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يتأاي نأا لبق ُةوخإا اي

ت ظوف انك ُناإلا
إا انيلع ًاقَلغـُم ِسسوـماـنـلا
ًاـعـمزـم ناـك يذـلا ناإلا
ناك ًاذإا ُسسومانلاف *هَنعإا

إا اــندششرــُي اــنــل ًاــبدؤوــم
*ناإلاب َرُن يكل ِحيشسا

انشسل ُناإلا َءاج نأا َدعبف
نأل *ٍبدوــــــم َت ُدعــــــب

ناإلاب ِهللا ُءانبأا مكَعيمج
متنأا مكنأل *عوشسي ِحيشساب
 مـُتدمـتـعا َنـيذـلا مـكـلـك
*حيشسا مُتشسِبل دق ِحيشسا
.اـنوـي لو يدوـهــي َسسيــل
ٌرَكَذ سسيل .رح لو ٌدبع سسيل
مكعـيـمـج مـكـنأل .ىـثـنُأا لو
*عوـشسي ِحـيــشسا  ٌدــِحاو
ًاذإا متنأاف ِحيشسملل متنك اذإاف
ِبشسحب ٌةَثرَوو َميهربإا ُلشسن
َثِراوـلا نإا ُلوـقأاو *دــِعوا

ُهَنيب َقرَف ف ًفِط َماد ام
َكلام ِهِنوك َعَم ِدبعلا َبو
يديأا َت هـنـكـل *عـيــما
إا ِءــكوــلاو ِءاــيـــشصوألا
*بألا ُهــلــجأا يذــلا ِتقوــلا

انك ح ًاشضيأا نحن اذكه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ انحوي سسيدقلا
يقششمدلا ــــــــــــــــــــــ

 لوألا نوناك رهشش نم عبارلا
ةـّيـشسـكذوـثرألا اـنـتـشسيـنــك دــّيــعــت

 ةـمـيـظـعـلا ةــشسيّدقــلــل ةــشسّدقا
انحوي سسيّدقللو ،ةرابرـب تاديـهـششلا
انتاعمت ىـلـع ىـغـطـي .يـقـششمدلا
ةشسيّدقلل دييعـتـلا
ام ببشسب ةرابرب
عــــــم قــــــفاي
نــــم اــــهديـــــع
ةجهبـلا رـهاـظـم
ةداـعو حرــفــلاو
بيغـيـل ،رـّكـنـتـلا

رـــــــكذ اــــــّنــــع
.سسيّدقــــلا اذـــــه
وأا <ّيــقـــششمدلا>
يقششمدلا انـحوـي
نـم ثـكـلا لاــن
دقو ةشسينكلل همّدق ام ةرازغل باقلألا
يبهذلاب نايحألا نم ثك  هّبُشش
فرُع امك مـيـلـعـتـلا ثيـح نـم مـفـلا
.<بهذلا عوبني> وأا <بهذلا قاّفد>ـب

اذه ةايح ةشس نع ليلقلا انلشصو
اـنـل هــخّرأا اــم لــخ نــم سسيّدقــلا
اــعــمــشسلا لــيــئاــخــيــم بهارـــلا
نـبإا هـّنأا هـنـع فورـعا .يـكاـطـنألا

ٍةلئاع نم ناك .نوجرشس نب روشصنم
دقو قششمد ةنيدم  تششاع ةليبن
ىلع هميلعتو هتيبب هدلاو ىنتعا
.امزق ىعدُيو هقتعأا دق ناك ٍدبع دي
ةنيدم نايعأا نم سسيّدقلا اذه حبشصأا

ٍريزو زكرم هدلاو نع ثرو ذإا قششمد

دقو ،قششمد  يومألا ةفيلا ىدل
 ريدقت ّلك ًازئاح تيشصلا عئاذ ناك
.كلا دبع ملشسا ةـفـيـلا مـكـح ّلـظ
و يحيشسا هناإاب اـنـحوـي رـهاـج
هعافدب رهتششإا .ٍقئاع ّيأا كلذ هل لّكششي
 اهعـفرو ةـشسّدقا تاـنوـقـيألا نـع
ل ماركإلا دقتو لزاناو سسئانكلا
روـــطامإا ّنأا ّلإا .اـــهـــل ةداـــبــــعــــلا
رّبد تانوقيألا براا ةّينيطنطشسقلا

