
ةلاصسرلا ـــــــــــــــــ
(11-1 :2لصسرلا لامعأا)

لح ا ا ُمويصسم ناك
ٍناكم  ًاعم مهلك ُلصسرلا

ٌتوصص ًةـتـغـب ثدحـف *دحاو
ٍحـير ِتوـصصك ِءاــمــصسلا نــم
لــك َأــمو ُفــِصسعـــَت ٍةديدصش
َصسلاج اوناك يذلا تيبلا

ٌةنـِصسلأا مـهـل ترـهـظو *هـيـف
ٍراـن نـم اـهـنأاـك ٌةـمـصسقـتــم
ٍدحاو لـك ىـلـع ترـقـتـصساـف
نم مهلك اوأتماـف *مـهـنـم
اوــقــِفـــطو ِسسدقـــلا ِحورـــلا
امك ىرخأا ٍتاغُلب نوملكتي
*اوقِطني نأا ُحورلا مهاطعأا

ٌلاـجر َمـيـلـصشروأا  ناــكو
ٍةـمأا لـك نـم ُءاـيـقـتأا ٌدوـهـي

ملف *ِءامصسلا تاذه راصص ا
ُروـهـما عـمـتـجا ُتوــصصلا

ناك ٍدحاو لك نأل اوريحتف
*هِتغلب نوقِطـنـي مـهـُعـمـصسي
اوبجعتو مهُعيمـج اوـصشـِهُدف
صضعــب َلــئاــق ٍسضعـبـل مـهـُ
مهلك َنوملكتا ِءلؤوه سسيلأا

لك ُعمصسن فـيـكـف *يليلج
*اهيف دلُو يتـلا هـتـغـل اـنـم
َيدااو يـترـفـلا نـحــن
ب ام ناكصسو َيميعلاو
ةيكودابكوةيدوهيلاو نيرهنلا

سسدقلا حورلا لولح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لولح راكذت وه ةرصصنعلا ديع

فرعن .ذيمتلا ىلع سسدقلا حورلا
ذيـمـتـلا ّنأا سسّدقـمـلا باـتـكـلا نـم
لولح نيرظتنم ةّيلعلا يف اوأابتخا
ّبّرلا هب مهدعو يذلا سسدقلا حورلا
.تاومصسلا ىـلإا هدوـعـصص لـبـق عوـصسي
هذيـمـت عوـصسي ّبّرـلا قراـف اـمدعـب

ل ناـك ،اــيدصسج
مهتيوـقـت نـم ّدب
دعولا لـخ نـم
ةـّيـهـلإا ةرزاؤوـمــب
لاق ،كلذل .ةمئاد
ىتم> :ّبّرلا مهل

يّزــعــمــلا ءاـــج
انأا هلصسرأاصس يذلا
دنـع نـم مـكـيــلإا
ّقحلا حور ،بآلا
بآلا نـــم يذـــلا
.(62 :51 وي) <يل دهصشي وهف ،قثبني
برلا روصضح ىلع دهاصشلا وه حورلا

يف هب نينمؤوملا عمو هذيمت عم
يف سسدقلا حورلا دوجو .ٍةظحل ّلك
مـهـلـمـلاو يّوـقـمـلا وـه ةـعاــمــجــلا

هـّنإا .ّيرـصشب ٍفـعـصض ّلـكـل لـّمـكـمـلاو
يف اننيعـت يـتـلا ةـّيـهـلإلا ةرزاؤوـمـلا

،ٍحلاصص ٍلمع ّلك وحن داهجلا ةعباتم
يتلا ةّيحورلا رامّثلا نيرمثم نوكنل
اّمأا> :ًئاق سسلوب لوـصسرـلا اـهرـكذـي
،مصسو ،حرفو ،ةّبحم وهف حورلا رمث

