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 مقدمــــــة
 

شكل  لنك ا لنآني ككم  جمكل ةمعنجككل ت كي لنمذ آكاي   ككل ،يلاكل  أننكك    ع كل ن  كك  
تحيى لنبشكن يكم  ي اكاتبل لم، ك   ناكي ةكعا نكلل لنك ا عكع دي يل كعا اي جكل تآع ياكل  
نيم لنبات ذلت  عع دي  جمل ةمعنجل نغبيل تؤككي لعتاكعف يعةكال لن كننه ي نكع  كي 

لنبات ذلت  ل ذناكت نكلا لن غكل ،ك مي ةييكي احآكا لعتاكعف  ناكي  ة س نغعتنم  نيم
كع ت نلا لنمفعرال ععيألي ابيعي يي اآذنن  ي نلل لنك ا لنماكعونبي لك  عذكك املكي 

 ننم لنبابف ت ك عقجآذ  لعتاعفيل لنامعنجل.
إي لنكك ا لنآني ككم عمكك  ةبل ككف لنن ككم يككعيذي لن ككعه لكك   رككعي تحككيلنم نل ذرككن 

ابكككعي تاكككعنف ت كككا لنحكككينا لنامعنجكككل لنذكككم ر كككمبنع ن ككك ا لنفركككج  ت كككانم تآاكككي  نتنك
لنن جك،  عذكك   كب   ككي لنرك بصل لنفرك  ،كاي لنمقككذبى لن آع كيا نلنمقكذبى لن غككبا 
ن كك ا لنآني ككم  ،كك  نآككي تشككعك  لنمقككذبيعي نذحآاككا لعتاككعف تنككن  ألنةككل لع ككد  

لتكك   ت ذمككم إنككك نلن غككل  يككا ذا كذعلككل ةييككي  نككم الككي ن  ككنن تنككي ،نككع  نيككم لنباككت ذ
نغكككل لتذآكككينل   نكككم ن ككك بل يانكككع إنكككك لنآمكككل نلنني كككل نلن  كككب. ن كككي ن كككع ككككعي وكككنعنم 
ن قكؤل  لنمنككم  يككي تنمكي  أيككل لعتاككعف يكم لنكك ا لنآني ككم  يآكية ت اككنلالل  ذ ككيا  

 ن  ا ت    لنظعنن  لعتاعفيل.
نا نلنككذم لنيلر ككبي لن ككنن لككعنآنيي لننككنيم نصيرل ككذ  نصجككعي إتاككعفا نن كك بل نككل

ارل كعل ن ؤنفكعل تنشكن تككي  ظكنتنم إنكك لنمب كب   نلنذككم ترك  إنكك عكية لنذبككعيي 
نذفقكككان لعتاككككعف لنككككلا يكككنتبي لرتبعوككككعي نعجآككككعي لعنذحكككيا نلنم عر ككككل  ياككككعال نككككلا 
لنآككنلالل نذ،مككاي لنكك ا لنآني ككم  ننككب  ككأن   حككب لنذغاككن نلش ككذمنلر ن تككعا  تشككلا  

ا نككلل يككم  آككع  شعككا إنككك  ظككن  عع،ذككل لن،ع،ككت. ن ككف ذنككا ك كك   يآككي  ذقككعا   ش يككؤا
 عجعريككل ن آككنيي لننككنيم ت ككي ل كك  لنيلر ككاي لنمحككيعاي  يككعنآنيي عع،ككت  ذغاككن  ينككب 
كذكككعن عع،كككت تنكككن لنأ كككعي  نش ااذ كككن يكككم ذنكككا لع كككعي  ننكككلل ش ا كككي  كب ككك  احمككك  
 ع كككجل لنذحكككب ه ي ككك  ارككك   ننككك  ف كككعي ن لكككعي  ني ككك  يذركككن لاع كككجل لنذانيككك  

لنآنلا . نلن ا لنااي نب ذنا لنلا ش ين كك لكاي اآكن  اكنلا  نلعكي   نلنذفقان نت يا
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تككأتم ن فقككنع   نككع لنآككنلا  لنبعاككي  لنممل ككل  ،كك  نككب ذنككا لنبةككبا لنككلا يذحآككا تنككن 
اككنلالل  ذ ككيا  اككي تذبككعيي نتذمككعيأ  ن ككي ن ككع كككعي ن ،بككعل نلنذحككب   نمجككل يككم اككنلا  

جكل ذن جكل وعلآكت لنا  جكل لنلن جكل لن ا لنآني م ت كي لعتاكعفياي لنكليي عكنكذنم    
لنمعع ل نرلا ليعن  يا ذابل  انلل إةنل جل  ع ل نفا ل كذغد  لنك ا ن باكبف ت كك 

 لنقجم لنامعنجل لنذم تحآا لعتاعف.
نلنككلا ينم ككع نعن ككع نككب لنباككبف ت ككك ت ككا ليانلل لنذككم اوككن   ،نككع لعتاككعفيبي 

لنمذ كعرف ت جك   ،ك  إ ك  ككعي  لن ا لنآني م لنلا  ،  يم ،يلال ظنكبرا  ننةكعي تكي
يككم لنن،اككن  ككي  قككذبيعت  لنذنكانجككل نلنذبفيعجككل ل أيععككعي تككي لن غككل لنمانبيككل. ناككي اككي  
نككؤشا لعتاككعفيبي  قككذبيعل عيي،ككل نآككنلا   ككا عككيي    اككأ  يبافككبل ت ككي ظككبلنن 
تنكانجككككل  رككككجل  اذ فككككل  لنذمككككبل ،ن جككككل لنام ككككل ال كككك  لنكككك ا لنآني ككككم  كمككككع لنذمككككبل 

نركغنى لنملب كل ن ك ا  نلنذغاكن لنكلا الكن  ت انكع  كي عكلف  ن تآكيام  ن لعنن جعل ل
يركككك   ن إ ككككمعر  ن  ككككنن . كمككككع لح،ككككبل يككككم تداككككل نككككلا لنذحككككبشل لعنمقككككذبيعل 
لنقجع جل لنذم تحلم لن ا  نذنا رغبل   نم يكم ل كذادا اكبل   لنك ا لنآني كم  

لتذمككينل  نلننشككن تككي  رب ككاذ  لنذككم ت بككف  ككي  رب ككجل لنذ ناككن لن نصككم  ناككي
يكككم ذنكككا ت كككك لنذآع،ككك  ،كككاي لن غكككل يكككم ل كككذ معننع لع قكككع م نلن غكككل يكككم ل كككذ معننع 

 لنمآيه لنم اأ.
نآككي لتذمككي لعتاككعفيبي ت ككك  نككي  لش ذجككعر نلش ذآككعا  ككي لنكك ا لنآني ككم نلنباككبف 
ت ككي تا ككعل  كككي لكاككعل لنننيمككل نلنذكككم شككل ت ننكككم  مبذةككعي ةمعنجككعي رل جكككعي  ن كك،دي  ت كككك 

لنن ككعا لن غككبا  نيككم لنباككبف ت انككع كشككن ن آككيرلل لنذ نانيككل ننككلل لنن ككعا. نآككي نمقككذبيعل 
كع كككت نكككلا لنآكككنلالل يذحكككعي ةييكككيلي يكككم  اكككع  لنيرل كككل لن نصجكككل ن  ركككب ه ي نكككع اكككي ت 
ترككككبرلي تع ككككعي ن ارككككع ا لنذ نانيككككل نيشنككككل لن فككككع يككككم  اككككعشل لش ككككذ مع  لنمذ ككككيا   

 قذبيعل لش ذ معنجل.نلنذم ام،  لنآنيي لنننيم  راك نلا لنم
 ن  ع  ع اي  م إنك ارل ل نلل لناع ب  ي تنلع ع لن غبا نلن آيا ينب لكتم:

لننشككن تككي  قككذبيعل اككنلا  لنكك ا لنآني ككم يككم تنلع ككع لن نصككم لع ككد م  -1
 تع ل  نيم لنيرل عل لعتاعفيل  ع ل.    

مككب   لنب ككب  إنككك ليانلل لعةنل جككل لنذككم اككن  ،نككع لنكك ا ت ككك نةكك  لن  -2
نلنكك ا لنآني ككم ت ككك نةكك  لنارككب   نصككلنا يككذم لنذ ككنف إنككك لنانككعف 

 لنمفعهجمم ت ي لعتاعفياي.
لنذ نف إنك لنلن  لنف م يننئا لنآكنلا لعتاكعفياي  كي عاك  ناكبينم ت كي  -3

ل كككك  لكاككككعل لنننيمككككل نتككككينننم تككككي   ككككنى  عككككم لنذمع ككككعتنم لككككعن ا 
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،ذ كككا لنامعنجكككل لنذكككم  نةكككينع ليا،كككم لنبشكككنا لنذمع كككعي  بلف كككعي  ن  آعر كككعي 
 لن ا لنآني م.

تربين لن ا لنآني م ن م،  ليت ك يم لننذعلكل  نتحقجآك  ن  مكبذ  لن غكبا  -4
ت ككككي لنآككككنلاه نلنككككلا   ككككذا ل ينعشككككعي ن تاعلككككعي  اى إنككككك ل ككككذ مع  ن ككككع   

 تنشن تي اير  لن مبذ  يم لنب ب  لعنآعر  إنك لنمذ ل لنامعنجل. 
فيككل عيي،ككل   جع ككعي إنككك ترككننع   ككي عاكك   قككذبى ت ككي لنآككنلالل لعتاع -5

لنلككنأ  ن لنم عناككل  ن لن ذككع ا. نيككم  آككع  نككم  رككعار نمككع ةككعا ل ككينع 
 كككي اكككنلالل  ذكككا ن  لنذكككم كشكككفت ن كككع  ي ت كككا لنآكككنلالل ليننكككك كع كككت 

 إعيى لنآنلالل لنممل ل نلنمحذم ل ن  ا لنآني م.
ن  ،كككاي لنككك ا لنآني كككم تم،ككك  ت كككا لنآكككنلالل لنم،كككع  لنحكككم نكككلنا لن آكككعا لي -6

نصكككاي  نل ككك  لنآكككنةلا يكككم ن كككف لن مكككبذ  نلنم،كككع  ن م جكككل لنككك ا لنآني كككم 
نلنباكككبف ت كككي لننكككع ي نلنمحكككع   نلنمملكككي نلنمقكككذحا  يكككم اكككنلا  لنككك ا 

 لنآني م. 
لنباكبف ت ككك  قكعنمل لعتاككعفياي يككم إعكنلا لنذانصككل لن آياكل لن نصجككل لنذككم  -7

ني ككم ت كككك نةكك  لناركككب  يكككم رليآككت اكككنلا  لنكك ا  ناكككنلا  لنككك ا لنآ
 تداذ  لعن ا لنبشنا.

لنذ ع ككك   كككف لعتاكككعف ت كككك   ككك   فنكككب   نككككأا نآكككنلالل تييكككي   ن فذععكككعي -8
   عه نفا ل ذغد  لن ا لنآني م  عم ي   ام،   آلل لنذآعا.

لنمككعا  لن آياككل لنمذككبلين  يككم لنيرل ككعل لعتاعفيككل  ننككم تنشككن ن ككع  اككيلي -9
 كككننه إذ نلكنكككت نكككلا لنيرل كككعل لنذانصكككل لن آياكككل لن آكككي لنذلنجآكككم ت كككي لن

لن نصجكل يا كيتنع لمكعا  نياككن  ا جكل  ،ك  إي لعتاكعفياي نككم  نكم ع آكل  ككي 
 ع آعل لن آي لن نصم لنآيام.

إي تانصكل لنيرل كعل لعتاعفيكل اككي ل كذفعال  مكع ن كك  إنجك  لنفنكن لع ككد م -10
 قكع جل لي كنى   ي رام نلفانعر  كي  كد  لتركع  لنمقك ماي لعنذاكعرن لع

نلنذككم كشككفت ننككم تككي  قككذبيعل  ككي لن ظككن نلنذفناككن اي ككذنم إنككك   عناككل 
 لن ا  ي عا  لنب ف نلش ذ مع  نلشتذآعا.

ناككي ل ذكككنل لنآكككنني لننانيكككل لنامقكككل ليننككككه ي نكككع تم،ككك  لنآعتكككي  لي ع كككجل 
ن يرل عل لعتاعفيل  ننم لنذم   قت نآنلا  لنك ا لنآني كم اكنلا  تنشكن تكي  كن 
لعتاككككعف اككككنلا   ذماككككأ   ذبعي ككككل  ناككككي ل ذ نككككت ةككككن   لنلككككنأ نةككككن   لنذ ككككعن  نةككككن   
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لش ككذ ذع ه ينع ككت ،ككلنا  نع ككل تا جقككجل لعن قككبل ن يرل ككعل لن آياككل لن نصجككل لنآيامككل  
نلنذكككم ن كككب لنكككلن  نلش لبكككع  انرلي  نمكككعي يكككم لنذا كككجس نف ككك  لنآكككنلا . كمكككع  ي نكككلا 

عيي،ككل  عل ككل  ككي  رب ككجل لنذانصككل لناييككي  لنيرل ككعل اككي   ذاككت  انلل إةنل جككل 
لنذككم تعشكككنع لن ككنن ل كككي  كككأن  لنآككنيي  نلنذكككير    كك   كككي  باكككف لنذننيككن إنكككك  باكككف 

 لعتاعن نلنذبعنم. 
ناكككككي  نافكككككت  اكككككع  لننذكككككعن ت كككككي تانصكككككل لنأ اشكككككنا شتذآكككككعاا  ي لنكككككيره 
لعتاككعفا ل ككيا   ككل نةنككل   ككنى  تحذككع  نافككل   ككنى  قككذ م ل  انلل   ككنى يككم 

م عناكل اكي تاذ ككن تكي لنيرل كعل لنقككعلآل  ن كي ن كع لرتاي ككع  ي  ا كل ،نكلل لنمؤنككن لن
نككلا لنبةنككل عذككك  حككعيع ت ككك لش ككذنلتجاجل لنذككم ر ككم عنع ن ب ككب  إنككك لينككيلف 
لنمنةككب   ككي نككلل لننذككعن  نعذككك اقككذقجم ن كك   تا بككعي نذشككذت لنمانككبا تنككن يذككن  

 ف  جل تنبي  وب   ي لنفذن  لنمحيا    فعي.
  م ،نلا لنمحلعل  ككبي اكي كشكفت تكي ةع كب  نكم  كي ليانلل لعةنل جكل نن

ت ككي ل كك  لعتاككعفياي يككم اككنلا  لنكك ا لنآني ككم اككنلا  ،دغجككل  ننافككت ت ككك  نككم 
لنارككع ا لنامعنجككل ننككلا لنآككنلا   كمككع  كككبي اككي  ، ككت تككي  نككم لع ككعيعل لن ب جككل 

 نن  انلا  ةييي .
عفيكككل ت كككك   نككككع اكككنلالل  حذم ككككل ن ككك ات إنكككك لنذ ع كككك   كككف لنيرل ككككعل لعتا

ن ككككك ا لنآني كككككم لاذنعكككككت  انلل إةنل جكككككل عيي،كككككل يكككككم تركككككننع  نل كككككذفعال لناكككككن   
لنمل بصككل يككم لنآككنلا  لناككعا   نلنذككم ش تككأتم ن فقككنع   نككع لنآككنلا  لنبعاككي   ن ليننككك 
نلي اككن   نآككي  را ككع  ي  د ككس ت ككا لنمقككذبيعل لنامعنجككل ن كك ا لنآني ككم كمككع ر ككمنع 

 يبي لينل  .لعتاعف 
إي  ب ككككب  لن آككككي نلعتاككككعف احذككككع  إنككككك لنن،اككككن  ككككي لنانككككي نلنذ ككككب نن،ككككن  
 ضككع ا   نت ككيانع نت بتنككع  ننركك بصل ل ذجككعر لن مككبذ  لي كك  ن يرل ككل لنذككم ت ككأ  
لنحجلككل نلنحكككلر  ككي لنباكككب  يككم لنا كككي نلنغ كككي يككم لنآكككنلا  نلنذانيكك . عكككم إي ننكككؤشا 

ن نصكم  نتنكعا   كمع نم تذنكنر يكم  ا كب عآكب  لعتاعفياي لعتعي وبيدي يم لنكيره ل
لنككيره لن نصككم  ناككي  ككم بل ارل ككعتنم نككلا لنن،اككن  ككي   ككعرينم لنذككم اركك ب ت ككك 
لع قككعي ل ككذانل  لكرلا لن آياككل   نككع نلنذ  اككا ت انككع. إ نككع يككم لنبلاككف تلككنأ  شككل ل 

 ل ذجعر لن مبذ  لنامعنم يم لنآنلا .
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 الباب األول :

 ول الفصل األ
 أوليات التفكير النقدي في اإلعجاز 

 
 
  فنب  لعتاعف -1

 لعتاعف نغل نل لدععي   - 
 لتاعنعل لنيلر اي يم ،جعي إتاعف لنآنيي  -ن

 لشتاعا لنآع   لعنرنيل -1
 لشتاعا لنآع   لنآنيي   اأ ،نداذ  -2
 لشتاعا لنآع   لنآنيي   اأ ، ظم  -3

  ،ب تناي  لنم، ك لننل ي -2
 ،ب تناي  ،اي لنيليف نلنمآعرصل  - 

 لشاذرعا لن غبا ن جمجع جل لن ا -ن
    بصجل لش أيعأ يم لن ا لنآني م- 
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 مفهوم اإلعجاز -1

 اإلعجاز لغة واصطالحاً: -أ
عكككيال لنن،اكككن  كككي لنم كككعةم لن نصجكككل  فنكككب  لعتاكككعف تحييكككيلي   امجكككعي  يكككع،ي 

ي ككن ا اككأ  نتاككأ تاككألي  نيآككع    ظككبر ت ككك  ككنا  لنم،ككع   اآككب :  تاككأ تككي ل
  تاأل يد عي إذل  نفاذ  تعةألي نيم لنحيي  ك  شما لآير عذك لن اأ نلن جس.

نابنكك  ت ككعنك:  نلنككليي  كك بل يككم ياعت ككع   ككعةأيي   ناككع  لنأةككع     ككعا ظككع اي 
  نككم ا اأن  ككع  ناككن ل   اككأيي نتاني نككع   نكككم ا اككأني  ككي لتبككف لن نككم  ككك ك   

بلككب نم ت كك  نتككي لعامككعي لعكاككعل  نيككم لنذ أيكك  لن أيككأ:  ن ككع   ككذم ت جكك  ن كك م ني،
لم اكأيي يكم ليرو نش يكم لنقككمعا  اكع : ن   كك لعتاككعف لنفكبل نلنقكنا  ناككع : 

  تاأ م يدي إذل يعت م  ن    اب  ليتشك:
 "فذذكاو ملذذم ْ مذذ ا مذذن  المذذ       ذذ 

 
   "  (.1ملكذذذذذن  اذذذذذ ال  المذذذذذ        ذذذذذ    

 

ككيا نككلل لنم فنككب  تحييكككيلي نغبيككعي  ينةككف ل،ككي   ظكككبر إنككك ةككلرا لن غككبا نجآكككن عو
ت ككككك اشنذككككك  لن غبيكككككل  ننن ككككك  يككككم نكككككلل لنذحييكككككي نكككككم اقككككذلف لنفنكككككع   كككككي لنيشنكككككل 
لش لدعجل  يع لن إنك لن با  إنك  جع  لنحكع  رلللكعي لنمفنكب  لعنقكجع  لنكيي م  

 لعتاعف لنقجع جل.نل ذشني لعنحيي  لنشنيف نصعنآنيي لنننيم نجشان إنك اششل 
 عم ل ذآ  يم لي ان إنك اشنل   نى ينعي    ك لعتاعف لنفبل نلنقنا.

ا  ي ل،كي   ظكبر  ذكا ن  بتكعي  نتغ اب لنيشنل لنيي جكل ت كك لي كبل  لي كنى  كناة
 كككع  نننكككلل يآكككي ا نكككت يكككم تركككنا نكككلا لنيشنكككل لش كككلدعجله ي نكككع كع كككت ليك،كككن 

 ي إش لنم  ك ليك،ن ل ذ معشي نل ذشعرلي نيى لنامنبر.شابتعي نذيبتعي  نلنم ام ش اآا
كككع لنفاكككننف يلكككعاا يآكككع :  لن اكككأ  ، ،كككل نك كككيه نكذكككن  كككؤ ن لنشككككما...  ن  ة
نلن اككككأ نلنم اككككأ نلنم اككككأ  نتفككككذ  ةجمنككككع  نلن اككككألي  حنكككككل  نلن اككككبف لعنضككككم  
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لنضككك ن  نلنف ككك  كضكككنن ن كككمف ينكككب تكككعةأ  كككي تكككبلةأ نتاكككأل ك ركككن نككككن  
 ككعرل تاككبفل  نلنذ ااككأ لنذ،نككجي  ن  اككأ  لن نككم  كك ك   ت جكك   َتاككبفل لعنضككم 

ن كك م  ككع  تاككأ لكك  لنارككم ت ككي لنذحككيا  نلننككعا ن مبعنغككل نابنكك  ت ككعنك    ككعةأيي  
  ا ا كككككككككككككككككككككككككعةأني لي نجكككككككككككككككككككككككككعا ن ننجكككككككككككككككككككككككككعانم:  اآكككككككككككككككككككككككككعت ب نم نيمكككككككككككككككككككككككككع  ب نم 
نجركككانننم إنكككك لن اكككأ تكككي   كككن   ت كككعنك   ن   ع كككييي  قكككعلآاي  ن ظكككع اي   نكككم 

   2 اأن  ع   ا
نينككين  ي نككلل لن ككعنم ااككا يككم لن فككع  يككع ل ا  ككي لن ككع  إنككك لناككع   إذ  تككك 
لعناكككلر لن غكككبا نعكككيا    كككعا  عكككم ل ذآككك  إنكككك ت كككيلا  ا كككب لنكككيششل لنقكككجع جل ننكككلل 
لنمفنكب   نكشكن ،كلنا تكي لنذلكبر لنككيشنم لنكلا   كعن نكلل لن فكع  نكشكن  اضككعي 

ش كذ معشل لنمذ كيا  نجرك  إنكك نفكع   اككأ  تكي وبلتاذك  نناب ذك   كي  كد  نكلا ل
يكك  لا كك   ككع  تاككأ لكك  لنارككم ت ككي لنذحككيا  ني ذآكك  ل ككينع إنككك لنكك ا لنآني كككم  ي نة
نجآن ت ك اشنذك  لنآني جكل  يكعنذآك ،كلنا  كف ل،كي   ظكبر يكم  ي لن فكع ا  كم لنذ،نكجي 

 نلنفبل نلنقنا كمع نافع كدنمع ت ي ابن  ت عنك    عةأيي .
نب ككجي نككلا لنبعككي  لنم امجككل لعا ككعي لعنيشنككل لنحقككجل  َتَاككَأل  نتككعنا لنم اككم ل

كألي نَتَاَأل كعي: َ ك وَن ننكم اآكير  لنمن   تابفلي: كننل ن   ت. نتاأل تي لنشكما تاز
ت جك . نيآككع : تاككأ يكدي: نككم الككي ععف كعي.. ن تاككأ يككدي:  كنا ي ككم يككير   ن تاككأ 

ن تاككأا:  كاةنا تككعةألي. ن تاككأا  لنشكما يد ككعي: يعتك  ننككم ييركك . نيآككع :  تاككأا يكدي 
يد كككع: نةكككيا تكككعةألي  نتكككعةأ يكككدي: ذنكككب ي كككم يب ككك  إنجككك  ننكككم اآكككير ت جككك . اآكككع  
و نذكك  ي ككعَةَأ:  ككنا ي ككم يوككير ... نلنم اككأ :   ككن  ككعر  ن  ككعا  اظنككنا   ت ككك يككي 

  .3لن نم تايايلي ن نبت   نلنم اأ :  ع ا اأ لنبشن  ي ااتبل لم،     
اكم نكلل لن فكع للك  ةبل بك  لنيشنجكل ن  بلتنكع لنحقكجل نلنم  بيككل نالكك نكلل لنم 

لنمانا   نلنم امجل نلنقجع جل  نجآن يكم لي اكن ت كي لنيشنكل لش كلدعجل لنيي جكل  
 نصلنا شم  ك    ع م لن فع.

ننلككككلل يككككاية لنم ككككعةم لن نصجككككل تذب ككككت نككككلل لن فككككع   امجككككعي  كمككككع  ككككا ت ل كككك  
لنمنتبلكككككل لكككككعن ا لنكككككيي م  نتداكككككل لعتاكككككعف لكككككع   لنكككككيششل لنمقكككككذحيعل  نلنقكككككجع جل

نلنعبككعا  ناككي عككن  ت مككعا لن غككل ت ككك رصككي لنحقككم لككعنمانا يككم تحييككي نككلل لنمفنككب . 
كككع ل،كككي   كككيني يآكككي كع كككت نككك  نةنكككل  ذماكككأ . اكككع :  إتاكككعف لنآكككنيي إ مكككع نكككب يكككم نيكككعا    ة

تكككب لننكككد  لنيشنككل   ككك  لامجكككف  آذضكككجعل ليعكككبل     لباكككل ن فنب كككل  ننكككم  ت كككك  نل
  .4 ف لننمع  فجمع ااذا لعينفعظ يم ل ذآع نع نةبا  ن فنع نتنكاننع   

ينشكن نكلل لن د كل تككي لنيشنكل لش كلدعجل ننكلل لن فككع ل لداكعي  كي ت نيككف 
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شكع   نتكع   ن ةمكك   ،كلنا  لنحكيي   ككي كك  ةبل بك   ينككعي لعتاكعف ااكذا ،بيككعا 
مككل لننككد   ككي  ككد  لينفككعظ  ككي لنيشنككل لامجككف  آذضككجعل ليعككبل   ننككب ام،كك  ا

عاككك  لش ذآككككعا نلناككككبا  نلنب ككككن نلنذنكاككككب. نصنككككلل تماككككأ ل،ككككي   ككككيني تككككي لقجككككل 
لن  مكعا لع،ذ ككعاا تككي تحييككي لعتاككعف تحييككيلي نغبيككعي نصشككل  تككع   نجركك  إنككك تحييككي 
 فنككب  لعتاككعف تحييككيلي ا جآككعي اامككف ،ككاي لن  مجككل نلننمككع  اني لش،ذ ككعا تككي  ككجع  

 نيم نلرتبعط لعتاعف ل .لنآنيي لنن
نلنبلاككف  ي  فنككب  لعتاككعف يكككنتبي لرتبعوككعي نعجآككعي لكككعنآنيي لننككنيم نيآذككني  اضكككعي 
لعنذحيا نلنم عر كل  نصاركع ا لن غكل لن نصجكل ن كيى وبلتاذنكع ت كك تآنك   ملكاي 
 ككي لننككد  لين  لننككم  ككمعنا  نلن،ككع م لشككنا  ر ككم. اككع   حمككبا  حمككي شككعكن: 

ف كككع ي يكم ر ككن لنآكنيي ن ظمكك  نصجع ك  ، قككعي تنصكم  نككاي   يكاذل  كك ة  ي لعتاكع
ن ية  رع رك   بعي كل ن  نكبا  كي  ركع ا ككك   ظكم نصجكعي تلجآك  اكبى لنبشكن يككم 

 ،جع نم  نم الي نذحيينم ل     ك إش  ي تاذمف ننم نن غذنم  فعل ل ا نع: 
مكك  :  ي لن غككل لنذككم  ككأ  ،نككع لنآككنيي   اككألي  اككعار  للنج ذنككع نككم  ي تذح ملهذذ 

نلل لنآير لننع    ي لنمفعرال ،اي كد اي: كد  نكب لنغعاكل يكم لننجكعي 
فجمككع تلجآكك  لنآككبى  نكككد  اآلككف نككلا لنآككبى ،نجككعي ظككعنن لنمبعي ككل نكك  

  ي ك  لنبةبا.
 ي  ن نع اعارني ت ك إارل  نلل لنحاعف لنفع ك  ،كاي لنند كاي. ننكلل  ث  يه :

ننجكعي ن كي لن  كم لا كنلر إارل  ال  ت ك   نم اي  تبل  ي نلن تكلن  ل
نةبنكك   اككيرلي نليككنلي اركك    كك   ي يذحككيلنم ،نككلل لنآككنيي  ن ي الككعنننم 

 لعنشنعا  ت ي  معت . 
 ن ية تعنج  ت انم  نم  ي ت ي    نة  . 
 ية لننجكعي كككعي يككم   فقكنم  ةكك ة  ككي  ي ااب كبل لي ع ككل فجكك    ن احككبرنل  ث لثذذ  :

تنم نتنككننم ن ككف   عد نككم تككي لع رككعف يككم لنحلككم ت جكك   يآككي اككنة 
ن ااككع نم  عذككك ل ككذان   ارككك لنضككنلن  يككم تككيلنتنم نكك   نظكك   ككف 

 ذنا يذحيلنم  ي نذنم   ع ذنم ت ك لننجعي تي   عر ذ  ن  عاضذ .
 ية لنليي لاذيرنل ت ك  ،  نلا لن غل  ن تكبل نكلل لنآكير  كي تكلن  لننجكعي    اب   :

تكككن  لناكككبر يكككم لنحلكككم  كككي لن  كككم لا كككنلرا ن كككي لي ع كككل ت جككك   ن كككي 
  .5ت ج ...   

يا نلل لنكيلره يكم لنباكبف ت كك  نكم  ركع ا لن كنن ننغكذنم  نتداكل  نآي نو

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 16 - 

ك  ذنا لاتاعف لنآنيي لنننيم لنمفضم إنكك لعامكعي لك  نلنذركييا ،ن كبن   كي اني 
 لنبشن  نيم نلل امل لنذحيا ن عبعل لن اأ.

  ككككككي لنذفرككككككا  نشككككككنأ تنككككككي لن أيككككككأ تنككككككي لنم لككككككم نككككككلا لي ككككككبعن لل،اككككككن 
 . ن  ع  عنا ،كي  نكم يآكي عكيا  فنكب  لعتاكعف لكعنآب :   نك  لن غكل يكنني 6نلنذب ف 

 ية لعتاعف نكب لعاآكع  يكم لن اكأ. ن نك  لع كدأ يكنني  ي لعتاكعف نكب لنحاكل 
لنذم اآي نع لنآنيي إنك  رب    كي لنمشكنكاي نج اكأنم ،نكع. يا كع عكاي تنيكي تحييكي 

ريخ  ا يككم تلكبر إارل  لنبشككن نحاكل  ن ارل  لنمقكك م نكلل لنمرككل   يكم عككينا لنذكع
 . نصككلنا 7نحاكل لع كد  لاع ككل يكد ،ككي  كي  نلة كل لنآضككجل يكم  ككبا لنذكعريخ   

ا نكلل لنمفنكب  يككم لعوكعر لن غكبا  نلعوكعر لنكيي م  نلعوكعر لنذككعريام  الكبي اكي عكية
ى ي ككن  ككي نجقذشككني ل ككي ذنككا للاككعل لنذحككيا يككم لنآككنيي لننككنيم  ننا ذآكك  إنككك  قككذب 

لنذحييككي  فجآكككب   يععتاكككعف نكككب لعن قكككبل إنكككك شكككاا لنن كككب  لنحاكككل لنذكككم اآكككي نع 
نارككب   نج اككأنم ،نككع  ننككب لعن قككبل إنككك لنككييي ن ككا ل  ككي ن ككع   تن جغكك . ننككللي 

 لنم  جعي نإلتاعف اض جعي ت ك  فنب    فعل   ا ل: 
ن ش يعتكت  :  ي لعتاعف كحال ش ،كي  ي الكبي يكم  قكذبى إارل  لنامجكف  م   

يع يت   إذ ش  جمل   لقجل نحاكل تنكبي يكب  إارل  لناركم  ينكب ت نننكع 
  ي عقي  جل  عجع عي.

 : ن ي عا  كب   نذن ج، ايي:  ي البي يب  وعال لنامجف.ث  ي   
: ن ككي عاك  لنككأ ي:  ي الككبي تككاعانا لآككير  كع يككم تن جكك، لنككييي  ككي ععةككل ث لثذذ   

 كك ذ  لعنككييي  لنركك ل لنذككم تاذ ككن إنجك . ننككلا لنرككفل لن،عن،ككل تحككيا  ككب  
 . نيلشككككن نككككلل 8 كككي ايككككي إنككككك ي كككن  لككككع ذدف  ككككننرلل لنذن جككك،   

لنذبة  تي  قذبى  ي لنذح ا  احيا  فعل لعتاعف  كي عاك  لنحاكل 
 نلنب ا ل نلنأ ي.

انل نككلل لنمفنكككب   يآكككع :  إ مكككع  نكككعي  ركككلفك  كككعا  لننلي ككم  كككي لنكككليي عكككية
ع جل يككم  حعننككل لنم اككأ  ن ألننذكك  ت ككك شككي  لعتاككعف شككائعي:  كك ن لنآككير  لع قكك

لع قكككعي نلتركككع  ت عيذككك   عكككم ل كككذمنلر نكككلل لنضككك ن ت كككك تنل كككم لنكككأ ي نتآي ككك   
ينكككاية لن كككعنم ك ككك  يكككم لن اكككأ إ قكككعي نلعكككي نكككجس نككك  ااكككن  يتككك  لنمحكككينا  لعنغكككل  كككع 
، غته فجران  ي لي ن لنم اأ إنك  كع اشكب  يكم لنكن ا  آع، كل  وكب  لن كعه تمكنلي 

نن ت ككك  ككيلا ك كك   يككاية لنم مككن انكن  ككغان  ن ي نن انمككع  ككي   ككي لن مككن نككم لعنكي
 كككي لناككك س لي كككنى  ااكككن  ي نلعكككي    نمكككع اكككي ل كككذغنات لن،ع جكككله يكككاي شككككعركذنع 

  .9لنرغنى إنك عي يمع تقك  ي اشنكنمع فجمع لآم   
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ني بف نلل لنذحييي  كي ل كذآنلا ينكم تحييكيلل لن  مكعا نإلتاكعف  يكعننلي م  كي 
بككعع،اي لنمذاررككاي يككم ارل ككل لعتاككعف  ناككي رصككي تحييككيا نككلل لككعنأ ي نتداذكك  لن

لضكك ن لنمآككير  لع قككع جل لنذككم ش ت  ككم إ قككع عي نلعككيلي  ،كك  ت  ككم ككك  لن ككعه  ننككب 
كككعي ل ضككنم نككب   ظناككنلي. نرصككي نككلل لنبععكك  لعتاككعف لككعنآنيي لننككنيم يآككع :  إي 

اكككعف ت كككك إوداككك   عكككاي ي فكككم لنآكككنيي   اكككأ لكككعنم  ك لنكككلا افنكككم  كككي نفكككع لعت
لع لككعي لككعن اأ  كككي ااككن لنمملكككي  ينككب   ككن ش تن ككك،   كك  لنفلكككن  لع قككع جل  ن غكككعي 
ننجس إنك ذنا  اتك نش ةنله ن  مع نب  عنا كغاكنا  كي لكعكعر لعننجكل  اشكعركنع يكم 
إتاككعف لنرككجغل ننائككل لنب ككف  ني فككنا ت نككع لككاي نكك   ككعا   ككي لينفككعظ كا نككع  فناككل 

  كككككككككككككككككككككككي اني ت كككككككككككككككككككككككا لنمكككككككككككككككككككككككبلا ك نكككككككككككككككككككككككع  ن كككككككككككككككككككككككع  ظ ككككككككككككككككككككككك  إش  إينلاكككككككككككككككككككككككعي 
لنرككبر  لنننعجككل نإل قككعي  إذل كككعي لع قككعي يككم تنكابكك  نككب لنرككبر  لنننعجككل ن  ككعنم 

  .10ك     
ن مكككع تآكككي  يكككاية لعتاكككعف ا  كككم لنفكككبل نلنقكككنا نلنذ،نكككجي  ننكككب ااكككا لنآكككنيي 
لننككككنيم لنم اككككأ لمامبتككككل  ككككي لنارككككع ا لنذككككم ة  ككككت لن ككككعه ش اآككككيرني ت ككككك 

 تجعي لم،  .لع

 اتجاهات الدارسين في بيان إعجاز القرآن:-ب
نآكككي لنكككذم لنيلر كككبي لن كككنن لكككعنآنيي لننكككنيم نصيرل كككذ  نصجكككعي إتاكككعفا  نن ككك بل 
نلنا ارل عل ن ؤنفعل تنشن تي  ظنتنم إنكك لنمب كب   نلنذكم اكي ترك  إنكك عكية 

ر ككككل  لم،كككك  لنذبككككعيي نذفقككككان لعتاككككعف لنككككلا يككككنتبي لرتبعوككككعي نعجآككككعي لعنذحككككيا نلنم ع
لنآنيي  عم ل شن  بر  ،    فذنيعل ش ي ذأ كبي يانكع لنحلمكل نش لنحقجآكل  ننكجس إش 
لنكك ظم نلي كك بن  ننكككم  نكك    ننكككي تضككجف   ككعواننم نت كككب نم  ي تقكك نع تشكككن 

 . ناككككي ذنككككب لن  مككككعا يككككم ،جككككعي 11 ككككبر. عككككم اككككني لنذحككككيا لعنذا اككككب نلنذآنيككككف   
ي لنحاككككا نلننككككنلناي  ككككع اآككككبا لتاعنكككك   لعتاككككعف  ككككللنب نلتاعنككككعل  نككككك  نكككك   كككك

 نيض ن لشتاعنعل لي نى.
 االتجاه القائل بالصرفة: -1

نن    ن   ي اع   كي لن  مكعا لعنركنيل إ،كنلهجم ،كي  كجعر لن ظكع   عاك  ذنكب 
إنكككك  ي    كككنف لن كككعه تكككي   عر كككل لنآكككنيي لننكككنيم  ننكككم امككك حنم لنآكككب  نلنآكككير  

لع قكعي  حكينا   ناكير    ش عكينا ننكع. اآكب   نلش ذلعتل نم،  نلل لن م   يآكير 
لن ظع   إية   ت كعنك  كع   كأ  لنآكنيي نجلكبي عاكل ت كك لن نكب  ،ك  نكب كقكع ن لننذكب 
كع نككم ا عر كباه يية    ككنينم تكي ذنككا ن كك ب  لنم أنكل ننجككعي ليعلكع   نلن ككنن إ مة
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عف نلنننن كل ت جكك    . نينككين  ية لن ظكع  ارككي إنكك لشتذكنلف لععتاكك12ت كب نم لك    
ناكية  نكلنا ت  كاد  إش  ي لنن،اككن  كي لن  مكعا نكم اآن ككبل نكلل لنذ  اك  نريضكبا  ناككية بل 

 لنحاا ت ك للدي نلل لنن ا.
ناككن لننلي كككم ت ككي نكككلا لنآضكككجل ي عنانككع   عناكككل تامكككف ،ككاي لن  مجكككل نلنذكككاعن 

لن ظكع  إنكك  لن عوفم  اع  تي لن ظكع   يكلنب شكجلعي لنمذن مكاي  ،كب إ كحع  إ،كنلهجم
 ية لعتاكككعف ككككعي نركككنيل  ننكككم  ي    كككنف لن كككنن تكككي   عر كككل لنآكككنيي  كككف 
اكككيرتنم ت انكككع ينكككعي نكككلل لنركككنف  عراكككعي ن مكككعا . ا  كككع نكا ككك   كككي نكككلل لنآناككك  نكككب 

 . ناع  يم  ب ف ي ن  كي كذعلك  نكلل  ااكن  ية لن ظكع  نكب 13لنم اأ  ش لنآنيي   
ت لك   نككعي نكلل لننةكك   كي شكجعواي  نكك  لنكلا لكعن، يكم لنآككب  لعنركنيل عذكك تنيكك

 . ني نكككث  ،ككك  نكككلل لننكككد  تكككي 14لننكككد   ت كككك ،داكككل ننقكككي نعقكككي تركككنفة   
 باككن  ككبآم  ككي لننةكك   ني لككس   عاشككل تعو جككل انكك   ي تنككبي ت مجككل  يعن ظككع  
ا ذككنف لععتاككعف  ي مككعذل ي  ككت لعنشككجلعي   ع ككل ن ية لننلي ككم ينتفككف يككم تح ا كك  

تبكك   ت ككك  إذ اككع :  ةككعا ر اكك  لنككلا ت مككت يككم  ككلنب لنرككنيل ننككلل لنككن ا إنككك  ن 
اني اككككيرا ،كككك  اني ت مكككك   ،كككك  اني نقككككع    ننككككب ت ككككي ع ر ا نككككب اككككع  لكككك   ككككنجل 
لنملعتكككب  نككككع بل نكككم لنكككليي ليذذحكككبا نل،ذكككيتبا ننكككعي ذنكككا  كككلهبعي  كككي تاكككعنجلنم يكككم 

 اي تنيبل. ل    ع احعننب   إذل تمينل إنك لنآب  فجمع ش ا نيبي نابنمبل   ةنم 
كك ب لنآكككير  ت ككك شككما لع رككنلف ننمككك  ت كك   ننككب ل ككيو اكككعار  ن ش يككاي  ككي  و
ت جكك   وآككني نكك   ش الككبي ت ااككأا ،ككلنا يككم لننننككعي إش ك اككأا نككب تككي لننننككعي  إذ 

  .15كعي نم ا اأا تي  لنآير    
ننكم الككي لننلي ككم نعككيا لنكلا  للكك   ككلنب لنرككنيل  ،ك  تب كك  يككم ذنككا ل كك  

ي لن أيكككككأ تنكككككي لنم لكككككم تنيكككككل اكككككية   كككككذل   كككككبعن نفقكككككعا لنآككككككب  لنيلر كككككاي  ي نككككك
  ،يش   ت كك للكدي نكلل لنمكلنب اع مكل 17 . ن تك  بر لنييي ت ذن  16لعنرنيل 

 كي لنككيش   لنآني جككل  نلنباككع ف لنذعرياجككل نلنمبلف كعل لنحقجقجككل  كيشنككل لنآككنيي نشككنعا  
 نصجع  . لن نن ،ننتل ،جعي لنآنيي ن تاع،نم نتحاننم  ي يرععذ 

نآي  ةم ت نكلا لكرلا ت كك ريك  لنركنيل كب نكع  كنبعي  كي   كبعن لعتاكعف  
نينككككين نككككلل لنمباككككن نةانككككعي  إش   كككك  ش ي غككككم لي ككككن ةم ككككل نتفرككككادي  يآككككي تنككككبي 
لنرنيل  نبعي  ي لي بعن  نيركب   نكي  لنركنيل نلرالي ت كي لنمكؤ ي لكع  نلنم ذكنف 

 تي ريف لنذحيا نلعتجعي لم،  لنآنيي.لآير    لنبل  ل  نص اأ لع قعي 
نذنككب لنبععكك   كك جمعي تشككنلتم  ككلهبعي  ماككألي ركككأ فجكك  ت ككك  ا،جككل لنالككعن 
لنآني م يآع  يم نلل لنشاي:  ،اي  ي نلا لن ظن  ش ترمي  ذكك  كع  ظن كع إنانكع ل كاي 
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لنبلاكككف لنذكككعريام لنكككلا شلكككس لنذ أيككك   ي آكككي ا ن لنالكككعن لنآني كككم ت كككك لشتذكككيلا 
ل ياعتك  لنمحلمكعل  نا ن  اضكعي ت كك تحكيا  نك  لننجكعي  ي ااكعنرنا يانكع  يمككع لاا،جك

ي  كككبل  اركككبرلي تكككي لاذحكككع    كككبلر  ا،جكككل ش انككك  ننكككم ،نكككع  يكككم كككك   كككع  عر كككبا  كككي 
 ة ككعه ابنجككل ني ككبي كد جككل  نلنآككب  لعنرككنيل  ت ككل نإلتاككعف  اا كك   ا،جككل لنآككنيي 

  18لع شع جل يم عآ  لع،يل ..     نلي ت  جمجعي  يركعي  نيم  ل ل لنممعر عل 
 االتجاه القائل: القرآن معجزة ببالغته:-2

لنكككذم رةكككع  نكككلل لشتاكككعا لعن ععجكككل لنندغجكككل يكككم لنآكككنيي لننكككنيم شتذآكككعانم  ية 
لنندال لنآني جل نم   عه لعتاعف. يآي اره ل،ي اذابكل لنركبر لننجع جكل يكم لنآكنيي 

عتن لنبلعكي  نصعنذفكعنل ،كاي لنشك نلا  ااكن  ي لنننيم  ناع  لعنذفعنل ،اي ارع ي لنشك
لنآنيي اان  ذفعنل لعتاكعف  نت ك  نكلل لعتاكعف تكي ونيكا لننكياف  ناكي  نكمة ،ن اك  
نلل  نصلنيآذ  نلا يم لنيرل ل يم كذعلك  تانيك   شكل  لنآكنيي  ينداكل لنآكنيي ت ذمكي 

ل.  اككع  تككي ت ككك ااككل لنذ ناككن نلعةككعا  يككم لنب ككن لانفككعظ ا ا ككل نتب ككف يككم لنيشنكك
 لنآككككككككككككككككككككنيي نةمككككككككككككككككككككف لنن،اككككككككككككككككككككن  ككككككككككككككككككككي   ع جكككككككككككككككككككك  يككككككككككككككككككككم لنآ اكككككككككككككككككككك   ككككككككككككككككككككي 

  .19نفظ    
ني ككية نككلل لنمنككي   نككي   نمككعي يككم لنيرل ككل نلنذح اكك   نيككنى ل،ككي اذابككل   كك  املككي 
إارل  إتاعف ،دال لنآنيي لل،كن  لنميلر كل. اكع   ن  مكع ا كنف يضك   كي ك،كن  ظكنا  

 ككعناب  ن ككع  ككا   لكك  نغذنككع نلتقككف ت مكك  نينككم  ككللنب لن ككنن نليذ ع نككع يككم لي
 . نعيا نلا لنارع ا لنندغجكل ن غكل لن نصجكل يكم  ب كف 20اني ةمجف لن غعل   

ي ككن يككم كذعلكك   يآككع  تككي لن ككنن  ي نككم لنماككعفلل يككم لننككد  ن   عنككع وككن  لنآككب  
ن ل كلا. يفانكع لش ككذ عر   نلنذم،اك   نلنآ كب  نلنذآككيام  نلنذكا ان  نلنحكلف  نلنذنككنلر  

فعا  نلعظنكعر  نلنذ كني   نلعيركعأ  نلنن عاكل  نلعاضكعأ  ن اعوبكل لنبلعكي نلع 
 اعوبل لنامجف  نلنامجف  لعن لنبلعي  نلنبلعكي نلنامجكف  لكعن لشع كاي  نلنآركي 

 . يككعنآنيي 21، فككع لنارككب  نم  ككك لن مككب   نص فككع لن مككب  نم  ككك لنارككب    
نصجككل نن كك  ،نككع إنككك لنآمككل لننككنيم   اككأ  ي كك   ةككعا ل ككذ مع   رككع ا لن غككل لن 

لنذككم تككير   ككي وككنف لنبشككن  ت ككك لنككنام  ككي تمذككف لن ككنن لحع ككل ،دغجككل تا  نككم 
 اماأني ،اي كد    نكد  لنبشن  إش   نم ش اقذلج بي لعتجعي لم،  لنآنيي.

نلتبكككف لنن كككع م ل،كككي اذابكككل يكككم لنآكككب  ،نداكككل لنآكككنيي ياكككا لنمب كككب  ،ن كككعنل 
 . نذنككب إنككك  ي لننداككل ت آقككم إنككك عدعككل 22لنآككنيي   ت بل نككع لن نككت يككم إتاككعف

 اقع : ليت ك  ليا ك  ن ع نكب ن كي ،كاي ليت كك نليا كك  نشكنأ كك  وبآكل ت كك 
عككي   نر ى  ية  ت ككك وبآككل نككم لنم اككأ  ننككم ،داككل لنآككنيي  ن ككع كككعي اني ذنككا 
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ينكككب  ملكككي كنداكككل لنن غكككعا  عكككم عركككن لننداكككل يكككم تشكككن   اقكككع  ننكككم لعااكككعف 
نلنذشككنج  نلش ككذ عر  نلنككذد   نلنفبل كك  نلنذاككع س  نلنذرككنيف نلنذضككماي نلنمبعنغككل 

 نعقي لننجعي. عم يقن ك  اقم  قذشنيلي لعكاعل لنآني جل لنننيمل.
 ننل ككك  ن كككع   ي لنذركككبر لننداكككم يا،جككككل لعتاكككعف  نكككم ا كككي يذآكككي  لنككككأ ي 

لنآني كككم نليتنل،كككم   نذنكككعن لنفركككععل  ينمككك  تاكاكككي لن قكككبل لنقككك  جل ،كككاي لنالكككع،اي
يعنم نكككل لن غبيكككل لنذكككم ككككعي  كككي شكككا نع  ي ت كككاي ت كككك إارل  لنماع قكككل لننجع جكككل يكككم 
لنالككع،اي  نل ذنشككعف لنمفع كك ل لن ب جككل يككم  ا،اذنمككع  إي نككلا لنم نككل لنذمااأيككل نككم 
ت ي  ي عع لناع ل  ي  ن  لن  م نلن،آعيل  ننلل لعتكت لنذآنيكنلل لنب كعجل  لنمن جكل 

لو نلنذقكككبي، نكككم ن كككا ل  ننئكككا لن  مكككعا يكككم ت،ناكككت لنحآكككع ا ن ر كككعا ت كككك لشيذكككن 
  .23لن،بل،ت   

نآي  نةي نلل لشتاعا  تبعتعي فكبا لاينعر نارل عل  جمكل يكم  كنا  لننشكن تكي 
،داكككل لنآكككنيي نتكككي إتاعفنكككع كيرل كككل  ،كككم نكككد  لن قكككلنا يكككم لنرككك عتذاي لنذكككم 

نصداكككل لنككك ا لنبشكككنا  ةكككعال نذنشكككن تكككي لنذبكككعيي ،كككاي ،داكككل لنككك ا لنمآكككيه 
يككعنآنيي لننككنيم   اككأ  لمككع  ركك    لكك   ككي عقككي لنذككانجف  نصنلتككل لنذنكاككب  ن ككع 
شح   ل   ي لعااعف لننكياف  نلش ذركعر لن لجكف  ن كمة    كي لنحكدن   نتكلنصذنع 
ن د ككذنع  إنككك ااككن ذنككا  ككي  حع كك   لنذككم تاككأ لنا ككا ت نككع نتحاككنل تآككبننم 

  .24يانع   
 

لنا نم نيككككل إتاككككعف لنآككككنيي لننداككككم    نيككككل لننداككككل لن نصجككككل نيشكككذنط لن قكككك
نت  منككع عذككك اقككذلجف لنمككنا  ي اماككأ ،ككاي  نلتككب لننككد   نننككلل ن ككف كذعلكك  ناككلن  
ل   ي ت ا لنر عن. اع :  ي مع ر يكت تا كجي نكؤشا ليتكد  فجمكع رل كبا  كي ل ذجكعر 

ي لنشككنف نلن نكك   لننككد   ننافككت ت ككك  باككف ت ككم لننداككل  ككي لنفضكك   ن لع كك   كك
ننةككيل لنحعةككل إنجكك   ع ككل  نلننذككب لنمركك فل فجكك  ا ا ككل.. ين يككت  ي  تمكك  كذككع،م 
 نكككككككككلل  شكككككككككذمدي ت كككككككككك ةمجكككككككككف  كككككككككع احذكككككككككع  إنجككككككككك  يكككككككككم  ككككككككك  ل لننكككككككككد :  ،كككككككككنا 
ن ظم  نيقكذ م  يكم  ح بنك  ن  آكباا   كي ااكن تآركان ن  كد   ن  كنعن ن نكيلر  

 25.  
ل  إتاككككعف لنآككككنيي نلنب ككككب  إنككككك نصنكككلل اا كككك    نيككككل لننداككككل  ككككنبعي يكككم إار 

 رع ركك  ن ماألتكك   ن باكككبف ت ككك عكككينا لنكك ا لنآني ككم نتا جعتككك   ينككب  يكككنى  ية 
لننشن تي نةبا لننياف ن بر لننجعي ن ا ل عارل  عقكي لنك ظم نلنذكانجف   ا   ك  
ينيكككي  ي يكككذ  م لن كككعه لننداكككل ناذنكككبي نكككيينم لنكككلن  نلنفنكككم لنمقككك فعي ت كككك إارل  
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. نت ية ارل كل لن قكلنا ارل كل تا كا جل   ظمكل ن نبصكل تنبيبكعي عقك عي  26لعتاعف   
لتذمكككيل ت كككك  ركككعار لن آكككي ليا،كككم ت كككي لن كككنن  ناكككي  شكككعر إعقكككعي  بكككعه إنكككك 

  .27ل ضنع  
نت كككي  قكككعنمل ل،كككي  ككك عي لنافكككعةم  قكككعنمل ةكككعا  يكككم  كككنا  لنباكككبف ت كككي 

رن لنقكعلآل  ناكي ت لناع كب لننداكم عتاكعف لنآكنيي  ناكي  عكنل نكلا لنيرل كل لنذاكع
إ كعيعل  ب جكل ،ذنع كك  ليانلل لعةنل جكل لنذكم ل ككذلعتت  ي تنشكن تكي ةبل ككب  
  نع  ع ت  ا لعن  ب  ليا،جكل  ن  كع ت  كا لكعن  ب  لنشكن جل  فجمكع لك  ككعي   اكألي  كي 
عاكك  اككير  لنكك ا لنآني ككم ت ككك  ككن  لن ككعا  لفرككععذ   ن ككي ن ككع رلأ لننةكك  ينكككأ 

نفركككععل نلعتاكككعف عاككك  نظفكككت نكككلا لنمفكككعهجم ككككاانلل لنحكككيي  ت كككك لننداكككل نل
 نمككل نفكككا ل كككذغد  لنككك ا نت  اككك  لنظكككعنن  لنآني جكككل. ن ككك  با إنكككك نكككلل لنمب كككب  

 شعآعي.   
 االتجاه القائل "القرآن معجز بنظمه": -3

ن ك  لناكععع  ن   كي اكع  إي لنك ظم   ككعه لعتاكعف  ناكي  نكن كذعلكعي يكم نككلل 
  ناوكينم ،كينبا 28لننذب لنمفآبا . عكم ةكعا ل كيا لنالكع،م  لنمب ب  إش     ا ية  ي 

يككم نككلل لنمب ككب  لنككلا ارككن إتاككعف لنآككنيي يككم  ظمكك   يآككي ةمككف لنآككنيي  يركك  
لينفككككعظ يككككم  عقككككي  ظككككب  لنذككككانجف  ضككككم عي   كككك  لنم ككككع م نت كككك  تاككككأ لن  مككككعا 
 لنقككعلآاي يككم لنباككبف ت ككك إتاككعف لنآككنيي  لككا نم لعذنمككبل إنككك  ذنلانككم ننككجس إنكككك

 لنن ا نلنم لا.
نل لداككعي  ككي نككلا لنككن ا  اقككم نككلل لنككيلره لننككد  إنككك عدعككل  اقككع : لنن ككاي 
لناككأ   لنفرككج  لنآنيككب لنقككن   لناككع ن لنمل ككا لنمن كك   نذنككب إنككك نككلا  اقككع  

 لنند  لنفع   لنمحمبا  يعين   تدنع نلن،ع م  ن لنع  نلن،عن   ا عنع ن انصنع.
لنآككنيي لننككنيمه ذنككا  ي نككلل لننذككعن لنقككمعنا اككي  ناككع  لنالككع،م لعنذفككعنل يككم

  ككل  ككي ككك  اقككم  ككي نككلا لياقككع   إش  ي لنالككع،م اككي يضكك  لنآقككم لين   نننككي 
نككلل لنذفضككا  ش يذمعشككك نلننداككل  يية لنكك ا اككي الككبي ، جغككعي ت ككك لنككنام  ككي   كك  

  ي لنآقم لن،عن .
    إتاككككككككعف نل ككككككككذآن  لنبككككككككعاد م  ا ككككككككب لنيرل ككككككككعل لنذككككككككم  ككككككككبآذ  يككككككككم  ؤنفكككككككك

  نا،ككنا نككلل لشتاككعا  يآككي ل ذككعر نككلل لنبععكك  لنكك ظم ععبككعل لعتاككعف  29لنآككنيي  
ناككع  ل ككي  لنذفككعنل يككم لنآككنيي لننككنيم لاككدف ليان. ننككجس ل  ككيل  لنذفككعنل نعككيا 
لنككيل  ت ككك إتاككعف لنآككنيي  ،كك  ن ككع    ككنلي ي ككنلي:  نننمككع: لنلككب  لنككلا ل ككذب ب  

مكع  ي نكلل لنك ظم اكي نرا ت كك ااكن لنم نكبا  كي  ظكم ذنا لن ظم اني تفعنل. نعع ان
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لننككد  ةمج كك  ت ككي لن ككنن. نتككنو  مككعذ   ككي  ،ككن لنن غككعا نشكك ن لنشكك نلا عارل  
لنذفعنل. نصكاةي  ية  كع ل كذاعن ،ذفركا  لن آكعا يكم لنشك ن ش ين ك، شكائعي لاع كب ،داكل 

لنآككنيي  لنآككنييه ننككلنا اره ارككاي  ش ككن  لنقككجس  ن  ككنى ن بحذككنا  عككم  ككبر   ككي
لنننيم نجفر  تي ر ا  لنقع،ا لنلكن. ننلل لنكلا  اةكأا تكي ااكنا  كي لنيلر كاي  يآكي 
نلفي ،كككاي لنم اكككأ  كككي ككككد  لناكككعنا  نصكككاي لننل كككف  كككي ككككد  لنما كككب . ناكككي ككككعي 
  ابكككعي للكككك  ك مكككل ن   ككككك ن  ككك بن يككككم لنآكككنيي ناككككن ت كككيا  ن  ككككت ذنكككا ،  ككككبل 

 نش إنك  بلوي لنننتل نلنامع .لنمفع  ل اني لعشعر  إنك  بلوي لنفرععل 
  ،نكككلا لنآضكككجل  ن يكككنا ننكككع ةكككأالي يكككم ه415نلنكككذم لنآع كككم تنكككي لنابكككعر  ل 

 ه يآككي ر ى نككلل لنبععكك   ي لننككد  لنفرككج  نككب  ككع ةككأ  نفظكك  30كذعلكك  لنمغ ككم  
نعقي    عا  عم إي لنآنيي نكم ي فكنا لا ك بن  كع ه يكن ى لنآع كم تنكي لنابكعر  ي 

اي الككبي نكك   ظككم  ارككب ه يي لنالاككب ت ككي لن ككنن اككي نككجس يرككععل لننككد  لكك
الكككبي  يرككك   كككي لنشكككعتن نلنككك ظم  اذ كككن إذل  ريكككي لكككعن ظم ل كككذدف لنلنيآكككل. ناكككي 
البي لن ظم نلعيلي نتآف لنمأيل يم لنفركععل. ن كي ن كع ل ل كا اآكب  إي لنآكنيي ل فكنا 

اقككنا لفرككععل تآككب  ت ككك ةألنككل لن فككع نعقككي لنم  ككك  ن ذل ةككعا نككلل يككم  ظككم نككم 
إنجكك  يككأالا لننككد  لنفرككج  يرككععل نلتذ ككك نككلل لنبععكك  لككعن ظم ت عاككل كناككن   نر ى 
    لنم بة  ت جك  يكم إاع كل  اكألي لننكد   نرصكي نكلل لنمفنكب  لكعن فع نلنم  كك نذنكب 

 إنك  ي لن فظل تاضف إنك عدث ععشل:
  فنب نع يم ذلتنع. -1
  فنب نع عاي تذيلن  ت انع عنكعل لعتنلن. -2
 فنب نكع عككاي تا ككل  لع ككعي  ع ككعي يككم لننككد   يذذآككي   ن تذككا ن  ن ككي ن ككع  -3

 كككية ت ككك  نمجككل لنكك ظم يككم ،داككل لننككد  نيرككععذ   نرصككي ،ا كك  نصككاي نككلا 
لنمفنب كعل لن،دعككل. نذنككب إنككك  ية لنم اككأ  لنآني جكل ل ذككيلا نمككع ل ذنككك إنجكك  

نكككم تاكككن  ةنكككي لن كككنن  كككي لننداكككل  ننكككجس إتاكككعف لنآكككنيي   ككك  ةكككعا ،ككك ظم
 لن عا  لم،  .

نصككلنا الككبي اككي كشككن تككي تبةكك  ةييككي يككم ارل ككل لنكك ظم يككم لنآككنيي لننككنيم  
 كعشفعي تي  رع ا لعتاعف فج  لنآع مل ت ك يرععل لن فع نعقي لنم  ك.

ن ننكككك تنكككي لنآكككعنن لنانةكككع م نكككلا لنمقكككانل  نمجكككل كناكككن   كككي  كككد   ؤنفعتككك  
  إنككك  ي ش  اككأ  31لننداككل . نذنككب   لنن ككعنل لنشككعفجل  اش كك  لعتاككعف ن  ككنلر 

ن مفنالل يم عكي ذلتنكعه يي لن كعه تبل ك ت ت انكع نلكلل  ن  مكع  اأتنكع عكاي تضكم 
 إنك   بلتنع  ي لنمفنالل. ناي شبة  لن ظم لعنذانجف نلنرجعال نلنن عا نلنبشم.
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نر ى  ي  ع كككعا لنذكككانجف اقكككنا لنم  كككك لن فكككع  ت كككك تلكككس لنآكككنلا   ن لنقكككمع  
 لن فع نب لنقع،ا. ن  أ  نلل لنيلره لنند  عدعل   عف : عا  البي 

 نفع ل ذآ  لامعن  نل ذغ ك لحق   اني  ي البي ن  ظم عقعن فج . -1
ن ظككم لتذمككي ت ككك تنتاككب لنم ككع م نتككل م ليينككعر اني  ي اقككع يا لنذككا ا  -2

 يم لن فع.
  نكككد  عككبى لنحقككي  ككي ونفجكك   يامككف إنككك ةمككع  لن فككع ن شككنلف لنعبككعر  -3

تقكعن  لنم  كك نتدعكم لنفنكن . ننكلل لي اكن نكب لنكلا يوبحك  ت ك  نيول ككب 
لنذفع ككك  فجككك  ،كككاي لنن غكككعا  ن كككي ةنذككك  الكككبي لعتاكككعف. نذنكككب إنكككك  ية 
لنذفع   البي يم لنند  لنلا اآن  لنذحنيكن  ن لنذنكيي   ننكجس يكم لننكد  

 لنلا ن   ينب  نلعي.
ر لنحآككع ا لنف ةجككل  ين كككع  نينككين  ية لنانةككع م افركك  ،ككاي  كككبرتاي  ككي  ككب 

 بر ي جةل ا جل ك مع رة ت إنانع لكذشفت شائعي ةييكيلي  ن كبر  كح ل نأي كل تا كل 
 ك   ع يانع ، ظن  نلعي .

 
ن مككع تآككي   ا ككا إنككك  ية لنانةككع م ذنككب إنككك  ية إتاككعف لنآككنيي المككي يككم 

 مذن م. ظم  نتانجف   نلن ظم لعن قبل إنج  نب تب م   ع م لن حب ن علع   ت ي لن
كمع اع  لعنذفعنل يم لن ظم ت ي ليالعا يم  لنن كعنل لنشكعفجل  نر ى يكم لن بللك، 
كككنف   ككك  يكككب  اكككبى  كككع لنم اكككأ  كككع تو نلنمذآكككي اي  ي  كككع  تكككبل لككك  ش ا كككية   اكككألي  ن  مة

 لنبشن نايرنم  ن نن لنم،  لعناععع لنلا ر ى يم  ع  تك ل  اان   اأ.
 ننلل نب لنفن  ،اي لن نم نلنعبآنا.

نينككين  ي نككلل لشتاككعا اككي نآككم رنلةككعي نل ذشككعرلي  ي كك  احآككا لعتاككعف يككم ككك  
 لنقبر نلكاعل  ،ا مع  ظعنن لعتاعف لي نى ش تذحآا يم ك  لنآنيي لنننيم.

 
 

 
 اإلحاالت :

 . 1ط 237– 236: 7نقعي لن نن -1
 .180: 2لنآع به لنمحجي -2
 .591: 1لنم ام لنب جي -3
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 .407لنمآي ل   -4
تكن:  ii ي  آي ل  حمبا  حمكي شكعكن ط 27  26  25لنظعنن  لنآني جل  1961 عنا ،ي  نم -5

  لذبل الر لن ننصل.–تني لنرنبر شعناي 
تككعنم – 1ن ككع ل ككينع ط 40اضككجل لعتاككعف لنآني ككم ن عننككع يككم تككينيي لننداككل لن نصجككل  6-1985

 لننذب.
 .59لنظعنن  لنآني جل -7
 .64لنمنةف  فق  -8
  لذبل رعع  لناأل ن. 139نيي نلنندال لن نبيل إتاعف لنآ-9

 .156لنمنةف  فق  -10
 .170– 169 فق  -11
  لب ل لكالن.  6 نعال لعااعف نارلال لعتاعف  1317لننلفا -12
 .144إتاعف لنآنيي نلنندال لن نبيل -13
 .145لنمنةف  فق  -14
 .145 فق  -15
 ن ع ل ينع. 72اضجل لعتاعف لنآني م -16
 ن ع ل ينع. 155ي ظن لنآنيي نلنيرل عل ليا،جل -17
ايككبلي لنملنبتككعل  17لنالكعن لنآني ككم  آعرصكل تب ككج جل نامعنجكل لنقككنا لعتاكعفا  1998 -18

 لناع عجل  لناأل ن.
 وبف لنح نم.–ت   عمي  آن  4تاني   شل  لنآنيي -19
 .7لنمرير  فق  -20
 .16 فق  -21
  مي عدث ر ع   يم لعتاعف.لنن ع م لن نت يم إتاعف لنآنيي -22
 .23لنالعن لنآني م -23
تكك  ت ككم  حمككي لنباككعنا   IIط  1لنركك عتذاي لننذعلككل نلنشكك ن  1952 ،ككب نككد  لن قككلنا -24

 وبف لنبع،م لنح نم.– حمي  ،ب لنفض  إ،نلهجم 
 .4  3لنمرير  فق  -25
 عيل  ،اننل.الر لن،آ IIIط 355تعريخ لن آي ليا،م ت ي لن نن  1981إعقعي  بعه -26
 . 357  356لنمنةف  فق  -27
  رن.–الر لنم عرف –،جعي إتاعف لنآنيي  28-1916
  ،ب للن لنبعاد م إتاعف لنآنيي الر لناا  ،اننل.-29
ت    اي لنابنم.  197: 16لنمغ م يم  ،بلن لنذبعاي نلن ي ..  1318لنآع م تني لنابعر -30
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 وبف الر لننذب.
 ن ع ل ينع ت :  حمي رشاي ر ع  الر لنم نيل  ،اننل  نن عي. 40اش   لعتاعف  1978 -31
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 أبو عبيدة المثنى الرائد -2

 أبو عبيدة بين الدافع والمقاربة:-أ
  ككنمت ونج ككل عآعيككل  ،ككم تناككي  يككم تشككلا  ر يذكك  لن آياككل  ننككم ر يككل ت ذمككي 

نةنككت  ت ككك لننشككن تككي  رب ككجل لنكك ا لنآني ككم لنف جككل نلنامعنجككل  ننككم لنذككم
ونيآل تح ا  نلل لنذنكاكب لنمآكيه  لعع كعيل إنكك ل كذغد  نكلل لنك ا ت كك  ينكع  
لنن،اككن  ككي لن ككعه  نش  ككجمع ليتككعةم  كك نم  نظنككبر اضككجل لن حككي يككم  لككا لنآككنيي 

 لنننيم.
عكككعرن لن  مكككعا نكككلا لنظكككعنن   ينكككع بل ننكككم ي حظكككبي نكككلل لنذلكككبر يكككم لن غكككل ش 

اي   ككك    لآكككير  كككع ككككعي ا  كككانم  ي اآفكككبل يكككم ينمنكككم  ي اقكككا با نيآكككعر بل ،ا ككك  نصككك
 . ن نفككككبل كذبككككعي  كلذككككعن 1نةنكككك   ني انككككبا نيحككككعننبل  إرةككككع  لن ككككعه إنككككك لنآككككيام   

   تكككيره لنالكككا يكككم لي كككبلل نلي، جكككل نلعتكككنلن  ذ ع كككاي  ي 2لنفركككج  ن،  كككب  
 ككع نككب إش شككل   ككي  شككلع  لنذلككبر لنككيشنم يككم ترككن  ككي –يككم ةككبننا –لن حككي 

 ككككي ن ككككع  اككككي  ية نككككؤشا لنيلر ككككاي  نصاع ككككل لنمفقككككنيي اككككي تاككككعنفنل لن رككككبر. ن 
لنذ ع   لن عوفم  ف لن ا إنك لنذ ع   لنف  كم لنكلا اآكب  ت كك   عناكل لنك ا  كي 
فلنيككككل لنذنكاككككب  نلنباككككبف ت ككككي لنمقككككذبيعل لنيشنجككككل ن نفككككعظ يككككم  ككككجعانع لناييككككي  

ل ن  كك بصجل.  ن ذل نتداككل ككك  ذنككا لككعنند  لن نصككم  كمككع  ع ككبل يككم  بععكك  ،دغجكك
كع كككت لنيرل كككعل لي ككك بصجل لنم ع كككن  ش تفرككك  ،كككاي لن غكككل نلننداكككل  نتكككي   يكككم 
 كككمجم تم نكككع ة بكككعي إنكككك ة كككب ارل كككل:  باكككف لن فكككع  لنذنكككنلر  لنب كككع   لعاآع جكككل 

  .3نلنمب جقجل  نلش ذ عر  نلنن أ نلنربر    
ن حككب لكككعنم  ك لنكككلا نينككين  ية  لكككع تناككي  رصكككي لن حكككب لعي ككعناب نلنذنلكاكككب  نل

ت ككعا لنمذآككي بي نككب لنككلا ت ككك  ، كك   ،ككب تناككي    مككن ،ككي لنم، ككك لعنماككعف ت ككي ع 
 كككمك كذعلككك   لنماكككعف يكككم لنآكككنيي  ننكككب ونيكككا لن كككنن يكككم لنذ ناكككن تكككي  آع كككينم 
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 ن انل كككنم نصجككككعي  كككع اككككي وكككن  ت ككككك لنام كككل لن نصجككككل  كككي تآككككيام نتكككا ان  ن عككككلف 
اكاي ت كك  كبلن لنعبكعر  لنآني جكل ل لداكعي  كي  . ننب اق ك إنك لنذ4 ن  حب ذنا   

نكلل لي ككعهه نجلشككن تكي لنيشنككل لني جآككل نركج، لنآككنيي لننككنيم   كي ذنككا   كك  ناككن 
نَي ينيَآككع َنككَيى نينيَآككع عككاال ت ككاَنمز لنَضككدنلت ككي لكاككل لنننيمككل  ككباو تز  ت و  َكَمككع َ،ككَي  و

 ككك  يانمكككع  ا نكككيى   نجآكككب :   ركككننع ةمج كككعي ت كككك إتمكككع  لنف30  29 ليتكككنلف: 
ينيآككع عككم  شككن  لك ككن يككم  رككب لين   ن ي نككم يككي   يككم    ككعا  نلن ككنن تككي   
لك ن لنمشذن  ، رب  ع ان   ت ك لنابلر ن ي نم الكي يكم    كعا  نيكم ياكل   كنى 

يي   َ يز اشكعا يكم رعمذك  نلنظكعنماي  تكية ننكم تكلللعي  نجمكع : ن كن  31 لع قكعي  
نن تف كك  ذنكككا إذل يناكككبل ،ككاي لنف ككك  نصككاي لنمؤ ،كككل نآكككبننم ي كك  لنضكككدنل  ككلكنلي نلن ككك
  .5 ضك  ي لنشنن نا ل   

إ كككك  نككككب اقكككك ك إنككككك إ ككككنل  لنكككك ا  انةككككعي ش يذ ككككعرو ن ككككبلن لنم لككككا 
لنآني ككم  يبظككن نككلنا ونيآككل لن ككنن يككم لنذ ناككن  ننككب عككنيا ت ككك تنجككعي   ككع م 

اككنلا   ذماككأ  ن كك ا  لكاككعل. ننككلل  ككع يككيي  ع إنككك لنآككب  إي كذككعن  اككعف لنآككنيي نككب
لنآني ككم. إ كك  اككنلا  ةييككي  تذمعشككك نلنلككن  لنذ نانيككل ننككلل لنكك ا. ناككي ت بكك  لنآككي عا 
إنكك نككلل كككع،ي تجمجككل لنككلا اآككب :   ن   ككي تكنف   كك  تن ككم ، فككع لنماككعف  ،ككب تناككي  
َي لعنماعف  ع نكب اقكجم لنحقجآكل  ن  مكع ت كك    من ،ي لنم، ك يم كذعل   ننني نم َا ز

   نناي ككل نككلل لننككيفه يا كك  كككعي عنيرككعي 6اككل  ككع ا نةككن لكك  تككي لكاككل   لماككعف لك
ت ككك لنذ بيككف يككم نافعتكك  ت ككي  مككعذ   ككي لنكك ا لنآني ككم  نلنذككم تم،كك   نبل ككعي  ذ بتككل 
ككع يككم  يككم لنرككجعال نلنيشنككل  تشككم  ارل ككل لي ككعناب  ناي كك  نككلل إنككك لننشككن تمة

عكلف نتنكنلر ن  كمعر  ن ب كب  لكاعل  ي ل ذ عر  نتشنج  نك عال نتآيام نتا ان ن 
إنكككك لناركككع ا لي ككك بصجل ن آكككنيي لننكككنيم  رب كككعي  نن غكككل لن نصجكككل تمب كككعي  تكككي 
ونيككككا لش ذشككككنعا نلنذم،اكككك   ككككي  رككككب  نككككلا لن غككككل  ناككككي نمقكككك ع عضككككبرلي ابيككككعي 
ن  رب  لنش نيل يم نلل لنمؤنن  عذك     اكي ش تا كب  كفحل  كي  كفحعت   كي 

  ا ش نا  ن اب   اعبر.
 ي لنحعةككل نككم لنذككم اي ككت لككا،م تناككي  إنككك ن ككف كذعلكك  نككلل  ععةككل نينككين 

لنامنكبر إنكك  كي الشكن تكي  رب كجل لنذ ناكن لنآني كم  ن ع كل  ننئكا ليتككعةم 
لنليي ا  بل لع د   ينعتب لنفض  ،كي رصجكف  نكب يكم لنغعنكب  كي لنفكنه لنمذ كنصاي 

 كعناب  لنشكع  ل  ن ،ك  لنليي ش ييركبي   كنلر لنذنكاكب لن نصكم ن ي تنيكبل  فنالتك  ن 
نككلل يذباككن   ككع  لنذنكاككب لن غككبا لنككلا ش يذفككا نلنآبلتككي لنذككم اره ت ككك   ع ككنع 

   ننككلل لنمباككن لناييككي  نككب  باككن ايككف إنككك تلككبر لنيرل ككله ي كك   نةككي 7لن غككل   
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 ن كعتعي ةييككي  تقككذيتم   عناككل  ع ككل ت ذمككي ت ككك لننشككن تككي ةمعنجككعل لنكك ا 
تبشكككن ، آ كككل  ب جكككل يكككم لنماذمكككف لن نصكككم  كككف ظنكككبر  ذل لعاحكككعالل لنمذ كككيا  لنذكككم

 لع د .
ناككي ننككي نككلل لنب ككف  جمككعي ةييككي  ا  ككت يككم  ككنل   ككف  ككجم لنماذمككف لنآيامككل  
ننلل لنرنل  نب يم لنبلاف  نل  ،اي لنحكا نلنبعوك   ن ن آك  ،كاي لنحقجآكل نلناجكع   

   كككنل  ،كككاي  ن ن آككك  ،كككاي لنااكككن نلنشكككن  ننكككب  كككنل   ،كككاي لنقكككجم لنآيامكككل نلناييكككي
 ككككككبرنع لنككككككي جع ن ضككككككمب عتنعه إذ إي  ككككككبرنع لن  جككككككع  ننككككككم عع،ذككككككل يككككككم لنبةككككككيلي 
لع قككع م.. نينككين  ية لنبةككيلي لع قككع م ن كك  إنانككع  ككي تانيككي لنبةككبا لنمشككاا 

 ذلت   لنلا اظ  عع نلي كدي ن ةألا يانع.. 
نلنحقجآككل  ي لنحككا نلنااككن نلنامككع  تظكك   ككجم لع قككعي  نمككع كع ككت لنظكككننف 

ليف  ككل نلي ل ككله يي لنبةككبا لنمشككاا لنككلا ةككنال   كك   اظكك   ككععدي يككم نككلا ن 
لنظككننف نليف  ككل نلي ل ككل.   ككع  ضككمب عتنع  ككي  ععجككل  ن ككبرنع لنككي جع  ككي  ععجككل 

 . عكم إي نكلل لنركنل  8  نى  ينم لنذم تذغان ،ذغان لنظكننف نليف  كل نلي ل كل   
اكيام ككعي ةييكيلي يكم لنقكع،ا  نككك   نكب لنكلا اقكنم يكم تلكبر لنماذمكف نر جك   ينك 

ةييكككي اركككب  اكككيامعي نجركككعر  ةييكككيلي ي ن،كككا   ككك  ننلكككلل انلنجكككا. ننمكككع كع كككت لن،آعيكككل 
 اكككعشي رعبككككعي ننككككلل لنرككككنل   يا نككككع نككككم لنذككككم تاقككككيا  نتككككييف لككككعنفنا إنككككك لنم عي ككككل 
نلنذمااكككأ نلنب كككب  إنكككك ارةكككل تعنجكككل  كككي لنكككبتم نلعارل   ن كككي عكككم اكككي اقكككنم يكككم 

جعل لن،آعيل يم  اذم  . ن ع تم   ،كم تناكي  ن تنللك  إش شكل   كي  شكلع  إ معا تا 
نلل لنذحب  نلنذغان   عجعي نرلا ت،قجف  ينلا لنماذمكف  نو بكعي نذ،مكاي لنك ا لنآني كم  

 ننب  أن   حب لنذغان نلش ذمنلر  ن تعا  تشلا  لن،ع،ت.
  عع،ذكككل ن كككف ذنكككا ك ككك   يآكككي  ذقكككعا   ش يكككؤاا نكككلل يكككم  آكككع  شعكككا إنكككك  ظكككن 

 عجعريككككل ن آككككنيي لننككككنيم ت ككككي ل كككك  لنيلر ككككاي لنمحككككيعاي اآككككب  لنمنعككككب   رككككلفك 
 عا  لننلي كم  ن كل يكم لنقكنب لن  مكم لنكلا ي آمكبي  كي لنآكنيي ينكم ينن ك   كبر  
 كككي لن،بكككعل نلش كككذآنلر  ني  مكككبي  ي لن آاكككي  اكككي  حذككك   كككي اكككع بي لنذحكككب  نلنذغاكككن 

 . ن ذل ك ككع اككي ناف ككع ت ككي 9ت ككك لنككأ ي   نة  ذكك  يككم ذنككا اع ب ككعي نعككيا  عككم اآفككبي 
اضجل لن،بعل نلنذغان  يمكي لكعن  ي لنآكنيي لننكنيم نكب كذكعن عع،كت تنكن لنأ كعي  نش 
ااذ ن يم ذنا لع كعي  ننكلل ش ا كي    ك  احمك   ع كجل لنذحكب   نننكلل ينكب  كعن  
ننككك  ف كككعي ن لكككعيه ي ككك  يذركككن لاع كككجل لنذانيككك  نلنذفقكككان نلنآكككنلا  عكككم إي  عبعتككك  
ت كك  ككدف اعتككي  لن،بككعل لع قكع جل  إتاككعف نككجس يككم لن اكب  ،ككي    كك  إش تحككب  
  ع جكك  ت ككك ااككن اعتككي  لنذحككب . إ كك  نةككبا نغككبا ركككب ككك   ككع فجكك  ت ككك  ي يبآككك 
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   ننككلل لنبآككعا نلنا ككبا نككب اناكك  ت ككك إعبككعل نيككم لنباككت 10 عنككيلي  ككف لع قككع جل   
 أ ي.ذلت  انا  ت ك لش ذمنلر نلنذحب  نمقعين  لن

 نن ككك   نمجكككل لن،بكككعل نلنذحكككب  نكككم لنذكككم  اةل إنكككك لنقكككؤل  تكككي لكاكككل لنننيمكككل
َنككع كا كك  ر نه لنشككجعواي   ياككعا لناككبلن تككي نككلل لنقككؤل  65  لنرككعيعل:  و  و

يعتحككل نكك مي  ككي لنيرل ككل لن آياككل لنذككم ت نكك   ككي  انلل إةنل جككل عيي،ككل  قككذمي   ككي 
كع ك كم  لنذفعت  لنلا  عيع  لن ا لنآني م يكم لنبلاكف لن نصكم. نككعا را  ،كم تناكي   إ مة

   ت عنك لن نن ت ك اير كد نم    ع  م ت اب  ل ن  لنقجس:
  ْق  ل نذذذذذذذذف مالماذذذذذذذذرفف  م ذذذذذذذذ   ف

 
 ممسذذذذذذذذذن  ن ا    و  يذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذ ا  

 

كككع ككككعي   كككن لنغكككب  ينكككبننم  ن تكككينل لككك    ننكككم نكككم يكككننل لنغكككب  اكككي  نننككك نم نمة
نتأ ت يم ذنا لناب   ي   كف كذعلكعي يكم  يع ذحقي لنفض  ذنا نل ذحق   لنقع   

لنآككنيي يككم  ،كك  نككلل ن شككبعن  ن ككع احذككع  إنجكك   ككي ت مكك   ي مككع رة ككت إنككك لنبرككن  
  .11تم ت كذع،م لنلا  ماذ  لنماعف   

نآككككي كككككعي لش ذفقككككعر تككككي شككككما اككككع   ننمككككم  نةككككعا لنككككنا   ذمككككيلي ت ككككك 
ع ذحضككن  رككعي شكك نيةعي لنممعع ككل  يككناة  ،ككب تناككي  نككلل لنذنكاككب إنككك ونيآككل لن ككنن ي

نجشكككنأ لككك  لنذنكاكككب  نناكككي ة لككك  ت كككك  كككبلن لنعبكككعر  لنآني جكككل  يكككعنآنيي  كككأ  ، قكككعي 
 تنصم  ناي.

ككككعي لنككك ا لنشككك نا ت كككي  ،كككم تناكككي  لنضكككعلي لنكككلا ا ذمكككي ت جككك  يكككم إاكككنلر 
عآككع ا نككلل لننذككعن لنمآككيه  نصنككلل لنكك ا كككعي اقككجس  ككبلن لنكك ا لنآني ككم. ذنككا 

  نفجل  ك،ن  كي لنك ا لنآني كم يكم ذنكا لنباكت يكع،ي  بكعه  ي ننلل لنييبلي عمبنل 
  .12اآب :  إذل  انذمب م تي انيب لنآنيي يعنذمقبا يم لنش ن ايبلي لن نن   

نآكككي ةكككعا لنشككك ن نجاكككي   فنكككب  لنماكككعف ت كككي  ،كككم تناكككي   ننكككب  فنكككب  او  كككك 
،يرل ككل لنكك ا لنآني ككم ن نشككن تككي لناع ككب لنف ككم فجكك   نكككلل تانيكك   رب كك   ككي 

  نككلل لننشككن  يآككي  نف ككع يككم كذعلكك  ذكككنلي ن ماككعف نلنذشككنج  نلش ككذ عر  نرصككي ككك   ككد
ذنكككا لكككعنذانيا نلنذانيككك  نياكككعل لنننيمكككل  نلتذمكككي نكككلل لعةكككنلا ت كككك لعك،كككعر  كككي 
لش ذشككنعا ت ككك لكاككعل لعنشكك ن لن نصككم  كمككع لنذفككت إنككك   ككبعن لن ككأن  ك مككع كككعي 

  .13ذنا  ننريعي نفنم لن ا  
اي  عنيرعي ت ك تحييي لنمفعهجم لنذم امكن ،نكع عكن  لن كعنم لن عاكي كعي  ،ب تن

لنككلا او  ككك لعنذككيااا يككم  انلتكك  لعةنل جككل. نينككين  ي  فنككب  لنآككنيي نككب  ن   فنككب  
عككياا لآبنكك :  لنآككنيي ل ككم كذككعن    ع ككل  نش اقككمةك لكك  شككما  ككي  ككع ن لننذككب 
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كككع  كككمم اني كككعيه ي ككك  اامكككف لنقكككبر فجضكككمنع  نتفقكككان ذنكككا يكككم ياكككل  كككي  ااكككنا  ن  مة
   اككعفا: تككانجف 17  لنقجع ككل: إية ت ا ككع ةم كك  ناني كك لنآككنيي. اككع    ةكك ة ع ككع ا: 
   اكعفا: يكاذل  نف كع 18 لنقجع كل:  ياذل ان  عا يعتبف اني ك ل ض  إنك ل    عم اع : 

  كك  شككائعي  يضككمم عا إنجككا ياككل لكك   نلتمكك  لكك  ن ككم  إنجككا. ناككع  تمككنن ،ككي ك ،ككب  
 لل لنم  ك:يم ن

ذذذذذذذذذذر   ذذذذذذذذذذر      مذذذذذذذذذذ    ب كا ذذذذذذذذذذفا ح   ذ   اع 
 

مذذذذذذ ن اللذذذذذذ ن لذذذذذذم اقذذذذذذر   نينذذذذذذ    ه 
 

 ا نم تضم يم رعمنع ننيلي اي. نيآع  ن ذم نم تحم  اي:  كع اكن ل  ك ك اكي. 
   اكعفا: إذل ت كبل ل ضك  يكم إعكن 98  لن حك :  ياذل ان ل لنآنيينيم يال   نى: 

ككم ل ضكك  إنككك ل كك   ن   ككعا ارككان إنككك    ككك لنذككانجف  ل كك   عذككك اامككف ني ضة
نلنامكككف. ن  مككككع  كككمم لنآككككنيي يناع كككع ي كككك  افكككن  ،ككككاي لنحكككا نلنبعوكككك  نصكككاي لنمقكككك م 
نلننكككعين  ن كككن  تآكككيينا ت كككك تآنيكككن: رةككك  ا  كككعي  نلنم  كككك   ككك  ين كككم لناركككمعي 

 . ننلكلل  اكي  لكع تناكي  اوغلكم 14لنماذ فعي يم لي ن لحلمل ،ا نمكع نيآ  كعي لك    
 ب  نجلشن تي  قذبيعت  لنيشنجل  يباكن ت كي لنيشنكل لنم امجكل لنمفنب   ي ك ة ةبل

  نج  كككك  15  ن آككككنيي ت ككككك   كككك  كذككككعن    عككككم ل ذآكككك  إنككككك لنيشنككككل لنقككككجع جل  15 
لنمفنكب   نلتذمكي يكم ذنكا ت كك عدعكل تنلكاكب  كي لنآكنيي لننكنيم لعع كعيل إنكك  ككا 

ش ي فككم يككم لنباككت شكك ناه ناككؤاا نككلل إنككك اككير  ككي لنفنككم لنمشككذن  ،ككاي لن ككعه  ن 
ذلتككك  لنذلكككبر لنكككلا   كككعن نكككلا لنن مكككل ل كككي ا بننكككع إنكككك لنككك ا لنمآكككيه نذشكككم   

 نيشم نع  نل جل يم ذنا  رع ا لن غل لن نصجل.
ن حككي ش   كككيز   ي نرلا كككك   كككا    جكككل ذن جككل تحنكككك  نتبةنككك  كمكككع ش   كككي  

  جكل ذن جكل اكي لنا  جل لنلن جكل ن  عاكي نلنكيلره  ن  ذكلن  ليعكن ش يذلناك   كي اني  
تلع،ا ك،اكنلي  ن ا كادي لنا  جكل لنلن جكل لنمعع كل نرلا ليعكن ليا،كم  ن عاكي نكلل ليعكن ش 
ي آكككيا  اضكككعي   كككي اني نكككلا لنا  جكككل لنلن جكككل  لنذكككم ينةكككف إنانكككع يكككم  آي كككل تآبيمككك  

   نتقككذمي نككلا لنلن جككل ركع أنككع  ككي  فقككجل لن عاككي  ن ككي 16ن  ككيلر علمكك  ت جكك    
عتم نلن،آككككعيم نلنفنككككنا  ن ككككي تعنمكككك  لن غككككبا  نذحآككككا تنككككع دي يككككم  حجلكككك  لشةذمكككك

لنمككك نا نن كككبععي يكككم لنن يكككل  ننذنذقكككب اكككير  إاحع جكككل نتبةانجكككل  تكككييف لن عاكككي إنكككك 
 لننشن تي ةمعنجعل لن رب  لنذم يبعشننع.

نآي لتا   ،كب تناكي  إنكك اكنلا  لنك ا لنآني كم اكنلا  ةييكي  ت ذمكي ت كك لننشكن 
فجكككك   ككككي ال كككك  لنآككككنيي لننككككنيم  فقكككك  لعش ككككذ ع ل لككككاانلل  تككككي ةمعنجككككعل لي كككك بن

 قككعتي . نتقككذ ي انلاتكك  نككلا إنككك   ككعه ينككنا  ككلننم  ينككب رةكك   قكك م ذن  ظككن  
 ع ككل نإل ككد   ن  كك نا لنآككنلا  يذككير  ت ككك  كك م عدعككم   ن  يلرةكك  لنذ ظاككن  إذ 
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ككع ر ككاي ي قككفم   ن   لككا  ككلننم    ن اآذضككم لشعذنككع  إنككك  قكك ي  نككي م نككب إ ة
  ضمبي يننا عضعرا تع   نلنمير  لن،ع م نب لنمبل فل. 

نذنا لاةنلا عبلر ةينم ،اي لنم ل ا لن ظنا  نلنك ا لنكلا  ذاكلا  ب كبتعي 
ن م عناككل  ن  ككع لن،عنكك  ينككب لنممعر ككل  نتذم،كك  يككم لنفحككا لن ا ككم ل جككل تشككاجا 

 ية  لككع    ن حككي ش   ككي  17ظككبلنن ليةككألا لنيل  ككل يككم لنم ظب ككل لنن جككل ن كك ا   
تناي   ن ي ةعا ل يا  ي لنيلر اي  اي تبين ت كك نكلل لنقك م لن،دعكم  ننكبش نةكباا 
نمككع  عمككن لح،كك  إنككك نةككبا ارل ككعل لعتاككعف لنآني ككم. ن ككف نككلل ك كك   يآككي  ذقككعا   
نك  كع ككت  معر ككل  ،كم تناككي   معر ككل تآ اياكل  ن   نككع اككنلا  عيلعجكل ن كك ا ل لداككعي 

  ي نلل لنذحييي .
ي ع إنك كذكعن  اكعف لنآكنيي  يا  كع   رك  إنكك ل كذ ذع   نكم  ننكب  ية إذل  ع ت

لننةكك  اككي اككن  نككلل لنكك ا اككنلا  عيلعجككل  جع ككعي إنككك ف  كك  نترككنا  يآككي تذبككف  لككبلل 
لنآككككنلا  لنذككككم  شككككن ع إنانككككع  ككككعلآعي  كمككككع   كككك  اككككي تذبككككف  ككككيلر  لنحيلعككككل لنذككككم تحككككذفع 

لرةنع فجشكذا  آكع،دي ي ل كا  ككي لعنم ظب كل لن،دعجكل ن آكنلا   نننكي ت لكس  تنتاككب  كي
لنممعر ككل لنذككم تككبعم لعن ككين  تككي لنكك مي لنقككع ي نلنمعجككعر لنملككنا  ياذاكك   ككبن 
لنمبل ككفل نذفقككان نككلل لنذاككعنف نلش أيككعأ إنككك  ي اقككذآن يككم لنذ ظاككن عاكك  يؤ ككس 

   يآكي  عكيث نكلل لن عاكي 18ابلتي لنحيلعل لعتذبعرنع تاييكيلي ن ن يكل نتغااكنلي ن ملكنا   
كع تبةةك  إنكك إتاكعف لنآكنيي لننكنيمه نجلشكن تكي  ملكعي   ةييكيلي يكم لنممعر كل لن آياكل نمة

ذنا لنذاعنف لنلا لرتبي ،نلل لن ا  نلنكلا نكم افنمك  ل ك  تع كل لن كعه  ن كي عكم 
يآككي   ككس ن ككب  ةييككي  ككي لنيرل ككل. نننككي نكك  لننشككن تككي تنصجككل لنكك ا لنمآككيه  

 عجعريككل ت اككي نككلل لنكك ا  ن  ك   ككي ةكك س كككد  لن ككنن  كشككن عكيي    ن نككب  ظككن 
إنك ل ذ معشل ايامل يم يي لنآب  ت كي لن كنن. نن ك    كع امذكعف لك   ،كب تناكي  يكم 
ككم  تفقكانا   كك  نككم يذآاككي لككعنآابا لنذككم كع ككت لنمير ككذعي لنبرككنيل نلننبفجككل تضكك ع نع نفنز

  .19لن رب  لن نصجل   
 ن ي  ننةككك  نكككلل نكككب لنكككلا  تلكككك نذبةنككك  نكككلل  رب كككجل يكككم لن ظكككن  نيكككم

لنم عناككل  نعذككك  فنكككب  لنماككعف ت كككياه يا كك  نككم يذآاكككي لمفنب كك  لننداكككم  ،كك  ككككعي 
لنماككعف ت ككيا نل ككف لنيشنككل ن  نمككع كككعي لي ككن  يككاي  لككع تناككي  اقككذ م  يككم تفقككانا 
نياعل نلا لنن مل:  اعفا ككلل  نتفقكانا ككلل  ن   كعا ككلل  نانيبك   نتآكيينا  نتاني ك  

ن   كككك نكككلل  ي ك مكككل لنماكككعف ت كككيا  بكككعر  تكككي  ت كككك  ي   ع انكككع نلعكككي   ن تنكككعا 
لنلكككن  لنذكككم اقككك ننع لنآكككنيي يكككم ت نانلتككك   ننكككلل لنم  كككك  تكككم للنج كككل لنحكككع  تكككي 
اا ت معا لنندال نن مكل لنماكعف فجمكع ل كي  نن ك  ل،كي اذابكل اكي تكاعن  لنم  ك لنلا عية
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لن كع    يم كذعل    شكل  لنآكنيي  لكا،م تناكي  يكم ل كذايل  ك مكل لنماكعف ،نكلل لنم  كك
 20 .  

نش  اع ككب لنرككبلن إذل ا  ككع إية لنكك ا لنآني ككم  كككعي  رككعي عككيي،عي  ن ،كك  يككم 
،يلاككل ظنككبرا  ننةككعي تككي لنمذ ككعرف ت جكك   ،كك  إ كك  كككعي يككم لنن،اككن  ككي  قكككذبيعت  
لنذنكانجل نلنذبفيعجل ل أيعععي تي لن غكل لنمانبيكل نلنمذ كعرف ت انكع. ناكي  نف كع لنيلر كاي 

ك،اككنلي  ككع ا ذمككيني ت ككك لنكك ا ليا،ككم لن نصككم  ناؤكككينل تنصجككل نكك ا لنآككنيي لننككنيم 
لنآنيي لننكنيم  ن  ك   كي ةك س ككد  لن كنن  ن قكبل  ن ت ع كبل  ي لنمقذشكني لك  ام،ك  
 ننةككعي تككي لنمككانبف نل أيععككعي ت كك  يككم ناككت  ككي ليناككعله يي لع،ككيل  نككب  ككنن  

مبي لنككك ا تكككي لن غكككل ال ككك  لن غكككل  نيذم،ككك  ذنكككا  يكككم عركككب  لنحيلعكككل تكككي  ضككك
ليا،م  نذنا لاي اان  ليايب لن نف لنقكع ي يكم تبظجكف لنفكي لنآكبنم لكاي احمة ك  
ككنا لنكك ا ت ككك لنآاككبا لنمنجم ككل ت كككك  ر ككعنل نككم ت نككي ،نككع إنانككع لنقكك ي لنآع مكككل ياذمة
اشنككل ليان  فجلككبي لع،ككيل   ككأان  لنبظجفككل نككب إ،ككيل  يككم لنفككي ،ب ككف  اككبشي  ننككب 

  .21تينشي تي لنملنا نكقنلي ن  مي لنقع ي   إ،يل  يم لنحيلعل ،ب ف  
نش  عكي ي نككن  ي لنآككنيي لننكنيم كككعي  ككأان  لنبظجفككل  نش شكا  ي  لككع تناككي  اككي 
ن ف لن ن عل ليننك نمشنن  ارل ل لن ا لنحيي  لاانلل إةنل جكل تذمعشكك نعيلعكل 

لر ككاي لنك ا  ن كي عككم ت ع ك    ك  ت ككع دي  ب جكعي يككذ  لنماكع    كع   امبتككل  كي لني
ع ضككع  نككلا لنذانصككل ننككلل لنمشككنن   ككي  ةكك   بعشككن  نككلل لنكك ا لنمآككيه  بعشككن  
ت ل كككا  كككي  قككك معل  نت ذمكككي ت كككك  آكككبشل  آياكككل تشكككاا   كككعنم ليعكككن لنآني كككم 
نتنشكككن تككككي  رب ككككاذ   جع ككككعي إنككككك ليعككككن ليا،ككككمه يي  لن آككككي ش يذاككككيا إش إذل 

عيلعكل  آياكل إش ت كي ع اقكذحيث نةي ع  ظع   لنمفنكب م   ن اك  إ ك  ش يذحكب  إنكك 
  .22ةنعفلي   نفجعي يبعشن ل  لن ا ليا،م كمع نم يبعشنا ل  لنقعلآبي   

نت ك لننام  ي نلل لنذبة  نلنق م ن نشن تمع يم لنام كل لنآني جكل  كي تآكيام 
نتككا ان  نعككلف نذكككن  نلاذرككعا نغككبا نذحييككي  رب ككجل لي كك بن لنآني ككم  ت ككك 

 ل   لنبعع،اي ل ذآا تمك   ،كم تناكي   ناكع :  يحكعن   ي لننام  ي نلل ك    ياية 
 يناي  ع يم لنام ل لن نصجل  ي تآيام نتا ان  ن علف نااننع.

ناكككي  كككمك لح،ككك  لنماكككعف:  ا ونيكككا لنذ ناكككن  ننن ككك  نكككم اقكككذلف  ي يكككذ مس 
لنذكككاعان لن فقكككم نلككككعلف لنذ ناكككن نش  ي يذككككعلف إاحعالتككك  ليا،جككككل   ن يذكككلن  لنمككككينب  

قجع  لنن معل إش يكم  كبا لنكيششل لعشكعريل ليننكك   ن  كبا لشعذفكع  لنحابا ن
،ذ نيف ليشجعا نتآقجمنع  ن ي عم نم تا ل  بعع  لنك ظم نياك  لن  عاكل لنذكم تنشكن 

 . نينكككين  ي ننكككلل لنكككن ا نةعنكككل ن كككبللعي  إذل ل ل آ كككع 23عنلانككع  ن تا كككب  فعت نكككع   
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تناكككي  إنككك  ركككعف لنانةكككع م  ن   ككي   ل كككا  ككععب  لنكككلا ينيكككي  ي ينتآككم لكككا،م
لنأ اشنا اني  نلتع   رب جل تركن كك  نلعكي. نيلشكن نكلل لنم ل كا تكي  ي 
ارل ككل  ،ككم تناككي  ارل ككل شككععبل نككم تقككذلف لننشككن تككي ةمعنجككعل لن رككب  لنذككم 

 نافت ت ينع كمع ي   لنيلر بي لنمذا نني.
اككن  ن ذعل ككل نن كك  نافككل  ،ككم تناككي  نافككل تنككاي تككي لنذككاعان لن فقككم نلككعلف لنذ ن

اششتككك . ي كككب رة  كككع إنكككك  كككنب لننذكككعن  يارك كككع  ي نكككلل لي اكككن ةكككعا نجا كككب نكككلل 
لي ن  ننجلشن تكي لنذلكبر لنكيشنم ن نفكعظ يكم لنآكنيي لننكنيم  نلنكلا  عكي   معوك  

  نلنكككلا احرككك   ت كككي ع يذ كككعا  Deplacement de sens ل ذآكككع  لنم  كككك 
لن مكب   ن لناركب   كمكع يكم ععنكل ل ذآكع  لنم  جعي   ن إذل كع ع ااذ فعي  ي ةنكل 

لنن مككل  ككي لنمحكك  إنككك لنحككع    ن  ككي لنقككنب إنككك لنمقككنب   ن  ككي لن د ككل لنيلنككل 
   ن ككي ن كككع كككعي لنماكككعف لنمن ككك  24إنككك لنشكككما لنمككينب  ت جككك   لنككخ  نلن لكككس   

 للك  تداعتك  نلنن عاكل نلش كذ عر    معوكعي  كي   مكعط لنذلكبر لنكيشنم ن نفكعظ   نتككيشي 
تككي لنحقجآككل نل أيععككعي ت نككع. نت مككعا لن غككل لن ككنن يككناني   ككبعن نككلل لن ككين  إنككك 

  .25  عي عدعل نم لشتقع   لنذبكاي  لنذشنج   
إي   اكككعف لنآككككنيي  ي،ككككم تناككككي  اككككنلا  ت  كككك لككككعنذحب  لنككككلا   ككككعن لينفككككعظ 

عككينا  لن نصجككل ل ككي ا بننككع إنككك لنكك ا لنآني ككم  نلنباككبف ت ككي اششتنككع لنقككجع جل يككم
 كككع تقكككم  لككك  ونج كككل لنآكككنلا    ع كككل ن  نكككع كع كككت يذحكككعي ت كككك  اكككع  عاكككبا  كككي 

كك َ لنم عناكل لن رككجل. يآككي ناكن ت ككي لكاككل لنننيمكل  از ككنصوبل يككم ا كننم لن    لنبآككن :  نلشز
ككآبا عذككك ا ككب ت ككانم   اككعفا  اككعف لنماذرككنه ن شككنصبل يككم ا ككبصنم 93   يآككع :   و

كككبة لن اكككك   نيكككم لنآككككنيي:     اعفنكككع:  نكككك  82  يب ككككن: َ كككَ  لنآنيكككلنَ لن اككك   عو
 لنآنيل. 

 ناع  لن علغل لنل،جع م:
 ك  ذذذذْ مذذذذنا  مذذذذ    نذذذذف   ذذذذيا 

 
ذذذذذذذذذذذن      ْ ق قذذذذذذذذذذي  لذذذذذذذذذذذ     ليذذذذذذذذذذ  با 

 

   نن ك  26  جش: عم  ي لناكي    كمن ةمكدي اآ آكف   كن رة جك  لشكي..   
 ككع ذكككنا  ،ككب تناككي  نعن ككع يككي   يككم  ككمجم لنماككعف لنمن كك   إذل ل ذآكك  لن فككع  ككي 
   ك إنك ي ن  بلا يم لنك ا لنمآكيه    يكم ،اكت لن علغكل  نيحا  كع نكلل إنكك  نكي  
نككع   يككم ، ككبر   ظنيككل لنالككعن نيذم،كك  يككم  ي  ككع به لن غككل اقككم  لعش،ذ ككعا تككي 
لنآعنب لنمب ب   مع اق ك لعن نف يم لش ذ مع   يذنكبي لنلعاكل لع،يل جكل  ذبنكي  

 نككككككككب  فقكككككككك   ظع ككككككككعي  تمككككككككع تبا كككككككك  يككككككككم  ظككككككككع  لن غككككككككل  ككككككككي ل ككككككككلنلن ارككككككككب 
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  . 27ةيييلي  
ناي ش يذمعشك نلل لن ظع  لناييي  ف لن ظكع  لنآكيام  ،ك  اكي يذ كعرو عذكك  كف 
لنم لكككا نلنم آكككب  كمككككع  شكككعر إنكككك ذنككككا  ،كككب تناككككي   كككي  كككد  نابيكككك  ت كككي لكاككككل 

ككَمفلنننيمكل:  نل َكَمَ،كك  لنكلا ي  ككا لمكع ش َاقز   ن  مككع 171  لنبآكن :  ن ،ك و لنككليي َكَفكنو
 ككا لننلتككم  نناككف لنم  كككك ت ككك لنم  ككب  لكك  ننكككم لنغكك مه  آككب : كككعنغ م لنذكككم ش ي 

نكك  إنككك شككما  ككي  ككنب    تقككمف لنذككم ت  ككا ،نككع رلتانككعه نلن ككنن تنيككي لنشككما يذحبة 
اآبنككبي:  تككنو لنحككبو تككي لن عاككل  ن  مككع ت ككنو لن عاككل ت ككك لنحككبو  نيآبنككبي 

ر  كم  ن  مكع  ا  كت ر  كا  نلل لنآمجا ش اآل  كم  نيآبنكبي:  ا  كت لنآ  قكب  يكم
 . نينكككين  ي نكككلا لنماع بكككل ن م آكككب  نكككم لنذكككم 28يكككم لنآ  قكككب   نككككلنا لناكككنة   

تو لككككم لنكككك ا  رب ككككجل ةمعنجككككل  نتمل كككك   ككككي نظجفذكككك  لع،دغجككككل  نتآككككبا فجكككك  
 ع ككجل لش ككذ مع  نليالا  مككع اقككعتي ت ككك تبناككي تككيا ش عرككن نكك   ككي لنككيششل 

ينفككعظ نيككا  كككجعاعل  ذ ككيا   نتداككعل إ ككك عاال تككي ونيككا لنذ بيككف يكككم ل ككذايل  ل
  اذ فل.

نياتم نلل لنذبناي تي ونيكا  ل ذجكعر  نفكعظ لن غكل  ن تبفي نكع  ن تحبيك  تداكل 
ل ضنع ،كب   كمكع يكم لنانكعف  نكب لنكلا اقكم  لكاي  قكذان   كي لنك مي لنذ ناكنا 

كككع لاكككن  لنمكككانبف  ن لكككعن ابا إنكككك  كككع  كككير  ككك ي لنمذبل كككف ت جككك   كككبر  ةييكككي  إ ة
   عككمة إية لنباككبف ت ككي نككلا لنآضكجل نلننشككن ت نككع يككم لن رككب  ا ككية 29لنركج،   

 ككي  ككمجم لنيرل ككل نلنذح اكك   نيككذم تككي ونيككا لنبحكك  تككي لي مككعط لنذ نانيككل لنيلنككل 
ت ككك ليينككعر ن ب ككب  إنككك لنارككع ا لنف جككل لنمماككأ  ن كك ا  ن ككع احيعكك   ككي  عككن 

 يم لنمذ آم. 
 معذ  ةأ جل  ي لننذعن لنمآكيه  نلنذكم تاقكي نآي لنذم  ،ب تناي  لعنبح  يم 

 رب جل نلل لن ا  نكا ك  ينيكي لن فكعذ  كي لناكأا إنكك لننك   يية  كك  ةأ جكل يكم 
لن ا ااب  ي تمل  ع  ي لن فعذ إنكك  ل ب ك  لمكع   ك  كك  اضكمة ةمجكف ليةكألا  ن ذل 

 ،نككت  ككع تككم لن فككعذ فجاككب  ي  باككن إنككك   عي ككل ةأ جككل  ككع ت لا ككع  فذككعأ ليعككن عككم 
 ه يية 30فجمككع إذل كع ككت لنآعتككي  لنفننيككل اككعار  ت ككك تفقككان  امككب  ليعككن ،ن ذكك    

لنحعيأ ابا نم،  نلا لنم عنال  ناي ايف لنيلر كاي اي كعي  حكب لنيرل كل نلنذح اك  ننكلل 
لن ا لنلا ةمف ،اي ةمكع  لي ك بن ناكب  لنذ ناكن نعقكي لننجكعي. ناكي  ايكف ،نةكع  

  ا كككل ل كككذ بلبنع  كككي  بكككعع،نم عكككب  لنآكككنيي ن تاكككعفا  لن آكككي نليان إنكككك  آكككعيجس 
ن آعر ككل   كك بص  لا ككعناب لنشكك ن نلن ،ككن. ناككي كككعي لنككيليف لين  يننئككا لن  مككعا نككب 
لنككييع  تككي لننذككعن لنمآككيه  ككي  أتككعل لنشككا لنف قكك جل  نراة لنذ ككعا  نلنملككعتي 
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يككم لنم،كك   لنذككم ر ككم ،نككع لننذككعن  عككم ععبككعل لعتاككعف فجكك .. يآككي ل ذأةككت لن آاككي 
  .31ليت ك لعننغبل ليا،جل يم ل ذلد  ةبل ب لن ظمل يم نلل لنم،    

نآي نني لنآنيي لنننيم  امبتل  ي لنآنلا  نتيالي كنانلي  كي لنم انكاي  كمكع نوةكي 
 ككي ا عر كك   ي كك   ككي  ككسة لع قككعي  ككي ككك  ةبل بكك  ن عككنة فجكك   ي نككم نةككينل فجكك  

نلنذكككأل رنعنككم إنجككك . نش شكككا  ي  لككع تناكككي  اكككي ليينككعر لنذكككم لح،كككبل ت نككع وكككبيدي  
تفعتكك   ككف لننذككعن لنمآككيهه ي كك   ككعاف تبةنكك  لنفنككنا نلنمككلننم. ناككي ل ككذلع  
لحككا  ي اككاتم ، آككي ةييككي  قككذمي  ككي لنم عناككل لنآيامككل ن كك ا  ن ليعككن. ناككي  اكك  
يككم لن فككعذ إنككك لنكك ا نلنباككبف ت ككي  رع ركك  لنامعنجككل ن  نمككل لن عاككي   يككم نككلا 

ف نككم انكك  ككك  شككما  ي اشككنأ لنلنيآككل لنذككم ا نةككن ،نككع  ذككع   ككع  نآنل كك  لنظككنن 
تككي ، جككل  قككذمن   ن  ؤاذككل ن  ككعنم لع قككع م. يعنمب ككب  نككب  ي اظنككن لن آككي كجككف 
عآككا كعتككب  ككع  يككم ترككن  ككع  ع ككل يككم ترككن ع   نمككل  ي اشككني  ي الككبي نكك  

 كع تكي اقكم  بان. عا ئل اظنن  ينب  ليعن نل كحعيه نيقكذلجف  ي ا نكن إنكك عكي 
  .32 ي لنمبان  ن تي  ام    تي لنحنيل  ن لنظ م   

 االقتصاد اللغوي وسيميائية النص: -ب
نآككي كككعي لشاذرككعا لن غككبا  ككي ةمعنجككعل لي كك بن لنآني ككم  ننككب ا ذمككي ت ككك 
تن،جف لن غل نذ لكم  اكعشي  ن كف  كي ليينكعر نلنم كع م  نيملكي لن غكل  كي لنذلكبر  

ناككل لن غككل نلش أيككعأ تككي ابل ا نككع لنمعجعريككل لنذككم تحككعن  كمككع اقككم  ن منككي   ككي  نل
  بي لنانن  تي لنمانبف نلنم ذعا  ي لن غل.

