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 مقّدمة 
 

حتى األسماء يمكن أن تتجلى فيها المعااانو ألاألساا ا ، كياا   نعم، 
نألنحن نتعامل مع القاا  ن الكاا يم    ،ال جااال لنااا أن نهماال الاللاا  االساام  ألا 

مااع  فااو لماال فكاا ، فهاا ،، فهاال يجااألل لنااا أن ننعاال  لاا  لنااالما نتعاماال
ال فااال أن تكااألن لاا   الكاا يم كاال اساام أل ال فااو القاا  نفكتااار  ر العااالمين   

لنا الااااى أاااا   القنالاااا  فعااااال أن ت   ل لااااالينا الالالت ألظااااولد ألوااااال تألىاااا  حىاااا 
لاااع القاااا ي الكااا يم ُنطأن   أيناااا ، موحظاااات كةيااا ق تتعلااا  فاألساااماء الق  نيااا  

 فعٍض منهاد  للى 

األلااوم فاااو القاا  ن الكااا يم،  فااو الفالاياا  كاااان األماا  يتعلااا   ف سااماء      
ومّ فقااال الحظنااا أن   ألللااى ألجاا  ال ىااألل ال ساال ألاألنفياااء، للاايهم الساا 

 أنا  أسماء لفعض األلوم الك ام أو ألحو  ف انو، أل ل  مةل:
ــح   ألام أتااا  وا مااا  فباااحكت ففهااا ناأا" ــوب"  ألمااان أل اء اساااح بإسـ يعقـ

                :ألمةل (.7مريم) يحيى" يا لك يا انا نفه   فغوم اسم " ألمةل: ( 71)هود
المســــي   ا  والاااات المو كاااا  يااااا ماااا يم ان  اه يفهاااا   فكلماااا  مناااا  اساااام "

  45آل عمراندعيسى ابن مريم"
ألفما أن  التسمي   ف اني  فو ُفال من حكم ، ألال ُفال من س ّ فلمااا ا   

ددد   فااو فااال  ماان المســجد األقصــاأللمااا ا  ،الزبــورأللمااا ا  ،  اســمه أحمــد
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  ألالفحث ألاالستقىاء، فو محاأللاا  للألىااألل الااى فعااض أساا ا  أاا   التالف  
األسماءد ألوال ومنا فو م كل نااألن للال اسااات الق  نياا  فمتافعاا   لاا ، فكاناات 
أنااا  نتااا ع ألمعطيااات ايجافياا ، أللكاان  الكةياا  منهااا فحاجاا  الااى اسااتكمال 

 ألتالليلد
عاال أك ا، كما ولنا، كاناات الفالاياا د اال أننااا ألجااالنا أناا   يمكاان أن نج  

األساااماء فهاااكل لاااام، أللااايم أساااماء األلاااوم فقاااط، الماااال ل الاااى أسااا ا  
مسا ل فو التنسي  ألغي أاد أليوحظ القا ي ميلنا الى اال تىا  ألالت كياال 

 لنال ل ض األفكا ، لعلمنا أن  النام فاتألا ينن ألن من المطألالتد
ألأ ياا ان نجااال ماان المناساار أن ناا ك   فاا ن  مقاااالت أاا ا الكتااار أااو  

هاا  فااو ىااحين  القااالم المقالسااي  ، ألىااحين  أ فااا  ال لياال، فعااض مااا نُ 
م د ألوال تاام نهاا أا أيبااان للااى ىاانح  2001أل  2000أل ل  فو األلألام 

 م كل نألن االلكت ألني د
ليك المصير ليك أنبنا، وا   ربنا عليك توّكلنا، وا 

 
 ار ام نهاد جرّ بسّ 

 فلسطين –الفي ق 
 أج ي   1424هعفان   28
  ميوالي   2003ته ين أألل   24
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 أحـمـد

 
مهت   ( االسم )لنظ  أن   ،للسمين الحلفو ،اظعمدة الحفّ جاء فو        

 دألأأل وألل الكألفيين ،ألويل من الألسم دمن السُّمأل، ألأ ا وألل الفى يين
ألتست الم األسماء لتمييل  دألللي  فاألىل فو االسم أن    فع  أللوم 

ن أنا يميل ال ألات لن غي أا، أليغلر أن تهي  األسماء الى ىنات، ألم
النام الى ا تيا  األسماء  ات الالالالت اإليجافي ، ألأم ي ملألن أن 

 يكألن للم ء من اسم  نىيرد 

المستق ي للقاا  ن الكاا يم يجااال أن  االساام يااالل للااى ىاان ، ألأسااماء اه      
ألللياا  يكااألن المعنااى فااو وأللاا   دتعااالى كلهااا تااالل للااى ىاانات  لاال  ألجاال

ــه  : تعااالى ــم  ل ألوااال  دأ، أاال تعلاام لاا  مةاايو فااو ىاانات  : مياســ   هــل تعل
هــل تعلــم  لــه  "معنااى  فقااال ان   ،أ ط  من ظن أن  أسماء اه مج ال ألوم

ألأ ا غي  مقفألل، ألن أنا  ماان  دأ، أل تجال من تسم ى فاسم  :" سميا
 ى ف حمن، أل حيم، ألك يمدددالخ  تسم  

ل ســـّموهم "جااااء فااااو ساااأل ق ال لااااال:      يقااااألل  د" وجعلـــوا ر شـــركاس قـــ 
فااو لمااالق الحناااظ:  لاايم المعنااى أظهاا ألا أساااميها فقأللااألا  ،السمين الحلفو

نماااا المعناااى أظهااا ألا حقيقااا  ماااا  : الاااوت، ألالعااال ل، ألأفااال، ألنحاااأل  لااا ، ألا 
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أليقاااألل فاااو     جااالألن تحقيااا   لااا  فيهااانكااام ت  ا  أل  دلهيااا اإليااال لألن فيهاااا ماان 
ك وأللااا  تعاااالى: ــارك اســـم ربـــّ نعامااا د   :تبـ  ن  المعناااى أأل  أ، يتلاياااال  يااا ُ  ألا 
   دد فو ىنات د النا ب  الف ك  ألالنعم 

ــ تع مــن بعــدي اســمه  ": جاااء فااو سااأل ق الىاا       ومبشــراب برســول ي
تستجلر الحمال فو أوألل ىااأل  ،  ،للي  السوم ،ىنات  أ، أن   :"دددأحمد

ألن ىااانات  تجعلااا   ،حمااااُل أكةاا  مااان غياا  ألأجوأااا، ألأفبااالهاد فهااأل ا ن يُ 
ا د  (دمحمّ  )حمال من النام أكة د أم ا يُ  فااالال للااى كةاا ق حمااال الحامااالين اياا 

 ،التااو تااالفع النااام الااى حمااال  ال اتياا  ، الىاان  باالســمألللياا  فااق ا وىااالنا 
ــد)فهاااأل  ،لليااا  الساااوم ا ا ا نظ ناااا الاااى  ال   ،(أحمـ لناااالما ق فعااال الناااام أمااا 

 داب محمـــد يىااانألن ، لليااا  الساااوم، فماااا يليااا  فىااانات ، فقنااا   يكاااألن لناااالأا
   دمن وفل النام ومحّمد ومحمود   ات ،  فو أحمدفهأل، للي  السوم، 

 ،للياا  السااوم ،مات المألجااألالق فااو  اتاا ألنقألل فعفا ق أ  ل : المقال   
ا النتيجاا  المألجااألالق  ااا ر الاا ات فيعفاا  لنهااا اساام  يل ىها اساام أحمااال، أماا 

 محمالد  

  الىاااال  وفاال اإلسااوم ف ناا   ،ىاالى اه للياا  ألساالم ،اهااته  النفااولقااال     
 ،الو  ألأمانتاا لهااه ق نتيجاا  لمااا لمساات  واا ي  ماان ىاا  األمااين، ألكاناات أاا   ا
 فقننااا نجااال أن   ،ساان  ألٍ  ألأ فعما    ألفعال أكة  من  ،للي  السوم، أم ا اليألم

، حميااالق لمااا يتجلااى فيهااا ماان ىاانات أل لاا  متااالأ أكةاا ،اله ىااي  التااو تُ 
فهاااأل أحماااال مااان غيااا   للاااى ماااالل  ،لليااا  الساااوم ،أاااو ه ىاااي  ال ساااألل
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لااااى يأل أل التاااا يخ الفهاااا ،  كااااان  ،للياااا  السااااوم ،منااااا أاااا اد فتفهااااي  ليسااااىا 
 أحمال من غي  د   أن   ىنت  ،ف سألل ي تو من فعال 

فعال كل ما  ك نا  ن لل الى نتيجاا  أناا   ال فااال لنااا ماان الاااالق النظاا       
مجاا ال ألااوم  نعتف أااايجااألل لنااا أن  فهاال د فو التعامل مع األسماء الق  نياا  

 ىاااااألل لناااااالما تكاااااألن ت لاااااأل مااااان المعاااااانو ألاألسااااا ا ، ألللاااااى ألجااااا  ال
اســمه المســي  عيســى انظاا  وأللاا  تعااالى :   المىااال     فانياا  اتالتساامي 
إنــا نبشــرك بغــالم اســمه يحيــى لــم  "ةاام انظاا  وأللاا  تعااالى: د مــريم  ابــن

فبشــرناها بإســحا  ومــن  "ألانظاا  وأللاا  تعااالى: "نجعل له مــن قبــل ســمّيا 
ــوبإوراس  ــح  يعقـ    نفاااو القااا  أيباااان  أاااأل  ،لليااا  الساااوم ،يعقاااألرأل  د" سـ

أااااأل أيبااااان  أل النااااألن،  ،للياااا  السااااوم ،يااااألنم ، كمااااا أن  اساااا ا يلالكاااا يم 
ال يم  ،اليااام، ألمحمااال أااأل    فعااض المنساا ينفيما ي جح  ،للي  السوم ،ألا 

 أأل أحمالد ،للي  السوم

فمةااال أااا ا  ،أاا   األساااماء ألغي أاااا أااو كناااألل ألأسااا ا ، ألنحاان نهاااال      
، ألننااا اأتمااام الالا سااين تىاافف فااو الا اا قل ،الى لناات االنتفااا  اليهااا ،المقال

د ألالمتافعاا  قاا التح لنااال  ألجااالنا أن  الكةياا  ماان أساا ا  أاا   األسااماء تتجلاا ى
امي  ، فعيااالان لاان للماااء التااأل اق ألالكتااار  ألال فاا م فااال جألى الااى اللغااات الساا 

تفاا  أساانا  العهااال القاااليم، ك   لتألاف  تىااأل  ات طأل لألن اللغ المقالم، ال ين يُ 
 ألسطأل قد  حتى لنالما يجمف فهم  يال ا
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 ســورة

 
ىلى  ،الق  ن الك يم أأل المعجلق الالال  للى ىال   سال  ال سألل 

ألوااال تحااالل  دالجااال  الفيااانو فااو اه للياا  ألساال م، ألللااى ألجاا  ال ىااألل
أم فماااا أاااأل أوااال مااان القااا  ن العااا ر أن يااا تألا فساااأل ق مااان مةلااا ، أللااام يتحاااال  

أل ق كااالم متكامااال أل  دساااأل ق ألالمعاااا    تهاااتمل للاااى ألاااألان مااان العلاااألمأل الساااُّ
لاام  ســورة ألالتهاا يعات ألااالار و ألغياا   لاا د ألالوفاات لونتفااا  أن  كلماا 

للياا  السااوم ّ فقااال جاااء  ،ُت ك  فو أألل  مسين سأل ق ُنل لت للى ال سااألل
أل ق  ،التحاااال، فعهااا  ساااأل  فاااو ساااأل ق أاااألال فاااو ت تيااار  52ألالتاااو أاااو السااا 

ا التحااال، فسااأل ق ألاحااالق فقااال جاااء فااو سااأل ق يااألنم، ألالتاا  دلأل ل لناا ا و أااو أماا 
وااال  ، فو لمن الألحو،د ألأ ا يعنو أن  الع رالنلأللفو ت تير  51السأل ق 

أل   ت معنااى واا  ن وفاال أن تاا ل  معنااى سااأل قد ألأنااا  الكةياا  ماان السااُّ أ ل ناا 
ملو القاا  ن كاال وطعاا  متكاملاا  فاساام  الكاا يم القىا  التو نللت وفاال أن ُيساا 

 تيااار نااالألل د أليجاااال  أن نلنااات االنتفاااا  أناااا الاااى أن  ماااا يقاااال فاااو ت ساااأل ق
السااأل  أااأل ماان األمااأل  االجتهاالياا   المحتملاا  التااو يىااعر اةفاتهااا، للااى 
 ااو  ت تياار المىااح ، فقناا  ت تياار تااألوينو، أ، فنعاال ال سااألل، ىاالى 

   اه للي  ألسلم، ألحياند
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أل  فااو القاااليم كااان يحاايط  د  من السُّأل مهتق   :السُّورة      ألمعلألم أن  السااُّ
 معنااىفغاا ض الحماياا  ألالحنااظد ألوااال يكااألن  فالماليناا ، ةاام أااأل ي تنااع كةياا ان 

الدرجــة  ق، ألالتااو منهاااسااأل   فعض معانو ألل ال فو اللغ  اال تناى فو السأل 
 د يقألل النافغ  ال فيانو فو الفيت المههأل  :الرفيعة والمنزلة العالية

 الألنها يت ف رُ   م ل ت ل كل           أن  اه ألطا  سأل قن  ألم ت   

أل  فألوهااا أ اا ل، حتااى يكتماالد ألال يفعااال أن  الأل قيااتم  ألمعلااألم أن  فناااء السااُّ
أل ق أاااو كااال  ف أااا ا أن  فعاااض  دمااان أااا   الاااالأل ات دورةتكاااألن الساااُّ ألياااُ  جل

رســ   جمااع للااىسااأل ق تُ  للماااء اللغاا  وااال ان   ر ألكاا ل  ،و  و  د ألللياا  فااقن ســ 
ــةاسااام ساااأل ق يتبااامن معناااى  مو والرفعـــة، ألمعناااى اإلحاطـ د ألمعناااى الســـُّ

أل  يهااتمل فّ  التمييــز وتحديــد المعــالماالشــتمال، و اإلحاطاا  يتباامن  السااُّ
لما سألاأاد ألالوفاات  ألما فيها، ةم أأل يحالال معالمها أليميلأا للى المالين 
أم يقولــون  " ااي  الك يم  التو تتحالل الفه  أن ي تألا فسأل ق: لونتفا  أن  

افتراه، قل ف توا بسورة مثله، وادعوا من استطعتم من دون ار إن كنتم 
 يحيطـــــــوالـــــــم  فااااااال كااااااا فألا فماااااااا "  يااااااا تو فعاااااااالأا مفاهااااااا ق:"  صــــــادقين

تحيط بعلوم شــّتى، وهــع تســمو وترتفــ ، فسأل  الق  ن الك يم  ّ "وفعلم 
أل ق محاااال  وهـــع تحفـــظ وتقـــع الق د ألنحااان أناااا سااان كل فقاااط للاااى كاااألن السااا 

 المعالمد

ىاانح ،  24 فياا سااأل ق، لاام تتجاااألل أطااألل سااأل ق  114القاا  ن الكاا يم     
فاااو حاااين كانااات  ،كلمااا  (260)  تتااا ل  مااان للاااى التفاااا  أن  كااال ىااانح 
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كلمات فقطد ألفاوو الس أل  تت األأ فين  ل د  (10) أوى  سأل ق تتكألن من
 كلمااات لالال من اايات، فحيث يكألن متألسط لالال ألتتكألن كل سأل ق من 

أل  ألااياااتأليغلر أن كلم د  (12, 4) أأل: اايات  التااو نللاات ت قُى  الساا 
لت أل  ،فااو الم حلاا  المكياا  ألتطااألل  دأكةاا  للااى الجاناار العقا ااال،التااو  كاا 

أل  ألاايااات فااو الم حلاا  المالنياا ، ألللااى ألجاا  ال ىااألل  التااو نللاات الساا 
 لنالما يكألن الكوم فو اله يع  ألاألحكامد

 :   نستنتج ومن هذا 

أن نااألجل ألنحااالال فمااا  فيحساانالعقيالق  أمأل   اطر النام فوأألالن: لنالما نُ 
ألاإلساااهار المسااات الم لاااالل التطأليااال  لااانيهاااف  أسااالألر الهاااعا ات، فعياااالان 

 النوسن د 

 ،ةانياااان: اإلكةاااا  مااان الُنىاااألل، ألاألفاااألار، ألالنقااا ات، يساااالال للاااى النهااام
ألُيفااا ل األفكاااا  مااان  اااول تحالياااالأا فاااو  ،أليجااا ر القاااا ي فهاااكل أفبااال

 اطا  ينىلها لن غي أا فناىل محسألمد  

غمااألض ال هااوء ماان يعطااو فكاا ق كلياا   مااع الألن تفألير ةالةان: اإلطا  العام
يساااالال  ،ألالتقسااايم الاااى  ياااات ،ألأسااالألر التساااألي  دو األجااالاء ألالتناىااايلفااا 

ال ل  لاا  ،كةياا ان فااو اال ا  الجاالء الااى اال ا  الكاال فهااكل أألبااف ألفهاام  فياا
 ألم د  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 11 

 أل  تهااف  العوواا  فااين كاال الأل ق ألأ اا ل فااو افعااان: أنااا  لووااات فااين السااُّ 
تولمتااين حتى يكتملد ألال يسهل اال ا  العوواا  فااين سااأل تين م فناء السأل 

فااو المىااح  حتااى نااال   معااانو كاال ألاحااالق منهماااد ألالمنساا   المتماا م 
فكاملااا  أاااأل األواااال  للاااى اال ا  العوواااات فاااين  الكااا يم فاااو معاااانو القااا  ن

أل  جاااء اايااات ألالسااُّ  فااين تناساارالألمن أنااا نجااال أن  للاام  دالس أل  ألاايات
 مت   ان لن للم التنسي د  
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   سليمان عليه السالم

 
ــليمانساااام تكاااا   ا      وم، فااااو القاااا  ن الكاااا يم ،ســ ماااا  ق،  17 للياااا  الساااا 

للي   ،ألالوفت لونتفا  أن  الق  ن الك يم لم ينل للى أي  لوو  لسليمان
فاااالق  ن  د نعااام،ففناااو اسااا ا يل، ألال فاااال مااان الاللااا  لهااا ا الساااكألت ،الساااوم

ألكألناا  ملكااا، أللكناا  لاام  ،للياا  السااوم ،الكاا يم وااال ناال  للااى نفااألق سااليمان
للياا   ،ي ان لن وألم ، ألال لن األوااألام ألاألماام التااو تفعتاا  أل مناات فاا ي ك  ه

السوم، ألانبألت تحت لألا  ، فكاناات ماان  لايااا د فاال ان  فااو وىاا  ملكاا  
تعالال األمم التو استجافت لاللألتاا د أل سف  لالالل  ألابح  للى اتساى ملك  

ين كما يعتقااال الكةياا  ماان النااام متاا ة   ،ملكان لليهألال ،للي  السوم ،فلم يكن
 فو  ل  فكتر العهال القاليمد  

فاستناباا  فااو ساان  الملااأل  األألل،  ،للي  السااوم ،أل ال  ك  سليمان     
ن فو الق ن الساالم وفل الميوال، فو حااين يقااال ان    ألال ، يقال ان  وال الأل 

وااال مااات فااو القاا ن العاهاا  وفاال الماايوالد ألأل الت  ،للياا  السااوم ،سااليمان
أليااام الةااانو، ألالاا ، يقااال اناا   وااال وىاات  منىاال  أيبااان فااو ساان  أ فااا  ا

ن فااااو القاااا ن ال ااااامم وفاااال الماااايوالد ألال يسااااتطيع المساااالم أن يىااااال     الأل 
فاااو  ،لليااا  الساااوم ،فىاااأل ق ساااليمان ّالكةيااا  مماااا أل ال فاااو أااا   األسااانا 

ا أاا   األساانا  فتااللم أناا   الكاا يم القاا  ن  -فااو غاياا  الساامأل ألالجمااال، أماا 
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اتوااال لفااال األىاانام ا باااءن للألجا -ألحاهااا  انظاا  أاا ا الاانل  دتاا  الألةنياا 
ولفااا  بااال     فغبااار الااا رُّ للاااى ساااليمان، ألن   مااان سااان  الملاااأل  األألل:

ى لاا  ماا تين، ألنهااا  لاان الغألاياا  أل اء  لهاا  أ اا ل، فلاام لناا ، مااع أناا   تجلاا  
يطااااع ألىاااايت ، لهاااا ا وااااال اه لسااااليمان: ألن     انح فاااات لنااااو ألنكةاااات 

  أألىااال حتمااان أماال  لهااال،، أللاام تطااع ف ا بااو التااو أألىاايت  فهااا، فااقنو 
ا  ،مملكت ، ألألطيها ألحال لفيال  اال أننو ال أفعل أ ا فو أي اماا  و  أماا 

"  ىااأل ت  للياا  السااوم فااو القاا  ن الكاا يم فيكنياا  مااا جاااء فااو سااأل ق ل:
   دووهبنا لداود سليمان نعم العبد إّنه أّواب "

مااان األمااام  ا  لاااالال يهااامل كاااان ،لليااا  الساااوم ،يفاااالأل أن  ملااا  ساااليمان     
التو اتفعاات اليناا  الحاا ، ألانبااألت تحاات لألا اا ، ألأاا ا مااا جعاال المنحاا فين 
من فنو اس ا يل يحقالألن للى أاا ا النفااو الىااالف، ألنهاام ي يااالألنها مملكاا  

سااا   ألن الهاااعألر ل اااالمتهم، ةااام أااام لنىااا ي ، تجعااال مااان اليهاااألال سااااالق يُ 
ساااوم  ه: وأســلمت مــ   " ي يااالألنها يهألاليااا   تتنااااوض ماااع نفاااألق سااليمان ألا 

أن يهاااأل   اليهاااألال ساااي ق أااا ا  نفلااايم غ يفاااان ا  دلـــرب العـــالمين " ســـليمان
ت  فعااال  النفو الىالف، أليىف ألا للي  جام غبفهم، حتااى لنااالما كتفااألا وىاا 

لااأل  ألفات  ف مسما   سن د ألماان يتااالف  الاانل الاا ، اوتفساانا  ماان ساان  الم
فتاا ق ملكاا ، أليجعلااألن الاا  ر  ي  ألينقمااألن مااناألألل يوحظ أن هم يحقالألن لل

ىااف  مااا أل ال فااو أ فااا    األا  د  مناا ، ألمقاا  ان أن يااالم   أاا ا الملاا غاباافان 
، وااال للياا  السااوم ،فهاا ا سااليمان ألابااحانّالملأل  الةانو فقن األم  يىفف 
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ألبااألحان  أهااال  أليىاافف األماا   دفعااام ماان فعااال حُ افناا      فعاال ، ألكاا ل أ لهاام
 ف ي امد ات ، للي  السوم،هق ألا الالألل  فعال ألف وال همعلم أن  ن لنالما 

ألال ، ان ىف   ،تالف   أ ا النل الألا ال فو أ فا  الملأل  الةانو     
 لم يكن ملكان لليهألال ،للي  السوم ،يكألن الليون     للى أن  سليمان

العنى ي   أليقمع  يحا ر، فل أأل نفو ىالف ألمل  لاالل، فقط
فجاء ي فعام ألكل جمال  اس ا يل ألوالألا ل حفعام فن    المنح فين:

ا  وال أةقل الن ي  للينا، ف ن  أنت اان من لرء سليمان: ان  أف 
لفألالي  أفي  ألةقل ني   ال ، ألبع  للينا فن الم د ف جافهم فعال أي ام 
وا ون: أفو أةقل لليكم الني  ألأنا أليال للي د أفو أال فكم فالسياط ألأنا 

ال    دفكان أن تم  الألا، ألهق ألا لىا الطال ، ألهق ألا الالألل   دفكم فالعقا رأ
الق  ن فو المنىألل للي   ،فالاي  فساالأم ألللألأم كان  ل  ن  أليفالأل أ
  غاهم ، فقال أ االألأا لنى ي   دفِسد ّن فع األرض مّرتين..."" لت  : الك يم

تحق  فيهم أللال اه األأللد ألفو ف ،ما أ االألا منهمكان أل أليهألالي   متسلط ، 
 اال ف أل د السيئ، ألال يحي  المك  مك أم الةانو الق ن العه ين كان
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 الزبـور

 
أنااالل التاااأل اق ، سااافحان  ألتعاااالى ،أن  اه فاااو السااان   الىاااحيح  أل ال 

وم ،للاااى مألساااى القااا  ن الكااا يم لااام  أللكااان الوفااات لونتفاااا  أن   دلليااا  السااا 
ألمعلااااألم أن  اه تعاااالى أنااالل اإلنجيااال للااااى  د للاااى  لااا  ىااا اح  يااانل
أن   المهااهأل أل  دللياا  السااوم، ألوااال ناال القاا  ن الكاا يم للااى  لاا  ،ليسااى

فهااال نااال القااا  ن  لليااا  الساااوم، للاااى الاألال، الزبـــوراه تعاااالى واااال أنااالل 
      الك يم للى  ل 

المساااتق ي اياااات اه الك يمااا  يجاااال أن  القااا  ن الكااا يم واااال نااال فاااو       
، أللااام اب زبــور  ، لليااا  السااوم،مألبااعين فقاااط للاااى أن  اه تعاااالى  تاااى الاألال

 " مااان ساااأل ق النسااااء: 163جااااء فاااو اايااا   د ( لزبــوا)يااانل للاااى ايتا ااا  
وآتينــا داود  " ماان سااأل ق اإلساا اء: 55ألجاء فو ااي   د" وآتينا داود زبوراب 

ولقد كتبنــا فــع الزبــور مــن  "أم ا وألل  تعالى فو سأل ق األنفياء:  د ن  زبورا
ــذكر أنّ  ــد ال ــادي بع فااو اللياال للااى أن   د" الصــالحون  األرض يرثهــا عب

ألمااان ي جاااع الاااى كتااار التنساااي   دملليااا  الساااو ،المقىاااألال أاااأل لفاااأل  الاألال
 فو سأل ق األنفياءد   فاللفأل المقىألال  حألليوحظ ا تو  المنس ين 
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ن يكــذبوك فقــد كــّذب    ماان سااأل ق فاااط : 25فااو ااياا   وال تعااالى      وا 
 د" جــاستهم رســلهم بالبينــات وبــالزُّبر وبالكتــاب المنيــر ،الذين مــن قــبلهم

نللااات  ،ألالتاااو أااو جماااع لفاااأل  ،بــرالزُّ  أن   الك يمااا  نسااتنيال مااان أااا   ااياا 
اللفااا  تحمااال معناااى ي تلااا  لااان معناااى  أليساااتناال أيباااان أن   دللاااى ال سااال

  أاااو فاااُ ألواااال نااال العلمااااء للاااى أن  اللفاااأل  أاااأل الكتاااار، ألأن  اللُ  دالكتااار
أو فعون كتاار نللاات ألحيااان للااى ال ساال،  رب  الز  ألن  ،ألأ ا ىحيف دالكتر

"  ر الستهااكلنا وأللاا  تعااالى:تاا اال  فااو معناأااا الكتاا  لغاا ن  أللااأل كاناات اللفاا 
ماان أنااا وااال يجااال  فنااا أن نفحااث لاان معنااى  دوبالكتــاب المنيــر " وبــالزُّبر

 اللف  فو الق  ن الك يمد  

ّمنين: 53جاااء فااو ااياا          ــنهم فتقطّ  " ماان سااأل ق الماا عــوا أمــرهم بي
را، كـــل حـــزب مااان ساااأل ق  96ألجااااء فاااو اايااا    د" بمـــا لـــديهم فرحـــون ز بـــ 

ر  الحديـــد... "آتـــونع ز   " الكهااا :  طاااع الحالياااالد ألأااا ا يعناااو أن  و   :أ،  دبــ 
رألجمعهااا  ،أااو القطعاا  :الز بــرةأأل التقطيااع، ألأن   :الزَّب ر د ألللياا  يمكاان ز بــ 

أأل كتار اوتطع ماان غياا   ماان الكتاار، أ، أن  أنااا   :الزبور أن نقألل ان  
أأل جاالءان ماان  ،احتماالن أن يكألن اللفأل  جلءان من كتار  ف انو سااف  نلأللاا 

 د  زبوراب  :فكان الكلُّ كتافا، ألالجلُء وطع ن أ، ،ار سيناللكت 

فو القااألل ف لاا   ،ألفين المعتلل  ،ال و  فين أأل السن   ألالجمال       
أأاال الساان   ألالجمالاا  ياا ألن أن  القاا  ن الكاا يم  القاا  ن مهااهأل ، ألمعلااألم أن  

أااااأل ماااان كااااوم اه تعااااالى، ألالكااااوم ىاااان  المااااتكلم، ألالمااااتكلم أللااااو غياااا  
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ألللي  يكألن الق  ن ألليا غي  م لأل د ألأاا   مساا ل  يجااال  فنااا أال  دلأل م  
فو لى  تجاألل في  اإلنسان المسلم أاا   الجاااللي ات، أللكاان الفعنااا  ،نةي أا

أاااأل فاااو اللاااألأ  الكااا يم القااا  ن فااا ن   التااا كي الاااى أااا   اإلهاااا ق ال غفااا  فاااو 
ــرآ " :للااى ال سااألل، ىاالى اه للياا  ألساال م المحنااألظ وفاال نلأللاا  ــه لق ن إن

األسفقي  التا ي ي  فو الناالألل  ألأ ا يعنو أن  د كريم فع كتاب مكنون …"
  النااالألل ال تعناااو أسااافقي  ألأن    فاااو اللاااألأ المحناااألظ، ال تاااالل للاااى األسااافقي  

ألفهااا ا النهااام واااال يااالألل فعاااض اإلهاااكال فاااو فهمناااا لقأللااا   دأسااافقي  الكتافااا 
 دكر …"ولقــد كتبنــا فــع الّزبــور مــن بعــد الــذ "تعااالى ماان سااأل ق األنفياااء: 

فاااا الـــذكر فمعلاااألم أن   لااام يااا ال ىااا يحا فاااو أ،  مااان  فاااو القااا  ن الكااا يم ُمع َّ
ل الكتر   سألل الق  ن الك يمد  المنل 

ه  لتنزيــل   "ماان سااأل ق الهااع اء:  (196-192)يااات: جاااء فااو اا       نــّ وا 
، علــى قلبــك  لتكــون  مــن الم نــِذرين، ربّ   العالمين، نزل  بــه الــروح  األمــين 

ّنه   عربع   بلسان   فكي  يكألن القاا  ن الكاا يم   د" األولين رِ ب  لفع ز   مبين، وا 
أن  الكتاار السااافق  وااال فهاا  ت فناالألل  أاال المقىااألال    فااو كتاار األأللااين

أااأل معااانو القاا  ن الكاا يم الألن األلناااظ، أم  المقىااألال أن   أم القاا  ن الكاا يم،
  جميعان  المعانو ألاأللناظ أن  المقىألال

