
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(91-11 :1 ةيطلغ)

نأا مـكـمـِلـعُأا ُةوـخإا اــي
سسيل هب ُترسشبيذلاَليإا
 يـّنأ *ِناــسسنإا ِبسسحــب
ٍناسسنإا نم هملعتأاو ُهْملسستأا
*حيسسا عوسسي ِنلعإاب لب
يتسسب مُتعـمـسس دق مـكـنإاـف
يّنأا دوـهـيـلا ِةـلـِم  ًادق
ِهلـلا َةـسسيـنـك ُدهـطـسضأا تنـك
ُديزأاو *اـهرــمدأاو ٍطارــفإاــب
ىلع ِدوهيلا ِةلِم  ًامدقت
 يــبارــتأا نــم َنــيثـــك
مهـنـم رـفوأا وـكـب يـسسنـِج
*يئابآا ِتاديلقت ىلع ًةَغ
يذـلا ُهـلـلا ىــسضترا اــمــلــف
يـــّمأا ِفوـــج نـــم زرـــفأا

نلعُي نأا *هتمـعـنـب اـعدو
سشبُأ  هــنـــبا ب َرــَ اأِ
ٍم إا ِغـسصُأا  يـتــعاــسسل
إا ُتدــــــِعـــــــسص و *ٍمدو
َنيذلا ِلـسسرـلا إا َمـيـلـسشروأا

ِرايد إا ُتقلطنا لب يلبق
إا ُتعَجر كلذ دعبو ِبرعلا

ِثلـث دعـب يـّنإا مـث *قـسشمِد
َميلسشروأا إا ُتدِعسص نسس
هدنع ُتمقأاف َسسرطب َروزأ
َرأا و *ًاـموـي َرـسشع َةـسسمـخ
ىوـــسس ِلـــسسرـــلا نـــم هغ
.برلا يخأا َبوقعي

سسيّدقلا  ةلاسسر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوقعي ــــــــــــــــــــ
سسيّدقلل ةسسّدقا انتسسينك دّيعت

ثلاــثــلا  ّبرــلا يــخأا بوــقــعــي
،لّوأا نيرسشت رـهـسش نـم نـيرـسشعـلاو
نـيذـلا ةـثلــثــلا ةدمــعأا دحأا وــهو
هتلاسسر  سسلوب لوسسرلا مهركذي
بوقعيو سسرـطـب ،ةـيـطلـغ لـهأا إا

:2لـغ) اـّنـحوـيو
سسيدقــــــــــلا .(9
لّوأا وـه بوـقـعـي
ىــلـــع فـــقـــسسأا

.ميلسشروأا ةسسينـك
يـه هــتــلاــسسرو
 وأا
ب اـهــبــيــترــت
ةاّمسسا لئاسسرلا
 <ةــعـــماا>
.ديدا دهعلا

سسيّدقلا قلطني
عوـسضوـم نـم هـتـلاـسسر  بوـقـعـي
:1) <قوف نم> لزنت يتلا <ةمكا>
ىـلــع يــتــلا ،(71 ،51 :3 ؛71
ناإاب هللا نم اهبلطي نأا ّيحيسسا
يطعي> هللاو ،<ةـّتـبـلا باـترـم غ>
يـهو ،(6-5 :1) <ءاخـسسب عـيـما
قـيرـط ىـلـع نـمؤوا عـسضت يـتــلا
ةنلعا هللا اـياـسصو بسسحـب سشيـعـلا

 ا .سسوـماــنــلانـم> يـتـلا ةـمـك
دّد يـتـلا هـلـلا ةــبــه يــه <قوــف
نم هَناإا رهظُي نأا هلّهؤوتو ناسسنإا

امك هللا مامأا رّتيف ،لامعأا للخ
:2) ةيـنازـلا باـحارو مـيـهارـبإا رّت
:1) ًلماك اًناسسنإا هلعو ،(41-52

