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الدرس  

ألا سةولغةئاثر ا ةيطالغسةثنروكةىال ةيطالغ
 

ثنرلسةألا سسةملقدرمسةولغةثنروكةىال ةامن ةلثنرلت ةولغةيل لا  ن
ةأث كةىغابىثلة ئياثة

أنترذةدئتاثةفيةمعهدةدرفثةللهات،ةيلئرونةفية
مد رسةل تلتران،ةىاال سةئالاثيدا

ةأث كةىغابىثلة ئياثة

جميع الحقوق محفوظة. أي جزء من هذا المنشور قد تكون مستنسخة في أي شكل أو بأي 
وسيلة من أجل الربح، إال في االقتباسات وجيزة ألغراض االستعراض، تعليق، أو منحة 

دراسية، دون الحصول على إذن خطي من الناشر.

أّااًلسةُبقّ بسةولغةثنروكةىال 
ةمنتعدرانةفيةهذيةيلدث ةلىدءةمن ةثنروكةىال .ةنتش كةثنروكةىال ةيل ل سةعشثةةيهتمرمررة رحنل
فيةيلئ  ثةمنةيلدثا ةيلترل س.ةمعظمةهذهةيلثنروكةئلِتبةفيةيل رلبةخلكةيلفتثةةيلتيةقمررةىرلرظثةول هرة
سةخدمسةىال ةيلتيةش لتةيهتمرمررةفيةملجلَّدةلاقرةيل ررية–ة –ةترث خةيلج كةيطاكةفيةيلمن ح س،ةخرصر

نفثةيطعمرك.ة

خغف سةيلثنروك أة.ة
منةيلمررنبةأنةرقدرمةفيةمرة ليةىعضةيلتعل قرتةيلقل لسةايلملختصثةةعنةئترىسةيلثنروكةفيةيلعرلمة
يل اررريةيلثامرريةيلقد مةعماًمرةفيةملقدرمسةمعرلجسةلئرمكةمجماعسةثنروكةىال .ةئرنةيطافركة

يلثامرنةايل اررر ان،ةافيةىعضةيطح رنةيطافركةيل هاد،ة تعلرمانةيلئترىسةىاثٍقةاأرمرٍاةمختلفسة–ة
أرايعةمختلفسةمنةيلثنروكةيلتيةئرنة لعتَقدةأررهرةمررنىسةطاضرعةمختلفس.ةافيةعدرةةحرالت،ةرنتا عة
أنةرثىةثنروكةىال ةاهيةتقتثبةمنةأحدةهذهةيطشئركةيطدى سةأاةتتشرى ةمعهر.ةاح نةرنتا عةذلكة

نرحراكةأنةرش ثةول  .ة

يلُىر سةيط ى س بة.ة
منةضمنةيطرايعةايطرمراةيلمختلفسةيلعد دةةيلتيةئرنةيلرر ة ئتىانةىهرةفيةعرلمةيلشثقةيطاناة
يلقد م،ةئرنةهرركةشئكةأاةىر سة رىتسةرنىً ر،ةاقدةئرنة تمرةتعل م ةىصفت ةيطنلابةيطدىيةيلمررنب.ة
)1(ةئررتةيلثنرلسةيل اررر سةيلثامرر سةيلرماذج سةتىدأةىتح س،ةتح سةمنةفلنةلفلٍنةآخث.ةئرنةيلئرتبة

 قدرمةرفن ،ةا ش ثةولغةمتلقريةيلثنرلس،ةامنة مة قدرمةتح ًسةمختصثة.ةفيةيلعرلمةيل هادي،ةأشهثة
تح ٍسةئررتةمنتخدمسةهية»شلام«ة–ة»نلم«،ةأمرةفيةيلعرلمةيل اررريةيلثامرريةفهية»خر ث ن«ة–ة
»رعمس«.ةام  ثةأنةرثىةىال ة نتخدمةهرت نةيلتح َت نةفيةعدٍدةمنةثنرول ةفيةتعى ثهةعنةأمر ت ة
لمنتمع  ةىرلنلمةايلرعمس.ةاىعدةذلكةئرنة عايةصى سةمن ح سةايضحسةلتح ت ةىذئثهةينمة ناعة

ثةولغةرفن ةىصفت ةثنااًلةفيةهذهة يلمن  ةفيةئكةيلثنروك،ةىدانةينت ررءةتقث ًىر.ةئمرة ش ثةىشئٍكةمتئثر
يلتح رتةيالفتترح س،ةمش ًثيةولغةيلنُّلاسةايلاحيةيللذ نةئرنة ؤمنةأر ةأخذهمرةمنةيهلل.ة

)2(ةىعدةيلتح سةيالفتترح س،ةئرنةأمًثيةيعت ردً رةفيةيلثنرلسةيلثامرر سةيل اررر سةأنة لقدَّمةشئٌثةمختصث،ة
ئ  ًثيةمرة تمةيلتعى ثةعر ةىصلةةشئٍثةأاةتنى ٍ ةهللةأاةيآللهس.ةارثىةهذيةيلعرصثةفيةئكةثنروكةىال ة

تقث ًىر،ةاعدمةو ثيدةىال ةلهذيةيلشئثة ىداةمهًمرةاذيةم زى.ةانرش ثةولغةهذيةيلعرصثةفيةدثينتررة
للثنروك.ة)3(ةىعدةذلكة أتيةجنمةيلثنرلس،ةيلجزءةيطئىثةمرهر،ةايلذية تمرةف  ةتدا نةايإ صركةيلجزءة
يطئىثةايلثو نيةمنةيلمعلامرت.ة)4(ةونةئررتةهرركةالىرتةملحدردة،ةأاةأايمثةاتعل مرتةملحدردةة