العلماء، ألالاا ، وىااالنا الياا  ماان أاا ا المقااال أ   مس ل   اض فيها       
أن نلناات االنتفااا  الااى احتمااال أن يكااألن وااال تنااال ل فعااض القاا  ن فااو كتاار 

 ، حتااى جااااء الألواااتاب زبــور ، أ، ان كاال  ساااألل جااالء ال ساال الساااافقين، فااا ألتو  
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للفهاااا ي  جمعاااااءد أليىاااافف األماااا   كااااامون  الكاااا يم لناااالألل القاااا  ن المعلااااألم
فــّف  حاليث الىااحيف الااألا ال فااو الف ااا ،:  للفحث لنالما نق أ ال ان مستحق خ 

مــن قبــل أن  ه فت ســّر ، فيقــرأ القــرآن  بدوابّــ  على داود القــرآن، فكــان يــ مر  
خيــر  أال أ علمــك   " :ألالحااااليث الاااألا ال فاااو مسااانال أحماااال د"ت ســّر  دوابــه …

 :ثالث سور أ نزلــت فــع التــوراة واإلنجيــل والزبــور والفرقــان العظــيم، قــال
 جاء أ ا المعنى فو أكة  من حاليث ه ي د ألوال د... "قلت بلى 

ِف األولــى،  ُ ت مت سأل ق األللى فقألل  تعالى:       ح  " إّن هذا لفــع الصــ 
ِف إبراهيم  وموسى " فنقألل: ان  مااا  ألاألىل أن ن    فظاأ  النل دص ح 

ُ كااا  فاااو الساااأل ق الك يمااا  كاااان واااال تنااال ل فاااو ىاااح  افااا اأيم ألمألسااااى، 
: 36ا جاء فو سأل ق النجم، افتالاء من ااياا  لليهما السومد أليعلل أ ا م

براهيم  الــذي وفــّى... " د ألا  ا أ الت  " أم لم ي نّب  بما فع ص حِف موسى، وا 
أن تعلااام ماااا جااااء فاااو أااا   الىاااح  فااااو أ ااياااات الك يمااا  حتاااى نهايااا  

 السأل قد
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 الّصرح

 
رحجاااء فاااو فعاااض كتااار اللغاا  أن   أاااأل القىااا ، ألكااال فنااااء  :الصــّ

وىاااا ا، أللمااااا ا ساااامو الفناااااء  مو القىاااا ُ لمااااا ا سااااُ أللكاااان  دلاااااٍل مهاااا  
، ألالتاااو أاااو الصـــراحةالىااا  أ مااا  أل  مااان  المهااا   ىااا حان  د يفاااالأل أن  

 ننساااااااإلألا  ا ىااااا  أ  دألالىااااا اح  فيهاااااا ألباااااألأ دمااااان الهاااااألا ر  لاااااألل  
فالهااوء فقااال كهاان  ألأظهاا  د ألنظاا ان لألبااألأ القىاا  ألالفناااء العااالو ساامو 

الفناااء العااالو المهاا  ،  الىاا أ فااو ُمساام ى ماان أنااا ال ينحىاا  دىاا حا
ألال ينحىاااا  فااااو الفناااااء الباااا م الظاااااأ  فااااو الحاااامد ألوااااال أل الت كلماااا  

فااو سااأل ق النماال لنااال الحاااليث لاان  ّالىاا أ فااو القاا  ن الكاا يم أ فااع ماا  ات
 ألملك  سف ، ألفو سأل ق القىل ألغاف د ،للي  السوم ،سليمان

ِقد  ِلع ي ا ه امــ   :جاء فو سأل ق القىل للى لسان ف لااألن ان  " ف   و 
ع  نــِّ ى و اِ  ِه م وســ  ى ِإلــ  ع أ طَّلــِ   ِإلــ  ر حاب ل ع لــِّ ع صــ  ل  لــِ عــ  ل ى الطِّيِن ف اج  ه  ع   ألظ نــُّ

ا :ألوال تك   أ ا الطلاار فااو سااأل ق غاااف  دِمن  ال ك اِذِبين  " ن  يــ  و  ال  ِفر عــ  قــ  " و 
ر حاب ل ع لِّع أ ب ل غ   م او اتِ األه ام ان  اب ِن ِلع ص  ب اب  الســَّ ب اب، أ س   فــ   طَِّل   ِإلــ ى س 

ع  نــِّ ى و اِ  ه  ك اِذبــاب ألِإل ِه م وســ  أاال فلغاات الساا اج  فن لااألن أن يطلاار  "دددظ نــُّ
  تىاااأل  يتحقااا  مااان ألجاااألال الااا  مألساااى   ألأااال ي  أل ينظااا  لفنااااءان لالياااان ي واااا  

من المأل فه   الساا اج  أيبااان    مااا الاا ، يمنااع  ل ُ  المستمعين ف لألن أن  
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جال ياا   ممااا يتفاااال  الااى الاا أن  ةاام لمااا ا  أن يكااألن مااا يطلفاا  ف لااألن أكةاا 
 ألأناااا  ماااا أاااأل أفبااال مااانُيطااافخ،   أ مااان طاااينٍ أااا ا الىااا   و ف لاااألنيفنااا 

لماااا ا ال يكاااألن أااا ا ف   بااا م يتطااااألل فاااو الساااماء ىااا أٍ  لفنااااء الطاااين
الىاا أ ماان الحجااا ق، ألوااال لاا   الن الناا  فناااء األأ امااات الباا م    ةاام 

أللااى فناااء ممكاان  ليااال   أن  ألاام يىااعال ف لااألن فااو حياتاا  الجفااال العالياا  
 أأل أول ا تنالان من جفل ىغي    

مااان ياااال م تاااا يخ الن النااا  يجاااال أن  لهااام الساااف  فاااو تحالياااال السااان  
 30، ألالهاااه ان هاااه   12يألماااا، ألتقسااايم السااان  الاااى  365 فمقاااالا الهمساااي  

فناااء األأ امااات لاا  لوواا  ف فعاااال فلكياا ،  سااال د فاال ان   24يألمااا، ألاليااألم 
ملكياا   ال غ فاا ن الأن  الهاامم تااال ل  فحيااث الهنالسااي  لاااليهمألوااال فلغاات الال واا  
فااو اليااألم المحااالال ألالسااال  المحااالالقد ماان أنااا نااال    أل لاا  ماا  ق فااو العااام،

ماأل، مرصدف لألن كان ي يال فناء  أن    ديسااالال  فااو فهاام حقااا   الفناااء الساا 
اساات الام اللجااار فااو أاا   الم اىااال كااان أااأل األسااام فااو لماال  أليفالأل أن  
د   "ف لااألن:  نهاام طلاارن  لاا  للااى بااألء  دأأل منتاا ضكما  ،الم ىال قــِ ف   و 

ر حا. ع صــ  ل  لــِ عــ  يِن ف اج  ى الطــِّ لــ  ان  ع  ا ه امــ  ع يــ  فاااألو ر الااى الت ىااأل   د"دلــِ
ال يحتااار الااى فناااء  فهااأل  ، لفناااء م ىااال،أناا   ي يااال ىاانال  اللجااار الجاااال  

ان أن  ألمعلااألم تا ي   دالتو ُفن يت وفل لىاا  لال لي تقي ، فلالي  األأ امات  ياا 
 الن الن  وال ل فألا الم اىال، أل اوفألا السماء، ألفلغألا فو  ل  مفلغاند

ا  يااا  سااأل ق غاااف : ر حاب  " أماا  ع صــ  ــِ ِن ل ــ  ان  اب ا ه امــ  ــ  ن  ي و  ال  ِفر عــ  ــ  ق و 
غ   ــ  لـ ع أ ب  ــِّ ىاألل ع لـ ــ  ِه م وسـ ــ  ى ِإلـ ــ  ــ   طَِّل   ِإلـ م او اِت فـ ــَّ ب اب  السـ ــ  ب اب، أ سـ ــ   د"ددسـ
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فااو  ما ُيتىأل  ا فو لالم ال ىال ألالم اىال أكة  مأ فالمتىأل   أن يكألن 
لااالم اال تقاااء الااى أللااى، ألللااى ألجاا  ال ىااألل لنااالما نعلاام أن  األماام 

 ألوااال كااانألا يعتقااالألن أن   دالقاليم  وفل الماايوال كااان لهااا سااف  فااو للاام النلاا 
العلااال  ألفالتاااالو فاااقن   دحتاااى فاااو مىاااا   الفهااا  ،ماااان حكُّ لألفاااو  تااا ةي ان ألت  
ألف لااألن أنااا ي يااال أن يفلاا   دقي   لنالأم أو فو لالم النلاا ألاألسفار الحقي 

 ألمنهااا حقيقاا  أن   ،للى حقااا   الكااألن فللم  من  لالم األسفار أ ا ليطل  
 التنجــيم ألأأل ف ل  يست الم للاام أأل  سألل من اهد ،للي  السوم ،مألسى
ف دماان  فاا  م سااون  ،للياا  السااوم ،مألسااى أن يكااألنليننااو   ف لااألن ألوااال لماا 

نع ألظّنه كاذبا :ألل الى  ل  فق  ماان أجاال أن أنااا ف لااألن أللالم جلم د"" وا 
الاااا ، يفحااااث لاااان الااااالليل  ،المألبااااأللو اإلنسااااان يظهاااا  ننساااا  فمظهاااا 

 ألالف أاند
النظاا  فااو فهاام  الاااالق   لاا  ياااللألنا الااىن  فااق ،ا ا ىااف  فهمنااا أاا ا

فقاااال كانااات ملكااا  ساااف  ممااان  ّكلمااا  الىااا  أ التاااو أل الت فاااو ساااأل ق النمااال
 يهااي  الااى احتمااال  حت اايااات الك يماا ، ألأاا ا كمااا ىاا  ،يعفااالألن الهاامم

 ،للااى الينهااا قااال ألجااالنا ملكاا  سااف  تىاا   ل دن فالنلاا  أيبااايهتمااأل   كااانألا أن هم
كااااان ال فااااال ماااان ف ،ت أمامهااااا معجاااالق احبااااا  العاااا  حتااااى لنااااالما تجلاااا  

 دمناوهااتها فااو لقيااالتها، ألتع ينهااا فحقيقاا  الهاامم ألاألفااو  التااو تعفااالأا
اللجاااجو  هااا الىاا أ أااأل ال ااألل  للم ىااالماان أنااا يحتماال أن يكااألن ال ألل

فهااو  فااو لقيااالتهاّ مناوهااتهاأل  ، ماان أجاال تع ينهااا فألاوااع األفااو ،الباا م
ةب : هي  ق لمةل أاا ا العلااممُ  ب ت ه  ل جــَّ ســِ ه  ح  ا ر أ تــ  ر ح  ف ل مــَّ ع الصــَّ لــِ ا اد خ  " ِقيــل  ل هــ 
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و   ن  قــ  رَّد  مــِ ر ح  م مــ  ه  صــ  ال  ِإنــَّ اق ي ه ا قــ  ن  ســ  ك ش ف ت  عــ  نعاام فهااأل ماان  د"دداِريرو 
ألأااأل هاان ا  أل ااالل ماان الهااألا ر، فهااأل ا ن ىاا أ، ألأااأل  ،ملااملجااار مُ 

أليفااالأل أن  لظماا  أاا ا الم ىااال تتجلاا ى فااو انعكااام األجاا ام  أيبان وااألا ي د
الساااماألي   فاااو والالتااا  اللجاجيااا  ، ألظهااا   لااا  فاااو  ال ق فعااال ملكااا  ساااف ، 

ألجااألال ملكاا   ماان الألواات ألال نااال ، كاام اسااتغ   لنااالما كهاانت لاان ساااويهاد
علااان أن  أاا ا التألاجااال أاااأل الاا ، جعلهااا تُ  ، أللكااان يفااالأل سااف  الا اال الم ىااال

ِه ر بِّ  :اسااومها ل ي م ان  ِللــَّ ل م ت  مــ    ســ  ع و أ ســ  ت  ن ف ســِ ع ظ ل مــ  ت  ر بِّ ِإنــِّ " ق الــ 
" ال ِمين  ــ  الاا ، كاناات  ،يفااالأل أناا   وااال تاام  تع ينهااا فحقيقاا  لااالم األفااو أل  دال ع

النقلااا  فاااو المعاااا   تساااالال للاااى النقلااا   ألال هااا  أن   دتعفاااال مااان الألن اه
 ،يكشــف :العقا الي د ألتسمي  الم ىال ى حان منهألم ا ا ل فنااا أن  الم ىااال

عوي   الزجـــــا  ، ةااااام ان  لالساااااات  ألملحقاتهاااااا مىااااانألل  مااااان وي ظهــــر ،جلــــّ
 فع مكان عال  ومشرف.، ةم أأل ُيفنى الخالص الصري 
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 الصافنات الجياد
 

ووهبنا لداود ســليمان، نعــم العبــد  إنــه أّواب،  "جاء فو سااأل ق ل:       
   دالجياد…" شع الصافنات  رض عليه بالع  إذ ع  

ألالوفاات  دألف نهااا جياااال ،تىاا  ااياا  الك يماا  ال ياال ف ن هااا ىااافنات     
فمعلااااألم أن  ال ياااال لنااااال  ّنقاااايض للىاااان  األأللااااى أااااو الىاااان  الةانياااا  أن  

ألىاامتها فياا  أااالألء ألألوااا ،  احتها تكألن وا م  ال تتح  ، فل تنااام ألوألفااا، 
ف ناات تعجاار ماان أاا ا الحيااألان الاا ، يمبااو حياتاا  ألاونااا، ألتعجاار كياا  

نعلاام  ألياالألل العجاار لنااالما   ينااام ألاونااا، ألتعجاار كياا  ال ي أقاا  الألوااأل 
الكةياا   أل لاا  ،اإلنسااان  لاا  أن  القانألن فو  ل  ال يل، ي تل  لن  فو

ألالهاااالألء  دألوألفااا ف احااا  الحىاااان فاااو  ،مااان الحيألاناااات التاااو تناااام مساااتلقي 
المقااال مات الباا أل ي    أااو ، كاال  لاا ألىاامُتُ  ألألوااا  العمي  له ا الكا ن، 

 ت  ألنهاط د  نج   حيألي  التو تُ 

أليناااال  أن  دفالنهااااط فالح كااا ، ألينااايُض    الجاااألاال الااا ، يجاااألالُ نعااام انااا       
 فهاااأل السااااكنُ  ّنجاااال فاااو الحيألاناااات حيألاناااان يماةلااا  فاااو أااا   المتناوباااات

 المتنج  د   المتح  ، ألالىامتُ 
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 ان لغاال ال تاالال  ،جاااءت لقاار اايااات سااالن  الاا ك  ،ص ياا  فااو سااأل ق      
وألقينــا  " ولقــد فتنــا ســليمان  : غم من أوألال المنس ين الكةياا ق فيهاااللى ال ُّ 
ــى ك   ــاب"عل ــّم أن  أللاايم أاا ا مقااام اإلفاباا  فااو تنسااي أا، درســّيه جســداب ث
ألواااال يكاااألن  عتفااا دم ماااا جااااء فيهاااا مااان تنساااي  ال يساااتنال الاااى الليااال ألأكةااا 

فاا ن  الجسااال الاا ، حاال  فااو ك سااو الُملاا    أن نقااألل:األواا ر الااى الىااألار 
 ،سااليمان فمقااام ألياا ا الناأألجاا  األنناا  (حاال  ) ناألُول دللي  السوم ،أأل سليمان

 :ألتعااااالى ساااافحان  أن يقااااأللماااان لطااااا   القاااا  ن الكاااا يم أل  دللياااا  السااااوم
أاا ا ا ا كااان  درســّيه"وألقينــاه علــى ك " :أللاام يقاال ،وألقينــا علــى كرســّيه" "

تنيااال اإللقاااء مااع النفاا   ألقينــاه المقىااألال سااليمان، للياا  السااومّ ألن  كلماا 
 ،سااليمان أن يكااألن  اجحااان أااأل احتمااال ألالاا ، يفااالأل لناااللى  و  ألقيناد 

وااال أىااير فماا ض أوعااال  لاان الح كاا ، أأل تحااألل الااى جسااال  ،للي  السااوم
ق من اللمن، ةم هااناُ  اه ال ح ا  في ، ألاستم  للى أ   الحال مال   ساكنٍ 

أن  اايااات التااو  القااأللألوااال يعاالل أاا ا  دللياا  السااوم ،أللافاااُ  ممااا حاال  فاا 
وم،  ، كاا  أيااألر جاااءت للااى أاا   القىاا   تلو فاا  ماان  مااا حاال  أل للياا  الساا 
ب  : فااوء ِنع  الشــيطان  بن صــ  ع م ســَّ ه  أنــّ وب إذ نــادى ربــّ " واذكــر عبــدنا أيــّ

ُ  " ثــّم أنــاب "تعااالى: أليعااللُ  أيبااان وأللاا   دوعــذاب " ، ألن  ماان معانياا  أناا 
اُل  ّكاا  ح   ألالمعافاااقد ألاساات الام ةاُام  التااو أااو للت ا ااو ي  جااع الااى حالاا  الىاا 
 لااا ّ ألن  سااا ل  اإلنافااا ، التاااو فيهاااا معناااى الت ألفااا ، أاااو مااان مساااتللمات 
ىااان  األأل ار التاااو ألىااا  فهاااا ساااليمان، لليااا  الساااومد ألأااا ا يعناااو أن  
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ح  اإلنافاااا  أنااااا ال لوواااا  ل هااااا فااااال جألى الااااى اه، فاااال ال جااااألى الااااى الىاااا 
   ألالمعافاق فعال ألوٍت في  طأللد

 ، وباااأاللياا  السااوم ،سااليمان ُيحتماال أن يكااألن المااال ق اللمنياا  التااو     
ألن الالألل   تكااألن أن ال ُفال   ،فاوالان للقال ق للى الح ك ، ألالقال ق للى االا ق ه

لاااالق النظاا  فااو أماا  المُ ف ىاا  للتااالف  ألالت ماا   لاا   ألالساالطان، ألالنظاا  ل، ألا 
فيمااا يمكاان أن ينعلاا  الحاااكم الاا ، يملاا  الجااا  ألالساالطان ألالقااألقد أليمكننااا 

القال ق للااى    األمانو ألاألمنيات التو تجألل فو  اط  من فقال أن نتىأل  
ألأاااأل ال يااالال للاااى ك ساااي   سااالطانان معت فاااان فااا د ان  أااا    ألالحكااام، اإلالا ق

ل  اللحظاااات الجليلااا  تجعااال المااا ء ياااال   أن   أل  ل كلااا  ه الحااا  أل  مااان أل  دألالطااا 
يمكاااااان أن يغتاااااا   فااااااالقألق  ال فهاااااا   التج فاااااا  ماااااان الىااااااالحين فمةاااااال ماااااا   ي 

 ألالسلطان، ألللى ألج  ال ىألل لنالما يكألن أألافان منيفان ه تعالىد  

 ،من يق أ اايااات التااو تلااو أاا   ااياا  يجااالأا منعماا  فالح كاا ، ألالقااألق     
ةاام أااأل ال  ،انان ُيعطى من كل هوءسلط الج ي أل  دألالتس ي ، ألالعطاء الألفي 

المتااالف  لايااات أل  دفامنن أو أمسك بغيــر حســاب" "هذا عطاؤنا  يحاسر:
 تمامااان  انتقل ماان النقاايض الااى النقاايض، ، والللي  السوم ،سليمان يجال أن  

المقالماا  الباا أل ي   تلاا  الىااافنات أااأل  سااكألنف ّكحالاا  الىااافنات الجياااال
 ،حظنااا أاا ا فااو حالاا  سااليمانوااال الأل  د ألالح كاا  النع الاا  ،للحيألياا   المتنجاا ق

كاال مااا   ُ فقااال أىاافف ساالطانان يألظاا   ّفعااال هاانا   ماان م باا  ،للياا  السااوم
ّمن فهااا، ألوااال فلاا   سااُ    لاا  ماان أجاال  ليتاا ، ألماان أجاال الحقيقاا  التااو ياا
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الااى ال جاا  أن نجااال األماام التااو جاااءت  ،  األألرالحبا ق ألالمالني   فو لهال 
ومد ،ى لىاا  الاا  أللظاايم من فعال  تنساار كاال هااوء  ااا   فااق ا  للياا  الساا 

ألال، فااقن   كانت حال  الىنألن فو ال يل أو المقال م  الباا أل ي   لحالاا  الجاا 
السااااوم، فااااو سااااكألن  للااااى ك سااااي    كاناااات المقال ماااا   حالاااا  سااااليمان، للياااا 

إلطااااو  طاواتاااا  الناللاااا ، المألأألفاااا  لاااا  ماااان اه تعااااالى، إلحااااالاث نقلاااا  
   ي  السوم، تك يمان ل دلظيم  فو حياق الفه ، ألتكألن للى يالي ، لل
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 اإليمان

 
ألاإليمااان  دنماا  أ  اإليمان أأل التىالي ، أللكن  التىالي  الاا ، معاا   

ألأناا ى لغياا   دفو الالين يحق  األمن الن ال، ألالجمالو، الااالنيأل، ألاأل اا أل،
ّمن أن يحم فاااألمن لقااال اسااتعاض العلماااء فااو فتاا ق مااا لاان أاا        الم

 دالتااو تااالل للااى الجاالم فااو التىااالي أل  (العقيااالق)فلنظاا   (اإليمااان) اللنظاا 
ألالساان    ،أو اللنظاا  التااو ناال لليهااا القاا  ن الكاا يم (اإليمان)ألتفقى لنظ  

 اله ين د 

ا لاان ط ياا  العقاال       دكالمفاااالي ال يابااي   ّي  اا  اإلنسااان المع فاا  اماا 
ا لاااان ط ياااا  الحاااام ماااا  ا لاااان ط ياااا  ال فاااا  الىاااااال  دكاااااأللألان ّألا  ماااا   ّألا 
فانود ألال يألجال ط ي   افع مع أل  أل اا  لألحو ال   كالمعا   التا ي ي  ، ألا

ّل الىاااالو  فهااو  دالمع فاا  ا اإللهااام ألالاا  ال فاا  الىاااال ، ألأااأل مااا  ماانأماا 
لااا   يمكااان ا جااااى ماااا ُيسااام ى فالت  ااااُط  الاااى أل  دُيعااا    فاااو الاااالين فلماااَّ  الم 

حاساااا   مجهأللاااا  فااااو اإلنساااااند ألا  ا مااااا استع باااانا أ كااااان اإليمااااان فااااو 
 دن اإليمااان فاااه تعااالى يةفاات لاان ط ياا  العقاال فقااط كاا  اإلسااوم نجااال أن  

ا  كاان اإليمااان فالمو كاا  فةفاات لاان ط ياا  ال فاا  الىاااال   د(الااألحو) ألأماا 
ا  كااان اإليماااان فالكتااار فةفااات لااان ط يااا  العقااال ا ا كاااان المقىاااألال  ،ألأمااا 

ط ي  ال فاا   فيكألن لن الق  ن الك يم، أم ا ايمان المسلم فالتأل اق ألاإلنجيل
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 كااان اإليماااان فال سااالّ فاااق ا كاااان المقىاااألال  ألمااا  فاااوا الىااااال ، ألكااا ل 
فاااو يكاااألن  لااا  اال لااان  ،ىااالى اه لليااا  ألسااال م ،اإليماااان ف ساااال  محماااال

ا ا ا دط يااا  العقااال، ألمااان أناااا كانااات المعجااالق اإليماااان  ناوىاااال كاااان ألأمااا 
ففااااوو ال سااال فيكاااألن  لااا  لااان ط يااا  ال فااا  الىااااال ، ألالااا ، أاااأل أناااا 

ا  كااان  اإليماااان فااااليألم اا ااا  ، أل كااان القبااااء الاااألحو الةافااات فالعقااالد أمااا 
 فيةفتان لن ط ي  ال ف  الىاال د  ،ألالقال 

للى بألء ما سل  نجال أن  أ كان اإليمان فو اإلسااوم ال تةفاات اال      
ا الحاام فلاايم ماان طاا   اةفااات  دماان طاا يقينّ العقاال ألال فاا  الىاااال  أماا 

ألال يتعلااااا  القباااااايا اإليمانيااااا ، ألن  اإليماااااان يتعلااااا  فالمساااااا ل الغيفيااااا  ، 
ّ ااا  لااان ط يااا  الحااام ال يتعلااا  فهاااا  ّفالمحسألساااات فالمعاااا   التاااو ت

ّمن فألجااألال اللااألن األحماا  دايمان ّمن فاا ن   دمااةو ،فو نقااألل: ناا ألال نقااألل ناا
ألفاا ل  يتفااين لنااا  طاا  ماان ينكاا   الااخدالنااا  تحاا  ، ألفاا ن  الماااء ياا أل، و

 ألن  الحااام أاااأل  ،فعاااض القباااايا اإليمانيااا   ف  يعااا  أنهاااا غيااا  محسألسااا 
ّ اا  فألاسااطتها المع فاا  ألكاال ط ياا  يقألالنااا الااى  ،ط ياا  ماان ةااوث طاا   ت

مع فااا  ت تلااا  تماماااان لااان المعاااا   التاااو تقألالناااا اليهاااا الطااا   األ ااا لد 
أن يااال   حقيقاا  األلااألان، أللكناا   ،مااةون  ،فمعلألم أن   يسااتحيل للااى األلمااى

ّمن فألجألالأا لن ط ي  ال ف  الىاال  فاااأللألان فالنسااف  للمفىاا  أااو  دي
حساااي   غيااا  ايمانيااا  ، ألأاااو فالنساااف  لأللماااى وباااي  ايمانيااا   غيااا   وباااي 
 حس ي د  
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ألفهاا ا  دما وقر فع القلب وصّدقه العمــل : ُل    اإليمان الالينو ف ناا       
فاإليمااان النلساانو ال  ّيظهاا  الناا   فااين اإليمااان النلساانو ألاإليمااان الااالينو

ا اإليماااان الاااالينو فااا  و يىاااف حتاااى يساااتللم سااالألكا، ألال يألجااار التلاماااا، أمااا 
فالااااالين ال يقفاااال أن يكااااألن اإليمااااان ت فااااان فك يااااا، فاااال ان  دياااانعكم ساااالألكا

فااالنك ق كالجسااال ا ا لاام  ّاإليمااان الاا ، ال يىااالو  لماال يألهاا  أن يمااألت
الناااام  أهاااالَّ  الألاواااع أن   فاااوألمااان أناااا لااايم لجيفاااان أن نجاااال  دتعمااال تماااألت
 تح كألن فالنك قد ، ألأن  وألق اإليمان تتجلى فو ال ين ي التلاماأم ايمانان أهال  
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 1 يبـالغ
 

أاااأل كااال ماااا غاااار لااان الحااام، أأل غاااار لااان العقااالد ألفاااو  :الغيـــب     
ال  كان فالعقاال، فقناا  ان الألوت ال ، يىفف فياا  الهااوء الغا اار محسألساا  ، أأل مااُ

ال يعاااااألال فعاااااالأا غيفااااااند ألماااااا يغيااااار لااااان اإلنساااااان واااااال يكاااااألن مااااان أماااااأل  
المسااتقفلد  المابو، ألوال يكااألن ماان أمااأل  الحاباا ، ألوااال يكااألن ماان أمااأل 

ألوااال فطاا  اه تعااالى اإلنسااان للااى حاار مع فاا  الغياار، فهااأل يسااعى الا مااان 
ألمن الممكن أن ُن جع تطأل  المعااا   ألالعلااألم  دالى كه  أستا  الغيألر

ساا    أأل لقلاا  الااى هااأل  اإلنسااان الااالا م الااى مع فاا  مااا غااار لاان د ألوااال ح 
هااال  تُ  يالفع  أاا ا الهااأل  الجااامف الااى ساالأل  فعااض الطاا   العافةاا ، ألالتااو

حااا  م الع افااا  مااان أناااا ألجاااالنا أن  الاااالين يُ  دألوتااا  ألجهاااال ، ألتبااا   ألال تننعااا 
  اإلنسان لن الطاا   الىااحيح  لمع فاا     ى  ألالكهان ، ألالهعأل ق، ألنها ت  

 الغيرد  

ال يااال    اإلنسااان جهااالان فااو ات ااا  الألسااا ل الم تلناا  المألىاال  الااى      
  أسااتا  غيااٍر مااا، مع فاا  الغياار، ألفااو الألواات الاا ، ياانجف فياا  فااو كهاا 

ن كاااان ال  ل أااا ا الغيااار الاااى هاااهاالق، ألال يعاااألال غيفاااان فالنساااف  لااا ، ألا  يتحاااأل 
ل فعااالم  ياالال غيفااان فالنسااف  الااى غياا   ماان النااامد ألساايفقى اإلنسااان يتألساا 
الهاااهاالق لوطاااوى للاااى لاااالم الغيااار، فاااو مساااي ق ال تتألوااا  حتاااى تنتهاااو 
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محسألسااات، فاال  وفتاا  للااى األ ضد ألال يقتىاا  لااالم الهااهاالق للااى ال
ألجااااألال  أااااأل أيبااااان ماااان لااااالم الهااااهاالق، ألللياااا  فااااقن   بالعقــــلان  مااااا يةفاااات 

 دأااأل ماان لااالم الهااهاالق، أللاايم ماان لااالم الغياار ،سفحان  ألتعالى ،ال ال 
 ألوال يكألن أ ا من فعض أس ا  ههاالق أن ال ال  اال اهد 

 الحاام، أأل  لاان ط ياا  يمكن لإلنسان أن يتع   للى ما يغير لن      
ال فاا  الىاااال د أللنااالما نىاا  ال فاا  لاان ط ياا   العقاال، أأل  لاان ط ياا 

الاااالليل العقلاااو للاااى ىاااال  أااا ا  واااام  ف نااا   ىااااال  فقنناااا نقىاااال فااا ل  أنااا  
الويتها، ألللااى بااألء أاا ا ماان أنااا تتناااألت األ فااا  فااو ال جاا  ىاا   دال فاا 

أنااا  الحاااليث  :د فعلى سفيل المةالوأل قن ألبعنان التناألت يتناألت التىالي  
الىحيف، ألالمتألات د فما جاءنااا لاان ط ياا  الحاااليث البعي ، ألالحسن، أل 

الحسن ال يكألن فو وااألق مااا جاااء لاان ط ياا  الحاااليث الىااحيف، ألمااا جاااء 
ألالتاااألات  مسااا ل   دلااان ط يااا  الحااااليث المتاااألات  فهاااأل القطعاااو فاااو ةفألتااا 

 لقلي  ، ألليست فمس ل  ه لي  د  

ّمناااألن فالغيااار، فماااا معناااى أن يُ  فاااو  ،ةناااو اه تعاااالىكااال الناااام ي
ــون بالغيــب " للااى المتقااين أنهاام: ،العلياالكتافاا     أللإلجافاا  لاان  " يؤمن

ّال نقألل: ا ا وام الالليل العقلااو للااى ىااال  النفااو فيمااا يُ  فلاا   لاان أ ا الس
ّمن لنالأا يُ   ف  ، فقن     ما جاااء فاا  النفااو ماان أ فااا  تتعلاا  فعااالم ىال  الم

