
 1 

 االفتتاحية:

 
 سَّال مالُةُ كُ ر ُعُ يفُمُ ُالعظيمُ ُالقرآنُ 
ُةيَّضُ القُ ُيسُ سُ إىلُتُ ُلُ خُ دُ مُ 

ُ
ُ

هرررايف يفةعإرررر رال !ةألرررريعة اع رك عرررم يف عركرررم يف  يررر    اعركرررمحتريرررر ة ارررم يفة ررر      ال
 يفةعظ م ه  يفةكال  يفةألاهر ف ق كل كال ة ويفةألريعقائمم على )يفةكال ة( 

: اررررا ةأل ألررررم( )يفةكررررال (  واررررا  و     اعركررررم يفإلشرررركايبعرررر  فع  الررررم يفة رررر يف   وةكررر 
 يفةعإر يف  ي   

رذ )يفةأل  (  يف  على كل الا ظ، س يفء ففرا  اعر   وة ب،)يفةكال ( ة س )ق ال(  رع
يفةنحرررا ، ب نمرررا )يفةكرررال ( ال يكررر ع رال ةاظرررا اا ررر يف  تعريارررا ف  مل ياررر  ، كمرررا هررر  اعلررر   اررر  

 ق   يفب  ااةك: يفع  زَ يف ف  ففا  شريفة على و  ففا  خي  س يفء ألإ ٍ  ا(ريفٍ  ةلمتكلم، 
 كاْسَتأل ْمة  ا(ا   ٌ َةْاٌظ  َكاَلا(َنا

يفةنحررر مل يف   سررري يفةك ررر بع ةنلرررن  بعررر  ذةرررك  ع  يفةتألع ررر هنرررا  ن لرررذ اررر  هرررايف  واررر 
ال يكررر ع رال فعرررال  رررا ع   يفة يفقررر ،  -ق يفعررر  يفةعرب رررم   علرررى هرررايف يف عررر  يف   رررل  -يفةكرررال  

 لرىرمنرا هري فعرل ار  يفافعرا ، هرايف ع –فمل كلمم  –ة رع يفةكلمم تا يخيفةوة اث  اةكا اثٍر   
ك ف فع يفخل اب الما يإ   ا  انتله فإ ه ال ب  ي ثر   يفة يفقر    وأتاليف  ت ى يفة    مل. 

يفةنا ي يفبتر يفء،   يكر ع ةره بعر  ذةرك فثرر فعلري. وفقرل يفاثرر فع يعر   علرى  يف  ت ىوة  على 
ا لألررا  فثررر     يفة يفقرر  ويفةعررا   يف ا يررم   يفخللررذ كررالٌ  بررال !خلرري فو !ة.ررر. وال يتإرر  رراةكه

 الةرره اررر    ررليفةكتررمة وهررايف يكرر ف ارر  ا ررت ى يفخللررذ ويفإل .رراء ويفةتكرر ي ،  ررا ين ررب ر    
 ويفةتا يخ. يفة يفق يفافعا  ويفاق يف ، ر  ا ت ى يفةاعل يفإل  اين ويفإلجناز يفةك.رمل   

َف برره ةأل ألررَم  ك رره ع  ررى عل رره يفة ررال ، ويف رراا ف مررا َعررر   تعررا يفاو : قرر      فمثررا 
َا ل ثناؤ : ) قا رع    ه )َكل َمت(ه(ة(  ِ   وََكل َمت(ره( فَْةأَلاَهرا ر َ   يفبْر ( يفْةَم   ح( ع  َ رى  ر من  َارْرَمَ َ س(ر  ( يف

ْنه( َاْرَمَ َو (وٌح    هلنا هر  )كلمرم  (  رل عرال ، فمل ف ره  يف ر ع  ى(. فكاع 171()يفةن اء:ا 
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 ع اع )يفةكلمرررم(  يف عرررم ر  فعلررره تعرررا  يف تعلرررذ  َخْلرررذ( ر  فارررر  يفةألررر  مل يفةتكررر ين. ر ررره رذع 
وتأل يريف وقَر ُّ ا   ًم. وهايف يف ع  شاال   كرل خلرذ فو تإررف ر ري،  خلألابت بي ش وع يفةرب ب مع 

نه فيضرا فع يتكني ا و ا(. 1وق  . ال شيء ا  ذةك كله خيرج ع  )كلمم  () قضاءو  كل 
ررنَرل(ْم   َوةَررْ ال)يفةكلمرم(   يفةألررريع فاررٌر ويفقررٌ  ةتمرا ق ة(رره تعررا : ) ررَي بَر رْ ررْ  َ بل ررَك َةأل(ض  َكل َمررٌم َسركَرأَلْم ا 

ْنرره( ا(ر يرربٍ  َةا رريَور َّن (ررْم  َ بل ررَك َاْاررَ ع  َ َلررن َم  َكل َمررم(   َوَتَ ررمْ (، وق ةرره سرركحا ه: )110()ه  :َشرركٍل ا 
َةأل رْم َكل َمرم( َ بل رَك  وََكرَاة كَ (، وكاةك ق ةه  رل ثنراؤ : )119()ه  : اس  َفْْجَع نيَ ا َ  يف ْ ن م  َويفةن  

هايف   يفةألريع كثي    شاء فع يتتكعه.  وا ْثل( (. 6()غافر:يفةن ا    َفْ َحاب( َعَلى يفة ا يَ  َكَار(ويف َفَّن (ْم 
ويفإل .راء ويفةتكرر ي   فكرل ذةرك وهر    را تضررم  )رم مم )كلمرم  برك(  يف  علررى اعراين يفخللرذ

يفإل  رررني. وة  رررم )يفةكلمرررم( قررر الً يألرررا   رررر  يفةألررر    ويفةألررر  ويفةتإررر ي، وسرررائر ففعرررا  يفةألضررراء 
  –هبرايف يفة ر اق  -يتخلف ت ق عره فبر يفة فمري ق لرم )يفةكلمرم(  الوكاىة بل هي رجناز ةتمي 

  ررل وعررال، ة وارر  هنررا مل )رررج )كلمررم  ( عم اررا عرر  اعرر  فعررل  ف(ع لَررمْ كرراع اعنررا  فَّنررا 
 وتعا  ال خيلف يفةأل   وال يف  عا . سكحا هوه  

المرا  –(. فااْسراء 31()يفةكألر :يَ َ  يفَاْْسَراَء ك(ل َلرا َوَعل رمَ : )تعرا يفةثاين قر      واثا 
فإ رررره ال يفخررررتالف   فَّنررررا )كررررال ( ! عرررر  يفة.رررررعي ويفة  رررر  مل  – اعناهررررايفختلرررف   تا رررري 
تتإ   )يفاْساء( على فَّنا ةغ  فو عكر!ة فلري فسراس يفةنارأل رم يفةر  فع  فب يفةلكلممة وال ميك  

  ويفةر يفإل  اع، ويفة  ت.كل   هريف فساس ا ا  ااه ته يفة    يم، ووظ اته يفةك   م،  عل لاف(  َر 
يفإل  َ راَع.  َخَلذَ فساس يفالستخالف ةه   يفا ضة واثللا ق ةه تعا : ) -بع  ذةك  -كا م 

بررره ككررري   ررر يفة وهررري  يرررتكلم(. واررر  هنرررا كا رررم ا ررر وة ته عمرررا 4-3ةرمح :()يفَعل َمررره( يفْةكَر َررراعَ 
َعَرْ)رَنا  ر ّن     رل وعرال: ) قر  ا  وة م ال )رج عر  عمر   يفااا رم يفةر  ف   رم !إل  راع   

ْلنَرَلرا  َعلَرىيفَاَاا َرَم  رَماَويف   َويفَاْ ض  َويف ْ كَرا   فَرَََبنْيَ َفْع َمْم  نرْ  َوَفْشرَاأْل َ يفة   ْ َ راع( ر   ره( ا  َلرا َومَحََلَلرا يفإل 
َكل َمًمة س يفء ف ه   َكل َممً (. فاةكال  يفةك.رمل كله حمإي عل ه  72()يفاةنيفب:َكاَع ظَل( ًاا َ ل( الة

                                     
  ايف يف ع  بع  قل ل رع شاء  . فو)حب ب  س َيت  1
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ف رره ال شرريء ارر   وفزعررم ويفةكررابة يفةإرر قر .رراؤ  وخررأل ع ا رره كلرره يرر زع ق ررنيفع يفةتحأل ررذ بررني 
 (2)يفة ك عي ةإل  اع رال وه  متمللماة يفةكال 

ررررْ  قَرررررْ ٍ  ر ال َةَ يْرررره  َ ق  ررررٌب  َارررراوارررر  هنررررا قرررر     تعررررا  يف رررراا  ةكررررل ذةررررك: ) يَرْلا ررررظ( ا 
ر َ (. وق ةره تعرا : )17()ق:ةَعت  ر ٌ  َى يفْةم(ْلرر ا نَي ا(ْ.را أل نَي    را ف  ره   َوو()  ََ َع  َويَرأل( ة(رر عَ يفْةك تَراب( فَر

ررريف َوال  َكك ريَ ً ً  َوال  َويْرَلتَرنَرا َارا   َهرَايف يفْةك تَرراب  ال ير(غَرا   ( َ رغ يَ  ر ال َفْةَإرراَها َوَوَ ر (ويف َارا َعم ل(ر يف َةا) 
  ذةررك ق عررا كررل اررا تلاظرر يف برره ارر  قرر  ، كمررا  ويرر خل(. 49()يفةكلف:َفَةررً يفة َ بُّرركَ َيْظل ررم( 

يف  ب ة له حب     تعا .  س
يفةعألر     يفاوفرر   يفالعتكرا    فةكرا  يفة.رريعمع فكا رم يفحلرظفأل  ّن  يفةل راع  وةاةك

ويفإلسررال ، ارر  ب عررم شررع م، فو تعلرر  واعاهرر  ، فو  كرراح  يفإلميراعسرر يفء كا ررم عألرر    -كللرا 
يف اة رم ار  ب ر و، ور را يف ، وفكريرم، وغري ذةرك  را ميكر   يف إرا فا فو رالق، فو كا م ا  

رمنرررا هررري عنررر  يفةتحأل رررذ )كرررال (ة وة  رررم  رررر  ةعرررب فو  ررر  اررر   كللرررا  -فع يتإررر    يفةررراه  
اعرر  )اا رر (، فمل األإرر   اررريف  ةلمتخرراركنيع قررا ف لررا ارر  ر رراب  علررىَّنررا قائمررم يفاقرر يف ة ا

                                     
برنعملم  –عريف يفةكالغ ني )يفخلأل(   يفةر  س يفةكالغري   ره: )ارا يفةتمرل يفةإر ق ويفةكراب( فت وعل هعُ 2
 يفةكالغ رنيفب يفة ! عر  يفة  ر  مل ةكلمرم )خرأل(، ال ! عر  يفةلغر مل يفةعرا ملة فتعرا يف  اا  تعريف غي  -

 اررراه م   حت يررر  يف انللررري يف عرررم ر  اررر يفزي  يف ن رررذ يفا سررر ي يفةإررر  مل، وقررر  ع(ل رررَم ارررا ف ررره اررر  خلرررل 
 ن رذ يفةعألرل يف رر  عر  اع  را   خا)رعمويفةتإ  يف ة رذ هر  قرائم علرى حت ير  يف اه را  حبر و  عألل را  

