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 اوـتأ نيذـلا تاواـبابلا يقاـب نأو ،اـمورل اـباب لوأو يحور سيئر لوأ وه سرطب سيدقلا نأ ةيكيلوثاكلا امور ةسينك لوقت
 عوــسي برــلا نأو نيــسيدقلاو لــسرلا لــك سأر ناــك سرــطب سيدــقلا نأ ًاــضيأ لوــقتو .هتطلــس اوــثراوت مــهنأو هــتبترب اوناــك هدــعب
 ىـلع ةرطيـسلا يـف ةردـقلا مـهلو ،اـمورل نـييحور ءاـسؤر اوـنوكي نأ ،هوـفلخ نيذـلا يقاـبو هاـطعأو ،هـيلع ةسينكلا سسأ حيسملا
 .دبألا ىلإ ةسينكلا مكح

 ةــغل ،ةــينانويلا ةــغللا نــع ًالــقن ةــيآلا هذــه أرــقتو18 :16 ىتــم لــيجنإ يــف ءاــج اــم ىــلع داــقتعالا اذــه نوــسسؤي مــهو
 نيتملك برلا لمعتسا دقل ."يتسينك ينبأ )ريبك رجح( ارتبلا هذه ىلعو )ريغص رجح( سرطب تنأ" :اذكه ،ةيلصألا ليجنإلا
 يذـلا ءيـشلا رـكذ امدـنع هـنكلو .ريغـص رـجح يأ ،"سرـطب" مـساب هذـيملت اـعد دـقف .نيفلتخم نيينعم ىلع ةلالدلل نيتفلتخم
 .ةريـبك ةرخـص ىـلع ةينبم ةسينكلا نكلو ،ًاريغص ًارجح سرطب ناك .ةريبك ةرخص يأ "اربت" لاق ،ةسينكلا هيلع ينبت نأ بجي
 سرـطب تـنأ" لـقي مـل حيـسملا نأ ظحال .سمشلا رونك حضاو نيينعملا نيب فالتخالاو ."ارتب" و "سرطب" نيب برلا زيم دقل
.ةحارصب اهلاقل كلذ ينعي ناك هنأ ولو "يتسينك ينبأس كيلعو

 هللا نــبا حيــسملا تــنأ" :حيــسملل لاــق دــق سرــطب ناــك ؟ةــسينكلا اــهيلع ىنــبت نأ بــجي يتــلا ةرخــصلا تــناك اذاــم ًاذإ
 عوـسي برـلا نـع سرـطب سيدـقلا نـلعأ امدـنعو .تاـملكلا هذـه هـنلعت اـمك حيسملا توه ال يه ًاذإ ةسينكلا ةرخصف ."يحلا
."يتسينك ينبأ )انأ( ةرخصلا هذه ىلعو )ريغص رجح( سرطب تنأ" :هل برلا باوج ناك ،ةقيقحلا هذه

 .ةـسينكلا ةرخـص وـه حيـسملا نأ8 :2 ىـلوألا هتلاـسر يـف لاق امدنع ةرخصلا ناك حيسملا نأ سرطب سيدقلا فرع
.ةيوازلا سأرك حيسملا ىلإ ريشي7 ددعلا يفو

1 يــف ًاــضيأو .)4 :10 سوــثنروك1( "حيــسملا تــناك ةرخــصلاو" :هــلوقب حوــضوب رــمألا سلوــب سيدــقلا لوــقي كلذــك
."حيسملا وه يذلا ،عضو يذلا ريغ رخآ ًاساسأ عضي نأ دحأ عيطتسي ال هنإف" 11 :3 سوثنروك

 :16 ىتـم يـف ءاـج اـمل ةـيكيلوثاكلا ةـسينكلا ريـسفت أـطخ كردن نأ عيطتسن ،دادعألا يقاب حاحصإلا سفن أرقن امدنع
 تــنأ .ناطيــش اــي ينــع بــهذا"– بلــصلا قــيرط نــع هدــعبي نأ برــج امدــنع سرــطبل برــلا باوــج حاحــصإلا ســفن يــفف .18
 برـلا لوـقي نأ ليحتـسملا نـمف !!ساـق خيبوـت نـم هـل اـي .)23 :16 ىتـم( "ساـنلل اـمب نـكلو هللا امب متهت ال كنأل ،يل ةرثعم
 ةــملك ،ةــفيخملا خيبوــتلا ةــملك ىرــن ةــظحللاو حاحــصإلا ســفن يــفو "يتــسينك اــهيلع ينــبأ يتــلا ةرخــصلا تــنأ" :سرــطبل عوــسي
 !ةـسينكلا ساـسأ وـه سرـطب نوـكي نأ اشاحف ،برلا ىلع فيدجت ةسينكلا ةرخص وه سرطب نأ ةلئاقلا ةركفلا نإ ."ناطيش"
 .رخآ ًاذيملت اهب خبوي مل ةيساق ةقيرطب برلا هخبو دقو

 يـفو .سـطاليب ماـمأ هـتمكاحم لـبق ةـنهكلا سـيئر ماـمأ هـتمكاحم فقوم عوسي برلا اههجاو يتلا فقاوملا بعصأ نم
 هـنأب فـلحو تارـم ثالـث عوسي ركنأ سرطب نأ26 ىتم يف أرقن اننكلو ،هعم اونوكيل ذيمالتلل ةجاحب برلا ناك ةعاسلا كلت
 .سرطب ىوس رخآ ذيملت هلمعي مل لمع اذهو .طق هفرعي ال

 هركذــل ًاحيحــص داــقتعالا اذــه ناــك وــلو .ذــيمالتلاو لــسرلا لــك سأر ناــك سرــطب نإ ًاــضيأ ةــيكيلوثاكلا ةــسينكلا لوــقتو
 ،رهاـظ تمـصلا اذـهو .روكذـم ريـغ رـمألا نـكلو .ةيـسئانك ةيمهأ رمألا يف نأ ذإ ،ديدجلا دهعلا باّتك دحأ وأ سلوب سيدقلا
.ةسينكلل ًاسأر تاقوألا نم تقو يأ يف نكي مل سرطب نأ ىلع عطاس ناهرب وهو

 ةـباتكو .74 :26 ىتـم يـف عوـسي برـلل هراـكنإو سرطب فيدجتو ،23 :16 ىتم يف سرطبل عوسي برلا خيبوت ركذن
 ."ًاـمولم ناـك هـنأل ةـهجاوم هتمواق ةيكاطنإ ىلإ سرطب ىتأ امل نكلو" لاق ،11 :2 ةيطالغ يف ةمهم ةلأسم يف سلوب سيدقلا

سرطب سيدقلاو ةسينكلا
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.كلذ ركذي نأ سلوب سيدقلا عاطتسا امل ةسينكلا سأر وه سرطب نأ ةقيقح ناك ولو
 .ةـسينكلا سأر نـكي مـل سرـطب نأ حوـضوب اـنيرت ،ةـهجاوم هـل سلوـب ةـمواقمو ،اـهيف ًاـمولم سرـطب ناـك يتـلا ةقيقحلا نأ

.لسرلا لك نيب مالملا ديحولا لوسرلا وه سرطب ناك
 لاـق .كـلذ ركذـي نأ سلوـب عاطتـسا اـمل ةـسينكلا سأر وه سرطب ناك ولو ،لسرلا يقابل ٍواسم هنأ سلوب سيدقلا ركذ

 يــننأل" 5 :11 سوــثنروك2 يــف كلذــكو "لــسرلا يقئاــف نــع ًائيــش صــقنأ مــل يــنأ بــسحأ ينــنأل" 5 :11 سوــثنروك2 يــف
 عاطتـسا فـيكف ةـسينكلا سأر وـه قحلاـب سرـطب ناـك نإف "ًائيش تسل تنك نإو لسرلا يقئاف نع ًائيش صقنأ مل ينأ بسحأ
 ناـك اـملو ،كـلذ لوقي نأ سلوب أرجت امل ةسينكلا سأر وه سرطب ناك ول "؟لسرلا يقئافل" ٍواسم هنأ لوقي نأ سلوب سيدقلا
 ادـع" لاـق .ةـسينكلا سأر نـكي مل سرطب نأ حوضوب سلوب سيدقلا انل نلعي28 :11 سوثنروك2 يف انه .هل ًايواسم يلاتلا
 سـئانكلاب ًاـمتهم ناـك يذـلا وـه سلوـب نأ ىرـن اـنه نـمو ."سئاـنكلا عـيمجب ماـمتهالا .موي لك ّيلع مكارتلا .كلذ نود وه ام
.كلذ لقي مل هسفن سرطب نأ امك ،سرطب سيلو

 مهــسفنأ نــيب لــسرلا رجاــشت امدــنعف .ســكعلا ىــلع لــب الــك ؟لــسرلا يقاــب نــم رثــكأ سرــطبل ةطلــس حيــسملا ىــطعأ لــه
 ىـتم( يـفو "ربـكأ نوـكي هـنأ نـظي مـهنم نـم ةرجاشم ًاضيأ مهنيب تناكو" )24 :22 اقول( يف برلا مهخبو ،مظعألا وه نمع

20: 25-27(:
 لب ،مكيف اذكه نكي الف .مهيلع نوطلستي ءامظعلاو ،مهنودوسي ممألا ءاسؤر نأ نوملعت متنأ :لاقو عوسي مهاعدف"

 وأ سأر سرـطب ناـك لـه ."ًادـبع مكل نكيلف ًالوأ مكيف نوكي نأ دارأ نمو ،ًامداخ مكل نكيلف ًاميظع مكيف نوكي نأ دارأ نم
 سرــطب نــكي مــل ."ةوــخأ ًاــعيمج مــتنأو ،حيــسملا :دــحاو مــكملعم نأل"– )8 :23 ىتــم( يــف عوــسي لاــق !الــك ؟ةــسينكلا ديــس
 .ةوـخأ اوناـك لـسرلا عـيمج نأل ،هريـغ دـحأ سـيلو عـيمجلا ديـس ناك يذلا هسفن وه هنأ برلا لاق دقو .لسرلا يقاب نم ىلعأ
.رخآلا نم ىلعأ ةطلس مهنم دحأل سيلو نيواستم اوناك ًاعيمج مهنأ اذه ىنعمو

18 :1 يـــسولوك يـــف كلذـــكو ."ةـــسينكلا سأر ًاـــضيأ حيـــسملا نأ" 23 :5 ســـسفأ ةلاـــسر يـــف سلوـــب سيدـــقلا لوـــقي
 الو ركذـي مـل هـنكل ،ةـسينكلا سأر حيـسملا نأ هـتاباتك يـف ركذـي سلوـب سيدقلا ناك ."ةسينكلا يأ دسجلا سأر وه حيسملا"
 اذـهب هـنأل ،ةـقيقح رـمألا ناـك وـل ةسينكلا سأر هنأ هسفن نع سرطب سيدقلا لوقي نأ بجي ناك .سرطب نع كلذ ةدحاو ةرم
 ىــلإ بــلطأ" 1 :5 ىــلوألا هتلاــسر يــف لوــقي ذإ ،خيــش هــنأ هــسفن نــع رــكذ هــنكلو ،لــسرلا يقاــب نــم مــظعأ ًاــمارتحاو ًافرــش لاــني
 ًاــسيئر سرــطب ناــك وــلف ."نــلعي نأ دــيتعلا دــجملا كيرــشو ،حيــسملا مالآل دهاــشلاو ،مــهقيفر خيــشلا اــنأ ،مــكنيب نيذــلا خويــشلا
 مــهرماوأ لــبق هــنأ ىرــن اــننإف ســكعلا ىــلع نــكلو ،ةــفلتخم نكاــمأ ىــلإ باهذــلاب لــسرلاو رــمألو ،هتطلــس نــعو هــسفن نــع نــلعأل
 اولـسرأ ،هللا ةـملك تـلبق دـق ةرماـسلا نأ ميلـشروأ يف نيذلا لسرلا عمس املو" 14 :8 لسرلا لامعأ يف أرقنف ،هولسرأ مهنأو
."انحويو سرطب مهيلإ

 وـه ناـك وـلو .عاـمتجالا سأرتـي مـل هنكلو ،مهنيب سرطب ناك )15 لامعأ( ميلشروأ يف ةوخإلاو لسرلا عمتجا امدنعو
 .ةـبولطملا ءايـشألا ررـقو ،بوـقعي سيدـقلا عامتجالا سأرت دقل .هرماوأ رادصإب ذخأو ،عامتجالا كلذ يف رمألا نلعأل سيئرلا
 هللا دـقتفا فـيك ربـخأ دق ناعمس :ينوعمسا ةوخألا لاجرلا اهيأ :بوقعي باجأ اتكس امدعبو" 14 ،13 :15 لامعأ يف أرقن
."ممألا نم هللا ىلإ نيعجارلا ىلع لقثي ال نأ ىرأ انأ كلذل" ًاضيأ19 ددعو ."همسا ىلع ًابعش مهنم ذخأيل ممألا

 نيرشعو ةعبس ىلع يوتحي يذلا "ديدجلا دهعلا" سدقملا باتكلا يفف ؟سرطب ةسائرب داقتعالا ىلع ناهربلا وه نيأ
 دـجو وـل هـنأل ،اـمور يـف اـم تـقو يـف نكي مل سرطب نأ حضوي تمصلا اذه نإ .هديؤي ركذ دجوي ال ،هللا نم اهب ىحوم ًارفس
 رـكذي مـل هـنكلو ،اـمور لـهأ ىـلإ ةـلوطم ةلاـسر بـتك سلوـب سيدـقلاف .دـيدجلا دـهعلا بـتك دـحأ يف رمألا ركذ نم دبالف كانه
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 تأـي مـل هـنكل ،لئاـسر ةدـع بـتك اـهيف هـتماقإ ءاـنثأو ،نيتنـس اـمور يـف شاـع هـسفن سلوبو .اهيف سرطب دوجو نع ًائيش
 دـيدجلا دـهعلا نإ .اـمور يـف ًاقح ناك سرطب نأ ول هركذ هيلع بجي ناك يذلا رمألا ،ةنيدملا يف سرطب دوجول ركذ يأ ىلع
 اذاـمل .اـمور ىـلإ رفاـس هـنأ ركذـي ال هـنكلو ،ىرـخألا نكاـمألا ضـعب ىـلإو ةيرـصيقو ةرماسلاو ةيكاطنإ ىلإ رفاس سرطب نأ ركذي
؟ثدحت مل اهنأل سيلأ ؟باتكلا نم ةثداحلا هذه ركذ فذح

 ناـك هـنأ وأ ،اـمور يـف ناـك سرـطب نأ قدـص تـبثت لـئالد سدـقملا باـتكلا جراـخ دـجوي ال هـنإف ،كـلذ ىـلإ ةفاضإلابو
 ىــلإ حيــسملا دوعــصل ىــلوألا ةنــس نيــسمخلاو ةــئملا يــف تــبتك يتــلاو ،انيدــيأ نــيب يتــلا بــتكلاو تاــطوطخملاف .اــهيلع ًاــنارطم
 جراـخ الو ،دـيدجلا دـهعلا بـتك يـف ال هـنأ اـهيف كـشلل لاـجم ال يتـلا ةـقيقحلا رـهظتو .عوضوملل ركذ يأ نم ةيلاخ ،ءامسلا
!اهيف هدوجو ىتح وأ امورل ًانارطم سرطب نوك ىلع ناهرب يأ دجوي بتكلا هذه

؟هفلخ نمل هتطلس سرطب ملس اهبجومب يتلا قئاثولا يه نيأف ،امورل ًانارطم سرطب ناك ولو
 لوأ تــسسأت كاــنهو ،ميلــشروأ يــف ًالوأ ذــيمالتلاو عوــسي برــلا رــشب دــقف .ةيحيــسم ةــسينك لوأ اــمور ةــسينك نــكت مــل

 اـياطخلا ةرفغمو ةبوتلاب همساب زركي نأو ،ثلاثلا مويلا يف تاومألا نم موقيو ملأتي حيسملا نأ يغبني ناك"– ةيحيسم ةسينك
 تـسسأت دـقل .ةـسينك لوأ اـهنأل ،سئاـنكلا مأ ميلـشروأ ةـسينك تـناك )47 ،46 :24 اـقول( "ميلشروأ نم أدتبم ممألا عيمجل
 لاـمعأ يف سدقملا باتكلا لوقي .امور ةسينك سيسأت لبق يكينولاستو يبليفو ةيطالغو سوثنروكو ةيكاطنإ يف ىرخأ سئانك
 ةــسينك نــع ةــيكاطنإ ةــسينك سيــسأت ةيقبــسأ ىــلع ناــهرب اذــه ."ًالوأ ةــيكاطنإ يــف نييحيــسم ذــيمالتلا يــعدو" 26 :11 لــسرلا
.امور يف سيلو ميلشروأ يف تناك ةسينك لوأ نإف اذكهو ،امور

 سرـطب نـع نـلعي مـل حيـسملاو .اـبابلا زـكرمك رـخآ ًازكرم وأ ةبتر ركذي الو ،ًادبأ اباب ةملك ركذي مل سدقملا باتكلا نإ
 نـكي مـل سرـطب نأل ،دـهع ءاـيلوأ مـه الو تاوابابلل ةطلس الف كلذل .ابابلا هنأ نلعأ هسفن سرطب الو ذيمالتلا الو ،"ابابلا" هنأ
 لـعب موـل الـب فقـسألا نوـكي نأ بـجيف" سلوـب سيدـقلا لاـقو .14 :8 ىتـم نـم رـهظي اـمك ًاجوزتم سرطب ناك .ًادبأ عابتأ هل
.)2 :3 يت1( " ...ةدحاو ةأرما
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 سـلاج وـهو مـلكتي امدـنع اـبابلا نأ لوـقت ةـيكيلوثاكلا ةـسينكلا نـكلو .هللا وه أطخلا نع موصعملاو هزنملا ديحولا نئاكلا
.أطخلا نم ًاموصعم نوكي قالخألاو ناميإلا رومأ نع هشرع ىلع

 ةــسينكلا دــئاقعب ةــصتخملا ةيمــسرلا تارادــصإلا يــف اــهلوقي ةــملك يأ يــف ئــطخي ال اــبابلا نأ وــه ةدــيقعلا هذــه موــهفم نإ
 .أـطخلا نـع هزنـمو موـصعم وـهف مـث نـمو ،ئـطخي نأ عيطتـسي ال هنأل قحلا ىوس يوتحي الو ،قح همالكو ،ةيقالخألا رومألابو
 ةمـصع رتـس تـحت اـهئاطخأ ةـيطغت ةـيغب ،قالـخألاو دـئاقعلاو ناـميإلا مـساب يـه ةـيكيلوثاكلا ةسينكلا تاطاشن لك نأ عقاولاو
.ةثالثلا رومألا هذه يف ابابلا

 ،ةـيدئاقعلا روـمألا يـف تاواـبابلا ضـعب ءارآ نـيب تاـفالتخالا ليلعتب ابابلا ةمصع ةركف نع نوعفادملاو نورصانملا لواحي
 هذــه نــع ةــجتانلا تابوعــصلا اوــطغي نأ اذــه مــهليلعتب نــيلمآ ،هــب ةــصاخلا هرــظن تاــهجو اــباب لــكل نأ ىــلإ دانتــسالاب كــلذو
 رومأــب أــطخلا نــم ًاموــصعم هراــبتعاب مــلكتيو اــبابلا زــكرم لغــشي ًاــصخش نأ فــيك !يحطــس لــيلعت نــم هــل اــي نــكل .تاــفالتخالا
؟ةيمسر نكت مل هلاوقأ نإ هيف لاقي تقو يتأي ،ةيدئاقع

 رــمتؤم يــف ناــميإلل نوناــقك رــمألا نــلعأ نــيح يأ ،ماــع1800 دــعب الإ مهتمــصع رمأــب اوــفرعي مــل مهــسفنأ تاواــبابلا نإ
 .اهددـصب نـحن يتـلا ةدـيقعلا لوـح لـيوط لادـجو عازـن رـمتؤملا اذـه يـف ثدح دقو .1870 ماع امور يف دقعنملا ناكيتافلا
 نـيب نمDollinger ريكنالود روتكدلاوKendrick كيردنك نارطملاوStrossmeyer ريامسورتس نارطملا ناكو
 نوروكذـملا ءاـضعألا بحسنا ،ناميإلل نوناقك رمألا نلعأ امدنع رمتؤملا ماتخ يفو ،ابابلا ةمصع ةديقع لوبق اوضراع نيذلا
 جذوـمنلا ىـلع ةـيكيلوثاك ةسينك مهسفنأل اونوكو ،بعشلا ءانبأو نابهرلا نم ريفغ ددع عم ،ادنلوه يف تنيرتوأ ةفقاسأ سيئرو
 ةـيكيلوثاكلا ةـسينكلا مـساب نآلا فرـعت ثـيح اـكيرمأ ىـلإ تلـصوو ،اـبروأ عاـقب مـظعم يـف ةـسينكلا هذه ترشتنا دقو .ميدقلا
.ةيليجنإلا

