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وم الأ ينوت يعارلا

)2 ةحفصلا يف ةيقبلا(

:وم الأ ينوت يعارلا
 .حيـس ملا َعوـُسَي انص ِّلَخُمو ان ِّبَرل مَظَع ألا مـس الاب كيـ ِّيَحُأ
ـكـــشَأ ْنَأ ُدـيرُأ  كـتاـمدـخ ىـلـعو اـنـل كـتـئـيـهَـت ىـلـع هـلـلا َرُ
ـعَرـلا ـحَأ ْنَأ كـلذـك ُدـيرُأو ،ةـيوَ ـثُ ـم ىـلـع ك َّ ـصاوُ ـعـلا ةـلَ ـمَ  لَ
  ٌّيحيـسَم انَأ .ضَر ألا ىلع انه ُعوُسَي كيلإ هب َدَهَع يذلا
 ةاي حلا« عم ريرَم عارص نم يناعُأو ، نينـس سمَخ ُذنُم
 دَقو ،»دـَس جلا« عم ًاموَيو حوُرلا عم ًاموَي ينارَأ .»ةيتاذلا
ـم ـضَ ـمَز عارـصـلا اذـه ىـلـع ىَ ـط ٌنَ ـنإ .لـيوَ ـكـــشَأ ي ِّ  هـلـلا ُرُ
 ايحَت َةّيهـل إلا َةاي حلا ُلَعجَت فيك« ةنَونَع ملا مكتلاسر ىلع
) »كـيـف woH  ot  evaH  doG ’s efiL  gniviL  ni  uoY  يـهـف ،(
ـق ٌةـلاـسر ـتَأ دَ ـكـلـلو يـل بـــساـنـ ملا اـهـتـقَو يـف تَ  نـم رـيـثَ
 ام َبـسَح ةيحانلا هذه نم نوُناعُي نيذلا  ني ِّيحيـس ملا

ـتـق ـملا يـه هذـه ـطَ ـشـع ُةـعـبارـلا ُةـفَ ـتـق ـملا ةـلـسـلـــس نـم ُةرــَ  »حـيـــس ـملا« ،وـم الأ يـنوـت يـعارـلا باـتـك نـم تاـفـطَ
( ehT  haisseM .باتكلا َلمَتكَي ى َّتح رهـَش  َّلُك تافَطَتق ملا هذه ُلصاوُن فوـس .(

ةعوُبطَم ةزجعُم ُمَظعَأ
ّلجـس حيـس ملا

س َّدَق ملا باتكلا تاءوبُنل ًاقفو
 .)34 :01 لـسرلا لامعأ( »ءايـبنَ ألا ُعيمَج ُدَهـشَي هل«

.)7 :01  نيـيناربعلا ،7 :04 ريماز ملا( »ي ِّنَع ٌبوُتكَم باتكلا جرَدب .ُتئج اذَنَئه«

)4 ةحفصلا يف ةيقبلا(

ـك )3( ـي َفـيَ ـمـلـل ُنـكـمُ ـي ْنَأ حـيـــسَ ـكَ  َدُواد َنـبا َنوُ
؟دُواد  َّبَر كلذكو

ـسـفَـن ُحـيـــسـ ملا  عـم َةـكـئاـشـلا َةـلَأـــسـ ملا هذـه َراـثَأ هــُ
:ًارـشابُم ً الاؤـس مَهلَأـَس امَدنع  ني ِّيـسي ِّرَفلا

ـت اذاـم« ـظَ ـنُ ـم ُنـبا ؟حـيـــسـ ملا يـف نو ُّ  »؟وـه ْنَ
ـكـف« :مـهَـل َلاـق .»دُواد ُنـبا« :هـل اوُـلاـق ـي َفـيَ ـعدَ  هوُ
ـبَر حوُرـلاـب ُدُواد ـبَرـل  ُّبَرـلا َلاـق ً: الـئاـق ًاّ  نـع سـلـجا ي ِّ
ـح يـنـيـمَـي ـتَ ـضَأ ى َّ ـم كَءادـعَأ َعَ ـقـل ًاـئـطوَ ـمَدَ ـف ؟كـيَ  ْنِإَ
ـعدَـي ُدُواد َناـك ـبَر هوُ ـكـف ًاّ ـكَـي فـيَ ـنـبا ُنوُ  :22 ىـتـــم( »؟هَ

.)1 :011 ريماز ملا نم ُحيـس ملا َسَبَتقا ،54–14
ـعـصَـي لـه ـي فـيـك ىرَـن ْنَأ ُبُ  ْنَأ حـيـــسـمـلـل ُنـكـمُ

 ُحاتفم انيََدلف ،ًادَبَأ ؟دُواد  َّبَر كلذكو َدُواد َنبا َنوُكَي

كروي وين

:وم الأ ينوت يعارلا
 ًادرَط ُتَملَتـسا دقل .ىَرخُأ ًةّرَم ركـُشلا ُليزَج َكل
 ًاّدَش« ب ِّيَتُك نم ًةخـسُن َرـَشَع ينثاو تاباتكلا نم
) »كـت ـميزـعـل tnemegaruocnE ـط َبـــسـح ( ـكـــشأ .يـبَـلَ  كُرُ
ـج ـنِإ ً. الـيزَ ـم ًاـمـئاد يـن َّ ـتُ ـطَ ـشـلا كـتـلاـسر ىـلإ ٌع ـِّلَ ـيرـهــَ  ،ةّ
 ،كلذك .اهُتلـَسرَأ يتلا ىَرُخ ألا تاروـُشن ملا تََغلَب امهَم
ـتـــشَـي ـك ُلـمَ ـتُ ـيَ ـش« ُب ِّ ) »كـت ـميزـعـل ًاّدَ tnemegaruocnE ) 
.ىَوَت  حملا ةيوَق ةلاسر ىلع

ـس ـيــَ ـضَو دـقـل :يـنوـت يـعارـلا يد ِّ  مَـل هـلـلا  َّنَأ َتـح َّ
ـكـل َناـــسـن إلا قُـلـخَـي ـح ُناـــسـن إلا َشـيـعَـي يَ  هـتدارإ َبـــسَ
ـمـعَـي ْنَأ وَأ ،وـه ـع َلَ ـمَ ـكَـت ْنَأ وَأ ،هـب  َّصاـ خلا هَـلَ  هـل َنوُ
  ُّنُظَأ ُتنُك .هللا نعً  القَتـسُم َشيعَي ْنَأ وَأ ،هُتـسينَك
 هللا مَهلـَسرَأ دق ناّهُكلاو ةسواـسَقلاو ةاعُرلا َعيمَج  َّنَأ
 .ةّيحيـس ملا وم الأ ةـسينَكب َعَمـسَأ ْنَأ َلبَق ،اوُزُركَيل
ـك ـح ُشـيـعَأ ُتـنُ ـكَأ مَـل ْذإ يـتدارإ َبـــسَ ـغ ُفرـعَأ ْنُ  َرـيَ
 ُباتكلا َحَبصَأ ،ن آلا .هللا نع ميلعَت  ِّيَأب َظحَأ َمل .كلذ
ـق ـملا ـضوَأ ُس َّدَ ـفـب يـل َحَ  يـتـلا مـكـتـلاـسرـل يـتءارـق لـضَ
 نم مكتاداهش  ِّلُك ةءارقب ُدَعـسأ ي ِّنإ .اهيلع مُكُرُكشَأ
 نم هنوطعُت ام هللا ليبـَس يفو ،َملاعلا ءاحنَأ عيمَج
ـم ـعَ  ص الـ خلاـب اوـظـحَـي مَـل نـيذـلا ساـنـلا ء الؤـهـــل ةـنوُ
 ،لئاـسرلاو ،س َّدَق ملا باتكلا خـَسُن عيزوَتب كلذو ،دعَب
ـكـشَأ ْنَأ ُدـيرُأ .خـلا ـيـحـيـــسـ ملاو ،مـكـعـم  نيـلـماـعـلا َرُ   ني ِّ
ـكـلا ـي نـيذـلا نـيرـيـثَ ـشـــنـ ملاو َلـئاـسَرـلا نوُـلـسرُ  تاروُ
 نَم  ِّلُك ىلإ ةّيميلعَتلا لئـاسَولا  َّلُكو ىَرُخ ألا َةعوُبط ملا
. نيمآ .حيـس ملا عوـُسَي  ِّبَرلا قيرَط نع َص ال خلا ُديرُي
يسَنَت ةي الو ،ليفـشان ةنيدَم                            .م .م

يسَنَت ةي الو
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دـيدـ جلا
ـتـح ـج ْنإو ى َّ ـنـلا وـهو ،ص ال ـخلا ُءر ـملا َب َّرَ  يـف َءر ـملا  َّنإـف ،ةـفـلاـــسـلا اـياـط ـخلا نـم ُةاـجَ

 كلذل 1.لماكلا ّيحوُرلا جضُنلا َوحَن هتلحر يف ةّيوَينُدلا نم ءيش ىلع ىَقبَي بلاغلا
 نع ًازجاعو 2،ةقباـسلا ةاي حلا جاهنم ىلع ب ُّلَغَتلا نع ًازجاع ،ةّوُق  الو لوَح  الب ُءر ملا  ُّلَظَي
 َتو مل هـَسفَن َعضخُي يَكل هتايح تو مل هـَسفَن ُءر ملا َعضخُي ْنَأ وهو ،قيمَعلا لَمَعلا ق ُّوَذَت
 ءر ملا حوُر َلخاد سدُقلا حوُرلل ةّيمايقلا ةردُقلاب  الإ ى َّنـَسَتَي  ال ٌءيَش كلذو ،حيـس ملا
 يذلا ،ي ِّزَع ملا ،سدُقلا ُحوُرلا يه  نيـ ِّيفيق حلا  ني ِّيحيـسَملل َب ألا َةّيدَه  َّنإ 3.ةّيناـسن إلا
ـي ـعُ ـم ـِّلَ ـج اـنُ ـم  َّنإ 4.ةـمـك ـحلا ًاـعـيـمَ ـيـلا مَـلاـعـلا َةـلـكـــشُ ـماـن  َّنَأ يـه َموَ  اـياـصَوـلا ْيَأ ،هـلـلا َسوُ
 »ةمك حلا يه هللا ُةفاخَم« .)4:7 لاثم ألا( »سأَرلا يه ُةمك حلا« .عب َّتـُت دُعَت َمل ،رـشَعلا
5.)9:01 لاثم ألاو ،111:01 ريماز ملا( »ّبَرلا ُةفاخَم ةمك حلا ُسأَر« و )82:82 بويأ(

ةيهـل إلا ةأجاف ملا
 ْنَأ ُبجَي .ةّيحوُرلا انَتايَح ُقيعُت اه ُّلُك ،ةّيناـسنإ ُرعاـشَمو ُتابغَرو ُفطاوَع كلانه

 س َّدَق ملا ُباتكلا ُلوُقَي 6.ةقباـسلا انتايَح عم حيـس ملا بيلَص ىلع ُر َّمـَسُتو ،اه ُّلُك َتومَت
 ُروُعـُشلا وَأ ُةبغَرلا وَأ ُةفطاعلا يه ُةّب  حملا تـسيلف .ةيهـل إلا رعاـش ملاو تابغَرلاو فطاوَعلاب ٌرخاز هللا  َّنَأ حوُضُوب
ـص .دـيـحوـلا  ُّيـهـــل إلا ـم هـلـلا  َّنَأ ٌحـيـحَ ـبـحَ ـنـكـل ،ةّ ـع هـلـلو ،هَرـكَـي كـلذـك هّ ـفاـخَـي َمـلاـعـلا ُلـهأ َناـك وـل 7.كـلذـك ىَرـخُأ ُفـطاوَ  نوُ
 َفَص َّت ال ،مهـتايَح يف نوُلَمعَي ام  ِّلُك يف هللا سوُمان قيبطَتل مهوُعدَي ًافوَخ ىَرُخ ألا َةيهـل إلا هَفطاوَعو 8هللا َبَضَغ
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ـعـلا يـف ةـضوُرـعـ ملا عـئاـقَوـلا يـف ةـلَأـــسـ ملا  .دـيدـ جلا دـهَ
ـمـــب َدُوادـل ًاـنـبا ُحـيـــس ـملا َناـك ـنَأ ىـنـعَ ـس نـم َناـك ه َّ  ةـل الــُ
ـج دُواد ـســَ ـيدَ   ُّبَر وـهو ،)3 :1 ةـيـمور ،23 :1 اـقوـل( ًاّ
ـم :هـلـلا وـه ُحـيـــس ـملا ذإ ،دُواد  عـيـم ـجلا  ُّبَرو كوُـل ـملا ُكـلَ
ـي .)61 :91 اـنـحوـي اـيؤر( ـسُ ـمــَ ـب  ُّبَرـلا« ُحـيـــس ـملا ى َّ  »اـن ُّرِ
ـيو ،6 :32 اـيـمرإ يـف ـسُ ـمــَ  اـه( ةـيرـبـعـلا ةـغـلـلاـب ّبَرـلا ى َّ
ـم يـف )نودأ ـمز ـملا يـف )يـنودَأ( ّبَرـلاو ،1 :3 يـخ الَ  روُ
ـمو ،6 :9 اـيـعـــشإ أَرـقا .1 :011 ـتــَ ـحوـيو ،32 :1 ى َّ ـنَ –8 :41 اّ

 نيَدهَعلا يف ةّيهـل إلا باقَل ألاو ءامـَس ألا هذه  ُّلُك – 01
 َدُواد  َّبَر ُحيـس ملا سَيل :حضاو ُرَم ألا .ديد جلاو  ميدَقلا
.عيم جلا  َّبَر لَب ،طَقَف

00940 دَدَعلا

أال مو توني الراعي
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1991 ديسـمبر – سيون وابنه

عاَمه سيون َيبُلُغ سوف  
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دـيدـ جلا
)1 ةحفصلا نم ةيقب(

 يف هللا نم ٌفوَخ ُدَجوُي  ال ُثيَح نكل ،ةمك حلاب َُملاعلا
 9.ًادَبَأ ٌةيهـلإ ٌةايح  الو ٌةمكح َملاعلا ىََدل سيلف ،َملاعلا
ـم مـَهـل َسـَيـل َساـنـلا  َّنَأ يـنـعَـي اذـه ـتـــسُ  يـف هـلـلا عـم ٌلـبـقَ
ـم ـكَـلَ ـسـلا توُ  ًةـيـهـــلإ ًةاـيـح اوـــشاـعو اوـباـت اذإ ّ الإ تاواـمــَ
 تأَي َمل ه َّنَأ ُحيـس ملا هنع َلاق يذلا هللا ُسوُمان اهُساـسَأ
ـيـل ـقـنَ ـضُ ـظَـت  ال« 01.هَ ـنُ ـنَأ او ُّ ـقـَن أل ُتـئـج ي ِّ ـماـنـلا َضُ  وَأ َسوُ
ـماـنـلا ْيأ[ ءاـيـبـَن ألا ـعـلا يـف  َّيـق الـَخ ألا َسوُ ـقـلا دـهَ   ميدَ
ـعـلاو ـقـَن أل ُتـئـج اـم .]دـيدـ جلا دـهَ ـب َضُ ـُك أل لَ ـمَ  َل ِّ
ـماـنـلا[ ـتـنا دـقـل أ01.)5:71 ىـتـم( »]سوُ ـهَ ـماـن ىَ  ُسوُ
  نيبارَقلا هذه  ََّن أل ، ميدَقلا دهَعلا يف ةقوُر  حملا  نيبارَقلا
 َلَمَح َنوُكَيل يت آلا َحيـس ملا ُل ِّثَمُت ًازوُمُرو ًارَوُص تَناك
 ،حيـس ملا روُهُظب 11.َملاعلا اياطَخ لجَأ نم َتوُمَيلو ،هللا
ـتـنا ـهَ ـماـن ىَ ـقـلا ُسوُ ـعـلا يـف ةـقوُر ـ حملا  نيـبارَ ـقـلا دـهَ  ، ميدَ
  َّيق الَخ ألا َسوُمانلا  َّنكل .ٍتآ وه ا ملً ّ الظ  الإ نُكَت َمل اه َّن أل
 يذلا  ُّيق الَخ ألا ُسوُمانلا وهف ،ًادَبَأ ىَسنُي  الو يهَتنَي  ال
 21.ىَسوُم ىلإ ىتح هَتَباتك ْلكوُي َملو ،هـسفَنب هللا هَبَتَك
 اياصَولا ْيَأ ، َّيق الَخ ألا َسوُمانلا  ََّن أل ،هعَبصإب هَبَتَك لَب
 ْنَأ ءر ملا ىلع ُليحَتـسَي 31.دلا خلا ُسوُمانلا وه ،رـشَعلا
 يف يذلا هـسفنب هللا َناك اذإ ّ الإ سوُمانلا اذهـب َمزَتلَي
 ىلع َةردُقلا هايإ ًايطعُم ،ءر ملا كلذ َحوُر َلَخَد دق عوـُسَي
 سوُمانلا ْيَأ ،رـشَعلا اياصَولاب مازتل الا د َّرَجُم نم رَثكَأ
41.ّيق الَخ ألا

؟ق حلا  ُّيحيـس ملا وه نم
 فـشـك نأ دـ جت ،سدـقـ ملا باـتـكـلا أرـقـت اـمدـنـع

 مـل يذـلا صـخـشـلا ىـتـح .لـهـــس رـمأ لـطاـبـلا ّيـحـيـــس ـملا
 باتكلا أرقي  نيح زي مي نأ عيطتـسي دعب ص ال خلا لني
 يـحـيـــس ـملا وـه نـمو لـطاـبـلا يـحـيـــس ـملا وـه نـم سدـق ـملا
 نم ةوق هيدل سيل لطابلا يحيـس ملا ن أل كلذ 51.ق حلا
 لكل سدق ملا باتكلا لوقي 61.ةئيط خلا نم همصعت هللا
ـم« هأرـقـي نـم ـفَـي ْنَ ـعْ ـخْـلا ُلَ ـطَ ـيِ ـف َة َّ ـهَ ـم َوُ ـبِإ ْنِ ـلْ  1( »َسـيِ
 ،ةديمَح ق الخأب سانلا نم ريثك ىلحتي .)3:8 انحوي
 نـكـي مـل اذإ نـكـل ،ىوـقـتـلا ءاـيرـبـكـب نوـفـصـتـي كـلذـلو
 نـمو مـهـيـف هـلـمـع لـمـعـي  ال وـهـف ،مـهـيـف ًاـشـئاـع حـيـــسـ ملا
 ق الـخ ألا كـلـهؤـت نـل 81.نوـعـئاـض مـهـف كـلذـل 71.مـهـل الـخ
 توـكـلـم لوـخدـل اـهدـحو ةـ حلاـصـلا لاـمـع ألاو ةدـيـمـ حلا
 حورـلا نـم« »ةـيـناـث اودـلوـت نأ بـجـي« 91.تاواـمـسـلا
 وـهو ،هـلـلا لـخدـي نأ بـجـي .)5 ،3:7 اـنـحوـي( »سدـقـلا
 اـيـحـيـل هـحورـب كـحور لـخاد ىـلإ ،حـيـــس ـملا يـف شـئاـعـلا
 نأ ىلع ةردق دح أل سيل .كل الخ نمو كيف هلمع لمعيو
 ًاـشـئاـع عوـسـي يـف هـلـلا نوـكـي نأ نود هـلـلا لـمـع لـمـعـي