ًةديــــكــــم هــــل
هـــــــــماـــهــّتاب
هئارمأا ةنايـخـب
ّيحيشسا غ
سصّلختلا فدهب
رخآا ةلازإاو هنم
نــع عــفادا
.تاـنوـــــقـــيألا

ةديــكــم تح
روـــــــطاــمإلا

ةـفـيـلا رــمأاو
انحوي دي عطقب

ذيفنت ّ دقو هتنايخ ىلع هل ٍباقعك
انحوـي عـفر عـقاوـلا اذـه ماـمأا .مـكا
ةنوـقـيأا ماـمأا ٍةرارـحـب ىـكـبو ةـشصلا

هــعّرــشضت تباــجــتــشساــف هــلإلا ةدلاو
داــهــج .اــهــناــكــم إا هدي تداــعأاو
يشسنكلا ديلقتلا ىلع ظافحلل سسيّدقلا

ةشسّدقا تانوقيأل ماركإلا دقت ع
نـمو ،هـلإلا ةدلاو ّنـكـل ،هـتاــيــح دّده
،اهمامأا عّرشضت يتلا اهتـنوـقـيأا لـخ
هدي تداعأاو ةعاجششلاب سسيّدقلا تّدم
ىلع ةردقـلا هاـّيإا ًةـحـناـم ةـبوـجـعأاـب
اـي> .اـهـل مارـكإلاو حـيـبـشستــلا دقــت
َتذـخأا اّ ،ةداـعـشسلا ثـّلـثا اـنـحوــي
نع ،هلإلا مأا نم ةيدبألا ةطبغلا نوبرع

6102 /94ددعلا

لوألا نوناك4 دحألا

ةرابرب تاديهششلا  ةميظعلا راكذت

يقششمدلا انحوي رابلا انيبأاو

عباشسلا نحللا

اثلا رـَحـَشسلا ليإا



.ةشسيـنـكـلا  اـهـعـفرو تاـنوـقـيألا
سساـملاـب سسوـيروـغــيرــغ سسيّدقــلا
 يقششمدلا تاباتك دمتعا (41.ق)

هاـّيإا ًاتـعـم ةـّيـتوــهــلا هــتلادج
ءاـبآلا مـيــلاــعــتــل مألا لــقاــنــلا
ام ّلكل حّشضواو رّشسفاو شسيّدقلا
 هتظع .همهف نمؤوا ىلع بعشصي
ةشصخ سساملاب اهتعي يّلجتلا

ةشسينكلا  ةنلعا ةقيقحلل ةرانمو
رونلا نع هثيدح  اهيلع ًازكترم
ذيمتلا هـنـياـع يذـلا قوـلا غ
.روباث لبج ىلع

سسيّدقلا انل همّدق ام ب نم
 ثّد ،ةلماشش ميلاعت نم انحوي
  كلفلاو بكاوكلا نع لشصفلا اذه
ىلع عقن .<ةفرعا عوبـنـي> هـباـتـك
اهد يتلا ةّيملعلا فقاوا سضعب
يملعلا رّوطتـلا دعـب ةـئـطاـخ موـيـلا

انيلع .ةثيدا ةّينقتلا ةـّيـناـكـمإلاو
 يقششمدلا هركذي ام ّنأاب كردن نأا

ًةقطره هرابتعا نك ل راطإلا اذه
.يملعلا أاطا لا  فّنشصي لب

 هنمز  يملع رّوطت كانه نكي
شصاـــخو تاّدعا ديــعــشص ىــلــع ًةـــّ
ثاحبألاو ،كلفلا ةبقار ةمدختشسا

 كلفلا لا  رّوطتلا ىلع نكت
نمو ،مويلا هيلإا تلشصو يذلا يملعلا
دّدو رّوطـت  مـلـعـلا ّنأا موـلـعا

نــم ًارــّفوــتــم ناــك ا .ّرــمــتــشسم
نع هترظن يقششمدلا مّدق تاناكمإا
 ًاــعادبإا كلذ ناـــك دقو نوـــكـــلا
كأا حشضوي يملع مّدقت ّلك .هنامز
إا يشضفيو ةفرعاو ةيؤورلا كأاف
ٍلاح  ملعلاف .مولعلل لشضفأاٍ مهف
ًامئاد دو دود غ رّوطتلا نم
ةدقــــلا سضحدت ةديدج ٍتاــــشسارد
لب ،ًاـمـيـشسج ًأاـطـخ اـهراـبـتـعا نود
سضرعتو ةقباشسلا تاّيرـظـنـلا رّوـطـت

