
ةلاصسرلا ــــــــــــــــــ
(٨1- 2: 11يناع)

سسدقا نإا ُةوـــخإا اـــي
.ٍدحاؤ نم مهلك صسدقاؤ
نأا يحتصسي  ِببصسلا اذهلف
*ًــئاــق ًةوـــخإا مـــهَوـــعدي
يــتوــخإا كمــصساــب ُخأاــصس
*ةـصسيــنــكــلا  كحــبــصسأاؤ
ًـكوـتــم نوــكأاــصس ًاــصضيأاؤ
اذــنءاــه ًاــصضيأاؤ .هـــيـــلـــع
مهـيـناـطـعأا َنـيذـلا ُدؤأاؤ
كصشا دق ذإا ًاذإا *هــــــلـــــــلا
ِمدلاؤ ِمـــحـــلــــلا  ُدؤأا
يكل امهيف كلذك وه َكصشا
هـل ناـك نـَم هـتو لـطـبــُي
*سسيلـبإا يأا ِتوا ُناـطـلـصس
َةدم اوناك نيذلا لك َقِتعُيؤ

عِصضاـخ اـهـلـك مـهـِتاـيـح
نــم ًةــفا ةــيدوــبــعــلــل
ذــخــتـــي  هـــنإاـــف *توا
ذختا امنإا لب طق َةكئا
ناك مث ْنِمف *ميهربإا َلصسن
ًاـهـيـبـصش نوـكـي نأا يـغـبـنـي
َنوكيل ءيصش لك  هتوخإاب
ًانيمأا ًاميـحر ٍةـنـهـك َسسيـئر
اياطخ َرفَكُي ىتح هلل اميف

ناتراصشب ـــــــــــــــــــ
،هدحؤ اقول ّيليجنإا انل يؤري

ربخ ،ةعبرأا نيّيليجنإا نيب نم
ءارذعلـل لـيـئارـبـج كـمـلا ةراـصشب
ةروصص ّيليجـنإا اـنـل رّوـصص .مـيرـم
:هليجنإا ايانح فلتخم يف ءارذعلا
عم ءاقّللا ،ليئاربج كملا ةراصشب
،عوـصسي ّبّرــلا ةدؤ ،تاــباــصصيــلأا
ىلإا دّيصسلا ةمدقت
دوعصص ،لكـيـهـلا

فـصسوـيؤ مـيرــم
عوصسي ّبّرـلا عـم
يف ميلصشرؤأا ىلإا

حـــصصفـــلا ديـــع
يف ّبّرلا ءاـقـبؤ
كلذك ...لكـيـهـلا

اــــقوـــــل رـــــكذ
ةّدع ّيـلـيـجــنإا

فـــيـــك تاّرــــم
ءارذــعــلا تناــك
لصصحت تناك يـتـلا روـمأا ظـفـحـت
ول) اهبلق يف اهب ركتفتؤ اهنبا عم
2: 91، 15). 

ةدراولا ةراصشبلا ةثداح يف ،ىرن
ليجـنإا نـم لّؤأا حاـحـصصإا يـف
ليئاربج كـمـلا ّنأا ،اـقوـل بصسحـب

رــهــصشلا يــف ءارذــعــلا ىــلإا رــصضح
جؤز اّيركزل هروهظ دعب ،سسداصسلا
اقول لوقي .ميرم ةبيصسن تاباصصيلأا
اّيركزل رهظ كـمـلا ّنإا ّيـلـيـجـنإا

،ّبّرلا لكيه يف يّلصصي ناك اميف
هللا ّنأا دّدحيف ءارذعلا ةهج نم اّمأا
ًةّيمهأا يطـعـيـل كـمـلا اـهـل لـصسرأا
ةراصشب تّمت .ةراـصشبـلا هذـهـل مـظـعأا

لوـصصح ثيـح ،لـكـيـهـلا يـف اـّيرـكز
يف اّمأا ،ّيعيبـط تاروـهـظـلاؤ ىؤؤرـلا

ىلإا كملا َلِصسرُأا دقف ،ءارذعلا ةلاح
يتلا ،ءارذعلا ىـلإا ،ةرـصصاـنـلا ةـنـيدم
نبا هنكصسي ًكيه اهصسفن يه ريصصتصس
 .دّصسجتملا هللا

برطصضا اّيركزل كملا رهظ امدنع
هّوفت ام لّؤأا ناكؤ ،فاخؤ هتيؤؤر نم
مدع ىـلإا ةوـعد وـه لــيــئارــبــج هــب