،ناـمـيإا ،حـصص ،فـطـل ،ٍةاــنأا لوــط
.(32-22 :5 لغ) <فّفعت ،ةعادو

حورلا لولحـب ،ناـصسنإلا لاـنـي

عم لصصح امك بهاومو ًةّوق ،سسدقلا
ممألا نيرّصشبم اوقلطنا نيذلا ذيمتلا

مل .مهيـلـع سسدقـلا حورـلا لوـلـح ذـنـم
اوحّلصست لب ةّيصضرأا ةطلصس ّيأا اوفاخي
ىلعو هللا ىلع نيـلـكـّتـم ّرـبـلا حـصسب
عمصست ممألا ّلك لعجي ناك يذلا حورلا

فـتـخا نـم مـغرـلا ىـلـع مــهــمــك
.مهتاغل

ىرخُأا ٍتاغلب نوـمّلكتي ذيمتلا قفط
مـهاـطـعأا اـمــك
نأا حورـــــــــــــلا
رّيحت .اوـقـطـنـي
ّنأل روـهـمـجــلا

ناـك ٍدحاو ّلــك
مـــــهــعــمــصســي
.هتغلب نوقطنـي
،اـًحـصضاو ناــك
عاـــفدنإلا نـــم
ىلع رهظ يذلا
نمو ،ذيـمـتـلا

اولان مهّنأا ،اهب اوّلحت يتلا بهاوملا
ترهظ ًةّوق ،ملاعلا اذه نم تصسيل ًةّوق
سسدقلا حورلا .مهناميإاو مهتعاجصش يف

هجاوي ءادهصشلا لّوأا سسونافتصسا لعج
لوـجـي لوــصسرــلا سسلوــبو ،هــيــمــجار
ةمايقو ليـجـنإلاـب اًزراـك ةـنوـكـصسمـلا
زّيمـت .تاوـمألا نـيـب نـم عوـصسي ّبّرـلا
،سسدقلا حورلا مهيلع ّلح ذم ،لصسرلا
لّمكتو ىصضرملا يفصشت يتلا هـتـمـعـنـب
ةـمدخ يـف لوـقـن اـمـك) نـيـصصقاــنــلا
ةمعنلا يه هذهو ،(سسوريلكإلا ةمايصس
.ملاعلا اذه يف ّيحيصسملا زّيمت يتلا
هلان يذلا هـنـيـع حورـلا لاـنـن ،موـيـلا
نوريملا لخ نم ةرصصنعلا يف لصسرلا
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رايأا72  دحألا

ةرصصنعلا دحأا

سسويدلإا ةنهكلا  ديهصشلا راكذت



عـيـمـجـلا ذـخأا نـيـح نورـخآلا لـعـف
اميف اـًكرـتـصشم ٍءيـصش ّلـك نوـلـعـجـي
ًماك نكي مل امهلمع ّنكل ،مهنيب
امهل وـلـحـي اـمـك اـفّرـصصت اـمـهـنوـك
.حورلا ىلع نيــَبذاك
اًبهاو ةّيناصسنإلا بقاري هللا ّكفني ل
دنع ةلكصشملا نمكت .حصص ّلك رصشبلا
هللا ميجحت نولواحـي نـيذـلا رـصشبـلا
اونوكيل مهحيرـت يـتـلا ةـلاـحـلا ىـلإا
ةـصسيـنـكـلا وـعدت .مـهـتارارـق داــيــصسأا
،ميظعلا ةرصصنعلا موي يف ،اهءانبأا
،مهعاصضّتاب نيداّيـصصلا اوـلـثاـمـي نأا
يتلا ةـمـكـحـلا ةرازـغ ىـلإا اوـقـترـيـل
.سسدقلا حورلاب

برصشيو ّيلإا ِتأايلف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عيمج عمتجي نأا ةداعلا ترج