.(81-3:2،31؛2-4
نك  ،بوقعي سسيّدقلل ةبسسنلاب

نوكي نأا لامكلا يغبي يذلا ناسسنإلل
ماسصفنإا ّنإا .(8 :4 ؛1: 8) <يأار اذ>
للخ نم رهظي ناسسنإا  ّيلخادلا
ام ب ماجسسنإا مدعو ،(6 :1) ةبيرلا
،(72-22 :1) هلعفي ام بو هلوقي
،(21-3 :3) ناسسللا لامعتسسا ةءاسسإاو
-1 :2) ةابااو، (4:4)اعلاةّبو
:4) تاـموــسصـــــاو بورـــاو ،(31

هــّلــك اذــــه .(1
ةجيتـن لـسصحـي
باذــــــــــــــا
وـحــن ناــسسنإا
يـتـلا ،هـتوـهـسش
إا دوــــــقـــــــت
،ةــــــئــيــطــا

إا ةـئـيــطاو
-41 :1) توا

51). 
تاموسصا

يـه ةـّيـجراا
انه نم .ةّيلخادلا تاموسصا ةجيتن
هّجوي يتلا ةسسينكلا ءاسضعأا سضعب ّنإاف
اوناك هتلاسسر بوقـعـي سسيّدقـلا اـهـيـلإا
 ةــّيوــيــند زـــكارـــم إا نوـــعـــسسي

مـهو ،مـهـعـمـت  مهتوخإا نوـعارـي
 اذه مهفّرسصت .نيرخآا ّيحيسسا
اإا ،<قوف نم> يتلا ةمكا نع جتني
ةــّيــناــسسفــن ةــّيــسضرأا> ةــمــكــح نــع
.(51 :3) <ةّيناطيسش

ماسصفنإا ىّطختي ّيحيسسا ناسسنإا
ىلع يذلا ،ناإا ةطسساوب ّيلخادلا
ةّيطع يه يتلا ةمكا بلطي هسساسسأا
،ةـمـكاو ناإا يأا ،اـمـهلـك .هـلـلا
يه يتلا ناسسنإا لاعفأاـب ناـيـّلـجـتـي
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لوألا نيرششت32 دحألا

برلا يخأا بوقعي لوشسرلا راكذت

لوألا نحللا

عباشسلا رـَحـَشسلا ليإا



هللا بحي يذلاو .(12-91 :4وي1)
دحأا يـنـّبـحأا نإا> :هاـياـسصو ظـفـحــي
يتأان هيلإاو يبأا هّبحيو يملك ظفحي
.(32 :41وي) <ًزنم عنسصن هدنعو

انيلإا هلقني هنيع ميـلـعـتـلا اذـه
.هــتــلاــسسر  بوــقـــعـــي سسيّدقـــلا

لمعب نقي  نإا هللاب ناإاف
ناسسنإا سصّلخي ّنأا نك  ةّبا
قّلعتي اذه ةّبا لمعو .(41 :2عي)
كبيرق ّب> :<يكولا سسومانلاب>
<نمؤوا> ّنأا غ .(8 :2) <كسسفنك
نوفلاخي هتلاسسر مهيلإا هّجوي نيذلا

مهسسفنأا نوـسضّرـعـيو سسوـماـنـلا اذـه
نوباحـي مـهـّنإاـف .(9 :2) ةنونـيدلـل
ءاينغأا نورّقوي مهّنإا يأا ،هوجولا
نوّمتهيو مهيلـع نوـطـّلـسستـي نـيذـلا
مهل ّدعأا نيذلا ءارقفلا نونيهيو ،مهب
مـــهو .(6-1 :2) توـكــلا هــلــلا
نونعليو ةـهـج نـم هـلـلا نوـكراـبـي
هللا هبسش ىلع اونّوكت نيذلا سسانلا

مهّنأا اـمـك .(9 :3) ىرخأا ةـهـج نـم
مـهـسضعـب نودسسحـيو نوـمـسصاـخـتـي
مهسضعب نوّمذيو ،(2-1 :4) اًسضعب
.(11 :4) نيرخآا نونيديو اًسضعب
نودعاـــسسي  مـــهـــّنأا إا ةـــفاـــسضإا
ةنوعا نوبلطـي نـيذـلا جاـتا
غ اًذإا اذه مهناإا .(51-61 :2)