نيو كية لنباكبف ت كي نككلا لنظكعنن  لنف ةجكل  كي  ككمجم تح اك  لنك ا  ننكلل ن  داككل 
لنمبةككبا  ،ككاي ت ككم لن غككل نلنيرل ككل ليا،جككل  يعنام ككل  كنككن نعككي  ن ذح اكك . ن ككي ن ككع 

 غل لن رم يكم ارل كذ  ن حكب لنك ا لظكبلنن تنكانجكل  ركجل  اذ فكل يآي  ت م ت م لن
  نكككككع: تداكككككعل لنذمع كككككا لن حكككككبا لن ركككككم  ن ، جكككككل لنذلكككككع،ا نلنذآع،ككككك   نلنذنلكاكككككب 
لنمحبريل  نلنذنلكاب لن علغل  نلنذنلكاب لنماذأ    نعكعشل لنحكلف  نلنامك  لنمفقكن   

يككم  رككب  ينااككل  نااننككع  نلنذحبيك  إنككك لنضككمان  نلنذ بي ككعل لنذنكانجككل نتبفي نكع
 ي لنظبلنن لنذنكانجل لنذم تان  تي إوعر لنام كل لنمفكنا   نلنذكم ش املكي تفقكاننع 
 تفقكككككككككككككككككككككككككككككككانلي ككككككككككككككككككككككككككككككككع دي إش  كككككككككككككككككككككككككككككككي  كككككككككككككككككككككككككككككككد  نعكككككككككككككككككككككككككككككككي  لنككككككككككككككككككككككككككككككك ا 

  .33لنن جل   
ن ي ن ع يآي تبة  نلل لنمقذبى  كي لنذح اك  إنكك لنباكبف ت كي   كع م لنامك   

 ا  نلنذغاكن لنكلا الكن  ت انكع  كي عكلف  ن كمع لنذم لعنن جعل لنركغنى لنملبة كل ن ك
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تآيام  ن ير   ن إ معر  ن  نن  لا عناب لع شعا تكي  انل كنع  كمكع او  كك نكلل 
لنمبحكك  لعنمقككع    لنمذ  آككل لككعنظبلنن لنذنكانجككل لن رككجل لنننككنى لنذككم.. لننككد  يانككع 
ت كككك ةم كككل لننكككد   كععااكككعف لنكككلا ي كككذا تكككي عكككلف لنمفكككنا: كحكككلف لنركككفل  ن 

ب ككبف  ن لنمضككعف   ن تككي عككلف ةككأا  ككي لنام ككل كحككلف لنشككنط   ن تككي لنم
  .34علف ةم ل نن عال لنملكبر تي لنمحلنف   

نيقككم  لنبحكك  يككم نككلا لنآضككعاع لعننشكككن تككي لنذغاككنلل لن غبيككل لنذككم ت حكككا 
لن ا  نذنا نذبناي تيا كنان  كي لنكيششل لنذكم ش اقكذلجف لنك ا  ي ارك  إنانكع 

يم ككع م لينفككعظ لنمفككنا  اعنبككعي  ككع تنككبي اع ضككل نتع ككل    ككي اني نككلا لنذحككبشل 
نيذدشكككك نكككلل لنغمكككبو ن ذل لرتبلكككت نكككلا لينفكككعظ ،ذنلكاكككب يكككم  قكككذبيعل  كككجع جل 
تحككيا اشنككل نككلا لينفككعظ عذككك تنككين نل ككحل ة جككل  نيلككبي نككلل لنذحييككي تككي ونيككا 
ن ف لن فع يم ةم ل   ن تي ونيا ن ف ك مل يم تنكاكب ن كفم   ن  كي  كد  

 ن ف لنن مل يم تنكاب إ عيم.. لنخ.
ككأ نككؤشا لنيلر ككاي إنككك لشنذمككع  ،نككلل لناع ككب لنحاككبا  ككي  إي لنككيليف لنككلا عفة
لنيرل ككل  نت ككك ر ه نككؤشا  ،ككب تناككي   نككب رانككذنم يككم ل ككذادا اككبل   لنكك ا 
لنآني كككم  نلننشككككن تككككي  رب كككاذ  لنذككككم ت بككككف  كككي  رب ككككجل لنذ ناككككن لن نصككككم  

  لنذآع،كك  ،ككاي لن غككل يككم ل ككذ معننع لع قككع م  نلن غككل يككم نلتذمككينل يككم ذنككا ت ككك  نككي
ل ذ معننع لنمآيه ي ليي ل كاي لشتذبكعر لنقكجع  ن كننرت  يكم ت اكاي لنم  ككه يي 
 لنن مل ش تحم    نكع يآكي    عنكع لنم امكم ،ك  نعنكل  كي لنمذنلايكعل نلنمذاع قكعل 

مككعل تذركك  يانككع نلنن مككعل ش تنذفككم لككاي الككبي ننككع    ككك يآككي ،كك  ت،اككن   ككع م ك 
  .35لعنربل  ن لعنم  ك  ن لعششذآع    ن عذك ك معل ت عر نع  ن ت فانع   

عككم إي نككؤشا لنيلر ككاي نمككع لنذفذككبل إنككك اضككعاع لنذغاككنلل لن غبيككل كككعي  ككي  ةكك  
ر كككي   كككع م لينفكككعظ نارل كككل  كككع الكككن  ت انكككع  كككي تغاكككنلل  نن ككك  نكككلل لن مككك   كككي 

لنكككلا ين ككبي إنجككك  نكككب لننشككن تكككي لن ظكككع    ككمجم لنيرل كككل لي كك بصجله يي لننكككيف
لن غككبا لنمذفككنا ن نذككعن لنمآككيه نلنككلا احآككا ظككعنن  لعتاككعف. نلنبلاككف  ية ن م ككعنا 
لي  بصجل نعينع اير    ي ت كنف لناركع ا لن ب جكل ن  مك  ليا،كم. ن كع    ناكعي 
 مل كككعي نم عناكككل  ،ككك  نكككلل لنذح اككك  لي ككك بصم:  عكككينمع  ي  شكككن  ،ذح اككك    ناكككم 

ا لن غككبا ن  مكك  ليا،كم  ن ي  شككنأ  د حكك  لحكينا  انل كك  لنامعنجككل  ن ا ككلا ن  قك
ت ك     لنم  ك لعةمعنم  نصكلنا اظنكن لي ك بن  نكا ك   ظكع  نغكبا  ذفكنا ن  مك  
ليا،م  ن نمامبتل  ي ليتمكع . لنمك نا لك كن ن م عناكل ش ي كعا   كعلآ   نيآكب  

اذ ن ،نكع نكلل لن قكا تكي لي قكع  ت ك ارل ل  امب  لنارع ا لي  بصجل لنذم ا
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لنآع، ككل ن مآعر ككل. نككلل لنمكك نا  كك نا ت ككعرو: يكك حي  نلاككب لش حككنلف نلشفنرلر تككي 
 . نينككككين  ي  لككككع 36لش ككككذ مع  لن ككككعاا  ن حككككعن   ي  نشككككن ان ككككنع لنامككككعنم   

تناي  كعي ينيف إنك نلل لي ن نمكع ت ع ك   كف لنآكنيي لننكنيم   ا   ك  ككعي ينيكي  ي 
 ككك بن لنكك ا تكككي ونيككا لنشكككنأ نلنذفقككان   كككي ذنككا نابيككك  ت ككي لكاكككل ينككاي تككي  

ننية لننل ابي يم لن  م   نم نلنمؤ  كبي يؤ  كبي لمكع   كأ  إنجكا ن كع   كأ  لنننيمل: 
   .162  لن قعا:   ي ان ا نلنمقجماي لنرد  نلنمؤتبي لنأكع  نلنمؤ  بي لع 
ننكد   عكم ت كبا ل كيو إنكك يآع :  لن كنن تاكن   كي لننيكف إنكك لن ركب إذل ك،كن ل

نز ا:  لننيف اعنت   
مف الذذذذذذك ن ه ذذذذذذذم   نا اذذذذذذ ا      با  ذذذذذذو 

 
ذذذذذذذذذذذ ا      سذذذذذذذذذذذم  ال  ذذذذذذذذذذذوا  م فذذذذذذذذذذذن الم 

 

 النذذذذذذذذذذذذذذ الين ب ذذذذذذذذذذذذذذ  م  ا  ذذذذذذذذذذذذذذرو  
 

 مالطيبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ن م  اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو ا اا    
 

ن ذل كككعي لي ككن كككلنا  ارككب  لنقككؤل  لنذككعنم   حككعي: إذل كككعي نككلل لنكك ا  ككي 
بلن تككككي لنقككككؤل  نككككب نككككيف نككككؤشا ةككك س لنشكككك ن  يمككككع  رب ككككاذ   نيلككككبي لناكككك

لنيلر اي ننب لعتاعف  إي نكلل لنك ا لنمآكيه  كي ةك س ككد  لن كنن  ننكم لنكليي 
نككم اقككذلج بل ريككف لنذحككيا  نلعتجككعي لم، كك . نيقككذيتم نككلل لنمباككن اككنلا   ع ككل  
ن  ا ككل تاككي  نككلل لنذبةكك   إ نككع  لنآككنلا  لنم ضككبلل لنمنتبلككل لعنم  ب ككعل لنذعرياجككل 

لنذكم تقكجم  نل كن  ك ل ،كاي لش كذاعلعل لنامعنجكل ن ،انلتنكع لناع كل يكم نلن غبيل  ن 
 . ناككككي تذرككككن نكككلا لنآككككنلا  لا نككككع اككككنلا    ا كككل ن  غ آككككله ي نككككع تنككككذم 37لنككك ا   

ككك  لنيرل كككل  ي كككل ننكككلا لي ع كككل ننكككلل  لكككعن ا لنآني كككم نتو  كككك لككك . ن كككي عكككم اكككي تبةة
ل تمب كعي ت مكعي  فاكيلي  لش غد   نيرب  لن ا كك  شكما  ن كي عكم اركب  ت كم لن غك

 نلي  بصجل  رب عي   ناعي  ،منلي يم  نا  لننشن تي  رع ا لن ا لنف جل.
  إنككك  ظككعنن لشاذرككعا 38ن شككعر  ،ككب تناككي  يككم  ككبلوي  ذ ككيا   ككي كذعلكك   

لن غبا  ناي نيا يم لنن،ان  ي لنمنلل يكم لننشكن ت نكعه ي ك  تكبين ت كك ليانلل 
اكل  نيذل كب لعةنل جل لنذم تقعتيا يكم تم  ك   ينكلل لن كب   كي لنيرل كل  اعاكل يكم لنية

عقعي نغبيعي  يرصعي  ننلفعي تعنجةعي يم لنلن  ليا،كم اضكعف إنجك    نيكل  كعار  لكعنظننف 
 . 39لنفا بنبةجكل ن غككل لنميرن كل. نككلنا نكم امككعره عذكك لكي إش يككم عاكأ  ككاا   

ب لنذككم تنشككن تككي ناككي عككن  نككلل لن عاككي يككم ارل ككذ  ت ككك لشتذ ككعا ،نككلا لنابل كك
عقكككي تبركككن نتكككلن   نتكككي اكككير  ت كككك لنذح اككك  نلنذ  اككك  لععلع كككل تكككي  ركككع ا 
لي ك بن لنآني كم  نلنكلا نكب  ككي ةك س   ك بن لن كنن يككم كد نكم. يآكي ناكن ت ككي 

   نَيَذَفنككنني يككم َ  زككا لنقككمبلل نليرو رصة ككع  ككع   آككت نككلل لككعودي لكاككل لنننيمككل 
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اذركككن لننكككد  نجاففكككبا ن  كككم لنمقكككذمف ،ذمع ككك     نجآكككب :  لن كككنن ت191ي  امكككنلي: 
  .40ينا   يم تمع  لنآب  نيآبنبي رص ع  ع   آت نلل لعودي   

 شككعر نككلل لن عاككي يككم نككلا لنبافككل إنككك شككما  نككم  نلنككلا   ع كك  اككع بي ةنككي 
  نلنلا ا ذمي ت كك  نكي  لنقكنبنل ن كبشي إنكك La loi du moidre effort لنمآ  

لنذب كككجف يكككم لنيشنككككل  ننكككب يكككي  ت كككك  قكككذبى  كككي لنذلككككبر لشاذركككعا يكككم لن فكككع ن 
لنكككيشنم ن غكككل لن نصجكككل ل كككي لاذنل نكككع لكككعن ا لنآني كككم  ناكككي  ككككي لنن،اكككن  كككي لنيلر كككاي 

إنكك  ي  O. jespersen لنمحيعاي ت كك  نمجكل نكلل لنمبحك . يآكي ذنكب ةع نن كي 
إنكك عكع    نلل لنذلبر يذم لعتاعا لنذبقجي  لحاك  ترك  لن غكل تنكن  نلعك   ذ كيا  

  .41تنبي ننع يانع  ارك ي عنجل تنن  ا ك  انبا   
إية  لككع تناككي  ي ككب   ككي لي ، ككل ذلل لنركك ل لعشاذرككعا لن غككبا كعكاككل لنننيمككل 

ككَي إامككع نم تومز َل ز ككبننم  كفككنز ككع لنككليي ل ككباالل نوةو   لنذككم اآككب  106  ي  تمككنلي:  يا ة
ككع ت نككع  لن ككنن تاذرككن ن  ككم لنماعوككب لمككع  ريككي لكك    ينا كك   ككن   اككن  ابنككا: يا ة

 لنليي كفننل فجآب  ننم:  كفنتم  يحلف نلل نل ذرن لنند   ناع  لي يا:
 كذذذذذذذذك  م م يذذذذذذذذ  هللا   انك   هذذذذذذذذ 

 
ذذذذر  ما لذذذذ       نذذذذف قذذذذ   ار  هذذذذ  ا   

 

  رلا ، م لنذم شعن ان عنع. ناع  لن علغل:
ْ  مذذذذذذن  مذذذذذذ    نذذذذذذف   ذذذذذذي   ك  ذذذذذذ

 
ليذذذذذذذذذ  باذذذذذذذذذن    ذذذذذذذذذ     ا قذذذذذذذذذي  لا  ْ ق ا

 

ش عكم  ككي لناكي   رلا: كا ككا ةمك  اآ آككف   كن لنامكك  لشكي  يككانآك ، كم   ككج
 . ننلكككلل  اككيا عنيركككعي ت كككك رصكككي  معذةككك  للكككد  42لنامكك   يفنكككم ت ككك   كككع  رلا   

لن كنن ناؤكككي نككلا لنظككعنن   نيلشككن نككلل لن مكبذ  تككي إ لككعي لشاذرككعا لن غككبا يككم 
لنآكب   نةمعنجكل يكم عع  كبي لنمذ آم تعنمعي لعنن عنل  ن لاكأا   نكع  ننكلل تفك ي يكم 

لنالكككعن  نيلشكككن تكككي  ي لن غكككل نعن كككع اكككي  نةكككت تكككي  عجعريذنكككع إنكككك  قككككذبى 
ل ككذ معنم ةييككي تف  ككع يككم لي كك بن نيككم لنالككعن يككم  ككنبنل نيقككن نبةككبا تداككل 

 ،اي لنمذن م نلنماعوب.
نننككي  ش يككؤاا نككلل لناككنن   ن لش أيككعأ  ن لن ككين  تككي لنمعجعريككل إنككك إااككعا 

يم لنبلاف إي  ،ك  نكلل لناكنن  يكؤاا إنكك  عجعريكل تكي ونيكا ك،كن   عجعريل ةييي   
لش كذ مع   يككاا تككين  إذل ك،كن ل ككذ معن    ككب   عجكعرليه نننككلل  اككي يكم  آككع  ي ككن 
 ي لنماكككعف اركككب  عقجآكككل نن،كككن  تيلننككك  ،كككاي لن كككعه  ينكككلل لنماكككع   اكككع   ذحكككب  

عاال ن د كا يننيكل  ذغان ااضف نآير  لنمذن م ت ك تلبيكف لن غكل عااكعا تد كا إ ك 
 يم ذن  .
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نيؤكككي نككلل لن عاككي ت ككك تداككل لشاذرككعا لن غككبا لحككع  لنمذاككعوناي  كمككع نككب 
كاة َنلز لك  لنابكع   ن الالَ كتز لك  ليرو  لنحع  لعن قبل نيال لنننيمل  نَنكبز  يال اني كعي  و

  عكم   يآع  ت نكع:   اكعفا  اكعف لنملفكبف تكي  نكنا31  لننتي:   ن كو ة َم ل  لنمبتك
ل كككذؤ ن يآكككع :  ،ككك  ي لي كككن ةمج كككعي  يماكككعفا: نكككب  كككاةنل لككك  لنابكككع  نقكككعرل   ن 
ال ت ل  ليرو نذآل ت  ننب ك م لك  لنمكبتك ن شكنل  نلن كنن اكي تف ك   ،ك  نكلل 

 ن  م لنمقذمف ل  ل ذغ عاي نل ذافعيعي يم كد نم. اع  لي ل : 
ذذذذل ا ذذذن  ن حيذذذ  مذذذذ  ن اذذذرت  ال  

 
ذذذن  ا   علذذذل النذذذ ن  م  ن  ا كذذذ  ل    ها

 

 . نيلشكككن نكككلل 43ننككب ي كككن اركككاي   ن ركككب  نككككف تككي  نكككنا نل ذركككنا   
لن كككب   كككي لنم عناكككل تكككي  ية نكككلل لن عاكككي ككككعي عنيركككعي ت كككك تحييكككي  كككمعل لنككك ا 
لنآني ككككم  ككككي  ككككد   آعر ذكككك  للع فككككل  ككككي لن رككككب  ليا،جككككل لن نصجككككل لنذككككم تم،كككك  

 كاي لنمحكيعاي إنكك  نمجكل  ،ك   قذبيعل  ي لش أيكعأ نلن كين . ناكي  شكعر  عكي لنيلر 
  Stylo نككلل لنركك جف  يآككي ذنككب ل نقككفت يككم  ظنيذكك  يككم ت ككم لن غككل لي كك بصم 

Linguistique  إنكككك لننشكككن تكككي  نكككيلف نكككلل لن كككب   كككي لنيرل كككل  ي  كككي  تحييكككي
 ككمعل لنكك ا ن ،انلتكك  ي بغككم  آعر ذكك  للع فككل  ككي لن رككب  لي ككنى  لنذككم تشككل  

  ننكككب  عجكككعر ل ذاكككع،م  ن ل ذجكككعراه يية لنككك ا لنمعجكككعر لنكككلا  آكككعري ت كككك   ع ككك 
لنميرنه نب لنلا ااذعرا نجلبي   فكعي نكك . نيو  كك يكم نكلا لنمآعر كل ،ذحييكي لنقكمعل 
لن غبيكل لنذككم تاكعنن ،ككاي لنك ا لنمككيرنه نلنمعجكعر  ن ككي عركا ل لنقككمعل لنمنمككل 

ا لنذكم تماكأ لنكك ا تكي لنمعجككعر ي كذا نككيي ع  كع اقككمك لمحكيالل لي كك بن يكم لنكك 
يككككم تداذكككك  لعنمعجككككعر لنمقككككذاي . نيككككؤعن تغااككككن لنمعجككككعر يككككم تم جككككل عرككككن نككككلا 
لنمحيالل  نش ذجعر لنمعجعر ون  ك،ان     نكع  ي  آكعري شكنيحل  كي لنك ا لشكنل   
  ككنى.  ن  ي  آعر نككع لمامككب  شككنل   لنككك ا  فقكك   ن  نككع  آعر ككل  ككا ، ركككب  

 . 44تآككك  لن عاكككي     كككنى. ن  نكككع  آعر كككل  كككا لمعجكككعر  كككبرا ش يبةكككي إش يكككم 
نتككبا  إنكككك  اكككعف لنآكككنيي ي،كككم تناكككي   رب كككعي  ن نكككك ارل كككعل لعتاكككعف لنآني كككم 
تمب ككعي تؤكككي ل ككذفعا  نل كك انع  ككي نككلل لنماككع  لنارككب يككم  ككنا  تحييككي  ككمعل 

 لن ا لنآني م لعشتذمعا ت ك  رب   عجعريل  ي لنش ن نلنآب  لنماعبر.
لع ككك عاال ن  نكككع لنذآكككيام نلنذككككا ان  نينكككذم لشاذركككعا لن غكككبا  اضكككعي لعن داكككعل

لنكلا ا لكس تداككل يننيكل لنكك ا. ني كية نكلل لنمبحكك    كي  ككمجم لنبحك  لي كك بصم 
ت ك  قذبى لنذنكاب. ين ع  تنتاب   ذعا  نذكل  الكن  لنكلني ك،اكنلي. ننكلل لنذنتاكب 
املككي  اعنفذكك ... ي نككث تككي اككنو  ككع. ذنككا لنغككنو نككب إ،ككنلف ك مككل  ككي لنن مككعل 

 . ناككي  شككعر  ،ككب تناككي  إنككك لنذآككيام نلنذككا ان يككم 45عل لنقككع ف إنانككع   نذبةجكك  لنذفكك
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 كع   أن كع ت جكا لنآكنيي نذشكآك إش  بلوي  ي كذعل     نع نابي  ت ي لكاكل لنننيمكل: 
 . يآككع :   اككعفا  اككعف لنمآككية  نلنمككؤ ةن نفجكك   ككمان  2 وكك :  تككلكن  نمككي ااشككك

ع   أن كع ت جكا لنآكنيي إش تكلكن   كنن   ب كف ي كن  كي لنماذركن لنكلا فجك   كمان 
نلنمب كف لك كن:  كع   أن كع ت جكا لنآكنيي نذشكآك  ن كع   أن كعا  نمي ااشك ش نذشكآك

 . نكشكككن  ككككي  ككككد  ابنكككك  نكككلل تككككي تداككككل لنذآككككيام 46إش تكككلكن  نمككككي ااشككككك   
نلنذا ان لعشاذرعا لن غبا  ناي  كمحت نكلا لن داكل لعشاذركعا يكم لن فكع نلنذب كجف 

ل ن ذ نان تي لنم  ك لنمنلا. نلتذآكي   ك  نكجس لعع لكعي تغلجكل نكلل لنم  كك يم لنيشن
إش ،نكككلا لنلنيآكككل لنذكككم ةكككعا ،نكككع. ناكككيامعي   نمككك  لن حكككع  إنكككك لنشكككما  كككي لنغعاكككعل 
لي  بصجل ن ذآيام نلنذا ان ت ك  حب  كع  اكي ت كي  كانبي  يكم ينكن  لن  عاكل نلشنذمكع  

 . 48ناكككن ت كككيا تنكككي لنآكككعنن لنانةكككع م   . ننكككب لي كككن ذلتككك  لنكككلا 47لعنمآكككي    
يايككعو لعنحككيي  ت كك   نلنككلا لتقككف لغعاكككعل لنذآككيام نلنذككا ان إنككك لنذاكاككي نلنذآبيكككل 

 نلنذارجا نلنذم   آن ت ينع يم عا نع.
نيقذفاي لشاذرعا لن غبا  اضكعي  كي عكعشل إ ك عاال   كنى يذحآكا يكم  كب نع 

مز ن رزة  نوكمز نل قكنيذاقي تي ونيآنع  ي ذنا لكاكل لنننيمكل  كلو   لنمع كي :  حبل ،نو ون  
  يآع   ،ب تناكي    اكننر لكعنماننر  لنذكم ان نكع  ننكم  شكذنكل لكعنند  لين   كي 6

لنمغقكككب   نلن كككنن اكككي تف ككك  نكككلل لكككعنابلر  نلنم  كككك ت كككك لين   ينكككاي  ب ككك    
ه يي اقك  لنكنة اي ةكعال لك   نلاق بل  رة نكم  ي  كك نكلل  ركننع  كي  ركب لناكنة

   يكي    كي اشكعا يكم رعمذك  نلنظكعنماي  تكية ننكم تكلللعي  نجمكعي  ل. نيكم لنآكنيي: لنق  
  ي ركنبل لنظكعنماي ت كك  ب ككف لنم ركبن لنكلا ان ك   نلنظككعنماي: ش 31لع قكعي: 

يككي  نم يككم رعمذكك   نلنككينا  ت ككك لنغقكك    كك  اككع :  إنككك لنن نككاي  ننككب كككعي  قككحعي 
َذع إنككك لنن نككايه يية لنمقكك  ت كك كحز ك ظنككن لنآككي   نلننعبككعي نعن ككع لنظككعننليه يي  وق 

  .49لنغق  ش يي   إنك لنيل  اي   
ننككم يكككي ن نكككلل لن عاكككي ةنكككيلي يكككم  كككنا  لننشكككن تكككي نكككلا لنحكككع   كككي عكككعشل 
لشاذرككعا لن غككبا  ن ككي عككم  كك ك إنككك تاككنيا لنكك ا تانياككعي ش يذ ككعرو ن ككبلن 

ذ نككم اقذحضككن  ا لنم لككا لنآني ككم  نكككعي  نة كك  يككم ككك  ذنككا لنكك ا لنمآككيه  إ
  ا ي ن كمع اف   يم  بلوي   نى  ي كذعل . 

 أسلوبية االنزياح في النص القرآني:-ج
لنككذم  ،ككب تناككي  لككانم لش حنليككعل لنمماككأ  ن كك ا لنمآككيه  ناككي كككعي يككم تذب كك  
ا جآعي ن نشن تي    بصجل لش أيعأ يم نلل لن ا  نلنذم  تقكجم ت كك   كعه لنمعجكعر 

 ن لناب جكككل   حكككبةلي  Standard ك لن مكككب   لن غككل لنمعجكككعر لن حككبا  لنكككلا نككب  ت ككك
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عع بيةعي  ونب كعي  كي  كبر لش أيكعأ. نيملكي  ي تنكبي نكلا لنركبر   كي ونج ذكاي: ينكم 
 ن  ن معجعر لن حباة   ي ةنل  نتآااي ننلل لنمعجكعر لعش كذ ع ل لآبلتكي إ كعفجل  كي 

  .50ةنل عع جل   
لا لناع ككجل لي كك بصجل لنمنمككل ننجآككن نينككين  ي   اككعف لنآككنيي  ةككعا نجاقككي نكك

ت ي  قذبيعل نلا لنقمل يم  معذ   ذ يا . نن   نلل لنمباكن نكب لنكلا يكذ  ييكع  
نككلا لنم عناككل  نلنذككم ت آفنككع لنيلر ككبي فجمككع ل ككي  ن ع ككل لنندااككبي  نجلككبَرنل نككلل 
 لنمبحكك  لعع ككنع  لن ظككنا  نصككععةنلا لنذلنجآككم. ي آككي   ار  لنندااككبي  ككع يككم نككلا

لنمغكككعينلل  كككي ل حكككنلف تكككي لنآبلتكككي لنم،عنجكككل ت كككي لن حكككع  اركككيلي نغعاكككعل   ككك بصجل  
 . ذنكككا  ي لش حكككنلف لنكككلا 51ن ننكككبل إنكككك ل ذشكككعرنع نك،كككن  ععشتنكككع يكككم كد نكككم   

كشكككن ت ككك  نكككلل لن عاكككي ككككعي ياكككنلو   ككك بصجل إ،دغجكككل ان كككنع لعا كككع   ننكككيينع 
 لنذبكاي ت ك لعتاعف نلنذحيا. 

ذ ع ب ،اي لن كيا نلنم كينا  كمل  كي  كمعل لش حكنلف ناكي ناكن نيم،  تي  لن
ل ن تاك ونم ت كج و  كي لنكي ف ،ب تناي  ت كي لكاكل لنننيمكل    نجآكب  92  لنذبصكل: تَبنالكبز

 نلن ككنن إذل ،ككي ل لعي ككمعا انكك  لنف كك  ة  ككت  ي عننككع ت ككك لن ككيا ينككلل لنمقككذ م   
آككي  ن ككؤ ن كآبنككا: نت ككج  ناككي ااككبف  ي الككبي لنف كك  ت ككك نفككع لنبلعككي  كا كك   

  تا نم. كمع اع  ليتشك:
 

ذذذذذذن    فذذذذذذْنا ا اهذذذذذذو نف ملذذذذذذف ل م 
 

ذذذذذذذذذذذذ    فذذذذذذذذذذذذْن  ال ذذذذذذذذذذذذ ا    ما     ه 
 

 
ننة  لننكد   ي اآكب :  نايكي ،نكع  ي مكع تب كف ن آعفجكل ةكعف ت كك لنك ةنس  كا ك  

   نيلشككن نككلل لنذح اكك  ت ككك لن حككب لنمعجككعرا 52اككع : يا كك   ناى لنحككبلاث ،نككع   
حككب لناككعر  تككي لنمعجككعر  نلنمككبلفا نكك   نلنمذم،كك  يككم لنكك ا لنمنككي ه يية ن غككل  نلن 

لع،ككيل  نككب تبكاككي ننككلل لناككنن   يآككي  شعككع لن غبيككبي  عككن لش ككذاي عل لن غبيككل يككم 
  .53لش حنلف تي لنملعلآل لنذم يبةانع  حب لن نصجل   

 نن كك   لكككع تناكككي  ككككعي  ككي لينل ككك  لنكككليي  ننكككبل ت ككك نكككلا لنآضكككجل  كككي  كككد 
كذعل  نلل يم  بل ف تييي    ك  تحكت ت كعنيي  ذبعي كل كآبنك    اكعف  كع ةكعا نفظك  
نفكع لنبلعككي لنككلا نكك  ةمككع    كك  نناككف    ككك نككلل لنبلعككي ت ككك لنامجككف. اككع  ت ككعنك: 

عم  انةلم وفد  ن كآبنك :   اكعف  كع 54  يكم  ب كف  وفكعشي  5: 22 لنحكا  . 
 نلنمد نكككككل ل كككككي ذنكككككا  كككككعنك: ةككككعا نفكككككع  نكككككن لنامجكككككف ت كككككك نفكككككع لنبلعككككي. اكككككع  ت
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 . نكككلل ناكككي تحكككيث تكككي لنآضكككجل 54  يكككم  ب كككف ظنكككنلا   46 لنذحكككنيم:  ظناكككن
 فقككنع ل،ككي ة ككم يككم كذعلكك  لنارككع ا  يآككي تحككيث تككي إيككنلا لنامككف نةمككف لنمفككنا 

نع  ككي  كننن لنامك  ت كك لنم  ككك     . نلنكذم لعنمب كب  ذلتكك  55نت، اذك . ناكي تكية
  .56ل،ي يعره  

نن   بعن لن كين  يكم لشتقكع  نلنذبكاكي نلنذشكنج   اكع  ل،كي ة كم ناي  رةف لن 
يكككم لناركككع ا: لنحقجآكككل  كككع  اكككنة يكككم لش كككذ مع  ت كككك   ككك  ن ككك   يكككم لن غكككل  
نلنماعف:  ع كعي  ية ذنا  ن  مع اآف لنماكعف ني كي  إنجك  تكي لنحقجآكل نم كعي عدعكل 

حقجآكله يمكي ذنكا ابنك  ننم لشتقع  نلنذبكاي نلنذشنج   يكاي توكي  ت لن،دعكل ت ا كت لن
 ككك ك   ت جككك  ن ككك م يكككم لنفكككنه: نكككب لحكككن  يعنم كككع م لن،دعكككل  بةكككبا  فجككك .   كككع 
لشتقككع ه ي  كك  فلا يككم   ككمعا لنفككنه  لنذككم نككم: يككنه  نظككنف  نةككبلا ن حبنككع. 
لنبحكككن  عذالكككك إ ككك  لعذكككجا إنجككك  يكككم شككك ن  ن  كككاف  ن لتقكككع  ل كككذ مع  لقجكككل ت كككا 

إش لآني كككل تقكككآي لنشكككننل  نذنكككا ككككاي اآكككب   لي كككمعا  نننكككي ش اآضكككم إنكككك ذنكككا
 لنشعتن:

ذذذذ ل لذذذذ   مطذذذذ   ذذذذ ا و  ذذذذ ل     ع 
 

 ماذذذذذذذذو ثمذذذذذذذذو الميذذذذذذذذ   فكذذذذذذذذ ن ب ذذذذذذذذرا   
 

تككك  ككككعي ياكككنلي  ن ذل ةكككنى إنكككك  نككككعي اآكككب  لنقكككعةف: ين كككا نكككلل إذل  كككمع لغنة
اعيذكك  كككعي لحككنلي  يككاي َتككنى  ككي اناكك  يككده نككئد الككبي إنبع ككعي ن نغككعفلي. ن  ككع لنذشككنج   

ككككع لنذبكاككككي  ي  كككك  شككككبة  لن ككككنو يكككك ي ةَ  كككك  ااككككنا يككككم لنن،ككككن   اككككنى  ع كككك . ن  ة نيز
   ن ا   ككعا يككم رعمذ ككعلككعنابنن  ننككب  عنككت يككم لن فككبه   كك  نكككلنا ابنكك  ت ككعنك: 

 نككب  اكعف  نيككم لنم كع م لن،دعككل.   كع لنقكك ل  ي  ك  كا ةكك  فلا يكم ل ككم 75لي نجكعا: 
ن ي نكم اركك  –  يك ي شكب  لننعمكل لنانكعل نلنمحكع  ل كمعي نكب لننعمكل.   ككع لنذشكنج 

لمككع ااككبف ا بنكك  ي ككلنا ن كك نع  ب كك  .   ككع لنذبكاككي  ي  كك    نككن تككي –ا بننككع 
  .57لنم  ك لمع اوانن ل  تي لنللل 

نتبنةككي نككلا لنممعر ككل لعةنل جككل إشككلعشي ت ككي لنيلر ككاي لنمحككيعاي  يية  رككب  
نمعجككعر لش حجككعف تحييككيلي   كك بصجل لش أيككعأ اا ككلني ت ككك نككلا لي اككن  تككي  تحييككينع 

 بعشككككنلي ا جآككككعي  ن نمعننككككع نمآككككبنذم لننعتككككب نلنآككككعر   نتككككي    ككككلنع ل ككككاي لشتذبككككعر 
شعذمكككككع  نةكككككبا ل أيععكككككعل ااكككككن ذلل  عكككككن   ككككك بصم لعن قكككككبل ن آكككككعر  اني نةكككككبا 

 . ن ذل كككعي لي ككن كككلنا لعن قككبل ننككؤشا  يككاي  لككع تناككي  ل،ذ ككي تككي  ،كك  58ل أيككعأ  
 كاة لنمآككبنذاي لحضكبر اكبا  كي  ككد  لنحاكأ لنكلا  يكناا ننمككع نكلل لنما كل  ي ك  

 يم كذعل .
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ناكككي  ككككي  ،كككب تناكككي   ي  اكككعف لنآكككنيي اشكككب  لناكككنن  تكككي لنمكككانبف  كككي ككككد  
 . إش   ك  نكم ي ذفكت إنكك ت كا لش أيععكعل 59لن نن  نذنا  ي  د  نافعت  لن ييكي  

لن ركب   كبلا  كع كت اان ذلل  عن   ك بصمه ي نكع ش تبةكي فجمكع ت ع ك    ك   كي 
 ككي لننذككعن لنمآككيه      ككي لنآككب  لنمككاعبر  يآككي ت ع كك   ككف لنكك ا  ككي   ظككبر  عككنا 
لي ككك بصم لنكككلا احآكككا لنذبل ككك  نلنذفعتككك  ،كككاي نكككلل لنككك ا نلنمذ آكككم  ت كككك   كككعه 
تبليا لنآنيي لنننيم نكد  لن نن يم لن حب لنمعجكعرا  ن لن حكب لنمكبلفا لنكلا ااقكي 

 جةككعي ةمعنجةككعي  فجو لكم ن كك ا  رب كاذ  لنندغجككل نلعا ع جككل.  نلناكل لن غككل تاقكايلي ي
.  ي  ني  و كككككا لنقككككمبلل نليرو ن كككككع ،ا نمكككككعيآككككي ناكككككن ت كككككي لكاككككل لنننيمكككككل: 

  ناككع :  لنقككمبلل ةمككع  نليرو نلعككي. يآككع :  ككع ،ا نككع  يككلنب إنككك 189تمككنلي: 
كككينل ةمعتكككل يكككم ك مكككل  عكككم  شكككنكبل ،ا  نمكككع نصكككاي نلعكككي نفكككع لشع كككاي  نلن كككنن إذل نعة

 ة  بل نفع لنن مل لنذم ناف    عنع ت ك لنامجف كعنن مل لنبلعي  كمع اع  لننلتم:
اذذذذ  ف لذذذذْ همذذذذ  هذذذذف  ارتهمذذذذ   طر 

 
 ال ذذذذذذذذذ   لذذذذذذذذذ اا    و لق سذذذذذذذذذف   محذذذذذذذذذ   

 

  .60ناي ينا ع     يم  ب ف ان  نلل  
نيكنى نكلل لن عاكي  ي نككلل لنذبةك  لنذ ناكنا ككعي نغككنو   ك بصم  نيلشكن ،ككلنا 

عضبر لنمذ آم يم نلا لنم عنال  نننلل احن  ت ك  ،  نكلل لنذاكنيا لنكلا  ت ك
ام،كك  وبل جككل لن غككل لن نصجككل ن نن ذنككع لنذككم تقككم  لم،كك  نككلل لش حككنلف لنككلا اككي ش 
يذمعشككك نلن حككب لنمعجككعرا  ننن كك  ا نةككن تككي  ن ككع  اشنجككل ش املككي لنب ككب  إنانككع 

 إش لم،  نلل لنذ يي  لنذنكانم.
 

لنيلره ككعي عنيركعي ت كك تذبكف نكلا لنظكعنن  ،كبتم ن ارل  ككع  اي  عم إي نلل 
يآكي  شكعر يكم  نعاكل لنم عناكل إنكك ذنكا عاكك  اكع :  ناكي ينا كع   ك  يكم  ب كف انكك  
نكلل . ني  كم نكلل  اضكعي   كك  ككعي اقذحضكن نكلا لنآضككجل نجلشكن تكي تبليكا لنكك ا 

 لنمآيه نلن ا لنبشنا.
 ل شكككككآع   كككككبر  لنبحككككك  لن غكككككبا نينكككككين  ي لن ظكككككن  ذلتنكككككع ةكككككعال نذؤككككككي  ية 

نلننداككم يككم تنلع ككع لن نصككم إنككك شككآاي  اا ككل يانككع لنندااككبي تككي لن غككبياي نيذ آككبي 
ابلتينم لنمعجعريكل ن غكل لنقجع كجل لعنذا كجس ت انكع يكم تكنو  كبر  لننداكل نلننجكعي 
يكككم لن غكككل ليا،جكككل لنف جةكككل. نتبآكككك لنركككبر  نلكككلل  ش الكككعا يذآكككي   عكككي  كككي لن حكككع   ن 

غككبياي لع ذبككعر ابلتككيا  ن  قككع    لن غبيككل  ككي  ككد  لن رككب  ليا،جككل ذلتنككع. نش لن 
يكككم تنلع كككع  إش ت كككك  يكككيا وع فكككل  كككي لنمفقكككنيي لنكككليي –تنكككعا نكككلا لنركككبر  ت ذكككئم 
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ل ل آككبل  ككي   ل ككا نغككبا تقككع يا لنم نيككل لنندغجككل لنبل كك ل نلنككلن  لنقكك جم نلنحككس 
  .61لنمننن  

 نصجككل فجمكككع ،ا نككع  نتككيل   عآبننكككع لعةنل جككل نمكككع عككم إي تفعتكك  ت كككب  لن غككل لن
لن ككللي ة ككد ذنككا  ملككي لنباككب  نلنحككينث  نلننشككن ت كك   ككي  ككد   معر ككل  آياككل 
رل ي   لف   ليعن لي  بصم لنآني م  نكاية  لع تناي  ككعي ينيكي لنب كب  إنكك  ية نكلل 

ب ككجل لننذكعن لنمآككيةه نكب  ككي ةك س كككد  لن كنن  نيككم لنباكت ذلتكك  يذةركن لار
لي  ذماكككألي نككك   عكككن اكككبا ت كككك لنمذ آكككاي  نننكككلل لتذ كككك نكككلل لن عاكككي لكككعن فع  تا  ككك   ذفكككناة
ن ينبنكككك  ل كككككذ عالي إنكككككك لش كككككذايل  لنمعجككككعرا  نلش حكككككنلف نلن كككككين  كعش ذآكككككع   كككككي 

،كنلا   كي   لنضمان لنغع ب إنك لنضمان لنماعوكب. يآكي اكع  يكم لكاكل لنننيمكل: 
يقكككجحبل يكككم     عكككم  عوكككب شكككعنيلي يآكككع : 1نذبصكككل: ل نر كككبن  إنكككك لنكككليي تعنكككيتم

    اعفا:  اننل ن ان بل ن ا،ننل  نلن نن تف   نلل  اع  ت ذن :2  لنذبصل: ليرو
ذذب    ا  ذذقين  ف   تا ذذ  ا   ال   ق  ذذط  ا م   ق 

 
ل"   ذذذر  ْ  ا نذذذن م  ا نب ذذذ ذذر ا  علذذذف  ط   (62ع س 

 

فكككع لنغع كككب ننكككم ناكككع  يكككم  ب كككف ي كككن  كككي كذعلككك :  .. نلن كككنن ااكككعونبي ، 
   اككعفا: نككلل  2  1  لنبآككن  :  ينككم ذنككا لننذككعنا  ككبي لنشككعني  نيككم ياككل   ككنى: 

 لننذعن. اع  ت ذن :
ذذب    ا  ذذق ين  ف   تا ذذ  ا   ال   ق  ذذط  ا م   ق 

 
ل"   ذذذر  ْ  ا نذذذن م  ا ذذذ نبا ذذرا  علذذذف  ط   (63ع س 

 

 نينكككين  ي  ،ككك  نكككلل لش ذآكككع  الشكككن تكككي وعاكككل ت نانيكككل ن غكككل  نتكككي ن كككا ل
إ،يل جككل  قكككعتي  نذاككعنف عكككعشل يننيككل اكككي امكككنة ،نككع لنمكككذن م. نينككين  اضكككعي  ي يكككم 
ة س  ،  نلل لنند   ع يبعم إنك     اي ناف ل حنلف  نيم نكلل لننكد  ككلنا   كع 
يككي  ت ككك لنمآرككبا. ذنككا   كك   ككي اآككن  ،اككت ت ذككن  اركك  إنككك عقجآككل نككلل لي ككن  

بةجككك  نكككلل لنفنككم  نلننشكككن تكككي نكككلل نيبآككك لنقكككجع  نعكككيا تككع دي نع كككعي يكككم  ككنا  ت
 لنمقذبى  ي لشنذفعل.

نتآب  نلا لنظعنن  ت ك   نع  قكذبى  كي  قكذبيعل  كنن  لننكد  ت كك  كدف 
 آذضكككك لنحكككع  نلنظكككعنن.  نلشنذفكككعل  آككك  لننكككد   كككي ععنكككل لنكككذن م  ن لنالكككعن  ن 

  .64لنغابككل إنككك ععنككل   ككنى  ننككب  ككب   ككي لناككنن  ت ككك لنملعلآككل يككم لنضككمع ن  
ناككككي ظنككككن ت ككككي لنيلر ككككاي لن ككككنن لنآككككي عا لنذمككككع  كناككككن ،نككككلا لنآضككككجل  نش  ككككجمع 

 . نككعي ل،كي رشكاا  كي  نكم 68  نلن، كعننم 67  نل،كي يكعره 66  نلنمننا 65لنفنلا 
يكك  لآبنكك :  ننككب لشتذككنلو ت ككي اككب   ن ككمعا ي ككنني  لنككليي نافككبل ت ككي لشنذفككعل  ي نة

يم    ك عكم ا كنو نك  ااكنا فج كي  تكي  لش ذيرل   ن نا    ي البي لنشعتن ي للي 
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لين  إنككك لن،ككع م فجككاتم لكك   عككم ا ككبا إنككك لين   ككي ااككن  ي ااكك  يككم شككما  مككع 
اشكككي لين .. يية لشنذفكككعل تكككاتم لككك  تفكككبلي نل ذنكككعفلي  ننكككم الكككي نكككا يكككم َ َ كككي  يذآلكككف 

   عم اقذب   كد ك  نكلل ،ذ نيكف ل،كي لنم ذكأ 69كد ا  عم تر  ل ي إي شئت  
فكككعل. اآكككب :  ناكككي  عقككككي ل،كككي لنم ذكككأ يكككم لنعبككككعر  تكككي لشنذفكككعل لآبنككك : نككككب ندنذ

  .70ل رنلف لنمذن م  ي لع بعر إنك لنماعوبل  ن ي لنماعوبل إنك لع بعر  
إي  ،  نلل لنذحييي ااقكي  نمجكل نكلل لنمب كب  لعن قكبل إنكك لنآكنلا  لنامعنجكل  

اككككن لنككككلا ا ذمككككي ت ككككك  ن لنم عناككككل لن رككككجل  ني نةككككن  اضككككعي تككككي  رب ككككجل لنذ ن
لش حككنلف نلن ككين  ن ب ككب  إنككك عآككع ا تبل ككا جل ش املككي لنب ككب  إنانككع إش تككي 

 ونيا نلل لنم  ك.
نلنكككذم  ،كككب تناكككي  لمظكككعنن ل حكككنلف   كككنى تذ  كككا ل داكككل لنكككيل  لعنمكككينب  يكككم 
لش ذايل  ليا،كم نلنف ة كم  ذم، كل يكم ظكبلنن لنماكعف نلش كذ عر  نلنذشكنج    ننكم  كي 

 . نيم،كك  نكككلل 71لش حككنلف لعنيشنكككل لنحقجقجككل إنكككك اششل   ككنى  اعفيكككل  ظككبلنن 
لناع ب امل لن ين   نتملي لن غل نوبل جل لش كذ مع   كمكع ا كية  عجكعرلي ن ذمااكأ ،كاي 
لنب ف نلش ذ مع    ن ،اي لن غل لناب جل  نلن غكل لع،يل جكل لن عنجكل  نلنبلاكف   ك  ككعي 

لي ن بح  يم نكلا لنمقكانل  ن كي نكؤشا  ،كب تناكي  نل،كي  ن غبياي إشعر   بلن  ت ي ،لنر 
كمكع –يعره لن للي لح،ع  قانل لنماكعف  كي لكعن لع ك عا نلنذآكيين  نصعتذبكعر لنماكعف 

  ككككك بصعي  ن ل كككككذايل عي  اذ فكككككعي تكككككي لنمكككككانبف  كككككي  -افنكككككم  كككككي ككككككد   ،كككككم تناكككككي 
  .72كد نم  

إنكك نككلل لش ككذايل    73 شكعر لن عاككي  ،كب تناككي  يكم  بل ككف تييككي   كي كذعلكك  
َرلرلي يآكع  تكي لكاكل لنننيمكل  كيز     اكعف لنقككمعا 6  لي  كع : ن ر ك  ع لنَقكمعَا ت كانم   

نعن ع  اعف لنملن  اآكع :  كع فن كع يكم  كمعا   ا  لكن  ن كع فن كع  لكا لنقكمعا   ا 
 . نصككلنا 74 عكن لنملكن  ن  ةكك   كلتنم نكلا لنقككمعا   اكعف   ر ك  ع    أن كع ن  لن كع  

ن ع تي تين  يم لش ذ مع   ي  د   آك  لنم  كك نتب كج   نجشكم  لنم  كك كشن 
 لنلا  رلات  لكال لنننيمل.

ننني  ع لن نن   كي  ،ك  نكلا لعشكعرلل  ننمكعذل نكلل لنذااةكن  نن ك  لنقكنب نكب 
 ي  لكع تناكي  تااةكن نكلا لنمقكذبيعل ي ةنكع تم،ك   ت كك  قكذبيعل لنن كعا لن غكبا  نيكم 

ن آكككيرلل لنذ نانيكككل ننكككلل لنن كككعا  عكككم إي ارل كككل لن غكككل لنماعفيكككل لنباككبف ت انكككع كشكككن 
  نككككككككككككم  ت ككككككككككككك  نتبككككككككككككل ش ككككككككككككذانل  اككككككككككككيرلل لنن ككككككككككككعا لن غككككككككككككبا  ككككككككككككي تغااككككككككككككن 
لنم  ككك ن آ كك    ن تحنيلكك  يككم لتاعنككعل يذقككف يككم ل كك    نككع نيضككاا يككم لضككف 

  .75ي ن  
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نياقكككي نكككلل لنذغاكككن لن داكككل لنحمجمكككل ،كككاي لنفنكككن نلن غكككل لنذكككم تذقكككف نتذلكككبر 
َلك نكلنا تكي  تفقكانلل اكي تنكبي  فقكجل  ن نت  حنف نذشم   قعععل لنفنن  ناي تو ز

 لةذمع جل  ن    بصجل ي جل ةمعنجل.
إي لش كككذ مع  لنماكككعفا نكككب شكككل   كككي  شكككلع  لنذلكككبر لنكككيشنم ن غكككل  نلنكككلا 

 .  نش شكككا  ي تضككككااا 76اكككاتم تكككي ونيككككا تب كككجف لنم  ككككك  ن تضكككاجآ   ن  آ كككك  
 . ناكي ل كذفعا لنآكنيي لننكنيم ك،اكنلي  كي 77 نصعي  ي لنماكعف  لنم  ك  ن تب ج   ا ية 

نع  نكككلا لنلنل كككا  نلنذكككم ،ب كككعوذنع وكككبةر لنلعاكككل لنيشنجكككل ن غكككل لن نصجكككل  ت كككي ع   كككية
 لان ع  ةييي  تاقي لن آ ل لن ب جل لنذم عيعت ن  نن لماما لع د .

نلنذبكاككي ناككي  رةككف لن ككنن لنآككي عا   ككبعن لن ككين  تككي لنحقجآككل إنككك لشتقككع  
نلنذشكككنج   كمكككع  كككبآت لعشكككعر  إنجككك    ن  لكككي ننكككم نكككلل لنحركككنه ي نكككم ت كككع  بل  كككف 
 ركب   حكينا   آاةكي  ،أ كعي ن لكعي   ا كاي  نككلل ي ك   ،كب تناكي   إذ ت ع ك   كف 
لا  كعشككفعي تككي لنابل ككب لنا جككل  لنكك ا لنآني ككم  ككمي إوككعر ف ككع م ن لككع م نككم يذ ككية

كم ت كك َللز  ك   يمك نم َ كننلل لن ا. كآبنك  ت كعنك:  ش    يآكع  فجك : 45  لن كبر:  يز َامز
 ينكلل  ككي لنذشكنج ه يية لنمشككم ش الككبي ت كك لنككبلي إ ةمكع الككبي نمككي نك  اككبل م  يككاذل 
  لبل  عنك  اكبل م لمكع ش اكبل م نك  ةكعف ذنكا كمكع اآبنكبي:  ك كتو  نكألي ننن كعي نش اآكع : 

  .78 ك ت نن عي  ننني اآع   ك ت لنانأ..  
لن آكك   ن لنذحبيكك  لنككلا كشككن ت كك   ،ككب تناككي   ككع كككعي نجحركك  نككبش إي نككلل 

لنذلكبر لنكيشنم لنكلا   ككعن لن غكل  ن كع كككعي ذنكا  مل كعي نككبش لنماكعنر  لنذكم نا ككت 
،ككاي لنم ككع م  ،ككاي  عنككك  اككبل م  ن ككع ش اكككبل م نكك  ت ككك  كككنا  لنذشككعل   نلنككلا ا  كككم 

ذككنلو    ككك نم  ككك نضككننر  لنذككيل م ش لنملعلآككل لنذع ككل  نيككاتم نككلل ت ككك  ككنا  لي
كككعي  ت نانيكككل تب كككا جل. نل لداكككعي  كككي  ،ككك  نكككلل لنذح اككك  ن كككف نكككلل لن عاكككي تركككبرلي تع ة
نن،اكككن  كككي ت كككب  لننداكككل  يآكككي  تحكككيث تكككي ةم كككل  اكككعفلل  ننكككم ا لنكككع لي كككمعا 
لش كككلدعجل  إ ةمكككع  ار  لنلنيآكككل لنذ نانيكككل  نلن ب جكككل نلنندغجكككل  يشكككنعنع  مككك،دي 

لنذم ار نع  ،كب تناكي   ن شكعر إنانكع يكم لنمآي كل تن ك، تقك عي نعدعكاي ننع. نلنماعفلل 
  ناكي  كنا 79ععنل تذ ب  ت ك ت ب  لنندال: لنم كع م نلننجكعي نلننكياف نت كم لن حكب  

ذكن لنن،ان  كي نكلا لنماكعفلل يكم عكيي، ع تكي لشاذركعا لن غكبا  نلن كيا نلنضكمان  
 نلنذآيام نلنذا ان.

يكككم نكككلا لنذنكككيشل  ككككعي يؤ كككس نككك مي إةنل كككم   إي نكككلل لن عاكككي  ننكككب يبحككك 
نيآكك ي نذ ككعن  لنكك ا لنآني ككم لعنيرل ككل نلنذح اكك   نآككي كككعي يذاكك   حككب لنذآ اككي نن ككف 
لي كككس  ن كككف نكككلل ك ككك  يآكككي نآكككم كذعلككك     عر كككعل شكككييي ه ي ةككك  ن كككف تركككبرلل 
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لنماكككعف يكككم لنآكككنيي لننكككنيم نلتقكككم لكككعنان   ت كككك لنذانيككك   يكككعتذننا لن  مكككعا  كككي اناككك  
  .80لنذفقان لعنن ا  

نآي كعي ي،م تناي  ر يكل نل كحل يكم   عناكل لنك ا لنآني كم نانلاتك  نتح ا ك  
 كي  قكذبى ي كم ةمككعنم ا ذمكي ت كك لنذانيكك   ناكير  كناكن  ت ككك لنذاكنيا  نن ك  نككلل 
نككب لنكككلا  فتككا ل ككك  لن  مككعاه ي ةككك  اككي تاكككعنف  عقككب فتمنكككم  عككينالي ش املكككي 

بر  شارككجل انيبككل يككم   كك نع ن  ذآككينع نعآعيذنككع تاعنفنككع  يككاظننا نككؤشا يككم  كك
 . ،ككك   ك،كككن  كككي ذنكككا  يآكككي 81نتلع نكككع لن  مكككم   كككي ب  لنكككييي   كككي ب  لن قكككب 

 وقب إنج  لنذ رب لنش بصم  نلن حي لنم ذمي يكم لن غكل  نكقكن  نفلي لنشك ن  نككلل 
 . ننككم اآككن لي ككن ت ككي نككلل لنحككي  ،كك  ن كك  إنككك 82لنالككا يككم اككنلا  لنآككنيي  ظككنلي 

 ية تككككككككككككية تم كككككككككككك  نككككككككككككلل تاككككككككككككن  ت ككككككككككككك كذككككككككككككعن    يآككككككككككككي تم ككككككككككككك لنفككككككككككككنلا عكككككككككككك
   نعككنة   ،ككب عككعتم لنقاقككذع م 83 ي اضككنن  ،ككب تناككي  نمقكك ن  يككم نككلل لنذفقككان 

 كذعلكككككككك    اككككككككعف لنآككككككككنيي  نعككككككككنة  انلاتكككككككك   كمككككككككع اككككككككع  ،ككككككككلنا لنأةككككككككع  نلن حككككككككعه 
ننشكن  . ننؤشا ك نم  ي كبكعر لن  مكعا لنكليي ،كلنبل ةنكبالي يكم  كنا  ل84نليفننا 

 تي  بعاع لن ا ن ي ل نغل لننذعن لنمآيه.
إية  ككع اي كك   ،ككب تناككي  اشككلة   يككم عككية ذلتكك    ظككن ي تلبريككل تنشككن تككي لنمككية 
لنككيشنم ن كك ا لنآني ككم  نيلشككن يككم لنباككت  فقكك  تككي  قككذبى  ككي لنذح اكك  يذ ع كك  

حكعي  ف لن ا ت ع دي نلاعجعي ينذ ي فج  تكي لنذ ع ك  لن كعوفم  نصكلنا كع كت ارل كذ  يذ
ةييكيلي يكم  اكع  لنيرل ككل لن نصجكل ن  ركب ه ي ةنكع اككي ت تركبرلي تع كعي ن ارككع ا 
لنذ نانيككل نيشنككل لن فككع يككم  اككعشل لش ككذ مع  لنمذ ككيا   نلنذككم ام،كك  لنآككنيي لننككنيم 

  راك نلا لنمقذبيعل لش ذ معنجل.
 ننآي تحنر نلل لن عاي  ي ت ا لنآكنلا  لنقكعلآل ن ك ا لنمآكيه  نل ل كا يكم ينكم

ككأ ت ككك لنذح اكك    نككلل لنكك ا  ككي   ل ككا ا ذمككي فجكك  ت ككك تااككن ن عبككعرلل لنذككم تحفة
نتقكذيتم لنباككبف  نتنتنككأ ت ككك لنماككعف  ناككي ل ككذ عي  لماككأني عآعيذكك   ككي لنشكك ن 
لن نصكم نكيتم يرل كك   نعشكي  كادي  ككي لي،جكعل لنشك نيل   مككع يؤككي اكألر   حفبظعتكك . 

ي كككم  نتفركككا  لنآكككب  فجككك . كمكككع ننكككلل لنمككك نا  كككني  تكككي لع شكككغع  لعنآركككا لنآن 
 ني  تي تذبف   كبعن لن كأن  لع كذ، عا إشكعرلل تكع،ن  ن كعار  اآذضكانع ينكم لنك ا  
ن نمكككك   اككككبل  لنقكككك ن  ن دعظككككعتنم نشككككننععتنم نكككككعي ا مكككك  ،ن اكككك  يككككم تاككككنيا 

 . نش  عكككي ي نكككن  جمكككل لنقكككجع  يكككم تحييكككي    كككك  ا  كككا  لنكككلا ش 85لنم كككع م  
ا   نت كية   كبعن لن كأن   كي  نكم ت ع كن لنقكجع  لنآكنيي املي انلات  إش  كمي  كجع

 لنننيم  كمع اشلة  لنآرا لنآني م إوعرلي  بةنعي نفنم لنن،ان  ي لكاعل لنآني جل.
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يككا يككم اككنلا  لن رككب  لنذككم  نت ككك لنككنام  ككي نككلل ك كك   يككاية  لككع تناككي  اككي نو
ن ا يكككم ناككن ت ككينع إذ رصلنككع لقككجعاعل ت لككس لنذبةككك  لنككلا اآككب  ت ككك إتمككع  لنكك

نككك  255  كعنباككعرا 86تاككنيا لنم ككع م  نكككعي  لحككا   كك ندي ن ن،اككن  ككي لنيلر ككاي 
نكككك  370نكككك  نل،ككي لن حكككعه 321نككك  نل،كككي اريككي 310نككك  نلنلنكككنا 276نل،ككي اذابكككل 
نك  نل،ي عان لن قكآد م. نصنكلل ككعي لننةك   مكبذ  لنآكعر  لنم،آكن 391نلنابننا 

  ا لنيل  جل ن  ا.لنم ع ن لنفناا  نلنلا ي ل ا  ي لنارع
نيآبة   عي لنيلر اي لنمحيعاي ةني ك   كي  ،كم تناكي  نلنفكنلا  إذ اآكب :  ن كف 
 ية  لكع تناكي  نلنفكنلا نااننمكع  كي رنلا لنيرل كعل لننجع جكل لن غبيكل نلن حبيكل اكي  ،كنفنل 
ك،انلي  ي  رع ا لنذ نان لننجع م يم لنآنيي  ع كل  نككد  لن كنن تع كله يكاية  اةكعي 

إنكك لنمقكذبى  -لننجكعي لنآني كم–م ينتفف ل م جل ن ف اكبل اي نذفقكان لنالكعن   نم ن
نكك. نآككي 204لنكلا افكأ إنجك  ،نكع   ع كننم  حمكي ،ككي إاريكس لنشكعي م لنمذكبيم  ك ل 

ككعي لع كع  لنشكعي م ت كك   نيكل ا جآكل لعن غكل لن نصجكل ن  كعناننع لنذ نانيكل  كمكع كككعي 
ياكل لنذكم تنينكع تركنا  نككعي يكب  ذنكا ت ك لود  ت ك لنماعاشل لنند جكل لن آ

يآانعي تشغ   اضعاع لنذشنيف نلنذآ اي  ك،ن  مكع اشكغ   شكما ي كن. ننكلنا نكم احركن 
  .87لنذمع   يم لنابل ب لننجع جل لنندغجل يم لنآنيي  

إي لنحآككك  لعةنل كككم  اذ كككن ،كككاي نكككؤشا لنيلر كككاي  يكككا،ب تناكككي  نلنفكككنلا كع كككع 
نشكككن تكككي  ركككع ا لي كككعناب لنآني جكككل لنامعنجكككل اقكككعجعي إنكككك  معر كككل إةنل جكككل ت

نلنف جككل  نتحككيا ت ع ككن لنذنكاككب لنآني ككم  نت نكك   ككي  ظككن  عيي،ككل ن كك ا لنمآككيه 
نذرك  إنكك  كبلوي لعتاككعف فجك   كي  كد  لنباككبف ت كي يركععذ  نصداذك  نصجع كك   
يعنيرل ل نم ارل ل ةمعنجل ي جةل. يم عكاي ل ل كا لنشكعي م  كي   كعه شكنتم اي كم 

تككي ليعلككع  لنشكككن جل  نكجككف ل ككذلع  لنآككنيي لعلع كككل تككي نككلا ليعلكككع . نجلشككن 
عي يناي تي  علع  ن بلا  ن نل ن.  ن ي نلل كعي لننذعن  نيا نلل لنم ظبر  رة
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 الفصل الثاني
 التشكيل البالغي إلعجاز القرآن الكريم

 
 

ي ككم ن نشككن تككي ا ككية لنذشككلا  لننداككم  ككي  نككم لنمآعرصككعل لن آياككل ن كك ا لنآن 
لناع ككب لنف ككم عتاككعف لنآككنيي  ناككي تككأنا ينيككا  ككي لنيلر ككاي لككاانلل إةنل جككل ت نكك  
 ي  رب جل لنك ا لنمآكيه  ننكم  انلل عيلعجكل  جع كعي إنكك تركننع  ننكم اقكنا 
ككبنا لم،كك  نككلا لنب ككع  . نيلشككن نككلل لنم حككك نلنذبةكك  تككي اككنلا   يا  ككا  ي تو

ي جكل  ننكم اكنلا  تنتفكف لعنآكعر  إنكك  قكذبى ةييي  ن آنيي ت ل ا  ي   س ةمعنجكل ن 
لنكك ا لنمآككننا يننيككعي ن  نفجككعي ني جككعيه يي نككلل لنكك ا لنمآككيه اككي تككبينل نككك  وككن  
تح ا جكككل كشكككفت تكككي  قكككذبيعل  كككي لنآكككنلا   ن ي ككككعي   ع كككنع لنذشكككلا  لننداكككم  
نن   ككع  آرككي لعنذشككلا  لننداككم   ككب  لنركك عتل لنف جككل لنذككم تشككل  لنكك ا تشككلادي 

 بصجعي  ذماكككككألي  اقكككككذفاي  كككككي لنذشكككككلا  لن حكككككبا لنكككككلا يكككككنتبي ،ذ كككككا  لنمدعظكككككعل   ككككك
لي ع كجل لنذككم تذككناا يككم لنمكبرنث لننداككم نلن آككيا  ككي فنلاكع  اذ فككل.. نآككي شعككع 
ل   لن آعا   كع يذماكأ لك  لنذنكاكب لن حكبا  كي  ع كجعل ا جآكل  ن كع فجك   كي عكنلا 

  .1 ن  نامبو نت آاي  ن عنا يم إتلعا  فنب   ع  ن ش
نلنبلاكف  ي نكلا لنآككنلا  اكي ل ككذفعال  مكع ن ك  إنجكك  لنفنكن لع ككد م  كي راككم 
نلفانعر  ي  د  لترع  لنمق ماي لعنف قفعل اان لن نصجكل  نلنذكم كشكفت ننكم تكي 
 قككككذبيعل  ككككي لن ظككككن نلنذفناككككن اي ككككذنم إنككككك   عناككككل لنكككك ا  ككككي عاكككك  لنب ككككف 

 اكككك  تقكككك لعي. ت شككككث ،ككككاي لنآككككعر  نلش ككككذ مع  نلشتذآككككعا. نلنآككككنلا   ن ككككف   اككككعشي ن 
نلنمآننا تدال  نفل  تق ك إنك لنمذ ل نلنفنكم  ك،كن  مكع تقك ك إنكك لنحلكم  ت ركت 
إ ركعتعي ر جآكعي إنكك  ككب  لنحجكع  يكم لنمآككننا عذكك تآكف ت ككك إاآعتك  نتدلكس وآب كك  

  .2نتنعشن   نلرا  
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 قكذفاييي  كي نل لداعي  ي نن ع   لي ننكؤشا لنآكنلا لنذمباكف نآكنلا  نكلل لنك ا 
ليانلل لعةنل جكككككل لنندغجكككككل ن ذ آاكككككب نلننشكككككن تكككككي  ركككككع ا لنككككك ا لنمآكككككيه 
لعتاعفيككككل  يذذب كككككبل   قكككككعا  لنذنكانجككككل  نصكككككاي  كككككنن لي قككككع  لنذنكانجكككككل نل كككككذ لع  
لن د كككعل ن حكككعنر  لنكككيششل تنمكككي تنلتنجكككل  قكككذبيعل لنآكككنلا  لنحركككجفل لنذكككم تنكككي  

ن  ن  فكعذ إنككك ال  ك   نلنبحكك  تكي  بلتكك ... لعنكينرلي عككب  لنك ا ن  عنرتكك  نبةكبا عغكك
نلنذمنكأ يم   لآكل  كع ،يل  ك  نن كي تد عتك  نارل كل  آب عتك    كي  كد  لنذنلتكب 
لن قككع م.. ن ككي عككم لنذبليككا   كك   ن يككذ  لن آككي ت جكك   ن تآبيضكك  ن تككعا    مككعرا نيككا 

  .3تشلا  ن ي م اآبنب يم   نا لنآعر   
ش فذععك  ت كك اكنلالل  ذ كيا   ت كك لنكنام  كي يذ  لن ا لنآني م ييعاعي نل  ل 

–لنكك ا  نذ ككيا لنككيششل لنككلا لاذضككك ت ككيا لنب ككع   نآككنلا  لنككيل  –تبعككي لنككيل  
لنككك ا. يآكككي   كككعرل لنآكككنلا   شكككننتعي يننيكككعي نلتاعنكككعي ت مجكككعي ل كككي  ي كع كككت تاعنصكككعي 

 كككع ن  كك  جعي يلنيكككعي. ننمكككع ككككعي لنآكككنيي لنمنةعجكككل لنذككم ش تمكككعرىه يا ككك  هكككجمي ت كككك 
  .4لنحآب  لن،آعفجل.. نلكذقب لن ا  شننتاذ  تنن لنذفب  نلنذالم ن مبةبا  

ككككعي نكككلل لنككك ا  ركككعي إشكككلعنجعي نذمحكككبرا عكككب  اشنكككل ل كككذفعال  كككي لي قكككع  
لنندغجل لنذم ال ت ت ا لن داكل لنآيامكل ،كاي لنكيل  نلنمكينب  ناكي ت تداكل ةييكي  

بيكككل  يعرتآكككت لعن غكككل إنكككك  قكككذبى ل،ذ كككيل  إنكككك عكككي  كككع  تكككي ت كككا لنمنةعجكككل لنمان
لنآيل كككل نلعتاكككعف. نلاذضكككك نكككلل لنب كككف  ي تنتآكككم لنم عناكككل إنكككك  قكككذبى لنككك ا 
لنكككلا ننكككي تكككي ونيكككا لنذكككانجف  تداكككعل ال  جكككل تشكككلة  نحمكككل لنككك ا  نن ككك  نكككلل 
يذآعوف  ف  كع ذنكب إنجك  ككنيم  ،كب عكدن  عكب  ل كذفعا  لن آكي  كي لنن بيكل إذ    كب  

ي  قككذبيعل لنيشنككل نتشككنتنع ت ككك لعذمعشتنككعه يككعنآنلا  تانيكك  لن آككي اككنلا  تنشككن تكك
ش ي ظكن إنكك عقجآكل لنك ا  ن    كعا  يككم  كبا تداذك  لمنةكف  كعرةم يي عقجآككل 

  .5لن ا تنمي يم انلات   
نش شا  ي لنلا اكع  لك  نكؤشا لعتاكعفيبي ككعي ن نشكن تكي ةمعنجكعل لنك ا 

بشككن نافككبل عجككعرى   ككع  لنآككنيي لننككنيم  ع ذككع    نيككل لملب عتكك  نت ع ككناه ذنككا  ي لن
ن مكع اككبةى نكلل لنشكك بر نككيينم  إنحكعأ لنكك ا لنآني كم  فقكك  ت ككك  فعراكل فجكك  تؤ قكك  
 ت نكت ت مكعا لعتاككعف ن  كع،ذنم لل،اككن  كي لنحكن ه ي نككم نكم يككيركبل   نكع   ا ت ككا 
لنمفعراكككل  ةكككبنن لع،كككيل  لنم قكككب  ت كككك ااكككن   كككبل  ن   كككم ،نكككع  فعراكككل لش كككذدف 

ش ككذدف. فبآككير عن كك  ت ككك كب كك   نككجس كم، كك  شككما  كككعي عن كك  ت ككك تاكاككي ل/
  .6  ذ  ، غل لن نن نلناعرا  ي   عناننم نونل ا ترنيفنم لن غل  

نينككين  ي نككلا لنم عانككل لش ككذدف/ لش ككذدف نككم  فذككعأ ككك  ت ككا لنم عناككعل 
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ي لنذككم ذننكككت تقكككذي  ت ككك إتاكككعف لنآكككنيي يع ذحضكككنل نككلنا  امبتكككل  كككي لنشكككبلن
لنذم تؤكي ةمعنجل لش ذدف نلش ذدف يم لنركجعال نلنعبكعر  نلنفركععل نذرك  إنكك 
ارةل تآير   نكع ت كك تانيك  لنك ا لنآني كم نتاكنيا اششتك    يكعنآنلا  نجقكت  اكنا 
 ككيى ن كك ا ،كك  نككم لعذمككع   ككي لعذمعشتكك  لنن،اككن   إ نككع   ككذا ند ككذدف ن بنككي 

  .7ن ذبعيي  
ي   عانككككل   ككككنى ة  ككككت نككككلل لنكككك ا   غ آككككعي نن كككك  نككككلا لنم عانككككل كشككككفت تكككك

 ن  فذحعي يم لنبات ذلت  ل لداعي  ي لش ذدف نلش ذدف:
 ا   نف/ ا ئ نف   ..   ا  غن / ا  ل  ح

يآكككي  يضكككك نكككلل لنب كككف إنكككك ت كككيا لنآكككنلا  لنذكككم تامكككف ،كككاي ل غكككد  لنككك ا 
لنككلا نةككي  فقكك   نل فذككعأ لنمآعرصككل يككم  آككع   نيككم  آككع  ي ككن  اى إنككك ت ككيا لنآككعر  

  ع   ا اع،ك  ن ذانيك  نلنآكنلا  لنمذ كيا   نيركب  لنقكؤل  لنذكعنم  نمكعي   نكم اآوكي نكلل 
 إنك ل غد  لنآنلا  ت ك لننام  ي ت يانع  ن ر عننع ن آعر  لن مبذةم 

إي نكككلل لنف ككك  نكككب لنكككلا عكككنة   بععككك  ت مكككعا لعتاكككعف  لعتاكككعا لنذب كككف يكككم 
نكيا يكم لننكد   كي وعاكعل يكم لنذ ناكن ناكيرلل ارل ل  اذ فكل لي كبعن نر كي  كع تب 

ت ك إعد  لن ا  ي لنندال  نلتكب اكي تن ك، لك  اعاكل ش تكير . نت كي نكلا لن آلكل 
يذلكككككع،ا لنبحككككك  يكككككم لعتاكككككعف نلنبحكككككك  يكككككم إ لع جكككككعل لن غكككككل ننةكككككبا ترككككككنيف 

  .8لنالعن  

 مراتب الكالم وأقسامه:-1

لنكككك ا لنمآككككيه إنككككك  نآككككي  اى لشنذمككككع  لاع ككككجل لش ككككذدف نلش ككككذدف يككككم
لنحيي  تي لنند  ن نلتبك  ن اقكع   ن ب كب  إنكك لنم اكأ  كي لننكد  نلنمملكي   ك  
ن كككع نكككب انر ذنكككا يكككم لنالكككعن. يآكككي ذنكككب ل،كككي اذابكككل إنكككك  ي لننكككد  ي آقكككم إنكككك 
اقككماي  لنآكككنيي لننكككنيم لنكككلا  رككك     كككبحع   نت كككعنك لاركككع ا ة  ذككك   ذفكككنالي 

لا  ،داككم ا ذمككي ت ككك ااككل لنذ ناككن ن ةككعا  لنذرككبين اع مكعي ،للتكك  شعذبل كك  ت ككك تشكك
نلشاذرعا يم لن فع نلنذب ف يم لنيشنكل. اآكب  ل،كي اذابكل تكي لنآكنيي لننكنيم:  نالكف 
  كك  لم اككأ لنذكككانجف  ومككع  لننع كككييي  ن لع كك  ل ااكككب لنكك ظم تكككي عاكك  لنمذن فكككاي  

ناضككعي ش اا ككا  نة  ك   ذ ككبلي ش امكك  ت ككك وككب  لنككذدن  ن قككمبتعي ش تماكك  لكذلي 
ت ككك ك،ككن  لنككنا  نتاابككعي ش ت آضككم تاع بككك   ن فاككيلي ش ت آضككم يبل ككيا  ن قككخ لككك  
 ككعنن لننذككب. نةمككف لنن،اككن  ككي   ع جكك  يكككم لنآ اكك   ككي نفظكك   نذنككا اككب  ر كككب  

  ]9: ] نتات ةبل ف لنن م.  
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نيلشن نلل لنآب  تي  ي لنآكنيي نكب  ت كك  نلتكب لننكد   ،ك  إ ك  امكل لننكد  
كك    لك   ككي  ألاكع ،دغجككل نلنذككم نكم يككي ن ل،كي اذابككل ةنكيلي يككم ل ككذانلةنع ن مكع  رة

نلننشن ت نكع  ننكي اقكذلجف لععك   ي اغفك   ك جف ل،كي اذابكل يكم ل كذانل   كع يكم 
لنآنيي  ي   بل  لنماعف نتنبيننكع  ،بللكعي  فرك ل ، غكت تكيا  كفحعتنع  رص كعي ن مقكاي 

 رصكككككف ن كككككب اي ن كككككع ذاي لقككككك بلل  ن ع كككككل انككككك   ي يؤنكككككن ل،كككككي لنم ذكككككأ يكككككم  ككككك ل
  .10ن  بلل  

نصككلنا الككبي اككي   ككنم يككم ، ككعا  ككنأ لنككيره لننداككم  نكشككن تككي  قككذبى 
 ككي لنم عناككل ا ذمككي ت ككك ، ككعا لعتاككعف ت ككك   ككعه ،داككم. نيككنصي ،ككاي  ع ككجل 
ككنع   لعنآيل ككل اني  ككع ن  لعتاككعف ن رككع ا لن غككل لن نصجككل لي كك بصجل  ناككي  رة

ي اذابل:  ن  مع ا نف يض  لنآنيي  ي ك،ن  ظكنا نلتقكف ت مك  نينكم لن غعل. اآب  ل،
 كللنب لن كنن نليذذع نككع يكم لي كعناب  ن ككع  كاة   لك  نغذنككع اني ةمجكف لن غككعله 
يا كك  نككجس يككم ةمجككف لي ككم   ككل  نتاككت  ككي لنم عر ككل نلننجككعي نلتقككع  لنمحككع   ككع 

لاا  ككي إاع ككل لنككينا   نتاذكك  لن ككنن  رجةرككم  ككي   نمككع  رنركك  يككم لنن ككب   ن ر 
ت كك  نبتكك  لعننذككعن  يا  كك  ت مكك  كمككع ة كك  ت ككم ككك   نككم  ككي لنمن كك اي  ككي  شككب  

  .11لي بر لمع يم ف ع   لنمب بث  
ننللل  اي ل،ي اذابل يؤكي  ني  لش ذدف/ لش كذدف يكم لنك ا لنآني كم نلنكلا 

آككككب  ل،ككككي اذابككككل ش يذككككاتك إش ن ككككعنم لا ككككنلر لن غككككل لن نصجككككل لنمماككككأ نمنلتككككب لننككككد  ا
 نن  كككنن لنشككك ن لنككككلا  اع ككك    ت كككعنك ننككككع  آكككع  لننذكككعن نغاننككككع نة  ككك  ن  ب نككككع 

  ن ككف نكلل ك كك  يكاي لنشكك ن ت كك ت ككب 12 قكذباتعي  نكال،نككع ععيظكعي ي قككع،نع  آاكيلي 
 شا   ن جمذ ه يا   ش ينتآم إنك  نلتب لنآقم لين   ي لنند .

لفي ،ككاي لعااككعف يككم لنآككنيي نلعااككعف يككم ن ككع يؤكككي نككلل  ي نككلل لن عاككي رلأ يككب 
لنشكك ن نجشككان إنككك تفككب  لين  ت ككك لن،ككع م. تآككب ت ككك ابنكك  ت ككعنك يككم لنم ككعيآاي 

  احقكككككنبي كككككك ال  كككككجحل  ت كككككانم نوكككككمو لنَ كككككَين  :يكككككي ة ت كككككك ةنككككك نم 4  لنم كككككعيآبي  
نل ذشككنلينم ننكك   ككعتن  ن ككننا ت ككك لع ككد  ن ن كك  ن  ككلا لنشككعتن  ن  ككك نكك  نككلل 

 ذرعر يآع :لش 
 ملذذذذذذ    هذذذذذذ  ع ذذذذذذل    ل سذذذذذذب ه 

 
 مسذذذذذذذ من اذذذذذذذوع  عبيذذذذذذذوا  م ا مذذذذذذذ  

 

 اآككككككب : نكككككككب وكككككككعرل تركككككككفبر  نحقكككككككنذنع  كككككككي ةن كككككككا  كككككككادي تكككككككيتب نكككككككعتاي 
  .13لنآنا ذاي  

ني ككككبا نككككلل إنككككك  ي  عهجككككل لنكككك ا لنآني ككككم اككككي تحككككيال   ككككي  ككككد  وعل كككك  
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 كككي ي كككبي لنامككعنم لعتاكككعفا لنكككلا ظكك ة ااكككبف لككك  لننةععككل لنف جكككل ت كككك  ككع تكككيلا 
  ناككي عككن  ل،ككي اذابككل ن ككبلا  ككي ت مككعا لعتاكككعف 14لنالككعن لنشكك نا لنمككؤعن  

 ت ك نلل  نت ك لنذاكاي ت ك  ع جل لش ذدف/ لش ذدف.
نيككم  آككع  ي ككن اشككان إنككك  رككع ا لنآقككم لن،ككع م  ككي لننككد  إذ اآككب :  ننككب 

ه يي كعي ك  يي  ي لن  ب  شائعي نلعيلي: نكم الكي تكعنم نش  كذ  م  نش  فكم    نش ة كم 
يضكككع   ليشكككجعا ت كككنف لا كككيلانع  يكككعناان ا كككنف لعنشكككن  نلن فكككف لعنضكككن  نلنح كككب 

  لككعنمن نلنرككغان لككعنننان  نلنبكككعوي لعنظككعنن. نت ككك نكككلل لنم،ككع  كككد  ر كككب   
نكككد   ككحع،ذ  نلنذككعل اي  ن شكك عر لنشكك نلا  نكككد  لنالبككعا. نككجس   كك  شكككما إش 

ف لنكلا يذحاككن فجك  لن كعنم لنمذآككي   نيآكن لعنآركبر ت كك  ناكي اكاتم فجك  لنم  ككك لن لجك
 . نصكلنا اشككان إنكك اضككجل  نمكل  ع كل ،نككلل لنآقكم  كجككف   لكي ننككلا 15لنمنكنف  

لن غكككل  ي تنكككبي ت كككك اقكككماي  اقكككم رل  ش ييركككك  لنبشكككن  ناقكككم نكككب يكككم  ذ كككعن  
اككي  لنبشككن  ننككجس  ا لشككن  يآككي كككعي لن نصككم يذمذككف لعنفرككععل نلننداككل نلنآككير  لنا

ت ككك لنآككب  نلنذفكك ي فجكك    يعنالاككب  ككي لن ككنن كككعي إذل لرتاكك  كد ككعي يككم  نككعأ  ن 
عمعنككل   ن تحضككج    ن  كك     ن  ككع  شككب  ذنككا  نككم اككال  لكك   ككي نلا نلعككي ،كك  
افككككذي فجاذرككككن تككككعر  إرلا  لنذا جككككف  نيلاكككك  تككككعر  إرلا  لعينككككع   نيلككككنر تككككعر  إرلا  

 ك،ككن لنقكع  اي  نيلشككن ل ضككنع  لنذبكاكي نيافككم ل ك    ع جكك  عذككك اغمك  ت ككك
  ني ككبا لنقككن 16عذككك افنمكك  ل كك  ليتامككاي  نيشككان إنككك لنشككما نيل ككم ت كك   

يكككم نكككلل ابنككك   ي    كككبحع   نت كككعنك  رلا  ي يذحكككيى لن كككنن لكككاابى  كككدأ نكككيينم  
  لنآكنيي لننكنيم كمكع ة ك  ت كم كك  نا،نت ننكم تاكأنم  إي   ة ك    اكأ   حمكي 

 شكب  لي كبر لمكع يكم ف ع ك  لنمب كبث فجك   ينكعي نمب كك ي كا   نم  ي لنمن  اي  ي
لنبحكن نلناكي نلن ركع.. إنككك  كع ن  تد ك  ف كي لنقككحن  نككعي نعجقكك إعجكعا لنمككبتك 
ن  ككا لنلاككن  ككي لنلككاي  ن ،ككنلا ليكمكك  نلي،ككن  إنككك  ككع ن  تد كك  ف ككي لنلككب. 

  .17  لننذعن.. إنك  ع ن  تد   ف ي لننجعي  نكعي نمحمي 
ككم لننكد  إنكك اقكماي يككاي لنأ كع م ن ذل  نكك  اكي اقككم  384ككعي ل،كي اذابكل اكي اقة

لنند  إنك عدعل  اقع  ل ي  ي تكيا  ظكعنن لعتاكعف يكم ر كعنذ  لن نكت يكم إتاكعف 
لنآنيي  إذ اآب :  نةكبا لعتاكعف تظنكن  كي  كبف ةنكعل: تكن  لنم عر كل  كف تكبين 

لننداكل نلي بكعر لنركعاال تكي لنينلتم نشي  لنحعةل  نلنذحكيا ن نعيكل  نلنركنيل  ن 
  .18لي بر لنقعلآل  ن آ  لن عا   ن جع نع لل    اأ   

نت كككك لنكككنام  كككي ذككككنا ننككك  نكككلا لنمظكككعننه يا ككك  رككككأ عيي،ككك  ت كككك لننداكككل 
ككم لنن جكك، ت ككك عككدث وبآككعل:  ينمجككل نككلل لنمظنككن يككم لنذشككلا  لنف ككم ن نككد   يآقة
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يا ككك  نذنككب إنككك  ي  ت ككك وبآككل ليت ككك  ليا ككك  ن ككع نككب ن ككي ،ككاي ليت ككك نل
نكم ،داكل لنآكنيي لننكنيم ننكم نك   ع ككل ننكم لنم اكأ   ن كع ككعي اني نكلا لنلبآككل 

  .19ينب  ملي كندال لنن غعا  ي لن عه  
ن ذل كعي لي ن كلنا يمع تداذ  لعنذكانجف  ننك   ي إتآكعي تكانجف لننكد  لنن جك، 

اكعون ناكي يكييف إنكك لنآكب   إي يب   إنك لنم اأ  إي ونيا لنن ع م  حفبف لعنم
 حعننككل لنن ككع م نككم تذ ككي لش ككذ ع ل لعنمرككل   لننداككم شككائعي ك،اككنلي إش يككم ةع ككب 

  نينككين  ي لنن ككع م كككعي عنككجس  نةعجككل اي جككل تفككنة  ةاككيلي ،ككاي 20لنذككاعان لن فقككم  
لنمآككيه  لنككلا ش املككي إارلككك   نلنبشككنا  لنككلا نككب يككم  ذ ككعن  لنمككؤنفاي نلنن غككعاه 

لنذكانجف ش عكينا نك . اآكب  لنن كع م:  يا كع اشنكل لنذكانجف ي كجس ننكع  نعاكل نننكلل  يي
 كك ة لنذحكككيا يانككع لعنم عر كككل نذظنككن لنم اكككأ   ننكككب اككع  اع ككك : اككي ل ذنكككك تكككانجف 
لنشكك ن عذكككك ش املكككي  عكككيلي  ي اككاتم لآركككاي  إش ناكككي اا كككت فجمككع ااككك   ننكككعي ذنكككا 

كمكع  ي لنمملكي  كي لن كيا نكجس ننكع  نعاكل  لعوديه يي اشنكل لنذكانجف نكجس ننكع  نعاكل
  .21يبان ت ينع ش املي  ي يألا ت انع  

ن ،ك  نكلل لننكد  اككي احاك  إنكك لنذ ككعا  يكم ينكن لنن ككع م  نيكييف إنكك لنآككب : 
 ننكلل   كن   كبط لعنذركبر  ننكب  لكا كمكع تكنى  إذ ش ،كي  كي  نعاكل   لقجكل نجلكبي 

 ذآكعا نةجك  ن كع ب  إش    كع املكي  ي  . ننكب ل22لنم اأ  فق  نب  نعال لنحقكي  
  ككذمس ن ن ككع م  انةككعي  ننككب  ي ر اكك   ككنتبي لقككجع    ككاي  ن  كك  ركككأ ت ككك اشنككل 
لنذانجف لنذم تا   لن ا  رعي  فذبععي ت ك تكي  اكنلالل. نينةكف ر ا لنن كع م نكلل 
إنكككك شككك بر ل ككك  لنمنكككيتاي لآ كككل لنم كككع م  ن كككع تنل كككع  آكككب  إش   كككعالي  نيكككم نكككلل 

ر  فقككك  اكككي تفآكككي لن فظكككل لنآكككير  ت كككك لعذكككبلا لنم  ككككه  مكككع اقكككذيتم لنذاييكككي لعوكككع
نلشنذفكعل عكب  لنم  ككك رغبكل يككم لنذاييكي نلنذحككيي ه يي لنن مكل نككب الكت لنم  ككك 
ش ذنك ك  شما  نننلل ش اآع  ك  شما. ناي يذاتك نكلل تكي ونيكا ، كعا تداكعل 

عي  مل ككعي لنب ككب  إنانككع  ككي ةييككي  ،ككاي لنن مككعل نذككؤاا   ككع م ةييككي  عيي،ككل  ككع ككك
اني نلا لن داعل. إ نع لننغبل  حكب لننمكع   لننغبكل  حكب  ي تغلكم لنن مكل  قكععل 
ةييككي   ككي لنفككنلخ  نتذا ككك تككي  قككععل   ككنى ناككي تحككعيع ت انككع. نككلل لنذمباككف نككب 

 لنلا البر لن غل نلنفنن ن ي عم لع قعي.
 ن لنقككجع جل يككم لنآككنلا   نيلككنأ نككلل لنمباككن إشككلعشي شتذمككعاا ت ككك لنمنةعجككل 

 ينا مككع كككعي لنمنةككف لناككعرةم اشككل  اككبل  لنيشنككل يككم لن ظنيككل لن نصجككل لنذآ اياككل يككم 
لن آككي  نصآاكككت لن داككل ،كككاي لنذ ناككن نلنم  كككك  ع كك ل نمفنكككب  لن، ع جككل  ع ع جكككل لن فكككع 

  نلنم  كك .   ككب  لنذ ناككن  ن لنن جكل لن رككجل كككدي نلعكيلي  قككذآديه يي لنككيل  نلنمككينب 
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 . نلنبلاككف إذل كع ككت لنن بيككل لنذمككت لككعن ا ناشنذكك ه يككاي لنكك ا 23اشككلدي ، جككل  
لنمآكككيه ارككك ب  آعرصذككك   كككي اني  نةعجكككل  يآضكككجل لعتاكككعف نكككم يكككم عكككي ذلتنكككع 

 اضجل  نةعجل يننيل ناي جل ني جل نةمعنجل.
َ ككع م   آ رككعي لنمقككعيل  ن ي نكلل  ككع ايككف ل،ككي  كك عي لنافككعةم إنككك لنككناة ت ككك لننة

نآقككم لين  نلنآقككم لن،ككع م يآككع :  نككجس لي ككن ت ككك ذنككا  نش يككن  ،ككاي لنآككنيي ،ككاي ل
نصاي يرج  لنند  لنماذكعر يكم نكلا لنآضكجل. ن ذكك رةكف لع قكعي إنكك  فقك  نككعي 
  كك   ا ككك   نيككل لعنذككانجف لنماذككعر نةككي  ي لعتاككعف ش يككذم إش لم،كك  نككلا لنككيتبى 

ا لم،  نلل لنآب  لنكلا ي فكن ت ك  كك ة لنفع ي   نلي ن لحمي    ظنن  ي  ي ا ضي
 . ن كع يؤكككي نككلل  ي 24 كي ت ككا  ككي ليان لشكما  ن تككنف  ككي  آكي لننككد  ونيككعي 

لنذحيا كعي لقبر   ي لنآكنيي  ن لم، ك   ننكم الكي للاكل  ن ل كيا  كي لكاكعل. ن   كك 
نكككلل   ككك  إذل كع كككت لنمقكككعيل تضكككاا ،كككاي ل ككك  لنآكككنيي نص ككك  ككككد  لنبشكككنه يا نكككع 

ن إذل ت  ا لي ن لل  لنآكنيي نلننكد  لنن جك،. إ ك  لنقكن  لنممذ كف. ن ك آن تذقف نتنن
 شعآعي ت ي رانا ل،ي   عي ت ك لنن ع م.

ككم لننكككد  ت ككك  قكككذبياي:  قككذبى إتاكككعفا  ن  ككع  ،ككب نكككد  لن قككلنا  يآكككي اقة
اي كككم  ننكككب ككككد     لنآكككنيي لننكككنيم   ن قكككذبى ،داكككم إ قكككع م لشكككقج : لننذعلكككل 

كك    لك   ككي عقكي لنذككانجف  نصنلتككل  نلنشك ن. نةككعا لنمقكذبى لين    اككألي لمكع  رة
لنذنكاكب  ن ككع شككح   لكك   كي لعااككعف لننككياف  نلش ذرككعر لن لجكف  ن ككع  ككم    ككي 
لنحدن   نة     ي رن كا لنلكدن    كف  كنبنل ك مكل نةألنذنكع  نتكلنصذنع ن د كذنع  

 . 25تآككبننم يانككع  إنككك ااككن ذنككا  ككي  حع كك ل لنذككم تاككأ لنا ككا ت نككع نتحاككنل 
نتذ  ككككككا نككككككلا لنارككككككع ا لعنذشككككككلا  لننداككككككم ن نككككككد   نش املككككككي إارل  لنمككككككيى 

  لنذكككم ،ب كككعوذنع يككككذم 26لعتاكككعفا ننكككلل لنمقكككذبى إش تكككي ونيككككا ت  كككم لننداكككل 
لنذمااككأ ،ككاي لننككد  لنااككي  ككي لنككنااا  نلن فككع لنحقككي  ككي لنآنككج   نلنذككم تملككي  ككي 

نع. نلنبلاككف  ي  ،كك  نككلل لنذبةكك  تبةكك   ككحج   نكككعي ل،ذنككعر لنم ككع م لنااةككي  نل،ذككيلت
املكككي  ي افضككككم إنكككك ارل ككككل لنككك ا ارل ككككل   ككك بصجل تنشككككن تكككي لنقككككجم لنامعنجككككل 
لنمذم، ككككل يككككم  ،ككككبلن لننداككككل لن نصجككككل كعنماككككعف للكككك    بلتكككك  نلنحقجآككككل  نةمعنجككككعل 
لشاذرككعا لن غككبا نلنذحقككا عل ليا،جككل  ناككي لاذككنن لن قككلنا  ككي ت ع ككن لنذشككلا  

نداكم نكلا يكم ابنك :  ين يككت  ي  تمك  كذكع،م نكلل  شككذمدي ت كك ةمجكف  كع احذككع  لن
إنجككك  يكككم  ككك  ل لننكككد :  ،كككنا ن ظمككك   نيقكككذ م  يكككم  ح بنككك  ن  آكككباا  كككي ااكككن 
تآران ن  د   ن  نعن ن نكيلر ن ة  ك  تشكن   ،كبلن  شكذم ل ت كك عدعكل ن مقكاي 

  .27يردي 
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 ن لم  كك ي كن  يكاي لن قكلنا إي ونيا لعتاكعف نكب ونيكا   نيكل لننداكل  
ي ل ا  ي لن ا لنبشنا نجر  إنك لنك ا لنآي كم ن  نيكل  ك  ل لننكد  نتشكلا   
تشككلادي ،دغجككعي  ككي  ككد  تداككل لن فككع لككعنم  ك   ن لنككيل  لعنمككينب   نلنذككم تككنتبي 
لحقككي لنذككانجف  نعقككي لناككبلر. اآككب  لن قككلنا:  نانككج  ن مككنا لعنفقجكك  لنمككؤتم لكك  

يا ،نياككك  نلنمكككذن م لنمشكككعر إنجككك  يكككم عقكككي   عظنتككك  نتمكككع  ينذككك  يكككم نلنآكككعر  لنمنذككك
 اعانذكككك   نشككككي  شككككلجمذ  يككككم عاعةكككك   نصككككعن نصم لنركككك اب نلنآنشككككم لنرككككني   ش 
ا كنف إتاككعف كذككعن   ت ككعنك إش  ككي لنانكل لنذككم ا نيكك    نككع لنأ اككم نلن بلككم  ن 

 ي ن آكنيي نةككبا   . ني  كم نككلل28 كي اقكذي  ت جكك  لمكع ل ككذي  ،نكع لناكعن م لنغنككم  
إتاكعف نن ك   ابلنكع ن عقك نع لعتاكعف لنف كم  نت كك لن نصكم  ي يكير  لعتاكعف تككي 
ونيككا لننداككل  نرصككي ككك  ذنككا لحقككي لنذككانجف  ننككلل  ككع عمكك   عككي لنيلر ككاي ت ككك 
لنآككب  يككم لن قككلنا:  ننككب  ككي  ككلنب لنآككع  اي لككاي لعتاككعف إ مككع المككي يككم عقككي 

نكجس كعنبكعاد م يكم لنفرك  ،كاي لنحكيي  تكي  ظكع  لنذانجف نصنلتل لنذنكاكب. ننن ك  
لنذانجف ن بر لننياف  ن  مع ينى  ي لننشن تكي نةكبا لننكياف ن كبر لننجكعي ن كا ل 
عارل  عقككي لنكك ظم نلنذككانجف   ا   كك  ينيككي  ي يككذ  م لن ككعه لننداككل ناذنككبي نككيينم 

  .29لنلن  نلنفنم لنمق فعي ت ك إارل  لعتاعف  
 اكككأ  كككي لننكككد   راكككك  كككي لنن جككك، لنبشكككنا نت ا كككع  ي نيكككنى لن قكككلنا  ي لنم

 قككذ،من نككلل لي اككن عارل  لين  نل ككذج عل  نلشاذكككيلا لكك   نذنككب إنككك  ي  ة كككعه 
لننككككد  لنم ظككككب  عدعككككل: لنن ككككع    نلنالككككب نلنشكككك ن نةمج نككككع تحذككككع  إنككككك عقككككي 

  .30لنذانجف نةبا  لنذنكاب 

 التشكيل الفني للنص:-2

ي  شككان إنككك  ي نككؤشا لنيلر ككاي اككي  ظككننل ن كك ا  ككي نن كك   ككي  عي ككل لنآككب   
ال كككك   ككككا  ،كككك  لنآمككككل يككككم ترككككبرنم نلتذآككككعانم  يا ككككب   ككككي لنضككككننر  ن ككككف 
 رككع ا تككيتم نككلل لنككأتم  ناككي  ككنة  ننككم ذنككا لنآككنيي لننككنيم يآككي كككعي لن مككبذ   
ن ب ككب  لعةككنلا يككم لنباككت ذلتكك  نلاذضككك نككلل  اضككعي لن ككبا  إنككك لنكك ا لنشكك نا 

 ةف نلي عه لنلا ام،  امل لنفرععل لع قجل لن نصجل.لنآيام لنمن 
نآكككي   كككب  ننكككؤشا لعتاكككعفياي  نة كككعي  نمكككعي يكككم كككك  ت ظاكككن  ن  معر كككل 
 آياكككل  ن عذكككك اكككنلا   يمكككي ةنكككل لنآكككنيي لننكككنيم  ن كككي ةنكككل   كككنى لنشككك ن لن نصكككم 

ب لنآكيام نلنمكاعبر  كي اكب  لن كنن يكم تنلتنجككل  ذفكا ت انكع. يكعنآنيي ت كي ل،كي اذابكل نكك
 لن مكككككككبذ   ناكككككككي ،كككككككاةي   كككككككنلر لنذشكككككككلا  يكككككككم نكككككككلل لنككككككك ا. ناكككككككي ةم نكككككككع  عكككككككي 

   يم:31لنيلر اي 
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  ككع فجكك   ككي لنامككع  لنذككب ج م لنفنيككي نلن قككا لنرككبتم لننككياف لن عشككث  ككي -1
تآقككجم لنحنكككل نلنقككلبي فجكك  تآقككجمعي تككعاشي  نتبفيككف عككننف لنمككي نلنغ ككل لعنآقككلعه 

بت  نلنذككن م لكك   عذككك اركك  إنككك  نعاككل لنمقككذقجم ياككذملي لنآككعر  نكك   ككي تككنةج   كك
لنفع  ل فجاي ت ينع رلعذ  نل ذآنلرا  يد امك   كي انلاتك  نش اقكا   كي تدنتك :. اكي 
الكبي نكلل لي ككن عقجآكل نش تحذكع  لنننن ككل ت جك  كناككن ةنكي  نننكي لي ككن لنمنكم نككب 

لا يككنا  ي نككلل لنذبفيككف نككم الككي تبفي ككعي تككعاشي  ن  مككع كككعي تبفي ككعي لحقككب لنقككجع  لنكك
فجكك  لنكك ا. ي نكك   ككا  آككع   ن كمككع اآككع : ننكك   آككع   آككع   ننككلل لنذ ككب  نككب لنككلا 
 تلك لن ا لنآني م ةمعناذك   نننكلل اكع  ت ك  ل،كي اذابكل  نة  ك   ذ كبل ش امك  ت كك 

  .32وب  لنذدن  ناضعي ن قمبتعي ش تما  لكذلي  
عنآنلا  ،ك  كا ك  نيحا  ع اب  ل،ي اذابل نلل إنك شما  نم  ننب تدال لنك ا لك

اشككذنط يككم ةمعنجككل لنكك ا  ي الككبي  آككننالي  ننككلا لنآككنلا  لنذككم ت ككذا  ذ ككل ن  نيككل 
 نتآندي نتلناعي.

  ككككع فجكككك   ككككي لنم ككككع م لنندغجككككل لنذككككم ت ذمككككي ت ككككك ااككككل لنذ ناككككن ن ةككككعا  -2
تآكب –لنذربين لا  بن ي،اكن لناجكع  نيحفكأ ت كك لن مك  ناكي ذككن   نكع ل،كي اذابكل 

 . نلنبلاكككف  ي ل،كككي اذابكككل اكككي   كككعن عكككاي  شكككعر إنكككك نكككلا 33عف  لعااككك -ر اككك  نكككلل
لنمقككانل لنمنمككل  يككعن ا لنككلا ا ذمككي ت ككك ااككل لنذ ناككن ن ةككعا  لنذرككبين  ش  حعنككل 
  ككك   كككا  بيكككا فجككك   ن ع كككل   ككك  احآكككا اع ب كككعي  نمكككعي ننكككب لنذضكككااا يكككم لن فكككع 

   ناكي  ،ك  34   نلنذب ف يم لنيشنل.  نةمف لنن،ان  ي   ع ج  يكم لنآ  اك   كي نفظك
ن  نلنا لآبن  ت عنك:    .4 لنم عيآبي:  احقنبَي كو ال َ جَحل  َت انم نومو لنَ يو

يآككع :  يككي ة ت ككك ةنكك نم نل ذشككنلينم ننكك   ككعتن  ن ككننا ت ككك لع ككد  ن ن كك  
 ن  لا لنشعتن. ن  ك ن  نلل لش ذرعر يآع :

 ه ملذذذذذذ ا    هذذذذذذ  ع ذذذذذذل     ل سذذذذذذب 
 

 مسذذذذذذم من اذذذذذذوع  عبيذذذذذذوا  م ا مذذذذذذ  
 

 
 
 

 نيآككككككب : نككككككب وككككككعرل ترككككككفبر  نحقككككككنذنع  ككككككي ةن ككككككا  ككككككاد تككككككيتب نككككككعتاي 
  .35لنآنا ذاي  

 ن ذل ككككككعي ل،كككككي اذابكككككل تبفجقجكككككعي   ن كمكككككع اكككككع  إعقكككككعي  بكككككعه:  .. نةكككككي ع  ي 
لنذبياكا نلنذقككبيل  كفذعي تمكك،دي ةنكي ل،ككي اذابككل يكم  اذ ككن لنمجكعايي  ن  نككع لن آككي 
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إنككك لنككك ا لنآني كككم نيككنلا امكككل لنذ ناكككن    يا ككك  يكككم نككلل لنمباكككن  ذحاكككأ36ليا،ككم  
ن نعيذك   عكم اكاتم لنك ا ليا،كم لع قككم. نل لداكعي  كي نكلل لي كعه رلأ يكبلفي ،ككاي 

 إااعف لن ظم لنآني م  نلعااعف يم  ع ن لنند  نجظنن تفب  لين  ت ك لن،ع م.
عككم إي ل،ككي اذابككل رصكككي ،ككاي لنكك ا نونج ككل لي ككك بن نوككن   الا لنم  ككك يكككم 

 ن لحا  الكبي ننك   آكع   آكع . اآكب :  يعنالاكب  كي لن كنن إذل لرتاك   قا  اذ
كد عي يم  نكعأ  ن عمعنكل  ن تحضكج   ن  ك    ن  كع  شكب  ذنكا. نكم اكال  لك   كي 
نلا نلعكي  ،كك  افككذي فجاذركن تككعر  إرلا  لنذا جككف  نيلاك  تككعر  إرلا  لعينككع   نيلككنر 

 ككككك  ك،ككككن لنقككككع  اي  تككككعر  إرلا  لنذبكاككككي  نيافككككم ل كككك    ع جكككك  عذككككك اغمكككك  ت
 نيلشن ل ضنع عذك افنم     نا لش ذشنعا ل  .

نل ل كككا لنن كككع م يكككم تحييكككيا نمعهجكككل لنككك ا  كككي ت  ا ككك  نإلتاكككعف يكككم لنآكككنيي 
لننكنيم  يآككع  لنكك ا لنن جك، ت ككيا  ت ككك إاركع  لنم  ككك إنككك لنآ كب يككم  عقككي  ككبر  

لككاونلف   ننككب ،ككلنا اشككان إنككك اضككجل  نمككل  ننككم لرتبككعط لنكك ا 37 ككي لن فككع  
لن م جكككل لنذبل ككك جل  كككي لكككعث ن ذ كككا  ن كككا تكككي ونيكككا تكككاعان لنككك ا يكككم لنمذ آكككم  
ني  م نكلل  ي لنك ا افذكنو يكم لي كعه  ذ قجكعي ااكب  ي يذنجكف   ك  نذكذم تم جكل 
لنذبل كك  لشككل   فاككي  نلنبلاككف  ي لنن ككع م اشككان إنككك ليعككن لن فقككم ن كك ا   ا إنككك 

ا ت كككك  كككنا  لنم،كككع  ، جككك،  يي تداكككل لنآكككعر  لكككعن ا. ياااكككعف لنحكككلف يكككم لنككك 
  ننككب ،ككلنا ي بكك  إنككك   ككن  نككم  إ كك  اآككن ت ككي 38لنكك فس تككلنب يككم ككك ة  ككلنب  

ل فذكككعأ لنكككك ا نت كككيا لنآككككنلالل  نيركككب   اككككع  لنذانيككك  رعبككككعي نل ككك عيه يي لنكككك فس 
تككلنب فجكك  ككك ة  كككلنب  نلنكك ا ،نككلل لنمفنككب   كككا تحلمكك   امبتككل  ككي لنآكككبل اي 

  حب نلل لييا لننعب. لنامعنجل  ننم لنذم تيي  
ككع لنكككذد   يكككم لنككك ا يغعيذككك   تآنككك  لنم  كككك يكككم لنككك فس نمكككع يكككنا ت انكككع  كككي  ن  ة

 . ينعي لنذد   ،كلنا  نكي ي ةمعنجكعي  كننريعي ن اكعأ 39عقي لنربر  نونيا لنيشنل  
لنكككك اه ي كككك   قككككج  لنذ ككككعين  نيآككككب  ت ككككيا ت ككككك ت ككككيي  لنحككككننف يككككم لنذككككانجف  

لنلبآكككل لن  جكككع  ن ذ كككعين ن كككذد م يكككم لنلبآكككل لنب كككلك نلنذكككانجف ت كككيا  كككذد م يكككم 
ل لداكعي  كي تآقككجم  لن،دعكم. لنككلا نظفك  يكم  ككنا  لننشكن تككي لعتاكعف لنآني ككم. 
اآككب :  يككاذل ل ضككعف إنككك ذنككا عقككي لننجككعي يككم  ككحل لننننككعي يككم  ت ككك لنلبآككعل 

  .40ظنن لعتاعف ن ااي لنلبع  لنبران لابلنن لنند   
لنكك ا لحقككي لنذككانجف يآككع :  يا ككع اشنككل لنذككانجف ي ككجس ننككع ناككي رصككي لنن ككع م 

 نعال نننلل   ة لنذحيا يانع لعنم عر ل نذظنن لنم اأ   ننب اكع  اع ك : اكي ل ذنكك 
تككانجف لنشكك ن عذككك ش املككي  عككيلي  ي اككاتم لآرككاي  إش ناككي اا ككت فجمككع ااكك   ننككعي 
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اككف  ي لنن ككع م اككي ناككن   نلنبل41ذنككا لككعوديه يي اشنككل لنذككانجف نككجس ننككع  نعاككل  
ت كي اضكجل   ككنى  نمكل  ننككم شك بر لنمنككي  لآ كل لنم كع م عذككك اكع  اع كك   كع تنل ككع 
 آككب  إش   ككعالي  ناككن نككؤشا لننذككعن عجككعرى   ككع  نككلل لنب ككف عاكك    ككب  لنكك ا 
الككنر لنم ككع م لنقككعلآل  ننككب شكك بر لككعن اأ نصذباككن لكنككل لع،يل جككل يككم لنب ككب  

تذلكككبر ،ذلكككبر لنم كككع مه ي نكككع تبنكككي تداكككعل إ ككك عاال إنكككك   كككع م ةييكككي   يعن غكككل 
 ةييي  ننلل  ملي ناي ش ن ل  لنم نا عا  اع :

ذذذذذ    ذذذذذف مإنا ونذذذذذ   ا  يذذذذذر ام     مإ  
 

 آل   بمذذذذذذذ  لذذذذذذذما اسذذذذذذذ ط   ا مائذذذذذذذ    
 

نآي ل ذلع  لنن ع م  ي اشاا لنيلا نمكع رصكي ذنكا ،يشنكل لنذكانجف لنذكم نكجس 
 فذكككبأه ي ككك  اقكككذفاي  كككي ونل كككا لنذكككانجف ننكككع  نعاكككل  نلنككك ا ،نكككلل لنمفنكككب   كككا 

لنمذ ككيا  نلنذككم تمل كك   ككي لش لككد  إنككك ييككع  رعبككل. نت ككك لنككنام  ككي لنآككب   إي 
 حعننككل لنن ككع م نككم تذ ككية لش ككذ ع ل لعنمرككل   لننداككم شككائعي ك،اككنلي إش يككم ةع ككب 

 كم     يا   اي ل كذلع   ي ا آكي  بلف كعل ،كاي ،داكل لنك ا لنآني42لنذاعان لن فقم  
لنبآكن :  نننكم يكم لنحجكع  اركع   نصدال لن ا لع قم  ن ،  نلنا لآبنك  ت كعنك: 

نصآككب  لنبشككن.  لنآذكك    فككك ن آذكك   ننككب  قذحقككي ت ككي لن ككنن  يككن ى لنذفككعنل  179
،كاي لنآككبناي اظنككن يكم  رص ككل  نةكك : يعكاكل لنننيمككل  ك،ككن يع كي   ن نةككأ يككم لنعبككعر   

ن عقككي تانجفككعي لككعنحننف لنمذد مككل. عككم شككنأ نكككلا ن ل ككي  ككي لنن فككل ،ذننيككن لنام ككل 
لنارع ا ليرص ل  ينبي لكال  ك،ن يع ي ه يي يانع ك   كع يكم اكبننم: لنآذك    فكك 
ن آذك   نفيكعا    كعي  عقكك ل    نكع إلع كل لن كي  نككلكن لنآركع   ن  نكع إلع كل لنغككنو 

 نلكن لنحجع   ن  نع ل ذيتعا لعننغبل نلننهبل نحلم   ل .
لكاكككل  نةكككأه ي نكككع الكككت لنم  كككك نفلال ت جككك  لااككك  نفكككع نن كككع  نكككي   عكككم إي

ةمككعنم   شككبا يككم لنكك ا  ننككب لنذضككااا يككم لن فككع نلنذب ككف يككم لنيشنككل  نيقككذمن 
يم لنمبلف ل كعشكفعي تكي لناكع ناي لك كنيي نجرك  يكم لي اكن إنكك لن ذجاكل لنذكم ككعي 

ن عقكي  ن ي ككعي اكبننم  ينيي  فبعةذمع  نلا لي بر لنذكم ذكن عنكع  كعرل  ، ك،   ك 
  .43، جغعي عقي  

شكككلة  لنككك ا لنآني كككم لن مكككبذ  لي ،ككك  ت كككي لنن كككع م نمكككع عكككبلا  كككي  ركككع ا 
،دغجكل   كك بصجل يككع  ،نككع كك   ككا ي ككن  نصككلنا عآككا لعتاكعف يككم ككك  ةع ككب  ككي 
لنابل ب لنف جل لنمشكل ل ن ك ا. يكاذل كع كت لننداكل نكم لعااكعف كمكع اآكب  لنآكي عا  

ني ككم اكي عآككا لناع كجل ،ذفكب   ذماككأ نصكذملي نل كك   نةكعا لعااككعف يكاي لنك ا لنآ
ت كككك نةنكككاي إااكككعف عكككلف  ن ااكككعف اركككن  ن ،ككك  لنن كككع م ننككك   كككب  ، مكككعذ   كككي 

َن كاَا لنالكليي لتةآوكبل رصالنكم إنكك لنَا الكل  لنآنيي لنننيم  كي ذنكا نابيك  ت كي لكاكل لنننيمكل 
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. ي  ةكا اكع دي:  كا ك  ااك : عرك بل 73لنأ كن:  عف نلي عذالك إذل ةعانونع نيوذ َحكتز َ ،زَبل،ونك
  .44ت ك لن عجم لنمقجم لنلا ش اشبص  لنذ  جا نلنذنيين  

نلنبلاف  ي لنن ع م كشن تكي ةمعنجكل لعااكعف يكم لنك ا لنمآكيه  نننكي يعتك  
 ي ينككاي كجككف   لككي  ي ا نةككن لنكك ا تككي  قككلبل ت كك   نكجككف املككي ن كك ا  ي 

ن ي اقككعين  حككب لنمانكككب  نان ككم عاةكككألي يككم ذنكككا اغلككم  قككععل  كنكككن  ككي عكككيناا  
 لنفنلخ.

نا لن ا لاع جل لنذ نان تي لنمقلبل ت  ه يي لنقجع  لنكلا ةكعال فجك   فو
لكاككل احمكك  ت ككك لشتذآككعا  ي لنمآرككبا نككجس لنمككلكبر إنككك ااككن لنمككلكبر  يقككجع  

م لنكك ا لنآني ككم اككي  كككي ةككع أ  نككؤشا لنمذآككاي  نصم  ككك ي ككن يككاي لنمذ آككم ت ككك ت كك
لحكككع  لنالككككعن نتبةنكككك  نيككككير   ككككع لنمآرككككبا  ككككي نرلا نككككلل لنذنكاككككب. ناككككي ت ةكككك  
لنن ككع م  ،كك  نككلل لنذفكك ي اككع دي:  ن  مككع  ككعر لنحككلف يككم  ،كك  نككلل  ، كك،  ككي لنككلكن  
يي لن فس تلنب فج  ك   لنب  ننب ذكن لنابلن نآرن تي لنبةك  لنكلا تضكم   

جك   ك ب نحنيكل لنمذ آكم يكم انلاتك   . ذنا  ي لنلكن فج  إتعا  نتننلر  نف45لننجعي  
ن كك ا  نا كككا نحككينا لنككك ا لنمفذبعكككل ت ككك لنذانيككك  نلنآكككنلا  لنمذ ككيا   نفجككك  تآااكككي 
لناجكككع  نذركككبر لنمذباكككف نلنمحذمككك    كككعي. إي لعااكككعف اا ككك  لنككك ا  ركككعي  فذبعكككعي  
نيحآكا يكم لنباكت ذلتك   آبنكل لنآكي عا لننداكل نكم لعااكعف   ن لنذب كف يكم لنم  كك 

ا يككم لن فككع  عككم إي نككلل يذآككعوف  ككف إااككعف لنآرككن لنككلا ين ككك فجكك  لننككد  نلنذضككاا
 : كجونوم ت ك تآ ا  لن فع نتن،ان لنم  ك  ناي  ،ك  نك  لنن كع م لآبنك  تكأة نةك ة إ  الَمكع َل ز

مز  ككلو   يآككي الككك لنم  ككك  ككي ككك  ةبل بكك  اني عككلف  ناككي 23  يككب س:  َتَ ككك َ  زفوق 
لع د  لعنم  ك  ن ي احذفع يكم لننكد  لمكع  لشذنط لنن ع م يم إااعف لنحلف تي 

يكككي  ت جككك   ن ي اركككعا   با ككك   كمكككع لشكككذنط يكككم لعااكككعف تمب كككعي  ي الكككبي يككككم 
لنم  ككك لنبلعككي ن ي الككبي نككلل لنم  ككك  مككع الككبي  ي ا نككن ت كك  لانفككعظ ك،اككن  ن نفككعظ 
ا ا ككل. عككم إي إااككعف لنآرككن  امكك  ت ككيا  ككي إااككعف لنحككلفه ي كك  اا كك  لنكك ا 

كككع يبنكككي  ذ كككل نكككيى لنآكككعر   لنمذ آكككم  نييي ككك  إنكككك   فذبعكككعي  ت كككك تكككي  لعذمكككعشل  مة
 لنذاني  نلش ذ بعط.

نآككي عككن  لنن ككع م ت ككك  ية لنكك ا لنآني ككم  ككا  ذفككنا  ةككعا ، قككعي تنصككم 
 ناي ناذحيى لن نن يم نغذنم  حعيظعي ت كك ، جكل لن غكل ذلتنكع. ناكي ذنكب نمع ك جف 

لن غككل ننكجس لش كذ مع   ننككم لنذكم ت نينككع  إنكك  ية ، جكل لن غككل نكم لنذكم تحككيا نبيكل
يم  آع،  نغل   نى. إي ، جل لن غل نكم لنذكم تاركا تكيا لنبعكيلل لنذكم تذ ع ك  

 . 46،نككع  نتحككيا لننج جككل لنذككم ترككعخ ،نككع نككلا لنبعككيلل ع ذككع  لينفككعظ نلنن مككعل 
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ب  ن ي كعي نلل لنكن ا نةانكعي  يا ك  ااكب  ي  شكان إنكك  ي لش كذ مع  نلنشكاب  نلنكلي
 اي تنبي  ي  حيالل نبيل نغل  ي لن غعل.

ن ككف ذنككا يككاي لنن جككل نككم   ككعه لن غككل  ن ذل ععيظككت لن غككل ت ككك ، اذنككعه يا  ككع 
 قككذلجف لنآككب  لككاي ن ككع لن غككل  فقككنع  نننككي لنقككؤل  لنملككننأ  ش يككؤاا تلككبر لنن جككل 

م إنككك تغااككن لن غككل   ن لم  ككك ي ككن  ش يككؤاا لش ككذ مع  إنككك تلككبين لنن جككل ن ككي عكك
تلككبين لن غككل نذ فككذ  ت ككك ييككع    ككنى  نترككب  ، جككل  قككذفاي  ك،اككنلي  ككي لش ككذ مع  
تكككي ونيكككا لن حكككب لنمكككبلفا ن  حكككب لنمعجكككعرا  يعنن جكككل  كمكككع تنينكككع نجفكككم شكككذنلنه  

وككعلف لن قككا  ن لن ظككع   يعنن جككل تذككانن  ككي ت ع ككن  - نشي نانكك  ككك  شككما– تحمكك  
احكيث تحكبشي يكم لكعام لن  ع كن  البي  ي شاي  ا تحكب  ا كنو لنبلعكي   نكع   ي

  .47لي نى  
نينين  ية لنن ع م اري إنك نلله عاك  ذنكب إنكك  ي ، جكل لنك ا لنآني كم ، جكل 
تنصجككل عآآككت تككي ونيككا لنذحككب  لعتاككعف لنمناككبن فجكك   ننككب تحككب  ل ككذفعا ك،اككنلي 
 ككي  رككع ا لنن جككل يككم لن غككل لن نصجككل  نيككم لنباككت ذلتكك  نككم ينمكك  لش ككذ مع   ،كك  

 ككككي  ي لنن جكككل لنملبة كككل ن ككك ا لنآني كككم نكككم لنن جكككل  فقكككنع لنملبة كككل ن ككك ا ت كككي إ ككك  
لن كككنن ل كككذ معشي  ناكككي ذنكككب هجمعنقكككجف إنكككك  ي ن كككف لن د كككل ااضكككف نآكككبل اي 
لنب كف يكم لن غكل ذلتنكع  ننكب إي ككعي لتذبعوجكعيه يا ك  ااضكف نآكبل اي نكلا لن غككل   ن 

لنمذباكككف نلنمحذمككك   كككي نكككلا  نن جكككل نكككلا لن غكككل  نلش كككذ مع  نكككب لنكككلا ااذكككعر  كككي
  .48لن د عل 

نينين  ي لنن ع م كعي ينيي لنذاكاي ت ك نلل لي كن  ننكب  ي لنك ا لنآني كم اكي 
ل ذفعا  ي لنمذباف نلنمحذم   ي   ظمل لن د كعل يكم لن غكل لن نصجكل  نيكع  يكم ذنكا 
ك   ا ي كن. نل لداكعي  كي نكلل لنكأتم يكاي لنك ا ت كي لنن كع م  ركعي   كا يكع  

لنذبا كعل نعآكا لعتاكعف  ن كا إ قككم ، جك،  نن ك  ش ينتآكم إنكك  نتبككل لين    كك 
 ننب اان   اأ.

 
 ن ذل كككعي لنن ككع م اككي ل ككذلع  إةككنلا لنمآعر ككل ،ككاي ل كك   ككبر لعااككعف يككم 
ككك   ككي لنآككنيي نكككد  لنن غككعا نصككاي يضكك  لعااككعف يككم لنآككنيي ت ككك ااككناه يا كك  نككم 

 . نينكين  ي لننةك  نكم يكذملي  كي 49نندغجكل  اف   ذنا ت ي ع اره لقجل لياقكع  ل
ليانلل لنذككم تقككعتيا ت ككك ذنككا   ن   كك   رلا لنذم،اكك   ش لنذح اكك  نلنباككبف لنلبيكك  
ت ككي ككك  اضككجل  يمككع تم كك  إش ر ككعنل كذننككع نجشككان يانككع إنككك اضككجل لعتاككعف  ننككم 

لنآككنيي  تنككي  ؤنفككعي شككع دي كلذككعن تانيكك   شككلة  لنآككنيي ش،ككي اذابككل   ن كذككعن إتاككعف
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 ن بعاد م.
عككككيا لن قككككلنا  فنككككب  لنكككك ا انكككك   ي يبعشككككن تم كككك  يككككم لننشككككن تككككي  ككككن 

نكككك  نكككم  395لنرككك عتذاي   ن كككف  ي كذكككعن لنرككك عتذاي ي،كككم نكككد  لن قكككلنا  ل 
يؤنكككن ععبكككعل لعتاكككعف  يكككاي نكككلا لنفنكككن  كع كككت  كككي لن بل ككك  لننناكككن  لنذكككم نةنكككت 

  نل لداككعي  ككي 50،داككم  لنمؤنككن إنككك تركك جف لننذككعن  ينككب يككم  نعاككل لنملككعف 
 نلل لنأتم كعي لن ا ت ي نلل لن عاي نيا لنذشاان لنذعنم:

 لن ا
 

 لنر عتذاي  لنآنيي لنننيم
 

 لن ،ن –لنش ن      اأ 
 

  ملي لنحينث   اان  ملي
 

 لنندال
إي لنكك ا ت ككي لن قككلنا ي ل ككا  ككي لنبلاككف  ي ل ككا  مككع نككب  بةككبا ناؤ ككس 

لنمذباكف عينعك   ن لنمذااك   ين كع  لنك ا لعننكم لنم اكأ  ن  ا لنمملي لنبةبا  ن
نلنكلا ش املككي لنباكبف ت ككك  رع رك  لنامعنجككل نلنف جكل إش لككعننةب  إنكك لننداككل  
ينكككم لنذكككم تنشكككن ت كككك   ككك   كككا  ذماكككأ ش املكككي لعتجكككعي لم، ككك   نن كككع  لنككك ا 

ذفكك ي لع قككم  ننككب  ككا  ملككي لنحككينث نيقككذلجف لع قككعي لعتجككعي لم، كك   ،كك  اككي ي
 فج  نيذحلم يم ذنا. عم كعي لن ا ت يا   عتذاي: ش ن ن ،ن.