) رر  يم( فعررال كمررا عررألويف هررم ف ا ررلمة فررإ  فمل ةرر   تكرر عيفةرر ةية وال ميكرر   ثررل تلررك يف رر يفزي  رال فع 
رع ْجر  يف ألإر   فإ ره ال ة وار  هنرا فحر  )يفخلرأل( عنر هم هر  و يف .ركلمت ابذ يفةإ    يفحلأل ألم  تلك هري 

فمل اعرر  )يفإل .رراء(، ف فيرم ةرر  فع شخإررا ّن ى غري ، فو فَارررَ (، فو َّنررا ، وهرر  ال  ف ره،مينر   خرر   غرري  
انررهع اع  وهررايفذةرركع فال يكرر ع كرراذ!  بلررى و ة فإمنررا يفةكرراب ةاةاررم يفةعكررا    ألتضررى يفة يفقرر ،  يألإرر 

يخرررر ارررا  رررنا     اعررر   ر و يفآلارررر، فو يفةنررراهي.. يف نرررا مل، فو يفةررر يفعي، فو يفةنرررا ب، فو يف  رررتغ !، ف
فل  كاٌب حمر!ة فرر)يفإل .اء( رذع هبرايف  وقإ يفعيفإل .اءع كل ذةك رذيف مل يإا ف ر يف      اس يف تكلم 

. وهررل يت  رر  يف ت  رر  ةغرري َوَ رر   وهررل ي ررتغ ! فيضررامتمررل يفةإرر ق ويفةكرراب  -يف عرر  يفة  رر  مل  -
يخرر ار   راز وغري ع كراع ذةرك يف عر  يف  ير  يف عر و  رة ره هر   عر ايف  رتغ ! ةغري فَررنَو  فرإع قإر  بره 

ذةكة ورمنا يفةعأل  !خل اب قإ ( يف تكلم ور يف ت(هة فال شيء ار  يفإل .راء رال  بع فساس يفةإ ق ويفةكاب 
ُيفةإ ق ويفةكاب فيضاة متملوه  
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يف)ي ويفإلقرريف . وار  هنرا قر     تعرا    حمكرم كتابره:   ريفمهاوقك  ، واا  رى  ا  اعاين يفة
ْةع(أل(     عَ )  إل  ررراعيف(. وق ةرره سررركحا ه   سررر اق ب ررراع فع 1()يف ائررر  :فَيرَُّلررا يفة رررا يَ  ءيفانررر يف فَْوف(ررر يف ! 

يَرْلا ظ( ا ْ  قَرْ ٍ  ر ال َةَ ْيه   َااحماسب على كل اا يإ   انه ا  يفاق يف ،  ا فو  ّن  قكل قل ل: )
فو قررا :  -علررى و رر هلم  يفةنررا (. و  يفحلرر ي!: )وهررل َيك(رربُّ يفةنرراَس   17()ق:َ ق  ررٌب َعت  رر ٌ 

ارر   !ةكلمررمة ررتكلم  : )رع يفةعكرر فيضررا وق ةرره( 3رال َةَإررائ  ( فة ررنتلم ة() -علررى انرراخرهم 
ارر  سرررخب  !ةكلمررم )رر يفع  ، ال يلألرري  ررا !الع يرفعرره   هبررا    ررا . ورع يفةعكرر  ة ررتكلم 

رر ُّ  سرر     وال انيفةرره وارر (. 4 ، ال يلألرري  ررا !الع يلرر مل هبررا    لررنمة()  َ   مل يكرر    
 ةألا و  قاة ومل يك  ف ه كاب قبة ة.ا ة عل ه يفةإال  ويفة ال . رال

يفةاعل يفإل  اين بل هر  عرني يفةاعرل يفإل  راينة وال شريء  ر تاجيفةكال  ا ثر   يف    رع
اكاشرررررً ، فو  ت لررررًم، فو ت   لررررا، فو تارررراعالة ورمنررررا برررر ء  !ةكررررال ارررر  فعلرررره رال وهرررر  ةا ررررل 

َكل َمرررٌم، ويخرررر(  َكل َمرررمة انرررا قرررا  ةررره: )ك(ررر  فَرَ ك(ررر ع(، ر  فع عل َمررره(   ةإل  ررراعيفةتكل رررف يفإل ررري 
 اَء كل لا( ر  فع ف ن  عل ه )كالاه(: يفةألريع يفةكرمة)يفاْس

يفخل ررر  َ  يفةررر  ي رررتحأللا فلررر   اهرررل حبألرررائذ  –كرررال    فمل –ال يعررري ةلكرررال   فاةرررامل
يفةعألر !    يفإلسرال  ويفحلر و  ويفةتعرازير ويفآلاث  ...ر ع  ار يفة ي  وةألائذ يفة  ر   اعراة وكثري 

  رراع !رررالة برر ءيف بكلمررم يفةكاررر ر  كلمررم )كررال ( يررتكلم برره يفإل  ررر رمنررا ترتكررم شرررعا عرر  
ذةك ا  كلما  يفةغ كم، ويفةنم مم، وعكا يف  يفة خريم ويفةتنابن !اةألراب،  شابهيفةألاف، ر  اا 

 ..ة ريفوهلم 
كمررا فع برر ء يفخلرري كلرره )كلمررم(، يف  القررا ارر  كلمررم يفإلخررالم: )ال رةرره رال  (، واررا 

 رررب كلمرررا  يفإلميررراع ويفإلة ررراع، كإف.ررراء يتمملرررا اررر  )شرررلا   فع حممررر يف  سررر    (ع ر  فب
يفة ررررال ، وت.ررررم م يفةعررررارس، ور شررررا  يفة ررررائل... واررررا بررررني هررررايف وذيف  ارررر  كل ررررا  يفةكررررال  

ر  بنررراء عمرررريفع يفحل رررا  يفإل  رررا  م، يفةألائمرررم علرررى  -  يفةنلايرررم  –و نئ اترررهع فإ ررره ْج عرررا يَرررر (و ( 
 لررذ، ومألررذ غايررم يفة  رر   يفةعرر   ويفة ررال ع اع ذةررك كلرره هرر  يفةررامل ينررته فعررل يفخلرري قعنررا  يف 

يفةك.رمل   يفا ض. وا  هنا كا م فو   عمرم يفارهللا   هبرا علرى يفإل  راع بعر   عمرم يفخللرذ ف ره 

                                     
َاامل: ة    ح ح.  ويف ة ي!   نء  3  فمح  وف حاب يفة ن  رال ف!  يفو ، وقا  يفة
 .يفةكخا مل  ويف   4
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يفا يف  يفةكالا رم يفةااعلرم إلقاارم  –وهر  كرال     -وةاةك كاع يفةألريع برني ي يره  ةعلمه يفةك اع
 يفإل  َ اعَ َخَلَذ . َعل َم يفْةأل(ْرَءيفعَ  ر مْحَ ( يفةفاقرف وت بر ق َةه تعا : ) ةيفحل ا    يفا ض !ةأل ب ويف  نيفع

رررْمس( َويفْةأَلَمرررر( . َعل َمررره( يفْةكَر َررراعَ  (ْ رررَكاعٍ يفة.  رررَلر( َيْ رررل(َ يفع  . حب  رررَماَء َ فَرَعَلرررا . َويفةرررن ْلم( َويفة.   َوَوَ)ررر َ َويفة  
ْةأل ْ ررب  َوفَق  م(رر يف يفةْررَ ْزَع . َفال َتْ غَررْ يف    يفْةم  ررنيفع  . يفْةم  ررنيفعَ  ررر(ويف يفْةم  نيفعَ وَ  !  (. 9-1()يفةرررمح : ةال )(ْ  

 ةوفو  يفةرر زع وزع يفةكررال ، يفةررامل هرر  ةأل ألررم )يفةك رراع(، فررإذيف خ رررع خ ررر  كررل يف رر يفزي  بعرر  
واا تتضمنه ا  ا يفزي  يفإل يف   ويفالقتإرا ع ر  ار يفزي   –قعناها يفةعا   –ب ءيف ق يفزي  يفة  اسم 

يف نئ ررررم ويفةكل ررررم... ر  كررررل ركررررائ  يفةعمررررريفع  يفةتلررررا   وسررررائر يف إررررا فا  يف اة ررررم ويفال تماع ررررم
وجتل ا  يفحلضا   يفةك.ريمع ر  كل اا ميتر  رة ره ذةرك ار  فألر يفع تر يفزع يفحل را  يفإل  را  م ويفةك   رم 

 ةويفةك   م
ة وا  هنا كا م ا  وة م يفةكلمم   يفإلسال    ر مم ت ارهايفةلغم تإن  يفحل ا  فو  رع

   يفة
 رم  ه )يفة ررل م يفةريفبعررم(ة ةرر س   ويفقرر  يفااررر رال يفةررامل ي يفة اغ ررميفة رر   هررايف  ويفإلعرال 

علرررى يفخللرررذ، يفحلررراكم فاررررهم !حلرررذ فو !ةكاررررلع رمنرررا و رررل ر   يف ت رررلبيفة رررل م يفاو ة اع 
!ةكلمرمة فحرري عنر اا يكر ع يفاسرل ب يف تكر    يفةت رلب قلرررعع  ويفةرتحكماكتغرا  ار  يفةت رلب 

!ةكلمررمة وال شرريء يكرر ف قكررل يفةكلمررمة فَركَررْ ء(  ف ويف  قلررر  وجتررأل    يفةك يفيررم يفة اغ ررمفإمنررا  ررن  
: )كرررر   الة(ررررهويفخلَْلررررذ  ويفةتكرررر ي    يفةألررررريع يفةكرررررم رمنررررا هرررر  كلمررررمة رَّنررررا كلمت(رررره(  ررررل   يفة  رررر  

ثْرَلل(ْم   يفة ا مل فََوةَْ سَ ف ك عة( قا   ل شَ ه: ) َخَلَذ يفة  َماَويف   َويفاْ َض ب أَلا  ٍ  َعَلى َفْع خَيْل(َذ ا 
ً ا َفْع َوه( َ  بَرَلى َا فَْار( ( ر َذيف فَ يفَ  َشر رْ ةَره( ك(رْ  فَرَ ك(ر ع(ة َف (رْكَحاَع يفة را مل ب  َر      يَرأل(ر  َ  يفخلَْالق( يفْةَعل  م(ة ر من 

 (.83- 81()يس:َور ةَْ ه  تر(ْرَ ع( َع. َشْيءٍ َاَلك(  ( ك(لل  

فع  غر ررركي)يفةكلمرررم( هررري يفةررر  تإرررن  يفةإررر    وتنتللرررا، برررل هررري   هرهرررا وةأل ألتلررراع فرررال  رع
تلررك    بنررم - غررم خ    ررا  –يفإلعررال  يفة رر    ررا  يرتكررن فساسررا علررى يفةإرر   ، فإمنررا هررا  