 نأ ينــعي اذــهف ،ًاموــصعم تاواــبابلا نــم دــحاو ناــك وــل هــنأ فرــعنل ميلــسلا يــقطنملا ريــكفتلا نــم لــيلق ىــلإ الإ ةــجاحب انــسل
 .ًاموــصعم تاواــبابلا نــم يأ نــكي مــل هــنأ ينــعي اذــهف نيموــصعم تاواــبابلا لــك ســيل هــنأ وــلو .ًاــضيأ نوموــصعم تاواــبابلا عــيمج
 .ةــيرهوجلا روــمألا يــف اوــقفتي نأ بــجو ،نوموــصعم تاواــبابلا لــك نأ ىــلع ةــلالدلل فاــك تاواــبابلا نــم دــحاو ةمــصع نأ اــمبف
 تاواــبابلا نأ اــنيري خيراــتلا نــكلو .اــبابلا ةمــصع ةدــيقع زــكترت رــمألا اذــه ىــلعو .اوــئطخي نأ نوعيطتــسي الو نوــئطخي ال مــهنأل
 نأ ينـعي اذـهف موـصعم ريـغ دـحاو دـجو اذإو ،موـصعم ريـغ رـخآلاو ،ًاموـصعم نوـكي ًادـحاو نأ ينـعي اذهو ،ميلعتلا يف اوفلتخا
.موصعم ريغ مهضعبو نيموصعم تاوابابلا ضعب نوكي نأ نكمي ال هنأ ذإ ،نيموصعم ريغ تاوابابلا لك

:ةلثمأ مدقنو
 توــهال رــكنت يتــلا ةيــسويرألا ةــعدبلا يــف ًاريــخأ عــقو هــنكلو ،سويــسانثأ ةــنادإ ىــلعLiberius سويربــيل اــبابلا قــفاو.1

.حيسملا
 اـبابلا ةـنادإلا دـيأ دـقو .يـقوطره هـنأب هـمهتاو لوألاHonorius سوـيرونوه ابابلا680 ماع سداسلا رمتؤملا نادأ.2

.تعبت يتلا تارمتؤملاو ،Leo II يناثلا ويل
 ،هـتنادإ بحـس تـقولا نـم ةرتـف نـكلو .ءادوـسلا ةـحئاللا ىـلع اهعـضوو بـتك ةدـعVigilius سوـيليكيف ابابلا نادأ.3

.ةيناث ةرم اهنادأف داع ىرخأ ةرتف دعبو
 لـك نـكلو .حيـسملا دـض هـنأ "ملاـعلل ًافقـسأ" هـسفن يمـسي صخـش لـك ربـتعيGregory لوألا يروغيرغ ابابلا ناك.4

أطخلا نع هزنملا ابابلا ةمصع
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!بقللا اذه نولمحي رصعلا اذه يف تاوابابلا
 يـناثلا سوـيلوي اـبابلا نـكلو ،اـقفتي مـلوEugenius ثلاثلا سونيجوي ابابلاوPaschal يناثلا لاشاب ابابلا لداجت.5

Julius IIعبارلا سويب ابابلاو Pius IVاهاخبوو ةلداجملا هذه ًاعنم.
 سوـيب اـبابلا نـكل ،ةـيميهوبلا ةـسينكلل سدـقملا سأـكلا ءاـقبإ عـبارلا ساـينيجوي اـبابلا نـمBastle لـساب رمتؤم بلط.6

.رارقلا اذه ىغلأ يناثلا
.هنادأ عبارلا سويب ابابلا نكلو ،ًايعرش هربتعاو يندملا جاوزلاHadrian يناثلا نايرده ابابلا حابأ.7
 نـكلو ،سئاـنكلا يـف أرـقت نأل اـهرقأو سدـقملا باـتكلا تاـعبط ىدـحإSixtus V سماـخلا سوتـسكس اـبابلا رـشن.8

.ةعبطلا هذه نادأ عباسلا سويب ابابلا
 ،Paul ثـلاثلا سلوـب اـبابلا هـب حمـس يذـلا نييعوـسيلا نوناـقClement XIV رـشع عبارلا تنميلك ابابلا لطبأ.9

.هداعأPius عباسلا سويب ابابلا نكلو
 اوــضقانو اوفلاــح مــهنأ رــهظي خيراــتلا نــكلو ،مهميلاــعت يــف دــيكأتلاب نوــقفتي مهنإــف ،أــطخلا نــم نوموــصعم تاواــبابلا نأ وــل

.ضعبلا مهضعب
 ،دـحاو اـباب نـم رثـكأ نمزـلا تاـبقح ضـعب يـف رـهظ هـنأ رـهظي خيراـتلاف .اـبابلا ةمـصع لوـح لاؤـسلا ريـثي رخآ لماع كانه

 يـناثلا ناـبروأ ابابلاوVictor ثلاثلا روتكف ابابلا مواق لاثملا ليبس ىلعف .حيحصلا ابابلا وه هنأب يعّديو رخآلا ضفري ٌّلكو
Urban IIيــسرك ىــلع ثــلاثلا ردنكــسا اــبابلا ناــك امدــنع :رــخآ لــثم ؟حيحــصلا اــبابلا ناــك مهيأــف .ثــلاثلا تــنميلك اــبابلا 

 ناـك نـم .اـبابلا هـنأ يعدـي لـكو دـحاو تـقو يـف نـيلجر .سماـخلا تـنميلك اـبابلاب بـقلم رـخآ اـباب تـقولا كـلذ يف ناك ،امور
 دــقف .ًاــماع نوــسمخ رمتــسا يذــلا مــيظعلا ماــسقنالا ثدــح امدــنع1378 ماــع اــبابلا ةمــصعل ثدــح اذاــم مــث ؟يــقيقحلا اــبابلا
.عباسلا تنميلك ابابلا نويسنرفلا ةلداركلا راتخا امنيب ،سداسلا نابرأ ابابلا نويلاطيإلا بختنا

 ناـك نـم .دـيدج اـباب ريـتخاو ًاـعم اـمهلزع هـيف مـت رـمتؤم دـقع نأ ىـلإ ىرـخألا دعب ةنس ًاضعب امهضعب امتش نانثالا ناذهو
؟خيراتلا كلذ لالخ ابابلا ةمصع تناك نيأ ؟ًاماع نيسمخلا لالخ يقيقحلا ابابلا

 هـنأ اـنيري اذـه لـعلو .اـهترثك نـم ىـصحت الو دـعت ال داـكت ،تاواـبابلا نـيب خيراـتلا اهرهظي يتلا تاضقانتلاو تافالتخالا نإ
؟موصعم ريغ امهدحأ نوكي الفأ ،تاوابابلا نم نانثا ضقانت اذإ

 ،سدـقملا باـتكلا يـف دوـجوم دـشرملا اذهو .ةرخآلا ةايحلا ىلإ هيدهيل ةايحلا هذه يف موصعم دشرم ىلإ ناسنإلا جاتحي
 نـييالملا دـجو دـقو .سدـقلا حورلاـب نوداـقنم مـهو ،ميدـقلا رـصعلا يـف نيسيدق لاجر ةطساوب انل ةبوتكملا هللا ةملك وه يذلا
 عوـسي برـلاو هللا ةـقيقح ةـفرعم اـندرأ نإو .سدـقملا باـتكلا ةءارـقب سفنلا صالخو ،ريمضلا مالسو ،ةايحلا ةراهط سانلا نم
 مالـسلا مدـقت يتـلا ةـسدقملا هللا ةملك ةءارق انيلع ،ةيحيسم ةايح ايحيل ناسنإلا اهلمعي نأ بجي يتلا رومألا ةفرعمو ،حيسملا
 ،ًاـيموي سدـقملا باـتكلا أرـقي نأ صخـش لـك ىـلعف اذـل .ةـيدبألا ةاـيحلا ىـلإ ًاـقيرط قشتو ،ًاعم دسجلاو سفنلل ةوقلاو ةحارلاو
.لضفأ ةايح ىلإ ديحولا ليلدلا هنأل
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 سأـكلا ذـخأو .يدـسج وـه اذـه ،اوـلك اوذخ :لاقو هذيمالت ىطعأو رسكو كرابو زبخلا عوسي ذخأ نولكأي مه اميفو"
 ةرــفغمل نيريــثكلا لــجأ نــم كفــسي يذــلا ،دــيدجلا دــهعلل يذــلا يــمد وــه اذــه نأل مــكلك اــهنم اوبرــشا :ًالئاــق مهاــطعأو ركــشو
 .)28-26 :26 ىتم( "اياطخلا

 زــبخلا قوــف سيرــكتلا تاــملكب نهاــكلا قــطني امدــنع هــنأ لوــقت يتــلا ،ةلاحتــسالا ةدــيقع ةــيكيلوثاكلا ةــسينكلا مــلعت
.حيسملا عوسي برلا توهالو سفن ،يقيقحلا برلا مدو دسج ىلإ هذه لوحتت ،سادقلا يف رمخلاو

 برـلا تاذ ىـلإ هذـه لوـحتت رـمخلاو زبـخلا سيركت دعب هنأ ملعت يتلا ،ةسينكلا هذه ةدابع ساسأ ةلاحتسالا لكشتو
.هدبعيو هيلإ بعشلا يلصي كلذل ،هللا نبا عوسي

 مـــيلعت بـــسحب هـــنأل ،هللا ىـــلإ رـــمخلاو زبـــخلا لـــيوحتل ةـــقلطملا ةوـــقلا نهاـــكلل نأ ًاـــضيأ ةـــيكيلوثاكلا ةـــسينكلا دـــقتعت
 تـناك اذإ .حيـسملا سـفن ىلإ لوحتي هسيركت دعب كلذل .رمخلاو زبخلا يف لخديو نهاكلا حيسملا عيطي ةروكذملا ةسينكلا
 ةــسينكلا نإــف ،سدــقملا باــتكلا ميلاــعتل ةــضقانم تــناك اذإ نــكلو .اــهلبقي نأ صخــش لــك ىــلع بــجيف ةقداــص ةدــيقعلا هذــه
.سدقملا باتكلا بسحب اسيلو قحلا نع نوكي ام دعبأ ناحبصي اهميلاعتو ةيكيلوثاكلا

 اـهنم اوبرـشا" :لاـقو سأـكلا مهاـطعأو ."يدـسج وـه اذـه ،اولك اوذخ" لاق ،هذيمالتل زبخلا عوسي برلا ىطعأ امدنع
 زـبخلا لوـحتي اذـكهو ،ًاـيفرح لاـق اـم دـصق عوـسي نأ ةـيكيلوثاكلا ةـسينكلا دـقتعت ."دـيدجلا دـهعلل يمد وه اذه نأل ،مكلك
.كلذ دصقي مل حيسملا نأ يه ةقيقحلا نكلو .يقيقحلا برلا مدو دسج ىلإ رمخلاو

 كــلذ نــمو ،مــهيلإ ًايــصخش مــلكتي هــسفنب كاــنه ًادوــجوم وــه ناــك هذــيمالت عــم يناــبرلا ءاــشعلا حيــسملا لواــنت امدــنع
 مـلأت دـق نـكي مـل هـنأل ،همد نوكي نأ نكمي ال رمخلا كلذكو .هدي يف ناك امنيب هدسج نوكي نأ نكمي ال زبخلا نأ جتنتسن
.طقف همد لثمي رمخلا نإف اذكهو ،هقورع يف يرجي لاز ام مدلا ناك دقل ،سكعلاب .حرجو

 ،يدــسج لــثمي زبــخلا اذــه" :لــقي مــل اذاــملو ؟يزاــجملا ريــبعتلا اذــه عوــسي برــلا لمعتــسا اذاــمل :ضــعبلا لءاــستي دــق
؟"يمد لثمي رمخلا اذهو

 دـيع نـم روـطت دـق برـلا ءاـشع نأ فرـعي دـيدجلا دهعلل سراد لك نإف .طيسبو حضاو لاؤسلا اذه ىلع باوجلا نإ
 اوـمهفي نأ مـهيلع لهـسلا نـم ناكو ،اهيلع نيداتعم اوناك ذيمالتلا نأل ،حصفلا ديع ةغل برلا لمعتسا دقلو .يدوهيلا حصفلا
.عوسي برلا دصق

 دــقو .حــصفلا دــيع اــهب ىــهتنا يتــلا ةــقيرطلاو تــقولا ســفنبو ،ةــليللا ســفنب ىــهتنا دــق برــلا ءاــشع نأ ركذــتن نأ بــجي
.رمخلاو زبخلا سفن ةليللا كلت يف هذيمالتو عوسي برلا لمعتسا

 وأ روــصلا كــلت نــم .هــيلإ ريــشتو عوــسي برــلا لــثمت زوــمرو لاكــشأ ،ميدــقلاو دــيدجلا نيدــهعلا يــف ةريــثك روــص دــجوت
.عيمجلا لجأ نم حوبذملا عوسي برلا لثمي ًامئاد ناك يذلا حصفلا لمح ةروص نيدهعلا الك يف ترهظ يتلا زومرلا

.)29 :1 انحوي( "ملاعلا ةيطخ عفري يذلا هللا لمح اذوه :لاقف هيلإ ًالبقم عوسي انحوي رظن دغلا يفو"
 .)36 :1 انحوي( "هللا لمح اذوه :لاقف ًايشام عوسي ىلإ رظنف"
.)19 :1 طب1( "حيسملا مد ،سند الو بيع الب لمح نم امك ميرك مدب لب ..."
.)6 :5 ايؤر( "...حوبذم هنأك مئاق لمح خويشلا طسو يفو ..."
.)13 :5 ايؤر("نيدبآلا دبأ ىلإ ناطلسلاو دجملاو ةماركلاو ةكربلا لمحللو شرعلا ىلع سلاجلل ..."

ةلاحتسالا
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 .اـنلجأ نـم بيلـصلا ىـلع حـبذ يذـلا هللا لـمح .حـصفلا يـف لـكأ ىـلإ عوـسي برـلا ىلإ زمريو ريشيو لثمي لمحلا نإ
 توـملا كالـم ربـع امدـنع ،رـصم يـف هوـهي حـصف ىرـكذ ناك ينابرلا ءاشعلا ةليل يف هذيمالت عم عوسي هلكأ يذلا لمحلا نإو
 ،هوــهي حــصفل ةداــعإ وــه يذــلا ،يناــبرلا حــصفلا ةــليل يــفف كلذــل .نييرــصملا تالئاــع لــك نــم رــكبلا لــتقو ،نييليئارــسإلا نــع
.)11 :12 جورخ( "برلل حصف اذه" :هوهي حصف ةليل يف ىسوم هلاق ام داعأ "يدسج وه اذه" :عوسي لاق امدنع

 لـتقو هللا بعـش توـيب ماـمأ نـم توـملا كالـم ربـع امدـنع ناـك يـقيقحلا حـصفلاف .ال ؟يقيقحلا حصفلا كلذ ناك له
 بعــشلا ناــك دــقف ،يناــبرلا ءاــشعلل ًازــمر ناــك حوبذــملا فورخلاــف ال ؛حــصفلا وــه حوبذــملا لــمحلا ناــك لــه .نييرــصملا راــكبأ
 شوـشرملا لـمحلا مد تحت مهتويب يف اوأجتلا امدنع نييرصملا دي نم مهصلخيل هوهي هلمع ام ركذتيل حوبذملا لمحلا لكأي
 نـمو ،ىـسوم نـم هذـه راعتـسا عوـسي نأ اـنه ىرـن كلذـل .نييرـصملا لـتقو بعـشلا نـع توملا كالم ربع امنيب ،باوبألا ىلع
.ةبسانمو ةطيسبو ةيعيبط هتاملك تناك كلذل "برلا ءاشع" هسفن برلل ىركذ هيف يذلا حصفلا ديع

 نــع لاــق نــيح ىــسوم اهلمعتــسا يتــلا زاــجملا ةغيــص ســفنب اذــه هــلوق ناــك "يدــسج اذــه" :عوــسي لاــق امدــنع كلذــل
."برلل حصف وه" :لمحلا

 دــيع ىــسوم رــكذ امدــنعو .نييرــصملا لــتقو توــملا كالــم ربــع امدــنع ،بعــشلا صالــخ ىرــكذ حــصفلا دــيع ناــك دــقل
 )14 :12 جورــخ( "ةــيدبأ ةــضيرف هــنوديعت مكلاــيجأ يــف .برــلل ًادــيع هــنوديعتف ًاراكذــت موــيلا اذــه مــكل نوــكيو" :لاــق حــصفلا
 .رـصم نـم برـلا كـجرخأ ةـيوق ديب هنأل .كمف يف برلا ةعيرش نوكت يكل ،كينيع نيب ًاراكذتو كدي ىلع ةمالع كل نوكيو"
.)10 ،9 :13 جورخ("ةنس ىلإ ةنس نم اهتقو يف ةضيرفلا هذه ظفحتف

 دـــنع ىركذـــلا وـــه نآلا برـــلا ءاـــشع كلذـــك ،رـــصم نـــم هـــجورخو بعـــشلا صالـــخ ىرـــكذ ناـــك حـــصفلا دـــيع نأ اـــمكو
 ىـلع عوـسي برـلا دوجو ءانثأ ريخألا ءاشعلا ةبسانم تناك .بعشلا لك لجأ نم هتومو برلا عم ةكرشلا ىركذو ،نييحيسملا
 اذـه اوعنـصا" :عوـسي لاق .انلجأ نم عوسي برلا توم ىركذك مدقت ىركذلا هذه لازت الو .ةدحاو ةليلب بيلصلا لبق ضرألا
 اوعنـصا" :لوـقي كـلذ يلت يتلا دادعألا يفو ."يركذل اذه اوعنصا" 24 :11 سوثنروك1 يف ًاضيأو )19 :22 ول( "يركذل
 عوـسي برـلا ىركذـل وـه ،سدـقملا باـتكلا اـنل ركذـي اـمك ،برـلا ءاـشع ةـسرامم نـم دـيحولا دـصقلاف ًاذإ "يركذل متبرش املك
.انلجأ نم هتومو هتبحم ىركذ .ةسدقم ةبحم ىركذ تناك دقل .هتومو

 نحنو .ديدجلا دهعلا باّتك لك دنع ةفورعمو ةعئاش ةداعلا هذهو ،لاثمأب مهملكي ناك هذيمالت ملكي عوسي ناك امدنع
 اـنأ"– "ةاـيحلاو قـحلاو قـيرطلا وـه انأ"– "بابلا وه انأ" :عوسي لاق .لاثمألاو ةيزمرلا ةغللا لمعتسن ام ًاريثك مايألا هذه يف
 وأ باــب هــنأ دــصقي ًالــعف ناــك لــه ."ءامــسلا نــم لزــن يذــلا زبــخلا وــه اــنأ"– "ملاــعلا روــن وــه اــنأ"– "ناــصغألا مــتنأو ةــمركلا
 ،سئاـنكلا عبـسلا ةـكئالم يـه بـكاوكلا ةعبـسلا" اـيؤرلا رفـس يـف عوـسي اـنل لـثمي .ةيزاجم ةغل تناك هذه لك !ال ًاعبط ؟ةمرك
.اهمهف لهسي زومر درجم الإ هذه امو .)20 :1 ايؤر("سئانكلا عبسلا يه اهتيأر عبسلا ريانملاو

 ،مهتعباــت ةــيحور ةرخــص نــم نوبرــشي اوناــك مــهنأل" 4 :10 وــك1 ةــيربلا يــف بعــشلا ريــس نــع سلوــب سيدــقلا لاــق
 !ةـيربلا يـف ةرخـص لازـت ال برـشو بعـشلا اـهنم ذـخأ يتـلا ةرخـصلا هذـه نـكل :صخـش لوقي دقف ."حيسملا تناك ةرخصلاو
 زـبخلا عوـسي ىـطعأ امدـنع ةـقيرطلا سـفنب .ريـغتت مل ديكأتلاب ؟يقيقحلا حيسملا ىلإ تلاحتسا له .معن عبطلاب ؟كلذك سيلأ
 لاــق .هــمدو هدــسج ىــلإ ريــشيو زــمري ناــك برــلا نأل ،ًارــمخ ينــعي رــمخلا كلذــكو ،ًازبــخ ينــعي هــنإف "يدــسج وــه اذــه" :لاــقو
.انلجأ نم برلا تومو ةبحم ةمدخ كلذ نإف ."يركذل اذه اوعنصا" :عوسي

 ًاـصوصخم برـلا ءاـشع لـمع دـقو ،هـمد اوبرـشيو هـمحل اولكأـي نأ مـهنم بـلط حيـسملا نأ ةيكيلوثاكلا ةسينكلا نمؤت
–53 :6 اـنحوي يـف درو اـمب ةـيوبابلا ةـسينكلا كـسمتت ةرـكفلا كـلت تاـبثإلو .اهتـسرامم لـجأ نمو ًامدو ًادسج اهيف لوحتيل
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 ةاـيح هـلف يـمد برـشيو يدسج لكأي نم .مكيف ةايح مكل سيلف همد اوبرشتو ناسنإلا نبا دسج اولكأت مل نإ" 55
."قح برشم يمدو قح لكأم يدسج نأل .ريخألا مويلا يف هميقأ انأو ةيدبأ