 
نننكككلل رككككأ لن قكككلنا ت كككك لنذشكككلا  لنف كككم  اآكككب :  ننكككجس لنشكككاي يكككم إيكككنلا 
لنم كككع م  يي لنم كككع م ا نينكككع لن نصكككم نلن امكككم نلنآكككننا نلننكككينا  ن  مكككع نكككب يكككم 

  ن ع ككك   ن كككف ةكككبا  لن فكككع ن كككفعت   نعقككك   نصنع ككك  ن ألنذككك  ن آع ككك . نك،كككن  ودنتككك
 ككحل لنقككبا نلنذنكاككب  نلنا ككب  ككي  نا لنكك ظم نلنذككانجف  ننككجس ال ككب  ككي لنم  ككك 
إش  ي الكككبي  كككبللعي  نش اآ كككف  كككي لن فكككع ،كككلنا عذكككك الكككبي ت كككك  كككع ن كككف ع  كككي 

  .51 بتاذ  لنذم تآي ت  
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اآب  لن ا لحقكب نكلل لنمفنكب  ت كك ع ع جكل لن فكع نلنم  كك يكم  كجع  لنذكانجف 
  ينعكككل يكككم لن فكككع إي نكككم احمككك     كككك  ننكككي احمككك     كككك إش إذل  نلنرككك عتل  يكككد

ل كككذ م . اآكككب  لن قكككلنا تكككي عقكككي لنذكككانجف نانرا يكككم لنذ ناكككن:  نعقكككي لنذكككانجف 
يأيككي لنم  ككك ن ككبععي نشككنععي  ن ككف  ككبا لنذككانجف نرالا  لنن ككن نلنذنكاككب شككعبل 

  انككب   ننككم  ككي لنذ مجككل  يككاذل كككعي لنم  ككك  ككنبعي  نر ككن لننككد  رااككعي نككم يبةككي نكك
تظنن ت ج  ودن  ن ذل كعي لنم  ك ن كلعي  نر كن لننكد  ةاكيلي ككعي  عقكي  با كعي 

 . يككككعنماأ  إذي يككككم لنذشككككلا  لنف ككككم ن كككك ا  ننككككب  ككككيلر ككككك  52ن واككككب  قككككذم عي  
تفع   نتآبيم  نلنبلاف  ي لن قلنا نم احعن    ي ين كم  ظنيكل ن ك ظم ت كك  حكب  كع 

غ  لعنحككيي  تككي لنم ككع م نلنذ نجكك  ت ككك  لئنككع ي كك  لع ككع  تنككي لنآككعنن  ننن كك  شكك
 ه ي   ركأ ت ك لنذشلا  لنندام ن ك ا  ينكعي لنك ا ت كيا  لم أنكل 53ن بل،نع  

لن آككي إذل ة كك  ككك   ككنف    كك  إنككك  ككع ي اككا ،نككع كككعي رل  ككعي يككم لنمككن ى ن ي نككم الككي 
كككمت لنحبكككل   ككك  إنكككك  كككع ش ي اكككا ،نكككع لاذح مذككك   نتف كككعي ة كككادي  ن ي ل ذككك   ظمككك  يضو

 . نش ،ي ننلل لن آي  كي  كعظم احقكي  ك عتذ  نيذفك ي 54لن اي ن ي كعي يع آعي عما عي  
يم تشلا    إي لن قلنا يؤكي ت ك ،نلتل لنف كعي يكم  ظكم لننكد   ناكي عكيا شكننوعي 
ننككلا لن م جككل عاكك  تآككي يرككدي ن حككيي  تككي كج جككل  ظككم لننككد  نلنآككب  يككم يضككا ل 

انجفكك   اآككب :  إذل  رال  ي تركك ف كد ككعي يككا لن لنشكك ن ن ككع ي بغككم ل ككذ معن  يككم ت
  ع ج  ،بعنا  نت بة  ن  كنل م لن فع  نلة  نع ت ك ذككن   كا  نجآكنن ت جكا ت عنننكع  
نش يذعبا تل ننع  نلتم    كع ا كت يكم شكبعلا  شكعوا يكاذل اشكجا لنفذكبر  نتابة كا 

ننكككب  ي    نصكككلنا يكككاي نكككلل لن عاكككي يؤككككي ت كككك اضكككجل  نمكككل 55لنمكككد  يا قكككا..  
تشككلا  لنكك ا اآذضككم تبااذككعي  د مككعي عذككك ااككن  يككم  عقككي  ككبر  ن ،نعنككع نيحآككا 
 نككي   لنقككن  لنممذ ككف  لنككلا ا ذمككي لش ذجككعر لنمد ككم ننكك  لن  ع ككن لنملب ككل ن كك ا 
 كككبلا  كع كككت ال  جكككل تاكككا ونج كككل لن غكككل ن فقكككجل  قكككذ م نع      عرةجكككل تاكككا 

 نظجفل لن ا ال    اذمف   اي.
لنذح اككك  إنكككك لشنذمكككع  لعننذعلكككل لنف جكككل نتحييكككي  رع ركككنع   نيآكككبا  ،ككك  نكككلل

نلننشن تي  ع ي اكا ،نكع ن كع نكب اني ت كا. اآكب :  ي بغكم نركع ف لننكد   ش يذآكي  
لنند  تآي عي  نش يذبف ذ علعا تذب كعي نش احم ك  ت كك نقكع   عمكديه يا ك  إي تآكي  لننكد  

 ي تذب ككك  يعتذككك   كككبللآ  ننبلعآككك   نكككم يذب ككك    جفككك  ننأي ككك  ن تافككك  نلنشكككعرا   ككك . ن 
نتبعتكككيل ت ككك  ةجكككعاا ناكككنرا  ن ي عم ككك  ت كككك نقكككع   عآ كككت ت جككك   ن كككعا  ن  بكككع ا 

 . ننككب ،نككلل يؤكككي ت ككك  ية لننذعلككل لنف جككل لنااةككي  56نا  ككت  قككعني  يككم  حع كك    
نككم لنذبااككت لنحقككي ننكك  شككما نكك  تداككل لفككي لنآككب  نلننككد  نلع،ككيل   ككي   نيككل 

نصا كككنلرنع نتحقكككس لمكككبلوي لنامكككع  نلنآكككب  يانكككع ن كككبلوي لنضككك ن  ةاكككي  لعن غكككل 
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نينصي نلل لعنحعنل لن فقجل ن مذن م  يتمعي  ظنيذ  نكلا ،ك ا لشكن ،كي لنم ذمكن اآكب  
فجك :   ككل  ككي  فقكا  ككعتل ن شككعوا  نيككنلخ لعنكا  ن ةع،ذنككع نككا  يكاي ا بككا يككم ت ككا 

ع ككك يككم لنركككينر  لنقككعتل  كككن  ةككبننلي  ن شككنف عقكك عي  ن عقككي يككم لي ككمع   ن 
ن  كك م  ككي يككععش لنالككا  ن ة ككب ننكك  اككن   ككي نفككع كككنيم ن   ككك ،ككياف  نلت ككم  ي 
ذنككا  ةككيى ت جككا  مككع ا لجككا يب ككا ليوككب  لعننككي نلنملعنبككل نلنماعنككي  نلنذن ككن 
نلنم ككعنا   ن نمككع   لككا  نككم االئككا  ي الككبي  آنككبشي ارككيلي  ن  جفككعي ت ككك لن قككعي 

  .57م تي   ي     ندي  نكمع  ن  تي ي نبت  ن ا
إي لنذباات لنحقي لعن قبل ن نذعلكل شكما  نكم ن كننرا ناكي لعذمك  لن قكلنا 

  :58نلنا عدعل   عف  
 يكككان  لنككك،دث  ي الكككبي نفظكككا شكككنيفعي تكككللعي نيامكككعي  كككندي  نيلكككبي    كككع  -1

ظعننلي  لشكبيعي  نانيبكعي   ننيكعي. يكاي كع كت ش تبلتجكا  نش تقك   نكا ت كي 
ن فظككل نككم تآككف  با نككع  ننككم تركك  إنككك  نكأنككع  ننككم  ن   ككعون نتاككي ل

تذرككك  لقككك ننع  نكع كككت ا آكككل يكككم  ب ككك نع  ن كككعين  تكككي  لع نكككع  يككككد 
 تننننع ت ك لاذرعن لنمعكي نلن أن  يم اان  نوع نع.. .

 ياي ل،ذ ات ،ذن جف لنآب   نت كعوم لنرك عتل  ننكم تقكم  نكا لنلنج كل يكم -2
ككك ت جككا ل ككي إةعنككل لنف نككن  يككد ت اكك   ناتكك   ككحعلل  ن  نن ككل  نت رة

يب كككا نش تضكككان  ن  ن ككك   كككبلا نا ذكككا نتكككعناا ت كككي  شكككعوا  يا كككا ش 
ت كككي  لعةعلكككل نلنمبلتكككع  إي كع كككت ن كككع  ونج كككل نةنيكككت  كككي لنرككك عتل 

 ت ك تنف ننم لنم أنل لن،ع جل .
يكككاي تم ةكككف ت جكككا  كككف تكككنني  لناكككعون نوكككب  لع نكككع   يعنم أنكككل لن،عن،كككل  ي -3

 عتل إنككك  شككنك لنركك عتعل إنجككا  ن عآنككع ت جككا تذحككب  تككي نككلا لنركك
يا ةككا نككم تشككننع إش نصا نمككع  قككب  نلنشككما ش احككية إش إنككك  ككع شككعك    
ن ي كع كككككت لنمشكككككعك ل اكككككي تنكككككبي يكككككم وبآكككككعل  يكككككاي لن فكككككبه ش تاكككككبا 
 لمل ب نع  نش تقم  لماأن نع  ف لننهبل كمع تابا  ف لننغبل نلنمحبل.

 
ي نككلل لنحككي  ،كك  رصككي ككك  ذنككا لككعنمذ آم  ننككم نلنبلاككف  ي لن قككلنا نككم اآككن ت كك

احركن تم جكل لنذشكلا  يكم لنمنكي  نعككيا ،ك  ان ك  لكعنمذ آم  نصقكجع  لنحكع   اآككب : 
 ني بغم  ي ت نف  اكيلر لنم كع م  يذكبلفي ،ا نكع نصكاي  نفلي لنمقكذم اي  نصكاي  اكيلر 

   ن لنحككعشل  يذا كك  ننكك  وبآككل كد ككعي  نننكك   آككع   ككي لنمآككع   يككاي ك ككت  ذن مككعي 
لعذات إنك تم   لبكل نكب    كي ترك   نك  لنالكب   ن اركاي  نكب    كع يكنلا 
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ن  لنآراي  يذاي  نفكعظ لنمذن مكاي   ،ك  لناقكم نلن كنو نلننكبي نلنذكانجف نلناكبنن 
  .59ياي ذنا نا ل  

نن كك  لنقككؤل  لنملككننأ نكك  تحآككا نككلل لنكك ا لنككلا كككعي ي شككيا لن قككلنا   ن 
ن لكنأ لنقكؤل  للج جكل   كنى   كع نكب لنمقكلبل  ن  نب  ملكي لنباكب  نلنحكينث   ن

 ت   يم كد  نلل لن عاي  ن عذل  رلا ننم افر  ت   
نآكي تحآككا نككلل لن مككبذ  يككم لنكك ا لعننكم  لنآككنيي لننككنيم  لنككلا عككبى لنحقككي 
نلنامككع   ككي ةمجككف لنابل ككب  نلنذككم ش املككي لنب ككب  إنانككع إش تككي ونيككا إارل  

ا  نكمككع  ةمكك  لنحككيي  ت نككع لن قككلنا يككم  ؤنفكك  ت ككب  لننداككل كمككع عككيانع لن  مككع
 نلل.

نيكككلنب لنافكككعةم إنكككك  ي لنككك ا نكككب  ذكككع   ككك عتل تشكككذنط  مقكككل ت ع كككن 
عذك تاتم ت ك  عقكي نةك  اآكب :  إي كك   ك عتل  كي لنرك عتعل كمعننكع لامقكل 
 شككككجعا ت ككككك  ككككع ذكككككنا لنحلمككككعا: لنمب ككككب   ننككككب لناشككككب يككككم  كككك عتل لن اككككعر   

لنركككبر   ننكككم ككككعنذنصجف لنماركككب  إي ككككعي لنمرككك ب  نلنركككع ف  ننكككب لن اكككعر  ن 
كن ككجعي  نلكنككل  ،كك  لنم شككعر نلنآككين  ن ككع ااككنا  انلنمككع  نلنغككنو  ننككب  ي اآرككي 

 . يا ذككع  لنكك ا تم جككل  نكبككل ن  آكككي  60ت ككك لنم،ككع  لنا ككبه يككب   ككع اركك     
 تحذع  إنك شننط ع اععنع.

لنفركككككععل نلننداكككككله نيككككنتبي نكككككلل لنمفنككككب  ت كككككي لنافككككعةم ،ذحييكككككيا نمفنككككب  
يعنفرككععل ت ككيا نككم:    ككت ن نفككعظ إذل نةككيل ت ككك شككننط تككي   ن ذككك تنع  ككت 
ت كككا لنشكككننط يكككد  أيكككي ت كككك يركككععل ت كككا لينفكككعظ  نصحقكككب لنمبةكككبا   نكككع تا كككل 
لنآقكي  كي لنب كن  نصبةكبا   كيلانع تقكذحا لعوكنلأ نلنكي  نت كا لنشكننط ت آقككم 

بلعككي  ت كككك ل فنلانككع  كككي ااككن  ي ي ضكككم اقككماي: يكككعين    نككع يبةكككي يككم لن فظكككل لن
إنانكككع شكككما  كككي لينفكككعظ نتؤنكككن   ككك   نلنآقكككم لن،كككع م يبةكككي يكككم لينفكككعظ لنم ظب كككل 

 . ن ككي ن ككع يعنفرككععل ت ككي لننةكك  نككم عقككي لنذككانجف يككم 61ل ضككنع  ككف ل كك   
لنمب ب  لنماذكعر  نيلكبي لنك ا ت كيا نكب ذنكا لننكد  لنكلا احآكا  نكي  لنفركععل 

   نلل.كمع تعنا  يم  ؤنف
نتآي ل،ي   عي لنافعةم يردي ن حيي  تي لنند   نرصلك  لعننذعلكل لنذكم نكم 
  كككعرلل ن حكككننف لعنمبل ككك ل. اآكككب :  ي كككب ككككعي ش ،كككي  كككي ككككد  يبةكككي  كككف لننذعلكككل 
ية  لنفع ي  لنحع  ل ،نع نبةكب ذنكا يكم ةمجكف  كع ذكن كعا  نذنكا  حكع  ش احقكي 

نيي ش يبةكي   نكع شكما ي كن  ي لنآع ك : لنادف فج   ن مع يي  ت ك  ي لنذدن  ن آك
 لقم   لننعمي لنكنعجم   ذ كبذل ،نكع ااكن اع كي إنكك تكدن  لنآكنيي يبةكي لننكد   كي 
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ي  كك   ي ككب ككككعي إذل ارككي ععكجكككعي ننككد    ت ككعنك نةكككي كككد  ي كككن  ننككعي إذل اركككي 
علعاكككل ككككد  كككك   كككي تكككد لنآكككنيي يبةكككي كد نكككم  ةمكككف ت كككي اركككيا  فجآكككبا إارلك كككع 

 نكد   ككي عاكك   قككمف كد ككعي ك،اككنلي يككم نككلا لنحككع   نيككم ااننككع شككائعي نلعككيلي  ننككلل ن
  ننلكككلل ل كككي  ي احكككيا لننكككد   ااركككا يركككدي يكككم ذككككن لنفكككن  ،كككاي 62نل ككك   

لنم ظكب  نلنم ،كبر  ن ككع اآكع  يككم تفضكا   عككينمع تكي لك ككن. اآكب :    ككع عكي لن ،ككن 
ع عككي لنشكك ن ينككب كككد   ككبفني ينككب عككي لننككد  لنككلا ذكن ككعا يككم نككلل لننذككعن  ن  كك

ن فكن  ،ا ك   - كبفني –ناي  ت ك ة قك   نا  كع  -كد – آفك يي  ت ك    ك  نا  ع 
ن فككن  ،ا كك  نصككاي لنمؤنككن  - آفككك–نصككاي لننككد  لنم ،ككبر لنككلا نككجس لمككبفني  نا  ككع 

ن ذحكنف  كي لنمؤنكن لكعنآبليم لنمكبفني  -يكي  ت كك    كك–لنلا ش اكبليم نك   نا  كع 
 . ن ككف ذنككا يبآككك لنقككؤل   لننعككعي نكك  املككي ي ككدي 63ت ككك    ككك  لنككلا ش يككي  

لنفر  ،اي نليي لنا قاي  ي لية عه ليا،جل   ف لن  كم   ك  اكي تذكيل   لية كعه 
 ليا،جل إنك ارةل ت محم   نع ك  نلل لنفنن .

نص ككي يككاي لنقككؤل  لنمنككم نككب  نككم الككي تحييككي نككؤشا لن آككعا نمفنككب  لنكك ا  عل ككعي 
ننجككككل  إيييبنبةجكككل  تآككككب  ت ككككك لنمبلف ككككل ،كككاي لنكككك ا لنآني ككككم نلنكككك ا  كككي اككككنلا   ل

لنبشنا  ت ذمكي ت كك تكنني  لنك ا نلعذبل ك  نجاكي  نكلل لنكأتم. إ ك   نكي   نكم اآكب  
 ت ك  ع جل لنذد   نلنذغعين يم لن رااي.

 البالغة والفصاحة واإلعجاز:-3

ل ضكنمع ل ضكعي  اي ينين  ي  عي ل لنآب   ي  لكن  ي نلا لنمفكعهجم  نتبلكل  كف
لرتبعوككعي نعجآككعيه يي ننككع تداككل لفككي لنآكككب  نلع،ككدخ نلنذبل كك   ن ككبشي إنككك   اكككأ  

نينكم كذككعن   لنكلا  ككأ  ، قكعي تنصكم  نككاي  يكيتت لنضككننر  إنكك ت  ككم  لنن كب 
لن غل لن نصجل نت  م اكبل اي   كعناننع نلنكذحلم. ننةكي  ي   ك م تكيا كناكن  كي ليتكعةم 

عن غل لن نصجكله يظنكنل لنحعةكل إنكك تآنيكب  ركب  لنآكنيي إنكك نكلل ش يذآي لنذ فع ل
لنامنككبر  ككي لنمقكك ماي لناككيا. اآككب  ليفنككنا:   ككأ  لنآككنيي لننككنيم نلنماككعونبي لكك  
اكب  تكنن  ننككب ،جكعي يع كك  نينكم لككعر   يذكيرصبل لكك  ا نيكبي نةككبا  لعلك   نيفنمككبي 

ععةككككل لنمبنككككييي  ي ككككبي  ظع كككك   نش احذككككعةبي إنككككك ت  ككككم  شككككل    نانيككككب  نفعظكككك 
  ن ماكعوناي  كي   كحعل   كع تقكك لنحعةكل إنجك   كي   نيكل لن عشئاي  نصاةي لن نكم

ككع  حكي  حذككعةبي  ككي  ،جكعي نمامكك  لننذكعن ناع ضكك   ن ذشككع،ن . يعشكذغ بل ،ككلنا تمة
  نيل نغل لن نن نلنذبحن يانكع نلشةذنكعا يكم ت  كم لن نصجكل لنركحجحل لنذكم ،نكع  كأ  

إي ت  ككم لن نصجككل لنذككم ،نككع يذب كك  إنككك ت  ككم  ككع لكك  تاككنا لننذكعن.. ناككع  لنشككعي م: 
لنرككد   كككي ت أيككك  نذككككن يكككنو ت كككك تع كككل لنمقككك ماي. ن ي ت كككك لناع كككل  لنذكككم 
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تآكككب  للفعاكككل لن ع كككل فجمكككع احذكككعةبي إنجككك  نكككيينم  لشةذنكككعا يكككم ت  كككم نقكككعي لن كككنن 
  .64ننغعتنع لنذم تمع  لنذب   إنك   نيل  ع يم لننذعن نلنق ي نلكععر  

إي ليفنكنا يكم  بافك  نكلل يؤ كس إنكك  كننر  لشنذمكع  لعن غكل لن نصجكله ي نكع 
اككي ل ذآ ككت  ككي  قككذبى نغككبا لشككنا  إنككك  قككذبى ايل ككم  نتمل ككت  ككي  ي ترككب  
نغل تعنمل ت آ  لنم عرف نلن  ب  نحضعر  ةييكي  ين انكع لنمقك م. نآكي   كبحت شكنوعي 

نل   يآككي   ككب  نأل ككعي  ي يككذ  م  ككننريعي  ككي شككننط لعامككعيه نيي لنحعةككل    لش ذكك
 لنمق م لناييي نلا لن غل عذك اآذنن  ك،ن  ي نلل لنييي لناييي.

نيؤكي ل،ي   يني نلل لنأتم لآبن :  ي مكع ةكعا لع كد  نيكعر  لن كنن لنحاكعف  
نل ب لنم ا لنلا كعي يم  يكيا لي كم نلنكين   ن كعنلبل لن اكم تغاكنل ت كا لنم نكل  

 ككككي لنماعنفككككعل لنذككككم ن مذ ككككنصاي  ككككي لن اككككم  نلنقككككمف  ،ككككب لمكككع  نآككككم إنانككككع لنقككككمف 
لنم نعل لن قع جل. يفقكيل لمكع  نآكم إنانكع  مكع اغعيننكع نا بعنكع إنجك  لعتذجكعا لنقكمف. 
ن شكككم  نككك  لن  كككب   ككك نم  ي تفقكككي ت كككا لنم نكككل ر  كككعي نيلكككب  لن نكككي يا غ كككا لنآكككنيي 

 ككا لنم نككل  لككنا  نلنحككيي  ت ككك لنمفنككب   يع ككذ بلبل  ككي  اككعرا كد نككم اككبل اي نذ
شكككككب  لنن جكككككعل نلنآبلتكككككي نيقجقكككككبي ت انكككككع  كككككع ن   كككككبل  لننكككككد   ني حآكككككبي ليشكككككبعا 

  .65لعيشبعا  
إي لننتاكك  لين   ككي لنمقكك ماي نككم ااككي  كك بصل يككم ينككم لنآككنيي لننككنيمه ي نككم 
كككع بل ت ككك ارةككل  ككي لنفرككععل نلننداككل  ل ككذنم  ككي يككا لنمقككذغ ا  ككي لن رككب  

ذبى لنذبل ك . نلنبلاككف  ي لنبععك  يذم نك  لنقكؤل  لنمحاةكن عككب  نلشرتآكعا لك  إنكك  قك
اير  لن نصم ت كك لنذ ناكن لا كعناب لننداكل لنماذ فكل تفكبلي  كي اني تن جكف نترك ف. 
ننككلل ش يذ ككعا   ككف  كككع تككنف تككي ل ككك  لنشكك نلا  ككي  بعنغكككل يككم ت قككج  لنشككك ن 

نككلل ي بككف  ككي نت،قجفكك   عذككك تنيككبل لشكك نلا لنحبنجككعل  ن لنم آحككعل  نكككعي تم نككم 
اككعيذنم يككم تابيككي لنشكك ن عذككك تاككن  لنآرككاي  ك نككع  قككذبيل لناككبا   حآآككل نمنككي  

 لنلمبأ ن نام إنك   مك ارةعل  مل ل  ي لنذ نان.
نينككين  ي ي كككبي لننداككل لن نصجكككل كع كككت  ككيلر   كككعظنلل لنشكك نلا  فجمكككع ،اككك نم  

 عر  ننككم نفجمكع ككعي يككينر يكم   ككبل  لن كنن ن اعنقككنم  كي عككبلر عكب  ت ككا ليشك
لنذم شل ت  ننجعل لن آي ليا،م  ن ي  دننع ت نف لن كنن إنكك   كس اكنلا  لنك ا 
ليا،م  يبةي  ك نم  كي   كل اماكأ ،كاي  حع كي لننكد  نتابصك  ت كك   كعه  آكعيجس 

 تذر  لع ذجعر لينفعظ نلنم ع م نلنربر لنش نيل.
ذ كككعي ن ككف ظنككبر لع ككد    ككلل ت ككا لنمدعظككعل لن آياككل تذ مككا نتذاككلره إ

لننذككعن لنمآككيه تككع دي ابيككعي يككم تلككبر لن غككل لع،يل جككله عاكك  كشككن تككي ت ككب  يككم 
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ك ت  كي  اكع  لنفنكن لن نصكم   لش ذايل  لن غبا نل  عي ن داكعل إ ك عاال ةييكي  ن ة
ن بتككت  اعشتكك  تككي ونيككا لنرككدل لناييككي  ن نفككعظ لعنم ككع م يذلككبرل لينفككعظ 

 انادي.
ل يككم  يككيا لنن ككب   نش ريككب  ي لنمبلف ككل ،ككاي كككعي لنآككنيي لننككنيم عاككل لننداكك

لنذ ناككن لعننككم نلنذ ناككن لكا ككم اككي  ننككت ت ككك لنمماككألل لن فظجككل نلنم  بيككل  نت ككك 
 اعشل   كعناب لننجكعي لن نصكم  يآكي عكبى لنك ا لنمآكيه ت بتكعي يكم ونل كا لنذ ناكن 

م نككلل لنندغجككله نننككي نككلل رغبككل نككيى لنيلر ككاي ن نشككن تككي تا جككعل ت ككا لنف ككبي يكك
لننذككعن لنقككمعناه ي ككذا تككي ذنككا  امبتككل  ككي لنمركك فعل لنماذرككل نككم   ككب  

 لنندال لن نصجل ن رعارنع لي عه.
ني كية كذكعن  اكعف لنآكنيي ي،كم تناكي   كي  نكم نكلا لنمرك فعل  عاك    كك   ن  
 ؤنككن الشككن تككي ت ككا لش أيععككعل يككم لنكك ا لنآني ككم. نكشككن نككلل لنمؤنككن تككي 

ذفككعاا نككلل لن اككأ يكككم لعارل  لنم نيككم. اآككب :  ي كككم لنحعةككل إنككك ن ككف  كككين عل ن
   ي اقكانبل تكي   ع جك ه ي نكم ككع بل احذا لنق ن نش لنليي  اركبل نعج  إنك لن نم

تككنن لينقككي  يع ككذغن بل ل م نككم لكك  تككي لنمقككانل تككي   ع جكك   نتمككع فجكك   مككع يككم 
عا   كي ،اك نم  . يكع ننى ينيكا  كي لن  مك66كد  لن نن  ،    ي لنبةكبا نلنذ اكجا  

  ،ب تناي   ننلا لنمنمل ينعي كذعل   ن  نن ل نآنلا  ،دغجل ن  ا لنآني م.
لرتبلكككت لننداكككل نلنفركككععل نلعتاكككعف ت كككي  ،كككم تناكككي  لعنماكككعفه يآكككي تكككعنا 
اضككعاع يككم كذعلكك  ننككع تداككل ،نككلا لنمفككعهجم ينككم  تذركك  لعننداككل ن عجع ككعي لم ككع م 

لككككعنبةبا لعتنل،جككككل. نارككككي  ككككي ككككك  ذنككككا ل كككك  لينفككككعظ نلنذنلكاككككب نوككككبرلي ي ككككن 
لنمحعيظككككل ت كككككك  ككككد ل لنكككككلن  لن نصككككم  ن تنبي ككككك   نجظكككك  لنكككككلن  تنصجككككعي  ذمذ كككككعي 

  .67لارع ا لن ننصل نتظ  اضجل لعتاعف تؤاا انرنمع كمع  رلا    
ة ككك   ،ككككب تناككككي  لنماككككعف  فنب ككككعي تع ككككعي ت ضككككبا تحذكككك  لنفرككككععل نلننداككككل  

  يكككم  كككي  اتبتككك   يآكككي تحكككيى لننذكككعن ن كككب نيلشكككن تكككي لعتاكككعف  عاكككل لن
لنمآكيه لن كنن  ع ككل  نلن كعه تع ككل  ي اكاتبل لم، كك  ي اكأنل تككي ريكف لنذحككيا  نش 
ريكككب  ي لنمبلف كككل ،كككاي لنذ ناكككن لعننكككم نلنذ ناكككن لكا كككم اكككي  ننكككت إنكككك لنمماكككألل 

يكم لن فظجل نلنم  بيل  ن نك  اعشل   كعناب لننجكعي لن نصكم  يآكي عكبى لنآكنيي ت بتكعي 
 ونل ا لنذ نان لنندغجل عفةأ لنيلر اي ت ك لنبابف ت ج   نلننشن تي تا جعت .

ناكككي  ككككي يرككككععل لنككك ا لنآني كككم عاكككك   فكككك ت ككك  لن امككككل نراة كككك  لينفككككعظ 
ليتامجككل يككم لنآككنيي إنككك   ككب  تنصجككل   ن ذنككب إنككك لنآككب  لككاي لع ككد  تنصنككع  

جكك  ااككن لن نصجككل يآككي  تظككم اآككب :   ككأ  لنآككنيي ، قككعي تنصككم  نككاي  يمككي فتككم  ي ف
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لنآب   ن كي فتكم  ي  وك   لعن بلجكل يآكي  كنكن  ن ي نكم ا  كم  كع نكب ينكب ليذذكعأ ككد  
ننكككب ل ككككم ن قككككبر  نشكككك عر ننككككع. ناككككي يبليكككا لن فككككع لنَ فككككع نيآعرصكككك  ن   عنمككككع نلعككككي  
ن عككينمع لعن نصجككل نلك ككن لعنفعر ككجل  ن ااننككع. يمككي ذنككا لش ككذنن  لعن نصجككل  ننككب 

لنكككييبع   نلنفن كككي  ننكككب لعنفعر كككجل  ل كككذننا  نككككبف ننكككب لعن نصجكككل ةكككبف  لنغ كككجع  كككي
  .68ن شبعا ذنا ك،ان  

ننككلل تاككنيا اآككنةن لن فككع نيب ككح  ل لداككعي  ككي  ظككن  نككلل لن عاككي إنككك يرككععل 
لنآككنيي  ن ي ك ككع  دعككع لن أتككل لي د جككل نلنيي جككل يككم نككلل لنككن ا  يآككي  كنككن   يمكككع 

امجككل ننظفنككع لنآككنييه يعن غككعل تذبككعا  لنذككاعان نلنذككاعن  ككن نككلا لينفككعظ إي كع ككت  ت
لآكككع بي لشيذكككنلو لن غكككبا. عكككم إ نكككع يركككجحل يركككععل لنككك ا لنآني كككم  لنكككلا عم نكككع 
اشنككل تذضككك   كككي  كككد  لنككك ا. اآككب  لنشكككعي م:  يا مكككع  عوكككب   للذعلككك  لن كككنن 

نع  ، قككع نع ت ككك  ككع ت ككنف  ككي   ع انككع  نكككعي  مككع ت ككنف  ككي   ع انككع لتقككع  نقككع 
ن ي يلنتكك   ي ااعوككب لعنشككما   كك  تع ككعي ظككعننلي يككنلا لكك  لن ككع  لنظككعنن  نيقككذغ م 

  .69لان  نلل     تي ي نا..  
نش يذ عرو نلل لنن ا  ف ابن ع إي ت كك لن غكعل  ي تحكعيع ت كك   كعنذنع  كي 
لنذحنيكف نلنذشككبي  كككعن حي لنكلا ظنككن يككم ذنكا لنباككت  ن  ككب  ينكيا لن غككل لن نصجككل 

 ا لن نصم  نيضن لعن ا لنآني م نصفنم .  عه لنبةب 
نص ك ل،ي اذابل  ظنت  ت ك  ي لن غل لن نصجكل نغكل يضك نع     كبحع   نت كعنك  
تكككي لكككعام لن غكككعل. اآكككب :  يا ككك  نكككجس يكككم ةمجكككف لي كككم   كككل  نتاكككت  كككي لن عر كككل 

 . يعنفركععل ت ككي لن كنن شكما  ماككأ 70نلننجكعي نلتقكع  لنماكع   ككع  نتاذك  لن كنن  
ي ت كككك ذنكككا  عقكككب فتمككك   ذنكككا لنشككك ن لنكككلا   فكككبا ننكككب لنشكككعني ت كككك ن كككع يؤكككك

 . 71يرككععذنم  نايككبل نم نةككع ف   بككعرنم  نعن كك  لككعنبفي نلنآعفجككل نعقككي لنكك ظم 
ن ذل ككعي نككلل لنشك ن يرككجحعي ، جغككعي  أنكبلي لكك   ينجكف تنككبي  ككبر  لنآكنيي ننككب لنككلا 

   كأ  للك   كللنب ةم  ك  لنارع ا ينب لنآمل يم لنفرععل نلنندال نلعتاكعف
 لن نن يم لنند  عذك يذم إارلك  إارلكعي تع عي.

نكككككبي لنآككككنيي ت ككككك نككككلا لنرككككفل ش ا  ككككم  ي الككككبي ظككككعننلي  لشككككبيعيه ن  مككككع 
يركككععذ  نصداذككك  ن تاككككعفا ةمعنجكككل  ع ككككل تا ككك    كككك   ركككعي  فذبعككككعي ت كككك ت ككككيا 
 لنآككككنلا   نيككككم لنباككككت ذلتكككك   رككككعي ااككككن  لشككككبف تذقككككعنى ككككك  لن ككككعه يككككم إارلككككك 

 نل ذج عل  لعنيرةل  فقنع.
ن ع يؤكي ذنا  ي ل،ي اذابكل ناكن ت كي لنمذشكعل  يكم لنآكنيي ةكعا نجآكف لنذفع ك  
،ككككاي لن ككككعهه نننككككلل ل ككككذ م  لنآككككنيي ت بي ككككعل  اعفيككككل  فضكككك ل ت ككككي لن ككككنن ت،اككككن 
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لعتاكككعن نصنكككع اآكككف لنذفع ككك  نلنمأيكككل نلننغبكككل يكككم لنب كككب  إنكككك  اركككك ارةكككعل 
 لنذمذف لنف م.

لنافككعةم يآككي  عككنى لنحككيي   ككي  ككد    عاشككذ  ن ن ككع م يككم  ن  ككع ل،ككي  كك عي
كع م  عيي،  تي   نن لنذانجف  اآب :  ناكي ذنكب  ،كب لنحقكي ت كم ،كي لنحقكي لننة ة
إنك لنذانجف ت ك عدعل   كنن:  ذ كعين  ن كذد م يكم لنلبآكل لنب كلك  ن كذد م يكم 

 لنلبآل لن  جع  اع : نلنمذد م يم لنلبآل لنب لك كآب  لنشعتن:
ذذذذذ ار  هللا  ينذذذذذف م ين هذذذذذ  ن ذذذذذف مس  م ا    

 
ذذذذذذذذذذذذ ن  مذذذذذذذذذذذذيم    ن  ذذذذذذذذذذذي ن   ال الك   ع ا 

 

         ذذذذذذذ ل  م  م نذذذذذذذف  مي هذذذذذذذ 
 

 ملكذذذذذذذن عهذذذذذذذو  ب لن ذذذذذذذ   اذذذذذذذوْم 
 

اع : نلنمذد م يم لنلبآل لن  جع ن آنيي ك ك   نذنكا ،كاي نمكي تا  ك   نلنفكن  ،ا ك  
نمذ ككعين نلنمككذد م نصككاي ااككنا  ككي لننككد  يككم تككد   لنحككننف ت ككك  حككب لنفككن  ،ككاي ل

  نلككلل ا ككنو ر ا لننةكك  للكك    ع ككل كمككع ةككعا يككم لككعن 72يككم لنلبآككل لنب ككلك  
. يني  يم   عاشذ   بل كدي عيي،ك  لكعنآب :  ننكلل 87لنذد    ي ر عنذ  يم لنرفحل 

لنككلا ذكككنا ااككن  ككحج  نلنآقككمل يع ككي   نذنككا  ي لنذككانجف ت ككك  ككنصاي:  ذ ككعين  
 م  ع ل ضك   شكي تد  كعي  كي ل ك  ت كك عقكب  كع اآكف ن ذد م  ناي اآف يم لنمذد

لنذكككانجف ت جككك   نش احذكككع   ي اا ككك  ذنكككا اقكككمعي ععن،كككعي  كمكككع الكككبي  كككي لنمذ كككعين  كككع 
كع م ذنكا اقكمعي رلل كعي  يا كع  ل ض   شي يكم لنذ كعين ن ك،كن  كي ل ك   ننكم اا ك  لننة ة

 لنناذعي ي جقع يم نلل لنمب ف لاعا  ي ااننمع .
 

 كك عي لنافككعةم ر ا لنن ككع م   عاشككعي إاككعا   عاشككل تنشككن تككي نلككلل يذذبككف ل،ككي 
عقككي تذبككف نتناككب نمككع ةككعا لكك   نيلشككن نككلل لنذبةكك  تككي اع، جككل لنذ ككيا نلش ككذدف 
ككع م   ذآككي   كك  لن جركك  يككم نككلل لي ككن   يككم اككنلا  لنككن اه يي ت ككي ع  آككن  ر ا لننة ة

 كككع  آكككن ت كككي نننككي ت كككي ع  آكككن ت كككي   عاشكككل لنافكككعةم  نذشككن اع، جكككل   كككنى تا  
إ لع جككل   كككنى  نص ككي  ي  لمكككئي إنكككك لنافككعةم ينلنا كككع إعقكككعه ي ككن ت كككك  ي  كككع 
ةكككعا لكككك  نككككلل لننةكككك  اككككي ش الككككبي لن جرككك  يككككم نككككلا لنآضككككجل  نك مككككع لاذنص ككككع  ككككي 
لنافككعةم  ك،ككن يككاك،ن تجآ كككع  ي لنكك ا لنآني ككم  ككا احذمككك   ك،ككن  ككي اككنلا   ن كككي 

ا لحككي   عجككعرا ي ككم  ،كك  يناككك إ نككك  ي اا ككل  جمككل ةمعنجككل   اككأ . لنركك ب  ي  حككية
نن ككك  نكككلل  كككع ايكككف لنافكككعةم إنكككك لنآكككب :  ن  كككع ابنككك  ك إي لنآكككنيي  كككي لنمكككذد م يكككم 
لنلبآككل لن  جكككع نااكككنا  كككي لنلبآكككل لنب كككلك ك ننكككب ا  كككم ،كككلنا ةمجكككف ككككد  لن كككنن  
ي ككجس لي ككن ت ككك ذنككا  نش يككن  ،ككاي لنآككنيي نصككاي يرككج  لننككد  لنماذككعر يككم نككلا 
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رةككف لع قككعي إنككك  فقكك  نكككعي   كك   ا ككك   نيككل لعنذككانجف لنماذككعر  لنآضككجل  ن ذككك
نةككي يككم كككد  لن ككنن  ككع اضككعنم لنآكككنيي يككم تانجفكك   نن كك   لككع لنحقككي يذااككك   ي 
لعتاككعف يككم لنآككنيي ش يككذم إش لم،كك  نككلا لنككيتبى لنفع ككي   نلي ككن لحمككي    ظنككن 

ي ليان شككائعي   ن  ككي  ي ا ضككيا لم،كك  نككلل لنآككب  لنككلا ي فككن ت كك  ككك   ككي شككيل  كك
  نيلشككن نككلل لن عاككي تككي إ لع جككل  ي اآككن  لنكك ا 74تككنف  ككي  آككي لننككد  ونيككعي.  

لنآني م  مي  ني  لنذفعنل  ننك   ي لنك ا لنآني كم  كا  كي لنلبآكل لن  جكع   ن   ك  
عآا لعتاعف لا     ل  ي ك  اقم  ي  اقع  لننكد  لنمحمكبا  ننكلا  آلكل  دفجكل 

. عم إي لنافعةم رصي كك  نكلل لكا ن ي كن ننكب  ي ،اي لعتاعفياي كمع ر   ي ع  ي ان و
لنكك ا لنآني ككم ةككعا   اككألي نككجس ننب كك   رككعي يرككجحعي يآككي  ،كك  ي كك    اضككعي   ككا 
 ذماككأ ،ذككانجف ش ا ذمككي يككم إتاككعفا ت ككك  آلككل نلعككي  تذمحككبر ت ككك  نككي  لنككذد   

 نلنذ عين. 
  نيذاكل  كنادي ي كن نيقذمن لنافعةم يم تكنو ر اك  يكم  كع ةكعا لك  لننة ةكع م

ليذنل كككجعي  اآكككب :  ننكككب ذنن كككع إنكككك  ي نةككك  إتاكككعف لنآكككنيي لنفركككععل  نلاتا كككع   ككك  
 يركك   ككي ةمجككف كككد  لن ككنن ،يرةككل  ككع ،ككاي لنم اككأ نلنمملككي  نككم افذآككن يككم ذنككا 
إنكك لاتكعا  ككع اعنك   كي  اعنفككل تكانجف عننيكك  نذكانجف لنحكننف لنبلا ككل يكم لنفرككج  

 نككككككم الككككككي ،كككككك فس نككككككلل لنذككككككانجف يآككككككي يرككككككجحعي    ككككككي كككككككد  لن ككككككنن  نذنككككككا ل كككككك 
ن  مكككع لنفركككععل ي كككبر تكككي  تآكككف يكككم لننكككد   ن كككي ةم ذنكككع لنكككذد   يكككم لنحكككننف 

  75ناانا.  
ككع م يككم نككلا لن آلككل تنككن ن ككف لعذمككعشل   كك ك لنافككعةم إنككك  حع ككن  لننة ة
يم شل    ئ ل تآبا إنك لننشكن تكي  كبلن ر اك   كمكع ا ذآكي  اآكب :  ... عكم اآكع  

:  نجس لنذد     ذننلي يم تانجف  عننف لنن مل لنمفكنا  ت كك  كع ذكن كعا فجمكع تآكي   ن 
 نككب  ككذد م يككم لنلبآككل لن  جككع    يككم لنلبآككل لنب ككلك  يككاي اككع : يككم لنلبآككل لن  جككع  
ااكك  نكك :  ننككجس نككلا لن فظككل اككي تن مككت ،نككع لن ككنن انكك  لنآككنيي نص ككيا  ننككبش ذنككا نككم 

لن كنن ينمذك   يآكي  اكنرل لكي  ي يكم ككد  لن كنن  كع  الي لنآنيي تنصجعي  نش كع ت
نككب  ككذد م يككم لنلبآككل لن  جككع  ننككب لينفككعظ لنمفككنا   ننككم يذبةكك  ت جككا يككم ذنككا  ككع 

  . 76افقي نة  إتاعف لنآنيي  
ناعاتك  نككلا لنم عاشككل إنكك لشنذفككعل  حككب اضكجل تذ  ككا لعنذ ككعين لنكلا ي ككذا تككي 

لنافعةم ن فق   انةكعي عقك عي عاك  اآكب :  تآعرن لنحننف يم لنماعر   ناي لنذمس
 نلنكككلا  ذنكككب   كككع إنجككك  يكككم نكككلل  كككع اكككي ت ذككككنا  نش  رى لنذ كككعين يكككم ل كككي  كككع ،كككاي 
 اكعر  لنحككننف  ن  مككع نكب يككم لنآككنن  نيكي  ت ككك  ككحل ذنكا لشتذبككعر  يككاي نككلا 
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لنن مل ك  نكم ك ااكن  ذ كعين   ننكم  كف ذنكا  ن جكل  كي عكننف  ذبعتكي  لنماكعر   يي 
أ   ي  ارك لنح ا  نلنمجم  كي لنشكفذاي  نلنكد   ذب كلل ،ا نمكع  نت كك  لهبك  لننم

ككككككعي ااكككككب  ي الكككككبي نكككككلل لنذكككككانجف  ذ كككككعينليه ي ككككك  ت كككككك اعاكككككل  كككككع املكككككي  كككككي 
 . نلككلل كككعي ل،ككي  كك عي ي ككعاش لنن ككع م كعشككفعي ر اكك  يككم لنآضككعاع لنذككم 77لنب ككي...  

ي لنشكنط لين  نكلل لنكلا اآن ت ينع  ننب لريا تحييكي شكننط تكانجف لننكد   ينكع
ذكن كعا لناككع  ،ذككانجف لن فظككل  ككي عككننف  ذبعتككي  لنماككعر . نكككعي لنشككنط لن،ككع م  
ننكككب   ي تاكككي لن فظكككل يكككم لنقكككمف عقككك عي ن أيكككل ت كككك ااننكككع  ش  كككي  ةككك  تبعتكككي 
لنحككننف يآككي  ،كك  ي ككن اآككف يككم لنذككانجف... يككاي نككلل إ مككع الككبي يككم لنذككانجف إذل 

يابةي لنحقي فج   ك،كن  نتأيكي ودنتك  ت كك  كع ش اامكف  تنلايت لنن معل لنماذعر  
 ككي ت ككا لنن مككعل إش لنآ اكك   ننككلل ن مككنا إ مككع ينةككف إنككك لن فظككل لع فنلانككع  ننككجس 
ن ذكانجف فجكك  إش  كع  عككعرا لنذكبلتن نلنذككنلاف. نككلنا لن،عنكك  نلننللكف  ككي لياقكع   ننمككع 

ي ش تداككل ن ذككانجف ،نمككع   ي تنككبي لنن مككل ااككن نعشككجل نش تع جككل  نكككنليي لنآقككما
ن  مع اقب  إذل ك،ن يم لنند  لنبعشكم  ن لن كع م  ت كك عكي  كع احقكي إذل ك،كن فجك  
لننككد  لنماذككعر.. ن  ككع لناككع س ك ننككب  ي تنككبي لنن مككل ةعريككل ت ككك لن ككنف لن نصككم 
لنركككحج   يعنذكككانجف ،نكككلل لنآقكككم تو آكككل نكاكككي   يي إتكككنلن لن فظكككل تبكككف نذانجفنكككع  كككي 

 ك علم لنمب ف لنكلا نرال فجك ... ن  كع لنقكعاه  مكع ذكن كعا ك ننكب  ي لنند   نت
تنككبي لنن مككل اككي تونةككن ،نككع تككي   ككن ي ككن الككنا ذكككنا ك ي  ذككانجف فجكك  ت  ككا لحقككب 
إ ككعيل لنن مككل إنككك ااننككع  يككاي لنقككب  ااذ ككن لحقككب ذنككا... ن  ككع لنقككعلف ك ننكككب 

ل  إش  ي ظنكبر  بحك   ة كك لةذ عن لنن مل لنن،ان  لنحننف ك يد تدال ن ذانجف ،نكل
إذل تنلايت فج  لنن معل لنلبل  ت ك عي  ع ا  كعا يكم لنن مكل لنبعشكجل. ن  كع لن،كع ي ك 
ننكككب لنذركككغان ك يكككد ت آكككل ن ذكككانجف لككك   إذ ككككعي ش يذ كككيى لنن مكككل لع فنلانكككع  نن كككم 
 اب : إي تننلر لنذركغان نلن كيلا نلنذكن جم نلن  كت نلن لكن نلنذبكاكي نااكن ذنكا  كي 

اقككع  نلع ككنعن يككم إينلانككع   ككينا يككم ةم ككل لنذنككنلر  ااككب لنذب ككي فجكك   يككاي لي
  78نن  شما عيلي ن آيلرلي ش احقي تاعنفا  نش احمي ت يا .  

تم كككا لنافكككعةم ن انل ككك  ر يكككل نل كككحل ننكككم ا كككعنابي لنككك ا لنآني كككم نتحييكككي 
لل لنارككع ا لنامعنجككل ن كك ا ت ككك لن مككب   ننلككلل كع ككت لنفرككععل  ككي  نككم ليان 

 لنذم نظفت يم ارل عل لعتاعف لنآني م لنذم ناف ع ت ينع إنك عي لكي. 
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 الفصل الثالث 
 ـ النقد الجمالي للتوجه البالغي: 

 
 

لن إي فتم ككككع  ي لن ظككككن  لناأ جككككل نإل،ككككيل  ة  ككككت نككككؤشا اككككي ش  اع ككككب لنرككككب 
لنيلر ككاي يذااككنني  رب ككنم لعةنل جككل لمككع يذبليككا ننككلا لن ظككن   نننككلل  اككينم اككي 
نافككبل ت ككي لنذشككنج  نلش كككذ عر  نلعااككعف نلنحككلف نلنذآككيام نلنذكككا ان. نآككي نافككبل ت كككي 

فيكككل لنكككك ا ةمعنجكككل لنككك ا  كككي  ككككد  ذنكككا لن مكككبذ  لنمذااككك  نلنمقككككذمي  كككي إتاع
لنآني ككم. نن كك   ككي لنضككننرا  ي  شككان يككم نككلل لنمآككع  إنككك  ي نككؤشا لنيلر ككاي اككي 
ل كككذ،مننل لنككك ا لنآني كككم نككككلل لنككك ا لن نصكككم لنآكككيام يكككم  كككنا  لننشكككن تكككي  ظكككن  
 ذماككككأ   عككككنل لنذانصككككل لن آياككككل لن نصجككككله نمككككع  رة ككككت ةمعنجككككل لعتاككككعف إنككككك ذنككككا 

 ا لنمآكككيه. ن كككف ذنكككا يبآكككك لنقككككؤل  لنذبظجكككف لنااةكككي ن  كككعناب لن نصجكككل يكككم لنكككك
 لننعككككعي  ينكككك   ي  شككككعط لنذشككككنج   ت ككككك  ككككنا  لنم،ككككع   كككككعي  ككككي لككككعن لنبةككككبا 
لناككعرةم   ن ل كك   ،كك   شككعوعي تااا جككعي ن ذرككبين لنف ككم  ننكك  كككعي  اككنا في ككل ي جككل 
ال كك  لنكك ا  ننكك   ظككن إنككك لنذشككنج   رب ككعي نلنماككعف تمب ككعي  ككي فلنيككل تفعتكك  

 ر   ذنع  ل  لنيششل ع ذع   ب 
إي  لنحكككيي  تكككي تركككبر لن آكككعا ننداكككل لنذشكككنج   ن ،جكككعي لنااةكككي نلنكككنااا   ككك  
يؤنكككن رك كككعي كناكككنلي  كككي لنرككك بصعل لنذكككم تبلةن كككع يكككم ينكككم ةمعنجكككعل لنذشكككنج  نيكككم 

  ن ي ككعي نكلل لنكن ا ال كا 1تب جف  ع اقمك لن شكعط لنذركبينا ت كك لعةمكع .  
الر كككم لعتاكككعف ينذ كككي تكككي ت كككا لن ظكككن  ت كككك تمب اذككك ه يا  كككع   مكككس تبةنكككعي ت كككي 

لنآع كككن  ن ذشكككنج   ينكككب ن ي ةكككعا ناأيكككي لنم  كككك ن كككبععي نصجع كككعي  يا ككك  ت ركككن  كككي 
ت ع كككن لعتاكككعف لنذكككم تنشكككن تكككي  رب كككجل لنككك ا لنآني كككم. يعنن كككع م  ت كككك 

نل  تَمككعنونم كقككنلن لق ج ككل  احَقككبو و  ككنا  لنم،ككع   ناككن ت ككي ابنكك  ت ككعنك  نلنككليي َكَفككنو
ككياو شكائعي  لنظمكليو     يآكع : نكلل ،جككعي اكي   ككن  39  لن ككبر:  كعاي عذةككك إذل ةكعَاا نكم َاا 

 ع ش تآف ت ج  لنحع كل إنكك  كع تآكف ت جك   ناكي لةذم كع يكم للكدي لنمذكبنم  كف شكي  
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لنحعةل نتظم لنفعال  ننب اا  احقب  لننل م  عا عم اظنكن   ك  ت كك  كدف  كع اوكيةر 
يه يي لنظملي  شي عن كعي ت جك  نت  كا ا كب لك   عكم ننعي ، جغعي  ن ، ،     نفع لنآني

ل ي نلا لناابل عر  ت ك لنحقعن لنلا ارانا إنك تللن لي،ي يكم لن كعر ك   كبذ 
لكع   ككي نكلا لنحككع  ك نتشكنج   تمككع  لننفكعر لعنقككنلن  ككي عقكي لنذشككنج   ينجككف إذل 

  2تضمي  ف ذنا عقي لن ظم نتلنصل لن فع نك،ن  لنفع ي  ن حل لنيشنل.  

 أ ـ المجاز: جمالية االنزياح 

اآكب  لنماككعف ،كينر ر ككجس يكم تا ككجس ةمعنجككل ن الكعن لن آككيا  كي  ككد  ت ككا 
لنذ بي عل لن غبيل لنذم احكيعنع تنكن لنذمبةكعل لن غبيكل. ن ي  كي لنضكننرا  ي   كبا 
إنككك ل،ككي اذابككل لنككلا ناككن ت ككي ت ككا لش ككذ معشل لنامعنجككل لنذككم ت نكك   ككي ةمعنجككل 

نآككب  نذ لككم ن مككذن م وبل جككل يككم لنذ ناككن  نتب كك  إنككك لنماعوككب لنماككعف نوككن  ل
لنم  ك لنمنلا. اآكب :  نن  كنن لنماكعفلل يكم لننكد   ن   عنكع وكن  لنآكب  ن ل كلا  
يفانككع لش ككذ عر  نلنذم،اكك  نلنآ ككب  نلنذآككيام  نلنذككا ان  نلنحككلف  نلنذنككنلر  نلع فككعا  

وبككككل لنبلعككككي  اعوبككككل لنامجككككف  نلعظنككككعر  نلعيرككككعأ  نلنن عاككككل  نلعاضككككعأ  ن اع
نلنامجف  لعن لنبلعي  نلنبلعكي نلنامجكف  لكعن لشع كاي  نلنآركي ، فكع لناركب  
نم  ك لن مب   نص فع لن مب  نم  كك لناركب    كف  شكجعا ك،اكن   كذنلنع يكم  ،كبلن 

  إي ل،كي اذابكل ينكذم 3لنماعف إي شعا   ت عنك. نصل  نلا لنمكللنب  كأ  لنآكنيي..  
ع نك  تداكل لفكي لنآكب  نجحكيا ةمعنجكل لنك ا لنآني كم ننجلشكن تكي نةكبا نن ع لل   

لعتاكككعف. نيآكككب  يكككم لي كككعه ،ب كككف اعتكككي  نم،ككك  نكككلا لنم عناكككل نمكككع يكككلنب إنكككك 
ن ف لنماعف  آع،  لنحقجآل  نا عي ت ك  ي لنن،ان  ي لننكد  ش يؤ كل ت كك عقجآذك ه 

ف اككب  لنمقكج  ت ككي ع ي ك  نكب كككعي ككلنا نباككف  لكا كناكن  ،كك   كع ناككف ن  ركعرى  ك
  ككلنل لننككد  ت ككك عقجآذكك   ا  ككا ت ككك نككلل اككع دي:  ننككب كككعي لنمقككج  اككع  نككلل يككم 
 فق   ع ل اني اانا   ع ةعف ننكم  ي يذكاننبا نكلل لنذانيك  يكم   ك تبكعر  نت كعنك 
تمع اآبنبي ت بلي كناكنلي ك  كف  ك ل لنماكعف ينجكف ننكب اآبنك  يكم ك،اكن  كي لنمبل كف 

اي يكذ  يكعا لكعنبعم:  إذل تركيات يكد ت  كم شكمعنا لمكع ي  كت اما كا  نغانا  ابنك  عك
ياي   لع   لنلا ينى لنا جعل ااأيكا لك  تد جكل  ن ذل  ك اذم يآبنكبل: اكع  لع كع لنكلا 
يم لنقمعا ناذآيه ل كما ن ذل  كمت يعاقك  نةنكا نلانكي نةنكا نكئد ا  كم ،كلنا 

  4اان  ،جا.  
 

  ل،كي اذابكل نكلل لن عاكي لنكلا ت ع ك   كف نلنبلاف  ي  ،  نلل الشن ن ع تي تبة
لنكككك ا  ككككي  باككككف  حككككيا  كككك فعي  ننككككب ،ككككلنا ينيككككي  ي اآككككن  لنكككك ا يككككم  ككككبا ت ككككا 
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لش أيععككعل لنذ نانيككل يككم لنكك ا لنآني ككم نلنذككم تحككيا  بككعا  لعتاككعف. اآككب :  اككعنبل 
ايَ يم ابنك  ن قمعا نليرو:   : 11 يرك ت:  ل ذجع َوبتعي  ن َكننكعي اعنَذكع  َتا كع وكع    

نككم اآكك    ننككم اآككبش  نكجككف ااعوككب   ككين عي  ن  مككع نككلل  بككعر : ننبال عنمككع ينع ذككع. 
 اع  لنشعتن علعال تي  عاذ : 

ذذذذذذذذينف: ذذذذذذذذ    أذا      ا   لهذذذذذذذذ  م     ا ق 
 

ذذذذذذذذذذذذذوا  م  ن ذذذذذذذذذذذذذف  ذذذذذذذذذذذذذ         ه ذذذذذذذذذذذذذكا    ن 
 

ذذذذذذذذذ     ا    ذذذذذذذذذ   ما ا هار  ح    ك ذذذذذذذذذ   الذذذذذذذذذو 
 

ق ين ذذذذذذذذذذف  لذذذذذذذذذذف  م  ْ  قذذذذذذذذذذف ع  ذذذذذذذذذذ    با   م 
 

تآكك  شككائعي  ككي نككلل  ننن كك  رينككع يككم عككع   ككي لنانككي نلننككد   يآضككك  ننككم نككم
  . 5ت انع لا نع نب كع ت  مي تآب  نآعنت  ،  لنلا ذكن...  

إي  ،ككك  نكككلل لنذاكككنيا الشكككن ن كككع ت كككك  ي ل،كككي اذابكككل ككككعي يكككير  ،كككؤر  نكككلل 
لنذمباككف ن فكككع ناككي   ،ككك  نككلا لنيشنكككل نننككلل رلأ اماكككأ ،ككاي لنذ ناكككن عقجآككل نلنذ ناكككن 
 اعفلي نانكاي ت كا لنفكنن  لني جآكل ،كاي لن ركب   اعنفكعي  كي  كبآباه اآكب :  ن  كع  كي 

نل كَا اكع   كك نم: إي ابنكك  ن مد نككل:  يو ن ككع َكككعَي ن َبَشككن   إننككع   34  لنبآككن :  ل ككاو
َاككعن   جككعي  نز  ككيز نرلا  ع     ا إننع ككعي ك يمككع   نككن 51  لنشككبرى:   يز اوَن ة َمكك و  و إشال َنعز

 ية لنآب  اي اقمك نعجعي  نلعامعا نعجكعي  نلنن كأ لعنشكفذاي نلنحكعةناي نعجكعي  نلعننكع  
نعجككعي. نككك  شككما ان ككت لكك  يآككي  نعاككت لكك   ااككن  ي إننككع  لن حكك  تقككااننع شتاككعذ 

  نن كك  ل،ككي اذابككل امككي ع للنجككل 6لنناككبل  ن كك ب  لنقككن  نليككك   ككي ككك  لن،مككنلل.  
ا لنذكم اكي احمك  ت انكع. إ ك  يكم نكلا لنبافكل ينيكي  ي انلا  لن ا لنآني كم  ن كع لنبةكب 

ينشككي ع إنككك ونيآككل  ذماككأ  يككم لنذ ع كك   ككف لنكك ا لنآني ككم  ككي  باككف ايل ككذ  ن ككي 
  باف ايرت  لنذ نانيل تي لنمذباف نلنمحذم  نلنمملي لنحينث. 

إي ل،ككي اذابككل ش الذفككم ،نككلل ،كك  يككلنب إنككك   عاشككل ر ا  ككي فتككم  ي لنماككعف 
  كككع لنلكككعت بي ت كككك لنآكككنيي لعنماكككعف  يكككا نم فتمكككبل   ككك  ككككلن  يي لعوككك   اآكككب   ن 

لناككيلر ش ينيكككي  نلنآنيككل ش تقكككا . ننكككلل  ككي ةنكككعشتنم  ن اننكككع ت ككك  كككبا  ظكككننم  
نا    ينع نم. ننب كعي لنماعف كللعي  نك  ي   ي قب إنكك ااكن لنحاكبلي لكعودي ككعي 

شككان   ن ي  ككت لن،مككن   ن اككع   ك،ككن كد  ككع يع ككيليه ي ككع  آككب   نككت لنبآكك   نوعنككت لن
  نص ككي تآككيام نككلا لنمقكك مل لن آياككل لي ع ككجل اآككن ت ككي 7لنانكك   نر ككا لنقكك ن.  

تا عل  ي لن ا لنمآيه نجلشن ن ع تي لنغعال  كي  ،ك  نكلل لش كذ مع   يابل ك  
 نتآب  كعي    نكعي لم  ك عكيث  م  ةك  نتكأ  انك  كك  شكما ،كد اعاكل  ننكم 

  21  حمككي:  يكاذل تكأ  لي كن ي نكم الكي. م  ت ككعنك اآكب : احكيث: فجلكبي ل كي 
  ن  مكع يوكنص  يانكع. 16  لنبآكن :  يَمع َرصَحتز ت َاعَرتونومن  مع او أ  ت ج . نيآب  ت عنك 
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ك   ،كَي   ككلننيآب   نز لك .  18  يب كن:  نةكعانل ت كك امجر  كلة    ا ذمكي 8  ن  مكع كو
نملب كككل ن الكككعن لن نصكككم لنمكككنتبي لكككعنم لا ل،كككي اذابكككل يكككم   عاشكككذ  ت كككك لي كككس ل

لنلا ييتب إنك  ،ك  نكلا لش كذ معشل ننكم ك،اكن  يكم لن غكل لن نصجكل  ننكم لنذكم اكي 
 وبرنع لنآنيي لنننيم. 

نيحككن  ل،ككي اذابككل ت ككك رصككي لنكك ا لنآني ككم لككعن ا لن نصككم   ن ن آكك  للككد  
  ككا لا ككعنل لن ككنن ناؤكككي ت ككك   كك   ككي ةكك س نككلل لننككد . يعنآضككجل إذي اضككجل تذ

نلل لن ا نايرت  ت ك لش كذفعا   كي تآ جكعل لنذ ناكن يكم لن غكل لن نصجكله نننكلل ااكذم 
عيي،ك  تككي لنذشككنج  لآبنكك :  يككم  شككبعا ننككلل ك،اككن    كك لكن  ككع  حفككع   نككع يككم كذع، ككع 
نككلل  مككع  تككك يككم كذككعن    تككأ نةكك   ن  ،عنكك   ككي لنشكك ن  ننغككعل لن ككنن  ن ككع 

  نآكي تنيكت لن كنن لنماكعف ننكب عقجآكل  بةكبا  يكم 9. ل ذ م   لن عه يم كد نم 
كد نم. كمع   مس  ي ر ا      نةي  ي لن نن  كي ككعي ي نكن  ،ك  نكلل لش كذ مع  
نيا كككل لحقجآكككل لن فككككع يآكككي  إي لنماكككعف ت ككككي ل،كككي اذابكككل  ككككننر  ةمعنجكككل اآذضككككانع 

 . لنقككككجع  نينككككنر نةبانككككع لنحعةككككل لنذ نانيككككل لنذككككم ش املككككي لنب ككككب  إنانككككع إش لكككك
 نلنآضجل ش تذ  ا لعي عه لي دام  يد كلن نش  حع . 

نكم اواككن  نكلل لن عاككي إتاعلك  لككعن ا لنآني كم  نصعنذشككنج  فجك    ن ن آكك  للك  ت ككا 
لش أيععككعل لنذ نانيككل لنذككم تم،كك  ةمككع  لنكك ا لنآني ككم نتبيآكك  ن تاككعفا. نننككي نمككعذل 

ل  نكجكف الكبي نم احكن  ت كك لننشكن تكي  كبوي لعتاكعف يكم نكلا لش كذ معش
لنذشنج   ي ة س لنذشنانعل لن نصجل نيم لنبات ذلت   ذماكألي ت نكع  نكجكف   لكي نكك  
 ي اآككن ت ككي نككلا لنذشككنانعل  ننكك  كككعي ذنككا  ككي لككعن لنذم،اكك  نلش ذشككنعا  ن  ككي 
لعن لش ذجعر   ا نك   ي ل،كي اذابكل ككعي يذااكن نكلا لن مكعذ       نكع كع كت تفكنو 

   ننع يم لن ا لنآني م لحقب نرنانع يم لنقبر   فقنع ت ج   ي  د  تذب 
ن كف نككلل ك ك  نكك   آككن  نكلل لننةكك  يككم  ؤنفك  نككلل يآككي  تانيك   شككل  لنآككنيي   
 ن  نصلكك  لمؤنفعتكك  لي ككنى  ن ذل كككعي نككلل نككييعي ت مجككعي  ينكك  يبةككي رللككي ،ككاي نككلا 

ي ل،كي لنمؤنفعل  لنبلاف     اي يبةكي ن كع  رللكي  كي عاك  لنذركبر لن آكيا لن كع ه ي
اذابكككل نكككب يكككم لي كككعه عمكككن   كككي عمكككنلل ذنكككا لنذفعتككك  لنحضكككعرا نلن،آكككعيم ال ككك  
لنماذمكف لن نصكم لع كد م  ن ككي ن كع ش  اع كب لنركبلن إي ذنن ككع إنكك  لنآكب  إ كك  
ش ،ككي  ككي نةككبا رللككي يككنصي ،ككاي ككك   ؤنفعتكك  لن ييككي  نن  كك  ت ككا لننغبككل يككم لنككييع  

   ككي لنركك ب  ي   ككذمس تككيل دي ،ككاي تككي ككك   ككع نككب تنصككم. نننككي يككم لنباككت ذلتكك
نككلا لنمؤنفككعل  ن تنككنلرلي  نكككاي لننةكك  كككعي احذككن  ككك   اككيلي اشككذغ  لكك . ن ي كككعي 
إعقعي  بكعه يكلنب إنكك   ي لنذبياكا نلنذقكبيل  كفذعي تمك،دي ةنكي ل،كي اذابكل يكم 
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 اذ ن لنمجعايي  ن  نع لن آي ليا،م  ذنا لنماكيلي لنكلا نكم يذضك  يكم  ؤنفعتك  كمكع 
   يا  ككع  اككيا يككم نككلل لنمؤنككن اككي 10يككم  آي ككل كذككعن لنشكك ن نلنشكك نلا...   لتضكك 

عككأ    ككنا ن ت ككي  بافكك   ككنلعل لعنككييع  تككي  بافكك   ككي لنكك ا لنآني ككم نلش ذرككعر 
إنككك ككك   ككع نككب تنصككم. نننككلل رلأ يككيليف تككي لنماككعف يككم لنآككنيي  ككي لككعن   كك   ككي 

 ي لن كنن يكم لنماكعف ة س لنماعف ت ي لن نن  اان       اكأ ت كك لنكنام  كي تفك
ن  نيذنم ل   ياي لنآنيي اكي ل كذ م  كك  نكلا لنف جكعل ن عقكي كك  لععقكعي. اآكب : 
 نن  كككنن لنماكككعفلل يككككم لننكككد   ن   عنككككع وكككن  لنآكككب  ن ل ككككلا. يفانكككع لش ككككذ عر   
نلنذم،اككككك   نلنآ كككككب  نلنذآكككككيام نلنذكككككا ان  نلنحكككككلف  نلنذنكككككنلر نلع فكككككعا  نلعظنكككككعر  

نلنن عاككككل  نلعاضككككعأ   اعوبككككل لنبلعككككي  اعوبككككل لنامجككككف   نلنذ ككككني   نلعيرككككعأ 
نلنامجف  لعن لنبلعي  نلنبلعكي نلنامجكف  لكعن لشع كاي  نلنآركي ، فكع لناركب  
نم  ك لن مب   نص فع لن مب  نم  ك لنارب ه  ف  شكجعا ك،اكن  يكم  ،كبلن لنماكعف 

ي  كي لنذكنلةم إي شعا   ت عنك. نصل  نلا لنمكللنب  كأ  لنآكنييه ننكلنا ش اآكير  عك
  يككعنآنيي تنصككم ننككب   اككأ  لنن ككب  11ت كك  ي ي آ كك  إنككك شككما  ككي لينقك ل....  

 ه يي اب كك  اككي  بغككبل فجكك   نتب كك بل يككم  لنماككعف إنككك ارةككل ة  ككت نككلل لننجع جككل  
لنكككيلره يكككلنب إنكككك ل كككذحعنل تنةمذككك  إنكككك نقكككعي ي كككن كمكككع ناكككف نإل ااككك  نلنذكككبرل  

  12نم تذقف يم لنماعف لتقع  لن نن.   نلنأصبر  ني    ذنا لاي  لن ام
نككم الككي ل،ككي اذابككل نن ككع ،دغجككعي ينككذم ،ب ككف لي ككس لن ظنيككل ن نداككل لن نصجككل  
،  إ   اق ك إنك لننشن تكي ةمعنجكل لنك ا لنآني كم  كي ت كا لنبافكعل لنمماكأ  ت كي 
 مككعذ   كككي لنكك ا ت كككك  ككنا  لنذم،اككك  ش ت ككك  كككنا  لنحرككن نلنذآااكككي  إ كك  ا  كككك 

  ا. لامع  لن
ن مككع يؤكككي لنن يككل لن آياككل ش،ككي اذابككل   كك  ،ككي  لم عاشككل لنن،اككن  ككي لكرلا لنذككم 
الرل عب  كذعن    كبحع   نت كعنك  نكع كت  بكعر  تكي رانا  كي ذنكا لكعن: ذككن 
لن ككنن ن ككع  رككنم   لكك   ككي لن عر ككل نلننجككعي نلتقككع  لنماككعفه عاكك  كشككن ن ككع 

ا  ككي اني  ككبف  ن تككناا. نآككي ناككن ت ككي تككي ت ككا  لنآككير  لن آياككل يككم   عاشككل لكرل
اضككجل  ت ككيا لنآككنلالل  ل ككي  ي  ككعاش اضككعاع كككعي لن آككعه يانككع ال ككنلي  ننككب يككم ككك  
نككلل نكك    ناجككل نلعككي  ت ذمككي ت ككك   ككعه تآككيام لنككن ا عككم   عاشككذ    عاشككل ت مجككل 
نجركككك  يككككم لي اككككن إنككككك لنحلككككم لن نككككع م. اآككككب  يككككم لككككعن لنككككنا ت ككككانم يككككم نةككككبا 

ع  ع لتذ بل ل  يم نةبا لنآكنلالل  كي لش كذدف  يا كع  حكذا ت كانم فجك  لنآنلالل:    
: ] ككأ  لنآككنيي ت ككك  ككب ل  عككنف  ك نككع شككعف كككعف  يككعان نل كجككف لآككب  لن نككم  

شئذم[. ناي ا ي يكم تانيك  نكلل لنحكيي  اكب  يآكعنبل: لنقكب ل ليعكنف: نتكي  ننتاكي  
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: نكككم  كككبف نغكككعل يكككم نعكككد   نعكككنل   ن كككبلتع  ن  ،كككع   نلعذاكككع . ناكككع  ي كككنني 
لنن مككل. ناككع  اككب : عككد   نعككنل   ن  ككن  ن نككم  ن نككن  ككع كككعي انكك   ن نككن  ككع نككب 
كككع ي ل ككي  ن  ،ككع . ننككجس شككما  ككي نككلا لنمككللنب ننككلل لنحككيي  ،ذانيكك .... ننككجس 
يبةككي يككم كذككعن   ت ككعنك عككنف اككن  ت ككك  ككب ل  نةكك   اركك   فجمككع  ت ككم. ن  مككع 

 ب ل  عكنف  ت كك  كب ل  نةك   كي لن غكعل  ذفناكل  :  أ  لنآنيي ت كتاني  ابن   
  نص ككي 13: ]يككعان نل كجككف شككئذم[.  يككم لنآككنيي  يككين ا ت ككك ذنككا اككب  ر ككب     

 ي المكئي إنكك نكلل ك ك   احكيا اشنكل ك مكل  لنحكنف  يكم لش كذ مع  لن نصكم  اآكب : 
  نيآكف  نلنحنف اآف ت ك لنم،ع  لنمآلب   ي عننف لنم اكم  نت كك لنن مكل لنبلعكي 

  .14لنحنف ت ك لنن مل لا ننع نلنالبل ك نع  نلنآراي  للمعننع.  
ننلكككلل  اكككي نكككلل لن عاكككي يذذبكككف  ،ككك  نكككلا لنآضكككعاع لعنمدعظكككل لن،ع بكككل نلنذح اككك  
لنن ككاي نلنم عاشككل لن  مجككل لني جآككل نا ذنككم إنككك ر ا  آككيا المككئي إنجكك  يككم لنمقككانل 

م لنآككنلالل يبةككيتنع  ككب ل  نةكك : لنذككم ا ككعنا. اآككب :  ناككي تككي،نل نةككبا لناككدف يكك
 نننع: لش ذدف يم إتكنلن لنن مكل   ن يكم عنككل ، ع نكع لمكع ش يأي نكع تكي  كبرتنع 

َنكنو َننوكمز يم لننعتب نش اغاةن    عنع  حب ابن  ت عنك:    نكبا:  نكؤشا  ،َ كعتم نوكيال  وز
78 ...... َنَن ننومز    ن وز

تككنلن لنن مككل نعنكككعل ، ع نككع لمككع ككك نلنبةكك  لن،ككع م:  ي الككبي لش ككذدف يككم إ 
َرصالَ ككع اغاةككن    عنككع  نش يأي نككع تككي  ككبتنع يككم لننذككعن   حككب ابنكك  ت ككعنك: 

َفعرَ ع يز َ،ازَي   ز    نَرص َ ع َلعَتَي ،اي   فعر ع..... 19   با:  َلعت 
كككك نلنبةككك  لن،عنككك :  ي الكككبي لش كككذدف يكككم عكككننف لنن مكككل اني إتنل،نكككع  لمكككع 

َظكككع   َكجكككَف  يأيككك   كككبرتنع   حكككب ابنككك : اغاةكككن    عنكككع نش نل زظوكككنز إنكككك لن  
أوَنع نوَنع..... 259  لنبآن :   و زش     ن و زش 

ك نلنبة  لننللكف:  ي الكبي لش كذدف يكم لنن مكل لمكع اغاةكن  كبتنع يكم لننذكعن  
 اككككس:  َ ككككجزَحلي ن  إيز َكعَ ككككتز إشال َف َجككككلي نش اغاككككن    عنككككع   حككككب ابنكككك : 

29 .....  
ككك نلنبةكك  لناككع س:    الككبي لش ككذدف يككم لنن مككل لمككع يأيكك   ككبرتنع ن   عنككع 

با   حب  با  يم  ب ف  نَو زف َ  زضو   . 29  لنبلا ل:  نَو ز  َ  زضو
 كككككك نلنبةكككككك  لنقككككككعاه:  ي الكككككبي لش ككككككذدف لعنذآككككككيام نلنذكككككا ان.  حككككككب ابنكككككك :

  ل  لكككعنَحاة َن و لنَمكككبز نَةكككعَالز :   نيكككم  ب كككف ي كككن :   19نَةكككعَالز َ كككلز
ل   َن و لنَحاة  لعنَمبز  . َ لز
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ككك نلنبةككك  لنقككعلف:  ي الكككبي لش كككذدف لعنأيككعا  نلن آركككعي   حككب ابنككك  ت كككعنك: 
 ينمز َ تز  يزي  ينمز   ننَ ع َتم  َ ذز و  يزي    15 ....   35  اس: َ ع َتم 

نللل  اي ل،ي اذابل اقنم يم ر م  بر  نلل لنك ا لناييكي نيكم لننشكن تكي 
ب لعتاعفيكككل نكككك   كككي  كككد  لنباكككبف ت كككي ت كككيا لنآكككنلا  ننكككم  ع كككجل  كككي لنابل ككك

 رككع ا لنآككنيي لننككنيم تجقككانلي ن آككنلا  ككي لنمقكك ماي لناككيا ككك   ككي انا ككل ننككع نغككل 
 ع ككل ش تاكككن  تكككي لن قكككعي لن نصكككم  ننكككب ل كككذدف يكككم لنفكككنن  ش يكككم لي كككب . 

يككم لينفككعظ إذل كككعي  نيذباككف نككلل لن عاككي  ،كك  نككلل فجآككب :  يككاي اككع  اع كك : نككلل ةككع أ
لنم  ككك نلعككيلي  ينكك  ااككبف  اضككعي إذل ل ذ فككت لنم ككع م  ااكك  نكك : لش ككذدف  بتككعي: 
ل ذدف تغعين  نل ذدف تضعا. يع ذدف لنذضعا ش اابف  نقكت نلةكيا لحمكي   
يكم شكما  كي لنآكنيي إش يكم لي كن نلن نكم  كي لن ع كخ نلنم قكبا. نل كذدف لنذغكعين 

كَي  و الكل  ن : ةع أ  نذنا  ،  اب  َكَن َل ز كَي  َ ك      ا ل كي عكاي  ن45  يب كن: نلاال  َل ز
 ا ل ككي  قككجعي نكك   نلنم  جككعي ةمج ككعي ن ي ل ذ فككع  ككحجحعيه ي كك  ذكككن   ككن يب ككن 

  لكككعنم  ااي ةمج كككعي يكككم ل كككي عكككاي نص كككي  قكككجعي نككك   يكككا أ    ت كككك نقكككعي  نجككك   
باكن لنذ  جآكم ش،كي اذابكل  ككي   إي نكلل لنمباكن الشكن ن كع تككي لنم16ان كاي...  

عا      ينيي  ي يذ ع    ف لن ا لنآني م  كي  باكف لن كعرف ش  باكف لنمكذ  م  إ ك  
يير  عينا لن ا   يي ينكي  ن يكي ي ذنكمه نننكلل  اكيا ال،كن  كي لي ، كل لنيلنكل ت كك 
 ككحل  ككع يككأتم ن ككع يككلنب إنجكك   ككي لش ككذدف يككم لنشككل  ش يككؤاا لعنضككننر  إنككك 

 لنم  ك.  لش ذدف يم
ناكي  كم  نككلل لن كب   ككي لنآكنلا  لنذاني جكل ن آككعر  لنب كب  إنككك  كنلاا  نيلشككن 
نكككلل  اضكككعي تكككي لش ذركككعر ن ككك ا لنآني كككم  كككي  كككد  نكككلل لنذبةجككك   نكجكككف   كككب  
لن ا لنمآكيه   ع كعي ن نة كعي ننك  اكنلا  ل كي  ي ككعي  كبلن لنعبكعر  لنآني جكل اآكعه 

ب  لن ككنن. ن ككع يؤكككي نككلا لن ظككن  لنذ  جقجككل لرككبلن لنعبككعر  لنشكك نيل نلنمككاعبر  ككي اكك
    اآب :  نك   ع يكم لنآكنيي  كي تآكيام  ن تكا ان   ن فيكعا   ن  آركعي  ي  كك  ،ك  

 . نآي عكن  ل،كي اذابكل ت كك إ،كنلف  بافك   كي كك  اضكجل ا عنانكع  17نلا لنقنا   
ا ننككب ،ككلنا ال ككم لنحضككبر لشارككاذ  لن  مجككل لنآبيككل لنذككم ت ذمككي ت ككك   عاشككل لنككن 

 لمع ااي  تبةن  لن آيا لن ع . 
نرصمككع الككبي  ككنا نككلا لن ظككن  لنذ  جقجككل إنككك شككما  ذا كك  فجكك   ننككلل عذككك  ككع 
نمقك  لنيلر ككبي ننذعلك  لنشكك ن نلنشك نلا عاكك  ي ظكن إنككك لنشك ن لن نصككم  ظكن   آياككل 
تنذ كي تكي لنذحاككأ نلنذ ركب  نتا ككل لمنكي  لن  مجكل نلنمب ككب جل. اآكب :  نش  ظككنل 

 ك نم ل كاي لنادنكل نذآي ك  نش إنكك لنمذكا ن  ك نم ل كاي لشعذآكعر نذكا نا  إنك لنمذآي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 88 - 

،كك   ظككنل ل ككاي لن ككي  ت ككك لنفككنيآاي ن تلاككت كككدي عظكك  ننيككنل ت جكك  عآكك  يككا م 
ر يكككت  كككي ت مع  كككع  كككي اقكككذااي لنشككك ن لنقكككاجف نذآكككي  اع  ككك  نيضككك   يكككم  ذااكككنا 

 كككك   ن   كككك  ر ى نيككككنذ  لنشكككك ن لنن ككككاي نش تاككككب نكككك  ت ككككيا إش   كككك  ااكككك  يككككم ف ع
 . إ   لشتذيل   ف لشعذنع  إنكك  نكي  لناكبا  نلنحقكي ناكي عبلنمكع لنك ا 18اع     

لنآني كم ،ذماككأ  ن كي نككلل لناع كب ارككب  كذكعن تانيكك   شكل  لنآككنيي كذعلكعي  نمككعي يككم 
ر ككم ر يككل نككلل لنككيلره لن آياككل نونيآذكك  يككم لنذ ع كك   ككف  ككا   اككأ احذككع  إنككك 

  انلالل  نيحذكع  إنكك  انلل إةنل جكل ن ذ ع ك    ك  نيكا تاني ه ي    فذبأ ت ك تي
  ظكبر  ذلككبر  نرصمككع نككلل لنككلا ايككف لكع،ي اذابككل إنككك تككانجف نككلل لننذككعن لنمنككم رالي 
ت ككك  قككذبى  ككي لنآككنلا  لنمغن ككل لنذككم  كك ت إنككك تشككبي  لنكك ا لنمآككيه ل،ذغككعا 

ك نككككؤشا لنفذ ككككل ن عككككعر  لنشككككلب   ككككي عبنكككك   إ كككك  لتاككككل ونيآككككعي ابيمككككعي يككككم لنككككنا ت كككك
لنمشلناي  ي نابي  ت ي لنآضعاع لعشلع  يم نلل لنك ا ناكي شكغ   فقك  ،نكع ت كك 

 ل ذيلا لننذعن. 
نيشكككذنط نكككلنا  ي لنكككيلره تكككعنم لمكككللنب لن كككنن  اآكككب :  ن  مكككع ا كككنف يضككك  
لنآنيي  ي ك،كن  ظكنا  نلتقكف ت مك  نينكم  كللنب لن كنن نليذ ع نكع يكم لي كعناب ن كع 

جككف لن غككعله يا كك  نككجس يككم ةمجككف لي ككم   ككل  نتاككت  ككي  ككاة   لكك  نغذنككع اني ةم
لن عر ككل نلننجككعي نلتقككع  لنماككع   ككع  نتاذكك  لن ككنن  رجرككم  ككي   نمككع  رنركك  
يم لنن ب  ن رلاا  ي إاع كل لنكينا  ت كك  نبتك  لعننذكعن يا  ك  ت مك  كمكع ة ك  ت كم 

 . نيكم 19ك   نم  ي لنمن  اي  ي  شب  لي بر لمع يكم ف ع ك  لنمب كبث فجك ....  
نككلل لعوككعر يككاي ل،ككي اذابكككل يككنى  ككي لنضككننرا لنباكككبف ت ككي لنكك ا لنشكك نا فبككك  
تذضككك  لي كككبر  ك،كككنه اآكككب :  نن  كككنن لنشككك ن لنكككلا  اع ككك     آكككع  لننذكككعن نغاننكككع 
نة  ك  ن  ب نككع  قكذباتعي  نيال،نككع ععيظكعي  ني قككع،نع  آاكيلي  ني بعرنككع ايبل كعي ش يككنث 

 . ن ذل كككككعي نككككلل لنكككك ا ت ككككك نككككلل 20ن لنأ ككككعي  ت ككككك لنككككينن  نش يناككككي ت ككككك  كككك
لنمقذبى يد شا      جقذ،من يم  نا  لننشن تكي ةمعنجكل لنك ا لنآني كم  نننكلل 

   ي تاكبن ت حكا لنك ا لنشك نا نكجكف 21رلأ يناا  ع ذكنا  ي لنش ن نلنش نلا 
 بةككككك  لن آكككككعا ت انكككككع  كككككي  ككككك عا ن اكككككبلا ن كفكككككعا ن الكككككعا  كككككف ل كككككذدف يكككككم ل كككككك  

. اكككي الكككبي نكككلل  كككي لكككعن  ي لن كككنن ت ننكككت إنكككك  ،ككك  نكككلا لن اكككبن  22لي ، كككل 
ناب ككت  ككي لتبةعةنككع لمككع اركك    ننككلل  ككع اا كك  لنكك ا لنشكك نا اككع،دي يي الككبي 
تع دي  قعتيلي يم انلا  لن ا لنآني كم  يكد اا كب تح اك  ن نةك   ن نافكل  كي نافعتك  

  ي ،ات  ي لنش ن. 
ر  نلنمآ كككبن نلنحكككلف نلش ذركككعر نآكككي ناكككن ل،كككي اذابكككل ت كككي لنماكككعف نلش كككذ ع
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نتننلر لنند  نلنأيعا  فج  نلنن عال نلنذ ني  ن اعنفكل ظكعنن لن فكع    كعا  ننكلل  كي 
 ي كذعل  تاني   شل  لنآكنيي  نكك  نكلا لي،كبلن  298إنك لنرفحل  103لنرفحل 

 ال  ل تحت  ع ا نف ت ي لن آعا لعنذغان نلش حنلف نيم  باف ي ن لعش أيعأ. 
ن لنيلر كبي لن كنن ت كي  فنكب  لنذغااكن نكلل  اآكب  ل،كي  كا ع  نلت كم  ي ناي نا

لنآككب  ينشككا لككعنذغاان. نلنذغااككن نككب  ي ش اقككذ م  كمككع يبةبكك  لنم  ككك يآككي  ،كك   ي 
 ه ننككلل لنذغااككن نككب لنككلا القككب لننككد  ةمككعشي نرن آككعي.: 23اقككذ ان نينككي  نيشككب   

يل  لينفكعظ يكم ااكن    عنكع لنحقجآكم  يعنذغاان ت ي ل،ي  ا ع ك إذي ك اآركي لك  ل كذا
نلناككنن  لعنذنلكاككب لن غبيككل تككي  انلنككع لنلنج ككم ننككلل ك كك  يذضككمي لنرككبر لنآع مككل 
ت كك لنمآعر كل  ن لع،ككيل  كعنذشكنج  نلش كذ عر   ن ككع ااكنا  انلنمكع  ككي لنماكعف كمككع 

  . 24يذضمي لعانللعل يم لنذنلكاب لن غبيل لنم ذعا   
عككككيانل  فنكككب  لنذغااكككن لآبنككك :  نلنذغااكككنلل تنككككبي  نككككعي ل،كككي رشكككي  كككي لنكككليي

لعنمبلف ككل نلنمبليآككل نلع،كككيل  نلنذشككنج  نصعنام كككل: لككا نل  لنآككب  ااكككن  اككن  لن كككعا   
 ، : لنآ ب نلنحلف نلنأيعا  نلن آرعي نلنذآيام نلنذكا ان نتغااكن لنآكب   كي لعااكعن 

نكك لنمآع،ك   نصعنام كل إنك لنق ب  ن ي لنق ب إنك لعااعن. نصعنام ل  ي لنمآع،  إ
  . 25لنذم تقمك ت ي ع  اعفلي  

إي لنماككعف نلنذغااككن نلش حككنلف نلن ككين   فككعهجم ت ذآككم عككب     ككك نلعككي   ن 
ن آكككك  تككككي  ت ككككك ل ككككذ مع  نلعككككي ت ككككي لن آككككعا لن ككككنن لنآككككي عا  نلنككككليي لنذمككككبل ،نككككلل 

نن  لنمقككذبى  ككي لش ككذ مع  لن غككبا لنككلا ا ذمككي ت ككك تنقككان لن ككنف لن غككبا نلناكك
تكككي لنمككككانبف  ككككي لن داككككعل لع كككك عاال لنمذيلننككككل  نلنذككككم ار  لن ككككعه ت انككككع  إنككككك 
  قكككككككككككذبى  رعككككككككككككب ينتآككككككككككككم لككككككككككككعن ا  كككككككككككي  ككككككككككككد  إ ككككككككككككفعا  ككككككككككككمل ةمعنجككككككككككككل 
ت كككككك لي ككككك بن لنكككككلا يذاكككككل يكككككم لي كككككعه  قكككككذبياي  كككككي لنذ ناكككككن تكككككي ليينكككككعر 

   26نتربيننع. 
 

تككي ونيككا : ننككب ككك    كك بن اآككب  لاا ككع  لنماعوككب   ذ ال  ذذ تر المب قذذر
 اعنيككك   جع كككجل   ن جكككل ت كككك  آكككي عل ن ذجاكككل  ننكككب يكككذم للكككن  ،دغجكككل 
ك،اككن   كعنحككلف نلنذآككيام نلنذككا ان نلنذبكاككي نلنفركك  نلنذ ناككن نلنذ نيككف  
نلي عه يم ذنا لنحاكل نلننجكعي نلنم لكا  ننكلل لنذ ناكن  كي  ركع ا 

 لنند  لنم ،بر نكلل لنم ظب . 
 رككع ا لي كك بن لنشكك نا  اآككب   : ننككب  ككي  ذ ال  ذذ تر  يذذر المب قذذر

ت ككك لنذااكك  نلنمحعكككع   نتآككب   ككبرا ت ككك لنظككبلنن لنندغجككل لناع ككل 
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 كككككي تشكككككنج  نل كككككذ عر  نك عاكككككل ن اكككككعف  ن كككككي  ركككككع ا لنفكككككي لنآكككككبنم 
 لنم  بل لعنشعتنيل. 

إي لننككد  اآككب  ت ككك نككليي لنمقككذبياي ننمككع   ككعه  ا  ككنن  تككي لنمككانبف  
لنكيره لننداكم لن نصككم نككلل يكم  بععك  لي كك بصجل. يعن كين  ا كي  حكبرلي ر جقككعي يكم 

ناي   س لن آكعا ننكلا لنفن كجل ل لداكعي  كي  ظكنتنم إنكك لن غكل يكم  قكذبياي: تكعاا 
ن ،ككيلتم.  نلنمقككذبى لن ككعاا نككب لنككلا ا ذمككي لن حككب لنذآ اككيا يككم تشككلا  ت ع ككنا  

لك  لن حكع  ن كع كمع ا ذمي لن غل يم ت قاا نلا لن  ع ن  نعمن  لنذنللي ،كاي  كع اآكب  
اآككككب  لكككك  لن غبيككككبي ظنككككبر  ،عنجككككل لن غككككل يككككم ل ككككذايل نع لنمككككانبف  ننككككم  ،عنجككككل 

  . 27ليذنل جل  ك،ن   نع تلنجقجل نلاعجل....  
نلتذمكككيل كككك  لنيرل كككعل لن حبيكككل نلن غبيكككل نكككلا لنم،عنجكككل لشيذنل كككجل  كككع ت  كككا 

تاككككعنف نككككلل  لااقكككع  لننككككد  ن كككع ت  ككككا لعنام كككل. نلنذمككككت لننداكككل لن نصجككككل لآضكككجل
لي ككك ه  ن كككي نكككلل لنم ل كككا الرل  بععككك  لنم كككع م يكككم ك،اكككن  كككي ةبل ننكككع عكككب  
لن ككككين  تككككي لنكككك مي لنمككككانبف ت ككككك عقككككب  فنككككب    ككككحعن لن غككككل نتآعناككككينم يككككم 

 ه نننككلل 28 كك عتل لننككد   ننككلل  لن ككين  ام،كك  لنلعاككعل لعاحع جككل يككم لي كك بن  
  يككم يككي  ككي ي ككبي لننداكككل كككعي لننداككم عنيرككعي ت ككك  ي اآككي  لي ككعه نلي كك

لن نصجككل اآككن ت ككينع عككم اشككان فجمككع ل ككي إنككك لناككنن  نلن ككين  إنككك  اككنلو ،دغجككل 
 تفنم  ي  جع  لنند   ن نللل كع بل اآبنبي. 

إي  نم  اأ  ن نداااي   نم كع بل احياني نلل لي ك  نيرل كل لن كين  نلناكنن  
،نم ت كك رتعاكل ليالا لنم،كعنم  يكاي ت  ه ياذل كعي  لن حع  نلن غبيكبي اكي  اكع بل  بكعع

لنندااكاي  كعرنل يكم لتاككعا ي كن  كي عاكك   اكع بل  بكعع،نم ت ككك   كعه ل ذنكع  نككلا 
لنم،عنجل نلن ين  ت نكع يكم ليالا لنف كم. ننكجس    كك نكلل إ نكعر لنندااكاي ن مقكذبى 

 كبا لنم،عنم لنلا  اع   لن حع  نلن غبيبي  ،  إي ذنا يؤككي إارلكنكم نذحآآك  لحاك  ة 
لنا  جل لنبنمجل نرلا لنرجعال لنف جل نلنذم املي  ي اقجقكبل إنانكع تم جكل لن كين  يكم 

  . 28نلا لنرجعال.  
إي لن كككين  نكككب  نكككي  ةمكككعنم   قككك  نكككؤشا لنيلر كككبي يكككم  كككنا  لننشكككن تكككي 
لنلعاككككعل لنذ نانيككككل ن كككك ا  ن ع ككككل لنكككك ا لنآني ككككم  ن باككككبف ت ككككي ت ككككا لنم ككككععم 

م يككككم نككككلل لنكككك ا  نلننشككككن تككككي لنآككككيرلل لعاحع جككككل لناييككككي  يككككم لنذ ناككككن لننصككككع 
ن   بن لنآني كم  كي  كد  ع ع جكل لنمقكذبى: لي ك  لنم،كعنم  نلش فكدل لع،كيلتم. 
نيآري ،نلل لي ان لنآير  ت ك لش فكدل  كي لنآكع بي لنمعجكعرا ن نلناكل لن غكله يي 

ل اي لن غكل  فقكنع ش عقجآل  عر  لنحقجآل  ن ي عم تذم نلا لنمنلنال لمكع تقكم  لك  اكب 
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ن ككي ن ككع ي اككا لنمنككي  إنككك  انلل تحقككاي لننككد  نتاما كك  عذككك ارككب   آنككبشي نككيى 
لنمذ آككمه نننككلل نةككي نككؤشا لنيلر ككبي  ي إتاككعف لنآككنيي كككع ي يككم نككلا لنآككير  ت ككك 
لنذكانجف لمككع يذ ع كب ناككبل اي لن غكل لن نصجككل  نصمكع ش اقككذلجف إ قكعي  ي اككاتم لم، كك   

لش حنليككعل لن غبيكككل نلنذكككم نكككم   ككعه لنذماكككأ نلنذبكككعييه ينع كككت  ينلعككبل يبح،كككبي يكككم
لحبث لنماكعف  اكعشي رعبكعي ن نشكن تكي  رب كجل لنك ا لنآني كم يكم لن كين  تكي 
لنم  ككك لي ككك م إنكككك    ككك ةييكككي يكككير   ككي  كككد  لنقكككجع  لنككلا يكككنا فجككك . ني كككي 

لنرككبر لنماككعف   ككعه لن ككين   ننككب  كنككن  جمككل يككم ل ذنككع  لن ظككع  لن غككبا ن ،ككيل  
 لنف جل  نيم لشاذرعا لن غبا نلنذب جف يم لنيشنل. 

نن    ن   ع جل تحقكب ن نةك  نكب ذنكا لنحضكبر لنآكبا يكم   عاشكل لكرلا  
إ ك  ش اآنك  لنحآكع ا كمكع نكم  ،ك  إ ك  اقك ك ال مكعي إنكك لنذاكاكي ت كك لنللتجكل لن عل كل 

عف فجك   نلنذكم  ي لنم نا لنمقلن نيرل ل لن ا لنآني م ن نشن تي  ظكعنن لعتاك
ينانع يكم ك،اكن  كي ليعجكعي إنكك لنماكعف. اآكب :  نذنكب اكب  يكم اكب    نكد ك : 
إنككك   كك  نككجس اككبشي نش كد ككعي ت ككك لنحقجآككل  ن  مككع نككب إااككعا ن م ككع م. ن ككنيبا يككم 
ك،اككن  ككي لنآككنيي إنككك لنماككعف  كآككب  لنآع كك : اككع  لنحككع ي يمككع   ناكك  ،ن  ككا إنككمة  

ل زذ َجككع   نلنآككب  يضك .... ناككعنبل يككم ابنك  ن قككمعا نليرو: ينيكي ،ككلنا لنماك   ع ككل
ايَ    نكككم اآككك    ننكككم اآكككبش  نكجكككف 11  يرككك ت:  وبزتكككعي  نز َكنزنكككعي اعَنَذكككع  َتازَ كككع وكككع    

 ااعوب   ين عي  ن  مع نلل  بعر : نَنبال عنمع ينع ذع. اع  لنشعتن علعال تي  عاذ : 
ذذذذذذذذينف:ا   ذذذذذذذذ    أذا      ا   لهذذذذذذذذ  م     ق 
 

ذذذذذذذذذذذذذوا  م  ن ذذذذذذذذذذذذذف  ذذذذذذذذذذذذذ         ه ذذذذذذذذذذذذذكا    ن 
 

ذذذذذذذذذ     ا    ذذذذذذذذذ   ما ا هار  ح    ك ذذذذذذذذذ   الذذذذذذذذذو 
 

ق ين ذذذذذذذذذذف  لذذذذذذذذذذف  م  ْ  قذذذذذذذذذذف ع  ذذذذذذذذذذ    با   م 
 

 
ننككم نككم تآكك  شككائعي  ككي نككلل  ننن كك  رينككع يككم عككع   ككي لنانككي نلننككد   يآضككك 

  29ت انع لا نع نب كع ت  مي تآب  نآعنت  ،  لنلا ذكن.  
نلعي  نجرك  إنكك  ذجاكل  نمكل  ننكم  ي نكلا  عم ي عاش ك  ت ا لنمألتم نلعي 

لش ككذ معشل ةككعال ت ككك  ككنا  لنماككعف ش ت ككك  ككنا  لنحقجآككله اآككب :  ناككي تنككاي 
نمككي اكككي تككنف لن غكككل   ي لنآككب  اآكككف يككم لنماكككعف  فجآككع : اكككع  لنحككع ي يمكككع   ناككك  
،ن  ككا إنككم   ا    زكك   ناعنككت لن عاككل  ناككع  لنب اككن. نش اآككع  يككم  ،كك  نككلل لنم  ككك: 

ن مه نش ا آ  لنند  إش لعن لا ل ا     كد  ب كف نلعكي ننكب  ي يذنكاي يكم شكما ت
 ككي لنمككبل تنككن  ن بتظككل يذآكككب   نةككن نتن ككم نذكككنه ي ككك  انككا    ككك فجكك   ينا ككك  

 ك ما... ناع  لننمات اميأ رةدي: 
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ذذذذذ ذذذذر  ا عذذذذن ف  ل ذذذذ   ا     ماسا  نا ب     ا
 

ذذذذذذذ    مالم مذذذذذذذ   ا  ب   ط ذذذذذذذ  منهذذذذذذذ  الي 
 

عفككن يانككع لي نككعر ناككنه ليشككاعر  ن عككن لكعككعر  ي مككع تناة ككت ن  ككعظن  رلا   كك  
  نلككلل  اككي ال مككعي ل،ككي اذابككل ا ذمككي ت ككك لنكك ا لنشكك نا 30 ككعرل كا نككع  انككن .  

يم  نا  لننشن تكي ةمعنجكل لنك ا لنآني كم  إ ك  اقكذفاي  كي  شكنن جل نكلل لنك ا 
  ام،كك   قككذبى  ككي لنككلا نككم ام،كك   كك بصل يككم لنآككنلا  ت ككي لنمذ آككم ت ككك   ككعه   كك

لش حنلف لن غبا  نلنلا ل كذلع  لنك ا لنآني كم  ي يذم، ك   عقكي تم،اك   ن كع يؤككي 
شاركجل نكلل لن عاككي   ك  رلأ يككنا ت كك ل كك  لنآكنلا ن كك ا لنآني كم يككم لكاكعل لنذككم 
ل ذشككنينل ،نكككع نياككعنفنم يكككم ر اكك . نيكككنا  اضكككعي ت ككك لنلكككعت اي ت ككك لن غكككل لن نصجكككل 

ف  نلنليي ذننبل إنك تكي  ةكبلف لنماكعف يكم لنآكنيي يي لنماكعف نلنآنيي لنننيم لعنماع
ككلن  نلنآكنيي   كأا ت ك ه اآكب :  ن  كع لنلكعت بي ت كك لنآكنيي لعنماكعفه يكا نم فتمككبل 
  كك  كككلن  يي لناككيلر ش ينيككي  نلنآنيككل ش تقككا . ننككلل  ككي  شكك ف ةنككعشتنم  ن اننككع 

عي  نكك  ي ك  ي قكب إنكك ااكن ت ك  با  ظننم  نا ل  ينع نم  ننب ككعي لنماكعف ككلل
لنحاككبلي لككعودي  كككعي  ك،ككن كد  ككع يع ككيليه ي ككع  آككب :  نككت لنبآكك   نوعنككت لنشككان   

 يكاذل َتكَأَ  لي كنو ن ي  ت لن،من  ن اع  لنان  نر ا لنقك ن..... م  ت كعنك اآكب : 
  16آكككن :  لنب يَمكككع َرصَحككتز تَاككعَرتونومز   ن  مككع او ككأ  ت جككك . ناككع  ت ككعنك: 21   حمككي:

ن  ن  مكككع يوكككنص  يانكككع نيآكككب :  ككك   ،كككي   ككككل    ن  مكككع 18  يب كككن:  نةكككع ونل ت كككك امجر 
نز ل . ننب نا  ع ن م نن نآبن :  ةيلر ينيي  ي يك آ   كجكف ك كت   كت اكع دي يكم  كولة 
ةيلر ت ك شفع ل نجعر: ر يت  عذل  نم ااي ،يلي  كي  ي اآكب : ةكيلر ينكم  ي يك آ   

آككعرن  ي يكك آ . ن اككعي  ككع اككع  يآككي ة  كك  يككعتدي  نش  عقككب   ن الككعا  ي يكك آ    ن ا
ار  إنك نلل لنم  ك يكم شكما  كي نغكعل لن اكم  إش لم،ك  نكلا لينفكعظ. ن  شكي م 

  . 77 لنننن:   ينيي  ي ي آ لنقاقذع م تي  ،م تناي  يم  ،  اب   : 

م   تذذذذذذوا     ذذذذذذف ذذذذذذر ا     رتذذذذذذو  الذذذذذذر     
 

  " مذذ     نذذف عقيذذ   ذذنا    ذذ   ع   (31متر  
 

نلككلل يذ ع كك  ل،ككي اذابككل  ككف لنكك ا إ كك  ي ذرككن ن ذ ناككن لنآني ككم يككم ل ككذ معن  
ن ماككعف ل لداككعي  ككي لش ككذ مع  لن نصككم نكك   إ كك  ينككاي كجككف  ي لنماككعف نككب  ككننر  
ت نانيله ي   اقم  ن ع ،ذغلجكل  قكععل  كي لنم  كك ش  كيركنع إش تنكنا  ننكلنا يا ك  

ي لظكعنن لن فكع  ككي اني لنب كب  إنكك ةكبننا تككي يكنا ت كك لنلكعت اي لنككليي اا كلن 
ونيا لنماعف. إي ل،كي اذابكل يكيليف تكي ناكب  لنماكعف يكم لنآكنيي كعشكفعي تكي لنماكعف 
لن آ ككم. إي نككلل لش ككذ مع    ككننف ت ككي لن ككنن   ككل لنآككي   نيككاتم ةمعنكك   ككي   ككا 

ذل ت نككن تككي لنم  ككك ،نككلا لنلنيآككل ننككجس لمككع ن ككف ننككع   ككدي  نش الككبي نككلل إش إ
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 ككعات لكك  لنحقجآككل يككم لنذ ناككن تككي لنم  ككك  إ كك   ككننر  نغبيككل ن جمككل ةمعنجككل ش 
يككيركنع إش لن ككعنم لعن غككل  ن  ككنلرنع نةمعننككع لنف ككم. نيككلنب ل كك  لنيلر ككاي إنككك  ي 
ل،ككي اذابككل اككي تككاعن لككا،م تناككي :  نن كك  ل،ككي اذابككل اككي تككاعن يككم كذعلكك    شككل  لنآككنيي  

  نلنبلاككف  ي  فنككب  32اككعف ،نككلل لنم  ككك لن ككع .  لككا،م تناككي  يككم ل ككذايل  ك مككل لنم
لنماككعف ت ككي  ،ككم تناككي  كككعي  فنب ككعي نل ككك عي  ككي عاكك  لنيشنككل  كمككع ذكن ككع  كككعلآعي  
اآكب  ل،كي تجمجكل   ن   كي توكنف   ك  تن ككم ، فكع لنماكعف  ،كب تناكي    مكن ،كي لنم، ككك 

كي لعنماكعف  كع نكب اقكجم لنحقجآكل  ن  مكع ت كم لم اكعف لكاكل  كع يم كذعل   ننني نم ا ز
  . 33او نالن ل  تي لكال  

إي  لكع تناكي  ا كية  ن   كي  بةك  إنكك  كننر  لنباكبف ت كي لش كذ معشل لنآني جكل 
ن ماككعف نتب كك  يككم ذنككا لنن،اككن  ككي لنيلر ككاي  ناككي ناف ككع ت ككي   كك بصجل لش أيككعأ ت ككي 

يم.  ،ككم تناككي   ككي انكك و نصاة ككع كجككف ت ع كك  نككلل لننةكك   ككف لنماككعف يككم لنآككنيي لننككن 
ن ي عآ ع  ي  بح  يكم  قكذبيعل   كنى  كي لش أيكعأ ال ك  لنك ا لنآني كم  ن آكن 
ت كككككي تا جكككككعل لش كككككذ عر  ال ككككك  نكككككلل لنككككك ا نكجكككككف ان نكككككع لعتاكككككعفيبي  نكجكككككف 

 ل ذلعتت لش ذ عر   ي تم،  إتاعفيل تحآا امل ليالا لن غبا. 

 ب ـ االستعارة: جمالية األداء اللغوي 

ت ي نؤشا لنيلر اي  ننكم  ذجاكل  كي  ذكع ا ل كذ معن  تنتبي لش ذ عر  لعنماعف 
يكككم لنككك ا  ناككككي تآكككي ل،ككككي اذابكككل ند ككككذ عر  لعلكككعي كككككع دي يكككم  ؤنفكككك  نكككلل ينماذنككككع 
ننآكيرتنع لنذ نانيككل تكي لنم  ككك  ننامعناذنككع اآكب :  ن نككي  ،بكعن لش ككذ عر ه يي  ك،ككن 

ذل ككعي لنمقكمك ،نكع لنماعف اآف فج  يعن نن تقذ ان لنن مل يذضك نع  لكعي لنن مكل  إ
لقككنب  ككي لي ككنى   ن  اككعنرلي ننككع   ن  شككعكدي. فجآبنككبي ن  بككعل:  ككبا ي كك  الككبي 

 تي لن با ت ينم. اع  ر صل ،ي لن اع : 
ذذذذذذذذذذذ    المرا ذذذذذذذذذذذ   ا    م ذذذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذذذ ا  الس 

 
 

 ا ةن لنبآ . نيآبنبي ن ملن:  معاه ي    ي لنقكمعا ي كأ   فجآكع :  كع فن كع 
 . نش ااككن  نككلل لنذ نيككف تمككع ن كك   لنندااككبي 34م...   لككا لنقككمعا عذككك  تا ككعك

لن كنن ند ككذ عر   ن كي  ككد   ككع ذككنا تككي نكلل لنفككي لننداككم   اكيا    جةككعي ،ذحييككي 
لن دال ،اي لنم  ك لي  م نلنم  كك لنماكعفا كمكع ي ك   كف لنم،كع  لنكلا ذكن كع   ن 

ن،اكككن  كككي لكاكككعل  كككف ت كككا لن مكككعذ  لي كككنى لنذكككم ةكككعا ،نكككع  ذذب كككعي لنماكككعف يكككم لن
لنآني جككل   نا ككعي كجككف تككمال لنذحككب   ككي لنم  ككك لي كك م إنككك لنم  ككك لنماككعفا   ذمككيلي 
يم ذنا ت ك  نةعجكل لنك ا لنشك نا  نت كك  كع ذككنا ل ك  لن  مكعا  كي   بكعر  ن 
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ننككَب لنككلا َةَ ككَ   ننيككعل. نك،اككنلي  ككع ارككعاي ع لي ككم م يككم نككلل لنبككعن.  ناككع : 
    ا  ذنلي نعاعلعي يلرعركم. اع  ذن لنن ةل: 47  لنفناعي:  َننمز لن اَ  ن َبع عي 

ذذذذذلا  ه  ذذذذذم    اعا  س  ثذذذذذ   الس  ت ذذذذذن  م  م    م  
 

ذذذذ  ا     ذذذذل بس  ُ  الليذذذذ   ال      ماذذذذوا تذذذذب
 

كككع  نبقككك  لن اككك   كككبلاا نظ مذككك   ككككعي كا ككك   كككبغ . ناكككي ال كككبي لعن بكككعه   ا نمة
 . ناع  لنشعتن: نلن،بن تمع  ذن نناك  يي لن بعه نلن،بن نل جعي  عتنلي

ا ذذذذذذ ه ما بذذذذذذ     كثذذذذذذ    ا ذذذذذذن  ذذذذذذي  م 
 

ذذذذذذذبين  ذذذذذذ ل ك ين  الس  ذذذذذذو  علذذذذذذذل الس   فس 
 

اع  لي م م: ل،ي ،ج  رةك   حكن ل اكنلي نك  ت كك ع جكل يقكينع ي كم اآكير  عكي 
 ي ااككبف  يضككنن لكك  لنم،كك  يآاكك :  ككي ل،ككي ،ككج  لنلنيككا. ناككع  ااككن لي ككم م: 

ب ك   لعنبك   ي مكع  شكم نحعاك  ن كف ل،ي ،ج  رة  كع ت ت ج  إتعن  يننن ،نع يعت
 ككع العنبكك  لكك  ت ككك لنلنيككا ن ضككك  ي مككع   ككل لعتككعن  رةككف ناككع :  ككية ل،ككي ،ككج  
لنلنيككا.  ا     ككع  ككي لتبعتكك  عككاي نيككك لمككع ت جكك   ينا كك   ككية لنلنيككا.... نكككعي 

 :    ننككب لنكككلا َةَ ككَ  ننككم لن اككَ  ن بع كككعي ل كك  لنمفقككنيي اآككب  يككم ابنككك  تككأة نةكك ة
   ا 187  لنبآكككن :  نوكككيال ن َبكككعه  َننوكككمز    ا  كككل عي  نيكككم ابنككك  ت كككعنك: 47لنفناكككعي: 

  67 يككب س: َةَ ككَ  ننككم لن اككَ  نذقككل بل فجكك  ككلي ننككم. ن  مككع لتذنككن ذنككا  ككي ابنكك : 
َي إَنازَنككع ن ككي ابنكك :  ككلو َةَنككع ن َجقز   نيلشككن 35 .  189  ليتككنلف:  َةَ ككَ     زَنككع فنز

ي اذابكككل ككككعي  ذمككك،دي ن ظنتككك  نم ناككك  يكككم تح اككك   ا  ،كك  نكككلل لنذح اككك  ت كككك  ي ل،ككك
اضككجل اآككن ت كككينع  ينككب اقكككذآن  ككك   شكككلعننع  ننلككلل  اكككيا اككي تذبكككف نككلا لنن مكككل 
نل أيعععتنككع يككم لنكك ا لنآني ككم  يعن بككعه نككب  ككذن نعاككعن ن اقككي ينككلنا لن اكك  نككب 
  ذن نعاعن ن لرعر. ن ذل كعي اي ذنكب نكلل لنمكلنب يكم لنذاكنياه يا ك  ش ي غكم

لكرلا لي كنى  ،كك  ي،نذنكع نمككع اكاتم لمككع ذنكب إنجكك  ل ك  لنمفقككنيي  كي لن بككعه ن ككع 
نب لنقلي لتذمعالي ت ك عآ  اشنم تشكل    امبتكل  كي لكاكعل لنننيمكل لنذكم تكنصي 
،اي لن ا  نلنقلي. إ   يؤ س ن م    ي  كد  ذككنا نمامبتكل  كي لنمنةعجكعل ك مكع 

 نان ت ي اضجل  ي لنآضعاع لنذم ا عنا. 
نن ككك   نكككم  ذجاكككل  رككك  إنانكككع نكككم  ي لننةككك  نكككم الكككي    جكككعي لضكككننر  لنذآااكككي 
،ذآقكجمعل لنندااككايه ،ك  إ كك  ككعي عنيرككعي ت ككك تذبكف ت ككا لش حنليكعل لن غبيككل لنذككم 
تم،ك   رب كجل لنكك ا لنآني كم. عككم إ ك  اا كل ، فككع ل كذ عر لم  ككك ل كألأ نش اآرككي 

 ككع اشككب  لنذككيل   ،ككاي لش ككذ عر   يآككي لكك  اشنذكك  ت ككي لنندااككايه نننككلل اككي  رككعاف
نلنماككعف لنمن كك  نلنن عاككل.  ن ككي عككم كع ككت لش ككذ عر  ت ككي ل،ككي اذابككل  اذ لككل ت ككيا 
لكككا بل  لنماكككعف لي كككنى. نن ككك  لنقكككنب يكككم نكككلل لنا كككي فجمكككع   ذآكككي ك عن ككك  ت كككك 
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لنذم،اك  ننك   ككع نرا يكم ت نيفكك   نيحذمك   ي تنكبي لش ككذ عر  ااكن  ذماككأ  يكم ذن كك  
ت ككي  كك ف  لناككععع يآككي نةككي عنع ت ككيا  اذ لككل لعنذشككنج  نلنماككعف نلننككي  كمككع كع ككت 

  نآكي ككعي لن كنن لنآكي عا ا نةكنني تكي نكلل 36نلششذآع  ن جكع  لنشكما  آكع  ااكنا . 
لناككنن  تككي لنم  ككك لي كك م  ننككلل لن ككين   لآككبننم ل ككذ عر. اآككب  لك ككيا:  ن  مككع 

صك   ن ييل جك    ن اشكنن  يكم ل ك  ل ذ عرل لن نن لنم  ك نمع نجس نك  إذل ككعي اآعر 
 عبلن    ن كعي  نبعي  ي   بعل ه يذنبي لن فظل لنمقذ عر  عا ئكل ش آكل لعنشكما لنكلا 

  37ل ذ انل ن  ن د مل نم  عا....  
إي  جكككككع  لش كككككذ عر  ت كككككك  نكككككي  لن جعاكككككل نلنمدا كككككل شكككككما  نكككككم يكككككم لن م جكككككل 

تم جككل ت قجكك  نانلاتكك   نيككم لع،يل جككل  ن ارل  لنكك ا نيككا نككلل لنمفنككب  اقككعتي يككم 
تلنا   اضعي. ننني إنك  ا عي اقكعتي نكلل لنمنكي  يكم لن ظكن إنكك  ي ونيكم لنركبر  
لش ذ عر  يم عع   كي لنذفعتك   تفعتك  لنكيششل . ينك  كع كت لش كذ عر  يكم لنك ا 
تمكككدي تأيا جكككعي    ن   نكككع تكككي   يكككم ، جكككل لن م جكككل لع،يل جكككل   ننكككم  عكككي ت ع كككننع 

صم  ك ي ن نك  لش كذ عر   ذكع  تفعتك  ونيكم لش كذ عر   نتفعتك  لنكللل لنملب ل . ن 
 لنمنيتل  ف لنمب ب   نتفعت  لنمذ آم  ف لنذانصل لنش بريل ن مني  . 