فع يفةإر     ذةركَّنايم يف  اف. وة ال يفةكلمرا   را كا رم يفةإر     يفة  ر   ف رالة ف)رف ر  
فو كرل هبرا، فو الحألرم هبراة  األرو رمتر(ْعَرض( ة نما تر(ْعَرض(   يفةعا   يفةغاةكم ا ك قًم !ةكلمم، فو 

ف نرا  تلألررى  ر  يف بغري كلمرا ، فإمنررا   تر همذةرك ْج عراة فرال أتيت رذع رال ار  خال رراة وة نمرا 
ت رمعلا،  عررمع وةكنلرا تتر فذ ر  خرر يفرر   الهري ةعكرم يفةكلمررم يف تخا رم خلرف يفةإرر   ة ر رك 
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رع يفةكلمرررم هرري يفةإررر   فألررب  رمنرررا  قررا    ررمم، وت ررك  يفعتألرررا   بألرر  ة واررر  ذيف يفةررامل 
يفةإر ت م فو يفإلشررا يم فو يفةإرر  يم فو  يفة ك ع ررم،  ( يت يف رل برره يفإل  رراع عرأل يفةلغررم يفةكلمرم )االرر

َكْم ةل الةم على اع ة يفة    يفة  م ائ م، ر  غي ذةك  ا     ا   ا ز وفشكا   (إ 

يفةكلمرررم هررري يفة  ررر  ع وارررا سررر يفها  ررر  ة واررر  هنرررا تررررى عمرررذ يفآليرررم يفةكرميرررم: )َوَعل رررَم يَ َ   رع
يفإل ري يفةعظر مة كرم هر   يفةكرال ر  هايف  -  ) ء ذةك  -(ع فا ظر 31َلا()يفةكألر :يفاْْسَاَء ك(ل  

 يفة    ة  اه لفعال يضرب   عمذ يفحلأل ألم، ور  فمل ة  ه  ي غل   

ة عترأل  – ويفةتلل را  غرم يفخرتالف يفاشركا   –يفإلعال  يفة    كما كاع ا  قكل   يفةترا يخ  رع
يفةعمررريفين    يفةترر يفف و يفحلضررا مل، وفقرر ى ية ررا  فخ ررر وسررائل يفةررتحكم، وف هررب ف ويف  يفةإررريف 

 يفا ضة

يك  ر يف ب.رريف فر ق يفةك.رر    مليفة  يفغ م يفةاي  قلرويف يفةناس   يفا ض عرأل يفةترا يخ  رع
هررررم )اتكلمرررر ع( فألرررربة فس رررر يف  ورمنررررافبرررر يفَّنم وال عألرررر  مة وال كررررا  يف )ي ررررم(   ويفقرررر  يفااررررر، 
ي!ئلررررم     رررر  يف كالا ررررا عرررر و ثرررر يففو فسرررر     ارررر  يفةكررررال    فذهرررراع يفةنرررراس وسررررحروهم هبررررا، 
  شررع هبم ر  يفابرر ة فكرراع  يفاسرر    وف رر يف هم ويفسررتمرويف   ر تا رره وجت يرر  ع ةرري تعرر   

(، وغري ذةرك ار  سرائر ف ر يفو يفةكرال   را يفآل رمانلم )يفب  يفة.رمس( و)ةا ر  يفةررب(، و)وك رل 
رررررايررررر خل   ق ةررررره تعررررررا : ) َ يفةن ررررر َسرررررَحر(ويففَْةأَلررررررْ يف  فَرَلم  ررررررْحٍر َفْعررررررني( َْهك( ه(ْم َوَ ررررراء(ويف ب    ََ ِ  َويفْسرررررر اس 

 (.116()يفاعريفف:َعظ  ٍمة

فع فومهلررم   رره هرر   بعرر كرراع رغ رراع فرعرر ع   يفا ض ويفسررتاال  فهللرراع رال ارر    واررا
َفَّن َ بُّك(رم( يفَاْعَلىة()يفةنازعرا :  فَرأَلرا َ فَرَناَ ى  َفَحَ.رَ  هبم يفاعلىة فلم يك  يريلم رال اا يرىة )

ارر    اةرره   ررذ بألرر   فألررا  كمررا ةكررى   تعررا   يفحلررذهنررا  ررا خاةارره قائررل  ( وارر 23-24
()غافر: ر العنرره: )قَرراَ  ف ْرَعررْ ع( َاررا ف(  يك(ررْم  (. فكرراع 29َاررا فََ ى َوَاررا َفْهرر  يك(ْم ر ال َسررك  َل يفةر َشررا ة 

ررررر َرًعا  َفْهَلَلرررررا ةكرررررل رغ ررررراع وأتةررررره وجترررررألة )ر ع  ف ْرَعرررررْ َع َعرررررال    يفَاْ ض  َوَ َعرررررلَ  اثررررراالبررررراةك  ش 
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ررررررررررررنرْل(ْم ي(ررررررررررررَابل ح( فَبْرنَرررررررررررراءه(ْم  ررررررررررررَ   َوَيْ ررررررررررررَتْح ي  َيْ َتْضررررررررررررع ف( رَائ َاررررررررررررًم ا    َ رررررررررررراَءهْم ر   رررررررررررره( َكرررررررررررراَع ا 
 (.4يفْةم(ْا    يَ ة()يفةألإص:

سررحر يفةكررال ة ويف ظررر رع  -فألررب  -يفةألرر   ويفة ررل اع يفةكارررل، يفةررامل يإررنعه  قلررر ر رره
ةألا  فرع ع على ق اه ا  بع  اا زةنةم عرَشره يفة حرمل يفةره بة يفةامل ف يفةك اعش م ر  هايف 

رره  قَرراَ  َع قَرررْ     ا سررىيع (  ي  ا(ْلرررك(  فَةَررْ سَ عل رره يفة ررال ع قررا  تعررا : )َوَّنَ ى ف ْرَعرررْ ع(    قَرْ ا 
ررر(وَع   ررْ  حَتْرر    فَفَررال تر(ْكإ  ررْ  َهررَايف يفة ررا مل ه(رر فَ ْ ا ْإررَر َوَهررا    يفَاَّْنَررا ( جَتْررر مل ا  ررنٌي َوال َفَّن َخررْيٌ ا  َ  َال 

ررْ  َذَهررٍب فَْو َ رراَء َاَعرره( يفْةَمالئ َكررم(  ف(ْةأل رريَ َيَكررا ( ي(ك ررني(ة  فَرلَررْ ال  فَاْسررَتَخف   ا(أْلََ   ررنَي َعَلْ رره  َفَسرراو  ٌَ  ا 
ََرَرراع(  ( ر َّن (ررْم َكررا ( يف قَرْ ًاررا  ررأل نيَ قَرْ َارره( َف (. وأتاررل  رر يف اررا فعألررب   برره 54-51ة()يفةنخرف:فَاس 

ررأل نَية( فلرر  رمنررا يفسررتخف    قَرْ َارره(  ع: )فَاْسررَتَخف  خ رراب فرعرر ََرَرراع(  ( ر َّن (ررْم َكررا ( يف قَرْ ًاررا فَاس  َف
 عأل  مة يفة يفق 

ْجم ع  يفةكتابم يفةارع   م يفةأل ميم  ويفهرا فةر  فركراء فرعر ع.  قرف  وةأل  قإم رريام ا
فلمرا ف  فع يتنراز  ت رلب ذيف  ير   علرى فةر  يفاغن راء فرَ يف  فع ينترنو انره )ر عته،  ف هوذةك 
 كررل برره فرعررر ع تنكرر الة فأل رر  في يررره وف  لرره ارر  خررالف، وفةألرررا  علررى ةافررم يفة ريرررذة  عنلررا

كرراع يفة ك ررب اررا يف بعربترره ف  رر   يرر     يفةظررال ، فلمررا عرفرره َ ق  حلاةررهع ومحلرره ر    فعفإرا ف 
  و ررا ع.   عا ره ار  ياث   ررروح يفةكرَ.   يف أل عرم  ررلته بره بعر  ذةررك ر  فع ارا  فرعر ب تره

   كلماتررهويفةكرراه  يلألرري   -عررا   قرر ااء يف إررريني  -كرراع يرر   اريفسررم يفةتحنرر ب ويفةرر ف  علررى 
ويفةعظمررم يف كاوبررمة  يف رر عا ، اثء فرعرر ع، قررا يإرركغه عل رره ارر    يفء يفةرب ب ررم يف نياررم، ويفاة ه ررم 

غرن يفةرامل برني يفحلا)رري  يفةر رل يفة ار وياكر ا  ش مه اا ال ق َكَل ةلك.ر برهة رذيف !ة ك رب  ر  
و    يككي حبريف   ويألر  : ارا كنرم(  خالف، كل به فرع ع ا  قكل، وق   في يه وف  له ا  

ة وكَمنرررا يككررري  ررر اا علرررى ارررا فرررر َ     نرررب يفحلررر فعلررم فع فرعررر ع كررراع ر رررا األ  سررراً ر  هرررايف 
 يفةإاغري ة عكا  فرع ع، ومل يك  ةه ا  يفة ائعني وا  
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يفةك سررن يفةريفةررل: علرري  يفةرررئ سيف اكررر يفإلسررالاي  يفةعالاررم  هرري يف .رركلمة و ةررم  هررا 
ر  يف  ررل  ارر  يرر   يف معررم،  اتررَخريفعررن  ب لرر ف ت  عنرر اا قررا  كلمترره يف .ررل   ، وقرر   رراء 

 فتنحى يفةناس ةه ة للس   يفةإف يفاو ، فألا : )هكايف تإنع ع ر يفغ تكمة(

امل به ةكم  س  م يفةاريفعنم ه  يفة تركهيفةر    يفاس   مل يفةامل كاع ة ى فرع ع  ا  رع
قرررل رَّنرررا )سرررل م يفإلعرررال (ة وة  رررم  فوكرررل فرعررر ع   يفةترررا يخ  لكتررره. ر ررره سرررحر يفةكرررال ، 

واررا شراهبلا ارر  األر ال  سرراةر ع  يفإل  راع،ااراه م يفة مي قريفر رم يفة رر  ، فو يفةع يفةرم، فو ةألرر ق 
ةلتمكررررني ةلم ررررتكألي  وحتأل ررررذ غ رسررررم  يفةككررررا عرال وسررررائب رعالا ررررم ف تللررررا كلنررررم يفةعإررررر 

 رررا يتررر هم ف ررره اغلررر ب علرررى فارررر ، فو ف ررره ال  يفإل  ررراع وَت يررر  ظلملرررم يفةعت ررر ة رع يف تغ رسرررني
    غلكه هبا  يفاكاوبمة تلألائ مي تحذ فع يك ع ةريفع خيض  بإ    

وي(ْ رتَرْعَمل(   يفحلرروب يف عا رر ع ارا كراع  يفْسرتر(ْعم لَ يفاسلحم يفةاتاكم يفةره كرم يفة ر  ،  را  رع
َهك همة سر يفء  فعللاع ا فع تاعل   يفإل  اع  ة ال فع يفةاريفعنم يف ر   سرحرويف فعرني يفةنراس ويفسر

