٍِٓ٘خ ١ُٞخ  " )ٍٓٞس حُٜٞى:٢ٓء رْٜ ٟٝخم رْٜ ًٍػخ

ً  ػزخّ:( هخٍ حرٖ 77 ً  "ٓخء ظ٘خ ( ٣ؼ٢٘ 246:1رؤ٤ٟخكٚ" ) روٞٓٚ ٟٝخم ًٍػخ

ح٤ٔ٠َُ ح٧ٍٝ "ْٛ" َٓؿؼٚ "هّٞ" ٝحُؼخ٢ٗ "ٍَٓ"
4
 

                                                           
 1453الكشاؾ،  1
 17259أبو حٌان من ابن عطٌة، هذا المول نمله  2
 3951:الكشاؾ،  3
هذا التفسٌر رواه علً بن أبً طلحة من ابن عباس رضً هللا عنه، وبحسب السٌوطً  4

اختار و( 169ٌجب التمسن بهذا التفسٌر، ولد نسً السٌوطً عندما فّسر فً "الجبللٌن" )

ا َجاَءْت ( "42523ٌة )من التفسٌر ما لام به الجمهور، والعجب أن الطبري فّسر هذه اآل َولَمَّ

ذكر  ها" ولتؤكٌدَمبلَبَِكتُنَا لُوًطا، َساَءهُ َمِجٌبُُهْم. َوُهَو فَْعٌل ِمَن السُّوِء، َوَضاَق بِِهْم بَِمِجٌبِِهْم ذَْرعً 

( وال 19457الرواٌة الحافظ ابن كثٌر ) هتفسٌر ابن عباس رضً هللا عنه، لم ٌشر إلى هذ

سٌرهم، كؤن ا( وأٌضاً الزمخشري وأبو حٌان فً تف2351:وكانً )( وال الش4756المرطبً )
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 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 (232:1ػٖ حرٖ ػزخّ ) ١ٓخ ٍٝ ٫ ٣ٜقّ 

ً ٣ٝوٍٞ أ٠٣ -38 ك٤ٔخ ٣ظؼِن ػٖ ح٠ُٔخثَ "ٝأٓخ ؿ٤َ حُؼخهَ كخُـخُذ ك٢ ؿٔغ  خ

إ ػيس حٍُٜ٘ٞ ػ٘ي هللا حػ٘خ "غ ٝهي حؿظٔؼخ ك٢ هُٞٚ حٌُؼَس ح٩كَحى ٝك٢ حُوِش حُـٔ

كؤػخى ٜٓ٘خ ر٤ٜـش ح٩كَحى ػ٠ِ  "ٜٓ٘خ أٍرؼش كَّ"ا٠ُ إٔ هخٍ  "ػَ٘ َٜٗحً 

 ً ػ٠ِ أٍرؼش كَّ ٢ٛٝ  حٍُٜ٘ٞ ٢ٛٝ ٌُِؼَس ػْ هخٍ ك٬ طظِٔٞح ك٤ٜٖ كؤػخىٙ ؿٔؼخ

ً  ُِوِش، ًًَٝ حُلَحء ٌُٜٙ حُوخػيس َٓحً  ٌُؼَس ٛٞ ٓخ ٝٛٞ إٔ ح٤ُِٔٔ ٓغ ؿٔغ ح ُط٤لخ

ي ح٤ٔ٠َُ ٝٓغ حُوِش ٝٛٞ حُؼَ٘س كٔخ ىٜٝٗخ ٝكّ  ُحى ػ٠ِ حُؼَ٘س ُٔخ ًخٕ ٝحكيحً 

 ً ّٔ  ُٔخ ًخٕ ؿٔؼخ (247:1غ ح٤ٔ٠َُ)ؿ
1
. 

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

: ٝكيس ح٤ٔ٠َُ حُٔئٗغ ٝؿٔؼٚ كوخٍ ٌٛٙ حُوخػيس أ٫ًٝ ػٕ٘ٞ ح٩ٓخّ حُلَح٢ٛ  - أ

 اًح ًخٕ حَُٔؿغ ؿٔغ ؿ٤َ حُؼخهَ.

 :ٍخٍ حُلَحء كوػ٠ِ هٞ ػِّنػْ 

 (.233:1أٛخد حُلَحء ٝأكٖٔ ) - د

ػٖ ح٠ُٔخثَ "اًح حؿظٔغ ك٢ ح٠ُٔخثَ َٓحػخس هخث٬ً ح٢١ٞ٤ُٔ  ٣٢٠ٔٝ -39

 (247:1حُِلع ٝحُٔؼ٠٘ رية رخُِلع ػْ رخُٔؼ٠٘ ٌٛح ٛٞ حُـخىس ك٢ حُوَإٓ" )

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 ٌَ ٌْ  أٛ  (233:1ك٢ حهظ٬ف ح٠ُٔخثَ ٓغ حطلخى حَُٔؿغ ) ٜٓ

ػٖ ح٤ُ٘ن ػِْ حُي٣ٖ حُؼَحه٢ ك٤وٍٞ "هخٍ ح٢١ٞ٤ُٔ ي ًًَ حُوخػيس ٣٘وَ رؼ -40

ح٤ُ٘ن ػِْ حُي٣ٖ حُؼَحه٢ ُْٝ ٣ـ٢ء ك٢ حُوَإٓ حُزيحءس رخُلَٔ ػ٠ِ حُٔؼ٠٘ ا٫ ك٢ 

"ٝهخُٞح ٓخ ك٢ رطٕٞ ٌٛٙ ح٧ٗؼخّ هخُٜش ًٌٍُٞٗخ  ٟٓٞغ ٝحكي ٝٛٞ هُٞٚ:

ً ( كؤّٗ 139 ٝٓلَّ ػ٠ِ أُٝحؿ٘خ" )ٍٓٞس ح٧ٗؼخّ: ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ٓخ  ك٬ًٔ  غ هخُٜخ

 ًّ (247:1َ كوخٍ ٓلَّ )ػْ ٍحػ٠ حُِلع كٌ
2
 

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

                                                                                                                                         

التفسٌر من الطبري حتى الشوكانً كان منثوراً على حد سوي، لم ٌذكر السٌوطً هذه 

 ( برواٌة ابن عباس رضً هللا عنه بل نمله برواٌة لتادة.37153الرواٌة فً الدرر المنثور )
 73:52معانً المرآن،  1
هذا المول من الشٌخ علم الدٌن العرالً ثم ٌمول إن هذا المول  (13157نمل أبو حٌان ) 2

 للمكً بن أبً طالب.
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٤ُْ ًٔخ ظٖ، كبٕ حُظخء ك٢ "هخُٜش" ٤ُٔض ُِظؤ٤ٗغ
1

، كبٕ ٓخ ك٢ حُزطٕٞ ؿ٤َ 

 (233:1ٓوظٚ رخُٔئٗغ، ك٬ كَٔ ػ٠ِ حُِلع رؼي حُلَٔ ػ٠ِ حُٔؼ٠٘ )

ك٢ حُٔلظٔذ ٣ـُٞ حرٖ حُـ٢٘"ٝهخٍ  -41
2
ُِلع رؼي حَٜٗحكٚ ػ٘ٚ ا٠ُ َٓحؿؼش ح 

ً  حُٔؼ٠٘ ٝأٍٝى ػ٤ِٚ هُٞٚ طؼخ٠ُ:  "ٖٝٓ ٣ؼٖ ػٖ ًًَ حَُكٖٔ ٗو٤ٞ ُٚ ٤ٗطخٗخ

"كظ٠  كٜٞ ُٚ ه٣َٖ ٝاْٜٗ ٤ُٜيْٜٝٗ ػٖ حُٔز٤َ ٣ٝلٔزٕٞ أْٜٗ ٜٓظيٕٝ" ػْ هخٍ:

ٍؿغ حُِلع رؼي ح٫َٜٗحف ػ٘ٚ أ( كوي 36ٝ 38 :ٍٓٞس حُِهَف...." ) اًح ؿخءٗخ

 (.247:1) ا٠ُ حُٔؼ٠٘"

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

ُْ ٣ٜذ حرٖ حُـ٢٘
3

حطلخى حَُٔؿغ، كبٕ هُٞٚ طؼخ٠ُ: "ٝاْٜٗ  خ، كبٕ ح٣٥ش ٤ُْ ك٤ٜ

 حً : "ٖٝٓ ٣ؼٖ" ٛٞ ر٤خٕ ح٧كَحى كَى٤ُٜيْٜٝٗ" ر٤خٕ حُـٔخػش، ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ

، أ١ ًَ ؿخكَ ػٖ ًًَ حَُكٖٔ ُٚ ه٣َٖ، ػْ ىٍ ًُي ػ٠ِ ؿٔخػش حُوَٗخء حً كَى

 (.233:1ٌح حُٔلّٜٞ، كخكْٜ )كَؿغ ٤َٟٔ حُـٔغ ا٠ُ ٛ

ك٠ٌ ٌٛٙ حُوَحءس أرٞ كخطْ ك٢  ،هَ ٛٞ هللا ح٧كي هللا حُٜٔي "هَة ٗخًحً  -42

(250:1ًظخد ح٣ُِ٘ش ػٖ ؿؼلَ رٖ دمحم" )
4
 

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 (٤ُ236:1ْ روَحءس، اٗٔخ طل٤َٔ )

ٖ رٖ ًؼذ هخٍ ًَ ٢ٗء ك٢ حُوَإٓ ٓ "أهَؽ حرٖ أر٢ كخطْ ٝؿ٤َٙ ػٖ أر٢ّ  -43

ح٣َُخف كٜٞ ٍكٔش ًَٝ ٢ٗء ك٤ٚ ٖٓ ح٣َُق كٜٞ ػٌحد ٌُٜٝح ٍٝى ك٢ حُلي٣غ 

 ً ً ٫ٝ طـؼِٜخ ٣ٍل )حُِْٜ حؿؼِٜخ ٣ٍخكخ  (.252:1(" )خ

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

(238:1ٌٛح حُلي٣غ ) ٫ ٣ٜقّ 
1
. 

                                                           
أتت  "( من بعض علماء النحاة الكوفٌٌن أن "خالصة267،274521نمل اإلمام الطبري ) 1

ً أن "خالصة" أتت مصدر كـ"عالبة" و"عافٌة"، ولكنه  اً مإنثة مراعاة "لؤلنعام"، وذكر أٌضا
 التاء فً "خالصة" للمبالؽة ولٌست للتؤنٌث.رجح المول بؤن 

فً المحتسب ٌجوز  ابن الجنًولال لدى اإلمام هكذا " تالعبارة فً الطبعة التً كان 2

ذلن  تكما كان ثم نّوه بذكره مت...." وحاشٌة اإلمام على نفس العبارة ولذا ل مراجعة اللفظ
ً بؤن اللف تسمط "ال" "أن هوهنا و ظ "ال ٌجوز" ٌوجد فً الطبعة من هذه العبارة، علما

تكون الجملة (، إذا وهبنا "أورد" فعبلً مجهوالً ف37351( والطبعة المحممة )17452المتداولة )

ذكر  ."نصرافه عنه إلى المعنىاال ٌجوز مراجعة اللفظ بعد فً المحتسب  "لال ابن الجنً
 .ة بعد اعتراضه على رأي ابن الجنًاإلمام هذه اآلٌ

 ".ابن الجنً" بدالً من "ابن الجنًالمعترضون على ن فً حاشٌة اإلمام "األصح أن ٌكو 3
 .3651كتاب الزٌنة،  4
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44-  ّٞ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ: "ٝٓخ ٣ؼِْ  حُـٍٜٔٞ ك٢ حُٔظ٘خرٚ حُؼِْ ا٠ُ هللا ٌُٝح ٝك

( 7 :ٕٞ آٓ٘خ رٚ" )ٍٓٞس آٍ ػَٔحٕ ٝحَُحٓوٕٞ ك٢ حُؼِْ ٣وُٞطؤ٣ِٝٚ ا٫ هللا

"حَُحٓوٕٞ"ؿِٔش حٓظج٘خك٤ش ر٤٘ٔخ ٣وٍٞ رؼ٠ْٜ "حَُحٓوٕٞ" ٓؼطٞف، ك٤وٍٞ 

"اٗٚ  ح٢١ٞ٤ُٔ إٔ ح١ُٝٞ٘ ٍكٔٚ هللا حهظخٍ ٌٛح حُوٍٞ كوخٍ ك٢ َٗف ِْٓٔ:

ؼَكظٚ، ح٧ٛق ٧ٗٚ ٣زؼي إٔ ٣وخ١ذ هللا ػزخىٙ رٔخ ٫ ٓز٤َ ٧كي ٖٓ حُوِن ا٠ُ ٓ

 (.4:2ٝهخٍ حرٖ حُلخؿذ اٗٚ حُظخَٛ")

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 (.3:2رٚ حُِٔق ) خأهطؤ ح١ُٝٞ٘ ٝحرٖ حُلخؿذ ك٤ٔخ هخُل

حُٔٔؤُش: "٣ٝئ٣ي ًُي  ُٙـٍٜٔٞ ك٢ ٌٛح ٝٛٞ ٣ئ٣ّيوٍٞ ح٢١ٞ٤ُٔ ٍكٔٚ هللا ٣ -45

ػ٠ِ ض ػ٠ِ ًّ ٓظزؼ٢ حُٔظ٘خرٚ ٝٝٛلْٜ "رخ٣ُِؾ" ٝ"حرظـخء حُلظ٘ش" ٝإٔ ح٣٥ش ىُّ 

ٓيف ح٣ٌُٖ كٟٞٞح حُؼِْ ا٠ُ هللا ِٝٓٔٞح ا٤ُٚ ًٔخ ٓيف هللا حُٔئ٤ٖ٘ٓ رخُـ٤ذ" 

(4:2.) 

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

(3:2أهطؤ ك٢ طؤ٣َٝ حُٔئ٤ٖ٘ٓ رخُـ٤ذ )
2
. 

ً ٣وٍٞ أ٠٣ -46 ٍ ٝأهَؽ حرٖ أر٢ ىحٝى ك٢ حُٜٔخكق ٖٓ ٣َ١ن ح٧ػٖٔ هخ: "خ

َُحٓوٕٞ ك٢ حُؼِْ ٣وُٕٞٞ آٓ٘خ ا٫ ػ٘ي هللا ٝح ٚك٢ هَحءس حرٖ ٓٔؼٞى )ٝإ طؤ٣ِٝ

 (4:2) رٚ("

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 (.3:2أهطؤ ك٤ٔخ ُػْ ٖٓ هَحءس حرٖ ٓٔؼٞى ٝاٗٔخ ٛٞ طل٤َٔ ٓ٘ٚ )

ٓزؼش أكَف"، "رـك٢ ٌٛح حُلَٜ ٗوَ ح٢١ٞ٤ُٔ رؼٞ حَُٝح٣خص حُٔظؼِوش  -47

 (.5:2ٝأٍٝ ٍٝح٣ش ٢ٛ ػٖ حُلخًْ )

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 (.4:2ؤ٣َٝ ٓزؼش أكَف )ٍٝح٣خص طيٍ ػ٠ِ ط

ٗوَ ػٖ حَُحؿذ كوخٍ "ٝهخٍ حَُحؿذ ك٢ ٓلَىحص حُوَإٓ ح٣٥خص ػ٘ي حػظزخٍ  -48

ٓلٌْ ػ٠ِ ح٬١٩م ٝٓظ٘خرٚ ػ٠ِ ح٬١٩م  ؛رؼ٠ٜخ رزؼٞ ػ٬ػش أَٟد

                                                                                                                                         
 13453، والمطالب العالٌة، 23:527راجع مجمع الزوابد،  1
 .6752راجع تفسٌر اإلمام رحمه هللا لسورة البمرة )لم ٌطبع(، وتدبر لرآن،  2
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ٝؿٚ كخُٔظ٘خرٚ رخُـِٔش ػ٬ػش أَٟد ٓظ٘خرٚ ٖٓ  ٝٓلٌْ ٖٓ ٝؿٚ ٓظ٘خرٚ ٖٓ

(6:2ؿٜظٜٔخ" )ؿٜش حُِلع كو٢ ٖٝٓ ؿٜش حُٔؼ٠٘ كو٢ ٖٝٓ 
1
. 

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 (.5:2َحؿذ ك٤ٔخ أىهَ ك٢ حُٔظ٘خرٚ ٓخ ٤ُْ ٓ٘ٚ )حُأهطؤ 

ٗوَ ػٖ كوَ حُي٣ٖ حَُح١ُ كوخٍ: "ٝهخٍ ح٩ٓخّ كوَ حُي٣ٖ َٛف حُِلع ػٖ  -49

حَُحؿق ا٠ُ حَُٔؿٞف ٫ ري ك٤ٚ ٖٓ ى٤َُ ٓ٘لَٜ ٝٛٞ آخ ُلظ٢ أٝ ػو٢ِ  ٝح٧ٍٝ 

ً ٫ ٣ٌٖٔ حػظزخٍٙ ك٢ حُٔٔخ ٧ٗٚ ٓٞهٞف ػ٠ِ  ثَ ح٤ُٞٛ٧ش ٧ٗٚ ٫ ٣ٌٕٞ هخ١ؼخ

حٗظلخء ح٫كظٔخ٫ص حُؼَ٘س حُٔؼَٝكش ٝحٗظلخإٛخ ٓظٕ٘ٞ ٝحُٔٞهٞف ػ٠ِ حُٔظٕ٘ٞ 

ٝأٓخ حُؼو٢ِ كبٗٔخ ٣ل٤ي َٛف حُِلع ٖٓ  ٓظٕ٘ٞ ٝحُظ٢٘ ٫ ٣ٌظل٢ رٚ ك٢ ح٧ٍٛٞ

٧ٕ ٝأٓخ اػزخص حُٔؼ٠٘ حَُٔحى ك٬ ٣ٌٖٔ رخُؼوَ  ظخَٛٙ ٌُٞٗٚ حُظخَٛ ٓلخ٫ً 

٣َ١ن ًُي طَؿ٤ق ٓـخُ ػ٠ِ ٓـخُ ٝطؤ٣َٝ ػ٠ِ طؤ٣َٝ ًُٝي حُظَؿ٤ق ٫ ٣ٌٖٔ 

ا٫ رخُي٤َُ حُِلظ٢ ٝحُي٤َُ حُِلظ٢ ك٢ حُظَؿ٤ق ٟؼ٤ق ٫ ٣ل٤ي ا٫ حُظٖ ٝحُظٖ ٫ 

٣ؼٍٞ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔٔخثَ ح٤ُٞٛ٧ش حُوطؼ٤ش كٌِٜح حهظخٍ ح٧ثٔش حُٔلووٕٞ ٖٓ 

إٔ كَٔ حُِلع ػ٠ِ ظخَٛٙ ٓلخٍ  حُِٔق ٝحُوِق رؼي اهخٓش حُي٤َُ حُوخ١غ ػ٠ِ

 (.7:2طَى حُوٞٝ ك٢ طؼ٤٤ٖ حُظؤ٣َٝ" )

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 (.6:2أهطؤ ح٩ٓخّ ك٤ٔخ ؿؼَ ٖٓ حُٔظ٘خرٚ ٓخ ٤ُْ ٓ٘ٚ )

 "أٝحثَ حٍُٔٞ ٖٓ حُٔظ٘خرٚ"رؼ٘ٞحٕ  ك٢ ٗلْ حُزخد ريأ ح٢١ٞ٤ُٔ ك٬ًٜ  -50

(11:2) 

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 (.10:2حٍُٔٞ ٖٓ حُٔظ٘خرٚ ) أهطؤ ك٤ٔخ ُػْ إٔ أٝحثَ

طوخٕ ٣ظؼِن ك٤ٔخ ٣ِػْ حٌُخطذ إٔ ك٢ حُوَإٓ حُ٘ٞع حَُحرغ ٝح٧ٍرؼٕٞ ك٢ ح٩ -51

 (.17:2ّ ٓخ كوٚ حُظؤه٤َ ٝحُؼٌْ ٛل٤ق )َ، أ١ هيّ ّ ٝأهّ ٓخ هيّ 

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 (.16:2ًَ ٓخ ًًَ ك٤ٚ حُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ ٤ُْ ك٤ٚ طوي٣ْ ٓخ كوٚ حُظؤه٤َ )

هٜي حُظلٖ٘ ك٢  ٣ويّ ُلع ك٢ ٟٓٞغ ٣ٝئهَ ك٢ آهَ ٖٝٓ ٌٗظظٚ"هي -52

 "ٝحىهِٞح حُزخد ٓـيحً  حُلٜخكش ٝاهَحؽ ح٬ٌُّ ػ٠ِ ػيس أٓخ٤ُذ ًٔخ ك٢ هُٞٚ:

                                                           
 .19مفردات: )شبه(  1
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ٝهُٞٞح كطش"
1
" "ٝهُٞٞح كطش ٝحىهِٞح حُزخد ٓـيحً  ( ٝهُٞٚ:85 :)ٍٓٞس حُزوَس 

 (20:2) (.161 :)ٍٓٞس ح٧ػَحف

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 (.19:2ُْ ٣ٜذ )

أّ ٣لٔيٕٝ هُٞٚ طؼخ٠ُ "ح٢١ٞ٤ُٔ وخٙ ًًَ حُؼخّ ٝحُك٤ٔخ ٣ظؼِن ػٖ  -53

( أ١ ٍٍٓٞ هللا54 :..." )ٍٓٞس حُ٘ٔخء حُ٘خّ
2
ُـٔؼٚ ٓخ ك٢ حُ٘خّ ٖٓ حُوٜخٍ  

 (.22:2) .حُل٤ٔيس

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 (20:2) أهطؤ

 "حهظِق ك٢ حُوطخد حُوخٙ رٚ ٗلٞ "٣ؤ٣ٜخ حُ٘ز٢""٣ؤ٣ٜخ حٍَُٓٞ" َٛ -54

 ً ٝح٧ٛق ك٢  ٣َ٘ٔ ح٧ٓش كو٤َ ٗؼْ ٧ٕ أَٓ حُويٝس أَٓ ٧طزخػٚ ٓؼٚ ػَكخ

 (.24:2) "ح٧ٍٛٞ حُٔ٘غ ٫هظٜخٙ ح٤ُٜـش رٚ

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

(.22:2أهطؤ، كبٕ حُظٜل٤ق ٛٞ حُظل٤َٜ كٔذ حُٔٞهغ )
3
 

طؼخ٠ُ""٣ٝطؼٕٔٞ "ًًَ ٛزش هللا رٖ ٬ٓٓش ح٣َ٠َُ أٗٚ هخٍ: ك٢ هُٞٚ  -55

( إ حُٔ٘ٔٞم ٖٓ ٌٛٙ حُـِٔش 8: "ح٣٥ش )ٍٓٞس ح٩ٗٔخٕ ..كزٚ .حُطؼخّ ػ٠ِ 

ٝحَُٔحى رٌُي أ٤َٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ كوَة ػ٤ِٚ حٌُظخد ٝحر٘ظٚ طٔٔغ كِٔخ  "ٝأ٤َٓحً "

حٗظ٠ٜ ا٠ُ ٌٛح حُٟٔٞغ هخُض ُٚ: أهطؤص ٣خ أرض هخٍ: ٤ًٝق؟ هخُض: أؿٔغ 

 ً (31:2كوخٍ: ٛيهض" ) حُِٕٔٔٔٞ ػ٠ِ إٔ ح٤ٓ٧َ ٣طؼْ ٫ٝ ٣وظَ ؿٞػخ
4
. 

                                                           
، وممالة الشٌخ بدر 4152اهً لسورة البمرة )لم ٌطبع( وتدبر لرآن، انظر تفسٌر اإلمام الفر 1

 .929 -922: 1/27الدٌن اإلصبلحً "حروؾ ممطعات"، مجلة "اإلصبلح" الشهرٌة، 
ً إلى عكرمة ومجاهد وضحان وابن عباس رضً هللا عنه، وعند  2 هذا المول ٌنسب أٌضا

المراد منه رسول هللا  حمه هللا لال: "أنإلمام الطبري رالناس" لرٌش، ولكن االمراد بـ"لتادة 

 (.14954ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه )
"تعٌٌن  :ٌعنً أنه ٌفهم من سٌاق الجملة، للتفصٌل انظر: فاتحة نظام المرآن، )ممدمة( ص  3

 .27، وأسالٌب المرآن: 91: فراهى خطاب"، مجموعة تفاسٌر
 بن سبلمة ولم ٌذكر فٌهما هذه المصة، لدّي نسختان لكتاب "الناسخ والمنسوخ" لهبة هللا 4

(، والنسخة الموجودة لدى 1651فربما نمل السٌوطً هذه المصة من كتاب الزركشً )

( هذا المول من 127 -176: 16)الطبري ولد نمل الزركشً كان لد ذكر فٌها هذه المصة 

ً  لتادة وعكرمة وحسن البصري برواٌة نمله فمد ابن الجوزي  أما، وإال أنه اعتبره راجحا
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 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 (.29:2كٌخ٣ش ػـ٤زش ًحص كٞحثي )

ًًَ ؿٔخػش ٖٓ ػِٔخء حُز٬ؿش ر٤ٖ ح٣٩ـخُ ٝح١٩٘خد ٝحٓطش ٢ٛٝ  -56

حُِلع ٝحُٔؼ٠٘ ٝهي ٓؼَ ُٜخ ك٢ حُظِو٤ٚ روُٞٚ طؼخ٠ُ خحُٔٔخٝحس ٣ظٔخٟٝ ك٤ٜ
1
 :

 ا١٘خد"( ٣ًٌَ ح٢١ٞ٤ُٔ 43 :"٫ٝ ٣ل٤ن حٌَُٔ ح٢ُٔء ا٫ رؤِٛٚ" )ٍٓٞس كخ١َ

 ً  (.70:2" )رِلع ح٢ُٔء ٧ٕ حٌَُٔ ٫ ٣ٌٕٞ ا٫ ٤ٓجخ

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

ً هطؤ، كبٕ حٌَُٔ ٍرٔخ ٫ ٣ٌٕٞ ٤ٓجأ ٌُُٝي ؿخء هُٞٚ طؼخ٠ُ: "ٝهللا ه٤َ  خ

 (.69:2) (.54 حُٔخ٣ًَٖ" )ٍٓٞس آٍ ػَٔحٕ:

57-  ّٔ ٠ رخ٫كظزخى ٝٛٞ ٖٓ أُطق ح٧ٗٞحع ًًَ ح٢١ٞ٤ُٔ ٖٓ أٗٞحع حُلٌف ٓخ ٣ٔ

َّ ٝأريػٜخ  ٚ ػ٤ِٚ ٖٓ أَٛ كٖ حُز٬ؿش ُْٝ أٍٙ ا٫ ك٢ َٗف ٚ ُٚ أٝ ٗزّ ٖٓ ط٘زّ  ٝه

ري٣ؼ٤ش ح٧ػ٠ٔ
2
َُك٤وٚ أكٔي رٖ ٣ٞٓق حَُػ٢٘٤ ح٧ٗي٢ُٔ، ٝهخٍ ح٧ٗي٢ُٔ ك٢  

َٗف حُزي٣ؼ٤ش ٖٓ أٗٞحع حُزي٣غ ح٫كظزخى ٝٛٞ ٗٞع ػ٣ِِ ٝٛٞ إٔ ٣لٌف ٖٓ 

ٙ ك٢ ح٧ٍٝ ًوُٞٚ ح٧ٍٝ ٓخ أػزض ٗظ٤َٙ ك٢ حُؼخ٢ٗ ٖٝٓ حُؼخ٢ٗ ٓخ أػزض ٗظ٤َ

( 171 . ح٣٥ش" )ٍٓٞس حُزوَس:.ؼَ ح٣ٌُٖ ًلَٝح ًٔؼَ ح١ٌُ ٣٘ؼن ."ٝٓ طؼخ٠ُ:

حُظوي٣َ "ٝٓؼَ ح٧ٗز٤خء ٝحٌُلخٍ ًٔؼَ ح١ٌُ ٣٘ؼن ٝح١ٌُ ٣٘ؼن رٚ" كلٌف ٖٓ 

ح٧ٍٝ ح٧ٗز٤خء ُي٫ُش ح١ٌُ ٣٘ؼن ػ٤ِٚ ٖٝٓ حُؼخ٢ٗ ح١ٌُ ٣٘ؼن رٚ ُي٫ُش ح٣ٌُٖ 

 (.71:2ًلَٝح ػ٤ِٚ )

 :إليبو انفغاْٙرؼهٛك ا

ً ُوي هَد أِٓٞر ً ٖٓ حُؼَر٤ش ػـ٤ز خ ٌُٖٝ هل٠ ػ٤ِٚ ًٌَٝٗٙ: ٝٛٞ كٌف ٓخ ىٍ  خ

، ٝٓ٘ٚ هُٞٚ طؼخ٠ُ: "كؤًحهٜخ هللا ُزخّ حُـٞع ٝحُوٞف" أ١ أًحهٜخ ٚػ٤ِٚ ٓ٘خٓز

١ؼْ حُـٞع ٝأُزٜٔخ ُزخّ حُوٞف، ٝك٢ ح٣٥ش ٍػخ٣ش حُِق ٝحَُ٘٘ ٝٓ٘ٚ هٍٞ 

)حُلخٍع رٖ كِِس ح١ٌَ٘٤ُ(
3
: 

                                                                                                                                         

( مع أن الطبري نمل لوله بؤن المراد من "أسٌر" هو :27سعٌد بن جبٌر )نواسخ المرآن: 

 مسلم وؼٌر مسلم كبلهما.
 123تلخٌص المفتاح،  1
 هـ(447اسمه "الحلة السٌراء" وهً لصٌدة بدٌعٌة البن جابر األندلسً األعمى المتوفى ) 2
بعنوان "حذؾ جانبٌن من  (16الٌب المرآن" )وب فً كتابه "أسعّرؾ اإلمام بهذا األسل 3

" وذكر العدٌد من األمثلة بما فٌها "فؤذالها هللا لباس الجوع هالمتمابلٌن لما دل علٌه ممابل
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 (75:2حُ٘ٞى ٖٓٔ ػخٕ ًيح) َ ك٢ ظ٬ٍـــــ٤ٖ ه٤ٝحُؼ

"إٔ ٗل٢ حُٔزخُـش ك٢ حُلؼَ ٫ ٣ٔظِِّ ٗل٢  ٣ًٌَ ح٢١ٞ٤ُٔ هخػيس ر٘ؤٕ حُ٘ل٢ -58

"ٝٓخ ٍري رظ٬ّ ُِؼز٤ي"  ٝهي أٌَٗ ػ٠ِ ٌٛح آ٣ظخٕ هُٞٚ طؼخ٠ُ: أَٛ حُلؼَ

ً  ( ٝهُٞٚ:46)ٍٓٞس كِٜض:  ٝأؿ٤ذ  (.64" )ٍٓٞس ٣َْٓ :"ٝٓخ ًخٕ ٍري ٤ٔٗخ

ً ػٖ  ٝإ ًخٕ ٌُِؼَس ٌُ٘ٚ ؿ٢ء رٚ ك٢  ح٣٥ش ح٠ُٝ٧ رؤؿٞرش أكيٛخ: إٔ ظ٬ٓخ

ٓوخرِش حُؼز٤ي ح١ٌُ ٛٞ ؿٔغ ًؼَس ٣َٝٗلٚ أٗٚ طؼخ٠ُ هخٍ ػ٬ّ حُـ٤ٞد كوخرَ 

ػَ حُيحُش ػ٠ِ ٤ٛـش كؼخٍ رخُـٔغ ٝهخٍ ك٢ آ٣ش أهَٟ ػخُْ حُـ٤ذ كوخرَ ٤ٛـش كخ

٤ُ٘ظل٢ حُو٤َِ ٍَٟٝس ٧ٕ ح١ٌُ  حُؼخ٢ٗ: أٗٚ ٗل٠ حُظِْ حٌُؼ٤َ .أَٛ حُلؼَ رخُٞحكي

٣ظِْ اٗٔخ ٣ظِْ ٫ٗظلخػٚ رخُظِْ كبًح طَى حٌُؼ٤َ ٓغ ٣ُخىس ٗلؼٚ ك٨ٕ ٣ظَى حُو٤َِ 

 حُؼخُغ: أٗٚ ػ٠ِ حُ٘ٔزش أ١ ر١ٌ ظِْ كٌخٙ حرٖ ٓخُي ػٖ حُٔلوو٤ٖ" .أ٠ُٝ

(101:2) 

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

ؼَدك٢ ؿ٤ٔغ ح٧ؿٞرش ى٤َُ ػ٠ِ ػيّ حُٔؼَكش رؤِٓٞد ٬ًّ حُ
1
 (88:2.) 

هخٍ حرٖ أر٢ ح٩ٛزغ ك٢ "طؤ٤ًي حُٔيف رٔخ ٣٘زٚ حٌُّ" "ٛٞ ك٢ ؿخ٣ش حُؼِس   -59

ك٢ حُوَإٓ هخٍ ُْٝ أؿي ٓ٘ٚ ا٫ آ٣ش ٝحكيس
2
 "هَ ٣خ أَٛ حٌُظخد َٛ ٢ٛٝ هُٞٚ: 

"ٝٓخ  ( هِض "ٝٗظ٤َٛخ هُٞٚ:59 ." )ٍٓٞس حُٔخثيس:.ط٘ؤٕٞ ٓ٘خ ا٫ إٔ آٓ٘خ رخهلل .

 (.114:2) (.74  ٍُٝٓٞٚ ٖٓ ك٠ِٚ" )ٍٓٞس حُظٞرش:ٗؤٞح ا٫ إٔ أؿ٘خْٛ هللا

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

ٚ٘ٓٝ
3
هُٞٚ طؼخ٠ُ: "ٝٓخ ٗؤٞح ْٜٓ٘ ا٫ إٔ ٣ئٓ٘ٞح رخهلل حُؼ٣ِِ حُل٤ٔي" )ٍٓٞس  

 (.101:2( )8 حُزَٝؽ:

ً ًًَ ح٢١ٞ٤ُٔ ٗٞػ -60 ّٔ  خ ٠ ط٤َٛغ ح٬ٌُّ ٝٛٞ ك٢ حُٔطخروش كوخٍ: "ٝٓ٘ٚ ٗٞع ٣ٔ

ـظٔغ ٓؼٚ ك٢ هيٍ ٓ٘ظَىحهظَحٕ ح٢ُ٘ء رٔخ ٣
4
"إ ُي أ٫ طـٞع ك٤ٜخ ٫ٝ  ًوُٞٚ: 

                                                                                                                                         

والخوؾ" وهذا الشعر، وبسبب هذا الحذؾ اعترض لدامة بن جعفر فً كتابه "نمد الشعر"، 

 44نمد العبلمة لول لدامة فً كتابه جمهرة الببلؼة، ص 
 77عند اإلمام نفً المبالؽة هو المبالؽة فً النفً، انظر: أسالٌب المرآن،  1
 7:بدٌع المرآن،  2
ً نظٌره آٌة سورة األعراؾ، "وما تنمم منا إال أن آمنا بآٌات ربنا لما جاءتنا" )رلم  3 وأٌضا

 (.219اآلٌة: 
لم ٌذكره فً كتابه  ترصٌع الكبلم" حتى السٌوطًبـ"لببلؼة ما ٌسّمى لب الم أجد فً أي كت 4

فاآلٌة التً لدّمها على سبٌل المثال والتً نمل شرحها من ابن المٌم،  شرح عمود الجمان""

 ( تحت عنوان "الممابلة المعنوٌة"126نملها ابن المٌم نفسه فً كتابه الفوابد )
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طؼَٟ ٝأٗي ٫ طظٔؤ ك٤ٜخ ٫ٝ ط٠ل٠"
1
( أط٠ رخُـٞع ٓغ 119ٝ118 )ٍٓٞس ١ـٚ: 

حُؼَٟ ٝرخرٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٓغ حُظٔؤ ٝرخ٠ُل٠ ٓغ حُظٔؤ ٝرخرٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٓغ حُؼ١َ ٌُٖ 

ؼ١َ هِٞ حُـٞع ٝحُؼ١َ حٗظًَخ ك٢ حُوِٞ كخُـٞع هِٞ حُزخ١ٖ ٖٓ حُطؼخّ ٝحُ

حُظخَٛ ٖٓ حُِزخّ ٝحُظٔؤ ٝح٠ُل٠ حٗظًَخ ك٢ ح٫كظَحم كخُظٔؤ حكظَحم حُزخ١ٖ 

 َّ  (.122:2حُْ٘ٔ" ) ٖٓ حُؼطٖ ٝح٠ُل٠ حكظَحم حُظخَٛ ٖٓ ك

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

ٌٌٛح هخٍ حرٖ حُو٤ْ
2
 (.108:2ٝك٤ٚ طٌِق ) 

إح رًٌَ "ٝهخٍ ح٢ًٍُِ٘ ك٢ أٝحثَ حُزَٛخٕ: هي ؿَص ػخىس حُٔل٣َٖٔ إٔ ٣زي -61

ٓزذ حٍُِ٘ٝ ٝٝهغ حُزلغ ك٢ أٗٚ أ٣ٔخ أ٠ُٝ حُزيحءس رٚ رظويّ حُٔزذ ػ٠ِ حُٔٔزذ 

 (.237:2أٝ رخُٔ٘خٓزش ٧ٜٗخ حُٜٔللش ُ٘ظْ ح٬ٌُّ ٢ٛٝ ٓخروش ػ٠ِ حٍُِ٘ٝ" )

 :رؼهٛك اإليبو انفغاْٙ

 (.220:2ٌٛح ٓٞحكن رٔخ حهظَص ك٢ طَط٤ذ حُلٍٜٞ )

 رغجًخ يٍ األعصٔٚخ: ؿًٛغاء أجًم

 

 ع ٔانًغاجغانًصبص

حرٖ أر٢ ح٩ٛزغ: ري٣غ حُوَإٓ )طلو٤ن: كل٢٘ دمحم ٣َٗق(، ىحٍ ٠ٜٗش،  .1

 حُوخَٛس، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَ

حرٖ ح٧ٗزخ١ٍ: ح٩ٜٗخف ك٢ ٓٔخثَ حُو٬ف )طلو٤ن: دمحم ٓل٢٤ حُي٣ٖ ػزي  .2

  1380ٛحُل٤ٔي(، حُٔطزغ ُْ ٣ًٌَ، حُوخَٛس، حُطزؼش حَُحرؼش، 

ح٧ػ٤ٖ حُ٘ٞحظَ ك٢ ػِْ حُٞؿٞٙ ٝحُ٘ظخثَ )طلو٤ن: دمحم  حرٖ حُـ١ُٞ: ِٗٛش .3

 1404ٛػزي ح٣ٌَُْ حَُح٢ٟ(، ٓئٓٔش حَُٓخُش، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، 

حرٖ حُـ١ُٞ: ٗٞحٓن حُوَإٓ )طلو٤ن: دمحم أَٗف ػ٢ِ حُِٔزخ١ٍ(، حُـخٓؼش  .4

 1404ٛح٤ٓ٬ٓ٩ش، حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس، حُطزؼش ح٠ُٝ٧، 

 1402ٛؼ٤ِٔش، ر٤َٝص، حرٖ حُو٤ْ: حُلٞحثي، ىحٍ حٌُظذ حُ .5

                                                           
فٌها شرح اإلمام هذه اآلٌة فً حاشٌة كتاب العمدة فمال: "فً اآلٌة نفى بإس الدنٌا، فإن  1

شتاء وصٌفاً، ففً الشتاء ٌشتد الجوع، وٌمل الرزق، وٌإذي الهواء العرٌان، فٌصٌبه األذى 
فً باطنه وظاهره، وكذلن ٌتؤذى فً الصٌؾ فً جوفه وضاحً جسمه، ونظٌره هذه اآلٌة: 

 "ال ٌرون فٌها شمساً وال زمهرٌراً".
 3:9، والتفسٌر الممٌم، 17753بدابع الفوابد،  2
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حرٖ حُو٤ْ: ريحثغ حُلٞحثي، اىحٍس حُطزخػش ح٣َ٤ُ٘ٔش، ط٣َٜٞ ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢،  .6

 ر٤َٝص، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَ

حرٖ ؿ٣ََ حُطز١َ: طل٤َٔ حُطز١َ )طلو٤ن: ٓلٔٞى ٗخًَ ٝأكٔي ٗخًَ(،   .7

 ىحٍ حُٔؼخٍف، حُوخَٛس، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَ 

 1388ُٛلِز٢، حُوخَٛس، حُطزؼش حُؼخُؼش، حرٖ ؿ٣ََ حُطز١َ: طل٤َٔ حُطز١َ، ح .8

 1327ٛحرٖ كـَ حُؼٔو٢ٗ٬: ط٣ٌٜذ حُظ٣ٌٜذ، ىحثَس حُٔؼخٍف، ك٤يٍحرخى،  .9

حرٖ كـَ: حُٔطخُذ حُؼخ٤ُش )طلو٤ن: كز٤ذ حَُكٖٔ ح٧ػظ٢ٔ(، ىحٍ حٌُظذ  .10

 حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَ

حٌُٔظذ  حرٖ ه٣ِٔش: ٛل٤ق حرٖ ه٣ِٔش )طلو٤ن: دمحم ٜٓطل٠ ح٧ػظ٢ٔ(، .11

 ح٢ٓ٬ٓ٩، ر٤َٝص، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَ

حرٖ ًؼ٤َ: طل٤َٔ حرٖ ًؼ٤َ )طلو٤ن: دمحم ارَح٤ْٛ حُز٘خ ٍٝكوخإٙ(، حُ٘ؼذ،  .12

 حُوخَٛس، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَ

حرٖ ٛ٘خّ: ٓـ٢٘ حُِز٤ذ )طلو٤ن: ٓخُٕ حُٔزخٍى ٝدمحم ػ٢ِ كٔي هللا(، ىحٍ  .13

 1979ّحُلٌَ، ر٤َٝص، حُطزؼش حُوخٓٔش، 

 1323ٛخّ: حُ٘خٓن ٝحُٔ٘ٔٞم، ٓطزؼش حُٔؼخىس، َٜٓ، أرٞ ؿؼلَ حُ٘ل .14

أرٞ كخطْ حَُح١ُ: ًظخد ح٣ُِ٘ش ك٢ حٌُِٔخص ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُؼَر٤ش )طلو٤ن: ك٤ٖٔ  .15

 ّ 1958رٖ ك٤ٞ هللا حُٜٔيح٢ٗ(، حُٔطزغ ُْ ٣ًٌَ، حُوخَٛس، 

أرٞ ك٤خٕ ح٧ٗي٢ُٔ: حُزلَ حُٔل٢٤، ٌٓظزش حَُٜ٘ حُلي٣ؼش، ح٣َُخٝ، حٌُِٔٔش  .16

 ى٣ش، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَحُؼَر٤ش حُٔؼٞ

أرٞ ػز٤يس ٓؼَٔ حُٔؼ٠٘: ٓـخُ حُوَإٓ )طلو٤ن: دمحم كئحى ٤ًِ٤ٖٓ(، ٓئٓٔش  .17

 1401ٛحَُٓخُش، ر٤َٝص، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، 

 ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَأرٞ ػٞحٗش: ٓٔ٘ي أرٞ ػٞحٗش، ىحٍ حُٔؼَكش، ر٤َٝص،  .18

، ٓ٘ش أَٗف ػ٢ِ حُظٜخ١ٞٗ: طَؿٔش حُوَإٓ ح٧ٍى٣ٝش، ٌٓظزش ٤ِْٓ، ٤ٗٞ ى٢ُٜ .19

 حُطزغ ُْ طًٌَ

أ٤ٖٓ أكٖٔ ح٬ٛ٩ك٢: طيرَ هَإٓ، كخٍحٕ كخإٗي٣ٖ٘ ٫ٍٛٞ، )حُظَط٤ذ  .20

ّ ٖٓ حُٔـِي حُوخْٓ ا٠ُ حُٔـِي حُؼخٖٓ، 1983حُـي٣ي(، حُطزؼش ح٠ُٝ٧، 

 1982ّكخٍحٕ كخإٗي٣ٖ٘ ٫ٍٛٞ، )حُظَط٤ذ حُوي٣ْ(، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، 

٣ْٝ حُ٘ي١ٝ(، ىحٍ حٌُظذ طل٤َٔ حرٖ حُو٤ْ: حُظل٤َٔ حُو٤ّْ )طَط٤ذ: دمحم أ .21

 1398ٛحُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص، 

 كخؿ٢ ه٤ِلش: ً٘ق حُظٕ٘ٞ، ٌٓظزش حُٔؼ٠٘، ر٤َٝص، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَ .22

 1337ٛحُلخًْ: حُٔٔظيٍى، حُٔطزغ ُْ ٣ًٌَ، ك٤يٍحرخى،  .23

حُيحٓـخ٢ٗ: هخّٓٞ حُوَإٓ )ا٬ٛف حُٞؿٞٙ ٝحُ٘ظخثَ، طَط٤ذ: ػزي حُؼ٣ِِ  .24

 1983ّر٤َٝص، حُطزؼش حَُحرؼش،  ٤ٓي ح٧َٛ(، ىحٍ حُٔؼِْ ٬ُِٔث٤ٖ،
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حَُحؿذ ح٩ٛلٜخ٢ٗ: ٓؼـْ ٓلَىحص حُوَإٓ )طلو٤ن: ٗي٣ْ ٗز٢ِ(، ىحٍ حٌُظخد  .25

 حُؼَر٢، ر٤َٝص، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَ

ح٢ًٍُِ٘: حُزَٛخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ )طلو٤ن: دمحم أرٞ حُل٠َ ارَح٤ْٛ(، ىحٍ  .26

 حُٔؼَكش، ر٤َٝص، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَ

 1385ٛز٢، حُوخَٛس، حُِٓو١َ٘: حٌُ٘خف، حُلِ .27

ح٢١ٞ٤ُٔ ٝٛخكزٚ: حُـ٤ُ٬ٖ )ػ٠ِ ٛخٖٓ حُٜٔلق(، ىحٍ حُٔؼَكش،  .28

 1404ٛر٤َٝص، حُطزؼش ح٠ُٝ٧، 

ح٢١ٞ٤ُٔ: ح٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ )طلو٤ن: دمحم أرٞ حُل٠َ ارَح٤ْٛ(، ح٤ُٜجش  .29

 1974ّح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد، حُوخَٛس، 

 1279ٌُٛٔظ٤ِش، َٜٓ، ح٢١ٞ٤ُٔ: ح٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ، حُٔطزؼش ح .30

 ح٢١ٞ٤ُٔ: ح٩طوخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ، ىحٍ حُٔؼَكش، ر٤َٝص .31

 ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَح٢١ٞ٤ُٔ: حُيٍ حُٔ٘ؼٍٞ، ىحٍ حُٔؼَكش، ر٤َٝص،  .32

 ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَح٢١ٞ٤ُٔ: َٗف ػوٞى حُـٔخٕ، حُلِز٢، حُوخَٛس،  .33

 ح١ُٞ٘خ٢ٗ: كظق حُوي٣َ، ىحٍ حُٔؼَكش، ر٤َٝص، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَ .34

طلخ١ٝ: َٗف ٓؼ٠٘ ح٥ػخٍ )طلو٤ن: دمحم ١َُٛ حُ٘ـخٍ(، ىحٍ حٌُظذ حُ .35

 حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَ

 ػزي حُل٤ٔي حُلَح٢ٛ: طل٤َٔ ٍٓٞس حُزوَس )ٓوط١ٞ حُيحثَس حُل٤ٔي٣ش( .36

ػزي حُل٤ٔي حُلَح٢ٛ: طل٤َٔ ٗظخّ حُوَإٓ ٝطؤ٣َٝ حُلَهخٕ رخُلَهخٕ، حُيحثَس  .37

 2008ّحُطزؼش ح٠ُٝ٧، ، َٓحة ٤َٓ، أػظْ ًَٙحُل٤ٔي٣ش، 

 1360ٛػزي حُل٤ٔي حُلَح٢ٛ: ؿَٜٔس حُز٬ؿش، ٓطزؼش ٓؼخٍف، أػظْ ًَٙ،  .38

ػزي حُل٤ٔي حُلَح٢ٛ: كخطلش ٗظخّ حُوَإٓ، ٓطزؼش ا٬ٛف، أػظْ ًَٙ،  .39

1357ٛ 

ػزي حُل٤ٔي حُلَح٢ٛ: ٓـٔٞػش طلخ٤َٓ كَح٢ٛ )طَؿٔش أٍى٣ٝش: أ٤ٖٓ أكٖٔ  .40

 1393ٛ ح٬ٛ٩ك٢(، أٗـٖٔ هيحّ حُوَإٓ، ٫ٍٛٞ،

ػزي حُل٤ٔي حُلَح٢ٛ: ٓلَىحص حُوَإٓ، ٓطزؼش ا٬ٛف، َٓحة ٤َٓ، أػظْ  .41

 ،ًَٙ1359ٛ 

ػزي حُل٤ٔي، حُلَح٢ٛ: أٓخ٤ُذ حُوَإٓ، حُيحثَس حُل٤ٔي٣ش، َٓحة ٤َٓ، أػظْ  .42

 ،ًَٙ1389ٛ 

حُلَحء: ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ )طلو٤ن: أكٔي ٣ٞٓق حُ٘ـخط٢ ٝدمحم ػ٢ِ حُ٘ـخٍ(، ىحٍ  .43

 1374ٛحٌُظذ ح٣َُٜٔش، حُوخَٛس، 

هيحٓش رٖ ؿؼلَ: ٗوي حُ٘ؼَ )طلو٤ن: دمحم ػزي حُٔ٘ؼْ هلخؿ٢(، ٌٓظزش ح٤ٌُِخص  .44

 1399ٛح٣َُٛ٧ش، حُوخَٛس، 

 1358ٛحُو١َز٢: طل٤َٔ حُو١َز٢، ىحٍ حٌُظذ ح٣َُٜٔش، حُوخَٛس،  .45
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حُو٢٘٣ِٝ: حُظِو٤ٚ )َٗف: ػزي حَُكٖٔ حُزَهٞه٢(، ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢،  .46

 ر٤َٝص، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَ

٬ٛ٩ف" ح٣َُٜ٘ش حُٜخىٍس ػٖ حُيحثَس حُل٤ٔي٣ش، َٓحة ٤َٓ، أػظْ ٓـِش "ح .47

ًَٙ 

ِْٓٔ: ٛل٤ق ِْٓٔ )طلو٤ن: دمحم كئحى ػزي حُزخه٢(، حُلِز٢، حُوخَٛس، حُطزؼش  .48

 1374ٛح٠ُٝ٧، 

ً ٖٓ ٛل٤ق حُزوخ١ٍ )طَط٤ذ: دمحم كئحى ػزي  .49 ٓؼـْ ؿ٣َذ حُوَإٓ ٓٔظوَؿخ

 ًٌَحُزخه٢(، ىحٍ حُٔؼَكش، ر٤َٝص، ٓ٘ش حُطزغ ُْ ط

ٓوخطَ رٖ ٤ِٓٔخٕ حُزِو٢: ح٧ٗزخٙ ٝحُ٘ظخثَ ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ )طلو٤ن: ػزي هللا  .50

 1395ٛح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد، حُوخَٛس،  ٓلٔٞى ٗلخطش(،

 1396ٛحُ٘ٔؤ١: ٖٓ٘ حُ٘ٔؤ١، حٌُٔظزش حُِٔل٤ش، ٫ٍٛٞ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،  .51

ٍُِ٘ٝ ُِٞحكي١(، ٛزش هللا رٖ ٬ٓٓش: حُ٘خٓن ٝحُٔ٘ٔٞم )ػ٠ِ ٛخٖٓ أٓزخد ح .52

 ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَ

ٛزش هللا رٖ ٬ٓٓش: حُ٘خٓن ٝحُٔ٘ٔٞم، حُلِز٢، حُوخَٛس، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش،  .53

1387ٛ 

 1402ٛح٤ُٜؼ٢ٔ: ٓـٔغ حُِٝحثي، ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢، ر٤َٝص،  .54

٣ل٠٤ رٖ ٬ّٓ: حُظٜخ٣ٍق )طلو٤ن: ٛ٘ي ٗز٢ِ(، حًَُ٘ش حُظ٤ٔٗٞش، طْٞٗ،  .55

1400ٛ 
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رضنٛؾ أثٙ انؼثٛغ انًكٙ ػٍ جبثغ ثٍٛ 

انُظغٚخ ٔانزطجٛك، صعاؿخ رطجٛمٛخ ػهٗ 

 صذٛخ اثٍ دجبٌ
 (خ األٔنٗ)انذهم

 ص. يبجض دمحم ػجضِ انضالنؼّ -

 يمضيخ:

أ٤ٗغ ػٖ ًؼ٤َ ٖٓ أثٔش حُلي٣غ رؼٞ حُظْٜ حُظ٢ ُْ طؼزض ػ٘ي حُٔظوي٤ٖٓ ٖٓ 

ٝحُظ٢ حطْٜ رٜخ ًؼ٤َ ٖٓ حَُٝحس أٓؼخٍ أر٢  ح٧ثٔش ٖٝٓ ٌٛٙ حُظْٜ طٜٔش حُظي٤ُْ،

حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ٝحرٖ ؿ٣َؾ ٝحُلٖٔ حُز١َٜ ٝح٧ػٖٔ ٝح٤ُُٞي رٖ ِْٓٔ 

ٝؿ٤َْٛ، ٝػ٘ي حُظلو٤ن ٝطظزغ أهٞحٍ أثٔش حُ٘وي حُٔظوي٤ٖٓ ك٤ْٜ ٣ظز٤ٖ ؿ٤َ ًُي كبٓخ 

ٌٛٙ حُظْٜ ُٜئ٫ء ح٧ثٔش أٝ أْٜٗ ًخٗٞح ٣ؼٕ٘ٞ ؿ٤َ حُظي٤ُْ ػٖ أْٜٗ ُْ ٣َٜكٞح 

 ١ٌ حٗظَٜ ك٤ٔخ رؼي، ًخ٩ٍٓخٍ، أٝ حََُٔٓ حُول٢.حُ

أٗٚ ًخٕ ٣ٌؼَ ػ٘ٚ ك٤غ أ٤ٗغ  -ٍكٔٚ هللا -ٛئ٫ء ح٧ػ٬ّ أر٢ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ٖٝٓ

حُظي٤ُْ ٣ٝيُْ ػٖ ح٠ُؼلخء، ٌُح أٍىص ك٢ ٌٛح حُزلغ ر٤خٕ كو٤وش حُظي٤ُْ 

ًخٕ  ٝأٗٞحػٚ، ٝر٤خٕ أهٞحٍ ح٧ثٔش حُٔظوي٤ٖٓ ٝحُٔظؤه٣َٖ ك٢ طي٤ُٔٚ، ٝٓ٘خه٘ش َٛ

ً كؼِٚ ٌٛح  أٝ ٛٞ ٖٓ رخد حََُٔٓ حُول٢، ٖٝٓ ػْ ر٤خٕ حُظي٤ُْ  أّ آٍخ٫ً  طي٤ُٔخ

ػ٘ي حرٖ كزخٕ ٍٝأ٣ٚ ك٤ٚ، ٝٓوخٍٗظٚ رَأ١ أثٔش حُلي٣غ، ٝرؼي ًُي طظزغ ٍٝح٣خص 

أر٢ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ك٢ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، ٝهي طظزؼض ٣َٝٓخطٚ ػٖ ٤ٗوٚ ؿخرَ 

ـش )ٓٔؼض ٝكيػ٢٘ ٝأهز٢َٗ( ك٬ ػيىٛخ ٝح٤ُٜؾ حُظ٢ ٍٟٝ رٜخ، كٔخ ًخٕ ر٤ٜ

ه٬ف ر٤ٖ ح٧ثٔش ػ٠ِ ٓٔخػٜخ، ٝأٓخ حُظ٢ ٍٝحٛخ ر٤ٜؾ ٓلظِٔش )ًؤُهزَص 

حُِر٤َ ح٢ٌُٔ  ٞأر :ُٝكيػض ٝهخٍ أٝ رخُؼ٘ؼ٘ش( ك٢ٜ ٟٓٞٞع حُزلغ، ٧ْٜٗ هخُٞح

ْ ػ٘ٚ، ٓٞحء ك٢ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ أٝ ريّ إٔ ٣َٜف رخُٔٔخع ٖٓٔ ىًُ  ٓيُْ ٫ٝ

 ٝحُٖٔ٘ أٝ ؿ٤َٛخ، كظ٠ طوزَ ٣َٝٓخطٚ ٣ٝطٔجٖ ُٜخ.ك٢ ؿ٤َٙ ٖٓ ًظذ حُٜل٤ق 

 ٝهي هٔٔض رلؼ٢ ا٠ُ ٓويٓش ٝهٔٔش ٓزخكغ ٝهخطٔش: 

 ْحُٔزلغ ح٧ٍٝ: طؼ٣َق حُظي٤ُْ ٝأهٔخٓٚ ٝكٌٔٚ ٝىٍؿش كي٣غ حُٔيُّ 

 حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ: آٍحء حُؼِٔخء ك٢ أر٢ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ٝطي٤ُٔٚ 
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 ٤َ ح٢ٌُٔحُٔزلغ حُؼخُغ: ٓ٘خه٘ش ح٧هٞحٍ ك٢ طي٤ُْ أر٢ حُِر

 ْ ػ٘ي حرٖ كزخٕحُٔزلغ حَُحرغ: ٍٝح٣ش حُٔيُّ 

 حُٔزلغ حُوخْٓ: أكخى٣غ أر٢ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ك٢ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ ٝحُلٌْ ػ٤ِٜخ

 انًجذش األٔل: رؼغٚف انزضنٛؾ ٔألـبيّ، ٔدكًّ ٔصعجخ دضٚش انًضنؾ

 :أ. رؼغٚف انزضنٛؾ ٔألـبيّ

ٔٞحى. هخٍ ح٤ُِغ: ىُْ ك٢ حُظي٤ُْ ك٢ حُِـش: ٓؤهًٞ ٖٓ حُيَُْ، ٝٛٞ حُظِٔش ٝحُ

ٖ ػ٤زٚ.حُز٤غ، ٝك٢ ًَ ٢ٗء اًح ُْ ٣ز٤ّ 
1
 

اٗٚ ٓ٘ظن ٖٓ حُيُْ ٝٛٞ حُظ٬ّ، ًٝؤٗٚ أظِْ أَٓٙ ػ٠ِ ٝهخٍ حرٖ كـَ: "

حُ٘خظَ ُظـط٤ش ٝؿٚ حُٜٞحد".
2
  

 ً خ ك٢ ح٩ٓ٘خى، أٝ ك٢ ح٤ُ٘ٞم.حُظي٤ُْ حٛط٬كخ ّٓ : ٛٞ ٓخ أهل٢ ػ٤زٚ ا
3
 

ْٕ ٣ُٔو٢ حَُح١ٝ حْٓ ٤ٗوٚ  ْٖ كٞهٚ ٖٓٔ ٍٝٛٞطٚ: أ َٓ ٣َٝطو٢ ا٠ُ ٤ٗن ٤ٗوٚ أٝ 

ٛٞ ٓؼخَٛ، أٝ ٣ليّع ػٖٔ ُْ ٣ٔٔغ ٓ٘ٚ رِلع ؿ٤َ ٣َٛق ك٢ حُٔٔخع.
4
 

ٝحُظي٤ُْ هٔٔخٕ ًٔخ ٛٞ ٓؼَٝف ػ٘ي أَٛ حُلٖ: طي٤ُْ ح٩ٓ٘خى، ٝطي٤ُْ 

 ح٤ُ٘ٞم.

 ح٧ٍٝ: طي٤ُْ ح٩ٓ٘خى:

ٌٛٙ ك٢ طؼ٣َلٚ ػ٠ِ أهٞحٍ، ٝٗٔظط٤غ إٔ ِٗوٚ  حهظِلض ػزخٍحص ػِٔخء حُلي٣غ

ح٧ٍٝ ػ٘ي حُٔظوي٤ٖٓ، ٝحُؼخ٢ٗ ػ٘ي حُٔظؤه٣َٖ ٖٓ ؛ ح٧هٞحٍ ك٢ ه٤ُٖٞ أٓخ٤ٖٓ

 ػِٔخء حُلي٣غ.

                                                           
1
 21/391ط٣ٌٜذ حُِـش،  :حٗظَ رظٞٓغ 

2
  2/379ط٤ٟٞق ح٧كٌخٍ ُٔؼخ٢ٗ ط٘و٤ق ح٧ٗظخٍ،  

3
ُِـَؿخ٢ٗ،  ، ٍٝٓخُش ك٢ أٍٛٞ حُلي٣غ42حُو٬ٛش ك٢ أٍٛٞ حُلي٣غ، ٙ :حٗظَ 

 :، رظَٜف. ٝحٗظَ رظٞٓغ2/42، شحُز٤و٤ٗٞ ش. ٝحُظو٣ََحص ح٤ُ٘ٔش ك٢ َٗف حُٔ٘ظ67ٓٞٙ

، ٝطي٣ٍذ 1/94، ٝحٌُ٘ض ػ٠ِ حرٖ ح٬ُٜف، 2/243، ٝحٌُ٘ح حُل٤خف، :2/6حُظو٤٤ي ٝح٠٣٩خف، 

 2/2:7، ٝحُٔو٘غ، 2/113حَُح١ٝ، 

4
 :، رظَٜف. ٝحٗظَ رظٞٓغ14، 2/42ٙٝ، شحُز٤و٤ٗٞ شحُظو٣ََحص ح٤ُ٘ٔش ك٢ َٗف حُٔ٘ظٞٓ 

، ٝطي٣ٍذ 1/94، ٝحٌُ٘ض ػ٠ِ حرٖ ح٬ُٜف، 2/243، ٝحٌُ٘ح حُل٤خف، :2/6حُظو٤٤ي ٝح٠٣٩خف، 

 2/2:7، ٝحُٔو٘غ، 2/113حَُح١ٝ، 
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كـٍٜٔٞ حُٔظوي٤ٖٓ ٖٓ ػِٔخء حُلي٣غ ػ٠ِ إٔ طي٤ُْ ح٩ٓ٘خى ٛٞ:"ٍٝح٣ش حَُح١ٝ 

 ػٖٔ ػخَٛٙ ُْٝ ٣ِوٚ، ك٤ُظْٞٛ أّٗٚ ٓٔؼٚ ٓ٘ٚ، أٝ ػٖٔ ُو٤ٚ ٓخ ُْ ٣ٔٔؼٚ ٓ٘ٚ".

(ٛـ463ص) ٝٛٞ هٍٞ حُوط٤ذ حُزـيحى١
1

(ٛـ606ص)، ٝحرٖ ح٧ػـ٤َ 
2

، ٝحرٖ 

(ٛـ643ص)ح٬ُٜف 
3

، ٠٘ٓٝ ػ٠ِ ٌٛح حُوٍٞ ٖٓ ؿخء رؼي حرٖ ح٬ُٜف، ًخ٩ٓخّ 

(ٛـ676ص) ح١ُٝٞ٘
4

(ٛـ743ص)، ٝحُط٤ز٢ 
5

(ٛـ774ص) ، ٝحرٖ ًؼ٤َ
6
 ،

(ٛـ806ص) ٝحُؼَحه٢
7
. 

طوٍٞ حُيًظٍٞس أ٤َٓس حُٜخػي١: "ٝٛٞ ٤٘ٛغ ػيى ٖٓ أثٔش حُلي٣غ حُٔظوي٤ٖٓ 

خ٩ٓخّ أكٔي، ٣ٝل٠٤ رٖ ٓؼ٤ٖ، ٝحُزوخ١ٍ، ٝحُؼـ٢ِ، ٝحُل١ٞٔ، ٝحرٖ كزخٕ، ً

ٝحرٖ ػي١، ٝحُو٢ِ٤ِ، ٝؿ٤َْٛ. ٝػَف ًُي ػْٜ٘ ٖٓ ه٬ٍ أهٞحُْٜ ك٢ 

حُٔي٤ُٖٔ".
8
 

ًٝخٗٞح ٣طِوٕٞ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ػ٠ِ طي٤ُْ حرٖ ؿ٣َؾ؛ ك٤غ ٣طِوٕٞ ػ٠ِ ػْ هخُض: "

هِٞح ك٢ طؼ٣َق حُظي٤ُْ حُٔيُْ أٗٚ ُْ ٣ٔٔغ ٖٓ ك٬ٕ ٣ٝيُْ ػ٘ٚ، ٝرٌُي أى

 ً ".ٍٝح٣ش حَُح١ٝ ػٖٔ ػخَٛٙ أ٠٣خ
9
 

: "ر٤٘ٔخ ٗـي حُظؼ٣َق حُؼخ٢ٗ ُِظي٤ُْ، هٚ حُظي٤ُْ رَٝح٣ش هخثِش أٟخكضٝ

حَُح١ٝ ػٖٔ ُو٤ٚ كو٢. ٝػ٠ِ ٌٛح ؿٍٜٔٞ حُٔظؤه٣َٖ، ك٤غ هخُٞح ك٢ طي٤ُْ 

ً  ح٩ٓ٘خى:  "ٛٞ إٔ ١َٝ٣ حَُح١ٝ ػٖٔ هي ٓٔغ ٓ٘ٚ ٓخ ُْ ٣ٔٔغ ٓ٘ٚ، ٓٞٛٔخ

ٔخع، ٖٓ ؿ٤َ إٔ ٣ًٌَ أٗٚ ٓٔؼٚ ٓ٘ٚ".حُٔ
10
 

                                                           
1
 34حٌُلخ٣ش ك٢ ػِْ حَُٝح٣ش، ٙ 

2
 2/294ؿخٓغ ح٧ٍٛٞ ك٢ أكخى٣غ حٍَُٓٞ،  :حٗظَ 

3
 34ٙٓؼَكش ػِّٞ حُلي٣غ،  

4
 2/113طي٣ٍذ حَُح١ٝ ك٢ َٗف طو٣َذ حُ٘ٞح١ٝ،  :حٗظَ 

5
 2/247حُظزَٜس ٝحُظًٌَس، َٗف أُل٤ش حُؼَحه٢،  

6
 3:ٙ، (ٓطزٞع ٓغ حُزخػغ حُلؼ٤غ) حهظٜخٍ ػِّٞ حُلي٣غ 

7
 41-42ك٢ أٍٛٞ حُلي٣غ، ٙحُو٬ٛش  

8
 2/149،حُلؾحرٖ ؿ٣َؾ ٣َٝٓخطٚ ٝأهٞحُٚ ك٢ حُظل٤َٔ ٖٓ أٍٝ حُوَإٓ ا٠ُ ٜٗخ٣ش ٍٓٞس  

9
 2/144، ٜيٍ ٗلٔٚحُٔ 

10
 2/144، ٜيٍ ٗلٔٚحُٔ 
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(ٛـ852ص) ٌٌٝٛح ػَكٚ حرٖ كـَ حُؼٔو٢ٗ٬
1

، ٖٝٓ ؿخء رؼيٙ ًخُٔوخ١ٝ 

(ٛـ902)
2

(926ٛص) ، ٤ٗٝن ح٬ٓ٩ّ ح٧ٜٗخ١ٍ
3

، ٝدمحم رٖ ارَح٤ْٛ حُٔؼَٝف 

(ٛـ971ص) حُٔؼَٝف رخرٖ حُل٘زـ٢ِ
4

(ٛـ1032ص) ، ٝحُٔ٘ـخ١ٝ
5
. 

حُزِحٍ حرٖ كـَ ٌٛح حُظؼ٣َق، ٖٓ ٬ًّ أر٢ رٌَ أهٌٝهي 
6
، ٝأر٢ (ٛـ292ص) 

(ٛـ628ص )حُلٖٔ رٖ حُوطـخٕ 
7

َ ، ٝحرٖ ػزي حُز
8

 ، ٝحُلخكع حُؼـ٬ث٢

(ٛـ761ص)
9
. 

ٖٝٓ ه٬ٍ حُ٘ظَ ك٢ حُظؼ٣َل٤ٖ، ٗـي إٔ حُظؼ٣َق ح٧ٍٝ، ىهَ ك٤ٚ ٍٝح٣ش حَُح١ٝ 

ػٖٔ ػخَٛٙ ُْٝ ٣ِوٚ ر٤ٜـش ٓٞٛٔش ُِٔٔخع، ٌٝٛح ٓخ ٣ؼَف رخََُٔٓ حُول٢، 

ػ٘ي حُلخكع حرٖ كـَ
10
 ٝٛٞ هْٔ ٖٓ أهٔخّ حُظي٤ُْ ػ٘ي حُٔظوي٤ٖٓ. 

 ّ٤ َٓ ِ حرٖ كـَ، ر٤ٖ طي٤ُْ ح٩ٓ٘خى، ٝحََُٔٓ حُول٢، أٓخ حُظؼ٣َق حُؼخ٢ٗ كوي 

ٍّ ٝٛٞ كَم ىه٤ن ؿيحً   ك٢ طلي٣ي ٜٓطِلخطْٜ. ػ٠ِ ىهش ػِٔخء حُلي٣غ ، ٣ي

ٖٓ حَُٝحس، ٝٛلْٜ  ٗـي إٔ ٛ٘خى ػيىحً  "ٝػ٠ِ ٌٛح طوٍٞ أ٤َٓس حُٜخػي١:

ْٜٝٗ ٫ ٣ؼيّ  ي حُٔظؤه٣َٖي٤ُْ، ر٘خء ػ٠ِ طؼ٣َلْٜ حُٔخرن، ر٤٘ٔخ ٗـحُٔظويٕٓٞ رخُظ

ٕٝ كؼِْٜ ٖٓ رخد ح٩ٍٓخٍ ٫ حُظي٤ُْ".٤ٖٔ، رَ ٣ؼيّ ٖٓ حُٔيُّ 
11
 

                                                           
1
 36ٙ ،لٌَِٗٛش حُ٘ظَ َٗف ٗوزش حُ 

2
 122-2/176كظق حُٔـ٤غ َٗف أُل٤ش حُلي٣غ،  

3
 2/247، (غ حُظزَٜس ٝحُظًٌَسٓطزٞع ٓ) كظق حُزخه٢ ػ٠ِ أُل٤ش حُؼَحه٢ 

4
 43-41ٙهلٞ ح٧ػَ ك٢ ٛلٞ ػِْ ح٧ػَ،  

5
 341-::2/3ح٤ُٞحه٤ض ٝحُيٍٍ ك٢ َٗف ٗوزش حرٖ كـَ،  :حٗظَ 

6
 64ٙحُظو٤٤ي ٝح٠٣٩خف َٗف ٓويٓش حرٖ ح٬ُٜف،  

7
 64ٙر٤خٕ حُْٞٛ ٝح٣٩ٜخّ حُٞحهؼ٤ٖ ك٢ ًظخد ح٧كٌخّ،  

8
 2:/2ظ٤ٜٔي، حُ 

9
 64ٙحَُٔح٤َٓ، ؿخٓغ حُظل٤َٜ ك٢ أكٌخّ  

10
 73-71ٙ ِٗٛش حُ٘ظَ ك٢ ط٤ٟٞق ٗوزش حُلٌَ ك٢ ٜٓطِق أَٛ ح٧ػَ، 

11
 2/144حرٖ ؿ٣َؾ ٣َٝٓخطٚ ٝأهٞحُٚ ك٢ حُظل٤َٔ،  
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"ٖٓ ًًَ رخُظي٤ُْ أٝ ح٩ٍٓخٍ اًح ًًَ رخ٤ُٜـش حُٔٞٛٔش ػٖٔ  هخٍ حرٖ كـَ:

٣يًٍٚ  ُو٤ٚ كٜٞ طي٤ُْ، أٝػٖٔ أىًٍٚ ُْٝ ٣ِوٚ، كٜٞ حََُٔٓ حُول٢، أٝ ػٖٔ ُْ

كٜٞ ٓطِن آٍخٍ"
1
. 

"رٌٜح حُظل٣َن حُيه٤ن ر٤ٖ حُٜٔطِلخص حُؼ٬ػش:  ػْ طوٍٞ أ٤َٓس حُٜخػي١:

ٖ ى كؼَ حرٖ ؿ٣َؾ، ٝٗز٤ّ ح٩ٍٓخٍ، ٝحُظي٤ُْ، ٝحََُٔٓ حُول٢، ٗٔظط٤غ إٔ ٗليّ 

ٓ٘ٚ ٓخ ٛٞ ٖٓ رخد ح٩ٍٓخٍ، أٝ ٖٓ رخد حُظي٤ُْ، أٝ حََُٔٓ حُول٢، ًُٝي ػ٘ي 

ٝحُٔظؤه٣َٖ، ك٢ طي٤ُْ حرٖ ؿ٣َؾ، ٝطلي٣ي ٗٞػٚ".ٍ حُٔظوي٤ٖٓ حىٍحٓش أهٞ
2
 

ٝػ٠ِ ٌٛح ٣ٌٖٔ كَٔ ح٧َٓ ك٢ أر٢ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ك٢ ٍٝح٣ظٚ ػٖ ٤ٗوٚ ؿخرَ 

 رٖ ػزي هللا. 

 ٝطي٤ُْ ح٩ٓ٘خى ٛ٘خ ػ٠ِ أٍرؼش أَٟد:

ْ ا٠ُ كي٣غ ٓٔؼٚ ٖٓ ٤ٗن "ٍٝٛٞطٚ إٔ ٣ـ٢ء حُٔيُّ  رضنٛؾ انزـٕٚخ: .1

٤ن ٟؼ٤ق ًُٝي ح٤ُ٘ن ح٠ُؼ٤ق ٣َٝ٣ٚ ػوش، ٝهي ٓٔؼٚ ًُي ح٤ُ٘ن حُؼوش ٖٓ ٗ

 ػٖ ٤ٗن ػوش.

ْ ح١ٌُ ٓٔغ حُلي٣غ ٖٓ حُؼوش ح٧ٍٝ ك٤ٔو٢ ٓ٘ٚ ٤ٗن ٤ٗوٚ ك٤ؼَٔ حُٔيُّ  

ح٠ُؼ٤ق ٣ٝـؼِٚ ٖٓ ٍٝح٣ش ٤ٗوٚ حُؼوش ػٖ حُؼوش حُؼخ٢ٗ رِلع ٓلظَٔ ًخُؼ٘ؼ٘ش 

ح٫طٜخٍ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٤ٗوٚ، ػٖ ٝٗلٞٛخ، ك٤ٜ٤َ ح٩ٓ٘خى ًِٚ ػوخص ٣َٜٝف ٛٞ 

ؼٚ ٓ٘ٚ ك٬ ٣ظَٜ ك٤٘جٌ ك٢ ح٩ٓ٘خى ٓخ ٣وظ٠٠ ػيّ هزُٞٚ ا٫ ٧َٛ ٧ٗٚ هي ٓٔ

حُ٘وي ٝحُٔؼَكش رخُؼَِ".
3
 

"إٔ ٣لٌف  أٝ ٣وطغ حطٜخٍ أىحس حَُٝح٣ش رخَُح١ٝٝٛٞ إٔ  رضنٛؾ انمطغ:  .2

ح٤ُٜـش ٣ٝوظَٜ ػ٠ِ هُٞٚ: ك٬ٕ ػٖ ك٬ٕ".
4
 

ً رضنٛؾ انؼطف .3  : ٝٛٞ إٔ ٣َٜف رخُظلي٣غ ػٖ ٤ٗن ُٚ، ٣ٝؼطق ػ٤ِٚ ٤ٗوخ

"ٝٛٞ إٔ ١َٝ٣ ػٖ ٤ٗو٤ٖ ٖٓ ٤ٗٞهٚ، ٓخ  أٝ ُْ ٣ٔٔغ ٓ٘ٚ ًُي ح١َُٝٔ آهَ

                                                           
1
 1/913ض ػ٠ِ ًظخد حرٖ ح٬ُٜف، حٌُ٘ 

2
 2/144ٝأهٞحُٚ ك٢ حُظل٤َٔ، حرٖ ؿ٣َؾ ٣َٝٓخطٚ  

3
 271ٙ ل٤َٜ ك٢ أكٌخّ حَُٔح٤َٓ،. ٝؿخٓغ حُظ69حُظو٤٤ي ٝح٠٣٩خف، ٙ 

4
 2/241، ٝحُظزَٜس، :1ُظي٤ُْ، ٙطؼ٣َق أَٛ حُظوي٣ْ رَٔحطذ حُٔٞٛٞك٤ٖ رخ 
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ٓٔؼخٙ ٖٓ ٤ٗـن حٗظًَخ ك٤ـٚ، ٣ٌٕٝٞ هي ٓٔغ ًُي ٖٓ أكيٛٔخ ىٕٝ ح٥هَ، 

ك٤َٜف ػٖ ح٧ٍٝ رخُٔٔخع، ٣ٝؼطق حُؼخ٢ٗ ػ٤ِٚ".
1
 

ْ ْ ك٤ٚ، ٌُٖٝ اًح َٛف حُٔيُّ ٝكٌْ ٌٛح حُؤْ ػيّ هزٍٞ ٍٝح٣ش حُٔيُّ 

ًٝخٕ ػوش  طٜخٍ ًؤٕ ٣وٍٞ: ٓٔؼض أٝ كيػ٘خ أٝ أهزَٗخح٫حُٔؼَٝف رٔخ ٣وظ٢٠ 

 ّٓ ٚ أًؼَ حُؼِٔخء.هزَ ٣َٝٓٚ". ٝكٌٔٚ أ٠٣خً حٌَُحٛش ػ٘ي حُـٍٜٔٞ ًٝ
2
 

ٝٛٞ إٔ ٣ًٌَ حَُح١ٝ، ٤ٛـش حُظلَٔ ٖٓ ٤ٗوٚ، ػ٠ِ ؿ٤َ  رضنٛؾ انصٛغ:. 5

ػٖ ح٩هزخٍ ك٢ ح٩ؿخُس، أٝ ػٖ ٓخ حٛطِق ػ٤ِٚ أَٛ حُلي٣غ، ًؤٕ ٣َٜف 

ٞؿخىس، أٝ ك٤ٔخ ُْ ٣ٔٔؼٚ.حُظلي٣غ ك٢ حُ
3
 

، ػْ ٣وٍٞ: : "ٝٛٞ إٔ ٣ًٌَ ٤ٛـش حُظلَٔ، ػْ ٣ٌٔض ه٬٤ًِ رضنٛؾ انـكٕد. 6

ك٬ٕ".
4
 

ّٔ  انضبَٙ رضنٛؾ انشٕٛر: ٢ ٤ٗوٚ ح١ٌُ ٓٔغ ٓ٘ٚ رـ٤َ حٓٔٚ "ٝٛٞ إٔ ٣ٔ

حُٔؼَٝف أٝ ٣ٜلٚ رٔخ ُْ ٣٘ظَٜ رٚ ٖٓ ٤ً٘ش أٝ ُوذ أٝ ٗٔزش ا٠ُ رِي ٧ؿَ إٔ 

ن.٣ٜؼّذ ػ٠ِ ؿ٤َٙ حُط٣َ
5
 ٣ِٝلن رٌٜح حُ٘ٞع ٖٓ حُظي٤ُْ طي٤ُْ حُزِيحٕ. 

 "طؼ٣َق أَٛ حُظوي٣ْ"ٝٛ٘خى َٓحطذ ػيّس ُِظي٤ُْ ًًَٛخ حرٖ كـَ ك٢ ًظخرٚ 

ًًَٝ كٌْ ًَ ١زوش ٜٓ٘خ:
6 
 

 .ؿيحً  ٓخ ًخٕ طي٤ُْٜٔ ٗخىٍحً  .1

 ٔٞح ػٖ ػوخص ٓؼِْٜحُؼوخص ح٣ٌُٖ ىُّ  .2

ػٖ ُْ ٣َٜكٞح  ٝكٌْ ٛخط٤ٖ حَُٔطزظ٤ٖ أٗٚ ٣لَٔ كي٣ؼْٜ ػ٠ِ ح٫طٜخٍ ُٝٞ  

 حُٔٔخع. 

 ٔٞح ػٖ حُؼوخص ٝح٠ُؼلخء.حُؼوخص ح٣ٌُٖ ىُّ  .3
                                                           

1
 1/929حٌُ٘ض ػ٠ِ حرٖ ح٬ُٜف،  

2
حُظو٤٤ي ٝح٠٣٩خف،  :، رظَٜف، ٝحٗظ2/47َحُظو٣ََحص ح٤ُ٘ٔش ك٢ َٗف حُٔ٘ظٞٓش حُز٤و٤ٗٞش،  

2/69 

3
 4:-9:حُٔٞهظش، ٙ، 2/377ٝكظق حُٔـ٤غ،  

4
 1/924حٌُ٘ض ػ٠ِ حرٖ ح٬ُٜف،  

5
 ١ٍ294، ٓؼَكش ػِّٞ حُلي٣غ، ٙحُلخًْ ح٤ُ٘ٔخرٞ 

6
، ًَٝحٓش ػِْ حَُؿخٍ :7طؼ٣َق أَٛ حُظوي٣ْ رَٔحطذ حُٔٞٛٞك٤ٖ رخُظي٤ُْ، ٙ :حٗظَ 

 17ٙٝحُـَف ٝحُظؼي٣َ، 
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 حُؼوخص ح٣ٌُٖ أًؼَٝح ٖٓ حُظي٤ُْ ػٖ حُؼوخص ٝح٠ُؼلخء.  .4

ػٖ ٝكٌْ ٛخط٤ٖ حَُٔطزظ٤ٖ أٗٚ ٫ ٣لَٔ كي٣ؼْٜ ػ٠ِ ح٫طٜخٍ ا٫ اًح َٛكٞح   

 حُٔٔخع.

ٔٞح ػٖ ؿ٤َْٛ، ٝكٌْ هزٍٞ كي٣ؼْٜ َٓىٝى ٝإ ح٠ُؼلخء ح٣ٌُٖ ىُّ  .5

 حُٔٔخع. ػٖ ح َٛكٞ

ْ رِلع ٓز٤ٖ ٝحُٜل٤ق ػ٠ِ ٓخ ُٗوَ ػٖ حُـٍٜٔٞ حُظل٤َٜ ٝإٔ ٓخ ٍٝحٙ حُٔيُّ 

٬ُطٜخٍ ٗلٞ: ٓٔؼض ٝكيػ٘خ ٝأهزَٗخ ٝأٗزخٜٛخ كٜٞ ٓوزٍٞ ٓلظؾ رٚ، ٝك٢ 

 ؿيحً  ٖٓ كي٣غ ٌٛح ح٠َُد ًؼ٤َ ػ٤ِٜخ حُٔؼظٔيٖٓ حٌُظذ  ْحُٜل٤ل٤ٖ ٝؿ٤َٛ

ًوظخىس ٝح٧ػٖٔ ٝحُٔل٤خ٤ٖٗ.
1
 

 :ٔصعجخ دضٚضّ ة. دكى انًضنؾ

 ّّ ػِٔخء حُلي٣غ حُظي٤ُْ، ًَٝٛٞٙ ُٔخ ك٤ٚ ٖٓ ح٣٩ٜخّ، ًٝخٕ ٗؼزش ٖٓ أٗيْٛ  ً

 ً ػٖ  ُٚ، ٝطوظِق ىٍؿش ًَحٛظٚ رخهظ٬ف حُـَٝ حُلخَٓ ػ٠ِ حُظي٤ُْ. ٍٝىّ  ًٓخ

ٗؼزش حُظ٘ي٣ي ك٤ِْٚ، هخٍ: "حُظي٤ُْ أهٞ حٌٌُد"
2

ْٕ أ٢ُٗ أكذ  ٍَ أ٠٣َْخ: "٩ هَخ َٝ  ،

ْ"ا٢ُ ٖٓ إٔ أىُّ 
3

٘ٓٝ . ّٜ ، هخٍ أرٞ رٌَ َ أَٓٙ ٝطٔخٓق ك٤ٚ ًؼ٤َحً ْٜ ٖٓ ٓ

ُٛٞحُزِح طل٤ٖٔ ُظخَٛ ح٩ٓ٘خى". ٍ: "حُظي٤ُْ ٤ُْ رٌٌد، ٝاٗٔخ 
4
 

ٜخ كٔذ ٗٞع طي٤ُٔٚ، ُٝؼَ ٖٓ أٛلّ  ْك٢ هزٍٞ ٍٝح٣ش حُٔيُّ  ًًَٝٝح ػيس أهٞحٍ

ٖ ك٤ٚ ْ رِلع ٓلظَٔ ُْ ٣ز٤ّ حُظل٤َٜ ًٔخ هخٍ حرٖ ح٬ُٜف، إٔ ٓخ ٍٝحٙ حُٔيُّ 

ٖ ٬ُطٜخٍ ًٔٔؼض، ح٫طٜخٍ، كلٌٔٚ كٌْ حََُٔٓ. ٝٓخ ٍٝحٙ رِلع ٓز٤ّ حُٔٔخع ٝ

خ، كٔوزٍٞ ٓلظؾ رٚرٜٜخٝكيػ٘خ، ٝأهزَٗخ، ٝٗ
5
. 

ُْ ٣ظلون حُٔٔخع  ٝؿ٤ٔغ أٗٞحع حُظي٤ُْ ؿ٤َ ٓوزُٞش ػ٘ي حُـٍٜٔٞ حُٔليػ٤ٖ ٓخ

ً  ٝٓخ ُْ ٣ٌٖ حُٔيُْ ػوش ػي٫ً  حُ٘ٞع ح٧ٍٝ، ٝهي ؿؼِٚ ك٣َن ٖٓ أَٛ  ٝهٜٞٛخ

                                                           
1
 244-2/249حٌُ٘ح حُل٤خف ٖٓ ػِّٞ حرٖ ح٬ُٜف،  :حٗظَ 

2
، :1/3٘خهذ حُ٘خكؼ٢، ، ٝحُز٤ٜو٢، 2/274ٍٓٝحٙ حرٖ ػي١، حٌُخَٓ ك٢ ٟؼلخء حَُؿخٍ،  

 ::2/3حٌُلخ٣ش، ٝحُوط٤ذ حُزـيحى١، 

3
 2، ٝحرٖ ػي١، ك٢ حٌُخَٓ، 2/243ٍٙٝحٙ حرٖ أر٢ كخطْ، ك٢ طويٓش حُـَف ٝحُظؼي٣َ،  
  3:9، ٝحُوط٤ذ ك٢ حٌُلخ٣ش، 274ٙٝ

4
 1/42حٌُ٘ض ػ٠ِ ٓويٓش حرٖ ح٬ُٜف،  

5
 2/716، ٝطي٣ٍذ حَُح١ٝ، 242ٓؼَكش ػِّٞ حُلي٣غ، ٙ :حٗظَ 
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ً حُلي٣غ ٝحُ ًٔخ ٛٞ ٗؤٕ حُ٘ٞع حُؼخ٢ٗ ٝهخُٞح ٫ طوزَ ٍٝح٣ظٚ رلخٍ  لوٜخء ٓلَٓخ

ر٤ٖ حُٔٔخع أٝ ُْ ٣ز٤ٖ، ٌُٖٝ ك٢ ح٧َٓ طل٤َٜ. هخٍ حرٖ كـَ: "ٝكٌْ ٖٓ ػزض 

حُظلي٣غ ػ٠ِ ػٖ ، إٔ ٫ ٣وزَ ٓ٘ٚ، ا٫ ٓخ َٛف ك٤ٚ ػ٘ٚ حُظي٤ُْ، اًح ًخٕ ػي٫ً 

ح٧ٛق"
1
. 

١ ػ٤ِٚ حُـٍٜٔٞ أٗٚ ٤ُْ رٌٌد  ٝحُٜل٤ق ح١ٌُ ِٝ ٣ٜق رٚ حُويف ك٢ ػيحُش حَُح

 ُٛ ٌد ٖٓ ح٣٩ٜخّ، ٝػ٠ِ ٌٛح ٗٚ حُ٘خكؼَكظ٠ َٗى ؿ٤ٔغ كي٣ؼٚ، ٝاٗٔخ  َْ َٟ  َٞ ٢

خٕ ُ٘خ ػٍٞطٚ ك٢ ٍٝح٣ظٚ، ٤ُٝٔض طِي حُؼٍٞس : "ٖٝٓ ػَك٘خٙ ىُْ َٓس كَوَْي أرخٍكو

ٓخ هزِ٘خ ٖٓ أَٛ  ، ٫ٝ ح٤ُٜ٘لش ك٢ حُٜيم، ك٘وزَ ٜٓ٘ٚخ كي٣ؼٚرخٌٌُد كَ٘ى ر

ك٢ حُٜيم"ح٤ُٜ٘لش 
2

. ٣ٌٖٝٔ كَٔ حُظ٘يى حُٞحٍى ػٖ ٗؼزش َػ٠َِ "حُٔزخُـش ك٢ 

ٝحُظ٘ل٤َ" ػ٘ٚ حُِؿَ
3
. 

ْ ٝػ٠ِ ٌٛح ك٬ ري ٖٓ ٓؼَكش ٤ٛـش حُؼ٘ؼ٘ش ٝٗٞػٜخ، ٫ٝ ٣لٌْ ػ٠ِ حُٔيُّ 

ري ٖٓ حُظل٤َٜ ك٢ حُٔٔخُش، ٌُُي هخٍ حُٔؼ٢ِٔ ح٤ُٔخ٢ٗ: "حٗظَٜ  رلٌْ ػخّ رَ ٫

ش "ػٖ" ٤ُٔض ٖٓ ُلع حَُح١ٝ ح١ٌُ ٣ًٌَُ حٓٔٚ ك٢ ٌٛح حُزخد حُؼ٘ؼ٘ش ٓغ إٔ ًِٔ

هزِٜخ، رَ ٢ٛ ٖٓ ُلع ٖٓ ىٝٗٚ".
4
 

طوٍٞ أ٤َٓس حُٜخػي١: "ُٝؼَ ٓؼَكش ٌٛح ح٧َٓ ٓٔخ ٣ٜؼذ، ك٬ ٗٔظط٤غ إٔ 

ٗلٌْ ػ٠ِ حَُح١ٝ رخُظي٤ُْ ك٢ ٌٛح حُلي٣غ ٖٓ ه٬ٍ ح٤ُٜـش، رَ ٗؼَف ًُي 

ٔٚ ك٢ ٌٛح حُلي٣غ رظ٣َٜق حُؼِٔخء رٔٔخػٚ ٖٓ ك٬ٕ أٝ ػيّ ٓٔخػٚ، ٝرظي٤ُ

هخٛش، أٝ أكخى٣غ ك٬ٕ، ر٘ـخء ػ٠ِ ٓؼَكظْٜ حُظخٓـش رَٝح٣خطٚ ٤ٛٝـٜخ، 

 ً ػ٘ي حُٔظوي٤ٖٓ ٖٓ ػِٔخء حُلي٣غ". ٝهٜٞٛخ
5
 

ػٖ ٌٝٛح حُلٌْ رخُ٘ٔزش ُظي٤ُْ ح٩ٓ٘خى، ك٤غ ٫ ٣وزَ ا٫ ٓخ َٛف ك٤ٚ حَُح١ٝ 

 حُٔٔخع.

