
ةلاصسرلا ـــــــــــــــ
 ؛ 4: 41-61يناع)

5: 1-6)
ٍةنهك ُسسيئر انل ذإا ،ُةوخإا اي
،ِتاوـمـصسلا َزاـتـجا دق ٌمـيـظـع
صسمـتـَنـْلـَف ،هـلـلا ُنـبا ُعوـصسي ْك
اـنــل سسيــل نأ *فاعإاــب
نأا ٍرداـق ُغ ٍةـنــهــك ُسسيــئر
 ٌبرجُم لب انِناهوَأ َيثري
لـخ اـم اـنـَلــثــم ٍءيــصش ّلــك
ٍةقثب اًذإا  ْلِبقُنـلـف *ةـَئـيـطا
َلاـنـنـل ِةـمـعــنــلا ِسشرــع إا
 ِةثاغإلل ًةقث َدِجَنو ًةمحر
ٍةنهك ِسسيئر لُك  نإاف *اهناوَأا

ِلجأ ُماقُي ِسسانلا َنم ٍذَختُم
َبرقُيل ِهّلل وه اـمـيـف ِسساـنـلا
اياطا نع َحـئاـبذو َمِداـقـت

 ىلـع َقـِفـصشـُي نأا هـناـكـمإا
نوـلـِصضـَيو َنوـلـهـجـي نـيذـلا
صضيأا وـه ِهـنوـكــل صسـبـلـتـم اـً اـً
هيلع ُبجي اذهلو *ِفعصضلاب
ِلجأ اياطا نع َبرقي نأا
ِلـجأ ُبرـقــي اــمــك  هــِصسفــن
ُذــُخأاــي ٌدحأا َسسيــلو *بعــصشلا
ُهاعد نَم لب َةماركلا ِهِصسفنل

موصصلا نم ثلاثلا دحألا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ريبكلا موصصلا نم ثلاثلا دحأا يف

انتلحر فصصتنم ىلإا لصصن هيف يذلا
بتر ،سسدقملا ميظعلا عوبصسأا وحن
بيـلـصصلـل دجـصسن نأا ةـصسيـنـكـلا ءاــبآا
 ًاطوصش انعطق دقل .ييحملا ميركلا
ةيداهجلا ةلحرلا هذه يف هب سسأاب
دقو ،بعـتـلاـب رـعــصشي سضعــبــلا أادبو
ناطيصشلا لغتـصسي
عاقيإلـل اـنـبـعـت
اـنــلــعــجو اــنــب
نــع ىــلــخـــتـــن

.يحورلا انداهج
يتأاي امك ًامامت
فصصن ناـطـيـصش>
اـمـك) <راــهــنــلا
يـــف هـــيـــمــــصسن

يـف (اـنـتاوــلــصص
رــــحـــــلا ماـــــيا

ةئيطخلا يف طقصسن انلعجيل بعتلاو
 .ًايركف ولو

نم طقصسنو بعتلا انكردي لئلو
ءلعلا ىلإا هب يقترن يذلا مّلصسلا ىلع
بيلصصلا> انماـمأا ةـصسيـنـكـلا تعـصضو
ةبغار ،انتيزعتو انديدصشتل <ييحملا
ةياغ ىلإا ةصصخاصش اننويع نوكت نأا

بلـصصلا ىـلإا لوـصصوـلا :موــصصلا اذــه
نم انرّكذت نأاو ،ةصسدقملا ةمايقلاو

دق .ةيـحورـلا اـنـتـلـحر فدهـب ديدج
بيلصصلا انددصشي فيك :سضعبلا لأاصسي
؟تومو بيذعـت ةادأا وـهو ،اـنـيّوـقـيو
ةـمـلـك نا> :لوـصسرـلا سسلوــب لوــقــي
امأاو ٌةلاهج نيكلاهلا دنع بيلصصلا