و)رحاعها ْج عراة فألر  سرحرويف فوة رك قرا فومهر هم ار  ف ره )عمرل  را (  ا رتعمل ها  ذةك 
هررر الء قرررا فومهررر هم اررر  ف ررره ال راقرررم  رررم هبررراة فكررراع  رررا ارررا كررراع اررر  أتثررري  وسرررحرويففناررراو ة 
ْحر( يفةكال ة  ت اية رَّنا ق   يفةكلممة ور و) ير،   ه س 

ميلكره ار  قر   خا قرم   حتريرر  قراهنا كا م اعلن  هايف يفةعإر هري يفةألرريع. يفةألرريع  ا 
يفب،يفإل  ررراع اررر  عك  يرررم يفة.رررل يف  يفةررر  ترررررثألله ر   وَتلررري عل ررره تألررر يس يفحل رررا  يفةاا  ررررم،  يفةررر

ناررر س قررا ميلكرره ارر  سررل اع  !ين علررى يفة يفةألررريعو)ضررعه  رر  يلرر    !ةألتررل ويفةت.ررري  ف لررا. 
يفة يفة  يفةأللا ة ةركًم ة ًم فب يًم   يفةك ع و  يفةترا يخة    عللا تكإر ةأل ألم ف ه: ال رةه رال 

يفء وهريفءة يفةألريع قا ةه ا  خا ر م يفةتح يرل يفة  ر يفين   وَّناوفع كل يفستككا  ا   ه  حم! يفف
ررْرٍ   نئرري )رر  ل، يرر و  فَرلَررٍك قإرري ارر  اترراو يفةرر   يفإل  رراععيفةعم ررذ   ررا    ا يفة.ررل يفينع ارر    

.. ة ر!  ك ين ككي، ي و    فَرَلك  يف لكر   يفةرر!ين يفةا ر ح،   سري  يفةعظر م ر    كائ ر   
ة )ررع فك ررف فع ك رر  يفة.رر  اع كرراع )ررع اا ةررذ    -بعررني يفةألررريع ويفسررتعالء يفإلميرراع  -يرررى 

يفة اغ ررم، يفةرر   يفةع  ررموك ررف فع يف عركررَم ك   ررٌم، يأل  هررا    ب يفةعررا نية ويرر    ي  ررا فع سرركاو 
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ارراء يفةألررريع ذيفبررم    عل لرراف هكررم يفةعررامل ا .ررلا وسررالةلاع  ررر  منرر   ارر  و قة ارري فهرررق 
 يفة نية

ا رررتم تنيع اع ك رررر  و ضرررا ال فكرررا  اررر  فكاذيررب يفةكرررال  وسرررحر  رال الررا    عررم،
كلرره رال ت ترراج كرررال    ةرراةكفغررال  يفة ررحر ال برر  ف رره ارر  تضررح م و ارراء، وةكرر ع ال وسرر لم 

رعرر يف يفة يفةر ررا  يفةرراي   وي(ع رر ُّه(مْ اةك يفة ررحر واغاةررب ةررهة كررال  يإررن    رراَ  يفةألررريع اضررا  ةرر
يفةككرا    خ راب يفةع  رم، يف ر ب  يفة رحر ( يروع يفحلألرائذ كمرا هري   يفة ك عرم، ال كمرا يإر  ها 

يفةامل ال ير(ْاَعل( شيء   يفة     رال بهة  يفاساسباضاء يف  تضعاني ريلااا وت ه ماة ذةك ه  
وقلر . ر ه رذع  لا  يف ألر ال  ويف اراه م،   اعركرم  عل هغلكه َتك  ا   .ر سل ا ه  ةي رذيف

يفإلسرررال ع ور ي ة   رررا يفةع  رررم يفةعلما  رررم يف ت ة.رررمة اعركرررم  فررر  ف لرررا  عأل ررر  َعأَل  ي رررٍم كرررألى برررني 
 يف  يرر (  يفيررم كلمررم يفةرر  ل يف ضررللم، و فرر  يفةألررريع ف لررا  يفيررم )كلمررم  (. وارر  يفةعررا ي)يفةنظررا  

ق     تعا    بإري  عظمرى ار  بإرائر يفآلع ،   سر اق يفحلر ي! عر  ةل رم يفةألرريع  هنا
َلاً يف َكك ييفة()يفةارقاع:يفةعظ م  (.52: )َفال ت(  ْ  يفْةَكاف ر يَ  َوَ اه ْ ه(ْم ب ه    

يفة رررال  يفةعرررا ي حبرررذة رع  يإرررن يف ن رررذ يفةإرررا ق يفةإرررريح كررراع يفةألرررريع هررر  يفةرررامل  وهبررايف
يفةإررل  ين، واررا ينتلررره    يفةك ررراعه غ رسرررم فاريكررا وفةالفلرراع وال  ررألو  يفة ررال  ةرر  تإررنع

فع يإرن  يف كرم ويفة رال ة فاةنرا  ال تنرته  -فبَر يفً  -يفةعامل كله ا  خريفب و اا . اا كراع ةلظرامل 
يفقة وف  ى يفةنرراس هبرررا   هرر  يفةظرررامل  ا رررهة وةكنرره سرررحر يفةكرررال ،  يفحلألرررائذرال يفةلل ررب ويفالةررر

ف َكلره يفةضرح م ب ر   ةترا يفًة َتاارا كمرا فكرل  شراف اعة م يفةألاترل ع رال و  ل يفإلعال ،  عل يف
 ه  فسل ب يفة.  اع، وان ذ يفةكارل فب يفً عأل يفةتا يخة ذةكي   يفةااكلم يف رام ةتا يفًة 

يفةنر   يفةرامل ي.ررق   قلر ب يف ر انني  يفإل ري،يفة ال  يفةعا ي ة  يك ع رال وة   يفةن    رع
ارر  اعرراين يفحلررذ ويفةعرر   ويفحلريررمة و وع ذةررك  و رر يفَّنم،يفةألررريع   !خلرري ويف مررا ع قررا ي ررككه 

يفة.رررر  اعة ورال بأل ررررم يفةك.ررررريم يفة رررر   تغررررص  كلمررررا اعركررررم خي )ررررلا يفةألررررريع بكلماترررره )رررر   
يك.ررف شررلر  يفةنررا  ويتلررف فاكلتلرررا  وةررر  ةالق ملررا بااكلررم ي   ر  يرر   يفةرر ي ة ويفةألررريع 

 يف لع  مة
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ق عرا، ةر س ار  ر تراج هرا  يفا ض  خرا قه كرال  هايف يفةألريع كال  غي عا  َتااا، ر  رع
  يفا ض. ر ررره كرررال     ب  يَ ل رررت(  ف للرررموال اررر  ر تررراج فهللرررا، ورع كررراع علررر لم تنررررن  واررر  

ِ َ يفةعرا نية يفةررامل قرا : )َوَاررا قَرَ  (ويف  ررماَويف ( َةررذ  قَرْ      َويفَاْ ض( ْجَ  ًعررا قَرْكَضرت(ه( يَرررْ َ  يفْةأل َ اَارم   يف  َويفة  
ررا ي(ْ.ررر ك( َع()يفةنار:َا ْرر    ٌ  ب َ م  ن رره  س(ررْكَحا َه( َوتَرَعرراَ  َعم  يفةكررال  يفةررامل مل ميلررك قَك  ررل(  ر رره(. 67ع 

ت يف فلم ا  وة  يف ر   ق الم ا(ْنا ي . قاة( يف ع ق انا ر ّن ْسعنا   ق(ضيَ يف   رذ ْسع   رال فع: )قاة يف فَْ إ 
يرررررررره يلرررررررر مل ر  يفحلررررررررذل  ور  رريررررررررٍذ ا سررررررررى اإرررررررر ل قاً  ررررررررا بررررررررني ي  بعرررررررر كتررررررررا!ً ف( ررررررررن  ارررررررر  
ْعَنا قر(ْريًّن َعَلًكاةوقاة يف(. 30-29ا تأل م()يفاةألاف: يفةرُّْش   َفآَان ا ب ه  َوَةْ   ر َ   يَرْل  مل : )ر ّن  ْسَ 

 (.2-1 (ْ.ر َ  ب َربل َنا َفَةً يف()يف  :

غ ك رم فقر ى ا  يفة ماء حمملرم بألر    تَرنَرن َةمْ ق   -ة  تعلم عة  –كلما  هايف يفةألريع   رع
 ب يفةكررر ع، حتمرررل يفةكثررري اررر  فسرررريف  يف لرررك  عنررر  رررا يتإررر    فمل ر  ررراعع اَّنرررا  ررراء  اررر  
قرررا ف لرررا اررر  خررر يف ق وبررر  يفق ةألررر ى يفةرررروح  يفاسرررريف عويف لكررر  ، وهررري ْج علرررا اارررات ح ةتلرررك 

ْع َهررَايف ة وترر بر قرر     تعررا : )َوقَرراَ  يفة ررا يَ  َكَاررر(ويف ر  يفة.ررلا  يفةألا اررم ارر  عررامل يفةغ ررب ر  عررامل 
يف ( َوَفَعا َه( َعَلْ ه  قَرْ ٌ  يَخر(وَع فَرأَلْ  َ راء(ويف ظ(ْلًمرا  ر ْفكٌ ر ال  ََ . َوقَراة( يف َفَسرار ي( يفَاو ة رنَي يفْكتَرتَركَرَلرا َوز(و يفيفْف

َْلى  ر      َعَلْ ه  َفل َي َت( رَماَويف   ب(ْكرًَ  َوَف   اًل. ق(ْل فَ َنَةه( يفة ا مل يَرْعَلم( يفة ل  يفَاْ ض  ر   ره( َكراَع َغا(ر  يف وَ  يفة  
ف ه عن اا يألرف يفةألرريع يألررف كالارا وكارى َتضري كلماتره  يظ (. رع يفةامل 6-4َ ة  ًما()يفةارقاع:

ارر  يفةررريحع فإ رره ال يألرررف يفةألررريع ةألررا وال هرر  يعرفرره بتررا ة ورمنررا  يفا رر يف ارر  يف رر يفء كمررا َتضرري 
يعررررج عرررأل اعا  رره يفةعل رررا ر  يفررراق ةررذ تالوتررره رمنرررا هرر  يفةرررامل يرتاررر  برره و  ويتلررر  يفةررامل يألررررؤ  

ارر   ررال  يف لكرر   ارا ال عررني  ف ، وال فذع ْسعررم، وال خ ررر علررى قلررب  ف .رراه يفةكر ع، 
وا  هناةك يتنو ة فآٍ    ي ع ة  كاع ه الء يف  لم ع يعلم عة و ر ق  يتك عب.رة وهناةك 

ررررررر ٍ  ر ال   رذ قرررررررا : )َع َةْ ررررررررًَ  َعلَرررررررى يفْةع كَرررررررا   َارررررررا َ ْت ررررررر ل مْ  وعرررررررال   رررررررل  رررررررْ  َ س( ب ررررررره   َكرررررررا ( يفا 
 (  عمع ع ة ر  على يفةعكا ة30َيْ تَرْلنء(وعة()يس:

يفةر   تل هرا ر  فعمرذ  را ميكر   يفةعكرا يف كلما    هي يفة  يفات   ا  هرا    فَوةَْ َ مْ 
ب.ررمل ار   اه رل يفة  ر    فال تألررف   كتراب  تإر  فع يتإ    يفخل ا  وفبع  ار  فع مر ب بره 