ةّيملـعـلا تاـّيرـظـنـلا .ثيدح وـه ا
ٌةدود  ريوطتلل ةلباقو اهنامز،

ٌةتباث يهف ةّيتوـهـلا دئاـقـعـلا اـّمأا
نم سسيل رّيغتت ل .يغتلل ةلباقغو

لب ةرّوطتم غو ةدماج يه ثيح
ّلكلا ّنألو سسدقلا حورلا نعإا اهّنأل

ت َنيدّبعتم انك ًلافطأا
َناح املـف *اـعـلا ِناـكرأا

ُهَنبا ُهللا لشسرأا ِنامزلا ُءلِم
ًادولوـم ٍةأارـما نـم ًادوـلوـم

َيدتفـيـل *سسوـماـنـلا ت
سسوــماــنــلا َت نــيذـــلا
.يّنبتلا َلاننل

ليإلا ــــــــــــــــ
(71-01 :31 اقول)

 ناك نامزلا كلذ
ِدحأا  ُمـــّلـــعــــي ُعوــــشسي
اذإاو *ِتبشسلا َموي ِعماا
ٍسضرـم ُحور اـهـب ٍةأارــماــب
ششـَع اـمـث ذــنــم ًةـنـشس َةَرـْ
ُعيطتشست ل ًةينحنم تناكو
امـلـف *َةـتـبـلا َبشصتـنـت نأا
لاقو اـهاـعد ُعوـشسي اـهآار
نــم ٌةــقــَلــطــُم كــنإا اــهــل
ِهــيَدي عــشضوو *ِكـــِشضرـــم
لاا و اــــهــــيـــــلـــــع
*هـلـلا ِتدو ْتـَماـقـتـشسا

عــما ُسسيــئر باــجأاـــف
َعوشسي ِءاربإل ٌظاتغم وهو

 عـمـجـلـل لاـقو ِتبــشسلا
ُلمعلا يغبني ٍمايأا ُةتشس يه
نوـتأاـت اـهــيــفــف .اــهــيــف
موـي  ل نوـفـششــَتــْشســَتو
برــلا باــجأاـــف *تبـــشسلا

لك سسيلأا يئارُم اي لاقو
وأا ُهَروث لُحي مكنم ٍدحاو

َنــِم ِتبــشسلا  ُهَراـــمـــح
هـــب ُقـــِلـــطـــنــــيو ِدوذا

ُةنبا يهو هذهو *ِهيقشسيف
ُناطيششلا اـهـَطـَبر َمـيـهرـبإا

اَمأا ًةنشس َةرششَع امث ذنم
نم َقلطُت نأا يغبني ناك

ةنوـقـيأاو اـهـتـنوـقـيأا لـجأل كداـهـج
،هـيـشسيّدقو اـهـنـم دوـلوا حــيــشسا
دق تناــك يــتــلا كنــي َتعــجشسا

َتْلِنو ،ةمركا اهفكب ًةافاعم تعِطُق
ةبذعلا دئاششنلا َعوبني َتشضفأاو ًةمعن
َتجهبأاو حيباشستلاب اهدايعأا َتنيزو
عيمج ىلع ًامدقم َترهظو ةشسينكلا
بجا ةــلازإاــب كلذــلـــف ،ا
تنأا َنآلاو .ةأافاكاو زئاوا لانت
دئاــششنــلاــب مــّنت ةــكـــئا عـــم
<انشسوفن لجأا نم لهتبتو حيباشستلاو
انحوي سسيدقلا ديع رَحَشس ةشص نم)
.(يقششمدلا

 ناشسنإلا اذه ىلع ًابيرغ نكي
نـــع عاـــفدلــــل ّبهــــي نأا نــــمؤوا
اوُتعا اهيبرا ّنإا ذإا تانوقيألا

.ناإلا نــع جراــخ ًةــقـــطارـــه
 لاز اـمو ناـك عدبـلا ةــهــجاوــم
ىرايغلا نمؤوا تامامتها بلشص
عدبلا رذج .اهديلقتو ةشسينكلا ىلع
ئـطاا مـهـفـلا وـه تاــقــطرــهــلاو
هـبـتـك ا ةـّيـئاوـششعـلا تاشسفـتـلاو
اذه نم .نوشسيّدقلا ءابآلا هب مّلعو
انحوي سسيّدقلا عافدنا ناك قلطنا