خٕ ٠ُؼق ٝكٌْ طي٤ُْ ح٤ُ٘ٞم ٣وظِق رلٔذ حُـَٝ حُلخَٓ ػ٤ِٚ، كبٕ ً

ح٤ُ٘ن ح١َُٝٔ ػ٘ٚ ك٤ئُٚ كظ٠ ٫ طظَٜ ٍٝح٣ظٚ ػٖ ح٠ُؼلخء، كخُلَٓش 

                                                           
1
 73ش حُ٘ظَ، ِٙٗٛ 

2
 2/346حَُٓخُش،  

3
 94ٓؼَكش أٗٞحع ػِْ حُلي٣غ، ٙ 

4
 2/49حُظ٤ٌَ٘ رٔخ ك٢ طؤ٤ٗذ حٌُٞػ١َ ٖٓ ح٧رخ٤١َ،  

5
 1/141حرٖ ؿ٣َؾ ٣َٝٓخطٚ ٝأهٞحُٚ ك٢ حُظل٤َٔ،  
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ُظ٠ٔ٘ٚ حُـٖ ٝحُو٤خٗش، ٫ٝ ٣وزَ هزَٙ. ٝإ ًخٕ ُٜـَ ٓ٘ٚ ػٖ حُٔيُْ، كظ٠ 

ٖ ٛٞ ىٝٗٚ كخٌَُحٛش ٫ٝ ٣وزَ ٧ٗٚ ٓـٍٜٞ". َٓ ٫ ٣٘خًٍٚ ك٢ ح٧هٌ ػ٘ٚ 
1
 

بٕ ًخٕ ٌُٕٞ ٝطوظِق حُلخٍ ك٢ ًَحٛظٚ رلٔذ ؿَٟٚ، كهخٍ ح٢١ٞ٤ُٔ: "

 ً َّ حُٔـ٤َ حٓٔٚ ٟؼ٤لخ  ، ك٤ئُٚ كظ٠ ٫ ٣ظَٜ ٍٝح٣ظٚ ػٖ ح٠ُؼلخء، كٜٞ ٗ

هْٔ"
2
. 

 ؾ: أيب صعجخ دضٚش انًضنّ 

ُ٪ػظ٠خى رـ٤َٙ،  ٤ٌٖٔ إٔ ٣َطو٢ كي٣غ حُٔيُْ ا٠ُ حُلٖٔ ُـ٤َٙ ٣ٌٕٝٞ هخر٬ً ك

ٝٓظ٠ طٞرغ ح٢ُٔء حُللع رٔؼظزَ ًؤٕ ٣ٌٕٞ كٞهٚ أٝ ٓؼِٚ " ٌُُي هخٍ حرٖ كـَ:

ٗٚ، ًٌٝح حُٔوظ٢ِ ح١ٌُ ُْ ٣ظ٤ِٔ، ٝحُٔٔظٍٞ، ٝح٩ٓ٘خى حََُٔٓ، ًٌح حُٔيُْ ٫ ىٝ

 ً ٫ ٌُحطٚ رَ رخُٔـٔٞع". اًح ُْ ٣ؼَف حُٔلٌٝف ٓ٘ٚ، ٛخٍ كي٣ؼْٜ كٔ٘خ
3
ٝا٠ُ  

 ً ك٤غ هخٍ: "ًٌٝح اًح ًخٕ ٟؼلٜخ ٩ٍٓخٍ، أٝ  ٛـٌح ًٛذ ح٢١ٞ٤ُٔ أ٠٣ـخ

ٕ حُلٖٔ ٌُحطٚ".طي٤ُْ، أٝ ؿٜخُش كخٍ، ُحٍ رٔـ٤جٚ ٖٓ ٝؿٚ آهَ، ًٝخٕ ىٝ
4
 

 انًجذش انضبَٙ: آعاء األئًخ فٙ أثٙ انؼثٛغ انًكٙ ٔرضنٛـّ

ق ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ ح٧ٍٗئ١ٝ أكخى٣غ أر٢ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ك٢ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ؛ ٟؼّ 

 رٔزذ طي٤ُٔٚ ًٔخ هخٍ، ٤ُْٝ ُٜخ ػِش ػ٘يٙ ؿ٤َٛخ. 

ي٤ُْ، أّ ٫؟ ٝاًح ػزظض رَحءطٚ ٖٓ طٜٔش حُظ ْ كؼ٬ً هِض: ٌُٖ َٛ أرٞ حُِر٤َ ٓيُّ 

 ً إٔ ؿ٤ٔؼٜخ ٖٓ  ك٤ٌل٢٘٤ ٌٛح ٓئٗش طو٣َؾ ٌٛٙ ح٧كخى٣غ؛ ٧ٕ ػِِٜخ ٝحكيس ػِٔخ

ٍٝح٣ش أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا، ٝٛ٘خ طٌٖٔ حٌُِٔ٘ش ك٤ٖٔ ٟؼق ٍٝح٣ش أر٢ 

 حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ، ٌُٜح ٤ٓيٍٝ حُ٘وخٕ كٍٞ أر٢ حُِر٤َ ٖٓ ػيس أٍٓٞ، أرَُٛخ:

 رغجًخ أثٙ انؼثٛغ انًكٙ

ِْٓٔ رٖ طيٍّ أرٞ حُِر٤َ حُو٢َٗ ح٧ٓي١ ح٢ٌُٔ، ُٝي ر٤ٖ ح٧ٍرؼ٤ٖ  ٛٞ دمحم رٖ

ٝحُو٤ٖٔٔ ُِٜـَس.
5
ٝٛٞ ٖٓ حُطزوش حَُحرؼش حُظ٢ ط٢ِ حُٞٓط٠ ٖٓ حُظخرؼ٤ٖ،  

                                                           
1
 ، رظَٜف.2/47حُظو٣ََحص ح٤ُ٘ٔش ك٢ َٗف حُٔ٘ظٞٓش حُز٤و٤ٗٞش،  

2
 2/137طي٣ٍذ حَُح١ٝ،  

3
 1:-2:ِٗٛش حُ٘ظَ، ٙ 

4
 2/244طي٣ٍذ حَُح١ٝ،  

5
ٛل٤لش أر٢ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ػٖ ؿخرَ، ٓـِش ؿخٓؼش ح٩ٓخّ دمحم رٖ ٓؼٞى ح٤ٓ٬ٓ٩ش، حُؼيى  

  12ٙ ٛـ،1413حُؼخٖٓ، ٍؿذ: 
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ً  10ٛـ، ٍٟٝٝ ُٚ حُزوخ١ٍ 126ٝطٞك٢ ٓ٘ش:   َٓحص، َٓس ٝحكيس ٜٓ٘خ ٓوَٝٗخ

١ٌٓ ٝحُ٘ٔخث٢ َٓحص ك٢ حُٔظخرؼخص حُٔؼِوش، ِْٝٓٔ ٝأرٞ ىحٝى ٝحُظَ 9رـ٤َٙ، ٝ

. ٝهخٍ حرٖ كـَ: "ٛيٝم ا٫ أٗٚ ٣يُْ".حرٖ ٓخؿشٝ
1
ٝهخٍ حٌُٛزـ٢: كخكع ػوش،  

ً ًٝخٕ ٓيُّ  ٝحٓغ حُؼِْ، هخٍ أرٞ كخطْ: ٫ ٣لظؾ رٚ. ٔخ
2
 

؛ كبٕ ؿ٤ٔغ ٖٓ أهٍٞ: إً حٌُِٔ٘ش ك٢ طي٤ُْ أر٢ حُِر٤َ، ٫ ك٢ ًٞٗٚ ػوش ٝكخكظخً 
 طَؿٔٞح ُٚ ٝٛلٞٙ رخُللع ٝحُؼوش. 

لٞٙ رخُظي٤ُْ كْٜ: أرٞ حُِر٤َ ٗلٔٚ حػظَف ػ٠ِ ٗلٔٚ رخُظي٤ُْ ٝأٓخ ح٣ٌُٖ ٝٛ
، 5، ٝحرٖ ك4ِّ، ٝحُ٘ٔخث٢ ًٔخ ًًَ حرٖ كـ3َك٤ٔخ ٍٝحٙ ػ٘ٚ ح٤ُِغ رٖ ٓؼي

 . 9، ٝحرٖ كـ8َ، ٝحُؼ٬ث7٢، ٝٓز٢ رٖ حُؼـ6٢ٔٝحٌُٛز٢

ٌُُي هخٍ حرٖ حُؼـ٢ٔ: "ٌُٜٝح طٞهق ؿٔخػش ٖٓ ح٧ثٔش رٔخ ُْ ٣َٝٙ ح٤ُِغ ػٖ أر٢ 
ٝهخٍ حرٖ كِّ: "كٔخ ُْ ٣ٌٖ ٖٓ ٍٝح٣ش ح٤ُِغ ػٖ  10ػٖ ؿخرَ رِلع ػٖ".حُِر٤َ 

أر٢ حُِر٤َ، ٫ٝ هخٍ ك٤ٚ أرٞ حُِر٤َ اٗٚ أهزَٙ رٚ ؿخرَ، كِْ ٣ٔٔؼٚ ٖٓ ؿخرَ 

                                                           
1
 9162ؿٔش:، ط79َ:طو٣َذ حُظ٣ٌٜذ، ٙ 

2
، 742/:حُطزوخص حٌُزَٟ،  طَؿٔظٚ ك٢ :. ٝحٗظ276َ:، طَؿٔش: 1/129حٌُخٗق،  

، 361 -6/362ط٣ٌٜذ حُظ٣ٌٜذ، ٝ ،971: ، طَؿٔش:727-19/771ٝح١ُِٔ، ط٣ٌٜذ حٌُٔخٍ، 
 1/211حٌُخَٓ ك٢ ٟؼلخء حَُؿخٍ، ٝ ،416طَؿٔش: 

3
؛ ٝحُؼو٢ِ٤ ك٢ ح٠ُؼلخء حٌُز٤َ، 9/217ٍٝحٙ حرٖ ػي١ ك٢ حٌُخَٓ ك٢ ٟؼلخء حَُؿخٍ،   

 6/22ٝ 4/369ٝٓخ رؼيٛخ،  6/22. 4/369ٖٝٝٓ ٣َ١وٚ حرٖ كِّ ك٢ حُٔل٠ِ،  7/231
: "أٛق ٣َ١ن" ٖٓ ٣َ١ن ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٣َْٓ ٣وٍٞ: ٓٔؼض 27/33ٍ ك٢ ٝهخ :22/31ٝ

ًظخر٤ٖ. هخٍ: كِٔخ َٓص ا٠ُ ٢ُِ٘ٓ هِض: ٫  ح٤ُِغ ٣وٍٞ: أط٤ض أرخ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ، كيكغ ا٢ُّ 

أًظزٜٔخ كظ٠ أٓؤُٚ. هخٍ: كَؿؼض ا٤ُٚ كوِض: ٌٛح ًِٚ ٓٔؼظٚ ٖٓ ؿخرَ؟ هخٍ: ٫. هِض: كؤػِْ ٢ُ 

 ٢ ػ٠ِ ٌٛح ح١ٌُ ًظزظٚ ػ٘ٚ".ػِْ ُػ٠ِ ٓخ ٓٔؼض. هخٍ: كؤ

4
 272: ٍهْ :٤ٔ7ٖ، ١ٙزوخص حُٔيُّ   

5
 :16ٝكـش حُٞىحع، ٙ :22/31ٝ 6/22ٝ 4/369حُٔل٠ِ،   

6
 ٤ٓ7/34ِحٕ ح٫ػظيحٍ،   

7
 :4، طَؿٔش: ٤ٔ177ٖ، ٙٓٔخء حُٔيُّ حُظز٤٤ٖ ٧  

8
 2/196ؿخٓغ حُظل٤َٜ ك٢ أكٌخّ حَُٔح٤َٓ،   

9
 9162، طَؿٔش: 79:و٣َذ حُظ٣ٌٜذ، ٙط  

10
 :4، طَؿٔش: 177ٓٔخء حُٔي٤ُٖٔ، ٙحُظز٤٤ٖ ٧  
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. ٝهخٍ 1ربهَحٍٙ، ٫ٝ ٗي١ٍ ػٖٔ أهٌٙ، ك٬ ٣ـُٞ ح٫كظـخؽ رٚ، كٜٞ ٓ٘وطغ"
٢ٛ ىحُش ػ٠ِ إٔ  حٌُٛز٢ ك٢ كٌخ٣ش ح٤ُِغ: "ٝػٔيس حرٖ كِّ كٌخ٣ش ح٤ُِغ، ػْ

 2ٓٔغ ًُي ٓ٘ٚ أّ ٫. ح١ٌُ ػ٘يٙ اٗٔخ ٛٞ ٓ٘خُٝش، كخهلل أػِْ أ

ح٩ؿخرش ػٖ ٌِٓ٘ش أهٌ أر٢ حُِر٤َ ُزؼٞ  ٝهخٍ ح٤ُ٘ن ٛخُق رٖ أكٔي ٓلخ٫ًٝ 

ْ ك٢ حُلي٣غ، ًُٝي إٔ ػخىس ح٧كخى٣غ ٓ٘خُٝش: "ٌٝٛٙ كٌخ٣ش ٫ طل٤ي أٗٚ ًخٕ ٣يُّ 

ٝٛخ ا٤ُٚ، ًُٝي ُوَحءطٜخ ٔوٞٛخ، ػْ ٣َىّ ١ِزش حُؼِْ أْٜٗ ٣ؤهٌٕٝ أٍٛٞ ح٤ُ٘ن ٤ُ٘

 ً ػ٘يٙ، ًٝخٕ  ػ٤ِٚ رؼي ًُي، ٝؿخ٣ش ٓخ طل٤ي إٔ أرخ حُِر٤َ ًخٕ كي٣غ ؿخرَ ٌٓظٞرخ

ٝٓخ ُْ ٣ٔٔؼٚ،  ظط٤غ إٔ ٤ٔ٣ِ، ٣ٝلَم ر٤ٖ ٓخ ٓٔؼٖٚٓ حُللع ٝح٩طوخٕ رل٤غ ٣ٔ

ٍؿْ إٔ ح٤ُِغ ٍآٙ رؼي ٓخ ًزَ ٓ٘ٚ، ٝؿخُٝ حُٔظ٤ٖ أٝ ًخٕ ك٤ٜخ".
3
 

 نش: يُبلشخ األلٕال فٙ رضنٛؾ أثٙ انؼثٛغ انًكٙانًجذش انضب

ّٕ أرخ حُِر٤َ ٓيُّ  أهٞحٍ ح٧ثٔش حُٔخُلش طيٍ كؼ٬ً  ْ ػٖ ْ، ٌُٖٝ َٛ ًخٕ ٣يُّ ػ٠ِ أ

ْ ػٖ حُؼوخص؟ َٝٛ ًَ أٗٞحع حُظي٤ُْ ٌٓٓٞٓش أّ ٫؟ ٝك٢ كيٝى ح٠ُؼلخء أّ ٣يُّ 

ٞح رخُظي٤ُْ، ٌُٖٝ حُٔلوو ػ٢ِٔ إٔ ًؼ٤َحً  ُٔ ِٜ ْ ٣َىٝح كي٣ؼْٜ، ٖ ٤ُٖٓ حُٔليػ٤ٖ حط

 ً ّٕ حُظي٤ُْ ٤ُْ ًِٚ ٌٓٓٞٓخ ، رَ ٛ٘خى أٗٞحع ُْٝ ٣ظٌِٔٞح ك٢ ػيحُظْٜ رٔززٚ؛ ٧

 ؿ٤َ ٌٓٓٞٓش؛ ٝإ ًخٕ حُـ٤ٔغ ٣ٌَٕٛٞ حُظي٤ُْ.

ٝػَٝ ح٤ُ٘ن ٛخُق رٖ أكٔي حُٔزذ حُٔزخَٗ ح١ٌُ حطْٜ ك٤ٚ أرٞ حُِر٤َ 

ك٠خثَ  رخُظي٤ُْ، ك٤غ هخٍ: "ٝح١ٌُ ٣يٍ ػ٠ِ طي٤ُٔٚ، ٓخ ٍٝحٙ حُظ١ٌَٓ ك٢

                                                           
1
 :22/31ٝ 6/22ٝ 4/369حُٔل٠ِ،   

2
 343/:٤َٓ أػ٬ّ حُ٘ز٬ء،   

3
 . هخٍ حُيًظٍٞ دمحم أرٞ ح٤ُِغ حُو٤َ آرخى12١ٛل٤لش أر٢ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ػٖ ؿخرَ، ٙ  

خٕ ح٧َٓ ْ ك٢ حُلي٣غ" "إ ٤ًٗو٢": "هٍٞ ح٤ُ٘ن ٛخُق: "ٌٝٛٙ كٌخ٣ش ٫ طل٤ي أٗٚ ًخٕ ٣يُّ "

ًٔخ ٣ظٖ ح٤ُ٘ن ٛخُق كِٔخًح ُْ ٣وَ أرٞ حُِر٤َ ػ٘ي ٓئحٍ ح٤ُِغ ٓخ ٣َى ػ٘ٚ طٜٔش حُظي٤ُْ، ٓغ 

إٔ ٓئحٍ ح٤ُِغ ًخٕ ٣يٍ ػ٠ِ ًُي، ٝٓؼَ ٌٛح حُٔئحٍ ٣٘زـ٢ إٔ طول٠ طزؼخطٚ ػ٠ِ أٓؼخٍ أر٢ 

إٔ  حُِر٤َ ح٢ٌُٔ. ٤ُْٝ ًُي كلٔذ رَ ٌٓض ٝأػِْ ػ٠ِ ٓخ ٓٔغ. ٝأٓخ هُٞٚ: "ٝؿخ٣ش ٓخ طل٤ي

ً ػ٘يٙ، ًٝخٕ ٖٓ حُللع ٝح٩طوخٕ رل٤غ ٣ٔظط٤غ إٔ ٤ٔ٣ِ،  أرخ حُِر٤َ ًخٕ كي٣غ ؿخرَ ٌٓظٞرخ

٣ٝلَم ر٤ٖ ٓخ ٓٔؼٚ، ٝٓخ ُْ ٣ٔٔؼٚ" حٌُِٔ٘ش ٤ُٔض ك٢ هيٍطٚ ػ٠ِ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ ٓخ ٓٔؼٚ ٝر٤ٖ 

ً ٖٓ أكخى٣ؼٚ، ٌُٝ ْٜ٘ ٓخ ُْ ٣ٔٔؼٚ؛ ٧ٗٚ ُٞ ُْ ٣ٌٖ هخىٍحً ػ٠ِ ًُي ُٔخ هزَ حُؼِٔخء ٫ٝ كي٣ؼخ

هزِٞح ٓخ َٛف ك٤ٚ رخُٔٔخع، ٝاٗٔخ حٌُِٔ٘ش ك٢ أٗٚ ىكغ ا٠ُ ح٤ُِغ ٣ً٘ي حٌُظخر٤ٖ ٤ُ٘ٔؤٜخ ػ٠ِ 

أٜٗٔخ ٖٓ ٓٔٔٞػخطٚ، ٌُُي ٓؤُٚ ح٤ُِغ. أٓخ هٍٞ ح٤ُ٘ن ٛخُق: "ٍؿْ إٔ ح٤ُِغ ٍآٙ رؼي ٓخ ًزَ 

، ٌُٖٝ  ٓ٘ٚ، ٝؿخُٝ حُٔظ٤ٖ أٝ ًخٕ ك٤ٜخ" أهٍٞ: ح١ٌُ ؿخُٝ حُٔظ٤ٖ ٫ ٣ؼيّ  ّٖ اًح ًز٤َ حُٔ

 كَٟ٘خ ًُي كٌٜح ٫ ٣ز٤ق ٧ر٢ حُِر٤َ حُظي٤ُْ. ٝهللا أػِْ.
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حُوَإٓ، هخٍ: كيػ٢٘ ٣َْٛ رٖ ٓٔؼَ، أهزَٗخ حُل٤٠َ رٖ ػ٤خٝ، ػٖ ٤ُغ، ػٖ 

ًخٕ ٫ ٣٘خّ كظ٠ ٣وَأ: "آُْ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓأر٢ حُِر٤َ، ػٖ ؿخرَ، إٔ حُ٘ز٢ 

ط٣َِ٘... ٝطزخٍى ح١ٌُ ر٤يٙ حُِٔي". ػْ هخٍ حُظ١ٌَٓ: "ٌٛح كي٣غ ٍٝحٙ ؿ٤َ ٝحكي 

٤َُٛ هخٍ: هِض ٧ر٢ حُِر٤َ: ٓٔؼض ػٖ ػٖ حرٖ أر٢ ٤ِْٓ ٓؼَ ٌٛح، ٍٟٝٝ 

 ّٕ ؿخرَ ٌٛح حُلي٣غ؟ كوخٍ أرٞ حُِر٤َ: اٗٔخ أهز٤َٗٚ ٛلٞحٕ، أٝ حرٖ ٛلٞحٕ. ًٝؤ

٤َُٛحً أٌَٗ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُلي٣غ ػٖ ؿخرَ". ػْ هخٍ حُظ١ٌَٓ: "كيػ٘خ ٣َْٛ رٖ 

٠ِّٛ ٓٔؼَ، أهزَٗخ حُل٤٠َ، ػٖ ٤ُغ، ػٖ أر٢ حُِر٤َ، ػٖ ؿخرَ، ػٖ حُ٘ز٢ 

ٗلٞٙ". ٚ ِّْٝٓهللا ػ٤ِ
1
  

ػْ كخٍٝ ٛخُق رٖ أكٔي ح٩ؿخرش ػ٠ِ ٌٛٙ حٌُِٔ٘ش، ك٤غ هخٍ: "اًح هزِ٘خ ٌٛٙ 

ْ ػٖ حُؼوخصكبٗٔخ ٣يُّ  ْحَُٝح٣ش، كؤرٞ حُِر٤َ هي أكخٍ ا٠ُ ػوش، كٜٞ اًح ىُّ 
2
ك٤وزَ  

كي٣ؼٚ، ُٝٞ ػ٘ؼ٘ٚ ٓؼِٚ ك٢ ًُي ٓؼَ حُؼ١ٍٞ ٝحرٖ ػ٤٤٘ش. ٝحُلٌخ٣ش ٍٝحٛخ 

ٍٟٝ ٤َُٛ ٝٛٞ حرٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ كي٣ؾ حُـؼل٢ أرٞ حُظ١ٌَٓ ٓ٘وطؼش كوخٍ: ٝ

، ٝٛٞ ػوش ػزض، ٌُٝ٘خ ُْ ٗؼِْ ٖٓ ٍٝحٛخ ػ٘ٚ.(ٛـ172)ه٤ؼٔش 
3
٤ٓٝخم حُظ١ٌَٓ  

ٌُٜٙ حُلٌخ٣ش ٣ٞك٢ ر٠ؼلٜخ ػ٘يٙ، كٜٞ ٍٟٝ حُلي٣غ ربٓ٘خى ػْ هخٍ رؼيٙ: ٌٛح 

كي٣غ ٍٝحٙ ؿ٤َ ٝحكي ػٖ ٤ُغ رٖ أر٢ ٤ِْٓ ٓؼَ ٌٛح. ٝهخٍ: ٍٝٝحٙ ٓـ٤َس رٖ 

ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ٗلٞ ٌٛح. ِْٓٔ
4
 

ُؼزٞطٚ  ػْ هخٍ ٛخُق رٖ أكٔي: "رؼي إٔ ًًَ حُظ١ٌَٓ حُوٜش أػخى ح٩ٓ٘خى طؤ٤ًيحً  

أٌَٗ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُلي٣غ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ.  ػ٘يٙ، ػْ هخٍ: ًؤٕ ٤َُٛحً 

كٌَ ًُي ٣ئًي ٓخ هِظٚ ك٢ أٗٚ ٣ٌ٘ي ك٢ ٛلظٜخ ػْ أط٠ رٔخ ٣ؼزض إٔ ٌٛٙ حَُٝح٣ش 

                                                           
1
ػٖ ٛخُق ٍٟخ: حُظ١ٌَٓ حُٖٔ٘، رخد ك٠خثَ حُوَإٓ، رخد ٓخ ؿخء ك٢ ٍٓٞس حُِٔي،  ٗو٬ً   

 3777، كي٣غ: :74/:ٝٗلٞٙ ك٢ ًظخد حُيػٞحص،  1461، كي٣غ: :29/:

2
َىسً ُيكغ ٗزٜش حُظي٤ُْ ػ٘ٚ؛ ٧ٗٚ هخٍ حُو٤َ آرخى١: "٫ ٣ٌٖٔ حطوخً ٌٛٙ حُٞحهؼش هخػيسً ٓط  

ْ ػٖ ح٠ُؼلخء أ٠٣خً، ٝحٗظزٚ ٌُُي حرٖ كِّ ك٢ حُٔل٠ِ ك٢ ٓٞحٟغ ػي٣يس. ػْ إ ًخٕ ٣يُّ 

ْ ػٖ ح٠ُؼلخء، ػ٤ِٚ إٔ ٣وٍٞ ٤ُِغ ػ٘ي ٓئحُٚ: ٫ طوق، أٗخ ٫ أىُّ  ح٧َٓ ًٔخ طوٍٞ كٌخٕ ٬ًٜٓ 

 ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣لؼَ ًُي، رَ أػِْ ػ٠ِ ٓخ ٓٔغ".

3
خى١: "َٝٛ ٓؼَ ٌٛح ح٬ٌُّ ٣ٜيٍ ػٖ ػخُْ؟ حُْٜٔ آ٘خىٛخ ًًَٙ حُ٘ٔخث٢ ك٢ هخٍ حُو٤َ آر  

هخٍ: أهزَٗخ أرٞ ىحٝى هخٍ: كيػ٘خ حُلٖٔ هخٍ: كيػ٘خ  476، ٍه731ْػَٔ ح٤ُّٞ ٝح٤ُِِش، ٙ

٤َُٛ... ٝأرٞ ىحٝى ٝٛٞ ٤ِٓٔخٕ رٖ ٤ٓق رٖ ٣ل٠٤ رٖ ىٍْٛ حُطخث٢ حُلَح٢ٗ، ٝٛٞ ػوش كخكع. 

٤ٖ حُـ١ٍِ، ٝٛٞ ٛيٝم ًٔخ هخٍ حرٖ كـَ ك٢ حُظو٣َذ. ك٤ٌٕٞ ٝحُلٖٔ ٛٞ حرٖ دمحم رٖ أػ

 ح٩ٓ٘خى كٔ٘خً. ٝرٌُي ٌٛح ح٬ٌُّ رخٌُخَٓ ٫ ٣ٔظلن إٔ ٣ٌظذ".

 
4
 .26ٛل٤لش أر٢ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ػٖ ؿخرَ، ٙ 
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٘ي أر٢ حُِر٤َ ٖٓ ؿ٤َ ٍٝح٣ش ٤ُغ رٖ أر٢ ٤ِْٓ ـ ٝٛٞ ٟؼ٤ق ـ ك٤ؼزض ػخرظش ػ

حُلي٣غ ػٖ أر٢ حُِر٤َ، ٣ٝزو٠ طي٤ُْ أر٢ حُِر٤َ ك٤ٜخ".
1
 

أهٍٞ: ٌٛٙ ح٧ىُش حُظ٢ ًًَٛخ ح٤ُ٘ن ٛخُق رٖ أكٔي، ٝر٤ّٖ ك٤ٜخ إٔ ٍٝح٣ش 

حُظ١ٌَٓ ٝإ ًخٕ ك٤ٜخ ٬ًّ كؼ٠ِ كَٝ ػزٞطٜخ كبٜٗخ ٫ طيٍ ػ٠ِ إٔ حُظي٤ُْ ٖٓ 

ْ ْ ح١ٌُ ًخٕ ٫ ٣يُّ ح٧ٍٓٞ حٌُٔٓٞٓش، كوي ًًَ ًؼ٤َ ٖٓ أثٔش حُلي٣غ إٔ حُٔيُّ 

 ٓوزٍٞ. ،ػٖ ػوش طي٤ُٔٚ ا٫

ّٕ ٌٛح حُٔيُّ  ْ ػ٘ٚ ك٢ ًظخرٚ ح١ٌُ ًًَ ْ هي ر٤ّٖ ٓٔخػٚ ٖٓٔ ىُّ ٝاًح ػزض أ

حَُٝح٣ش ك٤ٚ، أٝ ك٢ ؿ٤َٙ ٖٓ ًظزٚ، أٝ كظ٠ ًًَ ًُي ؿ٤َٙ ٖٓ أثٔش حُلي٣غ رؼي 

ّٟ حُظ٢ حطْٜ أّٗٚ ىُّ طظزؼْٜ ُط٣َوٚ  لض ٌٛح ح٧َٓ ٜٔخ ػٖ ٤ٗوٚ، هزَ طي٤ُٔٚ. ٝٝ

 ٘ض ٍأ١ حرٖ كزخٕ ك٤ٚ.ك٢ ٓزلغ حُظي٤ُْ، ٝر٤ّ 

َّ ٖٓ ُػَف أّٗٚ ٫ ٣ؤهٌ ا٫ هخٍ حرٖ ػزي حُزَ: ػٖ ػوش كظي٤ُٔٚ َِٝٓٓٚ  "ًٝ

َٓح٤َٓ ٓؼ٤ي رٖ ح٤ُٔٔذ ٝدمحم رٖ ٣َ٤ٖٓ ٝارَح٤ْٛ حُ٘وؼ٢  ٓوز٫ٕٞ كٔؼ٬ً 

رٜخ ٧ٜٗٔخ ًخٗخ ٣ؤهٌحٕ  ُٞح: َٓح٤َٓ ػطخء ٝحُلٖٔ ٫ ٣لظؾّ ػ٘يْٛ ٛلخف، ٝهخ

ػٖ ًَ أكي، َٝٓح٤َٓ أر٢ ه٬رش ٝأر٢ حُؼخ٤ُش...".
2
  

كٌٜح حرٖ ػزي حُزَ ٣ئًي ٌٛح حُٔؼ٠٘ ك٢ إٔ ٖٓ ُػَف رخُظي٤ُْ أٝ ح٩ٍٓخٍ ػٖ 

 حُؼوخص هُزَ ٓ٘ٚ حُلي٣غ، ٖٝٓ ػَف رٜٔخ ػٖ ح٠ُؼلخء ُْ ٣وزَ ٓ٘ٚ.

: "ٖٝٓ أؿَ إٔ أػَف ٓيٟ ٛلش حُيػٟٞ رظي٤ُْ أر٢ ػْ هخٍ ٛخُق رٖ أكٔي

حُِر٤َ ك٢ ٍٝح٣ظٚ ػٖ ؿخرَ، هٔض رـٔغ حَُٝحس ػٖ ؿخرَ
3
ك٢ حٌُظذ حُٔظش ًٔخ  

 ً ، ح٠ُؼلخء ْٜٓ٘: ػٔخ٤ٗش ػَ٘ ك٢ طللش ح٧َٗحف، كٌخٗٞح ػٔخ٤ٗش ٝطٔؼ٤ٖ ٍح٣ٝخ

 ً  ْ ػٖ ؿخرَ ٍٟٝٝ حُلي٣غ ػٖ ٛئ٫ء، كبًح ًخٕ أرٞ حُِر٤َ ٣َ٣ي إٔ ٣يُّ ٍح٣ٝخ

                                                           
1
 17، ٜٙيٍ ٗلٔٚحُٔ 

2
 2/37حُظ٤ٜٔي،  

3
ٝٝ إٔ طـٔغ ٤ٗٞم هخٍ ح٤ُ٘ن أرٞ ح٤ُِغ حُو٤َ أرخى١: ُٔخًح ؿٔؼض حَُٝحس ػٖ ؿخرَ؟ حُٔلَ  

أر٢ حُِر٤َ، ػْ ط٘ظَ ٖٓ ْٜٓ٘ ١َٝ٣ ػٖ ؿخرَ، ػْ ط٘ظَ ٖٓ ْٜٓ٘ ػوخص ٖٝٓ ْٜٓ٘ ٟؼلخء. 

( 26( ْٜٓ٘ ٛلخرش، ٝ)6( ٤ٗوخً، ):3ٝؿٔؼظْٜ أٗخ كظز٤ٖ إٔ ٖٓ ١َٝ٣ ػْٜ٘ أرٞ حُِر٤َ ْٛ )
( ٛيٝم 2( ٛيٝم طـ٤َ كلظٚ، ٝ)2( ْٜٓ٘ ٛيٝم، ٝ)2( ػوش ًؼ٤َ ح٩ٍٓخٍ، )2ػوخص، ٝ)

( ٓوز٫ٕٞ. ٌٝٛح ٫ ٣ؼ٢٘ إٔ ٛئ٫ء ْٛ ٤ٗٞهٚ كو٢، هي 1( ٝػوٚ حُؼـ٢ِ، ٝ)2أهطؤ، ٝ) ٍرٔخ

٣ٌٕٞ ُٚ ٤ٗٞم آهَٕٝ ك٢ ؿ٤َ حٌُظذ حُٔظش. ٌُٖٝ رٌٜٙ حُٔلخُٝش ٫ ٗٔظط٤غ إٔ ٗزَُ ٖٓ 

ْ ا٫ّ ػٖ ػوش. حٗظزٚ ٌٛح ٝٙ ٖٓٔ ٫ ٣يُّ ٣ٔوطْٜ أرٞ حُِر٤َ ػ٘ي حُظي٤ُْ. ػْ إ أثٔش حُ٘ؤٕ ُْ ٣ؼيّ 

 ٤ُْ ػِٔخً ٓز٤٘خً ػ٠ِ حُؼخ١لش أٝ حُلٔخّ. حُؼِْ
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َّ  ح٠ُؼلخء، كْٜ أ٬ًٛ  ؿ٤َ ٌٓؼ٣َٖ ك٢ حَُٝح٣ش ػٖ ؿخرَ، كَٜ ٣ؼوَ إٔ ٣ظَى ً

ْ ٤ٖ ك٤يُّ أُٝجي حُؼوخص ك٬ ١َٝ٣ ػْٜ٘، ١َٝ٣ٝ ػٖ ٛئ٫ء ح٠ُؼلخء حُٔوِّ 

ػْٜ٘".
1
  ً  ًًَْٛ ح١ُِٔ ك٢ ٤ٗٞم أر٢ حُِر٤َ. حػ٘خٕ ٝػ٬ػٕٞ ٤ٗوخ

ّٕ أ رخ حُِر٤َ ٍٟٝ ػٖ أهٍٞ: ٌٛح اػزخص ؿ٤ي ٖٓ ح٤ُ٘ن ٛخُق رٖ أكٔي، ر٤ّٖ ك٤ٚ أ

ػٔخ٤ٗش ػَ٘  ذ حُٔظش، ٝؿخُزْٜ ٖٓ حُؼوخص ا٫ًؼ٤َ ٖٓ حَُٝحس كٔزٔخ ؿخء ك٢ حٌُظ

 ً ، ٝحُؼوَ ٣َّؿق أّٗٚ ٖٓ ؿ٤َ حٌُٖٔٔ إٔ ١َٝ٣ أرٞ حُِر٤َ ػٖ ٛئ٫ء ٍح٣ٝخ

ح٠ُؼلخء ٣ٝظَى حُؼوخص، ػْ ًًَ ٛخُق رٖ أكٔي ؿ٤ٔغ ٛئ٫ء حَُٝحس ك٢ ًظخرٚ، 

كٖٔ أٍحى ح٣ُِٔي ك٤َِحؿؼٚ.
2
 

: "كٜئ٫ء ْٛ ح٠ُؼلخء ػْ أٟخف ٛخُق رٖ أكٔي رؼي إٔ َٓى ٛئ٫ء حَُٝحس هخث٬ً 

ح٣ٌُٖ ٍٝٝح ػٖ ؿخرَ، ٝأًؼَْٛ ٖٓ ١زوش ىٕٝ ١زوش أر٢ حُِر٤َ، ًِْٜٝ ػ٠ِ 

َّ حُؼوخص ح٣ٌُٖ  وِّٕٞ ك٢ حَُٝح٣ش ػٖ ؿخرَ، ٫ٝ أظٖ أرخ حُِر٤َ ٣ظَى ً ُٓ ح٬١٩م 

حُظ٢ ٍٝحٛخ ػٖ ؿخرَ ػٖ ٛئ٫ء  ٍٝٝح ػٖ ؿخرَ، ٣ٝؤهٌ ٌٛٙ ح٧كخى٣غ حٌُؼ٤َس

ٜٔخ ػْٜ٘، ُٝٞ ؿٔؼض أكخى٣ؼْٜ ًِٜخ ح٣َُٝٔش ػْٜ٘ ُْ طؤص ُػَ٘ ٓخ ح٠ُؼلخء ك٤يُّ 

ٟٞ طي٤ُْ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ُُض أٌٗي ك٢ ىػ ٍٟٝ أرٞ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ. ٌُٝح ٓخ

ٓخ ػزض رخُي٤َُ حُوخ١غ". ؿخرَ ا٫
3
 

ْ أر٢ حُِر٤َ، كبٕ أهٍٞ: ٌٛح ٛٞ حُٔ٘طن ح١ٌُ ٣ـذ إٔ ٣وزَ ك٢ ٟٓٞٞع طي٤ُ

ً أٗٚ ىُّ  ػزض كؼ٬ً  ك٢ حَُٝح٣ش ٗلٜٔخ ٫ٝ  ْ ٝهخٓض حُلـش ػ٠ِ ًُي، ٣٘ظَ ػخ٤ٗخ

ّٕ ٌٛح حَُح١ٝ أٝ ًحى ٓيُّ  ْ ك٬ ٣ٔلذ ٣ظؼيٟ حُلٌْ ا٠ُ ؿ٤َٛخ، كبًح ػزض أ

ْ، ٌٝٛٙ ه٬ٛش ؿ٤يس ك٢ حُظي٤ُْ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ ٣َٝٓخطٚ، رَ َٟٗ ٓظ٠ ٝػٖٔ ىُّ 

 ىػٟٞ طي٤ُْ أر٢ حُِر٤َ. 

ٍ طَؿٔش أر٢ حُِر٤َ حُٔخروش، ٝرؼي حُظؤًي ٖٓ ٬ًّ أثٔش حُـَف ٝحُظؼي٣َ، ٖٓ ه٬

ٖ ٢ُ أٗٚ أػزض حَُٝحس ك٢ ؿخرَ، ٝإٔ أٛلخد أر٢ حُِر٤َ ًخٗٞح ٣ظٌحًَٕٝ طز٤ّ 

حُلي٣غ رؼي ٓـِٔٚ، كٌخٕ ًٔخ هخُٞح أػزظْٜ رلي٣غ ٤ٗوْٜ ؿخرَ، ًٝٔخ هخٍ ٛخُق 

حُلي٣غ رٞحٓطش ػٖ ٤ٗوٚ ؿخرَ رٖ أكٔي: كٖٔ ؿ٤َ حُٔؼوٍٞ إٔ ٣ؤهٌ أرٞ حُِر٤َ 

 ً أْٜٗ ٖٓ  ح١ٌُ ٛٞ أهَد ٝأكلع ٝأُِّ ط٬ٌٓطٚ رٚ ٖٓ ٛئ٫ء ح٠ُؼلخء، هٜٞٛخ

حُٔو٤ِٖ ك٢ حَُٝح٣ش ػٖ ؿخرَ، ٝأرٞ حُِر٤َ ٛٞ ٖٓ حٌُٔؼ٣َٖ، ٌُٜٝح ٫ ٣ِْٔ هٍٞ 

 ً  .ٖٓ هخٍ ًُي؛ ٧ٕ حُلو٤وش ٝحُٞحهغ حُلي٣ؼ٢ ٧ر٢ حُِر٤َ ٣٘ل٤خٕ ًٞٗٚ ٓئُخ

                                                           
1
 17ش أر٢ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ػٖ ؿخرَ، ٙٛل٤ل  

2
 11-17ر٢ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ػٖ ؿخرَ، ٙحٗظَ: ٛل٤لش أ 

3
 .:1، ٙ ٛل٤لش أر٢ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ػٖ ؿخرَ 
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٢ رلؼٚ: "ٝأرٞ حُِر٤َ ح١ٌُ ؿؼِٚ حرٖ كـَ ك٢ حَُٔطزش حُؼخُؼش ػْ ٤٠٣ق ٛخُق ك

ً ٤ٖٔ أكٖٔ كخ٫ً ٖٓ حُٔيُّ  ً ، ٝأكلع كي٣ؼخ ٖٓ ًؼ٤َ ٖٓ  ٝأٝػن كخ٫ً  ، ٝأطوٖ كلظخ

٤ٖٔ، رَ ٛٞ أك٠َ ٖٓٔ َطزش حُؼخ٤ٗش ٖٓ َٓحطذ حُٔيُّ ٔحَُٝحس ح٣ٌُٖ ٟٝؼٞح ك٢ حُ

٤ٖٔؿؼَ ك٢ حَُٔطزش ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُٔيُّ 
1
ٗخكغ حُل٘خ١ ح١ٌُ ه٤َ  ٓؼَ: ػزي ٍرٚ رٖ 

ك٤ٚ: ٛيٝم ك٢ كلظٚ ٢ٗء، ٝهخٍ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي: ُْ ٣ٌٖ رخُلخكع، ُْٝ ٣َٝ 

أَٓٙ، ٝهخٍ حُ٘ٔخث٢: ٤ُْ رخُو١ٞ، ٝهخٍ ٣ؼوٞد رٖ ٤ٗزش: ػوش ُْٝ ٣ٌٖ رخُٔظ٤ٖ 

ٝطٌِٔٞح ك٢ كلظٚ، ًٝؼزي هللا رٖ ػطخء حُطخثل٢، ٝؿ٤َٛٔخ".
2
 

ٖ ٌٛح حَُح١ٝ ح١ٌُ ًخٕ أرٞ حُِر٤َ أهٍٞ: ٌٛٙ ٓوخٍٗش ؿ٤يس ر٤ٖ أر٢ حُِر٤َ ٝر٤

ٖٓ ػزي ٍرٚ رٖ ٗخكغ، ٝٓغ ٌٛح كوي هزَ طي٤ُٔٚ ؿ٤َ ٝحكي ٖٓ  أكلع ٝأطوٖ كخ٫ً 

ٓ٘ٚ. كبًح هزِٚ ح٧ثٔش  أَٛ حُلي٣غ، ٝأرٞ حُِر٤َ أ٠ُٝ رخُوزٍٞ ٓ٘ٚ ٧ٗٚ أكٖٔ كخ٫ً 

ًخرٖ كـَ ٟٝٝؼٚ ك٢ حَُٔطزش ح٠ُٝ٧، كخ٠ُٝ٧ ٟٝغ أر٢ حُِر٤َ ك٤ٜخ ٧ّٗٚ 

 ٖٓ ًؼ٤َ ٖٓٔ ْٛ ك٢ حَُٔطزش ح٠ُٝ٧. كخ٫ً  أكٖٔ

ٖٓ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ ًؼ٤َ، ٝح٧ػٖٔ،  ػْ ٣ظخرغ ٛخُق هُٞٚ: "ٝٛٞ أكٖٔ كخ٫ً 

... ٝؿ٤َْٛ، ٝح٣ٌُٖ  ٝحُلٖٔ حُز١َٜ، ٝحُلٌْ رٖ ػظ٤زش، ٝػَٔٝ رٖ ى٣٘خٍ

ٟٝؼْٜ حرٖ كـَ ٝحُؼ٬ث٢ ك٢ حَُٔطزش حُؼخ٤ٗش ٍؿْ أْٜٗ ٝٛلٞح رخُظي٤ُْ، ح١ٌُ 

أرٞ حُِر٤َ، ُٖٝٔ ٍحؿغ ًظذ حَُؿخٍ ػِْ كو٤وش حُلخٍ، كوزٍٞ ُْ ٣ٞٛق رٚ 

ػ٘ؼ٘ش ٛئ٫ء ح٣ًٌٍُٖٞٔ ٝؿ٤َْٛ طوظ٢٠ هزٍٞ ػ٘ؼ٘ش أر٢ حُِر٤َ ٖٓ رخد أ٠ُٝ، 

 ً هي هزَ ػ٘ؼ٘ش أر٢ حُِر٤َ؛ ٧ٗٚ ًخٕ ٤ٔ٣َ ػ٠ِ هٞحػي أَٛ  ٌُٝح َٟٗ ِٓٔٔخ

أٝ حُلي٣غ، ٣ٝطزوٜخ ك٢ ٛل٤لٚ، ٝٛٞ ىه٤ن ك٢ ٌٛح، ُْٝ ٣ؤص ر٢٘ء ؿ٣َذ 

ٗخً".
3
  

أهٍٞ: كبًح ًخٕ كخٍ أر٢ حُِر٤َ ٌٛح كِْ ٝٛلٚ حُؼ٬ث٢ ٝحرٖ كـَ رخُظي٤ُْ، 

ٟ ٌٛح حُظو٤ِي ا٠ُ ٫ ٣وّٞ ػ٠ِ ى٤َُ ٝحٟق، أىّ  يْٛ ٖٓ ؿخء رؼيْٛ طو٤ِيحً ٝهِّ 

ط٠ؼ٤ق ح٤ُ٘ن ح٧ُزخ٢ٗ ٍكٔٚ هللا رؼٞ ح٧كخى٣غ ك٢ ٛل٤ق ِْٓٔ ٝؿخء رؼيٙ 

ق  كظخرغ حرٖ كـَ ك٢ هُٞٚ، ٟٝؼّ ط٤ٌِٔٙ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ ح٧ٍٗئ١ٝ كلظٚ هللا

ٍٝح٣خص ك٢ ٛل٤ق ِْٓٔ، ٝك٢ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، ٝاًح ًخٕ ٗؼ٤ذ ٫ ٣ؼظي روزٍٞ 

ِْٓٔ ٧ر٢ حُِر٤َ، ٍٝٝح٣ظٚ ُٚ أكخى٣ؼٚ حُظ٢ ٍٝحٛخ ػٖ ؿخرَ ر٤ٜـش حُؼ٘ؼ٘ش أٝ 

                                                           
1
 .:1، ٜٙيٍ ٗلٔٚحُٔ  

2
ػظيحٍ ٤ِحٕ ح٤ٓ٫َ ح٢ٌُٔ ػٖ ؿخرَ، حٗظَ: ػٖ ٛخُق رٖ أكٔي ٍٟخ، ٛل٤لش أر٢ حُِر ٗو٬ً  

 :747، طَؿٔش: ::7/1ك٢ ٗوي حَُؿخٍ، 

3
 ، رظَٜف ٝحهظٜخٍ.:1، ٜٙيٍ ٗلٔٚحُٔ 
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ك٢ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ ٝحُظ٢ ٍٝحٛخ ٢ٛ رـ٤َٛخ كٌٜح ٗؤٗٚ ٛٞ، أٓخ ح٧كخى٣غ حُظ٢ 

ً  -٤ٔؼٜخ طيٍٝ ك٢ ىحثَس حُٜلشر٤َ كـأرٞ حُِ ، ٤ُْٝ ًٔخ هخٍ -ٝٓؤٗخهٜ٘خ ؿ٤ٔؼخ

 ً ْ، كٌٜح ِْٓٔ ٖٓ أثٔش ك٤ٜخ ٖٓ هخٍ: إ أرخ حُِر٤َ ٓيُّ  ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ ٓظخرؼخ

حُلي٣غ هي هزِٜخ ٧ٗٚ ٤ٔ٣َ ػ٠ِ ٜٓ٘ؾ ح٧ثٔش حُـٜخرٌس حُٔلوو٤ٖ، ٤ُْٝ حُؼِٔخء 

ػ٠ِ ؿؼِٚ أرخ حُِر٤َ  ٣٘خهٖ ك٤ٜخ حرٖ كـَ حُٔوِي٣ٖ، ٝأٍٝى ح٤ُ٘ن ٛخُق أٍٓٞحً 

، ك٤غ هخٍ: "ٍؿْ إٔ حطٜخٓٚ رخُظي٤ُْ ؿ٤َ ٓوزٍٞ ػ٘ي١ ًؼ٤َحً  ٤ٖٔك٢ حُٔيُّ 

 ًُٝي ٧ٍٓٞ:

ح٧ٍٝ: أٗٚ ًخٕ ك٢ حُظخرؼ٤ٖ، ُْٝ ٣ٌٖ ٌٓٛزْٜ حُظي٤ُْ ا٫ّ ػٖ حُؼوخص، ٌُٜٝح ٗـي 

حُؼ٬ث٢ ٣ـؼَ حُظخرؼ٤ٖ ًِْٜ ك٢ حَُٔطزش حُؼخ٤ٗش، أهٜي ٖٓٔ ٣ُوزَ طي٤ُْٜٔ، ك٤غ 

إٔ  وش ُْٝ ٣ٌٖ ؿَْٟٜ ك٢ حَُٝح٣ش ا٫ػٖ ػ ٕٔٞ ا٫ٍ: كبْٜٗ ًخٗٞح ٫ ٣يُّ هخ

خ ؿ٤َ حُظخرؼ٤ٖ كؤؿَحْٟٜ ٓوظِلش". ّٓ ٣يػٞح ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ، كؤ
1
  

حُؼخ٢ٗ: أٗٚ ًخٕ ٖٓ أَٛ حُلـخُ ٤ُْٝ ٌٓٛزْٜ حُظي٤ُْ. هخٍ حُلخًْ: "أَٛ 

حُلـخُ ٝحُل٤َٖٓ َٜٝٓ ٝحُؼٞح٢ُ ٤ُْ حُظي٤ُْ ٖٓ ٌٓٛزْٜ".
2
ػ٠ِ كَٝ  ٌٛح 

 ً ً  ػزٞص حُظي٤ُْ ػ٘ٚ، ٫ٝ أظ٘ٚ ػخرظخ ، ٧ٝٗٚ ٖٓ أَٛ ٨ُىُش حُظ٢ ًًَطٜخ ٓخروخ

حُلـخُ ٝحُل٤َٖٓ، كخُظي٤ُْ ٤ُْ ٖٓ ٌٓٛزْٜ، ٫ٝ حٗظَٜٝح رٚ ًٔخ حٗظَٜ رٚ 

".أَٛ حُؼَحم ٓؼ٬ً 
3
  

 ً ك٢ ًًَ حُ٘ٞع حُلخى١ ػَ٘ ٖٓ ػِّٞ حُلي٣غ ٌٛح حُ٘ٞع  هِض: هخٍ حُلخًْ أ٠٣خ

ّ ٛٞ ٓؼَكش ح٧كخى٣غ حُٔؼ٘ؼ٘ش، ٤ُْٝ ك٤ٜخ طي٤ُْ، ٢ٛٝ ٓظِٜش ٖٓ ٌٛٙ حُؼِٞ

 خربؿٔخع أثٔش أَٛ حُ٘وَ ػ٠ِ طٍٞع ٍٝحطٜخ، ػٖ أٗٞحع حُظي٤ُْ، ٓؼخٍ ًُي ٓ

 رٖ ، كيػ٘خ ػزي هللاكيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد، ػ٘خ رلَ رٖ َٜٗ حُو٢ٗ٫ٞ

، ػٖ أر٢ ٝٛذ، أهز٢َٗ ػَٔٝ رٖ حُلخٍع، ػٖ ػزي ٍرٚ رٖ ٓؼ٤ي ح٧ٜٗخ١ٍ

ٌَُ »أٗٚ هخٍ:  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ، ػٖ ٍٍٓٞ هللا حُِر٤َ، ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا

 ِّ َّ  ىحء ىٝحء، كبًح أ٤ٛذ ىٝحء حُيحء رَة ربًٕ هللا ػ هخٍ حُلخًْ: ٌٛح « ٝؿ

كي٣غ ٍٝحطٚ ٣َٜٕٓٞ، ػْ ٓي٤ٕٗٞ ٤ٌٕٓٝٞ، ٤ُْٝ ٖٓ ٌٓحٛزْٜ حُظي٤ُْ كٔٞحء 

٧ُٞف ٓؼِٚ. ٝاٗٔخ ؿؼِظٚ ٓؼخ٫ً  ػ٘يٗخ ًًَٝح ٓٔخػْٜ أٝ ُْ ٣ًٌَٝٙ،
4
 

                                                           
1
 .7:4/:ُحى حُٔؼخى ك٢ ه٤َ ٛي١ حُؼزخى، ٝػٖ ٛخُق رٖ أكٔي، ٛل٤لش أر٢ حُِر٤َ،  ٗو٬ً  

2
 .222، ٙٓؼَكش أٗٞحع ػِّٞ حُلي٣غ ، ٝحٗظَ:ٜيٍ ٗلٔٚحُٔ 

3
 .:1، ٜٙيٍ ٗلٔٚحُٔ 

4
 33ي٣غ، ٙحُلٓؼَكش أٗٞحع ػِّٞ  
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 ٍٝ أٝ  ػْ ٣ظٌِْ ٛخُق رٖ أكٔي ػٖ ٓٔؤُش هط٤َس، ٢ٛٝ حُـَأس ػ٠ِ ط٠ؼ٤ق ٍح

كي٣غ ٍٝى ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ، ٝٛٔخ ٓٔخ أؿٔؼض ح٧ٓش ػ٠ِ ٛلظٜٔخ، ك٤غ ٗوَ 

٬ًّ حُؼ٬ٓش أكٔي ٗخًَ ٤ُئًي ٓخ ًٛذ ا٤ُٚ ٖٓ هطٍٞس حُؼزغ ر٣ٌٜٖ 

ش ػِ ّٓ  ، ك٤غ هخٍ:٠ ٛلش ٓخ ك٤ٜٔخ اؿٔخ٫ً حُٜل٤ل٤ٖ ح٣ٌُِٖ أؿٔؼض ح٧

حُؼخُغ: "٣٘ظَ ا٠ُ ػ٘ؼ٘ش أر٢ حُِر٤َ ٖٓ ك٤غ ٝؿٞىٛخ ك٢ ٛل٤ق ِْٓٔ، رَ ك٢ 

ٛل٤ق حُزوخ١ٍ، ٖٝٓ ًخٕ رٌٜٙ حُٔؼخرش، كؤكخى٣ؼٚ حُٔوَؿش ك٢ حُٜل٤ل٤ٖ أٝ 

خ ك٢ أكيٛٔخ ٫ ٣ـُٞ إٔ ٣ظطَم حُ٘ي ا٠ُ ٛلظٜخ؛ ٧ٕ ٛخكز٢ حُٜل٤ل٤ٖ اٗٔ

ً خ ٝطًَ خ ٓخ ٛقّ أهَؿ ك٢ ًظذ أَٛ  ؿ٤َٙ، ٌٝٛح أَٓ ٣ؼَكٚ أَٛ حُلٖ ٓزؼٞػخ

 ً ْ إ ًخٕ حُلي٣غ ك٢ أكي ك٤ٚ ٓيُّ  حُؼِْ، ك٬ ٣ـُٞ ٧كي إٔ ٠٣ؼق كي٣ؼخ

ش ػ٠ِ ٛلش  ّٓ حُٜل٤ل٤ٖ، ك٤ِلٌٍ ١ِزش حُؼِْ ٖٓ حُـَأس ػ٠ِ ًظخر٤ٖ أؿٔؼض ح٧

 ً  روَهٚ ٩ؿٔخػٜخ، ٝحىػخثٚ ٟؼق أكخى٣غ ك٤ٜٔخ أٓؤٍ هللا ٓخ ك٤ٜٔخ ك٤ٌٕٞ كخٓوخ

ح٬ُٔٓش ٝحُؼخك٤ش".
1
 

ػْ حٓظلخٝ ٛخُق رٖ أكٔي ك٢ ٗوَ ٬ًّ أَٛ حُؼِْ ك٢ ُِٓ٘ش حُٜل٤ل٤ٖ 

ٝأ٤ٔٛظٜٔخ ك٢ ػِْ حُلي٣غ ٫ٝ ٣ِِّ ٗوَ ًَ ٓخ ًظذ ػٖ ٟٓٞٞع هزٍٞ 

 حُٜل٤ل٤ٖ.

 ٍَ ٍٓخٙ رخُظي٤ُْ ٖٓٔ طِو٠  أكيحً  حَُحرغ: ٣وٍٞ ح٤ُ٘ن ٛخُق رٖ أكٔي: "ا٢ٗ ُْ أ

حرٖ كـَ ُْ ٣ـي أهيّ ٖٓ حُ٘ٔخث٢ ٝٛق أرخ حُِر٤َ ػ٘ٚ حُؼِْ أٝ ٖٓٔ رؼيْٛ، ٝ

ٖ".رخُظي٤ُْ، كٌِح ًًَٙ، ُٝٞ ػِْ ٖٓ حُٔخرو٤ٖ ٖٓ ٝٛلٚ رٌُي ُز٤ّ 
2
  

إً ٝٛلٚ رخُظي٤ُْ ُْ ٣ٌٖ ٖٓٔ ػخَٛٙ ٖٓ ح٧ثٔش حُٔليّػ٤ٖ، ٝاّٗٔخ ًخٕ ًُي 

ّٕ ح٧ثٔش حُٔظوي٤ٖٓ  ػ٘ٚ رِٖٓ، ٌُُٝي ٫ ٣ؼظيّ  ٓظؤهَحً  رٖٔ ٝٛلٚ رخُظي٤ُْ؛ ٧

ّٕ أكيحً ً  ْٜٓ٘ ًًَٙ ٤ل٠٤ ٝحرٖ حُٔي٢٘٣ ٝحُزوخ١ٍ ِْٝٓٔ ٝؿ٤َْٛ، ُْ ٣ؼزض أ

ْ، كظ٠ ٝإ ًخٕ أؿٔؼٞح ػ٠ِ طٞػ٤وٚ، ُْٝ ٣ًٌَ أكي ْٜٓ٘ أٗٚ ًخٕ ٣يُّ  رٔٞء، رَ

ً  ًُي حُ٘ٞع ٖٓ حُظي٤ُْ ٓلٔٞىحً   .ًٔخ ًًَص ٓخروخ

ثٔش "ٝأٓخ رخُ٘ٔزش ُٔٔخع أر٢ حُِر٤َ ٖٓ حُٜلخرش كٌؼ٤َ، ًًَٙ ؿ٤َ ٝحكي ٖٓ ح٧

هخٍ حرٖ كـَ: أرٞ حُِر٤َ أكي ح٧ثٔش، ػٖ ؿخرَ ٝحرٖ ػزخّ ٝػخث٘ش ٝػزي هللا 

رٖ ػَٔٝ ٝػ٘ٚ أ٣ٞد ٝحُٔل٤خٗخٕ ٝٓخُي ٖٝٓ ٤ٗٞهٚ ػطخء ٝػوٚ حرٖ ٓؼ٤ٖ".
1
  

                                                           
1
. ػْ ٗوَ ٬ًّ ح٤ُ٘ن أكٔي ٗخًَ، ك٢ حُزخػغ حُلؼ٤غ ٤ُئًي 27-26ٙ ،ٜيٍ ٗلٔٚحُٔ  

 ػٖ أكخى٣غ حُٜل٤ل٤ٖ. ٙ ٤ٌُٝدّ ٝؿٜش ٗطَ

 .16، ٜٙيٍ ٗلٔٚحُٔ 2 
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ّٕ أرخ  أػزض ح٤ُ٘ن ٛخُق رٖ أكٔي رؤىُش ًؼ٤َس ٫ ٣ظٔغ حُٔوخّ ًٌَُٛخ، ر٤ّٖ ك٤ٜخ أ

ًُؼَ ًًَٝ أكخى٣ ؼٚ ػْٜ٘ ك٢ حُٜلخف ٝحُٖٔ٘، كٖٔ أٍحى حُِر٤َ ٓٔغ ٖٓ ٛلخرش 

ٛـ أٝ 58)، ٝؿز٤َ رٖ ٤٠َٗ (ٛـ58)ح٫ٓظِحىس ك٤َِحؿغ رلؼٚ ك٤غ هخٍ: "ػخث٘ش 

، ٝػزي (ٛـ62)، ٝأّ ِٓٔش (ٛـ60)، ٝأرٞ أ٤ٓي حُٔخػي١ ٓخُي رٖ ٍر٤ؼش (ٛـ59

، ٝػزي هللا رٖ (ٛـ68)، ٝػزي هللا رٖ ػزخّ (ٛـ63)هللا رٖ ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ 

، ٝأرٞ (ٛـ73)ٛـ، ٝػزي هللا رٖ حُِر٤َ 70ؿخرَ رٖ ػزي هللا رؼي ، ٝ(ٛـ73) ػَٔ

ً  (ٛـ110)حُطل٤َ ػخَٓ رٖ ٝحػِش  ، ػْ هخٍ كِِ٘خهٖ ٍٝح٣ظٚ ٢ٍٟ هللا ػْٜ٘ ؿ٤ٔؼخ

ػٖ ًَ ٝحكي ٖٓ ٛئ٫ء حُٜلخرش ٍٟٞحٕ هللا ػ٤ِْٜ، َٟٝٗ آٌخٕ ًُي ٖٓ 

ػيٓٚ...".
2
  

إٔ ٗؼزش رٖ حُلـخؽ هي ػْ هخٍ ٛخُق رٖ أكٔي: "ٝهي ٣ٍٞى حُزؼٞ ٗزٜش، ٢ٛٝ 

ً  ر٤َ ٝطَى كي٣ؼٚ، ُْٝ ٣َٝ ػ٘ٚ ا٫طٌِْ ك٢ أر٢ حُِ ، ٣ٝظٔخءٍ ٝحكيحً  كي٣ؼخ

 ً ػٖ ٣َ١ن ٗؼزش ٌٛح؟ كخُزوخ١ٍ ٣ؼظزَ أرخ  حُزؼٞ: ُْ ٍٟٝ ُٚ حُزوخ١ٍ كي٣ؼخ

حُِر٤َ ٖٓ حُؼوخص، كٔخ ىحّ ٗؼزش هي طٌِْ ك٢ أر٢ حُِر٤َ، ٝطَى ٍٝح٣ظٚ ٧كخى٣ؼٚ، 

 ً ً ٫ ٣ٞ كخُزوخ١ٍ أ٠٣خ ً  ُٚ ك٢ ًظخرٚ ا٫ ٍى ٤ٗجخ رـ٤َٙ، أٝ ٓخ ػزض ػ٘يٙ أَٛ  ٓوظَٗخ

حُلي٣غ".
3
 

ٌٝٛٙ ُلظش ٓل٤يس ٖٓ ح٩ٓخّ حُزوخ١ٍ أٍحى إٔ ٣ؼزض أٗٚ ٣ؼظي رؤر٢ حُِر٤َ ٝإ أٍٝى 

 ً ُٚ، كظ٠ ٝإ ًخٕ ك٢ حُٔظخرؼخص، ٤ُوَؽ ٖٓ ه٬ف حُٔليػ٤ٖ ك٢  ٝحكيحً  كي٣ؼخ

ًٝٔخ ه٤َ: كٖٔ ٍٟٝ ُٚ حُزوخ١ٍ  أر٢ حُِر٤َ ٣َٟٝٝ ُٚ ٧ٗٚ ٫ ٣ٔظلن حُظَى،

ّٜ  (ٛـ457)كوي ؿخُ حُو٘طَس. ٝهخٍ ػزي حُؼ٣ِِ حُ٘و٘ز٢  ٚ: ك٢ كٞحثي حُو٤خٍ ٓخ ٗ

 ً ٧ٕ ٗؼزش طٌِْ ك٢ أر٢ حُِر٤َ،  ُْٝ ٣وَؽ حُزوخ١ٍ ٧ر٢ حُِر٤َ ك٢ حُٜل٤ق ٤ٗجخ

ٝهخٍ: ٍأ٣ظٚ ٣ظِٕ ُ٘لٔٚ كخٓظَؿق، "ٍٝىص كخٓظَؿغ" كظَى كي٣ؼٚ ٧ؿَ ٌٛح، 

ً ُْٝ ٣ليع ػ ، كظًَٚ حُزوخ١ٍ ٓظخرؼش ُ٘ؼزش، ؿ٤َ إٔ أرخ حُِر٤َ ٝحكيحً  ٘ٚ ا٫ كي٣ؼخ

كي٣ؼٚ ٍٜٓ٘ٞ ٛل٤ق، ٝٛٞ كخكع ٓظوٖ".
4
  

 ً ٖٓ إٔ حُزوخ١ٍ ُْ ٣وَؽ ٧ر٢  أهٍٞ: ٬ًّٝ حُ٘و٘ز٢ ٛ٘خ ٣ئ٣ي ٓخ ًًَطٚ ٓخروخ

حُزوخ١ٍ إٔ ٫ حُِر٤َ، ٫ ٍؿزش ػٖ كي٣ؼٚ، ٌُٖٝ ٧ٕ ٗؼزش طٌِْ ك٤ٚ، كؤٍحى 

                                                                                                                                         
1
 . :747، طَؿٔش: :4/34ُٔخٕ ح٤ُِٔحٕ،   

2
 ٝٓخ رؼيٛخ. 31ٛل٤لش أر٢ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ػٖ ؿخرَ، ٣ُِِٔٙي أٗظَ:   

3
 ، رظَٜف.93، ٙٗلٔٚ ٜيٍحُٔ  

4
، ٗوِٚ ك٢ ط٘ز٤ٚ 97ٛخُق رٖ أكٔي ٍٟخ، ٛل٤لش أر٢ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ػٖ ؿخرَ، ٙ ػٖ  ٗو٬ً  

 .71حُِْٔٔ، ٙ



 

 

 يجهخ انُٓض

 102 

ٓخ أؿٔؼض ػ٤ِٚ ح٧ثٔش ك٢ ػٜيٙ، ٝٓغ ٌٛح ك٬ ٣وَٜ  ٤لٚ ا٣٫ٌٕٞ ك٢ ٛل

كي٣غ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ٍطزش حُٜل٤ق رٔزذ ٬ًّ ٗؼزش ك٤ٚ، ٧ٕٝ ٗؼزش هخُق 

٬ًّ حُـٍٜٔٞ ح٣ٌُٖ ٝػوٞٙ ًٔخ هخٍ حرٖ كـَ، ٝٓزذ طَى حُزوخ١ٍ ٧كخى٣ؼٚ ٫ 

أر٢ ٣ؼ٢٘ طًَٚ، كخُزوخ١ٍ ُْ ٣وَؽ ًَ حُٜل٤ق، رَ طَى ٓ٘ٚ حٌُؼ٤َ، كلي٣غ 

 ح ٛل٤ق ٍٜٓ٘ٞ ٝٛٞ كخكع ٓظوٖ. حُِر٤َ اًً 

ػْ هخٍ ٛخُق رٖ أكٔي: "ٝح١ٌُ ٣ئًي ٓخ هخُٚ حُ٘و٘ز٢ إٔ حُزوخ١ٍ ٍٟٝ حُلي٣غ 

 ً ٤٘٤َُ رٌُي ُٔخ هخُٚ ك٤ٚ ٗؼزش.  ح١ٌُ ٍٝحٙ ٗؼزش ٖٓ ٣َ١وٚ، ٌُٝ٘ٚ أٍٝىٙ ٓؼِوخ

ٌٛح ٝ هٔض رـٔغ ٓخ ٧ر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ ك٢ ٓٔ٘ي أكٔي كِحىص ػٖ ه٤ٖٔٔ 

ٍرؼٔخثش كي٣غ، ٝك٢ ًؼ٤َ ٜٓ٘خ ط٣َٜق أر٢ حُِر٤َ ُٔٔخػٚ ػٖ ؿخرَ، ٌُٝح ٝأ

ػِٓض اهَحؽ ٌٛٙ ح٧كخى٣غ ٖٓ ٓٔ٘ي أكٔي، ٝأًًَ ٖٓ هَؿٜخ ٖٓ رخه٢ 

ح٧ثٔش، ٝٓخ ٝؿيص ٖٓ ح٧كخى٣غ ك٢ ؿ٤َ حُٔٔ٘ي ًًَطٚ، ُٝؼَ هللا ٤٣َٔ ٢ُ 

".شاهَحؽ أكخى٣غ أر٢ حُِر٤َ ٓوَؿش ٓلوو
1
  

ًَٙ ٛخُق رٖ أكٔي ػ٠ِ إٔ أرخ حُِر٤َ ٝإ ُْ ٣َٜف هِض: ٌٝٛح أًزَ ى٤َُ ً

رخُٔٔخع ك٢ ٌٛٙ حَُٝح٣خص ػ٘ي حرٖ كزخٕ، ا٫ أٗٚ َٛف ػ٘ي ؿ٤َٙ رخُٔٔخع، 

ٝٝؿيص أٗٚ َٛف رخُٔٔخع ك٢ رؼٞ ٍٝح٣ظٚ ػ٘ي حرٖ كزخٕ ٝؿ٤َٙ، ٌٝٛح أًزَ 

 ى٤َُ ػ٠ِ أٗٚ ٓٔغ ٖٓ ؿخرَ ٓخ ٍٝحٙ ر٤ٜـش حُؼ٘ؼ٘ش.

ٖٓ  ك٤وٍٞ: "ٝٝؿيص ك٤ٔخ ؿٔؼض إٔ ًؼ٤َحً  ٚ ٛخُق رٖ أكٔي ح٧َٓػْ ٣ِوّ 

 ً هي ٗخٍى  أكخى٣ؼٚ هي ٗخًٍٚ ك٤ٜخ ػٖ ؿخرَ ؿ٤َٙ ٖٓ حُظخرؼ٤ٖ، ٝحٌُؼ٤َ ٜٓ٘خ أ٠٣خ

ؿ٤َٙ ٖٓ حُٜلخرش رَ حٌُؼ٤َ ٜٓ٘خ هي رِؾ كي حُظٞحطَ ػ٠ِ حٌُٔٛذ  ك٤ٜخ ؿخرَحً 

اًح كيع رٚ ػَ٘س ٖٓ حُٜلخرش، ٌُٜٝح  حُٔوظخٍ ٖٓ حػظزخٍ حُلي٣غ ٓظٞحطَحً 

ض ك٢ ىٍحٓظ٢ ٧كخى٣ؼٚ ػ٠ِ ا٣َحى ٓخ أٌٖٓ ٖٓ حُ٘ٞحٛي ٝح٫ػظزخٍحص ٌَُ كَٛ

كي٣غ".
2
 

ٌٝٛح ى٤َُ آهَ ػ٠ِ إٔ أرخ حُِر٤َ ُْ ٣ظلَى ربهَحؽ ٓخ ٍٝحٙ ػٖ ؿخرَ، رَ  أهٍٞ:

ً ٗخًٍٚ ك٢ ٌٛٙ ح٧كخى٣غ ؿ٤َٙ ٖٓ حُظخرؼ٤ٖ ٌٛح أ٫ًٝ  : هي طخرغ ؿخرَ ؿ٤َٙ ، ٝػخ٤ٗخ

، رَ حٌُؼ٤َ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓغ ػٖ حُ٘ز٢ ٖٓ حُٜلخرش ك٢ اهَحؽ ٌٛٙ ح٧كخى٣

ٜٓ٘خ رِؾ كي حُظٞحطَ. ٌُح رؼي ٌٛٙ ح٧ىُش ك٬ ٣وزَ هٍٞ ك٢ أر٢ حُِر٤َ، ٖٓ أ١ 

ً  ًخٕ، ٝا٫ ٣ٌٕٞ ح٧َٓ ػ٘خىحً  ٔخ أؿٔؼض ػ٤ِٚ ح٧ٓش ك٤ ٖٝٓ أؿَ حُؼ٘خى، ٝط٤ٌٌ٘خ

 ٝح٧ثٔش ك٢ ٛل٤ل٢ حُزوخ١ٍ ِْٝٓٔ ٝؿ٤َٛٔخ ٖٓ ًظذ حُٜل٤ق.

                                                           
1
 .97ٛل٤لش أر٢ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ػٖ ؿخرَ، ٙ   

2
 .:9، ٜٙيٍ ٗلٔٚحُٔ 
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خُق رٖ أكٔي أْٛ ح٧ٍٓٞ ك٢ أر٢ حُِر٤َ، ٝحُظ٢ أٍٟ أٗٚ ٝكن ك٢ ٚ ٛػْ ٣ِوّ 

 ٗوخٗٚ ُٖٔ ٝٛلٚ رخُظي٤ُْ: 

 ٔسالصخ انمٕل فٙ أثٙ انؼثٛغ:

 أٗٚ ػوش ػزض ٫ ٣ٍِ٘ كي٣ؼٚ ػٖ َٓطزش حُٜل٤ق. -1

 ػ٘ي ح٧ثٔش حٌُزخٍ ح٣ٌُٖ ٝٛلٞٙ رخُظي٤ُْ. ْ، ط٫ًِ٘ أٗٚ ٓيُّ  -2

 ء َٛف ك٤ٚ رخُظلي٣غ أّ ٫.طي٤ُٔٚ ػٖ حُؼوخص، ك٤وزَ كي٣ؼٚ ٓٞح -3

ٍٝح٣ظٚ ٖٓ ٛل٤لش ٤ِٓٔخٕ ح١ٌَ٘٤ُ، إ ًخٗض هزَ ٝكخس ؿخرَ كٌخٕ رٔويٍٝٙ  -4

إٔ ٣ظؤًي ٖٓ حَُٝح٣ش رٔئحٍ ؿخرَ ػٖ ح٧كخى٣غ حُظ٢ ك٤ٜخ، ٝإ ًخٗض رؼيٙ 

كٔٔظزؼيس ٧ٕ ٍٝح٣ظٚ أٟؼخف ٓخ ػ٘ي ٤ِٓٔخٕ ٖٓ كي٣غ، ٤ُْٝ ٛ٘خى ٓخ ٣ؼزض 

 حُزَٜس، ُْٝ طٔٞ ا٠ُ ٌٓش.ٍٝح٣ظٚ ُٜخ ٧ٜٗخ ٠ٓض ا٠ُ 

ٓخ ٗٔذ ا٤ُٚ أٗٚ ٍٟٝ ٖٓ ٛل٤لش كخُٔوٜٞى رٚ ٛٞ ٓخ ًظزٚ ٖٓ كي٣غ ؿخرَ  -5

ٖٓ ٓٔخػٚ ٓ٘ٚ".
1
 

هِض: حَُحؿق ػ٘ي١ ٖٝٓ ه٬ٍ ٗو٢ِ ٧هٞحٍ أثٔش حُـَف ٝحُظؼي٣َ أٗٚ ػوش ػزض 

كخكع ٓظوٖ، ٝإٔ كي٣ؼٚ ٛل٤ق ٓظخرؼش ُؼَٔ ح٧ثٔش ًِْٔٔ ٝحرٖ كزخٕ ح٣ٌُٖ 

ؼٚ، ًًَٝٝٙ ك٢ ٛلخكْٜ، ٝحرٖ كزخٕ ٛ٘خ ٓظخرغ ٨ُثٔش ح٧ػزخص، لٞح كي٣ٛلّ 

ؽ أكخى٣ؼٚ ك٢ ٛل٤لٚ ٓظخرؼش ُـ٤َٙ، ٤ُْٝ  َّ ٌُُي ًًَٙ ك٢ ًظخرٚ حُؼوخص، ٝه

 ًٔخ ٣ِػْ حُزؼٞ. رظٞػ٤وٚ، ٫ٝ طٔخ٬ًٛ  طلَىحً 

٣وٍٞ ح٤ُ٘ن ػزي هللا حُٔؼي: "ك٤غ ا٢ٗ طظزؼض أكخى٣ؼٚ ٌٓ٘ ٓ٘ٞحص، كٞؿيطٜخ 

ْ ًٔخ ٝٛلٚ رٌُي ؼٖ أّ ُْ ٣ؼ٘ؼٖ، ٝكظ٠ ُٞ ه٤َ رؤٗٚ ٓيُّ ٓٔظو٤ٔش، ٓٞحء ػ٘

ٖٓ حُظي٤ُْ، ٝٓٔخ  ٗٚ ػ٠ِ ًُي ٓٞحٙ ـ كٜٞ ه٤َِ ؿيحً  ـ ٫ٝ أػِْ أكيحً  حُ٘ٔخث٢

ي ٤ؼؿؼَ رؼٞ أَٛ حُؼِْ ٠٣ؼلٚ رخُظي٤ُْ هٜظٚ ٓغ ح٤ُِغ رٖ ٓؼي ك٤غ هخٍ ٓ

كخٗوِزض رٜٔخ ػْ  ًظخر٤ٖ، رٖ أر٢ ٣َْٓ كيػ٘خ ح٤ُِغ هخٍ: "ؿجض أرخ حُِر٤َ كيكغ ا٢ُّ 

هِض ك٢ ٗل٢ٔ: ُٞ أ٢٘ٗ ػخٝىطٚ كٔؤُظٚ: أٓٔغ ٌٛح ًِٚ ٖٓ ؿخرَ؟ كٔؤُظٚ كوخٍ: ٓ٘ٚ 

ٓخ ٓٔؼض، ٝٓ٘ٚ ٓخ كيػض ػ٘ٚ، كوِض ُٚ: أػِْ ٢ُ ػ٠ِ ٓخ ٓٔؼض ٓ٘ٚ، كؤػِْ ٢ُ 

ػ٠ِ ٌٛح ح١ٌُ ػ٘ي١".
2
 

ً  ػْ هخٍ ح٤ُ٘ن ػزي ٖٓ ، ٓٞحء هللا حُٔؼي: "ٝحُٜل٤ق إٔ ٍٝح٣ظٚ ػٖ ؿخرَ كـش ٓطِوخ

٣َ١ن ح٤ُِغ أّ ؿ٤َٙ ٝٓٞحء َٛف رخُظلي٣غ أّ ُْ ٣َٜف، ٌٝٛٙ ح٧كخى٣غ حُظ٢ ُْ 
                                                           

1
 .:9، ٙ ٜيٍ ٗلٔٚحُٔ  

2
 .37َٗف ٖٓ٘ حُظ١ٌَٓ، ٙ  
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٣ٔٔؼٜخ ٖٓ ؿخرَ اٗٔخ أهٌٛخ ٖٓ ٛل٤لش ٤ِٓٔخٕ ح١ٌَ٘٤ُ ًٔخ هخُٚ أرٞ كخطْ، 

٤ِٓٝٔخٕ ح١ٌَ٘٤ُ ػوش. كبًح ػِٔض حُٞحٓطش ًٝخٕ ػوش حٗظل٠ طؼ٤َِ ٍٝح٣ش أر٢ حُِر٤َ 

أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ ُٝٞ رخُؼ٘ؼ٘ش أًؼَ ػٖ ؿخرَ رخ٫ٗوطخع. ٝهي حكظؾ رَٝح٣ش 

حُٔظوي٤ٖٓ ْٜٓ٘: ِْٓٔ ٝحُظ١ٌَٓ ٝحرٖ ه٣ِٔش ٝحرٖ كزخٕ. ٝٓٔخ ٣ئ٣ي ٣ٝو١ٞ ٍٝح٣ظٚ 

رخُؼ٘ؼ٘ش أٗٚ ٤ُْ ٧ر٢ حُِر٤َ ٤ٗٞم ٟؼلخء ًٔخ هخٍ حرٖ حُو٤ْ ٝٛٞ ًٔخ هخٍ. ٝطظزؼض 

...". كي٣ؼٚ ُْٝ أطٞهق ا٫ ك٢ كي٣ؼ٤ٖ أٝ ػ٬ػش هي طٌُِْ ك٤ٜخ
1
 

ٍ ح٤ُ٘ن ػزي هللا حُٔؼي: "ٝر٘خء ػ٠ِ ًُي أٍٟ إٔ ٣لٍٞ ٖٓ حُيٍؿش حُؼخُؼش ػْ ٣وٞ

٤ٖٔ حُظ٢ ٟٝؼٚ ك٤ٜخ حرٖ كـَ، ا٠ُ حَُٔطزش حُؼخ٤ٗش، ٣ٝيٍ ػ٠ِ ٖٓ َٓحطذ حُٔيُّ 

ًُي كؼَ ِْٓٔ ك٢ ٛل٤لٚ، ك٤غ حػظزَٙ ٖٓ حُٜل٤ق، ٝأهَؿٚ ك٢ ٟٓٞغ 

لٞح ٤غ ٛلّ ح٫ٓظي٫ٍ، ًٌٝح حُظ١ٌَٓ ٝحرٖ ه٣ِٔش ٝحرٖ كزخٕ ٝحُلخًْ ك

أكخى٣ؼٚ، ًٌٝح كؼَ حُيحٍهط٢٘ ك٢ ح٫ٓظيٍحًخص ػ٠ِ ِْٓٔ "ح٩ُِحٓخص" ٝكؼَ 

أرٞ ٓٔؼٞى حُيٓ٘و٢ ك٢ ؿٞحرٚ ػٖ اُِحٓخص حُيحٍهط٢٘، رَ كؼَ حُزوخ١ٍ ك٢ 

ً  ؿ٤َ حُٜل٤ق ك٤غ ؿخء رلي٣غ أر٢ حُِر٤َ ٓٔظي٫ً  رٚ ػ٠ِ ٍكغ ح٤ُي٣ٖ  رٚ ٓلظـخ

ك٢ حُيػخء".
2
 

َّ كي٣غ، كوي ًلخ٢ٗ ح٤ُ٘ن كبًح ػزض ٌٛح ك٬ كخ ألٕل: ؿش ُظظزغ أهٞحٍ ح٧ثٔش ك٢ ً

ٗش حُزلغ، ٌُٖٝ هِٚ ا٠ُ ٓخ ٫ ٣لٔي ػوزخٙ ٖٓ ط٠ؼ٤ق أكخى٣غ أر٢ ئٗؼ٤ذ ٓ

حُِر٤َ، ٌٝٛح ُِٓن ٝٓيهَ هط٤َ ا٠ُ أكخى٣غ حُٜل٤ل٤ٖ ٝهغ ك٤ٚ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ 

ٝٓ٘خ٣وٚ ٖٓ هزِٚ، ُٖٝ أًًَ طو٣َؾ ًَ كي٣غ ٧ٗٚ هي ًل٠ ٝٝك٠ ك٢ طو٣َـٚ 

خى٣ؼٚ ػ٘ي حرٖ كزخٕ، ٝه٬ٛش ح٧َٓ إٔ ٌٛٙ ح٧كخى٣غ ًِٜخ ٛل٤لش ري٤َُ ٓخ ٧ك

 ّٜ ً ك كؼِّظٜخ ػ٘ي ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ؛ أر٢ حُِر٤َ ٝر٤ّ٘ض كخُٚ كٜٞ ػوش ػزض كخكع  ِظٚ ٓخروخ

ٓظوٖ ٝأكخى٣ؼٚ ػ٘ي حرٖ كزخٕ ٛل٤لش ٝحرٖ كزخٕ ٤ٜٓذ ػ٘يٓخ ٍٝحٛخ ك٢ 

ٌض ػ٤ِٚ حُزوخ١ٍ ٛل٤لٚ ػ٠ِ أٜٗخ ٛل٤لش ٌٝٛٙ ح٧كخى٣غ ػ٠ِ ١َٗٚ ٝٓ

ك٢ حُظخ٣ٍن حٌُز٤َ ٝحٌُٛز٢ ك٢ حٌُخٗق ٝهللا أػِْ رخُٜٞحد.
3
  

ً ألٕل ً ٘ض أٗٚ ٤ُْ ٓيُّ ٝر٤ّ  : ٌٝٛح ح٬ٌُّ هي ٗوِظٚ ًًَٝطٚ ٝٗخه٘ظٚ ٓخروخ ، ٝح٧ىُش ٔخ

ًؼ٤َس ػ٠ِ ًُي ًًَٛخ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ثٔش ٓٞحء ٖٓ حُٔظوي٤ٖٓ رٌٔٞطْٜ ػ٠ِ 

ًظزْٜ أٝ ٖٓ حُٔظؤه٣َٖ، ٝحُلن ك٢  ٍٝح٣خص أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ ًًَٝٝٛخ ك٢

 ٌٛٙ حُٔٔؤُش ٝحٟق ٫ ُزْ ك٤ٚ. 

                                                           
1
 .:3، ٜٙيٍ ٗلٔٚحُٔ  

2
 .:9، ٙ ٜيٍ ٗلٔٚحُٔ  

3
 رظَٜف ٝحهظٜخٍ ٝٓخ رؼيٙ 94 -٤91ٖ ك٢ حُظي٤ُْ، ٜٙٓ٘ؾ حُٔظويٓ :حٗظَ رظٞٓغ  
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هللا حُٔؼي هخٍ ح٤ُ٘ن ػزي
1
ك٢ ٍىّٙ ػ٠ِ ٓئحٍ ػٖ طي٤ُْ أر٢ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ػٖ  

ْ ك٢ ٌٛٙ حَُٝح٣ش اًح ُْ طٌٖ ٖٓ ٣َ١ن ح٤ُِغ رٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا: "ٛ٘خى ٖٓ طٌِّ 

ف ك٤ٜخ أرٞ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ػٖ ؿ َّ خرَ: "ٛ٘خى ٖٓ طٌِْ ك٤ٜخ ٓؼي، ُْٝ ٣ُٜ

 ٖ َٓ ِؿي  ُٝ ٍٝىّٛخ، ٓغ أٜٗخ رخطلخم أَٛ حُلي٣غ طُْؼظَزَ ٖٓ أٛق ح٧ٓخ٤ٗي، ٝٓغ ًُي 

ىّ  َُ ٖٓ حُٜلش. كٔخ ح١ٌُ ؿؼَ ٌٛح حُ٘وٚ ـ  ٌٛح ح٩ٓ٘خى ح١ٌُ ٛٞ ك٢ ؿخ٣ش ٣َ

ْٕ ٣ََىَّ   ٖٓ حُٜلش؟  ٓؼـَ ٌٛح ح٩ٓ٘خى، ٝٛٞ ك٢ ؿخ٣ش ٝؿ٤َٙ ٖٓ أَٛ حُؼِْ ـ أ

ـَق رٚ أرٞ حُِر٤َ؟ َٛ ٛٞ حُظي٤ُْ انٕجّ األٔل ِٛ ُٝ : ٓخ حُٔوٜٞى رخُظي٤ُْ ٛ٘خ ك٤ٔخ 

حٌُّٔٓٞ ح١ٌُ ٣َُىُّ رٚ هزَ حَُح١ٝ أّ ٫؟ ٧ٕ حُظي٤ُْ ٣طِن ػ٠ِ أ٤ٗخء ًؼ٤َس، 

 ً   .ـ ػ٠ِ حُظي٤ُْ؛ ح١ٌُ ٛٞ آوخ١ حَُح١ٝ ك٤طِن ػ٠ِ ح٩ٍٓخٍ، ٣ٝطِن ـ أ٠٣خ

ظؼيانٕجّ انضبَٙ ُٓ ّٕ حُظي٤ُْ طلظٚ أهٔخّ  ً ىس، ٤ُْٝ ٛٞ هٔٔ: أ ، ك٬ رُيَّ إٔ حً ٝحكي خ

٢َ رٚ أرٞ حُِر٤َ؟ كٜ٘خى طي٤ُْ  ِٓ ٍُ ٣َُليَّى، ٓخ حُٔوٜٞى ٖٓ ٌٛح حُظي٤ُْ ح١ٌُ 

٢ حُظ٤ٌِٔ ٤ٗوٚ رـ٤َ ح٫ْٓ  ّٔ ح٩ٓ٘خى، ٝٛ٘خى طي٤ُْ ح٤ُ٘ٞم ـ ٝٛٞ إٔ ٣ُٔ

، حٍُٜٔ٘ٞ رٚ ـ أٝ ٤ٌُّ٘٣ٚ ر٤ٌٍ٘ش ؿ٤َ ٓؼَٝف رٜخ... ٌٌٝٛح، ٝٛ٘خى طي٤ُْ حُؼَْطق

ٌُٔٞص، ٝٛ٘خى أٗٞحٌع ٓظؼيىس، هي طَٜ ا٠ُ هٔٔش أٝ ٓظش ٝٛ٘خى طي٤ُْ حُ
2

، كٔخ 

َق رٚ أرٞ حُِر٤َ؟.  ِٛ ُٝ  حُٔوٜٞى ٖٓ ٌٛح حُظي٤ُْ ح١ٌُ 

َّ ٗوٚ ه٤َ ك٤ٚ انٕجّ انضبنش ٖ حُظي٤ُْ أّ ٫؟ ك٤ِْ ً ِٓ ـؼَِ  ٌْ ُٓ : َٛ أرٞ حُِر٤َ 

َّ أّٗٚ ٓيُّ  و ُٓ ، ٖٓ حُظي٤ُْ ؿيحً  ْ ٣ٌٕٞ ٌٓؼَحً ٖٓ حُظي٤ُْ، رَ ٛ٘خى ٖٓ ٛٞ 

 ٕ:خْٜ أرٞ حُِر٤َ، ٣ٝيٍ ػ٠ِ ٌٛح ٤ٗجٝٓ٘

ٓخ ؿخء ػٖ حُ٘ٔخث٢ ح، ا٫. أٗٚ ُْ ٣ٜلٚ أكي ٖٓ حُُلـلّخظ ر1ٌٜ
3

، ٝٛ٘خى ٬ًّ 

 ٙ رخُظي٤ُْ.ٌٛح ح٢ُ٘ء، ٝأٓخ حُزخه٢ كِْ ٣ٜل٧ٞر٢ كخطْ ٣ُلْٜ ٓ٘ٚ 

2 ً ً  . هي طظزؼ٘خ كي٣ؼٚ، كؤك٤خٗخ ِٞ ًخٕ آهَ، ك ك٢ ٍٝح٣ظٚ ػٖ ؿخرَ ٣ًٌَ ٗوٜخ

ٌؼَحً  ُٓ  ً ـ ػ٘يٓخ طظزؼ٘خ كي٣ؼٚ ُْ  ٖٓ حُظي٤ُْ ٧ٓو٢ ٌٛٙ حُٞحٓطش، ًٌُي ـ أ٠٣خ

 ً ٤ٖٔ ػ٘يٓخ طَظَظَزّغ كي٣ؼٚ هي ٣ًٌَ ـ ٣ًٌَ ٝحٓطش، ًٝؼ٤َ ٖٓ حُٔيُّ  ٗـيٙ ـ أك٤خٗخ

ْ، ُّ ١َٝ٣ ػ٘ٚ ٓزخَٗس، كٜ٘خ ٣ٌٕٞ هي ىٝحٓطش ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٌٛح حُ٘وٚ ح١ٌُ 

َلخف ٝحُٖٔ٘ ٝحُٔٔخ٤ٗي ٝأٓخ أرٞ حُِر٤َ كوي طظزؼ٘خ أك ِٜ خى٣ؼٚ ك٢ حٌُظذ، ك٢ حُ

 ً ٔظـو٤ٔخ ُٓ ص ػ٤ِ٘خ ٓ٘ٞحص ٝٗلٖ ٝحُٜٔ٘لخص، كٔخ ٝؿيٗخٙ ا٫  َّ ، ٝرلٔي هللا هي ٓ

                                                           
1
ٓٞهغ ِٓظو٠ أَٛ حُلي٣غ، ٓ٘ظيٟ حُيٍحٓخص حُلي٣ؼ٤ش،  :حٗظَ 

http://www.ahlalhdeeth.com  :73/1771/:1طخ٣ٍن.ّ 

2
 .17، ٙي٤ٖٓ ك٢ حُظي٤ُْحٗظَ ٓويٓش ح٤ُ٘ن ػزي هللا حُٔؼي ٌُظخد ٜٓ٘ؾ حُٔظو 

3
 .٤ٓ4/47َ أػ٬ّ حُ٘ز٬ء،  :حٗظَ 
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و٬ًّ  ُٓ َ  ٖٓ حُظي٤ُْ، ٖٝٓ ًخٕ  و ُٓ ٖٓ حُظي٤ُْ كخ٧َٛ ك٢  ٗظظزغ كي٣ؼٚ، كٜٞ 

 ُي. ٍٝح٣ظٚ أٜٗخ ٓلُٔٞش ػ٠ِ حُٔٔخع ٝح٫طٜخٍ ٓخ ُْ ٣يٍ ى٤َُ ػ٠ِ ه٬ف ً

ُ٘خ ٝهِ٘خ أٗٚ ىُّ انٕجّ انغاثغ ِّ ض ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ : ُٞ ط٘ـ َٔ ِِ ْ. ك٘وٍٞ: حُٞحٓطش هي ُػ

ؿخرَ رٖ ػزي هللا، ٝٛل٤لش ؿخرَ ٛل٤لش ٍٜٓ٘ٞس، ٝهي ٍٝحٛخ ًزخٍ حُظخرؼ٤ٖ ك٢ 

 ً أر٢ حُِر٤َ،  حُؼِْ ٝحُؼَٔ، ًوظخىس ٝهزِٚ حُلٖٔ حُز١َٜ ٝحُ٘ؼز٢، ٝأ٠٣خ

 ٝؿ٤َْٛ ٖٓ أَٛ حُؼِْ. 

