
الكرسي الرسولي

سيسنرف ابابلا ةسادق ةلاسر

يملاعلا يلاسرإلا مويلا ةبسانم يف

 

 

(8 ،1 لسرلا لامعأ) "اًدوهُش يل َنونوكت"

،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ىلإ هدوعص لبق ،هذيمالت عم ،هتمايق دعب ،ةريخألا عوسي ةثداحم نم ءزج تاملكلا هذه
َنونوكتو ًةَردُق نولاَنَتف مكيَلع ُلِزنَي َسُدُقلا َحوُّرلا" :لسرلا لامعأ رفس يف ءاج امك ،ءامسلا
اذهو .(8 ،1 لسرلا لامعأ) "ضرَألا يصاقَأ ىَّتح ،ةَرِماَّسلاو ِةَّيِدوهيلا ِّلُكو َميلَشَروُأ يف اًدوهُش يل
نأ ىلع اًمئاد لاحلا وه امك اندعاسي يذلا ،2022 ةنسل يملاعلا يلاسرإلا موي عوضوم اًضيأ وه
حيتي يملاعلا يلاسرإلا موي ،ةنسلا هذه .اهتعيبطب ةلسرم ةسينكلا ّنأ :عقاولا اذه شيعن
ةنس 400 :اهتلاسرو ةسينكلا ةايح يف ةمهملا تابسانملا ضعب ىركذ ءايحإل ةصرفلا انل
لبقو – بوعشلا ريشبت عمجم ىعدي حبصأ مويلاو ،سّدقملا ناميإلا رشن عمجم سيسأتل
ةسسؤمك ةنس 100 لبق اهب فارتعالا مت دقو ناميإلا رشن ةيعمج ةسسؤم ،ةنس 200
.لوسرلا سرطب سيدقلا ةسسؤمو ةسدقملا ةلوفطلا ةسسؤم كلذكو ،ةيربح

ذيمالتلا ةايحل ةثالثلا سُسألا صخلُت يتلا ثالثلا ةّيسيئرلا تارابعلا دنع فقوتنل
."َسُدُقلا َحوُّرلا نم ةردق نولانت" و "ضرَألا يصاقَأ ىَّتح" و ،"اًدوهُش يل َنونوكت" :مهتلاسرو

 

حيسملل اًدوهش اونوكيل نييحيسملا عيمج ةوعد - "اًدوهُش يل َنونوكت" .1

نوكيس .ملاعلا يف مهتلاسر لجأ نم ذيمالتلل عوسي ميلعت بلق ،ةّيزكرملا ةطقنلا اهّنإ
كلذك حوّرلا مهعنصيس :هنولانيس يذلا سدقلا حوّرلا ةّوقب عوسيل اًدوهش ذيمالتلا عيمج
بآلا لبق نم لسرم يأ ،لّوألا لسرملا وه حيسملا ّنأ امك .اوناك امنيأو اوبهذ امنيأ .ةمعنلاب
ّنإف كلذل ،(5 ،1 انحوي سيّدِقلا ايؤر عجار) “نيمَألا دِهاَّشلا” هل وهف كلذلو ،(21 ،20 انحوي عجار)



،حيسملا ذيمالت ةعامج ،ةسينكلاو .هل اًدهاشو حيسملل اًلسرم نوكيل ٌوعدم يحيسم ّلك
.رِّشبت نأ يه ةسينكلا ةيوه .حيسملل ةداهشلاو ،ملاعلا ةراشب ىوس ىرخأ ةلاسر اهل سيل