 نـم دـكأتن نأ عيطتـسنو .ةـسدقملا ةكرـشلا وأ يرـسلا ءاـشعلا ىـلإ ريشت ال اهنإ ؟تاملكلا هذهب دصقي برلا ناك اذام
 ةنــسب ءاــشعلا لــبق تــناك هــمدو هــمحل نــع اــهب قــطن يتــلا تاــملكلا نأو ،دــعأ دــق نــكي مــل برــلا ءاــشع نأ مــلعن امدــنع كــلذ
.ةلماك

.ينابرلا ءاشعلا ىلإ ريشت ال همدو هدسج نع سداسلا حاحصإلا انحوي ليجنإ يف برلا تاملك نإف كلذل
 يــنعي هــمالك نأ اوــمهف لــه ؟ةعاــسلا كــلت يــف هيعماــس ىــلع اــهريثأت ناــك اذاــمو ،6 اــنحوي يــف برــلا تاــملك تــناك اذاــم

 يـنعي ناـك عوـسي نأ اودـقتعا له !عونلا اذه نم ةركف يأ بعشلا ىدل نكي مل ؟همدو برلا دسج ىلإ رمخلاو زبخلا ليوحت
 برـلا دـسج برـشو لـكأ اـمأ .ةنـس دـعب الإ أـيهي مـلو ،تـقولا كـلذ يف برلل ءاشع نكي مل هنأل ،ًادبأ ،ال ؟ةسدقملا ةطرشلا
 اولكأـت مل نإ" :برلا لقي مل .ةيدبأ ةايح مهل نوكتل ريخأت نودب ًالاح هولعفي نأ مهيلع ًابجاو ًايروف ًاعيرس ًارمأ ناك دقف همدو
 مــكيف ةاــيح مــكل ســيلف )نآلا( كــلذ اوــلعفت مــل نإ" :لاــق نــكل "مــكيف ةاــيح مــكل ســيلف )ةنــس دــعب( يــمد اوبرــشتو يدــسج
 نأ ًادــج حــضاوف .هــب ناــميإلاو هــلوبق نــع لــب يناــبرلا ءاــشعلا نــع نيعمتــسملا الو ذــيمالتلا مــلع الو برــلا رــشي مــل .")نآلا(
.ةسدقملا ةكرشلل وأ برلا ءاشعل دهاش وأ عجرم وأ ةراشإ ةيأ اهب نكي مل برلا تاملك

؟ىرت اي تراشأ ءيش يأ ىلإف .برلا ءاشع ىلإ رشت مل6 انحوي يف برلا تاملك نأ املاط
 موـيلا دـعب اذـه برـلا لاـق دـقل .دـيدجلا دـهعلا نـم ىرـخأ تارـقف عـم سداسلا حاحصإلا لك أرقن امدنع باوجلا دجن

 ئطاـش ىـلع هـعبت بعـشلا نأ ةـجيتنلا تـناكو .نيتكمـسو ةـفغرأ ةـسمخب صخـش فالآ ةـسمخلا ماعطإ ةزجعم هيف لمع يذلا
 زــبخلا نــم مــتلكأ مــكنأل لــب ،يتاــيآ مــتيأر مــكنأل ســيل ،ينــنوبلطت مــتنأ ..." :لاــق نــيح مــهل برــلا خيبوــت ناــكو ،لــيلجلا رــحب
 يذــلا ةــيدبألا ةاــيحلل يقاــبلا ماــعطلل لــب دــئابلا ماــعطلل ال اوــلمعا" 27 :6 اــنحوي يــف عوــسي مــهل لاــق )26 :6 وــي( "متعبــشو
 ىــلإ ثــكمي ال يداــملا ماــعطلا نأل ،طــقف ًاــيزمر ًائيــش ماــعطلا اذــه ناــك ."هــمتخ دــق بآلا هللا اذــه نأل ،ناــسنإلا نــبا مــكيطعي
.لحمضيو دسفي لب ،دبألا

 :هللا لـمع وـه اذـه ..." :ًاروـف عوـسي مهباـجأف )28 :6 وي( "؟هللا لامعأ لمعن ىتح لعفن اذام" :عوسي بعشلا لأس
.هب نمؤن نأ وه يرورضلاو مهملا ءيشلا نأ ةطاسبب انه برلا انربخي .)29 :6 انحوي( "هلسرأ يذلاب اونمؤت نأ

 وــه اــمك .ةــيربلا يــف نــملا اوــلكأ اــنؤابآ ؟لــمعن اذاــم ؟كــب نمؤــنو ىرنــل عنــصت ةــيآ ةــيأف ..." :بعــشلا لأــس ذــئنيح
 الـف يـب نمؤي نمو ،عوجي الف ّيلإ لبقي نم .ةايحلا زبخ وه انأ :عوسي مهباجأ .اولكأيل ءامسلا نم ًازبخ مهاطعأ هنأ :بوتكم
.)35-30 :6 وي( "ًادبأ شطعي

 هـل ،هـيلإ لـبقي وأ عوـسيب نمؤـي نـم لـكف .هـيلإ انمودـق ينعي هب انناميإو .هب انناميإ ينعي عوسي ىلإ انمودق نأ انه ظحال
.ةيدبأ ةايح هل نأ دصقي عبطلاب وهف "شطعي نل" و "عوجي نل" نمؤملا نع برلا لوقي امدنعو .ةيدبأ ةايح

 ىـلإ اـيحي زبـخلا اذـه نـم دـحأ لـكأ نإ .ءامـسلا نـم لزـن يذـلا زبـخلا وـه اـنأ :لاـق هـنأل عوـسي ىـلع دوهيلا رمذت دقل
 نم مكل لوقأ قحلا قحلا" :لاقف ،ةيدبأ ةايح يطعي هب ناميإلا نأ تابثإلاو .مهرمذت ىلع باوجلا ىوس وه ام نكلو .دبألا
 .ءامـسلا نـم لزـن يذـلا يـحلا زبـخلا وـه اـنأ" :لاـق نيح هدسج ركذي هارن ةرم لوألو .)47 :6 وي( "ةيدبأ ةايح هلف يب نمؤي
."ملاعلا ةايح لجأ نم هلذبأ يذلا يدسج وه يطعأ انأ يذلا زبخلاو .دبألا ىلإ ايحي زبخلا اذه نم دحأ لكأ نإ

 لذــبي نأ دــيري هــنإ لاــقو ،هدــسج وــه هــنع مــلكت يذــلا زبــخلا .ىنــعملا ســفن اــمهل "دــسجلا" و "زبــخلا" نأ ىرــن اــنه
 نإ .ملاـعلا ةـيطخ نـع جتاـنلا صاـصقلا عـفرل بيلـصلا ىـلع ًاـعوط بلـص امدـنع كـلذ لـمع دقو .ملاعلا ةايح لجأ نم هدسج
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 اـمك ءامـسلا نـم ىـتأ يذـلا ةاـيحلا زبـخ لـكأو ،ءامـسلا نـم لزـن يذـلا يحلا زبخلا لكأك وه ناسنإلا نبا دسج لكأ
 برـشيو هدـسج لـكأي ،يـحلا زبـخلا ىـلع تاـتقي عوسيب نمؤي يذلا .لقأ الو رثكأ ال .هب نمؤنو عوسي ىلإ يتأن نأ وه :انأرق
.ةيدبألا ةايحلل زمرلا همد

 اـنحوي1 يـف سدـقلا حورـلا اـنربخيو .)56 :6 انحوي( "هيف انأو ّيف تبثي يمد برشيو يدسج لكأي نم" :عوسي لاق
 برــلا دــسج لواــنت نأ ةــيناثلا ةرــملل ىرــن اذــكهو ."هللا يــف وــهو هــيف تــبثي هللااــف ،هللا نــبا وــه عوــسي نأ فرتــعا نــم" 15 :4
.هب ناميإلاك يأ هللا نبا هنأ هب فارتعالا وه همدو عوسي

 يذـلا مالـكلا .ًائيـش دـيفي الـف دـسجلا اـمأ .ييـحي يذـلا وه حورلا" :لاق يداملا ريكفتلا نع دوهيلا عوسي دعبي يكلو
 ةاـيح مـكل سـيلف هـمد اوبرـشتو ناـسنإلا نـبا دـسج اولكأـت مـل نإ" :عوـسي لاقو .)63 :6 انحوي( "ةايحو حور وه هب مكملكأ
 برـلا دـسج لواـنت نأ ًادـج حـضاو اذـهو .)47 :6 وـي( "ةـيدبأ ةاـيح هلف يب نمؤي نم ..." :ًاضيأ لاقو .)53 :6 وي( "مكيف
.ةيدبألا ةايحلا حبرل ةديحولا ةلاحلا يه هذه نإف ،رمأ نم نكي امهمو .هب ناميإلا ينعي همدو

 وأ يرـسلا ءاـشعلا لوانت يف ةرم الو كرتشي مل ول ىتح ،همد برشيو برلا دسج لكأي نأ عيطتسي ءرملا نإف اذكهو
 موـيلا سـفن يـف سودرـفلا لـخد هـنأل ةـيدبأ ةاـيح هـل تـناك دـقل ؟ءيـشلا سفن بيلصلا ىلع صللا لعفي ملأ .ةسدقملا ةكرشلا
 مـل هـنأ نـم مغرلاـب هدـسج لـكأو برـلا مد صـللا برش دقل .43 :23 اقول يف هل برلا لوق بسح ،عوسي هيف بلص يذلا
.هبلص موي تقبس يتلا ةليللا يف برلا هماقأ يذلا يرسلا ءاشعلا رضحي

 قــيرط نــع لــب مــفلا فــيرط نــع ناــمتي ال هــمدو برــلا دــسج لواــنت نأ ىرــن اــنحوي لــيجنإ نــم سداــسلا حاحــصإلا يــفو
 نأ ركذـن اـنوعد ،يناـبرلا ءاـشعلا ةـسرامم لـبق ناـك6 اـنحوي يـف برـلا هـلاق اـم نأ اـنناهذأب ةـقلاع ةقيقحلا هذه ىقبتلو .بلقلا
 نإـف ،ًايـصخش ًاـصلخم هذـختتو بر هنأب ةفرتعم عوسي برلا ىلإ يتأت يتلا سفنلاو .مهيف وهو عوسي يف نويحي اوناك ذيمالتلا
."ةيدبأ ةايح هل يب نمؤي يذلا" :عوسي لوقي امك .نآلا ةيدبأ ةايح سفنلا كلتل

 سـمللاو مـشلاو رـظنلاو ساـسحإلا :انـساوح ضقاـنت )حيـسملا تاذ ىلإ رمخلاو زبخلا رييغت يأ( ةلاحتسالا ةديقع نإ
 ذإ ،اهـسيركت دـعب ىتـح ًارـمخو ًازبـخ تلاز ال اهنأ دكأتن ،اهقوذنو اهتحئار ّمتشنو رمخلاو زبخلا سملنو ىرن امدنعف .قوذلاو
.ًائيش اهنم ريغي ال سيركتلا نأ

 اهظعو يتلا ةظعلا صن1910 )رياربف( طابش19 موي رداصلا اهددع يف ةيكيلوثاكلاTablet تلبات ةلجم تلقن
 يـف اهيدـي ىلع ءارذعلا ميرم هتعضو يذلا دسجلا سفن نإ" :تلاقف ،رتسنم تسو ةيئاردتاك يفVaughen نواف نهاكلا
 يـتلا نوـيعلا سـفن ،كاـياطخ ةروـفغم ،مالـسب يبـهذا ،ةـيلدجملا ميرـمل لاـقو خـفن يذـلا صخـشلاو ةاـيحلا سفنو ،داليملا ةليل
 مدـلا فزـن يذلا نيبجلاو ،لمرلا ىلع اتبتكو لافطألا اتكراب نيتللا نيديلا سفنو ،ليجنإلا يف ينغلا باشلا ىلإ ةبحمب ترظن
 اــهلك ،اــناياطخ لــجأ نــم رــسكنملا بــلقلاو حورــجلاو ،بيلــصلا ىــلع ةــبوقثملا نالجرــلاو نادــيلاو ،كاوــشألا جاــت تــحت نــم
."ةسدقملا ةكرشلا يف رمخلاو زبخلا لخاد ةعمتجم

 مـــيرم نـــبا عوـــسي لـــفطلا تاذ ىـــلإ سرـــكملا رـــمخلاو زبـــخلا اذـــه ريـــغت لـــه :وـــه اـــنلاب ىـــلع رـــطخي ًايهيدـــب ًالاؤـــس نإ
 هـنأ ينـعي اذـه نإـف ،يفنلاـب باوـجلا ناـك اذإ ؟ءامـسلا ىـلإ دعـص لـه ؟بـئاجعلا لـمع لـه ؟ظعوو عرعرتو ربك له ؟يقيقحلا
.لاوحألا نم لاح يأب حيسملا وه سيل

 رـمخلاو زبـخلا لوـح حيـسملا نأـب يعّدـت اـمور ةـسينكف .ميلـسلا يـقطنملا ريـكفتلا ضقاـنت ةديقع ةلاحتسالا ةديقع نإ
 رـمخلاو زبـخلا ىـلإ هسفن لوح دق هنأ ىرن ةديقعلا هذه بسحبو .ذيمالتلا عم يرسلا ءاشعلا هتسرامم ءانثأ همدو هدسج ىلإ

 ةدــيقع نــم اــهل اــي .مهماــمأ ًاــفقاو ناــك هــنأ نــم مغرلاــب ،هوبرــشو اوــلكأ ذــيمالتلا كلذــك ،هــسفن برــشو لــكأ مــث هــسفن لوــح–
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 يـكل ةيفاك ةيباتكلا نيهاربلاو .ًادبأ رمخلاو زبخلا لخاد نكي مل حيسملا نأ سدقملا باتكلا نم جتنتسن اننإ !ةماده
.ةحصلا نم اهل ساسأ ال يتلا ةلاحتسالا ةديقع ضقنتو ضحدت

 ناـكملا يـف هنوعضيو ،مهيديأ ىلع هنولمحيو هسفن حيسملا وه سركملا رمخلاو زبخلا نإ ةسينكلا ةنهك لوقي امدنع
 لاـق نإ ذـئنيح" 26–23 :24 ىتـم يـف حيـسملا عوـسي برـلا ريذـحت ركذـتن ،حبذـملا ىـلعو لكيهلا يف هب صاخلا يرسلا
 ىـتح بـئاجعو ةـميظع تاـيآ نوـطعيو ةـبذك ءاـيبنأو ةبذك ءاحسم موقيس هنأل .اوقدصت الف كانهو انه حيسملا اذوه دحأ مكل
 يــف وــه اــه .اوــجرخت الــف ةــيربلا يــف وــه اــه :مــكل اولاــق نإــف .مكتربــخأو تقبــس دــق اــنأ اــه .ًاــضيأ نيراــتخملا نــكمأ وــل اولــضي
."اوقدصت الف عداخملا

 ىـلإو هللا نـبا ىـلإ ،تاذـلاب حيـسملا عوـسي ىـلإ نالوـحتي ناـسركي امدـنع رـمخلاو زبخلا نأ ةيكيلوثاكلا ةسينكلا معزت
 ةطلـــسلا نهاـــكلل نإ حوـــضو لـــكب لوـــقت ةـــسينكلا نأ يأ .هودـــبعيو هـــل اولـــصيو اوـــعكري نأ بعـــشلا ىـــلعف يلاـــتلابو ،هـــسفن هللا
 يداـيألاب عنـصت يتـلا نإ ..." 16 :19 لـسرلا لامعأ يف سدقملا باتكلا لوقي .هللا ىلإ امهليوحتو رمخلاو زبخلا سيركتل
.اهنوسدقيو اهنودبعي يتلا "سانلا يديأ عنص" نع115 رومزم يف كلذكو "ةهلآ تسيل

 خـبطيو أفدـتيل اـهئازجأ ضـعب مدختـسيو اـهعطقي مـث .وـمنتف ةرجش عرزي لجر نع20–14 :44 ايعشأ رفس يف أرقن
 ناـسنإ اذـكهو ."يـهلإ تنأ كنأل ينجن" ًالئاق هيلإ يلصيو هدبعيو همامأ دجسي منص عنصل رخآ ًاءزج مدختسيو اهيلع هماعط
 ةـنحطملا ىـلإ اهذـخأيو اهدـصحي فيـصلا يـفو .جـضنتو وـمنت ىتـح رـظتنيو عـيبرلا يف حمقلا روذب رذبي وهف .رضاحلا انرصع
 ًاماـشرب هـلمعي رـخآلا مـسقلاو هنم ًامسق لكأيو ًازبخ هعنصيو قيقدلا اذه نم ًاءزج نهاكلا ذخأي نحطت نأ دعبو .نحطت ثيح
 هــلإ ةداــبعو يبــشخ هــلإ ةداــبع نــيب ًاذإ قرــفلا اــمف .هــل نودجــسيو نوــنحني عــيمجلاو .بعــشلا ماــمأ هعــضي كــلذ دــعبو .هــسركيو
 نراـقو ،يبهذـلا لـجعلا ةـصق32 جورـخلا رفـس يـف أرـق .ناـثوأ ةداـبع يـهو .يدـيألاب ةـلومعم ةهلآ يه ،ًادبأ قرف ال ؟يماشرب
 وـه يبهذـلا لـجعلا نإ مهلوـقب مهسفنأ ةرذعم نولواحي ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ةنهك نإ .ةيكيلوثاكلا ةماشربلا ةدابعو هتدابع نيب
 هللا ةــملك نــم اــنيأر اــننكلو .ةــينثو ةداــبع تــسيل اــهتدابعو ،حيــسملا ىــلإ لوــحتت اهــسيركت دــعب ةماــشربلا نــكلو ،مانــصأ ةداــبع
 اــمدنع رذــعلا ســفن ىــلإ ميدــقلا يــف بعــشلا أــجتلا دــقو .سيرــكتلا دــعب ريــغتت مــل اــهنأو حيــسملا تــسيل ةماــشربلا نأ ةــسدقملا
 هـنكل ،لـجعلا اذـه دـبعن ال نـحن" :نوـلوقي مهبوـلق يـف مهنأـكو ."رـصم ضرأ نـم كتجرخأ يتلا ليئارسإ اي كتهلآ هذه" :اولاق
."رصم ضرأ نم انجرخأ يذلا ميظعلا هوهي انهلإ لثمي

 الو نـهل دجـست ال ... ةروـص الو ًاـتوحنم ًالاـثمت كـل عنـصت ال" :هللا لـثمت ةروـص يأ عنص نم سدقملا باتكلا انعنمي
 حورلاـب ةداـبع انم بلطي هللا نإ .)1 :4 اقول( "دبعت هدحو هايإو دجست كهلإ برلل ..." .)5-2 :20 جورخ( "...نهدبعت
.ةينثو ةدابع هللا رظنب ربتعي رخآ ءيش يأ وأ )زبخلا( ماشربلل عوكرلا وأ مكبلا مانصألل دوجسلا نإو ،قحلاو

 نإ .نينــسلا تاــئمب حيــسملا دوعــص دــعب تــعرتخا ةــلطاب ةدــيقع اــهنإ .ةــسينكلا خيراــت ضقاــنت ةلاحتــسالا ةدــيقع نإ مــث
 .م1215 ماع الإ ةديقعلا هذه رهظت ملو ةلاحتسالا نع ًائيش اوفرعي مل ىلوألا نورقلا يف توهاللا ءاملع

 ةاـيح ىـلع لوـصحلا اودارأ مـه نإ هـمد اوبرـشيو برـلا دـسج اولكأـي نأ مـهيلع بجي هنأ نويقيقحلا نويحيسملا نمؤي
 ظـفحو ةءارـق قـيرط نـعو .هللا نباـك حيـسملا عوـسيب ناـميإلا قـيرط نـع مـتي اذـه نأ مـلعن نييحيـسمك نـحنو .مهيف ةتباث ةيدبأ
 بآلا ىـلإ يلصن امدنع ًاضيأ اذه متيو .سدقملا ليجنإلا ىلع ينبملا ظعولا ىلإ ءاغصإلا قيرط نع ًاضيأو .ةسدقملا بتكلا
 :ةيــصولل ةــعاط )ًارــمخو ًازبــخ لازــي ال وــهو( ةــسدقملا ةكرــشلا يــف رــمخلاو زبــخلا لواــنت يــف كرتــشن امدــنعو ،حيــسملا مــساب
."يركذل اذه اوعنصا"

 هــعابتأ سوــفن يــف ناــميإلاب دوــجومو رــضاح عوــسي برــلا نإ .مــعن ؟ةــسدقملا ةكرــشلا يــف دوــجوم ًاــقح حيــسملا لــهف
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.رمخلاو زبخلا يف ًايدامو ًايفرح دوجوم ريغ هنكلو ،ءانمألا
 ةيلوئــسم ًاــضيأ اــهنكلو .ةــكربو مــيظع زاــيتما يــهو ،اــهتعاط بــجي ةيــصولا هذــهو "يركذــل اذــه اوعنــصا" :عوــسي لاــق