طاـيـسشلا> ّنأ ،سصلـخــلــل ٍفاــك
ّنكل ،(91 :2) <نوّرعسشقيو نونمؤوي
 مـهـّنأ نوـسصلـخــي  طاــيــسشلا
بوقعي سسيّدقلا يطعي انه .نوّبحي
<نمؤوا> نحن انل اـًقـعاـسص ًلـثـم
ةّينثولا ةأارا ،باحار ركذي امدنع
لمعب ترّت اهّنأا تعيو ،<ةينازلا>
نيذلا لسسرلا عم هتلمع يذلا ةمحرلا

سسجــتـــلـــل اـــحـــيرأا إا اوؤواـــج سســّ
؛52 :2) رخآا قيرط نم مهتجرخأاو
ةمحر لب وه مكا ّنأ> :(2عوسشي

ن  رختفت ةمحرلاو ًةمحر لمعي
اي ةعفنا ام> :(31 :2) <مكا ىلع
اـًناإا هــل ّنإا دحأا لاــق نإا يــتوــخإا

ردقـي لـه .لاـمـعأا هــل سسيــل نــكــلو
وأا خأا ناك نإا ؟هسصّلخي نأا ناإا
توقلـل نـيَزاـتـعـمو ـَناـيرـع تخأا
ايسضما مكدحأا امهل لاـقـف ،ّيـموـيـلا

ليإلا ــــــــــــــــ
(93-72 :8 اقول)

 ىـتأا ناــمزــلا كلذ
ِةروــــــــــك ىــــلإا ُعوـــسســي
ُهـلـبـقــتــسساــف َيسسجرُا
هــب ةــنـــيدا نـــم ٌلـــجر
ٍليوط ٍنامز ذنم ُطايسش
و ًابوـث ُسسـَبـلـي نـكـي و
إا لـــب ٍتيـــب إا يوأاــــي
َعوسسي ىأار امـلـف *روـبـقـلا

لاـــقو هـــل رـــخو حاــــسص
اي كلو  امٍ ميظع ٍتوسصب
.ّيـلـعـلا ِهـلــلا ُنــبا ُعوــسسي
*يـنـَبذـعـُت أا كيـلإا ُبلــطأا

نأا َسسجنلا َحورلا َرمأا هنإاف
هـنأ ناـسسنإا نـم َجرـخــي
ٍنامز ذنم هفطتخا دق ناك
َلسسلسسب طَبرُي ناكو ٍليوط
ُعطـقـيـف ٍدوـيـقـب ُسسـَبـحـُيو
ناطيسشلا نم ُقاسسُيو َطُبرلا
ُعوسسي هلأاسسف *يرالا إا

لاـقـف .كـُمـسسا اــم ًلــئاــق
َطاــيــسش نأ ُنوــيـــَجـــَل
اوـلـخد دق اوـناـك نـيثـك
 نأا ِهـيـلإا اوـبـلـطو *هـيــف
إا باـهذـلاــب مــهرــمأاــي
كاــنـــه ناكو*ةيواهلا

ىعرت ٍةثك ريزانخ ُعيطق
 انأا هيلإا اوبلطف *لب

اهيف ِلوخدلاـب مـهـل َنذأاـي
جرخف*مهلنِذأاف
ِناــــسسنإا نــــم ُطايسشلا

َبثوف ريزانا  اولخدو
إا ِفرُا نـع ُعـيــطــقــلا
املـف *َقـنـتـخاـف ِةحـبـلا
اوبره ثدح ام ُةاعرلا ىأار
و ةنيدا  اوخأاف

:<يكولا سسومانلل> هقيبطت ةجيتن
<يذلا ،(8 :2) <كسسفنك كبيرق ّب
(52 :1) <ةّيرا سسومان> اًسضيأا وه
:2) هيلع ءانب ناسسنإا مَكاحُيسس يذلا

