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يٍ خ٣ل قشحءطُخ نهقشآٌ حنكشٚى طغظٕقفُخ قّقش آدو ٔدوٕحء حنًظًؼّهوش  وٙ حسطكخرًٓوخ ي قوٛش  وٙ 

دق هللا عزذخَّ ٔط خنٗ؛ ٔرنك ر ذ أكهًٓخ يٍ حنؾجشس حنظٙ َٓخًْخ هللا عٍ حٞكم يُٓخ، ٔجخءص ْوزِ 

ٌّ آدو حنً قووٛش ر ووذ ٔعٕعووش حنؾووٛ.خٌ نًٓووخ  ا٢ّ أَّووّ رووخنشجٕن انووٗ حنظووٕسحس َجووذ حنقّقووش َفغووٓخ  أ٘ أ

 ٔدٕحء عقٛخ هللا، ا٢ّ أَّٓخ طخظهف عًخ جخء  ٙ حنقشآٌ حنكشٚى 

ـّ عفش حنظكٍٕٚ حنخوخؿ رخ.ٛجوش آدو ٔدوٕحء دسحعوش عهًّٛوش  ٔقذ قًض  ٙ ْزح حنزذغ رذسحعش َ

سفُٛش عزش طذهٛم  قشحص حنقّقش ٔيُخقؾظٓخ، ٔرنك حَ.٣قخ يٍ يقخدس ٔيشحجو  يغوٛذّٛش ٞخهوـ 

ـّ دغذ حنظشجًخص، أموف انوٗ رنوك حنظ ّغوف  وٙ  ٙ حنُٓخٚش انٗ ٔجٕد طن خسد ر ل  قشحص حنُ

ٌّ حنقووشآٌ  ـّ حنقشآَووٙ، ٔطزووٍّٛ ر ووذ دسحعووش آٚووخص حنقّقووش أ ـّ  ٔط.ّشقووضذ ر ووذ رنووك انووٗ حنووُ طفغووٛش حنووُ

ّ٘ طُووخقل أٔ  حنكووشٚى كووخٌ أكؼووش دقّووش  ووٙ طُووخٔل ققووش ي قووٛش آدو ٔدووٕحء ٔعووشدْخ، ٢ٔ ٔجووٕد ٞ

ـّ حنظٕسحطٙ   غًٕك  ّٛ رخ٣ف حنُ
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وخ خهوق ًّ هللا آدو  ٔسدص قّقش خ.ٛجش آدو ٔدٕحء  ٙ حنظٕسحس ٔحنقشآٌ ٔحنكشٚى؛ ٔطظًؼّوم ْوزِ حنخ.ٛجوش  وٙ أَّوّ ن

ٔدٕحء ٔٔم ًٓخ  ٙ حنجُّش َٓخًْخ عٍ حٞكم يٍ ؽجشس ٔحدذس، ا٢ّ أًَّٓخ نى ٚهظضيخ رزنك، ْٔزِ حنخ.ٛجوش يٕمو  

ـّ حنقشآَٙ؛ ارح ط ـّ حنظٕسحطٙ ٔحنُ ٌّ حنغزذ  ٙ ْزِ حنخ.ٛجش ْوٕ حنذّٛوش حنظوٙ أغوٕص خ٣ف رٍٛ حنُ شٔ٘ حنظٕسحس أ

ٌّ حنجوُظ حنزؾوش٘ كهّوّ ٚذًوم  دٕحء ْٔٙ )أ٘ دٕحء( رذٔسْخ أغٕص آدو ٔطشطّذ عهٗ ْزح  ٙ حنً ظقوذ حنًغوٛذٙ أ

ٌّ حنؾوٛ.خٌ ْوٕ حنوز٘ أغوٕٖ  آدو حنخ.ٛجش رذكى ح٢عظقخد أَّٓخ خ.ٛجش يظٕحسػش  أيخ حنقشآٌ حنكشٚى،  قذ جوخء يئّكوذحأ أ

ٌّ آدو طهقّٗ كهًخص يٍ هللا  ظخد عهّٛ   ٔدٕحء ٔنٛظ حنذّٛش، كًخ أّكذ حنقشآٌ أٚنخ أ

ـّ حنخخّؿ رخنخ.ٛجش ه٣ٕٚ ؽٛجخ يوخ، أدززوض أٌ أطُوخٔل كوّم جوضء يُوّ رًوخ ٢ ٚخوّم رخنغوٛخ ،  َظشح نكٌٕ حنُ