...هللا ةوق يهف نيصصّلخملا نحن اندنع
دوهيلل ًابولصصم حيصسملاب زركن نحن
:1 وك1) <ةلاهج نيينانويللو ةرثع
دجـصسن فـيـك :نوـلأاـصسي دق .(32و81
ًاـباـقــع تناــك يــتــلا راــعــلا ةــلآلــل
نوصسنيو ؟سسانلا ىدل ًاراعو نيمرجملل
اصشاحف يتهج نم امأاو> :لوصسرلا لوق
عوصسي انبر بيلصصب إا رختفأا نأا يل
يل ملاعلا بلُصص دق هب يذلا حيصسملا

<مـلاـعـلـل اــنأاو
.(41 :6 لــغ)

ةلآا حبصصت فيك
؟ةايحةلآاتوملا

مـنرـت   فـيــكو
نإا> ةـصسيـنــكــلا

َوـهـل كبــيــلــصص
ةماـيـقو ةاـيـح
هيـلـعو كبـعـصشل
هنأ> <،انلاكـتا
ىتأا بيـلـصصلاـب

؟<ملاعلا لك ىلإا حرفلا
لوأا ناصسنإا هللا قلخ امدنع

ريخـلا ةـفرـعـم ةرـجـصش اـمأاو> :هاـصصوأا
لكأات موي كنأ ،اهنم لكأات لف رصشلاو
ىوغأا .(71 :2 كت) <تومت ًاتوم اهنم
ميعنلا نم اطقصسف ءاوحو مدآا ريرصشلا
:امهتايـح ىـلإا توـمـلا لـخدو يـهـلإا
دوعت ىتح ًازبخ لكأات كهجو قرعب>
كنأ .اـهـنـم تذـخُأا يـتـلا سضرأا ىـلإا
.(91 :3 كت) <دوعت بارت ىلإاو بارت
ريرصشلا راصصتنا ةملع ناك توملا ًاذإا

يف أارقن لباقـمـلا يـف .ةـيرـصشبـلا ىـلـع
عوصسي برلا ناك امل هنا ىتم ليجنإا

يهلإا يهلإا> خرصص بيلصصلا ىلع ًاقّلعم

7102 /21 ددعلا
راذآا91 دحألا

موصصلا نم ثلاثلا دحألا

ركلا بيلصصلل دوجصسلا دحأا
ةيرادو سسوثناصسيرخ نيديهصشلا راكذت

سسداصسلا نحللا
سسداصسلا رَحَصسلا ليإا



.سصلـخـلا اـندرأا اذإا ءيـصش لــك يــف
وه هلمـحـن نأا بجـي يذـلا بيـلـصصلا

حيصسملا بيلصص .هصسفن حيصسملا بيلصص
بيلصصلا ىلع .رصشبلل ةبحم سضيفملا
سسيل هنإاف> :ةلماكلا ةبحملا تّلجت
ٌدحأا عصضي نأا اذه نم مظعأا بح دحأ
.(31 :51 وي) <هئابحأا لجأ هصسفن
بحُيو هبيلصص ناصسنإا لمحي فيك
هدنع يذلا> :؟عوصسي برلا انبحأا امك
وهف (اهب لمعي) اهظفحيو ياياصصو
هاياصصو .(12 :41 وي) <ينّبحي يذلا

يف ةصسينكلا اهايإا انتمّلع يتلا يه
رفغن نأا :موصصلل ةـئـيـهـتـلا عـيـباـصسأا
نأا ،ًاصضعب انصضعب لبقن نأا ،انصضعبل
سشاطعـلا يـقـصسنو ،عاـيـجـلا مـعـطــن
نأا ،نيصسوبحملاوىصضرملا روزنو
ودعـــلا) رـــخآا بحـــن نأا ،بوـــتــــن
ًاصضعب انصضعب نيدن  نأا ،(قيدصصلاو
نـَم دجـن دق .يـصسيرـفـلا لـعــف اــمــك
يكل دهاجن انك ولو ىتح انبلصصي
.اهب لمعنو حيصسملا اياصصو ظفحن
برـلاـب نـيـنـمؤوـم نوـكـن نأا مـهـمـلا
تبلغ دقلف اوقث> :لاق يذلا عوصسي
.(33 :61 وي) <ملاعلا