> :فوــــخـــلا
اـــــي فـــخـــــت
اــّمأا .<اــّيرـــكز
ةراـــصشب يــــــف
دـقــف ءارذــــعلا
اهيـــلـع ىـــقـلأا
ًةرصشابم كملا
اـًيـعاد اـًمــصس
ةئلتمم> اهاـّيإا
<ةـــــــــــمـــعـــن
يف ةكراـبـم>ؤ
ًئاقؤ <ءاصسنلا

اّيركز فوخ ناك .اهعم ّبّرلا ّنإا اهل
بارـطـصضا اـّمأا ،كـمـلا روــهــظ نــم
كـمـلا ةـّيـحـت نـم ناـكـف ءارذــعــلا
كملا روهظ بلجي ،اًذإا .ةبرغتصسملا

ؤأا فوخلا ؤأا ةبهرلا نم ةلاح اًمئاد
ةلاح يف ،ىرن انّنأا ّإا ،بارطصضا

ناك يذـّلا وـه هـّنأا ءارذـعـلـل هروـهـظ
ميرم ءارذعلا ةصسادق مامأا راقوب فقي
نب امأا ريصصتصس يتلا يه ،اهتناكمؤ
.هللا

ربخيل لكيهلا ىلإا كملا رصضح دقل
تبـيـجــُتــصسا هــتــصص نأاــب اــّيرــكز
يـف لـبـحـتـصس تاـباـصصيـلأا هـتــجؤزؤ
هـيـّمـصست اـًنـبا دلـتـصسؤ اـهـتـخوـخـيـصش

8102 /21 ددعلا
راذآا52  دحألا

موصصلا نم سسماا دحألا
ةيرصصا رم ةصسيدقلا دحأا

هلإلا ةدلاو ةراصشب
لوألا نحللا

ةراصشبلل رَحَصسلا ليإا



صضيأا كلذــلــف كلــّلــظـــت سسؤّدقــلا اــً
.<هللا نبا ىعدُي كنم دولوملا

ليئاربـج كـمـلا دارأا اـمدنـع
ةقيقح ىلع ًةـمـع اـّيرـكز ءاـطـعإا
هاطعأا ،هـل اـهـنـلـعأا يـتـلا ةراـصشبـلا

هناطلصس هل اًرهظم هتاذ يف ًةمع
موي ىـّتـح اـًتـماـصص هاـّيإا ًـعاـجؤ
ةهـج نـم اـّمأا .اـّنـحوـي هـنـبا ةدؤ
ًةـمـع بلـطـت مـل يـهـف ،ءارذــعــلا
لـب ،كـمـلا مـك نـم قـّقـحـتــتــل
كلذ عمؤ ،اـنرـكذ اـمـك ترـصسفـتـصسا
كصش ّيأا اهنع دعبُي نأا ليئاربج دارأا

اهتنياع يتلا اـيؤؤرـلا ةـقـيـقـح يـف
اهاطعأاـف هـتـعـمـصس يذـلا مـكـلاؤ
ّنأاب اهربخأاؤ اهتبيصسن يف ًةمع
.سسداصسلااهرهصشيفىلبحتاباصصيلأا

ءارذعلا وعدت ةصسّدقملا انتصسينك
عفرأاؤ ميبؤريصشلا نم مركأا> ميرم
<ميفاريصسلا نم ٍسسايق ريغب اًدجم
يذلا انصصّلخم هللا نبا تدلؤ اهّنأ
 يذلا هيبأا عم ةكئملا همدخت
نحن .هصسدق ّيلكلا هحؤرؤ هل ءدب
اهنم مّلعتنؤ ءارذعلا رّقون انرؤدب
ّبّرـلا مـك عـم لـعاـفـتـلا ةـّيـفـيـك
دادعتصسا ةّيفيكؤ ،اـنـيـلإا هـّجوـمـلا

ـكـلا اذـه لاـبـقــتــصسهـظـفـحؤ م
،بلقلا ّنإا .انبولق يف هب راكتفاؤ
،رعاصشملا زـكرـم وـه ،هـفرـعـن اـمـك
يـف ّبّرـلا مـكـب رـكـتـفـن اـمدنـعؤ
همك ّبحن انّنأا ينعي اذه انبولق
هبصسحب ايحنؤ هـمـّلـعـتـنـل ىـعـصسنؤ
انأا اذوه> :ميرم ءارذعلا عم نيلئاق
.<كلوق بصسحب يل نكيل ،ّبّرلل ةمأا