ماّيأا رخآا يف ،ميلصشروأا يف دوهيلا
ةينامثل ّدتمي ناك يذلا لاظملا ديع
يف يتأاي ةنهكلا سسيئر ناك .ماّيأا
ةكرب نم ًءام ًماح نماثلا مويلا
لكيهلاب ةطبترم تناك يتلا ماولصس
سساـنـلا عـيـمـج ناـكو ،ّيدوـهــيــلا
،اذكه .مينارتلاو فاتهلاب هنوعبتي
ىلع ءاملا بكصسي ةنهكلا سسيئر ناك
سساـنـلا عـيـمـج فـتـهـيـف حـبذـمــلا

نم حرفب اًهايم نوقتصسي> :نيلئاق
.(3 :21 سشإا) <سصـخـلا عـيـباـنـي
موـيـلا اذـه يـف عوـصسي ّبّرـلا فـتـه
ِتأايلف دحأا سشطع نإا> :ًئاق ميظعلا
ّبّرلا انل حصضوأا دقل .<برصشيو ّيلإا
يه سصخلا عـيـباـنـي ّنأا هـمـكـب
اهميقي يـتـلا سسوـقـطـلا ّنأاو ،هدنـع
وه يذلا ميظعلا مويلا يف دوهيلا
ةئيهت تناك لاظملا ديع ماّيأا رخآا
.ّيحلا ءاملا هيدل يذلا حيصسملل

نكامألاب سسّدقملا باتكلا رخزي
.ّيحلا ءاملا نع اهيف ىكحُي يتلا

نــم يرــجــت نأا عوــصسي ّبّرــلا دعو
،ّيح ءام راهنأا هب نينمؤوملا نوطب
ّنأا اّنحوي ّيليجنإلا انل حصضوأا دقو

ةيجيرفو *ةَيِصسآاو َسسُطنُبو
يحاونو رصصمو ةيـلـيـفو
ناورـْيـقــلا دنــع ةــيــبــيــل
*نطوتصسا ينامورلاو
يتيركلاوءخدلاو َدوهيلاو
نوقِطني مهـعـمـصسن برعلاو
.هللا مِئاظعب انتِنصسلأاب

ليإلا ــــــــــــــــ
(25-٧3 :٧ انحوي)

 ميظعلا رخآلا مويلا
ًافقاو ُعوصسي ناك ديعلا نم
ٌدحأا َسشِطع نإا ًئاق حاصصف
نـَم *بَرـصشيو إا ِتأاـيـلــف
ُباتكلا لاق امكف يب نمآا
ُراهنأا هنطـب نـم يرـجـتـصس
نع اذه لاق امنإا)*يحٍءام
نونمؤوا ناك يذلا ِحورلا
 ذإا هولبقي نأا عمزم هب
.ُدعـب ُسسدقـلا ُحورـلا ِنــكــي
دق ُدعب نكيَعوصسي نأل
ِعما نم نوثكف *(َدّجُم
ك اوعمصس ااذه اولاق ُهَم
لاقو .يبنلا وه ِةقيقاب
*حـيـصسا وـه اذـه نورـخآا

َحيصسا لعلأا اولاق نورخآاو
لقي أا *يتأاي ليلا نم
َدواد ِلصسن نم هنإا ُباتكلا

ثيح ِةيرقلا َم َتيب نم
*ُحيـصسا يـتأاـي ُدواد ناـك
عـما ب ٌقاـقـصش ثدحـف
مهنم ٌموق ناكو *هِلجأا نم
نكلو ُهوكِصسمُي نأا نوديري

 ءاجف *ًادي هيلع ٌدحأا ِقْلُي
ِةنهكلا ِءاصسؤور إا ُمادُا

مهلءلؤوهلاقفيصسيرفلاو
باـجأاـف *هـب اوـتأاـت  َمـِل
ٌناصسنإا طق ملكتي  ُمادا

انجورخ روف هب مَتخُن يذلا سسّدقملا
ىلإا ًةراصشإا كلذ ،ةّيدومعملا نرج نم
نوكن ،ةّيدومعملاب ىّقنتن نيح ،انّنأا