يذلا برلاب انتقث عصضن نأا انيلع
:بآا ةملكـل هـتـعاـطـب توـمـلا بلـغ
بيلصصلا توـم توـمـلا ىـتـح عاـطأا>
قوف ًامصسا هاطعأاو ًاصضيأا هعفر كلذل
لك عوصسي مصساب وثجت يكل ،مصسا لك
ىـلـع نـمو ءاـمـصسلا يـف نـَم ةــبــكر
:2 يف) <سضرأا تحت نمو سضرأا

ىلع برلا بيلـصص لـمـحـنـل .(8-01
ىـلـع لـصصحـن نأا دب و اــنــفاــتــكأا
.قداصص هدعو نأ ةمايقلا

ةمعنلا سشرَع ـــــــــــــــــــــــــــــ
ةرصشابم قبصست يتلا تايآا يف

اذه يف انيلع ولتملا ةلاصسرلا عطقم
نع سسلوـب لوـصسرـلا ثدحـتـي ،موـيـلا
يـه يـتـلا ،<هـلــلا بعــصشل ةــحارــلا>
نم لك هلـلا اـهـب دعو يـتـلا ةـحارـلا
لـيـجـنإا ـــ سصلـخـلا ةراــصشب عــمــصس

َكلذك *نوره اعَد امك ُهّللا
صسفـن ْدـّجــمــُي  ُحــيــصسا ُهـَ
يذلا ِلَب ٍةنهك َسسيئر َصصيل
َمويلا انأاو ينبا َتنأا ُهل َلاق
  ُلوقيامك .َكـــُتدلو
ٌنـهاـك َتــنأا َرــخآا ٍعــصضوــم
ِةــــَبــــتر ىــــلـــــع ِدبأا إا

.قَداصصيكلَم

ليإلا ــــــــــــــــ
؛83-43 :8 سسقرم)

9: 1)
نأا دارأا نـم برــلا لاــق

ِهِصسفنـب ْرـُفـكـيـلـف يـنـَعـَبـتـي
ينْعبتيو ُهَبـيـلـصص ْلـِمـحـيو
نأ لــخــي نأا دارأا نـــَمَسصــ
صسفـن كلهأا نَمو اـهـُكـلـهـُي ُهـَ
لجأا نمو يلجأا نم ُهَصسفن
صصـّلـخـي لـيإا ُهنإاـف *اـهـُ

َحبر ول ُناـصسنا ُعِفتني اذام
مأا *ُهَصسفن َرِصسَخو ُهلُك َمَلاعلا

ًءادِف ُناـصسنا يـطـعـُي اذاـم
يحتصسي نَم نأ *ِهصسفن نع
ِليا اذه  يملكبو يب
ِهب يحتصسي ئطاا ِقصسافلا
 ىـتأا ىتم رــــصشبلا ُنــــبا

ا عــــم ِهـــيــبأا ِدــِةكئل
قا مهل لاقو *صسيدقلا
نـم اـًموــق  نإا مــكــل لوــقأا
نوقوذي  انهـه مـئاـقـلا
َتوـكـلـم اْوَرـَي ىـتـح توا
.ٍةوقب ىتأا دق ِهّللا

ةرملا يفو .نيترم <ينـتـكرـت اذاـمـل
ملصسأاو ميظع توصصب> خرصص ةيناثلا
ّقصشنا دق لكيهلا باجح اذإاو ،حورلا
،لـفـصسأا ىـلإا قوـف نــم نــيــنــثإا ىــلإا

،تققصشت روخصصلاو تلزلزت سضرأاو
نـم رـيـثـك ماـقو تحـتـفـت روـبـقــلاو
اوجرخو نيدقارلا نيصسيدقلا داصسجأا

اوـلـخدو هـتـماـيـق دعـب  روـبـقـلا نـم
<نيريثكل اورهظو ةصسدقملا ةنيدملا
برلا توم ةظحل يف .(05-35 :72)