َاما  ه كا  فاقرف رذع: )َوَةْ    ذةك  ر  رْ   فمن  رْ  َشرَلرٍَ  فَقْرالٌ  َويفْةَكْحرر( مَي(ر ُّ ( ا   بَرْعر        يفَاْ ض  ا 
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َ َعن يررٌن   ِ ِ  ة ر ع  يف َعم( َفحْب(ررٍر َاررا  َا ررَ ْ  َكل َمررا ( يف (. )ق(ررْل ةَررْ  َكرراَع يفْةَكْحررر( 27ة()ةألمرراع:َةك  مٌ َسرركرْ
رررررررررررَ يفً يف ة َكل َمرررررررررررا   َ  ل   ررررررررررر َ  ا  نَرررررررررررا  ةََنا   ق  ْثل ررررررررررره  يفْةَكْحرررررررررررر( قَرْكرررررررررررَل َفْع تَنَارررررررررررَ  َكل َمرررررررررررا ( َ  ل  َوةَرررررررررررْ     رْ

 (109َاَ ً يفة()يفةكلف:

فة س تعلم فع كال  يف تكلم  اٌم  ومكينتلي هايف يفةألريع رذع  ر ه ال ينتلي فب يفة  فَي 
ا (ه  ب يفةعررا ني،  ررل   الة(رره، وَعررن  سررل  وهرر ارر   ررااته  وارري كا ررم  رراا     ررا َّنايررم  

ا ه وو  يف ه، و ا   رنءيف  هبايف يفةألريع وحتألذ به    َ)َل ذَ يف  ب بكل شيءة فك ف رذع ق  
يفةاعرل يفة  ر  مل  وهرايف يفةألرريع تلرك  راته وةأل ألتره  فَوةَرْ َس ةألرا   ةأل أل ا ا  ةركم يفةألرريع 

 ا   نر ع !ةاعرل  يفإل ي، يفةامل ال يتخلف ا ع   فب يف  فَوة س ق  يفةأَلَ    ق   ا   نءيف ا  
 ر و يف ب ررل  الكر       يفة رماء و  يفا ض  ممرل وسرا  يفةنإرر يف كرني ار    ،ا   ن   

يفْةم(ْرَسرل نَي: ر َّن (رْم  ة ع َكا  ّنَ ر  يفةتمكنية وهايف عرب  ه بني ي يه يفآلع: )َوَةأَلْ  َسكَرأَلْم َكل َمتر(َنا  يفة ألني
 (173-171يفْةَغاة ك( َعة()يفةإافا :  َ (م(  َ (م( يفْةَمنإ(  (وَع َور ع   (نَ ّنَ 

يفةنافررا ةتمررا، يفة يفقرر  فبرر يفة ذةررك فع   يفةأَلررَ   ملُّ ك ررف فع )كلمترره( تعررا  هرري فعلرره   وتَررَ بر رْ 
َخْلرٌذ وَتْكر  يٌ  ور .راءة ر ره  (رْنٌ  ف ْعل ريج ةلم  ر  يف   تعرا كال    ف ق كل كرال ، رع كالاره 

: تعلررى يفةرراويف ، وار  يفةررا   يف   ر  يفْةَمَلررر يف ة وأتاررل ق ةرره .. ارر  يف ارراه م ر ْج عرراويفةكائنرا  
ً ا َفْع يَرأل( َ  َةه( ك(ْ   َا فَْار( ( ر َذيف فَ يفَ  َش رْ ة َف (ْكَحاَع يفة ا مل ب  َر     َاَلك(ر  ( ك(رلل  َشرْيٍء َور ةَْ ره  فَرَ ك( ع( )ر من 

ة ف كاري فع تتعلرذ و ر  يفكر ع  ارر يفةعر   ف  -َ ل  وعال  -(. ر ه 83- 81()يس:تر(ْرَ ع( عَ 
ويفةإرررن  ويفةتكررر ي   رررر   يفخللرررذر يف ترره ب  ررر   يفة.ررريء ة   ررر  !ةاعررلة ورمنرررا كرررل فعلررره تعررا    

 ويفةتللي ا  يفةع   ر  يفة    ة ويفةتك ي ،)كلمم(ة رَّنا فعل يفاار: )ك(ْ (ة يفآلار !ةت َك ُّع 

 رل  شررَ (ه  -عنره   يفةكر ع، رَّنررا قلرر  ارا تإر    سر ىكلماتره تعرا  ال تراهب   رع
ش وع يفْةم(ْلرك  ويفْةَمَلك(ر  ة رع كالاره تعرا  رَذْعع َخْلرٌذ  ت بيتن.َ عنلا ذويفٌ  وةركاٌ     –

  رره )كلمررم  -كمررا سرركذ ب ا رره   -هنررا كرراع و ررف   ةع  ررى عل رره يفة ررال   وارر ( 5وتألرر يرة)

                                     
 وتعا ةل قة سكحا ه  -وه  )كال   (  -خ َ يف عتنةم شن عاع  ا زعم يف فع يفةألريع  كاعكم    فا ظر  5

 ع  ذةك عل يف ككييفة ورمنا كالاه تعا  ترْجم ةاعله يفةامل ه  يفخللذ ويفةتأل يرة
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َا (: ) ِ   وَ  ر من  ْنره(  ر َ  َكل َمت(ره( فَْةأَلاَهرا يفْةَم   ح( ع  َ ى يفْب ( َاْرَمَ َ س(ر  ( يف . (171)يفةن راء:(َارْرَمَ َو (وٌح ا 
تعا    ع  ذةك  -عل ه يفة ال  يفب     ف هورمنا  اء ذةك   س اق يفةر  على يفةاي  زعم يف 

علررى ف رره جتلرري ر يف     ارر  يفخللررذ ويفةتكرر ي ة وهرر  اررا ب نرره   يف فأل ةرره )َكل َمت(رره((  –علرر يف ككررييف 
ِ   َكَمثَررل  ءيفَ َ   ر ع  : )يفاخرررىآليررم تعررا    يف ررْ  تر(ررريفٍب  (  قَرراَ  ةَرره( ك(ررْ   َخَلأَلرره( َاثَررَل ع  َ ررى ع ْنررَ  يف ا 
(. وا  هنا كا م يفةك.رى  رم )كلمًم(ة كلمم غي   ررى يفةترا يخ، 59()ي  عمريفع:فَرَ ك( ع(ة

ِ َ ْةَمالئ َكررم( َع َاررْرَم( ر ع  قَاةَررم  يف ر ذْ وبَرنَررْم  رررةا شرراةا     يررخ يفةنكرر  ة قررا  تعررا : ) ررر(    يف ير(َك.ل 
رْ  يفْةم(أَلرر ب نَي()ي  عمرريفع:  َو   ًلراب َكل َمٍم ا ْنه( يفْْس(ه( يفْةَم   ح( ع  َ ى يفْب ( َاْرَمَ  ررَ   َوا     يفةر ُّ ْرَ ا َويفاخ 

رَّنرررا  (فَرَ ك(ررر ع(ة ك(ررر ْ رذع هررري  : ) يفةألضررر م عل ررره يفة رررال  هررر  يفةكلمرررمة يف  ررر ح(. فكررراع 45
 (6)كلمم  ة()
 يفةرررر!ين  تعرررا  هررر  يفةتعكررري عررر  ر يف   يفخللرررذ ويفةتكررر ي ، ويفةتعكررري عررر  قضرررائه  فكرررال 

 هايف يفةألريع يفةعظ م    ترْجا ه يفازي، و ست    يفاب ملة ورعوَقَ     يفة    ملة 
رذ تتخلذ !ةألريع وتتحألذ قعا  هع تنكع! ف رم  ا رك  نر ع ار   نر   فإ ك وعل هع

 نٌء ا  َقَ    ة وت بر ك ف  عرل   ار  فتكراو ا سرى عل ره يفة رال  ف يف   ي  ابل ف م  ع 
نَرراك(ْم َوَفْغَرقْرنَررا يَ  ف ْرَعررْ َع  ب ك(ررم( فَرَرقْرنَررا  َور ذْ شررذ هبررم يفةكحرررة أتاررل هررايف   رر يف: ) ق  يررم ََجْنَ رْ يفْةَكْحررَر َف
ومل  ارر انني،حررر بكررن رسررريفئ ل  ررا كررا  يف ( فرراج  ررل  الةرره فرررق يفةك50()يفةكألررر :ةتَنظ(ر(وعَ َوفَ ْرررت(ْم 

عنيفئم يفإلمياع يفةر   ه فإمنا  -تذع    -تك  عإا ا سى رال ف يف  ةلارق، فاا يفةعاال يفةااعل 
 َور ذْ يك  ر يف غيهراة فتَارل: ) ومليفستك نلا كثي ا  فتكاو ا سى فكا  يف  نءيفً ا  يفخلا قرم  ا رلا 

يفاو ،   ك(رررْم( وةررر س )َةك(رررْم(ة ورع كررراع اعررر  هرررا  ا(َتَضرررم ناً ( هكرررايف: )ب  ةيفْةَكْحررررَ فَرَرقْرنَرررا ب ك(رررم( 
  تنا ررا  -سرركحا ه  -وةكرر   يفةألإررَ  ب رراع( فع يفةعكرر  رذيف  ررا  وة ررا ج كرراع ف يفً  بررني يرر مل   
ي وة لرراً فألرر  يذ ترره  عررا ىقررَ      يفةتررا يخة ويفقرررف رع شرر م اررا و     يفحلرر ي! يفةأل سرري: )ارر  

 برره، يكإررر يفةررامل  وبإرررَ  برره، ي ررم  يفةررامل هْسَعرر كنررم(   هفةككت(رر فررإذيفه: )!حلررربة( ر  ق ةرره عنرر

                                     
 يفةعل محتأل ذ فمح  عك  هر، 1372.  .ر  يف  يفة.عب، يفةألاهر  .   يفةثا  م:4/103: يفةألرريب تا ي  6

 يفةأل وين.
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 يفسررررررتعاذين وةرررررر   ،ا(ْع   َرن رررررره(  سررررررَةن ورع هبررررررا، مي.رررررري يفةرررررر  هو  لَرررررر هبررررررا، يررررررك   يفةرررررر   ويرررررر َ 
  (.7()ةه(     اَ ع  ا( 
 ع ة ر  على يفةعكا  ةألاة وعلى ه الء يف  لمني ب.كل ةإ مة فال

ةكراع فقر ى ار  فع تررثكم فاااره   يفا ضه فهل(ره ةركرًم   فإع هايف يفةألريع ة   رر ف ورذعع
ف ره يفحلرذُّ  رل   الة(ره: )بَرْل  َرأْلرا ف(  قرا كلما  يفة.  اع وسحر يفإلعال ، بل ه  يفحلذ يفةامل 

حْلَرذل  َعلَرى يفْةَكار رل   را( َعة()يفا ك اء: فَرَ ْ َاغ(ره( !  رٌذة َوَةك(رْم يفْةَ يْرل(    را َتإ  راقررم  ال(. 18فَرإ َذيف ه(ررَ  زيفه 
يفا ض فارا   ة اغ  ةكلاع يفة  اسم بألها هة وال ق َكَل ة  ا لم يفإلعال  ب ل ا هة وال ثكا  