 ةكرـشلا لوـبق نييحيـسملا ىـلع يـغبني اذـل .هـعيطنل هعنـصن نأ بـجي كلذـل ،رمألا ةغيصب ."اذه اوعنصا" :عوسي لاق .ةحضاو
.ةسدقملا

 :حاحـصإلا سـفن يـف ًاـضيأ لاـقو "مـكيف ةاـيح مـكل سـيلف هـمد اوبرـشتو ناسنإلا نبا دسج اولكأت مل نإ" :عوسي لاق
."ةيدبأ ةايح هلف يب نمؤي يذلا"

.)6 :11 بع( "هؤاضرإ نكمي ال ناميإ نودب" )38 :10 نييناربع( "ايحي ناميإلاب رابلا"
.)1 :5 ةيمور( "حيسملا عوسي انبرب هللا عم مالس انل ناميإلاب انرربت دق ذإف"
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.)12 :10 نييناربع( "هللا نيمي نع دبألا ىلإ سلج ةدحاو ةحيبذ اياطخلا نع مدق امدعبف اذه امأ"
 مدو دـسج ىـلإ نالوـحتت سادـقلا يـف نيلمعتـسملا رـمخلاو زبخلا سركي نأ دعب نهاكلا نأ ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ملعت

 رـهاطلا تـسراخوألا رـس يـف" :Trent تـنرت عـمجم يـف نـلعأ دـقو .تاذـلاب هللا ىـلإ يأ ،هللا نـبا حيـسملا توهالو سفنو
 تــحت ةنمــضتم ةــقيقحلا هذــهو .ناــسنإلاو هــلإلا– حيــسملا تاذ ىــلإ هذــه لوــحتت ،رــمخلاو زبــخلا سيرــكت دــعبو ،سدــقملا
."ةروظنملا ةرهاظلا ءايشألا

 دــنع ررــكت ةــحيبذلا هذــه نأو ،تاوــمألاو ءاــيحألا نــع ةرهاــط ةــحيبذ سادــقلا يــف مدــقي هــنأ ًاــضيأ ةــسينكلا هذــه مــلعتو
 ةــحيبذ" لوــقلا اذــه نــكلو .ةــيومد ريــغلا حيــسملا عوــسي مدو دــسج ةــحيبذ يــه سادــقلا يــف ةــحيبذلا نأو ،سادــق لــك ةــسرامم
 ."ةــيومد ريــغ مد ةــحيبذ" ىعدــي ءيــش دــجوي ال هــنأل ،ضقاــنتمو لوــقعم ريــغ لوــق وــه "ةــيومد ريــغلا حيــسملا عوــسي مدو دــسج
 مد يأ دـجوي ال هـنإف دـيكأتلابو .ةـحيبذ دـجوت ال مد نودـبو ."ةرـفغم لـصحت ال مد كفـس نودـب" هـنأ سدـقملا باـتكلا حرصي
."سادقلا ةحيبذ" يف

 ةـحيبذ ىركذـك هـسرامن يـكل برـلا هـب رـمأ دـقو .رـسلا سـفنل ةـفلتخم ءامـسأ يـه يرسلا ءاشعلاو ةسدقملا ةكرشلا نإ
.تسراخوألا وأ ةسدقملا ةكرشلا ىمسي يرسلا ءاشعلاف .انلجأ نم بيلصلا ىلع هسفن

 هذـه نـع ًائيـش اوـفرعي مـل ةـسينكلا ءاـبآف ،لـسرلا ماـيأ يـف دـحأ لاـب ىـلع رـطخت مـل هـيلع يه ام ىلع سادقلا ةركف نإ
 ةــسائربLateran عــبارلا ناريــتال عــمجم يــف1215 ماــع الإ ةدــيقعك ررــقت ةلاحتــسالا ةدــيقعو .ىــلوألا نورــقلا يــف ةدــيقعلا
 ءاــشعلا عوــضوم نــع ىــلوألا ةــثالثلا نورــقلا لالــخ اوــبتك ةــيقين عــمجم داــقعنا لــبق اوءاــج نيذــلا ءاــبآلاف .ثــلاثلا تنــسونإ اــبابلا
Justin ريتراـم نتـسج كاـنهف .سادـقلا يـف ةـحيبذلا ةدـيقعب اوـنمآ مـهنأ ريـشي اـم ىـلإ مهتاـباتك يف لدتسن ال اننكلو يرسلا

Martyrنــم ةــفلؤملا ةطيــسبلا ةــبجولا هذــه يــف مهكارتــشا حــضويو ًاــقيقد ًافــصو يعوبــسألا نينمؤــملا عاــمتجا فــصي يذــلا 
 ىــلع ًاــمكاح ناــك امدــنع ،Pliny ينــيلب اهلــسرأ يتــلا ةلاــسرلا يــفو .صــلخملا توــم ىركذــل )يناــبرلا ءاــشعلا( رــمخلاو زبــخلا
 روطاربـمإلا ىلإ اههجو دقو ،توملا اوقحتسيل نويحيسملا اهفرتقا يتلا رورشلا نع اهيف رسفتسي يتلاو ،Bythinia اينيثيب
 ةءارـقل نوـعمتجي نييحيـسملا نـع اولاـق نييحيـسملا تاـعامج نـيب مـهثب نيذـلا هـسيساوج نإ ينـيلب لوقي ،Trajan ناجارت
.)يرسلا ءاشعلا( رمخو زبخ نم ةفلؤم ًادج ةطيسب ماعط ةبجو يف كارتشالل ًاضيأو ،مينارتلاو ةالصلاو سدقملا باتكلا

 ةدـيقعلا نأ ذإ ،ىـلوألا نورـقلا يـف نويحيسملا اهفرع الو لسرلا اهملعي مل سادقلا يف ةحيبذلا ةديقع نأ رهظي هيلعو
.اهيلع ريثأتلاو ةسينكلاب ةينثولا كاكتحا ةدايزل ةجيتنك نينسلا نم تائم ةدع دعب تروطتو تعرتخا

 ًاذإ .سدـقلا حورلاـب اـهب ىـحوملا هللا ةـملك وـه سدقملا باتكلا نأب ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ملست ،ةيحيسم ةسينك يأكو
:عوضوملا اذه يف هلوقي ام ىرنل يهلإلا ردصملا اذه ىلإ عجرنل

.)9 :6 ةيمور( "ًاضيأ تومي ال تاومألا نم ميقأ امدعب حيسملا نإ"
.)10 :6 ةيمور( "ةدحاو ةرم ةيطخلل تام دق"
 ،بعـشلا اـياطخ نـع مـث ،هـسفن اـياطخ نـع ًالوأ حئاـبذ مدـقي نأ ،ةـنهكلا ءاـسؤر لـثم ،موـي لـك رارطـضا هـل سيل يذلا"

.)27 :7 نييناربع( "هسفن مدق ذإ ةدحاو ةرم اذه لعف هنأل
.)12 ،11 :9 بع("سادقألا ىلإ ةدحاو ةرم لخد ...ةديتعلا تاريخلل ةنهك سيئر ءاج دق وهو ،حيسملا امأو"
 هللا هــجو ماــمأ نآلا رــهظيل ،اــهنيع ءامــسلا ىــلإ لــب ،ةــيقيقحلا هابــشأ دــيب ةعونــصم سادــقأ ىــلإ لخدــي مــل حيــسملا نأل"

سادقلا ةحيبذ
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 ...هـسفن ةـحيبذب ةـيطخلا لـطبيل روهدـلا ءاـضقنا دـنع ةرـم رـهظأ دـق نآلا هنكلو ...ةريثك ًارارم هسفن مدقيل الو .انلجأل
.)28-24 :9 بع( "نيريثك اياطخ لمحي يكل ةرم مدق ام دعب ًاضيأ حيسملا اذكه

.)10 :7 بع( "دحاو ةرم حيسملا عوسي دسج ميدقتب نوسدقم نحن ..."
.)12 :10 بع( "هللا نيمي نع دبألا ىلإ سلج ةدحاو ةحيبذ اياطخلا نع مدق امدعبف اذه امأو"
 ،داـعي الو ررـكتي ال يذـلا لـماكلا يرافكلا لمعلا اذه .لمكأ دق هلمع نأ ىلع ةلالدلل وه حيسملا سولج ةقيقح نإ

 لــجأ نــم ةدــحاو ةــحيبذ" لــمع دــق هــنأل ،حبذــم يأ ىــلع ةــحيبذ مدــقيل مــيظعلا ناــكملا كــلذ نــم لزنــي نأ حيــسملل نــكمي الو
."دبألا ىلإ اناياطخ

.)14 :10 بع( "نيسدقملا دبألا ىلإ لمكأ دق دحاو نابرقب هنأل"
 :10 بـع( "ةـيطخلا نـع ناـبرق دـعب نوكي ال هذهل ةرفغم نوكت ثيح امنإو .دعب اميف مهتايدعتو مهاياطخ ركذأ نلو"

17، 18(.
 "...هللا ىــــــلإ اــــــنبرقي يــــــكل ،ةــــــمثألا لــــــجأ نــــــم راــــــبلا ،اــــــياطخلا لــــــجأ نــــــم ةدــــــحاو ةرــــــم ملأــــــت حيــــــسملا نإــــــف"

.)18 :3 طب1(
 مدـقو "اـياطخلا لـجأ نـم ةدـحاو ةرـم تاـم" و "ةدـحاو ةرـم نم رثكأ حيسملا تومي ال" هللا ةملك بسحب هنإف اذكهو

 رـثكأ ةـحيبذ نوكت ال" كلذل "دبألا ىلإ اناياطخ لجأ نم ةدحاو ةحيبذ" تناكو "عيمجلا لجأ نم ةدحاو ةرم" هسفن حيسملا
 نأ عـم ؟سادـق لـك يـف ةـحيبذ مدـقي حيـسملا نأـب ةـيكيلوثاكلا ةـسينكلا هـلمعت يذـلا اذـه ًاذإ نوـكي فـيك ."ةـيطخلا لـجأ نم
 ةرــم بيلــصلا دوــع ىــلع حيــسملا اهمدــق يتــلا ةررــكتم ريــغلا ةــلاعفلا ةــلماكلا ةــحيبذلا نــع ألــملل نــلعت دــيدجلا دــهعلا تاــملك
 اــمأو" اــياطخلا لــك رــفغيو ماــثآلا عــيمج وــحمي ةــيرافكلا حيــسملا ةــحيبذب ناــميإلا نإ .هــتطخو هللا دــصق كلذــب ًاــممتم ،ةدــحاو
 نودـب يـه سادـقلا يـف مدـلا نـم ةـيلاخلا ةحيبذلاو ،)11 :10 بع( "ةيطخلا نع نابرق دعب نوكي ال هذه ةرفغم نوكت ثيح
."ةرفغم ىلع لصحت ال مد كفس نودب" هنأل ًادبأ ةميق

 ةـملك هـنلعت اـم اذـه .بيلـصلا ىـلع ةدـيحولا حيـسملا ةـحيبذ يـه لماكلا ريهطتلاو اياطخلا ةرفغمل ةديحولا ةليسولا نإ
؟امور ةديقع مأ هللا ةمكح– لبقت نيرمألا يأف .هللا
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 اــياقب نــم اــهريهطتل نمزــلا نــم ةرتــفل تاوــمألا حاورأ هــيف بذــعتت يذــلا ناــكملا وــه رــهطملا نأ ةــيكيلوثاكلا ةــسينكلا مــلعت
.ءامسلا اهلوخد لبق حاورألل تقؤم باقع ناكم وه ًاذإ رهطملاف .حاورألا هذه اهتفرتقا يتلا ةتيمم ريغلا اياطخلا

 ىــلإ ةرــكفلا هذــه تــلخد دــقف ،هللا ةــملك اــهملعت ل رــهطملا ةدــيقعو ،سدــقملا باــتكلا يــف اــهل دوــجو ال رــهطم ةــملك نإ
 اذــكو ،رــهطمب نوــنمؤي اوناــك ءامدــقلا نييرــصملا نأ ذإ ،ةــينثولا نــم )ةيحيــسملا ةــسينكلا ىــلإ لوــقأ الو( ةــيكيلوثاكلا ةــسينكلا
 .اـمهل ثـلاث ال ،مـيحجلاو ءامسلا :امه رخآلا ملاعلا يف نيناكم نع حوضو لكب ملكتي سدقملا باتكلاف .نامورلاو قيرغإلا
 مدــع ىــلع ناــهرب هرــكذ نــع مهتمــص نــكلو .هذــيمالت دــحأ وأ وــه هرــكذ دــق عوــسي برــلا ناــكل ًاــقح دوــجوم رــهطملا نأ وــلف
.هدوجو

 .م1439 ماـع الإ ةيكيلوثاكلا ةسينكلا دئاقع ىدحإك ررقت ملو .ةنس ةئامتسب حيسملا دعب الإ ملعت مل رهطملا ةديقع نإ
 يـف اهولغتـسي نأ ةـنهكلا عاطتـساف .ةيدام ةعفنم نم اهيف امل كيلوثاكلا ةنهكلا اهلقن دق ذإ ،ةينثولا نم تسبتقا ةركفلا هذهو
 مـهمعز تاـبثإل رداـصم ةـثالث ىـلع نودـمتعيو ."رـهطمب" بذـعتت اـهنإ لاقي يتلا حاورألا ىلع سادقلا يف ةالصلل دوقنلا عمج
:رهطملا دوجوب

يأ تــيبثتل اــهيلع داــمتعالا نــكمي ال بــتكلا هذــه نــم ةذوخأــملا عطاــقملاو تاــسابتقالا نــكلو :اــفيركوبألا بــتك ىــلع.1
ظـفحب مـهل نيدـن نيذـلا مهـسفنأ دوـهيلاو .ميدـقلا دهعلا نم ًاءزج مايألا نم موي يف نكت مل افيركوبألا بتك نأل كلذو ،ءيش
مـيلاعتلا ضـعب ىلع يوتحت بتكلا هذه ضعب نأ كلذ ىلع دز .ةسدقملا بتكلا نم ًامسق افيركوبألا اوربتعي مل ميدقلا دهعلا
يـف1546 ماـع الإ ةـينوناق ًاـبتك هذـه ربـتعت مـل ةـيكيلوثاكلا ةـسينكلاو .سدـقملا باـتكلا ميلاـعت عم قسانتت ال يتلاو ةطولغملا
.ردصملا اذه ىلع دامتعالا حصي ال كلذل ،تنرت عمجم

مـث .1439 ماـع الإ رـهظت مـل اـنلق اـمك رـهطملا ةرـكف نأل ،اذـهك عوـضوم يـف ءابآلا ةطلسب لوبقلا مدع بجي :ءابآلا.2
تدـبكت يتلا عدبلا قلخ ىلإ ىدأ يذلا رمألا ،ضعبلا مهضعب نوضقانيو مالظلا ريجايدب نوطبختي اوناك "ءابآلا" نم ًاريثك نأ
.اهيلع درلا ءانع ةسينكلا

:سدقملا باتكلا يف نيهارب دوجوب ءاعدالا.3
وـه اـمأو" ،"وـه اـم دـحاو لـك لـمع راـنلا نحتمتـسو ،نلعتـسي راـنب هنأل" :لوقي ثيح15 و13 :3 سوثنروك1-أ

نأ ظـحال .رـهطملا ىـلإ ريـشت اـهنأب يعدـت امور نإف ،دادعألا هذه يف ةدوجوم "ران" ةملك نأ امب ."رانب امك نكلو صلخيسف
ســيل يأ "راــنب اــمك" نــكلو "راــنلاب" لوــقت ال ةــيآلا نإ .هــسفن لــماعلا ناــحتمال ســيلو ناــسنإلا لاــمعأ ناــحتمال يــه اــنه راــنلا
مـيلعت بـسح يذـلا رـخآلا موـيلا وـه13 ددع يف روكذملا "مويلا" نأ كلذ ىلع دز .ران كانه تناك هنا ول امك نكلو ،رانلاب
.رهطملا دوجو هيف لطبي ةيكيلوثاكلا ةسينكلا

"...ًابذــكو ًاــسجر عنــصي الو ســند ءيــش اهلخدــي نــلو" 27 :21 ؤر يــف ءاــج اــم وــه يناــثلا يباــتكلا "ناــهربلاو"-ب
نأ ىرـخأ ةريـثك دادـعأ نـم مـلعن اـننكلو .رهطملاـب ىمـسي اـم قـيرط نـع راـنلاب رهطتت سوفنلا نأ ىلإ ريشي ال ددعلا اذه نكلو
،14 :9 بـع ،17 :1 وـي1 ،14 :2 يـسولوك عـجار( بيلـصلا ىـلع ةدـحاو ةرـم حيـسملا ةـحيبذ ةطـساوب وه ريهطتلا ةقيرط
.)1 :8 ةيمور

 ةـيلعاف رثـكألا ةـقيرطلا نـكلو ،ةـقيرط نـم رثكأـب صـلخت نأ نـكمي رـهطملا يـف يتـلا حاورألا نأ ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ملعت
.لام عفد نودب سيدادق ماقت ال هنأ ةقيقحلاو .حاورألا هذه ىلع سيدادقلا ديدرتب يه

رـهطملا
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 سـيدادقلا دـيدرتل هـلاومأ تمدختـساو ةريـثك لاوـمأ بحاـص ناـكو ناـسنإ تاـم اذإف ،لاملا حبرل يرشب عارتخا رهطملا نإ
.ةمايقلا موي ىلإ بذعتي نأ هيلعف ًاريقف ناك اذإ امأ .ةعرسب رهطملا نم لقتني نأ عيطتسي هنإف ،هحور نع

 هذـه يـف مـتي ةـيطخلا نـم ريـهطتلا نأ حرـصت هللا ةـملكف .بيلـصلا ىـلع يراـفكلا حيـسملا لـمعل راكنإ رهطملا ةديقع نإ
 ىـــلعو .سيدادـــقلاب الو راـــنلاب ال ،بيلـــصلا ىـــلع كوفـــسملا حيـــسملا عوـــسي برـــلا مد ةطـــساوبو ،توـــملا دـــعب ســـيلو ةاـــيحلا
.تاملكلا هذهب بولصملا قطن امدنع بولطملا حجانلا ماتلا ريهطتلا لمكأ دق معن ."لمكأ دق" :حيسملا لاق بيلصلا

 يــف حرـصت يتـلا هللا ةـملك ضقاـني يذــلا رـمألا ،هوجولاـب يباـحي هللا لـعجت ،ريـقفو ينــغ نـيب قرـفت يتـلا رـهطملا ةدـيقع نإ
."هوجولاب لبقي ال هللا" 34 :10 لسرلا لامعأ رفس

 ناعمــس اــهبكترا يتــلا ةــيطخلا بــكتري ةدــيقعلا هذــهب نمؤــي يذــلاف .لاــملاب اهؤارــش نــكمي ءامــسلا نأ مهوــت ةدــيقعلا هذــهو
 كـعم كتـضف نـكتل" :ًالئاـق هـخبو سرـطب سيدـقلا نـكلو .لاـملاب سدـقلا حورـلا ىـلع لـصحي نأ عيطتسي هنأ نظ ذإ ،رحاسلا
 ،هـسفن سرـطب سيدـقلا اـهبتك يتـلا ىـلوألا ةلاـسرلا يـفو .)20 :8 لاـمعأ( "مهاردـب هللا ةـبهوم ينتقت نأ تننظ كنأل ،كالهلل
 نـم اـمك ميرـك مدـب لـب ...بـهذ وأ ةـضفب ،ىنـفت ءايـشأب ال متيدتفا مكنأ نيملاع" :لوقي19 ،18 ددع لوألا حاحصإلا يفو
 ةــــضف الــــب ...برــــلا لوــــقي اذــــكه" :ءامــــسلا ىــــلإ لوخدــــلل لاــــملل ةــــجاح ال ًاذإ ."حيــــسملا مد ســــند الو بــــيع الــــب لــــمح
 .حيــسملا نــيمي نــع ًابولــصم ناــك يذــلا صــللا نإ .)1 :55 ايعــشأ( "اولاــعت ةــضف هــل ســيل يذــلاو" )3 :52 ايعــشأ( "نوــكفت
 اذـهأ .ةـمايقلا موـي ىـلإ بذـعتيو رـهطملا ىـلإ بهذـي نأ ةـيكيلوثاكلا ةديقعلا بسحب ضورفملا نم ناك ئطاخ هنأب رقأ يذلاو
 يـف حيـسملا عـم موـيلا تاذ يـف صـللا ناـك رـهطم نودـبف "سودرـفلا يف يعم نوكت مويلا" :هل لاق برلا نإف !الك ؟ثدح ام
.دجملا