ّٜ ًٌُي ٗوٍٞ: أ ٞح ػ٠ِ أْٜٗ هي أهٌٝح كي٣غ أرخ ٕ أرخ كخطْ حَُح١ُ ـ ٝؿ٤َٙ ـ هي ٗ

١ٌَُ ـ ْ٘ حُِر٤َ ٖٓ ٤ِٓٔخٕ رٖ ه٤ْ ح٤َُ
1

، ٤ِٓٝٔخٕ رٖ ه٤ْ ح١ٌَ٘٤ُ ػوش، كخٗظل٠ ٌٛح 

ّٕ ح٫ٗوطخع ػ٠ِ ه٤ٖٔٔ:   ـ حٗوطخع َٓىٝى.2ـ حٗوطخع ٓوزٍٞ. 1حُظؼ٤َِ ٖٓ أِٛٚ، ٧

 ، ٣ٝظٞهق ك٤ٚ؟حً ٝٓظ٠ ٣ٌٕٞ ح٫ٗوطخع َٓىٝى

َُ ك٤ٜخ،   ْ٘ظ وَطش ك٤ـُ ْٔ ُٔ ِِٔض حُٞحٓطش حُ وَطش، أٓخ اًح ُػ ْٔ ُٔ اًح ُْ طُْؼَف حُٞحٓطش حُ

 ئػَ.ُٓ  ؿ٤َكبٕ ًخٕ ٌٛح حُٞحٓطش ػـوش أٛزق ٌٛح ح٫ٗوطخع 

ّٕ حُٞحٓطش كٔؼ٬ً   ٤ْي حُط٣َٞ، ٍٝح٣ظٚ ػٖ أْٗ ٓوزُٞش ػ٠ِ ح٬١٩م، ٧ َٔ : ُك

َّْ رخُظي٤ُْ ُٓ ٛق ٝ ُٝ ٤ْي  َٔ ّٕ حُٞحٓطش ٓؼِٞٓش، أ٫ ٓؼِٞٓش، ٝإ ًخٕ ُك ، ا٫ّ أ

٢ٛٝ ػخرض حُزُ٘خ٢ٗ ًٔخ ًًَ ًُي حُللخظ
2

، ٝػخرض ٍأّ ك٢ حُللع ٝح٩طـوخٕ، اًح 

٤ْي حُط٣َٞ كوي أهطؤ. َٔ  ٖٓ طٞهق ك٢ كي٣غ ُك

: أرٞ ػز٤يس رٖ ػزي هللا رٖ ٓٔؼٞى ُْ ٣ٔٔغ ٖٓ أر٤ٚ حرٖ ٓٔؼٞى، ٝٓغ ًُي ٝٓؼ٬ً  

ّٕ حُللخ ظ هي طظزؼٞح ٍٝح٣ظٚ ػٖ أر٤ٚ كٞؿيٝٛخ كي٣ؼٚ ػٖ أر٤ٚ ٓوزٍٞ، ًُٝي ٧

وَطش ػـوش، ٌُُي آخّ أَٛ حُلي٣غ ك٢ ػِْ  ْٔ ُٔ ّٕ حُٞحٓطش حُ ٓٔظـو٤ٔش، كؼِٔٞح رٌُي أ

ٛ٘خػش حُلي٣غ ك٢ ػَٜٙ "ػ٢ِ رٖ حُٔي٢٘٣"، ٣ل٢ٌ ػ٘ٚ ط٤ٌِٔٙ ٣ؼوٞد رٖ 

ّٕ أٛلخر٘خ، ػ٢ِ رٖ حُٔي٢٘٣ ٝؿ٤َٙ أىهِٞح ٍٝح٣ش أرٞ ػز٤يس ػٖ  ،٤ٗزش ك٤وٍٞ: ا

٘يأر٤ٚ  ْٔ ُٔ ٟٖٔ حُ
3

لٜخ.، أ١ ٟٖٔ حُٔظَٜ. ًٌُي حُيحٍهط٢٘ هي ٛلّ 
1
ٝٗوَ  

ّٕ حُ٘ٔخث٢ ٣ٜلّ  لٜخ.حُلخكع حرٖ كـَ ك٢ حٌُ٘ض أ
2
 

                                                           
1
 .136ٝ 4حُـَف ٝحُظؼي٣َ، ٙ 

2
، ٝطؼ٣َق أَٛ حُظوي٣ْ رَٔحطذ حُٔٞٛٞك٤ٖ 3/94حٌُخَٓ ك٢ ٟؼلخء حَُؿخٍ،  :حٗظَ 

 حَُٔطزش حُؼخُؼش، ٝؿ٤َْٛ. ،رخُظي٤ُْ
3
، ٝٗٚ حُؼزخٍس: هخٍ ٣ؼوٞد رٖ ٤ٗزش: اٗٔخ حٓظـخُ 2/164َٗف ػَِ حُظ١ٌَٓ،  :حٗظَ 

٣يهِٞح كي٣غ أر٢ ػز٤يس ػٖ أر٤ٚ ك٢ حُٔٔ٘ي ٣ؼ٢٘ ك٢ حُلي٣غ حُٔظَٜ ُٔؼَكش أٛلخر٘خ إٔ 

 أر٢ ػز٤يس رلي٣غ أر٤ٚ ٝٛلظٜخ ٝأٗٚ ُْ ٣ؤص ك٤ٜخ رلي٣غ ٌَٓ٘. 
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ُ، ك٬ ٗي أّٗٚ هي أهطؤ،   ىَّٙ َُ كؼ٘يٓخ ٣ٔٔغ ٗوٚ ٌٛح ح٩ٓ٘خى ك٤وٍٞ ُْ ٣ٔٔغ ك٤َ

ًُّ٘خ ُْ ٗؼَكٜخ ر  ْٕ َٔض، ٝا ِِ ّٕ حُٞحٓطش هي ُػ ؤػ٤خٜٗخ، ٌٝٛح ٖٓ ح٫طٜخٍ حُٔوزٍٞ، ٧

 ٌُٖ رٔزذ حٓظـوخٓش ٌٛٙ ح٧كخى٣غ حُظ٢ هي ٍٝحٛخ أرٞ ػز٤يس ػٖ أر٤ٚ. 

ٍ أٗٚ هي ىَُْ -اًح حُٞحٓطش ِّ ٓؼِٞٓش ر٤ٖ أر٢ حُِر٤َ ٝؿخرَ، أ٫  -ػ٠ِ ٓز٤َ حُظ٘ـ

 ٢ٛٝ ٤ِٓٔخٕ رٖ ه٤ْ ح١ٌَ٘٤ُ ٝٛٞ ػـوش، كخٗظل٠ ٌٛح حُظؼ٤َِ ٖٓ أِٛٚ.

ّٕ ًزخٍ حُللخظ هي هزِٞٛخ، انٕجّ انشبيؾ ًخ٩ٓخّ ِْٓٔ رٖ حُلـخؽ ًٌُٝي : أ

ك٢  حُظ١ٌَٓ ٣وٍٞ: "كٖٔ ٛل٤ق"، ًٌُٝي حُ٘ٔخث٢ ري٤َُ أٗٚ هي أهَؿٜخ ًؼ٤َحً 

 ّٔ ٤ٚ ًزخٍ حُللخظ حُٔظـوي٤ٖٓ أٗٚ "ٛل٤ق حُ٘ٔخث٢" ًظخرٚ حُٖٔ٘، ٝحُ٘ٔخث٢ ًخٕ ٣ٔ

 ّٚ ػ٠ِ ًُي حرٖ ػي١ ك٢ ًظخرٚ حٌُخَٓ ًٔخ ٗ
3
ك٤غ هخٍ: "ًًَٙ حُ٘ٔخث٢ ك٢  

حُٜل٤لش، ٘يٓخ طٔظوَأ ًظخرٚ طـي إٔ حُـخُذ ػ٤ِٚ ح٧كخى٣غ ٛلخكٚ"، ًٌُٝي ػ

٘ٚ، ٌُُٝي ه٤َ: ٖٓ ٣ٜزَ ػ٠ِ ٓخ ٛزَ ػ٤ِٚ ٝأٗٚ اًح ًخٕ ٛ٘خى كي٣غ ٓؼٍِٞ ر٤ّ 

 ً ؽ ٖٓ كي٣ؼٚ ٤ٗجخ َّ ٤ؼش ػٖ هـظ٤زش ُْٝ ٣ُو ِٜ حُ٘ٔخث٢، ػ٘يٙ كي٣غ حرٖ ُ
4

، ٝحرٖ 

ؽ ُٚ أر ش٤ُٜؼ َّ ، كظ٠ هخٍ يحً ك٤ٚ ٟؼـق ٤ُْٝ ر٘ي٣ي ح٠ُؼـق، ٝٓغ ًُي ُْ ٣ُو

ّٕ ٛ٘خى ٍؿخ٫ً  هي  حُِٗـخ٢ٗ ػ٘يٓخ ٓؤُٚ أرٞ حُل٠َ رٖ ١خَٛ حُٔوي٢ٓ، هخٍ: "ا

ؽ ُْٜ حُزوخ١ٍ ك٢ ًظخرٚ حُٜل٤ق، هخٍ: ٣خ َّ ر٢٘  أػَٝ ػْٜ٘ حُ٘ٔخث٢، ٝهي ه

 ً ّٕ ٩ر٢ ػزي حَُكٖٔ حُ٘ٔخث٢ ١َٗخ ٖٓ ١َٗ حُزوخ١ٍ أٗيّ  ا
5

ٗي إٔ ٌٛح  ، ٫ٝ

حٌُٛز٢ ك٢ ًظخرٚ ح٤ُِٔحٕ، ٣ٝٔظلخى ٌٛح ٖٓ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔزخُـش. ًٌُٝي حُلخكع 

 حرٖ كـَ.٬ًّ  ٤ٗت ّٖٓ ٫رٖ ط٤ٔ٤ش، ُِٝؼ٬ث٢، ٬ًٝ

ك٤ٔخ  -حٍهط٢٘ ُْ ٣٘ظوي ػ٠ِ ح٩ٓخّ ًٌُِْٓٔٝي حرٖ كزخٕ ٝحرٖ ه٣ِٔش ًٌُٝي حُي 

٤ٖ حُللخظ ٖ ؿخرَ، ك٢ٜ ٛل٤لش، ٝٗزٚ حطلخم رٖٓ ٍٝح٣ش أر٢ حُِر٤َ ػ -ٗؼِْ

 ػ٠ِ هزُٜٞخ.

أٗ٘خ ٗطِذ ٖٓ ٣يػ٢ طي٤ُٔٚ رؤٕ ٣ؤط٢ رؤكخى٣غ ٌَٓ٘س ٧ر٢  :انٕجّ انـبصؽ

ٌْ٘ ٓ٘ٞحص  -ًٔخ ًًَصُ  -، ُٖٝ ٣ـي، ٝٗلٖ هي طظزؼ٘خ كي٣ؼٚحُِر٤َ ػٖ ؿخرَ ـ ُٓ

                                                                                                                                         
1
 .79ٝ :7ٝ 77، رَهْ: :2/27حُٖٔ٘،  

2
 .1/398حٌُ٘ض ػ٠ِ ًظخد حرٖ ح٬ُٜف،  

3
 .2/214ظ، طًٌَس حُللخٝحٌُٛز٢،  ٚ، ٝٓؼ1/342ِحٌُخَٓ ك٢ ٟؼلخء حَُؿخٍ،  

4
 .105، ٙ(ػزي حُلظخف أرٞ ؿيس :طلو٤ن) ١َٝٗ ح٧ثٔش حُٔظش :حٗظَ 

5
 .277، ٜٙيٍ ٗلٔٚحُٔ 
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ٖ أٝ ػ٬ػش، ٝؿيٗخ ك٤ٜخ خ٣ش ٖٓ ح٫ٓظوخٓش، ا٫ ك٢ كي٣ؼ٤كٞؿيٗخٛخ ٓٔظو٤ٔش ٝك٢ ؿ

ً ٗٞػ  لٜخ.ٖٓ حٌُ٘خٍس، ٝٓغ إٔ ٛ٘خى ٖٓ هزِٜخ ٝٛلّ  خ

ن حَٓأطٚ ٢ٛٝ كخثٞ، كل٢ ٍٝح٣ش أر٢ حُِر٤َ حرٖ ػَٔ، ػ٘يٓخ ١ِّ  كي٣ؼٚ ػٖ

أٜٗخ ُْ طلٔذ ػ٤ِٚ ١ِوش، ٝك٢ ٍٝح٣ش ؿ٤َٙ ًٔخ ػـ٘ي حُزوخ١ٍ ك٢ ٍٝح٣ش أْٗ رٖ 

زض ػ٤ِٚ ١ِوش، ٌٝٛح ح١ٌُ ًٛذ ا٤ُٚ ؿٍٜٔٞ أَٛ حُؼِْ، ًًَٝ  ِٔ ٣َ٤ٖٓ أٜٗخ ُك

ى رٌٜح ح٢ُ٘ء ػٖ حرٖ ػَٔ، ًٌُٝي حرٖ ػزي َّ حُزَ، ٓغ إٔ ٛ٘خى  أرٞ ىحٝى أٗٚ طل

ٖٓ طخرؼٚ، ٌُٖ حُٜٞحد ٍٝح٣ش حُـٔخػش، ٝأٜٗخ ُكٔزض ١ِوش، رو٬ف ٍٝح٣ش أر٢ 

ػظٔي ٖٓ ًزخٍ حػظٔي ػ٠ِ ٌٛٙ حَُٝح٣ش ٖٓ ححُِر٤َ رؤٜٗخ ُْ طْلـٔذ، ٝٓغ ًُي 

ح ٖٓ أَٛ حُؼِْ، اًً  خأَٛ حُؼِْ ٓؼَ ح٩ٓخّ حرٖ ط٤ٔ٤ش ٝح٩ٓخّ حرٖ حُوـ٤ّْ ٝؿ٤َٛٔ

ح٫ٓظوخٓش، ٝحُٔزذ ك٢ ط٠ؼ٤ق ٌٛح حُ٘وٚ ٝؿ٤َٙ  كخُـخُذ ػ٠ِ أكخى٣ؼٚ

ّلشَ حُٜٔ٘ؾ، ٝهللا أػِْ. ِٛ َُٝح٣ش أر٢ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ػٖ ؿخرَ ٛٞ ػيّ 
 1
 

ًًَ  -٤ٖٔح١ٌُ ًًَ أرخ حُِر٤َ ٓغ حُٔيُّ  -"ٝحُ٘ٔخث٢  ٣ٝوٍٞ ح٤ُ٘ن ٗخَٛ رٖ كٔي:

 ً ٘ش، ُْٝ رخُؼ٘ؼ ٓـٔٞػش ًز٤َس ٖٓ أكخى٣ؼٚ ك٢ ًظخرٚ حُٖٔ٘ ٜٓ٘خ: هٔٔش ٝٓظٕٞ كي٣ؼخ

ً ٣ؼِّ  " َ ٤ٗجخ ٜٓ٘خ رخُظي٤ُْ أٝ رؼيّ حُٔٔخع
2

 . 

 ً ، كٌٜح ٣يٍ ػ٠ِ إٔ ٝٛلٚ ٝٛٞ ٣ًٌَ ح٧كخى٣غ ٝحُؼَِ ٝح٫هظ٬كخص ك٢ ٓ٘٘ٚ ىحثٔخ

رخُظي٤ُْ ٫ ٣َحى ٓ٘ٚ ٍى ػ٘ؼ٘ظٚ. ٝرؼي حُٔزَ ٝحُظظزغ ٝح٫ٓظوَحء ٌٛٙ ٣َٝٓخص أر٢ 

ْ حُوخٙ" رلي٣غ ٝحكي ْ "حُظي٤ُحُِر٤َ ك٢ ًظذ حُٔ٘ش، ك٤ِؤص ٖٓ هخٍ رؤٗٚ ٓيُّ 

ٔٚ ػٖ هخٍ ػ٘ٚ أكي ح٧ثٔش حُٔظوي٤ٖٓ رؤٗٚ ٓيُْ، أٝ حط٠ق ػ٘ي ح٫ػظزخٍ أٗٚ ىُّ 

ٟؼ٤ق كٌٜح ح٧ػٖٔ ٤ْ٘ٛٝ ٝحرٖ ؿ٣َؾ ٝحُؼ١ٍٞ ٝٗلْٞٛ، ٣ٌٖٔ رُٜٔٞش ح٩ط٤خٕ 

ٔش َٛكٞح ْٛ رظي٤ُٜٔخ، ًًَٝ ٗخَٛ رٖ كٔي أٓؼِش ًؼ٤َس ك٢ رؤكخى٣غ ُْٜ ٓيُّ 

ْ، كبٗٚ ك٤غ ٣وٍٞ: اٗ٘خ ُٞ ِٓٔ٘خ رؼي ٌٛح ًِٚ رؤٗٚ ٓيُّ حُلَٜ حَُحرغ ٖٓ ًظخرٚ، 

 ٌَ ٖ ػٖ ؿخرَ، ٝح٧َٛ ك٢ ٍٝح٣ظٚ ػ٘ٚ ح٫طٜخٍ كظ٠ ٣ظز٤ٖ ح٫ٗوطخع ًٔخ ر٤ّ  ؿيحً  ٌٓؼ

ًُي رؼٞ ح٧ثٔش ك٢ ٍٝح٣خص حُٔي٤ُٖٔ اًح ٍٝٝح ػٖٔ أًؼَٝح ػ٘ٚ.
3
  

هخٍ ح٢ُِٔٔ ك٢ آهَ حُٔئح٫ص:
4
ٌَ "هخٍ ح٤ُ٘ن أرٞ حُلٖٔ: هَأص رو٢ أر٢ ر 

حُليحى ػٖ أر٢ ػزي حَُكٖٔ حُ٘ٔخث٢، هخٍ: ًًَ حُٔي٤ُٖٔ:..." ًًَٝ ْٜٓ٘ أر٢ 
                                                           

1
ٓٞهغ ِٓظو٠ أَٛ حُلي٣غ، ٓ٘ظيٟ حُيٍحٓخص  :حٗظَ 

 ّ.73/1771/:1طخ٣ٍن:  http://www.ahlalhdeeth.comحُلي٣ؼ٤ش.

2
 ص أر٢ حُِر٤َ،٣َٝخٟٞحر٢ طٜل٤ق ِْٓٔ ُٜٔٝٓ٘ؾ حُٔظوي٤ٖٓ ك٢ حُظي٤ُْ،  ػٖ ٗو٬ً  

ٙ221. 

3
 رظِو٤ٚ ٝحهظٜخٍ.  94-92ٜٓ٘ؾ حُٔظوي٤ٖٓ ك٢ حُظي٤ُْ، ٙ 

4
 .478، كي٣غ: 1/366ٓئح٫ص ح٢ُِٔٔ ُِيحٍهط٢٘،  :حٗظَ 
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... ٧ٕٝ ػخٓش ٛئ٫ء ٓٞٛٞكٕٞ رظي٤ُْ ح٩ٓ٘خى، كخُظخَٛ إٔ  حُِر٤َ ح٢ٌُٔ

ْ طي٤ُْ حُ٘ٔخث٢ "إ ٛلض ٌٛٙ حُٞؿخىس" ٣َٟ إٔ أرخ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ٣يُّ 

حُط٣َٞ أٓٞأ أكٞحٍ طي٤ُٔٚ ك٢ ٌٛح حُ٘ٚ: كل٤ٔي  ح٩ٓ٘خى، ٌُ٘٘خ ٫ َٟٗ طل٬٤ًٜ 

 ً ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ أْٗ، "إ ًخٕ ٢ٗء ُْ ٣ٔٔؼٚ ٖٓ أْٗ"، ٧ٕٝ ٬ًّ  أٗٚ ٣ٔو٢ ػخرظخ

ٗؼزش ك٤ٚ ٣يٍ ػ٠ِ إٔ ػخٓش كي٣ؼٚ ػٖ أْٗ ٓٔؼٜخ ٖٓ ػخرض أٝ ػزظٚ ك٤ٜخ ػخرض 

"ًٔخ ك٢ طَؿٔظٚ ٖٓ حٌُخَٓ"، ٝٓل٤خٕ رٖ ػ٤٤٘ش، ٍرٔخ أٓو٢ ػزي حَُُحم ػٖ 

ًٔخ ك٢ ًظخد حُٔيهَ ا٠ُ ًظخد ح٤ًِ٩َ ُِلخًْ، ٓؼَٔ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ح١َُِٛ،
1
  ٫ٝ

٠٣َ، ػزي حَُُحم ؿ٤ي حُللع ُلي٣غ ٓؼَٔ، ٝٓؼَٔ ٖٓ أػزض أٛلخد 

رُِٔ٘ش  ح١َُِٛ، كزؤ١ ُِٓ٘ش ٖٓ أَٛ طي٤ُْ ح٩ٓ٘خى ٠٣ؼٚ ح٩ٓخّ حُ٘ٔخث٢؟ أ

 حُلٖٔ ٝأر٢ آلخم حُٔز٤ؼ٢، أّ رُِٔ٘ش ك٤ٔي حُط٣َٞ ٝحرٖ ػ٤٤٘ش؟ 

٣ظٞهق ك٢ ٍٝح٣ش أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ كظ٠ ٣ظز٤ٖ ُٚ حُٔٔخع:  حُظخَٛ إٔ حُ٘ٔخث٢

: " كبٗٚ هي هخٍ ك٢ حُٖٔ٘ حٌُزَٟ: ٍَ : َكيَّػ٢َِ٘ أَرُٞ ىَحٝىَ، هَخ ٍَ ٢ٍِِّ، هَخ ُٖ َػ ٝ ْر َُ ْٔ أٗزخ َػ

ُؽ، أٗز َُ َّٔخَػشَ ٣َْو ُؽ، حُ َُ َّٔخَػشَ ٣َْو : حُ ٍُ ُْٗؼزَشَ ٣َوُٞ ْؼُض  ِٔ ْٖ َؿخرِ  ؤٗخَٓ ، َػ َِ ر٤َْ ُِّ ، أَرُٞ حُ ٍَ
: ٍَ ِ " هَخ ٍُ حّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٠َِّ َٛ  َّ ْٞ ّقِ حُؼَّخ٢ِٗ ٣َ َّٜ ُْ٘ض ك٢ِ حُ َػ٠َِ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ًُِّْٝٓ

 ٍُ ِٖ طَْي ِْ ْر ِِ ْٔ ُٓ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ  ُٚ ُٔ ْٓ : ح َِ ر٤َْ ُِّ : أَرُٞ حُ ِٖ َٔ ْك ََّ ٍَ أَرُٞ َػْزِي حُ ٢ِّ"، هَخ ِٗ خ ـَ ، حَُّ٘ َّ
ُْٗؼزَشُ ٣ُٔ  َٕ خ ًَ   ٢ ٌِّ أ١ِْ كِ َٓ ََّ ُٖ ٢ُء حُ ُْ٘ٚ، ٣َْل٠َ٤ ْر ٟ َػ َٝ ٍَ ُُْللَّخِظ،  َٖ ح ِٓ  َِ ر٤َْ ُِّ أَرُٞ حُ َٝ  ، ِٚ ٤

ْؼُض َؿخرَِحً  ِٔ َٓ  : ٍَ ، كَبًَِح هَخ ٍْ ُٖ أََٗ ُُِي ْر خ َٓ َٝ ُد،  أ٣َُّٞ َٝ  ، ُّ١ ٍِ خ َٜ ْٗ ِل٤ٌق، َِٓؼ٤ٍي ح٧َ َٛ  َٞ ُٜ ، كَ

 َٕ ُْٓل٤َخ ْٖ أَر٢ِ  ِٓ  ٍَ َٞ أََكذُّ ا٤ََُِْ٘خ ك٢ِ َؿخرِ ُٛ َٝ  ، ُْ َٕ ٣ُيَُِّ خ ًَ َٝ :ُٚ ُٔ ْٓ ٌََٛح ح  َٕ ُْٓل٤َخ أَرُٞ  َٝ  ،

ُٖ َٗخكِغٍ. َِْلشُ ْر ١َ
 2

 

هخٍ ح٤ُ٘ن ػزي حُؼ٣ِِ حُط٣َل٢
3
ً ػٖ ًُي كوخٍ: أرٞ حُِر٤َ ٤ُْ ٓئُ  ، ٖٝٓ خ

حطٜٔٚ رخُظي٤ُْ ٍٝى هزَٙ، ك٤ِؤص روزَ ٝحكي ػزض طي٤ُٔٚ ك٤ٚ، رٞؿٚ ٓؼظزَ، ٫ٝ 

س ك٢ كي٣ؼٚ، ٛ٘خ ٣َى كي٣ؼٚ ُٔـَى حُؼ٘ؼ٘ش، رَ إ ًخٕ ػٔض ٓوخُلش أٝ ٌٗخٍ

 ٣ظٞهق ك٢ كي٣ؼٚ كو٢.أ.ٛـ 

: ٝهَؽ هزَ كظَس ه٤َٜس ًظخد ٤ُِ٘ن حُلٜي ك٢ ٜٓ٘ؾ حُٔظوي٤ٖٓ ك٢ حُظي٤ُْ، هِض

 ػ٠ِ ٖٓ حطٜٔٚ رخُظي٤ُْ روٞس ٝٛخ آٌٗح أًًَ ٓٞؿِ ح٧ىُش: ٍىّ 

                                                           
1
 . 223، 19ٙح٤ًِ٩َ، حُ٘ٚ  

2
 .2112حُٖٔ٘ حٌُزَٟ، ٍهْ:  :حٗظَ 

3
ٓٞهغ ِٓظو٠ أَٛ حُلي٣غ، ٓ٘ظيٟ حُيٍحٓخص حُلي٣ؼ٤ش،  :حٗظَ 

http://www.ahlalhdeeth.com  :25/3/2002طخ٣ٍن . 
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رٖ حُلـخؽ ٝٓغ طؼ٘ظٚ ك٢ حُظي٤ُْ ١ٝؼ٘ٚ رٚ ُْ ٣ًٌَ ػ٘ٚ  شٍٟٝ ػ٘ٚ ٗؼز -1

 طي٤ُْ.

 ِْٔ ٧ر٢ حُِر٤َ ؿِٔش ٖٓ ٍٝح٣ظٚ.أهَحؽ ٓ -2

حُيحٍهط٢٘ حٓظيٍى ػ٠ِ حُٜل٤ل٤ٖ أكخى٣غ ُْ ٣َ٘ ُٝٞ ا٠ُ كي٣غ ٝحكي ٖٓ  -3

 أكخى٣ؼٚ.

ق أكخى٣ؼٚ حُٔؼ٘ؼ٘ش حُظ١ٌَٓ ٝحرٖ كزخٕ ٝحرٖ ه٣ِٔش ٝأرٞ ىحٝى ٝحرٖ ٛلّ  -4

 حُـخٍٝى ٝؿ٤َْٛ.

َٓٞٙ طَؿْ ُٚ حُزوخ١ٍ ٝأرٞ كخطْ ٝحُؼو٢ِ٤ ٝحرٖ ػي١ ٝحرٖ كزخٕ ُْٝ ٣ -5

 رخُظي٤ُْ.

6-  ً ً ٝٓخ ػِّ  أهَؽ حُ٘ٔخث٢ ُٚ أًؼَ ٖٓ ٓظ٤ٖ كي٣ؼخ ٜٓ٘خ، ٓغ أٗٚ ٝٛلٚ  َ ٤ٗجخ

 ٙ ُؼ٘ؼ٘ظٚ رَ ٣ظٞهق ػ٘ي حٌُ٘خٍس كو٢.رخُظي٤ُْ ٓٔخ ٣يٍ ػ٠ِ أّٗٚ ٫ ٣ؼ٢٘ ٍىّ 

 ْ ًٔخ ك٢ ٓؼَكش حُؼِّٞ.َٛف حُلخًْ َٛحكش ػ٠ِ أٗٚ ٤ُْ رٔيُّ  -7

 ُظي٤ُْ. اٗٚ ٖٓ أَٛ حُلـخُ ْٝٛ ٫ ٣ؼَكٕٞ ح -8

ً رخُٔزَ ُْ ٣ؼزض أٗٚ ىُّ  -9  ٝحكيحً. ْ ُٝٞ كي٣ؼخ

 انًجذش انغاثغ: عٔاٚخ انًضنؾ ػُض اثٍ دجبٌ

 :. عأ٘ اثٍ دجبٌ فٙ انزضنٛؾ ٔشغٔط1ّ

ٕٔٞ ح٣ٌُٖ ْٛ "ٝأٓخ حُٔيُّ  ٣وٍٞ حرٖ كزخٕ ػخٍٟخً ٍأ٣ٚ ك٢ هزٍٞ ٍٝح٣ش حُٔي٤ُٖٔ:

حُٔٔخع ك٤ٔخ ٍٝٝح ٓؼَ: حُؼ١ٍٞ ٘ٞح ٓخ ر٤ّ  ٍٝ، كبّٗخ ٫ ٗلظّؾ رؤهزخٍْٛ ا٫ػوخص ٝػي

ش حُٔظو٤ٖ٘ ٝأَٛ حٍُٞع ك٢ حُي٣ٖ ٧ّٗخ  ّٔ ٝح٧ػٖٔ ٝأر٢ آلخم ٝأَٟحرْٜ ٖٓ ح٧ث

ٖ حُٔىىٔخع ك٤ىىٚ ٝإ ًىىخٕ ػوىىش ُِٓ٘ىىخ هزىىٍٞ حُٔوىىخ٤١غ ْ ُىىْ ٣زىى٤ّ ٓظىى٠ هزِ٘ىىخ هزىىَ ٓىىيُّ 

ْ ٌٛح حُوزَ ػىٖ ٟىؼ٤ق ٣ٜى٢ ْ ىُّ ٝحَُٔح٤َٓ ًِٜخ ٧ّٗٚ ٫ ٣ُيٍٟ ُؼَ ٌٛح حُٔيُّ 

َُ ر ػىٖ ػوىش  ْ ه٢ّ ا٫ْ ٣ؼِْ أّٗٚ ٓخ ىُّ ًٌَٙ اًح ُػَف حُِْٜ ا٫ّ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔيُّ حُوز

ٓل٤خٕ رٖ  ٖ حُٔٔخع ٌٝٛح ٤ُْ ك٢ حُي٤ٗخ ا٫كبًح ًخٕ ًٌُي هزِض ٍٝح٣ظٚ ٝإ ُْ ٣ز٤ّ 

ُٔىل٤خٕ رىٖ ْ ا٫ ػٖ ػوش ٓظوٖ ٫ٝ ٣ٌخى ٣ٞؿي ْ ٫ٝ ٣يُّ ػ٤٤٘ش ٝكيٙ كبّٗٚ ًخٕ ٣يُّ 

حُلٌْ كى٢ ٖ ٓٔخػٚ ػٖ ػوش ٗلٔٚ ٝحُوزَ رؼ٤٘ٚ هي ر٤ّ ٝؿي  ْ ك٤ٚ ا٫ػ٤٤٘ش هزَ ىُّ 

ٖ حُٔٔخع ك٤ٜخ ـ ًىخُلٌْ كى٢ ٍٝح٣ىش حرىٖ ػزىخّ ـ ٝإ ُْ ٣ز٤ّ هزٍٞ ٍٝح٣ظٚ ٌُٜٙ حُؼِش

...". ٓخ ُْ ٣ٔٔغ ٓ٘ٚ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓاًح ٍٟٝ ػٖ حُ٘ز٢ 
1
  

                                                           
1
 .291-2/292، حرٖ كزخٕ ٛل٤ق 
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حرٖ كزخٕ ٣ز٤ّٖ ٜٓ٘ـٚ ك٢ هزٍٞ ٍٝح٣خص ٝأهزخٍ حُٔي٤ُٖٔ ك٢ ٛىل٤لٚ، كوىي ًًىَ 

ّٔ ١َٝخً ُوزٍٞ ٍٝح٣ش حُٔيُّ ٗ  ٜخ:ْ أٛ

 ْ ػوشً ػي٫ً ٓؤٓٞٗخً ك٢ ى٣٘ٚ ٣ؼظٔي ػ٤ِٚ ك٢ حُظلَٔ ٝح٧ىحء.ح٧ٍٝ: إٔ ٣ٌٕٞ حُٔيُّ 

ٖ حُٔىٔخع كى٢ ٛىل٤لٚ أّ ْ ػ٘ٚ، ٓٞحء رى٤ّ ػخ٤ٗخً: إٔ ٣ز٤ّٖ حُٔيُْ حُٔٔخع ٖٓٔ ىُّ 

 ك٢ ؿ٤َٙ ٖٓ ًظذ حُلي٣غ.

ظ١َ ك٤ٚ حُؼوش ٝحُؼيحُىش ٝحُٔىٔخع ْ، كٜٞ ٣ٌ٘ٛٙ ح١َُٝ٘ ٜٓٔش ك٢ هزٍٞ ٍٝح٣ش حُٔيُّ 

ّٕ حرٖ كزخٕ ٫ ٣وزَ ٍٝح٣ش حُٔيُّ  ْ ؿ٤َ حُؼيٍ كظ٠ ٣وزَ كي٣ؼٚ ك٢ ٛل٤لٚ، ٝرٌٜح كب

ٝؿ٤َ حُؼوش، ًٌُٝي ٫ ٣وزَ ٍٝح٣ش حُٔيُْ حُؼوش حُؼيٍ اًح ُْ ٣ز٤ّٖ حُٔٔخع ك٢ ٍٝح٣ظٚ، 

 .  شْ َٓىٝىس ػ٘يٙ ا٫ اًح ٝحكوض ١َٝٗٚ حُؼ٬ػكَٝح٣ش حُٔيُّ 

ٔىىٞح أٓؼىىخٍ: أٓؼِىىش ػِىى٠ حُؼوىىخص حُؼىىيٍٝ حُىى٣ٌٖ ٣وزىىَ ٍٝح٣ىىظْٜ إ ىُّ ٝهىىي ٟىىَد 

حُؼ١ٍٞ ٝح٧ػٖٔ ٝأر٢ آلخم ٖٓ أثٔش حُلىي٣غ حُٔظو٘ى٤ٖ، ٣ؼ٘ى٢ ح٠ُىخرط٤ٖ، ػىْ 

 لْٜ رؤْٜٗ أَٛ حٍُٞع ك٢ حُي٣ٖ.ٝٛ

ْ َ حرٖ كزخٕ حٗظَح١ٚ ُٜخ روُٞٚ: "٧ّٗخ ٓظ٠ هزِ٘خ هزَ ٓىيُّ ٝرؼي ٌٛٙ ح١َُٝ٘ ٣ؼِّ 

ٚ ٝإ ًىخٕ ػوىش؛ ُِٓ٘ىخ هزىٍٞ حُٔوىخ٤١غ ٝحَُٔحٓى٤َ ًِِّٜىخ ٧ّٗىٚ ٫ ُْ ٣ز٤ّٖ حُٔٔخع ك٤

ْ ٛىىٌح حُوزىىَ ػىىٖ ٟىىؼ٤ق ٣ٜىى٢ حُوزىىَ رىىًٌَٙ اًح ْ ىُّىى٣ىىيٍٟ ُؼىىَ ٛىىٌح حُٔىىيُّ 

ػَف".
1
 

ْٕ ًىخٕ ٛىٌح ْ ح١ٌُ ُىْ ٣زى٤ّٖ ٓىٔخػٚ ٓٔىٖ ىُّىأ١ أّٗٚ ُٞ هزَ هزَ حُٔيُّ  ْ ػ٘ىٚ، ٝا

ّٕ ػيّ ر٤خٕ حُٔىيُّ ْ ػوش، كبّٗٚ ٣ِِٓٚ هزٍٞ ؿ٤ٔغ حَُٔح٤َٓ ٝحُٔ٘وحُٔيُّ  ْ طؼخص ٧

 ُِٔٔخع ٣ؼ٢٘ إٔ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُٔيَُّْ ػ٘ٚ ٓوطخً ًٔخ ك٢ حَُٔح٤َٓ ٝحُٔ٘وطؼخص. 

ىٖ ٌُٜٝح ك١َ٘ حرٖ كزخٕ ك٤ٖٔ ٣وزَ هزَٙ إٔ ٣ٌٕٞ ػوش ػي٫ً  ّٔ ، ػْ ٣ًٌَ ٓىٔخػٚ ٓ

ػىٖ  ْ ا١ٝ٫ٚ ٛىٌٙ حُىَح١ٝ حُى١ٌ ٫ ٣ىيُّ ْ ػ٘ٚ، ػْ حٓظؼ٠٘ حرٖ كزخٕ ٓىٖ ٗىَىُّ 

 ٓل٤خٕ رٖ ػ٤٤٘ش ٝكيٙ. ح ٤ُْ ك٢ حُي٤ٗخ ا٫وش ٓؤٕٓٞ ٌٝٛػ

ػْ ٤٘٣َ حرٖ كزخٕ ًٌُي ا٠ُ ٟٓٞٞع ٜٓىْ أ٫ ٝٛىٞ كٌىْ هزىٍٞ ٍٝح٣ىش حُٜىلخر٢ 

ٍٝأ٣ىىٚ ك٤ىىٚ ك٤ىىغ أٗىىخٍ اُىى٠ ؿ٬ُىىش هىىيٍ حُٜىىلخرش ٝطوىىي٣َْٛ رىىؤّْٜٗ ػىىيٍٝ ػوىىخص، 

" رىؤّْٜٗ أ٫ ٤ُزِؾ حُ٘خٛي ٓىٌْ٘ حُـخثىذ: "٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓٓٔظي٫ً رلي٣غ حُ٘ز٢ 

ٛى٠ِّ هللا ػ٤ِىٚ ٢ٍٟ هللا ػْٜ٘ رٔـِْٜٔ ٣ؼظٔي ػ٤ِْٜ ٝػ٠ِ ٍٝح٣خطْٜ ػىٖ حُ٘زى٢ 

كظ٠ ٝإ ُْ ٣ٔٔؼٞح ٓ٘ٚ ٓ٘خكٜش، رَ ٓٔؼٞح ٖٓ رؼ٠ىْٜ حُىزؼٞ ٗوى٬ً ػ٘ىٚ  ِّْٝٓ

 . ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ

                                                           
1
 .2/292، حرٖ كزخٕ ٛل٤ق 
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 :انجًٕٓع فٙ انزضنٛؾ ٔأدكبيّ ٔيمبعَزّ ثغأ٘ اثٍ دجبٌ عأ٘.  2

س أهٔخّ: ح٧ٍٝ: طي٤ُْ ح٩ٓ٘خى: ٝٛٞ ٛ٘ىخ ػِى٠ ٝهي هْٔ حُٔليػٕٞ حُظي٤ُْ ا٠ُ ػيّ 

أٍرؼش أَٟد: طي٤ُْ ح٩ٓوخ١: ٝٛىٞ إٔ ٣ُٔىو٢ حُىَح١ٝ حٓىْ ٗى٤وٚ ٣َٝطوى٢ اُى٠ 

ٗىى٤ن ٗىى٤وٚ أٝ ٓىىٖ كٞهىىٚ ٓٔىىٖ ٛىىٞ ٓؼخٛىىَ ُىىٌُي حُىىَح١ٝ ك٤ٔىى٘ي ًُىىي ا٤ُىىٚ رِلىىع 

٣وظ٠ىى٢ حطٜىىخ٫ً ُىىج٬ ٣ٌىىٕٞ ًىىٌرخً. ٝطىىي٤ُْ حُظٔىى٣ٞش.
1
ٝطىىي٤ُْ حُوطىىغ ٝطىىي٤ُْ  

حُؼطق،
2
٢: طي٤ُْ ح٤ُ٘ٞم.حُؼخٗ 

3
 

ّٕ حرٖ كزخٕ ُْ ٣َ٘ ك٢ ٓويٓظٚ ا٠ُ ٌٛٙ حُظلخٛى٤َ كى٢ أٗىٞحع حُظىي٤ُْ ٝكٌىْ ًىَ  ا

ٗٞع؛ رَ ح١ٌُ أٗخٍ ا٤ُٚ حرٖ كزخٕ ٛٞ طي٤ُْ ح٩ٓوخ١، ٝٛىٞ ٓظلىن ٓىغ ؿ٤ىَٙ كى٢ 

 ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظي٤ُْ.

 َّ ْ ٝٗى١َٝٚ حُظى٢ ٍٙ حُـٍٜٔٞ ك٢ هزٍٞ ٍٝح٣ىش حُٔىيُّ كخرٖ كزخٕ ُْ ٣وَؽ ػٔخ ه

َّ ًًَٛىى ً خ كىى٢ ٓويٓىىش ٛىىل٤لٚ كٜىى٢ حُظىى٢ ه خ١ٍ حُزوىى ٍٛىىخ أٛىىَ حُلىىي٣غ هٜٞٛىىخ

ّٕ ٍٝح٣ىظْٜ كى٢ ًظىزْٜ ر٤ّ  ِْٝٓٔ ٝإ ُْ ٣َٜكٞح رٜىخ ا٫ ٘ىض ٓىٜ٘ـْٜ كى٢ هزىُْٜٞ أ

ْ ػوش ػي٫ً ٣َٜٝف رٔىٔخػٚ ْ رخ١َُٝ٘ ًحطٜخ ٢ٛٝ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔيُّ َُٝح٣ش حُٔيُّ 

 ْ ػ٘ٚ.  ٖٓ ٤ٗوٚ ح١ٌُ ىُّ 

ْ ْ حُؼوىش حُى١ٌ ٫ ٣ىيُّ حرٖ كزخٕ ٣وزَ ٍٝح٣ش حُٔيُّ رو٤ض حُٔٔؤُش ح٧ه٤َس ٢ٛٝ إٔ 

ػٖ حُؼوخص ٝإ ُْ ٣َٜف رخُٔٔخع، ٝهىي أ٣ّىيٙ كى٢ ٛىٌح حُىَأ١ أرىٞ رٌىَ حُزىِحٍ  ا٫

ْ ػٖ حُؼوخص ًخٕ طي٤ُٔٚ ٓوز٫ًٞ ػ٘ي أَٛ حُؼِْ ٝإ ًىخٕ ك٤غ هخٍ: "ٖٓ ًخٕ ٣يُّ 

ً ٓيُّ  ".ٔخ
4
 

 َّ ٓٞحكوىش ُٔىٜ٘ؾ ؿٜٔىٍٞ ٍٙ حرىٖ كزىخٕ كى٢ ٛىٌٙ حُٔٔىؤُش كـىخءص آٍحءٙ ٝٛىٌح ٓىخ هى

ٔىىى٤ٖ ػِىىى٠ حُ٘ىىى١َٝ حُظىىى٢ ًًَٛىىىخ كىىى٢ ٓويٓىىىش حُٔلىىىيػ٤ٖ كىىى٢ هزىىىٍٞ ٍٝح٣ىىىش حُٔيُّ 

ٛىىل٤لٚ. ُٝىىٌُي حٓظ٘ىىٜي ارىىَح٤ْٛ ح٧ر٘خٓىى٢ رٌىى٬ّ حرىىٖ كزىىخٕ كىى٢ هزُٞىىٚ َُٝح٣ىىش 

ػىىىٖ  ٔىىىٕٞ ا٫ٔىىى٤ٖ حُىىى٣ٌٖ ٫ ٣يُّ ٔىىى٤ٖ حُؼوىىىخص حُٜٔىىىَك٤ٖ رخُٔىىىٔخع، ٝحُٔيُّ حُٔيُّ 

                                                           
1
 2/69حُظو٤٤ي ٝح٠٣٩خف،  

2
رظَٜف، ٝحُظو٤٤ي ٝح٠٣٩خف،  2/47حٗظَ: حُظو٣ََحص ح٤ُ٘ٔش ك٢ َٗف حُٔ٘ظٞٓش حُز٤و٤ٗٞش،  

2/69 

 خ.ٝٓخ رؼيٛ 2/69. ٝحٗظَ: حُظو٤٤ي ٝح٠٣٩خف، 2/47، ٜيٍ ٗلٔٚح3ُٔ  

4
 2/249حٌُ٘ح حُل٤خف رؼِّٞ حرٖ ح٬ُٜف،   
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ٜٚ ٍٝح٣ىىخطْٜ رَٝح٣ىىخص َٓحٓىى٤َ ًزىىخٍ حُؼوىىخص: ًٔىىل٤خٕ رىىٖ ػ٤٤٘ىىش ٝؿ٤ىىَٙ ٝط٘ىىز٤

٧ّْٜٗ ػيٍٝ ػيُْٜ هللا طؼخ٠ُ ٍُٝٓٞٚ. ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓحُٜلخرش ػٖ حُ٘ز٢ 
1
 

ّٕ ح١ٌُ ٍّؿلٚ حرٖ كزخٕ ٛٞ ٍأ١ حُـٍٜٔٞ ٖٓ حُٔلىيػ٤ٖ أّٗىٚ ٫  ٝه٬ٛش ح٧َٓ أ

ْ ػوىىش ُىىْ ٣ظؼٔىىي ْ ا٫ رخُ٘ىى١َٝ حُظىى٢ طىىيٍ ػِىى٠ إٔ ٛىىٌح حُٔىىيُّ ٣وزىىَ ٍٝح٣ىىش حُٔىىيُّ 

ّٕ حُٔيُّ حٌٌُ ْ ا٫ ػىٖ ػوىش ْ ػ٘ٚ أٝ ًخٕ ٫ ٣ىيُّ ْ ٌٛح ػزض ٓٔخػٚ ٖٓٔ ىُّ د، ٝأ

ًٔخ ٛٞ ٗؤٕ ٓل٤خٕ حرىٖ ػ٤٤٘ىش، ُٜٝىٌح كىخرٖ كزىخٕ كى٢ ٛىٌٙ حُٔٔىؤُش ٓٞحكىن ُىَأ١ 

ْ كِىىْ ٣وىىخُلْٜ كىى٢ حُوزىىٍٞ ٝإ ٝٓىىٜ٘ؾ ح٧ثٔىىش حُٔلىىيػ٤ٖ كىى٢ هزىىٍٞ ٍٝح٣ىىش حُٔىىيُّ 

 أػِْ.حهظِلض رؼٞ ػزخٍحطٚ ػٖ ٓخ هٍَٝٙ ك٢ ًظزْٜ ٝهللا 

ٖٝٓ ٛ٘ىخ كىبٕ هزىٍٞ حرىٖ كزىخٕ َُٝح٣ىش أرى٢ حُِر٤ىَ ػىٖ ؿىخرَ كى٢ ٛىل٤لٚ ػِى٠ 

ّٕ أرخ حُِر٤َ ُْ ٣َٜف رٔٔخػٚ ك٢ رؼٞ ح٧كخى٣غ ػٖ ٤ٗوٚ ؿىخرَ،  حَُؿْ ٖٓ أ

ْ ٣يٍ ػ٠ِ أٗٚ ػزض ػ٘ي حرٖ كزخٕ إٔ أرخ حُِر٤َ هىي ٓىٔغ ٛىٌٙ حَُٝح٣ىخص ٓٔىٖ ىُّى

ّٕ أرىىخ حُِر٤ىىَ ،... أٝ ٣ٌىىٕٞ ْ أٛىى٬ً ُىىْ ٣ىىيُّ  ػ٘ىىٚ، أٝ ٣ٌىىٕٞ ػزىىض ػ٘ىىي حرىىٖ كزىىخٕ أ

حُٔوٜىىٞى رخُظىىي٤ُْ ٛ٘ىىخ حُظىىي٤ُْ ػِىى٠ ٓىىٜ٘ؾ حُٔظوىىي٤ٖٓ ٝحُىى١ٌ ٣ؼ٘ىى٢ ح٩ٍٓىىخٍ ٫ 

ؿ٤َ، كظٌٕٞ ٍٝح٣خص أر٢ حُِر٤َ ٛل٤لش ػ٠ِ ٜٓ٘ؾ حرٖ كزخٕ ٝػ٠ِ ٓخ طويّ ٖٓ 

طٟٞىى٤ق ُٔىىخ أٗىىٌَ كىى٢ ٟٓٞىىٞع طىىي٤ُْ أرىى٢ حُِر٤ىىَ ٓىىٖ أٗىىٚ رىى١َء ٓىىٖ طٜٔىىش 

٘ظَ ك٢ ٍٝح٣خطٚ ٣ٝزلغ ُٜىخ ػىٖ ٍٝح٣ىخص أهىَٟ حُظي٤ُْ، ٝإ ًخٕ ح٧ك١ٞ إٔ ٣

ّٕ حُٔزلغ حُوىخىّ ٓى٤ٌٕٞ ريٍحٓىش ػ٤ِٔىش  ر٤ٖ أر٢ حُِر٤َ حُٔٔخع ك٤ٜخ، ٖٝٓ ٛ٘خ كب

هللا ٢ٍٟ هللا ػ٘ىٚ كى٢ ٛىل٤ق حرىٖ  ٧كخى٣غ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ٤ٗوٚ ؿخرَ رٖ ػزي

ً خ ٝأهَؿٜىخ ٝأرى٤ّ ٜكزخٕ، ك٤غ ٓىؤؿٔؼ ح٧كخى٣ىغ حُظى٢  ٖ حُىَحؿق ك٤ٜىخ، هٜٞٛىخ

 ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ رٔزذ طي٤ُْ أر٢ حُِر٤َ ٝػ٘ؼ٘ظٚ ػ٠ِ ٍأ٣ٚ. لٜخٟؼّ 
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 2/249، ٜيٍ ٗلٔٚحُٔ  
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 رؤصٛغ انهغخ انؼغثٛخ 

 ػهٗ دضبعح انُٓض ٔصمبفزٓب
 أ. ص. غالو ٚذٛٗ أَجى -

حُِـش حُؼَر٤ش ٤ُٔض رِـش حُؼَد ٝحُي٣ٖ كلٔذ رَ ٢ٛ ُـش ى٤ُٝش ط٘خكْ ٓخ ىٜٝٗخ 

ً ك٢ حُؼخُْ ٝطيح٫ًٝ ر٤ٖ حُ٘خّ. كٌٔخ ٢ٛ ُـش  ٖٓ حُِـخص حُي٤ُٝش ح٧ًؼَ ٍٝحؿخ

حُؼَد ٝحٍَُٓٞ ح٢ٓ٧، ُٝـش حُوَإٓ ٝحُـ٘ش كٌٌُي ٢ٛ اكيٟ حُِـخص حُي٤ُٝش 

حُظ٢ ٫ طظوِق ػٖ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُِـخص حُي٤ُٝش ك٢ ٓوظِق ٓـخ٫ص حُؼِْ ٝح٧ىد 

 ٝحُلٖ كٜيم ٓخ هخٍ ح٧ى٣ذ ح٤َُٜ٘ حُؼؼخُز٢:

خٍ ػ٠ِ طلٜٜٔخ ٖٓ "ٝحُؼَد ه٤َ ح٧ْٓ، ٝحُؼَر٤ش ه٤َ حُِـخص ٝح٧ُٔ٘ش، ٝح٩هز

حُي٣خٗش"
1
. 

٧ٝؿَ أ٤ٔٛش حُِـش حُؼَر٤ش طِي كِْ ٣لزّٜخ حُِٕٔٔٔٞ ك٢ ًخكش أٍؿخء حُؼخُْ كو٢ رَ 

هخٓٞح رظؤ٤ْٓ حَُٔحًِ ٝحُٔؼخٛي ك٢ ط٣َٝـٜخ َٝٗ٘ٛخ، ُْٝ ٣ّٞؿٜٞح ٌٛح ح٫ُظلخص 

ا٤ُٜخ رٔخ إٔ ُْٜ ػ٬هش ػخ١ل٤ش ٗي٣يس رَ رٔخ ٣ٞؿي ك٤ٜخ ٖٓ هٜخثٚ طلويٛخ 

 ٖ ُـخص حُؼخُْ، ٌٝٗظل٢ ٛ٘خ رًٌَ ٓؼخ٤ُٖ كو٢:ؿ٤َٛخ ٓ

ٝأًزَ ه٤ٜٛٞش ٝأرَُٛخ ٌُٜٙ حُِـش أٗي طويٍ ػ٠ِ إٔ طظِٞ ًِٔش ٜٓ٘خ ػ٠ِ ٓظش 

١َم ٌَُٝ ٣َ١وش ٜٓ٘خ ٓؼ٠٘ ٣وظِق ػٔخ ٓزن ك٘ظ٘خٍٝ، ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ، ًِٔش 

ٖٓ ٓـٔٞػش أكَف )م، د، ٍ( كظظٌٖٔ ٖٓ إٔ طوَأ ٌٛٙ حٌُِٔش ػ٠ِ ٓظش 

َ ٓ٘ٚ ٓؼ٠٘ ٫ ٣ظلن ٓغ حُٔؼ٠٘ حُٔخرن، ًَٝ ٍٛٞس ٜٓ٘خ طيٍ ػ٠ِ أٓخ٤ُذ ٌُٝ

 ٓؼ٠٘. ٢ٛٝ ًٔخ ٢ِ٣:

 يؼُبْب انكهًخ

 Before هزَ .1

 Nickname ُوَذ .2

 Vegetable روَ .3

 Heart هِذ .4
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 Soft spoken ُزن .5

 White stone رِن .6

كل٢ ٌٛٙ ح٧ٓؼِش ًِٜخ حٓظويٓض أكَف )م، د، ٍ( ٣ٌٖٝٔ ُ٘خ إٔ ٗ٘ن ًِٔخص 

ٓخىس حُلؼَ حُؼ٬ػ٢، ٫ٝ طٞؿي ٓؼَ ٌٛٙ حُو٤ٜٛٞش ا٫ ك٢ حُِـش ػي٣يس ٖٓ 

 حُؼَر٤ش.

ٝحُو٤ٜٛٞش حُؼخ٤ٗش ٌُٜٙ حُِـش ٢ٛ أٗٚ ًحص َٓس أك٢٤ رخَٓة حُو٤ْ حُ٘خػَ 

حُـخ٢ِٛ حٌُز٤َ ٖٓ هزَ أػيحثٚ كِٔخ ط٤وّٖ أٗٚ ٫ ٣لِض ٖٓ أ٣ي١ ح٧ػيحء ٣ِٝو٠ 

٤ٚ ٌٛٙ حَُٓخُش ُٝٞ ٫ ٣وِّٞح كظلٚ ك٢ ك٤ٖ أٝ آهَ كخٗظ١َ ٓؼْٜ إٔ ٣زِّـٞح حر٘ظ

 ٓز٤ِٚ. ٝحَُٓخُش حُٔ٘ظٞٓش حُظ٢ ًظزٜخ ٫ر٘ظ٤ٚ ٢ٛ ًٔخ ٢ِ٣:

 "أ٫ ٣خ حر٘ظخ حَٓء حُو٤ْ أرخًٔخ"

ٝرٔخ إٔ حُؼَد ًخٗٞح ْٛ ح٧ٝك٠ رخ٤ُٔؼخم ح١ٌُ ػويٝٙ ُْٝ ٣ٌٖ ُْٜ ك٢ ًَ أٗلخء 

ـْٞٛ ٓخ هخٍ حُؼخُْ ٖٓ ٣٘خكْٜٔ ك٤ٚ كِٔخ ُٝٛٞٞح ا٠ُ أ٫ٝىٙ رؼيٓخ هظِٞٙ ٢ٌُ ٣زِّ 

ُْٜ أرْٞٛ كٜخكض حر٘ظخ حَٓة حُو٤ْ رؼيٓخ ٓٔؼظخ "أ٫ ٣خ حر٘ظخ حَٓء حُو٤ْ 

أرخًٔخ" ٝٗخى٣ظخ أكَحى هز٤ِظٜٔخ ١ِٝزظخ ْٜٓ٘ إٔ ٣ؤهٌٝح ػخٍ ىّ أر٤ٜٔخ كِزّٞح ىػٞطٜٔخ 

ٝحؿظٔؼٞح ٧هٌ ػخٍ ىّ أر٤ٜٔخ ا٫ أْٜٗ ٓؤُٞٛٔخ ٤ًق ػِٔظٔخ إٔ ٛئ٫ء هظِٞح أرخًٔخ 

 رؤٗٔخ رِّـٜٔخ أرٞٛٔخ ٖٓ حَُٓخُش ٫ طٌَٔ ا٫ رٔخ ٣ؤط٢: كؤؿخرظخ ػ٤ِْٜ

 "هي هظَ ٝهخط٬ٙ ُيحًٔخ"

 كخُ٘ؼَ حُظخّ ًٔخ ٢ِ٣:

هي هظــــــــــــــَ، ٝهخط٬ٙ ُيحًٔخ أ٫ ٣خ حر٘ظخ حَٓء حُو٤ْ أرخًٔخ
1
 

ٝٓخ ٣ط٣ٞٚ حُوَإٓ ٖٓ اػـخُ ر٤ِؾ ر٤ٖ ؿ٘ز٤ٚ ٫ ٣ٞؿي ُٚ ٗظ٤َ ك٢ أ١ ُـش ٖٓ 

خ أػزض ك٢ حُوَإٓ إٔ حُؤَ ٝحٌُٞحًذ طيٍٝ ك٢ حُٔٔخء كخٓظويّ ُـخص حُؼخُْ كٌٔ

ٌُُي ًِٔش ٣زيٝ ٜٓ٘خ أٜٗخ طؼ٢٘ ٗلْ حُٔؼ٠٘ ٓٞحء ٗوَأٛخ ٖٓ حُزيح٣ش أٝ ٖٓ حُٜ٘خ٣ش 

" كوخٍ "ًَ ك٢ كِي
2
كخ٧كَف حُٔٔظويٓش ك٤ٜخ ٢ٛ  

ى( ٝح٥ٕ حهَأ ٖٓ حُوِق ←ٍ←ف←١←ف←ٍ←)ى

خ ٠ٗ→ٍ→ف→١→ف→ٍ→)ى ّٔ ّْ ا٤ُٜخ ى( طـي ٗلْ حُٔؼ٠٘. ُٝ
"٣ٔزلٕٞ" كٌٜح ٣ؼ٢٘ إٔ ًَ ٓخ ك٢ حُٔٔخء ٣ٔزق، ٝهي هخّ حُوَإٓ رخًظ٘خف حُٔآص 
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ٖٓ ٓؼَ ٌٛٙ حُلوخثن ٝحُٔؼخٍف، ٌٝٛح ًِٚ ٓٔخ هي كٞطٚ حُِـش حُؼَر٤ش ٝٛيم 

 حُوخثَ:

ٝٓخ ٟوض ػٖ آ١ رٚ ٝػظخص ٝٓؼض ًظخد هللا ُلظخً ٝؿخ٣ش
1
 

َر٤ش ٌٓ٘ إٔ طّٞؿٜض طـخٍ حُؼَد ٝهي طؤػَص حُل٠خٍس حُٜ٘ي٣ش ٝحُؼوخكش رخُِـش حُؼ

ٗلٞٛخ كوي أػَّ حُؼَد ك٤ؼٔخ ٍٝىٝح رِـظْٜ، ٝك٠خٍطْٜ، ٝػوخكظْٜ ٝحُٔزذ 

أٝح  ّٞ حَُث٢ٔ٤ ٍٝحء حهظ٬ف ؿ٘ٞد حُٜ٘ي ػٖ ٗٔخُٜخ ٛٞ إٔ حُظـخٍ حُؼَد هي طز

 رٜخ طخ٤ًٍٖ ك٤ْٜ أػَحً ٝحٟلخً ِٓٔٞٓخً ُِـظْٜ ٝػوخكظْٜ.

ُٜ٘ي هخٟض ػِٔخء ٌٛٙ حُز٬ى ٝك٬٠إٛخ ٌٓ٘ إٔ هخٓض حُلٌٞٓش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ ح

ك٢ ط٤١ٞي ػ٬هظْٜ حُؼ٤ِٔش ٝحُؼوخك٤ش ٓغ حُؼَد كٌٔخ ؿخءص ػِٔخء حُؼَد ا٠ُ 

حُٜ٘ي كٌٌُي ًٛزض ػِٔخإٗخ ا٠ُ حُيٍٝ حُؼَر٤ش ٝرو٢ ٌٛح حُظزخىٍ حُؼ٢ِٔ ٝحُؼوخك٢ 

 ٓٔظَٔحً رٌَ ك٣ٞ٤ش ٝٗ٘خ١ ٌٓ٘ ًُي حُل٤ٖ ا٠ُ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح.

ؼَد ك٢ حُٜ٘ي ٓخ ُو٤ظٚ حُِـش حُؼَر٤ش ٖٓ ٍٝحؽ ٝطيحٍٝ ٝرل٠َ ٍٝٝى حُؼِٔخء حُ

ٍ حُؼِْ ٝحُلٖ ٛ٘خ هي ُلض أٗظخٍ حُؼخُْ ًِٚ كوي ػَكض  ّٞ ر٤ٖ حُٜ٘ٞى رـخٗذ طط

ى٢ُٜ ػخٛٔش حُٜ٘ي ك٢ ػٜي حُِٔطخٕ ْٗٔ حُي٣ٖ أُظٖٔ رـ"ًَِٓ ىحثَۂ ا٬ّٓ" 

ٝ"كُٞۂ ى٣ٖ دمحم١" ٝ"ر٠٤ۂ ِٓش أكٔي١" ٝ"هزش ح٬ٓ٩ّ" ٝحػظزَص ٢ٛ 

خ٤ٛش رَٔٔه٘ي ٝروخٍح ك٢ ط٣َٝؾ َٝٗ٘ حُؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ ٝحُِـخص ٝحُؼوخكخص. ٠ٓ

٧ٝؿَ ط٤١ٞي حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُٜ٘ي ٝحُؼَد رؼغ حُو٤ِلش حُ٘خَٛ ُي٣ٖ هللا ح٩ٓخّ 

ٌْ ؿ٤يٌ ك٢ ػَٜٙ، ًٔل٤َ ُٚ ُيٟ حُِٔطخٕ ْٗٔ  ٢ٍٟ حُي٣ٖ حُٜـخ٢ٗ، ػخُ

ُيٟ حُو٤ِلش حُٔٔظَٜ٘ حُي٣ٖ أُظٖٔ ري٢ُٜ ًٔخ رؼغ حُِٔطخٕ أُظٖٔ ٓل٤َحً ُٚ 

رخهلل كؤػ٠٘ ػ٠ِ ٍؿزش ح٤١٬ُٖٔ حُؼَد ك٢ حُٜ٘ي ُٝٝؼْٜ رٜخ، ٖٝٓ ٛ٘خ ريأص 

ِِٓٔش ؿي٣يس ٖٓ حَُٝحر٢، ُْ ط٘وطغ كظ٠ ح٥ٕ كوي ٍٝى حُٜ٘ي حُؼي٣ي ٖٓ حُؼِٔخء 

أٓؼخٍ َٓحؽ حُي٣ٖ دمحم حُـُٞؿخ٢ٗ ٝرَٛخٕ حُي٣ٖ ٓلٔٞى حُزِو٢ ٝريٍ حُي٣ٖ 

ُلٕ٘ٞ ٛ٘خ ًٔخ أُلٞح ًظزخً ٍٝٓخثَ ُظ٣َٝؾ حُِـش حُؼَر٤ش آلخم كَ٘٘ٝح حُؼِّٞ ٝح

ّٓٔٞح ٓيحٍّ ٝٓؼخٛي. ٝهي ًخٕ ػٜي حُِٔطخٕ دمحم طـِن ػ٠ِ ًٍٝس حُؼِْ ٝحُلٖ  ٝأ

ً رخُؼِْ ٝحُلٖ ًٝخٕ ٣ظ٠ِغ ٖٓ حُؼَر٤ش ًٔخ  ًُٝي ٧ٕ حُِٔطخٕ ٗلٔٚ ًخٕ ُٓٞؼخ

٣ن حُٜ٘ي١ ٟزطٚ حُٔئٍم ح٤َُٜ٘ ٛخكذ ًظخد "طخ٣ٍن كَٗظٚ". ٝهي ٜٗي حُظخٍ

ح٢ٓ٬ٓ٩ ٓخ هخّ رٚ ح٤١٬ُٖٔ ٝحُؼِٔخء ٖٓ طط٣َٞ حُؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ ٝح٥ىحد ًٌٝح 
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 بما ٌلً:
 ت لومً فاحتسبت حٌاتًونادٌ رجعت لنفسً فاتهمت حصاتً
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ٓخ ٗخُض حُؼِّٞ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٖٓ ٍٝحؽ طخّ ٝهزٍٞ ػخّ ك٢ حُٔيحٍّ ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ٫ 

٣ل٢٤ رٚ هِْ ٌٛح حُؼخؿِ كظ٠ هخٍ ح٤ُ٘ن ٤َٜٗ حُي٣ٖ ٓلٔٞى ُٔخ ٜٗي ٓخ ٜٗي ٖٓ 

 ٢:هيٓخص ح٤ُ٘ن ْٗٔ حُي٣ٖ ح٧ٝىٛ

 ً كوخٍ حُؼِْ ْٗٔ حُي٣ٖ ٣ل٠٤ ٓؤُض حُؼِْ ٖٓ أك٤خى كوخ
1
 

ًٌٝح هي حٓظلوض حُٔ٘طوش حَُ٘ه٤ش ُ٘ٔخٍ حُٜ٘ي ُُٞغ ارَح٤ْٛ ٗخٙ حَُ٘ه٢ ك٢ ػٜي 

٠ "٤َٗحُ ٛ٘ي". ُٝٔخ ٍأٟ حُِٔطخٕ أٍٝٗؾ  ّٔ ك٤َُٝ ٗخٙ حُظـِن، حٓظلوض إٔ طٔ

رخى١ ٝح٤ُ٘ن أَٗف ٣ُذ حُويٓخص حُؼ٤ِٔش ٝحُي٤٘٣ش ُِؼ٬ٓش ٜٗخد حُي٣ٖ حُيُٝض آ

ٍٞد ٤َٗحُ ٓخ حٓض" )طَؿٔش: َٗم حُٜ٘ي ُ٘خ ٓؼَ پؿٜخٕ ؿ٤َ حُٔٔ٘خ٢ٗ هخٍ "

 ٤َٗحُ ٧ٛخ٢ُ ا٣َحٕ(.

ؿض ك٢ حُؼَٜ حُٔـ٢ُٞ ٌُٝ٘ٚ رٔخ إٔ حُؼِْ ًِٚ ًخٕ  ّٝ ُٝٞ إٔ حُلخ٤ٍٓش هي طَ

رخُؼَر٤ش كوي ًخٗض ٓؼَكظٜخ ٫ُٓش ٌَُ ػخُْ ٖٓ ػِٔخء حُٜ٘ي ٝػ٠ِ ٌٛح كِٔخ هخّ 

ح٬ُٔ ٗظخّ حُي٣ٖ حُٜٔخ١ُٞ رٟٞغ حُٜٔ٘خؽ حُيٍح٢ٓ حُ٘ظخ٢ٓ ك٢ ػَٜ ح٤ُ٘ن 

حُِٔطخٕ أٍٝٗؾ ٣ُذ ػخُٔـ٤َ كخػظ٠٘ ك٤ٚ رخُؼَر٤ش رـخٗذ حُٔٞحى حُيٍح٤ٓش 

ح٧هَٟ حُٔظيحُٝش ًُٝي ٢ٌُ ٣ظؼَكٞح رٜخ ػ٠ِ طِي حُؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ ٝح٥ىحد، ُْٝ 

ّْ رخُؼَر٤ش ٓ٘ؼٍٞٛخ ٝٓ٘ظٜٞٓخ ك٤ٔخ ر٤ٖ حُؼِّٞ حُٔٞ ٟٞػش ك٢ حُٜٔ٘خؽ ٣ٜظ

حُيٍح٢ٓ كلٔذ رَ أىهَ ك٤ٚ هٞحػي حُِـش حُؼَر٤ش ٝر٬ؿظٜخ ٝػَٝٝ حُ٘ؼَ 

 حُؼَر٢ ٢ٌُ ٣ظؼَف حُطخُذ ػ٠ِ أ٤ٔٛش ٌٛٙ حُِـش.

ّْ طو٣ََ حُؼي٣ي ٖٓ حٌُظذ حُو٤ٔش ك٢ ٌٛح حُٜٔ٘خؽ  ٝرخُ٘ٔزش ُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ ط

خثَ ر٘ؤٕ حُِـش حُؼَر٤ش حُيٍح٢ٓ ُٝوي ىٍّ حٌُخطذ ًحطٚ ٓخ ٣ؤط٢ ٖٓ حٌُظذ ٝحَُٓ

 ٝآىحرٜخ:

 پ٘ؾ گ٘ؾ  .3  ٓ٘٘ؼذ .2 ٤ِٓحٕ .1

 حٌُخك٤ش  .6 ٗلٞ ٤َٓ  .5 كٍٜٞ أًز١َ  .4

 ٓوظَٜ حُٔؼخ٢ٗ  .9 طِو٤ٚ حُٔلظخف  .8 َٗف ؿخ٢ٓ  .7

 َٗف ٓؤس ػخَٓ  .12 ٓـخ٢ٗ ح٧ىد  .11 حُو٤ِٞر٢  .10

 ى٣ٞحٕ أر٢ طٔخّ  .15 ٓزغ ٓؼِوخص  .14 ى٣ٞحٕ حُٔظ٘ز٢  .13

ٓوخٓخص ري٣غ  .16

 حُِٓخٕ حُٜٔيح٢ٗ 

  ٓوخٓخص حُل١َ٣َ .17
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خُؼِٔخء ح٣ٌُٖ طؼِّٔٞح ػ٠ِ حُٜٔ٘خؽ حُيٍح٢ٓ حُٔلظ١ٞ ػ٠ِ حُِـش حُؼَر٤ش هخٓٞح ك

رؤىحء أػٔخٍ ؿ٤ِِش ك٢ ًَ ػَٜ ٖٓ ػٍٜٞ حُظخ٣ٍن ح٢ٓ٬ٓ٩ حُٜ٘ي١ كٖٔٔ 

٣ـيٍ رخًٌَُ ٖٓ ر٤ٖ ػِٔخء حُؼَٜ حُٔـ٢ُٞ حُٔز٣َُٖ ح٣ٌُٖ هِلٞح ح٧ػٔخٍ 

حُؼِّٞ حُي٤٘٣ش، ْٛ ح٤ُ٘ن ٍكٔض  رخُِـش حُؼَر٤ش ُٝؼزٞح ىٍٝحً رخٍُحً ك٢ حُو٤خّ رَ٘٘

هللا حُٔ٘ي١ ٝح٤ُ٘ن ػزي حُ٘ز٢ حُـ٘ـ٢ٛٞ ٝح٤ُ٘ن ػزي هللا حُِٔطخٗل١ٍٞ ٝح٤ُ٘ن 

ٝؿ٤ٚ حُي٣ٖ حُؼ١ِٞ ٝح٤ُ٘ن ٣ؼوٞد ح١َ٤ٌُٔ٘ ٝح٤ُ٘ن ػزي حُلن حُٔليع 

حُي١ِٞٛ ٝح٬ُٔ ٓلٔٞى حُـٞٗل١ٍٞ ٝح٬ُٔ ػزي حُل٤ٌْ ح٤ُٔخٌُٞط٢ ٝأرٞ حُل٤ٞ 

ه٤َ هخّ رظؤ٤ُق طل٤َٔ ُِوَإٓ ك٢ ٓـِي٣ٖ ٫ ٣ٞؿي ُٚ ٗظ٤َ ٫ حُل٢٠٤، ٝحُؼخُْ ح٧

ك٢ حُؼخُْ ح٢ٓ٬ٓ٩ رَ ك٢ حُؼخُْ ًِٚ كٜٞ هخّ رخهظ٤خٍ حٌُِٔخص حُـ٤َ ٓ٘و١ٞش 

ٝحٓظويحٜٓخ ك٢ طل٤َٔٙ ًٔؼَ "هللا" ٝ"دمحم" ٝرٔخ إٔ ٌٛح ػَٔ طل١َ٤ٔ ٣٘ظَٔ 

ُؼِٔخء ٝحُزخكؼ٤ٖ ك٢ ػ٠ِ أُلخظ ٫ ٗو٢ ك٤ٜخ كوي ك٤َّ ٌٛح حُؼَٔ حُـ٤َِ أٗظخٍ ح

 حُؼخُْ رؤَٓٙ.

ٝػِٔخإٗخ حُٜ٘ٞى ح٣ٌُٖ ٓخكَٝح ا٠ُ حُيٍٝ حُؼَر٤ش كخػظَف رؼِٞ ًؼزْٜ ك٢ حُِـش 

حُؼَر٤ش هخٓٞح رظي٣ٍذ حُؼي٣ي ٖٓ حُظ٬ٌٓس ٝرخَُؿْ ٖٓ ًْٜٞٗ ٖٓٔ ٤ُْ رخُ٘خ١و٤ٖ 

رِـش ح٠ُخى كوي هخٓٞح رظؤ٤ُق ًظذ ٍٝٓخثَ ُلظض أٗظخٍ حُؼَد ٝؿٌرض حُظلخطْٜ 

٤ٜخ، أرَُْٛ ح٤ُ٘ن ٛل٢ حُي٣ٖ رٖ ػزي حَُك٤ْ ح١ٍِٞٓ٧ ٝح٤ُ٘ن َٓحؽ حُي٣ٖ اُ

حُـ١ِٞٗ ٝح٤ُ٘ن ٓؼ٤ي رٖ ػزي هللا حُي١ِٞٛ ٝح٤ُ٘ن ػ٢ِ ٓظو٢ حُزَٛخٗل١ٍٞ ٝح٤ُ٘ن 

هطذ حُي٣ٖ أكٔي حَُٜ٘ٝح٢ُ ٝح٤ُ٘ن ارَح٤ْٛ رٖ ٛخُق حُٜ٘ي١ ٝحُؼ٬ٓش حَُٔط٠٠ 

ٓؼـْ ًز٤َ رخُؼَر٤ش ك٢ ٓـِيحص ٟوخّ  حُِر٤ي١ حُزِـَح٢ٓ، ٝهي هخّ ح٧ه٤َ رظؤ٤ُق

 رخْٓ "طخؽ حُؼَّٝ" ٌٝٛح ه٤َ ٗخٛي ٝأٛيهٚ ػ٠ِ ط٠ِؼٚ ٖٓ حُؼَر٤ش.

ُٝٞ إٔ ح٩ٗـ٤ِِ هي هخٓٞح رظو٣َذ ح٫٥ف ٖٓ حُٔيحٍّ ح٤ٓ٬ٓ٩ش رؼيٓخ ٤ٓطَٝح 

ػ٠ِ حُٜ٘ي ٌُْٜٝ٘ ُْ ٣ٔظط٤ؼٞح روطغ ػ٬هش ح٤ُِٖٔٔٔ ٓغ حُؼِّٞ حُي٤٘٣ش ٤ٓ٫ٝٔخ 

ش. ٝٛئ٫ء حَُٜٔس ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش، ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٓ٘ظٔز٤ٖ رخُٔيحٍّ حُِـش حُؼَر٤

حُي٤٘٣ش هي أ١خكٞح رلٌٞٓش ٌٛٙ ح٩ٗـ٤ِِ حُز٤ٞ ٬ًٌٗ ٝحُٔٞى هِزخً ُٝٞ ّٟلٞح ك٢ 

ٓز٤ِْٜ ٌٛح رؤٓٞحُْٜ ٝأٗلْٜٔ ٝٛظٌض ػِس ٗٔخثْٜ. ٝٓغ ٌٛح ًُٝي ُْ ٣ـلَ ٛئ٫ء 

يٓخص ؿ٤ِِش ك٢ ٓـخٍ حُِـش حُؼِٔخء ح٤ِ٠ُؼٕٞ ٖٓ حُِـش حُؼَر٤ش ػٖ أىحء ه

ٝح٧ىد ٖٝٓ رَُ ك٤ْٜ ٖٓ حُؼِٔخء ْٛ حُ٘خٙ ٢ُٝ هللا حُي١ِٞٛ ٝحُ٘خٙ ػزي حُؼ٣ِِ 

حُي١ِٞٛ ٝحُؼ٬ٓش ؿ٬ّ ػ٢ِ آُحى حُزِـَح٢ٓ ٝح٤ُ٘ن دمحم ك٤ٖٔ حُ٘خٙ ؿٜخٗل١ٍٞ 

ٝحُؼ٬ٓش ك٠َ كن حُو٤َحرخى١ ٝح٤ُ٘ن ػزي حُل٢ّ حَُحة ر١ِٞ٣َ ٝحُ٘ٞحد ٛي٣ن 

ؿ٢ ٝحُؼ٬ٓش ك٤ٞ حُلٖٔ حُٜٔخٍٗل١ٍٞ ٝح٩ٓخّ ػزي حُل٤ٔي كٖٔ هخٕ حُو٘ٞ

حُلَح٢ٛ ٝحُلخَٟ أكٔي ٍٟخ هخٕ حُز١ِٞ٣َ حُوخى١ٍ ٝح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ 

 ح٢ًٌُ٘ٞ.
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٫ٝ ْٗ٘ ٛ٘خ إٔ حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ ػَٜٗخ ٌٛح ُْ طزن ُـش ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش 

ٝػوخك٤ش ٍٝؿزش ح٤ُِٖٔٔٔ ك٤ٜخ ُٝٝؼْٜ رٜخ كلٔذ رَ ٗخُض أ٤ٔٛش حؿظٔخػ٤ش 

ٝحهظٜخى٣ش أًؼَ ٖٓ ١ً هزَ ك٢ ر٬ىٗخ حُٜ٘ي كٔخ طٞكَّ ك٢ حُيٍٝ حُؼَر٤ش ٖٓ 

حُٞظخثق رل٠َ حًظ٘خف حُزظٍَٝ ك٢ آٍح٤ٟٜخ، حُٞظخثق حُظ٢ ٓزن ك٢ حُظٔظغ 

ٜٓ٘خ اهٞحٗ٘خ حُٜ٘ٞى ٢ٛ حُظ٢ ٓزّزض ٝؿٞد ٓؼَكش ٛئ٫ء حُٜ٘ٞى رٜخ، ٌٝٛح ٛٞ 

ش ك٤ٔخ ر٤ٖ حُٔٞحى حُيٍح٤ٓش ٤ُْ ك٢ حُٔزذ ٍٝحء حػظزخٍ حُِـش حُؼَر٤ش ٓخىس ٜٓ ّٔ
حُٔيحٍّ ح٤ٓ٬ٓ٩ش كلٔذ رَ ك٢ حُٔيحٍّ ٝح٤ٌُِخص ٝحُـخٓؼخص حُٜ٘ي٣ش 

حُل٤ٌٓٞش ٝؿ٤َ حُل٤ٌٓٞش كظ٠ هخٓٞح رظي٤ٖٗ حُيرِّٞ ٝحُيرِّٞ حُٔظويّ ك٢ حُِـش 

حُؼَر٤ش حُـي٣يس ٝحُظَؿٔش ٜٓ٘خ ٝا٤ُٜخ، ٝرـخٗذ ٌٛٙ حُٔيحٍّ ٝح٤ٌُِخص 

ش كوي ٍؿزض حُٔئٓٔخص ؿ٤َ حُل٤ٌٓٞش رلظق أرٞحرٜخ ُوِن ٝحُـخٓؼخص حُؼ٣َٜ

حُٜٔخٍس ك٢ ٌٛٙ حُِـش ٬٤ٌُ ٣لَّ ٓٔجُٞٞٛخ ٣ُخٍس ٌٛٙ حُز٬ى حُـ٤٘ش ٣ٝٔظ١ٞ ك٤ٜخ 

حُطِزش حُِٕٔٔٔٞ ٖٝٓ ْٛ ٫ ٣ي٣ٕ٘ٞ ٌٛح حُي٣ٖ حُو٤ّْ رَ حُطِزش ؿ٤َ ح٤ُِٖٔٔٔ 

ٌح ًٔخ ٣ـ٤ْٜ٘ ػٖ ٣ٔخروٕٞ ح٤ُِٖٔٔٔ ْٜٓ٘ رٔخ إٔ ٓؼَكظٜخ ١ٞ٘ٓش رخ٫هظٜخى. ٛ

حُلوَ كٌٌُي ٣وِن ك٢ هِٞرْٜ ٍأكش ٍٝكٔش ػ٠ِ اهٞحْٜٗ ح٤ُِٖٔٔٔ حُوخ٤٘١ٖ ك٢ 

 ٌٛٙ حُز٬ى ًحص ح٧ؿِز٤ش حُٜ٘ي٤ٓٝش.

ًٌٝح ٣ٞؿي ك٢ حُٜ٘ي ػِٔخء ٝرخكؼٕٞ ٛ٘يّٝ ُْ ٣ظوٌٝح حُِـش حُؼَر٤ش ٤ِٓٝش 

ّٚ رخًٌَُ ٜٓ٘ ْ ُٔؼخْٜٗ كلٔذ رَ حٓظويٓٞح ٌٛٙ حُِـش َُ٘٘ ى٣خٗظْٜ ٝأه

حُيًظٍٞ ٓخهخٕ ٍح٢ٛ ٝحُيًظٍٞ ٤ٗق ٍٝة حُظ٘ٞى١َٛ ًٝٞٗيٕٝ ُؼَ أ٢ٌٗ 

ُْٜ هخّ رظَؿٔش ؿ٤ظخ ا٠ُ حُِـش حُؼَر٤ش  ّٝ حُز١ِٞ٣َ ٝؿٍٞى٣خ ٤ٓ٘ؾ حُٔـٌٝد. كؤ

ٝأٓخ حُزو٤ش كْٜ كخُٝٞح إٔ ٣٘وِٞح أكٌخٍْٛ ٝٗظ٣َخطْٜ ا٠ُ ٌٛٙ حُِـش كظ٠ إٔ 

 ُِؼَر٤ش ٖٓ هزَ ٍث٤ْ حُٜ٘ي.ح٧ه٤َ هي ظلَ رٜ٘خىس حَُ٘ف ػ٠ِ هيٓخطٚ حُـ٤ِِش 

ٝحُِـخص حُظ٢ ٣ظٌِّٜٔخ حُٜ٘ٞى ىهِض ك٤ٜخ ًِٔخص حُؼَر٤ش ه٬٤ًِ أٝ ًؼ٤َحً كخُِـش 

ح٧ٍى٣ٝش ٝحُلخ٤ٍٓش ٝحُز٘ـخر٤ش ٝحُٔ٘ي٣ش ٝح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش ُـخص ٛ٘ي٣ش ٣ٞؿي ك٤ٜخ 

حُؼي٣ي ٖٓ حٌُِٔخص ٝحُظؼخر٤َ ٝح٧ٓخ٤ُذ حُؼَر٤ش ٣ٝٔظويٜٓخ حُ٘خّ رٞػ٢ أٝ 

ٗؼْ ٝطؼَكٕٞ ه٤َحً إٔ حُِـش حُلخ٤ٍٓش هي ه٠٠ ػ٤ِٜخ حُيَٛ ًِـش  ريٕٝ ٝػ٢.