ـب« :عوـسـي لاـق 02.هـيـف ـنوُدِ ـت َ ال يِ ـقَ ـت ْنَأ َنوُرِدْ ـفَ ـعْ ـلَ  اوُ
ـش ـيَ  مـهاوـقـتـب  نيـحـجـبـت ـملاـف كـلذـل 12.)51:5 اـنـحوـي( »اـئْ
 بعش رظنو هللا رظن يف ءايقتأ ريغو ، نيصلخم ريغ
 ب حتو ق الخ ألا ديمح كنأ لوقت نأ عيطتـست  ال 22.هللا
 سانلا هل ضرعتي ا مل ًاعجشمو ًاحماستم تنك نإ هللا
 يتلا ىرخ ألا ءايـش ألا نم يأ وأ ،حباذم وأ ةاناعم نم
 لـهأو نوـقـفاـنـ ملا نوـنـيدـتـ ملا اـهـلـمـعـي لاز اـمو اـهـلـمـع
 مـــساـب وأ ،سدـقـلا حورـلاو ،حـيـــس ـملاو ،هـلـلا مـــساـب اـيـندـلا
 توـكـلـم لـخدـت نأ عـقوـتـت نأ زوـجـي  ال كـلذـك .م الـــسـلا
  َّنِا« 42.ةـئـيـطـخ ىوـقـتـلاـب حـجـبـتـلا 32.تاواـمـــسـلا
ـعْـلا ـشَ ـناَو َّزـلاَو ]بئارـضـلا يـعـماـج[ َنـيِرا َّ ـسَـي َيِ ـبْ ـقِ ـكَـنوُ  ْمُ
:12 ىتم( »ِه َّللا ِتوَُكلَم َىلِإ ]مكاوقتب  نيحجبت ملا متنأ[
 لاـعـف ألا 52.ةـيدـس ـجلا تاـفـصـلا نـم ىوـقـتـلا ءاـيرـبـك .)13
 فـطاوـعـلا نـم يـتأـت يوـيـندـلا كوـلـسـلاو ةـيدـسـ جلا
 62.سدقلا هللا حور ناطلس نم ةيلاخ يهو ،ةيناسن إلا
 مـهـعـفاود ىـلـع ةرـصـتـقـم اـهـلـك ساـنـلا ء الؤـه ةاـيـح
 نوؤـش لـك .ةـيرـشـبـلا مـهـفـطاوـع نـم ةـيـت آلا ةـيـناوـهـشـلا
 ناسن إلل ةيفطاعلا عفاودلا ربع سرا مت ًابيرقت رشبلا
 هملعو هتمكحو ،ةرداقلا هللا حورب سيلو ،يناوهشلا
 ةـيـناوـهـشـلا عـفاودـلا هـيدؤـت يذـلا رودـلا 72.هـمـهـفو
 ربكأ درف لكل ةيمويلا ةاي حلا يف ةيرشبلا فطاوعلل
 82.انـسوفن نم ىرخ ألا يحاونلا هيدؤت يذلا رودلا نم
 سانلا مظعم اهلمعي يتلا ءايـش ألا مظعم نإف ،كلذل
.ةعفدن ملا ةيناوهشلا مهفطاوع نم ةثعبنم

 ،سأـيـلاو ،ىـس ألاـك فـطاوـعـلا نـم ف الآ كاـنـه
 ،ةـبـــيـ خلاو ،سؤـبـلاو ،ةراـثـتـــس الاو ،ةوـشـنـلاو ،نزـ حلاو
 ،سفنلا طوبهو ،لازعن الاو ،قلقلاو ،ةيوادوسلاو ،مل ألاو
 ،ساـمـ حلاو ،سـن ألاو ،ةـبآـكـلاو ،يزـ خلاو ،موـجوـلاو
 ،ةوـهـشـلاو ،ناـنـ حلاو ،بـضـغـلاو ،ةواـسـقـلاو ،ساـبـتـل الاو
 ،فـطاـعـتـلاو ،رـبـلاو ،دـسـ حلاو ،حوـمـطـلاو ،ةـبـغرـلاو
 ،فس ألاو ،ىوهلاو ،لم ألاو ،فو حلاو ،ءايربكلاو ،ةب  حملاو
.رأثلاو

تارارقلا ذاختا
 92.ةـيرـشـبـلا اـنـناـهذأـب لـقـعـتـنو رـكـفـن اـنـمـظـعـم
 ام ررقن نحن .نولعاف نحن ام ررقنو راتخن انلوقعب
 انتدارإ 03.ناطيـشلا مدخنـس مأ برلا مدخنـس انك اذإ
 اـنـئـــش اـم مأ ،هـلـلا ءاـش اـم لـمـعـنـــس اـنـك اذإ اـم راـتـخـت
 انك اذإ ام راتخت انتدارإ .رخآ صخش ءاش ام مأ ،نحن
 ةـقـيرـط كـلـت نوـكـت دـقو ،اـنـتـقـيرـطـب ءيـش لـك لـعـفـنـــس
 انيدهتل ،هتملك يأ ،هللا ةمكح راتخت مأ ،رخآ صخش
 ةدارإ وأ اـنـتدارإ 13.لـعـفـن  ال وأ لـعـفـن نأ يـغـبـنـي اـمـيـف
 وأ ،اـهذـخـتـنـــس يـتـلا تارارـقـلا راـتـخـت رـخآ صـخـش
 نم يلصأ ينإ .هللا ةملك هب انرمأت ام لعفن نأ راتخن

 ةدارإ وأ مكتدارإ نم ً الدب هللا ةدارإ اوراتخت يكل مكلجأ
 يهو ،هللا ةملكب اودشرتـست يكلو ،سانلا نم مكريغ
 مكلوقعب اودشرتـست نأ نم ً الدب ،هلقع يهو ،هسفن هللا
 مـهرـعاـشـمو مـهـتاـبـغرو مـهـفـطاوـعو نـيرـخ آلا لوـقـعـب وأ
 23.ةـقـثـلـلً  الـهأ تـــسـيـل يـتـلاو ةـيـهـل إلا رـيـغو ةـفـيـغـضـلا
33.مكل رايتخ الا

 اه ُّلُك ،ةّيرـَشَبلا رعاـش ملاو فطاوَعلا نم ٌف الآ كلانه
 ةقباـسلا انتايح عم عوـُسَي بيلَص ىلع َر َّمـَسُت ْنَأ ُبجَي
  ِّلُكب ،ة ميدَقلا انُتايَح َيهَتنَت ْنَأ ُبجَي 43.اياط خلاب َى أل ملا
ـع ـسـ جلا اـهـــتاـبـغَرو اـهـفـطاوَ ـيدــَ ـصـلا َدـنـع ،ةّ  ْنَأو ،بـيـلَ
 53.بيلَصلا ىََدل ًاضيَأ ةدوُجو ملا ،حيـس ملا ةمايقب َلَدبَتـسُت
 لامعَأ نم لَمَع  َّلُكو ،ّيراحتنا ريجفَت  َّلُكو ،برَح  َّلُك  َّنإ
ـم باـهر إلا ـبـنُ ـع نـم ٌقـثــَ ـيـعاـفدـنا َفـطاوَ ـغ ،ةّ ـم رـيَ ـجـلُ  ،ةـمَ
 دعَب ًةيناث َدلوُي َمل فيعَض صخـَشل ةّيرـَشَب ،ةّيناطيـَش
  َّلُكو ،ةّيرَشَب ةّيحَضل لتَق ة ميرَج  َّلُك  َّنإو .)صلخم ريغ(
ـع ـمَ ـيـلَ ـت ضاـهـجإ ةّ ـس ًاـبـيرـقَ ـبــَ ـبَ ـع اـهُ ـب ُفـطاوَ ـشَ ـيرــَ  ٌةّ
 َأَفطُت ْنَأ ُبجَي .فيعَض صخَشل ةمَجلُم ُريَغ ٌةّيناطيـَش
 63.بيلَصلا ىََدل هللا حوُرب ُر َّهَطُت  َّمُث ،ةّيرـَشَبلا ُفطاوَعلا
ـك  َّنإ ـتَـي اـم  َّلُ ـك عـم ُضَراـعَ ـشـلا وـهـف هـلـلا ةـمـلَ  يـف ُناـطـيــَ
ـقَـت نـيذـلا ساـنـلا ـع مـهُدوُ ـفـطاوَ ـتاـبـغَرو مـهُ ـمو مـهُ  مـهُرـعاـــشَ
 َمويلا ٌةريثَك ىَربُك ُ نيناوَق كانه 73.ةعفَدن ملا ةّيرـَشَبلا
ـت ـشُ ـجــَ ـتَـتو ُع ِّ ـماـســَ ـقـلا هذـه .ةـئـيـطـ خلا عـم ُحَ  يـه ُ نيـناوَ
.ّيق الَخ ألا هللا سوُمان ُضيقَن

ةديد جلا ميلـشروأ ماظن
  نيح يف ،ديد جلا ي ملاعلا ماظنلا نع ثدحتي لكلا
 ،ةدـيدـ جلا مـيـلـشروأ ماـظـن نـع اوـثدـحـتـي نأ يـغـبـنـي
 بـيرـق نـع لـحـتـــس يـتـلا ،ةدـيدـ جلا مـيـلـشروأ توـكـلـم
 ةديد جلا ميلشروأ ماظن 83.ديد جلا ي ملاعلا ماظنلا لحم
 93.ةـيواـمـسـلا ةدـلاـ خلا هـلـلا ةـموـكـحو ةـنـيدـم ماـظـن وـه
 اـهرـمدـيـس دـيدـ جلا يـ ملاـعـلا ماـظـنـلا ةاـمـسـ ملا ةـموـكـ حلا
 ،عوـسـي هـمـــسا 04.ةدـيدـ جلا مـيـلـشروأ ماـظـن كـلـم ًاـبـيرـق
 نوهركي نيذلا لكل ضاعتم الا رجح وه 14.دب ألا ةرخص
 مـيـلـشروأ يـف ةـيدـب ألا اوـضـقـي نـل نـيذـلا لـكـل ،هـتـمـلـك
 لاـيـناد رـفـس يـف دـ جن 24.ةدـيدـ جلا ةدـلاـ خلا ةـيواـمـسـلا
 ،ةرـخـصـلا ،عوـسـي نأ فـيـك حـضوـت ةـيزاـجـم ةـغـيـص
 ةـموـك ـحلا هذـه مـطـحـيو حـيـسـمـلـل يداـع ـملا مـلاـعـلا ضـع ـمي
34.ديد جلا ملاعلا ماظن ةامـس ملا ةيناطيـشلا ةدحو ملا

 ينعَي اذه .)2:43 لايناد( »نْيَدَي ِرْيَغِب ٌرَجَح َعِطُق«
ـسَـي يـف هـلـلا وـهو ،قـلاـ خلا قُـلـخَـي مَـل َناـــسـن إلا  َّنَأ  ،عوــُ
ـج ـحلا ـغ هـلـلا .رَ ـم ُرـيَ  44.ةـياـهـــن  الو ٌةـيادـب هَـل َسـيَـل .قوُـلـخَ
 َسَيلو ،سُدُقلا حوُرلا ةردُقب ،هللا هيفو ،عوـُسَي َدلُو دقل
ـم 54.اـنزـلاـب ـج ـحلا اذـه ،ىَرـخُأ ًةّرَ ـي يذـلا ُرَ  وـه مَـلاـعـلا ُ نيـهُ
ـن هـلـلا ـسـفَ ـي يـف ًاـشـئاـع هــُ ـسَ ـم 64،عوــُ  ّبَرو كوـلـ ملا كـلَ

 انحوي ،4 حاحصإ  نييو اللا ،82-1 :21 جور خلا 11  02-91 :82 ىتم أ01  51-41 :22 ،8-6 :12 ايؤر ،4-1 :8 ةيمور ،5 ،3 :3 انحوي ،13-91 :61 اقول ،52 حاحصإ ،21-11 :8 ،32-12 ،41-31 :7 ،02 :5 ىتم ،41-31 :21 ةعما جلا 01  21 :8 ،02–91 :3 انحوي ،21 :42 ىتم ،31 :21 ةعما جلا ،61 :41 ،7 :1 لاثم ألا ،92 :5 ةينثتلا 9
 ،61 :5 ةيط الغ ،93-53 :8 ةيمور ،5 :51 انحوي 41  8 :31  نييناربعلا ،52 :42 ىتم ،6 :3 يخ الم ،2 :831 ريماز ملا 31  11-9 :9 ةينثتلا ،81 :13 ،31-21 :42 جور خلا 21  31-6 :5 ايؤر ،02-81 :1 سرطب 1 ،9 حاحصإ  نييناربعلا ،41-21 :1 يسولوك ،7 :1 سسفأ ،41-31 :3 ةيط الغ ،53-23 :8 لسرلا لامعأ ،92 :1
  نييناربعلا ،51 :2 سواثوميت 2 ،5-3 :3 ،81-71 :1 سسفأ ،42-91 :5 ةيط الغ ،11-01 ،4 :4 ،41 :2 سوثنروك 2 ،4-2 :6 ،31 :3 سوثنروك 1 ،91-81 :1 ةيمور ،64 :21 ،01-9 :11 ،21 :8 ،36 :6 ،12 :3 انحوي 51  01 :5 ،5-3 :1 سرطب 1 ،12-02 :31 ،81 :2  نييناربعلا ،51-9 :2 يسولوك ،31 :4 ،51 ،31 :2 ،11-9 ،6 :1 يبيليف
 :9 ،32-22 :7 ىتم ،4 :2 قوـقـبـح ،5-3 :56 ،6 :46 ايعـشإ ،31-21 :03 ،72 :52 ،6 :02 ،2 :61 لاثم ألا 71  9 :3 ايؤر ،21 :5 انحوي 1 ،21-3 :2 يكينولاست 2 ،11 :8 ،23-81 :1 ةيمور ،5 :51 ،6 :41 ،52 :11 انحوي ،81 :82 ،15-73 :42 ،93-31 ،7-1 :32 ،32-51 ،11 :7 ىتم 61  31 :91 ،81 :3 ،2-1 :1 ايؤر ،01-9 :3 انحوي 1 ،21 :4
 :21 ةعما جلا ،51 ،2-1 :82 ةينثتلا 91  3 :6 ةيط الغ ،81-71 :01 سوثنروك 2 ،41-9 :81 اقول ،93-31 ،7-1 :32 ،31-21 :22 ،4-1 :61 ،9-1 :51 ،32-22 :7 ىتم ،4 :2 قوـقـبـح ،5-3 :56 ،6 :46 ايعـشإ ،31-21 :03 ،لاثم ألا 81  3 :6 ةيط الغ ،71 :01 سوثنروك 2 ،3 :01 ةيمور ،41-9 :81 اقول ،31-93 ،1-7 :32 ،1-9 :51 ،01-31
 سرطب 1 ،12-02 :31  نييناربعلا ،51-9 :2 يسولوك ،31 :4 ،51 ،31 :2 ،11-9 ،6 :1 يبيليف ،61 :5 ةيط الغ ،93-53 :8 ةيمور ،5 :51 انحوي 02  01-5 :3 يسولوك ،02-91 :2 ةيط الغ ،72 :9 سوثنروك 1 ،41-31 :8 ،31-6 :6 ةيمور ،6-5 ،3 :3 انحوي ،32 :9 اقول ،13-92 :21 سقرم ،52 حاحصإ ىتم ،6 :46 ايعـشإ ،31-41
 :32 ،9-1 :51 ،31-01 :9 ،32-22 :7 ىتم ،4 :2 قوـقـبـح ،5-3 :56 ،6 :46 ايعـشإ ،31-21 :03 ،72 ،41 :52 ،6 :02 ،2 :61 لاثم ألا 22  9 :1 انحوي 2 ،21 :5 ،42 ،6 :3 انحوي 1 ،02 :2 ةيط الغ ،4-3 :01 ،82-62 ،41 ،11-8 ،1 :8 ةيمور ،6-4 ،2 :51 ،71-21 ،6 :41 انحوي ،21-1 :52 ،32-12 :7 ،02 :5 ىتم ،6 :46 ايعـشإ 12  01 :5 ،3-5 :1
 ،33-32 ،41-21 ،7-1 :32 ،32-22 :7 ىتم ،31 :2 ايمرإ ،6 :46 ايعـشإ ،21 :03 ،21 :62 ،21 :41 لاثم ألا 42  71-61 :8 ايركز ،51-41 :5 سوماع ،31 :8 ،91-61 :6 لاثم ألا ،22-91 :931 ،361 ،821 ،511 ،311 ،401 :911 ،4-3 :101 ،01 :79 ريماز ملا 32  3 :6 ةيط الغ ،71 :01 سوثنروك 2 ،3 :01 ةيمور ،41-9 :81 اقول ،31-93 ،1-7
 سرطب 2 ،8 :6 ،12-91 ،71 :5 ةيط الغ ،05-64 :51 سوثنروك 1 ،31 ،8-7 :8 ةيمور ،6 :3 انحوي 62  71 :3 انحوي 1 ،61-51 :2 سرطب 1 ،81-41 :2 بوقعي ،1 :31 سوثنروك 1 ،33-42 ،21-1 :52 ،15 :42 ،82-52 :32 ،13-82 :12 ،31 :9 ،32-22 :7 ىتم 52  81-71 :3 ايؤر ،81-71 :01 سوثنروك 2 ،3 :01 ةيمور ،41-9 :81 اقول
 :1 بوقعي ،22-21 :2 سسفأ ،8-7 :6 ،12-61 :5 ةيط الغ ،41 :2 سوثنروك 1 ،31-5 :8 ،52-41 ،5 :7 ةيمور 82  01-1 :4 ،61-41 :3 ،51-31 ،8-5 :1 بوقعي ،12 :1 يسولوك ،23-71 :4 ،21 ،3-2 :2 سسفأ ،41-11 :31 ،41-5 :8 ،31-21 :6 ،23-42 ،22-12 ،81 :1 ةيمور ،44 :8 انحوي 72  11 :22 ايؤر ،61 :2 انحوي 1 ،41 ،9-01 :2
 ،51 :1 سطيت ،22-12 :1 يسولوك ،91-61 :3 ،5-3 :2 ،72 :1 يبيليف ،42-12 ،91-71 :4 ،01-3 :2 سسفأ ،21 :8 ،4-3 :4 ،41 :3 سوثنروك 2 ،8-5 :8 ،52 ،32 :7 ،82 ،12 :1 ةيمور ،91 :02 ،11 :71 لسرلا لامعأ ،41 :51 ،73-43 :01 ،22-12 :8 ىتم ،9-8 :55 ايعـشإ 92  91-81 :2 انحوي 1 ،22-71 ،51-01 ،7-4 :2 سرطب 2 ،6-8
 :61 ،36 :6 انحوي ،12 :03 ايعـشإ ،32-22 :6 لاثم ألا ،031 ،501-401 ،001-79 :911 ريماز ملا 13  61-51 :3 ايؤر ،71 :4 بوقعي ،01-7 :2 ةيمور ،03 :21 ،72-42 ،41-31 :7 ،42 :6 ىتم ،02-81 :1 ايعـشإ ،8 :43 ريماز ملا ،12 :81 لو ألا كول ملا ،42-22 ،51 :42 عوشي ،02-51 :03 ،82-62 :11 ةينثتلا 03  2 :5 ،31 :1 سرطب 1
 ،5 :3 يسولوك ،42 :5 ةيط الغ ،41 :31 ،41-1 :8 ةيمور ،33 ،72-62 :41 اقول ،62-42 :61 ىتم 43  42 :6 ىتم ،51 :42 عوشي ،02-91 :03 ةينثتلا 33  2-1 :4 سرطب 1 ،7 :4 ،5 :2 يبيليف ،42-02 :4 سسفأ ،61 :2 سوثنروك 1 ،5-4 :51 ،41-21 :31 ،52 :7 ةيمور 23  72 ،02 :2 انحوي 1 ،71-61 :3 سواثوميت 2 ،31-41
 ،41-2 :6 ،51 :5 ةيمور ،62-42 :21 انحوي ،93-73 :01 ىتم 63  9-7 :3 يبيليف ،71-61 :5 ،02 :2 ةيط الغ ،4 :31 ،21-8 :4 سوثنروك 2 ،13 ،01 :51 ،72-52 :9 سوثنروك 1 ،41 :31 ،12-9 ،3-1 :21 ،41-21 ،1 :8 ،31-11 ،6 :6 ةيمور ،62-42 :21 انحوي ،33 ،72-62 :41 ،52-32 :9 اقول ،52-42 :61 ،44 :5 ىتم 53  21 :2 سطيت
 ،23-71 :4 ،21 ،3-1 :2 سسفأ ،71-61 :5 ةيط الغ ،81-71 :61 ،41-5 :8 ،31-21 :6 ،23-42 ،22-12 ،81 :1 ةيمور ،9 :62 لسرلا لامعأ ،44 :8 انحوي 73  71-31 ،9 :7 ايؤر ،7-3 :1 سرطب 1 ،21 :2 سطيت ،5 :3 ،41-01 :2 يسولوك ،11-01 :3 ،8-3 :2 يبيليف ،71-41 :6 ،42 :5 ةيط الغ ،11-01 :4 سوثنروك 2 ،01-11 :8 ،4-6 :7
 اذوهي ،7 :3 ،9-3 :2 سرطب 2 ،8 :2 ،9 :1 يكينولاست 2 ،91 :3 يبيليف ،91 :6 سوثنروك 1 ،81-01 :3 ةيمور ،54-14 ،63-13 :2 لايناد ،5 :9 ريماز ملا 04  72–9 ،5–2 :12 ،21 :3 ايؤر 93  72-9 ،5-1 :12 ،21 :3 ايؤر ،01 :16 ايعـشإ 83  01-1 :4 ،61-41 :3 ،51-31 ،8-5 :1 بوقعي ،01-9 :1 سواثوميت 1 ،12 :1 يسولوك
  8-4 :2 سرطب 1 ،33 :9 ةيمور ،72 :82 لسرلا لامعأ ،52-81 :51 ،84 :21 ،66 ،06 ،35 :6 ،34-73 :5 ،63 ،23 ،02-71 :3 ،11 :1 انحوي ،24 :12 ىتم ،51-31 :8 ايعـشإ ،22 :811 ريماز ملا 24  4 :01 سوثنروك 1 ،62 :98 ريماز ملا ،23 :22 يناثلا ليئومص ،4 :23 ةينثتلا 14  81 حاحصإ ،81-01 ،1 :71 ،7 :41 ايؤر ،51 :1
 :1 يسولوك ،12-71 :5 سوثنروك 2 ،32-12 ،11 :71 ،02 ،31 ،11-6 ،1 :41 ،83-73 ،03 :01 ،92-82 ،91 ،61 :8 ،81 ،41 ،4-1 :1 انحوي ،82 ،81 :21 ىتم 64  54-14 ،53-62 :1 اقول ،32 ،02-81 :1 ىتم ،51-41 :7 ايعـشإ 54  8 :1 ايؤر ،3-1 :7  نييناربعلا ،61 :36 ايعـشإ ،32 :8 لاثم ألا ،2 :09 ريماز ملا 44  53-43 :2 لايناد 34
  8-7 :1 ايؤر ،9-01 :2 ،31-12