ـّ حنخ.ٛجش  ّٛ حنكؼٛش يٍ حٞيوٕس حنظوٙ طذظوخؽ انوٗ  َ ٌّ س حنًغٛذٙ نهُـ ػى يُخقؾظّ؛ ٔرنك ٞ ّٕ يغظ شمخ حنظق

 طفقٛم 

أََخوزَ  َٔ هََٓوخ  ٚقٕل عفش حنظكٍٕٚ عٍ آدو نًخ ٔم ّ هللا  ٙ حنجُّش: " ًَ َ ي ٌع نٛل َموَ ّذ  لوٙ جُّوش َعوذي َٔ َٔ نَوّذ آَدَو  د  ح٠ل حنوشب

فَظََٓخ   َٚذي نَّذ آَدَو قَخثل٣أ:  16َٔ د  ح٠ل َفٗ حنشب ٔي أَ و٣أ »َٔ ومذ أَكي ٛو ل َؽوَجشل حنيجُّوش طَؤيكذ ًل ٍي َج و ٛيوشل  17يل شل َوشل حنيَخ وخ َؽوَجَشسذ َي ي أَيب َٔ

ُيَٓوخ ََٞبو ومي يل حنؾبشِّ  َو٣َ طَؤيكذ َٔ " وٕصذ ًذ طوخأ طَ ٕي ُيَٓوخ َي ومذ يل َو طَؤيكذ ٕي َك َٚو
1
نكوٍ آدو ٔدوٕحء خخنفوخ ٔفوٛش هللا  وؤك٣ يوٍ حنؾوجشس  

ّٙ عُٓخ  نكٍ يٍ كخٌ حنغزذ  ٙ رنك؟   حنًُٓ

ٌّ حنؾوٛ.خٌ طخفّوٗ  ٛٓوخ  ٌّ حنغزذ حنز٘ د   آدو ٔدٕحء انٗ حٞكم يٍ حنؾجشس ْٕ: حنذّٛوش، ُْٔوخم يوٍ ٚوشٖ أ ا

قخس نٓخ ركخء ٔدكًش أكؼش يوٍ كوّم حنذٕٛحَوخص حنظوٙ خهقٓوخ هللا؛  جًٛو  حنذٕٛحَوخص "دخم حنؾٛ.خٌ  ٙ حنذّٛش   أ٘

نٛظ نٓخ عقوم ٢ٔ قوذسس عهوٗ حنُ.وق ٔنكوٍ حعوظ.خعض حنذّٛوش رخنؾوٛ.خٌ حنوذحخم  ٛٓوخ أٌ طجوزد ح٠َغوخٌ رخنذكًوش 

ٌّ ح٠َغخٌ قوذ ٢دوه ْوزِ حنذكًوش ٔنوى ٚش نوٓخ، روم قوذ ٚكوٌٕ قوذ أ عجوذ رٓوخ  قزوم حنؾّشٚشس انٗ حنخ.ٛجش  ٔٚزذٔ أ

 ّ٘ حنذذٚغ ي  حنذّٛش ي  أَّّ كوخٌ ٚذٛوخ يو  هللا  وٙ ؽوز  سٔدوٙ ٢ٔ ٚذظوخؽ انوٗ دكًوش أخوشٖ أٔ ركوخء ُٚخنوّ يوٍ أ

يخهٕ  آخش" 
2
  

                                                           
1
 17-2/15عفش حنظكٍٕٚ  -

2
كُٓووش ٔخووّذحو كُٛغووش يووخس يووشقـ رًقووش حنجذٚووذس، حنُخؽووش: كُٛغووش يووخس يووشقـ حنقز.ٛووش ، اعووذحد الووصووو حلالسيضووٍتحللر ضووٍشلالقدووذلالرووذٌنولصوو شلالرسوووٌ  -

 41، ؿ 2006يخسط 1حٞسػٕركغٛش رًقش حنجذٚذس، ه
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ٌّ عفش حنظكٍٕٚ ٚوزكش  والسياسة الدين سمق ٌّ حنذّٛش ر ذ دخٕل حنؾٛ.خٌ  ٛٓخ فخس نٓخ ركخء ْٕ طفغٛش ر ٛذ عٍ حنُـ، ٞ  خنقٕل رؤ

ٌّ حنذّٛش أف٣ رحص دٛهش رقٕنّ: ّد"  أ هََٓخ حنوشب ًل ٚبشل حنبظٙل َع حََخصل حنيزَشِّ َٕ ٛ ل َدَٛ ًل ََٛم َج ذّٛش أَدي
َكخََضل حني َٔ "

3
 وخ  خهقٓوخ يُوز  

ـّ يخ نى ٚقهّ   ل حنُ ِّٕ  حنزذحٚش أدٛم دٕٛحَخص حٞسك ٔنٛظ ر ذ أٌ دخم  ٛٓخ حنؾٛ.خٌ، ٔرخنظخنٙ  خنًٕعٕعش طقَ

