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ٍلمإاّلمزؾمل٦رماإلغلانمصػمل٣مؼضملٓمظؽملامع٤مأم..مظعملٓمعاتمعبؿملٝماآلهلةم)(م:مغؿملؿرملف)حنيمبرملقبرؽبغمملم

عقتماظظملغملرةماظدؼؽملؿملهملممبمملمتظملرضفمسػملكماظؾرملرؼقبهملمم-سػملكماألشػملنملمم-،مطمملنمؼرؼدم(م1)م(اٌؿظمل٦قبق

ومأؼسملـبمملم؛ماظؿؾرملرلممبؾمملدئمأخالضؿملقبهملمجدؼدةلبمضمملئؼملهملمأدمملدـبمملمسػملكمغؾذم.معـموػؿمإغلمملغلمعزملشملؽملعم

ٌُظملرقبخ(ماظسملضملظملمملءم|أخالقماظدخالءم)اظعملؿملؿماظؿعملػملؿملدؼقبهملمأومعمملمؼلؼملؿملفمػقمبذملم ٌُؾملؿملقبفهملما ةمظألصؽملمملمموا

ومسـم.مظػملؼمللغملؽملهملم،مواظقاجنملمهشملؿملؼملؾملمملمسدلماإلغلمملنممبضملؽملمملهماظعملمملدرمسػملكماظلؼملقمواظرقباشنملمصؿملفم

صظملمملتمػذاماإلغلمملنمومعزاؼمملهمحدؼىملمرقؼؾمؼعملقدغمملمإظبماىدلمحقلماظؿرملقؼفموماظؿقرؼػماظذيم

ؼبمبضملضمطؿؾفمومآرائفمبضملدموصمملتفم،موطؿملػماضؿؽملصم(مغؿملؿرملف)أخوملم(مإظؿملزابؿملىمل)عمملردؿفم

(م.م2)إخلمومظؿملسمػذامربػمّلفمبمملظشملؾعم..ماظؽملقبمملزؼقبقنؽبمتػملؽماظظملرصهملموموّزظملقػمملمبدلاسهملم

دفملغمملضشمؼبمػذاماٌعملممللمسدلمحػملعملمملتمػبسمبضملضماألصغملمملرماظطملرؼؾهملماظقاردةمؼبماظؽملقبزملقصماظدؼؽملؿملهملم

ٌُضملؿؾؽبرةمظألدؼمملنمذاتماظزملقبػملهملماٌؾمملذرةمبمملألصؽملمملمم وبغملؾمعـملدلماظؾرملرؼهملمعـممتؾملؿملدمم-آغظملهملماظذطرمم-ا

جضملػملوملمعـمضؿِؾماإلغلمملنمألخؿملفمم األدؼمملنماظيت.مراصهملمإظبمتضملؾؿملدمررؼؼماظدجؾماظظملغملريقبمررؼؼماخل

بفملنقبماظضملؼملػملؿملهملمطػمّلؾملمملمربضمم-ظألرؼنملمرؾضملـبمملمم-اإلغلمملنمضربهمًلمإظبمخمملظؼماإلغلمملنمبرملغملؾمؼقحلم

األدؼمملنماٌؿلؾقبؾهملمتضملمملظؿملؼملؾبؾملمملمبؿؼملزؼؼمثؿملمملبماظؿمملرؼخم،موماظؿؽملمملوبمسػملكمػؿؽمسذرؼؿفمسػملكم.مسؾىملم

دؽملهملمحؿقبكمتقدقبضملوملمصققبػؿفموصمملرموظقجماظظملؿملػملهملمعـمخالشلمملمأعرـبامعضملعملقاًلمم4000عدىمأطـرمعـم

األدؼمملنماظيتمدرضوملؿبمطؾقبمعمملمميغملـمأنمؼقّظدمبؾملفهمًلمحعملؿملعملؿملقبهمًلمشرلؽبمعػملققبثهملمبددؿماظؿلمملعحماٌؽملمملصؼمم .

أضزملدؾبمعرملطملقبػمللماظضملعملقلمالمم-حؿقبكموصػملؽملمملم..ماظعملمملئؿمسػملكماظرؼؾهملمعـماآلخرمجملردماخؿالصفم

صقبؿملمملماحملؾقبهملم،موطفملغقبلمأدؿقسملرمصدعهملم(م..ماظظملقبؿملممل)رحػملهمللبمعرسؾهمللبمأضربمإظبمإظبممم-اٌطملظمّلػملنيم

(م.م3)م(حؿقب٧مآ..ماإلرػابمٕمؼرتكمظ٨ؽبمصٕصًةمِحّبمبمأحـبام)(م:ماٌمملشقط)
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قبمطمملعؾماالسؿزازمظغملؾممممملردلماظضملؾمملداتمؼبمحؿملقبزػمملماظروحمملغلقبم اظدسقيقبم(مال)وععمذظؽمصفملغمملمأط

تػملؽماظظملغملرةم(مابؿدسقا)ظؽملقاؼمملماألغؾؿملمملءمأصقمملبمتػملؽماظردمملالتم؛محنيموطػمّللمتعملدؼرم.مواظؿؾرملرليقبم

إغقبؼملمملمصبنملمأنم.مثؿقبمتلرقببوملماٌلؾقهملمعـمبنيمأؼدؼؾملؿمبضملدمذظؽم..مصمملرعنيمعؾؿطملنيماإلصالحم

غعملقلمبفملنقبماألخشملمملءماظيتمعقردوملمبمملدؿماإلظفموبمملدؿماظدؼـمومسدلماألغؾؿملمملءمأغظمللؾملؿمظؿمللوملمسمملبرًةم

ميغملـماظؿؾملمملونم صعملوملمتػملؽماألدؼمملنمظؿمللوملمحظملػملهملمعضملفقبؽملمملتلبمبمملرؼلؿملقبهملم،مواىرائؿماظدعقؼقبهملماظيتمرا

وسػملؿملفمأغمملمأتؽملمملولماألعقرمطؼمللؾقبؾمملتمعـمحؿملىملمغؿمملئفؾملمملماظقخؿملؼملهملم،مطؼملمملمأتؽملمملولم!!م.مؼبمذفملغؾملمملم

إذمظلوملؾبمرجاًلمعؾملقودـبمملمالم..مأؼقبهملمصغملرةمأومعدردهملمصػمللظملؿملهملمبمملظؽملعملدمأوماظؿفملؼؿملدمأومسدمماالطذلاثم

ومحبؼملمملدهملمعظملررهملمإظبمم-طـملخرؼـمم-،مخمملصقبهملموأغقبلمأدسقمم شمملؼهملمظفمدقىمعؾملمملعبهملماألدؼمملن

ثقرةمعراجضملهمللبمدؼؽملؿملقبهمللبمؼؿؿقبمسدلػمملمهقؼؾماألدؼمملنمإظبمعلمملرػمملماألصػمللقبم؛مأيماظروحمملغلقبماظؿقبضملؾديم

عؾؿضملدًةمسـمأيقبمغرملمملطلبمترملرؼضمللدملمأومتؽملظملؿملذيدملمأومضسملمملئلدملمضدمؼقملػقبػملؾملمملمإظبماظدلوزماجؿؼملمملسؿملهبمملمسػملكم

اظشملالقماظؾمملئـمبنيمم-طفملحرارمم-وػذاموحدهمؼغملظملؾمظؽملمملم.مم دؼـهملحلمملبماظدوظهملماٌقملدقبلمملتؿملقبهملماحل

.ماظدؼـماظلؿملمملدلموماجملؿؼملعماظضملزملريم

 م
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:تؽمل٦ؼ٥م  

م

بقصظملؾملمملماألدظملمملرم(ماظؿقراة)دفملضقممخاللمحػملعملمملتمػذاماٌعملممللماٌشملققبلمبمملالضؿؾمملدمملتماٌؾمملذرةمعـم

األدظملمملرممسدل(ماإلنؿملؾ)ومعـم(م.مترعبهملمطؿمملبمايؿملمملة)اًؼمللهملماألوظبمعـماظضملؾملدماظعملدؼؿم

(م.ماظعملرآن)ومعـم(م.مترعبهملمطؿمملبمايؿملمملة)اظعملمملغقغؿملهملماألربضملهملماألوظبمؼبماظضملؾملدماىدؼدم
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م:عٓخ٢م

،مومأبدأمعـمحؿملىملم(ماظؽملقبمملئل)=مدفملومملوزمعرحػملهملماإلبمملدةماىؼملمملسؿملهملمبمملظشملقصمملنمؼبمسزملرمغقحم

ػقماألصؾموماالعؿدادمم ذرمؼبماظػمّلطملهملوماجل.مؼضملؿدلهماٌقملرقبخقنمجذرماظدؼمملغمملتماظؿقحؿملدؼقبهملماظغمُلدلىم

أعقبمملمحنيمغؿقدقبثمسـماظؿقحؿملدم.موؼبمايلمملبمػقمسددفبمؼؾبسملربمبؽملظمللفمظؿملضملشمللمآخرؽبم.موماٌزملدرم

بقصظملفمعقملدقبسمأوقبلمدؼمملغهملم(مآزرم|إبراػؿملؿمبـمتمملرحم)؛مصؿملؽملؾطمللمأنمؼؾبظملؾملؿمبفملغقبؽملمملمغؿقدقبثمسـم

م|اٌلؿملقؿملهملمم|اظؿملؾملقدؼهملم)معؿغملمملعػملهملماظرملروطمبرملقبرتمبكملظفلبمواحدلبم،موصرقبخوملماظدؼمملغمملتماظـالث

سػملكمأغقبينمدفملربفملمبؽملظملللمسـماىدلماظعملدؼؿمواًمملظدمحقلمحعملؿملعملهملموجقدمػذاماظرجؾم(.ماإلدالم

ؼبمأنقبماظضملؼملػملؿملهملمالمدبرجم(مرفمحلني)خمملصقبهملمومأغقبلمأعؿملؾمؼبمػذاماجملممللمإظبمرأيم..معـمسدعفم

جمملزػمملماإلدالممسـمطقغؾملمملمحؿملػملهملمبراشؼملمملتؿملهملمطمملغوملماألدؼمملنمهؿمملجؾملمملم،مصؾذرتؾملمملماظؿملؾملقدؼهملمومأ

.مظغملؽملينمدفملتضملمملعؾمععموجقدهمسػملكمأغقبفمأعرمواضعم (م.4)

 م
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م:أورم

دؽملهملمبرؼعمًلمملمأخقبمملذـبام،مالمؼلؿرملضملرهمإاّلمصمملحنملمم4000المرؼنملمأنقبمظظملغملرةماظؿقبقحؿملدمضؾؾم

(مأورماظلقبقعرؼهمل)اٌقظقدمؼبم(مأبقماىؼملؾملقر)=محلمملدؿملقبهملمسمملظؿملهملم،موػقمعمملمؼؽملشملؾؼمسػملكمإبراػؿملؿم

عذملموماظذيمطمملنمممؿػملؽـبمملمبمملألدؽػملهملم.مقم1900حبدودم(مراقمحمملظؿملـبمملربمملصصملهملمذيمضمملرمجؽملقبلماظع)

ؼبمعـ٢مذظ١ماظسملاللمواىؾمل٢م؟مط٢م"مأور"طؿملٟمميغمل٤مأنمؼضملؿمل٘مض٦مم):ماظغملدلىمعـمغقعم

بفملؼٓؼؾمل٣مع٤مرنٍيم"مػارانم|غاح٦رم"آعالمحؿملاتؾمل٣مع٦ض٦سٌةمؼبممتاثؿمل٢ؽبمؼزملؽملضملؾملامأب٦همومأخ٦اهم

ٍٕم صغملمملغوملمعراحؾماٌؽملشملؼم..مبدقبمعـمإذراضهملمعمملمموبضملدمتػملؽماظؿفملعقبالتمطمملنمال(م5)م(؟..م!وحف

ثؿمعرحػملهملماظظملغملرم.مبمملظؽملفؿمواظعملؼملرمواظرملقبؼملسموعمملمإظبمذظؽم(مإبراػؿملؿ)اظدؼغملمملرتلمحؿملىملماغؾؾملمملرم

ومعمملمتؾضملؾملمملمعـمسعملقبمملتلبمومأحداثلبمالمتؾبذطرم(ماظؽملؼملرود)اظـقريمبؿقشملؿملؿماألصؽملمملممومضزملقبؿفمععم

وبضملدػمملماػؿدىمإظبمعظملؾملقمم(م.م7(م)اظعملرآن)وم(م6(م)اظؿػملؼملقد)تمملرطبؿملهبمملمدقىمؼبمعزملدرؼـمػؼملمملم

.ماإلظفماظقاحدماظقاضحم

 م
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م:اظٔبّم

شرلمأنقبمذؾملرماظضمللؾمٕمؼدؾبممرقؼاًلمحؿملىملمتظملفقبرتمأوقبلؾبمأزعهملمصضملػملؿملهملمبنيماإلظفماظدقبؼينمومسؾدهم

اظؿملؾملقدؼهملموماٌلؿملقؿملهملم)ضربمملغـبمملمم-اظذيمضبؾقبفمم-بؽملقرمابؽملفم(مإبراػؿملؿ)اإلغلمملنماٌقحقبدمحنيمُأعرم

األطؿملدمظدؼؽملمملم(م.مؼلؼملعمآ)=ماإلدالممؼعملقلمبفملغقبفمإزلمملسؿملؾم(م.مضققبمملك)=متعملقالنمبفملغقبفمإدقؼم

وسػملكمررؼعملهملمأصالمماٌؿملػملقدراعمملماشلؽملدؼهملمومؼبماظقبقاغلماألخرلةمضؾؾمتؽملظملؿملذمحغملؿم(م.مأغقبفمأحدػؼملممل

ؿٟبم(م:مجدلائؿملؾمسػملكماألرجح)اظؽملقبقرمؼزملرخماٌالكم ؿٟبم..مت٦ّض وظضملؾقبماظظملرغللماظرائعمم!ت٦ّض

(Laurent de La Hyreم)ضدمصققبرمتػملؽماظػملقصملهملمبرملغملؾمعؾؾملرمؼبمظقحؿفماألغؿملعملهملم

(Abraham Sacrificing Isaacم)مم1650واظيتمأنزػمملمؼبمسمملمم.

إنمجمملزمم-ومسبـمػؽملمملمغؿلمملءلمعمملموجفماظظملمملئدةمحنيمؼؾبؼملؿقـمػذاماٌقحقبدمبؾماٌقملدقبسمظػملؿقحؿملدم

ؼعملفموردقظفمومؼبموظدهكبم؟موطؿملػمميغملـمأنمؼرملّؽمإظففبمضمملدرفبمومخمملظؼفبمظغملؾقبمذلءلبمبزملدم-اظعملقلم

حؿملىملمغعملرأمؼبمايمملدثهملم..مأومخبظملمملؼمملمدرؼرتفم؟موذّؽماإلظفكبمتقملّطدهماظقضمملئعمػؽملمملم..مخػملؿملػملفماٌعملرقببم

ؽّبمابؿبؽملؽب٥ؾب):ماظؿقراتؿملقبهملم ؿببؽب ؽبهؾبموؽبتؽبؽملؽباوؽبلؽبماظلىبغملخملنيؽبمظكبؿملؽب ؽباػكبؿمل٣ؾبمؼؽب مٓبمِإبؿب مببىبمعكب٤ؽبماظلمبؼملؽباءكبم.موؽبعؽب َصؽملؽبادؽباهؾبمعؽباَلُكماظ

ؽباػكبؿمل٣ؾب،:مَضائكباًل ؽباػكبؿمل٣ؾبمَصفمَلجؽبابؽبمِإبؿب قبًام:مَصعمَلالؽب.مغؽبضملؽب٣ؿب:مِإبؿب ؿبمبكب٥كبمضؾب ؽبَكمِإَظ٧ماظزملمبؾكب٨ىبموؽباَلمتؾب٦ؿبضكب مبمؼؽب اَلمتؽبؼملؾب

ؽبَكمسؽبؽملىب٨ ِٝمابؿبؽملؽب١َموؽبحكبؿمل َٓموؽبَظ٣ؿبمتؽبؼملؿبؽملؽب ومؼم.م12-10:مم22.متغملقؼـمػم(َِغىب٨مسؽبػملكبؼملؿبتؾبمَأغمب١َمتؽبكؽبافؾبما

ؽباػكبؿمل٣ؾبم*معؽباموؽبتؽبػمَل٥ؾبمظكبػمْلفؽبؾكبنِيمَصػمَلؼملمبامَأدؿب٢ؽب):مأؼسملـبمملمؼبمايمملدثهملماظعملرآغؿملقبهملم ؿٓبم*موؽبغؽبادؽبؼؿبؽملؽباهؾبمَأنؿبمؼؽبامِإبؿب َض

ِٖيماْظؼملؾبقؿبلكبؽملكبنيؽبم ؽٔبظكب١َمغؽبفؿب نبؤؿبؼؽبامِإغمبامَط مبْضتؽبماظ ؽبامَظؾملؾب٦ؽبماْظؾؽبالءماْظؼملؾبؾكبنيؾب*مصؽب :ماظزملقبمملّصمملتمػم(ِإنمبمػؽب

ؼم.م103-106

ألغقبفمظقم..مىمادؿؽملؾمملطماظطملؿملنملموػذامؼضملينمأغقبفمطمملنمؼؽملؿصملرمردقبماظظملضملؾمطفمليقبمطمملئـمالمضدرةمظفمسؾ

.مطمملنمؼضملػملؿماظؽملؿؿملفهملمالغؿظملوملمايمملجهملمإظبمػذاماٌرملؾملدماظدراعلماٌقملثقبرم

 م
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أعقبمملماظشملرؼػمؼبماألعرمصكملنقبماظرواؼهملماإلدالعؿملقبهملموضملؾمعـماظظملؿكمومأبؿملفمذرطمملءمؼبمػذهمايظملػملهملم

ؽبمعؽبضملؽب٥ؾبماظلمبضملؿب٨ؽبمَضالؽبمؼؽبامبؾبؽملؽب٨مبمِإغىب٨مَأرؽبىم):ماظدعقؼقبهملم ؿبمعؽباذؽبامَصػمَلؼملمبامبؽبػمَل صكب٨ماْظؼملؽبؽملؽباِممَأغىب٨مَأذؿببؽبقؾب١َمَصاغصمُل

ِٕؼ٤ؽب ؾبغكب٨مِإنمذؽباءماظػمَل٥ؾبمعكب٤ؽبماظزملمبابكب ؾبمدؽبؿؽبفكب ؽبىمَضالؽبمؼؽبامَأبؽبتكبماْصضملؽب٢ؿبمعؽبامتؾبقملؿبعؽب ؼم.م102:ماظزملقبمملّصمملتمػم(تؽب

أطـرمشؼملقضـبمملمبمملظؽمللؾهملمظػملظملؿكماظذيمٕمؼغملـمؼظملؾملؿممتمملعـبمملمعمملماظذيمصبريم(ماظؿقراة)صؿملؼملمملمندمضزملقبهملم

ؽباػكبؿمل٣ؽبمَأبكبؿمل٥كبوؽبقؽب):م ػؽبامػكب٨ؽبماظؽملمبارؾبم:مَصلؽبفمَلَظ٥ؾب.مغؽبضملؽب٣ؿبمؼؽبامبؾبؽملؽب٨مب:مَصفمَلجؽبابؽب٥ؾب.مؼؽبامَأبكب٨:مالؽبمِإدؿبق٠ؾبمإِلبؿب

ؽبَضةكب؟ ؾبوفؾبماْظؼملؾبقؿب ؽٕباػكبؿمل٣ؾب.مموؽباْظقؽبشمَلّبؾب،وؽبَظغملكب٤ؿبمَأؼؿب٤ؽبمخؽب ؽٕبدمبمسؽبػمَلؿملؿب٥كبمِإبؿب ؾبوفؽبمم:مَص ؾٕبمظكبؽملؽبظمْللكب٥كبماْظكؽب ؽببىب َٓمؼؾب ِإنمبما

ؽبَضةكبمؼؽبا ؼم.م8-7 :مم22.متغملقؼـمػم(وؽبتؽبابؽبضملؽبامعؽبلكبريؽبػؾبؼملؽبامعؽبضملًا.ممابؿبؽملكب٨مظكبػمْلؼملؾبقؿب

 م
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م:تلاؤالتمأخالضؿملقبةم

ؼبم(مدؾؿملؽملقزا)إنقبمذضملقريمبمملًؿملؾهملمحؿملممللماظؽملصملمملمماألخالضلماشلؽملددلماظضملفمملئيبماظذيموضضملفم

(مإضػملؿملدس)عذملم،موماظذيمأحللوملؾبمأثؽملمملءمضراءتفمبفملغقبلمأعمملممم1665سمملمم(مسػملؿماألخالق)طؿمملبفم

ػقمغظملسمذضملقريمومملهماٌلقهملماظشملؾعملؿملقبهملمظإلظفم..ماهمومبراػؿملؽملفموعلػمّلؼملمملتفماىمملعدمبزواي

م|األعرلةم)=مبزوجمملتفمدمملرؽبةم(مإبراػؿملؿ)ظضملالضهملم(ماظؿقراة)اإلبراػؿملؼمللقبم؛موماظيتمتؿقبسملحمؼبمتؽملمملولم

،مواإلذمملرةمإظبم(م؟)=مومضشملقرةم(ماألجرلةم|اٌلمملصرةمم|اٌؾملمملجرةم)=مومػمملجؽبرم(ماظلمبرؼهملم|اٌؿققبجهملم

حؿملىملمأنقبمإذالشلمملم.م بشملرؼعملهملمتدّظؾمسػملكمأغقبؾملمملمذؿؿملؼملهملم(مأجرلةمعكبزملرؼقبهملم|سؾدةم)بفملغقبؾملمملم(مػمملجؽبر)

تدسقم(مإبراػؿملؿ)ثؿقبمأنقبمذكزملؿملقبهملم.مسػملكمعمملمؼؾدوم(مدمملرؽبة)برملغملؾمعلؿؼملرمطمملنمجزءـبامعـمأوظقؼقبمملتم

م-ألنقبماظرقببماظؿقراتلم(مػمملجؽبر)إذمرردم..مإظبماالدؿطملرابم؛مصؾملقمؼظملؿعملرمإظبمايلؿماظضملمملئػمللم

(م:مابـماظؾمملذممل)أعرهممبؽملشملؼماإلضشملمملسلمم-لمؼبماٌرملمملطؾماألدرؼقبهملمبنيماظسملقبرقبتنِيماظذيمؼؿدخقب

ؾبمعكب٤ِمابؿبؽملكبؾملؽبامِإدؿبق٠ؽب،م) ؽباػكبؿمل٣ؽبمؼؽبلؿبكؽب كبيمَأغؿبفؽبؾؽبؿؿب٥ؾبمإِلبؿب ِٕؼمبةكبماَظ ؽبماْظؼملكبزملؿب وؽبرؽبَأتؿبمدؽبارؽبُةمَأنمبمابؿب٤ؽبمػؽباجؽب

ؽٕبماػكبؿمل٣ؽب كبهكبماْظفؽباِرؼؽبَةموؽبابؿب٤ؽبم:مَصعمَلاَظتؿبمإِلبؿب ؾٕبدؿبمػؽب ؽٝبمابؿبؽملكب٨مِإدؿبق٠ؽباْر ِٕثؽبمعؽب مػؽبا،مَصكمِلنمبمابؿب٤ؽبماْظفؽباِرؼؽبةكبمَظ٤ؿبمؼؽب

ؽٕبماػكبؿمل٣ؽبمعكب٤ؿبمَأجؿب٢ِمابؿبؽملكب٥كب.م ِٗمِإبؿب ؽباماْظعمَل٦ؿبلؾبمصكب٨مغؽبظمْل ؽّبمػؽب ُٓمَظ٥ؾب.مَصعمَلؾؾب ؾٕبمم:مَصعمَلالما اَلمؼؽبلؾب٦ءؾبمصكب٨مغؽبظمْللكب١َمَأعؿب

ؿٝبمظكبغمَلاَلِممدؽبارؽبَةمفكب ؾٕبمجؽباِرؼؽبؿكب١َ،موؽبادؿبؼملؽب ؿبسؽب٧ماظزملمبؾكب٨ىبمَأوؿبمَأعؿب َِغمب٥ؾبمبكبكمِلدؿبق٠ؽبمؼؾب يمُط٢ىبمعؽبامتؾبرملكبريؾبمبكب٥كبمسؽبػمَلؿملؿب١َم

َِغمب٥ؾبمعكب٤ؿبمذؾبرىبؼمبؿكب١َ.مَظ١َمغؽبلؿب٢فب ؼم13-9 :مم21.متغملقؼـمػم(موؽبدؽبفمُلضكبؿمل٣ؾبمعكب٤ِمابؿب٤ِماْظفؽباِرؼؽبةكبمُأعمبًةمَأؼؿبسملًام

.موغلؿشملؿملعمأنمغرىمػؽملمملماظغملؿماشلمملئؾمعـماظظملقضؿملقبهملماظيتمميمملردؾملمملماظربقبم.م

 م
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(مدمملرؽبة)اظؿقراتلقبمػقماظؿغمللقبنملمعـمخاللمزوجؿفم(مإبراػؿملؿ)أدؿؾملفؽملفمؼبمدػملقكممأعقبمملمأذدقبمعممل

ؽبامؾبم):مطلمؼؽملفقمبؽملظمللفموبؾملمملم..مبمملإلدقبسمملءمأغقبؾملمملمأخؿفم ؽٓبرؽبمَأبؿب وؽبسؽبؼملمبتؿبمتكبػمْل١َماْظؾكباَلدؽبمعؽبفؽباسؽبٌة،مَصاغؿبقؽب

َِ ؽبًةمصكب٨ما كٓبؼ َِنمبماْظؼملؽبفؽباسؽبَةمَطاغؽبتؿبمذؽب مببؽبمصكبؿملؾملؽبام ؽٕبمظكبؿملؽبؿؽبطملؽب ؽببؽبمعكب٤ؿبمتؾبكؾب٦ِمم.مرؿبِضِإَظ٧معكبزملؿب وؽبعؽبامِإِنماْضؿؽب

ؽبوؿبجؽبؿكب٥كبمدؽبارؽبايؽب ؽٕبمحؽبؿمب٧مَضالؽبمظكب ِٕؼنب٦نؽبمم:معكبزملؿب ؽباككبماْظؼملكبزملؿب ؽبَأٌةمجؽبؼملكبؿملػمَلٌة،مَصؼملؽبامِإنؿبمؼؽب ِٕفؾبمَأغمب١كبماعؿب َأغؽبامَأسؿب

كبهكبمػكب٨ؽبمزؽبوؿبجؽبؿؾب٥ؾبمَصؿملؽبعمْلؿؾبػمُل٦غؽبؽملكب٨موؽبؼؽبلؿبؿؽبقؿبؿملؾب٦غؽب١كب:محؽبؿمب٧مؼؽبعمُل٦ُظ٦ا ؽٔبظكب١َمُض٦ظكب٨.مػؽب ِإغمب١كبمُأخؿبؿكب٨،مَصؿملؾبقؿبلكبؽملؾب٦اممظكب

ؿبسؽب٧مجؽبؼملؽبالؾبم.ممعؾبضملؽباعؽبػمَلؿكب٨معكب٤ؿبمَأجؿبػملكب١كبموؽبتؽبؽملؿبفؾب٦ؽبمحؽبؿملؽباتكب٨مبكبظمَلسملؿبػملكب١كب ؽٕبمادؿبؿؽب ؽبامؾبمعكب٤ؿبمعكبزملؿب ؽببؽبمَأبؿب وؽبَظؼملمباماْضؿؽب

ؿبسؽب٦ؿبنؽبمَصفمَلذؽبادؾبوامبكبؾملؽبامَأعؽباعؽب٥ؾب ؽبػؽبامَأؼؿبسملًامرؾبؤؽبدؽباءؾبمصكب ِٕؼىبنيؽب،موؽبذؽباػؽب ؿبَأُةم.مدؽبارؽبايؽبمَأغؿبصمَلارؽبماْظؼملكبزملؿب ؽبتكبماْظؼملؽب َصفمُلخكب

ؿبسؽب٦ؿبنؽب ِٕموؽباْظقؽبؼملكبرِيم.مِإَظ٧مبؽبؿملؿبتكبمصكب ؽبلؽبمَظ٥ؾبماْظضملؽبشمَلاءؽبمعكب٤ؽبماْظطملؽبؽملؽب٣ِموؽباْظؾؽبعمَل ؽبامؽبمبكبلؽبؾؽبؾكبؾملؽباموؽبَأجؿب َصفمَلحؿبلؽب٤ؽبمِإَظ٧مَأبؿب

ُِتؾب٤ِموؽباْظفكبؼملؽباِل كٓبموؽباإِلعؽباءكبموؽبا ؼم.م16-10 :مم12.متغملقؼـمػم(وؽباْظضملؽبؾكبؿمل

م 

 م
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م:خامتةم

ٌؾقىملمأودقبماظؿذطرلمبفملغقبلمٕمأورملقبؿمسؽملمملءماظغملؿمملبهملموماظؾقىملمسـمػذاماألعرمألغفمؼبمخؿمملممػذاما 

طقممللم(ماظدؼـ)صقمملظلمععم..مؼضملفؾينمأومالمؼضملفؾينم،مبؾمألغقبفمأضرقبموؼسملرقبمبمملظغملقطنملمطؾقبمؼقٍمم

:محنيمضممللم(ماظدؾبغؿملممل)ععم(ماٌضملرقبي)ذؿملكلم

ؾبغؿملامسػمل٨قبممبؽملقبةلب  ؽبمأضضملا***مم وػ٢متصملظملٕماظ قبام؟وعامداءمصؿملؾملاماظؽملقبظمل !مفؾبمعامد

مم



20 
 

م

م

م

م

 م



21 
 

م

م

م

موسى 
مم



22 
 

 م



23 
 

 :عٓخ٢م

ٌُؽملؿرملؽبؾمعـماٌمملءم(م)=معقدك)وظكبدم ومسػملكم.معذملم.قم1500حبدودمسمملمم(معكبزملر)ؼبم(مرظملؾماٌمملءم|ا

ظغملؽملقبينم(مإبراػؿملؿ)اظرشؿمعـمأنقبمتفملطؿملدموجقدهمأصاًلمأعرمشمملؼهملمؼبماظزملقبضملقبهملمطؼملمملمػقمايممللمععم

؛مسػملكماظرشؿمعـمأنقبمضزملقبؿفمعػملظملؿهمٌلمظػملطملمملؼهملم،مومومأؼسملـبمملم.مدفملتضملمملعؾمعضملفمػقماآلخرمسػملكمأغقبفمواضعم

اآلراءماظيتمجمملدظوملمؼبمأدشملقرتفموموالدتفموؼبمطقغفمعزملرؼهبمملمالمسكبدلاغؿملهبمملمأطـرمإثمملرةمعـمأنمتؾبؾملؼملؾم

(م.ماظؿملؾملقدؼهمل)،مظغملؽملينمدفملدخؾمصؿملؼملمملمؼؾملؼملقبؽملمملمػؽملمملموػلمعرحػملهملمتفملدؿملسماظدؼـماٌقدقيم(م8)

قبدةم)(م:مًمملظصاظدؼـمؼبمحدودماظضملعملؾما)ؼبمردمملظؿفم(مطمملغط)ؼعملقلم إنقبمأيقبمطؿابلبمع٤ماظغملؿّبماٌعمل

ب٥ماظ٦ح٨م،مصبّبمأنمؼؾبقغمل٣مسػملؿمل٥ممبامظ٥مع٤مضؿملؼملةمأخالضؿملقبةم،موالمؼمؼؽملٖلمػم؛موط٢قبمعام

(م.م9)م(ؼؽملؾطمل٨مأنمؼغمل٦نمػ٦مغظملل٥ماياط٣مأوماظعملاض٨ماظٔيمؼٕجٝمإظؿمل٥ماظعملاغ٦نماِخالض٨

دؿملفدلغمملمسػملكم(مطمملغط)إظبمرأيم(ماظؿضملػملؿملؿم|اظؿقجؿملفم(م)=ماظؿقراة)ومعـماظقاضحمػؽملمملمأنقبمإخسملمملعم

االدؿطملؽملمملءمسـمأشػملؾؾملمملموذظؽمظػملعملدرماشلمملئؾمعـماظؿفمملوزاتماألخالضؿملهملماظيتمالمؼعملؾػملؾملمملمغمملعقسمومالم

ظػملدالظهملمسػملكمحعملؿملعملؿؾملمملمم(18)+سرفموالمصغملرمدقيقبم،مواظيتمهؿمملجمإظبمأنمتؾبلؾؼمبكملذمملرةم

.ماٌرسؾهملم

 م
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م:ط٦غ٥مضاتاًلم..مع٦د٧م

ومضذصفمؼبماٌمملءموماغعملمملذهم،مثؿم(معقدك)اتمبلؿملشملهملمسـموالدةمتغملؿظمللمبػملؼملح(ماظؿقراة)اظطملرؼنملمأنقبم

دونمأنمتدوقبنمظؽملمملمتمملرؼخماظرجؾمومربشملمملتمحؿملمملتفماٌؾملؼملقبهملم..متعملظملزمإظبمعرحػملهملماظؽملسمليملمواىرميهملم

ضؾؾماضذلاصفماىرميهملمظذامدؿملسملشملرماٌرءماظرقباشنملمؼبمعضملرصهملمتظملمملصؿملؾمأطـرمإظبماالسؿؼملمملدمسػملكم

(م.م10)ؼبمػذاماظرملقبفملنم(ماظؿػملؼملقد)ضزملصم

إذمغعملرأم.محؿملمملتفمجبرميهملمضؿؾمعـماظدرجهملماألوظبماضذلصؾملمملمبذطمملءماحذلاؼبقبم(معقدك)سؼملقعـبمملم؛مبدأم 

ؽٓبم):م (ماظؿقراة)ؼبم ؽباغكبؿملىبنيؽبموؽبؼؽبرملؿبؾملؽب ؽٓبمِإخؿب٦ؽبتؽب٥ؾبماْظضملكبؾؿب ؽبمعؾب٦دؽب٧مَأغمب٥ؾبمذؽبػؽبّبؽبمظكبؿملؽبظمْلؿؽبعملكب ؽٓبمَأنؿبمَطؾؾب ؽبثؽبمبؽبضملؿب وؽبحؽب

ؿب ِٕؼقبًامؼؽب ؽّبمرؽبجؾباًلمعكبزملؿب ؿٓبمَأحؽبًٓامعؽبرملؽبعمَلؿؽبؾملؾب٣ؿب،مَصػمَلؼملؽب ؽباغكبؿملقبًا،مَصؿؽبػمَلظمَلتؽبمحؽب٦ؿبَظ٥ؾب،موؽبِإذؿبمَظ٣ؿبمؼؽبفكب ِربؾبمرؽبجؾباًلمسكبؾؿب

مٕبعؿب٢ِ ؽبهؾبمصكب٨ماظ ِٕيمبموؽبَرؼملؽب (م:ماظعملرآن)ومؼبمؼم.م12-11 :مم2.مخروجمػم(ػؾبؽملؽباَكمَضؿؽب٢ؽبماْظؼملكبزملؿب

ؽبمصكبؿملؾملؽبامرؽبجؾبػمَلؿملؿب٤ِم) كبؼؽملؽبَةمسؽبػمَل٧محكبنِيمَشظمْلػمَلةلبمعىب٤ؿبمَأػؿبػملكبؾملؽبامَص٦ؽبجؽب ؽباموؽبدؽبخؽب٢ؽبماْظؼملؽب ؽبامعكب٤مذكبؿملضملؽبؿكب٥كبموؽبػؽب ؼؽبعمْلؿؽبؿكبالِنمػؽب

ؽب ؽبهؾبمعؾب٦دؽب٧مَصعمَلسملؽب٧مسؽبػمَلؿملؿب٥كبمَضالؽبمػؽب ؾبوىبهكبمَص٦ؽبَط كبيمعكب٤ؿبمسؽب كبيمعكب٤مذكبؿملضملؽبؿكب٥كبمسؽبػمَل٧ماَظ ؾبوىبهكبمَصادؿبؿؽبطملؽباثؽب٥ؾبماَظ امعكب٤ؿبمسؽب

ؾبووبمعنبسملكب٢وبمعنبؾكبنيفبم ؼم.م78-74:ماألغضملمملممػم( عكب٤ؿبمسؽبؼملؽب٢ِماظرملمبؿملؿبشمَلاِنمِإغمب٥ؾبمسؽب

إذم.ملماظؽملصقبماظؿقراتلقبمغػملؼملسمععملدارـبامعـماًؾىملمشرلؽبمعؿقّصٍرمؼبماظؽمللكقبهملماظعملرآغؿملهملمظػملعملزملقبهملمعـمخال

سػملكمأغقبفمرجؾمعزاجلقبمسزمليبقبمصبؿملدماٌغملرمومؼظملغمّلرمؼبمسمملضؾهملمصضملػملؿفم(ماظؿقراة)ؼبم(معقدك)ؼصملؾملرم

؛محؿملىملمأغقبفمغصملرمميؿملؽملـبمملموسلمملاًلموتفملّطدمعـمسدمموجقدمأحدلبمصعملمملممبمملظعملؿؾم،موادؿؼملرمؼبمتعملزملقبدهم

صكملنقبماظضملزملؾؿملقبهملمشػملؾؿفم(ماظعملرآن)أعقبمملمؼبم.محنيمأخظملكمآثمملرمجرميؿفمبشملؼملؿبرمجـؼملمملنمضقؿملقبؿفمؼبماظرعؾم

وحنيمأحسقبمبظملداحهملمجرميؿفم؛مسػمّلؾم..مسػملكمأعرهمظدلػهمللبموتزملرقبفمعؽملشملػملعمًلمملمعـمعؽملشملعملهملماظاّلوسلم

ارثموػذاماظرملؿملشملمملنمدؿملغملقنماظرملؼملقبمملسهملماظيتمتؾبضملػمّلؼمسػملؿملؾملمملمطؾقبماظغملق..ماألعرمبضملؼملؾموَشقاؼهملماظرملقبؿملشملمملنم

.مماظؾرملرؼقبهملمؼبماألسقامماظاّلحعملهملمومحؿقبكماظػملقصملهملم

 م
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صمملحنملماٌزاجماظزملقبضملنملم(مآ(م)=مؼؾملقه)ومأؼسملـبمملم؛معـمخاللمػذهماظؾداؼهملمشرلماٌرملفقبضملهملمدؿملعملقمم

،موذظؽمبضملدمأنمؼؾملربماألخرلمومؼػملؿعمللم(معقدك)جبرائؿؽبمعرسؾهمللبمبمملظؿقاصؼمرؾضملـبمملمععمطػملؿملؼملفموغؾؿملقبفم

اظذيمطمملنمظفمأبػملغماألثرمؼبمتؾملؿملؽهملمأصغملمملرهم(مذؾبضملؿملنمل=ممؼـرون=مرسقئؿملؾم)=مبذملمطمملػـمعكبدؿبؼؽبـم

وم(مشرؼنمل)=مم (جكبرذقم)اظيتمدؿؾبؽملفنملمظفم(مصظمّلقرؼقبهملم|صظمّلقرةم)صؿملؿزوقبجمعـمابؽملؿفم..موترتؿملؾؾملمملم

(م.مسقنمآ(م)=مإظؿملضملمملزر)

 م
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م:ط٦غ٥مادؿضملٕاضـبامظػملعمل٦قبةم..مدكبظملٕمإًوجم

بقصظملفمبرغمملذًبمملمألدػملقهملم(مًروجدكبظملرما)عـم(مآ)ٕمأضرأمؼبمحؿملمملتلمطؿمملبـبمملمأطـرمإدمملءةمإظبم

وم(ماًروج)صؾضملؿملدـبامسـمعلرحؿملقبهملم.ماظدقبعمملرماظرملقبمملعؾماظلقبؼملمملوؼقبهملماٌلػمّلشملهملمسػملكماألرضمودمملطؽملؿملؾملمملم

طؿلؼملؿملهملموحدثمٕمؼغملرملػماظضملكبػملؿمايدؼىملموالمأطـرمخدلاءماآلرطؿملقظقجؿملمملمغؾقًشمملمأيقبم(ماظؿىبؿملف)

ؼؾبعملدقبرمتضملدادهمؼبمتػملؽماظظملذلةممبؽمملتممصكقبمملرةلبمأومضػملٍعمبرملريدملمأومحؿقبكموتدلبمًؿملؼملهمللبمأومأثٍرمظرملؽبضملنمللب

ومأغزملحمؼبمػذاماجملممللم(م.مدؿملؽملمملء)اآلالفمومؼؾبظملذلضمأغقبفمسمملشمألربضملنيمدؽملهمًلمتمملئؾملـبمملمؼبمصقراءم

ٌقّظظملؿملفمسمملظكبؼمللؿبماآلثمملرم(مThe Bible Unearthed)اإلّرالعمسػملكماظغملؿمملبماٌؾملؿم

مNeil Asher)وماألعرلطلماٌعملؿملؿمؼبمبػملفؿملغملمملم(مIsrael Finkelstein)اإلدرائؿملػمللم

Silbermanموماظذيمتؿمللقبرمظلمايزملقلمسػملكمبضملضمصزملقظفمعذلعبهمًلمإظبماظضملربؿملقبهملم،مطؼملمملم(م،

وماظذيم(مThe Bible Unearthed)أغزملحمبمملظظملؿملػملؿماظقثمملئعمللماظذيمضبؼملؾمذاتماالدؿم

حؿملىملمضدقبممعقملظخملظملمملماظغملؿمملبمهػملؿملاًلمسػملؼملؿملهبمملمومعؽملشملعملؿملهبمملمحقلم(مHistory Channel)بقـبؿفمضؽملمملةم

ومخػمُلزملمملمإظبمادؿقمملظهملموضقعمتػملؽماألحداثمسػملكمتػملؽم..مطغملؾم(ماظضملؾملدماظعملدؼؿ)وم(ماظؿقراة)أدظملمملرم

.ماظزملقبؿملطملهملماٌذطقرةم

طلكبظملرم؛مأضقلمبفملنقبماظضملمملضؾؽبمؼؾبزملضملؼم(ماًروج)سػملكمأؼقبهملمحممللم؛مبضملؿملدـبامسـمطؾقبمػذامومضرؼؾـبمملمعـم

ؾبوِرمحكبعمْلؾؽبةلبمَر٦ِؼػمَلةلبمعؽباتؽبمعؽبػملكب١ُ):مؼؽبؽمللكمعقاثؿملعملفم بؾملذاماظرقببماظذيم ؽبمعؾب ؽبموؽببؽبضملؿب ؽٝبمَأغكبنيؾبم.معكبزملؿب وؽبارؿبتؽبظمَل

كب ؽٓبمِإَظ٧ما ؽباخؾبؾملؾب٣ؿبمعكب٤ؿبموؽبْرفمَلةكبماْظضملؾبؾؾب٦دكبؼمبةكب،موؽبصؽبضملكب ؽبائكبؿمل٢ؽبموؽبصؾب ُٓمِإَظ٧مَأغكبؿملؽملكبؾمِل٣ؿب،م.مبؽبؽملكب٨مِإدؿب َصفمَلصؿبطملؽب٧ما

ؽباػكبؿمل٣ؽبموؽبإدؿبق٠ؽبموؽبؼؽبضملؿبعمُل٦بؽب ؽٝبمِإب ؽبمعكبؿملؽباَض٥ؾبمعؽب ؽبَط ؽبائكبؿمل٢ؽبموؽبرؽبقمب.موؽبتؽب ُٓمِإَظ٧مبؽبؽملكب٨مِإدؿب ؽٕبما م(ظكبقؽباظكبؾمِل٣ؿبمغؽبصمَل

اظؽملفمملةم(مظعملنملمحمملطؿمعكبزملر(م)=مصرسقن)وماظرقببماظذيمالمؼرؼدمظذملمؼم.م25-23 :مم2.مخروجمػ

مببنبمظكبؼملؾب٦دؽب٧):مواظعملؾقلمخبروجمبينمإدرائؿملؾم ؿٕبمَأنؿبمم:موؽبَضالؽبماظ ؽبَط ؽب،متؽب ؾٝبمِإَظ٧معكبزملؿب ؿٕبجكب حؽباَظؼملؽبامتؽب

ؽبماْظضملؽبفؽبائكبّبكبماَظؿكب٨ممؽب ؿبسؽب٦ؿبنؽبمجؽبؼملكبؿمل ِٕيؽبمَأعؽبامؽبمصكب ؽبائكبؾملؽبا،موؽبَظغملكبؽملمبؽملكب٨مدؽبفمُلَضلىب٨متؾبفؿب غؽبقؿبؿؾب١َماْظعمُل٦مبَةمسؽبػمَل٧مِإجؿب

وماظرقببماظذيمؼلكقبرماشلالكمؼم.م23-21 :مم4.مخروجمػم(َضػمْلؾؽب٥ؾبمظكبغمَل٨ؿبماَلمؼؾبشمْلػملكب٠ؽبماظرملمبضملؿبّبؽبم

وايرملراتمواىقعموماظرسنملمومعقتماألبغملمملرمومإػالكماٌمملذؿملهملمظضملعملمملبمأبرؼمملءمالذغنملمشلؿمدقىم

!!ممعرملؿملؽهملماظرقببماٌلؾقبعملهملمبضملؽملمملدهممألنقبمحمملطؼملؾملؿمسؽملؿملدمبلؾنمل
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ُط٢نبمعؽب٤ؿبمؼؽبعمُل٦مؾبم):موماظرقببماظذيمؼعملؿؾمومؼفملعرمبعملؿؾمسؾمملدهماظضملمملعػملنيمظغمللنملماظرزقمؼبمؼقمماظلقبؾوملم

.م ؼم15:مم31.مخروجمػم(بكبضملؽبؼملؽب٢ٍمصكب٨مؼؽب٦ؿبِمماظلمبؾؿبتكبمؼؾبعمْلؿؽب٢ؾبمحؽبؿؿبؼملًا

اظيتمراحمضقؿملقبؿؾملمملمسبقمومعـمعبػملهملمعمملمميغملـمضراءتفمؼبمػذاماظلىبظمْلرمػقمأخؾمملرمتػملؽماجملزرةم

ٌّمملمسمملدم(معقدك)ثالثهملمآالفمرجؾممّمـماتقبكذواماظضملفؾمإشًلمملمومعمملردقاماجملقنمؼبمشؿملمملبم ،موم

إظبماٌكؿملقبؿمؼبمعلمملءمأحدماألؼمملممحمملعاًلمظقحلؿبماظرملقبؾملمملدةمأبزملرمذبقغؾملؿم،مصطملسملنملمومحشمّلؿم

اظدمؼبمعرملؾملدمادؿػملؾملؼملفماشلقظؽملديماخل..مذكزملؿملهبمملم(مآ)اظػملقحنيماظذؼؿبـمُطؿؾمملمخبّطم

(Rembrandtم)ؼبمردؿمظقحؿفماظرملقبؾملرلةم(Moses Smashing The 

Tablets Of The Lawمم1659وماظيتمأنزػمملمؼبمسمملمم(م.

إذم..موماظطملرابهملمالمتغملؼملـمؼبمضؿؾمػذاماظضملددمعـماظرملقبضملنملمبؾمؼبمأنقبماظضملعملمملبمحؾقبمبطملرلمجمملرعفم

ؾبونؽب)(م:ماظؿقراة)غعملرأمؼبم ؽباماظرملمبضملؿبّبؾبمحؽبؿمب٧مجؽبػمَلؾؿبتؽبمسؽبػمَلؿملؿب٥كبمعؽباذؽبامَصضملؽب٢ؽبمبكب١َمم:موؽبخؽباَرّبؽبمعؾب٦دؽب٧مػؽب ػؽب

كبهكبماْظكؽبشملكبؿملؽؽبَةماْظضملؽبصملكبؿملؼملؽبَةم؟ ؾبونؾبممػؽب كبيم:مَصفمَلجؽبابؽبمػؽب كبمؿبمَشسملؽبّبؾبمدؽبؿملىب ؽبام.ماَلمؼؽبقؿبؿؽب مٕبمػؽب ِٕفؾبمذؽب ِإغمب١َمتؽبضملؿب

ؿبمَضاُظ٦امظكب٨ .ماظرملمبضملؿبّبكب َِغمبؽملؽباماَل:مَظعمَل مٓبعؾبؽملؽبامصكب٨معؽبلكبرِيغؽبا،م ؿٝبمَظؽملؽبامِإَظؾملًامؼؽبؿؽبعمَل ؽبامماصؿبؽملؽب ؿٓبِريمعؽباذؽبامَأصؽبابؽبمػؽب غؽب

ؽب،م ؽٕبجؽبؽملؽبامعكب٤ؿبمدكبؼؽباِرمعكبزملؿب كبيمَأخؿب مٕبجؾب٢ؽبمعؾب٦دؽب٧ماَظ ِٖسؿب٥ؾبموؽبؼؾبضملؿبشملكبؽملكب٨م اظ ؽبؼؿب٥كبمذؽبػؽبّبفبمَصػمْلؿملؽبؽملؿب َصعمُلػمْلتؾبمَظؾملؾب٣ؿبمعؽب٤ؿبمَظ

ؽباماْظضملكبفؿب٢ؾب ؽبجؽبمػؽب ؽٕبحؿبؿؾب٥ؾبمصكب٨ماظؽملمباِرمَصكؽب اِرقفبمصكب٨معؾبفؾب٦غكب٥كبموؽبَظؼملمبامرؽبَأىمعؾب٦دؽب٧مَأنمبماظرملمبضملؿبّبؽبمغؽب.ممِإؼمباهؾب،مَصشمَل

ؽبمصكب٨مبؽبابكبماْظؼملؾبكؽبؿملمب٣ِم ؽبائكبؾمِل٣ؿب،موؽبَض ِٕؼؽبةكبمَأسؿب ؽٔبظكب١َمعؽبؽـبارؽبمدؾبكؿب ؾبونؾبمِزعؽباعؽبؾملؾب٣ؿبمَصزملؽبارؾبوامبكب ؽٓبمَأنؿبمَأْصػمَلتؽبمػؽب بؽبضملؿب

مببمبمَصػمْلؿملؾبعمْلؾكب٢ؿبمِإَظ٨مبمػؾبؽملؽبام:موؽبصؽباحؽب ؾبماظ ؽٝبمحؽب٦ؿبَظ٥ؾبماظاَلِوؼنب٦نؽب.ممُط٢نبمعؽب٤ؿبمؼؽبؿؿبؾؽب ؽبامم:مفؽبمبكبؾمِل٣ؿبَصؾملؽبتؽب .مَصاجؿبؿؽبؼملؽب ػؽب

ؽبائكبؿمل٢ؽب مببنبمِإَظ٥ؾبمبؽبؽملكب٨مِإدؿب لبمدؽبؿملؿبظمَل٥ؾب،موؽبجؾب٦ُظ٦امصكب٨ماْظؼملؾبكؽبؿملمب٣ِمذكبػؽبابًاموؽبِإؼؽبابًام:معؽبامؼؾبضملؿبػملكبؽملؾب٥ؾبماظ ؿٓبمُط٢نبموؽباحكب ظكبؿملؽبؿؽبعمَلػمَل

ِٕي ٍٕمدؽب٦ؽباءفبمَأَطانؽبمَأخًامَأمؿبمصؽباحكبؾًامَأمؿبمَض ؿٓبخؽب٢ٍ،موؽباْضؿؾبػمُل٦امُط٢مبمدؽباسكب ؿٓبخؽب٢ٍمِإَظ٧معؽب َصفمَلَراعؽبماظاَلِوؼنب٦نؽبم.ممبًاعكب٤ؿبمعؽب

ؽبمعؾب٦دؽب٧ م21:مم32.مخروجمػم(َصعمُلؿكب٢ؽبمعكب٤ؽبماظرملمبضملؿبّبكبمصكب٨مذؽبظكب١َماْظؿملؽب٦ؿبِممغؽبقؿب٦ؽبمثؽباَلثؽبةكبمآالفكبمرؽبجؾب٢ٍ.مَأعؿب

ؼم.مم28م-
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ؽب*مَضالؽبمؼؽبامػؽبارؾبونؾبمعؽبامعؽبؽملؽبضملؽب١َمِإذؿبمرؽبَأؼؿبؿؽبؾملؾب٣ؿبمضؽبػمُل٦ام)(م:ماظعملرآن)ومغعملرأمؼبم ِٕيمَأاَلمتؽبؿمبؾكبضملؽب٤ِمَأَص صؽبؿملؿبتؽبمَأعؿب

ؽبائكبؿمل٢ؽبم*م مبْضتؽبمبؽبؿملؿب٤ؽبمبؽبؽملكب٨مِإدؿب ؽبْأدكب٨مِإغىب٨مخؽبرملكبؿملتؾبمَأنمتؽبعمُل٦لؽبمَص ؿبمبكبػملكبقؿبؿملؽبؿكب٨موؽبالمبكب َضالؽبمؼؽبامابؿب٤ؽبمُأممبمالمتؽبفمْلخؾب

ؿبُضّبؿبمَض٦ؿبظكب٨م ِٕينبم*موؽبَظ٣ؿبمتؽب ؾبوامبكب٥كبمَصعمَلؾؽبسملؿبتؾب*مَضالؽبمَصؼملؽبامخؽبشمْلؾؾب١َمؼؽبامدؽباعكب ؿبتؾبمبكبؼملؽبامَظ٣ؿبمؼؽبؾؿبزملؾب مَضالؽبمبؽبزملؾب

ؽٔبظكب١َمدؽب٦مبَظتؿبمظكب٨مغؽبظمْللكب٨ ؿبتؾبؾملؽباموؽبَط مبدؾب٦ِلمَصؽملؽبؾؽب ِٕماظ طؼملمملمػقمؼم.م96مم-92:رفمػم(َضؾؿبسملؽبًةمعىب٤ؿبمَأثؽب

صغملمملنماألوظبمبفم..مطمملنمؼؽملقبمسؽملفمؼبمضؿملمملدةمػذاماظرملقبضملنملم(معقدك)أخمملم(مػمملرون)واضحمأنقبم

شسملؾفكبممعضملمملضؾهملمأخؿملفماظسملقبضملؿملػماظذيمواصعملؾملؿمبؾمرػملنملمعؽملؾملؿمعبعماظذػنملم،مالمأنمؼزملنملقبمجمملمؽب

ػذامؼؾبضملذلفمبسملضملظملفمؼبمعقاضعؽبمسدقبةم(مػمملرون)خمملصقبهمًلموأنقبم..مبظملرعمملٍنمإشللدملمسػملكمذضملنمللبمبالمضمملئدم

طلمؼطملشمللمسػملكمأخشملمملءم(ماظلقبمملعري)ضدمادؿفػملنملمذكزملؿملقبهملم(ماظعملرآن)تقارتؿملهبمملموضرآغؿملهبمملم،مومإنمطمملنم

ةم،مرشؿمأغقبؾملمملمذكزملؿملقبهملمأخرىمظعملزملقبهملمأخرىمهدثمصضملاًلمومظغملـمبضملدمضرابهملماظلؾع(مػمملرون)

إنمٕم(ماظعملرآن)أخمملهمؼبم(معقدك)والمأسرفممتمملعـبمملمٌمملذامؼضملمملتنملم(م.م11)ضرونمعـمػذهمايمملدثهملم

!م؟..مؼغملـمضدمصؽملعمشلؿماظضملفؾمأومواصعملؾملؿمؼبمذبقغؾملؿمسػملكمأضؾمتعملدؼرم

اظقصمملؼمملم)ضبؿقيمسػملكمم-ظلكرؼهملماألضدارم م(م-دكبظملرماًروج)أعمملماألشربمعـمطؾقبمػذامصكملنقبم

.م ؼم13م :م20.مخروجم(مػاَلمتؽبعمْلؿؾبؾؿب)م:وماظيتمتعملقلمدمملددؿؾملمملم(ماظضملرملر

 م
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م:ط٦غ٥مصٓؼعمًلامظػملضملائػملةم..مآم

قبمبفملنقبماظعملمملرئماٌؿظملغمّلرمؼبمغزملقصم ؛م(ماظضملددم|اظاّلوؼنيم)بلظملرؼؾملمملماظـمملظىملموماظرابعم(ماظؿقراة)أز

تػملؽم.معـمجؾملهملمأخرىم(مآ)عـمجؾملهملم،موم(مآلمعقدك)دؿملؾبظملمملجفملمعـمتػملؽماظضملالضهملماظضملمملئػملؿملقبهملمبنيم

ةمسػملكماظؿقبؿملخمؼبمأطـرمعـمجمملغنملم،موماظؿقذؼرموإصدارماألواعرمواظؿؾملدؼدمبمملإلبمملدةماظضملالضهملماظعملمملئؿ

وُأدرتفمبمملظرملقبظملمملسهملمؼبمطؾمعرقبةمشلذهماظظملؽهملماظيتمٕمتقملعـمبمملظرقببم(معقدك)صؿملؼملمملمؼعملقمم.ماىؼملمملسؿملهملم

عضملمملتؾـبمملم(مخؿملؼملهملماالجؿؼملمملع)وظؿملسمآخرػمملمؼبم.محؿكمحنيمولقبدهمشلؿمؼبمأطـرمعـمعؽملمملدؾهمللبم

ؽباماظرملمبضملؿبّبؾبمصكب٨مِإػؽباغؽبؿكب٨م،موؽبمِإَظ٧م):مدثهملمدبمملذلماىقادؿملسموعقملغقبؾـبمملمبضملدمحممل ِإَظ٧معؽبؿؽب٧مؼؾبؼملؿبضملكب٤ؾبمػؽب

ىبُض٦غؽبؽملكب٨ ومالمأدريمٌمملذامأذضملرمبفملنماظذيمؼؿقدقبثمػؽملمملم.م  ؼ11 :مم14.مسددمػم(عؽبؿؽب٧ماَلمؼؾبزملؽب

ٌُكرجماظلقبمملديمسػملكمأداءمدورم(محػملؿملقة)ظؿملسمإشًلمملمبؾمممقـباًلم (م..م!!ماظضملؾبؼملدة)أجدلهما

طمملنمعؿظملرقبًشمملمظؾينمإدرائؿملؾمؼبمتػملؽماظظملذلةم(مآ)تقحلمبرملغملؾمأومبـملخرمأنقبم(ماظؿقراة)ضراءةممإنقب

أومؼؽملمملضرملفمؼبم(معقدك)حؿملىملمأغقبفمؼػملؿعمللمبذملم.ماظزعؽملؿملقبهملمايرجهملمعـمتمملرؼخماظؾرملرؼهملماظظملؿؿملقبهملم

اٌلمملئؾماشلمملعهملمبرملغملؾمذؾفمؼقعلقبمأومُأدؾقسلقبم،مومؼبمبضملضماألحؿملمملنمؼلؿدسؿملفمععمأخؿملفم

قبمواظلػملقى)ػؼملمملمعضملـبمملمأومظؿؾػملؿملطملؾملؼملمملمبؿضملػملؿملؼملمملتمجدؼدةمأومظؿقصؿملؾمرػملؾمملتمظؿملقبخ(مػمملرون) إظبم(ماٌ

طمملغوملمهسملرمبضملضماجؿؼملمملسمملتماظعملؼملقبهملم(معرؼؿ)أعقبمملماظطملرؼنملمؼبماألعرمصفملنقبمأخؿؾملؼملمملم.ماٌؽملمملزلم

)=معـماعرأةلبمطقذؿملقبهمللبم(معقدك)متمملعـبمملمطؼملمملمحزملؾمحنيمتزوقبجم..ماًمملصقبهملمحبؾىبماٌرملمملطؾماظضملمملئػملؿملقبهملم

مّممملمدسمملػؼملمملمالغؿعملمملدهم(ماظاّلوي)،موػقمأعرمٕمؼرقمإلخقتفماٌضملؿزقبؼـمبؽمللؾؾملؿم(مؼقبهملغقبؿملقبهملمأومخالس

(معرؼؿ)بؾمأصمملبؽبم..مومٕمؼغملؿػكبمبؾملذامم-اظذيمطمملنمؼؿؽملزملقبوملمطضملمملدتفمم-؛مصقبقبكؾملؼملمملماظرقببم

برغبهملماألبمسػملكمأبؽملمملئفم(ماظقادضملهمل)،موٕمؼغملؿػكبمبذظؽمأؼسملـبمملمبؾمأغقبفمضمملرنمرغبؿفمم بمملظدلص

مببىبمَضائكباًل):مومأسمملدهمخُبظمّللؿبمحؾبؽملنيم(م..مىعقس)حنيمترملظمّلعمشلمملم ؽبخؽبمعؾب٦دؽب٧مِإَظ٧ماظ اظػملؾملؾب٣مبمم:مَصزملؽب

مببنب.مماذؿبظملكبؾملؽبا َظ٦ؿبمَأنمبمَأبؽباػؽبامبؽبزملؽب٠ؽبمصكب٨موؽبجؿبؾمِلؾملؽبا،مَأعؽبامَطاغؽبتؿبمتؽبؼملؿبغمُلثؾبمخؽبفكبػمَلًةمدؽبؾؿبضملؽبَةمَأؼمباٍممم:مَصفمَلجؽبابؽب٥ؾبماظ

ؿٖبمخؽباِرجؽبماْظؼملؾبكؽبؿملمب٣ِمدؽبؾؿبضملؽبَةمَأيمب ؾب؟مَصػمْلؿؾبقؿبفؽب ؿٕبجكب ؽبمذؽبظكب١َمتؽب ؼم.م14-13 :مم12.مسددمػم(ماٍمموؽببؽبضملؿب

 م
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(ماظدلص)ػذهماظيتمحؾبعملؽملوملمظػملؿققبمبذملم(معرؼؿ)بضملؿملدـبامسـماألبماظذيمؼؾزملؼمؼبموجفمأبؽملمملئفم؛مصكملنقبم

لٔبم):مغؾؿملقبهمٌلمأخوملمأغؾؿملمملءم،مأعلغملوملمؼبمؼقممعـماألؼمملممبمملظدفمورضزملوملمظػملربقبموذّبدتفم ؽبئكب سكبؽملؿب

ؿبؼؽب٣ؾبماظؽملمبؾكبؿملمبُةم ؽبتؿبمعؽب ِٙم،مَأخؽب مبْض نبفىبموؽباظ ؾٝبماظؽملىبلؽباءكبمباظ كبػؽبا،مَصؿؽبؾكبضملؽبؾملؽبامجؽبؼملكبؿمل نبفمبمبكبؿملؽب ؾبونؽب،ماظ ُأخؿبتؾبمػؽب

ؿبؼؽب٣ؾبمتؾبفؽباِوبؾبؾملؾب٤مب قبًام:مَصغمَلاغؽبتؿبمعؽب ؽٓبمجكب ؿبمتؽبؼملؽبفمب َِغمب٥ؾبمَض مببىبم ؽٕبحؽبؾملؾبؼملؽبامصكب٨م.مرؽبغىبؼملؾب٦امظكبػمل ؿبمَر ؽبسؽبموؽبرؽباطكبؾؽب٥ؾبمَض اْظظمَل

ِٕ وظغملـمطؾقبمػذامٕمؼرملظملعمشلمملميصملهملمردقبماظظملضملؾم . ؼ21مم-20:مم15.مخروجمػم(ماْظؾؽبقؿب

(مظقط)اظقبمملئلقبموماظعملمملدلمعـمضؾؾماظرقببماظؿقراتلقبم،موماظذيمطمملنمصبدرمبفمأنمؼعمللقمسػملكمابؽمليتؿبم

ؽب،م):محنيمضمملجضملؿمملمأبمملػؼملمملماٌكؼملقرؽبم(ماظلذلم|ايفمملبم)=م ؽبمذؽبظكب١َمصؾب٦َش وؽبَشادؽبرؽبمُظ٦ٌطموؽبابؿبؽملؽبؿؽباهؾبمبؽبضملؿب

نبوامصكب٨ماْظفؽبّبؽب ؽبوؽبادؿبؿؽبعمَل َِغمب٥ؾبمخؽبافؽبمَأنؿبمؼؽبلؿبغمُل٤ؽبمصكب٨مصؾب٦َش لٟبمػؾبؽملؽباَك.مِلم .مَصػمَلفؽبفمَلمػؾب٦ؽبموؽبابؿبؽملؽبؿؽباهؾبمِإَظ٧مَطؾملؿب

ُِخؿبؿكبؾملؽباماظزملمبطملكبريؽبةكب ؾٕبم َِرؿبِضمحؽب٦ؿبَظؽملؽبامرؽبجؾب٢فبمم:مَصعمَلاَظتؿبماالبؿبؽملؽبُةماْظؾكبغمْل ؽبمصكب٨ما ؿبمذؽباخؽبموؽبَظؿملؿب ِإنمبمَأبؽباغؽبامَض

ؽبومبجؾبؽملؽبامَطضملؽبادؽبةكبمُط٢ىبماظؽملمباِس ؾبمذؾبرىبؼمبُةمَأبكبؿملؽملؽبا.مؼؽبؿؽب ؾبمعؽبضملؽب٥ؾبمَصاَلمتؽبؽملؿبعمَلشملكب .ممَصؿؽبضملؽباَظ٨ؿبمغؽبلؿبعملكبؿمل٥كبمخؽبؼملؿبًٕاموؽبغؽبسملؿبشمَلفكب

ؽبىموؽبضؽباجؽبضملؽبتؿبمَأبؽباػؽبامَصػمَل٣ؿبمؼؽبضملؿبػمَل٣ؿبم َصلؽبعمَلؿؽبامصكب٨متكبػمْل١َماظػمَلؿملؿبػمَلةكبمَأبؽباػؾبؼملؽبامخؽبؼملؿبًٕا،موؽبَأْضؾؽبػمَلتؿبماالبؿبؽملؽبُةماْظغمُلؾؿب

ُِخؿبؿكبؾملؽباماظزملمبطملكبريؽبةكبوؽبصكب٨ما.مبكباضؿبشملكبفؽباسكبؾملؽباموؽباَلمبكبعملكبؿملؽباعكبؾملؽبا ؾٕبم كٓبمم:مْظؿملؽب٦ؿبِمماظمباغكب٨مَضاَظتؿبماالبؿبؽملؽبُةماْظؾكبغمْل ِإغىب٨مَض

ِٗ،مَصؿؽبضملؽباَظ٨ؿبمغؽبلؿبعملكبؿمل٥كبماظػمَلؿملؿبػمَلَةمَأؼؿبسملًامخؽبؼملؿبًٕامثؾب٣مبمادؿبخؾبػملكب٨موؽباضؿبشمَلفكبضملكب٨معؽبضملؽب٥ؾبم ؽٝبمَأبكب٨مَظؿملؿبػمَلَةمَأعؿب اضؿبشمَلفؽبضملؿبتؾبمعؽب

بؽباػؾبؼملؽبامخؽبؼملؿبًٕامصكب٨متكبػمْل١َماظػمَلؿملؿبػمَلةكبمَأؼؿبسملًاموؽبَأْضؾؽبػمَلتؿبماالبؿبؽملؽبُةماظزملمبطملكبريؽبُةمَصلؽبعمَلؿؽبامَأ.ممَصؽملؾبقؿبؿملكب٨ؽبمعكب٤ؿبمَأبكبؿملؽملؽبامغؽبلؿباًل

ؽبامحؽبؼملؽبػمَلتؿبماالبؿبؽملؽبؿؽباِنمطكبػمْلؿؽباػؾبؼملؽبامعكب٤ؿبم.مَصػمَل٣ؿبمؼؽبضملؿبػمَل٣ؿبمبكباضؿبشملكبفؽباسكبؾملؽباموؽباَلمبكبعملكبؿملؽباعكبؾملؽبا.موؽبضؽباجؽبضملؽبتؿبمَأبؽباػؽبا وؽبػؽبغمَل

ؽبىمابؿبؽملًامدؽبسؽبتؿب.مَأبكبؿملؾمِلؼملؽبا ؽبتكبماْظغمُلؾؿب َِبكب)هؾبمعؾب٦آبؽبمَص٦ؽبَظ ،موؽبػؾب٦ؽبمَأبؾب٦ماْظؼملؾب٦آبكبؿملىبنيؽبمِإَظ٧م(وؽبعؽبضملؿبؽملؽباهؾبمعكب٤ؽبما

ؽبتكبمابؿبؽملًاموؽبدؽبسؽبؿؿب٥ؾبم ؽبىمَص٦ؽبَظ وؽبػؾب٦ؽبمَأبؾب٦مبؽبؽملكب٨مسؽبؼملنب٦نؽبم(موؽبعؽبضملؿبؽملؽباهؾبمابؿب٤ؾبمَض٦ؿبعكب٨(م)بؽب٤ؿبمسؽبؼملىب٨ماْظؿملؽب٦ؿبِم،مَأعمباماظزملنبطملؿب

ؼم.مم38-30 :مم19.متغملقؼـمػم(ِإَظ٧ماْظؿملؽب٦ؿبِم

ؤعـم؛مإنقبماظرقببماظؿقراتلقبمؼسملؿملؼمبؽملعملمملشمسمملئػمللمصؿملزملؿملنملمأخوملؽبمغؾؿملقبفمبمملظدلصمالحظمسزؼزيمإ

اظذيمأدقبىمبشملقظؿفمغؾؿملقبفماآلخرمععمابؽملؿؿملفمؼبمعرملؾملدمأشلؿؽبم(ماظؾقرغق)صؿملؼملمملمالمؼؽملزسيملمعـمصؿملػملؿم..م

 Lot And His)ردؿمظقحؿفماظرملؾملرلةم(ممGoltziusمHendrik)اشلقظؽملديم

Daughtersمم1616واظيتمأنزػمملمؼبمسمملمم(مم.
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المأدريمعمملمػذاماظؽملقبيبماظذيمؼؽملمملممدغملراغـبمملمطؾقبمظؿملػملهملم،موطؿملػمؼزملؾمإظبماالغؿزملمملبماظغملمملؼبممو

وعمملمتػملؽم..مٌؼملمملردهملماىؽملسمدونمأنمؼرملضملرم،مبؾمأغقبفمؼعملذفمؼبمأرحمملممبؽملمملتفمدونمأنمؼرملضملرم

ٌَقمملرمم !م؟..ماظؿؽملرملؽهملماظؽملؾقؼقبهملماظيتمأصرزتمعؿكزملقبزملؿنِيمؼبمزغكما

بؾمأنقبم.مظغملمملئؽملمملتماسبشملمملًرمملم؛مضدمعرقبتمدونمسعملمملبمإغقبؾملمملمجرميهمٌلمأخالضؿملقبهملمترصسملؾملمملمأذدقبما

(ماظرملضملنمل)ومميمملردـماىؽملسماىؼملمملسلمععمأصرادم(مدكبظملرماظضملدد)دؿملصملؾملرنمالحعمًلمملمؼبم(ماٌقآبؿملقبمملت)

.م

م:ادؿشملٕادم

ـِمبنيمأؼديم(ماإلنؿملؾم|اظؿقراةم)أومصققبهملمطؿمملبلؿبم اٌلػملؼملقنؽبمالمؼضملؿعملدونمأصاًلمبرملرسؿملقبهملم اٌقجقدؼ

ومظغملؽملينمدفملررحمعـمملظنِيمضرآغؿملقبنِيم،م..مظـمتزسفؾملؿم(مظقط)ضزملقبهملمابؽمليتممظذامصكملنقب..ماظؽملمملسمحمملظؿملهبمملم

:مومؼػملؿملؾملؼملمملمدقملالمالمضبؿمملجمإظبمإجمملبهملم

ؽبسؾب٦نؽبمِإَظؿملؿب٥كبموؽبعكب٤مَضؾؿب٢ؾبمَطاغؾب٦ْامؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽبماظلمبؿملىبؽؽباتكبمَضالؽبمؼؽبامَض٦ؿبِممػؽبقملؾبالءم):معـممللمأوقبلم وؽبجؽباءؽبهؾبمَض٦ؿبعؾب٥ؾبمؼؾبؾملؿب

ؾٕبمَظغمُل٣ؿب فٓبممبؽبؽملؽباتكب٨مػؾب٤مبمَأْرؾملؽب ؽبمعكبؽملغمُل٣ؿبمرؽبجؾب٢فبمرمبذكبؿمل ؾبوِنمصكب٨مضؽبؿملؿبظملكب٨مَأَظؿملؿب ؿٓبم*مَصاتمبعمُل٦ْاماظػمَل٥ؽبموؽباَلمتؾبكؿب َضاُظ٦ْامَظعمَل

ؾب ِٕؼ ؼم.م79م-78:مػقدمػم(سؽبػملكبؼملؿبتؽبمعؽبامَظؽملؽبامصكب٨مبؽبؽملؽباتكب١َمعكب٤ؿبمحؽب٠دملموؽبِإغمب١َمَظؿؽبضملؿبػمَل٣ؾبمعؽبامغؾب

ؾبونؽبم):معـممللمثمملٍنم كبؼؽملؽبةكبمؼؽبلؿبؿؽبؾؿبرملكب وؽباتمبعمُل٦ام*مالؽبمِإنمبمػؽبقملؾبالءمضؽبؿملؿبظملكب٨مَصاَلمتؽبظمْلسملؽبقؾب٦ِنمقؽب*موؽبجؽباءؽبمَأػؿب٢ؾبماْظؼملؽب

ؾبوِنم م(َضالؽبمػؽبقملؾبالءمبؽبؽملؽباتكب٨مِإنمُطؽملؿؾب٣ؿبمَصاسكبػملكبنيؽب*مَضاُظ٦امَأوؽبَظ٣ؿبمغؽبؽملؿبؾملؽب١َمسؽب٤ِماْظضملؽباَظؼملكبنيؽبم*ماظػمَل٥ؽبموؽباَلمتؾبكؿب

ؼم.م71مم-67:مايفرمػ

ظؿملدرأماظرملرقبم؛موظغملؽملينممسػملكماٌؾملمملعبني(مبؽملمملتف)ظـمأدخؾمؼبمأخالضؿملقبمملتمعـمؼضملرضم:ماظلقملالم

تضملينمبؽملمملتفماظروحؿملقبمملتمبزملظملؿفمأبؽبماألعقبهملم(مبؽملمملتل)دفملدفمللمٌمملذاماسؿدلمعظمللقبرواماظعملرآنمطػملؼملهملم

ألنقبماظعملؾقلمبفمدؿملظملؿحم..مصؾملذامتظمللرلفبمعػملؿٍقمومعطملمملعرفبم.ماظروحلقبم،مومطؾقبماظؽمللمملءمبؽملمملتفمبمملظسملقبرورةم

أخقهمم-أبؿملفم م-أبمملهمم-همأمقبم-أخؿفم)عـؾم(ماظعملرآن)سػملؿملؽملمملمعرملمملطؾمؼبمتظمللرلمطػملؼملمملتمأخرىمؼبم

أمؿبمأنؽبماألعرمذبمملزفبمالمأطـرم(مسؿمللك)أمؽبم(معرؼؿ)صؾملؾمطمملغوملم(م.مإخل..مابؽملفمم-أخؿملفمم-أخمملهمم-
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وػؾمطمملنم!مصضملاًلمأمؿبمأغقبفمطمملنمأخـبمملمظألعقبهملمعبضملمملءم؟(مػمملرون)أخمملم(معقدك)وػؾمطمملنم!م؟

إنقبماظؿظمللرلاتماٌػملؿقؼهملم!م؟مبمملظظملضملؾم؟مأمؿبمأنقبماألعقبهملمطػمّلؾملمملمذرؼقبهمٌلمظف(مإزلمملسؿملؾ)أبـبمملمظذملم(مإبراػؿملؿ)

ظػملضملؾمملراتماٌلؿعملؿملؼملهملمالمتدلقبمدقىمسػملكمضزملقرماٌظمللقبرؼـموماطؿرملمملصؾملؿمظػملـطملراتمدونماظعملدرةمسػملكم

ضمملعقامبمملظؿدظؿملسم(مأضضملػماإلميمملن)صؾداًلمسـماظزملؼملوملمهوملمذضملمملرم.متزملقؿملقؾملمملمأوماظؿزملرؼحمبؾملمملم

قبمبؽملمملتماظؽمليبمظقطم،موم)وخداعماظؾلشملمملءمبؿفملوؼؾمعـمضؾؿملؾم ضدمدسمملماظغملظمّلمملرمظػملزواجمغلمملءماألعقبهملمػ

قبمبداًلمسـمإتؿملمملنماظظملمملحرملهمل ومػؽملمملماظغملمملرثهملماظقبمملغؿملهملم؛مصؼملـمأؼـمسرصقامأغقبفمؼعملزملدماظزواجم؟مصذملم(مبؾمل

صؾملؾمطمملنمؼضملفزمسـمضقشلمملمصرضبهمًلمػؽملمملمظؿملعملشملعمدابرم..معرقبةمم81(مزوج)ذطرماىذرم(ماظعملرآن)

اظرملقبؽم؟م

 م
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م:ط٦غ٥مجؽملٕااًلم..مآم

وػقمعـمغقاٍحمسدقبةمبراشؼملمملتلوبمؼؿفملضػملؿمععم..مؼؿقبؾعمعظملؾملقمماظؿشملققبرمماظقاضحمظدؼؽملمملمأنقبماإلظفماظؿقراتلقب

ٌُضملمملذهملموماحؿؿملمملجمملتماظرملقبضملنملماظؿملؾملقديم بؾمأنقبمتضملمملظؿملؿماظؿملؾملقدؼهملمطػمّلؾملمملمتؿقخقبكم.ماٌرحػملهملما

ًملمإذمبضملدمأنمطمملنماظربقبمجققبااًلمعؿؽملعمّلاًلمععمذضملؾفمؼبمترحمملشلؿم.ماٌزملػملقهملماظسملؿملقبعملهملمضؾؾمأيقبمذلءلبم

ثؿقبمتشملققبرمإظبماظؽملزسهملم(م.ماٌؽملكظملض(م)=مطؽملضملمملن)يربمبضملدمشزومأرضمصمملرمسؽملؿملظمًلمملمبمملرسـبمملمؼبما

وضكبسمسػملكمذظؽمعـم.ماالدؿضملؼملمملرؼهملماإلعدلؼمملظؿملهملمؼبماظؿقدقبعموماحؿاللمدولماىقارمبمملعؿؿملمملزم

(م.م12)هدؼدـبام(ماظزرادذؿؿملهمل..م)تشملققبراتماظدؼمملغهملمصغملرؼهبمملموتفملثقبرػمملمبمملألدؼمملنماألخرىماجملمملورةم

ةمندمبفملنقبمضقاغنيمايربماظؿقراتؿملقبهملمأبرملعمعـمأنمؼؿعملؾقبػملؾملمملمإغلمملنمومبلؾنملمتػملؽماظؽملزسهملماظضملدواغلقب

بؾمالمأدريمطؿملػمأعغملـمتلقؼعملؾملمملمبؾملذاماظرملغملؾم..مؼدسقمإظبمأصغملمملرماظضملداظهملموماإلحلمملنموماٌـقبهملم

ِّمَأومباًل):مخذمعـاًلم(م.مغيبقب)سدلم كبؼؽملؽبةلبمَصادؿبسؾب٦ػؽبامظكبػملزملنبػمْل مٓبعؾب٦نؽبمظكبؼملؾبقؽبارؽببؽبةكبمعؽب نؿبمَصكمِل.موؽبحكبنيؽبمتؽبؿؽبعمَل

ؾبمسؽبؾكبؿملًٓامَظغمُل٣ؿب ِّموؽبادؿبؿؽبلؿبػمَلؼملؽبتؿبمَظغمُل٣ؿب،مَصغمُل٢نبماظرملمبضملؿبّبكبماظلمباطكب٤ِمصكبؿملؾملؽبامؼؾبزملؿبؾكب وؽبِإنؿبمَأبؽبتكبم.مَأجؽبابؽبؿؿبغمُل٣ؿبمِإَظ٧ماظزملنبػمْل

ؽبمذؾبُط٦ِر كبؼغمُل٣ؿب،مَصاْضؿؾبػمُل٦امجؽبؼملكبؿمل مببنبمِإَظؾملؾبغمُل٣ؿبمصكب٨مَأؼؿب ؾبوػؽبامَصكمِلذؽبامَأدؿبعمَلشمَلؾملؽباماظ ؽّبموؽبحؽبارؽببؽبؿؿبغمُل٣ؿبمَصقؽباصكب ػؽباماظزملنبػمْل