٤ٍٔٓش ُِٜ٘ي ٝهخّ ٓوخٜٓخ حُِـش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش ػْ حُٜ٘ي٣ش ٌُٝ٘ٚ ٣ٔظويّ كظ٠ ح٥ٕ 

حُؼي٣ي ٖٓ حٌُِٔخص حُؼَر٤ش ك٢ حُٔلخًْ ٝحٌُٔخطذ حُٜ٘ي٣ش حُل٤ٌٓٞش ٝؿ٤َ 

٣يس "ىحهَ" حُل٤ٌٓٞش ًٔخ ًخٗض طٔظويّ ٖٓ هزَ، ٖٝٓ ٌٛٙ حٌُِٔخص حُؼي

ٝ"هخٍؽ" ٝ"ٓيّػ٢" ٝ"ٓيػ٠ ػ٤ِٚ" ٝ"ػيحُض" ٝ"ٜٗخىص" ٝ"ٓـَّ" 

ٝ"ِِّٓ" ٝ"هخطَ" ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُؼي٣ي ٖٓ حٌُِٔخص حُؼَر٤ش حُظ٢ ٗٔظويٜٓخ ًؤٜٗخ 

 ًِٔخص ٛ٘ي٣ش ح٧َٛ.
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ٜخ هخٛظْٜ ا٠ُ  ّٔ ّٔض ػخٓش حُ٘خّ ٌٛٙ حُِـش ا٠ُ ُـخطْٜ ريٕٝ ٝػ٢ ر٤٘ٔخ ٟ هي ٟ

َّ ك٢ حُِـش ُـخطْٜ رٞػ٢ ٢ٛٝ ًِٔخطٜخ ٝط َح٤ًزٜخ ٜٝٓطِلخطٜخ ٝأٓخ٤ُزٜخ ط٘ل

حُلخ٤ٍٓش ٝح٧ٍى٣ٝش رل٤غ ٫ ط٘ؼَ رؤٜٗخ أ٤ٗخء أؿ٘ز٤ش ٝٗٔؼَّ، ك٤ٔخ ٢ِ٣، أر٤خطخً 

 كخ٤ٍٓش ٝأٍى٣ٝش ٢ً ٣ؼزض ٓخ هِ٘خ رٚ ٝٗوٍٞ:

 ـخه٢ أىٍ ًؤٓخً ٝٗخُٜٝخــــــــــــــــــأ٫ ٣خ أ٣ٜخ حُٔـــ

ٍ ُٝے ـــــــــًہ ػ٘ن آٓ ّٝ  حكظخى ٌِٜٓ٘خخں ٗٔٞى أ

 ك٠ٍٟٞ گَ ٠ٔٛ هٞح٠ٛ حُٝ ؿخثذ ٓ٘ٞ كخكع

ـخ ٝأِٜٜٓخـــــــــــٓظ٠ ٓخ طِن ٖٓ طٜٟٞ ىع حُي٤ٗـ
1

 

 ـَ ىٍ آٓي ىٍ هطخدـــــــــــــــرْ ًْ٘ ىُزـــــــــــ

ــــــــــٞحدــــــــــگٕٞ ٗٞ! ٝهللا أػِْ رخُٜـــــ
2
 

 ــٞصـــــــــــــــٓئًٕ رَ آٍٝى رخٗگ ه٘ــــــــــــــــ

ــــخٕ ك٢ ح١ٌُ ٫ ٣ٔٞصـــــــــــًہ ٓزلـــــــــــــ
3
 

ٌٛٙ أر٤خص كخ٤ٍٓش ٧َٜٗ ٗؼَحء حُلخ٤ٍٓش ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ أر٤خص أٍى٣ٝش ٖٓ ى٣ٞحٕ 

 ح٧ٓظخً ارَح٤ْٛ ًٝم ٝٛٞ ٗخػَ أٍى١ٝ ًز٤َ كٜٞ ٣وٍٞ:

 ي ًہ َٛ ىٍى ًٞ ٍحّــــٗطن ٣َ٤ٗں ٝٙ طَح ٜٗ

خء ُِ٘خّ"لـــــــٗخٕ ٤ٓں ؿْ ًے ٜٗخ "ك٤ٚ ٗ
4
 

 ـٞر٠ ًَٖٓــــَٓٝ هخٓض حگَ حّ ًے ٛٞ ١ـــ

ـ٣َٞ أكٔن"ـــــٍحٓض ٛخں ٍحٓض ٛے "ًَ ١
5
 

 ـخٍــــٍٗٞ حكِحة ر٤َٜص ٛٞ حگَ ط٤َح ؿٔـــــــــ

 ــَ"ــــآث٤ں آٌٜٗٞں ٓے ٗظَ ٓؼ٠٘ "هللا ؿ٤ٔـــــ

 َف ٓخثَ ٛے هٞثے ٤ٌٗٞــــٍٝثے ٤ٌٗٞ ٠ً ١

                                                           
 2دٌوان حافظ، ص  1
 17حافظانه هابے عربً، ص  2
 9:المصدر نفسه، ص  3
 74لصابد إبراهٌم ذوق، ص  4
 1:المصدر نفسه، ص  5
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ْ٘ ٤ٔ٣َ"ًٜٞں ٤ًٞں ًَ ٗہ ًہ "حُـْ٘ ا٠ُ حُـ
1
 

حُٜ٘ي رِي ٛ٘ي٢ٓٝ ٝك٤ي ٣ظٞحؿي ك٤ٚ ػيى ٫ ٣ل٠ٜ ٖٓ حٌُظذ حُٔطزٞػش 

ٝحُٔوط١ٞش حُظ٢ أُّلض رخُِـش حُؼَر٤ش كٌٔظزش هيح روٖ، رظ٘ش، ر٤ٜخٍ ٌٝٓظزش 

ٍٟخ، ٍحٓلٍٞ، أٝطَحرَحى٣ٖ ٌٝٓظزش آُحى، ؿخٓؼش ػ٢ِ ًَٙ ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ػ٢ِ 

٣ًِش، ؿخٓؼش ٛٔيٍى، ى٢ُٜ ًَٙ، أٝطَحرَحى٣ٖ ٌٝٓظزش حُل٤ٌْ دمحم ٓؼ٤ي حَُٔ

حُـي٣يس ٝحٌُٔظزش ح٥ٛل٤ش، ك٤يٍحرخى، آٗيَٛرَحى٣ٖ ٌٝٓظزش ىحٍ حُؼِّٞ 

ح٣ًَُِٔش، ٗيٝس حُؼِٔخء، ٌُ٘خإ، أٝطَحرَحى٣ٖ طلظ١ٞ ػ٠ِ ػيى ٫ ٣ل٠ٜ ٖٓ 

حُٔئُلخص حُٔوط١ٞش حُظ٢ ٫ طٞؿي ك٢ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُز٬ى حُٜ٘ي٤ٓٝش ح٧هَٟ، 

 ٌٜٙ حُِـش حُٔزخًٍش.ٌٝٛح ه٤َ ٗخٛي ػ٠ِ ُٝغ حُٜ٘ٞى ر

ٝرخُـِٔش كخُِـش حُؼَر٤ش طلظَ أ٤ٔٛش ًزَٟ ك٢ ١ٝ٘٘خ حُٜ٘ي١ ٢ٛٝ طظ٤ِٔ ػٖ 

ؿ٤َٛخ ٖٓ ُـخص حُؼخُْ ػٖ ؿخٗزٜخ حُؼوخك٢ ٝح٫هظٜخى١ ٝح٫ؿظٔخػ٢ ح١ٌُ أػَص 

رٚ ػ٠ِ حُِـخص حُٜ٘ي٣ش ح٧هَٟ أٝ حُِـخص حُظ٢ طٔظويّ ك٤ٜخ ٓزخَٗس أٝ رـ٤َ 

ً ك٢ طٞك٤ي أر٘خء حُٜ٘ي ٬ٓٝٓظٜخ. ٝٛ٘خ ٓزخَٗس، ٢ٛٝ ًٌُي ُؼزض ىٍٝ خ ّٔ حً ٜٓ

٣ئٓل٘خ ُِـخ٣ش إٔ حُـخٓؼش ح٤َُٜ٘س ك٢ حُيٍٝ حُؼَر٤ش ٓؼَ ؿخٓؼش ٛٔيٍى طلَّ ٌٛح 

حُظَحع حُؼ٢ِٔ حُو٤ّْ ر٤٘ٔخ ٣ٞؿي ٓؼظْ حُظَحع ح٢ٓ٬ٓ٩ رٌٜٙ حُِـش حُٔزخًٍش. ٝهي 

ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ أهٔ٘خ ٝكيس ُِـش حُلخ٤ٍٓش رخُظؼخٕٝ ٓغ ٓلخٍس ؿ٣ٍٜٞٔش ا٣َحٕ 

هٜٔٔخ ُِيٍحٓخص ح٤ٓ٬ٓ٩ش كخَُٔؿٞ ٖٓ ٓٔخكظٌْ إٔ طِظلظٞح ا٠ُ ٌٛح حُـخٗذ 

ٗخ  َّ ّْ ٓو٤ٔ٤ٖ ٝكيس أهَٟ ُِـش حُؼَر٤ش ٢ٌُ ٣ٔظل٤ي ٜٓ٘خ ٬١ر٘خ حُٜ٘ٞى، ٣ٝٔ حُٜٔ

ّ حُؼِّٞ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ ٌٛح حُؤْ ك٢ حُزٌخ٣ٍُّٞٞ  ٍّ ٛ٘خ إٔ ٗل٤يًْ ػِٔخً رؤٗ٘خ ٗي

ّ حُِـش حُؼَر٤ش ًٔخىس ٝحُٔخؿٔظ٤َ ٝكظ٠ حُيً ٍّ ظٍٞحٙ ٝك٢ ؿ٠ٕٞ ٌٛٙ حُٔٞحى ٗي

رش ٬١ر٘خ ػ٠ِ حُظ٠ِغ ٖٓ ٌٛٙ حُِـش، ٌٛح ٝٗيػٞ  ٍّ اؿزخ٣ٍش ا٫ أٜٗخ ٫ طٌل٢ ٓي

 هللا إٔ ٣ٞكّو٘خ ُويٓش حُِـش حُؼَر٤ش حُظ٢ ٢ٛ ُـش حُـ٘ش، ٝرخهلل حُظٞك٤ن؟

 رغجًخ يٍ األعصٔٚخ: عافؼخ اكغاو

 انًصبصع ٔانًغاجغ

 ٣ْحُوَإٓ حٌَُ .1

حُلخكع ح٤َُ٘ح١ُ: ى٣ٞحٕ كخكع )طٜل٤ق: رٜخء حُي٣ٖ هَّ ٗخ٢ٛ(، ا٣َحٕ،  .2

1373ٛ 

ارَح٤ْٛ ًٝم: هٜخثي ارَح٤ْٛ ًٝم )طَط٤ذ: حُ٘خٙ دمحم ٤ِٖٓٔ(، هللا حرخى،  .3
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 القاسم الثقفً فاتح الهند دمحم بن
 أطهر المباركفوريأبو المعالً القاضً  -

فت الهند على عمر بن الخطاب رضً هللا عنه تعرّ  الخلٌفة الثانًفً عهد 
بفضل حد فروع لبٌلة بنً ثمٌؾ أاإلسبلم على أٌدي بنً العاصً من بنً مالن 

بٌن هذٌن  من ثم عمدت أواصر الود واإلخبلصوجهادهم ضد الهندوس، 
فرع آخر من هذه  "أحبلؾ"بنً أبً عمٌل  أفرادُ حتى فتح هذه الببلد البلدٌن 

ً والمبٌلة فً عهد الخلٌفة األموي الولٌد بن عبد الملن وجعل لئلسبلم  ها موطنا
 لدموارجال من آل أبً عمٌل  ٌٌن السٌمافثمالمن  لو أن العدٌدو .والمسلمٌن

هذه الببلد جدٌدة فً الروح الوا نفخفاتحٌن، وفً هذا العهد مماتلٌن وإلٌها 
ؤن ٌلمّب بـ"فاتح من بٌنهم ب حرىٌ دمحم بن الماسم الثمفًلكن تهم اإلٌمانٌة وحرارب

معٌداً تارٌخ الهند سٌظل الوالع أن ، ووشجاعتهبسبب كفابته الموهوبة  الهند"
ً  حدٌثوال ٌزال  ،هذا الشاب الثمفًذكرى  ً  دمحم بن الماسم حٌا  ما دام اإلسبلم بالٌا

 .الببلدهذه فً 

لخبلفة، هـ تحت ظل اإلمارة وا66ولد دمحم بن الماسم فً البصرة فً سنة 
 ٌرزق الحٌاةفً أزلة وشوارع البصرة، حٌث كان  وترعرع فً النعمة

 كان ٌمطنها من كبار التابعٌٌنعنه و أنس بن مالن رضً هللاالصحابً الجلٌل 
ً محّمد وُعٌّن  .البصري واإلمام دمحم بن سٌرٌن رحمهما هللا الحسناإلمام   والٌا

ً من عمره هـ ولم ٌتجاوز 83على فارس فً سنة  ، ولاد سبعة عشر عاما
ً نفسه األخٌرة ه92منذ الهند  الجٌوش فً ؼزاوات  ولام بتسخٌرها الفظا

وهكذا فمد شؽلت لافلة حٌاته فً جمع الزاد والتنابه هـ، 96العراق فً سنة ب
ً  لمدة  ساحة المتالالعملٌة من  اتهرحل تبدأ البصرة ثمأزلة فً  سبعة عشر عاما

هذه ، وحٌث ألمت عصاهاسجن واسط هً إلى  وصلتالهند ب وماّرة ،بفارس
ً كتابنجد  فبلالجهات، مختلؾ حٌاته المنتشرة فً لافلة هً لصة  ٌلّم ما تشتّت  ا

 .مّرت بها هذه المافلة الباسلة من لصص وأحداث

الكبٌر  لمسلمٌنس هذا الفاتح الم اإلسبلمً من أعجب العجاب أن التارٌخ و
كان من فمد بل نسً مآثره التً كانت بمثابة األمانة األثرٌة الممدسة  فحسب

اآلن أن ٌحتفظوا بها ولكنهم ما فعلوا ذلن، فنحن  ٌنواجباب المإرخٌن اإلسبلمٌ
ومحامده فً ال نجد المعلومات التامة المفٌدة عن مآثر هذا الفاتح المجاهد 

عما لام به فً ببلد الهند من ل أو موثوق به جد أي كتاب مفصّ ٌو ال فارس كما
فً شكل ه لد بذلت، فٌما بعد، جهود مضنٌة لعرضه نإنعم المؽازي والفتوح. 
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 أن نمدّم ما ظفرنا بههذه الممالة على هذا وذلن فنحاول فً و بطل أسطوري.
 طويت ال إال أنهاة بشخصٌة دمحم بن الماسم الثمفً ملتعالمعلومات الممن 

ومآثره  ،الحجاج كصهر إلىته نسبب ىتعنهً ه، وإنما بالتفصٌل خدماته وفتوح
وما هً  ،لهندله تسخٌرفارس، والبحث عن عمره عند ألمارة  هفً عهد

تم التركٌز علٌها  التًالمهمة المباحث هً ته. هذه التً كانت وراء موسباب األ
  فً هذه الممالة.

 بن الماسم بن دمحم بن الحكم بن أبً عمٌل هو دمحمأسرته: أخبار سمه ونسبه وا
بن مسعود بن عامر بن معتب بن مالن بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوؾ 

آل أبً عمٌل من  ثمٌؾ ٌعنً بنًمن فرع  "أحبلؾ" ٌنتمً إلىكان  .1بن ثمٌؾ
ثم أرسله النبً ، معتب بن مالن ممن أسلم أوالً من آبابه هوو ،أسرة بنً عوؾ

" لٌدعوهم إلى أحبلؾ"لبٌلته بنً ثمٌؾ وعشٌرته ه وسلّم إلى صلّى هللا علٌ
"مثله مثل صاحب ٌاسٌن"، ومن   ملسو هيلع هللا ىلص:رسول هللافٌه مال ف، ولكنهم لتلوه، اإلسبلم

أنجب المجاهدٌن  ه كان أبو عمٌل بن مسعود بن عامر بن معتب الذيبأبنا
ً العهد ا خبللوالوالة  الكبار والفاتحٌن واألمراء من أسرة  ألموي وخصوصا

، فالحجاج بن ٌوسؾ بن الحكم بن أبً التً هً ملٌبة بالرجال الحكم بن عمٌل
من أسرة آل أبً كبلهما عمٌل ودمحم بن الماسم بن دمحم بن الحكم بن أبً عمٌل 

ٌبدو من دراسة و ،بن العم للحجاج بن ٌوسؾادمحم بن الماسم كذا ، وهذه عمٌل
ولم نظفر بما ٌزٌد على هذا من  حبٌبةت تسّمى كان تهوالد بعض الكتب أن
 2.المعلومات عنها

لمبه ( Chach Namah)" چچ نامهعلً بن حامد أوجً الكوفً فً " ذكرولد 
فً المرن ابتدئ مثل هذه األلماب  تملٌدولكن  راً وتكراراً "عماد الدٌن" مرا

 لمابؤلل خٌارهماألمراء والسبلطٌن واألعٌان واألشراؾ  عمّ السادس حٌنما 
 .التارٌخكتب فً مثل هذا اللمب له  فبل نجد"الدٌن"  المضاؾ إلٌها

نه وكان والده الماسم بن دمحم بن الحكم الثمفً والً البصرة فً العهد األموي، عٌّ 
الحجاج بن ٌوسؾ وٌوسؾ بن عمر بن دمحم بن الحكم على هذا المنصب كٌل من 

فً البصرة هذا المنصب بن حزم عن تولٌته ا فٌموللعراق ل تهماإمار ًفً زمن
 الحجاج بن ٌوسؾ:لبل من 

 3.ً البصرة للحجاج"والماسم بن دمحم بن الحكم بن أبً عمٌل، ولّ "
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كما كتب العبلمة و، ه ٌوسؾ بن عمر البصرةبعد الحجاج بن ٌوسؾ والّ و
أهل عٌّن  ه لما توفً الولٌد بن عبد الملنأن "أنساب األشراؾ"الببلذري فً 

عبد هللا بن أبً عثمان بن عبد هللا بن ولٌد بن خالد بن أسٌد هم أنفسهم  لبصرةا
 لبلالبصرة من  لعامآنذان من الماسم بن دمحم وهو كان  والً البصرة بدالً 

 :كبلمه على ما ٌلً الببلذريٌختم  ٌوسؾ بن عمر،

 .1"وهرب الماسم بن دمحم الثمفً عامل ٌوسؾ بن عمر علٌها"

ً  ءٌرى بادئ ذي بد ً ناجحاً وحاكماً خّرٌت أن الماسم بن دمحم الثمفً لم ٌكن والٌا ، ا
وواعٌة مثل فً مدٌنة مزدحمة والتنسٌك م ٌنظأن ٌموم بالتلم ٌمدر على ف

 إلى تنمٌة ،ثمٌؾ ألجل نسبتهما إلى بنً ،ٌوسؾوالحجاج سعى ، ولد البصرة
اسم بن دمحم ٌعتبر من كان المأٌاً كان فمد ٌتمدم و كدهذا الرجل الثمفً، ولكنه لم ٌ

ه دمحم بن حبٌب البؽدادي فً كتابه "المحبر" من عدّ فولذا  ،الثمفٌٌن الؽٌر واعٌن
الحكم )بن عبد هللا  عبد الرحمن بن أمّ  كما ضّم إلى هذه الشرذمةحممى ثمٌؾ، 
 .2مؽٌرة بن عبد هللا بن أبً عمٌلالبن ربٌعة( و

مع  الهند فتوح لد حضر "چچ نامه" أن الماسم بن دمحم جملوٌبدو من بعض 
من ة متدالهند كانت م فًلماسم ح دمحم بن اوألن فترة فت ال ٌصحلكن هذا ، وابنه
ً الٌعرؾ أن أباه الماسم بن دمحم كان ونهـ وكما 96هـ إلى سنة 92 سنة على  ا

ٌمكن هـ، فكٌؾ 96هذا المنصب فً سنة عن  استمالالفترة، و تلنالبصرة فً 
 3فً هذه الفترة؟ له أن ٌجًء إلى الهند

هـ 14ت مدٌنة البصرة فً سنة ّسسعندما أو :ه66سنة والدته فً البصرة 
فً تمصٌر هذه  واشاركفمد ، بنً ثمٌؾلبمنزلة الطابؾ الثانٌة  هًفصارت 

ات، عمار، وحصلوا على اآلراضً والممتلكاتة، وؼلبوا على األموال والالمدٌن
 هاحماماتو هاأنهارمن  العدٌد كانلد وأنشؤوا المصور والمحبلت والبٌوت، و

هذه  أحٌاءمن أشهر  "درجاه جنن"و "شط عثمانفمد كان "تحت سٌطرتهم، 
د والحكومة فً العهد ثمٌؾ فً إدارة الببل وبن توّظؾمد وبجانب هذه فمبٌلة، ال

أنوار الطابؾ تحّولت مد وهكذا ف ،علٌا فً الحكومةمناصب وا تولّ األموي و
. واستمر والد دمحم بن الماسم فً إمارة ت بهاعجمّ تو مدٌنة البصرة كلها إلى
ً كان والٌ فمدطوٌل،  زمنلالبصرة  حجاج بن الإمارة  زمنَ هذه المدٌنة على  ا

هـ، وفً هذه 96ٌوسؾ وٌوسؾ بن عمر حتى ترن هذا المنصب فً سنة 
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 كما سٌؤتً أنه ولًّالنعمة. وبحبوحة سم وترعرع فً المدٌنة ولد دمحم بن الما
ً اذآنوهو كان ه 83فً  على فارس ً  لم ٌتجاوز عمره ن شابا ، سبعة عشر عاما

 . هـ66سنة هذا الفاتح اإلسبلمً فً حوالً ولد بناًء على ما سبك فمد و

مدٌنة  دمشككانت ولو أن دار الخبلفة فً ذلن الزمن  :وتثقٌفه نشأته وتعلٌمه
 ٌننتا مركزالكوفة والبصرة كاكلتً مدٌنتً العراق المعمورتٌن؛ ، ولكن للشام

بنو  تكانولد والعلوم الدٌنٌة والفنون اإلسبلمٌة،  ،والثمافةاإلسبلمٌة لحضارة ل
كانت و هاممتلكاتن على معظم ٌسٌطرفً األؼلبٌة فً البصرة وكانوا مثمٌؾ 

ن المدٌنة كانت المبابل األخرى تزٌّ كما  فً أمور الخبلفة لهم جولة وصولة
 ًكان الصحابة ]رض ب وفً جانب آخرومراسمها، هذا فً جانحسب تمالٌدها 

وكان  ٌشّرفونها بوجودهم المبارنهم أجمعٌن[ والتابعون الكرام نهللا ع
مرة فً فذات  .العلوم والفنون نٌلللزٌارة ول من كّل فجّ المسلمون ٌؤتون إلٌهم 

فوجد البصرة فً الكابنٌن عهد زٌاد بن أبٌه تم إحصاء المجاهدٌن والؽزاة 
 1وعشرٌن ألؾ.مابة هم بٌنما بلػ عدد أوالد جاهدن ألؾ موثمان

محبتهم الدٌنٌة وحمٌتهم أعداد سكان مدٌنة البصرة ووٌمدّر من هذه اإلحصابٌة 
، ترعرع دمحم بن الماسمنشؤ والدٌنً والعلمً  فً مثل هذا الجوّ  واإلسبلمٌة، 

هـ وكان المسلمون 92وكان بالبصرة أنس بن مالن رضً هللا عنه المتوفى عام 
معوا منه هذا الصحابً األخٌر وٌس كً ٌزوروال من كّل فج عمٌكدون إلٌه ٌف

الحسن البصري المتوفى عام  وجود اإلمام زدْ على ذلناألحادٌث النبوٌة، و
، لد وشهرته وعظمته ،وعلمه وفضله ،زهده وتمدسهالذي لد حّول  هـ110

هد والعكوؾ اإلسبلمً ومحبًّ الز الدٌن تباعأل مركزإلى  حّولت هذه المدٌنة
 .على جادة الحك

ً ولد   هـ فً هذا الجوّ 83من حٌاته حتى  لضى دمحم بن الماسم سبعة عشر عاما
أنس بن مالن والحسن البصري  ععلى لماءه م شهادةأي  نجدالمبارن وإذ ال 

حسب  هذٌن الشٌخٌن علىلتعلٌم أن ٌرسل أبواه لال بد هما، ولكن ه منضتاتفسوا
 إرساءب كما أمكن أنهما لاما، فً ذلن الزمنالسابد  الدٌنً واإلسبلمً الجوّ 

أن ٌرسل فً ذلن الزمن  تادالعمٌدة فً للبه، وكان من المعشدة محبة اإلٌمان و
ٌتعلموا علٌهم الخلفاء واألمراء أوالدهم إلى الصحابة والتابعٌن الكرام ل

إال و لصحابة الرسول اتباعهن لدمحم بن الماسم أن ٌتشرؾ بٌمك، فوٌتبركوا بهم
لام  هشباب نفوانفً عهـ و66ولد عام فهو ن تبع التابعٌن، أنه كان م بل شن فًف

 ً  هابعدثم هـ، و83علٌها فً عام  بمٌادة الجٌش فً معركة فارس وأصبح والٌا
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ض فً معركة الهند، وظل فٌها حتى وخاضطّر إلى التسع أو عشر سنوات ب
ً وهكذا فمد وفّك ثبلثٌن عا هـ96وافته المنٌة عام  عاجلته المنٌة فً من حٌاته و ما

ها علٌ ختمهاو متالبدأ حٌاته العملٌة بالجهاد والنه بؤالمول  ناسبناٌف .هشبابشرخ 
عن حٌاته ٌبلؽنا شٌا لم كما  كتب التارٌخه فً خبارأ عامةذكر  بل نجدف

كما نرى ه إلٌنا مروٌاتلبلؽت لبللتماء فالتعلٌم  وفّكلو طالت حٌاته وفالعلمٌة، 
 1خر لئلسبلم.المجاهدٌن األ فً حك

 جاج بن ٌوسف الثقفً:حلل تهقصة زواج دمحم بن القاسم ومصاهر

كان  إال أنهلم ٌكن دمحم بن الماسم ابن العم الحمٌمً للحجاج بن ٌوسؾ الثمفً 
مصاهرته للحجاج بن ٌوسؾ أما ابن عمه فً العبللة من لبل األسرة، وبمنزلة 

عن الذي ٌذكره " چچ نامه"كتاب  د سوىفبل ٌوجد له شاه تهابن منزواجه و
ً العم جاء فٌه أن دمحم بن الماسم كان ابن فمد طرٌك األساطٌر،   للحجاج وصهرا

دمحم بن الماسم ُسّر بها أن الحجاج بن ٌوسؾ ملخصّ حكاٌة ثم ذكرت  كذلن"له 
: ه دمحم بن الماسم لاببلً ردّ علٌأي حاجة ترٌدها؟ فمنً اطلب  فمال له:ٌوم ذات 

ضرب ؽضب علٌه الحجاج و، فإحدى بناتنمن  ً على منطمة ثم زّوجنًولّن
 سإالالحجاج نفس الطرح علٌه على رأسه بخٌزرانته حتى سمطت عمامته ثم 

إنً  :ثبلث مرات لال الحجاج كذلنفلما حدث  نفس الردّ  دمحمعلٌه ؤجاب ف
ن على شرط وهو أن تذهب بالجٌش إلى فارس والهند نج ابنتً مسؤزوّ 
ًّ الؽنٌمة.أهما ووافتحْ   2رسل إل

ٌذكر كتاب الحجاج ودمحم بن الماسم ولم  لدى معتادالخالؾ ت حكاٌةال هولكن هذ
ابنة  ناألنساب والتذكرة والتارٌخ أي والعة تدل على زواج دمحم بن الماسم م

ذكر ابن فمد أوالد الحجاج، بٌن ابنة كبرى من ب خبرٌ  ؤتحتى لم ٌوالحجاج، بل 
( 3بان )وإ( 2( دمحم، )1: )كما ٌلً سماء أوالد الحجاج الثمفًلتٌبة الدٌنوري أ

 3جارٌة )طفلة(.و( 5ولٌد )وال( 4عبد الملن )و

( 4عبد الملن )و( 3بان )وإ( 2( دمحم )1هذه األسماء: )فمد ضبط ابن حزم أما و

 ولٌد ولم ٌذكر اسم طفلة.المن  وهنا سلٌمان بدالً  4سلٌمان،و

ج أخته زٌنب من مصر أن الحجاج لد زوّ  وكتب بعض الفضبلء المعاصرٌن
كان فها فً الحسن والجمال والعمل، فمد نظٌرالتً كانت ت ،دمحم بن الماسم نم
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هم ولم ٌكن ٌتجاوز دمحم بن بٌاتٌذكرون حسنها وجمالها فً أذان العصر شعراء 
ً من الماسم  ؤنه لما بفً هذا المول التباس ٌوجد و 1،عمره إال سبعة عشر عاما

عاماً سبعة عشر  عمرههـ كان 83 بن الماسم إلى معركة فارس عام بُعث دمحم
ونفس السنة ماتت أخت الحجاج زٌنب، كما كتب ابن األثٌر فً الكامل عن 

هـ فهو ٌمول إن الحجاج بن ٌوسؾ نمل النساء 83الولابع التً حدثت فً عام 

ٌه فً شعث علبن األ عبد الرحمنواألوالد من البصرة إلى الشام بسبب خروج 
 خته زٌنب التً ذكرها النمٌر فً شعره،" أ"وفٌهن  :هذا العام

وحٌنما  ،أخته زٌنبعبد الملن و الحجاج بّشر بهافلما انهزم ابن األشعث 
فتحت الرسالة فالبؽل كب ترٌد أن ترت زٌنب نكا وصلت إلٌها هذه الرسالة

ٌمكن  لشكاوبرؼم هذا اإل 2،مطت منها زٌنب وماتتتعثرت البؽلة فسو وراً ف
ٌكون أن عسى ، وكونه صهراً  للحجاج بدالً منكون دمحم بن الماسم زوج األخت 

 .هذه زٌنب لد ولد من بطن عمر بن دمحم بن الماسم

ظل فً إلى حٌز الوجود دمحم بن الماسم  برز: هـ83والٌته على فارس عام 
شبابه ترعرع فٌها حتى نمت فٌه الكفاءة الموهوبة منذ فنشؤ والحكومة واإلمارة 

ة منذ حداثة دامٌن على شبون اإلدارة فلذلن نراه ٌشارن فً المعارن الوتمرّ 
، وفً عام حٌث كانت الظروؾ واألحوال مضطربةالحجاج فارس  هسنه ووالّ 
ه الحجاج إلى إدارة البلدان الشرلٌة من خراسان وكرمان وفارس هـ توجّ 78

ام الجدد فً هذه المناطك، ن األمراء والحكعٌّ وما إلٌها بعد أن هزم الخوارج، و
عبٌد هللا بن أبً فمد واّلها سجستان أما ى المهلب بن أبً صفرة خراسان ووولّ 
هـ واستخلؾ المؽٌرة ابن المهلب بن أبً صفرة 80عام  األخٌر فً، فمات ةبكر
هـ للحصول على الخراج من خراسان، ومات المهلب والمؽٌرة كبلهما 81عام 
 3هـ.82عام 

دمحم بن الماسم فارس ى الحجاج بن ٌوسؾ إلدارة الجدٌدة ولّ لهذه انظراً و
، كما بدأ خلٌفة بن خٌاط ذكر ولابع عام معتدٌنوشٌراز وأمره بمتل البؽاة وال

 هـ هكذا: 83

 4ى الحجاُج دمحم بن الماسم فارس وأمره بمتل الكرد."سنة ثبلث وثمانٌن، فٌها ولّ 

 وكتب ابن لتٌبة فً عٌون األخبار:
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بن دمحم بن الحكم الثمفً لتال ى الحجاج دمحم بن الماسم و الٌمظان: ولّ "ولال أب
لوالة  ومنزالً  كراد بفارس فؤبادهم )إلى أن لال( وهو جعل شٌراز معسكراً األ

 .1فارس"

مدٌنة شٌراز  ٌة دمحم بن الماسم بفارس وعمارةوذكر ٌالوت الحموي عن وال
 هكذا:

ى ا فً اإلسبلم لٌل: أول من تولّ "شٌراز وهً مما استجد عمارتها واختطاطه
 .2الحجاج" عمارتها دمحم بن الماسم بن دمحم بن الحكم بن أبً عمٌل، ابن عمّ 

ً  ظلّ   ماتل األكرادفعلى فارس  دمحم بن الماسم بن دمحم بن الحكم الثمفً والٌا
وأنشؤ مدٌنة شٌزاز على األصول اإلسبلمٌة والعربٌة الحدٌثة، حٌث  همأبادو

ً  مركزاً أصبحت شٌراز  للمسلمٌن ودار اإلمارة للعمال والوالة  ومعسكراً  إسبلمٌا
فً ع أو عشر سنوات من الوالٌة هذه الفترة الكاملة لمدة تسلضى األموٌٌن، و

حٌنما كان  اإلسبلمٌة حتى نمل إلى ثؽر الهندالخدمات والؽزوات والفتوح 
ؤن بلؽه األمر بولد كان دمحم بن الماسم بمارس  ؛للذهاب إلى معركة الريّ  مستعداً 

على األسود جهم بن زحر الجعفً  اأب فؤعدّ دمحم العدة ولّرر، إلى الريّ  تمدّمٌ
كما على ثؽر الهند بؤن ٌثور  أمره، وممدمة الجٌش ولكن الحجاج منعه عنه

 .3ٌصل إلٌه ما ٌعّضدهؤن ٌمٌم بشٌراز حتى بأمره 

فً  هفتوحو هؼزواتو هخدماتعن وهو مسجون،  ،ذكر دمحم بن الماسم ذات مرةو
 فارس بهذا الشعر:

 4ولرب قرن قد تركت قتيال فلرب فتية فارس قد رعتها
خرج ابن األشعث على الحجاج بن ٌوسؾ  فتنة ابن األشعث ودمحم بن القاسم:

اء والعباد والزهاد من البصرة حتى انتهت هذه بسبب ظلمه وشارن معه المرّ 
ضد  سعىدمحم بن الماسم فارس و ًهـ وفً نفس العام ولّ 83الحركة فً عام 

 اء.هإالء العباد والزهاد والمرّ 

كتب العبلمة ابن سعد فً الطبمات أن عطٌة بن سعد بن جنادة العوفً لد و
وأ إلى ؤ، فلما انهزم جٌش ابن األشعث ولجفً الخروج مع ابن األشعث شارن

ن الماسم البلدان واألمصار المختلفة هرب عطٌة العوفً إلى فارس، وكان دمحم ب
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ً عل ذلن الولت، فكتب الحجاج بن ٌوسؾ إلى دمحم بن الماسم الثمفً أن  ٌهاوالٌا
الحجاج،  هأمربما دمحم بن الماسم  امتثلٌعامل ضد عطٌة العوفً أشد معاملة ف

 :بهذا الشؤن وٌكتب ابن سعد

"خرج عطٌة مع ابن األشعث على الحجاج فلما انهزم جٌش ابن األشعث 
ان واألمصار المختلفة هرب عطٌة العوفً إلى فارس، فكتب وأ إلى البلدؤولج

الحجاج إلى دمحم بن الماسم الثمفً، أن ادع عطٌة فان لعن علً بن أبً طالب، 
 .1وإال فاضربه أربع مابة سوط واحلك رأسه ولحٌته"

مر الحجاج لام أنكاره إة دمحم بن الماسم رسالة الحجاج أمام عطٌة وبعد اءبعد لر
ً  ك رأسه ولحٌته، ولكن ظلّ ابة سوط ثم حلّ مبضربه أربع فً فارس  عطٌة ممٌما

عمٌر بن هبٌرة  ًبعد هذه الحادثة الفاجعة، ثم انتمل إلى خراسان ولما ولّ 
هـ استؤذنه ولضى بمٌة حٌاته بالكوفة حتى مات فٌها عام 102العراق عام 
111 ً  بن " شارن عطٌة العوفً فً فتوح الهند مع دمحمچچ نامه"لـ هـ، ووفما

 : چچ نامهالماسم ولام بؤعمال بارزة فٌها، وهذه هً عبارة من 

لّرر )دمحم بن( صاحب )مصعب( بن ٌل برماأسار )دمحم بن الماسم( من  فلما"
عبد الرحمن على ممدمة الجٌش كما لّرر جهم بن زحر الجعفً الرابد وجعل 

على  عطٌة بن سعد العوفً على المٌمنة وموسى بن سنان بن سلمة الهذلً
 .2"المٌسرة

نه إٌث حعلى إٌمان عطٌة العوفً وإخبلصه  ألوى برهان وأوضح دلٌل اوهذ
بلفه مع الحجاج تخافً شبون الدعوة والجهاد فً سبٌل هللا برؼم  ساهم

ئلسبلم سدى بخدمات جلٌلة لوأ ،وسٌاسته وبرؼم العموبة المهٌنة من لبله
روى الحدٌث عن  جلٌل بن جناده العوفً تابعًأبو الحسن عطٌة ووالدٌن، 

وتوفً  ،عباس رضً هللا عنهمل أبً هرٌرة وعبد هللا بن امثأالصحابة الكرام 
 3هـ.111بالكوفة عام 

 كان دمحم بن الماسم مشؽوالً : هـ92إمارة الهند والغزوات والفتوح فً عام 
وفً كسر شوكة الموات الثابرة ضد الخبلفة  ظروؾال إلامة عوجفارس فً ب

مد لتل دمحم بن ف، سوأ فؤسوأت األحوال تصٌر أناحٌة أخرى كان من ناحٌة ومن
بن أسلم  حارث العبلنً ومعاوٌة بن حارث العبلنً بتعاون أصحابهما سعٌدَ 

هـ واجتمعت لواتهما فً مكران، 78بمكران فً عام  الكبلبً عامل الحجاج
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 ضد ًؤسرة سامة بن لوبً، ولد رفع علم البؽبخوان ٌتعلمان األوكان هذان 
على ى الحجاج فجاعة بن سعر التمٌمً الخبلفة األموٌة فً السند، ولكن ولّ 

فاجؤته و طوٌبلً  لم ٌعش إال أنههزمهما فمام فجاعة بهـ، 79مكران فً عام 
ً هـ، دمحم بن هارون بن ذ80ن الحجاج فً عام عٌّ ف، المنٌة  راع النمٌري والٌا

مسبولٌة الخبلفة  نع السإال فً داخل الهند ثاروفً عهد والٌته  1بمكران،
، وأرسل ملن سراندٌب فً للؽاٌة أ، وصارت األحوال والظروؾ أسواألموٌة

آباإهن  كانعهد والٌة دمحم بن هارون إلى الحجاج النساء المسلمات البلتً 
وماتوا فً سراندٌب، وكانت هإالء النساء من موالٌدها، وبٌنما كانت  اً جارت

خرج لراصنة إذ ة بمٌناء الدٌبل بببلد السند السفٌنة فً طرٌمها إلى البصرة مار
من السند وهجموا على هذه السفٌنة بالسفن الصؽٌرة واستولوا علٌها. وصرخت 

وا حجاج" فلما وصل الخبر إلى الحجاج  ،مسلمة من بنً ٌرموع "وا حجاج
لبٌن" وعندبذ  ،ة فنادى فوراً "لبٌنملعن استؽاثة تلن المسالسفٌنة و ؼصبعن 

ج إلى ملن السند "داهر" ٌطلب منه اإلفراج عن النساء المسلمات أرسل الحجا
ال ٌمدر  لراصنةوالسفٌنة، ولكنه اعتذر عن ذلن بؤنه ما خطفهن بل خطفهن 

علٌهم، فبعث الحجاج عبٌد هللا بن نبهان السلمً على الدٌبل للهجوم فاستشهد، 
فً  عندبذان وهو ك فة البجلً للمضً إلى الدٌبلفكتب الحجاج إلى بدٌل بن طه

 .2بالشهادة ظفرنه إال أوصل إلى الدٌبل فعمان 

بها الملن الكافر بهداٌا إلى  بعثالتً  ،السفٌنة فً حدود السند اختطاؾُ ف
هذا الملن واستفسار الخبلفة من  ات،وعلٌها النساء المسلمات العربٌ ،الحجاج

ل الخبلفة، عن ذلن وفشل الحملتٌن علٌها من لب الملن عن هذا الحادث فاعتداز
أن إلى السإال أمام الخبلفة األموٌة فاضطر الحجاج  تحوادث أثاركلها هذه 

هـ بترن فارس 92ٌستخدم السهم األخٌر من جعبته وأمر دمحم بن الماسم فً عام 
لى الري ولكنه اشتؽل بعد هذا إوالذهاب إلى الهند وكاد دمحم بن الماسم أن ٌسٌر 

 د ولال الببلذري:الحكم باستعداد الحملة على الهن

، وعلى ممدمته أبو األسود جهم "وكان دمحم بفارس، ولد أمره أن ٌسٌر إلى الريّ 
ه إلٌه، وعمد له على ثؽر الهند وأمره أن ٌمٌم بشٌراز بن زحر الجعفً، فردّ 

 3له،" حتى ٌتتام إلٌه أصحابه وٌوافٌه ما عدّ 

 ولال المإرخ الٌعموبً:
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الثمفً إلى السند،  دمحم بن الحكم بن أبً عمٌلسم بن لحجاج دمحم بن المااه "وجّ 
سنة اثنتٌن وتسعٌن، وأمر أن ٌمٌم بشٌراز من أرض فارس حتى ٌمكن الزمان 

 1فمدم دمحم شٌراز فؤلام بها ستة أشهر،"

فمد ألام دمحم بن الماسم بشٌراز ستة أشهر حتى ٌجمع له بكل ما ٌحتاج إلٌه فً 
إلٌه من جٌوش فارس باإلضافة إلى ستة  الهند، وبعث الحجاج ضدمٌدان المتال 

ن، ٌمن المتطوعٌن والفدابٌ آالؾ جٌش من الشام، وما عدا ذلن اجتمع كثٌرٌ 
إلٌه من عدة، ثم اتجهوا نحو ببلد السند ووصلوا إلى  احتاجوازهم بكل ما وجهّ 

 .ٌن بمدٌنة شٌرازٌل مارّ برماأ

ً كتب جمٌع اعمر دمحم بن القاسم عند قٌادته إلى الهند:  لما أنه  لمإرخٌن تمرٌبا
إلى الهند وفتحها لم ٌتجاوز عمره إال سبعة عشر الجٌوش لاد دمحم بن الماسم 

ً عام الحال أن عمره المذكور أعبله لم ٌكن عند لٌادته فً الهند بل عند ، وا
ن أو ثبلثة بٌتٌ من العجب أنهم ال ٌمتلكون إال، وتولٌته لبلدة الحكم فً فارس

 ذاكراً  خٌاطصؽر سنه، وكتب خلٌفة بن ة ببى فارس تهنعند تولٌته عل لرضت
 نٌرون: ال نحو مدومهـ وال93فتح الدٌبل عام 

ه الحجاج وهو ابن سبع عشرة سنة وفً ذلن ٌمول ٌزٌد بن "لال أبو عبٌدة ووالّ 
 الحكم:

 دــــــحملمد بن القاسم بن حمم إن الشجاعة والسماحة، والندى

 2من مولد" ا قرب ذلك سودداً ي ةــقاد اجليوش لسبع عشرة حج
 هامٌطبتم تمٌادة والوالٌة بالسند ولكنها عن الشٌا  بٌاتولم ٌذكر فً هذه األ

ة بتهنلرضت  بٌاتن هذه األوالوالع أ، بدون لرٌنة على والٌة السند وفتحها
شعراء لد عزي هذان البٌتان إلى ، وولٌادته للجٌوش بها تولٌته على فارسب

 بعضبٌنما الهو ٌزٌد بن الحكم، و مافمال بعضهم إن لابلهبسٌط،  باختبلؾ عدة
حمزة بن ل إنهما الثالث بعضالزٌاد األعجم ولال  ٌمول إن لارضهماخر اآل

كان ابن خمسة عشر  دمحم بن الماسم بٌض الحنفً، وكتب المإرخ الٌعموبً أن
ً عام  بٌتال صدرٌن من زٌاد األعجم ولكنه كتب فً بٌتهذٌن البن، وٌستدل آنذا ا

 : ته هكذاعبارف "حجة" بدل من "لسبع عشرة حجة ةالثانً "لخمس عشر

                                                           
1
 :2/77تارٌخ الٌعموبً،  
2
 :2/77تارٌخ خلٌفة بن خٌاط،  
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"وكان لدمحم بن الماسم فً الولت الذي ؼزا فٌه ببلد السند والهند ولاد الجٌوش 
 س عشرة حجة".موفتح الفتوح خ

"لاد الجٌوش لخمس عشرة بـ بصدر البٌت الثانًٌستدل  هوكما ذكرنا أن
  1.حجة"

ً ابن بن الماسم كان  ذكر أن دمحمأول من و هو  ،عند فتح الهند سبعة عشر عاما
 عن أبً الٌمظان:  لبلً ان "عٌون األخبار"، فكتب فً كما نرىابن لتٌبة 

وهو ابن سبع عشرة سنة فمال  شح السند والهند، ولاد الجٌوته السند فافت"ثم والّ 
 فٌه الشاعر. 

البٌت فصدر  لبٌتٌننمل احمزة بن بٌض الحنفً، و فمال إنهالشاعر  سّمىثم 
 : عجز البٌت الثانًلال عن و"إن السماحة والمروءة والندى"  هكذااألول 

 2"وٌروى "ٌا لرب ذلن سورة من مولد" السورة المنزلة الرفٌعة"

ٌتؤذَّ لم لكنه ه، واختبلؾ لفظ وتحمٌم لد ذكرمة ابن لتٌبة العبل من العجب أنو
ً نه إن كبحٌث إعمر دمحم بن الماسم  كٌحملت فمط عند  ان عمره سبعة عشر عاما

أن ألحد السن هل ٌمكن  هعمره عند فتح فارس وفً هذ ٌكونفتح السند فماذا 
العبلمة ابن ذكره  نفس العمرٌلمى علٌه حمل الوالٌة لدولة حتى أي مسبولٌة؟ و

 نظرته الفاحصة:ب ولو أنه معروؾحزم 

 3"دمحم بن الماسم الذي فتح الهند وله سبع عشرة سنة."

ابن الكثٌر فً كتابه "البداٌة والنهاٌة" عن الولابع التً حدثت فً عام  كتبو
ً سبعة عشر عامكان عمره أن ذكر ،  فه92  عند فتح الدٌبل:  ا

وؼٌرها  عم الحجاج بن ٌوسؾ، مدٌنة الدٌبل"وافتتح دمحم بن الماسم، وهو ابن 
 4."ةة سنج ؼزو الهند وعمره سبع عشره الحجامن ببلد الهند وكان لد والّ 

"فلما ولً الهند لم ٌتجاوز عمره إال سبعة  چچ نامهفً نفس الشٌا مذكور و
 ً ٌن بٌتثم كتب ال ".تهنٌة له ٌن البٌتٌنل حمزة بن بٌض الحنفً هذماف عشر عاما

 5ٌن أعبله.المذكور

                                                           
1
 1/374، المصدر نفسه 
2
  112/ 2عٌون األخبار،  
3
  194جمهرة أنساب العرب، ص    
4
  2/44البداٌة والنهاٌة،  
5
  63چچ نامه، ص  
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فتوح دمحم بن الماسم على السند والهند  بالتفصٌلالعبلمة الببلذري  لد تناولو
ٌن بٌتنمل هذٌن ال ما لالوا إال أنهلم ٌذكر لكنه إالء المإرخٌن وجمٌع هلبالنسبة 

 شعراً أضاؾ إلٌهما لحمزة بن بٌض الحنفً عند ذكر المبض علٌه وموته و
 : لم ٌسّمه وهولشاعر 

 1الــولداته عن ذاك يف إشغ ساس الرجال لسبع عشرة حجة
ً  بٌتونظم هذا ال ابن سبعة عشر و هكان  حٌنمافارس ل تهوالٌبة بتهنفً ال أٌضا

 ً ً ابن كان  بن الماسم ؤن دمحمبمول المإرخٌن ب، وإن اعترفنا عاما  سبعة عشر عاما
ست كان عمره  إلى أن نعترؾ بؤن، فنضطر ه93ه/92عند فتح الهند عام 

وفً هذا ، ته لفارس وهذا أمر ٌثٌر الضحن والسخرٌةوسبع سنوات عند والٌ
ودْع تحمٌله لٌه مسبولٌة للبٌت أن ٌلمى ع طفلل ٌمكن نالعمر لالمصٌر من 

 ابن كاندمحم بن الماسم  لمنطمة ملٌبة بالفوضى، والوالع أنالوالٌة  مسبولٌة
ً سبعة عشر عام بعض الشعراء هذه لرض  بهذه المناسبةفارس، و ولًّ ماعند ا

 بالرؼم منبن الماسم  بؤن دمحم وا، واعترفجلٌلةؤعماله البحٌنما شهدوا  بٌاتاأل
كٌن فً المهارة والكفاءة المسنٌن المحنّ  أن ٌسبك الرجالسنه كاد  فتوته وحداثة

الجٌوش دمحم لاد فً هذا العمر المصٌر والمروءة والشرؾ والجود والكرم، و
وعً السٌاسً، وحاز حسن المبول ذلن الالكفاءة اإلدارٌة وتلن اإلسبلمٌة بسبب 

حرى به فً وٌٌستحك هذا المنصب  فهو، على السواء لدى العوام والخواص
ها بل فتحه لند ولهل تهبوالٌ بٌاتفبل تتعلك هذه األهذه الحداثة السنٌة وعلى هذا 

أو سبعة وعشرٌن ة كان ابن ستحٌنما لام دمحم بمهمته الجلٌلة فً ببلد الهند 
ً و  بفارس. الدامٌة سنوات فً المعارن تسع أو عشر  مارسولد  ،عشرٌن عاما

من حٌاة دمحم بن الماسم  ه مؤساة مإسفة جداً هذ :ن فتوح السند والهندع وجزالم
على ببلد فارس  ثالٌةبالفتوح الم ظفرنه أ اإلسبلمً ؽازيالوالشاب الثمفً 

ً  فكانوالهند فً مدة للٌلة من حٌاته،  بفارس لمدة تسع أو عشر سنوات  والٌا
 ،اإلسبلمٌة والفتوح ،الؽزوات سلسلةو ،فً معالبة البؽاةالبارزة ولام بخدماته 

الببلد وعمرانها، ثم ألام الدٌن فً السند والهند لمدة أربع سنوات  تؤسٌسو
 ً ً تمرٌبا منذ  ، فمام بشتى أنواع خدماته اإلسبلمٌة لمدة ثبلثة أو أربعة عشر عاما

 عماله الجلٌلةن أم ألّل للٌلحداثة سنه حتى موته فً عنفوان الشباب، ولم ٌذكر 
فتح دمحم بن الماسم فً ممنع عن  تفصٌل عسى أن جاءفً كتبنا التارٌخٌة، و

الكتب مثل "أخبار فتوح بلد السند" للوالدي، و"ثؽر الهند" للمدابنً و"عمال 
ال توجد فً أي مكان اآلن ة وفمودالهند" و"فتح مكران" ولكن هذه الكتب كلها م

                                                           
1
 714فتوح البلدان، ص  
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تدل ، كتبهمإال رواٌات من هذه الكتب نملها الببلذري والٌعموبً وؼٌرهما فً 
ابن األثٌر وابن خلدون بمدر من التفصٌل  هكتب كلمابمدر ٌسٌر، وعلى الفتوح 

 ً عن  نٌالمإرخؼٌره من من هذه الكتب، ولم ٌكتب الطبري و هو منمول أٌضا
 التارٌخً الفارسً" چچ نامه"السنوات والمابمات، وكتاب عدد ند إال فتوح اله

ً ل مفصّ  ات األخرى الرواٌب هن تابٌدبدواإلٌمان بما ٌضبطه هو ، ولكن نسبٌا
بما أننا وال ٌوافك والسٌر التحمٌمً والجادة البحثٌة المعترؾ بها. بها،  الموثوق

 هكتب ما نموم، فٌما ٌلً، بتلخٌصد الهند فببل أن نفّصل عن فتحال نرٌد هنا 
 ٌعموبً:الالببلذري و

زبور مكران ثم فتح لإلى من شٌراز خرج ن دمحم بن الماسم أالببلذري  ذكر
 مان أمٌره فٌها بعدلدٌبل والنٌرون وبعث مهمة إلى سدوسان، وعٌّ ٌل وابرماأو

ً بافتحها، ثم وصل ع نهر السند إلى لصة )كجه( ولاتل فٌها الملن "داهر"  را
ساوندري بؽرور و ،الرور، باد )منصور(آ نام فتح الراور وبرهم، ثهفمتل

ً  راً باحتى  حتى وصل إلى مدٌنة ملتان عوبسمد   نهر بٌاس وفتحها أٌضا
واستوطن فٌها أربعة آالؾ مسلم وبنى المسجد الجامع، وكان دمحم بن الماسم 

هـ، فرجع دمحم 95مات الحجاج فً شهر رمضان عام إذ بتنظٌم الببلد  مشؽوالً 
بة إلى سمع هذا الخبر، ثم أرسل الكتٌ الماسم إلى الرور بؽرور بعد أنبن 

 الكٌرجثم نزل فً فصالح فً بهٌلمان وسرست، بهٌلمان منطمة من ؼوجرات 
األثناء  هل الكٌرج لهم، وفً هذإٌاستسلم ثم  هحٌث لاتل فٌها دوهر بن داهر فمتل

ما أنفك حاسب الحجاج ذات مرة هـ، و96ولٌد بن عبد الملن عام الالخلٌفة  مات
الهند فوجد أنه أنفك ستة مبلٌٌن من المبلػ وحصل فً  يزاؽموال فً الفتوح

ً  ًثناعلى  ن ولال شفٌنا ؼٌضنا وأدركنا ثارنا ؤلمبلػ، فاطممن ا عشر ملٌونا
 .1 ر فهو ما عاد إلٌنا من النفعرأس داهأما وازددنا ستة مبلٌٌن من المبلػ و

فتح فن الحجاج بعث دمحم بن الماسم إلى السند فهو ٌمول إٌعموبً الالمإرخ وأما 
ع ٌل والدٌبل وكانت حرب الدٌبل معركة حاسمة، وأطابرماأبور ونزفمكران و

: لنٌرون بالتمدم فكتب الحجاج إلٌهله جمٌع المناطك، واستؤذن الحجاج بعد فتح ا
 ً ة إلى والً خراسان لتٌبة بن مثل هذه الرسال أنت أمٌر ما افتتحت، وكتب أٌضا

لها، فؤسرع  فٌكون أمٌراً  : من ٌدخل منكما فً حدود ببلد الصٌن انتصاراً مسلم
نهر  راً باى افتتح سهٌان )سدوسان( عرٌة حتدمحم بن الماسم تحركاته االنتصا

ثم افتتح الرور والبلدان  هالسند، ولاتل الملن داهر على شاطا النهر فمتل
لد أعطٌت  :ه كتب الحجاج إلى دمحم بن الماسمبواألمصار األخرى، وفً أثنا

ً الالخلٌفة  ً  ولٌد ضمانا ٌنفك فً معركة الهند  بؤنً سؤدخل فً بٌت المال مبلؽا

                                                           
1
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ذه المصٌبة فلما بلؽت هذه الرسالة دمحم بن الماسم أرسل المزٌد فؤفرجنً عن ه
 1من النمود من الهند.

خ حسب السنوات، التارٌفً ب األدم كت ارٌخ خلٌفة بن خٌاط العصفري هووت
دمحم بن  هـ افتتح92: فً عام حسب السنٌن دمحم بن الماسم ذكر فٌه عن فتوح

تح الدٌبل وسار إلى النٌرون فؤتاه هـ افت93، و فً عام ٌلبالماسم لزفور وأرما
هـ 95وفً عام صة، لهـ لتل 94ٌر ما افتتحت، وفً عام كتاب الحجاج: أنت أم

: وأما أرض الهند لتٌبة فً كتاب المعارؾ عن الفتوحوكتب ابن  2لتان.فتح م
 3.للهجرة الماسم الثمفً فً سنة ثبلث وتسعٌندمحم بن فافتتحها 

كانت المعركة بٌن دمحم بن الماسم والملن  :ه93عام  معركة مع الملك داهر
للمسلمٌن لٌفعلوا ما  الجوّ  صفافلما لتل الملن داهر  للؽاٌة داهر معركة حاسمة

تم لد افتتحت الهند بعد هذه المعركة، و :حتى كتب بعض المإرخٌن اشاءو
عركة من رواٌة المإرخٌن هذه المتفصٌل هذا العام عام الفتح، وننمل  تمرٌره
ها دمحم بن الماسم الهند. فٌافتتح  هما ألنها محٌطة لمدة أربع سنواتب قالموثو

نهر السند فبنى جسراً على النهر فكتب الببلذري أن دمحم بن الماسم احتال لعبور 
ً داهر مستخفثم عبر عن طرٌمه، وكان راسل ملن لصة )كجه( ي منطمة ؾ فً  ٌا

فهو  ها الجٌوش اإلسبلمٌة دفعةتلن المنطمة فؤراد أن ٌجّهز جٌشه حٌنما وصلت إلٌ
 ً لم ٌسمع جٌشه ببسالة تكاكرة  فتماتل الجٌشان ولاتلوحوله الفٌلة  فٌبلً  كان راكبا

المساء  داهر فًلتل ودامت الحرب طول النهار حتى ماتل فل داهر وترجّ  ابمثله
من بنً  رجبلً داهر كان فمتلهم المسلمون كٌؾ شاءوا والذي لتل  جٌشهوانهزم 
 :ذلن الؽازي هذه األبٌات مالفالمدابنً  ٌمول كماكبلب 

 دوحممد بن القاسم بن حمم   اــداهر والقن ماخليل تشهد يو 

 دحىت علوت عظيمهم مبهن   دأين فرجت اجلمع غري معر  

 در اخلدين غري مؤس  ـــمتعف الً د  ــفرتكته حتت العجاج جم
صن عبد هللا بن حهو لاسم بن ثعلبة بن  الذي لتل داهر أنوكتب ابن الكلبً 

ران ببروص، وفً مصوّ كبلهما تله الداهر و :الطابً، لال منصور بن حاتم
 4األخٌر ٌكتب الببلذري: "لما لتل داهر ؼلب دمحم بن الماسم على ببلد السند."

                                                           
1
 )ملّخصاً( 374-:1/37تارٌخ الٌعموبً،  
2
  776و 774و :77و 2/777تارٌخ خلٌفة بن خٌاط،  
3
 2/717وتارٌخ خلٌفة بن خٌاط،  174كتاب المعارؾ، ص  
4
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: حدثنً ابن كهمس بن الحسن البصري حدثنً أبً لال: ولال خلٌفة بن خٌاط
 جمع كثٌر ومعه سبعة وعشرون فٌبلً  كنت مع دمحم بن الماسم فجاءنا داهر فً

  فعبرنا إلٌهم فهزمهم هللا وهرب داهر.

فمتلوهم ثم رجعوا  ولال أبً: ثم عبرنا إلٌهم، وأتبع عصابة من المسلمٌن العدوّ 
إلى العسكر، فلما كان اللٌل ألبل داهر ومعه جمع كثٌر مصلتٌن، فمتل داهر 

بن الماسم حتى أتى مدٌنة وعامة أصحابه، وانهزم اآلخرون، واتبعهم دمحم 
م إلى مدٌنتهطردهم دمحم اد( فخرج لوم منهم فماتلوهم فبرهما )برهمن آب

وأبو الحسن كهمس بن  1فافتتحها، فحصرهم حتى فتحها ثم سار إلى الكٌرج
الحسن البصري تبع تابعً وهو أستاذ وكٌع وعبد هللا بن مبارن وؼٌرهما، 

فانتمل بعد وفاتها إلى مكة المكرمة وألام  ه،وكان ٌخدم أمّ  وزاهداً  وكان عابداً 
  2.هـ149بها حتى توفً فٌها عام 

أن  شدٌدوهذا من األسؾ الهـ: 96اعتقال دمحم بن القاسم ووفاته فً عام 
دمحم بن الماسم  اتخطفاالنتمام فً عهد بنً أمٌة لد محبة والمبلٌة العصبٌة 

ً وفمد العهد األموي فاتح ،مالشجاع والفاتح والمنظّ  ت فً ذلن ساء، ولد كبٌراً  ا
 العداوة واالنتمام ضحٌة اءرجال أكف ذهب حٌثالزمن الظروؾ واألحوال 

 ً  .واعتبروه نجاحاً لهم باهرا

ى ابنه عبد الملن وٌزٌد بن ل وفاته ولّ بللكن هـ و95ومات الحجاج فً عام 
ولٌد بن عبد الملن فً شهر ربٌع الالمهلب العراق للخراج، وتوفً الخلٌفة 

هـ فتولى منصب الخبلفة عبد الملن، فعزل عبد الملن بن الحجاج 96ألول عام ا
واستخلؾ ٌزٌد بن أبً الكبشة العراق للخراج ثم فً نفس العام عزل ٌزٌد بن 

بن أبً صفرة  ٌزٌد بن المهلب ًأبً الكبشة وٌزٌد بن مسلم من العراق وولّ 
ٌحدث فً كان هذا ، للخراج بن عبد الرحمن التمٌمً صالح ًالعرالٌن وولّ 

فً انتصار الهند، العراق من ناحٌة ومن ناحٌة أخرى كان دمحم بن الماسم ٌستمر 
إلى ببلد الهند، شعلتها نار من العداوة واالنتمام حتى وصلت فدفعة اشتعلت 

نار  عبد الرحمندمحم بن الماسم، وأشعل ٌزٌد بن المهلب وصالح بن ب ذهبتو
تضرم نارها ت كانلود بسبب العداوة المدٌمة التً بالو هاداالحسد واالنتمام وزوّ 

 تهأسر أفرادالحجاج و ضد ٌزٌد بن المهلب وصالح بن عبد الرحمنفً للبً 
هً أن الحجاج عند  خلفٌة هذه العداوةانتمام، وب، وهما كانا منتظزٌن هاالعمّ و

خراسان واستخلؾ على مهلب بن آل صفرة أّمر الهـ 79إمارته العراق فً عام 
ً اٌزٌد  نهـ، وكا83مهلب عند موته عام اله ٌزٌد بن ابن وحٌنما  بن ثبلثٌن عاما
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ها لتٌبة بن مسلم، الّ ن خراسان وعلملن الخبلفة فعزله استولى سلٌمان بن عبد ا
وتمت هذه األمور بالتشاور مع الحجاج بن ٌوسؾ، وكان الحجاج بن ٌوسؾ 

كن الحجاج كان ٌكره زوج أخت ٌزٌد، وكانت أخته هند بن المهلب زوجة له ول
ٌزٌد بسبب نجابته فً الشباب، وٌخاؾ أال ٌحل هذا الرجل على مكانه فٌكتب 

 ابن خلكان عن هذا: 

ٌد لما ٌرى من النجابة فٌخشى منه لببل ٌترتب مكانه ز"وكان الحجاج ٌكره ٌ
 1فكان ٌمصده بالمكروه فً كل ولت كً ال ٌثب علٌه."

ٌزٌد  المهلب وألماه فً السجن، ولكن فرّ اعتمل الحجاج ٌزٌد بن  نهاٌةوفً ال
الشام، فرافع سلٌمان األمور إلى أخٌه  إلى سلٌمان بن عبد الملن فً ولجؤ

ا تولى سلٌمان بن عبد الملن لمّ ا، فمهى بٌنولٌد بن عبد الملن فسوّ الالخلٌفة 
به أشد العذاب فً ى ٌزٌد بن المهلب خراسان، وكان الحجاج ٌعذّ الخبلفة ولّ 
ال له ادفع مابة ألؾ درهم كل استدعى ٌزٌد منه بالتخفٌؾ فمذات مرة السجن، و

كذا و 2حتى اللٌل، هبٌصل إلٌه هذا المبلػ كان الحجاج ٌعذّ ٌكن ا لم وحٌنمٌوم 
 . آل المهلب إلى العموبات الرادعة الحجاج وّجه

ٌزٌد بن  ىأن ترجع إلٌهم أٌامهم فلما تولّ  ٌننتظرمآل المهلب ٌعٌشون  توكان
ى آل بنً المهلب الحجاج وأسرته آل أبً هـ العراق فتصدّ 96لب فً عام المه

لخراج أشعلت للرحمن مع ٌزٌد بن المهلب العراق عمٌل، فتولٌة صالح بن عبد ا
دته بالولود، كما ذكر الببلذري بؤن الحجاج لتل آدم نٌران الحسد والبؽض وزوّ 

تمم صالح ألخٌه من فان  3بن عبد الرحمن أخا صالح وكان ٌرى رأي الخوارج.
ب آل أبً عمٌل بشتى أنواع العموبات، أسرة الحجاج بعد تولٌته العراق وعذّ 

ً  نكما ٌبدو أن الخلٌفة سلٌمان بن عبد الملن كا آلل أبً عمٌل مثل ٌزٌد  مخالفا
وأصدر الحكم بتطبٌك العموبات علٌهم.  عبد الرحمنبن المهلب وصالح بن 
 وٌمول خلٌفة بن خٌاط: 

آل أبً عمٌل  إلى صالح بن عبد الرحمن أن ٌؤخذمان بن عبد الملن "كتب سلٌ
ى صالح حبٌب بن المهلب حرب الهند، وٌزٌد بن أبً كبشة وٌحاسبهم فولّ 

الخراج، فؤلام بها ٌزٌد بن أبً كبشة ألل من شهر ثم مات واستخلؾ أخاه عبٌد 
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جمع  ى عمران بن نعمان الكبلعً، ثمهللا بن أبً كبشة فعزله صالح، وولّ 
 1حربها وخراجها الحبٌب بن المهلب"

تتؽٌر فً جانب وفً جانب آخر كان دمحم بن إدارة السند  توفً العراق كان
حبسه بسبب  وفً هذه األثناء تمّ فً انتصار الهند والسند  الماسم مشؽوالً 

ال به صالح بن عبد الرحمن فً رجة وبعث إلى العراق حٌث عذّ نالمالمإامرة ال
ً ل حتى ماتوا من آل أبً عمٌ  فٌها، فٌمول الببلذري:  جمٌعا

"وولى سلٌمان بن عبد الملن فاستعمل صالح بن عبد الرحمن على خراج 
 ى ٌزٌد بن أبً كبشة السكسكً السند، فحمل دمحم بن الماسم ممٌداً العراق، وولّ 

مع معاوٌة بن المهلب، فحبسه صالح بواسط، فعذبه صالح فً رجال من آل 
لهم، وكان الحجاج لتل آدم أخا صالح، وكان ٌرى رأي أبً عمٌل حتى لت

 2الخوارج."

صالح إلى ض السلطة أن الخلٌفة سلٌمان فوّ  ٌاط والببلذريخ من حدٌث ٌبدوو
مكاسب أمراءهم عن آل أبً عمٌل لكً ٌحاسبهم بدالً من بن عبد الرحمن 

الٌوم  كؤنه شكل المحكمة مثل ،كٌؾ شاء وحكامهم، وٌعالبهم بارتكابهم الجرٌمة
ً صالح جعلو ً  ا ً تعذٌب آل أبً عمٌل إلىها فٌ لاضٌا عبد الملن بن  مفّوضا

  3.المهلب

سمٌن من المال والحرب وفك لله على نظام السند ألام  فلما حصل صالح
سم ٌزٌد بن أبً كبشة لمبٌنما ولًّ ى حبٌب بن المهلب لمسم الحرب وولّ  ،إرادته
معاوٌة بن المهلب  بٌديأرسله إلى العراق بن الماسم ثم الذي اعتمل دمحم  ،المال

 ً ومن ثم تم ، ذلن الولت فً السندب أخً حبٌب بن المهلب الذي كان ممٌما
ب عبللة دمحم بن الماسم مع أسرة بن عبد الرحمن وبسصالح ب تفوٌضه إلى

ده مع هذه األسرة فً سجن "دٌماس" بواسط الذي كان الحجاج وآل أبً عمٌل لٌّ 
ت دمحم بن الماسم احتى مصالح عذبهم فٌزٌد بن المهلب، فٌه ب أنشؤه الحجاج وعذّ 

 العذاب والعماب فً السجن.شدة اآلخرون من آل أبً عمٌل بسبب معه و

لخراج بمناسبة هذه الحادثة لٌعموبً تولٌة ٌزٌد بن أبً كبشة الولم ٌذكر المإرخ 
 ول: وكتب عن إمارة حبٌب بن المهلب أنه اعتمل دمحم بن الماسم، فهو ٌم
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 ً كانوا ناحٌة  "فوجه سلٌمان حبٌب بن المهلب إلٌها فدخل الببلد ولاتل لوما
 1ده، وحبسه."مهران، وأخذ دمحم بن الماسم فؤلبسه المسوح ولٌّ 

ال كما إرسال دمحم بن الماسم والً العراق صالح بن عبد  على ال ٌدل لو أن هذاو
فً السجن بشتى أنواع  مات أنه هذا من الوالعموته فً السجن ولكن  ٌشٌر إلى
 التعذٌب.

ن دمحم بن الماسم لتل نفسه ألنه لم فمال إابن حزم هذٌن المإرخٌن  لد خالؾو
 2تحمل العماب الشدٌد فٌها: "ولتل نفسه فً عذاب ٌزٌد بن المهلب"بٌستطع 

ب من عذّ لد ألنه فهو معمول وذلن تعذٌب والً العراق ٌزٌد بن المهلب أما و
فً اعتمال دمحم بن الماسم وتعذٌبه مع أخٌه من السابمٌن ان ، وإنه كلبل الحجاج

نتمام صالح بن عبد الاوٌة بن المهلب، وكان انتمامه حبٌب بن المهلب ومع
الرحمن، ولكن ال ٌصح أن دمحم بن الماسم لتل نفسه فً لٌد ٌزٌد بن المهلب أو 

ابن حزم  على صالح بن عبد الرحمن أو أثناء تعذٌبهما، ولعل األمر لد اشتبه
بن إلى موت األب، وفً الحمٌمة لتل عمر بن دمحم بن الماسم ابن ونسب موت اال

 السند.بدمحم بن الماسم نفسه فً سجن دمحم بن ؼزوان الكلبً وتعذٌبه 

 أعبله هنان أسطورة جاء ذكرها المذكورة ات الثبلثرواٌهذه الوبالرؼم من 
داهر سرٌا دٌو بنتً الملن اصها أن دمحم بن الماسم أرسل وملخّ  فً چچ نامه

الملن، فلما دعا الولٌد سرٌا أجابت لابلة:  لٌفة الولٌد بن عبدوبرمل دٌو إلى الخ
، فمام لد عمد أواصر الجماع معًدمحم بن الماسم  فإنن، لة بصالحست أنا ل

الخلٌفة الولٌد ؼضبان عندما سمع منها هذا المول وكتب إلى دمحم بن الماسم 
 ،فً ببلط الخبلفة على الفور فً المسوح هحضر نفسؤن ٌب أمر فٌهارسالة 

فؤطاع الحكم وأتً به إلى العراق فً نفس  ودمحم بن الماسم كان فً أودهابر
الحالة ولكنه مات بعد ٌومٌن فً الطرٌك ولما وصلت الجثة فً ببلط الخبلفة 

بد  ن، والٌر بؤبً الملن داهر والملون اآلخرأخذت الثؤلد لالت سرٌا دٌو إنً 
للخلٌفة أن ٌعمل بالعمل والفكر، وحٌنما سمع الخلٌفة هذا المول نصب األختٌن 

 3فً الجدار.

ٌعموبً الن المدابنً، وٌذكر الببلذري وع نمبلً  چچ نامه ت هذه المصة فًذكرو
 والحوادث المتعلمة بالسند فً ذلن العهد نمبلً  عن الفتوح عامةوخلٌفة بن خٌاط 

 ظفرأٌن من المصة، ولم ٌعرؾ منهم إلى هذه  أحدٌ  عن المدابنً ولكن لم ٌشر
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صّماً كتبهم  الفارسٌة فًصة التً تناولها المإرخون بهذه المب صاحب چچ نامه
ً عمٌاو البخشً ومٌر ونظام الدٌن  يكرههذه الرواٌة مٌر معصوم الب نمل، فنا

 نامه چچفً  ذكر مادل على كذب هذه العبارة ٌ، وشٌر علً لانع التتوي
 ة إرسال دمحم بن الماسسم بنات داهر إلى الولٌد: بمناسب

بؽداد فرستاده  هبحضرت دار الخبلفة ب ى"دمحم بن لاسم بدست خادمان حبش
 1.بود"

 .بؽدادبالخلٌفة  دارش إلى احباأل رلاءفؤرسل دمحم بن الماسم مع األترجمة: 

اسً فً رها الخلٌفة المنصور العببؽداد فً ذلن الزمن، إنما عمّ ولم ٌكن وجود 
  .هـ149عام 

ن هذه األساطٌر فً موت دمحم بن ون األوربٌون والمحممووٌذكر المستشرل
 .افً إثباته لصارى جهودهمالماسم، وٌبذلون 

 رثاءه:

فً مدة أربع سنوات حاز ، وطاعةالشرؾ والمفطوراً على كان دمحم بن الماسم 
وسعه أن ٌموم ضد حسن المبول فً جٌشه وعامة الناس، افتتح فٌها الهند وكان ب

حلم م نفسه بالالخبلفة واإلمارة األموٌة مع الملون واألمراء الهنود، ولكنه سلّ 
ه حزنه وهمّ عن  أبدى فٌه واحداً  واإلنسانٌة إلى السجن، ولال شعراً  والمروءة

 :ضٌاع نفسهحزن ووجد على  مام شدّ على خسران الخبلفة أ

 ثغر"يوم كريهة، وسداد ل "أضاعوين وأي فىت أضاعوا
ة فً سجن دٌماس بواسط تحمل كلها بالصبر شدٌد المظمب عانىحٌنما و

 : بٌتٌنال ٌنهذنفسه ب ىورث ٌشب جانبه شٌا من الذلة واالستكانة،واالستمامة، ولم 

 مغلوال ديد مكبالً ـرهن احل فلئن تويث بواسط وبأرضها

 ولرب قرن قد تركت قتيال ة فارس قد رعتهاــفلرب فتي
 ً  بواسط:  حبسحٌنما  بٌاتهذه األ ولال أٌضا

 ورـــأناث أعددت للوغى وذك ولو كتب مجعت القرار ولوطئت

 رــــوال كان من عك علي أمي دخلت خيل السكاسك أرضنا وما
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 1ورـــــفيالك دهر بالكرام عث اً ــــــوال كنب للعبد ادلزوين تابع
 وحبسوه وعذبوه، وأعدّ بالذٌن اعتملوه  بٌاترى دمحم بن الماسم فً هذه األوازد
، وكان ٌزٌد بن أبً كبشة السكسكً من بنً هاوأشرفأسرة أعلى  تهأسر

السكسن الذي اعتمله وٌزٌد بن المهلب وحبٌب بن المهلب ومعاوٌة بن المهلب 
عمان  همطنو وكانكانوا مشتركٌن فً المإامرة والعماب، من بنً أزد  نالذٌ
 نامه چچهذا ٌدل على كذب المصة من اللؽة الفارسٌة فل مزون لعمان فً اوٌم

 وأن من اعتملوه كانوا من لبابل رضٌعة للؽاٌة.

مع هذا الشاب الثمفً؛ وهو الذي  الدهر كٌؾ دال أعجبومن  أهل الهند: اءعز
لرض الشعراء فً لصابد مدحهم لما عٌّن أمٌراً على فارس فً عمر ٌبلػ 

ٌلة وهذا الذي لما رأى بعٌنٌه سبعة عشر عاماً وضّج العالم بمحامده ومآثره الجل
تخلفه فمرض هو نفسه لصٌدة فً رثابه فلم ٌمرض شاعر ما بٌتاً أو بٌتٌن فً 
رثابه إال أن شعبه الهندي لد صّب الدموع على موت حاكمه العادل الشرٌؾ 

روه الهند على دمحم وصوّ فبكى أهل "المإّهل، وألاموا له تمثاالً بدٌارهم 
 ".بالكٌرج

ً أو أكثر خالفاً عشرٌن بعة ومن عمره إال أرالماسم ولم ٌبلػ مات دمحم بن  عاما
 .عمرو بن دمحمٌسّمى  وراءه ولداً فاتحاً للهند

وحدث مثله مع  ،مثل اإلعصار تآل أبً عمٌل مثل العاصفة وانته توظهر
 ً وا مثل الرماد، وهنان ؤوانطف شعلة، إنهم اشتعلوا مثل الحرٌفه آل المهلب أٌضا

 ما لبلهافٌفوق العبرة برامكة وانحطاطهم، ولكن العبرة الار آل عبرة فً ازده
الذي لعب أن  والع تارٌخً ااالزدهار واالنحطاط، وهذ تجمع بٌنتٌن من لص

 ً ، ةٌسٌاسة الحجاج المعادهو فً سموط آل أبً عمٌل وآل المهلب دوراً لٌادٌا
 الظلم، لم ٌرض عن أن ٌبرز أحدٌ ؼٌره فمارس معه كل أنواع الذيالحجاج 

العهد  فاتحًالعدٌد من كبار بهً ت فذهبشعل نار الحسد والعداوة بٌنهم أ
المجاهد الذي ثبت  ومن بٌنهم دمحم بن الماسم بهوأمرا هوحكام هومجاهدٌ األموي

 اسمه على صفحات التارٌخ الهندي اإلسبلمً.

 األعظمً معتصممن األردوٌة: دمحم  ترجمة
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انشٛز دمحم طبْغ جالل انضٍٚ انًُُكجٕ٘ فمٛٓبً 

 ً  ٔفهكٛب
 ص. اثُٕع أػنٙ اثغاْٛى ٔأ.ص. ؿٕؿكُبٌ األػْغ٘ -

 رًٓٛض:

ٌٖ ك٢ طويّّ ػِْ حُلِي ك٢ حُٔ٘طوش  ًخٕ ُؼيى ٌَ ر٤ّ ٖٓ حُلوٜخء ح٤٣ٞ٣٬ُٖٔ ك٠

ً اًح ًخٕ ُي٣ٚ حُٔؼَكش  ٠ حُ٘وٚ ػ٘يْٛ ك٤ٌِخ ّٔ ح٣ٞ٣٬ُٔش )ٗٞٓ٘ظخٍح(، ٫ٝ ٣ٔ

٫ٝ ري ٝإٔ  1حُل٤ٌِش ٓـَىس ػٖ حُؼِّٞ حَُ٘ػ٤ش ر٘ظ٠ أٗٞحػٜخ ٝإ ًخٕ ِٓٔٔخً،

ُي ُِٔلخكظش ػ٠ِ حُؼو٤يس ٣ٌٕٞ ُي٣ْٜ أُخّ ٝحٓغ ك٢ ح٣َُ٘ؼش ٝحُلِي ٓؼخً، ً

٫ً ٝحُل٤ُِٞش ىٕٝ ٝهٞع أ١ ٓوخُلش َٗػ٤ش أػ٘خء حُظؼخَٓ ٓغ ٌٛح  ّٝ ح٤ٓ٬ٓ٩ش أ

حُؼِْ اًح طؼخٍٝ ٓغ ح٧كٌخّ حَُ٘ػ٤ش ٜٝٓخُق ح٤ُِٖٔٔٔ ػخ٤ٗخً. ٢ٛٝ ػ٬هش ر٤ٖ 

 حُؼّٔٞ ٝحُوٜٞٙ، كٌَ ك٢ٌِ كو٤ٚ ٤ُْٝ ًَ كو٤ٚ ك٤ٌِخً ػ٘يْٛ.

َُ ٝحكي ٖٓ حُلوٜخ ء ح٤٣ٞ٣٬ُٖٔ ك٢ ٌٛح حُلٖ رؼي إٔ طلوٜٞح ك٢ أٍٓٞ ُٝوي طؼٔن ؿ٤

ى٣ْٜ٘ ُْٜٝ آػخٍ ٝحٟلش ك٢ ط٣ٍٞغ ٌٛح حُؼِْ ا٠ُ ح٧ؿ٤خٍ ح٬ُكوش، ٌُح ٣لَٔ ٌٛح 

حُؼِْ ح٬ُٔٓق حَُ٘ػ٤ش أًؼَ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ حُؼِّٞ حُزلظش، كخُٜٔطِق حُؼَر٢ 

٠، كؼ٠ِ ٓ ّٔ ٌٍ ر٤ّٖ ك٢ طلي٣ي ٓلّٜٞ حُٔٔ ً ُٚ ىٝ ز٤َ حُٔؼخٍ ك٢ ٗٞٓ٘ظخٍح ػٔٞٓخ

ًِٔش "حٌُظخد" ٫ ٣ؼ٢٘ رٚ ا٫ حٌُظذ حُي٤٘٣ش، أٓخ حٌُظذ ح٧هَٟ ططِن ػ٤ِٜخ 

ٞٗٚ رـ"أَٛ BUKUرخٌُِٔش ح٣ٞ٣٬ُٔش " ّٔ "، ٝحُل٢ٌِ ح١ٌُ ٤ُْ رلو٤ٚ ٣ٔ

  2أٓط٤َٓٞٗٝخ".

ٝهي حػظ٠٘ رؼٞ حُٔئٍه٤ٖ ح٤٣ٞ٣٬ُٖٔ رٜئ٫ء ح٧ػ٬ّ ٤َْٓٝٛ ٖٝٓ أَٜٗ 

ح٤ُ٘ن دمحم ١خَٛ ؿ٬ٍ حُي٣ٖ ٣ٝؼظزَ اكيٟ  حُل٤٤ٌِٖ ك٢ حُؼخُْ ح٣٬ُٔٞ ٛٞ

حُ٘و٤ٜخص حُزخٍُس ك٢ طلي٣غ ػ٤ِٔش حُلٔخرخص حُل٤ٌِش ك٢ ٗٞٓ٘ظخٍح. ٝػِٔ٘خ ك٢ 

                                                           
هذه السمة تجعل الفلكٌٌن فً نوسنتارا ٌتمٌزون عن ألرانهم الفلكٌٌن فً الشرق األوسط  1

وآسٌا الوسطى، فالفلكً ال ٌستلزم أن ٌكون من الفمهاء، وهذا الخوارزمً والكندي والباتانً 
والفزاري والبوزجانً وؼٌرهم كثٌرون لٌسوا من الفمهاء، وبعضهم أسلموا فً الفترة 

 من مشواره العلمً.المتؤخرة 

م من المنظور الشرعً، مسودة رسالة الدكتوراه، إبراهٌم، إبنور أزلً، علم الفلن والتنجٌ  2
 م1774، مالٌزٌا الجامعة اإلسبلمٌة العالمٌة
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ٓغ  1ٌٛح حُزلغ كوي حػظٔيٗخ ًؼ٤َحً ػ٠ِ ًظخرخص ح٤ُ٘ن حُلخؽ ٝحٕ دمحم ٛـ٤َ

طَٜف ٝطِو٤ٚ ٝؿٔغ ٓخ طلَم ٝط٘خػَ ٜٓ٘خ روٜٞٙ ٤َٓس ح٤ُ٘ن ٓل٢ٔ 

ّْ حُلخثيس ُِـ٤ٔغ . ١خَٛ ؿ٬ٍ حُي٣ٖ  ٍكٔٚ هللا، ٝهي ٗوِ٘خٛخ ا٠ُ حُِـش حُؼَر٤ش ُظؼ

                                                           
: ٝٛٞ ح٤ُ٘ن دمحم ٛـ٤َ رٖ ٝحٕ ػزيهللا رٖ ٝحٕ هللا حُلخؽ ٝحٕ دمحم ٛـ٤َ رٖ ػزي  1

ؿ٢ء ٝحٕ طؼظ٤ْ حُلطخ٢ٗ، ٝأٓٚ ٝحٕ ٣ُ٘ذ ر٘ض حُؼخُْ  ػزيحَُكٖٔ رٖ ٝحٕ أرٞ رٌَ رٖ ٓؼخٍّ

حُؼ٬ٓش ح٤ُ٘ن ٝحٕ أكٔي رٖ ح٤ُ٘ن ٝحٕ دمحم ٣ُٖ حُؼخري٣ٖ رٖ ح٤ُ٘ن حُلخؽ ٝحٕ ٜٓطل٠. 

أؿٔطْ  17ٝحطَٜ ٗٔزٚ رخ٤ُ٘ن ٝحٕ أكٔي حُلطخ٢ٗ أكي ًزخٍ حُؼِٔخء ك٢ ٗٞٓ٘ظخٍح، ُٝي ك٢ 

أر٣ََ  12ٛـ/1428ٍر٤غ ح٧ٍٝ  24 ك٢ ؿ٣َِس ٤ٓيح١ ر٣َخٝ ح٩ٗي٤ٔٗٝش ٝطٞك٢ ك٢ 1945ّ

)ٝٛٞ حُؼخّ ح١ٌُ ًظزض ك٤ٚ ٌٛٙ ح١٧َٝكش(. ٝهي أك٠٘ ٍكٔٚ هللا ػَٔٙ ك٢ ١ِذ حُؼِْ  2007ّ

َٝٗ٘ٙ ٝحُو٤خّ رـٔغ حُٔؼِٞٓخص ػٖ حُلوٜخء ح٤٣ٞ٣٬ُٖٔ ٤َٓٝطْٜ ٝحُزلغ ػٖ ٓئُلخطْٜ ك٢ 

و٤وٜخ، ٝهي هخّ رٌٜح حُـٜي ؿ٤ٔغ أٗلخء حُؼخُْ ٝك٢ ٗٞٓ٘ظخٍح هخٛشً، ٖٝٓ ػْ هخّ رظ٣ٌٜزٜخ ٝطل

حُؼظ٤ْ ٓيّس ك٤خطٚ )أًؼَ ٖٓ ٓظ٤ٖ ٓ٘ش( ٝحٗظوَ ٖٓ ٌٓخٕ ا٠ُ ٌٓخٕ ك٢ أٍؿخء ٗٞٓ٘ظخٍح ٌٝٓش 

ً ػ٠ِ ح٧هيحّ ٣ٝز٤ض ك٤غ ٣وق. ٝهي ٛخٕ ػ٤ِٚ ؿ٤ٔغ حُٔ٘وخص  ً ٤٘ٓخ حٌَُٔٓش ٝأك٤خٗخ

ك٢ ًٞح٫ ىٍٝٓٚ حُي٤٘٣ش ُط٬رٚ  ٝحُٜؼٞرخص ٝحُؼوزخص ك٢ ٣َ١وٚ ا٠ُ إٔ طٞك٢ ٝٛٞ ٣ؼيّ 

ُٔزٍٞ. ٝطَى ُ٘خ ػَٝحص ٛخثِش ٖٓ ٓئُلخص حُلوٜخء ح٤٣ٞ٣٬ُٖٔ رؼ٠ٜخ هي هخّ رظلو٤وٜخ ٝرؼ٠ٜخ 

ٛللش  2000ٓخُحٍ ك٢ ه٤ي حُظلو٤ن ٝأُق ًظخرخً كٍٞ ػِٔخء ح٣٬ُٔٞ ح١ٌُ ٣وغ ك٢ أًؼَ ٖٓ 

 ّٓ  َ ك٢ حُل٣َن ح١ٌُ ٗ٘ذ رٌٔظذ ُٝحٍس حُؼوخكش ٝحُ٘زخد ٝح٣َُخٟش حُٔخ٣ِ٤ُش ًٝخٕ ٌٛحٝى

ٝأٗ٘ؤ حُٔؼٜي ح٢ٓ٬ٓ٩ ربٗي٤ٔٗٝخ ِٝٓـؤً ٣٨ُظخّ ًٝخٕ ٓي٣َحً  حُؼَٔ رظ٤ٌِق ٖٓ حُُٞحٍس ٗلٜٔخ.

 ّٓ ْ ٍكٔٚ هللا أ٠٣خً ًَٗش حُوِحٗش حُلطخ٤ٗش ٝؿٔؼ٤ش حُزخكؼ٤ٖ ُِوِحٗش حُظَحػ٤ش ك٢ ُٜٔخ ٝأ

ٖٓ  ٗٞٓ٘ظخٍح ًٝخٕ ٖٓ ٜٓخٜٓٔخ حُزلغ ٝحُظلو٤ن ١ٝزخػش ًظذ حُلوٜخء ح٤٣ٞ٣٬ُٖٔ. ًٝظذ أًؼَ

ٓ٘خه٘ش ػ٤ِٔش كٍٞ  60ٝأًؼَ ٖٓ ِِٓٔش كوٜخء ح٣٬ُٔٞ ػزَ حُؼٍٜٞ ٓوخُش ػ٤ِٔش كٍٞ  100

ٗـِص ٖٓ أ"ٓخ  حُؼَٝحص حُؼ٤ِٔش حُظ٢ طًَٜخ ػِٔخء ح٣٬ُٔٞ حُظ٢ رلُٞطٚ، ٝهخٍ ػٖ ٗلٔٚ:

طلو٤ن ٌٛٙ حُؼَٝحص حُظ٢ رلُٞط٢ ٟٓٞ حُؼِغ ٜٓ٘خ". ٝهي ًِلظٚ حُلٌٞٓش ح٩ٗي٤ٔٗٝش ًٌُي 

خ٣ٍو٢ ُزؼٞ حُٔ٘خ١ن ح٩ٗي٤ٔٗٝش. ٣ٝؼظزَ حَُٔؿغ حُل٣َي حُٔؼٍٞ ا٤ُٚ ك٢ طخ٣ٍن رخُزلغ حُظ

ػِٔخء ح٣٬ُٔٞ ٣ٔظ٘ي ا٤ُٚ حُزخكؼٕٞ ٝحُيحٍٕٓٞ ىحهَ ٓخ٣ِ٤ُخ ٝهخٍؿٜخ ًؤُٔخ٤ٗخ ُٝٛٞ٘يح 

ٝحُؼَحم ٝاٗي٤ٔٗٝخ ٝأٓظَح٤ُخ ٝطخ٬٣ٗي. ٝحػظَف رٚ حُزخكؼٕٞ حُـَر٤ٕٞ ك٤غ حُظٔٔٞح ٖٓ 

ً ُْٜ ك ( ّٝ.د ًَٛٞ ٢Virginia Matheson رلٞػْٜ ٓؼَ رـ٤٘٤خ ٓخط٤ٖٔ )ًظخرخطٚ َٓؿؼخ

(M.B Hooker( ًٝٝخٍٍ أ.ٓظ٤٘ز٣َي )Karel A.Ssteenbrick ٕٓخٍط٤ٖ كخ ٝ )

ٝؿ٤َْٛ.  (V.I Braginsky( ٝك٢.أ رَحؿ٢ٌٔ٘٤ )Martin Van Bruinessenر٣َٝ٘ٔخٕ )

ً ػيّس َٓحص ُظزخىٍ ح٥ٍحء كٍٞ طخ٣ٍن ػِٔخء حُ ٣٬ٔٞ أػ٘خء حُٔئطَٔحص ٝهي هخرِظٚ ٗو٤ٜخ

ٛـ٤َ ك٢ حُزلغ ح١ٌُ ًظزظٚ  أٗظَ حُظل٤َٜ ػٖ ح٤ُ٘ن ٝحٕ دمحم –ٝحُ٘يٝحص حُظ٢ ٗخٍى ك٤ٜخ 

  :حر٘ظٚ
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 1و(1956-1869انشٛز دمحم طبْغ جالل انضٍٚ ) 

ٛٞ دمحم ١خَٛ حرٖ ح٤ُ٘ن دمحم رٖ أكٔي ؿ٬ٍ حُي٣ٖ، ُٝي ك٢ أٓل٢ء أ٢ٌٗء، 

 4رز٤ًٞض ط٢ٌ٘٤ ر٣٫ٞش ٤ٓ٘خٌٗخرخٝ، رٔٞٓطَس حُـَر٤ش ح٩ٗي٤ٔٗٝش ك٢ ٣ّٞ حُؼ٬ػخء 

ً ٌٓ٘ ٗؼٞٓش أظلخٍٙ 1869ى٤ٓٔزَ  9ٛـ/ ٠ٓ1286خٕ ٖٓ ٍ ّ. ًٝخٕ ٣ظ٤ٔخ

 ٖٓ ًزخٍ ػِٔخء حُٔ٘طوش. 3ٝؿيّٙ 2ٝطَػَع ػ٘ي هَحرش ٝحُيطٚ، ًٝخٕ أرٞٙ

خ رِؾ ٖٓ ػَٔٙ  ّٔ ٓش ٤ُظلوٚ ك٢ أٍٓٞ ى٣٘ٚ، ًٝخٕ  10ُٝ َّ ػخٓخً ٓخكَ ا٠ُ ٌٓش حٌُٔ

٤ن دمحم رٜلزش حرٖ ػٔٚ ح٤ُ٘ن أكٔي حُوط٤ذ ٣ؼ٤ٖ ٓؼٚ ٛ٘خى ٝرَػخ٣ش حُ٘

ٛخُق حٌَُى١، ٝطؼِْ حُوَإٓ ٖٓ ح٤ُ٘ن ػزي حُلن ك٢ ٓيٍٓش ح٤ُ٘ن ٍكٔش هللا، 

ٝطؼٔن ك٢ ػِْ حُلوٚ ٖٓ ح٤ُ٘ن أرٞ رٌَ أكٔي ٗطخ )ٛخكذ اػخٗش حُطخُز٤ٖ(، 

 ٝأهٌ أ٠٣خً ٖٓ ح٤ُ٘ن دمحم حُو٤خ١ ٝح٤ُ٘ن أكٔي حُوط٤ذ حرٖ ػٔٚ. 

ؽ رؤًؼَ ٖٓ حَٓأس ك٢ أٝهخص ٓظ ّٝ وخٍرش ٣ٝل٠َٙ حُؼِٔخء، ًٝخٕ ِٓٝحؿخً ك٤غ طِ

َ طِي ح٣ًٌَُخص ر٘لٔٚ، ٜٓ٘خ ُٝحؿٜخ ٖٓ ػخث٘ش ر٘ض ح٤ُ٘ن دمحم رٖ  ـّ ًٝخٕ ٣ٔ

ٖٓ  4ٛـ/1305ٖٓ ١ً حُوؼيس  26ًُي ك٢ ٣ّٞ حُٔزض  4ح٤ُ٘ن آٔخػ٤َ حُوخُي١،

ّ، ًٝخٕ ح٤ُ٘ن أرٞ رٌَ أكٔي ٗطخ )ٛخكذ اػخٗش حُطخُز٤ٖ( 1888أؿٔطْ 

آٔخػ٤َ حُوخُي١، ٝك٠َٙ ح٤ُ٘ن ح٤ُٔي  ٣ـ١َ ػوي هَحٗٚ رخُظ٤ًَٞ ٖٓ ح٤ُ٘ن

ػَٔ ٗطخ، ٝح٤ُ٘ن دمحم ٍٗٞ رٖ ح٤ُ٘ن آٔخػ٤َ، ٝح٤ُ٘ن آٔخػ٤َ حُوخُي١، 

                                                                                                                                         

Wan Jumanatul Karamah Wan mohd Shaghir. Biografi Sheikh Hj.Wan 

Mohd Shaghir Abdullah dan Hasil Karyanya. Kertas Kerja Sempena 

Majlis Tahlil dan Pengumpulan Dana Waqaf Kitab untuk Kemboja 

dan Fathani.24 September 2007. Madrasah Ad diniah Cheras Kajang 

Selangor.  

1 Wan Mohd Shaghir Abdullah. Sheikh Tahir Jalaluddin al-Azhari: Ahli 
Falak Tanah Melayu. Ruang Agama. Utusan Malaysia.Isnin.7 
Jun.2004. 

أبوه دمحم بن أحمد جبلل الدٌن المعروؾ بالشٌخ النكانج أو توانكو دمحم أو توانكو جانكٌنج.   2
هـ، وتوفٌت  والدته كذلن بها  عام 2144جمادي األولى  14وتوفً بها ٌوم األحد 

 م. 2444هـ/:216

 جدّه كان من شرفاء مٌنانكباو وهو توانكو أحمد جبلل الدٌن.   3

 المبلٌو ولطب الطرٌمة النمشبندٌة الخالدٌة بنوسنتارا. وهو أحد كبار علماء  4
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ٝح٤ُ٘ن دمحم ٛخُق حٌَُى١، ٝح٤ُ٘ن أكٔي هط٤ذ ح٤ٌُٔ٘٘زخ١ٝ، ٝح٤ُ٘ن آٔخػ٤َ 

 رٖ ح٤ُ٘ن دمحم )أهٞ ػخث٘ش(. 