حنذّٛوش رقٕنوّ: "ْٔوم كخَوض ْوزِ حنذّٛوش دّٛوش دقٛقّٛوش  ٔفخدذ حنغٍُ حنقٕٚى ٚش ل رنك، أ٘ دخوٕل حنؾوٛ.خٌ

حعظخذيٓخ حنؾٛ.خٌ أٔ كخٌ حنؾٛ.خٌ َفغّ ظٓش رقٕسس دّٛش، ْٔم طكهًّض دقٛقش أو ٢ ْٔم حنك٣و يجوخص ٔطًؼٛوم 

رنك ٢ َ هًّ ٔطشم حنجٕحد عهٗ ْزِ حنًغخثم خٛش يٍ اطٛخَّ يخ نى َقف عهوٗ يوخ ٚوذل عهوٗ حنٛقوٍٛ 
4
ْوزح حنًفغوش  

ٌّ حنزذغ عٍ ع٣قوش حنؾوٛ.خٌ ٔحنذّٛوش ٔكوزنك حنكو٣و روٍٛ حنذّٛوش  ٚقٕل غٛش يخ طقٕنّ حنًٕعٕعش حنكُغّٛش؛ ار ٚشٖ أ

ٌّ طشم حنجٕحد عٍ رنك خٛش يٍ اطٛخَّ  خ ٢ ٚ هًّ ٔأ ًّ  ٔدٕحء ْٕ ي

ٌّ حنذّٛش أغٕص دٕحء ر ذ أٌ أقُ ظٓخ رؤًَّٓخ نٍ ًٕٚطخ، ٔاًَّخ عوٛكَٕخٌ يؼوم هللا عوخس ٍٛ حنخ ٛوش حنذخفم ارٌ، أ

ٕطَخ!  ًذ ٍي طَ أَسل: نَ شي ًَ ٌل  5ٔحنؾّش  طقٕل حنذّٛش: " َقَخنَضل حنيذّٛش نلهي ََٕوخ طَكذ َٔ وخ  ًَ ذكذ ُٛذ ُيفَوظلخذ أَعي ُيوّذ طَ ٌل يل كذ٣َ
َو طَوؤي ٕي رَومل هللاذ َعوخنلىأ أََبوّذ َٚو

وشب   ًوخ يوٍ دوٕحء ر وذ أٌ سأص حنؾوجشس ؽوّٓٛش أٌ أكهوض ٔأع.وض حنؾب َٔ ٛيوَش  ٍل حنيَخ ٛي آدو  خَفظذوض أعًُٛٓوخ  َكخ ل َعوخسل َ

ٌل  ٛذوٕ ٓلَجشأ نلهي ذ َخ رَ أََٓب َٔ مل  َكي ٌب حنؾبَجَشسَ َجَِّٛذسأ نٟل أَسذ أَ شي ًَ ٓلٛبشأ ٔعهًخ أًَّٓخ عشٚخَخٌ  ٚقٕل حنُـ: " ََشأَصل حني وَجَشسَ َؽو ٌب حنؾب أَ َٔ

ٚينخأ يَ  هََٓخ أَ .َضي َسجذ أَعي َٔ أََكهَضي  َٔ شلَْخ  ًَ ٍي ػَ ٌل   ََخخهَخ نلهُبظَشل   َؤََخَزصي يل َٚخََخ شي خ عذ ًَ ذ ٓب خ أََ ًَ َعهل َٔ خ  ًَ ذ ٓذ ُٛذ َيفَظََذضي أَعي َ َٓخ  َؤََكَم   َخ

خ َيآصلَس"  ًَ ٓل َيفذغل َفََُ خ َٞ َٔ ٍع  َسحَ  طٛل ٔي أَ
5
 

ٌّ عُٛووٙ حننووًٛش ٔحنووزٍْ حَفظذظووخ ٢ٔ رووّذ يووٍ ٔقفووش ُْووخ يوو  حنووُـ  ٚقووٕل جووشجظ:  " خَفظذووض أعًُٛٓووخ أ٘ أ

انّٛ"نٛؾ شح رخنذ٣ل حنز٘ ٔف٣ 
6

حَفظخح حٞعوٍٛ روخٞعٍٛ حن.زٛ ّٛوش، روم سروو    ُْٔخ َٕن يٍ حنظّٓشد يٍ طفغٛش

ٙي حننًٛش ٔحنزٍْ، ٔحٞيش َفغّ رْذ انّٛ فخدذ حنغٍُ حنقٕٚى ار ٚقٕل: َيفَظََذضي " رنك ر َُٛ وخ  َٱ ًَ ذ ٓذ ُٛذ  ؽو شح أ٘ أَعي