كب ىٓبماظلمبؿملؿب كبؼؽملؽبةكبمعكب٤ؿبمَأدؿباَلبلب،مَصاْشؽملؽبؼملؾب٦ػؽبام.مبكبقؽب َِْرظمَلالؾبموؽباْظؾؽبؾملؽبائكب٣ؾب،موؽبُط٢نبمعؽبامصكب٨ماْظؼملؽب وؽبَأعمباماظؽملىبلؽباءؾبموؽبا

مببنبمِإَظؾملؾبغمُل٣ؿبمَظغمُل٣ؿب ؽبائكبغمُل٣ؾبماَظؿكب٨موؽبػؽبؾؽبؾملؽباماظ ؽبامتؽبظمْلضملؽبػمُل٦نؽبمبكب.مَِغؿبظمُللكبغمُل٣ؿب،موؽبتؽبؼملؽبؿمبضملؾب٦امبكبطملؽبؽملؽبائكب٣ِمَأسؿب ؾبِنمػؽبغمَل ُط٢ىبماْظؼملؾب

ُِعؽب٣ِماْظعمَلاركبؽملؽبةكبمػؾبؽملؽبا ؾبِنما ذٕائٝمحزملارموصؿّمعٓنمأرضما٦ٌسٓم.ماظؽملمبائكبؿملؽبةكبمسؽبؽملؿبغمُل٣ؾبماَظؿكب٨مَظؿملؿبلؽبتؿبمعكب٤ؿبمعؾب

مببنبمِإَظؾملؾبغمُل٣ؿبمَظغمُل٣ؿبمعكبريؽباثًامَصاَلمتؽبلؿبؿؽبؾؿبعمُل٦امصكبؿملؾملؽبامغؽبلؽبؼملؽبًةمحؽبؿملمبًة،مبؽب ؾبنؾبماظرملنبضملؾب٦بكبماَظؿكب٨مؼؽبؾملؽبؾؾبؾملؽباماظ لؿبمَأعمبامعؾب

ِّ ِٕزىبؼىبنيؽبموؽباْظ َِعؾب٦ِرؼىبنيؽبموؽباْظغمَلؽملؿبضملؽباغكبؿملىبنيؽبموؽباْظظملكب ؾبِنماْظقكبىبؿملىبنيؽبموؽبا ؽبةكبمَأبكبؿملؾملؽبا،مَطؼملؾب ؾبوػؽبامسؽب٤ؿبمبكبغمْل وىبؼىبنيؽبمدؽبعىب

مببنبمِإَظؾملؾبغمُل٣ؿب،مظكبغمَل٨ِماَلمؼؾبضملؽبػملخملؼملؾب٦ُط٣ؿبمرؽبجؽبادؽباتكبؾمِل٣ِماَظؿكب٨معؽبارؽبدؾب٦ػؽبامصكب٨ ؽبُط٣ؾبماظ سكبؾؽبادؽبةكبمموؽباْظؿملؽبؾؾب٦دكبؿملىبنيؽبمَطؼملؽبامَأعؽب

مببىبمِإَظؾمِلغمُل٣ؿب .ممؼ18-10 :مم20.متـؽملؿملهملمػم.(آظكبؾملؽبؿكبؾمِل٣ؿب،مَصؿؽبطملؿب٦ؾبواموؽبرؽباءؽبػؾب٣ؿبموؽبتؾبكؿبشملكبؽؾب٦امِإَظ٧ماظ

 م
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وأغمملمظلوملؾبمعضملؽملؿملهبمملمبفملطـرمعـماإلذمملرةمإظبمصداحهملمػذامايعملدماظلقبؼملمملويقبمسػملكماظرملضملقبماألرضؿملقبهملم

قبمبفملنقبماظؽملقبزاػهملمهؿقبؿم.مًةمعمملمتضملينمشلمملمأوظقيقب(ماألخالق)بقادشملهملمأدػملقهملمغؾقؼقبهملمؼؾبظملذلضمبفملنقبم ومأز

(ماظؿقراة)سػمللقبمػؽملمملمأنمأذرلؽبمإظبمأنقبماظغملـرلمعـماظغملؿنملمتؽملمملوظوملماىمملغنملماظدعقيقبمواظاّلمأخالضلقبمؼبم

(م.م13)خدعهمًلمألػقائؾملمملم؛مومظؿملسمعـمأجؾمايعملؿملعملهملماظضملمملرؼهملم

 م
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م:ع٦د٧مضٕآغؿملهبام

هدؼدـبامإذموردمذطرهمصرضًبمملم(ماظعملرآن)عغملمملغهمًلمعؾملؼملقبهمًلمؼبماإلدالممومؼبم(معقدك)المذّؽمأنقبمظذملم

بذملم(مإبراػؿملؿ)عرقبةموػقمرضؿفبمضؿملمملدلوبمإذامسرصؽملمملمبفملنقبمأضربمعؽملمملصلؿملفمعـماألغؾؿملمملءمػقم(م136)

بؾمأغقبلمأضقلمبسملؼملرٍلمعرتمملحمأنقبماإلدالممخرجمعـماظضملؾمملءةماٌقدقؼقبهملمصفملجمملزهمؼبم.معرقبةمصعملطم(م69)

نمعلفملظهملماظطملقصمؼبمخؾمملؼمملمغظملقسموأسزومذظؽمإظبمحذرماإلدالممبرملغملؾمسمملممم.ماظغملـرلممّممملمصضملؾم

(موػؼمللقب)األغؾؿملمملءمودػملقطؿملقبمملتؾملؿماٌػملؿقؼهملم،موماالطؿظملمملءمبعملرملقرماظرملكزملؿملقبهملماًمملرجؿملقبهملمطؼملضملمملدٍلم

(ماظعملرآن)ؼبم(معقدك)ومظغملـمرشؿمػذامايذرماإلدالعلمدؽملفدمأنقبمصظملمملتم.مظػملقعملؿملعملهملماألخالضؿملقبهملم

ومإلثؾمملتم.مأخرىممتذلاوحمبنيماظضملصملؿملؿماظقضقرمعـمجؾملهملموماظػملققحماظػملفقجماظضملؽملؿملدمعـمجؾملهمل

بضملؿملدـبامسـمطقغؾملمملمعؾبعملػمّلدةمم-وجؾملهملمغصملريمدفملخؿمملرمحغملمملؼهمًلمضرآغؿملقبهمًلممنقذجؿملقبهمًلمعـمغقاٍحمسدقبةم؛مصؾمللم

هؿقيمسػملكمسؽملزملريمم(م-ؼقذعمومإؼػملؿملممل)وضزملقبهملم(ماظؿػملؼملقد)ومعؾبعملؿؾلهملمؼبمبضملضمجقاغؾؾملمملمسـم

يقبموىمملجؿفمومإيمملحفم،موصؿملؾملمملمطرملػمإظف(معقدك)اإلثمملرةمواظؿرملقؼؼم،موصؿملؾملمملمعـملخذمسػملكم

:ممصػملؽملعملرأماآلؼمملتم..مسفؿملنملفبمظضملػملؿماظؾمملرـماظذيمطمملنمؼؿؼملؿقبعمبفمسؾمملدؾبهماظزملقبممليقنموضؿذاكم

ؽبؼؿب٤ِمَأوؿبمَأعؿبسملكب٨ؽبمحؾبعمُلؾًا) ؽبماْظؾؽبقؿب ؽبمعؽبفؿبؼملؽب ؽبحؾبمحؽبؿمب٧مَأبؿبػمُل ؽٝبم*موؽبِإذؿبمَضالؽبمعؾب٦دؽب٧مظكبظمَلؿؽباهؾبمَظامَأبؿب َصػمَلؼملمبامبؽبػمَلطملؽبامعؽبفؿبؼملؽب

ؽب ؽببًامبؽبؿملؿبؽملكبؾمِلؼملؽبامغؽبلكبؿملؽبامحؾب٦تؽبؾملؾبؼملؽبامَصاتمبكؽب ِٕمدؽب ؿٓبم*مدؽبؾكبؿملػمَل٥ؾبمصكب٨ماْظؾؽبقؿب ؽباءغؽبامَظعمَل َصػمَلؼملمبامجؽباوؽبزؽبامَضالؽبمظكبظمَلؿؽباهؾبمآتكبؽملؽبامَش

ؽبامغؽبزملؽبؾًا ِٕغؽبامػؽب ؽبةكبمَصكمِلغىب٨مغؽبلكبؿملتؾبماْظقؾب٦تؽبموؽبعؽبام*مَظعملكبؿملؽملؽبامعكب٤مدؽبظمَل َضالؽبمَأرؽبَأؼؿبتؽبمِإذؿبمَأوؽبؼؿبؽملؽبامِإَظ٧ماظزملمبكؿب

ِٕمسؽبفؽبؾًاَأغلؽباغكبؿمل٥ؾبمِإَظاماظرملمبؿملؿبشمَلانؾبمَأنؿبمَأذؿبُك ؽبمدؽبؾكبؿملػمَل٥ؾبمصكب٨ماْظؾؽبقؿب مبام*مرؽبهؾبموؽباتمبكؽب ِٞمَصارؿبتؽب َضالؽبمذؽبظكب١َمعؽبامُطؽملمبامغؽبؾؿب

ؾبغمبامسكبػمْلؼملًا*مسؽبػمَل٧مآثؽباِرػكبؼملؽبامَضزملؽبزملًا كبغؽباموؽبسؽبػمَلؼملؿبؽملؽباهؾبمعكب٤مَظ ؽبامسؽبؾؿبًٓامعىب٤ؿبمسكبؾؽبادكبغؽبامآتؽبؿملؿبؽملؽباهؾبمرؽبحؿبؼملؽبًةمعكب٤ؿبمسكبؽمل *مَص٦ؽبجؽب

ؽبمعؽبضملكب٨ؽبم*مسؾب١َمسؽبػمَل٧مَأنمتؾبضملؽبػملخملؼملؽب٤ِمعكبؼملمبامسؾبػملخملؼملؿبتؽبمرؾبذؿبًٓاَضالؽبمَظ٥ؾبمعؾب٦دؽب٧مػؽب٢ؿبمَأتمبّبكب َضالؽبمِإغمب١َمَظ٤متؽبلؿبؿؽبشملكبؿمل

ْٛمبكب٥كبمخؾبؾؿبًٕا*مصؽبؾؿبًٕا ؾبمسؽبػمَل٧معؽبامَظ٣ؿبمتؾبقكب ؽبمتؽبزملؿبؾكب ؾبغكب٨مِإنمذؽباءماظػمَل٥ؾبمصؽبابكبًٕاموؽبَظامَأسؿبزملكب٨م*موؽبَطؿملؿب َضالؽبمدؽبؿؽبفكب

كبثؽبمَظ١َمعكبؽملؿب٥ؾبمذكبْطًٕاَضالؽبمَصكمِلِنماتمبؾؽبضملؿبؿؽبؽملكب٨مَص٢ؽب*مَظ١َمَأعؿبًٕا َصاغشمَلػمَلعمَلامحؽبؿمب٧م*مامتؽبلؿبفمَلْظؽملكب٨مسؽب٤مذؽب٨ؿبءلبمحؽبؿمب٧مُأحؿب

ؿٓبمجكبؽؿبتؽبمذؽبؿملؿبؽًامِإعؿبًٕا ِٕقؽبمَأػؿبػمَلؾملؽبامَظعمَل ؽبْضؿؽبؾملؽبامظكبؿؾبطملؿب ؽبَضؾملؽبامَضالؽبمَأخؽب َضالؽبمَأَظ٣ؿبمَأُض٢ؿبم*مِإذؽبامرؽبطكبؾؽبامصكب٨ماظلمبظملكبؿملؽملؽبةكبمخؽب

ؽبمعؽبضملكب٨ؽبمصؽبؾؿبًٕا ِٕيمسؾبلؿبًٕاقؽب*مِإغمب١َمَظ٤متؽبلؿبؿؽبشملكبؿمل ؿبػكبعمْلؽملكب٨معكب٤ؿبمَأعؿب ؿبغكب٨مبكبؼملؽبامغؽبلكبؿملتؾبموؽبَظامتؾب *مالؽبمَظامتؾبقملؽباخكب
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ؿٓبمجكبؽؿبتؽبمذؽبؿملؿبؽًا ٍٗمَظعمَل ِٕمغؽبظمْل *ممغنبغمْلًٕاَصاغشمَلػمَلعمَلامحؽبؿمب٧مِإذؽبامَظعملكبؿملؽبامُشػمَلاعًامَصعمَلؿؽبػمَل٥ؾبمَضالؽبمَأَضؿؽبػمْلتؽبمغؽبظمْللًامزؽبطكبؿملمبًةمبكبطملؽبؿملؿب

كب ؽبمعؽبضملكب٨مصؽبؾؿبًٕاَضالؽبمَأَظ٣ؿبمَأُض٢مَظ١َمِإغمب١َمَظ٤متؽبلؿبؿؽب ؽبػؽبامَصػمَلامتؾبزملؽباحكبؾؿبؽملكب٨م*مؼ َضالؽبمِإنمدؽبفمَلْظؿؾب١َمسؽب٤مذؽب٨ؿبءلبمبؽبضملؿب

ؿٔبرًا ؾبغىب٨مسؾب ؿبمبؽبػمَلطملؿبتؽبمعكب٤مَظ ؿبؼؽبةلبمادؿبؿؽبشمْلضملؽبؼملؽبامَأػؿبػمَلؾملؽبامَصفمَلبؽب٦ؿبامَأنم*مَض َصاغشمَلػمَلعمَلامحؽبؿمب٧مِإذؽبامَأتؽبؿملؽبامَأػؿب٢ؽبمَض

ؾٓبمَأ ِٕؼ ؽبارًامؼؾب ؽبامصكبؿملؾملؽبامجكب ؿبتؽبمسؽبػمَلؿملؿب٥كبمَأجؿبٕاؼؾبسملؽبؿملىبظمُل٦ػؾبؼملؽبامَص٦ؽبجؽب مبمَصفمَلَضاعؽب٥ؾبمَضالؽبمَظ٦ؿبمذكبؽؿبتؽبمَظاتمبكؽب *منؿبمؼؽبؽملعمَل

ؽباقؾبمبؽبؿملؿبؽملكب٨موؽببؽبؿملؿبؽملكب١َمدؽبفمُلغؽبؾىبؽؾب١َمبكبؿؽبفمْلِوؼ٢ِمعؽبامَظ٣ؿبمتؽبلؿبؿؽبشملكبٝمسمبػمَلؿملؿب٥كبمصؽبؾؿبًٕا ؽبامصكب َأعمباماظلمبظملكبؿملؽملؽبُةمَصغمَلاغؽبتؿبم*مَضالؽبمػؽب

ِٕمَصفمَلرؽبدتنبمَأ ؾٔبمُط٢مبمدؽبظملكبؿملؽملؽبةلبمَشزملؿبؾًاظكبؼملؽبلؽباطكبنيؽبمؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽبمصكب٨ماْظؾؽبقؿب *منؿبمَأسكبؿملؾؽبؾملؽباموؽبَطانؽبموؽبرؽباءػؾب٣معمبػملكب١ٌمؼؽبفمْلخؾب

ؿبػكبعمَلؾملؾبؼملؽبامُرطملؿبؿملؽباغًاموؽبُطظمْلًٕا كٓبَظؾملؾبؼملؽبام*موؽبَأعمباماْظطملؾبػمَلامؾبمَصغمَلانؽبمَأبؽب٦ؽباهؾبمعؾبقملؿبعكبؽملؽبؿملؿب٤ِمَصكؽبرملكبؿملؽملؽبامَأنمؼؾب َصفمَلرؽبدؿبغؽبامَأنمؼؾبؾؿب

ؽببؽبمرؾبحؿب كبؼؽملؽبةكبموؽبَطانؽبم*معًارؽببنبؾملؾبؼملؽبامخؽبؿملؿبًٕامعىبؽملؿب٥ؾبمزؽبَطاًةموؽبَأْض ؽبارؾبمَصغمَلانؽبمظكبطملؾبػمَلاعؽبؿملؿب٤ِمؼؽبؿكبؿملؼملؽبؿملؿب٤ِمصكب٨ماْظؼملؽب وؽبَأعمباماْظفكب

ؽبػؾبؼملؽبام ِٕجؽبامَطؽمل مبػؾبؼملؽباموؽبؼؽبلؿبؿؽبكؿب فٖبمَظؾملؾبؼملؽباموؽبَطانؽبمَأبؾب٦ػؾبؼملؽبامصؽباظكبقًامَصفمَلرؽبادؽبمرؽببنب١َمَأنؿبمؼؽبؾؿبػمُلطملؽبامَأذؾب تؽبقؿبؿؽب٥ؾبمَطؽمل

ِٕيمذؽبظكب١َمتؽبفمْلِوؼ٢ؾبمعؽبامَظ٣ؿبمتؽبلؿبشملكبٝمسمبػمَلؿملؿب٥كبمصؽبؾؿبًٕارؽبحؿبؼملؽبًةمعىب٤مرمببىب١َموؽبعؽبامَصضملؽبػمْلؿؾب٥ؾبمسؽب٤ؿبمَأ م65:ماظغملؾملػمػم(عؿب

ؼم.م82م-

خمملصقبهملمسدلمتالوةمصمملحنملماظزملقبقتم(مصمملغشملػملعملممل)ضؾؾمطؾقبمذلءلبمالمأغغملرمإسفمملبلممبقدؿملعملكمعظملردةم

.ماظذيمأحنملقبماالدؿؼملمملعمإظؿملفمبنيمصذلةمومأخرىم(مسؾدماظؾمملدطمسؾدماظزملؼملد)اظؽملعمللقبم

ضدمدمملرامؼبمررؼعملؾملؼملمملمإظبمشمملؼهملمعسملروبهملم (مؼقذعم|عقدكم)غقبؾملؼملمملمغعملرأمؼبمايمملدثهملمأسالهمبفمل

رضضملهملمتفملوؼالتفماىطملراصؿملقبهملم ،مإذمأنقب واظذيمالمأحدمؼضملرفمعغملمملغفمبمملظسملؾط(مذبؼملعماظؾقرؼـ)

وم(معسملؿملؼمترلان)وم(معؽملشملعملهملماظعملرغهملمجؽملقبلماظضملراق)موم(معسملؿملؼمبمملبماٌؽملدب)تذلواحمبنيم

ظذامػقمعغملمملنمشرلمعضملػملقمم،مذػنملمإظؿملفمم،(معسملؿملؼمجؾؾمرمملرق)وم(معؽملشملعملهملمدعؿملمملطمسلمملظلمعزملر)

اظرجؾم(ماًسملر)ذػؾمملمٌالضمملةم..ماظذيمدؿملكػملظملفمبضملدمعقتفم(مؼقذعمبـمغقن)ومصؿمملهم(معقدك)

أيماظلؼملغملهملماٌؼملػمّلقهملماظيتم(مايقت)ومآؼهملموصقشلؼملمملمػقمأنؿبمؼظملعملدام(معقدك)األطـرمسػملؼملـبمملمعـم

.مومدالظهمًلمسػملكماظقصقلمم-عماٌمملذلمم-صؿغملقنمعضملفزًةم..مؼبماظؾقرمم-عـمأجؾماظطملداءمم-عضملؾملؼملمملم

دمملرامسػملكمآثمملرػؼملمملماألوظبمالمؼدلحمملنم..موٌمملمتلرقببوملماظلؼملغملهملمصضملاًلمإظبماٌمملءمبرملغملؾمسفمملئيبم

وػقمطمملئـم(ماًسملر)اظؿعملؿملمملمبذملم ومبضملدمعلمملصهملمشرلمعضملػملقعهملم.ماظلرلمحؿكماظقصقلمإظبمصمملحؾؾملؼملمملم

ؼؾؿؽملقنمظفمم-عـاًلمم-اقمعمملئلقبمأومربنملقبمظػملؼملمملءمسػملكمعمملمؼؾدومعـمتػملؽماظعملزملقبهملمومعمملزالماظعملقممؼبماظضملر
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حؿملىملمؼضملؿعملدمأغقبفمخشملمملم(ماًشملقة)ععملمملعمملتلبمجبقارماظؾكبركمومدقاحؾماألغؾملمملرمؼبمأعمملطـمتلؼملكمبذملم

اٌؾملؿمظدؼؽملمملمؼبمػذاماظػملعملمملءماظؿمملرطبلمأنقبماظعملمملرئمؼػملؼملسمععملدارماإليمملحم.مإخلم..معـمػؽملمملمأومػؽملمملكم

،مظغملؽملقبفموم(ماًسملر)ؼديؿبمخمملصقبهمًلمومأغقبفمآتلبمبرشؾهمللبمعلؾقبعملهمللبمألجؾماظؿقبؿػملؼملذمسػملكم(معقدك)ظدىم

ؼعملقمممبعملمملرضملهملمعضملػمّلؼملفمظـالثمعرقباتمطمملغوملمطظملؿملػملهملمبشملردهم..مبداًلمسـماظزملؼملوملموماطؿلمملبماٌضملرصهملم

.معـماٌدردهملموإظبماألبدم

(مثعملؾؾملممل)ظػمللقبظملؿملؽملهملمأنمتؾقرؽبمبضملدمخرضؾملمملم واآلنمظؽملعملرأمايمملدثهملمسعملػملؿملهبمملم؛مصفملغمملمالمأسرفمطؿملػمميغملـ

طنيمبمملإلضمملصهملمإظبمصعملرػؿموسقزػؿمسمملرػملنيؽبمسـماظضملؼملؾمؼبمػذهمايمملظهملمجضملؾماٌلممل(ماًسملر)صذملم..م

المميؽملضملؾملمملمعـماإلحبمملرمصكملنقبماٌػملؽمدؿملفملخذػمملمشزملؾـبمملموالمؼغملقنمعمملمصضملػملفم(ماظـعملنمل)وإذامطمملنم.م

أعمملمطمملرثهملماظغملقارثمصؾمللمضؿؾماظطملالمماظذيمطمملنم.مأطـرمعـمادؿضملراضمبالمضؿملؼملهملم(ماًسملر)

المؼضملػملؿمبضملمملرظملهملماألبقؼـمومملهموظؿملدػؼملمملم؟مثؿقبمأ.مأنمؼدسقمربقبفمظؿملزملػملحماظظملؿكم(ماًسملر)األجدرمبذملم

ومػؾمرػملنملماألبقانمعؽملفمضؿؾمرظملػملؾملؼملمملمعـاًلم؟مثؿقبمعمملم..موػقمظدؼؾملؼملمملمسزؼزفبموشمملٍلموإنمطمملنمسمملضيبمملم

وسػملكمرأيمذؿملكلم ؟مػؾمغؿقدقبثمسـمروحمأممزوجمأحذؼهملمرؼمملضؿملقبهملم؟م(مؼؾدشلؼملممل)عضملؽملكم

ضرمآزرمأبمملمإبراػؿملؿمزبمملصهملمأنمٌمملذامٕمؼعملؿؾماخل:م)ؼبمهػملؿملػملفماٌمملتعمظؿػملؽماآلؼهملم(ماظرقبصمملؼب)

اظيتم(ماظغملؽملز)أعقبمملماظطملرابهملمطؾقبماظطملرابهملمصؿغملؼملـمؼبمضزملقبهملم(م.م14(م)ؼرػؼمابؽملفمرطملؿملمملغـبمملموطظملرـبام؟

وماغؿؾملمملزؼؿفمظػملؼملقاضػم(معقدك)وماظيتمتضملشملؿملؽمصغملرةمسـموصقظؿملهملم..مترملؾفمأحمملجلماظلؽملدبمملدم

.محؿملىملمرمملظنملمبفملجرمإلضمملعهملماىدارم

إنمم-ّظشملؿملظملهملمغلؿشملؿملعمأنمغػملؼملسمععملدارمسدمماظقبعملهملموماًظمّلهملمال(ماظعملرآغؿملهمل)عـمخاللمػذهماظعملزملقبهملم

بؾمادؿعملؾؾمأجقبؿفم(ماًسملر)،محؿملىملمأغقبفمٕمؼؽملمملضشم(معقدك)اظيتممتؿقبعمبؾملؼملمملمم-صحماظؿضملؾرل

.موتظمللرلاتفمشرلماٌؽملشملعملؿملهملمطؼملمملمؼلؿعملؾػملؾملمملماظؿملقممعضملصملؿماٌقملعؽملنيمصمملشريماألصقاهمعـمصدعهملماٌضملرصهملم

وزغـبمملمحعملؿملعملؿملهبمملم(مػمملرون)المؼعملؿملؼملقنمظفمأومألخؿملفمم-زسؿمصؿملؼملمملمأم-ومبلؾنملمتػملؽماظزملظملمملتمطمملنمضقعفم

ألنقبماظضملزملؾؿملقبهملماظعملؾػملؿملقبهملمتظملضملؾمصضملػملؾملمملمؼبمػذاماظرملفملنم(مدؾطمالوي)وضدمأدؿـينمػؽملمملمبضملضمضقعفمعـم.م

.م
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أوم(ماظؿقراة)ٕمتُؽمعقجقدًةمؼبم(ماظعملرآن)أخرىمأوردػمملم(معقدقؼقبهمل)ؼؾعملكمأنمأذرلمإظبمأنقبمضزملزملـبمملم

وعـماٌظملؿملدمػؽملمملمأنمغذطرمظػملعملمملرئمأنقبم(م.ماظؿػملؼملقد)بؿزملرقبفمعـمإغقبؼملمملمػلمعؾبعملؿؾلهملم(ماإلنؿملؾ)

درادهملم)؛مؼضملينم(ماظؾمملبػمللم|اظظملػمللشملؿملينم)ومبرملعمّلؿملؿبفم(ماىؼملمملرام|اٌرملؽملمملهم)مبغملققبغؿملفم(ماظؿػملؼملقد)

،موضدمبدأتمربمملوالتمتدوؼؽملفمعـمضؾؾمحمملخمملعمملتماظؿملؾملقدموبرملغملؾم(موتظمللرلماظرملقبرؼضملهملماظؿقراتؿملقبهمل

دموماغؿؾملكمسػملكمذغملػملفماظؿمملممايمملظلمضؾؾمذبلءماإلدالممسرملقائلمعؽملذماظعملرنماًمملعسمضؾؾماٌؿملال

(م.م15)حبقاظلمعؽهملمسمملممأومأطـرم

اظعملصقبماظعملرآغلموتظمللرلهماظذيمالمضبؿمملجمأصاًلمم|سؼملقعـبمملم؛مدفملهدقبثمعشملققباًلمسـمعرملمملطؾماظؽملقبصم

.مم (ربؼملقبد)ظغملـرلمصشملؽملهملمطلمؼؾبظملؾملؿؽبمسػملكمحعملؿملعملؿفم،موذظؽمؼبمايػملعملهملماًمملصقبهملمبذملم

 م
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م:اغؿقالماظرملقبٕؼضملةم

وماظيتمرققبرػمملم(ماظؿقراة)أطؿظمللمؼبمػذاماٌؾقىملمبمملإلذمملرةمإظبمأنقبمطؾقبماظعملقاغنيماظقاردةمؼبمس

ضدممتقبماضؿؾمملدؾملمملمحرًصمملمأومعسملؼملقغـبمملمعـمضقاغنيماألعؿم(ماظعملرآن)ثؿمأضمملفمومسدقبلمسػملؿملؾملمملم(ماإلنؿملؾ)

ضمملريقبمواظيتمبدورػمملمادؿعملؿؾملمملمعـماألصؾماحل(مايقبؿملقبهملم|اآلذقرؼقبهملمم|اظؾمملبػملؿملقبهملم)سؽملدم(ماظقثؽملؿملقبهمل)

صكملغقبؽملمملمغؿقدقبثمسـمذظؽماظرملضملنملماظضملصملؿملؿماظذيم(مدقعر)ومحنيمايدؼىملمسـم(م.مدقعر)األوقبلمؼبم

ٕمؼؿقػقبؿمبمملًػملقدماىلديماظلقبمملذجم،مصغملمملغوملمطؾقبمأظقاحفمتعملقلمبمملظؽملفمملحمواظشملؼملقحمواظضملػملؿم

إاّلمأنقبماظظمَلرقماألػؿمصؿملؼملمملمبنيمتػملؽماظرملقبرائعمؼغملؼملـمؼبمضددؿملقبؿؾملمملمظدىماظرملضملقبم(م.م16)واظرملرفم

بؿملؽملؼملامطاغتماظعمل٦اغنيمايـؿملةموبالدمعامبنيماظؽملؾملٕؼ٤مسػملؼملاغؿملةمبشملؾؿملضملؿؾملامتٓوقبنم):ممصذمل

قبسنيمأومعٕادؿمل٣ماٌػمل٦كم؛مطانمؼؾبضملؿعملٓمأنقبمآمغظملل٥مؼؾبؼملػمل٨ماظعمل٦اغنيماظضملربؼةم .مضٕاراتماٌرمل

ومعمملمؼضملؽملؿملينمذكزملؿملهبمملم(م.م17)م...(تؾبؾٓيمػٔهماظعمل٦اغنيماغلفاعـبامعٝمعشملاظّبماظٓؼ٤ماظضملربيم

برملؿملقعمتػملؽمم-المأغغملرػمملمم-المشرلمؼبمإرمملرمرشؾهملم(ماظلرضمملت)ػقماظؿذطرلمبؿػملؽممؼبمػذاماٌؾقىمل

.ماألصغملمملرماظيتمدؿلمملسدمدونمذؽدملمسػملكمتؾملرملؿملؿماًراصهملماظدؼؽملؿملقبهملموعزملدرػمملماظلقبؼملمملويقبماظقػؼمللقبم

 م
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م:خالصةم

دماظضملف)أومؼبم(ماظؿقراة)إنقبماٌرءمَظؿملؾبزملمملبؾبمبمملظرملقبػملؾماظرملضملقريقبموػقمؼعملرأمأعراضماظشملؾعملهملماظؽملؾقؼقبهملمؼبم

ومبضملؿملدـبامسـمتعمللؿملؿماألراضلمواظضملعملمملراتمبرملغملؾمصيملقبم،مصكملنقبماإلغلمملنموجؾملدهمؼبمتػملؽم(م.ماظعملدؼؿ

إذمندماظضملؾقدؼقبهملم.ماظظملذلةماظزقبعؽملؿملقبهملموسدلمػذاماظؽملصقبماظدعقيقبماظشملقؼؾمالمضؿملؼملهملمشلؼملمملمبمملٌشملػملؼم

ٌُكفػملهملم،موماىؽملسمبقصظملفمشرؼزًة ام،مواٌرأةمبقصظملفم واظضملكبرقمواظلقبالظهملممبضملمملغؿملؾملمملماظؽملمملزؼقبهملما

نمملدهمًلمعشملػملعملهمًلموخشملؿملؽهمًلمطمملعػملهمًلم،موماظؿـملعرمبقصظملفمخزملػملهمًلمبرملرؼقبهمًلمرادكهمًلم،مواظلػملقكماظغملؾملؽملقتلقبم

اظلقبمملذجماظذيمؼػملؿملؼمبرملضملقبمبدائؿملقبهمللبم،موماظؿفلقبسموماٌلمملوعهملمواظعملؿؾموماظغملذبمواظؿػملظملؿملؼم

برملغملؾمالمم(م-أؼقبقبمعـمملاًل)واظؿؼملـؿملؾموماظؽملظملمملقم،مواإلظفماظذيمؼضملمملضنملمأحدمأطـرمسؾؿملدهمورسـبمملم

بلؾنملماظرملؿملشملمملنمم-حمإاّلمٌـملدلماظلردماظرقبودلمإنمجمملزمظلمادؿضملؼملممللماظؿقصؿملػماظؽملؿملؿرملقيمؼزملؾ

طؾقبمذظؽمندهمواضقـبمملمالمضبؿمملجمإظبم.ماظذيمأثمملرهمسػملؿملفموأضؽملضملفمبسملرورةماعؿقمملغفموابؿالئفم

والمميغملؽملينمأنمأغزقبهمسـم.مأطـرمعـمسؿملؽملنيمصممليؿنيمظػملعملراءةمومسعملٍؾمؼؿعملـماالدؿؿملضملمملبؽبمثؿقبماظؿظملغمّلرم

بمملدؿـؽملمملءمغزملقصمايغملؼملهملماظرملقبمملسرؼقبهملم(م..ماظضملؾملدماظعملدؼؿ)صمملتماظعملمملدؿملهملمأيمبمغصدملمؼبمتػملؽماظصقب

غرملؿملدمم|اىمملعضملهملمم|أعـممللم:م)ؼبم(مدػملؿملؼملمملنمبـمداود)ايمملٌهملماظيتمطؿؾؾملمملماٌػملؽماٌرػػموماظضملمملذؼم

سػملكماظرشؿمعـم.مسػملكماظؿقبقاظلم؛موػلممّممملمؼؾبؽملزملحمبفمايمملٌقنؽبمإلدراكماىؼملممللم(ماألغرملمملد

عـم(مغرملؿملدماألغرملمملد)ظظملمملدحهملماظيتمعقردوملمؼبمتػملؽماألدظملمملرماظـالثهملموبمملألخصقبماالضؿؾمملدمملتما

وؼبمذظؽمُطؿؾوملماظغملؿنملمواألحبمملثموُأجرؼوملماٌعملمملرغمملتم..مأغمملذؿملدماينملقبمواظطملزلماظلقبقعرؼقبهملم

(م.م18)

 م
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م:خامتةم

ؼبمخؿمملممػذهمايػملعملهملم؛مأودقبماظؿقبؽملقؼفمإظبمأغقبينماضؿزملرتمسػملكماإلذمملراتماظلقبرؼضملهملمصعملطمدونم

ٌُربكبؽم،موٕمأسنِتمطـرلـبامبمملٌضملفزاتماالدؿرملؾملممل (ماٌقدقؼقبهمل)دمبغملؾقبمغصدملمعؿمملحمؼبمػذاماظـراءما

خمملصقبهملممبؾملمملراتفماىؿملقصؿملزؼمملئؿملقبهملماألسػملكمعـمضدرتلماظضملعملػملؿملقبهملمسػملكمإدراطؾملمملمصؼملمملمبمملظؽمبؽملعملدػمملمأوم

اجملمملدظهملمؼبمصققبؿؾملمملم؟محؿملىملمأنقبمسؼملػملؿملمملتلبمعـؾماظؿقغمّلؿمبمملظشملعملسمومذؼقبماظؾقرمومخدعمبزملرؼقبهملم

اظضملزملمملمحؿملقبهمًلمتلضملكم،موشرلمذظؽمعـماألعقرمٕمؼضملدمدحسملؾملمملمعؾملؼملهبمملمأعمملممدشملقةماظضملالضهملموضملؾمعـم

ومأؼسملـبمملم؛مألنقبماإلرمملظهملمظؿمللوملمػدًصمملمبعملدرمعمملم.مبؾملذاماظرجؾموسمملئػملؿفم(مآ)ايؼملؿملؼملهملماظيتمتربطم

.متمملرًطمملمبعملؿملقبهملماألعرمظؽملرملمملطمومزبؿملقبػملهملماظعملمملرئماظظملشملـم..مؼضملؽملؿملينمأنمتزملؾماظظملغملرةمدونمترملقؼشم
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 :ػؼمللةم

ؽٓباًلمعكب٤ؽبماآلبؽباءكبم،مَصغمُل٢ؾبقبمِإغؿبلؽباٍنمؼؽبؿؽبقؽب٣ؽبقب) َِبؿبؽملؽباءؾبمبؽب َِبؿبؽملؽباءكبم،موؽباَلمؼؾبعمْلؿؽب٢ؾبما لؾبماَلمؼؾبعمْلؿؽب٢ؾبماآلبؽباءؾبمسكب٦ؽبضًامسؽب٤ِما

(مِوزؿبرؽبمغؽبظمْللكب٥كب

ؼم.م16:مم24.متـؽملؿملهملمم|اظؿقراةمػ

ِٕؼضملؽبَةمَأِو) ُِْظطملكب٨ؽبماظرملؽبقب َِغؿبؾكبؿملؽباءؽبمماَلمتؽبصمُلؽملؾبقب٦امَأغكبقب٨مجكبؽؿبتؾبم َُِطؼملكبقب٢ؽب.ما ُِْظطملكب٨ؽبم،مبؽب٢ؿبم (معؽبامجكبؽؿبتؾبم

ؼم.م17:مم5.معؿقبكمم|اإلنؿملؾمػ

!م؟..مطؿملػمؼلؿعملؿملؿمػذامععمصغملرةماصؿداءماظؾرملرؼقبهملمومدبػملؿملزملؾملمملمعـماًشملمملؼمملمسدلمسؼملػملؿملقبهملماظزملقبػملنملم

 م
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م:ضؾ٢ماظؾٓءم

.ماظؿمملرطبؿملقبهملمومغؾققبتفمم،موبنيمحعملؿملعملؿف(ماٌلؿملح)ُأعؿملقبزؾبمجدـبقبامبنيماظؾؾبضملدماظرملقبمملسريمظرملكزملؿملقبهملم:مأوقباًلم

حؿملىملمأغقبلممّمـمؼعملظملقنمبؿفملثقبرمسؼملؿملؼمسػملكمدرلماألغؾؿملمملءمومعضملفزاتؾملؿموطؿؾؾملؿمؼبمذبممللمتقزؿملظملؾملمملم

ظغملؽملينمسػملكماظؽملقبعملؿملضمعـمػذامحنيمؼؿضملػمّلؼماألعرمبعملؽملمملسمملتم(م.م19)أدبؿملـبقبمملمًدعهملماظؽملقبصماظرملقبضملريم

.مسرؼقبهملمعبمملظؿملقبهملمصغملرؼقبهملمالمتلؿدسلماىمملغنملماًؿملمملظلقبمومالمتؿقدقبؾماًراصهملمعـمأجؾمصقرمش

طدؼمملغهملمتفملدقبلوملمأرطمملغؾملمملم(ماٌلؿملقؿملقبهمل)طرملكزملؿملقبهملم،موبنيم(ماٌلؿملح)صبنملماظؿظملرؼؼمبنيم:مثمملغؿملـبمملم

ٌُؿؽملمملَضػملهملمذظملقؼـبقبمملم(ماٌلؿملح)األوظبمبضملدموصمملةم ..ممبمملمالمؼعملؾقبمسـمغزملػمضرنمعـماٌقاسظموماألخؾمملرما

.موصمملرتمإظبمعمملمػلمسػملؿملفماآلنمبضملدمأربضملهملمضرونمعـماالضشملؾملمملدماظروعمملغلقبم

ادؿضملؼملممللم طبدعينمطؼملدخؾمإظبمعمملمأودقبمضقظفم؛مصػملـمأتفملخقبرمؼب ضقاًل ظقمذؽوملؾبمأنمأضؿؾسؽب:مثمملظــبمملم

ومػٔاماظؿضملؾريمم"م-صسملؿملقةماظزملقبػملؿملّبم"مطانمع٤مذفملنم)م(م:مذمملرلمجؽملؿملؾرل)عمملمضمملظفماظدلوصلقرم

قبؼٗمب٦ظٗم صػملعملٓمضامم"م.مسؿملل٧م"مأنمتسملٝم،مصؿملؼملامؼؾٓوم،محـبقبامحملاوظةمم-ؼٕجٝمإظبماظعمل

ٍٕمذٓؼٓم،موذػؾ٦امإظبمحقٓبمباظؿؾرملريم بفملحٓاثمٕمتؿقعمّل٠م،مث٣قبمعاتم،مومترملؿقبتمأتؾاس٥مؼبمذؾبس

صؽملٓع٦امسػمل٧ماًشملفملماظٔيموضضمل٦امعبؿملضملـبامصؿمل٥م.ماظؿؽملغمّلٕمظألع٢ماظٔيمشٕد٥ماِدؿاذمؼبمضػمل٦بؾمل٣م

(م.م20)م(،مأومظضملؽمل٦هم

 م
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م:ػؾب٦ؼقبةم

ظدنمأغؾؿملمملءموعؾبكػمّلزملنيؽبم؛مطلميؼمإشلؿملـبقبمملػٌّمملمطمملنماظضملمملَظؿؾبمالمؼرملؾملدمؼبمطؾقبمؼقممتػملعملؿملحماظضملذراواتم

:مرأؼؽملمملمأنمغعملػمبضملفمملظهملمسػملكمعضملػملقعمملتفماظرملكزملؿملقبهملم

اٌؼمللقحمبغملػقبمم|اٌؼمللقحمبزؼوملمععملدقبسمم|عرتديماٌلقحمم|عمملدحماًشملؽؿملهملم(م)=ماٌلؿملح.م)م1

؛موؾبظكبدمسػملكمأرجحم(ماٌكػمّلص(م)=مؼرملقعم|ؼلقعم)أوم(مايغملؿملؿم|اظقِرعم(م)=مسؿمللك)أوم(مآ

ػرلودوسم)ؼبمأواخرمسؾملدمم عذمل.مقمم4مم-5عـماظضملمملمم(مدؾؿؼملدل(م)=مأؼػملقل)األضقالمؼبمذؾملرم

ربؾقبموالدتفم(مبؿملوملميؿ)وؼرملغمّلؽماظغملـرلمعـماظؾمملحـنيمؼبمصققبهملماسؿؾمملرم(م.م21(م)اظغملؾرل

خروجم)األصػمللقبم،مومميؿملػملقنمإظبمأغقبفمضدممتقبمتػملظملؿملؼماألعرمصؿملؼملمملمبضملدمإلمتمملمماظؽملؾقءةماٌزسقعهملمحقلم

؛موػلمضرؼهملمبلؿملشملهملموضؿذاكمٕمؼغملـمشلمملمأؼقبهملمضؿملؼملهملم(ماظؽملقبمملصرة)ومؼعملقظقنمأغقبفموؾبظكبدمؼبم(م.ماظرقباسل

(م.م22)دؼؽملؿملقبهملمأوماجؿؼملمملسؿملقبهملم،محؿقبكمأغقبؾملمملمٕمتردمؼبماظؽملصقبماظؿقراتلقبمعشملػملعمًلمملم

وم(م.محؽملقبهمل)وم(مؼقاطؿملؿ)،مابؽملهملم(مؼؾملقذا)عـمدؾطم(ماظلقبؿملقبدةماظضملؽملؿملدةم|اٌرارةم(م)=معرؼؿ)أعقبفم.مم2

ؼقدؾبػم)اٌضملروفمبذملم(مؼؾمملركماظرقببموؼزؼدم(م)=ؼقدؾبػ)اٌكشملقبهملمحنيمغبػملوملمبفمألبؿملفم

(م)=مداود)واظذيمغؾبلنملؽبمإظؿملفماظقظؿملدمبمملظظملضملؾموعؽملفمإظبماٌػملؽم.مأؼسملـبمملم(مؼؾملقذا)عـمدؾطم(ماظؽملقبفمملر

كبيم)(م:ماظضملؾملدماظعملدؼؿ)،مطلمتؿقعمّلؼمغؾقءةم(م23(م)احملؾقب ؽبَكمعكب٤ؿبمغؽبلؿبػملكب١َماظقَب َصكمِلغؽبقبؽملكب٨مُأضكبؿمل٣ؾبمبؽبضملؿب

ؾبجؾبمعكب٤ؿبمصؾبػمْلؾكب١َمعؽب٤ؿبمُأ ؿبشؽبمعؽبؼملؿبػمَلغمَلؿكب٥كبمِإَظ٧م .مثؽبؾكبقبتؾبمعؽبؼملؿبػمَلغمَلؿؽب٥ؾبؼؽبكؿب ػؾب٦ؽبمؼؽبؾؿبؽملكب٨مبؽبؿملؿبؿًامالكبدؿبؼملكب٨،موؽبَأغؽبامُأثؽبؾكبقبتؾبمسؽب

كٓبم َِبؽب ؼم.م14مم-12:مم7.مصؼملقئؿملؾماظقـبمملغلمػم(َأغؽبامَأُط٦نؾبمَظ٥ؾبمَأبًاموؽبػؾب٦ؽبمؼؽبغمُل٦نؾبمظكب٨ؽبمابؿبؽملًا.ما

ربشمّلمملتمرظملقظهملمم-اصدـبامقم-بؽملؾبلكفماظعملمملغقغؿملقبهملماألربضملهملم(ماظؾكبرملمملرة(م)=ماإلنؿملؾ)ؼطملظملؾم.مم3

،موم(معقدك)ععم(ماظؿقراة)وػقمأعرميصملؽملمملهمأؼسملـبمملمؼبم.ماشلمملعقبهملمواٌغملققبغفمظرملكزملؿملقبؿفم(ماٌلؿملح)

سدلمضزملصمعلؿعملمملةلبم(ماظعملرآن)ضدميصملفمحؿملؽملؽذلبمصقمملولماظؿضملقؼضمسـمذظؽمؼبم(مربؼملقبدـبا)ؼؾدومبفملنقبم

(م.م24)عـمعزملمملدرمأبقطرؼظملؿملقبهملم



48 
 

بفملغقبفمسؼملؾمؼبمصؽملعماألدواتماظزراسؿملقبهملمأومعمملمذمملبفممسؼملؾمّنمملرـبامظظملذلةمعـماظزعـم،مومضؿملؾ.مم4

.مذظؽم

ؼبمغؾملرماألردنقبم،مؼبمرعملسمشمملعضم(مؼقحؽملقبمملماٌضملؼملدان)ظؿملؾبضملؼملقبدمسػملكمؼدم(ماىػملؿملؾ)ػؾطمعـم.مم5

 The)ردؿمظقحؿفم(مPiero Della Francesca)أشلؿماظغملـرلؼـمعـمبؿملؽملؾملؿماإلؼشملمملظلم

Baptism Of Christٌُؽملفزةمؼبمسمملمم(مم م25سػملكماألرجحمؼبمسمملمممطمملنمذظؽ.مم1450ا

،محؿملىملمبػملغم(ماىػملؿملؾ)ايمملطؿماظرقبوعمملغلمظذملم(مبؿملالرسماظؾؽملشملل)أيمؼبمسؾملدم.معذملمم26م-

اظقـبالثنيمعـمسؼملرهموضؿذاكم،مإذمأنقبمضمملغقنماظغملؾملمملغهملماظؿملؾملقديقبمالمؼؿؿملحمظػملغملمملػـمخدعهملماظرقببمضؾؾم

أومثقريقٍبمضؾؾممأيقبمدوٍرمإسفمملزيقٍبمأومتؾرملرليقٍب(مؼؾملقديقٍب)ومٕمؼـؾوملمظفمطذملم.مبػملقشفماظقـبالثنيم

.معضملؼملقدؼقبؿفمتػملؽم

،موعـم(مػرلودوسمآغؿؿملؾممل)عـمضؾؾم(مؼقحؽملقبمملماٌضملؼملدان)بضملدمعضملؼملقدؼقبؿفمبظملذلةموإبقبمملنماسؿعملممللم .مم6

ظؿزملقؿملحماظدؼمملغهملمم-دػملؼملؿملقبهملمسػملكماألشػملنملمم-حرطهملمصغملرؼقبهملمثقرؼقبهملم(ماٌلؿملح)ثؿقبمضؿػملفم؛مضمملدم

..ماظيتمأحلؽملوملمادؿعملؾمملظفم(محقمطظملرغممل)حؿملىملمرصسملفمأػػملؾملمملم،مثؿقبم(ماظؽملقبمملصرة)بدأمؼبم.ماظؿملؾملقدؼقبهملم

.مإخلم

حؿملىملمُأتؾبقبؾملؿم..مادؿؼملرمؼبمتؾرملرلهمػذامظعملرابهملمسمملٍممحؿقبكمدصعمحؿملمملتفمٔؽملـبمملمظؿػملؽماظرقبدمملظهملم.مم7

م|متقبمضربفمومإػمملغؿفمبعمللقةم،مومربمملطؼملؿفمؼؾملقدؼـبقبمملم.مبكملثمملرةماظرملقبطملؽبنملمومتسملػملؿملؾماظضملمملعقبهملموماظظملقضقؼقبهملم

إذم..معذملمسػملكمأرجحماألضقالمم29مم-28سمملممعـم(معمملرس(م)=مآذار)تقّصلمؼبمذؾملرم.مروعمملغؿملـبقبمملم

ومممملمودرمإظؿملفماإلذمملرةمػؽملمملمأنقبم.ممتقبمصػملؾفمبرملغملؾمعرملنيم،موذظؽمبلؾنملماظؿؾملؿماظقاردةمأسالهم

اظزملقبػملنملمؼبمتػملؽماآلوغهملمطمملنمؼؾبشملؾقبؼمسػملكماظػمّلزملقصموماجملرعنيمومضشمّلمملعماظشملرقمومأصقمملبم

ظكبؿملؽبغمُل٤ؿبم):معردقبدؼـم(ماٌلؿملح)ماىرائؿماظلؿملمملدؿملقبهملم،موالمذّؽمأنقبماظؿملؾملقدمحنيمأصرقبوامسػملكمصػملنمل

؛مطمملغقامؼرؼدونمهعملرلماظرجؾمحؿقبكماظػملقصملهملمؼم25:مم27.معؿقبكمػم(دؽبعؾب٥ؾبمسؽبػمَلؿملؿبؽملؽباموؽبسؽبػمَل٧مَأوؿباَلدكبغؽبا

ؿبم؛متؾعملكمسؼملػملؿملهملماظزملقبػملنملمعؾملؼملمملمضؿملؾمحقشلمملمعػملؾملؼملهمًلمألجؿملممللمعـماإلبداعماألدبلقبم.ماألخرلةم ومظغمل

 Simon)ظػملظملرغللم(مCrucifixionمThe)واظؿرملغملؿملػمللقبمخمملصقبهملماظرقبدؿمطؼملمملمؼبمظقحهملم

Vouetمم1622سػملكمدؾؿملؾماٌـممللم،موماٌؽملفزةمؼبمسمملمم(م.
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:مؼبماظؾٓءمطاغتماظظملغملٕةم

آشلهملمشرلمم|آشلهملمتضملؿينمبمملظؾرملرمم|ػؽملمملكمآشلهملم:م)مضمملعوملمصغملرةماظاّلػقتماإلصالرقغلقبمسػملكمثالثم

وتضملمملظؿملؼملفم(محاٌلل)وػذاماٌؽملشملؼماظظملغملريقبمػقماألضربمظرملكزملؿملقبهملم(م.م25(م)ضمملبػملهملمظػملرذقةمأوماظرملراء

صؾملقم.مألغقبفمؼظملذلضمسدمماظذلاخلمواظغمللؾمؼبماآلشلهملم،ممممملمؼضملينمتقّصرماظضملؽملمملؼهملماإلشلؿملقبهملماظدائؼملهملم

؛مطمملنمؼرملضملرمبمملألخشملمملءم(ماظضملؾملدماظعملدؼؿ)رشؿمؼؾملقدؼقبؿفموماغطملؼملمملدفمؼبمصغملرمم-أيماٌلؿملحمم-

َكمؼبمحؿملقبزهماظظملمملحرملهملماظيتمتضملمملغلمعؽملؾملمملماظرقبدمملظهملماٌقدقؼقبهملم،مصفملرادمإصالحمعمملمرآهمخػملاًلم،مصؿقرقب

اظؿملؾملقديقبمدونمأنمؼغملقنمظفمأيقبمبؾبضملدلبمأمملقبم،محؿقبكمأغقبفمٕمؼقِصمبسملرورةمتدوؼـمعمملمؼزملدرمسؽملفم

سػملكمخشمّلنيمالمثمملظىملمشلؼملمملمؼبمحؿملمملةمم-صؿملؼملمملمأرىمم-صمملألعرمطمملنمؼلرلم.معـمتضملمملظؿملؿمومأضقالم

سػملكم.مؼغملهملمإنقبماظؽملصقبماظؿقراتلقبمػقماظؽملصقبماٌعملدقبسماظقحؿملدم،مومإنقبمغؾملمملؼهملماظضملمملٕموش(م:ماٌلؿملح)

ظعملدمسؾقبرمؼلقعمعـم:م)إذمؼعملقلم(مصراسماظلققباح)اظرقبشؿمعـمأنقبمػذاماظرأيمظفمعـمطبمملظظملفمطمملٌظملغمّلرم

(مخاللمدػملقطفماظؿملقعلقبمسـمرصسملفمظرملرؼضملهملمعقدكم،مومأحؾقبمربػمّلؾملمملمذرؼضملهملماظعملػملنملموماظرقبوح

(م.م26)

صمملدحموػقمؼبمخشملفملمم-سػملكماألضؾمم-ومميغملؽملينمػؽملمملمأنمأداصعمسـمرأؼلمعـمغمملحؿملهملموضقعماظضملمملعقبهملم

(ماٌلؿملح)ربطماظدؼمملغهملماٌلؿملقؿملقبهملمايمملظؿملقبهملمسػملكمتظملرقبسمملتؾملمملمومعذاػؾؾملمملموعداردؾملمملمبرملكزملؿملقبهملم

وظؿملسمألنقبماألعرمالمؼروقم..مإذماٌؽملشملؼمؼرصضمػغملذامصغملرةمألدؾمملبمصقؿملقهملم.موتضملمملظؿملؼملفموضؿذاكم

:مظلم

ثرمتعملدؼرمٕمتلؿؼملرمألطـرمعـمأدمملبؿملعمأومأذؾملرمسػملكمأك(ماٌلؿملح)إنقبمتػملؽماظدسقةماظيتمضمملدػمملم.مم1

صغملرتفماظيتمػلمبمملألدمملسمسؼملػملؿملهملموؼملؿملؾمٌالعحم..م وعمملتماظرجؾمبضملدمذظؽموماغدثرتمصغملرتف.م

(م.م27)اظؿملؾملقدؼقبهملم

 م
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بفملغقبفمعمملمجمملءمإاّلمإلسمملدةماًرافماظسملمملّظهملمعـمبينمإدرائؿملؾمإظبمجمملدةم(ماٌلؿملح)صرقبحم.مم2

ؽبافكبماظسملؽبقباظقَبةكب،مِإلؽب):ماظزملقابم ؽبائكبؿمل٢ؽبعؽبامُأرؿبدكبػمْلتؾبمِإالقَبمِإَظ٧ماْظككب ؼم24:مم15.معؿقبكمػم(ىمبؽبؿملؿبتكبمِإدؿب

َِغؿبؾكبؿملؽباءؽبم):مومأؼسملـبمملم.م ِٕؼضملؽبَةمَأِوما ُِْظطملكب٨ؽبماظرملؽبقب َُِطؼملكبقب٢ؽب.ماَلمتؽبصمُلؽملؾبقب٦امَأغكبقب٨مجكبؽؿبتؾبم ُِْظطملكب٨ؽبم،مبؽب٢ؿبم م(عؽبامجكبؽؿبتؾبم

وٕمؼذُطرمؼبمحؿملؽملؾملمملمأيقبمذلءمسـماظدؼـماىدؼدمواظؾرملرؼقبهملمواًالصمومؼم.م17:مم5.معؿقبكمػ

ٌُرؼؾهملماظيتمُأردؿملوملمومادؿعملرتماظظملداءمومت سدقبدماظشملؾؿملضملمملتموماألضمملغؿملؿمومشرلػمملمعـماإلدقبسمملءاتما

.مبضملدمعقتفمحبقاظلمأربضملهملمضرونمعـماالضشملؾملمملدماظرقبوعمملغلمطؼملمملمأدػملظملؽملمملمؼبماٌعملدقبعهملم

طمملنمأتؾمملسفمذبؼملقسهملمعـماظلذقبجموماظؾلشملمملءمضػملؿملػمللمايظمومضؽؿملػمللماٌضملرصهملمواٌؽملؾقذؼـم.مم3

(م.ماظعملدس)أوم(ماظلقبمملعرة)أوم(ماىػملؿملؾ)ٌؽملقشمّلهملموضؿذاكم؛مدقاءمؼبماجؿؼملمملسؿملـبقبمملموأصقمملبماٌؾملـما

وظعملدمتراوحوملموزمملئظملؾملؿمبنيمصؿملقبمملدمومجمملبلمضرائنملموحرؼبقٍبمبلؿملطمومصاّلحمعظملػملسمومسمملرؾمسـم

وػؽملمملمصبنملمأنمغرملرلمإظبمأغقبفماخؿمملرماظرضؿم.متالعؿملذؾبهماإلثؽملمملمسرملرم -بمملظشملؾعمم-وعؽملؾملؿم.ماظضملؼملؾم

اظؿملؾملقدم،مإذمؼرعزمإظبمسددمأدؾمملطمبينمإدرائؿملؾم،موممدونمأنمؼطملظملؾمسـمضددؿملقبؿهملمظدىؼم12ػ

.ماظذيمدؿمللؿضملرلهماٌلػملؼملقنماظرملؿملضملهملماإلثؽملمملمسرملرؼقبهملمبضملدمحقاظلمٔمملغؿملهملمضرونميلمملبمأئؼملؿؾملؿم

ألدؾمملبمطـرلةمعؽملؾملمملم(ماىػملؿملؾ)سػملكمأؼقبهملمحممللمصعملدمطمملنماظؿملؾملقدماألضقمملحمضبؿعملرونمدغملمملنم

عـاًلم(مؼقحؽملقبممل)تػملؼملؿملقمملتمشلذامؼبمإنؿملؾموػؽملمملكم(م.م28)تفملخقبرػؿمؼبماإلميمملنمبمملظردمملظهملماظؿملؾملقدؼقبهملم

فّبم؟:مَصعمَلالؽبمغؽبؽبؽملؽبائكبؿمل٢ؾب):م ؽبةكبمذؽب٨ؿبءفبمصؽباظكب ؾبمعكب٤ؽبماظؽملؽبقباصكب ومظؿملسمؼبمؼم.م46:مم1.مؼقحؽملقبمملمػمم(وؽبػؽب٢ؿبمؼؽبشمْلػمُل

ػذامسؿملنملفبمطؼملمملمأرىم؛مظغملؽملقبفمؼسملضملؽملمملمأعمملممصغملرةمتعملقلمأغقبفمسدقبلمعـمردمملظؿفمومتضملمملظؿملؼملفمظؿؿؼملمملذكم

طمملغوملمأسػملكمذفملغـبمملمومأسؼملؼمم-ؼبمرأؼلمم-مأنقبمصغملرتفماألدمملسمؼبمحني.مععمبلمملرهملمأحالممػقملالءم

آعاًلمأنمغظملرقبقمبنيماإلغلمملغلماظضملمملرظمللموبنيماظرقبدمملظلماحملضم(م.مسصملهملماىؾؾ)بضملدـبامعـمبلمملرهملم

قبمايسملمملراتمالمتؾبرملؿملقبدمبمملظضملزاءموماظظملرحمواظؿؾملػملؿملؾم..م .مصػملؿملسمأعبؾمعـمتضملزؼهملمايزاغكم،مومظغمل

قبماظظملشملريماظزملقؿملحمؼعملقلمبفملغقبؽملمملمشرلمعؿلمملوؼـموظـمم ومظؿملسمأعبؾمعـماظضملداظهملموماٌلمملواة وظغمل

أنمأتلمملوىمععمإعقبضملهملمجمملػؾمم-سػملكمدؾؿملؾماٌـممللمم-صػملؿملسمػؽملمملكمعمملمصبدلغلم.مغعملؾؾمبمملظؿلمملويم

.ممالمظرمللءلبمدقىمألغقبفمإغلمملنمعـػمللم

 م
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وػؽملمملمصبنملماظؿظملرؼؼمبنيماٌلمملواةمؼبمايعملققماالجؿؼملمملسؿملقبهملمومضمملغقنماظدوظهملم،موبنيمضؿملؼملهملماإلغلمملنم

صظمللماىمملغنملماألوقبلمغؽملمملضؾمعـمأجؾمضمملغقنمسداظهملموم.مةمومإرادةمومسؽملزملرمبؽملمملءمومسشملمملءمطظملغملر

بعملؿملؼملؽملمملمدونمأنمتسملؿملعمؼبمغّبكمم-عبؿملضملؽملمملمم-ومؼبماىمملغنملماظـمملغلمدؽملقؿظملظم.معلمملواةم

.ماظؿشملقؼؾمملتم

رشؿماظسملطملطماشلمملئؾماظذيمتضملرقبضمظفمتالعذتفمبضملدموصمملتفم؛مإاّلمأغقبؾملؿمٕمؼظملضملػملقامأطـرمعـم.مم4

إذمٕمؼؿشملققبروامؼبمذلءلبمدقىمأغقبؾملؿمصدقبضقامأنقبم(م.ماٌلؿملح)تؾملؿمطؼملمملمطمملنمعضملػمّلؼملؾملؿمإثؾمملتمؼؾملقديقب

ودالظهملم..مومصػملؾفم،مثؿقبمتػملظملؿملؼمبضملـفمدالظهملمذظؽم(ماٌلؿملح)اظضملمملٕمدؿملؽملؿؾمللمومأنقبمزؾملقرمعضملػملؼملؾملؿم

ظذام؛مٕمؼشملػملؾقامعـماظذؼـمأتقامالتقبؾمملسؾملؿمبضملدموصمملةم.مسػملكماألرضم(مممػملغملهملماظرقبب)سقدتفمإلضمملعهملم

بؾمأغقبؾملؿمذػؾقامإظبمأبضملدمعـمذظؽمومزؽملقبقام.مأطـرمعـماإلميمملنمبؾملذهماظظملغملرةماظؾلؿملشملهملم(ماٌلؿملح)

ِٕؼضملًا،م):مبفملنقبمعضملػمّلؼملؾملؿمدؿملفملتلمضرؼؾـبمملمجدـبقبامحؿقبكمأنقبماىؼملؿملعمدؿملفزىممبمملمسؼملؾم ِإغكبقب٨مآتلبمدؽب

لبمبكبقؽبلؽبّبكبمسؽبؼملؽبػملكب٥كب ُِجؽباِزيؽبمُط٢ؽبقبموؽباحكب ذغملممللماظقحؿملدموماإلؼم.م12:مم22.مرؤؼمملمػم(وؽبعؽبضملكب٨ماْظؼملؾبغمَلاَصفمَلُةم

المتضملينمبفمليقبمحممللمعـماألحقالمعدقبةم(مدرؼضملـبممل)أنقبمظظملصملهملم(مؼقحؽملقبممل)ؼبمػذهماظرؤؼمملماظػمّلشملؿملظملهملمظذملم

..م!!مسمملممم2000تعملمملربماظذملم

(م.مطؿملػمتشملققبرتماظدؼمملغهملماٌلؿملقؿملقبهملمإذنم؟:م)ظلمملئؾمأنمؼلفمللمدقملااًلمذطؿملـبقبمملموصقؿملقـبمملم.مم5

عؿملؾموترملقؼفمحؿقبكموصػملوملمإظبمعمملمػلمإنقبمتػملؽماظدؼمملغهملمعرقبتمبضملدقبةمسؼملػملؿملمملتمعمملمبنيمتيمل:مونؿملؾفم

(مبقظس)وعـمأػؿمتػملؽماظضملؼملػملؿملقبمملتمطمملنماظؿقمملقم(م.ماظدؼمملغهملماظغملدلى)سػملؿملفموصمملرمميغملـموصظملؾملمملمبذملم

إغزملمملًصمملمألدوارمعـم(مبقظسموماٌلؿملح)،محؿقبكمأغقبلمطدتؾبمأنمأزللمػذهمايػملعملهملمعـماٌعملممللمبذملم

.مأدقبلقامتػملؽماظدؼمملغهملمصضملاًلمالمخراصهمًلم

بؾمػقم.مظهملمغقسؿملقبهملمومصغملرؼقبهملمؼبماظدؼمملغهملماٌلؿملقؿملهملماظعملمملئؼملهملمحمملظؿملـبقبمملم؛مغؼ(مبقظس)ؼؾبضملؿدلم.مم6

ومغرملمملرفمومسعملػملفمعؿضملدقبدماٌقاػنملمواٌضملمملرفموم وظقالمخػملظملؿملؿفماظؿملؾملقدؼقبهمل.معقملدقبلؾملمملمايؼقبموبمملغؿملؾملمملم

(ماٌلؿملح)ٌمملمطمملغوملمدسقةمم-ظطملهملماظظملػمللظملهملموضؿذاكمم-جؽمللؿملقبؿفماظروعمملغؿملقبهملمومإتعملمملغفمظػملطملهملماإلشرؼعملؿملقبهملم

وعـمأػؿمعمملمجمملءمبفمػذام.مسمملبرةمالمؼعملؿملؿمشلمملمأطـرماٌقملرقبخنيمإغزملمملًصمملمأيؽبقبموزنمأطـرمعـمربمملوظهملم

طؼملمملمم-اظرجؾمأغقبفمأتكمإظبمذبؼملقسهملمبدائؿملهملماظظملغملرمواٌضملرصهملمبنيمصؿملقبمملدمومسمملرؾمومجمملبلمضرائنملم



52 
 

م-أوقبلمم-خالصمم-ضؼملرلمم-سعملؾمم-عؽملشملؼمم-آم)ظؿملؿقدقبثمإظؿملؾملؿمبغملػملؼملمملتمعـؾمم-أدػملظملؽملمملم

اغوملمطظملؿملػملهملمأنموضملؾمأطدلمأتؾمملعماٌلؿملحمربرجـبمملمألغقبفمبمملظظملضملؾمالم،مطػملؼملمملتمك(مإخلم..مروحم

وػؽملمملمؼعملعمم(م-بقظس)ومأؼسملـبمملمظـمغؽمللكمبفملنقبم(م.م29)ؼدريمعمملمتضملؽملؿملفمدالظهملمتػملؽماٌظملرداتم

طؽملمملعقسمععملدقبسم(ماظضملؾملدماظعملدؼؿ)طمملنمأوقبلمعـمأسػملـماظـقرةمسػملكمم-اًػملطمبنيماٌلؿملحمواٌلؿملقؿملقبهملم

ِٕؼضملؽبُةمػكب٨ؽبمعؾبقملؽب):م ؽبقبرؽبمسؽبػمَل٧مَأدؽباِسماإِلميؽباِنَطاغؽبتكبماظرملؽبقب ِّ،مظكبغمَل٨ؿبمغؾبؾؽب وؽبَظغملكب٤ؿبم.مدكبقببؾبؽملؽبامحؽبؿؽبقب٧معؽبفكب٨ءكبماْظؼملؽبلكبؿمل

ؽبقبرؿبغؽبامعكب٤ؿبمدؾبػمْلشمَلةكبماْظؼملؾبقملؽبدكبقببكب ؽٓبعؽبامجؽباءؽبماإِلميؽبانؾب،متؽبقؽب وػذامؼم.م25مم-24:مم3.مشالرؿملهملمػم(بؽبضملؿب

.مصراحهمًلم(ماٌلؿملح)طبمملظػمأضقالموتضملمملظؿملؿم

 م
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م:اٌالئغملةم

سؼملقعـبمملمسـمدمملبعملؿؾملمملمؼبم(ماظضملؾملدماىدؼد)وم(ماإلنؿملؾ)اظػملطملهملماألدبؿملقبهملمؼبممؼرملضملرماٌرءمبؿطملؿملقبر

سػملكماًّطم(ماٌالئغملهمل)وعـمبنيمعمملمؼضملزقبزمػذاماظرملضملقرمػقمدخقلم(م..ماظضملؾملدماظعملدؼؿ)وم(ماظؿقراة)

اظيتمتؿضملغمّلزمؼبمأشػملؾؾملمملم(ماظؿملؾملقدؼقبهمل)برملغملؾمأطـرمحسملقرـبامومأطدلمأػؼملؿملقبهملممّممملمطمملنمسػملؿملفماألعرمؼبم

أدوارفبمؼبممترؼرم(ماإلنؿملؾ)وظػملؼملالئغملهملمؼبم(م.مآ)وم(معقدك)اٌؾمملذرةمبنيمسػملكماحملمملوراتم

.مسػملكمػؿملؽهملمصقرمذػؽملؿملقبهملمخشملرةم؛مغغملمملدمالمغؽملؿؾفمإظبمصداحؿؾملمملمعـماظقػػملهملماألوظبم(ماٌضملفزات)

اٌقجقدم(ماظعملمملغقغل)بلؾنملمضػمّلهملم (اٌلؿملح)وإذامطؽملوملؾبمضدمسزعوملؾبمسػملكمسدممتؽملمملولمعراحؾمرظملقظهملم

وعـمػؽملمملمميغملؽملؽملمملماإلذمملرةمإظبم.ماػؾمعلفملظهملمايؼملؾمبفمومعـمثؿقبموالدتفم؛مصكملغقبينمالمأدؿشملؿملعمتيمل

ثؿمذػنملم(معرؼؿ)اظذيمعرقبرماألعرمبرملغملؾمعمملصؿملقيقبم،مإذمضمملممبؿػملعملؿملحماألمم(مجدلائؿملؾ)=مدورماٌالكم

وضممللمظفمإؼمملكمأنمتذلطؾملمملمأومتؽملظملزملؾمسؽملؾملمملمأومترملّؽمبؾملمملمألغقبؾملمملمحؾػملوملمعـم(مؼقدؾبػ)إظبماًشملؿملنملم

(مؼقدؾبػ)بؾملذؼـماظؽملقبرملمملرنيمإغقبؼملمملمأصرقبمسػملكماظصملؾملقرمظذملم(ماٌالك)لمٕمؼغملؿػكبمب.ممتمملعـبمملم(مروحمآ)

خقًصمملمعـمبشملشماٌػملؽم(معكبزملر)بضملدموالدةماظظملؿكماظضملفمملئؾؿملقبهملم،مومرػملنملمإظؿملفمأنمؼرهؾمبمملألدرةمإظبم

إذمأنقبم(ماظؽملقبمملصرة)ورػملنملمإظؿملفماظضملقدةمإظبمم-وأغمملمأدؿطملربمجلمملرتفمم-،مثؿمزؾملرمظفمعرقبةمثمملظـهملم

.مثؿمطبؿظمللمظربعمضرٍنمدونموجقدمظفمأومألحدمعـمأضراغفم.ماًشملرمضدمزالم

 م
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ظػملصملؾملقرمعرقبةمعـم(ماٌالئغملهمل)اظقـبالثنيمعـمسؼملرهم؛موؼؾدأمغبػملؿفم،متضملقدم(ماٌلؿملح)وبضملدمأنمؼؾػملغم

ؿٓبمُطؿكبّبؽب!ماذؿبػؽبّبؿبمؼؽباذؽبؿملؿبشمَلانؾب:مَصعمَلالؽبمَظ٥ؾبمؼؽبلؾب٦عؾب):مأجؾماًدعهملم ؾب،موؽبِإؼؽبقباهؾبم:مَصعمَل ؽبقببكبقبمِإهلكب١َمتؽبلؿبفؾب ظكبػمل

ؾبوؽبحؿب كٓبعؾب٦غؽب٥ؾب!مدؽبهؾبمتؽبضملؿبؾؾب ؾبوامؼؽبكؿب ؾبماْظؼملؽباَلئكبغمَلةكبمجؽباءؾبوامِإَظؿملؿب٥كبموؽبَأخؽب ؾب،موؽبِإذؽبامبؽبضملؿب ؽبَط٥ؾبمِإبؿبػملكبؿمل م4.معؿقبكمػم(َصؿؽب

َأمؿبمتؽبصمُل٤ؾبقبمَأغكبقب٨م):موؼبمأخرىمعـمأجؾماظعملؿممللمذبمملزـبامسػملكماظشملرؼعملهملماإلدالعؿملهملم.مم ؼ11-10 :م

كٓبرؾبماآلنؽبمَأنؿبمَأْرػمُلّبؽبمِإَظ٧مَأبكب٨مَص٨ؾب ؽٕبمجؽبؿملؿبرملًامعكب٤ؽبماْظؼملؽباَلئكبغمَلةكب؟اَلمَأْض ؽبمعكب٤ِماثؿبؽملؽب٨ؿبمسؽبرملؽب .معؿقبكمػم(رؿبدكب٢ؽبمظكب٨مَأْطؽـب

:ماْظقؽب٠ؽبقبماْظقؽب٠ؽبقبمَأُض٦لؾبمَظغمُل٣ؿب):موؼبمأخرىمعـمأجؾماالدؿضملراضمسػملكماألشػملنملمؼم.م53 :مم26

ُِٖظ٦نؽبم ؾبونؽبموؽبؼؽبؽملؿب كبمؼؽبزملؿبضملؽب ؽبوؿبنؽبماظلؽبقبؼملؽباءؽبمعؽبظمْلؿؾب٦حؽبًة،موؽبعؽباَلئكبغمَلَةما .مؼقحؽملقبمملمػم(سؽبػمَل٧مابؿب٤ِماإِلغؿبلؽباِنِإغؽبقبغمُل٣ؿبمدؽبؿؽب

ؼم.م51:مم1

 م



55 
 

قٖبواجم م:اىؽملٗموماظ

ٕمؼظملؾملؼملقاممتمملعـبمملمعضملؽملكماٌؼملمملردهملماىؽمللؿملقبهملموضؿملؼملهملم(ماظضملؾملدماىدؼد)ظـمأبمملظغؽبمظقمضػملوملؾبمبفملنقبمطؿؾهملم

اىؽملسمطظملغملرةمأخالضؿملقبهملمالمشرائزؼقبهملم؛مصعملمملعقامسػملكمإضزملمملئؾملمملمطرمللءلبمادؿضملزملكممتؿملؿملزهمومػفرهم

مقبمتقصؿملػمحؿملمملةماظرقبػؾؽملهملمسػملكمأغقبؾملمملمضؿملؼملهملمروحمملغؿملقبهملمالمؼؽملمملشلمملماىؼملؿملعمصومل.مدؿملغملقنمأؼلرمسػملؿملؾملؿم

أعقبمملمصؿملؼملمملمطبصقبمعقملدقبلهملماظزقبواجماٌلؿملقلقبم؛مصكملغقبلمأؤعـمؼبم.مسػملؿملؾملؿمصعملطم(ماٌؽملضملقبؿ)بؾمأوظؽؽم

طمملنمرجاًلمرؾؿملضملؿملـبقبمملمسمملشمحؿملمملتفمطؼملمملمصضملؾمطؾقبمرجؾمؼبم(ماٌلؿملح)اظضملؼملؿملؼمعـمضػمليبموسعملػمللمبفملنقبم

وظغملؽملقبفمؼؿظملققبقمسػملكمدقاهمبدورهماظدقبسقيقبماٌؾرملقبرم.مبلؾنملمأصغملمملرهممسزملرهمواغؿؾملكمسػملكماظزملقبػملؿملنمل

وعؽملشملػملكبعمًلمملمعـمػغملذامإميمملنم؛مالمأدؿؾضملدم(م.ماٌلؿملقؿملقبهمل)جبؿملؾمجدؼدمعـماظؿملؾملقدؼقبهملمدؾبؼملقبلمالحعمًلمملمبذملم

(م.معرؼؿماجملدظؿملقبهمل)وماٌرذقبقهملمظػملضملنملمػذاماظدورمؼبمتػملؽماظظملذلةمػلم..مصغملرةمارتؾمملرفمبمملعرأةم

دفملضشملرمظالدؿرملؾملمملدم..مؼبمػذاماألعرموسـمحعملمملئؼمتػملؽماظظملذلةمموظغملؽملينمظقمأردتمايدؼىمل

إنؿملؾم)ومطذام.مبؾموحمملربؿؾملمملمسػملكمعدىمضرونم(ماظغملؽملؿمللهمل)اظيتمأػؼملػملؿؾملمملم(ماظطملؽملقصؿملهمل)بمملألصغملمملرم

ٌُغملؿرملػمؼبم(ماجملدظؿملقبهمل اظيتمرمملٌمملمأغغملرتماظغملؽملؿمللهملم(مصػملؿملنملم|ؼؾملقذامم|تقعمملم)ومأغمملجؿملؾمم1896ا

م1945ؼبمسمملمم(منعمغبمملدي)ةمزبشملقرمملتموجقدػمملمحؿكمزؾملرتمإظبماظضملػملـمضؼملـمذبؼملقع

ورشؿمأنقبمصغملرةماٌلؿملحماٌؿزوقبجمضدمأشلؼملوملمزبؿملقبػملهملماألدبمملءمإلغؿمملجمأسؼملممللم.مظؿظملعملفملمأسنيماٌؽملغملرؼـم

ٌُضملذلفمبؾملمملمصعملطم(م30)ػمملعهملم شرلم.م؛مإاّلمأغقبينمتضملؾملقبدتمأنمؼؿضملغمّلزمععملمملظلمػذامسػملكماظغملؿنملما

ظػملذػـم،ماظؾقىملمؼبمتػملؽماألغمملجؿملؾموتفملرؼخمأغقبلمأدسقماظرقباشؾنيمؼبماظقظقجمإظبمػغملذامسمملٕمعؽملرملقبطم

عذملمؼبمسؾملدماظؾمملبمملمم591سمملمم(ماجملدظؿملقبهمل)حؿملىملمبدأماظؿرملقؼفماٌؽملصمّلؿمظذملم(ماظغملمملثقظؿملغملؿملقبهمل)اظغملؽملؿمللهملم

تػملؽماظزملقبقرةماظيتم.م،موتغملرؼسمصقرةماٌرأةماًمملرؽهملمذاتماظرملقبضملرماألغبرم (جرصبقريماألوقبل)

واظيتم(مMary Magdalene)ؼبمظقحؿفماظرملقبؾملرلةم(مSandys)ؼقّزظملؾملمملماظدلؼشملمملغلم

م1969ومٕمتؽملؿفكبمتػملؽمايؼملػملهملمإاّلمبمملسؿذارماظغملؽملؿمللهملماظرزللمؼبمسمملمم.مم1860أنزػمملمؼبمسمملمم

عرؼؿم)دؽملهملمعؿضملػمّلػملنيمبؿرملمملبفمؼبماألزلمملءمبنيمم1400بمملظضملؾملرمسػملكمعدىم(ماجملدظؿملقبهمل)سـموصؼملؾملمملم

ذارم؛محؿملىملمشرلمأنقبماظؿرملقؼفمطمملنمأطدلمعـمأنمميققهماسومل(م.معرؼؿمأخوملمظضملمملزر)وم(ماجملدظؿملقبهمل

ؼبمصقرةمعرملؿملؽملهملم(ماجملدظؿملقبهمل)عمملمزاظوملمحؿقبكماظؿملقممتؾبصملؾملرمظؽملمملمم-سػملكمدؾؿملؾماٌـممللمم-أنقبماظلؿملؽملؼملمملم

.م
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اشلمملعهملمواظعملرؼؾهملمعـم(ماجملدظؿملقبهمل)ومبضملؿملدـبامسـمػذام؛مميغملؽملؽملمملماطؿرملمملفمتػملؼملؿملقمملتمسـمعغملمملغهملم

:مضمملئاًلم(معهملاظعملؿملممل)شلمملمبضملدمدصؽملفمصؿملؼملمملمؼؾبدسكمبذملم(مزؾملقره)سدلماألغمملجؿملؾماظعملمملغقغؿملقبهملمؼبم(ماٌلؿملح)

ِإغكبقبلم:مَصكمِلغكبقبلمَظؿؿبمَأصؿبضملؽبدؿبمبؽبضملؿبدؾبمِإَظكماآلبكب،مبؽبِؾماذؿبػؽبؾكبلمِإَظكمِإخؿبقؽبتكبلموؽبُضقظكبلمَظؾملؾبؿؿب!ماَلمتؾبؼملؿبلكبغملكبلمبكبل)

صزملدقبضوملمعمملمرأتمبؾمؼم.م17:مم20.مؼقحؽملقبمملم(مػدؽبفمَلصؿبضملؽبدؾبمِإَظكمَأبكبلموؽبَأبكبؿملغمُلؿؿب،موؽبِإشلكبلموؽبِإشلكبغمُلؿؿب

دمملعنيمسػملكمعدىمضرونم،موعؽملؾملؿماظرقبودلمذمملءتمأنمتػملؼمللفمؼبمعرملؾملدمأشلؿماظرقب

(Alexander Ivanovم)اظذيمردؿمظقحؿفم(TheمAppearance of Christ 

to Mary Magdaleneٌُؽملفزةمسمملمم(م صؿملؼملمملمٕمؼزملدقبقمبعملؿملقبهملماظؿالعؿملذمذظؽم.مم1836ا

ِٕبكبنيؽب؟موؽبظكبؼملؽباذؽبامتؽبؽملؿبّبؽب:م)م شلؿمعقبقبكـبمملماضشملرابؾملؿموذغملقطؾملؿ(مزؾملر)حؿكم سكبثؾبمعؽبامبؽباُظغمُل٣ؿبمعؾبسملؿبشمَل