تماقو روبقلا تحتفت بيلصصلا ىلع
توـم ةـظـحـل يـف .نـيدقارـلا داـصسجأا
لـصصح بيـلـصصلا ىـلـع عوــصسي برــلا
ةظحـل يـف .رـيرـصشلا ىـلـع راـصصتـنإا

عوصسي برلا رّرح بيلصصلا ىلع هتوم
يذلا ناطـيـصشلا نـثارـب نـم ىـتوـمـلا

تعـنـن كلذـل .مـهـيـلـع ًاـصضباـق ناــك
نإا .<يـيـحـمـلا مـيرـكـلاـب> بيـلـصصلا

برلا توم عم تأادب ةمايقلا ليعافم
ظـفاـح بيـلـصصلا> :بيــلــصصلا ىــلــع
،ةصسينكلا لامج بيلصصلا ،ةنوكصسملا
تابثبيلصصلا ،كولملا ةّزع بيلصصلا
،ةكئلملا دجـم بيـلـصصلا ،نـيـنـمؤوملا
<نـــيـــطاـــيـــصشلا حرـــج بيـــلـــصصلا
.(بيلصصلا ديع يرلتصسوباصسكإا)

اذامل مهفن هلعأا ملكلا اذه نم
دوـجـصسلا ىــلإا ةــصسيــنــكــلا اــنوــعدت
فـصصتـنـم يـف يـيـحـمـلا بيـلــصصلــل
ًاصضيأا نـحـن لـصصحـن يـكـلو .موـصصلا

ديـع يـف برـلا بيـلـصص راـمـث ىــلــع
نيلماـح نوـكـن نأا اـنـيـلـع ،حـصصفـلا
لكو موي لك اـنـتاـيـح يـف بيـلـصصلا
رفكيلف ينعبتي نأا دارأا نَم> :ةظحل
نأ ينعبتيو هبيلصص لمحيو هصسفنب
اهكلـهـي هـصسفـن سصـّلـخـي نأا دارأا نـَم
لجأا نمو يلجأا نم هصسفن كلهأا نَمو
.(53-43 :8 رم) <اهصصلخي ليجنإا

نأا هيلع هصسفن سصلخي نأا دارأا نَم
لمح امك نآا ذنم هـبـيـلـصص لـمـحـي
هقلطنا يف ًاعوط هبيـلـصص حـيـصسمـلا
دحأا يف انلق امـكو .ةـلـجـلـجـلا وـحـن
حيصسملا لثامن نأا انيلع هنا نارفغلا



لمأات ـــــــــــــ
،ينعـبـتـي نأا دارأا نـَم>

هبيلصص لمحيوهصسفنبرفكيلف
اإا ،هبيلصص ...<يـنـعـبـتـيو
 مآاو نوــجــصشلا يـــه
يتـلاو ،ةـيـصضرأا اـنـتاـيـح
.اـنـم لـكـل ةـيـصصخــصش يــه
،ماوصصأا يه اإا ،هبيلصص
نـم اــهاوــصسو ،راــهــصسأاو
اهب يتلا ةيكصسنلا تاداها
.حورلل عصضخيو دصساللذُي
هذه قفاوت نأا بجي ،نكلو
لــــــك تاردق تاداـــــــها
ةصصاخ يـه يـتـلا ،سصخـصش
اإا ،هبـيـلـصص .ناـصسنإا لـكـل