دهع يتلا ةلاسرلا بناوج ضعب انل تحّضتال قمعتلا نم ديزمب اًلماك صنلا ةءارق اندعأ ول
عمجلا ةغيص دكؤت ."اًدوهُش يل َنونوكت" :،انل اًمئاد حلصت يهو ،ذيمالتلا ىلإ حيسملا اهب
يف ةلاسرلا ىلإ ٌّوعدم دّمعم ّلك .ةيلاسرإلا ذيمالتلا ةوعدل يسنكلا يعامجلا عباطلا ىلع
ةكرش يف لب ،اًيدرف سيلو ،اًعم ةلاسرلا ّمتت كلذل :ةسينكلا نم ضيوفتبو ةسينكلا
ةلاسر هدحو اًمدق لمحي ام دحأ كانه ناك ول ىتحو .ةصاخ ةردابمب سيلو ةّيسنكلا ةعامجلا عم
عم ةكرشلاب اًمئاد اهب موقي نأ بجيو اهب موقي هّنإف ،ةصاخلا فورظلا ضعب يف ريشبتلا
نالعإ يلوسرلا داشرإلا يف سداسلا سلوب سيدقلا مّلع امك .هتلسرأ يتلا ةسينكلا
نوكت ال ةراشبلا" :لاق ذإ ،يل ةبسنلاب اًدج ةزيزع ةقيثو يهو ،Evangelii nuntiandi ليجنإلا
رشبم يأ ،ّمث نمو .يسنك لمع اهقامعأ يف يه لب ،ًالزعنم اًلمع وأ اًّيدرف اًلمع دحاو ّيأل اًدبأ
عمجيو ،ليجنإلاب ظعي امدنع ،ملاعلا يف ناكم دعبأ يف ،ٍعار وأ يحيسم ميلعت مّلعم وأ ،لوهجم
،ةسينك لمع لمعي هّنإف ،هدحو ناك ولو ،ةسينكلا رارسأ نم ًارس حنمي وأ ،ةريغصلا هتعامج
روذجو ةروظنم ريغ طباورب اًضيأ نكل ،ةّيسسؤملا تاقالعلا لضفب ،ديكأت ّلكب طبترم وهو
،عقاولا يف .(60 مقر) "ءاعمج ةسينكلا يف ةراشبلا طاشنب ،ةمعنلا ريبدت يف ةقيمع
ّنإ .نينثا نينثا ةلاسرلا يف هذيمالت لسرأ عوسي ّبّرلا ّنأ ةفداصملا ليبق نم سيل
ةّيساسألا ةيمهألا يتأت انه نمو .صاخ لكشب يعامج عباط اهل حيسملل نيّيحيسملا ةداهش
.ةلاسرلا لمح يف ،ةريغص تناك ول ىتح ،ةعامجلا روضحل

دقل :ةلاسر اهّنأ ىلع اهومهفيو ةّيصخشلا مهتايح اوشيعي نأ ذيمالتلا نم بَلطُي ،اًيناث
“اوشيعيل” ءيش ّلك لبقو اًضيأ لب ،ةلاسرلا “لمحل” طقف سيل ملاعلا ىلإ عوسي مهلسرأ
ءيش ّلك لبقو اًضيأ لب ،ةداهشلا اوّدؤيل طقف سيل مهلسرأو ،مهيلإ ةلوكوملا ةلاسرلا
انِداسجَأ يف ُلِمحَن" :اًقح ةرثؤم تاملكب سلوب لوسرلا لاق امك .حيسملل اًدوهش مه اونوكيل
رهوج .(10 ،4 ستنروق 2) "ًاضيَأ ِحيسملا ُةايَح انِداسجَأ يف َرَهظَتِل حيسملا َتوَم ٍنيِح َّلُك
بآلا ةّبحم لجأ نم ،هتمايقو هتومو همالآو هتايحل ةداهشلا يأ ،حيسملل ةداهشلا وه ةلاسرلا
كئلوأ نيب اذوهي ناكم ّلحي ليدب نع اوثحب لسرلا ّنأ ةفداصملا ليبق نم سيل .ةّيرشبلاو
حيسملا ،حيسملا هّنإ .(22 ،1 لسرلا لامعأ عجار) هِتمايِق ىلع اًدوهش مهلثم اوناك نيذلا
لاسرإ متي ال .هتايح يف كراشن نأ بجي يذلاو هل دهشن نأ بجي يذلا ،تاومألا نيب نم مئاقلا
مهتاراهم وأ ةعنقملا مهتاردقو مهتافص راهظإلو ،مهسفنأ عم لصاوتلل حيسملا يلسرم
ىرشُب اونلعيو ،لعفلاو لوقلاب ،حيسملا اومّدقي نأ ريبكلا فرشلا مهل لب .ةيرادإلا
.لئاوألا لسرلا لثم ،قدصو حرفب عيمجلل ةراّسلا صالخلا

لجأ نم هتايح لذبي نم وه ،“ديهشلا” وه يقيقحلا دهاشلا ّنإف ،يئاهنلا ليلحتلا يف ،كلذل
زفاحلا" .هلجأ نم انتايح لذبن ،انلجأ نم هتايح عوسي لذب امك ،تابهلا لدابت متيف ،حيسملا
يتلا يه انصّلخي هّنأب ةربخلا ،اهانلن يتلا عوسي ةّبحم وه ليجنإلاب ةراشبلل لّوألا
.(264 ،ليجنإلا حرف ،يلوسرلا داشرإلا) "رثكأ اًمئاد هّبحن نأ ىلإ انعفدت