رزاعل تبصس ــــــــــــــــــــــــــ
موي ةصسّدقملا انتصسينك ميقت

نيناعصشلا دحأا قبصسي يذلا تبصسلا
قيدَصص قيّدصصلا رزاعل ةماقإا راكذت
تناك .تاوـمأا نـيـب نـم حـيـصسمـلا
اثرمؤ ميرم هيتـخأاؤ رزاـعـل طـبرـت
اذهؤ عوصسي ّبّرلا عم ةّيوق ةقع
انحوي ّيليجنإا هاـّيإا اـنرـبـخـي اـم
ّبّرلا ناك نأا قبصس دقؤ ،(5 :11وي)

دق ناــك ذإا هــنأ *بعــصشلا
ىلع ٌرداق وهف ًابر ملأات
َباــــصصا َثيـــــغـــــُي نأا
.براجتلاب

ليإلا ــــــــــــــــ
(٨٣-٤2 :1 اقول)

 تلِبح نامزلا كلذ
اـيرـخز ُةأارـما تاـباـصصيـلأا

رـهـصشأا َةـصسمـخ تأاـبـتـخاـف
برلا يب عنصص اذكه ًةلئاق

 اإا رـظـن يـتـلا ماــيأ
َراعلا يّنع فِرصصيـل اـهـيـف
رـهـصشلا ؤ *سساــنــلا ب
ُكا َلــــِصسرُأا سسداـــــصسلا

إا هللا لَبِق نم ُليئاج
اهمـصسا لـيـلا  ٍةـنـيدم
ءارذـــع إا ،ةرـــصصاـــنــــلا

هـُمــصسا ٍلــجرــل ٍةــبوــط
ُمصساؤ دؤاد تيب نم ُفصسوي
لخد املـف *رـم ِءارذـعـلا
ُمصسلا :لاق ُكا اـهـيـلإا

،اهيلع ُمَعنُا اهتيأا ِكيلع
 ِتنأا ٌةكرابم ،ِكعم برلا
هــتأار اـــمـــلـــف *ءاـــصسنـــلا
هــمــك نــم ْتبرـــطـــصضا

َنوكي نأا ىصسع ام ْتركفؤ
اـهـل لاــقــف .مــصسلا اذــه
رم اي اخت  :كا

ىدل ًةـمـعـن ِتلـِن دق ِكـنإاـف
َلــب ِتنأا اــهؤ ،هـــلـــلا

هـَنـيـّمـصسـُتؤ ًاـنـبا َنـيدـِلـتؤ
ًاميظع نوكيصس اذه .عوصسي
ىـــعدـــُي يـــلـــعـــلا َنـــباؤ
َسشرع ُهلإا برلا هيطعُيصسؤ

مامأا اًميظع نوكيصس يذّلا ،اّنحوي
ليئارصسإا ينب نم نيريثك ّدريؤ ّبّرلا
اـًبـعـصش ّبّرـلـل ءّيـهـيؤ مـهـهـلإا ىــلإا

بلطت مل ،ىرخُأا ةهج نم .ادعتصسم
ىـتأا لـب ،اـهـتاذـل اـًئــيــصش ءارذــعــلا

هللا ةئيصشم ًماح اهيـلإا لـيـئارـبـج
ديحولا هـُنـبا ذـخـّتـي نأاـب رـُصس يذـلا

اهـئاـصشحأا يـف ّلـحـيؤ اـهـنـم اًدصسج
هللا ةئيصشم تهامت .ملاعلا يف هدلتل
،اّيركز ةلاح يف ناصسنإا بلط عم
ةئيصشم ّنإاف ءارذعلا ةلاح يف اّمأا
 .هللا بلط عم ىهامتت ناصسنإا

ّنأا اّيركزل كملا نلعأا امدنع
تاباصصيلأا ّنأاؤ ،قّقحـتـتـصس هـتـبـلـط
:اّيركز هـلأاـصس ،اـًنـبا دلـتؤ لـبـحـتـصس
خـيـصش اـنأا يـّنأ اذـه ُمـَلـعأا فــيــك>
ول) <؟اهماّيأا يف ةمّدقتم يتأارماؤ
اًعون اّيركز لاؤوصس يف دجن .(٨1 :1
كملا مك ةّقد يف كيكصشّتلا نم
،هب هّوفت ام ثؤدح ناكمإا يف ؤأا