.يُٓخ" حٞكم عٍ هللا َٓخًْخ حنظٙ حنؼًشس يٍ أكهًٓخ أػش عهٗ رً قٛظًٓخ
7
 

                                                           
3
 3/1عفش حنظكٍٕٚ  -

4
 38ؿ ، 1973، فذس عٍ يجً  كُخثظ حنؾش  حٞدَٗ رٛشٔص الضي لالروٌنلفًلت ضٍشلأص اسلالقدذلالرذٌن:لششحلص شلالرسوٌ حنقظ ٔنٛى يخسػ،  -

5
 7-3/4عفش حنظكٍٕٚ  -

6
 102، َجٛذ جشجظ، ؿ ت ضٍشلص شلالرسوٌ  -

7
 39، يشج  عخرق، ؿ الضي لالروٌنلفًلت ضٍشلأص اسلالقدذلالرذٌن:لششحلص شلالرسوٌ  -
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ٌّ جووشجظ نووى ٚفهووخ  ووٙ طّٓشرووّ ار ٚ ووٕد  ٛقووٕل: "ٔعووذ حنؾووٛ.خٌ دووٕحء رؤَّووّ رؤكهًٓووخ يووٍ حنؾووجشس طُفووظخ  والسياسة الدين سمق ا٢ّ أ

أعًُٛٓخ ٔٚقٛشحٌ يؼم هللا، ٔقذ حَفظذض أعًُٛٓخ رخنف م، ٢ نٛقٛشح يؼم هللا، ٔنكٍ نٟعف نٛشٚخ أَفغًٓخ  ٙ دخنش 

ٚجض٘ ح٠َغخٌ يٍ ٔسحثٓخ ا٢ حنخض٘ ٔحن خس"  ٚشػٗ نٓخ نٛشٖ عشًٚٓخ ٔخضًٚٓخ ٔخجهًٓخ، ْٔكزح حنخ.ٛش ٢
8
 

  ٓم   ٣ كخٌ آدو ٔدٕحء قزم أكهًٓخ يٍ حنؾجشس ٢ ٚزقشحٌ؟ 

ٚشد عهٛٓى حن ٣يش حنزخجٙ قخث٣: "كٛف ٚذغٍ أٌ ٚقخل:  ؤك٣  خَفظذض أعًُٛٓخ ٔعهًخ أًَٓخ عشٚخَوخٌ؟ أ كخَوخ 

ٛيٍ قزم حٞكم؟ أٔ يُ.زقٙ حٞعٍٛ؟ ي  قٕنّ قزم ْزح: ٔسأص حنًشأس حنؾجشس جٛذس نٟكم، ٔأَّٓخ رٓجوش نه ٛوٌٕ  أعًَٛ

ٔأَّٓخ ؽٓٛش نهُظش،  ؤٍٚ ْزح ٔرحم؟" 
9
  

حنذّٛش ارٌ أَّّ: "ٕٚو طؤك٣ٌ طُفظخ أعُٛكًوخ" ْوٕ قوٕل ينو.شد ٔرنوك َظوشح نظُوخقل حنُقوٕؿ  ًٛوخ   قٕل

رُٛٓخ،  ذٕحء سأص حنؾجشس ؽّٓٛش نٟكم ٔجًٛهش حنًُظش قزم حٞكم ٔرخنظخنٙ  خنقٕل "ر وذ حٞكوم حَفظذوض أعًُٛٓوخ" 

 ٢ ي ُٗ نّ 

 َٔ ٛيَش  ٍل حنيَخ ٛي ٌل َكخ ل َعخسل َ ََٕخ طَكذ َٔ "  ُْٔخ ٚ.شح حنغئحل  ٓم هللا ُٚٓٗ عٍ ي ش ش حنخٛش ٔحنؾش؟ ػى قٕنّ: " حنؾبشب

ـّ  وٙ دوذ  ٌّ حنوُ هز خ ٢؛  ً ش ش ح٠َغخٌ نهخٛش ٔحنؾّش عٛج هّ ٚخظخس يخ ْوٕ أدغوٍ، ْٔوٕ حنخٛوش  أموف انوٗ أ

ـّ عهٗ ؽكم فٕس كٙ ٢ ٚقٕل حنًغٛذٌّٕٛ  رحطّ يؾكهش، ار ٔسد  ٙ ر ل حنظشجًخص رقٛغش أخشٖ ٔعؤػزض حنُ