ؼم.م38 :مم24.مظقضمملمػم(اظرملؾبقبغمُل٦ُكمصكب٨مُضػمُل٦بكبغمُل٣ؿب؟

اظضملؾملدم)؛مغعملقلمأنقبمعقدقبلهملماظزقبواجمؼبم(ماٌلؿملح)وبضملؿملدـبامسـمجدظؿملقبهملمزواجمم-اآلنمم-اٌؾملؿمظدؼؽملمملم

:موػؽملمملمبضملضماألعـػملهملمسػملكمعمملمغرىم(م.ماظعملرآن)وم(ماظؿقراة)أطـرمذدقبةمعؽملؾملمملمؼبم(ماىدؼد

ِٕمسكبػملقَبةكبم):مإاّلمظضملػمّلهملماظزغكماظشملالقمشرلمواردلبموالمعلؿقنمللبقبم.مم1 كبيمؼؾبشمَلػملكبقب٠ؾبمزؽبوؿبجؽبؿؽب٥ؾبمظكبطملؽبؿملؿب ِإنؽبقبماظقَب

قِٖبغؽب٧ ؿبتؽبغملكبّبؾبماظ ِٕػؽبا،مَصكمِلغؽبقب٥ؾبمؼؽب ؽبوؽبقبجؾبمبكبطملؽبؿملؿب قِٖبغؽب٧،موؽبؼؽبؿؽب قِٖبغؽب٧.ماظ ؿبتؽبغملكبّبؾبماظ ؽبوؽبقبجؾبمبكبؼملؾبشمَلػملقَبعمَلةلب،مؼؽب كبيمؼؽبؿؽب م(وؽباظقَب

ؼم.م9:مم19.معؿقبكمػ

صمملٌرءمظـم..محنيمالمميغملـمأنمؼؿضملمملؼشماظزقبوجمملنممعمملمجدوىمػذاماظرقببمملطماٌعملدقبس:مومغعملقلمػؽملمملم

..م؛مػغملذامبؾلمملرهملم بؾمربقبؼملمملمطمملغمملمشرلمعؿظملمملػؼملنيم..مطلمؼشملػمّلؼمزوجؿفم(ماظزغك)ؼؽملؿصملرمحمملدثهملم

!م؟..مصؼملمملماظضملؼملؾم..مظؿمللمملمضمملدرؼـمسػملكمإمتمملمماٌلرلةمطؿظمًلمملمبغملؿػم

 م
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ؼبمعػملغملقتماظرقببمدونمماٌزسقعهملمؼغملقنماظزواجمروحؿملـبقبمملمومضبػمّلؼماىؼملؿملعمبلضملمملدة(ماىؽملقبهمل)ؼبم.مم2

ؽٕبدؽبقبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ؿبمؼؽبلؾب٦عؾبمَضائكباًل)م:مأدغكمإعغملمملغؿملهملمظػملؿقاصؾماىؽملللم َِغؽبقبغمُل٣ؿبماَلم:مَص َأغؿبؿؾب٣ؿبمصكب٨مضؽباَلٍلم

كب ؿٓبرؽبَةما ؽبوقِبجؾب٦نؽب،مبؽب٢ؿبمؼؽبغمُل٦غؾب٦نؽبم.متؽبظمْلؾملؽبؼملؾب٦نؽبماْظغملكبؿؽبابؽبموؽباَلمُض ؽبوؽبقبجؾب٦نؽبموؽباَلمؼؾب َصاظؽملؽبقباسؾبمصكب٨ماْظعملكبؿملؽباعؽبةكبماَلمؼؽبؿؽب

كبمصكب٨ماظلؽبقبؼملؽباءكبَط٣ؽب ؼم.م30 :مم22.معؿقبكمػم(اَلئكبغمَلةكبما

ٌمملم(ماٌلؿملح)وظقموسدػؿمبؾملمملمم-ظػملؼمللػملؼملنيمعـاًلمم-المتروقمظػملغملـرلؼـم(ماىؽملقبهمل)والمأذّؽمبفملنقبمتػملؽم

.مآعـمبفمأحدم

ؾبهؾب):ماظدسقةمإظبماظرقبػؾؽملهملم.م 3 ؽبقب:مَصعمَلالؽبمَظ٥ؾبمتؽباَلعكبؿمل ؽبماظ ؽبقبوؿبِجمعؽب كبهكبمحؽباَظَةماظ ؽبمؾبمِإنؿبمَطاغؽبتؿبمػؽب وؿبجؽبةكب،مَصضملؽب

ؽبقبوؽباِجمَأْصسملؽب٢ؾب ؽٔبظكب١َ:مَصفمَلجؽبابؽبؾملؾب٣ؿب!ماظ كبؼ٤ؽبمُأغؿبضملكب٣ؽبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ؿبمبكب ؾب،مبؽب٢ِماظقَب ؽباماْظغمَلاَلمؾبماَلمؼؽبعمْلؾؽبػمُل٥ؾبماْظفؽبؼملكبؿمل َصكمِلنؽبقبم.مػؽب

ؿٓبمخؽبزملؽباػؾب٣ؾبماظ٤ؽبقب ؾبونؽبمعكب٤ؿبمبؾبشمُل٦ِنمُأعؽبقبؾملؽباتكبؾمِل٣ؿبمخكبزملؿبؿملؽباغًا؛موؽببؽبضملؿبسملؾبؾملؾب٣ؿبمَض ؽبماْظككبزملؿبؿملؽباِنمؼؾب٦ؿبَظ ؾبػؾب٣ؿبمبؽبضملؿب اسؾب؛موؽبَشؿملؿب

ؿٓبمخؽبزملؽب٦ؿبامَأغؿبظمُللؽبؾملؾب٣ؿبمعكب٤ؿبمَأجؿب٢ِمعؽبػمَلغمُل٦تكبماظلؽبقبؼملؽباوؽباتكب ؽبا،مَصػمْلؿملؽبعمْلؾؽبػمْل٥ؾب.مَض عؿقبكمػم!(َصؼملؽب٤ِمادؿبؿؽبشمَلاعؽبمَأنؿبمؼؽبعمْلؾؽب٢ؽبمػؽب

ؽبَأًة):مأومػؽملمملمؼم.م12-10 :مم19.م ؽبقبماعؿب ؽبقبجؾب٢ِمَأالقَبمؼؽبؼملؽب قِٖبغؽبا،م .مؼؽبقؿبلؾب٤ؾبمبكباظ وؽبظغملكب٤ؿب،متؽبفؽبؽملؾبقبؾًامظكبػمل

ؽبَأةلبمزؽبوؿبجؾبؾملؽباظكبؿملؽب١ُ ؼم.م2مم-1:مم7.مطقرغـقسماألوظبمػم(نؿبمظكبغمُل٢قِبمرؽبجؾب٢ٍمزؽبوؿبجؽبؿؾب٥ؾب،موؽبظكبغمُل٢قِبماعؿب

ؽبوقِبجكبنيؽبموؽبظكبأَلرؽباعكب٢ِمِإغؽبقب٥ؾبمؼؽبقؿبلؾب٤ؾبمبكبؾمِل٣ؿبم):مضقاسدمعرملققبذهملمحقلمزواجماألراعؾم.مم4 ِٕماْظؼملؾبؿؽب َأُض٦لؾبمظكبطملؽبؿملؿب

ؽبوؽبقبجؾب٦اوؽبَظغملكب٤ؿبمِإذؽبامَظ٣ؿبمؼؾبؼملؿبغملكب٤ؿب.مَأنؿبمؼؽبؾؿبعمَل٦ؿبامعكبؿـبػملكب٨م ُٛمَأغؿبظمُللكبؾمِل٣ؿب،مَصػمْلؿملؽبؿؽب ؽبقبوؽباجؽبمَأْصسملؽب٢ؾبمعكب٤ؽبم.مػؾب٣ؿبمضؽبؾؿب َِنؽبقبماظ

ؾبقبِق وسػملكماظرشؿمعـمتػملؽماظػمّلؼملقهملماظشملؾملقرةم؛مصكملنقبمؼم.م9مم-8:مم7.مطقرغـقسماألوظبمػم(اظؿؽبقبقؽب

ؿبػؾب٤ؽبقب):مؼؽملمملضضمغظمللفمومؼعملقلم(مبقظس) َِرؽباعكب٢ؾبماظرملؽبقبابؽبقباتؾب،مَصاَلمتؾبعمَلؿملكبقب ؽب.مَأعؽبقباما ؿبنؽبمسؽبػمَل٧مِإذؿبمسكبؽملؿب عؽبامؼؽبؾؿبشمَل

َِوؽبقبلؽبم ؽبػؾب٤ؽبقبما ؿبمغؽبغمَلؿب٤ؽبمسؽبؾملؿب َِغؽبقبؾملؾب٤ؽبقبمَض ؿبنؽبمَأػؿباًلمظكبػمْلعملكبزملؽباِص،م ؽبقبوؽباِج،مَصؿملؽبزملكب ؿبَشؾؿب٤ؽبمصكب٨ماظ ِّ،مؼؽب وؽبصكب٨م.ماْظؼملؽبلكبؿمل

ِْٕص٤ؽبموؽباَلمتؽبغمْلظملكبؿملؾمِل٤ؽبقبما.ماْظ٦ؽبْضتكبمغؽبظمْللكب٥كبمؼؽبؿؽبضملؽب٦ؽبقبدؿبنؽبماْظؾؽبشمَلاَظَةموؽباظؿؽبقبؽملؽبعملقُب٢ؽبمعكب٤ؿبمبؽبؿملؿبتلبمِإَظ٧مبؽبؿملؿبتلب ْظؾؽبشمَلاَظُة،مبؽب٢ؿبمؼؽبؽملؿبزملؽب

ِٕماَلئكبعمَلةلب ؾبقبثكبمبكبفمُلعؾب٦ٍرمَشؿملؿب ؽبةكبموؽباظؿؽبقبرملؽباُش٢ِمبكبؼملؽباماَلمؼؽبضملؿبؽملكبؿملؾمِل٤ؽبقبموؽباظؿؽبقبقؽب ؿبثؽب ؾٓبمِإذؽبنؿبمَأنؿبم .مَأؼؿبسملًامِإَظ٧ماظؽبقب َصفمُلِرؼ

ؿبنؽبمبؾبؿملؾب٦تؽبؾملؾب٤ؽبقب،موؽباَل ؽببكبقب َِوؿباَلدؽب،موؽبؼؾب ؿبنؽبما َِرؽباعكب٢ؾبماظرملؽبقبابؽبقباتؾب،مَصؿملؽبػملكب ؽبوؽبقبجؽبما مؼؾبظمْللكبقؿب٤ؽبمظكبػمْلؼملؾبعمَلاِوِممصكب٨متؽبؿؽب

ؽبْص٤ؽبموؽبرؽباءؽبماظرملؽبقبؿملؿبشمَلاِنمصكبضملؿباًل.ماْظؼملؽبفؽباِلمظكبػملشملقَبضملؿب٤ِمصكب٨مدؾبػمُل٦طكبؾمِل٤ؽبقب كٓبماغؿبقؽب َِنؽبقبمبؽبضملؿبسملًامعكبؽملؿبؾملؾب٤ؽبقبمَض .ممذؽبظكب١َم
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كبماْظؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽبمَأِوماْظؼملؾبقملؿبعكبؽملؽباتكبمَأرؽباعكب٢ؾبمعكب٤ؿبمذؽبِوؼ٥كب،مَصضملؽبػمَلؿملؿب٥كبمَأنؿبمؼؾبضملكبنيؽب َِحؽب ػؾب٤ؽبقبمحؽبؿؽبقب٧ماَلمتؽبؿؽبقؽبؼملؽبقب٢ؽبموؽبِإنؿبمَطانؽبم

َِرؽباعكب٢ِماْظؼملؾبقؿبؿؽباجؽباتكبمحؽبعمّلا ؽبقبغؽبمإِلسؽباغؽبةكبما َِسؿبؾؽباءؽب،مَصؿؽبؿؽبظمَل م11:مم5.متؿملؼملقثمملوسماألوظبمػمم(اْظغمَلؽملكبؿمللؽبُةما

ؼبم(ماظؾقظلل)والمغضملرفممتمملعـبمملمطؿملػمدؿملغملقنمحممللماٌقملعؽملنيمحنيمؼعملعمػذاماًػملطمؼم.م16م-

،مصؿملؼملمملمم ؼدسقمصؽهملماألراعؾمإظبماظرقبػؾؽملهمل(مطقرغـقس)اظؽملزملؿملقهملم،محؿملىملمأنقبمردمملظؿفماألوظبمإظبم

صؽهملماألراعؾمذاتؾملمملمإظبماظزواجموماإلنمملبمومسدمماظؽملؼملؿملؼملهملم(متؿملؼملقثمملوس)ؼدسقمؼبمردمملظؿفماألوظبمإظبم

.مؼبمشلفهملمتؾدوماغظملضملمملظؿملقبهملمجدـبقبام..موماالسبرافم

همذبؼملقسمملتمبضملؿملدـبامسـمطؾقبمعمملمدؾؼمصكملغقبؽملمملمغؾبزملدممعـماالسباللماألخالضلقبماظذيمطمملغوملمسػملل.مم5

وم(م.ماظقثؽملؿملقبهمل)عـماٌلؿملقؿملنيماألوائؾم،محؿملىملمذؿملقعماظزغكمبرملغملؾمؼظملققمعمملمطمملغوملمسػملؿملفماألعؿم

ؿبمذؽباعؽبمصكبضملؿباًلمَأنؽبقبمبؽبؿملؿبؽملؽبغمُل٣ؿبمِزغـب٧):مغظمللفمضدمضممللمبقضقحم(مبقظس)ؼبمػذامغالحظمأنقبم ؽبام.مَض وؽبعكبؿب٢ؾبمػؽب

ُِعؽب٣ِ ؾٓبمحؽبؿؽبقب٧مبؽبؿملؿب٤ؽبما قِٖبغؽب٧ماَلمؼؾب٦جؽب ؾٕبمزؽبوؿبجؽبَةمَأبكبؿمل٥كبذؽبظكب١َمبكبفمَلنؽبقبمرؽب.ماظ طقرغـقسماألوظبمػم(جؾباًلمعكبؽملؿبغمُل٣ؿبمؼؾبضملؽباذكب

ؼم.م1:مم5.م

 م
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م:ضؿملؼملةمإٌأةم

ٌّمملمطمملغوملماٌرأةمؼبماظؽملزملقصماظؿقراتؿملقبهملمؼبمعؽملزظهملمتؿفملرجحمبنيمدؾنملماًشملؿملؽهملمومعضملؽملكماظؽملقبفمملدهملم

واظضملزلمػؽملمملمهعملرليقبم..م،محؿقبكمأغقبؾملمملمتؾبضملزلمطفمليقبمعزملمملبمبمملىذاممؼبمأثؽملمملءمصذلةمايؿملضم

بؾمأنقبمتضملػملؿملؼملمملتماظرقببموغزملمملئقفماظشملؾؿملقبهملم.مدفمرؾؿملنملماظلقبؼملمملءماًؾرلمبغملؾمتػملؽماإلصرازاتمميمملر

حقلمػذاماٌقضقعموضملػملؽملمملمغضملؿعملدمبعملققبةمأنقبمأوانمدورةماٌرأةماظرملؾملرؼهملمطمملنمعضملػملقعـبمملم(ماظؿقراة)ؼبم

ةمأضقلمٌمملمطمملغوملمعغملمملن.مظغملؾمأصرادماٌؽملزلمإنمٕمؼغملـمايلمطلمميمملردقامتضملمملظؿملؿماظقضمملؼهملماٌشملػملقبهملم

بمملإلضمملصهملمإظبمطقغفمضدمصمملدقمسػملكم(ماظضملؾملدماىدؼد)؛مصكملنقبم(ماظؿقراة)اٌرأةمبؾملذاماظرملقبغملؾمؼبم

مبمملمهؿقؼفمعـمشنبميعملققماٌرأةمؼبماظغملراعهملموماٌرلاثموماٌغملمملغهملماالجؿؼملمملسؿملقبهملم(معقدك)ذرؼضملهملم

وضملؾماٌرأةمعـماٌقروثمملتمإذامعمملتمسؽملؾملمملمزوجؾملمملم،موم(معقدك)وماالخؿؿملمملرم،مبؾمأنقبمذرؼضملهملم

ؼذطرمظؽملمملمأعقرـبامم-أيماظضملؾملدماىدؼدمم-صكملغقبفم(م.م31)إخلم..مؼزمظػملرقبجؾمبؿملعمابؽملؿفمطفملعهمللبمتيمل

:مطبؿصقبمبؾملمملمعـؾم

صؽملفدماظػملطملهملماإلنؿملػملؿملهملم..مظػملؽمللمملءمضؿملؼملهملمثمملغقؼقبهملمؼبماجملؿؼملعمالمؼؿؿمسدقبػـمجبمملغنملماظرجممللم.مم1

وؽبَطانؽبم)م:تظملزملؾماظؽمللمملءمواألرظملممللمسـماظرجممللمبرملغملؾمؼؾدومرؾعملؿملـبقبمملمؼبمأطـرمعـمعقضعم،معـالم

َِوؿباَلدؽب ؽباماظؽملكبقبلؽباءؽبموؽبا ؽٓبدؾبماآلطكبػملكبنيؽبمغؽبقؿب٦ؽبمخؽبؼملؿبلؽبةكبمآاَلفكبمرؽبجؾب٢ٍ،معؽبامسؽب ؼم.م21 :مم14.معؿقبكمػم(سؽب

اظغملـرلمعـماظرملؿملمملرنيمعـمأجلمملدماظؽمللمملءم؛مومبرملغملؾمؼدسقمإظبماالسؿعملمملدم(ماٌلؿملح)ظعملدمأخرجم.مم2

ؼمملرنيمدصضملهملمواحدةمعـمومؼبمحمملظهملمواحدةمأخرجمدؾضملهملمش.مبفملغقبؾملـمأطـرمخشملؿملؽهملمعـماظرجممللم

ٌُزملمملبهملمطمملغوملم قبمبفملنقبمهدؼدم(معرؼؿماجملدظؿملقبهمل)جلدمأحدماٌرضكم،مأعمملماٌظملمملرضهملمصكملنقبما ،موأز

ؿبمذؾبظملكبنيؽبمعكب٤ؿبم).ماظرضؿمبلؾضملهملمذؿملمملرنيمالمبدقبموأغقبفمؼضملينمذؿملؽـبمملمعمملم ؾٚبماظؽملكبقبلؽباءكبماظػملقَب٦ؽباتكب٨مُط٤ؽبقبمَض وؽببؽبضملؿب

ؽباٍض،موؽبػؾب٤ؽبقب ؽبةلبموؽبَأعؿب قِٕبؼ ؿب:مَأرؿبوؽباٍحمذكب ؽٕبدؽبمعكبؽملؿبؾملؽبامدؽبؾؿبضملؽبَةمذؽبؿملؽباركبنيؽب،معؽب ؽٓبظكبؿملؽبقبةكبماظقَبؿكب٨مَر ؾبوَصُةمبكباْظؼملؽبفؿب ؼؽب٣ؾبماْظؼملؽبضملؿب

ؿبغؽب٥ؾبم كبريؽباتفبمعكبؼملؽبقب٤ؿبمُط٤ؽبقبمؼؾبلؽباسكب ؾبػؾب٤ؽبقبمَط وؽبؼؾب٦ؽبغؽبقبامزؽبوؿبجؽبُةمخؾب٦ِزيموؽبطكبؿمل٢ِمػكبريؾبودؾبسؽب،موؽبدؾب٦دؽبؽملؽبقبُة،موؽبَشؿملؿب

ؼم.م3:مم8.مظقضمملمػم(بكبفمَلعؿب٦ؽباظكبؾمِل٤ؽبقب
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ؽبقبوؿبجؽباتؾب،م):مظرجؾمومبرملغملؾمؼظملققمرؤؼهملماإلدالمماظزملمملرعهملمخسملقعماٌرأةماظؿمملممل.مم3 َأؼؽبقبؿؾبؾملؽباماظ

ؽبقببكبقب َِزؿبوؽباجكبغمُل٤ؽبقب،مَطؼملؽبامظكبػمل ؿٓبمُأخؿبسملكبضملؽبتؿبم)أومؼم.م22:مم5.مأصلسمػم(اخؿبسملؽبضملؿب٤ؽبم َصغمَلؼملؽبامَأنؽبقبماْظغمَلؽملكبؿمللؽبَةمَض

َِزؿبوؽباجكبؾمِل٤ؽبقب،مصكب٨مُط٢قِبمذؽب٨ؿبءلب ؽبقبوؿبجؽباتؾبمَأؼؿبسملًام ِّ،مَصغمَلٔظكب١َماظ أومؼم.م24:مم5.مصلسمأػم(ظكبػمْلؼملؽبلكبؿمل

ؽبمعؽبلؿبؼملؾب٦حًامَظؾملؾب٤ؽبقبمَأنؿبمؼؽبؿؽبغمَلػملقَبؼملؿب٤ؽب،مبؽب٢ؿبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٤ؽبقبمَأنؿبمؼؽبغمُل٤ؽبقبم) ِٗ،مَصػمَلؿملؿب ظكبؿؽبزملؿبؼملؾبتؿبماظؽملكبقبلؽباءؾبمصكب٨ماْظغمَلؽملؽبائكب

كبقبمعامتؾب ِٕؼضملؽبُةمَأؼؿبسملًاخؽباضكبضملؽباتلب،مسؽبػمَل٧محؽب ؼم.م34:مم14.مطقرغـقسماألوظبمػم(وصكب٨مبكب٥كبماظرملؽبقب

.موشرلمذظؽماظغملـرلمعـماإلذمملراتم

 م
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م:احملؾقبةماٌرملٕورةم

ٕمؼغملـمدعقيقبماٌزاجم،موالمصمملحنملمصؽملقنمضؿمملظؿملهملمأومدراؼهملم(ماٌلؿملح)ؼطملػملنملمرأيفبمؼعملقلمبفملنقبم

شرلمأنقبماحملؾقبهملماظيتمرمملٌمملم.محربؿملهملم،مومحؿكمإشلفماظذيمبرملقبرمبفمطمملنمأضربمإظبمأخالضؿملقبمملتفمػقم

ومميغملـم.مبمملعمدربفمٕمتغملـمصغملقًبمملمسػملكمبؿملمملضم؛مإغقبؼملمملمػلمعرملرورهملمبمملتقب(ماٌلؿملح)اضذلغوملمبمملدؿم

:مأنمغرصدمبضملضمعالعحماٌعملمملؼسملهملمشرلماألخالضؿملقبهملمؼبم

كبيمصكب٨ماظلؽبقبؼملؽباوؽباتكب) ؾبهؾبمَأغؽبامَأؼؿبسملًامَأعؽبامؽبمَأبكب٨ماظقَب ؾبغكب٨مَأعؽبامؽبماظؽملؽبقباِس،مُأغؿبغملكب اَلمتؽبصمُلؽملؾبقب٦امَأغكبقب٨م.مُط٢ؾبقبمعؽب٤ؿبمؼؾبؽملؿبغملكب

َِرؿبِض ُِرؿبدكب٨ؽبمدؽبالعًامسؽبػمَل٧ما ُِرؿبدكب٨ؽب.مجكبؽؿبتؾبم َِجؿبضملؽب٢ؽبم.مدؽباَلعًا،مبؽب٢ؿبمدؽبؿملؿبظملًامعؽبامجكبؽؿبتؾبم َصكمِلغكبقب٨مجكبؽؿبتؾبم

ؽٝبمحؽبؼملؽباتكبؾملؽبا ؽٝبمُأعكبقبؾملؽبا،موؽباْظغمَلؽملؽبقبَةمعؽب ؽٝبمَأبكبؿمل٥كب،موؽباْظؾكبؽملؿبتؽبمعؽب ؽباءؽبم.ماإِلغؿبلؽبانؽبمسؽبػمَل٧مخكباَلفلبمعؽب ؽبامؼؽبزملكبريؾبمَأسؿب وؽبػؽبغمَل

ؽبمعكبؽملكبقب٨،م.ماإِلغؿبلؽباِنمَأػؿب٢ؾبمبؽبؿملؿبؿكب٥كب وؽبعؽب٤ؿبمَأحؽبّبؽبقبمابؿبؽملؽب٥ؾبمَأِوم.مَصاَلمؼؽبلؿبؿؽبقكبعملقُبؽملكب٨عؽب٤ؿبمَأحؽبّبؽبقبمَأبؽباهؾبمَأوؿبمُأعؽبقب٥ؾبمَأْطؽـب

ؽبمعكبؽملكبقب٨،مَصاَلمؼؽبلؿبؿؽبقكبعملقُبؽملكب٨ عؽب٤ؿبم.موؽبعؽب٤ؿبماَلمؼؽبقؿبؼملكب٢ؿبمصؽبػملكبؿملؾؽب٥ؾبموؽبؼؽبؿؿبؾؽبضملؿبؽملكب٨،مَصؾملؾب٦ؽبماَلمؼؽبلؿبؿؽبقكبعملقُبؽملكب٨.مابؿبؽملؽبؿؽب٥ؾبمَأْطؽـب

ؿبػؽبا ؼم.م39مم-33:مم10.معؿقبكمػم(ؼؽبؿؽبؼملؽبلؽبقب١ْمبكبقؽبؿملؽباتكب٥كب،مؼؽبكؿبلؽب

:مومأؼسملـبمملم

كٓبماذؿبؿؽبضملؽبػمَلتؿبجكبؽؿبتؾبم) َِرؿبِضمغؽبارًا،مَصػمَلغمَل٣ؿبمَأوؽبدؾبقبمَأنؿبمتؽبغمُل٦نؽبمَض ؼم.م49:مم12.مظقضمملمػم(ُِْظعملكب٨ؽبمسؽبػمَل٧ما

:مومأؼسملـبمملم

ؽبتؿبمَظ٥ؾبم،موؽبَضاَظتؿبم) ؽببؽبتؿبمِإَظؿملؿب٥كب،موؽبدؽبفؽب ؿبَأَةماْضؿؽب ؾب:موؽبظغملكب٤ؽبقبماْظؼملؽب ؽبمعكب٤ؽبم:مَصفمَلجؽبابؽب!مَأسكبؽملكبقب٨مؼؽبادؽبؿملكبقب َظؿملؿب

ؽٔبمخؾبّبؿب ؽباءكبماْظغملكباَلبكباظزملؽبقب٦ؽبابكبمَأنؿبمؼؾبقملؿبخؽب ؽبحؽبمظكبفكب ؼم.م26مم-25 :مم15.معؿقبكمػم(زؾبماْظؾؽبؽملكبنيؽبموؽبؼؾبشمْل

 م
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صظمللماألوظبمغالحظمبفملغقبفم..موشرلمذظؽمعـماإلذمملراتماظيتمؼظمللقبرػمملماظضملعملالءمبفملغقبؾملمملمدسقاتمعرملققبذهملم

بؾمومؼظملكرمبفملغقبفمجمملءمظؿملظملرقبقمأصرادماألدرةماظقاحدةم.مؼدسقمإظبمتؾملرملؿملؿمأواصرماألدرةمؼبمدؾؿملػملفم

ؽببؾب):معؽملمملضسملـبمملمغظمللفمصؿملؼملمملمبضملدمظؿملعملقلم.مػؿماظؾضملضمسـمبضملض .مُط٢ؾبقبمعؽبؼملؿبػمَلغمَلةلبمتؽبؽملؿبعمَللكب٣ؾبمسؽبػمَل٧مذؽباتكبؾملؽبامتؽبكؿب

ؾب كبؼؽملؽبةلبمَأوؿبمبؽبؿملؿبتلبمؼؽبؽملؿبعمَللكب٣ؾبمسؽبػمَل٧مذؽباتكب٥كب،ماَلمؼؽبزملؿبؼملؾب ؼم.م25:مم12.معؿقبكمػم(وؽبُط٢ؾبقبمعؽب

وماظـمملظـهملم.مونمتزملقؼرهمومؼبماظقبمملغؿملهملمصكملغقبفمؼؿغملػمّلؿممبمملمالمؼػملؿملؼمبمملظقدؼعماٌلمملٕمطؼملمملمضبنملقبماٌلؿملقلقب

،موبفملنقبم(ماظغملالب)مإذمؼزملػماظغملؽملضملمملغؿملنيمبذملم..م؛مؼؿقدقبثممبؽملشملؼمرؾعمللقبمصيملمعـرلمظالدؿطملرابم

ممػملغملهملمبنيم مّممملمؼدّظؾمسػملكمأنقبمأضزملكمأحالعفمطمملغومل..مردمملظؿفمربزملقرةمؼبمبينمإدرائؿملؾم

(م.ماظعملدس)وم(ماىػملؿملؾ)

وم.مهموأغقبؾملمملمتضملينمطذاموطذامومظغملـمالمرؼنملمؼبمأنقبماٌقملعـمدؿملؽملدليمظؿملكدلغمملمعمملمجؾملػملؽملمملمصؾملؿ

قبمأنقبماإلظفماظدؼينمالمؼعملقلمطالعـبمملمعظملؾملقعـبمملمؼبماظضملمملدةم صؾملقمذمملسرمالمؼشملؿملؼمأعمملمم..ماظلقبؾنملمصؿملؼملمملمأز

..م!!مظذقبةماجملمملزمصدلام

 م
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م:أخالقماظسملضملٟمواٌلغملؽملةم

سػملؿم)ومغعملدػمملم،معؿؽملمملوظنيمإؼقبمملػمملمطؼملضملؿملمملرمظدرادهملم(ماألخالقماٌلؿملقؿملقبهمل)طـرلونمهدقبثقامسـم

عـمملاًلمؼماظذيمالمؼؾبضملفؾينػدؾؿملؽملقزامم-صؼملؽملؾملؿمعـموضػمسػملؿملفمحبذرمومارتؿملمملبم.مبرعقبؿفم(مقاألخال

حؿملىملمؼدسقمبزملراحهملمإظبمأنمضبمملصظماإلغلمملنمسػملكمبعملمملئفموطؿملمملغفمدونمأنمؼؿالذكمبلؾنملمم -

ومعؽملؾملؿمعـمغمملدىمبؿؽملقؿملهملمػذاماٌضملؿملمملرماألخالضلم(م.ماظظملغملرةماظؽملمملضزملهمل)اظضملمملرظملهملماظيتمؼزملظملؾملمملمبذملم

ومعؽملؾملؿمعـمضممللمبفملغقبفمعرضمؼزملؿملنملم.مم -ذقبؽملؾملقرمعـمملاًلمم-وشرلمواضضمللممألغقبفمعـرلمظػمللقبكط

وأغمملمأعؿملؾمإظبمرأيماألخرلمإذم.مم-غؿملؿرملفمعـمملاًلمم-اإلغلمملنمصؿملفضملػملفمعؽملقشملقًبمملمومعرملققبػـبمملموصمملغؿملـبمملم

٦ٌَؽبدؽبقبُةمدؽب٦ؿبفؽبمؼؽبظمْلؽملؽب٧مَأوؽبقباًل):مضػملوملؾبمؼقعـبمملم ؽبَصتؿبمصكبؿمل٥كبما ؛مظلؾنملمبلؿملطمػقمأنقبمصشملرةم (م32)م(عؽب٤ؿبمَأدؿب

والمؼرملضملرمػذام.مغلمملنماظلػملؿملؼملهملمالمتعملقدهمإظبمإسشملمملءمخدقبهماألؼلرمٌـمصظملعمبمملظظملضملؾمخدقبهماألميـماإل

اإلغلمملنمبرشؾهملمؼبمأنمؼغملقنمشؾؿملـبقبمملمطفملنمؼطملظملرمظزملمملحؾفمطؾقبمعمملمصبينمعـمخشملمملؼمملمعمملمداممؼؿقبم

أسؿعملدمجمملزعـبمملمإنقبمػغملذامأخالضؿملقبمملتم..م!!مم حؿقبكمظقمتغملرقبرماظذغنملمدؾعمعرقباتمؼقعؿملـبقبممل..موؼضملؿذرم

.مأوماظعملقلمبزملقابؾملمملم..ممؼلؿشملؿملعمأسؿكماٌـمملظؿملنيمإجمملزتؾملمملمال

صكملغقبؽملمملمحنيمغؽملمملضشماظدؼمملغهملماٌلؿملقؿملقبهملم(م..ماٌلؿملح)وبضملؿملدـبامسـماألخالضؿملقبمملتمشرلماظضملؽملؿملظملهملمظرملكصم

وعمملمجؽملؿفمعـموؼالتمسػملكماظؾرملرؼهملمؼبمعراحؾمتمملرطبؿملهملمدمملبعملهملم؛مدؽملعملقلمبالمتردقبدمبفملغقبؾملمملمطمملغوملم

ظظملغملريمواظظملقضقؼقبهملماظاّلمخاّلضهملمعلؿصملػمّلهمًلمبمملظزملقبػملؿملنملمومبؿقمملظػممتمملرسماإلبمملدةماىؼملمملسؿملقبهملموايفرما

.مبنيماٌػملقكموآبمملءماظغملؽملؿمللهملمومرشؾمملتماظرملقبضملقبماٌؿضملشمّلرملهملمظػملدقبممؼبمتػملؽماظظملذلةم(مععملدقبسم|عؾمملركم)

إنقبم:ماآلنمصؽملعملقلمشلؿمم-غقسـبمملمعمملمم-أعقبمملمأوظؽؽماظذؼـمؼؿقدقبثقنمسـماظطملربمومأوربقبمملماٌؿلمملربهملم

دمملربهملموظؿمللوملمأوربقبمملماٌلؿملقؿملقبهملمألنقبماألدؼمملنمالمتضملرفماظؿلمملعحمواإلميمملنماظعملقاغنيماظضملؽبػملؼملمملغؿملهملمعومل

.ممأيؽبقبمإظفلبمالمميقبؾمدؼؽملفمم-وظقمبمملًظملمملءمم-بمملألدؼمملنمصبدلماٌرءمبرملغملؾمأومبـملخرمسػملكمربمملربهملم

 م
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سٓمماظؿلاعّمػ٦ماظؽملؿؿملفةم):ماظذيمرأىمعمملمعسملؼملقغفم(مصؿملقربمملخ)وعـمػؽملمملمأتقبظملؼممتمملعـبمملمععم

سػملؿملفم؛مصمملظعملمملغقنماظضملؽبػملؼملمملغلماظذيمؼؾبشملؾقبؼمؼبمأؼقبهملمبعملضملهملمعـماظضملمملٕمدؿملغملقنمو.مم(ايؿؼملؿملقبةمظألدؼان

غمملجقـبمملموعؿلمملرًبمملمودؿملغملظملؾمايؿملمملةماظؽملصملؿملظملهملمظػملفؼملؿملعم،مإذمدؿؿقّصرماظرملروطماظزملقؿملقبهملموماألخالضؿملقبهملم

اظٓوظةم)(م:معمملرطس)ظؿشملققبرماإلغلمملنمدونمايمملجهملمظقدمملرهملمزلمملوؼقبهملمربقبمملغؿملقبهملم،مأومطؼملمملمؼضملؾقبرم

ومأطـٕمع٤مذظ١مصؾمل٨متلؿشملؿملٝم.مإظبماظٓؼ٤مع٤مأج٢ماطؿؼملاهلاماظلقبؿملاد٨مايعملؿملعملؿملقبةمالمهؿاجم

(م.م33)م(أنمتشملٕحماظٓؼ٤مِنقبماِداسماإلغلاغ٨مظػملٓؼ٤معؿقعمل٠مصؿملؾملامبشملٕؼعملةمدغؿمل٦ؼقبة

.مأضقلمػذامألغقبلمأسؿملشمػؽملمملمؼبمأوربقبمملم؛مؼبمزؾقبمدوظهملماظضملؽبػملؼملمملغؿملهملم،مومظؿملسمؼبمزؾقبماظغملؽملؿمللهملم

 م
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م:اٌضملفٖاتم

سػملكماسؿؾمملرػمملمخراصهملم(ماٌضملفزة)لمعؽملمملضرملهملماألدؼمملنمػلمتضملمملعػملؽملمملمععمإنقبمأخشملرمعرحػملهملمعـمعراح

قبموتػملظملؿملؼمومتعملققبلم،مصؿملؼملمملمؼراػمملماٌقملعـمدؾؾـبمملمضشملضملؿملـبقبمملمظقجقدماإلظفماظدؼينم وطؼملمملمؼبمحمملظهملم.موز

(مآ)برمللءلبمعـماظؿلمملؤلماظذيمؼؾبربؽماظغملظمّلمملرمصعملطم،مإذمجؽملقبنملم(ماٌلؿملح)غعملػمأعمملمم(معقدك)

:مغعملػمظؽملرصدماآلتلم..ماماٌقملعؽملنيمربؽملهملماظؿلمملؤلمعلؾؼـب

عمملمؼغملدقبرمصظملقمسعملػمللمبمملظظملضملؾمػقمعضملفزاتماإلرضملمملمماىؼملمملسلم،مؼبمبرغمملعيملمشذاءمسمملٌلقبمالم.مم1

سداماظؽمللمملءمومم-صؾملمملمػقمؼعملقممبكملرضملمملممػبلهملمآالفمرجؾم..مؼعملقىمسػملؿملفمشرلماٌقملؼقبدممبضملقغهملمآم

ؽبغؽبامػؾب٤ؽب:مَصعمَلاُظ٦ا):مخبؼمللهملمأرشظملهملمومزلغملؿنيمم-األرظملممللم ؽبمسكبؽملؿب امدكب٦ؽبىمخؽبؼملؿبلؽبةكبمَأرؿبشكبظمَلةلبمَظؿملؿب

ؾبوػؽبامِإَظ٨ؽبقبمػؾبؽملؽبا:مَصعمَلالؽب.موؽبدؽبؼملؽبغمَلؿؽبؿملؿب٤ِ ؽبماْظفؾبؼملؾب٦عؽبمَأنؿبمؼؽبفؿبػملكبلؾب٦امسؽبػمَل٧ماْظضملؾبرملؿبّبكب!مَأحؿبسملكب ؽٔبم.موؽبَأعؽب ثؾب٣ؽبقبمَأخؽب

َِرؿبِغ ؽبما ؽبهؾبمِإَظ٧ماظلؽبقبؼملؽباءكب،موؽببؽبارؽبَكموؽبَطلؽبقب ؽبمغؽبصمَل َِرؿبشكبظمَلَةماْظكؽبؼملؿبلؽبَةموؽباظلؽبقبؼملؽبغمَلؿؽبؿملؿب٤ِ،موؽبرؽبَص َصَة،موؽبَأسؿبشمَلاػؽباما

كب،مَص٦ؽبزؽبقبسؾب٦ػؽبامسؽبػمَل٧ماْظفؾبؼملؾب٦ِع ؾٝبموؽبذؽبؾكبضملؾب٦ا.مظكبػملؿؽبقباَلعكبؿمل ؽبَةمُضظملقَبًةم.مَصفمَلَط٢ؽبماْظفؽبؼملكبؿمل ؾٔبماثؿبؽملؽبؿؽب٨ؿبمسؽبرملؿب ؽٝبماظؿؽبقباَلعكبؿمل ثؾب٣ؽبقبمرؽبَص

ِٕ ؽب.معؽبأُلوػؽبامبكبؼملؽبامَصسملؽب٢ؽبمعكب٤ؽبماْظغملكبلؽب ؽٓبدؾبماآلطكبػملكبنيؽبمغؽبقؿب٦ؽبمخؽبؼملؿبلؽبةكبمآاَلفكبمرؽبجؾب٢ٍ،معؽبامسؽب اماظؽملكبقبلؽباءؽبموؽبَطانؽبمسؽب

َِوؿباَلدؽب ؼم.م21مم-17 :مم14.معؿقبكمػم(وؽبا

بلؾضملهملمأرشظملهملموسددم م-سداماظؽمللمملءمواألرظملممللمم-بؾمأغقبفمؼضملؿملدماظغملرقبةمومؼشملضملؿمأربضملهملمآالفمرجؾم

ؽبُط٣ؿب؟مَأجؽبابؾب٦ا:مَصلؽبفمَلَظؾملؾب٣ؿب):مضػملؿملؾمعـمصطملمملرماظلؼملؽم ؾبمدؽبؼملؽبغمَلاتلبم:مَط٣ؿبمرؽبشكبؿملظملًامسكبؽملؿب دؽبؾؿبضملؽبٌةموؽببؽبضملؿب

ؽب!مصكبطملؽباٍر ؽٕبممَصفمَلعؽب َِرؿبشكبظمَلَةماظلؽبقبؾؿبضملؽبَةموؽباظلؽبقبؼملؽبغمَلاتكب،موؽبذؽبغمَل ؽبما َِرؿبِض،مثؾب٣ؽبقبمَأخؽب ؽٝبمَأنؿبمؼؽبفؿبػملكبلؾب٦امسؽبػمَل٧ما اْظفؽبؼملؿب

ؽب،مَص٦ؽبزؽبقبسؾب٦ػؽبامسؽبػمَل٧ماْظفؾبؼملؾب٦ِع ؽب،موؽبَأسؿبشمَل٧ماظؿؽبقباَلعكبؿمل ؾٝبمحؽبؿؽبقب٧مذؽبؾكبضملؾب٦ا.موؽبَطلؽبقب ؽٝبم.مَصفمَلَط٢ؽبماْظفؽبؼملكبؿمل ثؾب٣ؽبقبمرؽبَص

ؾبمدؽبؾؿبضملؽبَةمدكباَلٍلممؽب ِٕاظؿؽبقباَلعكبؿمل ؽٓبدؾبماآلطكبػملكبنيؽبمَأرؿببؽبضملؽبَةمآاَلفكبمرؽبجؾب٢ٍ،م.مُِوػؽبامبكبؼملؽبامَصسملؽب٢ؽبمعكب٤ؽبماْظغملكبلؽب وؽبَطانؽبمسؽب

َِوؿباَلدؽب ؽباماظؽملكبقبلؽباءؽبموؽبا ؼم.م38مم-34 :مم15.معؿقبكمػم(عؽباسؽب

الحظمسزؼزيماٌقملعـم؛مبفملغقبفمٕمؼشملضملؼملؾملؿمصعملطمبؾمأغقبؾملؿمغبػملقامعضملؾملؿماظلكبقباللمعػملؽكمبؾعملمملؼمملماًؾزم

.مواظلقبؼملؽم
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ؼبماٌمملذلمصققماٌمملءمواحدًةمعـمأطـرماظزملقبقرمإشلمملعـبمملمظػملرملقبضملراءمواألدبمملءموحؿقبكماظلقبؿملؽملؼملمملمؼبمظضملؾقبم.مم2

(ممFrancois Boucher)واظرقبدمملعنيمبمملظشملؾعموعؽملؾملؿماظظملرغللم..ماظضملزملرمايدؼىملم

ٌُؽملفزةمؼبمسمملمم(مto Walk on the WaterمPeter Invited)صمملحنملمظقحهملم ا

إغقبؼملمملمحنيمغؽملصملرمإظؿملؾملمملم.مرادكهملمؼبمذػـماىؼملؿملعممصمملٌرمللمصققماٌمملءمصقرٌةمتغملمملدمتغملقن.مم1766

عؿفرقبدؼـمعـمايغملؿماظذػينماٌلؾقبؼمشرلمآبؾملنيمبمملىؼملمملظؿملقبمملتماظظملؽملؿملقبهملموعغملؿظملنيمبممليعملؿملعملهملم،موؼبم

كبمعؽباذكبؿملًامسؽبػمَل٧معؽباءكبم):مضقءمضراءةماظؽملصم َِخكبرِيمعكب٤ؽبماظػملقَبؿملؿب٢ِمجؽباءؽبمؼؽبلؾب٦عؾبمِإَظ٧ماظؿؽبقباَلعكبؿمل ِٝما ؾبقببؿب وؽبصكب٨ماظ

ؽبةكب ؽببؾب٦امَضائكبػملكبنيؽب.ماْظؾؾبقؽبؿملؿب ؾبمعؽباذكبؿملًامسؽبػمَل٧ماْظؼملؽباءكب،ماضؿبشمَل فب:مَصػمَلؼملؽبقبامرؽبآهؾبماظؿؽبقباَلعكبؿمل وؽبعكب٤ؿبمخؽب٦ؿبصكبؾمِل٣ؿبم!مِإغؽبقب٥ؾبمذؽبؾؽب

ؽٕبخؾب٦ا ؾبسؾب!ماَلمتؽبكؽباُص٦ا.مَأغؽبامػؾب٦ؽب!متؽبرملؽبفؽبقبضملؾب٦ا:موؽبصكب٨ماْظقؽباِلمَطػملقَبؼملؽبؾملؾب٣ؿبمؼؽبلؾب٦عؾبمَضائكباًل.مصؽب :مَصعمَلالؽبمَظ٥ؾبمبؾبشمْل

ؿبغكب٨مَأنؿبمآتكب٨ؽبمِإَظؿملؿب١َمعؽباذكبؿملًامسؽبػمَل٧ماْظؼملؽباءكبِإنؿبمُطؽملؿبتؽبمَأغؿبتؽبمػؾب٦ؽب ؽبلؽبم!متؽبضملؽبالؽب:مَصعمَلالؽبمَظ٥ؾبمؼؽبلؾب٦عؾب!م،مَصؼملؾب َصؽملؽب

ؾبسؾبمعكب٤ؽبماْظعمَلاِربكبموؽبعؽبرملؽب٧مسؽبػمَل٧ماْظؼملؽباءكبمعؾبؿؽبقبفكبؾملًامغؽبقؿب٦ؽبمؼؽبلؾب٦عؽب ِّ،م.مبؾبشمْل قِٕبؼ ؽبقبةكبماظ ؽبمبكبرملكب ؽٓبعؽبامذؽبضملؽب وؽبَظغملكبؽملؽبقب٥ؾبمسكبؽملؿب

ؽبخؽب ؽٕبقؾب،مَصزملؽب ؽبَأمؼؽبطملؿب ؽبهؾبمصكب٨ماْظقؽباِلموؽبَأعؿبلؽبغمَل٥ؾبموؽبَضالؽبمَظ٥ؾب!مؼؽبارؽببؾبقبمغؽبفكبقبؽملكب٨:مخؽبافؽبموؽببؽب ؽبقبمؼؽبلؾب٦عؾبمؼؽب :مَصؼملؽب

ؾب قِٕبؼ ؽبامِإَظ٧ماْظعمَلاِربكب،محؽبؿؽبقب٧مدؽبغمَلؽملؽبتكبماظ كبؼ٤ؽبم.مؼؽباَضػملكبؿمل٢ؽبماإِلميؽباِن،مظكبؼملؽباذؽبامذؽبغمَلغمْلتؽب؟موؽبعؽبامِإنؿبمصؽبضملكب ؽبقبمؽبماظقَب َصؿؽبعمَل

ؾبوامَظ٥مَضائكبػملكبنيؽب كبَأنؿب:مصكب٨ماْظعمَلاِربكب،موؽبدؽبفؽب ؼم.مم33مم-25 :مم14.معؿقبكمػم!(تؽبمحؽبعمّلًامابؿب٤ؾبما

ورشؿمأدمملررلم.مشرلمععملؾقلمم-وبؾلمملرهملمم-صدقبضقغلمندمبفملنقبماألعرم..محنيمغظملضملؾمطؾقبمػذام

اظدؼمملغمملتموماظدراوؼشموماظزملقصؿملنيمحقلمضدراتمعـمػذاماظؽملقبقعمصمملألصحقبمأنمتؾبؾملؼملؾماألعقرماظيتم

ضبؿمملجماٌقملعـمبمملإلظفماظدؼينقبمومعضملفزاتمطؼملمملمالم.مؼرصسملؾملمملماظضملعملؾمدونمايمملجهملمإظبمتضملػملؿملؾم

وؼبمػذاماظرملقبمملنمعـماىؿملقبدمأنمغلؿذطرماظدرادهملم.مأغؾؿملمملئفمإظبمعدلقبرم؛مأطـرمعـموؼملؿملدمسعملػملفم

ربقبؼملمملمٕمميِشم(ماٌلؿملح)اشلمملعقبهملماظيتمضمملعوملمبؾملمملمذبؼملقسهملمعـمسػملؼملمملءمعؿكزملقبزملنيمأذمملرتمإظبمأنقبم

اظيتمهؿؼملؾموزنم(مثػملقجماظرقببؿملع)ىمبذملمصضملاًلمسػملكمعمملءمومإغقبؼملمملمسػملكمرؾعملهملمعمملءمعؿفؼملقبدةمصؿملؼملمملمؼلؿقب

تػملؽماٌضملفزةماًمملرضهملموػقم(ماظعملرآن)ؼؾعملكمأغقبلمأدؿطملربمطؿملػمٕمؼؿؽملمملولم(م.م34)ذكصمبمملظغم

.مصضملاًلمأدؿطملربم..ماٌقظعمبرصدمطؾمتػملؽماألسمملجؿملنملم

 م
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امشرلمضمملبػملهملمظػملؼملؽملمملضرملهملمػؽملمملمألغقبينمطػمّلؿ(ماٌلؿملح)إنقبماظعملدرةماظشملؾؿملقبهملمواظضملالجؿملقبهملماظيتممتؿقبعمبؾملمملم.مم3

رشؿم(م.مأغقبكمؼغملقنمػذام؟:م)عررتمسػملكمتػملؽماألخؾمملرموددتؾبمظقمأغقبلمأدفمللمطؿؾهملماألغمملجؿملؾم

وم.مؼعملؿملينمبفملنقبمدقملاظلمػذامدؿملذػنملمأدراجماظرؼحمصؿملؼملمملمؼؾعملكماظرقببمخمملظدـبامبضملعملمملضرلهمواألعزملممللم

باظؽمللؾةمظألزعؽملةماظعملٓميةم؛محؿملثماظلؿملادةمظػملؼملضملؿعملٓاتمإًاصؿملقبةموماظغمل٢قبمعؾملؿملقبفملم):مطؼملمملمضؿملؾم

باٌضملفٖةمطانمعـ٢مػٔاماظضملالجمذائضملـبامسػمل٧موج٥ماًزمل٦صم،مومؼؽمللقّبمأوقبلمعاممظإلميان

(م.م35)م(ؼؽمللقّبمسػمل٧مع٤مؼٓس٦نمعلغمل٦غنيمومؼضملؿملرمل٦نمحاظةمشؿملؾ٦بة

(ماظضملؾملدماظعملدؼؿ)سؼملػملؿملقبمملتماظؾضملىملمواإلحؿملمملءماظيتموردتمضدمتفملثقبرمبؾملمملماظعملقممسـمررؼؼمأدمملررلم.مم4

،موطػمّلؾملمملمؼم10مم-3:مم37.محزضؿملممللمػأومؼم35مم-32:مم4.معػملقكماظقـبمملغلمػطؼملمملمؼبمدظملريم

.متعملقلمبفملنؿبمالمجدؼدمؼبمػذاماظرملفملنم

م-سزؼزيماٌقملعـمم-أظؿمللوملماٌضملفزةمػلمأغقبؽم:موماآلنم؛مالمأدريمعمملمأضقلمدقىمأغقبلمأتلمملءلم

!م؟..متعملرأمطؾمػذاموالمهرقبكمدمملطؽملـبمملم

 م
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قبضاتم م:عؿظمل

ومظفمثعملؾمؼبم ةم،موػقمطمملتنملمأحدماألغمملجؿملؾماظعملمملغقغلقب(مؼقحؽملمملمبـمزبدي)ٌمملذامؼؿقبغمللملم.مم1

أضقلمٌمملذامؼؿقبغمللملمسػملكمحسملـم(م..ماظعملدقبؼسمؼقحؽملقبمملماإلنؿملػمللقب)اٌلؿملقؿملقبهملمواٌضملرقبفمالحعمًلمملمبذملم

(مThe Last Supper)؟مومغذطرمػؽملمملمأنقبمجداًلمثمملرمحقلماظػمّلقحهملماظرملقبؾملرلةم(ماٌلؿملح)

ٌُؽملفزةمؼبمسمملمم(مDa VinciمLeonardo)ظإلؼشملمملظلقبماظظملذقبم ذػنملماظؾضملضم،مإذمم1498وا

؛مصؿملؼملمملمداصعمأصقمملبماظرأيماآلخرمضمملئػملنيمأغقبفم(ماجملدظؿملقبهمل)ػلم(ماٌلؿملح)اىمملظسممينيممإظبمأنقب

غمملػؿملؽمسـماإلذمملرةم.موطمملنمعبؿملالموغمملسؼملـبمملمظدرجهملمأغقبفمضدمطبؿػملطمسػملكماظؽملمملزرؼـماألعرم(مؼقحؽملقبممل)

كبيمؼؾبقكبؾؾبقب٥ؾبمؼؽبلؾب٦عؾب)إظؿملفمبفملغقبفم (م..م!!ماظقَب

كبيمؼؾبقكبؾؾبقب٥ؾبمؼؽبلؾب٦) ؾبماظقَب ؼم.م23:مم13.مؼقحؽملقبمملمػم(عؾبمعؾبؿؽبقبغملكبؽًامسؽبػمَل٧محكبسملؿبؽملكب٥كبوؽبَطانؽبماظؿكبقبػمْلؼملكبؿمل

ثؿملمملبفمؼبمظؿملػملؿفماألخرلةمايمملزلهملم،موؼؽؿزرممبؽملرملظملهملم،م(ماٌلؿملح)عمملمايغملؼملهملمعـمأنمطبػملعم.مم2

ثؿقبمؼطمللؾمأضداممتالعذتفموؼؽملرملقبظملؾملمملمبذاتماٌؽملرملظملهملماظيتمطمملغوملمضدمائؿزرمبؾملمملم،مومػذامؼضملينمأغقبفم

:متضملرقبىم

ؽب) ؽبةكبماْظ ؽبمسؽب٤ؿبمعؽبائكب ؽبمعكبؽملؿبرملؽبظمَلًةمَظظملقَبؾملؽبامسؽبػمَل٧موؽبدؽبشملكب٥كب،مثؾب٣ؽبقبمصؽبّبؽبقبمعؽباءـبمصكب٨مغؽبؾملؽب ؽٝبمِردؽباءؽبهؾبموؽبَأخؽب ذؽباءكب،موؽبخؽبػمَل

كٔبموؽبؼؽبؼملؿبلؽبقؾبؾملؽبامبكباْظؼملكبؽملؿبرملؽبظمَلةكبماظقَبؿكب٨مسؽبػمَل٧موؽبدؽبشملكب٥كب ؽبامؽبماظؿؽبقباَلعكبؿمل ؽبَأمؼؽبطملؿبلكب٢ؾبمَأْض .مؼقحؽملقبمملمػمم(ِوسؽباءلبمظكبػمْلطملؽبلؿب٢ِ،موؽببؽب

ؼم.م5مم-4:مم13

؟م(معرؼؿ)عـماىدلمحقلمبؿقظؿملقبهملم(ماظغملمملثقظؿملؽ)وم(ماظرملرضؿملقبقن)ؼقبقنمٌمملذامؼؽملزسيملماٌلؿملح.مم3

األوظبمومخمملظهمًلمظذملم(معرؼؿ)أؼسملـبمملموصبضملػملقغؾملمملمأخؿـبمملمظذملم(معرؼؿ)وٌمملذامطبؿػملعملقنماعرأةمأخرىمازلؾملمملم

أطـرمهسملقبرـبام(ماظدلوتلؿمملغومل)صؿملؼملمملمأنقبم.مطؾقبمػذامطلمؼـؾؿقامأغقبؾملمملمٕمتؿزوجموتؽملفنملم(م..ماٌلؿملح)

(م.ممؼقدػ)ومأبؿملفم(معرؼؿ)أخقةمعـمأعقبفم(ماٌلؿملح)محنيمآعؽملقامبفملنقبمظذمل

 م
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:مواضحمؼبمظطملؿفمػؽملمملم(ماإلنؿملؾ)طؼملمملمأنقبم

ؽٟبموؽبدكبؼملؿبضملؽبانؽبموؽبؼؽبؾملؾب٦ذؽبا؟) ؿبؼؽب٣ؽبموؽبِإخؿب٦ؽبتؾب٥ؾبمؼؽبضملؿبعمُل٦بؽبموؽبؼؾب٦دؾب ؿبسؽب٧معؽب ؽٗبمػؾب٦ؽبمابؿب٤ؽبماظؽملؽبقبفؽبقباِر؟مَأَظؿملؿبلؽبتؿبمُأعؾبقب٥ؾبمتؾب مَأَظؿملؿب

ؽبنؽب كبهكبمُطػملقُبؾملؽبا؟َأوؽبمَظؿملؿبلؽبتؿبمَأخؽب٦ؽباتؾب٥ؾبمجؽبؼملكبؿملضملًامسكبؽملؿب ؼم.م56مم-55:مم13.معؿقبكمػم(ا؟مَصؼملكب٤ؿبمَأؼؿب٤ؽبمَظ٥ؾبمػؽب

ِٕؼ٤ؽب) فبمعكب٤ؽبماْظقؽباضكب م(ػؽبامِإنؽبقبمُأعؽبقب١َموؽبِإخؿب٦ؽبتؽب١َموؽباضكبظمُل٦نؽبمخؽباِرجًامؼؽبشمْلػمُلؾؾب٦نؽبمَأنؿبمؼؾبغمَلػملكبقبؼملؾب٦َك:مَصعمَلالؽبمَظ٥ؾبموؽباحكب

ؼم.م47:مم12.معؿقبكمػ

ؿبؼؽب٣ؽب،م) ؽبامػؾب٦ؽبماظؽملؽبقبفؽبقبارؽبمابؿب٤ؽبمعؽب ؽٗبمػؽب وؽبَأخؽبامؼؽبضملؿبعمُل٦بؽبموؽبؼؾب٦دكب٨موؽبؼؽبؾملؾب٦ذؽباموؽبدكبؼملؿبضملؽبانؽب؟مَأوؽبَظؿملؿبلؽبتؿبمَأخؽب٦ؽباتؾب٥ؾبمَأَظؿملؿب

ؽبغؽبامػؾبؽملؽبا؟ ؼم.م3:مم6.معرضسمػم(سكبؽملؿب

فٝبمَطؾكبريفب،مَصعمَلاُظ٦امَظ٥ؾب) ؽٗبمحؽب٦ؿبَظ٥ؾبمجؽبؼملؿب ؿٓبمجؽبػمَل م(ػؽبامِإنؽبقبمُأعؽبقب١َموؽبِإخؿب٦ؽبتؽب١َمصكب٨ماْظكؽباِرِجمؼؽبشمْلػمُلؾؾب٦غؽب١َ:موؽبَطانؽبمَض

ؼم.م32:مم3.معرضسمػ

ؽبوؿبَك:مؼ٢ؽبمَظ٥ؾبَص٠ِ) ؾبونؽبمَأنؿبمؼؽب ِٕؼ ؼم.م20:مم8.مظقضمملمػم(ِإنؽبقبمُأعؽبقب١َموؽبِإخؿب٦ؽبتؽب١َموؽباضكبظمُل٦نؽبمخؽباِرجًا،مؼؾب

ؼم.م5:مم7.مؼقحؽملقبمملمػم(َصكمِلنؽبقبمِإخؿب٦ؽبتؽب٥ؾبمَظ٣ؿبمؼؽبغمُل٦غؾب٦امعؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽبمبكب٥كب)

سبـمغضملؿعملدم.ماظضملفؿملؾهملم(ماٌلؿملح)صػملؽملؿقدقبثمبضملفمملظهملمسـموالدةم(معرؼؿ)خبزملقصمسذراوؼقبهملم.مم4

والدةمسذراوؼقبهملمعـمػذاماظعملؾؿملؾم،موم+مطمملغقامعضملؿمملدؼـمسػملكمخراصهملمحؾؾم(ماىػملؿملؾ)أنقبماظؽملمملسمؼبمب

إاّلمطؿملػمادؿلمملشقامبعملمملءهمثالثنيمسمملعـبمملمدونمأيقبمخقارقم،مواطؿظملقامبرؤؼؿفمّنمملرـبامأومؼذػنملمععم

ظكبدموإنمٕمؼغملـمأحدػؿمسرفمبفملغقبفموؾب!م؟..مأبؿملفمإظبماٌضملؾدمعـمأجؾماظزملقبالةمواظضملؾمملدةمواظذلاتؿملؾم

صؼملمملمغظملعماظعملقلمبؿػملؽماًراصهملمبضملدمضرابهملمضرٍنمدونمم-وػقماألطؿملدمألنقبماظعملزملقبهملمعػملظمّلعملهملمم-سذراوؼـبقبمملم

!م؟..مأدّظهملم

أرىمجمملزعـبمملمأنقبماٌلؿملقؿملنيماألوائؾمطمملغقامالمؼعملقظقنمبؿػملؽماألعقرمومإنمػلمإاّلمإضمملصمملتمالحعملهملم،م

رصفماظؾرملرؼقبهملمحقلمتػملؽمبؾمأنقبمطؾمعمملمتع..مأيقبمإثؾمملتمظألعرم(ماظضملؾملدماىدؼد)إذمٕمؼذطرم

وسبـمػؽملمملمظلؽملمملمؼبماعؿقمملنم..مغظمللؾملمملم(معرؼؿ)ػقمعمملمضمملظؿفم(ماظعملرآن)وم(ماإلنؿملؾ)اٌلفملظهملمؼبم
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أخالضؿملقبمملتموصدضؿملقبهملمأحدمعمملموالمؼضملؽملؿملؽملمملمأنمغظملضملؾمإذمُطؿؾوملماظغملؿنملمؼبمػذامومضؿملػملوملماألضقالماظيتم

عؿملقبهملمومعؾبكؿػمَلعملهملمجزءـبامومظغملؽملؽملمملمغؿلمملءلمطؿملػمميغملـمأنمتغملقنمػغملذامعلفملظهملموه.متعملرملضملرمشلمملماألبدانم

!م؟..معغملققبغـبمملموػمملعـبقبمملمؼبماظضملعملؿملدةماٌلؿملقؿملقبهملم

،م"ماظؾؿ٦لم"مطانمظعملّبمأيقبمإهلةمخزملّبمؼبماهلاللماًزملؿملّبمػ٦م):مؼعملقلماٌظملغمّلرمدؿملقبدماظعملؼملينم

شريماٌؿٖوقبجةمأومشريم"موضٓمتٕعبؾملاماظؾضملٚمباظضملٔراءم،مإاّلمأغقبؾملامظ٦ج٥ماي٠مطاغتمتضملينم

.موػ٨مغظمللؾملامصظمل٥ماِغـ٧مؼبماجملؿؼملٝماِع٦ع٨ماظطملابٕم"ممإٌتؾشملةمبٕج٢ٍمربقٓبدلبمبضملؿملؽمل٥

ؼبماظضملعملؿملٓةماٌلؿملقؿملقبةمرش٣مأنابؾملامظػملؼمللؿملّموم"معٕؼ٣م"موػ٨ماظزملقبظملةماظيتمغبػملؿؾملاماإلهلةم

(م.م36)م(إخ٦ت٥

ومعـمػؽملمملمميغملؽملؽملمملمأنمغؿقدقبثمسـماظرملقبقاػدماظؿمملرطبؿملقبهملماظيتمتعملقلمظؽملمملمبفملنقبمضزملصموخراصمملتم

عػملؽؿملهملمبمملظقالداتم(ماظؿملقغمملنم|اشلؽملدمم|اظزملنيمم|عزملرمم|سمصمملرم|آذقرمم|بمملبؾم)اظرملقبضملقبمؼبم

وم(مإخلم...مإؼؿسمم|عؿملـراسمم|مّتقزمم|أوزؼرسمم|بقذامم|زرادذوملم)اظضملذراوؼقبهملموماًمملرضهملمعـؾم

،ماظيتمُظظمّلعملوملمظؿؿالئؿمععمغؾقءةم(ماٌلؿملح)برملغملؾمؼغملمملدمؼغملقنمعؿشملمملبعمًلمملمؼبمعالربفمععمضزملقبهملموالدةم

ؾبوامِإَظؾمِل٨م:ماوؾبدؽبادؿبؼملؽبضملؾب٦امؼؽبابؽبؿملؿبتؽبمدؽب)(م:مإذضملؿملممل) ؿبتؾب٣ؾبماظؽملؽبقباسؽبمحؽبؿؽبقب٧متؾبسملؿبفكب َأعؽبامَطظمَلاُط٣ؿبمَأغؽبقبغمُل٣ؿبمَأضؿبفؽب

ؽبمغؽبظمْللؽب٥ؾبمؼؾبضملؿبشملكبؿملغمُل٣ؿبمآؼؽبًة.مَأؼؿبسملًا؟م ؿبسؾب٦مادؿبؼملؽب٥ؾبم:موؽبَظغملكب٤ؽبقبماظلؽبقبؿملكبقب ؾٓبمابؿبؽملًا،موؽبتؽب ؿٔبرؽباءؾبمتؽبقؿبؾؽب٢ؾبموؽبتؽبػملكب ػؽباماْظضملؽب

لمبفمأيقبمسمملضؾمػقمٌمملذامٕمؼؾبدعؽبمومأوقبلمعمملمؼلفملؼم.م14مم-13:مم7.مإذضملؿملمملمػم(سكبؼملؽبقباغؾب٦ئكبؿمل٢ؽب

طمملنم(مإذضملؿملممل)؟موٌمملذامالمؼرؼدماظؾضملضمأنمؼقملعـمبفملنقبم(مآمعضملؽملممل(م)=مسؼملقبمملغقئؿملؾ)بذملم(ماٌلؿملح)

طؼملمملمتدلقبمضراءةمػمملدئهملمظألصقمملحماظلقبمملبعمعـم(مآحمملزمبـمؼقثمملم)ؼؿقدقبثمسـمزوالمعؾبػملؽمأسداءم

!م؟..مبداؼؿفم

دقىمأنقبماإلميمملنممبضملفزاتمعـمػذاممم-أعمملممػذاماظزخؿماإلسفمملزيم-المأدؿشملؿملعمأنمأضقلم

.ماظؽملقعمػقمدرجهملمعؿعملدقبعهملمعـماظرملقبػملؾماظضملعملػمللم

 م
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عمملمجدوىمسؼملػملؿملهملماظزملقبػملنملمبغملؾقبمربؼملقالتؾملمملماإلغلمملغؿملقبهملموماظضملمملرظملؿملقبهملموحؿقبكماظلقبمملدؼقبهملم؛مإذامطمملنم.مم5

أومأغقبفم!ماٌزملػملقبمصمملحنملمعرملؿملؽهملمضمملدرةمسػملكماالخؿؿملمملرمومربقبؼملمملماظؿقغمّلؿمبمملألٕمطفملنمؼغملقنمإشًلمملم

عمملمدؿملغملقنمخاللماٌرحػملهملماظعملمملدعهملم،مصؿملؽملؿظمللمسؽملزملرماالعؿقمملنمواظزملدلمواظرملقبؽماظذيمػقممؼضملػملؿ

صؼملمملم.مإنقبمػذاماظؿؼملغمّلـماٌرؼنملمعـماظطملؿملنملمؼزؼدماألعرمسقجمملمطؼملمملمأرىم.مسعملؾماألغؾؿملمملءماألوقبلم

إنمٕمؼغملـم(ماٌلؿملح)؟موعمملمغظملعم(ماظؽملقبمملدقتم|اظاّلػقتم)جدوىمايدؼىملمسـماظشملؾؿملضملؿنيمأصاًلم

ؼقبهملماظؾرملرمميغملـمأنمميقبؾممنقذجـبمملمصغملرؼـبقبمملمشلؿم؟مصمملظؽملمملسمالمتؿؾعماآلشلهملماظعملمملدرةمبؾمإغلمملغـبمملمعـؾمبؼ

ؽبم .ماظؾرملرؽبماٌؼملؿملزؼ

ومظغملؽملقبمملمغظملمملجفملم.مؼبمحؿملمملتفمطمملغوملمدػملؼملؿملقبهملمسػملكماألشػملنملم(ماٌلؿملح)ضػملؽملمملمدمملبعمًلمملمأنقبمدسقةم.مم6

ِٝ):محبمملدثهملماحؿاللماشلؿملغملؾم ِّماْظؿملؽبؾملؾب٦دكبيؾبقب،مصؽب ؾبماْظظملكبزملؿب ؽببؽبمسكبؿمل دؽبمؼؽبلؾب٦عؾبمِإَظ٧مُأورؾبذؽبػملكبؿمل٣ؽب،موؽبِإذكبماْضؿؽب

كبػكب٣ؿب، ِٕموؽباْظطملؽبؽملؽب٣ِموؽباْظقؽبؼملؽباِم،موؽباظزملؽبقبؿملؽباِرَصَةمجؽباظكبلكبنيؽبمِإَظ٧معؽب٦ؽبائكب ؽبمصكب٨ماْظؾملؽبؿملؿبغمَل٢ِمبؽباسؽبَةماْظؾؽبعمَل ؽبلؽبمم َص٦ؽبجؽب َصفؽب

ِٕ،موؽببؽبضملؿبثؽب ؽبماْظطملؽبؽملؽب٣ِموؽباْظؾؽبعمَل ؽٕبدؽبػؾب٣ؿبمجؽبؼملكبؿملضملًامعكب٤ؽبماْظؾملؽبؿملؿبغمَل٢ِ،معؽب رؽبمغؾبعمُل٦دؽبماظزملؽبقبؿملؽباِرَصةكبمدؽب٦ؿبرًامعكب٤ؿبمحكبؾؽباٍل،موؽبَر

ؽبػؾب٣ؿب م-وضدمذػنملماظغملـرلمعـماٌظملغمّلرؼـماٌؾملؼملقبنيمؼم.م15 مم-13:مم2.مؼقحؽملقبمملمػم(وؽبَضػمَلّبؽبمعؽبؽملؽباضكب

طمملنم(ماٌلؿملح)إظبمأنقبم(مطمملرعمملؼغملؾ.مجم)وم(مطمملرلمدؿمملودغملل)أعـممللمم-حنيمتؽملمملوظقامتػملؽمايمملدثهملم

ؼبمذظؽم،موظربقبؼملمملمطمملنمػذامأحدمبؿملدمأغقبفمصرملؾم(مأورذػملؿملؿ)ضبسملقبرمظؿؼملرقبدمسؽملؿملػمثؿقبماحؿاللمظذملم

(م.ماجملػملسماظؿملؾملقديقبماألسػملك(م)=ماظلؽملؾملدرؼؿ)أػؿمأدؾمملبمتضملفقبؾماظؿملؾملقدمؼبمربمملطؼملؿفمعـمضؾؾم

إظبماشلؿملغملؾمبرملغملؾمصقضقيمحمملعاًلم(ماٌلؿملح)ومبمملظؽمللؾهملمإظلمصالمأجزممبعملدرمعمملمأدؿطملربمدخقلم

(م37)أومأحفمملرمدقًرمملم،مصؿملؼملمملمطمملنمتالعذتفمحبلنملمبضملضماظرواؼمملتمضبؼملػملقنمدؿملقًصمملمأومسزمللم

.م

بضملضماظغملؿقبمملبمحمملوظقامإثؾمملتمصغملرةماظـقرةمألشراضمدبؿصمبزملراسمملتماألدؼمملنمدونمأنمم:تؽمل٦ؼ٥م

(م38)ؼغملقنمظػملقعملؿملعملهملماظيتمؼؽملرملدػمملماظضملعملؾمأيقبمدورمأومشمملؼهملمؼبمطؿمملبمملتؾملؿم،موضدمومملػػملوملؾبمآراءػؿم

.م

 م
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ظبمهدؼقبمملتمرمملٌمملماحؿقتماظغملؿنملماظدؼؽملؿملقبهملمٌكؿػملػماألدؼمملنمبضملضماٌرملمملحؽملمملتماظيتمترملرلمإ.مم7

إذمطمملنمعضملػمّلعمًلمملمسػملكم(ماٌلؿملح)ومعـمتػملؽماألعقرمعمملمػقمعؽملشملعمللقبمومضدمصمملدصفم.مضقبؾمبؾملمملماألغؾؿملمملءم

ؾبقبونؽبمرؾبؤؾبودؽبؾملؾب٣ؿبموؽبؼؽبعمُل٦ُظ٦نؽبم):ماظزملػملؿملنملمضؾؾمأنمؼظملمملرقمايؿملمملةم :موؽبَطانؽبماْظؼملؽبارؽبقبُةمؼؽبرملؿبؿؾبؼملؾب٦غؽب٥ؾب،موؽبػؾب٣ؿبمؼؽبؾملؾب

ؿبمغؽبظمْللؽب١َمؼؽباػؽبادكبمؽبماْظؾملؽبؿملؿبغمَل٢ِموؽببؽباغكبؿملؽب٥ؾبمصكب٨مثؽباَلثؽبةكب ِٖلؿبمسؽب٤ِماظزملؽبقبػملكبؿملّبكبم!مَأؼؽبقباٍم،مخؽبػملكبقب كبمَصاغؿب .مِإنؿبمُطؽملؿبتؽبمابؿب٤ؽبما

ؽبمعكبؽملؿب٥ؾبمَأؼؿبسملًامرؾبؤؽبدؽباءؾبماْظغمَلؾملؽبؽملؽبةكبموؽباْظغمَلؿؽبؾؽبُةموؽباظرملؾبقبؿملؾب٦خؾب،مَضائكبػملكبنيؽب ؽبهؾب؛مَأعؽبقبامغؽبظمْللؽب٥ؾبمَصاَلم :موؽبدؽبككب ؽبمَشؿملؿب خؽبػملقَب

ؽٙبم كٓبرؾبمَأنؿبمؼؾبكؽبػملكبقب ؽبا!مؼؽبعمْل ِِٖلماآلنؽبمسؽب٤ِماظزملؽبقبػملكبؿملّبكبمَصؽملؾبقملؿبعكب٤ؽبمبكب٥كبمَأػؾب٦ؽبمعؽبػملكب١ُمِإدؿب م27.معؿقبكمػم!(ئكبؿمل٢ؽب؟مَصػمْلؿملؽبؽملؿب

قبمبفملغقبفمهدلبمعؽملشملعمللقبموالمؼـرلمادؿطملرابـبمملمؼم.م42مم-39:م سـماظزملقبػملؿملنملم(ماٌلؿملح)وظقمغزلم.مأز

وؼبمذاتم.مآلعؽملقبمملمبفمعبؿملضملـبمملموماغؿؾملكماألعرموعمملمطمملغوملمػؽملمملكمحمملجهملمظغملؿمملبهملمععملمملظلماٌشملققبلمػذام

(ماظعملرآن)وعـمعبػملهملمذظؽمعمملموردمؼبم..مأدؿذطرمبضملضماظؿقدؼمملتمشرلماٌؽملشملعملؿملقبهملماظقضوملمسػمللقبمأنم

ؽباػكبؿمل٣ؾبمرؽببكبقب٨ؽبم):معـاًلم ؽباػكبؿمل٣ؽبمصكب٨مرؽببكبقب٥كبمَأنؿبمآتؽباهؾبماظػملقَب٥ؾبماْظؼملؾبػمْل١َمِإذؿبمَضالؽبمِإبؿب كبيمحؽباجؽبقبمِإبؿب ؽٕبمِإَظ٧ماظقَب َأَظ٣ؿبمتؽب

كبيمؼؾبقؿبؿملكب٨موؽبؼؾبؼملكبؿملتؾبمَضالؽبمَأغؽبامُأحؿبؿملكب٨موؽبُأعكبؿملتؾبمقؽب ِِٕقماظقَب ِٗمعكب٤ؽبماْظؼملؽبرملؿب ؽباػكبؿمل٣ؾبمَصكمِلنؽبقبماظػملقَب٥ؽبمؼؽبفمْلتكب٨مبكباظرملؽبقبؼملؿب الؽبمِإبؿب

كبيماْظعمَل٦ؿبمؽبماظصملقَباظكبؼملكبنيؽب ؽٕبموؽباظػملقَب٥ؾبماَلمؼؽبؾملؿب كبيمَطظمَل ِٕبكبمَصؾؾبؾمِلتؽبماظقَب ؼم.م258:ماظؾعملرةمػم(َصفمْلتكبمبكبؾملؽبامعكب٤ؽبماْظؼملؽبطملؿب

عـم(ماظؽملقبؼملرود(م)=ماظقَبذكبيمَطظمَلرؽب)ٌمملذامٕمؼشملػملنملم:مواظلقبقملالماظذيمؼشملرحمغظمللفمبالمرغبهملمػؽملمملم

!م؟..مصؿؽملؿؾمللماظعملزملقبهملمغؾملمملؼهمًلمدضملؿملدةم..مأنمؼفملتلمػقمأومربقبفمبمملظرملقبؼملسمعـماٌطملربم(مإبراػؿملؿ)

ٌضملصملؿماألغؾؿملمملءمخراصهملمدبؿصقبمخبشملرماٌقتماظقذؿملؽم؛مومطؿملػمأنقبمأخؾمملرماظلؼملمملءموماألوقبظنيم.م 8

وامبضملضمػذامػقمواجنملمعػملظمّلعمللموعظملدلطلمضزملصماألغؾؿملمملءمؼبمأنمؼؾؿدع.مضمملظوملمبصملؾملقرمأحدػؿم

وعـمضؼملـمذظؽم.ماألعقرماظيتمالمأذّؽمبفملنقبماألغؾؿملمملءمأغظمللؾملؿمظقمزلضملقامبؾملمملمالغظملفروامضمملحغملنيم

ومبضملؿملدـبامسـمتظملؽملؿملدغمملم(م.مبؿملوملميؿ)ظػملؼملقاظؿملدماظذقبطقرمؼبم(مػرلودوسماظغملؾرل)علفملظهملمتؾملدؼداتم

غعملػمبضملفمملظهملمس(م..ماظؽملقبمملصرة)آغظمًلمملم،موعؿملػملؽملمملمإظبمأغقبفموؾبظكبدمؼبم(مبؿملوملميؿ)ؼبم(ماٌلؿملح)ظظملغملرةموالدةم

.مظؽملعملقلمبفملنقبمؼبمتػملؽماظضملؼملػملؿملقبهملمربمملوظهملمدعملؿملؼملهملمعـماظعملقممإلضظملمملءمذرسؿملقبهملمعضملؿملقبؽملهملمسػملكمصمملحؾؾملؿم

عـمغمملحؿملهملمم (عقدك)ومأظزملعملقػمملمبذملم(مدرجقنماألطدي)ضزملقبهملم (ماظضملؾملدماظعملدؼؿ)صغملؼملمملماضؿؾسمطؿؾهملم

واظؿملدماىددمرققبروامصغملرةمضؿؾمإ(ماظضملؾملدماىدؼد)صكملنقبمطؿؾهملم(م.ماٌقتماظقذؿملؽ+ماإلظعملمملءمؼبماٌمملءم)

ؼبمسؼملػملؿملقبهملمأضؾقبمعمملمتقصػمبفمأغقبؾملمملمشرلم(ماٌلؿملح)ومضرغقػمملمبذملم(ماظؿقراة)ؼبم(معقدك)اظقاردةمحبؼقبم

.ماظؿمملرطبؿملقبهملم غمملػؿملؽمسـمادؿقمملظؿؾملممل..مأعؿملؽملهملم
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م:خالصةم

ظعملدماحؿمملجوملماٌلؿملقؿملقبهملمإظبمضرابهملمغزملػمضرنمظؿؾدأمؼبمتدوؼـماألغمملجؿملؾممبمملمػقمظدؼؽملمملماآلنم،م

واحؿمملجوملمإظبمضرابهملمأربضملهملمضرونمطلمترملذقببماألدظملمملرم .مظػملؼملؿملالدمم70ؼبمدؽملهملم(مإنؿملؾمعرضس)

ومػذهماظظملذلةمطمملصؿملهملم.موترتقبؾؾملمملموتسملؿملػموهذفموتضملؿؼملدموتػملطمللمبمملظرملغملؾماظذيموصػملوملمإظؿملؽملمملمبفم

ظػملؿالسنملمواظزؼمملدةمواظؽملعملزملمملنم،موممبمملمأغقبلمأغصملرمإظبماألعقرمعـمػذاماٌؽملشملػملؼم؛مصالمشرابهملمإذـبامأنم