ن   ككع  اككي ةبللككعي يككم  باككن ل كك  لن آككعا  ككي ل كك  لش ككذ عرلل ت ككي لنشكك نلا 
م كككك  لنمحكككيعايه نلنذكككم تكككيل  كككي لنمنيكككبو نلنمقكككذناي. ن ،نكككلل  قكككذلجف  ي  فنككك

 حكككعنشل لن آكككي لن نصكككم لناع كككل لعش كككذ عر   ن ي  ح ككك  كككك   كككع ،كككل   كككي وعاكككعل 
 ربل يم تربين  شعونع لنندام.... نيمل  كع  ي  آكب  ن كع لكاي  فنكب  لش كذ عر  
يم لن آي لن نصم يذحيا ت ك   نع تداكل نغبيكل تآكب  ت كك  آعر كل ونيانكع ك لنمقكذ عر 

 ذآككع  ،كككاي لنكككيششل لن،ع،ذكككل ن ن مكككعل لنماذ فكككل   كك  نلنمقكككذ عر نككك  ك ن  نكككع ت ذمكككي لش
  نننككي نكك   نيككي  ككي نرلا نككلل لنككأتم  ي  ؤكككي ت ككك 38ت ككك   ككعه  ككي لنذشككعل .  

ينكككككن   ي تآكككككب  لنركككككبر  لش كككككذ عريل ت كككككك لنذاكاكككككي ت كككككك لن، ع جكككككل  لنمقكككككذ عر   ككككك  
،ككاي نلنمقكذ عر نك     ن   نككع تكؤاا إنككك ذنصكعي نككلا لن، ع جكل  ككي  كد   نككي  لنذفعتك  

نكككليي لن  ركككنيي ه عاككك     كككع ت كككي ع  ذ آكككك لنركككبر  لش كككذ عريل  ش  ذ آعنكككع ت كككك 
  ككعه   نككع  امبتكككل  ككي لناأ جككعل  ،ككك  ت ككك   نكككع ككك   ذنع كك   كككعتا تككي تداكككل 
لن فككع لنمقككذ عر لعنمقككذ عر نكك . نننككلل لنقككنب  اككي  ي لن آككعا لن ككنن كككع بل عنيرككاي 

نلنماكعنر  نلنمشكعك ل نلنم ع كبل. اآكب   ت كك تحييكي نكلا لن داكل يكم لنقكننجل نلناأ جكل
ل،كككي اذابكككل  يكككعن نن تقكككذ ان لنن مكككل يذضككك نع  لكككعي لنن مكككل  إذل ككككعي لنمقكككمك ،نكككع 
 لقكككككككككككككككككككككككككنب  كككككككككككككككككككككككككي لي كككككككككككككككككككككككككنى   ن  اكككككككككككككككككككككككككعنرلي ننكككككككككككككككككككككككككع   ن  شكككككككككككككككككككككككككعكدي. 

  عم اقنا ن ع  امبتل  ي لي ، ل ينكاي  كي  دننكع  كع ذنكب إنجك . نننكي كجكف 39 
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اككن لنآني ككم  ينكك   آن نككع ت ككك   ككعه لن، ع جككل  ن املككي  ي  ككير  لش ككذ عر  يككم لنذ ن
ت كك   كعه لنذفعتك  لنكلا اكي يكؤاا إنككك إنغكعا نكلا لن، ع جكل  ننك  ككعي نكؤشا لن آككعا 
ي ظنني إنك لش ذ عر   ن  ع اشنننع ت ك   نكع تداكل  شكع،نل ،كاي لنم  كك لي ك م 

عتكك  ،ككاي نلنم  ككك لنماككعفا   ن   نككع تداككل تاككعنف ن م  ككك لي كك م  ككي  ككد  لنذف
لنم  ااي  ن ذل كعي لي ن كلنا  ين   ي نكلل لنذاكعنف نكب ذنكا لننكيف لنكلا اقك ك 

 لنمذن م إنك إارلك  نجغلم  قععل ةييي   ي لنفنن لع قع م  
إي ل،ككي اذابككل نن ككع ينيككي  ي اآككن ت ككي  نمجككل لنذ ناككن لش ككذ عرا يككم لنكك اه 

ن   ن لن ككين  تككي ي كك  نككب لنمقككؤن  تككي  آكك  لننككد   ككي  قككذبى إنككك  قككذبى ي كك
لنم  كك لي ك م إنككك لنم  كك لنماكعفا. ننككلل لن آك   ن لش حكنلف لن غككبا نكب   ككعه 
لنذ ناككككن  ن ذل  نم ككككت نككككلا لن داككككل نككككي  قككككذلجف  ي  نشككككن كشككككفعي تع ككككعي تككككي نككككب 
لش ككذ عر  نصعبككعر    ككنى  نة ككع  ككي لنذشككلا  لش ككذ عرا إنككك لنذ ناككن لن ككعاا ن ككي 

ي لش ككذ عر  ت ككي نككلل لن عاككي نككم اضككجل  فركك جل يككم  . إ40لنماككعف إنككك لنحقجآككل.  
لنذ ناككن لنآني ككمه نننككلل  ارةنككع  ككمي  شككل  تانيكك  لنآككنيي  إ نككع تمككي لنكك ا لآككير  

 ةييي  تا     رعي  فذبععي اع،دي ن ي  انلالل ننم   عه لنذاني  نلنآنلا . 
 نآككككي  ككككعره ل،ككككي اذابككككل  مككككبذ  لنآككككنلا  لعنممعع ككككله  ا  معع ككككل لنكككك ا لنآني ككككم

لعن ا لنش نا  إ نع انلا   جع جل ت ذمي ت ك انلا  لنك ا  كمي  كجع  تكع  يكنتبي 
لقكككجع   كككا ي كككن اكككي اقكككعتي ت كككك تانيككك   شكككل ل  ناكككي تنكككبي نكككلا لنآكككنلا  اكككنلا  
تبةانجككل ن كك ا لنآني ككمه ي نككع تذ ع كك   ككف لن فككع  ككي  ككد  لش ككذ مع  نذككي  ت ككك 

 حنف ل  لن كنن تكي لنم  كك  حل لش حنلف ن     ملي لنباب  نلنحيث   ا  مع ل
لي ك مه نجلشكن تككي اكير  لنكك ا لنآني كم ت كك لنذ ع كك   كف لنم  ككك لنماكعفا نيككا 

 نلل لنذربر. 
َي   كك  اآكب  ل،ككي اذابككل:  ... نككلنا اككب    تككأ نةكك :  ككَمَبللو َيَذَفلالككنز َتَنكعاو لنقال

لي  َبككع و َنككية ككن  لنا  ننم. نابنكك  ةكك  نتككأ:   إتظع ككعي نآككب 90  وكك :  نَت زَشككا  ليرزوو نتا 
 َبككع و نَ    كك  لنا  ككنونومز ن َذككأو   إكبككعرلي نملككننم. ناككن  ل ضككنم 46  إ،ككنلهجم:  ن يز كككعي َ نز
 ككنونومز . ن ك،ككن  ككع يككم لنآككنيي  ككي  ،كك  نككلل يا كك  اككاتم للككعا  يمككع نككم اككال ن يز َكككعَا َ نز

نَ للككعا ي جكك  إ ككمعرنع  كآبنكك    ه  ا كككعال 10:  ليعككألن َنَصَ غككتز لنآو وككبنو لنَحَ ككعة 
 ي شي  لنابف تن ، لنحو ب . ناكي ااكبف  ي الكبي  رلا:   نكع تنةكن  كي شكي  لنفكأ  
نتاكككن نيذرككك  نةجفنكككع لكككعنح ب   ينا نكككع ، غكككت لنح كككب  لعنبةاكككب. ننكككم اركككفبي 
لنآ ككبن لعنافآككعي نلن ككأن ت ككي لنماعيككل نلنككلتن. اككع  لنشككعتن يككم ن ككن  فككعف  ت ككأن 

  ي  اعيذنع ا بن لياشا: 
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ذذذذذذذذذذذذذذذ   كذذذذذذذذذذذذذذذ ن  ا ل ذذذذذذذذذذذذذذذ          ئ ه 
 

بذذذذذذذذذذذذذذذ    م   ل     قذذذذذذذذذذذذذذذن  بقذذذذذذذذذذذذذذذرمن ال   
 

 ننلل  ،  اب  ل ن  لنقجس: 
ا    ل لا  ذذذذ     م  مثذذذذ   ذذذذ ل فذذذذف اذذذذو 

 
ذذذر ا  ل  ن  عا ذذذ   ف علذذذل اذذذرا  كذذذ    ف م تا

 

 ا كا ع  ي لنآ ا ت ك اني ظنم  ي حي ش  قذآن نش  نكي. نككعي ل ك   نك  
  ني قككننع فجكك  إنككك لعيككنلط نتاككعنف لن غككل اا ككل ت ككك لنشكك نلا  شككجعا  ككي نككلل لنفككي

لنمآككيلر. ن رى ذنككا إش ةككع ألي عقكك عي ت ككك  ككع ،ا ككعا  ككي  ككللنننم. كآككب  لن علغككل يككم 
 ن ن  ابف: 

ذذم     ْ    سا  َ ذذ  ذذل ا ف  الم     ا قذذو  الس 
 

ذذذذذ     ب ح  ذذذذذل ح   ذذذذذ    ال    ما  ا ذذذذذو  ب ل  
 

يرو يذككبرى ذكككن   نككع تآلككف لنككيرن  لنذككم نككلا ععننككع  نلنفككعره عذككك تن كك، ل
  نلككلل  اككي ل،ككي اذابككل يككنصي ،ككاي لنكك ا لنآني ككم 41لن ككعر إذل   ككع،ت لنحاككعر ....  

نلنككك ا لنشككك نا لن نصكككم  كككي  كككد  ل ذحضكككعر  ركككب  تذفكككا  كككف لن مكككبذ  لنكككلا 
اآكن ت ككيا  ناكي ااككي  فقك    قككعاعي نرلا لنحكيي  يا ذآكك   كي  ب ككب  إنكك ي ككن كمككع 

يذحككيث تككي لنمبعنغككل يككم لنآككب  ي كك  نن ككع عاكك  ننككب لرككيا تاككنيا  ككا اني ككم  
نلعيكككنلط نتاكككعنف لنمآكككيلر نياكككذم عيي،ككك  نكككلل لآبنككك :  ننكككلل ك ككك  ت كككك لنمبعنغكككل يكككم 

  . 42لنب ن  ني بني يم ةمج   العا اف    نك نم ا  م لنمنلا ل   
 

نلنشككما لعنشككما يككلكن  يآضككجل لنمبعنغككل نلنغ ككب يككم لنآككب   ككي لنآضككجل لنذككم 
 . ين كككع   كككي لن آكككعا  كككي 43ام ن يكككعو يكككم تذب نكككع ناكككن ت كككينع لن آكككي لن نصكككم لنآكككي

ل ذرككن إنانككع ناتككع إنككك تككي  لن ظككن إنككك لن مكك  لع،ككيلتم ت ككك   ككعه لنرككي   ن 
لننلن  ،  ت ك   عه لنآير  ت ك لنذ نان تي لنم  ك  ي عاك  لنامكع  نلنآكب  يكم 

. إارل  لنمكنلا. ن كي لن آككعا  كي اتكع إنككك  كننر   ي الكبي لنمنككي   كعااعي فجمكع اآككب 
ن ي لن آعا  ي ععن   ي يبيا ،اي لنكن ياي  كي  كد  اتبتك  إنكك  ي لنآضكجل نجقكت 
اضككككجل  ككككي  نكككككلن يككككم لع،ككككيل   ،كككك  لنآضككككجل اضككككجل اككككير  ت ككككك إارل  لنم  ككككك 

 ،ذبظجف نغبا  ماأ. 
إي ل،كي اذابككل كككعي يككنا  ا ككب لش ككذ عرلل لنذكم ناككن ت ككينع إنككك   كك نع  ننككب 

  ت كككك تاكككنيا لش كككذ عر  ن تلكككعا  نكككنر يكككم ذنكككا ينيكككي  ي يؤ كككس نمنكككي  نكككع  اآكككب 
نبةبانككع  ككي  ككد  نككلل لنذا ككجس ين،اككنلي  ككع ارككعاي ع ابنكك   ن  كك  نككلل   ككي ذنككا 

 ابن :  ... ناع  ةما : 
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ذذذذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذذذذذذذن  ماا ك  ا   ذذذذذذذذذذذذذ   ن  ام  ن   ف ل لا
 

ذذذذذذذذذذنا ال ل ذذذذذذذذذذ ا   ذذذذذذذذذذن   م  ن   ال   ذذذذذذذذذذر  ا ق   م 
 

ل  يقكككمك نلي ككك :  ي  كككي اتبتككك  نكككجل م  تكككيال نككك  لنذنكككا  ن مآكككع  نلنلما ا ككك
 لنل ع   ذنئعي ت ك لش ذ عر . 

كَاذ َنعن    ابن  ت عنك:  كل  ، َ ع      ا اآنننكع 56  نكبا: َ ع   يز َاللالكل  إشال نوكَب ي  
نيككلننع لعنم ككا نلنقكك لعي. ن  كك  نككلل:  ي  ككي   ككلل ، ع ككاذ  يآككي اننتكك  ن ذن ذكك   

  إ ك  الشككن 44ن  ك  ااك  يكم لنكيتعا:  ع كاذم ،اككي .  ا   كت  عنكا نكم ناكعنن.  
تكي لنغككنو  ككي لش ككذ عر  نكجككف ةككعال إنكك لنبةككباه نصككلنا   ككنم نككلل لن عاككي يككم 
لنيره لنندام  ي  د  ذنا لنحشكي نمامبتكل  كي لن مكعذ  ناكع  لشكنعنع نلنذ  اكا 

 ت انع: 
نآي رصي كمع ر ي ع  ي انك  ،كاي لش كذ عر  نلنمبعنغكل عاك  اكي ي اكا إنانكع نغكنو 

ب :  ننككجس ذنكا للككلنه ي نككم ةمج كعي  ذبلوئككبي ت جكك   إ،داكم نصداككم ةمكعنم. اآكك
ع ف ن  ا نف  لنب لنآع   فج  .    ني كير  ر اك  نكلل يكم إوكعر  لهبك  لنف كم 45نلنقة

لنككلا ا ذمككي ت ككك لنذقككبيل  ن ككي عككم ي ككذمس نككلل لنذاككنيا لنف ككم عاكك  ش ي ظككن إنككك 
جعال  لنكك ا  ظككن    د جككل  ،كك  ي ظككن إنككك  ككيى  آيرتكك  ت ككك لنذ ناككن نعقككي لنركك

نيضعف إنك ك  نكلل ذنكا لشتفكع  لنمنكي م ،كاي لنمكذن م نلنمذ آكم  يكعي ن نكجس   كن 
  ي   ن كلن لعنآير  ع نب تبل ف ،اي لنمذاعوناي. 

 
ني ذآكك  ل،ككي اذابككل إنككك  اككع  ي ككن  ككي  اككعشل لش حككنلف لن غككبا يككم لنكك ا 

ن داكل  لنآني م  اآن ت ي لنمآ بنه عا   شكعر إنكك ل كذ مع  لن فكع يكم    كك ي كن
 لنضيال ،ا نمع يانلو    بصجل ن آع جل. 

ينككي  ،ذحييككي لنغككنو  ككي نككلل لش ككذ مع   كككاي الككبي ن ذلاككن نلنذفككع    اآككب  
 ن ككي لنمآ كككبن:  ي يب كككن لنشكككما لضكككي  ككفذ  ن ذلاةكككن نلنذفكككع    كآكككبننم ن كككيا،: 

:  كك جم  تلاةكككنلي  ككي لنقكككآم  نتفكككع شي لعنقككد ل  نن  لشكككعي:  عنكك   ا  كككا ن . ا  كككبي 
يكككننى. نن فكككد :  فكككعف .  ا   اكككع   ننكككم  ن نكككل. نن مبعنغكككل يكككم لنب كككن  كآكككبننم 

 . إي نكككككلل 46ن شكككككمس: ةب كككككل  نشكككككي   كككككب نع. نن غكككككنلن:  تكككككبره نحكككككي  لركككككنا  
لش كككذ مع  لنماكككعفا نكككب ت ناكككن فجككك  تكككين  تكككي لي ككك   ن كككنن    ككك بصم الكككبي 

 .  لنغنو     لنمبعنغل يم لنب ن كمع عيا  ي ان و
نو لش كككككذنألا  اآكككككب   نند كككككذنألا كآكككككبننم ن حبشكككككم:  ،كككككب ناكككككي الكككككبي نغككككك

كك اب:  إ الكككَا َي زككَت لنَح  كككجمو  لننجضككعا. نن ،كككج :  ،ككب لناكككبي. ن ككي نكككلل اككب  اكككب  شو
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   ن ككي ن ككع 46لننالشكاي  كمككع تآككب  ن نةكك  تقككذان  : اككع تعاك   نتقككذاف : اككع ع ككجم.  
 نان تي لنم  ك. اي اان  لنند  نغنو لنذنلم نلنقانيل  ننلل امل يم لنذ 

ننللل اقذمن يم تذبف نلل لنمظنن لنماكعفا  نا كعي تكي  انل ك  لنمذ كيا   ناكي 
اقكككذ م  لنمآ كككبن عرلا   عكككي لنم  اكككاي  كككي  نفكككعظ لي كككيلا  ن كككي ذنكككا  ي اقكككمك 
لنمذضعالي لع م نلعي  نلي   نلعي  فجآع  ن ركب   كنيم  نلن اك   كنيم. اكع    

ك بحع  :  كَبَحتز كعنرال     ا  كبالا كعن اك ه يي لن اك  ي ركن  20  لنآ كم:  نيميَا ز
  نلنبلاكككف  ي لنباكككبف ت كككي لش كككذ مع  47تكككي لن ةنكككعر  نلن ةنكككعر ي ركككن  تكككي لن اككك   

احا  كككع إنكككك اضكككجل  نمكككل نةكككعا  تذ  كككا لآكككير  لن آككك  ت كككك تآنككك  نكككلل لنمقكككذبى  كككي 
ل ككذ م  نككلل  لنذككارة  ،ككاي لنم  اككاي  ككي اني  ي افقككي لنمل ككبن نلنآككنيي لننككنيم نمككع

لنمقذبى  ي لش أيعأ كعي اآري لنب ب  إنك  قكذبى  كي لنذ ناكن تكي لنم  كك  كي 
 د  نلل لنذآع،  لنلا ي،نا لنآير  لنذ نانيل ن ن مكل  إي ل،كي اذابكل اركي ،بافذك  نكلا 
ت كككا لنم لآكككل لنذكككم تا ككك  لن اككك  ي ركككن  تكككي لن نكككعر  نلن نكككعر ي ركككن  تكككي لن اككك . 

لنقككجع  لنككلا تككناا فجكك   ،كك  نككلا لش ككذ معشله يي  نيقكك ك ل،ككي اذابككل إنككك تآككيام
ن قكجع  انرلي  نمكعي يككم تحييكي لنم  كك لنمككنلا  كي لينفكعظ لي ككيلا. اآكب :  نن ظ مككل: 
كييل: لنقككذن   ينكاي لنظككد  إذل  انك   ككذن ن ضككبا    كييل. نن ضككبا  كييل. ن  كك  لنقال

  48نلنضبا إذل  ان   ذن ن ظد .  
اككككل ،ككككاي لنم  اككككاي لشككككذنلكنمع يككككم  ككككفل نلعككككي  ناككككي الككككبي لنمآرككككبا  ن لن د

كآبن :  نن مقذغا :  عرا. نلنمغا   كعراه يي لنمقكذغا  اركنا يكم ل كذغععذ   
  48نلنمغا  ارنا يم إةع،ذ .  

نص كككي  ي افكككنه ن مب كككب  نيآكككي  نككك   اآكككن ت كككي ل ككك  لكاكككعل لنذكككم  شكككل ت 
ككككك ه يي  لقكككنب نكككلا لن ككككب   كككي لش ككككذ مع . اآكككب   نننككككلل ةو  كككت ل كككك  لم  كككك
. ناككع  تكككأة نةكك ة  َنيوَ،ككاة َي َننوكككمز لنشككما الككبي ك كك  ل ضكككعي ن شككما  ينككب ل ككك  نككك ة

َذ  فوبَي ف ج    َ  لناللا َتاز كيز   نك ة لم  كك ل ك  كآبنك : 63  لنأ نف:  َل ز َن نتَاكتز   
كك ة   لككعي    ن23  لن مكك :  كوكك ة  َشككما   كككيز كو اوَنككع َرَاككيلي       112   لن حككك : َاازت َاَنكككع رفز

ن  َرصة َنع توَي ة نو ناع :    49 .  25 ليعآعف:  كو ال َشما  لَا ز
نتذ  ككا نككلا لنمقككانل ت ككي ل،ككي اذابككل لعنذآككيام نلنذككا انه اآككب :  ن ككي لنمآ ككبن: 

ككح  لنذككا ان  نيككؤ ةن  ككع يب ككح  لنذآككيام. كآككب    ت ككعنك:  يكككَد  ي اآككي   ككع يب ة
ا   ككككي  َقككككَنيال َ   واز  ككككَن َنتز ككككَ  و  َتحز     ا  وا ككككن ر كككك    نتككككَياه يي 47  إ،ككككنلهجم:  رو و

لع كككككدف اكككككي اآكككككف لعنبتكككككي كمكككككع اآكككككف لعنن ككككك   يذآكككككب :    فكككككت لنبتكككككي  ن   فكككككت 
  ن ككحج   ي نككلا لكاككل  ككي لكاككعل لنمشككل ل ت ككك لنفنككمه يي لنذآككيام 50لنن كك . 
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ي ننككككلا نلنذكككا ان نعبكككع يانككككع انرلي يكككم تحييكككي لنمككككنلا نلنمآركككبا. نناؤ كككس نككككلل لن عاككك
 لنآضجل يم لن غل لن نصجله  تك ، مبذ   ي لنش ن  اع  لنشعتن: 

ذذ     ا ذذر   الن ذذ ا   فيهذذ  م ذذوا     ال ذذ       اس 
 

ذذذذذي    م  ذذذذذم    ا ذذذذذ ئر ال  بذذذذذ    ألذذذذذل الا  س   م 
 

ك   لنظك ال يآ ككبه يي لنظك ة لنذكبس ،ن  ك  يرككعر كك  نلعكي   نمككع   رلا  كي َ  ر   
و لن عاكككل ت كككك لنحكككبو  تنيكككي  تكككنو ال كككدي يكككم  كككععب . نلن كككنن تآكككب :  تكككن 

لنحكككككككبو ت كككككككك لن عاكككككككله ي كككككككا إذل  نراتنككككككككع لنحكككككككبوه لتذن كككككككت للككككككك  نلعككككككككي 
  ننلكلل اقكنا ن ككع  امبتكل  كي لن مكعذ  لنشكك نيل لنذكم ناكف يانكع تآككيام 51 كععب  . 

نتككا ان ينككعي لنم  ككك لنمآرككبا  آ بصككعي. ذنككا  ي لنآضككجل  ذاككلر  يككم لن غككل لن نصجككل 
اكككنلي يكككم  رب كككنم. نننكككي لنمقكككلبل يكككم ككككد  لننةككك   ي ناكككي ل كككذ م  لنشككك نلا ك،

لنآنيي لننكنيم  ةكعا ل كذ مع  نكلل لي ك بن ل كذ معشي  بيآكعي فجك   ننكم الكي ،كيتعي فجك . 
عككم إ كك   ةككعا يككم ل ككذ معن   ،ا مككع لن ككنن كع ككت تآ ككب ت ككك لنالككا نلنغ ككي  اآككب : 

يله ،ي فنان   ن ي لنمآ بن  ع ا ب ت ك لنغ ي كآب    
ذذذذذ     ه ذذذذذ  ا      ينهذذذذذ  يا ذذذذذ      ك   ما را

 
ذذذل ال  ذذذر  ما ا   ما ر    ال   ذذذي  ط  ذذذ ح  ب ل    ر  م 

 

 ا ت ركككك لنضكككجعون و لعننة كككعأ ننكككلل  كككع ش اآكككف فجككك  لنذانيككك ه يي لنن كككعأ ش 
  نص كي  ي احكيا 52ت رك لعنضجعون  ن  مكع ا ركك لننةكع  ،نكع   ا ال  كبي....  

  ن  ك  ش اآنك  ت كيا لنآكنلا   كع ال    ك  لنم،ع  يلنب إنك      مع ش اآن  فج  لنذانيك 
ا ككب ت ككك لنغ ككيه نكا كك  ينيككي  ي يككنا ت ككك ككك   ككي احككعن  إ ككنل  نككلل لنناككت ت ككك 
اككنلا   إش  ي ل،ككي  ككايا  كك ك إنككك تآككيام تاككنيا ،اككت   نراا ل،ككي   ظككبر يككم نقككعي 

  نرنليذك   نتشككآك لنن كعأ  نص ككيا:  اكع  ل،ككي  كايا: ااككبف  ي الكبي ت ككم 53لن كنن 
نن عأ تشآك ،نم   ا   نكم ش احقك بي عم نكع نش لنل كي ،نكع. نياكبف  ي الكبي  ي ل

ت ك لنآ كب   ا تشكآك لنضكجعون  لنحمكن لعنن كعأ  ا  كم   نكم اآذ كبي ،نكع. نلننكبلا : 
لنمركككعنحل نلنمبلاتكككل..... . إي نكككلا لنآكككنلا   ن نكككلل لنذاكككنيا اكككي الكككبي  آنكككبشي إذل 

  ي  د  نلل لن ظم  ن نلل لنذنكاب. لنذمق ع تدال إ  عاال  آنبنل نغبيعي 
نتذحككككيا لنآككككير  لن آياككككل ننككككلل لننةكككك  يككككم تذب كككك  نككككيرلا لن آياككككل لنقككككعلآل نكككك   ن 
لنم ع ككن    ننككعي إنككك لنالككا يككم اكككنلا  ل كك  لن رككب  لنآني جككل   ن يككم تبةاننكككع 
 حكب اككنلا   ع ككل. إ ك  يذذبككف ككك   ككع ااك  عككب  إشككلع  لنآككنيي نينكيا ر اكك  فجكك   إ كك  

اكككن  آكككيا  ذماكككأ ا ذمكككي ت كككك تمحكككجا لكرلا نتكككي جآنع ناكككب  لنن مكككل  كككععب  ب 
لن جركك  يانكككعه ن كككي ذنككا ابنككك :  نككككعي ل كك    كككحعن لن غكككل يككلنب يكككم اكككب    

َتكعاي ن  كَيلاي ت عنك:  كمفو إشة او او لَمكع ش َاقز نل َكَمَ،   لنلا َي ز     لنبآكن :  ن ، و لنليَي َكَفنو
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ب : ناككف لنذشكككنج  لككعننلتم يككم ظككعنن لننكككد     إنككك  ،كك  نككلل يكككم لنآ ككب  نيآكك171
 ككككع إيال َ َفعت َحكككك و نَذ وككككباو نلنم  ككككك ن م  ككككب  لكككك  ننككككب لنغكككك م. نكككككلنا ابنكككك   ككككبحع  : 

َبل   ننم لنآوبال      54   ا: ت ن  ،نع ننم  ،آ ل . 76  لنآرا:  لعن ورز
كككع ناكككن ت كككي  يذآكككعوف نكككلل  كككف  كككع ذنكككب إنجككك   ،كككب تناكككي  يكككم  اكككعف لنآكككنيي نمال

آضجل  فقنع. اآب   ن ،  لنليي كفننل كم،  لنكلا ي  كا لمكع ش اقكمف  ن  مكع لنكلا لن
ي  ككا لننلتككم  نناككف لنم  ككك ت ككك لنم  ككب  لكك   ننككم لنغكك م  اآككب : كككعنغ م لنذككم ش 
تقككمف   ا ي  ككا ،نككع رلتانككع  نلن ككنن تنيككي لنشككما يذحككب  إنككك لنشككما  ككي  ككنب   

ن عاكل ت كك لنحكبو  نتآكب : نكلل تآكب  لتكنو لنحكبو ت كك لن عاكل  ن  مكع ت كنو ل
لنآمككجا ش اآل  ككم  نتآككب :  ا  ككت لنآ  قككب  يككم ر  ككم  ن  مككع  ا  ككت ر  ككا يككم 

 كع إي  فعتحك  نذ كبا لعن ركبل لنآ  قب   نكلنا لنان. ن ي نلل لناك س يكم لنآكنيي 
   ككع إي لن رككبل نذ ككبا لعنمفككعتج    ا ت،آ نككع. نلن  اككا: 76  لنآرككا:   ننككم لنآككب 

  55 . لنرجعأ....
إي ل،ككي اذابكككل ش اآكككن ت ككي ذنكككا لنحكككي  ،كك  يذاكككعنفا إنكككك  باككن  ك،كككن  ضكككاعي 
ن ك،ن عأ كعي ن ك،كن ل حجكعف ن ك ا لنآني كم  فجفكن  ،ا ك  نصكاي لنك ا لكا كم ن ع كل 
لنش نا     اآب    قبعي تي  كع ا كب ت كك لنغ كي  ننكلل  كع ش ااكبف يعكي  ي احلكم 

   كلهبعيه يي لنشك نلا تآ كب لن فكع  نتأيك  ل  ت ك كذكعن   تكأة نةك ة نكب نكم ااكيز نك
  56لنند  ت ك لنغ ي   ن ت ك ونيا لنضكننر  ن آعفجكل   ن ش كذآع ل نفي لنناكت . 

عم اقنا ن ع  امبتل  كي لي،جكعل لنشك نيل لنذكم نا كت يانكع  كننر  شك نيله نج آكب 
يي كفكككننل ل كككي ذنكككا لآبنككك :  م  ت كككعنك ش اغ كككي نش اوضكككلنة  ن  مكككع  رلا: ن ،ككك و لنكككل

ن ،كك  لنككليي ن ،  ككع يككم نتظنككم كم،كك  لن ككعتا لمككع ش اقككمف  يعاذرككن ت ككك ابنكك : 
ه نعككككككككلف ن ،  ككككككككعه يي لننككككككككد  يككككككككي  ت جكككككككك . ن ،كككككككك  نككككككككلل ك،اككككككككن يككككككككم كفككككككككننل

 . نلككلل  اككي نككلل لن عاككي يذذبككف لش حنليككعل لن غبيككل يككم لنآككنيي لننككنيم 57لش ذرككعر  
 نا لن نصككم  نا ككعي تككي لن  ككل  ككي نيآككعري ،ا نككع نصككاي ت ككا لنحع كك ل يككم لنكك ا لنشكك

ل ذ معننع يم ك   ي لن راي  نيلشن ،كلنا تكي تركبر   ناكم يكم   عناكل نكلا 
لنآضكجل عاك   ي نكلل لن كين  نكب تككين  إتاكعفا  ننكجس تكينشي ل كلنلريعي نضككننر  
شكك نيل  إ ككك  تككين  الشكككن تككي تبةككك  رصكككع م يككم ل كككذ مع  لن غككل ل كككذ معشي ةمعنجكككعي 

   أنعي تي لنغ ي نلنالا.  ع عي لعن ا لنآني م 
ن ذل ك كع اككي  شكن ع إنككك  ،كك  نكلا لنآككنلا  لنذبةانجكل  يا  ككع  ككأتم   نكع اككنلا  تا ككل 
للكك    ككس لنم ناجككل لن  مجككله لنذككم تذ ع كك   ككف لنكك ا  ككي  ككد   آككعيجس ةمعنجككل 
تحآآت يم لن ا لنآني م. نآي ككعي ل،كي اذابكل  نلن آكعا   ك   اكي   قكبل نآكنلا  لنك ا 
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لنيكل ا ةمككع ل كذ م ت  ننكم اككنلا  ش ت ظكن إنكك لنكك ا ت كك   ك  تشككنيف لنمآكيه  كي ف 
 ن  امبتكككل اكككبل اي   ظمكككل ن داكككل لناكككعنا لكككعنما ب  ننحجكككع  لنما كككب  ت كككك نةككك  
ليرو يآيه ،  تذ ع       ت ك      ا نك  ةمعنجكل  ع كل تا  ك   ركعي   اكألي. 

 قككجل ن مآككيه  إي ناككي ا ن نككؤشا لن آككعا ت ككك شككا نككلل لنقككنا  لناييككي  حككب  ظككن  إ
ل،كككي اذابكككل  ننكككب امكككعره ي  ككك  لنمحنكككب ت كككك لنككك ا  اضكككف يكككم لنحقكككبعي  ي نكككلل 
لنكك ا يذل ككب  انلل إةنل جككل  ع ككل  عل ككل   كك ه نش شككاة  ي ل،ككي اذابككل اككي ل ككذ،من 
عقككككي   نيذكككك  لككككعن ا  نك،ككككن   نل كككك  ن يلر ككككذ  لنشكككك ن يككككم  ككككنا  لننشككككن تككككي 

  رب جل لن ا لنآني م. 
ش ااككككي  كككك بصل يكككم إارل  ت ككككا لنن يككككل لن آياككككل ن نةكككك   ن ي لنمذذبكككف ن نذككككعن 

ن ارل  عضكككبر لنكككللل لن عيكككي  يكككم لنذ ع ككك   كككف ت كككا لن مكككعذ  لنمشكككل ل ت كككك لنفنكككم  
نلنذككم تحذككع  إنككك لنذانيكك   نتحذمكك  ت ككيا لنآككنلا . إ كك   عاككي  رلا  ي اقككنم يككم ، ككبر  

ذك  ت كا لنآع، جكل    س  آيال نآنلا  لن ا لنمآكيه  كي لنكيل  . إ ك   شكنن  ومكبأ فكة
لنذكم كع كت ن  نصككم يكم تككلن  كك  ةماك  نعقككيه ن كي عككمة يا  كع ك،اكنلي  ككع  اكيا ي ذآككي 
 ي  كبآبا   ن يكنا ت كانم كعشكفعي تكي نةنكل  ظكنا لنمماكأ   كي اني  ي يكلكن   كمعا  
،كك  اآككب   نكككعي ل كك    ككحعن لن غككل  ينككب ي آككي نيرككح  ني لككم ر اكك   ككي اني 

 كي  كبر  لنبآكن   نن  ك  ككعي اآركي  لكع  171اكل تاني  كمع ي   ت ي ع نان ت ي لك
 . 63: 1تناي  يم كذعل   اعف لنآنيي 

إي  ع ذكنا ل،كي اذابكل نن كع ي ذآكم ك،اكنلي  كف لي ك بصجل لنحيي،كل يكم ت ركن  كي 
ت ع ننع لنلا اآب  ت كك لنضكيال نلنذآع،ك  يكم ر كم لنركبر ه ناكي نظفكت لنيرل كعل 

 نلا  ل   لنمقذبيعل لن غبيل. لي  بصجل لنحيي،ل نلل لنمفنب   ال  نآ

 ج ـ اإليجاز: جمالية االقتصاد اللغوي 

ا ككية لعااككعف ، ب جكك : إااككعف لنحككلف  ن ااككعف لنآرككن    ع ككعي  ككي   ككس لن آككي 
لنامكعنم ت ككي ل،ككي اذابككل  ن عكي  آب ككعل لش أيككعأ لي كك بصم تكي لنم  كككه إ كك  تككين  

 تي لنم  ك لي  م إنك    ك نب راي  نتعنج . 
ااكعف لنآرككن يآكي ذكككنا يكم ،يلاككل لننذكعن ت ككي ع اكع :  نةمككف لنن،اكن  ككي يا كع إ

: ] نتاكت ةبل كف لنن كم[.   ع ج  يم لنآ ا   ي نفظ   نذنكا    كك اكب  ر كب     
ككن وز .يككاي شككئت  ي ت ككنف ذنككا يذككي،ن ابنكك   ككبحع  :  ف  َن تز ككنز لككعن ونز ككَب َن  و ككل  لنَ فز  و

ف ةمكف نك  ،نكلل لننكد  كك   و كا تظكجمه يي   كجك199  ليتنلف:  َتي  لناعن  ايَ 
يككم    ككل لن فككب   كك ل لنآككعو اي  نلنركككف  تككي لنظككعنماي ن تلككعا لنمككع  اي. نيكككم 
 لي كككن لكككعن نف  تآكككبى    ن ككك ل ليرعكككع   ن كككبي لن قكككعي تكككي لننكككلن  ناككك  
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لنلنف تي لنحن كعل..... نيكم  لعتكنلو تكي لناكعن اي : لنركنن نلنح كم  نت أيك  
ككك ج   ن  عفتكككل لن ةاكككب . نابنككك  ت كككعنك: إذ ذككككن ليرو يآكككع  لنككك فس تكككي  مكككع رل  لنقة

كككَنَ     زنكككع َ عَاَنكككع نَ نزَتعَنكككع   كجكككف ا ة لشكككائاي ت كككك ةمجكككف  كككع 31  لن عفتكككعل: َ  ز
  نةكككك   ككككي ليرو ابتككككعي ن ذعتككككعي ن  ككككع    ككككي لن شككككب نلنشككككان  نلنحككككب نلنذمككككن 

 كككي لن اكككيلي  نلنم ككك   كككي  نلنحلكككب  نلن ركككن نلن بكككعه نلن كككعر نلنم ككك ه يي لن كككعر
مز لنمعا. ني نئا      رلا ذنا ابن :  لو    58 ... . 33  لن عفتعل: َ َذعتعي َننومز ني زَ ع  

نيذآعوف  ع ذكنا ل،ي اذابل نن ع  ف لنيرل كعل لنحيي،كل لنذكم تكلنب إنكك لنذاكاكي 
 كي  ت ك  ني  نع  اكع م ت كك لنذضكااا يكم لن فكع نلنذب كجف يكم لنيشنكل  ننكلل   كعه

  ككس لنذلككبر لن غككبا تنككن تغلجككل لنم  ككك  ككي  ككد  نككلل لنذ ككيا يككم لش ككذ مع . 
ن  ككك  اآكككب    اضكككعي  ت كككك لشاذركككعا لن غكككبا لنكككلا ا لكككم ن غكككل وبل جكككل نناب كككل يكككم 
لنذ ناكككن تكككي لنم  كككك  كمكككع اقكككم  ن منكككي  لكككاارل  ذنكككا لنمذااككك  ن آ ككك  إنكككك لنبلاكككف 

 إاحعالت  ناششت .  لنمحقبه ،جقن  نيملي لنآعر   ي ت آم لن ا لل 
نآي تلبرل لن غل لن نصجل لفض  نلل لش ذ مع  ك لنذضكااا يكم لن فكع نلنذب كجف 
يككم لنم  ككك. ننككلل اككع بي  نككم يككم لنيرل ككعل لنيشنجككل لنحيي،ككل اككع م ت ككك اككع بي  اكك  

 ةنكي لنمآك    ننك  تداكل نواكي  لكعنذلبر  La loi du moindre effortةنكي 
يريس تككككي   ككككبعن تغاككككن لنم  ككككك:  نتنةككككف  عجع كككككعي لنككككيشنم ن غككككل. يآككككي كشككككن ي كككك

لنذغااككككنلل لنماذ فككككل لنذككككم ترككككاب لنن مككككعل  ككككي عاكككك  لنم  ككككك إنككككك عدعككككل   ككككبل : 
لنذضااا نلشتقع  نلش ذآع . ين ع  تضااا ت ي لناكنن   كي    كك تكع  إنكك    كك 
 ع ... نن ع  لتقع  يكم لنحعنكل لن لقكجل  ا ت كي لناكنن   كي    كك  كع  إنكك 

 ... نن ع  ل ذآع  ت كي ع يذ كعا  لنم  جكعي  ن إذل كع كع ش ااذ فكعي  كي ةنكل    ك تع
لن مككب  نلنارككب ... ننقكك ع يككم ععةككل إنككك لنآككب  لككاي لشتقككع  نلنذضككااا ي شككلي 
 كككي لش ذآكككع  يكككم  ا كككب ليعجكككعيه ن ي ل ذآكككع  لنم  كككك يذضكككمي ونل كككا شكككذك ال كككا 

إوكككد   sunedoqueلش كككذ عر   metaphoreت انكككع لن حكككع    كككمعا ل كككلدعجل  
 catachrèseلنماكككعف لنمن ككك  ،بةككك  تكككع   ن  metonymieل ككك  ت كككك كككك   ن 

ككككب   ن ااككككنا ت ككككي تككككي  نةككككبا ل ككككم ن شككككما لنم آككككب   لنماككككعف لنمن كككك  ل داككككل لنشة
   59إنج   . 

نن كك  نككلا لي ككبعن  اذم ككل نككم لنذككم تككذحلم يككم تلككبر لن غككل  ناككي ش تنككبي 
  نى  عرةجكل تكي لن غكل  ننن نكع تكذحلم يكم  نم لنبعاي  يآيه ي   اي تبةي   بعن

 تلبرنع  ينم كع ي لةذمعتم. كمع ي  ب لنحاأ انرلي  نمعي يم نةبانع نل ذمنلرنع. 
إي نافل ل،ي اذابل ت ي نكلا لنآضكجل نكم نافكل ةكعال نذنشكن تكي انر لنآكنيي 
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يكككم تلكككبين لش كككذ معشل لن غبيكككل لن نصجكككل  كككي  كككد  ل كككذ،معرا نذ كككا لش أيععكككعل  
جفنككع  عقككي تبظجككف عذككك اككيل   اككأ . نيؤكككي ل،ككي اذابككل ت ككك نككلل لعي ، ككل نتبظ

لنذكككم  نرانكككع  نلنذكككم تنشكككن تكككي ذنكككا لنذلكككبر لنكككلا   كككعن لن غكككل ت كككي لتركككعننع 
نَتكككَنى لككعنآنييه اآكككب   ناكككي اككع  اكككب  لآركككبر لن  ككم ن كككبا لن ظكككن يككم ابنككك  ت كككعنك: 

كككككمز َذلَل  ف ن  كككككمَس إَذل َوَ َ كككككتز َتكككككَألَنرو َتكككككيز َكنز كككككنومز َذلَل لنشال كككككاي   َن َذل َاَنَصكككككتز َتآزن  و  لنَجم 
كَمع      ن ككع يكم نككلل لننكد   كي لنفع ككي   ن كع يككم لنشكمس إذل  عنككت 17  لنننكن: لنشة 

لعنغيل  نلن شمة  ي لنانكن . ن حكي  آكب : ن ا شكما  ننكك لكاي الكبي يع كي   كي نكلل 
:  ي لنانككككن  ن ا    ككككك  نلككككن  مككككع  نا    نككككلل لننككككد  . ن  مككككع  رلا  تككككأة نةكككك ة

ا نةي ع نلف  ن فذجل  نعفظ  إاعنم يم لنمناكف  نل ذجكعرا ننكم   ك   لنمبل كف ن ناكبا  
يات م كع   كك  ،ككبة نم كنفكعي يككم  آ ككا  لنانك    قككذآندي ، ككعل   كش  يعنشككمس تككأنرة ت كك  
نتقكككككذي،نا: وعن كككككل نةعريكككككل ناعرصكككككل. نش تككككككي   ت كككككانم يذكككككؤذَينم لحنةنكككككع نت فحنككككككم 

بل نم  نتون كككم عجكككع،نم. ن  نكككم ككككع بل يكككم ياكككب   كككي لنننكككن ك  ا لقكككمب نع  نتغاةكككن  نككك
ككل لنغككعر نكنصكك . ننككجس   ذقكف   كك  ك ي ككعننم فجك   قككجم لنككني  نصنانككع  ني فككم تك نم امة
ةن نككم لمككع يككم نككلا لكاكككل  ككي نلجككف لنم  ككك  لاتاكككب  ككي ةن نككم لم  ككك ابنككك : 

  ككاي ككن  َ ش  ل يككم لنذ اككب   كك  ن تككعانل    عذككك  ،ككي ن 45  لنحككا:  َنص ئزككن   وَ لالَ ككل  نارز
عي نبعرا ش نا  ك،دي. ننك  شكما  ، ك، يكم لن نكن  نلن ظكل  كي  عذك  نص  ل   لنمواال
نلا لكال   ي كم اقكاننل يكم ليرو يذنكبي ننكم ا كبن ا آ كبي ،نكع   ن يذلي اقكم بي 
ذوبة  ن لككعانم لعنم رككجل  ياككننل  ككي ت ككا  ،نككع  يا ظككننل إنككك يعككعر اككب   ن ننككم   لككعن و

عككعر ،ابتككعي  عنيككل اككي  ككآلت ت ككك تننشككنع  نصئككنلي كع ككت نشككنن  ن نككع اككي تولةكك  لك
رشككككع نع  ناككككعر   ا نككككع نارككككنلي ، ككككعا   نكككك  لعنشككككاي اككككي  ككككد  ككككي لنقككككلي  نتككككيلتك 

  60لكعنانلنه ياذ ظكبل ،كلنا  نياككعيبل  كي تآبصكل   نصا ك    ،كك  لنكلا  كأ  ،نككم . 
تكي لنن يكل لن آياكل ن نةك  لنذكم  اي ينين نكلل لشاذبكعه وكبيدي نن ك   كننرا ن نشكن

تقكككك ك إنككككك لنباككككبف ت ككككي لنارككككع ا لنمماككككأ  ن كككك ا لنآني ككككم ن آعر ذكككك  لككككعن ا 
لنبشنا  نش يذاتك ذنا إش ن عرف لابعاع لنندال لن نصجكل كمكع  كنأ ،كلنا نكب  فقك  

 نك ع اي  شن ع إنك ذنا يم عا  . 
لنذ ناكككن يكككم  عكككم إي نابيككك  ت كككي ياكككعل ل ا نكككع ككككعي لنآركككي   ككك  تنجكككعي ةمعنجكككل

لنكك ا لنمآككيه  نكجككف كككعي  باككن لنانككع   ااككن لن ككعرياي لمآب ككعل نككلل لنكك ا  
نكجككف  ع ككنبا لن ككيلا ش نشككما إش ي كك   ككا نككم يذمل ككبل  ككي يككذ  شككفنلت    ن ن آكك  

 نم يذم نبل ليانلل لعةنل جل لننفا ل نآنلا  لن ا لنم اأ.
يكككم لنباكككبف ت كككك  عكككم يكككبلفي ل،كككي اذابكككل ،كككاي لنككك ا لنآني كككم نلنككك ا لنشككك نا 
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ليوككد ه عاكك  اآككب :  ننككلا لنشكك نلا تبلككم لنككياعر  نترككن لكعككعر  ن  مككع تقككم نم 
يككلكنني ا  ككع ن نتككعالي  ينجككف نككم ا انككبل  ككي تككلك ننم  نكك  لنككياعر لم،كك  نككلا لكعككعر  
نتانكككبل  كككي ذككككن     كككبحع     عقكككي  كككع يكككلكن   نكككع ن نشا لعنركككفل  ن ، غككك  يكككم 

بل ش يوكنى إشال ا ،نلل نمكع ككعي لركيا لكاكل لنننيمكل   نآي ت 61لنمبتظل  .  كَبحو يا ز
  ننلفي ،ا نككع نصككاي  ككا شكك نا ناككن فجكك  لي ككبا ،كككي 25  ليعآككعف:  َ َقككعك  ونوم

ا فكككن ت كككك  وكككد . نش شكككا   ككك  ككككعي ين كككم إنكككك لنذاكاكككي ت كككك  ي لنآكككنيي نكككب  كككي 
  لن كنن  كي انك  ة س كد  لن نن  نن     اأ لاااعفا نلل عا  تاعنف  ع ةعا ل

ت ك لننام  ي     ل ذ م  ونيآل لن نن يكم لعااكعف. إ ك  اآكعري ،كاي إااكعف لنآكنيي 
ن ااككعف  ككع ن كككد  لنبشككن نجظنككن  ككيى تفككب  لين  نتككا ن لن،ككع مه  ككي ذنككا ابنكك : 

ن   نابنكك  يكككم لنم كككعيآاي:  م  نوكككمو لنَ كككيو ككك ال َ ككجزَحل  َتَ كككان  َقكككنوبَي كو   40  لنم كككعيآبي: َاحز
نكككك نم  نل ذشككككنلينم ننكككك   كككعتن  ن ككككننا ت ككككك لع ككككد  ن ن كككك . ن  ككككلا  يكككي ة  ت ككككك ةو

 لنشعتن ك ن  ك ن  نلل لش ذرعر ك يآع : 
 

 ملذذذذذذ     هذذذذذذ  ع ذذذذذذل     ل سذذذذذذب ه 
 

ذذذذذذذذذوا  م اا  مذذذذذذذذذ   يا من اذذذذذذذذذوع  ع ب   م سذذذذذذذذذ  
 

ن كككا  كككاد تكككيتب نكككعتاي لنآنا ذكككاي  اآكككب : نكككب وكككعرل تركككفبر  نحقكككنذنع  كككي ةو
 ناع  لك ن:

 مذذ  الذذ  ا سذذ   وذذ  قذذف   ب ذذوهم
 

 علذذذذذذذذذذذي م م  ذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذين  اك ذذذذذذذذذذذر   
 

  62ننلل يم لنآنيي  ك،ن  ي  ي  قذآرج .  
إي  ،ك  نككلل لنآككب  الشكن ن ككع ت ككك  ي نكلل لن عاككي كككعي لركيا ظككعنن   قككجلن  
يم لن ا. نيآري تماأ لنآنيي يم لعااكعف تكي لنك ا لنبشكنا  ننكب ،كلنا يبل ك  

ذنكا إش نجآا ك    ك  ش املكي إارل  نكلل  يم لقكي ر اك  نل ذركعرا ن ك ا لنم اكأ. ن كع
لنككك ا نلنقكككب  ت جككك  إش لم نيكككل لننجكككعي ن ارل    كككنلر لن نصجكككل  نلنذكككم ذككككن ل ضكككعي 

   نع يم  قذن  كد    نلنذم ك ع اي ذكن عنع  علآعي. 
ننإلااككعف  كككبر    كككنى  ننكككم إااكككعف لنحككلف نلش ذركككعر ناكككي ذككككن نككك  تكككي  

 شيذل ن  ظن يم لن ا لنآني م:    بل  ن ع ذنا إش ي   اشل  ظعنن 
ككك عككلف لنمضكككعف ن اع ككل لنمضكككعف إنجكك   آع ككك : اآككب :   كككي ذنككا  ي تحكككلف 

َيكلو لنمضعف نتقجم لنمضعف إنج   آع   نتا ك  لنف ك  نك   كآبنك  ت كعنك:  كَا   لنآنز َنل ز
كككككككككنصوبل يكككككككككم او كككككككككبصنم    ا  ككككككككك   ن نكككككككككع. 82  يب كككككككككن:  لنةذكككككككككم كو الكككككككككع ي انكككككككككع  َن شز

از َ    . 63   ا عبة ...  93بآن :   لن لن  

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 106 - 

إي لنباكككبف ت كككي عكككلف  عكككي  وكككنلف لع ككك عا  نذنكككا  كككي   ل كككا  ي لن ظكككع  
لن غككبا اآذضككم يككم لي كك  ذكككن نككلا ليوككنلف  نننككي لنذلناككا لن م ككم  ككي  ككد  
لنند  اي اقكآي  عكينمع لتذمكعالي ت كك اشنكل لنآكنل ي لنمآعنجكل  ن لنحعنجكل... نلي كعه 

 ل ككككككا  ككككككي ليالا لحاكككككك  الككككككبي لن ككككككين  ت كككككك  إيقككككككعالي لن ككككككع  نمفنككككككب  لنحككككككلف ي
   ننكككلل  كككع ذنكككب إنجككك  نكككلل لن عاكككي يكككم لعلككك  نكككلل  نلنكككلا  اكككي  ي  ا كككب 64نككك ...  

لعتاعفياي اي نافبل ت يا نرصمع لنذآبل عكب  لي ، كل  فقكنع  ؤككييي ت كك  ي لنحكلف 
ع م ت ككك نلش ذرككعر ا ككي ةمعنجككل يككم لنكك ا لنآني ككم  نرصمككع لرتككبي نككلل لمنككي  نككع  اكك

لشاذرككعا يككم لن فككع نلنذب ككف يككم لنم  ككك. يآككي عككلف لنمضككعف نتوككبو لعنمضككعف 
إنجكك  ننككم يككؤا  إنككك يقككعا لنم  ككك. ننككم الذككن  ل،ككي اذابككل لم،ككع  نلعككي ،كك  تذبككف  ا ككب 
لن ركككب  لنذكككم ناكككف يانكككع نكككلل لنككك مي لي ككك بصم  نل ذشكككني ت كككك ذنكككا ، ركككب  

 غل لن نصجل لي  بصجل. ش نيل ناؤكي ت ك  ي نلل لنف   نب  ي  رع ا لن 
ن ككي  ككجعاعل لنحككلف:   ي تباككف لنف كك  ت ككك شككائاي ننككب يعككينمع  نتضككمن 

نَي لكازكبلن  ن َلكعريَا نَككاه  ني ن ي  ك . كآبنك   كبحع  :  نزكَيلي   وَا الكيو َالوكبفو ت كانم ن 
ككاي ككيز َ        :عككم اككع : 18-17  لنبلا ككل    ككم نَي  نَنحز ككع َيَذَااالككنو مال ككع  نَيعك َنككل     واككن   مال

ككاي   ككبر  ت  ككَذنوبَي  نعو  نلنفعكنككل نلن حككم نلنحككبرو لن ككاي ش 22 -21 -20  لنبلا ككل:  َاشز
  ننكلل لن كب   ككي لنحكلف نكم ااككذا 65الكعف ،نكع  ن  مككع  رلا: نيوؤتكبي ، حكم واككن  

ل  لنآنيي لنننيم ،  نةي يم ككد  لن كننه نننكلل  اكي ل،كي اذابكل  ل كي  ي اآكن ت جك  
اكككاتم لا ، كككل  كككي لنشككك ن نانكككاي  ي لن كككنن تنيكككت نكككلا لنذ بيكككف  يكككم لنككك ا لنمآكككيه

 لي  بصم:  اع  لنشعتن: 
لذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذو      ا  ا ذذذذذذذذذر اال  وذذذذذذذذذ ن  هللا  ْ ما

 
ذذذذذذر    اا ذذذذذذ ا ال  ثذذذذذذ    لذذذذذذذ   م  ذذذذذذ  أنا م  يا ن  يا  م ع 

 

  66 ا ااي    ف   نيفآا تا ج .  
د  نن    ع يننر نلل  ي يم لنند   ع يكي  ت كك لنمحكلنفه  ا  ي  كجع  لننك

يككي  ت ككك لنمآرككبا  ككي اني ععةعت ككع إنككك لنككلكن  ناككي ينةككف نككلل إنككك ت ككم لنمككذن م 
لحع  لنالعن ن ي عم يد يؤعن  ،  نكلل لنحكلف ت كك لنفنكم.  ذنكا  ي لع قكعي إذل 
نعا  ي  ي  حيعك  اكعار ت كك ينمك   تفكك  فقك   كي ل كذ مع  لن فكع لنكيااا لنمحكيا 

  67نلكذفك لعنذآنيب لن ع   
شا لنيلر ككبي ت ككك  ،كك  نككلا لنقككجعاعل يككم ارل ككعتنم لنمذذعنجككل كمككع نآككي  كككي نككؤ 

 كك اي شعآككعي ت ككي لنككليي ةككع نل ل ككي ل،ككي اذابككل  نصككعي ا لنانةككع م  نلنككلا  كك آن 
ت ككيا يككم لنفركك  لنمارككا نكك  ن نككاي ةمعنجككل نككلل ليالا لن غككبا يككم لنذاكاككي ت ككك 
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 لعتاعف لنآني م. 
ذنكا:  ي اكاتم لكعنند   ن جالكعي ت كك  نيلكن ل،ي اذابل  بر    كنى ن حكلف  ن كي

َننكب  يال  ي ن  ةبللعي  فجحلف لنابلن ل ذرعرلي ن  م لنماعوكب لك . كآبنك   كبحع  : 
كنو َةمج كعي  َتك َ،ك ز ي  لي ز َ تز ل   ليرزوو  نز كو ة َم ل   لنَمكبز َبع و  نز اولة  اة َنلز ل   لنا   اونزي عي  و

 نيي  يحكككككككككككككككلف. نككككككككككككككككلنا ابنككككككككككككككك :    رلا: ننكككككككككككككككعي نكككككككككككككككلل لنآككككككككككككككك31  لننتكككككككككككككككي: 
  كككجم َمذوككك و ن يال َ  َر نف  َرع  ككك و    ت كككجلم نَرعز    رلا ن كككلللم  20  لن كككبر:  ننكككبش يضز

 يحلف. اع  لنشعتن: 
ذذذذفا  ا  ذذذذ   سذذذذ ل  ذذذذم لذذذذ ا ق   ف ااس 

 
ف      ذذذوا ْ  م  ذذذوا لذذذ ل ملكذذذنا لذذذما   م  ذذذ او   س 

 

ا لنشك نا يكم لنذاكاكي   ننللل  اي ل،ي اذابل ا ذمي ت كك لنك 68 ا نناا عا   
ت ك  ،  نلا لش أيعععل  إ   ا ذمي ت ك لنآكنلا  لعنممعع كله اآكن  لنك ا لنآني كم لمكع 
امعع    ي لن رب  لنش نيل. ننني كجف   لي ننؤشا  ي اآكن نل  ركعي   اكألي ،ك ا 
ااككن   اككأ   نكجككف   لككي ننككم  ي امككعع بل  ككف نةككبا لنفككعر   نآككي كككعي ذنككا  مل ككعي 

آنيي لنننيم  ي ة س لن نصجل عكم ناؤككينل  كي ل كي ذنكا ت كك  رب كاذ  نا،نذبل  ي لن
 لعتاعفيل.

نيآككن نككلل لن عاككي ت ككي  شككل  اني ككم ي ككن  اآككب   ناككي اوشككل  لننككد  نيغمكك  
كك   لعش ذركعر نلع كمعر. كآبنكك :  كباو تم  ك   يككنياو َعَقك عي يكايال َ  اوض  ية كَي نكك   و  يَمكي فو

يا  كي َاَشك كَا ت كانمز َعَقكنلل  َ يز َاشعاو نَينز   نلنم  كك: 8  يكعون: عاو يكد َتكلَنبز  فقو
 يمككي فيةككي نكك   ككبا تم كك  يككنيا عقكك عي  ذننككت  فقككا عقككن  ت جكك   يككد تككلنب  فقككا 

إ ككم ت كانم عقككنلل/ يككاي   اضكك   ككي اشككعا نينككيا  ككي اشككعا. نكآبنكك   ككبحع  : 
َ  عو  َ ك بي إش َ ككيز َظَ ككَم عوكمال َ،ككيال ككبر  َرعككجمش ااكعفو نككَياال لنمونز ككبا  يكا ةم َافو ككَي  و ك عي َل ز    قز

  نكككم اآكككف لش كككذ، عا  كككي لنمن ككك ايه ن  مكككع ناكككف  كككي    كككك  ضكككمن يكككم 11لن مككك : 
لننككد   كا كك  اككع : ش ااككعف نككياال لنمن كك بي  ،كك  ااككننم لناككع نه إش  ككي ظ ككم عككم 

  ناكككي ينةكككف لنقكككنب يكككم نكككلل ك ككك  إنكككك  ي لش ذركككعر 69تكككعن يا ككك  ش ااكككعف .  
ر اككي اوشككل  إذل نككم الككي لنماعوككب تعنمككعي لحككع  لنالككعن  ناككي احذككع  إنككك نلع ككمع

تانيك  نتاكنياه نغمكبو لننكد  ن  كمعرا. نيقككذي  ل،كي اذابكل لآكب  لنفكنلا نكلل لنككلا 
ت ع ككك   كككف لنككك ا لنآني ككككم نكشكككن تكككي ةمعناذككك   ككككي  كككد  كذعلككك  لنقكككجم    ككككع م 

لل لن ككب   كي لنآككنلا  لنذككم لنآكنيي   نلنككلا ا كي لحككا  إنككك ةع كب  ،ككم تناككي   رل كيلي ننكك
 ك ت إنكك لننشككن تكي لنارب ككجل لنامعنجكل لعتاعفيككل ن ك ا لنآني ككم. اآكب  ل،ككي 
اذابل:  ننلل اب  لنفنلا  ننب يب ي: يي لن نن إ مع تحكلف  كي لننكد   كع يكي  ت جك  
 ككع اظنككنه ننككجس يككم ظككعنن نككلل لننككد  ك ت ككك نككلل لنذانيكك  ك اناكك  ت ككك لعو كك  . 
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لل لن عاكككي اقذحضكككن كككك   كككع نككك  تداكككل لعننشكككن تكككي ةمعنجكككل   ننلكككلل  اكككي نككك70 
لنكك ا  ينككب ي كككعاش لكرلا لنقككعلآل نكك   نيآكككبا  ككع يكككلنب إنجكك  لمككع يكككنلا   ع ككبعي  كككي 
 د  لنبابف ت ي لنن،ان  ي لكرلا لنذم   نةكت لنك ا لنآني كم لاكدف  كع يكلنب 

لن غكبياي  ن ع ل ينع  ان انا  ت ك ذنكاه يآكي  كعاش يرلا ل ك  219إنج  نلنرفحل 
 يم نلا لكال لنننيمل.

إي ل،ي اذابل ش افعر  لنآنلا  لعنممعع ل  فب كي  ي ي ذنكم  كي   عاشكل ت كا لكرلا 
 اآب :  ن ي تذبف نلل  ي كد  لن نن ن ش عرنع نةيا ك،انلي :اع  لنشعتن: 

ل   ذذذذذذذر  ن ذذذذذذف م    فا ف ن   ف أن      فذذذذذذن ا ذذذذذذوا
 

 علذذذذذي من ملكذذذذذنا  ذذذذذ م ر    ل  عذذذذذ مر 
 

ككاَيل:  ككع نا  و ال تككع ن   ينيككي: ش تككيي ب م نننككي اتككب م ن ذككم اآككع  ننككع إذل   
بوف  نذاك  م...     .71ا  م لنضال

إي نكككلل لن عاكككي  نك،اكككن ااكككنا  يكككلنب إنكككك لنذاكاكككي ت كككك إتاكككعف ،داكككل لنككك ا 
لنآني م  نيحن  ت ك لنييع  تي نلل لنمظنكن لنامكعنم. ناكي  لكعي تكي  بآنيكل يكم 

م  بلةنكككل لنلكككعت اي نلنمشكككلناي  نايرتكك  ت كككك تحبيككك  نكككلا ينككم لكاكككعل لنآني جكككل يكك
لنملككعتي إنككك  مككعاأ تحقككب ن كك ا لنآني كككم. نت ككك لنككنام  مككع  اككع  لكك  لنقكككعلآبي 
ش،ي اذابل ك كعناععع ك  كي ةنكي يكم تاكنيا ل ك   بكعرلل لنآكنيي لنمذشكع،نل  ت كك 

ت كك يكي ل،كي   حم  ي م  ياي  ،نف  نلع  لنذحبة   ي لنذننين إنك لنمبعنكع  اكي تمالكت
اذابل لنكلا  ظنكن لنذلكب  ،ذبركان لنمنكعةماي لعنقكنب لنكلا  كي  ة ك  ككعي تكبرونم 

  .72يم لنناب ...  
نآي ل كذلع  لنك ا لنآني كم  ي اغاكن  بلا ك  نيركب   نة كعي ن آكنلا  ت كي رةكع  
نككلل لشتاككعا عاكك  كشككفبل تككي ةمعنجككل لنكك ا  ككي  ككد  لنماككعف  ن ككي  ككد  ذنككا 

لا  عقكي لنآكنيي ل كذ معن    ن كع  ك    لنمكيلي بي تكي ،داكل لش حنلف لن غبا نلنك
لنآكككنيي ن تاكككعف   ككك بص  ك ت كككي ع وونعكككت لنمآبنكككل ن بحككك  ك نكككب  ي ة  كككبل  كككي نكككلا 
لنبةككبا  انككل ن ككمعل ت ككك لنذفككب  لنف ككم  ن ككي ن ككع كككعي ايككع  ل،ككي اذابككل  نك،اككنيي 

ي لنمكككنلا  كككي ااكككنا  لعنماكككعف نلتنكككع  لنلكككعت اي ت كككك لنآكككنيي ل كككي  ينمككك  نتكككي  تنكككا  
 بعرتككك  ن اضكككعي تكككي  لنبركككن لمكككع يكككم  اعفلتككك  ك  ن   كككعناب  ك  كككي ري كككل ن كككمب يكككم 
لنذ نان. نلنبلاف  ي   ب  نلل لنلنيكا يكم لنكييع  تكي لنآكنيي اكي عكيا  قكعر لنبحك  
لنف م يم نغل ليان ت كي لن كنن  ن ت كم ،كلنا ل لدانكم  كي لنذقك جم ،نداكل لنك ا 

ت جككك  يكككم نغذككك  ن  ككك بص   كككي  انكككل ،داذككك   نلنذكككأل   لنآني كككم  نلتذبكككعر كككك   كككع   كككل
  .73لنيلر اي ،نجعي نة  ، ج، اوانال  ت ج   ا  ب ف فج   
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نن   نلل  ع يننر  ي   ب  لنآنيي لنننيم  نككأ لنكيره لن غكبا نلنامكعنم ت كي 
لن نن  ننب ،لنا لنمنةف نلنغعال نلنب كا ل ننك  عكن  ت كك ،داكل لنك ا لنآني كم. 

حيي  نلن آعه ت ك  ي لنآنيي نكب ككد    لنم اكأ ،نداذك ه عاك  نصلنا افر  لن
تحككب  لن  مككعا  ككي  باككف لنذننيككن إنككك  باككف لنذبككعنم  ننككلل  ككع ل  لككس ت ككك ارل ككل 
لن ا ليا،م تمب عي عا  يذبعا  لن رعي  لنآكنيي  ككد  لن كنن  لنمبلاكف  كي عاك  

ن لي كككعناب نلنظكككبلنن لشعذاكككع  ،بلعكككي ني كككن.  ن كككي لن ععجكككل ليننكككك تحكككبال   باككك
لنآني جككككل  ككككي  بلاككككن لنذننيككككن إنككككك  باككككن لنمبعنككككع . نصعنذككككعنم تحككككب  لنمباككككن  ككككي 
لشعذاككع  ننككع لعنشكك ن لن نصككم ك تننيككنلي ك إنككك لشعذاككع  ن شكك ن ،نككع... ،ككلنا تحبنككت 
لنضكككننر  إنكككك لنماكككعف  نتحكككب  لنماكككعف  كككي  اكككن  إنكككك  ل كككب  ن  كككب   كككع ككككعي 

   ي ككككككككككككككككككككككككككككككم  يب ككككككككككككككككككككككككككككككن لعنشككككككككككككككككككككككككككككككلنذ ااككككككككككككككككككككككككككككككنال  ت ككككككككككككككككككككككككككككككك  حمكككككككككككككككككككككككككككككك
  ننلل  ع  شن ع إنجك   كعلآعي نمكع ناف كع ت كي ت كا لنذانياكعل لنف جكل لنم ذمكي  ت كك 74 

اككنلا  لنكك ا ت ككك   ككعه لش أيككعأ لي كك بصم لنمؤ ككس نقككجم ي جككل ةمعنجككل. نككلل ناككي 
ل رككب  ككك  ذنككا يككم  قككعر لنبحكك  لننداككم يككم نغككل ليان نذب ككن ال مككعي لا نككع 

لنم،عنجل  ي نكع تشكم   آكبشل تشكلة  ك ال مكعي ك    حنيل تي لن مي لن عاا يم  برت 
  75 ننةعي ت ك نلل لن مي يم  نا  لنحرب  ت ك  جمل ي جل . 

نينة  ككع نككلل لنككأتم إنككك  آلككل لننككيا  كجككف   لككي ننككلا لن غككل  ي تذحمكك  نككليي 
لنمقككذبياي  قككذبى  ،ككعنم ن قككذبى ي ككم ا ذمككي ت ككك لش حككنلف تككي لنمقككذبى لين  

نلنلا اكي ارك  إنكك عكي لنشكلنذ نلنضكننر  لنشك نيل. ينجكف   لكي  يم لن غل لنن جغل 
 ي البي لنآنيي ةعريعي ت ك   ي لن نصجل  ليالا لنم،كعنم  نيب كن يكم لنباكت  فقك  
لككعنن ج،ه نلنكككلا ا  كككم لش حكككنلف تكككي نككلا لنقككك ي  نكجكككف   لكككي ن ككك ا لنآني كككم  ي 

،كك  لعتاككعف لننداككم ام،كك  ليالا لنم،ككعنم نليالا لنف ككم يككم لنباككت ذلتكك   نكجككف ام
 جمكككل ةمعنجكككل تنكككنر ذنكككا لنذاكككعنف نلنذ كككيا يكككم لنككك ا لنآني كككم  نكجكككف   لكككي ننكككلل 
لنك ا  ي احككعيع ت ككك ت ككا لنم،عنجككل يككم ليالا لن غككبا  لنبلاككف    ككع   ككع    عانككل  ككي 
لنرككك ب تاعنفنكككع  ننكككم تذ  كككا لآضكككاذاي تنكككي  ليننكككك   كككي  قككك مل ،داكككل لنآكككنيي 

ي لنرجعال لن ملجل لنم،عنجكل  ،ا مكع تنكي  لنآضكجل لي كنى نذ ذنم إنك ل حنلف نغذ  ت
  76 ككي لنذقكك جم لعتقككعا   ككف لنرككجعال لنم،عنجككل نذ ذنككم إنككك  كك ب   ككفل لننداككل .  

ننككلل نككب  لمككي لعتاككعف عاكك  ل ككذلع  لنكك ا لنآني ككم  ي ي ع ككب ،ككاي لنآضككاذاي 
 ككين  تككي ليالا لاااككعا  عجعريككل ةييككي  تا ككل لف جككعل لن غككل لن نصجككل يككم لش أيككعأ نلن

لنم،كككعنم. اآكككب  ل،كككي يكككعره تكككي لن كككنن:  كع كككت يكككم ةعن اذنكككع ت كككك إرث  كككي إرث 
يلع نم يم نغعتنم نيال،نكع... ي مكع ةكعا   لعع كد  ععنكت  عكبل   ن قكات ااع كعل. 
ن آ كككت  كككي لن غكككل  نفكككعظ  كككي  بل كككف إنكككك  بل كككف   كككن ،أيكككعالل فيكككيل  نشكككنل ف 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 110 - 

نوت. ينكعي  مكع ةك نة تت  نشنل ي شو عا يكم لع كد  ذككن لنمكؤ ي نلنمقك م نلننكعين شو
نلنم كككعيا  ن ي لن كككنن إ مكككع تنيككككت لنمكككؤ ي  كككي لي ككككعي نلعامكككعي ننكككب لنذرككككييا. 
نكككلنا لع ككد  نلنمقكك م  ن  مككع تنيككت   كك  إ ككد  لنشككما. عككم ةككعا يككم لنشككن   ككي 

  .77 ن عي   ع ةعا..  
 ككي نكلا لنآضككجل نآكي لةذنكي ل،ككي اذابكل فجمككع  نراا يكم  ؤنفكك  نكلله عاكك  ناكن ت

لنمنمككل نعككعن  ،ككلنا  ي يككيليف تككي لنكك ا لنآني ككم لعننشككن تككي  ككمعت  لي كك بصجل 
نلنككنا ت ككك لنلككعت اي. اآككب :  عككم اضككبل ت جكك  لعنذ ككعا  نلش ككذحعنل نلن حككي نيقككعا 
كعجف لنغومكن نلنحكيث لنغككن   لنك ظم نلش كذدف ن انكبل يككم ذنكا ل  ك  رصمكع   عنككت لنضة

  عكم الشكن تكي 78اكيعت لعنشكلب  يكم لنركينر . نلتذن ت لعنشب  يم لنآ كبن ن 
لنغنو  ي ن ف كذعل  نكلل اكع دي:  يانفكت نكلل لننذكعن ةع  كعي نذانيك   شكل  لنآكنيي 
 قككذ بلعي ذنكككا  ككي لنذفقكككان ،أيككعا  يكككم لنشككنأ نلعاضكككعأ  نعككع دي  كككع نككم  ت كككم فجككك  

ا  آككعشي ع ككع   لة كككف ت ككك نغككعل لن كككننه يرا لكك  لنم ع ككي  ب كككف لنماككعف  نونيككك
  .79لع لعي   ي اان  ي  علم فج  ،ن ا   ن  اضم ت ج  ،ذاني ...  

نيككككلكن ن ككككع ل،ككككي اذابككككل  ظنككككنلي ي ككككن  ككككي  ظككككعنن لشاذرككككعا لن غككككبا   ن ككككي 
لش ذرعر لنآقم ،كد ةكبلن إذل ككعي يكم لننكد  ل كيا  كع يكي ة ت كك لناكبلن  كآبنك : 

ككك نَي َنكككلل َشكككما    َن لنآوكككنيي  لنَمااكككي  َ،ككك ز َتانوكككبل  يال َةكككعَانومز    ز ككك زنومو يآكككعَ  لنَنكككعي نو ر     ل 
ذزَ ككع ككف  َل اككي     ب كك . عككم اككعنبل:   :   1  2َتااككب     ككلول       ا ش  :   2َذن ككَا َرةز

 البي.
إي لنلا ناَن ت يا نلل لن عاي يذ  ا لا  بن لنآقم يكم لن غكل  ينكب يبحك  يكم 

نذب ككف يككم لنم  ككك  نينككاي ن ككع ، اذكك  لنذنكانجككل نجحككيا ةمعنجككل لشاذرككعا يككم لن فككع نل
 اضككعي كجككف  ي لنآككنيي لننككنيم ل ككذلع   ي يبظككن نككلل تبظجفككعي  ع ككعي ل لداككعي  ككي 
لنحفككككككعظ ت ككككككك ليالا لنم،ككككككعنم نلش ككككككذفعا   ككككككي ليالا لنف ككككككم. نيذ  ككككككا نككككككلل ك كككككك  
لععتاكعف   ن ن آك  لكاي ل،ككي اذابكل  نلنآكع  اي لععتاكعف لننداككم  ينككأني ت كك نككلل 

تذحيا اضجل لعتاعف يم لنك ا لنآني كم. نل لداكعي  كي نكلل لنكأتم رلأ لناع به فب  
ل،ي اذابل ينا ت ك لنلعت اي يم ير   ع  ل  كبلي  لنحلعاكل ت كك لنلكعت اي  يكم 

ن كع ل كينع  عاك  ناكن ت كي كك  نكلا لنملكعتي نجلشكن تبرنكع. اآكب   24لنرفحل 
  ناككككككككككككككبف  ياَذلاَنككككككككككككككع  و ن َبككككككككككككككعَه لناككككككككككككككب  نل ناككككككككككككككعنبل يككككككككككككككم ابنكككككككككككككك  ت ككككككككككككككعنك: 

  كجف يولل  لن بعه  ن  مع ككعي نةك  لننكد : يانبقكنع   نبكعه لناكب  112 لن ح : 
كككككعنع   نبكككككعه لناكككككب  نلناككككبف.  ن ياذلانكككككع   لناكككككب  نلناكككككبف  نلناككككبف   ن اشة

  .80نيحلف لن بعه  
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ني آككي نككلل لن عاككي لعلككعي ي ككن ن نشككن تككي ةمعنجككل لعتاككعف يككم لنآككنيي لننككنيم  
نلر لنند  نلنأيعا  فج   لنكلا اآكب  ت ك   ن  كع تنكنلر لي بكعا نلنآركا  ت عن  فج  تن

يكاي   تبككعر  نت ككعنك   كأ  لنآككنيي  اب ككعي عكدث نتشككنيي  كك ل  لفكنو ل ككي يككنو: 
تجقكانلي   ك  ت كك لنعبكعا  نتكيرياعي ننكم إنككك كمكع  اي ك   ننتكع ل كي نتكع  ت نانكعي ننككم 

مبتظككل... ننككب  تككعنم لنآككنيي  امككعي نلعككيلي  ككي  كك ل لنغف ككل  نشككحللي نآ ككبصنم لمذاككيا لن
نقككككككنا عككككككينث لي ككككككبعن لنذككككككم   أنكككككك    ،نككككككع  نن،آ ككككككت ةم ككككككل لنفككككككنل   ت ككككككك 

  نصنككلل الشككن ن ككع تككي لنغكككنو لنككيي م  ككي نككلل لنذنككنلره نذنكككا 81لنمقكك ماي...  
 نذجقان تم جل لشترع  ،نلل لنييي لناييي  إ   يذ  ا لا ن لنيتب  إنك لع د .

يا نككلل لنغككنو  الشككن ن ككع تككي ةمعنجككل نككلل لنذنككنلر يككم لنكك ا نص ككي  ي احكك
لنآني م  ي  ناا نمامبتكل  كي لي ، كل لنمذ بتكل   نكع ابنك :  ن  كع تنكنلر لننكد   كي 

نيَ ة س نلعي نص ض  ااأ  تي ل ك  كذنكنلرا يكم:  ك ز اكع  ي نكع لننكعي نو نيكم  كبر   او
لعيلنكنعمي لآبنكك :  يآككي  ت مذككا  ي لنآككنيي  ككأ  ، قككعي لنآككب    فبككااة  يشا  َرصة نوَمككع توَنككلة 

نت ككك  ككللنننم. ن ككي  ككللنننم لنذنككنلر: إرلا  لنذبكاككي نلعينككع   كمككع  ي  ككي  ككللنننم 
لش ذركككعر: إرلا  لنذا جككككف نلعااككككعفه يي ليذذككككعي لنمكككذن م نلنالاككككب يككككم لنف ككككبي  

 . 82ن ننة  تي شما إنك شما   عقي  ي لاذرعرا يكم لنمآكع  ت كك يكي نلعكي  
نيلشكككن نكككلل لنذبةككك  تكككي عقكككي تملكككي  كككي لنككك ا لع كككذ مع   انلل إةنل جكككل ت اكككا 
،كك ا   اككأ  ينن ككع اآككي  ن ككع اككنلا   ماككأ  ي كك بن لنذنككنلر يككم لنآككنيي لننككنيم نلنككلا 
اي اان  نغكنو لنذبكاكي نلعينكع  ني لكم ن ك ا ةمعنجكل  ع كل ت كك لنكنام  كي  ي 

رلي  نمكعي يكم  كنا  لشرتآكعا لنذننلر يم لي عه شما اان  نابن فج   يآكي ن كب ان 
 لعن ا عذك   ب  شف ل  ي نبلف  .

َككدال َ كبَف ن ي  نبل   لنذاكاي ن م  ك لنكلا ككنر لك  لن فكع اكع    تكأ نةك : 
ككبي  َ مو ككبَي عوككمال َكككَد َ ككبَف َت ز َ مو ككنل إيال   ناككع : 4  3  لنذنككععن:  َت ز ككن اوقز يككايال َ ككَف لن وقز

نل  ...كك  نكلل يكنلا لك  لنذاكاكي ن م  كك لنكلا ككنر لك   6  5شنأ:   لن َ َف لن وقن  اوقز
  .83لن فع  

ن ككي  نككبلي لنذنككنلر  ككع ةككعا يككم  ككبر   لننككعينني ه اآككب   نش  ب ككف  ننككك لككعنذننلر 
ك ز اككع  ي نكع لننكعيننيَ ن ذبكاكي  كي لنقككنب لنكلا   أنكت فجكك :  ي نككم  رلانا ت كك  ي ا نككي   او

ن ،ككككينل يككككم ذنككككا ن تككككعانل  يككككارلا    تككككأ نةكككك   عقككككم  ككككع ا نككككيني  نج نككككينل  ككككع ا نككككي  
نا نل نككب توككين يو  ومككعتنم ن كككللن ظ ككب نم  يا،ككي  ن تككعا يككم لناككبلن. ننككب    ككك ابنكك : 

ن  وبيَ     ا ت ككاي ننككم يككم اي ككا يا ا ككبي يككم  ااككع نم. يككم نةكك  ي ككن  ننككب 9  لنآ ككم:  يَاككيز
عذكككككك ننصمكككككع  كككككأ  لنحنيكككككعي  ي لنآكككككنيي ككككككعي ي كككككأ  شكككككائعي ل كككككي شكككككما نياكككككل ل كككككي ياكككككل  
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  عككم اآكككي  ن ككع انلاتككك  نككب ت ككك  ي نكككلا لنقككبر   نتبلكككل لقككنب لن كككأن ه 84نلن،دعككل...  
عا  اآب   ينكاي لنمشكنكاي اكعنبل نك :   ك م ،كب   يننذ كع عذكك  كؤ ي لاننكا  يكا أ   : 

 نوككيو ن ككيونَي نش   ككذومز َتع،ككيونَي  ككع  تز نوككيو  ككع َت ز . ينيككي إي نككب تؤ  ككبل  3   2  لننككعينني:  ش  تز
عذككك  ي كك  ذنككا. عككم انككننل  ككي   كككي لنمككيا ناككعنبل: ت نككي يننذ ككع يب ككعي  ن شككننلي  ن عكككبشي  

تومز نش   كككذومز ن  نككي إننككا يب ككعي  ن شكككننلي  ن عككبشي  يككا أ    ت ككعنك:  َنش  َ كككع َتع،ككي   ككع َتَنككيز
نوككيو  بل لككك  يككم ناكككت نتشكككنكبل   ت ككك شكككنيلل  ي تؤ  كك5   4  لننكككعينني:  َتع،ككيونَي  كككع  تز

  .85ل  يم نات  
نص ي ياذل كعي  ع ذكن عا ش،كي اذابكل نن كع  ينك   ي نكلل لنذ كعن  ا لكس انشكل  
اآككب   عككي لنيلر ككاي لنمحككيعاي  ااككن  ي انشككل لن ككنن ليننككك  إفلا لنآككنيي  كع ككت 

لا يكذ  نغبيل. يآي ليذذ بل ، غذ  ك ةمعشي. ني كعي. نكع كت نكلا لن غكل لنمفذكعأ لنمبعشكن لنك
لي،ككككبلن نككككي ب  تككككعنم لنكككك ا لنآني ككككم  نلعامككككعي ،ككككييي لع ككككد . نننككككلل ش املككككي 
لنفركك   ت ككك  ا  قككذبى  ،ككاي لع ككد  نلن غككل. نيملككي لنآككب  إي لنمقكك ماي ي  كككبل 
لكك ... ش ي كك  كشككن تككي   ككنلر لننككبي  نلع قككعي   ن اككي  ننككم  ظع ككعي ةاككيلي ن حجككع   

  نننككككي لنقككككؤل  يبآككككك 86نككككم لمككككع اشككككنننع..  ،كككك  ي نككككم ر نل فجكككك  كذعلككككل ش تنككككي ن
 لننعككعي نكك  املككي  ي  فركك  ،ككاي ايل ككل لنآككنيي ن انعشكك  لن غككبا  ننككب عذككك ت ككك 
لنمقكككذبى لعةنل كككم. ن نكككك  ا عكككي  قكككذلجف  ي  ذاكككنا  كككي  يكككييبنبةاذ ع  ن تبةن كككع 
لنمككككلننم ن حككككي  آذككككنن  ككككي  ككككا احمكككك  تآاككككي  إامع جككككل  نآككككي  ةقككككيل ليا،جككككل 

لنم ظككبر لعارلكككم لن نصكككم لع ككد م تآعو ككعي  مبذةجككعي ن ملكككب اي: لعتاعفيككل  نيككم 
لنككيي م نلنامككعنم  نظ ككت لنذانياككعل لعتاعفيككل تقذنشككن يبلتكك  ليا،جككل لنالع،جككل 
 ككي  ككد  تككيل   نككليي لنمقككذبياي لنمؤ قككاي ن ظككعنن  لنآني جككل   ككف  ككع احككن ذنككا 

   87لنمآعرصككعل   لنذككيل    ككي و جككعي لنككبلف  لش لبككعتم  لن ككعوفم ت ككك ك،اككن  ككي
ناي البي  نا نكلا لش لبع جكل  نكب ت كا لنقك لل لنذكم افن كنع لنك ا لنآني كم ت كك 
لنآعر   ي  د  ت ا لنحمبنل لنم نفجل لنذكم  كي لنرك ب تانيكي لنك ا   نكع  ن  كك 
الككبي ذنككا  ناككي ت ككيال لنآككنلالل نلنمآعرصككعل ن ككع فلنككت إنككك عككي لكي.  يعنالككعن 

ي عاكك  تقككع ج  ليا،ككم لنمبككعيي ن مككانبف  ككي لية ككعه لنآني ككم ا ككي  كك لل ي جككل   كك
ليا،جككككل لن نصجككككل  ننككككب  كككك لل رنعجككككل  اضككككعي ،ذرككككيا  تآنيككككنلي  نةككككيشي  نذانةككككعتنم 
لشتذآعااكككل  نلنم نفجكككل لنشكككنكجل  نلعذبل ككك  لنماكككع  لنفنكككنا  نلنننعكككم لنكككلا تركككير 

لا ككعي يننيككعي ت كك  ذن جككل لننفككن  ننككلل لعتذمككعاا   لككك لعامككعي لعنذبعاككي  نصعنغاككب  ن 
 كككععدي ن حكككس   معفةكككعي ن بةكككيلي   ؤ قكككعي نجآا جكككل لش كككذمنلر  نلنبآكككعا  لنذكككم تحآآنكككع 

  نننككككلل ش   ككككي  ت ككككا لنككككننأ 88 قكككك مل لنب كككك  لي ككككننا كمككككع ر ككككانع لنآككككنيي . 
لنمفعةئل لنذم ككعي ت انكع لنك ا لنآني كم عاك   عكن ت كك  ا كب لنآكنلالل نلنمآعرصكعل 
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لل لنذككم امعر ككنع لنكك ا لامعنجككل  ماككأ  تشككل ت يككم لنذككم   ككبحت رنا ككل نككلا لنقكك 
 امبتكل  ككي لنقككجم لنف جككل  نلنذكم ل ككذلع  ل،ككي اذابككل نااكنا  ككي لعتاككعفياي لنباككبف 
ت انككع  نابيككعي ا لككس اككنلا  عيي،ككل  جع ككعي ن رككننم ن جع ككجعي نكك انلل لعةنل جككل لنذككم 

تنكككبي اكككي ل كككذ بلبنع ن ب كككب  إنكككك ت كككا لنقكككجم لنامعنجكككل يكككم لنككك ا لنآني كككم  ناكككي 
  قككت نمعجعريككل  ع ككل لككعن ا لنآني ككم. ننلككلل   اككي   فقكك ع   ككع   ككا ش اقككمك  
 ن ش تقككم    ككعيان لي ككبل  ليا،جككل ،ذقككماذ . إ كك   ككا ش اا ككل  عجككعرا  ككي  ككعر   
 ككي ابلتككي ن بككعا   حككيا   ن  مككع  عجككعرا ال  ككم فجكك .  ككجلبي  إذي  ل ككم  لنبعاكككي 

ي لننذككعن ن ككع ل ككم إننككم   ن ل ككم  نغككل لنككلا  ككمك لكك   فقكك  ننككب: لننذككعن.  ا  
نكذعلككل ن   ككك ذنككا   كك   ل ككا: ش يككير     ككعا  نش ينككي  نش ي ذنككم. ننككب  ،ب ككف  
 ل آكككعي يذا كككك يكككم ف كككعي ن لكككعي   ذحكككن  لنيشنكككل   فذكككبأ ،كككد  نعاكككل. إ ككك  لي،ياكككل 

  .89لنمذأ  ل. إ    ع نرلا لنذعريخ لنلا  قذشف  ن آن ا تنن لنذعريخ  
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 الفصل األول
 النظم أساس اإلعجاز:

 
ن ي ككككعي ل ككك  لعتاكككعفياي تبةككك   حكككب لنذشكككلا  لننداكككم  يكككاي ينيآكككعي ي كككن 

لعلككعي  آككياعي  ذماككألي اآككب  ت ككك نت ككك ر  ككنم لنالككع،م نلنبككعاد م نلنانةككع م    ككس  
 ني  لن ظم   عه لعتاعف. ناي كعي نلل لنذبة  تبةنكعي احمك   ركع ا لناكي  يكم 
لنلكككنأ نلنحيلعككككل يككككم لنم عناكككل  ككككي  ككككد  تبظجكككف ةنككككعف  ككككي ليانلل لعةنل جككككل 
لننفا ككل لعننشكككن تكككي ةبل كككب   كككنى  كككي اضككجل لعتاكككعف يكككم لنككك ا لنآني كككم  ي كككم 

د  لنقكككؤل  لنمنكككم: نككك  املكككي لنب كككب  إنكككك ت  اككك  ت ظكككن إنكككك لنككك ا إش  كككي  ككك
لنظعنن  لنآني جكل تنكن اكنلا    كنى  مل كل  ن نكك  ا عكي املكي لنباكبف ت كك ةمعنجكل 
لنكك ا لنآني ككم  نآككي كككعي نأل ككعي ت ككك نككؤشا لنيلر ككاي  ي يذاككنانل  ككع   لككي  ككي ت ككا 

 نيكل لنلننععل لنقعلآل. ن ي يؤ قبل اكنلا  ةييكي  ت نك   كي لنبحك  ت كك تا كجس  
لكككعن اه إ نكككع اكككنلا  ش تكككأتم ن فقكككنع   نكككع لنآكككنلا  لنبعاكككي  نلينعكككي   ن   نكككع لنآكككنلا  
لن مبذةجككل  ن  مككع نككم يككذ  ةييككي نكك   نةعجككل  ذاككلر  يككم ليتمككع   تحذفكك  لككعن ا 

  ي  ة  لن ا  نتنذب ن غل لعن غل ن ي  ة  لن غل.
إ ك  ككعي عآكدي اشنجكعي كعي لن ظم  فنب عي  آياعي  نمعي ت ي رةع  نلل لشتاكعا  ،ك  

تذمحككبر  كككي عبنكك   امبتكككل  ككي لنكككينل  نلنمكككينبشله إ كك   ظكككن  ةمعنجككل ن ككك ا يكككم 
ك اذكك   يككعن ا لنآني ككم   اككأ لل كك . ن ككي ن ككع كككعي ش،ككي  ككي لنبحكك  تككي لنمشككذن  
،ككاي  لب ككعل لنكك ا  ككي ال كك  لنكك ا  ننككجس  ككي  عرةكك  إش يككم عككينا  ن  ككؤاى 

ع كككعي يذب كك  إنجكك   ككي  عرةكك : ت ككك   ككعه نككلل  ي    ككك لنكك ا لنآني ككم ك،اككنلي  كك
 ككي  بل ككف   ككنى يككم لنكك ا   ن  ككي تفقككان  ككاعبر  ن   ع ككبل  ككأن   ن شتذبككعر 
شككنتم  ن تآككيا. ننككب  ككع  اى إنككك تم جككل  ككي لنفركك  ،ككاي ظككعنن لنعبككعر  لنآني جككل 
ك   إنانع عمك  لنمضكمبي لنمد كم يكم  بكعر   ك جمل  كي  نصاي  برتنع لنبعو ل لنذم نو

ن غبيككل نلن حبيككل. ننككلل نككب لناكككي لنككلا  كك ن  ةمجككف لنمككيلي اي لنن جقكككااي لنبةنككل ل
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  .1تي لن ا لنآني م  
 محت نلا لن ظكن  لنيل  جكل ن ك ا لعنب كب  إنكك  كجم ةمعنجكل ني جكل ل ذركنل 
نرعن  لعتاعف  ن لة كت نكؤشا لنيلر كاي  كي ل كذادا  انلل إةنل جكل تد كم لنك ا 

عبككعر  لنآني جككل نةمعنجككل لن غككل لن نصجككل يككم لنذ ناككن  ب ككب  لنآككنلا   نتككم لنككنصي ،ككاي لن
تكي لنم  كك  نل جككل اكبل اي لنقككد ل لن غبيكل  ن  ككس لش حكنلف لن غككبا لتذمكعالي ت ككك 
 ع ا نف لعن حب لنمكبلفا  ن لن حكب لنمضكعا. نيكم لنبلاكف  رانكت نكلا لنيرل كعل تكي 

نكل نغبيككل ن كك جل ارل كل لنكك ظم  كي فلنيككل تداذكك  لاتاكعف لنآككنيي ننكم تككن فجكك  إش  آب 
تح كك  ت ككك   ع ككنع لنماعوبككعل ت ككي ع تاككن  لن غككل  ككي  ككلبي لن ظككع  إنككك عنكككل 
لنف كك  يذرككب  عككيععي يككنتبي لقككجع  نت  ككا لكك   آع ككي ني نككن لكك   ككذن م تككي اعاككعل 
احآآنكككككع ت ككككككي  ككككككع ف  ن اككككككعر  لمكككككع اضككككككف فجكككككك   ككككككي لنب كككككع   ن ككككككع ارككككككبخ  ككككككي 

  .2لي عناب  
نلنرككحل  ننن كك  يككم لنبلاككف  ككع نككب إش اككي امذ ككا نككلل لنككن ا ت ع ككن لنرككبلن 

انلا  نآنلالل  حذم ل ن ك ا لنآني كم  ننكجس ن كع  اكنلا  تكأتم ن فقكنع   نكع لنبعاكي   
إ مككع نككم تككي   يككم عككينا لننككع ي نلنمملككي. ن حككي ن ي ك ككع ش   غككم لرتبككعط اككنلالل 

نكم  نؤشا لعتاعفياي  ي لناع ب لن غبا  يا  ع يكم لنبلاكف  شكان إنكك  ي لننذعلكل  كع
يم لي عه إش إ ذع   ا ا لس تانصل يكم لنممعر كل لن غبيكل. نلنآكنيي ذلتك  لعكذفع 
ن فقككك  لع كككم  لننذكككعن  نجشكككان ك رصمكككع ك إنكككك   ككك   كككا نغكككبا رل   فذكككبأ ت كككك تكككي  
اكنلالل   ل ككت لنآككعر  لنمقكك م  ككي لنذبككعنم نلشتذككألف لككعنآنيي  نصككلنا عركك  تحككب  

نبح  يم لن غل ليا،جكل ن تحكبة   باكن ةلرا يم  قعر لنبح  يم    بن لنآنيي نل
لي عناب نلنظكبلنن لنآني جكل  كي  بلاكن لنذننيكن إنكك  باكن لنمبعنكع . نصعنذكعنم تحكب  

 . 3لنمبان  ي لشعذاع  ننكع لعنشك ن لن نصكم ك تننيكنلي ك إنكك لشعذاكع  ن شك ن ،نكع  
 ك  لنآكنيي ني ية نلل لنذحكب   بافكعي ين كم نذبةك  يكيره ذنكا لش حكنلف لن غكبا لنكلا  ،

نلنككلا نككب   شككا اككنلا  نككلل لنكك ا عذككك   ككب   حككبرلي ن ككيره لن غككبا لن نصككم. ن ككف 
نلل يبآك لنقكؤل   لننعكعي كجكف ي ك بن لنآكنيي  كك ا ي كم ، جك،   ي ي حكنف تكي 

 لن مي لنم،عنم لنم ذمي نيى لن غبياي نلن حع  .
بصجله إي نككلل لن ككأن   ككأن  ت مككم ي ذآككم  ككف تبةنككعل لنغككنن يككم لنآككنلا  لي كك 

يككاي  ت ككم لي كك بن ش اقككذلجف  ي اقككي لنحعةككل يككم لنيلر ككل ليا،جككل اني  ي ين ككك 
ت ك   عه ت م لن غل لن ع   ذنا  ي  عي ل ذرع كعت  لي ع كجل نكب  آعر كل لن ظكع  
لن غبا ن م   ا،م ي كم لعن ظكع  لن غكبا لن كع ... ني كنف لنذح اك  لي ك بصم وكنيآذاي 

   ع اذاي:

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 122 - 

 اككك  لن ظكككع  لن غكككبا ن  مككك  ليا،كككم نتفقكككان  كككمعت  يكككم ليننكككك: تذاككك  إنكككك تح
 عينا لنغعال لنامعنجل ننلل لن م   لعتذبعر    عا لنن م...

نلي كككنى ننككككم نجقككككت ت ككككك لن قككككج   كككي لنلنيآككككل لنقككككعلآل  ارل ككككل عع كككك  
لنمماككألل لنفنااكككل لنذكككم ااذ كككن ،نكككع نكككلل لن ظكككع  تكككي لي ظمكككل لي كككنى لنذكككم اآكككعري 

عكع لش حككنلف نلناككنن  ت كك لش ككذايل  لن كعاا  عككم  حككعن  ،نكع... إذ ي بغككم  ي  د
  .4لننشن تي اعاعتنع لنامعنجل...  

نش  نيككي يككم نككلل لنمقكك ك  ي  ككنصي رصلككعي  جلع جلجككعي  ككماعي ،ككاي لنآككنلا  لنذنلعجككل 
لن نصجككل نلنآككنلا  لنحيلعجككل  إ مكككع  قكك ك إنككك لننشككن تكككي  ي نككلل لنذبةكك  نككب تبةككك  

 ككم نيقككذلجف  ي ينكاي تككي  رب ككجل لن غككل لن نصجككل يككم  ك جم يككم اككنلا  لنكك ا لنآني
لنمقكذبى لنم،ككعنم نيكم لنمقككذبى لنمكبلفا. إ نككع  فعراكل ا اككأ  ا  ك نا تككي لنباككبف 
ت ككينع إي نككب نككم يذككأنا لمككع تككأنا لكك  نككؤشا لعتاككعفيبي  ككي   نيككل لعن ظككع  لن غككبا 

ك ن غكككككل لن نصجكككككل إي يكككككم لنمقكككككذبى لنبشكككككنا  ن ي يكككككم لنمقكككككذبى لنآي كككككم. ن ي ت ككككك
 لنمقذبى لنم،عنم  ن ي ت ك لنمقذبى لنمبلفا.

 ـ النص: البليغ، الفصيح، الجائز وأقسام الكالم: 1

تبةكك  ينيككا  ككي لعتاككعفياي إنككك لنآكككب  لععتاككعف لككعن ظم  نيككم نككلل لعوكككعر 
 تمي لنالع،م إنك تآقجم لنند  لنفع   لنمحمبا ت ك عدعل  اقع  نم:

 لين : لنند  لنن ج، لنن اي لناأ .
 لن،ع م: لنفرج  لنآنيب لنقن .

 لن،عن : لناع أ لنل ا لنن  .
"ف لقسم ا م   علل طبق   الكنل م  ف ذ ن مالقسذم الثذ  ف  مسذط  م ا ذوالن 

يحكعفل ،داكعل لنآكنيي  كي كك  اقكم  كي نكلا لياقكع  مالقسم الث لث    ذ ال م ار ذ ل 
نكلا لين كعف عرل  ن  كلل  كي كك   كب   كي   بلتنكع شكعبل  يكع ذظم ننكع لكع ذأل  

 مككي  ككي لننككد  اامككف  ككفذم لنفاع ككل نلن لنصككل  ننمككع ت ككك لش فككنلا يككم   بتنمككع 
كعنمذضعايي  يي لن لنصل  ذع  لنقكنبنل  نلناألنكل نلنمذع كل يكم لننكد  ت عناكعي  بتكعي 
 ي لنبتبر   ينعي لةذمع  لي نيي يم  ظم   ف  نب ك    نمكع ت كك لك كن يضكا ل 

ل عي لنالكع،م لنك ا لنآني كم ،نكلا لياقكع   نكشكن ،كلنا   نلل5 ا ،نع لنآنيي  
تي  ي نلل لنك ا عكبى لنحقكي  كي كك  لنابل كب  ننكب امكل يكم كك  اقكم  كي نكلا 
لياقع . ننني إنك  ا عكي  قكذلجف  ي  قكذناي نكلا لنارب كجل لنف جكل لنذكم تا ك  

تاكعف  رعي نلعيلي تذكير  فجك  كك  نكلا لياقكع   ن نكك  ا عكي الكبي نكلل انكادي ت كك إ 
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نلل لن ا   ناي تبةي لنفضع   لن،دث ت ك لنذفب  يكم   كبل  لننكد   يا كع  ي تبةكي 
 امبتل يكم  كب  نلعكي   ك   ي كم تبةكي إش يكم ككد  لن  كجم لنآكيين  لنكلا  عكعط للك  
شككما ت مككعي  ن عرككك ككك  شككما تككيالي... ن ت ككم  ي لنآككنيي إ مككع  ككعر   اككأليه ي كك  

 . ن ي 6لنذكككانجف  ضكككم عي   ككك  لنم كككع م   ةكككعا لايرككك  لينفكككعظ يكككم  عقكككي  ظكككب 
كع ت نلا  ق مل ش شجعل يانع  ياي لنالع،م   نع نا،نذنكع يكم لي اكن  إ مكع يذكير  
  نع يم   ناجل ت مجل ت اا لمقكذبى نكلل لنك ا. إ ك  ش افذكنو  شكجعا  عكم يبحك  

 ننع تي  قبةخ ي م ةمعنم.
نجكككعل لنكك ا لنآني كككم  إي نككلل لن عاكككي   ككس نكككلا لنآككنلا  ت كككك  ي ينككاي  ي ةمع

ننب ك   اآاي  ي  ي لنندال  ع نم يم لنبلاف إش ةأا  كي نكلا لنامعنجكل نش املكي 
 ي تنكبي نكم لنامعنجكل ل ا نكع. نل لداكعي  كي نكلل لنذبةك  ت كبي لنبععك  تنكي لن أيككأ 
تني لنم لم تنيل لنفرك  لن،كع م  كي كذعلك  ،كك ري  ل كذآد   نكبلي لننكياف  ن نةكبا 

شكن تكي إتاكعف لنآكنيي لننداكم نلنذمناكي ن ظنيكل لنك ظم   ن ي ككعي نكلل لننداكل لعنن
لن  بلي وبيديه يا   يبعم لاي لنالكع،م ن كي  كعر يكم ركبك   نكينل لنلنيكا ن ظنيكل 
لن ظم لنذم تا   لنندال  ني   نمعي يم نلا لن ظنيكل  ن كي عكم عكعفل ،داكل لنآكنيي 

ي لنقككن لننداككم لنككلا  تاككأ  ككي ككك  اقككم  ككي لياقككع  عرككل  ناككي ت كك  نككلل لن عاكك
   لمع ي م:7لن نن تي لعتجعي لم،  لنآنيي  ن لقبر   ي  ،   

ك  ي ت منم ش احجي لامجف   معا لن غل لن نصجل ن نفعظنع  لنذم نم ظننف 
 لنم ع م نلنحبل  .

 ك  ي  ينع نم ش تير  ةمجف   ع م ليشجعا لنمحمبنل ت ك ت ا لينفعظ.
  ش ككذجفعا ةمجككف نةككبا لن ظككب  لنذككم ،نككع الككبي ل ككذدف ككك ن ي   ككنيذنم ش تنذمكك

 لينفعظ نلرتبعط ل ضنع ،ب  .
نلتذمكعالي ت ككك  كع تآككي  يككعن ا ت كيا نفككع عع ك   ن   ككك لكك  اكع م  نرصككعط ننمككع 
 كككعظم. ننكككلل نكككب لنككك ا لنم اكككأ   ن ن آككك  لكككاي لنككك ا لنآني كككم  كككعر   اكككألي ،نكككلا 

تاذمكف يكم ااكنا  كي لن ركب   ن كي ليشجعا لن،دعكل  ناكي لةذم كت فجك  ك جكل  ننكم 
ن ع كعي لعتاكعف  لنكلا لرتكبي لعنآي كجل اي كجل نكلل لنكييي لننكنيم  يذحكن  ك،اكن  كي 
لن عه نلن  معا ت ك تفقان نلل لن ا  نتنكبل لنآب  فج   بيكعي  كي لنأنك  تكي لنمكنلا 
ن ي ككككع بل ت مكككعا  ن يآنكككعا. نيضكككعف إنكككك نكككلل ا كككي ل ككك  لنمفقكككنيي يكككم لنآكككنيي 

قكككنب تكككي    كككنيذنم لكككعنفنن  لني جآكككل ،كككاي لينفكككعظ كعنشككك  نلنباككك   نا كككي لننكككنيم ل
نة ككككس  نكعنرككككفل نلن  ككككت  ننكككككلا يككككنن  ا جآككككل ش ي ذبككككك  إنانككككع إش تككككعنم لعن غكككككل  

 نصارع ا لن ا لنآني م.
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نكككعي لنالككع،م اككي تم ككا نككلا لناع ككجل لنذككم  ل ذكك   ككي اككنلا  لنكك ا لنآني ككم 
لفككككا ل ككككذغد  نككككلل لنكككك ا ل لداككككعي  ككككي  اككككنلا   عل ككككل  ككككي تم ككككا ليانلل لننفا ككككل

ت كككك ت  كككم إتكككنلن لنآكككنيي نو كككب     ا كككت: نننكككلل  كككع عككك  تبةانكككعل لنن كككب   
 . نلكككلل ااككب  ي تذكككبين نكككيى لن عاكككي ةككن   ت مجكككل نكككا ا نكككلل 8  ككع م لنغنيكككب   ككك   

لن ككعنم لنغنيككب  ن ي يذككأنا  اضككعي ل  ككم ن  نيككل كفا ككاي لمقككعتيت  ت ككك يككا ل ككذغد  
لنككلا تآكك  فجكك  لينفككعظ لنغنيبككل نلنبعشككجل   ا   كك  اماكك   حككب ك،ككن   لنكك ا لنفرككج 

لش كككذ مع  نلينفكككل.  ن  مكككع ال،ككككن نعشكككم لنغنيكككب يكككم كككككد  لينعكككعه  كككي لن ككككعه 
نليةكككدف  كككي ةفكككع  لن كككنن لنكككليي يكككلننبي  كككللنب لن  انجكككل نش ا نيكككبي تآلجككككف 

 كي   بلتك   ن  مككع  لننكد  نت أي ك  نلنذااكن نك   ننككجس ذنكا   كينالي يكم لن ككب  لييضك 
لنماذعر     لن مي لياري لنلا ةكعا لك  لنآكنيي  ننكب لنكلا ةمكف لننداكل نلنفاع كل 

 . يكككعن ا لن مكككبذةم نكككب ذنكككا لنككك ا لنكككلا احآكككا نكككلا 9إنكككك لن لنصكككل نلنقكككنبنل  
لنركفعل  نكب لنكك ا لنكلا  عقكي ل ذجككعر  نفعظك   نلنكلا ا ذمككي ت كك لشاذركعا يككم 

نككب  ككا اامككف إنككك ذنككا لننداككل نلنفاع ككل نلن لنصككل لن فككع نلنذب ككف يككم لنيشنككل  ن 
نلنقككنبنل  ننككلا  فككعهجم كككعي لن آككعا لن ككنن لنآككي عا يككيركبي ةاككيلي اششتنككع  ننككم ش 
تذ  ا لعينفعظ ،  إ نع  جمكل ي جكل ةمعنجكل ت حكا لنك ا  ننكجس  ا  كا  إ ك  لنك ا 

 لنآني م.
نكت  ي تك آا  كي نل ذآ  ل ي  ي عيا لنك ا إنكك   عاشكل ت كا لكرلا لنذكم ععن 

نكلل لنكك ا  نيكنا ت انككع رالي شكعفجعي الشككن فجك  تككي ةمعنجكعل لنكك ا لنآني كم. اآككب : 
 يككاي ااككك : إ كككع ش  قكك م ننكككم  كككع لاتاذمككبا  كككي  ي لنعبكككعرلل لنبلا ككل يكككم لنآكككنيي إ مكككع 
نا ككت يككم  يركك  نةككبا لننجككعي ن عقكك نع  نبةككي ع  شككجعا   نككع لاككدف نككلل لنب ككن 

   ن  مككع 17 يب ككن: ياك كك و لنككل بو نيككل ،نككع كآبنكك : ت ككي   ككحعن لن غككل ن نكك  لنم 
اقككذ م   ،ككك  نكككلل يكككم ي ككك  لنقكككبع   رب كككعي لشيذكككنله  ليذن ككك  لنقكككبف. نكككلل نكككب 
لنماذككعر لنفرككج  يككم    عنككع  يا ككع ليككك  ينككب تككع  ش ااككذا لكك   ككب   ككي لنحاككبلي 

   نلككلل ا كنو لنككن ا لنماكعنن  نيككاتم ، مكعذ   ككي لتذنل كعت  يككنا10اني  كب ...  
ت جكك  كعشككفعي  ككع  فككم ت كك   إي لنآككب  يككم نةككبا  نفككعظ لنآككنيي نصداذنككع ت ككك لن  ككت 
لنككلا ن ككف عا  ككحج  ش ي نككنا إش ةعنكك   ن   ع ككي  ننككجس لي ككن يككم   ككع م نككلا 
لكا ت ك  ع تكاننبا نش لنمكنلا يكم  ك،ننكع ت كك  كع ظ كبا نتبنمكبا: يا كع ابنك  ت كعنك: 

ياك ككك و لنكككل ب :نله    كككعا يكككم ي ككك  لنقكككبف لنآذككك  عقكككب    يكككاي لشيذككك17  يب كككن
ن  كك  لنفككنه ا  لن  ككا  نلنآككب  إ مككع لاتككبل ت ككك لنككل ب   كك   ك كك   كككدي ن تككك ت ككك 
ةمجف  ةأل   ن تضع    ي م يذن   فردي نش تظمكعي  نذنكا   نكم  كعيبل  لعنبكل  ،كانم 
إاككعنم لككاعن لككع   ككي اشككني لرككحل  ككع ذكككننا  يككيتبل فجكك  ليككك  ناأي ككبل تككي   فقككنم 
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لنملعنبككل  نلنفككنه ش ا لككك تمككع  نككلل لنم  ككك  ي ككم اركك   ت ككك نككلل  ي ا نككن ت كك  
إش لعيككككككك ه ت كككككككك  ي نفككككككع ليكككككككك  شكككككككع ف لش ككككككذ مع  يكككككككم لنككككككل ب نااكككككككنا  كككككككي 

  .11لنقبع   
نلككككلل اقكككك ك نككككلل لن عاككككي إنككككك ا ككككب لن اككككبن إنككككك عقكككك عل  نل ككككذ،معرنع يككككم 

لكرلا لاركع ا  نفكعظ لش ذرعر ن  ا لنآني م  نكا   اقذغ  ةنك    كحعن نكلا 
لن غككل لن نصجككل. نصككلنا كككعي تانياكك  تانياككعي ي جككعي ينتآككم إنككك  قككذبى تظمككل لنكك ا 
لنآني ككم ن تاكككعفا لنكككلا عككياا يكككم ةمكككع  لن فكككع  نلنم  ككك لي كككا   ن ظكككب  لنذكككانجف 
ن عبكككعر . ن تحكككيث تكككي لن فكككع ش يكككي   اكككعشي نمقكككذأيي  ن  كككع تكككي لنم  كككك لي ككك م  

 كك  كع اعنك  لنقكعلآبي  كمكع نكم اضكن لنمذكا نني ت جك  شكائعي يعنحا     نم يكأا فجك  ت
 . 12  ككع  ظككب  تككانجف لنعبككعر  يآككي ذكككن  ي ر ككب  لنكك ظم تحذككع  إنككك عككل  ن نككعر   

نيلشن نلل لنذبة  تي  ي نلل لننة  ككعي  كيركعي ن  كس لنملب كل نامعنجكل لنك ا  
  ي لن ا. كمع كعي نل جعي لمع ن   إنج  لنالعن لن آيا لن نصم يم لاذنلل 

ن ي ةمعنجكل لنك ا لنآني كم   ك  اآنك  لنذانيك   ني فكذ  ت كك لنآكنلالل لنمذ كيا   
ننكلل  ككع كشككن ت ك   ككي  ككد  نابيكك  ت كي  امبتككل  ككي لكاكعل نجلشككن تككي فيككف 
ت ا لنآنلالل لنذكم ت فكم لعتاكعف تكي نكلل لنك ا  نة  ك   ركعي تعااكعي ش يناكك إنكك 

با ت كك نككلل لنك ا  نيلشكن ننككم  كع  فككم نكلل لنمقكذبىه نننككلل يذذبكف  ا كب  ككع تكع،
 لنلا ذكن عا  علآعي. ياك   لنل بت نم   ،  نابي  ت ي ابن  ت عنك 

إ   ينيي  ي اآن ت ي اضكجل  نمكل تذ  كا لكعش حنلف لن غكبا لنكلا يؤ كس  كي 
ةمعنجل لن غل يم  قذبيعل تا جعتنع ن ذ ناكن تكي لنم  كك  ناكي ل كذغ  لنك ا لنآني كم 

. نيكككم لنباكككت ذلتككك  اشكككان إنكككك   كككن  نكككم  ننكككب  ش يكككؤاا نكككلل كككك  نكككلا لنامعنجكككعل
لش حكككنلف إنكككك لنا ككك  نلنغ كككي  اآكككب   ... نننكككلل  كككعر لن  مكككعا ش احذاكككبي لشككك ن 
لنمحكككيعاي نش اقذشكككنيني لككك  كبشكككعر ،كككي ،كككنا نلنحقكككي ،كككي نكككع ث ناتنككك  نلن ذكككع،م 

ة ككبي ن عككأل،نم  ككي يرككحعا لنشكك نلا نلنمذآككي اي يككم  كك  ل لنشكك ن ن اككنا. ن  مككع ين 
يكككم لش ذشكككنعا إنكككك شككك نلا لناعن جكككل ن نكككك لنماضكككن اي  نذنكككا ن  منكككم لمكككع ا ككك  
لننككد  يككم لنأ ككعي لنمذككا ن  ككي لنا كك  نلش ككذحعنل تككي ر ككم  لين . يمككي نككم اآككن 
ت كك نكلا لي كبعن عكم اككعه  كع ةم ك   كي تكدا لننككد  لين  نلتذنكنا لمكع نةكي ت جكك  

نككد  ن  نكككنا  ن  كككع  ككي تبحكككن يكككم ككككد  كككد  لع شكككعا لنمذكككا نيي تككم  لل،اكككن  كككي لن
لن نن نتنف   كعناب  لنبل ك ل نناكن ت كك  للهبك  لنآيامكل  يا ك  إذل نرا ت جك    نكع 

  .13 ع ااعنن لنم نبا  ي نغل  ن  ف ع   نم اقن  إنك لن نان فج  نلنذ حاي...  
نآي  بة  لننة  ت ك اضجل  فر جل تاكا لنك ا نونيآكل ت قجك   ننكب إذ ناكن 
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لي كككن  يا ككك   رلا  ي ا كككعنا لع أيكككعأ لنكككيشنم ن نفكككعظ يكككم لن غكككل لن نصجكككل   ت كككي نكككلل
نكجكف  ي ل كك  لنآككنلا ريضككبل لنذلككبر لنككيشنم لحاككل   كك  يككؤاا إنككك تشككبي  لن غككل  
نغككل لنكك ا لنآني ككم  ن ككي ن ككع ن نككت  قككعنل لن رككبر لشعذاعةجككل انرلي  نمككعي  عاكك  

نكككع  ن حكككي   كككنف    كككع  نمكككع ذنكككب نكككؤشا لن  مكككعا إنكككك ر كككم عكككينا ش ااكككب تاعنف 
ر ككم ع عككينالي  يا  ككع يككم لنبلاككف ش  ضكك نع إش يككم عاككأ  حككيا  ككمي عاككأ ش احككي  
ينكككب  مذكككي نااكككن  ذ كككعنم. نيكككم لنباكككت لنكككلا  ن كككم عكككيلي   ن كككم نككك  كج جكككل تاكككعنفا 
نلش حنلف ت    نصنلل تذلبر لن غل نتضمي ن فقنع لش كذمنلر  نككم ككعي نكلل لن عاكي 

نكلا لنآضكجل لنآيامكل لنمذاكيا . إ ك  احكينع ،كأتم ل ضكنم نصاوكعر  اكيالي يكم ونعك  ن
ف  م  حيا  ف كعي ، كم   جكل   نككاية لش حكنلف  لنا ك  نلش كذحعنل فتمنكم  ،كي   كف 
تنككي ، ككم   جككل  ياككنا لنالككع،م لككاي نككلل شككاي  ككي ش ا ككنف ةمعنجككل لن غككل لن نصجككل  

 كككي لن نصجكككل    كككع  كككي  نننكككلل يكككنا لنن،اكككن  كككي لش كككذ معشل  ،ككك  ني نننكككع نش ا كككينع
تبحككن يككم كككد  لن ككنن نتككنف لي ككعناب لنذككم اككي تاككعنن لنم نككبا  ككي نغككل ف ع كك   

 يا   نم اقن  إنك لن نان فج  نلنذ حاي.
ن ذل ك ككككع اككككي ناف ككككع ت ككككي نككككلا لنآضككككجل  يا  ككككع ش  نيككككي  ي  ككككناا  ككككع اعنكككك  لينل كككك  

ذاكاكي ت كك إتاكعف لنآكنيي. نلينل كن يانكع  إ مكع نةكي ع  ي لننةك  اكي ل كذ،مننع يكم  كنا  لن
لنكككلا نظةكككن كككك   كككع املكككي تبظجفككك   كككي ل كككذ معشل  إ ككك  لننكككع ي نلنمملكككي عينعككك  يكككم 
لنكككك ا  نلنككككلا افذككككنو   نيككككل ن ارلكككككعي لعن غككككل لن نصجككككل  نيآككككبا يككككم لنباككككت  فقكككك   حككككب 
  نيككل  إ كك  اككنلا  تؤ ككس نم نيككل لككعن ا نت ككذا ن جككعي لكك . نآككي  ار  نككؤشا لن  مككعا ذنككا 

غكككل لنآككنيي ننغكككل ف ع كك  نصكككاي نغككل لنمذكككا نيي   ا   نككم  ارككككبل ذنككا لنذلكككبر لنفككن  ،ككاي ن
لنككلا   ككعن نغككذنم نشعظككبا ن ككا با  نننكك نم نافككبل   كك   بافككعي  كك نجعي  ن كك ك ل ضككنم 
إنكك  حعرصذك  نرا لن كعه ت ك  كمكع  رلا ليفنكنا  ن كمات كذكع،م نكلل تنكليب لن غكله ي ككم 

ل لن كككنن  ككككي لينفكككعظ لنذكككم  فلننككككع اركككيل لمكككع ةم كككت فجكككك   فكككم  كككع  ا كككك  يكككم نغكككع
  .14ليانجعا تي  جغنع..  

