
ةلاسسرلا ــــــــــــــــــ
(51-01 :3 سسواثوميت٢)

كنإا سسواثوميت يدلو اي
يميـــــلعت َتْيَرــــقَتشسا دــــق
اإاو يدشصقو يــــتشسو
*يشصو يتبو يـتاـنأاو
امو يملآاو يتاداـهـطـشضاو
َةيكاــــطنأا يـــف يــنباـــشصأا

َةـيأاو .ةشسـِلو َةــيــنوــقــيإاو
دقو ُتلـمـتـحا ٍتاداـهـطـشضا
*اهعيمج نـم برـلا ذـقـنأا

نأا نوديري َنـيذـلا ُعـيـمـجو
ِحيشسا  ىوقتلاب اوششيعي
اـمأا *نودـَهــطــشضــُي َعوــشسي
نـــــم َنووـــغُاو ُرارــــششألا
ارــــــشش َنودادزـــيف ِسساـــنلا

رمتشساف *ّلَشضُمو َّلِشضُم
َتنقيأاو هـَتملعت ام ىلع تنأا
كنأاو *تملعت نمِم ًامِلاع هب
َبتكلا ُفِرعت ِةيلوفطلا ذنم
نأا َةرِداــــقــلا َةــــشسدقــــــا
ِسصخلل ًاميكـح كَرـيــشصـُت
.عوشسي ِحيشساب ِناإلاب

راّسشعلاو ّيسسيّرفلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،مويلا ،ةشسّدقملا انتشسينك لخدت

ّينيعـبرألا موـشصلـل ةـئـيـهـتـلا ةرـتـف
.عيباشسأا ةعبرأا مودت يتلا سسّدقملا
ّيـشسيّرـفـلا دحأاـب ةرـتـفـلا هذـه أادبــت
ششعــلاو ةـّيـمـهأا اـنـمــّلــعــي يذــلا راــّ
مايشصلا سضوخنل ةبوتلاو عـشضاوـتـلا
دحأا وه يناثلا دحألا .حيحشص لكششب
نـم فّرـعـتــن يذــلا رـطاــششلا نــبلا

ىـلــــــع هــلــخ
ةوــــــــــــــــــح

ةدوـــــــــــــــــعلا
ناشضحألا ىــــــلإا
فّرعتن .ةـّيوـبألا
ىــلــع كلذ دعـــب
لـــمـــع ةـــّيوـلوأا
ةّبحملاو ةمحرلا

دـــــــــحأا يـــــــــف
عفرم) ةـنوـنـيدلا
اًريـخأاو ،(مـحـلـلا
حـــــــــــــــّلــشسـتن
عفرم دحأا يف نارفغلاو ةحماشسـملاب
.نبجلا

اذه يف انعماشسم ىلع أارقُي ،اًذإا
ششعـلاو ّيـشسيّرـفـلا لـثـم دحألا نـم راـّ
:81) ريششبلا اـقوـل بشسحـب لـيـجـنإلا

وه راّششعلاو ّيشسيّرفلا لثم .(1-41
نمل ةئيهتو قـباـشس بيردت ةـباـثـمـب
يتلا عشضاوتلا ةبـهوـم ءاـنـتـقا ديرـي
انمّلعي امك ،لئاشضفلا ّلك سساشسأا يه
دعبُي يذلا تيمُمـلا رّبكتلا نم برهلا
.ةّيحيشسملا لئاشضفلا ّلك نع ناشسنإلا

لكيهلا ىلإا راّششعلاو ّيشسيّرفلا لخد
ّينيع يف نيَيواشستم خد .ايّلشصيل
رـظـن يـف نـيـَفـلـتـخــم نــكــل ،هــلــلا
لشضفأا هشسفن ّيشسيّرفلا ىأار .امهشضعب

اًناركشش هتشص تناك اذل ،راّششعلا نم
ششعـلاـك سسيـل هــّنأل سساـنـلا رـئاـشسو راـّ
،لّوألا هأاطخ ناك اذه .ةانزلا ةأاطخلا
ّلك نم لشضفأا هّنأا ّنظو هشسفن ىّكز ذإا
مـيـكـحـلاو ّراـبـلا هدحو هـّنأاو سساــنــلا