 ٍِ ِ   َوت ْلرررَك  ة َرفَيْرتَررره(   اةرررهة )ةَرررْ  فَ َنْةنَرررا َهرررَايف يفْةأل(رررْرءيفَع َعلَرررى َ كَرررٍل رررْ  َخْ.رررَ م  يف رررعاً اَُّتَإررر ل عاً ال  َخاش 
َا ة لن ررراس  َةَعل   يفَاْاثَررا (  وهررر  قررر   ررراء بالرسرررم  ال (. وك رررف 21ل(رررْم يَرتَرَاك ر(وَعة()يفحل.رررر:َ ْضرررر هب(

يفحلرذل   رل  عرال : )َارا فَرر ْرنَرا  َةألر  ( يفة     كلهة ك ف وق  تنَررن َ  بر ي يفع يفةكر ع كلرهة ورع ذةرك 
ررْ  َشررْيٍءة()يفا عا : ررْ  َشررْيٍءة( ورمنررا  رراء  قررا (. 38   يفْةك تَرراب  ا  ررْ  َشررْيٍءة( يعررن: )ا  : )ا 

ال   سر اق يفةت.رري  كمرا تر هم بعضرلمة فلر  سر   فوسر  ار   ويفةتكر ي م   س اق يفخلَْلذ  يفآلي
بكثي، س   ي   يفةعمريفع يفةك.رمل كله، بل ي ر  عرامل يف لرك ويف لكر    ويفحل و  ر  يفاةكا  

 ا  غ ب  ل  ة رة هقا يفات  

ل(  َرره(  رع ( يكرر ع بررني فيرر يلم 121ر :ت اَلَوت رره ()يفةكأل َةررذ  يفةألررريع عنرر اا  خررا  يفةرراي  )يَرترْ
حبإ ع يفإلفرك ويفةر  ل فك كا رم، والمرا كا رمة  خي ف   يف يك   ظلما  يفةضال ، وزةنيفال 

 الةرررم  انيرررم عظ مرررم علرررى ارررا هررر  ف ررره،    ف لررراويفقررررف قإرررم ا سرررى اررر  سرررحر  فرعررر ع فرررإع 
َتثللررا ي  ررا زاناررا  يفة ررحر ، فتلررر ويف  كا ررمخإر م زاا نررا هررايفة ذةررك فع )كلمررم يفةكارررل(  

يف عركرررم علرررى يف رررنله  ا ررره يفةرررامل ي رررتعمله  وخا)رر يفرب كلمرررم يفحلرررذ يفةررر   ررراء هبرررا ا سرررى، حلرر
ة َتاارا كمرا ترريف  يفة ر     يفةتكرتال  يفة وة رم يفةر  ويفاةرالفيفةكارل يفة   ، ر ره ارنله يفةتكرتال  

)  يف  لمني   كل اكاعة يفقررف هرا  يفةكلمرا   را ةكرا     يفةعا يتأل  ها  و  يفالستككا  
ََْجْ ع( يف)قررررررراة يف:   رررررررافرعررررررر ع  عررررررر  سرررررررحر  فَفْرلَرررررررَح يفْة َررررررررْ َ  َارررررررْ   َوقَررررررر ْ ك ررررررر َك(ْم  (  يفئْرت(ررررررر يف َ رررررررا ا   فَررررررر

رحر يفإلعالاري يف عا رر:  كلرايف(.. ر ه )رْجاو( على يفةك ر ،  64يفْستَرْعَلىة()ره: يف  رمى   يفة ل 
                                     

 يفةكخا مل  ويف   7
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الف ال تكرررر ع رال بعررر  ْجرررر  كلمرررم يفاةرررر ويف  يف لرررم)!إلْجررراو يفةرررر وي( و)يفة.ررررع م يفة وة ررررم(ة 
يفإلعالا رم ويفالقتإررا يم ويفةع ركريمة ) (  يفئْرت(رر يف  يف  يف رربو رن  يفالئرتالفع  ا ررر  يفحلرذ ارر  كرل 

وتر  رلم   يفةغرنو بإر    ْجاع رم، وةر  بإر     انيرمة وذةرك  يف .را كنيَ ا اة(   يك ع تر  يب 
يفف يف رميررم، ف تارررق    يف  ررلمني   يفةألكائررلة قرراة يف: ) َوقَررْ  فَفْرلَررَح ةلتعكرري عرر  )يفةإررف(   يفقرر

هبرا تإررما:  يإررحَاْ  يفْستَرْعَلىة( وتلك و  غايرم  و  يفالسرتككا  يفةعر  ي يف  ير ، يفةر   يفْة َرْ  َ 
 يفة   ر  على يفةعامل !ةأل  ة ويفةتحكم   اإا   يفخلييف  ويفةثرويف ة

 في  ف م فيلا يفةاي يفةألريين  وةك 

 َسررى ر ا را َفْع تر(ْلأل ررَي َور ا را َفْع َ ك(رر َع فَو َ  ا(  عَ هنراة.. يفقرررف تتمرم يفةألإررم وأتارل: )قَراة( يف  ف رم
رْ   َبلْ َاْ  فَْةأَلى. قَاَ   َ  رل( ر ةَْ ره  ا  ر رُّل(ْم خي( كَرا ((ْم َوع إ  رْحر ه مْ فَْةأل(ر يف..ة فَرإ َذيف ة  ََْوَ َس  س  َرا َتْ رَعى. فَر َفَّن 

ره  خ  َارًم ا( َسرى. قر(ْلنَررا ال   َ ررنَرع( يفْعلَرى. َوفَةْرذ  َارا    ميَ  ن ررَك تَرْلأَلرْف َارا ر   رَك فَ ْررَم يفاَ  َ)َرفْ     َرْا  
ر( َةْ ر!( فََتىة ٍر َوال ير(ْال رح( يفة  راة  َا َ رنَرع( يف َكْ ر ( َسراة  (. رع يفةألرريع يفةرامل برني 69-64()رره:ر من 
يلأل ع يفة    ار  فةاب رل ثألاف رم ورعالا رم  قاي يك فش  ق   ا  عإا ا سى ق عاة فال تكت س 

َسرا م وس اسر م وع ركر  يفةعرا ي يف  ير  وية اتره يفةضرخممة َةرَايف   َةرَايف  ة  يفةنظرا يمة ال تكتر س ب
َ)َرْف ر   رَك  ال قر(ْلنَرا(.. َوتَرلَرذ  عر    كلماتره بألر  ، فعرن ق ةره تعرا : )ةفَْةأل(ر يف بَرلْ ورمنا قل  رم: )
َ رنَرع( يف  َاراَارا    ميَ  ن رَك تَرْلأَلرْف  َوفَةْرذ  بأل  ، كما تلأل َتلا بأل  : ) رةألائلا( و!   ر  فَْ َم يفَاْعَلىة

ر( َةْ ر!(  ٍر َوال ير(ْال رح( يفة  راة  َا َ نَرع( يف َكْ  ( َساة  ( رع  كلمرا  يفةألرريع عنر اا ت(ررتَرَلأل ى حبأللرا ةفَتَرىر من 
ة فرررررإذيف ف(ْةأل  َرررررْم بألررررر   فزيفةرررررم يف كرررررا  يفةررررررويفسة اررررر  ةإررررر ع يفةكاررررررل وقرررررالو يف علرررررنيف تإرررررن  

ةَر (ْع َةك ر ٍم  ا ر ْ ةَتر(َلأل رى يفْةأل(رْريَع  َور   كَ : ) ةرس ةه حمم  ب  عك   ة وةاةك قا   يفالستككا 
 ذةررك فع  اهرر  يفةكاررا  !ةألررريع  لررا يف ككررييفة وهرر  ق ةرره تعررا : بعرر (. وفاررر  6()يفةنمررل:َعل  مٍ 
َلررراً يف َكك ييفة()يفةارقررراع: ت(  ررر ْ )فَرررال  رررْ ه(ْم ب ررره     قلاهررر   يفةكارررا   ويف ألإررر   (.52يفْةَكررراف ر يَ  َوَ اه 

 يفةألريع وةألائذ يفةألريعة قااه م!ةألريع: ا يف لم يفةغنو يفةثألا  ويفةتضل ل يفإلعالاي 

يفةتضرررل ل مهرررا يفةلرررايفع  عرررالع يفة.رررع ب تألكرررل فع تكررر ع ةألررر ال  وذةررركتلرررك يفةثألافرررم  رع
ويفخلرريفبة رع يفةعكر  ال يكر ع عكر يف حترم فقر يف  يف رال ع رال رذيف  يفة اا ةتلريب فة ث فسلحم 

 َرْاَ ه( ةلعك  يمة ا تل كا بإ    الشع  يم إل يف   يفاق عء. وذةك ه   وور  َ ه عك ة يا  ه  ف 
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يف كني. ويفةألريع هر  وةر   يفةألهراع يفةكاشرف ةراةك يف راععة اري تلألتره يفةرناس خر رم  يفة حر
 ا  يفةظلما  ر  يفةن  ة بأل  

 ةه ا  سل اع ة  قا  ةه   ا ة ف ا

فةألرر يف يفة رر   )عر  تلم(، ةكننررا هرر   فألر  ميرراَّنم،  يف .ركلم فع يفآلخررري  فعررال يلألر ع اررا رع
كَررا ((ْم  –يفاسررف  ارر  -يفةرراي  ال  لألرري اررا   فميا نرراة ويألررف يف .ررل   عنرر  ق ةرره تعررا : )فَررإ َذيف ة 

َ  ررل(  ر رُّل(ْم خي( رره  خ  َاررًم  ر ةَْ رره  َوع إ  ََْوَ َس     َرْا   َررا َتْ ررَعى. فَرر ررْحر ه ْم َفَّن  ررْ  س  مررل ة(   ال يكتا( َسررىا 
 يفة  اق، وتلك اإ كتنا   هايف يفةعإرة

ال كرررَمل   رررا ، رَّنرررا    ررراالعتإرررن   -عنررر اا ت خرررا حبأللرررا –ة رع كلمرررا  يفةألرررريع  عرررم
ويف مراعي ويفة رل اين  يفةارر ملتإن    راال ة  ر يف ار  ر نرم يفا ضة ذةرك فَّنرا تإرن  يفة  ر يفع 
بررر)فهل     ع ي ررم يف  رر يروعةإل  رراع، علررى عررني   ووة ررهع ف تخرررج ارر  ذةررك كلرره قرر   

شريء   يفة رماء وال   يفا ضة فَر (ْلرر مل  يرر  وخا ته(ة وهبايف يتح ة ع ر  َقَ      يفةامل ال 
 تَرَعلُّمررراً  ة فوة رررك يفةررراي  حتألألررر يف قع رررم  سررر    يفةترررا يخ   رررل  الة(ررره هبرررم فارررر  يفةكررر ين   