ا دئاـقـعــلا عــميأارـلا ةـمـيـقـتـشس
ّلك هيف سصّخلي ٍدّل  اهشضرعو
ـّيـتوـهـلا ناـشسل ىــلــع ىــتأا اــم
دقو .وـقـلا ناإلا نــع شسيّدقــلا
ءابآلا سصّخلم هّنأاب يقششمدلا رهتششا

ظفااو ةدقلا ديـلاـقـتـلا عـماـجو
نم دئاقعلا ظفح بولشسأا دمتعإا .اهل

مظن  عدبأا نم وهو ليتالا لخ
طـمــنــلا ىــلــع ةــّيــشسنــكــلا ناألا
،انتشسينـك  فورـعا يـطـنزـيـبـلا

تلاز ام يتلا ةينامثلا اهناأا ًابترم
.اذه انـموـي إا يرود ٍلـكـششب لـّترـت
نم ىشصحي ل ام ةشسينكلل مّدق دقو
.حيباشستلاو ليتالا

عما ّنأا ًاشضيأا فورعا نم
دمـتـعإا (.م787) عـباـشسلا وـكـشسا
تاديدو ميلاعت ىلع بك ٍلكششب
اهنوـشص  سسيّدقـلا اذـه تاـباـتـكو
تلادجـلـل اـهـتاـعـمو دئاــقــعــلــل
ركت رارقإا  ًةّشصاخو ةّيتوهلا



*تبـشسلا َموـي ِطاـبرــلا اذــه
نَم لك َيِزَخ اذه لاق او
ُعما حرفو همواـقـُي ناـك
يتلا ِةديا رومألا عيمجب
.هنم ردشصت تناك

لمأات ـــــــــــــ
ناك ًاذإا سسومانلاف>

إا اـندششرــي اــنــل ًاــبدؤوــم
ءلـم ناـح او ...حـيــشسا
هـنـبا هـلـلا لــشسرأا ناــمزــلا

ًادوـلوـم ةأارـما نـم ًادوـلوـم
سسومانلا ت>.
هب ىدانا دحألا هللا هّنإا
 دقلا ،نيدهعلا امهنم

دجماو حبشساو ،ديداو
 ا وه ،هثولاثدوشصق 

لحأل ِتآا  انأا> :ّبرلا لوق
نكـل ءاـيـبـنألاو سسوـماـنـلا

هنإاف .(71 :5 ىتم) <مُأل
عــنــشص يذــلا هــشسفــن وـــه
هـلـجأا نـم يذـلا اـنـشصـخ
.ّرـشس لـكو باـتـك لـك ناــك
اوششّتف> :ًاشضيأا برلا لوقيو
اهشسفن يـه اـهـّنإاـف ،بتـكـلا
لوـقـيو .<يـلـجأا نـم دهـششت
مّلك يذلا هللا ّنإا> :لوشسرلا
ءاـيـبــنألا  ًادق ءاــبآلا

ءازـجألا قّرــفــتــم ًاــمــك
انمّلك ،عاونألا فلت 

ع) <نبإلا  مايألا هذه
سسدقلا حورلابف .(1-2 :1
سسوــماــنــلا مــلــكـــت دق ًاذإا

نويلــيــإلاو ءاــيــبــنألاو
ةاــــــــعرـــلاو لــــشسرـــــــلاو
.نوملعاو

دق هّلك باتكلا> ّنإاف ًاذإا
مث نمو .هللا نم هب يحوُأا

:3 ومـيـت2) <...ديـفـم وــه

هذـهو ،رـخآا عوـن نـم ةثـك ةـعـنـقأا
ةــيّداا غو ةـــيّداا ةـــعـــنـــقألا
.حيبق اهشضعبو ليمج اهشضعب

نئاك هتعـيـبـطـب ناـشسنإلا ّنإا
ةليـط ىـعـشسي وـه كلذـل ،ّيـعاـمـتـجإا

مّدقي هشسفـنـل ًةروـشص مـشسل هـتاـيـح
ل اذه .نيرـخآـل اـهـلـخ نـم هـتاذ
ناك نإاف .نولث رششبلا ّلك نأا ينعي
 تلق انأا> :لوقي مازا بتاك
زـم) <بذاـك ناـشسنإا ّلـك نإا يــتح
هشسفن ينبي ناشسنإلا نإاف ،(11 :611
هّنإا ذإا ًابّلقتم هارت كلذل ،هتايح لخ