ةحلاص سداسلا سلوب سيدقلا ةظحالم ىقبت ،ةّيحيسملا ةداهشلاب قلعتي اميف ،اًريخأ
عمتسا نإ وأ ،نيملعملل هعامس نم رثكأ دوهشلا ىلإ عمتسي رصاعملا ناسنإلا" :يهو اًمئاد
Evangelii” ليجنإلا نالعإ ،يلوسرلا داشرإلا) "دوهش مهّنأل كلذ لعفي وهف نيملعملا ىلإ
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nuntiandi“، 41). لقنل ةّيساسأ نييحيسملا لبق نم ةيليجنإ ةايح ةداهش ربتعُت ،كلذل
ةيرورض هتلاسرو حيسملا عوسي صخش نع نالعإلا ةمهم ىقبت ،ىرخأ ةيحان نم .ناميإلا
ريشبتلا نع ىنغ ال ،معن" :لاقو هسفن سداسلا سلوب عبات ،عقاولا يف .هسفن رادقملاب
ال ،اهنيح يف اهتميق اهل اًمئاد ةملكلا ىقبت [...] .ةلاسرلا نع مالكلاب نالعإلا يأ ،اًمئاد
:اهتميق اهل سلوب سيدقلا ةملك تلاز ام ،ببسلا اذهل .هللا ّةردق لمحت امدنع امّيس
ىلإ دوقت يتلا ةعومسملا ةملكلا طبضلاب اهّنإ :(17 ،10 ةمور عجار) “عامسلا نم اًذإ ناميإلا”
.(42 ،عجرملا سفن) "ناميإلا

يف دحاولا ،نارمأ .حيسملاب نالعإلاو ةّيحيسملا ةايحلا لاثم اًعم ريسي ،ةراشبلا يف ،كلذل
.ةلاسرلا لمحت يكل امهب سفنتت نأ ةعامج ّلك ىلع بجي ناتللا ناتئرلا امهّنإ .رخآلا ةمدخ
نوكتس ،ةحرفلاو ،ةريسلاو ةملكلا نيب ةَقِّفوملاو ،ةلماكلا ،حيسملل ةداهشلا هذه
عيمجلا ثحأ ينّنإف كلذل .اًضيأ ةثلاثلا ةّيفلألا يف ةسينكلا ومنل بذج لماع ديكأتلاب
اودهشيل ،لئاوألا نيّيحيسملا لثم ةقيقحلا لوق يأ ،قدصلاو ةعاجشلا اوديعتسي نأ ىلع
.طاسوألا ّلك يف ،لعفلاو لوقلاب حيسملل

 

.تاقوألا ّلك يف ةبولطمو ةحلاص ةلماش ةراشبو ةلاسر - "ضرَألا يصاقَأ ىَّتح" .2

مهل نلعأ ،هل اًدوهش اونوكي نأ ىلع ذيمالّتلا تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي ّبّرلا َّثح نأ دعب
.(8 ،1 لسّرلا لامعأ) "ضرَألا يصاقَأ ىَّتح ،ةَرِماَّسلاو ِةَّيِدوهَيلا ِّلُكو َميلَشَروُأ ىلإ" :مهلسري نيأ
ةكرح ،ةّيفارغجلا ةكرحلا رهظتو .ذيمالّتلا ةلاسر يف ةيلومشلا عباط حوضوب رهظي انه
يدوهيلا ديلقّتلا اهربتعي يتلا ،ميلشروأ نم ،ةعباتتم رئاود يف ،“زكرملا نع داعتبالا”
ٍعابتأ نع ثحبلل مهلسري مل .“ضرألا يصاقأ” ىّتحو ،ةرِماَّسلاو ةّيدوهيلا ىلإ ،ملاعلا زكرم
هذه لسّرلا لامعأ رفس انل ىور .هل ٍعابتأ نع ثحبي ال يحيسملاف ،ةملكلا اونلعيل لب ،مهل
اهتوعد لمكُت ىّتح “جراخلا وحن ةهجّتملا” ةسينكلا نع ةليمج ةروص اناطعأو ،ةّيلاسرإلا ةكرحلا
.ةّيلمعلا ةايحلا فورظ لالخ نم ،ةّيهلإلا ةيانعلا اههّجوت امنيب ،ّبّرلا حيسملل دهشت نأ يف
يف اوتّتشت اذهلو ،ميلشروأ يف داهطضالل لئاوألا نوّيحيسملا ضّرعت ،عقاولا يف
.(4 .1 ،8 لسّرلا لامعأ عجار) ناكم ّلك يف حيسملل اودهشو ةرِماَّسلاو ةّيدوهيلا