ؿذ ٍ 9ًٌُٝي ُٝحؿٚ ٖٓ ًِؼّٞ ر٘ض ارَح٤ْٛ، ًُي ك٢ ٣ّٞ حُـٔؼش 

 31ٛـ/٠ٍٓ1310خٕ  13ّ، ػْ طِٝؽ ك٢ ٣ّٞ حُـٔؼش ٣1893٘خ٣َ  27ٛـ/1310

ّ ٖٓ حَٓأس ٣وخٍ ُٜخ ؿ٤ِٔش ر٘ض حُلخؽ ػزي ح٣ٌَُْ، ػْ طِٝؽ 1893ٓخٍّ 

ؿٔخى ح٠ُٝ٧  20رؤهَٟ ٢ٛٝ ػخث٘ش ر٘ض حُلخؽ ٜٓطل٠ ك٢ ٤ُِش حُو٤ْٔ 

خْٗ ّ، ٝك٠َٙ ح٤ُ٘ن دمحم حُو٤خ١ ٝح٤ُ٘ن حُلخؽ 1899ٛٓزظٔزَ  23ٛـ/1317

 حٌُِ٘ظخ٢ٗ ٝؿ٤َٛٔخ. ١ٍٝٝ أٗٚ طِٝؽ ٓظخً ٖٓ حُ٘ٔخء.

ً ػْ ٍكَ ا٠ُ َٜٓ ٤ُظؼِْ ػِْ حُلِي رـخٓغ  12ٝهطٖ رٌٔش ٓخ ٣وخٍد  ػخٓخ

ح٧َُٛ ح٣َُ٘ق ٝرَع ك٤ٚ ٣ِٝوذ رخُل٢ٌِ. ٝأطوٖ ٍكٔٚ هللا حُؼِّٞ حُٔوظِلش ؿ٤َ 

ٕ٘ٞ حُؼَر٤ش ػِْ حُلِي ًؼِّٞ حُوَإٓ ٝحُلي٣غ ٝحُظٞك٤ي ٝحُلوٚ ٝأٍٛٞ حُلوٚ ٝحُل

حُٔوظِلش ٝحُٔ٘طن ٝحُظل٤َٔ ٝحُٜ٘يٓش ٝحُلٔخد. ٝطؤػَ ًؼ٤َحً ر٤٘وٚ أكٔي 

 حُوط٤ذ ح١ٌُ ًخٕ ٣لؼّٚ ٝٗزخد ح٣٬ُٔٞ رٌٔش ُ٘يّ حَُكخٍ ا٠ُ َٜٓ ١ِزخً ُِؼِْ. 

ّ( 1897-1893ٛـ/1318-1314ٓ٘ٞحص )  4ٝطِو٠ حُؼِْ رخ٧َُٛ ح٣َُ٘ق كٞح٢ُ 

ـخ٢ٗ ٝح٤ُ٘ن دمحم ػزيٙ ٝٛٔخ ٖٓ هخىس كًَش ٝطؤػَ رؤكٌخٍ ح٤ُٔي ؿٔخٍ حُي٣ٖ ح٧ك

حُظـي٣ي ٝح٬ٛ٩ف ًٝخٕ ٬٣ُّ ح٤ُ٘ن دمحم ٤ٍٗي ٍٟخ أكي ط٤ٓ٬ٌ ح٤ُ٘ن دمحم ػزيٙ، 

ٝحٗظَٜ رٌٜح حُظ٤خٍ حُل١ٌَ رؼي ػٞىطٚ ا٠ُ ؿ٘ٞد َٗم آ٤ٓخ. ًٝظذ ػيّس ٓوخ٫ص 

ٓخّ طلَٔ كٌَس كًَش حُظـي٣ي ٝح٬ٛ٩ف َٝٗ٘ٛخ ك٢ ٓـِش حُٔ٘خٍ رَٜٔ ٝٓـِش ح٩

ً ك٢  ٝٓـِش ح٩هٞحٕ رـ٘ٞد َٗم آ٤ٓخ رو٤خىس ح٤ُٔي ح٤ُ٘ن حُٜخى١ . ًٝظذ أ٠٣خ

ؿ٣َيس "ٓٞىحٍح" رخُِـش ح٣ٞ٣٬ُٔش. ػْ ٍؿغ ٍكٔٚ هللا ا٠ُ ٌٓش حٌَُٔٓش رؼي اٜٗخء 

ىٍحٓظٚ رَٜٔ ٝط٠ُٞ ٝظ٤لش حُظي٣ٍْ ٛ٘خى ُٔيّس ٓ٘ظ٤ٖ ػْ ٍؿغ ا٠ُ أٍٝ ح٣٬ُٔٞ 

ّ. ًٝخٕ ٍكٔٚ هللا ٤ٓ٬1899ش ًُي ك٢ ػخّ )ٓخ٣ِ٤ُخ كخ٤ُخً( َُ٘٘ حُيػٞس ح٩ٓ

ٓؼَٝكخً رلٖٔ حُوِن ٝحُِٛي ٝحٍُٞع ًٝخٕ ٓوِٜخً ٝٓـيّحً ك٢ ًلخكٚ حُيػ١ٞ ٝٛٞ 

 1ٓؼَٝف ك٢ ٗٞٓ٘ظخٍح رزَحػظٚ ك٢ ػِْ حُلِي ٝهطزٚ حُٔئػَس.

 اؿٓبيبرّ انُضبنٛخ ٔانؼهًٛخ:

ً ُٞؿ ، ٝهي ًخٕ ٍكٔٚ هللا ٣لّذ ١ٝ٘ٚ ًَ حُلذ ٝٝهق أٓخّ ح٫ٓظؼٔخٍ ٝؿٜخ ٍٚ
ّ ٧ؿَ حُظٜٔش 1927ٛـ/1348ٓـ٘ٚ حُٔٔظؼَٔ حُُٜٞ٘ي١ ُٔيّس ٓظش أَٜٗ ػخّ 

حُٔٞؿٜش ا٤ُٚ ػْ أكَؽ. ًٝخٕ ٣ظَىى ًؼ٤َحً ر٤ٖ ٌٓش َٜٝٓ ٝحُؼخُْ ح١ٞ٣٬ُٔ. 

ٝط٠ُّٞ ٝظ٤لش حُوخ٢ٟ ح٧ًزَ رخُٔلٌٔش حَُ٘ػ٤ش رظخ٣ل٤٘ؾ، ر٣٫ٞش ر٤َحم ىحٍ 

                                                           
1 Tajudin Saman. Tokoh Reformasi Islam. Berita Harian. 11 
September.1992. 
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ٓ٘ٞحص، ؿ٤َ إٔ كظخٝحٙ ُْ طِن حُوزٍٞ حَُٟٞحٕ ػْ ط٠ُّٞ ح٩كظخء رٜخ ُٔيس ػ٬ع 

حُظ٢ ًخٗض رَٜٔ. ػْ  ٖٓ هزَ حُؼِٔخء ح٥ه٣َٖ ُظؤػَٙ رلٌَس حُظـي٣ي ٝح٬ٛ٩ف

ً رخُؼي٣ي ٖٓ حُٔيحٍّ حُي٤٘٣ش ر٣٫ٞش ؿَٞٛ ٖٓ كظَط٤ٖ  ً ٝٓيٍٓخ ػَٔ ٓلظ٘خ

ٛـ(، ًٝخٕ 1928-1925ّ/1349-1346ّ 1925ٝ-1914ٛـ/1335-1346)

َر٤ش ٝح٩ٗـ٣ِ٤ِش ػ٠ِ كيّ ٓٞحء ٣ٝلغ حُطِزش ػ٠ِ ٣ٜظْ رخُِـش حُٔخ٣ِ٤ُش ٝحُؼ

 ح٩ُٔخّ رٜخ ٧ؿَ حُظويّ حُٔؼَك٢ حُي١ٞ٤ٗ ٝح٧ه١َٝ.

ػْ حٗظوَ ا٠ُ ٓ٘ـخكٍٞس ُِٔٔخٛٔش ك٢ ًظخرش َٝٗ٘ ٓـِش ح٩ٓخّ، ٝػَٔ ٓي٣َحً 

ً رٔيٍٓش "حٍُٜٔ٘ٞ" رزُٞٞ ر٤٘خٗؾ رؼي ًُي ُٔيس  -1341ٓ٘ٞحص ) 3ٝٓيٍٓخ

ّ. ٝرو٢ 1929ٛـ/1350ػٖ حُؼَٔ ػخّ  ّ( ٝطوخػي1923-1920ٛـ/1344

٣ٔخٍّ حٌُظخرش ٝطؼ٤ِْ ػِْ حُلِي ك٢ ٗظ٠ حُٔ٘خ١ن حُٔخ٣ِ٤ُش ُٝٚ ط٤ٓ٬ٌ ًؼ٤َٕٝ 

أكي أَٜٗ حُل٤٤ٌِٖ ك٢  1أهٌٝح ػ٘ٚ ػِْ حُلِي ْٜٓ٘ ح٤ُ٘ن دمحم ه٤َ رٖ ٤١ذ

ٓخ٣ِ٤ُخ. ٝٓخْٛ ك٢ اٛيحٍ ٓـِش حُؼَٝس حُٞػو٠. ٝطٞك٢ ٍكٔٚ هللا رؼي ٬ٛس 

ّ ػٖ 1956أًظٞرَ  26ٛـ/1376ٖٓ ٍر٤غ ح٧ٍٝ  22ّ حُـٔؼش حُلـَ ك٢ ٣ٞ

ػخٓخً ٝىكٖ رٔوزَس ؿخُٖ رخٍٝ رٌٞح٫ ًخٗٔخٍ ر٣٫ٞش ر٤َحم، ٝأػِٖ  87ػَٔ ٗخِٛ 

 حُٔظلق ح٢٘١ُٞ حُٔخ١ِ٤ُ رؤٕ ٣َٟلٚ ٖٓ ٟٖٔ ح٥ػخٍ حُظخ٣ٍو٤ش ُٔخ٣ِ٤ُخ. 

 يئنفبرّ:

 ٖٝٓ ٓئُلخطٚ حُٔطزٞػش كظ٠ ح٥ٕ:

 حُؼِْ ٝحُٔي٤ٗشح٬ٓ٩ّ ٝحَُٜ٘ح٤ٗش ٓغ  .1

 ح٬ٓ٩ّ ٝحَُى ػ٠ِ ٓ٘ظوي٣ٚ .2

 اٍٗخى حُو٤ٞ ك٢ ػِْ حُلَحثٞ. .3

 ٍٛٞح٣ٖ ٣ؾ ٓٔزخًَ طخٖٓ كٍَٓٞح٣ٖ كؾ ) رخ٣ٞ٣٬ُٔش(. .4

 ك٣َٔخ١ أٍٝؽ رَا٣ٔخٕ كـ٤ٔخ١ ٌٓٛذ أٍٝؽ هي٣خٕ. .5

 حطلخف ح٣َُٔي ك٢ أكٌخّ حُظـ٣ٞي. .6

                                                           
1
، صاحب المإلفات فً علم الفلن، وهو الفمٌه والماضً الفلكً الشٌخ دمحم خٌر بن طٌب   
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 طؤ٤٣ي حُظًٌَس ُٔظزغ حُٔ٘ش. .7

 ُٝٚ ٓئُلخص ٓطزٞػش ك٢ ػِْ حُلِي ٢ٛٝ:

ّ،  ١ٝزؼض ك٢ ٓطزؼش 1936ٛـ/1355ٝحٗظ٠ٜ ٖٓ طؤ٤ُلٚ ػخّ  –ٗظ٤ـش حُؼَٔ  .1

ّ ، ط٘خٍٝ ٌٛح 1936ٛـ/1355ك٣َ٘ظَ َُِ٘٘ ر٣٫ٞش ك٫ٞٝ ك٤٘خٗؾ حُٔخ٣ِ٤ُش ػخّ 

حٌُظخد حُٟٔٞٞػخص حُل٤ٌِش ًخُلٔخرخص ٝحُظوخ٣ْٝ ٝح٤ُٔوخص ٝؿٜش حُوزِش، ٝهي 

 ٓظؼٔخٍ ٓيٟ حُل٤خس.هخّ رظ٘ظ٤ْ ح٣ُ٧خؽ ٝحُـيحٍٝ حُل٤ٌِش حُظ٢ طِٜق ٬ُ

١ٝزؼض  1356ٛٗؼزخٕ  15ٝحٗظ٠ٜ ٖٓ طؤ٤ُلٚ ك٢  –ؿيٍٝ كخط٢ ٤ًَحءٕ  .2

ّ، ١ٝزؼض 1938ٛـ/1357رٔطزؼش ح٧كٔي٣ش َُِ٘٘ رٔ٘ـخكٍٞس ػخّ 

رخ٣ٞ٣٬ُٔش ٝرخ٧كَف حُـخ٣ٝش حُؼَر٤ش. ط٘خٍٝ ٌٛح حٌُظخد أ٠٣خً حُٟٔٞٞػخص 

ٌٛح رؤٕ ٤ٗوٚ ك٢ ػِْ  حُل٤ٌِش رخٓظويحّ حُِٞؿخٍػٔخص. ًًَٝ حُٔئُق ك٢ ًظخرٚ

حُلِي ٛٞ ح٤ُ٘ن دمحم ٣ٞٓق حُو٤خ١ ٝٛٞ أكي ًزخٍ ػِٔخء ٌٓش ك٢ ػَٜٙ، 

ًٝخٕ ٣ِو٢ حُيٍّٝ ك٢ ٓوظِق حُلٕ٘ٞ رخُٔٔـي حُلَحّ ٜٓ٘خ ػِْ حُلِي 

ٝح٣َُخ٤ٟخص، ٝػ٤ّٖ أه٤َحً ُٜٔ٘ذ ٤ٗن ح٬ٓ٩ّ ر٣٫ٞش هيف حُٔخ٣ِ٤ُش ٝطٞك٢ 

ٖٓ ٍؿذ ػخّ  ٣ِ٤ُ17ش ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء، ك٢ رخطٞ أٝرخٕ ر٣٫ٞش ك٫ٞٝ ك٤٘خٗؾ حُٔخ

 ٛـ. ٌٛح ٓخ ًظزٚ ح٤ُ٘ن دمحم ١خَٛ ؿ٬ٍ حُي٣ٖ.1333

حُطزؼش  –ٗوزش حُظو٣ََحص ك٢ كٔخد ح٧ٝهخص ٝٓٔض حُوزِش رخُِٞؿخٍػٔخص  .3

ّ. 1937ٛـ/1356ح٠ُٝ٧ ٓ٘ٚ ًخٗض ك٢ ٓطزؼش ٣ٍٝخٍ َُِ٘٘ رٔ٘ـخكٍٞس ػخّ 

حُلِي رٔ٘طوش حُو٤ِؾ حُؼَر٢  ًظذ رخُؼَر٤ش  ٫ٝ ٣ِحٍ ٌٛح حٌُظخد ٣يٍٓٚ ٛٞحس

رط٣َوش طو٤ِي٣ش ؿ٤َ ٗظخ٤ٓش، ٌٛح ٓخ أكخى٢ٗ رؼٞ ح٩هٞحٕ حُو٤ِـ٤٤ٖ ػزَ 

  1حُٔٞهغ حُل٢ٌِ رخ٩ٗظَٗض.

حُوزِش ك٢ ٜٗٞٙ حُؼِٔخء حُ٘خكؼ٤ش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخٓظوزخٍ حُوزِش حَُ٘ػ٤ش ٓ٘وُٞش  .4

٣ُِي٣ش ٖٓ أٜٓخص ًظذ حٌُٔٛذ )ًظذ رخُؼَر٤ش ٝح٣ٞ٣٬ُٔش(، ١ٝزغ رٔطزؼش ح

ّ ٝربًٕ حُٔـِْ ح٢ٓ٬ٓ٩ 1951رظخ٣ل٤٘ؾ ر٣٫ٞش ر٤َحم حُٔخ٣ِ٤ُش ػخّ 

ٖٓ  21( رظخ٣ٍن dlm.pk.Red.Dept. 110/50 18رخ٣٫ُٞش ٍهْ حُِٔق: )

ّ. ٝطٔظغ ٌٛح حٌُظخد روزٍٞ ٝحٓغ ك٢ أٝٓخ١ ٓـظٔغ ٗٞٓ٘ظخٍح، 1950ٓزظٔزَ 

ح٤ُ٘ن حُلخؽ ُر٤َ  ٝٗخٍ ػ٘خء حُؼِٔخء ح٤٣ٞ٣٬ُٖٔ ػ٤ِٚ ٗل٣ٞخً ٝطل٣َ٣َخً ْٜٓ٘:

رٖ أكٔي آٔخػ٤َ ٖٓ حُٔيٍٓش ح٩ى٤ٔ٣ٍش، ٝح٤ُ٘ن حُلخؽ ٍٗٞ حُي٣ٖ، ٝح٤ُ٘ن 

٣ُٖ أ٤ٖٓ )ٓلظ٢ ح٣٫ُٞش(، ٝح٤ُ٘ن آٔخػ٤َ ػ٢ِ، ٝح٤ُ٘ن حُلخؽ ٛخُق، 

ٝح٤ُ٘ن ػزي حُٞٛخد رٖ ػزي هللا، ٝٛئ٫ء ٖٓ ػِٔخء ح٣٫ُٞش، أٓخ ٖٓ هخٍؽ 
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٢ ٣٫ٝش ك٫ٞٝ ك٤٘خٗؾ ٝؿيّ ٍث٤ْ ح٣٫ُٞش كْٜ: ح٤ُ٘ن ػزي هللا كخْٛ )ٓلظ

حٍُُٞحء حُٔخ١ِ٤ُ كخ٤ُخً حَُث٤ْ ػزي هللا أكٔي ري١ٝ(، ٝح٤ُ٘ن حُلخؽ أكٔي رٖ 

طٞحٕ ك٤ٖٔ هيف، ٝح٤ُ٘ن حُلخؽ ٜٗخد حُي٣ٖ رٖ ػزي حُٜٔي، ٝح٤ُ٘ن حُلخؽ 

كِٔس رٖ حُلخؽ دمحم ػ٢ِ كؤؿؤ، ٝح٤ُ٘ن حُلخؽ دمحم ٛخُق ح١َُٜٔ، ٝح٤ُ٘ن 

١َ، ٝح٤ُ٘ن ػزي حُل٤ِْ ػؼٔخٕ، ٝح٤ُ٘ن دمحم ١ٝٞٗ رٖ حُلخؽ دمحم ٓؼي حُٜٔ

 دمحم ١خَٛ. 

 1يغصض انشٛز طبْغ جالل انضٍٚ

٤ٗٝي َٓٛي ك٢ٌِ رـزَ أط٤٘ٚ رزُٞٞ ر٤٘خٗؾ ٣لَٔ حٓٔٚ حػظَحكخً ربٜٓخٓخطٚ حُل٤ٌِش 

َ ٍك٬طٚ حُؼ٤ِٔش حُط٣ِٞش ٝؿ٫ٞطٚ ك٢  ـّ ُِيُٝش. ًٝخٕ ح٤ُ٘ن دمحم ١خَٛ ٣ٔ

 ْ ُ٘خ ٓـخٍ ًٌَُٛخ.ٗٞٓ٘ظخٍح رٌَ طل٤َٜ ٤ُٝ

ٛـ رٟٞغ كـَ ح٧ٓخّ ُٚ ك٢ ٗخ١ت ه٣َش 1408ّ/٤ٗ1988ي ٌٛح حَُٔٛي ػخّ 

أًخٍ، ٝر٠٘  4أط٤٘ٚ ر٣٫ٞش رُٞٞ ر٤٘خٗؾ، ٣ٝوغ ػ٠ِ هطؼش أٍٝ طزِؾ ٓٔخكظٜخ 

ً ٣ّٞ  105000000.00ػ٤ِٜخ ٓز٠٘ رٌِلش رـ ٍٗـ٤ض ٓخ١ِ٤ُ. ٝحكظظق ٤ٍٔٓخ

ٖٓ أًظٞرَ  9، حُٔٞحكن ٤ُّٞ ٛـ1412ٖٓ ٍر٤غ ح٧ٍٝ ػخّ  30ح٧ٍرؼخء ك٢ 

ّ، ٣ٝيحٍ ٌٛح حَُٔٛي رخُظؼخٕٝ ر٤ٖ ٗؼزش ىٍحٓش حُلِي رـخٓؼش حُؼِّٞ 1991

رٔخ٣ِ٤ُخ ٝحُٔـِْ ح٢ٓ٬ٓ٩ رخ٣٫ُٞش، ٝهي طْ طٞه٤غ ٝػ٤وش حُظلخْٛ ر٤ٖ حُـٜظ٤ٖ ك٢ 

ٝ 1413ٍر٤غ ح٧ه٤َ  25ّ، حُٔٞحكن ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء 1992أًظٞرَ  21 ّٞ ٛـ، ٝك

ػخٓخً ٣ٝٔؼِٚ ًَِٓ حُيٍحٓخص حُل٤ٌِش رخُـخٓؼش  30حُؼِّٞ ُٔيّس  اىحٍطٚ ا٠ُ ؿخٓؼش

كٔذ ح٩طلخه٤ش ر٤ٖ حُطَك٤ٖ. ٝرٌٜٙ ح٩طلخه٤ش ٣٘ظَى حُطَكخٕ ك٢ ٓخ٤ُش حَُٔٛي 

 ٝحُيٍحٓخص حُل٤ٌِش ك٤ٚ ٝهي طْ ط٤ٌَ٘ حُِـ٘ش ح٩ٓظ٘خ٣ٍش حُٔ٘ظًَش ٌُٜٙ حُـخ٣ش.

٠ ؿٜش حُـَد ٖٓ ٗزٚ ٣ٝظ٤ِٔ حَُٔٛي رٔٞهؼٚ ح٩ٓظَحط٤ـ٢ ك٤غ ٣وغ ك٢ أهٜ

٤ُٗيَ هزَ ط٤٤٘ي حَُٔٛي ح٢٘١ُٞ ر٬ٌٗخ١ٝ(، ُٜٝخ ٤ِٓحص  حُـ٣َِس حُٔخ٣ِ٤ُش )ٝهي 

ٜٓٔش ؿيحً ٝك٤ٜخ ه٤ٔش اٟخك٤ش ك٢ ح٧ػٔخٍ حَُٛي٣ش ٬ٍُِٜ ٝؿَٝد ح٧ؿَحّ 

 حُٔٔخ٣ٝش.

ً ُِـخٓؼش ك٢ حُيٍحٓخص حُل٤ٌِش ٖٓ حُ٘خك٤ش  ٣ٝؼظزَ ٌٛح حَُٔٛي ًَِٓحً ٤ٓيح٤ٗخ

ؼ٤ِٔش ٝحُظطز٤و٤ش. ًٝخٕ ٖٓ ٛيف اٗ٘خثٚ ٛٞ طِز٤ش ٓظطِزخص حُؼِّٞ حَُ٘ػ٤ش ٝحُ

ك٢ ٓـخٍ حُلِي هخٛشً ح٧ٍٓٞ حُٔظؼِوش رخُظوخ٣ْٝ ٝح٧ٍٛخى حُل٠خث٤ش، ًٌُٝي 
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٣وّٞ رٔلخُٝش ؿخىس ُظ٤ٌَ٘ هخػيس حُٔؼِٞٓخص حُل٤ٌِش حُّٔٞكيس ٝح٣ُ٧خؽ حُل٤ٌِش 

 حُل٤ٌِش ك٢ حَُٔٛي: حُؼخ٤ُٔش حُٔؼٍٞ ا٤ُٜخ ػخ٤ُٔخً. ٖٝٓ أٛيحف حُيٍحٓخص

طِز٤ش ٓظطِزخص حُظوخ٣ْٝ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝطي٣ِٜٝخ ك٢ حُؼخُْ ح٢ٓ٬ٓ٩، ٝح٫ٛظٔخّ  .1

( ٝآػخٍ ح٧ٟٞحء حُٜٔخكزش ُٚ Twilightريٍحٓش ظخَٛس حُلـَ ٝحُ٘لن )

 َٝٓحكِٜخ.

 ط٣ٌٖٞ ح٣ُ٧خؽ أٝ حُـيحٍٝ حُل٤ٌِش حُٔؼظٔي ػ٤ِٜخ ػخ٤ُٔخً. .2

ٔظٔخ٤ٗش ٓغ حُظطٍٞ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ٝحُٔطخُذ اهخٓش حُيٍحٓخص حُل٤ٌِش حُظطز٤و٤ش حُ .3

حُز٣َ٘ش رٜلش ػخٓش، ٣ٝيهَ ك٤ٚ حُيٍحٓخص كٍٞ حُل٣ِ٤خء حُل٤ٌِش 

(Astrophysics( ُٕٝٝٝىٍحٓش ١زوش ح٧ )Ozone.) 

 1انضعاؿبد انفهكٛخ ثبنًغصض

حٛظْ ٌٛح حَُٔٛي رخُزلٞع ٝحُيٍحٓخص حُل٤ٌِش حُٔظٞحِٛش ٖٓ ك٤ٖ ا٠ُ آهَ 

١ رخُـخٓؼش. ٝرخد حَُٔٛي ٓلظٞف ٝرو٤خىس ٗؼزش حُيٍحٓخص  ّٞ حُل٤ٌِش ٝحُـ٬ف حُـ

ُِيح٤ٍٖٓ ٝحُزخكؼ٤ٖ ٖٓ حُوخٍؽ ُِو٤خّ رخُزلغ حُل٢ٌِ ٝح٧ػٔخٍ حَُٛي٣ش  ك٤ٚ، 

 ٖٝٓ أْٛ حُيٍحٓخص حُل٤ٌِش حُـخ٣ٍش ك٢ حَُٔٛي ح٥ٕ ٢ٛ:

 ( ٝح٧ٟٞحء حُٔل٤طش رٚ َٝٓحكِٜخ.Twilight Zoneىٍحٓش حُلـَ ٝحُ٘لن ) .1

َ ح٧ِٛش حُظ٢ طْ ٍٛيٛخ ٖٓ ؿ٤ٔغ ٓلطخص حَُإ٣ش ك٢ ىٍحٓش كٍٞ طوخ٣ٍ .2

 أٗلخء ٓخ٣ِ٤ُخ.

( ك٢ حُـ٬ف حُـ١ٞ ح٢ٍٟ٧ Ozoneىٍحٓش ١زوش ح٧ُٕٝٝ ) .3

(Atmosphere.) 

 ىٍحٓش حُظوخ٣ْٝ ح٤ُٔٔ٘ش. .1

 ىٍحٓش حُلِي حُظطز٤و٢ ك٢ ٓخ٣ِ٤ُخ. .2

 ( ك٢ ٓخ٣ِ٤ُخ.ALMANACىٍحٓش ٗظخّ ح٣ُ٧خؽ أٝ حُـيحٍٝ حُل٤ٌِش ) .3

 ُٔٔخء ػ٘ي ؿَٝد حُْ٘ٔ.ىٍحٓش أكٞحٍ ح .4

 ىٍحٓش كٍٞ ط٢ٗ٬ حُـ٬ف حُـ١ّٞ ح٢ٍٟ٧. .5
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 ىٍحٓش ح٧ٗؼش حُز٘لٔـ٤ش. .6

 َشبطبد انًغصض:

 ٖٝٓ حُ٘٘خ١خص حُل٤ٌِش حُظ٢ طوخّ رخَُٔٛي ٜٓ٘خ:

 ٍٛي ح٧ِٛش ح٣َُٜ٘ش ١ٞحٍ حُؼخّ. .1

ٍٛي ح٧ؿَحّ حُٔٔخ٣ٝش ٖٓ حٌُٞحًذ ٝحُ٘ـّٞ ٝحُْ٘ٔ ٝحُؤَ ٝح٧كيحع  .2

 َ ٍَٓٝ حًٌُٞزخص ٝحُؤٞف ٝحٌُٔٞف.حُل٠خث٤ش ح٧هَٟ ٓؼ

 اهخٓش حُٔ٘خه٘خص حُل٤ٌِش حُظ٢ ٣٘ظَى ك٤ٜخ حُٔظوٜٜٕٞ. .3

 اهخٓش حُيٍٝحص ٝحُ٘يٝحص حُل٤ٌِش حُٔلظٞكش هخٛش ُِطِزش حُٔي٤ٍٓش ٝحُـخٓؼ٤ش. .4

 (.Astrophotographyحُو٤خّ ر٘٘خ١خص حُظ٣َٜٞ حُل٢ٌِ ) .5

 انشبرًخ

ٗ٘خ هي ٝك٤٘خ حُٔطِٞد ٖٓ ٟٓٞٞع رٌٜح هي ِٝٛ٘خ ا٠ُ ٜٗخ٣ش ٌٛح حُزلغ، َٝٗؿٞ أ

ّٕ ح٤ُ٘ن دمحم ١خَٛ ٍكٔٚ هللا  حُزلغ، ٝأْٛ ٓخ طِٞٛ٘خ ا٤ُٚ ٖٓ ٌٛح حُزلغ ٛٞ أ

ً رٚ هخٛشً ك٢ ػِْ حُلِي. ًٝخٕ ٍؿ٬ً ك٣َيحً ك٢  خ ّٔ ً ُِؼِْ ِٝٓ ًخٕ ٍؿ٬ً ٓلزخ

َّ ػ٤ِٚ روٞس ح٩ىٍحى ك٢ حُـٔغ ر٤ٖ حُؼِْ حَُ٘ػ٢  ّٖ هللا ػِ ٝؿ ػَٜٙ ك٤غ ٓ

ٖ ػِْ حُلِي حُؼ٢ِٔ ٝحُؼو٢ِ، ًٝٔخ هخٍ ٤ٓيٗخ ػ٢ِ ٍكٔٚ هللا طؼخ٠ُ: ح٢ُٜ٘ ٝر٤

"حُؼوَ ٝحَُ٘ع ٓخ أك٬ٛٔخ اًح حؿظٔؼخ". ُٝٚ ٖٓ حُٔئُلخص ٓخ ٫ ٣ٔظٜخٕ رٚ ٝهي 

ً ؿي٣يحً ك٢ ٓـخٍ كٔخرخص حُل٤ٌِش حُٔظؼِوش رلوٚ حُؼزخىحص. ٝٗٔؤٍ هللا  كظق ُ٘خ أكوخ

َّ إٔ ٣ـؼَ ٌٛٙ ح٩ٜٓخٓخص حُٔزخًٍش  ك٢ ٤ِٓحٕ كٔ٘خطٚ ٝإٔ ٣يهِٚ ك٢ ػِ ٝؿ

 ك٤ٔق ؿ٘خٗٚ، آ٤ٖٓ... ٣خ ٍد حُؼخ٤ُٖٔ.
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 ض ٔأثُبإْب ٔيؼبنًٓبــــانُٓ

 انُٓض٘-فٙ انشؼغ انفبعؿٙ

 أ. ص. َٛبػ أدًض سبٌ -

ّٜض، ٝى٫ًٝ ٌٓ٘ هي٣ْ ح ُِٓخٕ ًخٗض ٫ٝ طِحٍ حُٜ٘ي طؼظزَ ر٬ىحً طظٔظغ رخُـٔخٍ حُٔز

طٔظِت رخ٧َٓحٍ ٨ُؿخٗذ حُُٔٞؼ٤ٖ رخ٫ًظ٘خف، ٝٓؼزَحً ُِظزخىٍ حُؼوخك٢ ر٤ٖ ح٧ْٓ 

٣َّٖ٘ ٝحَُكّ  خ٫ص، ٝهط٘ٞٛخ كٞٛلٞح حُٔوظِلش. كٍِ٘ رٜخ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔز

ُِٖٓ حُٔل٤ن ٓٔغ ك٢ حهٜخثٜٜخ حُٔظ٘ٞػش كٔذ ١َهْٜ حُوخٛش. ًٝحص َٓس 

ػٖ رؼٞ حُؼوخه٤َ ح١ٌُ ًخٕ ٣ِٔغ ( Anushervan) حُِٔي حُٔخٓخ٢ٗ أ٤َٗٞٗٝحٕ

٣زؼغ حُٔٞط٠. كزؼغ رطز٤ذ  ٓؼَ حُؤَ ٣ٝٞؿي ك٢ حُٔ٘خ١ن حُـز٤ِش ُِٜ٘ي ٝح١ٌُ هي

ا٠ُ حُٜ٘ي ٤ُلِٔٚ ا٤ُٚ. كخطَٜ ر٣َُٝٚ رَؿَ ى٣ٖ ( Burzoia) ر١٬ٚ ر٣َُٝٚ

ًُي حٓظلَٔٙ ػٖ ًُي حُؼوّخٍ. كؤؿخد ػ٤ِٚ ( ك٢ ٤ًَٔ٘ Panditٝٛ٘ي٢ٓٝ )

خ ٣ؼؼَ ػ٠ِ أ١ ٢ٗء ٖٓ ٌٛح حُ٘ٞع ا٫ أٗٚ ٣وخٍ ٖٓ حُِٖٓ حُوي٣ْ  ّٔ حُزخٗي٣ض رؤٗٚ ُ

إٔ حَُؿخٍ حُٔؼول٤ٖ ْٛ ٓؼَ حُـزخٍ، ٝحُؼوخه٤َ حُظ٢ ط٘لن حَُٝف ك٢ حُٔٞط٠ ٢ٛ 

ِي حٌُِٔخص ٤ُٔض ا٫ ًِٔخطْٜ حُل٤ٌٔش، ٝأٓخ حُٔٞط٠ ح٣ٌُٖ رؼؼٞح أك٤خًء رؼي ٓٔخع ط

ّٚ رخ٧ٓؼخٍ ٝح١ٌُ كْٜ حُـ٬ٜء. ًَٝ ٌٛٙ  حٌُِٔخص حُل٤ٌٔش ٠ٓز١ٞش ك٢ ًظخد ٣و

( ًُٝي طلض ٍػخ٣ش حُِٔٞى ٝكٞح٤ْٜٗ ٣Panj Tantraؼَف رخْٓ "رخٗؾ طخٗظَح" )

حُٜ٘ٞى. اًح ًخٕ رٔٔظطخػي إٔ طٜظزَ ٌٛٙ حُلَٛش كخكؼَ ٝٓظ٘ـق ك٢ ؿخ٣ظي حُظ٢ 

حٌُظخد ا٠ُ حُِـش حُل٣ِٜٞش. ٝرؼي ٓيس ٖٓ ًُي  . كوخّ ر٣َُٝٚ رظَؿٔش1رؼؼض ٧ؿِٜخ

ّ، ٖٝٓ ػْ طَؿْ ٌٛح حٌُظخد 750حُِٓخٕ ٗوِٚ حرٖ حُٔولغ ا٠ُ حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ ػخّ 

كٍٞ  رخُلخ٤ٍٓشٜ٘غ حُؼي٣ي ٖٓ حٌُظذ ا٠ُ حُؼي٣ي ٖٓ حُِـخص ًٔخ أهٌ ٜٓ٘خ ك

حُوِو٤ش ك٢ ظخرخص ، ٌٝٛٙ حٌُظذ ٝحَُٓخثَ هي طًَض أػَحً رؼ٤ي حُٔيٟ ك٢ حٌُحُٟٔٞٞع

 ا٣َحٕ ٝهخٍؿٜخ.

                                                           
 ٌمول فردوسً: 1

 من امروز در دفتر هنــــــــــدوان همى بنگـــــــــــرٌدم بر دشت روان
 نبشته چنٌن بد كه در كوه هنــــــد گٌاهٌست رخشــــان چو رومى پرند
 ه بپراكنى بٌگمـــــــانچو بر مرد سخنگوى گردد هم اندر زمـــــــــان
 بگوٌم كنون آنچه مارا رســــــــٌد دل راد باٌد كه دانا شــــــــــــــــــنٌد
 بدانش بود بٌگمان زنده مــــــــرد خنن رنج بردارد پاٌنـــــــــــــده مرد
 چو مردم ز داناى آمد ســـــــــتوه گٌاه چون كلٌله است ودانش چو كوه
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ح٣٩َح٤ٗش ًخٗض ػ٤ٔوش حُـٌٍٝ ٢ٛٝ طـَ -ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ حُؼ٬هخص حُٜ٘ي٣ش

كظ٠ ك٢ حُؼَٜ ح٧ٓط١ٍٞ ك٤٘ٔخ ٍِٗ ح٣ٍ٥ٕٞ ر٬ٌ حُزِي٣ٖ ٝحٓظوَٝح ك٤ٜٔخ ا٫ 

َ ُِؼ٬هخص حُؼوخك٤ش ر٤ٖ حُٜ٘ي ٝا٣َحٕ ٣زظية ٖٓ ريح٣ش حُوَٕ  ـّ إٔ حُظخ٣ٍن حُٔٔ

ك٢ ٌَٗ حُِـش حُلخ٤ٍٓش، ُٝٔيس ػٔخ٤ٗٔخثش ٓ٘ش حُوخىٓش ًخٗض ٌٛٙ حُوخْٓ حُٜـ١َ 

حُِـش ٤ِٓٝش ُِظؼز٤َ ػٖ حُٔ٘خػَ ٝحُؼٞح١ق رخ٩ٟخكش ا٠ُ ح٧كٌخٍ حُلِٔل٤ش 

حُؼ٤ٔوش ٝحُـخ٠ٓش ُِ٘ؼذ حُٜ٘ي١. كخُؼَٜ حُٔـ٢ُٞ ك٢ حُٜ٘ي ح١ٌُ ٣ظِحٖٓ ٓغ 

خ٢ٍٓ. ٝػ٘يٓخ حُِٖٓ حُٜل١ٞ ك٢ ا٣َحٕ ٣لظَ أ٤ٔٛش ًزَٟ ك٢ طخ٣ٍن ح٧ىد حُل

ط٠ُٞ حُ٘خٙ آٔخػ٤َ ُٓخّ حُِٔطش طْ اًَحٙ ح٣٩َح٤٤ٖٗ ك٢ ًَ أٗلخء حُز٬ى ػ٠ِ 

 َّ ٟٞح ٫ٟطٜخى حػظ٘خم حٌُٔٛذ ح٤ُ٘ؼ٢ ٝأٓخ أطزخع حٌُٔحٛذ ح٧هَٟ كبٓخ طؼ

ٗي٣ي أٝ أؿزَٝح ػ٠ِ ٛـَس حُز٬ى. ٌٛح ٖٓ ٗخك٤ش ٖٝٓ ٗخك٤ش أهَٟ كوي ًخٕ 

ظٔظؼٕٞ رطؼْ حٌُٝم ح٧ىر٢ حُؼخ٢ُ، ًخٗٞح ِٓٞى حُٜ٘ي ٝكٞح٤ٜٗخ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣

٣ؼخِٕٓٞ ٓغ ٍؿخٍ حُٜٔخٍس ٝحُلٌحهش رٌَ ؿٞى ٝٓوخء. ٝػ٠ِ ٌٛح ًُٝي كوي 

ّْ ؿل٤َ ٖٓ حُ٘ؼَحء ٝحٌُظّخد ٝحُلّ٘خ٤ٖٗ ا٠ُ ر٬ى حُٜ٘ي. ٣ٌٖٝٔ طوي٣َ ٓخ  ٛخؿَ ؿ

ٗي٣يس رليع ٝحكي ٝٛٞ ك٤٘ٔخ أػَد خد ٖٓ ٍػخ٣ش حُ٘ؼَحء ٝحٌُظّ رٚ طٔظّغ 

ػٖ ٍؿزظٚ ٤َٜ٘ ك٢ ر١٬ ػزي حَُك٤ْ هخٕ هخٗخٕ ٗظ١َ٤ ح٤ُ٘٘خر١ٍٞ حُ٘خػَ حُ

ك٢ ٍإ٣ش ٓزِؾ ًز٤َ؛ ٓخثش أُق ٍٝر٤ش رٔخ أٗٚ ُْ ٣َ ه٢ ٓؼَ ٌٛح حُٔزِؾ حٌُز٤َ ك٢ 

 ّٞ ّْ إٓ ٝحكي. كؤَٓ حُ٘ ؿٔغ حُٔزِؾ حًٌٍُٔٞ أٓخٓٚ. ٝٗخظَحً ا٠ُ طلو٤ن  حد رٌُي ٝط

 ّٞ حد حد كوي ٌَٗ ٗظ١َ٤ هللا ؿَ أ٤٘ٓظٚ ٖٓ هزَ حُ٘ ّٞ ٓـيٙ. ٖٝٓ أػـذ ؿٞى حُ٘

أٗٚ ٝٛذ حُٔزِؾ ًِٚ ٌُٜح حُ٘خػَ. ٝهي ًخٕ ػيى ٗؼَحء ًٝظّخد حُِـش حُلخ٤ٍٓش 

ٌُٜٙ  ح٣ٌُٖ ػخٗٞح ك٢ حُٜ٘ي أًؼَ رٌؼ٤َ ٖٓٔ ػخٕ ك٢ ا٣َحٕ ٖٓ حُ٘ؼَحء ٝحٌُظّخد

. ٝهي ٍؿذ ٗؼَحء ٝػِٔخء ا٣َحٕ ك٢ إٔ ٣َىٝح ا٠ُ حُٜ٘ي ٣ٝظٔظؼٞح رٔخ ٣ٞؿي حُِـش

 ُلع ح٧ٝكَ طلض ٍػخ٣ش ٓو٤ش ٖٓ حُِٔٞى ٝحُ٘ز٬ء.ك٤ٜخ ٖٓ ح

ٝحُِـش حُلخ٤ٍٓش حُظ٢ أهٌص ػ٘خَٛ ًؼ٤َس ٖٓ حُِـظ٤ٖ؛ حُؼَر٤ش ٝحُظ٤ًَش، ٍٝىص 

ا٠ُ حُٜ٘ي ٝػٖ ٣َ١ن طز٢٘ طَحػٜخ حُؼوخك٢ حُؼ١َ هخٓض ٢ٛ رظط٣َٞ أِٓٞد ُٜخ أىر٢ 

خ٣ٍن ٓٔظوَ ٣ؼَف ح٤ُّٞ رخْٓ "ٓزي ٛ٘ي١" )حُطَحُ حُٜ٘ي١(. ٖٝٓ ه٬ٍ حُظ

 َّ اه٤ِْ ر٘ـخٍ ىٍؿش ٛخٓش ٖٓ ر٤ٖ  حُط٣َٞ ُِؼ٬هش ح٧ىر٤ش ر٤ٖ حُٜ٘ي ٝا٣َحٕ ٣لظ

ح٧هخ٤ُْ ح٧هَٟ ٧ٕ حُِٔطخٕ ؿ٤خع حُي٣ٖ رٖ ٌٓ٘يٍ حُٔؼَٝف رخْٓ أػظْ ٗخٙ ّٝؿٚ 

٢ٌُ ٣َ٘كٚ ًحص َٓس ىػٞس ا٠ُ ٗخػَ حُلخ٤ٍٓش ح٣٩َح٢ٗ حٌُز٤َ كخكع ح٤َُ٘ح١ُ 

ّٔ ر٣ِخٍطٚ ٣ٝٔؼيٙ رِوخثٚ. ُٝٞ إٔ  َ ٌٓخري ٓؼَ ٌٛٙ حُ٘خػَ ٧ؿَ ًزَ ٓ٘ٚ ُْ ٣ٌي ٣ظل

 حَُكِش حُط٣ِٞش ا٠ُ ر٘ـخٍ ٌُٝ٘ٚ أٍَٓ ه٤ٜيس طلظ١ٞ ػ٠ِ حُز٤ض حُظخ٢ُ ح٤َُٜ٘:

 ٌَٗ ٌٖٗ ٗٞٗي ٛٔہ ٤١ٞ١خٕ ٛ٘ي ٣ُٖ ه٘ي رخ٠ٍٓ ًہ رز٘گخُہ ٠ٓ ٍٝى
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طَؿٔش: ٤ٓـَٔ ؿ٤ٔغ حُززـخٝحص حُٜ٘ٞى )حُ٘ؼَحء( ك٬ٝس حُلِٟٞ حُلخ٤ٍٓش 

 س( حُظ٢ طظّٞؿٚ ٗلٞ ر٘ـخٍ.)حُو٤ٜي

ًٔخ ٓزن إٔ أٛخ٢ُ ا٣َحٕ ًخٗٞح ٣ؼظزَٕٝ حُٜ٘ي، ٌٓ٘ ُٖٓ ٓل٤ن، أٍٟخً ٨ٔ٣ٛخ 

حُؼـخثذ حُظ٢ أػخٍص ك٢ هِذ ًَ ْٜٓ٘ ٍؿزش ك٢ إٔ ٣وّٞ ر٣ِخٍطٜخ ٝرخُظخ٢ُ إٔ 

 . ٣وٍٞ ٛخثذ:ٝآصٍ  ٣ظٔظغ ٖٓ ػَٝحطٜخ، كبٜٗخ ٓ٘طوش طل٢ رَؿزخص ًَ ؿخءٍ 

 كخَٛ هخى َٓحى ًٍ٘ٞ ٛ٘يٝٓظخٕ ٣َٖ ًَىٗٔض ٗخَٓحىحٕ ١ٖٝ ٍح ًخّ ٤ٗ

ً ٝٛٞ حُٞكخء رَؿزش ًَ  خ ّٔ طَؿٔش: ٝرخُـِٔش كبٕ ٧ٍٝ حُٜ٘ي حُٔزخًٍش ٗـ٬ً ٜٓ

 ٓٞح١ٖ ٓو٤ّذ )ٖٓ ا٣َحٕ(.

٣ٝٞؿي ٛ٘خ ػيى ٖٓ ح٧ٝٛخف حُظ٢ طٌ٘ق ػٖ حُـٔخٍ حُٜ٘ي١ رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٝٛق 

 ٣٩َح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ ًٔخ ٢ِ٣: ٓيٜٗخ ٓغ هٜخثٜٜخ ح٤ُِٔٔس حُظ٢ هطَص رزخٍ حُ٘ؼَحء ح

حُوِي حُٜ٘ي١ )ػ٬ٓش ُِـٔخٍ طـؼَ 

 حُٞؿٚ أؿٌد(

يهخٍ ٛ٘
1

 

ٍٝػش حُلظ٤خص حُز٤ٞ )كظخس ُٜخ ُل٤ش 

 ىه٤وش(

ؿِٞۂ ٓزِحٕ ٛ٘ي
2

 

حُـ٫ِٕ ًٝحص حُوخٓش حُٔؼ٤ِش )َٓحٛوش 

 ُٜخ ٛيٍ ٝحٓغ ٝهَٜ ٗل٤َ(

ؿِح٫ٕ ٤َٗ حٗيحّ
3

 

حُٜ٘ي٣خص ًٝحص حُؼ٤ٕٞ حُٔٞىحء 

ػ٤ٜٖٞٗ ُـؼِٜخ  ظلِٖ)ٝحُلظ٤خص ٣ٌ

 ؿٌّحرش. 

٤ٓہ چ٘ٔخٕ ٛ٘ي
4

 

ؿٔخ٤ُش حُ٘ؼذ حُٜ٘ي١ )ُٔلش ػٖ  ٗٔي َٓىّ ٛ٘يٝٓظخٕ
5

 

                                                           

التبرٌزي:ٌمول نسبت   1 
 خط فرنگى، خال هندى، لب بدخشانى بود ترن ما چٌزى كه كم دارد مســلمانى بود

 

ٌمول مانهً الزواروي:  2 
 رنگ سبزان هند را نازم كه ز دل برد ٌاد اٌران را

 

ٌمول صابب:  3 
 كدام دل كه نشد صٌد اٌن سٌه چشمان فؽان ز هنــــد وؼزاالن شٌر اندامش

 

ابوري:ٌمول نذٌري النٌش  4 
 از سٌه چشمان هندى آب در چشمم نماند آب رٌزان مى شود از دور چشمى آب ده

 

علً الخراسانً:  5  
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 ٬ٓكش حُٞؿٚ( 

ّْ ؿ٤ٔغ ح٧َٓحٝ ك٤٘ل٤ٜخ. ىٝحروٖ ىٍىٓ٘يحٕ ٓخ ٣ٔ
1

 

حُززـخٝحص ٓؼَ حُلظ٤خص حُٜ٘ي٣ش حُلِٞس 

حُِٔخٕ )حُززـخء ك٢ حُِـش حُلخ٤ٍٓش ٢ٛ 

 حُظؼز٤َ حُٔـخ١ُ ُِلٜخكش.

٠١ ٓوخ٫ٕ ٛ٘يٝٓظخ١ٕٞ
2

 

ػ٤ٖ آرخى ٛ٘يٝٓظخٕ أٍٝ حُلَف حُٜ٘ي
3

 

ٗؼٔض كَحٝحٕ ٛ٘ي ػَحء حُٜ٘ي حُٞحكَ
4

 

گِٖ٘ َٓحٟ ٛ٘ي أٍٝ حُليحثن حُٜ٘ي
5

 

ٛ٘ي ٓ٘زغ ٓوٖ ٝٓؼيٕ ٓوخ ٣٘زٞع حُز٬ؿش ٝٓؼيٕ حُٔوخء حُٜ٘ي 
6

 

آگَٙ ٫ٍٝٛٞ ٓـٔغ پَٟ ٝكٍٞ ػخُٔخ حُلٍٞ آؿَٙ ٫ٍٝٛٞ 
7

 

 ّ٘ م حُٔوِٜٕٞ ُِلٖ ٝح٧ىد، ٌٝٛح ٖٓ ىٝحػ٢ حُلوَ ٝح٫ػظِحُ خٝحُٜ٘ٞى ْٛ حُؼ

 ١٧ ٗخػَ إٔ ٣لَٜ ػ٠ِ حُظوي٣َ ٖٓ هزِْٜ. ٣وٍٞ ٗخػَ:

 حُ چْ٘ حَٛ ٛ٘ي ٓوٖ آك٣َٖ طَّ چٕٞ ٤١ٞ١خٕ 'كي٣غ' ٌٍَٓ ٠ٔٗ ًْ٘

ٍ كي٣ؼخً ٝحكيحً ٓؼَ حُززـخٝحص. َّ  طَؿٔش: أٗخ أرِؾ ُيٟ حُٜ٘ٞى كب٢ٗ ٫ أً

                                                                                                                                         

 خنن روٌند تركان سمرلندى نمن در مردم هندوستانست
 

ستّار التبرٌزي:  1 
 بتان هند دوا بخش درد مندانند كه مومٌاى انسـانى اٌن سٌاهانند

 

ي:ورباٌمول خوجً النٌش  2  
 به سبزان مطبوع شٌرٌن زبان طى مماالن هندوســــــتانبه طو

 

ٌمول سلٌم الطهرانً:  3 
 به عٌش آباد هندوستان ؼم پٌرى نمى باشد كه موتو اند از شرن كمرها شد سفٌد آنجا

 

ٌمول سلٌم الطهرانً:  4 
 نعمت هند فراوان بود اما نرود ٌاد گٌبلن ز دل وحسرت نان الكو

 

:لً النهاوندياٌمول ب  5 
 گرٌه را سر دارم وگلشن سراى هند را ٌن جهان گل بهر زٌنت در گلستان رٌختم

 

ٌمول طالب اآلملً:  6 
 در آبه هند وبه بٌن رتبه سخا وسخن كه منبع سخن ومعدن سخا اٌن جاست

 

ٌمول شرٌؾ الشوستري:  7 
 ٌن چند سٌر آگره والهورم آرزوست بودن به مجمع پرى وحورم آرزوست
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ٝحَُٝك٤ش ٝػ٠ِ ٌٛح كَٟ٘ ٍَٗحً طَطلغ ٖٓ  خ رِيحً ُِلذّ طظٔظغ حُٜ٘ي رَ٘ف ًٜٞٗ

أٜٗخ ٫  ًَ ًٍس ٖٓ أٍٟٜخ، ك٤غ طؼظٌق ًَ حَٓأس ػ٠ِ ُٝؿٜخ ٝطل٢ رٚ ا٠ُ كيّ 

ط٘ؤٟ ر٘لٜٔخ كظ٠ رؼي ٝكخطٚ ٝطِو٢ ٗلٜٔخ ك٢ ٤ُٜذ حُلّذ ؿخُٔش ػ٠ِ حُل٣َن 

 رـخٗذ ؿؼش ُٝؿٜخ حُٔظٞك٠. ٣وٍٞ ٗٞح١ حٌُخٗخ٢ٗ:

 ـــي حٓض رِ٘يــــــآطٖ ػ٘ن ُ هخًٔظَ ٛ٘ـ

 ُٕ ى٣ٍٖ ٗؼِہ ٓظخٕ رَ َٓ َٗٞٛ ُٓٞى

َّ ٖٓ حُِٜذ طلَم  طَؿٔش: ٗؼِش حُلذ طَطلغ ٖٓ ٍٓخى حُٜ٘ي. ك٢ ٌٛح حُٔٔظو

 حَُٔأس ٗلٜٔخ ٓغ ُٝؿٜخ حُٔظٞك٠.

( ٤ُؼظزَ رٚ ٖٓ ٣ِٔي حُؼوَ Satiك٤ٌؼَ حُ٘ؼَحء ح٣٩َح٤ٕٗٞ حُو٣َٞ ػٖ "ٓظ٢" )

 ٝحُلـ٠. ٣وٍٞ ٗٞػ٢ حُو٤ٞٗخ٢ٗ:

 ٕ كيحٟ ىٝٓض ًٖ، ًْ ُحٕ ُٕ ٛ٘يٝ ٗج٠ؿخ

 ٟٞ ىٍ آطٖ رُٔٞى ه٣ٖٞ ٍحــــًِ ٝكخٟ ٗ

طَؿٔش: ّٟق ر٘لٔي ُٜي٣وي كبٗي ُٔض ا٫ ًِٝؿش ٛ٘ي٤ٓٝش طلَم ٗلٜٔخ ُظؼزض 

 اه٬ٜٛخ ُِٝؿٜخ.

 ًٔخ هخٍ ح٤ٓ٧َ هَٔٝ: أٝ

 هَٔٝح ىٍ ػ٘ن رخُٟ ًْ ُٛ٘يٝ ُٕ ٓزخٕ

 خٕ ه٣ٖٞ ٍحـــًِ رَحٟ َٓىٙ ُٓٞى ُٗيٙ ؿ

ٔش: ٣خ هَٔٝ، ٫ طٌٖ أهَ ٖٓ حَٓأس ٛ٘ي٤ٓٝش ك٢ حُلذ اً إٔ ك٤ش طلَم طَؿ

 ٗلٜٔخ ٤ُٔض.

ٝرٔخ إٔ "ٓظ٢" ػَٔ ؿ١َء ٫ ٓؼ٤َ ُٚ ك٢ حُط٣َن ا٠ُ حُلذ ٝح٩ه٬ٙ كوي 

حػظَف حُ٘ؼَحء ح٣٩َح٤ٕٗٞ رـ٬ُظٚ. هي ٓزن إٔ ٓؼَ ٌٛح حُٔؼخٍ ُِؼزخص ٝحُٜزَ 

 حُ٘ؼَحء ح٣٩َح٤٤ٖٗ. ٣وٍٞ ٛخثذ: هي طِو٠ اػـخرخً ٝحكظَحٓخً ٖٓ هزَ ك٢ حُلذّ 

 چٕٞ ُٕ ٛ٘يٝ ٠ًٔ ىٍ ػخٗو٠ َٓىحٗٚ ٤ٗٔض

 ٔغ ً٘ظٚ ًخٍ َٛ پَٝحٗٚ ٤ٗٔضـــٓٞهظٖ رَ ٗ

طَؿٔش: ُٖ ٣ٌٖٔ ٧كي إٔ ٠٣خ٢ٛ ر٘ـخػش حَٓأس ٛ٘ي٤ٓٝش ك٢ حُلذ كخُظ٠ل٤ش 

 رل٤خطٜخ ػ٠ِ حُ٘ؼِش حُوخٓيس ٤ُٔض ػَٔ ًَ ػؼش.
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ريًءح ٖٓ اػخٍس  ٢ِٓء رخُظؼز٤َ ػٖ حُلذّ  ٖٝٓ ح٬ُٔكع ٛ٘خ إٔ حُ٘ؼَ حُلخ٢ٍٓ ًِٚ

ٝحَُؿزش ك٢ ح٫طلخى ا٠ُ حُلِٕ ػ٠ِ حُلَٜ. ٝحُؼخٗن ٫  حُٞهٞع ك٢ حُلذّ 

. ٝآهٌحً ٌٛح حُظو٤ِي رؼ٤ٖ ح٫ػظزخٍ، ٣٘ظوي حُ٘خػَ ٠٣ل٢ ر٘لٔٚ ٖٓ أؿَ حُلذّ 

 ّ٘ خم ح٠ُؼلخء حُ٘و٤ٜش ح٣ٌُٖ ٣ظليػٕٞ ىحثٔخً ػٖ حُلخ٢ٍٓ ٖٓ حُطَحُ حُٜ٘ي١ حُؼ

، ُلَٜ ا٫ أْٜٗ ٫ ٣ـظَءٕٝ ػ٠ِ حُظ٠ل٤ش رؤٗلْٜٔ ك٢ حُٔؼ٢ ٍٝحء حُلذّ هٜش ح

 كٜٞ ٣وٍٞ ًٔخ ٢ِ٣:

 َحٕ رٞى رٜظَـــحُإٓ ػخٗن ًٚ ٓخٗي ُٗيٙ ىٍ ٛـ

 ُٕ ٛ٘يٝ ًٚ هٞى ٍح ىٍ ٝكخ َٓىحٗٚ )٠ٓ( ُٓٞى

، ٢ٛ أك٠َ طَؿٔش: حَُٔأس حُٜ٘ي٤ٓٝش حُظ٢ طلَم ٗلٜٔخ ر٘ـخػش ٖٓ أؿَ حُلذّ 

 ٣ِحٍ ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس كظ٠ ُٝٞ رؼي حُلَٜ ػٖ كز٤زٚ. ٖٓ حُؼخٗن ح١ٌُ ٫

حُٜ٘ي ط٘زٚ حُلَٕ ح١ٌُ ٣٘و٢ ًَ ٓخ ٣وظَم حُط٣َن ٖٓ ه٬ُٚ. ٌٝٛح ٛٞ حُٔٞهي 

 ّْ  ك٤ٚ طط٤َٜ آىّ ٖٓ حُوط٤جش. ٣وٍٞ ٗٞػ٢ حُو٤ٞٗخ٢ٗ: ح١ٌُ ط

 ٛ٘ــــــي ٗي آىّ ُگ٘ٚ پخى ۂُ آطٌ٘ي ٣ُٖ رٞ طٚ ٓلخُٔض ٠ًٔ هخّ رَآ٣ي

٠ًًّ ٖٓ حُوط٤جش. كٖٔ  طَؿٔش: ٍَٓٝحً  ٖٓ ه٬ٍ كَٕ حُٜ٘ي أٛزق آىّ ِٓ

 حُٔٔظل٤َ ١٧ ٗوٚ إٔ ٣وَؽ ؿ٤َ ًخَٓ ٖٓ ٛ٘خ.

ٝٛ٘خى اٗخٍحص ا٠ُ ػوخكش ٓ٘ظًَش ٌٓ٘ طِي ح٣٧خّ، ط٘ؼٌْ ك٢ حَُٔآس حُ٘ؼ٣َش 

ُظِي حُلظَس. كخُٔٔخٍٓش حُؼخى٣ش ُط٢ِ حُ٘ؼَ رخ٣ُِض حُؼطَ ٤ٓ٫ٔخ ر٤ٖ حُ٘ٔخء، 

 ٣وٍٞ ٤ِْٓ حُطَٜح٣:٢ٗزخُؾ ك٢ ٝٛلٜخ ًٔخ 

 ـــخٕ ٛ٘ي ٤ٗٔضـــآد رَ آطٖ ُىٕ ًخٍ رظــــــ

 ًِ َٓ َٛ ٣ٞٓ٘خٕ چٕٞ ٗٔغ ٍٝؿٖ ٠ٓ چٌي

طَؿٔش: ٫ طؼظزَ ػ٤ِٔش ا١لخء حُ٘خٍ ٣َ١وش ح٧ٛ٘خّ حُٜ٘ي٣ش )حُلظ٤خص حُـ٬٤ٔص(. 

 ك٤وطَ ح٣ُِض ٖٓ ًَ ه٢ ُ٘ؼَٖٛ ًخُو٘ي٣َ.

ٟٛٞ حُ٘لْ، كخُؼطٍٞ ٝهي حٓظويّ ٢ِ١ حُ٘ؼَ رخ٣ُِض ك٢ ٓؼ٠٘ اػخٍس 

 حُٔٔظوَؿش ٖٓ ؿَٞٛ أٗـخٍ ٗخىٍس حَُٝف حٌُحرِش ط٢٘٘ حَُٔأ رخُ٘ٔزش ُوٞس رخٛٚ.

هي طؼَٝ ُِؼي٣ي ٖٓ حُظـ٤٤َحص ك٢ حُٔلخ٤ْٛ ح١ٌُ ٓزن ٝإٔ حُ٘ؼَ حُلخ٢ٍٓ 

ً حُِٔ ٣ي ٖٓ حُي٤٘٣ش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٗظَحً ُِظطٍٞ ٝحُوزٍٞ حُؼخّ ُِظٜٞف، ٝحٟؼخ

ىهَ حُٜ٘ي ٓغ حُٜٞك٤٤ٖ ٝحُوي٤٤ٔ٣ٖ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ْٛ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ ٝكيس حُٞؿٞى، 

ّْ  ْٕٞ حُ٘ؼَ حُلخ٢ٍٓ َُ٘٘ حٗؼٌخٓخطٜأٗلْٜٔ ٣وَٟ  حُزخ٤٘١ش. ٝرخُظخ٢ُ كوي ط

طو٤ٜٚ حُويٍس ػ٠ِ حُظز٤٘خص حُي٤٘٣ش ك٤غ ٣َؿذ ًَ ٗوٚ ك٢ حُلٍٜٞ 
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خ إٔ حُ٘خػَ حُزخٍُ ك٢ ػَٜ ػ٠ِ ٌٛح حُٜيف حُٔ٘٘ٞى ك٢ حُل٤خس ٝرؼيٛخ. ًٔ

 ٣َٜف ًٔخ ٢ِ٣: أًزَ ػَك٢

 ــَ ًٖ پْ َٓىٕـچ٘خٕ رخ ٤ٗي ٝري ػَك٠ رٔ

 ِٓٔٔخٗض رٚ ُِّٓ ٣ٞٗي ٝٛ٘ــــــيٝ رٔٞ ُحٗي

 َحد حٓض ْٝٛ حُ ًلَـػخٍف ْٛ حُ ح٬ّٓ ه

 پَٝحٗٚ چَحؽ كـــــــــــــــــــــــَّ ٝى٣َ ٗيحٗي

طَؿٔش: ٣خ ػَك٢: ػخَٓ ٓغ حُو٤َ ٝحَُ٘ ٖٓ ك٤غ إٔ ٣ـِٔي حُِٕٔٔٔٞ رٔخء 

ؼي ٓٞطي ًٔخ إٔ ٣لَهي حُٜ٘يّٝ. ٌٛٙ حَُٛزخ٤ٗش ٫ ٣ٞحكوٜخ حٌُلَ ٫ٝ ُِّٓ ر

 ح٬ٓ٩ّ. ك٬ طـي حُؼؼش أ١ كَم ر٤ٖ ٗٔؼش حٌُؼزش ٝٗٔؼش حُٔؼزي.

ُٝٞ إٔ ًَ ٢ٗء ٣ٌؼَ ٝؿٞىٙ ك٢ حُٔـظٔغ حُٜ٘ي١ ٌُٝ٘ٚ ٣ٜ٘ي رؼيّ حُظٞحُٕ ك٢ 

 حُ٘ٔزش حُي٣ٔٞؿَحك٤ش َُِؿخٍ ٝحُ٘ٔخء. ًٔخ ٣وٍٞ ١ـَح١ حُٜٔ٘ي١:

 ــــــظخٕــــــخُغ َٜٗ ُٗخٕ ىحٍى ٗگخٍٓـــ١

 ٛٔض َٛ چ٤ِ كَحٝحٕ َٓى ٤ًٔخرٔض ٝرْ

طَؿٔش: ٣ـؼَ ح٤ُٜ٘ذ ٓي٣٘ش ٗٔخء حُٜ٘ي ٓ٘زٜش رٔؼَٝ ك٢٘ ٓخثش رخُٔخثش. 

 َّ  .ك٤ظٞكَ ًَ ٢ٗء ٛ٘خ ا٫ إٔ ػيى حَُؿخٍ أه

( حُظ٢ طًَذ ػ٠ِ َٗٔ، حٗظزخٙ Durga) ٝكظ٠ ؿٌرض ٍٛٞس ح٩ُٜش ىٍٝؿخ

خ٢ٍٓ ٤ِْٓ حُطَٜح٢ٗ ك٤ظؼـذ ٜٓ٘خ ٣ٝوٍٞ إ ٌٛٙ حُويٝى حُلَٔحء لحُ٘خػَ حُ

 ٓؼَ حُـ٫ِٕ حُظ٢ حطوٌص ٓؼٞحٛخ ػ٠ِ ظَٜ حَُ٘ٔ.

 ؿِ ٛ٘ي ٝگَِهخٖٗ، ىٍ ٤ٛچ ًٍٟ٘ٞ ٤ٗٔض

 ــــــــيــآٛٞ ًٚ هٞحرگخٖٛ پ٘ض پِ٘گ رخٗــ

طَؿٔش: رخٓظؼ٘خء حُٜ٘ي ٓغ هي٣ٜخ ح٧ك٣َٖٔ، ٫ ٣ٞؿي أ١ رِي آهَ ك٤غ طٔظ٣َق 

 ٫ٕ ػ٠ِ ظَٜ حَُ٘ٔ.حُـِ

 ّْ ط٤٣ِٖ  ٝرخُـِٔش ك٤ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ حُٜ٘ي ُٝٞ طزيٝ ٓٞىحء ٌُٜٝ٘خ كِٞس ُِـخ٣ش. ٝط

ًِٔخطٜخ رخُل٬ٝس، ٝرٔخ إٔ حُؼخُْ ٤ٔ٣َ ا٠ُ حُظ٬ّ ٬٤ًٓ ٗي٣يحً كؤٍِٓض ؿ٤ٔغ 

 ٓٞحٍىٛخ ٗلٞ حُٜ٘ي. ٣وٍٞ ٤ِْٓ حُطَٜح٢ٗ:

 ـــــِ حٓضـــــ٬ًّ طِن ؿز٤٘خٕ ك٬ٝص آ٤ٓـــــ

 ٤ٖٓ ٛ٘ــــــــــي رٚ إٓ ط٤َگ٠ ٌَٗ ه٤ِ حٓضُ
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 ـخ ً٘ي رٚ ىٍ ٤ٜٓخٕ ٤َٓ ر٤٘ظَــــــى٤ٗـــــــــــــ

 حُ ٖٗ ؿٜض رٚ ٛ٘ي ٍٝى َٛ ٍُٟ ًٚ ٛٔض

س طوَؽ ٖٓ أكٞحٙ حُلظ٤خص ًٝحص حُي٫ٍ كِٞس. كخُٜ٘ي ٤ِٓجش  َّ طَؿٔش: ًِٔخص ٓ

ُظ٬ّ. ٝطـ١َ ًَ رخُل٬ٝس رخَُؿْ ٖٓ حُظ٬ّ حُلخُي، ٝحُؼخُْ أ٤َٓ ا٠ُ ؿَٞٛ ح

 ًٍس ٖٓ حٌُٛذ ا٠ُ حُٜ٘ي ٖٓ ؿ٤ٔغ ح٫طـخٛخص حُٔظش.

ً ػ٠ِ ؿٌد. ٣ٝٔلَٙ  ٝػ٘يٓخ ٣وظَد ٜٓ٘خ ٍؿَ ُٓٞغ رٜخ كظِىحى حُٜ٘ي ؿٌرخ

لخ٢ٍٓ حُ٘خػَ ح٫ُ ٣٘ٔخٛخ ٨ُري. ٣ٝؼظَف رٌٜح حُٞحهغ  ؿٔخُٜخ ٝحُىٛخٍٛخ ا٠ُ كيّ 

س ٢ُ هي٢ٓ حُٜٔ٘ي١ هخث٬ً: إ كٌَس هي٢ٓٝ ا٠ُ حُٜ٘ي ًخٗض  ٍّ طزيٝ َٓس ٝؿ٤َ ٓخ

ٝح٥ٕ ػ٘يٓخ أٗخ ٓٞؿٞى رخُٜ٘ي ٝأٍٟ ؿٔخُٜخ حُٔظِح٣ي ٫ ٣٘خٓز٢٘ ا٫ إٔ ٫ حطٞهّق 

 ػٖ حُلي٣غ ػٜ٘خ.

 ــــــي طِنـــر٤٘ظَ ٣ُٖ ىٍ ٌٓحهْ رٞى ٣خى ٛ٘ــــــ

 ٣ٖٝ ُٓخٕ ؿِ كَف ٛ٘يّ هٕٞ ٠ٔٗ آ٣ي ٓوخٍ

َٓحً، ٝح٥ٕ ٫  طَؿٔش: ٝهزَ ٌٛح ًخٕ ٓـَى حُظل٤ٌَ ك٢ حُٜ٘ي ٣ـؼَ ًٝه٢

 ٣ـظٌر٢٘ ا٫ كي٣غ حُٜ٘ي. 

ٝحُٜ٘ي رِي ٣وِٞ ٖٓ حُلِٕ ك٬ ٣ٞحؿٚ أ١ ٓٞح١ٖ ٛ٘خ ٌِٓ٘ش ٓخ، ٝاًح أٛخرظٜخ 

 ٌِٓ٘ش ك٤ـي كِّٜخ ػ٠ِ حُلٍٞ. ٣وٍٞ ٌٛح أَٗف حُٔخُٗيٍح٢ٗ ًٔخ ٢ِ٣:

 ىٍ ًٍ٘ٞ ٛ٘ي ًْ چَح ىحٍى ؿْ؟! پ٤ٞٓظٚ ىٍٝٓض ىٍى ٝىٍٓخٕ رخْٛ

 حُٜ٘ي ٝحُلخٍ إٔ ح٧ُْ ٣ظزؼٚ حُؼ٬ؽ رٍٜٞس ٓٔظَٔس.طَؿٔش: ُْ ٣ـي أكيٌ ك٢ 

ٝهي ُحىٛخ ٝٛق حُٜ٘ي ػ٠ِ ُٔخٕ ٤ًِْ حُٜٔيح٢ٗ حُ٘خػَ حُز٤ِؾ ك٢ ر١٬ 

ح٩ٓزَح١ٍٞ ٗخٛـٜخٕ ؿٔخ٫ً ػ٠ِ ؿٔخٍ. كٜٞ ٣ؼظزَ حُٜ٘ي ؿ٘ش ػ٠ِ ح٧ٍٝ. 

٘ي ا٫ ك٤ٜخٓٚ رخُٜ٘ي ٣ـؼِٚ أًؼَ هِوخً كظ٠ اٗٚ ٣٘يّ ػ٠ِ ٓـخىٍطٚ ُِٜ٘ي ك٬ ٣ـخىٍ حُٜ

 آ٬ًٓ أٗٚ ٤ٓؼٞى ا٤ُٜخ ك٢ ٝهض ه٣َذ.

 طٞ حٕ رٜ٘ض ىّٝ گلظـــــــــــــــٖ رٚ ح٣ٖ ٓؼ٠٘

 ٤٘ٔخٕ ٗيپــــظخٕ ـًٚ َٛ ًٚ ٍكض ح٣ُٖ رٞٓــ

 ُ ٗٞم ٛ٘ي ُآٗٔخٕ چْ٘ كَٔص رَ هلخ ىحٍّ

 ـخرَ ٍحــًٚ ٍْٝٛ گـَ رٚ ٍحٙ آٍّ ٠ٔٗ ر٤ْ٘ ٓوـ

 ٤ٔخْٗح٤َٓ ٛ٘ـــــــــــــــيّ ٣ُٖٝ ٍكظٖ ر٤ـخ پ٘
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 َٔ ٍحـًـخ هٞحٛي ٍٓخٗيٕ پَ ك٘خ٠ٗ َٓؽ رٔ

 رٚ ح٤ٓي ٛزٍٟٞ حُ ىٍٕ رخٍ ٓــــــــلَ رٔظْ

 ـَ ٬َٛٛ ٍحـهٍٞٗي آٍٟ رٚ ح٤ٓي ىٝح، ُٛـــــ

طَؿٔش: ٝٛلٜخ رـ٘ش ػ٠ِ ح٧ٍٝ ٣ؼ٢٘ ٓـَى إٔ ًَ ٖٓ ٍؿغ ػٖ ٌٛٙ حُلي٣وش 

ٖ ػ٠ِ ٓؼَ ًٍذ حُ٘يحٓش. ك٢ حُلخؿش حُٔخٓش ا٠ُ حُٜ٘ي، ٟٝؼض ػ٢ّ٘٤ حُل٣ِ٘ظ٤

ٌٛٙ حُط٣َوش َٓس أهَٟ. ٝأٗٚ كظ٠ اًح حٗظوِض ا٠ُ ح٧ٓخّ ٌُٖٝ ٫ أٍٟ ٤ٗجخً ك٢ 

حُـزٜش. أٗخ، ح٤ٓ٧َ ُيٟ حُٜ٘ي، أٗؼَ رخُ٘يحٓش رٔزذ حُٔـخىٍس ك٢ ٝهض ؿ٤َ 

ٓ٘خٓذ. أ٠ٗ ٣٘ظ٢ٜ طَكَف أؿ٘لش ٌٛٙ حُط٤ٍٞ حٌُر٤لش.  ٓغ أَٓ حُلٍٜٞ ػ٠ِ 

ً َٓس ٤وش، إٔ حُكَٛش، حَٜٗف ػٖ ػظزش رخرٜخ. ك٢ حُلو ٘خّ ٣ظ٘خُٕٝٞ هَٝٛخ

 ْٜ هللا.٢ٌُ٤ ٣٘ل

٣ٝؼظزَ ٫ٞٓٗخ ػزي حَُُحم ك٤خٝ ح٤ٛ٬ُـ٢ حُٜ٘ي ٜٓيٍحً ُِٜلخء ٝحُ٘ـخف. 

ٟ ٌُٜح حُٜيف، ٣ٝوٍٞ إ حُٜ٘ي ٢ٛ أٍٝ حُل٤٠ِش ٝحُـٞىس  ًٞ ٌٌٝٛح كٜٞ ٣ٜيٍ كظ

 ٝحُلٖ كٖٔ ٣ٜظزَ حُلَٛش ك٤ـذ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٍِٝ ر٬ىٛخ.

 كخؿخص ۂكزٌّح ٛ٘ـــــــــــــي ًؼز ػخك٤ض ؿٞ ٍحهخٛــــــٚ ٣خٍحٕ 

 َٛ ًٚ ٗي ٓٔظط٤غ ك٠َ َٝٛ٘ ٍكظٖ ٛ٘ــــــــــي ٝحؿزٔض حٝ ٍح

طَؿٔش: ٓخ أؿَٔ حُٜ٘ي ح٧ٍٝ حُٔزخًٍش ُظلو٤ن حَُؿزش، ٝهخٛش ُٖٔ ٣ٔؼ٠ 

 َُِه٢. ٖٝٓ ُٚ أُخّ رخُٜ٘خثغ ٝحُلَف ٣ـذ ػ٤ِٚ إٔ ٣ويّ ا٠ُ حُٜ٘ي.

َس ك٢ ؿٔخٍ حُٜ٘ي ٗؼَحء ا٣َحٕ ًٝظّخرٜخ حُُٔٞؼ٤ٖ رخُـٔخٍ حؿظٌرض ح٬ُٔكش حُٔظٞك

 ك٤ٜلٜخ آٛق ؿخٙ حُطَٜح٢ٗ أكيُ ٛئ٫ء حُ٘ؼَحء ح٣٩َح٤٤ٖٗ ًٔخ ٢ِ٣:

 ٣ي ٓزِٙ ر٠ ٗٔي ٗزٞى ىٍ طٔخّ ٛ٘ي گٞة ًٚ ٛ٘ي ٍح رٚ ٗٔي آد ىحىٙ حٗي

طَؿٔش: ٫ ٣ٞؿي أ١ َٓحٛن ك٢ ؿ٤ٔغ أٗلخء حُٜ٘ي ريٕٝ ٗؼٔش ح٬ُٔكش ًؤٕ أٍٝ 

 ٜ٘ي ًِٜخ هي ٓو٤ض رخُِٔق.حُ

كِٞ إٔ حُٜ٘ي ٣ظٞكَ ك٤ٜخ ػَٝحص ٝأٓزخد َُِحكش، ٌُٖٝ حُلَحٍس حُلخٍهش ٓزّزض 

ح٫ِٗػخؽ ٝهخٛش ٣ٌُِٖ ٣٘ظٕٔٞ ا٠ُ حُٔ٘طوش حُزخٍىس ٓؼَ ا٣َحٕ. ػ٠ِ ٌٛح ك٤ؼزَ 

 أَٗف حُٔخُٗيٍح٢ٗ ػٖ ػيّ طٌٔ٘ٚ ٖٓ طز٢٘ ٓؼَ ٌٛح حُـٞ.

 ىٍ ٛ٘ي ًٚ هخى ٝگَى ٠ٓ گَىى گَّ ـَّطخ گ٘زي ٫ؿٍٞى ٠ٓ گَىى گــــــــــ

 طَؿٔش: ح٧ٍٝ ك٢ حُٜ٘ي ٝحُـزخٍ ٓخه٘خٕ ا٠ُ كيّ ٣ـؼَ اٗؼخػٜخ حُٔٔخء ٓخه٘ش.
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٤ًَٔ٘ ؿ٘ش ٝٛ٘خ ُٔلخص ػٖ حُٔيٕ ٝحُٔ٘خ١ن حُٜ٘ي٣ش ٓغ ٤ِٓحطٜخ ك٤غ طؼظزَ 

 وٍٞ هي٢ٓ حُٜٔ٘ي٣:١ٌٜٔ٘خ حُلٍٞ حُؼ٤ٖ. ٣

 هٞٗخ ٤ًٔ٘ـــــَ ٝهخک پخک ٤ًٔ٘ـــــــــــَ

 ــــَـًہ َٓ رَ ُى رٜ٘ض حُ هخک ٤ًٔ٘ـــــ

 ٤ًَٔ٘ رٞى كٜـــــــــــــــَ هِحٕ ػخُْ ٍٗٞ

 ــٍَٝـــرَ ١خُذ ك٤ٞ ى٣يٖٗ ٛٔض ٟـــــ

 ٖٓ ُ ٤ًَٔ٘ ٤ٓہ چ٘ٔخٕ ٗہ آٓخٕ ٠ٓ ٍّٝ

 ـــخٕ ٠ٓ ٍّٝـــرخ ىٍ ٛي پخٍٙ ٝچخک گ٣َز

. كظظٞٛؾ طَؿٔش: ٓخ أؿَٔ أٍٝ ٤ًَٔ٘ حُ٘و٤ش كٌؤٕ حُـ٘ش هي رَُص ٖٓ طَرظٜخ

٤ًَٔ٘ ك٢ ْٓٞٓ حُو٣َق. ٝإ ٣ٞىّ أكيٌ إٔ ٣ٔظل٤ٞ ك٤ٍِِ ٌٛٙ ح٧ٍٝ. ٫ٝ أكِض 

م. ِّ َّ٘ ٝحُِٔزْ حُٔٔ ف ك٤ٜخ رخُوِذ حُٔؼ ّٞ  ػٖ طؤػ٤َ ؿٔخٍ كٍٞ ٤ًَٔ٘ حُؼ٤ٖ. كؤ١

 ًٌٝح ٛ٘خى أكخى٣غ ػٖ حُٔيٕ ٓؼَ آؿَس ٫ٍٝٛٞ ك٤وٍٞ ٣َٗق حُ٘ٞٓظ١َ:

 ٤َٓ آگــــَٙ ٫ٍٝٛٞ آٍُٝٓض٣ک چ٘ي  رٞىٕ رہ ٓـٔغ پَٟ ٝكٍّٞ آٍُٝٓض

 ُحَٗٝ رہ ٛ٘ي ٠ٓ رَىّ َٓؽ ىٍ ًہ ؿخٕ رگَكظہ حُ هَحرہ ٝٓؼٔـٍّٞ آٍُٝٓض

طَؿٔش: أٝىّ إٔ أهّٞ ر٣ِخٍس ٥ؿَس ٫ٍٝٛٞ ٧ًٕٞ ٢ٓٝ ك٘ي حُلٍٞ. أ١َص 

 ١خثَ هِز٢ ا٠ُ حُٜ٘ي كبٗٚ هي كوي حُٜزَ ػ٠ِ حُوَحد ٝحٗظخم ا٠ُ حُوٜزش.

ً ؿ٤ِٔش ٤ِٓجش ك٤ؼزض ٖٓ ٌٛٙ حُٜلخص ٝح٧ٝٛ خف ًِٜخ إٔ حُٜ٘ي ًخٗض أٍٟخ

حُ٘خؿٔش ٓؼَ حُٜـ٤َس رخُوٜزش، ٝإٔ ح٧ٗـخٍ حُِٔىَٛس طِـؤ ا٤ُٜخ حُط٤ٍٞ 

ش ُِز٬ؿش ك٢ حُ٘ؼَ حُلخ٢ٍٓ ًٌُٝي حُطخإّٝ  ّٔ حُززـخء حُظ٢ طظٔظغ ريٍؿش ٜٓ

ِ٘ٞحك٤َ ُأٍٝ  اٜٗخٍهٜٜخ حَُحثغ. ٌٌٝٛح طظ٣ِٖ رخ٧ُٞحٕ حُِٔىَٛس حُٔظ٘ٞػش ٝ

 اٜٗخحُظ٢ طـٌد ًَ ٖٓ ُٚ كْ ؿٔخ٢ُ.  ثن ح٠ُٔخ٤ٛش رٔخ ك٢ حُـ٘ش،ٝحُليح

أٍٝ ط٘خ١ق ًَ ًٍس ٖٓ طَرظٜخ ًٍس ٖٓ حٌُٛذ ح١ٌُ ٣لوّن ٍؿزش حٌَُ. ٝػ٠ِ 

ٌٛٙ حٌُِٔخص حُٔؼيٝىحص ٣ـيٍ ر٘خ إٔ ٗوٍٞ إ حُٜ٘ي ًخٗض رِيحً ٓٔظو٬ً رٌحطٚ ٫ 

ي كِْ طٍِ طليهٜخ ٣لظخؽ ا٠ُ ؿ٤َٙ ٫ٝ ٣ؼظوي ك٢ ط٤ٓٞغ كيٝىٙ ٝرخُؼٌْ ٖٓ ًُ

 ٍّ  ٓـخٍٝ أٝ ؿ٣َذ. ػ٤ٕٞ ؿ٘ؼش ٌَُ هّٞ ٗخ

 رغجًخ يٍ اإلَجهٛؼٚخ: دمحم ربثش سبٌ

هي ر٠٘ حٌُخطذ ٓوخُظٚ ٌٛٙ ػ٠ِ ىٝح٣ٖٝ ٗؼَحء حُلخ٤ٍٓش حُٔزؼؼَس ك٢  انًالدظخ:

 (ػظ٬٢ٔ كخؿش ا٠ُ ٟز٢ حُٜللخص. )ح٧ٌٓظزخص حُـخٓؼخص ٝح٤ٌُِخص ك
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 ادانجمغح فٙ يشزهف األصٚبٌ ٔانذضبع

 الشٌخ بدر جمال اإلصالحً -

 مدخل إلى الموضوع:

جاء ذكر "البمرة" فً المرآن الكرٌم بشٌا من التفصٌل فً سورتً "البمرة" 

و"ٌوسؾ". سّمٌت السورة األولى بنفس الكلمة "البمرة" والسبب وراء هذا مجٌا 

ً لما أفسدوا بهذه الكلمة فٌها  كبوا تراوؤن هللا أمر الٌهود بذبح بمرة رخٌصة عذابا

وجاءوا بمشكبلت وأسبلة عدٌدة عن االمتثال بهذا ذلن الجرٌمة ولكنهم لم ٌفعلوا 

 من هذه السورة. 94-2األمر الربانً. ٌوجد تفصٌل هذا كله فً اآلٌات 

أما سورة ٌوسؾ فمد جاء ذكرها لدى رإٌة عزٌز مصر حدثاً خطراً فً المنام، 

لٌه ٌوسؾ الذي كان فً السجن آنذان لم ٌستطع بتؤوٌله علماء تلن الدولة فدّل ع

 من هذه السورة. 76-73فُسّر به عزٌز وفرح. راجع تفصٌله فً اآلٌات 

مصر بلد وسٌع ٌكثر فٌه الزرع والنسل ولذلن فمد نالت البمرة أهمٌة كبرى فٌها 

ألنها تحرث الحمول وتمٌز البذور عن المشور وتعطً األلبان التً هً ذرٌعة 

حظى بنفس الوضع الجوي والعمرانً فمد كانت ان ٌق أٌضاً ككبرى للحٌاة والعرا

حروؾ بعض الالبمرة تحصل على نفس األهمٌة والدرجة، والدلٌل على ذلن بداٌة 

 تشبه لرن البمرة كما كانوا ٌعتمدون بؤن الدنٌا تبمى لابمة على لرنً البمرة.التً 

 أهمٌتها فً بالد الهند:

ٌمان بالبمرة والمحبة لها فإنها ممدسة لدٌهم والهند أشهر الببلد وأسبمها فً اإل

ومكرمة فٌهم وٌظنون أن برازها وبولها طاهران ال نجاسة فٌهما فٌطلون 

ببرازها الجدران والفرش كما ٌعبدون تمثالها فً المعابد وأما محبة كرٌشن 

جً )أحد كبرابهم وأعبلمهم( للبمرة وأربابها فبل حاجة إلى ذكرها فإنها 

مة لكل منا وهً أظهر من الشمس وأشهر من نار على علم واآلن معروفة معلو

هم كما فعل ذلن أكبر من لبل د فرضوا الحظر على  ذبحها فً بعض والٌاتول
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حدة وهو ملن مؽولً شهٌر فً سعة اآلفاق وحكمة اإلدارة وفطنة الذهن و

 العمل.

 جانبها اللغوي:

المإنث كلٌهما، جمعُها تطلك هذه الكلمة على المذكر وووالبمرة اسم للجنس 

أبمار وأما "التاء" فً "البمرة" فهً للوحدة وجمعها "بمرات" وإذا أرٌد التمٌٌز 

 بٌن المذكر والمإنث فٌمولون "هذا بمرة" و"هذه بمرة".

وتطلك كلمات "بمٌر" و"بمران" و"بالر" على جماعة البمرات كما تطلك هً 

 البمرات. ٌمول ورل الطابً:على أربابها وأما "البمور"  فهً تعنً جماعة 

 1ذرٌعة لن بٌن هللا والمظهر أ جاعل أنت بٌموراً مسلعة

ٌسّمٌها بعض لبابل العرب "البالورة" فمد جاء فً رسالة بعثها النبً صلّى هللا 

 علٌه وسلّم إلى الٌمنٌٌن عن نصاب الزكوة:

 .2"وفً كل ثبلثٌن بالورة، بمرة"

 ، جاء فً حدٌث اإلفن:3: شمّهه ٌبمر بمراً بمر والبمرة من

 .4"إن عابشة لم تعرؾ شٌباً حتى بمرت أّم مسطح بها"

 بمر ٌبمر بمراً: انشّك. سّمٌت البمرة بمراً ألنها تشّك الحمول عن طرٌك الحرث.

 لمّب اإلمام دمحم بن علً زٌن العابدٌن بن حسٌن بن علً "بالراً" ألنه شّك سبٌل

 .العلم ورسخت لدماه فً ثراه

طى لمب "البمر" للمرأة التً ٌشّك بطنها وٌخرج منه الولد كما ٌسّمى وكذلن ٌع

 .5النحرال به الملبس الذي لٌس فٌه الكم و

 وأما ولد البمرة فهو ٌسّمى "العجل" جمعه عجول، جاء فً المرآن الكرٌم:

                                                           
 7/794ٌوان، كتاب الح 1
 سنن أبً داإد، فً الزكوة، سنن النسؤي، فً الزكوة 2
 المنجد والمعجم الوسٌط، مادة: ب ق ر 3
 2/121حٌاة الحٌوان الكبرى،  4
 المنجد والمعجم الوسٌط، مادة: ب ق ر 5
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 .1"لال سبلم فما لبث أن جاء بعجل حنٌذ"

ا ولكن هنان كلمة خاصة ولو أن كلمة "البمرة" تستخدم للبمرة والبمر كلٌهم

للمذكر وهً "الثور" جمعُه ثٌران وثٌرة. ٌكنى الثور بـ"أبً العجل" والسبب 

 وراء تسمٌته بهذا مذكور فً "كتاب الحٌوان" هكذا:

 .2"سّمً الثور ثوراً ألنه ٌثٌر األرض كما سّمٌت البمرة بمرة ألنها تبمرها"

الصوت "خور" من صوت البمرة. ٌمال لهذا  ٌكون صوت الثور أخفت

 و"خوار".