سسدقلا حورلا لاـبـتـقل نـيـّقـحـتـصسم
اـندصسجو اـنـصساوـحـل اـًمـتـخ نوـكـيـل
.ًةمعن ئلتمنف

حورلاب هّلل ًةقفاوم انلامعأا ريصصت
هيف نكصسي هللا حور عدي نَم .سسدقلا
ةـقـفاوـم اـهـّلـك هـتاـفّرـصصت حــبــصصت
ريصصت .هّلل ًةيصضرمو ،حورلا سسومانل
ٍدعـب تاذ هراـكـفأاو ناــصسنإلا اــياوــن
دهاـجــن نــحــن .ّيــحــيــصسم يــحور
ًةّيقن انداصسجأاو انصسوفن ىلع ظفاحنل
صسل ًـهأاو هيلع نمؤوملا .حورـلا ىـنـكـُ
ًءانإا نوكيل هتواقن ىلع ةظفاحملا
لعجي ّلأاو ،حورلا هيـف نـكـصسي اـيـقـن
اــًمــلـــظـــم ،هدصسج يأا ،ءاـــنإلا اذـــه
.حورلل ٍلباق ريغو ةئيطخلاب

،ثلاثلا مونقألا ،سسدقلا حورلا
يتلا ناـصسنإلا ةـّيرـح ىـلـع ظـفاـحـي
ىلع هقلخ امدنع هللا اهاّيإا هحنم
حورلا لـمـع نوـكـي ل .ارـح هـتروـصص

ةدارإاب يأا ،اًعوط امّنإا ،اًبصصغ سسدقلا
.هلخاد حورلا لبـتـقـي يذـلا ناـصسنإلا
حورلا لبتقي اّمإا ،هتّيرحب ،ناصسنإلا
نأا ناصسنإل نكمي .هصضفري وأا سسدقلا
نأا وأا حورلا ميلاعت بصسح فّرصصتي
لاـجـمـلا اـًحـصسفـم اـًبـناـج اـهـعـصضي
ينعي ل اذه .هيلع رطيصست نأا هتّيجصسل
يـنـعـي اـمـّنإا ،حورـلـل ةـّيـباـصسنــتــصسإا
ديحي هلعجت ناصسنإلا دنع ًةّيئاقتنإا
هذه رهظت .ميوقلا قيرطلا نع اًنايحأا
ةعامجـلا يـعدتـصست اـمدنـع ةـّيرـحـلا
اذه ينعي ل .سسدقلا حورلا ةّيحيصسملا
اًدحاو ًلوـق لوـقـتـصس ةـعاــمــجــلا ّنأا

ببصسب كلذ ،دحاو ٍيأار ىلع نوكتو
ثيـح ّبهـي حورـلا> .ةـّيرـحــلا ةــبــه
ىلع همعن عّزويو (8 :3 وي) <ءاصشي
قلغي نَم وه ناصسنإلا ّنكل ،عيمجلا

ٌلاثم .هل ولحي امك فّرصصتيل هبلق
عأا)ةريفصسو اينانح ةّصصق كلذ ىلع
امك ،حورلا بصسحب ناذه فّرصصت .(5



*ناـصسنإلا اذـه َلـثـم اذـكـه
مكلعلأا نويصسيرفلامهباجأاف
له *مُتْلَلَصض دق ًاصضيأا متنأا
نــم وأا ِءاــصسؤورــلا نــم ٌدحأا
اـمأا *هـب نـمآا يـصسيرــفــلا

ل نــيذـــلا ُعـــما ءلؤوـــه
مـهـف َسسوـماـنـلا نوـفرـعــي
مـهـل لاـقــف *نوــنوــعــلــم
دق ناـك يذـلا سسُدوـقـيـن

ٌدحاو وـهو ًـيـل هـيـلإا ءاـج
ُنيدي انَصسومان لعلأا *مهنم
ًلوأا هنم عمصسي  نإا ًاناصسنإا