 يرــشب عارتــخا ىوــس تــسيلو ،هللا ةــملكل ةــضقانم يــهو .عوــسي برــلا اهــصلخم نــع سوفنلاــب فرــحنت رــهطملا ةدــيقع نإ
.ًايلك ًاضفر اهضفو يحيسم لك ىلع بجيو .لاملا حبرل
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 ةالـصلا نوـسرامي سانلا ضعب نكلو .رهطملا ةديقعل بحاصمو يعيبط رمأ ةيكيلوثاكلا ةسينكلا يف ىتوملا لجأل ةالصلا
 ةيحيـسملا ةنايدلا ضقانت ةالصلا هذه نأ لصفلا اذه يف نهربنسو .رهطملاب هل ةقالع ال هنأ ىلع تاومألا لجأ نم عرضتلاو
.سدقملا باتكلا اهيلع صني امكو هذيمالتل عوسي برلا اهملع امبسح

 ،طـقف ةاـيحلا هذـه يـف ةرـفوتم هللا عوـجرلاو ةـبوتلا ةـصرف نأ اـنملعي سدـقملا باـتكلا نأل ىتوملا لجأل يلصن ال نأ بجي
 لـيبق ناـسنإلا اـهيف نوـكي يتـلا ةـيحورلا ةـلاحلا ىـلع مـتخي توملا نإ .حيسملل اوعجريو اوبوتي نأل تاومألا ناكمإب سيل هنأو
 مــيلعت ةــميق نــم طــحت اــهنأل ةــيطخ تاوــمألا لــجأل ةالــصلاف .اــهرييغت نــكمي ال ذإ دــبألا ىــلإ ةــلاحلا هذــه يــف ىــقبيو ،هــتوم
 يـف سانلا نأل ةئطاخ ةالصلا هذهو .ةايحلا هذه يف ًاصلخم هلوبقو ةيطخلا نع عوجرلاو ةبوتلا ةرورضب عوسي برلا تاراذنإو
 يـف اـهلمع يتـلا لامعألا بسحب سيلو ضرألا ىلع دسجلا يف اهلمع يتلا هلامعأ بسح دحاو لك نومكاحيس رخآلا مويلا
 دــنع ةــيحورلا ةــلاحلا نأل ،ةــئطاخ يلاــتلابو ،ةــعفان ريــغ تاوــمألا لــجأل ةالــصلا نأ اــمك .)10 :5 وــك2( توــملا دــعب حورــلا
.هللا ناسنإلا اهب هجاويس يتلا اهسفن يه توملا

."ًارش مأ ناك ًاريخ عنص ام بسحب دسجلاب ناك ام دحاو لك لانيل حيسملا يسرك رهظن ًاعيمج اننأ دبال هنأل"
 سدـقتيلف سدـقم وـه نمو .دعب رربتيلف راب وه نمو .دعب سجنتيلف سجن وه نمو .دعب ملظيلف ملظي نم" 11 :22 ايؤر

."دعب
.توملا دعب نمؤملا ريغل ءاجر ال ."كتنامأ بجلا ىلإ نوطباهلا وجري ال" 18 :38 ايعشأ
 هذه يف ىطعت يصخش صلخمك عوسي برلا لوبق ةصرف نأل ةئطاخ مث نمو ،ةربتعم ريغ ةالص ىتوملا لجأل ةالصلا نإ

.طقف ةايحلا
.)2 :6 وك2( "صالخ موي نآلا اذوه ،لوبقم تقو نآلا اذوه"
.)36 :3 انحوي( "هللا بضغ هيلع ثكمي لب ةايح ىري نل نبالاب نمؤي ال يذلاو .ةيدبأ ةايح هل نبالاب نمؤي يذلا"
 .اوـصلخت دـق مـهنأل مهتوـم دـعب مـهحاورأ ىلع ةالصلا نم ةعفنم ال كلذل .ةيدبأ ةايح نآلا مهل عوسي برلاب نينمؤملا نإ

 نـمف نمؤـملا ريـغ توـمي امدـنع كلذـل .")نآلا( هللا بـضغ مـهيلع ثـكمي لـب ةايح اوري نل" و "اونيد" دقف نينمؤملا ريغ امأ
 ةئيـشم عـم ضراـعتي ءيـش يأ لـجأل يلـصن نأ أـطخلا نـمف .دـبألا ىـلإ كـلهو "نـيد دـق" هـنأل هـلجأل يلصن نأ أطخلاو ثبعلا
 ةالـــصلا أـــطخلا نـــم كلذـــل ،هللا بـــضغ تـــحت اوـــثكمي نأ مـــهيلع مـــكح دـــق نينمؤـــملا ريـــغ نأ اـــنربخي باـــتكلا نأ اـــمبو .هللا
.هللا ةدارإ ضقاني ًائيش بلطن كلذب اننأل ،مهلجأل

 يـف مـهل ةاـطعملا ةـصرفلا نوـضفريو نولهاـجتي نيذـلا نـكلو ،صالـخلا لـبقي ناـسنإ لـك نأ دـيريو ملاـعلا لـك بحي هللا نإ
 ةدارإ دـض مهتوـم دـعب مـهلجأ نـم ةالـصلا ربـتعت كلذـل .مـهيلع ثكمي يذلا هللا بضغ تحت مهنإف ،نوبوتي الو ،ةايحلا هذه
.اوتومي نأ دعب ال ،ءايحأ مهنأ املاط نينمؤملا ريغو نينمؤملا لجأل يلصن نأ يغبني .هللا

 ذإ ،ءاـجر الو مـهل ءافـش ال ةـبوت الـب نوـتومي نيذـلاف )1 :29 لاـثمأ( "ءافـش الو رـسكي ةـتغب هقنع يسقملا خبوتلا ريثكلا"
.مهتوم دنع ررقت يدبألا مهريصم نأ

 .)16 :7 اـيمرأ( "كعمـسأ ال يـنأل ،ّيـلع حـلت الو ةالص الو ءاعد مهلجأل عفرت الو ،بعشلا اذه لجأل لصت الف تنأو"
.ىتوملا لجأ نم ةالصلا عمسي ال هللا

.)13 :3 نيناربع( "مويلا ىعدي تقولا ماد ام موي لك مكسفنأ اوظع لب"

ىتوملا لجأل ةالصلا
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.)3:15 بع( "مكبولق اوسقت الف هتوص متعمس نإ مويلا"
 رــيغ ىــتوملا لــجأ نــم ةالــصلاب لوــقي نــم لــضي ًاذإــف .دــعي اــميف ســيلو طــقف ةاــيحلا هذــه يــف موــيلا اــنل مدــقم صالــخلا نإ

.هتدارإ ضقانت اهنأ ذإ تاولصلا هذه عمسي ال هللا نأل ،نيصلخملا
 مــل نإ ّيــلإ لــبقي نأ دــحأ ردــقي ال" :عوــسي لاــقو .)3 :6 نيوــكت( "دــبألا ىــلإ ناــسنإلا يــف يــحور نيدــي ال :برــلا لاــقف"

 رـــيغلا مغرـــي ال هللاو ،بآلا هـــبذجي يذـــلا الإ عوـــسي ىـــلإ يتأـــي دـــحأ ســـيل .)44 :6 اـــنحوي( "ينلـــسرأ يذـــلا بآلا هـــبذتجي
.ةضوفرمو ةئطاخ صلختي مل نمل ةالصلاف اذل ،صلخم ريغ ىقبي صلخم ريغ تام يذلاف .نيصلخم

 لـبق ةاـيحلا هذـه يـف هيلإ ةمدقم ةصرفلا نأ املاط ،بوتيل ئطاخلل تاراذنإلاب ءولمم هرخآ ىلإ هلوأ نم ديدجلا دهعلا نإ
 توـملا نأل ،هـمحريف برـلا ىـلإ عـجريو ةاـيحلا هذه يف ناسنإلا بوتي نأ هللا ةدارإ هذهو .مدنلا عفني ال نيح توملا يتأي نأ
 ىـلإ عاد كاـنه ناـك اـمل ةبوتلل ةرخآلا ةايحلا يف ةصرف دجوت هنأ ولو .اهل رارق ال ةيواه ىلإ ئطاخلا يوهيف ةاجنلا لبح عطقي
 نإـف ةبوتلل توملا دعب ةصرف ةيأ دجوت ال هنأ امبو ،كلذل .ةرضاحلا ةايحلا يف ةبوتلا ىلع هللا ةملك هدكؤت يذلا ديدشتلا اذه
 يــف اــهعرز ،ســيلبإ عادــتبا نــم ةرــكف هذــهو .ةــبوتلا يــف نواــهتلاو لــيجأتلا ىــلع ساــنلا عجــشي ىــتوملا لــجأل ةالــصلاب داــقتعالا
 ىـلإ هـتاف دـق برـلا صالـخ هـتاف نـم نأ ةرـملا ةقيقحلا نع مهناهذأ فرصيلو ،مهسوفن صالخ رمأ اولجؤيل سانلا ضعب لوقع
 موـهوملا رـمألا اذـهب مهعادـخ قـيرط نـع تاريـثكلاو نيريـثكلا سوـفن ناطيـشلا حـبر دـقف ،هذـه يـه ةيناطيـش ةرـكف يأو .دبألا
 حــجني اذــكهو .لاــحملا نــم هــلاون نوكيــس يذــلا صالــخلا مــهحنمي نأ هللا نــم نوــبلطيو مــهلجأل نولــصيس مهءاقدــصأ نأــبو
.نيلجؤملاو نيلمهملا صانتقا يف ةرمدملاو ةبرخملا هذه هتديقعب سوفنلا ودع سيلبإ

 يلـصن نأ اـنوملعي مـل هذـيمالتو عوـسي برـلا نأ لـب .ىـتوملا لـجأل ةالـصلا اـنملعت ةدـحاو ةملك سدقملا باتكلا يف سيل
 اذــكو .تاوــمألا لــجأ نــم ّلــصي مــل هــسفن عوــسي برــلاو .رخآــب وأ قــيرطب هــب اــنوربخأ اوناــكل هودارأ وــل يذــلا رــمألا ،ىــتوملل
 دـعب ةـيكيلوثاكلا ةـسينكلا اـهتلخدأ ةدـيقعلا هذـه نـكلو .تاوـمألا لـجأ نم ةرم الو لصت مل ىلوألا ةسينكلاو لسرلاو ذيمالتلا
 ةدارإو سدـقملا باتكلا حورو ضقانتت ىتوملا لجأل ةالصلا ةديقع نإف كلذل .ةينثولاب اهكاكتحا ةجيتن ماع ةئامثالث نم رثكأ
.ئطاخ رمأ اهتسراممو ،هللا
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 نأ اــمبو .نيرــخآ نيــسيدق ةدــعل يلــصت اــهنأو اــمك ،هللا اــمم رثــكأ ميرــمل يلــصت اــهنكلو هللا ةــيكيلوثاكلا ةــسينكلا يلــصت
 أـطخلا نـم هـنأ ًاـضيأ .ًاحـضاو نوـكي ذـئنيح ،اهيلإ ةالصلا أطخلا نم هنأ انتبثأ اذإ اننإف ،نيسيدقلا "ةسيئر" ميرم ربتعت ةسينكلا
.رخآ سيدق يأ ىلإ يلصن نأ

 نإــف حيحــص ريــغ لوــقلا اذــه نإ .ميرــمب نمؤــت يتــلا يــه اهدــحو مهتــسينك نإ ًاــنايحأ ةــيكيلوثاكلا ةــسينكلا ةــنهك لوــقي
 نـم رثـكأ ةـبوطمو ةـمرتحمو ةـكرابم ميرـم نأ نمؤـتو .دـسجلا بـسحب عوـسي مأك ةكرابملا ميرم مرتحتو ردقت ةيليجنإلا سئانكلا
 هللا ىــلعأ دــقف .ةيرــشبلا حيــسملا ةــعيبط مأ نوــكتل هللا اــهراتخا اــمل كلذــك نــكت مــل نإو ،ةــسدقمو ةــيقن اــهنأو ىرــخأ ةأرــما يأ
.ةحلاص ءارذع تناك اهنأل اهنأش

 سدـقملا باـتكلا نـكل .ةـيطخ لـك نـم ًاـمامت ةـيلاخ تـناك اـهنأو ةـيطخ نودـب تدـلو ميرـم نأ ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ملعت
 دودــحلاو تايرورــضلاو تافعــضلاو عفاودــلا ســفنبو رــخآ ناــسنإ يأــك ةــقيرطلا ســفنب تــناك ةــكرابملا ميرــم ةدالو نأ اــنربخي
.صالخ ىلإ ةجاحب اهنأو ةيرشبلا

 .)6 :3 انحوي( "وه دسج دسجلا نم دولوملا" :سدقملا باتكلا لوقي
.)4 :14 بويأ( "دحأ ال ؟سجنلا نم رهاطلا جرخي نم"
 ةـعيبطلا هذـه ثرـي مـل هدـحو عوـسي نإـف .رـخآ صخـش يأ لـثم ةيلصألا ةيطخلاو ةعيبطلا تاذ ةكرابملا ميرم تثرو دقل

 اذـهف ةيلـصأ ةـيطخ نودـب تدـلو ميرـم نأ وـلف .ميرـم يـف سدـقلا حورـلا ةـيلمع لالـخ ةـيطخ نودـب دـلو دقو ،هللا نبا ناك هنأل
 اذـه ؟كلذـك سـيلأ .ًاـضيأ اهدودـج دودـجو اهدودجو لب ال ،ةيلصألا ةيطخلا نم ًاضيأ امه نييلاخ اناك اهيدلاو نأ ًامتح ينعي
.باتكلل ضقانمو لوقعم ريغو ليحتسم رمأ

.)23 :3 ور( "هللا دجم مهزوعأو اوأطخأ عيمجلا ذإ قرف ال هنأل"
.)12 :5 ور( "عيمجلا أطخأ ذإ سانلا عيمج ىلإ توملا زاتجا اذكهو"
 .)48 و46 :1 اــقول( "هــتمأ عــضاوت ىــلإ رــظن هــنأل .يــصلخم هللااــب يــحور جــهتبتو .برــلا يــسفن مــظعت :ميرــم تــلاقف"

 اـمل ةـيطخلاب تدـلو دق نكت مل نإف .اهصلخم ناك هللا نأو ،صلخم ىلإ ةجاتحم اهنأ تفرعو ،ةصاخلا اهتيطخ ميرم تكردأ
.صلخم ىلإ تجاتحا

 توـهال مأ ميرـم نـكت مـل .حيـسملل ةـيهلإلا ةـعيبطلا مأ اـهلعجت كلذـبو "هللا مأ" يـه ميرم نأ ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ملعتو
 ،ةـيادب هللا لـعجنو هللا لبق ةدوجوم اهربتعن هللا "مأ" يه ميرم نأ لوقن امدنعو .طقف ةيرشبلا ةعيبطلا مأ تناك اهنكلو حيسملا
 نــكلو ،43 :1 اــقول يــف "يــبر مأ" :اــهل تــلاق تاباــصيلأ نأ حيحــص .ساــنلا يقاــبك هللا اــهقلخ ةيرــشب ةــقولخم اــهنأ مــلعلا عــم
 يــف دوــلومك عوــسي ىــلإ ريــشت "بر" ةــملك ،ةيلــصألا لــيجنإلا ةــغل ،ةــينانويلا ةــغللا يــف ذإ "هللا مأ" ،هوــهي مأ اــهنأ ينــعي ال كــلذ
 باــتكلاو ةيرــشب ةــقولخم يــه اــمنيب اهدــيجمتو اــهعفر وــه "هللا مأ" ميرــم ةيمــست نــم يــقيقحلا دــصقلاو .هوــهي ىــلإ ســيلو ملاــعلا
.بقللا اذه اهيلع قلطي مل سدقملا

 ءامـسلا ةـكلمك اـهيلإ يلـصتو ،ةـمحرلا يـف ةدودحم ريغ اهنأو ،ءيش لك ىلع ةرداق ميرم نأ ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ملعتو
 يـلاتلاب يـهو ،اهدـحو ميرـم قيرط نع لاني صالخلا نأ ملعتو .تامحرلا مأو ءامسلا بابو ةاطخلا أجلم اهوعدتو ،ةكئالملاو
.1854 ماع الإ ةديقعك اذه ررقتي ملو ىلوألا ةعبرألا نورقلا يف ميلاعتلا هذه فرعت ملو .ناسنإلاو هللا نيب ةميظعلا ةعيفشلا

 يأ نــم ىوــقأ اــهنأ نوعّدــيو ،ةاــجنلا ةــسيئرك ميرــم ىــلإ اولــصي نأ مهعجــشتو اهئاــضعأ نــم ةــيكيلوثاكلا ةــسينكلا بــلطتو

ميرم ةيوابوطلا ةسيدقلا
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 ةـكلم يـه كاـنهو .ءامـسلا ىـلإ تـفطتخا اـهنكلو ،تـمت مـل اـهنأ نوعّديو .ةاطخلا صالخو ةدجنل ةعيرسو رخآ صخش
 دــجوي ال هــنا عــم ،اــهب الإ صالــخ الو ،ةاــطخلل دــيحولا ءاــجرلا يــهو .سدــقلا حورــلاو نــبالاو بآلا عــم هللا شرــع ىــلع ةــسلاج
.ةيقيقحلا ةنايدلا نع اهدعبو هللا ةملك عم امور ةسينك ضقانت رهظي اذهو ،سدقملا باتكلا يف ميلعتلا اذه نم دحاو فرح

 اوؤرــقيو اورــي نأ نوعيطتــسي ال مــهنأل ،انعمــسي نأ عيطتــسي رــخآ سيدــق يأ الو ،انتاولــص عمــست نأ عيطتــست ال ميرــم نإ
 فرـعي طـقف هللا نأل بوـلقلا ةـفرعم نوعيطتـسي ال مـهو .ال مأ بلقلا نم ةالصلا تناك نإ اوزيميل راكفألا لك اوفرعيو بولقلا
.ىلكلاو بولقلا صحاف ،سانلا راكفأو بولق

 تـنأ كـنأل ،هـبلق فرـعت اـمك هـقرط لـك بـسح ناسنإ لك طعاو لمعاو رفغاو ،كانكس ناكم ءامسلا نم تنأ عمساف"
.)30 :6 يناثلا مايألا رابخأ( "رشبلا ينب لك بولق تفرع دق كدحو

 مـــهركذ نأل ،رـــجأ مـــهل ســـيلو ،ًائيـــش نوـــلمعي الـــف ىـــتوملا اـــمأ" ،ةالـــصلا اوعمـــسي نأ نوـــلحارلا نوـــسيدقلا عيطتـــسي ال
.)6 ،5 :9 اج( "سمشلا تحت لمع لك يف دبألا ىلإ دعب مهل بيصن الو ...يسن

 نلعتـسيس بـضغلا نإ ةـسدقملا هللا ةـملك لوـقت .ةـيطخ ربتعت هيلإ ةالصلاو قولخملا ةدابعو رشبلا يقابك ميرم هللا قلخ
.)25 :1 ةيمور( "دبألا ىلإ كرابم وه يذلا ،قلاخلا نود قولخملا اودبعو اوقتاو بذكلاب هللا قح اولدبتسا نيذلا" ىلع

 ةءزـجم ةداـبع دـيري ال هللا نأ ىـسنت اـهنكلو ،نيـسيدقلا يقاـبو ميرـم ىـلإ يلـصت اـمك هللا ىـلإ ةيكيلوثاكلا ةسينكلا يلصت
 ايعـشأ يبـنلا لوـقي .اـهعم هدجم مسقي ملو هل ةكيرش ميرم لبقي ال هنإ .هتقيلخ نم قولخم يأ ةدابع نم انعنمي وهو ،ةمسقمو

 نعو ةعضاوتملا اهتلاح نع ميرم تملكت ."تاقولخملل يحيبست الو ،رخآل هيطعأ ال يدجمو ،يمسا اذه برلا انأ" 8 :42
.)48 ،47 :1 اقول( "هتمأ عضاوت ىلإ رظن هنأل ،يصلخم هللااب يحور جهتبت" :تلاق امدنع اهصلخم حيسملا

 يـف اـهنم عوـسي دـلو امدـنع ىهتنا دق اهلمع نإ .عمست ال اهنأ ذإ ،بيجتست نأ ميرم عسوب سيلف ،ةيطخ ميرمل ةالصلا
 أرـقا( حيـسملا ماـمأ لـسرلا نـم دحاو لك ناك امك هيلإ ةجاتحم يهو .ضرألا ىلع ناك امدنع ةينمزلا هتاجاحب تنتعاو دسجلا
.)25-14 :9 سقرم

 رـثؤت نأ تـلواح امدـنعو .ءيـش يـف هـيلع ريثأـت اـهل نـكي مـلو ضرألا ىـلع هتلاـسرو حيـسملا لـمعب ةـقالع ميرمل نكي مل
31 :3 سقرـم يـف ةـيناثلاو49–48 :2 اـقول يـف ةرـم لوأ :تارم ثالث كلذ تلواح دقو ،اهتدارإ بسحب لمعي مل هيلع
.4–3 :2 انحوي يف ةثلاثلاو33–

 اـنحوي( "هولعفاـف مـكل لاـق امهم" :عوسي برلا رماوأ عيطن نأ يهو ،ميرمل ةدحاو ةيصو الإ سدقملا لجسلا يف سيلو
 تدارأو ،دـيحولا ملاـعلا صـلخمو هللا نـبا وـه عوسي نأ تفرع دقف ،اهيلإ بلطي وأ يتأي نأ ناسنإ يأ نم بلطت مل .)5 :2
.يماحملاو عيفشلاو صلخملا وهف .يه تلمع امك صالخلل هب قثيو همدخيو هعيطي نأ صخش لك نم

1( "عـيمجلا لـجأل ةـيدف هـسفن لذـب يذـلا ،حيسملا عوسي ناسنإلا سانلاو هللا نيب دحاو طيسوو دحاو هلإ دجوي هنأل"
.)6 ،5 :2 يت

 لاــمعأ( "صــلخن نأ يــغبني هــب ساــنلا نــيب يــطعأ دــق ءامــسلا تــحت رــخآ مــسا ســيل نأل ،صالــخلا هريــغ دــحأب ســيلو"
.)12 :4 لسرلا

 ةدـيحولا ةـقيرطلا نإ .)6 :14 اـنحوي( "يـب الإ بآلا ىـلإ يتأـي دحأ سيل .ةايحلاو قحلاو قيرطلا وه انأ :عوسي هل لاق"
.دبألا ىلإ نوكلهيس صالخلل عوسي ريغب نوقثي نيذلاو حيسملا ةطساوب يه بآلا ىلإ اهيف يتأت يتلا

.)17 :5 ور( "حيسملا عوسي دحاولاب ةايحلا يف نوكلميس ربلا ةيطع"
1( "ًاـضيأ ملاـعلا لـك اـياطخل لـب طـقف اـناياطخل سـيل .اـناياطخل ةراـفك وـهو .راـبلا حيـسملا عوـسي بآلا دـنع عيفش انل"
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.)2-1 :1 انحوي
 عفــشيل نــيح لــك يــف يــح وــه ذإ هللا ىــلإ هــب نومدــقتي نيذــلا ماــمتلا ىــلإ صــلخي نأ )حيــسملا عوــسي( ردــقي مــث نــمف"

.)25 :7 نييناربع( "مهيف
 وـه .)6 :22 ؤر( "رينملا حبصلا بكوك .دواد ةيرذو لصأ انأ" لاق يذلا ،رينملا حبصلا بكوك وه هدحو حيسملا نإ

 وـه اـنأ" :عوـسي لاـق .ةاـيحلا رون نولانيس مهنكلو ةملظلا يف نوريسي ال هدعو بسحب هنوعبتي نيذلاو ،ديحولا يقيقحلا رونلا
 وـهو ،ملاـعلا روـن وـه هدـحو عوـسي .)12 :8 اـنحوي( "ةاـيحلا روـن هـل نوـكي لـب ةـملظلا يـف يـشمي ال ينـعبتي يذلا ،ملاعلا رون
 نــيذلا خبوــي عوــسي نأــب ىرــن .)9 :3 اــنحوي( "صــلخيف دــحأ يــب لــخد نإ .باــبلا وــه اــنأ" :عوــسي لاــق .فارــخلا باــب هدــحو
 عـضوم نـم عـلطي لـب ،فارـخلا ةريـظح ىـلإ باـبلا نـم لخدي ال يذلا ذإ مكل لوقأ قحلا قحلا" :لاق دقف ،هريغ ىلإ نوبهذي
 نكلو صلخن ىتح حيسملا عوسي ،ديحولا بابلا لالخ نم ءامسلا لخدن نأ بجي .)1 :10 وي( "صلو قراس كاذف ،رخآ
.قرطلا عاطقو صوصللاك ةيدبألا ةملظلا يف ًاجراخ نوحرطيس رخآ ناكم نم قلستلا نولواحي نيذلا

.ميرم ال ،ةاطخلا ءاجر وه هدحو حيسملا
.)5 :146 زم( "ههلإ برلا ىلع هؤاجر نمل ىبوط"
.)5 :71 زم( "برلا يديس اي يئاجر تنأ"
.)7 :17 ايمرإ( "برلا ىلع لكتي يذلا لجرلا كرابم"
.)16 :3 ليئوي( "هبعشل أجلم برلا"
.)1 :1 يت1( "انؤاجر حيسملا عوسي انبر"
.)27 :1 يسولوك( "دجملا ءاجر مكيف حيسملا"
.)27 :1 طب1( "هللا يف امه مكؤاجرو مكناميإ"
 يلـصن نأ ذـيمالتلا الو عوـسي اـنربخي مـل .ةسيئرو ةناطلسك اهتافص الو ميرم ةيهولأ نع ًائيش سدقملا باتكلا لجسي ال

.ميرم ىلإ
 نـيب عيفـشلا هدحو ،حيسملا عوسي برلا ىلإ يه ةديحولا انتجاح نكلو ،ناسنإ يأ ىلإ الو ميرم ىلإ ةجاحب انسل نحن

.ةحلاص ةقيرط لكب هدالوأ ةدعاسم ديريو بحم هلإ وهو ،ناسنإلاو هللا
.)8 :4 وي1( "ةبحم هللا"
.)6 :34 جورخ( "ءافولاو ناسحإلا ريثكو بضغلا ءيطب فوؤرو ميحر هلإ برلا"
.)10 :57 رومزم( "ةميظع كتمحر"
.)5 :86 رومزم( "كيلإ نيعادلا لكل ةمحرلا ريثكو روفغو حلاص بر اي تنأ كنأل"
.)5 :100 زم( "هتنامأ رودف رود ىلإو ،هتمحر دبألا ىلإ .حلاص برلا نأل"
 يمــساب بآلا نــم مــتبلط اــم لــك نإ مــكل لوــقأ قــحلا قــحلا" :ئطاــخ لــكل لوــقي دــيحولا صــلخملا حيــسملا عمــسنلف

.)24 و23 :16 انحوي( "ًالماك مكحرف نوكيل اوذخأت اوبلطا .يمساب ًائيش اوبلطت مل نآلا ىلإ .مكيطعي
.)14 و13 :14 انحوي("هلعفأ ينإف يمساب ًائيش متلأس نإ .نبالاب بآلا دجمتيل هلعفأ كلذف يمساب متبلط امهمو"
.)28 :11 ىتم( "مكحيرأ انأو لامحألا يليقثلاو نيبعتملا اهيأ يلإ اولاعت"
!عوسي ريغ دنع اهعض ذئنيح ؟كسفن رسخت نأ ديرت له
 ،ميلـشروأ لـكيه يـف ًايبـص ناـك امدنع عوسي ميرم تعاضأ دقل .عوسي يدي نيب اهعض ًاذإ ؟كسفن صلخت نأ ديرت له
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 ،كلذ ديرت اهنأل سيل ،نآلا اهب قثت سفن لك عيضتس يهو .هتدجو ىتح ةليوط ةدم هيلع تشتفو هدجت نيأ فرعت ملو
.همساب هللا ىلإ نوتأي نيذلا لك ةياهنلا ىلإ صلخيس عوسي نكل .رشبلا صلخت نأ اهعسوب سيل هنأل نكلو

 عــم ماجــسنا يــف نوــكت :دــجملا بر عوــسيل ةالــصب "ميرــم اــي كــيلع مالــسلا" ةالــص لدبتــسي نأ ًاذإ يحيــسملاب نــسحي
 نــحن اــنتببحأ يذــلا ،ملاــعلا صــلخم ،هللا نــبا عوــسي اــي تــنأ كراــبم" :اذــكه تــناك اذإ ،ةــييحملا هــتملك عــمو ةــيهلإلا هــتدارإ
."نيمآ .انتوم ةعاس يفو نآلا انصلخو اناياطخ انل رفغا .انلجأل كسفن تملسأو ،ةاطخلا
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 هذــه لــبقي بعــشلاو ،ةــيكيلوثاكلا ةــسينكلا يــف نيــسيدقلاو ميرــمو عوــسي لــثمت يتــلا روــصلاو لــيثامتلا نــم ريــثك كاــنه
 كــلذ ذــنمو .788 ماــع روــمألا هذــه ةــسراممب ةــيكيلوثاكلا ةــسينكلا تأدــتبا دــقو .اــهمامأ يلــصيو اــهل عــكريو روــصلاو لــيثامتلا
 سوـقط سراـمت ثـيح سئاـنكلا حباذـم قوـف عـضوي ،ةبـشخ ىـلع ًابولـصم عوسي برلل لاثمت نع ةرابع وهو ،بيلصلاو نيحلا
.ليثامتلا وأ بيلصلا مامأ ةالصلا عنمي هللا نكلو .ةدابعلا

 .بيلــصلا هــلثمي يذــلا برــلا دــبعت اــهنكلو ،خــلإ ،روــصلاو نابلــصلاو لــيثامتلا دــبعت ال اــهنأب ةــيكيلوثاكلا ةــسينكلا لوــقت
 نوـينثولا هلمعتـسا دـق رذـعلا اذـه نأ اـهنع باـغ دق .ًافرش مهديزتو نيسيدقلا ةميق نم عفرت امنإ زومرلا هذهل اهلامعتساب يهو
 .مانـصألا هذـه هـلثمت يذـلا صخـشلا نودـبعي مـهنكلو ،ةـيندعملا وأ ةـيرجحلا مانـصألا نودـبعي ال مـهنأ اولاـقو ،788 ماع لبق
.ناثوأ ةدابع ،اهل سانلا ةسرامم موهفمبو ،هللا رظنب يه ،عونلا اذه نم ةيرظنلا تاليلعتلا نكت امهم نكلو

 ءامـسلا يف امم ام ةروص الو ًاتوحنم ًالاثمت كل عنصت ال" :5 و4 ددعو20 حاحصإ جورخلا رفس يف باتكلا لوقي
."نهدبعت الو نهل دجست ال .ضرألا تحت نم ءاملا يف امو تحت نم ضرألا ىلع امو قوف نم

 نأل ،ةــميظع ةــيطخ لــمعلا اذــه نإــف ،اــهل عوــكرلا وأ لــيثامتلا ماــمأ ًالــيلق ءاــنحنالا نــم كــبلق ةــينو كدــصق نــكي اــمهم
 مكــسفنأل اوــلمعتو اودــسفت الــئل" :لاــقو اــمك .هــمامأ دوجــسلا عــنمي هللاو ،منــص وــه ،لاــثمت وــه بيلــصلاو .هللا ةدارإ ضقاــني
 الو ،رـخآل هـيطعأ ال يدـجمو ،يمـسا اذه برلا انأ" ًاضيأو .)16 :4 ةينثت( "ىثنأ وأ ركذ هبش ،ام لاثم ةروص ،ًاتوحنم ًالاثمت
 لــطاب مــهلك ًامنــص نوروــصي نيذــلا" لوــقي9 ددــعو44 حاحــصإ رفــسلا ســفن يــفو .)8 :42 ايعــشأ( "تاــتوحنملل يحيبــست
 الو ،ًاـناثوأ مـكل اوعنـصت ال" :لوـقي ىرـخأ رافـسأ يـف مـث "ىزـخت ىتـح فرعت الو رصبت ال .يه مهدوهشو ،عفنت ال مهتايهتشم
 :26 نـييوال( "مـكهلإ برـلا اـنأ يـنأل .هـل اودجـستل ًاروـصم ًارـجح مكـضرأ يف اولعجت الو ،ًابصن وأ ًاتوحنم ًالاثمت مكل اوميقت

1(.
 كاــهن اــم لــك ةروــص ،ًاــتوحنم ًالاــثمت مكــسفنأل اوعنــصتو مــكعم هــعطق يذــلا مــكهلإ برــلا دــهع اوــسنت نأ نــم اوزرتــحا"

.)23 :4 ةينثت( "كهلإ برلا
.)15 :27 ةينثت( "برلا ىدل ًاسجر ًاكوبسم وأ ًاتوحنم ًالاثمت عنصي يذلا ناسنإلا نوعلم"
 كـهلإ برـلا توـصل عمست مل نإ نكلو" .روصلاو مانصألاو نابلصلاو ليثامتلا هركي هللا نأ حوضو لكب رهظي اذكهو

.)19 و15 :28 ةينثت( "كجورخ يف نوكت ًانوعلمو كلوخد يف نوكت ًانوعلم ...هاياصو عيمجب لمعت نأ صرحتل
.هللا ةنعل تحت نوكي ،خلإ نابلصلاو ليثامتلا هذهل هلامعتساو هظافتحاب برلا رمأ فلاخي يذلا ناسنإلاف
 قوـف اهعابتا سوفنب قلحت اهنأو ،تايوامسلاو تايحورلا ملاع ىلإ هب ومستو نمؤملا راظنأ عفرت اهنأب ةيحيسملا درفنت

.ةأزجم الو ةمسقم ريغ ةدابع انم بلطي يذلا يوامسلا بآلا ءامس ىلإ ،تاروظنملاو تايداملا ملاع
.)21 :5 انحوي1( "مانصألا نم مكسفنأ اوظفحا دالوألا اهيأ"
.)24 :4 وي( "اودجسي نأ يغبني قحلاو حورلابف هل نودجسي نيذلاو حور هللا"

ليثامتلا و بيلصلا
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 نـم صالـخلل هللا ماـمأ مهـسفنأ فـييكت ةرورـض نوكردـي اـهعابتأو ،هـسومانو هللا دـض يه ةيطخلا نأ تانايدلا لك ربتعت
 ةرــفغملل هللا اهدــعأ يتــلا قــيرطلا فرــعي نأ ئطاــخلا ىــلعو ،هللا سوماــن ىــلع يدــعتلا يــه ةــيطخلاف .اــهوملع يتــلا مهاــياطخ
 لاـثمأ( "محرـي ،اـهكرتيو اـهب رـقي نمو ،حجني ال هاياطخ متكي نم" نارفغلا ىلع لوصحلل ةيرورض ةوطخ فارتعالا .صالخلاو

 اـنربخيو .ءامـسلا يـف يذلا انيبأ ىلإ :اياطخلا ةرفغمل يلصن نا يغبني نم ىلإ ةينابرلا ةالصلا يف صلخملا انملعي .)13 :28
 ،ءادـفلا اـنل هـيف يذـلا" اـناياطخ ةرـفغم هللا اـنحنمي بيلـصلا ىـلع ةدـحاولا ةـيرافكلا حيسملا ةحيبذ لالخ هنأ سدقملا باتكلا
.)7 :1 سسفأ( "هتمعن ىنغ بسح اياطخلا نارفغ همدب

 دـــعب ءرـــملا اـــهفرتقا يتـــلا اـــياطخلا ةرـــفغم لاوـــنل فارتـــعالا كاذ وـــه نهاـــكلل يرـــسلا فارتـــعالا نأ اـــمور ةـــسينك مـــلعت
 لــك نــع نارــفغلا ةــنهكلا حــنمي اهدــعبو ،ةيلــصألا ةــيطخلا نــم ةــيدومعملا رــهطت ،يكيلوثاــكلا توــهاللا بــسحبو .ةــيدومعملا
.ةيدومعملا دعب فرتقت يتلا ةيضرعلا اياطخلا

 نــم ًاءزــج اوءرــق نيذــلا لــك "تــنرت" عــمجم نــعل1557 ماــع يــفو .1215 ماــع ةــنهكلل فارتــعالا ةــسينكلا ترــقأ
.ةنهكلل فارتعالا نوضفري مهلعج سدقملا باتكلا

 نأ حرــصي نــم وأ ،صالــخلل ةيرورــضو ةــيهلإ ةيــصو هراــبتعاب فارتــعالا رــس لوــبق ضفرــي نــم لــك نإ :سداــسلا دــنبلا"
 هرـماوأو حيـسملا ةـسسؤم نـع بـيرغ وـه ةـيكيلوثاكلا ةـسينكلا هـظفحتو هـتظفح اـمك ،هدحو نهاكلل يرسلا فارتعالا ةسرامم
."ةنعللا هيلع لحتل ،يرشب عادتبا هنأبو

 ةـفرغ يـف وأ ةدرـفنم ةـفرغ يـف ًاـنايحأو فارتـعالا صـفق ىعدـي ةـسينكلا يـف صاخ ناكم يف نهاكلل فارتعالا سرامي
 ةرــم ةــيكيلوثاكلا ةــسينكلا ءاــضعأ مــظعم فرتــعيو .فرتــعملا صخــشلا عــم هدــحو نهاــكلا نوــكي نأ ىــلع ،رــضتحملا ضيرــملا
 يـف اـمور ةـقيرط دـيؤي يذلا يباتكلا عجرملا وه ام :لأستأ .ةنسلا يف ةرم ولو فرتعي نأ هيلع وضع يأ زكرم تابثإلو ،ًايرهش
 هاـياطخ متكـسمأ نـمو هـل رـفغت هاـياطخ مترـفغ نـمو .سدـقلا حورـلا اولبقا" :اهريسفت طلغي يتلا ةيآلا هذه وه ًابلاغ ؟فارتعالا
 طـقف لسرلل طعت مل اياطخلا ةرفغمل ًاناطلس اوذخأ لسرلا نأ امور ةسينك نمؤت اذه ىلعف .)23و22 :20 انحوي( "تكسمأ
.ًاضيأ نينمؤملاو ذيمالتلل نكلو

 ناــك ثــيح ةــقلغم باوــبألا تــناك ،عوبــسألا لوأ وــه ،موــيلا كــلذ ةيــشع تــناك اــملو" :لوــقي19 :20 اــنحوي لــيجنإ
 هـيلي يذـلا ددـعلا يـفو ."مـكل مالـس :مـهل لاـقو طـسولا يـف فـقوو عوـسي ءاـج .دوـهيلا نم فوخلا ببسل نيعمتجم ذيمالتلا
."برلا اوأر ذإ ذيمالتلا حرفف" لوقي

 لــكل تــيطعأ ةوــقلا نأ ىرــن تاــيآلا هذــه بــسحب .ءاــضعألاو نينمؤــملا لمــشت يــهو .لــسرلا ةــملك اــنه لمعتــست مــل
.ذيمالتلا

 ذـئنيح" :ةـيطخلا رـفغت نأ بـجي فيك برلا انربخيف ،رمألا سفن صوصخب رخآ ًارمأ24 حاحصإ اقول ليجنإ انيطعيو
 موـيلا يـف تاوـمألا نـم موـقيو ملأتي حيسملا نأ يغبني ناك اذكهو ،بوتكم وه اذكه :مهل لاقو ،بتكلا اومهفيل مهنهذ حتف
 قـيرط يه هذه .)47-45( )امور نم ال( "ميلشروأ نم أدتبم ممألا عيمجل اياطخلا ةرفغمو ةبوتلاب همساب زركي نأو ،ثلاثلا
 حيــسملا عوــسي برــلا نــع ًالوأ اوــظعو ؟برــلا مهرــمأ اــمك ،ةــقيرطلا هذــه لــسرلاو ذــيمالتلا سراــم فــيك نــكلو .اــياطخلا ةرــفغم
 لــه .مهاــياطخ كــسمت ناــميإلاو ةــبوتلا نوــضفري نيذــلاو ،مهاــياطخ رــفغت نوــنمؤيو نوــبوتي نيذــلا عــيمج نأ نــينلعم ،صــلخملا
 ءاطعإب اوعدا لهو ،ةريبكو ةريغص لكب نيفرتعم مهل اوعكري نأ سانلا اورمأ لهو ،هتوقب نولبرستم هللا ناكم مهنأ لسرلا ىعدا

فارـتعالا
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 ؟مـهل ساـنلا فرتـعا لـهو !الـك ؟فارتـعالل نهاـك ىـلإ ذـيمالتلاو لـسرلا بـهذ لـهو .ًادـبأ كلذ اوعدي مل !ال ؟ةرفغملا
 ةـقيرط دـيؤت ةدـحاو ةـملك سدـقملا باـتكلا يف دجوي ال .لسرلا نم دحأ الو نهاكلل فارتعالاب حيسملا انملعي مل !ًاضيأ الك
.كلذب انربخي باتكلا ناكل حيسملا بيترت نم اهنأ ولو .هذه فارتعالا

 ،)اــهنم يأ نــم صــلختي ًاــقح ناــك ذإ( فرتــعملا اــهنم صــلختي يتــلا كــلت نــم رثــكأ اــياطخ نهاــكلل فارتــعالا ببــسي
 ًارــس مــهنم ةــثداحلا روــمألا نأل" كالــهلا رــحب قاــمعأ ىــلإ هــب صوــغت فرتــعملا قــنع يــف عــضوت ىــحر رــجح فارتــعالا لكــشيو
.)12 :5 سسفأ( "حيبق ًاضيأ اهركذ

4 سسفأ( "نيعماسلل ةمعن يطعي يك ةجاحلا بسح ناينبلل ًاحلاص ناك ام لك لب مكهاوفأ نم ةيدر ةملك جرخت ال"
: 29(.

 حرــشت نأو ،راــكفألاو لاــمعألاب اــهتفرتقا يتــلا اــهاياطخ لــكب فرتــعت نأ ةاــتفلا وأ ةأرــملا ىــلع بــيعمو نيــشم رــمأل هــنإ
 فارتعالاـب ءايـشألا لـكب نربـخي نأ تاـيتفلاو ءاـسنلا نـم بـلطت اـمور لازت الو .اهجوز سيل لجر ناذآ يف ةعومسم تاملكب
 نـهاكلل سـيل .فـظنتو اـهب لـستغتل قـمعلا ىـلإ اهكيرحتو ةرذقلا هايملا ىلإ ًالوخد ةنايدلا تسيل .نيجوزتملا ريغ اهتنهكل اهب
 هـنإف ،اهب فرتعاو برلا ىلإ بهذا .هاوس ال هللا صخي لمع اذه .ناسنإلا يف ةيرسلا اياطخلا فاشتكال ثحبلا يف قح يأ
 ةـسينكف .ةـيلعاف يأ هـل تـسيل نهاـكلا هـمدقي يذـلا نارـفغلا نإ مـث .كـبلق راـبتخاو كريمـض صـحف يف هللا نم قحأ دجوي ال
 .هـنم نارـفغلا بـلطيو هللا ىـلع حرـصي نأ ضيرـملا ردـقي ،فارتـعالل نهاـك دوجو مدعو ضيرم راضتحا ةلاح يف هنأ ملعت امور
 ةحاس يف ةريخألا تاظحللا يف صخش ةيطخ رفغي نأ عيطتسي هللا ناك نإو .هاياطخ هل رفغيو هللا بيجتسي ةلاحلا هذه يفو
 هللا هــلمعي يذــلاف .نهاــكلا بــلط نود هــتيب يــف وــهو ناــسنإلا اــياطخ رــفغي نأ ردــقي هــنإف ،ةــيربلا يــف وأ ةــباغلا يــف وأ ،ةــكرعملا
.ناكم لك يف هلمعي نأ عيطتسي ،ءارحصلا يف وأ ةباغلا يف وأ ةكرعملا ةحاس يف ناسنإلل

 هـبونذ عـيمج نـم ًالماـك ًاـنارفغ اـهيف بـئاتلا لاـني يتـلاو ،هللا ىـلإ ةـماتلا ةبوتلا بوجوب ًاضيأ ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ملعتو
 نـم هـلاني نأ نود نهاـكلا نـم ًاـنارفغ اـم ناـسنإ لاـني نأ نكمملا نم هنا ملعت ًاضيأو .نهاكلا هل رفغي نأ نودب ىتح ،هاياطخو
 فارتــعا نهاــك ضفرــي نأ نــكمملا نــم هــنأ مــث .نهاــكلا هــنع هلأــسي اــم لــكب رــقي مــلو هاــياطخ لــكب فرتــعي مــل اذإ كــلذو ،هللا
 فارتــعالا ةدــئاف مدــع ىــلع ناــهرب وــه مــيلعتلا يــف ضقاــنت اذــه نإ .ضوــفرملا فارتــعالا ســفن رــخآ نهاــك لــبقيو ،اــم صخــش
 مــث لــمعلاو مالــكلاو ركفلاــب ئــطخي ةــليلق ماــيأب اهدــعبو ،نهاــكلل فرتــعي يذــلا ضيرــملا لــجرلل ثدــحي اــمع لأــستأ .نهاــكلل
 هـل ةـميق ال نهاـكلا نارـفغ نإ !ال ؟اـياطخلا هذـه نهاـكلا رفغ له :لوقأ ينعد مأ ؟ةريخألا اياطخلا هذه هللا رفغ له ؟تومي
.ةرشابم هيلإ بهذن امدنع ،تقو يأ يف هيلع لصحن نأ نكمي يذلا هللا نارفغ وه لوبقملا يقيقحلا نارفغلاف

 .اـياطخلا رـفغي نأ عيطتـسي هدـحو هللا نأ وـهو ،رـخآ ببـسل نهاـكلل فارتـعالا اوـضفري نأ نييحيـسملا ىلع بجي مث
 ال نـم لـك دـقتعي اـمك( رـخآ ىلإ ناكم نم بهذي ذخأ لسرلا دحأ نأ ىلإ ريشت ةثداح يأ انل لجسي ال سدقملا باتكلا نإ
 ىـتح وأ ،عوـنلا اذـه نـم ةـثداح يأ ركذـي ال هـسفن خيراـتلاو .مـهل رـفغيو ساـنلا تاـفارتعا ىـلإ عمتـسيو )سدـقملا باتكلا أرقي
.ضرغلا اذهل ًاسانأ اونيع لسرلا نأ اهنم دافتسي

 يــفخي الأو ةــمحرلا ريــثك فوؤر هــنأو ،اــنبحي هللا نأ )ىرــخأ نكاــمأ يــفو16 :3 اــنحوي يــف( اــنربخي سدــقملا باــتكلاف
 وـهف اناياطخب انفرتعا نإ" .)25 :43 ايعشأ( اهركذأ ال كاياطخو ،يسفن لجأل كبونذ يحاملا وه انأ" :لاق دقف ،ءيش هيلع
 ًاذإـف" نهاـكلا نودـب هللا ىلإ ةرشابم بهذن نأ بجيف .)9 :1 وي1( "مثإ لك نم انرهطيو اناياطخ انل رفغي ىتح لداعو نيمأ
.)12 :14 ةيمور( "هللا ًاباسح هسفن نع يطعيس انم دحاو لك

 ىـلع عرـق لـب ،ءامـسلا وـحن هـينيع عـفري نأ ءاـشي ال دـيعب نـم فـقوف راـشعلا امأو "( 14 _ 13 : 18 اقول ىعم أرقا
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 نأو راـشعلاب لـثمتت نأ عيطتـست .") ًارربـم هـتيب ىـلإ لزـن اذـه نأ مـكل لوـقأ . ْىطاـخلا اـنأ ينمحرا مهللا : ًالئاق هردص
 )) نارـفغلا رثـكي هـنأل اـنهلا ىـلإو هـمحريف برـلا ىـلإ بـتيلو ،هراـكفأ مـثألا لجرو هقيرط ريرشلا كرتيل (( .نارفغلا ىلع لصحت
.) 7 : 55 ءايعشا (

 اــناياطخ اــنل رــفغا ،اــنلجأل كــسفن تملــسأو ،ةاــطخلا نــحن اــنتببحأ نــم اــي ،ملاــعلا صــلخم (( !هللا نــبا عوــسي كراــبم
)) نيمآ .انتوم ةعاس يفو نآلا انصلخو

 اــهيأ مكلأــسن مــث (( : لــيجنإلا اــنملعي اــمك ،ةــسينكلا يــعار نــم داــشرإلاو حــصنلا بــلطي نأ نمؤــملل نــكمي : ةــظوحلم
 لـــجأ نـــم ةـــبحملا يـــف ًادـــج ًاريـــثك مهوربـــتعت نأو ،مكنورذـــنيو برـــلا يـــف مكنوربدـــيو مـــكنيب نوـــبعتي نيذـــلا اوـــفرعت نأ ةوـــخالا
 ،مكــسوفن لــجأل نورهــسي مــهنأل اوعــضخاو مكيدــشرم اوــعيطأ (( : لوــقي اــمك .) 13 ،12: 5 يكينولاــست1 ( )) مــهلمع
.) 17 : 13 نييناربع( )) حرفب كلذ اولعفي يكل .ًاباسح نوطعي فوس مهنأك
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"ةينامورلا ةسينكلا جراخ صالخ ال" :امور لوقت
 دـكؤنو مزـعنو لوـقنو حرـصن نـحن" :1302 ماـع يناـثلا نيرـشت18 موـي يوباـبلا هـباطخ يف ،نماثلا سافينوب ابابلا لاق

 دـيؤت ةـملك لـك نـم وـلخي سدـقملا باـتكلا نأ عم ."صالخلا لانيل ةيوبابلا ةطلسلل عضخي نأ قولخم لكل يرورضلا نم هنأ
!صالخلا ىلع لوصحلل ةينامورلا ةسينكلل ناسنإلا عوضخ

 اـهيلع لوـصحلا نـكمي ال هـمدب حيـسملا اـهانتقا يتـلا ةـمعنلا نأو ،ريربتلل ةليسولا يه ةيدومعملا نأ امور ةسينك ملعتو
 دالــيملا لاــنيو ًايحيــسم ناــسنإلا حبــصي اهتطــساوبو ،ةيلــصألا ةــئيطخلا وــحمت ةــيدومعملا نأ مــلعت اــمك .ةــنهكلا قــيرط نــع الإ
 دــيحولا قــيرطلا ربــتعي ال ناــميإلا نأ الإ ،حيــسملاب ناــميإلا اــهعابتأ نــم بــلطت اــمور نأ نــم مغرلاــبو .ةــيحورلا ةدالوــلاو يناــثلا
 مــتي هــنأ يأ .ناــميإلا ةــجيتن هــنم رثــكأ ةحلاــصلا لاــمعألا ةــجيتن وــه ةــسينكلا هذــه مــيلعت بــسح صالــخلا موــهفمو .صالــخلل
 صالـخلا يـف نأ يأ .صـلختف اـمور ةـسينك هـب رمأـت اـم لـمعا ..ةحلاـصلا لاـمعألاو يناـبرلا ءاشعلا ةسرامم نم هيلع لوصحلا
 اذـهل يـقيبطتلاو يـلمعلا موـهفملا يفو .حيسملا يف ةماتلا ةقثلاو قلطملا ناميإلا ىلع ال ،لامعألا ىلع دمتعي امور ةسينك يف
.هسفن عوسي حيسملا ىلع ال ،صالخلا لينل ةلصاوتملا مهدوهجو ةحلاصلا مهلامعأ ىلع نويكيلوثاكلا دمتعي داقتعالا

 لـجأ نـم اـياطخلا ةـيحاملا ةـيهلإلا ةـمعنلاب ةـقثلا ةطاسب وه رربملا ناميإلا نأ دحأ ىعدا اذإ" :ةينامورلا ةسينكلا لوقت
 ىـلوألا .صالـخلا لاوـنل ناتضقانتمو ناتفلتخم ناتقيرط نآلا انمامأف ."ًانوعلم نكيل ،ريربتلا ةليسو وه ناميإلا نأ وأ ،حيسملا
 ةـبه وـه صالـخلا نأ لوـقت ةـيناثلا ةقيرطلاو .ةيدومعملاو يرسلا ءاشعلا لزانتو ةحلاصلا لامعألا ةجيتن وه صالخلا نأ لوقت
 ىرـخألاو ةحيحـصلا اـمهنم ةدـحاو نإـف ،ناتـضقانتم نيتقيرـطلا نيتاـه نأ اـمبو .هدـحو ناـميإلاب هـيلع لوـصحلا نكميو هللا نم
.ةلطاب

:أطخلا نم ةموصعملا هللا تاملك قيقدتب ظحالنل
.)6 :11 نييناربع( "هللا ءاضرإ نكمي ال ناميإ نودب"
.)17 :1 ةيمور( "ايحي ناميإلابف رابلا امأ"
.)24 :3 ةيمور( "حيسملا عوسيب يذلا ءادفلاب هتمعنب ًاناجم نيرربتم"
.)28 :3 ةيمور( "سومانلا لامعأ نودب ناميإلاب رربتي ناسنإلا"
.)31 :16 لسرلا لامعأ( "صلختف حيسملا عوسي برلاب نمآ"
.)36 :13 لامعأ( "ىسوم سومانب هنم اورربتت نأ اوردقت مل ام لك نم نمؤي نم لك رربتي اذهبو"
 اـنحوي( "ةـيدبألا ةاـيحلا هـل نوـكت لب هب نمؤي نم لك كلهي ال يكل،ديحولا هنبا لذب ىتح ملاعلا هللا بحأ اذكه هنأل"

3: 16(.
.)18 :3 انحوي( "نادي ال هب نمؤي يذلا"
.)36 :3 انحوي( "ةيدبأ ةايح هل نبالاب نمؤي يذلا"
:ةحلاص تناك امهم انلامعأ ةجيتن صلخن ال نحن
 هبكـس يذلا ،سدقلا حورلا ديدجتو يناثلا داليملا لسغب انصلخ هتمحر ىضتقمب لب ،نحن اهانلمع رب يف لامعأب ال"

.)6 ،5 :3 سطيت( "انصلخم حيسملا عوسيب انيلع ىنغب
 :2 سـسفأ( "دـحأ رـختفي الـيك لاـمعأ نـم سـيل .هللا ةـيطع وـه مـكنم سيل كلذو ،ناميإلاب نوصلخم ةمعنلاب مكنأل"

صالخلا
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8، 9(.
.)1 :5 ةيمور( "حيسملا عوسي انبرب هللا عم مالس انل ناميإلاب انرربت دق ًاذإف"
 عنـــصن وأ انـــسفنأ صـــلخن نأ عيطتـــسن ال نـــحنو ،اـــنل هللا ةـــيطع وـــهو ،حيـــسملا عوـــسيب ناـــميإلاب وـــه ً اذإ صالخلاـــف

 عـم مالـسلاو ةحلاـصملا ىـلع لوـصحلل ةدـيحولا ةـقيرطلاف ."دـحأ رـختفي ال يـكل" اـنلامعأ ةـجيتن سـيل صالخلا نأل .انصالخ
 ."نحن اهانلمع رب يف لامعأ نم سيل" ناميإلاب يه هللا

 )6 :64 ايعــشأ( "اــنرب اــنلامعأ لــك ةدــع بوــثكو ســجنك اــنلك انرــص دــقف" انــصلخي يذــلا هللا رــب اــنحنمت ال اــنلامعأ نإ
 .)10 :17 اقول( "انيلع بجي ناك ام انلمع امنإ اننأل ،نولاطب ديبع اننإ اولوقف هب مترمأ ام لك متلمع ىتم ًاضيأ متنأ كلذك"
 اــنلامعأب هــلانن نأ اــننكمي ال ذإ .ناــميإلاب اــنل هــبهي يذــلا ،حيــسملا عوــسي رــب وــه ةــيدبألا ةاــيحلل اــنلهؤي يذــلا دــيحولا ربلاــف
.دبألا ىلإ كلهنس اهيلع انلكتا اذإ يتلا ،ةحلاصلا

 لـمعي ال يذـلا اـمأو .نـيد ليبـس ىـلع لب ةمعن ليبس ىلع ةرجألا هل بسحت الف لمعي يذلا امأ" :سدقلا حورلا لوقي
 نـم تاـيآلا هذـه .ًارـب هـناميإ بـسحي حيـسملاب نمؤـي يذـلاف .)5 ،4 :4 ور( "ًارـب هـل بـسحي هناميإف رجافلا رربي نمؤي نكلو
 نأ ربـــتعنو اـــنل نويدـــم هللا نأ ربـــتعن اـــننإف انـــصلختو اـــنرربت يتـــلا يـــه ةحلاـــصلا لاـــمعألا نأ اـــنربتعا اذإ اـــننأ ينـــعت ةـــيمور ةلاـــسر
 اـنرب لاـمعأ .ةدـئاف الـبو ةـميق نودـب حيـسملا ةـحيبذ لـعجي هـنأل ،ًادـبأ ديدجلا دهعلا هملعي ال ام اذهو .ةمعنلاب سيل صالخلا
 وأ بيذـعت ةطـساوب صالـخلا ىلع لصحن ال نحن .بيلصلا ىلع ةحيبذلاب ناميإلاب وه ربلا اذه لكو ،هللا رظن يف ةيلاب قرخ
 وـهو نـمث نودـب ،لـباقم الـب اـنل ةاـطعم ةـيناجم ةـحنمو ةـيطع صالخلاف ،انداسجأ بيذعتب انسوفن صلخن نأ عيطتسن ال .مالآ
.هفطلو هللا ةبحم نم

.)8 :2 سسفأ( "هللا ةيطع وه"
.)17 :5 ةيمور( "حيسملا عوسي دحاولاب )ةيدبألا( ةايحلا يف نوكلميس ربلا ةيطعو ةمعنلا ضيف نولاني نيذلا"
.)18 :5 ةيمور( "ةايحلا ريربتل ،سانلا عيمج ىلإ ةبهلا تراص دحاو ربب"
.)23 :6 ةيمور( "انبر عوسي حيسملاب ةيدبأ ةايح يه هللا ةبه"
.)3 :52 ايعشأ( "نوكفت ةضف البو"
.)17 :22 ايؤر( "ًاناجم ةايح ءام ذخأيلف دري نمو"
.)15 :9 سوثنروك2( "اهنع ربعي ال يتلا هتيطع ىلع هللا ًاركشف"
 ناـــك نأ دـــعب ةـــمعنلا ةـــلاح ىـــلإ لـــقتني ،يـــصخش صـــلخمك عوـــسي برلاـــب قـــثيو ئطاـــخلا اـــهيف قوـــتي يتـــلا ةـــظحللا يـــف

 ،ةاـيحلا يـف رارـق الو فدـه الـب ناـك ،هللا ًاـنبا حبـصيف سـيلبإل ًاـنبا ناـك ،يدـبألا باوـثلا قحتسي نآلاو ،ةيدبألا رانلا ًابجوتسم
 ةعاـسو هـناميإ لاـح يـف نآلا هـب نمؤـي يذـلاف "ةـيدبأ ةاـيح هـل نبالاـب نمؤـي يذـلا " بوـتكم هنأل ،ةيدبألا ةايحلل اكلام حبصيف
 برلاــب ناــميإلا ةــجيتن اــهنكلو ،ةنــسحلا اــنلامعأل ةأــفاكم يــه ةــيدبألا ةاــيحلا نإ لوــقت ال ةــيآلا نأ ظــحال .ةــيدبأ ةاــيح هــفارتعا
.)36 :3 انحوي( .هللا نباك عوسي

 ،لاـمعألاب ةـيدبألا ةاـيحلا ءاـنتقا نكمي ال .نونمؤم مهنأ مهرهظت مهلامعأ نأ يأ ،يلمع ناميإ وه هللا دالوأ ناميإ نإ
 حيـسملا عوـسي مد تاقاقحتـساب يـه صالـخلل هللا ةقيرط نإ .ةيدبألا ةايحلا ىلع لوصحلا ناهرب يه ةحلاصلا لامعألا نكل
.)2:24 سرطب1( "انيفش هتدلجب يذلا" "انلجأ نم تامو ملأت يذلا"

.)22 :1 بوقعي( "مكسوفن نيعداخ طقف نيعماس ال ةملكلاب نيلماع اونوك نكلو"
.)20 :2 بوقعي( "تيم لامعأ نودب ناميإلا"
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 راـمث هل يقيقحلا ناميإلاف ،ًاعودخم نوكي اذهف ةيطخلا ةايح شيعي هنكلو حيسملاب ًاناميإ هدنع نأ يعدي نم لك نإف
 ةدــيج ًاراــمث يــطعت ةدــيجلا ةرجــشلا نأ اــمكف .)18 :2 بوــقعي( "يناــميإ يلاــمعأب كــيرأ اــنأو كــلامعأ نودــب كــناميإ يــنرأ"
 نأ نــكمي ال ذإ هاياــصو ظــفحيو حيــسملا بــحي حيــسملاب نمؤــي يذــلاف .ةدــيج ًاراــمث يــطعي دــيجلا ناــميإلا نأ بــجي كلذــك
.هاياصو ظفحن نأ نود حيسملا بحن

 مــلاعلا ىــلإ ءاــج حيــسملا نأ لوــبق لــك ةقحتــسمو ةــملكلا يــه ةقداــص" :ناتهباــشتم دــيدجلا دــهعلا يــف ناــتيآ كاــنه
 نأ اوـنمآ نيذـلا متهي يكل رومألا هذه ررقت نأ ديرأو ،ةملكلا يه ةقداص" .)15 :1 يت1( "انأ مهلوأ نيذلا ةاطخلا صلخيل
.)8 :3 سطيت( ."ةنسح ًالامعأ اوسرامي

 نوـنمؤي نيذـلا لـكف .هللا ةـيطع هـنأ ذإ ،طـقف ناـميإلابو ،حيـسملا تاقاقحتـساب اـنناميإب صالـخلا لاـنن اننأ ىرن اذكهو
.ناميإلل ةيمتحلا ةجيتنلا يه ةحلاصلا لامعألا نأ ذإ .اورمثي نأ بجي نوصلخي نيذلاو ،نوصلخي حيسملاب

 :2 سـسفأ( "دـحأ رـختفي الـيك لاـمعأ نـم سـيل .هللا ةـيطع وـه مـكنم سيل كلذو ،ناميإلاب نوصلخم ةمعنلاب مكنأل"
.)9 و8
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 نــمؤت اــهنكلو .هللا ةــملك هــنأ ذإ ،أــطخ لــك نــم موــصعم هــنأو ،هللا نــم هــب ىــحوم سدــقملا باــتكلا نأ اــمور ةــسينك نمؤــت
.ةيعجرملا ةيحانلا نم سدقملا باتكلا ةميقل واسم ديلقتلا نأ ًاضيأ