واإلحغملمملممسػملكمرضمملبماظرملقبضملنملمسدلماظغملؽملؿمللهملمضدمإضشملرقبػؿمإظبمترملقؼفمأرىمبفملنقبماظرشؾمملتماظلؿملمملدؿملقبهملم

ومعمملم ومغزواتماألصراد بضملضماٌالعحماىؼملؿملػملهملمؼبماٌلؿملقؿملقبهملماألصػملؿملقبهملمومادؿؾدظقػمملمبضملؾمملداتماألعؿ

ومسدلمتػملؽماظؿرملقؼؾملمملتمحدثوملماالغعمللمملعمملتماظيتمرمملظوملماظدؼـماىدؼدمبؿقققبظفمإظبم.مإظبمذظؽم

ؼبماظعملرنماظـمملظىملماٌؿملالديموماظذيمرأىمبفملنقبم(موظسماظلؼملؿمللمملرلب)حبمملدثهملمم عذاػنملمومعػملؾمبدءـبا

ػذاماظرأيمظؿملضملػملـمصغملرتفماظعملمملئؼملهملمسػملكمأنقبم(مآرؼقس)وبضملدهمبعملرابهملمضرنمؼػملؿعملطم.ماٌلؿملحمإغلمملنم

..مؼبماظعملرنماظرقبابعماٌؿملالديم(مذبؼملعمغؿملعملؿملهمل)وماظيتمأدقبتمإظبمغظملؿملفمبعملرارمعـم..ماٌلؿملحمزبػملققم

واظذيماغرملعملوملمسؽملفم(ماآلرؼقدلمأوماألرؼمملغل)رفماظؿملقممبمملٌذػنملمإغقبؼملمملمبعملؿملوملماألصغملمملرموصؼمعمملمؼع

(م.مذؾملقدمؼؾملقه)وتقاظدتمعؽملفمسدقبةمعذاػنملمعـمأػؼملقبؾملمملمومأذؾملرػمملمؼبموضؿؽملمملماظرقباػـم

اظؿمملرطبلماألطدلم؛محؿملىملمالمميغملؽملؽملمملماىزممبلالعهملمغقاؼمملمأوظؽؽم االظؿؾمملس ثؿقبمجمملءتمعرحػملهمل

خزملقصـبمملم..ماظيتمطمملغوملمتلؿضملرم رمملععذرورمإ اخؿمملروامبضملضماألدظملمملرمدونمدقاػمملمعـ اظذؼـ

ومذظؽمظطملمملؼمملتمدؿملمملدؿملقبهملمؼبم أثؽملمملءماسؿؼملمملدماٌلؿملقؿملقبهملمطدؼمملغهملمرزلؿملقبهملمؼبماإلعدلارقرؼقبهملماظروعمملغؿملقبهمل

ثؿقبماالغرملعملمملقماظغملؾرلماظذيمأسعملنملم.ماظقثينماظذيممتقبمتضملؼملؿملدهمسػملكمصراشماٌقتم(مضلشملؽملشملني)سؾملدم

يمأدقبىمإظبماغظملزملممللماظغملؽملمملئسمؼبمعؽملؿزملػماظعملرنماًمملعسماٌؿملالديمواظذ(مذبؼملعمخػملعملدوغؿملهمل)

غمملػؿملؽمسـماالغرملعملمملقماألػؿموػقموالدةماٌذػنملماظػملقثريم(م.مروعممل)اظرملرضؿملقبهملمسـمػؿملؼملؽملهملم

وماظذيماجؿؾملدمؼبم(م.معمملرتـمظقثر)سػملكمؼدماٌزملػملحماألٌمملغلمم1517اظدلوتلؿمملغيتمؼبمسمملمم

مؼبمتغملرؼسماظغملـرلمعـم-ظألدػمم-ومذمملركمأؼسملـبمملم..متزملقؿملحمعلمملرمدظملؿملؽملهملمشمملرضهملمطؼملمملمأرىم

.ماًراصمملتم

 م
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:معمملمػلم؟مصلؽملعملقلم:موظقمذؽؽملمملمأنمشبؿزملرماظدؼمملغهملماٌلؿملقؿملقبهملماآلنمبلقملالمواحدم

ؼبموػمّلؿملفماألطؼملؾم(مآ)ميقبؾم(ماٌلؿملح)إنقبماظضملعملؿملدةماٌلؿملقؿملقبهملمتعملقممسػملكماإلميمملنماظغملمملعؾمبفملنقبم

وعمملتم.محؾػملوملمبفمبالمدغسمعـماظروحماظعملدسم(معرؼؿ)عـمسذراءؽبم(مبؿملوملميؿ)وظدمؼبم.مظػملضملمملٕم

ثؿقبمضمملممؼبماظؿملقمماظقبمملظىملمعـمضدلهم.معـمأجؾمخالصماظؾرملرؼقبهملمعبضملمملءم(ماظعملدس)سػملكماظزملقبػملؿملنملمؼبم

.مظؿملزملضملدمإظبماظلقبؼملمملءمواسدـبامبؾعملمملئفمععماظضملمملٕمواٌقملعؽملنيمبفمإظبماألبدم

اظقـبمملبوملم(ماٌلؿملح)وظقمضرغقبمملهمبفملضقالمومأصضملممللم.مػذامػقماًطماظضملمملممظإلميمملنماٌلؿملقلقبمايمملظلم

أوماٌؽمللقخم؛مدؽملغملؿرملػمبفملنقبماظضملؼملػملؿملهملمطػمّلؾملمملمدؿؾبؽمللػموظـمؼؾعملكمعؽملؾملمملمدقىمعؽملؾملمملمشرلماٌؽملققلم

(م.معمملتمسػملكماظزملقبػملؿملنمل)

 م
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م:خامتةم

ايؼؽبقبمأضقلمظغملؿم؛م

إنقبمعمملمؼقملعـمبفماظؿملقممُضرابهملمعػملؿملمملريؿبمعلؿملقلقبمسػملكماخؿالفمرقائظملؾملؿمحقلماظضملمملٕمشلقمطقالجم

إظفم:معؿملـرام)تؾمملسمسؿملدمضدمؼغملقنمأػقنمعضملمملٌؾملمملماق.م غمملصرمظضملدقبةمدؼمملغمملتمتقحؿملدؼقبهملموموثؽملؿملقبهمل

(م39(م)اٌلؿملح)طمملغقنمأوقبلم،موجضملػملفمؼقعـبمملمعزؼقبظمًلمملمٌؿملالدممم-25اظذيمؼزملمملدفم(ماظرملؼملسماظعملؾملقبمملر

.م

.مم ومإنقبمايدؼىملمسـماٌلؿملقؿملقبهملمسػملكمأغقبؾملمملمدؼمملغهملمجدؼدةمعؿغملمملعػملهملمشلقمرأيمزبمملدعموعراوغ

ةمعمملمطمملنمسػملؿملفمواألطـرمخداسـبمملمعؽملفمدؿملغملقنمايدؼىملمسـمأغقبؽملمملممنؿػملؽمذؿملؽـبمملمواضقـبمملمسـمحعملؿملؼ

(م.ماٌلؿملح)

اظظملشملـمومشرلماٌػملققبثمبمملإلميمملنماًراؼبقبمدؿملعملقلمبضملدماغؿؾملمملئفمعـم(ماظضملؾملدماىدؼد)ومإنقبمضمملرئم

قبؼلنيؽبمػ٨ماِدبماِطـٕم)(م:مغؿملؿرملف)تزملظمّلحمعمملمبنيماظدّصؿنيم؛معمملمضمملظفم إنقبمحغملاؼاتماظعمل

(م.م40)م(اظؿؾادـباموضالظة

م 

م 

مم
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 :اظٓؼ١مواظؾؿملسملةم

ٍٗمض٣قبم):مجؾملدؽبماظؿعملدؼؿمم-بدلاسؿفمم-عقّصرـبامسػمللقبم(مسػمللماظقردي)ولمؼؼ طؽملتؾبمذاتمؼ٦ٍممؼبمذبػمل

قٕبجالمأثؽملاءمايٓؼثمسػمل٧مأنقبمدغمّلانماِرضم.معباسًةمع٤مرجالماظٓؼ٤م ومضٓمأعبٝمػقملالءماظ

صغمل٢قبمإغلاٍنمؼبم.مطػمّلؾمل٣معػملٖع٦نؽبمبفملنمؼؾقـ٦امس٤ماظٓؼ٤ماظزملقؿملّم،مصكملذاموجٓوهماسؿؽملعمل٦همحااًلم

م.ءمذبؾ٦رمأنمؼرتكمأسؼملاظ٥مومؼٔػّبمدائقـبامؼبماِرضمظؿملؾقثمس٤مدؼ٤ماي٠قبمغصملٕمػقملال

ضاظ٦اموػ٣معؽملٓػرمل٦نم.مٌاذامٕمتلؿملق٦امأغؿ٣مؼبماِرضمظػمللقبضمل٨موراءماي٠قبم؟م:مصعملػملتؾبمهل٣م

م"(إغقبؽملامالمسبؿاجمإظبماظلقبضمل٨موراءماي٠قبم؛مِنقبماي٠قبمسؽملٓغام:م"مهلٔاماظلقبقملالماظلقبكؿملٟم

م(م.41)

عـمؼعملؾؾمعؽملقبمملماظؿضملمملرلمععماألدؽػملهملماظظملغملرؼقبهملمم-بلؾنملمػذامايؼقبماٌسملؼملقنممم-وػغملذام؛مصػملـمند

اظزملىبرصهملم،مواألخالضؿملقبهملمبشملؾؿملضملهملمايممللم؛محقلمضسملمملؼمملماظقحلمواظؽمللخمواظلؿملػموماىزؼهملموم

اٌؾملؿملقبفملمظػملدصمملعم(مدؼؽمآم)مغمملػؿملؽمسـمأغقبفمظقموؾبجكبدمعـمؼعملؾؾمعؽملقبمملمػذامصلؿملغملقنم.ماظظملؿحمواظذعهملم

(م..م!!مصكبؿملمملحم)مبغملؾقبمعمملمُأوتلمعـم(مبؿملسملهملماإلدالمم)مسـم

 م
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م:عٓخ٢م

:مطدؼمملغهملمطدلىم(ماظؿلػملؿملؿمواًسملقعم(م)=ماإلدالم)ظقمأرادمأحدػؿمتقجؿملفمدقملالمصقؿملحمإظبم

قبمبفملنقبماإلجمملبهملماألصقبمػلمأنقبماىدؼدماظذيمأتكمبفم(م.معمملماىدؼدم؟م) طمملنم(ماإلدالمم)مأز

(م)=ماظعملرآنم)موم.مؼبمضمملظنملمواحدمم-سػملكماألضؾمم-إسمملدةمتقظؿملػموترتؿملنملمألصغملمملرمػبلهملمأدؼمملنم

َِومبظكبنيؽبم):مؼضملذلفمبؾملذامواضقـبمملم(ماظغملؿمملبماٌعملروءم ِٕما َأوؽبَظ٣ؿبمؼؽبغمُل٤مَظؾملؾب٣ؿبمآؼؽبًةمَأنم*موؽبِإغمب٥ؾبمَظظملكب٨مزؾببؾب

ؽبائكبؿمل٢ؽب ؼم.م197مم-196:ماظرملقبضملراءمػم(ؼؽبضملؿبػمَلؼملؽب٥ؾبمسؾبػمَلؼملؽباءمبؽبؽملكب٨مِإدؿب

ؼغملظمللمظرملكزملؿملقبهملمعـؾمم-ألدؼمملنمأيمتقحؿملدمام-وعـمػذاماٌؽملشملػملؼم؛مأضقلمبفملنقبمػغملذامػدفم

وػقمادؿمغمملدرمومظغملؽملقبفمعقجقدمظدىماظضملربمومعلؿضملؼملؾمضؾؾم(ماظرقبجؾمغبؿملدماًزملمملل(م)=مربؼملقبد)

أضقلمػذاماشلدفمؼغملظمللمظػملؼملطملمملعرةمبمملظدخقلمإظبمسمملٕماظؽملؾققبةمومعمملمورقبهمعـم(م.م42)والدةماظؽمليبم

امسـمػذاماًّطمؼبمظؿملسمزبؿػملػـب(مربؼملقبد)وم.معزملمملئرمثعملؿملػملهملمومعؿرملمملبؾملهملمسػملكمعضملصملؿماألغؾؿملمملءم

طمملغوملمذؾؿملؾملهملمبغملؾقبمعـمدؾعملقهم،م(ماظشملقرماٌغمّلل)اظؽملؾملمملؼهملم،مصؼملضملمملغمملتفمععمضقعفمؼبمبداؼمملتمدسقتفم

صؾملقمؼبمتػملؽماظظملذلةمطمملنمأضربمإظبمدػملقطؿملقبمملتم.مبؾمأغقبؾملمملمغلكهملمرؾؼماألصؾمؼبمبضملضماٌراحؾم

ظقعمملتفمايمملصػملهملمرشؿمعضملػملقعمملتفماظؾلؿملشملهملمحقلماألدؼمملنمواٌلؿملقؿملقبهملمهدؼدـباموضؿذاكم،معع(ماٌلؿملح)

واظيتمتشملققبرتمسدلمعضملػمّلؼملنيم.مبمملألخشملمملءمؼبمبضملضماألحؿملمملنمبلؾنملمتفملثرلاتماظعملزملصماظؿػملؼملقديم

شلؿمعضملرصهملمبمملظدؼـموماظؿمملرؼخمسػمّلؼملقهمضزملزملـبمملمعـمضؾؿملؾماإلدغملؽملدرماٌعملدوغلمومأػؾماظغملؾملػمومعمملمإظبم

عدؼؽملهملم)اظيتمدؿؾبدسكم(مؼـرب)حؿملىملماغؿعملؾمبدسقتفمإظبم(ماظشمّلقرماٌدغل)أعقبمملمؼبم(م.م43)ذظؽم

(م.ممعقدك)؛مطمملنمأضربمإظبمأخالضؿملقبمملتمدؼـم(ماٌدؼؽملهمل)وتؾبكؿزملرمبذملم(مردقلمآ

 م
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ٌّمملمطمملنمظذملم ذؾفمدوظهملمععمذؾفمذضملنملمعقملعـمععمترملرؼضملمملتمصكملنقبماألعرمزبؿػملػمععم(معقدك)وم

(ماظدوظهمل)وم.م،محؿملىملمهعمّلؼمذرطماظرملضملنملماٌقملعـمبرملغملؾمأضربمإظبماالغعملؿملمملدماظؿقبمملمم(مربؼملقبد)

اظيتم(ماظؿرملرؼضملمملت)ثؿقبم(م.مصؿحمعغمّلهمل)وماٌؿغملمملعؾمبضملدمسؼملػملؿملقبهملم(ماٌدؼؽملهمل)ؼبممبضملؽملمملػمملمذؾفماظغملمملعؾم

(م.ماظقحل)سدلماًّطماظلقبمملخـمبنيماظلقبؼملمملءموماألرضمصؿملؼملمملمؼلؼملقبكمبذملم(ماظدوظهمل)طمملغوملمهغملؿمػذهم

غؾؿملهبمملمومرئؿمللـبمملمومجكبؽملرااًلموم(مربؼملقبد)ػغملذامصمملرتماجملؼملقسهملماٌلؿسملضملظملهملمأعقبهمًلمومضققبًةمتؾبؾملمملبموصمملرم

وعـمػؽملمملمضػملوملؾبمعرقبًةمألحدمأصدضمملئلم.ماتماألربعمؼبمضؾسملؿفمحؿقبكمأغظملمملدفماألخرلةمأعلؽمبمملظلػملط

..م!!مثؾبؿقبمحدقبثؿبينمسـماظؿلمملعحم..مؼعملقدمدوظهمًلم(ماٌلؿملح)دبؿملقبؾم(م:ماٌلؿملح)اٌقػقعنيمبؿلمملعحم

 م
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م:ربؼملقبٓم

عذملمٕمم570؛محؿقبكمأنقبمعقظدمصؿكـبمؼبمذؾملرمغؿمللمملنمعـمسمملمم(معغمّلهمل)طؾقبمذلءلبمطمملنمسمملدؼهبمملمؼبمم.م1

ومعـماٌؾملؿمػؽملمملمأنمغعملقلمبكملغقبفموؾبظكبدمبرملغملؾمرؾؿملضمللدملمألبقؼـمعضملروصنيموظضملمملئػملهملم.مؼؾبـرمضفقبهمًلمتؾبذطرم

م|عقدكم)غؾؿملػملهملمومعضملروصهملم،موغرملفملمؼبمبؿملؽهملمعضملروصهملم؛مومػقماألعرماظذيمؼظملؿعملرمإظؿملفمصمملحؾمملهم

.مصػملغملؾقبمعؽملؾملؼملمملمعرملغملػملهملمدبؿصقبمبظملذلةماظشملظملقظهملمواظقالدةمواالغؿلمملبم(ماٌلؿملح

أثؽملمملءم(مؼـرب)ضؾؾموالدتفمبرملؾملرؼـم؛مإذمعرضمؼبم(مبدمآمبـمسؾدماٌشمّلػملنملع)تقّصلمواظدهم.مم2

بلؾنملماٌرضمأؼسملـبمملمحنيم(مآعؽملهملمبؽملوملموػنمل)ثؿمتقّصؿملوملمواظدتفم.مرحػملهملمومملرؼقبهملمومدؾبصـمصؿملؾملمملم

(مذؿملؾهملمايؼملدمبـمػمملذؿمبـمسؾدمعؽملمملف:مسؾدماٌشمّلػملنملم)طظملػملفمجدقبهم.مبػملغماظلقبمملددهملمعـمسؼملرهم

إذامأرادمآمإغرملاءمدوظةلبمخػمل٠مهلامأعـالم):مغمملئفمومأحظملمملدهماظذيمػؿػمعرقبةموػقمؼرملرلمإظبمأب

بضملدموصمملةمجدقبهمحؿقبكم(مسؾدمعؽملمملفمبـمسؾدماٌشمّلػملنمل:مأبقمرمملظنملم)ثؿمطظملػملفمسؼملقبفم(م.م44)م(ػقملالء

:موسؼملقبفمػذامػقماظذيمضممللمعظملمملخرـبامؼقعـبمملم.مبػملغمأذدقبهم

ع٤مبينمػاذ٣ٍموسؾٓمعؽملافلبم

وضزمل٨قبمأربابمأػ٢ِمايؿملاةكبم

فٓبمِح٨ ًَػمْلذملمحؿملنبؾمل٣مدؿملقب اءمذاما

(م.م45)مذمل٠ِموع٤معاتمدؿملقبٓماِع٦اتكب

وػغملذامغلؿشملؿملعمأنمغؿظمّلؾملؿمبؿملؽهملماظؽملرملفملةماظيتمشردوملمسػملكمعمملمؼؾدومأخالقماظعملؿملمملدةمؼبمزبؿملقبػملهملم

.ماظظملؿكم

 م
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قبماظؿقبفمملرةمودمملصرمؼبم.مطمملنمؼرسكمشؽملؿمضرؼشمععملمملبؾماظؿمللرلمؼفملخذهمعؽملؾملؿمأجرـبام.مم3 ثؿقبمتضملػمّلؿمص

سدلم(ماظدؼـ)وم(مآ)ؼبمتؽملصملؿملؿمتظملغملرلهموماغؿؾمملػفمإظبمصغملرةممرحالتمومملرؼقبهملمطمملنمشلمملمأذدقبماألثر

اظػمّلعملمملءاتماظيتمأجراػمملمؼبماظرملمملممواظؿملؼملـمععمأغمملسمشلؿمعـمأخؾمملرماظدؼـمواظلقبؼملمملءمواظؽملؾقءاتم

(م.م46)اظغملـرلم

اظيتمطمملغوملم(مخدصبهملمبؽملوملمخقؼػملد)حنيمبػملغماًمملعلهملمواظضملرملرؼـمعـمسؼملرهمتزوقبجمبذملم.مم4

ضدمادؿطملؾقبم(مربؼملقبدـبا)ؼبمأنقبم(مبروطػملؼملمملن)ومأتقبظملؼمػؽملمملمععم.ممتغملدلهمحبقاظلمػبلهملمسرملرمسمملعـبممل

األسقامماظؿمملظؿملهملمومحؿقبكماألربضملنيمعـمسؼملرهمؼبماظدرادهملموماظعملراءةموماظؾقىملمسـماظضملػملؿمومربمملوظهملم

وماظؿفملعقبؾمأؼسملـبمملم،مإذمأنقبماظرجؾمطمملنمصبػملسمألؼقبمملممؼبمتفملعقبؾمالمطبمملظشملفمدغسم..مإدراكمايعملؿملعملهملم

،مالمؼػملقيمسػملكمذلءلبمدقىمهقؼؾمدؼـمضقعفمإظبمعمملمؼراهم(محراءشمملرم)ايؿملمملةماظؽملظملضملؿملقبهملمخمملرجم

(م:موات)صؼملرحػملهملماظؿفملعقبؾمتػملؽمعؾملقبدتمإظبمعمملمؼلؼملقبؿملفم.مأالموػقمسؾمملدةمإظفلبمواحدلبم..مصقابـبمملم

(م.م47)م(اظؿكؿملقب٢ماًاّلقمواإلبٓاعمؼبمسعملػملؿملةمربؼملقبٓ)

وم(معغمّلهمل)برملقبرممو..محنيمبػملغماألربضملنيمعـمسؼملرهمأسػملـمأعرهمومسزممسػملكمأنمؼؾػملغمأضزملمملهم.مم5

.مضقعفمصؿملؾملمملمصػملؿمؼؿقبؾضملفمإاّلمضػمّلهملمالمتطملينمعـمذلءم

دولمإرترؼمملم(م)=مايؾرملهمل)ؼبماًمملعلهملموماألربضملنيمعـمسؼملرهمؼفملعرمأتؾمملسفمبمملشلفرةمإظبم.مم6

ظػملؽملقبفمملةمبدؼؽملؾملؿم؛مإذمطمملنمؼضملؿدلمدؼؽملفمواٌلؿملقؿملقبهملمضرؼؾنِيمإظبماظدرجهملماظيتم(موأثؿملقبؿملمملمحمملظؿملهبممل

ذكزملـبمملمعـمضؼملؽملؾملؿمم82وطمملنمصمملئؾـبمملمؼبماصذلاضفم؛مصؾملمملجرم.مضبؼملؿملؾملؿم(ماظؽملفمملذل)وضملؾم

(م.مسـؼملمملنمبـمسظمّلمملن)ومزوجؾملمملم(مرضؿملقبهمل)ابؽملؿفم

ؼبماظؿمملدضملهملمواألربضملنيمعـمسؼملرهمؼظملعملدمأػؿمرطؽملنيمعـمأرطمملنمغزملرتفمومدسؼملفم،محنيمعمملتم.مم7

(م.مخدصبهملمبؽملوملمخقؼػملد)ومزوجؿفم(مأبقمرمملظنمل)سؼملقبفم

بدسقتفم؛مظغملؽملقبؾملمملمادؿؾملذلتمبفموم(مائػاظط)ؼبماًؼمللنيمعـمسؼملرهمضبمملولمأنمؼؾرملقبرم.مم8

صؿفملزقبعوملمأوضمملسفموٕمؼلؿشملعماظضملقدةمعؽملؾملمملمإظبم..مأػمملغؿفموأشرتمصؾؿملمملغؾملمملمبرملؿؼملفمومضربفم

(م.ماٌشملضملؿمبـمسدي)إاّلمحنيمأجمملرهمأحدمأذرافمضرؼشمودمملدتؾملمملم(معغمّلهمل)
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ّظهملمعـمبضملدمأنمبمملؼضملفمث(ماٌدؼؽملهمل)ؼبماظـمملغؿملهملمواًؼمللنيمعـمسؼملرهمؼؾملمملجرمععماٌقملعؽملنيمبفمإظبم.مم9

ومػؽملمملكمتؾدأمبقادرماظدوظهملماإلدالعؿملقبهملم.ماألوسمواًزرجماظذؼـمعػمّلقامايروبمواظـفملرمصؿملؼملمملمبؿملؽملؾملؿم

وماظيتم(مبدر)وبضملدػمملمبضملمملعنيمطبقضمحربفماالدؿؾمملضؿملقبهملماظغملدلىمضدمضرؼشم؛معضملرطهملم.ماألوظبم

.مدؿغملقنمعظملزملػملؿملقبهملم

دمملويم،موؼؿقبسملحمظفمبرملغملؾمعفمل(مُأحؾبد)ؼبماًمملعلهملمواًؼمللنيمعـمسؼملرهمؼؾبؾملزممؼبمعضملرطهملم.مم10

مبمٌـمعضملفم..مبفملنقبمدػملشملؿفمسػملكماظعملػملقبمواظضملعملقلمٕمتغملـممبمملمؼغملظمللم وبضملدػمملمبضملمملعنيم.مطلمؼشملؼملؽ

ومخبؽملدقم(مغضملؿملؿ)بمملظدػمملءمواًدؼضملهملم،موبقذمملؼمملتم(ماًؽملدق)ؼبمعضملرطهملم(ماألحزاب)ؼؽملؿزملرمسػملكم

.مأؼسملـبمملم(مدػملؼملمملن)

،مومؼبم(مخؿملدل)أػؾمؼبماظقبمملعؽملهملمواًؼمللنيمعـمسؼملرهمخلػماألرضمبمملظؿملؾملقدموعؽملؾملؿم.مم11

واظيتمترطوملمآثمملرػمملمسػملكمعضملدتفموصققبؿفم..مذاتمايؼملػملهملممّتوملمربمملوظهملماشؿؿملمملظفماظظملمملذػملهملمبمملظلؿقبم

.مبرملغملؾمسمملمم

،موالم(معقملتهمل)ؼبماظؿقبمملدضملهملمواًؼمللنيمعـمسؼملرهمطبلرمخلمملرةمذؽملؿملضملهملمأعمملمماظؾؿملزغشملؿملنيمؼبم.مم12

.مرؼنملمأغقبؾملمملمطمملغوملمعطملمملعرةمسلغملرؼقبهملمبغملؾقبماٌعملمملؼؿملسم

صمملًهمملمصمملطؿؼملػملوملمدوظؿفمجبؽملمملحؿملؾملمملماظلقبؿملمملدلقبمواظرقبوحلقبم(معغمّلهمل)معـمسؼملرهمدخؾمؼبماظلقبؿني.مم13

.م

وبضملدػمملمبظملذلةمتضملؿؾقبمصققبؿفماظيتم(محفقبهملماظقداع)ؼبماظقبمملغؿملهملمواظلقبؿنيمعـمسؼملرهمضبيملقبم.مم14

وعظملضملقظفم(مخؿملدل)إعقبمملماظلؿقبماظذيمأرضملؼملفمؼبم:مؼضملزوػمملمأػؾماظؿمملرؼخمإظبمدؾؾنيمالمثمملظىملمشلؼملمملم

أومأغقبفمُأصؿملنملمبمملٌالرؼمملموذظؽمؼؿقاصؼمععمأخؾمملرم.مةمرقؼػملهملمجؾملمملزهماشلسملؼمللماظذيمدعقبرمسػملكمصذل

.ماظيتمأصمملبؿفمضؾؿملؾموصمملتفم(مايؼملقبك)

سـماثؽملنيمودؿقبنيمسمملعـبمملمبضملدمأنمتركم(مربؼملقبد)عذملمتقّصلمم622ؼبماظقـبمملعـمعـمحزؼرانمسمملمم.مم15

م-عمأػؾماظلرلةموضدمأجؿ.مألتؾمملسفمدوظهمًلموددؿقرـبامومحػملؼملـبمملمبؽملمملهمصضملػملؿملهبمملمؼبمسرملرمدؽملقاتمصعملطم

(م.ماظػمّلؾملؿماشظملرمظل:م)أنقبمآخرمسؾمملرةمضمملشلمملمطمملغوملمرضؿملعملهملمجدهبامم-تعملرؼؾـبمملم
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ٌاذاماظعملٕآنمصعملٛم؟م

ظلمملئؾمأنمؼلفمللمٌمملذامالمأضقمممبؽملمملضرملهملماظلقبػملقكماإلدالعلمعؽملشملػملعمًلمملمعـماظلقبؽملقبهملموماألحمملدؼىملماظؽملؾقؼقبهملم

بلؿملشملهملم؛محؿملىملمأنقبمػذامم-ؼبمرأؼلمم-صعملطم؟مواإلجمملبهملم(ماظعملرآن)وٌمملذامأطؿظمللمبذملم..مأؼسملـبمملم

ومإنؿبمحدثموطمملغوملمػؽملمملكم..مػقمربؾقبمإعبمملعماٌلػملؼملنيمبغملمملّصهملمعرملمملربؾملؿموعذاػؾؾملؿم(ماظعملرآن)

صظملؿملؾملمملمطالممرقؼؾموجدلم(ماظلقبؽملقبهمل)أعقبمملم.مإذمملراتمزبمملظظملهملمشلذاماإلعبمملعمصؾمللمأضؾقبمعـمأنمتؾبذطرم

ثماظزملقؿملقهملمأرقلم،محؿملىملمالمؼقجدمطؿمملبمواحدمؼؿقبظملؼمسػملؿملفماٌلػملؼملقنمطؼملضملؿملمملرمضبدقبدماألحمملدي

.مشرلماٌقضقسهملمحبلنملمرأؼؾملؿم

وعـماٌؾملؿمأؼسملـبمملمأنمغضملرفمبفملنقبمتدوؼـمػذهماألحمملدؼىملمواألصغملمملرمطمملنمممؽملقسـبمملمبؿقجؿملفمصمملرممعـم

ؽبجؽبم):ماظؽملقبيبمغظمللفم ىبثؾب٦امسؽبؽملىب٨موؽباَلمحؽب ؿبآِنمَصػمْلؿملؽبؼملؿبقؾب٥ؾبموؽبحؽب ؽبماْظعمُل اَلمتؽبغمْلؿؾبؾؾب٦امسؽبؽملىب٨موؽبعؽب٤ؿبمَطؿؽبّبؽبمسؽبؽملىب٨مَشؿملؿب

ؽببؽبمعؽب ؽبهؾبمعكب٤ؽبماظؽملمباِروؽبعؽب٤ؿبمَط ومؼم.م7702:مطؿمملبماظزقبػدموماظرضمملئؼم.معلػملؿمػم(َظ٨مبمَصػمْلؿملؽبؿؽبؾؽب٦مبْأمعؽبعمْلضملؽب

ؿبآِنمَصػمْلؿملؽبؼملؿبقؾب٥ؾب):مأؼسملـبمملم ؿبآِنموؽبعؽب٤ؿبمَطؿؽبّبؽبمذؽبؿملؿبؽـبامدكب٦ؽبىماْظعمُل .ماٌلؽملدمػم(مَظامتؽبغمْلؿؾبؾؾب٦امسؽبؽملىب٨مذؽبؿملؿبؽـبامدكب٦ؽبىماْظعمُل

ؼم.م451:معهملمطؿمملبماٌعملدقب.ماظدارعلمم|م10663:ماجملػمّلدماظـمملظىملم

سؼملرمبـمسؾدم)وبعمللماألعرمػغملذامحؿقبكمغؾملمملؼمملتماظعملرنماألوقبلماشلفريم،موهدؼدـبامؼبمصذلةمحغملؿم

سػملكماٌؽملمملبرماألعقؼقبهملم(مسػمللمبـمأبلمرمملظنمل)اظذيمضمملممبكملصالحمملتمعـمضؼملؽملؾملمملمعؽملعمذؿؿم(ماظضملزؼز

تدوؼؽملؾملمملموأؼسملـبمملمأعرمسؾبؼملقبمملظفمبؿعملزملقبلمأحمملدؼىملماظؽمليبقبمو.مإذمطمملنمضدمادؿؼملرمضرابهملماظلقبؾضملنيمدؽملهملم

(م.م48)غعملاًلمسـماظرقبجممللماظزملمملدضنيم

عـمػؽملمملمبدأتمايغملمملؼهملم؛موصمملرمطؾقبمعـمعرقبمسػملكماظؽملقبيبمعرورـبامذاتمعلمملءلبمسمملبٍرمؼرويمأحمملدؼىملم

برملرورؾملمملماٌضملروصهملمضدم(ماظزملقبقمملبل)ؼؾبقملخذمبؾملمملمحؿملؽملـبمملموتؾبؾملؼملؾمحؿملؽملـبمملمآخرم،مإذمٕمتغملـمعظملردةم

ظزملقبقمملبلمشمملعضفبمومعؾؾملؿفبمالمغغملمملدمغعملػموإنمطؽملوملؾبمعمملمزظوملؾبمأرىمبفملنقبمعظملؾملقمما.متقّصرتمحؿملؽملذاكم

ط٢قبمع٤م):مؼضملرقبصفم(ماظؾكمملري)وطؿملػمالمومػمملمػقم.مسػملكمحعملؿملعملؿفمؼبمطؿنملماظعملقممإاّلمبزملضملقبهملم

وبػملظملظمععملمملربمؼعملقلم(م.م49)م(صقّبماظؽملؾقب٨مأومرآهمع٤ماٌلػملؼملنيمصؾمل٦مع٤مأصقاب٥

(م.م50)م(اظزملقبقاب٨قبمػ٦مع٤مظعمل٨ماظؽملقبيبمعقملعؽملًامب٥موعاتمسػمل٧ماإلدالم)(م:ماظضمللعملالغل)
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عمملظؽمبـمأغسمبـم)ظذملم(ماٌقّرفمل)سؼملقعـبمملم؛مبدأتؿبمطؿنملماظزملقبقمملحمصؿملؼملمملمبضملدمبمملظصملؾملقرم،مومطمملنمأوقبشلمملم

صقؿملحم)وم(مصقؿملحماظؾكمملريم)ثؿقبمبضملدهمبعمُلرابهملماٌؽهملمسمملممزؾملرتمطؿنملم.مػذملمم91ؼبمسمملمم(معمملظؽ

يءمومؼبماظقاضعمإنقبماظعملمملرئماٌؿؾققبرمؼبمتػملؽماظغملؿنملمميغملؽملفمعزملمملدصهملمأحمملدؼىملمتس.مإخلم(م..معلػملؿ

ومميغملؽملفمأنمؼػملقظموؽملقبؿملـبمملم.مإظبماظؽملقبيبمذكزملؿملهبمملم،موترصعمعـمذفملنماأُلعقؼقبنيمسػملكمدؾؿملؾماٌـممللم

ومبمملظشملؾعمميغملؽملفمأنمؼزملمملدفمبضملضم(م.مأحمملدؼىملماٌؽملمملضنمل)تمملرطبؿملهبمملمذبقظمًلمملمصؿملؼملمملمؼلؼملكمبذملم

ظذامصػملـم.ماألحمملدؼىملماظطملرؼؾهملمأوماٌسملقغملهملموماٌقملٌهملمؼبمآنم،موماظيتمدـملتلمسػملكمبضملسملؾملمملمالحعمًلمملم

طؿابمعبضملؿ٥موماغؿعملؿملؿ٥مع٤م):مؼعملقلمسـمعلؽملدهم(مأغبدمبـمحؽملؾؾ)ربمظقمسرصؽملمملمأنقبمغلؿغ

أظػمحدؼىملمعؽمللقبمإظبمم40سػملؼملـبمملمبفملنقبمعلؽملدهمػذامضبؿقيمسػملكمُضرابهملم.مم(أظٟمحٓؼثم750

.ماظؽملقبيبم

م-دونمأنمؼظملعملدمروحفماٌرحهملمم(م-سػمللماظقردي)وعـمػؽملمملمميغملؽملؽملمملمأنمغلؿفملغسممبمملمأذمملرمإظؿملفم

جاءمؼبمبضملٚماِحادؼثم):مسنملمؼبمتدوؼـماألحمملدؼىملمومتػملظملؿملعملؾملمملم؛مضمملئاًلمحقلمػذاماٌؽملمملخماٌر

صاعؿضملٚمع٤مػٔامايٓؼثمبضملسملؾمل٣م"م.مأغامعٓؼؽملةماظضملػمل٣مومسػمل٨وبمبابؾملام"ماٌفملث٦رةمأنقبماظؽملقبيبمضالم

ؿبحؽبمسػمل٨دملمعضملؽملاهمثػملّبمأب٨مبغملٕمصفاءوامحبٓؼثمععملاب٢مػ٦م أغامعٓؼؽملةم"محؿملثمذضملٕوامبفملنقبمع

وصضملّبمسػمل٧مآخٕؼ٤مأنمالمؼغمل٦نمظطملريمأب٨مبغملٕمعـ٢مػٔامم"م.اظضملػمل٣مومأب٦مبغملٕمربٕابؾملام

أغامعٓؼؽملةماظضملػمل٣مومأب٦مبغملٕمأدادؾملامومسؼملٕمحؿملشملاغؾملاموم"ماظظملسمل٢مصفاءوامحبٓؼثمثاظثمػ٦م

أغامعٓؼؽملةماظضملػمل٣م"مومأضافمبضملسملؾمل٣مإظبمذظ١محٓؼـبامرابضملـبامػ٦م"م.مسـؼملانمدعملظملؾملامومسػمل٨وبمبابؾملام

اى٦زيمبضملٓػ٣مصؽمللٟمايٓؼثمطػمّل٥مومجاءماب٤م"م.مومسػمل٨وبمبابؾملامومعضملاوؼةمحػملعملؿؾملام

وطفملغقب٥مخرمل٨مأنمميشملٛمايٓؼثمصؿملرملؼمل٢م.مبفملداد٥موحؿملشملاغ٥مودعملظمل٥مومباب٥موحػملعملؿ٥مأؼسملـبام

(م.م51)(معبؿملٝماظزملقابةم،مصؿملغمل٦نمعٕوانمعٖرابمآٌؼؽملةمومأب٦مدظملؿملانمباظ٦سؿؾملا

 م
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واىؼملمملسهملممومػؿمسؽملدمأػؾماظلقبؽملقبهمل.مرشؿمطؾقبمػذامؼؿقبظملؼماٌلػملؼملقنمؼبمأنقبمظػملزملقبقمملبهملمعؽملمملزلمومعراتنملم

ومػؿمأصسملؾماظؽملقبمملسمبضملدم(ماظرقباذدؼـ)سدولم؛مسرملرةمؼبماٌعملمملمماألوقبلم،مأربضملهملمخػملظملمملءمؼؾبلؼملقبقنمبذملم

(ماظضملرملؽبرةماٌؾرملقبرؼـمبمملىؽملقبهمل)ومؼؽملسملؿقبمإظؿملؾملؿمدؿقبهمٌلمآخرونمظؿملرملغمّلػملقامعمملمؼؾبضملرفمبذملم.ماظؽمليبقبمؼبمرأؼؾملؿم

(م:مُضرؼش)وطػمّلؾملؿمعـم

بـمسظمّلمملنم،مسػمللمبـمأبلمرمملظنملم،ماظزقببرلمأبقمبغملرمبـمأبلمضقمملصهملم،مسؼملرمبـماًشمّلمملبم،مسـؼملمملنم

بـماظضملققبامم،مرػملقهملمبـمسؾؿملدمآم،مسؾدماظرغبـمبـمسقفم،مدضملدمبـمأبلموّضمملصم،مأبقمسؾؿملدةم

(م.مابـماظرملقبمملسرموماٌقحقبدماظرملقبؾملرل)=مبـماىرقباحم،مدضملؿملدمبـمزؼدمبـمسؼملرومبـمغظملؿملؾم

ظعملؿملمملدةمبضملدماظؽمليبقبمػلمآللمبؿملؿفمؼبماإلعمملعؿملقبهملماإلثؽملمملمسرملرؼقبهملمأنقبماألػؼملؿملقبهملموا(ماظرملقبؿملضملهمل)ؼبمحنيمترىم

بؾم.مغؾبصقبمسػملؿملؾملؿمطؼملمملمؼرونؽبمم-خالمسػملؿملهبمملمم-وسددػؿمأحدؽبمسرملرمإعمملعـبمملم(مصمملرؼملهملم|سػمللقبم)غلؾم

ومؼرونمأنقبمبضملضم.موؼعملقظقنمؼبمسزملؼملؿؾملؿموأغقبؾملؿمالمؼؽملعملزملؾملؿمعـمععملمملمماظؽملنبؾققبةمدقىماظقحلم

(مسـؼملمملنم|سؼملرمم|أبقمبغملرم)ئؾماظزملقبقمملبهملماظذؼـمؼقّضرػؿمأػؾماظلقبؽملقبهملمعـؾماًػملظملمملءماظـالثهملماألوا

وسػملؿملفمصؾملؿم.موهدؼدـباماًػملؿملظملهملماظـمملظىملم؛مػؿمدؾنملماالسبرافماظذيمأصمملبماظدؼـماإلدالعلم

ؼرصضملقنمعـمععملمملممصقمملبهمللبمآخرؼـموؼعملقظقنمإنقبماىمملغنملماظلؿملمملدلمرطملكمسػملكمايعملؿملعملهملمصػملؿم

:مؼؽملزملظملؾملؿم،معـمأعـممللم

بـماظؿملؼملمملنم،ماٌعملدادمبـماألدقدمسؼملقبمملرمبـمؼمملدرم،مأبقمذرماظطملظملمملريم،مدػملؼملمملنماظظملمملردلم،محذؼظملهملم

.موشرلػؿم..م،مجمملبرمبـمسؾدمآم،مباللمبـمربمملحم

عمملمػلمإاّلمودؿملػملهملم(محظملزملهملم|سمملئرملهملم)صمملظرملقبؿملضملهملمؼروؿبنؽبمأنقبمربمملوظهملمإبرازم(ماظؽمللمملء)وطذامؼبمعلفملظهملم

بؾماألدػكمعـمذظؽم؛موؼبمحمملظهملمتؾبؾؿملقبـم(م.مصمملرؼملهملم|خدصبهملم)ظسملربماًّطماظؽملؾقيقبماٌؿؼملقبؾمؼبم

م-ربقبؼملمملمأشػملؾؾملؿمم-تزعقبوملماظذيمتقملدقبيمإظؿملفماألدؼمملنموماٌذاػنملم،مأنقبمبضملضمسػملؼملمملءماظرملؿملضملهملمععملدارمال

(مأمقبمطػملـقمم|رضؿملقبهملم(م)سـؼملمملن)ومؼعملقظقنمسـمزوجيتؿبم(م.مصمملرؼملهمل)المؼضملذلصقنمبفملنقبمظػملؽملقبيبمبؽملمملتلبمشرلم

اجمعـمزو(مخدصبهمل)وربقبؼملمملمطمملغؿمملمظذملم.مأغقبؾملؼملمملمربؿملؾؿمملماظؽملقبيبمإذمطمملنمضدمتؾؽملقبمملػؼملمملموظؿمللؿمملمعـمغلػملفم

وم.مومشلؿمؼبمذظؽمأدّظهملم،مطؼملمملمؼضملمملرضؾملؿمأػؾماظلقبؽملقبهملمبفملدّظؿؾملؿم.مدمملبؼمأومإلحدىمضرؼؾمملتؾملمملم

ومظغمللم.مبمملظؽمللؾهملمإظلمصفملغمملمأدؿطملربمحعملؿملعملهمًلمػذاماألعرموالمأجدهمعؾملؼملهبمملمطلمؼسملؿملضملقامصؿملفمأوضمملتؾملؿم
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ؼغملؼملـمؼبمأعرؼـم؛م(ماظزملقبقمملبهمل)المشبقضمؼبمعؿمملػمملتماٌذاػنملم،مصكملنقبماًالفمحقلمعلفملظهملم

.مأػ٢ماظلقبؽملةمؼعمل٦ظ٦نمبضملٓاظةمط٢قبماظزملقابةمباٌضملؽملؿملنيماظػملطمل٦يمواالصشملالح٨م):مصعملؾمللوبممأوشلؼملممل

وماظقـبمملغلم(م.م52)م(وأػ٢ماظرملقبؿملضملةمؼعمل٦ظ٦نمبضملٓاظةماٌؿزملٟمباظضملٓاظةمع٤ماظزملقابةمصعملٛم

سػمللم)سرملمملئريوبمالمطبػملقمعـمجمملغنملمأخالضلدملمإذمندمبفملنقبمصمملحنملماظرملقبفملنماألػؿمؼبمػذاماظؽملقبزاعم

ضقاًلمأراهمطبؿزملرماألعرم(معضملمملوؼهملمبـمأبلمدظملؿملمملن)اإلرمملظهملمضمملئاًلمًزملؼملفممضبلؿ(مبـمأبلمرمملظنمل

والمأب٦مدظملؿملانم.موالمحٕبمطضملؾٓماٌشمّلػملّب.مظؿملٗمأعؿملقبةمطؾملاذ٣):موؼضملشمللماظعملمملرئمجقػرماٌلفملظهملم

والماٌقملع٤م.موالماحمل٠قبمطاٌؾشمل٢.موالماظزملٕؼّمطاظػمّلزملؿمل٠.موالماٌؾملاجٕمطاظشملػملؿمل٠.مطفملب٨مراظّب

فمؼؿؾٝمدػملظمًلامػ٦ىمؼبمغارمجؾملؽمل٣،موؼبمأؼٓؼؽملامبضملٓمصسمل٢ماظؽملنبؾ٦قبةموظؾؽٗماًػملٟمخ٢.مطآٌش٢

(م.م53)م(إخل...م

اظغملدلىم(ماظلقبؽملؿملقبهمل)وغؾقىملمصؿملؼملمملمُأدؽملدمسؽملؾملؿمؼبمطؿنملماظزملقبقمملحم(ماظزملقبقمملبهمل)وماآلنم؛مغضملقدمإظبم

:م،مظؽملفدم(ماظؾكمملري)ودفملرّطزمسػملكم

(م.ماظؾكمملري)حدؼــبمملمؼبمم22:مأبقمبغملرمبـمأبلمضقمملصهملم

(م.معلػملؿم|اظؾكمملريم)حدؼــبمملمؼبمم20واظلمح:مسؼملرمبـماًشمّلمملبم

(م.معلػملؿم|اظؾكمملريم)حدؼــبمملمؼبمم14:مسـؼملمملنمبـمسظمّلمملنم

(م.معلػملؿم|اظؾكمملريم)حدؼــبمملمؼبمم20حقاظلم:مسػمللمبـمأبلمرمملظنملم

(م.معلػملؿم|اظؾكمملريم)أحمملدؼىملمؼبمم10:ماظزقببرلمبـماظضملققبامم

(م.ماظؾكمملري)أحمملدؼىملمؼبمم4:مرػملقهملمبـمسؾؿملدمآم

(م.ماظؾكمملري)أحمملدؼىملمؼبمم9:ممسؾدماظرغبـمبـمسقف

.محدؼــبمملمؼبمذبؼملؾماظزملقبقمملحمم60حقاظلم:مأبلقبمبـمطضملنملم
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(م.ماظؾكمملري)أحمملدؼىملمؼبمم8:مزؼدمبـمثمملبوملم

(م.معلػملؿم|اظؾكمملريم)أحمملدؼىملمؼبمم7:مدػملؼملمملنماظظملمملردلم

(م.ماظؾكمملري)حدؼىملمواحدمؼبم:مصمملرؼملهملمبؽملوملمربؼملقبدمبـمسؾدمآم

(م.ماظؾكمملري)أحمملدؼىملمؼبمم4سؼملقبمملرمبـمؼمملدرم

(م.ماظؾكمملري)أحمملدؼىملمؼبمم3لمبـمربمملحمبال

(م.ماظؾكمملري)اٌعملدادمبـماألدقدمحدؼىملمواحدمؼبم

.مإخلم(م...ماظؾكمملري)حدؼــبمملمؼبمم14أبقمذرماظطملظملمملريم

وػغملذام؛مصكملنقبماظزملقبقمملبهملماٌؾملؼملقبنيمٕمؼقملخذمسؽملؾملؿمذبؿؼملضملنيماظرمللءماظغملـرلموػؿماألوظبمبمملظرواؼهملمسـم

أطـرم(مسمملئرملهملمبؽملوملمأبلمبغملر)وم(مغسمبـمعمملظؽأ)ؼبمحنيمأغقبفمضدمغؾبعملؾمسـمطؾدملمعـم(م.مربؼملقبد)

صمملحنملؽبماظؽملقبيبمألضؾقبم(مأبلمػرؼرة)ومأنقبمرجاًلمطذملم.محدؼىملمؼبمزبؿػملػماظزملقبقمملحمم2300عـم

بؾبعمللم)بؾمأنقبمعلؽملدم.موحدهم(ماظؾكمملري)حدؼىملمؼبمم500عـمسرملرؼـمذؾملرـبامضدمُأخذمسؽملفمُضرابهملم

ضممللمم-أيمأبقمػرؼرةمم-همومأنقب(م.مأبلمػرؼرة)حدؼــبمملمظذملمم5374ضدماحؿقىمسػملكم(مابـمزبػمّلد

ظٕعاغ٨ماظؽملاسمباظؾضملٕمؼمؼعملزملٓمعامؼضملػمل٣مس٤محٓؼثماظؽمليبػمظ٦مأغؾفملتغمل٣مبغمل٢قبمعامأسػمل٣م):مؼقعـبمملم

ومعـمضؼملـماألسمملجؿملنملمأؼسملـبمملمأنقبمصقمملبؿملهبمملمطمملنمؼؾػملغمعـماظضملؼملرمثالثم.مم(وضاظ٦امسينمذبؽمل٦ن

ابـم)خؿزملرمبذملمويؾب(مسؾدمآمبـماظضملؾقبمملسمبـمسؾدماٌشمّلػملنمل)سرملرةمدؽملهملمحنيمعمملتماظؽملقبيبمومازلفم

(م.م54.م)حدؼىملمم1700ؼرويمُضرابهملم(مسؾقبمملس

اإلعمملعؿملقبهملماإلثؽملمملمسرملرؼقبهملمصعملدموؽملقبؾقامػذاماٌشملنملقبم؛مصؾملؿمالمضبؿمملجقنمإظبمدؽملدمؼبم(ماظرملقبؿملضملهمل)أعقبمملم

ضممللم)اظرواؼهملمسـماظؽملقبيبم،موؼغملظمللمأنمؼقصػملقامعمملمؼرؼدونمضقظفمإظبمضقلمأحدماألئؼملهملماإلثينمسرملرم

م-ومظؽمأنمتؿكؿملقبؾم.مرواؼهملمطمملعػملهملمتمملعقبهملماظلؽملدمومصمملدضهملمصؿغملقنمال:م...م(مسـمردقلمضممللم

ومبمملمأنقبماًالفمدؿملمملدلوبم.مطؿملػمميؿملؾمدؼـمأػؾماظلؿملمملدهملمععماشلقىمم-سزؼزيماظعملمملرئم
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ربضفبم،متظملفقبرمبلؾنملماظؿضملشمّلشمإظبماظلنبػملشملهملموايغملؿم،مصكملنقبمظغملؾمصرؼؼمحزملقبؿفمؼبماظؿزوؼرم

ؼرػؿمعـماظظملرقمبفملغقبؾملؿمالمصبزعقنمميؿمملزونمسػملكمغ(ماظرملقبؿملضملهمل)شرلمأنقبم.مواظؿػملظملؿملؼمواظؿدظؿملسم

اظذؼـمؼضملؿدلونمطؾقبمعمملموردمؼبم(ماظلقبؽملهمل)وػقماألعرماظذيمطبؿػملظملقنمصؿملفمععم..مبزملققبهملمأحمملدؼـؾملؿم

إنقبم):مسػملكمدؾؿملؾماٌـممللمصمملدقمومعشملمملبؼمألضقالماظؽملقبيبمومأصضملمملظفم(معلػملؿم|اظؾكمملريم)صقؿملقلم

حاغ٥موتضملاظبمصقؿملّماظلقبػملٟمواًػملٟمضٓمأرؾعمل٦امسػمل٧مأنقبمأصّماظغملؿّبمبضملٓمطؿابمآمدّب

(م.م55)م(اظؾكاريم،مث٣مصقؿملّمعلػمل٣

وطلمأطقنمأطـرموضقحـبمملم؛مدفملوجزمبضملسملـبمملمعـمأسمملجؿملنملماظظملرؼعملنيممّممملمتضمليملقبمبفماظغملؿنملمواٌقاضعموم

ظؿملقضقبحمدؾنملمزػديممبؽملعملقالتماظظملرؼعملنيم،مععمتظمللرٍلمٌضملمملغلم..متػملؾمليملمبفماألظلـمظرملؾملرتفم

:مبضملضماظغملػملؼملمملتماظيتمضدمتزملضملنملمسػملكماظعملمملرئم

 م



91 
 

:ماغّبماظلقبينمؼبماجل

:مطؿمملبماالدؿؽذانم.ماظؾكمملريمػم(اخؿنتمإبٕاػؿمل٣مبضملٓمٔاغنيمدؽملةم،موماخؿنتمباظعملٓوم)

(م.مآظهملمحمملدقبةمظػملؽملقبقوملمأوماظؽملقبفمملرة=ماظعملدوممؼم.م)6290:مطؿمملبماظظملسملمملئؾم.معلػملؿمم|م6371

ضالمدػملؿملؼملانمِر٦ص٤قبماظػملؿملػملةمسػمل٧متلضملنيماعٕأة،مطػملؾمل٤متفملت٨مبظملارسم:مضالمرد٦لمآم)

صشملافمسػملؿملؾمل٤ممم.مصػمل٣مؼعمل٢مإنمذاءمآمم.مصعملالمظ٥مصاحؾ٥مإنمذاءمآمم.مؼ٢مآصباػٓمؼبمدّب

عبؿملضملا،مصػمل٣مهؼمل٢معؽملؾمل٤مإالماعٕأةمواحٓة،مجاءتمبرمل٠مرج٢،موأؼ٣ماظٔيمغظملٗمربؼملٓم

:مطؿمملبماإلميمملنمواظؽملذورم.ماظؾكمملريمػمم...(ىاػٓوامؼبمدؾؿمل٢مآممم.ممبؿملٓهمظ٦مضالمإنمذاءمآ

غزملػمرجؾمأومخػملؼمشرلم=مذؼمرجؾمؼم.م)4376:مميمملنمطؿمملبماإل.معلػملؿمم|م7559

(م.معغملؿؼملؾ

ؼم.مم3361:مطؿمملبمأحمملدؼىملماألغؾؿملمملءم.ماظؾكمملريمػم...(خػمل٠مآمآدممور٦ظ٥مدؿقب٦نمذراسـبام)

(م.معذلـبام42حقاظلم=مدؿقبقنمذراسـبمملم)

قٓبظ٦امصٓخػمل٦امؼٖحظمل٦نمسػمل٧ممم.مضؿمل٢مظؾينمإدٕائؿمل٢مادخػمل٦اماظؾابمدفٓاموض٦ظ٦امحشملة) صؾ

ؼم.م3439:طؿمملبمأحمملدؼىملماألغؾؿملمملءم.ماظؾكمملريمػمم(ظ٦امحؾةمؼبمذضملٕةأدؿاػؾمل٣،موضا

ػقمأنقبماظؿملؾملقدمشؿملقبروامعمملمُأعروام"محؾقبهملمؼبمذضملرةم"ماٌرادمعـم(م.م)اظضملفزمأوماٌقملخقبرة=ماالدوملم)

(م.مبعملقظفمسؽملدماظدخقلموسمملغدوا

إنقبمع٦د٧مطانمرجالمحؿملؿملهبامدؿريـبا،مالمؼؾبٕىمع٤مجػملٓهمذ٨ءم،مادؿقؿملاءم:مضالمرد٦لمآم)

عؽمل٥م،مصـملذاهمع٤مآذاهمع٤مبينمإدٕائؿمل٢م،مصعملاظ٦امعامؼلؿرتمػٔاماظؿلرتمإالمع٤مسؿملّبمجبػملٓهم،م

وإنمآمأرادمأنمؼربئ٥مممامضاظ٦ام٦ٌد٧مصكالمؼ٦عاموحٓهممم.مإعامبٕصموإعامأدرةموإعامآصة

ص٦ضٝمثؿملاب٥مسػمل٧مايفٕمث٣ماشؿل٢،مصػملؼملامصٕغمأضؾ٢مإظبمثؿملاب٥مظؿملفملخٔػا،موإنمايفٕمسٓام

ع٦د٧مسزملاهمورػملّبمايفٕ،مصفضمل٢مؼعمل٦لمث٦ب٨محفٕ،مث٦ب٨محفٕ،محؿقب٧ممبـ٦ب٥،مصفملخٔ

اغؿؾمل٧مإظبمعأللبمع٤مبينمإدٕائؿمل٢،مصٕأوهمسٕؼاغامأحل٤معامخػمل٠مآ،موأبٕأهمممامؼعمل٦ظ٦ن،م
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طؿمملبم.ماظؾكمملريمػم...(وضاممايفٕمصفملخٔمث٦ب٥مصػملؾل٥،مورظمل٠مبايفٕمضٕبامبضملزملاهم

ؼم.م3440:مأحمملدؼىملماألغؾؿملمملءم

طانماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مؼٓورمسػمل٧مغلائ٥مؼبماظلاسةم:م،مضالمحقبثؽملامأغٗمب٤معاظ١)

:مأوطانمؼشملؿملعمل٥م؟مضالم:مضالمضػملتمِغٗممم.ماظ٦احٓةمع٤ماظػملؿمل٢مواظؽملؾملار،موػ٤مإحٓىمسرملٕة

ؼم.م269:مطؿمملبماظطمللؿملؾم.ماظؾكمملريمػم(مطؽملامغؿقٓثمأغ٥مأسشمل٨مض٦ةمثالثني

بضملٚمحاجيت،مصٕأؼتمارتعملؿملتمص٦قمزؾملٕمبؿملتمحظملزملةمل:مس٤مسؾٓمآمب٤مسؼملٕ،مضالم)

.ماظؾكمملريمػم(رد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مؼعملسمل٨محاجؿ٥معلؿٓبٕماظعملؾػملةمعلؿعملؾ٢ماظرملام

ؼم.م635:مطؿمملبماظشملؾملمملرةم.معلػملؿمم|م148:مطؿمملبماظقضقءم

أغ٥مضؿمل٢مظٕد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مأغؿ٦ضفملمع٤مبؽٕم:مس٤مأب٨مدضملؿملٓمآًري،مضالم)

ي٣ماظغملالبمواظؽملنتمصعملالمرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مبؾبسملاسةموػ٨مبؽٕمؼشملٕحمصؿملؾملامايؿملٚمو

ؼم.م66:مطؿمملبماظشملؾملمملرةم.مدؽملـمأبلمداودمػم(م"ماٌاءمرؾمل٦رمالمؼؽملفل٥مذ٨ءممم"مودػمل٣م

وظ٥ممم:مس٤معاظ١مب٤مغبٖةمب٤مأب٨مأدؿملٓماظلاسٓيماًٖرج٨مس٤مأبؿمل٥مس٤مجٓهمأب٨مأدؿملٓ)

آمسػملؿمل٥مودػمل٣مصؾمل٦مؼؾرملٕمبؾملامبؽٕمبؾبسملاسةمضٓمبزمل٠مصؿملؾملاماظؽمليبمصػمل٧ممم:مبؽٕمبآٌؼؽملةمؼعملالمهلا

ؼمرواهماظشملدلاغلمومرجمملظفمثعملمملت:مضممللم.مم5906:مذبؼملعماظزقبوائدمظذملماشلؿملـؼمللمػم(موؼؿؿملؼمل٤مبؾملا

.م

ـبامإظبماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مصؾاؼضملؽملاهموصػملؿملؽملامعضمل٥موأخربغاهمأنمبفملرضؽملام) خٕجؽملاموص

ؼبمإداوةموأعٕغاممبؿملضملةمظؽملامصادؿ٦ػؾؽملاهمع٤مصسمل٢مرؾمل٦رهمصٓساممباءمصؿ٦ضقبفملمومتسملؼملٚمث٣مصؾ٥

اخٕج٦امصكملذامأتؿملؿ٣مأرضغمل٣مصاطلٕوامبؿملضملؿغمل٣مواغسملق٦امعغملاغؾملامبؾملٔاماٌاءموادبٔوػاممم"مصعملالم

ؼم.م709:مطؿمملبماٌلمملجدم.ماظؽمللقبمملئلمػمم...(علفٓام
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ؽٓبمصؾزمل٠مؼبمسؿملؽمل٥مودصٝماظٕاؼةمإظؿمل٥مصظملؿّمآمسػملؿمل٥ممم.ممم"مادس٦امظ٨مسػملؿملهباممم:م"ضالم)م صفمُلت٨مب٥مأرع

ؼم.م6373:مابمصسملمملئؾماظزملقبقمملبهملمطومل.معلػملؿمػم...(

ضاممرد٦لماظػمَل٥مصػمل٧ماظػمَل٥مسػملؿمل٥موآظ٥مودػمل٣مع٤ماظػملؿمل٢مإظبمصكقبارةمظ٥مؼبمممم:مس٤مأممأمي٤مضاظت)

جاغّبماظؾؿملتمصؾالمصؿملؾملامصعملؼملتمع٤ماظػملؿمل٢موأغامسشملرملاغةمصرملٕبتمعامصؿملؾملاموأغامالمأذضملٕمصػملؼملام

صفملػٕؼعمل٨معامؼبمتػمل١ماظظملكارةمؼامأممأمي٤مض٦ع٨ممم:مأصؾّماظؽمليبمصػمل٧ماظػمَل٥مسػملؿمل٥موآظ٥مودػمل٣مضال

صسملق١مرد٦لماظػمَل٥مصػمل٧ماظػمَل٥مسػملؿمل٥موآظ٥مودػمل٣محؿ٧مبٓتممم:مضٓمواظػمَل٥مذٕبؿ٥مضالمم:مضػملت

ـبامم:مغ٦اجٔهمث٣مضال بمملبم.مم1غؿملؾماألورمملرمظذملماظرملقبقطمملغلمجػم(مأعامواظػمَل٥مالمؼؾضملف٤مبشملؽمل١مأب

بمملبمبؿملمملنم.مارةمطؿمملبماظشملف.ماظؿػملكؿملصمايؾرلمظذملماظضمللعملالغلمم|م1:ماظؾقلمؼبماألواغلم

(م.ماظرملقبؼمأوماظقبػملؿ=ماظؾضمليملمؼم.م)اظؽملقبفمملدمملت

إنمآمٌامضسمل٧مخػملعمل٥مادؿػملعمل٧،مص٦ضٝمرجػمل٥مسػمل٧مم"مم:مإنقبمرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مضال)

وآمالمأصضملػمل٥ممم:مصعملالمأب٦مدضملؿملٓمم.مم"مالمؼؽملؾطمل٨مِحٓمع٤مخػملعمل٨مأنمؼظملضمل٢مػٔامم:ماِخٕىموضال

ؼم.مرواهماظشملدلاغل.مم13182:مؼـؼمللمذبؼملعماظزقبوائدمظذملماظفػم(أبًٓا

ؼاممم:مس٤مسؾٓمآمب٤ماظٖبريأغ٥مأت٧ماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣موػ٦مضبؿف٣مصػملؼملامصٕغمضال)

ص٦ارهمحؿملثمالمؼٕاهمأحٓممم:موؼبمظظملٜم-اذػّبمبؾملٔاماظٓممصاػٕض٥محؿ٧مالمؼٕاكمأحٓممم!مسؾٓمآ

ؼاممم:مممصرملٕب٥،مصػملؼملامرجٝمضالصػملؼملامبٕزمس٤مرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مسؼملٓماظبماظٓم-

ظضملػمل١ممم:مضالمجضملػملؿ٥مؼبمأخظمل٧معغملانمسػملؼملتمأغ٥مخافمس٤ماظؽملاس،مضالمم؟معامصؽملضملتمم!مسؾٓمآ

وؼ٢مظػملؽملاسمعؽمل١مووؼ٢مظ١مع٤ماظؽملاس؛مضالمأب٦ممم؟موٕمذٕبتماظٓممم:مضػملتمغضمل٣،مضالمم؟مذٕبؿ٥

:ماٌؿقبعمللماشلؽملديممطؽملزماظضملؼملقبممللمظذملػم(مأنماظعمل٦ةماظيتمب٥مع٤مذظ١ماظٓممطاغ٦امؼٕونمم:مساص٣

(م.مأخرجماظدقبمماظزقبائد=ماحؿفؿمؼم.م)37228

 م
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خٕجماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مزع٤محٓؼؾؿملةمصٔطٕم:مضالمسٕوةمس٤ماٌل٦رموعٕوانم)

عامتؽملك٣ماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مشباعةمإاّلموضضملتمؼبمطٟمرج٢معؽملؾمل٣مصٓظ١م:مممايٓؼث

اظؽملكمملعهملمؼم.م)241:مابماظؾزاقمواٌكمملطمب.مطؿمملبماظقضقءم.ماظؾكمملريمػم(مبؾملاموجؾمل٥موجػملٓه

(م.ماٌكمملط=م

جاءتمدؾملػملةمبؽملتمدؾملؿمل٢موػ٨ماعٕاةمأب٨محٔؼظملةموػ٨مع٤مبينمساعٕمب٤مظقملىمإظبمرد٦لم)

آمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مصعملاظتمؼامرد٦لمآمطؽملامغٕىمداٌاموظٓاموطانمؼٓخ٢مسػمل٨قبموأغامصسمل٢م

مم"مد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣موظؿملٗمظؽملامإالمبؿملتمواحٓمصؼملاذامتٕىمؼبمذفملغ٥مصعملالمهلامر

وطاغتمتٕاهمابؽملامع٤ماظٕضاسةمصفملخٔتمبٔظ١ممم.ممم"مأرضضملؿمل٥مػبٗمرضضملاتمصؿملقٕممبػملؾؽملؾملام

سائرملةمأمماٌقملعؽملنيمصؿملؼمل٤مطاغتمهّبمأنمؼٓخ٢مسػملؿملؾملامع٤ماظٕجالمصغملاغتمتفملعٕمأخؿؾملامأمم

طػملـ٦ممبؽملتمأب٨مبغملٕماظزملٓؼ٠موبؽملاتمأخؿملؾملامأنمؼٕضضمل٤مع٤مأحؾتمأنمؼٓخ٢مسػملؿملؾملامع٤م

ظٕجالموأب٧مدائٕمأزواجماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مأنمؼٓخ٢مسػملؿملؾمل٤مبؿػمل١ماظٕضاسةمأحٓما

ع٤ماظؽملاسموضػمل٤مالموآمعامغٕىماظٔيمأعٕمب٥مرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مدؾملػملةمبؽملتم

دؾملؿمل٢مإالمرخزملةمع٤مرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مؼبمرضاسةمدإموحٓهمالموآمالمؼٓخ٢م

سةمأحٓمصضملػمل٧مػٔامطانمأزواجماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مؼبمرضاسةمسػملؿملؽملامبؾملٔهماظٕضا

ؼم.م1287:مطؿمملبماظرضمملعم.ماٌقّرفملمػم(اظغملؾري

 م
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:مؼبماىاغّبماظرملقبؿملضمل٨قبم

ؼ٦ظٓمعشملؾملٕا،مزبؿ٦غا،موإذاموضٝم:مظإلعاممسرملٕمسالعات:مس٤مأب٨مجضملظملٕمسػملؿمل٥ماظلقبالممضال)

غّب،موتؽملاممسؿملؽمل٥موالمؼؽملاممسػمل٧ماِرضموضٝمسػمل٧مراحؿ٥مراصضملامص٦ت٥مباظرملؾملادتني،موالمؼج

ضػملؾ٥،موالمؼؿـاءبموالمؼؿؼملشمل٧،موؼٕىمع٤مخػملظمل٥مطؼملامؼٕىمع٤مأعاع٥،مون٦همطٕائقةماٌل١م

واِرضمع٦طػملةمبلرتهموابؿالس٥،موإذامظؾٗمدرعمرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥موآظ٥مطاغتمسػملؿمل٥م

أنمموصعملاموإذامظؾلؾملامشريهمع٤ماظؽملاسمر٦ؼػملؾمل٣موضزملريػ٣مزادتمسػملؿمل٥مذربا،موػ٦مربٓثمإظب

اظظمُللمملءمأوم=ماظؽملفقمؼم.م)388م|م8:طؿمملبمايفقبهملم.م1اظغملمملؼبمظذملماظغملػملؿملينمجػم(تؽملعملسمل٨مأؼاع٥

(م.ماظطملمملئط

طٕهماظؽملصملٕمإظبم:مػ...ؼمضالمرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥موآظ٥:مس٤مآبائ٥مسػملؿملؾمل٣ماظلالممضال)

م....م(ؼ٦رثمإًسم:مؼ٦رثماظضملؼمل٧،موطٕهماظغملالممسؽملٓماىؼملاعموضال:مصٕوجماظؽمللاءموضال

ؼم.م4914:مبمملبماظؽملقبقادرم.مم3المضبسملرهماظظملعملؿملفمظذملماظزملقبدوقمجمعـػ

ضالماظؽمليبم:موذطٕمعزملٕمصعملال:ممسضملؿ٥مؼعمل٦ل:مس٤مأب٨مايل٤ماظٕضامسػملؿمل٥ماظلالممضال)

المتفملطػمل٦امؼبمصكارػاموالمتطمللػمل٦امرؤودغمل٣مبشملؿملؽملؾملامصكملغ٥مؼٔػّبمباظطملريةم:مصػمل٧مآمسػملؿمل٥موآظ٥

رجؾفبم=ماظدؼقثمؼم.م)386م|م9:ماألرضملؼملهملممطؿمملب.مم6اظغملمملؼبمظذملماظغملػملؿملينمجػم(وؼ٦رثماظٓؼاثة

(م.مالمؼطملمملرمسػملكمأػػملف

:م"مع٤مسشملٗمث٣موضٝمؼٓهمسػمل٧مضزملؾةمأغظمل٥مث٣مضال:مس٤مأب٨مسؾٓآمسػملؿمل٥ماظلالممضال)

غبٓامطـريامطؼملامػ٦مأػػمل٥موصػمل٧مآمسػمل٧مربؼملٓماظؽمليبموآظ٥مؼمايؼملٓٓػايؼملٓٓمربماظضملاٌنيم

اىٕادموأطربمع٤ماظٔبابمحؿ٧مؼلريممخٕجمع٤معؽملكٕهماالؼلٕمرائٕمأصطملٕمع٤"مودػمل٣م

:مطؿمملبماظضملكبرملرةم.مم2اظغملمملؼبمظذملماظغملػملؿملينمجػم(هتماظضملٕشمؼلؿطملظملٕمآمظ٥مإظبمؼ٦مماظعملؿملاعة

ؼم.م657م|م22
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غبارمبػملضمل٣مب٤م:مصالمؼٓخ٢ماىؽملةمع٤ماظؾؾملائ٣مإالمثالثم:مضالماظزملادقمسػملؿمل٥ماظلالم)

:مم14اجملػملللمجمحبمملرماألغقارمظذملػم(باس٦راء،مومذئّبمؼ٦دٟ،موطػملّبمأصقابماظغملؾملٟ

ؼم.م423ص

ذطٕمأعريماٌقملعؽملنيمسػملؿمل٥ماظلالممأنمأولمذ٨ءمع٤ماظٓوابمت٦ؼبمسظملريمداسةمضؾٚمرد٦لمآم)

صػمل٧مآمسػملؿمل٥موآظ٥مضشملٝمخشملاع٥مث٣معٕمؼٕطٚمحؿ٧مأت٧مبؽٕمبينمخشملؼملةمبعملؾاءمصٕع٧م

إنمذظ١مايؼملارمطػمل٣م:مورويمأنمأعريماٌقملعؽملنيمسػملؿمل٥ماظلالممضال.مبؽملظملل٥مصؿملؾملامصغملاغتمضربه

بفملب٨مأغتمواع٨مإنمأب٨محٓثين،مس٤مأبؿمل٥،مس٤مجٓه،م:مرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥موآظ٥مصعملال

طبٕجمع٤م:مس٤مأبؿمل٥مأغ٥مطانمعٝمغ٦حمؼبماظلظملؿملؽملةمصعملاممإظؿمل٥مغ٦حمصؼمللّمسػمل٧مطظملػمل٥مث٣مضال

صػملّبمػٔامايؼملارمغبارمؼٕطؾ٥مدؿملٓماظؽملؾؿملنيموخامتؾمل٣،مصايؼملٓمٓماظٔيمجضملػملينمذظ١م

ؼم.م237م|م9:مطؿمملبمايفقبهملم.مم1غلمجاظغملمملؼبمظذملماظغملػمللػمم(ايؼملار

إنمٓمعٓؼؽملؿنيمإحٓاػؼملام:مإنمايل٤مسػملؿمل٥ماظلالممضال:مس٤مأب٨مسؾٓآمسػملؿمل٥ماظلالممضال)

باٌرملٕقمواِخٕىمباٌطملٕب،مسػملؿملؾملؼملامد٦رمع٤محٓؼٓموسػمل٧مط٢مواحٓمعؽملؾملؼملامأظٟمأظٟم

معزملٕاعموصؿملؾملامدؾضمل٦نمأظٟمأظٟمظطملة،مؼؿغملػمل٣مط٢مظطملةمخبالفمظطملةمصاحؾؾملاموأغامأسٕف

م(عبؿملٝماظػملطملاتموعامصؿملؾملؼملاموعامبؿملؽملؾملؼملا،موعامسػملؿملؾملؼملامحفةمشرييموشريمايلنيمأخ٨

ؼم.م462م|م5:مطؿمملبمايفقبهملم.مم1اظغملمملؼبمظذملماظغملػملؿملينمجػ

س٤مأب٨مايل٤ماظٕضامسػملؿمل٥ماظلالممأنماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥موآظ٥مطانمؼقملت٧مب٥مايلنيم)

طؿمملبم.مم1ذملماظغملػملؿملينمجاظغملمملؼبملػم(صؿملػملعملؼمل٥مظلاغ٥مصؿملؼملزمل٥مصؿملفٖئمب٥موٕمؼٕتسملٝمع٤مأغـ٧

ؼم.م465م|م4:مايفقبهملم

 م
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صضملالمص٦ت٥مصعملالمظ٥مؼمسػمل٨مب٤مأب٨مراظّب:مإظبمػاخؿزمل٣مخارج٨مواعٕأةمإظؿمل٥م:ماظـاغ٨)...م

ب٢م:ماخلفمل،مصكملذامرأد٥مرأسمطػملّبمصعملؿمل٢مظ٥معامميؽملضمل١مس٤معضملاوؼةمإذا؟مصعملال:مسػملؿمل٥ماظلالم

روىماِصؾٞمب٤مغؾاتةمؼبموسب٦مذظ١م.مسؾادمعغملٕع٦نمالمؼلؾعمل٦غ٥مباظعمل٦لموػ٣مبفملعٕهمؼضملؼملػمل٦ن

رج٢مآخٕموسب٦همأؼسملامصضمل٢مخبارج٨مصٓعضملتمسؿملؽملاهمصٕقمظ٥مصٓسامآمتضملاظبمصضملادمإظبم

.ماالغلاغؿملةموتٕاجضملتمثؿملاب٥مع٤ماهل٦ىموضٓمطاغتمرارتمسؽمل٥

:مرجاًلمع٤مبينمزبٖوممصٓؼعملامظ٥مصعملامموػ٦مؼعمل٦لؼمسػمل٨مب٤مأب٨مراظّبػأحؿملام:ماظـاظث

:مأظلتمسٕبؿملامضال:مدؿملٓغامصعملالمظ٥مسػملؿمل٥ماظلالممؼضملينمظؾؿمل١مظؾؿمل١(موؼؽمل٥موؼؽمل٥مغؾؿملاال)

اظزملراطمػم...م(بػمل٧،موظغملينمعتمسػمل٧موالؼةمصالنموصالنمصاغعملػملّبمظلاغ٨مإظبمظلانمأػ٢ماظؽملار

ؼم105:مم1اٌلؿعملؿملؿمظذملماظؾؿملمملضلمج

:مؼامأعريماٌقملعؽملنيمإنمؼبمبشملينمعاءـبمأصظملٕمصؾمل٢مع٤مذظملاء؟مضالم:مضالمرج٢مِعريماٌقملعؽملني)

طٕد٨موتطمللػملؾملاموترملٕبؾملامووضملػملؾملامذخريةمؼبمبشملؽمل١مصؿربأمبكملذنمآماطؿّبمسػمل٧مبشملؽمل١مآؼةمال

ؼم.م457:مطؿمملبمصسملمملئؾماظعملرآنم.مم2اظغملمملؼبمظذملماظغملػملؿملينمجػم(صظملضمل٢ماظٕج٢مصربأ.مسٖموج٢

ظؿملٗمؼبمب٦لماِئؼملةموشائشملؾمل٣مادؿكؾاثموالمغنتموالمضٔارةمب٢مػؼملامطاٌل١ماِذصٕ،مب٢مع٤م)

أغقارماظقالؼهملمػم(ظؽملارموادؿ٦جّبمدخ٦لماىؽملةذٕبمب٦هل٣موشائشملؾمل٣مودعؾمل٣مضبٕممآمسػملؿمل٥ما

(م.مرائقهملمحمملدة=ماألذصرمؼم.م)م440:مظذملماظغملػملؾمملؼغملمملغلم

إنمٓمعػمَلغملًامؼعملالمظ٥مخٕضائؿمل٢مظ٥مٔاغؿملةمسرملٕمأظٟمجؽملاح،معامبنيم:مس٤مزؼ٤ماظضملابٓؼ٤مضالم)

ؼم.م327:مم2اظدلػمملنمظذملماظؾقراغلمجػم(اىؽملاحمإظبماىؽملاحمػبلؼملائةمسام

 م
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ٌامأنموج٥مصاحّبمايؾرملةمباًؿمل٢موعضملؾمل٣ماظظملؿمل٢مظؿملؾملٓمم:مظؿمل٥ماظلالمضالمأب٦سؾٓآمع)

اظؾؿملت،معٕوامبكملب٢مظضملؾٓماٌشملػملّبمصلاض٦ػا،مصؾػملٞمذظ١مسؾٓاٌشملػملّبمصفملت٧مصاحّبمايؾرملةم

جاءمؼبمإب٢م:موعامؼرملاء؟مضالماظرتعبان:مػٔامسؾٓاٌشملػملّبمب٤مػاذ٣مضال:مصٓخ٢ماِذن،مصعملال

ػٔامرئؿملٗمض٦مموزسؿملؼملؾمل٣مجؽتمإظبم:ماب٥ظ٥مداض٦ػا،مؼلفملظ١مردػامصعملالمعػمل١مايؾرملةمالصّ

بؿملؿ٥ماظٔيمؼضملؾٓهمِػٓع٥موػ٦مؼلفملظينمإرالقمإبػمل٥،مأعامظ٦مدفملظينماإلعلاكمس٤مػٓع٥م

عامضالمظ١ماٌػمل١؟مصفملخربه،مصعملالم:مظظملضملػملت،مردوامسػملؿمل٥مإبػمل٥،مصعملالمسؾٓماٌشملػملّبمظرتعباغ٥

سؾٓاٌشملػملّبممأغامربماإلب٢مومهلٔاماظؾؿملتمربمميؽملضمل٥،مصٕدتمإظؿمل٥مإبػمل٥مواغزملٕف:مسؾٓاٌشملػملّب

ؼامربؼمل٦دمصقٕكماظظملؿمل٢مرأد٥،مصعملالم:مسب٦معؽملٖظ٥،مصؼملٕمباظظملؿمل٢مؼبمعؽملزملٕص٥،مصعملالمظػملظملؿمل٢

جاؤوامب١مظؿؾملٓممبؿملتم:مال،مصعملالمسؾٓاٌشملػملّب:مأتٓريمٕمجاؤوامب١؟مصعملالماظظملؿمل٢مبٕأد٥:مظ٥

.ماظغملمملؼبمظذملماظغملػملؿملينمػم...(ال،مصاغزملٕفمسؾٓاٌشملػملّبم:مرب١م،مأصرتاكمصاس٢مذظ١؟مصعملالمبٕأد٥

ؼم.م447م|م25:مجقبهملمطؿمملبماحل

ٌاموظٓماظؽمليبمصػمل٧مآمسػملؿمل٥موآظ٥معغملثمأؼاعامظؿملٗمظ٥م:مس٤مأب٨مسؾٓآمسػملؿمل٥ماظلالممضال)

ظنب،مصفملظعملاهمأب٦راظّبمسػمل٧مثٓيمغظملل٥،مصفملغٖلمآمصؿمل٥مظؾؽملامصٕضٝمعؽمل٥مأؼاعامحؿ٧موضٝم