ذإا ةّيوق كملا لعف ةّدر تءاجف
ماّدق فقاولا ليئاربج انأا> :هل لاق
صشبأاؤ كمــّلــكأ ُتلــصسرُأاؤ هــلـــلا كرــّ
ةراصشب تناك ،لباـقـمـلا يـف .<اذـهـب
ةهـج نـم بعـصصأا ءارذـعـلـل كـمـلا
ةمّدقتملا ةأارملا لبح ّنأ ،اهقيقحت
اًقباصس تاّرم ةّدع ثدح ّنصسلا يف
اوقّتا سساـنأا عـم مـيدقـلا دهـعـلا يـف
ًجر فرعت  ءارذع لبح ّنكل ،هللا
دهعلا يف اًدبأا ثدحي مل هللا نباب
ةدحاؤ ةّرم إا قّقحتي نلؤ ميدقلا

مغرلا ىلع .ةّيرصشبلا خيرات ّلك يف
ءارذعلا باوج نم رهظي ،كلذ نم
ردقب كملا مكب كّكصشت مل اهّنأا

ةـقـيرـط نـع هـنـم ترـصسفــتــصسا اــم
:تلاـق ذإا ةزــجــعــمــلا هذــه ثؤدح
فرعأا تصسل انأاؤ اذه نوكي فيك>
اـهـلاؤوـصس يـف دجــن اــمــك ،<؟ًــجر
يف اهتبغرؤ اهتّيرذع ىلع اًديكأات
ىتأا .ّبّرلل سسّركتلاؤ ةّيلوتبلا سشيع
اـًمـصسـّتـم اـّيرـكزـل كــمــلا باوــج
هـحـيـصضوـت ءاـج اـمـنـيـب ،ةّدحـلاــب
حؤرلا> :اهل اًريقوت اًءولمم ءارذعلل
ّيـلـعـلا ةّوـقؤ كيـلـع ّلـحــي سسدقــلا



ِتيب ىلع ُكِلؤ ِهيبأا دؤاد
نوكي ؤ ،دبأا إا َبوقعي

ُتلاـقـف *ٌءاـصضقـنا هــِكــْلـ
نوكي فيك :كـمـلـل ُرـم
*ًـجر ُفرـعأا  اـنأاؤ اذــه
:اهـل لاـقؤ ُكا باـجأاـف
ِكيلع لُحي َسسدقلا َحؤرلا نإا

كلذلؤ كــُلّلظت ّيلعلا َةوقؤ
ِكنــم ُدوــلوا ُسسؤدقــلاــف
نإا اـهؤ *هـلـلا َنـبا ىـعدــُي
دق ِكـــَتـبـيـصسن تاـباـصصيــلأا

 ٍنباب ًاصضيأا يه تلِبَح
وه رهصشلا اذهؤ اهتخوخيصش
ِةوــعدا كلــتـــل سسداـــصسلا

َغ ٌرمأا سسيل هنأ *ًارقاع
تلاـقـف *هــلــلا ىدل ٍنــك
.برـلـل ٌةــَمأا اــنأا اــه رــم
.كلوـق بصسحـب  نـكـيـلــف
نــــــم ُكا فرـــــــصصناؤ
.اهدنع

لمأات ـــــــــــــ
ّلك  زؤاجتت ةبيجعل اهنإا

دق ةأارما ّنإا اهف ،بئاجعلا
،ميفاصسلا نم ىلعأاتعصضُؤ
ليزا ناميلصس تمـصصيـلـف
:دعب نم ّنلوقي ؤ ةمكا
ت ديدج نـــــــم اــــــــم>
اهتيأا .(9 :1 اج) <سسمصشلا
ةمعنلا نم ةئلتما ءارذعلا
هـلـلا لـكـيـه اـيؤ ةـّيـهــلإا
نكصسؤ هدّيصش يذلا سسّدقا

بصسحب يذلا ناميـلـصس هـيـف
ّنإا ،مـصسلا ُسسيـئرؤ حؤرـلا
ةدماا ةراـجاؤ بهذــلا

 حؤرـلا وــه لــب ،كلــّم
كأا كءاـهـب عـنـصصي يذــلا

ٌدقار هّنأا فرعـي ناـك هاـكـب نـيـحؤ
لاق نأا قبصس دقل .أابنأاف قبصس امك
<كوخأا موقيصس> :اثرمل عوصسي ّبّرلا
ناـك كلذ ّلـك ّنــكــل ،(٤2 :11وي)