إا ةّوزـعا ماـقـصسأا يــه
،ءاوــهأا إا وأا ةــئــيــطا

لكل ةـيـصصخـصش يـه يـتـلاو
وه حيصسا بيلصص نإا !انم
،هـيـلـعو .حـيـصسا مـيـلــعــت
ىـقـبـي ًاـمـيـقـعو ًلـطاــبــف
ناك امهم ،سصاا بيلصصلا
 لّوـحـتـي  نإا ،ًلـيــقــث
بيلـصص إا حـيـصسا عاـبـّتا
ذيملت إا ةبصسنلابف .حيصسا
بيلصصهبيلصصحبصصي ،حيصسا
حيصسا ذيـمـلتنأحيصسا
نوجصشلا نأاب ملعي يقيقا
يه حيصسا اهب حمصسي يتلا
ةموتا ةيرورصضلاطورصشلا
يحيصسا نأاو ،ةيحـيـصسمـلـل
،حــيــصسا لــثا هــمآاــب
 هــل ًاــكـــيرـــصش صصيـــف
،سضرأا ىــــــلــــــع هصصم
ةبصسنلاب .ءامصسلا  ٍذئدعبو
حبصصي ،حيصسا ذـيـمـلـت إا

نأ ،حيصسا بيلصص هبيلصص
يـقـيـقا حـيـصسا ذـيـمـلـت
حيصسا اياصصو ماإا تعي

ا فدهـــلا ةــــباــــثدحوأ
ذإا ،هـــتاـــي هذــه يـــصس

ةصسادقلا ةلـيزا اـياـصصوـلا

لوصسرلا عصضي ةيادب ؟تايحطصسلا يف
اوعفتنا ام نيذلا لاثم انمامأا سسلوب
نيظقي ىقبن يكل ًائيصش ةراصشبلا نم
مث .اوطقصس مه ثيح ىلإا قلزنن لف
يأا ،<رارـقإاـب كصسمـتـن> نأا اـنـيـلــع
لقنـت يـتـلا ةـلاـحـلا وأا فارـتـعإاـب
.سشاعُملا ىلإا يرـظـنـلا نـم ناـمـيإا
لـب اـندعاـصسي نـم رـيــخ اــنــل كاذذإا

هللا نبا حيصسملا عوصسي ،اـنـصصـّلـخـيو
زاتجا يذلا ميظـعـلا ةـنـهـكـلا سسيـئر
انحنمي نأا رداقلا يأا ــــ تاوامصسلا
بحاصصو ــــ اهب دوعوَملا ةحارلا كلت
هابتنا نم دب  انه .ةمعنلا سشرع
<رارقإاب كصسمتنلف> ةرابعب هنأا ىلإا
سصلـخــلا سسلوــب لوــصسرــلا طــبرــي
سسيـئر عوـصسي .ًاـصضيأا اـنــتــهاــصسمــب
ةفرعم انيلإا لماحلا ،ميظعلا ةنهكلا
نأا رداق ،سسيدقـتـلاو ناـمـيإاو هـلـلا
نم وهو لب ،هللا ةحار يف انلِخدُي
تيـتأا دقـف اـنأا اـمأا> .ىــتأا اذــه لــجأا
مـهـل نوـكـيـلو ةاـيـح مـهـل نوـكــتــل
هذــه نأا ديــَب .(01 :01وي) <لـصضفأا
اـنديرـي هـلـلا نأو ،اـهـلـك اـياـطـعـلا
ىـقـبـت ،هـل اـنـبـح يـف ىـتـح ًارارـحأا

لـبـتـقـن نأا يـف اـنـتدارإاـب ةـنوـهرـم
هلّوحن نأاو انتاوذ قمع يف ناميإا
يأا يف ،ةظحل لك يف ًاصشاعُم ًافارتعا

 .انلَعَف امهمو انك عقوم
سسيدقلا بطاخُي ةلاصسرلا اذه يف

،يناربع لصصأا نم نييحيصسم سسلوب
ةديدع براجت نوصساقي كاذنآا اوناك
روبعلا ةبوعصص نم ٍتآا اهمظعُم لعل
ةفاجلاو ةيحطصسلا مهـمـيـهاـفـم نـم
عم لعافتلا ىلإا ءايبنأاو سسومانلل
امبر .حيصسملا عوصسيب ةايحلا ةراصشب
عفتني مل نم مهنيب ناك اذه لجأ
ىرن اذه لجأو ،ًائيصش ةراصشبلا نم
ءاقبلا ىلع مهّثحي ذإا سسلوب لوصسرلا