ناكككي ينةكككف نكككلل إنكككك  ي لنذلكككبر لنكككيشنم  نلش حكككنلف لن غكككبا نكككم الكككي نل ككك  
لنم كعنم  كمككع ااقككيا ت ككم لن غككل لنحككيي   ت ككي لن ككنن  نرصمككع نككلل  ككع ة  نككم ا ككيني 

لنالكا نلن حكي.  لنذلبر لنكيشنم  اعنفكعي نآكبل اي لنفركحك  نص اكيلي تكي لنركبلن  إ ك 
ن ككي ن ككع يآككي  ت نككننل ند ككذ معشل لن نصجككل يككم لن رككبر لنذككم ت ككت لنرككير لين  
ن يننل لع د جل  نارننل لنذمع نم ، غكل لنشك ن لناكعن م ك،اكنلي ننغكل لنآكنيي نوع فكل 

  .15 ي ش نلا لنرير لين  لع د   
عرف ن ذلككبر ن ذل كككعي لي ككن كككلنا  ينكك  املككي لنباككبف   ككع  نككلل لنذجككعر لناكك
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لنككيشنم ال كك  نغككل  ككع  ن نككك  ا عككي تقككذلجف لن ظككن  لنمعجعريككل لنككذحلم يككم تلككبر 
لن غكككل  ن نكككك  ا عكككي املكككي لشعذنكككع  إنكككك اكككبل اي  كككعللل نرلاتكككل ننككك   كككنن   ن 

 ل حنلف   ش تمذ ا لن غل  فقنع ابل اي تقم  ،نلل لنذلبر 
  ل كذ، عا  نلش حكنلف يم لنبلاف عذك  ف نةبا نلا لنآبل اي  ي ن  اكع بي اعتكي

لن غككبا اعتككي    ع ككجل ن غككل عذككك تقككذمن يككم لنبةككبا. اآككب  إ،ككنلهجم   ككجس:  ننلككلل 
نةي ع   فق ع   ع  ذنكا لنمكب  لنأل كن  كي لينفكعظ لنآيامكل لنركبر  لناييكي  لنيشنكل... 
نااككن ذنككا  ككي يشف لينفككعظ لنذككم  عجعنككع لن ككعه  ن لشككذآبنع ن   ككبل ت انككع اششل 

ننكككع عجكككعتنم لناييكككي . نتكككذم نكككلا لن م جكككل تكككي ونيكككا لننائكككعل نلنماكككع ف ةييكككي  تل 
لن غبيككل   ن اككي اآككب  ،نككع ل كك  لييككنلا  ككي لنمبنككبصاي يككم  كك عتل لننككد  كعيالككعا 
نلننذككعن نلنشكك نلا  عككم تفككنو ت ككا لينفككعظ يككم ن كك نع لناييككي ت ككك  يككنلا لنماذمككف 

  .16ن ذيلن  نلنذ ع   ،نع...  
ل   نكككأا  ينككك   ي لنكك ا لنآني ككم نككب  قككذبى تلكككبرا نيآبا ككع نككلل إنككك  ككؤ 

ن غككل لن نصجككل  لم  ككك  ي كشككن تككي  قككذبيعل تلبريككل ن غككل لن نصجككل نككم تنككي لن ككنن 
ت نينكككككع  كككككي انككككك   ن  كككككنم ،كككككلنا يكككككم تلكككككبين نكككككلا لن غكككككل   ن   ككككك  ككككككنةه ل ككككك  
لش ككككذ معشل يككككم لن غككككل لنذككككم تان نككككع لن ع ككككل نص كككك  لناع ككككل  نيككككيركنع ل كككك  

حكككنيي يكككم ككككد  لع شكككعا نلن كككعرياي لا كككعناب  لنبل ككك ل نلنكككبلافاي ت ككككك لن  مكككعا لنمذب
  للهب  لنآيامل .

نآكككي  رلا لنالكككع،م  ي ينةكككف نكككلا لش حنليكككعل لنذكككم نظفنكككع لنآكككنيي إنكككك ةككك س 
لش كككذ مع  لن نصكككم  نيكككم لنباكككت  فقككك  الشكككن ،نكككع تكككي اكككير  لنككك ا لنآني كككم ت كككك 

  لنذفكككككككنا نلنذماكككككككأ تبظجفنكككككككع نغكككككككنو إتاكككككككعفا  ني كككككككم ةمكككككككعنم  احآكككككككا لككككككك   نكككككككي
نلنارب ككككجل. نصنككككلل الككككبي اككككي عككككن  ت كككككك تككككي  لناككككنن  تمككككع  ككككلنا نكككككؤشا 
لنمعجعريبي نمع  كي ت ك  ي  كع ةكعا لك  لنآكنيي نكب  كي ةك س ككد  لن كنن. نينلنا كع 
 كؤل  ينكك  ناكن لنكك ا لنآني ككم ت كي نككلل لنحكي  عككي  ككع ل كذ م   لن ككنن   ن تاككعنفا 

م احم  نلل لن ا ةييكيلي يكم ل كذ معشت  تاكعنف إنك عي لع،يل  نلعتجعي لعناييي   ن
،نع ت ا لش ذ معشل لنبشنيل لننع  ل إنك ةييكي  حذمك  يكم لن غكل لن نصجكل    ذآكي  ي 
لنالككع،م  ننككب اآككن نككلل لنمباكككن  كا كك  لآككم   ككان  ظكككن  تقككجم ةقككبرلي  ككي لنب كككع  

ي ذرككن  نلنكبا ،كاي لنك ا لنآني كم نلنك ا لنبشككناه نكا ك   كع فل   ذمبا كعي يكم ن كف
 فج  ن  ا لنمآيه لعنقجعه إنك لن ا لنبشنا.

نش   كككب  لننةككك ه يعنكككيلره لن نصكككم ككككعي   كككان  ظكككن  تا كككل لآكككب  تنكككي لن لجكككف 
نككككك    ت ككككم  ي لن غككككبا شككككا    ي ي آكككك   ككككع  لآككككت لكككك  لن ككككنن نش 629لنبغككككيلاا  ل
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 . ن ي ككككعي اكككي عرككك  تاكككعنف ننكككلا لنمنمكككل إنكككك   كككت لنذلكككبر لنكككيشنم 17يذ كككيلا  
عظ لعنرككككبلن نلنالككككا  نرصلككككبل ذنككككا لآضككككجل لن حككككي يككككم لن غككككل يككككك كع بل ننككككم ن نفكككك

ي حظككبي نكككلل لنذلكككبر يككم لن غكككل ش ينمنكككم  ي اقكككا با نيآككعر بل ،ا ككك  نصكككاي   كككبن   
لآككككير  ككككع كككككعي ا  ككككانم  ي اآفككككبل يككككم نةنكككك   ني انككككبا نيحككككعننبل إرةككككع  لن ككككعه إنككككك 

  .18لنآيام  
لن ككم لتاككلل  ظنككنلي  كك نجعي يككم  نت ككبا ةككلنر نككلا لنآضككجل إنككك ظككعنن  لن حككي

لنككيره لن نصككم  ن ي كع ككت نككم يككم لي ككعه شككلدي  ككي  شككلع  لنذلككبر لنككيشنم يككم 
نع عكككيلي  كككي لنحكككينا لنكككلا  اكككأل لنآكككنلا   تركككن  كككي لن ركككبر. نيملكككي  اضكككعي تكككية
لن نصجكككل ن ككك ا لنآني كككم  ن ذل ككككعي لي كككن ككككلناه يكككاي عكككي تركككن لشعذاكككع   نعكككي 

اكلل  كفل لنقك نجل نلعااع،جكل يكم لنباكت  فقك ه يعنقك نجل لن حي   ي لنحينا لنذم لت
يم   نع تاعنف ن آع بي لنضعلي ن غكل  نلعااع،جكل يكم   نكع   كنمت يكم نةكبا لنكيره 
لن نصككم  نلع،ككيل  نككب تككنلنأ ،ككاي لي ككنيي  ،ككاي لنمحعيظككل ت ككك  عجعريككل لن غككل  نيككم 

 لنبات ذلت   نلنال ننلا لنمعجعريل.
 م  كككي تركككبرا لن كككع   كككمي  ظنيكككل لنككك ظم  إ ككك  نيذا كككس لنككك ا ت كككي لنبكككعاد

ي ل ا  ي  ي لنك ا   اكأ ، ظمك  لنكلا ااكن  تكي ةمجكف نةكبا لنك ظم لنم ذكعا يكم 
كككد  لن ككنن. اآككب   يا ككع شككان  ظككن لنآككنيي  ي ككجس نكك   ،ككع  احذككلى ت جكك   نش إ ككع  
اآذكككيى لككك   نش ارككك  ناكككب   ، ككك  لتفعاكككعي  كمكككع يذفكككا ن شكككعتن لنناكككت لن كككعار  نلنن مكككل 

 . نيآككبا نككلل لنكككأتم إنككك لنفنكككن  19لنشككنيي  نلنم  ككك لنفكككل نلنشككما لنآ اكك  لن ااكككب  
 فقككنع لنذككم ناف ككع ت كككينع  ككف لنالككع،م  يككعن ا لنآني كككم   اككأ ي كك  ةكك س  بكككعيي 
نامجف  ة عه كد  لن نن  ن عر  تي لنم نبا  ي  ظكم   كعناننم. ن كف ذنكا كجكف 

  لكي ننكلل لنك ا  ي احآكا    لي ننلل لن ا  ي يذرن ،نلا لنارب كجل  نكجكف
نككلا لنامعنجككل  ننكك  نككب  ككا  ملككي لنبةككبا  اآككب :  عككم ينككن ل ككي ذنككا يككم شككما 
 انا ت ج   ننب ت عا  نلل لنك ظم يكم لعتاكعف يكم  بلاكف لكاكعل لنآركان  نلنلبي كل 
نلنمذب لل  ياة  لنكن ا يكم  كبر   كبر   ياكل ياكل   نيع ك ل يع ك ل  نتكي،ن لناكبلتم 

  .10  نلنمآعوف...  نلنفبلت   نلننبلا
إي لنكك ا لنآني ككم  ككا  ،ككي  ونيآككل ةييككي  يككم لنذ ناككن نلنذنكاككب  ن ككي ن ككع 
ككككعي تفككككناا نتماككككأا تككككي لككككعام لن رككككب  عاكككك  تككككلنن لننككككد  تلنفككككعي ك جككككعي لع قككككاع  
ت ع كككنا لناأ جكككل لنمذ ع كككآل لتقكككعاعي ش يناكككك إنجككك  ككككد  اركككير تكككي لن كككعه  ننكككلل 

ل لنف جككل ن كك ا لنآني ككم لنككلا تذاقككي يككم لننكك  لش قككاع  نلنذ ع ككا نككب   ككعه لنقجمكك
لنككلا يب كك  لنرككبر  نيننفنككع. إ كك  يؤكككي ت ككك ،يلتككل لنكك ظم لنن ككم ن كك ا ش ت ككك 
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 ةأل    ن ش ننعي ك،اكن  كي ككد  لن كنن   اكألي. ن كع يؤككي  كع ذنكب إنجك  نكلل لن عاكي 
 ي لنذحكككيا ككككعي لقكككبر   نص شكككن  كككبر  نصلككك  لنآكككنيي  ننكككم الكككي للاكككل   ن لمامكككب  
ياككعل  يعنبككعاد م يؤكككي ت ككك  نككي  لنككذدعم لنككنللي ،ككاي ت ع ككن لننكك   نلش كككذيتعا 
لنآكع م ،ككاي لكاككعل  يككعن ظم نككب لن داككعل ،ككاي  لب ككعل لنكك ا. اآككب :  عككم ل ظككن يككم 
ياكل ياككل... ينجككف إذل اعر ذنككع   بلتنككع ن ككع ذنع ذنلتنككع ك تاككنا يككم لنحقككي  انلنككع  

م  ظكم لنفرك  نلنب ك   عذكك اركبر نكا نتا ل يم    عنع...  ي اان     اآف يك
  .21لنفر  ن دي  ،نياف لنذانجف نت أي  لنذ أي   

ككي ننككلل لنككن ا ، آككيا نمظككعنن لعتاككعف لنذككم ذكننككع لنيلر ككبي نلنذككم نككم  ناككي  نة
ي كككن  نةبانكككع  ننن ككك   ككككي ت كككك ةع كككب لنككك ظم لننكككياف نلنذكككانجف لن ااكككب نلننداكككل 

اعنفكعي نقكع ن ككد  لن كنن  ةكعا ت كك  مكي لنمذ عهجل إنك عكي لعتاكعف نصكلنا ةكعا  
ااذ ن تي   معط لنند  لنذكم تنينكع لن كنن  إ ك  ااكن   ذكعا. نلنبكعاد م اآكن ت كي 
 فنب    عه نع ن ع نمكع الكنأ  فنكب  لن كعا  نلنمكانبف  اآكب   ننكب ككعي ااكن  كعر  
تككي لن ككعا   يتككبل لم، كك  نتن ككبل ت جكك   ككي كككد  يرككحع نم نص غككع نم  ككع ا عر كك . 

  ننككلا 22 مككع نككم اشككذغ بل ،ككلنا  ت ككم   نككم يل ككبل ناككنن  ذنككا تككي  نفلي كد نككم  ي
ينكككككن   حبريكككككل يكككككم تركككككبر لننةككككك  نمفنكككككب  لنككككك ا  ن كككككي نن كككككع رلأ ي فكككككم ناكككككب  
لنم عر ككل. ن ككي عككم يؤكككي لنحقجآككل لنذككم  كك ك إنانككع ككك  نككؤشا لنآككنلا  اككنلا لنكك ا 

 في نلنندال.لنآني م  لنلا يعر  ك  لن رب  لنقعلآل يم لن ظم نلنب 
نككككم ككككعي نكككلل لن عاكككي  اكككيالي يكككم ت عننككك  نآضكككجل لنشكككل  لنف كككم ن آكككنيي لننكككنيم  
ل لداكككعي  كككي  نكككي  لنمفعراكككل  لتذ كككا ينكككن  تفكككنا لنككك ا لنآني كككم لشكككل  ةييكككيه اآكككب : 
 يعنككلا اشككذم  ت جكك  ،ككياف  ظمكك ... ت ككك ترككنف نةبنكك   ككعر  تككي لنم نككبا  ككي 

تنتاككب  لككع،نم ننكك    كك بن ااككذا لكك   ظككع  ةمجككف كد نككم  ن بككعيي ن مككانبف  ككي 
 . نيآذضكم نكلل   ك   ي احركن 23نيذماأ يم ترني  تي   عناب لننكد  لنم ذكعا  

  شلع  لنند  لنم ظب  عذك يناي تي لنمفعر  يم كد    ننم:
 ك  تعري  لنش ن ت ك ل ذدف   بلت . 1
 ك لنند  لنمبفني اان لنمآفك. 2
 ك لنند  لنم ي  لنمقاف. 3
 لنند  لنم ي  لنمبفني اان لنمقاف. ك 4
ك لننككد  لنككلا ين كك  إر ككعشي  يذل ككب فجكك  لع ككعلل لعيككعا   ن ينككع  لنم ككع م  5

لنم ذن كككل ت كككك نةككك  ،كككياف  نتنكاكككب نلجكككف ن ي نكككم الكككي   ذكككيشي يكككم 
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 نف  .
نيرككن ني كك  ت ككك  ي لنكك ا لنآني ككم  بككعيي ننككلا ليشككلع . اآككب :  ناككي ت م ككع 

لا لنبةكككبا  ن بكككعيي ننكككلا لنلكككن ... ينكككلل إذل تا  ذككك  تنكككاي  ي لنآكككنيي  كككعر  تكككي نككك
 لاننةكككككك  تككككككي   كككككك عف كد نككككككم ن  ككككككعناب  لككككككع،نم   كككككك   ككككككعر  تككككككي لن كككككككعا   
ن  ككككك    اكككككأ. ننكككككلا  رب كككككجل تنةكككككف إنكككككك ةم كككككل لنآكككككنيي  نتماكككككأ عع ككككك  يكككككم 

 . ننلكككلل اقكككذمن يكككم   عاشكككل نكككلا ليشكككلع  ناؤككككي ت كككك  نكككي  لنمفعراكككل 24ةمج ككك   
ل غككل ت ككك نككلل لنككأتم  ككي  ي لنآككنيي نعاككي ة قكك   بككعيي يككم شككل   نيآككي  لنحاككل لني

ناعنب   اآب :  اي ت م ع  ي كد نم ي آقم إنك  ،ن ن ظكم نككد   آفكك ااكن  كبفني  
نكد   بفني اان  آفك  ن ظم نجس لمآفك كعنالب نلنقكاف  ن ظكم  آفكك  كبفني 

ننك   اكنن ن ك بك  نك  رنا  ن ي نلا لياقع   ع نب  كاجل ليا كب  كي لن كعه  يذ ع
ش يذ لر  ن     ع نب    ب ت عنشي ككعنمبفني ت كي ل ضكنم نلنشك ن ت كي لك كنيي  
نك  نلا لنبةبا ش تاكن  تكي  ي تآكف ننكم لاعكي   كنيي: إ كع ،ذ مكي نتن كن نترك ف  
ن  كع لعتفكع   كي لنلبكف  ناككلف  كي لنك فس ت كك لن قكعي ن حعةككل إنجك   ننكب ككعي ذنككا 

ع ف نم ي فا لن عنم  ي اكب  يذفكا ذنكا  ك نم  ني كنو ت كك  مع اابف لتفعا   ي لنلب
 نقكك ذنم نتاككجش لكك   ككبلوننم نش ي رككنف ت كك  لننكك   ككف شككي  لنككينلتم إنجكك   ننككب 

  .25كعي ونيآ  لنذ  م نذر  با نت  مبا نلنمن ل ننم يقجحل نلي ي نل ف  
ناي  ذقعا  كجف املي  ي ينيف لنذحيا ، ا  اذ كن ن بكعيي  ن ذل ككعي نكلل 

ع  رلا لنبككعاد م  ي مككعذل عككن  لنيلر ككبي لن ككنن ت ككك لنذاكاككي ت ككك تنصجككل لنآككنيي   كك
ن  ككك   كككي ةككك س كد نكككم  ،ككك  إ نكككم ذننكككبل إنكككك تآكككي لنمبلف كككعل ،كككاي لنككك ا لنآني كككم 
نكد  لن نن  ،  إي  بلن لنعبعر  لنآني جل كعي  يكم لين   اآكعه لركبلن لنعبكعر  

ني لعنمشكنبر  كي اككب  لن كنن. إي  ،كك  لنبشكنيله نننكلل  ا ككب لنيرل كعل كع كت تقذشكك
نكككلل لنكككأتم يؤككككي لنمفعراكككل لنذكككم عكككن  نكككؤشا لنآكككنلا ت كككك لنذاكاكككي ت انكككع لنمبعي كككل 
نلنممعع ككككل  نلنبككككعاد م  لركككك ج   نككككلل نذنعلكككك  ذنككككا لنمككككلنب اضكككك  ع   ككككع    ككككنيي: 
 نننمع: ن  لنذاعنن يم لنشل  نلنآعنب اآذضكم نللتك   ي الكبي ل ك  لنآبلنكب  ، ك، 

عذككك الككبي لنآككنيي لماائكك  ت ككك   كك بن  اككعنن نامجككف   ككعناب لن ككنن  ككي ل كك  
  اككألي  نعع انمككع: نكك  نلاككف لنآككنيي   كك    كك بن ةييككي نككم تانفكك  لن ككنن ن  كك  نككجس فجكك  
 ككككاف فجكككك  إر ككككع   نش نككككب فجكككك   ككككي لنمذ ككككعا  ت ككككك اككككنلر  ككككع  اككككي يككككم   ككككعناب 

  .26لن نن   
راككل تحلككم ككك  لنآككنلالل اككي  اع ككب لنرككبلن إي  حككي ذنن ككع إنككك  ي نككلا لنمفع

لنذكم اككي ت ن كك ا لنآني ككم ننككم الككي لنبككعاد م نعككيا لنككلا اككع  ،نككلل لنككن ا  ،كك  اككع  
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،نلل  ا ب لنيلر اي. ناي  عاش لنيلره تني لنن نف  ا كبف نكلا لنفنكن   لكبشي يكم 
كذعلكك  نككلل نن كك  إنككك  ذجاككل  نمككل  نص ككي  ينكك  تاككعنن لننككد  يككم لنشككل  نلنآعنككب 

يم ل ك  لنركبر اني ل ك       ي لنماكأ  نلنذفكعنل إ مكع تنكبي  اآذضم نللت   اأ 
لمآككيلر  ككع يذحآككا يككم لننككد  ك ت ككك  ا اعنككب ةككعا ك  ككي لننداككل لنذككم نككم رتعاككل 
 آذضكككك لنحكككع  كمكككع اآكككب  لنندااككككبي  نلنكككن ا ت كككيا  ي لنماعنفكككل يكككم لنشككككل  ش 

 عكينمع شك ن تآذضم نكللتنع تفع كدي  نش املكي  ي تكي   يكم لنمبلف كل ،كاي كد كاي 
  .27نلك ن  ،ن   ن      قاب   ن  ذ عا  ناانا و اا  ن    

عم ن  تنبي لنم عر ل يكم لنمذاكعنن  ن يكم لنمذشكعل . ننك   ي لنذحكيا ينيكف 
يككككم لنمبةككككبا نلنمذككككيلن    ن يككككم ااككككنا. نآككككي ذنككككب لنن ككككع م إنككككك لنذاكاككككي ت ككككك  ي 

 آك  لن كعا   يكاي لن ككعا  لنماعنفكل نكم  عكي نةكبا لعتاكعف يكم لنآككنييه اآكب :  ن  كع 
كع ككت ةعريككل لضككننن  ككي   ككبل  لننككد    ننيككل   نككع لنشكك ن ن  نككع لنقككاف ن  نككع 
لنالككب ن  نككع لنن ككع   ن  نككع لنم ،ككبر لنككلا يككينر ،ككاي لن ككعه يككم لنحككيي   يككاتك 
 لنآكككككككنيي للنيآكككككككل  فكككككككنا   عرةكككككككل تكككككككي لن كككككككعا  ننكككككككع   أنكككككككل يكككككككم لنحقكككككككي تفكككككككب  

ن آركككككت   أنذككككك  يكككككم لنحقكككككي  آركككككع عي كككككك  ونيآكككككل. ننكككككبش لنكككككبفي احقكككككي لنشككككك ن 
 . ينكك   ي لنكك ا لنآني ككم  آكك  لن ككعا  ي ككدي يككع ألأ تككي كككد  لن ككنن 28تظجمككعي  

نعآكا ،ككلنا تفككناا نتماككأا  ننكك   ي لعتاككعف ككع ي يككم لناككنن  ننككلل لن ككين   ننكك  
لنآضجل اضجل شل   ن إوعر ةمعنم   ن  ي لي ن يذحآكا  كي  كد   ظنيكل لنك ظم  

د م  عي  ؤ قكانع  ن عكي  ،كنف لن  ع كن لنف عنكل لنذكم   ذاكت  لعلكعي لنذم كعي لنبعا
 آياعي  ذماألي كشن فج  تكي لن  ع كن لنملب كل ن ك ظم لنمذضكمي لعتاكعف  يكعن ا ش 
الككبي   اكككألي لشكككل   لن كككعا  ن  كككعا   ،ككك  نكككب   اكككأ ، ظمككك   اضكككعي. ن كككي ن كككع رلأ 

 م ة  نع تشن  نم:لنبعاد م الشن ن ع تي نةبا لن ا لنآني م لنم اأ  لنذ

 ـ الوجه األول: 1
يكلنب لنبكعاد م إنكك  ي لنآكنيي   اكأ لشكل   لنكلا  اكأا تكي لقجكل   كبل  لنك ظم 
لي نىه عا   ي لنآنيي ةعا ت ك اعنب نكم اقكنا إنجك   يكم ، جكل نغبيكل  ماكأ  عذكك 
 ي لن نن لنماعوناي نم اقذلج بل تر جف   ن راا إنك لن ،كن  ن لنشك ن. اآكب   ن  مكع 

ت كككك تركككنف نةبنككك  نتبكككعيي  للهبككك    كككعر  تكككي لنم نكككبا  كككي  ظكككع  ةمجكككف  نكككب
كد نككم   بككعيي ن مككانبف  ككي تنتاككب  لككع،نم  ننكك    كك بن ااككذا لكك  نيذماككأ يككم 

   ن كي ن كع الكبي لنشكل  يكم لنبلاكف ت ركنلي 29ترني  تي   عناب لنند  لنم ذكعا  
ل نمفنكب  لنك ا  نمعي  ي ت ع ن لعتاعف يكم لنك ا لنآني كم  ن كي ليوكن لنمشكل 

ت ككي لنبككعاد م  نلنذكككم ت ككك   ع ككنع  اةكككأ ،ككاي   كككبل  لننككد  كمككع ر ي كككع يككم لنقكككع،اه 
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 لنآنيي  لنش ن  لنقاف  لنند  لنمن  .

 ـ الوجه الثاني: 2
يذحكيا نكلل لنبةك  يكم ت كا لنفركععل لنمذحآآكل يكم لنك ا لنآني كم ت كك ل ذكيلاا 

ةمعنجككل تآككب  ت ككك لنذ ع ككا  ن كك ذ   نلنذككم نككم تبةككي يككم  ا  ككا ي ككن  إ نككع  جمككل
نلنذ ع ككب نلش قككاع  يككم لنكك ا ت ككك وبنكك ه ي ككجس ن  ككنن  كككد   شككذم  ت ككك نككلا 
لنفرععل نلنغنللل  نلنذرنف يم لننكياف  نلنم كع م لن لجفكل  نلنفبل كي لنغأيكن   نلنحلكم 
لنن،اككن   نلنذ ع ككب يككم لننداككل  نلنذشككعل  يككم لنننلتككل  ت ككك نككلل لنلككب  نت ككك نككلل 

 مع ت قب إنك علجمنم ك معل   ينا   ن نفكعظ ا ا كل  ن نكك شكعتننم اركع ي لنآير  ن 
 حركككبر   اآكككف يانكككع  كككع  نا ككك  ل كككي نكككلل  كككي لش كككذد   ني ذن كككنع  كككع  نشكككف   كككي 
لش ذدف  نيآف يانكع  كع  نياك   كي لنذ مك  نلنذن كن نلنذاكبف نلنذ قكن  ناكي عرك  

نيلشككن نككلل لنذبةكك  يككم   30لنآككنيي ت ككك ك،نتكك  نوبنكك   ذ ع ككبعي يككم لنفرككععل..  
تحييي  رب جل لن ا ت ي لنبعاد م   ك  ي ل كا  كي ينكن  آكيا اآكب  ت كك   كعه 
لنمآعر ككل نلنمبلف كككل  ننكككلا  آلكككل ةبننيكككل يكككم تفناكككن لننةككك   إ ككك  اآذكككنن  كككي لنككك ا 
لنآني م ل لداعي  ي   نيذ  لعن ا لنبشنا نلنكلا ش املكي نكك   ي ينتآكم إنكك لنك ا 

فجكك   حككينا  ن حرككبر   جع ككعي إنككك لنكك ا لنآني ككم لنممذككي  لنم اككأ  يمككبلوي لنامككع 
نلنم ذشكككن نلنككككلا  كككبلوي لنامككككع  فجكككك  ش املكككي  ي تحككككي لحككككي. يكككعن ا لنحككككي انكككك  
لنبكعاد م ككعي لنمكاعبر  ككي اكب  لن كنن للكك   نلتبك   كي شكك ن ن كاف نككد   ن كك   

عكي    ع ناي ن   لي ن إنكك لنبآد كم  يكعن ا لنحكي ت كيا نكب لنك ا لنآني كم  ينكب
ننكك  ةمككع  نيككي  ننككب  قجككعه ككك  إتاككعف  ن ككبوي ننكك  تحككي  ن  عر ككل  ن  ككعه 
ننك   آعر كل ن بلف ككل ن جكعه. نيآذضكم نككلل لش ذكيلا تكي  لنذفككعنل يكم لنيرةكل لنف جككل 

 نيم  بلوي لنامع .

 ـ الوجه الثالث:  3
يآكي ةككعا لنكك ا لنآني ككم  عقككب لنبككعاد م  ت كك  قككا نلعككي  ذقككعن يككم لنكك ظم 

ذفكككعنل نش  ذبكككعيي ن  ي تااكككب  ظمككك   نصكككياف تانجفككك  ش يذفكككعنل  نش لنف كككم ااكككن  
يذبككعيي  ت كككك  كككع يذركككنف إنجككك   كككي لنبةكككبا لنذكككم يذركككنف يانكككع  كككي ذككككن اركككا 
ن كككبلتع نلعذاكككع  نعلكككم ن علكككع  ن تكككللر ن  كككللر  ننتكككي نتاكككي  نتبشكككان نتابيككككف 

لنبةكبا ن ن عف  نت  جم   د  كنيمل  نشكجم رفج كل  ن كان  كاعبر   نااكن ذنكا  كي 
لنذم اشذم  ت انكع  ن اكي ككد  لنن جك، لننع ك  نلنشكعتن لنمف كا  نلنالاكب لنمركآف  

  .31ااذ ن ت ك عقب ل ذدف نلا لي بر..  
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ني ذآم نلل لنبة   ف لنبة  لن،ع م ك،انلي  ،ك  إ ك  ل كذمنلر نك   ننكلل اناك  ت كك 
ننك  نككلا ن كبأ لنن يكل ت كي لنبكعاد م نتنع ك  لنركبر  ت كياه عاك    ك   قذحضكن 

لناأ جعل لنمؤ قل نمفنب  لنك ا لنم اكأ. نل كذبلا لنآكنيي يكم نكلا لنكيرةعل  كبر  
  ككنى  ككي لعتاككعف  ن ي كككعي نككؤشا لنآككنلا اككي ل ذ فككبل يككم نككلا لنآضككجل يمكك نم  ككي 
اع  لعنذفعنل يم لن ا لنآني م  ن  نم  ي اع  ل كي  لنذفكعنل  نننك  عاذك  نصننع ك  

 نانا  .

 ـ الوجه الرابع: 4
تبي نككككلل لنبةكككك  لمككككع  ككككبآ   ككككي عككككيي  عككككب  لنذفككككعنله عاكككك   ي كككككد  نيككككن 

لنفركككحعا يذفكككعنل يكككم   كككعناب لنآكككب   كككي يرككك  نن ككك   نا كككب ن كككأن   نتآنيكككب 
نتب اككي  ين،اككن  ككي لنشكك نلا اككي ن ككن لككعن آ  ت ككي لنذ آكك   ككي    ككك إنككك ااككنا  
نلنانن   ي لعن إنك  بلا. يم عكاي  ي لنآكنيي ت كك ل كذدف  كع يذركنف فجك   كي 
لنبةككبا لنن،اككن  نلنلككن  لنماذ فككل اا كك  لنماذ ككن كككعنمؤت ن  نلنمذبككعيي كعنمذ ع ككب  
 نلنمذ ككككككككككعين يككككككككككم لييككككككككككنلا إنككككككككككك عككككككككككي لكعككككككككككعا  ننككككككككككلل   ككككككككككن تااككككككككككب تذنككككككككككاي 
لككك  لنفرككككععل  نتظنككككن لكككك  لننداكككل  نياككككن  لكككك  لننككككد  تكككي عككككي لن ككككعا  نيذاككككعنف 

يكم  الا  كع   . إ    ا ام،  نعي    قكامل تامكف لنماذ كن نلنمؤت كن 32لن نف 
نكجس فجك   فكبر. نن ك  نكلل لنبةك  يؤككي  كع ذنكب إنجك  لنبكعاد م نمكع اكنر لكاي إتاكعف 
لنآنيي المي يكم لنك ا تاكعنف لنحكي لنم كننف إنكك عكي ةييكي نكم يكير   ننكي يكير   

 إ   عي ش  ذ عا   قذمن ل ذمنلر لنبةبا.

 ـ الوجه الخامس: 5
اككي عذكك ت كك ليذكنلو    ككع ن ننةك  تكي لن كعا  يذاككعنف ككد  لنبشكن نككد  لن

ش   كككنف ككككد  لناكككي  يككك حي  ذجآ كككبي   نكككم اع كككنني ت كككك لعتجكككعي لم،ككك  لنآكككنيي 
 . نيؤكككي ،نككلل ت ككك  ظنتككك  لنمآعر ككل لنذككم تآككب  ت كككك 33كآرككبر ع  حككي تككي ذنكككا 

  ككعه لنقجككعه  جككعه لنحع ككن ت ككك لنغع ككب  نلنغع ككب نككلل عع ككن يا ككع تنككن ذنككا 
 لنمبرنث لنمذبل   تنن  ةجع .

 الوجه السادس: ـ 6
 ي لن ا لنآني م اشكم  ت كك ي كبي لنآكب  لنذكم تبةكي يكم ككد  لن كنن. يعنكلا 
ي آقككم ت جكك  لنالككعن  ككي لنبقككي نلشاذرككعر نلنامككف نلنذفنيككا نلش ككذ عر  نلنذرككني  
 نلنذاككككككككككككبف نلنذحآاككككككككككككا... إنككككككككككككك ةمجككككككككككككف لنارككككككككككككع ا لنذككككككككككككم تنيككككككككككككت لع ككككككككككككم 
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يككككم كد نككككم   بةككككبا  يككككم  لننجككككعي نلننككككياف نلنم ككككع م ت ككككي لنندااككككاي نلنذككككم تبةككككي
 . نننككي يبآككك لنقككؤل   لننعككعي   ش يككؤاا  ،كك  نككلل لننككد  إنككك  فعراككل  34لنآككنيي 

عذك ش  آب  إنك ت عا  يكم وكنأ لنبكعاد م نكلل  يمكي ةنكل يكلنب إنكك  ي لنك ا 
لنآني ككم ةككعا  اذ فككعي ن بعي ككعي ن ظككب  لنآككب  لنم ننيككل  ن ككي ةنككل   ككنى اشككذم  ت ككك 

نلع،كيل  نلننداكل لنذكم تنيكت يكم ككد  لن كنن. ن ك  لنكلا ك   رع ا لنفركععل 
اعا إنك  ،  نلل لنلنأ نكب  ي لنبكعاد م ش افكعر   ظنتك  لنمآعر كل لنذكم ت ذمكي ت كك 
لنقجعه ،اي  ظاكنيي  عكينمع  ت كك  نلك كن ان ك  ننك  اقكذبيعي  ينكب ن ي  ككي ت كك 

اكعنف عكينا كد نكم لشذمع  لن ا لنآني م ت ك نلا لناركع ا لنف جكل يا نكع  مكع يذ
 لنم ذعا ،ا نم.

 ـ الوجه السابع: 7
نينتبي نلل لنبة  لمكع  كنا  كي نةكبا  ننكب يذ  كا لارب كجل لنك ا لنآني كم 
يكككككم ل ذجكككككعر لينفكككككعظ ن يشنكككككل ت كككككك لنم كككككع م   ننكككككب  ي نرنا ت كككككا لنم كككككع م لنذكككككم 
يذضككككم نع يككككم   كككك  لنككككييي  نلنككككنا ت ككككك لنم حككككييي  ت ككككك ت ككككا لينفككككعظ لننياعجككككل  

  نذنككا 35يآككل ل ضككنع ل ضككعي يككم لن لككن نلنننلتككل   مككع يذ ككلر ت ككك لنبشككن..  ن بل
يي نككلل لنكك ا ةككعا لاينككعر ةييككي   ن  ككعي  نككم تنككي  ذيلننككل  نتنككن ت نككع للنيآككل 
تفككككب  اككككير  لنبشككككن.  ن ككككي لنمآككككنر  ي تااككككن لينفككككعظ ن م ككككع م لنمذيلننككككل لنمانبيككككل 

لينفكعظ نم كعي  نذنكن  ن  كبعن  نلي بعن لنيل ن  ،اي لن كعه   كن  ن اكنن   كي تااكن
   نيلشكن نككلل لنذبةك  تككي  ظنيكل لنبككعاد م لنشكمبنجل عاكك  36 ؤ قكل  قككذحيعل  

 اكككي ككككك  نكككلا لن  ع ككككن  نتبلككككل ل ضكككنع ،ككككب    نتشككككل  ،كككلنا  فنب كككك  ن كككك ا 
 لنم اأ لنحع ن نلن ا لنمملي لنغع ب.

 ـ الوجه الثامن: 8
م عاككك  لعذفظكككت ن فقكككنع نيذ  كككا نكككلل لنبةككك  ،ككك ظم لينفكككعظ يكككم لنككك ا لنآني ككك

لحمبنكككل   نفجكككل نعمبنكككل ي جكككل نةمعنجكككله ة  ذنكككع  إذل ل ذآ كككت إنكككك  كككا ي كككن في ذككك  
،نككككعتاي لنحمككككبنذاي  نن كككك ذ  يككككم  ككككجع  اني ككككم. ذنككككا يي  لننككككد  ينككككاي يضكككك    
نرةحككعي يرككععذ   لككاي تككلكن   كك  لنن مككل يككم تضككع جف كككد    ن تآككلف  ككع ،ككاي 

لن فككبه  نيككنى نةكك  رن آكك  لعااككعي اككع نلي  ككع نلي شكك ن  يذا ككلا لنقككمع   نتذشككبف إنجكك  
 ككع اآككني لكك   كعنككير  لنذككم تككنى يككم  كك ا  ككي  ككنف  نكعنجعابتككل يككم نل ككلل لن آككي... 
ن  كككت تكككنى لنن مكككل  كككي لنآكككنى  يذم،ككك  ،نكككع يكككم تضكككع جف ككككد  ك،اكككن  ننكككم اكككن  
ةمج ككك   ننل كككلل تآكككيا  نلنم كككعاا ت كككك  فقككك  ،ذماكككأا  نتاررككك  ،نن آككك  نةمعنككك  
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 . ين كككككعا لنكككك ا ينككككي  لحقككككي ل ذجككككعر لنن مكككككعل 37يككككم ة قكككك  ن ع كككك    نلتذنل كككك 
لنمؤ قككل نككك   نعذككك ش ت ذآكك  لنن مككل  ككي لنقككجع  لنآني ككم إنككك  ككجع  لشككنا  يا نككع 
تضككفم ت جككك  ةمككعشي نرن آكككعي ااككلن لنمذ آكككمه نننككلل تبكككعرى لنمنككيتبي فجمكككع ل ككي يكككم 

مكككنرني تنننكككع لشاذبككعه  كككي لنكك ا لنآني كككم عذكككك تا ككل  رب كككنم  قكككحل اني جككل ا
  لع،نم.

 ـ الوجه التاسع: 9
نيذ  ككا نككلل لنبةكك  لع ككذ مع  لنحككننف لن نصجككل يككم لنكك ا لنآني ككم  ننككب  عككي 
لنبةككبا لنمؤ قككل نمفنككب  لنكك ظم ت ككي لنبككعاد م لنآككع م ت ككك   ي لنحككننف لنذككم ، كككم 
ت انكككع ككككد  لن كككنن تقككك ل نتشكككنني عنيككككعي  نتكككيا لنقكككبر لنذكككم ليذكككذ  يانكككع ،ككككلكن 

نتشككنني  كبر   نةم ككل  ككع ذككن  ككي نككلا لنحكننف يككم  نل كك  لنقككبر  لنحكننف عمككعي
 ككي عككننف لنم اككم  رككن لنام ككل  ننككب  رص ككل تشككن عنيككعي  ناككي  لعنمككلكبر ت ككك 

 . 38اانا  ننج نيبل  ي نلل لنند    كذظم  كي لنحكننف لنذكم ي ظمكبي ،نكع كد نكم  
لنذكككم ننكككلل نةككك  ي كككن  كككي نةكككبا لعتاكككعف لنآني كككم  ن نكككب  ي  امبتكككل لنحكككننف 

ليذذحت ،نع لنقبر لنمنينا  لحننف  فنا  تم،  لنمامبتكعل لنذكم اقكم إنانكع ت مكعا 
 . ننككلل اناكك  علمككل   ت ككعنك عاكك   بكك  39لي ككبلل فجمككع ل ككي عككننف لنم اككم  

 ت ك  ذجال ان   ي ار  إنانع ت معا لن غل.

 ـ الوجه العاشر:  10
يكعن ا لنآني كم   كن   نعآا نلل لنبة    عانل  رجل  جمكل يكم  اكع  لننذعلكله

 نا    ينب  كعر  تكي لنبعشكم لنمقكذننا نلنغنيكب لنمقكذ نن نتكي لنرك  ل لنمذن فكل 
نة    انيبعي إنك لعينع   يبكعار    نكع نفظك  إنكك لنآ كب نيقكع،ا لنمغكأى   ك   بعرتك  

  ننكب ،نكلل احآكا 40إنك لن فس... ننب  كف ذنكا  مذ كف لنمل كب  تقكان لنمذ كعن   
 ممذ ف  تحقجآعي  ل آعي ش اقذلجف لنب ب  إنج  لشن. فنب   لنقن  لن

نل لداكعي  كي  ظنتك  لن آياككل لنذكم تآكب  ت كك   ككعه لنمآعر كل ،كاي  ركاي:  ككا 
عع ككن  ن ككا اع ككب    ككس ونعكك  نمفنككب  لنكك ا ت ككيا كمككع  شككن ع يككم لنقككع،ا  
نلن ا لنآني م نب يع  اير  لنبشن نتاعنفنع إنك عكي   اكأ. اآكب :  ن  مكع اكي  ع  كع 
اككي  ع  ككي نككلل لنفركك  نذ ككنف  ي  ككع لاتا ككعا  ككي   نيككل لنن جكك، ل  ككب شككاي لنآككنيي  
نتااككب  ظمكك  نصككياف تانجفكك    ككن ش ااككبف ااككنا  نش احذمكك   ككبلا  نش اشككذب  ت ككك 

 . ننككي تككاتم نككلا لنم نيككل إش لعشتذمككعا 41ذا لرككان  نش اااكك  ت ككي   ككم   نيككل  
لنغع ككب   ن ككع نكككب ااككن   كككننف  ت ككك  نككي  لنمآعر كككل ،ككاي  ككع نكككب   ككننف  لنككك ا
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 لنكك ا لنحع ككن  ن ب ككب  إنككك لنحآككع ا لنف جككل لنامعنجككل   ككبلا ت  ككا لي ككن للككد  
    ن للد  لنبشن. نل ذية لنبعاد م نلنا   ناعي ينييلي عاك  تاكنا  كي ت كا لن ظكن  
لناأ جل لنذم كع ت تقجلن ت ك لن آي لن نصكم لنآكيامه عاك   ي نعكي  لنناكت لنشك نا 

 نت انرلي  نمعي ر م عينا لنامع  يم لنش ن لن نصم لنآيام.ن 
ذنككب لنبككعاد م إنككك لنمآعر ككل ،ككاي  رككاي   ن ،ككاي  امبتككل  رككب   ككي يككي 
لنآب   كاي اآعري ،اي  كبر  كع  كل لآركاي  كع  كل   ن  كبر  كع  كل لالبكل  ن ر كعنل 

  كع  ككل  اآككب   .. إ ككع  ضككف ،ككاي يككياا ن  ككنو ت جككا لي ككعناب  ن رككبر نككا كككك
اناكك   ككي لنكك ظم نلن ،ككن  ن حضككن   ككي ككك  يككي  ككي لنآككب  شككائعي تذا  كك  عككا تا  كك  
نتنل جكك  عككا رتعيذككك   يذقككذي  ل ككذيش  لن كككعنم نتقككذير  ل ككذيلر  لن عاكككي  نيآككف نكككا 
َلككم  لنفككن  ،ككاي لننككد  لنرككعار تككي لننصبصجككل  لنلككعنف تككي لينبهجككل  لناككع ف ،ككاي لنح 

نكككككم  نلي بكككككعر تكككككي لن اكككككبن نلنغع بكككككع ل نلنمذضكككككمي نمركككككعن  لنكككككي جع نلنكككككييي  نلنحو
نلنمقككذبتب نا جككل لنجآككاي  نلنم ككع م يككم   كك  لنشككني ل نيننتنككع لعينفككعظ لنشككنيفل 

 . نصككلنا اا كك   ككي لنذحرككا  لنم نيككم شككنوعي  ككننريعي 41ت ككك تف  نككع نترككنينع  
نآنلا  لنك ا لنآني كم  نش يذكاتك نكلل إش  كي  كد   آعر كل لنك ا لنمآكيه لمامبتكل 

ب  لن نصجككل  ن آعر ككل   كك بن لنآككنيي لا ككعناب لن ككنن يككم  ا،نككع. ن كك نا  ككي لن ركك
لنمآعر كككل نكككلل  ككك نا علكككم لنآكككنلا  لن نصجكككل ن  ركككب   ن ي كع كككت يكككم لنقكككع،ا اكككنلا  

 ةأ جل تاذعر لننات  ن لنناذاي.
ناكككككي  ل كككككت نكككككلا لنن يكككككل  كككككععننع  كككككي لن ظكككككن إنكككككك لنككككك ا لنمآكككككيه  ظكككككن  

تاكككعن لنمفكككنط  نيكككم لنباكككت ذلتككك   ظكككن   ب كككب جل تنذ كككي تكككي  نكككي  لش ننكككعر نلع
ت ذرككن ننككلل لنكك ا لنم اككأ لككعنبابف ت ككي ةمعنجعتكك  لعشتذمككعا ت ككك اككنلا  تنشككن 
تككي نككلا لنارب ككجل. نل لداككعي  ككي نككلل لنككأتم تآككي  بلف ككل ،ككاي  رككب  عدعككل  
نن    نع  رب جل ي جل رصةمع نجقت ني كن   كا  ا،كم  كي يذكن   كع انك  لع كد   

 كككي لنآكككنيي لننكككنيم. يآكككي  ر اككك  يكككم اكككنلا  لن ركككب    كككبلا  ن كككا  بع كككم  ن كككبر 
كع ت لشنيل  مل ل   ن إننجل إتاعفيل. ناي نيا نكلل لن عاكي ك،اكنلي يكم لشتذمكعا ت كك 
لنآككنلا  لعنمآعر ككل  اآككب :  ن  مككي إنككك شككما  ككي لنشكك ن لنمامككف ت جكك   ي نككاي نةكك  

فقكان إتاكعف لنآككنيي لنك آ  فجك   عذكك إذل تا ك  لن كعظن ذنكا  نتا كك   كع  كلكنا  كي ت
  .42نيرععذ   ل نشن ن  نلتض  نعنت  ع ن ف عا نيا   

ن ي لنقؤل  لنملننأ لانحعأ  ن  ككعي لننةك   حعيكيلي  ننك  كع كت نكلا لنآكنلا  
،نيئككل  ننكك  كككعي لنكك ا لنآني ككم لحعةككل إنككك  ،كك  نككلل لنذحاككأ لنمناككت  ككي لننيلاككل  

  ت كككك لنشكككك ن انكككك   ي   ا كككل ت ككككك لنبككككعاد م يكككم  بعرتكككك  ت ككككا   ككك  اضككككك لحلمكككك
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ا ن    نكعي  ةير  ي ي ذأ  ةع ب لنحاي   فج نو لنش ن  نشي  ني بة  إنكك  كع فجك  
 ككي  ككفعل تقككمب لكك  نتني كك    ن ت ككأ  لكك  نتحلةكك  عككم يذككن  ن آككعر  إ ككيلر لنحلككم 

  .43ننني تاي لنبغ  تنيا لنمقعنا  
ن كشكككن ن ذل ك كككع اكككي  شكككن ع إنكككك نكككلل لنذبةككك  ت كككي لنبكككعاد م  ي كككجس  كككي لكككع

لنمقكعنا انك  ذككن لنمألاكع  ن حككي  كؤ ي لكاي  اكل اككنلا    نمكع ععننكت  ي تذاكنا  ككي 
تحاأنكع  ن ي تحكعيع ت ككك عجعانكع  يا نككع يكم لنبلاكف اككنلا  ااكن ،نيئككله ي نكع ش تآككير 
 ي تذاكككنا  كككي كا ب ذنكككع ن كككي ذلتنكككع  ني نكككع ش تآكككير إش  ي تنكككبي نكككم ننكككجس شكككائعي 

 ك جم  كي عاك  ل ذجكعر لنك ا  ن كي عاك  ل ذجكعر  ي ن. إي   حك لنبعاد م   حك
ليانلل لعةنل جككل لننفا ككل لفككا شككفنلل لنكك ا ل ذككعر ارككايتاي  ككي  عقككي  ككع اعنككت 
لن كككنن  ن كككي لن ركككب  لنمذفكككا ت كككك ةباتنكككع  ل ذكككعر    آكككل ل كككن  لنقكككجس لنذكككم 

  ل  نع:
ْ  مذذن ذوذذر  حبيذذ   ممنذذ    الذذ   بذذ

 
 بسذذذذقل  اللذذذذ    ذذذذين الذذذذو    ف  مذذذذ  

 

 بحذنا لنذم  نننع:نش جل لن
  هذذذذذذن   ذذذذذذكالكم ال يذذذذذذ   المقبذذذذذذ 

 
 ف ذذذذذذذ  الذذذذذذذك   هذذذذذذذ اال  م لذذذذذذذم ْل ذذذذذذذ  

 

ننني ن  تاكبف لنمآعر كل  كف نةكبا لنفكعر   نكجكف تمل  كع اكنلا   كع  كي لنامكف 
،كاي  ركب  تاذ كن  كي عاك  ةمعنجكل لنآكب  ني جكل ليالا  ااان كع لنبكعاد م اككع دي: 

ع  ي   مككي إنككك اركاي   ذفككا ت ككك كنككن  إذل  را كع تحآاككا  ككع  كم عا نككا  يمككي  كنا  
 ح نكككع ن ككككحل  ظمنكككع  نةككككبا  ،داذنككككع نرشكككعال   ع انككككع  ن ةمكككعتنم ت ككككك إ،ككككيل  
 ككععننع يانككع... ي آفككا ت ككك  بل ككف    نككع نت ككك تفككعنل  ظمنككع  نت ككك ل ككذدف 
يركبننع  نت ككك ك،ككن  يضككبننع  نت ككك شككي  ت قككفنع  نصغكك  تن فنككع  ن ككع تامككف  ككي 

 . 44نصاي ككد  ن كجف  نصكاي نفكع  كبام اآكني ، فكع   كبكم  كد  رفجف اوآني ،ا   
نللل اآي  لنبعاد م  ننرلل نلا لنمآعر ل لنذم ااب  ي تنكبي ،كاي  كع ا ذآكي يكم   ك  
ةاككي ن ذفكككا ت ككك ةباتككك  ن تآع كك   نن ككك  نكككلل  ن  شككنط  نلنشكككنط لن،ككع م نكككب  كككيى 

عظ ن ككككيى عقكككي ل ذجعرنكككع ن نفكككعظ لنيلنككككل ت كككك لنم كككع م  ن كككيى شككككنف نكككلا لينفككك
ن عتذنع. نعيا لنشنط لن،عن  لآبن :  ن  ت ش تشكا يكم ةكبا  شك ن ل كن  لنقكجس  
نش تنتككعن يكككم ،نلتذككك  نش تذباكككن يكككم يركككععذ   نت  كككم   ككك   ،كككي  يكككم وكككن  لنشككك ن 
لننككياف   ككبرلي لتبككف يانككع   ككي ذكككن لنككياعر نلنباككبف ت انككع إنككك  ككع يذركك  ،ككلنا  ككي 

يعك  نلنم كج  لنككلا تاكيا يكم شك نا  نلنذرككنف لننكياف لنكلا  ،يتك   نلنذشككنج  لنكلا  ع
لنن،ان لنكلا تركعاي  يكم ابنك   نلنبةكبا لنذكم ي آقكم إنانكع كد ك   كي  ك عتل نوبكف 
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  .45ن د ل نتفب  
نص ككي  ي اركك  إنككك نككلل لنحككي  ككي لعاككنلر لاككبا  شكك ن ل ككن  لنقككجس  الشككن 

  ننكككم تككي  اذكك  يككم لنباككبف ت ككي ن ككعل لننةككك  نلنذككم  فاككت تككي لنيلر ككاي نلن آككعا
ي ذننككبل إنككك لننةكك  شككعتن ااككن  بيككا يككم نككلا لنآرككاي  ت ككك لنككنام  ككي لعةمككع  
لنحع   ت ك ةباتنع  ينيي لنبكعاد م  ي اآكي  اكنلا    كنى ننكلا لنآركاي  ت كك   نكع 
 اذ فل يم لنبفي  ن  ح ل يم   ع انع  ن ذاعنفكل يكم  ،جعتنكع  إ نكع اكنلا  ت ل كا  كي 

نو فلنيكل  ظككن   ا كل  إ نككع ت ل ككا  كي لنقكك نم  إ كك  فلنيكل لنآككنلا  لنقكبقجل لنذككم تفذكك
 رلا  ي اقككآي نككلل لنشككعتن  ككي ت جع كك ه نا رككب ةمعنجككل ةييككي  ن حقككي  ككي لنآككب  
نلننكد   إ ك  ام ككا ،كييدي  رككعي لقجمكل ةمعنجككل تفكب  نكلل لنكك ا لنكلا ،ككاي يياك   ينككب 

 كككع  نكككا ش ي حآككك  لن كككبلر  ن لننكككبلي. ننكككب ،نكككلل ي ذركككن ن ككك ا لنآني كككم  اآكككب    يا
لنآنيي ن ظم  نتانجف  نر كف   يكاي لن آكب  تذجك  يكم ةنذك  نتحكعر يكم لحكنا  نترك  

 . نتآككبا نككلا لن جكككل إنككك تككي ان ذنككا لنركككنأ نتشككااي  ككنععي ي كككن 46اني ن ككف   
 ،نك ن ةم ه نننلل ييتب ع إنك تا   نلل لن ا لآبن :  عكم ل ظكن يكم ياكل ياكل  نكك  

ااكب لنكك ظم  نصكياف لنن ككن  ينك  ك مككل ك مكل ك مكل  نكك  تاكينع كمككع ن كف ع  ككي ت
نكككب  يكككنال كع كككت يكككم لنامكككع  اعاكككل  نيكككم لنيشنكككل ياكككل ينجكككف ن ذل اعر ذنكككع   بلتنكككع 
ن ع ذنع ذنلتنع  تاكنا يكم لنحقكي  انلنكع  نتا كل يكم    عنكع.. عكم  كي اركل إنكك 
ارل  ن ي لعن إنك لعن   ي اان   ك  اآكف يكم  ظكم لنفرك  إنكك لنفرك   نعذكك 

  .47 دي  ،نياف لنذانجف  نص ج، لنذ أي   اربر نا لنفر  ن 
ننني نمكعذل ت ع ك  لنبكعاد م  كف لنك ا ليا،كم ت كع دي ةأ جكعي  ننكم ي ظكن إنجك   ظكن  
كع  كل ت ككك   ك  نعككي  كع  ككل  ذنع  كل  ،كك  إ ك  نككعةم عذككك ت ع كن لنآككب  يكم نككلل لنكك ا 

قككجس يككم  ككي ذنككا ابنكك  يككم  ل ككف لنآرككاي   تا كك   ككع  آبنكك  يككم نككلل لنفركك  ش ككن  لن
  ةبا  ش عرا  ن ع يناي نا  ي تبلرا ت ك لنذفرا   نذنا ابن :

 الذذ   بذذْ مذذن ذوذذر  حبيذذ  ممنذذ  
 

 بسذذذذقل اللذذذذ    ذذذذين الذذذذو    ف  مذذذذ  
 

 ف   ذذ  فذذ لمقرا  لذذم ْهذذ   سذذمه 
 

 لمذذذذذ   سذذذذذم ه  مذذذذذن  نذذذذذ   مقذذذذذم   
 

فج آككب اككع دي:    كك  ل ككذبان  ككي يبلككم نككلكن لنحناككب نذكككنلا ش تآذضككم للككعا 
  مع ار  و ب لع  عا يم  ،  نكلل ت كك  ي يبلكم نبلع ك  نيكن  نركياآ  لنا م  ن 

يكككككم شكككككي  ،نعع ككككك   يا كككككع  ي يبلكككككم ت كككككك عناكككككب  كككككياآ   نتشكككككاا رفجآككككك  يكككككا ن 
  .48 حع   

 رلا لنبكعاد م  ي ين ككم  آكيا ت ككك   ككعه تحبيك  ت ع ككن لنآككب  يكم لنكك ا إنككك 
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 ي نككلل  ت ع ككن  كك ن نن ككعل نو ككي  عذككك يذقكك ك نكك  تا ككجس وننععتكك . ن ظككي
لن عاي اية   قكذبياي ن آكنلا   ينكب ت كي ع اآكن ت كي لنك ا لنآني كم اقكذ م  نكلنا نغكل 
تنشن تي عقي إععوذ  لعن ا نصامعناذ  إنك ارةكل لعتاكعن  ننكب ت كي ع اآكن 
ت كككككي لنككككك ا لنشككككك نا اقكككككذ م  نغكككككل ش تنذ كككككي تكككككي  كككككب   كككككي لنذ ركككككب نلنذحاكككككأ 

لل لنماكك .  ننل كك   ككع يككم نككلل نلش ذرككعر ن كك ا لنآني ككم نكا كك  لحعةككل إنككك  ،كك  نكك
لن آي  ي تنعيكت عكاي يذمقكا لنبكعاد م لحنفجكل لنعبكعر   نصظكعنن لن فكع  كي ااكن  ي 

 . ناككي تككع ك لن آككي 49ا  ككم  ي لنشكك ن نككجس اضككعاع   لقجككل  نش نككب عآككع ا ت مجككل  
لن نصككم ك،اككنلي  ككي نككلا لنآككنلا  لنذككم عع ككنت لنكك ا ت ككك   ككعه   داككم ننلا ككم. 

ل لنذبةكك   رلا  ي ا اككي لن ظككن يككم ككك  ت ككا ليعلككع  لنقجمجككل لنمؤ قككل نلنبككعاد م ،نككل
ن العن لن آيا لن نصم  نلنذم تنى يم نلل لنشعتن شكعتنلي يحكدي. اآكب  ل،كي رشكاا: 
 اكككع  لن  مكككعا لعنشككك ن  ي ل كككن  لنقكككجس نكككم يذآكككي  لنشككك نلاه ي ككك  اكككع   كككع نكككم اآبنكككبل  

ا يانككع  ي ككك  ااكك :   ككك   ن   كككي ننن كك   كككنا إنككك  شكككجعا يع ذحقكك نع لنشككك نلا نلتب كككب 
نلككن لنم كككع م  نل كككذبان ت كككك لنل كككب  نن كككن لن قكككعا لعنظبكككعا نلنمنكككع نلننكككج   
نشككبة  لنااكك  لعن قبككعي نلن رككم  نيككن  ،ككاي لن قككاب ن ككع  ككبلا  ككي لنآرككاي  ناككنةن 

  .50 ا ل لنند   يآاةي لينل،ي ن ةعا لش ذ عر  نلنذشنج   
عاك  لناكبا  نلعتآكعي  يكاي لنبكعاد م ككعي ن ذل كعي نلل   ن ل ن  لنقكجس  كي 

عنيرعي ت ك إظنعر تفكب  لنك ا لنآني كم نتفكناا. ننكجس نكلل تابكعي نش  نيكي  ي  ماك  
كمككع  ككع  نككب  نش  ي   عكقكك   ن   ذرككن ن كك ا لنشكك نا  نننككي ككك   ككع يككم لي ككن 
 نيي  ي  آب  إ   اف  تي ك  ةاي يكم نكلل لنك اه يي لن مكبذ  لنم،كعنم ت كيا كك  

 ا لنآني ككم ينككب ي ظككن نآرككاي  ل ككن  لنقكجس  ككي  ككد  لنكك ا لنآني ككم ن ككي ن ككع لنك
ل ن،آكت انلاتكك  ن كك ا. اآككب :  نكم اآ ككف ،ككلكن عككي عذككك عكيا لارص ككل عككينا كا كك  ينيككي 

 . 51،جف لنم أ  فجاشك إي     ،كلكن عكي  ي الكبي ،ج ك  يع كيلي  ن شكنو  لكعودي  
 ككع  لنكك ا ليا،ككم ش ينيككي  ي احاككي ن ،كك  نككلل لننككد  اا كك  لنبككعاد م اآككن عع،ذككعي  

تككي  ظنتككك   يكككم عكككاي  اككيا   ع كككل  إذل ناف كككع ت كككي تح ا كك  ن ككك ا لنآني كككم عاككك  
ينتآم نيقمب تعنجعي  عم إي لن ا لنآني م نم الي لحعةل نم،  نكلل نان كم  اكيا ، كعاي 
ت كككك   آكككعو  ككككا ي كككن.  ن قكككذلجف  ي  امكككك    كككع تعلككك  لنبككككعاد م ت كككك نككككليي 

  شجعا: لنناذاي يم  رص ل
ك ل ذآكككعاا نإل ككك عا  كككي لن ععجكككل لن فقكككجل  ننكككب  آكككي تعيككك  ش عقجآكككل نككك   ننكككب  1

 انن إنك لن ن      إنك لن آيه يي لي كن   كن  جكع  شك نا  نلنكلا ش 
شكككل  فجككك   ي لنحكككأي ا كككيا  ننآكككي يبلكككم لنركككياآعي كككك  نكككادا يكككم  ا 
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  لعي نافع.
 ن ك، لعاحكعا لنكلا اشكف  كي ك ذكن لي ل ل  نلنبعاد م ش اقذلجف  ي يير   2

لي ل ككل  نن  ل ككل  رنلأ ت  ككا لككعن فبه يذحم نككع ت ككك لنمحبككل نلن ككنن 
اككب  رعكك   بفتككبي ،ككاي لي ل ككل  ن ككي يككيري ع ن كك  ككك  ذكنيككعل لنشككعتن 

 كع ت ،ذ ا لي ل ل  ن  حبنع.
ك تككي  تفكككعا لنن ككم  ننآكككي   ككعن لي كككم م يككم  دعظكككل  ي ذنككا  اتكككك  3

ن  كككع تحمككك  لنبكككعاد م يكككم شكككي  لنبةكككي نتكككي   ن بتكككل ن   كككي تشاجركككعي.
ععةذ  نقجع  لنن م  نابن  ،ذ كعا  لنشكعتن ينكد  ش  جمكل نك . نلنكيرنه 

 ل ي اان لن فعا ن نع ل إنج .
ك ن  اكككنلي لنا ككك  لن حكككبا  ننكككلل  آكككي نل ككك  لنكككبلدي ش كككذآع ل لن حكككب  ،ككك   4

    نلككلل عكككن  نككلل لنكككيلره ت ككك إظنكككعر تحاككأ لنبكككعاد م52نةمعنكك   
 ي ةنل  ن ي ةنل   نى للدي  كع ذنكب إنجك  يكم  آكيا  ل كف اركاي  

 ل ن  لنقجس.
إي ذككككن لي ل كككل يكككم لنككك ا ليا،كككم يكككي   يكككم إوكككعر ةمعنجكككل لنملكككعي نلنذكككم 
تذ  ا نن ع ،كلكن لنل ك  لنمكنتبي نةكبالي ،بةكبا لع قكعي  ناكي الكب  لنحكيي  ، كع إي 

 ناكككي يككي   يكككم لن قكككاب   حككي  را كككع لنذفرككا   نننكككي  كككبرا اككب  ايل كككل ،ككي ة فكككن:
لنذشككب  نلنذكككلكن نم عنككي ليعبكككل لعننيككعأ لننعلكككل نلننككنن  لند  كككل  نلنحمككع م لننعتفكككل 
نلناجككعشل لنلع فككل  نيعككعر لنككياعر لن عفجككل  ن شككاع  لنككياعر لنككيلعن   نةمجككف ذنككا إذل 

 . إذي 53ذككككن لعذكككجا فجككك   انكككل ت كككك تظكككجم لنحقكككن  ن ضككك ك لي كككن نلنم عفتكككل  
ةمعنجككل ي جككل ننككع  ككنب يككم لنبةككبا لن رككم  نلنكك ا لنآني ككم لعذفكك  لنآضككجل اضككجل 

ك،اككنلي لعنملككعي ن يككنا نكك  عاككألي كناككنلي يككم  ككبر ي جككل تا ككل لمنككي  لعتاككعف نتحآآكك  يككم 
 ،نككك ع ككل ن ةمكك   ظنككن. اككي يذ  ككا لي ككن للنيآككل لنذرككبين نلنذ ناككن لعتاعفيككل  

ل يكم لنحقكبعي  ي لن مككبذ  ن كي ن كع ل ل كا لنبكعاد م يكم انلاتكك  لعنمبلف كل عاك    ك
لنامكككعنم نكككب لنككك ا لنآني كككم  نككككعي ت جككك   ي ينكككي  لنقجمكككل لنامعنجكككل نشككك ن ل كككن  
لنقككجس عذككك اقككذآن نكك  لي ككن. ننككلل   حككك  ا ككب لنيرل ككعل لنذككم لنذمككت لاتاككعف 
لن ا لنآني م  نلنذم رليآت ذنا لنذحكب  عاك    كب  لنك ا لنآني كم  ،كعشي احذكلى  

ةمعنجكعي   ننكلل لنذحكب  يكم  قكعر لنبحك  يكم   ك بن لنآكنيي  كي  ن عجعرلي ي جعي ن  ع كعي 
ةنل  نلن ع ك  لنحع كم يكم تبةجك  لنبحك  يكم لن غكل ليا،جكل لنن جغكل  كي ةنكل   كنى. 
ن ككي لن ععجككل ليننككك تحككبة   باككن لي ككعناب نلنظككبلنن لنآني جككل  ككي  بلاككن لنذننيككن 

نككع لعنشكك ن لن نصككم ك إنككك  باككن لنمبعنككع . نصعنذككعنم تحككب  لنمباككن  ككي لشعذاككع  ن
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   ن ذل ككككعي لي كككن ككككلنا ينجكككف تكككم تبكككعا  54تننيكككنلي ك إنكككك لشعذاكككع  ن شككك ن ،نكككع  
لنمبلاككف ،ككاي لن رككاي  نكجككف   ككب  لنكك ا لنآني ككم  نة ككعي ن كك ا لنشكك نا ل ككي  ي 
كعي نب لنمنةف نربلن لنعبعر  لنآني جل. ينين  ي لنلا نةك  لنآكنلا  يكم نكلل لشتاكعا 

آعر ككل لنذكم تآككب  ت ككك  نككي  لنذآع،ك  نلنذ ككعظن نلن ياككل لنذككم علمككت نكب ت ككا لن ظككن  لنم
اككنلا  لنكك ا لن نصككم  ننككم لنذككم   قككت ننككلا لن ظككن  ت ككي لنبككعاد م لنذككم لتذمككيل 
ت كككك لنذحع ككك  نلنذن كككن عظنكككعر تاكككب ل كككن  لنقكككجس  عذكككك إي لاذضكككك لي كككن  ي 

 ااعنن لتفع  لن آعا ن ةمعتنم ت ك ةبا  ارايت    ي ذنا ابن :
هذذذذ   ف ذذذذ   ال  ذذذذكا     ذذذذرامين   ل م 

 
  م وهذذذذذذوا  الذذذذذذومق  المل ذذذذذذ مقذذذذذذ 

 

اآككب :  ن  ككع لنناككت لن،ككع م فج ين كك  عقكك عي  نفجكك  شككما  نذنككا   كك  تككنف لن حككم 
ن نن لنشحم  يد ا  م     ن ن شحمنع  نذككن تشكنج   عكينمع لشكما نلاكف نتاكأ 

ي إتلكعا تي تشنج  لنآقمل ليننك يمنل  ن  ل  ننلل  آا يكم لنرك  ل نتاكأ تك
 . ننكجس ن كع  ككد   فككك  كي نكلل يكبعم لعنذحع ك  ت كك لنشكعتن  55لنند  عآ   

ناي البي  ع ذنب إنج  لنبعاد م  آنبشي  ننني لننةك  تكعرف لامعنجكل لن غكل نتآ جكعل 
لنذ نان  ننب يكير  تمكع  لعارل   ي لنمقك ك لنكلا ل ذكعرا افذكنو نكلل لنذبةك   ناكي 

ير  يكككم تبةجككك  اكككنلا  لنككك ا اكككنلا  تذنكككععن  كككف الكككبي  كككي  كككنا  لننشكككن تكككي لنآككك
 لنم حك لنذح ا م لنلا ل ذعرا نلل لن عايه عا  ت ا ت ك اب  لنشعتن:

 م ي ذذذذذذذن  ذذذذذذذو     ذذذذذذذرال  ب  هذذذذذذذ 
 

 ام  ذذذذ  مذذذذن لهذذذذ   هذذذذ   يذذذذر م مذذذذ  
 

اكككع دي:  نكككجس فجككك  كناكككن يع كككي  يي لنكككلا علكككك يكككم  كككع ن  ،جعتككك  اكككي تضكككمي 
يذننيككنا يككم نككلل لنناككت  ،كك  ذنككا ا اكك  لنم  ككك   لعننذكك  يككم لنمغعفنككل نلشككذغعن  ،نككع 
 . نيرككعاي ع  ككؤل   نككم يككم نككلل لنمآككع   ككع 56إش لنأيككعا  لنذككم ذكككن  ككي   عتذنككع  

لنمقجككعه لنامككعنم لنككلا لعككذنم إنجكك  لنبككعاد م  ينكك   ت ككك  ككنا  لنم،ككع    ظككن إنككك 
نككلل لنشكك ن  ككي  ككد   فنككب   حككيا ن كك ا  ننكك  تككي  لنذنككنلر يككم لنكك ا ارككب، 

 بغل ةمعنجل   ن  ي لنذننلر ا لجك   قكحل ي جكل اكي ش ارك  إنانكع  كي ان ك .  ت ج 
 ن ذل كككعي لنناككت اككي  يككعا لعتذنليكك     ككل لنمككن    ينجككف الككبي نش يع ككي  فجكك . ننكك  ش 
ا  كككم لنبكككعاد م  ي لننكككد  كمكككع الكككبي نذا كككجس لنم كككع م  الكككبي نذاكاكككينع ن ي لننكككد  

م  ب كك    ننككد  ظككن إنككك لنآككنيي لننككنيم ن ذاكاككي يككم  ب كك   كككعنند  ن ذا ككجس يكك
عككاي تككاتم فجكك  لنعبككعرلل  لككنر  نذاكاككي لنم  ككك عككم ش اآككع  يككم شككما   نككع:  ي  ككع 
تيلنع اي  يعا يع يتنع  ...نن  ينيكي لنبكعاد م  كي ل كن  لنقكجس  ش اضكجف ناذك  ننكب 
اقذشككك ن لنمذ ككككل لغأنككك  نتشككككآ  يكككم تنايككككي ذنكككا نترككككبينا يكككم شكككك نا  كجكككف ننككككب 
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لنم كككا  ن لنم كككا لنشكككعتن لنكككلا اعكككجش  كككجش لنذكككنف نلن نككك   ن كككي لنكككلا لنشكككعتن 
ام     ي ن كن تاعرصك  ن  كعنا  ذنكا يكم اركع يا  ن كي نكلل لنكلا اقكجم نك  ل كن  
لنقككجس عقككعلعي عككاي اآككب  نكك :  ا يع ككي   يككيتنع لمككع  تككيل نكككنرل   ي ل ككن  لنقككجس 

لانكككع نش ا لكككم ش شكككا  ،كككيلي ن تكككعا يكككم تركككبين عجعتككك  لن ع،،كككل  نننكككي ذنكككا ش ا 
 لنبككككككعاد م لنحككككككا يككككككم  قككككككعانذ  تمككككككع  ككككككك ف نش يككككككم  ي  آككككككب  نكككككك :  ككككككع يع كككككككي  
نلل  يي لنف بي ش تاضف نمنكي  لن فعجكل  نلنشكعتن نلنمركبر نااكننم  كي لنمذف  كاي 
ش اآكككككع  ننكككككم:  كككككع يع كككككي  ذنكككككا ن  مكككككع عقكككككننم  ي ينكككككيتبل ي كككككعي يذحآكككككا فجككككك     كككككك 

  57لناما   
 بكف  كي لنمك نا لنكلا ل ذكعرا ن ب كب  إنكك   نيكل إي تربر لنبكعاد م ن ك ا ي

إتاككعف لنآككنيي  نلنككلا اآككب  ت ككك تا كك   ظككم لنآككنيي  نشككما  ككي كككد  لن نككم   كك ك 
  ت جككك  ن ككك م  نجرككك  إنكككك لنشككك ن نجقكككجم  بلف كككل ،كككاي لن ركككاي نانكككاي لناركككع ا 
لنامعنجككل ننككك   ككا   نمكككع. اآككب :  يا كككع  نككا لنآكككنيي ن ظمكك  نتانجفككك  نر ككف   يكككاي 

 . نننككي إنككك  ا 58آككب  تذجكك  يككم ةنذكك  نتحككعر يككم لحككنا  نتركك  اني ن ككف   لن 
عككككي اقككككذلجف  ،كككك  نككككلل لننككككد   ي ا لا ككككع ترككككبرلي نمفنككككب  لنكككك ا  ن نككككك  ا عككككي 
تقككككعتي ع نكككككلا لنآكككككنلا  لعنمبلف كككككل يكككككم ت مككككس   كككككعنم لنككككك ا ت كككككي لنبكككككعاد م لنف جكككككل 

 عككم ل ظككن يككم ياككل  نلنامعنجككله نننككلل  اككيا اقكك ك إنككك لنذمااككأ ،ككاي لن رككاي لآبنكك :
ياكل  نككك  ك مككل ك مككل  نكك  تاككينع كمكع ن ككف ع  ككي تااككب لنكك ظم  نصككياف لنن ككن  
ينكك  ك مككل نككب  يككنال كع ككت يككم لنامككع  اعاككل  نيككم لنيشنككل ياككل ينجككف ن ذل اعر ذنككع 
  بلتنككع ن ككع ذنع ذنلتنككع  تاككنا يككم لنحقككي  انلنككع  نتا ككل يككم    عنككع.. عككم  ككي 

 ككي ااككن   كك  اآككف يككم  ظككم لنفركك  إنككك  ارككل إنككك ارككل  ن ككي لككعن إنككك لككعن 
لنفركك   نعذكككك اركككبر نكككا لنفرككك  ن كككدي  ،نكككياف لنذكككانجف  نص جككك، لنذكككانجف  نص جككك، 

 . عم يبل   اع دي:  عم ينن ل ي ذنا يم شكما  انكا ت جك   ننكب ت كعا  59لنذ أي   
نكككلل لنككك ظم يكككم لعتاكككعف يكككم  بلاكككف لكاكككعل لنآركككان  نلنلبي كككل نلنمذب كككلل  ياةككك  

 ككبر   ككبر   نياككل ياككل  نيع كك ل يع كك ل  نتككي،ن لناككبلتم نلنفككبلت  نلننككبلا  لنككن ا يككم 
نلنمآككعوف  ن بل ككف لنفركك  نلنب كك   ن بل ككف لنذ آكك  نلنذحككب  عككم لاكك   ككع   ككت 

  .60اعو  
ن ،  نلل لنذربر نب لنلا  وكن  فنكب  لنبكعاد م ن ك ا لنكلا اا كل لمآكعيجس 

لن عاككي ةنكيلي يكم  كنا  ،جككعي  ي  لعتاكعف لنذكم ل كذبععنع  كي لنآككنيي  ننكم يكي ن نكلل
لن ا لنش نا لنلا اآن ت كيا ش احآكا  نكم  نكي  يكم ، كعا لنك ا  كي عاك  لنك ظم 
نلنذنكاب نلنن عا. عم ي حنف لنبكعاد م ا كادي ل كي ع تاككي  ي  كع اي ك  اكي ش احآكا  كع 
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ارنب إنج   نيذا   حب لن آي لي دام  ن ذك كعي نلل لن آكي إااع،جكعي  ننك  ل كذلع  
 ي ي غم  ي ليان لن نصكم ت كا لن ركب  لنذكم ناكن   نكع  بافكعي تكيل جعي  ننكم الكي 
لنبكعاد م إنككك كك  نككلل نذاكاكي إتاككعف لنك ا لنآني ككم  ن ش كجكف  فقككن ر اك  يككم اككب  

 ل ن  لنقجس:
 أذا مذ  ب ذل مذن  للهذ  ا  ذرف  لذ 

 
 باذذذذذذ    ما  ذذذذذذف قذذذذذذقه  لذذذذذذم    ذذذذذذ   

 

  هذذذر الكثيذذذ  ا ذذذك  مت مذذذ   علذذذل 
 

 علذذذذذذذف  ما لذذذذذذذ  حللذذذذذذذن لذذذذذذذم ا لذذذذذذذ  
 

اآككب :  لنناككت لين  اعاكككل يككم لنفحكككش ن نعاككل يككم لنقكككان  ن ا يع ككي  نكككلكنا 
ن شككجآذ  كجككف كككعي ينتنككب نككلا لنقبككع    نيككلنب نككلا لنمككللنب  نيككنا نككلا لنمككبلرا  
إي نلل نابغض  إنك كك   كي  كمف كد ك   نيبةكب نك  لنمآكت  ننكب نكب  كي  ننكعي 

... نلنناككككت لن،ككككع م...  مككككع تقككككذ ننا لنكككك فس  انجحككككعي ينجككككف نياككككبف  ي الككككبي كعذلككككعي 
  .61نيشمئأ     لنآ ب  ننجس فج  شما  ي لععقعي نلنحقي  

إي  ككع  تككك لكك  نككلل لن عاككي ش ا ككين  ي الككبي  آككيلي   د جككعي ش يككؤعن يككم ةككبنن 
لن م جكككل لع،يل جكككل  نن كككع  ي  فكككن  ،كككاي لنبلاكككف لنمعكككجش نصكككاي لنبلاكككف لنف كككم. لنقكككؤل  

ل ككن  لنقككجس نككلل ننكك  نيككا    ش  ن ا عككي ل ككذلع   ي يذاككعنف لنمنككم كجككف  ككبر 
،ذنكاكككب نغكككبا ةييكككي  نل كككذلع   قكككععل  كككي لنذفناكككن لم،ككك  نكككلل لنذ ناكككن  نن كككع  ي 
 حع كب  نيكا نكلل لنم ظكبر ل لداكعي  كي لنمذااكك  ن كي لنآكير  ت كك  حعككع  لنبلاكف اككي 

نكلل لي كعه  كي تر  إنك ارةل لنملعلآل نن ع ي ا  لنفي نيقآي  ع ان   . نت كك 
ت حجككل ت رككن لنحلكككم لي داككم تككي  اكككيلي لنفككي الككبي لنبكككعاد م اككي   ككنف ت كككك 

 . ك،اككن نككم لن آككعا لنككليي نافككبل  بافككعي   د جككعي 62ل ككن  لنقككجس نتشككيا يككم لنحقككعن  
 كككي لنفكككي  ن ككك نم  كككي ناكككن ت كككي اكككب  ل كككن  لنقكككجس نكككلله  كككي نكككؤشا  ،كككب ة فكككن 

ر لنمملكككي نااكككن لنمملكككي عاككك  اآكككب : لن حكككعه لنكككلا لنكككذمس نككك  تانياكككعي يكككم إوكككع
 ن   كككك لنناكككت   ككك  نمكككع ان نكككع   ان كككت ت ظكككن إنجككك  ن نكككك ننكككينع  ن  مكككع ينيكككي لآبنككك : 
ل رنيت ن  لشكا  ا  كم   نكع   عنكت ونينكع إنجك   ننكجس ينيكي  ي نكلل  كي لنفععشكل  
ي نكع ش تآككير  ي تماك  لشككآنع إنكك ننككينع يككم ناكت الككبي   ك  إنانككع  كع الككبي  ن  مككع 

  .63 ي اآنة نع ن ينع تحذ    ينيي
نيم لنمآع،   اي ينيآعي  ي لن آعا لن نن نان  بافعي ي كن يكيتب إنكك تكأ  لنفكي 
تي لي د ه اآب  لنآع م لنانةع م:  ي ب كع كت لنياع كل تكعرلي ت كك لنشك ن  نككعي 
 كبا لشتذآكعا  ككنبعي نذكا ن لنشككعتن  نبةكب  ي امحكك ل ككم  ،كم  ككبله  كي لنككينلنيي  

كككَيل لنلبآكككعل  نننكككعي  نشنككم ،كككلنا  نككك  لناعن جكككل  ن كككي تشكككني نيحككلف ذككككن  ا إذل تو
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لي ل ت ج  لعننفن  ننبةب  ي الكبي ك كب ،كي فناكن نل،كي لنأص كنا ن  كنل،نمع  مكي 
ت كككعن  ر ككككب     كككك ك   ت جكككك  ن كككك م نتكككعن  ككككي   ككككحعل  لونمككككعي  ن ككككعي نصلككككعا 

  ننكككلا اتككككب  64  فحمكككايه نننككككي لي كككنيي  ذبعي ككككعي  نلنكككييي لم ككككأ  تكككي لنشكككك ن 
 كككنيحل إنكككك اكككنلا  لنككك ا ت كككك   كككعه  كككع احآكككا  كككي ةمكككع  ن ذ كككل نكككيى لنمنكككي  
نلنآعر  ت ك عي  بلا  نش  نيكي  ي   كج  لنحكيي  يكم لنمب كب  ن ي  قكنب ك،اكنلي 

 نعقن ع  ع ذكن ع.
ننللل  نى كجف  ي لنآنلا  لعنمبلف ل اي تكؤاا إنكك  ذكع ا ت قك جل  ع كل ن  نكع 

نلنذ كككعرو  نتآكككب  ت كككك ل ذجكككعر  مكككبذ  ةمكككعنم الكككبي لم،علكككل ت ذمكككي ت كككك لنذآع،ككك  
لي كك  اآككعه ت جكك  يككن   ككي لنفككنن   نننككي نكك  تاككبف لنمآعاقككل  ككف نةككبا لنفككعر   
ن ظككي  ي لنبككعاد م كككعي   كككان  مككبذ  ةمككعنم رفجككف لنمقكككذبى اي كك  إنككك لنذضكككحجل 

 ، رب  ذلل  قذبى ةمعنم ي ن  ف نةبا لنفعر  ،ا نع نصاي لن مبذ  لين .
نيحككذفع لنبككعاد م لحآكك  يككم إااككعا  ككنا  ي ككن نآككنلا  لنكك ا  نلنب ككب  إنككك 

 -لع ذحضككعر لن مككبذ  لنامككعنم  لنمنةككف -ال مككعي –إعبككعل لعتاككعف. إ كك  اآككن  لنكك ا 
Referant عذكككك اقكككذآن نككك   كككع ينيكككي  ينكككب ي ظكككن إنكككك لنككك ا  كككي  باكككف شكككمبنم  

ي تككي  فقكك  ككك   ككع احككعن  فجكك   ي يككنى لن مكك   ككي فلنيككل ل اككي   بتككعي  ككع  ننككب يب كك
 افقي ر يذ  لنف جل. نان ت ي اب  ل ن  لنقجس:

 أذا مذذ  الثرتذذ  فذذف السذذم   ا ر ذذ 
 

 ا ذذذذذذذر   ثنذذذذذذذ   ال قذذذذذذذ ح المل ذذذذذذذ  
 

اككاتم ، مككعذ   ككي لنشكك ن يككم ن ككن لن،نيككع عككم اآككب :  ننككب  قككات نككا ككك   ككع 
اككعنبل  ككي لننككياف يككم ن ككن لن،نيككع نلككع  ت جككا لننذككعن  ن ككن  تككي لنغككنو  ن  مككع 

ي  ناي نا  ي لع،يل  يم  حب نلل   كن انيكب  ننكجس فجك  شكما انيكب  نيكم  نيي  
عم كل  كع  آ  ككعا  كع يأيككي ت كك تشككنان  يكم لنحقككي   ن اقكعني   ن اآعرصكك   يآكي ت مككت 
 ي  كككع ع كككا فجككك  ناكككير لنمذ ركككب نككك    ككك  ، ككك، لن نعاكككل فجككك    كككن  شكككذن   نشكككني ل 

نآرككاي   نار  لنآككدا    ككبرنا   نصككعن نل ككف نونيككا  قكك ب   ن ذل نككلل كككعي ،اككت ل
  .65ننل لل لن آي  ننلل  ح   ينجف لمع ت يلا  

نآي ل ذلع  لنبعاد م  ي احي لن ا لحينا ي جكل تا كل  مكبذ  لنك ا لنم اكأ  
ننكككب  كككا  علكككم  ظمككك  ل  عاكككل يع آكككل نل ذاكككنل  نفعظككك  ل ذجكككعرلي اضكككمي نككك  لنذماكككأ 

نلك كككن إنكككك  كككع ام،ككك   نلنذفكككنا  نل لداكككعي  كككي نكككلل لنمقكككذبى رلأ اشكككان ،كككاي لنحكككاي
لنحقي يم كد  لن نن  نينكاي كجكف   ك   كير   ن ملكي لعتجكعي لك  لاكدف لنك ا 
لنآني كم لنككلا ش يكير  إش يككم ليينكع   نش املككي لنب كب  إنجكك  نلعتجكعي لم، كك   ننككب 
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 ش افذا ا ذمي ت ك لنمبلف ل ،اي لن رب  عذك يير   ع ينيي. 
 مع ا ين    ي  حع  نع: اآن ت ي ل ن  لنقجسه عا  اع :  ن 

 مليذذذ  ومذذذ ر الب ذذذر    ذذذل سذذذومل 
 

 علذذذذذذذذذف  بذذذذذذذذذ   ا  الهمذذذذذذذذذ ل ليب لذذذذذذذذذف 
 

 فقلذذذذذذ  لذذذذذذذ  لمذذذذذذ  امطذذذذذذل ب ذذذذذذلب 
 

 م   ف أعمذذذذذذذذذذذذ اا  م ذذذذذذذذذذذذ   ب لكذذذذذذذذذذذذذ  
 

      هذذذذ  الليذذذذ  الط تذذذذ     ا ملذذذذف
 

 ب ذذذذب  ممذذذذ  اكتذذذذب ح منذذذذْ ب مثذذذذذ  
 

 نكعي ل ضنم ا عر   لآب  لن علغل:
 ينذذذذذف لهذذذذذم ْذذذذذذ   ميمذذذذذن   تذذذذذذ كل
 

 مليذذذذذذذذذ   ا سذذذذذذذذذي  بطذذذذذذذذذ  الك اكذذذذذذذذذ  
 

 متذذذذذو    اح الليذذذذذ  عذذذذذ ا  همذذذذذ 
 

 ا ذذ َْ هيذذ  ال ذذ ن مذذن وذذ     ذذ  
 
 
 

 اقذذ ع  ح ذذل الذذذ  لذذي  بمذذذنق 
 

 (66ملذذذي  الذذذك   رعذذذل الن ذذذ ل ب  ذذذ "  
 

إي لنبككككعاد م ش يذا ككككك تككككي ت ككككا لن ظككككن  لنمعجعريككككل لنذككككم تقذحضككككن لنكككك ا 
  ،ككاي لن ركككب   لنمآع،كك   ككي  كككد  تحككعنر يبةككيا لعننشكككن تككي لنذ ككعنا لنحع ككك

نل ن  لنقجس إي  عقي ن ةعا ياي نم يذفنا عقكب نكلل لن عاكي  ي ك  نكم اكال  لمكع  تكك 
ل  لنك ا لنآني كم. ن ذل  كع ام كع لاعركعا ت آابعتك  تكي اركاي  نكلل لنشكعتن  اكي   ك  
ين م لي ن ناني ك  يكم لن نعاكل عذكك اقكذآن نك  لنحلكم لين   نن ك  لنقكنب يكم ذنكا 

 ف ل لنذم اآن  ،نع لن رب   ،   ع ي    ف اب  لنشعتن:نب ت ا لن ظن  لنمبل
 ماذذو    ذذو  مالطيذذر فذذف مون اهذذ 

 
 بمنمذذذذذذذذذذر  ايذذذذذذذذذذو ا ما ذذذذذذذذذذو  ي ذذذذذذذذذذ  

 

اآكككب :  يا كككع ابنككك : ااكككي لينل،كككي  ينكككب   كككج   ن ، ككك  يكككم ككككد  لنشككك نلا ن نككك  
لنفركككععل ك،اكككن  نلنذ مككك  نم، ككك   ملكككي  ن نككك  ف ع  كككع ارككك  بي  حكككب نكككلل ترككك جفعي 

ع ككي تانجفككعي  عككم يبشككحبي لكك  كد نككم  نلنككليي كككع بل  ككي انكك  نغككألرتنم نيؤنفككبي لنمح
نتمل نم  ننم الب بل يذرك  بي نكلنا  ن  مكع ككعي يذفكا ننكم لتفعاكعي نيلكنا يكم كد نكم 

  نكككلا لنذفعتكككل ذكجكككل  كككي لننةككك  يكككم لعشكككعر  إنكككك اضكككجل  آياكككل شكككغ ت 67لوكككنلالي 
نلنذن ككن يكككم لع،ككيل   ناكككي لنمنككيتاي نلن آككعا ت كككك عككي  كككبلا ننككم تذ  ككا لعنرككك  ل 

 كك ن لنبكككعاد م نكككؤشا لنمنككيتاي إنكككك  ككك فاي   كككللي يككم لنحقكككبعي لن ع ككك  لنأ  كككم 
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عا  كعي لينل   ش يذر  بي لاكدف  نك  ف ع ك   لنمذكا نيي  ننلكلل علكم الشكن 
 تي لن ظن  لنمعجعريل ن نة .

ركك ف ناكي ل ذكعر نككلنا  فنكب اي  آككيياي يب ك  ،نمككع  كع  رلاه لشتفككع  نتكي  لنذ
يكم  آع،ك  لنذ مك  نلنذبشكج  نلنذككانجف. نننكي نمكعذل نكم الككي نكلل  نكنرلي   كع ال  لي ككن 
كككلنا  ندتذككنلف لفضكك  ل ككن  لنقككجس  نككلل  ككع ينيككيا لنبككعاد م نعذككك ن ي لاذضككك 

 لي ن  ي ااعنن ك  لكرلا لنذم ت ذنف لا،يل  نلل لنشعتن.
ن  ككي  باككف لنآككيام نصمبافكك   ككي لنركك  ل نلنذن ككن اشككان   كك  يذ ع كك   ككف لنشكك 

نلنحككيي   نيككبعم إنككك   كك  ااذككعر  ككي لنشكك ن  ككع ام،كك  لنلنيآككل لنآيامككل يككم لننذعلككل 
لع،يل جل ن ع ل ذجعرا نآراي  ل ن  لنقجس ناراي  لنبحذكنا إش اشنكل نل كحل ت كك 

شككع اعي ش  -لقككبر    كك – ككحل  ككع  ككأتم  ن  ككع  نككلل لش ذجككعر اآككن لنكك ا لنآني ككم 
آ كع  ي  قكا  نك  ككعي ل ذجكعر لنبكعاد م لتذبعوجكعي ننمكعذل نكم يير   ننني  نجس  كي ع

اا ككل  ككي لنكك ا لنمحككيث   ي كك  ام،كك   ننةككعي تككي لنمذ ككعرف ت جكك  نلنمككانبف   ن 
ي ك   كي  ير كل إ،يل جككل   كنى اكي ش تقككعتي لننةك  يكم  قكك عا لننل كم إنكك لننشككن 
تكككككي تاكككككبن لنككككك ا لنبشكككككنا  يكككككم  آع،ككككك  لننشكككككن تكككككي  اكككككألل لنككككك ا لنآني كككككم 

تاعفيكككل. يكككك  لنكككلا ريا لن آكككعا يكككم  ،جكككعل  كككععن ع عكككاي نف بنكككع لا،جكككعل لن علغكككل  لع
نصع كككذ عرلل  ،كككم تمكككع   ن ي يانكككع ذنكككا لنامكككع   ش ين كككك لنبكككعاد م فج  كككا ت جككك  

 . إي نككلل لن عاككي ااذككعر  نفعظكك  عذككك 68 لننككع لآبنكك : نلت ككم  ي نككلل  ككعن  ةماكك   
لنا ةنكيليه نننكلل ي نكم نافذك  ت كي اقآي  ا ل كن  لنقكجس  كي ت جع ك   نش يكي ن نك

نلل لن ا لآبن :  ،ا كع  ي نكلا لنآركاي  ن ظع ننكع تذفكعنل يكم  ،جعتنكع تفعنتكعي ،ا كعي يكم 
لناككككبا  نلنككككنالا   نلنقد ككككل نلش  آككككعا  نلنقككككد ل نلش حككككد   نلنككككذملي  نلنذقككككن  
نلش ذن ككككككع   نلنذككككككبعش نلش ككككككذننلا    ككككككعفتبي يككككككم  حع كككككك نع  ن  عر ككككككبي يككككككم 

 . نش الذفككم ،نككلل ،كك  إ كك  يأيككي نيضككجف نجككاتم ت ككك ككك  عقككي نةماكك  69نع  ،ككيل  
يككم لنكك ا ناؤ ككس نالككعن لعارككعا نلعنغككعا عاكك  اآككب :  نش  ككبلا ننككد  ي حككت 
 ككي لنرككان  تككعر   نيككلنن تككعر   نيذ ككبي ت ككبي لنحنصككعا  نياذ ككن ل ككذدف لينككبلا  

ااكنا يكم  كبل  ت كك  نيل،ن يم ترني  ل كلنلل   نتذفكعنل لك    كبعل   نصكاي اكب 
 ظكع   نيكم ن كف  ت كك   نككع   نيكم  كفع   ت كك لككعن  نيكم ،ناذك  نرن آك  ت ككك 
ونيككا  اذ فكك   ؤت ككن  ن ؤت فكك   ذحككي ن ذبعتككيا  ذآككعرن  نشككعراا  لجككف  ن لج كك  

  .70شعرا  ننب ت ك  ذرنيعت  نلعي ش اقذر ب يم عع   نش يذ آي يم شاي  
 كل نكلل لنمباكن لنكلا اآركم كك  ةماك   ين  ككعي نأل كعي ت كك لنبكعاد م  ي اا

ني كأ  لنحقكي كك  لنحقكي  كي لننةك   ننك  ككعي لنك ا لنآني كم إنكك كك  نكلا لنحكي  
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يككم لنلككنأ نلنم عناككل  ن ككعذل اككي  نككلل لن عاككي ن كك ا لنآني ككم نمككع ، ككك نكك   اككيلي ت ككك 
علع   ا لشنا  ننمكعذل ككعي نكلل لنذحع ك  نلنذ قكن  ننك  ككعي لنبكعاد م لحعةكل 

ل نجلشكككن  كككيى لنذفكككعنل ،كككاي لنككك ا لنآني كككم لنم اكككأ نلنككك ا لنبشكككنا إنكككك كككك  نكككل
 لنمملي لعتجعي لم،   

اككي ش ااذ ككن لع كككعي يككم  ي   ككن  لنقكككجس اككي  ةككعا يكككم نككلا لنآرككاي   ننكككلل ش 
ي غكم  ي يذحمك  لنك ا  ك،كن  كي اكنلا   ننكجس ن كع  اكنلا  نلعكي  تكأتم ن فقكنع   نكع 

ك  ا عكي كع ككت اكنلا  لنبككعاد م ننكلا لنآرككاي  لنآكنلا  لنبعاكي  نليننككك نلي اكن . يككان
انلا   مل ل ننلل لنك ا  ن نكك  ا عكي ل كذلع  لنبكعاد م  ي يذاكنا  كي ت كا لن أتكل 

 لنذي انيل ن آراي  
 ر ككم   تككي  ،ككم للككن لنبككعاد م  يآككي ةمككف يككم كذعلكك   اككنلي ك،اككنلي  نل ككذفذ  

لننداككل عاعلككعي  قككذبرلي   لقكك جم يلنتكك   ،بللككعي كع ككت ان كك   غ آككل  نكشككن تككي: نةككبا
ننن ك  فنأنككل  ن ي نككم اآرككي ،نككع نككب اركي لن ع بككل لنذككم ل ذنككت إنانككع. كككعي لنبككعاد م 
ل كككع إنجكك  تمحكككجا  قككانل لعتاكككعف  فجا كك  لنشككك ن  عقجقجككعي  ي يكك نا لنككك نا لنككلا  اة
لناككعن م   ككدي يككم ارل ككل ،جككعي تككنن لناعن جككل  ككي  ععجككل تم،ا كك  نارككع ا ،جككعي 

نة كك   -لنم  آككل– م ر كم   ت كك   وككنأ ،كاي يككياا نككلا لنآركاي  لنبشكن. نلنبككعاد
افر نع ني آينع  نيمحب  كي  حع ك نع ني،نكت  نيآكن ت كك  بل كف    نكع  نيفضكم 

   71لككا إنككك  لككع ي  كك فنع  ننككم يككأ  ا نصنككع عذككك كشككن لنغلككعا تككي تبلرنككع  
ون لنمك نا نكا   ،نلل لنر جف ة   لن ا لنش نا   عاشي  ركجعي ن ك ا لنآني كم ناكؤ 

لنمكككبلفي لنكككلا لتاكككلا   ع كككعي ننكككلا لنآكككنلا  لنذكككم نكككم تنكككي ،نيئكككل  يباكككف يكككم  كككع اشكككب  
لنذينجس نلنذ مجل تي ونيا لشعذفعظ لعن ابن نلنن كعل  ن  كع ا ذآكيا ككلنا  نيقكآي 
ككك  ةماكك  عقككي  ننككلا  ككنا  ش تككؤاا إنككك لننككيف لنم شككبا ن نشككن تككي ةمعنجككل 

املككي لنب ككب  إنانككع إش لككعن ا لنآني ككم ارل ككل  لنكك ا لنآني ككم  نلنذككم   ذآككي   كك  ش
نن كا ل ناعاككل يككم لنباكت ذلتكك . نننككي نكلل لنآككعر    كك ا إنكك ذنككا ونيككا لش ككذيش  

ت ككك   نككع لنم،كك  ليت ككك نشكك ن لن ككنن –لن لقككم يب ككف لنآككنيي يككم كفككل نلنم  آككل 
تاكن  يم كفل. ن  ل اقآلنع  ،جعتعي نلعيلي يم  عن نلعي   ذبنمكعي   ك  عكاي -نكد نم

كفككل لنشكك ن ت،آكك  كفككل لنآككنيي. نكككعي  كك ب  ااككن نككلل لنقككنا   ننككك  كككعي  ننككك  ي 
اا ككل ،اككي ع  حككب ياككعل لنآككنيي فجآف ككع ت ككك  ككبلوي لنننتككل نلنامككع  يانككع  إذي ننككعي 

  .72 اى ن آضجل اضجل لعتاعف لنشما لنلا  ع فن ع لحعةل إنج  يم ت عنننع  
لنحاكككل نلنكككينا  ت كككك لعا كككع   نننكككي لمكككعذل    ككك  نكككلل لنذركككنف  ننككك  كع كككت

ي آركككعي لننةككك  ننكككب لنم كككننف لآيرتككك  ت كككك لنماعانكككل  ن كككانت   اكككن شكككعني ت كككك 
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ذنكا  ينكين لي كن  حاكنلي ن  آك   كجكف ناكف لنبكعاد م فجمكع ناكف فجك  نمكع ة ك  لنآكنلا  
لعنمبلف كككل   ع كككعي ن ناككك  يكككم لنذ ع ككك   كككف لنككك ا  ن  ذآكككي   ككك  ت ع ككك   كككف  فنكككب اي 

 فنب  نلعي  ينب  ي ةنل ينى  ي لنك ا  كا نلعكي ننكب لنك ا ن  ا ت ك   نمع 
لنآني م  ن كع ان ك  ش ا كي ككلنا  ن كي ةنكل   كنى لنك ا ت كيا  ركعي ل لداكعي  مكع 
ناككن يككم لن ككنف نلنمككانبف ت ككك   كك  لنمنةككف  ن لنقكك ي  ن لنكك ا لنغع ككب. نننككي نكك  

با  ينجكف كعي  ا ل ن  لنقجس نب عمن  لن ا لنآني م   ن   ك   كع،ا نك  يكم لنبةك
 اآعه لندعا ت ك لنقع،ا  ن لنقع،ا ت ك لندعا 

الككبي لنكك ا لنقككع،ا ن كك ا لنآني ككم نككب لنككلا  َنككي نكك  لنقككنا  نمككع لرتآككك إنككك 
 قكذبى ي كم ةمكعنم ة كك  لن كنن امكل يكم لنفرككععل نلننجكعي  مكع ة ك      ككبحع   

 نت عنك  يذحيى لن نن لاابى  دأ نيينم نيآنننم يم تآن الرنم.
عي لي ككن كككلنا يككد   ككب  نككلل لنشككعتن  ن ذل كع ككت نككلا لنآرككاي   عنككت ن ذل ككك

ل ذحقعي لنامنبره ي  نع عآآت  كي لنننتكل نعقكي لنرك  ل  كع ة  نكع  كي تاكبي 
لنش ن لن نصم  نش اضننع  ع اكع  لنبكعاد مه لنكلا نكم الكي ينمك    ننكع لعنآكير لنكلا 

 كككا ل إنكككك اعاكككل   كككنى كككعي ينمككك    كككن لنككك ا لنآني كككم  ننكككم تنكككي نككم لنغعاكككل ،ككك  ن 
ر كككمنع ن فقكككك . إي نككككلا لنآركككاي  ةككككأا  ككككي ذنكككا لنكككك ا لنغع ككككب لنكككلا تككككمة تككككي انا 

 لع ذحضعرا نلننشن تي لن بلر فج .
نيم نلل  بان  ي لنك ا ليا،كم لنبشكنا ت كك لن مكب   ن كي لنك ا لنشك نا 
ت كككك نةكككك  لنارككككب ه نكا ككك  ينيككككي  ي اآككككب   ي ش  كككا إش لنكككك ا لنآني ككككم  نش 

نكك ا إش ةمككع  لنكك ا لنآني ككم. إ كك  ي شككي لنذفككنا نلنذماككأ نلنارب ككجل  ةمككع  يككم ل
ن ذل  ككمي ن ككك ا لنمآكككيه نككلل لرتكككعأ لعنككك  ننكككي ل  فقكك  نرنتككك . نككككاي لنبكككعاد م 
ليذككنو ليذنل ككعي  ي لن رككاي  ذ عر ككعي   ن لنكك ا  لنآرككاي   ةككعا نانيككف لنذحككيا 

كع كككت تنيكككي  ي ني كككعرو لنككك ا لنآني كككم.  ن ككككاي لن كككنن نمكككع نلف كككت ،كككاي لن ركككاي 
تلككنأ  مبذةككعي ةمعنجككعي اضككعنم لنآني ككم. إي لن ككنن نمككع ل ذحضككنل لنكك ا لنشكك نا 
لنغع ب  رلال  ي تذآنن إنك لن ا لنمآيه  ي  كد   كا تذم كا  فعتجحك  ل ذدككعي 
ةاككيلي  نرصمككع ل ككذفعال  ككي نككلا لنمفككعتج  يككم يككا ل ككذغد  لنكك ا لنآني ككم  ننككلل  ككع 

 كذفعا ك،اكنلي   نكع يكم نافذك  ت كي نكلل لنك ا  نت كي ي    عذك لنبعاد م  فق  عاك  ل
 ككا لنبحذككنا  نت ككي لنكك ا لنقككبر . ن ذل ك ككع  آككنة لمنككي  لش ككذدف نلنذمككعيأ ينجككف 
اقكككذآن ن كككع لي كككن يكككم نابي كككع ت كككي نكككلا لن ركككب   نكجكككف  آكككن  لنماذ كككن لكككاانلل 
 لنمؤت ن  نكجف  آن   ع اان  لن كعا  نياكن  تكي لن كنف ننكجس نك   ،كع  احذكلى لك 

نش ارك  ناككب   ، كك  لتفعاككعي  نكجككف ل ككذآع   كك نا لنآككنلا  نككيى لنبككعاد م عذككك  ةككنى 
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 نلا لنمبلف عل 
نآكككي  رلا لننةككك   ي ي ل كككا  كككي لنمؤت كككن نجرككك  إنكككك لنماذ كككن نصكككلنا ي،نكككت 
لعتاكككعف  اآكككب  تكككي لننكككياف:  نننكككي اكككي املكككي  ي اآكككع  يكككم لننكككياف لنكككلا علا كككعا 

لنننلتكل  نةك س  كي  ة كعه لننداكل  ن  ك  ش  ن  ف عا إنانم  ي ذنا لعن  كي  ،كبلن
ي فككا لنآككنيي تككي يككي  ككي ي ككبي ،داككعتنم  نش نةكك   ككي نةككبا يرككعععتنم  ن ذل  نرا 
نككلل لنمككبرا  نن ككف نككلل لنمب ككف كككعي ةككيينلي ن  مككع نككم  ل ككا لنآككب  إوداككعي ي ككع ش 

ي  ا كك  لعتاكككعف  ذ  آكككعي ،نكككلا لنبةككبا  كككؤعن  يكككم لنام كككل  ي ككل  لحظنكككع  كككي لنحقككك
نلننناككككل  ذكككككك نا كككككت يكككككم لننكككككد  ت ككككك ااكككككنا نةككككك  لنذن كككككن لنمقذبشكككككف نلنذ مككككك  

 . نيفذككنو يككم  ككي  رلا  ي اآككف ت ككك إتاككعف لنآككنيي  ي الككبي ، جغككعي 73لنمقذشكك ف  
اكككي ت كككعنك يكككم   نيكككل لن قكككعي لن نصكككم  نتكككأنا لكككاانلل إةنل جكككل كفا كككل لكككعنذمااأ ،كككاي 

 لن رب  ت ك ت يانع نتمعيأنع.
ب ككف لتاكل ونيككا لعاركعا نلعنغككعا  كي نككلل لنشك ن لنككلا نعذكك اقككذقجم نك  لن

شكككل  ايكككبلي لن كككنن نا اركككك  يكككم اركككايتايه ن كككي ن ككككع  ت كككي  بافككك   كككي لنشكككك ن 
  .74لنمحيث  نلعل يلكن ك،انلي  ي لنمحيعاي لنليي تر  بل  ،بلن لنر  ل 

ن نن  ،دي لا،م تمع  يكم ش اذك  عكم اكع :  ن كي ليالكعا  كي تكعن ت جك  نكلا 
 ن حبنع  ت ك  ع اي تن ن يانع  ي لننياف  نت م   ي لنر  ل يآع :لي،جعل 

اكي  ذنككب  ككعا نككلل لنشكك ن نرن آكك  نيع يتكك   لشككذغع  لل ككب لنذلناككا ن ككع ن  ككع 
 . نصنلل البي  ي لنليي اعنبل ،نلل لنن ا   كي لنكليي لتاكلنل  بافكعي  كي 74ةمف فج   

 ككي ككك  نككلل  ي حككنف لنشكك ن لنمحككيث  نيلككبي اككي  ككع   حككب تمككبا لنشكك ن  عككم  ككي ل
 حكب لنكك ا لنآني ككم لنككلا ام،كك  لنم،كك  ليت ككك ننكك   ككا  ننككب  مككبذ  ننكك  تانيككب 

 يم لننذعلل نلن ظم  إ    ،ع  احذلى نش احذلا نب لشما.
 نل لداعي  ي نلل لنمق ك اية  انلا  نآراي  لنبحذنا لند جل نلنذم اآب  يانع:

 يذذذذذذ   المقبذذذذذذذ  هذذذذذذن   ذذذذذذذكلكم ال 
 

 ف ذذذذذذذ  الذذذذذذذك   هذذذذذذذ اال  م لذذذذذذذم ْل ذذذذذذذ  
 

 كك ك يككم نكككلا لنآككنلا  إنكككك نييكك  للكك  عكككأ  نعآككل  قككك حعي لككعيانلل لعةنل جكككل 
 فقنع لنذم ان  ،نع  ا ل كن  لنقكجس  ينككأ ت كك لن اكبن نلي لكعا  ننظكن نكلنا 
ةنككعفلي  فعهجمجككعي ي نكك   ككي عآكك  اشنككم ال،ككن فجكك  ذكككن عآكك  لنككننأ نلنذلبيكك  نلنحشككب 

ن كككم نلنذن كككن نلنذ آكككي نلنمقكككذننا نلنم نكككبذ  ناكككي نككككألف  لينفكككعظ ن  بعكككل لنم كككع م نل
تم  نلل لنانعف ت ك لنبظجفل لنم بط نك  لنقجع  ،نكع  ناكي ككعي لنبكعاد م يكير  تمكع  
لعارل  يععر تم    ،  إ   كعي اق ك إنك ذنا  عجعي ع،ا،كعي  اآكب :  يكاي اكع  اع ك : 
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اي نلنشنل ككل   ةككي  تحع  ككت ت ككك ل ككن  لنقككجس  نر يككت  ي شكك نا يذفككعنل ،ككاي لن كك
نصككككاي لن لككككن نلنشلع ككككل  نصككككاي لنذككككبعش نلش ككككذئ عه  نلنذآككككعرن نلنذبعتككككي  نر يككككت 
لنند  ليتكي   يضك   نلن ظكع  لنمقكذبعا  كمك   ن  كت تاكي لنبحذكنا اقكنا يكم نكلل 
لنمايلي  نيفبل لنغعال يم نلل لنشكاي  ن  كت تكنى لننذكعن افضك بي كد ك  ت كك كك  

ت ككك ككك  ر ا  نكككلنا تاككي ي،ككم  ككبله  ككي ،ناككل كككد  نيآككي بي ر اكك  يككم لننداككل 
لن فع ناااا لنم  ك  ع يذحان فجك   نك  لنفضك   نيآي ك  لنشكلعر نلنظكنلف ت كك كك  
شككعتن  نيككنني ن ظمكك  رنتككل ش ينن نككع نكك ظم ااككنا  نفصنةككعي ش يذفككا نقككبلا  ينجككف 
ا ككنف يضكك   ككع  ككبلا ت جكك   يككعنابلن  ي لننككد  يككم لنشكك ن ش ااككبف  ي يككبلفي لكك  

  .75آنيي  اي تآي   لن
ننلا  قانل   نى يكم  ي لنآكنلا  لعنمبلف كل ش تقكذقجم  كف نةكبا لنفكعر   ينجكف 
ل ذآن لي ن ت ي لنبعاد م لاي اا ل اراي  لنبحذنا نيمكعره ت انكع لعةكنلا  فقك   
 ككف لن  ككم   نككع  ككا  فذككنو فجكك   ي الككبي  راككك  ككي  ككا ل ككن  لنقككجسه شترككعن  

 ي نلل لن عاي ت كك تفكناا نتماكأا  نصم  كك ي كن  إي  كا ، ا اني م ل ذآن لنن ا ت
لنبحذكككنا ا ذركككن تانصكككل ل كككن  لنقكككجس نةمعنجكككل لنككك ا لنآني كككم  ن كككع ن ككك ت إنجككك  
ونل ا لننذعلل يم ترنا  ننب  فذنو فج  لنذماكأ نلنذآكي ه يي لندعكا اقكذفاي  كي 

 ت إنجكك  تانصكل لنقكع،ا ني كك  ااذكأ  لنذاككعرن لنقكعلآل  عككم ي ك  ام،كك   عقكي  ككع ن ك
لن،آعيكككل لن نصجكككل  كككي لرتآكككعا نتلكككبر ن مكككعا  كككي  كككد  ت نينكككع ت كككك لنككك ا لنآني كككم 
نل كذفعات   كي ةمعناذك  يكم لنك ظم نلترككعننع ،،آعيكعل   كنى  نصلنل كا   كم   كنى يككم 

 لننذعلل.
ن تذآي  ي  م  ا ل ن  لنقجس إنك  ا لنبحذنا إنكك  كبر   كي لنآكنيي   كن 

لككاانلل إةنل جككل كفا ككل تنذ ككي تككي لن جككل لنمناذككل يككم احذككع  إنككك  ي لنآككنلا  لعنمبلف ككل 
إعبككعل   ككن انكك  لنننن ككل ت جكك   ن ي تنككبي  ككعا  لعةككنلا اع، ككل إنككك  ي تمككعره ت انككع 
نككلا لنآكككنلا   نرصمكككع الكككبي لنمباككن لي داكككم  كككي لنشككك ن اككي  وننكككع إي نكككم  آككك  اكككي 

 كككك تفكككعنل نةننكككع  نككككاي لنبكككعاد م ش ا ذكككنف لعنشككك ن نش لامعناذككك ه ي ككك  ينككككأ ت
لنك ا يكم لن ككاي نلنشنل كل  نيكم لنذآككعرن نلنذبعتكي  ن ي لنشك نلا ل ضككنم  كي ل كك  
انيب يم ي  . إ    كع إي ا ذكنف ن شكعتن لماكأ  عذكك اقكحننع   ك   فب كي  ي يب ك  
لا   ل ذكعر  كا لنبحذكنا لنقكع،ا يكم نكلل لنماكيلي  ا كبا نجشكان إنكك  ي يكم لع،كيل  

ا نعذككك ن ي ناككف لناككدف ،ككاي لنمذ آككاي يككم  ينككم لنشكك نا   ككبرلي تذآككعرن ،ككاي لنشكك نل
 ةككبا ن عقككي. اآككب :  إتاككعن اككب  ، حككب نككلل  ككع ااككنا  اككنلا  ن ي،ككعر  اككبل  نشكك ن 
لنبحذكككنا ت كككك  ،كككم تمكككع  نتنكككي لنركككمي  نل،كككي لننن كككم  نتآكككيام اكككب  كككك  نكككؤشا  ن 
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ل ضكك  ت جكك   نذنككعن اككب  تككي لنم نيككل  نككجس لككا ن اضككن ، ككع  نش  ككنب ا ذككنو 
 . نلنبلاكككف  ي لنبكككعاد م نمكككع اتكككع إنكككك نكككلل لنمقكككذبى  كككي لنآكككنلا  76  كككع  ت كككك  ينع

لعنمبلف ككل  كككعي اقكك ك إنككك  ي اا كك  لنمذ آككم يككير  لنفككن  ،ككاي لن رككاي  ناككي تمكك  
ت كك  قكعتي  نكلل لنمذ آكم نمكع اكية  ،ككاي يياك   مبذةكعي نم نيكل نكلل لنمقكذبى لنامككعنم 

 قذبلا لنمملي.ن  ا لن نصم   بلا يم  قذبلا لنم اأ     يم  
نيشككككذنط ت ككككك نككككلل لنمذ آككككم  ي اقككككذ اي لمككككي نكككك  لنآككككير  ت ككككك لنذفنيككككا ،ككككاي 
لي كك بن لن ككعاا نلي كك بن لنم اككأ  ننككب يككم ككك  نككلل نل  ل داككل لنآككنيي لعنشكك ن  

يكككم –عذكككك إ ككك  اشكككان إنكككك   ككك  ل كككلن إنكككك نكككلا لنمآعر كككله يي ك،اكككنلي  كككي لنانكككع  
عنمذ آم نص م جكل لنذ آكم ذلتنكعه ي نكع يكم  ظكنا اآعر ب نمع  ناي لنذم لنبعاد م ل - ظنا

لننفا  لنبعاي نإلانلر لاتاعف لنآكنيي.  إي لنمذ آكم ش الذفكم لماكنا لنفنكم  ،ك  ي ذآك  
إنك  حعننل لنذ كنف لن آ جكل نلنبةيل جكل  كي  كد    عاشكل تانصكل لنك ا ليا،كم لمكع 

  لن ظكجم ،كاي فجك   كي  عع كجس ن ينكعر  ن بلاكن نلتاعنكعل  نيكم نكلل المكي لنذفعتك
لنكك ا ن ذ قجكك  يا،ككنا تانصذكك  لناع ككل نيارككننع لع فذععكك  ت ككك تاككعرن  ا،جككل تآككف 

  . نن كع اككي تذككي   لنللتجككل  كمكع اككي تذرككن لنآككنلا  77تحكت وع  ككل ينمكك  ن عقع كك  
لعنمب كب جل نلنحجككعا  نلش،ذ ككعا  ككع   لككي تكي  ا إ ككآعط  ن  نكك   ن تبةجكك   ن  اككل 

نفنكم ش املكي  ي  ذركبر ككبي تم جكل لع،كيل  تآكب  اب   عالل   إ  ع يم ظ  نكلل ل
ت ككك   ككعه  حعيككي  نذ ككي فجكك  تككي لنمذ آككم لنككلا احككعن  ةنككيا لنككي ب  يككم تم جككل 
لع،كككيل   اضكككعي  ذنكككا  ي تانصكككل لنحجكككع  ن  عاشكككذنع تا ككك  ،كككاي نكككلل لنمذ آكككم نلنككك ا 
ليا،كم ةبل كب لشككذنل   ذ كيا   ينككنام  كع   ككنف  كي  جككع   كب   ككي لنمب كب جل يككم 

نكك ا ن  كك بص   ن ككي  جككع   ككب   ككي لنللتجككل ت ككي  ذ آككم نككلل لنكك ا  ،ككنام ذنككا يككاي ل
ن ككع  عكككبلرلي  ذبكككعاشي ،كككاي لنمب كككب جل لنللتجكككل  كككي  كككد  لنب كككجي لن غكككبا لنمشكككذن  

  .78،ا نمع  
نتككاتم تم جككل لنذ آككم نذؤكككي ت ككك   ككن نككع   يفككم لنباككت لنككلا تقكك ك إنككك  ي 

اضكعي إنكك  ي تنككبي  شكعركل نةيل جكل ،ككاي تنكبي  ذ كل ي جككل ةمعنجكل  عنركل  تقكك ك  
 نكي  لنكك ا ن ذ قجك  يككم تم جكل تبل كك جل عبلريكل تفككذ  ييعاكعي رعبككل ن فنكم.  إ  ككع عككاي 

 - كي عكم– فنم تمدي ي جعي تظجمعي  قذحضن  ع  نا  ي ةنص كعا يكم عجعت كع  نيذكبلفي 
ؤل  ينم ع ي فق ع. إي تم جكل لناكي  يكم ينكم لن مك  لنف كم تآكب  ت كك   كعه  كي لنقك

لنلا النعك  ت ا كع لن مك   فقك   لنقكؤل  لنكلا ككعي  كنب نةكباا  نكلل لنقكؤل  افكذ  
تككعنم تانصذ ككع لنبةبااككل نذ آككم لن مكك   ننككلا لنم نيككل نجقككت كع  ككل يككم لنذفعتكك  ،ككاي 
تانصذ ع نلنحقجآل لنذم ااقينع لن م   نلا لنم نيل نم تنكي  مل كل نكبش تاقكي تانصكل 
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نككب لنشككل   ننككب لنككلا اا كك  تم جككل لنمشككعركل لنمنككي  لنبةبااككل يككم ن ككجي عع،ككت 
 . نش شكا  ي لنبكعاد م   ن ااكنا  مكي ت ع ك   كف لنك ا لنآني ككم  ن  ا 79 مل كل  

 كككا  ا،كككم الكككبي اكككي تركككعاف  كككف نكككلا لن م جكككل لنذكككم تؤ كككس نذكككألن  لنللتجكككل  كككف 
لنمب ب جل يم لنب كجي لن غكبا  لنك ا  نلنذكم تبنكي تداكل ،كاي لنمنكي  نلنك ا  كي 

  نصكككاي لنمنكككي  نلنمذ آكككم  كككي ةنكككل عع جكككل  ن كككي ةنكككل ععن،كككل ،كككاي لنككك ا ةنكككل  ننكككك
نلنمذ آكم. ن ككع  إذي يككم لنكك ا ةع بككعي: لناع ككب لنمب ككبتم لنككلا ااككذا لعن غككل  
ننككب لنككلا اا كك  تم جككل لنفنككم   ككنلي  مل ككعي  نلناع ككب لنككللتم لنككلا يذم،كك  يككم ينككن 

  .80لنمؤنن نيذا ك يم ل ذايل   لناع  ن غل 
اكككل لنم ن،آكككل  كككي  فنكككب  لنككك ا نكككم لنذكككم  اةل إنكككك ت كككا لن ظكككن  إي نكككلا لن د

لنمبلف كككل ،كككاي لن ركككب   نلنذككككم علمكككت لنكككلن  لنف ككككم ن يلر كككاي  ،ككك  إي لنمبلف ككككل 
  كبحت   ناككعي اقككان لتاعنككعي يككم اككنلا  لنكك ا ليا،ككم لن نصككم  ن ككع كذككب لنلبآككعل 

اكن إنكك  اكيلي نكذب لنمبلف عل إش انا  ت كك ذنكا. ناكي ل ذآك  نكلل لنماكع   كي لنذفن
لنمذن مككاي   يفككم لقجككل لشفانككعر ليا،ككم عككبلنم لنآككن اي لن،عنكك  نلننللككف  كك،دي  كع ككت 
لننائككل لنشككعتن  تككيره عا ككعي  كعنككلا ي كك  ل،ككي لنم ذككأ   ن ت آككي عا ككعي كعنككلا ي كك   ،ككب 
تمع  نلنبحذنا  عاي ل ذعرل عمع ذانمع   ن يبلفي ،اي يععرنكع  كعنكلا كذكب فجمكع ،كاي 

نبحذكنا  ن كع فل  عذكك  كعر كذعلكعي  ن باكعيه كمكع   كا تاكي إعكعر   كي نكلل  ،م تمكع  نل
لنكككيره  ن لن آكككي  ن لنمبلف كككل  تكككي    اكككيلي لنمذن مكككاي يكككم إتاكككعف لنآكككنيي كمكككع ي ككك  

 . ننلكلل  اكي  ي لنمبلف كل اككي 81لنبكعاد م نمكع ،كاي لنم ناكاي  كي لتركع  ن يل  كل  
اكككعا عآككك    نيكككم اشنكككم  وكككنل  ككك نا اكككنلا  لنككك ا ت كككي لن كككنن ن  كككنمت يكككم إا

نمامبتككل  ككي  اككعشل لششككذغع  ت ككك لنكك ا كككعنم نا لنند ككم نلنمكك نا ليا،ككم  
كمكع كع ككت  ككنبعي يككم لنب ككب  إنككك ت  ككادل   ككنى نإلتاككعف ااككن لنذ  اكك  لننداككم  
 نيم لنحا إي نكلل لعتاكعف ككعي ا  ك  عا كعي  ن  عجع كعي لغاكن لنذفكب  ليا،كم نلنقكمب 

ا لكرلا يكككم لنذ  اككك  ااكككن لننداكككم نإلتاكككعف  كع كككت يكككم لننداككم  نننكككي عذكككك نكككل
لنغعنككب إ مككع ارككعر إنانككع ل ككي لنفككنلخ  ككي لن ظككن لننداككم يككم لنآككنيي   ن لناككيل  يككم 

  ن اكككي  ي نكككؤشا لنآكككنلا اكككي لتذمكككينل ت كككك لنمبلف كككل يكككم إاكككنلر 82 جمذككك  ليا،جكككل..  
 لنآنلالل لنقعلآل ن آنيي   ن تآيام انلالل ةييي .