 ا ةروـشصلا نـع مـئاد ثحـبىـلـث
رمألا اذه .اهشسبلي نأا عيطتشسي يتلا
دلوي ناشسنإلا ّنأل ،ايبلشس هّلك سسيل

.ةـثوروا لاـشصا سضعـب ًــماــح
هتاردقو هـعاـبـطو هـتـيـشصخـشش ّنـكـل
دجي ل انه نم .يموي لكششب رّوطتت
تاذـلا ةـفرـعـم نـع ثيدا نوثـك
.ةرّيغتم تاذلا نأل ًهشس ًارمأا

 روهظلل هيعشس رهظ دّد،
رهظا :نيرمأا ىـلـع ناـشسنإلا زـّكرـي
سضعبلا .يلخادلا رهظاو يجراا
كلذل يجراا رهظا ىلع نوزّكري
نوكتل ليحـتـشسا نوـلـمـعـي مـهارـت

سساـنـلا ماـمأا ةـيـجراا مـهـتروــشص
لشضفأا كلذل نوراتخي مهو ،ةليمج

ةآارا ماـــمأا نوــــفــــقــــيو سسبا
تاّيلمعل نوعشضخيو ةليوط تاعاشسل
مامـتـهلا ّنإا .ةـعّوـنـتا لـيـمـجـتـلا

ا انرهظًائيشس ًارمأا سسيل ّيجرا
ب لّوألا ءاـقـلـلا نوــك ،هــتاذ ّدحــب
لـخ نـم ًةداــع نوــكــي شصخــشش
عـم يـقـتـلــن دشسا يــفــف .رــظــنــلا
ام مهايإاو لدابتن هعو نيرخآلا

 حأاو روشصو راكفأا نم انلخادم
طقف انفّقوت نإا نكل ...ميقو رعاششمو
هـبـتـنـن و يـجراا رـهـظا دنــع
روبق> لثم نوكن ةّيلخادلا انتروشصل
يهو ةليمج جراخ نم رهظت ةشضيبم
ّلكو تاومأا ماظع ةءول لخاد نم

اـنـه نـم .(72 :32 تم) <ةـــشسا
نوـــكـــت نأا إا ىـــعـــشسن نأا بجــــي
اـنـعاـبـطو اـنراـكـفأاو اـنـتـيـشصخــشش

دقو انحوي يليإلا لاق امك ّ دق
عوشسيب ًةلماك ةقيـقا اـنـل ترـهـظُأا
انل رهظ عوشسي حيشسا  .حيشسا
انكاردإاب قـلـطا اـنـكردأاو لاـمـكـلا
شسجـتـم هـلـلا ءلم ىلع اـنـلـشصحـف ًادـّ
قيرطلا هّنإا لئاقلا لخ نم ةقيقا

انل سسدقلا حورلا هـلاـشسرإاـب .روـنـلاو
هدوـجوو هـنـعإا ّرـمـتـشسإا ،ًاــيّزــعــم
.اعلا  ًاّيناإاو ًاـّيـشسح رـهاـظـلا

 ي راطإلا اذهًةّقد ئراقلا ظح
ثيح يقششمدلا ميلاعت  ةيهانتمل
هـلـلاـب قـّلـعـتا توـهـلا ّلـك دـّنـف
ةكئاب ّسصتـخـي اـمو ،ثوـلاـثـلاو
 اذهل .هقلخب هللا ةيانعو قلاو
نأا عدتـــبا نـــم ٌدحأا حـــجـــنــــي
نوشسّدقتا ءابآلاف ناإل سضّرعتي
مـهوـهـجاو حورـلاـب نوـئــلــتــماو
هلـلا نـم اـهـب ىـحوا مـيـلاـعـتـلاـب
نأاب ةمـعـنـلا اـنـشسيّدقـل ناـك يـتـلاو

.<ةفرعا عوبني>  اهعمج
مّدق يذلا ،انقرشش ىلع ًابيرغ سسيل

ءادهــششلا نــم ًلاــترأا ةــشسيــنــكـــلـــل
نــع عــفادا ءاــبآلاو ،شسيّدقــلا
ةشسيـنـكـلـل مّدقـي نأا ،وـقـلا ناإلا

ٍةـّقدب توـهـلا ّلــك عــمــج ًاــشسيّدق
نم ثك  عجرا حبشصأاو هدّنفو
ةـّيـتوـهـلا تاــعارــشصلاو تلادا
يـتـلا ةـشسيّدقـلا ةراـبرـب .ةــقــحــلا