 ٌّ حنًغهًٍٛ ٚذّش ٌٕ حنُـ:ا

 

طشجًش سجخد ٔحهظ -
10
: 

 

                                                           
8
 103-102طفغٛش عفش حنظكٍٕٚ، يشج  عخرق، ؿ ؿ  -

9
 33، ؿ 1980، 1حَٞقخس نه.زخعش ٔحنُؾش يقش، ه، ع٣ء حنذٍٚ حنزخجٙ، طذقٛق أدًذ دجخص٘ حنغقخ، دحس  لىلالروساج -

10
 1826، هز ش سجخسد ٔحهظ نُذٌ السرابلالورذس -
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عشرٙ –حن ٓذ حنقذٚى عزش٘  - والسياسة الدين سمق
11
: 

 

1671طشجًش  -
12
: 

 

حنظشجًش حنٛغٕعٛش -
13
: 
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 2007، 1حٞرٕحٌ رٕنظ حنفغخنٙ ٔأَ.ٕحٌ عٕكش، حنجخي ش حَٞ.َٕٛش ه ،القدذلالرذٌنلالقثشي:لتشجوحلتٍ لالضطوسل ثشيل شتً -

12
 1671، هز ش سٔيخ السرةلالورذصح -

13
 1988، 3دحس حنًؾش  رٛشٔص نزُخٌ، ه -شجًش حنٛغٕعٛشحنظ – السرابلالورذس -
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ـّ ٚقوٕل: " والسياسة الدين سمق س جوخء  ٛٓوخ حنوُ ّٕ ـّ حنًقو ٔطقوٛشحٌ يؼوم ْزِ حنظشجًخص حنغخنفش حنزكش كًوخ ْوٕ ٔحموخ يوٍ حنوُ

جًٕعووش يووٍ حٜنٓووش، ٔآدو َٓووخِ ح٠نووّ ٚٓووِٕ ٔنووى طَُٓووّ حٜنٓووش ٔٚ ُووٙ ْووزح أَّووّ نووٛظ ُْووخم انووّ ٔحدووذ رووم ي " حٜنٓووش

ٌّ آدو ٔدوٕحء كخَوخ ٚ ش وخٌ انٓوخ  حٞخشٖ، ٔرخنظوخنٙ  قوٕل حنذّٛوش: "طقوٛشحٌ يؼوم حٜنٓوش" ٢ ٚغوظقٛى  خقٕفوخ ٔأ

ٙ ٔحدذح  ٙ حنجُّش، ٔعهّٛ  قٕل حنذّٛش "طقٛشحٌ يؼم حٜنٓش" ٚذظّى عهٗ دٕحء حنشّد ٔأٌ طغؤل عوٍ ْوزِ حٜنٓوش حنظو

 نى ط ش ٓخ أف٣ ٢ أٌ طغظجٛذ نهذّٛش 

طخخنف حنظشجًوخص حنغوخنفش حنوزكش طًخيوخ، ْٔوزِ  - 1811َٕٛكخعم ربَكهظشح عُش هز ش  -ُْٔخم طشجًش أخشٖ 

ـّ كًخ ٔسد  ٙ طهك حنظشجًش:  فٕسس حنُ

 

وخ  ْكزح ًّ ـّ ين.شد،  ٓم حٞفم "طقٛشحٌ يؼم هللا" أو "يؼم حٜنٓش"، أو "يؼوم حن٣ًثكوش"؟، ي ٌّ حنُ َجذ أ

ٚج م حنزخدغ ٚؾوّك  وٙ حنذوٕحس حنوز٘ دحس روٍٛ حنذّٛوش ٔدوٕحء َظوشح ن وذو ٔجوٕد َوـ ق. وٙ، روم روخن كظ ُْوخم 

ـّ دغذ طشجًخص حنكظخد حنًقّذط  ٔحنذّٛش ظ نذُٚخ يخ ٚؼزض أَّٓخ كخَض طظكهّى حنظٙ كخَض  ٙ حنجُّش نٛ طُخقل  ٙ حنُ

ٌّ حنؾوٛ.خٌ دخوم  ٛٓوخ كوٙ ٚغوٕ٘ آدو ٔدوٕحء، ُْٔوخ ٚ.وشح حنغوئحل: نًوخرح نوى  عٕٖ قٕل "حنًٕعوٕعش حنكُغوّٛش" أ

طظفخجؤ دٕحء يٍ ك٣و حنذّٛش حنظٙ نى طكٍ عخرقخ طوظكهى؟ ٢ أٌ طوذخم ي ٓوخ  وٙ دوٕحس،  ٓوزح حٞيوش ٚج وم يوٍ دوٕحء 