لنبعاد م كعي يير   ي تم ك  اشكب  تمك  لنركانيم يكم لننشكن تكي نينين  ي 
لنيي عر لنااي  ي يع يا  اآب :  ننكلل كمكع اماكأ  نك  كك   ك عتل  ك  ذنم  فج كنف 
لنرككانيم  ككي لن آككي  ككع اافككك ت ككك ااككنا  ني ككنف لننككألر  ككي  جمككل لن،ككبن نةباتكك  

 كن ي كن  نرصمكع نرالات   ع اافك ت ك اانا. ن ي كعي يبآك  كف   نيكل نكلل لنشكاي  
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ل ذ فبل فج ه يي  ي  ن  لنرك  ل  كي ااذكعر لننكد  لنمذكاي نلنآكب  لنن كاي. ن ك نم 
 ي ااذعر لنند  لنلا ينن   كع ا نتكنن  ،ناذك  نر لا  نيقك س  ا كلا نيقك م نةنك  
ن  فكككلا  نيلكككبي انيككككب لنمذ كككعن   ااككككن تكككبيا لن فكككع  نش اككككع   لنم  كككك. كمككككع 

ن نفظك   نش ااذكعر  كع  كن  ت كك لن قكعي  ن كنا ااذعر اب   ع اغم     كعا نيغكن 
 . يبظجفككل لن عاككي نظجفككل تآككب  ت ككك تبظجككف  كك لذ  نآككنلا  لنكك ا  83إنككك لننجككعي  

ناككككي لشككككذن   ا ككككب لن آككككعا لن ككككنن لنآككككي عا يككككم تككككبواي نككككلل لنمفنككككب  لنككككلا احككككيا 
نظجفككذنم. نآككي ت بكك  لنبككعاد م إنككك   ككن  نككم  ككي  ككد  إشككعرت  إنككك تداككل لنمذ آككم 

 ا عا   لعي تي انر لنلن  لنف م لنمكيرن يكم تم جكل لنذ آكم  ن ككي ت كك  نكي  لعن
لش كككذدف يكككم ت آكككم لنككك اه يكككعنمذ آم ت كككيا ش ااكككن  تكككي عكككدث وبآكككعل  نتبلكككل 
،،دعككل  قككذبيعل نغبيككل يككم لنكك ا لن نصككم  يمكك نم  ككي ااذككعر لننككد  لنمذككاي  ن كك نم 

ع اغمكك     ككعا نيغكككنن  ككي ااذككعر لننككد  لنكككلا يككنن   ككع ا  ن ككك نم  ككي ااذككعر  ككك
نفظكك . نش يذككاتك ذنككا إش ت ككي لنمذاررككاي  ننككلل كمككع ا  ككم لننككألفني نككلل لنككييبع  
تمكك  ،ذقكككذن  ننكككلل نكككم ا مككك  ،ذقكككذن  ن ي نككلل  كككي  ككك  ل يكككدي اني يكككدي  ن كككي 

  .84 قا يدي اني يدي  عذك ش اافك ت ج  ن ي كعي اي اافك ت ك اانا  
 ع  ف  ع ذككنا لنآع كم لنانةكع م عكب  نظجفكل نيذآعوف  ع ذكنا لنبعاد م نع ن

لن عاي عا  اآب :  .. ناي البي لنشما  ذآ عي  حلمعي  نش الكبي ع كبلي  آنكبشي  نيلكبي 
ةايلي نعجآعي  ن ي نم الي نلجفعي رشكجآعي. ناكي ااكي لنركبر  لنحقك ل نلنا آكل لنذع كل  آ جكل 

نةككككف إنككككانم يككككم  مآبتككككل  ن  ككككنى ان نككككع  قككككذحد   ب باككككله نننكككك   كككك عتل  نكككك  ي
   ن ككنا نككلل لنذآككعوف إنككك 85 رع رككنع  نيقككذظنن لم ككنيذنم ت ككي لشككذبعا  عبلننككع  

 ي   عه لنن يل لنامعنجل ن  آي لن نصم لنآيام ت نك   كي  نةعجكل ةمعنجكل  ذآعرصكل. إي 
لن عاكككي نكككب لنكككلا اماكككأ ،كككاي لن ركككب   ننكككب لننةككك  لنمفكككبو ننكككلا لن م جكككل  ن نجككك  

 ،ذ آم لن ا نلش ذدف يم تلنا  نل ذقبعن .ينةف ت ي ك   قانل تذ  ا 
ني ذآم لنبعاد م  اضعي  ف  ع ذكنا لك يا يكم  بلف ذك  عاك  ذنكب إنكك  نمجكل 
نةكككبا لن عاكككي يكككم ت آكككم لن ركككب  نتكككلنانع. اآكككب :   ش تكككنى   ككك  اكككي الكككبي ين كككعي 
  جمعي  ي ك  تاب   بةبا يانمع  ع ن تد كعل لن ذكا نلناكبا  نلن اعلكل  نيلكبي 

مع  يضكك   ككي لك ككن لفككن  ش ا  مكك  إش  نكك  لنانككن  نلنيرصككل لنلبي ككل  نكككلنا  عككين
لناعريذعي لنبعرتذعي يم لنامع   لنمذآعرصذعي يكم لنب كن  لنقك جمذعي  كي كك  تاكب  
اي افن  ،ا نمع لن كعنم لكا ن لننااكا  عذكك اا ك  ،ا نمكع يكم لنك،مي يضكدي كناكنلي  يكاذل 

ك ت   كت نك ك ت اا  ن  نن  اعه:  كي  يكي يضة لا لناعريكل ت كك   ذنكع  ن كي  يكي يضة
  ككت نككلل لنفككنه ت ككك  ككععب   نككم اآككير ت ككك  بككعر  تب كك  لنفككن  ،ا نمككع  ن  مكككع 
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ا نيكك  ككك  نلعككي   نمكككع للب كك   نك،ككن  ارصذكك   نوكككب   دلقككذ . ينككلنا لنشكك ن: اكككي 
يذآككعرن لنناذككعي لنااككيلي لن ككعارلي  فككج  م  نكك  لن  ككم لركك عتل لنشكك ن  ينمككع  ةككبا إي 

 عنمككع نلعككيلي   ن  ينمككع  ةككبا يككم    ككعا إي كككعي    عنمككع  اذ فككعي. ناككي ذكككن كككعي   
نلل لنم  ك ل ا    حمكي ،كي  كد  لنامحكم ن ،كب ت كم اتنك  ،كي ت كم لناألتكم يكم 
كذع،انمككع. نعلكككك إ كككحع  لنمب كك م اكككع : اكككع  نكككم لنم ذرككم:   نن كككم تكككي   نيكككل 

لنم نيككككل  نش تؤاينككككع  لنكككك غم نصاة نككككع نككككم  يآ ككككت: إي  ككككي ليشككككجعا  شككككجعا تحككككجي ،نككككع
  .86لنرفل  
 

ن ذل  ككككع   ككككل ع لمنككككي  لنبككككعاد م  فقكككك   نلتذمككككي ع ت ككككك لنآككككنلا  لعنمبلف ككككل يككككم 
لنذ ع كك   ككف نككلا لن رككب  لن،دعككل تب كك  ع إنككك  ذككع ا  نمككل يككم لنذا ككا  نمبككعا  
لننكككد   نيككككم لنذا ككككجس نمفنككككب  لنكككك ا  ككككي  ككككد  تداذكككك  لعنآككككعر  لعننشككككن تككككي 

يكم لنكك ا  نتكي لن بل كك  لناعرةجكل لنذككم تكؤعن  كك بعي  ن إااعلككعي لناركع ا لنامعنجككل 
فج . إي نكؤشا لنآكنلا لنك،دث  عر كبل نكلل لن كب   كي لنآكنلا  ، كل  ن   كعي  ن ك ك كك  
 ي ةع بك    كع   لكي  إنكك لنمب كب جل نلنحجكعا   كعتاي إنكك لننشكن تكي لن  كل يكم 

 كع  كي نكم يكنو  كي ةمع  لن ا ن نلتب . ن نكك نكلل ذنكب لنالكع،م عاك  اكع :  يا
لنم نيككل لظككعنن لنقككم ل اني لنبحكك  تككي لككعوي لن  ككل  ننككم اآ ككف يككم لي ككن لانل كك  
لننننعي عذك اقذشني ننع اش   لش ذحعي  يا   اآكب  إي لنكلا يبةكي لك   كي لننن كا 
نلننناكككل لنذكككم يبكككعيي ،نكككع  كككع ن لننكككد  عذكككك الكككبي نككك  نكككلل لنرككك جف يكككم لنآ كككبن  

   ككي  ة كك  لينقككي ت ككك   كك  كككد  ش اشككنن  كككد   يذرككل –نلنذككاعان يككم لن فككبه 
نتحركككن لياكككبل  تكككي   عر كككذ   نت آلكككف لككك  ليومكككع  ت نكككع    كككن ش ،كككي نككك   كككي 
 نب  ،بةكباا ااكب نك  نكلل لنحلكم  نصحركبن  اقكذحا نكلل لنب كن  ناكي ل كذآني ع 
 ن عي  لناعرةجل ت    ن  كبعل  لن،ع،ذكل   ك   ي كم  اكي شكائعي   نكع ي،نكت ت كك لن ظكن  
 ن اقذقجم يم لنقجكعه  نيلكَنا ت كك لنم كعيان  يبةكب  ي الكبي ذنكا لنم  كك  ل بصكعي 
 ي ذلت   ن قذآرك  ي ةنل  فق ه يي  لن ظكن نشكعني لن نكن ت كك  ي لنقكنب نك   
نلن  ل فجك   ي  ة كعه لننكد   اذ فكل  ن نلتننكع يكم  قكنجل لنذنجكعي  ذفعنتكل  نارةعتنكع 

 نكككع لنن جككك، لنن كككاي لناكككأ   ن  نكككع لنفركككج  يكككم لننداكككل  ذبعي كككل ااكككن  ذقكككعنيله يم
لنآنيككب لنقككن ه ن  نككع لناككع أ لنل ككا لنن كك . ننككلا  اقككع  لننككد  لنفع كك  لنمحمككبا 

  .87اني لن ب  لننااي لنمل ب   لنلا ش يبةي يم لنآنيي شما     لننذل  
إي  ع ذنكب إنجك  نكؤشا ةمج كعي نكب  ي ي ك  لنآكنلا  نكب  معر كل ني عنجكل  عذكك 

 ككا لنمبلف ككعل لنذفع كك جل ،ككي ل يككم إوككعر لرتاككعنم تحككذنم إنككك لنككلن ه يا نككع نككب  ي ت
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 كككنتعي  كككع تحبنكككت  حكككب لنذ  اككك  نلنقكككننجل نلنننن كككل  نمكككع تملكككي نكككؤشا لنآكككنلا  كككي 
لنككك ا  ن علمكككبل  بضكككذنم ت جككك  لمكككع تكككبين نكككيينم  كككي  انلل إةنل جكككل  ن كككي نتكككم 

 فبيل إنك لننذعلل.نمفنب  لن ا نةمعناذ   ننمع ل ذآ  ي   لنآنلا   ي لنش
ن تذآككي  ي لنبككعاد م اكككي تككاعن ،ذكككيل   لنمكك نا لنند ككم نلنمككك نا ليا،ككم عاككك  
عرك  لنذآككعوف ،ككاي لنم ناككاي يككم انلاتكك  لنمماككأ   نيككلنب ل كك  لنيلر ككاي إنككك  ي 
نكككككلا لناع كككككجل  اكككككأل لنن،اكككككن  كككككي لنيرل كككككعل لنذنلعجكككككل   يمكككككي نكككككلل لنذكككككيل   ،كككككاي 

ن شككككجعا  ا،جكككل  حضكككل  يا،كككيل يانككككع يرلا  لنم ناكككاي  تن كككت لنيرل كككل لنند جكككل 
ن ت  ككت يانككع  ككللنب  تككاعن ،نككع لنككيلره ليا،ككم تككاعنلي شككيييلي نل ككحعي  نياككب ت ككك 
الره ليان ن ؤر ككك    ي اآكككيرا عكككا اكككيرا  ن ي يذذبكككف  ظكككعنناه  ش تكككنى  ي لحككك  
لنمذن مكاي يككم لعتاكعف ن ككع إنجك   نت  ككا نم ذنكا  نلعذاككعةنم كرل نكم فجكك   اكي ة كك  

  .88فعتج  لنفنم نمقع    ا،جل ،دغجل نااننع  يم يي نؤشا لنمذن ماي   
ننلل  ع ا     ي لنبعاد م  ي لنر ب تر جف  يم  ع كل لنمذن مكاي يآكيه يي 
ن نةككك  نمحكككعل ي جكككل ةمعنجكككل نكككم  كككي  كككمجم لنمككك نا ليا،كككم تا  ككك  اعر كككعي  مذكككعفلي 

 ا لنآني كم ان مكع ااكنا  كي ن  ا  ننني  ع يؤ ل ت ج       ع   ا ل نلعي   حكب لنك
لن رب  ت ك لننام  كي لتركع  لن،آعيكل ليا،جكل لن نصجكل نلن،آعيكل لنيي جكل لع كد جل  
ناككي الككبي نككلل نحن كك  ت ككك  ي لنكك ا لنآني ككم  ذماككأ ش يككير   كمككع   كك  ش املككي 

 لني ب  إنج  إش  ي  عرة  ت ك   عه  ي  بل ف   نى يم لن ا.
لنمآكيه تآكي نكلا لنمبلف كل ، جكل  ناذكل اآاكي ككك   نل لداكعي  كي لعتاكعن لكعن ا

ي  تاكب نككك   قجركل ت ككك لنشك ن  ،كك  إ ك  يبظككن ذنكا تبظجفككعي  نا،كعي عذككك   ك  ينككبة
 كككي شكككاي لنشكككك ن ن  ككك  ينكككبي  ككككي   كككن لنبحذككككنا  فقككك   نيشكككلا يككككم  كككلنب  ككككي 
افضكك ب    ني ذرككنني إنجكك . ننلككلل  اككي لننةكك  اآككن  بافككعي تع بككعي ن كك ا لنككلا ام،كك  

 ن  ل ككككي  ي  ارككككك لنشكككك ن لنحككككيي   نلنككككلا ام،كككك   قككككذبى ي ككككن  ككككي تمككككبا لنشكككك
 قكككذبيعل تلكككبر لننذعلكككل لن نصجكككل نمكككع تداحكككت لكككعن ا لنآني كككم. نيذكككناا  اضكككعي يكككم 
ل ذجككعر  ككا لنبحذككنا   ب ككب  لعةككنلا  نيككم نككلل لنذككناا اشنككل   ككنى ت ككك لن جككل 

شةذنكي  لنمناذل يم تراي لن آع ا  نعذك  ي  ا نلل لنشعتن  كعنم  كي كك  تاكب
لنبعاد م يم تانيا لن ا  حمدي لعن ابن. اي تناا ،كاي اركايتاي ن بحذكنا ليننكك 

 لنذم اآب  يانع:
  هذذذذذذذذن   ذذذذذذذذكلكم ال يذذذذذذذذ   المقبذذذذذذذذ 

 
 ف ذذذذذذ  الذذذذذذك   هذذذذذذ اال  ل لذذذذذذم ْل ذذذذذذ  

 

 نلن،ع جل ارايت  لنذم  ل  نع:
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 فذذف الاذذي  ا ذذر لذذ  ملذذ  وذذ ن  ن  ذذر
 

 م ذذذذذذذ لُ منذذذذذذذ  لذذذذذذذ     ذذذذذذذ  حمذذذذذذذر 
 

  لي ككن ت ككك لنكك ا لين  لنككلا لرتككعأ فجكك  نككن ا لنبحذككنا لنككلا نص ككي  ي اقككذآن لكك
يككنى  ي  ةككبا شكك نا نككب نككلل لنكك ا  ننمككع كككعي لنبحذككنا  تككنف لشكك ن  فقكك   ككي ااككنا 
يآككي لتذمككي لنبككعاد م ت ككك نككلل يككنلأ اآككن  لنكك ا لككعنم نا  فقكك  لنككلا اككن  لكك   ككا ل ككن  

ن ن  لنآركككاي  م لنمل كككف لنقكككجس  نكا ككك  ينيكككي لنب كككب  إنكككك لن ذجاكككل  فقكككنع. نينكككي  ،ناذككك
 كفن: 

  هذذذذذذذذذذن   ذذذذذذذذذذكلكم ال يذذذذذذذذذذ   المقبذذذذذذذذذذ 
 

 ف ذذذذ  الذذذذك   هذذذذ اال  ل لذذذذم ْل ذذذذ  
 

  ذذذر  سذذذر  فذذذف بطذذذن م ذذذر  ف ه ذذذو 
 

 بسذذذذذن ال  عنذذذذذ   الروذذذذذ   ال ذذذذذل  
 

عكككم اآكككب :  يكككم ابنككك : ذننكككم لناجكككع  عآككك  رنأ نتلبيككك  نعشكككب  نااكككنا   ككك   
يككعا  عككنف  ن  آرككعي  . ني  كك   بافكك  نككلل لآبنكك :  نتلنصككل لنشكك ن تككلنب ،أ 89نكك   

نت ككبا  دعذكك  ،ككلنا   بعككل  نيرككععذ   جككعي نصنلتذكك   -عككنف  فجرككان إنككك لننككألف 
 . ن ،ككك  نكككلل يكككلكن ع لمكككع ااةكككيا 90تن فكككعي  ن د كككذ  ت قكككفعي  ن د كككذ  ت بيكككعي نت آكككيلي  

لك ككيا يككم لنمبلف ككل ،ككاي لنلككع اايه عاكك   آكك  ن ككع  ككيى لنذحع كك  لنككلا تككع ك   كك  
عاد م اككي ل ككذفعا  كككي  رككب  لنبحذككنا  ن ش كجكككف  فقككن نكككلل لنشككعتنلي  نكككاي لنبككك

لنذبةكك  يككم اككنلا  نككلا لنآرككاي   نننككي كجككف   لككي نكك   ي يذغع ككك تككي  ،كك  نككلل  
نكككعي املككي نكك   ي ي ككذمس نكك  تككلرلي. يككاي كككعي اآرككي لنبككعاد م  ي لنككد  يككم ذلننككم 

لنذككم لاذضككت فل ككي   يآككي  اككي تانياككعي ا ذمككي ت ككك لنحككع  لن فقككجل لنذككم كككعي ت انككع ن 
نكلل لن حكب  كي لنذنكاكب  نش   كب  لنشككعتن ت كك نكلا لنركجغل  ،ك  ت ا كع  ي  ذقككعا  
كجككف   لكككي نكك  لنذ ناكككن ،نككلا لنلنيآكككل  نكجكككف   لككي نككك   ي ين ككن نكككلا لنن مكككعل 

 ت ك نلل لن حب 
يؤ ككس لنبككعاد م  لعلككعي  آككياعي  ماككألي اككي يككييف إنككك لشاذ ككع  لكك ه عاكك  ااذككعر 

ع . اآب :  نفج  شكما ي كن  ننكب  ي لنالكعن إ مكع اقكذقجم  نمكع  نفعظ  ل  عال نلنذم
 بوب ل  لناجع  عع  إ بعنك   يا كع  ي احلكم لنحكع  لنذكم كع كت ن ك فت ت كك نكلا 
لنعجكعا  ي جك  تنكي   نيكم تنكاكب لننكد  تككي نكلل لنم  كك تآكيا  ننكب نننلتذك  نعلاكك  

ي  دعككل ابنككك  يككم نككلا لنركك  ل ا  ككا  حككب نككلل لننككد   نش ي ظككن يككم تبل بكك ه ي
  إ ك  اا كل ،اكي  كع اية ك  لعناكي 91تغلم ت ك تابي لن عظنيي فج   حب نكلا لي كبر  

لي كنىه يفككم عككاي ا ذككنف ،ننلتككل لننةكك  ي كذآا شكك نا ني ابكك  ،ذاأ ككل نككلل لنمل ككف 
تاأ كككل تكككلنب ت ككك  كككك  رن كككا نعقكككي  نيذاكككل  عجكككعرلي ي جكككعي ش احكككيا  نة ككك   نننكككي 
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اييكي يكم لننذعلكل لع،يل جكل  نيقكذ م  نكلنا ةنكعفلي اشان إنج   كي  كد  ريضك   ا ت
 فعهجمجكككعي ااكككن نل ككك  لنم كككعنم  ن ينكككين ككككلنا. اآكككب  يكككم لنشكككلن لن،كككع م  كككي نكككلل 
لنمل ككف:  ي ككك  لنكككلا  نككبلا    نكككم اف ككك   نكككجس لل مككل رشكككجآل  نش نفظكككل ظنيفكككل  ن ي 

  . ن تذآكككي  ي لش كككذ مع  نكككب لنكككلا يكككي   لننشكككعال ت كككك92كع كككت كقكككع ن لننكككد  
لنن مككل نلنظككنف ت ككك لن فككع  كمككع ي  ككب لنككلن  لنف ككم لنمككيرن انرلي يككم ذنككا. نننككي 
لنبككعاد م ين ككم  لعلكك  ت ككك   ككعه ذكككن لنمألاككع لنذككم ي غانككع ،ككلكن لن اككبن ل ككينع  
ننللل يا   امحكم كك  عقكي نةمكع   نيؤككي ت كك لنقكب  نلنالكا نلنغ كي. ا ذكنف  ي 

نصيلتككل لنما كل  نعقككي لنكننلا  ن  عاككل يكم لنناككت لن،كع م:  تظككم لنمباكف يككم لننناكل  
لنم ظكككن نلنمقكككمف  ن  ككك  امككك  لنآ كككب نلنفنكككم  نيفكككنأ لناكككعون  نتقكككنا لشعشكككذ  يكككم 
لن نن   نكعي لنبحذنا اقمم  حب نكلا لي،جكعل تكنن  لنكلنب  نيكم  حكبا  كع يكي  

 . إ ك  يكلكن  كع ن نةك   كي يضك  93ت ك ،نلتذ  يم لنر عتل  نعلا  يم لنندال  
نلتككل يكم لنرك عتل نعككل  يكم لننداككل  ن ي نكلل لنناكت فجكك   حع كي  ككي ن اكأ   كي ،

لنمب ككف نلنما ككل نلنككننلا نلنم ظككن  نفجكك   ككي لنا كك   ككع يب ككح  لآبنكك :  إ كك  ة كك  
لناجع  كعننن  نعشنلا  يم  قنلا كمكع اآكع  إ ك  اقكنا ك قكجم لنركبع فجلاكب  كع  كن 

يككم لنركك  ل  إش  ي لك   كككلنا اضككما  ككع  ككن عبنكك   ني ككبر  ككع  ككن لكك   ننككلل ا ككب 
ذكككن للككي نةككن  عشككب  نيككم ذكككنا   كك   يي لن ككبر لنآ اكك  يككؤعن يككم للككبي ليرو 
ن ككع لومككاي   نككع  لاككدف  ككع يككؤعن يككم ااننككع  ي ككم الككي  ككي  ككنا    ي يككنصي ذنككا 

 . ن ا إ ركككككعف نكككككلل لنكككككلا اا ككككك  لنبحذكككككنا ش ا كككككنف   كككككب  94،كككككبلي نةكككككن   
،ذانصذك  يككم لننذعلكل عذكك ااك :  ،ككب  ك  ذ   ننكب لنكلا لتذكنف نكك  لنآع كم نلنكيل م 

تمككع  نلنمذ نككم علجمككعي  إ مككع لنشككعتن لنبحذككنا . ذنككا  ككع اآبنكك  لنبككعاد م يككم لنناككت 
 -نش  ،عنككب -ننل ك   كع فجك   كي  غككعش  يكم لن آكي ن   كعي يككم لنبحك  تكي لنم،عنكب

نك ت  نا نب  نرل ،كيني ت آاكب ت كك ت كعن  لننةك  ن ناكت  نكبش   ك   ك ا يكم ذنكا 
الشككن تككي تككي    نيككل ن  داككعل يككم لنذشككع،ج   يككاذل لكك  يذحككيث تككي لن ككبر   قكك نعي 

لنآ ا  لنلا يؤعن يم للبي ليرو ن ع لوماي   نع لاكدف  كع يكؤعن يكم ااننكع... 
ني قكككككك يكككككم امكككككن  لنذحع ككككك  ت كككككك لنشكككككعتن  ي لنذركككككبين لنف كككككم ش ي ذكككككأ  لنبلاكككككف 

 جعنكككك  نتمل كككك  لناككككعرةم  ن  مككككع ن شككككعتن  ي ينككككي  لنرككككبر لمآككككيلر  ككككع يناككككث نكككك  
  .95ايرت   

نلنبلاف    ع ش  ذنم نلل لن عاي لل  نكلل  ،ك  إ ك   كي لعةحكعف  ي  كلنب ،ن ي كع 
إنكككك نكككلل لنحكككي  كككي  ي لنبكككعاد م ش يكككير  عقجآكككل لنذركككبين  ن ش كجكككف   ل ككك   ي 
ار  إنك ةمع  لنك ا لنآني كم  نياكب  ي   ذبك  عذكك شااني كع لنذجكعر ن آكف يكم  كع 

ي تحع كك   نرصمككع لكذفا ككع لككاي نككلل لن عاككي كككعي ينيككي  ي يؤكككي ت ككك ناككف فجكك  لننةكك   كك
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إتاكككعف لنككك ا لنآني كككم نلنكككلا ش اقكككذلجف  كككا لنبحذكككنا إارلكككك   ن لنب كككب  إنجككك   
نرصمككع  ار  لننككيف نن كك    لككا لنب ككا ل. يعنبككعاد م  كككعي ي آككي شكك ن لنبحذككنا ت ككك 

 ككنن  ككعف  يككم  حككب  ككع  آككي شكك ن ل ككن  لنقككجس ناعيذكك   ي ي،نككت  ي ةمجككف شكك ن لن
ي،نكت نك   ي لنآكنيي يكع ا يكم  ك  ذ  نامجكف  -فجمع ينى –لنف جل تي لنآنيي ن ي ن ع 

 . ننككم ينذ ككي ك،اككنلي تككي ت ككا لن ظككن  لنذككم علمككت لن آككي 96كد نككم  فجلككبي   اككألي  
لن نصككم يككم اككنلا  لنكك ا ةأ جككعي  ي ككب  ظككن لنبككعاد م إنككك لنآرككاي  ت ككك   نككع تمكك  

نككلل لنذبةكك   ت ككك لنككنام  ككي  ي  عككي لنيلر ككاي اآككب : كع كك  ي لككي نكك   ي يذفككعاى 
 نتاككير لنمدعظككل يككم نككلل لنرككيا    ككع ت،ن ككع ت ككي لنبككعاد م يككم  إتاككعف لنآككنيي  
ت ك  حعننل ينيي   ي  بتنع نونيفل يم  فس لنبات تم، ت يكم ارل كذ  ناكأا كناكن 

ل  ي  كككي اركككايتاي إعككككيلنمع    آكككل ل ككككن  لنقكككجس نلن،ع جكككل ن بحذككككنا. ننةككك  لنلنليكككك
لنمؤنكككن تمكككي إنكككك  ي ي ظكككن يكككم لنآركككايتاي  ظكككن  تنكككعا تنكككبي شكككمبنجل  كككي  ععجكككل 
لناككبا  نلنقككب   نكككألي  ع ككل ت ككك ونيآككل لنن ككعا. ينككب إذي تمكك  ل اككي تككي لنشككنأ 
لنمككانبفه يي لنككننأ لنذككم    ذكك  نككم رنأ لنشككمب  ش  ككجمع ن ي ذنككا يذ ككأ   ككمي 

ن ذل كككعي نككلل لنبععكك  ينكككأ  . 97اضككجل إتاككعف لنآككنيي ن ع ككل  ككع ت  ككا ، ظمكك   
ت ككك  فنككب  لن ظككع   لنكك ظم  ن ككي عككم ل ذحقككي  كك جف لنبككعاد م لتذمككعالي ت ككك لننككم 

  36  لع ككاي نعدعككاي ،اذككعي ش ككن  لنقككجس  ن  32عاكك   ي نككلل لي اككن ناككن ت ككي  
ن كككذل نعدعكككاي ،اذكككعي ن بحذكككنا  إش  ي نكككلل لنكككيلره  كككنتعي  كككع يذنلةكككف ني  كككي:  إي 

م اح كك  كع كك  لنآرككايتاي ن  مككع لكذفككك لآككير تظككجم   نمككع. ن ي كككعي لنبككعاد م إذي نكك
 يككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم نككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككلل تآرككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككان  يا كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  ا ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي 
 كككككي ةع كككككب ي كككككن  أيكككككل إذل اكككككبري تم ككككك  ل مككككك  لن آكككككعا لنكككككليي الذفكككككبي لعنناكككككت  ن 

  .97لنناذاي  
يذير  نلل لن عاي  ف نلل لنك ا  ذبافكعي ت كي  كع يكنلا  كي لن اكبن نلنن كعل  نيكم 

  ي ابن :إوعر نلل لنمق ك نان ت
 م  ذذذذر فذذذذف الذذذذ من البهذذذذيم م مذذذذ 

 
 اذذذذو  حذذذذ  منذذذذ  علذذذذل   ذذذذر م مذذذذ  

 

ذذذذذذذذذذذذذ   ك لهي ذذذذذذذذذذذذذ  المبنذذذذذذذذذذذذذف أ     
 

 فذذف ال سذذن  ذذ   و ذذ    فذذف الهي ذذ  
 

نجآب :  يا كع ذككن لننجلك  يكم لنناكت لن،كع م نراا تاكأ لنناكت ت جك   نظ ك    ك  
اككينم اكي ظفككن ،نككلا لن فظككل نتمك  شككائعي عذككك كنرنككع  ينككم ك مكل يانككع عآكك   ن حككي  

إذل  رلانل  ي ارككفبل نككلل اككعنبل:  ككع نككب إش  ككبر   ن ككع نككب إش تم،ككع   ن ككع نككب إش 
ظنجل  ن حب ذنا  ي لنن معل لنا جفكل ت كك لنآ كب نلن قكعي  ناكي ل كذير  نكب  اضكعي 
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 . ن تذآكككي  ي 98يآككع : إ ككك  كرككبر  يكككم لننجلكك   ننكككلل لاذرككن ت كككك ذكككن لنركككبر   
ننع ت كك لينقك ل  ن كيى عآ نكع  ن  مكع  كيى لنلا ا اب يم ك مل  ع نجس  كيى تكيلن 

ل ذآنلرنع ال   لننات لنش نا ن يى  اننرتنع  ن دا ذنكع ي بلتنكع  كي لنن مكعل  
ي ككجس ن ككع  ك مككل  عقككي  ككي   ككنى يككم لنشككعتنيل  ،كك  إي اككير  لنشككعتن نككم لنذككم 
تا ككك  لنن مكككل  قكككذآن  ال ككك  لننكككد   ن  كككعين   ينكككم ش تحمككك  ش  كككفعل لنقكككب  يكككم 

نش  ككفعل لنامككع   ن  مككع  بآنيككل لنشككعتن نككم لنذككم تا  نككع  نن ككل نككذد م ذلتنككع 
لنحع  لنش بريل ن مني   ن ظي نب لنذمس لنبعاد م تانياكعي ي كن ن ناكت نمكع نةكي يكم 

 نلا لنن مل  شعفلي.
 ني ذآ  إنك  قذبى ي ن ت ي ع اآن ت ي اب  لنشعتن:

 لهذذذ مذذذن  ذذذ    من ذذذ  مامنذذذي  ي
 

 فلذذذذذذ    هذذذذذذ   ذذذذذذكل  لنذذذذذذ  لذذذذذذم ابذذذذذذك  
 

 ك لبذذذذذو   يذذذذذر م يذذذذذ  مالغ ذذذذذن
 

ذذذذ     يذذذذر مميذذذذ ن مالذذذذوع   يذذذذر مهي 
 

اآب :  ن  ع يكم لنناكت لن،كع م يا كت ت  كم  ي لنذشكنج  لعننكير نلنغركي نلنكيتا 
   كككككككككككن   آكككككككككككب   ذككككككككككككيلن   نش يضكككككككككككا ل يككككككككككككم لنذشكككككككككككنج  ، حككككككككككككب ذنكككككككككككا. ن  مككككككككككككع 

 كككك يبآككك تشكككنج  عدعككل  شكككجعا ،،دعككل  شكككجعا يككم لنناكككت  ننككلل  اضكككعي انيككب يي لنم 
 . تابكككعي ننكككلل لننةككك  كجكككف يذحع ككك  ت كككك لنشكككعتنه يكككاي ل كككذ م  ك مكككل 99 لكككنر  

ل ذ معشي ةيييلي كع كت عآا كل ااكن  حنبكل  ن ي  كعر ت كك ونيكا لنآكي عا ل كذآا  كي 
 جمذ  لنف جل ن ي ايرت  ت كك لع،كيل  نلش،ذنكعر  ،ك  إ ك  ال كي عذكك يكم ايرتك  ت كك 

،كاي نكلل لنك ا نلنك ا لنآني كم  نت ع كك لنآب   ن ذل كعي لي كن ككلنا ينجكف  كبلفي 
لنبككعاد م  ي  اككنا لنامككف ،ككاي نككلا لن رككب  نككب لتذككنلف يككم عككي ذلتكك  لامعننككع 
نرنتذنكع  ن  نككع عآآكت اككيرلي  ككي لنحقكي اا  نككع  كي عآنككع  ي تككلكن  كف لنحقككي  ككي 

 لنآب .
إي لنآككنلا  لعنمبلف ككل اككنلا  ننككع ل كك  لن اككبن نمككع تانككي  فقككنع يككم  ي تركك  

تآككب  ت ككك لنذفع كك  نلش ذجككعر لنمككؤاا إنككك لعارككعا نلعنغككعا لنمب كك   إنككك  ذجاككل
إنكككك لنذحع ككك  نلنبحككك  تكككي لن  كككل نلنقكككنب  عذكككك ن ي لاذضكككك لي كككن لنذحعيككك  ننكككمة 
لننككد  نتننيضكك  عذككك اقككذقجم ن آككعر  لي ككن نينتككعأ لعنكك  لككاي  ار   ككع كككعي ينيككي. 

كككك  لي كككبر. اآكككب   ننكككلا لنآكككنلا  تكككييف إنكككك لشتذآكككعا يكككم شكككما نلعكككي نلنشكككا يكككم
 بل دي عيي، :  نيبآك ن  ل ي ذنا شما ي ن  ننب ت م   ن ذن كجف يكم لنناكت ك ك  
إش  ي نكككلا لش كككذ، عالل  كككنن  كككي لنذن كككن  نلنذشكككنج  لعنغركككي ككككعف  يكككاذل اكككع : 
كعنغرككي ااككن   ككب   كككعي ذنككا  ككي لككعن لنذن ككن   ككدي  نكككعي ذنككا فيككعا  اقككذغ ك 
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  .100ت نع.. . 
 ي اآكف لنبحذكنا فجمكع ناكف فجك   ننك   ع ذك  ايرلتك  لنذ نانيككل  تابكعي كجكف   لكي

عذكككك ينتنكككب  ،ككك  نكككلا لنحمعاكككل  نكجكككف احرككك   ،ككك  نكككلل ننكككب لنشكككعتن لنمح كككا 
لنمنككي   ن ذل لنذمقكك ع نككلنا ت  ككادي  ن تانياككعي  ينجككف ناككف لنبككعاد م يككم  ،كك  نككلل  

امذككعي  ككي امككم   نككب لنذحع كك  ش ااككن  ش ااذ ككن لع ككعي يككم  ي لنبحذككنا نلنبككعاد م
لن غككل لن نصجككل. ن ككي لن ككعرياي لآضككعاعنع نصامعننككع نصحقكك نع  ينجككف نا ككت لنمفعراككل 

 ،اي لننة اي 
ينكككين  ي لنبكككعاد م لآكككم   كككان  ظكككن  تآ اياكككل ت كككبا يكككم  عجعرنكككع لنامكككعنم إنكككك 
 ككلنب لينل ككك  لنذككم تكككني   ا تلككبر  ن تحكككيي   نت ذآككي   ككك  ااككب إلآكككعا لنحكككع  

اككي ن كك  لكك  لي ككن إنككك عككي لعتككدي تككي  بافكك  لنم ع ككن ت ككك  ككع نككب ت جكك   ،كك  
ن ش ن لنآيام نمع ي ذآي لنبحذنا يم اان نلا لنآراي   اآب :  ننكد تاكب ت جك  كمكع 

 تاب ت ك  ،م تمع  ابن :
 ف ذذذذذذذر  ا الاذذذذذذذ     فذذذذذذذف   وعيذذذذذذذذ

 
ا  و   ذذذذذذ   ذذذذذذ     ذذذذذذذ    ذذذذذذرا ن     اذذذذذذ   ع 

 

 جك   ناكي  تب ك  لنبحذكنا يا نم اعنبل: اقذحا ،نلا لش ذ عر   ي ارفف يكم   ي
 يم ل ذ عر  لي ي  ننبتعي لاتبعت   يآع  يم لنفذ :

 مإ ذذذذف ماذذذذوا   لغ نذذذذف قذذذذرف ال  ذذذذن
 

 م ع قذذذذ  مذذذذذن ذ  المطذذذذذ مي   ذذذذذوعف 
 

إي شككجلعي لنبحذككنا عاكك  فيككي نكك  نككلا لنن مككل نتعل كك  عككاي عقككي ت ككيا نككلا 
قكككنأ ةاكككبه لن فظكككل ناناككك   كككعرا نرااا   ع كككي   رلا  ي ال كككا  ت كككل لنكككل  فجككك   ني

 . ين م يننت  ت كك   كعه اا ك  لنبحذكنا تعل كعي ي،كم تمكع  نصكلنا 101لن ذب إنج   
اا كف ت ك  لنشكعتنيل عذكك اقكن  لش آضككعو ت جك   نيا كلا  كي عاك    كل    مكك   
فجضنن ترفبريي لحان نلعي  نيلبي ،لنا اي ل ذغ  لنمباكن نركعنح   ن كي عكم 

 إنجككك   ننكككم ا كككي  قجركككل تكككؤعن ت كككك يا ككك  نكككم اكككال لاييكككي ي ككك  نظكككن ر اكككعي  قكككنباعي 
لنشككعتنيل  نلنككينا  ت ككك ذنككا  ي شكك ن لنشككعتنيي  ا ككي ت ككك  ككفحعل كذككب ليان 
لن نصكم  ن ي  رب ككنمع نككم  ككي  عقككي  ككع ااكك   ككي لنآككب  لنمككاعبر لن نصككم. ننككجس 
   ك نلل  ي ش  قجركل  ن تاكب يكم نكلل لنشك ن  ننكي لنبكعاد م  يقكي ت ا كع لي كن 

نككب نككي   ككي تحمقكك  ي ل كك  لنب ككب  إنككك لنذاكاككي ت ككك إتاككعف ،ذحع  كك  نت رككب   ن 
 لنآنيي  ي اني  ي ال ن  فق  ك  نلل لن  عا.

ذنا  ي لن ا لنآني م كفا  لاي يبةي ن فقك  نص فقك  ليانلل لعةنل جكل لننفا كل 
لعننشن تي ت ع ن لنامكع  فجك   ننكم لنذكم لرتآكت لكعن ا لنشك نا ت كي لنبحذكنا 
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 ،انلي  ي ةمعنجعل لنذ نان يم لن ا لنآني م.لنلا البي اي ل ذفعا ك
نننككي لنبككعاد م  رلا  ي يكك آا نككلل لنشككعتن عآكك  ن ككي عككم لنشكك ن ،ن ذكك    رلا 
 ي ي غكم لنشك ن نيآركج  عذككك افكنخ لنماكع    كع  لنكك ا لنآني كم.  ا ي قكفل رلةحككل 

اكل نلا لنذم تن كم ينننكع ت كك لعنغكعا نلعاركعا   نكم ي ذبك  نكلل لن عاكي إنكك ت كا لن د
لنذم ش ل فرع  يانع ،اي لن راي  ن ي انلا لن ا لنآني كم ل كذفعانل ك،اكنلي  كي لنك ا 
لنشك نا  ،كك  إ نكم يككم ك،اكن  ككي لنحككعشل ل كذ عرنل ليانلل لعةنل جككل لنذكم اآككن  ،نككع 
لن ا  لنش نا نل ذفعانل   نع يم انلا  لن ا لنمآيه  ،   ك،كن  كي ذنكا نآكي ككعي 

لنآبا ن  ا لنآني كم ينكب ايكبلي لن كنن  ناكي نظكن يكم لن ا لنش نا لم،علل لنق ي 
 كككنا  يكككا ل كككذغد  نكككلل لنككك ا. ينجكككف ي نكككن لنبكككعاد م كككك  نكككلل نيذمقكككا ،ن اككك  
لنداككم ننكك  ةماكك  يككم لنشكك ن  نكا كك   يضككك لكك  لي ككن إنككك ل ككذحعنل لنمبلف ككل ،ككاي 
لن رككاي ليت ككك نليا ككك  ن ع ككل ن  كك  يككير  تمككع  لعارل   ي لنمكك نا لنككلا  ككلنا 
ن فقك  ش اقككذقجم ن  كك   ككي لنركك ب لنمبلف ككل ،كاي لن رككاي ،نككلا لنلنيآككل ل لداككعي  ككي 
ينن  لننيي   ن لن يي   ن لن ا لنمبلفا  إي نلل لنا ك  نكب لنكلا اكعاا إنكك لنذحع ك  

 نا ب لنحآع ا نتقبي،  ع ش اقبخ نتحنيم  ع ش احن .
عنبكعاد م  ي و كي ناي ت ب  ل   لنيلر اي إنك نلل لنذحع ك  يآكع :  ناكي ، ك، ل

 يم اب  لنبحذنا:
 مذذ  ال سذذن عنذذوو ْذذ  سذذ    بم سذذن

 
 هيمذذذذذذ   اذذذذذذ ال م  الممذذذذذذ   بمممذذذذذذ  

 

 نفتم  ي    م      ن ل ي  ي لنا   اب  كشعةم:
 ب يذذذذ   حسذذذذنْ  حسذذذذنف م  ذذذذ  مذذذذن

 
   ذذذ  الممذذذ   عليذذذْ مالذذذ   ا ملذذذذف 

 

 كككف  ي لنكككلا افنكككم لنشككك ن نيذلناككك  احلكككم  ي ،اكككت كشكككعةم نكككلل ش ارككك    ي 
  نيضكجف اكع دي:  ن اكنن  كي نكلل 102اآعري ،نات لنبحذنا إش ت ي ا ن لنآ كبن  

يككم لنشكككلي  ي  ككنى لنبكككعاد م اا ككل يكككم  آككي لنبحذكككنا فجآككب : ابنككك   ت ككي   عشكككب 
ننككجس ،بلاككف نش ،ككياف نفجكك  ك فككل  نلنم  ككك لنككلا ارككيا   ككت ت  ككم   كك   ذنككنر ت ككك 

م احقكي يكم تناكجا نةكيا  نيكم نقعي لنشك نلا نفجك  شكما ي كن ي ك  يكلكن عقك نع نك
تناككجم ا بكك   ن ككي نككلل لنم  ككك نككب لنككلا اماكك  إنجكك  لنآ ككب. ننككلل لننككد   ككقجم يككي  
ت كك   كك  نككم افنككم ،اكت لنبحذككنا ت ككك لعوككد   نت ككك نكلل لنكك مي  يقككي لننةكك  ت ككا 
لنلنيآل لناما ل   بلف ل اراي   ي لنشك ن لقكبر   كي لنآني كم  نكجكف ت ذظكن لن كي  

 حجفل لشتنكع  ت كك نكبلا  إي لنكلا يكبلفي ،كاي اركاي   كي لنشك ن   ي علم الذب 
ن ككبر   ككي لنآككنيي ااككب  ي الككبي  قككذ يلي ن حلككم لعن ككي   ننككلل ش يذجقككن ن عاككي يككنى 
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 ي نم   ي يبحك  تكي  قكعن  لنآركاي  نيلمكس  حع ك نع   ن يذاعن نكع  ن اغك  
  .103 ي  جمذنع  

لنحآكع ا  يعننةك  كشكن ت كك  ي إ  ع   ي  د  نكلل لنكن ا    كذمس ك،اكنلي  كي 
 فعهجمكك  لن آياككل  عجعريككل ش تذاككعنف لضككف ك مككعل النرنككع يككم  آككي لنبحذككنا  ننكككم 
لم،علككل لننككد  لناككعنأ لنككلا املككي  ي اقككنا ت ككك  ا شكك ن  يمككي لنقككن   ي  آككب  
تي ك مل   نع عشكب  نننكي نك  املكي عكلينع  ن لش كذغ عا ت نكع  ش  ظكي ذنكا  كي 

م شكككما  نننكككي كككك   كككع يكككم لي كككن   ككك  ل ل كككا  كككي ينكككن  لنقككك جم ن كككي لنركككبلن يككك
لنمبلف ككل ،ككاي  رككاي ش يككؤ ي ،ذآع، نمككع  ن لمنككي  لن ياككل نلننككيي  ،ا نمككع  نيذككبنم ذنككا 
نجركك  إنككك لن ذجاككل لنذككم ينيككي  إعبككعل إتاككعف لنآككنيي تككي ونيككا  فككم لنشكك ن نتككي  

 لشتذنلف لامعن  نعق  .
  ،  إ  كع  ك،مي نكلل لنكن ا ن أكجك   ن ذل ك ع ش  اعنن  ع ذنب إنج  فكم  بعر 

ننني ش ااب  ي ييي  ع إنك  ننلي  ع اية ك  لنبكعاد م  نش  ي  ذلكعن  ت جك   ن  غكم 
 ككع اي ككك  لاككن  ا كككم  ي ككئي   لكككا لنب كككا ل نككم االكككا لننككيف نش لنغعاكككل. ،كك  نآكككي  تكككك 
لمكك نا تحككيي،م يككم اككنلا  لنكك ا  نيل جكك  نككلل   ع ككل ن  كك   ار   كك بصل لنمبلف ككل 

ي لن ا لنآني م نلن ا لنش نا  كمع  نأ ،كلنا  كعلآعي. كمكع ت ا كع  ي  ذكلكن  ي ،ا
ن نةكك  إ لع ككعل ابيككل  ل ذكك  إنككك عككي  ككع  ككي لنننن ككل ت ككك إتاككعف لنآككنيي  ككي  ككد  
ةمعنجل لن ظمه عا    عف إنك ةنبا لنقعلآاي إ عيل  ب جكل  ماكأ   لعكذفع ن فقك  

نكلل  بافك   كي لنشك ن  نعذككك  لملع كل  كمي  ؤ قكم  ظنيكل لنك ظم  عذككك ن ي ككعي
نككب لتاككل نككلا لنلنيآكككل يككم لش ككذيش  ت ككك إتاكككعف لنآككنيي  فجل جكك   ي ةنككيا يكككير  

  مي  بلان لنذبعنم لعن ا لنآني م ننجس  مي  بلان لنذننين ن .
ن ذل ك ككع  حكككعن   ي  افكككن  كككي عككي   آكككي ع ن بكككعاد م  ن ي ش  ذكككاعن لحكككي  ر ا 

ت ككك لنبككعاد م إنككك ارةككل لنككذحفع  ككي كب كك   آككيلي  لنيلر ككاي لنككليي تككع،بل نككلل لنمكك نا
 ب ككب جعي  يا  ككع يككم لنبلاككف ش   غككم  ككع ذننككبل إنجكك ه ي نككم  ظككننل ل ككاي لنمب ككب جل 
ننكككم يذحاكككأنل ننكككم ي حكككعفنل عامكككع نم لكككاي لنككك ا لنآني كككم نكككجس لحعةكككل إنكككك كككك  نكككلل 

إتاككعف  لنذحع كك  نلنماكك   اآككب   عككينم:  ن  ككع  آككي لنشكك ن ند ككذيش   ككي ذنككا ت ككك
لنآنيي  ،دي  ي ونيا لنينا  لن لقم  يكلنا  آكي ش ا كعا فجك  نش ل كذآع ل نمآعيجقك . 

نككك  يككم كذعلكك   إتاككعف 403نككلل لنككذحفع ااككن   آككي لنآع ككم  ،ككب للككن لنبككعاد م  ل 
لنآكككنيي  عاككك  يذ كككعن  لنمؤنكككن شككك نلي لعن آكككي نجانعككك   فجظنكككن ،كككلنا  ي لنآكككنيي  ، ككك، 

نالككل لن ع ككل ن بككعاد م لنككلا ش يككين  ت ككك إتاككعف ن يركك  ن ،ككي    كك   نت ككا نككم ل
لنآنيي يم ذلت  اير تينا   ت ك ذنا ،ذقاجف  ع تكيلا  كي اكب ... نلن كعظن يكم نكلل 
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لن آي ينى لنذمح  نلنفنعنل نتن ن لن اب  ف تاأ تكي إارل  ةمكع  لنشك ن  ن كأن  
  .104لعتاعن لعننياف نل ذآعا   ب لنش ن      

ر  ي يكنا ت كك لنبكعاد م  عقكي را  كمكع ل كذلع  يكم نآي ل كذلع   حمكي   كين 
لنباكككت ذلتككك   ي ي ركككن لنشككك ن نينكككاي كج جكككل لننشكككن تكككي إتاكككعف لنآكككنيي  كككي اني 
لش كككذيش  لن لقكككم. كمكككع  ي لنكككلن  لنف كككم لنمكككيرن ااكككن ككككعف يي يؤ كككس اكككنلا  
 مبذةجككل ن كك ا  ،كك  احذككع  إنككك ةنككعف  فككعهجمم نل كك  لنم ككعنم يككينر عككب  عآكك  

 آككعيجس لنامكع   ناككي ل كذ م  لنبككعاد م ل ضكعي   نككع  إش   نكع ةككعال  اشنكم   ع ك 
ااكن ا جآككل كآبنكك : ذننكم لناجككع   عآكك  رنأ نتلبيك  نعشككب نااككنا   ك   نكك ... ا ككب 

 يم لنر  ل... ،ياف لنما ل  عقي لنننلا    اا لنم ظن نلنمقمف.
  نك نككككع  فككككعهجم  رلا ،ب ككككعوذنع  ي اآككككن  لنكككك ا  نيملككككي  ي  امكككك   آككككيا نآككككب 

 لنبحذنا يم  ع ي م:
عآ  لنننأ يم ابن : ذننم لناجع ... لنخ  ن حي ش  حس ن ع لمع  عق  -1

لنبعاد م  يعن فظل ش عآ  يانع  ،  إ نع ةما ل يي تبةج  لنالعن اي 
  شن  لنقع  اي يم إعقعه لنشعتن.

ل ذآككعاا نذحييككي  ككنيعي لننككن  ،ككبلي نةككن  ينككب ش ينيككي   ككمعا لي ل ككل   ككف -2
تحييي لنملعي ن ع اي ركأ لنآب  ن تلك لنشك ن  كع اشكب  لنبلاكف  نككا م  ي 

لككك  اكككي  كككن  لعنمبعنغكككل إنكككك لنحقجآكككل ي قكككا ع  ي نكككلل لننكككن  نكككجس إش  جكككع  
 لنحنابل.

لنغ ب يكم لنرك  ل ي ك  ذككن  ي لناجكع  اكي  كنى يا كعا ككعننن   ن حكي ش -3
لنكلا إي نكم   حس لقب  يم نكلل لنغ كب  ،ك   كنلا  كي   كيي لنشك ن لناماك  

 ارير تي لنبلاف لناعرةم يآي  ير تي نلاف  فقم ش شا فج .
 ي لناجكع  نكم اككال يكم لنقكن  ،كك   تكك ككعننن . ننككلل ل ذآكعا تعيك  يي لننككن  -4

 نم ينا اان لنشعتن.
  .105 ي ،اذم لنبحذنا  مع  د نفظ  نا ت   ع ج  نيبل يا...  -5

ذ كي تكي لنذاعنيكل نلش لبع جكل. ذنكا  ي ن ي كعي  ،  نلل لن آي    كدي يا ك  ش ين
تاككب لنآكككنلا  لعنممعع كككل   نكككع اكككنلا  اكككي ترككك  إنكككك عكككي تنكككبي فجككك  اكككنلا   غن كككل ش 
تذكككبلرى تكككي ل كككذ مع   كككع اقكككم  ننكككع لكككاي تؤككككي  كككحل  ألتمنكككع  لتذآكككعالي   نكككع  ي 
ليشككجعا اككي ت ككنف لا ككيلانع.  نآككي   ككحت لش لبع جككل تقككذاي   ك،ككن  ككي   لككا  

لنفن ككجل  يعنممعر ككعل لش ذنشككعفجل ليننككك... لتقككمت ،نككلل لن ككب    ككي  ةكك  إعبككعل
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 ي لنا كبأ لنا كم  إنكك إعكد  لعتاكعف  لع كعي  ،عنجكعي  ش  اكع  نميل عتك   ن ي  كأن  
نككلا لن ظككن  لعتد جككل  كككعي لم،علككل لنكككنا ت ككك لنلككعت اي يككم ليا،جككل لنآني جككل. ت كككا 

اكككعف  كككي ةنكككل  نصعنمبعي كككل لنامعنجكككل ليا،جكككل لنمؤيكككي  لكككعن ا لنآني كككم  لنمآكككنر نإلت
لنا جل  لنآع مل ،اي  ا،جل لنالعن لنآني م  ن ا،جل  ع تنيكبل  كي  ة كعه  لع،جكل  كي 

 . ننكي  ذكك ككعي لنكك ا لنشك نا ،كييدي ن ك ا لنآني كم عذكك املككي 106ةنكل عع جكل  
ن ككع  ي   ذمككي ت ككك نككلا لنمبلف ككل ن ضككمي إتاككعفا نتبافكك   كجككف املككي  بلف ككل  ككع ش 

لعتجكككككعي لككككك  لمكككككع املكككككي  ي احرككككك . نينكككككين  ي لنبكككككعاد م  رلا  ي يدتكككككب  املكككككي
لنم نكككنيي يكككم    كككننمه يي اضكككمي لنفكككبف نركككي  اتكككبلا  نرصمكككع نكككلل  كككع اشكككفف نككك  
 ع ككل إذل  كككع تذب  كككع  كككانت  لنللتجكككل يذنكككاي  ي لننةككك  ككككعي  حبكككعي ن اكككيل  نلنم عاشكككل 

لنبيكككعو  ننكككم الكككي فلاا  ن آعرتككل لنحاكككل لعنحاكككل  نلنكككينا  لعنكككينا   ننككم الكككي  كككع 
ا ككادي  ن ككع  ،ككيي ع ن ،ككيى اان ككع  ككي  دعظككعل ش احككي  ككي  جمككل لننةكك  لن  مجككل نش 
لن آياككل  نش يكك آا  ككي لناع ككب لنم نيككم ن نةكك   نش يككلنب ا ا كك  ك،اككنا. ناككي الككبي 
 عمي ،ينا  حآعي يم  ع ذنب إنج  نمع اع :  نت ك نكلل لنم كبل  ااكنا لنبكعاد م يكم 

–ل ن  لنقجس  عم يذاعنفنع إنك  آي ااننع  كي شك ن لنشك نلا لنمشكنبريي   آي    آل
نيلكككب  ،كككم لنمآكككع  إذل   كككع تن كككت  مكككعذ    كككنى  كككي لن آكككي ن آكككعا لن كككنن   -اآكككب 

نعقنم  ع تن ذ  ن ع  ننب يي  ت ك  ي نؤشا لن آعا ن  بل يكم لن آكي إنكك  نع كل 
  ،كككك  إ كككك   ككككي 107كناككككن   ككككي عقككككي لنذككككلن  نعقككككي لن ككككنو نمككككع يذلناب كككك ...  

لعةحعف  ي  شا يم ذن  لنبكعاد مه يي ن كبن  إنكك ل ك  ةمعنجكل لنك ا تؤككي 
    كعي اااي لش ذجعر نيحقي لنبابف ت كي  ماكألل لنك ا كمكع ككعي ينلنكع   ع كل 
ن ي لن ا ت يا  رعي   ا  ،ع  يع  ةمعن  كك  لن ركب    كا   اكأ رصكع م  

 ةل كنان   ي لنابا  نلعتآعي.ن ا لشنا ت حآ  لن ابن عذك ن ي كعي ت ك ار 
نص ي  ي المئي إنك  كع ذنكب إنجك   نيقكذآن ر اك  ت كك  ي لنشك ن ش يناكك إنكك 
 قكذبى لنك ا لنآني كم  اشكان يككم لنباكت ذلتك  إنكك  ي ر يذكك  ن ظنتك  نكلا تقكم  نكك  
لكاي اآككي  اككنلا  ننكك  لنشكك ن لن نصككم كعشككفعي تكي لن ككبلر فجكك   نن كك  ش يناككب يككم ذنككا 

ا ل ذككككعرا ش اقككككم  نكككك  لككككاي  يككككذن م ت انككككع  نيككككي  ت ككككك   ع انككككع يي لنمكككك نا لنككككل
ن حع ككك نع  نيكككلكن  ككككي يضكككع  نع ن آع ركككنع... عككككم ر ي كككع نكككلل  عرةككككعي تكككي اككككنو 
كذع، ككع  نلننككد  يذركك  ، آككي لنشكك ن ن جككعرا  ننف كك  لماأل كك  ن عجككعرا  ننككلنا كذككب إي 

ي  ك نا اكنلا   . إ ك  اآكن لكا108نم تني  قذبيع  نترع جف ن ي نكم تنكي  قذآركع   
لنكك ا لنككلا ل ذككعرا اآذضككم لككاي ش الاكك  لنحككيي  تككي لنشكك ن ن ش   ككب  كد كك  
 مدي ش ةييي فج ه ي   اي النر  ع اعن  لنقكعلآبي  كي لنآكنلا نلنكليي كذنكبل  رك فعل 
 جمككل يككم نككلل لنماككع  ن ي نككم تنككي  قذآرككع .  ن ي كككعي لنبككعاد م تعل ككعي يككم ترككبةر 
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لناع ككب لن،ككع م  ككي  دعظعتكك  نككب لنمنككم يككم  ظن ككع. إذ  ةككبا  لننككد  ليا،ككم  يككاي
لحلم   ل آ  يم لنذح ا  ننب لشعذاع  نمع يم لنآنيي  كي  ظكم ن ي لننكد  لنبشكنا 
 ككع    كك   نصحلككم ذنككا تلككن  لنبككعاد م إنككك  فنككب  لنكك ا ت ككك   ككعه  ي تميتكك  

  ناكي ،اة كع    نصكلنا يا ك  لتبكف يكم تح اك  لنآركايتاي   ناكعي  كجع جعي 109نم لن ظكع   
كجككف   كك  تذبككف لي،جككعل ينذككعي ،اذككعي  نل جككعي يككم ذنككا لنذنلتنجككل لنذككم ةككعال ت انككع نككلا 

 لنآراي   ن ت ا.
ناي ذكن تبياا لنأيكيا نكلل تحكت ت كبلي ر كجس:  فنكب  لنك ا ن كم   ت بل كعي 

 ةع نجعي: لنرفعل لنمقذنا ل يم لنش ن  ي عا  لن ظع .
 ككي نرلا نككلا لنآككنلا   لنذككم ععننككت  ي نيلشككن لنبككعاد م ت ككك   كك  كككعي ينيككي 

تذاكنا  ككع   لكي  ككي ذلتاذنكع   ي اركك  إنككك   كع  قككذي  لك  ت ككك لنغكنو ن ركك  لكك  
إنكككك لنمآركككي ن ذركككبر   ككك  إتاكككعف لنآكككنيي كمكككع  ذركككبر لنشكككمس  ن ذكككجآي ت كككعنم 
،داذك  كمكع  ذكجآي لنفاكن... ن ت كم  ي نكلل ت كم شكنيف لنمحك   تظكجم لنملكعي  ا اكك  

 كحعن  نجقكت نك  تشكان  تحمجك   نش  نك  تركمل تفلكي نمككع لنلكدن   كعجف لي
  .110فج   ننب  ا   ي لنقحن ن نب   ي لنبحن  ن تاب  ي لنش ن  

نيذحككيا لنكك ا ت ككي لنبككعاد م  ككي  ككد  ل ذجككعرا ن مككعذ   ككي لنآككنيي  ككبلا  ككع 
كككعي   نككع ياككعل  ذفناككل  ككي لنقككبر   ن  ككع كككعي  ككبرلي  ذنع  ككل  ننككم تم،كك  نكك   ككعا  

ا نيكككم لنباكككت ذلتككك  شكككبلني ت كككك  كككحل  كككع يكككلنب إنجككك   كككي إتاكككعف لنككك ا لعةكككنل
لنآني ككم. ن كككي لنقككبر لنذكككم ل ذعرنككع  كككبر  لن مكك  لنذكككم كشككفت تكككي  ككبلوي لنامكككع  
يانككع  يآككي تذب نككع تذب ككعي ا جآككعيه عاكك    كك  كشككن تككي ابتكك  يككم اككنلا  لنكك ا لنآني ككم 

ل لنآني جككل لنمذ ككيا  اككنلا  شككمبنجل تككنصي لندعككا لعنقككع،ا  ككي  ككد  ت ككا لش ككذ معش
ن نفعظ نلنم ع م نلنذم كشكفت تكي لنلعاكعل لنمحذم كل ن غكل لن نصجكل يكم لنذ ناكن تكي 
  كككع م ةييكككي   نتكككي ل كككذ معشل  راكككك ن نفكككعظ. ننكككب إي رككككأ لنحكككيي  تكككي نكككلا 
لنقبر  ياي تا   نم تفعر  لن ا لنآني م ،ن ذك   اآكب :  اكي تركنف يكم نةكبا  ن تكك 

ج  منم تاكككأنم تكككي ةمجكككف وكككن  ذنكككا  نننكككلل اكككع : ،كككلكن لنآركككل ت كككك  كككننن نككك
 ي جاتبل لحيي   ،    نجلبي  ، ، يكم ت ااكأنم ن ظنكن ن حاكل ت كانم  نكك  ك مكل  كي 

  .111نلا لنن معل ن ي   بال تي ارل ينم ، جغل ، فقنع تع ل يم    عنع  
  إي لنبككعاد م   ككاي ن آككنلا  لعنمبلف ككل عذككك ،ككاي لن رككب  لنآني جككل  فقككنع  ذنككا   كك

إ كم ي قكت  كعرلي   كلتجلم   نككع لانكن  ن يتكجلم لشكنعن  ككبس نمكع ناكن ت كي ابنك  ت ككعنك: 
  نلفي نككلل لنمقكككذبى لمقككذبى ي كككن  ككي لنآكككنيي يككم ابنككك  70  لن مككك : ن  نككم ترككل بي 

  نابنككك  ت كككعنك 10 وككك : ن  كككم يتكككجلم   نكككع لقكككبس  ن  ةكككي ت كككك لن كككعر نكككيىت كككعنك: 
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  29.  لنآرككا: لن   كي لن ككعر ن  نكم تركل بي ن  كم يتكجلم   نككع لانكن  ن ةك  اضكعي: 
نجشكككان إنكككك كج جكككل ت كككيا لنذ ناكككن نكج جكككل تشكككل  تنكككنلر لنمب كككب  لعبكككعرلل  ذبعي كككل ااكككن 
 ككعين  يككم  لع نككع  ،كك  إ نككع  قككذآن  ل ككذآنلر ش  ،اكك  نكك   نن كك  نككلل نككب  ككبوي لعتاككعف 

تركككاب يآككي ت ككيال لنقكككجعاعل نت بتككت  نيككم لنباكككت ذلتكك  كع ككت  حكككيا  نا جآككل عاكك  
لنم  ك إ كعلل ش  ،اك  ننكعه اآكب :  نذككن ابنك :  اكعنبل  حكي  ننكب اكب   ن ننكب لكاه شكييي 

  ش تاككي يككم  ككفذنم   فقككنم  ،ككن   مككع 33نلي ككن إنجككا يككع ظنا  ككعذل تككا نيي    لن مكك : 
ن كككفنم لككك . نابنككك :  نلي كككن إنجكككا  ن  كككم ،نلتذككك  ، فقككك  نتااكككب    كككعا  نذنكككا لآبنككك : 

 . إي إ كككككعلل لنم  كككككك نل كككككحل نكككككع ن كككككع ناكككككي ل كككككذلع  112  يكككككع ظنا  كككككعذل تكككككا نيي 
لنبككعاد م  ي الشكككن ت نكككع للككك  ذكككعا ناكككير   كككي  كككد  ل ذجككعرا لنحقكككي ن  مكككبذ  لنكككلا 
يكككيتم  ألتمككك   ن لكككعي تكككي لعااكككعف نلش ذركككعر  كككف لنبيكككعا لحكككا لنم  كككك نصجع ككك  اني 

 إ د .
 ككف لعااككعف  يبل كك  نككلل لن عاككي عيي،كك :  عككم   ظككن إنككك لش ذرككعر ن نككك لننجككعي

 حككي  ننككب اككب ... إنككك تككا نيي. يككاي لننككد  اككي افقككيا لش ذرككعر يككم ابنكك  ت ككعنك: 
 ني مجككككككك  لنذا جكككككككف   ككككككك  نلعااكككككككعف ننكككككككلل   ا لنآكككككككنيي   مكككككككع يأيكككككككيا لش ذركككككككعر 
لقكككككلعي نذمل ككككك  ننابتككككك   با ككككك   نيذضكككككمي لعااكككككعف   ككككك  تركككككنيعي يذاكككككعنف  ح ككككك  

  .113ن ب     
 مذكككعف ل كككذلع   ي الشكككن تكككي  كككبلوي لنامكككع  نآكككي تكككبين ن ككك ا لنآني كككم اكككعر  

فجك   ن ي ااذككعر نكلنا  لعلككعي  آكياعي نذحقككس  ب كف لنن مككل  كي لنكك ا ن كع  ككيى تبليآنككع 
 كككف ااننكككع  كككي لنن مكككعل  نكع كككت تا ككك  ال مكككعي ت ظكككن إنكككك لننكككد  لن نصكككم  ظكككن   بلف كككل 
نتح ا  عذك يذفحا لنك ا تفحركعي امل ك   كي لنباكبف ت كك  ركع ا كك   كا  كي 

ي  لنمآككيه  لنبشككنا . نننككي  ككع يدعككع ت ككك نككلل لنالككعن لن آككيا   كك   لككعن لن رككا
ةككعنأ كا كك  ل ككذآن  ككك  كككد  لنبشككن نككجحلم لم،كك  ابنكك :  اآرككن تمككع يككنلا لكك   ككي لنذمككع   
عكم نككب ناكف ت ككك ليينكع    كك  لمكع ااككب فجك   ككي شكننط ليعلككع ... عكم نككب ظفكنل ،ككلنا 

يككم لككعن لنقجع ككل   ن  ضكك بيعي يككم لككعن  ك كك  ر يذكك   عارككعي يككم نةكك  لنحلمككل   ن ال ككدي 
لنقككككجعا    ن  شككككذن  لنعبككككعرلل إي كككككعي  قككككذابا لنم  ككككك  ن ةاككككي لننداككككل  قكككككذا ب 
لنم  ككككك   ن  قككككذا ب لننداكككككل ةاككككي لنم  ككككك   ن  قكككككذ نن لن فككككع نعشككككم لنعبكككككعر    ن 

  .114 قذننم لناع ب  قذننا لنب ف  
لعنمآع،ك ه ننكب تلقك ع  كع إي ونيا لنبعاد م نذحييي لن ا نب ونيا لنذ نيف 

ذكككن  ككعلآعي نب كك  ع إنككك  فنككب  لنكك ا لنااةككي ت ككيا  ننككب تفككعاى لنكك ا نككلا لنن ككعل 
ننككعي  رككعي   اككألي  ننمككع كع ككت ليشككجعا ت ككنف لا ككيلانع  يككاي لنكك ا لنم اككأ نككب 
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لنككك ا لنكككلا ل كككذبى ت كككك  كككبا  نةكككعا  عنجكككعي  كككي تاكككبن لنككك ظم. ذنكككا  ي لنككك ا 
قكجم لنامعنجكل  ننكب لنكلا ننكي  فنب كعي ةييكيلي ن ك ا نككم لنآني كم نكب لنكلا  نةكي نكلا لن

الككككي   ننيكككككعي   إي لنآكككككنيي اكككككي   كككككعف إ لع كككككعل كناكككككن  ن  حكككككب لكككككعنمفنب  لنامكككككعنم 
لنذنكانكم  نل كذحيث وناككعي ي جكل ن ككنصي ،كاي لنمفككنالل نصكاي لنامكك  نلنعبكعرلل  ن  ككا 

 كككعي ننككككب  ي اششل  ذ بتكككل تذبليكككا  ككككف  انل ككك  ن نيليككك   ننككككلل يؤككككي ن كككع   ككككنلي نع
  ن كي ن كع يكاي نكلل 115تنكاكب لنركج، نلنعبكعرلل شكييي لشنذحكع  ل م جكل لع،كيل ..  

لن عاكي اكي نيكا يككم ن كف  كبر  ن كك ا تكاعنلي لكعن ا لنآني ككم  لنكلا ش يذركبر  رككعي 
 إش  ي  دن  نص  نل لداعي    .

ع نيلككككبي لمككككع اككككية  اككككي ن ككككف لن ن ككككعل لي ع ككككجل ن آككككنلا  لعنمبلف ككككل كمككككع تاا نكككك
نترككبرنع  ينككب ي ل ككا  ككي لنكك ا لنآني ككم نجمككن لككعن ا لنبشككنا نج ككبا إنككك لنكك ا 

 لنآني م ناؤكي لعتاعف نلنذفب  نلنذماأ.
ناكككي ريكككي  فنب ككك  نكككلل لمامبتكككل  كككي لنمفكككعهجم لناأ جكككل لنذكككم تكككؤون لنمفنكككب  
لنابننا ن  اه كذ عا   ظم لنآنيي يم إتاعفا يم  بلاكف لكاكعل لنآركان  نلنلبي كل 

لله نننكككلل يآكككي ااكككي لنمكككنا  ككك بصل يكككم ل ذجكككعر لن مكككبذ  لن غكككبا  كككي نكككلل نلنمذب ككك
لنكك ا لنم اككأ  ننكك  املككي لنذم،اكك  لككعناأا ت ككك لننكك    ن   كك   ككي لنضككننرا  ي 
 م،  ن ن  لعننك   ننكلل إةكنلا  غكنو اكي اا ك  تم جكل لنذحآكا تم جكل  كعبل  كمكع 

عاد م نل جكعي ،نكلل   ك  اشكذت ي ك  لنآكنلا  لنكلا يؤ كس نم نيكل لكعن ا. نككم ككعي لنبك
لي ن عاك  ل ذكعر  كع ل ذكعر  كي لكاكعل نلنقكبر ش ت كك   ك   عقكي  مكع نكم يكلكن  
ن  مككع ي كك  ا ذآككي  ي ككك   ككبر  ذكننككع  ن  ككنن تككي ذكننككع  ككبلا يككم لنيشنككل ت ككك 
لعتاككعف  نلننفعاككل يككم لنذم ككف نلننننككعي... ن ي لعتاككعف يككم ل كك  لنآككنيي  ظنككن  

ننكككم ام  ككك  ل ذجكككعر لن مكككبذ   كككي  ي ي ظكككن إنكككك   .116نيكككم ل ضككك   ا  ن امككك  
لنكك ا  ظككن  شككمبنجل  ل ذكك   ككي  ي اقككذاي   ككفل لنذ مككجم ل لداككعي  مككع ااذككعرا  ككي 
ياككككعل ل لداككككعي  ككككي  فككككعهجم لنذ ع ككككا نت أيكككك  لنالككككعن نلننككككياف نلنب ككككن ن  كككك بن 

 لنذقاان.

 التناسق-أ
عل لكاككل إي لنذ ع كا  فنككب  ةمككعنم ا لكس  قككذبى  ككي لعارل  ش قكاع   لب كك

 ن لكاعل ال   لنقكبر  لنبلعكي   نينيكي لك  ذنكا لنذ ع كب  كي عاك  لننداكل نلع،كيل  
نلنقد ل نلعانلن  ننلا  كفل ش تذحآكا إش يكم لنك ا لنآني كم يكم عكاي  ي ااكنا 
اضكككلنن يكككم  اعريككك   نياذككك  تركككني  يكككم   ع جككك   نيذفكككعنل لنذفكككعنل لنن،اكككن يكككم 

 . نصم،كك  117نينتبككا يككم  ونليكك  نةبل بكك  وناكك   نيضككاا لكك  لن لككع  يككم  للهبكك   
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نكككلل لنذح اككك  الكككبي لنبكككعاد م اكككي ل كككذلع   ي اآكككن ت كككي ةمعنجكككعل لنككك ا لنآني كككم  
ت ك لنكنام  كي   ك  نكم اآكن نابيكعي  لكبشي نلكذفكك لععشكعر  إنكك ذنكا ك مكع  ك حت نك  
لنفن ككككل   ن ر ى  ككككننر  يككككم لن ككككبا  إنككككك ت ع ككككا لنكككك ا لنآني ككككم  بلف ككككل لككككعن ا 

 لنلا ا مع احعيع ت ك لنذ ع ا نلش قاع  ،  ااتم  ذفعنتعي.لنبشنا 
ناكي ت بك  ل ك  لن آكعا لن كنن إنكك  ي ل ك  لن ركب  لنبشكنيل ش تقكان ت كك 
 قككذبى نلعككي  ككي لناككبا   ،كك  إي  ككا لنشككعتن لنبلعككي  ذفككعنله اآككب  تنككي لن أيككأ 

 ي  لنانةككع م تككي  ،ككم تمككع :  ن ككي ة عاككعل نككلل لش ذجككعر ت ككك  ،ككم تمككع  ن تبعتكك 
 عككينم ،ا ككعي نككب  قذن كك  يككم ونيآكك   نةككعر ت ككك تعاتكك  ااذ اكك  لنلبككف لنحضككنا  
فج ي  ل   ذقكندي  نين كم لعنناكت لنا ك   يكاذل   شكي  كي  كد  لنآركاي   نوةكي ا آكعي 
،ا نكككع  كككعينلي ت نكككعه ن ذل  و كككجف إنكككك  كككع نرلاا ن  ع ككك  تضكككعتن  كككنبنذ   يركككعرل 

وب كك   ياكك ظم  عقككي تآككي  نياذككع  يككم ركعكككل  نرصمككع ليذككذ  لنن مككل ننككب ااككنا  ككف 
 ،كككك  لننن ككككل لي جآككككل  عذككككك ت عر كككك  ت ككككا لن ككككعا  لنقككككائل ياذقكككك م  نتككككن ونيككككا  
نيذ قن   شي  نكب  فجلمس ت ا لنمحع ي  نيمحب ودن   ع اكي اكي ه كمكع ي ك  

  ننكلل   كن  كي لنرك ب لنب كب  إنجك ه ي ك  118 ،ب تمكع  يكم ك،اكن  كي شك نا...  
ككك   نككي  ينككم تآنصكك   ككي لننمككع    ن تشكك نا ،ككلنا  يعنذ ع ككا  جمككل ةمعنجككل ي شككينع 

نكب   ي اككاتم لنمككذن م لعنن مككعل  ككي لن ،ككن نلي،جككعل  ككي لنشكك ن  ذذعنجككعل  ذدعمككعل 
  نش يذحآككا لنككذدعم لنم،ككعنم إش يككم لنكك ا 119تدعمككعي  كك جمعي ش   ابككعي  قككذنا عي  

 لنآني م ت ك  كم   بر .

 الخروج:-ب
ن آكعا نيقكمب   تا ركعي نتب كدي  يكع،ي رشكاا ا نةيك  اكع دي:  فنب  ةمعنم تنيك  ل

 ن ننك لنش ن لاي اقمك تا ركعي  كع تا كا فجك  لنشكعتن  كي    كك إنكك    كك  عكم 
  .120تعا إنك لين  ن  ل يم اانا  عم رةف إنك  ع كعي فج   

نل كككذ م  لنآكككنيي نكككلل لي ككك بن ل كككذ معشي رل جكككعي عآكككا لككك   نكككي  لعتاكككعف  ناكككي 
لنبككعاد م  ي اقككذ،من نككلل يككم  ككنا  لننشككن تككي ايرلتكك  يككم اككنلا  لنكك ا  ل ككذلع 

لنآني م نيآعي نم ظكبرا ن ك ا  ناكي نيكا يكم لنباكبف ت كي ةمعنجكل نكلل لش كذ مع   كي 
 د  ابن  ت عنك ت ك  نا  لنم،ع  ش لنحرن   بحعي لنلا   كنى ل نكيا نكادي  كي 

نك  ن نيك   كي ياعت كع  إ ك  لنقكمجف لنمقاي لنحنل  إنك لنمقاي ليارك لنلا لعرك ع عب 
لنبرككان  نيتا ككع  ب ككك لننذككعن  نة   ككعا نككيى نن ككم إ ككنل ا   ش تذاككلنل  ككي ان ككم 
نكادي ذريل  كي عم  كع  كف  كبأ إ ك  ككعي تنكيلي شكلبرلي  ناضكا ع إنكك ، كم إ كنل ا  يكم 

  لع كككككككككككنلا:  لننذكككككككككككعن نذفقكككككككككككيي يكككككككككككم ليرو  كككككككككككنتاي ننكككككككككككذ  ي ت كككككككككككبلي كناكككككككككككنلي 
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ل  نن  نب كعي يم اان نلل لنند  نذركبر يكم  كبر  لنم آلكف    اآب :  نل4.  3
ناككي تم،كك  يككم نككلل لنكك ظم نننلتذكك  نتااكككب   ككنا ن   با كك    باككف  ككع ش ي فككا   ككك  
لنآككب  ناككي يذنككن  لننككد  لنمذركك  ل ضكك   ككي ل كك   نيظنككن ت جكك  لنذ،نككجا نلنذبككعيي 

  ظم لنآنيي.  . نيذ  ا نلل لعنفر  نلنب   ن ااب121ن ا   لنبلاف يم لن ظم  
إي لنبعاد م نن ع اعر   مذعف  يكعا  كي لنك ا لنآني كم لنكلا  كعتي ت كك إ ذكع  
 لككعن  آككيا ينتآككم شرتآككعا لنكك ا  اآككب :  ل ظككن كجككف  ةككنا نككلل لنالككعن إنككك 
ذككككن  كككبأ نكجكككف  ع كككك ت جككك   نكجكككف ت اكككا  كككفذ  لعنفع ككك ل نيكككذم لنككك ظم ،نكككع  كككف 

نا ن ةنل ككك  إنككككك  يعكككك  لشككككلنا   ننةنكككع  اككككن  لننككككننف  كككي لننككككد  لين  إنككككك ذككككك
نكب نم  ي ذريذ  يبةب ت كانم  ي اقكاننل لقكانت  ن ي اقكذ بل لقك ذ  يكم  ي اشكلننل 
كشككككلنا نش يذاككككلنل  ككككي اني   نكككككادي  ن ي ا ذآككككينل ت ظككككجم تا جركككك  إاككككعنم  كككككي 
لنلبيككعي نمككع عم نككم ت جكك  ن اككعنم فجكك   عككاي  ن ككا  ككي تككيلنم لكك   ناككي تككنةينم   كك  

،ككل بصنم نيقككعانم فجمككع  كك ي ت ككانم  ككي اككن نم نتككعاننم عككم تككعا ت ككانم  إ مككع يؤل ككلنم
لعييضككع  نلععقككعي عذككك يذككلكننل ني نيككبل اككير   مككل   ت ككانم نت ككك  ككبأ لنككلا 
ننككككينم ننككككم ذريذكككك   ي مككككع تككككعانل إنككككك ةنككككعنذنم نتمككككنانل يككككم و جككككع نم تككككعا ت ككككانم 

  .122لعنذ ليب  
ذجككعر ك معتكك  ل  عاككل نااككل يع آككل  ننككلل  لككعن  آككيا ا لككس تبةكك  لن عاككي يككم ل 

ننلل  ع اا   ع  ضلنيي إنكك انلاتك  اكنلا  لعنمبلف كله ي مكعذل نكم ااذكن نغكل كنكلا نمكع 
ت ع كك   ككف لنكك ا ليا،ككم لنككلا ينككين   كك  نككم الككي رل ككجعي ت جكك   إ كك  كككعي يذحقككس 
لنكك ا لنآني ككم تحققككعي ة  كك  انيبككعي   كك  انصككعي ،ككيل يككم عقككي ل ذجككعر لن غككل نلنذككيااا 

يم لينفعظ ة  ت انلات  تنذ ي تي لنآكنلا  لنذفقكانيل إنكك اكنلا  تح ا جكل ن ك ا  عذك
لنآني كككم نتا نكككع ت كككك لنككك ا ليا،كككم. إ ككك  ي ل كككا  كككي  ي لناكككنن  إذل  كككع ناكككف يكككم 
لنكك ا لنآني كككم يا كك  اآكككف  با ككعي عقككك عي  ن ذل  ككع ناكككف يككم لنككك ا ليا،ككم يا ككك  الكككبي 

ع  لنككلا نككم ييرككك   عككي  ككي لنمنككيتاي    ابككعي. ناككي ينةككف إنككك  ي لنآككنيي ةككعا لعننمكك
ن ي عم يآي  تاب لنبعاد م لعن ا  ب كب  لعةكنلا نرلأ يذفك ي يكم  كنا  لننشكن 
تككي نككلل لنذبل كك   ككي  ككد   ككع اظنككن ت ككك   كك  ل آلككع ه يي ليينككعر تذككنللي يككم 
ال كك  لن غكككل نتذاقككي يكككم ت كككا لن داككعل لن غبيكككل لننع  كككل يككم لش كككذ معشل لن غبيكككل 

نيي نافكككل نكككلل لن عاككي ت كككي  كككبر  لع ككنلا اكككي وعنكككته يا  ككع  ماككك  إنكككك  ي  لنمذ ككيا .
لننة  ككعي ي كب  نافعتك   نكا ك  ينيكي  ي الشكن يكم كك   كن  تكي ةبل كب ةييكي   كي 
ةبل ككب لعتاكككعف لنمذاككيا   كككف ككك  اكككنلا . ذنكككا  ي لنكك ا لنآني كككم اآنكك   ك،كككن  كككي 

 ظم لعتاعفيكل يكم لنآكنيي  انلا   ناي  رلا لنبعاد م ،لنا  ي الشكن تكي تا جكعل لنك

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 170 - 

ن ي ارك  إنككك  ككع نكم اركك  إنجكك   عكي  ككي اككنلا لنك ا لنآني ككم ان كك    كنا   يككم ذنككا 
اكنلا  ت ع ككجل ،كاي لنكك ا لنحع كن نلنكك ا لنغع كب   ككبلا  ككعي  رككعي  ا،جكعي  ن  رككعي 

  آياعي.

 تنزيل الخطاب: -جـ
  لنم  كك ناري ل  لنبكعاد م تنتاكب لننكد  عذكك يبليكا لنذكير  لنمل كبن عارل

إارلكككككعي كككككع دي الشككككن تككككي لنلعاككككل لعتاعفيككككل ن كككك ا  ب ككككب  لنآككككنلا   نيككككم نككككلل 
لنمقككذبى يككاي نككلل لن عاككي اككي ل ككذلع  لعنف كك   ي اركك  إنككك تفنجككا ةأ جككعل لنكك ا 
تفنجلكعي ا جآككعي كشككن لكك  تكي عقككي تملككي  ككي اككنلا  لنك ا لنآني ككم. نكككم لآككم لننةكك  

ل ننكككم ينذ كككي ت ككك   ،ككك  نآكككي  كككان كككك  نفجكككعي نمفنب ككك  ن ككك ا لنكككلا عكككياا   كككل لننيلاككك
ةنباا ن نشن تكي ةمعناذك  ل اكيلي تكي لنذ ركب  ناكي  ،كلنا ن ك ا لنآني كم كك   كع 

 اقذحا  ي ت عال نلنذمع .
إي ت أيك  لنالككعن  عقككب لنبكعاد م   ع ككجل ةمعنجككل  تآكي لنآككنيي ل ككذ معننع  

ي ناكن ننم  ظنن نغبا إتاعفا  ن قجكعه ل كذفعا   ك  لننةك  يكم اكنلا  لنك ا. يآك
عن ككت ت ككجلم   نككعتنم نص ككعتنم ن  ككبلتنم نتمككعتنم ن ككعشتنم ت ككي ابنكك  تككأ نةكك : 

يآكع :   حكي    كم  ي ابنك   4لن قكعا: نص عل ليا نص عل لي كت ن  نكعل  قكع نم...
ت كككعنك: عن كككت ت كككجلم   نكككعتنم  نكككجس  كككي لنآناككك  لنكككلا املكككي إظنكككعر لنننلتكككل فجككك  

ا ذنكككن يكككم  حكككب ذنكككا إ مكككع نكككب ت أيككك   ن لع كككل لنفركككععل ت جككك . عكككم يكككلكن  ي لنكككلا
لنالككعن  نظنكككبر لنحلمكككل يكككم لنذنتاكككب نلنم  كككك نذنكككا عع ككك  يكككم ت كككا لكاكككل إي 
تا  كككت يا ككك  ،كككي  ،كككلكن لي  ن ظكككم عن ذنكككع ن اش نكككع ، فقكككنع ن لكككعي ل ضكككاذنع ينكككم 
    نن   ي يينم ، فق   ك ني إنكك ي كن  كع اآكب  يكم ذنكا... نلننكد  يكم إظنكعر 

ل ككينع الكب   ننلككلل  نككم ت فككا نككلا لكاكل  ككي لنحلككم لنذككم تا ككن علكم نككلا لكاككل نيب 
علمككل لعتاككعف يككم لنكك ظم نلنذككانجف نلنفع ككي  لنذككم ت ككبن   ككعن لن ككين  تككي لننككنلا  

  ننلكلل ش يككي ن لنبكعاد م ةنككيلي يكم  ككنا  تنجكعي إتاككعف 123يكم نةك  لنذن ككجف  
نت أيك  لنالكعن  كع نكب  ظم لنآنيي  نيبآك   ا عي نن اك  يكم  ي لنآكنيي   اكأ ، ظمك . 

إش  قذبى  ي  قذبيعل نلل لعتاكعف  ن كع نكلا لكاكل إش  ،كع  ت كك  كي  اتكبى 
لننةك ه نننكلل ااككذم عيي،ك  اككع دي:  نت كك نككلل يآكس لح،كا تككي شكنف لننككد  ن كع نكك  
 كككي ت كككب لنشكككاي ش ال كككب  ل بكككعي إش ل فكككذ   نش اقككك ا ا بكككعي إش ل شكككنأ  نش يكككلنب 

 عا  نش اضكنن  ضكنصعي إش ، ك، فجك  لنشكمعا  ش تآكف   ك  ت كك  لهبعي إش ل ذ عر ن 
يع ي  يذكير    نكع  اركك يبل كيا إش اركنل نش تظفكن لحلمكل يكذظي   نكع فصكي  علمك  

 . ننللل ينصي انلا  لن ا لمكع احيعك  يكم لنك فس  كي يعكعر  كي 124إش ناي     ت  
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  نت كب شكا   نلنكلا لن دال لنذم ت شا ،اي لنآعر  نلن ا يكم لح،ك  تكي شكنف لننكد
 يب   إنك لعتاعف.

 الوصف: -د
نآككي نظككن لنبككعاد م نككلل لنمفنككب  تبظجفككعي ةمعنجككعي يككم  ككنا  لنباككبف ت ككي  جمككل 
ةمعنجككل  ككي لنقككجم لنامعنجككل ن كك ا لنآني ككم لنككلا عآككا  فنب كك  ن كك ا  ن ككي عككم رلأ 
الشكن تككي تا جكعل نككلل لنك ا لنككلا عآككا لنم اكأ  ن ككع  لعتاكعن نيككع  لنذرككبر 

 ككد   ظمكك  لنمماككأ نلن داككعل ،ككاي ككك   ةأل كك . ناككي  نككلل لن عاككي  امبتككل  ككي   ككي
لكاككعل لنننيمككل  نكككألي ت ككك ةع ككب لنذرككبين لنف ككم لعنب ككن  قذحضككنلي  رب ككعي 
 كككي ككككد  لن كككنن يكككم اكككنلا  ت ع كككجل.  نتآركككم  اقكككع  ذنكككا  مكككع الكككب  ننكككم  اركككي 

  شككككنل ن ذا كككك  ل ككككذجفعاا ن  مككككع  ككككنصت نككككا لنم،كككك  لمككككع ذكككككنل ن شككككنل إنجككككا لمككككع 
نيككككككب   قكككككان لنابكككككع   نتكككككنى ليرو لككككككعرف    . ن كككككي ذنكككككا ابنككككك  ت كككككعنك: 125 

اكككع  ينكككع  . نابنككك  تكككأ  ككي اع ككك : 47 لنننكككن:  نعشككن عنم ي كككم  غكككعار  ككك نم  عككيلي 
لن عه لتآبل رصلم إي فنأنل لنقعتل شما تظكجم  يكب  تنن نكع تكلن  كك   ن ك ل تمكع 

ن عه  لعرى ن كع نكم لقكلعرى نننكي  ر  ت  نتضف ك  ذلل عم  عم نع  نتنى ل
 . إي لن ا نع ن ع اي نظكن لنب كن تبظجفكعي إتاعفيكعيه 1 لنحا:  تللن   شييي

 نننلل نان ت يا لنبعاد م  ي  د  ر يذ  لنمني جل ن  ا عقب تربرا.
نآي عيا لنبعاد م نلل لنمفنب  لآبن :  نتربين  ع يم لنك فس  نتشكلا   كع يكم 

 ككككا تشككككعنيا ن ي كككككعي اككككي اآككككف لععشككككعر   نيحركككك  لعنيشنككككل لنآ ككككب عذككككك ت  ككككم نكا
نلي كعر   كمككع احركك  لككعن لا لنرككني  نلنآككب  لنفرككج ... يككنن ن ككن ارككبر نككا 
لنمب بف كمع نب ت ك ةنذك  ش   كن فجك   نرن ن كن ينكن ت جك  نيذ كيلا  نرن 

 . نلككلل احككيا   ككبل  لنب ككن ،،دعككل: ن ككن  ن  ا ككعا  126ن ككن اآرككن ت كك   
 يذاككعنفا  نن ككن عككعي يذ ككيى لنمب ككبف. نيذاككعنفا  نن ككن ععنكك  لنمب ككبف نش

اآركككن تكككي لنمب كككبف  ن ذل  كككي  لنب كككن ل آقكككم إنكككك  كككحل ن تآكككعي  نعقكككي 
 ن عقعي  ن نك إةمع  نشنأ ن نك اان ذنا  ي لنبةبا.

نآي ل ذلع  نلل لننة   ي يناي تي نتكم لكعن ا  كي ذنكا لنانكعف لنمفكعهجمم 
لنامعنجكككل نلن نصجكككل  ن ي ك ككع  ذفكككا ت كككك  ي نكككلا  لنككلا ين كككي عنكجكككل تلككبر لنآكككنلا 

لنآككنلا  كع ككت اككنلا  ذلتجككل ل لبع جككل. نننككي نككلل نككم ام  نككع  ككي  ي تذككأنا  ككي ر يككل 
ةمعنجككل  ذفككا ت انككع ت نكك   ككي راككم لنكك ا لنآني ككم  نكع ككت يككم لنباككت ذلتكك   تم،كك  

م إعككيى  قككذبيعل اككنلا  لنكك ا ت ا ككع  ي  آككن ا يككم ترككنا نف  كك   ن  ذككنف لا نككع يكك
ناذنككع كع ككت تم،كك   قككذبى عككيي،عي  ككي  قككذبيعل   عناككل لنكك اه نصككلنا  نككيل نمككع 
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ةكككعا ل كككينع  كككي اكككنلالل.  نيملكككي لنآكككب  إي لنمقككك ماي لينل ككك  لنكككليي شكككل بل لن كككبل  
لنر بل ليننك ن يتب  إنك لع د   ي  كبل لك   نشي ،ب كف   ركعي ،جع جكعي ل كذ ننم: ي  كبل 

  نلع قعي   ن اَي  ننم  ظع كعي ةييكيلي ن حجكع   ،ك  ل   ش ي   كشن تي   نلر لننبي 
ي نكككم ر نل فجككك  كذعلكككل ش تنكككي ننكككم لمكككع اشكككنننع. لعن غكككل  تغااكككن كجكككع نم  كككي ال ككك   

نغككل نت ناكنلي  يرككعر نككب  فقكك  نةككبانم. كككاي –نصعن غكل تغاككنل عجككعتنم. تمككعنبل   كك  
  ،ب كفنع  عهجكل لن غل ن ع نم لع قكعي  ش ،ب كفنع  ال  ترك  ،ا ك  نصكاي لن كعنم  ،ك

 . نصككككلنا لةذم ككككت ظككككننف   ع ككككبل نآككككنلا  ل ككككذلعتت  ي تذن ككككي لنقككككجم 127نككك   
لنامعنجل ن  ا لنآني م.  يعن آي لنآع م ت ك تح ا  لنك ا  فقك   نكب لنلنيآكل لنبعاكي  
،اي  ع ن لنلن  لن آيال  لنذم تا كا ن م نكع نننكيينع... ن  كع لن عاكي لنكلا يذركنف 

ليا،كككككم  فقككككك   ينكككككب ش شكككككما إش  عاكككككيلي  ا،جكككككعي  للككككك  ةنكككككيا  حكككككب تح اككككك  لنككككك ا
    ف نةبا لنفعر  ،اي انلا   ا لنم اأ ن ا  ا،م لشنا.128 عنرعي  
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 الفصل الثاني
 نضج نظرية النظم، النص واإلجراء

 
 

نش الذمكك   فنككب  لنكك ا ت ككي لعتاككعفياي لنككليي اككعنبل لككعن ظم إش لككعنبابف ت ككي 
امككككل  ككككي لنآمككككم لن عنجككككل لنذككككم ل ككككذلعتت  ي تح ككككا ل اككككيلي ن ي تآككككي  نآككككنلا  لنكككك ا 

لكككاانلل إةنل جكككل كفا كككل لكككاي تفكككا شكككفنلل لنككك ا  ن ا   كككي عل ة ا كككل عاككك    كككيتنع
 ككا  إ كك  لنكك ا لنآني ككم  ناككي كشككفت نككلا لنآككنلا  تككي  ل ككعا ةييككي  ن ظنيككل لنكك ظم 
عا  اي ت لنحال نلننننعي ت ك  ي  لنن يل. نآي ل ذلع  تنكي لنآكعنن لنانةكع م 
 ي اقكككنم لكككعنن،ان يكككم  كككنا  إر كككعا ابلتكككي  ظنيكككل لنككك ظم  ن ي الكككبر  كككع ةكككعا لككك  
لنقككعلآبي  ن ي ا لجكك   رككيل جل  كنككن  ننككب  ككي ة كك  لنحككيي  تككي  ظنيككل لنككك ظم 
  ككنلي نلا ككعي  ،ككك  إي انلاتكك  كع كككت ل ذشككنلفجل نيملكككي  ي تبظككن يكككم اككنلا   ا  كككا 
عذك نب كعي  ذا نليه يي لنم ل ا كعي  ي لن ا لنآني كم  ننكب  ،كع  ن مكبذ  ننك  

نك ا  ن كي عكم يكاا ت ظاكن  ا. نآي ل كذلع  لنب كب  إنكك لن كع به لنكلا يكؤون ل
ن  ا يا   اركب يكم  ظنيكل لنك ظم لنذكم  ر كك ابلتكينع يكم  ؤنفعتك    كنلر لننداكل 
ناش كك  لعتاككعف نلنن ككعنل لنشككعفجل. يمككع  فنككب  لنكك ظم  نكجككف ل ككذآن ت ككي لن ككنن  
ا ني ككع لنشككنيف لنانةككع م لككعن ظم اككع دي:  لنكك ظم يككم لن غككل: ةمككف لن ؤنككؤ يككم لنقكك ا  

تككانجف لنن مككعل نلنامكك   ذنلتبككل لنم ككع م  ذ ع ككبل لنككيششل ت ككك نيككم لش ككلدأ: 
عقب  ع اآذضج  لن آ   نااك : لينفكعظ لنمذنتبكل لنمقكبال لنم ذنكن  اششتنكع ت كك  كع 

  1اآذضج  لن آ  . 
نيرب  لنحيي  تي لنك ا ت كي لنانةكع م عكيي،عي تكي لنك ظم  ينكب ش يذركبر 

:  لت كككم  ي نكككجس لنككك ظم إش  ي تضكككف  ركككعي إش  كككي  كككد  لنككك ظم لنكككلا ا نيككك  لآبنككك 
كد ككا لنمب ككف لنككلا اآذضككج  ت ككم لن حككب  نت مكك  ت ككك ابل ا كك  ن  ككبن   نت ككنف 
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  عناكك  لنذككم  ناككت  يككد تأيكك، ت نككع  نتحفككع لنن ككب  لنذككم ر ككمت نككا يككد تاكك  
  ن كككي ن كككع يكككعن ا نكككب  ظكككم لننكككد  نيآكككعي نآكككبل اي لن حكككب  نيم،ككك  2لشكككما   نكككع.  

بر  ننككلل لنكك ظم ن   كع  ظككم لننككد  ي ككجس لي ككن كككلنا ي ككا لنك ا لنآني ككم   رككف  كك
تآذضككم يككم  ظمنككع يعككعر لنم ككع م نتنتننككع ت ككك عقككب تنتاككب لنم ككع م يككم لنكك فس  
ينككب  ظككم ا ذنككن فجكك  عككع  لنم ظككب  ل ضكك   ككف ل كك ... نكككلنا كككعي ت ككينم  ظاككنلي 

نانةككع م   نصككلنا ا آككي ل3ن  قككجا نلنذككانجف نلنرككجعال نلنن ككعا نلنبشككم نلنذحناككن..  
تدال نواي  ،اي لن ظم نلن قجا نلنذانجف نااننع  ي لنمفكعهجم لنذكم تذآكعوف  كف نكلل 
لنمفنكككب  لنمنككككأا ن ككك ا كمكككع  كككبرا نكككلل لن عاكككي لنكككلا  كككمك نكككلل لنذآكككعوف   عاكككي 

 SYNTAGMEلنشككككككبلل  ننككككككم تذفككككككا  كككككككف  ككككككع اقككككككمج  لن قككككككع ابي ،كككككككك: /

PARADIGME/ عي  ككككي ككككككد  نتنةم ككككعا لمحككككبر لنقككككيى ن حككككبر لن اككككن لاذبع كككك
 . نكككم كككعي لننةكك   بيآككعي يككم رصككي لنكك ا 4لنانةككع م يم عاككي لنشككبلل نككم لنكك ظم  

لككعن ظم  نكككم كككعي  رككابعي نمككع ة كك  نككلل لنمفنككب  شككع دي نن يذكك  ن كك ا ل لداككعي  ككي 
 فنب كككك  عتاكككككعف لنآكككككنيي لننككككنيم   ع كككككل ن  ككككك  ل ككككذآن   ا كككككب لكرلا لنذكككككم  كككككبآذ  

م كت لن ظنيكل نن ك ت إنكك لنذمكع   ل كي  ي ن  ضانع  ي  د  ونع  نلل عا  لكذ
تبين ننع رةك  كعنانةكع م لنكلا نكيلا   ناك  لنآكبيم إنكك اكنلا   ذماكأ  ن ك ا  ذااكنلي 
نككلنا  انلل إةنل جكككل كفا كككل لككعنبابف ت كككي ةمعنجكككعل لنككك ا لنآني ككم نلنذكككم نكككبة   كككي 

 عبننع لنن،ان  مي اعنبل لعن ظم كعناععع  ن لنبعاد م نااننمع.
ككك  شككما يككم لنكك ا ت ككي لنانةككع م  ينككب لنركك ل لننلللككل يككني  إي لنكك ظم نككب

ت ككا لن د ككا لع كك عاال لنذككم ترككبر لن داككعل لنفننيككل  ناككي تحككيث نككلل لن عاككي تككي 
ك  نلل  ي  د   ظنيل لن ظم لنذكم   ضكا لنحكيي  ت نكع  نلنذكم اكي نع يكم  عقكي 

يام نلنذكا ان  بر   ت ك   نكع تنتاكب لينفكعظ نيكا  كع اآذضكج  لن حكب  كي  كد  لنذآك
نلنلكن نلنحكلف ن كي  كد  لنابل كب لنمؤ قكل ن ظنيكل لنك ظم ت كيا نلنمذ  آكل   ع كعي 
لعن آ . اآب :  نكب عفظكت  كنجعي شكلن كذكعن لن كاي  ن لنامنكن   كي ااكن  ي تفقكن 
نك  شكائعي   ك  ن  لتك  لكاي اضكبي  كبر لينفكعظ ننازَئذنكع نيؤاينكع كمكع يكؤاا   ك عف 

الكن نكك  ،بكع   ي  كي شككا    ي يكؤ ن نفظككعي نيآكي  ي ككن.   كبلل لنلاكبر نن يذكك  نش ا
،كك  كككعي ععنكك  عككع   ككي ين ككم لنحرككك ني ككي لناككبف  لن نككم إش  ي تقككب     ككت  ي 

  ن ككي ن ككع يككنتبي  فنككب  5اككاتم ،نككع ت ككك عككننف لنم اككم نككجحفع  قككا لننذككعن . 
لنكك ا ت ككيا لككعن فس نلن آكك    يككعن ظم اضككجل  فقككجل انكك  ككك  شككما  ننككب  ككع املككي 

  إنككك  فنككب  لنكك ا يككم ارل ككذ ع لنحيي،ككل  ناككي اقككعتي نككلل ت ككك تاككعنف ك،اككن تب ككج 
 ي لنمشعك  لنذم ت ذنو تحييي  فنب  لن ا ت كي ل  كيل  ظنكبرا  ك،دي  نكلل لنك ا 
اركككب  لنمنةكككف يكككم تحييكككيا  كككع ااكككنا يكككم  فكككس كككك   كككي لنمكككذن م نلنقكككع ف لن كككليي 
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عظ لنيلنكككل ت كككك   يكككعن ا نكككب  ظكككم ن نفككك6ااضككك عي كدنمكككع إنكككك اضكككجل لن آككك  . 
لنم كككع م لنمنتبلكككل لكككعنفنن نصكككعن فس   فكككس لنمكككذن م ن فكككس لنمذ آكككم. ننلكككلل يبل ككك  
لنانةكككع م ل آ اذككك  لنفكككل  نينكككنا لن اكككن نااذككك  لن  مجكككل ر كككي نكككلل لنمفنكككب   كككي  كككد  
انلاتكك  لنمماككأ  ن كك ا لنآني ككم نن ن ككاي لن نصككم  ككي لنمككاعبر  ككي لنآككب   ن ي اضككف 

  ن ي ي ضكككا لنذفناكككن يانكككع  ن ي اقكككب  لي ، كككل ت كككب لي كككس لن  مجكككل ن ظنيكككل لنككك ظم
لي ، ككل نجآككعري ،ا نككع نيلشككن تككي  ككن لنامككع  يانككع للنيآككل  ذفككنا  نككم اقككنا إنانككع. 
يذنتاككب   ككع م لينفكككعظ ش اآككب  إش ت ككك   كككع م لن حككب فجمككع ،ا نكككعه يي لنكك ظم نكككب 

اآككف يككم تككب م   ككع م لن حككب فجمككع ،ككاي لنن ككم نت  ككا ل ضككنع ،ككب    نةمككع  لنكك ظم 
تنلتنجل لن فع نلنم  ك يكم لنك ظم  نلت كم  ي  كع تكنى   ك  ش ،كي   ك  يكم تنتاكب لينفكعظ 
نتبلنانكع ت كك لنكك ظم لناكع  نككجس نكب لنككلا و نذك  لككعنفنن  ننن ك  شككما اآكف لقككنب 
لين   ككننر   ككي عاكك   ي لينفككعظ إذل كع ككت  ن جككل ن م ككع م يا نككع ش  حعنككل تذبككف 

ب نم  ككك  ي الككبي  نشي يككم لنكك فس نةككب ن فككع لنككيل  لنم ككع م يككم  بلا نككع  يككاذل نةكك
ت جككككك   ي الكككككبي  ، ككككك   نشي يكككككم لن لكككككا  يا كككككع  ي تذركككككبر يكككككم لينفكككككعظ  ي تنكككككبي 
لنمآرككبا  انكك  لنم ككع م لككعن ظم نلنذنتاككب ن ي الككبي لنفنككن يككم لنكك ظم لنككلا يذبل ككف  

قككذا ف  لنن غككعا ينككنلي يككم  ظككم لينفككعظ   ن  ي تحذككع  ل ككي تنتاككب لنم ككع م إنككك ينككن ت
  يككعن ظم  نيككا نككلل لنم ظككبر  تنتاككب لنم ككع م 7يي تاككما لعينفككعظ ت ككك  قككآنع.  

يككم لنكك فس ش تنتاككب لينفككعظ يككم لن لككا  نش يذككاتك ذنككا إش لاتمككع  لنفنككن نلنننيككل  
نلنينا  ت كك ذنكا ل كذحعنل لنذفناكن يكم شكما ن  كت ش ترك ف فجك  شكائعي ن  مكع ترك ف 

 يم اانا.
تكي  انل ك  لكاي اكي  ن ك ا لنآني كم اكنلا  ةمعنجكل  ذماكأ   نن   لنانةع م تماكأ 

نم اآن ت ي لنحينا لنامعنجل لنذم ر كمت يكم لنقكع،ا  ،ك  تاعنفنكع ك،اكنلي  كي  كد  
ر يككل شككمبنجل ش تذقككعا  تكككي لنكك ا لنآني ككم نكك  نكككب   اككأ  ن ااككن   اككأ  ،ككك  

لعةنل جككل تبحكك  يككم لننج جككل لنذككم ةككعا ،نككع لنكك ا   اككألي. إي اككنلا  تم نككت  انلتنككع 
، فقكككنعه يي لنانةكككع م اكككي ل كككذلع   ي يذحقكككس  كككبلوي لنامكككع  يكككم نغكككل لنآكككنيي  
ن ي عم تنبي نيا   فنب  لن ا كقجمل ةمعنجل تحآآت يم لنك ا لنآني كم  كي  كد  
تكب م   كع م لن حكب لنككلا اآكب  ت جك  تنتاككب لينفكعظ يكم لنكك فس  نك مكع لشكذي لرتبككعط 

 ككعول   ككع م لن حككب ننةبنكك  نينناكك  فلا   ككع م لنن مككعل نت  ككا ل ضككنع ،ككب   ،ب 
لنحقي يم لنند . يعن ظم نجس تنتاب لينفعظ يكم لن لكا  ن  مكع تنتاكب لنم كع م يكم 
لن فس.  نكجف يذربر  ي اآري لعن ظم إنكك تكبلنم لينفكعظ يكم لن لكا ل كي  ي عنكت 
  كك   ظككم ا ذنككن فجكك  عككع  لنم ظككب  ل ضكك   ككف ل كك  ن  كك   ظاككن لنرككجعال نلنذحناككن 

بيا نلن آش  نك   ع اآري ل  لنذركبين.. ننكب   ك  نكب ككعي لنآركي لكعن ظم إنكك نلنذف
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لن فككع  فقكك  اني  ي الككبي لنغكككنو تنتاككب لنم ككع م يككم لنككك فس عككم لن لككا لعينفكككعظ 
ت ككك عكككلننع ننكككعي ي بغكككم  ش ااذ كككن عكككع  لع كككاي يكككم لن  كككم لحقكككي لنككك ظم  ن ااكككن 

عقع ككعي نلعككيلي  نش ا ككنف لنحقككي فجكك   ي نمككع احقككعي ،ذككبلنم لينفككعظ يككم لن لككا إ
  8 عينمع يم ذنا شائعي اان   لك ن. 