ةأاطخ مه نوقابلا اـمـنـيـب ،حـلاـشصلاو
ششعلا رقتـحا دقـل .ةاـنزو نوـمـلاـظو َراّ
اًرهششم هنادأاو ةرظنب ولو هذؤوي مل يذلا

.هللا ناكم هشسفن اًعشضاوو هتئيطخ
يذلا ،ركششلاب هتشص ّيشسيّرفلا أادب

ناشسنإا ّلك ىلع
هّنكل ،همّدقي نأا
هـلـلا رـكـششي مــل

لب هاياطع ىلع
هشسفن ّنـظ هـّنأل
كاذ نـم لـشضفأا
ششعـلا ربـتـعإا .راـّ
ّلك ّنأا ّيشسيّرفلا

لــــــشصح اــــــم
ٌزاجــــنإا هيـــــلع
.ّيـــــــــشصــــخشش
هـّنأاـــب ىـهاـبـت

رخــــتفاو ،ايعوبشسأا نـيـتّرـم موـشصـــــي
هّنـــــكل ،هلاوـــمأا رــــششِع يـــطعُي هّنأاـــب
شضورـفـم ناــــك هـّلــك اذــه ّنأا َيــشسن اـً
نـكـي مـلو هـشسوــماــن يــــــــف هــيــلـــع
وأا هحـشص نـم اـًقـطـنا كلذـب موـقـي
.ةّرحلا هتدارإا

مل .بابلا دنع اًفقاو يقبف راّششعلا اّمأا
هّنأل ّبرلا تيب لخدي نأا ىّتح رشسجي
هينيع عفري نأا أاششي مل .هاياطخب ملاع
قطن يتلا هاياطخ رّربي مل .ءامشسلا ىلإا
ام هّنأا ايبلق فرعي ناك .ّيشسيّرفلا اهب
َتيـب لـخدي نأل ّقـحـتـشسم ناـشسنإا نـم
بولقلا تانونكم فرعي هللا ّنأاو ّبرلا

شضرأا هرـظـن َهـجو .راـكـفألا اـياـفـخو اـً
ّمـهـّلـلا> :لاـقو اــًبــئاــت هردشص عرــقو

8102 /4ددعلا
اثلا نوناك82 دحألا

راسشعلاو يسسيرفلا دحأا

ايرسسلا مارفأا رابلا انيبأا راكذت

لوألا نحللا

 لوألا رَحَسسلا ليإا



نّنمي هـّنأاـك <هـتازاـجـنإا> ّيـشسيرـفـلا
تناك .ديفتشسملا وه هللا ّنأاكو ،هللا

ثرتكـت ل ةـّيـناـنأا ّيـشسيرـفـلا ةـشص
وه هزاربإا ىلإا ىعشست لب نيرخآل
اّمأا .هللا مامأا هتروشص عيملتو هشسفن

ششعـلا ةـشص ةّيناـنأا رـيـغ تناـكـف راـّ
،اهيف <انألا> دورو نم مغرلا ىلع
قيمـع ٍعـشضاوـت ىـلـع زـكـترـت اـهـّنأل
هشصقني ام ّمهأل ةحيـحـشص ٍةـفرـعـمو
.هحفشصو هللا ةمحر وهو

سسدقلا ـــــــــــــ
روتكدلا رهزألا خيشش نم  ةوعدب

يموي ةرهاقلا يف دقُع بيطلا دمحأا
رمتؤوملا يناـثـلا نوـناـك81و71
كراشش دقو ،سسدقلا ةرشصنل يملاعلا

ةــيــششرــبألا يــعار ةداــيـــشس هـــيـــف
هـل تناـكو سساـيـلا تيـلوـبورـتــمــلا