 لتاقَّعةوارعتهرة)ح نة ئانةيلمثِنكةثو نَرةأاةقروًديةلمثؤان  ةأاةتلم ذه،ةم لمرةرثىةفيةحد ثةىال ة
لمنةهمةتحَتةق ردت (،ةفإنةيلم كةيلعرمةأنةتثدةهذهةيلالىرتةايلتعل مرتةفيةرهر سةيلثنروكةىعدةيلجزءة
يلذية رقكةيلمعلامرتةيلثو ن سةيلمثأابةىإ صرلهر.ة)5(ةخرمًنرةاأخ ًثي،ةعردًةةمرةتلاَجدةتح رٌتةخترم س،ة

انرثىةأشئراًلةمترارعسةمنةهذهةيلتح رتةأ ًضرةفيةثنروكةىال .ةة

ة1ةبنة3
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 ررً رسةثنرلسةيلثناكةىال ةولغةئررو ةألا سة
ىعدةهذهةيلملقدرمسةيلقص ثة،ةصثررةمنتعدر نةللرتقركةولغةمرة ىدا،ةىرلرنىسةللملفنرث نةيلمحرفظ ن،ةأقدمة
ثنروكةىال ةترث خً ر،ةاهيةثنرلت ةولغةيل لا  ن.ةتقل دً ر،ة»ألا س«ةهاةينمةمقراعسةثامرر سة

ة امجماعسةعثق سةنئرتةفيةتلكةيلمقراعسةيلايقعسةفيةشمركةاناةتثئ رةيل ام.ةالئنةل  ةمنةنجكر
ةىأرر ةل  ة فيةنفثةيطعمركة ش ثةولغةأنةىال ةيرتقكةفيةثحلت ةولغةيلشمرك،ةمعةأنةعل ررةأنةرِقثر
ةثحلتةىال ةيلئثيز سةفيةنفثة منةشيءة تالربةمرررةأنةرفتثضةأنةلاقرة قدرمةلررةنجلةشرمًلةلئكِّ

يطعمرك.ة

الئررررةقثأررةفيةنفثةيطعمركةاثأ ررةفيةدثينتررةلخدمسةىال ةأنةيلجزءةيلجراىيةمنةتلكةيلمراقسةئرنة
 لدعغةألا س،ةح ثةتاجدةمدنةأرارئ سةى ن د سةايإ قار سةالنتثةةادثىس.ةفترث خً ر،ةح نةن اثتةثامرة
علغةهذيةيلجزءةمنةيلشثقةيطاناةيلقد م،ةأعردتةترظ مةحدادهةمانرعسةحدادةيلمقراعرتةطهديٍفة
ديث س،ةفصرثتةهذهةيلمدنةيلجراى سةيلتيةذئثررهرةجزًءيةمنةيلمقراعسةيلمانَّعسةيلتيةتلدعغة حئام سةايإ
»ألا س«ةأ ًضر،ةممَّرة عريةأنةهذهةيلمقراعسةئررتةالةتضمرةعثقةيل لا  نةفيةيلشمركةفقا،ةىكة
اشعاًىرةأخثىةفيةيلاناة–ةفيةجرابةاناةتثئ ر.ةالذي،ةثىمرةيلثيج ةهاةأنةهؤالءةيل لا  نةهمة

منةئرنةىال ة قصدهمةفيةثنرلت ةهذه.ةاثىمرةرثىةتأئ ًديةعلغةهذيةفيةوديرتهمةاتاى خهمةيلظرهثةفية
ألا سة3سة1،ةح ثة عىرثةىال ةعنةأنرهةاحزر ةعلغةحق قسةأنةيل لا  نةيلذ نةخراىهمةىال ة
سةيلتية قدةنلِحثاي،ةونةجرزةيلتعى ث،ةاتأ ثايةىرلنحثةنث ًعر.ةا مرسةمرة دفعررةلثىاةهذهةيلئلمرتةىرلقصر
مئرر سةتشا شهمةىنهالس،ةوذةظررايةأنةىال ة رظثررةول هرةفيةألا سة14ةعنةمدىةأىرءةنئرنةلنتثةةايإ

لايةلمحرثىتهمرةئمرةلاةئرررةش ارَر نةثد َو ن.ةة اىثررىرةولهرن،ةامنة مرةتحار

خغف سةيلثنرلسةان رقهر أة.ة
 ىداةأنةيلظثافةيلتيةأدرتةولغةئترىسةيلثنرلسةولغةيل لا  نةهيةرفنهرةيلتيةأدرتةولغةعقدةمجمعة
يلثنكةفيةأعمركة15سةيلجدكةىشأنةيطممةيآلت نةولغةيلمن  ةىرإل مرن،ةاضمرهمةولغةيلئر نس،ة

اماضاعةضثاثةةختررهم،ةأاةىعمام سةأئ ثةضثاثةةأنة حفظايةررما ةمانغةل ررلايةيلخلص.ةايضٌ ة
أنةمجماعًسةمنةيل هاد،ةمنةيل هادةيلذ نةأعلرايةو مررهمةى ناع،ةقدةأتتةاثارجتةلهذيةيلمرظاثةايلتاجُّ .ة
د ن«.ةافيةيلحق قس،ةيلثيج ة افيةيلثنرلسةولغةيل لا  ن،ة لش ثةيلثناكةىال ةولغةهؤالءةىصفتهمة»مهار
أنةيلظثافةيلمح اسةىئترىسةىال ةلهذهةيلثنرلسةهيةيلاقتةيلذيةئرنةيلثناكةىال ةف  ة نتعدرةللذهربة

ولغةمجمعةيلثنكةفيةأاثشل م،ةيلمذئاثةفيةأعمركة15،ةاىرلترلية ئانةقدةئتىهرةقىكةذهرى ةولغة
يلمجمع.ةالةشكةأرر ة مرسةصعاىرتةفيةمحرالسةثىاةيإلشرثيتةايطدلرسةيلتيةرثيهرةفيةنفثةيطعمركةىمرة
رثيهةفيةثنرلسةألا سة1ةا2.ةفىال ة ش ثةفيةثنرلت ةولغةيل لا  نةولغةفتثةةنىعةعشثةةنرسةمرةى نة
سةيلعق دةةايللهاتة و مرر ةاثحلٍسةقرمةىهرةولغةأاثشل م،ةتحراثةف هرةمااراًلةمعةقردةةيل هادةىشأنةصحر

يللذ نة علرهمر.ة لاَصفةلقرؤهةأاةيجتمرع ةهذيةفيةألا سة2سة1-10،ةاهاةل  ةئ  ثةيلتشرى ةلمرةرثيهة
فيةمجمعةيلثنكةفيةأعمركة15.ة

يرث خةئيرىسةيلثنرلسةاه فهر بة.ة
ونةأثدررةأنةرثىاةهذ نةيلمقاع نةمًعرة)ألا سة2ةاأعمركة15(،ةفايض ةأر ة رى يةوعردةةيلثنرلسة
ولغةيل لا  نةولغةترث خةالحٍقةلعقدةمجمعةيلثنك.ةالئْنةونةئرنةهذيةهاةمرةحدث،ةفإنةنلاكة

ىاث ةيلملشرثةول  ةفيةألا سة2سة11ةامرة تىعهرةنلاٌكة صعبةفهم .ةوذةن ىداةأنةىاث ةثجعة
عنةيلقثيثيتةيلتيةتمرةيالترفرقةعل هرةىشئٍكةترمةفيةمجمعةيلثنك،ةوذةح نةأتغةولغةأرارئ سةيرنحبةمنة
يلشثئسةمعةيلمن ح  نةيطمم  نةأ ثةيلمختار نةىنىبةيلض اةيلذيةشعثةى ةىنىبةأهكةيلخترنة–ة
ةرعثفةأنةح رةةىاث ةشهدتةيلئ  ثةمنةعدمةيل ىرت،ةالئنةثىمرةيطفضكةأنةرقتثحة د ن.ةرحنل يلمهار

اجادةعلقسةمختلفسةى نةأعمركة15ةاألا سة2.ة

فيةيلحق قس،ة ش ثةنفثةيطعمركةولغةعدةةثحلٍتةقرمةىهرةىال ةولغةأاثشل م،ةاهاةمرةرثيهةفيةثنرلسة
ألا س.ةافيةضاءةهذهةيلمعلامرت،ة ىداةأنةعدمةثىاةألا سة2ةىأعمركة15ةأمٌثةمررنٌبةأئ ث.ة
 صفةأعمركة9ةو مرنةىال ،ةاهاةمرة ش ثةىال ةول  ةفيةألا سة1.ةا قاكةيلثناكةىال ةورر ةىعدة
 لثةنرايتةصعدةطاكةمثةةولغةأاثشل مةل لتقيةىرلثنكةهررك.ة ىداةأنةهذهةيلز رثةةتتررنبةىشئٍكة
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اى عيةأئ ثةمعةز رثةةيلمجرعسةيلملشرثةول هرةفيةرهر رتةأعمركة11،ةح نةرزكةيلرىيةأأرىا ةولغة
أرارئ سةاأرىأةىمجرعسةشد دةةنتضثبة هاذي،ةايترفقةمن ح اةأرارئ سةعلغةأنة ثنلايةمعارًسةلئر نسة
أاثشل م.ةعردةيلرظثةةيطالغةولغةتلكةيلحرد س،ةيلماصافسةفيةأعمركة11سة27-30،ةتىداةأررهرةأ ثة
ةى رهمرةتشرىهرتةايثتىرارتةئ  ثةةأ ًضر.ةف تئلرمةيلثناكة ذيتةصلسةمعةألا سة2سة1-10،ةالئنر

سة ىال ةعنةصعادهةولغةأاثشل مةىإعلن،ةا ئانةهذيةاى عً رةونةئرنة ش ثةولغةرىارةةأأرىا ،ةخرصر
ونةيرتىهررةلحق قسةأرهرةتش ثةولغةضثاثةةتذئرثةيلفقثيءةفيةألا سة2سة10،ةاهاةأمثةئرنةجرًدية

امتحمرًنرةفيةيالهتمرمةى .ةهذية تررنبةىشئٍكةاى عيةمعةأعمركة11.ة

الذي،ة ىداةمحتمًلةاممئًررةجًديةأنةيللقرءةيلذية تحدرثةعر ةىال ةفيةألا سة2سة1-10ةمختلفة
عنةذلكةيللقرءةيلثنميةيلذيةجمعةيلثناكةىال ةىقردةةئر نسةأاثش مةايلثنك،ةأيةيلمجمعةيلثنالية

يلثنميةيلماصافةفيةأعمركة15.ةاإلعردةةتلخ صةاعثضةهذهةيلى رررتةيلملعقردة،ةفيةيلحق قس،ةعل ررة
ةثنرلسةألا سة)ألا سة1سة15-24(؛ةاأعمركة11سة أنةرثىاةأعمركة9ةاقصسةو مرنةىال ةىرصر
27-30ةى لا سة2سة1-10؛ةاأعمركة15سة1،ةح نةأتغةىعضةيلمؤمر نةولغةأرارئ سةقرول نةورر ة

علغةيلمن ح  نةمنةأصٍكةأمميةأنة ختترايةهمةأ ًضرةل خلصاي،ةىمايجهسةىال ةمعةىاث ةيلماصافسة
فيةألا سة2سة11ةامرة ل هر.ةاهئذي،ةفإنةهذية عريةأنةثنرلسةىال ةئلِتىتةىعدةثحلت ةيطالغةمىرشثًة،ة
ى رمرةئرنة نتعدرةللرالقةولغةأاثشل مةللمشرثئسةفيةيلمجمعةيلثنالي.ةاقدةئتبةثنرلت ةهذهةىشيٍءة
منةيلعجلس،ةاهذية فنرثةيللهجسةيلقرن سةيلتيةرثيهرةفيةيلثنرلس،ةح ثةيئتشفةىال ةأنةأهكةيلخترن/ة
د نةيلذ نةأ رثايةرزيًعرةى ر ةاى نةىاث ةفيةأرارئ س،ةأاةأررًنرةمنةيلفوسةرفنهر،ة تنىرىانةيآلنة يلمهار
ىإزعرجةيلئررو ةيلتيةئثزةلهرةفيةجرابةألا س،ةفيةمراقسةمدنةأرارئ سةى ن د سةايإ قار سةالنتثةة

ادثىس.ة

ىعدةذلكة ئتبةىال ةمرة مئنةاصف ةثنرلًسةدفرع س،ةدفرع سةىمعرغةيلدفرعةعنةيإل مرن،ةأاةىشئٍكة
أئ ثةتحد ًديةفيةهذهةيلحرلسة–ةيلدفرعةعنةيإل مرنةيلذيةعلرمةىال ةعر ةفيةمايجهسةهؤالءةيلمتافرل ن،ة

د ن،ةهؤالءةيلذ نة عِلرانةأرهمةمن ح انةافيةيلاقتةرفن ة هاد،ةيلذ نة عتقدةىال ةأرهمة يلمهار
تجرازايةحدادةيلتعل مةيلصح  ةاصرثايةملعلِّم نةئذىسةىتعل مهمةضثاثةةحفظةيلررما ةئمتالربةملنَىقة

للخلص.ة

يل فرعةعنةيلرعبسة)ألا سة1سة1ة–ة2سة14( تة.ة
ةيلثنرلسةولغةيل لا  نةهيةدفرعةحمرنيةاجردرةلىال ةعنةهذهةيلرظثةةاهذيةيلماقفةمنة اىهذي،ةفإنر
ىشرثةةيإلرج ك،ةاقدةئتىهرةيلثناكةل ج بةعنةىعضةيلقضر ر.ة مئرررةتقن مةهذيةيلدفرعةولغة لثة

فورتةثو ن سسةأااًل،ةفيةألا سة1سة1 – 2سة14ة ديفعةىال ةعنةنلارر ةيلثنالي.ةامعةأرَّ ة ئتبة
ولغةأررٍ ةآمرايةرت جسةخدمت ةيلئثيز سةفيةاناهم،ةفإرر ةىنىبةتهد ديتةيلملعلرم نةيلئذىسةئرنةعل  ةأنة
سةيإلرج كةيلذية ئثزةى .ةا مئنةتقن مةألا سة1سة1 – 2سة14   ديفعةمثًةةأخثىةعنةشثع سةاصحر
ولغة مرريةينتثيت ج رتةينتخدمهرةىال ةفيةعثضةدفرع .ة)1(ةأااًل،ةفيةيآل رتةيلخمنسةيالفتترح س،ة
لسةاالهات سةأ ثةيعت رد سةىحنبةيلمعر  ثةيلقد مس،ةملشدرًديةف هرةعلغةنلارر ة  ئتبةتح سةاا لًسةاملفصر
يلثنالي.ة)2(ة ررً ر،ةالةرثىةعرصثةيلشئثةيالعت رديةأاةيلصلةةطجكةيلملثنكةول هم،ةاهمرةعرصثينة
 ظهثينةفيةىق سةثنرول .ة ثىةىال ةيلاضَعةخاًثيةاجرًدي،ةالذيةفهاة ث دةأنة ئتبةىأنلابةأدىية دفعة
قثريءهةإلدثيكةقات ةانلارر ةايرزعرج ةفيةيلاقتةرفن .ة)3(ة رل ًر،ة ىدأةجنمةثنرلت ةىإعلر ةفيةيآل سة
6ةامرة ل هرةىأرر ةل  ةمنةورج كةأ ثةيلذيةقدرم .ةالة عريةهذيةأر ةالة اجدةتراُّعةأاةتعدرد سةفيةيلفهمة
يلمن حيةلإلرج كةعىثةيلترث خ،ةالئرر ة عريةأر ةفيةمرة تعلرقةىرلرقاسةيلتيةتش كةىركةىال ،ةأية

محرالسةررمان سةلفثضةمتالربةيطعمركةيلصرلحسةئأمٍثةايجبةاالزمةلرايكةيلخلصةهيةفيةيلحق قسة
ئثيزةةىثنرلسةخراوسةامز فسةىرإلرج كة رى يةمقرامتهرةىئكةاضاح.ة

يلرقراةيلخمنسةيلىرق سةيلمتعلرقسةىرنتثيت ج سةىال ةفيةيطصحرح نة1ةا2ةمنةثنرلسةألا سةتتعلرقة
جم عهرةىأحديثةحصلتةفيةح رةةىال ةتلظِهثةيلاث قسةيلتيةعمكةيهللةىهرةفيةح رت ،ةاهاةيلذية
ئرنةينم ةئ هاديةشراكةيلاثناني،ةالئرر ةئرنةأ ًضرة ترخذةينًمرة ارررً ر،ةهاةىال ،ةفيةخدمت ة
فيةيلمرراقةذيتةيطألى سةأ ثةيل هاد س.ة ىدأةىال ةىاصفةحدثةو مرر ةى ناعةيلمن  ةامقرىلت ة
فيةأاثشل مةمعةيلثنكةاىاصفةيلمن ح رسةيلتية ررديةىهرةمنةتلكةيلفتثةةفصرعًدي.ة)4(ة ىدأةىاصفة
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مدىةتقدُّم ةارجرح ةئ هاديةائمركةح رت ةئ هادية–ةحنبةفهم .ةئلم ةهذي،ةيلايثدةفيةألا سة
،ة ظِهثةخاأةيلرظث رتةيلمختلفسةيلتيةتقاكةونةىال ةئرنةررضًجرةىدثجٍسة 1سة11-14ةىشئٍكةخرصر
كةولغةيلمن ح س،ةأاةئمرةقركةمرثتنةلا ثةىعدةقثانة–ةور ةئرنةمحىًارةمنةعجزهة مرةطنة تابةا تحار
ةهذهةل نتة علغةأنة حفظةيلررما ةئ هادي.ةفثىمرةشعثةآخثانةىهذيةفيةأاقرٍتةاأمرئنةأخثى،ةالئنر
شهردةةىال ةرفن .ةا مئنةيلثجاعةولغةف لىرية3سة6ةهررةلإلشرثةةولغةأنةىال ةئرنة شعثةأر ةئرنة
 ع شة هاد ت ةىلةلام،ةاأر ةئرنةأ اًثيةعلغةتقل ديتةيطجديد،ةاهاةشى  ةىمرة صف ةفيةثنرلت ةولغة

يل لا  ن.ةلمة ئنةل   رثةيالترجرهةيلذيةئررتةح رت ةتترخذهةناىةظهاثةيلثبةيلمقرمةظهاًثيةثه ًىرةاأ ثة
يعت رديةفيةيلاث قةولغةدمشق.ة)5(ةخرمًنر،ةىعدةو مرنةىال ،ة شدِّدةعلغةأرر ةلمة ذهبةفاًثيةللتشراثة
معةيلثنكةفيةأاثشل م.ة حراكةىال ةفيةهذيةيلقنمةأنة شدردةعلغةيلئ ف سةيلتيةاصكةىهرةولغةفهم ة
لغةأر ةالة عادةولغةأيةأصٍكة لإل مرنةيلمن حيةمنةيهللةفقا،ةعلغةيطقكةفيةمرة تعلرقةىأنرن رت ،ةايإ
ىشثي.ة)6(ةنردًنر،ة تحدَّثةىال ةعنةذهرى ةىعدة لثةنرايتة)ونةئررةرع دةحدثةو مرر ةولغةيلعرمة
32،ةفإنةهذية اِصلررةولغةيلعرمة35ةتقث ًىر(ةللقرءةىرلثنك،ةالئرر ةئرنةيترصراًلةىَحدِّهةيطدرغة)ألا سة
1سة18-24(.ة)7(ةانرىًعر،ةرثيهةفيةألا سة2سة1-10ة صفةلقرًءةآخثةمااَّاًلةىرلثنكةىعدةأثىعة
عشثةةنرس،ةح نةصردقايةعلغةفهم ةللمن ح سةيلخرل سةمنةيلررما ،ةالمة ض فايةولغةفهم ةش ًور،ة

عاهةعلغةأنة تذئرثةيلفقثيءةا هتمرةىهم.ة الئررهمةشجر

)8(ة رمًررةاأخ ًثي،ةئكةهذية عريةأرر ةح نةأتغةىاث ةولغةأرارئ س،ةئرنةتصثُّفةىاث ةمديًررةحًقر،ةئمرة
 اضر ةىال .ةلمة ئلنةىاث ة رىًترةعلغةيلمىردئةيلتيةتمرةيالترفرقةعل هرةمنىًقر.ةثىرمرةلمة رتى ةىاث ة
ةهررةقىكةأ ررمةأاةأنرى عةقل لسةمنةيلمجمعةيلثناليةيلذيةعلِقدةفيةأاثشل مة)أعمركة ولغةهذيةفاًثي.ةفرحنل
15(ة،ةالمة ئنةىاث ة دِثكةحق قسةأنةيل هادة خلصانةىرلرعمسةم كةيطممةتمرًمر.ةفثىمرةمرةحدثةهاة
سةتاى خ ة أر ةفيةلحظرتةحثجسةفيةأرارئ س،ةنرامةىاث ةىعضةيلشيءةفيةمىردو .ةاىال ة ثايةقصر
يلشد دةلىاث ةل ش ثةولغةأنةىال ةئرنةئكةيلاقتة تىعةوثيدةةيهلل،ةالةأ سةنلارتةىشث س،ةائرنةأم ًررة

رحاةيإلرج كةيلذيةأعلر ةيهللةل .ة

شثحةيلرعبسة)ألا سة2سة15ة–ة4سة31( ثة.ة
كةىال ةللحد ثةعنةينتثيت ج ت ةيلثو ن سة ىدًءيةمنةألا سة2سة15ةاحترغةرهر سةيطصحرحة4،ة تحار
يل رر س،ةاررتقكةهررةولغةيلقنمةيلترليةفيةثنرلت سةف ع دةلل لا  نةمثًةةأخثىةتعث فةيإلرج كةيلمن حية
ةيلتىث ثةىرإل مرنةفقاةدانةأعمركةيلررما .ةيلمقاعةألا سة2سة15-21ةمقاعة مئنةيلرظثةول  ة ىأنَّ
ئرنتمثيث سةللئلمرتةيلتيةقرلهرةىال ةلىاث ةفيةأرارئ سةاىهرةأرهغةئلم ةلىاث ،ةأاةىرعتىرثهرة

ىدي سةتأمٍُّكةلىال ةىشأنةذلكةيلحدث.ةافيةيلحرلت ن،ة صفةهذيةيلمقاعةلل لا  نةىئلٍمةماَجزةاأرية
مللخرصةماضاعةئرمكةيلثنرلسسةيلتىث ثةىرإل مرنةالةىأعمركةيلررما .ةيلملصاَل ة»تىث ث«ةمصال ة
ذاةم زىةعظ مةفيةئكةئترىرتةىال ،ةاهاة حمكةصاثًةةأر سةمنتقرةةمنةعرلمةيلقررانةايلقضرءة

،ةفيةيل ثب،ةرنتقيةمنةهذيةيلمصال ةيلمأخاذةمنةيلعرلمةيلثامرريةيل اررريةيلتعى ثة ايلمحرئم.ةارحنل
»أ ثةمذرب«ةفيةوعلنةىثيءةةمترهمةمع رن.ة

الئنةح نةراىِّقةهذيةيلمصال ةثاحً ر،ةايض ةأنةيلىشث،ةحترغةيلذ نةن صىحانةمؤمر نةمرهم،ةهمة
ةصاثةةيلتىث ثةيلمجرز سةاث قٌسةإلعلنةىثيءةةهؤالء،ةوعلرهمة مذرىانةذربةيلخا سةأمرمةيهلل.ةالئنَّ

ةرنتحقرةأنةرحملهر،ة »أ ثةمذرى ن«،ةأمرمةيهللةىنىبةماتةيلمن  ةيلذيةتحمركةيلعقاىسةيلتيةئلرررةرحنل
ثان.ة ديفعةىال ةعنةفئثةةأنةيلعلقسة ل مئررررةىعمل ةهذيةمنةنمرعةوعلر ةلررةىأرررةأىث رءة–ةمىثر

يلصح حسةمعةيهللةتأتيةمنةخلكةيإل مرنةفقاةمنةدانةأعمركةيلررما ،ةاذلكةفيةيطصحرَح نة3 
ا4،ةمنتخدًمرةفيةهذيةعدةةينتثيت ج رت.ة

فيةىدي سةيطصحرحة3ة عادةللعتمردةعلغةيختىرثةيل لا  نةيلشخصي،ةمذئرًثيةو ررهمةىأرَّهمة )1(ة
لمة قىلايةثنرلسةيإلرج كةىرطعمركةح نةئلِثزةلهم،ةىكةىرإل مرن.ة

)2(ة ررً ر،ة عادةىال ةلمؤنر ةيطمسةيل هاد سة–ةولغة»جاثجةايشرانةيل هاد«،ةونةجرزةيلتعى ث.ة
 عادةىال ةولغةوىثيه مةيلذيةفيةتئا نة15ةأعِلنةىرًثيةعلغةأنر ةو مرر ةالةعلغةأنر ةأعمرل ة
يلصرلحسةيلتيةعملهرةفيةيلنرايتةيلترل سةافيةيطصحرحرتةيلترل سةمنةنفثةيلتئا ن.ةفإنةئرنة
مؤنر ةيطمسةقدةخللصةىرإل مرنةالةىرطعمرك،ةفإنةعلغةيل هادةأ ًضرة)دانةأنةرش ثةهررةولغة
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يلذ نةلمة رشأايةرشأةة هاد س(ةأنة دثئايةفيةيلعصثةيلمن حيةأررهمة خلصانةىرلاث قسةرفنهر.ة
)3(ة رل ًر،ةىدًءيةى لا سة3سة10،ة ش ثةىال ةولغةأنةيلررما ةلمة حدثةأنةئرنةقردًثيةعلغة
ثةيلشعبةيإلنثيو لية أنة مر ةيلخلص.ةئرنةعلغةررما ةيلعهدةيلقد مةأنة ايج ةىشئٍكةمتئثر

ىخار رهم.ةيشتمكةيلررما ةعلغةذىرو ةىصفتهرةتثت ًىرةمؤقًترة ش ثةولغةيلذى حسةيلئرملسةيلتيةنتلقدَّمة
فيةيلمنتقىك،ةاهاةماضاعةتقدرم ةيلثنرلسةولغةيلعىثير  نةىتفص كةأئ ثةاأانع.ةلمة ئنةيلررما ة
هاةيلهدفةفيةذيت ،ةاقدةئرنةديوًمرةأ ثةئرمك،ةالمة ئنةفيةذيت ةقردًثيةعلغةأنة قدِّمةيلخلصة

يطىديةلئكةيلرر .ة
ثيىًعر،ة رتقكةىال ة رر ًسةالنتخديمةصاثٍةةمنةيلترث خةتش ثةولغةمرة مئنةاصف ةىأنة )4(ة

يلررما ةئرنة»فتثةةمعتثضس«،ةأاة»فتثةةى ر س«.ةأتغةيلررما ةىعدةأئ ثةمنة400ةنرسةمنةيلعهدة
ثةوىثيه مةقىكةيلررما ة قةأاة لِغةيلعهد.ةالذيةتىثر يطصليةيلذيةعمل ةيهللةمعةوىثيه م،ةالمة تفار

ىرإل مرن،ةارثىةيئتمركةهذهةيلصاثةةىعدةيئتمركةفتثةةيلررما ةىمجيءة ناعةيلمن  ،ةيلذية م كة
ىدءةحقىسةالةتئانةيلد ررسةف هرةىأعمركةيلررما ةىكةىرإل مرنةفقا.ة

اهرر،ة ىداةأنةىال ة تاقَّعةيعتثيًضرةممئًرر،ةاهاة»فمرذيةئرنةقصدةيلررما ؟«ةاهاة عرلجةهذية
يلماضاعةفيةألا سة3سة19 – 4سة7.ةفمنةررح س،ةئرنةيلررما ةنىًىرةفيةز ردةةيلتعد رت،ةايلتعدرية
ًررةش ًورةمنةيلتعرثضةأاةيلتررقلضةيلظرهثي.ةهذهةحق قسة هاةعدمةحفظةيلشث عس.ةاقدة ىداةهذيةمتضمِّ
محزرسةىشأنةيلاى عسةيلىشث سة–ةففيةىعضةيطح رنةتصى ةيطماثةيلممراعسةأئ ثةجرذى ًسةح نة لعاغة
قررانة مرعهر.ةالئنةيلرقاسةيلثو ن سةيلتية عثضهرةىال ةهررةهيةعئ ةهذهةيلفئثةةراًعرةمر.ةفقدة

ألعايةيلررما ةىنىبةعمل ةئـ«ائ ك«ةأاة»مؤدرب«.ةفرلررما ةألعايةل ئانة»ى ديأاأا «ة)اهية
ئلمسة اررر س(.ةئرنةيلى ديأاأا ةفيةيلعرلمةيلقد مةعىًدية اِصكةيطاالدةولغةيلمدثنسةا ع دهمةمرهر،ة
م لمرةتعمكةصاثةةحرفلسةيلمدثنسةيل ام.ةلمة ئنةللى ديأاأا ةداٌثةتعل مي،ةىشئٍكةأنرني،ةىكةئرنة
ائ ًلةل ةعمكةيلحمر سةايلعرر س.ةفرلررما ةحمرررةمنةأنةرصِى ةعلغةأناأةشئٍكة مئنةأنةرصكةول  ة
ةفيةيلحد ثةل لش ثةولغةأنة ةىال ة نتمثر منةدانةيلررما ةولغةيلاقتةيلذيةن أتيةيلمن  ةف  .ةالئنر

هذيةيلاقتةقدةأتغ.ة

فيةيلجزءةيطخ ثةمنةيطصحرحة3ةاىدي سةيطصحرحة4ة تئلمةيلثناكةعنةيالمت رزيتةيلتيةلررةفية
دررةى ناعةيلمن  ةىرلمعماد س،ةىحنبة ثةةمنةيلررما ةمنةخلكةتاحُّ يلمن  ةفيةهذهةيلحقىسةيلملحثَّ

تعى ثةألا سة3سة28.ةففيةيلمن  ،ةل  ة هاديةاالة اررري،ةل  ةعىدةاالةحث،ةل  ةذئثةاالةأر غ.ة
اىعدةهذيةيإلارربةيلقص ثة–ةيالرحثيفةيلىن اةعنةماضاعةحد   ةيطنرني،ة عادةىال ةلتقد مةحجٍجة
سةفهم ةللتىث ثةىرإل مرن،ةل صكةحد  ل ةذثات ةفيةرهر سةيطصحرحة4ةفيةيلصاثةةيلمجرز سة علغةصحر
د نةىشأنةَمنةهاةيلحثةاَمنةهاةيلعىدةفية ناعةيلمن  .ةفمنة يلشه ثةةيلتية قرثنةف هرةى نةفهمةيلمهار
ررح سةيلرنبةيلجنديةيلحثفي،ةئرنةيلشعبةيل هادي،ةىنىبةيرحديثهةمنةيلرنكةيلمخترثةمنةخلكة
ك،ةهاةيلذية لرَظثةول  ةىصفت ةيلشعبةيلمخترث.ةائرنة لرَظثة ونحرق،ةيىنةوىثيه مةيلمحىابةايلملفضَّ
ِلدةطى  ةوىثيه مةمنةخلكةيلجرث سةهرجث.ةالئنة ولغةيطممةىصفتهمةخرثج  نة–ةرنكةونمرع كةيلذيةال
ىال ة   رثةهذيةيلفهمةلهذهةيلصاثةةقروًلةونةيلمن ح  ن،ة هاًديةاأمم  نةعلغةيلنايء،ةهمةيطحثيث،ة
طررهمةيلرنكةيلثاحيةإلىثيه مةىرإل مرن.ةأمرةيلذ نةمرة زيلانةثيزح نةتحَتةعىاد سةأعمركةيلررما ،ة
نةئرراية هاًديةاأفثيًديةمنةرنكةشعبةيهللةيلمخترثةيلجندي،ةفإرهمةفيةعىاد سةثاح س.ةانايءة فإرهمةايإ

دانةىهذيةأمةال،ةفإنةىال ة قلبةىاث قسةدثيمرت ئ سةمرةئرنةتفئ ًثيةشروًعرةعردةيل هادةفيةتلكة يقترعةيلمهاِّ
يلفتثة،ةاقدةيفتثضةأنةحد   ةذيكةن قرعةقثريءةثنرلت .ة

ياى قةيلرعبسة)ألا سة5سة1ة–ة6سة18(ة جة.ة
 رتقكةيلقنمةيطخ ثةمنةثنرلسةألا س،ةأيةيطصحرحرنةيطخ ثين،ةولغةماضاعةآخث.ة مئنةلإلرنرنة
أنة ئانةررمانً رةأئ ثةِممررة جب،ةالئرر ةقدة عايةرفن ةثخصًسةلح رةةيلتهرانةايلخلعسةيطخلق  ن.ة
الولة لفهمةمنةتشد دةىال ةفيةيطصحرحةيلثيىعةأنةيلح رةةيلمن ح سةتخلاةمنةأ سةأنرنرتةأخلق س،ة
 ثدرةفيةيطصحرح نة5ةا6ةعلغةهذهةيلفئثةةا لظِهثةخاأهر.ة قاكةىال ،ةل  ةمنةرقاسةفيةيلانا،ة
الذيةعلغةيإلرنرنةأنة ترج ة م ًررةأاةشمراًل.ةاىعدةتأئ دهةعلغةهذهةيلحق قس،ة تحدَّثةعنةيلاث قسةيلتية
 مئنةللح رةةيلمن ح سةأنةتئانةىهرةح رةةأخلق سةصرلحس.ةاضمنةهذيةيلن رق،ة رتقكةفيةقنمةالحقة
فيةيطصحرحة5،ةولغةاصف ةيلجم كةللمحىسةىرعتىرثهرةمئمركةيلررما ةامللخَّص ،ةوذة تحدَّثةعنة مثة



ثنرلسةألا سسةملقدرمسةولغةثنروكةىال ةامن ةلثنرلت ةولغةيل لا  ن المالحظات 

6 بن 6
 رنخسةاىقةيطصكة-ةNT223 ألا سةولغةئاثر ا ةيطالغسةثنروكةىال ةيطالغ  
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جميع الحقوق محفوظة. أي جزء من هذا 
المنشور قد تكون مستنسخة في أي شكل 

أو بأي وسيلة من أجل الربح، إال في 
االقتباسات وجيزة ألغراض االستعراض، 
تعليق، أو منحة دراسية، دون الحصول 

على إذن خطي من الناشر.

يلثاحسةيلمحىس،ةيلفثح،ةيلنلم،ةااكةيطررةة)يلصىث(،ةيللاف،ةيلصلح،ةيلاديعس،ةيإل مرنة)يطمررس(،ة
يلتعفُّفة)ضىاةيلرف (.ةافيةألا سة6سة2ة قاكةيلثناكةور ةح نة ئانةيلمثءةعلغةعلقٍسةصح حسة
ىثاحةيهلل،ةفإرر ة تمرمةررما ةيلمن  .ةاىعدةذلكة ختمةىال ةيلثنرلسةىماَجزةىئكةيلمايض عةيلثو ن سة

يلتيةعرلجتهرةثنرلت ةاىتح رٍتةخترم س.ة

يطهب سةيللهاي سةلثنرلسةألا س حة.ة
 صعبةوعارءةمللخَّصة فاقةمللخرصةمرثتنةلا ثةللثنرلسةيللهات سةايلتعل مةيطنرنيةللثنرلسةولغة
يل لا  نسةورهرةدنتاثةيلحث سةيلمن ح سةيلعظ م.ةيلمن ح انةأحثيٌثةمنةئكةأشئركةيلررمان س.ة

ة مسةراع نةللررمان سسةمرة مئرررةدعات ة الئْنةفيةنع ررةلتاى قةهذيةيلماضاع،ةعل ررةأنةردثكةأنر
»يلررمان سةيلصعىس«،ةاهيةيلقاير نةأاةيطعمركةيلصرلحسةيلتية تمةعملهرةىرعتىرثهرةمتالىرتةمنىقسة

ةهرركةمرة لمئنةدعات ةىـ«ة لرايكةيلخلص،ةاعردًةةل نتةهذهةهيةمشئلسةئر نسةيلمن  .ةالئنَّ
يلررمان سةيللا فس«،ةاهيةتحا ٌكةخفيةلمرةقلِصدةأنة ئانةعلقسةح سةىرهللةمنةخلكةيلثاحةيلقد ةولغة
قرومسةاا لسةمنةيطايمثةايلرايهيةيلتيةتتجرازةمرة الى ةيلئتربةيلملقدر ةىاضاح.ةفل  ةمنةأحٍدة قاكة
كةيلعلقسة ةهذيةماقفة حار ونةقرومسةيطايمثةايلرايهيةمتالربةمنىقةضثاثيةلرايكةيلخلص،ةالئنر
يلحثرةةايلح سةايلمملاءةةىرلفثحةمعةيهللةولغةعلقسةمىر سةعلغةحفظةيلررما ةايطديء،ةعلقسةتتمحاثة

د ن. حاكةيطديء،ةحترغةورررةرص ثةمذرى نةىرلررمان سةرفنهرةيلتيةأديرهرةىال ةفيةيلمهار