صسمــتــم صشــُي ،<رارــقإاــب> نــيــكــّ ددـَ
انتنهك سسيئر نإا لوقلاب مهتميزع
انَفعُصض رظانلا هلإا ،حيصسملا عوصسي
ًاـصضيأا وــه ،اــنــيــفــصشي نأا رداــقــلاو

لمعو ًانيقي اهـب نـمآاـف ــــ حـيـصسمـلا
ردق ىلع ،هبـلـق لـك نـم اـهـبـجوـمـب

ةحار هّبصشي سسلوـب سسيدقـلا .هـتـقاـط
هللا ةحارب هللا يف هذه نينمؤوملا

لخد يذلا نأ> ،عباصسلا مويلا يف
،هلامعأا نم ًاصضيأا وه حارتصسا هتحار
.(01 :4 ربع) <هلامعأا نم هللا امك
يـف تدب نإاو ،ةـحارـلا هذــه نأا ديــب
ام بصسحب يه امنإا ،ةيلبقتصسم لكصشلا
َلـَعـَج ٌةـــلاح سسلوب لوصسرلا رصسفي
:<مويلا> وه ًامئاد ًاتيقوت اهل هللا

ةـيآا سسلوـب لوـصسرـلا رـيـعـتـصسي اـنــه
 هتوصص متعمصس اذإا ،مويلا> رومزملا
صسقــت نـمآا اـم ردقـب .<مــكــبوــلــق اوــّ
اهمزتلاو ليجنإا ةراـصشبـب ناـصسنإا

ام ردقب اهبجومب لمعلا ىلإا ىعصسو
نيذلا امأا .هللا يف ةحارلا هل تحيتُأا
اوعفتنا ام مهنكل> ةراـصشبـلا اوـعـمـصس
ريغ ناك هنأ هوعمصس يذلا ملكلاب
(2 :4) <ناميإاب مـهدنـع جزـتـمـم
،رخآا يهلإا دعو تحت نوعقاو مهف
يف تمَصسقأا ىتح> ىلاعت هيف لوقي
.(3 :4) <يتحار اولخدي نل :يبصضغ
سسيدقلا مهبطاخ نيذلا نويناربعلا
انلثم مه ،هذـه هـتـلاـصسر يـف سسلوـب
ةراـصشب مـهـتـلـصصو مـهـلــك :ًاــماــمــت
،هللا توصص اوعمصس مهلك يأا ،ليجنإا

عاصضتاب ةراصشبلا لبـتـقا نـَم مـهـنـم
ةواصسق ىلع يقب نم مهنمو ،نَمآاو
 .ًائيصش ةراصشبلا نم عفتني ملف هبلق

نإا لوقلاب هتركف لوصسرلا متخي
سسفنلا قرفم ىلإا ةقراخ> هللا ةملك
،خاـخـمــلاو لــصصاــفــمــلاو حورــلاو
نأاو ،<هتاينو بلقلا راكفأا ةزيممو
ـــ هللا سسايقمب يأا ـــ هللا يَنيَع مامأا
:4) <فوـصشكـمو ناـيرـُع ءيـصش لــك>
نأا ملـكـلا اذــه ىــنــعــم .(21-31
بلقلا قمُع نم يتأات هللا عم ةقلعلا

هذـهو ــــ هرـصسأاـب ناـيـكــلا لــمــصشتو
ةينلا دجوت نأا طرصش اهيلع بَرَدَتُي
لحلا ام .ًامهو تناك إاو ــــ مزعلاو
قلعنف ماهوأاب عدخنن  يكل ،ًاذإا



مآا ىـناـعو رـبـتـخا يذـلا ناــصسنإا
ّلعل .اهتافعصضو ةيرصشبلا انـتـعـيـبـط
انلثم ءيصش لك يف برَجم> ةرابع
ىلع ديدصشتـلـل يـتأاـت <ةـئـيـطـخ لـب
صسحــت اـنـتاـصسأاـم قـمــعــل برــلا سســ
انبر عوصسي .انيلع هفطعت يلاتلابو
داهطصضاو عوجلاو بعـتـلا رـبـتـخا