هلجأل تدهششتشساو اهناإاب ترهاج
اّنحوي عم اهديع  مويلا قفات
وألا نيبك نيديـهـششب لـفـتـحـنـل
دهشش اثلاو اهمدب حيشسملل تدهشش
.هتمكحو هميلاعتب هل

سسمتلأا بر اي كهجو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تجرد ةرابرب ةشسيدقلا ديع

نأاو دلوألا رّكنتي نأا ةّيبعششلا ةداعلا
عراوششلا  اوروديو ةعنقأا اوعشضي
اغألا سضعب نيدّدرم تويبلا ىلعو
نإاو ةداـعـلا هذـه .ديـعـلاـب ةــشصاا

نكل ًةديـفـم اـهارـي ل سضعـبـلا ناـك
مـهـتـطاـشسبـب اـهـب نوـحرـفـي دلوألا
نحن اننأا ىرن لباقا  .ةدوهعا
اـنـهوـجو ىـلـع عـشضن جـشضاـنــلا



انناينب قشسانتيف ،ًةليمـج اـنـبوـلـقو
ام سسكعنيو يجراا عم يلخادلا

 انهوجو ىلع انبولق.
مازا  يبنلا دواد ثدحتي

،هب انتقعو برلا هجو نع ًاثك
حّرــشصي تاــيآلا ىدحإا  هـــنـــكـــل
نأا ناشسنإلا ىلع ّنإا ًئاق حوشضوب
اوـبـلـطأا َتلـق> :برــلا هــجو بلــطــي
زـم) <بلـطأا بر اـي كهـجو ،يـهــجو
شسما روـــــــمزا و .(8 :72
ياياطخ نع كهجو فرشصإا> :لوقي
مث ،(9 :05 زم) <يماثآا ّلك ُحماو
ماّدق نـم يـنــحرــطــت ل> :كردتــشسي
هـعزـنـت ل سسودقـلا كحورو كهــجو
نـم مـهـفــن .(11 :05 زـم) <يــّنــم
 نــمؤوا نأا ــَتخألا تــيآلا

نـم عوـنـب ّر هـلــلا عــم هــتــقــع
ّنأا فرـعـي ةـهـج نـم وـهـف ،عارـشصلا

كهجو نم> :ءيشش ّلك ىري هللا هجو
ةهج نمو ،(7 :931 زم) <برهأا نيأا
ىري لأا برلا هجو نم ديري ىرخأا

هنكل ،(اهاشسني نأا ىنع) هاياطخ
ًاديعب تو هّنأا كلذ ّلك  فرعي
هيلإا رظني نأا ىجيو هللا هجو نع
.ةفأارلا عب ًامئاد برلا

 دقلا دهعلا سسانلا ناك
برـلا هـجو اوأار نإا توا نوــششخــي
اوبحأا ن نيثكلا انيأار كلذ عمو
دهعلا  امأا .ههـجو نوـبـلـطـي هـلـلا
ت و برلا هجو انيأار دقف ديدا

شس اـمدنـع :لئاـقـلا عوـشسي برـلا دـّ
:41 وي) <بآلا ىأار دقف آار يذلا>
مويلا نمؤوا ىلع رذعتي ل كلذل .(9
نأا بجــي يــتــلا ةروــشصلا دّدحــي نأا
لوقي لوشسرلا سسلوب .اـهـيـلـع نوـكـي
دمـتـعا نـيذـلا مـكــّلــك ّنأل> :اــنــل
:3 لغ) <حيشسا متشسبل دق حيشساب
فيك رخآا ناكم  دّدحي وهو ،(72
اوحرطاف نآلا امأاو> :حيشسا سسبلن
،بشضغـلا :ّلـكـلا ًاـشضيأا مـتـنأا مـكــنــع
مكـلا ،فـيدجـتـلا ،ثبا ،طـخـشسلا