3

)5 ةحفصلا يف ةيقبلا(

كروي وين
 ةاي حلا  ميدقَتلً ّ الَج ً الامعتـسا هللا َكلَمعَتـسا دََقل .فرعَأ
 ي ِّنإ .هَتعاط كتلَصاو مل هللا ُرُكـشَأ انَأو ،حيـس ملا دـَسَج ىلإ
 يذلا َدَدَعلا يتءارق َءانثَأ – مكتلاسر يف ًةريبَك ًةكَرَب ُدجَأ
 دقلو – يداؤف ينارَأو سدُقلا ُحوُرلا ينَنادَأ ًافنآ هُترَكَذ
 ينَنيعُي ْنَأ سدُقلا هحورب هللا ُتلَأـَسو ُتبُتو ُتيَكَب
 مكَتلاسر ُلمعَتـسَي هّنإ .ًاّيموَي هلجَأ نم شيَعلا ىلع
ً. اليزَج كُرُكشَأ .يتايح يف ًامهَفو ًاحوُضُو يئاطع إل
حيـس ملا يف كُتخُأ
كروي وين ةي الو ، نيلكورب ةنيدَم                         .س.و

)1 ةحفصلا نم ةيقب(
ـق دـئاـعـلاو ،عـمـــجَأ مـلاـعـلا مـكاـح ،باـبَر ألا  ضَر ألـل ًاـبـيرَ
 َم ِّطَحُيلو 74،تاوامـَسلا توَُكلَم ىلإ هيعيطُم هعَم َذُخأَيل
ـك مَـلاـعـلا ـكـب ه َّـلُ ـم  ِّلُ ـث 84.رارـش ألا  نيـصاـعـلا نـم هـيـف نَ   َّمُ
94.هتلعـُشب ََملاعلا ُقرحُيـس

ـع  َّنإ ـفـطاوَ ـمو اـنـتاـبـغَرو اـنَ ـفدَـت اـنرـعاـــشَ ـعَ  ىـلإ اـنُ
ـم  اـهُرـيـهـطَـتو اـهؤاـهـــنإ ُبـجَـي كـلذـل 05.هـلـلا حوُر ةـبَراـحُ
ـتـل ـع َحـبـصُ ـمو تاـبـغَرو َفـطاوَ  نَـلـف ّ الإو 15.هـلـلا رـعاـــشَ
 .ةديد جلا ميلشروأ ،تاوامـَسلا توَُكلَم َلوُخُد َعيطَتـسَن
.انرعاـشَمو انتابغَرو انَفطاوَع َيداعُن ْنَأ ُبجَي

ـم ـج ،ىَرـخُأ ًةّرَ ـقـلا ُعـيـمَ  ماـظـنـلا يـف ًاـبـيرـقـت  نيـناوَ
  ُّلُك سَيل .هللا ةملَكل ًامامَت ٌةضقانُم ديد جلا  ِّيَملاعلا
 امور يف زكرمتي يذلا ديد جلا  ِّيَملاعلا ماظنلا يف درَف
ـف هَـل يذـلاو اـيـلاـطـيإـب ـف يـف ُروُدَـت ُعـباوَـتو ٌعوُرُ  يـف هـكَـلَ
ـج ـش مَـلاـعـلا ءاـحـنَأ عـيـمَ ـي هـلـلاـف 25.ًارـيّرــَ ـسُ ـمــَ ـضـعَـب ي ِّ ـهَ  مُ
ـش ـبـعــَ ـي وـهو ،هَ ـقَ ـخا« لوُ ـجُرْ ـي اـهـنـم اوُ ـش اَ ـئـل يـبـعــَ   الَ
ـتـــشَـت ـكرَ ـخ يـف اوُ ـئـلو ،اـهاـياـطَ ـخأَـت  الَ ـض نـم اوُذُ  »اـهـــتاـبَرَ
ـك َناـك وـل 35.)81:4 اـنـحوـي اـيؤر(  ماـظـنـلا يـف ساـنـلا  ُّلُ
 اوُجُرخَي ْنَأ هللا مَهل َلاق اَمل ،ًارارـشَأ ديد جلا  ِّيَملاعلا
ـيـمَـلاـعـلا ةـفئاـطـلا هذـه نـم ـيـنـيدـلا ةّ ـيـــساـيـسـلا ةّ  يـتـلا ةّ
 45.رانلاب اهَر ِّمَدُي ْنَأ هللا َدَعَو يتلا َملاعلا َةموُكُح ُه ِّجَوُت
ـن ُنـحَـن ـصُ ـش نـم ةـئـفـلا هذـهـل ي ـِّلَ ـك هـلـلا بـعَ  دـقو ،موَـي  َّلُ
  ِّداض ملا »ديد جلا  ِّيَملاعلا ماظنلا« اذه نم ٌريثَك َجَرَخ
.حيـسَملل

ـقَـي ـقـ ملا ُباـتـكـلا اـنَـل ُلوُ ـم  َّنَأ ُس َّدَ  مَـلاـعـلا اذـه َةـكَـلـمَ
ـحَوـ ملا ـم رـخآ وـه رـضاـ حلا د َّ  ُماـظـنـلا اذـه ناـك 55.ةـكـلـمَ
 ى َّمـَسُي لُجَرل ًاملُح ةّيحيـسَملل يداع ملا ُديد جلا  ُّيَملاعلا
ـمو 65.زدور لـسـيـــس  يـتـلا ُةـنـيدـ ملا يـهو ،اـمور ُةـنـيدَ
ـس ـقــَ ـطَ ـم تَ ـتو ًةّرَ ـقـــسَـت ْنَأ ُكـشوُ ـم ُطُ ـس ىَرـخُأ ًةّرَ  ًةـطـقــَ
 ُروُدَي ْنَمو اهعوُرُف عم ى َّلَوَتَت يتلا ُةنيد ملا يه 75،ةريخَأ
 عـشَبلا  ِّيناطيـَشلا زدور لسيـس مُلُح َذيفنَت اهَكلَف يف
ـمـلـل يداـع ـملا ،هـلـل يداـع ـملا ـيـلـل يداـع ـملا ،حـيـــسَ  يداـع ـملا ،دوـهَ
85.ةديد جلا ةيحيس ملا ميلشرو أل

ـقَـي ـت  ال« هـلـلا ُلوُ ـبـحُ  95.)2:51 اـنـحوـي 1( »مَـلاـعـلا او ُّ
ـهـــلإ ـم ّيـثوـلاـثـلا اـنُ ـغـب ٌءيـلَ ـضَ ـع بَ ـي فوـس فـيـنَ  هُرـهـظُ
ـق مَـلاـعـلـل ـكـل كـلذـكو ًاـبـيرَ ـغـلا مَـلاـعـلا اذـه دارـفَأ  ِّلُ  رـيَ
ـي فوـس 06. نيـــبـئاـت ـبُ ـيــَ ـق مَـلاـعـلـل هـلـلا ُن ِّ  نـم ًاـضـعَـب ًاـبـيرَ
 َهاجُت ًامامَت ةفوُرع ملا َريَغ هرعاشَمو هتابغَرو هفطاوَع
 َلعف نو ُّبحُي نيذلا كئلوُأ ، نيـبئاتلا ريَغ َملاعلا رارـشَأ
  ِّلُك يف هللا رماوأ نايصع ىلع اوُمَزَع نيذلاو ةئيط خلا
  َّنَأ َملاعلل سيلبإ ُءارزُو ُلوُقَي 16.تو ملا ى َّتح نوُلَعفَي ام
 َةئيط خلا اوُفَرَتقا ًءاوـَس ،طرَش وَأ ديَق َنوُد مه ُّبحُي هللا
ـت ءاـيـــش ألا هذـه َلـثـم  َّنإ . ال مَأ ـع ُرـيـثُ  فوـس .هـلـلا َفـطاوَ
 هبَضَغب َملاعلا يف مهُق ِّدَصُي ْنَم  َّلُك ُقَعصَيو مهُقَعصَي
ـعـلا ـقَـي وـهـف 26.قـنا ـحلا  ِّيـشـحَوـلا فـيـنَ ـتـقَأ فوـس :لوُ  مـهُـلُ
36.ةئيطخلل مهَنوُوغَيو يدابع نوُم ِّلَعُي مه ََّن أل تو ملاب
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»ةعيـبَطلا انُّمأ« تـسيَل اه َّنإ
 اوُدقَتعَي ْنَأ  نيبئاتلا ُريَغ اياط خلا وُبكَترُم  ُّبحُي  ال
ـهَرـكَـي هـلـلا  َّنَأـب ـتـخا كـلذـل ،مـهُ ـعَرَ ـس ًاـمـــهَو اوُ ـمــَ ـمُأ« هو ُّ  اـنّ
  َّدض ةيهـل إلا تابرَضلا ُب ِّبـَسُت فوس يتلا »ةعيـبَطلا
ـم ـغ اـياـطـ خلا يـبـكَـترُ  فوـس 46.مـلاـعـلا يـف  نيـــبـئاـتـلا رـيَ
 َةرُكلا  َّنإ لَب 56.ريثَكب ىَوقَأ َلز الَزب َضَر ألا هللا ُبرضَي
 ُروُثَت فوس 66.اهرَوحـم نع ُحازنَت فوس اه َّلُك َةّيضَر ألا
ـع ـت فوـس .ىَوـقَأ ُعـباوَزو ُرـيـصاـعَأو ُفـصاوَ ـجرُ  ُضَر ألا ُمَ
 ُةئم اهنم ةدحاو  ِّلُك ُنزَو ،ديد حلاك  ٍّيران دَرَب نم تارُكب
ـقَـي فوـسو ،لـطَر ـبـكَأ ٌكزـيَـن ضَر ألا ىـلـع ُعَ  ىـلـعَأ نـم ُرَ
ـج ـبَ ـم ،لَ ـسُ ـبــَ ـق هَـلـثـم ُمَـلاـعـلا َرَـي مَـل ًاراـمَد ًاـب ِّ  فوـس 76.ّطَ
ـن ـمو ،ةـجـئاـه ًاراـحـب هـباـجُ  ،ً الاـضـع ًاـضارـمَأو ،تاـعاـجَ
ـش َيـسآـمو ـيـصـخــَ ـكـلا نـم ًاـف الآو ،ةّ ـكذـ ملا ثراوَ  يـف ةروُ
 ايؤر باتك يف ىَربُكلا رـَشَع ةعَبَر ألا تابرَضلا قايس
 لب ،»ةعيـبَطلا ان ُّمُأ« اهُب ِّبـَسُت  ال ُتابرَضلا هذه .اّنَحوُي
ـي ـسُ ـبــَ ـب ِّ ـقَـي يذـلا هـلـلا اـهُ ـنَأ ُلوُ ـيـــس يذـلا وـه ه َّ  هذـهـب يـتأَ
ـنَأو ءاـيـــَش ألا  86.اـهذـيـفـنَـت نـم ىـلُو ألا لـحارـ ملا يـف َن آلا ه َّ
ـي ـث سـيَـل ْنَأ هـلـلا اـنُرـبـخُ ـمَ ـش َةّ ـمـــسا ٌءيَ ـمُأ« هُ  اـن ُّ
  الإ تاقام حلا هذهـب ُه َّوَفَتَي وَأ ٌدَحَأ ُر ِّكَفُي  الو ،»ةعيـبَطلا
. نيّيـنثَولا

ـي فوـس ـتـقُ ـث ُلَ ـس ُثُـلُ ـكُ ـف يـف مَـلاـعـلا ناّ  96،ةزـيـجَو ةرـتَ
ـيـــسو ـث ُقَرـحُ ـق ضَر ألا ُثُـلُ ـتـلَـت ْنَأ َلـبَ ـكـلا ُراـنـلا َمـهَ  ىَرـبُ
ـك َضَر ألا ـتَـي فوـس 07.اـه َّـلُ ـغَ ـيــَ ـض ُر َّ ـشـلا ُءوَ ـتَـيو ،سـمــَ ـحَ  ُل َّوَ
ـقـلا ـمَ ـتـــسو ،مَد ىـلإ ُرَ ـكَ ـض كاـنـه ُنوُ ـك ىَرـخُأ ٌتاـبرَ  ٌةرـيـثَ
ـنـحوـي اـيؤر باـتـك يـف تَرـكُذ  نـماـثـلا حاـحـص إلا يـف ،اّ
 َمل ن آلا ىتح 17.رـَشَع سداـسلاو رـَشَع يدا حلاو عساتلاو
ـكذَأ ـشـلا ّ الإ رُ ـيـلا َءيَ ـع نـم َرـيـــسَ  هـتاـبـغَرو هـلـلا فـطاوَ
ـمو ـن هرـعاـــشَ ـك َوـحَ ـي نـيذـلا كـئـلوأ  ِّلُ ـقـمَ ـتُ  فوـس .هـنوُ
ـي ـبُ ـنَأ مَـلاـعـلـل هـلـلا ُنـهرَ ـثـكَأ ه َّ ـكَـي ْنَأ نـم ُرَ  ًاـهـــلإ طـقـف َنوُ
 ٌلماش  ٌّيباهرإ ٌهلإ ه َّنَأ َملاعلل ن ِّيـَبُي فوس .طَقَف  ِّبُحلل
ـج ٌهـلإو ـبــَ ـغـبـي نـيذـلا رارـــَش أل كـئـلو أل ٌراّ ـضُ  فوـس 27.هـنوُ
 ىلع ُنميَه ملا  ُّيوَقلا وه ه َّنَأو ُءافَعُض مه َّنَأ َملاعلل ُتبثُي
 َءيش  ال مه َّنَأو ُقلا خلا ه َّنَأب مهُر ِّكَذُيـس كلذك أ27.ءيَش  ِّلُك
 37.دحاو ٌسَفَن هيفو  نيط ىوس