:ةيلاتلا ةملكلا هلخ
ةليشضف  ييحأا  نأا  ًلوأا  دوأا>

فيرششلا  رهزألا  خيشش  ربكألا  مامإلا
نيملشسملا  ءامكحلا  سسلجم  سسيئر
هركششأا  نأاو  بيطلا  دمحأا  روتكدلا

اذـه  روـشضحـل  يـل  هــتوــعد  ىــلــع
سسدقلا  ةرشصنل  يملاعلا  رمتؤوملا
طـطـخـمـل  ًاـيـلاـح  سضّرـعـتـت  يـتـلا
سسمطو  اهتيوه  رييغت  ىلإا  فدهي
اهلهأا  رهق  يف  ناعمإلاو  اهخيرات
.مهريجهتو

َتوشص  ُقـنـخـي  ةـلادعـلا  ُباـيـغ
تمشس  امهم  سضرألا  ُةلادعو  ،قحلا
لاوزلا  ُهلآام  َلطابلا  ّنكل  ،ٌةشصقان
َعــطــشست  نأا  ةــقــيــقــحــلـــل  دب  لو
.رشصتني  نأا  روهقمللو

مايقلا  ليئارشسإا  لواحت  ام  ّنإا
يكرـيـملا  رارـقـلاـب  ًةـموـعدم  ،هـب
ةروشص  زاربإا  ىلإا  فدهي  ،ريخألا

،اهخيرات  عم  سضراعتت  سسدقلا  نع
يف  هب  تماق  ام  ىلإا  فاشضُي
رـيـيـغـت  نـم  ةـيـشضاـمـلا  دوــقــعــلا

يشسايشسو  يـفارـغوـمـيدو  يـنارـمـع
اـهدقـفـي  اذـهو  ،ةـنــيدمــلا  هــجوــل
ةيعاـمـجـلا  اـهـــَترـكاذو  اـهـــَتدارـف
لو  ٍسضام  ب  ًةنيدم  اهليحيو
.خيرات

ىقبت  فوشسو  ُسسدقلا  تناك  دقل

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(41-01 :81 اقول)

.لَثَا اذه برلا لاق
لكيهلا إا ادِعشص ناناشسنإا
يشسيّرف امهُدحأا اـيـلـشصـُيـل
ناــكـــف *ٌراـــششع ُرـــخآلاو
 يّلشصي ًافقاو يشسيرفلا
يـّنإا مـهـلـلأا :اذـكـه هــشسفــن
رئاشسك تشسل يـّنأل َكرـكـششأا
اظـلا ِةـفـَطَا سساـنـلا
اذـه َلـثـم لو قــشساــفــلا
ششعـلا موشصأا يـّنإاـف *راـ 
لك ُرششَعُأاو ِترم عوبشسألا

ششعــلا اــمأا * وــه اــم راـ
نأا ْدِرُي و ٍدعُب نع فقوف
لب ءامشسلا إا هينيع َعفري
:ًـئاـق هردشص ُعرـقـي ناـك
اــــــنأا ينــــمحرا مـهــــــلـلأا
اذه نإا مكل لوقأا *ئطاا
نود ًارُم هتيب إا َلزن
هشسفن عفر نَم لك نأل .كاذ
هـشسفـن عـشضو نـَمو عـشضـتا
.عفترا

لمأات ــــــــــــــــــ
،ةوخإا اـي ،اـنـل نـكـتـل

دعبنلو ،ةعشضاوتم رعاششم
،ءايكو لايتخا لك انع
لمـعـنـلو ،بشضغو طارـفاو

.(31 :81 ول) <ئطاخلا انأا ينمحرا
ّيناميإا فارتعا وه اذه راّششعلا لوق
ّنأاب فرتعا دقل .هبلق قمع نم عبان
وه هّنأاب اًشضيأاو موحرلا هلإلا وه هللا
.ئطاخ ناشسنإا

هاياطخ ّلك هنع راّششعلا ىمر
ّيشسيّرفلا ماهّتا ًّبقتم ،اهفرع امدنع
دقف ّيـشسيّرـفـلا اـّمأا ،رـبـشصو ةـعادوـب
هـشسفـن رّرـب هـّنأل دجـمـلا نــم طــقــشس
راّششعلا اًنيدم ،ّبرلا ةيشصو فلاخو
ششعـلا بلـط .نــيرــخآلاو ةـمـحرـلا راـّ
ملف ّيـشسيّرـفـلا اـّمأا .اـهـيـلـع لـشصحو
.ءيشش ىلع لشصحي مل اذل ،اًئيشش بلطي
ًـقـثـم عـجر بوـتـي نأا سضفر يذـلا
هتجاحـب فرـتـعا يذـلاو ،بوـنذـلاـب
هّنأا يـنـعـي يذـلا رـمألا ،اًررـبـم بهذ

.هللا مامأا ميلشس فقوم ىلع لشصح
هيلإا يتأاي نَم لك بشسحيو رّربي هللا

ّلك ّبرلا لبقي .اراب بئات ئطاخك
تام حيشسملا عوشسي ّبرلا ّنأاب ٍنمؤوم
هــّبر هــّنأاو ،هاـــياـــطـــخ لـــجأا نـــم
نأا ىلإا دحأل هللا رفغي ل .هشصّلخمو
.<تأاطخأا انأا> :لوقي

عطقملا اذه ةشسيـنـكـلا تعـشضو
ةئيهتلا نم لّوألا دحألا يف ّيليجنإلا
ةـنادإا :نــيَرــمأا اــّنــم بلــطــت يــكــل

اــــياطخ ةـــحماــشسمو ،اــناـياـــطـخ
حبشصي هاياطـخ ىرـي نـَم .نـيرـخآلا
يذلاو ،رخآلا هاـجـت اـًحـماـشست رـثـكأا
ّنأل هشسفن نـيدي رـخآلا ىـلـع مـكـحـي
اونيدت ل> :لاق حيشسملا عوشسي ّبرلا
.(1 :7 تم) <اونادُت ل يكل

ىّلحتن نأا اّنم ةشسينكلا بلطت ،اًذإا
بشسحب ،هـّنأل ،سسّدقـمـلا عـشضاوـتـلاـب
حاـششو> ،ّيـناـيرـشسلا مارــفأا سسيّدقــلا
عـشضاوـتـلا يدترـي نـم>و ،<ةـهوـلألا
انشسفنأا عشضن نأا انيلع .<هلإلا سسبلي
ىـلإا اـنـتـجاـحو اـناــياــطــخ كردنو
نَم ّلك ّنأل> ةّيهلإلا ةمحرلاو ةبوتلا
هشسفن عشضو نَمو ،عشضّتا هشسفن عفر
.(41 :81 ول) <عفترا

سصحفل مويلا ليـجـنإلا اـنوـعدي
ةـيـحاـن نــم قــمــعــب اــنرــئاــمــشض
تحبشصأا يتلا ةّيـنـيدلا اـنـتاـشسراـمـم
اهنـم رـثـكأا <تاـبـجاوـلا> نـم اـًعوـن
دّدع .سصّلخملاو قلاخلا عم ًشصاوت



دقــف .بوــتـــكـــم وـــــه ا
ل> :سسدقـــلا حورـــلا لاــــق
،هتمكحب مـــيـكا رـخـتـفـي
ل ،هــتوجـــب راـــّبا لو
،هانـــغب ّيـــنـغـلا رـخـــتـفـي
رـــختـفـــيـلـف اذــــهـــب لـــــب
مـهـفــــــي هـنأاـــب رـخـــتـفا

برـلا اــنأا أا يــنــفرــعــيو
مـكاو ةـمـحرــلا يرــجُا

:9 رإا) <سضرألا  لدعلاو
3٢-4٢).

سصاخ هـجوب رـكذـنـل
ناــك يــتــلا اــنــبر لاوـــقأا
فاـشصنلا اـهـب اـنــمــّلــعــي
ءاـمـحر اوـنوـك> .مـحالاو
رفغـي اورـفـغاو ؛نوـمـحف
لعفي نولعـفـت اـمـكـف :مـكـل
نوُطعُت امكو ،مـكـب سساـنـلا
نوـنـيدت اـمـكو ،نوــَطــعــُت
نوـلـعـفـت اـمــكو ،نوــنادــُت
سساـنـلا مـكـب لـعــفــي ا
يذــلا لــيـــكـــلاـــبو ،ا
<مـكل لاـــكي هــــــــب نوليكت
؛٢-1 :7 ؛51-41 :6 تم)

.(83-63 ،13 :6 وــــل

ةيشصولا هذه نم ّدمتـشسنـلـف

ةّوـــــق مــيــلاــعــتــلا هذــهو

هـلاوـقأل عــشضاــخ ،شسلا

،عـــشضاوت لـكــب ةـشسدقــــا

لكششب  نييحيشسملاو  برعلا  ريجهت
سسدقلا  ّنأا  ربتعن  اننأل  ،سصاخ
اهفاقوأاو  اهتاشسشسؤومو  اـهـشسئاـنـكـب
مهئابآا  ةنيدم  يهو  مهشسدق  يه
ّلحمو  مهتنايد  عبنمو  مهدادجأاو
 . مهتشصو  مهناميإا

يف  ربكألا  انّمه  مه  رششبلا  ّنإا
ىــقــبــت  نأا  بجــي  يــتــلا  سسدقــلا

ىقبت  نأاو  ،نيينيطشسلفلل  ،اهلهأل
ناكمو  ،مشسلاو  ةشصلا  ةنيدم
 .بوعششلاو  نايدألا  نيب  سشياعتلا

اـنـنأا  دكؤوأا  نأا  يـنـّمـهــي  اــنــه
امو  انك  نييكاطنإا  نييشسكذوثرأاك
نيدوجوملا  لوأا  انشسفنأا  ربتعن  انلز
اهب  نيمتهملا  لوأاو  سسدقلا  يف
ّنأا  نـمؤوــن  نــحــن  .اــهرــيــشصمــبو
،تيبلا  باحشصأا  مه  نيينيطشسلفلا

ءاـبرـغ  ىـلإا  مـهـلــيوــحــت  مــت  دقو
.نيدّرششمو

نييقرششم  نييـحـيـشسمـك  اـنـنإا
ُدششنـنو  ،يـهـلإلا  ىـشضرـلا  ُسسمـتـلــن
يف  ةشصاخو  ،اّنك  امثيح  هللا  َهجو
اــنــتوـــخإا  هوـــجو  يـــفو  سسدقـــلا
ِقاـقـحإا  ىـلإا  ىـعـشسنو  ،اـهــئاـــنــبأا
ِلمعـلاو  ،ةـلادعـلا  ِءاـغـتـباو  ،قـحـلا

،ناـــشسنإلا  نأاـــشش  ءــــعإا  ىــــلــــع
  .هتماركو  هتيرح  ىلع  ظافحلاو

دق  هللا  ّنأا  نمؤون  ٌموق  نحن
دـّشسجـت  هـنأاو  ،ًارارـحأا  اــنــــَقــــَلــــَخ
ّرـششلا  ةـيدوـبــع  نــم  اــنــقــتــعــيــل
ناشضحأا  ىلإا  انديعيلو  ،ةئيطخلاو
هــل  ءاــنــبأا  اــناــيإا  ًــعاــج  ،بآلا
.هندل  نم  انل  ةاطعملا  ةمعنلاب

لمحي  انل  ةبشسنلاب  ُناشسنإلا
ةبحملا  لحم  وهو  ةيهلإا  ًةحفن
ىـلـع  ٌقوـلــخــم  هــّنأل  مارــتــحإلاو

ٌزيزع  وــــهو  هلاثمو  هللا  ةروشص
نوــــــيـــعو  برـــلا  يـــنــيـــع  يـــف
نم  َناشسنإلا  دّرجي  ام  لك  .هئابحأا

ٌجورخ  وه  هتاذ  يف  ًةياغ  هنوك
هــــِتــبــحــمو  هـــلـــلا  ِةدارإا  ىـــلـــع
نم  ّدحي  نم  لكو  .ةدودحملا

هقوقح  همرحيو  ناشسنإلا  ةيرح
ّنإا  .ةيوامشسلا  مـيـلاـعـتـلا  فـلاـخـي
نانبل  امك  اهئانبأل  ٌقح  َسسدقلا

نادلب  رئاشس  يف  اذكو  هئانبأل  ّقح
قـح  نـم  كلذـل  .مـلاـعـلاو  اـنـقرــشش

يـشسنـكـلا  يـحـيـشسمـلا  اـنـيـعو  يــف
َةنيدملا  ،ميلششروأا  ِمشسلا  َةنيدم
عوشسي  ّبرلا  امدق  اهْتئطو  يتلا

يف  ىّلشص  يتلاو  ،هتلوفط  ُذنم
لذــبو  اهيف  َرّششبو  اهلكيه  ِةقورأا

ِةيناشسنإلا  نع  ًةحيبذ  هتاذ  اهيف
ةنيدملا  هذهل  فيك  .اهشصّلخي  يكل
ًاناكم  َحبشصتو  اهتيوه  َدقفت  نأا
نينـمؤوـمـلا  ِداـهـطـشضا  ىـلـع  ُدهـششي
مهئابآا  ريجهت  دعب  مهــِقحشسو  هللاب
؟مهدادجأاو

ٍناكمك  سسدقلا  ىلإا  ُرظنن  ل  نحن
ىًنعم  لمحي  ٍرهوجك  لب  ،بشسحو
خيراتلا  تابّلقت  زواجتي  ًايحور
ٍتاوادع  نم  هتّرج  امو  ةشسايشسلاو
.بورحو

يه  انل  ةبشسنلاب  ُسسدقلا
ْتدهـشش  يـتـلا  ُةـشسّدقـمـلا  ُةـنـيدمــلا

،ةمايقلاو  ِتوملاو  ِبلشصلا  َلحارم
عفرُي  هيف  يذلا  َناكملا  ىقبتشسو
دبأا  ىـلإا  يـلـــعـلا  هـلـل  ُديــجــمــتــلا
.روهدلا

اوبتكو  سسدقلاب  اوّنغت  نوريثك
اـم  نــيدّدعــم  ،دئاــشصقــلا  اــهــيــف
ٍتازيم  نم  ُةنيدملا  هذه  هــُعمجت
ًاثبع  سسيل  .رعاششم  نم  هُرــيثت  امو
اهنأل  <نئادملا  ةرهز>  تّيمُشس  اهنأا
اهايانح  يف  عمجت  ءاشضيب  ٌةرــهز
نـيـيـحــيــشسم  ،هــلــلا  يــف  َةوــخإلا

ةيقيقح  ةوـــُخُأا  ل  ذإا  ،نيملــشسمو
،ةشصلا  ُةنيدم  اهنإا  .هللاب  ّلإا

هــلإلاــب  نــمؤوــي  نــم  لــك  ةــشص
انعيمج  قوتن  يتلا  ،دحوألا  دحاولا
قيرط  يف  ريشسلاو  اهــــترايز  ىلإا
،برـلا  اـهاـطـخ  يـتـلا  ةـلـجـلــجــلا

،ةـماـيـقـلا  ةـشسيـنـك  نـم  كّرـبـتــلاو
لولح  ناكمو  ،دوعشصلا  عشضومو
ىلع  ةرشصنعلا  يف  سسدقلا  حورلا
،هــلإلا  ةدلاو  رــبــقو  ،ذــيــمــتـــلا

جــحــلا  نــكاــمأا  نــم  اـــهرـــيـــغو
رخزت  يتلا  ةيمشسإلاو  ةيحيشسملا
.اهب

يه  انل  ةبشسنلاب  َسسدقلا  ّنكل
نحن  .هتيمهأا  ىلع  ،اذه  نم  رثكأا

سسدقـلا  ديوـهــت  ىــلــع  قــفاوــن  ل
يحيشسملا  يبرعلا  اهعباط  هيوششتو
ةدششب  سضفرــن  اــمــك  ،يــمـــشسإلا



سشيـعـي  نأا  يـنـيـطـشسلــفــلا  بعــششلا
يف  ،هشضرأا  يف  ،هدب  يف  مشسب
.هشسدق

ثّلــــثملا  لوق  ركذتشسأا  انه
سسويـطاـنـغإا  كرـيرـطـبـلا  ةـمـحرـلا
يف  ةيمشسإلا  ةمقلا  يف  عبارلا
ُسسدـــــقـلا> :1891  ةنـشس  فـئاـطـلا

اـــمو  اــــنــــــِتـــيــــناــــشسنإا  ُبلـــــــق
ّيرــششب  لــك  ُبيــشصي  اــهــــُبــيــشصي
دق  ناـنـبـل  يـف  نــحــن <.رادقمـب
نيطشسلفو  سسدقلا  ِحْرَج  نم  انبشصُأا

انبولقو  اـنـشضرأا  اـنـحـتـفو  ،ةـماـع
انكو  ،نيينـــيطـشسلـفـلا  اـنـــــتوـخإل
مهل  انـُتفاشضتشسا  نوكت  نأا  لمأان
ىلإا  اهدعب  نودوـــــعي  ،ةريـــشصق
ىوطنا  دـــق  اهو  .نينمآا  مهرايد
اولاز  امو  ٍنرق  فشصن  نم  ُرثكأا

ُملاعلاو  ،سضرألا  رايد  يف  ءابرغ
امو  ،نومـئاـن  ُبرـعـلاو  ،ٌلـفاـغـتـم
دـــْقـــَف  ىلع  ًةنيزح  سسدقلا  تلاز
.اهينب

ُهّوششي  ل  لح  حَرـَتجـُي  نأا  انــُلــمأا
اـــهُدــقـــفـــــُي  لو  سسدقـــلا  َهــــجو
اهــَخـيرات  ىشسانتي  وأا  اهــَتدارف
.اهــَثارتو

ءاقل  ُناكم  نانبلك  ُسسدقلا
.نـيـمـلـشسمو  نـيـيـحـيـشسم  ،ةوــخإلا

تافاقثلاو  راكفألا  لعافت  ُناكمو
سصخـــــــت  سسدقـــــــلا  .ناـــــــيدألاو
سصخـت  اـم  ردقـب  نـيــيــحــيــشسمــلا
اهريشصمب  ُمامتـهإلاو  ،نـيـمـلـشسمـلا

تقــلــطــنا  سسدقــلا  نــم  .كرــتــششم
،سضرألا  يشصاقأا  ىلإا  ُةيحيشسملا

عوــشسي  برـــلا  ىـــشصوأا  اـــهـــيـــفو
عيمج  اوذملتو  اوبهذإا> :هذيمت
نبإلاو  بآلا  مشساب  مهودّمعو  ممألا

نأا  مـهوــمــّلــعو  ،سسدقــلا  حورــلاو
،هب  مكــُتــيشصوأا  ام  َعيمج  اوظفحي
<رهدلا  ءاشضقنا  ىلإا  مكعم  انأا  اهو
.(0٢و91 :8٢  ىتم)

سسدقلا  يف  نوليشصأا  ًاذإا  نحن
نكمي  لو  ،عوشسي  ّبرلا  َةلاشصأا

  .خيراتلا  َلهاجتي  نأا  دحأل
انقرـششل  يـقـيـقـحـلا  هـجوـلا  ّنإا

ل  ،ةـشصاـخـب  اـنـشسدقـلو  ،طــشسوألا

نكـل> :باــــتـكـلا لوـقـي ذإا

إا ؟رــــــظــــنا نــــــــَم إا

حورلا قحـشسناو سسئاـبـلا

سشإا) <يتملك نم دعتراو

66: ٢).
،قــــحو لدـــــعل هنإا

اوـعـيـطـت نأا ،ةوـخإلا اـهـيأا
مـكـقاـيـــشسنا نـم ًلدب هـلـلا
ءايكـلاو ةـــــحاـقوـلا إا

ةـشسفاــنا يــشضّر ءارو
سضرعتن ل اننأل .ةهيركلا
ررـشضل لــب طــيــشسب ررــشضل

مـلـشستـشسن نـحـن ذإا ،طــخ
ءلؤوــــــه ةدارإل رّوــــهتـــب
ّلإا نوعشسي ل نيذلا لاجرلا
ةنتفلاو قاقششلا روذب رذبل
نع انودعبي نأا نولواحيو
.ا

انشضعب اشص نكنل
حشصب ةوشسأا ،سضعب وحن

هـنأل .هـتـعادوو اـنـقــلاــخ
ءاــعدوــلا نإا> :بوــتــكـــم
ءايربألاو ،سضرألا نونكشسي
ةأاطا نكلو ،اهيف نوقبي
؛٢٢-1٢ :٢ مأا) >نودابي

 .(83 ،9 :63 زم
يمورلا سسميلقإا سسيدقلا

ْعفتري  مل  نإا  هتلاشصأا  يف  ىّلجتي
ٌيحيشسم  ٌتوشص  :ًاعم  ناتوشص  هيف
ًامأاوت  نّكششي  ،يمشسإا  ٌتوشصو
نيينيطشسلفلا  قحب  ُبلاطي  ًايقرششم
نـيـيـحـيــشسمــلا  قــحو  مــهــشضرأاــب
.مهتاشسّدقمب  نيملشسملاو

هرهوج  يف  َملشسي  نل  انـــُقرششم
شســــَت  مـــل  نإا ،ةاوــنــلا  هذــه  ْمــــَلــــْ

ْتدقف  اذإا  اهانعم  ُدقفت  ُسسدقلاو
اهرشصاــــــنع  نــــــم  ٍرـــشصنع  يأا
.ةيحورلا

ُسسدقلا  نوكت  نأا  ًاعم  سضفرنلف
برآامل  ًاقــَلطنم  وأا  ًةيشسايشس  ًةبوعلأا
ةقيقحلا  ىلع  ُةحلشصملا  اهيف  بلغت
ّنــَعَدــَن  لو  .ةلادعلاو  ةماقتشسإلاو

َسسدقـلا  اـنـــَبـلـشس  ُدوـي  نــم  َةــيّدج
يف  انــِتدارإا  ةيّدج  نم  ىوقأا  نوكت
.اهـِتداعتشسا
  :زوريف  عم  رّركن  ًاريخأا
انل  ُسسدقلاو  انل  ُتيبلا

ِسسدقلا  َءاهب  ُديعنشس  انيديأابو
.ٍتآا  ٌمشس  ِسسدقلل  انيديأاب

هلإلا  برلا  دمي  نأا  ءاجر  ىلع
لك  َفقويو  انيلع  هـــــِتمحر  َدي َدـــّمـــشضيو  ،اـــنراـــيد  يـــف  ٍفزـــن

يف  همـشس  طـشسبـيو  اـنــــِتاـحارـج
ىنمتأا  ،عمجأا  ملاعلا  يفو  انقرشش
 .<هندل  نم  ٍةكربو  ٍريخ  لك  مكل

ديسسلا لوخد ديع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكيهلا ىلإا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلإا ديشسلا لوخد ديع ةبشسانمب
بورغلا ةشص ةمدخ ماقـت لـكـيـهـلا

1 سسيمخلا ءاشسم نم ةـشسداشسلا دنع
دنع يهلإلا سسادقلا ةمدخو  طابشش
طابشش٢ ةعمجلا حابشص نم ةرششاعلا

ىلإا ةديشسلا لوـخد رـيد ةـشسيـنـك يـف
.ةيفرششألا يف لكيهلا

:ةيسشربألا رابخأا ىلع علطإلل
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