 أهمٌتها لدى اآلخرٌن:

برونه إله الكهرباء ثم تالماضً وٌعالزمن كان األلمانٌون ٌعبدون الثور فً 

عدّوه إله الحرب الذي كان ٌحمل مطرق السحر وٌلبس لفاز الحدٌد، راكباً 

عربة ٌجّرها الرعد وهو معروؾ فً شفمته بالناس ومحبته لهم. وهذه اإللهة 

مشتري" وهنان ٌوم رابج معروؾ عند اإلنجلٌز ٌسّمى فٌه ٌوم تسّمى "ال

 .3الخمٌس بـ"ٌوم الجوفٌتر" أو "ٌوم الثور"

ذات مرة خرج كسرى للصٌد فارتفعت الؽٌوم وجعلت السماء تمطر حتى أمسى 

فبات الملن لدى فبلح كضٌؾ له. حلب الفبلح بمرته ولدّم الحلٌب إلٌه. شاهد 

 ً كثٌراً فؤراد أن ٌزٌد فً خراج الفبلحٌن ولكن لما  كسرى أن البمرة أعطت حلٌبا

ن ه وجّؾ اللبن فمالت ابنة الفبلح إأراد الفبلح أن ٌحلبها فً الصباح فلم تعط

الملن ألراد سوًءا بنا فسمع الملن هذا وألؽى ما أراد فؤعطت البمرة نفس لدر 

 .4الحلٌب فً المساء

                                                           
 96سورة هود:  1
 2/123حٌاة الحٌوان،  2
 276الموسوعة العربٌة المٌّسرة، ص  3
 3:طٌن، ص مواعظ الملون والسبل 4
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م السنٌن وكانوا ٌمنعون العجل كان العرب ٌربطون النار فً ذنب البمرة فً أٌا

 1عنها جاعلٌن إٌاه فً صخرة فكان هللا ٌرحم على عباده وٌمطر مطراً ؼزٌراً 

 كما بٌّن ذلن صاحب "دول العرب واإلسبلم":

"وكان من عوابدهم االستماء بالعشر، وذلن أنهم كانوا ٌخرجون فً أولات 

المسّمى بالعشر  م النباتاس المطر لطلب السمٌا، فٌجمعون حزالجدب واحتب

دون البمر على عوالسلع وٌربطونها فً أذناب البمر، ثم ٌشعلونها بالنار وٌص

هذا، ولد  .هذه الحال إلى الجبال والربوات المرتفعة، مفرلٌن بٌنها وبٌن أوالدها

جّرب بعض علماء الفرنج حدٌث إنزال المطر بإطبلق الدخان الكثٌر المتكاثؾ، 

 .  2ا وهو المسّمى باإلمطار الصناعً"فنجحت بعض التجارب بؤمرٌك

ما ظنن عن لوة البمرة وفوابدها؟ سّخرها هللا للناس ولكنهم ٌعبدونها فبل 

 ٌتفكرون وال ٌنظرون فٌما ٌعملون.

 حٌوانات أخرى من جنسها:

وهنان حٌوانات من جنس البمرة، توجد فً مختلؾ ببلد العالم مثل "الجاموس" 

( Ganuوجنوب أمرٌكا وإفرٌمٌا و"ؼنو" )الذي ٌوجد فً جنوب شرق آسٌا 

الذي ٌوجد فً إفرٌمٌا و"البان" )الخشفاء( فً تبت وآسٌا الوسطى و"المها" فً 

 الببلد العربٌة.   

( وهً Gau Bhains( تخفٌؾ لكلمة "ؼو بهٌنس" )Bhainsكلمة "بهٌنس" )

كلمة سنسكرٌتٌة تعنً "البمر الوحشً" وهً مركبة من "ؼو" و"بهٌنس" 

مة األولى تعنً "البمرة" بٌنما األخرى تدل على "البٌداء". سارت هذه فالكل

 Gauالكلمة إلى ببلد أخرى وتؽٌّرت صورتها شٌباً فهً صارت "كاو مٌش" )

Maish.و"جاموس" تعرٌبها ) 

ً من البمرة وهو أح سن وأفضل جسداً منها. ٌعطى الجاموس أكثر وأطٌب لبنا

 الجاحظ: ٌمول العبلمة

                                                           
 7:، وتارٌخ دول العرب واإلسبلم، ص 2/123حٌاة الحٌوان الكبرى،  1

 7:/2تارٌخ دول العرب واإلسبلم،   2
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ن البمر وهذا ٌمتضً أنها أطٌب وأفضل من العراب حتى أنها "الجوامٌس ضؤ

 .1تكون ممدمة علٌها فً األضحٌة كما ٌمدم الضؤن فٌها على المعز"

 ولال العبلمة الزمخشري فً كتابه "ربٌع األبرار":

ن أشرؾ البهابم ثبلثة الفٌل والكركد"أشرؾ السباع ثبلثة األسد والنمر والببر و

 .2والجاموس"

 ٌد من أنواع البمرة حسب مناخ وأجواء الببلد المختلفة وهً:وٌوجد عد

(. لونها أصفر ضارب إلى Charsiإنها توجد فً تشرسً ) بقرة جرسً: .2

ً من  الحمرة ورأسها وما ٌلٌه أصفر ضارب إلى السواد. إنها أكثر وزنا

 كٌلوؼرام. 3177البمرة وحلٌبها سنوٌاً ٌبلػ 

ا كما توجد فً الهند. تسّمى "بمرة توجد فً شرق آسٌ (:Nandiبقرة نندي ) .1

دربانه" فً العربٌة. لها ألوان عدٌدة؛ البٌاض والسواد والحمرة والسفرة. 

 تتمٌز عن ؼٌرها من البمرات لوجود سنام الشحم على كتفها.

 ارمادي، وجلده اهً أجمل البهابم البرٌة، لون أجفانه (:Gaurگئور ) .3

وتكون لوس من الشعر بٌن  الطٌؾ ملمس المع وٌنبت الشعر على جبٌنه

 ٌكون أكثر من ستة ألدام. االؽلٌظٌن المعوّجٌن وطول جسمه الرنٌه

توجد گبور فً الهند، وفً الهند الصٌنٌة، وفً مٌانمار )بورما( وفً شبه 

جزٌرة مالٌزٌا وتتجول مع المطعان الصؽٌرة فً المناطك السهلٌة والجبلٌة، 

 تكون خطراً علٌهم.وجرٌحاً،  تا كانتفّر من اإلنسان ولكنها تهجم علٌه إذ

ٌمال لها فً شمال الهند "دن هٌبل" وهذا نوع من گبور (: Gayalگٌال ) .7

فً آسام  اوٌذهب إلى نصؾ ظهره وموطنه اوٌوجد نتوء فوق عنمه

ومٌانمار ومالٌزٌا، وأكثر ما توجد فً المناطك الجبلٌة وٌكون لون جسمها 

ون بٌضاء، وٌكون لرناها لدى أسود واألجزاء السفلٌة من أرجلها تك

 أصلهما مطلحاً عرٌضاً ولحمها لذٌذ وجلدها ثمٌن تصنع منه أدوات جمٌلة.

                                                           
 2/127، وحٌاة الحٌوان الكبرى، 7/794كتاب الحٌوان،  1
 47ربٌع األبرار، ص  2
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 اموطنها األصلً أمرٌكا الشمالٌة، ٌكون ممدم جسمه (:Bisonباٌزن ) .:

ً كبٌراً وراء عنمه ً ؼٌر منضد وتحمل سنانا شعر طوٌل ؼٌر  ا، ولهاضخما

، وٌكون شعر الذكر أطول ناعم على الرأس والعنك والكتؾ والصدر

خر ومعوج مدّور مرن أصؽر بالنسبة ألنواع البمر األوأكثؾ من األنثى. وال

 ة وعدد أضبلعها أربعة عشر، وٌتحّولوتكون بٌن المرنٌن فاصلة كبٌر

لونها فً فصل الشتاء إلى الكبودي الؽامك، وٌكون فً الصٌؾ خفٌفاً، 

 ابة وخمسون طناً.وطول الذكر الكبٌر ٌكون ستة ألدام ووزنه م

وتلد األنثى من أبرٌل إلى ٌونٌه ومدة حملها تسعة أشهر والنصؾ، وتلد 

وتستعد األنثى بعد وضعها بشهرٌن أو ثبلثة واحد عجبلً واحداً فً بطن 

 أشهر للتزاوج.

سامعتها تكونان لوٌتٌن جداً وهً وتكون باصرتها ضبٌلة ولكن شامتها و

ة حول اإلناث. ولما وصل كولمبس إلى حّب االجتماع وتجعل الذكور دابرت

أمرٌكا كان هنان مبلبٌن من باتزن ولكن نمض عددها بعد ذلن حتى صار 

د عددها مرة أخرى بعد المنع م ولكن اآلن زا2637عشرٌن ألفاً فً عددها 

 عن صٌدها. 

وٌوجد فً آسام وما ٌتصل بها من المناطك األخرى نوع من باتزن ٌسّمٌه 

 "أرنا بهٌنسا". سكان هذه المناطك 

وٌمال للذكر "أرنا بهٌنسا" وهً توجد فً  (:Areni Bhainsأرنً بهٌنس ) .9

ً فً  سهول همبلٌا فً الؽابات الوحلٌة من أوده إلى بهوتان، وتوجد أٌضا

مناطك الهند الوسطٌة وفً آسام وبورما وفً جنوب الهند إلى سرندٌب 

موس األهلً وٌكون )سرٌبلنكا( وٌكون هذا الجاموس أكبر وأضخم من الجا

طول لرنٌه إلى ستة ألدام وال ٌوجد الشعر على جلده إال للٌبلً فلذلن ٌكون 

جلده ؼلٌظاً جداً، وٌكون جسمه ؼٌر متزن وؼٌر متناسب وٌمكث نهاراً فً 

الوحل والماء وهكذا ٌرٌح نفسه من حرارة الصٌؾ. وال ٌستطٌع أن ٌتحّمل 

اخل الماء والوحل وٌخرج د بدون الماء وٌمضً طول نهاره فً الحرارة

وهو معروؾ للشجاعة واإللدام  ترة األخرى.مجللرعً لٌبلً كالبهابم ال

 وٌهجم بضع جوامٌس على األسد والببر أٌضاً.
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ذو جسم ضخم كبٌر، ٌتشابه بالثٌران األهلٌة، وٌكون نشٌطاً  الثور البري: .4

ً مع ضخامة جسمه وٌتناول ؼذاءه بسرعة فابمة ثم ٌج تّر وٌجري سرٌعا

ً فً مكان حرٌز. وتهضمه معدته بالطمؤنٌنة، وتكون معدته مشتملة  جالسا

على أربع حصص، وال ٌوجد األسنان فً الفن العلوي من فمه. وٌوجد 

 السنام الشحمً على كتفه.

توجد فً ودٌان الهند المفتوحة وارتفاعها ٌكون  (:Nylghaiنٌل گائ ) .4

ر من رجلٌها األمامٌتٌن وال أربعة ألدام والنصؾ ورجبلها الخلفٌتان أصؽ

ٌوجد المرن إال على رأس الذكر، واألنثى تكون خالٌة من المرن. والمرن 

ٌكون أصؽر بالنسبة للبهابم األخرى، وتوجد فً الهند من سفاح جبال 

وب الهند ولكن بنؽال وآسام خالٌتان من وجدودها. همبلٌا إلى مٌسور من جن

)كٌراال( وفً مدراس )تشنائ(  باركذلن ال توجد أٌضاً على سواحل ماالو

سرندٌب )سرٌبلنكا( وٌكون جسمها ؼٌر متوازن. وطولها من األنؾ إلى و

أساس الذنب ستة ألدام والنصؾ وطول ذنبها لدم واحد والنصؾ ووزنها 

 عند نموها الكامل ستمابة بوند.

كون لون الذكر مشتمبلً على الزرلة إلى السواد وٌكون لون األثنى أصفر وٌ

ً وزٌل وتوجد على أسفل أرجلها حلمة بٌضاء، وٌكون البٌاض على الذنب  ا

والبطن وداخل األذنٌن وٌوجد عٌال من الشعر األسود على جسم الذكر 

واألنثى كلٌهما، وعلى رأس الذنب وتحت العنك ٌوجد كالعنمود من الشعر 

ً وٌحتوي السرب  ًاألسود، وهو ٌشاهد ف الحمول الخضراء ٌرتع أسرابا

عشرة أو خمسة عشر فرداً من البمر، وعندما دخل المزارع أبادها على 

إبادة ودّمرها تدمٌراً. وهكذا صار عدواً مبؽوضاً لدى الفبّلحٌن بالهند. ومدة 

حملها تسعة أشهر وتضع األنثى ولداً أو ولدٌن فً بطن واحد وله خطر 

عظٌم وخوؾ الحك من الصٌادٌن من البشر، واألسد، والببر، والكلب 

 البري، والفهد وؼٌرها.

موطن هذا البمر األصلً فً ببلد التبت واآلن ٌوجد فً الببلد (: Yakٌاك ) .6

اآلسٌوٌة الشمالٌة وفً أنحاء جبال همبلٌا، ٌكون جسمه طوٌبلً وأطرافه 

 لصٌرة وٌكون على جسمه وعنمه أشعار كثٌفة كالسحاب.
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سمه إلى خمسة ألدام ولون الٌان البري ٌكون لوزٌاً مشبعاً لاتماً وارتفاع ج

والنصؾ ووزنه ألؾ ومبتا رطل، واآلن موطنه األساسً ببلد التبت 

لى عشرٌن ألؾ لدم من الجبال والصٌن الؽربً، وٌنزل فً الصٌؾ من أع

ه المناطك ٌربونه للحم واللبن وأشؽال وفً سابك الزمان كان سكان هذ ٌرتع

ً بالنس الحمل والنمل. ولونه  ،بة إلى البريالٌان األصلً ٌكون أصؽر شٌبا

 .1ٌكون مختلفاً كاألبٌض واألسود والوردي وؼٌرها

فً الزمن المدٌم كانت جزٌرة العرب مملوءة من بمرة المها. لد كثر ذكرها فً 

 6كبلمهم المدٌم كما لال النبً صلّى هللا علٌه وسلّم لما بعث خالد بن الولٌد فً 

"إنن تجده  ملن دومة الجندل: للهجرة لكبح جماح أكٌدر بن عبد الملن الكندي

 .2ٌصٌد بمر الوحش"

فلما دنا خالد بن الولٌد من للعة الملن رأى أّن بمر المها تؤتً من كل جانب 

ً بملبس فاخر  ً فرسه، مزٌنا وتضرب جدران الملعة بمرونها، خرج الملن راكبا

لكً ٌصٌدها فؤلبض علٌه فرسان خالد ورجع به إلى الرسول صلّى هللا علٌه 

لّم فدعاه النبً صلّى هللا علٌه وسلّم إلى اإلسبلم ولكنه لم ٌإمن فؤطلمه وس

 .3شرٌطة أْن ٌإدي الجزٌة

 البقرة فً دٌن اإلسالم:

أجمعت كافة المذاهب الفمهٌة على أّن لحم البمرة وحلٌبها ٌجوز تناولهما فمد 

 روي عن عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما:

 .4حمها داء""سمن البمر وألبانها شفاء ول

 وروي عن عابشة رضً هللا عنها فً صحٌح البخاري:

 .5"إن النبً صلّى هللا علٌه وسلّم ضّحى عن نسابه بالبمر"

                                                           
 جامع أردو إنسابكلوبٌدٌا، الجزء الثالث. 1
 واللباس واإلسكان، ورواه مسلم فً فضابل الصحابةرواه البخاري، فً الهبة وبدء الخلك  2
 2/112حٌاة الحٌوان الكبرى،  3
 9/272الكامل فً ضعفاء الرجال،  4
 المصدر نفسه 5



 

 

 يجهخ انُٓض

 172 

 ،أما زكوة البمرة فتبٌٌع على كل ثبلثٌن سابمة التً مضت علٌها سنة كاملة

 ومسنةٌ على أربعٌن سابمة والتً حال علٌها الحول. فمد روي عن طاإس:

ً وفً كل أربعٌن  "إن معاذ بن جبل أخذ فً كل ثبلثٌن من البمر سابمة تبٌعا

 .1مسنة واتً بما دون ذلن فلم ٌؤخذ منها شٌباً"

 

 المصادر والمراجع

 ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بٌروت، سنة الطبع لم تذكر .2

 م2667أبو عثمان الجاحظ: الحٌوان، دار الجٌل، بٌروت،  .1

معجم المفهرس أللفاظ الحدٌث النبوي، أي. وتسفن وي. ب. منسنج: ال .3

 م1942مطبع برٌل، لندن، 

 م1772، اسم المطبع لم ٌذكر، Animal Habitatsتونً هاري:  .7

ؿخٓغ أٍىٝ اٗٔخثٌِٞر٤ي٣خ، ه٢ٓٞ ًَٞٗٔ رَحة كَٝؽ أٍىٝ ُرخٕ، آٍ ًے  .5

 2005ّرٍّٞ، ى٢ُٜ حُـي٣يس، 

مٌر،  طلعت حرب: تارٌخ دول العرب واإلسبلم، مكتبة اإلصبلح، سرائ .9

 أعظم كره، الهند، سنة الطبع لم تذكر

 م2697عدد من المإلفٌن: المنجد، دار المشرق، بٌروت، لبنان،  .4

كمال الدٌن دمحم بن موسى الدمٌري: حٌاة الحٌوان الكبرى، مكتبة دار الباز،  .4

 مكة المكرمة

 المعجم الوسٌط، المكتبة الحسٌنٌة، دٌوبند، سنة الطبع لم تذكر .6

 

 

 -كتاب: قراءة فً

                                                           
 سنن أبً داإد، فً الزكوة 1
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انًصبصع انُٓضٚخ نهؼهٕو اإلؿاليٛخ"، صعاؿخ "

 1رذهٛهٛخ
  ص. انذبفع دمحم فضم هللا شغٚف  -

أ٣ٜخ ح٩هٞس ح٧كخَٟ! ا٢ٗ أ٣ٍي إٔ أهيّّ أٓخٌْٓ ك٢ ٌٛٙ حُ٘يٝس حُؼ٤ِٔش ًِٔش ٝؿ٤ِس 

 كٍٞ ٟٓٞٞع "ىٍحٓش طل٤ِ٤ِش ٌُظخد "حُٜٔخىٍ حُٜ٘ي٣ش ُِؼِّٞ ح٤ٓ٬ٓ٩ش".

َّ ٖٓ ُٚ أُخّ ر خُظخ٣ٍن إٔ حُٜ٘ي حٗظَٜص ك٢ ح٥كخم ٌٓ٘ حُويّ رؤك٤ِ٠ظٜخ ٣ٝؼِْ ً

ك٢ حُؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ ٝحُلٌْ ٝح٧ٓؼخٍ ٝحُوٜٚ ٝحَُٝح٣خص، ٝٓ٘ظـخطٜخ حٍُِحػ٤ش 

ٝٛ٘خػخطٜخ ح٤ُي٣ٝش ٖٓ حُؼوخه٤َ ٝحُظٞحرَ ٝأٓزخد حُلَد حُٔوظِلش، ُٝٔخ ط١ٞيص 

حُؼَد ٣لِٕٔٞ  ح٬ُٜص ر٤ٖ حُؼَد ٝحُٜ٘ي رخُظـخٍس حُوخثٔش ر٤ٖ طـخٍٛٔخ، ٝؿؼَ

ر٠خثغ حُٜ٘ي حُٔوظِلش ػٖ ٣َ١ن حُزلَ ا٠ُ أٗلخء حُؼخُْ، ٝؿؼِٞح ٣ٔظ١ٕٞ٘ٞ 

حُؼَر٤ش، كوي كظلض ٌٛٙ -ٓٞحكَ حُٜ٘ي، ٌٛح رخىة ريء ك٢ طٞػ٤ن حُؼ٬هخص حُٜ٘ي٣ش

ً ُظزخىٍ حُل٠خٍحص ٝحُؼوخكخص ٝط٘خهَ حُؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ  حُؼ٬هخص حُظـخ٣ٍش رخرخ

ُؼَد ا٠ُ أ١ٝخْٜٗ كخ٤ِٖٓ ػِّٞ حُٜ٘ي ٝٛ٘خػخطٜخ حُٔوظِلش حُٜ٘ي٣ش، كوي ًٛذ ح

ٍٝٛخ طط٣َٞحً، ٝؿؼِٞٛخ ػِٞٓخً ٗخكؼش –حُٔوظِلش  ّٞ  . ٝحٓظلخىٝح ٜٓ٘خ ًؼ٤َحً، ١ٝ

كوي ًًَ حُٔئٍهٕٞ ٓخ ُِٜ٘ي ٖٓ ٤ٜٗذ ًز٤َ ٝكع ٝحكَ ك٢ طوي٣ْ حُل٠خٍس 

 ٝحُؼوخكش ٝحُؼِّٞ حُ٘خكؼش ا٠ُ أْٓ حُؼخُْ، ٣وٍٞ حُـخكع:

لٔخد ٝػِْ حُ٘ـّٞ ٝأَٓحٍ حُطذ ٝحُو١َ ٝحُ٘ـَ حٗظَٜص حُٜ٘ي رخُ"

ٝحُظٜخ٣َٝ ٝحُٜ٘خػخص حٌُؼ٤َس حُؼـ٤زش
2
. 

  ٝهخٍ حُوخ٢ٟ ٛخػي ح٧ٗي٢ُٔ:

إ حُٜ٘ٞى ٣ؼَكٕٞ أًؼَ ٖٓ ؿ٤َْٛ ٖٓ ًخكش أْٓ حُؼخُْ ػٖ ػِْ حُطذ، كْٜ "

أرَٜ ٖٓ ؿ٤َْٛ روٟٞ ح٧ى٣ٝش ١ٝزخثغ حُٔئُيحص ٝهٞحٙ حُٔٞؿٞىحص
3
. 

 : ٔصبدجّ رؼغٚف يٕجؼ ثبنكزبة

                                                           
تّم تمدٌم هذه الدراسة فً مإتمر دولً عن إبداعات األعمال المترجمة من اللؽات والثمافات  1

 م1723/ مارس، 13-11ٌة وبالعكس خبلل الفترة الهندٌة إلى اللؽة العرب
 46رسابل الجاحظ، ص  2
 21طبمات األمم، ص  3
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ٗظَحً ٤ٔٛ٧ش حُٜ٘ي ٝٓخ ُٜخ ٖٓ ٌٓخٗش ػظ٤ٔش ر٤ٖ حُزِيحٕ ح٧هَٟ رويّ طخ٣ٍوٜخ، 

ٝط٘ٞع ك٠خٍحطٜخ، ٝٓخ طٔظِي ٖٓ حُؼِّٞ ٝحُلٌْ حُظ٢ حٓظ٘خٍ ٜٓ٘خ حُزِيحٕ 

ح٧هَٟ هخٛش ر٬ى حُؼَد ٝح٤ُِٖٔٔٔ، ٝحٓظلخىص ٖٓ ٓؼخٍكٜخ ٝٓؼخىٜٗخ، ُوي 

١َٞٛٝٓ رظؤ٤ُق ًظخد كٍٞ ٟٓٞٞع هخّ حُلخَٟ حُـ٤َِ ٓلٔٞى كٖٔ ه٤َٜ ح٧

"حُٜٔخىٍ حُٜ٘ي٣ش ُِؼِّٞ ح٤ٓ٬ٓ٩ش" ًًَ ك٤ٚ ٓخ هيّٓض حُٜ٘ي ُِل٠خٍس حُؼَر٤ش 

ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٖٓ حُويٓخص حُؼ٤ِٔش، ٝأٟٝق ٓخ ُٜخ ٖٓ ٓ٘خًٍش ه٤ٔش رخُلًَش 

حُؼ٤ِٔش حُؼَر٤ش ٓغ حُز٬ى ح٧هَٟ ٖٓ حَُ٘م ٝحُـَد، ًٔخ أٗخٍ ا٠ُ ػِٔخء حُٜ٘ي 

ا٠ُ حُزِيحٕ حُؼَر٤ش رؼيى ًز٤َ، ٝٓخ هيٓٞٙ ٓٔخ ُي٣ْٜ ٖٓ ػِّٞ ه٤ٔش،  ح٣ٌُٖ ِٝٛٞح

 رـخٗذ ًظذ ٓظَؿٔش ٛ٘ي٣ش ٓخروش حٓظلخى ٜٓ٘خ حُؼَد.

كخً رٌٜح حٌُظخد حُو٤ّْ َّ  : ٣ٝوٍٞ حُٔظَؿْ ٓؼ

ٝٗظَحً ٌُٜٙ ح٤ٔٛ٧ش حٌُزَٟ حُظ٢ ط٘خُٜخ حُٜ٘ي ٝأٛخ٤ُٜخ ُيٟ حُؼَد هخّ ح٤ُٔي "

رظؤ٤ُق ٍٓخُش ٓٞؿِس ه٤ٔش، رلغ ك٤ٜخ ػٖ ًَ  ٓلٔٞى كٖٔ ه٤َٜ ح١َٞٛٝٓ٧

ٍٝٛخ ه٤َ طط٣َٞ، ٢ٛٝ ط٘ظَٔ  ّٞ حُؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ حُظ٢ أهٌٛخ حُؼَد ٖٓ حُٜ٘ي ١ٝ

ػ٠ِ حُطذ ٝحُز٤طَس، ٝح٣َُخ٤ٟخص ٝحُـزَ، ٝح٤ُٜجش، ٝحُٔٞح٤ُي، ٝح٤ٔ٤ٌُخء، 

ٝحُٔلَس ٝحُِؿَ، ٝح٤ُٔخٓش، ٝحُلَد، ٝحُ٘طَٗؾ، ٝحَُ٘ى، رـخٗذ ح٥ىحد 

لٌْ حُٜ٘ي٣ش حُظ٢ ًخٕ حُؼَد ُٓٞؼ٤ٖ رٜخٝحُوٜٚ ٝحُ
1
. 

 ٤٠٣ٝق هخث٬ً:

إ ٌٛح رلغ ٓو٘غ كخكَ رخُٔؼِٞٓخص حُ٘خىٍس ػٖ حُٟٔٞٞع، ُوي هيّّ حُٔئُق "

رٌٜح حُٔلَ حُٞؿ٤ِ ٓخ ٣ؼـِ ػ٘ٚ حٌُظّخد رٔئُلخص ٟؤش ًٝظذ ٜٓٔزش، ٌُُٝي 

كوي أػ٠٘ ػ٤ِٚ حُؼِٔخء ٝأٓطَٝح ٗآر٤ذ حُٔيف ػ٤ِٚ"
2
. 

ُٔخً ًز٤َحً ٝٓئٍهخً ؿ٬٤ًِ، ًٝخٕ ُٓٞؼخً رخُؼِْ ٝحُظيه٤ن ٌٓ٘ ٗؼٞٓش ًٝخٕ حُٔئُق ػخ

أظلخٍٙ، ٝهي ًخٕ أٗلن ؿًِءح ًز٤َحً ٖٓ ك٤خطٚ ك٢ هَحءس حٌُظذ ٝطلٜق أٍٝحهٜخ، 

ٝطللٚ ٓٞحىٛخ، ٌٝٛح حٌُظخد ر٘لٔٚ ٤٘٣َ ا٠ُ ٓخ ُٚ ٖٓ حٛظٔخّ ٝػ٘خ٣ش رخُظخ٣ٍن 

خ، ٝحهظ٘خء ٓخ ك٤ٜخ ٖٓ ٓٞحى ه٤ٔش ٝحُؼِّٞ ٝحَُؿزش ك٢ هَحءس حٌُظذ ٝطوِّذ أٍٝحهٜ

ً ٣ِلض أٗظخٍ حُوَحء ٣ٝل٠ّْٜ ػ٠ِ هَحءس حٌُظخد َٓحٍحً  ً ري٣ؼخ ٝط٤ٔ٘وٜخ ٗٔوخ

 . ٝطٌَحٍحً 

 

 : رؼغٚف ثبنًزغجى ٔانضٔاػٙ انزٙ ؿجّجذ َمم انكزبة انٗ انؼغثٛخ

                                                           
 4المصادر الهندٌة للعلوم اإلسبلمٌة، ص  1
 4المصدر نفسه، ص  2
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ٌٛح حٌُظخد ٤ُْ أ٬ًٛ ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش، رَ هخّ حُٔئُق رـظؤ٤ُلٚ رخُِـش ح٧ٍى٣ش 

ْ "ح٢ٓ٬ٓ ػِّٞ ًےٛ٘يٟ ٜٓخىٍ" كوخّ ح٧م حُلخَٟ حُيًظٍٞ أٍٝٗي ٣ُذ رخٓ

ح٧ػظ٢ٔ ح١ٌُ ًحع ٤ٛظٚ ك٢ ح٥كخم ًٌخطذ ا٢ٓ٬ٓ ٝٛلل٢ هز٤َ، ٝٛٞ 

٣َ٘ف ػ٠ِ اىحٍس "ٓـِش حُٜ٘ي"، حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ ٓوخ٫ص ٝرلٞع ػ٤ِٔش، ُٝٚ 

ح ػيس أػٔخٍ ٝهيٓخص، ُٝٚ ًظذ ٓظَؿٔش ٖٓ ح٧ٍى٣ش ا٠ُ حُؼَر٤ش ًٔؼَ ٌٛ

٬٤ُِٔى، ٣ٝوّٞ ح٥ٕ رؼَٔ  2010حٌُظخد ح١ٌُ ١زغ ٖٓ ىحٍ حُلٌَ ريٓ٘ن ٓ٘ش 

ؿ٤َِ ر٘وَ طل٤َٔ "طيرَ حُوَإٓ" ٤ُِ٘ن أ٤ٖٓ أكٖٔ ح٬ٛ٩ك٢ ا٠ُ حُؼَر٤ش )ٝكوٚ 

 . هللا ُٔخ ٣لذ ٠َٟ٣ٝ(

إ حٌُظخد حًٌٍُٔٞ "حُٜٔخىٍ حُؼَر٤ش ُِؼِّٞ ح٤ٓ٬ٓ٩ش" ٣ؼيّ ٖٓ ح٧ػٔخٍ حُـ٤ِِش 

خّ رظَط٤ذ حٌُظخد رؤِٓٞد ؿي٣ي، كوي كوّن ح٧َٛ، ٝأٟخف ا٤ُٚ ُِٔظَؿْ ك٤غ ه

رؼٞ حُٔؼِٞٓخص حُو٤ٔش ٝأػخى حُ٘ظَ ك٢ حُٔوظزٔخص، ًٔخ هخّ رظَؿٔظٚ حُؼَر٤ش 

حُِٔٔش، ٝاػيحى حُلٜخٍّ حُو٤ٔش، كخٌُظخد رٌِ٘ٚ حُـي٣ي ؿخء ك٢ كِش ه٤٘زش 

ؼَٔ ؿ٤َِ ُْ ٝػ٤ِٔش ٝرؤِٓٞد ى٢ُٝ كي٣غ، ٝإٔ حُٔظَؿْ رظَؿٔظٚ حُؼَر٤ش هخّ ر

٣وَ ٖٓ ػَٔ حُٜٔ٘ق، ٝٓخ ٣لَٔ ٌٛح حٌُظخد ٖٓ أكٌخٍ ٝٓؼِٞٓخص ػٖ حُٜ٘ي إ 

ُْ طُظَؿْ ُْ طَٜ ا٠ُ حُؼَد، ًٔخ هخّ رؼَٔ حُظَؿٔش رل٤غ ُْ ٣٘ؼَ ُِوخٍة ػ٘ي 

هَحءس حٌُظخد رؤٕ ٌٛح حٌُظخد هي طْ ٗوِٚ ٖٓ ح٧ٍى٣ش ا٠ُ حُؼَر٤ش، رٌُي ٣ُؼِْ ٓخ 

 . ٠ِغ ك٢ ػَٔ حُظَؿٔشُِٔظَؿْ ٖٓ ٜٓخٍس ٝٗزٞؽ ٝط

ٌٛٙ كو٤وش ٫ طٌَ٘ إٔ ُِظَؿٔش ٝحُ٘وَ ٖٓ ُـش ا٠ُ أهَٟ أ٤ٔٛش ًزَٟ ك٢ 

طٞحَٛ ح٧ْٓ ٝحُل٠خٍحص،  كخُظَؿٔش ٢ٛ ٖٓ حُـٍٔٞ ُِظٞحَٛ ر٤ٖ ح٧ْٓ، اٜٗخ 

٢ٛ حُ٘خكٌس حُظ٢ طلظلٜخ حُ٘ؼٞد حُٔوظِلش ُظٔظ٤َ٘ رٍ٘ٞ ؿ٤َٛخ، ٌٛح حٌُظخد حُو٤ْ 

ً كِوش ٖٓ طِي حُِٔٔ ِش حٌُٛز٤ش حُٔظٞحٍػش ٌٓ٘ حُويّ، ٣ًٌَٝ حُٔظَؿْ أ٤ٔٛش أ٠٣خ

 : حٌُظخد ٤َ٘ٓحً ا٠ُ حُؼٞحَٓ ح٧ٓخ٤ٓش ٝحُزٞحػض حُظ٢ أىّطٚ ا٠ُ طَؿٔظٚ

ٗظَحً ٤ٔٛ٧ش حٌُظخد ٌٛٙ، ٫ٝكظلخُٚ رٌٜح حُويٍ ٖٓ حُٔؼِٞٓخص حُو٤ٔش حُ٘خىٍس، "

حء حُؼَد، َّ ٣ٝؼزض ٛٞ ىكؼش  هٔض رظَؿٔظٚ ا٠ُ حُِـش حُؼَر٤ش؛ ٢ٌُ ٣ٔظل٤ي ٓ٘ٚ حُو

َُؿخٍ حُزلغ ٝحُظلو٤ن ا٠ُ ح٧ٓخّ، ُظوي٣ْ ٣ِٓي ٖٓ حُزلٞع ٝحُظلو٤وخص ك٢ ٌٛح 

حً ٖٓ حُٞكيس  ّٞ حُٔـخٍ ح٣َُ٘ق، حُٔـخٍ ح١ٌُ ٣َٞٛ حُـي٣ي رخُوي٣ْ، ٣ٝوِن ؿ

ٝحُظ٬كْ ر٤ٖ حُ٘خّ
1
. 

 : ٣ٝوٍٞ َٜٓكخً ػٖ ح٧ػٔخٍ حُظ٢ هخّ رٜخ ك٢ ٌٛح حٌُظخد
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حُِٔٔش هٔض رَٔحؿؼش حُ٘ظَ ك٢ حُٔوظزٔخص ٝىػٜٔخ ٝػ٬س ػ٠ِ طَؿٔش حٌُظخد "

رخ٣ُِٔي ٜٓ٘خ، ٝاػيحى حُلٜخٍّ حُل٤٘ش حُظ٢ طَٜٔ رٜخ ح٫ٓظلخٟش، ًٌُٝي أُلوض 

رٜخ ط١ٞجش ًظزٜخ ح٤ُ٘ن ػزي حُٔـ٤ي حُ٘ي١ٝ ػ٤ٔي ٓيٍٓش ح٬ٛ٩ف ٓخروخً"
1
. 

 : يذزٕٚبد انكزبة

كظ٠ حُٜللش ٌٛح حٌُظخد ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ًِٔش حُٔظَؿْ ٖٓ حُٜللش حُوخٓٔش 

حُؼخَٗس، ٝهي ر٤ّٖ ك٤ٜخ حُٔظَؿْ كخؿش حُظَؿٔش ا٠ُ حُؼَر٤ش، ٝٓخ هخّ ٖٓ ػَٔ 

ك٢٘ ؿي٣ي كٔذ ٓوظ٤٠خص حُؼَٜ رـخٗذ ٝٛق ٓٞؿِ ػٖ ٛخكذ حٌُظخد 

 . ٫ٞٔ٘ٓٝطٚ

ٖٝٓ حُٜللش حُلخى٣ش ػَ٘س ٣زظية طوي٣ْ حٌُظخد ح١ٌُ هيّٓٚ ح٤ُٔي كخٓي ٤ٗن 

حُيٍحٓش ٝحُزلغ ػٖ حٌُظخد، ٤ًق  ؿخٓؼش ٛٔيٍى ري٢ُٜ حُـي٣يس، ًًَ ه٬ٍ

حٓظلخى حُؼَد ٖٓ حُؼِّٞ حُٜ٘ي٣ش، ٝرِّـٞٛخ ا٠ُ ًٍس ح٫ُىٛخٍ ٝحَُه٢؟ ك٘وَ 

ٓوظزٔخص ػي٣يس ٌُِظخد ٗلٔٚ ط٢ُِّٔ ح٧ٟٞحء حُظخٓش ػ٠ِ حُؼ٬هش حُٞى٣ش ٝحُؼ٤ِٔش 

ر٤ٖ حُٜ٘ي ٝح٧ْٓ ح٧هَٟ، ٝهخّ رظل٤َِ ؿ٤ي ٣يػٞ حُوخٍة ا٠ُ حُظل٤ٌَ، ٌٛح حُظوي٣ْ 

 . ٛللش ٣12لظ١ٞ ػ٠ِ 

 ٣ٝوٍٞ ك٢ ح٧ٓطَ ح٧ه٤َس ٝٛٞ ٣ز٤ٖ ه٤ٔش ٌٛح حٌُظخد:

حء هي هيٍّٝح رٌٜح إٔ حٌُخطذ هي ىٍّ ٜٓخىٍ حُؼِّٞ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝحُؼَر٤ش " َّ ُٝؼَ حُو

ىٍحٓش ػ٤ٔوش، ٣ٝئ٣ي ىػٞح١ ًًَ حُٜٔخىٍ حُؼَر٤ش ُِؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ ٝح٥ىحد ك٢ ًَ 

خً ػٖ ٣َ١ن ًًَ حُلٌخ٣خص حُؼ٤ِٔش ٛللش ٖٓ ٛللخطٚ، هي ُحىٙ حُٔئُق ؿٌر

ٝحُٔوظزٔخص حُؼَر٤ش، أِٓٞرٚ ػ٢ِٔ رلض، ٤ُْٝ ػ٘ي١ ًظخد ٓٞؿِ ًٔؼِٚ، ٣لظ١ٞ 

ػ٠ِ ٌٛح حُويٍ ٖٓ حُٔؼِٞٓخص حُو٤ٔش حُ٘خىٍس ػٖ حُٟٔٞٞع"
2
. 

ٍٛخ ح٤ُ٘ن ػزي حُٔـ٤ي حُ٘ي١ٝ. إ ٌٛٙ  ٣17ظزؼٚ ط١ٞجش ٣ٔظـَم  َّ ٛللش، ك

ٓزخكغ ه٤ٔش، كل٢ حُزلغ ح٧ٍٝ ًًَ حُ٘ي١ٝ  حُظ١ٞجش حُ٘خىٍس ط٘ظَٔ ػ٠ِ ػ٬ػش

حُٔلَىحص حُٜ٘ي٣ش حُظ٢ حهظِطض رٌِٔخص حُِـش حُؼَر٤ش، رل٤غ ٣ٜؼذ ػ٠ِ حُوخٍة 

ٓؼَكظٜخ ٝحٍُٞٛٞ ا٠ُ أُٜٛٞخ ىٕٝ حُٔؼخؿْ ٝحُوٞح٤ْٓ، ٓؼَ حُٜ٘ي، ٝرَٝٙ، 

ٝح٤ُِ٘ؾ، ٝحُوَِٓ، ٝحُُٔٞ، ٝحُل١ٞش، ٝحُ٘خٍؿ٤َ، ٝحُو٢ٔ، ٝحُؼٞى، ٝحُلِلَ، 

ُرٞح، ٝحُوَٗلَ، ٝحٌُخكٍٞ، ٝحُٔٔي، ٝؿ٠خٍس ٝػ٘ذ ٝحَُم، ٝحُوخٍ، ٝحُـٞ

ٝحَُٗي، حَُٜى، ٝحُلخُؾ، ٝحُل٤َ، ٝك٢ حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ ًًَ حُوٜٚ حُٜ٘ي٣ش حُظ٢ 

أػَص ًؼ٤َحً ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش، رل٤غ طْ ٗوِٜخ ا٠ُ حُِـش حُؼَر٤ش، ًٝخٕ حُؼَد 
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َُ حُوٜٚ ٝحُلٌخ٣خص ٣ٔظٔؼٕٞ ا٠ُ ٌٛٙ حُوٜٚ ك٢ ح٤ُِخ٢ُ حُٔؤَس، ٖٝٓ أر

حُٜ٘ي٣ش حُظ٢ طٔض طَؿٔظٜخ ا٠ُ حُؼَر٤ش "٤ًِِش ٝىٓ٘ش"، ٝ"حُٔ٘يرخى"، 

ٝ"رًٞحٓق"، ٝ"رَِٞٛ"، ٝ"كيٝى ٓ٘طن حُٜ٘ي"، ٝ"ًظخد ٗخٗخم حُٜ٘ي١"، 

ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حَُٓخثَ حُو٤ٜٜش حُٜ٘ي٣ش حُظ٢ طَؿٔض ا٠ُ حُؼَر٤ش، ٝحُٔزلغ 

ظ٢ ٣ٌؼَ ٝؿٞىٛخ ك٢ ح٧ىد حُؼخُغ ُِ٘ي١ٝ ٠٣ْ حُلٌْ ٝحُٜ٘خثق حُٜ٘ي٣ش حُ

حُؼَر٢، كًٌَ ك٤ٚ ٖٓ أٓؼخٍ حُلٌْ: "ػيٍ حُِٔطخٕ أٗلغ َُِػ٤ش ٖٓ ه٠ذ 

حُِٓخٕ" َٝٗ حُٔخٍ ٓخ ٫ ٣٘لن ٓ٘ٚ" َٝٗ ح٩هٞحٕ حُوخًٍ" َٝٗ حُِٔطخٕ ٖٓ 

هخكٚ حُزَة" ٣٘خٍ رخُلِّ ٓخ ٫ ٣٘خٍ رخُوٞس ٝحُـ٘ٞى" ٝػ٬ػش أ٤ٗخء ط٣ِي ك٢ 

حَُكَ ، ٝحُٔئحًِش ، ٝٓؼَكش ح٧َٛ ٝحُلْ٘ح٧ْٗ ٝحُؼوش: "ح٣ُِخىس ك٢ 
1
. 

 : انجبة األٔل يٍ انكزبة

، كوي ًًَ حُٔئُق ك٢ حُزخد ح٧ٍٝ "هِل٤ش 40كخٌُظخد أ٬ًٛ ٣زظية ٖٓ ٛللش 

حُٜ٘ي حُز٤ؼوخك٤ش" كـخء ك٤ٚ ًًَ حَُٔحًِ ح٧ٍرؼش حُؼ٤ِٔش ػزَ حُٔؼٍٔٞس حُظ٢ حٗظَ٘ 

٘ي، ٝح٧ٌٓ٘ي٣ٍش، ٝح٤ُٞٗخٕ ٝا٣َحٕ، ٜٓ٘خ حُؼِْ ك٢ ٓوظِق أٍؿخء حُؼخُْ، ك٢ٜ: حُٜ

ٌُٖٝ حُٜ٘ي ٖٓ ر٤ٜ٘خ ُؼزض ىٍٝحً ًز٤َحً ك٢ ط٣ِٝي حُؼخُْ ػخٓش ٝحُؼَد هخٛش 

رخُؼِّٞ ٝح٥ىحد، ك٤غ حٓظلخى حُؼَد ٖٓ ٓؼخٍكٜخ ٝػِٜٞٓخ ًؼ٤َحً ٝحٓظلخٟٞح 

 . ٖٓ ػِٔخءٛخ حُ٘زـخء ١ًٝ حُٔٞحٛذ، ٝحُـيٍحص حُٔٔظخُس ك٢ كْٜ٘ٞٗ

حَُٔحًِ ٝىٍٝٛخ ك٢ حٗظ٘خٍ حُؼِّٞ حُٔوظِلش ك٢ أٗلخء ٣ٌظذ حُٔئُق ػٖ ٌٛٙ 

 :حُؼخُْ، هخٛش ُِٜ٘ي أ٣خى ر٠٤خء ك٢ ٌٛح حُٜيى

ٌٛٙ ٢ٛ حَُٔحًِ حُؼ٤ِٔش ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ حٗظَ٘ ٜٓ٘خ حُؼِْ ك٢ ٓوظِق أٍؿخء "

حُٜ٘ي، ٣ٌٝ٘ق حُظلو٤ن ػٖ ٝؿٞى ػ٬هخص ػوخك٤ش ٓل٤وش ك٢ حُويّ ر٤ٖ ٌٛٙ 

ٓش ٜٓ٘خ ًخٗض طلَٔ ا٠ُ ٓيٍٓش أهَٟ، ًٔخ حُٔيحٍّ رل٤غ إ ٓئُلخص ٓيٍ

ًخٗض ٢ٛ ط٘وَ ا٠ُ ُـخطٜخ ٝطٜخٕ ك٤ٜخ. ٌٌٝٛح كوي ٓخٛٔض اكيحٛخ ك٢ ططٍٞ 

ح٧هَٟ ا٫ إٔ ُِٜ٘ي ه٤ٜٛٞش، ٢ٛٝ إٔ ٓخ طٔظٌِٚ ٖٓ حُظَحع حُؼ٢ِٔ ٛٞ ٖٓ 

ػ٘ي ٗلٜٔخ، كِْ طٔظؼَ ٤ٗجخً ٖٓ حُطذ ٝحُلِٔلش ٝح٣َُخ٤ٟخص ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُؼِّٞ 

حُز٬ى حُٔـخٍٝس، أٝ حُظ٢ ًخٗض طؼيُٜخ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ، ٝحُٔزذ ٍٝحء ٝحُلٕ٘ٞ ٖٓ 

ٌٛح ُْ ٣ٌٖ ؿ٘خٛخ ك٢ ٌٛح حُلوَ حُؼ٢ِٔ، رَ ٢ٛ كٞحٍهٜخ حُـ٤ٔ٘ش ٝأٗخ٤ٗظٜخ حُظ٢ 

ًخٗض طؼَٔ ٖٓ ٍٝحثٜخ، ٝطٔ٘ؼٜخ ٖٓ ح٫ٓظلخىس ٖٓ ؿ٤َٛخ، ٌٝٛح ٝحهغ ٫ ٣ؼظ٣َٚ 

أ١ ٗٞع ٖٓ حُ٘ي ٝح٣َُذ"
2
. 
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ي ٖٓ حُؼِٔخء حُٜ٘ٞى ح٣ٌُٖ طٞؿٜٞح ٗلٞ حُؼَد ًٔؼَ "ًٌ٘خ كوي ًًَ حُٔئُق حُؼي٣

حُٜ٘ي١" ح١ٌُ ًخٕ ٣ؼيّ ٖٓ ًزخٍ ك٬ٓلش حُٜ٘ي، ُٝٚ كٌم ٜٝٓخٍس ك٢ حُطذ 

ًٝخٗض ُٚ ح٤ُي حُط٢ُٞ ك٢ أِٓؿش ح٤ٗ٧خء ١ٝزخثؼٜخ ٝهٞحٜٛخ، ٝآػخٍٛخ، ٝك٬٠ً 

ً رؼِْ ح٧ك٬ى ٝط٤ًَزٜخ ٝكًَش حٌُٞحًذ ػٖ ٌٛح كوي ًخٕ ػخٍكخ
1

ٌح حُؼخُْ . ُٜٝ

 . حُٜ٘ي١ حُـ٤َِ ًظذ ٓٔظوِش ٝطَؿٔخص ٖٓ حٌَُٔ٘ٔط٤ش ا٠ُ حُؼَر٤ش

ًٝٔخ ًًَ حُٔئُق ٖٓ ػِٔخء حُٜ٘ي ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ "ٛخُق رِٜش حُٜ٘ي١" ح١ٌُ ؿخء 

ا٠ُ حُؼَحم ك٢ أ٣خّ ح٤َُٗي، ٝٗخٍ َٜٗس ػظ٤ٔش ٌٝٓخٗش َٓهٞٓش ر٤ٖ أ١زخء 

 ً ٫ ٓؼ٤َ ُٚ حُؼَد، ٝهي ػخُؾ حرٖ ػْ حُو٤ِلش ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي ػ٬ؿخ
2
. 

ٝ ا٤ُٚ أَٓ ر٤ٔخٍٓظخٕ حُزَحٌٓش،  ّٞ ًٝٔخ ؿخء ًًَ حُؼخُْ حُٜ٘ي١ "حرٖ ىٖٛ" ح١ٌُ كُ

ً ٗوَ حٌُظذ حُٜ٘ي٣ش ا٠ُ حُؼَر٤ش ٝٛٞ أ٠٣خ
3

، ًٔخ أط٠ رًٌَ ػخُْ ٛ٘ي١ آهَ 

 "ٛ٘ـَٜ حُٜ٘ي١" ح١ٌُ رَع ك٢ حُ٘ـّٞ ٝحُطذ، ًًَٝ ُٚ ٓئُلخص ػي٣يس أ٠٣خً.

٣خص حُظ٢ طيٍ ى٫ُش ٝحٟلش ػ٠ِ إٔ حُؼَد حٓظلخىٝح ٣ٝوٍٞ حُٔئُق رؼي ًًَ حَُٝح

ٖٓ حُؼِّٞ حُٜ٘ي٣ش ٍٝهّٞٛخ طَه٤ش، ٝإ ًخٗض حُؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ حُىَٛص رؤ٣ي١ حُؼِٔخء 

 . ح٤ُِٖٔٔٔ ٌُْٜٝ٘ حٓظ٘خٍٝح ُٞػش َٓحؿْٜ حُؼ٤ِٔش رٍ٘ٞ ٓٔظلخى ٖٓ حُؼِّٞ حُٜ٘ي٣ش

رِؾ أػَٛخ أٗلخء حُؼخُْ  ٣ظ٠ق ٖٓ حَُٝح٣خص حًٌٍُٔٞس أػ٬ٙ إٔ حُؼوخكش حُٜ٘ي٣ش هي"

ًخكش ك٤٘ٔخ ؿخء ح٬ٓ٩ّ ٝٗخٍ ىٍؿش ػخ٤ُش ك٢ حُؼخُْ ح٢ٓ٬ٓ٩. ًخٕ حُؼَد 

ٝحهل٤ٖ ػ٠ِ حُٜ٘ي ٌٓ٘ حُويّ، كٌخٗض ر٤ٜ٘ٔخ ػ٬هش طـخ٣ٍش ٤١ٝيس ٓغ ٝؿٞى 

حُؼ٬هخص ح٧هَٟ، ُٝٔخ ريأص ػ٤ِٔش حُظي٣ٖٝ ػ٘ي ح٤ُِٖٔٔٔ طوَرض حُٜ٘ي ٖٓ 

طوش ٖٓ ٓ٘خ١وٜخ ا٠ُ حُؼخُْ ح٢ٓ٬ٓ٩، ك٤ٜ٘ي حُؼَد ًؼ٤َحً، كظ٠ ح٠ٗٔض ٓ٘

حُظخ٣ٍن رؤٕ ػيىحً ًز٤َحً ٖٓ ػِٔخء حُٜ٘ي ٝكٌٔخثٜخ ِٝٛٞح ا٢ُ ر١٬ حُؼَد ك٢ 

حُؼٜي حُؼزخ٢ٓ ٤ٓ٫ٝٔخ ػٜي ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي ٝحُٔؤٕٓٞ رٖ ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي. ًخٕ 

ٖٓ ر٤ٖ ٛئ٫ء حُٜ٘يّٝ ٖٓ طؼِْ حُِـش حُلخ٤ٍٓش ٝحُؼَر٤ش ٧ؿَ حٍطزخ١ْٜ 

ش ؿ٘ي٣ٔخرٍٞ، كؤكخىٝح حُؼَد رل٤غ ٗوِٞح حُؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ ا٠ُ حُؼَر٤ش"رٔيٍٓ
4
. 

 ٔانجبة انضبَٙ يٍ انكزبة:

حُزخد حُؼخ٢ٗ ٖٓ حٌُظخد ٣٘طن ػٖ حُؼِّٞ حُظ٢ أهٌٛخ حُؼَد ٖٓ حُٜ٘ي، 

ً إٔ ُِؼِٔخء حُٜ٘ٞى ٓٔخٛٔش ِٓٔٞٓش ك٢ طي٣ٖٝ ٌٛٙ  ٝطَؿٔٞٛخ ا٠ُ حُؼَر٤ش، كوخ

خ ٢ِ٣ كِٔخ ؿخء ح٬ٓ٩ّ، ٝأ٣وع حُٞػ٢ ك٢ هِٞد حُؼِّٞ حُظ٢ ٣ؤط٢ ًًَٛخ ك٤ٔ
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ح٤ُِٖٔٔٔ ٝحُلَٙ ػ٠ِ ط٘خٍٝ حُؼِّٞ حُٔوظِلش، ريأ حُِٕٔٔٔٞ ٣زلؼٕٞ ػٖ حُؼِّٞ 

ٝحُلٕ٘ٞ حُٔوظِلش، كوخٓٞح رظَؿٔش ػيى ًز٤َ ٖٓ ٍٓخثَ حُٜ٘ي ك٢ حُطذ 

( 1ٝح٣َُخ٤ٟخص ٝػِْ حُـزَ ٝحُلِي ٝحُ٘ـّٞ، كوي ًًَ حُٔئُق ٖٓ ٌٛٙ حُؼِّٞ )

ّٟق أٓٔخءٛخ ٝأٓٔخء  (Medicne): حُطذ ٝػيّ حٌُظذ حُطز٤ش حُٜ٘ي٣ش ٝ ٝ

ٓئُل٤ٜخ ًٔؼَ ًظخد "َٓ٘ص ٜٓ٘ظخ" ٝ"طَ٘ى ٜٓ٘ظخ"  ٝ"ًظخد حُّٔٔٞ" 

ٝ"ًظخد ك٢ ػ٬ؿخص حُ٘ٔخء" ٝ"ًظخد طٞهَ٘٘"/ًَٗٞ٘٘" ٝ"ًظخد ك٢ أؿ٘خّ 

ً ٛ٘ي٣ش ٓـُٜٞش ػ٘خ٣ٜٝ٘خ  حُل٤خص ٜٝٓٔٞٓخ" ٝ"ًظخد ٗيحٕ" ًٝٔخ ًًَ ًظزخ

ٍ ٓئُلٞٛخ، ٝٓخثَ حٌُظذ حًٌٍُٔٞس أػ٬ٙ ك٢ كٖ حُطذ، ٝأًؼَ حٌُظذ ٖٓ ٝٓـٜٞ

كوي ىٍ  (Veterinary) ( ٝحُز٤طَس2ٌٛح حُلَّٜ ُٗوِض ٖٓ حُٜ٘ي٣ش ا٢ُ حُؼَر٤ش )

( 3حُٔئُق ػ٠ِ ًظخد ك٢ ٌٛح حُؼِْ ُ٘خٗخم حُٜ٘ي١ طْ ٗوِٚ ا٠ُ حُِـش حُؼَر٤ش، )

هي أهٌٝح ح٧ػيحى )ٖٓ أٗخٍ حُٔئُق إٔ حُؼَد  (Mathematics) ٝح٤َُٟخص

( ٖٓ ح٧ػيحى حُٜ٘ي٣ش، ًخٗٞح ٣ٌظزٕٞ ح٧ػيحى ٖٓ هزَ ػٖ ٣َ١ن حُلَٝف، 9ا٠ُ 1

ٞٛخ "ح٧ػيحى حُٜ٘ي٣ش" ) ّٔ كوي ًًَ حُٔئُق إٔ  (Algebra) ( ٝػِْ حُـز4َكٌِح ٓ

حُؼَد كخهٞح ؿ٤َْٛ ك٢ ٟٝغ ػِْ حُـزَ، ٌُْٜٝ٘ ٟٝؼٞح ٌٛح حُؼِْ ػ٠ِ أٓخّ 

كوي  (Astronomy &Astrology) : ػِْ حُلِي ٝحُ٘ـّٞ( 5ٝح٧ػيحى حُٜ٘ي٣ش، )

ّٟق حُٔئُق إٔ ٌُِظخد حُٜ٘يّٝ ىٍٝحً رخٍُحً ك٢ ططٍٞ ػِْ حُلِي ٝحُ٘ـّٞ، ًٔخ  ٝ

ػيّ حٌُظذ حُٜ٘ي٣ش ك٢ ٌٛح حُلٖ "رَْٛ ٓيٛخٗي" ٝ"أٍؿزٌٜ" ٝ"هخٗيحهخى٣خًخ" 

 ًظذ حُٔئُق إٔ ٌٛح (Horoscope) : (ٝػِْ حُٔٞح٤ُي6ٝ"رَحَٛٔ" ٝؿ٤َٛخ.)

حُؼخُْ أ٠٣خً ٗوَ ا٠ُ حُؼَر٤ش حٌُظذ ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش، ػْ ػيً أٓٔخء حٌُظذ حُٜ٘ي٣ش ك٢ 

ٌٛح حُلٖ، حُظ٢ ُٗوِض ا٢ُ حُؼَر٤ش .ٌٛح حُزخد ٣٘طن ػٖ ٌٛٙ حُؼِّٞ ٓل٬ًٜ 

ٝٓـ٬ًٔ، كوي ؿخء ه٬ُٜخ حُظؼ٣َق ػٖ حٌُظخد ٝحْٓ ٛخكذ حٌُظخد ٝطَؿٔظٜخ 

ػ٣َٖ٘ ٛللشا٠ُ حُؼَر٤ش، ٣لظ١ٞ ٌٛح حُزلغ ٗلٞ ػ٬ع ٝ
1
. 

 : ٔانجبة انضبنش يٍ انكزبة

ٞح رًٌَ حُؼِّٞ حُٜ٘ي٣ش ٝٗوِٜخ  ّٔ ٝحُزخد حُؼخُغ ٣زلغ ػٖ حُؼِٔخء ٝحٌُظّخد ح٣ٌُٖ حٛظ

ا٠ُ حُؼَر٤ش، ٖٝٓ حُؼِٔخء ح٣ٌُٖ ؿخء ًًَْٛ ك٢ ٌٛح حُزخد ٤ُٔٞح ٖٓ حُٜ٘ٞى رَ 

ي٣ش ٝٗوِٞٛخ ْٛ ٖٓ حُؼِٔخء حُؼَد ح٣ٌُٖ ّٝؿٜٞح ػ٘خ٣خطْٜ ا٠ُ حُؼِّٞ ٝحٌُظذ حُٜ٘

َّٜ حُٔئُق ح٬ٌُّ ػٖ حُز٢َٗٝ٤  ا٠ُ حُؼَر٤ش، ٓؼَ أرٞ ٣ٍلخٕ حُز٢َٗٝ٤، كوي ك

 ك٤غ ًًَ كَٜٓخً ٬٣ٞ١ ُٔئُلخطٚ، ٣ٝوٍٞ ك٤ٚ:

إ أرخ ٣ٍلخٕ حُز٢َٗٝ٤ ٣ـيٍ إٔ ٣ٌظذ حٓٔٚ رٔخء حٌُٛذ ر٘ؤٕ ٟز٢ ػِّٞ "

ٗٚ ُْ ٣و٘غ رٔخ حُٜ٘ي ٝٗوِٜخ ا٠ُ حُؼَر٤ش ٝحُظؼ٣َق رل٠خٍطٜخ ٝػوخكظٜخ كٜٞ ٣ظلَى رؤ
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أٗٚ هي ٓٔغ ػٖ ًًَ حُٜ٘ي حَُك٤غ ك٢ ٓـخٍ  ----ٍحؽ ٖٓ حُؼِّٞ ك٢ ػَٜٙ 

حُلِٔلش، ٝحُلٌٔش، هَأ ًظذ حٌَُٔ٘ٔط٤ش حُظ٢ طْ ٗوِٜخ ا٠ُ حُؼَر٤ش، أُو٠ ٗظَس 

هخ١لش ػ٠ِ ٌٛٙ حُظَحؿْ حُؼَر٤ش، كؼَف هيٍٛخ ُِٝٓ٘ظٜخ، ٝحٍطلَ ا٠ُ حُٜ٘ي 

ٟ ٖٓ ِٜٜٓ٘خ  ّٝ حُز٢َٗٝ٤ ٌٛٙ حُٜؼٞرخص ٝٗـق ك٤ٔخ ؿخٛي ٝٝحؿٚ  ----٢ٌُ ٣ظَ

ك٤ٚ، كظؼِّْ حٌَُٔ٘ٔط٤ش رؼيٓخ أهخّ رٜخ ُٔيس ؿ٤َ ه٤َٜس ٝرَع ك٤ٜخ ا٠ُ كي أٛزق 

هخىٍح ػ٠ِ طَؿٔش حٌُظذ حُؼَر٤ش ا٠ُ حٌَُٔ٘ٔط٤ش ٝػ٠ِ حُؼٌْ"
1
. 

ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُؼِٔخء ًؤٓؼخٍ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ حُلِح١ٍ ٖٓ أكخَٟ ػِٔخء حُلِي 

ٖٓ أكخَٟ حُٔ٘ـ٤ٖٔ حُؼَد، ٝأكٔي رٖ ػزي هللا كزٖ ٣ٝؼوٞد رٖ ١خٍم 

حُزـيحى١ ٖٓ أرَُ ػِٔخء حُلِي، ٝدمحم رٖ ٠ٓٞٓ حُوٞح٢ٍُٓ ٖٓ ًزخٍ ٓ٘ـ٢ٔ 

حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ، حٓظلخى ٖٓ ػِّٞ حُٜ٘ي ٝٗوِٜخ ا٠ُ حُؼَر٤ش، ٝدمحم رٖ آلخم 

حَُٔه٢ٔ ٖٓ أَٜٗ ٓ٘ـ٢ٔ ػَٜ حُٔؤٕٓٞ، ٝك٤ٖٔ رٖ ك٤ٔي رٖ ح٧ٝك٢ 

٤ٖ ٛزخف ح١ٌُ حطزغ ك٢ ػِْ حُلِي ٌٓٛذ ػِٔخء حُٜ٘ٞى، ٝدمحم رٖ حُل٢ٌِ، ٝكٔ

آٔخػ٤َ، ٝػزي هللا رٖ أٓخؿٍٞ، ِٝٓٔٔش رٖ أكٔي. طليع حٌُخطذ ػٖ رؼ٠ْٜ 

رخُز٢ٔ ٝحُظل٤َٜ ر٤٘ٔخ طٌِْ ػٖ ح٥ه٣َٖ رٍٜٞس ٓٞؿِس
2
. 

 ٔانجبة انغاثغ يٍ انكزبة:

ّٚ حُٔئُق حُزخد حَُحرغ رًٌَ حُِـش ٝآىحرٜخ ٝٓٔخٛٔش ح ُٜ٘ي ك٢ طط٣َٞ ػِّٞ ٝه

حُِـش ٖٓ حُ٘لٞ ٝحُز٬ؿش ٝهٞحػي حُؼَٝٝ ٝحُوٞحك٢، ػْ طليع ػٖ حٌُِٔخص حُٜ٘ي٣ش 

حُظ٢ طْ طؼ٣َزٜخ ا٠ُ حُؼَر٤ش ًٔخ طٌِْ ػٖ حُوٜٚ ٝحُلٌخ٣خص حُظ٢ طَُؿٔض ا٠ُ 

حُؼَر٤ش، كوي ًًَ "٤ًِِش ٝىٓ٘ش" ًٝظذ ػٖ حٌُظخد ٝطؼ٣َلٚ ٝٝٛلٚ، ك٘خهٖ ه٬ٍ 

٘ي٣ش ٝطَحؿٔٚ حُٔوظِلش ٝػٖ أرٞحرٚ ٝٓويٓخطٚ ٝطؤػ٤َٙ ك٢ حُزلغ ػٖ أُٛٞٚ حُٜ

 . حُوٜٚ حُؼَر٤ش ٝأ٤ٗخء أهَٟ رويٍ ٖٓ حُظل٤َٜ ٝح١٩٘خد

٣وٍٞ حُٔئُق ػٖ ًظخد "٤ًِِش ٝىٓ٘ش" ٝٛٞ ٣ُؼزض إٔ ٌٛح حٌُظخد ٛ٘ي١ ح٧َٛ، 

 ٝطَُؿْ ٖٓ حُل٣ِٜٞش:

رظَؿٔظٚ  ٝرخُـِٔش كٌٜح ٫ ٣ٌَ٘ إٔ طَؿٔش ٌٛح حٌُظخد ا٠ُ حُؼَر٤ش ٤ٍٛ٘ش"

حُل٣ِٜٞش، كخُٔؼَٝف إٔ أَٛ ٌٛح حٌُظخد ؿخء رٚ ر٣َُٝش ٖٓ حُٜ٘ي ك٢ ػَٜ أٗٞ 

٤َٗٝحٕ حٌَُٟٔ ٖٝٓ ػْ طٔض طَؿٔظٚ ا٠ُ حُل٣ِٜٞش، ُٝٔخ حرظيأص ػ٤ِٔش ٗوَ 
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حُؼِّٞ ك٢ ح٤ُِٖٔٔٔ طَؿٔٚ حرٖ حُٔولغ ٖٓ ٌٛٙ حُ٘ٔوش حُل٣ِٜٞش، ٌٝٛح ٓخ ٣زيٝ ٖٓ 

ٓويٓش حٌُظخد"
1
. 

ٍ حٌُظذ حُظ٢ كٌح ك٤ٜخ ًظّخرٜخ كٌٝ ٤ًِِش ٝىٓ٘ش، ًًَٝ أٓٔخء ػْ ىحٍ حُ٘وخٕ كٞ

حٌُظذ ٓغ ٓئُل٤ٜخ، ػْ أ١٘ذ ح٬ٌُّ ػٖ حٌُظذ حُٜ٘ي٣ش ح٧هَٟ ك٢ كٖ حُوٜٚ، 

ٓؼَ ًظخد حُزي، ًٝظخد ٣ٞرخٓق ٝرِٞٙ، ًٝظخد ٓ٘يرخى، ًٝظخد ػِْ حُٜ٘ي، ًٝظخد 

ً ٓٞؿِحً ػٖ حٌُظذ ٝٓئُل٤ٜخ. ًٔخ  أٗخٍ ا٠ُ رؼٞ ٌَٓ حُ٘ٔخء، كوي ًًَ ٝٛلخ

حٌُظذ حُٜ٘ي٣ش حُظ٢ ُْ ٣ـي ػٜ٘خ ٟٓٞ أٓٔخثٜخ، ًٔخ ًًَ حُوٜٚ حُو٤َٜس 

حُٜ٘ي٣ش حُظ٢ ًًَٛخ ح٧ىرخء ٝحٌُظّخد حُؼَد ك٢ ٓئُلخطْٜ، ػْ ًًَ ٓؼخ٤ُٖ ُِوٜٚ 

حُو٤َٜس حُٜ٘ي٣ش ٖٓ حٌُظذ حُؼَر٤ش. ٣ًٌَ ٌُٜٙ حُوٜٚ حُو٤َٜس ٓؼخ٫ً، ًٔخؿخء 

ٍ" ٫رٖ هظ٤زش ٓل٬٤ً ا٠ُ ٝحكي ٖٓ ًظذ حُٜ٘ي ًًَ ٌٛٙ حُوٜش ك٢ "ػ٤ٕٞ ح٧هزخ

 )٤ًِِش ٝىٓ٘ش( ٛخ٢ٛ ١ً حُوٜش:

ً ًخٕ ُٚ ػَٔ ٖٝٓٔ ك٢ ؿَس، كلٌَ ٣ٞٓخً، هخٍ: أر٤غ حُـَس رؼَ٘س " إ ٗخٌٓخ

ىٍحْٛ، ٝحٗظ١َ هْٔ أػِ٘ كؤُٝيٖٛ ك٢ ًَ ٓ٘ش َٓط٤ٖ، ٣ٝزِؾ حُ٘ظخؽ ك٢ ٓ٘ظ٤ٖ 

ٍع، ٢ٔ٘٣ٝ حُٔخٍ ك٢ ٣ي١، ٓجظ٤ٖ، ٝحرظخع رٌَ أٍرغ روَحً، ٝأ٤ٛذ رٌٍحً كؤُ

٤ٚ ًٌح ٝآهٌٙ رخ٧ىد،  ّٔ كؤطوٌ حُٔٔخًٖ ٝحُؼز٤ي ٝح٩ٓخء ٝح٧َٛ، ٣ُٝٞي ٢ُ حرٖ كؤٓ

كبٕ ٛٞ ػٜخ٢ٗ َٟرض رؼٜخ١ ٍأٓٚ، ًٝخٗض ك٢ ٣يٙ ػٜخ كَكؼٜخ كخ٤ًخً 

٠َُِد، كؤٛخرض حُـَس كخٌَٗٔص، ٝحّٜٗذ حُؼَٔ ٝحُٖٔٔ ػ٠ِ ٍأٓٚ"
2
. 

حُظ٢ حٓظؼِٔض ٝحٓظويٓض ك٢ حُؼَر٤ش ًٔخ  ًٔخ ىٍ ػ٠ِ ح٧ٓؼخٍ ٝحُلٌْ حُٜ٘ي٣ش

ؿخء ًًَٛخ ك٢ حُظ١ٞجش حُظ٢ ًظزٜخ ح٤ُ٘ن حُ٘ي١ٝ. ًٌٝح ؿخء ك٢ آهَ حُزخد ًًَ 

حُٜ٘خثق ٝحُٔٞحػع حُٜ٘ي٣ش، ٝهيّّ ُٜخ ح٧ٓؼِش: ٓؼَ ٓخ ًًَ حرٖ أر٢ ٛز٤ؼش ك٢  

ًًَ ًظخرٚ ػ٤ٕٞ ح٧ٗزخء ك٢ ١زوخص ح١٧زخء ٖٓ حُٜ٘خثق حُٜ٘ي٣ش ٓوظزٔخس، كوي ؿخء 

 ٌٛٙ حُٔٞػظش ك٢ "ٓ٘ظلَ حُـٞحَٛ ُ٘خٗخم حُٜ٘ي١".

٣خ أ٣ٜخ حُٞح٢ُ حطن ػؼَحع حُِٓخٕ، ٝحهٖ ط٢ِٔ ح٣٧خّ ُٝٞػش ؿِزش حُيَٛ، ٝأػِْ "

ْٖ ٜٓ٘خ ػ٠ِ كٌٍ،  إٔ ٨ُػٔخٍ ؿِحء كخطّن ػٞحثن حُيَٛ ٝح٣٧خّ، كبٕ ُٜخ ؿيٍحص كٌ

ُج٤ْ حٌَُس كوق ٝح٧هيحٍ ٓـ٤زخص كخٓظؼي ُٜخ، ٝحُِٓخٕ ٓ٘وِذ كخكٌٍ ىُٝظٚ، 

ٓطٞطٚ، ٣َٓغ حُـَس ك٬ طؤٖٓ ىُٝظٚ، ٝحػِْ إٔ ٖٓ ُْ ٣يحٝ ٗلٔٚ ٖٓ ٓوخّ ح٥ػخّ ك٢ 

أ٣خّ ك٤خطٚ كٔخ أرؼيٙ ٖٓ حُ٘لخء ك٢ ىحٍ ٫ ىٝحء ُٜخ، ٖٝٓ أًٍ كٞحٓٚ ٝحٓظؼزيٛخ ك٤ٔخ 

طويّّ ٖٓ ه٤َ ُ٘لٔٚ أرخٕ ك٠ِٚ ٝأظَٜ ٗزِٚ، ٖٝٓ ُْ ٠٣ز٢ ٗلٔٚ ٢ٛٝ ٝحكيس ُْٝ 
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غ هِظٜخ ًُٝظٜخ ٛؼذ ػ٤ِٚ ٟز٢ ح٧ػٞحٕ ٓغ ًؼَطْٜ ٝه٘ٞٗش ٠٣ز٢ كٞحٓٚ ٓ

ؿخٗزْٜ كٌخٗض ػخٓش حَُػ٤ش ك٢ أهخ٢ٛ حُز٬ى ٝأ١َحف حٌُِٔٔش أرؼي ٖٓ ح٠ُز٢"
1
. 

 ٔانجبة انشبيؾ يٍ انكزبة:

حُزخد حُوخْٓ ٌُِظخد ٣ظؼِن رخُٔـخ٫ص ح٧هَٟ حُظ٢ طؤػَص ك٤ٜخ حُؼَد رخُٜ٘ي ٓؼَ 

كوي ًًَ حرٖ ٗي٣ْ ًظخرخً ك٢ ٌٛح حُلٖ طٔض طَؿٔظٚ   (Chemistry) ( ػِْ ح٤ٔ٤ٌُخء1)

كًٌَ  (Magic) ( ٝحُ٘ؼزيس ٝحُٔل2َا٠ُ حُؼَر٤ش ُؼخُْ ٣ًٌَ "هخ١ق حُٜ٘ي١" )

حُٔئُق ٓل٬٤ً ا٠ُ حرٖ ٗي٣ْ إٔ ُِٜ٘ٞى ػ٬هش ٤١ٝيس رٌٜح حُلٖ، ٝحُٜٔ٘لخص ُؼِٔخء 

( ٝحُلخٍ 3حُٜ٘ي ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ًؼ٤َس، ٓؼَ ًظخد "ٓٔٚ" ٝ"ًظخد ك٢ طْٞٛ". )

ٝحُِؿَ ٝهخٍ حُٔئُق: ٣ٌُٜٖ حُل٤ٖ٘ ِٛش ٤١ٝيس ٓغ حُٜ٘ي، طَؿْ ك٤ٜٔخ ًظخرخٕ ٖٓ 

حُٜ٘ي٣ش ا٠ُ حُؼَر٤ش "ًظخد ُؿَ حُٜ٘ي" ٝ"ًظخد هط١ٞ حٌُق ٝحُ٘ظَ ك٢ ح٤ُي 

( ٝح٤ُٔخٓش ٝحُلَد، أٟٝق ك٤ٚ حُٔئُق إٔ حٌُظذ حُٔظَؿٔش ك٢ حُلٖ 4ُِٜ٘ي" )

ير٤َ حُلَد ٝحهظ٤خٍ حُـ٘ٞى ٝط٣ُٞغ حُلَٓخٕ ُِٜ٘ٞى ػ٬ػش، ٌٝٛٙ حٌُظذ طيٍ ػ٠ِ ط

 ( ٝحُ٘طَٗؾ5ٝح١٧ؼٔش ٝحُّٔٔٞ، ٣ٝظليع ػٖ ٓؼَكش ح٤ُٔٞف ٝٛلخطٜخ. )

(Chess)  ٕكوي أ١٘ذ حُٔئُق ح٬ٌُّ ك٢ ٝٛق حُ٘طَٗؾ، ٝكَٜ طل٬٤ًٜ ًًَٝ أ

ٌٛح ٖٓ ح٧ُؼخد ح٤َُٜ٘س حُٜ٘ي٣ش ٝٛٞ ٣يٍ ى٫ُش هخ١ؼش ػ٠ِ ًًخء حُٜ٘ٞى، ػْ ًًَ 

حَُٔحؿغ ٖٓ حٌُظذ حُٔوظِلش، حُظ٢ ط٤َ٘ ا٠ُ أٗٚ ٖٓ اريحػخص حُٜ٘ي، ػْ حُٜٔخىٍ ٝ

ًًَ ىٍٝ حُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ طط٣َٞ ٝحُىٛخٍ ٌٛٙ حُلٕ٘ٞ ٝٓخ ُْٜ ٖٓ ًظذ رٌٜح 

هخٍ ػ٘ٚ حُٔئُق: ٌٛح ُؼذ آهَ ٓؼَ   (Backgammon) ( ٝحَُ٘ى6حُٜيى. )

٤ٚ حُؼَد رخَُ٘ى، أٝؿيٙ حُٜ٘ٞى ٓؼَ حُ٘طَٗؾ ّٔ ، ػْ ًًَ حُٜٔخىٍ حُظ٢ حُ٘طَٗؾ ٣ٔ

طيٍ ػ٠ِ إٔ ٌٛح حُِؼذ ؿخء ػٖ ٣َ١ن حُٜ٘ي
2
. 

ٜٓيٍحً َٝٓؿؼخً، ػْ  45ػْ ٣ؤط٢ ػزض حَُٔحؿغ ٝحُٜٔخىٍ حُٔوظخٍس، كًٌَ ك٤ٜخ 

أػزض حُٔظَؿْ ك٢ حٌُظخد حُلٜخٍّ حُل٤٘ش: كَّٜ ح٧ػ٬ّ ٝكَّٜ حُز٬ى 

ّ حٌُظذ ٝحُٔٞحٟغ ح٤َُٜ٘س، ٝكَّٜ حُٔؼخٛي ٝحُٔئٓٔخص ٝحٌُٔظزخص، ٝكَٜ

ٝحَُٓخثَ، ٝكَّٜ ح٧ر٤خص، ٝكَّٜ اٗـخُحص ٝحٗظوخىحص حُٔئُق، ٝكَّٜ 

 . ٓلظ٣ٞخص حٌُظخد

ِٝٓوٚ حُوٍٞ إٔ حٌُظخد ؿخء ك٢ كِظٚ حُـي٣يس حُؼَر٤ش ٓلظلِش رٔؼِٞٓخص ه٤ٔش. 

إ حُٔظَؿْ ح١ٌُ أىّٟ كن حُظَؿٔش، ٝأرِؾ كٌَس ٌٛح حٌُظخد ٍٝٓخُظٚ ا٠ُ حُؼخُْ 

ٝحٌَُ٘ حُزخُـ٤ٖ ٖٓ أػٔخم حُوِٞد ػ٠ِ طَؿٔظٚ حُِٔٔش حُؼَر٢، ٣ٔظلن حُظوي٣َ 

 ٝطَط٤زٚ حُـي٣ي ح٣ٌُِٖ ٣ِ٣يحٕ ه٤ٔش حٌُظخد.
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 :َضٔح ٔطُٛخ دٕل

 "انًضائخ انُجٕٚخ فٙ انُٓض: أصالً ٔرغجًخ"

 اػضاص: أ. ص. دمحم َؼًبٌ سبٌ

 خُظؼخٕٝ ٓغـخٓؼش ى٢ُٜ ٗيٝس ٤٘١ٝش ٤ٓٞ٤ُٖ رُـش حُؼَر٤ش ٝحٓىحرٜخ ٗظْ هْٔ حُِ

ْ ح٢٘١ُٞ ُظَه٤ش حُِـش ح٫ٍٔى٣ش حُظخرغ ُُٞحٍس ط٤ٔ٘ش حُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش ُٔـِح

ًُٝي  "انًضائخ انُجٕٚخ فٙ انُٓض: ٔاصالً ٔرغجًخُلکٞٓش حُٜ٘ي، كٍٞ ٟٓٞٞع "

ّ، ك٢ هخػش ح٫كظلخ٫ص ٖٕٔٓكظَس ٓخ ر٤ٖ حُوخْٓ ٝحُٔخىّ ٖٓ ٓخٍّ ك٢ 

 ٢ٜ.ـخٓؼش ىُُ( Khalisa Collegeحُظؼ٤ٔ٤ِش ٓوخرَ ک٤ِش هخُٜش )

ػويص حُـِٔش ح٫كظظخك٤ش رَثخٓش حُزَٝك٤ٍٔٞ حكظ٘خّ حُ٘ي١ٝ، ػ٢ِ ًَٙ، ًٝخٕ 

حُيکظٍٞ ٓؼ٤ي حَُكٖٔ ح٫ٔػظ٢ٔ حُ٘ي١ٝ ٍث٤ْ طل٣ََ ٓـِش  ٤٘نحُٓٔخكش 

"حُزؼغ ح٢ٓ٬ٓ٩" ٤ٟق َٗف ُٜخ، كخٓظِٜض حُـِٔش رظ٬ٝس آ١ ٖٓ حُوَإٓ 

ـخٓؼش ى٢ُٜ کِٔش حُک٣َْ، ٝهيّّ حُزَٝك٤ٍٔٞ دمحم ٗؼٔخٕ هخٕ، ٍث٤ْ حُؤْ ر

حُظَك٤ذ رخ٤٠ُٞف حُکَحّ، ٢ِّٓٝ ح٠ُٞء ػ٠ِ أ٤ٔٛش ٟٓٞٞع حُ٘يٝس هخث٬ً: "إ 

ً ى٤٘٣خً"، ٌٝٛح ٟٓٞٞع ػ٢ِٔ ٝأىر٢  ٫ ٣ٔکٖ طو٤َِ أ٤ٔٛظٚ رخػظزخٍٙ ٟٓٞٞػخ

ٝحٓظطَى هخث٬ً: "إ حُٔيحثق حُ٘ز٣ٞش ريأص ك٢ حُٜ٘ي ٌٓ٘ حُوَٕ حُؼخٖٓ ٖٓ ك٤غ 

ش ًٌُٝي طَؿٔض ه٤ٜيس حُزَىس ك٢ حُِـظ٤ٖ ح٧ٍى٣ٝش حُٜ٘ق ح٧ىر٢ رخُِـش حُؼَر٤

 ٝحُلخ٤ٍٓش ٗظٔخً ٝٗؼَحً".

ف ٝهخّ ربىحٍس ٌٛٙ حُـِٔش ك٤٠ِش حُيکظٍٞ ٢ُٝ ٔحهظَ حُ٘ي١ٝ َّ ر٤٠ق  ًٔخ ػ

حُزَٝك٤ٍٔٞ ٗل٤ن أكٔي هخٕ حُ٘ي١ٝ ًًَٝ أرَُ آٜخٓخطٚ ك٢ ٓـخٍ حَُ٘ف 

ًًَ أػٔخٍ ٍث٤ْ ح ًٌٝحُٔي٣ق حُ٘ز١ٞ، ٤ٓ٫ٔخ ح٧ىد حُؼَر٢ ٝح٢ٓ٬ٓ٩ ٝ

 حُـِٔش حُزَٝك٤ٍٔٞ حكظ٘خّ حُ٘ي١ٝ ك٢ ٓـخٍ حُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ.

ٝك٢ هطزظٚ حَُثخ٤ٓش أُوی حُزَٝك٤ٍٔٞ حكظ٘خّ حُ٘ي١ٝ ح٠ُٞء ػ٠ِ هيٓخص 

حُؼِٔخء حُٜ٘ٞى ك٢ حُٔيحثق حُ٘ز٣ٞش ٝهخٍ ك٤ٔخ هخٍ: إ ؿٜٞى ػِٔخء ؿ٘ٞد حُٜ٘ي ك٢ 

َّ أ٤ٔٛش ػٖ  ؿٜٞى ػِٔخء أ١ ٓ٘طوش ٖٓ حُٔ٘خ١ن ٌٛح حُٔـخٍ حُٔزخٍک ٫ طو

 حُٜ٘ي٣ش".
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ٝأُوی ٤ٟق حَُ٘ف حُيکظٍٞ ٓؼ٤ي ح٧ػظ٢ٔ حُ٘ي١ٝ هطخرخً ؿخٓؼخً ٗخ٬ًٓ، كوخٍ: 

ّْ حُؼخُْ کِّٚ ك٢ کَ  َّ ػَٜ َٜٝٓ، ٣ٝؼ "إ ٟٓٞٞع ٌٛٙ حُ٘يٝس ٛٞ ٟٓٞٞع ک

خٕ. ح٬ٓ٩ّ ٓکخٕ ُٝٓخٕ، إ ٍكٔش حُ٘ز٢ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص طَ٘ٔ ح٩ٗٔخٕ کِٚ ك٢ کَ ٓک

٫ ٣لَٜ ر٤ٖ اٗٔخٕ ٝاٗٔخٕ، كبٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هيٝس ُ٪ٗٔخ٤ٗش رؤؿٔؼٜخ"، ٝحٓظطَى 

هخث٬ً: "طَ٘ٔ ٍكٔظٚ ملسو هيلع هللا ىلص ؿ٤ٔغ حُٔوِٞهخص ٛـ٤َحً کخٕ أٝ کز٤َحً، ك٢ٜ طَ٘ٔ 

حُوِن ؿ٤ٔؼخً، طَ٘ٔ ح٧ؿٞحء ٝحُل٠خء، ٝطَ٘ٔ کَ ٓخ ٛٞ ر٤ٖ حُٔٔخء ٝح٧ٍٝ، 

ٗٚ ٛٞ حَُكٔش حُٜٔيحس، ٌٛٙ حَُكٔش كو٤ن رؤٕ ٣ؼ٘ی ػ٤ِٜخ ٣ٝزيأ رٜخ کَ كلَ، ا

حُٔـخ٫ص طَٗي ح٩ٗٔخٕ اُی ٓٞحء حُٔز٤َ، ك٢ٜ ٛيح٣ش ُ٪ٗٔخٕ  خكشٍكٔظٚ ك٢ ک

ٓٞحء کخٕ ك٢ حَُ٘م أٝ ك٢ حُـَد أٝ ك٢ حُوطذ حُ٘ٔخُی أٝ حُـ٘ٞری ٝطَ٘ٔ 

ٌٛح حُک٬ّ ا٫ ٗظ٤ـش ُيٍحٓش  کَ ىحرش"، ٝأّکي حُيکظٍٞ حُ٘ي١ٝ هخث٬ً: "٫ أهٍٞ

حُٟٔٞٞع ىٍحٓش ػ٤ٔوش، ٝٗلٖ ح٤ُِٖٔٔٔ أكٞؽ اُی إٔ ٗظزؼٚ ِٛی هللا ػ٤ِٚ 

ِْٝٓ كظی ٗکٕٞ ٓؼيحء ٝٗکٕٞ كخث٣ِٖ ك٢ کَ ٓـخٍ ٖٓ ٓـخ٫ص حُل٤خس، 

ٝٓطِٞد ٖٓ حُزَ٘ إٔ ٣ـؼَ ٌٛٙ حُٔيحثق حُ٘ز٣ٞش هيٝس ُٚ ك٢ کَ ٓـخٍ ٖٓ 

رٌٜٙ حُٜلخص حُؼخ٤ُش حُظ٢ أکَّ رٜخ  ٓـخ٫ص ك٤خطٚ، ٝٗلٖ أُٝی رؤٕ ٗظٜق

 ح٩ٗٔخٕ، ٝاًح حطٜق ح٩ٗٔخٕ رخُٜلخص حُ٘ز٣ٞش ٣ٔکٖ ُٚ إٔ ٣وٞى حُؼخُْ".

ُْ ٗيٝس حُؼِٔخء ٓٔخكش  ف ٌٛٙ حُ٘يٝس رل٠ٍٞٙ ٍث٤ َّ ٝکخٕ ٖٓ حُٔظٞهغ إٔ ٣٘

ح٤ُ٘ن دمحم حَُحرغ حُل٢٘ٔ حُ٘ي١ٝ، ُٝک٘ٚ ُْ ٣ظق ُٚ ًُي ُظَٝف ١خٍثش كزؼغ 

ك٢ ٟٓٞٞع "حُٔيحثق حُ٘ز٣ٞش ٝٓٔخٛٔش حُ٘ؼَحء ك٤ٜخ" كوَأ حُٔوخُش  رٔوخُظٚ حُو٤ّٔش

٤ٗخرش ػٖ ٓٔخكظٚ، ٓؼخىس ح٤ُ٘ن حُيکظٍٞ ٓؼ٤ي حَُكٖٔ ح٧ػظ٢ٔ، ٝهيّّ حُيکظٍٞ 

ٗؼ٤ْ حُلٖٔ ح٧ػ١َ ٖٓ هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ رـخٓؼش ى٢ُٜ کِٔش حُ٘کَ 

 ُـ٤ٔغ ح٤٠ُٞف حُکَحّ ٝحُل٠ٍٞ.

ك٤ش، أُوی حُزَٝك٤ٍٔٞ ح٤ُٔي کل٤َ أكٔي حُوخٓٔی، ؿخٓؼش ٝهزَ ٌٛٙ حُـِٔش ح٫كظظخ

ػ٢ِ ًَٙ ح٤ٓ٬ٓ٩ش، حُٔلخَٟس حُٔخىٓش ٖٓ ِِٓٔش ٓلخَٟحص ه٤ٍٗٞي أكٔي 

كخٍم حُظٌکخ٣ٍش كٍٞ ٟٓٞٞع "ٗزٌس ػٖ ٓٔخٛٔش ؿخٓؼش ػ٢ِ ًَٙ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ 

ىحرٜخ"، ٝهي ر٢ٔ حُزَٝك٤ٍٔٞ ٓٔخٛٔخص أٓخطٌس ٝػِٔخء حُِـش حُؼَر٤ش ٝآ طط٣َٞ

 حُـخٓؼش حًٌٍُٔٞس ك٢ ط٣َٝؾ حُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ رلؼخً ٝطلو٤وخً، ٝط٤ٜ٘لخً ٝطؤ٤ُلخً.

َّ ٖٓ حُزَٝك٤ٍٔٞ ُر٤َ أكٔي  ٝك٢ حُـِٔش ح٠ُٝ٧ ٌُٜٙ حُ٘يٝس هيّّ ٓوخ٫طْٜ ک

حُلخٍٝه٢، ٤ٗٞ ى٢ُٜ كٍٞ ٟٓٞٞع "ٓٔخٛٔش ػِٔخء ى٣ٞر٘ي ك٢ حُٔي٣ق حُ٘ز١ٞ"، 

٤ًِش حُِـش حُؼَر٤ش رـخٓؼش حُِـش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش  ٝحُزَٝك٤ٍٔٞ دمحم اهزخٍ ك٤ٖٔ ػ٤ٔي

ٝحُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش كٍٞ ٟٓٞٞع "حُٔي٣ق حُ٘ز١ٞ ك٢ ٗؼَ رخهَ آؿخ )آگخٙ("، 

ٝحُزَٝك٤ٍٔٞ ٗل٤ن أكٔي هخٕ حُ٘ي١ٝ، ٤ٗٞ ى٢ُٜ كٍٞ ٟٓٞٞع "ٗظَس ػخرَس 

ػ٠ِ حُٔيحثق حُ٘ز٣ٞش ك٢ حُٜ٘ي"، ٝحُزَٝك٤ٍٔٞ ٬ٛف حُي٣ٖ حُؼ١َٔ ٖٓ ؿخٓؼش 



 

 

 يجهخ انُٓض

 185 

٤ٓ٬ٓش كٍٞ ٟٓٞٞع "حكٔي ٓـظزی  هٕٞ ىٍ كخٍٝهی گٞپخٓئ"" ػ٢ِ ًَٙ ح٩

)أكٔي ٓـظز٠ هٞٗيٍ حُلخٍٝه٢ حُـٞكخٓج١ٞ( رخ٧ٍى٣ٝش، ٝحُزَٝك٤ٍٔٞ دمحم أِْٓ 

ح٬ٛ٩ك٢ ػ٤ٔي ٤ًِش ح٥ىحد رـخٓؼش ؿٞح٫ٍَٛ َٜٗٝ كٍٞ ٟٓٞٞع "ُٔلش 

 ػٖ ططٍٞ حُٔي٣ق حُ٘ز١ٞ ك٢ حُٜ٘ي"، ٝحُزَٝك٤ٍٔٞ ٣َٗق ك٤ٖٔ حُوخٓٔی، ٤ٗٞ

گہَ رخٍ"  ى٢ُٜ كٍٞ ٟٓٞٞع "٤َٓص پ٤ـٔزَ ح٬ّٓ حٍٝؿخُذ کی ٓؼ٘ٞ" حرَ

)٤َٓس حٍَُٓٞ ِٝٓلٔش ؿخُذ "أرَ گہَ رخٍ"( رخ٧ٍى٣ٝش، ٝحُيکظٍٞ اٗخٍص 

ػ٢ِ ح٬ُٔ ٍث٤ْ هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش ٝحُلخ٤ٍٓش رـخٓؼش کُٞکخطخ كٍٞ ٟٓٞٞع 

 "حُٔي٣ق حُ٘زٟٞ ُِ٘خػَ حُٔطزٞع ػزي ح٧ٍٝ حُـٞٗل١ٍٞ".