اوباجأا*لعفام مَلعيو
ًاصضيأا تنأاَكلعلأا هل اولاقو
هنإا رظناو ثحبإا .ليلا نم
 يبن مُقَي ا نممث *ليل
انأا ًئاق ُعوصسي ًاصضيأامهَملك
ينعَبتي نَم مَلاعلا ُرون وه
لـب مـظـلا  يـصش ــف
.ةايا ُرون هل ُنوكي

لمأات ـــــــــــــ
،ًاقح هللا ءاصضرإا دارأا نَم

ةمعن ىلـع هـنـم لوـصصاو
ومـنـلاو ،ةـيواـمـصسلا حورـلا
حورـلا ً ــماــك صصيــل
بصصغـي نأا هـيـلــع ،سسدقــلا
هللا اياصصو قيبطتل هصسفن
هبلق اهل عِصضخُي نأاو ًةفاك
حورلا كاذ .كلذ ّدوي ل يذلا

ّلك هحن يذلا هصسفن وه
ةــصصلا هــمــّلـــعـــيو اذـــه
،ةّيقيقاةّباو،ةيقيقا

يتلا ،ةّيـقـيـقا ةـعادوـلاو
ىعصسو هصسفن بصصغ اهلجأل
همومه اهل سسّركو اهءارو
تيطعُُأا يتلاو ،هتامامتهاو
لُمكَيو اذكه ومني ذإاو ،هل

 هأا بصسحُي ،هللاً صصيل
،عقاولا  .توكلا ثيرو
طقصسي ل عصضاوتا ناصسنإلا

نـم ًةوـق اوـصسبـلـي نأا نـيرــظــتــنــم
رظتـنا دقـل .(94 :42 ول) يـلاـعألا
عوصسي ّبّرلا دعو قيقحـت ذـيـمـتـلا
يذلا يّزعملا سسدقلا حورلا لاصسرإاب
 .دبألا ىلإا مهعم ثكميصس

يه ناصسنإلا اهلاني ةّيطع مظعأا
متنـك نإاـف> :سسدقـلا حورـلا ةـّيـطـع
اوـطـعـت نأا نوـفرـعـت رارـصشأا مـتــنأاو
ّيرحلاب مكف ،ةدّيج اياطع مكدلوأا
حورلا يطعي ءامصسلا نم يذلا بآلا
:11 ول) <هـنوـلأاـصسي نـيذـّلـل سسدقـلا

دق مهّنأا عم ،نوّيصضرألا ءابآلا .(31
،نايحألا سضعب يف اًرارصشأا نونوكي
.مهيدل ام لصضفأا مهدلوأا نوطعي
هدحو سسوّدقـــلا ّيواــــمــــصسلا بآلا
حورلا يأا ،هدنع ام ىلـغأا اـنـيـطـعـي
ديع ةّيمهأا ،انه نم ،مهفن .سسدقلا
لمعلا ّلكل جـيوـتـت هـّنأل ةرـصصنـعـلا
حيصسملا نكـصسي هـيـف ذإا ،ّيـصصـخـلا

ءاملا لاننو سسوّدقلا هحورب انيف
يورـي ّيـحـلا ءاـمـلا هدحو .ّيــحــلا

نيح .دوجولا ىلإا ّرمتصسملا انأامظ
يـطـعـن ،ّيـحـلا ءاـمـلا نـم يوـترــن
يف لصصح اـم اذـهو هـنـم نـيرـخآلا
سسدقلا حورلا ّلح امدنع ةرصصنعلا

نوـطـعـي اوراـصصف ذـيـمـتـلا ىـلــع
نَم ّلكل ةّيدومعملاب سسدقلا حورلا
حـيـصسمــلاــب مــهــمــك ببــصسب نمآا
  .سصخلا ىلع هرودب لصصحيل