ناــسسنإا ةـــياـــغ نإاـــف كلذـــل .(21
قـّقـحـتـت لاـمــكــلا إا لوــسصوــلاــب
ةمكا قفو هلاعفأاب هناإا طابتراب
.هللا نم هل ةاطعا

هيلإا لسصو ام كردن نأا لهسسلا نم
اذه ّنأ ،ةسسينكلا كلت ءاسضعأا سضعب
ىّتح ،ةسسيـنـك ّلـك  ثدحـي هـنـيـع
هـهـجاو اـم اذـه .ةـّيــلاا اــنــماــّيأا
لــهأا عــم ًلــثــم سسلوـــب لوـــسسرـــلا

.مويلا ههجاون ام اذهو ،سسوثنروك
سضّرــعــم <نــمؤوا> ناــسسنإا ّنإاــف
هّنأا تـعـيـف ،ةـبرـجـتـلا  عوـقوـلـل
ذإا ،حيحسصلا هـناإا ببـسسب سصـلـخـُم
نـم ناإا اذـه ىـلـع ظـفاـحـي هــّنإا

،ةقطارهـلا ها هـنـع عاـفدلا للـخ
تاوـــلـــسصلا ىـــلـــع بظاوــــي وــــهو
اـًناـسسنإا حـبــسصأا كلذــبو ،ماوــسصأاو
 ةـّيـحور ًةاـيـح اـيـحـي <اــيــحور>
اذه هفقوم معديو .ةبـئاـسش اـهـبوـسشت
لوق لثم سسّدقا باتكلا نم تايآاب
ةـمـعـنـلاـب مـكـّنأ> سسلوـب لوــسسرــلا

لاــب نوــسصــإ(8 :2فأا) <نا،
:5اسست1) <عاطقنا لب اوّلسص> هلوقو
إا رمأا هب لسصي دقو .اهغو (71
اذـه نـمؤوـي  نــم ّلــك ّنأا راــبــتــعا
.سصلخي نأا نك  حيحسصلا ناإا

،سسّدقا باتكلا  ،هللا ّنأا غ
 ا .اذـكــه اـنـمــّلــعــيإهـلـلاـب نا
هسسفن هللا .ةّباب ةرسشابم طبترم
انتّب يه تسسيل ةّباو .ةّب وه
انيلع يتلا انل هللا ةّب يه لب ،هلل
هللا ّبحأا اذكـه> :اـهرـثأا يـفـتـقـن نأا
 يكل ديحولا هنبا لذب ىّتح اعلا
هل نوكت لب هب نمؤوي نم ّلك كلهي
نحـن> ،(61 :3وي) <ةـّيدبأا ةاـيا
دحأا لاق نإا .ًّوأا انّبحأا هّنأ هّبحن
وـهـف هاـخأا سضغـبأاو هـلــلا ّبحأا يــّنإا

يذلا هاخأا ّبحي  نم ّنأ ،بذاك
يذلا هللا ّبحي نأا ردقي فيك هرسصبأا

 ّنأا هنم ةّيسصولا هذه انلو .هرسصبي
سضيأا هاـخأا ّبحـي هـلــلا ّبحــي نــم <اـً



ام اوَل اوجرخف *لوقا
َعوـــــسسي إا اوــــــتأاو ثدح
يذـــلا َناــــسسنإا اودجوــــف

طاــيــسشلا هــنــم ْتجرــخ
يـــــــَمَدـَق دنــــع ًاــسســـلاــج
َحــيــحــسص ًاــسســب َعوـــسسي
مهخأاو *اوفاـخـف لـقـعـلا
َئِربُأا فيك ًاسضيأا نورِظانلا
ُعـيـمـج هـلأاــسسف *ُنوــنا

يسسجرُا ِةروك ِروـهـمـج
هـنأ مـهـنــع َفِرــسصنــي نأا
.مــيــظــع ٌفوــخ مـــهاعا

*عـجرو َةـنـيــفــسسلا لــخدف
تجرخ يذلا ُلجرلا هلأاسسف
نوـكـي نأا طاـيـسشلا هـنــم
ًلئاق ُعوسسي هفرسصف .هعم
ا ْثدحو كتيب إا ْعجرإا