ررر ٌ وتنك رررًم: ) ِ    َ س(ررر  (  حم(َم  يف َاَعررره(  َويفة رررا ي َ  يف ررر   رررنَرل(مْ   (مَحَررراء(  يفْةك(ا رررا    َعلَرررى ء( َفش  ًعرررا تَررررريفه(مْ  بَر رْ  س(رررل ً يف  (ك 
تَرغ(رر عَ  رر ْ  َفْضررالً  يَركرْ ِ    ا  رر َماه(مْ  َو  ْ)ررَ يفّنً  يف رر ْ  و( (رر ه ل مْ      س  ررل(     فَثَررر   ا   يفةتر ررْ  يف        َاررثَرل(ل(مْ  َذة رركَ  يفة ُّ
جنْ  ل       َوَاثَرل(ل(مْ  ب(  س( ق ه   َعَلى فَاْستَرَ ى فَاْستَرْغَلظَ  َفآَز َ (  َش َ ه(  َفْخرَجَ  َكَن ْوٍ   يفإل   ة َ غ  ظَ  يفةنُّ  يفوَ  ير(ْعل 

ِ (  َوَع َ  يفْةك(ا ا َ  هب  مْ  َا    َوَعم ل( يف يَان( يف يفة ا ي َ  يف نرْل(مْ  يفةإ احل   (.29()يفةاتح:َعظ  ًما َوَفْ ريف َاْغا رَ ً  ا 

هايف يفةعإرة رَّنا تتحر ى يفة ر   يفةألريع هي يفة الح يفاوة    يف لم حت ع   كلما   رع
يفةعراملَ كلرهة فلرل ار  ا ررتل ب فو هرل ار  اكرا ز  )ق(رْل ةَرر      -بره ار  قر ى غ ك ررم  تنخررقرا  -

ق  ْثل ره  َوةَرْ  َكراَع بَرْعض(رل(ْم ة ركَرْعٍ!  َ ْت(ر عَ َعلَرى َفْع َ ْت(ر يف ق  ثْرل  َهرَايف يفْةأل(رْريع  ال   ُّ يفإل  س( َويف ْ   يفْ َتَمَعم  
كلما  تإن  كل اا ي و  خب اةرك ار  فسركاب يفةألر   ويفْةَمنَرَعرم ، ار    رَّنا( 88()يفإلسريفء:َظل ييفة

ة ذةررك فَّنررا رذيف تالررر    (هررا بكإرري  يفةعكرر  يف تخلررذ !ةألررريع، يف ترر بر آليرره يفة ررل اعيفإل  رراع ر  
رررهع  عرررل انررره هررر   ا ررره سرررالةا ي رررحذ ظلمرررا  يفةعإرررر ويك.رررالا   يفةعظررر م، ويف تحألرررذ حب  َكم 
ي اغ !رل هايف يفة يفبل يفإلعالاي يفةامل يل ل ! إ حا  يف غر)رم، ويف اراه م  وبرهاّنك.ااة 



 16 

راقررم  الةلمخرنوع يفة  ر يفين ويفةثألرا  ة ارمة قرا يكرن ار  يفة  ر يفع يفةارر مل ةإل  راع ارا  يف خربرم
تات ترهة   هر   فوعلرى تغ ري   –المرا فوت رم ار  قر  ة  –ة سائل يفةتر اي يف ا يرم ويف عن يرم اعرا 

فر ررم امل خ رراب  يرر ويكررن يفةن رر ه يفال تمرراعي ة اررم، ويأل يرره قررا ال  - ا رره    يفة قرم –
 و   ً  وةركمة كلممً رعالاي اضا  فع ينا  انهة وة   اء ب.ر يفخل اب وفش  يفخلريفبة  

َ َةذ  َقْ      َويفَاْ ض( يفةألريع ر ه  ِ  ْجَ  ًعراة سر يفةك ع واعلن  يفةألضاء ويفةأل  ة )َوَاا َقَ  (ويف يف
ٌ  ب َ م  ن رره  قَرْكَضررت(  ررماَويف ( َا ْرر  ع  ررا ي(ْ.ررر ك( َعة()يفةنار: س(ررْكَحا َه( ه( يَرررْ َ  يفْةأل َ اَاررم  َويفة   (. 67َوتَرَعرراَ  َعم 

ر ه يتكلم يفآلعة ويأل   ةك ف م،  عم ف م !ةايف ع ة   – تعرفهة  ف م  –هايف يفةرب يفةعظ م 
( فَررافْرَتْح  رررنا يذ يفةررراخي  5أل  اًلة()يف نارررل:َعَلْ رررَك قَرررْ الً ثَ  َسرررنر(ْلأل يف ررم ت رررتألكل خ ابررهة: )ر ّن  

ِ   باررررتح قلكررررك ةلررركالن يفةألررررريين وكرررر  اررررنلم: )يفة رررا يَ  ير(كَرلل غ(رررر َع   َسرررراال    يفةر!  رررم َوخَيَْ.ررررْ  َه( َوال  يف
   ِ ِ َة وََكَارررى !  ررر ًكاخَيَْ.رررْ َع َفَةرررً يف ر ال يف ( رذعع تتحررر   ف رررم بنا رررك ر  39ة()يفاةنيفب:َة  

رَّنرم  -ةر  كنرَم ةألرا ارنلمة  -يخر َتاااًة وتك ع ا  )فهل يفةألريع( فَو تر  مل ار  هرم  َخْلٍذ 
ةَنَرا ف(وي   ع كَراً يفاا )فهل( يفةَ ْع (  رَّنم َ!  َقٌم َقَ   ي رٌم ار : )بَرَعثْرنَرا َعلَرْ ك(ْم  ف  يف )فهل( يفةَ ْع  (ة واا 

ررررالَ  يفةرررر ل َع   وََكررررراَع  (.. فوة ررررك )فهرررررل   5َاْاع( اًلة()يفإلسررررريفء: َوْعررررً يفَ ٍْس َشرررر  يٍ  َفَلاس(رررر يف خ 
 ف مررا بأل ةرره  ف ررحاب واليترره يفةعظمررى، يفةرراي  تررر م  ررم  سرر     وفوة ررك( 8وخا ررتهة()

حْلَْربة() َفأل ْ يرويه ع    ذمل يفةعظمم ويف ال : )َاْ  َعاَ ى ي َوة  لاً   وكاىة ذةكع( 9يَذ ْرت(ه( ! 

وهري قر   يفحل را ة وهري  يفةرنيف ،هي يف عمرل، وهري ا  اإ    م رال كلما   ة  وة س
يفت ل اة واررررا   وَّنررررا ارررر  يفةكررررال  رال    ررررتللكيف نلرررراج، وهرررري يفةررررألّناه، وهرررري يفخل ررررم، ويفالسرررر

لَرررى فنعرررمة 112()يفا عرررا : يفْةأَلرررْ    غ(ر(و يف..ة ز(ْخرررر(فَ ) ( وةررر س عكثرررا فع يفةعررررب  رررا ْسعتلرررا تر(ترْ
َررررررررررررَايف يفْةأل(ررررررررررررْريع  َويفْةغَررررررررررررْ يف ف  رررررررررررره  فإرررررررررررراةم: )َوقَرررررررررررراَ  يفة ررررررررررررايَ  َكَاررررررررررررر(ويفْ الَ َتْ رررررررررررر ررررررررررررمْ َمع( يفْ     َةَعل ك(

يفةألرررريعة وهررر   اررر (. ر ررره يف رررنله  ا ررره يفةرررامل يتعاارررل بررره يفةعررر و يفة ررر   25تَرْغل ك( َعة()فإرررلم:

                                     
 يفاةكاينفمح  ويفةن ائي ويفب  اا ه ويفحلاكم، و ححه   ويف  .()فهل يفةألريع هم فهل  ، وخا ته: قا 8ُ

ُ.2165   ح ح يف اا  يفةإغي:
 .يفةكخا مل  ويف   9
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يفاشررر  فتكرررا  تلررركيفاسرررل ب يف خرررا و ع نررره يفةرررامل ت رررتعمله كرررل وسرررائله يفإلعالا رررم، قرررا ف لرررا 
بعررر! يف خلإرررني  ميا سرره ررره خل رررَ ككرري ذةرررك يفةرررامل وَ)ررريفوً : يفةاضرررائ ا  يف كاشرررر  يفةكررألىة ور

فو ب رر   لراز  يفةاضرائي،ةإلسال ، ا  بع!  عاتهع عن اا يات ع بتحرم  ح ع يفالسرتألكا  
ةرر ف  يفةرركالع قررب    ّن عررايفةتلانيرر ع ارر  يفةك ررم فو تك رري ة واررا كا ررم حما بررم يفة سررائل ةررال 

ر  يفةك ررررمة رع يفةك ررررم يفةررررامل  ألررررريعيفةيفةتررررا يخة ورمنررررا كرررراع فو   وة ررررك فع يرررر ع يف ر  ر خررررا  
 ي كنه يفةألريع ال ي خله يفة.  اع فب يفًة

 لرراز يفةتلانيرر ع، فو مظررر  مررر عنرر اا فقرررف ةكعضررلم فو فسررتم  ةرره، وهرر   –يكرر و  وكَمنررا
َ  ررم    ةا ررم ر  جت يرر  يفةثألررم !ج  ف نررا -وسررائل يفةتلألرري يفاخرررى ارر  يفةاضررائ ا  ر  يفا 

ة ف ررا ارر  تلعرر  يفةظررال    يفةظررال ة  عررمضررى ارر  ةرر  يفةألررريع  فوالة علكرراة وارري كرراع شرريء فا
ةررريف   قلكررك وو رر يف ك، وارر  تكررا يح  ارر رمنررا كرراع يكا ررك فع ت.ررعل ز  يفةنرر   فألرربة فشررعله 

ررل  يفةألررريَع ر  يفةك ررم بألرر   تَرررَر  هررايف يفةغرر   يفةررامل ففررنو  –غ رسررم يفإلعررال   بنا ركرميا ركة فْ خ 
حت مررم ارر  قَرْكررل( فوهررا  سررحر  فرعرر ع حتررم  كمرراتررتح م بررني يرر يك،   -يفةعررامل وثرركب عنيفئمرره 

َراةكرا م وعإر لمة وتَررَر بع نرك فَّنرم: ) يكتلر عإا ا سىة وتَرَر ك رف فع  ر   يفةألرريع  َ رنَرع( يف  ر من 
رٍ َكْ  (  ر( َةْ !( فََتىة َساة   (69()ره:َوال ير(ْال ح( يفة  اة 

َحركللْةُحيلللْةُ ُُ ُسل ت لللد اح ة  َآَار اي للل ُُ ُالقلللرآن ُ ي للاَُْل تل  للل  ُكاي لللاُُُأُلتلللأد خ  كيللانُارسلللرا
ُ ُ للل ُسل للر  للر    َأصْللاال ُا    َ سللااْلُ اُُحاللاالُ َاللدا   ُكيلل ُأنُارصْللا ُع ج بللاَُْسعمللرُ  ..ُسل للر 

ةَتولللونُ للمُأ ْسلل مُُ-مللأُأسللراُالقللرآنُُ-اليللراحُ مللأُفضللا يااُالتللا واُُُالسلليَر
ُيفُالسماال ُعاليةََُْركايونُخربهَُ وحسه ُلريفعواُحا َ ة ُالقرآنُعاليْةُُ

كرراع يرر ا  ةألررا    رر ةعمرررمل هرر  عررني يفةتحرر مل يفةررامل  رراء برره هررايف يفةألررريع،  ذةررك ورع
انرررا علررر   يفةتحررر مل!ةألررريعة وارررا يرررنيف  يفة ألرررني يفةررامل يعررررض بررره يفةألرررريع خ ابررره يفةغررالب يرفررر  