ـقَـت ـك ُلوُ  هـنـع ًادـيـعـب اوـقرـفـت نـيذـلا كـئـلو أل هـلـلا ُةـمـلَ
ـكو« ـف اـمَ ـكـل  ُّبَرـلا َحرَ ـيـل مُ ـكـيـلإ َنـــسـحُ ـيو ْمُ ـثـكُ ـك مـكَر ِّ  َكـلذَ
ـكَـل  ُّبَرـلا ُحَرـفَـي ـيـل ْمُ ـيـــنـفُ ـيو مـكَ ـكـلـهُ ـتـف مـكَ ـتـــسُ ـصأَ  نـم نوُـلَ
:82 ةينـثتلا( »اهَكلَتمَتل اهيلإ ٌلخاد َتنَأ يتلا ضَر ألا
ـي فوـــس 47.)36 ـمَدُ ـبـصأ نـيذـلا كـئـلوأ ُر ِّ  يـف ًءاـضـعَأ اوـحَ
ـص ـمـــجَأ مَـلاـعـلا ْيَأ ،شـحَوـلا ةروُ ـم ـجلا ،عَ ـغـلا عوُ  نـم ةرـيـفَ
ـس ـكُ ـس يـتـلا مَـلاـعـلا ناّ ـمــَ ـحَ ـشـلـل تَ  مـهَـيوـغَـي ْنأ ناـطـيــَ
ـيـل ـحـبـصُ ـج يـف ًءاـضـعَأ اوُ ـسَ ـس ـجلا ،سـيـلـبإ ،شـحَوـلا دــَ  دــَ
57.»حيـس ملا ّوُدَع« هللا هي ِّمـَسُي يذلا

 عوـــسـي ةروـص يـف مـه برـلـل مـه نـيذـلا كـئـلوأ
ـشو ـبــَ ـي دـســـ جل نورـيـثـكـلا ءاـضـع ألا مـه 67.هـهَ  ،عوـسَ

 نولث مي نيذلا كئلوأ امأ 77.ةديد جلا ميلشروأ ،ةسينكلا
 مهف ،ضر ألا ىلع انه سيلبإ دـس جل نيريثكلا ءاضع ألا
ـشو ةروـص يـف ـبــَ  دـيد ـجلا ي ـملاـعـلا ماـظـنـلا يأ ،شـحوـلا هَ
 ةروص يف مه ملاعلا ناكـس مظعم .ةيحيـسملل ئوان ملا
ـن أل ،سـيـلـبإ ،شـحوـلا ـتــَـي  ال مـه َّ  87.ةـيـهـــل إلا اـياـصوـلا نوـعـب َّ
 ةروـص سـكـعـي وأ هـلـلا َةروـص ُءرـ ملا َسـكـعـي ْنأ اـمإـف
ـت  ال 97.سـيـلـبإ ـجوُ ـطـنـم ُدَ ـطـــسُو ٌةـقَ ـت  الو ،ىَ ـجوُ ـص ُدَ  ٌةروُ
 ُءر ملا نكي مل نإف .ناـسن إلا اهـَسكعَي ْنَأ ُعيطَتـسَي ةثلاث
 يف وضع وأ ،سيلبإ ةروص يف وهف ،برلا ةروص يف
 ]سيلبإ[ ِ ني ِّن ِّتلِل اوُدَجَس . . . ضَر ألا  ُّلُك« .سيلبإ دسج
 08.)4-31:3 انحوي ايؤر( »شحَولل َناطلُسلا ىَطعَأ يذلا
 نوـيرـشـبـلا ءاـضـع ألا يأ ،عـمـجأ مـلاـعـلا وـه شـحوـلا
 وأ اومدخي نأ نوضفري نيذلا سيلبإ دس جل نوريثكلا
.هتروص يف اونوكي نأ وأ عوسي برلا اودبعي

ةّرَغَص ملا ةينورتكل إلا ةقاقرلا
 نع ث ُّدَحَتلا يف ُعيم جلا َأَدبَي ْنَأ  َّدُب  ال ،ىَرخُأ ًةّرَم
ـب ةدـيدـ جلا مـيـلـشروأ ماـظـن   ِّيـمَـلاـعـلا ماـظـنـلا نـم ً الَدَ
 ً الاح يعَسلا يف َملاعلا ناّكُس أَدبَي َمل اذإ .ناد ملا ديد جلا
ـن ـي مَـل اذإ ،ّبَرـلا َوـحَ ـتـلا يـف اوُأَدـبَ ـحَ  ماـظـن نـع ث ُّدَ
 مه َّنإف ،لَمَع نم ُمَزلَي ام ذاخ ِّتا يفو ةديد جلا ميلشروأ
ـيـــس ـلـمـحَ  ةـقاـقرـلا لـثـم يـهو ،شـحَوـلا َةـمـــس نوُ
ـيـنوُرـتـكـل إلا  نإو 18س .مـهـيداـيَأ يـف وَأ مـهـهاـبـج ىـلـع ،ةّ
ـف ـعَ ـنإـف ،كـلذ اوُـلَ ـيـــس مـه َّ ـخُ   َّنَأـب كـلذ 28.مـيـح ـجلا يـف نوُد َّـلَ
ـح ـيـنورـتـكـل إلا ةـقاـقرـلا َلـمَ  لـثـم ،شـحَوـلا ُةـمـــس وـه ةّ
 ضَر ألا ىلع ُرَفَتغُي  ال ٌءيَش وهو ،سدُقلا حوُرلاب رفُكلا
 ُدُجـسَي ٌدَحَأ َناك ْنإ« ّبَرلا اَنل ُلوُقَي 38.ءامـَسلا يف وَأ
 يهو ،َملاعلا ناّكُس تابغَر[ هتروُصلو شحَولل ]دبعي[
 نيذلا كئلوُأ ،شحَولا دـَس جل نيريثَكلا ءاضَع ألا ُتابغَر
 هتهبَج ىلع هَتمـس ُلَبقَيو ،]سيلبإ نع ًةباين نوُلَمعَي
 هللا بَضَغ رمَخ نم ُبَرشَيـس ًاضيَأ وهف ،هدَي ىلع وَأ
َّـبَحَم  ال[  ُب َّذَعُيو ،هبَضَغ سأَك يف ًافرص بوُبَص ملا ]هت 
ـم ـحلا َماـمَأو َ نيـــسـي ِّدـقـلا ةـكـئ ال ـملا َماـمَأ تـيرـبـكو راـنـب  .لَ
 ٌةحار ُنوُكَت  الو .نيدب آلا دَبَأ َىلإ مهـباذَع ُناخُد ُدَعصَيو
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ـح )4( ـع يـف حـيـــسـ ملا  ُّقَ  ٌكـئاـش ٌزـغُـل اذـه .دُواد شرَ
ـم ـعُ ـقَ ـتـــسَـي ٌد َّ ـش ُمزـلَ ـيـل ئراـقـلا زـيـكرَـت نـم ًاـئـيــَ ـتَ ـتــَ ـبَ  َع َّ
.ةرفاو ًةليصَح زيكرَتلل  َّنكل – اه َّلَحو َةلَأـس ملا

ـكَـي ْنَأ ُبـجَـي ـم ،دُواد ُلـــسَـن وـهو ،ُحـيـــس ـملا َنوُ  ًادوُـلوَ
ـع ًةد الو ـيرذُ ـع يـف  ُّيـعرـــشـلا  ُّقـ حلا هـل كـلذ عـمو ،ةّ  شرَ
ـيرُذ نـم ًادـحاو  َّنَأ مـغرـب َدُواد ـس ةّ ـجَر وـهو ،ناـمـيـلــُ  ٌلُ
 نم ٌدَحَأ َمُكحَي  ال ْنأ هنع َبتُك ،وُهاينُك همـسا ٌري ِّرـش
 يف  َّنَأ مغرَبو ،)03–82 :22 ايمرإ أرقا( اذوُهَي يف هلـسَن
ـح ُثُراوَـت َناـك لـيـئارـــسإ ـعـلا  ِّقَ ـط نـع شرَ  ءاـنـَب ألا قـيرَ
!ةّيرذُع ًةد الو ُحيـس ملا َدلُو انُهو .طَقَف روُكُذلا

ـت ٌحـضاو ـيـــس َحـيـــسـ ملا  َّنَأ ًاـماـمَ ـع« ُثرَ  »دُواد َشرَ
 راـبـخأ ،11 :231 رـيـماز ـملا ،71–51 :33 اـيـمرإ ،7 :9 اـيـعـــشإ(
ـح نـكـل .)41 ،11 :71 لو ألا ماـي ألا ـنَأ ُثـيَ ـب  ال َناـك ه َّ   َّدُ
ـي ْنَأ ـع نـم َدَـلوُ ـكـف ،ءارذَ ـقـح ىـلـع َلـصـحَـي ْنَأ هـل َفـيَ  ه ِّ
ـشـلا ـع يـف ّيـعرــَ ـتَـي فـيـكو ؟دُواد شرَ ـسَ ـنــَ  ُزُواـجَـت ى َّ
ـماـقَأ يذـلا قـئاـعـلا ـك اـياـطـخ هـتَ ـهاـيـنُ ـم ؟وُ ـتـــسَـي ْنَ  ُعـيـطَ
ـح ـت يـتـلا تاـساـبـتـل الاو ت الـضـعـ ملا هذـه  َّلَ  ْنَأ ُداـكَ
ـي  ال ـكَ ـح اـهَـل َنوُ ـعـلـل اـهـعَد ؟ّلَ ـبَدـ ملا لـقَ ـك يذـلا ر ِّ  َن َّوَ
ـتـلا ـنَ ـبــَ ـغـلا تاؤّ ـعو ةـبـيرَ ـمَ ـكَذَـت .اـهـقـيـقـحَـت ىـلـع َلَ  اـم ر َّ
ـنـلا هـلاـق ـغ« :اـيـعـــشإ  ُّيـبَ ـن ـجلا  ِّبَر ُةرـيَ ـنـصَـت دوُ  »اذـه ُعَ
.)7 :9 ايعـشإ(

ـم تَدَـب يـتـلا ُةـلَأـــس ـملا هذـه ـتـــسُ ـجَو ًةـلـيـحَ ـح تَدَ  اـه َّـلَ

ً  الماكً ّ الجـس هللا اناطعَأ دقل لَب ،حيـس ملا عوـُسَي يف
ـي ـضَوُ ـح فـيـك ُح ِّ ـس يـف َةـلَأـــس ـملا  َّلَ ـعـلا ت ال الــُ  .دـيد ـجلا دـهَ
ـس يـف ـم لـيـ جنإ ةـل الــُ ـتــَ ـم َحـيـــسـ ملا ىَرَـن ،ى َّ ـحـنُ  نـم ًاردَ
ـي ةـي ِّرُذ ـسوُ ـت .فــُ ـضَوُ ـسـلا هذـه ُح ِّ  وـه َحـيـــسـ ملا  َّنَأ ُةـل الــُ
 كلذكو – دُواد شرَع يف  ُّق حلا هلف كلذل – »دُواد ُنبا«
 يـهو ،داـعـيـ ملا ضرَأ يـف  ُّقـ حلا هـلـف – »مـيـهارـبإ ُنـبا«
  1.هتـّي ِّرُذو ميهارب إل تَيطعُأ يتلا ُةّيضَر ألا ُتاكلَتم ملا

ـس يـف ـم لـي ـجنإ ةـل الــُ ـتــَ ـي ىَرَـن ،ى َّ ـسوُ ـس يـف َفــُ  ةـل الــُ
ـعـلا ـع َدُواد كـلـ ملا نـم شرَ ـس كـلـ ملا َرـبَ   َّنـكـل .ناـمـيَـلــُ
ـي ـسوُ ـس نـم ًاـضـيَأ َناـك َفــُ ـع َدُواد ةـل الــُ ـك َرـبَ ـهاـيـنُ  ،وُ
ـعـلا ُء الـتـعاـف كـلذـل ـم شرَ ـنـمَ ـش ٌعوُ ـيـصـخــَ ـيـل ًاّ ـسوُ  .فُ
ـكؤـي ـم يـف باـســـَن ألا  ُّلـجـــس ُد ِّ ـتــَ ـسَـي  َّنَأ ىـلـع ى َّ  مَـل َعوــُ
ـكَـي ـمَـث« ْنُ ـج َةرَ ـسَ ـط نـع »دُواد دــَ ـي قـيرَ ـسوُ ـنَأ ْيَأ ،فــُ  ه َّ
 قيرَط نع دُواد نم ًارـشابُم ًارادحنا ًاردَحنُم ْنُكَي َمل
.فـُسوُي

 نع حيـس ملا بـَسَن َلُسلـَسَت ىَرَن 83–32 :3 اقول يف
 وُمَح ْيَأ ،مَيرَم وُبَأ وه يلاه  َّنَأ ٌحضاو( مَيرَم قيرَط
 َحيـس ملا ىَرَن ،ّلجـسلا كلذ يف .)32 ةي آلا يف 2فـُسوُي
ـمَـث« ـج َةرَ ـسَ ـنـعـ ملاـب »دُواد دــَ ـط نـع ّيـفرـ حلا ىَ ـمُأ قـيرَ  ه ِّ
ـم ـيرَ ـم هذـهو ،نـكـل .مَ ـم ٌةـلَأـــسَ ـمـهُ ـك مـغَرـب :ةّ ـم نوَ ـيرَ  َمَ
ـم ـحـنُ ـسـلا نـم ًةردَ ـيـــكَـلـ ملا ةـل الــُ  مَـل اـهـنـكـل ،دُواد نـم ةّ
ـت ـكَ ـس نـم نُ ـعـلا ةـل الُ ـَن أل ،شرَ ـي ِّرُذ نـم اـه َّ  َدُواد كـَلـ ملا ةّ
ـط نـع ـنـيَـب ،ناـثاـن هـنـبا قـيرَ ـح اـمَ ـعـلا  ُّقَ  نـع يـتأَـي شرَ
ـط ـي ِّرُذ نـم رادـحـن الا قـيرَ ـس ةّ  ماـي ألا راـبـخأ( ناـمـيَـلــُ
ـي ُجاوَزـف كـلذـل .)6–5 :82 لو ألا ـسوُ ـم نـم َفــُ ـق َمَـيرَ  َلـبَ
ـض َناـك حـيـــس ـملا ةد الو ـم ًةرورَ ـح اـم كـلذو – ةـقَـلـطُ ـصَ  َلَ
.ًامامَت

ـمَأ« ـي ُةد الو ا َّ ـسَ ـناـكـف حـيـــسـ ملا َعوــُ ـمَـل :اذـكـه تَ  ا َّ
 اعمَتجَي ْنَأ َلبَق َفـُسوُيل ًةبوُطخَم ه ُّمُأ ُمَيرَم تَناك

ـح ْتَدـجُو ـقـلا حوُرـلا نـم ىَـلـبُ ـم اذإ . . .سدُ   ِّبَرـلا ُك الَ
ـق ـظ ْدَ ـهَ ـح يـف هـل َرَ ـي اـي« ً: الـئاـق مـلُ ـسوُ   ال َدُواد َنـبا ُفُ
 اهيف هب َلِبُح يذلا  ََّن أل كَتأَرما َمَيرَم َذُخأَت ْنَأ فَخَت
3.)02–81 :1 ىتـم( »سدُقلا حوُرلا نم وه

 ىلع ُحيـس ملا ُعوـُسَي َلَصَح ،مَيرَم قيرَط نَع ،ْنَذإ
ـنـع ـملاـب ءاـمـتـن الا  جاوَز نـمو ،دُواد كـل ـملا ىـلإ  ِّيـفر ـحلا ىَ
ـم ـيرَ ـي نـم َمَ ـسوُ ـح »دُواد ُنـبا« ًاـضـيَأ وـهو ،فــُ ـصَ  َلَ
 ُثيَح ،دُواد شرَع ء التع ال  ِّيعرشلا ه ِّقَح ىلع ُحيـس ملا
ـناـك ـم تَ ـيرَ ـيـل ًةـجوَز ُمَ ـسوُ ـق َفــُ  ،حـيـــسـ ملا د الـيـم َلـبَ
ـي كـلذـبو ـي ُحـبـصُ ـسوُ ـشـلا ََب ألا ُفــُ ـيـل  َّيـعرــَ ـسَ  ْيَأ ،عوــُ
 ُةّصا خلا ُةءوُبُنلا ًاضيَأ تَق َّقَحَت كلذبو .نضا حلا ََب ألا
 وُهاينُك ةي ِّرُذ نم ُحيـس ملا ُعوـُسَي نُكَي َمل ْذإ ،وُهاينُكب
ـتـــسَـت لـه .ةرـــشاـب ـملا ـتَـت ْنَأ ُعـيـطَ ـصَ ـش  َّيَأ َر َّوَ ـشَأ ءيَ  ّدــَ
ـتَأ كـلذ عـمو ،كـئاـشـلا زـغُـلـلا اذـه نـم ًادـيـقـعَـت ـح ىَ  ه ُّـلَ
؟ةّقدلا هذهـب

ـب  ال َناـك ـي ْنَأ  َّدُ ـكَ ـي َنوُ ـسوُ ـمو ُفــُ ـيرَ ـه ُمَ ـبَأ اـمُ  اوَ
 ناديحَولا امُه اناك دقف ،)ُّم ألاو َنضا حلا ََب ألا( عوـُسَي
 نع ةءوبُنلا قيقحَتلو كلذل ن ال َّهؤ ملا لي جلا كلذ يف
ـب  ال َناـكو .حـيـــسـ ملا ـي ْنَأ  َّدُ ـكَ ـي َنوُ ـسوُ ـق ُفــُ ـت دَ  َج َّوَزَ
ـم ـق َمَـيرَ ـسَـي ةد الو َلـبَ ـيـل َعوــُ ـسَـي َلـصـحَ ـح ىـلـع ُعوــُ ـقَ  ه ِّ
ـشـلا ـع يـف  ِّيـعرــَ ـط نـع َدُواد شرَ ـي قـيرَ ـسوُ  يـفو .فــُ
ـم َناـك ،تـقَوـلا سـفَـن ـتـــسُ ـكَـي ْنَأً  الـيـحَ  ًاـنـبا ُحـيـــس ـملا َنوُ
ـيـل ـسوُ ـب َفــُ ـسَ ـبــَ ـح بَ ـعـلا ء الـتـعا رـظَ ـي ِّرُذ ىـلـع شرَ  ةّ
ـك ـهاـيـنُ ـي َجاوَز  َّنَأ عـمو .وُ ـسوُ ـم نـم َفــُ  ،ًاـمز ال َناـك َمَـيرَ
ـي مَـل ـكَ ـيـل ْنُ ـسوُ ـي ْنَأ َفــُ ـمَ ـم  َّسَ ـيرَ ـم َمَ ـسَ ـيـجوَز ًاــّ  ّ الإ ًاّ
ـب ـي د الـيـم َدـعَ ـسَ ـي  ََّن أل ،عوــُ ـسَ ـب  ال َناـك َعوــُ ـي ْنَأ  َّدُ  َدَـلوُ
ـع نـم ـتـلا َناـك كـلذـب !ءارذَ ـماـت  ُّيـهـــل إلا ُقـيـقـحَ ـك نـم ًاّ   ِّلُ
.ةيحان