وهو بهذف .كيلإا ُهللا عنسص
ا اهلك ةنيدا  يداني

.عوسسي هيلإا عنسص

لمأات ـــــــــــــــــــ
ميلسشروأا إا ُتدعسص و>

لب يلبق نيذلا لسسرلا إا
برـعـلا راـيد إا تقـلــطــنا

إا تعــــــجر كلذ دعـــــــبو
 .(71 :1 لغ) <قسشمد

تاملكلا هذه انذخأا نإا
ا اــهاــنــعر، اـنــيأار
حـّجـبـتـلا نـم ًاثـك اـهـيـف
.وسسرلا ركفلا نع ديـعـبـلا

ببـسس نـّيـبـن نأا لواـحـنـلـف
،ىتح لوسسرلا سسلوب ملك
قـفاوـنو هـمـهــفــن اــمدنــع
.هب لّلهتنو بجعـن ،هـملـك
اذــه لــك سسلوــب لاــق دقــل
ىلع سصرحي نأا هسسجاهو

لواـحـي .لـيإا ةـقـيـقــح
فــقوــم ّدسصي نأا لوــسسرــلا
لّلقي نأا نود لاسضلا دوهيلا

     .عيمجلل
ع عوسسي بّرلا إا فّرعتأا ،ًّوأا

هـيـف يذــلا سسّدقا لــيإا ةءارــق
هميلاعت ع عوسسي بّرلا انل ىّلجتي
لوقن ةءارقلا  ءدبلا لبق ؛هلامعأاو
ّنإاف ّبر اي مّلكت> ليئومسص ّيبنلا عم
(01 :3 مــسص1) <عـمــسسي كدبــع
بطاخ امك عوسسي اـنـّبر اـنـبـيـجـيـف
يذــلاو ،هــتــيأار دق> اًدق ىــمــعأا
 .(73 :9 وي) <وه وه كعم مّلكتي
ةّيحطسس ةءارق ليإلل انتءارق نكت
سضرأا نكسس يـخـيراـت لـطـب ةسسل
ميلاعتب اعلا رـسسأا ،ماع يفلأا ذنم
لب ةثك ٍتازجعم عـنـسصو ةـلـيـمـج
يذلا ملكلا ّنأا يعت ةجسضان ةءارق
ٌحور وـه عوـسسي برـلا هـب اـنـمـّلــكــي
ةعـيـبـطـلا نإا .(36 :6 وـي) ةاـيــحو
يفلأا ذنمو مويلا اهسسفن يه ةّيرسشبلا

اـمـك نآا اـنـبـطاـخـي ّبرــلاو ،ماــع
،ًلــبــق اــندادجأاو اــنءاـــبآا بطاـــخ
ىّتحٍ مهفب ليإا تاملك لّمأاتنلف
انتايح و انبولق  اًيغت ثدحُت
جرخت يتلا يتملك نوكت اذكه> هنأ
لب ،ًةغراف ّإا عجرت  .يمف نم
ام  حجنتو هب تررُسس ام لمعت
اهدنع .(11 :55 سشإا) <هل اهتلسسرأا
ذـيـملـت اـًقـح ىـعدــُن نأا ّقــحــتــسسن
مّتبث نإا مكّنإا> ،عوسسي ّبرلل ءاّبحأاو

 اـبـف يــملــكنوـنوـكـت ةـقـيـق
نإا> ،اًسضيأاو (13 :8 وي) <يذيملت
:41 وي) <يملك ظفحي ٌدحأا ينّبحأا