م|م27:مطؿمملبمايفقبهملم.ماظغملمملؼبمظذملماظغملػملؿملينمػم(أب٦راظّبمسػمل٧محػملؿملؼملةماظلضملٓؼةمصٓصضمل٥مإظؿملؾملا

ؼم.م448

حؼقبماظؿملعملنيمظذملمػم(إنقبمع٤مسالعاتمزؾمل٦رماٌؾملٓيمأغ٥مدؿملصملؾملٕمسارؼامأعاممضٕصماظرملؼملٗ)

ؼم.م347:ماجملػملللم

ٌاموظٓتمصارؼملةمسػملؿملؾملاماظلالممأوح٧مآمإظبمعػمل١مصفملغشمل٠م:مس٤مأب٨مجضملظملٕمسػملؿمل٥ماظلالممضال)

عؿ١مع٤مإغ٨مصشملؼملؿ١مباظضملػمل٣موصٛ:مب٥مظلانمربؼملٓمصػمل٧مآمسػملؿمل٥موآظ٥مصلؼملاػامصارؼملة،مث٣مضال

م(وآمظعملٓمصشملؼملؾملامآمباظضملػمل٣موس٤ماظشملؼملثمؼبماٌؿملـاق:ماظشملؼملث،مث٣مضالمأب٦جضملظملٕمسػملؿمل٥ماظلالم

ؼم.م460م|م6:مطؿمملبمايفقبهملم.ماظغملمملؼبمظذملماظغملػملؿملينمػ
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(ماألحمملدؼىملماظعملددؿملقبهمل)دفملطؿظمللمبؾملذاماٌرملؾملقرمظػملضملمملعهملمعـماظؽملمملسمومظـمأخقضمصؿملؼملمملمؼلؼملقبكمبذملم

ظذامأؼقبؾملمملماظلقبؿملقبداتموماظلقبمملدةم؛مرأؼوملم(م.ماىدؼدماظضملؾملد)ألغقبؾملمملمؼبمأشػملؾؾملمملمععملؿؾلهملمسـمغزملقصم

حنيم(ماظعملرآن)أنقبماظػملفقءمإظبمأدّظهملمعـمطؿنملماظعملقممدؿملسملضملػمرأؼلم،مصـملثرتمأنمأطؿظمللمبذملم

.ماالضؿؾمملدمملتماشلمملعقبهملمظػملقدؼىملمسـماإلدالمم

وؼرىماٌلػملؼملقنمطؼملمملم.مطػملؼملهملمتضملينماظغملؿمملبماظذيمؼؾبعملرأمأوماٌعملروءمبغملـرةمطؼملمملمأدػملظملؽملمملم(ماظعملرآن)وم

أنقبمػذاماظغملؿمملبمػقماٌضملفزةماألبدؼقبهملمواًمملظدةموماظدقباظهملمسػملكمثؾمملتمأرطمملنم(مربؼملقبد)بذظؽمضممللم

وأغمملمأرىمبفملنقبمػذاماظعملقلمشرلمدضؿملؼممبمملمصبضملؾمغعملدم.مػذاماظدؼـموعزملدرهماظلؼملمملويقبماظزملمملؼبم

شرلم(ماظعملرآن)برعقبؿفم،مألنقبمبضملضمآؼمملتم(ماإلدالم)عدخاًلمطبدمماظراشؾنيمؼبمغعملدم(ماظعملرآن)

(ماإلنؿملؾم|اظؿقراةم)وؼبمػذاماظغملؿمملبمندمحغملؼملهمًلمالمدبظملكمسـم.مموروحـبمملموأخالًضمملمععملؾقظهملمسعملاًل

وػذامأعرمرؾؿملضمللمؼبمتػملؽماظغملؿنملماظيتمدبمملرنملماظؽملمملسمسمملرظملؿملهبمملمألغقبؾملمملمتدسلمغزوشلمملمعـم..مأؼسملـبمملم

وندمصؿملفمظطملهملمظشملؿملظملهملمعـماظؽملمملحؿملهملماألدبؿملهملموصعمًلمملمٌضملمملؼرلماظػملطملهملمواًشملمملبماظرملضملريقبم.ماألسػملكم

ومندمأؼسملـبمملمطؼملمملمؼبمدمملبعملؿملؿبفمعطملمملظشملمملتلبموم.مظعملرنماظلقبمملبعماٌؿملالديموظؿملسماآلنمبمملظشملؾعماظضملربلمؼبما

أحغملمملعـبمملمشرلمرؿملقبؾهملم،مومأخشملمملءمتضملؾرلؼقبهملمؼبمبضملضماألحؿملمملنم،مومسرملقائؿملقبهملمؼبمتؽملمملولمايقادثم

.مواظصملقاػرماظغملقغؿملهملم

 م
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م:اإلسفازماظضملػملؼمل٨مط٦غ٥مخٕاصًةم

قبمبفملنقبمأحدمأػؿمأدؾمملبمسزوفماٌلػملؼملنيمسـماإلس المموظقمؼبماًظملمملءم؛مػقماظؿفملوؼؾماإلسفمملزيمأز

ألنقبماٌظمللقبرؼـم..موػقماإلسفمملزماظظملضملػمللمطؼملمملمأرىموماألػؿمواألطـرمإثمملرًةمظػملفدلم.مظػملؽملقبصماظعملرآغلم

أغؿ٣مأشؾؿملاءمومسب٤مدؽملظمللقبٕمظغمل٣معامادؿضملزمل٧م):مؼعملقظقنمظػملؼملقملعؽملنيمبمملظعملرآنم،موسدلمتظملمملدرلػؿم

.مم(سػملؿملغمل٣

اظضملػملؼملؿملقبهملمؼبماظعملرآنمطفملصؾمدؾؼمسزملرهموضممللممبمملمؼغملؿرملظملفموٌمملمطمملغوملماظطملمملؼهملمعـمتػملظملؿملؼماٌضملفزاتم

أضقلمٌمملمطمملغوملماظطملمملؼهملمػلمرصعمذفملنماظدؼـمواظدسقةمإظؿملفم،مصعملدمصمملرتمدؾؾـبمملمؼبم..ماظضملػملؿماآلنم

وظضملؾقبمأػؿمعمملمؼؿؾفقبحمبفماإلسفمملزؼقبقنم.ماغؿعملمملدماظدؼـمواتقبؾملمملمماٌؾملؿملؼملؽملنيمسػملؿملفمبمملظظملراغماظظملغملريم

:مودفملهدقبثمسؽملؾملؼملمملمبلرسهملم.مصػملؽماظعملرآغؿملقبقنمػؼملمملمعلفملظؿمملماألجؽملقبهملمومال

ِٕماإلغؿبلانؾبمعكب٣مبمخؾبػملكب٠ؽبم):مصؿملؼملمملمطبصقبماألجؽملقبهملم؛مؼعملقلماظعملرآنم *مخؾبػملكب٠ؽبمعكب٤ؿبمعاءلبمدؽباصكب٠ٍم*مَصػمْلؿملؽبؽملؿبصمُل

ؽبائكبّبكب ؾبجؾبمعكب٤ؿبمبؽبنِيماظزملنبػمْلّبكبمواظؿمب واظقاضحمظدؼؽملمملمإنقبماٌمملءماظداصؼمػقمؼم.م7مم-5:ماظشمّلمملرقمػم(ؼؽبكؿب

.مأيماظصمّلؾملرمطؼملمملمطمملغقامؼؿقّضضملقنم(ماظزملقبػملنمل)رازماظرجؾمطبرجمعـمومإف.مإصرازاتماظرجؾمواٌرأةم

واظضملػملؿم.مأيماظزملدرمطؼملمملمطمملغقامؼؿقّضضملقنم(مترؼؾهمل)موعظملردػمملم(ماظذلائنمل)ومإصرازماٌرأةمطبرجمعـم

ؼعملقلمبفملنقبماىؽملنيمطبػملؼمعـمتػملعملؿملحمايقؼـماٌؽملقيماظذطريمظػملؾقؼسملهملماألغـقؼهملماظيتمؼػملؿعملؿملؾملمملمؼبم

المدبرجمبفمليمذغملؾمعـمم-وػلممبؽمملتماٌالؼنيمم-اٌؽملقؼقبهملممومايؿملقاغمملت(م.مصمملظقب)ضؽملمملةم

أعقبمملماٌمملءمصؾملقمظؿقصرلماظقدطماظلمملبحمومايؼملمملؼهملموظؿملسمألغقبفم.ماألذغملممللمعـماظصملؾملرمومالممترقبمبفم

اٌؽملقؼهملمومأدمملسماظؿػملعملؿملحموػقمالمؼؾبظملرزمعـماظصملؾملرموالمحؿقبكمعـماًزملؿملؿنيمبؾمعـمايقؼزملػملهملم

صالمأحدمؼضملػملؿمسػملكموجفم(ماظذلائنمل)أعمملمعمملءماٌرأةماظذيمؼفملتؿملؽملمملمداصعمًلمملمعـمصدرػمملم.ماظدلودؿمملتهملم

اظدضهملمحؿقبكماظػملقصملهملمعمملمػقمومعمملػلمأػؼملؿملقبؿفموطؿملػمميغملؽملفمأنمؼلمملسدمؼبماظؿػملعملؿملحمومتغملقؼـماألجؽملقبهملم

.مومظربقبؼملمملمطمملنمدؾعمًلمملمسػملؼملؿملهبمملمدؿغملؿرملظملفماظؾرملرؼقبهملمبضملدمأظظمللؿبمسمملمم..م

 م
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كٓبمخؽبذملػمْل٠ٍمصذمل٨مُزػمُلذملؼملاتلبمثؽبالثلب):مظعملرآنمومؼعملقلما م(ؼؽبكؿبذملػمُلعمُلغمُل٣ؿبمصكبذمل٨مبؾبشمُل٦ِنمُأعمبؾملاتكبغمُل٣ؿبمخؽبذملػمْلعملًامعكب٤ؿبمبؽبضملؿب

قبمؼم.م6:ماظزقبعرمػ م|اظؾشملـم)وغقدقبماظعملقلمبفملنقبماٌظمللقبرؼـماتقبظملعملقامسػملكمأنقبماظصملػملؼملمملتماظـالثمػؽملمملمػ

اسؿؾمملرػؼملمملمععملقظهملمالمهؿمملجمومإذامطمملنماظضملػملؿمؼعملؾؾمعؽملؾملؿماألوظبمواظـمملغؿملهملمسػملكم(م.ماٌرملؿملؼملهملم|اظرحؿم

م-أيماظضملػملؿمم-صكملغقبفم.مماهأب(مربؼملقبد)ظبمتضملؾرلمذمملسريقبمطمملنمإظبمصشملؽملهملمطؾرلةمبعملدرمعمملمهؿمملجمإ

بؾمػلمذظمّلمملصهملمتؾبصملؾملرمعمملم..مخمملصقبهملموأغقبؾملمملمالمهفنملماظسملقبقءم(ماٌرملؿملؼملهمل)ؼعملػمعذػقاًلمعـمعلفملظهملم

.مبداخػملؾملمملمبرملغملؾمؼغملمملدمأنمؼغملقنمواضقـبمملم

قبلؾبماظطملؽبؿملؿبثؽبموؽبؼؽبضملؿبػمَلذمل٣ؾبمعامصكبذمل٨ماِرؿبحاِمممإنمبماظػمّل٥ؽب):مومؼعملقلماظعملرآنم ؽبهؾبمسكبػمْلذمل٣ؾبماظلمباسؽبةكبموؼؾبؽمل م...م(سكبؽملؿب

أعمملمسػملؿماظلقبمملسهملمصؿػملؽمعلفملظهملمدبؿصمجبقػرماألدؼمملنماظعملمملئؼملهملمسػملكماظطملؿملؾؿملقبمملتمؼم.م34:مظعملؼملمملنمػ

أعمملمإغزالماظطملؿملىملمصزملمملرمؼبم.مووؼملؿملدماظضملعملؾموماإلميمملنمبؾملمملمالمؼضملؽملؿملينموظؿملسمظلمعشملؼملعمبؽملعملمملذؾملمملم

.مةمدوظهملممتؿػملؽمغمملصؿملهملماٌضملرصهملمأنمتؽملزلماظطملؿملىملمعؿكمذمملءتمومأنمهؾلفموضؿؼملمملمذمملءتمودعمأيقب

وماظزملقبنيمحؾلؿفمؼبمعغملمملنمومأصرشؿفمؼبمآخرمحنيمضمملعوملمبؿرملؿؿملوملماظلقبقمملبمبقادشملهملماظشملمملئراتم

ومعؽملصملقعمملتماظزملقارؼخماظيتمأرػملعملوملمحقاظلمأظػمصمملروخمعؿكزملقبصمؼبمبضملـرةماظطملؿملؿمطلمالمؼؾبظمللدم

صمملٌعملزملقدمػؽملمملمبكملعبمملعم..مأعمملماظضملػملؿممبمملمهؿقؼفماألرحمملمم(م.م56)ؼرماصؿؿمملحماألوٌؾؿملمملدماألخ

بؾمؼلؿشملؿملعم..موماظشملنملماآلنمؼلؿشملؿملعمأنمؼغملرملػمسـمذظؽمبؿمللرم.ماٌظمللقبرؼـمػقمجؽملسماٌقظقدم

.مظذامصعملدماغؿظملكماإلسفمملزمػؽملمملم.مأنمطبزملقبنملمظؽمعمملمترملمملءم

ػمملماظلقبمملبعملهملمظضملزملرػمملمؼبمسػملؿمومؼبمواحدةمعـمأذدقبماألصغملمملرماظعملرآغؿملهملمإثمملرةمظػملفدلمٌمملمضؿملؾمسـمسػملؼملؿملقبومل

:مدفملوردػمملمطػمّلؾملمملم..مومػلمتردمؼبمأطـرمعـمآؼهملمبفملظظملمملزمزبؿػملظملهملم.ماألجؽملقبهملم

ؿٓبمخؽبػمَلعمْلؽملؽباماإِلغلؽبانؽبمعكب٤مدؾبالَظةلبمعىب٤مركبنٍيم):مؼعملقلماظعملرآنم ؽباٍرمعمبغملكبنٍيم*موؽبَظعمَل ثؾب٣مبمجؽبضملؽبػمْلؽملؽباهؾبمغؾبشمْلظمَلًةمصكب٨مَض

ْضؽملؽباماْظضملؽبػمَلعمَلَةمعؾبسملؿبطملؽبًةمَصكؽبػمَلعمْلؽملؽباماْظؼملؾبسملؿبطملؽبَةمسكبصمَلاعـبامَصغمَللؽب٦ؿبغؽباماْظضملكبصمَلامؽبمَظقؿبؼملـبامثؾب٣مبمخؽبػمَلعمْلؽملؽباماظؽملنبشمْلظمَلَةمسؽبػمَلعمَلًةمَصكؽب٢ؽب*م

ؽٕبم ؟مصمملإلغلمملنم(ماظؾقؼسملهمل)ومغعملقلمأؼـمؼم.م14-12:ماٌقملعؽملقنمػم...م(ثؾب٣مبمَأغرملؽبفمْلغؽباهؾبمخؽبػمْلعمًلامآخؽب

رمبقاحمعـموػذامطػ(م..ماظلمملئؾماٌؽملقيماظذقبطريموربؿقؼمملتف)حبلنملماآلؼهملمؼؾبكػملؼمعـماظؽملقبشملظملهملم

.مموجؾملهملمغصملرماظضملػملؿمألنقبماظؽملقبشملظملهمَلمبالمضؿملؼملهملمدونماظؾقؼسملهملماظيتمتغملقنمعقملػقبػملهملمظػملؿػملعملؿملحمواظؿكزملؿملنملم
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،موالمؼؿقدقبثمسـماٌرملمملرطهملمؼبمذلءمدقىماإلذمملرةم(مإخل..مخؽبػمَلعمْلؽملؽبمملماظؽملنبشمْلظمَلهمَلمسؽبػمَلعمَلهمًلم)وػقمػؽملمملمؼعملقلم

تعملرمؼبماظرقبحؿمومظؿملسماظؾقؼسملهملمإاّلمٌـمذمملءموماٌعملزملقدمػؽملمملماٌس(مغؾبشمْلظمَلهمًلمصكبلمَضرؽباٍرمعمبغملكبنٍي)اظضملمملبرةمإظبم

ضؾؾموالدةم(مآردشملق)أعقبمملمأرقارمتغملققبنماىؽملنيمصعملدمضممللمبؾملمملم.مظلمسؽملؼماظؿظمللرلمصؾملذامذفملغفم

إذمأجرىمحبقثـبمملموومملربمسػملكمأجؽملقبهملماظشملؿملقرموايؿملقاغمملتموظفم.محبقاظلمتلضملهملمضرونم(مربؼملقبد)

،مظغملؽملقبفمطمملنمؼرىم(ماظرغبـمبدويسؾدم)ترعبفم(مأجزاءمايؿملقان)طؿمملبمػمملممؼبمػذاماظرملقبفملنمػقم

وػؽملمملكمآراءمأخرىمعؽملذمأؼقبمملمماظظملراسؽملهملمؼبمعزملرم.مبفملنقبماىؽملنيمؼؿغملققبنمعـمدممايؿملضمسؽملدماألغـكم

حقلمخقاصقبماٌرملؿملؼملهملم،موحغملمملؼمملتمأخرىمبضملسملؾملمملمؼذػنملمإظبمعؽملقكماًراصهملمؼبمأنقبماإلغلمملنمػقم

زمماٌقجقدمأصاًلمؼبمبقؼسملهملمضزممؼبمغشملظملهملمأبؿملفمؼغملدلمؼبمبشملـمأعقبفم،مأومأنقبمغشملظملهملماألبمهظمّلزماظؼ

إغقبؼملمملماىدؼدماظذيم..مظذامصممليدؼىملمسـماألجؽملقبهملمظؿملسمجدؼدـبام.م إخل..ماألممصؿملغملدلموؼغملقنمبرملرـبام

:مأتكمبفماإلدالممسدلمػذهماآلؼهملمػقماآلتلم

.مإنقبماإلغلمملنمزبػملققمعـمرنيم:ماًراصهملماألوظبم.مم1

.مإنقبماظؽملقبشملظملهملماظذطرؼقبهملمدؾنملماًػملؼم:ماًراصهملماظقبمملغؿملهملم.مم2

وػذامخشملفملمألنقبماظضملربمتعملقلم.مإنقبماظضملػملعملهملمػلماىؽملنيمؼبمأوقبلمدمملسمملتفم:ماًراصهملماظقـبمملظـهملم.مم3

ومػلمػؽملمملمظؿمللوملم.مصؾملقمسػملؼم(ماىؽملنيمبمملظرقبحؿ)وطؾمذلءمؼضملػملؼمبـملخرمعـؾم.مظػملقؾػملكمسمملظؼم

.ممبضملؽملكمذغملؾماىؽملنيماظرملؾؿملفمبمملظدودةم

وػذامخشملفملمألغقبؾملمملمأضربمإظبم.مإنقبماظضملصملمملممتؿفملّظػمبرملغملػملؾملمملماٌضملؾملقدم:ماًراصهملماظرقبابضملهملم.مم4

.ماظطملسملمملرؼػمعؽملؾملمملمإظبماظضملصملمملمم

وػذامخشملفملمألنقبماظضملسملالتمػلماظيتمتغمللقم.مإنقبماظػملقؿمؼغمللقماظضملصملمملمم:ماًراصهملماًمملعلهملم.مم5

ثؿمأنقبماىؽملنيمظؿملسمصراًشمملم؛مبؾمأنقبمأجزاءماظقزمملئػماشلمملعهملمتغملقنمضدمتغملققبغوملم.ماظضملصملمملممالماظػملقؿم

صغملؿملػمؼزملققبرمظؽملمملماظعملرآنم..ماظؽملكمملعماظرملقطلمواظضملؼملقدماظظملعملريمؼبماظظملذلةماألوظبمومػلماظعملػملنملمواٌخمو

..م!!مؼؿرملغمّلؾمظؿؿؿمطلقتفمبمملظػملقؿمأغقبؽملمملمأعمملممػؿملغملؾمسصملؼمللم
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ومؼبماظؽملؾملمملؼهملمتفملتلماظؽملرملفملةمومػذامصقؿملحمألغقبؾملمملمغؿؿملفهملمرؾؿملضملؿملقبهملمشلذاماىؽملنيماظذيمضبؿقؼفمرحؿم

ممايمملعؾمومتطملؿملقبراتفموعـماظشملؾؿملضمللمأنمؼضملرفمحؿقبكماإلغلمملنماظؾدائلقبمأنقبمبشملـماأل.مأعقبفمألذؾملرم

وعـماٌؾملؿمأنمغضملػملؿمبفملنقبم.مؼبماظرملقبغملؾموايفؿمؼضملغملسمتطملرلاتموتشملققبراتماىؽملنيماظذيمبداخػملفم

اظظملغملرةماظضملػملؼملؿملقبهملماظرقبادكهملماظيتمغقملعـمبؾملمملماآلنمسـماألجؽملقبهملموتغملققبغؾملمملمسدلمذراطهملماظرجؾمواٌرأةم

م|دؾمملالغزاغلم)سدلمغصملرؼهملماظضملمملٕماإلؼشملمملظلمم1775تضملقدمجذورػمملمإظبماظضملمملمم

Spallanzani) م.

اسؿعملدمبفملنقبماظؽملقبشملظملهملمػلماألدمملسموماألصؾمؼبم(مربؼملقبدـبا)أنقبمم-حبلنملمرأؼلمم-أعقبمملمعمملمؼـؾوملم

اًػملؼم؛مصؾملقماظغملؿماشلمملئؾمعـماآلؼمملتماظيتمترملرلمطػمّلؾملمملمإظبماظشملنيمومعمملءماظرجؾمومغشملظملؿفمدونم

واظيتمالمإسفمملزم(مضرارمعغملني)أؼقبهملمإذمملرةمإظبماٌرأةم،مرؾضملـبمملمبمملدؿـؽملمملءماإلذمملراتماٌغملمملغؿملهملمظرغبؾملمملم

ٌُكؿمملرةم.مصؿملؾملمملمطؼملمملمأدػملظملؽملمملم :مومظؽملمملمأنمغشملمملظعمتػملؽماظؾمملضهملما

ِٕمعؾبكؽبػمَل٠ؽب) ؽبابلبمثؾب٣مبمعكب٤مغنبشمْلظمَلةلبمثؾب٣مبمعكب٤ؿبمسؽبػمَلعمَلةلبمثؾب٣مبمعكب٤معنبسملؿبطملؽبةلبمعنبكؽبػمَلعمَلةلبموؽبَشؿملؿب ةلبمظخملؽملؾبؾؽبؿملىب٤ؽبمَصكمِلغمبامخؽبػمَلعمْلؽملؽباُط٣معىب٤متؾب

ؽب َِرؿبحؽباِممعؽبامغؽب نبمصكب٨ما ِٕجؾبغمُل٣ؿبمركبظمْلالَظغمُل٣ؿبموؽبغؾبعملكب ؼم.م5:ماييملمػم(اءمِإَظ٧مَأجؽب٢ٍمعنبلؽبؼملهب٧مثؾب٣مبمغؾبكؿب

ؼم.م38مم-37:ماظعملؿملمملعهملػم(ٰثؾب٣مبمَطانؽبمسؽبػمَلعمَلًةمَصكؽبػمَل٠ؽبمَصلؽب٦مبى*مٰمَأَظ٣ؿبمؼؽب١ُمغؾبشمْلظمَلًةمعىب٤معمبؽملكب٨دملمؼؾبؼملؿبؽملؽب٧)

ؽبهؾب) كبيمخؽبػمَلعمَلغمُل٣معىب٤مركبنٍيمثؾب٣مبمَضسملؽب٧مَأجؽباًلموؽبَأجؽب٢فبمعنبلؽبؼملهب٧مسكبؽمل ؼم.م2:ماألغضملمملمم(مػػؾب٦ؽبماَظ

ؽبَأمخؽبػمْل٠ؽبماإِلغلؽباِنمعكب٤مركبنٍيم) ؽبمصكبؿمل٥كبم*مثؾب٣مبمجؽبضملؽب٢ؽبمغؽبلؿبػمَل٥ؾبمعكب٤مدؾبالَظةلبمعىب٤معمباءمعمبؾمِلنٍيم*مبؽب ثؾب٣مبمدؽب٦مباهؾبموؽبغؽبظمَل

ؽبَة َِْصؽكب َِبؿبزملؽبارؽبموؽبا ؽٝبموؽبا ؼم.م9مم-7:ماظلقبفدةمػم(عكب٤مرنبوحكب٥كبموؽبجؽبضملؽب٢ؽبمَظغمُل٣ؾبماظلمبؼملؿب

نٓبمخؽبػمْلعمًلا) ؼم.م11:ماظزملقبمملّصمملتمػم(َأممعمب٤ؿبمخؽبػمَلعمْلؽملؽبامِإغمبامخؽبػمَلعمْلؽملؽباػؾب٣معىب٤مركبنٍيمّظاِزبلبمَأػؾب٣ؿبمَأذؽب

ـبامعكب٤مركبنٍي) ؼم.م71:مصمػم(ِإغىب٨مخؽباظكب٠فبمبؽبرملؽب

ؽباٍرمعمبغملكبنٍيم*مَأَظ٣ؿبمغؽبكؿبػمُلعملغمُل٣معىب٤معمباءمعمبؾمِلنٍيم) ؽٓبٍرمعمبضملؿبػمُل٦ٍم*مَصفؽبضملؽبػمْلؽملؽباهؾبمصكب٨مَض م20:ماٌردالتمػم(ِإَظ٧مَض

ؼم.مم22م-
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مؼؾعملكمؼبمػذاماظزملقبددمدقىمآؼهمللبمواحدةلبمؼؿؼمللقبؽمبؾملمملماإلسفمملزؼقبقنمومؼعملقظقنمبفملغقبؾملمملمتعملقلموال

ِإغمبامخؽبػمَلعمْلؽملؽباماإِلغلؽبانؽبمعكب٤م):مواآلؼهملماٌعملزملقدةمػلم.مبمملظرملقبراطهملمبنيماىؽمللنيمؼبماًػملؼمواظؿغملقؼـم

تضملينمأيم(مأعرملمملج)ومطػملؼملهملم.ممؼ2:ماإلغلمملنمػم(غنبشمْلظمَلةلبمَأعؿبرملؽباٍجمغمبؾؿبؿؽبػملكبؿمل٥كبمَصفؽبضملؽبػمْلؽملؽباهؾبمدؽبؼملكبؿملضملـبامبؽبزملكبريـبا

ذلءماخؿػملطمبفمليقبمذلءمحؿكمظقمطمملنمػذاماظرمللءمضذارًةمبشملمملػرمأومدعـبمملممبمملءمأومودمملخهمًلمتضملػملؼم

أيمأغقبؾملمملمإذمملرةمإظبمعمملءماظرجؾمشرلماظزملقبمملؼبم،مألنقبمأيقبم(مغشملظملهملمأعرملمملج)ومؼبماآلؼهملمظدؼؽملمملم.مبمملظلرقبةم

اظرملقبراطهملمطؼملمملمؼدقبسقنمصػملـمتضملفزهموظقمأرادمأنمؼعملقلمب.معراػؼمؼضملرفممتمملعـبمملمبفملنقبمعمملءهمشرلمصمملفلبم

ومالمأدريمٌمملذامصبنملمأنمغؿعملققبلمسػملكماظػملطملهملمواظشملؾؿملضملهملمواٌؽملشملؼمطلمغـؾوملؽبم.ماظغملػملؼملمملتمأوماظؾالشهملم

والمأدريمٌمملذام.مؼبمحنيمأغقبفمدؾنملمتفملخقبرماظضملػملقممواٌضملمملرفمواألعؿم..مأنقبماظدؼـمردؼػفبمظػملضملػملؿم

طؾقبمعمملمضبؿمملجقغفمظؾؽملمملءمحسملمملرةم،م(ماإلظفماظدؼين)ؼؿكؿملقبؾماظلقبمملذجقنمأغقبؾملؿمدؿملفدونمؼبمطؿنملم

ؼبماظقضوملماظذيمتعملقممصؿملفمتػملؽماظغملؿنملمسػملكمعؾدأمواحدمػقمغلؿملمملنمعؾمملدئماظضملعملؾمواظؿظملغملرلمبؾم

واإلرادةمسػملكماظؿظملغملرلم،موماالطؿظملمملءممبؾدأماظطملؾمملءماظضملمملرظمللقبماظذيمالمؼرؼدمأنمؼؿقّضػمسـماإلميمملنم

..م!!مالمأدريم.مبؾملمملجسماىؽملقبهملمواظؽملمملرم

 م
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..م؛مأعقبمملمعـمجؾملهملماظصمّلقاػرماظشملؾؿملضملؿملقبهملمواظظملػملغملؿملقبهملموايؿملقاغؿملقبهملمواظؽملؾمملتؿملقبهملممػذامعـمجؾملهملماألجؽملقبهمل

ومدفملضقلمبفملنقبمطؾقبماآلؼمملتماظيتمتؽملمملوظوملم.مصلفملخؿمملرمبمملضهملمعؽملققبسهملمعـماإلسفمملزؼقبمملتمومظـمأرؿملؾم

اظػملؿملؾمواظؽملؾملمملرمواظعملؼملرمواظرملؼملسموعمملمإظبمذظؽمػلمدظؿملؾمضشملضمللمسػملكمأنقبماظعملقممطمملغقامصبؾملػملقنم

صؾملذام..موحنيمؼغملقنماظػملؿملؾمعشملؾعمًلمملمسػملكمؼـربمومعغمّلهملم..ماآلخرممعلفملظهملمغزملػماظغملرةماألرضؿملهمل

أعمملمصؿملؼملمملمطبصمتػملؽم.مؼضملينمأنقبماشلؽملقدمايؼملرمؼبمداطقتمملمأومدقاػمملمطمملغقامؼؽملضملؼملقنمبسملقءماظؽملؾملمملر

ؽٕبموؽبالماظػمَلؿملؿب٢ؾبمدؽبابكب٠ؾبماظؽملمبؾملؽباِرموؽبُط٢وبمصكب٨مَصػمَل١لبم):ماآلؼهملم ؿٓبِرَكماْظعمَلؼملؽب ؾبمؼؽبؽملؾؽبطملكب٨مَظؾملؽبامَأنمتؾب الماظرملمبؼملؿب

ألغقبؾملؼملمملم؛ممعـماظؽملمملحؿملهملماظضملػملؼملؿملقبهمل(مدمملبؼ)بضملؿملدـبامسـمشرابهملمطػملؼملهملمؼم.م40:مؼسمػم(دؿبؾؽبقؾب٦نؽبيؽب

غعملقلمبضملؿملدـبامسـمػذامصمملٌرادمػؽملمملمعـماظػملؿملؾمواظؽملؾملمملرمعضملؽملمملػؼملمملماٌؾمملذرمطؼملمملم.مؼؿؿمملبضملمملنموالمؼؿلمملبعملمملنم

مضراءةموماٌلفملظهملمالمهؿؼملؾماظؿعملققبلمبعملدرمعمملمهؿمملجمإظب.مأنقبماظرملؼملسمواظعملؼملرمؼداّلنمذبمملزـبامسػملؿملؾملؼملمملم

ومأغقبؾملؼملمملمالمؼشملػملضملمملنمؼبمذاتماظقضوملمبؾمطؾقبم(ماظشملػملقع)واضقهملمومدؽملغملؿرملػمأغقبفمؼرؼدمعـماٌضملؽملكم

دؿملضملشملؿملؽم(ممّتقزم|حزؼرانم)ومغعملقلمذبرقبدموجقدكمؼبمبػملدمادغملؽملدغمملؼبقبمخاللمذؾملريؿبم.مظفمعؿملعملمملتفم

رعملهملمصغملرًةمسـمخػملػملؾملمملماظضملػملؼمللماظظملمملحشم،مغمملػؿملؽمسـماظؽملؾملمملرمذؾفماظلقبرعديماظذيممترقبمبفمتػملؽماٌـ

ؼؾعملكمأنقبمغعملقلمبفملغقبفمالمأحدمزلعمأوماطؿرملػمأومرأىمأنقبماظػملؿملؾم.مؼبمػذهماظظملذلةمعـماظلؽملهملم

ؼبماظظملػملؽمتضملؾرلمشرلمدضؿملؼم،م(ماظرملقبؼملسم|اظعملؼملرم)حؿملىملمأنقبمدؾمملحهملم..مواظؽملؾملمملرمؼلؾقمملنمؼبماظظملػملؽم

وؼبمػذامحدؼىملمؼشملقلمحقلماظعملققبةموماظشملمملضهملماٌؾذوظهملموػؾمػؼملمملمؼلؾقمملنمبمملذظنيمجؾملدـبامأممؼدورانم

.مميسملؿملمملنمبالمأدغكمجؾملدممو

إظبمعـؾمتػملؽماألجقبهملم؛مبؾمأغقبؾملؿمدؿملفملتقنمبمملدؿمم-بمملظشملؾعمم-إغقبؼملمملماإلسفمملزؼقبقنمالمؼؾملفضملقنم

سمملٕمأجؽمليبدملمعـماظدرجهملماظضملمملذرةمومؼغملؿؾقغفمبمملإلغغملػملؿملزؼقبهملمومؼسملضملقنمبضملضمصقرماظغملرةماألرضؿملهملم

ؼؿعملققبظقنمسػملكمموًملماٌفملخقذةمعـمأرػملسماىطملراصؿملمملمومصقرمٌداراتماظعملؼملرمواظرملؼملسموماجملرقبةم

طؾقبمػذام.معمملمٕمؼعملػملفمومعمملمٕمؼضملرصفمومعمملمٕمؼظملؾملؼملفمأحدفبمؼبمتػملؽمايعملؾهملماظزعؽملؿملقبهملم(ماظعملرآن)

.ممومأغقبؾملمملماظؾرملرىم..مصضملاًلمتؽملؾقبفملمبرمللءلبمضؿملقبؿم(ماظعملرآن)ظؿملـؾؿقامبرملغملؾمدشملقلمأنقبم

 م
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ظعملؼملرمعـماظغملقنمومعغملققبغمملتفماألخرىم؛ماّلنمايدؼىملمسـماألرضموما(ماظعملرآن)والمأدريمأؼـمطمملنم

واظرملقبؼملسمصمملرماظؿملقممعسملقغمًلمملمضؿملمملدـبمملمحبفقعؾملمملماظسملقبؽؿملػملهملمععمطقاطنملمأخرىموذبرقباتمالمحزملرم

قبماظضملػمّلهملمظؿمللوملمصؿملؾملؿم؛مإغقبؼملمملمؼبماظػملطملهملماظرملقبمملسرؼقبهملمظذملم.مشلمملمتلذلسلماالغؿؾمملهمصضملاًلم ومعمملم(ماظعملرآن)ظغمل

.مسمملممم1400جرقبتفمسػملكمػقملالءماٌلمملطنيماٌقػقعنيمعـموؼالتمألطـرمعـم

ؾب):مظؽماألخرىمغعملرأموؼبمذبمملالتماظػ ؽببؽبتكبماظلمباسؽبُةموؽباغرملؽب٠مبماْظعمَلؼملؽب وعـمؼم.م40:مؼسمػم(اْضؿؽب

سرصوملؾبمأنقبمآخرمذؼقبمضؼملريقبم(مشقشؾ)خاللمحبـلمسـمتػملؽماٌلفملظهملمومبلرسهملمسدلمصدؼعملؽملمملماظذملم

وػذامرضؿمأعمملعفمٔمملغؿملهملمأصظملمملرمومظقمزلضملوملمبفماظضملربمؼبم.معػملؿملقنمدؽملهملمم100سؼملرهمحقاظلم

ؼبمحنيمطبدلغمملماٌظمللقبرونمواظزملقبقمملبهملمسـمتػملؽم.مصمملحؾؿفمومبؽملؿملفمحؿملؽملؾملمملمظظملرقبمصؽملدؼدػؿمعـم

صلرتم.ماغرمل٠ماظعملؼملٕمسػمل٧مسؾملٓمرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣مصػملعملؿنيم):مايمملدثهملمضمملئػملنيم

!ماظػملؾمل٣م"مصعملالمرد٦لمآمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمل٣م.موطاغتمصػملعملةمص٦قماىؾ٢م.ماىؾ٢مصػملعملةم

(م.م57)م(اذؾملٓواماذؾملٓوام:م"موؼبمرواؼةم"م.ماذؾملٓم

ؽبماْظكؽبشمْلظمَلَةمَصفمَلتؿبؾؽبضملؽب٥ؾبمذكبؾملؽبابفبمثؽباضكبّبفب):مومؼعملقلم وماٌرادمػؽملمملمؼم.م40:مؼسمػم(ِإاَلمعؽب٤ؿبمخؽبشملكب

حبلنملماٌظمللقبرؼـمأنقبماظرملؿملمملرنيماظيتمالمتػملؿزممبمملظعملمملغقنموهمملولمأنمتؿػملزملقبصمومتلذلقماظلقبؼملعمأوم

وؼبماظقاضعم.ممتػملعمللمغصملرةمسػملكمعمملمصبريمؼبماألسػملكمدؿملؿؿمدحرػمملمبقادشملهملمتػملؽماآلظهملمايربؿملهمل

ظغملؽملؾملام)...م:مأغقبؾملمملمالمتعملؿػملؾملؿم؛مبؾمهرضؾملؿموتزملؿملؾؾملؿمبمملًؾؾمواىؽملقنم(مابـمسؾمملس)ؼعملقلم

كبجمع٤مشريمضؿ٢ (م.م58)م(تذملقٕضؾمل٣مع٤مشريمضؿ٢،موتؾبذملكؽبؾىب٢موتؾبذملكؿب

ؽبتؿبمبؽبؿملؿبؿـباموؽبِإنمبمَأوؿبػؽب٤ؽبماْظؾؾبؿملؾب٦تكبمَظؾؽبؿملؿبتؾبماْظضملؽبؽمل١َ):موؼعملقلماظعملرآنم م(بؾب٦تكبَطؼملؽبؽب٢ِماْظضملؽبؽملغمَلؾؾب٦تكبماتمبكؽب

إذم.مضػملؽملمملمعلؾعمًلمملمبفملنقبماظؿضملؾرلماظرملقبمملسريقبمالمؼضملينمبمملٌشملػملؼمأغقبؽملمملمأعمملممحعملؿملعملهملمؼم.م41:ماظضملؽملغملؾقتمػ

صؾمللمأغقاعمومدالالتمتؿفمملوزماآلالفم.معمملمغضملرصفماظؿملقممسـماظضملؽملمملطنملمؼظملققمبلمملرهملماآلؼهملمأسالهم

ؤغقبىملمأعمملمعـمغمملحؿملهملماظؿفملغؿملىملمصكملنقبماظضملربمت.موالمتغملقنماألغـكمبؽملظملسماٌؽملزظهملمدوعـبمملم..م

وؼبمذظؽمميغملـماظرجقعمإظبم.مإاّلمغرملمملزـبام(مسؽملغملنمل)والمتعملقلم..مؼبماظطملمملظنملماألسؿم(ماظضملؽملغملؾقت)

.ممأضقالمصمملحنملماظػمللمملنمأومصمملحنملماحملؿملطمأومصمملحنملماظعملمملعقسماحملؿملطم
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؟مأغمملمأضقلمظغملؿمبفملنقبم..مواآلنمأؼـماإلسفمملزمؼبمأنقبمأغـكماظضملؽملغملؾقتمتعملقممبؽملليملمبؿملؿؾملمملماظقاػـم

..مربقبؼملمملمععملمملرغهملمبعملققبةمأجلمملدغمملمصؽملضملؿم!!ماظقاػـمومالمأدريمٌمملذامواػـماإلسفمملزمؼغملؼملـمؼبموصظملفمب

قبمايرملراتمومبؿملقتؾملمملمؼعملمملسمسػملؿملؾملمملمؼبمربؿملشملؾملمملمومععمأضراغؾملمملم،موظؿملسمععماظؾرملرمأومبؿملقتؾملؿم وظغمل

.م

إغقبؼملمملمشمملؼيتمتلػملؿملطماظسملقءم..مإظبمػؽملمملمدفملتقّضػم،موظؿمللوملماظطملمملؼهملمأنمأضقلمومأعبعمطؾقبمعمملمؼعملممللم

.مودؿملصملػمّلقنمسػملكمإميمملغؾملؿمظألدػم..ماٌقملعؽملقنمبمملظعملرآنمأغقبؾملمملمإسفمملزؼقبهملممسػملكماألصغملمملرماظيتمؼرى

 م
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م:اإلسفازماظضملٓديمط٦غ٥مدٔاجةم

ػؾمػقمطؿمملبمرؼمملضؿملقبمملتمأممطؿمملبمسؾمملدةم؟مػذهماألرضمملمماظيتمدبرجمسمملدةم:مصبقزمظؽملمملماظؿلمملؤلم

حسملؾملمملمعـمضؾؿملؾماٌزملمملدصهملمأومبمملالسؿؼملمملدمسػملكمشؾمملءماٌؿػملعمّللماظذيمظـمؼغملػملػمغظمللفمسؽملمملءماظؾقىملمظد

أضقلمػذهماألرضمملممعمملمغظملضملؾملمملموصمملئدتؾملمملم؟ماظؾضملضم..مأومؼبماصذلاضمأرضمملممعلؾقبعملهملمواظعملؿملمملسمسػملؿملؾملمملم

ٌّمملمأحلقبقامبفملنقبماظضملؼملػملؿملهملمذبردم..موطؿملػمأغقبؾملمملمعذطقرةمبمملظعملرآنم(مدؾؿؼملدلم11)تداولمأحداثم و

ّظؾمشلمملمضؿؾمأبرؼمملءمومدعقؼهملمومبربرؼهملموالمضؿملؼملهملمإغلمملغؿملهملمبؾملمملم،موأنقبماظضملمملٕماٌؿقسملقبرمأداغؾملمملموه

ٌّمملمأحلقبقامبذظؽمبدأوامؼؿقدقبثقنمسـم..مومأصقمملبماظػمّلقكماظغملقبهملم(ماُىربمملن) حرفم)أضقلم

وػؾممتقبمحلمملبؾملمملمأومٕمؼؿؿم(مبراءة)وػؾمضبلنملمأممالمضبلنملم،مثؿماظؾلؼملػملهملمؼبمدقرةم(ماظقاو

مواٌؾملؿمظدؼؽملمملمػؽملمملمػقمأنقبمددغهملماإلسفمملزماظضملدديماظعملرآغلمتؽملمملوظقامػغملذامأعقرموضؿملضملهملمال.مإخلم..م

عؽملذمدؽملقاتمبمملظغملؿمملبهملمؼبم(مبلقبمملممجرقبار)وؼبمجمملغنملمآخرمؼعملقمم.مترملرلمدقىمإظبمتفملخقبرػؿماظظملغملريم

ذبممللماإلسفمملزماظضملدديماظعملرآغلم؛موظدؼفمغصملرؼقبهملمظشملؿملظملهملمتعملقلمبفملنقبمزوالمدوظهملمإدرائؿملؾمدؿملغملقنم

مبؾمأغقبفمالمؼؿقرقبع.موذظؽمعلؿعملكـبمعـماظعملرآنموماظلقبؽملهملمواظضملؾملدماظعملدؼؿمأؼسملـبمملم.معذملمم2022ؼبمسمملمم

وماالدؿرملؾملمملدمبؾملمملمسػملكم(معؽملمملحؿملؿمبؿملطملـ)سـمادؿكداممطػملؼملمملتمظرئؿملسماظقزراءماإلدرائؿملػمللماألدؾؼم

بؾمأنقبمأحدػؿمٕمطبفؾمعـم!م؟..مصؾملؾمؼبمػذامذلءمعـمسعملؾمأومعؽملشملؼم..مصققبهملمغصملرؼؿفم

(ماظعملرآن)غظمللفمحنيمذطرمدرادهملمادؿكؾمملراتؿملقبهملمرودؿملقبهملمومربشملؾملمملمععمغؾقءاتماإلسفمملزماظضملدديمؼبم

..م!!منقبمإدرائؿملؾمدؿزولموصؼمطؾقبمػذهماٌضملشملؿملمملتموخرجمحبعملؿملعملهملمأ

 م
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وماطؿرملمملصمملتفماظرضؼملؿملهملم(مرمملرقماظلقؼدان)أؼسملـبمملم؛مػؽملمملكمعقضقعمعؿداولمبغملـرةمسـماظداسؿملهملم

:مومعـمضؼملـماًشملؾماظذيمصؿملفم..ماظضملفؿملؾهملمعـماظعملرآنم

"(مإٌأةم"عٕةمظذملمم24عٕةمععملاب٢مم24وردتم"ماظٕج٢)"

ومععمذظؽم.مةمتعملؿسمللمدػملقًطمملمالمرضؼملـبمملمعؿرملمملبؾملـبمملمؼبمطؿمملبموغعملقلمبفملنقبماٌلمملواةمبنيماظرجؾمواٌرأ

+ماظرجؾم:م)بفملنقبمايلمملبمصبنملمأنمؼغملقنمظغملؾقبمطػملؼملمملتماظؿذطرلمم-ذؿملكلمم-صدسينمأخدلكم

+مخممللم+مسؿم+مأخم+مأبم+مذطرم+مذطقرـبام+ماظذطقرم+مرجػملنيم+مرجالنم+مرجممللم+مرجاًلم

اظؽمللمملءم+ماٌرأةم+ماعرأةم:م)ؼىملموحلمملبماظؽمللمملءمؼغملقنمظغملؾمطػملؼملمملتماظؿفملن(م.مإخل..موظدم+مابـم

..ماحلنملمطؾقبمػذاموحدقبثينمسـماٌلمملواةم(م.مإخل..مبؽملوملم+مأخوملم+مأمقبم+مأغـكم+مغلقةم+م

.موبؽملظملسماظشملرؼعملهملمواصؾمبعملؿملهملماٌظملرداتمؼبمإحزملمملئؿملقبؿؽماظرطؿملغملهملم

وسػملؿملؾملؿمأنم.مإنقبمتػملؽماٌؼملمملردمملتمالموػملنملمدقىماٌزؼدمعـماالغؿعملمملدمظإلدالمموطؿمملبفمورعقزهم

ًزيمعـمتػملؽماحملمملوالتماٌرتؾغملهملماظيتمتزملرقبمسػملكمجضملؾماإلدالممدؼؽملـبمملمسمملبرـبامظألزعمملنمؼرملضملروامبممل

دؼؽملـبمملمؼزملػملحمظغملؾموضوملمومأوانم؛موماظيتمدؿملغملقنمعزملرلػمملماظؽملعملدموماظدقبحضمثؿقبمًملمواظعملمملراتم

.موطفملغقبؾملمملمٕمتغملـمذؿملؽـبمملمعذطقرام..ماظؿالذلم

 م
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م:اضؿؾاسماظعملزملٙماظعملٕآغؿملقبةم

ؼبمذبؼملػملؾملمملمتؿضملغمّلزمسػملكماظعملزملصماظؿقراتؿملقبهملموماظؿػملؼملقدؼقبهملمٕمؼضملدمدرهبامأنقبماظعملزملصماظعملرآغؿملهملم

.مواإلنؿملػملؿملقبهملمومعمملمؼلؼملكمبفملغمملجؿملؾماظشملظملقظهملموماألخؾمملرماظيتمؼؿداوشلمملماظغملؾملؽملهملمؼبمذظؽماظقضوملم

اظذيمذطرمذظؽمبفملعمملغهملموم(مربؼملقبد)ؼبمذلءمطؼملمملمأرىم،مومطؼملمملمؼرىم(ماظعملرآن)وػذامالمؼضملؿملنملم

َِومبظكبنيؽبموؽبِإنمب):مطدلؼمملءمطؼملمملمأدػملظملؽملمملمؼبمبداؼهملمععملمملظؽملمملم ِٕما َأوؽبَظ٣ؿبمؼؽبغمُل٤مَظؾملؾب٣ؿبمآؼؽبًةمَأنمؼؽبضملؿبػمَلؼملؽب٥ؾبم*مهؾبمَظظملكب٨مزؾببؾب

ؽبائكبؿمل٢ؽب بؾمأغقبفمؼلؾملقبؾمسػملؿملؽملمملماألعرموؼـؾوملمظؽملمملمؼم.م197مم-196:ماظرملقبضملراءمػم(سؾبػمَلؼملؽباءمبؽبؽملكب٨مِإدؿب

..م!!مأنقبمتػملؽماألدؼمملنمتؽملؾملؾمعـمشدؼرمضزملزمللمواحدم

ٌُعملؿؾلهملمسـمال غزملقصماألصػملؿملقبهملم،مومسػملكماظعملمملرئمأنمصبؿؾملدمودفملضقممبكملصبمملزماظعملزملصماظعملرآغؿملهملما

:مؼبمحبـفمومطبرجمبرأؼفماًمملصم

(م.ماظؿػملؼملقد)وم(متغملقؼـ:ماظؿقراةم)ماًػمل٠+مح٦قباءم+مآدمم

(م.ماظؿػملؼملقد)وم(متغملقؼـ:ماظؿقراةم)مماىٕمية+ماظعملٕبانم+مضابؿمل٢م+مػابؿمل٢م

(م.ماظؿػملؼملقد)ماظٓص٤+مصغملٕةماظطملٕابم

(م.متغملقؼـ:ماظؿقراةم)محؿملاةمإبٕاػؿمل٣مبرملغمل٢مسام

(م.ماظؿػملؼملقد)معٕحػملةماظرمل١ّماإلبٕاػؿملؼمل٨مؼبماإلظ٥موػ٢مػ٦ماظؽملف٣مأمماظعملؼملٕمأمماظرملؼملٗ

(م.مضزملقبهملمأخؽملقخم-سدلاغؿملنيم:ماظضملؾملدماظعملدؼؿم)مإدرؼٗمورصضمل٥

(م.ماظؿػملؼملقد)وم(متغملقؼـ:ماظؿقراةم)مإش٦اءمزظؿملكةمظؿمل٦دٟ

(ماظؿػملؼملقد)وم(مخروج:ماظؿقراةم)ماظظملٕس٦ن+ماىٕميةم+ماإلرضاعم+ماالغؿرملالمع٤ماٌاءم+مع٦د٧م

.م
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(م.مخروج:ماظؿقراةم)مماٌضملفٖات+مع٦د٧م

(م.مإؼػملؿملممل+مضزملقبهملمؼرملقعم:ماظؿػملؼملقدم)مماًسملٕ+مع٦د٧م

(م.مضزملقبهملماٌؿؼملرقبدماظقبري:ماظؿػملؼملقدم)وم(مضزملقبهملمضقرحماٌؿؼملرقبد:ماظؿقراةم)مضارون

(م.ماظؿػملؼملقد)متلكريماىؾالمظٓاود+مإالغةمايٓؼٓمظٓاودم

(م.ماظؿػملؼملقد)مجؿملؾةدػملؿملؼملانموضزملزمل٥مومإعغملاغؿملات٥موع٦اػؾ٥ماظٝ

(م.مسلقمملزاي+مضزملقبهملمسزازؼؾم:ماظؿػملؼملقدم)معاروت+مػاروتم

(م.معلؿملقؿملقبهملمعؾغمّلرة+مأدمملررلمؼقغمملغؿملقبهملم)ممعفملج٦ج+مؼفملج٦جم

(م.مسؼملالتمغعملدؼهملمعضملدغؿملقبهملمبزملقرةماألدغملؽملدر+معلؿملقؿملقبهملمعؾغمّلرةم+مأدمملررلمؼقغمملغؿملقبهملم)ممذوماظعملٕغني

(م.مؼقغمملن:مسؾملدماظعملدؼؿمال)مسٓدمدغمّلانمآٌؼؽملة+مذفٕةماظؿملعملشملنيم+ماي٦تم+مؼ٦غٗم

(م.ماألغمملجؿملؾماظعملمملغقغؿملهمل)موالدت٥ماظضملفائؾؿملقبة+محؾ٢مأعقب٥ماظطملٕؼّبم+ماٌلؿملّم

إنؿملؾمتقعمملمسػملكم:مأغمملجؿملؾماظشملظملقظهملم)ممايٓؼثمؼبماٌؾملٓ+مخػمل٠ماظشملريمع٤ماظشملنيم+ماٌلؿملّم

(م.موجفماًزملقص

ألدمملررلماظيتموػؽملمملكماظغملـرلمعـماظعملزملصمالمأصقلمعدوقبغهملمشلمملمومظربقبؼملمملمطمملغوملمذظملمملػؿملهملمسػملكمشرارما

(م.مصمملحل)وغؾؿملقبؾملؿم(مضقممٔقد)؛موماظيتمذطرػمملماظعملرآنمبؿضملؾرلم(ماألغؾمملط)غؾبلفوملمسـمممغملػملهملم

(م.م59)واٌزؼدممممملمالمحمملجهملمظػملؼملغملؿظملنيمبمملظؿػملؼملؿملحمواإلذمملرةمظذطرهم

 م
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م:عرملاط٢ماظعملٕآنماظؾالشؿملقبةم

وم.مظطملهملماظعملرآغؿملهملمظضملؾقبمعـمأػؿماٌؿملقبزاتماظيتمؼؿظملمملخرمبؾملمملماٌقملعؽملقنمبمملظدؼـماإلدالعلقبمػلمبراسهملمال

ومبمملظظملضملؾمػؿمصمملدضقنمؼبماظغملـرلممممملمؼذػؾقنمإظؿملفم.مإغقبؾملمملمأسفزتمذضملراءمذاكماظضملزملرمومغقابطملفم

.موضدمأذرغمملمإظبمذظؽمؼبماٌعملدقبعهملمومضػملؽملمملمأغقبفمطؿمملبمصمملخرموصؼمضؿملمملدمملتماظػملطملهملمواإلبداعموضؿذاكم

قبماظعملٕآغ٨مبرملغمل٢معباظ٨قبمومف):مؼبمضقظفم(مأدوغؿملس)وأغمملمأتقبظملؼمععم غقب٨م،موهلٔامصبؿملّبماظؽمل

قٙبمظطمل٦يم؛مأسينمالمبٓمظظملؾملؼمل٥مع٤مصؾمل٣مظطملؿ٥مأوقباًل ٌّمملماجؿؾملدغمملم(م.م60)م(ميغمل٤موصظمل٥مبفملغقب٥مغ و

ؼبمأنمغظملؾملؼملفموجدغمملمؼبمبضملضمعؾمملغؿملفمارتؾمملًطمملمؼبمذبممللمبالشؿفمتػملؽماظيتمػلمأػؿمأدػملقؿفم

ودفملطؿظمللمبفملعرماظؾالشهملمومظـمأهدقبثمسـمعرملمملطؾماظػملطملهملموماظؽملققموماظغملػملؼملمملتم.ماظدصمملسؿملقبهملم

سفؼملؿملقبهملمؼبماظعملرآنمصعملدمضممللمصؿملؾملمملماظداردقنمومداصعمسؽملؾملمملماٌقملعؽملقنمحؿقبكمتغملمملدمتغملقنمبالمضؿملؼملهملماأل

عرملغملػملهملمالمؼلؿلؿملطملؾملمملمظلمملغلمم(ضالمظ٥مط٤مصؿملغمل٦ن)وإنمطؽملوملؾبمعمملمزظوملمأرىمؼبمعلفملظهملم..ماآلنم

اظضملربلماظذيمالمأذؽمصؿملفم،مطقغلمذمملسرـبامالمأحؿمملجمإظبمعذلجٍؿمؼقضقبحمإظلقبمظطمليتماظضملربؿملقبهملماظيتم

.مثؾملمملمومأحػملؿمبؾملمملمومأطؿؾؾملمملمأهدقب

سؼملقعـبمملم؛مغؾعملكمؼبماظؾالشهملموغعملقلمإغقبمملمعؾملؼملمملمدفملظؽملمملماألخقةماٌقملعؽملنيمسـمذلءلبمبفمخػملؾمظطملقيدملمأوم

ظ٦مطانمػٔام):متمملرطبلقبمأومسػملؼمللقبمأومبالشلقبمصلؿملعملقظقنمظؽملمملماظغملػملؿملرملهملماىمملػزةمومبممليرفماظقاحدم

دمواظؽملقبزملارىمأؼقبامماظؽملقبيبمومصقؿملقـبامصػملؼملاذامٕمصبادلمب٥ماظرملقبضملٕاءمومعرملٕط٦امضٕؼ٘موماظؿملؾمل٦

قبماظؽملاسمسٓاوةمظػملٔؼ٤مآعؽمل٦ام؟ .موبضملدمأنمأبؿلؿمضػملؿملاًلمأودقبماظعملقلمبفملنقبمػذامرأيمصمملددم.مم(ػ٣مأذ

سبـمالمغضملرفمعدىمإعغملمملغؿملهملمعضملمملصريماظؽملقبيبمعـم:مومصلمملدهمؼعملقممسػملكموجؾملنيم،ماألوقبلم

م-رىمبفملنقبمعضملرصهملماظؿملؾملقدمخمملصقبهملموماظؾضملضمي.ماظؽملمملحؿملهملماظظملغملرؼهملمواٌضملػملقعمملتؿملقبهملمضؿملمملدـبمملممبضملمملرصفمػقم

ظؿمللوملمعؿؼملغمّلؽملهملمبؾم(ماظضملؾملدماظعملدؼؿ)حؿملؽملذاكمبفملصغملمملرم(ماٌدؼؽملهمل)اٌقجقدؼـمؼبمم-سػملكمدؾؿملؾماٌـممللم

المغضملرفمعدىمأعمملغهملماظؽملقبمملضػملنيمحؿقبكموصػملؿؽملمملم:موماظقـبمملغلم(م.م61)ؼرملقبؾملمملماظسملضملػمواظؾلمملرهملم

.مماألخؾمملرمسػملكمعمملمػلمسػملؿملفماآلنم

 م
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ظهملم؛مألغقبلمأحنملقبمعؽملمملضرملهملماظرملغمّلمملكماٌؼملػملقءمبمملشلقاجسمواظذيمعـمػذاماٌؽملشملػملؼمتضملمملظقامغؽملمملضشماٌلفمل

أعقبمملمأوظؽؽماظذؼـمؼدخػملقنمحػملؾهملمايقارمعؿلػمّلقنيمبكملميمملغؾملؿم.مالمؼغملمملدمؼرطـمإظبمحعملؿملعملهملم

.مصالمعشملؼملعمظلمبػملعملمملئؾملؿم..موموسدماىؽملقبهملم(ماظلؼملمملوؼقبهمل)اٌشملػملؼموطؿؾؾملؿم(ماإلشلل)

مبمملمصبػملنملماظظملؾملؿموؼؿمللرماإلصؾملمملممماظؾالشهملمػلمحلـماظؾؿملمملنمومصزملمملحهملماظػمللمملنموضققبةماظؿضملؾرل

وطلمالمغشملؿملؾمؼبمعرملمملطؾماظؾالشهملمضرآغؿملهبمملمدفملخؿمملرمبضملضماٌرملؾملقرم.مظػملعملمملرئمأوماٌؿػملعمّللمبرملغملؾمسمملمم

:مألوضقبحمرأؼلم

ؽبصكبؿملؾملؽبامَصظمَللؽبعمُل٦ْامصكبؿملؾملؽبامَصقؽب٠مبمسؽبػمَلؿملؿبؾملؽبام).مم1 ؿبغؽبامعؾبؿؿب ؿبؼؽبًةمَأعؽب ؿبٱوؽبِإذؽبآمَأرؽبدؿبغؽبـملمَأنمغنبؾملؿبػملكب١َمَض ؽٓبعمب غؽباػؽبامْظعمَل٦ؿبلؾبمَص

ؿٓبعكبريًا ؼم.م16:ماإلدراءمػم(تؽب

إذامعمملمأرادمأنمؼؾملػملؽمذبؿؼملضملـبمملمعمملمصكملغقبفمدؿملفملعرماألثرؼمملءموماٌذلصنيم(مآ)إنقبم:مؼرؼدمأنمؼعملقلم

بمملظظمللؼمواظظملفقرم؛ممبضملؽملكمؼعملدقبرمسػملؿملؾملؿمأصضملمملشلؿماٌضملػملقعهملمسؽملدهمأصاًلم،موحنيمؼظمللؼمػقملالءم

ٌّمملم..مضبؿمملجمإظبمعدلرمطلمؼضملمملضنملم(مآ)أيمأنقبم.ماألثرؼمملءماظغملظملرةمدؿملسملربماظعملرؼهملممبـمصؿملؾملمملم و

ٕمصبدمعدلقبرـبامطمملصؿملـبمملموػقمؼرؼدمأنمؼضملمملضنملمبرملغملؾمعـماألذغملممللمصكملغقبفمؼظملرضمسػملكماألثرؼمملءمصضملؾمعمملم

ٌاذام):ممبمملمعضملؽملمملهم(ماظرقبصمملؼب)اظلقملالماألػؿمػؽملمملمػقمعمملمذػنملمإظؿملفم.ؼلؿقجنملمتدخقبػملفمبضملدمذظؽم

ةموأنقبماٌرتصنيمػ٣مع٤مصلعمل٦اموظؿمللتمؼؾملػمل١ماِثٕؼاءماظٔؼ٤مأراس٦همواعؿـػمل٦امِعٕهم،مخاصقب

(م.م62)م!(اظعملٕؼةمبفملطؼملػملؾملام؟

ؾبونؽبٰموؽبَأرؿبدؽبػمْلؽملؽباهؾبمِإَظ٧).مم2 ِٖؼ لٟبمَأوؿبمؼؽب ؼم.م147:ماظزملقبمملصمملتمػم(عكبؽؽبةكبمَأْظ

صكملغقبلم..مؼبمذلءمعـماظدّضهملمالمؼدركمطؽملؾملؾملمملمسعملؾموالمدبشملرمسػملكمضػملنملمبرملرم(مآ)ٌّمملمطمملنم

،موٌمملذامضبدقبدم(مَأوؿبمؼؽبِزؼدؾبونؽب)ؼبمضقظفمم-اظؿضملؾرلمإنمصحقبمم-أدؿطملربمػذاماٌؽملؾمليملماظؿعملرؼيبم

وػقم(مؼقغس)حؿملىملمتؽملؾقبفملمصؿملؾملمملم(مغؿملؽملقىمؼبمسلممللماظضملراق)اظضملددماظذيمؼلغملـماٌدؼؽملهملم(مربؼملقبد)

أضقلمٌمملذامضبدقبدماظرضؿمإنمٕمؼغملـمدضؿملعمًلمملممبمملمؼغملظمللم،مأممألغقبفم(م..ماظضملؾملدماظعملدؼؿ)ؼبم(مؼقغمملن)

ؾبمعكب٤ؿبمعكبؽؽبةلبمِن):ماضؿؾسماظؽملصقبمطؼملمملمػقموسػملكمساّلتفم كبؼؽملؽبُةماْظضملؽبصملكبؿملؼملؽبُةماَظؿكب٨مؼؾبعملكبؿمل٣ؾبمصكبؿملؾملؽبامَأْطؽـب ؼؽملؽب٦ؽبىماْظؼملؽب
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ٍٙ ؽبمذؽبكؿب ِٕؼ٤ؽبمَأْظ صؾملؾمعـماظالئؼمأنمؼرملذلكماظؽملزملقبمملنمؼبموصؿمؼم.م11:مم4.مؼقغمملنمػم(وؽبسكبرملؿب

!م؟..موعمملمغظملعماظضملددمبالشؿملهبمملموعمملمصمملئدتفم!م؟..مبضملدمماظدّضهملم(مآ)

ؾٕبم).مم3 ؽببىب ؽبمعكب٤ؽبمٱؼؾب ؽبمدؽبؽملؽبةلبمعىبؼملمبامٱظلمبؼملؽبـملءكبمِإَظ٧مٱَِعؿب ؽبارؾبهؾبمَأْظ ؾبجؾبمِإَظؿملؿب٥كبمصكب٨مؼؽب٦ؿبٍممَطانؽبمعكبعمْل َِرؿبِضمثؾب٣مبمؼؽبضملؿب

نبونؽب ؾبجؾبم):مومؼم.م5:ماظلقبفدةمػم(تؽبضملؾب ؽبارؾبهؾبمخؽبؼملؿبلكبنيؽبمٱْظؼملؽباَلئكبغمَلُةموؽبٱتؽبضملؿب نبوحؾبمِإَظؿملؿب٥كبمصكب٨مؼؽب٦ؿبٍممَطانؽبمعكبعمْل ظ

ؽبمدؽبؽملؽبةلب ؼم.م4:ماٌضملمملرجمػم(َأْظ

أوم(مأظػمدؽملهمل)إعقبمملم..مػلمؼبمرضؼملنيمالمثمملظىملمشلؼملمملم(مآ)حمػؽملمملمإنقبماٌلمملصهملمبؿملؽملؽملمملموبنيمعـماظقاض

وسبـمهدقبثؽملمملمصؿملؼملمملمدؾؼمسـمعرملغملػملهملماألسرابلموضؿذاكمأعمملمماألرضمملمماظيتم(م.مػبلنيمأظػمدؽملهمل)

.مظذامصؾملقمؼعملػمعرملدوػـبمملمأعمملعؾملمملمالمؼػملقيمسػملكمذلءمدقىمربمملوظهملماظظملؾملؿم..متػملؿملؾملمملمأصظملمملرفبمطـرلةم

ٌّمملم وماظذيمٕمؼضملطكبمجقابـبمملم(مربؼملقبد)طمملنماظظملؾملؿمععملزملقرـبامؼبمسػملؿمػذهماألعقرمسػملكمصمملحنملماظرملقبفملنموم

صغملمملغوملم..م؛مصكملنقبماظؾضملضماغدلىمظؿظمللرلػممل(مايدؼىمل)والمؼبم(ماظعملرآن)ذمملصؿملـبمملمحقلماألعرمالمؼبم

اظؽملؿمملئيملمطػمّلؾملمملمتذلاوحمؼبمأنقبمػذهماٌلمملصهملمػلمعمملمؼظملزملؾماألرضمسـماظضملرشمومضؿملؾمأنقبماٌرادمبذملم

طلم(مربؼملقبد)ذكزملؿملهبمملمضمملممبؿقدؼدمػذاماظرضؿمظذملم(مجدلؼؾ)ػقمؼقمماظعملؿملمملعهملمومضؿملؾمأنقبم(موماظل)

ٕمضبرمجقابـبمملم(مابـمسؾقبمملس)ؼبمحنيمأنقبم.مؼلؾملقبؾماألعرمسػملكماظؾرملرمبمملألرضمملمماظيتمؼضملدقبونمبؾملمملم

صمملتؾملؼملف،مصعملؿملؾم:مدفمللمرجؾمابـمسؾمملسمسـمؼقممععملدارهمأظػمدؽملهمل،مضمملل:م)سػملؿملؾملمملمحنيمدؾبؽؾؽبم

:مإمنمملمدفملظؿؽمظؿكدلغل،مصعملمملل:معمملمؼقممطمملنمععملدارهمػبلنيمأظػمدؽملهمل؟مصعملممللم:ظفمصؿملف،مصعملمملل

(مػؼملمملمؼقعمملنمذطرػؼملمملمآمجؾقبموسزقب،مآمأسػملؿمبؾملؼملممل،موأطرهمأنمأضقلمؼبمطؿمملبمآممبمملمالمأسػملؿ

(م.م63)

 م
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(موظؿمللوملماغؿقمملرؼقبهمل)واظػمّلشملؿملػمؼبمػذهماظرملقبفملنمأنقبمأحدماٌالحدةماٌقػقبنيمضمملممبضملؼملػملؿملقبهملمحلمملبؿملقبهملم

:مػذامغزملقبؾملمملم(مخؽبؼملؿبلكبنيؽبمَأْظػؽبمدؽبؽملؽبهمللب)ضرةمحقلمف

.مطؿمؼبماظلقبمملسهملمم6ٌّمملمطمملغوملمدرسهملماإلغلمملنمعمملذؿملـبمملمسػملكمضدعؿملفمحقاظلم)

ػلم(مؼقعـبمملم354=ماظلؽملهملماشلفرؼقبهملم)تغملقنماٌلمملصهملماظيتمؼعملشملضملؾملمملمؼبمػبلنيمأظػمدؽملهملمػفرؼقبهملم

:م

م2548800000=مم50000×مم354×مم24×مم6

:مؼؿؿمتعمللؿملؿماظؽملمملتيملمسػملكمدرسهملماظسملقءموظؿققؼػملؾملمملمٌعملؿملمملسماظلؽملنيماظسملقئؿملهملم

(م.مثمملغؿملهملم|طؿمم300000=مدرسهملماظسملقءم)

م8496=مم300000÷مم2548800000

.موػقمعمملمؼلمملويمتعملرؼؾـبمملمدمملسؿنيمضقئؿملقبؿنيموغزملػماظلقبمملسهملم

ٌّمملمطمملنمغزملػمضشملرماظغملقنمؼلمملويم عػملؿملمملرمدؽملهملمضقئؿملقبهملمصلؽملغملؿرملػمإنقبمعغملمملنمآمميغملـمم35و

(م.مرؤؼؿفمبمملٌؽملصملمملر

عمملماٌطملزىماظؾالشلمواإلصقمملعلموماظؿضملؾرليم:مكماظضملؼملػملؿملمملتمايلمملبؿملهملمأودقبمأنمأدفمللموبضملؿملدـبامسـمتؾ

ؼبماآلؼهملماظلقبمملبعملهملم(مغؿملؽملقى)ؼبمهدؼدماظرضؿمػؽملمملم؟مؼبموضوملمطمملنماألجدرمبفمأنمضبدقبدمسددمدغملمملنم

.م

مبوؿبجؽبؿملؿب٤ِمٱوؽبَأغمب٥ؾبمخؽبػمَل٠ؽبم).مم4 ؽٕبموؽبٱظ مبَط ؼم.م45:ماظؽملفؿمػم(ُِٰغؽب٧ٱظ

عـمخػملؼماًؽملـكم؟م:مهماٌلفملظهملمدقملالمواحدمصعملطمحقلمػذ
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ؾبونؽبمِإَظ٧م).مم5 ؽٟبمخؾبػملكبعمَلتؿبمٱَأَصاَلمؼؽبؽملصمُل ؽٟبمرؾبصكبضملؽبتؿبٱوؽبِإَظ٧م*مإِلبؿب٢ِمَطؿملؿب مم-17:ماظطملمملذؿملهملمػم(ظلمبؼملؽبـملءكبمَطؿملؿب

ؼم.م18

المأدريمأؼقبهملمبالشهملمؼبمعلمملواةمسؼملػملؿملهملمخؿملمملظؿملهملمذاتمأبضملمملدمصغملرؼقبهملمسؼملؿملعملهملمعـؾمرصعماظلؼملمملءم،م

.ماظؿرملققبهماًػملعمللمععمتعملدؼريمٌؿملقبزاتفماظؽملؾؿملػملهملمواظغملرميهملممبؾملؿملغملؾمحؿملقانمػقمأضربمعمملمؼغملقنمإظب

وٌمملذامؼؽملصملرونمإظبماإلبؾم.مإغقبؼملمملمأينبمضمملدرمسػملكمايغملؿماظرذؿملدمدؿملعملػمعلؿمملءـبمعـمتػملؽماٌلمملواةم

وعمملماىدؼدمؼبم.مطؿملػمخػملعملوملموػلمعضملؾملؿمؼبمحػمّلؾملؿمومترحمملشلؿموأعمملممأسؿملؽملؾملؿمؼبمطؾمحنيم

تمذضملريمأؼـماإلبؾمعـماًؿملؾم؟مبؾمأؼـمػذاماإلبؾمطلمؼؽملصملروامإظبمبراسهملمخػملعملؾملمملم؟مؼمملمظل

ِٕم):ماظشملػملنملماظلشملقلقبمعـمذاكماًشملرلماٌؿفملعقبؾم ؼم..م5:ماظشملمملرقمػم(إِلغلؽبانؾبمعكب٣مبمخؾبػملكب٠ؽبٱَصػمْلؿملؽبؽملصمُل

!م؟

إغقبؼملمملمرشؿمتسملؿملؿملعمللمومتعملؿملقبديمبمملظؿػملؼملؿملقمملتمصعملدمجمملوزم..مطمملغوملمتػملؽموضظملهملمدرؼضملهملمععمطـرلمعؿمملحم

.مظذامدفملضػمػؽملمملمصؿملؼملمملمطبصقبماظؾالشهملم.م.اٌعملممللمحؿقبكماآلنمعلمملحؿفماظيتماصذلضؿؾملمملم

 م
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ـٕبامظػملعملاراتم م:اإلدالممساب

ؽببكب٨دملمعنبؾكبنٍي):مضممللماظعملرآنمسـمغظمللفمبفملغقبفمأتكم وتغملرقبرماظغملالممؼم.م195:ماظرملقبضملراءمػم(بكبػملكبلؽباٍنمسؽب

ؼبمُضرابهملمسرملرةمعقاضعم،محؿقبكمؼغملمملدماٌرءمأنمؼؿكؿملقبػملفمطؿمملبـبمملمضقعؿملهبمملمؼؿؾؽملقبكم(ماظضملربل)سـمجزئؿملقبهملم

(مآ)سربلقبموظقمذمملءم(ماظعملرآن)إذمأنقبمطؾقبمتػملؽماٌقاضعمتدورمؼبمأنقبمػذام.مبضملـلقبماٌضملمملصرماظظملغملرمال

وظغملؽملقبفمٕمؼظملضملؾم،مبؾم!مشرلمذظؽمىضملػملفمبػمللمملنمأسفؼمللمعؾنيمم-حبلنملماظؿضملؾرلماظعملرآغلمم-

َِسؿبفؽب٣ِ):مأغقبفمالمؼرؼدمظطملرلماظضملربلمأنمؼلؼملضملفمومؼقملعـمبفمألغقبفم ِٚما مٖبْظؽملؽباهؾبمسؽبػمَل٧مبؽبضملؿب *مؼ٤ؽبمَظ٦ؿبمغؽب

ؽبَأهؾبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣معمبامَطاغؾب٦امبكب٥كبمعؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب ظقمغزقبظؽملمملهم:موعضملؽملكماآلؼهملمؼم.م199مم-198:ماظرملقبضملراءمػم(َصعمَل

ومربقبؼملمملم.مومبؾملذاماظػمللمملنماظضملربلقبمعمملمطمملغقامبفمعقملعؽملنيمؼموضدمحذفمؼمملءماظؽمللؾهملػمسػملكماألسفؼملؿملنيم

ومعـمػؽملمملمأذضملرمبفملنقبم.مةمطظملروامبفمظضملدممصؾملؼملفمومصؾملؿمأبضملمملدهموععملمملصدهماظرذؿملدةمورؤاهماظلدؼد

حؿقبكمأنقبماآلؼمملتماظيتمؼلؿرملؾملدمبؾملمملماظعملقمم.ماظرقبدمملظهملماحملؼملقبدؼهملمٕمتغملـمأممؿملقبهملماظشملمملبعمضرآغؿملهبمملم

كبهكبمظكبؿملؽبغمُل٦نؽبم):مإلثؾمملتمسمملٌؿملقبهملماظدؼـماإلدالعلمتغملمملدمالمتزملؼملدم ؿبَضانؽبمسؽبػمَل٧مسؽبؾؿب مبلؽبماْظظمُل كبيمغؽب تؽبؾؽبارؽبَكماَظ

ـبا كبؼ :ماألغؾؿملمملءمػم(وؽبعؽبامَأرؿبدؽبػمْلؽملؽباَكمِإاَلمرؽبحؿبؼملؽبًةمظخملػمْلضملؽباَظؼملكبنيؽب):مأومؼم.م1:ماظظملرضمملنمػم(ظكبػمْلضملؽباَظؼملكبنيؽبمغؽب

كبؼًٕاموؽبَظذمل):مأومؼم.م107 ؽٕبمٰوؽبعؽبـملمَأرؿبدؽبػمْلؽملؽباَكمِإاَلمَطـملَصًةمظخملػملؽملمباِسمبؽبرملكبريًاموؽبغؽب ؽـب م(ظؽملمباِسماَلمؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽبٱطكب٤مبمَأْط

وماٌؾملؿمظدؼؽملمملمػؽملمملمػقمأنم.مظؽموشرلػمملمعـماآلؼمملتماظيتمتدورمؼبمذاتماظػؼم..م28:مدؾفملمػ

(م.مطمملّصهمل)وم(ماظضملمملٌني)غضملرفمعضملؽملكمطػملؼملؿنيمدونمدقاػؼملمملم

وظغملؽملقبفمذبمملزم.متضملينماظضملقإماٌكؿػملظملهملمعـمأغسمومجـموحؿملقانموغؾمملتموعمملمإظبمذظؽم(ماظضملمملٌني)

.مشلمملمعضملؽملؿملمملنم(مطمملّصهمل)وم.مسـماظؽملمملسمطؼملمملمؼبمأضقالماظضملربموماظعملرآنمغظمللفمؼبمآؼمملتمزبؿػملظملمملتم

:موماظقـبمملغلموػقماٌرادمؼبمػذهماآلؼهملم.معبؿملضملـبمملموػقمادؿمعؽملزملقبمسػملكمايمملظؿملقبهملمدوعـبمملم:ماألوقبلم

واشلمملءمؼبمغؾملمملؼؿؾملمملمزائدةمتسملؿملظملؾملمملماظضملربمظػملؼملؾمملظطملهملمطؼملمملمؼبمضقشلؿم.ممبضملؽملكماظغملمملفمسـماٌضملمملصلم

.مإخلم(م..مصالنماظضملاّلعهمل)وم(مصالنماظراوؼهمل)

 م
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واظؽملقبمملسمػؽملمملم.مؼعملزملدمبؾملمملماظؽملمملسم(ماٌنياظع)وػغملذامندمبفملنقبماآلؼمملتماظعملرآغؿملهملماظيتمهؿقيمسػملكم

َضاُظ٦امَأوؽبَظ٣ؿبم)(م:مظقط)وؼبمػذامؼعملقلمضقمم..مظؿمللقاماظؾرملرؼهملمبؾمػؿمعـمطبؿػملطمبؾملؿمضمملئؾماظعملقلم

سـمادؿسملمملصهملمأحدمعـم(مظقط)مبضملؽملكمأوٕمغؽملؾملؽمؼمملمؼم70:مايفرمػم(غؽبؽملؿبؾملؽب١َمسؽب٤ِماظضملؽباَظؼملكبؿملؿب٤ؽب

..منموايؿملقانمواىؼملمملدموماألعؿماحملؿملشملهملماظؽملقبمملسم،موػؿمبمملظعملشملعمالمؼعملزملدونمسقإماإلغسمواجل

حمملاًلم(ماظعملرآن)صؾمللمٕمتردمؼبم(مطمملّصهمل)أعقبمملمصؿملؼملمملمطبصقبم.مبؾمطمملغقامؼرؼدونماظؽملمملسمعـمربؿملشملؾملؿم

كبؼ٤ؽبمآعؽبؽملؾب٦ْامٱَأؼنبؾملؽبامٰي):مطؼملمملمؼبم.مإاّلموطمملغوملمتػمللمصمملحؾؾملمملمصالمتؿعملدقبممبمملٌشملػملؼم ظلىبػمْل٣ِمٱدؿبخؾبػمُل٦ْامصكب٨مٱَظ

ِٕطكبنيؽبمَطـملَصًةٱَضاتكبػمُل٦ْام):مأومؼم.م208:ماظؾعملرةمػم(َطـملَصًة .موشرلػؼملمملمؼم.م36:ماظؿقبهملمػم(ْظؼملؾبرملؿب

حنيمذمملءمأنمؼؾؿغملرم(مربؼملقبدـبا)وعـماألعقرماظيتمتـرلمظديمتلمملؤالتمحقلمتػملؽماظضملمملٌؿملقبهملم؛مأنقبم

ىبلؽبمػؽبذمل:م)حدودمردمملظؿفموعداػمملمضممللمبرملغملؾمواضحم ؿبآنؾبمسؽبػمَل٧ٱذؽبامٰوؽبَضاُظ٦ْامَظ٦ؿباَلمغؾب مرؽبجؾب٢ٍمعىب٤ؽبٰمْظعمُل

ؿبؼؽبؿؽبؿملؿب٤ِمسؽبصملكبؿمل٣ٍٱ عغمّلهملم)واٌؿقبظملؼمسػملؿملفمسؽملدمأػؾماظؿظمللرلمأنقبماظعملرؼؿنيمػؼملمملمؼم.م31:ماظزخرفمػمم(ْظعمَل