٤ُّٞ حُؼخٗی ريأص حُـِٔش رَثخٓش حُزَٝك٤ٍٔٞ ػزي حُٔؼِ ٍث٤ْ هْٔ حُِـش ٝك٢ ح

حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ رـخٓؼش ٫ٞٓٗخ آُحى ح٤٘١ُٞش ح٧ٍى٣ٝش رل٤يٍحٓرخى، حُٜ٘ي، ٝربىحٍس 

 ٖٓ َّ حُيکظٍٞ كُٞحٕ أكٔي ٖٓ حُـخٓؼش ح٤ُِٔش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، هيّّ ك٤ٜخ حُٔوخ٫ص ک

ٍ ٟٓٞٞع "أٍٗٞٗخٙ ح١َ٤ٌُٔ٘ حُيکظٍٞ أَٗف ػ٢ِ ٖٓ ؿخٓؼش ًٌُٞخطخ كٞ

ٝهٜخثيٙ حُؼَر٤ش ك٢ حُٔي٣ق حُ٘ز١ٞ"، ٝحُيکظٍٞ ٛيٍ حُلٖٔ  ٖٓ أٍٝٗؾ آرخى 

كٍٞ ٟٓٞٞع "ٖٓ ٗؼَحء حُٔي٣ق حُ٘ز١ٞ ك٢ حُٜ٘ي: حُ٘خٙ ػزي حُؼ٣ِِ 

حُي١ِٞٛ"، ٝحُيکظٍٞ هطذ حُي٣ٖ حُ٘ي١ٝ ٖٓ ؿخٓؼش ؿٞح٫ٍَٛ َٜٗٝ كٍٞ 

ٓي٣ق حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص" ٝحُزَٝك٤ٍٔٞ  ٟٓٞٞع "حُؼ٬ّٓش ك٠َ كن حُو٤َ آرخى١ ك٢

أ٣ٞد طخؽ حُي٣ٖ حُ٘ي١ٝ ٖٓ حُـخٓؼش ح٤ُِٔش ح٤ٓ٬ٓ٩ش كٍٞ ٟٓٞٞع "حُٔي٣ق 

حُ٘ز١ٞ ك٢ حُٜ٘ي ك٢ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘"، ٝحُيکظٍٞ ْٗٔ حُي٣ٖ ِٓي ٖٓ ؿخٓؼش 

 The Arabic Eulogy of the Prophet (S.A.W) composedًٌُٞخطخ "

by Maulana Mohd. Ahmad Raza Khan Al- Barelawi ه٤ٜيس( "

ح٤ُ٘ن دمحم أكٔي ٍٟخ هخٕ حُز١ِٞ٣َ ك٢ ٓيف حُ٘ز٢( رخ٩ٗـ٣ِ٤ِش، ٝحُزَٝك٤ٍٔٞ 

ؿ٬ّ ٣ل٤ی أٗـْ ٖٓ ؿخٓؼش ٛٔيٍى كٍٞ ٟٓٞٞع "حٓخّ حكٔي ٍٟخ هخں 

ر٣َِٞ" کی ػَری ٗؼظ٤ہ ٗخػَ"، ػِٔخء حُہَ کی ٗظ٤َٓں" )هٜخثي ح٩ٓخّ 

ٓيف حُ٘ز٢ ًٔخ ٣َحٛخ ػِٔخء حُـخٓغ ح٧َُٛ(، أكٔي ٍٟخ هخٕ حُز١ِٞ٣َ ك٢ 

ٝحُيکظٍٞ دمحم ٤ٔٓغ أهظَ ٖٓ ؿخٓؼش ػ٢ِ ًَٙ ح٤ٓ٬ٓ٩ش كٍٞ ٟٓٞٞع 

"حُوٜخثٚ حُزخٍُس ُِٔيحثق حُؼَر٤ش حُٜ٘ي٣ش: ىٍحٓش ٗوي٣ش" ٝحُيًظٍٞ أرٞ 

، ٤ًَح٫ كٍٞ ٟٓٞٞع "ٗ٘ؤس حُٔيحثق MAMOرٌَٓ٘ـخطٞٗخ٢ٗ ٖٓ ٤ًِش 

ٝحُزخكغ ػزي حُؼ٤ِْ كٍٞ ٟٓٞٞع "ح٤ُٔي ارَح٤ْٛ  ك٢ ٤ًَح٫" حُ٘ز٣ٞش ٝططٍٞٛخ
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ح٤ٓ٬ُش ك٢ حُٔي٣ق حُ٘ز١ٞ" ٝحُزخكغ ٣ٍخٝ كٍٞ ٟٓٞٞع  طٚح٧ى٣ذ ك٢ ه٤ٜي

 "ٓٔخٛٔش ح٤ُ٘ن كز٤ذ حَُكٖٔ حُؼؼٔخ٢ٗ ك٢ حُٔيحثق حُ٘ز٣ٞش".

ٓٔخكش حُزَٝك٤ٍٔٞ ػزي حُلن، ٤ٗٞ ى٢ُٜ هطزش ٝؿ٤ِس  أُو٠ٝك٢ ٌٛٙ حُـِٔش 

 ٓش دمحم اهزخٍ ك٢ حُٔي٣ق حُ٘ز١ٞ".كٍٞ ٟٓٞٞع "ٓٔخٛٔش حُؼ٬

ٝحُـِٔش حُؼخ٤ٗش ريأص رَثخٓش حُيکظٍٞ ٛيٍ حُلٖٔ ٝربىحٍس حُيکظٍٞ هطذ حُي٣ٖ 

َّ ٖٓ حُزَٝك٤ٍٔٞ ػزي حُٔؼِ كٍٞ  حُ٘ي١ٝ. ٝهيّّ حُٔوخ٫ص ك٢ ٌٛٙ حُـِٔش ک

ٟٓٞٞع "ح٤ُ٘ن دمحم ػَٔحٕ ح٧ػظ٢ٔ ك٢ ٟٞء أُل٤ظٚ ك٢ ح٤َُٔس حُٜٔطل٣ٞش"، 

أهظَ حُ٘ي١ٝ ٖٓ حُـخٓؼش ح٤ُِٔش ح٤ٓ٬ٓ٩ش كٍٞ ٟٓٞٞع  ٝحُيکظٍٞ ٤ْٔٗ

"ٓٔخٛش ٗؼَحء ٤ًَح٫ ك٢ حُٔي٣ق حُ٘ز١ٞ"، ٝحُيًظٍٞ أٍٝٗي ٣ُذ ح٧ػظ٢ٔ ٖٓ 

رخٍحط٢، ٗخٗظ٤ٌ٤٘٤ظخٕ كٍٞ ٟٓٞٞع "ٗؼَحء ٓـخ٤َٛ ُِٔي٣ق -ؿخٓؼش ك٤ٔلخ

حُ٘ز١ٞ" ٝحُيکظٍٞس ط٤ْ٘ٔ کٞػَ ٖٓ ؿخٓؼش ػ٢ِ ًَٙ ح٤ٓ٬ٓ٩ش كٍٞ ٟٓٞٞع 

ش حُؼ٬ٓش أٍٗٞ ٗخٙ حٌُخ١َ٤ٔٗ ك٢ حُٔي٣ق حُ٘ز١ٞ"، ٝحُيًظٍٞ ػز٤ي "ٓٔخٛٔ

حَُكٖٔ حُط٤ذ ٖٓ ؿخٓؼش ؿٞحَٛ ُؼَ َٜٗٝ كٍٞ ٟٓٞٞع "حُو٤ٜيس حُؼ٘ز٣َش: 

ىٍحٓش طل٤ِ٤ِش" ٝحُيکظٍٞ ػ٢ِ ٍٟخ ٖٓ کُٞکخطخ كٍٞ ٟٓٞٞع "حُؼ٬ٓش ك٠َ 

ص ظلَ كن حُو٤َآرخى١ ٝٓٔخٛٔظٚ ك٢ حُٔي٣ق حُ٘ز١ٞ ح٣َُ٘ق"، ٝحُيکظٍٞ ػَكخ

ٖٓ ؿخٓؼش ُک٘خإ كٍٞ ٟٓٞٞع "ح٤ُ٘ن حُؼ٬ٓش ك٤ٞ حُلٖٔ حُٜٔخٍٗل١ٍٞ 

ٝٓيحثلٚ حُ٘ز٣ٞش"، ٝحُيکظٍٞ ح٤ُٔي ٓـ٤ي أٗيٍحر٢ ٖٓ حُـخٓؼش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش 

ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ کخ٤َٔٗ كٍٞ ٟٓٞٞع "ٗ٘ؤس حُٔيحثق حُ٘ز٣ٞش ٝططٍٞٛخ ك٢ 

 ٤ًMualana Wilayatَح٫"، ٝحُزخكغ ٛيٍ ح٬ٓ٩ّ كٍٞ ٟٓٞٞع "

Hussain Birbhumi in the light of Qasida-e-Mimiya al-Bitaqa 

fi al-Madih al-Nabawi ح٤ُ٘ن ٣٫ٝض ك٤ٖٔ حُز٤َر٢ٜٓٞ ك٢ ٟٞء( "

ه٤ٜيطٚ ح٤ٔ٤ُٔش "حُزطخهش ك٢ حُٔي٣ق حُ٘ز١ٞ"( رخ٩ٗـ٣ِ٤ِش ٝحُزخكغ ؿ٤خع 

ح٬ٓ٩ّ حُٜي٣و٢ كٍٞ ٟٓٞٞع "ك٤خس ح٤ُ٘ن ك٤ٞ حُلٖٔ حُٜٔخٍٗل١ٍٞ 

 ُٔي٣ق حُ٘ز١ٞ ح٣َُ٘ق".ٝٗؼَٙ ك٢ ح

ٝهخّ رَثخٓش حُـِٔش حُؼخُؼش حُزَٝك٤ٍٔٞح٤ُٔي دمحم كٔخٕ هخٕ ٖٓ ؿخٓؼش رٜٞكخٍ، 

ر٤٘ٔخ أىحٍٛخ حُيکظٍٞ ػَكخص ظلَ. ٝك٢ ٌٛٙ حُـِٔش ح٧ه٤َس ُِ٘يٝس هيّّ حُٔوخ٫ص 

َّ ٖٓ حُيکظٍٞ ك٤ٖ٘ٔ أهظَ ٖٓ ؿخٓؼش اُٚ آرخى كٍٞ ٟٓٞٞع "حُٔيحثق حُ٘ز٣ٞش  ک

اهزخٍ"، ٝحُيکظٍٞ ػزي حُويّٝ ٖٓ ؿخٓؼش ٫ٞٓٗخ آُحى ح٤٘١ُٞش ك٢ ٗؼَ ٗٞه٢ ٝ

ح٧ٍى٣ش )كَٜٓخ رٌِ٘خإ( كٍٞ ٟٓٞٞع "ٓيف حُ٘زی: آىحد حٍٝطوخٟے" )حُٔي٣ق 

حُ٘ز١ٞ: أٓخ٤ُزٚ ٝٓظطِزخطٚ( رخ٧ٍى٣ٝش، ٝحُيکظٍٞ كُٞحٕ أكٔي كٍٞ ٟٓٞٞع 

ؿٍٞرخٗـخ، "حُٔيحثق حُ٘ز٣ٞش حُؼَر٤ش ك٢ حُٜ٘ي"، ٝحُيکظٍٞ ٗـْ حُلن ٖٓ ؿخٓؼش 
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ر٘ـخٍ حُـَر٤ش كٍٞ ٟٓٞٞع "ٓٔخٛٔش ٗخکَ حُ٘خثط٢ ك٢ حُٔي٣ق حُ٘ز١ٞ" ٝح٤ُٔي 

طخ كٍٞ ٟٓٞٞع "ىٍحٓش ٓوخٍٗش ر٤ٖ خٌُٞٓؼ٤ي حَُكٖٔ ٖٓ حُـخٓؼش حُؼخ٤ُش ك٢ ً

حُو٤ٜيس حُزخث٤ش ُِ٘خٙ ٢ُٝ هللا حُٔليع حُي١ِٞٛ ٝٓ٘ظٞٓش أ٣٫خػخ٠ًُ ىّ ك٢ 

زخكغ دمحم أكٔي ٗؼ٢ٔ٤ ٖٓ ؿخٓؼش ٛٔيٍى ٢ٓ٬ٓ ُِ٘خٙ ػزيحُؼ٣ِِ حُي١ِٞٛ"، ٝحُ

كٍٞ ٟٓٞٞع "دمحم حُؼَر٢ ك٢ حُِـش ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش ٝآىحرٜخ" رخُٜ٘ي٣ش، ٝحُزخكغ 

دمحم ؿ٤ْٔ حُي٣ٖ ٖٓ ؿخٓؼش ى٢ُٜ كٍٞ ٟٓٞٞع "ٓٔخٛٔش ػِٔخء ى٣ٞر٘ي ك٢ ٓي٣ق 

 ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص".

ًء، خػش حَُحرؼش ٓٔخػويص حُـِٔش حُوظخ٤ٓش ك٢ حُٔخىّ ٖٓ َٜٗ ٓخٍّ ك٢ حُٔ

ٝطَأّ ٌٛٙ حُـِٔش ح٧کخى٤ٔ٣ش حُزَٝك٤ٍٔٞ أهظَ حُٞحٓغ أٓظخً، هْٔ حُيٍحٓخص 

ح٤ٓ٬ٓ٩ش رخُـخٓؼش ح٤ُِٔش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ٝهخّ ربىحٍس حُـِٔش حُيکظٍٞ دمحم هخْٓ 

حُ٘ي١ٝ ٖٓ هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش رک٤ِش ًحکَ ك٤ٖٔ، ى٢ُٜ، حُظخرؼش ُـخٓؼش ى٢ُٜ، 

ْ حُلٖٔ ح٧ػ١َ طو٣ََحً ػٖ حُ٘يٝس، ٝط٬ حُيکظٍٞٓـ٤ذ أهظَ ًٔخ هيّّ حُيکظٍٞ ٗؼ٤

ِٝٛض حُ٘يٝس اُی حُ٘ي١ٝ ط٤ٛٞخص حُ٘يٝس حُظ٢ أػيّٛخ ُـ٘ش ط٤ٛٞخص حُ٘يٝس. ٝ

ٜٗخ٣ش حُٔطخف رؼيٓخ طويّ حُزَٝك٤ٍٔٞ دمحم ٗؼٔخٕ هخٕ رکِٔش حُ٘کَ اُی ؿ٤ٔغ 

 ح٤٠ُٞف ٝحُٔ٘خ٤ًٍٖ ٖٓ حُل٠ٍٞ ٝحُط٬د ٝحُٔٞظل٤ٖ.

ك٤ٜخ كٞح٢ُ  )حُوخْٓ ٝحُٔخىّ ٖٓ ٓخٍّ( ٝأُوی ٤ٓٞ٤ُٖحُ٘يٝس ٌٛٙ ٝحٓظَٔص 

أٍرؼ٤ٖ ٓوخ٫ً ك٢ حُٟٔٞٞع، ٝٗخٍى ك٤ٜخ ح٧ٓخطٌس ٝحُزخكؼٕٞ ٖٓ ٓوظِق 

 لک٤ٓٞش.حُلک٤ٓٞش ٝؿ٤َ حُحُـخٓؼخص ٝحُٔؼخٛي حُٜ٘ي٣ش 
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رضعٚؾ انهغخ انؼغثٛخ فٙ "َضٔح ٔطُٛخ دٕل 

 "انُٓض: يُبْجّ ٔايكبَٛبد رطٕعِ
 : ص. صًُٛخ كٕصغاػضاص

إ هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ، ؿخٓؼش ٫ٞٓٗخ آُحى ح٧ٍى٣ٝش ح٤٘١ُٞش، ك٤يٍآرخى هىخّ 

رؼوىىي ٗىىيٝس ٤٘١ٝىىش كىىٍٞ ٟٓٞىىٞع "طىىي٣ٍْ حُِـىىش حُؼَر٤ىىش كىى٢ حُٜ٘ىىي: ٓ٘خٛـىىٚ 

ّ. 2013ٖٓ كزَح٣َ ٓى٘ش  21ٝ 20ٝآٌخ٤ٗخص ططٍٞٙ" ًُٝي ه٬ٍ حُلظَس ٓخ ر٤ٖ 

٤ٖٓٞ ًخ٤ِٖٓ، كوي طْ طوي٣ْ أًؼَ ٓىٖ أٍرؼى٤ٖ ٍٝهىش حٓظـَهض كؼخ٤ُخص ٌٛٙ حُ٘يٝس ٣

رلؼ٤ش ٖٓ هزَ حُٔ٘خ٤ًٍٖ حُوخى٤ٖٓ ٖٓ ٓوظِق حُـخٓؼخص حُٜ٘ي٣ش ٝحُٔؼخٛي حُؼ٤ِٔش 

ٜىىخ ؿخٓؼىىش ً٘ىى٤َٔ،  ،حُؼي٣ىىيس ّٔ حُـخٓؼىىش ح٤ُِٔىىش ح٩ٓىى٤ٓ٬ش، ٤ٗىىٞ ىُٜىى٢، ٝٝٓىىٖ أٛ

 حُـخٓؼىىش حُؼؼٔخ٤ٗىىش،ٝٝؿخٓؼىىش ىُٜىى٢، ٝؿخٓؼىىش ؿىىٞحَٛ ٫ٍ ٜٗىىَٝ، ٤ٗىىٞ ىُٜىى٢، 

ك٤ىىيٍآرخى، ٝؿخٓؼىىش ح٩ٗـ٣ِ٤ِىىش ٝحُِـىىخص ح٧ؿ٘ز٤ىىش، ك٤ىىيٍآرخى، ٝؿخٓؼىىش ًٌُٞخطىىخ 

ٝؿخٓؼىىىش ؿٍٞرخٗـىىىخ، ر٘ـىىىخٍ حُـَر٤ىىىش، ٝح٤ٌُِىىىش حُـي٣ىىىيس، ط٘ىىى٘خث٢ ٝؿ٤َٛىىىخ ٓىىىٖ 

 حُـخٓؼخص ٝح٤ٌُِخص ح٤َُٜ٘س ك٢ حُٜ٘ي.

ٝحكظٞص حُ٘يٝس ػ٠ِ ػَ٘ ؿِٔخص رٔخ ك٤ٜخ حُـِٔش ح٫كظظخك٤ىش ٝحُـِٔىش حُوظخ٤ٓىش. 

ٌٜٙ حُ٘يٝس رَثخٓش ٓؼخىس ٓي٣َ حُـخٓؼش حُزَٝك٤ٍٔٞ دمحم ُٔش ح٫كظظخك٤ش ػويص حُـِ

٤ٓخٕ، ًٝخٕ ٓؼخىس حُِٔلن حُؼوخك٢ رٔىلخٍس حٌُِٔٔىش حُؼَر٤ىش حُٔىؼٞى٣ش ر٤٘ىٞ ىُٜى٢ 

. حٓىظِٜض ٛىٌٙ شح٣ٌَُٔى شحُللِى ٜٙىٌُدمحم ػ٢ِ ح١َُٜ٘ ٤ٟق َٗف  ٢حُيًظٍٞ ػِ

ف رٜخحُـِٔش رظ٬ٝس آ١ ٖٓ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ  َّ أكىي  ق هللأوَة حُلىخكع دمحم ًرى٤حُ ط٘

ًِٔىىش  ّ ح٧ٓىىظخً ػزىىي حُٔؼىىِ ٍثىى٤ْ هٔىىْ حُِـىىش حُؼَر٤ىىشهىىيّ ، ػىىْ ١ىى٬د ٛىىٌح حُؤىىْ

رؼي ًُي هخّ حُيًظٍٞ ٓى٤ي ػِى٤ْ أٗىَف حُـخثٔى٢ رىخُظؼ٣َق ر٠ى٤ٞف ٝحُظَك٤ذ، 

ٓى٤ش خحٌُِٔىش حَُث ، ٤ٗىٞ ىُٜى٢َٗف. ػْ أُو٠ ح٧ٓظخً حُيًظٍٞ ُر٤َ أكٔي حُلخٍٝه٢

ح٧ٓىظخً أ٤ٔٛىش حُٟٔٞىٞع ٝأكىخ١ رـٞحٗىذ ٜٓٔىش ُِزلىغ ك٤ٜىخ ٘خٍٝ طحُظ٢ ُِ٘يٝس، 

ٝهخّ رخٓظؼَحٝ ٟٝغ حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ حُٜ٘ي ر٤ٖ حُٞحهىغ ٝحُٔىؤٍٓٞ. ٝأٗىخٍ ك٤ٜىخ 

ٔخؿٔظ٤َ ك٢ حُظَؿٔش ٟٝىٍَٝس ح٫ٓىظَٔحٍ كى٢ ػوىي ر حُظؼ٣َقرٞؿٚ هخٙ ا٠ُ 

ػىٖ طىيهَ حُ٘يٝحص حُٔٔخػِش ك٢ حُٔٔظوزَ ٝحُظ٤ًَىِ ػِى٠ ٛىلش حُ٘طىن ٝح٫رظؼىخى 

َّ أٗىىخٍ اُىى٠ ًٔىىخ  حُِـىىش ح٧ّ كىى٢ ػ٤ِٔىىش حُظؼِىى٤ْ ٝحُىىظؼِْ كوو٘ىىخ ُٝىىٞ خ ؤّٗىىر حُٞحهىىغ حُٔىى

 حُ٘ـخف ك٢ ح٤ٌُٔش ٌُٖٝ كِ٘٘خ ك٢ طلو٤ن حُـٞىس.

ػىىْ طٌىىَّ ٓىىؼخىس حُِٔلىىن حُؼوىىخك٢ حُىىيًظٍٞ ػِىى٢ دمحم ػِىى٢ حُ٘ىى١َٜ ربُوىىخء ًِٔظىىٚ 

حٌُىَحّ  طٜخى ٝأٓىخطٌٝأػَد ك٤ٜخ ػٖ اػـخرٚ ٝطوي٣َٙ حُزىخُـ٤ٖ رـخٓؼىش ٫ٞٓٗىخ آُح

كى٢ ٛىٌٙ حُ٘ىيٝس  ل٠ٍُٞا٠ُ ح طٚٓي٣َ حُـخٓؼش حُٔلظَّ ػ٠ِ ىػٞا٠ُ ٌَ٘ هيّّ حُٝ
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ٝٝػي رظوي٣ْ ٓٔخػيس  ػوخك٤ش ر٤ٖ حُـخٓؼش ٝحٌُِٔٔش حُؼَر٤ىش حُٔىؼٞى٣ش كى٢ حُظزىخىٍ 

حُؼوخك٢ ر٤ٖ حُزِىي٣ٖ ٝاٛىيحء ًظىذ ػ٤ِٔىش ٝأىر٤ىش ُِـخٓؼىش ٝىػىْ حُلؼخ٤ُىخص حُؼوخك٤ىش 

 خ.ٝحُٔ٘خًٍش ك٤ٜ

ك٤ٜىىخ حُىىيًظٍٞ أًىىي ٝ، شٓىىخٝأُوىى٠ ٓىىي٣َ حُـخٓؼىىش ح٧ٓىىظخً حُىىيًظٍٞ دمحم ٤ٓىىخٕ ًِٔىىش حَُث

ػ٠ِ ٍَٟٝس ا٣ـخى طلخػَ ك١ٞ٤ ر٤ٖ ؿخٓؼش ٫ٞٓٗخ آُحى ٝؿخٓؼخص حٌُِٔٔش حُٔلظَّ 

حُؼَر٤ش حُٔىؼٞى٣ش ٝأػىَد ػىٖ حٓىظؼيحىٙ حُظىخّ ُظوىي٣ْ أ١ ٗىٞع ٓىٖ حُٔٔىخػيس ُظلؼ٤ىَ 

هٔىْ حُِـىش حُؼَر٤ىش ٝآىحرٜىخ  أَٖٓ حُؤْ حُؼَر٢، ٝحُٔ٘خ٣ٍغ حُٔوظَكش ٓٝحُظ٤ٛٞخص 

رـخٓؼش ٫ٞٓٗخ آُحى رؤٕ ٣لظلَ رخ٤ُّٞ حُؼخ٢ُٔ ُِـىش حُؼَر٤ىش ًىَ ٓى٘ش، ٝرىخٍى ٓىؼخىس 

ٓي٣َ حُـخٓؼش حُٔ٘خ٤ًٍٖ ك٢ ٌٛٙ حُ٘يٝس ٝحُؤْ حُؼَرى٢ ُٔزىخىٍس ػوىي حُ٘ىيٝس حُؼوخك٤ىش 

ٍٞ ؿخ٣ٝىىي ٗىىي٣ْ ح٧ٓىىظخً ٛىىخ حُىىيًظأُوخٝحٗظٜىىض ٛىىٌٙ حُـِٔىىش رٌِٔىىش حُ٘ىىٌَ حُظىى٢  ًٜىىٌٙ.

 حُٔٔخػي رخُؤْ حُؼَر٢. ػْ طظخرؼض حُـِٔخص ح٧ًخى٤ٔ٣ش.

ٔىلخٍس أٓخ حُـِٔش ح٧ًخى٤ٔ٣ىش ح٧ُٝى٠ كوىي حرظىيأص رَثخٓىش ٓىؼخىس حُِٔلىن حُؼوىخك٢ ر

٤ٗىٞ ىُٜى٢ حُىيًظٍٞ ػِى٢ دمحم ػِى٢ حُ٘ى١َٜ، ٝهىيٓض ، حٌُِٔٔش حُؼَر٤ىش حُٔىؼٞى٣ش

ٍ هيّٓٚ ك٤ٜخ ػ٬ػش رلٞع  ّٝ  ، ٤ٗىٞ ىُٜى٢ح٧ٓظخً ٗل٤ن أكٔي هخٕ حُ٘ي١ٝكخُزلغ ح٧

ح٧ٓىظخً رؼ٘ٞحٕ "ر٘خء حُٔ٘خٛؾ ١َٝم طي٣ٍْ حُِـش حُؼَر٤ىش كى٢ حُٜ٘ىي"، ًًىَ ك٤ىٚ 

إٔ حُـخٓؼخص حُٜ٘ي٣ش رلخؿش ا٠ُ ٜٓ٘ؾ طي٣ٍـ٢ ُظي٣ٍْ حُِـش حُؼَر٤ش ٧ٕ حُ٘ي١ٝ 

َ ح٧ٓىظخً ٓى٤ي ؿٜىخٗـ٤حُزلىغ حُؼىخ٢ٗ هيّٓىٚ حُٜٔ٘ؾ ٛٞ هخُن ح٧ؿ٤خٍ ٝٛىخٗؼٜخ، ٝ

رؼ٘ىىىٞحٕ "طـَرىىىش ؿخٓؼىىىش ، ك٤ىىىيٍحرخى ٓىىىٖ ؿخٓؼىىىش ح٩ٗـ٣ِ٤ِىىىش ٝحُِـىىىخص ح٧ؿ٘ز٤ىىىش

حُل٤َٖٓ ح٣َُ٘ل٤ٖ حُؼَر٤ىش ح٩ٓى٤ٓ٬ش حًُ٘ٔٞؿ٤ىش رل٤ىيٍآرخى كى٢ ط٤ٔ٘ىش حُٜٔىخٍحص 

أ٤ٔٛىىش حُِـىىش حُؼَر٤ىىش ٝٓىىَى حُٔىى٤ي ؿٜىىخٗـ٤َ كىى٢ رلؼىىٚ حُٔىىٞؿِ حُِـ٣ٞىىش"، ط٘ىىخٍٝ 

٠ حُظلىيع رخُؼَر٤ىش رط٬هىش طـَرش ٓؼٜيٙ حُ٘ٔىًٞؿ٢ كى٢ اػىيحى ١ِزىش هىخى٣ٍٖ ػِى

حُىيًظٍٞ ٓى٤ي ٍحٗىي ٗٔى٤ْ  ٝأٓىخ حُزلىغ حُؼخُىغ كوىي هيّٓىًُٚٝي  ك٢ أهىَ ٓىٖ ٓى٘ش. 

"حُٜٔ٘ؾ حُوى٣ْٞ ٩ػىيحى حُٔوىٍَحص حُؼَر٤ىش  رؼ٘ٞحٕحُ٘ي١ٝ ٖٓ ٗلْ حُـخٓؼش ٓوخُٚ 

رٞؿىىٚ هىىخٙ اُىى٠ حُٔوىىٍَحص حُيٍحٓىى٤ش ٝهىىخٍ اٗىىٚ ٫ رىىي إٔ  ، ٝأٗىىخٍُِٔزظىىيث٤ٖ"

ٜٓىخٍحص حُظ٤ِٔىٌ ٓىٖ ح٫ٓىظٔخع  ٌخكىشػ٠ِ حُ٘ٔىٞ حُٔ٘ٔىـْ ُحُٔوٍَحص طظ٠ٖٔ ٌٛٙ 

 ٝحُوَحءس ٝحُٔلخىػش ٝح٫ٓظ٘ظخؽ حُل١ٌَ ٝحُظؼز٤َ ح٧ىر٢ ٝح٬ٓ٩ء ٝحُو٢.

حُـِٔىىش حُؼخ٤ٗىىش كوىىي طَأٓىىٜخ ح٧ٓىىظخً حُىىيًظٍٞ دمحم ػزىىي حُٔـ٤ىىي ٓىىٖ حُـخٓؼىىش أٓىىخ ٝ

ٌَ ٓوخ٫ص ػ٤ِٔش أُوخٛخ  ٓضط٘خُٝض ٌٛٙ حُـِٔش ك٤يٍحرخى. حُؼؼٔخ٤ٗش،  ٖٓ ح٧ٓظخً  ً

ؿخٓؼش ً٘ى٤َٔ رؼ٘ىٞحٕ "ططى٣َٞ حُٔوىٍَ حُيٍحٓى٢  حُيًظٍٞ ٓ٘ظٍٞ أكٔي هخٕ ٖٓ

طىىىىخ خٔىىىى٬ ٓىىىىٖ ؿخٓؼىىىىش ًٌُٞحُاٗىىىىخٍص ػِىىىى٢ حُىىىىيًظٍٞ ٝحُ٘ىىىىخَٓ ُِٔخؿٔىىىىظ٤َ" 

ػزىىىَ حُؼٜىىىٍٞ"  شر٘ـىىىخٍ حُـَر٤ىىىي٣ٍْ حُِـىىىش حُؼَر٤ىىىش ٝططٍٞٛىىىخ كىىى٢ طىىىرؼ٘ٞحٕ"

٠ ٓىٖ حُوٞحػىي حُؼَر٤ىش" حُلي ح٧ىٗ"ٝحُيًظٍٞ ٢ُٝ أهظَ ٖٓ ؿخٓؼش ى٢ُٜ رؼ٘ٞحٕ 
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حُظىىخرغ ُـخٓؼىىش ٫ٞٓٗىىخ آُحى  ،ٝحُىىيًظٍٞ ػزىىي حُوىىيّٝ ٓىىٖ حُلىىَّ حُـىىخٓؼ٢ رٌِ٘ىىخإ

: ٓ٘ىخًِٜخ ٝكُِٜٞىخ" ٝحُىيًظٍٞ ٗىخ٢ًُ كٔىٖ هىخٕ "طي٣ٍْ حُِـش حُؼَر٤ىش رؼ٘ٞحٕ

طىي٣ٍْ حُِـىش حُؼَر٤ىش كى٢ " ِٔى٤ٖ رـخٓؼىش ٫ٞٓٗىخ آُحى رؼ٘ىٞحٕٖٓ ٤ًِش طَر٤ش حُٔؼ

ك٢ ٓـخٍ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ حُٜ٘ىي١ حُىَحٖٛ" ٝحُىيًظٍٞ دمحم  ٤خطٜخ: ٌٓخٗظٜخ ٝآٌخٗحُٜ٘ي

حُٔ٘ىىخٛؾ حُ٘خكؼىىش ُظىىي٣ٍْ حُِـىىش " ٛىىل٢ هللا هىىخٕ ٓىىٖ حُـخٓؼىىش حُؼؼٔخ٤ٗىىش رؼ٘ىىٞحٕ

 .حُؼَر٤ش ك٢ حُٜ٘ي"

ِي ٨ُٓظخً حُيًظٍٞ دمحم أ٣ىٞد طٝحُـِٔش حُؼخُؼش حٗظِٔض ػ٠ِ هْٔ ٓوخ٫ص ه٤ٔش ٝ

٤ٓش رؼ٘ٞحٕ "حٓظويحّ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخط٤ىش طخؽ حُي٣ٖ ٖٓ حُـخٓؼش ح٤ُِٔش ح٬ٓ٩

كىى٢ طىىي٣ٍْ حُِـىىش حُؼَر٤ىىش" ٝحُىىيًظٍٞ ًٔىىخٍ هللا حُزوظ٤ىىخ١ٍ ٓىىٖ ح٤ٌُِىىش حُـي٣ىىيس 

رظ٤٘٘خث٢ رؼ٘ٞحٕ "ٓٔخٛٔش أر٘خء ىحٍ حُؼِّٞ ٗيٝس حُؼِٔخء ك٢ طي٣ٍْ حُِـش حُؼَر٤ىش 

ٍ رؼ٘ىٞحٕ ٝآىحرٜخ" ٝح٧ٓظخًس حُيًظٍٞس ػخث٘ىش ًٔىخٍ ٓىٖ ؿخٓؼىش رًَىش هللا، رٜٞكىخ

"ى٣٘خ٤ٓش طط٣َٞ طي٣ٍْ حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ حُـخٓؼخص حُٜ٘ي٣ش" ٝح٧ٓىظخً دمحم كٔىخٕ 

هخٕ ٖٓ ٗلْ حُـخٓؼش رؼ٘ٞحٕ "ٓ٘خٛؾ طي٣ٍْ حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ حُٜ٘ىي" ٝحُىيًظٍٞ 

طىَأّ  .ٗـْ حُلن ٖٓ ؿخٓؼش ؿٍٞرخٗـخ رؼ٘ٞحٕ "هٜىخثٚ ٓىٜ٘ؾ حُظؼِى٤ْ حُوىي٣ْ"

 .ٖٓ ؿخٓؼش ًخ٤َٔٗ ٌٕٛٙ حُـِٔش ح٧ٓظخً ٓ٘ظٍٞ أكٔي هخ

أٓىىخ حُـِٔىىش ح٧ًخى٤ٔ٣ىىش حَُحرؼىىش كوىىي ػوىىيص ٛىىزخف ح٤ُىىّٞ حُٞحكىىي ٝحُؼ٘ىى٣َٖ ٓىىٖ 

ٜخ ًىىَ ٓىىٖ حُىىيًظٍٞ ػزىىي حُٔخؿىىي هىىيّٓ، ٟىىٔض ٛىىٌٙ حُـِٔىىش ٓىىظش رلىىٞع كزَح٣ىىَ

"ٓىٜ٘ؾ طىي٣ٍْ حُٜ٘ىٞٙ ح٧ىر٤ىش  رؼ٘ىٞحٕحُوخ٢ٟ ٖٓ حُـخٓؼش ح٤ُِٔش ح٩ٓى٤ٓ٬ش 

ي٣ىىش" ٝحُىىيًظٍٞ ٗؼىى٤ْ حُلٔىىٖ ح٧ػىى١َ ٓىىٖ كىى٢ ح٧هٔىىخّ حُؼَر٤ىىش كىى٢ حُـخٓؼىىخص حُٜ٘

ؿخٓؼش ى٢ُٜ رؼ٘ٞحٕ "ىٍٝ حُٜٔخٍحص حُِـ٣ٞىش كى٢ اطوىخٕ حُِـىش حُؼَر٤ىش" ٝحُىيًظٍٞ 

ٓظلىىَ ػىىخُْ ٓىىٖ ؿخٓؼىىش ح٩ٗـ٣ِ٤ِىىش ٝحُِـىىخص ح٧ؿ٘ز٤ىىش رؼ٘ىىٞحٕ "ىٍٝ حُـخٓؼىىخص 

حُٜ٘ي٣ش ك٢ حُٜ٘ٞٝ رخُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ" ٝحُيًظٍٞ دمحم أَٗف ػ٢ِ ٖٓ ؿخٓؼش 

خ رؼ٘ٞحٕ "ٓٞحٛلخص حُٔيٍّ حُـ٤ي ُظي٣ٍْ حُِـش حُؼَر٤ش" ٝحُىيًظٍٞس ٓىٚ ًٌُٞخط

ؿزىى٤ٖ أهظىىَ ٓىىٖ ٤ًِىىش ح٩ٗىىخع رخُـخٓؼىىش حُؼؼٔخ٤ٗىىش رؼ٘ىىٞحٕ "ٓ٘ىىخٛؾ طىىي٣ٍْ حُِـىىش 

حُؼَر٤ش ك٢ حُؼَٜ حُلىي٣غ" ٝحُىيًظٍٞس ١ِؼىض ٓىِطخٗش ٓىٖ ٗلىْ ح٤ٌُِىش رؼ٘ىٞحٕ 

ح٧ٓظخً دمحم كٔىخٕ ٔش ٣َأّ ٌٛٙ حُـِ"ٓوٞٓخص كٖ حُظي٣ٍْ ُِـش حُؼَر٤ش". ًٝخٕ 

 .ٖٓ ؿخٓؼش رًَش هللا، رٜٞكخٍ، ٓخى٤ٛخ رَحى٣ٖهخٕ 

 سىخ٣ىىُأه٤ٔىىض ؿِٔىىخص أًخى٤ٔ٣ىىش ٓٞح٣ُىىش ٗظىىَحً اُىى٠ هىىي  ٝٓٔىىخ ٣ـىىيٍ رخُىىًٌَ إٔ

هزىَ ٖٓ  ٔظٜخكضػ٠ِ ح٩هزخٍ حُأٛيم ٗخٛي  ٌٛحٝ ػ٠ِ حُؼيى حُٔظٕ٘ٞحُٔ٘خ٤ًٍٖ 

َٓ٘ىخٛؾ طي٣ٍٔىٜخ كى٢ ٓلز٢ ُـىش ح٠ُىخى ػِى٠ ىٍحٓىش حُِـىش حُؼَر٤ىش ٤ًٝل٤ىش طط٣ٞ

هخػىش رٌَ ٓىٖ ي طخٗٝ ظ٤ٖٓٞح٣ُ خػويطٝحُٔخىٓش حُوخٓٔش  ظخٕ؛ٍرٞع حُٜ٘ي. كخُـِٔ

هخػىش حُٔىئطَٔحص ر٤ٌِىش حٌُىٞحىٍ ح٧ًخى٤ٔ٣ىش ئطَٔحص رٔز٠٘ حٌُٔظزش ح٣ًَُِٔش ٝحُٔ
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خُـِٔىىش حُظىى٢ أه٤ٔىىض كىى٢ هخػىىش حٌُٔظزىىش ح٣ًَُِٔىىش رَثخٓىىش كرـخٓؼىىش ٫ٞٓٗىىخ آُحى. 

ٕ ط٘خُٝىىض ٓىىظش رلىىٞع ػ٤ِٔىىش هىىيٜٓخ ًىىَ ٓىىٖ ح٧ٓىىظخًس ح٧ٓىىظخً ٗىىل٤ن أكٔىىي هىىخ

رؼ٘ٞحٕ "١ىَم طىي٣ٍْ حُ٘طىن" ٝحُىيًظٍٞ ٗٔى٤ْ أهظىَ ك٤يٍحرخى  ،ػٜٔض ٜٓي١

ٓىٖ حُـخٓؼىىش ح٤ُِٔىش ح٩ٓىى٤ٓ٬ش رؼ٘ىىٞحٕ "ٓىٜ٘ؾ طىىي٣ٍْ حُِـىىش حُؼَر٤ىش ٝآىحرٜىىخ كىى٢ 

حُـخٓؼش ح٤ُِٔىش ح٩ٓى٤ٓ٬ش ٓىخ ُىٚ ٝٓىخ ػ٤ِىٚ" ٝحُىيًظٍٞ ٓى٤ي ٓلخٓىي حُٜخٗى٢ٔ ٓىٖ 

ش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش ٝحُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش رؼ٘ٞحٕ "حُِـىش حُؼَر٤ىش حُٔؼخٛىَس ٝطي٣ٍٔىٜخ ؿخٓؼ

كىى٢ ٣٫ٝىىش آٗىىيٍح رىىَحى٣ٖ" ٝحُىىيًظٍٞ ٗىىخٛي ػزىىي هللا ٓىىٖ ٓؼٜىىي ؿِىىٞد ُيٍحٓىىخص 

حُظَؿٔىىش، ٤ٗىىٞ ىُٜىى٢ رؼ٘ىىٞحٕ "طىىي٣ٍْ حُؼَر٤ىىش كىى٢ حُٜ٘ىىي: ٓ٘ىىخًِٜخ ٝكُِٜٞىىخ" 

ٓىىظٔخع ٝحُظلىىيع رؼ٘ىىٞحٕ "ٟىىٍَٝس ط٤ٔ٘ىىش ٜٓىىخٍحص ح٫ٝحُىىيًظٍٞ ػز٤ىىي حَُكٔىىخٕ 

 ٖٓ ؿخٓؼش ؿٞحَٛ ٫ٍ َٜٗٝ.ُٔظؼ٢ِٔ حُِـش حُؼَر٤ش، هطٞحص ٝطو٤٘خص" 

ٓىىىش حُٔٞح٣ُىىىش حُظىىى٢ ػوىىىيص روخػىىىش حُٔىىىئطَٔحص ر٤ٌِىىىش حٌُىىىٞحىٍ ىخٔٝحُـِٔىىىش حُ

ٓوخ٫ص ػ٤ِٔش أُوخٛخ ًَ ٖٓ ًًَ هللا حُؼَر٢، حُزخكغ  ػٔخ٢ٗح٧ًخى٤ٔ٣ش كوي ِٗٔض 

ى رؼ٘ٞحٕ "ٓٔخٛٔخص حُـخٓؼخص ٝحُٔؼخٛي ك٢ هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش رـخٓؼش ٫ٞٓٗخ آُح

، ٝحُيًظٍٞس كخ١ٔش طزٔىْ حُزخكؼىش ٓىٖ حُـخٓؼىش "ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ ططٍٞ حُِـش حُؼَر٤ش

حُؼؼٔخ٤ٗىش رؼ٘ىٞحٕ "طىىي٣ٍْ حُِـىش حُؼَر٤ىىش ٝٓ٘خٛـٜىخ حُٔىخثيس حُٔظ٘ٞػىىش كى٢ حُٜ٘ىىي: 

ىٍحٓش ٝحٓظؼَحٝ" ٝدمحم ك٤٠َ، حُزخكغ ٖٓ هْٔ حُِـىش حُؼَر٤ىش رـخٓؼىش ٫ٞٓٗىخ 

حى رؼ٘ىىىٞحٕ "ٓٞحٛىىىلخص حُٔىىىيٍّ حُـ٤ىىىي ُِـىىىش حُؼَر٤ىىىش" ٝدمحم ًىىىخَٓحٕ ػ٣ِىىىِ آُ

حُزخكغ رـخٓؼش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش ٝحُِـىخص ح٧ؿ٘ز٤ىش رؼ٘ىٞحٕ "طىي٣ٍْ حُِـىش حُؼَر٤ىش كى٢ 

ىٍحٓىىش ٓوخٍٗىىش" ٝآٛىىق  –حٌُِٔٔىىش حُؼَر٤ىىش حُٔىىؼٞى٣ش ٝىحٍحُؼِىىّٞ ٗىىيٝس حُؼِٔىىخء 

حٕ "أىد ح١٧لىىخٍ ٝحُوىى٤ْ ُج٤ىىن حُزخكىىغ رخُؤىىْ حُؼَرىى٢ رـخٓؼىىش ٫ٞٓٗىىخ آُحى رؼ٘ىىٞ

حُظَر٣ٞىىش كىى٢ حُٜ٘ىىي" ٝدمحم ٗلىى٤ْ حُزخكىىغ رـخٓؼىىش ح٩ٗـ٣ِ٤ِىىش ٝحُِـىىخص ح٧ؿ٘ز٤ىىش 

رؼ٘ٞحٕ "٤ِٓحص حُٔيٍّ حُـ٤ي ُِٜٔخٍحص حُِـ٣ٞىش" ٝػِى٢ أًزىَ حُٜىيح١ٝ رـخٓؼىش 

رؼ٘ىٞحٕ "ىٍٝ كِوىخص حُٔٔىخؿي كى٢ ططىٍٞ طىي٣ٍْ ح٩ٗـ٣ِ٤ِش ٝحُِـىخص ح٧ؿ٘ز٤ىش، 

ٝأكٔىٖ رىٖ ػزىي حُىَكٖٔ : طخ٣ٍوٜخ ٝٓ٘خٛـٜخ حُيٍح٤ٓش" حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ ٤ًَح٫

رؼ٘ٞحٕ "ٜٓ٘ؾ ؿي٣ي ُظي٣ٍْ حُِـش  حُل٢ٓٞٔ رـخٓؼش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش ٝحُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش

 .حُؼَر٤ش ُـ٤َ حُ٘خ١و٤ٖ رٜخ"

. كخُـِٔىش ح٧ًخى٤ٔ٣ىش حُـِٔظخٕ؛ حُٔخرؼش ٝحُؼخٓ٘ىش كوىي أه٤ٔظىخ أ٠٣ىخً ٓىٞح٣ُظ٤ٖٝأٓخ 

ٔىىئطَٔحص رٔز٘ىى٠ حٌُٔظزىىش ح٣ًَُِٔىىش حٗطىىٞص ػِىى٠ حُظىى٢ ػوىىيص روخػىىش حُحُٔىىخرؼش 

هٔىىْ ٓوىىخ٫ص ػ٤ِٔىىش طوىىيّ رٜىىخ ًىىَ ٓىىٖ حُىىيًظٍٞ دمحم ٗىىٜخد حُىىي٣ٖ ٓىىٖ ؿخٓؼىىش 

ح٩ٗـ٣ِ٤ِش ٝحُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش رؼ٘ٞحٕ "ىٍٝ آ١ ٢ٓ ط٢ كى٢ طىي٣ٍْ حُِـىش : حُٞحهىغ 

ٝح٩ٌٓخ٤ٗىىخص" ٝحُىىيًظٍٞ دمحم أ٣ىىٞد حُٜىىي٣و٢ ٓىىٖ ؿخٓؼىىش ح٩ٗـ٣ِ٤ِىىش ٝحُِـىىخص 

رؼ٘ٞحٕ "طىي٣ٍْ حُظؼز٤ىَ كى٢ حُِـىش حُؼَر٤ىش: ٓ٘ىخًَ ٝكِىٍٞ" ٝحُىيًظٍٞ ح٧ؿ٘ز٤ش 
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دمحم ك٠ىَ هللا ٗى٣َق ٓىٖ ٤ًِىش آكىىخٗظ٢ رل٤ىيٍآرخى رؼ٘ىٞحٕ "طىي٣ٍْ حُِـىش حُؼَر٤ىىش 

رخػظزخٍٛخ ُـش ػخ٤ٗش" ٝحُيًظٍٞ دمحم أٗظَ ٖٓ ؿخٓؼش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش ٝحُِـىخص ح٧ؿ٘ز٤ىش 

طىىىَأّ ٛىىىٌٙ حُـِٔىىىش  ٤ىىىش".رؼ٘ىىىٞحٕ "طىىىي٣ٍْ حُِـىىىش حُؼَر٤ىىىش رخػظزخٍٛىىىخ ُـىىىش ػخٗ

 حُزَٝك٤ٍٔٞ دمحم أ٣ٞد طخؽ حُي٣ٖ حُ٘ي١ٝ ٖٓ حُـخٓؼش ح٤ُِٔش ح٤ٓ٬ٓ٩ش.

حُٔٞح٣ُىىش حُظىى٢ ػوىىيص روخػىىش حُٔىىئطَٔحص ر٤ٌِىىش حٌُىىٞحىٍ ح٧ًخى٤ٔ٣ىىش حُؼخٓ٘ىىش ٝحُـِٔىىش 

ٜٓخ ًَ ٖٓ حُيًظٍٞ ٗٞٗىخى ػىخُْ حُٔلخٟىَ ر٤ٌِىش حطىٖ حكظٞص ػ٠ِ ٓزؼش ٓوخ٫ص هيّ 

حٕ " حٓىىظويحّ حُٞٓىىخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِىىش حُلي٣ؼىىش كىى٢ طىىي٣ٍْ حُِـىىش آٍ ى١ رل٤ىىيٍآرخى رؼ٘ىىٞ

حُؼَر٤ش" ٝػزي حُؼ٤ِْ حُزخكغ رؤْ حُِـش حُؼَر٤ش رـخٓؼىش ٫ٞٓٗىخ آُحى رؼ٘ىٞحٕ "ط٤ٔ٘ىش 

أػَ حٓىظويحّ حُٞٓىخث٢ حُٔظؼىيىس كى٢ حُظؼِى٤ْ ٝحُىظؼِْ" ٝػٔىَ كىخٍٝم حُزخكىغ رـخٓؼىش 

حُظؼز٤ىَ كى٢ حُِـىش حُؼَر٤ىش ُـ٤ىَ  ح٩ٗـ٣ِ٤ِش ٝحُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش رؼ٘ٞحٕ "ط٤ٔ٘ش ٜٓخٍحص

ٜٗىَٝ  ٍٓ٘خًِٜخ ٝكُِٜٞىخ" ٝػزىي حُىَكٖٔ حُزخكىغ رـخٓؼىش ؿىٞحَٛ ٫ حُ٘خ١و٤ٖ رٜخ:

رؼ٘ٞحٕ "طي٣ٍْ حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ حُٜ٘ي ًِـش أؿ٘ز٤ش " ٝحُزخكغ ٗىخًَ ٍٟىخ رؼ٘ىٞحٕ 

"حُِـىىش حُؼَر٤ىىش ٝٓ٘ىىخًِٜخ" ٝحُزخكىىغ ػزىىي حُـ٤ِىىَ رؼ٘ىىٞحٕ "حُٔ٘ىىخٛؾ حُٔظيحُٝىىش كىى٢ 

حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ َٓحكَ ٓوظِلش ٍَٟٝٝس ا٬ٛكٜخ" ٝػزي حَُك٤ْ حُزخكىغ  طي٣ٍْ

َّ حُٔوظىىَف كىى٢ ١ىىَم طىىي٣ٍْ  رـخٓؼىىش ح٩ٗـ٣ِ٤ِىىش ٝحُِـىىخص ح٧ؿ٘ز٤ىىش رؼ٘ىىٞحٕ "حُلىى

طىىَأّ ٛىىٌٙ حُـِٔىىش حُزَٝك٤ٔىىٍٞ  .حُوٞحػىىي كىى٢ طخٓىىَ ٗىىخىٝ هخٛىىش ٝكىى٢ حُٜ٘ىىي ػخٓىىش"

 .ح٩ٗـ٣ِ٤ِش ٝحُِـخص ح٧ؿ٘ز٤شح٤ُٔي ؿٜخٗـ٤َ ٖٓ ؿخٓؼش 

ٝكىى٢ ٜٗخ٣ىىش حُٔطىىخف ػوىىيص حُـِٔىىش حُوظخ٤ٓىىش ُٜىىٌٙ حُ٘ىىيٝس ح٤٘١ُٞىىش كىى٢ حُٔىىخػش 

/ كزَح٣ىَ روخػىش حُٔىئطَٔحص رخٌُٔظزىش ح٣ًَُِٔىش. طَأٓىٜخ ح٧ٓىظخً 21حُوخٓٔش ٖٓ 

حُيًظٍٞ دمحم ٜٓطل٠ ٣َٗق، ٓي٣َ ىحثَس حُٔؼخٍف حُؼؼٔخ٤ٗش، رل٤يٍآرخى. ٝهيّٓض 

ػىىٖ كؼخ٤ُىىخص حُ٘ىىيٝس ح٤٘١ُٞىىش حُظىى٢ أٗىىخ رخػظزىىخ١ٍ ٓ٘ٔىىوش ُِ٘ىىيٝس طو٣َىىَحً ٓىىٞؿِحً 

حٓظَٔص ٤ٓٞ٤ُٖ، ػْ أػَد ٗوزش ٖٓ حُٔ٘خ٤ًٍٖ ػٖ حٗطزخػخطْٜ كٍٞ ٌٛٙ حُ٘يٝس 

ٝػزَّٝح ك٤ٜخ ػٖ اػـخرْٜ رٔخ ٗخٛيٝح ٖٓ ط٘ظ٤ْ ؿ٤ىي ٧ػٔىخٍ حُ٘ىيٝس ٝأرىيٝح ػىٖ 

ٌَْٗٛ ٝطوي٣َْٛ ُِوخث٤ٖٔ ػ٠ِ ٛىٌٙ حُ٘ىيٝس. ػىْ هىيّّ حُىيًظٍٞ ؿخ٣ٝىي ٗىي٣ْ حُ٘ىي١ٝ 

ٓىٖ حُ٘ىيٝس كٞحكىن حُـ٤ٔىغ ػِى٠ ٛىٌٙ حُظٞٛى٤خص هىخث٤ِٖ اٜٗىْ ٓى٤زٌُٕٞ حُظ٤ٛٞخص 

ؿٜٞىْٛ ٩رَحُٛخ ا٠ُ ك٤ِ حُظ٘ل٤ٌ. ٝأه٤َحً أُو٠ حَُث٤ْ حُٔلظَّ ًِٔظىٚ حَُثخٓى٤ش 

ًّي ك٤ٜخ ػ٠ِ ٍَٟٝس ا٣ـخى ٜٓ٘ؾ طي٢ٔ٣ٍ ٣ل٢ رٔظطِزخص حُؼَٜ ٝهخٛىش كى٢  ٝأ

حٓىى٤ش كظىى٠ ٫ ٣ـىىي ٓـىىخٍ حُظَؿٔىىش ٝاىهىىخٍ حُِـىىش ح٩ٗـ٣ِ٤ِىىش كىى٢ حُٔوىىٍَحص حُيٍ

ٝرىخٍى هٔىْ  ٖ حُِلىخم رخًَُىذ ٝٓٞحًزىش حُٔٔىظوزَ.ػىْٛ ٜىيّ حُيحٍٓىٕٞ ػَهِىش ط

حُِـىىش حُؼَر٤ىىش ٝآىحرٜىىخ ػِىى٠ ػوىىي حُ٘ىىيٝس ح٤٘١ُٞىىش رٜىىٌح حُٟٔٞىىٞع حُٜٔىىْ. ٝحٗظٜىىض 

 حُـِٔش رٌِٔش حٌَُ٘ حُظ٢ أُوخٛخ حُيًظٍٞ ٤ٓي ػ٤ِْ أَٗف حُـخث٢ٔ.
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 :ٛخ دٕلصٔنَضٔح 

ٓجٛخ نهذٕاع ثٍٛ "انضٕاثظ انشغػٛخ ٔانًُ

 األصٚبٌ"
 : يجًغ انفمّ اإلؿاليٙ )انُٓض(اػضاص

ٗؼويص حُ٘يٝس حُؼ٤ِٔش كٍٞ ٟٓٞٞع "ح٠ُٞحر٢ حَُ٘ػ٤ش ٝحُٜٔ٘ـ٤ش ُِلٞحٍ ر٤ٖ ح

 /24ر٣ََ ا٠ُ أ /22ح٧ى٣خٕ" ك٢ ٍكخد ؿخٓؼش ى٢ُٜ ُٔيس ػ٬ػش أ٣خّ حرظيحءحً ٖٓ 

ْ حُِـش حُؼَر٤ش ّ طلض اَٗحف ٍٝػخ٣ش ح٣٩ٌٔٔٞ رخُظ٤ٔ٘ن ٓغ ه2013ٔر٣ََ أ

 خُٜ٘ي.ررظؼخٕٝ ٓـٔغ حُلوٚ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٝٝآىحرٜخ رـخٓؼش ى٢ُٜ 

ر٣ََ ػيى ًز٤َ ٖٓ ح٧ٓخطٌس أ/22ػ٤ٖ٘ كظظخك٢ ٣ّٞ ح٫حُللَ ح٫ َٝهي ك٠

ٝحُٔؼول٤ٖ ٝحُ٘و٤ٜخص حُزخٍُس هخٛش ٖٓ حُِٔي حُيرِٞٓخ٢ٓ ٖٝٓ حُزَُٔخٕ 

حُي٤٘٣ش ٝحُـخٓؼخص  حُٜ٘ي١ حُل٢ٌٓٞ ٝحُٔئٓٔخص ٝحُٔؼخٛي ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝحُٔيحٍّ

كظظخك٢ ا٠ُ ػ٬ع ٓؤس حُل٤ٌٓٞش حُٜ٘ي٣ش ٝهي رِؾ ػيى حُٔ٘خ٤ًٍٖ ك٢ حُللَ ح٫

 ٓ٘خٍى طو٣َزخً.

ُٝٝع حُٔـٔغ ر٤ٖ حُٔ٘خ٤ًٍٖ حُِٔق حُٔلظ١ٞ ػ٠ِ ح٧ٍٝحم ح٬ُُٓش ٝحٌُِٔش 

٣ش ٝحُؼَر٤ش ًٝظ٤ذ طؼ٣َل٢ ػٖ ح٣٩ٌٔٔٞ ٝهْٔ ٝح٧ٓخ٤ٓش حُٔطزٞػش رخ٧ٍى

 ُٔـٔغ رخُِـش حُؼَر٤ش ٝأ٤ٗخء أهَٟ.حُِـش حُؼَر٤ش ٝح

حُظ٢ كظظخك٤ش ّ ك٤٠ِش حُيًظٍٞ ػزي ح٩ُٚ رٖ ػَكش ًِٔظٚ ح٫هيّ حُللَ ٌٛح ك٢ ٝ

َٗف ك٤ٜخ أٛيحف حُلٞحٍ ٍَٟٝٝطٚ ك٢ ٌٛح حُؼَٜ ٝٓخ طظٞؿٚ ا٤ُٚ ح٣٩ٌٔٔٞ 

رخهظ٤خٍ ٓ٘خٛؾ ه٣ٞٔش ٓئػَس ُظلو٤ن ح٧ٛيحف حُؼ٤ِخ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُي٢ُٝ، ػْ 

ّٔ أُو٠ ك٤٠ِش  غ ًِٔظٚ ح٤ُ٘ن ػظ٤ن أكٔي حُزٔظٟٞ ٣ٌَٓظَ حُ٘ئٕٝ حُؼ٤ِٔش ُِٔـ

حُظؼ٣َل٤ش روٜٞٙ ٟٓٞٞع حُ٘يٝس، ػْ طليع حُٔل٤َ حُـِحث١َ رٌٜٙ حُٔ٘خٓزش 

ٞحٍ ٝحُؼوخكش ٝحُظَر٤ش، ٝهي ك٤غ أٗخى ريٍٝ ح٣٩ٌٔٔٞ ٝؿٜٞىٙ ك٢ ٓـخٍ حُل

ََ  َك٠ ُْ  ٌٛح حُلل  ٝؿٚ حُوٌِٜٞٙٔٔش حُٔـَر٤ش ػ٠ِ رخ٧ػٔخٍ ُٔلخٍس حُ حُوخث

َّ ًٔخ  ح٤ُٔي ٢ً ٍكٖٔ هخٕ ٣َُٝ ٗجٕٞ ح٧ه٤ِخص ُِلٌٞٓش حُٜ٘ي٣ش  ٙرل٠ٍٞ ٚكٗ

 ٝأُو٠ ًِٔظٚ رٌٜٙ حُٔ٘خٓزش.

ٓظؼَٝ ححُظ٢ ّ ٍث٤ْ ٌٛح حُللَ حُيًظٍٞ ظلَ ح٬ٓ٩ّ هخٕ ًِٔظٚ حَُثخ٤ٓش ٝهيّ 

ػٖ ؿٜٞى  ٝس َٝٛف ك٢ ًِٔظٚ حُٞحٟلشك٤ٜخ ؿ٤ٔغ آٍحء حُٔظليػ٤ٖ ك٢ ٌٛٙ حُ٘ي

 ٜٓٔش ٓخ ٣ظؼِن رٟٔٞٞع حُ٘يٝس. حً ٞ حُٔظ٤ِٔس ٝر٤ٖ أرؼخىح٣٩ٌٔٔ
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كظظخك٢ حُيًظٍٞ ٢ُٝ أهظَ حُ٘ي١ٝ ح٧ٓظخً حُٔ٘خٍى ك٢ هْٔ حُِـش ٝأىحٍ حُللَ ح٫

ذ ٍث٤ْ هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش حُزَٝك٤ٍٔٞ دمحم ٗؼٔخٕ حُؼَر٤ش رـخٓؼش ى٢ُٜ، ٍٝكّ 

 ً  كخٍحً. هخٕ رـ٤ٔغ حُلخ٣َٟٖ ٝحُٔ٘خ٤ًٍٖ ٝح٤٠ُٞف ٌُٜٙ حُ٘يٝس طَك٤زخ

ٗل٤ن أكٔي  زَٝك٤ٍٔٞٝحُ ، ٤ٗٞ ى١ٝ٢ٍُٜٞ ٓلٖٔ حُؼؼٔخ٢ٗ حُ٘يزَٝك٤ّٔ حًُٔخ هيّ 

ٝك٤٠ِش ح٤ُ٘ن ًٗٞض حُوخ٢ٔٓ أٓظخً حُِـش حُؼَر٤ش ريحٍ ٤ٗٞ ى٢ُٜ  ،هخٕ حُ٘ي١ٝ

ى٣ٞر٘ي ػٖ ًِٔخطْٜ ر٘خٕ أ٤ٔٛش حُٟٔٞٞع ك٢ ٌٛح حُللَ ح٫كظظخك٢،  ،حُؼِّٞ

 ٝرَٗخٓؾ حُللَ ح٫كظظخك٢ ًٔخ ٢ِ٣:

 / ظٓغاً  2:00/ صجبدبً انٗ 11:00/أثغٚم، انٕلذ: 22ٕٚو االصٍُٛ 

 ، ؿخٓؼش ى4٢ُٜهخػش حُٔئطَٔحص أٓخّ هْٔ حُ٘زخطخص، ٍهْ حُزٞحرش: 

رالٔح آ٘ يٍ 

 :انكغٚى انمغآٌ

 

ٓؼخىس ح٤ُٔي ٠ً ٍكٖٔ هخٕ )٣َُٝ ٗئٕٝ ح٧ه٤ِخص  : انضٛف انغئٛـٙ

 ُِلٌٞٓش حُٜ٘ي٣ش(

هخٕ )ػ٠ٞ ٓـِْ ح٧ٓ٘خء ح٫طلخى  حُيًظٍٞ ظلَ ح٬ٓ٩ّ انغئبؿخ:

 حُؼخ٢ُٔ ُؼِٔخء ح٤ُِٖٔٔٔ(

ٓؼخىس حُيًظٍٞ ػزي ح٩ُٚ رٖ ػَكش )ٓي٣َ هْٔ حُظَحع  :كهًبد افززبدٛخ

 ٝحُظ٘ٞع حُؼوخك٢ ح٤ٔ٣٩ٌٔٞ(

حُزَٝك٤ٍٔٞ دمحم ٗؼٔخٕ هخٕ )ٍث٤ْ هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش  كهًبد رغدٛجٛخ:

 رـخٓؼش ى٢ُٜ(

انزؼغٚف 

 ثبنًٕضٕع:

٤ن ػظ٤ن أكٔي حُزٔظ١ٞ )أٓظخً ىحٍ حُؼِّٞ ٗيٝس ك٤٠ِش حُ٘

 ٌَٝٓط٤َ حُ٘جٕٞ حُؼ٤ِٔش ُِٔـٔغ( حُؼِٔخء ٌُ٘خإ

انشطجخ 

 األؿبؿٛخ:

ك٤٠ِش ح٤ُ٘ن هخُي ٤ٓق هللا حَُكٔخ٢ٗ )ح٤ٓ٧ٖ حُؼخّ 

 ُِٔـٔغ(

 ح٤ُ٘ن دمحم كٖٔ ح٣َُ٘ق )ٓل٤َ ىُٝش حُـِحثَ( ٓؼخىس ضٛف انشغف:

رخ٧ػٔخٍ ُٔلخٍس حٌُِٔٔش  ٓؼخىس ح٤ُ٘ن دمحم ٤ٓي١ )حُوخثْ 

 حُٔـَر٤ش(

ح٤ُ٘ن دمحم رٖ ػزي حُؼ٣ِِ حُٔي٢ٗ )ٗخثذ حُوَٜ٘ حُؼوخك٢  

 ُٔلخٍس حٌُِٔٔش حُٔؼٞى٣ش(

 (٤ٗٞ ى٢ُٜؼؼٔخ٢ٗ حُ٘ي١ٝ )حُُزَٝك٤ٍٔٞ ٓلٖٔ ح :انكهًبد
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 (٤ٗٞ ى٢ُٜحُزَٝك٤ٍٔٞ ٗل٤ن أكٔي هخٕ ) 

 ٘ي(ح٤ُ٘ن ًٗٞض ك٤ٖٔ حُوخ٢ٔٓ )أٓظخً ك٢ ىحٍحُؼِّٞ ى٣ٞر 

كهًبد عئٛؾ 

 انذفم:

 حُيًظٍٞ ظلَ ح٬ٓ٩ّ هخٕ

)ٌَٓط٤َ حُٔئطَٔحص  ك٤٠ِش ح٤ُ٘ن ػز٤ي هللا ح٧ٓؼي١ :غكهًبد انشك

 ُِٔـٔغ(

حُيًظٍٞ ٢ُٝ أهظَ حُ٘ي١ٝ )هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش رـخٓؼش  ػغٚف انذفم:

 ى٢ُٜ(

 ر٣ََ حٗؼويص حُـِٔش ح٠ُٝ٧ ٌُٜٙ حُ٘يٝس طلض ٍثخٓشأ /23ٝك٢ ٣ّٞ حُؼ٬ػخء 

ش أىحٍٛخ حُزَٝك٤ٍٔٞ ػزي حُٔؼِ، هيّ ك٢ ٌٛٙ حُـِٔٝحُزَٝك٤ٍٔٞ ػزي حُٔـ٤ي 

ٓوخ٫طْٜ ٝرِـض حُزلٞع حُٔويٓش ك٢ ٌٛٙ حُـِٔش ا٠ُ  حُؼِٔخء ٝح٧ٓخطٌس ٝحُزخكؼٕٞ

ٌٛٙ حُـِٔش ٓؤس ٓ٘خٍى ٖٓ حُـخٓؼخص ٝحُٔئٓٔخص  ، ٝهي ك٠َأرلخع ػ٤ِٔش 10

ك٢ ٌٛٙ  شرٖ ػَكش ًِٔظٚ حُظٞؿ٤ٜ٤ حُؼ٤ِٔش حُٔوظِلش ًٔخ هيّ حُيًظٍٞ ػزي ح٩ُٚ

 حُـِٔش ٝحٗؼويص حُـِٔش ح٠ُٝ٧ كٔذ حُـيٍٝ حُظخ٢ُ:

 انًٕضٕع: انذٕاع فٙ انمغآٌ ٔانـُخ

ً  11:30-9:30حُٞهض:   ٛزخكخ

 ك٤يٍآرخى( ،ؼؼٔخ٤ٗشحُـخٓؼش حُحُزَٝك٤ٍٔٞ ػزي حُٔـ٤ي ) انغئبؿخ:

يضٚغ 

 انجهـخ:

 ك٤يٍآرخى(ّ، ؿخٓؼش ٫ٞٓٗخ أرٞ ح٬ٌُحُزَٝك٤ٍٔٞ ػزي حُٔؼِ )

رمضٚى 

 :انٕعلخ

 "حُلٌَس ح٧ٓخ٤ٓش ُِ٘يٝس" )ٛليٍ ُر٤َ حُ٘ي١ٝ(

رمضٚى 

 انجذٕس:

 

 . حُلٞحٍ ٖٓ اػـخُ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ )حُزَٝك٤ٍٔٞ ػزي حُٔؼِ(1 

ٓزخى١ حُلٞحٍ ر٤ٖ أٛلخد حُي٣خٗخص حُٔوظِلش ك٢ ٟٞء  -2 

 حُوَإٓ ٝحُٔ٘ش )حُزَٝك٤ٍٔٞ دمحم كٔخٕ هخٕ حُ٘ي١ٝ(

 حُلٞحٍ ك٢ ٟٞء حُوَإٓ )ح٤ُ٘ن ؿخ٣ٝي أكٔي حُ٘ي١ٝ( كوٚ -3 

 4- Formulation of Interfaith Dialogue in the 
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Quranic Pradigm (Dr. Obaidullah Fahad Falahi)  

ٓٞهق ح٬ٓ٩ّ ٖٓ ؿ٤َ ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ ٟٞء حٌُظخد ٝحُٔ٘ش  -5 

 )حُيًظٍٞ دمحم ٗؼٔخٕ هخٕ(

 حُيًظٍٞص حُٔٔخ٣ٝش ٝأِٜٛخ )ٓٞهق حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٖٓ حُي٣خٗخ -6 

 دمحم أًَّ حُل٬ك٢(

آىحد حُلٞحٍ ٝحُٔـخىُش ك٢ ٟٞء حٌُظخد ٝحُٔ٘ش )حُيًظٍٞ  -7 

 ٗؼ٤ْ حُلٖٔ ح٧ػ١َ(

حُلٞحٍ ر٤ٖ ح٧ى٣خٕ ك٢ ٟٞء حُوَإٓ )ح٤ُ٘ن هَٔ حُي٣ٖ  -8 

 حُوخ٢ٔٓ(

 كوٚ حُلٞحٍ ك٢ ٟٞء حُوَإٓ )ح٤ُ٘ن أؿَٔ حُوخ٢ٔٓ( -9 

 ٟٞء حُٔ٘ش )ح٤ُ٘ن أػظْ حُوخ٢ٔٓ( كوٚ حُلٞحٍ ك٢ -10 

ٝك٢ ٗلْ ح٤ُّٞ حٗؼويص حُـِٔش حُؼخ٤ٗش طلض ٍثخٓش حُيًظٍٞ ٜٓطل٠ ٣َٗق 

أرلخع ٖٓ ؿٜش  10ٓض ك٢ ٌٛٙ حُـِٔش ٝأىحٍٛخ ح٤ُٔي دمحم أػظْ حُ٘ي١ٝ ٝهيّ 

 كٔذ حُـيٍٝ حُظخ٢ُ: حُٔ٘خ٤ًٍٖ حُؼِٔخء ٝح٧ٓخطٌس

 انًٕضٕع: األؿؾ انشغػٛخ نهذٕاع

 ظٓغاً  1:30-12:00يٍ 

 ،حُؼؼٔخ٤ٗش ٓي٣َ ىحثَس حُٔؼخٍفٍٞ ٜٓطل٠ ح٣َُ٘ق )زَٝك٤ٔحُ انغئبؿخ:

 ك٤يٍآرخى(

يضٚغ 

 انجهـخ:

 ح٤ُٔي دمحم أػظْ حُ٘ي١ٝ

رمضٚى 

 انجذٕس:

 

دمحم  حُيًظٍٞح٧ْٓ حَُ٘ػ٤ش ُِظلخْٛ ٝحُظوخٍد ٓغ حُي٣خٗخص ) -1 

 ٗخٛـٜخٕ حُ٘ي١ٝ(

ٖ ح٧ى٣خٕ حُلٞحٍ ٩رَحُ حُو٤ْ حُٔ٘ظًَش ُِظؼخ٣ٖ ر٤ -2 

 دمحم أ٣ٞد حُ٘ي١ٝ( حُزَٝك٤ٍٔٞ)

ح٧ْٓ حَُ٘ػ٤ش ُِظلخْٛ ٝحُظوخٍد ر٤ٖ حُي٣خٗخص  -3 

 ٜٓطل٠ ٣َٗق( حُزَٝك٤ٍٔٞ)
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ٍٞ ٗل٤ن أكٔي زَٝك٤ٜٔٓ٘ؾ حُلٞحٍ ر٤ٖ حُي٣خٗش ح٤ُٔو٤ش )حُ -4 

 هخٕ حُ٘ي١ٝ(

 ح٧ْٓ حَُ٘ػ٤ش ُِظلخْٛ )حُيًظٍٞ ْٗٔ حُي٣ٖ حُ٘ي١ٝ( -5 

 ى٣خٕ ٍإ٣ش كو٤ٜش )ح٤ُ٘ن أػظْ حُ٘ي١ٝ(حُلٞحٍ ر٤ٖ ح٧ -6 

ىٍحٓش طؤ٤ِ٤ٛش )ح٧ٓظخً دمحم حٓظ٤خُ ػخُْ  –كوٚ حُلٞحٍ  -7 

 حُوخ٢ٔٓ(

 حُلٞحٍ ٓغ أَٛ ح١ُٖٞ )ح٤ُ٘ن أ٤ْٗ حَُكٖٔ( -8 

 حُي٣خٗخص حُٔٔخ٣ٝش ك٢ حُوَإٓ ٝحُٔ٘ش )ح٤ُ٘ن ٤َ٘ٓ ح٬ٓ٩ّ( -9 

)ح٤ُ٘ن حُلٞحٍ ر٤ٖ ح٧ى٣خٕ ك٢ ٟٞء حُوَإٓ ٝحُٔ٘ش  -10 

 ٟٝخف دمحم(

حُظ٢ حٗؼويص طلض ٍثخٓش حُيًظٍٞ دمحم كٔخٕ هخٕ حُ٘ي١ٝ ك٢ حُـِٔش حُؼخُؼش ٝ

حُٔ٘خًٍٕٞ رلٞػْٜ حُؼ٤ِٔش  ٜخّ ك٤ٝأىحٍٛخ حُيًظٍٞ ػزي حُٔخؿي هخ٢ٟ حُ٘ي١ٝ ٝهيّ 

 رلؼخ كٔذ حُـيٍٝ حُظخ٢ُ: 11رِؾ ػيىٛخ ا٠ُ حُظ٢ 

 انًٕضٕع: آفبق ٔأثؼبص نهذٕاع

 صغاً ػ 4:30-3:00انٕلذ: 

حُزَٝك٤ٍٔٞ دمحم كٔخٕ هخٕ حُ٘ي١ٝ )ٍث٤ْ هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش  انغئبؿخ:

 رـخٓؼش رًَض هللا رٞكخٍ(

يضٚغ 

 انجهـخ:

 حُيًظٍٞ ػزي حُٔخؿي هخ٢ٟ حُ٘ي١ٝ

رمضٚى 

 انجذٕس:

 

 حُلٞحٍ ٩رَحُ حُو٤ْ حُٔ٘ظًَش )ح٤ُ٘ن ٤ٟخء حُي٣ٖ حُوخ٢ٔٓ( -1 

 2- Dialogue among Religion-Valid & Invalid 

Perspective  

(Dr. Abdul Majeed Khan) 

حُلٞحٍ ر٤ٖ ح٧ى٣خٕ ر٤ٖ ٓ٘طن حُوٞس ٝٓ٘طن حُلـش  -3 

 ػزي حُٔخؿي هخ٢ٟ حُ٘ي١ٝ( حُيًظٍٞ)

ح٠ُٞحر٢ حَُ٘ػ٤ش ٝحُٜٔ٘ـ٤ش ُِلٞحٍ )ح٧ٓظخً ػزي حُزخ٢ٓ  -4 
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 حُ٘ي١ٝ(

ٍَٟٝس حُلٞحٍ ٓغ ح٧ى٣خٕ ك٢ حُؼَٜ حَُحٖٛ ١َٝٗٚ  -5 

 ػزي حُويّٝ حُ٘ي١ٝ( ٍٞحُيًظٝآىحرٚ )

أٗٞحػٚ ٝأٛيحكٚ )حُٔلظ٢ دمحم ٓخؿي  -حُلٞحٍ ر٤ٖ ح٧ى٣خٕ -6 

 حُوخ٢ٔٓ(

 حُلٞحٍ ر٤ٖ ح٧ى٣خٕ )حُٔلظ٢ ػز٤ي هللا حُوخ٢ٔٓ( -7 

 أػَ حُلٞحٍ ك٢ حُظؼخ٣ٖ )ح٤ُ٘ن ػزي ح٬ُّٔ كٔٞى( -8 

ح٠ُٞحر٢ حَُ٘ػ٤ش ٝحُٜٔ٘ـ٤ش ُِلٞحٍ ر٤ٖ ح٧ى٣خٕ )ح٧ٓظخً  -9 

 ـ٢٘ حُٜ٘خ١ٍ(ػزي حُ

 10- The Phenomena of Interfaith Dialogue in 

Islamic Shariah  (M. Mohammadullah Qasmi) 

 أِٓٞد حُلٞحٍ )ظلَ ىحٍى حُوخ٢ٔٓ( -11 

 زَٝك٤ٍٔٞحُـِٔش حَُحرؼش طلض ٍثخٓش حُحر٣ََ حٗؼويص  /٣24ّٞ ح٧ٍرؼخء ٝك٢ 

ً  16ك٢ ٌٛٙ حُـِٔش  ّٝهيّ ٛخ ح٤ُ٘ن ػزي حُزخ٢ٓ حُ٘ي١ٝ أىحٍٝٓلٖٔ حُؼؼٔخ٢ٗ   رلؼخ

 كٔذ حُـيٍٝ حُظخ٢ُ:

 انًٕضٕع: انذٕاع يغ انضٚبَبد انُٓضٚخ

ً  11:30-9:30حُٞهض:   ٛزخكخ

 (٤ٗٞ ى٢ُٜحُزَٝك٤ٍٔٞ ٓلٖٔ حُؼؼٔخ٢ٗ ) انغئبؿخ:

يضٚغ 

 انجهـخ:

 ح٤ُ٘ن ػزي حُزخ٢ٓ حُ٘ي١ٝ

رمضٚى 

 انجذٕس:

 

ٍَٟٝس حُلٞحٍ ُلَ ٬ٌ٘ٓص ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ حُٜ٘ي   -1 

 )حُزَٝك٤ٍٔٞ ٓلٖٔ حُؼؼٔخ٢ٗ(

 2- A Comparative Study of Islam & Vedanta  

(Prof. Shafi Shaikh)  

كٞحٍ ح٧ى٣خٕ ٝحُظؼخ٣ٖ ح٢ُِٔٔ طٞأٓخٕ )حُزَٝك٤ٍٔٞ ٗخى  -3 

 ك٤ٖٔ ح١َ٤ٌُٔ٘(
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٤ْٔٗ أهظَ  حُيًظٍٞحُلٞحٍ ر٤ٖ ح٧ى٣خٕ ُِظؼخ٣ٖ ح٢ُِٔٔ ) -4 

 حُ٘ي١ٝ(

 ٣خٗخص حُٜ٘ي٣ش )حُٔلظ٢ أٍٗي حُلخٍٝه٢(ٓ٘خٛؾ حُلٞحٍ ٓغ حُي -5 

 6- Relation between Islam & World Religions 

(Prof. Abdul Khaliq)  

ٓـ٤ذ أهظَ  حُيًظٍٞح٠ُٞحر٢ حَُ٘ػ٤ش ٝحُٜٔ٘ـ٤ش ُِلٞحٍ ) -7 

 حُ٘ي١ٝ(

كوٚ حُلٞحٍ ك٢ ٟٞء حُوَإٓ )حُيًظٍٞ ؿط٣َق ٜٗزخُ  -8 

 حُ٘ي١ٝ(

ٟٞء ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝحُٞحهغ حُلٞحٍ ر٤ٖ ح٧ى٣خٕ ك٢  -9 

 حُٔؼخَٛ )ح٤ُ٘ن آكظخد ػخُْ حُ٘ي١ٝ(

ٛ٘يٝٓظخ٢ٗ ٌٓحٛذ ٠ً ٓخطٜـ ٌٓخُٔٚ ٢ً ٍَٟٝص حٍٝ  -10 

ٍَٟٝس حُلٞحٍ ك٤ٔخ ر٤ٖ أى٣خٕ حُٜ٘ي ٣َ١ٝوظٜخ، ٣َ١وٚ ًخٍ )

 ٝحٍع ٓظ١َٜ(حُيًظٍٞ 

٤ٌَٗ أكٔي  حُيًظ١ٍَٞم حُلٞحٍ ٓغ حُي٣خٗخص حُٜ٘ي٣ش ) -11 

 حُلز٤ز٢(

كوٚ حُلٞحٍ ك٢ ٟٞء حُوَإٓ )حُيًظٍٞ ػزي ح٣ٌَُْ  -12 

 حُوخ٢ٔٓ(

 حطلخى حُؼِٔخء )ح٤ُ٘ن ٓوٜٞى أكٔي حُلَهخ٢ٗ( -13 

 ح٠ُٞحر٢ حَُ٘ػ٤ش ُِلٞحٍ )ح٤ُٔي ظل٤َ حُي٣ٖ حُوخ٢ٔٓ( -14 

ٟٞحرطٚ ٝآىحرٚ   –حُلٞحٍ ر٤ٖ ح٧ى٣خٕ ك٢ حُؼخُْ حُٔظل٠َ  -15 

 )ح٤ُٔي ػزي حُوخُن ًخَٓ(

طٍٜٞ حُظٞك٤ي ُيٟ ١ٝ حى٣خٕ ٤ٖٓ طٍٜٞ طٞك٤ي )ٓٔخ -16 

 ح٤ُٔي دمحم ٗخَٛ(ح٧ى٣خٕ حُٔٔخ٣ٝش، 

ُيًظٍٞ ػزي ح٩ُٚ ر٣ََ حٗؼوي حُللَ ح٫هظظخ٢ٓ طلض ٍثخٓش ح/ا24ٝك٢ ٗلْ ح٤ُّٞ 

حُز٤خٕ حُوظخ٢ٓ ٝحُظ٤ٛٞخص  ٤ن دمحم أٍٗي حُلخٍٝه٢، ٝهيّ ك٤ٚحُ٘ رٖ ػَكش ٝأىحٍٙ

خث٤يحً، ٝأػَد حُٔ٘خًٍٕٞ ػٖ طوي٣َْٛ ٝحكن ػ٤ِٜخ حُٔ٘خًٍٕٞ ٝأ٣يٝٛخ ط

 ٌَْٝٗٛ ُ٪٣ٌٔٔٞ ػ٠ِ أىحء ىٍٝ ْٜٓ  ك٢ ٓـخٍ حُلٞحٍ ٝحُٞٓط٤ش.
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 ظَٜحً  2:00  - 12:00حُٞهض: 

 حُيًظٍٞ ػزي ح٩ُٚ رٖ ػَكش )ٓٔؼَ ح٣٩ٌٔٔٞ( انغئبؿخ:

 ح٤ُ٘ن دمحم أٍٗي حُلخٍٝه٢ يضٚغ انجهـخ:

 هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش( حُزَٝك٤ٍٔٞ دمحم ٗؼٔخٕ هخٕ )ٍث٤ْ كهًخ سزبيٛخ:

اَطجبػبد 

 انًشبعكٍٛ:

 

 حُزَٝك٤ٍٔٞ ٓلٖٔ حُؼؼٔخ٢ٗ -1 

 حُزَٝك٤ٍٔٞ ٗل٤غ ٤ٗن -2 

 ح٤ُ٘ن دمحم ٣ؼوٞد رِ٘ي١َٜٗ -3 

 ٍٞ ػزي حُٔـ٤ي هخٕزَٝك٤ٔحُ -4 

 ح٤ُ٘ن دمحم ٜٓ٘ق حُوخ٢ٔٓ -5 

 ح٤ُٔي ا٤ُخّ حُ٘ؼٔخ٢ٗ -6 

 ح٧ٓظخً ػزي حُـ٢٘ حُٜ٘خ١ٍ -7 

 ح٧ٓظخً ػزي حُزخ٢ٓ حُ٘ي١ٝ -8 

 ح٤ُٔي ٛليٍ ُر٤َ حُ٘ي١ٝ ٚى انمغاعاد:رمض

 حُيًظٍٞ ٗؼ٤ْ حُلٖٔ ح٧ػ١َ كهًخ انشكغ:

 حُيًظٍٞ ػزي ح٩ُٚ رٖ ػَكش كهًبد انغئبؿخ:

طْ ك٤ٜخ طوي٣ْ أًؼَ ٖٓ ه٤ٖٔٔ ٍٝهش، ٓؼظٜٔخ رخُِـش حُؼَر٤ش، ٝرؼ٠ٜخ رخُِـش 

، ٝهي ُٝػض ػ٠ِ حُٔ٘خ٤ًٍٖ ًخكش حٍُٞهخص ُـ٤ٔغ ٝح٧ٍى٣ٝش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش

٘خ٤ًٍٖ، ُٝٞ ُْ ٣ٔظط٤ؼٞح حُل٠ٍٞ، ًٝخٗض ٓٞح٤ٟغ ٌٛٙ حُزلٞع طيٍٝ حُٔ

كٍٞ أْٓ حُلٞحٍ ك٢ حٌُظخد ٝحُٔ٘ش ٝحُلوٚ ح٢ٓ٬ٓ٩، ٝٗٞحك٢ حُلٞحٍ حُٔ٘ٞػش 

 .ػوذ ًَ ؿِٔش ٝٓؼش أكوٜخ، ًٔخ ؿَص ٓيحه٬ص ٝٗوخٗخص ؿخىس

 ًّ ي ؿ٤ٔغ أٛلخد حُزلٞع ػ٠ِ أ٤ٔٛش حُلٞحٍ، ٝأٗخٍٝح ا٠ُ إٔ ح٤ُِٖٔٔٔ أ

ػ٠ِ حُو٤َ ٝحُؼيٍ، ٝحُٔٔخٝحس  هخثْػ٤ِْٜ إٔ ٣ظويٓٞح رً٘ٔٞؽ ٓؼخ٢ُ  ٣ظٞؿذ

ٝحُٔئحٓخس، ًَٝحٓش ح٩ٗٔخ٤ٗش، ١َٝحثن ا٣ٜخٍ حُ٘لغ رٌخكش ٓـخ٫طٚ ا٠ُ هِن هللا 
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ا٠ُ أطزخع حُي٣خٗخص ٝحُؼوخكخص حُٔ٘ٞػش حُٔظٞحؿيس ك٢ حُٜ٘ي ك٢ أٟٝخػٜخ حُلخ٤ُش 

ٟٝق حُزخكؼٕٞ ًخكش أْٓ حُو٤ْ حُٔظلخثِش. ٝحُٔظلخػِش ٓغ ًَ ؿي٣ي ٝٓل٤ي، ٝأ

 حُٔ٘ظًَش ٍَٟٝٝس ارَحُٛخ ٝططز٤وٜخ ػ٠ِ أٍٝ حُٞحهغ ٍٝٛٞٙ حُٔوظِلش.

 ًّ ِٝح ػ٠ِ كو٤وش ٗخٛؼش ٢ٛٝ إٔ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ًًَ حُلٞحٍ ح١ٌُ ؿَٟ ًٔخ ٍ

ػ٠ِ  وّٞر٤ٖ ح٧ر٘خء ٝأهٞحْٜٓ، ٝؿخء ه٬ٍ ٌٛٙ حٍُٞهخص إٔ حُلٞحٍ ٣٘زـ٢ إٔ ٣

حٓش ٝحُٔٔخٝحس، كخُوَإٓ ٣َٓن ك٢ ًٖٛ ح٩ٗٔخٕ إٔ ػ٬ػش أْٓ: حُظ٠خٖٓ ٝحٌَُ

آىّ ٝكٞحء، أد  حُ٘خّ ًِْٜ ٓٞح٤ٓش ًؤٓ٘خٕ ح٢ُ٘ٔ ك٢ ح٩ٗٔخ٤ٗش، ًِْٜٝ ر٘ٞ

ٝحكي ٝأّ ٝحكيس، ا٫ أْٜٗ ُٓٞػٕٞ ك٢ ٓوظِق ح٧ْٓ ٝحُ٘ؼٞد، ٝؿخ٣ش ًُي ك٢ 

حُٜٔطِق حُوَإٓ ٢ٛ حُظؼخٍف، ًُٝي ٣ؼ٢٘ حُٔٞحٓخس ٝح٬١ع رؼ٠ٜخ ػ٠ِ 

 هَ.حُزؼٞ ح٥

ٝأُو٢ ح٠ُٞء ك٢ حُلي٣غ ػ٠ِ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ رؤٕ حُوِن ػ٤خٍ هللا، ٝأكٖٔ هِوٚ ٖٓ 

 ًّ أ٢٘ٗ أٜٗي إٔ حُ٘خّ ًِْٜ اهٞس، ٝأٗخٍ ػ٠ِ ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣لٖٔ ا٠ُ هِوٚ ًٝٔخ ٍ

َّ رحُوَإٓ ا٠ُ طٍٜٞ حٌَُحٓش حُز٣َ٘ش   ّ ر٢٘ آىّ.ؤٕ هللا ً

 ُّ ُّ ع حُٔـٔغ ر٤ٖ حُلخ٣َٟٖ رلٞع ؿ٤ٔغ حٝ ع كوخثذ ط٣ٌَٔخً ُٔٔظٌظز٤ٖ ًٔخ ٝ

 ُـٜٞىْٛ حُؼ٤ِٔش ٜٝٗخىس حُٔ٘خًٍش ر٤ٖ حُٔ٘خ٤ًٍٖ ه٬ٍ ػ٬ػش أ٣خّ.

 رٔ٘خٓزش ٌٛٙ حُ٘يٝس طْ ط٣ُٞغ ح٤ٗ٧خء ٝحٌُظ٤زخص حُظخ٤ُش:

 ًِٔش ح٣٩ٌٔٔٞ -1

 كٌَس أٓخ٤ٓش ُِ٘يٝس -2

 حُز٤خٕ حُوظخ٢ٓ -3

 ػزي ح٩ُٚ رٖ ػَكٚ رخ٧ٍى٣ش. حُيًظٍٞحُظؼ٣َق ُ٘و٤ٜش  -4

 ح٧ٓخ٤ٓش رخُِـظ٤ٖ حُؼَر٤ش ٝح٧ٍى٣ش حُوطزش -5

 ًظ٤ذ طؼ٣َل٢ ُِـٜخص حُٔؼ٤٘ش -6

 حُِٔق ٌَُ ٓ٘خٍى ٓغ حُٔؼِٞٓخص ح٬ُُٓش -7

 حُلو٤زش حُظًٌخ٣ٍش ٌَُ ٓ٘خٍى -8
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 انمـــــــــــغثٗ

 أّو اًٚبٌ -

طيهَ  خّٜ" هخُض ك٤ِٔش ك٤٘ٔخ ٍأص أهض ُٝؿ"٫ أى١ٍ أ١ ٤ٜٓزش ٓؤُوخٛخ ح٤ُٞ

ٓلخؿجش ا٫ أٜٗخ ٍّكزض رٜخ هخثٔش "ح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ، أهظ٢  حُز٤ض ٝأكخ١ رٜخ ٝٓخّٝ

إٔ ك٤ِٔش حُٔلظَٓش!" ُٝٞ إٔ ح٧هض ؿخءص ٖٓ حُوخٍؽ ٌُٖٝ حُٞحؿذ ػ٠ِ 

أَٓػ٢ ا٢ُّ رؼَ٘س آ٫ف ٍٝر٤ش  ------طزخىٍٛخ رخ٬ُّٔ ػ٤ِٜخ. "ٝػ٤ٌِْ ح٬ُّٔ 

ٜخ ػْ كب٢ٗ ك٢ كخؿش ٗي٣يس ا٤ُٜخ". أَٓص رٌٜح ح٧هض ُْٝ طظؤًَّ إٔ طٔؤٍ كخُظ

ؿِٔض ػ٠ِ ح٣ََُٔ حُٟٔٞٞع أٓخٜٓخ ُْٝ طَحع َٛ ٣ٔو٢ أَٓٛخ ك٤ِٔش ك٢ 

 ٌِٓ٘ش أّ ٫".