فر رم اخاررب  -فألرب  -يألر   ةرك: فع رن  ر رهيفة ر  ، برل ر  ير   يفةأل اارمة  ر   س    
َفَةرٌ   َور عْ  رايف يفةألرريعة قرا   رل وعرال: ) ةالسرتماويفةناسة فو !اةرى: فعب يفة.رع ب فر رم 

ررررَ  يفْةم(ْ.ررررر ك نَي  ِ    (  فَْبل ْغرررره(  يفْسررررَتَلاَ  َ ا  ْر ( َةرررري  َيْ ررررَمَ  َكررررالَ  يف   ََ ََْانَرررره( فَرررر َّن (ررررْم قَرررررْ ٌ  ال  َا َذة ررررَك   
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ة يف رر يف لمررا  (. ذةررك فع كلماترره كا لررم تخررريفج يفحل ررا  ات فألررم بألرر   ارر  ظ6()يفةت بررم:يَرْعَلم( عَ 
ة يفةعررا نيذةررك ف رره فقرر ى ةأل ألررم  يفسررخم   هررايف يفةكرر ع كلررهة ذةررك ف رره يفةألررريع كررال     ب 

 وتلك قإم فخرىة

ةررره يفةكترررمة ورمنرررا هررر  اررر  يف لرررنواني  غلكرررمَ َغَلكَرررَم رذعع  ررر  ويف لررره يفةألرررريع( يف كرررني، ال  فرررال
َكَارر(ويف َسرتر(ْغَلك( َع َوحت(َْ.رر(وَع ر َ    ي َ ة ل را   ق(رلْ ة )يفةأل اارمبكلمم يفحلذ يفةألا) م عل ه !خل ريفع ر  ير   

َلرررا ( َ َلرررن َم َوب رررْ َس  رررل   يفيرررم  12()ي  عمرررريفع:ةيفْةم   يَرغ(ر   ررركَ )ال : يفةألرررريع(. وق(رررْل ة َارررَي يفإلميررراع َةاا 
ََْويفه(ْم  -196َلا (ة()ي  عمريفع: َوب ْ َس يفْةم   َ َلن م( تَرأَللُّب( يفة ا يَ  َكَار(ويف    يفْةك ال  . َاَتاٌو قَل  ٌل  (  َا

اررر  غ رسرررم وتأللرررب   يفةررركال  اررر  ف ض ر   ميا سررر  ه(. فكرررل فسرررار ل يفةظلمرررم، وارررا 197
 -وع ة ررً  علرى )ةر ( هررا ة  –اراا اا ةراوالع ةر   يرتر ف ضع ت.رري يف وتألتر ال.. كلره، كلره 

يفةرر   اإري يفةناألرا  ويفإلعرر يف يف  يفالقتإرا يم يفةضرخمم ف كرر عةر  يرفر  يف  ررلم ع  يفيرم يفةألرريعة 
يف  تضعام، ويفة  تع  قاليني يف ل ا يف ع ر  خ ا  حمتر  ة  يف  لممم. وَّناع إل!   يفة.ع ب 

ِ    َكَارررر(ويفيفة رررا يَ    ر ع  ) يفةألارعرررم: يفةإررررممويفقررررف هرررا  يفآليرررم  ير(ْنا أل(ررر َع فَْارررَ يفَ (ْم ة َ إ(ررر ُّويف َعرررْ  َسرررك  ل  يف
 (.36ْ رًَ   (  ير(ْغَلك( َعة()يفا اا : (  َتك( ع( َعَلْ ل ْم ةَ  َفَ  (نا أل( ََّنَا

بألررررر    تَرَلألل  ررررراً  يفةكترررررابيفاارررررر بألررررري ب ررررن وب نرررررك يفآلع، فّن وف رررررمة هرررررل فخرررراّن  ةكرررر 
يف  لمني ار  هرا  يفة ثن رم يف  ير  ، فو  ه ورْةأَلاًء..ة وهل محلنا اعاً  يفيم يفةتحرير، حترير ذويفتنا 

ر  ةل.ر  اع، يف   رناالاهايف يفة ل ي  يفة )عي يف  ي : يفةع  مة  ةثالثرم: يفاو   رنم يفإلعرال  يف ملل 
يفةامل ير  يفا  را  علرى يفةتمرر  علرى  ة وينرته ثألافرم يف  ر ،  يفةعلماين،ويفةثاين:  نم يفةتعل م 

ويفة.ررل يف  يفةكَرَلم   ررمة ويفةثاةرر!:  ررنم يفالقتإررا  يفالسررتلالكي يف ترر ة ة يف رر ار  ةلغريفئررنيف أل ل سررم 
 شيءة ةكل

ع، فّن وف رررمة هرررل فخررراّن يفةعلررر  اعررراً اررر  يفةألرررريع  علرررى وب نرررك يفآل ب رررنبألررري  يفاارررر 
َ  ي    ررزح حترم أتثري  ال  ف نراواألر ال  يفةألرريع  ف   يفةألرريع،  قاراه ميفةعمرل  ررْحر   رنيف  ار  يفة ل 

يفآلخررررر وبريف رررره  ثألافررررميفإلعالارررري ويفةرررر  َ ل  يفة  اسرررري،   ةرررره يفا ررررنا  يفة مه ررررم يفةرررر   ررررنعتلا ةنررررا 
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كرل ارا ي عم  نرا كمرا    لرتلمق يف  رغرريفءيف  ثألافرم يفالسرتلال  يفةتعل م مة و نك ح اتاةلني حتم ف
َ ٍف ع  يفة كاو   ةويفةضكاوتَل غ( يفةكالب يفةضاةم   اا َفض(َل ا    

ياررررتح فبرررر يفب  -   علرررر  –بألرررري ب ررررن وب نررررك يفآلع، فّن وف ررررمة فلرررايف يفةألررررريع  يفاارررر
ك    يفة ُّل   ، يفة راةكني ر    يفةرُّ  يفةنك يم، اة ه ةلم انني، يفةايفكري ، يف  م نني، فهل يفة ل  َماء  

ويفآل ررا ، اررا بررني  رر يفءيف  يفةإررل يف  و رراةس يفةألررريع،  !ةغرر وَعررأْلَ ا رراةك يفة ألررنية اترر   ني 
واتعلمررررنيع ةرررري  ترررر لم يفة ألررررني. تلررررك ا  سررررم يفةألررررريعع ةتحريررررر  ات يف سررررنيا(ررررَرتل ل نَي ةرررر ع ، 
 ااه م يفة.  اعةيفةعت   ا  فغال  يفاواثع، وا رَسا     يفإل  اع، وَفكل  

رر (ويف  ف را لَرَم فت رم يفةألررريعة فمل َ ْع  ةكرم فع تر(َ ةل  .. فإمنررا كلمرم يفةألررريع َعْلر ( فَاررا  ك(م، مل يفةأل كرْ
ِ    يفْسَتع  ن( يفي   يفةأل اام: )قَاَ  ا( َسى ة أَلْ ا ه   ر ين     (ها خيرق يفةظلما   (ويف!  ر ع  يفَاْ َض  َويفْ رأل 

 (.128)يفاعريفف:(ة ْلم(ت أل نَية َويفْةَعاق َكم( َ.اء( ا ْ  ع َكا    . ِ    ي(   ثر(َلا َاْ  يَ 

ف(    ة تر(ْنرا  َ َعَرب   را  قر(رْريّنً ) عك    ب يفةعلَ  ر   س ةه حمم   -َ ل  ثناؤ   -فةألى     
ن ررررررررررم  َوَفر يررررررررررٌذ    ف  ررررررررررهة  َفر يررررررررررٌذ    يف َْ  َ يْرررررررررربَ يفْةأل(ررررررررررَرى َوَاررررررررررْ  َةْ َ َررررررررررا َوتر(ْنررررررررررا َ  يَرررررررررررْ َ  يفْ َْمرررررررررر   ال 

وَسرررالااً،  فْانررراً ( قرررريّن يتررر فذ ع(ْمريف (ررره( يفةرررر!ين علرررى يفا ض، فررر م  يفةَعرررامَلَ 7()يفة.ررر  ى:يفة  ع ية  
ررر  ر   رررال   يفةركررر .. ين لرررذ  يفةعابررر ي ين لرررذ اتررر   ا اثرررل يفةالررررع اررر  ترررالو  يفةرررايفكري  يفخْل(. 

ررَي  يف(تْررل( ةركررًم قري  ررم شررعا ها: ) َلررى َعرر    ر ةَْ رركَ َاررا ف(وة  ررَ  يفْةك تَرراب  َوفَق ررم  يفةإ ررالَ ة ر ع  يفةإ ررالَ  تَرنرْ ا 
ِ ( يَرْعَلم( َارا َتْإرنَرع( َعةَويفْةم(ْنَكر  يفْةَاْحَ.اء   ِ   َفْكأَل(. َويف (. فمر  ذيف قر ير 45()يفةعنكك  :. َوَةا ْكر( يف

ة وي فععلررررى ْسررررراو خ ررررراب     خيلرررر  ر  يفا ض، وير)رررررى  ألعررررر  اررررر  يكررررر ع ارررر  يفخْلََ يفة رررررف 
 ذيف  رؤ على خرق فاا ه  فم يفةألاع ي  .. ك ف وذيف  عل   ، عل  يفاااعة 

ةت ث رررذ يفةعلررر ،  ا رررتل كم ع  ررراحة.. تلرررك يفايررر مل َتتررر  ر  يَررر    سررر     ومرررك
ِ    َي ( وهات ك: ) َرا َ َكر!َ  َفَمر ْ ة فَْي  يل مْ  فَرْ قَ  يف ره   َعلَرى يَرْنك(ر!(  فَإ من  َرا فَْوفَ  َوَار ْ   َرْا    َعَلْ ره(  َعاَهر َ  ق 

 َ ِ  ،(.. رَّنررررا  رررراةس يفةر)رررر يفع، حتررررم شررررلر   سرررر    10()يفةاتح:َعظ  ًمررررا َفْ ررررريف َفَ رررنر(ْ ت  ه   يف
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يفخلي يف ات ةم على   اةس(، 10هايفع عأل ) اةس يفةألريع() زاا كت.رق ف  يف ها يفخلضريفء على 
 (.37()ق:َوه(َ  َشل   ٌ فَْةأَلى يفة  ْمَ   فَوْ َةه( قَرْلٌب  َكاعَ و  يفع كل َاْ  )

  َتتررر  رة ررركة   سررر  ع  ررراحة.. ذةرررك  ررر يفء   يتنررررن  عل ررركة وتلرررك يررر   فاسرررتم 
 ال ََت( ُّ َيَ   ة ف موةك   يفةن َاَ  يَرتَرَال م( ا  بني َيَ ْيَك..ة فإ  اَي 

دُار ياحي ُفَر

 

                                     
هاع ا  يفةتلألي ر  يفةتنك م. كت كنا ) اةس يفةألريع( يعرض انله يفةألريع   ت يف س يفآلع  وت بر        10

 .2004فة يفع اغرب م:  ان.  يف 