توملاو مآاو ناركنلاو تاناهإاو
،بنذ يأا نـم ءيرـبـلا وـهو ،ّلِذــُمــلا

.ئطخُي ملو ًارباصص ناك اهّلك يفو
ميدقلا َناصسنإا ُدّرمتلا دعبأا ام ردقب
ُعوصسي ُديدجلا ُناصسنإا داعأا ،هللا نع
ىـلإا َةـيرـصشبـلا َةـعـيـبـطـلا ُحـيــصسمــلا
هـعاـصضـّتاو هرـبـصصب ،هـلــلا ناــصضحأا
نإا .ىصصقأا ملظلا يف ىتح ىصصقأا
ةيرصشبـلا تاـفـعـصضلاو مآا زواـجـت
ىلع ًليحتصسم ناك يذلا ،ةئيطخ لب
ةوقب ًانكمـُم راـصص ،لـبـق نـم رـصشبـلا
ناميإاب كصسمتلابو عوصسي حيصسملا
دنـع نـم ةوـقـلا .هـب فارـتـعاو هــب
رداقلا وه ذإا ،مَظعأا ةنهكلا سسيئر
امأا ،<سسدَقُملاو سسدَقُملا> هدحو وهف
ةراصشبب نمؤون نأا يف ةدارإاف انيلع
قمع يف خـّصسرـتـي ًاـناـمـيإا لـيـجـنإا
مزعلاو ،هّلك نايكلا لمصشيو سسفنلا

ًافارتعا ناميإا اذه لّوحن نأا يف
اـنرـعـصش اـمـّلـك .لاـعـفأاـب ًاـيـنــلــع
يوقلا ىلإا تفتلن ،انقوعي فعصضلاب
ىلإا> رومزملا لوـق نـيدّدَرـُم رـيدقـلا
باجتصساف ُتخرصص يقيصض يف ّبرلا
هنأا ًاصضيأا نيرّكَذَتُمو ،(1 :911) <يل
تاقوعمو تاقيصض ،انتهجاو اـمـهـم
سسيئر نإاف ،هللا ىـلإا اـنـترـيـصسم يـف
ملاعلا بلغف قبصس دق مظعأا انتنهك
نأا ًاذإا انل زوجي  .(33 :61 انحوي)
ىتح و ،نوكورتم اننأاكو سسأاين
نأا يرحلاب لب .لَصساكتن وأا ددرتن نأا
،<ةمعنـلا سشرـع ىـلإا ةـقـثـب مدقـتـن>
يأاب وأا انتاوذب تصسيل <ةقث>ـلا هذهو
لب ،انل قاقحتصسإا لاكصشأا نم لكصش

بلـصصـُي يذـلا بيـلـصصلا هـل
عم> قيتعلا هناـصسنإا هـيـلـع
:5 لغ) <هتاوهصشو هئاوهأا

هـنأا ًاذإا حـصضاوـلا نــم .(42
نم دب  بيلصصلا لمح لبق
ةجرد إا سسفنـلاـب رـفـكـلا
:61 ىتم) <سسفنلا ةعاصضإا

،بيلصصلا لمح ةيغبو .(52
 وأا دبً مــجــلــي نأا نـــم
ةيدصسا تاوهصشلا ناصسنإا
يـغـبـنـي اــمــك ،ةــئــطاا
سصاا انّرِب نأا فاعا
مادق ًاـغـلاـب ًاـمــلــظ صصي
.ةمات ًةلاهج انءاكذو ،هللا
هلل ملصستصسا دعبو ،ًاخأا
بابكناو،ناإا ةوقلكب
لـــيإا ةـــصسارد ىـــلــــع
رفكلا يغبـنـي ،ةـلـصصاوـتا
نَمو ،ةـصصاا ةـئـيـصشاـب
وه اذهك تاذلل ًاناركن غلب
ىـلـع ًارداـق حـبـصصي يذــلا