،فنعلاو برحلا تالاحو ينيّدلا داهطضالا ببسب .انرصع يف هباشم ءيش ثدحي لازي ال
ءالؤهل نوركاش نحن .ىرخأ نادلب ىلإ مهضرأ نم اوبرهي نأ نيّيحيسملا نم ريثكلا ّرطضا
ةّبحملو حيسملل اودهش لب ،ةاناعملا يف مهسفنأ ىلع اوقلغني مل نيذلا تاوخألاو ةوخإلا
ّنأ ربتعا ذإ ،سداّسلا سلوب سيّدقلا مهّثح اذه ىلع .مهتلبقتسا يتلا نادلبلا يف هللا
،يلوسرلا داشرإلا) "مهلبقتست يتلا نادلبلا يف نيرجاهملا قتاع ىلع عقت ةيلوؤسملا"
روضح ّنأ فيك ربكأ لكشب انربتخا دقل ،عقاولا يف .(Evangelii nuntiandi“، 21” ليجنإلا نالعإ
.ةّيكيلوثاك رثكأو ةّيملاع رثكأ اهلعجو اياعّرلا هجو ىنغأ ،ةفلتخم تاّيسنج نم نينمؤملا
دعاسي نأ اًضيأ هنكميو ،هلمهن اّلأ بجي ّيلوسر طاشن وه نيرجاهملا ةياعر ّنإف ،يلاّتلابو
.ديدج نم هوّقلت يذلا ّيحيسملا ناميإلا حرف فاشتكا ىلع نيّيّلحملا نينمؤملا

بجيو ،نامز ّلك يف عوسي ذيمالت ىلع ةلئسألا حرطي نأ بجي ،"ضرَألا يصاقَأ ىَّتح" هيجوتلا
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ّلك نم مغّرلا ىلع .هل اودهشي ىّتح ةداتعملا مهنكامأ نم دعبأ ىلإ اوبهذيل اًمئاد مهعفدي نأ
دعب لصي مل ،ةّيفارغج قطانم مويلا كانه لاز ام ،رّضحّتلاو مّدقّتلا ببسب تاليهسّتلا
نوكي اّلأ بجي ،ىرخأ ةهج نم .هتّبحمل ةّراّسلا ىرشُبلا نيلماح ،حيسملا دوهش نولسرملا اهيلإ
حيسملا ةسينك تناك .مهتلاسر يف حيسملا ذيمالت مامتها ىلع اًبيرغ يرشب عقاو ّيأ
نكامأ وحنو ،ةديدج ةّيدوجوو ةّيعامتجاو ةّيفارغج قافآ وحن ،“جراخلا وحن ةهجّتم” اًمئاد نوكتسو
ّلك نم ءاسّنلاو لاجّرلا عيمجل هتّبحملو حيسملل دهشت يكل ،“دودحلا ىلع” ةّيناسنإ تالاحو
،ممألا ىلإ ةلاسر اًضيأ اًمئاد ةلاسّرلا نوكتس ،ىنعملا اذهب .ةّيعامتجا ةلاحو ةفاقثو بعش
دعبأ ،مامألا ىلإ عفدنت نأ اًمئاد اهيلع ةسينكلا ّنأل ،يناّثلا يناكيتافلا عمجملا انمّلع امك
ركشأو رّكذأ نأ ّدوأ ،ددّصلا اذه يف .عيمجلا مامأ حيسملا ةّبحمل دهشت ىّتح ،اهدودح نم
حيسملا ةّبحم اودّسجو ،“دعبأ” ىلإ باهّذلا لجأ نم مهتايح اوضمأ نيذلا نيريثكلا نيلسرملا
.مهب اوقتلا نيذلا تاوخألاو ةوخإلا نم ريثكلا هاجت

 

ةّوقلا لبقن نأب اًمئاد انسفنأل حمسن نأ – "ًةَردُق نولانَتف مكيَلع ُلِزنَي سُدُقلا َحوُّرلا" .3
.سدقلا حوّرلا نم ةيادِهلاو