"أ٣خ ك٤ِٔش! ٓخًح ط٣َٖ كظ٠ ح٥ٕ، ا٢ٗ ٓؤُظي ػَ٘س آ٫ف ُْٝ أٓؤُي ػَ٘ ٓآص 

 أُق ك٤ـ٠٘ ػ٤ِي" ُٝٔخ ُْ طظلَى ك٤ِٔش ٤ُٜٜ٘ش كخٍ ؿ٠زٜخ".

يٍ ك٤ِٔش ػ٠ِ إٔ طظْ " ٌُٖٝ ُْ طو----ٝحُٞحهغ إٔ  ----"أهظ٢! ٤ُْ ًٌُي 

ّٕ أه٢ ٫  ٬ًٜٓخ. "٤ٛخ ح٤ُٔيس! ٫ طو٢ُٞ ا٢ٗ ٫ أؿي ًحى حُويٍ ٖٓ ح٧ٓٞحٍ. ا

ً ٬ًُظٔخد كظ٠ حٗظؼَ ٍأٓٚ ر٤٘ٔخ ُٝؿظٚ طزٌٍّ ٓخ حًظٔذ ريٕٝ  ٣ِحٍ ؿ٣َزخ

 كٔخد، ٝإ ٓؤُ٘خٛخ ٤ٗجخً ٝٗلٖ ٗو٤وخطٚ ك٢ٜ طلخٍٝ إٔ طظـخكَ ٓئحُ٘خ".

ػ٣ِٔش ك٤ِٔش ر٤ـْ حُٔظزو٤ش ٢ٛٝ ٌٓظض ٝىهِض ك٬ٌّ ح٧هض حٌُزَٟ هي كظَّص 

 كـَطٜخ.

"أهظ٢ حُٔلظَٓش! ٤ُْ ػ٘ي١ ٟٓٞ ٌٛح حُويٍ حُو٤َِ ٖٓ ٓزؼش آ٫ف ٍٝر٤ش 

؟" كؼ٢ِّ إٔ حٗظ١َ رٜٔخ كو٤زش ----كو١ٌ هٔٔش ٜٓ٘خ ٝحط٢ًَ ٢ُ أُل٤ٖ كو٢ 

ٓيٍس ٝك٘خ ٝرُِظٜٔخ حُ٘ظخ٤ٓش ًٔخ ػ٢ِّ إٔ أُلن ؿ٣َ٣ٞش رخُٔيٍٓش ٌٛح حَُٜ٘". 

ٓش ٓظ٠َػش ٍ َّ ؿؼض ك٤ِٔش رخُٔزِؾ رؼي ٤ٜ٘ٛش ٝح٥ٕ هخٓض أٓخّ ح٧هض حٌُٔ

 ا٤ُٜخ.

ّ أه٢ ح٧ٓٞحٍ أٓخٓي ٌُٝ٘ ّٞ ِٖ ػ٘ي ٖٓ حُلَٙ  ٜخ"أ٣خ ك٤ِٔش! أّف ُي كوي ً ُْ طـ

كَٜ أه٤ْ ٓيّ ٍٓو٢ رؤٔش آ٫ف ٍٝر٤ش ٌٛٙ حُظ٢ طٜيّه٤ٖ رٜخ ػ٢ِّ، ٟؼ٤ٜخ 

د ٓ٘خ كِْ طزوغ ٗلٔي ك٢  ػ٘يى. كٔؤٌٗٞ ا٠ُ أكٔي إٔ ُٝؿظي ٫ طٞىّ إٔ َّ طظو

حُوخٍؽ، اٗ٘خ ٍِٗٝ ر٤ظي ُحػ٤ٖٔ أٗي ٗو٤و٘خ. أ٣خ ح٤ُٔيس! ػ٘يٓخ ٫ طٜز٣َٖ ػ٠ِ 

 ٍكٔ٘خ ٝحُلذ حُـْ ر٤٘٘خ كِْ ١ٞٗؤ حُط٣َن ا٠ُ ر٤ض ٗو٤و٘خ؟".
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ٓش كوي ٍٗي ك٤ِٔش  ٚٝٓظَٜس حٌُآرش ح٣ُِّٔلش ػ٠ِ ٝؿٜٜخ ٓخ طِلّظظ َّ ح٧هض حٌُٔ

 ش ٌٗٞحٛخ ا٠ُ أكٔي.ر٤ـْ ك٢ٜ ًخٗض طؼَف ػخهز

ٓش! ٤ُْ ًٌُي  َّ ُْ ٤ٔ٣ج٢٘  ---أ٣خ أهظ٢! ٓخًح طو٤ُٖٞ؟  ---"أ٣خ أهظ٢ حٌُٔ

 ٣ُخٍطٌْ كبٗي ُٔض أهض أكٔي كلٔذ رَ أٗض أهظ٢ ًٌُي".

كِٜـش ك٤ِٔش ح٤ٌُُِش هي ُحىص ٛٔش ح٧هض ٤ٗجخً. "ىػ٢ ٣خ ٤ٓيط٢! اٗٚ ًِٚ ٓخ 

ً ُي كو٤و٤ش كِْ  ا٢ُّ ٌٛٙ ح٧ٓٞحٍ  ٢طيكؼطظ٣َٜٖ أٓخ٢ٓ كبٕ حػظزَط٢٘ أهظخ

حُ٘خهٜش. هي حهظ٤٘ض ٤٣٬ٖٓ ٍٝر٤ش ٌُٝ٘ي طٌخى٣ٖ طِلظ٤ٖ ٗلٔي ح٧ه٤َس ًِٔخ 

 طوَؿ٤ٖ ٖٓ ؿ٤زي ُ٘خ ٓخ٫ً ٓخ".

 كِْ طٌي ح٧هض حُٔلظَٓش ط٠َٟ ػٔخ ًخٗض ك٤ِٔش طوٍٞ.

ٓش! هللا ٣ٜ٘ي رؤٗٚ ٤ُْ ػ٘ي١ أ١ هَُس ٟٓٞ ٓزؼش آ٫ف ٍٝر٤ش  َّ "أهظ٢ حٌُٔ

خٍ ك٢ حُيٍٝ حُؼَر٤ش ٫ ٣لظٕٞ ح٤ُّٞ رٔخ ًخٗٞح ٣ظٔظؼٕٞ رٚ ٌٛٙ، ٝطؼَك٤ٖ إٔ  ّٔ حُؼ

ٖٓ هزَ. إ ٌٛٙ ح٧ٓٞحٍ هي رو٤ض ٖٓ ػ٣َٖ٘ أُق ٍٝر٤ش حُظ٢ هي أٍِٜٓخ ا٢ُّ ك٢ 

ً ٓخ ُٝؼَ أ٣خٓخً  حَُٜ٘ حُٔخ٢ٟ، ٝهي هِض ػَ٘س أ٣خّ ُْٝ ٣ََٓ ا٢ُّ أكٔي ٤ٗجخ

٤ٖ ٝإ ًخٗض ُي كخؿش ط٢٠ٔ ػ٠ِ إٔ طزِـ٘خ ح٧ٓٞحٍ ٝػ٠ِ ٌٛح كوي ٓؤُظٌْ أُل

 كب٢ٗ ُْ أٓؤُي ا٫ ٗظَحً ُٜئ٫ء حُز٘خص". ----ِّٓلش كو٣ٌٜٔخ ًٌُي 

ٓش ُْ طٜؾ ا٠ُ  َّ أرخٗض ك٤ِٔش ػٖ كخُظٜخ ٢ٛٝ طزيٝ رخثٔش ا٫ إٔ ح٧هض حٌُٔ

 رئٜٓخ كِٔزض ٖٓ ٣ي٣ٜخ ٓخ أروظٚ ٖٓ أُل٢ ٍٝر٤ش ٝهخُض:

ؼ ـّ ٍص ُي أ٫ّ ط٘ َّ ٜٖ ٤ٜٓـَٕ حُز٤ض كِْ ٌٛٙ حُز٘خص كبٗ ٢"أ٣خ ك٤ِٔش! ُوي ً

ٖٛ ك٢ حُز٤ض ًِٔخ أطٖٔٔ ٓخ هزَ حُؼخ٣ٞٗش". َّ ّٖ ٝأه  طز٣ٌٍّٖ ك٢ طؼ٤ِٜٔ

ٓش كزيأص طٔظٔغ  َّ ُوي ًخٗض ك٤ِٔش ٠ٓطَس ا٠ُ إٔ طٜ٘ض ٩ٍٗخىحص ح٧هض حٌُٔ

 ا٤ُٜخ ٢ٛٝ إًٔ ًِٜخ ُٝٞ أٜٗخ ُْ طَى إٔ طؼَٔ ػ٠ِ ِٓلٞظخطٜخ.

 ُق ٍٝر٤ش ُظِز٤ش كخؿ٤خص حُيحٍ"."ٗؼْ، ٗؼْ، ٫ طظ١َٜ ٣ِٓيحً ٖٓ حُزئّ. هٌ ح٧

ٝرٔخ إٔ ك٤ِٔش ُْ طَىّ ػ٤ِٜخ كوي كخٍ ؿ٠زٜخ ٌُٜٝ٘خ ٌٓظض ٍؿخء إٔ ط٘خٍ حُزخه٢ 

خ ح٢ٌُِٔ ٖٓ حَُٝر٤خص ٝهيّٓض ٍٝهش ح٧ُق ٍٝر٤ش ا٤ُٜخ كوخٓض. ٗخظَس ا٠ُ أِٓٞرٜ

أهض أر٤ٜخ ػٌحرخً ٣٘خٓزٜخ ٌُٖٝ ٗظَس أٜٓخ حُٔ٘زّٜش هي  هطَص رزخٍ ك٘خ إٔ طؼٌّد

ٓش ك٢ حُز٤ض أٓ َّ ٌٔظٜخ ٢ٛٝ هخثلش ٌُٖٝ ٌٛح حٌُٔٞص ًخٕ ٓخ ىحٓض ح٧هض حٌُٔ

٢ّٓ! اٗي طؼ٤ِٖٔ ٓخ ٣ؼـز٘خ كؤػط٤ض  كِٔخ ٢ٛ هَؿض ٓ٘ٚ ريأص ك٘خ طلخّؽ أٜٓخ "أ

أهض أر٢ ًَ ٓخ ًخٕ ك٢ حُز٤ض ٖٓ ح٧ٓٞحٍ كبٜٗخ ُْ طٌٖ طؼَف أٗ٘خ ٗوظ٢٘ أُل٢ 

 ؟".---ٍٝر٤ش أٝ ٓزؼش آ٫ف ٍٝر٤ش 
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٤ِٔش ٓخ هخُض ُٜخ ك٘خ أُوض ػ٤ِٜخ ٗظَس هخ١لش كوخُض "كِٔخ ٣ؼط٢ رؼيٓخ ٓٔؼض ك

ٝحُيى ًَ ك٠ٜ ٓٔخ ٣ٌظٔزٚ كٔخرخً ٗي٣يحً كِْ طئٖٓ ٢ٛ رٔخ أهٍٞ ُٜخ رَ ٢ٛ ك٢ 

ٓؼظْ ح٧ك٤خٕ ط٢ِ٘ٓٞ ػ٠ِ ٓخ أَٛكٚ ٝططؼٖ ػ٠ِ ٓخ أٗلن ًؤ٢ٗ أرٌٍّ ٓخ أٗلن 

٢، ٕ ٌٛٙ أٓٞحُػ٠ِ أ٫ٝى١". كؤػخٍ ٬ًّ ح٧ّ ك٘خ ٝهخُض "كَى١ّ ػ٤ِٜخ رؤ

 ٌٜٙ حُ٘يس؟".ر٢ ػ٤ِٜخ ٤٘٘ػٜ٘خ ٝطلخٓز ٤٢٘٘أَٛكٜخ ًٔخ أٗخء، ٖٓ أٗض طٔؤُ

"ٗؼْ، ٢ٌُ ٢ٛ طٌ٘ٞ ا٤ُٚ ٓخ هخُلٜخ ٤٠ٓلش ا٤ُٚ ٓخ ُْ أهَ ُٜخ، اٗٚ طٜيّى٢ٗ رؤٕ 

٤ٓطِّو٢٘ ػ٠ِ ٓخ ٌٗض ا٤ُٚ أهٞحطٚ ٝك٤٘ٔخ ٣ٔٔغ ٌٛح ًِٚ ك٬ ٣وؼي ٤ُٜٜ٘ش 

ً طـظ٘ز٤ٖ إٔ ---يُ ٓؼٌْ ػ٬ػش ٝططَى٢ٗ ٖٓ ىحٍٙ كؤ٣ٖ أطّٞؿٚ رؼ ؟ ٝأٗض أ٠٣خ

طيه٢ِ ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُو٠خ٣خ، أٗظ١َ ا٠ُ ٓيٍس حُظ٢ ٢ٛ أًزَ ٓ٘ي ٓ٘ش ٌُٜٝ٘خ ٫ 

طـٔغ هخ١َٛخ ػ٠ِ إٔ طؼخ٢ٍٟ٘ ًٔخ كؼِض. أٗض ٫ طٔٔؼ٤ٖ ا٢ُّ كظوخُل٤ٖ ٓخ 

أهٍٞ كبٕ ُْ طظ٢ًَ ٌٛٙ حُؼخىس ٓ٘ي كظـزَى أهٞحص أر٤ي ػ٠ِ إٔ طـخى١ٍ 

١ ك٢ حُيحٍ".حُيٍحٓش ٝط َّ  و

ٝهي أٌٓض ؿ٠ذ ك٤ِْ ر٤ـْ ك٘خ ٤ُٜٜ٘ش ٌُٜٝ٘خ ًخٗض طوخف أهٞحص أر٤ٜخ كظ٠ 

ٜخ  ّٓ ح٥ٕ، ح٬ُط٢ ٣ٞىٕ إٔ ٣ِٔزٖ كظ٠ ُؤش ٖٓ أكٞحْٜٛ ٧ٜٝٗخ هي ٜٗيص أ

َّ حُِٓخٕ طَىّ ػ٠ِ هُٜٖٞ ًٔخ  طظ٠َع ا٠ُ أر٤ٜخ ٝأهٞحطٚ، ك٢ٜ ًخٗض ػ٠ِ ٓ

ٝ ٝحُيطٜخ ػ٠ِ إٔ طَٜف رخُوٍٞ َّ ّٖ ٌُٜٝ٘خ ًخٗض طٜٔض ُٔو٢  ًخٗض طل ُي٣ٜ

 ك٤ِٔش ر٤ـْ ٢ٛ ح٧هَٟ.

ٌَّ ػ٠ِ  "٫ أى١ٍ ٓظ٠ ٣لْٜ أر٢ إٔ ٫ ٣ؤًٕ ٦ُه٣َٖ ك١ًٞ٤ ٣ًٍظٚ" ًخٗض ك٘خ طظل

 ٌٛح ٓظؤٓلش ػ٠ِ ٟٝؼٚ حَُحٖٛ.

۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ 

"ٓيٍس، أ٣خ ٓيٍس! أٗظ١َ ا٠ُ حُوخٍؽ، ٖٓ ٛٞ رخُزخد؟ ٗخىص ك٤ِٔش ر٤ـْ ٢ٛٝ 

 ـُٔٞش.ًخٗض طط١ٞ ح٬ُٔرْ حُٔ

 "أ٢ٓ! ؿخءص كٞحُش حُ٘وٞى"

ٜخ. ّٓ  كويّٓض ٓيٍس حُٔزِؾ ٝا٣ٜخُٚ ا٠ُ أ

ٓش ٣طِذ ٢٘ٓ حُيٍحؿش  َّ "ٗؼْ، ًخٕ أرٞى هي رِّـ٢٘ إٔ ٤ٍِٓ ُٝي ح٧هض حٌُٔ

( رظوي٣َ ؿ٤ّي ؿيحً، ٌٝٛح حُٔزِؾ هي .F.Aحُ٘خ٣ٍش رؼيٓخ كخُ حٓظلخٕ ا٣ق. ا٣ٚ )

ُٚ ٧ؿِٚ ًٝخٕ ٣وٍٞ ٢ُ: أػط٤ٚ أٍرؼ٤ٖ أُق  ّٞ ُٚ ك ّٞ ٍٝر٤ش ح٥ٕ ٝٓخ رو٢ كٔؤك

 ك٢ حَُٔس ح٧هَٟ".

 اٜٗخ ٝهّؼض ػ٠ِ حٍُٞهش كويّٓظٜخ ا٠ُ ٓيٍس ٝؿؼِض طل٢ٜ حُٔزِؾ.
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ٚ ح٤ُٔي ٤ٍِٓ؟ إ ٌٛح ح٤ٓ٧َ ُْ ٣ٌي ٣لَٜ ا٫ ػ٠ِ "طوي٣َ أٛخرأ١ ٛيف "

ؿ٤ّي" ٝأٓخ أٗخ كوي كِٜض ػ٠ِ حُيٍؿش حُوخٓٔش ك٢ ح٤ُٜجش ًِٜخ كٔخًح أػط٤ض 

 ًـخثِس؟"

ػخىص ٓيٍس رؼيٓخ ٍؿؼض ح٣٩ٜخٍ ا٠ُ حُٔخػ٢ حُز٣َي هي حٗظٜض ك٘خ ػٖ  ًِٝٔخ

 هيف ٤ٍِٓ ُٝٞٓٚ.

" ---"أٗ٘يى رخهلل ٣خ ك٘خ! ٫ طئ٣ًٖ ٍأ٢ٓ كٔخ ط٣َي٣ٖ إٔ طو٢ُٞ طِلّظ٤ٚ أٓخّ أر٤ي 

 هخُض ك٤ِٔش ٓؼظٌٍس.

ُْ طوق ك٘خ ٖٓ ؿ٠زٜخ ٝىهِض حُز٤ض ٝهخُض "ٓؤهٍٞ ُٚ ٓخ ٣ـؼَ ٤ٍِٓ ٣ٔٞم 

 ٣ش ك٢ حُٔ٘خّ".حُيٍحؿش حُ٘خٍ

هخُض ر٘لٜٔخ ٓخ هخُض ٝىهِض حُيحٍ ُٝٔخ هَؿض رؼي ػَ٘ ىهخثن كويّٓض حُظِلٕٞ 

ٜخ ٝهخُض ٓظزٔٔش "أر٢ ٣ٞىّ إٔ ٣ظليع ٓؼٌْ". ّٓ  ح١ٌُ ًخٕ ر٤يٛخ ا٠ُ أ

ًض حٌُظق رِطخكش ًؤٜٗخ ًخٗض طٌِّ ر٬ٌٜٓخ ر٤٘ٔخ ك٤ِٔش أٜٗض ُِظِلٕٞ  َّ ٝك

 ٓظل٤َس.

 ---ٌُٖٝ أَٓط٢٘ رؤٕ أىكغ ًُي حُٔزِؾ ا٠ُ ٤ٍِٓ ٗؼْ  ---ر٠ِ  ---ٗؼْ  ---"ٗؼْ 

 ٗؼْ ٓؤكؼَ كٔزٔخ طؤَٓ". ----ٗؼْ ٗؼْ 

ّٔض حُٜؼيحء كٔؤُض "ٓخًح هِض ٧ر٤ي؟".  كوطؼض حُظِلٕٞ ٝهيّٓظٚ ا٠ُ ك٘خ ٝط٘ل

 " ٍىّص ػ٤ِٜخ ك٘خ رؤِٓٞد ٓخًؽ ُِـخ٣ش.---"ُْ أهَ ُٚ ٤ٗجخً 

 ص ك٘خ رٔخ رو٢ ُي٣ي".أُق ٍٝر٤ش ٤َُِٓ ٝحٗظ١َ ٓخ ٗخء 15"كِْ هخٍ: أػط٢ 

 ٓؤُض ك٤ِٔش ر٤ـْ رؤِٓٞد ِٓئٙ هِن ٝك٤َس.

ُْ أهَ ٟٓٞ إٔ ػزخٍحط٢ ٝىٍؿظ٢ أًؼَ ٝأٍكغ ٖٓ ػزخٍحص ٤ٍِٓ ٝىٍؿظٚ رؼ٬ع 

َٓحص كؤ٢ٍِٓ ا٢ُّ ٓزِؾ ػ٬ع ىٍحؿخص ٗخ٣ٍش ٧ٕٝ طِي طظؼِن رؼِط٢ ك٤وٍٞ 

٤ٌِْ كَٜ حُ٘خّ ًِْٜ إ أرخى ٣َٜف ح٧ٓٞحٍ ٝحُٜيح٣خ ٦ُه٣َٖ ٫ٝ ٣٘لوٜخ ػ

 ؟".---أرًْٞ ٫ ٣ـزٌّْ ٤ٗجخً 

ً ه٤ِِش ح٬ٌُّ ٝؿخكِش  كظزٔٔض ٓيٍس ٖٓ كيرغ ك٘خ ًؤٜٗخ أ٣ّيطٜخ ك٢ٜ ًخٗض ر٘ظخ

ً ًخٕ ٣َؿٞ ٖٓ أر٤ٜخ إٔ ٣ََٓ حُٜيح٣خ ا٤ُٜخ ٣ٝلزّٜخ كزّخً  ُِـخ٣ش ٌُٖٝ هِزٜخ أ٠٣خ

 ؿٔخً.

٣يس "ٌُٖٝ ٓخًح أٍىّ ػ٠ِ أهض أر٤ٌْ حٌُزَٟ؟" كوي ؿجض ر٤ٜٔزش أهَٟ ؿي

 رلي٣ؼي ٌٛح.
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حٍ ٤َُِٓ ًٔخ أ٢َٗٓ  ّٞ "٫ طو٢ُٞ ٤ٗجخً ٟٓٞ إٔ أر٢ هي أٍَٓ ح٧ٓٞحٍ َُ٘حء حُـ

 رؤ٢ٗ أٗظ١َ حٌُٔز٤ٞطَ ُل٘خ".

حٍ ك٢ ٣ي٣ٜخ ٌُٜٝ٘خ هي ٓزّزض  ّٞ ًش حُـ َّ ٝرؼيٓخ أٜٗض ٬ًٜٓخ ىهِض كـَطٜخ ٓل

ٓش ٫ طٜ َّ زَ ٤ٜٓزش أهَٟ ؿي٣يس ُل٤ِٔش ر٤ـْ. ك٢ٜ ًخٗض طظ٤وٖ إٔ ح٧هض حٌُٔ

 ػ٠ِ ٌٛح حُوزَ ٛزَحً ٓخ، ٝكيع ًٌُي كظِل٘ض أكٔي ُلٍٞٛخ.

"َٛ ٍأ٣ض أكٔي! ٤ًق ٟخم هخ١َ ُٝؿظي؛ كِٔخ أٍِٓض حُٔزِؾ َُ٘حء حُيٍحؿش 

حُ٘خ٣ٍش ٤َُِٓ كِْ ٟٝؼض هٔٔش ػَ٘ أُق ٍٝر٤ش كو٢ ػ٠ِ ًق حُُٞي، ٫ 

 ".---حٓظط٤غ رز٤خٕ ٓخ أٛخد ُٝي١ ٖٓ حُوِن كِْ ٣ؤًَ رخٗظظخّ ٤ٓٞ٤ُٖ 

ٓشكوي  َّ إٔ طؼ٤َ ؿ٠ذ أكٔي رٜٞطٜخ ح٤ُِٔت رخُٞؿي ٝحُلِٕ  كخُٝض ح٧هض حٌُٔ

١ هي حٓظِٔظٚ ًخٕ ه٬ف ٓخ ظّ٘ظٚ ٌُٝح كوي هخٓض ك٤َحٕ ُْٝ ٌٌُٖٝ حَُىّ حُ

 طظلَى.

ٓش! ٤ُْ ح٧َٓ ًٌُي كوي أَٓص ك٤ِٔش رؤٕ طلؼَ ًحى، ٌُُٝي ٢ٗ٧  َّ "أهظ٢ حٌُٔ

طؼَكٕٞ أٗظْ ٓخ كخُص ك٘خ ٖٓ ٗظ٤ـش ُْ حٓظِي ا٫ ٌٛح حُويٍ ٖٓ حُٔزِؾ ا٠ُ ح٥ٕ ٝ

ٓٔظخُس ٝػ٠ِ ٌٛح ك٢ٜ ١ِزض ٢٘ٓ إٔ حٗظ١َ ُٜخ حٌُٔز٤ٞطَ، رَ ٢ٛٝ ح٥ٕ طلظخؽ 

ا٤ُٜخ كبٜٗخ هي حهظخٍص ٓخىس حٌُٔز٤ٞطَ ك٢ حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧. اٜٗخ ر٘ض ٢ُ كٜٔش كِٞ 

ّٓش ا٤ُٜخ ٝا٫ كِ ٞ ١ِزض ٢٘ٓ ؿخثِس ٤ُِٜ٘خ طوي٣َحً ٓٔظخُحً ك٢ٜ ٓخ ًخٗض ك٢ كخؿش ٓخ

حٍ ًٔخ ٓؤ٢ُ٘ ٤ٍِٓ أٝ أٗلوض ٓزِؾ ؿخثِطٜخ ػ٠ِ ح٬ُٔرْ  ّٞ ١ِزض ٢٘ٓ حُـ

 ٝح٧ك٣ٌش ك٢ٜ ًخٗض ٓٔٔٞكش كبٕ حٌُٔز٤ٞطَ ًخٕ ػ٢ِّ إٔ أر٤ؼٚ ُٜخ".

ّْ ُٜـش أكٔي ٖٓ حُٔلزش ُل٘خ ًؤٜٗخ هي أهِوض ح٧هض حُٔلظَٓش  كٔخ ًخٗض ط٘

ٝؿظٚ ٝأػخٍص ٓوطٜخ كوي ه٠ض ح٧هض ١ٍٞ ػَٔٛخ ك٢ آوخ١ أه٤ٜخ ٟي ُ

ٝأ٫ٝىٙ ٖٝٓ ػْ طـٜذ كوْٜ ٌُٖٝ ٌٛٙ حُز٘ض حُـي٣يس هي ؿ٤َّص ٓـَٟ حُٔٔؤُش 

ُض حُٔلزش حُظ٢ ًخٗض طظـٚ ٗلٞ ح٧هض ٝأ٫ٝىٛخ ا٠ُ حُِٝؿش ٝأ٫ٝىٙ،  ّٞ ٝك

س هي ؿؼِض ح٧هض رٌٔخء ٝحُلخٍ إٔ أكٔي هي هطغ حُلي٣غ حُظِل٢ٗٞ  ِّ ًخٗض ٌٛٙ ٛ

 رؼي إٔ ٝىّػٜخ.

 ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ 

 ؟---١َ ٖٓ ٛٞ رخُزخد حٗظ ---"ك٘خ! 

ٗزّٜض ٓيٍس حُظ٢ ًخٗض ط١ٌٞ ح٬ُٔرْ، ك٘خ ػ٠ِ حُـَّ حُيحثْ ح٤َُٖٗ ُٝٔخ 

ٓٔؼض ٓيٍس ٗيحء ك٘خ حُٔلخؿت هَؿض ٝطزؼظٜخ ك٤ِٔش حُظ٢ ًخٗض ططزن حُطؼخّ 

 ك٢ حُٔطزن ٢ٛٝ طؼزض هِزٜخ.

 ٓخًح كيع ك٘خ!؟" ---"٣خ ٬ُِٔٓش 
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 ظٌلض رخُزخد ؿخٓيس.كَكؼض ك٤ِٔش ر٤ـْ ٛٞطٜخ رخُظلظ٤ٖ ٌُٜٝ٘خ حػ

 ؟"---"أر٢! أٗض 

 ٤ِٓجش رخٍَُٔٝ ٝحُزٜـش ػخٗوض ٓيٍس أرخٛخ ٝهي ًخٗض ك٘خ طؼِّن رٌظلٜخ ٖٓ هزَ.

 ؟"---ٝأ٣ٖ ؿ٣َ٣ٞش  ---"ُٝي١! ٤ًق أٗض؟ 

كٔئحُٚ ػٖ ؿ٣َ٣ٞش هي ك٤َّ ك٤ِٔش ر٤ـْ كبٗٚ ُْ ٣ؼَد ػٖ ػـِظٚ ٖٓ هزَ؟ كوي 

٘ٞحص ه٠خٛخ هخٍؿٚ ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ٌٖ ًخٕ حُٔؼظخى ُي٣ٚ إٔ ٣َؿغ ا٠ُ حُز٤ض رؼي ٓ

٣ٔؤٍ ػٖ ح٫ٝ٧ى ٣ٝيهَ كـَطٚ ك٤٘خّ ر٤٘ٔخ ًخٗض ك٤ِٔش ط٢ِّٔ هِٞد ر٘خطٚ رآ٫ف 

٣ش. ِّ  ٖٓ حٌُِٔخص حُٔؼ

"أر٢! اٜٗخ ٗخثٔش، كوي كيع ػٜيٛخ رخُٔيٍٓش ٌُٝح ٤ٜ٣زٜخ حُؼ٘ض كظ٘خّ كٍٞ 

 رِٞؿٜخ حُز٤ض".

ٌَ كخٓظج٘خف حٌُٛخد ا٠ُ حُٔيٍٓش أٝ ح٤ٌُِش رؼي ه٠خء  ػطِش ح٤ُٜق حُٔي٣يس ػٔ

 ٛؼٌذ ١٨ُلخٍ ٝح٫ٝ٧ى ٌُٝح كوي ٟلي أكٔي ٓٔخ هخُض ٓيٍس.

 ًؤٜٗخ هي ٤ٔٗض طزٜٔٔخ ػ٠ِ ٍإ٣ظ٢". ---"٤ًٝق ٝحُيطٌْ؟ 

ٗخظَس ا٠ُ ك٤ِٔش ر٘ظَطٜخ ح٤ٛ٬ُش ١َف أكٔي حُٔئحٍ ػ٠ِ ح٫ٝ٧ى كظويّٓض ك٤ِٔش 

 ٢ٛٝ ػ٠ِ ك٤خء.

حُز٤ض كوي هطغ ٓٔخكش رؼ٤يس كِؼِٚ هي "هي أٝهلظْ ٝحُيًْ رخُزخد، ىػٞٙ ٤ُيهَ 

 أٛخرٚ حُٜ٘ذ".

كِٔخ ٗزّٜظٜٖ ك٤ِٔش طِِّٔض حُز٘خص حُؼ٬ع ا٠ُ حُز٤ض، ٝح٥ٕ هخٝ ًَ ْٜٓ٘ ك٢ 

حُِٜٞ ٝحُؼَػَس، ٫ٝ ٣ُؼَِْ كظ٠ ٓظ٠ ط٘ظ٢ٜ ٌٛٙ حُِِٔٔش اً ٗخىص ك٤ِٔش ٓيٍس 

 ٝأَٓطٜخ رؤٕ ط٠غ حُطؼخّ ػ٠ِ حُٔؤىرش.

" هخُض ُٜخ ٓيٍس ---َ ٤ٗت ٝك٤يس كِظؤ٢٘٣َٓ رٚ "أ٢ٓ حُلٕ٘ٞ! هي حٗظ٤ٜض ػٖ ً

ّْ أىحإٛخ.  خ ٍأص إٔ رو٤ش ح٧ٗـخٍ هي ط ّٔ  ٢ٛٝ ٓٔظل٤ش ػ

"٫ كَؽ ٣خ ر٘ظ٢! كوي ٍؿغ أرٞى رؼي ٓيس ٓي٣يس كِؼِٚ ٣ٞىّ إٔ ٣ظٌِْ ٓؼٌْ ٝحُ٘ـَ 

 ُْ ٣ٌٖ ٟؤخً كوي أى٣ّض ًَ حُٞحؿزخص كخريأ١ رظَط٤ذ حُٜلٕٞ".

ض ِِٓٔش حُ٘ؤ١ اً هيٓض ح٧هض حُٔلظَٓش ُٝٔخ ُٝٔخ كَؿٞح ٖٓ حُطؼخّ حرظيث

 ٍأص أكٔي ٓلخؿجش ًٍزض حُزٌخٓش.

كخؿؤط٘خ؟ ُْ طوزَٗخ ػٖ ٓـ٤جي كٌ٘ٛذ ا٠ُ حُٔطخٍ ُظل٤ّظي؟ هخُض  ---"أكٔي! أٗض 

 ٌٛح ٧ه٤ٜخ ٢ٛٝ هي ػخٗوظٚ.
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"أهظ٢! هي هطَ رزخ٢ُ إٔ أكخؿؤ حٌَُ ٌٛٙ حَُٔس ٌُٝح ٓخ أهزَطْٜ ػٖ ٓـ٤ج٢ ػ٠ِ 

ً ك٢  حُظِلٕٞ ٫ٝ َّٜ أكٔي ٍىّٙ ػ٤ِٜخ كخٓلخ ىػٞطْٜ ُِويّٝ ا٠ُ حُٔطخٍ" كل

 حُٔـِْ ٨ُهض حُٔلظَٓش.

! َٛ كويطْ ػوٌُْٞ كِْ طِّٔٔٞح ػ٠ِ أهض ٝحُيًْ رٔخ أ٢ٗ ؿجض ---"ك٘خ، ٓيٍس 

ٖٓ حُوخٍؽ أٝ ٓؤُظٔٞٛخ ػٖ حٍُِ٘. أٗظَ ٣خ أكٔي! ٌٛح ٓخ ٍرّخٖٛ ُٝؿظي. حٓٔغ 

ً ٥هَ ٝٗطِغ ػ٠ِ هزَى ٝٛلظي  ٝا٫ كٌٜٙ حُز٘خص ح٤ُٔجخص حُٔؼخِٓش هظخ

 طِػـ٘٘خ".

كِٔخ ٝؿيص ك٘خ ٝٓيٍس ٓل٤طظ٤ٖ رٞحُيٛٔخ هي ًٍزض حُوِن كِْ طؼِْ ٓخًح طؼَٔ 

ٝؿؼِض طٌ٘ٞ ا٤ُٚ ٌٛٙ حُٔؼخِٓش، ُْٝ ٣ٌٖ حُٜيف ٟٓٞ ر٤خٕ ػيّ ؿيحٍس ُٝؿظٚ 

.ُٚ 

س ٓـ٤ج٢  ---"٫ ٣خ أهظ٘خ حُٔلظَٓش!  َّ ر٘خط٢ ُٖٔ ًٔخ طو٤ُٖٞ، اٗٔخ ٢ٛ ٓٔ

 " ٝؿٌد أكٔي ك٘خ ا٤ُٚ هخ١ؼخً ٬ًٓٚ.---حُٔلخؿت ح١ٌُ 

"اٌْٗ هي ٍؿؼظْ رؼي ه٠خء هْٔ ٓ٘ٞحص طخٓخص" هخُض ك٘خ ٢ٛٝ ٟٝؼض ٍأٜٓخ 

ػ٠ِ ًظق ٝحُيٛخ رٔلزش ١ل٤ٗ٬ش ُٝٔخ ٜٗي أكٔي أِٓٞرٜخ حُلٕ٘ٞ هي ؿَٔٙ 

حٍَُٔٝ ر٤٘ٔخ ح٧هض حُٔلظَٓش ُْ طٜزَ ػ٠ِ ٌٛح ح٧ِٓٞد ح٤ُِٔت رخُلذ 

 ٝحُٞىحى.

ٜخ ٣ٜيأ ُيهخثن" هخُض ُل٘خ ٤"أ٣خ ك٘خ! ٫ طِػـ٢ أرخى كبٗٚ هي أٛخرٚ حُؼ٘ض كيػ

 ٢ٛٝ ٤ِٓجش رخُـ٠ذ ٝٓليهش ا٤ُٜخ حُ٘ظَ.

ً كِٔخ ٍأ٣ظٜٖ هي ُحٍ ٓخ هي ُلن ر٢ ٖٓ  "أهظ٢ حُٔلظَٓش! ٫ طو٢ُٞ ُٜٖ ٤ٗجخ

 حُٜ٘ذ".

ٓش ٝٛٞ ٓخٓق ٍأّ ٓيٍس ر٤ي٣ٚ رخُٞىحى كظل٤َّ َّ ص ك٤ِٔش ُٝٔخ ٗزّٚ أكٔي أهظٚ حٌُٔ

ر٤ـْ ٖٓ ٌٛٙ حُٔؼخِٓش حُٔظـ٤َس ٖٓ أكٔي ك٢ٜ ًخٗض طَٟ رؼ٤٘٤ٜخ ٓخ هي ٜٗيطٚ هزَ 

ح٥ٕ رؤْ ٓ٘ٞحص اً ٗزّٜض ح٧هض حُٔلظَٓش أ٫ٝىٙ ك٤ٖ ٍؿٞػٚ ٖٓ حُوخٍؽ 

٢ٛٝ ًٌُي ًخٗض ط٘زّٚ ك٤ِٔش ٝأٓخ أكٔي كٜٞ ًخٕ ٣ئ٣ّيٛخ ًِٔش رٌِٔش ٝح٥ٕ اٗٚ 

 ٠٣خىّٛخ ك٢ ًَ هطٞس ٜٓ٘خ.

ّْ هزُٜٞخ كٔؤٓخكَ "٣ٍٝيحً  كخٛيأ ٝحٓٔغ ٓخ ٣ل٤َّى؛ ٝهي ١ِزض ُِظؤ٤َٗس ٌُ٘يح كظ

ا٤ُٜخ ٓغ أكَحى حُؼخثِش ًِْٜ ك٢ حَُٜ٘ حُوخىّ" كِٔخ ٓٔؼٞح ٓخ أهزَْٛ رٚ أكٔي 

 طل٤َّ ًَ ْٜٓ٘.

 ٛيهض ٣خ أر٢!؟" كٌؤٕ ك٘خ هي ٝػزض ٖٓ ٓوخٜٓخ. ---"٤ٛخ 
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ٌٓ٘ ُٖٓ ٣ٞ١َ ٝح٥ٕ هي كوي هيّٓض حُطِذ  ---"أٗخ ٛخىم ك٢ ه٢ُٞ ٣خ حر٘ظ٢! 

حً رـخٗذ حُٞظ٤لش حُل٤ٌٓٞش ٝح٥ٕ ٤ٓظؼِّْ ُٝي١  َّ طوزَّ ١ِز٢، ْٝٛ ٣ٞكَّٕٝ ٢ُ ٓو

 ك٢ ً٘يح ٤ٓٝلُٞ ٛ٘خ رظوي٣َ ٓٔظخُ، ٛل٤ق ٌٛح؟"

هخٍ ٌٛح أكٔي ٓل٬٤ً ا٠ُ ٓخ كخُطٚ ك٘خ ٖٓ طوي٣َ ٓٔظخُ كؤ٣ّيطٚ ك٘خ ر٘يس ٝهخُض: 

ؤىػٞ ٛٞحكز٢ ُِطؼخّ هزَ ٓـخىٍط٢ ٢ٌُ٘ٝ ٓ ---"ٛل٤ق ٓخثش رخُٔخثش ٣خ أر٢! 

 ٌٛح ح١ُٖٞ" هخُض ٌٛح كوخٓض.

ٗوّٞ رخُيػٞس ا٠ُ حُطؼخّ َٛ ٫ ٤ٖ ٛٞحكزي كو٢ ٣خ حر٘ظ٢! "ر٠ِ، ٌُٖٝ ُْ طيػ

ػ٠ِ ٓٔظٟٞ أٍكغ ٝٗيػٞ ا٤ُٚ ًخكش أػ٠خء حُؼخثِش كبٗ٘خ ٫ ٗي١ٍ ٓظ٠ َٗؿغ ٜٓ٘خ 

حُٔـخىٍس. ٣خ أهض! َٛ أٗخ ك٘ٞىّ إٔ ِٗظو٢ ٓغ أكزخث٘خ ٝأهَرخث٘خ ُٝٞ َٓس ٝحكيس هزَ 

 ".---٤ٜٓذ ك٤ٔخ أهٍٞ أّ ٫ 

ٝك٤ٖ طَط٤ذ حَُٔ٘ٝع ٓغ ك٘خ أٍحى إٔ ٣ٔظ٤َ٘ أهظٚ حٌَُٔٓش ك٢ حُٜ٘خ٣ش، ٢ٛٝ 

 هي كط٘ض ُٔخ هي طـ٤َّ ٖٓ حُٟٞغ ٌُٝح كوي أ٣ّيطٚ رٜٞطٜخ ح٠ُج٤َ.

ً ػ٠ِ  ٝأكٔي أٓؼٖ حُ٘ظَ ك٢ أِٓٞرٜخ ٝك٤َس ك٤ِٔش ٝأؿيم ػ٤٘٤ٚ ٠ٓطـؼخ

 ح٣ٍ٧ٌش.

"ا٢ٗ أٜٗي ك٤َطٌْ ؿ٤يحً كوي طل٤َّطْ ٓٔخ طـ٤َّ ٖٓ ٓؼخِٓظ٢ ٓؼٌْ ٢ٌُ٘ٝ ُٞ ُْ 

أٜٗي رؼ٢ّ٘٤ كخُش كخٍٝم ك٤ٖٔ كِؼ٢ِ ه٤٠ض ك٤خط٢ ًِٜخ ك٢ ػيّ ح٫هظٜخى ك٢ 

ٓؼخِٓش حُوَر٠؛ كبٗٚ هي ٍّؿق اهٞطٚ ٝأهٞحطٚ ١ٍٞ ك٤خطٚ ُْٝ ٣ِظلض ا٠ُ أ٫ٝىٙ 

كزـخٗذ ٍؿزش أ٫ٝىٙ ػ٘ٚ هي  ُٝٝؿظٚ، ٝح٥ٕ ٝهي أٟخع ًِظخ ٍؿ٤ِٚ ك٢ كخىع

هطغ ػ٬هظْٜ ػ٘ٚ اهٞطٚ ٝأهٞحطٚ، ح٣ٌُٖ هي ػَٔ ُْٜ ١ٍٞ ك٤خطٚ ًٔخ٤ً٘ش ٝه٠٠ 

ك٤خطٚ ًِٜخ ك٢ طِز٤ش كخؿ٤خطْٜ ٝح٥ٕ ٛٞ ىحهَ ك٢ ٓٔظ٘ل٠ ٫ٝ ػخثي ُٚ ٝٛٞ 

ً ٝحكيحً ٝٛٞ إٔ حهظٜيٝح ك٢ ٗؤٕ حُوَر٠  ٣ّٞؿٚ ا٠ُ ًَ رخًٔظخ٢ٗ ٣ؼٞىٙ ٜٗلخ

هظٜخى ك٢ حُوَر٠ ك٤٘ٔخ طزِؾ ٖٓ ػَٔى ٓظ٤ٖ ٝأٗض أكٞؽ ٝا٫ ك٬ طٔظِْ أ١ ح

ا٠ُ ٓؼٞٗش ح٥ه٣َٖ، أهظ٢! َٛ أٝىّ إٔ أٟغ ٗل٢ٔ ك٢ ٌٓخٕ كخٍٝم؟ ٌُٝح كوي 

ريأص أطٞد ك٢ ك٤خط٢ ٬٤ً أكوي ٖٓ ٢َٜٗ٘٣ ك٢ ٓو٢ طظٞهق هخكِش ك٤خط٢ ُلخكِ 

٢٘٣ ر٘خط٢ رظزٜٖٔٔ حُطل٢ٗ٬ ٝط٠ٔ٘ ٍك٤وش ك٤خط٢ حُظ٢ هي  ِّ ٍؿزض ٓخ. آٌٗحى طؼ

ػٜ٘خ ١ٍٞ ك٤خط٢ ٓخ هي ػخٗظٚ ٖٓ ٓظخُْ ٖٓ هز٢ِ ُِلظش ٢٘ٓ ٜٗخث٤ش ك٢ٜ طٔي٢ّٗ 

ّٜض رؼي  ٢ٗ، ُٝٞ أ٢ٗ ط٘ز َّ َّ رٔخ ٣ٔ ر٤ي٣ٜخ حُِط٤لظ٤ٖ ٝطز٢ٌ ػ٠ِ ٓخ أٛخر٢٘ ٝطٔ

٣ٞ١َ ٌُٖٝ ػـِش حُٞهض ُْ طٔٞ رؼ٤يحً كزبٌٓخ٢ٗ إٔ أٓيّ ح٤ُّٞ ٓخ ٗوٚ رخ٧ْٓ 

َّ ه٣َذ ٓخ  ٝأكخٍٝ ٓلخُٝش ٤ٟٝؼش روِن ح٫هظٜخى ك٢ حُوَر٠ ٝاػطخء ً

 ٣ٔظلوّٚ."



 

 

 يجهخ انُٓض

 210 

هخٍ ٌٛح أكٔي ٝػِّ ػ٠ِ ٓخ ٤ٓوّٞ رٚ ك٢ حُٔٔظوزَ ٝهخٝ ك٢ أٓخ٤ٗٚ حُظ٢ 

 ٣ط٣ٜٞخ ك٢ ٛيٍٙ.

۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ 

طزوؼ٢  ٝ هيٓش أٓي٣ٜخ كِظوز٢٘٣َ ػٜ٘خ ك٬أ٣خ ك٤ِٔش! اًح ًخٗض ُي كخؿش ا٢ُّ أ

 ؟"--- سي٤ٗلٔي ٝك

حُٔلظَٓش طخرؼش ك٤ِٔش ر٤ـْ ٓغ أهض أكٔي ٝؿخء ٣ّٞ حُٔؤىرش كوي ٜٗيص ح٧هض 

حُٜـ٤َس كوي أ٣و٘ض ٓؼخِٓش أكٔي حُٔظـ٤َس أٗٚ ٫ ه٤َ ح٤ُّٞ ا٫ إٔ ٜٗخٗغ ك٤ِٔش 

 ّٖ ٟٝؼٖ ك٤ِٔش ٍٝحء  ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ٍٓٞ كخ٧هٞحص حُٔلظَٓخص ح٬ُث٢ ً

 ٜٗخ ٝحٓظَٜ٘ٗخ ك٢ ًخكش ح٧ٍٓٞ ٝحطزؼٜ٘خ كٌٝحً رلٌٝ.ٍيّ ٛظٍٜٖٞٛ هي 

لظَٓش! هي أ٤ٜٗض ًَ ٓٔج٤ُٞش ك٬ طظٌِل٢، ٝطؼخ٢ُ ٝحؿ٢ِٔ ك٢ "٫ ٣خ أهظ٢ حُٔ

 ٌٛح حٌُٔخٕ".

كخٓلشً ك٢ ح٣ٍ٧ٌش ٨ُهض حُٔلظَٓش ىػظٜخ ك٤ِٔش ٢ٌُ طـِْ ٓؼٜخ، ٝهي ًخٗض 

رؼٞ حُ٘ٔخء حُو٣َزخص حؿظٔؼٖ ػ٠ِ ًؼذ ػٜ٘خ، ٝرؼي ٤ٜ٘ٛش رِؾ حُوزَ إٔ حُطؼخّ 

 ؿخِٛ كوخٓض حُ٘ٔٞس ٝهَؿٖ ُِطؼخّ.

ٌَّ ك٢  ٘لٖك ٫ ط٤ٔ٘٘خ ٓؼَ٘ ح٧هٞحص ك٤٘ٔخ ؿخىٍص ح١ُٖٞ "ك٤ِٔش! حٓٔؼ٢، ٗظل

ؽ حُز٘ض ّٝ ؽ ٓيٍس ٖٓ ٤ٍِٓ ر٤٘ٔخ ٣ِ ّٝ  ٗجٕٞ حُز٘خص ٝهي هِض ٧كٔي إٔ ٣ِ

ح٫ٝ٧ى ك٤غ ٣وطٖ كبْٜٗ أ٫ٝىى  يػٞح٧ٛـَ ٜٓ٘خ ُلَم ٗو٤وظ٢ ٢ً ٣

ٕٓٞ حُوخٍ ك٬ ٗظٌَ ػ٠ِ ٖٓ ٤ٓؤط٢ هخٍؽ حَُكْ  َّ ؟ ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣َىّ ---ك٤ٌٔ

ٗخ، ك٬ ط٢٘ ك٢ ط٤ًٌَٙ ػّ٘خ ٝػٖ ٌٛح ح٧َٓ ح٬ُُّ ٝإ طَؿؼ٢ َٓس ؿٞح َّ ٔ٣ ً رخ

 أهَٟ ك٬ ط٢٘ ك٢ ط٣ِٝـٜٔخ كبٕ ؿٔغ ح٧ٓٞحٍ ٝحهظ٘خثٜخ ٤ٓوظ٢٠ ٝهظخً ٬٣ٞ١ً".

كوي ًخٗض ح٧هض حُٔلظَٓش طٞىّ إٔ طٜٕٞ ٓٔظوزَ ُٝيٛخ ٝهي ٍىّ ػ٤ِٜخ أكٔي رؤٗٚ 

خص ٌُٖٝ ح٧هظ٤ٖ ًخٗظخ ُٓٞؼظ٤ٖ ٤ٓوّٞ رٚ رؼي ٓ٘ٞحص ٝهي كَٜٙ ك٢ ٠ٍٟ حُز٘

رخٓظ٬ّ حَُىّ ُٝٞ ػ٠ِ ُٔخٕ ك٤ِٔش ٢ٌُ ٣ٔخكَ ُٝيحٛٔخ ا٠ُ ً٘يح ك٤ٌظٔذ 

 حُي٫ٍٝحص ك٢ ك٤خطٜٔخ حُوخىٓش.

ٓش! ُْ طوِو٤ٖ كبٕ أكٔي ُْ ٣َىّى ػ٤ِي كِْ ٣َىّ ا٫ إٔ ٣ؤ٢ٗ ح٧ٝحٕ  َّ "أ٣خ أهظ٘خ حٌُٔ

٠ ح٥ٕ ٣ظؼِّْ ًِْٜ ٝإ ٗظلظّْ كبًح رِـض ح٫ٝ٧ى ٖٓ حُِٝحؽ ك٘وّٞ رظ٣ِٝـْٜ، ٝكظ

 ػ٠ِ ٤ٗت كٌٜح ٤ٓوَِّ ك٢ ىٍحٓخطْٜ."

كِٔخ ٓٔؼض ًِظخ ح٧هظ٤ٖ هي أؿخرظخ ػ٤ِٜخ ُٝٞ ًَٛخً ٝرلط٘ش ك٤ِٔش ُٔخ ًخٕ ٣زَُ 

ّٔٔض.  ٖٓ ٝؿٜٞٛٔخ ٖٓ حَُىّ حٌُخٖٓ ك٢ ٛيٍٝٛٔخ، رلط٘ظٜخ ُٚ هي طز
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ٓ ٌٖ ٖ حُيَٛ ُْ أًٖ "حُِْٜ ُي حُلٔي، إ ٗؤٗي ٍحكغ ُِـخ٣ش كوي ٠٠ٓ ػ٢ِّ ك٤

٤ٗجخً ًٌٍٓٞحً ػ٘ي ٛخط٤ٖ ح٧هظ٤ٖ ٝح٥ٕ هي ؿ٤َّص أكٔي ظَٜحً ُزطٖ كوي طـ٤َّ ًَ 

٤ٗت ًَٝ ه٣َذ ٝرؼ٤ي كوي ٛيم حُوٍٞ "حُٜزَ ؿِحإٙ كِٞ ٫ٝ ؿ٤َ" كوي 

ٛزَص أٗخ ٝر٘خط٢ ُٔيس ٣ٞ١ِش ػ٠ِ ٓظخُٜٔٔخ ٝح٥ٕ هي ؿ٣ِظ٘خ رؤٕ ٍؿؼض أكٔي 

ٝأؿ٤ذ ػ٤ِٜٔخ رخٓظٌزخٍ؟ كِٔخ ٠ٓض ح٣٧خّ ا٤ُ٘خ ك٬ ٣٘خٓز٢٘ إٔ أ٢٘ٓ ه٬٤ء 

ّْ أكٔي ٢ُ  حُٜؼزش كِْ أ٢٘٣ًٝ رظ٤ًٌَٛخ ٢ُ؟ ك٨ػخَٓ ٓؼٜٔخ ٓؼخِٓش كٔ٘ش ٢ٌُ ٣ظ

ّْ أكٔي ريٜٝٗٔخ ك٬  ُٝز٘خط٢ ٫ٝ ٣ظؤًٟ هِزٚ كبٜٗٔخ ك٢ حُٞحهغ ٗو٤وظخ أكٔي ك٬ ٣ظ

ً ػٜ٘ٔخ كظٞؿ٢ٜ٤ حُٔلزش ُ٘و٤وظ٤ ً ٍحؿزخ ٜٔخ ٣ل٤ي٢ٗ أ٣ٍي إٔ ٣َؿغ ا٢ُّ أكٔي طٔخٓخ

 أ٠٣خً". 

ٌَّص ك٤ِٔش رِطخكش ٝهيّٓض هطٞحطٜخ ا٠ُ  ١ٝخٍىحً ٓخ ٍحٕ ك٢ حُوِذ ٖٓ ح٫ٗظوخّ طل

 حُوخٍؽ ك٤غ ًخٕ ُٝؿٜخ ٝر٘خطٜخ ٣٘ظظَٕٝ رٜخ.

 رغجًخ يٍ األعصٔٚخ: ص. أٔعَك ػٚت األػظًٙ
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 صض  هج  ن صُضٔق  
 لٕٛو يٛئٕ -

. ٣ٞٛظٚ طٜؼذ٬ ٤ٌٓٔٚ "ى١ ُٓٞح" ُلن رخأُ"٢ٗٞ١" ٌُٝ٘ٚ  ٌخًَٓخٕ حٓٔٚ حُ

ً ٝح٤ُّٞ أ٣ َٓ  ًٛذ ٠خ ًخٗٞح ْٛ ٤ً٘ٔش ٓخػٖ ٝحُٔٔجُٕٞٞ  ،٬ُِٜس ْْ ِٛ خا٠ُ ٤ً٘ٔش 

ٖٔ َِِٔح٤٤١ٖ رخُِـش حَُٔح٤١ش ُٝكٕٞ حُ٘خّ ػ٠ِ ح٬ُٜس رؼ٬ع ُـخص، رٍّ ي٣

حُِـش حُٜ٘ي٣ش رخُٜ٘ي٣ش ٧َٝٛ ح٣ِ٤ٌِٗ٩ش رخ٣ِ٤ٌِٗ٩ش ًِْٜٝ ًخٗٞح ٣ؼَكٕٞ  ٣ؼَف

ًخٕ ٣ؼَف ا٫ حُٜ٘ي٣ش، ٓخ ش ٌُٖٝ ح٤ٌُٖٔٔ ٢ًٞ١ ه٤ِِس أٝ ًؼ٣ِ٤َِ٤ش ٓؼَكش ح٩ٌٗ

ًٝخٕ ٣ٔؼ٠ إٔ ٣َٜ ا٠ُ ح٬ُٜس أ٫ًٝ، ٤ُٔٔغ حُيػخء رخ٤ٌُٔ٘ش ٝحُطٔؤ٤ٗ٘ش ٣ٝٔؤٍ 

٬ِٜس ٣ُٔظٔؼٕٞ ًخٗٞح ٣ٖ هي حػظ٘وٞح ح٤ُٔٔل٤ش أه٤َحً ٌح٤ُٔٞع َٓحى هِزٚ، ٝحُ

 :كٍٞحً  ِٓٞح" رؼي حٗظٜخء ح٬ُٜسٝهي هخٍ "ح٧د ى١  .٣شٜ٘يرخَُٔح٤١ش أٝ حُ

ً  ي٣ط٢، ا٢ٗ أٍوٍٜٖٞٓ ك٠ِي ٣خ ٢ًٞ١، ٢ٍُٗ ك٢ ٓ"  ."إٔ أهٍٞ ُي ٤ٗجخ

٢ٗٞ١  )٥ط٤ٌّْ٘( أه٘غَحرِْ" پٗٞ  ---ًْ  ---آث٢ ا٣ْ  ---أ٣ٜخ ح٧د: آث٢ ُز٤ّي 

 ،--- ٝرؼي ه٤َِ رب٣ِ٤ٌِٗظٚ حُـ٤َ ك٤ٜلش ح٬ُك٘ش. ح٧دَ 

ٖٓ ح٤ٌُ٘ٔش ا٠ُ ر٤ٞطْٜ، ٝٓظزيأ ح٬ُٜس  ٣ؼٞىٕٝ حُ٘خّ ؿؼَ حً رؼي حُيػخء كٍٞ

٣ؼَف ا٫ حُِـظ٤ٖ حُٜ٘ي٣ش ٝح٣ِ٤ٌِٗ٩ش، ٌٌٝٛح ُْ ٣ٌٖ رخَُٔح٤١ش ٝح٧د ى١ ِٓٞح 

 ًخٗضس ح٧د ٝهي ٓوٍٜٞوي َٝٛ ٢ٗٞ١ ا٠ُ كٝؿي ح٧د ٢ٗٞ١ٝ كَٛش ٓخػش، 

 اً ذ ٛللخص ًظخد٤وِظر ٘ظـ٬ً ٍٓٝحء ح٤ٌُ٘ٔش ٝهي ًخٕ ح٧د طوغ س ٔوٍٜٞحُ

ً رخُوَد ٓ٘ٚ، ككأهيحّ  ٝهغ ٖٓ طلِع ح٧د  ١َ ٢ٗٞ١ ٣يوزّ ٞؿي ٢ٗٞ١ هخثٔخ

 .رٔخ ط٣َي ؤ٢َٗٓك ،ًحأٗخ  خٛخ رؼ٤٘٤ٚ ٝهخٍ: أ٣ٜخ ح٧د! ٔحكظَحٓخً ُٚ ٝٓٔلٜ

 كوخٍ ُٚ: ًؤٗٚ هي طًٌَ ٤ٗجخً،ػْ هخٍ ٗؼْ ٤ٝٚ ك٘ظَ ؤٓؼٖ ح٧د حُك

٣٘٘خ ك٢ َ٘ أَٛ ح٤ٌُ٘ٔش ح٤ُّٞ ُِظز٤َ٘ ٝطز٤ِؾ ىٗوَؽ ٗلٖ ٓؼ !أ٣ٜخ ح٤ُٔي ٢ٗٞ١"

ٝٓخ ُحٍ حُ٘خّ ٣زظؼيٕٝ ػٖ ى٣٘٘خ، ٝهي  ّ ٝٓٞء حُلخٍ.زئأٗيّ حُٓ٘طوش أِٜٛخ ك٢ 

ٖٓ حُ٘خّ ا٠ُ  ٓخ حٓظطؼ٘خأَٓٗخ ح٧د حٌُز٤َ ٖٓ أ٣ٌَٓخ أَٓحً ٓئًيحً إٔ ٗٔظ٤َٔ 

َّ كِر٘خ َٓحٍحً ػ٘يٓخ ٍؿْ هي ٗٝأٗض  ؿت ػ٠ِ ح٤ُٔؼخىخٓظؼيّ ٝى٣٘٘خ، ك ٤ض ٗلٞ ـّ
ٌُٝح للظظ٘خ ٖٓ ح٧ػيحء، كٝأٗض كي٣ظ٘خ ر٘لٔي رٚ  لَٝحٔخ ظحُ٘خّ ػ٤ِ٘خ ٍٝٓٞٗ٘خ ر

ٍ ُي ػ٬ًٔ  َّ  ُظلٖٔ كخُي.ك٢ أ٣ٌَٓخ ٘خٓزي ٣ػَٟ٘خ ػ٠ِ ح٧د حٌُز٤َ ُ٘خ إٔ ٣و

ً ػ٠ِ كو٣ٌٚ ٝٝػيٙ إٔ ٣ؼٞى ا٤ُٚ ك٢ حُظ٤َٜس  كوزَّ ٢ٗٞ١ ٣ي١ ح٧د ٓظَرؼخ

ً ٫ طوغ هيٓخٙ ػ٠ِ  ٝ. ػْ ح٧ًٍٝٛذ ا٠ُ ر٤ظٚ ٝٛٞ ًخٕ ٓٔظزَ٘حً ٣ٝط٤َ كَكخ
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ٚ، ٝػخى ا٠ُ حٌُز٤ٔش ُي٣ كَٞظحُٔ َٝٛ ا٠ُ ر٤ظٚ ٝطـيّٟ ػْ ط٣ِّٖ رِزخٓٚ حُلخهَ

ٓٔخكش ٓخثش ٝهٔٔش  ١ٖ٤ؼخى، هٞػْ حٗطِوٞح ؿ٤ٔؼخً ا٠ُ حٌُٔخٕ حُٔٞػ ػ٠ِ ح٤ُٔؼخى.

 ِٞٛٞح ا٠ُ ٓ٘طوش ٛلَح٣ٝش.كٝػ٣َٖ٘ ًِٞٓظَحً ٖٓ حُٔي٣٘ش 

 ؿَ ٍؿزشُؼِْ ٝحَُه٢ ٧َكٕٞ حكٌخٕ أِٜٛخ ك٢ أٗيّ حُزيحٝس ٝح٩ك٬ّ ٫ٝ ٣ؼ

ٔخ أه٤ٔض ك٤ٜخ حُٔيحٍّ، ٝٓخ أِٝٛض ا٤ُْٜ ح٤ُٔخٙ كـخكِٜخ، طٝػْٜ٘ حُلٌٞٓش 

٫ص، ٝأٓزخد حٌُٔذ ًٝخٗض طٜخ٬ص ح٤٫ٜٔطحُؼٌرش حُٜخك٤ش، ٝٓخ ًخٗض ُي٣ْٜ 

ًخٗض ٝ .أْٜٗ ُْ ٣ٞكّوٞح ٗـ٬ً ٓخًُي ًؼَس ح٫ٝ٧ى، ٝ كٞمكخُْٜ ٤ٓجش ًٜٓ٘ٞش، ٝ

ك٢  ٕيؼ٣ٕ أٗي ح٫ؿظٜخى ٝك٢ حُلوٍٞ ٝحُِٔحٍع ٣ٝـظٜي حُ٘ٔخء ٣ظؼزٖ أٗلٜٖٔ

رخُ٘خٍ  سً حُٔٔخء ا٠ُ ر٤ٞطٜٖ رؤؿٍٖٞٛ ٖٓ حُلزٞد كٌٌٜح ط٤َٜ ٓٞحهيٖٛ ٓظٞهي

 ي٣خٍْٛ.ُٚ ٍٝحء ٣ُخٍط رخُٜيفكؤهزَْٛ ح٧د ى١ ِٓٞح 

ً ٤ٗجْٜ ًِكخؿظٔغ حُ٘خّ  ً ُيخ كٞم ٤ٓخٍحطْٜ  ؿِْ ٛز٤خْٜٗكظ٠ ٟ ح٧د ك٤٘جخ

ٍٝؿخٍ حٌُز٤ٔش ًخٗٞح ٣وزِّٕٞ حُٜز٤خٕ ٣ٝٔٔلٕٞ ػ٠ِ  وٌٍس.ح٬ُٓؼش ر٬ٔرْٜٔ حُ

 ٕٝ كزّْٜ ُْٜ.زيٍإْٜٝٓ ٣ٝلظ٠ْٜ٘ٞٗ ٣ٝ

ٝهخ١زْٜ ح٧د كوخٍ: أ٣ٜخ ح٩هٞحٕ ٝح٧هٞحص َٟٗ كخٌُْ حُزخثٔش، ُٔخًح ٫ ٣ِظلض 

٫ ٣ؤطٌْٞٗ ا٫ ك٤ٖ طيٗٞ ح٫ٗظوخرخص، أٛلخد ى٣ٌْ٘ ا٠ُ ٟٝؼٌْ حَُحٖٛ، ٝ

ػ٘يٓخ ط٘ظ٢ٜ ٌٛٙ ٝ سً ًؼ٤َ أ٤ٗخءً  ْيٕٝ ٌُ، ٣ٝؼٛخؿ٣َٖ ؿ٤َ ٓٔظٌز٣َٖ

ك٘يػًْٞ ا٠ُ  ح٫ٗظوخرخص ك٤ـ٤زٕٞ ػٌْ٘ ٓؼَ حُـٔخّ ػ٠ِ أًظخف ح٣َُخف ٝأٓخ ٗلٖ

 ى٣٘٘خ ٗل٠ٌْ رؤٓٞحٍ ؿٔش.ك٢ ٞح ىهِى٣٘٘خ، ح

ٝٗؼط٢ ًَ  .ٝطٌٕٞٗٞ أػ٤ِٖ ؿ٤َ ٓخك٤ِٖك٢ حُٔـظٔغ ٣َطلغ ًًًَْ ٝرؼي ًُي 

ّْ  ػؤَظ٘خ كَى ٌْٓ٘ هٔٔش آ٫ف ٍٝر٤ش، ٝطظلَٔ ٤ً٘ طؼ٤ِْ أ٫ٝىًْ أ٠٣خً، ٜٝٗظ

ٍٛخ، كبٗ٘خ ٣َٗي طَه٤ظٌْ  َّ ً  ٍٝكخ٤ٛظٌْأ٬ًٛ ٌُْ رخُٞظخثق ٝٗو ًُٝي ، كوخ

ٌَّٝح ك٢ ٤ُٓٔظـ٤ذ ح٤ُٔٞع ىػخءٗخ ٌُْ، ٝ ٘ؼٞى ا٤ٌُْ ك٢ ح٧ٓزٞع ح٥ط٢، كظل

 ٓٔظوزٌِْ ٝأؿ٤زٞٗخ.

ً ًز٤َحً  ث٤َُْٜٔػْ ِّْٓ  ً ًخٕ ٓ ًَطٞٗخ ٝحُزخ٤ٌٓض  رخ٬ُٔرْ ٝح٫ًُٞٞ٘ص ٤ِجخ

 ٝحُزطخ٤ٗخص ٝح٧ٍى٣ش ٝح٧ى٣ٝش ح٬ُُٓش.

 ٤ٖه٘ٓٞح١ٔج٘خٗخً رخُـخً، ٝ ٔخ هيّٓٞحٍٝؿغ كِد حُٔز٣َٖ٘ ا٠ُ ح٤ٌُ٘ٔش ٓطٔج٤ٖ٘ ر

ًٝخٕ ح٧ٓزٞع ح٥ط٢ رؼ٤يحً كخٗظـَ  ْٜ.٤ٓطَطٕ حُٔ٘طوش رؤؿٔؼٜخ ٓظٌٕٞ طلض أ

 .٢ٗٞ١ رؤػٔخُٚ

ّٓض حُ٘خك٘ش ك خك٘شٝهزَ إٔ ٣ٌٛذ ٢ٗٞ١ ا٠ُ حُو٣َش ر٤ٓٞ٤ٖ حٛطيّ ٛٞ ر٘ ي

ً ٗي٣يحً. ً ٝؿَكض هخَٛطٚ ؿَكخ ّٓخ  ػخىٙ ػ٘يٓخ ح١ِغ ػ٠ِ حُلخىػشٝ ٍؿ٤ِٚ ى

حٙ، كلَف ٢ٗٞ١ ُؼ٤خىطٚ  ك٢ح٧د  ِّ كَكخً ٢ٔٗٝ آ٫ٓٚ ًِٜخ حُٔلخؿجش حُٔٔظ٘ل٠ ٝػ
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ـّذ أػ٠خء حُٔٔظ٘ل٠ ٖٓ هيّٝ ح٧د  ُٞهض، ًؤٗٚ ٛل٤ق ٓخ كيع ُٚ ٤ٗت، ٝطؼ

 ػْ أ٠ٛٝ ُٚ ح٧د هخث٬ً: ---

ًَّ ػ٠ِ ح٤ُٔٞع ٝٛٞ ٣لٖٔ ا٤ُي ٣ٝ٘ل٤ي" ، "ٓخث٢ ٖٓ )٣خ ر٢ّ٘( حٛزَ ٝطٞ

 غٝٓخ ًخى ٣٘طن ٢ٗٞ١ رز٘ض ٗلظ٤ٚ ػْ ؿٔ ػ٬ٓش ح٤ُِٜذ. ٍٙيٝؿؼَ ػ٠ِ ٛ

 ٛٔظٚ ًِٜخ ٝهخٍ:

ك٢  ٞػ٠ٝاهٞط٘خ ٝأهٞحط٘خ ؿ أٍرؼش أ٣خّ ٌٓ٘ٓؤًٍٝ ك٢ حُٔٔظ٘ل٠ أ٣ٜخ ح٧د أٗخ "

َْ ا٤ُْٜ ٖٓ ؿ٤زي حُوخٙ   أٝ أُل٢ ٍٝر٤شٍٝر٤ش أٍرؼش آ٫ف حُز٤ض ٝرل٠ِي أٍٓ

 ٌْٓ٘.ػ٤ِ٘خ  ٓ٘شٝ خُي٣٘ٓؼَٝكخً ٤ٌٕٞ ٓ، ًُٝي ػ٠ِ ح٧هَ

ُٜخ ا٤ُ٘خ حُٔخىس  لِّٞحُطِي ًَ  ."-----٫  ----٫  ----أّف ُي ٣خ ٢ٗٞ١ " ّٞ هي ك

٣خ ػلٞحً  ٖٓ هي ىهِٞح ك٢ ى٣٘٘خ ٖٓ هزَ،٤َُّٜ٘ حُ٘خّ ٤ٔٓل٤٤ٖ، ٫ ٩ػطخء 

 ٝهَؽ ٖٓ حُٔٔظ٘ل٠.ػْ هخّ ح٧د " ػلٞحً ٢ٗٞ١! 

 حُلَٔس. ٝ خ٤ُؤّٝػ٤٘خٙ ٤ِٓجظخٕ رؿخً ٖٓ حُٔٔظ٘ل٠ ٍٚ هخليهُْٝ ٣ٍِ ٢ٗٞ١ ٣

 رغجًخ يٍ األعصٔٚخ: ص. أٔعَك ػٚت األػظًٙ
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 ػجض انًُبٌ:

 صيؼخ ػهٗ ػػبيخ انُٓض

 رٔ٘خٓزش ٝكخس حُيًظٍٞ ًحًَ ك٤ٖٔ هخٕ ٍث٤ْ ؿ٣ٍٜٞٔش حُٜ٘ي

 ، ٝاٗٚ ٍُء حٍٍُُٟٞء حَُث٤ـْ ٗن حُوِٞد، ٗؼَص أّ ُْ ط٘ؼــَ

 ٝطَم أكجـــــــــــيس ُٚ ُٝٔخ ؿَٟ هزَ طَهَهض حُؼ٤ــــــــٕٞ ٧ؿِٚ

 ١ٟٝٞ حُٔٔخُي ٗؼ٤ـــٚ ُٔخ حٗزَٟ هزــــــَ ططخ٣َ ك٢ حُؼٞحُْ ٤ٛظٚ

 ٓظٜيػخً ؿَ حُٜٔـــخد ٫ٝ َٓح هزَ طٍُِِ ٓ٘ٚ هَٜ ٍثخٓــــــش

 ــَس ٓ٘ٚ ٠ُّٝ ٓيرَحٝؿٚ حُٔٔـــــ هزَ ٣ٜي هَحٍ ًَ ١ز٤ــــــــــــؼش

 كخٍ حُٜزٍٞ ًٔؼَ ٖٓ ُْ ٣ٜزَح كيع ٝٓخ أىٍحى ٓخ كـــــــيع رٚ

 ٣يع حُل٤ِْ ريٛ٘ـــــــــــش ٓظل٤َّح كيع طولّلض حُلٞحىع رؼــــــــيٙ

ٌَّح كيع طـ٤َّص حُٔٔـــــخء ٝأٍٟٜخ  ًٔؼَف ح٧ٓٔـــــخء ٛخٍ ٓ٘

 ٍآٙ ٝأرَٜح٣و٠٘ ٣ٝلـــٌٍ ٖٓ  كيع ٣٘خٛـــــي ٓؼَ رَم هخ١ق

 ً ِّ طؤُٔخً ٝطلـؼـــــــــــــــخ َّٔح كيع ٣ٜ  ٝطلِٗخً ٝطؤٓــــــــــــــلخً ٝطل

 ٓو٤٘ش طو٠٘ ٝأظَٜ ٠ٓٔــــَح كيع كؤكيع ُِِٓـــــــخٕ ٤ٜٓزش

ـــــــــــ٬ً ٝطٜزَّح كيع ٗؼًٞ رٖٔ طِــــــــًٞ رللظٚ ّٔ  ُٔ٘خ ٗط٤ن طل

 ًٝل٠ رلخُي ٓوزـــــــــَح ٣َُُش، ًْ ُكـــــــَس ُي ٣خ كئحى ٤ٛٝلش

 ريٓٞػٚ رلــــــــــــَ ٣٘خرٚ أرلَح ٤ًق حُوـَحٍ ٫ٝ هَحٍ ُٖٔ ؿَٟ

 ٗٞهخً ا٤ُــــــــٚ ٢ٌُ ٣ٍِٝ ٣ٝ٘ظَح ٤ًق حُوـــــــــَحٍ ُٖٔ طوطغ هِزٚ

 ً  ٫ ٣ٔظط٤غ ُلِٔٚ أٓـــــــي حَُٟ٘ ٫ ٝح١ٌُ ٣ل٢٤ ٣ٝزؼغ ٤ٓــــــــظخ

 ظِٔخً كؤظِٔض حُؼٞحٛــــْ ٝحُوَٟ ٍ ٤ًِِشٓخ ٢ُ أٍٟ ٝؿٚ حُٜ٘ــــــخ

ى ىكظــــــــــَح ٝكٌخ٣ش ح٫٥ّ ٤ًق ر٤ــــــــــخٜٗخ ّٞ  ٫ حٓظط٤غ ُٝٞ أٓ

 هِْ حٌُظــــــــــــخرش ُٞ أٍىص طؼؼَح ٝر٤خٕ كخؿؼـــــــــش أٓخٓي أَٓٛخ

 ٣خهٞطش حُٜ٘ــــــــــــي حُؼ٣ِِس اٗيٍح َٓ ػٖ َٓحٍس ر٤٘ـــــــٚ ٝكَحهٚ
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 ٓظ٬ًِٔٔ ٓظٔخث٬ً ٓظلــــــــــــــيٍح ر٘ض حُـٞحٛـــَ ٤ُْ ٣َهؤ ىٓؼٜخ

ٜــــــــخ إٔ ٫ طٍِٝ ٫ٝ طَٟ طـي حُل٤ــــــــخس ٣ََٓس ٖٓ رؼيٙ ّٔ ٜ٣ٝ 

 كويص ُػ٤ٔخً ٣ٔظ٘ــــــــــخٍ ٓيرَّح طز٢ٌ ٝطًٌَ ًحًـــــــَحً ٓظَك٬ً 

 ً  ٔوـــــــــــــــــــخً ٝطيرَّحٝطؤ٬ًٓ ٝطؼ ٍؿ٬ً طي٣ٖ ُٚ حَُؿـــــــخٍ طي٣ّ٘خ

 كخًٌَُ ٣زو٠ ُِ٘ٔـــــــــخثَ ٓظَٜح كِجٖ طـ٤ََّذ ؿٔـــــــٔٚ ٝػظخٓٚ

 كخكض ٓـخُٔــــــــ٘خ ُ٘ؼَى ػ٘زَح ٣خ ًحًَ ًًَحى ٣ُ٘ــــــــش كلِش

 ً  ٝٓؼـــــخ٤ُخً ػـزخً ُٖٔ ٌٖٓ حُؼَٟ ُٝوي رِـض ًٔخ ط٘ــــخء ٓيحٍؿخ

ٜٝٓـــــــــــــخٍس ًًٝخٝس كطخٗشأٗض حُلز٤ـذ ا٠ُ حُوِٞد 
1

 ، ٝطيرَّح

 َٝٗحكش، ًَٝحٓــــــــش ٫ ط٘ظَٟ ٝطٞحٟؼخً، َٝٓٝٗـش، ٝكظـــــٞس

 ً  ٝكٌخٛش، ٝطو٬٤ً، ٝطٜــــــــــٍٞح ٝطوخ١زخً، ٝطلٔــــــ٬ً، ٝطزٔٔخ

 ٬١ٝهش، ٝطوـــــــــــــيّٓخ، ٝطؤّهَح ٠ٗٝخٍس، ٬ٓٝكــــش، ٝك٬ٝس

ىحً هي ً٘ض َٓؿـٞحً  ّٞ ٍح ؿؼـِض ٓٔ َّ هخً، ٖٝٓ حُؼ٤ٞد ٓلـــــ َّ ٘ٓٝ 

 ً ؿخ ّٞ ٓــــــخً ٝٓظ َّ ُحً، ٌٝٓ ِّ ٍح ٝٓؼ ّٞ  هٔٔخً رٖٔ ؿؼَ حُٜ٘ـــــــخٍ ٓ٘

 كخهلل ٣َكغ ٖٓ ٣٘ـــــــخء ًٔخ ٣َٟ ٖٓ ًَ ٗخك٤ش كز٤ـض ك٤٠ـــِش

ٍح ٝر٤٘ض ؿخٓؼـــــش ٤ٗٝيَ ر٘خءٛخ َّ  ر٤ي حُٔــــــــــخٛي هي ٣لّذ طل

ٙأٓظخًٗخ ح ّٝ َح ُٔلٔــــٞى ٍؿْ ػي ّٔ  كَٜ ح٬ُٔف ػ٠ِ حُؼـيٝ ٓ٘

 ػوي ح٤ُٔخٓـــــــــش كِّٚ ٫ ٣ِىٍٟ كْٜ رـٞىس كٌـــــــــــَس ٓ٘لِّش

 أ كَٜ ٍأ٣ض ًٔؼــــــــــــِٚ ٓظزّلَح رؼِٜٞٓـخ ٝك٘ـــــــٜٞٗخ ٝٗئٜٗخ

 ٓخٍ ٝأكٔزٚ أٗـــــــــــــــيّ طلٌٍّح ٣ؼطــ٢ ٣ٝ٘لــن ٓخ ُي٣ٚ ٝٓخ ُٚ

 هلل ٣لٔذ ٓخ ٓٞحٙ ٓلوــــــــــــَح ٛلذ ح٤ُ٘ٞم ٓلزــش ٝٝىحىٙ

 ٝحُٔـــــــــــَء ٣ِٜق كخُٚ ٓظؤػَّح كّذ حُٔ٘خثن ٗؼٔــش ٓـزــ١ٞش

 أري٣ش ٝطؼ٤ٖ ػ٤٘ــــــــــــخً ٓؼَٔح ُٞ ً٘ض ًح أىد طلُٞ ٓؼــخىس

                                                           
إنما هً أردوٌة أصلها عربً، والكلمة العربٌة الصحٌحة  ،لٌست كلمة عربٌة "ذكاوةال" 1

 )األعظمً( .هً "الذكاء"



 

 

 يجهخ انُٓض

 217 

ٍح ٓخ ً٘ض أكٔذ ٣خ كز٤ــذ رؤٗٚ َّ  ٤ٜ٤ٓز٢٘ ٜٓــــــْ حُلَحم ٓو

 ًٌُٝي حُٔلٔــــــــــٞى ٛخّ طل٤َّح ى ٣ٞٓق ك٢ ٜٗخ٣ش كـؼشٝأهٞ

ٍح أهٞحٕ كخُح ك٢ حُيٍحٓش ٤ِٓس َّ  َٓ ػٜ٘ٔخ أ١َّ حُيٍّٝ ٣وـــــ

ٍح ُٝوي ٗظٔض ه٤ٜــــيس كؤؿخىٛخ َّ  كٌـــــــــــ١َ ًٔخ ؿَرّظٚ ٓظٌ

 

 َضٚى انغافؼٙ:

 فٙ طكغٖ ٔفبح انضكزٕع طاكغ دـٍٛ انغئٛؾ انُٓض٘ األؿجك

 أٝ هخٍ إ ح٧ُٔؼــــــــــــــ٢ ٣ـ٤ذ إ حُؼزــــــــــــــــو١َ ٣ٌٝدٖٓ هخٍ 

 هٔت حُٔ٘ـــــــــــــخكن اٗٚ ٌٌُٝد ىػــــــــــــٞحٙ رخ١ِش ٝٓلٞ ٬ُٟش

 كوَ ٍك٤ذ ُِ٘زــــــــــٞع ه٤ٜذ إ حُٔٞحٛذ ٗؼٔـــــــــــــــــــش هي٤ٓش

خءس ّٟ  ريٍ حُؼ٠ِ ٫ ٣لظـــــــــ٣ٞٚ ؿَٝد ًٌٝح حُ٘زــــــــــــــــــخٛش ىٍس ٝ

 ٝحًُِٞػ٢ حُؼخُٔــــــــــــــ٢ ٤ٜٓذ ٝحُؼخُْ حُٔل٠ـــــــــــــــخٍ ٤ٓي هٞٓٚ

 ٫ ٓخٍ ٣٘لـــــــــــغ ػ٘يٛخ ٝك٤ٔذ طل٠٘ حُـٔـّٞ ٓظ٠ طٞحٍص ك٢ حُؼـَٟ

 ١ٍٞ حُٔيٟ ٫ ٣ؼظـــــ٣َٜخ ٗلٞد أٓخ حُٔآػَ ك٢ٜ رخه٤ــــــــــــــــــش ػ٠ِ

 ًًَحٙ طؼزــــــــــــــن ىحثٔخً ٝطط٤ذ ٍّد حُٔآػَ ٝحُٔلخهــــــــــــــــَ هخُي

 ً  ك٢ حُؼـــــِْ هطذ ُٓخٗٚ حُٔٞٛٞد ٖٓ ٢ُ رًٌــــــــــــــَحٛخ رٜخ ٓظ٠ِؼخ

ــــــــــــــــــــخٓش ّٜ  ػِْ ح٠ُٝ٧ ك٢ ػوـــــــــِٚ ٌٓظٞد ٖٓ ٢ُ رٚ ػ٬ٓش ك

 رخُٔـي ١ٜٞ٣ حٌُٔـــــــَٓخص أى٣ذ ٠ٔخً ُحهَحً ٖٓ ٢ُ رٚ رلــــــــــَحً ه

 ً  ٍد حُل٠ــــــــــخثَ ِْٓٔ ٓلزٞد ٖٓ ٢ُ رٚ ٜٗٔــــــــخً ػظ٤ٔخً ٓوِٜخ

 ٓخّ حُز٬ى ٝك٢ ح٠ُٔــخء ٤ٜٓذ ٖٓ ٢ُ رٚ رطَ رلٌ٘ــــــــــــــش ٍأ٣ٚ

 ٝٛلخء ػٜــــــــي ٤ُْ ك٤ٚ كَٝد أ ٖٓ ٓٔخٝحس اهخء ٝكــــــــــــــــــيس

 ًَ حُ٘لّٞ ط٤ْٜ ك٤ـــــــــــــٚ هِٞد ػٜي حُل٤ٖٔ ًٗٔٞؽ طٜلــــــــــــٞ ُٚ

ّ ٝٓؼظْ َّ  هلل ًحى حُؼٜــــــــــــــي كٜٞ ١َٝد ػٜي حَُهـــــــــــــــخء ٌٓ

 ً  َٓػخٕ ٓخ أه٘ض ػ٤ِٚ هطــــــٞد ػٜـــــــــــــي طـ٠ِّ رخٍَُٔٝ ٓـٔٔخ
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 ٝحُ٘لْ ٫ف ٝٝؿٜٚ َٓٛـــــــٞد سكظزيٍّ حُٔؼي حَُٔؿ٠ كٔـــــــــــــَ

 كَ حُلَحؽ ٝٓخ كٔـــــــــــخٙ ٗـ٤ذ ٌٓ كخٍم ح٧ٓي حُٜٜــــــــٍٞ ػ٣َ٘ٚ

 ٗؼْ "حُل٤ٖٔ" ح٧ُٔؼـــــــــ٢ ُز٤ذ أٗخ كويٗخ ك٢ حُ٘ـــــــــــــيحثي "ًحًَحً"

 ٤ُٜذريّ ٓوــــــــــــــــ٢ ٗغ ٓ٘ٚ  كزٌظٚ أٓظٚ ريٓـــــــــــــــــــــغ ٓخهٖ

 ٝٛــــــــــيحٙ ػ٘ي ح٤ُِٖٔٔٔ ٗل٤ذ ٝحُلــــــــــِٕ ػْ حُـخٓؼخص رؤَٓٛخ

 ٍد حُل٠ــــــــخثَ ٝحُؼ٬ء هط٤ذ ك٢ ًٓش هللا حُٜٔـــــــــــــــخّ حُٔـظز٠

 ٌُٞحٍع ح٧كـــــــــيحع كٜٞ ١ز٤ذ ك٢ ًٓش حُظخ٣ٍن ٜٗــــــــــــْ ٣َطـ٠

 َ ٓـظٜــــــــــــــــي ٣ـيّ ٤ٜٗذكٌِ ْٗ ك٢ ٍكخد حُوِي ك٢ ٍٝٝ حُٜلخ

 ً ٓخ َّ  ٝحٛ٘ؤ رٌحى كؤٗض ٓ٘ٚ هــــــــــــ٣َذ ْٗ ك٢ ك٠ٔ ح٠ُُٞٔ حٌُـــــ٣َْ ٌٓ

 ٓخ ٗخف ّٟذ أٝ رٌخى كز٤ـــــــــــذ كِي حُظل٤ش ٝحُٔــــــــــــــ٬ّ ٓؼّطَحً 
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 المساهمون فً هذا العدد
هري، لسم الشرٌعة اإلسبلمٌة، جامعة البروفٌسور الدكتور سوسكنان األز .2

 إندونٌسٌا، Sunan Kalaijaga ،Yogyakartaالمحافظة اإلسبلمٌة، 
البروفٌسور ؼبلم ٌحٌى أنجم، أستاذ لسم الدراسات اإلسبلمٌة، جامعة  .1

 همدرد، نٌو دلهً، الهند
البروفٌسور نٌاز أحمد خان، أستاذ اللؽة الفارسٌة وآدابها فً لسم اللؽات  .3

باراتً، -جامعة فٌسفاوالفارسٌة واألردوٌة والدراسات اإلسبلمٌة، العربٌة 
، الهند. له مإلفات عدٌدة بما فٌها ترجمة فارسٌة شانتٌنٌكٌتان، بنؽال الؽربٌة

 لرحلة طاؼور إلٌران والعراق.
، Kajian Rantau Asia Barat ،UKMالدكتور إبنور أزلً إبراهٌم، معهد  .7

 مالٌزٌا
، حَُ٘ه٤ش  AKM ٤ًِش ،، أٓظخً ٓٔخػي٠َ هللا ٣َٗقحُلخكع دمحم ك حُيًظٍٞ .:

 حُٜ٘يآندهرابرادٌش، ، ؿخط٢٘ ؿٍٞٙ، ك٤يٍآرخى
الدكتور أورنن زٌب األعظمً، أستاذ مساعد، لسم اللؽات العربٌة  .9

باراتً، -جامعة فٌسفاوالفارسٌة واألردوٌة والدراسات اإلسبلمٌة، 
 ، الهندشانتٌنٌكٌتان، بنؽال الؽربٌة

دمحم ػزيٙ حُي٫ُؼٚ، أٓظخً ٓٔخػي، هْٔ ح٣َُ٘ؼش، ٤ًِش حُوخٕٗٞ، ًظٍٞ ٓخؿي حُي .7

 حُـخٓؼش ح٤ٌ٣َٓ٧ش ك٢ ح٩ٓخٍحص، ىر٢، ح٩ٓخٍص حُؼَر٤ش حُٔظليس

الدكتور دمحم أجمل اإلصبلحً، محمّك كبٌر، الرٌاض، المملكة العربٌة  .4
 السعودٌة.

جامعة  الدكتورة ثمٌنة كوثر، أستاذة مساعدة، لسم اللؽة العربٌة وآدابها، .6
موالنا أبو الكبلم آزاد األردوٌة الوطنٌة، حٌدراباد، آندهرابرادٌش، الهند. 
إنها لامت بترجمة أردوٌة لـ"الؽربال" وهً تودّ أن تموم بدراسة ممارنة بٌن 

 رسالة الؽفران وجاوٌد نامه.
لسم رافعة إكرام، طالبة فً الدبلوم العالً فً اللؽة العربٌة والترجمة،  .27

-جامعة فٌسفابٌة والفارسٌة واألردوٌة والدراسات اإلسبلمٌة، اللؽات العر
 ، الهندباراتً، شانتٌنٌكٌتان، بنؽال الؽربٌة

سمٌراء أجمل، مترجمة وكاتبة للمصص المصٌرة، أعظم كره،  .22
 أوترابرادٌش، الهند

 السٌد لٌوم مٌبو، كاتب هندي للمصص األردوٌة المصٌرة .21
 األردوٌة المصٌرةالسٌدة أم إٌمان، كاتبة هندٌة للمصص  .23
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الشٌخ أمٌن أحسن اإلصبلحً، كاتب إسبلمً ومفّسر كبٌر من محافظة  .27
 أعظم كره، أوترابرادٌش، الهند

عبد المنان، شاعر معاصر من كٌراال، وكٌراال منطمة خصبة بشعراء   .:2
 العربٌة فنجد فٌه أكثر من خمسٌن شاعراً حٌّاً للعربٌة.

إسبلمً كبٌر، له خدمات الماضً أطهر المباركفوري، كاتب ومإرخ  .29
جلٌلة فً مجال التارٌخ اإلسبلمً والدعوة اإلسبلمٌة. لد نشرت "مجلة 

 الهند" ممالة طوٌلة حول حٌاته وخدماته فً العدد الرابع للمجلد األول
 مجمع الفمه اإلسبلمً، نٌو دلهً، الهند .24
دمحم تابش خان، أستاذ مساعد، لسم اللؽات األجنبٌة، المجّمع الوطنً  .24

 ، الهندمهاراشترافاع، بونً، للد
دمحم معتصم األعظمً، باحث، مركز الدراسات العربٌة واإلفرٌمٌة،  .26

 جامعة جواهر لعل نهرو، نٌو دلهً، الهند
ندٌم عبد الفتاح الرافعً الفارولً، من شعراء طرابلس، الشام، إنه  .17

. وبجانب ولعه باألدب فمد رؼب فً التجارة فجمع بٌن العلم  ًّ رّحالة عرب
 المال، الصفة التً للما تجتمع فً أحد. له لصابد فً رجال الهند.و
 