كّنأا تملع انأا> :حيصسملا لوق بصسح
لجأ نكلؤ ،يل عمصست نيح ّلك يف
اونمؤويل ،تلق فـقاوـلا عـمـجـلا اذـه
.(2٤ :11وي) <ينتلصسرأا كّنأا

ام ّلك عوصسي ّبرلا ّمتأا امدنع
تاـم دق رزاـعـل ّنأا عـمـجـلـل تبـثـُي
مغرلا ىلعؤ ،مايأا ةعبرأا دعب نتنأاؤ
،ميرمؤ اثرم ىلع هفطعؤ هنزح نم
رجحلا اوعفري نأا عمجلا نم بلط
ةظحّللا يـه هذـه .رـبـقـلا باـب نـع
يـفـصشي نأا عوـصسي ّبّرـلا دارأا يــتــلا

،توملا يأا ،ةّيرـصشبـلا سضرـم اـهـيـف
ةطـقـصس عـم اـنـلـق اـمـك لـخد يذـلا
خرـصص ،ٍذـئدعـب .نـيــَلؤأا نــيدجــلا
توصصب ،توملا ىلع ٍدّيصسك ،حيصسملا

:11وي) <اًجراخ ّمله رزاعل> :ميظع
نأا ّإا قوـلـخـمـلا ىــلــع اــمؤ ،(٤٤
رزاعل جرخف ،قلاخلا توصص عيطي
.نافكأاب اًفوفلم هربق نم

نم ءاّوحؤ مدآا ّبّرلا درط دقل
هصسفن ناطلصسلاـب اـًمـيدق سسؤدرـفـلا
ىــلإا ةاــــــيــحــلا هــب داـــعأا يذـــلا
ىلع قّوفتت اهاّيإا ًعاج ةقيلخلا
.توملا

ةقيثولا ةدعاقلا وه ناميإا ّنإا
هتقع نمؤوملا اهيلع يـنـبـي يـتـلا

هللا ةملـكـب ناـمـيإا هـّنإا .هـلـلا عـم
اهاخأا ّنأاب اثرمل ةقثلا حنم يذلا
يف نتنأا نأا دعب ماق دقؤ ،موقيصس
صضيأا .رــبــقــلا ّنأاـب ناـمـيإا وـه ،اــً
ءاّوح دعبأا نَم ،هللا سسيلؤ ،بّرجُـملا

،هتملكؤ ّبّرلا ةمعن نع اًميدق مدآاؤ
ناـطـلـصس تحـت اـمــهاــّيإا اــًعــصضاؤ
نم نيريثك لعج ناميإا .توملا
نوعبتي رزاعل ربق دنع نيرصضاحلا
اًظيغ نؤدادزي نيرخآاؤ عوصسي ّبّرلا

وه ناميإا.تومللهميلصستنوصسرديؤ
ةّيرصشبلا سسفنلا دوقت يـتـلا ةـبرـعـلا

اثرم تناكؤ مهتفايصض يف عوصسي
ميرم اّمأا ،ةرـيـثـك ٍروـمأاـب ًةـّمـتـهـم
ّبّرـلا ّيـَمدق دنـع ًةـصسلاـج تناـكــف
-٨٣ :01 ول) همك عمصست عوصسي
ّبّرلاّنأارمأا اذه انلرّصسفي .(2٤
لبـق اـيـصصخـصش رزاـعـل فرـعـي ناك
.هداقر

رزاعل ةماقإا ةثداح يف ام ّمهأا
ديع ةّيرابؤرط يف هنع رّبعن ام وه
:نيلئاق اهيف لّترن يتلا نيناعصشلا
رزاعل تمقأا اّـمل هلإا حيصسملا اهّيأا>
تقّقح ،كمآا لبق تاومأا نيب نم
ةـماـقإاـب ،يأا .<ةـّماـعـلا ةـماـيــقــلا
،ّبّرلا وه عوصسي ّنأا انل َتَبث ،رزاعل
حؤرلاؤ ةايـحـلا ديـعـي يذـّلا هـلإاؤ
توملا لخد دقل .تنتنأا ٍداصسجأا ىلإا
نيدجلا ةيصصعم عم ةـقـيـلـخـلا ىـلإا
لوخد مامأا انه نحن اهؤ ،نيلّؤأا
حصضؤأا .ةقيلخلا ىلإا اًدّدجم ةايحلا
ّنأا ،رزاعل هتـماـقإاـب ،حـيـصسمـلا اـنـل
تصسيـلؤ ّيـقـيـقـح ٌعـقاؤ ةـماـيــقــلا
.لايخ دّرجم ؤأا ًةّيفصسلف ًةّيرظن

هذه رهظُي نأا عوصسي ّبّرلا دارأا
يتلا همآا لبق عيمـجـلـل ةـماـيـقـلا

ّبّرلا ناك .اهلمتحي نأا اًعمزم ناك
ىـلـع توـمـيـصس هـّنأا مـلــعــي عوــصسي
رهظُي نأا نم ّدب  ناكف ،بيلصصلا
انل رّصسفي .كلذ لبق ةّماعلا ةمايقلا

ّنأاب ملع امدنـع ّبّرـلا ؤوـطاـبـت اذـه
،رمأاـب مـلـع نـيـح .دقر دق رزاـعـل
ثيح نيموي ثكمي نأا حيصسملا رّرق
وحن قلطنا ثلاثلا مويلا يفؤ ،ناك
ىلإا لصصؤ امدنع ،هنكل .اينع تيب
ىصسأاؤ نزحلاب رـعـصش ،اـيـنـع تيـب
صضيأا رـّثأاـتؤ رـصشبـلا رــئاــصس لــثــم اـً
اثرم اوقفار نـيذـلا نـيرـصضاـحـلاـب
اّنحوي ّيليجنإا انل لوقي .ميرمؤ
ماـمأا رزاـعـل ىـلـع ىـكـب عوـصسي ّنإا
يف اًصضقانت سسيل رمأا اذه .عمجلا

أاطـبأا اـمدنـع .عوـصسي ّبّرـلا فـقوـم
ّنأا فرعي ناك همؤدق يف حيصسملا
،كلذ دصصقت هّنأا ّإا ،دقر دق رزاعل



،ةمايقلا رون ثيح ،سصخلا ىلإا
.حيصسملا عم ةّيدبأا ةايحلا رون

ميظعلا عوبصسألا تاولصص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سسدقملا حصصفلاو
تيلوبؤرتم ةداـيـصس سسأارـتـي

سسايلا نارطملا اهعـباوـتؤ تؤرـيـب
مـيـظـعـلا عوـبـصسأا تاوـلـصص ةدوـع
جمانربلا بصسحب سسدقملا حصصفلاؤ
:يلاتلا
:رزاعل تبصس ــــ راذآا13 تبصسلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةـعـصساــتــلا يــف رــحــصسلا ةــصص ـــ

يف ةرصشاعـلا يـف يـهـلإا سسادقـلاؤ
يف سسوـيرـتـمـيد سسيدقـلا ةـصسيـنـك
.ةيفرصشأا
:ناصسين1 يف نـيناعصشلا دـحأا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صسلا ةـصص ــ ةعصساـتـلا ةـعاـصسلا رـَحـَ

ةرصشاعلا ةعاـصسلا يـهـلإا سسادقـلاؤ
سسيدقـلا ةـيـئاردتاـك يـف ًاـحاـبـصص
.ةمجنلا ةحاصس يف سسويجرؤاج

ةـعاـصسلا ىـلؤأا نـتــخــلا ةــصص ــ
رام ريد ةصسينك يف ءاصسم ةصسداصسلا
.انيطب سسايلا
:ناصسين2 يف مـيظعلا نـينثإلا موي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةعاـصسلا ةـيـناـثـلا نـتـخـلا ةـصص ــ
راـم ةـصسيـنـك يـف ءاـصسم ةـصسداـصسلا
.ةبطيصصملا يف سسايلا

:ناصسين3 يف ميظعلا ءاثثلا موي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةعاصسلا ةثـلاـثـلا نـتـخـلا ةـصصــ
يصسيئر ةصسينك يف ءاصسم ةصسداصسلا
يف ليئاربجؤ ليئاخيم ةـكـئـمـلا
.ةعرزملا
:ناصسين4 يف ميظعلا ءاعبرألا موي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةـعاـصسلا سسدقـمـلا تيزـلا ةــصص ــ