ن كان الحم ألالعقل لاجلين لن اال ا    ، ألن  أاا ا الغياارالغير، حتى ألا 
  ف  يغنو لن  ل د  ىال  المُ 
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ظهــر فــال ي   الغيــبِ  "عــالم   ماان سااأل ق الجاان: 26 يقألل تعالى فااو ااياا      
اه تعااالى ال يغياار  ن  ا "و، إال مــن ارتضــى مــن رســولاب أحــد على غيبــهِ 

 ساافحان  فمااا الاللاا  اباااف  الغياار الياا  د ألللياا ، فعلماا  مطلاا وءلناا  هاا 
غي فاااا  لاااان اه تعااااالى أن يُ  تعااااالى  تهااااي  ااياااا  الك يماااا  الااااى غياااار أ االأل 

حيطااألا فهااا ا ا الم لألوااات، ألأاا ا يعنااو أن  أنااا  غيألفااان يمكاان لل لاا  أن يُ 
أنااااا   ن  ا  لألا اليهااااا فااااالحم، أأل فالعقاااال، أأل فااااال ف  الىاااااال د أل مااااا تألىاااا  

سااتةنى ألوااال يُ  دغيألفان لم ي  ن ساافحان  ألتعااالى فعلمهااا ألحااال ماان الم لألوااات
ساافحان  ألتعااالى لااايم كاال ماااا  ماان  لاا  فعاااض ال ساال ألال ساااالتد فغيفااا ُ 

ألأاا ا يعنااو أناا  وااال يكااألن  د لقاا  فعلماا  الألن     غار لن ا، فل أااأل مااا اساات ة   
لقاا  ن الكاا يم، الاا ، ا نا تااالف   ا ا مااا فقمكاننااا أن نطلااع للااى فعااض الغيااألر

   دفعالنا ام ألللموفلنا،  امفي   ف  

االطااااوى للااااى الغياااار ف ااااتم  ماااان ألأ ياااا ان نساااا ل: أاااال حااااُ  م النااااام     
ّيا الىاااالو  أااو نااألى ماان ح    نقألل: ال، لم يُ  نفأل ات ألال ساالتال  مألاّ فال 
أللكاان أاا ا ال يتعلاا  فالغياار  دطوى اإلنسان للى الغير، ألكاا ل  اإللهاااما

أمااا مااا أ اال  دظهاا  ، فاال أااأل ممااا أ اال أن يُ (غيبــه) غي فاا الاا ، هاااء اه أن يُ 
لط ياا  الألحيااال غي فاا ، فقااال هاااء ساافحان  ألتعااالى أن يجعاال الااألحو أااأل اأن يُ 

ألللي  فهنااا  غياار يمكاان االطااوى للياا  فألاسااط  الحاام، للي د لإلطول 
ّل، أأل العقااال، أأل ال فااا  الىااااال  ألأناااا  غيااار ال   دألمنااا  اإللهاااام ألالااا 

 دط ي  الي  اال فتالف   ال سال  اإللهي  ، المتمةل  فالق  ن ألالسن  
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   2الغيب  
                                                                                        

ألجاااءت ااياا  األأللااى ماان  دنللاات سااأل ق اإلساا اء وفاال الهجاا ق فساان  
ماان  ،ىاالى اه للياا  ألساالم ،السأل ق لتتحااالث لاان حاالةاا  اإلساا اء فال سااألل

 أليالأهاا  أن   دالمسجال الحاا ام الااى المسااجال األوىااى الاا ، فااا   اه حأللاا 
 ، غيفااو يتعلاا  فمساا ل  ساات تو فعااال واا ألناايات التو تلو تتحالث فو فعااالٍ 
 المسااااتقفلو الىاااا اى  أاااا اأن   يعنااااو ألأاااا ا ،أال ألأااااو القبااااي  النلسااااطيني 

 ألال ننسااى أن   دحااالةا فااو غاياا  األأمياا  فالنسااف  للفهاا ي  فااو حيناا    سيهااكل
كمااا جاااء فااو سااأل ق  ،فلسااطين أااو األ ض التااو فااا   اه فيهااا للعااالمين

  د لى األرض التع باركنا فيها للعالمينولوطاب إ ونّجيناه  :   األنفياء
ذريــة مــن حملنــا مــ     اإلساا اء: جاااء فااو ااياا  الةالةاا  ماان سااأل ق       

ل ماا  ماان حُ  كاال   أن   د ألوال جاء فو القاا  ن الكاا يم  ه كان عبدا شكورانوح إنّ 
ّمناااان  ، لليااا  الساااوم،ماااع ناااألأ د أللليااا ، فماااا أاااو اإلهاااا ات التاااو كاااان م

مــن  ياا   ُ    :لم تكنلما ا أل  ،و م  نوح حملنا رية منذ     تحملها لفا ق:
 د    مع نألأ آمن

يمكاان للمنساا  أن ياا أر فااو  لاا  ماا اأر هااتى، أليفقااى كااوم اه  
فاااأل  كاااوم كااال حكااايم، أللكنناااا أناااا نااااللو فااا أ، لااا  ا تفااااط فألاواااع الناااام 

كمااا جاااء  ،فنااى الساانين  فاا م  اه ألألحياا  ،للياا  السااوم ،فنااألأ ّالمعاىاا 
المكااان الاا ،    أليفااالأل أن   اصن  الفلــك ب عيننــا ووحينــاو  فو سأل ق أااألال:  
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كاااال مااااا يحاااايط  لاااان الفحاااا ، أليفااااالأل أن   ان نعت فياااا  الساااانين  كااااان فعيااااالىااااُ 
للساااانين  أماااا ان مسااااتغ فان الاليااااان  ،للياااا  السااااوم ،فالمكااااان يجعاااال فناااااء نااااألأ

عليــه مــ  مــن  ويصن  الفلك وكلما مــرّ  جاء فو سأل ق أألال:   دلوستهلاء
ــخِ  ــه سـ ــهقومـ ال يملكاااألن الفعاااال الغيفاااو  فهااام   ألأااا ا أمااا  منهاااألم، روا منـ

لهم  ل  أللقيااالتهم  فو  ل  المكاند ألأن ى الحكم  من فناء السنين  ليال كألا
 لقأللهم للألاوع المحسألمد ت أن الألةني 
 التااااو ،العألاىاااا أل األحااااالاث فااااو العااااالم تتسااااا ى،  أن   ألالياااألم نجااااال 
يىاال الاافعض  ألوااال دتجعل الكةي ين فو حالاا  ماان الحياا ق ،فالنام تعى 

أألل اااا  الاااا ين ال  ألللااااى ألجاااا  ال ىااااأللالااااى حالاااا  الياااا م ألاإلحفاااااط، 
   ت ساا ُ فالعقيااالق الماالياا   ّلت فاا  ال ساااالتيملكااألن الفعااال الغيفااو الاا ، تنااال  

تكاااااألن األحكاااااام ، ألمااااان أناااااا ىااااااحفها فاااااو ساااااجن لاااااالم الهاااااهاالق ااناااااو  
 ألالمألاو  ألالقنالات مت ة ق فةقل ألط ق الألاوع المحسألمد

فاااااو  ، أل لااااا   فاااااو ايااااا انالَّ ىااااا  حكااااام مُ  ت أم يكاااااالناااااالما أساااااقط 
 كااان، الااى ل هاا  الملكااو ألألاااالت الهااا  ،ال مسينات ماان القاا ن العهاا ين

 أا،ألماااا فعاااال ،م1979العاااام   أحاااالاثلكااان   دنجاحاااان ظااااأ ان  فاااو حينااا   لااا 
لهاااام أن   ن ىفاااا  ،لفااااو ق السياساااا  األم يكياااا  لقااااألل ةفاااات وىااااأل ت ل تجااااء

 ق يساااتطيع اللااار الكاااُ  ،نعااام    آالتااا ألم ،ألنهاياتااا م، ياااال كألا أفعااااال مكااا أ
  ينقااال الساايط ق لليهااا فمجاا ال الماااأ  أن يقاا   فااالك ق الااى الهااال ، أللكناا  

مكااااان ألأي اااا   ، ألال يعلاااامفمسااااا أا فعااااال  لاااا  متحك  مااااُ  غياااا  أااااأل  واااا فها، ةاااام  
  ،اسااتق ا أاد ألأكاا ا نحاان الفهاا ، وااال يكااألن لنااا ساايط ق للااى أفعالنااا اانياا  
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المااالل  فااوأما تنالوت األفعال ألمآالتهااا  دق جأل  المأل النتا ع النأل ي   فت تينا
فكلمااااا طااااال اللمااااان فقااااالنا الساااايط ق  فااااو مجااااال للساااايط ق لليهاااااّ الفعيااااال،
 ال ، ال يعلم  اال اهد ،تكألن مناجآت لالم الغيرأل م، ألالتحك  

  ف م    المتعلق  الغيفي   األفعاال  فمعالجات سأل ق اإلس اء ة ي   
 سأل ق الكه  التو تليها لنالما نبي  اليهاأل  داإلسوم ألال سال  اإلسومي 

  د ألما أحألر النام اليألم الى تالف  تتجل ى لنا أ   األفعاال فىأل ق أألبف
 د كي  ال،األجألاء التو تحيط فنا أ   فو مةل معانو السأل تين

ألالعألاى  تعى  فالكةي  من حقا   الألاوع التو كانت تفالأل  اس  د 
ّمن ، الألح  الطفير أليفقى الألحو الك يم أأل يال ال ، يومم القلألر الم

أن تتعل   ألما أجمل   دفيليل ما فها من هألا ر اله  ألالحي ق ألالت الال
 د"وأنا ورسلع ألغلبنَّ  كتب ار     :فاألمل ال ، مىال   اليقين القلألرُ 
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 اآلخرة

 
ّمن المال ساااا  الألجألالياااا   فالعفةياااا  ، أللنااااالما ت فااااع هااااعا ان   لنااااالما تاااا

فقنها تكألن وااال لفاا  ت فألبااألأ لاان  ،المألت يقألل:  ال هوء ل  معنى اال 
الحقيقاا  التااو يهاا ر ماان مألاجهتهااا الماااالي ألن، ألن أاا   النتيجاا  ال فااال أن 

فاااالاى ال لااا ، ّ يىااال اليهاااا كااال مااان أنكااا  الياااألم اا ااا  فعظمااا  الكاااألن، ألا 
ألالهالفياا   المتجلياا   فااو كاال ىااغي  ألكفياا  ماان أاا ا الألجااألال، كاال  لاا  ينقااال 

 أو نهاي  المطا د  معنا  لنالما نعتف  أن  الالنيا
 

ا ا كااان ألجااألال، ينتهااو فااالمألت، فلمااا ا ألااي     أاال يألجااال فااو  
عناااى التلامناااا فالمفااااالي ي   امااااأل     فيهاااا االساااتم ا  يساااأل  الحيااااق الاااالنيا ماااا 

مااا مااالل أل    لاالام ا ا مااا أوىااينا الااالين ، ألمااا ا يفقااى ماان ساالط  االألالقاايم
أن تهااك  فااو  فقمكاناا ف نعاام منطقي  القألل: أ ا يجألل، ألأ ا ال يجااألل   

كل القيم، أليمكن  أن ت فض كل هااوء، أليمكناا  أن تنعاال مااا تهاااء، ألن 
سيكتهاا  النااام أن انكاااا  اليااألم اا ااا  نعااام  المطااا د الااالنيا أااو نهايااا 

نااا   الحيااااق الاااالنيا مااان معناأاااا، أللناااالأا ال فاااال أن تكاااألن الساااياالق للنلسااان  يُ 
و تساااتنال الاااى العقااال العفةيااا  ، أللناااالأا سااايكألن االنتحاااا  أاااأل الهاااجال  التااا 

 ألالمنط ، ألسيكألن االستم ا  أأل الغفاء ال ، يأل ث الجفن ألالت الالد
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ألماان أنااا كااان  دلنااالما يكااألن لهااا نهاياا  تنقااال معناأااا اآلخــرةحتااى  
ال غفاا  الملحاا  لااالل اإلنسااان  ال لألال من أكف  حقا   اليااألم اا اا ، فاال ان  

 ألك ناا   ال ، ماان أألبااف حقااا   الااننم الفهاا ي  لهااو  فااو الفقاااء ألاالسااتم ا 
ر فياا  المياال الااى ماان  ُ  اال يىلف لعااالم ال لااألال جاااء الااالين  ألوااال دال لااألالكاا 

ــرةمنساااجمان ماااع حقاااا   ال لااا ، فكانااات  مااان حقاااا   الألجاااألال، ألكاااان  اآلخـ
د ألأنااا يتحقاا  االنسااجام الكاماال فااو كاال هااوء، اآلخــرةال لااألال ماان حقااا   

ه ي  ، ألن  ألف ل  تظه  النلسن  الماالي   كعا ض م بو، أله أل  ت فا  الف 
لااا ا سااايفقى اإللحااااال اساااتةناءن غيااا  وافااال ألن يكاااألن  ديتنااااوض ماااع فط تهاااا

 القالالقد
 تكاااال تكااألن أااومن يق أ الق  ن الكاا يم يجااال أن  وبااي  اليااألم اا اا   

القبي  األأللى، ألتحظى فمساح  ب م  فو كتار اه العليل، أليكتهاا  
ىوحها أأل المقالم   ، ألأن  باآلخرةىوأ الالنيا ال يكألن اال فااليمان  أن  

فاال لقااال فاااءت ، ألال مجال للنىل فين العااالمين، اآلخرة الب أل ي  لىوأ
 فااا لألأ دفاإل ناااا  الااا  يع ،لفااا  التاااا يخ الفهااا ، ،كااال محااااألالت النىااال

فنقااالان الهالفياا  ، ألانهيااا   ألالهااعأل  فالعفةياا  ، اإليماناإل نا   أ ا لومات
أللى نسااف  لونتحااا   سمع أن  القيم األ ووي د ألليم لجيفان فعال  ل  أن ن 

فاااو العاااالم أاااو فاااو الااافوال االساااكنالنافي  ، ألالتاااو أاااو األأللاااى فاااو مساااتألل 
فااو  يسااألالان ال فااا  الماااال ،د أللاايم غ يفااان أيبااان أن نجااال الجمااألأ ألالتماا ال

فلسااان  احتقاااا  الاااالنيا،  ،يألماااان ماااا ،المجتمعاااات الغ فيااا ، التاااو سااااالت فيهاااا
لنهاااا أىاااال  تعفيااا   لفااا  ، التاااو ال أفنااا  ألتقااااليم العللااا  ألانتهااا ت فيهاااا
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لاام  ان القاااليم فوناا  فعض كتاا ار الغاا ر فااو تلاا  العىااأل  لنااالما وااال :  ان  
ن   لاام ي تكاار اةاام  ان القاااليم فوناا  ي تكاار اةاام غساال الألجاا  ةوةااين لامااا، ألا 

ام كاال يااألم  ا نحاان، فألاأساانا ، نااال ل الحماا  غساال الاا جلين  مسااين لامااا، أماا 
   د  
 ألتكاا  ت كلمااا  دماا  ق 26الكااا يم  فااو القاا  ن (اليــوم اآلخــر) تكاا    

مااا  ق،  11 (يــوم الــدين )ألتكااا    دمااا  ق 113فمعناااى الياااألم اا ااا   اآلخــرة
ــوم )ألتكاااا    يااااألم  :فكياااا  فنااااا ا ا أحىااااينا أيبااااان  دماااا  ق 70 (القيامــــة يــ

ا ، وو ألغياا   الحسار، أليألم التغافن، ألالىا   ، ألالحاو ، ألالجناا ، ألالناا 
فااو المقافاال ن يااال ماان الاا ين     اا ماان األلناااظ الالالاا   للااى اليااألم اا ، لاا 

ىااا  أ وااا أألا التاااأل اق الحاليااا ، ألالعهاااال القااااليم، أن يااااللألنا للاااى نااال ألاحاااال يُ 
فااو حااين نجااال أنااا  أكةاا  ماان ناال فااو  دفعقيالق اليااألم اا اا  لااالل اليهااألال

وبااي   ألأاا ا يعنااو أن   داألناجيل المتالاأللاا  ياانل للااى لقيااالق اليااألم اا اا 
أن تنهاام   لاا ألفقمكان  فعال  دجتهاالي  اليألم اا   لنال اليهألال أو وبي   ا

 و    همألسلألكي ات  همالكةي  من مألاون
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  نـالظّ 

 
نأاال يسااتطيع الع فااو النىاايف أن يسااتأللر أن       وااال ياا تو فمعنااى  الظــّ

للااى مبااض،  د أللكن  الكةي  من ا وال يقفاال أاا ا القااألل ل  ظن  ن اليقين  ال 
فو الق  ن الك يم فمعنااى ي ال أحيانان  وال ألن أأل التنسي  يقأللألن ف ن الظ ن

 الــذين "  فمةل وألل  تعااالى: للتالليل للى م أفهم أ األيستههالألن  ،اليقين
ون   ِه ر اِجعــ  م  ِإل يــ  م  و أ نَّهــ  بِّهــِ ا  د" ي ظ نُّون  أ نَّه م  م الق و ر  ن  العقيااالق ال ا وااالألافلماا 

لاا  اإليمااان ال فااال أن يكااألن واطعااا، واااالأم   فال لها من جاالم، أللمااا  أألا أن  
أللاام يقأللااألا لنااا لمااا ا  دفمعنااى اليقااين وااال ياا تو  ن الظاا نفاا  القااألل الااى حتمياا 

       يوقنون  فالل  يظنون   :هاء اه تعالى أن يقألل

ن للمنااا فاا ن  العقيااالق يجاار أن تكااألن جالماا  لاا  نااتعال طاا   يفااالأل أن       
ّمن يااألم القياماا  فهاا ا الااللم فااو  ج ناااال ، ماان أياان ناا ألال  دحتااى ينجااأل الماا

ال  قفلُ  يات ى يح  ت   مألاجه  مااا فمن العفال أن يسل  ألف  غلف  الظاا ن، ألا 
وا  اه تعااالى: يقااألل  اإليمااان يليااال ألياانقل معنااى أن   ِذين  آم نــ  د اد  الــَّ ز  يــ  " و 
ألال مجاااااااال  %100 الال مجاااااااال للليااااااااالق للاااااااى معلاااااااألم أن ف  دِإيم انــــــاب "
ماان لناات  ألأنااا ال فااال دا ا كااان المطلااألر أااأل الجاالم القاااطع د أ اللنقىان

ألوااال نللاات ال ساااالت  دإيمانــاب و العقيااالق ساام  يُ  الكاا يم القاا  ن االنتفااا  الااى أن  
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لناااالما ياااتكلم أل  ددرجـــة اليقـــين فلااا  اإلنساااانلتفناااو اإليماااان فاااو النناااألم لي 
النتااا ع الم جااأل تحققهااا، ف    كل يااُ  المنل ل  الق  ن الك يم لن ألظين  ال ساالت
اب  ال  " أللاا  تعااالى:مةاال و ،ألاألاللاا  للااى  لاا  فااو القاا  ن كةياا ق ــ  ك  ال ِكت ــِ ذ ل

ي ب  ِفيِه ه دىب ِلل م تَِّقين   ا. ر  ِممــَّ الة  و  ون  الصــَّ ي ِقيمــ  ِب و  ون  ِبال غ يــ  ِمنــ  ِذين  ي ؤ   الــَّ
ون   اه م  ي ن ِفقــ  ز ق نــ  ك   .ر  لــِ ن  ق ب  ِزل  مــِ ا أ نــ  مــ  ك  و  ِزل  ِإل يــ  ا أ نــ  ون  ِبمــ  ِمنــ  ِذين  ي ؤ  و الــَّ

اآل بـــِ م   ِخر ةِ و  ون  "هـــ   الااا ، أسااالم ننسااا  ه ألأااا ا ال يعناااو اطوواااان أن   د ي وِقنـــ 
 فاال ان  اايااات دغياا  مقفااألل لنااال اه ،غلفاا  الظاان تعااالى، ألأااأل فااو الا اا ق

 فااو وفااألل ماان يساال  للااى بااألء غلفاا  الظااند ألىاا يح  ألابااح  الك يماا 
   دتحكيم ألجه  النظ  السافق  فو النل الق  نو نا فوألالمهكل  أ

م  " ألتعالى: يقألل سفحان        فااو يىااف  فااو الااالين د" ِإنَّ ب ع ض  الظَّنِّ ِإثــ 
العقيااااالق أنااااا  الكةيااا  ماااان المساااا ل فااااو  ، ألن  ان اةماااا  الظااان   أن يكاااألن كاااال  

فاااو فاااال لناااالأا مااان  ّال يمكااان الألىاااألل فيهاااا الاااى ال جااا  اليقاااين ألالهااا يع 
الاا ،  الظاان أنااا أااأل  ألالمقىألال فالظن الغالاار داالستناال الى الظن الغالر

ق ا كااان الظاان فااو مألاجهاا  الااالليل اليقينااو فاا  ألللياا  دالظنألن األ  ل يغلر
 م الظن فو مألاجه  غلف  الظااند انظاا  وأللاا  ألك ل  يُ  دم مألما كألنفقن  ي 

ي ئاب " " تعاااالى: ــ  ــ  ِّ شـ ن  ال حـ ــِ ع مـ ــِ نَّ ال ي غ نـ ــَّ د فاااو ويمااا  للظااان فاااو ِإنَّ الظـ
   مألاجه  الحقيق د

العقياااالق ال تةفااات اال  ان   :فقاااالألا   الااافعض فاااين العقياااالق ألالهااا يع فااا        
ا الهاا يع  فتةفاات فالااالليل الظناا   القطعااو،فالااالليل  فحااث لاان ن أللنااالما  دوأماا 
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الكةياا ق  األحااليااث جااال أن  ن فاال  دجااال ن  يىااعر أنسنال ه لو له ا التن ياا  
كااان يفعااث  حاااال النااام لتعلاايم  ،ىاالى اه للياا  ألساالم ،ال سااألل  ن  ف  ةفتُ تُ 

لناااال تعلااايم العقياااالق  ،ماااةو ،فلااام نجاااال  ّ نااا   يُ العقياااالق ألالهااا يع ، أللااام يكااان 
أليجاااال  أناااا لنااات حاااال التاااألات د  تفلااا الكةااا ق التاااو  ، لليااا  الساااوم،يهااات ط

ألفياا  جاناار  ،(ةديــ عق) فياا  جاناار ا فااا ، حكــم شــرعع كلأن   االنتفا  الى
ــالة فـــرض" " :فعناااالما نقاااأللّ تهااا يعو  فااا   أاااو العفاااا ق قن  أااا  فااا  ،الصـ

 ىل  لىىد    الىوق كن ، ألمن لم يُ ، فمن أنك  ف بي  ان يتبمن طلف 

ألكمااا ألوااع أألل اا  فااو ال طاا  فألىاالألا الااى نتااا ع لجيفاا ، كاا ل  ألوااع      
العقيالق الجالم  تةفت ف فاا    أفألا الى أن  لنالما  أكف  ىألمهم فو  ط  

 فنعااالالألاحاااال، فقاااالألا ان   فااا  الألاحاااال يألجااار العلااام، ألاساااتاللألا للاااى  لااا  
كااااان يفعااااث  حاااااال النااااام ليعلمااااألا  ، فقااااالىاااالى اه للياااا  ألساااالم ،ال سااااألل
ىاالى  ،ال سااألل ألفااو الحقيقاا  أن  فعاال ألوال تألات ت األ فا  ف ل د العقيالق،

أن يكااألن ناواال العقيااالق ألالهاا يع   ، ُيعتفاا  اللاايون للااى جااألالاه للياا  ألساالم
 حااااال   ىاااال  نُ أن  لنااااألأنااا   يجاااألل  ، أأل  حااااالان مااان الناااام،ه ىاااان ألاحاااالا

لنااا أن   فاا  أللكاان ماان أياان  ق ألهاا يع دلقيااال فااو  لاا  فااين ، ألال ف  النام
ِهد وا  ألاه سااافحان  ألتعاااالى يقاااألل: ،العلـــم الجـــازمااحااااال يألجااار  ت شـــ  " و اس 
ن   ِهيد ي ِن مـــــِ اِلك م شـــــ  ون   ألأاااااأل القا ااااال سااااافحان : ،"دددِرجـــــ  مـــــ  ِذين  ي ر  " و الـــــَّ

ةِ  ب عــ  م  يــ   ت وا ِب  ر  مَّ لــ  ن اِت ثــ  صــ  د وه م  ث مــ   ال م ح  لــِ ه د اس  ف اج  د ةشــ  لــ      "ددداِنين  ج 
ن ألالعجيااار أناااا أنهااام ال يقفلاااألن فاااو اةفاااات للاااى ماااالين فهاااهاالق  جااال  د يـــ 

  بااو اه لناا ، ةاام أاام يألجفااألن ،لأل كان لم  فاان ال طااارأل ألاحال، حتى 
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  يلتلماااا  ِديــــنف فاااا   جاااال ألاحااااال أأل اماااا أق ألاحااااالق فااااو  التصــــدي  الجــــازم
 المليا ات من الفه  الى يألم القيام د  

أن   يجألل  فمن الفالأو ّين التىالي  ألألجألر التىالي أنا  ف   ف     
أأل للى  حااٍل من  اله يع  للى لالم ألاحال، أل أتتلم  فو العقيالق نأن  نال

فو كل ما  أأل تىاليقهم، فتىاليق  ألنمللم ا نن ف أللكن من وال العلماء،
مع ظاأ   م، ألللى ألج  ال ىألل لنالما يتعا ض وأللهأأل يقأللألن يقألل

          اأ  اله يع ، أأل فالأي ات العقألل   أأل ظأل  ،الق  ن الك يم
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 التقويم

 
لقــد خلقنـــا اإلنســان فــع أحســـن    فاااو ساااأل ق التاااين: واااال تعاااالى        

د تقويم، ثــم رددنــاه أســفل ســافلين، إال الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات "
ماااا يقاااألم فااا   :ألواااألام الهاااوء دالهاااوء  ا واااألام عااالُ انااا   ج   :واااالألا فاااو التقاااأليم

اه تعااالى  لاا  اإلنسااان فااو أحساان  أ ااياا  الك يماا  فاا ن  ىاا   ألتُ  دأليةفاات
المقىااألال أنااا القااألام الجسااال،،  تقأليم، ألي أر فعض أأل التنسي  الااى أن  

ن كااان اللنااظ يحتملاا د ألالاا اجف أن    ألأ ا فعيال لن سيا  الاانل الق  نااو، ألا 
المقىاااااألال أناااااا أاااااأل تعااااااليل القاااااألل الظااااااأ ق ألالفاطنااااا  معاااااا، أ، الماال يااااا  

مااااان مةاااال العقااااال  ، ، ألللااااى ألجااااا  ال ىااااألل القاااااألل المعنألياااا ألالمعنألياااا  
 ألاإلال ا د

ألابااااف ماااان ااياااا  الك يماااا  أن  تقااااأليم اإلنسااااان  ااااال فاااا ، ألأااااأل         
ألاه وااال ساا    لإلنسااان مااا  ،ل فااو  لاا  لاان فاااوو الكا نااات، كياا  اليتمياا  

" فــع  فو السااماألات ألمااا فااو األ ضد ألوااال يستهااكل الاافعض وأللاا  تعااالى:
 ا  للااى المسااتألل الماااال، يمكاان أن يكااألن اإلنسااان أهااال   د" أحســن تقــويم

تحىااينان ماان األماا اض الجسااالي ، ألللااى المسااتألل المعنااأل، محنألظااان ماان 
األم اض الننسي ، ألف ل  يكألن فااو تقااأليم أحسااند ألياالألل اإلهااكال لنااالما 

 دفااو األ ض ضوس وظيفتهتتعل  ف ل  اإلنسان للى  " أحسن" نال   أن  
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ال ، فاا  الااى ال لااألال فااو ألماان أنااا ال يلاالم مااةون أ ن يكااألن وااألام اإلنسااان ياا
لقت الــدنيا خ     ة :األ جاء فو ألوال دأ ا ما سيكألن فو اا  ق الالنيا، ألن  

 ألأ ا من فالأي ات الاليند دلكم وخلقتم لآلخرة "

ا الهاا   فهااأل طااا ي للااى  اإلنساناألىل فو          ال ياا  ألالعالالاا ، ألأماا 
 ،لاا  فياا  اإلنسااان فااو أحساان تقااأليمفنااو الألواات الاا ،    ّالكيااان اإلنسااانو

فحيااااث يحقااااا  ألظينتاااا  فاااااو األ ض،  لاااا  فيااااا  أيبااااان وافليااااا  االنتكاااااام 
ألأااا ا  د  ســـافلين أســـفل   ثـــم رددنـــاه     ألاال تكاااام، ألاال تاااالاال الاااى األساااألأ:

التقأليم المعنااأل، المنسااجم مااع ألظيناا  اإلنسااان فااو األ ض يمكاان  يعنو أن  
اال تااالاال، ال فااال ماان العماال ألحتااى ال يكااألن أاا ا  دأن يتحااألل الااى النقاايض

ــوا    الىاااالف، القاااا م للاااى أساااام مااان اإليماااان الىاااحيف: ــذين آمنـ إال الـ
فكااال مأللاااألال يأللاااال للاااى النطااا ق، أ، فاااو أحسااان  دوعملــوا الصــالحات .. "

تقااأليمد أليمكاان المحافظاا  للااى أاا   النطاا ق ألتألظينهااا فااو تحقياا  ال وفاا  
الااالالو الااى العماال  ا ا مااا كاناات الت فياا  تسااتنال الااى اإليمااان ،فااو األ ض

الااالين باا أل ق فهاا ي ، أللاايم ف يااا  ُيبااا   ألماان أنااا نااال   أن   دالىااالف
 الى  يا ات اإلنساند

أااال اساااتطاى العلااام فاااو القااا ن الحااااال، ألالعهااا ين أن ي لااا  فاااو         
الاا ، يقااألم فألاجاار ال وفاا     ألاإلجافاا   ،األماام الغ فياا  اإلنسااان الىااالف

الظلاااام ألالتجفاااا  ،  كتهاااا  أن  فن ألم، جااااالأا ألابااااح  فااااو ألاوااااع الفهاااا ي  الياااا ن 
ل م  ،ألالغط س  ألالنجأل  أو من أأاام ممياالات الااالألل التااو تقااع فااو أللااى سااُ
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ان   العلااأل الاا ، أااأل  دان   افوم الغنو، ألبع  القأل، دالعلم ألالتكنأللألجيا
ا    فااو حقيقتاا  أساانل سااافليند ألتفقااى مهااي   اه تعااالى فااأل  الجميااع: ف مــّ

ام فيمكــث فــع األرض الزبد فيذهب جفاس، وأّما ما ألال يننااع  د  ينفــ  النــّ
 النام اال ما كان ينسجم مع فط تهم الس ألي د 

مهم  المىلحين تستنال الى فط ق اإلنسان، ألمن أنا تكألن احتماالت  ان  
النجاأ كفي ق، ألأ ا ما نلحظ  اليألم من سقألط الكةي  من الط ألحات 

ن العه ألن اال ألوال المتناوب  مع النط ق، حيث أن  لم يكال يغاال نا الق  
أ   مع  الكةي  من العقا ال ألاألفكا  ألاألألأام، ألظه   ل  جليا فو 