إي لن ظم نب ك  شما يم لنك ا  نلنك ا يكنتبي لرتبعوكعي عمجمجكعي لم ذاك  إنكك 
ارةككل   كك  نككب لنككلا احا  ككع ت ككك لنكك ا  ناككيامعي كككعي لن آككعا اككي تمل ككبل  ككي   نيككل 

لمؤنفككك    كككلنب كككك  شكككعتن يكككم لنآكككب   نلنانةكككع م الشكككن ن كككع تكككي تداكككل لنككك ا 
اآككب :  لت ككم   كك  ش اركك  تآككيين لنحلعاككل يككم لنكك ظم نلنذنتاككب ،كك  نككي ت ككين لنحلعاككل 
لينفعظ ن ةكنله لنحكننف نذنكا  ي لنحكعكم نكب  كي اكاتم لم،ك   كع  تكك لك  لنمحلكم 
ت كك   حككب  ي ارككبخ إ قككعي  عتمككعي يانككي  يككم  كك  ذ  نيككاتم يككم  كك عتذ  لاع ككل 

فج مككك  ت كككك ت كككا لنركككبر  نلننائكككل  تقكككذغنن فج مكككي نلعكككي ي كككن فج مككك  نلعكككيلي ي كككن
نياككما لم،كك   كك  ذ  فجكك  نيؤاينككع كمككع نككم فجآككع  ت ككي ذنككا   كك  عككعكك تمكك  يككدي 
ن كك  ل يككدي. نلنكك ظم نلنذنتاككب يككم لننككد  كمككع ،ا ككع تمكك  ا م كك   ؤنككن لننككد  يككم 
  ع م لنند  ش يم  نفعظنكع... يا كع إذل ت كيي ع لعنحلعاكل لينفكعظ إنكك لنك ظم نلنذنتاكب 

  ننكككلل   كككن  نكككم يكككم   كككعنل لنككك ا نتكككي  لنآكككير  ت كككك 9ذنكككا إنكككك لنمحكككع  .  اى 
لعتجككعي لم، كك    ن لنحلعاككل ت ككك   بلنكك  عذككك نككب اككير نشككعتن  ي ي ذحكك   ،كك  ابنكك  

  نيآ ككينع كمكككع نككم يكككاي 2  1  لع ككد :  اكك  نكككب    عككي   لنركككميت ككعنك: 
عنشككك ن نحلعاكككل لينفكككعظ لنآكككعر  لنكككلا اكككي ي اكككي  ين  نن كككل ت كككي ع يذ  كككا لي كككن ل

ن ةنله لنحننف ش يذناا يم لكذشعف  كععب لننكد  يكم  ظكم لنآكنيي. ذنكا   ك  ش 
  10املي تآيين لنحلعال يم لن ظم لرفل تع ل. 

نن كك  لنانةككع م كككعي ي ل ككا  ككي لنكك ظم نجحككيا لنكك اه عاكك    ككحك  فنككب  
جغل لنككك ا ت ككككيا  نتبلككككعي لمككككيى تحآآكككك  ت كككك  قككككذبى لنكككك ظم لنمككككنتبي للككككن  لنركككك

نلنذنلكاككب  ن ككي عككم يككعن ا نككب  ذككع   ظككم يذاككلا لنمككذن م نج نككن تككي   ككع م ينيككينع 
 ي تركك  إنككك لنمذ آككمه نننككلل يعنانةككع م ي ل ككا  ككي لين ككع  لنمحذم ككل ن ذنلكاككب 
نجلشن تي اير  لن غل لن نصجل ت ك لنذ كبي نكك  تحكب  ال  ت كك    كك  يكعنماأ  يكم 

كد كا لنب كف لنكلا اآذضكج  ت كم لن حكب   لن ظم  نلت م  ي نكجس لنك ظم إش  ي تضكف
نت مك  ت كك ابل ا ك  ن  كبن   نت كنف   عناكك  لنذكم  ناكت يكد تأيك، ت نكع  نتحفككع 
لنن ب  لنذم ر مت نا يد تاك  لشكما   نكع  نذنكا إ كع ش    كم شكائعي ينذ جك  لن كعظم 
، ظم  اان  ي ي ظن يم نةبا ك  لعن نيننا   يا ظكن يكم لنانكن إنكك لنبةكبا لنذكم 

لنع يم ابنا: فيي   ل كا نفيكي ي ل كا ني ل كا فيكي  ن  ل كا فيكي  نفيكي لنم ل كا  تن 
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  نكشككن ،ككلنا لككاي ككك  11نلنم ل ككا فيككي  نفيككي نككب لنم ل ككا  نفيككي نككب   ل ككا.  
 ظم  كي نكلا لن ظكب  يذرك  لم  كك  كع  لك  ااذ كن تكي ااكنا  مكع اكي يذااك    ك  

غبيكل  يمككع لكع  كك   نفككعظ  شكعل  نك   ن ذل ككعي لي ككن ككلنا  كف نفظككاي يكم  ن كع  ن
لن غل لن نصجل إذل  ع تاا  ع كك   ن كعتنع لنمحذم كل  ن كع تكيا لن ركب  لنذكم املكي 
ل ذانلةنع تنن تآ بعل تا ل لارب جل لن غكل لن نصجكل  نش الذفكم ،نكلل ،ك  اضكجف 
إنككك ذنككا شككائعي ي ككن نيككيتب ع إنككك تا  كك   يابل كك   نيككم لنشككنط نلناككألا إنككك لنبةككبا 

ابنككا: إي تاككن    ككن   ن ي  نةككت  نةككتو  ن ي تاككن  يا ككع  ككعر    لنذككم تنلنككع يككم
 ن  كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككع  كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككعر  
إي  نةككت  ن  ككع إي  نةككت  ككعر . نيككم لنحككع  إنككك لنبةككبا لنذككم تنلنككع يككم ابنككا. 
ةعا م فيي  قكنتعي  نةكعا م اقكن   نةكعا م ننكب  قكن   ن نكب اقكن   نةكعا م اكي 

 .   كككككككن  فج كككككككنف ننككككككك   كككككككي ذنكككككككا  ب ككككككك    نياكككككككما لككككككك  عاككككككك  ي بغكككككككم نككككككك 
  نش شككا  ي نككلا لين ككع  لن غبيككل لنمذ ككيا  تنشككن تككي  ككيى لعذمعنجككل لن غككل 12 

يككم لنذ ناككن تككي لنم ككع م نليينككعر  نككك  تغااككن يككم لنمن ككك  ككعلف   ع ككعي  ككي لنن جككل 
 لنفننيل ن مذن م لنلا ي ظم كد   نيآعي نمع تآذضج  ابل اي لن ظم يم لن غل لن نصجل.

نك ا  كي  كد   لب عتك  يكم ليعكبل  لنماذ فكل ن ي ن ع رلأ لنانةع م يذذبكف ل
نلنذككم تككنتبي لككعنحننف لنمحم ككل لعنككيششله لنذككم ننككع انر  نككم يككم تحييككي لنم  ككك 
اآككككب :  ني ظككككن يككككم لنحككككننف لنذككككم تشككككذن  يككككم    ككككك عككككم ي فككككنا ككككك  نلعككككي   نككككع 
لارب جل يم ذنا لنم  ك فجضف كدي  ي ذنكا يكم  كع     كعا   حكب  ي ااكما 

   نصككد إذل  رلا  فككم لش ككذقبع   نصككاي فجمككع يذككنة  ،ككاي  ي الككبي لمككع يككم  فككم لنحككع
  نك  نكلل  ذ  كا ،ك ظم لنام كل لنبلعكي  13ن ي ش البي  نصاذل فجمع ت م     كع ي.  

 ككي ةأ جككعل  لب ككل ننككع  نش اآككن لي ككن ت ككي نككلل لنحككي ،كك  يذاككعنف لنكك ظم نككلل إنككك 
تداكعل  ذ كيا   اضكعيه اآكب :   قذبى  كنن يذ  ا ، ظم لنام  فجمع ،ا نع ، كعا ت كك

 ني ظن يم لنام  لنذكم تقكنا فج كنف  ب كف لنفرك  يانكع  كي  ب كف لنب ك   عكم 
ا كنف فجمكع عآك  لنب ك   ب كف لنكبلن  كي  ب كف لنفكعا ن ب كف لنفكعا  كي  ب ككف 
عكككم  ن ب كككف  ن  ككككي  ب كككف     ن ب كككف ننككككي  كككي  ب كككف ،كككك . نيذركككنف يككككم 

نكد  ك ك . نيكم لنحكلف نلنذنكنلر نلع كمعر لنذ نيف نلنذ نان نلنذآيام نلنذا ان يم لن
نلعظنككعر  فجضككف كككدي  ككي ذنككا  لع كك   نيقككذ م   ت ككك لنرككحل نت ككك  ككع ي بغكككم 

  14ن .  
إي لنانةكع م  لم،ك  نكلل لنلكنأ  ككعي امذ كا لنذركبر لنركحج  نمفنكب  لنك ا 
 كككي  قكككذبيعل  ذ كككيا    قكككذبى  ن  انككك   ي يككك ظم  ن قكككذبى عكككعي ل كككي  ي يككك ظم  
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يذ  كككا لآكككنلا  نكككلل لنككك ظم. ن كككي عكككم رلأ لننةككك  الشكككن تكككي ل ككك   قكككذبى ععنككك  
ليانلل لعةنل جكككل لننفا كككل لكككاي تقكككعتي ت كككك لنككك ظم نت كككك اكككنلا  نكككلل لنككك ظم  اضكككعي. 
اآكب :  نككلل نككب لنقككنا  ي قكت ،بلةككي شككائعي ينةككف  كبلل  إي كككعي  ككبللعي ن لككؤا إي 

 كع م لن حكب اكي كعي  لا إنك لن ظم  نيي   تحت نلل لش كم  إش ننكب    كك  كي  
  ككاب لكك   ب كك   نن ككف يككم عآكك    ن تب كك  لاككدف نككلا لنم ع  ككل يافيكك  تككي 
 ب ك    نل ككذ م  يككم ااككن  كع ي بغككم نكك   يككد تككنى كد كعي اككي ن ككن لرككحل  ظككم 
 ن يقككعاا   ن ن ككن لمأيككل نيضكك  فجكك   إش ن  ككت تاككي  نةككف ت ككا لنرككحل نذنككا 

 علع كك   ننةيتكك  يككي   يككم لنفقككعا نت ككا لنمأيككل نذنككا لنفضكك  إنككك   ككع م لن حككب ن 
  15     ي   بن   نيذر  ،بعن  ي  ،بلل .  

نآككي ل ككذلع  لنانةككع م لحككا  ي اآككي  ترككبرلي  نمككعي ن كك ا  ككي  ككد   ظنيككل 
لنككك ظم لنذكككم  ر كككك ابلتكككينع ل لداكككعي  مكككع ن ككك  إنجككك  لنكككيره لن نصكككم يكككم تا جعتككك  

 م  كي  كد  نككلا لنماذ فكله عاك  ل كذآن   ا كب لنيرل كعل لنقككعلآل. ناكي اكي  لنانةكع
لن رب  لنذم  حي لريانع عا  كشكن تكي  اقكع   ظنيذك  نكلا لنمنتبلكل لنذآكيام 
نلنذكككا ان  نصعنحكككلف نلنذنكككنلر نلع كككمعر نلعظنكككعره  ا ،ذآ جكككعل لش حكككنلف لن غكككبا 
نلنذم   آن ت ينع يم ةأا ي كن  كي نكلل لنبحك . ن كي ن كع تكية لننداكل ةكأالي  كي 

نآككب  يككم لننداككل نلنفرككععل نلننجككعي نلنننلتككل يكككم نككلل لنكك ظم ي آككي يرككدي نذحآاككا ل
كذعلك  اش ك  لعتاكعفه ،كاةي فجك   ي لننداكل ت كبا إنكك لنك ظم ينكب لنكلا ي  كب لنكينر 
كك  لنحككيي  يككم ةأ جككعل نككلل لنككأتم يا ككعف  لي ككعه يككم تحييككي لعتاككعف  عككم يرة
 إ عيعل  ب جل نمبعع  لنندال  ة  ت نلا لي اكن  ترك  إنكك  نع كل لن ضكا  نش

 ككان  ي يككير  ةنككباا  ككمي لنانككبا لنندغجككل لن نصجككل  ن ي ت ككي  ؤنفعتكك   رككعار 
 ن يره لنندام لن نصم.

إي  فنكب  لعتاككعف يكم لنكك ا الكبي ،كك ظم لننكد  ش لككعنن م لنمفكنا   إ كك  ا كبا إنككك 
لنركبر  لنذككم ت كنو ت انككع لينفككعظ ال ك  لنكك ظم. اآكب :  ن  ككبا إنككك لن قكا ي آككب : يككاذل 

لنب ككن لنككلا  تاككأنم  ككي لنآككنيي يككم شككما  مككع تككيا عا نككم ينككا إش  ي  للكك   ي الككبي 
الككبي لش ككذ عر   نش املككي  ي تا كك  لش ككذ عر  لي كك  يككم لعتاككعف ن ي اآرككي إنانككع  
يي ذنككككا يككككؤاا إنككككك  ي الككككبي لعتاككككعف يككككم  ا   ككككينا   يككككم  بل ككككف  ككككي لنقككككبر 

يكككم لنككك ظم نلنذكككانجفه لنلكككبل   ارب كككل  ن ذل ل ذ كككف ذنكككا يانكككع نكككم ينكككا إش  ي الكككبي 
ي كك  نككجس  ككي ل ككي  ككع  لل  ككع  ي الككبي فجكك  إش لنكك ظم. ن ذل عنككت   كك  يككم لنكك ظم نلنذككانجف 
نك ككع اككي ت م ككع  ي نككجس لنكك ظم شككائعي ااككن تككب م   ككع م لن حككب ن علع كك  فجمككع ،ككاي لنن ككم  

مككف ن  ككع إي لآا ككع لنككينن  انككي  ينعر ككع عذككك    ككم ن ن ككم لنمفككنا   كك نعي ي ظمنككع نةع  ككعي اا
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شككم نع نيؤنفنكككع نيا ككك  ل ضككنع لقكككنب  كككي ل كك  ااكككن تكككب م   ككع م لن حكككب ن علع ككك  
  16يانع  و ن ع  ع ك   حع  ان  .  

نص كككي  ي ينتكككعأ إنكككك نكككلل لنلكككنأ  افرككك  لنحكككيي  يكككم ،جكككعي لعتاكككعف ،ككك ظم 
لنند  ش لكعنن م لنمفكنا   ن كي ن كع يذضك  ن كع  ي لننةك  ي ظكن إنكك لنك ا  كي كب ك  

 فنب كك  لنشككمبنم نترككبرا لن ككع  ن كك اه نننككلل تآككي يرككدي ننككلا   رككعي ل لداككعي  ككي
لن آلكككل لعنكككللل تحكككت ت كككبلي  لعتاكككعف ،ككك ظم لننكككد  ش لكككعنن م لنمفكككنا   تكككعنا فجككك  
 قذبيعل تا جعل نلل لنلنأ  نرا ت ك  كي فتكم  ي ،جكعي لنمأيكل يكم ااكن  كع ذنكب 

ي ك  إذل كككعي ش  إنجك  لنانةكع م  كي  ي لنك ظم نكب تككب م   كع م لن حكب. اآكب :  ذل 
البي لن ظم شائعي اان تب م   ع م لن حكب ن علع ك  فجمكع ،كاي لنن كم ككعي  كي  تاكب 
لن اككب  ي يككأتم فلتككم   كك  ال ككب لنمأيككل يككم لنكك ظم عككم ش ال ننككع يككم   ككع م لن حككب 

  17ن علع   لنذم لن ظم  بعر  تي تب انع فجمع ،اي لنن م.  
انةع م  كي ر يكل لنك ا ر يكل كع  كل نآي  لي  ،  نلل لشتاعا يم لنم عنال لن

اان  اأ    عا   عاش لكرلا لي نى ناناي تي  حل  بافك  ننةنكل  ظكنا  كي  ي 
ةمع  لن ا  آنني لميى تب ج  نم ع م لن حب   يكاي ااك : ابنكا إش لنك ظم اآذضكم 
إ ككنل   ككع يككم لنآككنيي  ككي لش ككذ عر  ن ككننن لنماككعف  ككي ةم ككل  ككع نككب لكك    اككأ  

ن : اا  نجس لي ن كمع ظ  كت ،ك  ذنكا اآذضكم ا كب  لش كذ عر   نذنا  ع ش  قعخ
ن ظع ننككع فجمككع نككب لكك    اككأ  نذنككا يي نككلا لنم ككع م لنذككم نككم لش ككذ عر  نلنن عاككل 
نلنذم،ا  ن ع ن  ننن لنماعف  ي ل كينع  كي  آذضكجعل لنك ظم نت نكع احكيث نصنكع 

م يذكبا فجمكع ،ا نكع البي  ي   ش يذربر  ي يي   شما   نع يكم لنن كم ننكم  يكنلا نك
علم  ي  علع  لن حكب  يكد يذركبر نن كع ي ك   ن ل كم اكي ا  ذك  لش كذ عر   كي اني 

نلشكذ    ي البي اي  نن  ف اانا.  يد تنى   ك  اكير يكم لشكذ    كي ابنك  ت كعنك: 
   ي الكبي لنكن ه يكعتدي نك  نيلكبي شكابعي   ركبصعي ت ك  ت كك 4   كنيم:  لنكن ه شكابعي 

  18 ي الككبي  قكككذ عرلي. ننلككلل لنقككنا  يكككم  ظككع ن لش كككذ عر .  لنذمااككأ نككم يذركككبر 
نلكلل اآ ةكب لنانةكع م لنفنككن  ،ذاكنيا لنعبكعرلل لنآني جكل ت ككك  حمك   آنكب   فجك   ككي 
لناي   ع نم ار  إنانع  عي  ي لنقكعلآاي  نلنكليي نظكن لنانةكع م ةنكبانم تبظجفكعي 

 ككذ م ت يككم ليالا لنف ككم. تنابيككعي  رةككف فجكك  لنفضكك  إنككك لع لع ككعل لن حبيككل لنذككم ل
نآي   ب  ن  حب  فنب  احكيا  فنكب  لنك اه يي لنك ا لنآني كم اكي ل كذحيث ن فقك  
 حككبلي  ع ككعي لكك   ن قككآعي يككم ليالا نككجس  انبيككعي يككم ااككنا  ككي لننككد   ي آككي   ككعف 
لنآنيي  إ لع عل كنان  ن  حب لعنمفنب  لنامعنم لنذنكانم  نل كذحيث وناكعي ي جكل ن كنصي 

فككنالل نصككاي لنامكك  نلنعبككعرلل  ن  ككا اششل  ذ بتككل تذبليككا  ككف  انل كك  ،ككاي لنم

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 184 - 

ن نيليكك   ننككلل يؤكككي ن ككع   ككنلي نع ككعي ننككب  ي تنكاككب لنرككج، نلنعبككعرلل شككييي لشنذحككع  
ل م جكل لع،كيل   ي كب  ظن كع ن غكنو  ن لنم  كك اني  ظكن إنكك لن داكعل لن حبيكل  ككي 

تككي لعارل  لنحقجآككم ن م جككل لع،ككيل   عاكك  ي عناذنككع يككم ت ككا لياككنلو يا  ككع  نذ ككي 
إي نككككككلا لن داككككككعل لنآع مككككككل يككككككم لنذنلكاككككككب تا آنككككككع  انلل  حبيككككككل  انبيككككككل  نننككككككي 
لع كككذ معننع يككككم كككك  ةكككك س  ا،كككم تآككككي  تلكككعا ي جككككعي ةييكككيلي  نت،ككككنا لن مككك  ليا،ككككم 

  19لمفعهجم ناششل ش تنذقب إش تي ونيا إ لع عل لن حب . 
ليانلل لننفا كل لعننشكن تكي ةمعنجكعل لنك ا  إي لنانةع م اي نيكا يكم تآكيام

 ككي  ككد  لنباككبف ت ككي لنمقككذبيعل لن غبيككل لنماذ فككل عاكك  ي  ككب لن حككب انرلي  نمككعي 
يكم نةكبا لنكك ا نيكم لنباكبف ت ككي لنقكمعل لناع  كل نلنشككع  ل لنذكم تحكيا لنرككفعل 
نلن  ع ككن لنملب كككل نن ع جكككل لنرككجعال يكككم لننكككد  ليا،كككم. ذنككا  ي لن حكككب نكككب لنكككلا 

لكككم كككك  تنكاكككب نغكككبا  رب كككجل ةمعنجكككل  كككي  كككد  لنركككجعال نلنذكككانجفه يي ا 
 لينفعظ ش تم ا  رب جل إش  ي  د  لنذنكاب لن حبا لنلا ترعخ فج .

ننآككي ت كك  لنانةككع م لنذحككيا ل لداككعي  ككي نككلل لنذبةكك    يككاي لنذحككيا كككعي إنككك  ي 
لنشككنف  ن اآككنن  ااائككبل يككم  ا    ككك شككع نل  ككي لنم ككع م ،كك ظم ين كك،  ظككم لنآككنيي يككم

  13  نككبا:  اكك  يككاتبل ل شككن  ككبر  ، كك   فذنيككعل  كك . يككي  ت ككك ذنككا ابنكك  ت ككعنك: 
 ا  ، كك  يككم لنكك ظم  ننككجلي لنم  ككك  فذككنى نمككع ا ككذم  يككد إنككك لنم  ككك اتاككذم نننككي إنككك 

  نلكككلل اف ككك  لنانةكككع م يكككم كككك   آعرصكككل  يكككعك ن عع كككن يكككم ككككد  تكككي 20لنككك ظم.  
ب  إ ك  ككعي لنقككنب يكم تبةك  لننةك  نككلل لنذبةك   إي لك كن نككم  ظنيكل لنك ظم  ،ك  إ  ككع  آك

احقكككي اكككنلا  لنككك ا لنآني كككم نش لننشكككن تكككي  كككبلوي لعتاكككعف فجككك   ناكككي تذقكككعنى نكككلا 
لنآككنلا  ااككن لنمبيآككل نككيى لنانةككع م  ككف ةمعنجككل لنكك ا لنآني ككم يككم كب نمككع لنككيليف إنككك 

تركبرلي نمفنككب  لنكك ا  ل كك   ن كف  ظنيذكك  لنمماككأ  نكلا  عككم يي تنككي لنآكعنن ل ذ ككا ي ككدي 
 كككي  ي ا آكككي تداكككل ،كككاي لنككك ظم ن  كككع م لن حكككب  ننكككلا لن داكككل نكككم لنذكككم تن كككم لنككك ا 

 نت ظم ةأ جعت  نتنصي ،اي   ع ج .
ننككلا لن داككل نككم لنب ككا ل إنككك إارل  لنم  ككك  ككي نرلا لن فككع  نتفنككم لنغككنو 

ظكع  لن غكل لنكلا  ي نرلا لنشكل   ،ك  إي لن حكب نكب لنكلا اكعا لنانةكع م إنكك إارل   
ااذ ككن  ككي لنآككنيي إنككك لنشكك ن إنككك لن ،ككن  ناككي تذككيل   نككلا لي قككع  لن غبيككل ال كك  
ي كككبي لنآكككب .  نينكككين ن كككع  ي ن كككع   فعراكككل ن بليآكككل ،كككاي تنكككي لنآكككعنن نلي ككك بصااي 
لنمحكيعاي  ذنككا  ي كككدي   نمككع  ظككن إنككك لن حكب لعتذبككعرا تم جككل   ع ككجل يككم لنن ككعنل 

لع بعريكككل  ننكككي لي ككك بصجل ت ظكككن إنكككك لن حكككب لعتذبكككعرا تم جكككل  لع،يل جكككل  ن لنن كككعنل
،ا مكككع ي ظكككن إنجككك  تنكككي لنآكككعنن  -ن ي كع كككت  كككننريل يكككم تنكاكككب لي ككك بن - كككعلآل
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لعتذبككعرا ال ككدي يككم تم جككل لنرككجعال ذلتنككع  نصعتذبككعرا  ظنككن ي جككل لنمنككي  ن آيرتكك  
لم  كككك لن داكككعل ت كككك لع شكككعا  نتنكككي لنآكككعنن ي ظكككن إنكككك لن حكككب لم  كككعا لن كككع    ا 

لنآع مل ،اي لنم ع م  ننم تداعل تنتنت يكم لنك فس انك   ي ت ذآك  إنكك لن فكع ذلتك   
،ا مكع ت ظككن لي كك بصجل إنكك لن حككب لم  ككعا لناككع    ا لم  كك نككلا لنآبلتككي لنرككعر ل 

  21لنذم ت ذظم لن غل نتا   ننع كجع عي  ذماألي لرفعت  ن رع ر .  
ع ش  نصي ،كاي  كع ذنكب إنجك  لنانةكع م ن كع ةكعال ن ذل ك ع  ؤكي نلل لنن ا يا  

لكككك  لي كككك بصجل لنحيي،ككككل رصلككككعي  جلع جلجككككعي ن ناككككم لنانةككككع م  ن ن ؤ كككك  ننككككلل لنذبةكككك  
لنحيي   ننني  ق ك إنكك لنذاكاكي ت كك  كحل لنذبةك  يكم لنلكنأ لنم ناكم نلن  مكم 

اككي ن آضككجل  ننككي  حذككع  إنككك ةنككي كناككن  ن ت ككعا  ككام ن ننن ككل ت ككك لن داككل لنذككم 
تامكككككف ،كككككاي لنبكككككعع،اي ن ي ل ذ فكككككت  ف كككككع نم نتركككككبرنم ن لكككككعي تبلةكككككينم  عكككككم إي 
لنظكككبلنن لن غبيكككل اكككي تذشكككعل  نتذآكككعرن  مكككع اقكككذيتم  ي تقكككذفاي لنذاكككعرن لع قكككع جل 

 ل ضنع  ي ل  .
نتمن تم جل إ ذع  لن ا  عقكب لنانةكع م  لمكنع ذاي نكع ذاي:  نع كل لنالكا 

تذ  ككا ليننككك لمككيى تبليككا لن حككب لنذآ اككيا نلنرككبلن  ن نع ككل لنفضككا ل نلنمأيككل. ن 
نلننكككد  ننكككلل  قككككذبى  ن  ليذنل كككم  نيذ  ككككا لنمقكككذبى لن،ككككع م لعنمقكككذبى لنككككبلا م 
لنظكككعنن لنكككلا يبةكككي تنلكاكككب نتكككلنجف  قكككذفايلي  مكككع تآي ككك  لن غكككل  كككي اكككبل اي تنكككج  
 لش حنلف نلنذاكعنف ،ذب انكع نم كع م لن حكب نذقك م لنذنلكاكب  مكع اكي افقكينع  ن كي عكم

يا   ااضف لش حنليعل لنماعفيل نقكجلن  لن حكب  نا كعي ت كك   ك  املكي  ي  ح ك  نكلا 
لنذنلكاككب ت كككك   كككعه   ل آككعل  حبيكككل. نيكككنى ل كك  لنيلر كككاي  ي لنعبكككعرلل لنذكككم 
ةككعا ،نككع لنانةككع م ن شككبعننع لنيلنككل ت ككك لنكك ظم   بككعرلل  شككبصل لشككما ااككن ا اكك  

لنم ككع م لنذككم ينن نككع تنككي لنآككعنن  ككي لنآرككبر ي نككع تككبنم  إذل  ككجآت نعككينع   ي 
 حبيكككل لحذكككل  ن ي لنككك ظم ت كككي لنانةكككع م ش ينكككنف إش يكككم  كككبا لن حكككب.  يكككاي  كككي 
لينمجل لملكعي  ي  شكان  ن كع  إنكك  ي تنكي لنآكعنن  ار  نكلا لنحقجآكل ن  ك  تاعنفنكع 
اني تباكن تككع  ت ككينع. ن ذل  ككع اكن ل يككم لنككيش   ااككن  ككن  يا كا نككي تاككي ت ككعا يككم 

ي نكككلل لنفنكككم لنمحكككيا لنكككلا ي كككعيم رنأ لنذ مكككا... نةكككي ع تنكككي لنآكككعنن لنكككذا ا  ككك
احعن   ي ي،نت يكم لنابل كب ليننكك  كي لنكيش    ي لن مك  ليا،كم ش الكبي إش يكم 
لنم ككع م  نيؤكككي  ي لنكك ظم ش تداككل نكك  لككعن فع. ن  مككع لنكك ظم اآذضككم لنم  ككك لنآككع م 

 م. ي  م ككع م لي ككبقجل ن نانككع يككم لنكك فس  نينتككب لينفككعظ عقككبمع تذنتككب نككلا لنم ككع
ينتي لنذفنان ليا،م... نننكلل ي بغكم  إذل  را كع  ي  ذنكاي لن داكل لنحقجقجكل ،كاي لنك ظم 
نلنم  كككك  ي  ب كككي تكككي لنككك ظم شكككب  لن فكككع ن ي   ككك  ال مكككعي يكككم  ي  محكككب كككك  تداكككل 
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  اشككان نككلل لنككيلره إنككك اضككجل  نمككل يككم تبةنككعل لنانةككع م 22 أتب ككل ،ا نمككع  
لن داككل ،ككاي لن فككع نلنم  ككك يككم  ككبا  ظنيككل لنكك ظم. نلنككلا اآككب :  ن مككع  يككم ر يككل

ااككب إعلع كك  ل آككب نككلل لنفركك  لنفككن  ،ككاي ابن ككع عككننف   ظب ككل نك ككم   ظب ككل 
نذنكككا  ي  ظكككم لنحكككننف نكككب تبلنانكككع يكككم لن لكككا يآكككي ننكككجس  ظمنكككع لمآذضكككك تكككي 

نى يكم  ظمك     ك  نش لن عظم ننع لمآذن يم ذنا ر معي  كي لن آك  لاذضكك  ي يذحك
ننكع  ككع تحككنلا  ي كب  ي نل ككف لن غككل كككعي اكي اككع   رصكك    لككعي  كنن نمككع كككعي يككم 
ذنككا  ككع يككؤاا إنككك يقككعا. ن  ككع  ظككم لنن ككم ي ككجس لي ككن فجكك  كككلناه ي ككا تآذفككم يككم 
 ظمنع يعكعر لنم كع م نتنتننكع ت كك عقكب تنتاكب لنم كع م يكم لنك فس  ينكب إذي  ظكم 

  ننكككجس نكككب لنككك ظم لنكككلا    كككعا  كككم ا ذنكككن فجككك  عكككع  لنم ظكككب  ل ضككك   كككف ل ككك 
  ننكب ،كلنا ينيكي لنب كب  إنكك  ي لنك ظم 23لنشما إنك لنشكما كجكف ةكعا نلتفكا.  

نجس تبلنم لينفعظ يم لن لا  ،  نكب ت ع كا اشنكل لينفكعظ نتداكم   ع انكع لحقكب 
 كع اآذضككج  لن آكك . ناككي رصككي نككلا لن م جكل لعنذرككبين نلنبشككم نلنذحناككن نلنكك آش  إ نككع 

ميى تفعت  ت ع ن لنن عا فجمع ،ا نع نذشكل  لنامكع  لنمآركبا  نتنشكن يكم تنتبي ل
 لنبات ذلت  تي لنم  ك لنمآربا.

عككم إي لن فككع  ككنتبي لم  ككعا  ن  حذمكك  لكك  نش املككي  ي  ذرككبر نفظككعي  ككي اني 
ينككككن   نكككككك  ل ككككلنلن لكككككعنذفنان يذب كككك  ش  حعنكككككل ل ككككلنلن لعن غكككككل. نآككككي ل كككككذغ  

عا ابلتكي  ظنيكل لنكك ظمه يعينفكعظ  كع نكم إش ر ككبف لنانةكع م كك  نكلل يكم  ككنا  إر ك
ن م ككككع م لنمآككككنر  يككككم لنككككلني نلنمنتبلككككل لككككعن حب لنككككلا ينككككنر لعتاككككعف يككككم لنكككك ا 
لنآني كم   يكاذل عنكت لكي  ي ش شكا نش  نيكل يكم  ي نكجس شكائعي تكب م   كع م لن حكب 

م ن علع كك  فجمككع ،ككاي   ككع م لنن ككم  عنككت  ككي ذنككا  ي وعنككب اناكك  لعتاككعف  ككي  ظكك
لنآككنيي إذل نككب نككم ال بكك  يككم   ككع م لن حككب ن علع كك  ننةبنكك  نينناكك   ننككم ا  ككم   نككع 
  ي ككك  ن  ع ككك   ن ب ككك   ن لع ككك   ن  ككك  ش  قكككذ بي نككك   كككبلنع  ن ي ش نةككك  نل بككك  
فجمع تيلنع  اعر  فق  لعننعذن  كي لنلمكف ن قك م ننكع إنكك لناكي   ن  ك  إي  ،كك  ي 

ي   اككألي ، ظمكك   ننأ كك   ي ي،نككت شككائعي ي ككن الككبي يانككع كككعي اككي  ،ككك  ي الككبي لنآككني
  .24البي   األي ل ...  

نل لداكككعي  كككي نكككلل لنذبةككك   اكككي  ي   كككعه  ظنيكككل لنككك ظم ت كككي لنانةكككع م اآكككب  
ت كككك اتككككع ذاي  يعنيتع ككككل ليننككككك تآكككب  ت ككككك  ككككع اي كككك   كككي  ككككد  كذعلكككك     ككككنلر 

 اش كك  لعتاككعف    لننداككل   نتآككب  لنيتع ككل لن،ع جككل ت ككك  ككع اي كك  يككم كذعلكك  لن،ككع م
نن   نلل  ع ة   شبام  جف يكلنب  ي ن انةكع م  ظكنيذاي:  ظنيكل يكم لنم كع م 
ن ظنيل يم لننجعيه اآب :  نن ني لنآكعنن  لع كل كناكن  يكم تكعريخ لننداكل  إذ ل كذلع  
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 ي اضككف  ظنيذككم ت مككم لنم ككع م نلننجككعي ن كك عي ا جآككعي    ككع لن ظنيككل ليننككك ياككا 
  اش   لعتاعف  ن  ع لن ظنيكل لن،ع جكل ياكا ،نكع نصمبعع،نكع ل ن نع نتفرا نع كذعل
  25كذعل    نلر لنندال . 

إي  كع ذنككب إنجك  شككبام  كجف نن ككع الشكن تككي اكير  لنانةككع م يكم لنذ ع كك  
 ف لن ا ت ع دي ةمعنجعي ت ك   عه  ظنيذاي  ن ي ك كع   ذآكي  ي لننةك  ككعي لركيا 

عي تككي نكككلل  ككي  ككد   ؤنفعتكك  لنذكككم  ظنيككل نلعككي  تككنتبي لمفنب كك  ن ككك ا  ناككي  لكك
اي ت  ظكن   ذماكأ  نإلتاكعف نت  ذك  ت  كادي   ضكا كك  لنآكنلالل لنذكم  بر كت ت كك 
لن ا لنآني م. ن ذل كعي لنبعاد م ل ذآ  لعن ا لنآني كم  كي  باكف لنذننيكن إنكك  باكف 
لنذبكككعنم  يكككاي لنانةكككع م ل كككذلع  لحكككا  ي الشكككن تكككي  كككبلوي لنامكككع  نلنذبكككعنم 

لنآني م. ذنا  ي لننة  نم الذن لعنذ ظان ،  تاعنف ذنكا نمكع نيكا يكم  ال   لن ا
لنب ككب  إنككك لن مككبذ  لن غككباه عاكك  كع ككت لن مككعذ  لن رككجل ت قككع  وبل جككل نتفككبلي 
 ككي اني إكككنلا نتكك ظم ال كك  كد كك   شككل ل  رككعي ا لككس  قككذبى  ككي اككنلا  لنكك ا. 

ش ام،كك  شككائعي يككم   نينتككب تنككي لنآككعنن ت ككك ذنككا  ي ارل ككل لنن مككعل يككم عككي ذلتنككع
ينككم لن مكك  ليا،ككم  ،كك  إي نككلل لنفنككم ش يذم،كك  إش يككم لن داككعل ،ككاي لنن مككعل   ا 
يم نعيلل لن غل  ننم ،ينرنع تآب  ت ك   عه لنذق ق  ،كاي لنذنلكاكب لنذكم اا آنكع 

  .26لن حب لا لع عت  لنبل  ل..  
  كككب   إي  كككع ا لكككم نمكككع اي ككك  لنانةكككع م  نمجكككل كنكككنى ذنكككا لش ذكككيلا لنكككلا

ن ظنيذككك  عاككك   نةكككيل ننكككع تلنجآكككعل  كككي  كككد  انلاتككك  لنككك ا لنآني كككم  ن لنككك ا 
ليا،م عا  كشن تكي اكيرلل نكم ي ذفكت إنانكع لنيلر كبي يكم  كع  كنا. نت كي انلاتك  

 ي،جعل ك،ان تأ  يم لنحا  ان  مبذ  تلنجآم:
 ملمذذذ  ا ذذذين  مذذذن منذذذل وذذذ   ح  ذذذن

 
ذذذذذ  ب   وذذذذذ ن مذذذذذنا هذذذذذ  م سذذذذذ      ممس 

 

هذذم المهذذ     ح لنذذ  ذذو  علذذل     مق 
 

     الذذذذك  هذذذذ   ائذذذذ   ملذذذذم  ن ذذذذر الغذذذذ 
 

   ذذذذذك   بذذذذذ طراف ا ح   ذذذذذث  يننذذذذذ 
 

 مسذذذذذذ ل  ب عنذذذذذذ   المطذذذذذذف ا بذذذذذذ ط    
 

نش  نيي  ي  قذحضن ك  ت ا لنآنلالل لنذكم اكي ت ننكلل لنك ا  نننكي عقكن ع 
اكككنلا  لنانةككككع م لنامعنجككككل لنذككككم ل ككككذ،منل ذنكككا لنمانككككبا لن ظككككنا  نا ككككعي كجككككف  ي 

نككب لنككلا امككية نككلل لنكك ا لعنحقككي نلنذماككأ  نة  كك  اقكك م  ككي لنحشككب ااككن  لنذنكاككب
لنمفاككي ... ذنككا  ي  ن   ككع يذ آككع   ككي  حع ككي نككلل لنشكك ن:   كك  اككع  *ننمككع اضككا ع 
 ككي   ككك ككك  ععةككل* ي نككن تككي اضككعا لنم ع ككا لاةم نككع  نلناككنن   ككي ينن ككنع 
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عككم  بكك  لآبنكك   ن كك  نع   ككي ونيككا   ل ككل  ي اآرككن   كك  لن فككع  ننككب ونيآككل لن مككب 
*ن ق  لعيركعي  ي نب  ع ك * ت كك وكبلف لنكبال  لنكلا نكب ي كن لي كنه ناناك  

  27لنمقان لنلا نب  آرباا  ي لنش ن...  
نلككلل اآككن  لنانةككع م لنكك ا   ذمككيلي ت ككك تح اكك  لنذنكاككب ل لداككعي  ككي  فنب كك  
ن كك ظم  نيآككن ت ككي ككك  ةأ جككعل لنكك ا نانككاي  ي ككك  نفظككل اككي ن كك ت يككم  لع نككع 
لنم ع ككب. إنككك  ي اآككب :  ... نكك  لآاككت ت جككا عقكك ل تحاكك  يانككع ت ككك نفظككل  ككي 
 نفعظنع  عذك إي يضك  لنحقك ل يبآكك نذ كا لن فظكل ننكب ذككنل ت كك لش فكنلا ن في كت 
تكككي  با نكككع  كككي  ظكككم لنشكككعتن ن قكككا   نتانجفككك  نتن كككجف   نعذكككك تنكككبي يكككم ذنكككا 

نلكذقكت رن آكعي لمضكع ل  ن ي لفالال عق عي لمركععبل   بلتنكع. -كعنابنن  لنذم نم
يا نكككع إذل ة اكككت ن  كككاي يكككنا ه نتنككككت يكككم لناكككجي يكككل  نكككم ت كككي  لنفضكككا ل  - تنل،نكككع

لنللتجكل  نلننناكل لنذكم يككم ذلتنكع  لبيكل  نلنشكلر   ككي لنكلنب تنلنكع لركحبل لناككبلنن 
  .28ننع يم لنآدا ...  

آكككيا نآكككي  تكككعا لنانةكككع م لنقجمكككل ن ن،اكككن  كككي لن ركككب  لنمظ ب كككل يكككم لنذكككنلث لن 
لن نصكككم  ن لكككعي يكككم لنباكككت ذلتككك  تكككي  ركككع ا ةمعنجكككل ن ركككب  نكككم ينذكككي  لن آكككعا إنكككك 
 كككبلوي لنامكككع  لنذكككم لنذكككيى إنانكككع. ذنكككا   ككك  تم كككا   كككعن  ةييكككي  ل كككذلعتت  ي تمذكككي 
تنككن لنككأ ي  ن ي تذآككعوف  ككف  فككعهجم عيي،ككل يككم اككنلا  لنكك ا.  نياككبف ن ككع ن ككع  ي  آككب  

ن م اذككاي لنمنمذككاي يككم لع،ككيل   نلنذككم ل ككل   لككاي تنككي لنآككعنن اككي تب كك  إنككك إارل  ل
ت كك تقكماذنع يكم لي ك بصجل ل م اذكم لش كذنيل  نلنذبفيكف لنذكم تذنككأ ت كك  نفكعظ لنم اككم 
لن غكككبا ناكككير  لنم شكككث ت كككك ل ذجكككعر ك معتككك    ككك   نيلكككبي ننكككع وبل جكككل لش كككذنيل  فجمكككع 

نلنذكككم ت عنكككع تنكككي  ،ا نكككع  نينةكككف نكككلل لش كككذنيل  إنكككك لنلعاكككل لع،يل جكككل نكككيى لنم شكككث 
لنآكككعنن لمنع كككل لنمأيكككل نلنفضكككا ل  ننكككم لنذكككم تذاكككعنف تم جكككل لنركككحل نلنالكككا لكككعنم  ك 

ننككككم لنذككككم ت حككككا  -نلنككككلا ام،كككك  يككككم لي كككك بصجل لن داككككعل لننك جككككل -لن حكككبا لناككككع 
تم جككل ل ذجككعر لنمككذن م  ككي ر ككايا لنم امككم  نلنذككم تاضككف نآككع بي لنذاككعنف  ناششتنككع 

  29ب عقب ابلتي لن حب. رنا ل لقد ل لنذنكا
ن ذل  شككككن ع إنككككك نككككلل لنذآككككعوف ،ككككاي  ككككع ةككككعا لكككك  لنانةككككع م ن ككككع ةككككعال لكككك  
لي كك بصجل  يا  ككع يككم لنبلاككف ش  بحكك  تككي تا ككا   ظنيككل لنانةككع م  نش  ككنصي ذنككا 
لننصي لنفا ،اي لع نع  لن نصم يكم  اكع  اكنلا  لنك ا نلع كنع  لنحكيي . إ مكع  نيكي 

نانةع م يم انلا  لن ا لاانلل كفا كل ي كدي لعننشكن  ي  نشن تي  بلن تبة  ل
تككي ةمعنجككعل لنكك ا. نيككم نككلل لعوككعر تككي    قككعنمل  حمككي تنككي لنمكك  م  فككعةم 
نمع رصي ،اي  ع ةعا ل  لنانةكع م يكم  ظنيكل لنك ظم ن كع اي ك  ان ب كان يكم  ظنيكل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 189 - 

 كبوي لنذح ا  لن غباه يعن داعل لي  بصجل ت ي لنانةع م كمكع يكم اش ك  لعتاكعف 
لننداككل  ننككب  ككع تنةككن ت كك  لككعن ظم  ن  ككع ا نككن ت كك  لن آككعا لعنشككل  نلنرككبر   يمككي 
 امككب  لن داككعل ،ككاي لينفككعظ يككم لنكك ا تذنككبي لنرككبر   نيانككع تظنككن لننداككل  ن 
لنامعنجل. ننلل نب   عه  ظنيل لنذح ا  لن غكبا ت كي   ب كان  لنكلا يكلنب إنكك  ي 

اآذفكك يانكع  عكن لنم  كك  نت كي تنكي لنآكعنن  ي لن غكل نجقكت إش  امبتكل  كي لينفكعظ 
ككك  تنكاككب يكككم لي كك بن إ مكككع يذبككف لنم  كككك نيذغاككن تب كككعي نذغاككنا  نكككك  فيككعا  ت كككك 

  30ةأاا لنام ل يذغان    ك لنام ل ،نع. 
ناي  شعر  رلفك  ع ن إنك شما انيب  ي نكلل نمكع ناكن ت كي اكنلا  نكلا 

لن نصككم لنحككيي  نجآككب :  ت ككعن  لي،جككعل  لي،جككعل يككم لن آككي لن نصككم لنآككيام  نيككم لن آككي
ك،اكنني  كي ،اك نم يكم لنذكنلث لن نصكم لنآكيام ل،كي ة كم يكم لناركع ا نتنكي لنآككعنن 
يكم   ككنلر لننداككل  ن كي ،اكك نم يككم لن آكي لن نصككم لنحككيي    كذعذ ع  بككعه لن آككعا يككم 
كذعلكككك   نلة ككككعل يككككم لكالن نلنف ككككبي. نلنغنيككككب  ي لنمباككككن لنآككككيام نككككب لنمباكككككن 

. ككك  لنفككن  يككم ل ككذ مع  لنمرككل حعل. نآككي   ككل تنككي لنآككعنن نل،ككي ة ككم لنحككيي 
اآككبشي نككلل لنشكك ن ي لككبا ت ككك    ككك يؤصكك  لكك   ن  ككلل اشككنععي لنككيششل لنضككم جل 
يكككم ل ككك  لنعبكككعرلل  نالر عكككب   ععايككك  لن شكككع  نععةكككعتنم  عكككم ةكككعا لنمحكككيعبي 

ةعذ،جككل عقككجل عنكجكككل يآككعنبل إي نككيي ع شككائعي نككب لنرككبر لناجعنجككل  اككعنبل إي ن م ككع م 
  ننلككلل  اككي رصلككعي ،ككاي  ظنيككل لنكك ظم نصككاي لي كك بصجل 31نلنشككعتن ارككبر لنحنكككل.  

لنحيي،كل  نكككاي لنانةككع م نككم الكي يذ ع كك   ككف لنكك ا لن نصكم ن  مككع  ككف لنكك ا  نمككع 
كع ككت ة قككاذ   نكككعي ي ل كككا  ككي لنكك ا لنآني ككم لن مكككبذ  ليراككك نليت ككك  بظفكككعي 

عاككل ننككع فجحا نككع إنككك تنلكاككب إ،يل جككل  ككي  ككد  لن مككعذ  إ لع ككعل لن حككب لنذككم ش  ن
 لنبيان   ي لنش ن لن نصم.

نيشكككذنط فككككجمي  رلا لنب ككككب  إنككككك ةمكككع  لنكككك ا  ي يذككككبلين ت ككككك ذن   ا،ككككم 
ن عقككعه ي ككم لعنامككع ه اآككب   إ نككم ينن  ككع  ككيتم لنمأيككل نلنحقككي نكك ظم كككد   ككي 

  لن كعه يكم لن  كم لك  اان  ي البي فج   كي   كع م لن حكب شكما يذركبر  ي يذفع ك
نينن  ككع ش  قككذلجف  ي  ضككف ننكك  كككد  الككبي فجكك  ،كك  ينن  ككع  ككيتم لنمأيككل ننكك   ككع 
 ككيتانع نكك   ككي   ككع م لن حككب ننةبنكك  نينناكك  يككم  ب ككف اني  ب ككف نيككم كككد  
اني كككد  نيكككم لياككك  اني ليك،ككن نيكككم لنبلعكككي  كككي لينككن  يكككاذل ر نل لي كككن ككككلنا 

رككان لنم كننف  انككبشي  ن ككي  يكي يذرككبر  ي الككبي ا  كذنم لنشككننل  ناكعنبل كجككف ا
ن شكككما يكككم ككككد   أيكككل ت جككك  يكككم ككككد  ي كككن ل كككي  ي تنكككبي عقجآذككك  يانمكككع عقجآكككل 
نلعكي   يككاذل ر نل لنذ ناكن الككبي فجمكع ش احرككك  كي لنمبل ككف عكم ش اآذضككم يضككدي  
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   نلكلل ككعي لنانةكع م نل جكعي للنج كل نظجفذك  لنذكم تآكب  ت كك32نش يبةكب  أيكل..  
تح اككك  لنظكككبلنن تح كككادي ةمعنجكككعي يؤ كككس نالكككعن  آكككيا  ذماكككأ يكككير  عكككينا لنككك ا 
لنامعنجككل نلنف جككل  نيككنا ،ككلنا ت ككك ككك   ككي نككم اقككذلف  ي يككير  ةمككع  لنكك ا كمككع 

  ارك  نب.
ناككي ااككي لنمككنا  كك بصل يككم لنباككبف ت ككي لنانةككع م  يككد ا ككنف  ككي  يككي ينككي  

إنككك ارةككل   كك  يبآككك   ككان نككلا  ن نككك  يككي ي ذنككم. ذنككا   كك  اقككحن لنمذذبككف ن ظنيذكك 
لن ظنيككل نش اقككذلجف لنفنككع    نككع  نننككي عقككن ع  ككع ذكن ككع ن نةكك  ن  ذفككت إنككك ت كككم 
ي ككن  ككي ت مككعا لعتاككعف  نلنككلا اككية   قككذبى إةنل جككعي ي ككن ل ككذلع   ي يذم،كك   ككع 
ةككعا لكك  لنانةككع م  عقككي تم،اكك   ن  ككذبيم ،ككلنا  ظنيككل لنكك ظم لنذككم اككي ت  فنب ككعي 

تكب م   كع م لن حكب  نت كك عقكي ل كذ،معر نف جكعل لنآكب  ل كذ،معرلي  ن  ا اآكب  ت كك
ةمعنجككعي ا لككس  قككذبيعل ليالا لن غككبا. نآككي كككعي لنأ اشككنا لحككا  اككن  ككذمم نمكككع 
ةعا ل  تني لنآكعنن لنكلا اآكب    ناك  ت كك:  لنذنصجكل لنف جكل تنصجكل لنكلن  نلععقكعه 

بلوي لنقككب  نلنامكككع  نلنشكك بر لممعر ككل لن رككب  ليا،جككل ن آككينع نلنذ ككنف إنككك  كك
يانككع  يككاذل  ككع  نككن لنككلن  لن آككي  كككعره لنكك ا لنآني ككم لعع،ككعي تككي لنامككع  فجكك  يكككم 
 ظمكك  عاكك  المككي  ككن إتاككعفا ن ككع لنكك ظم إش   ككع م لن حككب لنذككم  نفككت ،ككاي ك معتكك  

  33ني ت . 
نلنلا يذذبف  كع ةكعا لك  لنأ اشكنا ارك  إنكك ا عتكل  ي لننةك   رلا  ي يكذم  كع 

ن ي اا  ككك  ي فكككذ  ت كككك ييكككع    كككنى ن اكككعشل  ن كككف ن رعكككب  ناكككي ،كككي ا لنانةكككع م 
 شعر إنك لنانةع م  نا كعي تكي إتاعلك  نتآكيينا نك     ذنيكعي لا ع ذك . اآكب :  ناكي   ك  

 تني لنآعنن يم ابن  نب    ي اا ل ت  :
 مذذذذ  قذذذذذن  مذذذذذن اه هذذذذذن مالل ذذذذذل

 
 (34بم ذذذذذقن بذذذذذ   ْسذذذذذقف الذذذذذ  م "  

 

 ككذفعا  لنيلر ككاي  مككع ةككعا لكك  لنانةككع م  ن ذل كككعي لنأ اشككنا اككي  شككعر إنككك ل
يا  ع  نى لاي نكلل لي كن ش يك آا  كي  جمكل نكؤشا لنيلر كاي شكائعي  ،ك  الشكن تكي 
  ككككعنل تككككبةننم  نتككككي عقككككي ل ذجككككعرنم  كمككككع الشككككن يككككم لنباككككت  فقكككك  تككككي  ي 
لنأ اشنا ش اقذ، م  فق   ي نلا لش كذفعا ه ناؤ ك  ،كلنا نآنلاتك  ن ك ا لنآني كم 

ليانلل لعةنل جككل لنذككم ل ككذاي نع لنانةككع م  عككم  ككآ نع لارب ككجل   قككذفايلي  ككي
ة  ذكككك  اضكككككجف إ كككككعيل  ب جكككككل ن ظنيكككككل لنككككك ظم. إي  نكككككلا نكككككم لعنمعتكككككل لنبعاكككككي  
لنركنيحل إنككك تنكي لنآككعنن. نننكي عككاي تكنو لنأ اشككنا نك ظم لنآككنيي تكنو إنجكك  

ا يكم  ي  ي  ععجل لنامع  لنحعاث تي  علكع    كع م لن حكب  مكع ش يكي   كنادي نشك
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لنأ اشكنا إ مكع يذكاعن يكم لح،ك  لعتاكعف لنآني كم ،ذكاعن تنكي لنآكعنن  ن ي كع كت ل كي 
  ن   ككك نككلل  ي لننةكك  35ن أ اشككنا لنم ذأنككم شارككجل يككم لنبحكك  لعتاككعفا . 

نم الي  آ يلي  ن  ع اعي نذاعرن اانا  ن  مع  كبا لنب كب  إنكك   ك  ل كذلع  لحكا  ي 
ننكككب كذكككب ننكككلل لشتاكككعا يكككم اكككنلا  لنككك ا  ي اقكككنم يكككم ، كككعا  كككنأ  ظنيكككل لنككك ظم  

اقذمن تنن تاعرن   كنى  نصعنآكير لنكلا اية ك  لنأ اشكنا  نذفذحكت لن آ جكل لن نصجكل 
ت ككككك  اككككعشل رعبككككل  نش ككككذلع  لنككككيره لننداككككم  ي يذلككككبر  ن ي ااذ ككككب ذنككككا 
لنامكبا لنكلا   كعل  فجمكع ل كي عاك  نكم ا كي لشنذمكع  لعنامعنجكل لنف جكل  ن  مكع   ككب  

ة   حب ،دال ت مجل تنذم لعنآكع بي نلنذآ اكي  ك،كن  كي لنذمع نكع لععذمعنجكل لنذباكف لنذب 
 نل فذععجل لن ا ت ك لنذاني .

ني ككي  لننشككعف   ككي لنمرككعار لي ع ككجل لنذككم   قككت ن ظنيككل لنكك ظم  يآككي اككية  
إةككنلا  آككياعي ل كككذلع   ي اآككن لكك  ت كككك ةمعنجككعل لنكك ا لنآني كككم  ككي  ككد   ظمككك  

ن  لننةكككك  ت ككككك  ي لنآككككنيي   اككككأ لعع بككككعر لعنغاككككب  ن  اككككأ لنمذماككككأ  نتآككككب   ظكككك
 ، ظم .

  نيفركك  لنحككيي   36ينككب يككنى  ي   ككي  لع بككعر تككي لنغاككبن لنم اككأ  . 
ل   لنشما  يم نكلل لنمب كب  نلافكعي ت كي ل ك  لكاكعل لنذكم تحكيعت تكي لنغاكب 
  نا كككعي  كككنا  لعتاكككعف يانكككع  ناكككية   قكككذبى  ذماكككألي  كككي لنذح اككك  الشكككن تكككي عقكككي

تبركن لكعن ا  نل ذدككعي عقك عي نك انلل لنذككم اآكن  ،نكع لنك ا  ينكب يكب م إنككك لكا 
اع  ينكع لنكليي ي  كبل  كي ينتكية  ك نم تكي لنذم   ننل لغاب. اآب  تي لكال لنننيمل 

 .  ننكب  كي لننع  كعل لنذكم 54 لنمع كي :  اي   يقبف ااتم   لآب  احننم نيحنب ك 
  ن ذل ككعي لننةك  اكي  شكعر إنكك نكلل لناع كب 37نكع .   نن ت نكع يكم لنآكنيي انك  كب 

 ي نةبا لعتاعف  ي     ذ  ا لكعن ا  نصامعنجكعل لنك ا لنآني كم لنمنتبلكل ،كأ ي 
لنف كك  يككم لنمقككذآن  لنحع كك    ككنا يككم ف ككي شعككاه عاكك  كككعي لع بككعر تككي   ككن 

  عينث لنف   لعنمضكعر  لنمذاككي نابتك  ت كك  كنا  لنجآكاي  ش ت كك  كنا  لشعذمكع
نلنذباككف نلنشككا نلشرتجككعن  نن كك  نككلل  ككع اا   ككع  آككب  إي لنأ اشككنا اككي ل ل ككا  ككي 
ةمعنجككل  ع ككل تحذفكك  لككعن ا نصن جعتكك ه يي لننةكك  ل ذ ككا  فنب ككعي ن كك ا لناماكك   
نلنكلا تم، كك  يككم لنكك ا لنآني كم  ن ككي عككم يككاي لعتاككعف لعنغاكب  ككع نككب يككم لنحقجآككل 

أ اشكناه عاك  ت نكن لن غكل تكي نلاككف إش  قكذبى  كي  قكذبيعل اكنلا  لنك ا ت كي لن
نككم الككي  ذاكككيلي  ككي عركككبن  نعينعكك . نن كك  لنقككؤل  لنمنكككم نن ككع كجككف   لككي ننكككلل 
لنك ا  ي احذمك  نكلل لنب كف  نكجكف   لككي ن غكل  ي ت نكن تكي ن كف ااكن  بةككبا 
ل لداكككعي  كككي ن كككف  بةكككبا  إي  ظكككن  لننةككك   ظكككن  شكككمبنجل يذكككيل   يانكككع لعتاكككعف 
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ظم  اآكككب  لنأ اشكككنا:  لنككك ظم... نكككب    إتاكككعف لنآكككنيي لعنغاكككب  كككف لعتاكككعف لكككعن 
  38نلنآع بي لنلا ناف ت ج  لنذحيا ن نلتعت   نم  ع ااب ت ك لنمفقن . 

نن   لنقؤل  لنمنم ن  ل ذلع  لنأ اشنا  ي اضكجف شكائعي نمكع ةكعا لك  ااكنا 
 ككككي لعتاككككعفياي  ننكككك  ل ككككذلع  لعنف كككك   ي اآككككي  شككككائعي ةييككككيلي نفككككي اككككنلا  لنكككك ا 

  م  ن ع نم لع عيعل لن ب جل لنذم   عينع ن يره لنندام لنآني
نآي ذنب لنأ اشنا إنك لنذاكاكي ت كك  نمجكل لنكلن  يكم كك  لاذكنلن  كي لنقجمكل 
لنامعنجككل ن كك ا لنآني ككم  يا ككعه ككك  اككنلا  تككبا لننشككن تككي ةمككع    ككع م لنآككنيي 

ن  كككب  لمكككع ن أيذنكككع  ي تا كككل ل  مكككم لننجكككعي نلنم كككع م. اآكككب  لنأ اشكككنا:  إي   ككك  ل
اغمككن لنآككنل   ن  نضككنع لمككع يننككن لينبككعن لنآككبلرأ  ككي انل ككب  نككت ي لككن  قكك ننع 
ن قذباتعل   نلر يي    ننع ت م لنذفقان لنكلا ش يكذم نذ عوجك  ن ةعنكل لن ظكن فجك  
ك  ذا ت م كمع ذكن لناععع يم كذعن  ظكم لنآكنيي. يعنفقجك  ن ي ،كنف ت كك لياكنلي 

نمككذن م ن ي ،ككأة  نكك  لنككي جع يككم  كك عتل لننككد   نعككعيع يككم ت ككم لنفذككعنى نليعلككع   نل
لنآرككا نلي بككعر ن ي كككعي  ككي ل،ككي لنآنيككل  عفككع  نلنككبلتع ن ي كككعي  ككي لنحقككي 
لنبرنا  نتع  نلن حبا ن ي كعي   حك  كي  كانبي   نلن غكبا ن ي   كا لن غكعل لآكب  
 نحاجكك ه ش يذرككيى  كك نم  عككي نقكك ب  ت ككا لنلنل ككا نش اغككب  ت ككك شككما  ككي ت ككا

لنحآكككع ا إش رةككك  اكككي ،كككن  يكككم ت مكككاي  اذركككاي لكككعنآنيي ننمكككع ت كككم لنم كككع م نت كككم 
لننجعيه نتمن  يم لرتجعانمع ين ل نت ب يكم لنذ آاكن ت نمكع  ف  كل  نص ،ذك  ت كك تذبكف 
 ظع نع نمل يم   نيل نلع ن عال    نعن  ت ك ل ذجضكعأ   اكأ  ر كب    

  كعي ،كاي   كنيي: تحآاكا نعفكع  ك،اكن ل ي  ي البي ي كللي  كي  كع ن لن  كب  لحكع  ةع
لنملعن ككعل وبيكك  لنمنلة ككعل اككي رةككف ف ع ككعي نروةككف إنجكك  نرا نروا ت جكك   يعر ككعي يككم 
ت ككم لعتكككنلن  آكككي عي يكككم عم كككل لننذكككعن نككككعي  كككف ذنكككا  قذن ككك  لنلنج كككل   آعانكككع 
 شككذ   لنآنيحككل ناعانككع اآظككعي لنكك فس ارلكككعي ن محككل  ن ي نلككن شككا نع   ذننككعي ت ككك 

ن ي  فكككم  لع نكككع شككككألي ةع كككجعي نش ا جظكككعي ةعفجكككعي  ذركككنيعي ذل ارلاكككل لا كككعناب  لنن كككأ 
لنكك ظم نلن ،ككن  نتع ككعي ااككن ريككك  ،ذ قككج  ، ككعل لنفنككن اكككي ت ككم كجككف ينتككب لننكككد  
نيؤنككككن نكجكككككف يككككك ظم نين ككككن وعنمكككككع ايكككككف إنكككككك  ضككككعاآ  نناكككككف يكككككم  يلعضككككك  

  39ن ألنآ  . 
نمشككننت  نآككنلا  لنكك ا نيككا  إي  ككع اية كك  لنأ اشككنا نن ككع نككب لنذرككبر لن ككع 

ترككبرا نمفنككب  لنكك ا لنمؤ ككس ت ككك  ظنيككل لنكك ظم. نلشككذنط نككلنا  لعع ككعيل إنككك 
لناع كككب لنم نيكككم لنمفذكككنو نةكككباا يكككم لنآكككعر     نيكككل ل  كككم لنم كككع م نت كككم لننجكككعي 
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لنمكككنتبلاي لككككعنآنيي  ك،ككككن  لنملعن ككككعل نوككككب  لنمنلة ككككعل  نعقككككي ترككككنف نارلاككككل 
  م كجف ينتب لنند  نيؤنن نكجف ي ظم نين ن.لا عناب لن ظم نلن ،نه نج 

نن    ع ذكنا لنأ اشنا  ي   كن لنمفقكنيي  لنآكنلا  نن كع يذآكعوف  كف  كع ةكعا 
لكك  لنانةككع م عاكك  اآككب :  ن ككي تككعا  اككب  يذ ككعوك لنذفقككان لغاككن ت ككم  ي تبنمككبل 
 ،كككيلي يكككم لينفكككعظ لنمب ككككبتل ت كككك لنماكككعف نلنذم،اككك    نككككع ت كككك ظبلنننكككع فجفقككككينل 

 كك ،كلنا نيبل ككبل لنغكنو نيم  كبل   فقككنم نلنقكع ف  ك نم لن  ككم لمب كف لننداككل لنم 
نصملعي لنشنف ن عهجا ،نم إذل نكم   كلنل يكم ذككن لنبةكبا نة  كبل ال،كنني يكم ااكن 
وع كك  ن ككع  تككنى  ككع شككئت  ككي لككعن ةنكك  اككي يذحككبا  نف ككي  ككدنل اككي اككيعبل لكك   

  40ن قا    لن رمل نلنذبياا . 
لل لنذآكككعوف ي   كككع  كككبا لعشكككعر  إنكككك  ي لنأ اشكككنا اكككي تبةككك  ن ذل  كككع ذكن كككع نككك

تبةنعي ةمعنجكعي يكم اكنلا  لن ركب   ن ي تم ك  نكلل يكي   يكم إوكعر لن ظنيكل لن نصجكل 
ن ذ ع ك   كف لنك ا لنآني كم. نيآكب  تبةك  لننةك  ت كك  كننر  لنذكأنا لنم نيكم نت كك 

م اآكي نع كك   كي ت كم عذمجل   نيل   ب  لننداكل لن نصجكل نلش كذ ع ل لكعيانلل لنذك
لنم كككع م نت كككم لننجكككعي  نلنذكككم تقكككن نع   نيكككل نةكككبا لي كككعناب لن نصجكككل ن رع ركككنع 
لنم  بيككل  نك،ككن  لنمنلة ككل نوككب  لنبحكك  نلناككي يككم تحقككس ةمككع  لنكك ا. نيككلنب 
ك،اككن  ككي لنيلر ككاي إنككك  ي لنأ اشككنا نكككب  ن   ككي يككن  ،ككاي ت ككم لنم ككع م نت كككم 

تذ  كا لعنذشكنج  نلش كذ عر  نلنماكعف ، ب جك   لننجعي عاك   كا نكلل لي اكن لمبععك 
لن غكككبا نلن آ كككم  ن لع ككك عاا   نصكككلنا ككككعي لنأ اشكككنا  ن   كككي  اةكككأ ،كككاي نكككليي 

  41لن  مككككاي  يا كككك  ننكككك    نمككككع  بعع،كككك  لناع ككككل نل ككككذآدن  لنككككلا اشاركككك  . 
نيلشن  ،  نلل لنكن ا  ي لنأ اشكنا ككعي  كععب  ظكن   ع كل ش تاذكن  كع يكعل 

جككل اككنلا  لنكك ا لنآني ككمه ي كك  ل ذ ككا ليانلل لعةنل جككل نم،كك  نككلا ،كك  تقككنم يككم تن 
لنآنلا   كمكع اكي لكذمك  نياك   فنكب  ةمعنجكل لنك ا لنذكم تا كل  كي لنمفكعهجم لي ع كجل 
ن  مككم لنم كككع م نلننجكككعيه عاككك    كككبحت لنمفكككعهجم لنم ضكككبيل تحكككت نكككليي لن  مكككاي 

تآككب  ت ككك   كككعه   فككعتج  كنككنى نفككا ل ككذغد  لنكك ا نلننشككن تككي ةمعناذكك  لنذككم
لنذككنللي ،ككاي ةأ جعتكك  لنملب ككل نكك . ي آككي نظككن لش ككلدععل لنندغجككل تبظجفككعي  بيآككعي 
نآككنلا  لنكك ا كككعنذننلر نلشنذفككعل نلنب كك  نلشتذككنلو نلش ككذفنع   كمككع كشككن تككي 

  .42 ي ن فع اششل ن احعالل  ذ يا  يم لننشعف. 
ت ككي لنأ اشككنا  نمككع  ناككي ل ككذلع  لنرككعنا  ي اآككي  لنذح اكك  لنامككعنم ن كك ظم

  :43عرنا يم لن آعط لنذعنجل 
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اح ك  لنأ اشكنا ةمعنجككعي لنم كع م لن فقككجل لننع  كل نرلا  ظكم لننككد . يفكم لكاككل 
 إي لنككليي اغضككبي   ككبلتنم ت ككي ر ككب     ننئككا لنككليي ل ككذحي   ا ككبصنم ن ذآككبى

لا رتنكت ت جك    اآب  ننلا لكال ، ظمنكع لنك3.   لنحانلل: ننم  غفن  ن ةن تظجم
 ككي إاآككع  لنغع ككناي   ككبلتنم ل ككمعي يي لنمؤكككي  نترككاان  نننككع ةم ككل  ككي  نذككي  
ن نكككن   ككككنيذاي   ككككعي نلنمنذككككي  ل ككككم لعشكككعر  نل ككككذئ عف لنام ككككل لنمقككككذباتل  ككككع نككككب 
ةككأل نم ت كككك تم نككم ن يكككنلا لناكككألا  نككن   ننمكككعي   ككنا  كككعظن  يكككم لنيشنككل ت كككك اعاكككل 

 ككي  فكك    ككبلتنم نيككم  لنككليي ناككننل  ر ككب    لشتذككيلا نلشرتضككعا نمككع ي كك  
ناير شنف   أنذ  نيانكع ت كني  ل ظكجم  كع لرتنكب  لعتد  لمن ، تأ  ر ب    

 لننلي بي   بلتنم نل ذاع،ذنم  ي  ع ل ذبةب نؤشا.
نلكككلل اآكككي  ن كككع لنركككعنا لنذح اككك  لنامكككعنم ت كككي لنأ اشكككنا يكككم عكككدث  آكككعط: 

اككا تآككيام لنذح اكك  لنامككعنم لنمن ككم ت ككك  ل ككي تآككيام ليننككك  ككع ذكن ككع  نلن،ع جككل ت
نةككبا لعتككنلن لنمذ ككيا   لنامككع  لي كك بصم ن آككنيي  عظمككعي   ع انككع يككم  كك ا    ككبا 

 نكم. ذنكا لننذكعن نلعي. يآي  ،  لنرعنا نكلنا ،بافكل لنأ اشكنا ت كي ابنك  ت كعنك: 
ةبنكعي يكم إتنل،نككع     إذ يكبرا نكلل لن عاكي ن 2  1  لنبآكن :  ش ريكب فجك  نكيى ن مذآكاي

 نا عي تي لنامع  لي  بصم ن آنيي  عظمعي   ع انكع يكم  ك ا    كبا نلعكي: نلنكلا نكب 
 ر ككخ تناككعي يككم لننداككل  ي اضككنن تككي نككلل لنمحككع   ككفحعي ن ي اآككع  إي ابنكك   نككم 
ةم كككل ،ن  كككنع  ن وع فكككل  كككي عكككننف لنم اكككم  قكككذآ ل ، فقكككنع  نذنكككا لننذكككعن ةم كككل 

ننككيى ن مذآككاي رلل ككل. ناككي   ككاب ،ذنتاننككع  فركك  لننداككل  عع جككل نش ريككب فجكك  ععن،ككل
ن بةككب عقككي لنكك ظم عاكك  ةككما ،نككع  ذ ع ككآل نلككلل  ككي ااككن عككنف  قككا نذنككا 
نماائنع  ذل جل ي للي ل ضكنع ل  كا ل ك ه يعن،ع جكل  ذحكي  لكعيننك   ذ آكل ننكع نن كم 

ذحكيى لك  عكم  شكان ةنلي إنك لن،عن،ل نلننلل ل ،جعي ذنا      بك   نشي ت كك   ك  لننكد  لنم
إنجككك  لا ككك  لننذكككعن لنم  كككبل لغعاكككل لننمكككع   ينكككعي تآنيكككنلي نانكككل لنذحكككيا نشكككيلي  كككي 
 تضكككعاا  عكككم  فكككك ت ككك   ي يذشكككن  لكككك  وكككنف  كككي لننيكككب ينكككعي شكككنعا  نتقككككاادي 
للمعنكككك ه ي كككك  ش كمككككع   كمكككك   مككككع ن حككككا نلنجآككككاي نش  آككككا   آككككا  مككككع ن بعوكككك  

  44نلنشننل. 
ح اككك  لنامكككعنم نككك ظم لكاكككعل  ذبافكككعي ت كككي ت نانلتنكككع نتاكككا لن آلكككل لن،عن،كككل لنذ

نلذككن يكم لننذكعن نكعشفعي تي  ضع ا نع لنندغجل  ي ذنا نافذ  ت ي ابنك  ت كعنك: 
إ،نلهجم إ   كعي  كياآعي  نجكعي إذ اكع  ي،جك  اكع  ،كت نكم ت نكي  كع ش اقكمف نش يبركن نش 

تكا يكعتب  م  نكي   كنلوعي اغ م ت ا شائعي  اع  ،ت إ م اي ةعا م  ي لن  م  ع نم اا
 كككبيعي  اكككع  ،كككت ش ت نكككي لنشكككجلعي إي لنشكككجلعي ككككعي ن كككنعمي تركككجع  اكككع  ،كككت إ كككم 
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    ككككككككككككعف  ي امقككككككككككككا تككككككككككككللن  ككككككككككككي لنككككككككككككنعمي يذنككككككككككككبي ن شككككككككككككجلعي ننجككككككككككككع...
  يآكع :  ل ظكن عكاي  رلا  ي ي رك   لكعا ني ظك  45 -44 – 43 -42 -41  نيم: 

لنشككك جف لنكككلا تركككع فجككك    كككن  فجمكككع ككككعي  ذبروكككعي فجككك   كككي لنالكككا لن ظكككجم نلرتنكككعن
لن آكدا نل قك خ تكي اضككجل لنذمااكأ ن كي لن بككعن  لنذكم نكجس ل ككينع غبكعن  كجكف رتككب 
لننككد    كك  يككم  عقككي لتقككع  ن ككعا   رشككا  قككع   ككف ل ككذ مع  لنماع  ككل نلن لككن 
نلننيككا نلن ككاي نليان لناماكك  نلنا ككا لنحقككي   ذرككحعي يككم ذنككا ، رككجحل رصكك  تككأ 

  كك   نشي لن  ككل يككم  لئكك  و ككب   بكك  ت ككك تمعااكك   ككباع نتككد... نذنككا   كك  و ككب 
عينلوك  نت عهجك ه يي لنم نكبا نككب ككعي عجكعي  ماكألي  ككمج عي لركانلي  آذكيرلي ت كك لن،ككبلن 
نلن آعن  عي كعي  كعرلي  إش   ك  ل ك  لنا كا ش كذان تآك   كي  نة ك  ن عبكعا  نن كف  

ككعي  شكنف لنا كا ن تدنكم لعننصبصجل ننقا  ت ج  لعنغم لنمنكاي نلنظ كم لن ظكجم  إي 
  45  أنل كعنمد نل نلن نااي . 

نن    ع كعي لنأ اشنا ين م إنج  نب لننشن تكي لي كنلر لناع كل لامعنجكل 
لن ظم لنآني م لنم اأ  إ    ل،ذي   ي عاك  ل ذنكك لنقكعلآبي  نن  ك  ر ى لنقكعلآاي اكي 

 كي ذنكا إنكك   ك    وعنبل لنند  يم إعبعل إتاكعف لنآكنيي نصجكعي نةكبا إتاكعفا ن  كا
  اأ ن ي إتاعفا يم  ظم . نن كف  ظنيذك  نذنكبي لنمقجكعه لنكلا تآكعه لك  ،داكل 
لنآكنيي لننكنيم  نننكي  ننئككا لنقكعلآاي نكم اككاتبل يكم لن ععجكل لنذلنجقجككل لمكع فجك  لننفعاككل  
يعناكععع نككم ا كنو إش نككب   يا لنآككنيي لننكنيم ت ككك عقككب لنك ا لنككلا نرا يككم 

 ى لنأ اشككنا ،،عاككب ينككنا  ي   ككنلر لنكك ظم لنآني ككم نلن نككت يككن «... لنحاككبلي»كذعلكك  
لنندغجككل لنذككم اشككذم نع  ش يننفنككع إش ت ككم لنكك ظم  ن ش لآاككت  حذابككل يككم  كمع نككع  

لننشكعف تكي عآكع ا لنذ أيك  نتاكبي لياعنيك  يكم »ن ي  ة  ذنا  نن كذعل  ن معا 
 جكككعي ت ككك ةمجككف  كككبر نونةكككا  ظنيككل لع ككع  تنكككي لنآككعنن تلنجآككعي تم«. نةككبا لنذانيكك 

  نلرتككككبي  فنككككب  لنكككك ظم ت ككككيا  كمككككع ذكن ككككع  ككككي انكككك و  ل  مككككم لننجككككعي 46لنآككككنيي . 
نلنم كع مه عاكك   لكعي تككي ل ككذحعنل اكنلا  لنكك ا لنآني ككم إش ،نمكع  نت ككك لنمذرككيا 
ن ككك ا لنم اكككأ  ي يذكككأنا لاانلتنمكككع ن باكككبف ت كككي ونل كككا لنذ ناكككن يكككم نكككلل لنككك ا 

 لنمؤ قل نإلتاعف يم لن ا لنآني م. نن ب ب  إنك لنحآع ا لنامعنجل
نآكككي ل كككذ عي لننةككك  ،،آعيذككك  لنبل ككك ل يكككم نكككلل لنذح اككك  لنامكككعنم ن ذغ غككك  يكككم 
 قككعنا لنذ أيككك  ن نشككن تكككي   ككنلرا ن فعاكككعا   كمككع ا  جككك  ذن   ا،ككم  ننكككن اقكككجس 
لنامع  لنندام  جع عي ا جآعي ن ع اولبى فج   ي كمع  نةكد . ننكب  كي نكلا لن ععجكل 

يي  ع،ا نش شعا يم تعريخ لنذفقان  ،ك  نآكي ،كلة لينل ك  نلينل كن  عذكك نجس ن  ان 
ن ككنى  نكك  لنقكك ل اشككايني لكك  نصذفقككانا  ت ككك لنككنام  ككي لتذألنكك   ن اككعنفذنم نكك  يككم 
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  47تآايت  لشتذألنجل . 
نآكي ل كذلع  لشتاككعا لشتذألنكم  ي اآكي  اككنلا   ذماكأ  ن ك ا لنآني ككم تآكب  ت ككك 

ع م يكككم ر كككعنذ  ن كككبشي إنكككك لنأ اشكككنا لنكككلا ل كككذ،من نكككلل ةمكككع  لنككك ظم   كككل لنن ككك
لنانكي  نل كذ،من   ك  ةنككي كك   كي لنبكعاد م نلنانةككع م ليشك نياي  نككعي ي ل ككا  
يم انلات  نلا   ي  ي   نيل لنندال نلنذمااكأ ،كاي ي ب نكع   كن  كننرا ن كاكي ننك  

ك،اكككن  كككي   آعرصكككل ن ككك ا لنآني كككم  ننكككلل لعامكككعي لننل كككخ نكككب  كككع ة  ككك  اآكككن ت كككك
لنحآككع ا لنامعنجككل يككم لنكك ا لنآني ككم    ككعف إ ككعيل  ب جككل ن آككنلالل لنذككم  ككبآذ   
نتماككأ ت نككع يككم   كك  نككم الككي  ككعادي نذاككعرن ااككنا  ككي لنآككنلا  ،كك   ككعننلي ككك  ت ككا 
لنذاكككعرن يكككم اكككنلا  لنككك ا لنآني كككم اكككنلا  املكككي  ي  آكككب  ت نكككع   ن  قكككمانع اكككنلا  

حعي يككم نافذكك  ت ككي ،يلاككل  ككبر  لنبآككن ه عاكك  ف اشككنيل. نن كك  نككلل  ككع ،ككيل ن ككع نل كك
ل رككنت ت عيذكك  ن نشككن ،جككعي ةمككع   قككا لنكك ظم يككم لنآككنيي  يحككن  ت ككك إظنككعر 
تل م لنعبعرلل  نك   بعر  تا ل ل  كا   ذنكع يكم ت ع كا نتدعكم نل قكاع  نمكع ،ا نكع 

  ي لترع  نت  ا.
 نن كك  نيككلنب ل كك  لنيلر ككاي إنككك  ي لنأ اشككنا ي ذآككم ك،اككنلي  ككف لنانةككع م 

  كككككي لنااكككككن  ي   ظكككككن يكككككم  بل كككككف لنذآع ككككك   كككككف تنكككككي لنآكككككعنن يكككككم ت كككككا لنبةكككككبا .
  ن ذل ك كع  شكن ع إنكك نكلل لشنذآكعا نكجس  ككي لكعن لش ذآكع   ،ك    ظكن إنجك   ككي 48 

لكككككعن لنكككككذدا  لنحع ككككك  ،كككككاي نكككككؤشا لنآكككككنلا تمب كككككعي  نصكككككاي لنكككككنة اي ت كككككك نةككككك  
لي،كبلن  فقكنع لنذكم  لنارب . ناي تذبف شبام  كجف لنأ اشكنا يكم نابيك  ت كي

نان ت ينع لنانةع مه ناناي  يى لنذبليا لنحع   ،اي لنكنة اي. نآكي كشكن شكبام 
 ككجف تككي لنن،اككن  ككي  آككعط لشنذآككعا ،ا نمككع نننككلل ناككن ت ككي لنعبككعرلل لنيلنككل ت ككك 
ذنكككا  كككي  ،ككك  ابنككك :  نلنفع كككي  ليننكككك يع كككي   حبيكككل  عنركككل    كككع لنفع كككيتعي لن،ع جكككل 

 ككككككف كككككككد  تنككككككي لنآككككككعنن يككككككم  ي  ككككككمان لنفركككككك  افاككككككي تاكاككككككي نلن،عن،ككككككل يذ ذقجككككككعي 
لش ذرع ...  ن ننب  فس كد  تني لنآعنن يم اش ك  لعتاكعف وبةآك  لنأ اشكنا 

 . نلككلل تذبككف شككبام  ككجف ت ككا لنذآعو ككعل لنذككم عركك ت 49ت ككك لكاككل لنننيمككل  
،كككاي لنانةكككع م نلنأ اشكككنا نجشكككان إنكككك ذنكككا لنذبليكككا لنحع ككك  ،كككاي لنكككنة اي يككككم 

تآكككعا ، ظنيكككل لنككك ظم إي ت كككك  قكككذبى لنذ ظاكككن  ن ي ت كككك  قكككذبى لعةكككنلا  ننكككم لشر 
الذكككن ،نكككلل ،ككك  فلا ت جككك  لكككاي ناكككن ت كككي ت كككا لع كككعيعل لن ب جكككل لنذكككم ةكككعا ،نكككع 
لنأ اشكنا يككم لنم ككع م نلننجكعي عاكك  اككع :  ر ي ككع لنأ اشكنا النككا يككم تفقككانا يرلا 

لنذلناككا لل،اككن  ككي يرل كك  لنذككم تنككي لنآككعنن تلنجآككعي  قذآرككجعي ،ككيا عي  ناككي ن كك  نككلل 
تي  ت كك ت مآك  نص كي اكبرا نيل ذك  يكم تركبين لنيشنكل لنندغجكل ن ععوذك  لاكبل  
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لنعبككعرلل  ،كك  لككا ا لناككع   ككي  فنالتنككع نتنلكاننككع ن ككع يانككع  ككي  حع ككي ااككع  
 ب آل. ن حي   نو  ونليكعي  كي نكلا لكرلا  نتبكل عقكب لنفركب  لنذكم رتن كع ت انكع 

  50ا عذك ت نشن ن آعر  نتننف ،ا ل نل حل.  تلنجآعل لنأ اشن 
نصلنا ياي لنأ اشنا نكم الكي  قكال  كي لنانةكع م  ،ك  تماكأ  كي  كد  نكلا 
لع عيعل لن ب جكل لنذكم تنشكن تكي عقكي اكنلا  نمكع ةكعا لك  تنكي لنآكعنن نل كذ،معرا 
يككم  ككنا  اككنلا  لنككك ا لنآني ككم لككاانلل إةنل جككل كفا كككل لعننشككن تككي ت ككا لنلعاكككعل 

فجكك . نآككي ل ككذلع  لننةكك   ي يدعككع  دعظككعل ا جآككل ت ككك ت ككا لناأ جككعل لننع  ككل 
لنمشكككل ل ن ككك ا   كككي ذنكككا  كككي  ي لنبلعكككي نكككب لنكككلا يكككي  ت كككك    كككك لنا قكككجل ش 

   إ مكع 4  كنيم: رنة إ كم ننكي لن ظكم   كملنامف  اآب  ت  جآعي ت كك لكاكل لنننيمكل 
يككككاذل ننككككي تككككيلتك  ذككككن لن ظككككم ي كككك  تمكككبا لننككككيي نصكككك  ابل ككك   ننككككب   كككك  ، ع ككك  

نتقككعالت ابتكك   ني كك   شككي  ككع فجكك  ن  كك ب   يككاذل ننككي كككعي  ككع نرلاا  ننككي. ننعككيا 
يي لنبلعككي نككب لنككيل  ت ككك    ككك لنا قككجل  نارككيا إنككك لناكك س لنككلا نككب لن مككبا 
نلنآككبل  ن شككي  ككع تنكككب   كك  لناقككي اككي   ككعل  لنككبني  ننككب ةمككف ننككعي ارككيلي إنككك 

  51ل   تظع   ننني ك نع.      ك ي ن  ننب     نم يني    
إي عقي تم،  ن ظنيل لن ظم نكب لنكلا  لكي لننةك   كي  ي اضكجف إنانكع شكائعي 
 كي ذنككا لعةككنلا لنمماككأ ت ككك لنكك ا لنآني كم  نآككي كككعي لنأ اشككنا اعر ككعي  مذككعفلي نمككع 
ةككعا لكك  لنانةككع م  ل ككذلع   ي يككذمم لنانككبا لنندغجككل نيلم نككع إنككك ارةككل ة  ككت 

 تذاككعنف لنحككي لنككلا ل ككذآنل ت جكك  ل ككي نككليي لن ككعنماي لنا ا ككاي  لننداككل لن نصجككل ش
نن   نلل  ع ايف شبام  جف إنكك لنآكب :  ن  مكع  و  كع يكم تكنو نكلا لع كعيعل 
لنذم فلانع لنأ اشنا يم  ظنيل لنم ع م ت كك تنكي لنآكعنن ن كي  ت كك  ي لنندااكاي 

إ ككعيعت   يكاي ك،اكنلي  مككع  ل كيا نكم اضكجفبل ك،اككنلي إنكك  كع   كعي   ،كك  إ نكم نكم اقكذبيبل
  ناكككي الكككبي  كككنا نكككلل  ل كككي لنكككلا 52 كككعا  يكككم اششل لي بكككعر نكككم ا ن كككبل نككك .  

ذكن كككع  إنكككك ت كككا لن،آعيكككل لنبل ككك ل لنذكككم ل كككذ عي ،نكككع لنأ اشكككنا يكككم تح ا ككك  ن ككك ا 
 لنآني م  ي  د  نابي  ت ي لنن،ان  ي لكاعل.

نمقكككذبى ت كككي لن كككنن  عكككم إي لنقكككؤل  لنمنكككم نمكككعذل نافكككت اكككنلا  لنككك ا ،نكككلل ل
ننمعذل يذبل   نلل لشتاعا يكم لشاذكنلن  كي لنك ا ل لداكعي  كي لنمقكذبى لنامكعنم  
ننمعذل نافت لنندال ت ي نلل لنحي ننم تقكذلف تاكعنفا  ننمكعذل ناكن يكذ  لنانةكع م 
نلنأ اشككنا يككم لننداككل  ننمككعذل نككم اقككذلف لنندااككبي  فجمككع ل ككي  لعتجككعي لمككع ةككعا 

 ي ل  نللي لننةد
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اآككب  شككبام  كككجف:  ن   ككك ذنككا  ي لنندااكككاي نككم اقككذ فينل كككك   ككع  كككمة   
لنأ اشككككنا تفقككككانا  ككككي ااككككع ا لنم ككككع م لع ككككعفجل ن رككككج، لنماذ فككككل... ن ذل كككككعي 
لنأ اشنا نكب لنكلا  تكية شكذمكع  لنشك ب نلنفكنن  لنماذ فكل نشكان   ظنيكل لنم كع م  

  53شكك ننع نيننتنككع لنمذ ككيا  . يا كك   اضككعي نككب لنككلا  تككية شكذمككع   ظنيككل لننجككعي ل
نيكم لنبلاككف يككاي  ،كك  لننكد  لنمبةكك  نككب لنككلا  يضكك إنككك لععقككعه نلنشكك بر كككاي 
لنبحكك  يككم لننداككل اككي لكذمكك  نل ذنككك  نكككاي لنقككع،ا نككم يذككن  ندعككا شككائعي. عككم إي 
 ،ك  نكلل لنذبةكك  نكب لنككلا عضكن نمنع ككل لنامكبا نلنذباككن تكي لع،ككيل  لنذكم رليآككت 

 لنامعنجل لن نصجل. لنحنكل لنف جل
ن ي ك كككع  نككككأ ت كككك نكككلل لي كككن  يا  كككع  آ ككك   كككي شكككاي  كككع ةكككعا لككك  لنكككنةدي  كككي 
 انلل ي جكل نآكنلا  لنكك ا  ،ك   شككان   ك  نككب كذكب ننككلل لشتاكعا  ي اقككذمن نب ك  لن ككنن 
إنكك ييككع  رعبكل ةييككي  يككم لنآكنلا  لنامعنجككل ن كك ا. نآكي نيككا لننةكك  يكم ل ذجككعر لن مككبذ  

 ش إ نككم نككم لنمفقككيني نننككي ذنككا نافككل لننةكك  ت ككي لكاككل لنننيمككل  لنامكعنم ن كك ا   ككي
ش اشك نني  ن ذل ااك  ننكم ي  كبل كمككع ي كي لن كعه اكعنبل   ككؤ ي كمكع ي كي لنقكفنعا   ش إ نككم 

 عاكك  اآككب :  يككاي ا ككت: ي ككم يركك ت 13  12  لنبآككن :  نككم لنقككفنعا نننككي ش ا  مككبي 
: يي   ككن لنياع ككل نلنباككبف ت ككك نككلا لكاككل ،ككد ا  مككبي نلنذككم ان نككع ،ككد اشكك  نني  ا ككتو

 ي لنمككؤ  اي ت ككك لنحككا ننككم ت ككك لنبعوكك  احذككع  إنككك  ظككن نل ككذيش   عذككك الذقككب 
لن ككعظن لنم نيككل  ن  ككع لن فككع  ن ككع فجكك   ككي لنبغككم لنمككؤاا إنككك لنفذ ككل نلنفقككعا يككم ليرو 

 اذنم يا ن ا اكبا  ن كم ت كك لن كعالل    كب  ت كي لن كعه  رب كعي ت كي لن كنن يكم ةكعن
ن ككككع كككككعي اع مككككعي ،اكككك نم  ككككي لنذغككككعنر نلنذ ككككععن نلنذحككككعرن نلنذحككككعفن  ينككككب كعنمحقككككبه 

  54لنمشعني  ني   اي ذكن لنقف  ننب ةن   ينعي ذكن لن  م      عقي وبعاعي ن  . 
 
 

إي  ،ككككك  نكككككلل لنذح اككككك  ننكككككلا لنآكككككير  ت كككككك لعتجكككككعي لعناييكككككي نلنن يكككككل لن آياكككككل 
ي اكي ليذآكي عنع فجمكع ةكعا  كي اكنلالل ن ك ا يكم لنمذبرن  نم  ي ليشجعا لنذم  نكب 

تاككعرن لنندااككاي فجمككع ل ككي  ،كك   ك،ككن  ككي ذنككا نآككي تحبنككت لننداككل إنككك ت ككم اككع م 
،للتك  ي حككب  حككب لنذآ اككي لن  مككم  نذ ككيلي تكي لنقككجم لنامعنجككل  ن ع ككل ت ككي لنقككلعكم 

ذنكعا ن ي نن نفك  عاك  اكيل لننداكل ت مكعي  كي ت كب  لنكيره لن غكبا لن نصكم.  نصع 
لنحككيي  تككي لع ككع  لنأ اشككنا  لككبا  ككفحل  شككنال نآضككجل لعتاككعف لنآني ككم إذ 
اي ت لنمق ماي اي عي إنك ن ف لنمقجعه لنكلا الشكن تكي ت ك  لنامكع  يكم لنآكنيي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 199 - 

  نآككي   كككنم لننةكك  يككم لننشككن تككي ينجكككعل 55لننككنيم نليان لن نصككم ،بةكك  تككع  . 
تت  ي تؤ ككس نالككعن  آككيا اكنلا  لنكك ا  ككي  ككد  ل ذجككعر  انلل إةنل جكل ل ككذلع

 ذماككأ اآككب  ت ككك إارل  تككع  نامعنجككل لن غككل لن نصجككل ني جعتنككع لي ع ككجل  ي كك  ل ككذآن 
ت كك لن مككبذ  لنامككعنم ن آككنلا ه إ كك  لنك ا لنآني ككم لن مككبذ  ليت ككك ن نداككل لن نصجككل 
ننفي لنآب   كمع كشن يم لنباكت  فقك  تكي وبل جكل ي ك  لنآكنلا  يكم لنباكبف ت كك 

ا نت ككك عابيككل ت ككا ليانلل لعةنل جككل لنماذككعر  ن جمذنككع نداذككنلن  ككي ةمعنجككل لنكك 
 لن ا.

نننكككي لنقكككؤل  لنملكككننأ نككك  ل كككذل  ع  ي  آكككي   فنكككب  لنككك ظم ت كككك   ككك  ليال  
لعةنل جكككل ليك،كككن ل كككذ معشي  ،ككك  إ نكككع  فذكككعأ ننككك  ليانلل لي كككنى  نعآككك  اشنكككم 

نمفنكب  تحييكيلي ا جآكعي  كك ب تذامكف عبنك  كك  لنكيششل  ن كف ذنكا يككاي تحييكي نكلل ل
ةكيلي  نننككي املككي  ي اقككذآن ت كك   كك  ت ككا لنلنيآككل لنذكم ةككعا ت انككع لنكك ا لنآني ككم 

ن ذل ككككعي » عاضكككعي ،نكككع لن كككعا  يكككم لننذعلكككل  إ ككك   كككب   كككع   كككي لنذكككانجف نلنذنتاكككب. 
لنكك ظم شككنانعي لعن قككا نلنذككانجف نلنرككجعال نلنذحناككن نلنن ككعا نلنبشككم  يا كك  يبةككب يككم 

ن ظككن إنككك  ةأل كك  يككم تككلنن ل ضككنع  ككف ل كك  ننككم   ككنف لي ككبعن لنذككم تآبيمكك  ل
اتكككت إنكككك ن كككف  عكككينع عاككك  نو كككف يكككم  لكككعي ي كككن  ش ذككك  لن قكككا  ن لنن كككعا 

  نآكي  ا كك  فنكب  لنك ظم لنانكعف لنمفكعهجمم ن  آكي لن نصكم لنآكيام نمككع فناا 56« ك ك .
 ي تبظكككن  ،نكككلا لع لع جكككل يكككم ن كككف  ال   ع كككل لآكككنلا  لنككك ا لنآني كككم  نيملكككي

  .57نآنلا  لن رب  لنبشنيل 
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 الر لنفنن. 1لنانةع م ط: 
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 الفصل الثالث
 النظم واإلعجاز -

 
 

 ثنائية المثال واالنزياح في النص القرآني:-1

تا كككس لنالككككعن لن آككككيا  ت كككي لشتاككككعا لاتاككككعف لنككك ظم  ت ككككك ع ع جككككل لنم،ككككع  
يعأ  لنذم شل ت  جمل ةمعنجل ن آنلالل لنذكم اكي نع نكؤشا لن آكعا  نت كك ر  كنم نلش أ 

تني لنآعنن لنانةكع م  عاك   لكع بل تكي لنذحكب  لنكلا   كعن لن غكل لن نصجكل ،ذحبننكع 
 ي لن فعجل إنكك لنامعنجكل  يعتقكم للكعلف ةمكعنم ي كم اآكب  ت كك   كعه ارل كل   مكعط 

م ن ننةنكع تكي لنركجعال لن عااكل لنمانبيكل لنذ نان يم ل حنلينع تي لنمقكذبى لنامكعن
نلنم ذكككعا  نلنم ذمكككي  ت كككك   لقجكككل ليالا  إ نكككع إ،كككيل  نركككج، نغبيكككل  ن كككبر ي جكككل. 
ناككع  نككلل لنمبحكك  ت ككي نككؤشا لن  مككعا ت ككك  ي لنماككعف نككب   ككعه لن ككين ه عاكك  

 ينين فج  لشل  لعرف ننل   ينب ام،   كنن  جمل يم ل ذنع  لن ظع  لن غبا.
عع  ي لينل ك  لنكليي لح،كبل يكم نكلل لنمقكذبى لنامكعنم ن غكل لن نصجكل  كعي لناع

 فآكبا    قكذ اي «  ظكم لنآكنيي»ت ك   عه  ي لنك ظم   كعه لعتاكعفه نيي كذعلك  
لاتمعنكككك  لي ككككنى لنذككككم عم ككككت ل كككك  يرل كككك . ناككككي رصككككي نككككلل لننةكككك  ،ككككاي لن ككككين  

    نيككل لنفركك   ككي ااكك  ن فعر ككم  ككع لننداككل  اككع»نلننداككل  يحككيا لنمفنككب  لآبنكك : 
لنب ك   نااك  ن اب كع م:  كع لننداكل  اكع : تركحج  لياقكع   نل ذجكعر لننكد . نااكك  
ن نن م:  ع لنندال  اع  عقي لشاذضعن ت كي لننيلنكل  نلنغكألر  يكب  لعوعنكل. نااك  

  1« ن ن يا:  ع لنندال  اع : ن بأ لنيشنكل  نل ذنكعف لنفن كل  نعقكي لعشكعر ...
م ي عاش نلا لكرلا يداذ عت  لكاي كك  ت نيكف الشكن تكي ةع كب  كي ننب إي كعي ن
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لننداككل   ن  ي ككك  نككلا لنذ نيفككعل  ذنع  ككل  ذ عن ككل يككم تحييككي نككلل لنمفنككب  لنككلا 
 كي لنركك ب  ي  ن كم نكك  عككينالي اكعر   ننككلل لش فذكعأ ن مفنككب  نككب  كع اا  كك   قككذمنلي 

 تنن لنأ ي.
،داكل لنآكنيي تآكب  ت كك  ككيلر ننةكي  كي لنضكننرا ت نيكف لنشك نه يي  ككيلر 

إ مككككع لنشكككك ن  كككك عتل  ن ككككنن  ككككي لن قككككا نةكككك س  ككككي »،داككككل لنشكككك ن  اآككككب : 
  يمككيلر لنامككع  يكم لنشكك ن نككب لن ككين  لنحع ك  يككم لنرككبر  لنف جككل  2« لنذركبين.

لناكككععع نكككب  ن   كككي »ننكككب لنكككلا يب ككك  ع إنكككك لنامكككع  يكككم لنككك ا لنآني كككم نن ككك  
قجآككل  نراة ت ككك  ككي   نككن  ي الككبي يككم لن غككل ل ككذ م  لنماككعف لككعنم  ك لنمآع،كك  ن ح

 اعف  عا يم لنآنيي  ن يم اانا  ينب  كي لنم ذأنكل لنكليي  عنذكبل لنماكعف يكم لنآكنيي 
  .3« ن ننبل لكاعل لنمذشع،نعل ل ..

تنكعا لنذ كعريف لنذككم ن ك ت ن ماكعف تذآككعرن يكم تحييكي لنمفنككب  ككاال  إةنل جككل 
نككلا ليال  تككينر عككب   حككبر   ككعه اشككل   نآككنلا  لنكك ا لنآني ككم نلنبشككنا  يككم  ية 

ت ككا لن ظككن  لنذككم نظفككت نككلل لنمفنككب  يككم  ككنا  اككنلا  لنكك ا اككنلا  إتاعفيككل تا ككل 
ل ككذ مع  لن فككع يككم ااككن »،ذد،اكب لنكك ظم نلنماككعف. يعناككععع ا ككنف لنماكعف لآبنكك : 

  4«  كع نو ككف نك  ت ككك  ككنا  لنذب كف  ككي  نكك  لن غكل  عآككل  ككي لنآع ك  لفنككم لنقككع ف.
م نككككلل لنذ نيككككف لتفعاكككعي ،ككككاي لنمن كككك  نلنمذ آككككم   ع ككك  لنفنككككم  ينككككم لنقككككع ف نيآذضككك

نالكعن لنمككذن م  نلتذآككعا لنمكذن م لككاي لنقككع ف يككعنم ن الكعن لنمبةكك  إنجكك . نيآذضككم 
نكككلل لنذ نيكككف  اضكككعي  ي لع،كككيل  نكككب تب كككف ن كككنن  تكككي لنم ذكككعا  كككي لن غكككل إنكككك  كككع 

لف نمقكككذآن  لن غكككل  كككي اني اشكككل   نلناكككل ن غكككل ال ككك  لن غكككل نصعن غكككل  إ ككك  ل ذشكككن 
 لنمقعه ، ظمنع ن قذبلنع لنم،عنم يم ليالا.

نيآككب  لنماككعف ت ككك تداككل ،ككاي لنم  ككك لي كك م نلنم  ككك لنماككعفا  ناككي عككيا 
لن  معا نكلا لن داكل ت كك   كعه لنمشكع،نل نلن آك  لن آ كم لنآكع م ت كك لنماكعنر   ينكب 

نل  اني إرلا  نم  عنككككع ل كككذ مع  لنن مكككل يكككم ااككككن  كككع ن ككك ت نكككك   ن داكككل لنمشكككع،
لي كك م   كككف اني ككل  ع  كككل  ككي نكككلا لعرلا   نلنآني كككل إ ككع نفظجكككل يككم لنذ ناكككن لنكككلا 
نرال فجكك  لنن مككل   ن تآ جككل اآضككم لن آكك  تككي  إرلا     عنككع لي كك م  ت ككك   كك  ش 

  5« ،ي  ي تبةي ،اي لنم  ك لنم آب      نلنم آب  إنج .
لمفنكككب  ي كككن نكككب لنحقجآكككل  ننمكككع نةنكككعي  نيكككنتبي نكككلل لنمفنكككب  لرتبعوكككعي نعجآكككعي 

ن م ل نلعي   نيم لنبات ذلت  يكاي ننك  نلعكي   نمكع عكي اارك  يكم عكع  لعيكنلا  ن 
نلت ككككم  ي عككككي ككككك  نلعككككي  ككككي ن ككككفم لنماككككعف »عككككع  لنذنكاككككب اآككككب  لنانةككككع م: 

نلنحقجآككل إذل كككعي لنمب ككبف لكك  لنمفككنا ااككن عككيا إذل كككعي لنمب ككبف لكك  لنام ككل  
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ن ي  -ع يم لنمفنا: ك  ك مل  ريي ،نكع  كع نا كت نك  يكم ن كف نل كفن  ع  ،ي  لحينم
نابتكككعي ش تقكككذ ي فجككك  إنكككك ااكككنا ينكككم عقجآكككل... ن  مكككع  -شكككئت ا كككت: يكككم  بل ككك ل

لشككذنوت نككلل ك كك ه يي ن ككن لن فظككل لا نككع عقجآككل  ن  اككعف علككم يانككع  ككي عاكك  
ي  ي احكي   نص ك6«  ي ننع اشنل ت ك لنام كل ش  كي عاك  نكم تنصجكل  ن يعر كجل...

ن  ككع لنماككعف ينكك  ك مككل  ريككي »لنحقجآككل ،نككلل لنحككي  ي ذآكك  إنككك لنماككعف فجحككيا لآبنكك : 
،نع اان  ع نا كت لك  يكم ن كف نل ك نع نمدعظكل ،كاي لن،كع م نلين  ينكم  اكعف  
ن ي شئت ا ت: ك  ك مل ةأل ،نع  ع نا كت نك  يكم ن كف لنبل كف إنكك  كع تب كف 

ظكل ،كاي  ككع تاكبف ،نكع إنجكك  نصكاي   كك نع نك   كي ااككن  ي تقكذا ن يانكع ن كك عي نمدع
  نص كككي نكككلل لنذحييكككي  ينككك  7« لنكككلا ن ككك ت نككك  يكككم ن كككف نل ككك نع ينكككم  اكككعف

  ن نكك  ا عكي -لن كين   لش أيكعأ -لرتقمت نيي ع  بر  ننكلل لنمفنكب  لنآكيام لناييكي
ل ككككذلع  نككككلل لعةككككنلا  ي افاككككي نككككؤشا لنيلر ككككاي يككككم يككككا شككككفنلل لنكككك ا لنآني ككككم 

 لنم اأ .
لل لنمفنكككب  ت كككي لنآكككي عا ،ذ كككا ليانلل لنذكككم اكككن  ،نكككع لنككك ا لنآكككيام لرتكككبي نككك

نلنمذ  آل   ع عي لعنفر  نلنب   نلنذآكيام نلنذكا ان نلنماكعف   ن ن آك  ل  كب  لننداكل 
نن   لن ظن  لنم،عنجل ن الا نكم لنذكم ة  كت لن حكع  احكياني    كك لننكد  »تمب عي. 

ا كع لنآكب  لظكعنن لنعبككعر  ينكب  كع  نمنكم رتعاككل لمكع يكنتبي لعنعبكعر  ظكعننلي  ن تآككيينلي  ي
ن قككد ل    ككع لنذآككيين ينككب ةككنى  كك نم نرلا نككلا لنقككد ل نرتعاككل ننككع عفعظككعي ت ككك 
 ،عنجل ليالا. ن ذل ككعي لن حكع  نلن غبيكبي اكي  اكع بل  بكعع،نم ت كك رتعاكل ليالا  يكاي 

ل ذنكع  نككلا  لنندااكاي  كعرنل يكم لتاككعا ي كن  كي عاكك   اكع بل  بكعع،نم ت ككك   كعه
  نيذبككف تنكاككأنم نككلل  ي ليالا لنم،ككعنم 8« لنم،عنجككل نلن ككين  ت نككع يككم ليالا لنف ككم.

نككب   ككعه  ا تككين  يككم  ككجعال ي جكككل  إ كك  لنمنةككف ننكك   ككنن   ن ل حككنلف تكككي 
    لنند   ن     لنم  ك اري إتلعا لن ا ايرلل إاحع جكل ر أيكل  ناكي ل كذمن 

 لش ذ مع .نلل لنمفنب  تنن لنأ ي  ف ت يا 
نلتاكككلل لنيرل ككككعل لن آياكككل لنحيي،ككككل  فنكككب  لش أيككككعأ  ال  إةنل جكككل  نمككككل نفككككا 

ن ف نكك  لي ك بصابي  ركل حعل ،يي كل   نكع لنذاكعنف  لن كين   »ر بف لن ا  ناي 
لنذبناياككل  ينككب ام،كك   جمككل ت نانيككل  نيظنككن يككم  بععكك  لنذ نيككف نلنذ ناككن نلنحككلف 

  9« و كككعن نلشنذفكككعل نلنب ككك  نعكككننف لنم كككع منلنذآكككيام نلنذكككا ان نلعااكككعف  نلع
ني ذآككم نككلل  ككف تبةنككعل لنآككي عا يككم لنذ ع كك   ككف نككلا ليانلل لعةنل جككل لنذككم تفككا 
انيككب لنكك ا  نتنشككن تككي ت ككا لنلعاككعل لعاحع جككل ن غككل  نتككي اككيرلتنع لنذ نانيككل  

ت كك  إ نع  بعع  تنتبي لكا،بلن لنم كع م ت كي لنندااكاي لن كنن لنآكي عا  نلنذكم تآكب 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 206 - 

  ني  لن ين  يم لن غل تي  قذبى ل ذايل نع لنمانبف نلنم ذعا.
الككبي  ناككعي ن آبلتككي عا ككعي  نناككبا إنككك  ككع  ككير  ككي »نيكنى ريفككعتان  ي لش أيككعأ 

لنرككج، عا ككعي ي ككن  يا ككع يككم ععنذكك  ليننككك  نككب  ككي  شككمبشل ت ككم لننداككل  ا ذمككي 
آذضكككجعل لن قكككع جعل ت كككك  علكككع   حكككيا   نيكككم  كككبرت  لن،ع جكككل  نكككب لنبحككك  تكككي  

  10« تع ل  نلي  بصجل  ع ل.
ننني  ع تدال ك  نكلل لكعن ا لنآني كم  ن كع لناييكي لنكلا  تكك لك  نكلل لنك ا 
عذكككك لاذضكككك نكككلا لنآكككنلا   نآكككي ل كككذاي  نكككلل لنككك ا وناكككعي ي جكككل ةييكككي  ن كككنصي ،كككاي 
 لب كككعل لنذنكاكككب  لنمفكككنالل نلنامككك  نلنعبكككعرلل   ن  ذكككع  اششل  ذ بتكككل تذمعشكككك 

 انل كك  ن نيليكك  لعتاعفيككل. نكككعي ش ،ككي  ككي نةككبا اككنلا اقككذلج بي ل ككذ بعط نككلا ن 
 ليانلل ن نشن تي لنمقذبى لنف م يم لش ذ مع  لنآني م.

كعي لنبعاد م  ي لنمكبيآاي ك،اكنلي يكم لنباكبف ت كي  قكذبيعل لش أيكعأ يكم نكلل 
نككك تمككنيي لنكك ا لنككلا كككعي  ككنبعي يككم ظنككبر لنيرل ككعل لن نصجككل لنذككم كع ككت تنككيف إ

لينق ل ت ك انلات   نلن آب  ت كك لنكذم ي نلنذكي،ن يكم   كمك   ع جك   ن كي ن كع  رلا 
نلل لن عاي  ي يناي تي نلل لي  بن لنم فنا لنفل  لنلا ةكعا يكم  ظكم كد كم  كعر  

إي  ظككم لنآككنيي ت ككك »تكي لنم نككبا  ككي كككد  لن ككنن  ن بككعيي ن مكانبف   كك . اآككب : 
    ككككعر  تكككي لنم نككككبا  ككككي  ظككككع  ةمجككككف كككككد  تركككنف نةبنكككك   نل ككككذدف  للهبكككك

لن ككنن  ن بككعيي ن مككانبف   ككي تنتاككب  لككع،نم  ننكك    كك بن ااككذا لكك  نيذماككأ يككم 
  نيؤكككي نككلل  ي لنبككعاد م ركككأ ت ككك  ي 11« ترككني  تككي   ككعناب لننككد  لنم ذككعا.

لن ا لنآني م ةعا  عرةعي تي لنم نبا  كي ككد  لن كنن يكم  ظمك  نتانجفك  نتنكابك   
عي ن مكانبف  ككي لنآكب   نك    كك بن  ذماكأ. نيككم لنباكت ذلتك  ةككعا ، قكعي تنصككم ن بعي ك

 ناي  ن ع لنمفعرال لنذكم ناكن ت كينع لنمحآكا شكعكن يكم  آي ذك  ت كك تنةمكل كذكعن 
 لنظككعنن  لنآني جككل نمعنككا ،ككي  نككم   نلنذككم  ككنا ذكننككع يككم ،يلاككل نككلل لنبحكك   عاكك  

نش تنكبي ككلنا يكم لنكك ا  ت اكب  كي عكع  نغكل تنكبي إتاعفيكل يككم لنك ا لنآني كم 
 لنبشنا.