نـــم ًدبؤ ،بهذــــلا نــــم
كيدل تنأاــــــف ،رــــــهاوا
يتلاؤ ،نمثلا ةيّلكلا ةؤولؤوللا

ةرـــمـــج حـــيــــصسا يــــه
نأا هيلإا يلّصسوتف .ةّيهولأا
اذإا ىتـح اـنـهاـفـصش سسمـلـي
بآا عم هحـّبـصسن ترـّهـطـت
سسؤّدق> :خراصص حؤرلاؤ
ّبر سسؤّدــــــــق سسؤّدـــــــــق
ةـعـيـبـطــلا ،<تؤؤؤاــبــصصلا
 ةـيـهوــلأــل ةديــحوــلا
.ميناقأا ةثث

بآا هللا وه سسؤّدق
كيف لُمكي نأا ىصضترا يذلا

قــبـــصس يذـــلا ّرـــصسلا ،كبؤ
روـهدلا لـبــق وــه هدّدحــف
.(7 :2 وك1 رظنأا)

بآا نبا هصسفن وهؤ
قـئا رـكــب>ؤ ديــحوــلا

دلوـي ،(51 :1 وك) <اـهـّلـك
،لوتب ّمأ ًاديحؤ ًانبا كنم
ؤر) <نيثك ةوخإ ًاركب>
ًاكيرصشؤ انب ًاهيبصش (92 :٨

 بع رظنأا) انمدؤ انم
هّنأا ديب .كتطصساوب (٤1 :2
 بأا نم ةدولوم كلعجي
،اـــهدحؤ ّمأا نـــم ؤأا هدحؤ
هدحؤ ديحولل ظفحُيل كلذؤ
،ءل ديحولا نبإا زايتما

نــبإا عــقاوــلا  وـــهـــف
بآا نم هدحؤ وه ،ديحولا

ّمأا نـــــــــــم هدحؤؤ ،هدحؤ
.اهدحؤ

،تو  يذلا سسؤّدق
يذـــلاؤ ةـــصسادق ّلـــك حؤر

هـتـّيـهوــلأا ىدنــب كظــفــح
.ةيهلإا رانلا نم ًةاصس

يقصشمدلا انحوي سسيدقلا

سسيدقلا ةصسينك يف ءاصسم ةصسداصسلا
.ةيفرصشأا يف سسؤوقين
:ناصسين5 يف ميظعلا سسيمخلا موي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةصسدقمـلا مآا لـيـجاـنأا ةـمدخــ
يــف ءاــصسم ةـــصسداـــصسلا ةـــعاـــصسلا

سسويـجرؤاـج سسيدقـلا ةـيـئاردتاـك
.ةمجنلا ةحاصس يف
:ناصسين6 يف ميظعلا ةعمجلا موي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بولصصملا لازنإاؤ تاعاصسلا ةمدخ ـــ
ةصسينك يف ًاحابصص ةعصساتلا ةعاصسلا
ةرهز رـيد يـف اـنـيرـتاـك ةـصسيدقـلا
.ناصسحإا
ةـعاـصسلا حـيـصسمـلا زاـنـج ةــمدخ ـــ
ةـيـئاردتاـك يـف ءاـصسم ةـصسماــخــلا
ةحاـصس يـف سسوـيـجرؤاـج سسيدقـلا
.ةمجنلا
:ناصسين7 يف رونلا تـبصس موي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةرصشاعلا ةعاصسلا يهلإا سسادقلا ـــ

سسيدقـلا ةــصسيــنــك يــف ًاــحاــبــصص
.ليمرلا ـــ سسويجرؤاج

:ناصسين8 يف سسدقملا حصصفلا دحأا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسادق اـهـيـلـي ةـمـجــهــلا ةــمدخ ـــ
ةـنـماـثــلا ةــعاــصسلا دنــع حــصصفــلا

ةيئاردتاك يـف ًاـحاـبـصص فـصصنـلاؤ
ةحاـصس يـف سسوـيـجرؤاـج سسيدقـلا
.ةمجنلا

ةلترم ةيصسمأا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ءاصسم نم فصصنلاؤ ةعباصسلا دنع
ةقوج ميقت٨102 راذآا0٣ ةعمجلا
ةيصسمأا منرمـلا سسوـناـمؤر سسيدقـلا
عوبصسأاؤ ريبكلا موصصلا نم ليتارت
ةراصشب ةصسينك يف سسدقملا ميظعلا
.ةيفرصشأا يف ةديصسلا