اوـبذـكـت ل ،مـكـهاوـفأا نـم حـيـبـقـلا

ديـفـيو نـشسحـي كلذــل .(61
بتــكـــلا  ثحـــبـــلا ًادج

،ةرـجـششلا اـمـكـف ،ةـيـهــلإلا
يرا ىـلــع ةــشسورــغا
ًاـشضيأا سسفـنـلا يـه ،هاـيا
باــتــكــلا نــم ةــيوـــترا
رمثب يتأاتو ىّذغتت .ّيهلإلا
ناإلا يــنـــعأا ،جـــشضاـــن
اهقاروأاب وهزتو ،ميقتشسا
يـنـعأا رارـشضخإلا ةـمــئادلا
.هلل ةيشضرا اهلامعأا اهب
ًىده ىلع انرشس اذإا نحنو
وطخن سسّدقا باتكلا نم

 شسلا قيرطةلشضافلا ة
،ةـيـفاــشصلا ةراــنــتــشسلاو
لـكـل ًةاـعدم اـهـيـف دجـنــف
لـك نـم ًاروـفـنو ةـلــيــشضف
بحن اّنك اذإا هيلعو .ةليذر
هذه انيف كـت اـهـتـفرـعـم
دكلاو داهتجإلابو .ةفرعا

اهايإا انيطعي يتلا ةمعنلاو
.ءيشش لك حشصإا متي هللا
ىطعُي لأاشسي نَم لك ّنأل>
عرقي نَمو دجي بلطي نَمو
.(01 :11 وـل) <هـل حـتـفـُي
بتـكـلا باـب ًاذإا عرـقـنــلــف
ىهبألا سسودرفلا ،ةشسّدقا
قـئاـفـلا ،ةـحـئارـلا يـكذــلا
،لاما لـيزا ،ةـبوذـعـلا

فلتـخ اـنـناذآا برـطُاو
ةـّيـلـقـعـلا هروـيــط ماــغــنأا
إا َذـفاـنـلا ،هـلـلا ةـشسبـلا

هنزح  هـيّزـعـيـف اـنـبـلـق
هأو هبشضغ  هحيريو

     .لوزي ل ًاحرف
يقششمدلا انحوي سسيدقلا

مـتـعـلـخ ذإا ،سضعـب ىـلـع مـكــشضعــب
متشسبلو ،هلامعأا عم قيتعلا ناشسنإلا
بشسح ةفرعملل ددجتي يذلا ديدا

انوـي سسيـل ثيـح ،هـقـلاـخ ةروـشص
يرـبرـب ،ةـلرـغو ناـتـخ ،يدوــهــيو
ّلكلا حيشسا لب ،رحو دبع ،يثيكشسو
.(11-8 :3 وك) <لكلا و

ل ،حيشسا ناشسنإلا سسبلي امدنع
هـتروــشص حــيــشسا ةروــشص يــغــلــت
سسكعلا ىلع لب عانقلاك ةيشصخششلا
ةّيلشصألا ةروشصلا إا ناشسنإلاب دوعت
تهّوششت يـتـلاو اـهـيـلـع قـلـُخ يـتـلا
انتروشص يّقني ل حيشسا .ةئيطاب
لاثا إا ًاشضيأا اهلشصوي لب طقف
ل كلذ ّلـك و هـيـلإا اـنـيــعد يذــلا
دّرــ انلعجـي لو اـنـتدارـف يـغـلـي
يذـلا حــلاــشصلا يــعارــلا هــّنأل ٍددع
:3 وي) ةشصاا هفارخ ءامشسأا فرعي
ّلــك ةدارـــف إا ششي مـــشسإلاو ،(01
.سصخشش

ن نوكـن نأا هـلـلا اـنـلـّهأا لأا
نوكلشسي نيذلاو برلا هجو نوشسمتلي
ذئنيـح ،(51 :98 زم) هـهـجو روـنـب
:دواد يبنلا عم لوـقـن نأا عـطـيـتـشسن
اذإا عبششأا ،كهجو رظنأا ّلابف انأا امأا>
.(51 :71 زم) <كهبششب تظقيتشسا

سسولوقين سسيدقلا ديع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسولوقين سسيدقلا ديع ةبشسان

ةــيــششرــبألا يــعار ةداــيـــشس سسأاي
ةـشص ةـمدخ سساـيـلا تيـلوـبوا
ءاـشسم نـم ةـشسداـشسلا دنـع بورــغــلا
ةـمدخو لوألا نوــناــك 5نــثإلا
يهلإلا سسادقلاو ةعشساتلا دنع رَحَشسلا

6 ءاثثلا حابشص نم ةرششاعلا دنع
سسيدقـلا ةـشسيـنـك  لوألا نوــناــك
.ةيفرششألا  سسولوقين

ةرـششنـلا ىـلـع عـطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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