نيب نم مئاقلا حيسملا مهدعو ،هل اًدوهش اونوكي نأ يف مهتلاسر نع ذيمالّتلل نلعأ نأ دعب
سُدُقلا َحوُّرلا" :لاق ،ةريبكلا ةّيلوؤسملا هذه اولمحي ىتح ةمعن نولانيس مهّنأب اًضيأ تاومألا
بسحبو ،عقاولا يف .(8 ،1 لسّرلا لامعأ) "اًدوهُش يل َنونوكتو ًةَردُق نولانَتف مكيَلع ُلِزنَي
لّوأ تثدح ،ديدحّتلاب عوسي ذيمالت ىلع سدقلا حوّرلا لوزن دعبو ،لسّرلا لامعأ رفس ةياور
باطخب ىّمسي ام وأ ،ةراشبلا نالعإب ،تاومألا نيب نم ماقو تام يذلا ،حيسملل ةداهش
ذيمالت لبق نم ملاعلل ةراشبلا رصع أدب اذكه .ميلشروأ ناكّسل يلاسرإلا سرطب سيّدقلا
حوّرلا مهاّوق .مهسفنأ ىلع نيقلغنمو ،نيفئاخو ،ءافعض كلذ لبق اوناك نيذلا ،عوسي
.عيمجلا مامأ حيسملل اودهشيل ةمكحلاو ةعاجّشلا مهاطعأو سدقلا

،(3 ،12 ستنروق 1) "سُدُقلا ِحوُّرلا َنِم ٍماهلِإب َّالِإ «ٌّبَر ُعوسَي» :لوقَي نَأ ٌدَحَأ ُعيطَتسَي ال هَّنَأ" امك
نود نم ةيوفعلاو ةلماكلا ةداهشلا ّبّرلا حيسملل دهشي نأ ّيحيسم ّيأ عيطتسي ال كلذك
كردي نأ ىلإ ٌوعدم ،حيسملل لسرُم ذيملت ّلك ّنإف ،كلذل .هتدعاسمو سدقلا حوّرلا ماهلإ
ماهلإلاو ةّوقلا ىّقلتيو ،ةّيمويلا هتايح يف هعم شيعي نأو ،حوّرلا لمعل ةّيساسألا ةّيمهألا
رّكذتنل ،كلذ دنع اًصوصخو ،عايّضلاو سامحلا مدعو بعّتلاب رعشن امدنع ،لب .رارمتساب هنم
ةايحلا يف اًّيساسأ اًرود اهل َّنإ – دّدشأ نأ ديرأ انهو - ،ةالّصلاب سدقلا حوّرلا ىلإ أجلن نأ
تاقاطل بضني ال يهلإ ردصم وهف ،(سدقلا حوّرلا) هب ىّوقتنو شعتنن ىّتح ،ةّيلوسّرلا
يهو .ةمعن هذه ،سدقلا حوّرلا حرف لانن نأ" .نيرخآلا عم حيسملا ةايح ةكراشم حرفو ةديدج
"عوسي ّبّرلاب ناميإلاب فارتعالاو ،ليجنإلاب ةزاركلل اهيلإ جاتحن يتلا ةديحولا ةّوقلا
وه سدقلا حوّرلا ّنإف ،اذكهو .(2020 راّيأ/ويام 21 ،ةّيربحلا تاّيلاسرإلا تاّيعمج ىلإ ةلاسر)
تقولا يف ةبسانملا ةملكلا مهلُي يذلا وهف :ةلاسّرلل يقيقحلا يسيئرلا لماعلا
.ةبسانملا ةقيرّطلابو بسانملا

ةنسل تاّيلاسرإلا تاسسؤملا ىركذ ىنعم مهفن نأ اًضيأ ديرن ،سدقلا حوّرلا لمع ءوض يفو
زيزعت يف ةبغّرلا عفادب ،1622 ةنس يف ،سّدقملا ناميإلا رشن عمجم ءاشنإ ناك .2022
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عمجملا تبثأ !ةّيهلإلا ةيانعلا نم اًسْدَح كلذ ناك .ةديدج ٍضارأ يف يلاسرإلا ضيوفّتلا
نع ةّلقتسم ّيأ ،هيلع يه ام ىلع ةسينكلا يف ريشبتلا ةلاسر لعج يف ةمساحلا هتّيّمهأ
.اًريبك اًطاشن مويلا رهظت يتلا ةّيلحملا سئانكلا ءاشنإ لجأ نم ،ةّيويندلا ىوِقلا لّخدت
رمتسي نأ ىّجرتن ،سدقلا حوّرلا ةّوقو رونبو ،ةيضاملا ةعبرألا نورقلا يف ثدح املثمو
.ةّيلاسرإلا ةسينكلا لامعأ طيشنتو ،ميظنتو ،قيسنت يف هلمع فّثكيو عمجملا

لمحل ءاطسب ًءاسنو اًلاجر اًضيأ مهلُي ،ةعماجلا ةسينكلا دوقي يذلا ،هسفن سدقلا حوّرلا
ناميإلا رشن ةّيعمج ،توكيراج نيلوب ،ةّيسنرفلا ةاتفلا تسّسأ اذكهو .ةّيداع ريغ تالاسر
نم مغّرلا ىلع .ةّيليبويلا ةنّسلا هذه يف اهبيوطتب لفتحنو ،طبضلاب ةنس 200 لبق
لجأ نم تاعربتو ةالص ةكبش قلطُت يكل هللا نم اًماهلإ تّقلت ،ةبعّصلا اهفورظ
."ضرَألا يصاقَأ ىَّتح" ةلاسّرلا يف طاشنب ةكراشملا نم نونمؤملا نّكمتي ىّتح ،نيلسرملا
هجّتت يذلاو ،ةنس ّلك هب لفتحن يذلا يملاعلا يلاسرإلا مويلا دلُو ،ةعئاّرلا ةركفلا هذه نم
طاشّنلا ابابلا معدي هب يذلا يملاعلا قودنّصلا ىلإ تاعامجلا ّلك يف هيف ةصّصخملا ةَّمللا
.يلاسرإلا

قلطأ يذلا ،نوسناج نبروف يد لراش يسنرفلا فقسألا اًضيأ رّكذتأ ،قايسلا اذه يفو
لافطألا” راعش تحت ،لافطألا نيب ةلاسّرلا زيزعت لجأ نم ةسّدقملا ةلوفّطلا ةّيعمج
ّلك يف لافطألا نودعاسي لافطألاو ،لافطألا لجأ نم نوّلصي لافطألاو ،لافطألا نورّشبي
معد لجأ نم لوسّرلا سرطب سيّدقلا ةّيعمج تأشنأ يتلا ،دراغيب ناج ةدّيّسلا كلذكو .“ملاعلا
ةّيلاسرإلا تاّيعمجلا هذهب فارتعالا ّمت .تاّيلاسرإلا يضارأ يف ةنهكلاو نيّيكيريلكإلا
سّسأ ،سدقلا حوّرلا نم هيجوتو ماهلإبو .طقف ةنس ةئام ذنم “ةّيربح” تاّيعمج اهّنأب ثالثلا
زيفحتل ،يلاحلا يربحلا يلاسرإلا داحّتالا ،ةنس 150 لبق دولوملا ،اّنام ولواب يوابوّطلا
سداّسلا سلوب ناك .ةلاسّرلا ىلع هللا بعش ّلكو تابهاّرلاو نابهّرلاو ،ةنهكلا طيشنتو
تاّيعمجلا هذه ُترَكَذ .يربحلا فارتعالا اهحنم يتلا ،ةريخألا ةّيعمجلا هذه يف اًوضع هسفن
اًضيأ مكوعدألو ،ةريبك ةّيخيرات تاّقحتسم نم هب عّتمتت امل ةعبرألا ةّيربحلا ةّيلاسرإلا
يف ريشبتلا ةلاسر معدل اهب تماق يتلا ةطشنألاب ةّصاخلا ةنّسلا هذه يف اهعم حرفلا ىلإ
هذه يف ةّيلحملا سئانكلا دجت نأ ىّنمتأ .ةّيلحملا سئانكلا يفو ةعماجلا ةسينكلا
.هللا بعش يف ةّيلاسرإلا حوّرلا ةيذغتل ةّيوق ةادأ تاّيعمجلا

لمعلا نم ديدج تقوبو ،ةّيلاسرإ اهّلك ةسينكب ملحأ تلز ام ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
:لاق ،قيرطلا يف مهو هللا بعشل ىسوم هاّنمت ام رّركأو .ةّيحيسملا تاعامجلل يلاسرإلا
نحن امو ،ةسينكلا يف انّلك انتيل ،معن .(29 ،11 ددعلا رفس) "!ُءايِبنَأ ِّبَّرلا ِبعَش َّلُك َتيَل"
سدقلا حوّرلا ةّوقب !عوسي ّبّرلل نيلسرمو ،اًدوهشو ،ءايبنأ :ةّيدومعملا مكحب لعفلاب هيلع
!انلجأل يّلص ،تاّيلاسرإلا ةناطلس ،ميرم اي .ضرألا يصاقأ ىّتحو
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