خ أٔفٗ رّ هللا ار خخنفض ٔفوّٛش هللا ٔأخوزص رُقوٛذش حنذّٛوش، ٔحٞٔنوٗ أٌ طكوٌٕ عهوٗ رهٛذس جذح،  ٓٙ نى طهظضو رً

 ٚقٍٛ رًخ أٔفٗ رّ هللا ٢ أٌ طًظؼم نك٣و حنذّٛش 

ُيوَذ  وٛخأ  لوٙ حنيجُّوش عل ّل َيخؽل نَو دِّ ح٠ل َص حنوشب ٕي َ خ َفو ًل َعو َٔ أَظقم، ُْٓخ، انٗ حنجضء حنؼخَٙ يٍ َوـ حنخ.ٛجوش، ْٔوٕ: "

دل سلٚخل حنُب  َعول َؽَجشل حنيجُّش  ْذزٕذ َٔ ّل  ٙل  نَ دِّ ح٠ل ّل حنشب جي َٔ ٍي  ذ يل َشأَطّذ حيي َٔ ظَزَؤَ آَدوذ  نَوّذ آَدَو:  9َٓخسل  َخخي د  ح٠ل ٍَ » ََُوخَدٖ حنوشب ٚيو أَ

َيَض؟ ظَزَؤيصذ » َقَخَل:  10«  أَ ٌذ  َخخي َٚخ شي ٛضذ ََِّٞٙ عذ طََك  ٙل حنيجُّش  ََخؾل ٕي ضذ َف ًل ي ٍي أَ » َقَخَل:  11« َع ؟ َي ٌذ َٚخ شي َك أََبَك عذ ًَ هَ عي



 

  

 

 والسياسة الدين قسم

 

ُيَٓخ؟ والسياسة الدين سمق َم يل ٌي ٢َ طَؤيكذ ٛيظذَك أَ َف ٔي ٍَ حنؾبَجَشسل حنبظٙل أَ :  12« َْمي أََكهيَض يل ٍَ » َقَخَل آَدوذ و .َظيُلوٙ يل َٙ أَعي ْل  ٙ أَسذ حنبظٙل َجَ هيظََٓخ َي ل شي ًَ حني

أَسل:  13«  حنؾبَجَشسل  َؤََكهيضذ  شي ًَ نَّذ نلهي د  ح٠ل أَسذ: « َيخ ََْزح حنبزل٘  ََ هيضل؟» َقَخَل حنشب شي ًَ " » َقَخنَضل حني طيُٙل  َؤََكهيضذ حنيذّٛش َغشب
14
 

و َيفذغل َفوََُ خ َٞ َٔ ٍع  َسحَ  طلوٛ ٔي ٌل   ََخخهَوخ أَ َٚخََوخ شي وخ عذ ًَ ذ ٓب وخ أََ ًَ َعهل َٔ وخ  ًَ ذ ٓذ ُٛذ َيفَظََذوضي أَعي خ َيوآصلَس  ر ذ حٞكم يٍ حنؾجشس ح ًَ ٓل

ـّ   ٔحنشٔح  خنشٚخ حنقذط، حنشٔح انٗ طشيض حنظٙ حنُٓخس سٚخ ْزٕد عُذرخنقٕل: " طفّغش "حنًٕعٕعش حنكُغٛش" حنُ

 هللا كهًوش ٚ ُوٙ ٔحنقوٕص  حنقوذٔط رشٔدوّ ٔٚؾوز ّ نوًِٟٛ ح٠َغوخٌ انوٗ ٚقظوشد  خ  ٔحدذس، طفغٛشح نهفظش ٚؤطٛخٌ

خ٣فّ"  ٔٚ.هذ ح٠َغخٌ ُٚخد٘ حنزٖ
15
ـّ ٚقوٕل: "ٔعوً خ فوٕص حنوشد   نكٍ ْزح حنظفغٛش ر ٛذ عٍ حنُـ؛  خنُ

ح٠نّ يخؽٛخ" أ٘ ْٕ ح٠نّ ٔنٛظ حنشٔح حنقذط، ْٔزح يخ ٚئكذِ جشجظ رقٕنّ: "ٔعً خ فوٕص حنوشد ح٠نوّ يخؽوٛخ 

نفٓوى عوّش  ٙ حنجُّش أ٘ كخٌ هللا ٚظجهّٗ نًٓخ، ٔٚظذوّذع انًٛٓوخ نؾوّذس دزّوّ نًٓوخ  ٔ وٙ ْوزِ حنظجهّٛوخص ح٠نٓٛوش طقشٚوذ 