32).
ع عوسسي ّبرلا إا فّرعتأا ،اًيناث

اـهرـهوـج  يـه ةلـسصلا ؛ةلـسصلا
نع ٌبعـتو هـلـلا عـم ةـكرـسشو راوـح

انـتـبـغرو هـل اـنـتـّب  هتبطا
 اًذإا ِّلسصنلف .كأاف كأا هتفرعمو

 انبهذ امنـيأا لـب طـقـف ةـسسيـنـكـلا
انتئيطخب انروعسش دنع ،انلعف امهمو
 هلل انركسش دنع ،تاقيسضلا و
إا أاجلنلف ...اننازحأا و انحارفأا
ءابآا اهغاسص يتلا تاولسصلا ةولت
إا وأا سسدقلا حورلا ةمعنب نوسسيّدقلا
ةروـــــسصب  لـــــيـــــتالاو مازا

،لـّمأاـتو ٍمـهـفـب لـب ةـّيـكـيــناــكــيــم

 نـكـلو اـعـبـسشاو اـئـفدتـسسا ٍملـسسب
اـمـف دسسا تاـجاـح اـمــهوــطــعــت
 نإا اًسضيأا ناإا اذكه ؟ةعفنا
نكل .هتاذ  ٌتيم لامعأا هل نكي
 انأاو ناإا كل تنأا لئاق لوقي
كلاـمـعأا نودب كناإا رأا .لاــمــعأا

تنأا .اإا اــمـــعأاـــب كيرأا اـــنأاو
.لعـفـت اـًنـسسح .ٌدحاو هـلـلا ّنأا نـمؤوـت
.نوّرـعـسشقـيو نوـنـمؤوـي طاـيـسشلاو
ناسسنإا اهّيأا ملعت نأا ديرت له نكلو
لاــمــعأا نودب ناإا ّنأا لــطاــبــلا

نودب دسسا ّنأا اـمـك هــّنأ> ،<تيــم
نودب اًسضيأا ناإا اذكه ٌتيم ٍحور
.(62 ،02-41 :2) <ٌتيم ٍلامعأا

إا فّرعتأا عوسسي بّرلا ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
ًلئاق هتاذ عوسسي ّبرلا انل فسشكي

و ،(21 :8 وي) <اعلا رون وه انأا>
ًلئاق هذيملت بطاخُي ،رخآا عسضوم
.(41 :5 تم) <اعلا رون متنأا> مهل
ّبرلا ملك  اًسضقانت ودبي دق ام
اــنــتاــيــح رــهوــج لــّكــسشي عوــسسي
سسمسشلا لاثـم ذـخأاـنـل ...ةـّيـحـيـسسا

ءاقلت نم ءيـسضي  رـمـقـلا ؛رـمـقـلاو
يذـلا سسمـسشلا روـن سسكـعـي لـب هـتاذ
نـحـن اــنــتوــعد اذــكــه .هاــّقــلــتــي
سسكعت اًرامقأا نوكن نأا ّيحيسسا
عوــسسي ّبرــلا ،لدعـــلا سسمـــسش روـــن
ّلك لأاسسي نأا يسضتقي انه .حيسسا

هلعف ّيلع يغبني يذلا ام ،هسسفن اّنم
َءيسضأاف حـيـسسا روـن ّدمـتـسسأا ىـّتـح
:ةطيسسب تاملكبو باوا ؟نيرخآلل
انعيمج .عوسسي بّرلا إا فّرعتأا نأا
له نكل ،عوسسي بّرلاب هتفرعم يعّدي
هل دهسشن ىتح ًةيافك هيلع انفّرعت
رّكفتنـل ؟لـمـعـلاو لوـقـلاـب موـي ّلـك
نـم ّإا ٍقـحـب ا عـيذـُي  :ًلـيـلـق
اـيازــم نــع خــي  ،ثدا سشاــع
و ،اًقح اًقيدسص ناك نم إا ٍسصخسش
ّبحأا نم ّإا يّحسضي و قوسشب لمعي

تاداـسشرإا ةـعـبرأا يـلـي اـم  .اـًقـح
ىتح ّيحيسسم ّلك اهعّبتي نأا يسضتقي
سصلا ةراــسشب لــقــن ّقـــحـــتـــسسي