 َنبا« هنوَكل ،اه ِّلُك ضَر ألا ىلع  ٍّكَص ىلع ُحيـس ملا ُلَصحَي كلذبو ،هللا ىلإو َمَدآ ىلإو )مَيرَم يبَأ( يلاه ىلإ حيـس ملا ُةل الـُس ُدوُعَت 83 :3 اقول لي جنإ ةل الـُس يف  َّنَأ ْظح ال 1
 ُأَرقَن ،ى َّتـَم لي جنإ ةل الـُس يف  َّنَأ كلذك ْظح ال 2  .)2 :1  نيـيناربعلا( »هللا َنبا« هنوَكل »ءيَش  ِّلُك« ىلعو )01–1 :5 انحوي ايؤر ،9–6 :2  نيـيناربعلا ،03–72 :1 نيوكتلا( »مَدآ
 ًاج ِّوَزَتُم َناك ه َّنَأ ىَنعَمـب ،)32 :3 اقُول( »يلاه َنبا َناك َفـُسوُي«  َّنَأ ُأَرقَن ،اقُول يف نكل .فـُسوُيل  َّيلعفلا ََب ألا َناك َبوُقعَي  َّنَأ ْيَأ ،)61 :1 ىتـم( »فـُسوُي ََدلَو َبوُقعَي«  َّنَأ
 يف ىَوصُق ٌةّيـ ِّمَهَأ اهلف ،س َّدَق ملا باتكلا يف بَسـَنلا ّت الجـس ةّيـ ِّمَهَأ نم َل ِّلَقُن ْنَأ أَط خلا نم 3  .)61 :42 لو ألا ليئومص( ةّيدوهَيلا ديلاقَتلا َبـَسَح كلذو ،يلاه ةنبا نم
 ىلع ناهرُبلل هللا اهُريعُي يتلا َةّيـ ِّمََه ألا ُح ِّضَوُي ديد جلا دهَعلا يف بـَسَنلا ت الجـس ُدوُجُو ،ةبـَسان ملاب .دُواد شرَع يف َق حلا هل  َّنَأو ُحيـس ملا وه  َّيرصانلا َعوـُسَي  َّنَأ تابثإ
.ةققحَت ملا ةءوبُنلا ىلع ًادامتعا ناهرُبلا َةّيـ ِّمَهَأ رـشابُم ريَغ وحَن ىلع ُن ِّيـَبُت امك ،دُواد ُنبا وه َعوُسـَي  َّنََأ

حيـس ملا
)1 ةحفصلا نم ةيقب(

:وم الأ ينوت يعارلا يزيزَع
ـعـبَأ ـيـحَـت صـلاـخـب كـيـلإ ُثَ ـسَـي  ِّبَرـلا مـــساـب يـتاّ ـص .حـيـــسـ ملا َعوــُ ـت الَ ـفـحـي ْنَأ يـه كـلـجَأ نـم اـنُ ـظَ  كَ
ـيو هـلـلا ـكـشَأ .كـيـف ُكراـبُ ـفـلا هذـه يـناـطـعَأ ْذإ هـلـلا ُرُ ـتـَك أل َةـصرُ ـكـشَأو كـيـلإ َبُ   ِّيـحوُرـلا كـمـعَد ىـلـع كَرُ
ـم اـهُدـجَأ يـتـلا لـئاـــسَرـلا كـلاـسرإو haisseM »حـيـــس ـملا« باـتـكو ،ماـمـتـه الـل ًةرـيـثُ ) ( ehT. ـكـشأ  نـم هـلـلا ُرُ
.كيف هللا َكَراب .عوـُسَي ىلإ سُفن ألا نم ريثَكلا بل جل ينُلمعَتـسَي هللا َلازامو ،كتراشب ل الخ
.تاّيحَتلا  ُّرَحَأ .حيـس ملا دـَسَج ةّيقَبلو َكل
ـم                                                                  .ك.م يـعارـلا ـج ، الوـغـنـيـشـت ةـنـيدَ ـهـمُ ـيروُ اـيـبـماز ةّ

ايبماز

:ة ميرَكلا وم الأ ينوت يعارلا ةيانعل
ـنإ ـس ي ِّ ـشـب ٌدـيـعــَ  ةـلاـسرـلا هذـه لاـسرإ فَرــَ
 ل الخ نم هلل ًامداخ َحبصُأ ْنَأ يف ُبَغرَأ .مكيلإ
 هجَو ىلع كعم َلَمعَأ ْنَأ  ُّدَوَأ .ةيوَعَرلا مكتامدخ
 ًافوُرعَم  ِّيريـشبَتلا كلَمَع لعَج فَدَهـب ديدحَتلا
ـم َلـخاد ـتـجُ ـمَ ـفـلا ةـقراـف ألا عَ ـيـــسـنَرَ  يـف اـنـه  نيّ
ـم ـهـمـجـب نـلـبَد ةـنـيدَ ـيروُ ـنَأ عـم .ةدـنـلرـيأ ةّ  يـف ي ِّ
ـج نـم لـَص ألا ـهـمُ ـيروُ ـكـلا ةّ ـيـطارـقوـ ميدـلا وـغـنوُ  ،ةّ
 اـنـه ةـث الـثـلا يـئاـنـبَأو يـتـجوَز عـم ُشـيـعَأ اـنَأـف
ـكَأ .نـلـبد يـف ـتـــسا وَـل ًاّدـج ًارـكاـش ُنوُ  َتـعـطَ
ـت ْنَأ ـط ًارادـقـم  َّيـلإ َلـــسرُ ـيَ ـشـنـ ملا نـم ًاـبــ ِّ  تاروــُ
ـيـحـيـــسـ ملا ـتـلـل ةّ ـجـ ملا عـيزوَ  يـئاـقدـصَأ ىـلـع  ِّيـناّ
ـمو ـت ًاـيـجار .يـبراـقَأو يـفراـعَ ـقَـلَ  كـنـم  ِّدَرـلا ي ِّ
ـق ـح .ًاـبـيرَ ـظـفَ ـبـب هـلـلا كَ ـقـ ملا ه ِّرُ  كـيـف َكَراـبو سَ َّدَ
.ةّيلاسرلا كلامعَأ نم ر َّثـَكو
ةدنلريأ ةيروُهمُج ،نلبَد ةنيدم               .أ .ج

ةدنلريأ

ويام رهـَش ةرـشَن يف ُةّيـقَبلا

:وم الأ ينوت يعارلا يزيزَع
ـكـشَأ ـكَذ يـتـلا كـتـلاـسر ىـلـع كُرُ  اـهـيـف َترَ
ـنَأ ـتـــس ك َّ ـم يـل ُلـسرُ ـمـجَ ـم ًةـعوُ ـنُ  نـم ًةـع َّوَ
ـشـنـ ملا ـتـلـل تاروــُ ـح .عـيزوَ ـنَأ ُثـيَ ـم ي ِّ ـتـــسُ   ٌّدـعَ
ـتـل ـك يـتـقَو سـيرـكَ ـتـل هّـلُ ـم عـيزوَ ـشـنَ  ،كـتاروــُ
ـنإـف ـس ي ِّ ـكَأــَ ـك نإ ًارـكاـش ُنوُ ـت َتـنُ ـتـــسَ  ُعـيـطَ
ـع رـبـكَأ َلاـسرإ ـم دَدَ ـنـلا نـم نـكـمُ ـسُ ـك .خــَ   ُّلُ
ـتَأ اـم ـي ْنَأ وـه ص الـخإـب هـيـلإ ُقوُ ـتَ ـقَـلَ ـك ى َّ   ُّلُ
ـش ـتـلاـسر ةـنـيدـ ملا هذـه يـف صـخــَ  َةرداـقـلا كَ
ـتَـي نـم ةاـيـح رـيـيـغَـت ىـلـع ـقَـلَ ـيـــس .اـهاّ ـتَ ـعَ  ُض َّرَ
ـشـلا ـكـلـل ُناـطـيــَ  َكَراـب .اـنـه بـعاـتـ ملا نـم رـيـثَ
.كيف هللا
ارتل جنا ،دن الفيلك/راكدر ةنيدَم           .ل.ن

ارتل جنا

تـنرـتـن إلا ىـلـع ةـيوـعرـلا وـم الأ تاـمدـخ
www . seirtsinimomala . moc

:يد ِّيـَس
 .زناغريب ير ال ُنهاكلا هُمـسا لُجَر نم تاموُلع ملاو تاَولَصلل ص َّصَخ ملا  ِّيفتاهلا  ِّط خلا ىلع سدُقلا حوُرلاب ًةمَعفُم ًةّيفتاه ًةَملاكُم ُتي ََّقلَت
ـكَذ ـتـجوَز  َّنَأ يـل َرَ ـقَـلَـت دـق هَ ـتـلاـسر ت َّ ـم ىـلـع كَ ـس  نتَ ـيــَ ـف ،اـهـــتراّ ـقَ  اـهَأَرَ
ـنَأ َلاـقو ـق اـه َّ ـص دَ ـعَ ـقَ ـكَذ اـمـــب هـتَ ـنَأو ،اـهـيـف َترَ ـح ك َّ ـقَ ـيـــبَـن ًاّ ـم ًاّ  نـم ًاـكَراـبُ
 اذه َلَقَتنا .ةلاسرلا ُأَرقَي وهو سدُقلا حوُرلاب َرَعـَش ه َّنَأ َلاق امك .هللا
 ىَعـسَي وهو ًار َّخؤم اينروفيلاك ةي الوب وتنماركاس ةنيدَم ىلإ ُنهاكلا
 امك .هـسفَنب اهُد َّهَعَتَي ًةّيوَعَر ًةمدخ هيف ُزركَي ناكم ىلع لوُصُحلل
.هلزنَم ناونُع ىلع َكلئاسر هل َلسرُت ْنَأ ًاضيَأ ُبُلطَي

ـنَأ َلاـقو ـس ه َّ ـي َفوــَ ـصُ ـك لـجَأ نـم ي ـِّلَ ـبـلا تَـناـك .اـنـتـــسـيـنَ ـق ُةـكَرَ ـيَوَ  ًةّ
.ّيبَن ك َّنَأ َفرَع َةلاسرلا َأَرَق امَدنع ه َّنَأ ةجَرَدل
.هلل ُدم حلا
.ب.م

اينروفيلاك ةي الو
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دـيدـ جلا
)3 ةحفصلا نم ةيقب(

)6 ةحفصلا يف ةيقبلا(

 69.ءايـش ألا هذه فرعتل كينيع هللا ةملك حتفت
 دـق كـن أل كـلذـف ،كـيـف ًاـشـئاـع حـيـــسـ ملا ناـك اذإ
 79.بيلصلا ىلع توملل ًاما مت ة ميدقلا كتايح تملـس
 هيدؤتل كل ًانيه ًافيفخ ،هلمع يأ ،هرين حبصي كلانه
 اذإ ،كيف هسفن سكعي نأ هيلعً  الهـس حبصي 89.هعم
 اهفطاوع لكب تتيمأ دق ة ميدقلا كسفن ةايح تناك
 نـكـل .بـيـلـصـلا ىـلـع تـلـتـق يأ ،اـهرـعاـشـمو اـهـتاـبـغرو
ً  الـهـــس حـبـصـي فوـــسـف ،كـيـف اـيـحـي ناـطـيـــشـلا ناـك اذإ
 فوس .ملاعلل كيف هـسفن سكعي نأ ناطيـشلا ىلع
 حور هـب كرـمأـت اـم لـمـعـت نأ كـيـلـعً  الـهـــس دـ جت
 رـهـظـتو كدـسـج لاـعـفأ  نيـبـت فوـــس 99.ناـطـيـــشـلا
 وـضـع تـنأ دـسـج يأو عـبـتـت دـيـــس يأ مـلاـعـلـل كـتاـمـلـك
  نيـعأ نـم ةواـشـغـلا لـيزـي سدـقـ ملا باـتـكـلا 001.هـيـف
 101.سانلا

رفُكلا
 ،ةآر ـملا يـف اـنرـظـن اذإ اـنـنأ بوـقـعـي لوـــسرـلا لاـق
 سدق ملا باتكلا سكعي فوـسف ،سدق ملا باتكلا يهو
 يـتـلا ةروـصـلاو اـهـلـث ـمن نأ يـغـبـنـي يـتـلا ةروـصـلا اـنـل
  َّمُث ،سدق ملا باتكلا تأرق اذإ 201.اهلث من  ال نأ يغبني
 اَم« تيـسن دق نوكت تنأف ،شحولا ةروص تـسكع
ـه ـت  ال .)1:42 بوـقـعـي( نوـكـت نأ كـيـلـع »َوُ ـسُ  كـــسـفـن  ِّمــَ
 نكي مل نإ ،ةديد جلا ميلـشروأ يف ًاوضع يأ ،ًايحيـسم
 ن أل ،كل الخ نمو كيفً  الماعو ًاـشئاع حيـس ملا يف هللا
 مه َّنِإ َ نيلئاقلا َفيدجَتو . . . ُفرعَأ انَأ« :لوقي عوـسي
ـي ـهَ ـسـيَـلَو ٌدوُ ـي اوُ ـهَ  مـيـلـشروأ ماـظـن يـف وـضـع[ادوُ
 ايؤر( »ناطيـَشلا ُعَمجَم مه لَب ،] نييحيسم،ديد جلا
 مهنأ نولوقي نيذلا سانلا ضعب ىرن 301.)2:9 انحوي
 401.ملاعلل حيـس ملا ةايح نولصوي  ال مهنكل ،نويحيـسم
 اذإ 501.» نيعدم  نييحيـسم«  الإ اوسيل مهنأ انل حضاو
 موـيـلا يـف ناـطـيـــشـلا ةاـيـحو ًاـموـي هـلـلا ةاـيـح اـنـــسـكـع
 .انقرط عيمج يف  نييأر يوذ سانأ اننإف ،هيلي يذلا
ـجَر« ـيأَر وُذ ٌلُ ـم وـه  نيَ ـتُ ـقَ ـج يـف ٌلـقـلَ ـط عـيـمَ  »هـقُرُ
 ،ةبرطضم ةايح نوشيعي  نييأرلا ووذ .)1:8 بوقعي(
.ت حت ةظ حلو ،قوف ةظ حل

هوُمُتبَلَط ْنإ
ـط اذإـف« :ناـمـيـلـــس كـل ـملا هـنـب ال دواد لاـق ـتـبَـلَ  ْيَأ[ ُهَ

ـي ]هـلـلا ـجوُ  لو ألأ ماـي ألا راـبـخأ( »]هدـجـتـس يأ[ كـنـم ُدَ
:5 انحوي 1(هللا اوفرعتل »ّق حلا َفرعَنل« كلذكو .)82:9
 كـنـم دـجوـيـــس هـنإـف ،هـتـبـلـط نإ كـنأ برـلا دـعـي .)02
 كتابغرو كفطاوعب شعت  ال 601.هفرعتـس كنأو ،ًاضيأ
 ةـياـهـن تـبرـتـقا دـقـف ،ن آلا ذـعـب ةـيـعاـفدـن الا كرـعاـشـمو
 شيعلا يأ ،ص ال خلا نود شيعلل حمـسي  ال ًابرق نمزلا
 701.كيفً  الماعو ًاشئاع عوسي يف هللا ةايح نود نم

مُكحَن ْنَأ ُعيطَتـسَن  نيـسي ِّدقلا ُنحَن
 يسرك ىدل ءيش لك ىلع هتملكب هللا مكحي فوـس

 ماكحأ يذ رخآ ءاضق باتك هللا جرخي نلو 801.ءاضقلا
 نأ ميظع ءيشل هنإ 901.رارش ألا ىلع هب مكحيل ةفلتخم
 ةملكب نيرخ آلا ىلعو انـسفنأ ىلع مكحن نأ عيطتـسن
 انل حاتت كلذب 011.ضر ألا ىلع انه انلز ام نحنو هللا
 عم ههجاون نأ لبق هللا ةملك عم ق حلا قاقح إل ةصرفلا
 111.باـس حلا موي يف انيلع مكحيـس ذئدنع هن أل ،هتملك
 .ن آلا برلا لبقا ،هللا ةملكب ًامزتلم نكت مل نإ كلذل
 ةوـقـلا كـيـطـعـتو كـيـف هـلـلا ةوـق لـخدـت فوـــس ذـئدـنـع
 نكت مل نإ 311.ةظ حل يأ يف تو من دق 211.هتملكب مزتلتل
 كـيـلـع مـكـحـي فوـــسـف ،تو ـمت  نيـح برـلا عـم قاـفو ىـلـع
 ًايدبأ ًامدن كلذ ىلع مدنت فوـسلو ،ةديدـش ةوـسقب هللا
 411.ةياهن هل سيل