الىأل ق  ألال نللم أفالا أن   دالفي ات االجتمالي  التو ظه  فيها مىلحألن
 اان جميل  ألمه و  فما في  الكناي ، أللكن مسا  األمأل  يهي  الى أن  

وار غالب على  ال ول أأل مستقفل اإلنسان فو المالل غي  الفعيالد
 دأكثر النام ال يعلمون أمره ولكنّ 
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 الفضل
 

الع ر تقألل لما يفقى من الماء فو اإلناااء فعااال أل أأل اللياالق،  :الفضل     
مااا يفقااى ماان الهااوء، ألمااا يليااال لاان  :، ألللي  تكألن النباال فضلة اله ر

يغلاار أن تساات الم فااو  (فضــل)األلناااظ المهااتق  ماان ف داالوتىاااال ألالحاجاا 
وار فّضل بعضكم على  "يجافي د يقألل تعالى فو سأل ق النحاال: إلااللياالق 

 فااو الاا ل داللياااالق  أنااا المقىااألال فالنباال ألابااف أن   :بعض فع الــرز "
لنا بعضـــهم علـــى انظـــر كيـــف فضـــّ  " أليقاااألل سااافحان  فاااو ساااأل ق اإلسااا اء:

لاا   النااام ماان أأاام أساام التحباا    : بعــض.." فالتناااألت اإليجااافو فااو   
ل  "... ون   سااافحان  فاااو ساااأل ق ال لاااال:اإلنساااانود أليقاااألل  بعضـــها علـــى  فضـــّ

ألويمتهااا  ألالمقىااألال أنااا التمااايل فااو أ طعااام النفاتااات، :ل "كــ  بعــض  فــع األ  
ال، الى التنألى اإليجافود  ي أل  الغ ا ي  د  تنابل فعبها للى فعض، مما ي

ة)ي لااط النااام أحيانااان فااين منهااألم وااال        ّ(األفضــلّية)، ألمنهااألم (الخيريــّ
ت األفبااالي   تتعلااا  فليااااالق فاااو الماااال، أأل القاااألق، أأل الجماااال، أأل فاااق ا كانااا 

العقااالددد، فاااقن ال ي يااا   تتعلااا  فليااااالق ال يااا ّ فاااق ا كاااان فاااون ينبااالنو 
فكاام  ّأأل لقاالدد فلاايم فالباا أل ق أن يكااألن أااأل  ياا ان منااو ،أأل وااألق ،فمااال

ماان فقياا  أااأل  ياا  ماان ألاا  غنااو، ألكاام ماان بااعي  أااأل  ياا  ماان ألاا  
 ،مجتمااع الىااحاف  فااو حاا ال ، ىااال   ال ف انو لحكموأل،د من أنا كان ا
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ة أخرجــت للنــام:  بألان اه لليهم أللاام يقاال ساافحان   ،" " كنــتم خيــر أمــّ
النبااال يحتمااال ألجألأاااان كةيااا ق، ألال  ألن    ،  كناااتم أفبااال أمااا دد  ألتعاااالى:
 ي ي   اال ا ا كان فبل تقأللد ألالتنبيل األ  أل، ال يستنال الااى اليستللم 

 ل يستنال الى ال ي ي   فو الحياق الالنياد النبل الالنيأل،، ف 

" يـــا بنـــع إســـرائيل اذكـــروا  يقاااألل سااافحان  ألتعاااالى فاااو ساااأل ق الفقااا ق:     
ع فضــلتكم علــى العــالمين" التــع أنعمــت   نعمتــع   أاا   ااياا   دعلــيكم، وأنــّ
لنكاا انهم النعماا ، أللااالم هااك أم  ،اليهألال أن فتمن اايات التو  أو الك يم 

فاإلباااف  الااى الكتااار  لاالأاام فااو العطاااء الااالنيأل، فباالهم، أ، الاا ، ،ه
مااان ساااأل ق الفقااا ق،  ،ال ااياااات التاااو جااااءت فعاااال أااا   اايااا عاااال  تُ أل  دألالن واااان

لااام تكااان لغيااا أم مااان األمااام، فاساااتحقألا أل عم التاااو كانااات لفناااو اسااا ا يل الااان  
فكن أم أ   النعم  أن تب ر لليهم ال لاا  ألالمسااكن ، ألأن يفااألءألا فغباار 

ذ " :مااان اه، فااال ــ ذّ  وا  ــثنّ  ن  تـ ــك ليبعـ ــن  ربـ ــة مـ ــوم القيامـ ــى يـ ــيهم إلـ علـ
ــوم   ــوس  يسـ ــذاب هم سـ انو  ت فهااا ا  د" العـ  تباااف فعاااض أسااا ا  الغبااار ال فااا 
 دفقاااال كانااات  ياااانتهم كفيااا ق ّ" غيـــر المغضـــوب علـــيهم " :اليهألالفااا  الناااالل
ال الت فعااض أاا   الاانعم التااو  كاا ت الحااظ " يــا بنــع  :فعااال وأللاا  تعااالى أللااُ

ــع ــاكم مــن آل فرعــون " : "دددإســرائيل اذكــروا نعمت ذ نجين ذ  " ، "دددوا  وا 
ذ " ، "ددفرقنا بكم البحر ثــم بعثنــاكم مــن بعــد  دد ، " "ددواعــدنا موســى وا 

 وظللنــا علــيكم الغمــام، وأنزلنــا علــيكم المــنّ  " ، مــوتكم لعلكــم تشــكرون"
ــلوى ــة   ، " " والسـ ــذه القريـ ــوا هـ ــا ادخلـ ذ قلنـ ــئتم  وا  ــث شـ ــا حيـ ــوا منهـ فكلـ

ذ استســقى م ، " "ددرغدا ذ قلــتم يــا    ، "ددوســى لقومــه فقلنــا اضــربوا  وا 
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 ، ألغي أا ممااا  كاا عمالن   أ  نعم،   د"ددعلى طعام واحد موسى لن نصبر  
لاام تحىاال ألماا   ماان األماام، أللااأل حىاالت ، ألسااأل  أ اا ل فااو سااأل ق الفقاا ق

هم كناا ألا النعماا ، ألتماااالألا لغي أم لكانت من الألالو الهااك  ألالطالاا ، أللكاان  
أااأل مااا فكااان الحكاام العاااالل،  ّال  ساافحان لنباال ال اا  ألافااو غااي هم ألتنكاا  

ت للياا  ضــربت "و  تماات الحاااليث لاان أاا   الاان عم:      اايااات التااو نىاا 
ة والمســكنة وبــاسوا بغضــب مــن ار.." ألأاا ا لاايم لهاام فقااط،  دعليهم الذلــّ

 فل لكل  ا ن ال تليال  النعم اال بوالد  

يات  م ان اا من أهال   أو ألأ ي ان نقألل: ا ا كانت ااي  الك يم      
أللما ا     ألل يانتهم، فكي  فهمها الفعض للى أنها  ي  مالأ ،لليهألال

 ىيغتها م اأر، للى ال غم من أن  ال أر الفعض فو ت أليلها 
 السفر فو  ل  ي جع الى ال لط فين    يفالأل أن   ىيغ  تق يع أو

 األفبلي  دمنهألم ال ي ي   أل  منهألم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 49 

  الشـهيـد

 
الحساانى، فعلاام اه تعااالى يحاايط فكاال  اسم ماان أسااماء اه :الشهيد 

لااااالم الغياااار ألالهااااهاالقد جاااااء فااااو سااااأل ق  ،ساااافحان  ألتعااااالى ،هااااوء، فهااااأل 
"داب "قل كفى بــار شــهي ال لااال: ألوااال كاا  م اُه فعااض  لقاا  فجعلهاام هااهالاء  ًب

ام، جااااء فاااو ساااأل ق النسااااء:  ة  "للاااى النااا  ــّ ــل أمـ ــن كـ ــا مـ ــف إذا جئنـ فكيـ
ألنفياااء هااهالاء للااى أوااألامهم، فا دبشهيد، وجئنا بك علــى هــؤالس شــهيداب "

وم لليااا   ،ألال ساااألل هاااهيال للاااى األمااا   اا ااا ق، ألاألمااا   اإلساااومي   ،السااا 
هاأالق ألههيالق للى فاوو األمم حتى تقألم الس ال د جاااء فااو سااأل ق الفقاا ق: 

وكذلك جعلناكم أّمةب وسطاب لتكونوا شهداس على النام ويكون الرســول  "
 .  عليكم شهيداب "

  هاااهيالق للاااى الناااام، ال فاااال أن تكاااألن ممةلااا  ألحتاااى تكاااألن األمااا  
لحقيق  اإلسوم فو ايمانها، ألسلألكها، ألال فال أن تحيط فالألاوع من حأللهااا، 

للااى بااألء مقاااييم  ،ألالحكاام للياا  ،ألتكااألن واااال ق للااى تقياايم أاا ا الألاوااع
لناااالما تقاااال م الفاااالا ل للألاواااع  فاااو األمااا   الهاااهاالق معناااى كتمااالي اإلساااومد أل 

ّألهااا ألن تكااألن فااو مقااام الساالفو، ألفاا ل  تكااألن  هااهيالق فااو الااالنيا، ألأاا ا ي
ومــن  ":تكاا يمد جاااء فااو سااأل ق النساااءال ممقااا أ، فااوالهااهاالق يااألم القياماا ، 

ــذين  ــ  الـ ــك مـ ــول ف ولئـ ــ  ار والرسـ ــين أيطـ ــن النبيـ ــيهم مـ ــم ار علـ نعـ
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ألجاااء فااو سااأل ق   د"داس والصالحين وحسن أولئك رفيقــاب والصّديقين والشه
     دين والشهداس.."وجعس بالنبي ": اللم 

ان  الههالاء فو اا  ق أاام الهااهالاء فااو الااالنيا، فهاام الاا ين يعملااألن 
يا  " :جاء فو سأل ق الما الق  للى أسام من ه ى اهد، للى اوام  العالل

ألجاااء فااو سااأل ق د أيهــا الــذين آمنــوا كونــوا قــّوامين ر شــهداس بالقســط "
قســــط شــــهداس ر يــــا أيهــــا الــــذين آمنــــوا كونــــوا قــــوامين بال "النساااااء: 

أ سل ال سل ألأنلل  وال اه تعالى ألمعلألم من النل الق  نو الحكيم أن    د"
لقـــد  "العاااالل، جااااء فاااو ساااأل ق الحالياااال: ف  النااااُم  يقاااألم الكتااار مااان أجااال أن

ــام   ــوم النـ ــزان ليقـ ــاب والميـ ــم الكتـ ــا معهـ ــات وأنزلنـ ــلنا بالبينـ ــلنا رسـ أرسـ
 ،و وااألق النكاا ق ألتماسااكهاواماا  العااالل، ال يكناا إللقيام فالعااالل، أل لد أل بالقسط "

ألسم ألأا، فل ال فال من القألق التو تح  الح ، أ، تجعلاا  ألاوعااان  اساا ان فااو 
وأنزلنــا الحديــد فيــه بــ م  " األ ضد انظاا  تتماا  ااياا  ماان سااأل ق الحاليااال:

شديد ومناف  للنام وليعلم ار مــن ينصــره ورســله بالغيــب إن ار قــوي 
    .عزيز "

فيل اه واااال يت تااار لليااا  ماااألت أأل ألالقياااام فالقساااط، ألالساااي  فاااو سااا 
ّمنألن مجالف  أل سا قد جاء فو سااأل ق  ل  وتل، ألأ ا فو منط  ال ين ال ي

يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخوانهم إذا  " :لماا ان
 ،ّزى لــو كــانوا عنــدنا مــا مــاتوا ومــا قتلــواأو كــانوا غــ   ضربوا فــع األرض 

وار يحيع ويميت، وار بمــا تعملــون  ،لوبهمليجعل ار ذلك حسرة فع ق
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القاا  ن الكاا يم يناا    فااين المااألت  يسااتناال ماان أاا   ااياا  أيبااان أن  د بصير "
ماان سااأل ق  ل  157فااو ساافيل اه، ألالقتاال فااو ساافيل اهد جاااء فااو ااياا  

ولئن قتلتم فع سبيل ار أو متم لمغفــرة مــن ار ورحمــة خيــر  "لم ان: 
قتاال فااو ساافيل ماان يُ  التفااا  مةاال أاا ا الناا   فااو  أليظهاا  دممــا يجمعــون "
اد انو الهااااهاالق ا تيااااا أل  اه هااااهيالان حياااا   :جاااااء فااااو سااااأل ق  ل لماااا ان ، فاااا 

ألالهااهيال هاااأال فنعلاا  للااى ىااال  مفال اا ، أللماا   د" منكم شهداس ويتخذ   "
تقاااالم المتقالساااين، ةااام أاااأل ياااألم القيامااا  مااان  ايمانااا ، ألأاااأل هااااأال للاااى

ّمن أن يظن   دنامالههالاء ال ين يههالألن للى ال  ألال يىف فو ايمان الم
فاا ل ، فاال نحكاام لاا  فالحياااق لنااال تنااأل   ن أن  نااات، ألال يجااألل لياا أن  الهااهيال م

   ألننا مللمألن فاأل   فما يظه  لنا من حال د  ف  ،

من الكلمات التو ال  أو كلم  ههيال من الوفت لونتفا  أن         
 اظ اإلسومي  التو يست المهام اال  لها فو اللغ  الع في ، ألأو من األلن

أأل حتى  ،ا ا أ االألا تك يم وتوأم ، ألغي  المألونين،غي  المسلمين حتى
الء فو الألوت ال ، استفالل في  أل مألتاأمد   ، مةون،جهادالمىطلف أ

 نا نجالأم يح ىألن للى است الامفقن  فقالألا: كناأ، ألنبال، أل وتال، و
ما ُتك ن  ىالأل أم من ه   د ألوال ي هه ال أ ا المألو  فحقيق  مىطلف ههيال

ألت الال تجا  لقا الأم، ألما تستهع   لقأللهم ألولألفهم من جول اإلسوم 
 ألأحق يت د

 الوكيل
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ألللياا  فااو ألكياال  دألالمنااألض الياا  األماا  ،أااأل المألكااألل الياا  :الوكيــل     

ألأاااأل سااافحان  سااافر األسااافار، ألمااان يتألكااال  دللاااى الحقيقااا  اال اه تعاااالى
فهاااأل  ّالتألكااال أاااأل مااان أفعاااال القلاااألر م أن  للاااى اه فهاااأل حساااف د ألمعلاااأل 

ايمان ألتىااالي ، ةاام أااأل تألجاا  أل غفاا ، ألأااأل وااألق لظيماا  تهااحن اإل االات، 
ألمااا ماان انسااان اال ألي غاار فااو     كياا  ال ألأااأل ال كااألن الااى  كاان هاااليال

ألمااا الااى  لاا    ،ألسااألء الظاان ،ألاإلحفاط ،ألالألأن ،ألما لالم الحس ق دألكيل
نتااا ع التألكاال للااى غياا  اه، ماان  اال ماان ،ماان أماا اض القلااألر ألاإل االات

 الم لألوات البعين ، ألالكا نات المحتاج د                                                                              
 ،ساااتهل ساااأل ق اإلسااا اء فآيااا  تتحاااالث لااان حاالةااا  اإلسااا اء فال ساااأللتُ       

 يالأهااا  أن  أل  دىمااان المساااجال الحااا ام الاااى المساااجال األوىااا  ،لليااا  الساااوم
ألالاا ،  داايات التو تلو تتحالث لن افساالين لليهألال فو األ ض المفا ك 

الألىااي  التااو أنللهااا اه تعااالى فااو التااأل اق، ةاام  ،جالاا فااو أاا   العُ  ،يهمنااا
" وآتينا موسى الكتاب وجعلنــاه أنللها فو ااي  الةاني  من سأل ق اإلس اء: 

أاا   الألىااي    امااالف د"ددكــيالأال تتخــذوا مــن دونــع و  ،هدى لبنع إسرائيل
 ألمااا لووتهااا فاإلفساااال اليهااألال، فااو األ ض المقالساا     المهالالق ألالمك  ق

ــذوا مـــن  أنهاااا ألىاااي  ألتحااا ي : الكااا يم هامااان نىااا   ألالألاباااف    " أال تتخـ
النهايااات المنجعاا  للمجتمعااات  ألوال يكااألن ماان أساا ا أا أن   د"دددونع وكيال

الء اليهألالياا  ت جااع الااى التماااال ال للااى ألكااوء ماان لااالم الهااهاالق، اليهااأل  أاا
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ألأ ا مّه  للى بع  اإليمان فاااه تعااالى، ألأااأل اللياال أيبااا للااى هااالق 
الء فعالم الماالق ألفاألسفار األ بي د                                                                          تعل  أ

 انتفاأاا  فااو واا فهملنتااألن اس ا يل هاحا  من الكتار اليهألال ال ين يُ       
 ، ألأااااااأل ماااااان القلاااااا  التااااااو انتقااااااالت العنىاااااا ي  ماااااان المألبااااااأللي   النساااااافو

 ألأااأل ياا ل أن   دالىهيألني ، ألكهنت حقيق  الكيااان اإلساا ا يلو فااو فلسااطين
ت جاااع فاااو  ،التاااو تعااا  ض لهاااا اليهاااألال فاااو المجتمعاااات الغ فيااا  ،المااا افف

 ق ناااا  األسااااام الااااى التحالنااااات التااااو كااااان يقيمهااااا اليهااااألال مااااع القااااألل المتن 
أاا ا ال طاا  يتكاا   ألك ناا  وااانألن فااو حياااق اليهااألال،  ألالعجياار أن   دألالظالماا 
النتااا ع كاناات الا مااا منجعاا ، ألللااى ألجاا  ال ىااألل  غم ماان أن  للااى الاا ُّ 
اليهااألال لاام  ألاأللجاار ماان أاا ا أن   دنقض  الهااعألر للااى جواليهااالنااالما تاا  

ّمنااألن فقمكانياا  ال كااألن ألالتألكاال للااى ا لقااألل يست لىألا العف ، ألما لالااألا ي
المعفاااألال الااا ،  ، ، حتاااى فاتااات المااااالق، ألفاااات  أم الماااالالفهااا ي  ألالمااليااا  

 يتألكلألن للي د                                      
ألجااااااالناأم  ،القااااااألق الجاليااااااالق ،لنااااااالما هااااااع  اليهااااااألال فىااااااعألال أم يكااااااا     

الساالم السياسااو  ال جااات يسا لألن الى الهجاا ق اليهااا، حتااى فاااتألا فااو أللااى
ألأىااافف األم يكاااو هااي ا فهاااي ا يهاااع  فألطاا ق أواااالامهم للاااى  ألاالوتىاااال،،

 ف نااا ألأاا ا الهااعأل  وافاال للتىااالال للااى بااألء المعطيااات التااو تُ  د وفتاا 
الااى مجتمااع األولياا  المالكاا   ،هااي ا فهااي ا ،المجتمااع األم يكااو يتحااألل فااان  

ألاألكة ياااا  المغلألفاااا  للااااى أم أااااا، ألالتااااو فاتاااات تهااااكل االاااا  التااااو ت ااااالم 
فن ألاإلجحااا د أاا ا فااو الا اال أم يكااا، هااعأل  متناااوم فااالغُ  األسااياال، أللاااليها
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فقااال فااات المجتمااع الااالأللو يهااع  فااالننأل  الهاااليال ماان أاا ا  ،أما فو ال ااا ر
المتطناال، الاا ، يباا ر فسااي  المااا ال األم يكااو، ألال يقاايم أللنااا لمهااال  

  الألواااا ع، فااال اا ااا ين، ألال يهاااع  أفاااالا فاحتماااال انقاااور الماااألالين، ألتغيااا  
ألفهاا ا نجااالأم  دأاا   أااو نهاياا  التااا يخ ألك  ماان منطلاا  أن  ينطلاا  فااو ساال

فقمكااانهم أن يسااتمعألا الااى أللم يعااال  ديك  ألن ال ط ، أليقعألن فو المح أل 
                                                     د"ددد" أال تتخذوا من دونع وكيال  ر النام يح  أم:

ن كانألا أم األحألر أ   الألىي  ال ت ل اليهألال الألن غي  ان         أم، ألا 
ألنحن ال نعجر من سلأل  اليهألال أ ا لنالما نطلع للى ت اةهم  داليها

نما العجر أن ي أل لن أ   الألىي   ،كل العجر ،الالينو ألالةقافو، ألا 
ألالسن    ،الك يم نهل من الق  نف  فعض من لاي  اإلسوم، ال فاني  

" ومن  :لةق  ألاليقين ألالتألكلم لفي  ت اة  المنعم فاإليمان ألاألتنسَّ  اله ين ،
ار بالغ أمره، قد جعل ار لكل شعس  يتوكل على ار فهو حسبه، إنّ 

    دقدرا"
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 اآلل واألهل
 

ياااأم مسااكن ألاحااال أهل      ألنلحااظ  دال جل فااو األىاال أاام ماان يجمعاا  ألا 
ألماان أنااا نقااألل:  ،فاالسااتق اء أن  المولماا  أااو أفاا ل الالالت كلماا  األأاال

فهاام الاا ين  اآللأل الفيت، أأل الكتار، أأل العلم و أمااا أأل المالين ، أ
ألل الاااايهم اإلنسااااان، أ، ي جااااع الاااايهم، أأل ي جعااااألن الياااا  فااااو الياااان، أأل  ياااا

 آل كلمااا  مااا أر، أأل نسااار و مااان أناااا يقاااال لألأااال أحياناااان  ل، أللكااان  
أللااألن  ألل الاايهم اإلنسااان، أأل هاا   ماان ي تساات الم فااو فيااان هاا   ماان ياا

 الي د  

إّنما يريد ار ليــذهب عــنكم  " :من سأل ق األحلار 33 جاء فو ااي      
المتااالف  لايااات الك يماا  يااال   أن   د" الرجم أهل البيت ويطهركم تطهيراب 

أللي  المولماااين لل ساااألل مااان أو فااااء ألألألار  ،ىااالى اه لليااا  ألسااالم ،مسااا
أللي  اا  ين، ألمن أنا  ىاا   هم اه تعااالى ف حكااام فيهااا أو أكف  من مس

للياا   ،االحتياط ما فيها، نظ ان لحساسي  مألو  ال سألل القا ااالمن التهالال أل 
لقــد كــان لكــم فــع رســول ار أســوة  "السااوم، ألالاا ، أااأل القااالألق الحساان : 

ألللاااى الااا غم مااان ألباااألأ أااا ا فاااو القااا  ن ألالسااان ، فقاااال تىاااأل   .حســنة "
ىاالى  ،ألىاا  أأاال الفياات يعطااو ماان ينتساافألن الااى ال سااألل الاافعض أن  

أللي ، األفبااا  ،اه لليااا  ألسااالم لي ، فيااااللألأم  لااا  الاااى التحلااال مااان المسااا
تف ياا   يااانتهم ه أل أليتألس لألن فالنسر اله ي  للتسلط للى  وااار النااام، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 56 

ّمنيند أللما كانت كلم  أأل تالل للااى الموفساا  ألالمولماا ،  ألل سألل  ألللم
ماان م كةياا ان  لحااظ أن  ساان ، فاال يُ  1400فااو يسااتطيع أحااال أن يللمهااا فعااال 

 ال ين ال ينتمألن الى األم  فل الى ألالا هاد   ،ألفعالألناليألم أم ا مألنهايلل

ىااحافيان ساا ل ال سااألل ىاالى اه للياا   جاء فو الحاليث الهاا ي  أن       
ــيكم أهــل البيــت كيــف ن   "ألساالم وااا ون:  فجاااء جااألار ال سااألل  د" ســّلم عل

الكاا يم ليجعاال السااوم للااى المتقااين ماان أمتاا ، الاا ين ي جعااألن الألمااان الااى 
للياا  ، فحيااث أىاافف ال سااألل ماا جعهم ألماا جعيتهم، فقااالاليناا  ألهاا يعت ، 

نعاام، ال  دو   محمــد قولــوا اللهــم صــلِّ علــى محمــد وعلــى آل "السااوم: 
معنااى ألن ن اال فالاااللاء أأاال الفياات، حيااث لاام يهااهال القاا  ن أللاام تهااهال 
السن   لهم فالعىاام ، أللاام ياا ال فااو الااالين مااا يااالل للااى تمياا لأم ألتنباايلهم، 

يااالأاد  ،للياا  السااوم ،مااال ساا وت لقطااع محمااالفاطماا  فناات مح  فاال لااأل أن  
 ،للياا  السااوم ،نعم ال معنى له ا اال تىال، ألوال ألجالنا أن  من أو فا اا 

يطلاار  ،للياا  السااوم ،من واألم اللألق اه، ألأساء الى  سألل د ألأ ا اف اأيم
ال ينـــال  ": فاااالجألار الحاسااام أن تكاااألن اإلمامااا  فاااو   يتااا  فجااااء  الاااألحو

ىاالى  ،تك يم المجتمع المسلم ألأل فياات ال سااألل أم ا ." عهدي الظالمين
اه للي  ألسلم، فهأل الليل للااى ىااال  اإليمااان، ألىااال  االتفاااى، ألىااال  

ف أااال  ،ىاالى اه للياا  ألساالم ،ألوااال أألىااى  سااألل اه ،المحفاا ، كياا  ال
ماااامتهم فاااو التقاااألل  دفيتااا  الكااا ام ألواااال هاااهال الألاواااع التاااا ي و ف يااا يَّتهم، ألا 

 حتى لقألا ألج  اه تعالىد   ألالىوأ، ألىف ألا ألىاف ألا
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فإّن ار هو مواله وجبريل من سأل ق التح يم:  و 4جاء فو ااي      
ألظم منلل  من  ،للي  السوم ،فق ا كان  ل ال سألل دالمؤمنين " وصال 

أأل ، فقن أأللياء  ألظم منلل  من  ل ، ألنهم أىحار النسر الحقيقو، 
حسن مأل  للى كل ما سألا د ألوال ي  أل ، ألنى أل ، ألوال  ألألنهم ا تا أل ، ألأحف  

أن ن تم فكلمات لإلمام جعن  الىاال  لنالما س ل لن  ل الفيت فقال: 
ألأ ا يعنو أن   ل  فو التفا   " ا ا وامألا فه ا ط ه يعت  كانألا  ل  "

أولياؤه الذين يحملون دعوته، وينصرون اإلمام جعن  الىاال ، أم 
 والقرابة.بذلك أعلى مراتب القرب  نشريعته، فيبلغو
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 األرض المقدسة
 

للي   ،من سأل ق الما الق للى لسان مألسى 21جاء فو ااي   
د ال اجف "ددد يا قوم ادخلوا األرض المقدسة التع كتب ار لكم :"السوم

 دفلسطين ، أ ضفو أ   ااي  الك يم  ،باألرض المقدسةالمقىألال  أن  
 نظا  الالينودالم فوفو مقام تحاليال حالألالأا الجغ افي   أناأللسنا 
من وألم   ، وال طلرللي  السوم ،مألسى الك يم ، أن   فو ااي  ألألابف،

ألوال  دلليهم ال أللها فو حين  اه  ضف  التو  ،أن يال لألا األ ض المقالس 
" ادخلوا عليهم ا تفط أ ا الن ض فأللال أن يتم ال أللهم فسهألل  أليس : 

فو مقام  فع  يبان أأللسنا   د"ددد غالبون فإنكمفإذا دخلتموه  ،الباب
" : ، فظن ألا أن  المعنىلنال الفعض فو فهم أ   ااي  ألوعااللتفام ال ، 

فو ىيغ   ،" ك ِتبت لكمأأل    "دد رض المقدسة التع كتبها ار لكماأل
ن ما ن يال أنا أن نلقو البألء للى فعض الالالت دالمفنو للمجهألل  ألا 

  داألرض المقّدسةلفا ق: 
 

 ض ألأو ا :واألرض المقدسة دالُطه أأل  :الق د مأل أ الق د م   
رض األ :ناألوألل، األرض الطاهرة وأللنا: ألأنا  ف   فين دالمطه  ق
ا المطه   دفالطاأ ق أو التو ال يوفسها النم ؛المطّهرة  ق فقال يوفسها أم 

فكلما تك   ألجألال الالنم تك     ،الال نم، أللكن ال تلفث أن ُتطه  
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تتعل  فمسي ق  ،ألظين  مفا ك  التطهي د ألُينهم من أ ا أن  لنلسطين
 ض التو فهو األ د" األرض التع باركنا فيها للعالمين " الفه ي  كلها:

 ض المطه ق من  ل  ألنها األ ّألال يالألم فيها ه    فيها فاطل،اليتج   
 ها ال ُيعم   فيها ظالمدن  أع ف  لن أ ا المعنى ما أل ال من كل د ألوال يُ 
 ال ألمان اله ويين، ألكان  ل  فو مع ك  سلطان نهاي  كانت فيها 
ألال تس ل  دعين جالوتأما نهاي  الفط  المغأللو فكانت فو  .اليرموك

ال ستكألن فو األ لن نهاي  نافليألن، ألال تنم أن    ض نهاي  المسيف الالج 
فقن  ألجألال اس ا يل  ،ي جألر ألم جألرد أم ا اليألم س  ، ألك ل  نهاي المقال  

، فل وال يظن الفعض أن  لجل  األ ضأ    يكاال ُينسينا حقيق  ألجألأ 
التا يخ ستتألو  لنال أ   اللحظ ، أأل أن  سن  اه فو المجتمعات 

ستلألل، ألما  م طّهرةستت ل ، ألأن  كينألن  فلسطين المتمي لق فو كألنها 
أل ق التو ألجالت فيها،  أال كألا ألفلأل  اإلفساال أن  ألجألال اس ا يل للى الى 

لن أيمن  ألسيط ق  ث يىال  أ ا النساالالىهيألنو أفعاالان لالمي ، فحي 
تسي  فو ط ي  التقاء أوالا   األمأل لهأل الالليل للى أن   ،كألني  االمتالاال

 األ ض المقالس د ،ق ال   فلسطينف المنسالين 
 

ال ت قّدم أحداب، ولكن  األرض" إّن جاء فو الحاليث اله ي :  
 يطه   من  ض المقالس  النسان فو األفألجألال اإل د" عمل ه   ي قِدم  الرجل  

 نألف  ألأال ان ، فل ال فال من العمل الىالف حتى تتطه  الننم من 
فو  فعم  اله    د  الرجل  عمل ه طهرولكن ي   ددد: أم ابها ألأال انها

This file was downloaded from QuranicThought.com



 60 

ألوال  المقالس  وىي  ا ا ما وأل ن فما سألاأا من أ اٍض ألفوالد األ ض
فقالسيتها ت فى  ّينس  أ ا ابط ار المنطق  المستم  لف  العىأل 

فساالد ألال ننسى أننا ننظ  أنا فمنظا  اإلا أن تتقفل للى ظه أا لليه
ّيال  فو لالم الههاالقد ألنحن اليألم أحألر ما  فغض النظ غيفو،  لما ي