نآكككي تبةككك  لنبككككعاد م إنكككك ت ككككا لش كككذ معشل لنحقجقجكككل نلنماعفيككككل يكككم ،داككككل 
إي اع  اع  : يآي  اي يكم ياكعل  كي لنآكنيي  كع الكبي  ظمك  لاكدف »لنند   لآب : 

 ككع ن ككفت  نش تذماككأ لنن مككعل ،بةكك  لنننلتككل  ن  مككع تنككبي لنننلتككل ت ككي    كك  يككم 
ك لنن مكككعل لنمفكككنا   نعكككي يذاكككعنف عكككي لينفكككعظ لنمقكككذ ي  ن ي ككككعي  آكككيلر يأيكككي ت ككك

 ليك،كككككن ت كككككك  كككككع ن كككككفذ  لككككك   ااككككك  نككككك : لنكككككلا ا ذنكككككن يكككككم  ،ككككك  ابنككككك  ت كككككعنك: 
...عنة كككت ت كككجلم   نكككعتنم نص كككعتنم ن  ككككبلتنم نتمكككعتنم  :إ مكككع نككككب 23  لن قكككعا  
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نكد  يكم نلن»إنكك  ي اآكب : « ت أي  لنالعن  نذنا عع ك  يكم لكاكل إي تا  كت...
إظنكعر علككم نككلا لكاككل نيبل كينع الككب   ننككم  ضككف كذع، ككع ننكلل. ي ككم ت فككا نككلا لكاككل 
 ي لنحلم لنذم تا ن علمل لعتاعف يم لن ظم نلنذكانجف نلنفع كي  لنذكم ت كبن   كعن 
لن ككين  تككي لنننلتككل يككم نةكك  لنذن ككجف  يآككي ت ككم لنقككع     كك  نككم اككال لشككما  ننككم 

  12« نيبل كككيا ن ذركككنيعت  ني ب ككك  ن ذبةنعتككك . ينذكككي ن اكككنلو يكككم اششل لننكككد 
نيكككي   نكككلل يكككم إوكككعر  ظنيكككل لنككك ظم لنذكككم تآكككب  ت كككك تكككانجف لننكككد  تانجفكككعي ك جكككعي  
لع قكككاع  لنركككبر لناأ جكككل نلتقكككعانع لتقكككعاعي ش يكككنَ  إنجككك  ككككد  اركككير تكككي لن كككعه  
فجحيث ت ع ا يؤاا إنك  جمل ي جكل تذاقكي يكم كك   كع ا مك  ت كك تب كج  لنركبر  

 ،نلفنع.ن 
ن كككي عكككم يكككنصي ،كككاي  ظنيكككل لنككك ظم نلن داكككعل ،كككاي  لب كككعل لنككك ا. اآكككب  يكككم 

ذككككن ل ككك   نككك  ليان نلننكككد   ي لننداكككل ت كككك تشكككن  »ن كككن نةكككبا لننداكككل: 
 اقككككككككع : لعااككككككككعف  نلنذشككككككككنج   نلش ككككككككذ عر   نلنككككككككذد    نلنفبل كككككككك   نلنذاككككككككع س   

لا إشككككعر  إنككككك ت ككككا  . ننكككك13نلنذرككككنيف  نلنذضككككماي  نلنمبعنغككككل  نعقككككي لننجككككعي. 
لش ككذ معشل ن نفككعظ يككم ااككن  ككع ن كك ت نكك   إ مككع لننككيف نككب  ي تحآككا لن فظككل 
ت ككا لنمقككحل  ككي لنننلتككل يككم ترككبين لنآككب  عاكك  تذمب ككف لنمب ككف لند ككا ،نككع  
نلنككلا احآككا لشرتبككعط نلنب ككبأ. ننداذككنلن  ك،ككن  ككي نككلل لي ككن تآككي يرككدي يكككم 

   ،ككي ا لقككؤل   نككم إذ اآككب : إذل  ككا   ككع   كذعلكك   ككمعا  يككم ذكككن لننككياف  ككي لننككد
يآع : ن  املي  ي ا نف إتاعف لنآكنيي  كي ةنكل  كع تضكم    كي لننكياف  ااك  ذككن 
 ن  لنر  ل  ن كي  ك ن يكم نكلل لنم  كك  كي  كفل لننكياف  نفعظكعي  حكي  كلكننع عكم 

 . 14 ناي  ع  كانبل ت ك   نجلكبي لننكد  نلرالي ت كك   كن  نكاي نصكعن  آكنر  ركبر  
ن ت ككي  مككعذ   ككي لش أيععككعل لنمذم، ككل يككم لش ككذ عر   نةككعا للاككعل  ككي لنآككنيي يباكك

لننكككنيم نجآكككن ت كككي ت كككا لش كككذ معشل لناييكككي   يعننكككياف يكككم نكككلل لنمآكككع  نكككب لناييكككي 
لنمنذنن لنلا نم اقنا إنج   ن ي عم ةعا لا ، ل  كي لنمكاعبر  كي اكب  لن كننه نانكاي 

لننكككياف  كككي لنآكككنيي ابنككك  تكككأال نةككك ال  ت كككك  ي يكككم ككككد  لن كككنن لننكككياف. نيكككلكن  كككي
نلشذ   لنن ه شكابع  :ناكي الكبي لننكياف  كي لنن مكعل لناع  كل لنحلجمكل 4   كنيم   

   نيككم لينفككعظ لنفرككجحل كآبنكك : 179  لنبآككن :  نننككم يككم لنآرككع  عجككع كآبنكك  
ي مع ل ذجا بل   ك    ركبل  اجكع :نيكم لينفكعظ لعننجكل كآبنك : 80  يب كن     ننك
  .   .15  شما.....ك

 
ينكي  ل ككينع يكم ذكككن  ،جكعل  ككي لنشكك ن لن نصكم ك ت كك   كك  لنم،ك  ليت ككك ننجككعي 
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لن كككنن ن ظمنكككم ك تذضكككمي تكككينشي  نيكككبلفي ،ا نكككع نصكككاي ياكككعل  كككي لنآكككنيي  تذضكككمي 
لناكككك س  فقكككك   ككككي لن ككككين    اككككنا  بلف ككككل ،ككككاي ،اككككت شكككك نا  ا  ككككا ت جكككك  ت  جآككككعي 

   لكاكعل لنم ألعكل تكي لننكد  لنمكانبف  نينكاي  آذرنلي  نيال اني جل  عم ا نو ل
نة  لنننلتل يكم ت كا لكاكعل. ننكب يكم كك  نكلل نكم يذاك  تكي انل ذك  لنمبلف كله عاك  
يككلنب يككم  باككف ي ككن  ككي لننذككعن إنككك  ي ش  ككنا  إنككك   نيككل إتاككعف لنآككنيي  ككي 

إتاكعف  لننياف اآب :  عم رةف لنند  ، ع إنك  ع اكي  عا   كي   ك  ش  كنا  إنكك   نيكل
لنآنيي  ي لننياف لنلا لاةتبا يم لنش ن  نن فبا فج ه نذنكا  ي نكلل لنفكي نكجس فجك  
 كككع ااكككن  لن كككعا   نياكككن  تكككي لن كككنف  ،ككك  املكككي ل كككذيرلك  لكككعنذ  م  نلنذكككيرةن لككك   
نلنذرككك ف نككك   كآكككب  لنشككك ن  نر ككككن لنالكككب  ن ككك عتل  لنن كككعنل  نلنحكككل  يككككم 

كك  م ينتآككم فجكك  إنجكك   ن ،ككع  اككي اآلككف لننداككل. ننكك  ونيككا اقكك ا  ننةكك  اآرككي  ن و
وعنبكك  ت جكك . يككننة إ قككعي يذ ككبا  ي يككك ظم ةمجككف كد كك  شكك نلي   ن يذ ككبا  ي الكككبي 
ةمجف  لعل   كا عي   ن  ك  ل  ذرك ل  ش اقكآي  كي كد ك  عكنف  ناكي يبكعارا لك  

   نن كك  لنقككؤل  لنملككننأ نكك   ي لننككياف نككب شككما   ككعه يككم 16 ككع اككي ت ككباا.. . 
 جكككل   ن   ككك  شكككما إ كككعيم  في كككل ناالكككبر  ن نكككك  ا عكككي املكككي  ي لن م جكككل لع،يل 

يؤ س نآنلا  ةمعنجل تنشن تي  رب جل لن ا لنآني كم  ننك  ذنكب نكلل لنآكعر  
إنككك نككلل لنذبةكك  ننككب ا ككم  ي ش  ككنا  إنككك   نيككل لعتاككعف  ككي لننككياف لنمقككذ م  

امعنجكككل يكككم  كككع ا نيكككبي  كككي يكككي لنآكككب . إ ككك  ي ل كككا  كككي  ي نكككلل لننكككياف ش احآكككا لن
لنآني جككل لنمن جككل ت كككك لناككن  نلش ذكككنل  ن  ككعا   نلناكككنن  تككي لن كككنف نلنماكك  ت جككك  

  حب  جعال تحآا لعتاعف.
إي لنبككعاد م ي ل ككا  ككي  ي لنكك ا لنشككك نا نكك   نةعجككل ةمعنجككل  ككبقجل ا كككبا 
إنانع لنمني  ك مكع  ك ك إنكك إ،كيل   كا ةييكي  يكم عكاي  ي لنك ا لنآني كم نكجس نك  

اآب :  يا ع شكان  ظكن لنآكنيي ي كجس نك   ،كع  اوحذكلى إنجك   نش إ كع   ،ع  احذلى ل ه 
اوآذكككيى لككك   نش ارككك  ناكككب   ، ككك  لتفعاكككعي  كمكككع يذفكككا ن شكككعتن لنناكككت لن كككعار  نلنن مكككل 
لنشككعرا   نلنم  ككك لنفككل لنغنيككب  نلنشككما لنآ اكك  لن ااككب  نكمككع ةككنى ل كك  كد كك  

ى نككلل لنماككنى  نناككف نككلل لعنبعشككجعل  نيضككعف  ككي ابنكك  إنككك لينل،ككيه يي  ككع ةككن 
لنمباكككف  يا مكككع يذفكككا ن شكككعتن يكككم نمكككف  كككي شككك نا  نن نعتكككب يكككم ا اككك   كككي ر كككع     
نن الاككب يككم اقككان  ككي  لبكك . ننككب كككعي ككك  شكك نا  ككعارلي  ن كك،دي  ككع نلي  ن   كككك 
،ككيا عي  ننفظككعي رشككجآعي  نككك  كد كك   م ككبالي  ككي رن آكك  ن ع كك   ن مككدي ،نناذكك  نعقككي 

لنمذب ككككي ،ككككاي لنند ككككاي  نلنمذككككناا ،ككككاي لنلككككنياي  نش لنبككككعرا  رنل ككك   ننككككم اآككككف فجكككك 
لنمقكذ،آ   نلنغكك  لنمقكذ نن  نككم يكني لعتاككعف يكم لننككد  ننكم يككني لنذفكعنل لن ااككب 
،ككاي لن ظككع  نلن ظككع ... إي لننككياف ذنككا لككعن  ككي  ،ككبلن لنننلتككل  نةكك س  ككي  ة ككعه 
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ش نةككك   ككككي نةككككبا لننداكككل  ن  كككك  ش ي فككككا لنآكككنيي تككككي يككككي  كككي ي ككككبي ،داككككعتنم  ن 
  . 17يرعععتنم  ن ذل  نرا نلل لنمبرا نن ف نلل لنمب ف كعي ةيينلي.. . 

نصكلنا الكبي لنبكعاد م اكي ت بك  إنكك شكما  نكم يذ  كا لمقكانل لع،كيل  نلنذاككعنف 
نلش حكككنلف تككككي ذنككككا لنمقككككذبى لن ككككعاا  نيلككككبي ذنككككا لع ككككذايل  لننككككياف ل ككككذايل عي 

ف   كككنلي   ع كككعي يكككم لنككك ا  ننكككجس شكككائعي ا كككادي تقكككعةمجعي ت ع كككقجعيه عاككك  اغكككين لننكككيا
 ماعي. ن ي عم ياي نلل لن  ركن لنامكعنم نكب ت ركن  كي  امكب  ت ع كن تؤ كس 
ن ظنيكككل لنككك ظم لنذكككم ت  ككك  ل عتاكككعف يكككم لنككك ا لنآني كككم ت كككياه نننكككلل  اكككيا اآكككب : 
 ن  مككع نككم  ل ككا لنآككب  إوداككعي ي ككع ش  ا كك  لعتاككعف  ذ  آككعي ،نككلا لنبةككبا لناع ككل  
ننافعي ت انع  ن ضعيعي إنانع  ن ي     ي تنبي نكلا لنبةكبا  كؤعن  يكم لنام كل  ي كل  
لحظنككككع  ككككي لنحقككككي نلننناككككل   ذككككك نا ككككت يككككم لننككككد  ت ككككك ااككككن نةكككك  لنذن ككككن 

  . 18لنمقذبشف  نلنذ م   لنمقذش ف . 
نيآبا كع نكلل لنحكيي  إنكك  ي لنبكعاد م يككنى لنك ا  كي  كد  ت كا لش أيععككعل 

م ش تن كك ت كك لناكعنأ نلن كعةأ  إ مكع تآكب  ت كك ، جكل لنك ا تكي  كيى لنمذ يا  لنذك
ل كذآدناذنع تككي كك  نككلل  ن كع  ككيى تحنرنكع   كك   ن كع  ككيى  ننةنكع ت كك . ننمكع نككم 
الي ن ع   عر  ن غل  يا نع تنلنخ لن غكل لعن غكل ن ب كب  إنكك ت كا لنآمكم  كي لنذ كع،ان 

 لنامعنجل لنم اأ . 
اككي ت ككك  ي لن ككين  لنآني ككم ش المككي يككم  اككنا نآككي ذنككب لنبككعاد م إنككك لنذاك

تبظجف لش ذ عر  نلنن عاله ي نع تشل  ل أيعععي يكم عكي ذلتنكع  ننن ك  المكي يكم ت كا 
لنلنيآككل لنفككل  لنذككم نظفككت ،نككع يككم لنكك ا لنآني ككم  ننةبانككع يككم لنملككعي لنم ع ككب  

ذل ن ككع  كككيى اكككيرتنع ت كككك إاركككع  لنم  كككك ان مككع تن كككن. نن ككك  لنقكككؤل  لنمنكككم نكككب إ
كع ككت نككلا لنبةككبا  ككي لننككياف نككم  ككي كككد  لن ككنن  نكككعي ننككم يانككع شككاي تظككجم  
ينجكف نظفنكع لنك ا لنآني كم  نكجكف كع كت   اكأ  يكم  قكذبى  ننكم تنكي ككلنا يككم 
 قكذبى ي ككن .. إي نككلل لن كين  نككب تككين    اكأ  تككين  ش املككي  لكاا عككع   ككي 

تاي ت كك  رب كاذ . ليعبل    آعر ذ  ل ين  لنبشن ت كك تمب ك   ن تكين  لنمنكي
إ كك  تككين   يؤ كككس ةمعناذكك و  كككي لنآككير  ت كككك لنممعع ككل نلععكككعر   ن لش ف ككع . فبعنآكككير 
لنلا البي فج  لنك ا لنآني كم انيبكعي  كي لنك ا لنبشكنا  كي عاك  ل ذمكع ا إنكك لن غكل 
لن نصجككل  لعنآككير  فقكك  الككبي  ماككألي ت كك  ،ذ ككا لنآككير  لعتاعفيككل. نن كك  نككلا لنممعع ككل 

بي اككي  نعكت إنككك لنبككعاد م لكعن ظن إنككك لنك ظم  ككي نكلا لنألنيككل لنآع مككل نكم لنذككم تنك
ت ك لنمبلف ل  ن لنآنلا  لعنمآعر ل ،اي نكليي لنمقكذبياي  كي لننذعلكل: اني جكل إتاعفيكل  

 نصشنيل اان   اأ .
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عم تآب  نلا لنن جل ت ك  بر  لكععر نلش ف ع  لنلا تا    ك   كي تآكنن إنكك 
 اذ  لنمماأ   ن ايرت  ت كك لنذماكأه نننكلل  اكي لنبكعاد م لن ا لنآني م يير   رب 

يؤكي ك   ن  ت ك نكلل لنذماكأ نلنذفكنا اآكب :  ن  مكع اكي  ع  كع اكي  ع يكم نكلل لنفرك   
نذ ككنف  ي  كككع لاتا ككعا  كككي   نيككل لنن جككك، ل  ككب شكككاي لنآككنيي  نتااكككب  ظمكك  نصكككياف 

ذا لرككان   نش اااكك   تانجفك     ككن ش ااككبف ااكنا  نش احذمكك   ككبلا  نش اشكذب  ت ككك
ت ككي   ككم   نيككل كمككع ا ككنف لنفركك  ،ككاي وبككع ف لنشكك نلا  ككي  نكك  لناعن جككل نصككاي 
لنماضكككن اي نصكككاي لنمحكككيعاي  نيماكككأ ،كككاي  كككيز ااكككنا ت كككك شكككعك ل وب ككك   نانيكككأ  

   نش ااكككي لنبكككعاد م  كككنادي  19 فقككك   نصكككاي  كككي لشكككذغ  لكككعنذن ن نلنذرككك ف.... . 
 ك  تكي   نيكل لن كنن لكعن ا  نصامعناذك ه ننجقكذي  نذب ج  نلل لنن ا إش ،لكن اش

   ت كك   نكع  مكعذ  نآكنلا  لنك ا 20ت ك ذنا  ذكن ن ع ل ك   نةك  لن آكي لن نصكم  
لكككاانلل كشكككفت تكككي ت كككا لنمآكككير  لعةنل جكككل لنذكككم تكككبين ت انكككع نكككؤشا لنآكككنلا  ننكككم 
عقككب لنبككعاد م لنضككمعي لنبعاككي ن ب ككب  إنككك لعتاككعف يككم لنكك ا لنآني ككم  ن ككف 
نككلل ك كك   ينكك  ل ككذلع  نككلل لنآككعر  ن كك ا لنآني ككم  ي يبظككن نككلل لعةككنلا تبظجفككعي 
 بيآككعي فجكك   ن ككع لناييككي لنككلا  تككك لككك  لنبككعاد م عذككك احقككب نكك   ننكك   ي ريككك  
ل ككذآد   نككبلي لننككياف لعننشككن تككي ةمككع  لنعبككعر  لنآني جككل نككب لنقككنا  ن ب ككب  إنككك 

 إتاعف لنآنيي ..
تقكككذآ   نكككبلي لننكككياف  ن نةكككبا لننداكككل ،نجكككعي  إي لناييكككي ت كككيا   ككك  ريككك   ي

ةمع  لنعبعر   ن ةمع  لنك ظم لنآني كم  نر ى   ك  ش،كي  ي الكبي  ضكمب عي إنانكع   كبر 
  ككنى اشككذم  ت انككع لنكك ظم  ن لنعبككعر  ن ككي ن ككع تككاتم  نمجككل ةنككي لنبككعاد م إذ نفككت 

 انككع نت كككك   ظككعر لن  مككعا لآككب  إنككك ،جكككعي ت ككا لي ككبر  نتككي  كككنننع  ي آككي لتذمككي ت
 نبلي لننياف ن اضعي نةكبا لننداكل يكم لننشكن تكي ةمكع  لنك ظم لنآني كم نككلنا  ظكم 
لنشككك ن  نننكككي ةكككعال لنمآكككعيجس لنندغجكككل لكككعرف   ن كككعال لي كككبر لي كككنى ظكككعنن  

  نن كك   ككع ذكككنا لنبككعاد م يككم يركك   تككبا إنككك إتاككعف لنآككنيي    اككن 21لنذ مككجم  
ت  جآعتكك  تنشككن ن ككع تككي ذنككا لنذبةكك ه  ككي اناكك  ت ككك  ككحل نككلل لنككن ا  يآككي كع ككت 

نياككل ننككم لن اكك   قكك خ   كك  لن نككعر يككاذل نككم  ظ مككبي* ذنككا نافذكك  ت ككي ابنكك  ت ككعنك: 
نلنشككمس تاككنا نمقككذآن ننككع ذنككا تآككيين لن أيككأ لن  ككجم* نلنآمككن اككير عا   ككعف  عذككك 

 . نككك  تاكككي كككك  نفظكككل  ننككك  ت  كككم كككك  ك مكككل  37  اكككس:  تكككعا ككككعن نةبي لنآكككيام
ششكككذمع  ت كككك  نعاكككل لننكككياف  نتذضكككمي شكككنط لنآكككب  لنن جككك، .. يكككاذل كع كككت تقكككذآ  لع

لكاككل ت ككذظم  ككي لننككياف  نتذككانن  ككي لننداككعل  ينجككف ش تفككبل عككي لنم نككبا  نش 
تاكككككبف شككككككان لنمكككككانبف  ينجككككككف ش تحكككككبف ارككككككب لنقكككككنا نش تذ ككككككعنك تكككككي كككككككد  

  . 22لنا ا . 
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عذككك املككي تبظجفنككع يككم  إي لنبككعاد م نن ككع اشككذنط   نيككل  ككعلآل ،نككلا لن  ككب 
اكككككنلا  لنككككك ا لنآني كككككم  نننكككككي لنقكككككؤل  لنملكككككننأ لانحكككككعأ نككككك   ي نكككككلا لنمآكككككعيجس 
 ليانلل  لنم ننيككل ن نككيا نلنبككعرف  يككم ناذكك  ل ككذلعتت ي ككدي  ي تنشككن تككي ت ككا 
لش أيععكككككعل لنآني جكككككل  ننككككك   قكككككذلجف لنباكككككبف ت كككككك لنانكككككعف لنمفكككككعهجمم ننكككككؤشا 

.. نآكككي نظكككن نكككلل لن عاكككي تن كككع ل  كككي لنمفكككعهجم لعتاكككعفياي ن كككي ،اككك نم لنبكككعاد م 
شل ت ععةألي  فعهجمجعي احذع  إنك ك،ان  ي لنب بأ نلننجعي. نرصمكع كع كت إنكك ناذك  
 حككيا  لنذبظجككف نن نككع تبآككك تع ككل  ككي  ،كك  ابنكك  نن ككع   نعاككل لننككياف  شككنط لنآككب  

د م لنن جكك،  عككي لنم نككبا  شككان لنمككانبف  ارككب لنقككنا   ن ن كك  تككلر لع ككع  لنبككعا
  كك  اككي ليذككنو  ي اعر كك  ، جكك،  ذ ككعا يككم لننداككل  تككعرف ،بةككبا ل ككذدف لن آككعا يككم 
علمنم ت ك لنند  لنااي نلنكنااا نل ذجكعرلتنم يكم  شك عرنم  ينكب ال مكعي اآكب  نآعر ك  
إذل ك ككت  ككي  نككك  لنركك  ل ننككم ت كككيا ش تافككك ت ككانم  كككغان  نش كناككن  يككم   كككا 

نننتككل نذنككا لناككد  ك   ككع إذل ك ككت اني ذنككا لننككد  لنف ككم ن آككيا ك يقككذحس نككلا ل
  . 23يانجا ونيا لنذآ اي . 

يعنبككعاد م يبظككن نككلل لنانككعف لنمفككعهجمم ن نشككن تككي اككير  لنكك ا لنآني ككم ت ككك 
لعتجكككعي لع أيععكككعل تم،ككك  ت كككا لن غكككل لناييكككي  يكككم  قكككا ككككعي  حابصكككعي تكككي لن كككنن  يآكككي 

يي ع. إي لنكك ا لنآني ككم تحككب  الككك لنككأ ي ن قكك  لنملككعي ن اككع  لنغاككب عع ككنلي ،ككاي  يكك
ةككلرا ام،كك  الج ككل  ككف لن قككا لنذ ناككنا لنآككيام لنذآ اككيا لنم ككننف. نآككي ل ككألأ تككي نغككل 
ذنككا لن رككن ، بيككعي  ككي   كك   اككع   رككعي عككيليه نننككلل  نف ككع نككؤشا لعتاككعفياي يؤكككيني ت ككك 
 نككككي  نككككع  اككككع م ت ككككك   ككككعه لنكككك ا لنآني ككككم  ،كككك  الج ككككل  ككككف ت ككككا لنن جككككعل لن غبيككككل 

ننيككككل  يعنن ككككع م يؤكككككي ت ككككك  آكككك  لن ككككعا   نلنبككككعاد م نن ككككع ينكككككأ ت ككككك لنذماككككأ لنم 
لنحع ك  يكم لنك ا لنآني كم  إ كك  ذنكا لش حكنلف تكي لنمقككذبى لن كعاا ن غكل لن نصجكل إنككك 
لنمقكككذبى لعتاكككعفا. نيم،ككك  نكككلل  آلكككل لش،ذ كككعا تكككي لنيرةكككل لنركككفن لنذكككم تنكككبي يانكككع 

ع ي إشككعر  نلعككي   نككك   ككن  ننككلا لنآعتككي  لن غككل نلعككي  نككيى لنامجككف  تشككان إنككك  ككعنب ككك
 ن نككلل لنمقككذبى  ا ككي تضككعالي ، بيككعي   ن ل أيععككعي  نييكك   ككن  لن ككعا   نلنمككانبف لنقككع ي  
إ كك   ككي  ن بلاككف لنككنلني  ن ككي عككم كككعي لن قككا لنآني ككم نغككل ةييككي  ككك  لناككي . اككع   ،ككب 

تنكككي لن نكككم تمكككن ،كككي لن كككد: لن قكككعي لنكككلا  كككأ  لككك  لنآكككنيي نتن مكككت لككك  لن كككنن ت كككك 
 . 24 .  

نآكككي ذنكككب لن كككعه إنكككك  بلف كككل ككككد    نككككد  لنبشكككن ن باكككبف ت كككك لنحآكككع ا 
لنامعنجكككل ن ككك ا لنآني كككم  ناككككي  كككعنفنم لنبكككعاد م ،ككككني  نكككلا لنمبلف كككل نلنمآعاقككككل  
نوككنأ ،ككييدي لككعش آدن إنككك رنل ككف لنشككك ن لن نصككم نج ككنا تبرتكك  عذككك تذماككأ نياككك  
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  لن كعا   آضكعي العجكعي. ننكم الذكن ،نكلل ،ك  لشكذنط لنم نيكل لن غل لناييي  تمااألي ،ك آ
لامعنجكككل لن غكككل لن نصجكككل عذكككك املكككي إةكككنلا لنمآعاقكككل لنضكككننريل لننعشكككفل تكككي اكككير  
لنكك ا لنآني ككم ت ككك لش ذككنل  نلش حككنلف تككي ذنككا لنمقككذبى لنمذككيلن  ت ككي لن ككنن. 

ك ذنككا لنمقككذبى نآكي  آكك  لعةكنلا  ككي  قكذبى لننككد  لن كعاا لنمذككيلن  ،كاي لن ككعه إنك
لع،يلتم عاك  تنكبي لن غكل يكم امكل لش حكنلف  نلش أيكعأ  عاك  رلأ يؤككي ت كك  ي 
لنمقككذبى لن غككبا لنم،ككعنم نككب لنا  جككل لنبنمجككل نرلا لنرككجعال لنف جككل لنذككم املككي  ي 
اقجقبل إنانكع تم جكل لن كين  يكم نكلا لنركجعاله نصكلنا ككعي لنبكعاد م  كي ،كاي لنكليي 

 بف ةمع  لن ظم نةمكع  لننكد  لنف كم يكم  كبرت  لنن جكل  كي  ننبل إنك لنبح  تي  
  د  لنبابف ت ي  ا للع     اراي  ك  بر  .

نل لداعي  ي نلل لنذبةك  ا آكي يركدي يكم ن كن نةكبا  كي لننداكل كشكن فجك  
تككي  نككم لش أيععككعل يككم لنكك ا لنآني ككم لننعشككفل تككي ت ككا لنلعاككل لعتاعفيككل نتككي 

 لنم  ك.ت ا لنآير  يم لنذ نان تي 
نينكي  لععااككعف عاكك  اآككب : يا كع لعااككعف يا مككع احقككي  كف ذنككا تككن  لع ككد  
لككعن فع نلنم  ككك  فجككاتم لككعن فع لنآ اكك  لنشككع   ي ككبر ك،اككن   نذنككا ي آقككم إنككك عككلف 

    82  يب ككككن: نل ككككا  لنآنيككككلنارككككن: يعنحككككلف لع ككككآعط: ن ذا جككككف  كآبنكككك : 
ننكككب  ي نعكككلف لناككبلن كآبنككك :   . 21   حمكككي : وعتكككل ناكككب    ككننفنابنكك : 

  . 31  لننتككي:  اني ككعي  ككانل لكك  لنابككع   ن ال ككت لكك  ليرو  ن ك ككم لكك  لنمككبتك
كا ك  ااك  ننكعي نكلل لنآكنيي. نلنحكلف  ، ك،  كي لنكلكنه يي لنك فس تكلنب كك   كلنب 

 يم لنآري  ي لنابلن.
:    نابنكك 179  لنبآككن :  نننككم يكم لنآرككع  عجكع نلعااكعف لعنآرككن كآبنك : 

احقنبي كك   كجحل ت كانم نكم لن كين  :نابنك : 4  لنم كعيآبي    إ مكع ل كجلم ت كك
  ن و كعن  43نش احاا لنملن لنقكما إش لان ك   يكعون:     23  يب س:   فقلم

  . 26فج  ،دال  يا ع لنذلبي  ي ج  تمٌّ . 
 كف  إي لنبعاد م نن ع اشان إنك ، جل لن ا نمع تذحب  إنكك اكير  ت كك لنذ ع ك 

لن غككل لحقككب  ككع احذككع   يابظككن   نككع  ككع الفككم نذن جككل لنكك ا إنككك  قككذبى ةمككعنم 
اآب  ت ك لشاذرعا يم لن فع نلنذب ف يم لنم  ك. نآي  بآت لعشكعر  إنكك  ي نكؤشا 
لعتاعفياي اي لنذمكبل ،نكلل لناع كب  كي  قكذبى لش حكنلف لن غكبا  نلنبكعاد م  نلعكي 

اكك  لنشككع   ي ككبر ك،اككن  . نآككي ذكككن نككلل لن عاككي  كك نم عاكك  اككع :  فجككاتم لككعن فع لنآ 
  ، كككل ك،اكككن   كككي لنككك ا لنآني كككم  نيلشكككن نكككلل تكككي ت كككا لن ظكككن  لنذكككم ل ذكككعف ،نكككع 
لنبعاد م عا  يذذبف لنظبلنن لنمماأ  يم لن ا لنلا نةكي  ، ك  ليت كك يكم لنآكنيي  
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ع  ل ن ككع لنن ككي ننككلا لي ، ككل لنككلا لتذمككيا إش اناكك  ت ككك ذنككا لنذبةكك   حككب  ظككن  شكك
 ن  ا   ظن  ش تنذم لعناأا ،  لعنن  ت ك     نعي   ع جل  ذ ع جل. 

ني ي لعااعف لحقب نلل لنذربر  ي لنآضكعاع لنمنمكل لنذكم الشكن ت نكع ت كم 
لنيشنل  ي  د  تذب ك  ن ذلكبر لنكيشنم ن نفكعظ يكم لن غكل تنكن ت كا لنذمبةكعل لنذكم 

اد م  كف لقجكل لي،كبلن لن شكن  احيعنع لش أيكعأ تنكن لنحكلف نلنآركن. نيبل ك  لنبكع
لنذكم ذكننكع  ككعلآعي  قذشكنيلي ، رككب   كي لنآكنيي نجقككذ ذا يكم لي اككن اكع دي:  نلت ككم 
 ي لنلا ،ا عا ان  نلل  نذنن كع إنجك   نكب  كييي  ننكب  ي نكلا لي كبر ت آقكم  يم نكع: 

كك  نكك   نيككير   لككعنذ   م   يمعكككعي كككلنا يككد  ككنا   إنككك  ككعاملي لنباككب  ت جكك   نلنذ م 
  نيل إتاعف لنآنيي ل   ن  كع  كع ش  كنا  إنجك  لكعنذ  م نلنذ م ك   كي لننداكعل  يكلنا 
نكب لنكلا يكي  ت ككك إتاكعفا  ن حكي  ضككنن نكلنا   ، كل  نذآكن ت ككك  كع ذنن كع إنجكك   
نذكن ع يم نكلل لنفرك  تكي نكلل لنآع ك   ي لنذشكنج  ت كنف لك  لننداكل  نذنكا  قك م  

ج  يكم لنآككنيي   اككأ  تكنو ت ا ككع  ككي لنذشككنانعل نننكي إي ا  ككع   ككع ناكف  ككي لنذشككن
لناعريكككل يكككم ليشككك عر  كككع ش اافكككك ت جكككا. ن  كككت تاكككي يكككم شككك ن ل،كككي لنم ذكككأ  كككي 
لنذشكنج  لننكياف لنكلا اشكب  لنقكحن  ناكي تذبكف يككم نكلل  كعنم يذذبكف ااكنا  نلتفكا نك   ككع 

ل يكم   نلكلل الشكن لنبكعاد م تكي ت كا لنآكير  لننع  ك27نم يذفا نغانا  ي لنشك نلا . 
تح اكك  لكرلا لن آياككل نلنباككبف ت ككي  ا  ةأ جعتنككع لني جآككل لنمذ  آككل للج جككل كككبي نككلا 
لش أيعععل   اأ  نمكع تنكبي يكم لنك ا لنآني كم  نكجكف ش تنكبي ككلنا نمكع تكنا يكم 
لن ا لنبشنا  نن   نلل لنذبعي  ي ةنكل  ننكلا لن، ع جكل  كي ةنكل عع جكل نكب لن آلكل 

تاككعفياي لننشككن ت نكككع  نلنذككم تم، ككت يككم اكككير  لن جركك  لنذككم عككعن  ك،اكككن  ككي لع
 لن غل لن نصجل يم  ي تنبي إتاعفيل  ي  ععجل  ناان إتاعفيل  ي  ععجل   نى.

ش اآككن نككلل لنآككعر  ت ككي نككلل لنحككي ،كك  اقككذمن يككم ت مجككل ر اكك  نككلل لل،اككن  ككي 
لنرنن نلنا ي نجلشكن تكي تكي  تحآكا لعتاكعف ،نكلا لي كبر نعكينع ،ك  ي نكن ذنكا 

عر: ن  مككع   نككن  ي اآككب  اع كك : إي ل كك  نككلا لنبةككبا لع فنلانككع اككي عركك  ككك  لع نكك
فج  لعتاعف   ي اان  ي اآعر    ع يذر  ل  لنند   نيفضم إنجك    ،ك   كع اآكب : 
إي  كككع  اقكككم لككك  نعكككيا ، فقككك    اكككأ  ن ي لنذشكككنج    اكككأ  ن ي لنذا كككجس   اكككأ  

تككك إتاعفنككع نلنملعلآككل ، فقككنع   اككأ .  يا ككع لكاككل لنذككم يانككع ذكككن ل نذشككنج : يككاي لاة
نمب ف لنذشنج   ن كععب لنمآعنكل لنذكم علا عنكع   كعف ذنكا إنكك  ب كف لنذشكنج   
ن ع اني ل   ي لنبةبا  ن ي ت ا لنبةكبا  كع اكي ،اة كع  ي لعتاكعف يذ  كا لك  كعننجكعي  

 ي   نكلل ،جكعي ن  كعهنذنا ش ااذا لاك س  كي لنمنكاي اني ةك س  ننكلنا اكع : 
، قكككعي تنصككككم    ناكككع : 89  لن حككك : تنجع كككعي ننككك  شكككمااكككع :    ن 138تمكككنلي: 
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 . ننلككككلل ش 28    ينككككنر يكككم  بل كككف ذكككككنا   ككك   نكككاي. . 195  لنشككك نلا:  نكككاي
ا ت ككك ككك  ر ا  اككعنن  ين ككك لنبككعاد م لااكك   ككي  ي الككبي  آ  ككعي يككم تح ا كك  نراة

نككب  ت ككك نذبةنكك  يككم ت  اكك  لنظككعنن  لعتاعفيككل لنككلا اآككب  ت ككك   ككعه  ي لنآككنيي 
 نلتككب لننجككعي ، ظمكك  نايرتكك  ت ككك لنذككاعان يككم ل نآككعر . اآككب :  يككعنآنيي  ت ككك   ككعف  
لننجككعي  ن ت ككك  نلتبكك    ككع ةمككف نةككبا لنحقككي ن  ككبعل   نوناكك  ن ،بللكك    ككي ت ككيي  
لنك ظم ن ككد ذ   نعقكك   نصناذكك   نعقككي  با ك  يككم لنقككمف ن ككنبنذ  ت ككك لن قككعي  

ترككبرا ترككبر لنمشكككعني  نتشككل   ت ككك ةنذككك   ننابتكك  يككم لنكك فس  باكككف لنآنككب   ن 
عذكككك احككك   حككك  لننننكككعي  ناشنكككل لنذكككانجف  مكككع ش ي حركككن عقككك عي نصناكككل ن ككك عا 
نرينككل... ن ذل تككد لننككد  يككم  فقكك  كككعي نكك   ككي لنمباككف يككم لنآ ككبن  نلنككذملي يككم 
لن فككككبه   ككككع يككككلنب نيككككننا  نيآ ككككا نيككككؤ س  نيلمككككف نيككككؤيس  نيضككككحا نيبلككككم  

  نيككأتا  نيشككام نيلككنن  نينككأ لن لككعف  نيقككذما   حككبا نيحككأي نيفككنأ  نيقككلي
لي ككمع   نيكككبرث ليريحجككل نلن كككأ   ناككي يب ككك  ت ككك ،كككل  لنمنككا نلي كككبل  شكككاعتل 
نةككبالي  نين ككم لنقككع ف  ككي نرلا ر اكك   ن ككك ل اككيلي  ننكك   قككعنا يككم لن فككبه نلجفككل  

  ن كككيل   إنكككك لنآ كككبن ا جآكككل  نصحقكككب  كككع يذنتكككب يكككم  ظمككك   نيذ كككأ  يكككم  با ككك 
نياكككنا ت كككك  كككمت  ل  ككك  ن آل ككك   الكككبي تااكككب تاعانلتككك   نصكككياف  آذضكككجعت   

  . 29نكلنا ت ك عقب  رعارا  يذربر نةبا  بلراا.. . 
نآكي  ككي نكلل لن عاكي ت كك ةع كب  نككم يكم  قكانل إتاكعف لنآكنيي  ننكم ت كا لنذككم 
تذ  ككا لككاعن لنكك ا يككم لنكك فس  ككي  ككد  ذنككا لنكك ظم لنفنيككي. ذنككا  ي لنكك ا لنآني ككم 

بى لنحقي  ي ك  لنابل ب  ي ع   ت كك لنمنلتكب لآيرتك  ت كك لعتجكعي ،ك ظم   كي  ع
ن  جم نعقي نصنجا  ن   باف عقي ت ك لنقمف ن نبنل ت كك لن قكعي. نت  كب نكلا 
لن آلكل انرلي  نمككعي يكم تحييككي لعتاكعفه يي ليعككن لنكلا احيعكك  لنك ا نككب  اضكعي اككي 

يي لننكنيم نلشتذآكعا فجك  ت كك   ك  كذكعن يذ  ا ل  لعتاعف  نيييف إنكك لعامكعي لكعنآن 
 معنا عآا ةمعنجل لش ذنل  ن غكل لتذآكي لن كنن   نكم تم نبنكع نتم نكبل كك  لنلعاكعل 

 لنذ نانيل ننلا لن غل. 

 التكرار والتفاوت واإلعجاز: -2

ناكي ت بكك  نكؤشا لعتاككعفيبي  نت كك ر  ككنم لنالكع،م  ننككم اآذنصكبي  ككي لنكك ا 
نلنذننلر يم نكلل لنك ا  ن نكك  ا عكي عآكا نكلا لنامعنجكل  لنآني م  إنك   ن لنذفعنل

  بعي  ن إااعلعي  ناكي كع كت  كبلافنم ت لكس ت كا لنن يكل لنذكم ار كبل ،نكع لنك ا. ن كي 
ن ككع ش  اع ككب لنرككبلن إي ونع ككع لنقككؤل  لنذككعنم: نكك  ن ككع  تداككل ،ككاي لنذفككعنل 

 كككية  ككع اي ككك  نلش أيككعأ  ككي ةنكككل  نصككاي لنذنككنلر نلش أيكككعأ  ككي ةنكككل   ككنى  ننكك  ا
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نككؤشا لنآككنلا يككم نككلا لن آلككل لعنككللل  قككذبى  ككي  قككذبيعل ر يككذنم ند أيككعأ ال كك  
 لن ا لنآني م  نت رنلي  ي ت ع ن لننشن تي إتاعفيذ  

نآي ذنب لنالكع،م إنكك ر ا يؤككي لك   ظنتك  إنكك لنمب كب   كي  كد  تآقكجم  
ل لنآككنيي عككعفل: لننككد   ككي عاكك  ةباتكك  لنف جككل إنككك عدعككل  اقككع   نر ى  ي ،داككع

  ككي كككك  اقكككم  ككي نكككلل لياقكككع  عركككل  ن  ككلل  كككي كككك   ككب   كككي   بلتنكككع شكككعبل  
يع ذظم ننع لع ذأل  نلا لين كعف  مكي  كي لننكد  اامكف  كفذم لنفاع كل نلن لنصكل  
ننمككع ت ككك لش فككنلا يككم   بتنمككع كعنمذضككعايي  يي لن لنصككل  ذككع  لنقككنبنل  نلناألنككل 

بتكعي  كي لنبتكبر   ينكعي لةذمكع  لي كنيي يكم  ظمك   كف نلنمذع ل يم لنند  ت عناكعي  
 نككب ككك    نمككع ت ككك لك ككن يضككا ل  ككا ،نككع لنآككنيي  اقككننع   ، لجككف ايرتكك   ككي 

  30  ككنا نجلككبي ياككل ،ا ككل ن نجكك   ناشنككل ت ككك  ككحل  ككع اتككع إنجكك   ككي   ككن اي كك  . 
فذاي ننب ،لنا اآكب  ل كي  لنذفكعنل يكم لنك ا لنآني كم  كي  كد  ةم ك  ننكعتاي لنرك

يم  ظم  قب    اأ تنن عقي ل ذجعر ن نفكعظ نتنتاننكع تنتابكعي احآكا ننكع  ع كجل 
لنبةككبا يككم لنكك ا لنآني ككم  ككمي ل أيععككعل نغبيككل ت ل ككا  ككي   نيككل لاع ككجل ككك  
نفظل اني  كبلنع. اآكب :  إي تمكبا نكلا لننداكل لنذكم تاذمكف ننكع نكلا لنركفعل نكب 

ركككب  لننكككد   ب ككك   لي كككا ن كككف كككك   كككب   كككي لينفكككعظ لنذكككم تشكككذم  ت انكككع ي
ليشكل  لك  لنككلا إذل  ،كي   لع كك  ااكنا ةككعا   ك  إ كع تنككي  لنم  كك لنككلا الكبي    كك  
يقعا لنند  ن  ع ذنعن لننن ا لنلا الكبي   ك   كآبط لننداكل  ذنكا  ي يكم لننكد  
 نفعظككعي  ذآعرصككل يككم لنم ككع م احقككب  ك،ككن لن ككعه   نككع  ذقككعنيل يككم إيككعا  ،جككعي  ككنلا 

ن  م نلنم نيكككل  نلنحمكككي نلنشكككلن  نلنباككك  نلنشككك ... نلي كككن يانكككع نيكككم لنالكككعن  ككككع
تنتاننع ت ي ت معا  نك  لن غكل لاكدف ذنكاه يي ننك  نفظكل   نكع  ع كجل تذماكأ ،نكع 

  . 31تي  ععنذنع يم ل     ع انع ن ي كع ع اي اشذنكعي يم ل ضنع. . 
مككنلا  كككي ن مككع تآككي   كككنى لننةكك  ينككككأ ت ككك انر لنكك ظم يكككم تحييككي لنم  كككك لن

لنن مككككل ال كككك  لش ككككذ مع  لن غككككبا تنككككن نتككككم ةاككككي ن فككككنن  لن غبيككككل لني جآككككل ،ككككاي 
لنن مكككعل. ن كككي ن كككع الكككبي لنذفكككعنل  ن ش الكككبي  جمكككل ل أيععجكككل ن غكككله عاككك   نيكككا 
لن ا لنآني م يم ن ف لنن مل لنم ع كبل يكم لنملكعي لنم ع كب  ناكي ةعا كع لنالكع،م 

ل كككك  لن قككككجا لن رككككم. ننككككم الذككككن ، مككككعذ   ككككي لنآككككنيي ينفككككعظ  ع ككككنت ن كككك نع ا
  نانكككاي تككي  جمكككل لنكك ظم يكككم لنالككع،م لعنشكككعني لنآني ككم ،ككك  يككيتم لكككاابل  لنن ككب 
:  ل ككي  ي يككلكن لنقكك ي  اآككب : لنذ ناككن تككي لنم  ككك لنمككنلاه فجاتا ككع لحككيي  ن ن ككب 

 ....يآككع :  تذككا لن قككمل نيككا لنن بككل  اكككع   ن نجقككع نلعككيلي .. اككع : اككع : ش  تذكككا 
ي ت فنا ل ذآنكع نيكا لنن بكل  ي ت كاي يكم عم نكع. يذا ك  كجكف رتكب لنند كاي لن قمل  
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نلاذضك  ي ك  نلعكي   نكع   كا لننجكع اي فجمكع ن كف نك   كي لنم  كك ن كم    كي 
 . يككككككعي ن يذ  ككككككا لعش ذجككككككعر نلنذبفيككككككف  ل ذجككككككعر لينفككككككعظ لنم ع ككككككبل 32لنمكككككنلا.. . 

م ت كككك انر لنذنتاكككب يكككم نتبفي نكككع لنذبفيكككف لنم ع كككب  ن كككي عكككم ككككعي ت نجككك  لنالكككع،
تحييككي لنم  ككك  ن ككع لنذنتاككب إش  ككب   ككي   ككبل  لش حككنلف لن غككبا لعنن مككل ن ب ككب  

 إنك لنم  ك.
ننكككم الكككي لنالكككع،م نعكككيا لنكككلا ناكككن ت كككي نكككلل لي كككن  ،ككك  تب ككك  يكككم ذنككككا 
لنبعاد م لنكلا تعناك    عناكل تنشكن تكي ت كا لنكننأ لن آياكل لنذكم ككعي يذمذكف ،نكع  

ألي نمككككع تحككككيث تككككي لنذفككككعنل يككككم لنكككك ا لنآني ككككم. نن كككك  لن آلككككل نلنذككككم ة  ذكككك   ماكككك
لنمنكأيككل نمباككن لننةكك   ككي نككلا لنمقككانل تذحككيا  ككي  ككد  ابنكك :  ننككب  ي تااككب 
 ظمكك  نصككياف تانجفكك  ش يذفككعنل نش يذبككعيي  ت ككك  ككع يذرككنف إنجكك   ككي لنبةككبا لنذككم 

لر يذركككنف يانكككع   كككي ذككككن اركككا ن كككبلتع نلعذاكككع  نعلكككم ن علكككع  ن تكككللر ن  كككل
ننتكي ننتاكي نتبشكان نتابيكف ن ن كعف  نت  كجم   كد  كنيمكل نشكجم رفج كل  ن كان 
 اعبر  ناان ذنا  ي لنبةبا لنذكم اشكذم  ت انكع  ن اكي ككد  لنن جك، لننع ك  نلنشكعتن 
لنمف ا  نلنالاب لنمرآف  ااذ ن ت ك عقب ل ذدف نلا لي كبر. يمكي لنشك نلا 

نف يككم لنناككب اني لنمككيأ... ناككي  ككي ااككبا يككم لنمككيأ اني لنناككب  ن كك نم  ككي ينكك
تا   ع  ظم لنآكنيي يبةكي ع ةمجكف  كع يذركنف فجك   كي لنبةكبا لنذكم اكي  ع ذكننكع ت كك 
عككي نلعككي  يككم عقككي لنكك ظم  نصككياف لنذككانجف نلنن ككن  ش تفككعنل فجكك  نش ل حلككعط 
تككي لنم أنككل لن  جككع  نش إ ككفع  فجكك  إنككك لننتبككل لنككي جع  نكككلنا اككي تا   ككع  ككع يذرككنف 

با لنالعن  كي لكاكعل لنلبي كل نلنآركان   ين ي كع لعتاكعف يكم ةمج نكع ت كك إنج  نة
عكككي  نلعككككي ش ااذ ككككن  نككككلنا اككككي يذفككككعنل ككككد  لن ككككعه ت ككككي إتكككعا  ذكككككن لنآرككككل 
لنبلعكككي   ين ي ككككعا ااكككن  اذ ككككن نش  ذفكككعنل  ،كككك  نكككب ت ككككك  نعاكككل لننداككككل  ناعاككككل 

لنككلا اآكيرني ت جكك  اكي ،ا ككع لنننلتكل  ي  م كع ،ككلنا   ك   مككع ش اآكير ت جكك  لنبشكنه يي 
  .33فج  لنذفعنل لنن،ان  ت ي لنذننلر  نت ي تبعيي لنبةبا نل ذدف لي بعن . 

ناي النأ لنقؤل  تي تدال نلل لنحيي  لآضكجل لش أيكعأ يكم لنك ا لنآني كم  
ينك  ن كع  ،ككاي  كع اعنك  لنبككعاد م نن كع  نصككاي  كع ذكن كع نكك   كي انك   ناككي الكبي  ككي 

إنكك  ي لنبكعاد م ا كعنا  ظنتك  نكلا  كمي  ظكن  شكمبنجل تآكب  ت كك لنمفاي  ي  شكان 
ل كذنلتجاجل  نمكل  ننككم  ي لنآكنيي كك   ذنع كك   ن كي ن كع تنككبي ر يذك  إنكك لنذفككعنل 
ت بكككف  كككي ابنككك  لاتاكككعف لنككك ظم لنآني كككم  ن كككي عكككم يكككا ن لنذفكككعنل يذ  كككا لمكككيى اكككير  

جكككك   تفككككعنل لنكككك ا ت ككككك لنذ بيككككف  ككككف لنمحعيظككككل ت ككككك  قككككذبى نلعككككي ش تفككككعنل ف
لنمنيتاي  ي يي إنك ي ن   ن  ي اكب  إنكك ي كن. نآكي ةكعا ت كك لنم أنكل لن  جكع  كي 
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لنند ه نننكلل  ننكك لننةك  لنذفكعنل  ت عاكل  ع كل ن ،كيى يانكع ر اكعي  كيييلي  كي عاك  
كب ك  يذ  كا لككعن ظم  نصبةك    كي نةككبا إتاكعف لنآككنيي لن،دعكل. نآكي لةذنككي لننةك  يككم 

لنمذ  كككا ،نكككياف لنككك ظم نتااكككب لنذكككانجف نل كككذانل  ككككك  عيي،ككك  تكككي لنبةككك  لن،عنككك  
لنم كع م لنممل كل  نن ك  لنمنكم   نككع ك نن كع ك لنم كع م ليرص ككل لنذكم ذكننكع  كي ةم ككل 

  ناككي ناف ككع انكك  عككاي ت ككي لين    نككع نص ككي  ينجككف املككي  ي يذاقككي 34 ككع ذكككن 
جككع نش يكك حي لش أيككعأ ،نككلل لنمقككذبى  نكجككف   لككي ننككلل  ي ي ككألأ ال كك  لنم أنككل لن  

ت نكككع   كككعذل اآركككي لآبنككك  عكككي نلعكككي ش ااذ كككن  ن كككعذل ا  كككم لآبنككك  ،ككك  نكككب  نعاكككل 
 لنندال 

إذل  كككع تذب  ككككع  ككككع ةككككعا لكككك  لنبكككعاد م تب كككك  نككككيي ع إي لنكككك ا لنآني ككككم عككككعيع 
 قكككذبى املكككي  ي  رككك  إنجككك   كككي  كككد  تذب  كككع نذ كككا لش أيععكككعل لنكككبلرا  يكككم نكككلل 

،ا نكككع  نصكككاي  كككع احرككك  يكككم لنككك ا لنبشكككناه عاككك  لنككك ا تذب كككعي  آعر كككعي  ن  بلف كككعي 
 اظنن لنذفعنل لنن،ان ت ي لنذننلر  نت ي تبعيي لنبةبا نل ذدف لي بعن. 

نيكككنتبي نكككلل لكككعي ن لن،كككع م لنمذ  كككا لآبنككك :  ننكككب  ي ككككد  لنفركككحعا يذفكككعنل 
تفعنتكعي ،ا كعي يكم لنفرك  نلنب ك   نلن  كب نلن كأن   نلنذآنيكب نلنذب اكي  نااكن ذنكا  مكع 
ي آقم إنج  لنالعن ت كي لنك ظم  نيذركنف فجك  لنآكب  ت كي لنضكم ن لنامكف.  ش تكنى 
 ي ك،انلي  ي لنشك نلا اكي ن كن لكعن آا ت كي لنذ آك   كي    كك إنكك ااكنا  نلناكنن  
 ككي لككعن إنككك  ككبلا... ن حككي  فركك  ل ككي نككلل  ن فقككن نككلا لنام ككل  ن نككاي ت ككك  ي 

نن،اككن  نلنلكن  لنماذ فككل  اا كك  لنآكنيي  ت ككك ل كذدف  ككع يذركنف فجكك   ككي لنبةكبا ل
لنماذ ككن كككعنمؤت ن  نلنمذبككعيي كعنمذ ع ككب  نلنمذ ككعين يككم لعيككنلا إنككك عككي لكعككعا. 
ننلل   ن تااب تذناي ل  لنفرععل  نتظنن ل  لنندال  نياكن  لك  لننكد  تكي عكي 

 . إي  كع ذككنا لنبكعاد م نن كع نك  لرتبكعط نعاكا لع أيكعأ 35لن عا   نيذاعنف لن كنف . 
 ا لنآني ككككمه ي كككك   مككككع ي آقككككم إنجكككك  لنالككككعن ت ككككي لنكككك ظم  نيذ  ككككا لمقككككذبيعل لنكككك

 لش ذايل  لن غبا  ع ل لنمقذبى لنف م  ن لن غل ليا،جل.
ناي لكذفك نلل لن عاكي ،نكلل لنحكي  كي لنحكيي  تكي نكلل لنمب كب   ننكم ام،ك  نك  

كك   ن اقذشكني نك   كي لنآكنيي  ،ك  ذككن ذنكا ت كك تمب ك  نجشكم  كك  لنآكنيي  آع،ك  
لنشك ن يكم  ككيى اكير  لين  ت كك تحآاككا  نكي  لش ذكنل ه لنككلا يبنكي ذنكا لععقككعه 
لعنذ ع ككككب نلش قكككككاع  ،، ع جكككككل لنماذ كككككن نلنمؤت كككككن. ناككككي رككككككأ ت كككككك  ي نكككككلل نكككككب 
لنمقككؤن  تككي إظنككعر لننداككل نصكك  ااككن  لننككد  تككي عككي لن ككعا   نيذاككعنف لن ككنف. 

م  آكككع  ي كككن نكككب إعقكككعه ن ،ككك  نكككلل لننكككد  نكككب امكككل لنحكككيي  تكككي لن كككين    ن يككك
 ننن لعش أيعأ كقجمل ةمعنجل تبني  ذ ل ي جل نشك برلي لععتاكعف تنكن لنب كب  إنكك 

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 218 - 

 ت ا لنآير  ت ك لنانن  تي لن عا  نتاعنف لن نف. 
نرصي لنبعاد م نلل لنحكيي  ، آلكل   كنى تذ  كا لااقكع  لنالكعن:   كي لنبقكي 

نلنذاكبف نلنذحآاكا  ن حكب ذنكا  كي نلشاذرعا نلنامف نلنذفنيا نلش ذ عر  نلنذركني  
لنبةككبا لنذككم تبةككي يككم كد نككم   بةككبا يككم لنآككنيي  نككك  ذنككا  مككع يذاككعنف عكككينا 
كد نككم لنم ذككعا ،اكك نم يككم لنفرككععل نلع،ككيل  نلننداككل. ناككي  ككم ع ،جككعي ذنككا ل ككيه 

 . نن ككككك  لنذفكككككعنل 36يي لنبةككككك  نن كككككع ذككككككن لنمآكككككي عل اني لنبقكككككي نلنذفركككككا  . 
ذبى  كي لنذ ككعن  لن غكبا نش اظنككن إش  كي  ككد  لنمبلف كل ،ككاي احرك  يككم نكلل لنمقكك

لن ا لنآني م نلن ا لنبشنا.  ي ي  لنذفعنل لنلا اقذفعا  كي كد ك  نكب  ي لنآكنيي 
ك كك   نيككم ةمجككف  ككبرا نياكك  ت ككك ارةككل نلعككي   ككي لنف جككل  ن ي شككائعي   كك  ش يذككي ك 

 كبر  ليتككنلف  تكي شكما  ن كي ن ككع ككعي إتاكعفا يآرككل تكعا لنذكم اكي ت  نككم يكم
نيككم  ككبر  نككبا نيككم  ككبر  لنشكك نلا نيككم  ككبر  لنحعاككل ت ككك  قككذبى نلعككي  ككي اككب  
لن قككا ن علككع  لنركك  ل  نش املككي  ي اآككع    نككع يككم  ككبر  ليتككنلف  ، كك،   نككع يككم 
 ككبر  لنشكك نلا  ن لنحعاككل   ن نككبا. نلنذاككعنن ،ككاي   كك بصنع يككم ككك   ككبوي رنتاككت 

ت ككككك  كككعنب ت جكككك . نككككلنا لكاككككعل لنذككككم فجككك  لتذبككككعرلل لاذضكككت  ي الككككبي لنككك ا 
تذ كككنو نب ككككن لنا كككل نلن ككككعر   ن نذابيككككف لنم ع كككييي  ن نذبشككككان لنمحقكككك اي   ن 
ن ككيتب  إنككك لنككي ب  يككم لنككييي   ن ن ذآ ككاي نلنذشككنيف إنككك ي ككن  ككع ت عننكك  لنآككنيي نش 
 اآككككككككككككككككككككككككككككع  يككككككككككككككككككككككككككككم ل ضكككككككككككككككككككككككككككك    كككككككككككككككككككككككككككك   ، كككككككككككككككككككككككككككك،  ككككككككككككككككككككككككككككي ل كككككككككككككككككككككككككككك    

ن لنآركل لنبلعكي . ناكي ذنكب   لادف كد  لن عه لنكلا يذفكعنل ت كي إتكعا  ذكك37 
لنبععكك  تشككنلتم إنكككك تحييككي   كككبل  لنن ككك لنآرركككم يككم لنآكككنيي  يآككع :  امل  كككع  ي 

  ماأ شل اي ن ن جل لنآررجل كمع  عاذنع  ا،جل لنالع،م لنآني م: 
ك لنشككل  لين : ن ل ككا ت جكك  ل ككم لنآرككل لنمغ آككل  ن لنملذم ككل  ن آرككي ،نككع  1

م نلعكي  نيكم  كبر  اني جكل ينيكي   ننكم لنآرل لنذم ل ذآ  ،نع  بوي اني ك
 يذننر  جعانع لنقناا  عر  ذنا لنمبوي...

ك لنشككل  لن،ككع م:املي  ي  قكمج  لنآرككل لنمفذبعككل  ن آركي ،نككع ذنككا لنقككجع   2
لنقككناا لنمذ  ككا لقككان   نككم  ن ر ككب   نلنمذككبلتن يككم  ك،ككن  ككي  ككبر   

ع  ك كن   كبلا نصذ بي عل إ بعريل  ن ناال تايا ك،انلي  ن ا كادي  كي  كج
ت ككككككككك  قككككككككذبى لنشككككككككل  لنالككككككككع،م  ن  ككككككككي عاكككككككك  لعيككككككككعالل لنذككككككككم 

  . 38احم نع . 
إي اركككل تكككعا يكككم لنككك ا لنآني كككم  عقكككب لنبكككعاد م  ةكككعال ت كككك ت بي كككعل 
نغبيككل يككم  ككبر  ذ ككيا  ش  قككذلجف  ي  حلككم ت ككك  ينككع  ، كك،  نننككي  ذفككا ت ككك  ي 
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ن غككبا تنككن ت ككا لش حنليككعل ك نككع   اككأ  ،ذ ككا لنآككير  ت ككك لنذ بيككف يككم لش ككذايل  ل
لن غبيل لنمماأ  لنذم ت نن تكي ذنكا لنذبكعيي لي ك بصم ،كاي ل كذ مع  نل كذ مع  ي كن. 
 ناككي  ار  لنندااككبي  ككع يككم نككلا لنمغككعينلل  ككي ل حككنلف تككي لنآبلتككي لنم،عنجككل ت ككي 
لن حكككككككع  اركككككككيلي نغعاكككككككعل   ككككككك بصجل  ن ننكككككككبل إنكككككككك ل ذشكككككككعرنع نك،كككككككن  ععشتنكككككككع يكككككككم 

  .39كد نم . 
آي ل ذلع  لنبعاد م  ي يذحقكس  كبلوي لنامكع  يكم لنك ا ،ذ كا لنآكير  لنذكم ن

 تبين ت انعه عا  تم ا  انلل إةنل جل  نمل نآنلا  لن ا لنآني م انلا  ت مجل. 
 نت كككي لنآكككنلا  لحكككا  كككي  نكككم وكككن  لعااكككعا ليا،كككم  ن آب كككل ي عنكككل ن لنل كككا 

. ن ككككي ن ككككع اككككي   لككككي  39لي ككككنى  ككككي وككككن  لعااككككعا  تقككككيانع نتأيككككينع تمآككككعي . 
ن بككعاد م لنب ككب  إنككك نككلا لنحآككع ا لنامعنجككل لنمنمككل عاكك  ش تقككذآ   نككبلي لننككياف 

  ن نةبا لنندال لعننشن تي إتاعف لنآنيي ن ظنعر ةمع  لنعبعر . 
إي لنبككعاد م ينكككأ ت ككك   ككن  نككم يذ  ككا لآككير  لنكك ا لنآني ككم ت ككك لنذاككعنف 

ل لشعلع جككككعل لنذككككم ش،ككككي يانككككع  ككككي   ككككن تنكككن لش ككككذايل  لن غككككباه اآككككب :  نلكاككككع
لننداككل ا ذنككن يانككع  ككي لينفككعظ  ككع ا ذنككن يككم ااننككع ناككي املككي يانككع  نككك   ب ككف 
  لككي ذنككا يآككي نةككي يككم لنآككنيي يككم لعلكك   ككع  نككجس ت جكك   أيككي يككم لننداككل نتااككب 
لنكككك ظم  نيقككككذلنا ذنككككا يككككم لش،ذككككيلا نلناككككنن  نلنفبل كككك   ن ككككع اآككككف ،ككككاي لنفعتحككككل 

ي لنبل ككلل   ن لع ذ ككع  ذنككا   ن يككم ل كك  ذنككا  ككع اا ككن لع،ككيل  يككم نلناعتمككل  كك
 . نصم،ك  41 ينلا لنن معل  ن ي كع ت لنام ل نلنم ظم ت كك  كع  كنا لنب كن فجك   

نككلل لنذبةكك  اككعا نككلل لن عاككي نافذكك  ت ككي لنكك ا لنآني ككم  حككب ت ككا لنذ بي ككعل لن غبيككل  
قكككب  كككع ن ككك ت نككك  يكككم كمكككع نكككم ينمككك   ي لنن مكككل املكككي  ي تحآكككا ننكككع نةكككبالي لح

ل ككلدأ لنذاعوككب نتحآككا ةمعنجككل ي جككل ت ككك لنككنام  ككي   نككع نككم ت حككنف ن ككي عككم 
يككعنآنيي   اككأ ،ذ ككا لنذ بي ككعل لن غبيككل لنذككم تم،كك  امككل لش أيككعأ  نيككم لنباككت ذلتكك  
  اككأ ،ذ ككا لش ككذ معشل لن غبيككل ت ككك عقجآذنككع.  نتحنيككن ر ا لنبككعاد م يككم نككلا 

كمع تذحآا لع كذايل    كعناب لش كذ عر  نلنماكعف  نلنن عاكل لنآضجل  ي لنندال لنف جل 
نلنذشنج   نةمجف لنربر لننياعجل لنذكم تاكن  يانكع لنن مكل تكي   ك   كع ن ك ت نك  
ن داككل  ن   ع ككبل  تذحآككا كككلنا  ككي ونيككا ل ككذايل  لنن مككل يككم   كك   ككع ن كك ت 

مد ككم ت، جككل نكك  شككنيلل ن كك نع لنملككعي لنم ع ككب ننككع تآككيامعي نتككا انلي نت ككك لن حككب لن
ن يكككنلالي  كمكككع تذحآكككا ،نتعاكككل لنفرككك  نلنب ككك  ن آكككع  لعااكككعف نلعو كككعن نلنمقكككعنل  
نلنآرككككككككن  نةمجكككككككككف  كككككككككع ل كككككككككل حت لننداكككككككككل لنمذكككككككككا ن  ت كككككككككك تقكككككككككماذ  ل  كككككككككم 

  . 42لنم ع م. . 
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نآككي كككعي لنبككعاد م   ا ككعي ن ظنتكك  إنككك إتاككعف لنآككنيي  نلنذككم تذا ككس ت ككك  آلككل 
لعش أيككعأ تككي لنب كككف لن غككبا لي كك م  نيذحآكككا   نكأيككل نككم لنكك ظم لنكككلا يذحآككا

تنن لش ذ مع  لن كعاا ن ن مكل لحقكب  كع ن ك ت نك . نيؤككي ،كلنا ت كك  ي لنآكنيي 
  اكككأ لل ككك  ني فكككم ت ككك  كب ككك    اكككألي لاكككأا   ككك   نصكككلنا لناكككأا لنمحآكككا ند أيكككعأ 
  لننياف . ن ي عم ار  إنك لن ذجال لنمنمكل نلناد كل لي ع كجل لنذكم  رلانكع  ننكم

 ي لنآكنيي ت ككك  قكذبى نلعككي  ككي لننداكل ش تفككعنل فجك   ةككعا ت ككك  مكي نلعككي  ككي 
لنابا  نلعتآعيه ي   لرتبي ، ظم   اأ ة     ماألي لحقكي ل ذجكعرا ن ن مكل لنم ع كبل 
نن كككك نع يككككم  لع نككككع لنم ع ككككب  ككككمي لنام ككككل. ناككككي تب كككك  يككككم ذنككككا لنن،اككككن  ككككي 

نن  لعتاعفيكل يكم لنالكعن لنآني كمه لنيلر اي عا   عننل نلل لنذبة  يم ت  ا  لنظع
  نم تني لنآعنن لنانةع م  نلنأ اشنا نااننمع ك،ان. ني ية  كع ذككنا لنبكعاد م يكم 
تح ا ك  نقككبر  لع ككنلا  نمككعي ن باكبف ت ككك تبةنكك  يككم ل كذ مع  لنن مككل ال كك  لنكك ا 
 بلا ت ك  نا  لنحقجآل  ن لنماعف  ياا ذنا عآا لنغعاكل ت كك لنبةك  ليكمك  ينكب 

  ج،. ،

 ـ النص بين المستوى المثالي واألداء المجازي:  3

ن ذل كع كككت نكككلا عكككع  لنبكككعاد م  كككف لنذ بي كككعل لن غبيكككل  يمكككع نكككم عكككع  تنكككي 
لنآكككعنن لنانةكككع م   نكككع  ن نكككك  ا عكككي ل كككذلع  نكككلل لي اكككن لننشكككن ت نكككع  نتكككي 
 ككبلوي لنامككع  يانككع  نتداذنككع  يككم  ظككنا   ككف  ظنيككل لنكك ظم لنذككم  ر ككك ابلتككينع 
ن اع    قنع ت ك تبة    جم اآكب  ت كك لنكنصي ،كاي لنك ظم نلن حكب لعتاكعف. نك كع اكي 
كشككف ع تككي ذنككا يككم  ككع  ككنا  ككي لنبحكك   ن ككبا نن ككع  ي  آككن ت ككي ر ا لننةكك  يككم 
ت كككا لنذ بي كككعل لن غبيكككل لنذكككم ل ألعكككت تكككي لش كككذ مع  لن كككعاا ياكككعال يكككم  كككجغل 

دي يككم كذعلكك    ككنلر لننداككل  اككعف. يآككي  يككنا لنانةككع م نمبحكك  لنماككعف يرككدي كككع 
ل  ككبلي: يككم عككيا لنحقجآككل نلنماككعف  يككن  فجكك  ،ككاي عككع  لنحككييي يككم لنمفككنا نيكككم 
لنام كككل عاككك  اآكككب :  نلت كككم  ي كككك  نلعكككي  كككي ن كككفم لنماكككعف نلنحقجآكككل إذل ككككعي 
لنمب بف ل  لنفنا اان عيا إذل كعي  ب بيعي لك  لنام كل: ن  كع  حكينمع يكم لنمفكنا: 

ع نا كت نك  يككم ن كف نل كف ك ن ي شككئت ا كت: يكم  بل ك ل ك كك  ك مكل  ريكي ،نككع  ك
نابتككعي ش اقككذ ي فجكك  إنككك ااككنا ينككم عقجآككل. ننككلا  بككعر  ت ككذظم لنب ككف لين  ن ككع 
تككا ن ت كك  ك غكككل تحككيث يككم انا كككل  ككي لن كككنن  ن يككم ةمجككف لن كككنن  ن يككم ةمجكككف 

ذنكا  . نن   لنشما لنمنكم يكم  كع ذككن لننةك  نكب 43لن عه  ،دي  ن تحيث لناب  . 
لن آككك  لنكككلا احرككك  ن ن مكككل ،كككاي لنب كككف لنحقجآكككم نلنب كككف لنماكككعفا  نلن آككك  نكككب 
 قككذبى  ككي  قككذبيعل لش أيككعأ  ككع ت  ككا لككعن فع لنمفككنا  ن  ككع ت  ككا ،ب ككف لنن مككل 
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 ال   لنام ل. 
نيكنتبي لنماككعف لنمفككنا ت ككي لنانةككع م ،نككلل لنذ نيككف:  ن  ككع لنماككعف ينكك  ك مككل 

نل كك نع نمدعظككل ،ككاي لن،ككع م نلين  ينككم   ريككي ،نككع ااككن  ككع نا ككت نكك  يككم ن ككف
 اعف. ن ي شئت ا ت: :ك  ك مل ةأل ،نع  ع نا ت ن  يم ن ف لنبل كف إنكك  كع 
نككم تب ككف نكك   ككي ااككن  ي تقككذا ن يانككع ن كك عي نمدعظككل ،ككاي  ككع تاككبف ،نككع إنجكك  

 . نصكلنا ينككأ 44نصاي   ك نع لنكلا ن ك ت نك  يكم ن كف نل ك نع ينكم  اكعف . 
  نككككع لنكككنللي ،ككككاي لش كككذ مع  لنب كككك م نلش أيكككعأ تككككي نككككلل ت كككك لنمدعظككككل ت كككك 

لنب ف ،ذبين لنآني ل لنمع  ل  ي إرلا  لنم  ك لي  م   ننم لنذكم تكي  ت كك لن آك . 
ناي ذنكب  عكي لنيلر كاي إنكك لنآكب :  نت كك نكلل املكي لنآكب  إي  فنكب  تنكي لنآكعنن 

ل ت ككك  اعفيككل لن آكك  ك لنانةككع م ن ماككعف يككم لنمفككنا ينتنككأ ك ل ككي تككبين لنآني ككل لنيلنكك
 إنك لي س لنذعنجل: 

 ك  آ  اشنل لن فع.  1
 ك لنمدعظل  ن لنمدلقل ،اي لنم آب  ن  نلنم آب  ت  . 2
  . 45ك  ب  لنمدلقل .  3

ناكككي  اكككأ لنانةككككع م ،كككاي  ككككبتاي  كككي لن آككك    ككككب  نكككجس  ككككي لنماكككعف ن جككككعن 
عف عاكك  ااككنا لن فككع لنمدلقككل ،ككاي لنم آككب  نكك  نلنم آككب  ت كك   ن ككب  نككب  ككي لنماكك

ت ككك    ككك عككعي ااككن لي كك . نت  ككب لن داككل ،ككاي لنم آككب  نكك  نلنم آككب  ت كك  انرلي 
 نكأيعي يم تحييي   بل  لنماعف لنمفنا  ن كي ن كع ككعي عيي،ك  تكي لش كذ عر  نلنذشكنج  

 نلنن عال نلنذم،ا   ي لي س لنملب ل  ن ظنيل لن ظم ت يا.
ذ عر  نلنن عاككل نلنذم،اكك  ن ككع ن  ككننن  ذنككا يي نككلا لنم ككع م لنذككم نككم لش كك

لنماكعف  ككي ل ككينع  ككي  آذضككجعل لنكك ظم نت نكع احككيث نصنككع الككبي  ي كك  ش يذرككبر 
 ي يي   شما   نع يم لنن م ننم  ينلا نم يذبا فجمكع ،ا نكع علكم  كي  علكع  لن حكب  
يككد يذرككبر  ي الككبي نن ككع ي كك   ن ل ككم اككي ا  ذكك  لش ككذ عر   ككي اني  ي الككبي اككي 

  .46اانا. .   نن  ف
إي  ع ةعا ل  لنانةع م نن ع يؤككي تبةنك  لنمنكي م  كي  ي   كعه لنحقكي يكم 
لنآككب  نككجس لش ككذ عر   ن ااننككع  ككي نككلا لنف ككبي لنذككم ذكننككع  ن  مككع نككب ت ككا لنآككير  
ت ك لن ظم  يعن ظم نب  نب لنحقي ن  عه لنامع ه نننكلل  اكيا اآكب  يكم  ب كف 

 ككن   ككع  ككع ر ي ككع يككم لنككي جع تككعادي  وككنأ لنكك ظم ي ككن  ككي اش كك  لعتاككعف:  نةم ككل لي
نلنمحع ككي لنككلا نككب لنقككنب يانككع  ككي لش ككذ عر  نلنن عاككل نلنذم،اكك  ن ككننن لنماككعف 
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نلعااكعف ن ككي ،بةنكك  تكي ةمج نككع نة كك  لنفضك  ك كك  نلنمأيككل  ةم نكع يككم  ككد ل 
  . 47لنحننف  مع ي،آ  . 

م  يامككع  لش ككذ عر  ك ينككين  ي لنانةككع م ش يذرككبر ةمككعشي  ككعر   ظنيككل لنكك ظ
ت ككك  كككنا  لنم،كككع  ك يذكككاتك يآكككي  كككي  ككد  لنككك ظم لنمقكككبخ نككك  لننكككد   يكككعن ظم نكككب 
  ككعه لنحقككي  يانككع. ينككب ي ل ككا  ككي لن غككل نذحييككي ةمككع  لنماككعف لنمن كك   نيككم 
لنباككت ذلتكك  احككيا لنماككعف يككم لنذنكاككب  ككي  ككد  لن آكك    ن ا ككنف ت ككي لنندااككاي 

  لفرككك   يكككم لنماكككعف لن آ كككم نلنماكككعف لن غكككبا لعنماكككعف لن آ كككم. ن كككا لنمب كككب 
 . نيككي   نككلل يككم إوككعر ت  اكك  لنظككعنن  لعتاعفيككل تنككن  قككا 48نلنفكن  ،ا نمككع. . 

 كككي لنفنكككم لنمؤ كككس ت كككك ، جكككل نغبيكككل ت نككك   كككي ت كككا لنلننعكككعل لنامعنجكككل لنمماكككأ  
ي ن ظنيل لن ظم  نش  نيي نن كع  ي  اذكن  كع ااك  عكب  نكلا لن ظنيكل  نننكي  كبا لنذاكاك

ت ككككك  ي لنانةككككع م ل ككككذلع  لفضكككك  ت ككككا ليانلل لعةنل جككككل لنذككككم ل ككككذ بلنع  ككككي 
لن ا لن نصم  لنآني م  نليا،م   ي يؤ س نالعن  آيا ل محت   ك  لنحكينا ،كاي 
لن غككبا نليا،ككمه يي لنكك ظم نككب تككب م   ككع م لن حككب  كمككع  ككن ، ككع يككم  ككع تآككي   ككي 

   ككناا إنككك ت ككا لنلعاككل لنذككم نككلل لنبحكك . يعنحقككي يككم لنكك ا  نلنامككع  يككم لنعبككعر 
ام حنكع لنك ظم ن ن مككل ال ك  لنذنكاككب ت كك لعاحككعا نلنيشنكل. ذنككا  ي لنن مكل تذككارة  
،ككاي لنحقجآككل نلنماككعف ن ككي عككم يآككي  ننككك لنانةككع م نككلل لي ككن ت عاككل كناككن   نيلككعا 

 اقجلن  نلل ت ك  ا ب عيي،  يم   نلر لنندال. 
ب ت كا لش كذنلتجاجل لنذكم ل ل كا   نكع  ن ي لناييي لنلا ةعا ل  نكلل لننةك  نك

ننظفنككع يككم  ككنا  لننشككن تككي لنارككع ا لنامعنجككل ن ظنيككل لنكك ظم  ينككم لنمنكككأ 
ن ذشلا  لنف م ن  ا  ننم يم لنبات ذلتك  لن آلكل لنمحبريكل لنذكم ي ظكن تنننكع إنكك 
إتاككعف لنكك ا لنآني ككم  ن ككي عككم يآككي  ظككن إنككك لن آكك  يككم لن غككل  لنماككعف   ككي نككلا 

 ،  ن   قذبى  ي  قذبيعل لش أيعأه نننلل  ايا يكم يرك   يكم لنحكلف لنألنيل  ن 
نلنأيكككعا  ننككك  نمكككع  كككي لنماكككعف    ش  ل كككذلع   ي ينكككاي  اكككع  ي كككن  كككي  اكككعشل 
ةمككع  لنكك ظم  اآككب :  نلت ككم  ي لنن مككل كمككع تب ككن لعنماككعف ن آ ككا ننككع تككي    عنككع 

لحقجآككل يانككع. كمككع  ضككك  يآككي  ب ككن لكك  ن آ نككع تككي علككم ننككع إنككك علككم نككجس نككب 
 ن ،ككككككككككع  ذنككككككككككا  ي لنمضككككككككككعف إنجكككككككككك  الذقككككككككككم إتككككككككككنلن لنمضككككككككككعف يككككككككككم  حككككككككككب

نل ككا  لنآنيككل   نلي كك  نل ككا   نكك  لنآنيككل. يككعنحلم لنككلا ااككب ن آنيككل يككم لي كك
نت ككككك لنحقجآككككل نككككب لناككككن  نلن رككككب يانككككع  اككككعف... نش ي بغككككم  ي اآككككع  إي نةكككك  

 كي  علكع   كع لآككم لنماكعف يكم نكلل لنحكلف  يكاي لنحكلف إذل تاكنا تكي تغااكن علكم 
  نصككلنا يككنى لنانةكع م  ي لنحككلف لنحقككي نككب 49ل كي لنحككلف نككم اقكم  اككعفلي... . 
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لنككلا اككاتم نقجمككل ةمعنجككل تذحككيا  ككي  ككد  نظجفككل لنن مككل ال كك  لنن ككعا تنككن لنحلككم 
لنكككلا تا كككلا نلنكككلا يذغاكككن  يكككم نكككلل لنمب كككف  اشنكككل ت كككك لنقجمكككل لنامعنجكككل لنذكككم 

   بحت ن  تي ونيا لنحلف.
 كك  لنانةككع م ر اكك  نككلل يا ظككن إنككك لنأيككعا     ظنتكك  إنككك لنحككلف اآككب : نيبل

 ن ذل    ل ذ ع   ي البي  انا لنحلف  اعفلي  ن تحَا  كفل لكعام لننكد  لعنماكعف 
 ي  ة  علف كعي ت ك لعود  اني  ي احيث ن كع   لقكنب ذنكا لنحكلف تغاكن 

ضككجل كعنحككلف يككد علككم ت ككك نةكك   ككي لنبةككبا ك ت مككت   كك   ي لنأيككعا  يككم نككلا لنآ
 اكككعف  ن  ي ةم كككل لننكككد   فبمكككع رعمكككلااكككبف  ي اآكككع  إي فيكككعا    كككع  يكككم  حكككب 

تركان  اككعفلي  كي  ةكك  فيكعا  فجكك . نذنكا  ي عقجآككل لنأيكعا  يككم لنن مكل  ي ت ككنى  ككي 
   عنكع نتكلكن نش يع كي  ننككع  كبى لنرك ل نيلكبي  ككآبونع نعنبتنكع  كبلا  ن حككع   ي 

 ي يككنلا لعنن مككل ااككن  ككع ن كك ت نكك  يككم لي كك   ن  الككبي ذنككا  اككعفلي يي لنماككعف
يككألا يانككع  ن يككبنم شككما نككجس  ككي شككا نع  كاينع ككا لظككعنن لن رككب يككم لنآنيككل  ي 

  . 50لنقؤل  نلاف ت انع. نلنأل ي لنلا  آبو  ك،نبت  ش يذربر يم ذنا . 
نآكي ل كذلع  لنانةكع م لمكع عبكعا لك     كي اكير  لنذب ك  إنكك  كبلوي لنامكع  

لنكك ا  ن ككي عككم ت  اكك  لعتاككعف لنآني ككم ،نككلل لنمقككذبى  ككي لنذح اكك  لككعنبابف ال ك  
ت ككك نككلا لي مككعط  ككي لش أيععككعل لي كك بصجل  نكككم كككعي لننةكك  نل جككعي لحقع ككجل  ككع 
اآكب  لكك ه نننكلل  اككيا احضككن لنآكعر   اعوبككعي إاكعا  لككعن لنحع ككن  نيكم ذنككا ايككف 

عم ام،ك  نكلل لنحضكبر  بتكعي  كي ن  ن مشعركل يم  ع ااتم ل   شعركل نةيل جل  ن ي 
لنذنككعيؤ ،كككاي   ككع لنمكككذن م نكككعف لنماعوكككب  ككي ةنكككل  ن ككي ةنكككل   ككنى اكككير  ت كككك 
لعا ككع  نلنذ  اككك  نذ ككا لش حنليكككعل لن غبيككل يكككم لنككك ا. اآككب   يا كككع ااككن لنأل كككي  كككي 
 ةألا لنند  لنلا فيي فج  فجاب  ي ي ظن فجك   يكاي عكيث ن كع  لقكنب ذنكا لنأل كي 

نن مل تي    نع ةكعف عا ئكل   ي يب كن ذنكا لنحلكم  ن  كع ناكف فجك   علم تأن  ل  ل
 نكككككككككككككككجس كم، ككككككككككككككك  لا كككككككككككككك   اكككككككككككككككعف  كآبنككككككككككككككا يكككككككككككككككم  حككككككككككككككب ابنككككككككككككككك  ت ككككككككككككككعنك: 

   إي لناككن يككم لنم،كك   اككعف يي   كك   لن رككب نلناككن علككم 11  لنشككبرى: شككما
 ي  ة  فيعا  لننعف. ننب كع بل إذ ة  بل لننكعف  أيكي  نكم ا م بنكع نمكع ككعي نحكيي  

 كنا  ت كك نككلل لننكد . نيأيكيا ن كبععي  ي لنأيككعا  ت كك لعوكد  نكب كع ككت لنماكعف 
تقذحا لنب ن لا نع  اعف  ي بغم  ي الكبي كك   كع نكجس لمأيكي  كي لنن كم  قكذحآعي 
لنب ككن لا كك  عقجآككل عذككك الككبي لنقكك زي يككم ابنككا ر يككت   ككيلي ك ن  ككت تنيككي رةككدي ك 

ينمع. ااك : نكلل نكا إذل عكيال عقجآل. ياي ا ت: لنماعف ت ك  اقع  نلنأيعا   ي  عك
لنماككعف لحككي تككي   لنأيككعا  فجكك   نش  ككنا  نككا إنككك ذنككا يي ابن ككع  لنماككعف  افاككي  ي 
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تابف لعنن مل  ب  نع يكم   ك  لنب كف نت آ نكع تكي اشنكل إنكك اشنكل  ن  كع اكعرن 
ذنا. نت ك لنام ل يا   ش ا آ   كي لنماكعف  ي تقك ب لنن مكل اشنذنكع عكم ش ت لانكع 

  نى  ن ي تا انع  ي  ي ينلا ،نع شما ت كك نةك   كي لنبةكبا نن كن لن فكع اشنل 
  . 51لعنأيعا  افاي  ي ش ينلا ،نع    ك ن ي اا   كاي نم الي ننع اشنل . 

نلككلل الشككن ن ككع لنانةككع م تككي ةمعنجككعل لش أيككعأ يككم لنكك ا  ن ككعنم لنقجمككل 
يدي عذككك اغلككم لنمقككانل لنذ نانيككل ن حقجآككل ن لنماككعف  إ كك  يككيام لنحككبلر نلن آككعه وككب 

 ي ك  ةبل ننع  نيق ك ،لنا إنك تبظجكف  عيي،ك   نكلل يكم  كنا  لشرتآكعا ، ظنيكل 
لنكك ظم إنككك ييككع  رعبككل.  نصككلنا تحبنككت لنضككننر  إنككك  اككعف  نتحككب  لنماككعف  ككي 
 اكككككن  إنكككككك  ل كككككب  ن  كككككب   كككككع كككككككعي يب كككككن لعنشكككككلنذ ااكككككنة  ت كككككك  حمكككككك  

ينكك  كككعي لنانةككع م ا  كك   ن ينككنر  ن  . ن ككي عككم يبآككك لنقككؤل   لننعككعي 52ي ككم . 
ااككن  لنكك ا  انةككعي ي جككعي الشككن تككي لعتاككعف ... إي نككلل لن عاككي لةذنككي يككم  ككنا  
ارل ككل نغككل لنكك ا ت ككك  ي لش حككنلف  اككأ  ن جمككل ةمعنجككل  ع ككل امذككعف ،نككع لنكك ا 
،ب ككف  تكككينشي تكككي لنكك مي لن كككعاا يكككم  ككبرت  لنم،عنجكككل. نيآبا كككع نككلل لنذح اككك  إنكككك 

م  ننب  ع  يى تبليا نلل لنلنأ ، أن  لنآكنيي ت كك  ك ي لن كنن يكم  ؤل  ي ن  ن
كد نم  ن ذل   ة نلل لنلنأ ينجف املي ن ع لنذبياا ،ا ك  نصكاي لن ذجاكل لنذكم تآكب  
لكككع حنلف   كككك بن لنآككككنيي ككككك ا ، جكككك، تكككي لنكككك مي لنم،ككككعنم لنم ذمككككي نككككيى لن غككككبياي 

 نلن حع  ..
لا لنقكك ي  ن ككع ا ككي ل حنليككعي ن كك   ككع ةككعا لكك  لنانةككع م  ككي  ككد  تحييككيا ننكك

ت نع كفا  ،ذننين نلل لعشلع ه عا  تبة  نكلل لن عاكي إنكك لنباكبف ت كي  اكألل يكم 
لن ا تا   ع   اكب ،ذ كا لنآكير  ت كك لعا كع  لنذكم ككعي ت انكع لننةك  نمكع رلأ اآكي  
اككنلا  ةييكككي  ن رككب  كع كككت اككي اكككي ت ننككع اكككنلالل نككم تقكككذلف  ي تنشككن ةمكككع  

 يى تحقجآنع ن، ع جل ليالا لنم،عنم نلش حنلف ت  . لن ظم يانع ن ع  
  . 53نت ير  نافذ  ت ي  ،جعل ك،ان تأ  يم لنحا يم نلل لنماع :  

 ملمذذذ  ا ذذذين  مذذذن منذذذل وذذذ  ح  ذذذن
 

ذذذذذ  ب   وذذذذذ ن مذذذذذن هذذذذذ  م سذذذذذ    ممس 
 

 مقذذو   علذذل  هذذم المهذذ     ح لنذذ 
 

 ملذذذذم  ن ذذذذر الغذذذذ    الذذذذك  هذذذذ   ائذذذذ  
 

   ذذذذذك   بذذذذذ طراف ا ح   ذذذذذث  يننذذذذذ 
 

 مسذذذذذذ ل  ب عنذذذذذذ   المطذذذذذذف ا بذذذذذذ ط  
 

نآككي كككعي لنانةككع م امنككي ،ككلنا نملع ككل ينيككينع ن كك ا لنآني ككم لككاي الككبي  ،ككعشي 
احذككلى ن مبذةككعي نكك الا لنم،ككعنم  نيككم لنباككت ذلتكك   ،ككعشي ند أيككعأ لي كك بصم نتككينشي 
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 نجل. تي ليالا لنم،عنم  ناي تحب  ،لنا ليالا لنآني م إنك  األل    بصجل ي جل ةمع
ننككب تككي ع  ت ككك  ككنا  لنم،ككع   إنككك  ككع ةككعا لكك  يككم اش كك  لعتاككعف ي ل  ككع 
لنذاكي  ي ذنا  نن اذعر عيي،ك  عكب  لنذآكيام نلنذكا ان لنكلا ل ل كا  كي ككد  لن كعه 
لنلا ناف فج  تآيام  ن تا ان نتح ا   نجلبي  آي ل نآكنلا   مكعذ   كي لنك ا لنآني كم 

نةنكاي ك تآكيام اآكع  إ ك  ت كك  جكل لنذكا ان نذنكا اآب :  نلت م  ي تآيام لنشما ت ك 
يم ك  شما  انرت   ف لنذآكيام ت كك علمك  لنكلا ككعي ت جك  نيكم ة قك  لنكلا ككعي 
فجكككك    كانككككن لنمنذككككي  إذل اي ذكككك  ت ككككك لنمنذككككي   نلنمف ككككب  إذل اي ذكككك  ت ككككك لنفعتكككك   
 كآبنككا:    ل كككا فيككي  ن كككنن تمكككنلي فيككي .    كككب   ي    ل كككا  ن تمككنلي  نكككم اانةكككع

لعنذآككيام تمككع كع ككع ت جكك   ككي كككبي نككلل  نككن  نذككي  ن نيككب  ،ككلنا نكككبي ذنككا  ف ككبشي 
 . إ   ي ل كا  كي    كع املكي  ي   ظكن 54ن  ربصعي  ي  ة   كمع البي إذل   نل . 

إنككك لنكك ا  ككي نككلا لنألنيككل  نت ككك   ككعه  ي لنذآككيام نلنذككا ان نككب ظككعنن    كك بصجل 
قككذبيعل نغبيككل  ذ ككيا  كعنمنذككي  نلنانككن تحآككا ةمككعشي ن كك ا   ع ككل ن  نككع تككنتبي لم

نكعنفعتك  نلنمف كب . نلي كن نلش كذفنع . ن  ك    ككن  نكم نتظكجم ت كي لنانةكع م ن ككي 
عكم ينكب اقكذ نن ل ذركغعر نكلل لي ككن نتنبي ك  ن كع ن لي،كبلن عاك  اآكب :  نكككلنا 
 كككك  بل يككككم  ككككع ن لي،ككككبلن يا  ككككبل ش ي ظككككنني يككككم لنحككككلف نلنذنككككنلر  نلعظنككككعر 

 . 55  نلنفرككك  نلنب ككك   نش يكككم  كككب   كككي   كككبل  لنفكككنن  نلنبةكككبا... . نلع كككمعر
نيلشككن نككلل لنمقكككذبى  ككي لنحككيي  تكككي  ي لننةكك  اكككي اككع  لع ككذآنلا كككك   ككع  كككبآ  
نتذب   تذب عي ا جآعي عذك   لي نك   ي اآكي  نكلا لنآكنلا  نذ كا لنانكبا  كي فلنيكل  ظنيكل 

ه عاككك    كككعف إ كككعيعل لنككك ظم كمكككع   ضكككانع ،كككلنا لنمقكككذبى لننلاكككم  كككي لنذح اككك 
  ب جل إنك ت ا لنانبا لنقعلآل يم نلا لن ظنيل.

نن كك   كككي  رب كككجل لنآككنلا  ت كككي لنانةكككع م نكككب ذنككا لنقككك م لنح،اككك  نكككييف 
لنمذ آكككم إنكككك لنمشكككعركل يكككم نكككلل لنف ككك  تنكككن ل ذحضكككعرا لمامبتكككل  كككي لنذ ناكككنلل 

 ا لنمذ بتكككل  كككي  ،ككك : نلت كككم  نككككعف لنماعوكككب  ن كككمان لنغع كككب لنكككيل  ت كككك لنكككن 
لك كككن  ب كككب  لنم عاشكككل  نتنكككعا نكككلا لش كككذنلتجاجل تقكككجلن ت كككك اكككنلا  لنانةكككع م 
ك نع  نتي  ت ك عآل يم لن فس نتاككي  كي  كحل لنمقك ك نلنذبةك   ن كبلن لنن يكل 

 ن ارل  كيع  لن ا ننامعنجعت . 
ن كي ن ككع امل  ككع لنآككب  إي اككنلا  لنانةككع م تحلمنككع عدعككل  تمككي    ع ككجل نككم: 

نلنماعوككب  نلنغع ككب  ككععب لنككن ا  ب ككب  لن آككعه  ن  ككع  ككععبل    ككع لنانةككع م 
لنآككنلا  لناييككي   نلنماعوككب نككب لنمآرككبا لعنضككمانيي لنمككذن م نلنغع ككب  نن كك  نككلا 
لن،دعجككل نككم لنذككم  وككنل اككنلا  لنانةككع م  ن كك ا لن نصككم ت ككك تمب كك   ككبلا كككعي 
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انكع ،ا نمكع  آي عي  ن اان  آيه. إ   يي    كف لنماعوكب يكم عبلريكل  فذكنو نةب 
تنن ذنا لنغع ب  ن ي عم ا كنو  فقك  ،كييدي  ب كب جعي تكي لك كن  ينكب ش ي  جك  
 ن اآركككج  ن  مكككع يؤككككي  نككك  لنحضكككبر  نننكككي يكككم لنباكككت  فقككك  ينكككاي  ي لنككك ا ش 
يذحم  ت ا لنآكنلا  لنبلعكي  لنقكعلآل  ،ك  ن كع  اكنلا    كنى  مل كل تذا كك  كي  كد  

 ي  ي لنالكا  ي اآقكم لي كن يكم تآكيام لنشكما ونع  لي عه لن ظم. اآب :  نلت م 
نتا انا اقماي فجا    فايلي يم ل   لنند  ناان  فاي يكم ل ك . ن ي ا  ك  تكعر  
لعن  عاككل ن  ككنى لا كك  تب كك ل ت ككك لنشككعتن نلننعتككب  عذككك تلككنأ ننككلل ابلفجكك  ننككلل  

نى.  ا  . ذنا يي   ي لنب اي  ي الكبي يكم ةم كل لنك ظم  كع يكي  تكعر  نش يكي    ك
يمذك عنكت يكم تآكيام لنمف كب   ك،دي ت كك لنف ك  يكم ك،اكن  كي لننكد    ك  اكي ل كذا 
لفع ي  ش تنبي ت ا لنفع ي   ف لنذا ن يآكي نةكب  ي تنكبي ت كا اضكجل يكم كك  شكما 
نك  عع . ن ي  نا   ي اا   لنذآيام نتن  لنذآيام  كبلا  ي يكيتك   ك  ككلنا يكم 

ياككأتم   كك  ن فع ككي  يككم ل ضككنع نن ذرككنف  تمككب  ليعككبل   يا ككع  ي اا  كك  ،ككاي ،ككاي 
  . 56يم لن فع  ي اان    ك يم ل    يممع ي بغم  ي يناب  تي لنآب  ل  .  

ننلككلل اقككب  لنانةككع م لننككد   ككمي لش ككذنلتجاجل لنمقككلن  لعشتذمككعا ت ككك 
ذنكككا لن،كككعنبث لنمكككؤون نآنلاتككك  لنذكككم تنككككأ ت كككك ، جكككل لنككك ا لن غكككبا  ينكككم نعكككينع 

شن تي ت ا لنامعنجل لنذم يؤ قكنع نكلل لن عاكي ل لداكعي  كي ر اك  يكم لنآعار  ت ك لنن
لنك ظم  ن ككي عكم ي آكك  لنحكيي  تككي لنذآكيام نلنذككا ان إنكك  قككذبى ي كن يانصلكك  ،نمككأ  
لش ككذفنع  عذككك افككن  ،ككاي تآككيام  ككع اككي  ن ككع تككن  تآيامكك   فجككاتم ، مككعذ   ككي لنآككب  

 نجلشن تي لن  عال يم لنآب  نلنذب ف ت ك لنمني .
 كع نكلل يكم لنبلاكف إش  آي كل نحيي،كك  تكي نكلا لناع كجل لي ك بصجل يكم لنكك ا ن 

لنآني ككم  نصككلنا اككي  اككنلا    ككنى ننككلل لنكك ا تنشككن تككي ةمككع  لنن جككل لن غبيككل فجكك   
ن  ككعه لنكك ظم لنم اكككأ. اآككب :  نلت ككم  ي نكككلل لنككلا ذكككنل نكككا يككم لننمككأ    ننكككم 

ا ككككت:    كككت ي  ككككت ذل   كككككعي ند كككذفنع   اككككع م يانكككع إذل نككككم كع كككت ن ذآنيككككن. يكككاذل 
 ان كككا  ي تآككككنرا لا كككك  لنفعتكككك   ينككككاي ذنككككا ابنككك  ت ككككعنك علعاككككل تككككي اككككب   مككككننا 

ككت ي  ككت نككلل للننذ ككع اككع إ،ككنلهجم     :ش شككننل يككم   نككم نككم اآبنككبل 62  لي نجككعا   
ذنكا نك  ت جكك  لنقكد  ننككم ينيكيني  ي اآككن ننكم لكاي كقككن لي ك ع  اككي ككعي نننككي  ي 

 لي نجكعا:     كت ي  كت نكللي  ناي  شعرنل نك  إنك لنف ك  يكم اكبننم.اآن لا       كع
 ننكب 63 لي نجكعا:  ،ك  ي  ك  كناكننم نكلل  ناع  نب ت جك  لنقكد  يكم لناكبلن. 62

كككعي لنذآنيككن لعنف ككك  ننككعي لناككبلن ي  كككت  ن نككم  ي كك . يكككاي ا ككت:  ن نككجس إذل اكككع  
  كك  ش لا كك  كككعي ت ككك لنام ككل    ي  ككت  ينككب ينيككي  اضككعي  ي تآككنرا لككاي لنف كك  كككعي 
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يككاا يككن  ،ككاي لنحككعناي  يا كك  إذل اككع    ي  ككت  ينككب اآككنرا لعنف كك   ككي ااككن  ي يككنااا 
،ا   نصكاي ااكنا  نننكي كد ك  ككد   كي يكبنم   ك  ش يكيرا  ي ذنكا لنف ك  ككعي ت كك 
لنحقجآل. ن ذل اع : ل  ت ي  ت  كعي اي راا لنف   ،ا   نصكاي ااكنا ننكم الكي   ك  يكم 

لنف كك  تككناا ننككم الككي كد كك   ككي يككبنم   كك  ش يككيرا  كككعي لنف كك     نككم الكككي    فككس
  . 57،يشنل   ا تآب  ذنا نلنف   ظعنن  بةبا  شعر إنج  كمع ر يت يم لكال . 

نلككلل يذحقككس لنانةككع م  ككبلوي لنامككع  يككم لنكك ا نيلشككن ت نككع لم،كك  نككلل 
نكككلل ي ككك  اكككي عكككيا لنمقكككذبى  كككي لنذح اككك  تنكككن لناكككبو يكككم  بعاكككع لنككك ظم لنآني كككم  

 ظنتكك  إنككك لش أيككعأ يككم لننككد  نمككع تحككيث تككي لنماككعف يككم ابنكك :  لت ككم  ي ونيككا 
لنماعف نلشتقع  يم لنلا ذكن عا ان    ا ذكنل لنن مكل ن  كت ش تنيكي    عنكع نننكي 
تنيكككي    كككك  كككعنب راف نككك   ن شكككنج  يذاكككبفل  ،كككلنا يكككم ذلل لنن مكككل نيكككم لن فكككع 

 م  ي يم لنند   اعفلي ت كك ااكن نكلل لنقكنا  ننكب  ي  فق . ن ذل اي تنيت ذنا يعت
البي لنذابةف يم علم ااكنا ت كك لنن مكل يآكي نتنكبي لنن مكل  ذننككل ت كك ظعنننكع 

 نيلبي    عنع  آربالي  ي اان تبريل نش ت ني .
نلنم،ككع  فجكك  اككبننم:  نككعر   ككع م ننا ككا اككع م ن ككع  نا ككم نتا ككك نمككم  نابنكك  

  ....   ت تنى  اكعفلي نكم نكلل ك ك  نننكي 16  لنبآن :  نوميمع رصحتز تاعرت  ت عنك: 
ش يككم ذنلل لنن ككم ن  فككس لينفككعظ نننككي يككم  علككع   ةنيككت ت انككع  يككد تككنى   ككا نككم 
تذاككبف يككم ابنكككا:  نككعر   ككع م ننا كككا اككع م  يكككم  فككس  ككع م ناكككع م نننككي يكككم  ي 

نفظككل  رصحككت   ةنيذنمككع  نككنيي ت ككك لن نككعر نلن اكك . نكككلنا لنماككعف يككم لكاككل يككم 
  . 58 فقنع ننني يم إ  عانع إنك لنذاعر ... . 

إي  ككي لنركك بصل لنذككم يبلةننككع اككعر  لنانةككع م تم جككل ل ذجككعر لنكك ا لنمد ككم 
 ن لن مبذ   ن لنشكعني  كي كد ك   يآكي  ظمك  للنيآكل ارك ب   نكع تم جكل لنذاأ كل  

 ظكن كحيي،ك  يكعنند   ذرك  ل ضك  ،كب   إنكك ارةكل لنكذدعم يكم ل قكجع،جل شيذكل ن 
نلل تي لنماعف لنلا ل ذمن  فحعل  ذذعنجل ركأ يانكع ت كك ةمعنجكل لنماكعف  جع كعي 
إنككك لنكك ظم لنم،كككعنم لنككلا ش ل أيكككعأ فجكك   يآكككي اتع ككع إنكككك لنمبلف ككل ،كككاي لنماككعف يكككم 
ليابل  لنقعلآل نتن  لنماكعف يانكع عذكك  ذنكاي  ب كف لن  كب نلنمأيكل  إنكك  ي اآكب : 

ت ك عيت  ك بف  ي ك بف لننداكل ن كعا  لنشكعتن لنمف كا   ننلل لنضنن  ي لنماعف
نلننعتب لنن ج، يم لع،يل  نلععقعي  نلشتقع  يكم وكن  لننجكعي  ن ي ااكما لكعنند  

  يغعاكل لش أيكعأ 59 لنبتعي  ر بتعي  ن ي اضك   ل اكي لنمكنل  انيبكعي  كي ليينكع .. . 
م لنباكككت ذلتكك  اككير  ت نانيكككل اعاككل ةمعنجككل ي جككل تبنكككي ينمككعي ن ذ ككل نكككيى لنمذ آككم  نيكك

ت كك لنم  ككك لنمكنلا ت ككي لنشكعتن نلننعتككب يككم يي نلعكي  نيككبعم  كع ذكككن لنانةككع م 
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إنك  جمل ةمعنجل يكم لنك ا لن نصكم  إ نكع لنقكن  لنممذ كف لنب اكي تكي لنمكنل  نلنآنيكب 
 كككي ليينكككع   إ نكككع لننيتكككل نلن كككعار  لنذكككم اكككاتم ،نكككع لنمنكككي  لنمف كككا لنن جككك، نش ا نينكككع 

  آم.لنمذ
ن ذل ك ع يم ك   ن   شان إنك  ي نلا لنآنلا  انلا  عيي،كله ي   كع  كنى لرتبعوكعي 

 نعاا لنر ل ،اي  ظنيل لن ظم  نلنيرل عل لنحيي،ل  ع ل يم ةع ننع لي  بصم. 
إي اضككجل لعتاككعف اضككجل ةبننيككل يككم لنذانصككل لن آياككل لن نصجككل  عاكك  اككي ت 

ل عيي،ككل  جع ككعي إنككك ترككننع. ناككي كككعي ينجككعل  نمككل يككم اككنلا  لنكك ا لككاانلل إةنل جكك
 ،ب تناي  لنم، كك  ن   كي ليذكذ  نكلل لشتاكعا يكم كج جكل لنذ ع ك   كف لنك ا لنآني كم  
يآكي ذنككب إنكك لنآككب  لككاي لنآكنيي   اككأ ،نداذك   ن كك ك إنككك تاكنيا لنكك ا  انةككعي 
ش يذ ككككعرو ن ككككبلن لنم لككككا لنآني ككككم  ننظككككن نككككلنا ونيآككككل لن ككككنن يككككم لنآككككب   

ككع يككم لكاككعل  ككي ل ككذ عر  نتشككنج  نك عاككل نتآككيام نتككا ان نعككلف نتنككنلر  نكشككن تمة
ن  معر ن ب ب  إنك لنارع ا لي  بصجل ن آكنيي لننكنيم  رب كعي  نن غكل لن نصجكل 
تمب عي. ناي نظن  ني  لش ذجعر  ي لن ا لنآني كم  يآكي ل ذكعر ل ك  لكاكعل لنذكم 

 أيككععم ن غككل لنآني جككل  ، كت  جمككل  اعفيككل  نكككعي لنماكعف ت ككيا نككب ذنككا لنمقكذبى لش
تكككي لنمقكككذبى لنم،كككعنم. نلنكككذم لننةككك  لعشاذركككعا لن غكككبا لنكككلا ا ذمكككي ت كككك تن،جكككف 
لن غككل نذ لككم  اككعشي  ن ككف  ككي ليينككعر نلنم ككع م  ناككي  شككعر  ،ككب تناككي  إنككك لنن،اككن 

  ي  ظعنن لشاذرعا لن غبا يم لن ا لنآني م.
ن نشكككن تكككي   ككك بصجل   نلنكككذم  اضكككعي لكككانم لش حنليكككعل لنمماكككأ  ن ككك ا لنمآكككيه

لش أيكعأ  يكم نكلل لنك ا لنقكمعنا ك كي  لنذ ع كب ،كاي لن كيا نلنم كينا  نلنذ بيكف يككم 
ل كككذ مع  لنضككككمع ن  نتحككككيث تككككي تداككككل لنككككيل  لعنمككككينب  يككككم لش ككككذايل  ليا،ككككم 
نلنف ككم  ذم، ككل يككم ظككبلنن لنماككعف نلش ككذ عر  نلنذشككنج   ت ككك   ككعه  ي لش ككذ مع  

   لنذلبر لنيشنم ن غل.لنماعفا نب شل   ي  شلع
ني ككي لنذشككلا  لننداككم  ككي  نككم لنمآعرصككعل لن آياككل ن كك ا لنآني ككم ن نشككن تككي 
لناع ككب لنف ككم عتاككعف لنآككنيي  ناككي تككأنا ينيككا  ككي لنيلر ككاي لككاانلل إةنل جككل ت نكك  
 ككي  رب ككجل لنكك ا لنمآككيه  ننككم  انلل عيي،ككل  جع ككعي إنككك ترككننع  نيلشككن 

ت ل ككا  ككي   ككس ةمعنجككل ني جككل  ننككم اككنلا  تنتفككف نككلل لنم حككك نلنذبةكك  تككي اككنلا  
لعنآكعر  إنكك  قكذبى لنك ا لنمآكننا يننيكعي ن  نفجكعي ني جكعي. ن آركي لعنذشكلا  لننداكم 
  كب  لنركك عتل ل نف جكل لنذككم تشكل  لنكك ا تشكلادي   كك بصجعي  ذماكألي. نآككي ككعي لنكك ا 

لنذكم ال كت ت ككا  ركعي إشكلعنجعي نذمحكبرا عكب  اشنكل ل ككذفعال  كي لي قكع  لنندغجكل 
 لن دال لنآيامل ،اي لنيل  نلنمينب . 
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نآي  يضك نلل لنب ف إنك ت يا لنآنلا  لنذم تامف ،اي ل غكد  لنك ا نل فذكعأ 
لنمآعرصل يم  آع   نيم  آكع  ي كن  اى إنكك ت كيا لنآكعر  لنكلا نةكي  فقك    كع   كا 

ف نلش كذدف يكم اع،  ن ذاني  نلنآنلا  لنمذ يا . ناكي  اى لشنذمكع  لاع كجل لش كذد
لنكك ا لنمآككيه  إنككك لنحككيي   تككي لننككد  ن نلتبكك  ن اقككع   ن ب ككب  إنككك لنم اككأ 
 ككككي لننككككد  نلنمملككككي نانر ككككك  ذنككككا يككككم لنالككككعن  ننككككم اقكككك م نككككلل لنمباككككن  ككككي 
لشتذمكعا ت كك لنمنةعجككل نلنقكجع جل يككم لنآكنلا    يلنيككا لعتاكعف نككب ونيآكل   نيككل 

شككل  ننككم لن مككبذ  لي ،كك  نمككع  ككي  رككع ا  لننداككل لن نصجككله يي لنكك ا لنآني ككم
،دغجكل   كك بصجل يككع  ،نككع كك   ككا ي ككن  نصككلنا عآككا لعتاكعف يككم ككك  ةع ككب  ككي 

 لنابل ب لنف جل لنمشل ل ن  ا. 
نآككي ناكككن لنفنيككا لين   كككي لعتاككعفياي ت كككي ةمعنجككل لنككك ا  ككي  كككد  ذنكككا 

ةمعنجككككل   لن مككككبذ  لنمذااكككك  نلنمقككككذمي  ككككي إتاعفيككككل لنكككك ا لنآني ككككم  ناككككي  رة ككككبل
 لعتاعف إنك ذنا لنذبظجف لنااةي ن  عناب لن نصجل يم لن ا لنمآيه.

نلتذمكككككي لعتاكككككعفيبي ت كككككك   عاشكككككل لكرلا لن آياكككككل لنذكككككم الرل عكككككب  لنككككك ا 
لنآني كككم  نكشكككفبل تكككي  آكككير  كناكككن  يكككم اكككنلا  نكككلا لكرلا نلنكككناة ت انكككع   ن لكككع بل تكككي 

نذآككيام اككنلا    ككنى  مل ككل شارككجل ابيككل  نعضككبر نلتككم نككجس ع ككيلر لنحلككم ،كك  
ش ت غككم  ككع يككعل  ن  مكككع تككبعم إنككك  ي اككنلا  لنككك ا لنآني ككم تذ ككيا  اككنلا  ت ذركككن 

 عتاعف لن ا. 
نرصكككي لعتاكككعفيبي  ،كككاي لنككك ا لنآني كككم نلنككك ا لنشككك نا لن نصكككم  كككي  كككد  
ل ذحضعر  رب  تذفا نلن مبذ  لنآني م لنلا اآفكبي ت كيا  ن كي ن كع ككعي ن ك ا 

يككم لنيرل ككعل لعتاعفيككل  يم،كك   رككعي  نة ككعي  يككم عككاي كككعي  لنشكك نا عضككبر اككبا 
لنكك ا لنآني ككم  رككعي عككيلي نامعنجككل لننذعلككل ت ككي لن ككنن. كمككع كشككفبل تككي انر لنآككنيي 
يكم تلككبين لش ككذ معشل لن غبيككل لن نصجككل  كي ل ككذ،معر لش حنليككعل لن غبيككل نتبظجفنككع 

ل يككم لنذفناككن  عقكي تبظجككف عذككك اكيل   اككأ . ن ككي عكم   ككبحت لن آلككل لنمنكأيك
لن آيا ت ي نؤشا نم كجف   لكي ن غكل لن نصجكل  ي تذحمك   قكذبياي   قكذبى  ،كعنم 

 ن قذبى ي م ي ألأ تي لنمقذبى لين .
ن ذل كككعي ينيككا  ككي لعتاككعفياي تبةكك   حككب لنذ  اكك  لننداككم عتاككعف لنآككنيي  
 يكككاي ينيآكككعي ي كككن تبةككك   حكككب ت  اككك  إتاكككعف لنآكككنيي للنيآكككل  ظمككك   ن كككي عكككم    كككب 

لنككك ظم  فنب ككككعي  آككككياعي  نكأيكككعي  ،كككك  عآككككدي تذمحكككبر  ككككي عبنكككك   امبتكككل  ككككي لنككككينل  
نلنمكككينبشل  يكككعن ا لنآني كككم   اكككأ ، ظمككك  لنككككلا ااكككن  تكككي ةمجكككف نةكككبا لنكككك ظم 
لنم ذعا يم كد  لن نن  يآي ةكعا نكلل لنك ا يكم ، جكل نغبيكل  ماكأ  عذكك  ي لن كنن 
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ا إنكك ل ن ،كن  ن لنشك ن. ناكي ت ننكبل إنكك  ي لنماعوناي ل  نم اقكذلج بل ترك جف   ن راة
ككك  نكككلا لينفكككعظ لحمبنكككل   نفجكككل نعمبنكككل ي جكككل   ظكككم لينفكككعظ يكككم لنككك ا لنآني كككم عمة

 نةمعنجل  ة  ذنع  إذل ل ذآ ت إنك  ا ي ن في ذ  ،نعتاي لنحمبنذاي.
نآككي كع ككت لنآككنلا  لعنمآعر ككل  ككنادي  نمككعي يككم لنيرل ككعل لعتاعفيككل  ناككي لتذمككي 

 ككاي تنككن  آعر ككل لنكك ا لنآني ككم لككعن ا لنبشككنا  ناككي كع ككت ننككلا ت انككع  ا ككب لنيلر 
لنآككككنلا  ل كككك  لنمألنككككا  ينككككم ت ذمككككي ت ككككك لش لبككككع  نلنذاعنيككككل  نتفذككككنو لنقجمككككل 
لنامعنجكككل  قككككبآعي ش  ي تقكككذ ذانع يككككم لي اكككن. ن ضككككا نكككلل لنمقككككذبى لنآكككنلا  ت ككككي 

إش   نككع نككم لنبككعاد م لنككلا لتذمككي ت ككك لنمآعر ككل ،ككاي  رككاي لشككنياي ن ككا اني ككم 
تذاككنا  ككي كا ب ذنككع ن ككي ذلتنككع  نننككي ش تاككبف لنمآعر ككل  ككف نةككبا لنفككعر  ،ككاي نككلا 
لن ركككب . ن كككي عكككم ش  كككا إش لنككك ا لنآني كككم  نش ةمكككع  يكككم لنككك ا إش ةمكككع  

 لن ا لنآني م.
نلشكككذنط لعتاكككعفيبي ت كككك لنمذ آكككم  ي اقكككذ اي لمكككي نككك  لنآكككير  ت كككك لنذفنيكككا  

 بن لنم اكككأ ن ب كككب  إنكككك عقجآكككل لنآكككنيي لننكككنيم نكككلل ،كككاي لي ككك بن لن كككعاا نلي ككك
 لننذعن لنقمعنا نلعامعي ل  نلشتذآعا يم  ع ةعا ل   ي  علع .

نل ذ ككا ل كك  لنيلر ككاي ترككبرلي نمفنككب  لنكك ا يككم  قككذبيعل عككدث   قككذبى 
 ن  انكك   ي يككك ظم  ن قكككذبى عككعي  ل كككي  ي يككك ظم  ن قكككذبى ععنكك  يذ  كككا لآكككنلا  نكككلل 

اجل ل نكك ظم نككب تككب م   ككع م لن حككب ن علع كك  فجمككع ،ككاي لنن ككم  لنكك ظم  ككمي ل ككذنلتج
ي ظكككننل إنكككك لنككك ا لنآني كككم ت كككك   ككك  نعكككي  كع  كككل  ذنع  كككل  املكككي  ي  اذكككعر يكككم 
لنماككع  لعةنل ككم  ككي نككلا لنبعككي   ككع يؤكككي ت ككك  ككحل لنككأتم. إي لن حككب نككب لنككلا 

إنككك لن ،ككن   اككعا نككؤشا  إنككك إارل   ظككع  لن غككل لنككلا ااذ ككن  ككي لنآككنيي إنككك لنشكك ن
ناكككي تذكككيل   نكككلا لي قكككع  لن غبيكككل ال ككك  ي كككبي لنآكككب . نتمكككن تم جكككل إ ذكككع  لنككك ا 
لمككككنع ذاي نككككع ذاي:  نع ككككل لنالككككا نلنرككككبلن  ن نع ككككل لنفضككككا ل نلنمأيككككل  نتذ  ككككا 
ليننككككك لمككككيى تبليككككا لن حككككب لنذآ اككككيا نلننككككد  ننككككلل  قككككذبى ليذنل ككككم  نيذ  ككككا 

ن لنكلا يبةكي تنلكاكب نتكانجف  قكذفايلي  مكع لنمقذبى لن،كع م لعنمقكذبى لنكبلا م لنظكعن
تآي ككك  لن غككككل  كككي اككككبل اي تنكككج  لش حككككنلف نلنذاكككعنف ،ذب انككككع نم كككع م لن حككككب نذقكككك م 

 لنذنلكاب  مع اي افقينع.
ناكككعا نكككلل لنذفناكككن إنكككك ن كككف  ظنيكككل لنككك ظم لنذكككم  تكككعال نكككب   لن ركككب  

 آكيا لن نصككم لنمظ ب كل يكم لنذككنلث لن نصكم  جمذنكع  كمككع ل كذلعتت  ي تمكي لنككيره لن
لكاانلل إةنل جككل ةييكي  كشككفت تككي لنآكيرلل لعاحع جككل نلنذ نانيكل نلعتاعفيككل ن كك ا  

 يذآعو ت ،لنا  ف  ع ةعال ل  لنيرل عل لي  بصجل. 
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   الر  عار  ،اننل. 1 ك ل،ي   ظبر  نقعي لن نن  ط:76 
   الر لي ينس. 2 ك  ع ن   رلفك   ظنيل لنم  ك يم لن آي لن نصم  ط:77 
ك  لذبككل الر  2  لنظككعنن  لنآني جككل  تككن: تنككي لنرككنبر شككعناي  ط:1961 ككك ل،ككي  نككم   عنككا 78 

  ننصل. لن
  شكنأ لنآركع ي لنذقكف لنمشكنبرلل  تك :  عمكي 1973 ك لن حعه   ،كب ة فكن  عمكي ،كي  حمكي 79 

  لعن  الر لنحنيل ن لبعتل  لغيلا. 
  ك ل،ي لن يام ك لنفنن ت ك  لذبل  جعط  ،اننل. 80 
 
  تن:  حم لنكييي  كبحم  عقكع  3   ظنيل ليان  ط:1985 ك ني جا  ري ج  ن ن ذي نلريي 81 

 لاب  لنمؤ قل لن نصجل ن يرل عل نلن شن  ،اننل. لنا
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II  :ـ المجالت 
 12  ك ، كع م   حمككي لنركغان   فنككب  لنك ا ت ككي لنم ظكنيي لنآككي عا   ا كل لن غككل نليان   :1 

     ني لن غل لن نصجل نيال،نع ك ةع  ل لناأل ن. 1997/
 ا ل لننجعي  لننبيت.   ك  ،ب عدن   كنيم  ارل ل يم  شنن جل لنآنلالل لنمذ يا    2 
  ك لناضنلنا   حمي  عمي   فنب  لن ا: لن غكل نلننكبي لنيشنكل   ا كل كذعلكعل   ع كن    : 3 

27/ 1996 . 
 . 1981  ك  ،ب فيي   رن  لننن  ابوجآع ن  ض ل تفقان لن ا   ا ل يرب    : إ،ني  4 
ك   نكي لن غكل  1996. /4 :  ك  مبا  عمعاا  لن آي ناكنلا  لنذكنلث   ا كل تا جكعل لنحيلعكل  5 

 لن نصجل نيال،نع. 
ك  1995 /1  ك  بعه   حمي ك لنم ظبر لي ك بصم ن ظنيكل لنك ظم   ا كل عبنجكعل لناع  كل   :6 

 ةع  ل نننلي. 
  ك تشككنلتم   كك جمعي  اكككنلا  لنآككنلا   لنالككعن لنآني ككم ن ا،جكككل لنآككنلا  نلنذ آككم   ا ككل تا جكككعل 7 

 .1996 /4لنحيلعل   : 
 /46بل  اككعفا   ظنيككل لنماككعف ت ككي تنككي لنآككعنن لنانةككع م   ا ككل لنفنككن لن نصككم   :   ك امكك8 

 ،اننل.  1987
 

 ك ل ذنك ك
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 هذا الكتاب
 
 
 

نككلي ن  ككعي   ارل ككل تذ ككعن   جمككل لعتاككعف يككم لننجككعي لن نصككم اش
يذمكككن لعننذعلكككعل لنذكككم ت عننكككت نكككلا لنقجمكككل  آكككيلي ن حضكككعي نتكككانيدي  
نت اككي لن ظككن يككم لنن،اككن  ككي لن،بل،ككت لنذككم  ر ككذنع كذعلككعل لنآككيل ك 
ت ك  حكب فجك  لنن،اكن  كي لنذآركم نلنذ مكا... نا كذا تكي نكلل ك ك  
ةكي  تضككعنم لنغعاكعل لنذككم كع كت  ب ككبتل ت كك عع كك  لنركك بصل 

 ما يم ةبل اذنع. لقنب تي  لنذ 
ارل ل  كعاامجل تشان ،ب بأ ة م إنك تملي لن عاي  ي 
 انلت   ن  ل  يآ   نايرت  لنحقع ل ت ك لنذآعط  ع نب  ع م 

 نص اي.
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