اظقظؿملدمبـماٌطملرلةمعـمعغمّلهملمومسروةمبـمعلضملقدم)وماظرقبجػملنيمسػملكمأرجحماألضقالمػؼملمملم(ماظشمّلمملئػم|

ؼرؼدمشلؿمموػذامؼضملينمأنقبمحدودماٌدنمحبدودمرجمملشلمملماظضملصملؼملمملءماظذؼـ(م.ماظقـبعملظمللمعـماظشمّلمملئػ

إغقبؼملمملم.مإخلم(م..ماظعملدس)أوم(ماإلدغملؽملدرؼقبهمل)أوم(ماٌدائـ)ومإاّلمظعملمملظقامبفملغقبؾملمملم..ماشلداؼهملم(مربؼملقبد)

اطؿظملكمبفملنمتغملقنمحدودهمربزملقرةمؼبمعدنمايفمملزمبداؼهمًلم،مثؿقبمؼبمأصسملؾماألحقالمؼبمذؾفم

.ماىزؼرةماظضملربؿملقبهملم

ٌّمملمذمملءتمضدر:مواآلنمغلفمللم تفمأنمؼؿقدقبثماظضملربؿملقبهملمٌمملذامؼرؼدمٌمملذامؼؿقدقبثمآماظضملربؿملقبهملم؟مو

زبمملرؾهملماألسمملجؿمبمملظضملربؿملقبهملم؟موإنمطمملغوملماظرقبدمملظهملمسمملعهملمظػملؾرملرؼقبهملمصغملؿملػمميغملـمأنمؼلؿظملؿملدماظروعلم

ؿبؼؽبؿؽبؿملؿب٤ِمسؽبصملكبؿمل٣ٍٱرؽبجؾب٢ٍمعىب٤ؽبم)وماظظملمملردلمعـمعلفملظهملم خمملصقبهملموأغقبؾملؼملمملمؼبمغصملرمػقملالءماظروممواظضملفؿمم(ْظعمَل

ؼػمميغملـمأنمغظمللقبرماظرملؿمملئؿماٌقجقبؾملهملمإظبماظؿملؾملقدموك..م!!مرجالنمعـمبدوماظزملقراءمومأجالصؾملمملم

سػملكمأغقبؾملمملمدسقةمشلؿمعـمأجؾماالظؿقمملقمبدؼـمجدؼدمأصسملؾمعـم(ماظعملرآن)واٌلؿملقؿملنيمؼبم

أدؼمملغؾملؿماظيتمالمدبؿػملػمسـماظلقبذاجهملماإلدالعؿملقبهملمؼبمذلءم؟مم

 م
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(مبقرضؿملؾهمل)موالمأظقمماظزسؿملؿماظؿقغللقبماظرقباحؾ..مإغقبفمبمملظظملضملؾمأعرمعؿؽملمملضضمؼـرلماظرؼؾهملموماظرملقبؽم

ض٢مظ٤مؼزملؿملؾؽملام"إنقبمؼبماظعملٕآنمتؽملاضسملـبامٕمؼضملٓمؼعملؾػمل٥ماظضملعمل٢مبنيم):محنيمغعملؾمسؽملفماظؾضملضمضقظفم

ػغملذامصبنملم.مم"(إنقبمآمالمؼطملريمعامبعمل٦ممحؿ٧مؼطملريوامعامبفملغظمللؾمل٣"وآؼةم"إاّلمعامطؿّبمآمظؽملا

ومتػملؽمػلم..مأنمغعملرأماألدؼمملنموسبـمغؿلمملءلمشرلمعشملؼملؽؽملقبنيمأليقبمذلءلبمسػملكمزؾملرمػذاماظغملقطنملم

.ماألدؽػملهملماظيتمصبنملمأنمؼلفملشلمملماظؾمملحىملمسـمحعملؿملعملهملمسمملٌؿملقبهملماألدؼمملنمسؼملقعـبمملموماإلدالممخمملصقبهمًلم

 م
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م:اًاظ٠مؼعملل٣ممبكػمل٦ضات٥م

(مربؼملقبد)وم.مضبنملقبمأنمؼعمللؿمبغملؾقبمذلءمومألجؾمأيقبمذلءم(ماظعملرآن)ؼبم(مآ)المعرملمملحقبهملمأنقبم

وظؿملسمعـمعرملغملػملهملمؼبمأنم.ماظؿملقعؿملقبهملمؼؽملقمملزمؼبمأشػملنملمأضقاظفماظعملرآغؿملقبهملمإظبمحؾقبمعرملمملطػملفماآلغؿملقبهملم

وظغملـماٌرملغملػملهملمتغملؼملـمؼبمارتؾمملكماظعمَللؽبؿماإلشللمحنيم..مشلقىمغظمللفم(ماظعملرآن)ؼؽملقمملزمطمملتنملم

ٌّمملمطمملنمآمخمملظؼمطؾقبمذلءموماظعملمملدرمسػملكمطؾقبمذلءمؼعمللؿمبمملًؿملؾمواظؿنيموماظزؼؿقنم.مؼزملدرم وم

ضبػملػماظزملمملغعمبزملؽملؿملضملفمإخلمصؾملذامؼسملضملؽملمملمأعمملممعرملغملػملهملمػلمطؿملػم..موماىؾؾموماظسملقكمواظػملؿملؾم

صفملغعملمملدمظضملمملرظمليتم..م؟معـاًلمأضقممأغمملماآلنمبزملؽملعمععملضملدمعـماًرملنملمصرلوقمظلمومأراهمرائضملـبمملم

ػذامعمملمضبزملؾمحنيمضبػملػماظزملمملغعم(م.مإخل..موحؼمععملضملديمػذامدفملصضملؾمطذاموطذام:م)وأصرخم

ضزملرلةموطلمالمغشملؿملؾمدفملخؿمملرمدقرةم.موماألوقبلممبمملمؼػملؿملفم..موماظقاجدممبقجقداتفم..ممبزملؽملقسمملتفم

!مأممالم؟..مطؼملـممللمومأهدقبثمسؽملؾملمملمظؽملفدمػؾمطمملنمػذاماظلقبؿملؾمعـماألؼؿبؼملمملنماظطملػملؿملصملهملمعؾبدلمبرـبام

ؿٓبحـبام*موؽباْظضملؽبادكبؼؽباتكبمضؽبؾؿبقـبام) ؿبنؽبمبكب٥كبمغؽبعمْلضملـبام*مَصاْظؼملؾبطملكبريؽباتكبمصؾبؾؿبقـبام*مَصاْظؼملؾب٦ِرؼؽباتكبمَض َص٦ؽبدؽبشمْل٤ؽبمبكب٥كبم*مَصفمَلثؽب

ؽببىب٥كبمَظغمَل٤ؾب*مجؽبؼملؿبضملـبام فٓبم*مودفبمِإنمبماْظكمِلغلؽبانؽبمظكب فٓبم*موؽبِإغمب٥ؾبمسؽبػمَل٧مذؽبظكب١َمَظرملؽبؾمِلؿمل كٓبؼ ِٕمَظرملؽب َأَصػمَلام*موؽبِإغمب٥ؾبمظكبقؾبّبىبماْظكؽبؿملؿب

ؽبمعؽبامصكب٨ماْظعمُلؾؾب٦ِرم كـب ؾبوِرم*مؼؽبضملؿبػمَل٣ؾبمِإذؽبامبؾبضملؿب لٔبمَظكؽبؾكبريفبم*موؽبحؾبزملىب٢ؽبمعؽبامصكب٨ماظزملنب م(ِإنمبمرؽببمبؾملؾب٣مبكبؾمِل٣ؿبمؼؽب٦ؿبعؽبؽكب

ؼم.ماظضملمملدؼمملت:ماظعملرآنمػ

إظبماٌضملؽملكماظذيمدفملوردهمبنيماألضقاسمومجبقارمم-اغمملمآمومإؼقبمملكمػدم-صمملغصملرمسزؼزيماٌقملعـم

:ماآلؼمملتمؼبماظلقبقرةم

َصاْظؼملؾب٦ِرؼؽباتكبمؼم*مضلؼملـبمملمبمملًؿملقلماظيتمتطملزومؼبمدؾؿملؾمآموػلمهؼملقؿػموؽباْظضملؽبادكبؼؽباتكبمضؽبؾؿبقـبا)

ؿٓبحـبا ؼم*مضلؼملـبمملمبعملدحماظؽملمملرمإذمتؽملرملفملمجرقباءماحؿغملمملكمحقاصرماًؿملؾمبمملألرضمواظزملكقرػمَض

ضلؼملـبمملمبمملًؿملؾماظيتمتطملرلمسػملكمسدوقبػمملمصؾقـبمملموسالغؿملهملمدونمخقفمأومػممعؾبطملكبريؽباتكبمصؾبؾؿبقـباَصالؿب

ؿبنؽبمبكب٥كبمغؽبعمْلضملـباؼم*موجؾ َص٦ؽبدؽبشمْل٤ؽبمبكب٥كبمؼم*مضلؼملـبمملمبمملًؿملؾمإذمعمملمأثمملرتماظطملؾمملرمؼبمزبؿملقبؿماظضملدوػمَصفمَلثؽب

ؽببىب٥كبمَظغمَلؽملؾب٦دفبِإنمبماْظكمِلغلؽباؼم*مضلؼملـبمملمبمملًؿملؾمإذمعمملمتقدقبشملوملمعبعماظغملظمّلمملرمؼبمسعملرمدارػؿػمجؽبؼملؿبضملـبا منؽبمظكب

فبؼم*مإنقبماإلغلمملنمظغملظملقرمبؽملكبضملؽبؿمآ:مضلؼملـبمملمبغملؾقبمعمملمدؾؼمذطرهمػ ومإنقبمػموؽبِإغمب٥ؾبمسؽبػمَل٧مذؽبظكب١َمَظرملؽبؾمِلؿمل
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فبؼم*ماإلغلمملنمظؿملرملؾملدمسػملكمغظمللفموؼضملرفمبفملغقبفمطمملصرمبؽملضملؿمآ كٓبؼ ِٕمَظرملؽب وإنقبمػمموؽبِإغمب٥ؾبمظكبقؾبّبىبماْظكؽبؿملؿب

ؽبمعؽبامصكب٨مؼم*مومبؽملنيمودغؿملمملماإلغلمملنمضبنملقبمبرملدقبةمصؽملقفماًرلمعـمعمملل كـب َأَصػمَلامؼؽبضملؿبػمَل٣ؾبمِإذؽبامبؾبضملؿب

اظقؼؾمظفم؛مأالمؼضملػملؿمػذاماإلغلمملنماحملنملقبميؿملمملةماًرلمواظرقباحهملمعمملذامدؿملقدثمحنيمػمماْظعمُلؾؾب٦ِر

ؾبوِرؼم*مؼعملقممآمبؾضملـرةماظعملؾقر؟ وحنيمميؿملقبزمآمبنيمصدورماظعملقممأعبضملنيمػموؽبحؾبزملىب٢ؽبمعؽبامصكب٨ماظزملنب

لٔبمَظكؽبؾكبريفبؼم*مومعمملمتضملػملؽملفم؟صؿملضملرفمعمملمدبظملؿملفم إنمآمؼقعؽذلبمًؾرلمبغملؾمعمملمػمِإنمبمرؽببمبؾملؾب٣مبكبؾمِل٣ؿبمؼؽب٦ؿبعؽبؽكب

(م.م64ؼ(م)ضمملظقاموعمملمصضملػملقا

ضلؼملـبامبايزملانم؛مإنقبم):مذمملءمأنمؼعملقلم(مآ)واآلنم؛مبضملدمأنمشبؿزملرماظؿظمللرلمؼؿقبسملحمظؽملمملمأنقبم

..م!!مم(اإلغلانمطاصٕم،مومدؿملؾبضملاضّبمالحعمًلا

 م
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م:خماظؽملقبادْموماٌؽملل٦

صعملدم(مدقرةماظؽملفؿ)اٌـمملرةمحقلمم(اظطملٕاغؿمل٠ماظضملؾبػمل٧)ضؾؾماظؾدءمأضقلمبفملغقبينمظـمأخقضمؼبمعلفملظهملم

(م.م65)مّتوملماإلحمملرهملمبؾملمملمعـمطؾقبمجقاغؾؾملمملم،مومادؿؾملػملغملؾملمملماظداردقنموصؿملؾملمملمطؿؾوملماظرواؼمملتم

جمملعؾمأصقمملبفموضقعفمإذمعرقبمؼبمحمملظهملمسمملرظملؿملقبهملمصضملؾهملم،موم(مربؼملقبدـبا)ورأؼلماٌكؿزملرمصؿملؾملمملمأنقبم

.مغفماغؿؾفمومغدممبضملدمذظؽمصطملؿملقبرماآلؼمملتمإظبمعمملمػلمسػملؿملفماآلنمظؽ

ٌّمملمطمملنم.مواحدفبمعـمأذؾملرماألحمملدؼىملمظغملؾقبمعـمتؽملمملولماإلدالممبمملظدرادهملمواظؽملعملدم(ماظؽمللخ)ظضملؾقبم و

،مواظدؼـمعقملدقبلـبمملمبرملغملؾمؼرضكمسؽملفمذكزملؿملهبمملم،مٕمؼؾؼمعـم(مربؼملقبد)طمملعاًلمضؾؾموصمملةم(ماظعملرآن)

وػؽملمملمتعملعماٌرملمملطؾمسمملدةمؼبم.موتدوؼؽملفم(ماظعملرآن)معلفملظهملمعبعمإذغملممللمأعمملممخػملظملمملئفمعـمبضملدهمإاّل

ضبمملولماآلخرونم..ماظقضوملماظذيمضبنملقبماظدارسموماظعملمملرئماٌؿقرقبرمأنمؼظملؾملؿمدونمتػملعملنيمومتعملؿملؿملدم

.ممّمـمؼؿزملققبرونمأغظمللؾملؿمحرقبادـبمملمظػملضملعملمملئدمإشالقمطؾقبمبمملبمربؿؼملؾمظػملؽملظملمملذمإظبمايعملؿملعملهملم

إظطملمملءمايغملؿماظرملرسلمومتضملشملؿملؾماظضملؼملؾمبفمظضملػمّلهملم:مومإنقبماظؽمللخمه:مغعملقلمظػملعملمملرئمومبرملغملؾمدرؼعم

ٍٕم):مؼبماآلؼهملم(ماظعملرآن)وؼرملرقبسفم.مزؾملقرمحغملؿمجدؼدم ؿبمعكب٤ؿبمآؼؽبةلبمَأوؿبمغؾبؽمللكبؾملؽبامغؽبفمْلتكبمبكبكؽبؿملؿب عؽبامغؽبؽمللؽب

ؿـبػملكبؾملؽبامَأَظ٣ؿبمتؽبضملؿبػمَل٣ؿبمَأنمبم فٕبمٰمظػمَل٥ؽبمسؽبػمَل٧ٱعىبؽملؿبؾملؽبامَأوؿبمعكب كبؼ همطؼملمملموماظطملمملؼهملمعـؼم.م106:ماظؾعملرةمػم(ُط٢ىبمذؽب٨ؿبءلبمَض

ؼظملؾملؿماظضملمملضؾمإنقبمظذلاطؿماآلؼمملتماٌؿرملمملبؾملهملمومتضملدقبدمعؿشملػمّلؾمملتماجملؿؼملعماٌلػملؿمصمملرمعـماظقاجنملم

وماٌلػملؼملقنمؼعملقظقنم.متطملؿملرلماألحغملمملممؼبمأوضمملتمعؿعملمملربهملمومإظطملمملءمومربقمأومحذفمبضملسملؾملمملمغؾملمملئؿملهبمملم

امؼرىمصؿملؿ.مومدؿملؾعملكمحؿقبكماظؽملقبؾملمملؼهملم(ماظػمّلقحماحملظملقز)عقجقدمعؽملذماألزلمؼبم(ماظعملرآن)بفملنقبم

اٌكمملظظملقنمشلؿمأنقبمآمعؾملؼملمملمطمملنمذغملػملفمووضضملفمػقمأطدلمعـمأنمؼطملؿملقبرمأحغملمملعفماألبدؼقبهملمواألزظؿملقبهملم

.مومأػػملفماظؾلشملمملءم(ماٌدؼؽملهمل)سػملكمععملمملدمملتمذبؿؼملعم

 م



123 
 

:مثالثهملمأغقاعم(ماظعملرآن)سؼملقعـبمملم؛ماظؽمللخمؼبم

صمملرعبقػؼملمملماظرملؿملخمواظرملؿملكهملمإذامزغؿملمملم(م)آؼهملماظرجؿ)عـممللمذظؽم:ممغصوبمعؽمللقخفبمومحغملؿمبمملٍق.مم1

ٌأبلقبمبـم(م)سؼملرمبـماًشمّلمملب)واظيتمسمملتنملمبؾملمملماًػملؿملظملهملماظقـبمملغلم(م.ماظؾؿقبهملممبمملمضسملؿملمملمعـماظػملذقبة

أتلؿعملٕئ٥مآؼةماظٕج٣موػ٣مؼؿلاصٓونمتلاصٓم):محنيمطمملنمؼغملؿؾؾملمملمسـماظؽملقبيبمضمملئاًلم(مطضملنمل

المغظمللفمضممللمأؼقبمملممخالصؿفمأغقبفمظقالماًرملؿملهملمأنمؼؼ(مسؼملر)و.مواظؿلمملصدمؼضملينماىؼملمملعمم(ايؼملٕ

(ماٌطملرلةمبـمذضملؾهمل)ؼبمضسملؿملقبهملم(مسؼملر)وؼبمػذاماجملممللمغلؿذطرم.مأغقبفمزادمؼبماظعملرآنمظغملؿؾؾملمملمبؽملظمللفم

:مودؽملقردماظعملزملقبهملماٌشملققبظهملمػؽملمملمعـمبمملبماظػمّلشملمملصهملمظطملرابؿؾملمملم.ماظذيمأتقبؾملؿمبمملظزغكم

مم:مإنقبماعٕأًةمطانمؼعملالمهلامأممعبؿمل٢مبؽملتماِصعمل٣،مع٤مغلاءمبينمساعٕمب٤مصضملزملضملة،موؼعملال)

وطانمزوجؾملامع٤مثعملؿملٟمضٓمت٦ؼبمسؽملؾملا،موطاغتمتطملرمل٧مغلاءماِعٕاءممم.مغ٨مػاللع٤مغلاءمب

واِذٕاف،موطاغتمتٓخ٢مسػمل٧مبؿملتماٌطملريةمب٤مذضملؾة،موػ٦مأعريماظؾزملٕة،موطاغتمدارم

اٌطملريةمواهمدارمأب٨مبغملٕةم،موطانمبؿملؽملؾملؼملامرٕؼ٠،موؼبمدارمأب٨مبغملٕةمط٦ةمترملٕفمسػمل٧مط٦ةم

صؾؿملؽملؼملامأب٦مبغملٕةمؼبمدارهممم.مشريةموبنيمأب٨مبغملٕةمذؽملـملنؼبمدارماٌطملرية،موطانمالمؼٖالمبنيمإ

وسؽملٓهمعباسةمؼؿقٓث٦نمؼبماظضملػملؿملةمإذمصؿقتماظٕؼّمبابماظغمل٦ة،مصعملاممأب٦مبغملٕةمظؿملطملػملعملؾملا،م

صعملالممم.مصكملذامط٦ةماٌطملريةمعظملؿ٦حة،موإذامػ٦مسػمل٧مصٓرماعٕأةموبنيمرجػملؿملؾملا،موػ٦مصباعضملؾملا

ؼٖغ٨مبفملممعبؿمل٢،مصعملاع٦امصؽملصملٕوامإظؿمل٥موػ٦متضملاظ٦امصاغصملٕوامإظبمأعريط٣ممم:مأب٦مبغملٕةمِصقاب٥

مم.مصباعٝمتػمل١مإٌأة

مم.م-وطانمرأداػؼملامع٤ماىاغّبماآلخٕممم-م؟موع٤مأؼ٤مضػملتمأغؾملامأممعبؿمل٢مم:مصعملاظ٦امِب٨مبغملٕة

صضملٕص٦ػامصؿملؼملاممم.مػٔهمأممعبؿمل٢مم:ماغؿصملٕوا،مصػملؼملامصٕشامضاعتمإٌأة،مصعملالمأب٦مبغملٕةمم:مصعملال

مم.مؼصملؽمل٦ن

مم.ماشؿل٢مظؿملزملػمل٨مباظؽملاسمعؽملضمل٥مأب٦مبغملٕةمأنمؼؿعملٓممصػملؼملامخٕجماٌطملريةموضٓ
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مم.موطؿؾ٦امإظبمسؼملٕمؼبمذظ١،مص٦ظبمأبامع٦د٧ماِذضملٕيمأعريًامسػمل٧ماظؾزملٕة

مم.موسٖلماٌطملرية،مصلارمإظبماظؾزملٕةمصؽملٖلماظربد

مم.موآمعامجاءمأب٦مع٦د٧متاجًٕاموالمزائًٕاموالمجاءمإالمأعريًامم:مصعملالماٌطملرية

مم:مغاسموغاولماٌطملريةمطؿابًامع٤مسؼملٕ،مػ٦مأوجٖمطؿابمصؿمل٥ث٣مضٓممأب٦مع٦د٧مسػمل٧مال

مم.مأعامبضملٓ،مصكملغ٥مبػملطملينمغؾفملمسصملؿمل٣،مصؾضملـتمأبامع٦د٧مأعريًا،مصلػمل٣معامؼبمؼٓؼ١مواظضملف٢

إغ٨مضٓموظؿملتمسػملؿملغمل٣مأبامع٦د٧مظؿملفملخٔمع٤مض٦ؼغمل٣مظسملضملؿملظملغمل٣،ممم:موطؿّبمإظبمأػ٢ماظؾزملٕة

مم.مط٣،مث٣مظؿملعمللؼمل٥مبؿملؽملغمل٣وظؿملعملات٢مبغمل٣مسٓوط٣،موظؿملٓصٝمس٤مدؼؽملغمل٣،موظؿملفيبمظغمل٣مصؿملفمل

إغ٨ممم:مسعملؿملػملة،موضالمم:موأػٓىماٌطملريةمِب٨مع٦د٧مجارؼةمع٤مع٦ظٓاتماظشملائٟمتلؼمل٧

مم.مرضؿملؿؾملامظ١،موطاغتمصارػة

واره٢ماٌطملريةمواظٔؼ٤مذؾملٓوامسػملؿمل٥،موػ٣مأب٦مبغملٕة،موغاصٝمب٤مطػملٓة،موزؼادمب٤مأعؿملة،م

مم.موذؾ٢مب٤معضملؾٓماظؾفػمل٨

د٢مػقملالءماِسؾٓمطؿملٟممم:مماٌطملرية،مصعملالماٌطملريةصػملؼملامضٓع٦امسػمل٧مسؼملٕمعبٝمبؿملؽملؾمل٣موبني

وطؿملٟمرأوامإٌأةموسٕص٦ػا،مصكملنمطاغ٦امعلؿعملؾػمل٨مصغملؿملٟممم؟معلؿعملؾػملؾمل٣مأومعلؿٓبٕػ٣مم؟مرأوغ٨

وآمعامأتؿملتمإالممم؟مأومعلؿٓبٕيمصغملؿملٟمادؿقػمل٦اماظؽملصملٕمؼبمعؽملٖظ٨مسػمل٧ماعٕأت٨مم؟مٕمؼلؿرتوا

مم.ماعٕأت٨،موطاغتمترملؾؾملؾملا

صرملؾملٓمسػملؿمل٥مأغ٥مرآهمبنيمرجػمل٨مأممعبؿمل٢موػ٦مؼٓخػمل٥موطبٕج٥مطاٌؿمل٢ممصؾٓأمسؼملٕمبفملب٨مبغملٕة

مم.مؼبماٌغملقػملة

مم؟مطؿملٟمرأؼؿؾملؼملامم:مضال
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مم.معلؿٓبٕػؼملامم:مضال

مم؟مصغملؿملٟمادؿؾؽملتمرأدؾملامم:مضال

مم.مهاعػملتمم:مضال

مم.مث٣مدسامذؾ٢مب٤معضملؾٓمصرملؾملٓممبـ٢مذظ١

مم؟مادؿعملؾػملؿؾملؼملامأممادؿٓبٕتؾملؼملامم:مصعملال

مم.مادؿعملؾػملؿؾملؼملامم:مضال

مم.مػٓمغاصٝممبـ٢مذؾملادةمأب٨مبغملٕة،موٕمؼرملؾملٓمزؼادممبـ٢مذؾملادتؾمل٣وش

رأؼؿ٥مجاظلًامبنيمرجػمل٨ماعٕأة،مصٕأؼتمضٓعنيمزبسمل٦بؿنيمطبظملعملان،موأدؿنيممم:مضال

مم.معغملرمل٦صؿني،مومسضملتمحظملٖاغًامذٓؼًٓا

مم؟مػ٢مرأؼتمطاٌؿمل٢مؼبماٌغملقػملةمم:مضال

مم.مالمم:مضال

مم؟مصؾمل٢متضملٕفمإٌأةمم:مضال

مم.مأذؾؾملؾملاال،موظغمل٤ممم:مضال

ؽبمم:مضال مم.مصؿؽمل

أنمسؼملٕمرض٨مآمسؽمل٥مطؾقبٕمسؽملٓمذظ١،مث٣مأعٕمبـالثمصفػملٓوامايٓ،موػ٦مؼعملٕأمض٦ظ٥ممم:موروي

ؽٓبماظػمَل٥كبمػؾب٣ؾبماْظغمَلاذكببؾب٦نؽب"مم:متضملاظب ؽباءكبمَصفمُلوَظؽكب١َمسكبؽملؿب مم.ممؼم13مم:ماظؽملقب٦رمػممم"مَصكمِلذؿبمَظ٣ؿبمؼؽبفمْلتؾب٦امبكباظرملنبؾملؽب
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مم.مإذظملينمع٤ماِسؾٓمم:مصعملالماٌطملرية

(م.م66)م(مادغملتؿب،مأدغملتؽبمآمصاك،موآمظ٦ممّتتماظرملؾملادةمظٕعبؽملاكمبفملحفاركمم:مضال

والمأدريمطؿملػمميغملـمأنمؼؿقّصرمأربضملهملمذؾملقدمسدولمؼرونمرجاًلموماعرأًةمميمملردمملنماىؽملسمشرلم

اظرملقبرسلمؼبمبػملدةمضبغملؼملؾملمملماظدؼـماإلدالعلم؟مبؾمأنقبماظرقبجؾمصبنملمأنمؼؾبرىموػقمؼدخؾمسسملقهم

..م!!مصضملؾمطؼملمملمؼدخؾماٌؿملؾمؼبماٌغملقػملهملمؼبماٌرأةمبمملل

وػقم(مسػمللمبـمأبلمرمملظنمل)ضدمأربؽمصقمملبؿملهبمملممبلؿقىم(مآؼهملماظرقبجؿ)غمملػؿملؽمسـمأنقبمسدممورودم

جػملدةمحبلنملمم100ضمملممجبػملدػمملمأوقبلماألعرم(مدراحهمل)اٌؿرملرقببمبمملظدؼـمومأحغملمملعفمصظمللمضسملؿملقبهملم

جػملٓتؾملام):منماظلؾنملمضممللموحنيمدؾبؽؾمع.مثؿقبمادؿدركماألعرمومضمملممبرعبؾملمملم..ماظؽملقبصماظعملرآغلم

..م!!مم(بغملؿابمآمومرعبؿؾملامبلؽملقبةمغؾؿملقب٥

سرملٕمرضضملاتمعضملػمل٦عاتم):مومغزملقبؾملمملم(مآؼهملمإرضمملعماظغملؾرل)ندمأؼسملـبمملم(مآؼهملماظرجؿ)وبضملؿملدـبامسـم

سمملئرملهملمبؽملوملم)وماظيتمضمملظوملمبؾملمملم.مم(ػبٗمرضضملاتمعضملػمل٦عاتمضبقٕبع٤):مثؿقبمصمملرتمم(ضبقٕبع٤

طمملغوملمعدوقبغفمسػملكمورضهملمعقضقسهملمهوملمأحدمموماظيتمؼؾدومحبلنملمرواؼؿؾملمملمأغقبؾملممل(مأبلمبغملر

صؿملؼملمملمطمملغقامعؽملرملطملػملنيمػلمومبعملؿملقبهملمغلمملءم!!ماألدرقبةمصكملذامبرملمملةلبمأطػملؿؾملمملمصسملمملسوملماظقرضهملموماآلؼهملم

(ماٌقّرفمل)صؿملؼملمملمدؾؼمعـماٌعملممللمحدؼىملمعمملظؽمؼبمم-ضمملرئلمم-وضدمعرقبمسػملؿملؽم.ماظؽملقبيبممبرضفماألخرلم

(م.مرضمملعماظغملؾرل)سـمعلفملظهملم

َصكمِلذؽبام):مومغزملقبؾملمملم(مآؼهملماظلؿملػ)وأذؾملرمعمملمؼبمػذاماظؾمملبمػقم:ممدقخفبغصوبمبمملٍقمومحغملؿمعـ.مم2

ؾبوام ؾبوػؾب٣ؿبموؽباْضضملؾب ؾبوػؾب٣ؿبموؽباحؿبزملؾب ؿبتؾبؼملؾب٦ػؾب٣ؿبموؽبخؾب ِٕطكبنيؽبمحؽبؿملؿبثؾبموؽبجؽب ؾبمؾبمَصاْضؿؾبػمُل٦اماْظؼملؾبرملؿب ؾبماْظقؾب ؽبماْظفمَلذؿبؾملؾب اغؿبلؽبػمَل

مب لبمَصكمِلنمتؽبابؾب٦اموؽبَأَضاعؾب٦اماظزملمبالَةموؽبآتؽب٦ؾباماظ ؿبصؽب م(َطاَةمَصكؽبػمُل٦امدؽبؾكبؿملػمَلؾملؾب٣ؿبمِإنمبماظػمَل٥ؽبمَشظمُل٦رفبمرؽبحكبؿمل٣فبَظؾملؾب٣ؿبمُط٢مبمعؽب

:مأغقبؾملمملم(ماإلتعملمملنمؼبمسػملقمماظعملرآنمظذملماظلؿملقرل)ؼبم(مابـماظضملربلقب)وؼعملقلمؼم.م5:ماظؿقبهملمػ

عضملرصهملماظؽملمملدخم)ؼبمطؿمملبفم(مربؼملقبدمبـمحزم)صؿملؼملمملمؼرىم.مم(غلكتمعائةمومأربضملـبامومسرملٕؼ٤مآؼًة)

ػؾهملمآم)وطذام.مم(بٝمسرملٕةمآؼةمؼبمٔانموأربضملنيمد٦رةغلكتمعائةموأر):مأغقبؾملمملم(مواٌؽمللقخ
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غلكتمعائةموأربٝمسرملٕةم):مأغقبؾملمملم(ماظؽملمملدخمواٌؽمللقخ)إذمؼرىمؼبمطؿمملبفماظرملؾملرلم(مبـمدالعهمل

وعـمضؼملـمعمملمغلكؿفمتػملؽماآلؼهملمطمملغوملمآؼمملتماٌقادسهملمواظؿلمملعحمععمأػؾماظدؼمملغمملتم.مم(آؼًة

:موعؽملؾملمملم..ماألخرىموماظقثؽملؿملنيم

ؼم.م6:ماظغملمملصرونمػم(وؽبظكب٨ؽبمدكبؼ٤ِمَظغمُل٣ؿبمدكبؼؽملؾبغمُل٣ؿب)

ؽباهؽبمصكب٨م) ىبؼ٤ِٱاَلمِإْط ؼم.م256:ماظؾعملرةمػم(ظ

ِٕهؾبم) ؼم.م99:مؼقغسمػم(ؼؽبغمُل٦غؾب٦ْامعؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽبٰمظؽملمباسؽبمحؽبؿمب٧ٱَأَصفمَلغتؽبمتؾبغمْل

ؼم.م20:مآلمسؼملرانمػم(ؽبغؾبْٰظؾؽبالٱومبِإنمتؽب٦ؽبَظ٦ؿبْامَصكمِلغمبؼملؽبامسؽبػمَلؿملؿب١َم)

ؿبمبكبٱ) ؼم.م96:ماٌقملعؽملقنمػم(َظؿكب٨مػكب٨ؽبمَأحؿبلؽب٤ؾبٱدؿبَص

:ماظؽملقبقؾمػم(َظؿكب٨مػكب٨ؽبمَأحؿبلؽب٤ؾبٱدكبْظؾملؾب٣مبكبْٰظقؽبلؽبؽملؽبةكبموؽبجؽبٱْظؼملؽب٦ؿبسكبصمَلةكبمٱْظقكبغمْلؼملؽبةكبموؽبٱدؽبؾكبؿمل٢ِمرؽببىب١َمبكبمٰدؿبعؾبمِإَظ٧ٱ)

ؼم.م125

المترىم"ماظضملػملؼملمملءم"موؼؾعملكمأنمغرملرلمإظبمأنقبمرمملئظملهملمعـم.موشرلمذظؽماظغملـرلممممملمتقردهماظغملؿنملم

امبؾمأنقبمبضملسملؾملؿمؼؽملغملرماظؽمللخمعـمأدمملدفمومؼضملؿدلهمتعملػملؿملاًلمظرملفملنمآماظؽمللخمؼبمػذاماجملممللمصقابـب

.ماظلقبمملعلم

وعـممللمذظؽمأنمتغملقنمػؽملمملكمآؼهملمؼعملقلمبؾملمملماظعملقمموظغملـمالم:ممغصوبمعؽمللقخفبمومحغملؿمعؽمللقخفب.مم3

إنقبمرمملئظملهملمعـماٌلػملؼملنيم(مغقادخماظعملرآنمظذملمابـماىقزي)طؼملمملموردمؼبم.موجقدمشلمملمحغملؼملـبمملمأومغزملهبمملم

ث٣قبمأذنمهل٣ماظؽملقبيبم،مصفملخربوهموخربػ٣م،م):مغقبيبمؼلفملظقغفمسـمدقرةمطمملعػملهملموؼملقبضملقامسؽملدمال

.مم(غؾبلكتماظؾارحة:مصلغملتؽبمداسةمالمؼٕجٝمإظؿملؾمل٣مذؿملؽـبام،مث٣قبمضالم..مصلفملظ٦همس٤ماظلقب٦رةم

:مضالمظ٨مُأب٨ىبماب٤مأب٨مطضملّب):مأغقبفمضممللم(مذرؼؽمبـمسمملصؿ)وؼبمذاتماٌزملدرمعمملمغؾبعملؾمسـم

دؾضملنيمأومإحٓىمودؾضملنيمآؼة،مضالمواظٔيمأحػملٟمب٥،مم:طؿملٟمتعملٕأمد٦رةماِحٖاب؟مضػملت

.ممم(ظعملٓمغٖظتمسػمل٧مربؼملقبٓمصػمل٧مآمسػملؿمل٥مودػمّل٣موأغؾملامتضملادلمد٦رةماظؾعملٕةمأومتٖؼٓمسػملؿملؾملا
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ضرآنفبمصؿملفم(مسمملئرملهملمبؽملوملمأبلمبغملر)ؼؽملعملؾمأغقبفمطمملنمظذملم(ماإلتعملمملنمؼبمسػملقمماظعملرآنمظذملماظلقبؿملقرل)ومؼبم

نمسػمل٧ماظؽملقبيبم،مؼامأؼقبؾملاماظٔؼ٤مآعؽمل٦امصػمّل٦امسػملؿمل٥مإنقبمآموعالئغملؿ٥مؼزملػمّل٦):معـمضؼملـمعمملمصؿملفم

ومؼؾدومظلمأغقبؾملمملمذمملءتمأنم.مم(ودػمّلؼمل٦امتلػملؿملؼملام،موسػمل٧ماظٔؼ٤مؼزملػمّل٦نمؼبماظزملظمل٦فماِوظب

.ماظذيمطمملنمؼزملػمّللمؼبماظزملظملقفماألوظبم(مأبقمبغملرمبـمأبلمضقمملصهمل)ومملعؾمواظدػمملماًػملؿملظملهملماألوقبلم

مصذلةمعـماظظملذلاتمطمملنمالمؼؿقرقبعمسـمػغملذاموػذامعصملؾملرمعـمعصملمملػرمغّبكماظؿعملققبلم؛مصغملؾقبمصرؼؼمؼب

.معطملمملعراتمرطؿملغملهملمؼطملذقبؼؾملمملماىقعماظلقبػملشملقيم

ومظالدؿزادةماغصملرم(ماظعملرآن)عػملكقبصمعلفملظهملماظؽملمملدخمواٌؽمللقخمؼبمم-سزؼزيماظعملمملرئمم-ػذام

(م.م67)اشلمملعشمغؾملمملؼهملمععملمملظؽملمملم

 م
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م:إٌأةمإدالعؿملهبام

ممشلقؽبمغقعمعؿشملققبرمعـماظظملغملمملػهملمإنقبمايدؼىملمسـمعغملمملغهملمممؿملزةمظػملؼملرأةمؼبماألدؼمملنمبرملغملؾمسممل

ٌُضملؿدلةم وايدؼىملمسـمتػملؽم.ماظلقبؼملفهملماظيتمالمتػملؿملؼممبـمضرأمسػملكمأضؾمتعملدؼرمطؿنملماألدؼمملنما

ٌّمملمطؽملقبمملمضدموضظملؽملمملمسػملكمآراءماظؿملؾملقدم.ماٌغملمملغهملمؼبماإلدالممػقمغقعمعـماظؿفدؼػمبممليعملؿملعملهملم و

ظبمحممللماٌرأةمؼبماإلدالممرأؼؽملمملمأنمغعملػمع..مواٌلؿملقؿملنيمؼبمعلفملظهملماٌرأةمسدلمععملمملالتمدمملبعملهملم

عضملؿؼملدؼـمسػملكم..مواظيتمالمدبؿػملػمطـرلـبامسـمايؿملػماظقاضعمسػملؿملؾملمملمؼبمزبؿػملػماألدؼمملنم

:ماظؽملزملقصماظعملرآغؿملهملم

وػذامايؼقبمطبققبظفممممملردهملم.مأنقبمظػملرجؾمحعمليبمملمعشملػملعمًلمملمؼبمحؿملمملةماظزوجهملم(ماظعملرآن)ندمؼبم.مم1

ثؿمالمأحدمؼضملػملؿمٌمملذامػؽملمملكم.مبمملظظملضملؾمماظضملعملقبمملتمعؿكمعمملمرأىمأغقبؾملمملمضرورؼقبهملموظؿملسمألغقبؾملمملمضرورؼهمل

:مسعملقبمملتمعـمػذاماظؽملقعماظذيمؼؽملمملوشماظطملرؼزةمأطـرمعـماظرشؾهملمؼبماإلصالحم

ؾبوػؾب٤مبمصكب٨مٱيمتؽبكؽباُص٦نؽبمغؾبرملؾب٦زؽبػؾب٤مبمَصضملكبصمُل٦ػؾب٤مبموؽبتكبلمبٱوؽب) ِٝموؽبٱػؿبفؾب ِٕبؾب٦ػؾب٤مبمَصكمِلنؿبمَأَرضملؿبؽملؽبغمُل٣ؿبمَصاَلمٱْظؼملؽبسملؽباجكب ضؿب

ؼم.م34:ماظؽملقبلمملءمػم(تؽبؾؿبطملؾب٦ْامسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٤مبمدؽبؾكبؿملاًل

إنقبماإلؼؾملمملمماظذيمضبمملولماظؽملصقبمتربؿملؿفمؼبمزبؿملقبالتؽملمملمػقماظذلاتؾؿملقبهملمأوماظؿلػمللؾمؼبماظضملعملقبمملتم،م

وعمملمؼدلػـمػذاماإلؼؾملمملممػقمسدمموجقدمسداظهملم.محؿملىملمتؿدرقبجمعـماظضملكبصملهملمإظبماشلفرمإظبماظسملربم

:مايغملؿمبمملظؽمللؾهملمظػملقمملظهملماٌضملمملطلهملم؛محنيمؼغملقنماظرجؾمغمملذزـبام

رؽبَأٌةمخؽبمملَصوملؿبمعكبـمبؽبضملؿبػملكبؾملؽبمملمغؾبرملؾبقزًامَأوؿبمِإسؿبرؽباضممًلمَصاَلمجؾبؽملؽبممْلحؽبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِلؼملؽبـملمَأنمؼؾبزملؿبػملكبقؽبمملمبؽبؿملؿبؽملؽبؾملؾبؼملؽبمملمصؾبػمْلقممًلممؿبٱوؽبِإِنم)

ؼم.م128:ماظؽملقبلمملءم(مػظزملنبػمْلحؾبمخؽبؿملؿبرفبٱوؽب

 م
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أؼـمػذهمعـمتػملؽم؟موإنمطؽملوملؾبمػؽملمملمالمأرمملظنملممبؾدأماظسملربمومأدؿؾملفؽملفمظػملشمّلرصنيم،مصػملؿؽبمأصاًلم

ؽبمطبؿصماظرقبجؾمبؿػملؽماظضملعملقبمملتماظؿفملدؼؾؿملقبهملممإن(ماٌرملرقبع)وضضملفم ٕمؼغملـماظضملدلمشلؼملمملمعضملـبمملم؟مو

ظػملؼملرأةمطلمؼذّظؾملمملموؼلؿملشملرمسػملكمععملدقبراتؾملمملمومظربقبؼملمملمؼسملشملرقبػمملمإظبماظؿؽملمملزلمالحعمًلمملمسـمعقملخقبرمصداضؾملمملم

ػؾمؼبمػذامسداظهملم؟مػؾمؼبمػذام.موعلؿقعمّلمملتؾملمملمععملمملبؾماًالصمواظؽملقبفمملةمصعملطمعـمجقؿملؼملفم

علمملواةم؟م

بضملضماإلذمملراتماظيتمتدلمسػملكمسدمماٌلمملواةمبنيمم(اٌلؿملّ)ادؿطملربؽملمملمؼبمععملممللمطؽملقبمملمضدم.مم2

وماظؿملقممغعملػمأعمملممومملوزمضرآغلم..ماىؽمللنيمعـماظؽملمملحؿملهملماألخالضؿملقبهملمواالسؿؾمملرؼقبهملمسػملكماألضؾم

:مخشملرلمسػملكمإحلمملسماٌرأةمبفملغقبؾملمملمطمملئـمعغملؿؼملؾماظؽملقبؼملقمواظعملؿملؼملهملم

ؽبؼؿب٤ِمعىب٤مرىبجؽباظكب١ُٱوؽب) ؾبوْامذؽبؾمِلؿمل ؽٕبجؾب٢فبموؽبدؿبؿؽبرملؿبؾمِل ؿبضؽب٦ؿبنؽبمعكب٤ؽبمٱمؿبمَصكمِلنمَظ٣ؿبمؼؽبغمُل٦غؽبامرؽبجؾبػمَلؿملؿب٤ِمَص ؽبَأتؽباِنمعكبؼملمب٤متؽب عؿب

ؽباػؾبؼملؽبامٱ ؽٕبمِإحؿب ؽبطخمل ؽباػؾبؼملؽبامَصؿؾب ؽبآءكبمَأنمتؽبسملكب٢مبمِإحؿب ؽبىٱظرملنبؾملؽب ؼم.م282:ماظؾعملرةمػم(ُِٰخؿب

مبضملؽملكمم-سزؼزيماظعملمملرئمم-اظرجؾمالمؼسملؾموػلمتسملؾموتؽمللكم؟موػذامحغملؿمعشملػملؼمطؼملمملمترىم

..مرجؾمالمصبؿملدمطؿمملبهملمازلفمتضملمملدلمذؾملمملدةمسمملٌيتمصؿملزؼمملءمأعمملمماظعملمملضلماظرملرسلممذؾملمملدةمأيقب

!!م

:مومالمؼذلاجعمسؽملفمأومؼؽمللكفمبؾمؼقملّطدهمالحعمًلمملمبعملسملمملؼمملماٌرلاثماظرملقبرسلم

خمٜلماَأوؿبلؽبۤمظػمَل٥ؾبمصكب٨ٱؼؾب٦صكبؿملغمُل٣ؾبم) ِٕمعكبؿب٢ؾبمحؽب مبَط ؼم.م11:ماظؽملقبلمملءمػم(ُِغؿبؽبؿملؽبؿملؿب٤ِٱدكبُط٣ؿبمظكبػمل

ٌّمملمطمملنماظرملرعماإلدالعلم.مسـمضسملؿملقبهملماظزغكمومسعملقبهملماظرجؿم(ماظؽمللخ)ثمهدقبثوملمؼبمعؾح.مم3 و

ٌّمملمطمملنمػذاماظرملرطم..مؼرؼدمأربضملهملمذؾملقدمسدولمأنمؼـؾؿقامأغقبؾملؿمرأواماٌؿملؾمؼدخؾمؼبماٌغملقػملهملم و

صؽملقـم..موصمملرمعـمدمملبعماٌلؿقؿملالتمؼبمسؾملدغمملماآلغلم(مسؼملربـماًشمّلمملب)علؿقؿملالمؼبمسؾملدم

ظيتمؼطملؿزملؾؾملمملمداسرم؟ممغؿلمملءلمعمملمػقمحؼقبماٌرأةما

 م
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والمأرؼدمأنمؼفملتقغمملمبفملدّظهملماظضملػملؿموماظظملقصماظشمليبموعمملمإظبمذظؽمألغقبؾملمملمظؿمللوملمجلرـبامظؿؼملرؼرم

وظـمؼعملقلم..مبؾمأرؼدمعـماظرملؿملخمعرتديماظضملؼملمملعهملمأوماظرملؼملمملغمأنمضبغملؿمظؿػملؽماٌرأةم.مأخشملمملئؾملؿم

:مدقىم

ؿٕبعؾب٦نؽبمٱوؽب) كبؼ٤ؽبمؼؽب ؽبآءؽبمفؽبْظؼملؾبقؿبزملؽبؽملؽباتكبمثؾب٣مبمَظ٣ؿبمؼؽبفمْلتؾب٦ْامبكبفمَلٱَظ ؽبًةموؽباَلمتؽبعمْلؾؽبػمُل٦ْامٱرؿببؽبضملؽبةكبمذؾبؾملؽب ؾبوػؾب٣ؿبمثؽبؼملؽباغكبنيؽبمجؽبػمْل جؿبػملكب

ؼم.م4:ماظؽملقبقرمػم(ْظظمَلادكبعمُل٦نؽبٱئكب١َمػؾب٣ؾبمَٰظؾملؾب٣ؿبمذؽبؾملؽبادؽبًةمَأبؽبًٓاموؽبُأوؿبَظذمل

ؽبآءكبمَصفمُلوؿبَظذمل) ؽبآءؽبمَصكمِلذؿبمَظ٣ؿبمؼؽبفمْلتؾب٦ْامبكباظرملنبؾملؽب ؽٓبمَٰظ٦ؿباَلمجؽبـملءؾبوامسؽبػمَلؿملؿب٥كبمبكبفمَلرؿببؽبضملؽبةكبمذؾبؾملؽب م(ْظغمَلاذكببؾب٦نؽبٱظػمَل٥كبمػؾب٣ؾبمٱئكب١َمسكبؽمل

ؼم.م13:ماظؽملقبقرمػ

ومأغمملم.مضؾؾمصذلةمطمملغوملمػؽملمملكمضفقبهملمحقلمصؿمملوىمدبؿصمبؿقرؼؿمأومبعملؾقلمزواجماظعملمملصرم.مم4

المؼضملؽملؿملينمعـمػقملالءمعقاضظملؾملؿموالمأضقاشلؿمصؼملمملمداعقامضبغملؼملقنمرضمملبماظؽملقبمملسمخبراصمملتماألدؼمملنم

ساًلمسـماسلؽزازيمعـمجرأةمػغملذاموظغملؽملينمؼبمذاتماظقضوملمأسؾقبرمف.مظـمؼزملػملؽملمملمعؽملؾملؿمخرلـبام

:مبمملظظملضملؾمأغمملمعرملؼملؽزم..مترملرؼعمصبؿملزماظزواجممبـمٕمتؾػملغمدـماحملؿملضمبضملدم

ِٚمعكب٤مغىبلؽبـملئكبغمُل٣ؿبمِإِنمٱظاَلئكب٨مؼؽبؽكبلؿب٤ؽبمعكب٤ؽبمٱوؽب) ٍٕموؽبٱْظؼملؽبقكبؿمل مبتؾبؾملؾب٤مبمثؽباَلثؽبُةمَأذؿبؾملؾب ظاَلئكب٨مَظ٣ؿبمٱرؿبتؽبؾؿبؿؾب٣ؿبمَصضملكب

ؼم.م4:ماظشملالقمػم(ُظؾملؾب٤مبمَأنمؼؽبسملؽبضملؿب٤ؽبَِحؿبؼملؽباِلمَأجؽبٱؼؽبقكبسملؿب٤ؽبموؽبُأوؿباَلتؾبم

ٌَقكبؿملِضم(م:م)"جمملععماظؾؿملمملن)ؼبم(ماظشملدلي)وؼبمتظمللرلمػذهماآلؼهملمؼقردم ؽبما ؽبمعكب ..."موؽباظالٌملئكبلمؼؽبؽكبلؿب

ؽب"اظعملقاسدمعـماظؽمللمملءم:م،مضممللم قبم"م:مواظالٌملئكبلمَظؿؿبمؼؽبقكبسملؿب ٕمؼؾػملطملـماحملؿملض،موضدمعؾبلكبلؿبـ،مسدتؾمل

(م.مثالثهمل

.مربؼملقدةمورثؾملمملماٌقملعؽملقنمسـماظؽملقبيبمذكزملؿملهبمملموالمرؼنملمؼبمأغقبؾملمملمدؽملقبهملم

حؿملىملم..مدفملوردمبضملضماآلؼمملتمجملردماظضملمملدةمؼبمذطرػمملمومظؿملسمألغقبؾملمملمدؿفدمُأذغـبمملمصمملشؿملهملم.مم5

أنقبمسػملؼملمملءماٌلػملؼملنيمعمملمزاظقامؼداػؽملقنمؼبمضسملمملؼمملمطـرلةمتللءمإظبماإلغلمملغؿملهملمعـمضؼملؽملؾملمملمعلفملظهملم

أسؼملمملرػؿمؼبماىؽملسماظدغؿملقيمثؿممعػملؽماظؿملؼملنيم،موػلمعمملمؼضملؼملؾمبؾملمملماظصملالعؿملقنمممـمؼعملسملقن

:مؼرهػملقنمإظبماىؽملسماألخرويمععمايقرماظػملقاتلمؼؽملؿصملرغؾملؿمسػملكمبمملبماىؽملقبهملم
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عؽبمٰثؽبموؽبرؾببؽبٰوؽبثؾب٢ؽبٰمظؽملىبلؽبـملءكبمعؽبؿبؽملؽب٧ٱغغملكبقؾب٦ْامعؽبامَرابؽبمَظغمُل٣ؿبمعىب٤ؽبمٱفؽبٰمْظؿملؽبؿؽباعؽب٧ٱوؽبِإنؿبمخكبظمْلؿؾب٣ؿبمَأاَلمتؾبعمْللكبشمُل٦ْامصكب٨م)

كبلؾب ؽبًةمَأوؿبمعؽبامعؽبػمَلغمَلتؿبمَأؼؿب٣ؽبٰوْامَص٦ؽبَصكمِلنؿبمخكبظمْلؿؾب٣ؿبمَأاَلمتؽبضملؿب ؼم.م3:ماظؽملقبلمملءمػم(َأاَلمتؽبضملؾب٦ُظ٦ْاٰمظكب١َمَأدؿبغؽب٧ٰغؾبغمُل٣ؿبمذٰحكب

سػملكمذطرماىؽملقبهملم،مصؼملمملماظذيمدؿؽملمملظفماٌرأةمػؽملمملكم؟مصؽملقـمغضملرفمبفملنقبماألخقةماجملمملػدؼـماظذيم

سهملموعمملمؼلؾققنمبدعمملءماٌلؿسملضملظملنيمشلؿمجؽملقبمملتموريمعـمهؿؾملمملماألغؾملمملرمومحقرمسنيمظػملؼملسملمملج

؟م(مادؿرملؾملدت)صؼملمملماظذيمدؿؽملمملظفماٌرأةمظقمصفقبرتمجلدػمملموم(م.مادؿرملؾملمملدػؿ)إظبمذظؽمبضملدم

أيقبمػداؼمملمأومعغملمملدنملمحعملؿملعملؿملقبهملمعـماظؽملقبقعماظذيم(ماظعملرآن)بمملظظملضملؾمأغمملمالمأدريم؛مإذمٕمأجدمؼبم

:مدؿملؽملمملظفماظرىبجممللم

ؾٕبٍرمعمبزملؿبظمُل٦َصةلبموؽبزؽبومبجؿبؽملؽباػؾب٣مبكبقؾب٦ٍرمسكبنٍيٰمعؾبؿمبغملكبؽكبنيؽبمسؽبػمَل٧) ؼم.م20:ماظشمّلقرمػم(دؾب

ؼؾعملكمأنمأضقلمبفملغقبفمرشؿمػذاماظزملػملػماظذيمغراهمؼبماظؿضملمملعؾمععماٌرأةم؛مصكملنقبماالسبشملمملطمايعملؿملعمللقبم

اظذيموصػملوملمإظؿملفماٌرأةمؼبماٌؽملشملعملهملماظضملربؿملقبهملمواإلدالعؿملقبهملمٕمؼغملـمبلؾنملماىمملػػملؿملقبهملمومالمبلؾنملم

رأةمذؾقـبمملمؼبماظضملؾملقدماظضملؾمملدؿملقبهملمبؾمأغقبفمتردقبخموماذؿدقبمحؿقبكمصمملرتمإ..ماظؿضملمملظؿملؿماإلدالعؿملقبهملمصعملطم

إنقبمعقملدقبلةمايٕؼ٣مضٓموضٝمض٦اسٓػاماظضملؾادؿملقب٦نمسػمل٧مشٕارم)(م:مبروطػملؼملمملن)أومطؼملمملمؼزملظملؾملمملم.م

(م.م68)م(اظؾؿملٖغشمل٨موػ٨موحٓػاماٌلقملوظةمسػمل٧ماسبشملاطمإٌأةمؼبماظرملقبٕقم|اظؽملؼمل٦ذجماٌلؿملق٨م

 م
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م:مربؼملقبٓمجكبؽملٕااًل

وحنيمأضرأماىمملغنملماظضمللغملريمؼبماظدؼـمم.رجؾمدؿملمملدهملمربؽملقبؽموضمملئدمسلغملريمسصملؿملؿم(مربؼملقبد)

اإلدالعلم؛مأصضملؾمعـمخاللمرؤؼهملمدفملخؿزملرػمملممبـمملظنيمأحدػؼملمملمضرآغلموماآلخرمغؾقيقبمؼذلعبمملنم

:مؼبمػذاماظلؿملمملقم(مربؼملقبد)رشؾمملتمومأصغملمملرم

ؾبو) كٟبمصؾب ؿبُط٣ؿبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ؿبموؽبؼؽبرملؿب ِٖػكب٣ؿبموؽبؼؽبؽملزملؾب كبؼغمُل٣ؿبموؽبؼؾبكؿب ىببؿبؾملؾب٣ؾبماظػمَل٥ؾبمبكبفمَلؼؿب (مرؽبمَض٦ؿبٍممعنبقملؿبعكبؽملكبنيؽبَضاتكبػمُل٦ػؾب٣ؿبمؼؾبضملؽب

ؼم.م14:ماظؿقبهملمػ

كب) ـبامرؽبدؾب٦لؾبمَا َٓموؽبمَأنمبمعؾبقؽبؼملمب ؾبوامَأاَلمِإَظ٥ؽبمِإاَلمَا ؿبتؾبمَأنؿبمُأَضاتكب٢ؽبماظؽملمباسؽبمحؽبؿمب٧مؼؽبرملؿبؾملؽب (مُأعكب

ؼم.مربؼملقبدمبـمسؾدمآػم

سالهمأم-إذمسدلمػذؼـماٌـمملظنيم.مػذامػقماخؿزملمملرمرؤؼيتمحقلماىمملغنملماظضمللغملريقبمؼبماإلدالمم

ومػلم(م.ماىؾملمملد)وبؾملذؼـماٌضملؽملؿملنيممّتوملمذرسؽملهملماظعملؿممللمإظبمأنمصمملرمرطؽملـبمملموصرؼسملهمًلمتؾبدسكمم-

م-عـماٌضملمملصرؼـمم-طؼملضملػمّلؿمعضملمملصرمظغملؾقبمعـمؼرملضملرونم(مدؿملقبدمضشملنمل)اظظملرؼسملهملماظيتمتؾمملطكمسػملؿملؾملمملم

بممليؽملنيمإظؿملؾملمملمٌمملمطمملغوملممتؽملقفمعـمعزاؼمملمجؽمللؿملقبهملمومعمملظؿملقبهملمالمؼعملمملوعؾملمملمإاّلمأصقمملبماظؽملظملقسم

صمملجملمملػدونمعؿفملّطدونمعـمأغقبؾملؿمبعملدراتؾملؿماظرملكزملؿملقبهملماحملدودةمظـمؼؿؼملغمّلؽملقامعـم.مظؿملهملماظضملممل

ظذامالمصرصهملمشلؿمإاّلمأنمؼغملقغقام..ماالضذلابمعلمملصهملمعذلؼـمعـماعرأةمعبؿملػملهملمؼبمسمملٕمعؿقسملقبرم

.مجؽملقدـبامظػملرقببم

ػذامإنقبمتشملققبراتماظؿرملرؼعمايربلمٕمتغملـموظؿملدةماظزملدصهملمأوماظضملرملقائؿملقبهملم،مبؾمأطمملدمأضقلمؼبم

.مماجملممللمأغقبؾملمملموعضملؾملمملمغصملمملمماىزؼهملمطمملغمملمأذدقبماظؽملصملؿماإلدالعؿملهملمدّضهمًلموماحذلاصؿملقبهمًلم

 م
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(م:ماظرقبصمملؼب)وظؽملمملمأنمغؽملصملرمطؿملػمتشملققبرمػذاماظؿرملرؼعمسػملكمعمملمؼقردهمظؽملمملم

(م.معغمّلهمل)اظعملؿممللمربرقبممحنيمطمملنماظؽملقبيبمؼبم.مم1

(م.ماٌدؼؽملهمل)اظعملؿممللمعؾمملحمحنيمصمملرتمظػملؽملقبيبمدوظهملمؼبم.مم2

.معفملعقرفبمبفمٌـمبدأػؿمبمملظعملؿممللمماظعملؿمملل.مم3

(م69.م)اظعملؿممللمعفملعقرفبمبفمحؿقبكمظقمٕمؼؾدأػؿمأحدفبمبمملظعملؿممللم.مم4

؛مٌؽملمملصرؼفمبمملظعملؿممللمؼبمزبؿػملػمحروبفماظيتمخمملضؾملمملمبؽملظمللفم(مربؼملقبد)وإذامتمملبضملؽملمملمترشؿملنملم

:مصلؽملفدهمربزملقرـبامؼبمأعقرمثالثهملم

قب.مم1 ةماظيتمعـمأػؿمعزاؼمملػمملمعـمؼعملمملتؾمعضملؽملمملموميقتمؼبماٌضملرطهملمصلؿملغملقنمذؾملؿملدـبامومظفماى

.ماًؼملرمواظؽمللمملءم

.معـمؼعملمملتؾمعضملؽملمملمومؼؽملؿزملرمصػملفماظلؾمملؼمملموماألدرىموماظطملؽملمملئؿموماألدالبم.مم2

.مومدؽملعملمملتػملفمالحعمًلمملم..معـمالمؼعملمملتؾمعضملؽملمملمصؾملقمأحدماثؽملنيمإعقبمملمسدوقبمأومعؽملمملصؼم.مم3

ؼبمأعرهمبضملدمأنممومٕمؼغملـمالعرئماًرلة(ماظشمّلقرماٌدغل)وػغملذامصكملنقبماٌلفملظهملمطمملغوملمربلقعهمًلمؼبم

.ماخؿمملرمشلؿماظؽملقبيبمعمملمؼراهمعؽملمملدؾـبمملمظشملؼملقحمملتفمومٌلؿعملؾػملؾملؿمطفملعقبهملمطمملنمؼرؼدمشلمملماظؽملؼملقمبفمليقبمٔـم

وػغملذامصكملنقبماظعملؿممللم،مواظؽملزملرمؼبماظعملؿممللمطمملنماٌضملمملدلمالدؿؼملرارؼقبهملماظؿقحؿملدمومسؾمملدةمآم؛محؿقبكم

ممإنمتؾملػمل١مػٔهماظضملزملابةماظؿمل٦ممآ):مداسؿملـبمملمربقبفم(مبدر)صرقبحمبذظؽمُضؾؿملؾمعضملرطهملم(مربؼملقبدـبا)أنقبم

ـبا ومٕمؼؽملسماظذلشؿملنملمربظمّلزـباماألغزملمملرموعـمعضملفمعـماٌؾملمملجرؼـم.مم(؛مالمتضملؾٓمبضملٓمؼبماِرضمأب

دريوامومأبرملٕوامصكملنقبمآمضٓموسٓغ٨مإحٓىماظشملائظملؿنيم؛مإعقباماظضملريمومإعقبامضٕؼ٘م،موآم):م

(م.م70)م(ظغملفملغ٨ماآلنمأغصملٕمإظبمعزملارعماظعمل٦م
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طؿمسػملكمذدقبةمإصرارهمومضؿملمملعفمبؾملذاماألعرماظذيمطؼملمملمأدػملظملؽملمملمدؿمللرلمصؿملفمإظبمػغملذامميغملؽملؽملمملمأنمغح

طؼملمملمحزملؾمحنيمضمملممدؿملقبدم.مأضزملمملهمعؾملؼملمملمطػمّلظملفموعؾملؼملمملمخذظفمأضربقنمأومعؽملمملصعملقنمأومسعملالءم

ععملمملتؾمبنيمم300وعضملفم(مُأحؾبد)بمملإلغلقمملبمعـمعضملرطهملم(مسؾدمآمبـمأبلمبـمدػملقل)اًزرجم

وععمذظؽمطمملنم.منمبعمللمحقظفمعـماٌؾملمملجرؼـمواألوسمصمملرسموراجؾم،موترطقاماظؽملقبيبمععمم

عؾبزملرهبامسػملكمايربممبـمعضملفمومٕمؼرضؽبماالدؿضملمملغهملمبمملظؿملؾملقدمحنيمسرضوملماألوسماالدؿضملمملغهملمبؾملؿم

(مزبرلؼؼ)ورشؿمذظؽمضمملتؾم.مم(ظ٤مغلؿضملنيمبفملػ٢ماظغملظملٕمسػمل٧مأػ٢ماظرملٕك):مطقػملظملمملءم،موضممللم

،موبمملظظملضملؾمضمملتؾمحؿكمُضؿؾمومضممللمسؽملفمماظؿملؾملقديمععماٌلػملؼملنيمومأوصكممبمملظفمظػملؽملقبيبمإنمػقمُضؿؾ

أطؼملؾمايربماظيتمصرزتماٌلػملؼملنيمبرملغملؾمواضحمصظمللم.م(مزبريؼ٠مخريمؼؾمل٦د)(م:مربؼملقبد)

طمملغوملماألعقرمشمملؼهملمؼبماظؿضملعملؿملدمعمملمبنيماشلزميهملماظعملمملدؿملهملمومصرارمبضملضمطؾمملرماظزملقبقمملبهملمعـم(مُأحؾبد)

سؽملفموػقمؼؽملمملديمسػملكممصؿملؼملمملمٕمؼؾؼؽبمحقظفمعـمؼزملدقب(مسـؼملمملنمبـمسظمّلمملن)اٌضملرطهملمومعـمضؼملؽملؾملؿم

وظغملؽملقبفماغؿزملرم.مإذمطمملنمؼؿضملرقبضمظػملشملضملؽملمملتمواظسملربمم(إظ٨قبمسؾادمآ..مإظ٨قبمسؾادمآم):مأصقمملبفم

.مبفملنمخرجمحؿملهبمملمعـمػذهمايربمطؼملمملمأرىم

؛موطؼملـممللمسػملكمذظؽمحمملدثهملم(مربؼملقبد)وعـمخاللمعقاضػمايربمميغملؽملؽملمملمأنمغػملؼملسماغظملضملمملظؿملهملم

صػملؿمؼؿؼملمملظؽمغظمللفمحنيموضػمسػملكمجـؼملمملنم(م.مُأحؾبد)وممي(مايؼملزةمبـمسؾدماٌشمّلػملنمل)ععملؿؾمسؼملقبفم

ظ٦المأنمهٖنمصظملؿملقبةم؛موؼغمل٦نمدؽملقبةمع٤مبضملٓيم،مظرتطؿ٥م):مسؼملقبفماٌؼملزقبقم؛مصعملممللموػقمؼؾغمللم

حؿقب٧مؼغمل٦نمؼبمبشمل٦نماظلقبؾاعموح٦اص٢ماظشمّلريم،موظؽ٤مأزؾملٕغ٨مآمسػمل٧مضٕؼ٘مِعقبػمل٤قبم

يمغػملقصملفمظدؼفم؛موماظؽملقبمملذلملمعـمغمملػؿملؽمسـمحسماالغؿعملمملمماظذ(م.م71)م(بـالثنيمرجاًلمعؽملؾمل٣

اظذيم(ماظؽملقبسملرمبـمايمملرث)خالصمملتمضدميهملمؼؿؿقبمتزملظملؿملؿؾملمملمسدلمايربمأومبضملدػمملمطؼملمملمحزملؾمععم

اظذيمضربم(مسعملؾهملمبـمأبلمعضملؿملط)أومم(عامأحادؼثمربؼملقبٓمإالمأدارريماِوظني):مطمملنمؼعملقلم

صعملؿػملؾملؼملمملم(مبدر)حؿملىملمطمملغمملمأدرلؼـمؼبم.موبزملؼمؼبموجؾملفم(معغمّلهمل)اظؽملقبيبمأؼمملممطمملنمعلؿسملضملظمًلمملمؼبم

سؼملرومبـمػرملمملمم)صؿملؼملمملمٕمطبػمترملظمّلؿملفمومصرحفممبعملؿؾم(م.م72)الغؿعملمملممذكزمللقبمالمأطـرم

اظذيمعمملمأنماحؿزقبوامرأدفموضضملقهمبنيمؼدؼفمحؿقبكمطؾقبرمٓمودفدم(مأبقمايغملؿ=ماٌكزوعلم

..م!!مػبسمدفداتم
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حمملّصهملماٌقتموػؿمسػملكم(مربؼملقبد)سػملكمأغقبينمأحنملقبمػؽملمملمأنمأذؿملدمبظملرودؿملقبهملمومطدلؼمملءمبضملضمأسداءم

اظذيم(مسؾدمآمابـمعلضملقد)سػملكمعمملمؼروؼفم(مأبقمايغملؿ=مسؼملرومبـمػرملمملمماٌكزوعلم)صؽملفدمأنقبم

ٌامضٕبؿ٥مبلؿملظمل٨مبزمل٠مؼبموجؾمل٨م):موأجؾملزمسػملكمصمملرسمعـكـمجبراحفم(ماظسملقبؾع)ضمملممبدورم

أبقم)صؿملؼملمملم.مم(خٔمدؿملظمل٨موماحؿٖمب٥مرأد٨مع٤مسٕذ٨مؼغمل٦نمأغؾمل٧مظػملٕضؾة:موضالمظ٨م

طمملنماظؽملقبيبمضدمغؾملكمسـمضؿػملفمٌقضػمظفمدمملبؼمصػملؼملمملمأرػملعملفماٌلػملؼملقنمأصرقبمأنمماظذي(ماظؾكذلى

الم)م:مصفملجمملبؾملؿمجبلمملرةماظظملردمملن(معامأعٕغامرد٦لمآمإاّلمب١):مؼغملقنمرصؿملعملفمعضملفمصعملمملظقامظفم

(م.م73)وبمملظظملضملؾمضمملتؾمحؿقبكمُضؿؾموعضملفمزعؿملػملفم.مم(وآمإذنمِع٦ت٤قبمأغاموػ٦معبؿملضملـبا

طمملغوملمعـمأجؾمػدفمواحدمالمعؽملمملصمعـمهعملؿملعملفموػقمتقحؿملدمضؾمملئؾممإنقبمايربمؼبمأؼقبمملمماظؽملقبيب

صػملحم)اىزؼرةمحؿقبكمظقماضشملرقبهمػذاماألعرمإظبمإبرامماظضملعملقدموماظزملػملحمععماألسداءمطؼملمملمحزملؾمؼبم

إغقبؼملمملمطمملنماشلدفمعردقعـبمملمومطمملنمؼضملرفمبفملغقبفمدؿملؽملممللمشمملؼؿفمرممللماظقضوملمأومَضزملؾبرمعؽملذم(مايدؼؾؿملقبهمل

صراحهمًلمأغمملمأدؿطملربمعمملمؼعملقظفمبضملضماٌظملغمّلرؼـمعـمأعـممللممو.مأنمصمملرتمظفمدوؼػملهملمؼبمؼـربم

إنقبماإلدالممٕمضبؿغمل٣مإظبماظلؿملٟمضٛمإاّلمؼبم):محقلمحروبماإلدالمم(مسؾقبمملسمربؼملقدماظضملعملمملد)

ومػذامطالممأضؾقبم(م.م74)م(اِح٦الماظيتمأعبضملتمذٕائٝماإلغلانمسػمل٧مهغملؿمل٣ماظلؿملٟمصؿملؾملا

جمملدـبامبفم؛مألنقبمايربمطمملغوملموريم(ماداظضملؼقب)عمملمؼقصػمبفمأغقبفمدمملذجمومالمميغملـمأنمؼغملقنم

وصؼمبرغمملعيملمعدروسمبدءـبامعـمضؿممللمأػؾمعغمّلهملم،مواغؿؾملمملءـبامبكملضزملمملءماظؿملؾملقدمبنيمضؿؿملؾمومػمملربموم

صسملربؾملمملمبرملدقبةموم.مضققبةمصغملرؼهملمسؽملؿملدةمميغملؽملؾملمملمعقاجؾملؿفمبمملُيفيملمم-ؼقعـبمملمعمملمم-عؽملظمللمإذمعقبػملقام

سضقبمعلؿملقؿملقبقامنرانمسػملكممؼبمحني(م.م75(م)صػملؾملمملوزن)ألدؾمملبمواػؿملهملمسػملكمحدقبمتضملؾرلم

سدلمجزؼهملم(مأبقمايمملرث)وماذذلىمأدعملظملؾملؿمم-طؼملمملمؼضملؾقبرمبروطػملؼملمملنمم-غزملراغؿملقبؿؾملؿمبمملظؽملقبقاجذم

(م.م76)ضكؼملهملماألعمملنمومحرؼقبهملماٌضملؿعملدم

أػؿمعـماظؿفمملرةمواظلؿملمملدةماالضؿزملمملدؼقبهملم،مصالمميغملـماظؿكػمّللم(مربؼملقبد)طمملغوملمايربمبمملظؽمللؾهملمظذملم

اظؾقثم)م(م:مدؿملقبدماظعملؼملين)وؼبمػذامؼعملقلم.ماءماظدوظهملمسؽملؾملمملمصؾمللمأصؾمعـمأصقلماظدسقةموبـ

(م.م77)م(اظٓائ٣مس٤ماظطملؽملائ٣مػ٦معامضاعتمسػملؿمل٥ماظٓوظةماظؽملؾ٦ؼقبةمذاتؾملا
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م:ػاجلـبام..مإثؾاتماظؽملؾ٦قبةم

طؼملمملمأذرتمؼبمحػملعملهملمدمملبعملهملم؛مؼبمأحدماشلقاعشمأنقبمؼبماإلدالممبرملغملؾمسمملمموظضملـبمملمسفؿملؾـبمملمبكملثؾمملتم

.موالمضمملشلمملمعـمدؾعملفممّمـماعؿؾملؽملقاماظؽملؾققبةمؼبمعؽملمملرعملؾملؿمعـمخاللمإذمملراتمومأق(مربؼملقبد)غؾققبةم

صؾمللمالمتضملينمأطـرمعـمتقصؿملػمعؽملشملعمللمٌمملمطمملنمصبريمعـمادؿطملظملممللم(ماعؿؾملؽملقا)وحنيمغعملقلم

ظػملرملضملقبماظؾلؿملشملهملمصؿغملقنماظؽملؾققبةموزؿملظملهملمأومعؾملؽملهملمتزدػرمطػمّلؼملمملمطمملنماجملؿؼملعمضمملباًلمظؽملؼملققبػمملم

.موازدػمملرػمملم

ؿبؼؽب٣ؽبميٱَضالؽبمسكبؿمللؽب٧مموؽبِإذؿب):مضقلمإظبمال(ماظعملرآن)ؼبم(مربؼملقبد)وضدمذػنملم ؽبائكبؿمل٢ؽبمِإغىب٨مامبؿب٤ؾبمعؽب بؽبؽملكب٨مِإدؿب

ؽبيمبمعكب٤ؽبمٱرؽبدؾب٦لؾبم ىبضًامظخملؼملؽبامبؽبؿملؿب٤ؽبمؼؽب كبيمٱظػمَل٥كبمِإَظؿملؿبغمُل٣معنبزملؽب ؽبدؾب٦ٍلمؼؽبفمْلتكب٨معكب٤مبؽبضملؿب دؿبؼملؾب٥ؾبمٱظؿمب٦ؿبرؽباةكبموؽبعؾبؾؽبرملىبًٕامبكب

ؾبمَصػمَلؼملمبامجؽباءؽبػؾب٣مبكب فبمعنبؾكبنيفبْٰظؾؽبؿملىبؽملؽباتكبمَضاُظ٦ْامػؽبذملاَأحؿبؼملؽب وػؽملمملمأحنملقبمأنمأتلمملءلمؼم.م6:ماظزملقبػمػم(ذؽبامدكبقؿب

ؼبمطؾقبماآلؼمملتماألخرىم؟مومٌمملذام(مربؼملقبد)ؼبمػذهماآلؼهملمصعملطمرشؿمأغقبفم(مأغبد)ٌمملذامُطؿنملمازلفم

.مؼؾرملقبرمأحدػؿمبـملخرمؼػملؿملفم؟مخمملصقبهملمومأغقبفمؼرؼدمإميمملغؾملؿمالمتفملجؿملػملفمإظبمأنمؼصملؾملرماظؽملقبيبماألصسملؾم

ٌّمملمطمملنماألغؾؿملمملءمؼدسقن اظذيمؼؿكمملرؾقنمومإؼقبمملهمسدلمودؿملػملهملمؼدقبسقغؾملمملموػلم(مآ)اظؽملمملسمإظبمموم

ومأنم(مععملدقبممايظملؾ)صؼملـمبمملبمأوظبمأنمؼظملرقبماظؽملقبمملسمعـمػذاماظؽملقبيبماظذيمؼػملضملنملمدورم(ماظقحل)

ومدؼمملغؿفمؼبمذظؽم؟مدؼمملغؿفماظيتمدبؿػملػم(ماٌلؿملح)صفملؼقبهملمعزملػملقهملمظذملم(م.منؿمايظملؾ)ؼؽملؿصملروام

أؼقبمملممحؿملمملتفم،مإذمٕمتغملـمدسقتفمدقىمغلكهملمعشملققبرةمسـممحؿقبكمؼب(ماإلدالم)جذرؼهبمملمسـم

صغملؿملػمؼؾبضملعملؾمأنمؼؾرملقبرممبـمدؿملفملتلمعـمبضملدهم،مومأغقبفم.ماظؿملؾملقدؼهملمطؼملمملمأذرغمملمؼبمععملمملالتمدمملبعملهملم

خمملصقبهملموأنقبمػذاماظذيمؼؾرملقبرمبفمآتلبمظؿملؽمللػمطؾقبم..م!!مظؿملسمدقىمذكزملؿملقبهملمربطمبنيماٌرملمملػدم

ؼبمحنيمأغقبفمحمملولمادذلضمملءمطؾملؽملؿؾملؿموم..مصهملمذلءلبم،مودؿملغملقنمأوقبلمعدلقبراتفمأنقبمطؿؾؾملؿمربرقب

ؽٖبْظؽملؽبام):مطؿؾؾملؿمؼبمبمملدئماألعرمعـمضؾؿملؾم ـبىموؽبغؾب٦رفبمؼؽبقؿبغمُل٣ؾبمبكبؾملؽبامٱِإغمبـملمَأغ م(ظؽملمبؾكبؿملنب٦نؽبٱظؿمب٦ؿبرؽباَةمصكبؿملؾملؽبامػؾب

ؽبيؿبٱوؽبآتؽبؿملؿبؽملؽباهؾبم):مومأؼسملـبمملمؼم44:ماٌمملئدةمػ ىبضًامظخملؼملؽبامبؽبؿملؿب٤ؽبمؼؽب ـبىموؽبغؾب٦رفبموؽبعؾبزملؽب هكبمعكب٤ؽبمإِلنكبؿمل٢ؽبمصكبؿمل٥كبمػؾب

بؾمأنقبمػؽملمملكمعـمأذمملرمإظبمتغملؿملؿملػماظدؼـماىدؼدمععمػقىمؼم.م46:ماٌمملئدةمػم(ظؿمب٦ؿبرؽباةكبٱ

(م.مم78)ومترملرؼعمأعقرمالمتؾؿضملدمسـمدؼمملغؿؾملؿمؼبمذلءم(ماٌدؼؽملهمل)ؼبمبمملدئماألعرمؼبم(ماظؿملؾملقد)
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عـمأجؾمضرؼشمومعغملمملغؿؾملمملماظؿفمملرؼهملم؛م(ماييمل)بؾمأغقبفمصؿملؼملمملمبضملدمأبعملكمسػملكمرعملقسموثؽملؿملقبهملمعـؾم

اظرملكزملؿملقبهملم)وؼبمذظؽمؼظملزملقبؾمصمملحنملم.معؿضملػمّلالمبفملنقبمػذاماظشملعملسمػقمعـمأصؾماظدؼـماإلبراػؿملؼمللقبم

(م.م79)وظػملعملمملرئمأنمؼضملقدمإظؿملفم(ماحملؼملقبدؼهمل

ؼبمطؿنملماظؿملؾملقدمواٌلؿملقؿملنيم؟مصفملغمملمضرأتم(مربؼملقبد)أوم(مأغبد)اٌؾملؿمظدؼؽملمملمأؼـمُطؿنملمادؿم

بضملهملمأغمملجؿملؾمأبقطرؼظملؿملهملمترصسملؾملمملمومضرأتمعضملصملؿماظؿػملؼملقدمومضرأتمأر(ماىدؼدم|اظعملدؼؿم)اظضملؾملدؼـم

ؼبمتزملققبراتفمسـم(مربؼملقبد)اظغملؽملؿمللهملموالمتضملذلفمبؾملمملمعـمضؼملؽملؾملمملماألذؾملرمواألػؿماظذيماسؿؼملدمسػملؿملفم

؛موٕمأجدمأؼقبهملمإذمملرةمعـمضرؼنملمأومعـم(مإنؿملؾمتقعممل)اٌلؿملقؿملهملماٌؾغمّلرةمومرظملقظهملماٌلؿملحمؼدسكم

نمشلؿماظؾمملعمواًدلةمؼبماظػملطملهملمصعملدمصؽملقبدػمملمم(ماظؾمملرضػملؿملط)أعقبمملمععملمملظهملم.مبضملؿملدمإظبمػذهماٌلفملظهملم

(ماظضملؾملٓماىٓؼٓ)اظ٦اردةمؼبممPARAKLITOSإنقبم):ماظؿملقغمملغؿملهملموضمملظقامعمملمعضملؽملمملهم

قبيمظػملؼملقملعؽملنيم،مصؿملؼملام قبوحماِبٓيقبماٌضمل تضملينماظرملقب٨ءمايؼملؿملٓممPERIKLITISتضملينماظ

ؼبماظلرلةمحقلمتظمللرلهمظمؼهملم(مابـمػرملمملم)وػذامطػمّلفمبلؾنملمعمملمأوردهمم(وعؽملؾملاماذؿ٠قبمأغبٓ