حتى  غيفو، ُفعال ألاوعو ي فال  عالفُ  ّعالينفُ الى  المستنالق النظ ق نكألن الى
ال، ةقل الألاوع المحسألم الى  ألالتحللد ألالالا م للتا يخ  اإلحفاطال ي

 كانألا يملكألن أ ا ،ألمن لاى   من المسلمين ،صالح الدينجال أن  ي 
 المنظا  الةنا و المتكاملد 

 

 للى فاوو فقاى األ ض متميلق فو كينألنتهافق ا كانت فلسطين  
 فقن  ل  من أأم العألامل التو تسالال أأل الجال   ،ف ن ها مطه  ق

  تحقي  العالال ، فو الألوت ال ، طغى في  اله   فو ول اإلأل 
من سأل ق الما الق:  23ما وال  ال جون فو ااي  ف ن ك  ألاسته لد ألأ ي ان 

 د"ددد ادخلوا عليهم الباب "
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 األرض المباركة

 
فأل كت فلسطين فو الق  ن الك يم  مم م  ات، ألوال ست م  قد ألسف       

أ،  ،لنا أن ناوهنا منهألم القالاس ، ألفالتالو منهألم األ ض المقالس 
تميلت فلسطين للى فاوو فقاى  د أللقال  فيها ظالمال ُيع مَّ المطه ق، ألالتو 

من سأل ق الما الق  18األ ض ف نها المقالس  ألالمفا ك د جاء فو ااي  
 يا قوم ادخلوا األرض المقدسة... "للي  السوم :  ،للى لسان مألسى

 :للي  السوم ،من سأل ق األنفياء فو ح  اف اأيم 71ألجاء فو ااي   "
ألالوفت   د" للعالمين    وطاب إلى االرض التع باركنا فيهاونجيناه ول "

أتمام فو أ   ااي  أن  فلسطين مفا   فيها للفه ي  جمعاء، ألأ ا لو
 لعلنا نال   فعض أس ا  أ   الف ك د  ،ياللأل الى التالف  

ــة        سااااتق ا ، ألفيهااااا معنااااى االسااااتم ا فيهااااا معنااااى الةفااااات ألاال البركــ
لمكااااان الاااا ، أااااأل محاااافم للماااااء ف كاااا د ألللياااا  ألالمولماااا ، ألمناااا  ساااامو ا

أااو ةفااألت ال ياا  اإللهااو   _كمااا جاااء فااو وااألل المنساا ين  _  أنااا كاا  فالف   
أأل أو ال ياا  المسااتق  فااو الهااوء الااولم لاا د ألأاا ا يعنااو أن   ،فو الهوء
فاااو كينألنااا  فلساااطين، ألأااا ا ال يااا  يولمهاااا فاااو كااال  لَّ لهاااو حااا  ال يااا  اإل
لى ف كتها فااو كألنهااا مقال ساا  ألمطهاا  ق ماان ألتتج  الى يألم القيام د ،العىأل 

 اله  ، ألال يتج   فيها فاطلد  
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سااااحات هاساااع  مااان ملقاااال نجحااات الحماااوت الىاااليفي  فاااو احاااتول      
ساااومو، ألكانااات فلساااطين أاااو الهاااال  الم كااال، لهااا   إلالعاااالم الع فاااو ألا

أللنالما ُحساام الىاا اى للااى أ بااها المفا كاا ،  جااع الىااليفيألن  ،الحموت
ألواااال تااا ة ألا تااا ة ان فالغاااان فنكااا  ألأ ووياااات الهااا   االساااومود الاااى فوالأااام 

 فياا  فااو كافاا  المجاااالتد غألكانت أااليمتهم ماان اأاام المقااالمات للنهباا  ال
ل ال  أألكااان لهاا   التج فاا  األةاا  الكفياا  فااو انسااياأ األأل ألفيااين غ فااان ممااا 

ل أاماا   فااو  أااو حطــين ا كاناات ا  الااى اكتهااا  األماا يكيتيند أل  نقطاا  تحااأل 
كاناات المنعطاا  الحاااال  عــين جــالوتأل ألفيااين، فااقن مساالمين ألاألتااا يخ ال

 ق، الااى أماا   متحباا   ،ألسااافك  للااالماء ،الاا ، نقاال المغااألل ماان أماا   منسااالق
 سام من الالين االسومو الحني د  أتقيم العالل للى 

ال نساااتطيع أن نت يااال ىاااأل ق العاااالم لاااأل نجحااات حملااا  ناااافليألن فاااو      
وباات تمامااان  أااو التااو فااو فلسااطينألمعلااألم أن  أليمتاا   ،الهاا   الع فااو

وأل باات ساايط ت  أل سااومو، فاال للى طمألح  فااو الساايط ق للااى الهاا   اإل
فااااو حيناااا د ألاليااااألم هااااك ل االحااااتول  فااااو أأل ألفااااا، ألولفاااات مااااألالين القااااألل

الىهيألنو لنلسطين تحاليان كفي ان للعاا ر ألالمساالمين، ألال ياالال أاا ا التحااال، 
إل ناوااات وااال تساافر احفاطااان فا ّيهكل استنلالان لأللو الهعألر فو المنطق 

ات،  ّوتااان أللكنهااا تساا  ى فااو الااأللو، ألتسااقط الكةياا  ماان األىاانام ألالألةنياا  م
 لى ال ات الحبا ي  الألالي  د األتالفع فقألق نحأل العألالق 
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لقاااال هاااكلت القباااي   النلساااطيني   حااااجلان ىااالفان حماااى ألحناااظ هاااعألر      
فااو الألواات الاا ،   لاا  ألوال ألوع دالمنطق  من ال ألفان فو الحبا ق الغ في  

ساااااومو يعاااااانو مااااان األميااااا  إلالعاااااالم الع فاااااو ألا اإلنساااااان فاااااو كاااااان فيااااا 
عنااااالما هااااع ت الهااااعألر الع فياااا  ألاإلسااااومي  فعااااالاألق الغاااا ر ف  ّألالت لاااا 
، أللناااالما  أت أااا ا الغااا ر يفااا ل الماااال ألالساااوأ ألال فااا ات ليقااايم اله سااا 

أال كااااات أنااااا   العاااااالأل  ،الكياااااان الىاااااهيألنو للاااااى تااااا ار األ ض المفا كااااا 
 ىاااااافف اإلنتماااااااء الااااااى الاااااا ات ف ،، ألأناااااا   النقاااااايض الحبااااااا ،لتااااااا ي وا

اإل نااااا  فااااو حاااال  لااااى  فااااض التغ ياااارد ان  ا فالباااا أل ق ال  يقااااأل الحبااااا ي  
ألفااو  دلااى طااأل  العالمياا  االمس ل  النلسطيني   يعنو أن  األم   لم تىل فعال 

الألوااات الااا ، نساااتطيع فيااا  أن نحااال أااا   المسااا ل  حاااون لااااالالن نكاااألن واااال 
ألا  ا تكلمناااا  دحمااال  ساااال  االساااوم للعاااالمف المساااتألل الو ااا  أىااافحنا فاااو 

فمنط  ماان يااال م التااا يخ، ألي اواار الألاوااع، ألي ىااال التحااألالت، فلاان نتاا الال 
حاال المساا ل  النلسااطيني   أااأل مساا ل  ألوااتد ألتااا يخ  لحظاا  فااو القااألل فاا ن  

 ،ىغاء الى المحفطاايناإلاأل ض المفا ك  يههال ف ل د أللسنا فحاج  الى 
الء ال ياااالالاال النااااام اال  ، ، أللقيااااالق ألةنياااا  م بااااي   هاااام حالاااا ألن   ألفمةاااال أاااا

 د  ان سقألط
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 األقصى  
 

 يغلاار أن يكااألنلأل س لت اليافااانو: أياان تقااع أم يكااا فالنسااف  لليافااان       
الن أم يكاااا تقاااع  ألاباااف، أااا   اإلجافااا  أل طااا الجاااألار: أاااو فاااو الغااا رد 

ألن ط يااا  لااا ا يسااااف  اليافاااانو هااا وان ليىااال الاااى أم يكاااا،  ،هااا   اليافاااان
يتعامااال للاااى   اليافاااانوغم مااان  لااا  فاااان  الغااا ر طأليلااا  جاااالاند ألللاااى الااا ُّ 

أل لاا  ألن أم يكااا تقااع الااى الغاا ر ماان  ااط  ،أم يكا أو غ ر أن   أسام 
ىااطلف للياا  لنااالما كاناات ف يطانيااا اغ ينت ،  ط الت  يخ الالأللو، الاا ، 

ألكاناااات ،  الأللااا  لظماااى، ألكااااان الهااا   كلاااا  يعاااانو مااان الت لاااا  ألاألميااا  
د ألاليااااألم ال لال الغاااا ر أااااأل القا ااااال ولعااااالما فااااو م كاااال القياااااالق يطانياااااف  

  العالم من اىطوحات الغاا ر حتااى تتغياا  غي  تألوع أن يُ ألالمسيط ، ألال يُ 
 م كل الةقل للى أ   األ ضد   ألحتى يتغي  مألالين القألل، 

لتكاااااألن القاااااالألق  األمااااا  اإلساااااومي  أن تتميااااال مااااان مقاىاااااال الهااااا يع      
النااام  إل اا ار ،ماان أجاال التغيياا  اإليجااافو ،ن من الت ةي للفه ي ، أللتتمك

ل منها التمياا  أل  ،ل فو أمأل  كةي قأليظه  أ ا التمي   دمن الظلمات الى النأل 
المىااااطلحاتد ألوااااال ساااااالت المىااااطلحات اإلسااااومي   فااااو العىااااأل  فااااو 

فو الألوت ال ،  ال أفي   للالألل  اإلسومي   ألتعال ت حالألال أ   الالألل د أللكن
أللاام تعااال ، حات ىااطلم ت اجعااتم كاال الىااالا ق  اإلسااوموالم فقااال فياا  العاا 
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فما لالي  ماان  يعتل اإلسومومستعمل  من وفل اا  ين، فل لم يعال العالم 
أاااا   نتيجاااا  حتمياااا   أليفااااالأل أن   اندحات، ألناااا  أىاااافف تافعااااان ألمقلااااالىااااطلم

فااو المقافاال  للت ل  ال ، أىار المسلمين للااى مااالل واا ألن ماان الاالمند
ى الااااا ات فاااااو العقاااااألال األ يااااا ق أحيااااات الكةيااااا  ماااااان نجاااااال أن  العاااااألالق الااااا 

المىااطلحات، فعاااال المساالم يعتاال ف اتاا  الحبااا ي   فعااال أن كااان مساالألر 
   اإل االق أمام ف ي  اا  يند

ــده لـــيالب مـــن  " لناااالما نااالل وأللااا  تعاااالى:      ســـبحان الـــذي أســـرى بعبـ
كاناات م اكاال القااألل تتمةاال فااو  "والمسجد الحرام إلى المســجد األقصــى 

واا ر أ قااالم كااانالم فياات مسااجال ألال هاا  أن   دألفااوال ال ألمااان ،فااا مفااوال 
ــجد القااا  ن التفااا    ، اال أن  مااان المساااجال الحااا ام الاااى فاااوال ال ألماااان المسـ

 الم جااع، أااو المقيااام المك  ماا  مكاا  ألفااو  لاا  اهااا ق الااى أن   ،األقصــى
معلااااألم أن  د أل ، ألأن ن جااااع لنااااال القيااااام الياااا الاااا ، يجاااار أن نقاااايم للياااا 

المسااااجال  :أااااو اإلسااااومواليهااااا ال حااااال فااااو الااااالين  تهااااال  المساااااجال التااااو 
الاااا ، يقااااع فااااين المسااااجال  ،المسااااجال النفااااأل،أل المسااااجال األوىااااى، أل الحاااا ام، 

 فياات تساامي  مسااجال الح ام ألالمسجال األوىىد ألوال  ك  فعااض العلماااء أن  
فنى، للااى المسجال النفأل، سيُ  في  اها ق الى أن   بالمسجد األقصىقالم الم

، كمااا تهااي  كلماا  األفعااال الااى هااي  الااى القىااو  يُ   ك  األوىااى التفا  أن  
 تتبمن  ف ان غيفياند   ال ف اني   أ   التسمي  الفعيالد أ، أن  
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 أدنى األرض " :ا ا ُفهم أ ا سيكألن من السهل للينا أن ننهم لفا ق    
فع أدنى األرض وهم  لبت الروم  غ   " من سأل ق ال ألم: فو وألل  تعالى" 

فقال كانت أليم  ال ألم  ؛ع بض  سنين…"من بعد غلبهم سيغلبون، ف
حيث كانت فوال ال ألم  ّالى جلي ق الع ر ، أ ا فالنسف فو أالنى األ ض

أليمتها المها  اليها كانت  مت امي  األط ا  هاسع  المساحات، اال أن  
التو يسيط  لليها ال ألمان  أالنى األ ابو فو فو فوال الهام، أ،

 ،يجعل من مك  الك يم الق  ن بف أن  فه ا يت   دفالنسف  الى جلي ق الع ر
لي ، أ، أأل المكان ا ي جع المكان ال ، ،ألما يحيط فها من جلي ق الع ر

 ، سل ألح   ،ألبمي   ،ال ، يجر أن تكألن ل  الم كلي  فو فك  المسلم
اوعان حتى تتغي  أل ىطلحات د ألللى أي  حال ال يكألن أ ا مأل  ،ألألاوع 

االجتمالي  فو العالم الع فو أل ي  ألالم اور للتطأل ات النك  دأمأل  كةي ق
   الىلألالق األم   علن لنألاإلسومو يوحظ المّه ات الكةي ق التو تُ 

   دحبا تهاأل   اتها
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 األقصى  المسجد
 

ساف  تناأللنا فعض أس ا  اسم األوىااى، ألمااا نهااال  المقال الفو         
الياا  فااو أاا ا المقااال أن نلقااو األبااألاء للااى مساااح  المسااجال األوىااى، 

الفعنا الى أ ا ما يت الال تىااحيحان ألألأااام الناا ام، فاا ن األوىااى أااأل   ،ألال
ألأاا ا األساالألر فااو تىااحيف ال طاا   دأللاايم وفاا  الىاا   ق ،الفناااء الجنااألفو

  يجااافو الحقيقاا ، ألن يألوااع النااام فااو فلفلاا  ألابااط ار، اباااف  الااى أناا  
الألنمااا، ألأااو  (144)المسااجال األوىااى أااأل تلاا  المساااح  التااو تقااا ر ال 

أل  حااااالألال المسااااح   المحاطاااا  فحلقاااا  ماااان األفنياااا ، ألالتاااو تهااااك ل مااااع الساااا 
فنااااء وفااا   ،كماااا أاااأل معااا أل  ،المساااجال األوىاااىد ألتهااامل أااا   المسااااح 

ألأياااا  مساااااح  تبااااا   دالىاااا   ق، ألالفناااااء الجنااااألفو، المساااام ى فاألوىااااى
 مستقفون ت    حكم المسجال األوىىد

 بااو اه  ،لماا  فاان ال طااار ألمعلااألم فااو التااا يخ اإلسااومو أن          
ا لمااا ا  دفااو القساام الجنااألفو ماان األوىااى أااأل أألل ماان أنهاا  فناااءن  ،لناا  أماا 

فو أوىى الجنألر، فه ا ألابف، ألن  القفل  أو فو االتجا  الجنألفو من 
اإلمااام يقاا  فااو مقالماا  المسااجال ةاام تكااألن الىاانأل   فلسااطين، ألمعلااألم أن  

ار أن يكاااألن محااا   ال فاااال مااانمااان  لنااا  متكاملااا  نحاااأل الهااامالد أللليااا  ال 
الي   اإلماااام فاااو أوىاااى الجناااألر، ألغيااا  أااا ا يعناااو الغااااء جااالء مااان مساااج  

من أنا ألجالنا العام   تساامو الفناااء الجنااألفو فاألوىااى، مااع للاام  دالمسجال
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 ألال اهااكال فااو اطااو  االسااماسم األوىى يطل  للى الكاال،  الجميع ف ن  
جلءان ال يتجاالأ ماان األوىااى، ألأاا ا  للى الجلءد ألللي  تكألن وف  الى   ق 

األوىاااى  أللكااان واااال يتاااألأم مااان لااام يعااا  فاااو فلساااطين أن   دمعلاااألم فالاأااا 
ينحىاا  فااو وفاا  الىاا   ق، ألوااال يتااألأم   اا ألن فاا ن األوىااى ينحىاا  فااو 

 الفناء الجنألفود
أل أنا   ىألىي  لى  ق فيت المقالم تجعلهااا متمياا لق أللكن          

 الينيان للى فاوو أ جاء المسجال األوىى    
األساااااطي  الكةياااا ق،  ألجهااااا فعااااض سااااجت حااااألل الىاااا   ق لقااااال نُ   

ألوااال سااالال لااالم ألجااألال أحااليااث ىااحيح   دي ألجهااا العاماا   العلماااء وفاال أن  
 اا ت  أار ال يال م اأر كةي ق، فل لقال اتُ  فوحألل  ىألىي  الى   ق 

الى   ق فو لىأل  الجهل وفل  فو الىااوق، ألطااا  فهااا لااألام المساالمين 
لق فاااات، مماااا جعااال العلمااااء فاااألا اليهاااا فااا نألاى اكماااا يطألفاااألن فالكعفااا ، ألتق   

ىاالى اه للياا   ،  لاام يىااف هااوء لاان  سااألل اهالمحققااين يجهاا ألن ف ناا  
ألسلم، ألال لن الىااحاف  الكاا ام، يااالل للااى  ىألىااي  الىاا   ق، ألفالتااالو 

 تعم ال ات ا أا وفل د يح مأل  ،يح م ه لان أن ُت  ل  فطألا  أأل  فف
ّال الكفيااا  الااا ، يح          تاااار الاااى اجافااا  فعاااال كااال ماااا  كااا  يفقاااى السااا

مقنعاا  ألأااأل: ا ا لاام يكاان للىاا  ق  ىألىااي  فالنسااف  الااى فاااوو المسااجال، 
المسااااام ى وفااااا   ،فلماااااا ا أواااااام لفاااااال الملااااا  فااااان مااااا ألان أااااا ا الفنااااااء الفااااااليع

ماااان التااااافعين الاااا ين  أااااأل  لفااااال الملاااا  فاااان ماااا ألان ألمعلااااألم أن    الىاااا   ق 
أناا  وااال لاى ألا الىحاف  الك ام، ألكان من فقهاء الماليناا ، ألماان أنااا نجااال 
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ألأاا ا  دفاااال  الااى فناااء وفاا  الىاا   ق وفاال أن يفااالأ ففناااء األوىااى الجنااألفو
 ماان يالل للااى مع فتاا  فمقااام أاا   الىاا   ق، ألألجااألال الفناااء ُيغنااو لاان كةياا 

الكااوم، كياا  ال ألالكاال يجمااع للااى ه ألىااها ألكةاا  ماان ألاا  ألةوةما اا  
ل، فهو الهاأال الماةل فو الحم، ال ، ُيغنو لن ويل ألوا دأل مسين سن 

كمااا أغناات األفنياا   المحااالالق لساااحات المسااجال األوىااى لاان حاجتنااا الااى 
األسااانيال التااو تحااالال لنااا األطااألال ألالمساااحات، ألأاا ا فااو للاام التااا يخ أفلاا  

 د كل ال ألاياتمن 
لقال الفعاات فااالى العااألام فعااض العلماااء الااى المفالغاا  فااو الاا  ال، الااى         

ىاااااا  التااااااافعين ال جاااااا  الاااااا أألل لاااااان معنااااااى فناااااااء وفاااااا  الىاااااا   ق فااااااو ل
المعاى ين للىحاف  الك ام، فل ان  فعض كفا  العلماء ي أر فاا   فباا  

لفااال الملاا  فاان ماا ألان  لفااالى العااألام الااى أن يقفاال ال ألاياا  التااو للماات أن  
ألالغ يااار أن هااام  دفناااى وفااا  الىااا   ق ليىااا   الناااام لااان الكعفااا  المهااا  ف 

ال ألاياا ،  يقفلألن مةل أاا   الماالالم ماان غياا  أن يطلفااألا الااالليل للااى ىااال 
، ، ألالكاا ر فااو حقهاامألأم يعلمألن أن  ألالاء فنو أمي   وااال أكةاا ألا فااو  م هاام

 دفاحثألللك ر لومات ال ت نى للى ال
ســيقول  :  ماان سااأل ق الفقاا ق 142وااال افاان كةياا  فااو تنسااي  ااياا          

ألحاىاال   د"السفهاس من النام ما والهم عن قبلتهم التع كانوا عليها..
فاسااااتقفال  أ مــــر ىاااالى اه للياااا  ألساااالم، ، سااااألل اهاألماااا  أناااا  وااااال كااااان 

أللليااا  فقنناااا  دمااان فيااات المقاااالمو والااا  افااان لفاااام ألالجمهاااأل  الصـــخرة 
 ن  الىاا   ق أااو ةااانو فياات ألبااع للنااام، ةاام اتسااعت فاا نسااتطيع أن نقااال   
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فااال فياا  النااام  ر كمااا أااأل فااو الكعفاا  أألل فياات ل   ،المساحات من حأللهااا
كهاا  الىاا   ق  التقالي  أاللاا  و  نياا  للااى أن  أللنا لياالق للى أ ا  دالعالمين

أااأل كهاا  أىااحار الكهاا ، أللعلنااا نفسااط أاا ا األماا  فااو مقااام   اا  ان 
 هاء اهد
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  الروم
 

أااو أواال ماان  ،سااأل ق الاا ألم سااأل ق مكياا  ، نللاات وفاال الهجاا ق ف هااه  
أااو  ،ألتسااتهل السااأل ق الك يماا  فاااإللون لاان أليماا  الأللاا  لظمااى دساان 

أللاام تىاا أ اايااات  د  لبــت الــروم فــع أدنــى األرض...غ        ألم:الألل  الاا 
فاساام الأللاا  الناا م التااو غلفاات الاا ألم، ألن المهاام أنااا الحاااليث لاان الأللاا  

فالحااااليث لااان  المهااالألمد الااا ألم، حتاااى أللاااأل كانااات أاااو الطااا   الباااعي 
يكهاا  الحاب  ينفغو أن يكألن من أجل استه ا  المستقفل، ألالمستقفل 

ــبهم ســيغلبون :  مالحكاايم العلااي  لناا  وااألل ا الأللاا   د  وهــم مــن بعــد غل أماا 
ألل الااى السااقألط، ةاام تتوهااىفعلاام المسااتقفل  الناا م  ،يقااألل انهااا الأللاا  ساات

فعااال أن يتحااألل هااعفها الااى اإلسااومد ألا  ا كاناات المعااا   وااال الا ت و يفاااان 
ــى األرض   ماان جلياا ق العاا ر:  المسااتقفل يقااألل انهااا للاام  ، فااقن فــع أدن

  د فع بض  سنين   ن و ير:فو لم ،م  ق أ  ل ستالأل 
ّمن  المبطهالق فو مك  الااى أليم لجيفان أن يُ   لنت انتفا  القل  الم

لااى التحااألالت الساا يع  فااو األحااالاثالالألل الاا الى اى القا م فين   عظمااى، ألا 
الااى  ،لفبااع ساانين واالماا  ،انتفااا  أاا   القلاا   هااال     أليم لجيفان أيبان أن يُ 

ألناالالاال  ،واار الىاا الات الال أللياا     نعاام ا ر الجلياا ق الع فياا  ، لت اواار ألت  
 ،لجفاااان لناااالما نعلااام أن  أااا   القلااا   تألهااا  أن تهااااج  الاااى المالينااا  المناااأل ق
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ال يلفااث أن يحماال  سااال  لالمياا  ، ألال يلفااث  ،لتفنو الألل  ألمجتمعااان فابااون 
 أن ُيسق ط كل أ   القألل المتىا ل ، ليّسم حبا ق تالألم ألتالألمد

ويومئــذ يفــرح المؤمنــون    العجياار: أاا ا التاالامن الحكماا  أل اءمااا  
ــر ار نتىاااا  المسااالمين ففاااال  يلامنااا  انتىاااا  الااا ألم للاااى اف       بنصـ

ألالوفاات   ا طاا  الىاا اى تألهاا  أن تتفااالل    أال يااألحو أاا ا فاا ن   دالناا م
ّمنااا ، ألالمبااااطهالق،  ّلم للقلاااا  الم أن  ااياااات الك يمااا  تتجاااااألل الألاواااع المااا

الااى األفاا  الفعيااال لمانااان لم الهااهاالق، ألتهااال أا الااى الفعااال الغيفااو لح كاا  لااا
أ ا فو  أل سالتهاد ألال ه  أن   ،ألأ ا أأل ما يلي  فعقيالق أ   القل   دألمكانا

الاا ،  ،حين  ال ينهم من وفل جماأي  الألةنيين، ال ين ينقالألن الفعال الغيفو
 لت ف  ال سال  اإلسومي دتنل  

طأل         ألوااال الحااالث، ألتعااي  فعااال واا ألن ماان ،أنت يا من تقاا أ أاا   الساا 
 ااتم فهااا سااأل ق التااو تُ  ،السااي ق النفألياا  ، واا  ولاايون ألتااالف   أاا   ااياا  ألواا أت  

ــذين ال     الاااا ألم المكياااا  : ــتخّفّنك الــ ــد ار حــــ ، وال يســ ــبر إّن وعــ فاصــ
انظاا  ألاوااع اإللااوم ال ساامو الع فااو ألالأل    تااالف   أاا   ااياا  ةاام   د  يوقنــون

 د  ألالللماااء ألتىاا يحاتهمفااو احفاااط األماا  ، ألاسااتمع الااى  طافااات الملااأل 
 ،فااااقن كااااان فقمكاناااا  أن تىااااالوهم لحظااااات، فسااااأل  تهااااع  ف ناااا  أللناااا 

ألانعالام هعأل   ف اتيت ، أللنالأا ال يحتار لالأل  الى لاىن  الىااح اء، 
 النسيم يكنود ألن  

تقـــوم    جااااء فاااو الحااااليث الهااا ي  المااا أل، فاااو ىاااحيف مسااالم: 
ــر النــام ــروم أكث اليااث الهاا ين  تاانل ألا  ا ل فنااا أن  األحا د  الســاعة وال
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للى أن  الس ال  تقااألم للااى هاا ا  الناا ام، للمنااا أن  أكةاا  الهاا  يألجااال فااو 
  ماان باا ف  للااى  ألالعجياار أن  المساايحي   المنتهاا ق فياانهم تقااألل: دالاا ألم

     ألتقااألل: د ال  األيمن ف ال  ل  األيساا ، ألماان ناللاا  ةألفاا  فاللاا  لاا   
ألا مفغبااايكم، فاااا كألا اللنااايكم لناااام وساااألق، ألأكةااا أم ا ةااام أااام أهاااال   د  أحفااا 

ألن ماان فطهان فاااألمم البااعين ، يفنااألن أفاا اجهم ماان جماااجم النقاا اء، ال يملاا  
 ،حااان فحبااا تهمالتآم ، ألال يكل ألن من كةاا ق القتاال، ةاام أاام أكةاا  الناا ام تفجُّ 

ال   فااللمهمد ،ألواايمهم اإلنساااني  فااو لجاار فعااال  لاا  ألغياا   أن تقااألم الساا 
 ألال ألم أكة  الن امد

الأللااا  فاااا م لناااالما انتىااا ت فجحافلهاااا الها لااا   ماااا ا كانااات تملااا  
غي  فلسن  ملال  اإلفاحياا     ألكياا  لمةاال أاا ا النىاا  أن يااالألم أكةاا  ماان 

ال ألماااااان ألأاااااو تألاجااااا   امف اطأل يااااا سااااانين   ألماااااا ا كانااااات تملااااا   فباااااع
ّمناا  ماان ىااحاف   سااألل اه ىاالى اه للياا   ،فجيألهااها الجاا ا ق القلاا   الم

 ألسلم      

العلم ألالتكنأللألجيا، ألساا لنا مااا ا وااال مت الحبااا ق ألاليألم ا ا استةنينا  
ا ا اسااتةنينا مااا أااأل لااام أللااالمو، ألساا لنا: مااا ا  ،نعاام    الغ فياا   للفهاا ي 

ما ا لسى أن تكألن اجافاا    يمكن أن تُقاللم ال ىألىي   الغ في  للفه ي   
ّ  ان  ال ، تغن ى ،ال  يم اإليطالو ،سكألنول   جل مةل ف   فالحبااا ق  فقاايم م
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لهأل هاأال للااى افااوم  ألغي أا ي    ان  ما يحالث اليألم فو أفغانستانالغ ف 
 1أ   الحبا ق الغ في  ألُأفأللها، ألالمستقفل كنيل فقةفات  ل د

 
 سفتمف  المههأل قد 11المقىألال ما حىل لنال احتول أفغانستان فعال أحالاث  1
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 أم القـرى

 
نزلناه مبارك أوهذا كتاب  " من سأل ق األنعام: 92جاء فو ااي    

د ألجاء فو "دددمصد  الذي بين يديه، ولتنذر أم القرى ومن حولها
 قرآناب عربياب لتنذر أمّ  إليكوكذلك أوحينا  " الهأل ل: من سأل ق 7  ااي 

 أنا أو مك د ألوال يقال ان  أم القرى  ألابف أن   " دددالقرى ومن حولها
الق  ن   ن  ف المعاى د ألا  ا للمنا  ناأنها العاىم  فمنهألم ف ل  المقىألال

لى الفه ي  جمعاء، أىفف من المحتمل أن يكألن االك يم وال نلل 
 أن   مقام    مجمألى النامد ألوال سف  أن في نا فو  :من حولهابىألال المق

ّ ق ألالم كل، ألالمكان ال ،  ينسر الي ، الق  ن الك يم يجعل من مك  الف
وىى فالنسف  ألفالمسجال األوىى أأل ا ّغي   من األمكن  ،للي  يقامأل 

هأل المسجال النفأل،د ألللي  يىف أن يكألن فالقىو  أم الى مك ، ا
 ا كان أ ا ىحيحان فما ا   د أل مجمألى الفه ي   :ن حولهامبالمقىألال 

     م القرىبالمقىألال 

ــ        ــ أااااااأل  :ي  ر  القـــ أللمااااااا كاااااان الناااااام يجتمعاااااألن فاااااو ىاااااايغ   دالجمـــ
يت كاال مجمأللاا  يت مجمأللاااتهم أاا   واا ل، ألساام  ألوفا اال، فقااال ساام   هااعألر

أللمااا كااان أاا ا االجتماااى  و ياا د فالق ياا  ا ن تعفاا  لاان االجتماااى الفهاا ،د
ن يساامى مكااان االجتماااى و ياا د جاااء أ أن يكااألن فااو مكااان، فىااف  ال فااال 
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 :  " وتلــك القــرى أهلكنــاهم لمــا ظلمــوا " :ماان سااأل ق الكهاا  59فو ااي  
للااى االجتماااى ، كمااا ولنااا ،الق ل تطلاا  ألن   ،أنا أأل الق ل المقىألال ن  ا

يباااند ألللياا  يحتماال أن يكااألن المقىااألال أالفهاا ،، ألللااى مكااان االجتماااى 
األم أااااو األىاااال الاااا ، يىااااال  لناااا   د ألمعلااااألم أن  أم األمـــم : م القاااا لفااا 