 ُس َّدَق ملا ُباتكلا ُحَتفَي فوـس
ّق حلا َ نيَع ىَرَتل كيَنيَع

 ، نيـبئاتلا ُريَغ اياط خلا يبكَترُم  ُّلُكو ،ُناطيـشلا
ـي مَـلاـعـلاو ـقـمَ ـتُ ـقـ ملا َباـتـكـلا نوُ ـَن أل 511س َّدَ ـي ه َّ ـضـفَ  ُحَ
ـشـلا ـمو ،ناـطـيــَ ـترُ ـغ اـياـطـ خلا يـبـكَ  ، نيـــبـئاـتـلا َرـيَ
ـماـظـنو ـحَو ـملا  َّيـمَـلاـعـلا مـهَ ـه ـملا ُسأَرـلا وـه يذـلاو ،د َّ  ُنـمـيَ
ـم ىـلـع  611.شـحَوـلا ْيأ ،»يـناوَزـلا  ِّمُأ« ،مَـلاـعـلا ةـكَـلـمَ
ـك مـهـضـعـ مت  ِّيـمَـلاـعـلا ماـظـنـلا ءاـضـعَأ ُضـعَـب  هـلـلا ُةـمـلَ
ـش ًاـضـعـم ـق  ََّن أل ،ًادـيدــَ ـبوـلُ ـم مـهَ ـنإ 711.اـياـطـ خلاـب َى ألَ  مـه َّ
ـي ـبـحُ  رـيرـشـلا مـهُرـيـكـفَـت يرـجَـيو ،اـياـط ـخلا َفارـتـقا نو ُّ
 لعفن ا مب انرمأي ىتح هللا وه نَم« :وحَنلا اذه ىلع
 هـلـلا ةـمـلـك نوـهرـكـي وأ نوـضـغـبـي مـهو »؟كرـتـن وأ
 نأ نوـفرـعـيو ،اـهـب اوـمزـتـلـي نـل مـهـنأ نوـفرـعـي مـهـن أل
 مدـعـل مـيـح ـجلا نوـلـخدـيـــس مـهـنأ لوـقـي سدـق ـملا باـتـكـلا
 ،طقف مهريصم ة متاخ وه هلل مههركو 811.اهب مهمازتلا
 ًائيـشف ًائيـش ميح جلا يف مهسوفن ىلع مت خلا مكحي ذإ
 911.مهموي نم ةظ حل لك

نامَزلا َنـ َّسَحَتَي نَل
 يف رمتـست فوـس روم ألا نأ هللا ةملك انل لوقت
 ُذنُم نُكَي َمل قيض ُنامَز ُنوُكَيو« 021.ًايجيردت روهدتلا
 هللا لوقي .)21:1 لايناد( »تقَولا َكلَذ َىلإ ٌةّمُأ تَناك
 اهَنوَرَت يتلا َءايـَش ألا ْيَأ »بار خلا َةـسجر مُتْرَظَن ىَتَمَ«
ـيـلا مَـلاـعـلا يـف ًةـيراـج ـتـنا« )31:41 سـقرـم( موَ ـبـصَ  اوُ
ـفراو ـعَ ـسوؤر اوُ ـتـقَـت مـكَـتاـجَـن  ََّن أل مـكــَ  .)12:82 اـقوـل( »برَ
 اهنع ربعي يتلا ىربكلا فطاوعلا ىدحإ نأ ىرأ ينإ
 رثكأ ٌفوخ ،م الـسلا تـسيلو ،فو خلا يه مويلا سانلا
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 ْنَم  ِّلُكلو هتروُصلو شحَولل نوُدُجـسَي نيذللً  الَيلو ًاراهَن
 48.)11-41:9 انحوي ايؤر( »همـسا َةمـس ُلَبقَي

انلاعفَأب ُفَرعُن ام َّنإ
ـص ساـنـلا ُلاـعـفَأ ُسـكـعَـت  مـهـيـف اـيـحَـي يذـلا  ِّبَرـلا َةروُ
ـت وَأ 58،سدـقـلا حورـلاـب ـص« ساـنـلا ُلاـعـفَأ ُسـكـعَ  َةروُ
ـشـلا ْيَأ ،»شـحَوـلا ـي يذـلا ناـطـيــَ  هـحوُرـب مـهـيـف اـيـحَ
 حوُرلا َةروُص َملاعلا لَه أل ًامئاد ُسكعَن ُنحَن 68.ةري ِّرـشلا
 ُبجَي ٌةآرم س َّدَق ملا ُباتكلا .تناك ًايأ ،انيف ايحَت يتلا
ـظـنَـن ْنَأ ـج اـهـيـف َرُ ـكـل 78ًاـعـيـمَ ـك اذإ اـم َفرـعَـن يَ ـنُ ـن اّ ـمُ ـثَ  ُل ِّ
ـص ـشو َةروُ ـبــَ ـج َءاـضـعَأ ْيَأ ،ّبَرـلا هَ ـسَ ـن وَأ ،حـيـــس ـملا دــَ ـمُ ـثَ  ُل ِّ
  ِّوُدَع ،ناطيـَشلا دـَسَج َءاضعَأ ْيَأ ،شحَولا هَبـَشو َةروُص
ـع« َرـيـبـعَـت  َّنإ .حـيـــس ـملا  ،حـيـــس ـملا  َّدـض يـنـعَـي »حـيـــس ـملا ّوُدَ
. نيـ ِّيقيق حلا  نييحيـس ملا  َّدضو ،هللا ةملك  َّدضو

 امَدنع .سانلا نع ه ُّلُكو هللا نع ه ُّلُك ُس َّدَق ملا ُباتكلا
 ملعتن ،س َّدَق ملا َباتكلا ُأرقَن امَدنع ْيَأ ،ةآر ملا يف ُرُظنَن
 ىَرَن فوس 88.هللا نع وه ام لك ىَرَنو ،هللا نع وه ام لك
 انـسُفنَأ َةعيبَط ىَرَنـس كلذك 98.هُهَركَي امو هللا ه ُّبحُي ام
 وَأ هللا  ُّبحُن اّنُك اذإ ام فرعَنو ىَرَن فوس .رَشـَبلا نحَن
ـن ـهَرـكَ ـنـــس كـلذـك 09.هُ ـك اذإ اـم ىَرَ ـنُ ـن اّ  ْيَأ ،شـحَوـلا  ُّبـحُ
 نوكن نأ ديرن انك اذإ ام فرعن فوس .هُهَركَن مَأ ،سيلبإ
 اذإ .سيلبإ دـسج يف ًءاضعأ مأ ،برلا دـسج يف ًءاضعأ
 نأ بـجَـي ،تاواـمـــسـلا توـكـلـم يـف لـخدـن نأ دـيرـن اـنـك
 ساـنـلا اـنارـي ىـتـح مَـلاـعـلـل عوـــسـي سـكـعـت ةآرـم نوـكـن
 فوـسف ،َملاعلل حيـس ملا انـسكع اذإ 19.عوـسي ةايح سكعن
 انـسكع اذإ امأ 29.حيـس ملا دـسج يف ًءاضعأ عيم جلا اناري
 اـنارـي نَـل مـلاـعـلا نإـف ،مـلاـعـلـل حـيـــس ـملا رـيـغ رـخآ ءيـش يأ
 يـف ًءاـضـعأ اـنارـي فوـــس لـب ،حـيـــسـ ملا دـــسـج يـف ًءاـضـعأ
 ةدارإ ءادأـب شـحوـلا نودـبـعـي ساـن يأ ،ناـطـيـــشـلا دـــسـج
39.هللا ةدارإ ءادأ نم ً الدب ضر ألا ىلع سـيلبإ

 باـتـكـلا أرـقـن اـمدـنـع حوـضوـب ىرـن نأ عـيـطـتـــسـن
 يـبـكـترـمو ةاـنزـلاو ةـلـتـقـلاو  نيـباذـكـلا نأ سدـقـ ملا
 ،صوصللاو ،ًايـسنج نيذاشلاو ،تاقحاس ملاو شحاوفلا
 نـم ءزـج مـه اوـبوـتـي مـل نـيذـلا هـلـلا يـضـعـبـمو ،داـس ـحلاو
 دـسـج يـف ءاـضـعأ مـه .ناـطـيـــشـلا وأ شـحوـلا ةروـص
 فوـس .مـلاـعـلـل هـلـلا ةروـص نوـسـكـعـي  ال مـهـف 49،سـيـلـبإ
 اوـقـلـطـنا مـث مـهاـياـطـخ نـع اوـباـت نإ مـهـل هـلـلا رـفـغـي
 ىـتـح ةـياـهـنـلا ىـتـح مـلاـعـلـل عوـسـي ةروـص نوـسـكـعـي
 عوـسـي ةداـهـش ل الـخ نـم مـلاـعـلا لـه أل ص الـ خلا ىـنـسـتـي
 ،سدـق ـملا باـتـكـلا يأ ،ةآر ـملا ىـلإ رـظـنا 59.مـهـيـف شـئاـعـلا
 فوـس .ملاعلل تنأ اهلصوت ةروص يأ حوضوب ىرت يكل
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:وم الأ ينوت بيب حلا يعارلا ىلإ يتاّيحَت
ـكـشَأ ـم ىـلـع كُرُ ـشـنَ ـش اـنـيَدَـل َقـبَـي مَـلو ،اـهاـنـع َّزَو دـقـل .كـتاروــُ ـت ْنَأ كـنـم  ُّدَوَأو ،اـهـنـم ٌءيَ  َدـيز ـملا اـنَـل َلـسرُ
ـك نـم ـتُ ـيــَ ـم« ب ِّ ) »هـلـلا ةـعرزَ doG ’s mraF ـكو  ( ـتُ ـيــَ rehtoM »ةدـلاو هـلـل سـيـل« ب ِّ ) oN saH ( doG. ـج دـقـل ـبَـلَ  تَ
.ّبَرلا اوُلبَق دق ،ةسواـسَقلا ى َّتَحو لَب ،ةَبلَطلا نم ُريثَكلاف ،ّبَرلا ىلإ سانلا نم َريثَكلا كتاروُشنَم

ـمـعَـن َن آلا ُنـحَـن :يـنوـت يـخَأ ـم يـف ُلَ ـتَـي كاـنـهو ،ءاـــسـن  الإ اـهـــب سـيـل ةـــسَردَ ـحَ ـك نـث َّدَ  باـهر إلا نـع ًارـيـثَ
 ،ًاّيموَي نهعم ُلَمعَن ُنحَن .ّبَرلا لجَأ نم ءاـسنلا ء الؤه ىلإ َلصَن ى َّتح انلجَأ نم  ِّلَص كلضَف نم .دا حل إلاو
 كتاَولَص ْلصاو كلضَف نم ،ينوت يخَأ .انلَمَع َجئاتَن ىَرَن انأَدَب دقو ،س َّدَق ملا َباتكلاو كتاروـُشنَم ُع ِّزَوُن
.نا مي إلاب َشيعَأ يكل ةّوُقلا نم َديز ملا ينيطعُي  َّبَرلا  َّلَعلف ،يلجَأ نم
كوُخَأ
ـم                                                                                        .ب.ن ـج ،اـكاـهاو ةـنـيدَ ـهـمُ ـيروُ كـيـــسـكـ ملا ةّ

كيـسك ملا

دـيدـ جلا
)5 ةحفصلا نم ةيقب(

 َبلجَي ْنَأ صخـَش  ُّيَأ وَأ امور ُعيطَتـسَت فيك
؟عارصلاو ةيهارَكلا َروُذُب َرُذبي نأب َم الـَسلا

ـح نـع  نيـلوؤـــسـ ملا ْيأ ،ةدـحـتـ ملا  مم ألا ىـتـح ـكُ  ةـموُ
 ،ةبهر نودعتري مهنإ .نوفئاخ ،ديد جلا ي ملاعلا ماظنلا
 .ةـيـ ملاـعـلا نوـيزـفـلـتـلا تاوـنـق ىـلـع كـلذـب نوـحرـصـيو
ـخ وـه ٌلـطاـب« سدـقـ ملا باـتـكـلا لوـقـي  »ناـسـن إلا ُص الَ
ـكَوَـت« 221.)06:11 رـيـمازـ ملا( :4 رـيـمازـ ملا( »ّبَرـلا ىـلـع اوُـل َّ
 مهل فرعي  ال  نييباهرإ نع م الع إلا لئاسو انربخت 321.)5
 نأو ،ةيـسامولبد بئاقح يف ةيرذ لبانق مهيدل ،ناكم
 ةـيـموـثرـج ًاـبرـح نوـنـــشـي فوـــس  نيـيـباـهر إلا ء الؤـه
 سـيـئر لوـقـي .ناـكـم لـك يـف ةـلـتاـق اـيرـيـتـكـب ق الـطإـب
 رمتـسي فوـس باهر إلا نأ ةيكيرم ألا ةدحت ملا تاي الولا
 ءاـمدـلا نـم دـيزـم كاـنـه نوـكـي فوـــسو ،ةـلـيوـط ةدـم
 421.ةدحت ملا تاي الولا يف انه ةيموثر جلا بر حلاو ةقار ملا
 يذـلا ،دـيدـ جلا يـ ملاـعـلا ماـظـنـلا نأـب كـل دـكؤـي اذـه لـه
 رـعـشـت لـه ؟حـجاـن ماـظـن ،نـم ألاو م الـــسـلاـب رـــشـبـي
 نإـف ،ًاـفـيـصـح تـنـك نإ ؟م الـسـلاـب رـعـشـت لـه ؟نـم ألاـب
 ناـك اذإ  الإ كـل م الـــس  ال هـن أل » ال« نوـكـت فوـــس كـتـباـجإ
521.كلخاد ًاشئاع ،م الـسلا ريمأ ،عوـسي

 باـتـكـلا حرـص اـمـك ،ضر ألا نـم ذـخأ دـق م الـــسـلا لـك
 موك  حملا ملاعلا اذه مايأ رخآ يف كلذ لوصحب سدق ملا
 عيطتـست ؟كلذ لايح لمعت نأ عيطتـست اذام 621.هيلع
 ،بـقـع ىـلـع ًاـسأر رـصـم هـلـلا بـلـق 721.رـيـثـكـلا لـمـع
 رصم نم ، نييناربعلا ءانبأ ،دوهيلا صلخ مث ،اهرمدو
 821.ص الـ خلا لـجأ نـم مـهـتاوـلـص يـف هوـخرـصـتـــسا  نيـح
 نـيذـلا كـئـلو أل موـيـلا ءيـشـلا سـفـن لـعـفـي فوـــسو
 يـنـب نـم اوـناـك نإ مـهـص الـخ لـجأ نـم هـنوـخرـصـتـــسـي
 مهو ،ةديد جلا ميلـشروأ يف ءاضعأ يأ ،ًايحور ليئارـسإ
 921.ةمأ لك نم نوبختن ملا

 .عوـــسـي مـــساـب ،باـهر إلـل ةـياـهـــن عـض !يـهـــلإ اـي
 ىـلـع راـنـلا نـم تارـمـج ّبـص وأ ،ّبراـي ،مـهـصـلـخ
 م الـــس لـجأ نـم يـلـصـن نـحـن !يـهـــلإ اـي 031.مـهـــسوؤر
 يـف ءاـضـعأ نوـيـلـيـئارـــس إلا حـبـصـي نأ يأ ،مـيـلـــشروأ

 يف ًءاضعأ اوحبصُي نأب كلذو ،ةديد جلا ميلـشروأ ماظن
 يكل هلل انعم اولصي نأو ،هللا لَمَح يف ،م الـسلا ريمأ
 فوـس هنإف ،كلذب انمق نإو ،ًاعيمج انلجأ نم براحي
 كـئـلوأ عـيـمـج لـجأ نـم براـح اـمـك ،اـنـلـجأ نـم براـحـي
 مهبولق لكب هنوخرصتـسي مهلعج ًانا ميأ هب اونمآ نيذلا
 نـيذـلا لـكو ،عـشوـيو ىـسوـم ماـيأ يـف مـهـــسـفـنأو
 انصلخي فوـس 131.رصع لك يف ص الخلل هوخرصتـسا
 اوحبصي مل اذإو 231،ةيحيـس ملا يف انؤادعأ لخد اذإ هللا
.مهرمدي فوسف ، نييحيـسم

 يـه ةـيـناـــسـن إلا رـعاـشـ ملاو تاـبـغرـلاو فـطاوـعـلا
 فوـــس ،هـلـلاـب ناـ مي إلا ل الـخ نـم .هـلـلاـب ناـ مي إلا ضـيـقـن
 هللا لاق 331.انل لكشم لك لحيو لبج لك هللا حزحزي
ـص ةـنـمزَأ« يـف شـيـعـن فوـــس ماـي ألا رـخآ يـف  »ةـبـعَ
 اننأ كردن نحنف ،كلذل 431.)3:1 سواثوميت 2( ةريطَخ
.ةريخ ألا ماي ألا يف شيعن

لبازيإ توم
 ، نيـيـحـيـــسـم اوـناـك نـيذـلا كـئـلوأ لـك عوـــسـي رذـنـي
 ،هللا دض انزلا يأ ،ةيحورلا ءاشحفلا نوسرا مي مهنكل
 اوـمزـتـلـي مـلو هـلـلا نـم مـهـتـيـــشـخ اودـقـف نـيذـلا كـئـلوأ
 نوحماـستت متنأ :مكدض هبـسحأ ام اذه« 531.هاياصوب
 ةـيـنـيدـلا ةـئـفـلا كـلـت سأر[ لـبازـيأ ةأرـ ملا كـلـت عـم
 يف رودت عباوتو عورفب امور يف ةزكرمت ملا ةيموك حلا
 اـهـــسـفـن يـمـــسـت يـتـلا ،]مـلاـعـلا ءاـحـنأ عـيـمـج يـف اـهـكـلـف
 لبازيأ يمـسي  ال هنأ عوـسي انئبني ،ةلوق ملا هذهب[ ةيبن
 يـهو ،اـهـيـف ناـطـيـــشـلا حورـف .ةـيـبـن هذـه ةـيـناـمورـلا
ً  الـئاـق عوـــسـي لـصاوـي »]ةـيـبـن اـهـــسـفـن يـمـــسـت يـتـلا
 ،]ةـيـحورـلا[ ءاـشـحـفـلا ىـلإ يداـبـع توـغأ ،اـهـمـيـلاـعـتـب«
 هاـياـصو نـع يـلـخـتـلاـب هـلـلا دـض اـنزـلا بـكـترـت[ يـهـف
 شـيـعـي نأ عوـــسـي يـف هـلـل حـمـــسـت نـل يـهو .هـتداـبـعـب
 631 ءيشلا سفن اولعفي نأ هللا دابع ملعت يهو ،اهلخاد
 اياط خلا يهو ،هللا دض اياط خلا اوبكتري نأ مهملعت نأب
 دض ءاشحفلا وأ انزلاب سدق ملا باتكلا يف اهل زومر ملا
 ينعي اذهو[ مانص ألل ًانابرق مدق ملا ماعطلا لكأو ]هللا
 :ّبرـلا لـصاوـي .»]731 هـلـلا هـلاـق اـم دـض ءيـش لـك لـمـع
 اـهـنـكـل ،اـهـئاـشـحـف نـم بوـتـت يـكـل ًاـتـقو اـهـتـيـطـعأ دـقـل«
 نـم شارـف ىـلـع اـهـيـمرأ فوـس كـلذـل .ةدـعـتـــسـم رـيـغ