حورلا عوـصسي ّبّرـلا هـّبـصش دقـل
وه ءاملا ّنأل ّيحلا ءاملاب سسدقلا
وـه سسدقـلا حورـلاو ،ةاـيـحــلا زــمر
ءاملا دجوي ثيح .ةايحلا يطعملا
لواــحــي اذــهــل ،ةاــيــحـــلا دجوـــت
ىلع ءاملل اًرثأا اودجي نأا نوثحابلا
ىدم اوـصسرديــل ىرــخُألا بكاوــكــلا
بكوك جراخ ةايح دوجو ةّيناكمإا
نـيــنـــمؤوــمــلا نــحــن اــّمأا .سضرألا

يه ةّيقيقحـلا ةاـيـحـلا ّنأا فرـعـنـف
انـبـهـي يذـلا هـلـلا ندل نـم ةـّيـطـع
انعم ثكميل ييحملا سسوّدقلا هحور
.دبألا ىلإا

.سسدقلا حورلا وه ّيحلا ءاملا اذه
عـم هـثـيدح يـف عوـصسي ّبّرـلا لاــق
نم برصشي نم ّنإا ةّيرماصسلا ةأارملا
سشطعي نل وه هيـطـعـي يذـلا ءاـمـلا
ناصسنإلا عيطتصسي ل .(31 :4 وي) اًدبأا
هيطعي يذلا ءاملا نم ّلإا يوتري نأا
ّلإا عـبـصشن ل اـنـّنإا ذإا ،عوــصسي ّبّرــلا

.سسدقلا حورلا نـم ئـلـتـمـن اـمدنـع
نم سضيفت ،ءاوترإلا اذه ىلإا ًةفاصضإا
،ّيحلا ءاملا اذه نم ٌراهنأا اننوطب
اهلانن يتلا ةمعّنلل دودح ل هّنإا يأا

سضيفتو فعاصضتت يه لب ،هللا نم
امدنع نيرخآل انربع لصصتو انيف
ّبّرـلاـب ٍناـمـيإا َببـصس مـهـل رــيــصصن
مّعنتي نأا نمؤوملا عيطتصسي ل .عوصسي
ل اـنـحرـفـف ،ّيـحـلا ءاـمـلاـب هدحو
عـم كراـصشتـن اـمدنـع ّلإا لـمــتــكــي
،ةّراـصسلا ىرـصشبـلا حرـفـب نـيرــخآلا
 .سصخلا ىرصشب

ليجنإا يف اّنحوي ّيليجنإلا لوقي
دق نكي مل سسدقلا حورلا ّنإا مويلا
مّلكتي ّبّرلا ناك امدنع دعب َيطعُأا

نكي مل حيصسملا ّنأل كلذ ،ديعلا يف
ّيـلـيـجـنإلا لوـقـي .دعـب دـّجــمــت دق
ّنإا هليجنإا علطم يف هصسفن اّنحوي
،اننيـب لـحو اًدصسج راـصص ةـمـلـكـلا>
نم ديحول امك اًدجم ،هدجم انيأارو
:1 وي) <اقحو ًةمعن اًءولمم ،بآلا

عوصسي ّبّرلا ةايح ّلك تناك دقل .(4
نـم اًدجـم ًةءوـلـمــم سضرألا ىــلــع
هـمـيـلاـعـت ىـلإا ،ةـبـيـجـعـلا هـتدلو
ةـقـئاـفـلا هـبـئاـجـع ىـلإا ،ةـّيـهــلإلا
روط ىلـع هـيـّلـجـت ىـلإا ،ةـعـيـبـطـلا
،ناـك مـظـعألا هدجـم ّنـكـل ،روـباـث
ةعاـصسلا تتأا اـمدنـع ،هـلوـق بصسحـب
قّلُع امدنع يأا ،رصشبلا نبا دّجمتيل