مك  أو المكااان الاا ،  اا ر مناا  النااام  ن  ف الن ىد ألأ ا يقألالنا الى القألل 
اجتماااااع فيااااا   مكااااا  أاااااو أألل مكاااااانٍ  ، أ، أن  الم تلنااااا  الاااااى فقااااااى األ ض
مكاا  أااو  فعااال أن تكاااة ألاد ألوااال يعنااو أاا ا أن   ، أل لاا الفه ، ألمن  ىال ألا

كاناات المكااان الاا ، ناالل  أليفااالأل أنهااافاااأل ضد  للفهاا ي    أألل نقطاا  التقاااءٍ 
 د  أألل ما نلل ، للي  السوم،في   الم

إن أول بيــــت وضــــ   " ماااان سااااأل ق  ل لماااا ان: 96جاااااء فااااو ااياااا       
، عباا  د ا ا كااان أألل فياات ألُ " للنــام للــذي ببكــة مباركــاب وهــدى للعــالمين

غاا     مُ يعنااو أناا   لاا فااقن    المسجال الح ام فو مك ، أأل  ،لناما ليتعف ال في 
أن يكألن وال ألبع للنام فو فج  الفهاا ي ، ألناا  فعيااال  ألاألو رفو القالم، 

ماان الاالمن ال يجتمعااألن فااو مكااان  طأليلاا  فااو العقاال أن يفقااى النااام فتاا ق
 ، الم  ن  فااا  ، ألللاااى ألجااا  ال ىاااألل لناااالما نعلااامللاااى لفااااالق اه يجمعهااام

فاااو  مساااي تها الأتفااا  واااال الفهااا ي  أن   فهااا ا يعناااو ،ان كاااان نفيااا  ،لليااا  الساااوم
، ةاام كاناات االنح افااات فعااال فتاا ق ماان ألتعفااال عاا   ال ااال  ألأااو ت  األ ض

أألل  سااألل فكااان  ، للياا  السااوم،نألحااان  الاالمن، ففعااث اه ساافحان  ألتعااالى
 للنامد  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 77 

ال يحااااتم ألجااااألال مكااااان  ،فااااو الفالاياااا  ،ولاااا  لااااالال النااااام وياااال ان   فااااقن    
ممكااان، أللكااان ا ا  يجمعهااام للعفااااالق، فااال ال بااا أل ق لااا ل د ولناااا نعااام أااا ا

 ( اب مربعــ  اب متــر  80)مساااح  الكعفاا  ماان الااالا ل ال يليااال كةياا ان لاان  ل فنااا أن  
يمكاان  فكاامد ألللياا  (مربــ  متــر100)قااال ال تتجاااألل ف ( جــرالحِ  )ألا  ا أال لنااا 

 أالاء مااان أجااال فاااو مةااال أااا   المسااااح  أن يكاااألن لاااالال الااا ين يحتهاااالألن
ال فماااا ا    طاااألا ، أل ألال يتألواااع أن تكاااألن أألل لفااااالق للاااى ىااايغ دالعفااااالق  

 ،  ألواااال سااا ل ال ساااألل معناااى المسااااح  الالا ليااا ، ألماااا معناااى أنااا  مساااجال
لااان أألل فيااات  ،كماااا جااااء فاااو الحااااليث الىاااحيف ،ىااالى اه لليااا  ألسااالم

 :  واااال المسااجال الحااا امد وياال: ةااام أ، ، لليااا  الساااوم:ألبااع للناااام فقااال
 د  لنال المسجال األوىى ال طألا   ألمعلألم أن   المسجال األوىىو

ــالمينضــِ أول بيــت و   نّ إ "    ــاب وهــدى للع ــذي ببكــة مبارك ــام لل  د"   للن
انود األماا  كااان فااألحو سااماأل،، ألتكلياا   فاا   تااالل للااى أن   (ضــ و  ) : لنظاا 

العفاالق فااو الفالاياا  كاناات فااو الا لاا د ألأمااا  فتالل للى أن   (بيت)  :أما لنظ
    ألبااع لجميااع النااامد ألا  ا كاناات مساااح ناا  أفتهااي  الااى  (للنــام ) :لنظاا 
أ ا يهي  الى لالال النام القليل، مما يااالل  ، فان     ننا ك نا أو ما الفيت
فلهااا  "للذي ببكة مباركــاب " :   وال ألبع فو فج  الفه ي ، أما جمل ن  أللى 

ّكااال أناا   " وهدى للعــالمين"  :  ألأما جمل تعالى ن هاء اهامقام    ،    فت
مكاا  أااو  ماان أن   ،ألبع لجميع الفه د ألا  ا كان ىحيحان ما تألىلنا الي 

 أألل مكان أوام في  الفه  ألجألالأم االجتمالو، أفااو يىاافف فهمنااا لألمااأل 
 ألبألحان :   أكة  ااتي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 78 

 يكألن الى مك د   يجر أن حع النام كل النام أن   أوال:

لااى النااام ا  فااالحع كااان ماان مكاا ، أل  ،للياا  السااوم ، ان افاا اأيمأأن ثانيــا: 
 لحعد  فو كل مكان، كما تألحو اايات الك يم  من سأل ق ا

أ كااان اإلسااوم   اطاار فهااا النااام، فااو حااين أن  ف يباا  الحااع يُ  أن   ثالثــا:
ّمناا األ  ل يُ   أااو النــامكلماا  ل  أللااى نسااف  تكاا ا أن  أل د ألن اطر فها الم

 أل ق النام، ةم سأل ق الحعد سفو 

يلغااو النااألا  ، فيعااألال النااام فحيااث لفااام الحااار يكااألن فساايطان  أن   رابعــا:
 ألتهم  فاااا   لاااا  أمياااا ك  ف ،م للااااى األ ضكمااااا كااااانألا فااااو أألل اجتماااااى لهاااا 

  داإلنساني  
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  المدينـة

 
ألوفل  دمن مك  الى ية ر ،ىلى اه للي  ألسلم ،أاج  ال سألل      

فيتان من فيألتها كان وال حالال المكان ال ، ُيفنى  ،للي  السوم ،أن ينلل
ألأ ا النعل يالل للى أأمي  المسجال فو المجتمع  دفي  المسجال

أن استفالل اسم  ،ىلى اه للي  ألسلم ،لفث ال سأللسومود ةم ما إلا
ى مالين  ما فاسم سم  أن تُ  الوفت لونتفا  ألمن دالمدينةفاسم  يثرب

 لنالما ُتع   ، فك ن ها ألحالأا المالين د   ، ألللى ألج  ال ىأللالمالين 

 ممكنااااا  أفبااااال ىااااايغ  فاااااوأطاااااال المنكااااا ألن ألالنوسااااان  الحااااااليث      
الماليناا   ألال هاا  أن   دالمدينــة الفاضــلة :ىساام  أأل مااا يُ  ،لوجتماااى الفهاا ،
لااى يألمنااا أاا اد ألوااال ظاان  مناا  القاااليم أل  لاام الفهاا ي الناباال  أااو حُ  اإلنسااان  ا 
اال  أن   يكألن فااااو التطااااأل  العلمااااو ألالتكنأللااااألجو،ساااا  الحاااال   المعاىاااا  أن  
لاان  واىاا   العلاام ألحااال أن   أةفاات  النهباا  العلمياا   للااىواا ألن  م أل  لااال ق

ألاالجتماااالو،  ،التنكااا  األسااا ، فااال ان   ،ابااالايجااااال المجتماااع الفهااا ، الن
  ىاااااا لمااااان  تأىااااافح  ، ألسااااايط ق النلسااااان  العفةيااااا  ،ألانتهاااااا  الجااااا ا م

فيهااا، فعااال  اإلنسااان فعاااالالمتقالم  للميان ألتكنأللألجيا،  العلماني   المجتمعات
ت  مسااااي  الااااى ليعيااااال التااااألالن  ،يسااااتعين فالااااالين طااااألل معاناااااق، يحاااااألل أن

 المتعة  قد
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خرجــت أ   كنــتم خيــر أمــة   " فااو المالينااا  فعاااال الهجاا ق: كااان مماااا نااالل     
 علاانتُ  :" للنام، ت مرون بالمعروف وتنهون عن المنكــر وتؤمنــون بــار

التااو  ،ألجألال المجتمع المنهااألال ألالماليناا  الناباال ميوال أل  لن ااي  الك يم 
ر أااااا   األمااااا  نتيجااااا  التطاااااأل  العلماااااو  ااااا ُ يفحاااااث لنهاااااا الفهااااا د أللااااام ت  

 د ق للعااي  ألمسااالالق للااى الفقاااءمج ال ألسا ل ميس   كل أ افألالتكنأللألجو، 
جااااء ةمااا ق  ، فاااو المجتمعاااات اإلساااومي  ،،التطاااأل  العلماااو ألالمااااال   فااال ان  
ماان  دألالساالأل  الناا ال، ألاالجتمااالو ،اإلنسان للى مستألل النك قياغ  لى

اإلمااام أفااأل حنيناا  ألاإلمااام  ، مااةون،أنا لم يكن ماان وفياال الىااالف  أن يظهاا 
أللاايم ماان وفياال  دلاا ال، ألافاان سااينا ألجاااف  فاان حيااانوفاال ظهااأل  ا ،مالاا 

الل لماااا  فاااان ال طااااار وفاااال اهااااتها  فقاااا  أن يهااااته  لاااا   أيبااااان  الىااااالف 
 أأل فلسن  ألاىل فن لطاءود   ،الهافعو

اإلسوم لقيالق أله يع ، ألالياان مناا  الالأللاا د ألا  ا كاناات النلساان  يمكاان      
وااال ناالل ماان أن تفقااى فكاا ق نظ ياا  فعيااالق لاان الألاوااع التطفيقااو، فااان الااالين 

أجاال أن ي لاا  ألاوعاااان جاليااالان فااو لاااالم االجتماااى اإلنسااانو، ألال يجاااألل أن 
يفقى سجين اإلطا  النظ ،، ألمن أنا كانت ب أل ق الهج ق من مك  الااى 

الهجاااا ق وااااال أألجااااالت الألاوااااع الاااا ، يجاااار أن يتحاااا   فياااا   ألفمااااا أن   ديةاااا ر
تااو يحلاام ال ،اإللون المجلجل لن ميوال المالين  النابل  جاء الالين، فقال

ألا  ا كاناات التساامي  للمأللااألال تحماال ال غفاا   دفهااا اإلنسااان مناا  فجاا   األألل
 (يثــرب)كان ألابااحان تمامااان فااو الاللاا  تغيياا  اساام  أ ا فقن  ع، ألاألمل ألالتألو  

 د  (المدينة)لتىفف 
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جاااء اإللااون لاان ت اا يع  أاا ا الحااالث ف واال ماان لهاا  ساانألات فعااال      
فااق ا  د ألللياا "وأخرجــت للنــام كنتم خيــر أمــة " هعر المالين  النابل :

أ اال النااام أن يىاانعألا مجتمعااان فابااو، فااان أاا ا أااأل المةااال، ألأاا   أااو 
لفاا  العىااأل   ،أن نجااال المساالمين فعال  ل  ألليم غ يفان  النابل د المالين 

 ألأن نجااالأمالااى المجتمااع المااالنو األألل،  فهااال ق يتألوااألن ،ألالااى يألمنااا أاا ا
التاااو جااااءت فعاااال الم حلااا   ،اإلساااومي  يحكماااألن للاااى كااال المجتمعاااات 

 ألال يلال الحنااين الهاااليال الااى تلاا  الحقفاا  يهااالُّ  دفاالنح ا  النسفو ،ال اهالق
 كاال الجميااع، ألال ياالال النااام يت اا ألن ماان تلاا  الم حلاا  مقياساااند أال يااالل

 فااو مجتمااع الماليناا  ألألجااالت المالين  النابل  أللااالت  ل  فألبألأ للى أن  
القاااالألق أل  مىاااال  اإللهاااام،األألل مااان أجااال أن تكاااألن للاااى ماااالل العىاااأل  

سااألاأا الألنهااا، ألن هااا أ  جاات ألُ   جاات ألجاال  األساايفقى كاال ماا    ألالمياالان
   النامد

 مااا كااان ماان اال ،فقال ماتت، أللم تعال تعنو أحالا من النااام يثربأما      
فعاااض المتننااا ين فاااو م حلااا  الجاأليااا ، مااان أمةاااال لفاااال اه فااان أفاااو فااان 

طفاا  لنااالما  أل األحاالار تُ  ، أل لاا لألال المالين  ألتمن ى عسلألل، ال ، تألو  
أسااا ا   لااان الىااايح  التاااو تكهااا  منااا  للاااى أط افهاااا، فكانااات فجيألهاااها

القلألر، ألتعلن لن  غا ر المألتأل ين من ألااالاء الحقيقاا ، ألألااالاء الماليناا  
ذ قالت طائفة منهم يا أهــل يثــرب   " النابل : " وقــام لكــم فــارجعواال م   وا 

ساااتفقى  المدينــة ن  قالمناااافقين فاا  أمنيااا  فعاااضيثــرب د ألا  ا كانااات 13األحــزاب
 أمني  اإلنساني  جمعاءد
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  الكعبة

 
أأل النتألء ألالفاا ألل، ألماان أنااا ساامو الجاالء الم تنااع ألالفااا ل  :الك ع ب       

أ،  ،أااااو الفياااات المكعاااار :الكعبــــة د ألأل ال فااااو اللغاااا  أن  ان ماااان القااااالم كعفاااا 
 :الكعفااا  ف فعباااهم المعناااى األألل، أ، أن  ألىاااح   دالم فاااع، ألويااال الم تناااع

 ماان أجاال ع للنااامباا  الكعف  أااو أألل فياات ألُ  أو كل فيت م فعد ألفما أن  
 لعفاااااالق، كمااااا ياااانل القاااا  ن الكاااا يم، فااااو يفعااااال أن تكااااألن التساااامي   ف انياااا ا

نألن كاال فياات  فقااال نياات م فعاا الكعفاا  فُ  ألألن   المىااال ، أىاافف النااام ي ىاا 
ر   المكعاا  طلاا  أُ اهاات  مناا  المكعاا ر ليعنااو الم فااع، ةاام  م فع ف ن  كعف ، ةاام  

ألفما أن  الكعفاا  أااو أألل  دللى المجس م ةوةو األفعاال  ، األألج  الم فع 
كاناات كاال األلناااظ المهااتق  ماان أاا ا  فقااال فيت م تنااع ألفااا ل فااأل  األ ض،

 ج ف معنااى للااى   اا د االسم تالل للى اال تناى، ألفالتالو ال الالو ألن نُ 
الناااام ألجاااالنا  فقاااال الكعفااا  أاااو وفلااا  المسااالمين فاااو الىاااوق ألالحاااع، ألألن  

 يجعلألن لنظ  الكعف  م االف  للنظ  القفل د 

ت   مااان ساااأل ق الما اااالق: 97جااااء فاااو اايااا        ة  ال ب يـــ  ه  ال ك ع بـــ  ل  اللـــَّ عـــ  " ج 
ر ام ر ام  ِقي اماب ِللنَّاِم و الشَّه ر  ال ح        د" دددال ح 
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 ،كان فو الفالاي  ال يليااال لاان مساااح  الكعفاا  الفيت الح ام ألابف أن       
ىاا  أ فاا ن  الكعفاا  أااو ااياا  تُ  ماان أنااا نجااال أن   د(2م 100)تااو تقااا ر ألال

، أليمكاان أن ان أم ا اليألم فقن  مساح  الفيت الح ام ب م  جال دالفيت الح ام
 ،تلاال ألتلح  فها مساحات أ  ل حتى تىل الحااالألال التااو حااالالأا ال سااألل

كمنطقاا  حاا ام، لهااا أحكااام  اىاا د أليفقااى للكعفاا   ،ىاالى اه للياا  ألساالم
 فل ان  كل ما أحاط فها اكتسر مكانت  لىلت  ألو ف  منهاد   ،كليتهام  

و ال ك م   مااان ساااأل ق النسااااء: 5جااااء فاااو اايااا        ف ه اس  أ مـــ  وا الســـُّ تـــ  " و ال ت ؤ 
م  ِقي امــاب  ه  ل كــ  ع ل  اللــَّ فقااال جعاال اه تعااالى المااال وااألام الحياااق، فااو : " الَِّتع ج 

ألأ ا معلألم ألفااالأو، أللاايم  داال فالمال ، ألال تستم ،ألال تةفت ،تقألم الحياق
القاا  ن الكاا يم لاام يساات الم  أل تهااكي د ألالوفاات للنظاا  أن  أجااالال  محاالأااأل 

ل   :فااو وأللاا  تعااالى ،سأل ق الما ااالق فواال  م  ق أ  ل مةل أ ا التعفي  عــ  " ج 
ر ام ه ر  ال حــ  اِم و الشــَّ ر ام  ِقي امــاب ِللنــَّ ت  ال حــ  ة  ال ب يــ  ه  ال ك ع بــ  ُل المااال ف "ددداللــَّ عاا  ج 

أللكاان األمااا   دماان مقألمااات الحياااق أماا  منهااألم ألمجماااع للياا  فااين النااام
الاا ، يأللاا ال  ،اإليمــان ، فهأل محل اجماى ألليم أأل ، نهم فالاأ ال ، وال ال يُ 

د ألواااال فاااو النناااألم منهاااألم القالاسااا ، ألمنهاااألم الألاجااار، ألمنهاااألم الح ماااات
 دألتعلل  ،ألتح س  ،ال ساالت ال ف اني  لتقيم  نللت

ياق الفهاا ي  ال تقااألم فالمااال ألحااال ، ألال مجااال السااتم ا  الألجااألال فالح 
 التااو يغ سااها الااالين فااو الننااألمد المجتمعااو اإلنسااانو فعيااالان لاان المناااأيم

فالمجتمعااات التااو يبااع  فيهااا  ّوحظ  لاا من أنا يمكن للمستق ي أن يُ 
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 لألاماالفيهااا  تظهاا  ال فااال أن ،مناأيماا أل  و يماا ُ  ألتللاالل فيهااا ،تاا ةي  الااالين
قااااال ت ين ، فااااو مةاااال أاااا   المجتمعااااات،اإلنسااااان نكاااا  ألاالنحااااول، فاااال ان  الت 

  أن  النلساان  الألجألالياا   ،مةون  ،ألمن أنا نجال داستم ا   ألمسأل   أالفي  ألجألال 
التاااو ت فاااع هاااعا   أيباااان  أاااو ،(ال الااا ): ألالتاااو ت فاااع هاااعا  ،فاااو الغااا ر

،   ال هااوء لاا  معنااى اال المااألت ماان أساساايات مفاااال هم: ان   فل ،(العفةي  )
فااو  ان متنامياا  ان للااالين الأل   أن   ألال هاا    دألغاياا  امكانيااات اإلنسااان االنتحااا   

ال أن نجال اليألم مجتمعان يتجاا    يىعر ألل ل المجتمعات الفه ي  الم تلن ، 
 ماان اإليمااان، ألماان منهااألم القالاساا ، ألالألاجاار، ألالح ماا ، اال أناا  فاإلمكااان

ألوااألق  ،المجتمااعفااو  ألويماا   التناساار الطاا ال، فااين وااألق اإليمااان  أن نوحااظ
القااألام  المال، ألال ، أااأل  تألاف  االجتمالود ألوال ةفت فالتج ف  أن   التماس 
 دالقااااألام الةااااانواإليمااااان، ألالاااا ، أااااأل  يتحقاااا   الااااى أنغياااا  كااااا ٍ  األألل،

 المااااالا م الماال ياااا  ، مةاااال أليمكاااان موحظاااا  أةاااا  فقااااالان القااااألام الةااااانو فااااو
 المال ساااااا  ألمةااااالللاااااى المساااااتألل النلسااااانو،  ، أل لااااا المال سااااا  الألجألاليااااا 

تج فاا  االتحاااال  د ألماااللااى المسااتألل النلساانو ألالااألاوعو ، أل لاا الما كسااي 
   اان لن الفياند  غني   لن ا ففعيال، فهو السألفييتو

اليهااا، ألاألحكااام المتعلقاا  فاألهااه   فاألحكااام المتعلقاا  فالكعفاا  ألالحااع       
 ممااان األحكاااا  لااا  ال، ألاألبااااحو، ألغيااا م، ألاألحكاااام المتعلقااا  فالهااا   ُ الحاااُ 

ها السااالألكو ها اإليمااانو ألهاااق  ق  ل فااو هااا  هاااك  تُ   ات العوواا  فمكانااا  الكعفاا ،
ياا  نظااام ألوااال يكااألن ماان السااهل للااى النااام أن يااال كألا أأم   دالقااألام الةااانو

هاام وااال ، اال أن  المسااتق  ق ألباا أل ت  لقيااام الحياااق المجتمعياا   ،مااةو ،العقألفااات
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يلتااافم للاااى ف ّالحع ألأحكامااا كااا  يااا  ألبااا أل ق تهااا يعاتٍ يغنلاااألن لااان أأم  
د أليفااالأل أننااا فحاجاا  الكعبة قياما للنامتكااألن  يمكن أن ه م كي الفعض ف  

  ألحكااام ألأساا ا  الاا كن ال ااامم ماان أ كااان فُّ تااالمليااال الااى الاااالق نظاا  أل 
  اإلسومد 
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 عـرفـات 

 
يجال أن ها ت مل الى أساسي ات النك ق الاليني  ،  المتالف   لمناس  الحع       
فالطألا  ي مل  ّنلألل ال ساالتمن أالا  تل  ل المقاىال ألاأل وال فل

الى ب أل ق االنسجام مع وألانين ال ل  ألالنط قد أم ا السعو فين الىنا 
الفناء  ألالأل أما فو ال أل  ألال جاء وطفو ألالم ألق فهأل ي مل الى

لنا القألل فو  ل  فو مقام    اإلنسانو الحبا ، ألن يال أنا د ، ألوال فى 
فع ف ، ألال ، أأل األأم فو كل    وليون لنال  كن الألوأل و  تأل ن  أن

فقال وال  ّالألوأل  أ ا الحع يتل  ل فو مناس  الحع، الى ال ج  أن  
ألمن لم  د" عرفة " الحجُّ  ىلى اه للي  ألسلم فو الحاليث الىحيف:

   فاطلد يق  فع ف  فحجُّ 

مااع  ،فااو ح كتاا  ألساالألك  ،ا ا أللاان كاالُّ حااار فطألافاا  لاان انسااجام      
فمعنااى   اا  أللاان لاان استسااوم  طأللااان كمااا  أل أح ك  الكااألن ماان حأللاا ، 

فمعنااااى ةالااااث أللاااان لاااان  غفتاااا  فااااو تحقياااا  جااااألأ   أل أاستساااالم الكااااألن، 
فاإللون لاان  ألفاا  ألطمعاا ،  الحار وام ةم   ،ا ا تحق  أ ا ،نعم داإلسوم

فقااال  ،أاا ا كاال فين الىنا ألالم ألق، ا ا حىل فسعي  ألت ال ال  غفت  أل أفت ، 
الء أن يقنألا فو ىع لقااال  ن لهاام أن  ،يال ألاحاٍل فااو ل فاااتد نعاام ن لكل أ

 ألالتجااا هم فنقاا أمل فألفياا  ، ألأن يعت فااألا ه فا يعترفــوا، أل ن لهاام أن يتعــارفوا
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فااألا الااى اه ليعاا فهمد جاااء فااو الحاااليث ال ياا  لاال ألجاالد أل ن لهاام أن يتع  
  اله ي :  دددتع    الى اه فو ال  اء يع ف  فو الهال قدد د

وطعااا  أ ض يقااا   كااال  أل  دجماااع ل فااا  عرفـــات يىاااف لغااا ن أن تكاااألن     
  لاا ا فااالمألو  كلاا   دحااار ل فاا  مألواا  لكاال   ألكاال   ،هااو ل فاا فلليهااا حااار 

ــراف، وتعـــّرفمألوااا   انااا   دل فاااات ــارف، واعتـ د ألماااا يهمناااا فاااو أااا   تعـ
فناااو ياااألم ل فااا  تساااقط الناااألا   ألالحاااألاجل، ألتقااا   ّالعجالااا  أاااأل التعاااا  

" يا أيها النام إنا  الاا حم: ىل  ك   ف األمم ألالهعألر أمام الحقيق  التو تُ 
ــاكم شـــعوباب وقبائـــل لتعـــارفوا انااا     :"وخلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأنثـــى وجعلنـ

ُ الُّ مسااااي ق الفهاااا ي  الااااى  ىااااألت الااااالين ال الااااال يتألاىاااال لفاااا  العىااااأل  ياااا 
ما أكة  النللات ألالاللألات ألالهااهألات، التااو تحاااألل أن  دالط ي  المستقيم

طماااام حقيقاااا  األ ااااأل ق  األلاااا مح  ألتجهااااال فااااو ،تنحاااا   فالمسااااي ق الفهاااا ي  
ألتفل  الفهال  مفلغها لنااالما تلاافم أاا   الاااللألات لفااام الااالين،  داإلنساني 

هيألني  ، ألليالق اليهألالي   المنح ف د    كما أأل فو العنى ي   الى 

لم ينلل الااالين ليحقاا  القنالااات النك ياا  فقااط، فاال جاااء ليجعاال النكاا ق      
أل ق لنااالما يتطاااف  الألاوااع ألتكتماال ا دلاملاا  ألفاللاا  فااو الألاوااع الفهاا ، لىاا 

أليظهاا   ديكااألن االنسااجام فااين النظ ياا  ألالتطفياا فالمحسااألم مااع النكاا ق، 
لااا   لت لاان  ُ لناااالما سااُ  ، بااو اه لنهااا ، لاا  جليااان فااو اجافااا  لا هاا 

ألفااو الألواات  د" كان خلقه القــرآن" فقالاات: ،ىلى اه للي  ألسلم ،ال سألل
تعفياا  الللنكاا ق اإلسااومي  ، أل ال ، يكااألن فياا  الألاوااع أااأل االنعكااام الحقيقااو 
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االكتمااال  ىاال  لن ىالوها ألفالليتها، لنالأا سيههال النام اكتمااالينّال
و يااا م ألاااالاء الحقيقااا  الالينيااا   مااان امكانيااا  تطأليااا  يكاااألن فتجلااا  أل  ،األألل

 أليكاااألن  لااا  دالاااالين، أأل تطأليعااا ، أأل الألواااأل  حجااا  لةااا ق أماااام مساااي ت 
ألاإلفناااااءد أمااااا االكتمااااال  لألاوااااع غياااا  القافاااال للاااانقضامهاااااأالتهم ل نتيجاااا ن 
تجسااالأا ف من ا سال ال ساالت، ألتجلو النك ق  المقاىالفهأل تحق   ،الةانو

 الكامل فو أ ض الألاوعد 

الساااان  العاهاااا ق  ماااان ، ، فااااو يااااألم ل فاااا جاااا  فااااو التاسااااع ماااان  ، الح       
النام جميعان يقنألن فو ل فات، يههالألن المألواا ، أليهااهال  ألفينما للهج ق،

يــئم الــذين كفــروا  اليــوم   ددد" حو فاااإللون ااتااو:لهم المألو ، نلل الااأل 
لكم دينكم وأتممت  عليكم  من دينكم فال تخشوهم واخشون، اليوم أكملت  

ــيت   ــع، ورضـ ــاب  نعمتـ ــالم دينـ ــم اإلسـ اكتملااات المع فااا ،  اتفاااو ل فااا  :" لكـ
ا الفالايااا  فقاااال كانااات فاااو غاااا  حااا اء ألال ساااألل دألاكتمااال العمااال لليااا   ،أمااا 

ناا  ف  نياات األماا  ل  ألفعااال ساانين ألساانين، ألفعااال أن فُ  دفااو الغااا  ألحااال  ،السااوم
كياا   دلفناا ، كااان ال فااال  للفناااء أن يكتماال فااو العلاان، ألفااو بااألء الهاامم

    جت األم   ألت   جت    ألوال أُ  ،ال

ا اليااألم فااقن  كاال  الألوااا ع تااُ         أل فاالكتمااال، كمااا ياا أل الهااول أماا 
ماا   أساا ، ألمااع يقيننااا فاا ن  التااا يخ لاان يعيااال نن فاكتمال الفال ، مع يقيننا ف ن  

الاا ، لاان يتكاا  ، ألناا   ألجااال ليكااألن  الىااحاف  أااو المةااال الفهاا ، األللااى
 د ياا  ماان اليااألم ،فااق ن اه ، ات كلها تقألل ان  الغااالأللكن المّه   المقيامد
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مااان فهااا يات    ااا ألنر جااا  الااافعض مااان أااا ا القاااألل، كماااا ل   عجااارُ ألواااال ي  
، ألما للمااألا لمالين  المنأل قا ى  األحلارُ اح  مالنال ،للي  السوم ،ال سألل
ل ،حىاااا ال أن  أااا ا أاااأل فاااو حقيقتااا   ،أألر الكياااال الُكنااا ،   ألالااا ، كاااان يمةااا 
الااا ، سااايتم  فعاااال  ت ااا يع  يااا  أمااا   أ  جااات مااان أجااال  متحااااناال ألألاوعاا ،
  النامد
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 الحـج

 
ور علـــى النـــام حـــّج  ": مااان ساااأل ق  ل لمااا ان 97جااااء فاااو اايااا       

وأّذن فــــع النــــام  " سااااأل ق الحااااع: ماااان 27ألجاااااء فااااو ااياااا   البيـــت …"
ألا  ا كااان الحااع أااأل الاا كن  دل األفاا  العااالمو للااالينمةاا  فالحع يُ  دبالحج…"

ال امم، فقن ته يع  أيبان جاء  امسان فعال األ كان األ فع د ألتمةل أ   
ألالمتالف  ل مألل كل  طااألق ماان  طااألات  دالهعي ق  وى  أساسيات الالين

ع ألوااألانين الحياااق اإلنساااني ، فااالحع الحااار يجااال االنسااجام فااين وااألانين الحاا 
 ة ، فال مألل ألالالالالتد  

انسااجام مفاال اا   للااى أسااام مااالل الين أ، الوي  يمكن الحكم للى ى       
فمن غي  المتىأل  أن تتناااوض مفاااالي الااالين  ّألأحكام  مع وألانين الكألن

 دالاا ،  لاا  أااأل الاا ، أناالل الح  ألأحكام  مع وااألانين ال لاا  ألساانن ، ألن  
ال ماااا  بااااا ان كساااان   كألنياااا  ، فااااو فااااال أن يكااااألن مح مااااان كساااان   ا  ا كااااان أل 

ألفعاااااال اساااااتق اء أحكاااااام الهااااا يع   ،تهااااا يعي  د ألمااااان أناااااا نجاااااال أن  النقهااااااء
 أفاااألا الاااى أن  الهااا يع  اإلساااومي  تقىاااال فاااو أحكامهاااا الاااى  ،اإلساااومي 

المحافظاا  للااى الااالين، ألالااننم، ألالعقاال، ألالنساال، ألالمااالد ألفمعنااى   اا  
ليحقاا  االنسااجام فااين ح كاا  اإلنسااان ألح كاا  الكااألن ماان فقااال جاااء الااالين 

ف نهااا االنسااجام فااين القااانألن الهاا لو  :حألل د ألللي  يمكن تع ي  الطالاا 
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ف نها التعا ض ألالتناااوض فااين  :أليمكن تع ي  المعىي  دألالقانألن الكألنو
ان  اإلسااوم أااأل الحاال،  :القااانألن الكااألنو ألالساالأل  الفهاا ،د أللنااالما نقااألل

 ان  االنسجام أأل الحلد   :نقأللفقنما نقىال أن 

يجعااال الحاااار المسااالم الكعفااا  لااان يساااا   أليفاااالأ الطاااألا  فاااو ح كااا       
الا  ياا  ألمتألاىاال ، ألفاا ل  يكااألن اإلنسااان وااال أللاان فااو ح كتاا  أاا   لااان 

الااى  ،الاا  ق، أ، انسجام  الطأللو مع ح ك  الكااألن، ماان أىااغ  جاالء فياا 
ألالتااو  ،الح ياا   ، فاا ن  المجمأللاا  ألالمجاا  قد نعاام اناا   الااون الم لااأل  الحاا 

ألال  ال ااااااا ألرال أاااااااو منحااااااا  اه تعاااااااالى لإلنساااااااان، ال تعناااااااو النألباااااااى أل 
ال سااال  األأللااى  أااو ، فاال أااو التألافاا  ألالنظااام ألاالنسااجامد ألأاا  التناااوض

 للالين الح د  

واااااانألن التااااا الال فاااااين  المتااااالف  لح كااااا  اإلنساااااان فاااااو األ ض يجاااااال أن       
انظاا   ّاء الحبا ات اإلنساني ال أل  ألال جاء أأل القانألن األسام فو فن 
أااأل  حاا كتهم أأاام الألافااع أن   تجااال الى ح ك  النام للى مستألل االوتىاال،

 ألانظاا  الااى لااالم الال اساا  ألالتعلاايم، تجااال دال ااأل  ماان النقاا  أل جاااء الغنااى
 دأل جاااء النجاااأ ، ألفااواإل نااا  ماان  ااأل ال أن  الالافع الى الجال يكمن فو

، أل ااأل  المااألت العافياا  جاااء ألانظاا  الااى تقااالم الطاار، تجااال  ااأل  األلاام أل 
 نهاااطات الحياااقد أاا ا القااانألن يهاامل كاال ألأكاا ا نجااال أن   دأل جاااء الحياااقدد

 ال اااأل  أأل وطااار ال جااااء، نجاااال أن   طااارُ ألفاااو الألوااات الااا ، ينعاااالم فيااا  وُ 
ألال جاااء ال  دفااال أل  الاا ، ال  جاااء لنااال  ُيحاافط القااال ات ّالح كاا  تتألواا 
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ا األماان الك ديكااألن  جاااءن حتااى يوفساا   ااأل  ال، اماالأماا  فهااأل ماان   ،ان أُلجاا 
مكر ار  إّنه ال ي من   " أكف  الألالو ال مألل ألالسكألند انظ  وألل  تعالى:

ه ال ييــ م مــن روح ار إال  "    : فو المقافل د" إال القوم الخاسرون إنــّ
 يـــــدعوننا رغبـــــاب ورهبـــــاب    ةااااام انظااااا  وأللااااا  تعاااااالى: د" القــــوم الكـــــافرون

 د " خوفاب وطمعاب ددد "   ،

ألأاااو تساااعى فاااين الىااانا  ، تاااال  لليهاااا الساااوم ،كانااات أااااج أااال      
للياا   ،الااى  باايعها اسااماليل مه ألل  ت جع ةم تفحث لن الماء ،ألالم ألق
لتطم ن للي ، أن  أ   اللحظات الجليل  ت مل الى وااانألن ال ااأل   ،السوم
ألكياا  فهااا لااأل ُكهاا  لهااا الغياار فاا أت المويااين ماان الحجااار    ألال جاااء

انااا   القاااانألن ألالسااان   ساااعيها الحةياااث فاااين القطفاااين   حااااكو ح كتهاااا فاااو تُ 
المحك مااا  وفااال أن تكاااألن الحاالةااا ، فااال ان  الت غيااار فالجنااا   ألالت أيااار مااان 
النااااا ، فااااو كاااال الياااان حاااا ، لهااااأل فعااااض تجل يااااات حكماااا   ااااال  القااااألانين 
ألالسااانند ألماااا تلااا  الحاالةااا  اال فعاااض تكااا يم الحكااايم لمااان اىاااطنى مااان 

 لفاال د
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 طواف الوجود 

 
و ال مليااا   فاااو كااال لمااال مااان المتاااالف      لهاااعا   الحاااع يلحاااظ تجلااا 

 نلناات االنتفااا  الااى فعااض  مااألل أنا الى أننهال   د أللكنناألمال الحجيع
ألا  حاااااألل الكعفااااا  أل  دماااااا الطاااااألا  أل ماااااو الج   هاااااعي تو معلاااااألم أن  الطااااا 

كمااا  ،ألأكة أااا تكاا  اند ألالطااألا  ىااوق ،المه ف  أأل من أأاام ألمااال الحااع
ل ان  الطألا  مقااال م للااى الىااوق لنااال الفياات جاء فو الحاليث اله ي ، ف 

الحااا امد ألا  ا كاااان الطاااألا  سااافع  أهاااألاط، فاااقن   ماااو الجماااا  يكاااألن سااافع 
ألا  ا كان الطألا  يتك   فهكل الفت، فقن   مو الجمااا  يتكاا    دحىيات
 أيباند
لاام ألجااألالان مااليااان يقألم الكألن فو جألأ   للى الح كاا ، ألال يعاا   الع   

ن األساسااااو للماااااال ق المع ألفاااا ، فااااقن  ساااااكنان، ألا  ا كاناااات الاااا     ق أااااو المكااااأل 
ىيغ  الطألا  أو األف ل فااو العوواا  فااين مكألنااات الاا   قّ فااللكت ألنااات 
فااو حالاا  طااألا  الا اام حااألل النااألاق، أليكااألن  لاا  فااو مااالا ات ال تليااال لاان 

ن   ألجاااال الماااالا  الةاااامن فمااان أجااال حااال  أااا   العووااا  ألنقباااهاد  سااافع ، ألا 
وو  تتجلى أيبان فو المجمأللااات ألالمجاا  ات أ   الع أليالأه  أن تجال أن  

ىاايغ  الطااألا  أااو األفاا ل فااو  لاا  الكااألن، ماان أىااغ   النلكي  ، أ، أن  
    ات  الى أكف  مج  ات د ان  االنسجام التام ألالتناس  الفاليعد
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ا دالمىااح  ت تياار أو أألل  ي  فااو ،فسم اه ال حمن ال حيم   أللماا 
 ،تىاااال  فاسااام اه يجااار أن فاااو أااا ا الألجاااألال لإلنساااان كانااات كااال ح كااا ٍ 

نااااالال الكتااااار، فساااااتكتمل  لناااااالأا الاااا ، تتجلاااااى  حمتااااا  فق ساااااال ال ساااال ألا 
أل ق ن ىااف  التعفياا   ،الى  ألسيتحق  االنسجام الكامل فو ح كاا  الألجااألالد ألا 

حقااا  االنساااجام ماااع ح كااا  تعلمااا  كيااا  تُ  ال يابااا  التاااوفاااقن الاااالين أاااأل 
ا ألالكماااال لغايااا  الجماااا يفلاا  فااو انسااجام الكاااألن  الكاااألن، لتكتهااا  أن   د أمااا 

الحكاايم فهااو الح كاا  العهااألا ي     ااال ال اا ألر للااى تعليمااات ألا  هاااالات ال
  دكنغم  ها  ق فو لحن الكألن ال ا ع يف لالتو تجعل اإلنسان 

لنالما يجتمع النام فو فيت اه الح ام لت الي  ال كن ال ااامم ماان  
ماان القيااام ااةااا  الم جااألق  تتحققاا  أناا   وااال أاا ا يعنااوفااقن   ،أ كااان اإلسااوم

 " لبيـــك اللهـــمّ  :أللناااالما تحتهاااال جماااألى الحجااايع معلنااا ن  دفاأل كاااان األ فعااا 
ــك فااااو  الطأللياااا   ت كيااااال ل غفاااا  اإلنسااااانالفااااقن  أاااا ا اإللااااون أااااأل  ،" لبيــ

يفاااالأ  أن  الحاااار   د مااان أناااا نجاااالالمستسااالم ه االنساااجام ماااع ح كااا  الكاااألن
  ألطااألا د حج   فالطألا ، ألي تم  فالطألا ، ألفين الفالاي  ألال اتم  طااألا

انااا   التعفيااا  العملاااو لااان االستساااوم الكامااال، ألاالنساااجام التاااام ماااع ح كااا  
لكاااا ن الحااا  أن ينساااجم طألاليااا  ماااع ح كااا  ل وااا ا   أل    ،ونالااا  انااا   دالألجاااألال

الكاااااألن المستسااااالم فط يااااااند ان هاااااا لحظاااااات جليلااااا ، يكتمااااال جولهاااااا لناااااالما 
أااا   الحقيقااا ، ألياااال   أنااا   يعاااي  لحظاااات  فاااو بااامي   يستحبااا  الحاااار
 االنسجام الكألنود
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ا ا كان ال ياا  أااأل الح كاا  نحااأل االنسااجام الكااألنو، فااقن  الهاا  أااأل  
ّ ،، ألأاااااأل التفعةاااااُ    الح كاااا  نحاااااأل التفااااااين ألالنألبااااى، ألأاااااأل الهااااا أل  الماااا

أن  لاا ا ال يمكاان لهاا ٍ  دالمااُ أر لجمااال الىااأل ق، اناا  السااي  فعكاام التيااا 
ن ننتظاا  حتااى د ألال يجااألل لنااا أأللقااانألن الألجااألال   مناوض للنط قيالألم، ألن  

فالتفااا   معاكسااان لح كاا  الألجااألال، ألننااا جاالء ماان أاا    ،يلقااى الهاا   مىااي  
مااان أناااا كاااان األمااا  فاااالمع أل  ألالنهاااو لااان المنكااا  مااان أفااا ل  دالح كااا 

 ناعلاان فياا  انسااجامنُ الناا ألض فااو الهاا يع  اإلسااومي د ألفااو الألواات الاا ، 
ال فااو الألجااأل  أاا ا نسااجم أيبااان مااعن  لنااا ماان أنو فااال فاا مااع ح كاا  الألجااألال 

ألأ ا ما يعلناا  الحااار ماا ا ان  ،لمليان  من مما س   ل ال فال أل  ، فب  للفاطل
 د" يرجم إبليم" :القما ، أأل كما يُ ألأأل ي مو الج  
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 الّسبت

 
في  معنى االنقطاى، ألفياا  معنااى ال لااألال الااى ال احاا  ألالال لاا د  السبت     

لمااا  مااا ات، ألا  ا أباااننا ك (5)أل الت كلمااا  السااافت فاااو القااا  ن الكااا يم واااال أل 
مااااا اتد ألالوفااااات لونتفاااااا  أن   (7)يكاااااألن المجماااااألى  (يسااااافتألن)أل  (سااااافتهم)

، أللاام ياا ال الساافت فااو القاا  ن الكاا يم (7)الساافت لنااال اليهااألال ماا تفط فالعااالال 
اال لنال الحاليث لن ه يع  السفت لنااال اليهااألالد ألالمتااالف  لايااات الق  نياا  

أناااااااا   ىألىاااااااي  لهااااااا ا الياااااااألم لناااااااالأم،  المتعلقاااااا  فالسااااااافت ياااااااال   أن  
 ىألىااي   أ  نا ما أل ال فو التأل اق الحالي  فعين االلتفا  نااال   أن   ا  ا أل 

يااألم الساافت تكماان فااو كألناا  يألمااان ينقطااع فياا  اليهااألال لاان العماال الااالنيأل،، 
ظااول معااانو  ألينت ض أن ينقطعألا في  الى العفاالق، ألال يتناوض أ ا مااع 

 اايات الق  ني  الك يم د  

ألأحكاماااا  لنااااال   ىألىاااايت تساااامي  الساااافت جاااااءت ماااان  ألابااااف أن       
فهنا  لوو  فين االسم ألما ينت ض أن يما م في  من لفاااالات،  ّاليهألال
اساام يااألم الجمعاا  يناساار مااا يكااألن فياا  ماان اجتماااى المساالمين  أن   مةاال مااا

فااو المسااجال للىااوقد أل ىألىااي  يااألم الساافت لنااال اليهااألال، أل ىألىااي  
الااى سااافع   تقساايم األساافألى ياااللون للااى أن   ،يااألم الجمعاا  لنااال المساالمين
د ألوااال ناال القاا  ن ان فلكياا  نعلاام لاا  أساسااان ال أل  ،أيااام ي جااع الااى أسااام الينااو
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فااااا  التاااااأل اق نىااااات الكااااا يم، ألكااااا ل  واااااال  لااااا   تعاااااالى اه للاااااى أن   المح  
اليألم السافع أأل اليألم  ألوال يعنو أ ا أن   دالسماألات ألاأل ض فو ست  أيام

فياا   لاا  يتعلاا    اليااألم الاا ، لاام يكاان الاا ، جاااء فعااال تمااام ال لاا ، أ، أناا  
  يااألم انقطاااىد ألوااال يكااألن أاا ا التنسااي  مقفااألالن فالسااماألات ألاأل ض، أ، أناا  

قفاال اطووااان مااا يللماا  ألال يُ  ساافع دفو تألبيف العوو  فااين الساافت ألالعااالال 
 است اأ فو اليألم السافعد  وال اه تعالى اليهألال من أن  

ا ماان ابااافات ال نستطيع أن ن كن الى التأل اق الحالي  لما طاا أ لليهاا      
منهااألم الساافت لنااال اليهااألال  الااالا م يوحااظ أن   أللكاان   دألح   لف  القاا ألن

أاااأل يتعلااا   يتعلااا  فياااألم السااافت الااا ، أاااأل الياااألم الساااافع مااان األسااافألى، ةااام
التاااو يجااار أن تكاااألن السااان  التاااو ال تااال ى فيهاااا أ ض  ،فالسااان  الساااافع 

فع أليتك   أ ا كل سفع سنيند ألفعال ساا  دفلسطين، فل تكألن  اح  لأل ض
أاااو سااان  اليألفيااال، أللهاااا  (50) تكاااألن السااان  أل ،سااان  (49)أ،  ،سااافألتات

لت فو السن  الةالث من أسنا  التااأل اقد أليلحااظ الااالا م للتااأل اق  أحكام ُفى 
لاااالم احتااا ام اليهاااألال لهااا   الهااا يع  يكاااألن ساااففان إل ااا اجهم مااان األ ض  أن  

فط فااين  لاا  أالل الااى الاا   المقالس ، ألسففان لتهتيتهم فو األ ضد أليفالأل أن  
النيااا اإلنسااان تكتماال   ن  فاا لاا ا يعتقااال اليهااألال  دألالاالألال ألاالنقطاااى (7)الاا وم 
  فااو األلاا  السااافع  يكااألن الاالألال فااللمهمد لفاا ،، أ، أناا   (6000)ساان  

السفع م ات التو  ك  فيهااا الساافت  ألفال جألى الى الق  ن الك يم نوحظ أن  
 د أل  اا  أل ألال تكاا   ةااوث منهااا فااو السااأل ق السااافع ، ألأااو سااأل ق األلاا ا

ماان سااأل ق النحااال  (124)لكلماا  الساافت فااو القاا  ن الكاا يم كاااان فااو ااياا  
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 يااا ، ةااام تااا تو ساااأل ق اإلسااا اء التاااو تتحاااالث لااان لألال  (128) ألالتاااو أاااو
للااى الاا ين  جعــل الســبتاإلفساااال اإلساا ا يلو ماان األ ض المقالساا :  انمااا 

 ا تلنألا في ودد د  

 فيااا ، ألأااا ا يعناااو أن   جعااال السااافت كاااان فعاااال اال اااتو  ألاباااف أن       
فاحتيااااال اليهااااألال النتهااااا  ح ماااا   ّ(ف باااا )الساااافت ي تلاااا  لاااان  (جعاااال)

أالل الااى التهاااليال للاايهم  ،أل أااافهم فااو أاا   الحياال ماا اأر هااتى ،الساافت
فااو أحكااام الساافت، فكااان الساافت ماان اإلىاا  الاا ، حملااأل  نتيجاا  فسااألوهم 

يااات ماان د ألالمتااالف  لساايا  ااافتااالاءن  أللىيانهم ألانتهاكهم لح مات السفت
أناااااا  هاااااي ان   ااااا ، أال ألأاااااأل حكااااام اه للااااايهم  ساااااأل ق النحااااال يوحاااااظ أن  

فاالنقطاى، فلاام يعااألالألا باامن المسااي ق المتىاال  لاااللاق ال ياا ، أللاام يعااألالألا 
ّأم  من واالق الهالاي ، أللم يعااألالألا يسااي ألن تحاات لااألاء التألحيااالد فكااان التااالا

وافلاا  ال ياا ، سااففان فااو حاا فهم ماان  ،ألاحتيااالهم، ألتناا وهم فاتفااالهم األأااألاء
فاااانقطع ألجاااألالأم أل كااا أم فاااو لاااالم الىاااوأ ألاإلىاااوأ، فاااو تجاااالأم اال 

 أ م  للنس  ألواالق لله د 

 نللقناال لاا  مفااو احتياااله اليهااألال ألأ ي ان نقااألل: ماان يقاا أ لجا اار ىاانع     
 ،يهاااألال اليااألم للااى اساااتعالاال أن يتنكاا ألا لكاال مقاااالم المقالسااات، يااال   أن  

مااليااا ، أ، ماااع لجلهااام المقاااالم فهااا ط أن ينساااجم  لااا  ماااع مىاااالحهم ال
 المىنألى من ال أرد
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 التابوت

 
ه أن يــ تيكم لكِــ إّن آيــة م   "ماان سااأل ق الفقاا ق:  248جاء فو ااي            
ة ممــا تــرك آل موســى وآل هــارون  التــابوت   فيــه ســكينة مــن ربكــم وبقيــّ

   د"وتحمله المالئكة 

أن يجعاال اه  ،وفل لهال الاألال للي  السوم ،لنالما طلر فنأل اس ا يل     
ال كلماااااتهم، أليقاااااألالأم فاااااو حااااا فهم أللاااااالا هم، لهااااام م   لكاااااان يجمعهااااام، أليألحااااا 

اسااتجار اه لهاام، ألجعاال طااالألت ملكااان للاايهم، ألجعاال لوماا  ا تيااا   أن 
ّأم ،فالتااافألت تاا تو المو كاا ُ  ألأااأل ىاانالأل  فياا   دالاا ، اسااتأللى للياا  ألااالا
لىااالحألن ماان لليهمااا السااوم، تألا ةاا  ا ،مألسااى ألأااا ألن  ل فقي  من  ةا 
اليهم جعاال اه فياا  الطم نيناا  لننألسااهم،  ق التافألتلألالأللنال فنو اس ا يلد 

 التو فقيت مبط ف  لنقال  ألاستيوء األلالاء للي د  

 ، ألللااى ألجاا  ي  الاانل الق  نااو الكاا يم أن  التااافألت لاا  والساا  فااوألابف      
لليهمااا  ااةا  المتألا ة  ماان لهااال مألسااى ألأااا ألن، ما في  من ال ىألل

 ،لليااا  الساااوم ،ألنحااان نعلاام أن  اه تعاااالى واااال أناالل للاااى مألسااى ومدالساا 
ت فيهاااا الألىاااايا، ألواااال  فاااو  ،فاااو سااان  ال ااا ألر جااااءاأللاااألاأ، ألالتاااو  طااا 

ألالمقىااألال  د  ألاجعل فو التافألت الههاالق التو ألطيكهااا   التأل اق الحالي :
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  أللمااا فاا   ماان م اطفاا        مااا أل ال فااو ساان  ال اا ألر أيبااان: ،فالهااهاالق
و الهااهاالق، لااألحين ماان حجاا  و مأل   دسى للى طأل  سيناء الفع الي  لاا أل ح 

ألواااال أل ال فاااو سااان  ىااامأل يل أن  ألاااالاء فناااو اسااا ا يل واااال سااايط ألا للاااى 
 التافألت أ ا لمالق سفع  أهه د  

ألأأل ال جألى، ألن  ُي جااع الياا  تكاا ا ان  :كلم  التافألت مهتق  من الت ألر     
للاااى واااألل  ،اللنظااا  ل فيااا  أللليااا  تكاااألن دلاااات فيااا ألال  أل ااا  ألا  جااااى المُ 

المقاااالم  ،الكةياا  ماان أأااال اللغاا د ألواااال  كاا ت التااأل اق الحاليااا  أن  التااافألت
أليقأللاااألن ان   دىااانع مااان ال هااار ألالااا أر فااا م  مااان اه تعاااالى ،لناااالأم

سااااام، ألكاااااا ل   75طأللااااا  يفلاااااا  متااااا ان أل فااااااع المتااااا ، أمااااااا ل بااااا  فيفلاااااا  
أليتقااالمألن فاا  أمااام ألأل ال أن  فنو اس ا يل كااانألا يحملااألن التااافألت  ا تنال د 
فيكاااااألن  لااااا  الافعاااااان لهااااام لوستفساااااال، لةقاااااتهم فالنىااااا  فألجاااااألال  ،الجاااااي 

للااى لسااان  ،ماان العهااال القاااليم ،التااافألتد ألوااال أل ال فااو أ فااا  األيااام األألل
 دد حتااااى ُن جااااع تااااافألت الهنااااا، ألننااااا أأملنااااا طلاااار  للياااا  السااااوم: ،الاألال

ا طاااااالألت ل أنااااا أليقىاااااالألن فهااااااألُ  دل  المهاااااأل ق فألاساااااطت  منااااا  أياااااام هااااااألُ 
 د  فو الق  ن الك يمالم كأل  

ألالتااافألت لنااالأم ماان أوااالم المقال سااات، ألكااانألا فااو الفالاياا  يبااعألن       
حسااار  ألايااا  العهااااال  ،لليااا  الساااوم ،فاااو ألساااط  يمااا ، ةااام أحبااا   الاألال

لليااا   ،لناااالما فنااى سااليمان د ألتقاااألل ال ألاياا  اناا  (ماليناا  الاألال) الااى ،القاااليم
وااااالم  ) ، ألتسااام ىمنااا الم فقعااا  فااااو أوااا  التاااافألت الهيكااال ألباااع ،الساااوم
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ألأاااو لفااا ق لااان غ فااا  ال نألافاا  لهاااا، ألتكاااألن أللااى جااالء فاااو  :( األوااالام
ت فااو التااافألتد  وااال  ألأ اه الهيكاال، ألأااو مح افاا د ألأاام يعتقااالألن أن   حلاا 

ُفقااالت  ، دم للااى يااال نفأل اا  نىاا   الفااافلو 586تااالمي  الهيكاال  أللنالما تاام  
اح اوهماااا ماااع ماااا ُأحااا   مااان  م  أليفاااالأل أنااا   تااا  دالتاااأل اق، ألفقاااال تاااافألت العهاااال

مااان  ،محتألياااات الهيكااالد ألالوفااات لونتفاااا  أن  سااان  أ فاااا  األياااام الةاااانو
ن فو الق ن ال امم وفل الميوال، ألال ، العهال القاليم، ألال ، يُ   ج ف أن   الأل 

حاا ا  محتألياتاا ، ياانل للااى فقاااء  ينتهااو فالحاااليث لاان تااالمي  الهيكاال ألا 
د يقااألل أللاام يتطاا   الااى  كاا  التااافألتل فهااا التااافألت، ماا  ح  العىااو التااو يُ 

الاا ،  ألألابااف أن   دو ألأو ما ف حت أنا  الااى أاا ا اليااألم و  :  الن ل
 يكتر أ ا الكوم يكتف  ألأأل يقيم فعيالا، أليظه   ل  من وألل   أنا  د 

ألمااااان أااااا    دكةااااا ت القىااااال ألاألسااااااطي  حاااااألل مىاااااي  التاااااافألت     
لألجتاا  فلقاايم،  للياا  السااوم، ماان ،افاان سااليمان القىاال وىاا  تقااألل ان  

أللكاان اليهااألال ال  دفاا   فالتااافألت الااى مىاا ، ةاام نقاال التااافألت الااى الحفهاا 
ألالاا ، مبااى للااى  ،يلالألن يفحةألن لاان أاا ا الىاانالأل  ال هاافو الىااغي 

أن  فعبااهم يتألو عأل  دللى أول تقالي  ،سن  (3200)ىنالت  ما يق ر من 
أن  ح ألفالمناسف  ن ل أناا   ماان المىاال دساحات األوىى فويكألن مالفألنان 

ىاااوحات  ك  أن  نااا   المساااجال  جاااون فلساااطينيا، ممااان هاااا   فاااو تااا ميم ألا 
ألقيناااُ  فااو الاا ،  فال ساانا األوىااى فااو العهااال األ النااو،  كاا  فعااال أن ساامع

أنااا    أل مااان ياااالفن ىااانالألوان تنطفااا   ،حاااألل التاااافألت مساااجال الفيااا ق الكفيااا 
مااا الاا ، يماانعهم  ،للي  األألىا  فو مألبع من المسااجال األوىااىد نعاام
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أل   من أن يىنعألا تافألتان ألف  األألىااا  الااألا الق فااو العهااال القاااليم، ةاام يالساا 
فااو التاا ار، ةاام يللمااألا اكتهاااف  فعااال نىاا  واا ن أأل يليااال، ليكااألن الااالليل 
ان فااااو فلسااااطين، فعااااال أن كاااا  فتهم كاااال ااةااااا   ألالمسااااتنال للااااى أن  لهاااام حقاااا 
ات، فقااااااااااااال التااااااااااااالنا أن ناااااااااااا ل ماااااااااااانهم كاااااااااااال غ ياااااااااااار، فهاااااااااااام  ألالحن ياااااااااااا 

 ، ألال هااوء الالنيألياا   ألجاال أغ ابااهم ياا  المقااالمالمقااالم ألغ يساات المألن 
   اال مىالحهمد  ان لنالأم مقالس
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 بنو إسرائيل

 
وم ،أااأل نفااو اه يعقااألر :إســرائيل  ألفنااأل  أاام أىااحار  دللياا  الساا 

لت فااو سااأل ق يألساا ، أليألساا القىاا  التااو فُ  أااأل ألاحااال  ،للياا  السااوم ،ىاا 
  ن الكاا يم تفااين األسفاط، ألوىااتهم الااألا الق فااو القاا ف منهم، ألأم ال ين سم ألا 

 450 ألفعااال مااا يقااا ر دللياا  السااوم ،أنهاام سااكنألا مىاا  وفاال ألفاااق ألالااالأم
لينقاا أم ماان ظلاام ألابااطهاال الن الناا ،  ،للياا  السااوم ،ساان ، ُفعااث مألسااى

ألاستم ت أ   العوواا   دألمن أنا فالأت العوو  فين فنو اس ا يل ألاليهألالي  
ال تفاااط فااين اليهألالياا  فناا  ا ألاوعيااان  الااى أن انتهاات ،فااين مااال ألجاال  ،لق ألن

ّ ففعاااااال أن كانااااات اليهألاليااااا  تنحىااااا  فاااااو فناااااو اسااااا ا يل ألفناااااو اسااااا ا يل
ات  أىااااافحت الغالفيااااا  العظماااااى مااااان اليهاااااألال تنتماااااو الاااااى أجناااااام ألوألميااااا 

   م تلن د

، انقساااامت الالأللاااا  ( .م 953)، للياااا  السااااوم ،فعااااال ألفاااااق سااااليمان
ألكااان  فااو الجنااألرد ويهــوذافااو الهاامال،  إســرائيلاليهألالياا  الااى الأللتااين: 
لليااا   ،أحنااااال لهااا ق مااان أفنااااء يعقاااألر يتااا ل  مااانهاااعر الأللااا  اسااا ا يل 

ا الأللاا  يهااأل ا فهااعفها أاام أحناااال اةنااين  د، كمااا ياا ك  العهااال القاااليمالسااوم أماا 
ومد ألكااان فااين الااالأللتين حاا ألر ألأحقاااال، ألاستهاا ل ،ماان أفنا اا   للياا  الساا 

ت االنح افاااات، الاااى ال جااا   فيهماااا لألةنيااا  الاااى ا أنهااام ا تاااال ألاالنسااااال، أللمااا 
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ألا فااو  لاا  أللفاااالق األىاانام، حتااى الوااألا مىااي أم المحتااألم فغاالأل  ألاسااتم  
ساافو الهااعر فكاملاا   فجاا ل (، .م 722) ااهااأل يين للالأللاا  الهاامالي  لااام

السااااتا  للااااى لوواااا  لهاااا ق أساااافاط فالالياناااا   أساااااللألفاااا ل   ،الااااى العاااا ا 
ألا ، فقاااال ان  طاااألا فاااو الهاااعر الغاااال، ألتااا ة  ان لااام يعاااألالألا يهاااألالأل اليهألاليااا  ، 

 فعقا ال ، أل افألا في د  

 فغلألأاااا واااام الملااا  الفاااافلو نفأل ااا  نىااا  فقاااال  الالأللااا  الجنألفيااا  أماااا        
ان الااى العاا ا  أيبااا(  .م 586) لام أاتالمي  أل   د، ألساافى ماان فقااو ماانهم حياا 

الءل  سفعين سن  للى أ ا الحالث لاالت و   مبو ألفعال  نالمساافيي    ماان أاا
ألوااال ابااط ت أاا    دلنا سااوفااو لهااال الملاا  كااأل   ا ، أل لاا الى فلسطين
ماان أأاال الاافوال الااى اليهألالياا  ، ألفاا ل   جاالءكةاا   لااالالأا فقال ااال الق لاا  أن تُ 

فااالأت اليهألالياا  تنتهاا  فااين ماان أاام ماان غياا  فنااو اساا ا يل، ألاسااتم   لاا  
ت ت  ّ(م135) ألالعااام (،م 70) الااى أن جاااء الساافو ال ألمااانو فااو العااام فهااُ

فاااو  دفاااو األمااام ى  ألفاااانهممماااا أال ل الااا هااامل اليهاااألال فاااو أ جااااء العاااالم، 
ال الهااعألر ماان المقافاال كااان أنااا  ماان كمااا حىاال فااو مملكاا  فحاا   ،تهااأل 

ال ألكماااا حىااال مااان ت   .(م1016-860) مااان لاااام الاماااتألالتاااو  ،ال ااال  هاااأل 
يهااا ف  ألالااال ألل ألاسااتم  ال اا ألر ماان اليهألالياا   دفعض وفا ل العاا ر ألغياا أم

فنااو  ين ألفااينكااال لفاا  القاا ألن ممااا أال ل الااى اننكااا  العوواا  فااين اليهألالياا 
الغالفياا  العظمااى ماان فنااو  طيع أن تقااألل اليااألم ان  ت كعنىاا د ألتساا  اساا ا يل
لألا الى اإلسوم القالماء وال اس ا يل ل معظمهااا أم ا الفقي  الفاوياا  فتحااأل   ،تحأل 

 ان لواللااااءات التاااو تاااللم ألجاااألال الياااألم الاااى المسااايحي  د مااان أناااا ال ىاااح 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 105 

  أااااو الياااان التنقتاااا  ياااا  لقألمياااا  يهألالياااا  فااااو فلسااااطين، ألن اليهألال ان تا ي ياااا 
هعألر م تلن د ألكومنا أ ا ال يعنااو أناا   ال يألجااال فااو يهااألال اليااألم ماان لاا  

ألللااى ألجاا  ال ىااألل أحناااال أألل اا   ،لوواا  نساار ففنااو اساا ا يل القااالماء
الااا ين كاااانألا فاااو الجليااا ق الع فيااا  لمااان نااالألل ال ساااال  اإلساااومي  ، ألالااا ين 

   دألن الى المسيحي  الى اإلسوم أل     ، لف  العىأل ،تحأل ل لالال منهم

ألالياااااألم يتكااااا   فاااااو ألساااااا ل اإللاااااوم اإلسااااا ا يلي  أ فاااااا  الفعةاااااات       
اليهألاليااا  التاااو تسااااف  الاااى أفغانساااتان للفحاااث لااان أحنااااال الأللااا  اسااا ا يل 

 أ،مااان الهاااعر األفغاااانو،  العظماااى األغلفيااا  األأللاااى، التقااااالان مااانهم فااا ن  
الء ماااان  أن   ألمعلااااألم داألساااافاط العهاااا ق البااااا ع  وفا اااال الفهااااتألن، أاااام أاااا

المسااالمين السااان  ، ألال يفعاااال أن يكاااألن لهااام فاااو المساااتقفل الأل  فاااو تح يااا  
العقا ااال ألالنلساانات أااو  فلسااطين ماان ساالطان الىااهيألني ، لاايعلم النااام أن  

 العنىاا ي ات تقااألم للااى األألأااام، ألأن   التااو تىاانع األماام ألالجمالااات، ألأن  
 ا يل األأللااى ألا  ا كاناات اساا  دفااين الحاا  ألالفاطاال أااأل  الىاا اى فااو جااألأ  

  وياا  ، فااقن اساا ا يل اليااألم تتاا ل  ماانتباام هااعفان متجانسااان ماان الناحياا  الع  
 لغ د تسعينوألمي   يتكلمألن  سبعين
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 الشجرة الملعونة
 

وما جعلنا الرؤيا التع  " :60فو سأل ق اإلس اء، ااياا   وال تعالى        
 د" فع القرآن الملعونة   أريناك إال فتنة للنام، والشجرة  

يااااا ل جمااااااأي  المنسااااا ين أن  الهاااااج ق الملعألنااااا  أناااااا أاااااو هاااااج ق  
 ،الهااج ق الملعألناا  أاام فنااأل أمياا  د أما الهاايع  فااقنهم ياا أفألن الااى أن  ومالزقّ 

ىاالى  ،ال سااألل أن   :  ياانل للااى الااى حاااليث هاا ي   لاا أليسااتنالألن فااو 
ناالألن ي   ،أأل فنااو العااال ، أل فااو المنااام فنااو الحكاام وااال ،اه للياا  ألساالم
 ع ألابااف فااوألالتهااي    ددددف ىاافف كااالمتغيظ ،ا تناالأل القاا ألالللااى منفاا   كماا 

 جااال فياا  منساا ان ن ألفااو الألواات الاا ،  ال فط فين أ ا الحاااليث ألااياا  الك يماا د
القااألل  قااأل ، أاا ايُ  ،الميــزان كالطفاطفااا و، ىاااحر تنسااي  هاايعي ان معاىاا ان 
ــ  ىااااحر تنساااي   ،الطف ساااو نجاااال أن   ،لايااا  الك يمااا  لناااال تنساااي   مجمـ

يجعاال  ،ماان كفااا  للماااء الهاايع  فااو القاا ن الساااالم الهجاا ،ألأأل  ،البيان
   دةالةان  وألالن أ ا التنسي  

ألم، ألفالتاااالو كيااا  القااا  ن الكااا يم لااام يلعااان هاااج ق اللوااا   الموحاااظ أن       
 لاا ل  وااال فعااض المنساا ين ان   ديمكننااا أن نقااألل انهااا الهااج ق الملعألناا   

 ، ةاام  فااا  اللغاا  الع فياا  الملعألن  كلهاد ألأ ا تقالي  ت  فالملعألن  أ، المقىألال
 ،ال يكااألن اال للمكلنااين، ألالهااج ق ،الاا ، أااأل الطاا ال ماان ال حماا  ،اللعن ان  
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ألوااال الاافعض  دأللاام ت تكاار ُج مااان حتااى ُتلعاان ،غي  مكلناا  ،كما أأل معلألم
ألأاا ا المعنااى  دالهج ق أو ألسيل  لتعاا ير الكنااا  ألماان أنااا جاااء اللعاان ان  

 أاام ماان لناا  جهاانم  نل الق  نااو، ألن  ت فا  اللغاا ، ألي فااا  العقاال، ألي فااا  الاا 
تعاا ير الكنااا د ألللياا  ف  واا لو  لهاامألال يتىأل  لعاانهم لمجاا ال أن   ،مو ك ال

الهج ق الملعألناا    ن  ف  لنال القألل  اء جماأي  المنس ين مبط ف   ن ل أن  
أااو هااج ق اللوااألم الماا كأل ق فااو القاا  ن الكاا يمد ألمااا نجااال  اليااألم فااو كتاار 

   فعض المنس  ين لفعضدمتافع   التنسي  أأل نألى من

 المااااأل ال، مااان أهاااه  للمااااء القااا ن ال اااامم الهجااا ،، أللااا  تنساااي      
، أليتمياااال فجمعاااا  ا اء المنساااا ين للااااى ىااااأل ق سااااهل  (والعيــــون النكــــت)

أليجعااال القاااألل  ،ألم تىااا قد ألأاااأل ياااأل ال فاااو الهاااج ق الملعألنااا  أ فعااا  أواااألال
أمااا  دألساالم ىاالى اه للياا  ،ال افع فو القألم ال ين يىعالألن منف  ال سألل

أنهاااام اليهاااألال تظاااااأ ألا للاااى  سااااألل اه مااااع  القاااألل الةالااااث فيقاااألل فياااا :  
  األحااالار، والااا  افااان فحااا   د أماااا كيااا  يمكااان أن يكاااألن النسااال هاااج ق  

  ألالهااج ق كناياا  لاان الماا أق، ألالجمالاا  أألالال الماا أق  فنجااال الماااأل ال، يقااألل:
ن  أل ن لاا د فالنساال أااأل فااو حقيقتاا  هااج ق نامياا  ألمت  دكاألغىان للهااج ق    ا 

أاااأل فاااو  ،أليتنااا ى لااان أااا ا األىااال ،كااال ماااا يقاااألم للاااى أىااال التقااااال،
ل الكلمااا  الطيفااا   ،ألالتاااو أاااو اإلساااوم ،حقيقتااا  هاااج قد ألالقااا  ن الكااا يم مةااا 

الكلماا  ال فيةاا  فالهااج ق ال فيةاا د ألا  ا كااان اليهااألال  د ألهااف  فالهااج ق الطيفاا 
يلتقااألن فااو  مأنهاا أم الهج ق الملعألن  فااو القاا  ن، فهاا ا يكااألن للااى التفااا  

   وا ماااا  للااااى النساااال، ألن  أىااال التقاااااال،، ألال يىااااف أن تكااااألن اليهألاليااا  
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ّمن فاألىاااألل اليهألاليااا   فاااو االلتقااااال  ّ اليهاااألال، فاااو الحقيقااا  أاااأل الااا ، يااا
ألاأل اااو د ألالعاااالل يقتبااااو أن يكاااألن اللعااان نتيجااا  لمما ساااا   ،ألالتهااا يع

 الن ال أأل األم  ألم  ا تيا ،د  

 أمأل  منها:   ،الهج ق الملعألن  أم اليهألالف  المقىألال ف أن   جل ال ، يُ      

ألالتااو تساامى  ،سااأل ق اإلساا اء فااوااياا  التااو نحاان فىااالالأا أااو  ن  اأألالن: 
ألأااو تتحااالث لاان افساااال اليهااألال فااو األ ض  ،ســورة بنــع إســرائيلأيبااان 

ت هل  سااأل ق فنفااألءق مسااتقفلي  تتحااالث لاان افساااال اليهااألال فااو الالمفا كاا د ألُتساا 
 ،وم لن أاا ا اإلفساااال فااو  ااألاتيم السااأل ق أيبااان ألي ال الك داأل ض المفا ك 

ألفااو  ،التااو تساامى اإلساا اء ،مما يهي  الى م كلي  أ ا الحالث فو السأل ق
تهي  الى ففنو اس ا يل  سأل ق أم ا تسمي  الى المسجال األوىىد أ ا اها ق
ّيا تتعل  فهاا   القبااي  المحأل ياا  فااو ألللي  اإلفساالد  ال يفعال أن تكألن ال 
 السأل قد 

ومــا جعلنــا الرؤيــا التــع  "فو وألل  تعالى:  رؤياال: ط يق  كتاف  كلم  ةانيا  
ّيااا منامياا  تاُا ج ف ،أرينــاك إال فتنــة للنــام والشــجرة الملعونــة…"  دأنهااا  

ّياا  فىاا ي  لكتفاات ّياا د أللااأل كاناات    ،ألوااال نقاال لاان افاان لفااام أكاا ا:  
ىاالى  ،مااا     ال سااألل ألمجاأااال: أن   ،ألوتاااالق ،ألالحساان ،ألسااعيال فاان جفياا 

ّيا الم كأل ق  ، للي  ألسلماه د فو أ   ااياا  ليل  اإلس اء ألالمع ار أأل ال 
لنااالما  ،ىلى اه للياا  ألساالم ،ألتحالث لنها ال سألل ،ألفما أنها تمت ليون 

ألأو أيبان فتن  للنام ال ين ك فألا  درؤيا الق  ن الك يم فقال سم اأا ،أىفف
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ّيااا   المسااا ل  ال لليااا  الساااومد ألالااا ، نااا ا  أن   ، فااا  ال ساااألل تتعلااا  فال 
نماااااا تتعلااااا  فااااااألم  الااااا ،     ال ساااااأللأأل المناميااااا   ، الفىااااا ي   لليااااا   ، ، ألا 
ذا كان قد  درؤية ا ن فق ا كان وال  أل ففى   أمأل ان ألاوع  فهااو ّالسوم وا 

ألنها غير موجودة فع الحــال  ؛رأى أموراب ستق  فع المستقبل فهع رؤيا
نما فع االستقبال  الااى أاا ا فااو سااأل ق اإلساا اء:د ألوال أها  الق  ن الكاا يم وا 

لقد رأى مــن آيــات ربــه الكبــرى  ":ألفو سأل ق النجم "دددلنريه من آياتنا  "
 ،أن يكااألن مااا     ال سااألل يننااو احتمااال يألجااال مااا للى بألء أ ا ال د"و

تعلاااا  فساااايط ق اليهااااألال للااااى ت  كاناااات ماااان أمااااأل  مسااااتقفلي  ،للياااا  السااااوم
 ،و لقاا  الا  اإلسااومألللى األ ض المفا ك ، ألالتااو أاا  ،المسجال األوىى

 ، أل لاا سيط ق أاا   الهااج ق ال فيةاا  للااى المسااتألل العااالموف  تعل   أيبان ت أل 
ىااالى اه  ،حااالن ال ساااألليُ   لااا  ألال هااا  أن   اللمنيااا   ننساااهاد م حلااا الفاااو 

ذ قلنــا لــك  لاا : وياال أن ،للياا  السااوم ،التعلياا  لاا  فكاناات للياا  ألساالم، " وا 
  ياااا و فيااال اه، أماااا ماااا  أيتااا  فمقالياااال األماااأل  أااا  ّربــك أحــاط بالنــام " إنّ 

الء فهااأل نااألى ماان النتناا  للفهاا ، ألمااا  أيتاا     فهااأل فااو محمااال ماان ساايط ق أاا
  أاا  فاال ان   ،ألفالتااالو لاان تكااألن لهااا ةمااا  ممتااالق ،الهج ق الملعألناا  حقيقت 
 دألأااو مطااا الق فاااللعن اإللهااو ،فاإل نااا لليهااا  محكااألم العا ب  السيط ق

فتن  أ االأا  امنا أ   تنحى  فو كألنهاسيط ق اليهألال فو أي  ألأ ا يعنو أن  
التاااو أاااو هاااج ق  ،ألأاااو سااايط ق الهاااج ق الملعألنااا  لتمحااايل الناااام، اه

ألماان أنااا يسااهل للااى أأاال  ، فيةاا ، جاا أل أا ألاأياا ، ألةما أااا غياا  مفا كاا 
   ال فية دالنام من  ةا أا  يقألا ألأن ي جتة ألأا، الح  أن
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ال فااال   ألأاا ا يعنااو أناا   د" آنالشجرة الملعونة فع القر  " :تعالى يقألل ةالةان:
أن نجال لعنها فو الق  ند ألفال جألى الى ألناظ اللعن فو الق  ن الك يم نجااال 

 ألوااع ماا ق (18)  منهاااماا قد أللااألحظ أن   (41)أل الت  وااال ومشتقاتها ن  ع  ل   أن  
معهاام فااو أاا    غياا أم يهاات   ، أللملعن اليهألال للى ألج  ال ىألل فيها

ا فاااااوو اللعنااااات، فقنهاااا  داللعنااااات ا كاناااات للكاااااف ين، أأل الظااااالمين، أأل أماااا 
أااااااا   الىااااااانات ماااااااع هااااااات كألن فاااااااو ي اليهاااااااألال  ألال هااااااا   أن   الكاااااااا فينو

اليهااألال  ألللي  أال تكألن أ   الموحظ  اإلحىا ي  مّه ان للااى أن   دغي أم
الكةيااااا  مااااان األفكاااااا   ألال ننساااااى أن    أااااام الهاااااج ق الملعألنااااا  فاااااو القااااا  ن

 متاااا ة  قأااااو  ، أأل ألالألالماااا اأر ألالمااااالا م المنح فاااا  أااااو ماااان ىاااانع اليهاااا 
فهاااااا   ألالمسااااااتهال   كالما كسااااااي ، ألالألجألالياااااا ، ألالماسااااااألني و ّعقا ااااااالأمف 

ماا  فهاامد أاام الفهاا ، الاا ين نللاات  ساااالت السااماء  ح  األفكااا  ألالماا اأر
رمن ن  كل أفو يستح  اللعن   ننساا  لااالألان ه ألل ساااالت ، أللااالألان للحاا  ىاا 

لفااا  العىاااأل   ألالاليهااا  مسااال  أاااأل  أااا ا  ن  فااا ألااام ي ف ناااا الألاواااع   ألالعاااالل  
لاااى يألمناااا أااا األ الم تلنااا      فااال ان  القااا  ن الكااا يم يااانل للاااى أن  أااا ا  ا 

   سيكألن مسلكهم الى يألم القيام د

وما جعلنا الرؤيا التع أريناك إال فتنة للنــام، والشــجرة الملعونــة "      
ّيااا هااوء للااى أسااام أن     العلماااء ااياا   فساا   د"فــع القــرآن ألالهااج ق  ،ال 

ّيااا التااو أ ينااا  اال  :لنااالأم   اا د ألالمعنااىالملعألناا  هااوء  ألمااا جعلنااا ال 
فتنااا  للناااام، ألكااا ل  الهاااج ق الملعألنااا  فتنااا  أيبااااند ألأااا ا الألجااا  تحتملااا  
اللغاا ، ألالاا ، ناا ا  أواا ر الااى ظاااأ  الاانل أن يكااألن المعنااى: ألمااا جعلنااا 
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ّيا التو أ ينا  اال فتن  للنام، ألجعلنا الملعألناا ، التااو  الهج ق أا أيبان ال 
ّيا أنا  الق  ند ألأ ا يعنو أن   لعنها فوي ال   ،الهااوء الم  ااو يقىال فهاال 

ّيااااد ألللاااى أااا ا يكاااألن ماااا     ال ساااألل ىااالى اه لليااا   ،أ، مألباااألى ال 
، ألأأل لنااال اه هااج ق لهم من أم  أأل فو ألاوع  فتن  للنام ألافتوء ،ألسلم

 أن   فااو القاا  ن الكاا يمد ألفااو  أينااا، ألأاا ا اللعاان حكاام فاا  اه تعااالى ملعألناا 
ألأاااام أيبااااان هااااج ق ملعألناااا   ،اليهاااألال أاااام فتناااا  للنااااام للااااى مااا  العىااااأل 

ألأاااا ا ماااان  حماااا  اه  ،محكااااألم أن ال تةماااا  جهااااألالأم ةماااا ان يااااالألم أليسااااتم 
ّيااا التااو فعفاال د ألحتى يت   بف المعنااى فهااكل أفباال نقااألل: ألمااا جعلنااا ال 

 (ال) ملعألن  فااو القاا  ن الكاا يمد أمااا اباااف  وشجرةب للنام  فتنةب  أ ينا  اال
 الألحيااالق أو الهج قأن  أ   عنو ت  هافقن  (ملعونة أل   شجرة )كلمتو:  الى

أأل  ،أأل الكااااف ين ،ا لعااان فااااوو الظاااالمينأمااا   ،الملعألنااا  فاااو القااا  ن الكااا يم
 الى هج قد  أن ينسر أىحار أ   الىنات الكا فين، فقال أل ال الألن

ياا  أاا   اا تااالف   فااال جألى الااى ألاوعنااا المعاىاا  يمكاان أن نسااتنيال ماان     
 األمأل  ااتي  :  

مسااااتألل الللااااى  ، ألكاااا ل  ساااايط تهمساااايط ق اليهااااألال فااااو فلسااااطين ان  أألالن :
الناااتن  د ألمعلاااألم أن  ألتمحااايل للناااام فتنااا  ألافاااتوء اال أاااو و، مااااالعاااالم

ل النااام فااو مااألاونهم ألال فااال أن ينااتع لاان أاا ا ألاوااع  ،يقىااال منهااا أن يتمياا 
 د  فالفتن هع قانون فع التغييرأفبل، 
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 حاأللااااات ألالتاااااو ، المنفةقااااا  لااااان اليهألاليااااا   ألالنلسااااانات المااااا اأر ان   ةانياااااان:
  ماان تحاألل أن تنسال المجتمعات الفه ي ، ال فااال أن تتوهااىد ألالما كسااي  أل 

 أألبف األمةل  للى  ل د 

 ألكانت اليهألالي  هااج ق ملعألناا ، فااقن   ،ةالةان: ا ا كان اإلسوم هج ق مفا ك 
أااو ماان  ،ط ياا  المساالمين قيمهااا اليهااألال فااوالعقفااات التااو يُ  أاا ا يعنااو أن  

ال فاااال فاااو النهايااا  مااان ةماااا  طيفااا  أللكااان ، الحااا  الط يااا  أااا ا بااا أل ات
فااقن  للهااج ق الملعألناا  ا الةمااا  ال فيةاا أم   المفا ك د اإلسوم هج ق ط حهات 

هاد النط ق الفه ي   ت فاأا ألتمج 
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 الّسامري

 
فو القاا  ن الكاا يم ةااوث ماا  ات، أل لاا  فااو سااأل ق  الّسامريأل ال اسم  
ألوااااال ا تلااا  فااااو معناااى أاااا ا االسااام، ألياااا جف لاااالينا أناااا   نساااف  الااااى  طااا د

أاا ا يجعاال ماان المحتماال  د  الحنااظ ألالح اساا ألال ، يعنو فالعف ي   (شومير)
 د كفا  الكهن ، ألمن حاا  ام ألحنظاا  العقيااالق الألةنياا   أحالأن يكألن الس ام ، 

ألالتاااو تعنااو الساااأ ، فقنهاااا  ، الع فياا   (ســامر)ألا  ا كااان االساام نسااف  الاااى 
الء   دالتااو تعنااو الح اساا  ،هااألمي  لتقااو فااو مااآل المعنااى مااعت  ألأمةااال أاا

لأم للاااى أأااال ي الكهنااا  ألالحااا ام  كاااألن لااااليهم العلاااألم ألالقاااال ات التاااو تميااا 
ألوااال ينساا  أاا ا الساا ل   دلىاا أم، أليغلاار أن تكااألن لاااليهم وااال ات وياالياا 

ل فنااااو اساااا ا يل، أليسااااتغل غيفاااا  التااااو اسااااتطاى فيهااااا السااااام ، أن يُ  باااا 
  دالسومللي   ،مألسى

ان  مةل أ   اله ىي  يمكن أن تتكاا   فااو حياااق الاااللاق ألالاااللألات،      
ال سااااالتد مااان أناااا ال معناااى  ط يااا  ألفاااو ،فاااو حيااااق ال سااال لُ فااا  ألمااان و  

 د باااانو الطااااافع األسااااطأل ، للااااى أاااا   اله ىااااي  لمحاأللاااا  الاااافعض أن يُ 
أااا ل ألالغ ياار أن نجااال اليااألم كتافااات كةياا ق تلقااى القفااألل لااالل النااام، ألال يمي  

غ اوهااا فااو األألأااام ألالت اايوت، تمامااان  ،اال ميلها الى األسطأل ق ألال  افاا  ألا 
الء دكاا فوم ال يااال العلمااو، اال أنهااا فعيااالق لاان العلاام  الكتاا ار أليسااتغل أاا
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ألالغالفياا    دالساان   الهاا ين أل الغمألض الظاأ ، لفعض ألناظ القاا  ن الكاا يم، 
كتااار لااان المهاااال،، التجاااا ق ألالااا فف المااااال،د مااانهم مااان  الاااى قىاااالت  مااانهم

ال  ألمنهم من كتر لاان افلاايم ألمةلااث ف مااألالا، ألماانهم ماان كتاار لاان الااالج 
الء ماااان ام  ،، ألماااانهم، ألماااانهمددد ألوااااال ال يعنينااااا أن نلااااألم أاااا الاااا ين  ألالساااا 

الألن مااا ال الهه ق ألالمال، أللكننا نلألم العلماااء الاا ين ال يلالااألن ياا ال   يطلفألن
ساا ا يليات أُ   اجاات أل  كتاار التنسااي ،لاات فااو ال   يىف من أألأام ألأساطي  ألا 

 دفكانت الت ف  ال ىف  لىا ال، الُس  ر ألالفسطاء  ،فو أسألا  العام 

لقال استغل الس ام ، و ر لهال فنو اس ا يل فالألةني ، ألاسااتغل كهانتاا       
ام النك ق الألةني ، فاستطاى فللم  أن يمحأل األةاا  السافق ، ألكألن  من ح   

لاا ا نجااال  ال يسااتحو  دلسااوملليهمااا ا ،ال ، أحالةتاا   سااال  مألسااى ألأاا ألن
مااان التفاااااأو فقال اتاااا  التااااو مكنتاااا  ماااان الالاااا  األةاااا  ال ياااا   الاااا ، أحالةتاااا  

ةب  ال سال  الجاليااالق فقااال:   ت  ق ب ضــ  ِه ف ق ب ضــ  وا بــِ ر  م  ي ب صــ  ا لــ  ر ت  ِبمــ  ال  ب صــ  قــ 
ل ت  ِلع ن ف ِسع" ك ذ ِلك  س وَّ ت ه ا و    د(96)طـه: .ِمن  أ ث ِر الرَّس وِل ف ن ب ذ 

الغمألض الظاأ ، له   العفا ق فتف المجال للكةي  من المنساا ين  ان       
امك  أن يت   ، مااااا بااااو اه لنه ، ااااألا للااااى  ألايااااات منسااااألف  الااااى افاااان لفاااا 

ام ، واااااال  أل جف يااااال ىاااااان ، ي كااااار ح   ،للياااا  الساااااوم ،ألليقأللااااألا ان  السااااا 
الت ار ال ، الاس  حىان جف ياال،  من ألاستطاى الس ام ، أن ي    وفب 

جاال الاا ، ىاانع  ماان الالت  أ   القفب  للى أن يفعااث الحياااق فااو الع  ألس
ام ، أالاا    أر، ليعفال  فنأل اساا ا يلد ألفهاا ا ألجااالناأم يىاانعألن حااألل الساا 
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نجاااال  تجعلااا  ه ىاااي  غامبااا ، وااااال ق للاااى فعاااث الحيااااق فاااو المااااالقد ةااام  
 ألا اسااتم ا  فعااض المعاىاا ين تاا أر فهاام أألأااامهم الااى ال جاا  أن يتىااأل  

ن    وااال لاا : ،للي  السوم ،ألن مألسى ،حياق السام ، داب لــ  ك  م و عــِ نَّ لــ  " و اِ 
ل ف ه وأللاا  تعااالى  مةاال ،الكاا يم فااو القاا  ن كةي  أ األي ال   د(97)طـه: " دددت خ 

هِ  :فااو سااأل ق الكهاا  ن  د ونــِ د وا مــِ ن  ي جــِ د  لــ  م  م و عــِ ل  ل هــ  ِئالب  " بــ  و  ألماان  .  مــ 
لعجاال الاا ، ىاانع  السااام ، أااأل ا يجااال أن   الكاا يم   فو النل الق  نوالو  يُ 

ال حياااق فياا ، ةاام أااأل فااو غاياا  اإلتقااان ماان ناحياا  الىاانال   جســد مجاا ال
ألماان يعاا   تااا يخ الن الناا  ألحبااا تهم  دألا لاا   ااُ ف  يىااألت الى ال ج  أن  

 ،للياا  السااوم   ،ألوىاا  مألسااى   ال يستغ ر حىألل مةاال أاا ا األماا  ماانهمد
ام العقياااالق ان ألحااا   هااا  الماااالل الااا ، ألىااال اليااا  الكُ  لناااا ماااع الساااح ق تفاااي ن

  فو لالم العلم ألالىنال د الألةني 

ام ، واااال اسااتطاى أن يفعاااث الحيااااق فااو الع        جااال الااا أفو ا ا كااان السااا 
للمااان لفنااو اساا ا يل كااو يطيعااألا السااام ،، فااقن   لاا  ُيعااال  اللاايون مُ  ،فااللمهم

 ألن اللااألم، ألنهاام اتفعااألا لاان اللياالد أللااأل ألفالتااالو فهاام معاا أل ألن ال يسااتحق  
الااألا الق فااو ا(، فنبــذته)لنظاا   ينساافألن الااى السااام ، ال ااألا  ،   الاا ينتااالف  

أ   اللنظ  تالل للى ال مو ألاإلأمااال، ألال تااالل  ألال كألا أن   ،ااي  الك يم 
تاا  جعل العلمياا   التااو فقال اتاا  يتاافجف ّ فالسااام ،للااى االلتناااء ألاالساات الام

 فللمااا ،، فىااا  أماااأل ان لااام يفىااا أا الهاااعر، ألفالتاااالو اساااتطاى أن يمحاااأل يُ 
ماان ولااألفهم، ألاسااتطاى أن يجعلهااا فكاا ق  ،للياا  السااوم ، ةا   سااال  مألسااى

 منفأل قد  
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  المتالف    الُمتفج فللى أ ا  ،للي  السوم ،فما ا كان  ال مألسى     
أطل  للسام ، ح ي  الكوم،  ، والللي  السوم ،لايات يوحظ أن  مألسى

ومن  ،مّم غير أن ت   من ة حياتك أن تقول ما شئت  لك مدّ  إنّ  :فقال ل 
 ألأ ا المألو  يهف  ما حىل إلفليم دغير أن يتعّرض لك أحد بإساسة

طو  يال  فو محاأل  فو بول النام، ليكألن ف ل   ل  من ا ل انظا  ، ألا 
ق ال   " :جاء فو سأل ق اإلس اء كما  الت ا تفا  المكلنين من الفه د
ه نَّم   ف ورا "ب  اذ ه ب  ف م ن  ت ِبع ك  ِمن ه م  ف ِإنَّ ج  ز اسب م و  ز اؤ ك م  ج   .(63)اإلسراس: دج 

ق ال  ف اذ ه ب   " :فعلم  المغت  ،للسام ، ،للي  السوم ،ألأنا يقألل مألسى
ي اِة أ ن  ت ق ول   " ف ِإنَّ ل ك  ِفع ال ح  ال ) :د ألأ ا يعنو أن  (97)طـه: دال ِمس ام 

ال ،  ،فنل ج  ألفالتالو ال الالو لل يال المُ  ،ليست مقألل القألل (مسام
الس ام ،،  مم   ُيحتمل أن يكألن وال الم ض ال ، لنا  يحاألل أن يتىأل  

 مقيمان    وال فقوأن   لنا يفالأل  د ألال ،فحيث أام فو الفيالاء فعيالان لن النام
يها جل يها أليىن  يهاء، فقن العقيالق الحق  يُ  يال لو مال     فو النام، ألتُ 
ي  اال فعال معاناتهم من فما ل    النام الىحألق اإلسوم ّكيال الكا الين

ييند ألا  ا أ اال اه نه  فبيل  طأليت أتاأ لها بوالت الموحالق ألالماال  
  لسان حسألالد
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 الخاتمة
 

 ددد ألفعال
ألن جأل أن نكألن وال ن مل أن تنمأل ألتتن ىد  ،فالاي  كانت فه   
فو الق  ن الك يمد  ليط وألا فار األسماء ،فو اةا ق اأتمام الال ا سين نجحنا
ن   تتعل  فالتنسي ، ألفق  اللغ ،  ،قال مات لت أل فنتا ع جليل الم ألا 

 ألالتا يخ ألاإللجال الق  نود
 لقال ومنا فو أ   الال اس  فمم المألبألى مس ان  نينان، لعلمنا ف ن   

الكةي  من النتا ع التو تألىلنا اليها فو لالم األسماء ال تلال فحاج  
فو  للي  الس وم،، المسي اسم  أن   جالنفعنالما  ّالى ال اس  ألتحقي 

اال أن  لنالأا مل نو ف ،"المسي  عيسى ابن مريم"أأل: الق  ن الك يم
فو الألوت  أل ل  ،تساءل لن س   أ ا الت كير الةوةو لوسم الك يمن 

 ق أ أن  ن أللنالما  ال ، تتفنى في  النى اني  لقيالق التةليث المللألم د
مل  اال أن نال  ،اي  مس   فلُ من و   ، للي  الس وم، لم يجعل اه ل ُ يحيى

، للي  الس وم، يعقوبعلم أن  ن أ ا االسم الن يالد أللنالما  تساءل لن س  ن 
ألليم  ،اس ا يل فنوأفناء  سم ألا  ، ألأن  أيبان  فو الق  ن اس ا يل ُيسم ى

 أأمي  الغألل فو أ ا الفح  العمي د نال  يعقألر،  فنوف 
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ألأسماء  وم،، للي  الس  ليامإ أمام اسمأيبان قال كان لنا تألو   ل 
كان ل ل  ةما  لم ا تنبع فعال، ن مل أن تكألن أو ألغي أا ف أ  ل،

 من أس ا  األسماء فو الق  ن الك يمد الجلء الةانومألبألى 
 

دعوانا أن الحمد ر رّب العالمين وآخر    
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