 ءاـشـحـفـلا نوـبـكـترـي نـيذـلا كـئـلوأ لـعـجأـسو ،ةاـناـعـ ملا
 كـئـلوأ مـهـنـيـب نـمو ،هـلـلا نوـصـعـي نـيذـلا كـئـلوأ[ اـهـعـم
 اورادأ مـهـنـكـل يـضا ـملا يـف هـلـلا اودـبـع دـق اوـناـك نـيذـلا
 ،ةرذـقـلا ةرـهاـعـلا هذـه مـيـلاـعـت اوـلـبـقو هـلـل مـهروـهـظ
 نـم اوـباـت اذإ  الإ ،ةدـيدـش ًةاـناـعـم نوـناـعـي ]831 لـبازـيإ
 ىرـت فوـــسو .تو ـملاـب اـهءاـنـبأ لـتـقأ فوـــس 931.اـهـلاـمـعأ
 لوـقـعـلا شـتـفـي يذـلا اـنأ يـنـنأ سـئاـنـكـلا لـك مـهـفـتو
 ،]ةـيـلـخادـلا[ بوـلـقـلاو ]فادـه ألاو ،رـعاـشـ ملاو ،راـكـف ألا[
 قاقحتـسا بـسح ]هلمع ءازج[ مكنم  الك يطعأ فوسو
 ظح ال .)ينانويلا لص ألا ،32-2:02 اّنحوي ايؤر( »لمعلا
 مـكـحـي فوـس اـنـنأ ىـلـع صـنـي سدـق ـملا باـتـكـلا نأ اـنـه
041.انلامعأ بـسح انيلع

نا مي إلا ُديزَت ةق ِّقَحَت ملا تاءوُبُنلا
 لب 141.هللا بذكي نأ ليحتـسي هنأ نونمؤ ملا فرعي
 لاـق ءيـش لـك نأ ىرـن اـمدـنـع هـلـلا يـف اـنـناـ ميإ دادزـيو
 ر مي موي لك 241.قق حت دق ملاعلا يف لصحيـس هنأ هنع
 ام نأ فرعن نحنف ،كلذل .هللا ةملك ةيقادصم ديزي
 عيطتـسن .ًاضيأ ققحتيـس ًادعاصف  ني حلا اذه نم هلاق
 حـبرـنو ،كـلذ ىـلـع نـهارـن نأو ،كـلذ ىـلـع دـمـتـعـن نأ
.ققحتي فوـس هن أل ،ناهرلا

ةديد جلا ميلـشروأ ماظن ىلإ ّمضنا
 يه ةديد جلا ميلـشروأو ،ةيادبلا وه نيوكتلا رفـس

 ،أط خلا نم ةموصع ملا هللا ةملك ىلع ًءانبو 341.ةياهنلا
 ن أل »ةديد جلا سدقلا ماظن« نع ثدحتن فوـس اننإف
 رمتـسي فوس يذلا ماظنلا وه ةديد جلا سدقلا ماظن
ـكَـي  الو« برـلا ةـكـل ـمم يـه كـلـت 441.ةـيدـب ألا رـبـع  هـكـل ـمل ُنوُ
 ماـظـن« وأ هـلـلا ةـموـكـ حل نإ 541.)1:33 اـقوـل( »ةـياـهـــن
 نأ بـجـي ةـقـيـقد ةـمـظـنأو  نيـناوـق »ةدـيدـ جلا مـيـلـــشروأ
 ميلـشروأ ماظن لخاد ىقبن يكل تو ملا ىتح اهـب مزتلي
 ماـظـن دـعاوـق عـيـمـجـب مزـتـلـنو مـلـعـتـن مـل اذإ .ةدـيدـ جلا
 نأ عيطتـسن نل اننإف ،ةياهنلا ىتح ةديد جلا ميلـشروأ
 مازتل الل  نيضفار انآر اذإ هللا ن أل ؟اذا مل 641.هيف شيعن
 ،ضر ألا ىـلـع اـنـه ةدـيدـ جلا مـيـلـــشروأ ماـظـن دـعاوـقـب
 دعاوق وأ اياصوب مزتلن نأ انم عقوتين نأ هل فيكف
 مـيـلـــشروأ أ641؟ءاـمـــسـلا يـف ةدـيدـ جلا مـيـلـــشروأ ماـظـن
 رـيـغ اـهـنـكـــسـي  ال ثـيـح ةدـلاـ خلا ةـنـيدـ ملا يـه ةدـيدـ جلا
 ةـنزاوـم ةدـيدـ جلا مـيـلـــشروأ ماـظـن ةـموـكـ حل 741.ءاـيـقـت ألا
 امدنع 841.اهنكـسي صخش لك ىلع مك حلا يف ةلداعتم
 ًا ـميدـق ،مـلاـعـلا يـف ءيـش لـك نأ سدـق ـملا باـتـكـلا لوـقـي
 عـيـضـت اذاـمـلـف 941،قرـحـي فوـــس ،نادـم ً ادـيدـج وأ ناـك
 وأ لـخادـتـلا يـف وأ اـهـيـف رـيـكـفـتـلا يـف  نيـمـثـلا كـتـقو
051.اهعم نماضتلا

 نأ دعبو ،انيف لخدت نأ هللا ةوق نم بلطن نأ دعب
 مدب ةقباسلا اناياطخ لك انع لسغي نأ هللا نم بلطن
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)8 ةحفصلا يف ةيقبلا(

 ،كـلذـل بـيـجـتـــسـي نأ دـعـبو 151،اـياـطـخـلـل رـهـط ـملا عوـسـي
 َرُثْكَت ْيَكِل ِة َّيِطَْخلا يِف ىَقْبَنَأ« :سلوب لوـسرلا لأـسي
ـنـلا ـع ِّ ـمْ  هـلاؤـــس ىـلـع سـلوـب بـيـجـي مـث »؟]هـلـلا ةوـق[ ُةَ
ـح« ً: الـئاـق ـشاَ ـحَـن !اَ ـم َنـيِذ ـَّلا ُنْ ـتُ ـنْ ـع اَ ـخْـلا ِنَ ـطَ ـيِ ـك ِة َّ ـيَ  َفْ
ـعَـن ـعَـب ُشـيِ ـف ُدْ ـهـيِ ـجَـت ْمَأ ؟اَ ـهْ ـنَأ َنوُـلَ ـن َّ ـك اَ ـم  َّلُ ـعا ِنَ ـتْ ـمَ  َدَ
ـل ـيِ ـسَ ـمْـلا َعوُ ـسَ ـعا ِحـيِ ـتْ ـمَ ـنْدَ ـل اَ ـمِ ـتْوَ  ،3-6:1 ةـيـمور( »؟ِهِ
 ىظحنـس انك نأ اننأ سلوب دصقي )ينانويلا لص ألا
 نإـف ،ةدـيدـ جلا حـيـــسـ ملا مـيـلـــشروأ ةاـيـح يـف ةـماـيـقـلاـب
 انرعاشمو انتابغرو انفطاوعل ةلماش ،ة ميدقلا انتايح
 توـم يـف دـمـعـت نا ىـنـعـ مب نـفدـت نأ بـجـي ةـيرـشـبـلا
 ،ةديد جلا ميلـشروأ ماظن ةموكح سأر حور ةوقب حيـس ملا
 لوـــسرـلا حـضوـي 251.اـنـل الـخ نـمو اـنـيـفً  الـماـعو ًاـشـئاـع
 َبَسَح ْمُتْشِع ْنِإ ُه ََّن أل« :وحنلا اذه ىلع ةلأـس ملا سلوب
 مكرعاشمو مكتابغرو مكفطاوع[ ِدَسَْجلا ]تايضتقم[
ـف ،]ةـيـعاـفدـن الا ـسَ ـتَ ـمَ ـتوُ ـكَـلَو َنوُ ـك ْنِإ ْنِ ـنُ ـتْ ـب ْمُ  ِحو ُّرـلاِ
 ِدَسَْجلا َلاَمْعَأ ]ةديدج ةداع عابتاب[َنوُتيِمُت ]سدقلا[
 ،ةيرـشبلا رعاش ملاو تابغرلاو فطاوعلا يأ ،ةريرشلا[
ـف ]اـهـلـتـقو اـهـتداـبإـب ـسَ ـتَ ـحَ ـيْ  ]ةـقداـص ةـيـقـيـقـح ةاـيـح[ َنْوَ
.)ينانويلا لص ألا ،8:31 ةيمور( »دب ألا ىلإ

 تاـبـغرو فـطاوـع اـنـل نوـكـت نأ عـنـ مي  ال هـلـلا نإ
 انتابغرو انفطاوع هذه نوكت نأ ديري  ال هنكل ،رعاشمو
 هـتاـبـغرو هـفـطاوـع نوـكـت نأ دـيرـي لـب ،اـنرـعاـــشـمو
 تاـبـغرو فـطاوـع عوـــسـي ىدـل تـناـك دـقـل 351.هرـعاـشـمو
 سـفـن اـنـيدـل نوـكـت نأ اـنـم بوـلـطـم نـحـنو .رـعاـشـمو
 451.عوـسي ىدل تناك يتلا رعاش ملاو تابغرلاو فطاوعلا
 ُسيِئَر اََنل َسَيل َن أل« 4:51  نييناربعلا ةلاسر انل لوقت
  ِّلُك يِف ٌب َّرَجُم ْلَب ،اَنِتاَفَعَضِل َيِثْرَي ْنَأ ٍرِداَق ُرْيَغ ٍةَنَهَك
ـش ـم ٍءْيَ ـثِ ـنُـلْ ـب ]حـيـسـ ملا وـه نـكـلو[ ،اَ ـخَ  الِ ـطَ ـيِ  اـنـك اذإ .»ة َّ
 انـسل اننإف ،هرعاشمو هتابغرو هللا فطاوع نم  نيلاخ
 هرك نم  نيلاخ لب ،طقف نيرخ آلا ها جت ةمحرلا نم  نيلاخ
 551.انيلع بجاو هنأ عوـسي انل لاق هرك وهو ،ناطيـشلا
 ناـمرـح يأ ،بـيـلـصـلا راـنـب نوـيـحـيـــس ـملا ر ـمي نأ بـجـي
 ،ةيرـشبلا انفطاوع مدعت امدنع 651.مهل ًاريهطت ،سفنلا
 نم هللا نك متو ،ىقنت انفطاوع نإف ،بيلصلا رانب ر منو
 ماـظـن دـيـيـــشـتـل حـيـحـصـلا هـجوـلا ىـلـع اـهـلـمـعـتـــسـي نأ
751.ضر ألا ىلعانه انيف ةديد جلا ميلـشروأ

 اـمدـنـع هـفـطاوـع نـم ىرـخأ ةـفـطاـع نـع هـلـلا رـبـعـي
 ي ملاعلا ماظنلا كلذب ينعيو[ ُةَميِظَْعلا ُلِباَبَو« لوقي
ـكُذ ]اـمور يـف زـكرـمـ ملا دـيدـ جلا ـمَأ ْتَرِ ـل ِهـلـلا َماَ ـيِ ـعُ ـطْ ـيِ ـهَ  اَ
 انحوي ايؤر( »]هللا بضغ يأ[ ِهِبَضَغ ِطَخَس ِرْمَخ َسْأَك
 951.ًاـقـناـح ًاـبـضـغ بـضـغـي هـلـلا 851.بـضـغـي هـلـلا .)61:91
 هـلـلا 261.هـبـضـغ بـصـي هـلـلا 161.بـهرـي هـلـلا 061.هرـكـي هـلـلا
 561.طخاس هللا 461.ظاتغم هللا 361.ناطيشلا ها جت فينع
 رارـــش ألا اـياـط ـخلا يـبـكـترـم وـحـن بـضـغـلاـب ءيـلـم هـلـلا

 مـــسـقـي هـلـلا 661.ةرـيـخ ألا ماـي ألا هذـه يـف  نيـبـئاـتـلا رـيـغ
 كـئـلوأ لـك ىـلـعو ،بـئاـت رـيـغ ئـطاـخ لـك ىـلـع رأـثـلاـب
 761.هنع ًاديعب اوقرفت نيذلا

 ةمحرلاب ءيلمو قيقر وهو ،ًاضيأ بحي هللا ،معن
 هـلـلا 861.هاـياـصو نوـعـبـتـيو هـنوـبـحـي نـيذـلا كـئـلوأ ها ـجت
 ررحتت يكل قدصلا كل لوقي نأ بحي وهو 961.ةبحم
 كـئـلوأ بـحـي هـلـلا 071.ناـطـيـــشـلا يأ ، نيـباذـكـلا كـلـم نـم
ـيو هـقدـص نوـبـحـي نـيذـلا ـي  ال نـيذـلا كـئـلوأ  ُّلـضُ ـبـحُ  َنو ُّ
 نوهركي نيذلا كئلوأ  ُّلضُي هللا 171.ًاديدش ً ال الض هَتملَك
ـي يـكـل قدـصـلا ـصُ ـق ِّدَ ـكـل« 271.ةـبذـك نوُ ـي يَ ـج َنادُ  ُعـيـمَ
 اوُضَفَر نيذلا كئلوُأ[  َّق حلا اوُق ِّدَصُي َمل َنيذلا ]كئلوُأ[
 ، ]هيلع اوُلك َّتَي ْنَأ وَأ ،هب اوُقثَي ْنَأ وَأ ،ّق حلاب اوُمزَتلَي ْنَأ
 .)ينانوي ،21-2:11 يكينولاست 2 ( »مث إلاب او ُّرُس ْلَب

ـي  ماـظـن ةاـيـح بوـلـسأـب اـنـناـ ميإ نوـكـي نأ ُبـجَ
 ،قـ حلا ،هـلـلا ةـمـلـكـب اـنـناـ ميإـب .طـقـف ةدـيدـ جلا مـيـلـــشورأ
 قحَسـني« فوـس مويلا هفرعن امك ملاعلا ماظن نأ فرعن
ـح ـنـيِ ـئَ ـعـك ]حـبـصـيو[ ٍذِ ـبـلا ةـفاـصُ  روـشـقو اـياـقـب[ رَدـيَ
ـفـم ]ةـحورـط ـملا حـمـقـلا لوـصـحـم ـصـلا يِ ـحـف فـيــَ ـمَ  اـهـتَـلَ
ـي مَـلـف ُحـيرـلا ـجوُ ـم اـهَـل دَ ـكَ  مـكـح دـقـل .)2:53 لاـيـناد( »ناَ
371.قر حلاب هيلع يضقم هلك ملاعلا ريصم حبصأو ،هيلع

باهر إلا
 يغبني مويلا لمعت اهارن يتلا باهر إلا لامعأ نإ
 هـنأ هـلـلا لوـقـي .باـهر إلا ىـلـع هـلـلا ةردـقـب نراـقـت  ال نأ
 نأ هللا ةملك انربخت 471.)81:41 بويأ( »لاوَه ألا كلَم«
 .مـلاـعـلا يـف يـباـهرإ مـظـعأ ،قـ حلا يـباـهر إلا وـه هـلـلا
 عـم ةـنراـق ـملاـب ةاوـه  الإ رـضا ـحلا تـقوـلا وـيـباـهرإ سـيـلو
 َدـَس جلا نوُلُتقَي نيذلا نم اوُفاخَت  الو« عوسي لاق .هللا
  ِّير حلاِب اوُفاخ لَب ،اهوُلُتقَي ْنَأ َنوُردقَي  ال َسفَنلا  َّنكلو
 امهَيلك َدـَس جلاو َسفَنلا َكلهُي ْنَأ )هللا(ُردقَي يذلا نم
ـج يـف ـهَ ـنــَ ـك  َّيـلإ اوـعـمـتـــسا .)01:82 ىـتـــم( »م َّ ـم اـي مـكّـلُ  نَ
 ًاريبَك ًاراذنإ سمـهَأ ينوُعَد .ن آلا َملاعلا َلهَأ نوُبهرُت
 ُدُصحَي هاّيإ ُناسـن إلا هُعَرزَي يذلا« هللا لاق .مكناذآ يف
 يف باهر إلا  مترذب مكنأ ثيحو 571.)6:7 ةيط الغ( ًاضيَأ
 نـم دـيزـ ملا باـكـتر ال نوـطـطـخـت ن آلا مـتـنأو مـلاـعـلا
 ضعبل اودعتـسا .تآ وه ا مل نودعتـست مكلعل ،باهر إلا
 مـكـتاـيـح يـف  ُّثـبـنـتـس يـتـلا ةـيـهـــل إلا فـطاوـعـلا نـم
 هللا .ريرشلا نيدتلا تاذ ،حيـسملل ةيداع ملا ،ةريرشلا
 نيأ ًاضيأ فرعيو لب 671.نومانت نيأو متنأ نم فرعي
 مكيتأي فوـسلف ،اوبوتت مل نإو .مكططقو مكب الك مانت
 .ةـلوـقـ ملا هذـه يـف يـنوـقدـص 771.هـنوـعـقوـتـت  ال تـقو يـف
 وهو ،سدق ملا باتكلا نوؤرقت ول 871!كلذب هللا مكدعي
 دهعلا ايانث للختت ةيباهر إلا هللا لامعأ نورتل ،ق حلا
 تلفي  ال يباهرإ هنأ هللا لوقي 971.ديد جلا دهعلاو  ميدقلا
 نوُمِلاع ُنحَن ذإَف« سلوب لوـسرلا لوقيو 081.دحأ هنم

 لاقو .)5:11 سوثنِروك 2( »سانلا ُعنقُن  ِّبَرلا َةفاخَم
 .)6:4 بويأ( »ي ِّدض ٌةّفَطصُم هللا ُلاوهَأ« بويأ يبنلا
ـج« لاـيـقز ـحل هـلـلا لاـقو ـعَ  »ءاـيـَح ألا ضرَأ يـف يـبـعُر ُتـلَ
 ،سدـقـلا حورـب لوـسرـلا اـيـمرأ لاـقو .)23:23 لاـيـقزـح(
 ضرَأ نم َليئارـسإ كَبعـَش َتجَرخَأو« هلل يلصي وهو
 .)23:12 ايمرإ( »ةميظَع ةفاخَمو . . . رصم

 ام اموي نوضرعتيـس  نيبئاتلا ريغ  نيئطا خلا لك
 نأ دـيرـي صـخـــش لـكـف كـلذـل 181.هـلـلا لـبـق نـم باـهر إلـل
 نـم بوـتـي نأ دـب  ال هـباـهرإو هـلـلا بـضـغ نـم تـلـفـي
 مـيـلـــشروأ ماـظـن ةـموـكـح يـف ًاوـضـع حـبـصـيو هاـياـطـخ
 مـهرـعاـشـمو مـهـفـطاوـع اوـلـعـجـي نأ بـجـي 281.ةدـيدـ جلا
 نأ لـب ،طـقـف اـهوـبراـحـي  ال نأ بـجـيو ،ًءادـعأ مـهـتاـبـغرو
381.ًايموي اهعم مهعارص يف كلذك اهيلع اورصتني