تاومألا نيب نم ماقو بيلصصلا ىلع
ىــلإا دعــصصو ثلاــثــلا موــيــلا يـــف
دعب .هتمايق دعب نم دجمب تاومصسلا
،ّيصصخلا هللا نبا لمع لمتكا نأا

ىلإا اًدعاصص ذـيـمـتـلا هآار اـمدعـبو
ميلصشروأا يف اوثكم ،دجمب تاومصسلا



ددج نوصسيّدق
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ةصسينكلل سسّدقملا عمجملا دقعنإا
82 نـيـب ةـّيـبرـصصلا ةـّيـصسكذوـثرألا
يف رّرقو ،8102 راّيأا01و ناصسين

ةثث ةصسادق نعإا ةريخألا هتصسلج
سسوـيروــغــيرــغ :مــه ددج ءادهــصش
،زاــّبــخــلا يــلــيــصساــفو ،بهارـــلا

.سشتيصشتيجار اكليصسوبو
نرقلا) سسويروغيرغ سسيّدقلا ناك
ريدلا يف اًريغصص اًبهار (٧1-81
دهصشتصسإا .كيب ةنيدم يف ّيكريرطبلا
.هتّيحيصسم نع يّلختلا سضفر امدعب
ناكملا يف ثدحت تازجعملا تأادب
نوـّيـحـيـصسمـلا هــيــف هــنــفد يذــلا
ّمت ،قحل تقو يف .ارصس نونمؤوملا
،نفُد ثيح ةريـغـصص ةـصسيـنـك ءاـنـب
تمده ،داــحــلإلا ةــجوــم ببــصسبو
اهناكم تنبو َةصسيـنـكـلا تاـطـلـصسلا

نيرصشعلا نرقلا فصصتنم يف اًدهعم
تاـفر فاـصشتـكا نـم مـغرـلا ىـلــع
فوصس .ةصسينكلا مده لخ سسيّدقلا
22 يـف هراـكذـتـب لاـفـتـحإلا ّمـتـي
.يناثلا نوناك

(٧1 نرقلا) يليصساف سسيّدقلا اّمأا
.كيب ةنيدم يف اًزاّبخ لمعي ناكف
بلط ،هتنبا نابلألا فطتخا امدنع
ّلأاو اـهـتـّفـع اوـظـفـحـي نأا مـهــنــم
،اهتّيحيصسم راكنإا ىلـع اـهورـبـجـي
ةّيديدح ةصضبقب نوّينابلألا هبرصضف
نونمؤوـمـلا مّرـك .توـمـيـل هوـكرـتو
دعب امـيـف اوـماـق ّمـث هـنـفد ناـكـم
نـكـل ،هرـبـق قوـف ةـصسيـنـك ءاـنـبــب
.اهمدهـب كارـتألا ماـق اـم ناـعرـصس
لـخ اًرـيـخأا هــنــفد ناــكــم رــّمُد
وـفوـصسوـك يـف ةـّيـئادعـلا لاـمــعألا

ّمـتـيــصس .9991 ماـع اـيـهوـتــيــمو
.ناصسين92 يف هراكذتب لافتحإلا

(ćičijaR) سشتيصشتيجار اكليصسوب
ةـعـباـصسلا يـف تناـك (اـًماـع81)

هـنـك وــلــع يأا نــم .ًادبأا
ت هـّنأا ااـط طوــقــصسلا
انصسفنأا بصصغنلـف ؟عـيـما
ىـــلـــع اـــهجـــنــــلو ًاذإا
رفـن وـلو ىـتـح ،عـصضاوـتـلا

ىـلـع كلذـك ،اـنـبـلـق هــنــم
عّرصضتم،ةباوةعادولا

ـب هـلـلا إا لـّصسوــتــمو
ٍءاـجرو ٍناإاـب ،عاـطـقــنا

فِداهو نيرظتنم،ةّبو
،انبولق إا هحور لصسري نأا
نمو ةصصلا نم نّكـمـتـنـل

قاو حورلاب هللا ةدابع
وــه حورــلا .(42 :4 وــي)
،انيف يـّلـصصيـصس نـم هـصسفـن
اـنــمــّلــعــيــصس يذــلا وــهو
،ًاصضيأا ّيقيـقا عـصضاوـتـلا