حنظجّغذ حن جٛذ، ٔ ظخ حٞرْخٌ حنزؾشّٚش ن١ًٚخٌ رظؤَّظ حرٍ هللا حنز٘ كخٌ  ٙ ققذِ ح٠نٓٙ يُز حنذْٕس"
16

، ٚ ُوٙ: 

 ح٠نّ ِٕٚٓ كخٌ ٚظًّؾٗ  ٙ حنجُّش ٔنٛظ حنشٔح حنقذط 

ٌّ يخسػ، ار ٚقٕل: "ٔعً خ فٕص حنشد ح٠نّ يخؽٛخ  ٙ حنجُّش ْزح ٚذل عهو ٔحنظفغٛش َفغّ رْذ انّٛ ٔنٛى ٗ أ

هللا كخٌ ٚظٓش نًٓخ  ٙ حنفشدٔط ٔٚخخهزًٓخ ٔآًَّخ كخَخ  ٙ خٛش َ ًش ٔقشرٗ يٍ سرًّٓخ قزوم أٌ ٚ قوٛخِ، ٔن هّوّ 

كخٌ ٚظٓش نًٓخ  ٙ ْٛجش ي٣م عُذ ْزوٕد سٚوخ حنُٓوخس، أ٘ عُوذ حَخفوخك حنذوّش ٔأخوزًْخ  وٙ حنظُوّضِ   كوخٌ سّد 

حنجُّش ٚ خؽشًْخ  ٙ رنك حنٕقض حنًُخعذ نه ؾشس" 
17
 

ـّ ر٣ًم نكٍ نوى ٚجوذ كٛفّٛوش حنظقوشٚخ روزنك َظوشح نٕموٕح  ٚظٓش يٍ ك٣و ٔنٛى يخسػ، أَّّ دخٔل سرو حنُ

ـّ  وٙ حنذقٛقوش نوى  حنُـ، نزنك قخل: "ن هّّ ظٓش  ٙ ْٛجش يهك" ػى عخد  قوخل: "كوخٌ سّد حنجُّوش ٚ خؽوشًْخ"  ٔحنوُ

ـّ رخن زش٘ ٔ  حمخ، ار ركش حعى ِٕٚٓ ح٠نّ:ٚقم "ي٣م" رم قخل "عً  فٕص حنشّد ح٠نّ يخؽٛخ"، ٔحنُ

ת" עּו אֶּ מְׁ ים )ٚٓوووِٕ(קֹול יְׁהוָּה-וַּיִּשְׁ גָּן)ح٠نوووّ( ֱאֹלהִּ לְֵּך בַּ הַּ תְׁ נֵּי --, מִּ פְׁ ּתֹו, מִּ שְׁ ם וְׁאִּ בֵּא הָָּאדָּ חַּ יֹום; וַּיִּתְׁ לְׁרּוחַּ הַּ

גָּן) ح٠نّ(ֱאֹלהִּים)ِٕٚٓ(יְׁהוָּה   .", בְׁתֹוְך, עֵּץ הַּ

                                                           
14
 13-3/8عفش حنظكٍٕٚ  -

15
 44، يشج  عخرق، ؿ الووصو حلالسيضٍتحللر ضٍشلص شلالرسوٌ  -

16
 103، يشج  عخرق، ؿ ت ضٍشلص شلالرسوٌ  -

17
 39، يشج  عخرق، ؿ الضي لالروٌنلفًلت ضٍشلأص اسلالقدذلالرذٌن:لششحلص شلالرسوٌ  -



 

  

 

 والسياسة الدين قسم

 

ٍ ٚٓوِٕ  ٔعوئحل ٚٓوِٕ آدو: "أٚوٍ أَوض؟" نوٛظ ي ُوخِ أَّوّ ٢ ٚ هوى ٔر ذ عًخن فٕص ح٠نّ حخظزؤ آدو ٔدٕحء يو والسياسة الدين سمق

ـّ ٔاًَّخ رنك دغذ حنظفغٛش حنًغٛذٙ: "عئحل ٚذًم ي خَٙ حن ظخد ٔحنظٕرٛخ ٔكؤَّوّ  يكخَّ كًخ ٚفٓى يٍ ظخْش حنُ

 "٢ ٚغؤنّ عٍ يكخَّ رم عٍ دخنّ حنز٘ ٔفم انّٛ
18
  

ـّ رخنقٕل: "أعهٍ  حنوزٖ حنخ.ٛوش خوض٘ ْٔوٕ هللا يوٍ ْشٔروّ عزذ آدو طٕحفم حنًٕعٕعش حنكُغّٛش طفغٛش حنُ

ٌّ   ًٓوّ طٕموخ ٔاجخرظوّ روخن ش٘، أ٘ ؽو ٕسِ حنغوقٕه ر وذ روّ ؽو ش  نهظٕروش ُٚخدٚوّ ٔنكُّوّ يكخَوّ ٚ وشف هللا أ

  وٙ ح٠َغوخٌ هللا أسٖ ارح .ٔحنخجوم حنخوٕف أ٘ حنخ.ٛوش؛ يؾخعش  ٙ ٢ًَٓخكّ ٚف م نى ٔنكُّّ نٟعف ٔح٢عظشحف

ح خجهوّ  ٔكغوشص حنؾوجشس يوٍ أكهوض ْوم" رغوئحنّ عهوٗ حنظٕروش ٔؽوج ّ عوخعذِ رخ.ٛظوّ، ح٠قوشحس عوٍ عوخجضأ

 عهوٗ روم رخ.ٛظوّ آدو ٚ ظوشف نوى نٟعوف .عهٛٓوخ ٚؾوّج ّ  قو، روم حنخخهت طٕرش ٚقزم ٢ حنذٌُٕ  خ . "حنٕفٛش؟

س انٗ دٕحء حنخ.ؤ َغذ حن كظ وخ حنخ.وؤ ُٚغوذ رٓوزح َفغّ، ْٕٔ ٔرشب  .دوٕحء نوّ خهوق حنوزٖ ْوٕ َّٞوّ هللا انوٗ أٚنأ

وخ ْٔٗ رٓزح خذعظٓخ حنظٙ حنذّٛش انٗ حنخ.ٛش َغزض رم رخ.ٛظٓخ ط ظشف نى كزنك حنًشأس  هللا انوٗ حنخ.وؤ طُغوذ أٚنأ

 حنذّٛش" خهق حنزٖ
19
 

ٌّ دووٕحء ْووٙ يووٍ أع.ظووّ،  يووٍ ٌّ آدو قووخل حنذقٛقووش ا ٌّ هللا ههووذ يووٍ آدو حنظٕرووش، رووم ا ـّ ٢ ٚظٓووش أ خوو٣ل حنووُ

ٌّ آدو ٔدوٕحء َغوزخ حنخ.وؤ انوٗ هللا  كًوخ أَّوّ  ـّ يوخ ٚؼزوض أ ٌّ حنذّٛش ْٙ حنغزذ، كًخ أَّّ نٛظ  وٙ حنوُ ٔدٕحء قخنض ا

ٌّ ِٕٚٓ دعخ آدو انٗ حنظٕرش  ـّ يخ ٚؼزض أ  نٛظ  ٙ حنُ

ل روتحلالحٍتح -أ

نَّذ نلهيذّٛش:  د  ح٠ل ٚبوشل  َعهَوٗ»" َقَخَل حنشب وٕػل حنيزَشِّ دذ ٔذ ٛو ل  ًل ٍي َج و يل َٔ زََٓوخثلىل 
ٛو ل حني ًل ٍي َج و َيوضل يل

ََٕوشأ أَ  ََٞبكل  ََ هيضل َْوَزح َيهي ذ

ٍَ كذمب أَٚبخول َدَٛخطلكل   هٛل طذَشحرخأ طَؤيكذ َٔ  ٍَ وَذقذ  15رَ.يُلكل طَغي ٛ َٕ َٚغي َخ  ْذو وهٓل ََغي َٔ وهلكل  ٍَ ََغي ٛي رَو َٔ أَسل  وشي ًَ ٍَ حني ٛي رَو َٔ ٛيَُكل  سأ رَ َٔ أََم ذ َعَذح َٔ

ٍَ َعقلزَّذ" َذقٛل َيضل طَغي أَ َٔ  َسأيَعكل 
20
 

ٌّ حنذّٛش قزم حنخ.ٛجوش نوى طكوٍ  خ  ن ٍ حنذّٛش ٔعخقزٓخ رؤٌ طغ ٗ عهٗ ر.ُٓخ  ٔرُخ ء عهٗ ْزِ حن قٕرش ٚظّنخ أ

طغ ٗ عهٗ ر.ُٓخ  ٚقٕل ك٣ٚذ طخسَش: "أّيخ كٛوف كوخٌ ؽوكم حنذّٛوش قزوم حنغوقٕه  ٓوٕ عهوٗ حنوشحجخ أيوش غوخيل  

                                                           
18
 103، يشج  عخرق، ؿ ص شلالرسوٌ لت ضٍش -

19
 45، يشج  عخرق، ؿ الووصو حلالسيضٍتحللر ضٍشلص شلالرسوٌ  -

20
 15-3/14 ص شلالرسوