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َسسيدقــلا نإا ُةوــخإا اــي

اورـهـق ِناإلاـب عــمــجأا
اولانو لا اولِمعو َكلاما
َهاوـــــــفأا اودسسو َدــــــــِعاوا
ِرانلا َةدِح اوأافطأاو *دوسسُألا

ِفــيــسسلا دح نــم اوـــَجـــَنو
اوراسصو ٍفعُسض نم اووَقتو
ِبرــــــــــا يـــــــــــف َءادـسشأا

*ِبناجألا ِتاركسسعُماورسسكو
نــهــتاوــمأا ٌءاــسسن تذـــخأاو
َنورـخآا َبذـُعو .ةـماـيـقـلاـب
ِبرـسضلاو ِءاـسضعألا ِتوـتـب
ِةاــجــنــلاــب اوــلــبــقـــي و
ٍةـماـيـق ىـلـع اوــلــسصحــيــل
َءزُهلا اوقاذ َنورخآاو *لسضفأا

ًاــسضيأا َدوــيــقـــلاو ِدــــْلـَاو
اورسشُنو اومـجُرو *نـجـسسلاو
دحـب اوـتاــمو اوــنــحــُتــماو
ِدولج  اوـحاـسسو .فـيـسسلا

نوزَوـْعـُم مـهو ٍزـَعـَمو ٍمـَنـغ
و *نودوه نوقَياسضُم
.مهل اقحـتـسسم ُاـعـلا ِنـكـي
يرالا َ هئات اوناكف
ِفوهكو ِرواـغاو ِلاـباو
مــهــلــك ِءلؤوـــهـــف *ضضرألا

 ِناإلاـب مـهـل ًادوـهــسشم

نيسسيدقلا عيمج دحأا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف ةيسسكذوثرألا ةسسينكلا دـّيـعـت

ىرـكذـل ةرـسصنـعـلا دعــب لوألا دحألا
تكردأا دقــل .نــيــسسيّدقــلا عــيــمـــج

نـمز دعـب نـم ًةرـسشاـبـم ةـسسيــنــكــلا
سصخت نأا ةرورسض تاداـهـطـسضلا ضصّ
ميركتل ةيسسنكلا ةمانزورلا نم اًموي
لاحتسسا هنإاف .<نـيـسسيّدقـلا عـيـمـج>
فرعت نأا اهيـلـع
لكسشبو ،مـسسلاـب
نيذلا ّلك ،ّيدرف
اودـــــــهــسشــتــسسا

مــــــــهــناــمـــيإل
دقو .حـيـسسمــلاــب
اذه موي فـلـتـخا
اـــم ديـــــــعـــــــلا
ضسئاـنـكـلا نــيــب
اـمـّنإا ،ةـيـّلـحـمـلا
وـــه حـــسضاوــــلا
ةـسسيـنـكـلا يـف نـيـنـمؤوــمــلا روــعــسش
دييعـتـلا ةرورـسضب ل ،ةـيـسسكذوـثرألا
ءلؤوـه داـهـسشتـسساو ةاــيــح ىرــكذــل
،بسسحف ناميإلا لجأا نم نيلسضانملا

ةـكرـسش ءاـنـب ىـلإا ةـجاـحـلاـب اـمـّنإاو
.مهعم ةبحم ةقعو

عيمج ديعل يلاحلا خيراتلا امأا
دهع ىلإا ّلقألا ىلع دوعيف نيسسيّدقلا
يذلا مفلا يـبـهذـلا اـنـحوـي ضسيّدقـلا
يــف هــظــعاوــم ىدحإا يـــف رـــكذـــي
ءادهـسش ىرـكذ ّنأا ةـيـنـيـطـنـطــسسقــلا
دحألا يف عقـي ةـعـماـجـلا ةـسسيـنـكـلا
ربُتعا املاطلو .ةرسصنعلا دعب لوألا

ةدحولا ءانبل ةّقح ًةبسسانم ديعلا اذه

يف ةبلاغلا حيـسسمـلا ةـسسيـنـك نـيـب اـم
يتلا ةدهاجـمـلا هـتـسسيـنـكو تاوـمـسسلا

 .ضضرألا ىلع
نأا بجي ،ةيادب ؟ضسيدقلا وه نَم

امنإا اًسسّيدق دلوي ل ضسيدقلا نأا فرعن
سسيّدق رــيــسصي عـم دلوـن اـنـعـيــمــج .اــً
قرفلاو .نيسسيّدق حـبـسصن نأا ةـيـناـكـمإا
،نيسسيّدقلا ريغ نـحـن ،اـنـنـيـب ديـحوـلا

مهّنأا وه نييقيقحـلا نـيـسسيّدقـلا نـيـبو
نوسضهني ضسانأا

دــعــــب نــــــــــم
اوــــمــــثأاــــي نأا

ىلع نوـبوـتـيو
ىـــتــــح ماودلا
ةبترـم اوـغـلـبـي
اــمأا ،ةــسسادقـــلا
ملسستسسنف نـحـن
فـــــــــعــسضـــلل
.هيف نيكتسسنو

هّجوتي
لكب نيسسيّدقلا ىلإا يحيسسملا ناسسنإلا

حوـسضوـب كردي هـّنأل مارــتــحاو راــقو
.مهداهجو مهتداهـسش يـف هـلـلا ةـمـعـن
ليجبتو ريدقت لكب مهتاعافسش بلطي
عم اهيف لسصاوتي ةرم لك يفو .ماركإاو
حرفيو حيسسملا رون هدقتفي نيسسيّدقلا

 .هبلق
ةّيسضرم ضسيّدقلل ةسصلا ّنأا فرعن

باـتـكــلا ةداــهــسش بسسحــب هــلــلا ىدل
امبو .ةينغلا ةسسينكلا ةربخو ضسّدقملا
تاولسصلا هذه ّنأا نـم نودـّكأاـتـم اـنـنأا

ىمظعـلا ةـمـعـنـلا كردن ذإاو ،ةـّيـسضرـم
بلطن ،هيسسيّدق ىلع هللا اهبكسس يتلا
 .ةلماك ةقثب مهتاعافسش
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لوألا رـَحـَسسلا ليإا



هـيـلـع اوـلـسصيـف ةـسسيـنـكــلا خوــيــسش
ةسصو ،برلا مسساب تيزب هونهديو
برـلاو ،ضضيرـمـلا يـفــسشت ناــمــيإلا
ةيـــطـخ لـعـف دق ناـك نإاو ،هـمـيـقـي
ضضعبل مكسضعـب اوـفرـتـعا .هـل رـفـغـُت
لـجأل مـكـسضعـب اوـّلــسصو ،تّلزــلاــب
ردتقت رابلا ةبلط .اوفسشت يكل ،ضضعب
ًاناسسنإا ايليإا ناك .اهلعف يف اريثك
نأا ةسص ىّلسصو ،انلثم ملآلا تحت
ضضرألا ىلـع رـطـمـت مـلـف ،رـطـمـت ل
ىّلسص مث ،رهسشأا ةتسسو نينسس ثث
،ًارــطــم ءاــمــسسلا تطــعأاـــف ،اـــسضيأا

:5 بوقعي) <اهرمث ضضرألا تجرخأاو
٤١- 8١).

نـيدقارـب نوــسسيّدقــلا ضسيــل
هـسسفـنـب برـلا اـنرـبـخأا .<تاوــمأا>وأا

تاومألا هلإا ضسيل هللا> ّنأا حوسضوبو
قحسساو ميهاربا هلإا> ،<ءايحأا هلإا لب
ًةرم رهظ .(٢٣ :٢٢ ىتم) <بوقعيو
نينثا عم روباث لبج ىلع ايّلجتم
دـــقو ،ايّلـيإاو ىـسسوـم ،هـئاـيـبـنأا نـم
اذه رهظُيو .هبناج ىلإا نْييح ارهظ
نـــيـــسسيدقـــلا نأا حوـــسضوـــب رـــمألا
رثكأا ةمعنلاـب نودـّجـمـم <تاوـمألا>
ضسرطب لسسرلا ّنأل ءايحألا نم ريثكب
اوـــلـّمـحـتـي مـل اـنـحوـيو بوـقـعــيو
يذلا قولخملا رـيـغ روـنـلا ةـنـياـعـم
ىـسسوـم ناـكو ،حـيـسسمـلا نــم جرــخ
ّنإاف ،يلاتلابو .هيف نيرومغم اّيليإاو
عم مظعأا ةكرسش نيدقارلا نيسسيّدقلل
ةـعاــــفـسشلا يـف مـهـّتـلادو حـيـسسمــلا
.مظعأا

يحيسسملا نمؤوملا مـيرـكـت ضسيـل
ناميإلا نع ريبعتلا ىوسس نيسسيّدقلل
ةـفرـعـمـبو ةـماـيـقـلاـب يـقـيـقــحــلا

اًبلاغ نحنو .انتايح ىلع اهتللد
امدنع ،اننأل نيـسسيّدقـلاـب رـّكـفـن اـم
،مهفنك ىلإا ئجـتـلـنو مـهـيـلإا رـظـنـن
سســـــجـــت ىـــنـــعـــم كردن -هــلإلا دــّ
هتمايقو ،حـيـسسمـلا عوـسسي ،ناـسسنإلا

حورلا ةبهومـل هـلاـسسرإاو ،هدوـعـسصو
هللا دوعو نيسسيّدقلا يف ىرن .ضسدقلا

َهـلـلا نأل *دـِعوا اوـلاـنـي
َلسضفأا ًائيسش انل َرظنف َقَبسس
*اـنــِنودب اوــلــمــكــي ل نأا

انب ُقِدحُي ذإا ًاسضيأا نحنف
نـم ِةـباـحـسسلا هذـه ُلــثــم
لـــك انـع ِقـلـُنـْلـف ِدوـهـسشلا
ةـطـيا َةـئـيـطاو ٍلـقـِث
ْقـِباـسسنـْلو .اـنـب ٍةـلوـهــسسب
يذـلا داـها  سصلاــب
إا َنــيرــظاــن *اــنــماــمأا
هـلـّمــكــمو ِناإلا ِضسيــئر
  .عوسسي

ليإلا ــــــــــــــــ
    ؛٧٣-٢٣ :٠١ ىتم)

٧٢:9٠٣-١)
لك ِهذيمتل برلا لاق

ِضسانلا َمادق يب ُفِعي ْنَم
يــبأا َمادق هــب اـــنأا ُفعأا
نـَمو *تاوـمـسسلا  يذـلا
ُهُركنأا ضسانلا َمادق ُركني
 يذـــلا يـــبأا َمادق اــــنأا
وأا ًابأا بحأا نَم *تاومسسلا
ــــف يــــنـــــم َكأا ًاـــــمأا
ًانبا بحأا نَمو .ينقحتسسي
ـف يــنــم َكأا ًاــتــنــب وأا
ُذخأاي ل نَمو *ينقـحـتـسسي

ـف يـنـُعـبـتـيو هـَبـيــلــسص
ُضسرطب باجأاف *ينقحتسسي
دق ُنـحـن اذوــه هــل لاــقو
كانعبتو ٍءيسش لـك اـنـكرـت
مهل لاقف *انل ُنوكي اذامف
مكنإا مكل ُلوقأا قا ُعوسسي
 ومتعبـت نـيذـلا مـتـنأا

َضسلج ىتم ِديدجـتـلا ِلـيـج
يـسسرـك ىـلـع ِرـسشبــلا ُنــبا

ِهِد ًاسضيأا متنأا نوسسِل
سشـَع ْيـَنـثإا ىـلـع اـيـسسرـك رـَ

9) ضسويراتـكـن ضسـّيدقـلا لوـقـي
،ةسسينكـلا نـمؤوـت> :(يـناـثـلا نـيرـسشت
نيسسيّدقلا تاعافسش بلطت نيح اهنأا
مهتايح لخ حيسسملل اوّلسص نيذلا

تاـبـــثو مــلاــعــلا مــسس لــجأا نــم
نمؤوت ،ةـــسسّدقـمـلا حـيـسسمـلا ضسئاـنـك
نع نوّفكي ل نيسسيّدقلا ءلؤوه ّنأاب
ةيوامسسلا حيـسسمـلا ةـسسيـنـك يـف كلذ
ىـلإا نوـعـمـتـسسي مـهـّنأاـبو ةـبـلاــغــلا
،حيسسملا ىلإا نوـّلـسصيو اـنـتاـعّرـسضت
برـلا ةـمـعـنـل نـيــلــماــح مــهــنوــك
.<هتمحرلو

داتسشنورك انحوي ضسيّدقلا رّسسفيو
بجـي> :ًـئاـق (لوألا نوـناــك٠٢)

ةّيح ةيحور ةدحو ينتقن نأا انيلع
نيـسسيّدق ،نـيـيواـمـسسلا ناـّكـسسلا عـم
نيرـسشبـمو ءادهـسشو ءاـيـبـنأاو ًـسسرو
دسسج ءاسضعأا اًعـيـمـج مـهـّنأل اًرارـبأاو
يمتنن يتلا ،حيسسملا ةسسينك ،دحاو
يتلاو ،اًسضيأا نيئطاخلا نحن اهيلإا
حيسسملا عوسسي برلا وه يحلا اهسسأار
،ةـسصلا يـف مـهوـعدن ،اذـهــل .هــتاذ
هنإا .مهحدمنو مهركسشن ،مهعم مّلكتن
ّلــكــل ىوــسصقــلا ةرورـــسضلا نـــمـــل
ةدحو يف اوـنوـكـي نأا نـيـيـحـيـسسمـلا

اوزرحي نأا يف اوبغر ام اذإا مهعم
مه نيسسيّدقلا ّنإاف ،ايـحـيـسسم اـًمّدقـت
،ضصخلا ىلإا انودسشرمو انؤواقدسصأا

نـم نوـعـّفـسشتـيو نوـّلـسصي نـَم مـهو
.<انلجأا

نوسضفري نيذلا ّنأا بجعلا نِمَل هّنإا
امنإا ،نيـسسيّدقـلا نـم ةـعاـفـسشلا بلـط
ءايـحأا اولاز ام نيذـلا نـم نوـبـلـطـي
اوّلسصي نأا مهئاقدسصأاو مهتلئاع نيب
حـيـحـسص بلـط اذــهو .مــهــلــجأا نــم
بغري نأا يعيبطلا نم هّنأل لماكلاب
لجأا نم ةسصلاب نونمؤوملا ةوخإلا
ءايحألا ةسص ّنأا ّلإا .نوّبحي نيذلا
ةـــسص ةوــــّق ردق ىــــلــــع تسسيـــــل
رادخألا ىلإا نيلقـتـنـمـلا  نـيـسسيّدقـلا
باـتـكـلا اـنرـبـخـي اـمـك ةـيواـمــسسلا
ُعديلف ؟مكنيب دحأا ضضيرمأا> :ضسّدقملا



َلـيـئارـسسإا َطاـبـسسأا َنوـنـيدت
كرت نَم لكو *َرَسشَع ينثإلا
وأا ٍتاوخأا وأا ًةوخإا وأا ًاتويب
وأا ًةأارــــما وأا ًاـــــمأا وأا ًاـــــبأا
ِلـجأا نــم ًلوــقــح وأا ًادلوأا
ٍفـْعـِسض ةـئـِم ُذـُخأاـي يـمـسسا

*َةـــيدبألا َةاـــيا ُثِرــــيو
نوـنوـكـي نوـلوأا َنوثــكو
نوـنوـكـي نورـِخآاو نـيرـِخآا
.لّوأا

لمأات ـــــــــــــ
حيسسا دّيسسلا انبهو دقل

عـيـباـنـي سسيدقــلا تاــفر
تاـكلا عـبـنـت ةـيـسصـخ
ضضيــفــتو ،ىــّتــسش قرــطــب
لو .ةحئارلا يكذلا بيطلا
هللا نإاف !كلذ ٌدحأا نركني

ًّءاـــم عـــبـــنأا ءاــــسش ا 
ءامسص ةرخسص نم ءارحسصلا
 نوسشمسشل عبنأاو ،ةسسباي
،رامح ّكف نم ًءام هسشطع
ضضيفي نأا ًابـيرـغ نوـكـيـفأا
نم ةحئارلا ّيـكذـلا بيـطـلا
هـنإا ؟مـهـطـّبـغـن نـَم تاــفر
ن ةـّتـبــلا ًاــبــيرــغ ضسيــل
ةماركو هلـلا ةوـق نوـفرـعـي
ءلؤوـه ّنإا .هــيدل سسيدقــلا
.ًاـتاوـمأا اوــسسيــل سسيدقــلا

َيـسصحُأا نأا ذـنـم - اـنــنإاــف
ةايا ةّلعو تاذلاب ةايا
بسسحــن ل - تاوـــمألا ب
ءاجر ىلع اودقر نَم ًاتاومأا
.حيسساب ناإلاو ةمايقلا

حجــــي فــــيـــــكـــــف لإاو
فيكو ٌتيم ٌمسسج تازجعا
ضضارمألاو ؟طايسشلاُدرطي
؟نوفسشي ءافـعـسضلاو ؟لوزـت
مـهـيـلإا داـعـُي ناــيــمــعــلاو

ضشيعن نأا ىلإا ديدجلا دهعلا انوعدي
ضشيــعــن اــّنــك نإا> :حورـــلا بسسحـــب
<حورلا بسسحب اًسضيأا كلسسنلف حورلاب
بسسح متسشع نإا هّنأل> ،(5٢ :5 لغ)
متنك نإا نكـلو ،نوـتوـمـتـسسف دسسجـلا
دسسجـلا لاـمـعأا نوـتـيــمــت حورــلاــب
هذه يتأات .(٣١ :8 ور) <نويحتسسف
هتبغرو انل هللا ةّبحم ببسسب ةوعدلا

ةدارإا يه هذه ّنأل> :ضسّدقتن نأا يف
ّنأل> ،(٣ :٤ ضست١) <مكتسسادق هللا
يـف لـب ةـسساـجـنـلـل اـنـُعدي مـل هـلــلا
.(٧ :٤ ضست١) <ةسسادقلا

ّلـك ّنأا ىـلـع دـّكؤوـي يذـلا رــمألا
ةسسادقلا ىلإا نوّوعدم نـيـّيـحـيـسسمـلا

يـف ضسلوــب مــمألا لوــسسر ُةــقــيرــط
هلئاسسر يف ضسئانكلا ءانبأا ةبطاخم
لوسسر ضسلوب> :<نيسسيّدق> مهتيمسستو
ىـلإا هـلـلا ةـئـيـسشمـب حـيـسسمـلا عوـسسي
ضسسسفأا يـــف نـــيذـــلا نـــيـــسسيّدقــــلا

فأا) <عوسسي حيسسملا يف نينمؤوملاو
ُتعمسس دق ذإا اًسضيأا انأا كلذل> ،(١ :١
مكتّبحمو عوسسي ّبرلاـب مـكـناـمـيإاـب
 .(5١ :١ فأا) <نيسسيّدقلا عيمج وحن

،اهركذ قباسسلا تايآلا ّلك نم ،اًذإا
ذبن يه ةسسادقلا رسصانع ّمهأا ّنأا دجن
،ةراــهــع ،ىــنز> :دسسجـــلا لاـــمـــعأا
،ناـثوألا ةداـبـع ،ةراـعد ،ةـسساــجــن
،طخسس ،ةريغ ،ماسصخ ،ةوادع ،رحسس
،لـتـق ،دسسح ،ةـعدب ،قاـقـسش ،بّزـحــت
.(٠٢-9١ :5 لـغ) <...رــَطــَب ،رـكــُسس
ناـمـيإلاو ،حورـلا بسسحـب ضشيــعــلاو
هـّلـك اذـهو ،<عوـسسي حـيــسسمــلا يــف>
ضسدقلا حورـلا ةـمـعـن دوـجو هـمـعدي
هلولحل يسضاملا دحألا اندّيع يذلا

لوـقـيو ،اـنـيـلـعو ذـيـمـتــلا ىــلــع
اذـه يــف كسساــنــلا ضسقرــم ضسيّدقــلا
لمع ّيأاب موقن نأا اننكمي ل> :ددسصلا

نـع لزـعـمـب اـنـتـسسادق لـيــبــسس يــف
حورلا دوجو نود نم يأا) <ةمعنلا
.(انتايح يف ضسدقلا

دعب نمف .ناسسنإلا رود يتأاي انه
قيرطلا ةطيرخ ّبرلا انل عسضو نأا

ًةـقـّقـحــم ناــسسنإلا ضصــخ نأاــسشب
لثمـتـن نأل اـنـتوـعد ىرـن .ةـلـّمـكـم
اـنـعــــبـّتا اـم اذإا ىـتـح اـنــتوــخإاــب
داـهـجــلاو ناــمــيإلا برد ،مــهــبرد
روـن يـف مـهـعـم نــكــسسن ،يــحورــلا
بآلا تيـــب ءفد يـــفو حـــيـــسسمـــلا
.يوامسسلا

ةسسادقلا ــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف ةسسّدقملا انتسسينك ميقت

اًراكذت ةرسصنعلا دحأا يلي يذلا دحألا
نوّينعملا ضسيل .نـيـسسيّدقـلا عـيـمـجـل
نيذلا نوسسيّدقـلا مـه راـكذـتـلا اذـهـب
ةّيسسقطلا انتنسس لخ يف مهل دّيعن
ةحئل يف اّنم لك لخدي امّنإا ،طقف
 ؟كلذ فيك ،هب نيّينعملا

ضساّدقلا يف لوقي نهاكلا عمسسن
<نيسسيّدقلل تاسسدقلا> ةرابع ّيهلإلا

ىعدتسسا دق نوكي نأا دعب نم كلذو
.نــيــبارــقــلا ىــلــع ضسدقــلا حورــلا
ّلـك اـنـــه نـيـسسيّدقـلاـب دوـسصقــمــلا
يـكـل ةـسسادقـلا ىـلإا ىــعــسسي ناــسسنإا
ةرادج نـع لواــنــتــي نأا ّقــحــتــسسي
ّبرـلا دسسج يأا ،ةـمدقـمـلا تاـسسدقــلا

وعدن نأا اننكمي ،اًذإا .نيَميركلا همدو
ىلإا نيعاسسلا عيمج دحأا> مويلا اذه
 .<ةسسادقلا

،ةسسادقــــلا وحن ناسسنإلا يعسس ّنإا
هجورخ ةظــحل ذنم أادبي ،هّلأاتلا وأا

دّمعـت ثيـح ةـّيدوـمـعـمـلا نرـج نـم
حورلاو نبإلاو بآلا مسسا ىلع ءاملاب
نم دمتعُـملا ضسركُي كلذ دعب .ضسدقلا

وه يذـلا نورـيـمـلاـب هـحـسسم لـخ
هذه .<ضسدقلا حورلا ةـبـهوـم مـتـخ>
ةيدومعملا يـف أادبـت يـتـلا ةرـيـسسمـلا
ّرسس يف كارتسشإلا لخ نم ّرمتسست
حورلا لولحو لعفب ّمتي يذلا ركسشلا
رارــسسألا ىــلإا ًةـــفاـــسضإا ،ضسدـــــقـــلا

يـتـلا ىرـخُألا ضسيدقـتــلا لــئاــسسوو
لاسصيإا ليبسس يف ةسسينكلا اهسسرامت
.ةسسادقلا ىلإا اهئانبأا