»فيف خلاو ضفخن ملا« توصلل ءاغص إلا
 توـصـل ًاـيـغـصـم ًاـمـئاد يـحـيـــس ـملا نوـكـي نأ ُبـجَـي
 لزعن نأ بجي 481.»فيف خلاو ضفخن ملا« تفا خلا هللا
 ،ةرـيـثـكـلا مـلاـعـلا تاءارـغإو تاوـصأ نـع ًاـمـئاد اـنـــسـفـنأ
 اـنـفـطاوـع تاوـصأ نـع ًاـمـئاد اـنـــسـفـنأ لزـعـن نأ كـلذـكو
 سدقلا حورلا توص عمـسن يكل ،انرعاشمو انتابغرو
 دحتت يكل كلذ لعفن نأ بجي 581.انل هتاهيجوت فرعنو
 .تاوامـسلا توكلم يأ ،ةديد جلا ميلـشروأ عم انحاورأ
 حورـلا اـنـيدـل حـبـصـي ،اـنـيـف هـلـلا حور اـيـحـي اـمدـنـع
 لك تيميل ةديد جلا ميلـشروأ ماظن يف يوقلا سدقلا
681.ةريرـشلا انعفاودو انفطاوعو انراكفأ

فطاوعلا فينصت
 نم ةعـساو ةحاـسم ىلع ةيويندلا فطاوعلا دت مت
 وأ  نيـيوـيـندـلا ساـنـلا مـظـعـم لـعـجـي دـح ىـلإ ،اـنـتاـيـح
  نيـيـحـيـــسـم مـهـــسـفـنأ نوـمـــسـي نـيذـلا  نيـجـضاـنـلا رـيـغ
 ادبا اومزلي مل مهف 781.هللا ةملكب نا مي إلاب نيرئاـس ريغ
 881.بيلصلا ىلع تو ملا ىتح ًاما مت مهفطاوعو مهتايح
 حورلا ةوقب ًاما مت نيرئاـس ريغ مهن أل رطخ يف ء الؤه
  ال .رارـق اـهـل سـيـل ةوـهـك ةـيرـــشـبـلا فـطاوـعـلا .سدـقـلا
 ريغو ةديدع   اهعاونأ  َّن أل فطاوعلا هذهل ةياهن دجوت
 مـهـفـن نأ عـيـطـتـــسـن .ًادـج ةدـقـعـم يـهـف كـلذـل ، ةدودـحـم
 يـف اـهـعـضوـب حـضوأ ًاـمـهـف فـطاوـعـلا نـم  نيـي ال ـملا هذـه
 )3( و ،ةـبـغرـلا )2( ،ناـنـ حلا )1( :ةـلـصـفـنـم تاـئـف ث الـث
 ةـث الـثـلا عاوـن ألا ث الـثـلا تاـئـفـلا هذـه يـطـغـت .رـعاـــش ـملا
 اذإ .فـطاوـعـلا هذـه لـمـعـت فـيـك كـلذـكو ،فـطاوـعـلـل
 هذه لك ىلع بلغتي نأ ةيناث دلو يحيـسم عاطتـسا
 ًارئاـس هـسفن ربتعي نأ هتعاطتـسابف ،ث الثلا تائفلا
 دـيـحوـلا مـيـقـتـــس ـملا طارـصـلا لـخدـم وـحـن ًاـثـيـثـح ًارـيـــس
 نأ بجي ،ضر ألا ىلع انه 981.ةيدب ألا ةاي حلا ىلإ يدؤ ملا
 لبق ،ةديد جلا ميلـشروأ ماظن ةموكح يف نا ميإب ريـسي
 .ءامـسلا توكلم يف ةديد جلا ميلـشروأ ماظن لخدي نأ
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 َماقأ هللا  َّنَأ نمؤأ انأ 3.ياياـطَخ  ِّلُك ةرفـغ مل يلاـغلا هَمَد َقارَأ ه َّنَأو بيلـَصلا ىلع َتام َعوـُسَي  َّنَأ نمؤأ انأ 2. ِّي حلا هللا نبا وه َحيـس ملا َعوـُسَي  َّنَأ نمؤأ انأ 1.ةئـطا خلا يـسفَن ىلع كَتمحَر ْلزنأ ،يهـلإو ي ِّبَر
 يفارتـعا عَمـسَي ،ةظـَحللا هذـه يف هللا  نيمـَي َىلَع ٌسلاـج ه َّنَأو 4سُدـُقلا حوُرلا ةّوـُقب توـ ملا نم َعوـُسَي
 ْلـسغا 6.عوـُسَي ّبَرلا اه ُّيَأ ،يبلـَق لـخاد ىلإ كوـُعدَأو يبلـَق َباب حـَتفَأ ينإ 5.ة الـَصلا هذهو يتئيـطخب
 َنل 7.ةمُجم جلا عـضوَم يف بيلـَصلا َىلَع ي ِّنم ً الَدَب هـَتقَرَأ يذلا يلاغلا مَدلاب ةـشحافلا ياياـطَخ َعيـمَج
 َباتـكلا ،كَتـملَك  َّّن أل كلذ فرـعَأ .يـسفَن ص ِّلـَخُتو ياياـطَخ رفغَتـس ْلَب ،عوـُسَي اي ّبَر اي كنَع ين َّدُرَت
 ،ينَتعمـس ك َّنَأ مـَلعَأ كلذل 9.ينُلَمـشَي كلذو ،ًادـَحَأ  َّدُرَت َنل ك َّنَأ كُتـملَك لوُقَت 8.كلذك لوُقَي ،س َّدـَق ملا
 فوـسو ،يـسفَن صيلخَتل ،عوـُسَي ّبَرلا اه ُّيَأ ،كُرُكـشَأ انَأو 01.تصـُلَخ دق ين َّنَأ مـَلعَأو ،ينَتـبَجَأ ك َّنَأو
11.ًادَبَأ ًةئيـطَخ َبكَترَأ َنلو ،هب َترَمَأ ام لَمَعب يركـُش يدبُأ
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ة الَص

ـقَـل ـمـكَأ دَ  نـم ةـلـسـلـــس يـف ىَـلُو ألا َةوـط ـخلا َن آلا َتـلَ
 ُةوط خلا .ص ال خلاب ىَظحَت يَكل ةمز ال تاوطُخ سمَخ
 ًاّيموَي َبيلَصلا َلمحَتو َكـَسفَن َمرحَت ْنَأ يه ُةيناثلا
 ةئيل ملا كـسفَن لتَق ، كتدارإ لتَق ْيَأ ،سفَنلا ةتام إل
ـكـب مَـلاـعـلا كـلذـكو ،رـعاـــشـ ملاـب ـش نـم هـب اـم  ِّلُ  .تاوـهــَ
.حيـس ملا توَم يف ءايـَش ألا هذه  ُّلُك َد َّمَعُت ْنَأ ُبجَي

ـتـماـيـق يـه ُةـثـلاـثـلا ُةوـطـ خلا  َمدآ ةاـيـح نـم كُ
ـيـناـطـيـــشـلا  .اـياـط ـخلا نـم ةـيـلا ـخلا حـيـــس ـملا ةاـيـح ىـلإ ةّ
ـص يـه ُةـعـبارـلا ُةوـطـ خلا ـعُ ـم ىـلإ كُدوُ ـسـلا عـقوَ  ةـطـلــُ

ـكـل ـتَـت يَ ـبَرَ ـع ىـلـع هـلـلا مـساـب َع َّ  ُةوـط ـخلاو ،ضَر ألا شرَ
 ضَر ألا شرَع ىلع هللا مـساب َع َّبَرَتَت ْنَأ يه ُةـسما خلا
ـم سـيـــسأَـت لـجََأ نـم ـكَـلَ ـسـلا توُ  .ضَر ألا ىـلـع تاواـمــَ
ـتَـت ْنَأ ُبـجَـي ـعَ ـك َم َّـلَ ـث ،هـلـلا َةـمـلَ ـت  َّمُ ـسُ ـسـفَـن َم ـِّلــَ ـمـعَـتو كَ  َلَ
ـقَـت اـم ـكـلا هُـلوُ ـتـح ،ةـمـلَ ـكـلا ىَرَـت ى َّ  ُمَـلاـعـلا ىَرَـيو ُةـســـيـنَ
ـخ ىـلـعً  الـيـلَد ـضُ ـكـل كـعوُ ـسو هرـماوأو هـلـلا ةـمـلَ  هـناـطـلــُ
.كبو كيف

.ءاز جلا كل هللا َلزجُي ْنَأ ىسَع .ّبَرلل ُدم حلا
وم الأ ينوت ّيَملاعلا يعارلا

ـم ـشـنَ  »حـيـــسـمـلا« باـتـكو وـم الأ يـنوـت يـعارـلا تاروــُ
( ehT  haisseM ـك ( ـم اـه ُّـلُ ـتُ ـفَوَ ـظـعـمـب ٌةر ِّ .تاـغُـلـلا مَ
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)evA dnalhgiH.( وينفا دن الياهو .ًءاسم 03:6 ةعاسلاو رهظلا دعب 03:1 ةعاسلا دح ألا مويو ًءاسم 03:6 ةعاسلا ًايموي .اينروفيلاك ،دوويلوه يف 
.تاقوَ ألاو نكامَ ألا ةفرع مل اولص َّتا .اسنكرآ ،اناكراسكت بوُنَج نم ةعاـس عبُر ةفاـسَم ىلع كلذكو .اسنكرآ ،ثيمـس تروف يف ةَليَل  َّلُك ًاضيَأ ةمد خلا ماقُت

.ًاضيَأ ةطرشَأ َىلَع ٌت اليجـسَت كانُهو . ميدَقلا دهَعلا يف ةءوُبُن 333 نم رَثكَأ يف هب َيحوُأ َحيـس ملا  َّنَأ َفيَك ن ِّيَبـُي يذلا ،وم الأ يعارلا َملَقب ،»حيـس ملا« َباتك اوُبُلـطا
.رخآ صخشل هطعأ لب ،ُروـُشن ملا اذه ِمرَت  ال .)4:21لسرلا لامعأ( هذه ِص ال خلا َةـ َّطُخ روـُشن ملا اذه م ِّدَقُي

:ليجسَتلاو رْشَنلا قوُقُح نع يلَي ام َةَفاضإ مُكنم وُجرَن ،ّداو ملا هذه مُتخَسنَتـسا اذإ .مكتَُغل ىلإ تاروـُشن ملا هذه ةمَجرَت ىلع مُكُع ِّجَشُن ،ىَرُخ ألا نادلُبلا يف انَتَوخُأ
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دـيدـ جلا
)7 ةحفصلا نم ةيقب(

ـت  ال نأ بـجـي ـتـعُ ـبــَ  رـيـغ ًاـئـيـــش ناـــسـن إلا فـطاوـع َرَ
 091.ةـيوـيـندـلاو ةـيـناـــسـن إلا ةـيـعـيـبـطـلا ة ـميدـقـلا هرـعاـــشـم
 مدـع وأ ةـجـهـبـلا وأ هرـكـلاـب  نيـئـيـلـم ساـنـلا نوـكـي دـقـف
 وأ نزـ حلاـب  نيـئـيـلـم نوـنوـكـي دـق وأ .رـبـلا وأ ،ة الاـبـ ملا
 دـق .ةراـثـتـــس الا وأ ةـيـعوـضوـ ملا وأ ساـمـ حلا وأ ىـس ألا
 تـسيل ،كلذ مغرب .ىرخ ألا فطاوعلا ف الآب نورعشي
 كـسفن تظح ال ول .س حت ام بـسح  الإ فطاوعلا هذه
 .موـي لـك كـفـطاوـع رـيـغـتـت فـيـك ىرـت فوـــس ،قدـصـب
 رـيـغـتـت اـمـك رـيـغـتـي مـلاـعـلا يـف ءيـش كاـنـه سـيـل
 سكع رعـشن مث ،ام ةظ حل يف ءيشب رعـشن .فطاوعلا
 بـسح انفطاوع ريغتت .ةيلاتلا ةظحللا يف ًاما مت كلذ
 حور قاطن جراخ ةدحاو ءوس ةملك لعلو ،انسيـساحأ
 نـيذـلا كـئـلوأ 191.ةـمرـطـضـم رـعاـــشـم لـعـشـت سدـقـلا
 ةيناوهـشلا مهرعاـشمو مهتابغرو مهفطاوعب نوـشيعي
 مهف ،كلذل .ةيهـل إلا ئداب ملا نود نم نوشيعي نيذلا مه
291.هللا نم تاكرب يأب نوظحي  ال

تاذلا ديج مت
 نم نأ ىري نأ عيطتـسي قيمع يحور صخـش يأ
 هتابغرو هفطاوع بـسح ريـسي مث يحيـسم هنأ يعدي
 ةداـبـع هـيـضـتـقـت اـم بـــسـح سـيـلو ،ةـيرـــشـبـلا هرـعاـــشـمو
 يـف هـلـلا دـجـ مي  الو هـــسـفـن دـجـ مي صـخـــش ،حورـلاـب هـلـلا
 ًاـمـئاـق ًا ـملاـع حـبـصـي يـفـطاـعـلا صـخـــشـلا اذـه 391.عوـــسـي
 قلعتت ةيرـشبلا هرعاـشمو هتابغرو هفطاوع ن أل هتاذب
 يكحي دق نايح ألا ضعب يف .هللاب اهل ةق الع  الو هـسفنب
 لـثـم .ةـقداـص رـيـغ ًاـصـصـق يـفـطاـعـلا صـخـشـلا كـل
ـعـصَأ« لاـقو ءاـمـــسـلا توـكـلـم يـف ناـك يذـلا ناـطـيـشـلا  ُدَ
 ايعشإ( »ّيلَعلا َلثم ُريصَأ .باحـَسلا تاعَفَترُم َقوَف
 هـفـطاوـع هـيـلـع تـغـط ًاـضـيأ صـخـشـلا اذـه .)41:41
 ضـعـب رـعاـــش ـملا وذ لـجرـلا رـعـــشـي دـق 491.أَوـــس ألا هـتـلـعـجو
 ىلإ هم الحأ ملاع نم طبهي ذإ ،يداع لجر هنأك نايح ألا
 ىـلـع دـمـتـعـي اذـه ،ىرـخأ ةرـم ،نـكـل ،ًةـيـناـث ضر ألا
 هـفـطاوـع ىـلـع ًاـظـفاـحـم لـظـي يذـلا لـجرـلا .هـسـيـــساـحأ

 ًارـيـثـك ضرـعـتـي لـجر ةـيـناوـهـــشـلا هرـعاـشـمو هـتاـبـغرو
 ةلاح نم هلقنل ريثكلا جاتحي  الو 591.طوبهلاو دوعصلل
 ىـتـح لـم ـحت نـع زـجاـع لـجرـلا اذـه .ىرـخأ ىـلإ ةـيـــسـفـن
.خيبوت وأ باتع وأ ةلز وأ ءازهتـسا لقأ

  نيـب قرـفـلا زـيـيـ مت نوـيـحـيـــسـ ملا مـلـعـتـي نأ بـجـي
 بـضـغـلاـك ،ةـيـهـــل إلا فـطاوـعـلاو ةـيرـــشـبـلا فـطاوـعـلا
 ةـيـناوـهـــشـلا فـطاوـعـلا 691.يـهـــل إلا بـضـغـلاو يرـــشـبـلا
 رـشبلا يف هللا لمع قيق حت نك مي  ال 791.ةريرـشو ةفيعض
 ،هـلـلا تاـبـغرو ،هـلـلا فـطاوـعو ،هـلـلا حور نود نـم
 891.مهيف ةي حلا هللا رعاـشمو

 ةـيرـــشـبـلا كرـعاـشـمو كـتاـبـغرو كـفـطاوـع عدـت  ال
 .منهج يف دول خلا كل ببـست وأ هللا ةمحر نع كدصت
 يف ناطلـُس  ُّلُك ]عوـُسَي[  ََّيلإ َعفُد« سدق ملا باتكلا لوقي
ـسـلا  نأ يـنـعـي اذـه .)82:81 ىـتـــم( »ضَر ألا ىـلـعو ءاـمــَ
 جاـتـحـن نـحـنو 991.نوـكـلا يـف ةدـيـحوـلا ةوـقـلا وـه عوـــسـي
 ةوقلا انيطعيل انيف ًاّيح هتمكحو هتوق لكب عوـسي ىلإ
 اهبرقنو هتاوهـش لكب ريرـشلا ملاعلا نع انتايح دعبنل

 يـنوُدـب« 002.ءاـمـــسـلا توـكـلـم ،ةدـيدـ جلا مـيـلـــشروأ وـحـن
:51 انحوي( »ًائيـَش اوُلَعفَت ْنَأ نوُردقَت  ال ]عوـسي نودب[
 ميلـشروأب قلعتي ًائيـش لعفن نأ عيطتـسن  ال اننأ يأ .)5
 ،اـنـيـف عوـــسـي ةوـقـب 102.ّيواـمـــسـلا هـلـلا توـكـلـم ،ةدـيد ـجلا
ـظـعَـي« ـتـــسَأ« اـنأ .)8:73 ةـيـمور( »اـنُراـصـتـنا ُمُ ـك ُعـيـطَ   َّلُ
 .)4:31 يبيليف( »يني ِّوَقُي يذلا حيس ملا يف ]يهلا[ ءيَش
 ىـلـع ،مـلاـعـلا ىـلـع راـصـتـن الاـب ىـظـحـن عوـــسـيـب اـنـنا ـميإـب
 ىلع ،سيلبإ ىلع ،ةئيط خلا ىلع ،ديد جلا ي ملاعلا ماظنلا
 ،انرعاشم ىلع ،انتابغر ىلع ،انفطاوع ىلع ،انداسجأ
202.ربقلا ىلعو ،منهج ىلع ،تو ملا ىلع

 اـمدـنـع ًاـمـيـظـع ًاـمارـتـحا عوـــسـي يـلوـيـــس مـلاـعـلا لـك
 هنأ حيـس ملا لوقي 302.ةيقرـشلا ءامـسلا يف ًابيرق رهظي
 ُدَمْحَيَس ٍناَسِل  ُّلُكَو ٍةَبْكُر  ُّلُك وُثْجَتَس يِل« دوعي امدنع
 يبيليف ،41:11 ةيمور( » ٌّبَر َوُه َحيِسَْملا َعوُسَي« »َهللا
 ن آلا ةدـيدـ جلا مـيـلـــشروأ ماـظـن ةـموـكـح لـبـقا 402.)2:11
 ًاصلخمك ،ةديد جلا ميلـشروأ ماظن كلم ،عوـسي كلوبقب
:ة الصلا هذه لوقت نأب ن آلا كلذ لعفا .كل ًايصخـش
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