 رـم ىـلع نـكلو .نييحيـسملا لـك ناـميإل ديحولا روتسدلا وه سدقملا باتكلا ناك نينسلا تائمب حيسملا دوعص دعب
 نالــعإ ىــلإ1546 ماــع تأــجلف ،اهتحلــصم مدــخت يتــلا مــظنلاو نيناوــقلا ضــعب لاــخدإل اــهتجاح اــمور ةــسينك تدــجو نورــقلا
 ةرــم ملــسملا ناــميإلا" دانــسإل ًايرورــض ســيل هــتاذ دــحب دــيلقتلاو .سدــقملا باــتكلل )دــيلقتلاب ةــفورعملا( نيناوــقلا هذــه ةاواــسم
 ةـليخدلا ميلاـعت معدـل يرورـض هـنكلو .هللا ةـملك يـف ًادـج ةطـسبم ةـقيرطب عوـضوم يقيقحلا يحيسملا ناميإلا نأل "نيسيدقلل
.يحيسملا نيدلا يف

 ءزـج يـه اـفيركوبألا بـتك نأ ًاـضيأ تـنلعأ ،سدقملا باتكلاو ديلقتلا ةاواسم امور اهيف تنلعأ يتلا1546 ةنس يفف
 سـفن اـهل اورـظن الو ،كلذك اهوربتعي مل ،ميدقلا دهعلا رافسأ مهنم ةسينكلا تذخأ نيذلا ،دوهيلا نأ نم مغرلاب هللا ةملك نم
 ريطاــسألا ضــعب ىــلع يوــتحت باــتكلا ىــلع ةدازــملا بــتكلا هذــهو .سدــقلا حورــلا نــم ةاــحوم اــهنولبقي يتــلا ةاروــتلل مهترــظن
.هللا باتك نم ًاءزج تسيلو اهب ىحوم ريغ اهنأل ،ةيهلإلا رافسألا يقاب حورو ضقانتتو ،تافارخلاو

 ىـلإ ينعي اذهو ."نيسيدقلل ةرم ملسملا ناميإلا لجأل اودهتجت نأ ًاظعاو مكيلإ بتكأ" ،ناميإلا ملس نم ىلإ ظحال
 ةلاـسر نأل كـلذو هاياـصو نوـظفحيو برـلا نوـبحي نيذـلا لـك ىـلإو ،ءاوـس دـح ىـلع ءاـسنو ًالاـجر حيسملاب نونمؤي نيذلا لك
 اــهلذب يتــلا دوــهجلا ةــجيتن تــناكو .روــصعلا رــم ىــلع نينمؤــملا لــكل يــه لــب ةــنيعم ةــسينك وأ ةــعامج ىــلإ بــتكت مــل اذوــهي
 نــم ددــع مهاــس يذــلا ،دــيدجلا دــهعلا باــتك ملاــعلا ىــلإ اومدــق نأ مــهيلإ ملــسملا ناــميإلا ظــفح يــف نوــلوألا نويحيــسملا
 باـتكلاب ناـك نـيلوألا ةوـخألا ناـميإ نأ ىرن اذكهو .حيسملا دلوم تلت يتلا ةنس95ـلا ةدم يف هتباتك يف لسرلاو نيرشبملا
.اهب ىحوملا هللا ةملك هرابتعاب سدقملا

 لــيجنإلا ناــيك وــه ناــميإلا اذــهو ."نيــسيدقلل ةرــم ملــسملا ناــميإلا لــجأل اودــهتجي" نأ اذوــهي سيدــقلا بــلط ناــك
 يـتلا ،سدـقلا حورـلا نـم اـهب ىحوملا ذيمالتلاو لسرلا تاباتك لالخ نم مهل تنلعأ يتلا ،صالخلا ةطخ يف رهاظلا يقيقحلا
 يــهو .دــيدجلا دــهعلا نآلا اهنمــضتي يتــلاو ،سدــقلا حورــلا نــم اــهب ىــحوملا ذــيمالتلاو لــسرلا تاــباتك لالــخ نــم مــهل تــنلعأ
 نمضتمو صوقنم ريغ لماك ناميإ وهو ،نيسيدقلل ةدحاو ةرم ملس ناميإلا اذه نأ امبو .يحيسملا ناميإلل ةديحولا ةقيقحلا
 لــبقن نأ ةــقيرط يأــب نــكمي الو ،اــنناميإل يئاــهن مــكحك باــتكلا اذــه لــبقن نأ مزــليف ،سدــقملا باــتكلا يــه يتــلا هللا ةــملك يــف
.ةلماكلا هللا ةملك نم صقني وأ ديزي ًائيش

 ًاذإ اوتبثاـف" :ةـيآلا هذـه ىـلع اـهدامتعاب كـلذو دـيلقتلاب كسمتن نأ انرمأي سدقملا باتكلا نإ لوقت امور ةسينك نكلو
 لــبقن ال ًاذإ اذاــمل )15 :2 يكينولاــست2( ."انتلاــسرب مأ مالكلاــب ناــك ءاوــس ،اــهومتملعت يتــلا ميلاــعتلاب اوكــسمتو ةوــخألا اــهيأ
 رـم ىـلع امور ةسينك هتعنطصا ديلقت وه ًايلاح دوجوملا ديلقتلا نأ وهو ،طيسبو حضاو لاؤسلا اذه ىلع باوجلا نإ ؟ديلقتلا
.سدقملا باتكلا ضقاني ام هيفو روصعلا

 :15 ىتـم( "؟مكدـيلقت ببـسب هللا ةيـصو نودـعتت اذاـمل ًاـضيأ مـتنأو" :دوـهيلل لاق نيح رشبلا ديلاقت حيسملا نادأ دقل
 دــيلقتب نوكــسمتتو هللا ةيــصو متكرــت مــكنأل .ساــنلا اياــصو يــه ميلاــعت نوــملعي مــهو يننودــبعي ًالطاــبو" :رــخآ ناــكم يــفو )3
 ساـنلا ديلقت بسح لطاب رورغبو ةفسلفلاب مكيبسي دحأ نوكي ال نأ اورظنا" :سلوب لوسرلا لاقو )8 ،7 :7 سقرم( "سانلا
.)8 :2 يسولوك( "حيسملا بسح سيلو ملاعلا ناكرأ بسح

ديلقتلاو سدقملا باتكلا
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 ال ةـملكلا هذـه عـم ضقاـنتي ام لكو ،سدقلا حورلاب ةبوتكملا هللا ةملك يف نمضتم ةيحيسملا ةايحلل ىلعألا لثملا نإ
 اـنثحي هللاو .دـيحولا ةيحيـسملا ةاـيحلا روتـسد وـهف يلاـتلابو ،ًاـضقانتم وأ فاـك ريـغ نوكي نأ نكمي ال باتكلا نأل .هل ساسأ
 بــتكلا اوــشتف" :حيــسملا لاــق اــمك ،نــيح لــك يــف ميوــقلا جــهنلا يــف كلــسن نأ ىــسع هتاحفــص بــلقن نأو باــتكلا سردــن نأ
 هللا نـم هـب ىـحوم وـه باـتكلا لـك" :سلوـب لوـقيو .)39 :5 اـنحوي( "يـل دهـشت يتـلا يـهو ،ةاـيح اهيف مكل نأ نونظت مكنأل
16 :3 يـت2( "حلاص لمع لكل ًابهأتم ًالماك هللا ناسنإ نوكي يكل ،ربلا يف يذلا بيدأتلاو ميوقتلل خيبوتلاو ميلعتلل عفانو
، 17(.

:سواثوميت هذيملتل لاقو
 بــتكلاف .)15 :3 يــت2( "عوــسي حيــسملاب يذــلا ناــميإلاب صالــخلل كــمكحت نأ ةرداــقلا ةــسدقملا بــتكلا فرــعت"

 طاــشن لــكب ةــملكلا اوــلبقف ،يكينولاــست يــف نيذــلا نــم فرــشأ ءالؤــه ناــكو" .صالــخلل اــنمكت يتــلا ةدــيحولا يــه ةــسدقملا
 ةـجردلا هذـه ىـلع لـصحي نأ عيطتـسي يحيـسملا نإ )11 :17 لاـمعأ( "؟اذـكه روـمألا هذـه لـه :موـي لـك بـتكلا نيصحاف
.سدقملا باتكلل هتسارد قيرط نع قالخألا نم ةيماسلا

 ةـسينكلا مـلكتت امدـنعو )20 :8 ايعـشأ( "رـجف مـهل سـيلف لوـقلا اذـه لثم اولوقي مل نإ .ةداهشلا ىلإو ةعيرشلا ىلإ"
.رجف اهل سيلف هتعيرشو هللا ةملكل ةضقانملا ديلاقتلا نع ةينامورلا

.)35 :24 ىتم( "لوزي ال يمالك نكلو نالوزت ضرألاو ءامسلا" عوسي لاق
 نـكلو دـيلاقتلاو ميلاـعتلا لوزـت فوـس )8 :40 ايعـشأ( "دـبألا ىـلإ تـبثتف اـنهلإ ةـملك اـمأو ،رـهزلا لـبذ ،بـشعلا سبي"

.دبألا ىلإ تبثت هللا ةملك
 )16 :34 ايعشأ( "اوؤرقاو برلا رفس يف اوشتف"
.)3 :1 ايؤر( "بيرق تقولا نأل ،اهيف بوتكم وه ام نوظفحيو ةوبنلا نوعمسي نيذللو أرقي يذلل ىبوط"
 برـقب رعـشنو ،قـحلا مـلعتن سدـقلا حورـلا داـشرإبو لـمعلا اذـهبو .موـي لـك ةـسدقملا هـتملك نوؤرـقي نيذلا كرابي هللا نإ

.راهن علطم لك يف ددجتت يتلا انل هتياعرو انم هللا دوجو
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)4 :1 سطیت( "كرتشملا نامیإلا"

 نإ نــكلو" :)يناــمورلا ال( يكيلوثاــكلا ناــميإلا وــه يملاــعلا ناــميإلاف .يكيلوثاــك ينــعت يملاــعو ،يملاــع ينــعت كرتــشم
 ةـــسينكلا أدـــبم ىـــلإ ةبـــسن( ةـــينامورلاف .)8 :1 لـــغ( "اـــميثانأ نـــكيلف مكانرـــشب اـــم ريـــغب ءامـــسلا نـــم كالـــم وأ نـــحن مكانرـــشب
.هللا ةملك يف دوجوملا يكيلوثاكلا ناميإلا نع فلتخت ةلاسر )ةينامورلا

 يـملاع هـنأ ينـعن "يكيلوثاـك" يـنالفلا ءيشلا نإ لوقن امدنعف .ىنعملا يف ناتضقانتم ناتملك "ينامور" و "يكيلوثاك"
 ءيـشلا اذـه نأ ينعن ام ءيش ىلع "ينامور" ةملك قلطن امدنع اننكلو .مهتاقبط فالتخا ىلع سانلا دارفأ عيمج نيب كرتشمو
 رــيغ يلاــتلابو ،اــمهنيب هباــشت ال ًاذإ ناــتملكلاف .اــمور ةــنيدم يــه ملاــعلا نــم ةــنيعم ةــقطنم يــف "ددــجتي" وأ "ينــعي" وأ "صــخي"
.نيفدارتم

 ةـسينكلا نأ ذإ .يكيلوثاـك ينـعت يناـمور الو يناـمور ينعت يكيلوثاك ةملك نأ ،ةيتوهاللا ةيحانلا نم ،يرورضلا نم سيل
 كاـنهف ،ةـيكيلوثاكلا اـمور ةـسينك نـع ةفلتخمو ةلصفنم ةيكيلوثاك سئانك كانهف .ةديحولا ةيكيلوثاكلا ةسينكلا تسيل ةينامورلا
 ،ةيـــسورلا ةيـــسكذوثرألا ةـــيكيلوثاكلا ةـــسينكلاو ،ةـــيكيلوثاكلا ةـــيطبقلا ةـــسينكلاو ،ةيقرـــشلا ةيـــسكذوثرألا ةـــيكيلوثاكلا ةـــسينكلا
 .اـهريغو اـهريغو ةـينمرألا ةـيكيلوثاكلا ةـسينكلاو ،ةـيكيلوثاكلا ةـيليجنإلا ةسينكلاو ،ةيسكذوثرألا ةيكيلوثاكلا ةينانويلا ةسينكلاو
.ةتبلا امورب مهل ةقالع ال نيذلا كيلوثاكلا نم ريثك دجوي هنأل ،نيتملكلا نيب طلخن الأ بجيف

 ةفــص اــهل نأ يأ ،ءانثتــسا الــب ملاــعلا يــف ناــكم لــك يــف ةــلوبقملا دــئاقعلا ينــعت "يكيلوثاــك" ةــيتوهاللا ةــيحانلا نــمف
 ةـقيثو نـم ةـيقين عـمجم هـيلع صـن اـمو ،سدـقملا باـتكلاب ناـميإلا يه ةيكيلوثاكلاف ،رخآ ءيش ال نأ امبو .ةيملاع ةيكيلوثاك
 رـبتعت ال اـهنأ ذإ ،ًاـيلك ًاـضفر اهـضفر بـجي ناـميإلا اذـهو ضراـعتت ةديقع لكو .)خلإ ...لكلا طباض دحاو هلإب نمؤن( ناميإلا
.ةيكيلوثاكلا ال "ةينامورلا" امور ميلاعت لمشي اذه نإف عبطلابو .ةيكيلوثاك

ةیكیلوثاكلا "وھسلا" ةدیقع
 ىـلع صـنتو .دـمعتلا مدـع وأ وهـسلا ةدـيقع يه ،تادقتعم نم امور ةسينك هنست ام لك يف كشلاب يحوت ةديقع كانه

 ًائيـش موـسرملا وأ سادـقلا اذـه نـم دـصقي هـنأ هـنهذب يقبي نأ هيلع ىرخأ ميسارم يأ وأ سادقلا ةيدأتب موقي امدنع نهاكلا نأ
 نإـف ةـلاحلا هذه يفو .هللا مامأ ربتعي ال اذه نإف ،سادقلا ةيدأتب موقي هنأ ةظحل يأ يف نهاكلا يسن اذإ هنأ ينعي اذهو .ًانيعم
 ةكرـــشلا ىـــلع لـــصحي نأ وـــجري يذـــلا بعـــشلا نإـــف يلاـــتلابو ،تـــلطبأ دـــق سادـــقلا ةـــيلعاف نأ ذإ ،سرـــكتت ال رـــمخلاو ءاـــملا
 عيطتـسي ىتـمو ؟يكيلوثاـكلل ةكرـشلا ىـطعت ًاذإ فيك .ًارمخو ًازبخ الاز ال رمخلاو زبخلا نأل ،هدصق لاون يف لشفي ةسدقملا
 هـــئاطعإ ىـــلع مزـــعي نأ نهاـــكلا ىـــلع ،نهاـــكلل يكيلوثاـــكلا فرتـــعي امدـــنعو ؟ال مأ ةـــسركم ًارـــمخو ًازبـــخ لواـــنتي هـــنأ فرـــعي نأ
 نيكـسملا فرتـعملا اذـه ًاذإ فرـعي ىتـم .ترـفغ هاـياطخ نإ فرتـعملل لاـق نهاـكلل نأ وـل ىتح رفغي ال هللا نإف الإو ،نارفغلا
 نـم دـصقي مـل نإ هـنإف ًاـنهاك نارـطملا مـسري امدـنعو .فرـعي نأ نـكمي الو ،فرعي نأ عيطتسي ال هنإ .ًاريذحت مأ ًانارفغ لان هنأ
 ال امدـنعو .ربـتعت ال نهاـكلا اذـه اهمدـقي يتـلا تامدـخلا نإـف يلاـتلابو ،ربـتعت ال ةماـسرلا نإـف نهاكلا اذه مسري نأ هلقع لك
 ال اذـكهو .هراـكفأ لك نارطملا زكري نأ دعب الإ متت ال هتماسر نإف ،همسري نأ هنم بلطيو ام صخشل ةماسرلا نارطملا دصقي
 لـجر يأ عيطتـسي ال اـمك .ًاـينوناق مـسر هـنأ تـبثي نأ فقـسأ وأ نارـطم عيطتـسي الو ،ًاـينوناق مـسر هـنأ يعدي نأ نهاك عيطتسي
 ةـسسؤم يـف يكيلوثاكلا دجوي اذكهو .ةينوناق ةماسر موسرم وه هتفئاط يروخ وأ هتيشربأ نارطم وأ هنهاك نأ دكأتي نأ لامعأ
.ديكأتلا هجو ىلع ًائيش اهنع فرعي ال

ينامور مأ يكيلوثاك
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ةینامور تاعارتخا
 هذــه يــف ريــغتي ال دــحاو ءيــش كاــنه روهدــلا رــم ىــلع ةــتباث اــهنإ لــب ريــغتت نأ نــكمي ال اــهنأ ةــينامورلا ةــسينكلا لوــقت

.اهتاعارتخا ةدايز وه ةسينكلا
:تاعارتخالا ضعب هذهو
م300 ةنس يف ......................................... ىتوملا لجأل ةالصلا
600 ............................................... ةينيتاللا ةغللاب ةدابعلا
606 ........................................... "نوكلا سيئر" ابابلا ةسائر
788 ................................. تانوقيألاو ليثامتلاو بيلصلا ةدابع
1000 ................................................ سدقملا ءاملا عارتخا
1079 .................................................. ةنهكلا جاوز عنم
1090 ............................................ ةحبسملا تابح عارتخا
1190 ............................................... نارفغلا كوكص عيب
1215 ......................................................... ةلاحتسالا
1220 ..................................................... نابرقلا ةدابع
1439 ..................................................... رهطملا عارتخا
1546 .......................... سدقملا باتكلا ىلإ افيركوبألا بتك ةفاضإ
1546 ............................. سدقملا باتكلل ينامورلا ديلقتلا ةاواسم
1854 ........................... ضرألاو ءامسلا هلإ اهتيمستو ميرم ةدابع
1854 ................................ يلصألا سندلا نم ةئيرب ميرم نالعإ
1870 ...................................................... ابابلا ةمصع
؟عبتي اذامو ؟ىرت اي اذه دعب اذام ،يقنلا عوسي برلا ميلعت ىلع امور هتداز ام ضعب الإ هذه ام

میكحتلل بلط
 فالـتخالا مـظع تـظحال كـنأ دـب ال ،قـحلا ةـفرعمل صالـخإو ناـعمإب بيتكلا اذه تأرق دق تنك نإ ،زيزعلا يقيدص

 ةدـيعبو ةـفرحنم اـمور ميلاـعت نـم نيتدـيقع وأ ةديقع رصبملا ىري امدنعف .سدقملا باتكلا هملعي امو امور ةسينك هملعت ام نيب
 نــم هــيدل ذــئنيحف ،ةــسينكلا يــف ةيــساسأ ميلاــعتلا هذــه تربــتعا اذإ ةــصاخو ،سدــقملا باــتكلا نــع برــغملا نــم قرــشملا دــعب
 هناـسلب اهب فرتعي دئاقعلا هذه ىلع علطملا ناك اذإ امأ .ةسسؤملا هذه نع لاصفنالا نومواقي نم ىلع دريل هيفكي ام ةجحلا
 ،قـحلا ةـفرعم ىـلإ بـيتكلا اذـه لالـخ نم هللا كداقو ،ًايكيلوثاك ئراقلا يزيزع تنك نإف .ًايئارم نوكي هنإف هبلقب اهب نمؤي الو
.طقف سدقملا باتكلا هنلعي يذلا قحلاب كسمتت نأ كيلإ يتحيصنف

 نـمؤت ميرـم ةـسيدقلا تـناك يتـلا ةحيحـصلا ةـنايدلا نع ثحبت له ؟كاياطخ نم صلخت نأ ديرتو قحلا نع شتفت له
 وـه هـنأل ،سدـقملا باـتكلا هـب ءاـج اـمب اوـنمآ مهنأ ىلع كربخي كريمض نإ ؟سرطبو سلوب هب نمآ ام فرعت نأ ديرت له .اهب
 برــلا لــجأل ينــصلخو ،ئطاــخلا كدــبع اــنأ ينــمحرا ،بر اــي" :هــل لــقو برــلل خرــصاف .هاياــصوو هللا نوناــقل ىــلعألا عــجرملا
 ةديعـسلا ةاـيحلا نأ دـكأتو .فـصولا قوـفي يذـلا بـلقلا مالـس كـيطعيو ماـمتلا ىلإ كرهطيو كاياطخ كل رفغيس وهو ."عوسي
.هل ًايصخش ًاصلخم حيسملا لبقي نم لكل ةأيهم ةيدبألا نأو كراظتناب
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 كـسفن تملـسأو ةاـطخلا نـحن اـنتببحأ يذـلا ملاـعلا صلخم هللا نبا عوسي كرابم" :موي لك ةالصلا هذه ديعت نأ ركذت
."نيمآ .انتوم ةعاس يفو نآلا انصلخو اناياطخ انل رفغا .انلجأل
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