يف انأارق ام لخ نم) ةسسادقلا وحن
اـهاـّيإا اـًمـعاد ،(ضسّدقـمـلا باــتــكــلا
هلسسرأا يذلا ضسوّدقلا هـحور ةـمـعـنـب
دعـب نـم اـنـيّزـعـيو اـندّدسشيـل اـنـيـلإا

رود نوكـي ،تاوـمـسسلا ىـلإا هدوـعـسص
لــيــبــسس يــف دهاــجــي نأا ناــسسنإلا
كلذو ةسسادقلا ةمعن ىلع لوسصحلا

،ًلّوأا اهيلـع ةـظـفاـحـمـلا لـخ نـم
ىّتح اًيناـث هـلـلا ةـئـيـسشمـب لـمـعـلاو
لمكأا ةسسادق ىلع لوسصحلا عيطتسسي
ةــكراــسشم كراــسشي نأا يأا ،قــمـــعأاو
ىلع ،ضسوّدقلا ثولاثلا ةمعنب ةلماك
:ضسلوــب لوــسسرــلا لوــقــي اــم بسسح
يبأا ىدل ّيتبكر ينحأا اذه ببسسب>
ىّمسسُت هنم يذلا ،حيسسملا عوسسي انّبر
ىـلـعو تاوـمـسسلا يــف ةرــيــسشع ّلــك
ىنغ بسسحب مكيطعي يكل ،ضضرألا

يف هحورب ةّوقلاب اودّيأاتت نأا هدجم
يف حيسسملا ّلحيل .نطابلا ناسسنإلا
سصأاتم متنأاو ،مكبولـقـب ناـمـيإلا نولّ

ىـّتـح ةـّبـحـمـلا يـف نوـسســّسسأاــتــمو
عـيـمـج عـم اوـكردت نأا اوـعـيـطـتـسست
لوطلاو ضضرـعـلا وـه اـم نـيـسسيّدقـلا

ةـّبـحـم اوـفرـعـتو ّوـلـعـلاو قـمـعــلاو
يـكــل ةـفرـعـمـلا ةـقـئاـفـلا حـيـسسمـلا
:٣ فأا) <هللا ءلم ّلك ىلإا اوئلتمت
٤١-9١).

ىلإا نيعاسس دجن نأا نكمي له
ّلك ّنإا ذإا ،معن ؟انماّيأا يف ةسسادقلا
اـهـجوز تاـفـعـسض لـمـتـحـت ٍةــجوز
اًظافح ةّبحملاب هحـسصإا ًةـلواـحـم
ىلإا ةاعسسلا نم نوكت اهتلئاع ىلع
تاّقسشملا لمتحي جوز ّلكو .ةسسادقلا

قرــطــلا ىــلإا حــنــجــي نأا نود نــم
ٍةلئاع ءاـسشنإا لـيـبـسس يـف ةـّجوـعـمـلا

قيرط ىلع نوكي ةّيقيقح ةّيحيسسم
تاناهإلا لمتحي ٍدلو ّلكو .ةسسادقلا

تاوــلــسصلاــب مزــتــلــم هــّنأل طــقــف
عسضو دق نوكي ةّيسسنكلا تاطاسشنلاو
ّلكو .ةسسادقلا وحن ثارحملا ىلع هدي

؟نورهطي ضصلاو ؟مهرسصب
نازـــحألاو براـــــجــتـــلاو
  ؟دّدبتت

دق سسيدقلا ءلؤوه ّنإا
هـلــلا نــئازــخ اوــحــبــسصأا

:لوقي هـلـلا ّنأل ،هـلزاـنـمو
سسأاو مهيف نكسسأاسس إا>

 مهل نوكأاو مـهـنـيـب اـم
.(6١ :6 روــك٢) <ًاـهـلإا

يـهـلإلا باـتـكــلا لوــقــيو
قيّدسصلا ُضسوـفـن> :ًاـسضيأا
<ٌباذع اهسس ف هللا ديب
توـم نإاـف ،(١ :٣ ةمكـح)
هـنـم كأا ٌموـن قــيّدسصلا