هعوصضخ يفف .هبيلصصلمح
هـنوـع سساـمـتـلا و ،هـلـل

اعإا ،هفعصض ةرصصبي ا
فاخي لف بقت ةنا

بّهأاـتـي لـب ،برـطـصضي و
،ةلاصسبو ةعاجصشب اهلّمحتل
اهلـصضفـب صصي نأا ًلـّمؤوـم
نأاو ،حيصسا مآ ًاكيرصش
فاعا إا غـــــلـــــبــــــي
هــنــهذ   ،حــيــصساــب
و لـب ،بصسحـف هــبــلــقو
اـهـصسفـن هـتصسو هـلاـمــعأا
انبيلصص نإاف ،هيلعو .ًاصضيأا
انبيلصص ماد ام ًليقث ىقبي
نإا اـــم ،نـــكــــلو .سصاا
حيصسا بيلصص إا لّوحتي

:ةبيجع ةّفخ بصستكي ىتح
<فيفخ يلمحو نّيل ين
.(3 :11 ىتم)
فونينصشنايرب سسويطانغإا سسيدقلا

ةقثلا يه .سشرعلا بحاصص ةبحمبةقث
ةواقنو بلقـلا ةـطاـصسب يـنـعـت يـتـلا
هيلإا اومدقت> .نيقيلا ءاجرلاوريمصضلا

،<مكهوجو ىزـخـت لـف اورـيـنـتـصساو
.(5 :33) ريمازملا رفصس لوقي

سشرع> :ناصشرع انـّبر حـيـصسمـلـل
هتدارإاب ّبرلا هبصصن يذـلا <ةـمـعـنـلا

،بيهرلا مويلا كلذ يف ةلُجلُجلا ىلع
هـيـلـع ًاـصسلاـج ىـقـبـي فوـصس يذـلاو
ىـلإا ةـيـهـلإا رارـصسأاو لـيـجــنإاــب
يذلا سشرعلا وه اذه .رهدلا ءاصضقنا
مّدقتـلا ىـلإا سسلوـب سسيدقـلا اـنوـعدي
،ًابصسانـم تقوـلا لاز اـم ةـقـثـب هـيـلإا
تارُبُخو ةصسينكلا ةايح هيلإا انيدهت
دجنو ةمحر لاـنـن يـكـل ،اـهـيـصسيّدق
سشرع وهف يناثلا سشرعلا امأا .ةمعن
هيلعو ،يناثلا ءيجملا دنع ،ةنونيدلا
لداـعـلا ناـيدلا دجـمـلا بر سسلـجــي
لدعلاب سضرأا يف مـكـحـيـل ًاـمـئاـق
:78 و8 :08 ريمازـم) فاـصصنإاو
هـيـلإا يـتأاــن ةــمــعــنــلا سشرــع .(41
،عصضاوتملا نمؤوملا ةقثـب ،اـنـتدارإاـب
نأ اننيعـيو برـلا اـنـل بيـجـتـصسيـف
ءايعصشإا) سصلخ تقو لاز ام تقولا

فوصسف ،ةنونيدلا سشرع امأا .(8 :94
نع يّدؤون يـكـل ،ًاـقوـَصس هـيـلإا ُقاـصسـُن

.(23 :52 ىتم) باصسحلا انتايح

هلإلا ةدلاو ةراصشب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هلإا ةدـلاو ةراصشب ديع ةبـصسانمب
حيدملاو بورغلا ةلصص ةمدخ ماقُت
42 ةعمجلا ءاصسم نم ةصسداصسلا دنع
صسلا ةلـصصو  راذآا ةعـصساـتـلا دنـع رـَحـَ

ةرصشاعلا دنع يهلإا سسادقلا ةمدخو
يـــف  راذآا52 تبـصسلا حاـبـصص نــم
.ةيفرصشأا يف ةديصسلا ةراصشب ةصسينك

ةرصشنلا ىلع عطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفصص ىلع اًيعوبصسأا
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