ةلسصلا  هّنأا ماودلا ىلع نيرّكذتم
وأا .هتـّيـلـكـب بلـقـلا كسشي نأا بجـي
طرسش ةّيوفعلا تاولسصلا إا أاجلنلف
اذه  ؛بلقلا نم ةعبان نوكت نأا
مارـــفأا خـــيـــسشلا لوـــقــــي ،راــــطإا
ةلـــسصلا نأا (8991+) يكانوتاكـلا
اهلوقت كنأ ةبك ةّوق اهل ةّيوفعلا

.كسسفن قامعأا نم جرخت اهّنأا مهفتو
 ءاقل ةجيتن ةنيتم ةقادسص ىنبُت
تاخو تاءاقل ةرمث يتأات لب ديحو
ةوعد اـنـه نـم ؛ةـّيـقـيـقـح ةـكسشم
لـب اوـّلــسص> اــنــل سسلوــب لوــسسرــلا
فيسضيو .(71 :5 سست1) <عاطقنا

سسوـيـسسيــياــب رــسصاــعا اــنــسسيّدق
ّنرــجــسضن > ،(4991+) يـسسوـثآا

ثّدحتلا ّدوي حيسساف ،ةلسصلا نم
دحاولا مّلكت امهمو ح ّلك  انيلإا

 .<اًدبأا عبسشي  هعم
عوــــسسي بّرلا إا فّرعتأا ،اًثلاث

.هرـسشعـمو هـطـي إا ّرـعــت ع
متنأا> سسلوب لوـسسرـلا لوـق لـّمأاـتـنـل
سسيّدقلا ونطاوم لب ،ءابرغ متسسل
(91 :2 فأا) <هـــلـــلا تيـــب لـــهأاو
 لق> يبعسشلا انلثم اًسضيأا رّكذتنلو
 ...<تنأا نم كل لـــقأا رسشاعُت نم

د  ّبرـلـل تاـنوـقـيأا اـنـسسئاـنـك
سضيأا لـب ،طـقـف عوــسسي تاـنوــــقـيأا اـً
مــهـــّنأ سسيّدقـــلاو هـــلإا ةدلاوـــل
ّبرلل ءاـقدسصأا اوـَعدـُي نأا اّوـقـحـتـسسا
ىّتـح هوـّبـحأا ذإا هـتـيـب لـهأاو عوـسسي
اّنم ٍيعسس ّلك ؛ةـّيـح لـيـجاـنأا اوـسسمأا
نع ٌبـعـت وـه سسيّدق إا فّرـعـتـلـل
يـتـلا هـتسسب ءادتـقا  اـنـتـبـغر
،كلذ إا .عوسسي ّبرلل ةداهسش تتاب
هـلـلا ةروـسص ىـلـع اـنـعـيـمـج اـنـسسلأا

ءاـقـل ّلـك نإاـف ،اـتـلاـب ؟هـلاـثــمو
رخآا عم اهـسشيـعأا ةـّيـتاـيـح ةخو
هللا ةفرع ةّيئانثـتـسسا ةـسصرـف يـه
اهبكسسي يتلا هاياطع ىلع هديجو
لاق هسسفن ّبرلا ،ح ّلك  انيلع

 اإهوــلــتــن يذــلا لــي  دحأا
مكّنأا ا :مكل لوقأا قا> ةنونيدلا

ءؤوـه يـتوـخإا دحأاـب هوــمــتــلــعــف

> لوقي .لسسرلا نأاسش نم
ًادسصاـق <سساــنــلا رــسشتــسسأا
مـّلــسست يذــلا نأ ،لــسسرــلا
دوعي فيك هللا نم ةملكلا

يذلا ...؟ناسسنإا سشتسسيو
دوـعـي  هـلـلا نـم مـّلـعـتـي
نـم مـّلـعـتـلا إا ةـجاــحــب
 .مهميلعت إا لب رسشبلا

سسلوب نأا ركذلاب ريدا
 رـــخأاـــتــــي،  تقوـــلا

إا دوعسصلا نع ،بسسانا
لسسرلا ةراسشتسس ميلسشروأا

 عـما دقـعـنا اـمدنــع
وـه بهذ ح ،مـيــلــسشروأا

ام اذإا اسشقاني يكل ليسسو
مزلم نويـحـيـسسا ناـك
 .ناتاب

دعب سسلوب عسضاوت ظح
دلـب إا تقـلـطـنا> هـلوــق
مــث> فــيــسضي ،<برـــعـــلا
.<قسشمد إا ًاسضيأا تعجر

 ركذ لب ،هتازجنم ركذي
مغرلاب اذه ،مهمّلع نيذلا

هبّبسس يذلا بارطسضا نم
نع اوعمسس نيذـلا دوـهـيـلـل

هتّيدومعمو هلّو.
 نع انه ًائيسش ركذي

هـفده نـكـي  .هـتازـجـنــم
مـظـــــعأا هـسســـفـن راـهـظإا

 ًاـسصيرـح ناـك .لـسسرـلا
،ةزارـــكـلا ةـقـيـقــح ىــلــع
هــسسفـــــن يـــّمـــسسي ناـــكو
،ةأاــطـــا لوأاو ،ًاــطــْقـــِسس
غو ،لـسسرـــــــلا رــــــــخآاو
ىــــــعدـــُي نأا قـــحـــتـــسسم
يذلا وه هنأا مغر ،ًوسسر
هذـه :لـكـلا نـم كأا بعــت
هــعــسضاوــت ةــملـــع يـــه
...بكلا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

:52 تم) <متلعف دق يبف ،راغسصلا
93). 

عوـــسسي بّرلا إا فّرعتأا ،اًعبار
تاوـــلـــسصلا  يـــتــــكراــــسشم ع
هيف يذلا يهلإا سساّدقلا سصخأابو
ةّيسصلا ثادحأا سشيعـنو رـّكذـتـن
.همدو ّبرلا دسسج انلوانت إا ًوسصو
 ّنأا يـبـعـسشلا اـندقـتـعـم زي اـنـه
َسصخسش ب أاسشنت ةّوخأاو ةقادسص

.<ٌحلمو ٌزبخ اهنيب سصي> ح  ّإا
ةدئام إا انتوعد يفف ةقرافا اّمأا
- يـهـلإا سساّدقــلا يأا - توــكــلا
هــــتاذ مّدقـي نأا عوـسسي ّبرــلا ءاــسشي
هسسفن لذب ىّتـح اـنـّبـحأا هـّنإا ذإا ،اـنـل

ّبح سسيـل> .اـنـلـجأ بيـلـسصلا ىـلـع
هسسفن ٌدحأا لذبي نأا :اذه نم مظعأا

وه اهو ،(31 :51 وي) <هئاّبحأا لجأ
انل هتّب مظع رهظي ،عوسسي انّبر

 هاـنـلواـنـت اذإا ىـّتــح سساّدق ّلــك
نحـنو اـنـيـف تبـثـي ٍقوـسشو ناإاـب
 .هيف

سسويرتميد سسيدقلا ديع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سسويرتميد سسيدقلا ديع ةبسسانمب
ةـيـسشرـبأا يــعار ةداــيــسس سسأارــتــي
ةلسص ةمدخ سسايـلا تيـلوـبورـتـمـلا
ءاـسسم نـم ةـسسداـسسلا دنـع بورــغــلا
ةمدخو لوأا نـيرـسشت52 ءاثلثـلا
نـم ةرـسشاـعـلا دنـع يـهـلإا سسادقــلا

لوأا نيرـسشت62 ءاعـبرأا حاـبـسص
يف سسويرتميد سسيدقلا ةسسينك يف
 .ةيفرسشأا

متي فوسس بورغلا ةلسص دعبو
سسويريفروب سسيدقلا زكرـم حاـتـتـفا
)CPS(لك لابقتسسا ىلإا فدهي يذلا
تاولخ نم ةيعامجلا ةطسشنأا عاونأا
تارودو تاودنو تارمتؤومو ةيحور
عـسسـّتـي هـّنأا اـمـك ،ةـيـنـيد تاءاـقــلو
.(ةمانم عم) ًاسصخسش57 يلوحل

ةرـششنـلا ىـلــع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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