ةـــمـــعـــنـــلا نأل> .توــــم
<هــيراــت ةـــمـــحرـــلاو
ٌ رك>و ،(9 :٣ ةمكح)

توـــم برــــلا يــــَنــــيــــع
.(5١ :5١١ زم) <هئايفسصأا
نوكي نأا نم ُمركأا اذامف ًاذإا
؟هــلــلا يَدي ب ناـــسسنإلا
مه نمو .رونو ٌةايح هللا
ةاــيا  مــه هــيدي ب
.رونلاو

ًاسضيأا دحّتي هللا ّنإاو
 ًاـــــيـــــلـــــقـــــع ًاداا
لوـقــي اــمــك ،مــهداــسسجأا
مكنأا نوملعت امأا> :لوسسرلا

هللا حور ّنأاو هـلـلا لـكـيـه
ّبرلا ّنأا>و ؟<مكيف رقتسسم
،(٧١ :٣ روــك٢) <حور
هللا لكيه دسسفي نم نأا>و
:٣ روــك١) <هـلـلا هدسسفــي
يغبـنـي ل فـيـكـف ًاذإا .(٧١
،ةيا هللا لكايه مّركن نأا

يأا ةــّيا هــلــلا نــكاــسسم
بسصتنم سشئاعلا كئلوأا

     ؟هللا ةرسضحب
يقسشمدلا انحوي سسيدقلا

ٍكرـحـم يـح رـيـمـسضب مـلـعـي ٍضسردم
نوكي رخآلا وحن ةّيقيقحلا ةّبحملاب
 .ةسسادقلا وحن اًرئاسس

نع ادج ةريثك ةلثمأا انيدل ،اًذإا
نأا نود نم اننيب نويحي نيسسيّدق
نم ىرحألاـب وأا ،مـهـسسفـنأا اورـِهـظـُي
نأا ىلع اندتعا انّنأل ،مهارن نأا نود
 .ًأاطخ باوسصلاو اًباوسص أاطخلا ىرن

نَم طقف ضسيّدقلا ضسيل ،ةياهنلا يف
ًيل يّلسصي هتعموسص لخاد ضسلجي
لخاد نوسسيّدقـلا رـثـكـي لـب ،اًراـهـنو
يـلاـعـتـمـلا جـيـجـسضلا يـف ،مـلاـعـلا

رينت عومسشك مهو ،ديازتملا داسسفلاو
مهاده عـبـتـن اـنـّلـع ،اـنِرـهد ةـمـلـظ
مظ رحدنيو ةـمـعـنـلا روـن دادزـيـف
.ةئيطخلا

ديسشانأاو ليتارت ةيسسمأا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـف دلوألا ةــــقوـج مــيـــقــت
stnafnE‘d rueohC ةـيـسشرــبألا
ةيحيسسملا ةيبرتلا بتكـمـل ةـعـباـتـلا
كلذو دـــــيـسشاـنأاو لـيــــتارـت ةـيـسسمأا

ءاـــسسم نـم ةـعـباـسسلا ةـعاــسسلا دنــع
يف6١٠٢ نارــــيزــح6٢ دــحألا

ةـسسردمـل يـئادتــبلا مـسسقـلا بعــلــم
ةـيـسسمألا لـّلـخـتـي .ناـسسحإلا ةرــهز
دلوأـل جّرـخـــت تاداـهــسش عــيزوــت
نـم ةرـسشع ةـثـلاـثـلا اوــّمــتأا نــيذــلا

ىـلإا نوـلـقـتــــنــي كلذــبو مــهرــمــع
مّنرمـلا ضسوـناـمور ضسيدقـلا ةـسسردم
ّيسسنكلا ليترـتـلا لوـسصأا اوـمـّلـعـتـيـل
ةـــقوــج يــف ًاــيــلاــت اوــحــبـــسصيو
رـسشــن يـف اوـمــهاــسسيو ةــيــسشرــبألا
ضسئانك يف مـيـنرـتـلا رـبـع ةراـسشبـلا
.مهاياعر

ةرسشنلا ىلـع عـطإلا ناـكـملاـب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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