فوصس .ةفاك برلا اياصصوو
اهيلـع ةـظـفاا اـنـنـّقـلـي
ٍةّقصشم نود نم ،قدصص لكب
ٌرداق حورلا ّنأل ،هاركإا لو
نإا .هاياطعب اـنرـمـَغ ىـلـع
ىلع هـلـلا اـياـصصو اـنـمأا

يذلا هحورب ،لاونا اذه
،برلا ةئيصشم هدحو فرعي
حورـلا اذـه اـنـــَلـــَعــــَج نإا

وـه ناـكو هــيــف لــماــك
انرّهطـت دقو اـنـيـف ًـماـك
نـمو اـهـّلـك سساـندألا نــم
،ةـفاـك اـياـطا تاـمـصصو
اــنــصسوــفــن مدقــي فوــصسف
ٍتيمج سسئارعك ،حيصسملل
2) ّنهيف بيــع ل ٍتاّيقن
حيصسن ٍذئدنع .(2 :11 وك

 هــلـــلا،  هــتوــكــلــم،
إا اـنـيـف هـلــلا حــيصسيو
ةـياــهـــن ل يــتــلا روـهدلا
،هــتــفأارــل داــف .اـــهـــل
لّهأا هّنأل ،هـّب ،هـتـمـحرـل
دو اذـهـك ٍفرـصشل رـصشبـلا

.اذهك

سسويراكم سسيدقلا

اهفطتخا امدنع اهرمع نم ةرصشع
نأا عطاق لكصشب تصضفر .نوّينابلألا
كرــتــتو ّيــناــبـــلأا نـــم جّوزـــتـــت
عاونأا عيمج تلّمحتف ،اهتّيـحـيـصسم
نم اهجارخإا ّمـت اًرـيـخأا .تاـباذـعـلا
رّظُحو ،ءازجأا ىلإا اهعيطقتو ةيرقلا

حبصصأا .اهاياقب نفد اهبراقأا ىلع
سسانلا نيب اًفورعم اهداقر ناكم
ّمـتـيـصس .<ةاـتـفـلا حـيرــصض> مــصساــب
نيرصشت62 يف اهراكذتب لافتحإلا
.لّوألا

سسدقملا باتكلا رمتؤوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيصشربألا يعار ةدايصس ةكربب
بتكم مّظن ،سسايـلا تيـلوـبورـتـمـلا
82 يـموـي ةـيـحـيـصسمـلا ةـيـبرــتــلا
زكرم يف8102 رايأا21و ناصسين
لوح ًارمتؤوم سسويريفروب سسيدقلا
تنمآا> ناونع تحت سسدقملا باتكلا

.<تمّلكت كلذلو
نورصشعو ةئم رمتؤوملا يف كراصش

تصس هــلــخ تيــقـــلُأاو ،ًاـــصصخـــصش
ةءارـق ةـيـفـيـك لوـح تارـصضاــحــم
يف ةءوبنلا ىنعم ،سسدقملا باتكلا
توهل ،ديدجلاو مـيدقـلا نـيدهـعـلا
ةصسينكلا مـيـلاـعـتو سسلوـب لوـصسرـلا

،ةيهلإلا ةملكلاب ةـصصاـخـلا ءاـبآلاو
باتكلا يف لاـثـمألا موـهـفـم نـعو
 .سسدقملا

تاصشروب نورمتؤوملا كراصش كلذك
ةياهن يف .هومّلـعـت اـم لوـح لـمـع
ةداهصش كراصشم لك مّلصست رمتؤوملا

ةـيـبرــتــلا بتــكــم نــم ةــكراــصشم
.ةينارطملا يف ةيحيصسملا
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