هم،مإذمؼعملقلمومبرملغملؾمشرؼنملمطفملنقبماظؾرملرؼهملمالمػؿقبمشلمملمدقىمأنمتؿضملػمّلؿماظػمّلطملمملتماألجؽملؾؿملقبهملمأسال

أيمػربؼملقبٓ،موػ٦مباظٕوعؿملةم:ماٌؽملقؼملؽملامباظلٕؼاغؿملة):مظؿـؾوملماظؽملؾقءاتمومتؿملقبزمبؿملؽملؾملمملم

(م.م80)م(اظؾؽبٕضػملؿملشمُلٗؼمباظؿمل٦غاغؿملة

عـم(ماظضملؾملدماظعملدؼؿ)اظقظعماإلدالعلقبمطؼملمملمطمملنماظقظعماٌلؿملقلقبموعمملمزالمؼزؼقبػمعضملمملغلممومؼلؿؼملر

ؼبمحنيمأنقبماٌلػملؼملنيمؼذػؾقنمإظبمأبضملدمعـمذظؽمؼبم.مأجؾمبرملمملراتمخراصؿملقبهملمومشرلمعقجقدةم

عؿؾملمملصوملمظطملهمًلموم(مإنؿملؾ)علفملظهملمإثؾمملتماظؽملؾققبةماحملؼملقبدؼهملمحؿقبكمظقماضشملرقبػؿمػذامإظبمابؿغملمملرموخػملؼم

سػملؼملـبمملمأنماظذيمظدؼفم.مالمظرمللءمإاّلمإلضظملمملءمتػملؽماظرملرسؿملقبهملم(مإنؿملؾمبرغمملبممل)أدػملقبـبمملمومعمملدقبًةمطذملم

دؿملضملرفممتمملعـبمملمأنقبمػذاماظغملؿمملبمضدمُطؿنملمؼبمأجقاءمسربؿملقبهملم(ماظضملؾملدماىدؼد)أدغكمإّرالعمسػملكمظطملهملم

.ممإدالعؿملقبهملمأغدظلؿملقبهملم

 م
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صؿمل٥مأخشملاءمالمصبؾملػملؾملام:م)اظذيمضممللمسؽملفم(مسؾقبمملسمربؼملقدماظضملعمّلمملد)وضدمرصسملفماظغملـرلونموعؽملؾملؿم

دؿملق٨قبماٌقملع٤مباِغاجؿمل٢،موالمؼؿ٦رقبطمصؿملؾملاماظؿملؾمل٦ديماٌشمّلػملٝمسػمل٧مطؿّبمض٦ع٥،موالمؼٕدقبدػامإ

(م.م81)م(اٌلػمل٣ماظٔيمؼظملؾمل٣معامؼبمإنؿمل٢مبٕغابامع٤ماظؿؽملاضٚمبؿملؽمل٥موبنيماظعملٕآن

وظقمطمملنماٌلػملؼملقنمضرقباءمجؿملقبدؼـمظػملؿمملرؼخمٌمملمأتضملؾقامأغظمللؾملؿمبؿػملؽماٌلفملظهملموظرّطزوامجؾملقدػؿمؼبمبؽملمملءم

مبمملمظدؼفمعـمأصغملمملرمٕمؼقملعـم(مىػملؿملؾا)ٌمملمبرملقبرم(ماٌلؿملح)حؿملىملمأنقبم.مدوشلؿمصذامأجدىمدؾؿملالم

ٌّمملمضمملمم.مبفمبمملدئماألعرماألدؾعملقنمعـماظؿملؾملقدمإاّلمغدرةمعلؿسملضملظملهملموبلؿملشملهملم بؿؾرملرلم(مربؼملقبد)و

ٕمؼقملعـمبفمبمملدئماألعرماألوقبظقنمعـمؼؾملقدمومعلؿملقؿملنيمدقىمبضملضماألرّضمملءموم(معغمّلهمل)

غمملمؼعملقالنمبزملراحهملمسبـمطممل(مربؼملقبدم|اٌلؿملحم)رشؿمأنقبم.ماٌلؿسملضملظملنيموماألعقبؿملنيمعـماظقثؽملؿملنيم

(مUpdatesم|هدؼـمملتم)غضملذلفممبـمدؾعملؽملمملمعـماألخقةماألغؾؿملمملءم،موظغملـمظدؼؽملمملمبضملضماظذملم

.موػذامطؾقبمعمملمؼبماألعرم..مظػملدؼـماإلشللماألزظلم

 م
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م:اٌالئغملةم

ٕمؼذطرماظؿمملرؼخمدؼؽملـبمملمؼضملؿؼملدمسػملكماٌالئغملهملموعمملمالمؼؾبرىم؛مطؼملمملمطمملنماألعرمععماظدؼـماإلدالعلموم

عقدكم)اظذيمادؿضملؼملؾمعلفملظهملماٌالئغملهملمبرملغملؾمصمملسؾمومبغملظملمملءةمؼظملؿعملرمإظؿملؾملمملمصمملحؾمملهم(مدربؿقب)غؾؿملقبفم

؛موؼبم(ماظعملرآن)عرقبةمؼبمم73(معالئغملؿفم|اٌالئغملهملم)صعملدموردتموبػملظملصملنيمزبؿػملظملنيم(م.ماٌلؿملحم|

واظقاضعمأنقبمتطملؿملقبراتماجملؿؼملعماٌدغلمهدؼدـبامطمملغوملمتظملرضم.مطؾقبمعرقبةمؼغملقنمشلمملمدورمزبؿػملػم

سؼملممللمػذهماٌكػملقضمملتمعـمأجؾمإردمملءمضقاسدمصمملرعهملمأومعـمأجؾماإلضبمملءمبفملنقبمادومل(مربؼملقبد)سػملكم

َٓمراٍضمسؼملقبمملمصبريمومعمملمإظبمذظؽمعـماحؿؿملمملجمملتمتظملرضؾملمملماظلؿملمملدهملمؼبمطؾمحنيم .ما

ِٕمٱ):مصمملٌالئغملهملمتصملؾملرمظػملكػملؼمبفملجؽملقؿؾملمملماظزاػؿملهملمربػمّلعملهملمبلضملمملدةم ؾبمظػمَل٥كبمَصاركب تكبماوؽباظلمب٣ؽبٱْظقؽبؼملؿب

ومتفملتلمعـمأجؾماظؿػملعملؿملحمؼم.م1:مصمملررمػم(َأجؿبؽملكبقؽبةلبۤمعؽباَلئكبغمَلةكبمرؾبدؾباًلمُأوؿبظكب٨لؿبٱَِرؿبِضمجؽباسكب٢ِمٱوؽب

َصفمَلرؿبدؽبػمْلؽملؽبـملمِإَظؿملؿبؾملؽبـملمرؾبوحؽبؽملؽبامَصؿؽبؼملؽبمب٢ؽبمَظؾملؽبام)(م:ماٌلؿملح)أمقبم(معرؼؿ)واظؿكزملؿملنملماإلشللمطؼملمملمؼبمحمملظهملم

سضموؼبمبضملضماألحؿملمملنمظػملؼملؽملمملضرملهملمبؾمومرصضمأومادؿؾملفمملنمبؼم.م17:معرؼؿمػم(بؽبرملؽبًٕامدؽب٦ِؼقبًا

َِرؿبِضمخؽبػملكبؿملظمَلًةمَضاُظ٦ْامَأتؽبفؿبضملؽب٢ؾبمٱوؽبِإذؿبمَضالؽبمرؽببنب١َمظكبػمْلؼملؽباَلئكبغمَلةكبمِإغىب٨مجؽباسكب٢فبمصكب٨م):ماٌعملذلحمملتماإلشلؿملقبهملم

ؾبمصكبؿملؾملؽباموؽبؼؽبلؿبظملكب١ُم ىبسؾبمَظ١َٱصكبؿملؾملؽبامعؽب٤مؼؾبظمْللكب كبَكموؽبغؾبعمَل ؾبمبكبقؽبؼملؿب ىٓبعؽبـملءؽبموؽبغؽبقؿب٤ؾبمغؾبلؽبؾىب أومؼم.م30:ماظؾعملرةمػ(مظ

َِدؽبمؽبمٱوؽبِإذؿبمُضػمْلؽملؽبامظكبػمْلؼملؽباَلئكبغمَلةكبم):ماجؾملمملتمعرؼؾهملمععمآمذكزملؿملهبمملمعـمأجؾماغظملضملمملالتمومعق ؾبوْام دؿبفؾب

ؽٗبمَأبؽب٧ ؾبوْامِإاَلمِإبؿبػملكبؿمل ؽبٱوؽبٰمَصلؽبفؽب أومظػمللظملمملرةمواظؿلػملؿملهملموغبؾماألخؾمملرمعـمؼم.م34:ماظؾعملرةمػم(دؿبؿؽبغمْلؾؽب

ؽبلؽبمبكب٥كبم):مإظبمأغؾؿملمملئفم(مآ) نبوحؾبمٱغؽب أوميؼملمملؼهملماظؽملقبيبمؼبممؼم.193:ماظرملقبضملراءمػم(َِعكبنيؾبٱظ

أبلمبغملرمبـمأبلم)ععمصمملحؾفم(مجؾؾمثقر)أوضمملتماًشملرمطؼملمملمحدثمحنيمحقصرمؼبمشمملرم

وماظذيمطمملنمسػملكمعمملمؼؾدومؼبمغقبهملمرسنملمذدؼدةمعـمأجؾماظؽملقبيبمأومعـمأجؾمغظمللفمتػملؽم(مضقمملصهمل

ؽبنؿبمِإٱِإذؿبمػؾبؼملؽبامصكب٨م):معلفملظهملمالمتضملؽملؿملؽملمملم ؽبلؽبمٱنمبمْظطملؽباِرمِإذؿبمؼؽبعمُل٦لؾبمظكبزملؽباحكبؾكب٥كبماَلمتؽبقؿب ظػمَل٥ؾبمٱظػمَل٥ؽبمعؽبضملؽبؽملؽبامَصفمَلغ

ؽبوؿبػؽبا ؽبهؾبمبكبفؾبؽملؾب٦دلبمَظ٣ؿبمتؽب م-أيماٌالئغملهملمم-أومدخقشلمملمؼم.م40:ماظؿقبهملمػم(دؽبغملكبؿملؽملؽبؿؽب٥ؾبمسؽبػمَلؿملؿب٥كبموؽبَأؼمب

ِإذؿبمتؽبلؿبؿؽبطملكبؿملؾب٦نؽبمرؽببمبغمُل٣ؿبم)(م:مبدر)ايروبمبرملغملؾمعؽملصمّلؿمهوملمضؿملمملدةماظؽملقبيبمطؼملمملمحدثمؼبمعضملرطهملم

لبمعىب٤ؽبمدؿبؿؽبفؽبابؽبمَظغمُل٣ؿبمَأنىبٱفؽب نبُط٣ؿبمبكبفمَلْظ ؿٕبدكبصكبنيؽبْۤظؼملؽبالٱيمعؾبؼملكب ؼم.مم9:ماألغظملممللمػم(ئكبغمَلةكبمعؾب
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دػملؼملمملنم)سػملكماظرشؿمعـمأنماظدورماألطدلمبضملدمصغملرةماًؽملدقمظذملم(ماًؽملدق)وطذظؽماألعرمؼبمعضملرطهملم

قبماٌالئغملهملمسػملكم(م82)سػملكمعمملمتروؼفمطؿنملماظلرلم(مغضملؿملؿمبـمعلضملقد)؛مطمملنمظذملم(ماظظملمملردل ومظغمل

كبؼ٤ؽبمآعؽبؽملؾب٦ْامٱَأؼنبؾملؽبامٰاي):موجقدةمأؼقبهملمحممللمطمملغوملمم ؾبوْامغكبضملؿبؼملؽبَةمٱَظ ظػمَل٥كبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؿبمِإذؿبمجؽبـملءؽبتؿبغمُل٣ؿبمجؾبؽملؾب٦دفبمٱذؿبُط

ؽبوؿبػؽبا وتؿقاجدمتػملؽماٌكػملقضمملتمؼم.م9:ماألحزابمػم(َصفمَلرؿبدؽبػمْلؽملؽبامسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ؿبمِرضبًاموؽبجؾبؽملؾب٦دًامَظ٣ؿبمتؽب

سػملكمعداخؾم(مدػملؼملنيمعؽملؾملؿمصعملطأضزملدمإ)اظقدؼضملهملمؼبمطؾقبموضوملمحؿقبكمأغقبؾملمملمتلؿعملؾؾماٌقملعؽملنيم

كبؼ٤ؽبمتؽبؿؽب٦ؽبَصاػؾب٣ؾبمٱ):ماىؽملقبهملمأومؼبماظشملرؼؼمإظؿملؾملمملم دؿبخؾبػمُل٦ْامٱئكبغمَلُةمَرؿملىبؾكبنيؽبمؼؽبعمُل٦ُظ٦نؽبمدؽبالمفبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؾبمْۤظؼملؽبالٱَظ

اَلم)(م:ماظظملزعماألطدل)صؿملؼملمملمؼغملقغقنمسػملكمرأسماٌؾرملقبرؼـمبمملىؽملقبهملمبضملدمؼم.م32:ماظؽملقبقؾمػم(ْظفؽبؽملمبَةٱ

ؾبغؾبؾملؾب٣ؾبم ؽبٱؼؽبقؿب ؾٕبموؽبتؽبؿؽبػمَلعمَلاػؾب٣ؾبمٱزؽبعؾبمْظ ؾبونؽبٱذؽبامؼؽب٦ؿبعؾبغمُل٣ؾبمْٰظؼملؽباَلئكبغمَلُةمػؽبذملٱَِْطؾؽب كبيمُطؽملؿؾب٣ؿبمتؾب٦سؽب :ماألغؾؿملمملءمػم(َظ

ومػؽملمملكم(م.م83)وشرلمذظؽمطـرلمومعمملمشمملؼؿؽملمملمػؽملمملمإاّلماإلذمملرةمدونمإربمملكماظعملمملرئمؼم.م103

طمملنمؼصملؾملرمظذملموعـمأػؼملؾملمملمومأذؾملرػمملمصقرماظقحلموطؿملػم(ماظعملرآن)بضملضماألعقرمشرلمعقجقدمؼبم

إظبمرؤىم(مدحؿملهملماظغملػمليب)عـمغقبمملتمػؿملمملجمسزمليبمإظبمرجممللمعـماظزملقمملبهملمأعـممللم(مربؼملقبد)

ومميغملـم(ماظرملكزملؿملقبهملماحملؼملقبدؼهمل)ؼبمطؿمملبفم(ماظرقبصمملؼب)وضدمصزملقبؾمصؿملؾملمملم..موأحالمموشرلمذظؽم

(م.م84)ظػملرقباشنملمأنمؼضملقدمإظؿملفم

 م
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م:خامتةم

ضػملؽملامإنقبمصغملٕةموج٦دمػٓفموشاؼةممربقبؼملامظ٤مغغمل٦نمزبشملؽنيمط٢قبماًشملفملمظ٦)م(م:مصروؼد)ؼعملقلم

سػملكماظؽملؼملقذجماظدؼينمم-ؼبمرأؼلمم-وػذامؼؽملشملؾؼم(م.م85)م(ظػملقؿملاةم؛مصغملٕةمتعملؿزملٕمسػمل٧ماظٓؼ٤

ُض٢ؿبمِإنمبمصؽباَلتكب٨موؽبغؾبلؾبغملكب٨موؽبعؽبقؿبؿملؽبايؽبموؽبعؽبؼملؽباتكب٨مظػمَل٥كبم):ماإلدالعلماظذيمؼضملؾقبرمسـمػذهماظظملغملرةمبقضقحم

حنيمؼضملؾقبرمسؽملؾملمملمؼزملمملدرمعمملمدقاػمملمظؿملفدماإلغلمملنموػقمؼم.م162:ماألغضملمملممػم(ْظضملؽباَظؼملكبنيؽبٱرؽببىبم

.ماظؽملقبفمملةمعـمذلءمالمؼضملرصفمإظبمذلءمالمؼدرطفم.مغظمللفمرػنيؽبمتػملؽماظرقبشؾهملماحملؼملقعهملمظػملؽملقبفمملةم

والمؼؾبظملؾملؿمعـمطؾقبم.مسػملكموؼملؿملدمعمملمدقىماظضملمملرظملهملمم-ططملرلهمعـماظضملؾمملداتمم-ؼعملقمماإلدالمم

مواظظملغملرمإاّلمأغقبؾملمملمتدسقمإظبماظؿظملغمّلرمبمملظؽملصقبماآلؼمملتماظعملرآغؿملهملماظيتمتعملقلمبمملظظملغملرةمواظؿظملغملرمواظؿظملغملرل

ذاتفمومظؿملسمؼبمذرسؿملقبؿفمأومعزملداضؿملقبؿفمأومحؿقبكمإعغملمملغؿملقبهملمرصسملفمبضملدمأنممتقبمغلخماظؿلمملعحمطؼملمملم

هؿقبؿمسػملكماإلغلمملنمأعرـبامػمملعهبمملمم-حنيمتؿقّصرمطؾقبماظرملروطماٌالئؼملهملمم-إنقبمصغملرةماإلدالمم.مأدػملظملؽملمملم

.مطقنمعقملعؽملـبمملمأومعقملعؽملـبمملمومواحدـباموػقمأنمطبؿمملرمبقضقحمبنيمأنمي

إنقبماٌلػملؼملنيمسػملكماخؿالصؾملؿموماغؿؼملمملءاتؾملؿمومأعمملطـماغؿرملمملرػؿمؼبماألرضمعؾبشملمملَظؾقنمبؽمللخماظدؼـم

عـمأعـمملظلمم-أعقبمملماآلخرونم.مظؿملؿؼملمملذكمععمروحماظضملزملرم،موأنمؼؿزملرقبصقاموظقمٌرقبةمواحدةمبضملعملالغؿملقبهملم

دمعؿذّطرؼـمأسصملؿمذضملراءمأٌمملغؿملمملمصلؿملعملظملقنمسػملكماظؾضملؿملدماظؾضملؿملدمومؼؽملصملرونمإظبمخرابماظضملمملٕماألطلم-

ع٤مالمميػمل١مسػملؼملـباموالمصؽملهبام؛مظؿملٗم):موػقمضبعملـمايرلةمبممليعملؿملعملهملمضمملئاًلم(مشقتف)وربقبؼملمملمأوربقبمملم؛م

.مم(أعاع٥مإاّلمأنمؼغمل٦نمع٤ماٌؿٓؼقبؽملني

م

مم
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 :ادؿطملٕابم

ؼبمجػمللمملتمايقارمظػملؼملرءمأنمؼلؿطملربمومؼضملؾقبرمسـمضػملعملفمحؿملممللمأعرؼـمؼؿؿمملبضملمملنمبؿؽملمملدؼمورذمملضهملم

:ماإليمملديمم|اظدؼينمأوماظدؼينمم|اظدؼينم

صظمللماألوقبلمغػملقظمجرأةمأتؾمملعمعذػنملمعضملؿملقبـمأومدؼمملغهملمعضملؿملقبؽملهملمسػملكموصػمعذاػنملمومدؼمملغمملتم.مم1

ثؿمؼفملتلماآلخرونمظؿملداصضملقامسـمدؼمملغمملتؾملؿمومعذاػؾؾملؿم.ماآلخرؼـمبمملظعملزملقرمواظؿزوؼرمواظؿقرؼػم

ومأغمملمبمملظظملضملؾم.مإخلم..ماألوقبلمبمملظدقبعقؼقبهملموسدمماظؿقبلمملعحموعمملموجدوامسػملؿملفمآبمملءػؿمواصظملنيؽبماظظملرؼؼم

ؼمملمأدقدؽبماظقجفم:مجلمملرةمأنمؼعملقلؽبماظطملرابمظػملطملرابماآلخرمم-وسػملكمررؼعملهملماظقرديمم-أدؿطملربم

..م!!م

سػملكمم-برملغملؾمسمملممم-وؼبماظقـبمملغلمغػملقظمجرأةمأتؾمملعماألدؼمملنمواٌذاػنملماظدؼؽملؿملقبهملماظؿعملػملؿملدؼقبهملم.مم2

ادؼقبهملموماظاّلدؼؽملؿملهملموماإلظقػؿملقبهملمبمملظسملقباللمواظضملؿملشمؼبمُزػملؼملمملتموصػمتؿملمملراتماظاّلأدرؼهملموماإلحل

صؿعملقلمشلمملم(مذاتماىدؼػملهمل)مترقبمبغملدلؼمملءمجرضبهمللبمعـمأعمملمم(ماظزملقبػملضملمملء)وطفملغقبينمبذملم.مروحؿملقبهملمخمملغعملهملم

..م!!مؼمملمذاتماىدؼػملهملم:مومبػملؾملفهملمذمملمتهملم

م 

 م
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:مت٦اردمخ٦ارٕم

ؽباءؽبُط٣ؿبمَصؿملؽبلؿبعمُلشمُل٦نؽبمَأعؽباعؽبغمُل٣ؿبمبكب) ؾٕبدؾبونؽبمَأسؿب كبتؽبشمْل (ماظلمبؿملؿب

ؼم.م7:مم26.مالوؼنيم.ماظؿقراةمػ

ُِرؿبدكب٨ؽبمدؽباَلعًام؛مبؽب٢ؿبمدؽبؿملؿبظملًا) (معؽبامجكبؽؿبتؾبم

ؼم.م34:مم10.معؿقبكم.ماإلنؿملؾمػ

ِٕبؾب٦ْامعكبؽملؿبؾملؾب٣ؿبمُط٢مبمبؽبؽملؽباٍن) َِسؿبؽملؽباِقموؽباضؿب ِٕبؾب٦ْامَص٦ؿبقؽبما نبسؿبّبؽبمَصاضؿب ؾبوْاماظ كبؼ٤ؽبمَطظمَل (مدؽبفمُلْظعملكب٨مصكب٨مُضػمُل٦بكبماَظ

مؼم.12:مماألغظملمملل.ماظعملرآنمػ

مم 

 م
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م :عٓخ٢م

دؽملهملمؼبمم4000ػؾمطمملنمبقدضمللمأنمأصؾؽبمبغملؿمإظبمعمملمأرؼدمضقظفمدونماخؿزملمملرمعؾبفؿبؾملدمألحداثم

ػذام!مأربعمعدوقبغمملتم؛مأخذتمعينموضؿـبمملمظلوملؾبمأطؿملدـبامإنمطؽملوملؾبمضدمصرصؿفمؼبمربػملخملفمأممضؿملقبضملؿؾبفم؟

سـمأنقبماٌؽملشملؼمؼظملؿعملرمبضملؿملدـبامم-واإلجمملبهملماألطـرمعؽملشملعملؿملقبهملم.مدقملالمؼذلدقبدمظدؼغملؿم،مأومػغملذامأذضملرم

ػلمعمملماظذيمؼؽملؿصملرهماظعملمملرئمعينمهدؼدـبام،مومعمملماظذيمالمميغملؽملفماغؿصملمملرهمم"م-اآلن"إظبمسزملرؼقبهملم

ؼبمربمملضرتفم(مبقرخؿملس)صظمللماألوقبلمدفملتعملؼملقبصمدورم.معؿؽملمملزرانمم-بمملظؽمللؾهملمإظلقبمم-؟مواألعرانم

"م.مزماظرملقبضملٕظٞ"اظضملؽمل٦انمإذامٕمغغمل٤مزبشملؽنيمػ٦م):محنيمضممللم(مظطملزماظرملقبضملر)اشلمملعقبهملمحقلم

وػٔامضٓمؼٓصضملغمل٣مإظبماظؿظملغملريمؼبم"م.مظطملٖ"مواظؿظملكؿمل٣مػؽملامؼعملٝمبغمل٢قبمتفملطؿملٓمسػمل٧ماظغملػملؼملةماِوظبم؛م

ؼبمأغقبينمخٓستمغظملل٨مم-وػٔامدؿملغمل٦نمأد٦أمم-أومميغمل٤مأنمتظملغمّلٕوام.مأنقبماظػمّلطملٖمػ٦ماِػ٣م

(م.م86)م(بفملغقبينمضٓماطؿرملظملتماٌطملٖىمايعملؿملعمل٨قبمظػملطملٖم-بشملٕؼعملةلبمعامم-باالسؿعملادم

قبماظؿظملكؿملؿمومذامه ؼعملعمسػملكماخؿؿملمملريماظدقبضؿملؼمم-صؿملؼملمملمأحلنملمم-ومحمملظلمععمػذاماٌعملممللم؛مومظغمل

اظيتم(مجذور)صؾمللمطػملؼملهملمعرملفقبضملهملمظػملدخقلمإظبمأجقاءماٌعملممللمأطـرمعـمعظملردةم(م.ماظقػؿبؿ)ٌظملردةم

.مسدمماالطذلاثمم-بفملعمملغهمللبمم-تزملؿملنملماظعملمملرئمبرمللءمميغملـمتلؼملؿملؿفم

(م.ماظقػؿ)خؾمضمملرئـبمملمومواثعمًلمملمعـمأغقبلمضدمأطؿرملظملوملؾبمجضملؾماٌؿػملعمّللمؼد(مجذورماظقػؿ)إنقبماظضملؽملقانم

طؼملمملمؼؾدومظلمعـمومملربمم-صمملظعملمملرئم(م.مجذوره)ومظؿملسمسـم(ماظقػؿ)بؾمدخؾمبمملحـبمملمسـم

شرلؾبمعضمليندملمبفملطـرمعـماظؽملؿمملئيملماظيتمؼراػمملمعؾبضملمملذهمًلمطقاضعمحمملٍلمؼبمحؿملمملتفماظؿملقعؿملقبهملم،مومػقمم-طـرلةم

.مظؿملسمعؾبطملرعـبمملمبمملٌلؾقبؾمملتموماظلقبردماٌشملققبلم

م-عؿفؽملقبؾـبمملمآصيتؿبماظذقباتؿملقبهملموماظؿؾملققبرمضدرماإلعغملمملنمم-صؾملؾمأدرطؿؿماظقػؿم؟مالمأدريموظغملؽملينمطؿؾوملؾبم

واألػؿمعـم.معمملمميغملـمأليقبمإغلمملنمرؾؿملضمللقبمأنمؼدرطفم،مدونمايمملجهملمالعؿالطفمدكبعمملًشمملمعؿشملققبرـبام

ابلبمضكٍؿمميغملؽملؽملمملماالجؿؼملمملعمبشملرٍقمذؿقبكموتفملظؿملػمطوملم-طفملصرادمم-ػذامأغقبلماغشملػملعملوملؾبمعـمصغملرةمأغقبؽملمملم

.م،مأومذلءلبمعـمػذاماظعملؾؿملؾمم(طؿملٟمميغملؽمل١ماالدؿؼملٕارمحؿملهبامع٤مدونمأنمتؾعمل٧معطملظمّلاًل)بضملؽملقانم

.مػذامعمملموسدتؾبمبفمومعمملمحمملوظوملؾبمتػملؾؿملؿفمؼبمععملمملظلمذيمايػملعملمملتماًؼملسم
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م-إنقبمطؿمملبمملتلبمعـمػذاماظؽملقعم.مأعقبمملمعمملمالمميغملؽملغملؿماغؿصملمملرهموعمملمٕمأسدمبفم؛مصؾملقماظؿفملثرلماٌؾمملذرم

ظـمؼغملقنمتفملثرلػمملمعؾمملذرـبام؛مخمملصقبهمًلمؼبمسمملٕمتؿلؿملقبدهماظدسمملؼهملماظدؼؽملؿملقبهملممبكمملظؾؾملمملممم- ضؾملمملأومعمملمؼظملق

ومؼبمذبؿؼملضملمملتلبمالمترملضملرمبمملًزيم.ماإلسالعؿملقبهملماظيتمتعملؾضمسػملكماظظملسملمملئلقبمواألثرليقبموماٌشملؾقعم

صظمللمػغملذامأجقاءمدؿغملقنمأصقاتماظؿطملؿملرلم.موػلمتؿػملػمأجؿملمملشلمملمعؾبؽملؿصملرًةمزبػمّلزملؾملمملمؼبمأؼقبهملميصملهمللبم

؛مصؿملؼملمملمآذانماظعملقممعقجقبؾملهملم(ماشُلالسماظلقبؼملضملل)غقؼرمأذؾفممبمملمؼؾبدسكمؼبمسػملؿماظؽملقبظملسمبذملمواظومل

.مالظؿعملمملطماظظمُلؿؿملمملم

وم.مسبـمغضملؿملشمؼبمأطـرماظضملزملقرماظضملربؿملقبهملماسبشملمملًرمملم؛مصمملألحذؼهملمصمملرتمعػملؾملؼملهملمذضملرائؽملمملمومطؿقبمملبؽملمملم

سهملمٌمملمادؿشملمملعماظرملكزملؿملقبمملتماظقرضؿملقبهملمصمملرتمرعقزمأعقبؿؽملمملماظيتمظقمٕمتغملـمسػملكمضدرمسمملٍلمعـماظقضممل

م-صؿملؼملمملمحـمملالتموغظملمملؼمملتماظظملغملرماإلغلمملغلقبم.مػقملالءمعسملمملجضملؿؾملمملمبؾملذاماظعملدرمعـماظدغمملءةمواًلقبهملم

صمملرتمعزملدرماسؿزازمبداًلمسـموضضملؾملمملمؼبمععملمملعؾملمملماألصػمللقبمطقمملظهملمم-اظعملقعلقبمواظدؼينقبمعـمملاًلم

.معؽبرضؿملقبهملمتزملؿملنملماظغملمملئؽملمملتماألذدمجؾملاًلمواغضملزااًلم

م 

 م
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م:صؾمل٣ماظٓؼ٤م

نموغعملدهمضبؿمملجمضؾؾمأيقبمذلءمإظبمصؾملؿماألبضملمملدماٌؿملؿمملصؿملزؼعملؿملقبهملماظيتمضمملعوملمسػملؿملؾملمملمإنقبمصؾملؿؽبماظدي

سػملكمأغقبؾملمملماظؽملصملرمإظبماٌقجقداتم(مإنػملز)تػملؽماألبضملمملدماظيتمؼضملرقبصؾملمملم.مصػمللظملهملماألدؼمملنمبرملغملؾمسمملمم

الم)بؾمأنقبمذضملمملرػمملماًمملظدمػقم.مالمتؿطملرلموالمتؾػملكمم(وطفملغقبؾملامأذؿملاءمتاعقبةماظزملؽملٝ)ومواجدػمملم

حمملظهملمعـمحمملالتماىؼملقدموماظلقبغملقنمم-ومبمملعؿؿملمملزمم-إغقبؾملمملممتقبؾم(م.ماظرملقبؼملسجدؼدؽبمهوملم

(م.م87)واشلدوءم

اإلذمملرةمإظبمم-وأرؼدمعؽملؾملمملمعضملؽملكماحملمملجفهملماإلصالرقغلمم-ومػذامعمملمحمملوظوملؾبمدؼمملظغملؿؿملغملؿملهبمملم

خشملقرتفمؼبمايػملعملمملتماظلقبمملبعملهملم؛مإظبماىذرماٌقملدقبسمظؿػملؽمايمملظهملماظؾمملردةم،مواظيتمالمميغملـم

ارؼقبؿؾملمملمإاّلمحنيمإرظملمملءمطمملّصهملمربرطمملتماظضملعملؾماظؾرملريقبم،موماالدؿلالممإظبمظذقبةمضؼملمملنمادؿؼملر

وضدمأطقنمم-متمملعـبمملم؛مطؼملمملمتلؿلػملؿمايؿملؿمملنمإظبماالغؿقمملرمسػملكماظرملقبمملرلملمواظذيمأسؿدلهم.ماظطملؿملنملم

،مومضػمّلهملم غؿؿملفهمًلمرؾؿملضملؿملقبهمًلمألدؾمملبمعؽملؾملمملماغضملدامماظشمّلؼملقحمم-عؾبكشملؽـبمملمإذمظلوملؾبمخؾرلؽبمثروةلبمزلغملؿملقبهملم

..م!!ماظؽملقبظملسماظقبعملهملمب

م 

 م
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م:عرملاط٢م

أنمغؿكػمّلصمعـمػبلهملمأوػمملممتظملؿؽمجبلدماألعؿمسػملكمم-طلمغؽملفقممبفؿؼملضملمملتؽملمملمم-البدقبم

ومإنمطؽملوملؾبمأرىمبفملنقبمغلؾهملماىؾملؾمواظؿكػمّلػمؼبماألعقبهملماظضملربؿملقبهملمػلمؼبمأسػملكم.ماخؿالصؾملمملم

عؿمأعـمملشلؿمظقمعضملدقبالتؾملمملمسمملٌؿملهبمملم؛مومخمملصقبهمًلمػذهماألؼقبمملممإذمالمؼؿظملققبقمسػملؿملؾملؿمإاّلماظدوابموػلمأ

سؼملقعـبمملم؛مغضملقدمإظبماألوػمملمماًؼمللهملماظيتمصبنملماظؿكػمّلصمعؽملؾملمملمضؾؾماظرملروعم.مطمملغقامؼضملػملؼملقنم

م :بطملدلبمأصسملؾمم-ذبرقبدمايػملؿمم-بممليػملؿم

ٌُشملػملعملةم.مم1 .مايعملؿملعملةما

.ماىؽملقبةمواظؽملقبارم.مم2

.ماغؿصملارماٌكػمّلٙم.مم3

.متعملٓؼٗما٦ٌت٧م.مم4

قبسّبماىؽملل٨قبم.مم5 .ماظ

ؽبمػذاماالخؿزملمملرم؛مومؼشملمملظؾينمعـمبمملبماظػمّلؿملمملضهملمبفملنمأدؾملنملؽبمضػملؿملاًلموعـمحؼقبماظعملمملرئمأنمؼس تؾملف

صؾمللمعمملمأتوملمبفماألدؼمملنمسدلمطؿؾؾملمملماٌػملؿملؽهملم(مايعملؿملعملهملماٌشملػملعملهمل)أعقبمملم:مومدفملصضملؾمبضملؾبفمملظهملمومأضقلم.م

بمملٌطملمملعراتماظرملؿملقبعملهملموماظيتمترؼدغمملمأنمغزملدقبقمبفملنقبمإشًلمملمعمملمضمملممخبػملؼماظغملقنمؼبمدؿقبهملمأؼمملممثؿقبموضعم

ػؾمػقم..مومأنقبماًالفمػقمصعملطمؼبمعمملػؿملهملمػذاماظؿملقمم.مأخرىمؼبماظؿملقمماظلقبمملبعمرجاًلمسػملكم

اظلقبؾوملم؟مأمماألحدم؟مأمماُىؼملضملهملم؟موػؾمجػملسمظؿملفملعرمزبػملقضفماىدؼدمبمملجمللءمرقسـبمملمطؼملمملمؼرىم

اإلدالمم؟مأممأغقبفمتضملنملمومُأجؾملدمصمملدذلاحمطؼملمملمؼرىماظؿملؾملقدمواٌلؿملقؿملقبقنم؟مػذاممنقذجمسـم

.مؼدقبسؿملؾملمملماظلقبمملذجقنمؼبمطؿؾؾملؿمايعملؿملعملهملماٌشملػملعملهملماظيتم

م 

 م
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:ماًمملظدةم(مربؼملقدمدروؼش)صؽملقـمعشملمملظؾقنؽبمبذلدؼدمطػملؼملمملتم(ماظؽملقبمملرم|اىؽملقبهملم)أعقبمملمؼبمعظملؾملقعلؿبم

عاماظؾٓاؼُةم؟م

عاماظؽملقبؾملاؼُةم؟م

(م.م88)م..م!!ٕمؼضملٓمأحفبمع٤ما٦ٌت٧مظؿملكربغامايعملؿملعملةم

ودعماٌرءماظؿظملغملرلموظقمٌرقبةمصقصؼمػذاماٌؽملؾمليملمدؿملؿكػمّلؾماظرملقبؽمإظبمأجزاءماظدعمملغم،مومدؿملغملقنمب

(ماإلظفماظدؼينقب)واحدةمأنقبمايغملمملؼهملمبرعقبؿؾملمملمسؾـؿملقبهملمالمتػملؿملؼمبمملظغملؼملممللماظذيمهمملولماألدؼمملنموصػم

طمملعؾم،معؿغملمملعؾم،مضمملدرم،معؿضملممللم،مخمملظؼم،مواجدم،مشرلمزبػملققم:مصؾملقمطؼملمملمؼروغفم.مبزملظملؿفم

اتفماظلقبمملدؼهملمؼبمأنمؼضملمملضنملمإخلم؛مثؿقبمؼزملضملعملقغؽملمملمبرشنمل..م،موالمضبؿمملجمٌلؾقبنملموالمسػمّلهملمظقجقدهم

أبؽملمملءهمبؾمومؼؽملصملرمإظؿملؾملؿمؼبماىقؿملؿموػؿمؼلذلغبقغفمبزملظملؿفماألبمايمملغلماظذيمصمملجفملػؿم

م ..م!!دػملقطفماٌرؼنملم

..مصمملىؽملقبهملمواظؽملقبمملرمعظملؾملقعمملنمؼذلعبمملنمععملدارماظؾلمملرهملماظيتمهػمّلوملمبؾملمملماجملؿؼملضملمملتماظلقبقؿملعملهملم

ؼبمأطـرمصذلاتم(مذضملنملمإدرائؿملؾ)انمتعملقممسػملكمصغملرةمسداظهملمعظملعملقدةمحؿملىملمك(ماٌلؿملقؿملقبهمل)صؾمللمؼبم

صؿملؼملمملم.ماسبشملمملرفموماغعمللمملعمملتفم،مومطمملغوملمصغملرةماظضملداظهملمعشملػملقبهملمبرملدقبةمأطـرمعـمأيقبمذلءمآخرم

عظملمملػؿملؿمحلقبؿملقبهملمسػملكماىؽملقبهملمومػذامبلؾنملمسدمموجقدمغعملصمواضحمؼبمعظملمملػؿملؿم(ماإلدالم)أدخؾم

تعمواٌػملذقباتموماظضملداظهملمظدىمسربماىزؼرةموضؿذاكمبؾمطمملغقامؼضملمملغقنمعـمغعملصمحمملدمؼبمإ

(ماظضملداظهمل)طؾقبمػذامأتوملمبفماىؽملقبهملماإلدالعؿملقبهملمظؿؿـملخكمصؿملؼملمملمبضملدمععمصغملرةم.ماظشملعملسماٌرؼحم

صؽملكرجممبظملؾملقممجػمللقبمؼبمأنقبماحملروعنيموماٌضملذقببنيمواٌصملػملقعنيمؼبمػذهمايؿملمملةمدؿملرملؾضملقنموم

.ممػقمماظؽملقبمملرموطذامغلؿشملؿملعمايغملؿمسػملكمعػ.مؼبماألسػملكممتمملعـبمملم..مؼؽملمملظقنماظضملداظهملماٌؽملرملقدةمالحعمًلمملم

 م
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المهؿمملجمألطـرمعـمغصملرةمهػملؿملػملؿملقبهملمتلؿؽملدمإظبمأبلطمعظملمملػؿملؿمسػملؿماظؽملظملسمم-أسزقبائلمم-صمملظضملؼملػملؿملقبهملم

ًٌمملموماٌصملػملقممؼؾعملكمعصملػملقعـبمملم،موؼبمايؿملمملةم:مظؽملكرجمحبعملؿملعملهملم؛موػلم (ماألخرى)اظصملمملٕمؼؾعملكمزممل

ادهماظظملغملرؼهملم،موأغمملمػؽملمملمأهدقبثمسـماٌظملؾملقمموأبع..م!!مدؿملفزؼمملنممبمملمجؽملوملماألؼمملديمواظعملػملقبم

والمؼضملؽملؿملينماظقصػماظدلبريقبماٌرسنملمظػملفقؿملؿمأوماظغمللقلماظلقبمملذجمظػملفؽملقبهملمطؼملمملموردامؼبماظغملؿنملم

.مصؾملؼملمملمعغملمملغمملنمخؿملمملظؿملقبمملنموالمؼؽملؾطمللمأنمؼفملخذامأطدلمعـمحفؼملؾملؼملمملم.ماظدؼؽملؿملقبهملم

وػلم.مصؾمللمواحدةمعـماظدالئؾماظغملـرلةمسػملكمشؾمملءماٌقملعؽملنيمبؾملمملم(ماغؿصملمملرماٌكػمّلص)أعقبمملمعلفملظهملم

م.والمؼضملؽملؿملؽملمملمػؽملمملمشرلماظـالثهملم..مؼبماألدؼمملنماظـالثهملمومطذامؼبماألدؼمملنماظرملقبرقمأدؿملقؼقبهملمعقجقدم

اظذيمزؾملرمضؾؾمأظظمللؿبمسمملممػقمغلكهملمعزؼقبظملهملم(ماٌمملذؿملح)صمملظؿملؾملقدؼقبهملمتقملعـمبفموظغملؽملؾملمملمتعملقلمبفملنقبم

صظملمملتمومغؾقءاتمميغملـمأنم(ماٌمملذؿملح)ومضؿملؾمسـمػذام.موػؿمؼؽملؿصملرونمصمملحؾؾملؿمععماٌؽملؿصملرؼـم

زؾملرمواغؿؾملكماألعرموػقمآخرم(مؼلقعماٌلؿملح)أعقبمملماٌلؿملقؿملقبهملمصؿعملقلمأنم(م.م89)ػؿمتؿقعملؼمبرأي

األغؾؿملمملءمبؾمػقمغيبموربمعضملـبمملم،مومسػملكماىؼملؿملعماإلميمملنمبفمطلمؼؿفؽملقبؾقاماظضملعملمملبماإلشللم؛م

طلمصبزيمومطبػمّلصؽبماٌقملعؽملنيمبفمومؼؽملعملػملؾملؿمعضملفمإظبمعػملغملقتماآلبم(م90)(مدٕؼضملـبا)ألغقبفمدؿملضملقدم

وم.مأؼسملـبمملم(ماٌلؿملح)إلدالممصؾملقمؼضملذلفمبقجقدمػغملذامذكزملؿملقبهملموبربشملؾملمملمبضملقدةمأعقبمملما.مؼبماألسػملكم

قبماٌذاػنملماإلدالعؿملقبهملمدبؿػملػمؼبمتضملؿملؿملؽملفم صمملظرملقبؿملضملهملماإلثؽملمملمسرملرؼقبهملمحلؼملقامأعرػؿموضمملظقامبفملنقبم.مظغمل

.مومضدمدخؾماظلردابموٕمطبرجمومػؿمعؽملؿصملرونمحؿقبكماظؽملقبؾملمملؼهملم(مايلني)صمملحؾؾملؿمعـمغلؾم

فبمعـمأرطمملنماظدؼـماظعملقؼؿم؛مخمملصقبهملموأغقبؾملؿمأجمملبقامسػملكمدقملالماظشملظملقظهملموأنقبماإلميمملنمبقالؼؿفم رط

قبماٌؾملديم إغقبامعضملاذٕم):محنيمشؿملؾؿفمصردقبوامسػملكمظلمملنمأئؼملقبؿؾملؿمم-إنموجدمم-اًمملصمبل

أعقبمملمدؾنملمشؿملمملبفمصؿػملؽمضزملقبهملمأخرىم(م.م91)م(اِئؼملةمغؽملرملفملمؼبماظؿمل٦ممطؼملامؼؽملرملفملمشريغامؼبماظلقبؽملة

وإغقبفمدؿملصملؾملرم.مواالضشملؾملمملدماظذيمؼؾبؼملمملرسمعـمضؾؾماظصملمملٌنيممحؿملىملمؼعملقظقنمأغقبفمشمملبمخقفماظعملؿؾ

بؾموأنقبمحدؼــبمملمعؿداواًلمسؽملدػؿمؼعملقلم.مالحعمًلمملمظؿملقملدقببماىؼملؿملعمومؼؽملظمّلذماألػدافماإلشلؿملقبهملماٌردقعهملم

وٕم:مضػملتم:مإنقبمظػملعملائ٣مشؿملؾةمضؾ٢مأنمؼعمل٦مم،مضالم:مؼعمل٦لم(معماظؾاضٕم)مسضملتمأبامجضملظملٕم):م

م(طبافمسػمل٧مغظملل٥ماظٔبّ:موؼبمرواؼةمأخٕىم.مغ٨ماظعملؿ٢مؼٝ:مضالمزرارةم.مطبافم:م؟مضالم

ومأعقبمملمسؼملرهمصؾملؿمالمؼؿقرقبجقنمأنمؼزملؾمإظبمأرضمملممأظظملؿملقبهملمأومإظبمعمملمالغؾملمملؼهملمألغقبؾملؿم(م.م92)

.ممػؿملقبـم(مآ)ؼقملعؽملقنمبفملنقبمذظؽمسػملكم
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دموػقمٕمؼقظدمبع(مايلـ)أعقبمملماظلنبؽملقبهملمصعملدمادؿؾملفؽملقامصغملرةماظرملقبؿملضملهملمومضمملظقامإنقبماٌؾملديمعـمغلؾم

،مومإغقبفمدؿملصملؾملرمحؿقبكمظقمبعمللمؼقممواحدمعـمسؼملرمػذاماظغملقطنملماٌلغملنيمطلمؼعملمملتؾماظؿملؾملقدموم

اٌؾملٓيمعينمأجػمل٧ماىؾؾملةمأضؽمل٧ماِغٟم):ماظؽملزملمملرىمواٌرملرطنيم،موذظؽمتزملدؼعمًلمملمظعملقلماظؽملقبيبم

ومؼبماحملزملقبػملهملم(م.م93(م)ميألماِرضمضلشملًاموسٓاًلمطؼملامعػملؽتمج٦راموزػملؼملامميػمل١مدؾٝمدؽملني

نمبفملنقبماظعملؿممللمدؿملؽملرملنملمآخرماظزعمملنمؼبمػذهماٌؽملشملعملهملماظرملقبرقمأودشملؿملقبهملمومأنقبمايفرماىؼملؿملعمؼقملعؽملق

المتعمل٦مماظلاسةمحؿ٧ممم:س٤مرد٦لمآمصم):مدؿملغملقنمظفمدورمؼبماٌضملرطهملمم-حؿقبكمايفرمم-

م(ػٔامؼؾمل٦ديمورائ٨مصاضؿػمل٥:متعملاتػمل٦اماظؿملؾمل٦دم،محؿ٧مؼعمل٦لمايفٕموراءهماظؿملؾمل٦ديمؼامعلػمل٣م

طؿملػمأغقبؽمأدرلماألدمملررلمومأبشملممللمم-اٌقملعـمم-زيماظعملمملرئموظؽمأنمتؿكؿملقبؾمسزي(م.م94)

ؼبمآخرمايػملعملهملمطلمؼؽملؿزملرماًرلماٌشملػملؼمسػملكمم-سمملدًةمم-األصالمماظغملمملرتقغؿملقبهملماظذؼـمضبسملرونم

.ماظرملقبرماٌشملػملؼم

(ماٌلؿملح)صؾمللمعلفملظهملمغالحصملؾملمملمؼبماٌلؿملقؿملهملمطؼملمملمؼبمغصملرتؾملؿمظذملم(متعملدؼسماٌقتك)ومصؿملؼملمملمطبصقبم

ومؼبماإلدالممبرملغملؾمأوضحمومخمملصقبهملمؼبماٌذػنملماظرملقبؿملضمللم.مدػؿمأومبضملضماظعملدقبؼلنيمومأجلممل

وػذهماظظملغملرةمبؾلمملرهملمػلمتشملققبرمظضملؾمملدةم.مومبمملظشملؾعمظدىماظظملرقماظزملقبقصؿملقبهملمطمملّصهملم.ماإلثينمسرملريم

تضملؾرلمسـماظضملفزماظذيمم-طؼملمملمأرىمم-وػلمؼبماظؽملقبؾملمملؼهملم.ماألدالفموظغملـمؼبمزؾقبمخؿملؼملهملماظؿقحؿملدم

نماظػمّلؼمللهملماألبقؼقبهملمظؿضملؿملؽملفمسػملكماظضملؾقرم،مألغقبفمعؾملزوممومشرلمؼضملمملغؿملفماإلغلمملنماىمملػؾموماظؾمملحىملمع

ومضدمضػملوملؾبمؼقعـبمملمؼبمػقملالءماىؾملػملهملم.مضمملدرمسػملكماظظملضملؾمدونمدبؿملقبالتمومتفملثرلاتماظعملقىماظطملمملعسملهملم

ىٓبقؾبماظؾؾبقملؽبدؽباءؽبمِإذؿبمعؽبامَأْضػمَلعمُل٦امَشظمْل٦ؽبماإِلعؽباِممبكبفمَلنؿبم):م (م.م95)م(َأشكبؿبؽملؽبا:مُأصؽب

 م
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طمملرثهملماجؿؼملمملسؿملقبهملمومتربقؼقبهملمصبنملماظؿقّضػمسؽملدػمملم؛موعؽملمملضرملؿؾملمملمعـمف(ماظرقبسنملماىؽملللقب)أعقبمملم

شرلمأغقبلمدفملحفؿمسـمايدؼىملمحقلممممملردمملتمجؽمللؿملقبهملمشرلم(م.ماألخالضلقبم|اظؽملظملللقبم)وجؾملؿملؾملمملم

دػملؿملؼملهملمأومعرضؿملقبهملمأومذمملذقبةمومعؾملؼملمملمطمملغوملماظؿلؼملؿملهملم؛مومأطؿظمللممبمملمضمملظفمسمملٕماألحؿملمملءماألعرلطلم

اغصملٕوامإظبمع٦ضظملغمل٣م):محقلمتػملؽماظؽملرملمملرمملتماىؽمللؿملقبهملممألحدمسػملؼملمملءماظؽملقبظملس(مأظظملرؼدمطؿملؽملزي)

؛مإغقبغمل٣مالمترملغمّل٦نمبفملنقبماالتزملالماىؽملل٨قبمبنيمأصٕادماىؽملٗمغظملل٥مؼمطبارّبمسػملؼملاءماظؽملقبظملٗػ

ػ٦مذٔوذم،موإنقبماالدؿؼملؽملاءمسالعةمسٓمماظؽملقبسملجم،مومإنقبماظضملالضاتماىؽمللؿملقبةمخارجمغشملاقم

قبواجمهشمّل٣ماِدٕةم يءم،مومتضملٕص٦نمط٢قبمذ٨ءمعلؾعمًلام،مسؽملٓط٣مإجاباتفبمجاػٖةمظغمل٢قبمش.ماظ

ودؿملغملقنمربقرمحدؼـلمػؽملمملمػقماىؽملسم(م.م96)م(صػملؼملاذامصبّبماظعملؿملاممباظؾق٦ثماظضمل٦ؼزملةم؟

ظػملؼمللفملظهملم(مصروؼد)صظمللماجملممللماظؽملقبظملللمأجدغلمعؿملقبمملاًلمإظبمتؾلؿملطم.ماظشملؾؿملضمللمبنيماظذطرمواألغـكم

ع٨مإرالًضامؼبماِص٢مإظبمإنقبماظطملٕؼٖةماىؽمللؿملقبةمظٓىماظغملائؽملاتماإلغلاغؿملقبةمالمتٕ):مؼبمجزئؿملقبهملم

ودؽملرىمالحعمًلمملم(م.م97)م(خٓعةماظؿؽملاد٢م،مومإغقبؼملامػٓصؾملامطؿملظملؿملقباتمعضملؿملقبؽملةمظػملقزمل٦لمسػمل٧ماظػمّلٔة

ظغملؽملقبينمأودقبمػؽملمملمادؿطملاللماظظملرصهملمومزبمملظظملهملم.طؿملػمؼؿضملمملعؾماٌؽملشملؼماظدؼينقبمععمعظملؾملقمماظػمّلذةم

م-تؽملقشراصؿملقبقنمعـمملاًلماإلم-ؼبمعلفملظهملماىؽملسماظشملظملقظلقبم،موماظؿرملغملؿملؽمطؼملمملمصضملؾماظغمُلـرلونم(مصروؼد)

(م.معؾبرّطنملمأودؼنمل)ؼبمسلقظؿملقبهملم

ومسقدـبامإظبمعقضقسؽملمملمندمؼبماجملممللماألخالضلقبم؛مبفملنقبماظدؼـماظذيمزؾملرمسدلمأغؾؿملمملءمطمملنمػدصؾملؿم

صزملمملدروامعؾمملدئماألخالقماظضملمملعهملمواٌضملروصهملمحؿملؽملذاكم،موماظيتمم-طؼملمملمؼؾبظملذلضمم-أخالضؿملهبمملم

ظدؼؽملمملماآلنمؼبماجملؿؼملضملمملتماظدؼؽملؿملقبهملمعـمعظملمملػؿملؿمموأغؿفقامعممل.ماطؿلؾؿؾملمملماظرملقبضملقبمجبؾملدمجؾملؿملدم

عرملققبػهملمومشرؼؾهملم،متؿـملخكمععماظضملمملداتمواألمنمملطماظعملؾػملؿملقبهملمظؿقمملربمأومهرقبممبرملغملؾمضمملرعم

بنيماىؽمللنيمؼبمايؿملمملةماظضملمملعهملموم(ماالخؿالط)أومزقاػرم(ماالدؿؼملؽملمملء)صضملمملظؿملقبمملتمجؽمللؿملهملمعـمضؾؿملؾم

ػقمأعرفبمضذرمالمصبقزمظػملؼملقملعـماظرملقبرؼػمبؾمأنقبمؼبمبضملضماظؾػملدانمطؾقبمعمملمطبصقبماىلدم.مشرلػمملم

وماألدػكمعـمطؾقبمذظؽمأنقبمبضملضماظضملقائؾم.مدػملؿملؾماظضملمملئػملهملماألصؿملػملهملمايدؼىملمسؽملفمحؿقبكمتػملؼملؿملقـبمملم

قبمبمملظرملقبؾملرم اٌؿكػمّلظملهملمعمملمزاظوملمهلنملمسػملكمصؿؿملمملتؾملمملمسددماٌراتماظيتمؼطمللػملـمصؿملؾملمملمأجلمملدػ

مم.صكملذامومملوزتماٌرقبتنيمصكملنقبموراءماألطؼملؽبهملمعمملموراءػمملم.ماظقاحدم
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وػذامظؿملسمطالعـبمملمعرداًلمبؾمأغقبفمغمملبعمعـمخاللمعضملػملقعمملتلماظرملقبكزملؿملقبهملمسـمبضملضماظضملقائؾمؼبم

ومػغملذامدػملقطؿملقبمملتمتؾبذّطرغمملمبعملقاغنيماظرقبضمملبهملم.مسػملكمدؾؿملؾماٌـممللمالمايزملرم(مظؿملؾؿملممل)وم(ماظضملراق)

،م(مصرغلممل)األخالضؿملقبهملماظيتمُصرضوملمخاللماظعملرنماظؿقبمملدعمسرملرمؼبمبضملضمدولمأوربمملموعـمضؼملؽملؾملمملم

رودقمم|الصقغؿنيمم|روغلرم)بفملنقبمأسؼملممللماظضملصملؼملمملءمعـمأعـممللمم-أوماٌؾملؿؼملقبقنمعؽملقبمملمم-رفمعبؿملضملـبمملموغع

بؾمأنقبمبضملضمػقملالءم.مطمملغوملمممؽملقسهملم(مإخل..مصػملقبرلمم|بقدظرلمم|برلاغلمم|برؼطملقمم|صقظؿرلمم|

تضملرقبضمإظبمربمملطؼملمملتمصغملرؼقبهملمومٕمؼؾبظملرجمسؽملفمإاّلمبضملدمتقضؿملعموثؿملعملهملمتقملّطدمسػملكماحذلاعفمظألخالقم

(م..م!!م98)ظدؼؽملؿملقبهملما

ػلماألواعرماظدؼؽملؿملقبهملماظيتمطمملنمؼؽملؿصملرػمملماإلغلمملنماٌقملعـموم(ماًػملؾماىؽمللل) أحلنملمبفملنقبمعردقب

ٌُسملشملؾملدمواظؾلؿملطم؛مظؿملعملقممبؿؽملظملؿملذػمملمدونمأدغكمتظملغمّلرممبسملمملعؿملؽملؾملمملم وماظيتمطمملغوملمتدسقمإظبم.ما

رمإظبمأواعرمصمملغظ(م.ماظؿغملمملثر)اظؿعملرملقبػماىؽملللقبموماضؿزملمملرهمسػملكمعظملؾملقمماظطملرؼزةمايؿملقاغؿملقبهملم

ؽبَأًة)(م:ماظضملؾملدماىدؼد)ؼبم(مبقظس) مٗبماعؿب مٕبجؾب٢ِمَأاَلمؼؽبؼملؽب ؼم1:مم7.مطقرغـقسماألوظبمػ(مؼؽبقؿبلؾب٤ؾبمبكباظ

م(َصاغغملكبقؾب٦ْامعؽبامَرابؽبمَظغمُل٣معىب٤ؽبماظؽملىبلؽباءمعؽبؿبؽملؽب٧موؽبثؾبالثؽبموؽبرؾببؽباعؽب)م (م:اظعملرآن)م ؼب(مربؼملقبد)أواعرمم أو.م

وأغقبؾملمملم.مرماظدؼؽملؿملقبهملمؼضملؾقبرمبزملراحهملمسـمأنقبماٌرأةمعرملغملػملهملمصؾملغملذامغقعمعـماألوامؼم.م3:ماظؽملقبلمملءمػ

.مبؾمألجؾماظؿغملمملثرمصعملطم..مطمملئـمتمملبعمحؿقبكمؼبماظضملؼملػملؿملقبهملماىؽمللؿملقبهملموظؿمللوملمذرؼغمًلمملمؼؽملؿصملرماظػمّلذةم

إنقبماظٓؼ٤مؼؽملصملٕمإظبمإٌأةمطؼمل٦ض٦عموظؿملٗم:ممبمملمعضملؽملمملهم(مبقسػمللمؼمملدني)أومطؼملمملمؼضملؾقبرمسؽملؾملمملم

اظٓؼؽملؿملقبةماًاصقبةمباىؽملٗمت٦جقب٥مإظبماظٕجالمومظؿملٗممطٔاتمؼبماظؽملقبرملاطماىؽملل٨قبم،مواِواعٕ

صاظضملؼملػملؿملةمتغملؽملؿملغملؿملقبةم؛موالمتؿسملؼمل٤مأيقبمذ٨ءمع٤ماظػمّلٔةمأوماٌرملارطةماظظملاسػملةمأومحؿقب٧م.مإظبماظؽملقبلاءم

(م.م99)ماٌؽملظملضملةمع٤مضؾ٢مإٌأة

 م



156 
 

األبقؼقبهملماٌؿلػمّلشملهملماظيتمتؾؿملحمم|إنقبمعظملؾملقمماىؽملسمؼبماظدؼـمربغملقممسدلماظـعملمملصهملماظؾشملرؼرطؿملقبهملم

وػغملذام.مظرقبجؾماظؿؼملؿقبعمبمملٌقجقداتمعـماظؽملقبلمملءمدونماإلذمملرةمأومحؿقبكماظؿظملغملرلمبكملعغملمملغؿملهملماظرملقبراطهململ

وسدممتزملرؼحماٌرأةمبغملؾقبمػذهماٌضملمملغمملةم.مصغملرةمتقملدقبيمضشملضملـبمملمإظبماغؾملؿملمملرماظغملمملئـمايلقبمداخؾماٌرأةم

رفمعضملؽملكمإعقبمملمجمملػػملهملموالمتع:مصمملٌرأةمؼبمػذاماحملقرمسػملكمغمملرؼـم.مالمؼضملينماغؿظملمملءموجقدػمملم

بمملظؽمللؾهملمم-أومصمملبرةمومػلم.ماظػمّلذةموػذامؼظملؿملدماظرجؾماظذيمؼغملقنمعشملؼملؽؽملـبمملمظالدؿؼملرارمؼبمجرميؿفم

.مأغؾؾماظغملمملئؽملمملتمم-إظلم

وتربؿملهملماألجؿملممللمسػملكماظؿـعمّلػمجؽمللؿملهبمملمدؿملعملػمّلصماٌرملمملطؾماظيتمتقاجؾملؾملمملم(ماىؽملس)صؾملؿم

ظذقبةمعظملعملقدةم،مأومإظبماجملؿؼملضملمملتماٌغملؾقتهملمواظيتمتؿقبففمبضملضمغلمملئؾملمملمإظبماظزقبغكمظػملقزملقلمسػملكم

ومعمملمإظبمذظؽمعـمعلمملئؾمغظمللؿملقبهملم.مظػملرملقبضملقرمبفملغقبؾملمملمعرشقبهملم(ماالغذلغومل)اظؿضملرقبيمظضملرملرؼـمرجاًلمسدلم

وأؼسملـبمملمدؿملعملػمّلصمسددماظرقباشؾنيمبؿظملفرلمأجلمملدػؿماظظملؿؿملهملم.مصبنملماظقضقفمسػملؿملؾملمملمالماشلربمعؽملؾملمملم

وزوجمملتؾملؿمسػملكمم؛مؼبمحممللموجدوامحقرؼقبمملتؾملؿموعضملرملقضمملتؾملؿ عـمأجؾمذبؼملقسهملمحقرؼمملتمصمملتؽملمملت

..م!!مأرضؾملؿموؼبمورؽملؾملؿمدونمايمملجهملمظػملزملضملقدمإظبمصققم

م 

 م
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م:حػمل٦لم

إذمالمؼغملظمللمأنمتؿقرقبرماألعؿمعـماظؽملظملقذماألجؽمليبمأوم.مإنقبماًالصؽبماظظملغملريقبمعظملؿمملحماظؿشملققبرم

دػملشملمملتماالحؿاللمسػملكمأراضؿملؾملمملم؛مبؾمؼؽملؾطمللماظلقبؾملرمسػملكمهرؼرػمملمعـمسؾقدؼهملماظطملؿملنملمواظظملغملرةم

.مامعرقبمؼقمفبمازدادتؿبمتفملثرلاتؾبؾملمملماظلقبػملؾؿملقبهملمسػملكماظؾرملرؼقبهملمعبضملمملءماظدؼؽملؿملقبهملماظيتمطػمّلؿ

وظغملؽملقبلمأؤعـمبزملقابؾملمملم؛مواظزملقبقابمػؽملمملمم-ضممللمبؾملمملمشرليمم-ومميغملؽملينمػؽملمملمأنمأضذلحمحػملقاًلم

:مأرؼدهمذبرقبدـبام

ؼبمضدرتؽملمملمسػملكماظؿضملمملرلمععمعظملؾملقممم-طؼملمملمأرىمم-ؼغملؼملـماظؿطملؿملرلمم:متشملؾملريماظؽملقب٘ء.مم1

عؿقخقبنيمايذرماظؿقبمملممؼبمتضملمملعػملؽملمملمععمتػملؽماظضملعملقلماظظملؿؿملقبهملماظيتمتؿؿقبمبرملغملؾمإصبمملبلقبم؛م(ماظطملرس)

المطبظمللموظضملفمبؿػملؽماظظملؽهملم(مدؿملقبدمضشملنمل)صؾملذام.متؽملرملؽؿؾملمملمسػملكمعظملمملػؿملؿماٌقتمواظعملؿؾمواظدقبعمملرم

أؤع٤مبعمل٦قبةماٌضملٕصةم،مأؤع٤مبعمل٦قبةماظقـبعملاصةم،موظغملؽملقبينمأؤع٤مأطـٕمبعمل٦قبةم):ماظضملؾبؼملرؼقبهملمحنيمؼزملرقبحم

(م.م100)م(اظؿقبٕبؿملة

ؼبمسػملؿماظذلبؿملهملمؼضملينماظرمللءماٌغملرقبرم؛مأوماظذيمؼضملمملدمتغملرارهمؼبمعراحؾمسؼملرؼهملم(ماظطملرس)مو

ومؼبمحمملظؿؽملمملماظضملربؿملقبهملمؼعملمملبؾمعمملدةماظذلبؿملقبهملم.مزبؿػملظملهملمعـمأجؾمأنمؼؾعملكمسمملظعمًلمملمؼبمذػـماظشمّلمملظنملم

وػلمعمملدقبةمطظملؿملػملهملمبؿكرؼيملمأجؿملممللمعـماظعملؿػملهملموماظغملمملرػنيموماٌؼمللقدنيمبؾملقاجسم.ماظدؼؽملؿملقبهملم

وحؿقبكمظقمصغمّلروامؼبمسؿملرملؾملمملمصلؿغملقنمسػملكم.ماظرقباشؾنيمبمملٌقتمسقضقبمملمسـمايؿملمملةمماظعملؿملمملعهملمو

بـم)صػملؿمطبرجم(م.مػمملظغملقن)،مومبفملنقبماآلخرؼـم(مغمملجقن)ررؼعملؿؾملؿماٌؿشملرقبصهملماظيتمتعملقلمبفملغقبؾملؿم

وم(محزبمآ)وٕمطبرجم.معـمصراغم؛مبؾمعـمتربؿملهملمدؼؽملؿملهملمؼعملقممبؿؽملظملؿملذمأصقشلمملمبفملعمملغهملم(مالدن

عـمثعملنملمؼبم(مرمملظؾمملن)ومبمملظشملؾعم(ماحملمملطؿماإلدالعؿملقبهمل)وم(مصؿحماإلدالم)وم(ماىؾملمملد)وم(مغبمملس)

وػؽملمملمؼعملعم.مايمملئطمبؾمخرجقامعـمرحؿماظذلبؿملهملماظدؼؽملؿملقبهملمواظيتمتقملػقبػملؾملؿمظػملعملؿؾموتضملدكبػؿمبمملىؽملقبهملم

اظؿؼملمملؼؾبزمبنيماظعملمملغقنماظقضضمللماظذيمؼضملمملضنملماظعملمملتؾموبنيماظعملمملغقنماإلشللماظذيمصبزيماظعملمملتؾم

م-رىمأنقبماظؿضملمملعؾمععماظـعملمملصهملمدؼؽملؿملهبمملمػقمعمملمأغؿيملمظؽملمملمحرطمملتمإرػمملبؿملهملمأخرىموػغملذامن.مبمملىؽملقبهملم

،مبؾمم اظؿملؾملقدؼقبهمل(مشقشمأميقغؿملؿ)وم(محلمصمملطؿملمملم)وم(مأعؽملمملءماشلؿملغملؾ)عـمأعـممللمم-شرلمإدالعؿملقبهملم
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ومأؼسملـبمملم.ماظؿملؾملقديقبماظرملرضلقبماٌؿشملرقبفم(محزبمذمملس)وتؽملصملؿملؼملمملتمسػملكماٌلؿقىماظلؿملمملدلقبمعـؾم

اظيتمتضملؿعملدمؼبماظؽملقبؾملمملؼهملمبمملإلميمملنم(ماظؽملقبمملزؼقبقنماىدد)و(مطسمطالنطقمطػملق)حرطمملتمعـمضؾؿملؾم

.مإخلم..ماٌلؿملقلقبموتظملققبقماىؽملسماألبؿملضم

إنقبمعمملدقبةماظذلبؿملقبهملماظدؼؽملؿملقبهملمعظملؿمملحماظؿشملرقبفم؛مصغملؾقبمدؼمملغهملمترسنملمأبؽملمملءػمملمبفملدمملررلماألوظنيمدونم

لمتزملمملدعـبمملمطمملرثؿملهبمملمبنيمبؾمأغقبؾملمملممتىملقب.ماظؿظملمملتهملمحعملؿملعملؿملقبهملمظػملقمملضرموماظقاضعماٌضملمملشمػلمدؼمملغهملمصمملذػملهملم

ومبنيمذبؼملقسهملمضزملصم..محعملمملئؼماظرؼمملضؿملقبمملتموماظظملؿملزؼمملءمواألحؿملمملءموماظضملػملقممومحؿقبكماظؿمملرؼخم

خراصؿملقبهملمعـماٌؼملغملـمأنمدبؿملػؽبمرظملاًلمؼبماًمملعلهملمعـمسؼملرهمصؿملؽملمملممعؾغمّلرـبامدونمأنمؼزسيملؽبمواظدؼفم

!!مم ..

اظلقءم:مايدم؟مومنؿملؾفمػؾمدرادهملماظدؼـمدؿملؽهملمإظبمػذام:مومظربقبؼملمملمؼؾمملدرغمملمأحدػؿمصؿمللفمللم

واظدؼـمظؿملسمطذظؽم؛مألغقبفمعقجقدمسػملكم.معزملشملػملحمؼؽملدرجمهوملمخمملغهملمأعقرمغرؼدػمملمومالمغرؼدػمملم

أرضماظقاضعم،موعؿطملػملطملؾمؼبمغلؿمليملماجملؿؼملضملمملتم،مصالمصبنملماظؿضملمملعؾمعضملفمسػملكمأدمملسمسبؾقبفمأوم

مبؾمصبنملماظؿضملمملرلمعضملفمسػملكمأدسمعـمضؾؿملؾمػؾمػقمعظملؿملدم؟مػؾمػقمػمملمم؟مػؾ.مالمسبؾقبفم

طبدمماىؿملؾمايمملظلمواألجؿملممللماظيتمتػملؿملفم؟مػؾمضقاغؿملؽملفمومترملرؼضملمملتفماىمملعدةمضرورؼقبهملمؼبموضوملم

المغشملؾقبعملؾملمملمصؿملفمومغؾعمللمسػملؿملؾملمملمجملردماظرملقبضملقرمبشملؼملفملغؿملؽملهملمزائظملهملم؟مػذهمػلماألدؽػملهملماظيتمصبنملمأنم

.متؾبلفمللم

ثؿم.م،مومظغملؽملينمأدسقمإظبمتؽملصملؿملظملؾملمملمومتشملؾملرلػمملمعـماظغملراػؿملهملم(ماظدؼـ)ظلوملؾبمضدمتدرؼسمعمملدقبةم

ترملؼملؾمعبؿملعماألدؼمملنم،مإذمعـماىؿملقبدمظػملشملاّلبم(متربؿملهملمدؼؽملؿملقبهمل)صبنملمأنمتغملقنمػؽملمملكمعمملدقبةم

وم.موماألدؼمملنمصؿملؾملمملمجمملغنملمتمملرطبلموتراثلمالمميغملـمأنمغؿؽملغمّلرمظفم.معضملرصهملمإرثؾملؿمومدرادؿفم

اظذيمظقمأتكمإظبمم-عـاًلمم-أرؼدمالبينم.مظغملؽملؽملمملمغرؼدمشلؿمدرادهملماظدؼـمعـمبمملبماظضملػملؿمبمملظرملقبلءم

ؼمملةمأنمؼدرسماألدؼمملنماظراصدؼؽملؿملقبهملمواظظملرسقغؿملقبهملموماظؿملؾملقدؼقبهملمواٌلؿملقؿملقبهملمواإلدالعؿملقبهملموماظؾقذؼقبهملماحل

 Newواظزرادذؿؿملقبهملمواشلؽملدودؿملقبهملموماظلؿملكؿملقبهملموماظؿمملوؼقبهملموماظرملؽملؿقؼقبهملموماظغملقغظملقذؿملقدؿملقبهملموماظذملم

Ageمموشرلػمملمؼبماٌدردهملمومسػملكمعراحؾمسؼملرؼقبهملمعؿؿمملبضملهملم؛محؿقبكمؼؿرملرقببمبؾملمملمعبؿملضملـبمملموؼؿضملؾقب م

أرؼدهمأنمؼظملؾملؿمأػؼملؿملقبهملماظدؼـمعـمخاللماظدرادهملمواظؾقىملموظؿملسمعـمخاللماىدلم.ماظؿقبلمملعحم
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أرؼدهمأنمؼظملؾملؿماظدؼـمطقغفمذبؼملقسهملمضؿملقبؿمذكزملؿملقبهملمالمتقملػقبؾمصمملحؾؾملمملمألطـرممممملم.مواظؿػملعملنيم

أرؼدمالبينماظذيمالمبدقبمأنمؼفملتلمؼبمؼقمم.م،موظؿملسمحزعهملمحعملققمدؿؾبدخؾمحمملعػملؾملمملماىؽملقبهملمم ظدؼف

.مإخلم(م..مالمأدري)أوم(معػملقد)أوم(مالمدؼين)اممأاّلمطبرملكمعـماظؿزملرؼحمبفملغقبفمعـماأليقب

صبنملمأنمغغملقنمواضقنيمومغعملقلمبفملنقبمصغملرةماظدميعملرارؿملقبهملمػلمصغملرةمم:محزملانماظٓميعملٕارؿملقبة.مم2

وإغقبينمأؤعـمبفملغقبؾملمملمالمدبدمم.معظملؾملقعؾملمملماظؽملصملريقبماألصػمللقبمم رقبمملوؼقبهملمومتشملؾؿملعملمملتؾملمملمشرلمعؿقبظملعملهملمعع

ةمومالمأدسقمإظؿملؾملمملمصراحهمًلم؛مألغقبؾملمملمهؿمملجمإظبموسلموتراطؿمثعملمملؼبمػمملئؾمظدىماٌؽملشملعملهملماظضملربلقب

اظرملقبضملقبم،موػقماظرملقبرطماظذيمتظملؿعملرمإظؿملفمذضملقبماٌؽملشملعملهملماظضملربؿملقبهملماظيتمتؽملؾملؾمعضملمملرصؾملمملمعـم

وبمملظشملؾعمعـمم-مبقؼملقشلمملماظرقبخؿملصمم-وماظعملؽملقاتماظظملسملمملئؿملقبهملمم-جبمملغؾفماظلقبشملقلمم-االغذلغوملم

..م!!ماظغملؿنملماظدؼؽملؿملقبهملم

؛مؼبم(مدميعملرارؿملقبهمل)وظؿمللوملم(ماغؿكمملبؿملقبهمل)ععمذظؽمػؽملمملكمبضملضماٌؼملمملردمملتماظيتمأدسقػمملمموظغملـ

بضملضماظدولماظضملربؿملقبهملم،مطؼملمملمؼبماغؿكمملبمملتماظؽملعملمملبمملتموماظدلٌمملغمملتمواجملمملظسماحملػمّلؿملقبهملموماألغدؼهملم

وػؽملمملمصبنملمأنمسبذرمطؾقبمايذرمعـماألزلمملءماظيتمتذلذقبحمظؿقّظلمػذهم.ماظرؼمملضؿملقبهملمومشرلػمملم

ذغملاًلمدؿملقملديمصضملقدماٌؿدؼقبؽملنيم(ماظضملػملؼملمملغؿملقبهمل)حؿقبكمؼبماظدولماظضملربؿملقبهملماظيتمتؽملؿؾمليملمف..ماٌؽملمملصنملم

إظبمطمملرثهملماجؿؼملمملسؿملقبهملمم-عـاًلمم-واٌؽملؿؼملنيمإظبمتؿملقبمملراتمصغملرؼقبهملمهؼملؾمأجؽملداتمألدػملؼملهملماجملؿؼملعم

م|تقغسمم|عكبزملرم)ؼبمثالثمدولمسربؿملقبهملمسػملكماألضؾموػلمم-وظألدػمم-سبـمبمملغؿصملمملرػمملماآلنم

عمٌمملمصبريمؼبمػذهماظؾػملدانمدؿملظملؾملؿمعطملزىمإذمملرتلم،موػقمؼضملػملؿمبفملنقبموصقلمواٌؿمملب(م.ماٌطملرب

ػذهماظظملؽمملتمإظبمعراطزمعؿعملدقبعهملمؼبماظدوظهملمدؿملضملعملؾفمسبرمايزملمملنماظدميعملرارلقبمصقرـبام،مظؿملرملرسؽملقام

(مغبمملس)وعمملمدعؽملمملمضدمأتؿملؽملمملمسػملكمذطرم.مم-عـمملاًلم(مغبمملس)منقذجمم-ادؿؿملالئؾملؿمسػملكماظلقبػملشملهملم

ضػملعملهملمبلؾنملماإلرػمملبمأوماالحؿاللمأوماإلرػمملبمواالحؿاللمعضملـبمملمعـؾمصؽملعملقلمبمملظؽمللؾهملمإظبمبػملدانم

صممليمملظهملماإلدالعقؼقبهملمأصؾقوملمواضضملـبمملم،مومذضملؾمملماظدوظؿنيمضبزملدانماآلنمعمملم(مصػمللشملنيم|اظضملراقم)

ومؼبمدولماظغمللمملدماظظملغملريقبمواظيتمهغملؼملؾملمملمأغصملؼملهملمسلقظؿملقبهملمخمملغعملهملمعـؾم.مبذرهماظرملقبؿملشملمملنمالمأطـرم

اظؽملؼملقذجماظضملراضلمعـمملاًلمم-ؼبمحممللماغؾملؿملمملرػمملمم اظدؼـمأعرـبامحؿؼملؿملهبمملمدؿملغملقنمصضملقد(مظؿملؾؿملمملم|دقرؼقبمملم)

أػقنمأظػم(ماظشملمملشؿملهمل)ظذامأغمملمأدسقموأصػمّللمأنمتؾعملكمػذهماظدؼغملؿمملتقرؼقبمملتم،مصفملنمتؾبالحؼمبمملدؿمم-
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صؿملؼملمملمطبصقبمدولماًػملؿمليملماظضملربؿملقبهملماظلقبوملم؛مصؾمللمؼبمذبؼملػملؾملمملم(م.مآ)عرقبةمعـمعالحعملؿؽمبمملدؿم

اظيتمطمملنم(ماظغملقؼومل)اتموعؾمملدئماالغؿكمملبمملتم،موغلؿـينمبمملظشمّلؾعمدولمأعقبؿملقبهملمؼبمذبممللمايريقب

قبماظؿفربهملماظغملقؼؿؿملقبهملمأؼسملـبمملمتضملمملغلم.موعمملمزالمدورػمملمتؽملقؼرؼهبمملمسػملكمعلؿقىمػذهماظدولماظلقبوملم وظغمل

(ماظرملقبؿملضملؿملقبهملم|اظلقبؽملؿملقبهملم)،موػذاماظقرممبعملؾسملؿؿملفم(ماظؽملققبابماإلدالعؿملني)عـمورممدررمملغلقبمؼلؼملقبكمبذملم

وماظذيموصؾمػذهماألؼقبمملممإظبمعلؿقىم(ماظغملقؼومل)ؼمملرمعضملدقبلماظقسلمؼبمؼقملدقبيمبمملظؿدرؼيملمإظبماغف

.مزبفؾم

ؼمملمرسمملكمم-صمملغصملرم.مظذامغقملعـمأنقبمصضملقدمػذهماألصغملمملرمإظبمدؾبدقبةمايغملؿمظـمصبػملنملمإاّلماًرابم

واغصملرمإظبماظغملؾوملم.مإظبماشلؼملفؿملقبهملماإلؼراغؿملقبهملمظؿضملرفمعمملذامصضملػملوملمبؾملؿموالؼهملماظظملعملؿملفمم-آم

وماغصملرمإظبمغقاةماظؿشملرقبفم.منمأنمؼغملقنماتقبقمملدماظلقبؿملػمواظدؼـمعرسؾـبمملماظلقبضملقديمظؿضملرفمطؿملػمميؽ

اغصملرمإظبمشزقبةماظيتمؼؿؾمملطكمسػملؿملؾملمملماظذبقبمملحقنم.مم اظلقبينمؼبمسلممللمظؾؽملمملنؽبم،مواظرملقبؿملضمللمؼبمجؽملقبف

طؿملػمأعلوملموبلؾنملمعـمطؾمػذاماًرابم؟مواغصملرمإظبماظؿمملرؼخموماجػملنملمظلمدوظهملمواحدًةم

ومأرجقمأاّلممتمملرسماظطملؾمملءماٌضملرؼبقبموهدقبثينمسـم..مؼـمضمملعوملمشلمملمحسملمملرةمحعملؿملعملؿملقبهملمبلؾنملماظد

أعقبمملم..مألغقبؾملمملمطمملغوملمعرحػملهملماغؿمملجمصغملريموثعملمملؼبموترعبهملم(مػمملرونماظرذؿملد)ؼبمسزملرم(مبطملداد)

صمملٌؽملشملعملهملماظضملربؿملقبهملمايمملظؿملقبهملمٕمترملؾملدمحسملمملرةمشلمملمذفملنم.مايسملمملرةمواظدولماٌلؿعملرةمصرمللءمآخرم

المغضملرفمعضملؽملكمم-طضملربمم-وظغملؽملقبؽملمملم(م.معزملرم|ماظرملقبمملمم|اظضملراقم)ػمملممإاّلمؼبمثالثمحمملالتم

ايسملمملرةم،موعمملزالماظؾضملضمعؽملقبمملمؼضملؿعملدمبفملنقبمايسملمملرةمػلمأنمتؿقاجدمذبؼملقسهملمبرملرؼهملمطمملغوملمشلمملم

وػذامأدقأمعمملم.محدودمجطملراصؿملقبهملمؼبموضوملمدمملبؼم،موترطوملمذبؼملقسهملمأبؽملؿملهملمومأواغلمومصكقبمملرؼمملتم

..م!!مميغملـمأنمأزلضملفمؼبمحؿملمملتلم

ومأنقبم.مٓم(مايمملطؼملؿملقبهمل)بفملنقبم م-وػؿمأطـرمعمملمؼضملؽملؿملينمم-نماٌلػملؼملقنمؼقملمم:مترملٕؼٝماظعمل٦اغني.مم3

(ماظظملؿح)اظيتمصبنملمأنمهغملؿماجملؿؼملضملمملتماإلدالعؿملقبهملمأوماحملؿػمّلهملممبؾدأم(مآ)اظؽملقبيبمبػمّلغؽبمأواعرم

:معؽملؾملمملم..متػملؽماٌلفملظهملمبقضقحمؼبمآؼمملتمسدقبةم(ماظعملرآن)وضبدقبدم.مالحعمًلمملم

م
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ؽبلؽبم) ؾبونؽبٱئكب١َمػؾب٣ؾبمَٰظ٥ؾبمَصفمُلوؿبَظذمللٱعؽب٤مَظ٣ؿبمؼؽبقؿبغمُل٣مبكبؼملؽبـملمَأغ ؼم.م44:ماٌمملئدةمػم(ْظغمَلاصكب

ِٕػكب٣ؿبموؽبعؽب٤مٱظػمَل٥ؾبموؽبرؽبدؾب٦ُظ٥ؾبمَأعؿبًٕامَأنمؼؽبغمُل٦نؽبمَظؾملؾب٣ؾبمٱعؽبامَطانؽبمظكبؼملؾبقملؿبعكب٤ٍموؽباَلمعؾبقملؿبعكبؽملؽبةلبمِإذؽبامَضسملؽب٧م) ؽبُةمعكب٤ؿبمَأعؿب ْظككبؿملؽب

ِٙم ؿٓبمضؽب٢مبمضؽباَلاًلمعنبؾكبؿملؽملًاٱؼؽبضملؿب ؼم.م36:مابماألحز(مػظػمَل٥ؽبموؽبرؽبدؾب٦َظ٥ؾبمَصعمَل

كبؼ٤ؽبمآعؽبؽملؾب٦ْامَأركبؿملضملؾب٦ْامٱؼؽبامَأؼنبؾملؽبام) مبدؾب٦لؽبموؽبُأوؿبظكب٨مٱظػمَل٥ؽبموؽبَأركبؿملضملؾب٦ْامٱَظ ِٕمعكبؽملؿبغمُل٣ؿبمَصكمِلنمتؽبؽملؽبازؽبسؿبؿؾب٣ؿبمصكب٨مذؽب٨ؿبءلبمٱظ َِعؿب

ؾٕبدنبوهؾبمِإَظ٧م مبدؾب٦ِلٱظػمَل٥كبموؽبٱَص ؼم.م59:ماظؽملقبلمملءمػم(ظ

عذملمصؿملؼملمملمم630طؼملينمضقاغنيمسمملممٌمملذامصبنملمأنمأضؾؾمبفملنمتح:مواظلقبقملالماظذيمؼلفملظفمأيقبمسمملضؾم

المأسرفمإالمؽبمؼلؿؽملدمم-عذملم؟موٌمملذامالمؼرؼدماألخقةممّمـمظدؼؾملؿمذضملقرمم2008أسؿملشمواضضملـبمملمسمملمم

أنمؼعملؿؽملضملقامبفملنقبماٌرملمملطؾماظزملطملرلةماظيتمطمملغوملم..مبفملنقبماظعملرآنمصمملحلمظغملؾقبمسزملرمومزعمملنمومبػملدمم-

ػلماظيتمأدقبلوملم(ماظشمّلمملئػ)ومم(اٌدؼؽملهمل)وم(معغمّلهمل)هدقبثمؼبمعؽملشملعملهملمجطملراصؿملقبهملمصقراوؼقبهملمبنيم

؟مبؾماألدػكمعـمذظؽم(مدعرملؼ)وم(ماظعملمملػرة)وم(مبطملداد)صغملؿملػمأحغملؿمبؾملمملم..مشلذهماظؽملقبزملقصم

؟م(مبروطلؾ)أوم(مدؿقطؾملقٕ)طؿملػمميغملؽملؾملمملمأنمتزملؼملدمؼبمحغملؿم

..مبفملنقبمسداظؿؾملمملمعشملػملعملهملمومصالحؾملمملمالمؼؽملؿؾمللم(ماإلشلؿملقبهمل)بؾمطؿملػمميغملـموصػمػذهماظعملقاغنيم

؟مػؾماظعملمملغقنم(م101)متؿملؾمععماشلقىموصالحؾملمملمربدودم(مؼقبهملاظقضع)صؿملؼملمملماظعملقاغنيم

طؼملعملؿملؿمسػملكمأراضلماظدوظهملم؟مػؾمضقاغنيمم-ذكزملؿملهبمملمم-ؼؿقبؾعماشلقىمؼبمعضملمملعػمليتم(ماظلقبقؼدي)

؟م(مدقؼلرا)أوم(ماظلقبقؼد)أسدلمعـمضقاغنيم(مآ)بزملظملؿؾملؼملمملمتشملؾقبعملمملنمذرعم(مإؼرانم|اظلقبضملقدؼقبهملم)

بؾملذاماظرأيم؟ممػؾمػؽملمملكمدظملمملػهملمأطدلمعـمدظملمملػهملماظعملمملئػملني

طؿملػمصبرؤماٌلػملؼملقنمسػملكمذؿؿماآلخرؼـمثؿمعشملمملظؾؿؾملؿمبمملظضملداظهملمم-وظؽملؾؿضملدمضػملؿملاًلمم-ثؿم

(م:منس)شرلماٌلػملؿم(ماآلخر)واالحذلامماٌؿؾمملدظؿملؿبـم؟مصمملٌلػملؿمؼؽملرملفملمؼبمبؿملؽهملمصغملرؼقبهملمتعملقلمظفمأنقبم

كبؼ٤ؽبمآعؽبؽملؾب٦ٱَأؼنبؾملؽبامٰامي) فبٱْامِإغمبؼملؽبامَۤظ ُِٕط٦نؽبمغؽبفؽب ؼم.م28:مماظؿقبقبهملػم(ْظؼملؾبرملؿب

:مؼبمأعقبؾملمملتماظغملؿنملمدؽملفدم وحنيمغؾقىملمسـمتظمللرلمػذهماظظملغملرة
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ِغقبؾمل٣مالمؼؿشملؾملٕونموالمؼطملؿلػمل٦نموالمصبؿؽملؾ٦نماظؽملفادات،مصؾمل٨معالبلةم):ماظزقبزبرملريم

وس٤ماب٤مسؾاسمرض٨مآم.مأومجضملػمل٦امطفملغؾمل٣ماظؽملفادةمبضملؿملؽملؾملا،معؾاظطملةمؼبموصظملؾمل٣مبؾملا.مهل٣

(م102)م(ع٤مصاصّمعرملٕطًامت٦ضفمل:منمايل٤وع.مأسؿملاغؾمل٣منلةمطاظغملالبمواًؽملازؼٕ:مسؽمل٥

.م

اخؿػملٟماظضملػملؼملاءمؼبمعضملؽمل٧موصٟماٌرملٕكمباظؽملقبفٗ؛مصعملالمَضؿادةموعؽبضملؿبؼملٕمب٤مراذٓم):ماظعملرريبم

ب٢م:موضالماب٤مسؾاسموشريه.مِغ٥مجؾبؽملؾبّب؛مإذمشلػمل٥مع٤ماىؽملابةمظؿملٗمبطملل٢:موشريػؼملا

ِٕيقبمع٤مصاصّمعرملٕطًامصػملؿملت.معضملؽمل٧ماظرملٕكمػ٦ماظٔيمنل٥ وأٌػّبم.موضفملضالمايل٤ماظؾزمل

(م.م103)م(طػمل٥مسػمل٧مإصبابماظطملل٢مسػمل٧ماظغملاصٕمإذامأدػمل٣

:معؾاظطملةمؼبموصظملؾمل٣مبٔظ١محؿ٧مطفملغؾمل٣مسنيماظؽملفادة،مأؤمسػمل٧متعملٓؼٕمعسملاف):ماظرملقبقطمملغلم

إغؾمل٣م:موضالمضؿادةموعضملؼملٕموشريػؼملا.مأيمذوومنٗ؛مِنمعضملؾمل٣ماظرملٕكموػ٦ممبؽملٖظةماظؽملفٗ

(م.م104)م(والمؼؿفؽملؾ٦نماظؽملفاداتوصظمل٦امبٔظ١مِغؾمل٣مالمؼؿشملؾملٕون،موالمؼطملؿلػمل٦ن،م

زاػٕماآلؼةمؼعملؿسمل٨مأنماظغملظملارمأناس،موالمصب٦زمعٝمذظ١مأنمميغملؽمل٦امع٤م):ماظشمّلقدلم

دخ٦لمذ٨ءمع٤ماٌلاجٓ،مِنمذٕطؾمل٣مأجٕيمذبٕىماظعملٔرماظٔيمصبّبموؽملؾ٥،موسػمل٧مػٔام

وإنمطاغتم.مع٤مباذٕمؼٓمطاصٕ،موجّبمسػملؿمل٥مأنمؼطملل٢مؼٓهمإذامطاغتمؼٓهمأومؼٓماٌرملٕكمررؾة

(م.م105)م(ع٤مصاصّمعرملٕطًامصػملؿملؿ٦ضفمل:موضالمايل٤.مؼٓؼؾملؼملامؼابلؿنيمعلقؾملامبايائٛأ

ضالمض٦ممع٤ماظظملعملؾملاءمإنماظغملاصٕمنٗماظضملنيموزاػٕماآلؼةمؼٓلمسػمل٧مذظ١مورويم):ماظشملدلدلم

س٤مسؼملٕمب٤مسؾٓماظضملٖؼٖمأغ٥مطؿّبماعؽملضمل٦اماظؿملؾمل٦دمواظؽملزملارىمع٤مدخ٦لمعلاجٓماٌلػملؼملنيم

المتزملاصق٦ام:مايل٤مضال.ماآلؼةموس٤"ممناماٌرملٕط٦نمنٗإ"واتؾٝمغؾملؿمل٥مض٦لمآمتضملاظبم

اٌرملٕطنيمصؼمل٤مصاصقؾمل٣مصػملؿملؿ٦ضفملموػٔامؼ٦اص٠معامذػّبمإظؿمل٥مأصقابؽملامع٤مأنمبمع٤مصاصّماظغملاصٕم

(م.م106)م(وؼٓهمررؾةموجّبمأنمؼطملل٢مؼٓهموإنمطاغتمأؼٓؼؾملؼملامؼابلؿنيمعلقؾملؼملامبايائٛ
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غقبفمملةموماظضملؾقرمإظبمجؾملهملماٌلؿعملؾؾمأنمصبنملمسػملكماظدولماظيتمترؼدمال:معـمأجؾمطؾقبمػذامغعملقلم

سؽملدمطؾقبمدبػمّلػمسػملؼمللدملماحبىملمسـمادؿرملراءم:متضمللمأعرـبامواحدـبامرمملٌمملمطرقبرتؾبفمومعػملػملوملؾبمتغملرارهم

ومسؽملدمطؾقبم.مسؽملدمطؾقبمدبػمّلػماجؿؼملمملسلدملماحبىملمسـمادؿرملراءماظظمللمملدمواظدؼـم.ماظظمللمملدموماظدؼـم

..م!!مدبػمّلػمددؿقريدملماحبىملمسـماظدؼـم

المأععملوملمؼبماظشمّلطملمملةمذؿملؽـبمملمأطـرمعـمععمليتموؿملرلػؿماظقـبعملمملصهملميلمملبمم:مهؿملؿملٓماظقبعملاصة.مم4

صغملؾقبمرمملشؿملهملمضبمملولمأنمؼغمللنملماظؽملنبكنملموعـمخػملظملؾملمملماىؼملمملػرلم.مزبشمّلشملمملتؾملؿماٌؽملقػمّلهملمإغلمملغؿملهبمملم

صذلىموممبرورماظزقبعـماغؾملؿملمملرمايمملظهملماظقـبعملمملصؿملقبهملمألصرادماجملؿؼملعم.مبلالحماظقـبعملمملصهملم(ماظضملرؼسملهمل)

إظبمبؾطملمملواتممتفقبدمصؽملمملئعمايمملطؿمشرلمم-أيماألصرادمم-امومهققبشلؿماحملغملقممعـمضؾؾمرمملشؿملهملمم

ذكصمسمملجزمبالمم-طؼملمملمؼضملؾقبرماظغملقاطيبماٌعملؾقلمسؽملديمرشؿمطالدؿملغملؿملقبؿفمم-صمملظشمّلمملشؿملهملم.ماٌلؾقضهملم

(م.م107)إرادةمومالمحقلمظفموالمضققبةمإاّلمبمملٌؿؼملفقبدؼـمعـمأسقاغفمومسؼملقبمملظفم

ؼبمم-عـاًلمم-ةم؛مإذمالمميغملؽملؽملمملمذبمملدظهملماظـعملمملصهملماظدؼؽملؿملقبهملموماألعرمذاتفمؼؽملشملؾؼمسػملكماٌلفملظهملماظدؼينقب

علؿملشملرؼـمسػملكمطؾقبمعمملمؼؾبغملؿنملم..ماظقضوملماظذيمؼؿغملمملثرمصؿملفماٌؼملفقبدونمأوماٌؿؼملفقبدونمعـمحقشلمملم

فب):موعمملمؼؾبعملرأموعمملمؼؾبعملممللمتؽملظملؿملذـبامظذملم ؽبؼؿب٥كبمرؽبضكبؿملّبفبمسؽبؿكبؿمل ُٜمعكب٤مَض٦ؿبٍلمِإاَلمَظ صفملغوملمؼم.م18:مقمػم(عمبامؼؽبػمْلظملكب

طؿملػمتؿؿقبمربمملطؼملهملماإلبداعماألدبلمدؼؽملؿملهبمملم،موطؿملػمتؿؿقبمعزملمملدرةمم-اظعملمملرئممسزؼزيم-ترىم

ظدرجهملمأنقبم(مآ)اٌؽملرملقراتمواٌشملؾقسمملتمبمملدؿماظدؼـم،مومطؿملػمطبمملفمػقملالءماظصملالعؿملقبقنمسػملكم

..م!!مطػملؼملهملمواحدةمؼبمضزملؿملدةمذبؾملقظهملمظرملمملسرمعطملؼملقرمضدمتقملذيمومدبرقمعظملؾملقمماظؿقحؿملدماألزظلقبم

نماألدبماظضملمملٌلمومحؿقبكماظضملربلمألدؾمملبمواػؿملهملم؛مدقىماظرملقبضملقبمومظؿملسمأدقأمعـمعؽملضملؾملؿمسؿملق

وبضملسملؾملؿمميؿػملغملؾملمملم.ماظيتمالمتضملرفمسـمػقملالءماظغملؿقبمملبمأومعقملّظظملمملتؾملؿمذؿملؽـبمملمإاّلمأغقبؾملمملمطؿنملمممؽملقسهملم

إغقبفمميؿػملغملؾملمملمجملردماإلحلمملسمبفملغقبفمطبرقماٌؼملؽملقعمواظؿقرؼؿم.مصضملاًلموٕمضبمملولمضراءةمعمملمصؿملؾملمملم

مومُأدرجمعـمملاًلمدؾملاًلمسـمذكزملؿملقبؿنيمتراثؿملقبؿنيمومعؾملؼملقبؿنيمؼبماألدبنيمومػؽملمملمدفملبؿضملدؾبمضػملؿملاًل ..م!!

ومأثؼمبفملنقبمطؾمبمعـمظدؼفمربعمثعملمملصهملمأومأضؾقبمؼضملرفم(م.مداغيتم|اٌضملرقبيم)ماظضملربلقبموماظضملمملٌلقبم

ردمملظهملم)بذملم(مداغيت)ظذملم(ماظغملقعؿملدؼمملماإلشلؿملقبهمل)اىدلماظعملمملئؿمعؽملذمسعملقدمحقلماحؿؼملمملظؿملقبهملمتفملثقبرم

(م.ممياٌضملرقب)ظذملم(ماظطملظملران
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أضزملدمأػؾمم-وظغملـمعؽبـمعكبـمػقملالءمضرأماظضملؼملػملنيمومخرجمبؿػملؽماظعملؽملمملسهملم؟مػؾمضرأمأحدػؿم

ؼبماىؽملقبهملم؟م(ماألسرملك)وم(مايشملؿملؽهمل)؟مػؾمسرصقامٌمملذام(مردمملظهملماظطملظملران)م-اظؿزملرضبمملتماظرقبغممّلغهملم

وعمملمؼقدقبمضقظفم؟مػؾم(ماٌضملرقبي)ؼبماظؽملقبمملرم؟مػؾموضظملقامسػملكمحعملؿملعملهملمرأيم(مررصهمل)وم(مسؽملذلةم)أوم

اظذؼـمصمملدصؾملؿمؼبماظؽملقبمملرمحؼمتعملدؼرػمملم؟مومأؼسملـبمملم؛مػؾمسرصقام(ماظزقبغمملدضهمل)ضدقبروامتػملؼملؿملقمملتفمحقلم

؟مػؾمضرأم(مسػملؿملهبممل)وم(مربؼملقبدـبا(م)داغيت)؟مػؾمؼضملرصقنمأؼـموضعم(مداغيت)ؽبمحقربمطؿمملبم

صالحماظدؼـم)عـمبمملبماظؿظملفقبعمواألدكم؟مػؾمرمملظضملقامعغملمملغهملم(ماٌؽملزظهمل)أحدػؿمغزملقصمتػملؽم

(م.مم108)؟م(مابـمدؿملؽملممل)؟مأوم(مابـمرذد)اٌػملقؼملهملم؟مأوممؼب(ماألؼقبلقب

عـمبمملبمصغملريقبمصرفم؟مأممإلثؾمملتمصظملهملماظرملرقبمم-سربؿملهبمملمم(م-داغيت)طؼملمملمغلفمللمػؾممتقبمتلقؼؼم

:م؟مدفملجؿملنملم(ماٌضملرقبي)ظذملم(مردمملظهملماظطملظملران)بذملم(مداغيت)سػملكمعؽملؿففمالمأطـرم؟موأخرلـبامػؾمتفملثقبرم

وظغملؽملينمٕمأحغملؿمدونمضراءةموٕمتؾؾملرغلم.مدمتفملثقبرمغضملؿم؛مبؾمأغقبؾملمملمدرضهملمصغملرؼقبهملموظؿمللوملمذبرقب

قبمبفملغقبؽملمملمعشملمملظؾقنؽبممبراجضملهملماظؽملؿمملجماظظملغملريقبم.ماٌعملؿشملظملمملتماٌضملػمّلؾهملمواألحغملمملمماٌؿداوظهملم ظذام؛مأز

اإلغلمملغلقبم؛مومتطملؿملرلمررؼعملهملمتضملمملعػملؽملمملمععمتراثماظرملقبضملقبماألخرىم،مومرؼملرمتػملؽماًزملػملهملم

حؿملؽملؾملمملمصعملطمدؿملؼملغملؽملؽملمملمأنمغؽملضملؿممبفؿؼملعمم.اٌلؿؾملفؽملهملمبكملخسملمملعمغزملقصماألدبمإظبمغزملقصماظدؼـم

م-عـعمّلػمالمؼؽملعملمملدموراءماشلقىم،موالمؼظملؿحمصؼملفمسمملجزـبامأعمملممدؿملؾمطالعلدملمدشملقلدملمومبالمضؿملؼملهملم

وظؽملقملعـمعبؿملضملـبمملم؛م.مؼبمخشملؾهملمأومردمملظهملمأومصؿقىمأومضدقباسم(ماإلطػملرلوس)ؼقجقبؾملفمرجممللمم-شمملظؾـبمملم

ظـمؼغملقنمػؽملمملكمخقفمسػملكمعؾدأم..مسؽملدعمملمسبؿملقبدماظـعملمملصهملمونضملػملؾملمملمأممؿملقبهملماظشملمملبعموماظطملمملؼمملتم

.مأبدـبام..ماإلغزملمملفم

اآلنؽبموضدموضظملوملؾبمبضملؾبفمملظهملمسػملكمػذهماحملمملورماألربضملهملم؛مأضقلمبفملنقبماإلعلمملكمبؿػملؽماظرقببمملسؿملقبهملمػقم

اٌظملؿمملحمظػملؿشملققبرموماظؽملؾملقضم،مومضؿملمملسؾملمملمعـمأؼديماٌؿؽملققبرؼـماألحرارمشرلماٌزملمملبنيمبداءماظعملشملؿملعم

ألغقبينمأؤعـمبفملنقبم.مإظبمضؿملمملعمذضملقبؽملمملمومإظبماألبدمم-ةمبمملظسملقبرورم-واظضملؾمملدةماظظملفقبهملمدؿملقملدقبيم

ػذاماظضملزملرمصرصهملمضدمالم.ماظؽملقبؾملقضمإنمٕمؼغملـمؼبمػذاماظضملزملرمصػملـمؼغملقنمضؾؾمأظػمدؽملقبهملمربقبؼملمملم

..م!!مصكملعقبمملماآلنمأومأبدـبام..متؿغملرقبرم

 م
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م: ت٦ضؿملّم

ميؽملضملؽمسـممصؼملممل..مإٔمتضملكبدغمملمؼبمبداؼهملمععملمملظؽمبمملحذلامماظضملمملبدؼـمومسؾمملداتؾملؿم:مضدمؼلفمللمأحدػؿم

ؽبمغراكمتلظمّلفمأحالعؽملمملم؟مومدفملردم.مػذام :مظعملدمضػملوملمبمملظؽملقبصم:موم

اظٓس٦يقبمواظؿؾرملرييقبم(مال)أط٤قبمطاع٢ماالسؿٖازمظغمل٢مممارد٨ماظضملؾاداتمؼبمحؿملقبٖػاماظٕوحاغ٨قبم)

تػمل١ماظظملغملٕةم(مابؿٓس٦ا)وطػمّل٨متعملٓؼٕمظؽمل٦اؼاماِغؾؿملاءمأصقابمتػمل١ماظٕداالتم؛محنيم.م

قببتماٌلؾقةمع٤مبنيمأؼٓؼؾمل٣مبضملٓمذظ١ممث٣قب..مصارعنيمعؾؿطملنيماإلصالحم إغقبؼملامصبّبمأنم.متل

غعمل٦لمبفملنقبماِخشملاءماظيتمع٦ردتمباد٣ماإلظ٥موباد٣ماظٓؼ٤مومسربماِغؾؿملاءمأغظمللؾمل٣مظؿمللتم

ميغمل٤م سابًٕةم،مواىٕائ٣ماظٓع٦ؼقبةماظيتمراصعملتمتػمل١ماِدؼانمظؿمللتمحظملػملةمعضملفقبؽملاتلبمبارؼلؿملقبةم

(م.م109)م(اظؿؾملاونمؼبمذفملغؾملا

وطالعلمطػمّلفمعؽملزملقبنملمسػملكماٌؼملمملردمملتمأوماألذكمملصماظذؼـمؼؾرملقبرونم.مظؽماظقسقدموٕمأخرجمسـمت

صغملؼملمملمأنقبم.مأعقبمملمضلقةمبضملضماٌزملشملػملقمملتمصؾمللمعـمبمملبماظؿقصؿملػمظؿملسمإالقًبم.مبؿػملؽماٌؼملمملردمملتم

ومظغملؽملقبفمؼبميصملهملماظؿقبقصؿملػماظدضؿملؼمضبؿمملجمم-بالمذؽمم-ضبذلمماظؾرملرؼقبهملمعبضملمملءم(ماظعملرآن)

أغمملمأؼسملـبمملمعـمبمملبماظؿفملدقبلمبؾملذام.مم(إخل..مطػملّبمم|غبارمم|مخؽملٖؼٕم|ضٕدم)سؾمملراتمعـمضؾؿملؾم

زلقبؿملوملمبضملضماٌؼملمملردمملتمالمأطـرم؛موػلمؼبماظؽملقبؾملمملؼهملمتقصؿملظملمملتمالمتشملضملـمؼبماألصرادمإغقبؼملمملم اٌؽملؾمليمل

أصكرمبفموالمأػربمعؽملفم،مم-ضؾؾمأيقبمذلءمم-وػذامواجنملمأخالضلقبم.موؾبجقبؾملوملمبرملغملؾمسمملمم

أيؿبماظدقبسمملةمواظؿؾرملرلؼقبقنمؼبمطمملّصهملمم-ومػؿمم.صؾملقملالءمونملمعغملمملصقؿؾملؿمألغقبؾملؿمسعملؾهملماظؽملقبؾملقضم

عـم(مRichard Dawkinsم|رؼؿرملمملردمداوطؽملزم)طؼملمملمؼزملظملؾملؿماظدلوصؿمللقرمم-األدؼمملنم

(م.م110)م"(اإلميان"وادضملةمتؾبٓس٧م"مالتظملغملري"ذٕطاءمؼبمسؼملػملؿملقبةم)(م:مأوطلظملقرد)جمملعضملهملم

ؽبماًرملؿملهملمعـمأنمغعملقلمعمملمغرملمملءم؟مصمملألدؼمملنم تػملؽماٌؽمملتمعـمأبقاقممتم-تؽبؾمملرَكماظقػقبمملبمم-ثؾبؿقبم

عـمصسملمملئؿملقبمملتمإظبمصقػمإظبم..ماظؿؼملفؿملدماظظملمملرغم،مومطػمّلؾملمملمعضملعملقدمبفملررافماظػمّلقكموماظزملقبػملؾمملنم

صؿملؼملمملمالمؼقجدمغمملصذةمواحدةمُأسشملؿملوملمترخؿملزملـبمملمطعملؽملمملةمتؾرملقبرممبمملمػقمضدقبم.مإذاسمملتمإظبمعشملؾقسمملتم

.مألغقبؾملمملمتزملؿملنملماظؾضملضمبممليغمّلهملم(مإيمملدؼقبهمل)وظـمأضقلؽبم..ماألدؼمملنم
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:مهٔؼٕم

(ماظػملؿملدلاظؿملهمل)أحنملقبمػؽملمملمأنمأطقنمصرضًبمملمومأسؾقبرمسـماسلؽزازيمعـمبضملضماألزلمملءماظيتمتدقبسلم

رشؿمأغقبؾملمملمعؽملمملػيملمزبؿػملظملهملمؼبمطؾقبماظضملمملٕمدقىمسؽملدم(ماظؿؽملقؼر)أوم(ماظاّلدؼؽملؿملقبهمل)أوم(ماظضملػملؼملمملغؿملقبهمل)أوم

ومم.عزملشملػملحمطبؿصقبمبمملظدؼـمالماظلؿملمملدهملم(ماظضملػملؼملمملغؿملهمل)بلشملمملءماظضملربماظذؼـمعمملزاظقامؼضملؿعملدونمبفملنقبم

ػقملالءمذبؼملقسهملم.مأضقلمبرملغملؾمواضحم؛مػقملالءمأخشملرمسػملكمغؾملسملهملمذضملقبؽملمملمعـماٌؿشملرقبصنيمدؼؽملؿملهبمملم

صذلاػؿمؼؿعملققبظقنم.مػذهماألصغملمملرمدونموسلمأومعضملرصهملمثعملمملصؿملقبهملمتراطؼملؿملقبهملم(ماعؿؾملؽملقا)عـماٌرتزضهملماظذؼـم

ػقملالءماظذؼـمؼؾقـقنمسـمذؾملرةمؼبمذبؿؼملضملمملتؾملؿم.مبمملدؿمايرؼقبمملتمواظضملػملؼملؽملهملمعمملمظؿملسمصؿملؾملؼملمملم

طؾقتهملمصذلاػؿمؼؿزّظظملقنمإظبمآشلهملمضقعؾملؿمحنيمؼزملؾحماًشملرمجدقبؼـبمملموؼذػؾقنمطمملظؽملقبضملمملجمعؾمملدرؼـمإ

..م!!مإظبماظزملقبالةمععماظعملشملؿملعم

عـمتؽملقؼرم(مأوربقبممل)صغملرؼهبمملماظذؼـمؼؿقدقبثقنمسـمأنقبماظؿمملرؼخمؼضملؿملدمغظمللفمومأنقبمعمملمجرىمؼبم اٌضملققبضقن

(معمملظغملؿمطؿملػمهغملؼملقن؟)أضقلمشلؿممومحرطمملتماغضملؿمملضؿملقبهملمػقمعمملمدؿملفريمؼبمعؽملشملعملؿؽملمملماٌصملػملقعهملم؛

وػؾمتلؿقيمذضملقبمأوربقبمملماظيتمضدقبعوملمسػملكمعذبحماظظملغملرموصػملؾمملنماظضملػملؿماألظقفمعقبؼملـمأسدعؿؾملؿم

ػؾمؼلؿقونمععمعمملممنرقبمبفمعـم(م.ماظرملقبضملقذة)وم(ماظلقبقر)وم(ماشلررعملهمل)بربرؼقبهملماظغملؽملؿمللهملمبمملدؿم

ألجؾماظظملغملرم؟مإاّلمإذامطؽملؿؿممجؾبنبمومتػمّلؼمظػملقمملطؿموماظلقبػملشملهملماظدؼؽملؿملقبهملم؟معمملذامضدقبعؽملمملمعـمتسملقؿملمملت

ذؿملؽـبمملمالمتروغفمؼبماٌؿزملققبصنيماٌضملمملصرؼـممّمـمميغملؽملغملؿم(ماياّلج)ترونمؼبمدذاجهملمصغملرةم

أومربقبؼملمملمتطملرقبطؿماظضملؾمملراتم.محمملظؿملهبمملم(مبطملداد)ؼبم(مسؾدماظعملمملدرماىؿملالغل)عرملمملػدتؾملؿمجقارمضرؼحم

عؽملمملصؼمصػمللظمللقبمعـمررازمم-بفممرشؿماػؿؼملمملعلم-؛مصؿملؼملمملمػقم(ماظرملقبمملرحماظغملؾرلمابـمرذد)اظرقبغممّلغهملمطذملم

وأػؼملؿملقبؿفماظظملػمللظملؿملقبهملم.موٕمؼعملؾمأطـرمعـمربعمايعملؿملعملهملماٌؼملغملؽملهملموضؿذاكم.معؿشملققبرمومعؿؼملػمّلؼمظػملؾالطم

.موظؿملسمبلؾنملمغؿمملجفماظرملقبكزمللقبمصعملطم(مأردشملق)تؽملؾعمعـمأػؼملؿملقبهملم

 م
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وممومظلوملمأخرملكمإاّلمعـمعرتزضهملماظضملػملؼملمملغؿملهمل.مأدؿملػفبممّممملمأرىمم-بغمللرماشلمملءمم-ظذامصكملغقبينموآم

وػؿمعقجقدونم.ماظػملؿملدلاظؿملقبهملماظذؼـمؼؽملرملشملقنمظؿرملقؼفمتػملؽماألصغملمملرماظؽملقبؾؿملػملهملمومظؿؽملظملرلماظرملقبضملقبمعؽملؾملمملم

ومظغملؽملقبؾملؿمطؼملمملمضممللم..مؼبمعراطزمومعقملدقبلمملتم،مومؼؿصملمملػرونمبمملٌضملمملغمملةمعـماالضشملؾملمملدمومعمملمإظبمذظؽم

(م:مسػمللماظقردي)اظضملمملرفمايؼقبم

:مٕمأنقبماٌؿؽملؾقب٨مؼعملزملٓػ٣مؼبمض٦ظ٥مز٤قبمبضملٚماِشؾؿملاءممّم٤متضملػمّلؼمل٦امذؿملؽـبامع٤معؾادئماظٝ)

وأخ٦ماىؾملاظةمباظرملقبعملاوةمؼؽملضمل٣ؾبم***ممذوماظضملعمل٢مؼرملعمل٧مباظؽملقبضملؿمل٣مبضملعملػمل٥

وظٔاموجٓغاػ٣مؼسملضمل٦نمأطظمّلؾمل٣مسػمل٧مجؾاػؾمل٣م،مومؼشملػملعمل٦نمايلٕاتماظشمل٦ؼػملةمضائػملنيمس٤م 

(م.م111)م(أغقبؾمل٣مأذعملؿملاءمبلؾّبمأصغملارػ٣ماظضملاظؿملةم،مومسػملؼملؾمل٣ماظطملٖؼٕ:مأغظمللؾمل٣م

المؼرؼدونمأطـرمعـماظصمّلؾملقرم،موالمؼؾملؿؼملقنم.مظفماٌددقدقنمسػملكمغصملمملصهملماظظملغملرةمػذاممتمملعـبمملمعمملمؼظملع

صذلىم.مٌؽملشملؼماظضملرصهملمبعملدرمعمملمؼضملؽملؿملؾملؿمايظملمملزمسػملكمطؾقبمعمملمظدؼؾملؿم،مبمملإلضمملصهملمإظبمرطقبماٌقجهملم

واحدػؿمؼدسقمإظبمصؾملؿماىقاغنملماظؿؽملقؼرؼقبهملمؼبماظدؼـماإلدالعلمايؽملؿملػموتشملؾؿملعملؾملمملمسػملكمأرضم

آخرمؼدسقمإظبمهمملظػمعؾمملركمبنيماٌلؿملقؿملقبهملمواإلدالممظػملؽملؾملقضمبمملألعؿممو.ماظقاضعماٌضملمملصرم

صؿملمملمظؿملوملمذضملريمػؾمؼضملػملؿمػذاماظدقباسلمبفملغقبفمدؿملدصـماألعؿمومإظبماألبدمبؾملغملذامهمملظػم.ماٌصملػملقعهملم

!م؟..معرسنملم

وظـمغؽمللكمطؿمشرقبغمملماظؾضملضمبرملفمملسؿؾملؿمؼقعـبمملم؛مصعملممللمعضملمملصروػؿمػذامػقمدؿملقبدماًالصماظذيم

(ماظضملؾبؼملرة)ومإذامبمملٌكػمّلصمبضملدمأنمبػملغمعـماظغملدلمسكبؿؿملقبمملم؛مؼؿؼملؽملقبكمأداءم.ماظؽملقبفمملةمدؿملقؼملػملؽملمملمإظبمضظمّلهملم

رعزـبامتؽملقؼرؼهبمملم(مربؼملقبدمبـمسؾدماظقػمملب)غمملػؿملؽمسؼملقبمملمضمملممبفمضؾػملؾملمملمإذمزلقبكمعقملدقبسماظقػمملبؿملقبهملم..م

(م..م!!م112)وسؽبػمَلؼملـبمملمغؾملسملقؼهبمملم
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 م
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وظغملؽملقبينم(م.ماظضملراق)طرؼؿمصػملـمأحػملؿمإاّلمبقرينمظقمطمملنمظلمؼبمايػملؿمحؿملمملةمأومغزملؿملنملمؼبمسؿملشم

أنمتؿكػمّلصمعـمأعراضؾملمملماالجؿؼملمملسؿملقبهملماظيتمػلمؼبمم-وعضملفمبعملؿملقبهملماألعؿمم-أرؼدمشلذاماظقرـم

.ماألدمملسمعقروثمملتفبمصغملرؼقبهملمضمملبػملهملمظػملؽملعملدمظقماتقبظملعملقامسػملكمعؾدأيؿبمايرؼقبهملمومعزملػملقهملماظقرـماظضملؾبػملؿملمملم

اظرمل٨ءماظ٦حؿملٓماظٔيمغلؿشملؿملٝمأنم)نمنضملػملؾملمملمبفملم-دؼغملمملرتؿملهبمملمم-صبنملمأنممنفقبدمػذهمايرؼقبهملم

م(م.113)م(غظملاخٕمب٥

عـمبمملبماالظؿزامماألخالضلمآغػمم-ظعملدمحمملوظوملمؼبمػذاماٌعملممللمأنمأسؾقبرمسـمغظملللمومأنمأدسقم

المشمملؼهملمظلمبفملنمؼعملؿؽملعماآلخرونممبمملمأطؿنملمومظؿملسمػذامعؾملؼملهبمملمؼبم.ماظعملمملرئمإظبماظؿظملغملرلمم-اظذطرم

إغقبؼملمملمشمملؼيتماظؿظملغملرلموماظرملقبؽممبمملمصبريمومعمملمضؿملؾموم..مدقبمملدهملماٌرحػملهملمايمملظؿملقبهملماظيتمأسؿدلػمملمح

صبنملمأنمطبرجماىؼملؿملعمبـملراءمتؿضملمملرضمأومتؿقبظملؼمععماٌقروثموظغملؽملقبؾملمملم.معمملمؼعملممللمومعمملمدؿملعملممللم

أومم-صبنملمسػملكماىؼملؿملعم.مغؿؿملفهملمدرادهملمومظؿمللوملمسؼملػملؿملقبهملمتػملعملؿملؽملؿملقبهملمتضملؿؼملدمسػملكمتؽملقؼؿماظدعمملغم

ٌمملذام؟مومطؿملػمغؿفملّطدم؟م:مبزملقتمسمملٍلمتقجؿملفمدقملاظنيمربدقبدؼـمومم-اظرقباشنملمعؽملؾملؿم

عـمسدعفم،موالمأذضملرمبفملنقبمم(آ)وظؿملسمظديمعمملمأضؿملظملفمدقىمأغقبلمشرلمعضمليندملمبقجقدمعظملؾملقمم

عضملؿعملدـبامم(اظاّلدؼؽملؿملقبة)ومظغملؽملقبينمأؤعـمبذملم.ماألعرمؼلؿقؼقبمعؽملقبلماالػؿؼملمملمموماظؿظملرقبغمبرملغملؾمذكزمللدملم

عؽملؾملفـبمملمدؿملمملدؿملهبمملمم(اظضملػملؼملاغؿملقبة)ومأؤعـمبذملمم.صغملرؼهبمملمصمملًيمملمتؿؾؽملقبمملهماظدولمواجملؿؼملضملمملتؾبمًالصؾملمملم

عـماٌؼملغملـمأنمؼغملقنمغمملصضملـبمملمؼبمعراحؾمعضملؿملقبؽملهملمومظغملؽملقبفمظؿملسمحاليبمغؾملمملئؿملهبمملمبؾمصبنملمأنمؼغملقنمػؽملمملكم

صزملؾمثمملٍنمبنيماظدؼـمومايؿملمملةماالجؿؼملمملسؿملقبهملمأؼسملـبمملموظؿملسماظلؿملمملدؿملقبهملمصعملطم،مومأنمؼؽملقلرماظؿفملثرلم

منشمًلمملماجؿؼملمملسؿملهبمملمصبضملؾمتعملؾقبؾمم(اظػملؿملرباظؿملقبة)ؤعـمبذملمومأ.ماظدؼينمؼبمدورماظضملؾمملدةمواظزملقبالةمالمشرل

أومععمأورمملنمم-االخؿالفموماظؿقبلمملعحمبنيمأصرادماجملؿؼملعماظقاحدمداخؾماظقرـماظقاحدم

غصملمملعـبمملماضؿزملمملدؼهبمملمميغملؽملفمهعملؿملؼماظرقبصمملهمظػملرملقبضملقبم،مم(االذرتاطؿملقبة)ومأؤعـمبذملم.مممغملؽملـبمملمم-ذبمملورةم

بنيمم-صؿملؼملمملمأرىمم-إغقبؾملمملمعزاوجهملم.مثرواتكبؾملؿممدونمأنمؼؽملمملزعمػذاماظؽملصملمملممأصقمملبؽبماظـروةمؼب

اظضملٓاظةم)ظقممتقبمبذرػمملمومرسمملؼؿؾملمملمدؽملقزملدماظـؼملرةماألٔـم؛مأالموػلم..ماظضملػملؼملؿملقبهملمواظدميعملرارؿملقبهملم

صغملرًةمثقرؼقبهمًلمتضملرملؼماظقرـمألجؾماظقرـموظؿملسمعـمأجؾمم(اظؿمللار)ومأؤعـمبذملم.مم(االجؿؼملاسؿملقبة

.ممإظفماظقرـمأومدؼـماظقرـمأوماغؿؼملمملءماظقرـم
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وظغملؽملقبينمأغشملػملؼمعـمصغملرةمأنؿبمالمعؽملؾملفـبمملم.معـمبغملؾقبمػذامومأسرفمبفملغقبؾملمملمترملغملؿملػملهملمصضملؾهملماظؿؽملظملؿملذمأؤ

صمملًيمملمسػملكماظدوامم؛مظذامونملمعزاوجؿفمأومتقأعؿفمدؿملمملعؿملهبمملمععمعؽملمملػيملمأخرىمظؿملؿؼملمملذكموم

وػذامعمملمحمملوظوملمضقظفمؼبمطؾقبمعمملمطؿؾوملمعـمضزملمملئدمأومععملمملالتم..مػذامعمملمأؤعـمبفم.ماٌؿطملؿملقبراتم

وظـمأضػمسؽملدمخػملؾمػؽملمملمأومعراجضملهملمػؽملمملكم؛مبؾمدفملعسمللميممللمدؾؿملػمللمدونم.ممأومضزملمملصمملت

.مصمملظضملمملضؾمعـمغصملرمأعمملعفمطؼملمملمضمملظوملكبماظضملربم..ماغؿصملمملرمعمملمضدمؼغملقنم

غضملؿم؛مظعملدمأعؿضملؿينمومأصمملدتينموم.مظعملدمطمملغوملمطؿمملبهمُلمػذاماٌعملممللموظعمُلرابهملماظرملقبؾملرمأعرـبامعمملتضملـبمملم

.مظعملدموّردتؿبمإميمملغلمبعملؿملؿمسؾبػملؿملمملمجدؼدةم.متؾملمملمجضملػملؿينمأسقدمإظبمأعقرمزؽملؽملوملؾبمؼقعـبمملمأغقبلمضدمحلؿ

ظعملدمهدقبثوملؾبمسدلمػذهماظغملؿمملبهملمسـمأعقٍرمبمملظطملهملم.مومصؿقوملؿبمأعمملعلمذبمملاًلمظػملؿلمملؤلموماإلجمملبهملم

ضدمأطقنم.مايلمملدؿملقبهملمؼبمذػـماظؾرملرؼقبهملمعؾبفؿؾملدـبامؼبماإلغزملمملفمعمملمادؿشملضملوملؾبمإظبمذظؽمدؾؿملالم

قب..مذدقبدتؾبمسػملكمغعملمملطمعضملؿملقبؽملهملموتؾملمملوغوملمؼبمُأخؽبرم غلمؼبماحملزملػملهملمٕمأتركمظػملؼملداػؽملهملمعدخاًلموظغمل

اظاّلذسهملمعـمطؾقبمذلءمألجؾمإثؾمملتمضزملقرمدؼـم(ماظلقبكرؼهمل)ٕمأرطنملمعقجهملم.مإظبمضقظلمومرأؼلم

ومٕمأتردقبدمسـمتقجؿملفماألوصمملفماظعملمملدؿملهملمإظبم.معضملؿملقبـموماظلقبغملقتمسػملكمصرملؾماألدؼمملنماألخرىم

.مامصبنملمأنمؼؾبعملممللمؼبمطؾقبمحنيمأذكمملصماألغؾؿملمملءمبلؾنملمدػملقطؿملقبمملتؾملؿموظلوملؾبمغمملدعـبمملم؛مبؾمػذامم

اظذيمأثؾوملمصرملػملفمؼبمطؿمملبمملتمدمملبعملهملم(ماظزملقبكنمل)وأؼسملـبمملم؛مٕمأغبؾمصغملريمومآرائلمسػملكمربؼملؾم

(مذؿملؽـبممل)غمملصضملـبمملمٌـمحقظلموعؿمملبضمللمععملمملالتلم،م(مذؿملؽـبممل)ظعملدمحمملوظوملؾبمأنمأطقنم.مظغملؿقبمملبمآخرؼـم

غمملضؼملهملمسػملؿملفمأومموحليبماظعملػمّلهملماظيتمأردػملوملمذمملطرًةمجؽبؾملديمأو.مصمملًيمملمظؿقرؼؽمزبؿملقبالتؾملؿم

أنمغعملقلمثؾبؿقبمغزملؼملوملمبضملدػمملمظؿملعملقلم..مرمملظؾهمًلماظؿقبقدقبعمأطـرم؛مصؾملذامػقماظضملدلمعـموجؾملهملمغصملريم

صؽملردنبمسػملؿملفمواظرملقبعملمملءم!معمملمضػملؿفمشرلمعؽملشملعمللدملمؼمملمدؽبضملؿبدؾبم:مومضدمؼؾمملشؿؽملمملمعؿمملبعم.ماآلخرونمآراءػؿم

عامرأؼتؾبم)(م:مياظعملزملؿملؿ)عمملذامبعمللمعـماٌؽملشملؼمؼمملمصدؼعمللم؟مغردقبمسػملؿملفمعلؿقسملرؼـم:مؼلغمُلؽملؾبؽملمملم

قٕبجظملةمرثاءـبمظػملؼملؽملشمل٠ماظٔيمؼقملع٤محبغملؼملةكبموأخالضؿملقبةكبم قببابمسػمل٧مرضملاممأسؼمل٧ـبمإاّلمومأخٔتينماظ اظ

(م.م114)م(ػٔاماظغمل٦ن

 م
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 (1م)صػملؿملغملسمصمملرسم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،ماألدغملؽملدرؼقبهملم،م:مصرؼدرؼؽمغؿملؿرملفم،مػغملذامتغملػمّلؿمزرادذوملم،مترعبهملم

.مم65،ماظزملظملقهملمم1938عشملؾضملهملمجرؼدةماظؾزملرلم،م

 (2م)سػمللمعزملؾمملحم،ماظشملؾضملهملماألوظبم:مبؿملذلمدػملقترداؼؽم،ماإلنؿملؾماًمملعسمظؽملؿملؿرملفم،مترعبهملم:مظالدؿزادةماغصملرم

.مم2003،مطقظقغؿملمملم،مدارماىؼملؾم،م

 (3م)خػملؿملؾمصقؼػملحم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مدعرملؼم،مدارم:مربؼملقبدماٌمملشقطم،ماشؿزملمملبمطمملنمومأخقاتؾملمملم،مهرؼرم

.مم109،ماظزملظملقهملمم2002اظؾػملدم،م

 (4م)م1997رفمحلنيم،مؼبماظرملضملرماىمملػػمللم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مدقدهملم،مدارماٌضملمملرفم،م:مظالدؿزادةماغصملرم

(م.ماظرملضملرماىمملػػمللمواظػمّلطملهمل)،معؾقىملم

 (5م)ماظزملظملقهملمم2002دػملؿملؼملمملنمعصملؾملرم،مضزملقبهملماظدؼمملغمملتم،ماظشملؾضملهملماظقبمملغؿملهملم،معغملؿؾهملمعدبقظلم،ماظعملمملػرةم،م،

.مم320

 (6م)مم2006تمملبماظؿملؾملقدماٌعملدقبسم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مدارمضؿؿملؾهملم،مدعرملؼم،مك..مأغبدماؼؾشم،ماظؿػملؼملقدم،

 م.م85مم-83اظزملظملقمملتم

 (7م)ؼم.70مم-51:ماألغؾؿملمملءمػومؼم79مم-76:ماألغضملمملممػاظعملرآنم،م 

 (8م)جقرجمررابؿملرمللم،ماظشملؾضملهملماظرقبابضملهملم،م:مدؿملطملؼملقغدمصروؼدم،معقدكموماظؿقبقحؿملدم،مترعبهملم:مظالدؿزادةماغصملرم

.مم1986،ممبرلوتم،مدارماظشمّلػملؿملضملهمل

 (9م)صؿحمآمربؼملقبدماٌرملضملرملعم،ماظشملؾضملهملماظرقبابضملهملم،مبرلوتم،معغملؿؾهملم:مولمدؼقراغوملم،مضزملقبهملماظظملػمللظملهملم،مترعبهملم

.مم356،ماظزملظملقهملمم1982اٌضملمملرفم،م

 (10م)مم2006طؿمملبماظؿملؾملقدماٌعملدقبسم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مدعرملؼم،مدارمضؿؿملؾهملم،م..مأغبدمابؿملشم،ماظؿػملؼملقدم،

.مم166مم-160اظزملظملقمملتم

 (11م)ؼم.م24:مم16ػومؼم32:م13ػومؼم29مم-26:مم12ػاظضملؾملدماظعملدؼؿم،مدكبظملرماٌػملقكماألوقبلم:مزرمان

 (12م)دػملؿملؼملمملنمعصملؾملرم،مضزملقبهملماظدؼمملغمملتم،ماظشملؾضملهملماظقبمملغؿملهملم،ماظعملمملػرةم،معغملؿؾهملمعدبقظلم،م:مظالدؿزادةماغصملرم

.مم353مم-341،ماظزملظملقمملتمم2002

 (13م)مظذملمعزملشملظملكمربؼملقدمسػملكمدؾؿملؾماٌـممللم(ماظؿقراة)طؿمملبم.

 (14م)مم2002عضملروفماظرقبصمملؼبم،ماظرملكزملؿملقبهملماحملؼملقبدؼقبهملم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مطقظقغؿملمملم،مدارماىؼملؾم،م،

.مم696اظزملظملقهملم

 (15م)مم2006طؿمملبماظؿملؾملقدماٌعملدقبسم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مدعرملؼم،مدارمضؿؿملؾهملم،م..مأغبدمابؿملشم،ماظؿػملؼملقدم،

.مم27مم-26اظزملظملقمملتم

 (16م)اظغملؿمملبماألوقبلم،ماظشملؾضملهملماظضملربؿملقبهملماألوظبم،مسؼملقبمملنم،ممم-خزسؾماٌمملجديم،معؿقنمدقعر:مظالدؿزادةماغصملرم

.مم25مم-11،ماظزملظملقمملتمم1998اظدقبارماألػػملؿملقبهملم،م

 (17م)أدمملعهملمدراسم،ماظشملؾضملهملماظقبمملغؿملهملم،مدعرملؼم،مدارمسالءم:مذبؼملقسهملمبمملحـنيم،مذرؼضملهملمغبقرابلم،مترعبهملم

.مم14،ماظزملظملقهملمم1993اظدؼـم،م
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 (18م)أدوغؿملسم،م:م،مإذرافم(مأغمملذؿملدماينملماظلقبقعرؼقبهمل)بماألوقبلماظغملؿمملم-ضمملدؿماظرملققبافم،مدؼقانماألدمملررلم

 .م220مم-185،ماظزملظملقمملتمم1996اظشملؾضملهملماألوظبم،مبرلوتم،مدارماظلقبمملضلم،م

 (19م)مسػملكمدؾؿملؾماٌـممللم(ماظظملداء)ضزملؿملدتلم:ماغصملرم. 

 (20م)سؾدمايػملؿملؿمربؼملقدم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مبرلوتم،معؽملرملقراتم:مذمملرلمجؽملؿملؾرلم،ماٌلؿملقؿملقبهملم،مترعبهملم

.مم48ٌغملؿؾهملماظضملزملرؼقبهملم،ماظزملظملقهملما

 (21م)مم،مظذامصؼملـماظشملؾؿملضمللمأغقبفمذبحمأوم.مقمم4تقّصلمؼبمسمملمم(مػرلودوسماظغملؾرل)ؼؾبفؼملعماٌقملرقبخقنمسػملكمأنقبم

وتضملزومطؿنملماظؿمملرؼخمػذاماًػملؾمإظبمأنقبماظغملمملػـم.مضؾؾموصمملتفم(مبؿملوملميؿ)ػدقبدمبذبحماٌقاظؿملدماىددمؼبم

.متمملرؼخمعؿملالدماٌلؿملحمحنيمادؿكرجفمؼبماظعملرنماظلمملدسماٌؿملالديمضدمأخشملفملمؼبمحلمملبم(مدؼقغؿمللؿملقسماظزملقبطملرل)

 (22م)حلقبمملنمزبمملئؿملؾم:مدظملؿملؽمللؿمللغملمملؼمملم،ماٌلؿملقؿملقبقنماألوائؾموماإلعدلارقرؼقبهملماظروعمملغؿملقبهملم،مترعبهملم.مسم.مإم

.مم71مم-70،ماظزملظملقمملتمم2007إدقؼم،ماظشملؾضملهملماظقبمملغؿملهملم،مدعرملؼم،مدارمسالءماظدؼـم،م

 (23م)ؼم.م38مم-23:مم3.مظقضمملمػومؼم17مم-1:مم1.معؿقبكم:مػ(ماٌلؿملح)اغصملرمدفؾقبمغلنملم

 (24م)سدلمأغمملجؿملؾمالمتضملذلفم(ماٌلؿملح)ؼؿؽملمملولمحؿملمملةم(ماظعملرآن)بمملإلضمملصهملمإظبماألغمملجؿملؾماظعملمملغقغؿملقبهملماألربضملهملم؛مصكملنقبم

برملقبرمبذملم(ماٌلؿملح)وؼبماإلدالممبرملغملؾمسمملمموظعفبمبظملغملرةمأنقبم.مسػملكموجفماًزملقصم(مإنؿملؾمتقعممل)بؾملمملماظغملؽملؿمللهملمطذملم

،موؼبمػذاماظرملفملنمالمؼؿققبرعمبضملضماظعملقممعـماالدؿرملؾملمملدمبكملنؿملؾمعؿؾملمملصوملمظطملهمًلمومأدػملقبـبمملم؛مؼؾبدسكم(مربؼملقبد)

(م.مإنؿملؾمبرغمملبممل)

 (25م)إعمملممسؾدماظظملؿقبمملحمإعمملمم،ماظشملؾضملهملماظقبمملظـهملم،م:مإتنيمػؽملريمجػمللقنم،مروحماظظملػمللظملهملماٌلؿملقؿملقبهملم،مترعبهملم

.مم203،ماظزملظملقهملمم1996اظعملمملػرةم،معغملؿؾهملمعدبقظلم،م

 (26م)مم2004ظلققباحم،ماظقجفماآلخرمظػملؼمللؿملحم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مدعرملؼم،مدارمسالءماظدؼـم،مصراسما،

.مم8اظزملظملقهملم

 (27م)سؾدمايػملؿملؿمربؼملقدم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مبرلوتم،معؽملرملقراتم:مذمملرلمجؽملؿملؾرلم،ماٌلؿملقؿملقبهملم،مترعبهملم

.مم43اٌغملؿؾهملماظضملزملرؼقبهملم،ماظزملظملقهملم

 (28م)حلقبمملنمزبمملئؿملؾم:ماإلعدلارقرؼقبهملماظروعمملغؿملقبهملم،مترعبهملممدظملؿملؽمللؿمللغملمملؼمملم،ماٌلؿملقؿملقبقنماألوائؾمو.مسم.مإم

.مم74،ماظزملظملقهملمم2007إدقؼم،ماظشملؾضملهملماظقبمملغؿملهملم،مدعرملؼم،مدارمسالءماظدؼـم،م

 (29م)سؾدمايػملؿملؿمربؼملقدم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مبرلوتم،معؽملرملقراتم:مذمملرلمجؽملؿملؾرلم،ماٌلؿملقؿملقبهملم،مترعبهملم

.مم83اٌغملؿؾهملماظضملزملرؼقبهملم،ماظزملظملقهملم

 (30م)ؼم.م25.متـؽملؿملهملمػومؼم15.مالوؼنيمػومؼم21.مخروجم:مػاغصملرم

 (31م)ماإلشقاءماألخرلمظػملؼمللؿملحمظذملمطمملزغؿزاطؿملسم،مذؿملظملرةمداصؽملؿرمللمظذملمدانمبراونم:ماغصملرمسػملكمدؾؿملؾماٌـممللم.

 (32م)(م.معلدفبممنمملمصققماظػمّللمملن)ضزملؿملدتلم:ماغصملرم

 (33م)ماٌلفملظهملماظؿملؾملقدؼقبهملمظذملمطمملرلمعمملرطسم:ماغصملرم.

 (34م)ؼقبهملماغصملرماًدلمطمملعاًلمبمملالغغملػملؿملز(Did Jesus walk on waterم)ػمسدلمBBC NEWSمؼ

.م
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 (35م)حلقبمملنمزبمملئؿملؾم:مدظملؿملؽمللؿمللغملمملؼمملم،ماٌلؿملقؿملقبقنماألوائؾموماإلعدلارقرؼقبهملماظروعمملغؿملقبهملم،مترعبهملم.مسم.مإم

.مم81،ماظزملظملقهملمم2007إدقؼم،ماظشملؾضملهملماظقبمملغؿملهملم،مدعرملؼم،مدارمسالءماظدؼـم،م

 (36م)ةماظقبمملظـهملم،ماظعملمملػرةم،ماٌرطزماٌزملريمظؾققثمايسملمملرةم،مدؿملقبدماظعملؼملينم،ماألدشملقرةموماظذلاثم،ماظشملؾع

.مم121،ماظزملظملقهملمم1999

 (37م)حلقبمملنمزبمملئؿملؾم:مدظملؿملؽمللؿمللغملمملؼمملم،ماٌلؿملقؿملقبقنماألوائؾموماإلعدلارقرؼقبهملماظروعمملغؿملقبهملم،مترعبهملم.مسم.مإم

.مم76،ماظزملظملقهملمم2007إدقؼم،ماظشملؾضملهملماظقبمملغؿملهملم،مدعرملؼم،مدارمسالءماظدؼـم،م

 (38م)مؼحمظذملمأغبدمدؼداتمسػملكمدؾؿملؾماٌـممللمعلفملظهملمصػملنملماٌس.

 (39م)زلرلةمسزعلماظزقبؼـم،م:مذبؼملقسهملمعقملّظظملنيم،ماألصقلماظقثؽملؿملقبهملمظػملؼمللؿملقؿملقبهملم،مترعبهملم:مظالدؿزادةماغصملرم

 .م1991اظشملؾضملهملماألوظبم،معؽملرملقراتماٌضملؾملدماظدوظلمظػملدرادمملتماإلغلمملغؿملقبهملم،م

 (40م)ماظشملؾضملهملماظقبمملغؿملهملم،ماظاّلذضؿملقبهملم،مدارممجقرجمعؿملكمملئؿملؾمدؼنمل:مصرؼدرؼؽمغؿملؿرملفم،مسدوقبماٌلؿملحم،مترعبهملم،

 .85،ماظزملظملقهملمم2005ايقارم،م

 (41م)ماظزملظملقهملمم1994سػمللماظقرديم،معؾملزظهملماظضملعملؾماظؾرملريم،ماظشمّلؾضملهملماظقبمملغؿملهملم،مبرلوتم،مدارمطقصمملنم،م،

 .م45

 (42م)(م.مغبد)ظلمملنماظضملربمظذملمابـمعؽملصملقرمهوملماىذرم:ماغصملرم

 (43م)عؽملرلماظؾضملػملؾغمللم،ماظشملؾضملهملمم|غؾؿملفمأعنيمصمملرسم:معؿملقبهملم،مترعبهملمطمملرلمبروطػملؼملمملنم،متمملرؼخماظرملقبضملقبماإلدال

.مم39،ماظزملظملقهملمم1968اًمملعلهملم،مبرلوتم،مدارماظضملػملؿمظػملؼملالؼنيم،م

 (44م)ايزبماشلمملسللم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،ماظعملمملػرةم،ماٌرطزماٌزملريمظؾققثم:مدؿملقبدماظعملؼملينم،مإدالعؿملقبمملتم

.مم9،ماظزملظملقهملمم2001ايسملمملرةم،م

 (45م)ربؼملقبدمحلـمآلمؼمملدنيم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،م:ماٌشمّلػملنملم،مدؼقانمأبلمرمملظنملم،مهعملؿملؼمأبقمرمملظنملمبـمسؾدم

.مم99،ماظزملظملقهملمم2000برلوتم،مدارماشلاللم،م

 (46م)مم2002عضملروفماظرقبصمملؼبم،ماظرملكزملؿملقبهملماحملؼملقبدؼقبهملم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مطقظقغؿملمملم،مدارماىؼملؾم،م،

.مم197مم-174اظزملظملقمملتم

 (47م)،االدؿرملراقمؼبماظلقبرلةماظؽملقبؾقؼقبهملم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،ماٌضملؾملدماظضملمملٌلمظػملظملغملرممسؾدمآمربؼملقبدماألعنيماظؽملضملؿملؿم

.مم70،ماظزملظملقهملمم1997اإلدالعلم،م

 (48م)ماظزملظملقهملمم1995إبراػؿملؿمصقزيم،متدوؼـماظلقبؽملقبهملم،ماظشملؾضملهملماظقبمملغؿملهملم،مدارمرؼمملضماظرؼقبسم،مظؽملدنم،م،

.مم58

 (49م)مطؿمملبمصسملمملئؾماظزملقمملبهملم.مصقؿملحماظؾكمملريم:ماغصملرم.

 (50م)مععملدقبعهملمطؿمملبماإلصمملبهملمؼبمعضملرصهملماظزملقبقمملبهملمظذملمايمملصظمابـمحفرماظضمللعملالغلم:مماغصملر.

 (51م)ماظزملظملقهملمم1994سػمللماظقرديم،معؾملزظهملماظضملعملؾماظؾرملريم،ماظشمّلؾضملهملماظقبمملغؿملهملم،مبرلوتم،مدارمطقصمملنم،م،

.مم246

 (52م)مم60أغبدمحلنيمؼضملعملقبم،مغصملرؼهملمسداظهملماظزملقبقمملبهملم،ماظزملظملقهملم.
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 (53م)ربؼملقبدمسؾدهم،ماىزءماظـمملظىملم،ماظشملؾضملهملماًمملعلهملم،م:مبالشهملم،مذرحمسػمللمبـمأبلمرمملظنملم،مغؾمليملمال

.مم326،ماظزملظملقهملمم2003برلوتم،مدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملقبهملم،م

 (54م)ربؼملقدمأبقمرؼقبهملم،مأضقاءمسػملكماظلؽملقبهملماحملؼملقبدؼقبهملم،م:مظالدؿزادةمؼبمػذاماظرملفملنم؛ماغصملرماظغملؿنملماآلتؿملهملم

سؾدماظزملقبؼملدمذمملطرم،م.مم198مم-193ظزملظملقمملتم،مام1994اظشمّلؾضملهملماظلقبمملددهملم،ماظعملمملػرةم،مدارماٌضملمملرفم،م

صزملؾماظزملقبقمملبهملم،م:مصمملحلماظقرداغلم،ماًدسهملم.مم43مم-42غصملرةمسمملبرةمإظبماظزملقبقمملحماظلقبؿهملم،ماظزملظملقمملتم

.مم97اظزملظملقهملم

 (55م)مم641طرملػماظصملؽملقنمظذملمحمملجمخػملؿملظملهملم،ماىزءماألوقبلم،ماظزملظملقهملم:ماغصملرم.

 (56م)ضؼملؽملؾملمملممغؾبعملؾماًدلمؼبمحؿملؽملؾملمملمسدلمأػؿموطمملالتماإلسالمموعـ(Reutersم.م)

 (57م)ماغصملرمتظمللرلماآلؼهملمؼبمجمملععماظؾؿملمملنمظذملماظشملدليم.

 (58م)ماىمملععمألحغملمملمماظعملرآنمظذملماظعملرريبمم|اغصملرمتظمللرلماآلؼهملمؼبمجمملععماظؾؿملمملنمظذملماظشملدليم.

 (59م)وم(ماىدؼدم|اظعملدؼؿم)اظضملؾملدؼـم:مٌـمؼقدقبماالدؿزادةمؼبمػذاماظرملفملنمسػملؿملفمأنمصبؿؾملدموؼعملرأمسػملكمأضؾمتعملدؼرم

(م.مٌقداظومل)

 (60م)مم1993أدوغؿملسم،ماظؽملقبصماظعملرآغلموآصمملقماظغملؿمملبهملم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مبرلوتم،مدارماآلدابم،م،

.مم20اظزملظملقهملم

 (61م)عؽملرلماظؾضملػملؾغمللم،ماظشملؾضملهملمم|غؾؿملفمأعنيمصمملرسم:مطمملرلمبروطػملؼملمملنم،متمملرؼخماظرملقبضملقبماإلدالعؿملقبهملم،مترعبهملم

.مم47م،ماظزملظملقهملم1968اًمملعلهملم،مبرلوتم،مدارماظضملػملؿمظػملؼملالؼنيم،م

 (62م)مم2002عضملروفماظرقبصمملؼبم،ماظرملكزملؿملقبهملماحملؼملقبدؼقبهملم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مطقظقغؿملمملم،مدارماىؼملؾم،م،

.مم617اظزملظملقهملم

 (63م)ماغصملرمتظمللرلماآلؼهملمؼبمجمملععماظؾؿملمملنمظذملماظشملدليم.

 (64م)ماغصملرمتظمللرلماظلقبقرةمؼبمجمملععماظؾؿملمملنمظذملماظشملدليم.

 (65م)ومضدماّرػملضملوملؾبمسػملكم.مم1988صدرتمؼبمسمملمم.ممآؼمملتمذؿملشملمملغؿملقبهملمظذملمدػملؼملمملنمرذديمسػملكمدؾؿملؾماٌـمملل

غلكهملمإظغملذلوغؿملهملمعـماظرقبواؼهملمعذلعبهملمإظبماظضملربؿملقبهملمومػلمضضملؿملظملهملمؼبمرأؼلموٕمترملؿؾملرمإاّلمظسملفقبؿؾملمملماظيتمدمملسدم

ثؿمأظطملؿملوملماظظملؿقىمبضملدم..مم1989حنيمأصؿكمبؾملدرمدمماٌقملّظػمؼبمسمملمم(ماًؼملؿملين)سػملؿملؾملمملماٌلػملؼملقنمأغظمللؾملؿمعـؾم

.مسرملرمدؽملقاتم

 (66م)ػذملم،مسزلمخمملظدمسـمم17اظؾداؼهملمواظؽملؾملمملؼهملمظذملمابـمطـرلم،ماىزءماظلقبمملبعم،مأحداثمدؽملهملم:ماغصملرم

.مضؽمللرؼـم

 (67م)اظؽمللخمؼبماظقحلم،م:مدؿملقبدماظعملؼملينم،مإدالعؿملقبمملتم:مبمملإلضمملصهملمإظبمعمملمُطؿنملمؼبمدؿملمملقماٌؾقىملم؛ماغصملرم

.مم592مم-561،ماظزملظملقمملتمم2001اظشملؾضملهملماألوظبم،ماظعملمملػرةم،ماٌرطزماٌزملريمظؾققثمايسملمملرةم،م

 (68م)عؽملرلماظؾضملػملؾغمللم،ماظشملؾضملهملمم|غؾؿملفمأعنيمصمملرسم:مطمملرلمبروطػملؼملمملنم،متمملرؼخماظرملقبضملقبماإلدالعؿملقبهملم،مترعبهملم

.مم55،ماظزملظملقهملمم1968اًمملعلهملم،مبرلوتم،مدارماظضملػملؿمظػملؼملالؼنيم،م

 (69م)مم2002عضملروفماظرقبصمملؼبم،ماظرملكزملؿملقبهملماحملؼملقبدؼقبهملم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مطقظقغؿملمملم،مدارماىؼملؾم،م،

.مم617ةماظزملظملح
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 (70م)مؼقمماظظملرضمملنم:ماظؾداؼهملمواظؽملؾملمملؼهملمظذملمابـمطـرلم،ماىزءماظقـبمملظىملم،مشزوةمبدرماظضملصملؼملكم:ماغصملرم.

 (71م)اظؾداؼهملمواظؽملؾملمملؼهملمظذملمابـمطـرلم،ماىزءماظرقبابعم،مدقملالماظؽمليبمسـمدضملدمابـماظرقببؿملعمػؾمػقمحلقبم:ماغصملرم

.مأممعؿملقبوملم

 (72م)مم2002سهملماألوظبم،مطقظقغؿملمملم،مدارماىؼملؾم،معضملروفماظرقبصمملؼبم،ماظرملكزملؿملقبهملماحملؼملقبدؼقبهملم،ماظشملنمل،

.مم324مم-323اظزملظملقمملتم

 (73م)مم2002عضملروفماظرقبصمملؼبم،ماظرملكزملؿملقبهملماحملؼملقبدؼقبهملم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مطقظقغؿملمملم،مدارماىؼملؾم،م،

.مم322وماظزملظملقهملمم319اظزملظملقهملم

 (74م)مبرلوتم،ماٌغملؿؾهملممسؾعملرؼقبهملمربؼملقبدم،ماظشملؾضملهملماألوظب:مسؾقبمملسمربؼملقدماظضملعمّلمملدم،ماظضملؾعملرؼقبمملتماإلدالعؿملقبهملم،

.مم35،ماظزملظملقهملمم2002اظضملزملرؼقبهملم،م

 (75م)سؾدماشلمملديمأبقمرؼدةم،ماظشملؾضملهملماظقبمملغؿملهملم،ماظعملمملػرةم:مؼقظؿملقسمصػملؾملمملوزنم،متمملرؼخماظدوظهملماظضملربؿملقبهملم،مترعبهملم

.مم16،ماظزملظملقهملمم1968،مىؽملهملماظؿفملظؿملػمواظؽملقبرملرم،م

 (76م)عؽملرلماظؾضملػملؾغمللم،ماظشملؾضملهملمم|أعنيمصمملرسمغؾؿملفم:مطمملرلمبروطػملؼملمملنم،متمملرؼخماظرملقبضملقبماإلدالعؿملقبهملم،مترعبهملم

.مم63،ماظزملظملقهملمم1968اًمملعلهملم،مبرلوتم،مدارماظضملػملؿمظػملؼملالؼنيم،م

 (77م)حروبمدوظهملماظرقبدقلم،ماىزءماظقبمملغلم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،ماظعملمملػرةم،ماٌرطزم:مدؿملقبدماظعملؼملينم،مإدالعؿملقبمملتم

.مم541،ماظزملظملقهملمم2001اٌزملريمظؾققثمايسملمملرةم،م

 (78م)،عؽملرلماظؾضملػملؾغمللم،ماظشملؾضملهملمم|غؾؿملفمأعنيمصمملرسم:متمملرؼخماظرملقبضملقبماإلدالعؿملقبهملم،مترعبهملممطمملرلمبروطػملؼملمملنم

.مم46،ماظزملظملقهملمم1968اًمملعلهملم،مبرلوتم،مدارماظضملػملؿمظػملؼملالؼنيم،م

 (79م)مم2002عضملروفماظرقبصمملؼبم،ماظرملكزملؿملقبهملماحملؼملقبدؼقبهملم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مطقظقغؿملمملم،مدارماىؼملؾم،م،

.مم490مم-462وماظزملظملقمملتمم319اظزملظملقهملم

 (80م)ماظلقبرلةماظؽملقبؾقؼقبهملمظذملمابـمػرملمملمم،ماىزءماألوقبلم،مصظملهملمردقلمآمعـماإلنؿملؾم:ماغصملرم.

 (81م)مم1959|10|26ععملممللمعؽمللقبمإظبماظضملعمّلمملدم،معؽملرملقرمؼبمجرؼدةماألخؾمملرماٌزملرؼقبهملمبؿمملرؼخم.

 (82م)األوظبم،مأغبدمصرؼدماٌزؼديم،ماىزءماظقبمملغلم،ماظشملؾضملهملم:ماظلقبرلةماظؽملقبؾقؼقبهملم،مابـمإدقمملقم،مهعملؿملؼم

.مم406مم-404،ماظزملظملقمملتمم2004برلوتم،مدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملقبهملم،م

 (83م)أغبدمسؾدماظقػمملبم،م:مظالدؿزادةماغصملرم..مقبهملمطؿمملبمظشملؿملػمومبلؿملطمحقلماٌالئغملهملمؼبماألدؼمملنماظـالثهملم

.مم1979اٌالئغملهملمواظقحلمؼبماظؿملؾملقدؼقبهملمواٌلؿملقؿملقبهملمواإلدالمم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،ماظعملمملػرةم،معغملؿؾهملموػؾهملم،م

 (84م)مم2002عضملروفماظرقبصمملؼبم،ماظرملكزملؿملقبهملماحملؼملقبدؼقبهملم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مطقظقغؿملمملم،مدارماىؼملؾم،م،

 .م162مم-145اظزملظملقمملتم

 (85م)سؾدماٌؽملضملؿمايظملينم،ماظعملمملػرةم،مدارم:مدؿملطملؼملقغدمصروؼدم،ماينملقبموايربموايسملمملرةمواٌقتم،مترعبهملم

 .م44اظرقبذمملدم،ماظزملظملقهملم

 (86م)صمملحلمسػملؼملمملغلم،اظشملؾضملهملماألوظبم،مدعرملؼم،مدارماٌدىم،م:مسرم،مترعبهملمخقرخلمبقرخؿملسم،مصؽملضملهملماظشىب

 .م13،ماظزملظملقهملمم2007
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 (87م)ذضملؾمملنم:مجقرجمبقظؿملؿزرم،مأصقلماظظملػمللظملهملماٌمملرطلؿملقبهملم،ماىزءماألوقبلم،مترعبهملم:مظالدؿزادةماغصملرم

.مم26مم-22برطمملتم،مبرلوتم،ماٌغملؿؾهملماظضملزملرؼقبهملم،ماظزملظملقمملتم

 (88م)اىدارؼقبهملم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مبرلوتم،مدارمرؼمملضماظرؼقبسم،م:مدؼدةمربؼملقدمدروؼشم،ماألسؼملممللماجل

.مم480،ماظزملظملقهملمم2004

 (89م)ماٌزاعرلمسػملكمدؾؿملؾماٌـممللمم|حزضؿملممللمم|إذضملؿملمملم:مأدظملمملرم.ماظضملؾملدماظعملدؼؿم:ماغصملرم.

 (90م)مدكبظملرماظرؤؼمملم.ماظضملؾملدماىدؼدم:ماغصملرم.

 (91م)مم160مم-159طؿمملبماظطملؿملؾهملم،ماظشملقدلم،ماظزملظملقمملتم:ماغصملرم.

 (92م)مم231أضقاءمسػملكمسعملمملئدماظرملقبؿملضملهملماإلعمملعؿملقبهملم،مجضملظملرماظلؾقمملغلم،ماظزملظملقهملم:ماغصملرم.

 (93م)ؼم.م10706:ماجملػمّلدماظقبمملظىملم.ماٌلؽملدمػأومؼم4287:مطؿمملبماٌؾملديم.مأبقمداودم:مػاغصملرم

 (94م)طؿمملبماظظملنتموم.معلػملؿمػأومؼم2963:مبمملبمضؿممللماظؿملؾملقدم.مطؿمملبماىؾملمملدمواظلرلم.ماظؾكمملريم:مػاغصملرم

ؼم.م7522:مررهملماظلقبمملسهملمأش

 (95م)فـبم:ماغصملرمضزملؿملدتلم .مظقمطمملنؽبمظلمور

 (96م)عؽملرلمذققدم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،ماظاّلذضؿملقبهملم،م:مطقنم،ماىؽملسمعـماألدشملقرةمإظبماظضملػملؿم،مترعبهملم.مسم.مإم

.مم33،ماظزملظملقهملمم1992دارمايقارم،م

 (97م)ةماظقبمملظـهملم،مبرلوتم،مدارمجقرجمررابؿملرمللم،ماظشملؾع:مدؿملطملؼملقغدمصروؼدم،مايؿملمملةماىؽمللؿملقبهملم،مترعبهملم

.مم45،ماظزملظملقهملمم1999اظشملػملؿملضملهملم،م

 (98م)عؽملرلمذققدم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،ماظاّلذضؿملقبهملم،م:مطقنم،ماىؽملسمعـماألدشملقرةمإظبماظضملػملؿم،مترعبهملم.مسم.مإم

.مم12،ماظزملظملقهملمم1992دارمايقارم،م

 (99م)ماظزملظملقمملتمم1978ؼضملهملم،مبقسػمللمؼمملدنيم،ماظقبمملظقثماحملرقبمم،ماظشملؾضملهملماظقبمملغؿملهملم،مبرلوتم،مدارماظشملؾ،

.مم27مم-26

 (100م)مم1952،ماظضملمملممم995ذبػمّلهملماظردمملظهملم،ماظضملددم:ماغصملرم.

 (101م)سؾمملسمذقعمملنم،معزملمملدرماظؿرملرؼعماإلدالعلقبم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،ماظعملمملػرةم،ماظدقبارماظـعملمملصؿملقبهملمظػملؽملرملرم،م

.مم7،ماظزملظملقهملمم2000

 (102م)متظمللرلماآلؼهملمؼبماظغملرملقبمملفمظذملماظزقبزبرملريم:ماغصملرم.

 (103م)متظمللرلماآلؼهملمؼبماىمملععمألحغملمملمماظعملرآنمظذملماظعملرريبم:ماغصملرم.

 (104م)متظمللرلماآلؼهملمؼبمصؿحماظعملدؼرمظذملماظرملقبقطمملغلم:ماغصملرم.

 (105م)متظمللرلماآلؼهملمؼبماىمملععمظضملػملقمماظعملرآنمظذملماظشمّلقدلم:ماغصملرم.

 (106م)تظمللرلماآلؼهملمؼبمذبؼملعماظؾؿملمملنمظذملماظشمّلدلدلم:ماغصملرم. 

 (107م)االدؿؾدادمواجملدم:مسؾدماظرقبغبـماظغملقاطيبم،مصزملؾمرؾمملئعماالدؿؾدادم،م:ماغصملرم. 

 م
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 (108م)طمملزؿمجؾملمملدم،ماظشملؾضملهملماألوظبم،مبرلوتم،م:مداغيتمأظظملرليم،ماظغملقعؿملدؼمملماإلشلؿملقبهملم،مترعبهملم:ماغصملرم

رشؿمأنقبم(م.م28األغرملقدةم)وم(م4األغرملقدةم:م)صزملؾماىقؿملؿم.مم2002اٌقملدقبلهملماظضملربؿملقبهملمظػملدرادمملتمواظؽملقبرملرم،م

وم(مربؼملقبد)ومػلماًمملصقبهملممبغملمملغهملم.متؾبذلجؿمصراحهمًلموضدمأٌحماٌذلجؿمإظبمذظؽمؼبماشلمملعشمٕم(م28األغرملقدةم)

.موٌـمؼرشنملمميغملؽملفماإلّرالعمسػملكماظؽملصقبماالنػملؿملزيم.مؼبماظؽملقبصم(مسػملل)

 (109م)(م.مجذورماظقػؿ)ايػملعملهملماألوظبمعـمععملمملظلم:ماغصملرم

 (110م)ماظظملؿملػملؿماظقثمملئعمللقبم:The Root of All Evilماةمواظذيمبقبؿفمضـم:Channel 4عـمتعملدؼؿم.مم

 .مRichard Dawkins:ماظدلوصؿمللقرم

 (111م)مم1994سػمللماظقرديم،معؾملزظهملماظضملعملؾماظؾرملريم،ماظشمّلؾضملهملماظقبمملغؿملهملم،مبرلوتم،مدارمطقصمملنم،م،

 .مم31اظزملظملقهملم

 (112م)م!!ظألدػم(مأدوغؿملس)اظرملقبمملسرمواٌظملغمّلرماظلقبقريم.. 

 (113م)م|سؾدهمايػملقم،ماظشملؾضملهملماظرقبابضملهملم،مبرلوتم:مرعبهملمجؽملظملؿملمملفمرودؼسمظقؼسم،مدؼغملمملرتمواظضملعملالغؿملقبهملم،مت

 .م76،ماظزملظملقهملمم1988بمملرؼسم،معؽملرملقراتمسقؼداتم،م

 (114م)م2001سؾدمآماظعملزملؿملؼمللم،مطدلؼمملءماظغملقنمؼبمعفملزقم،ماظشملؾضملهملماظقبمملغؿملهملم،مبرلوتم،ماالغؿرملمملرماظضملربلقبم،م

.مم251،ماظزملظملقهملم

 م
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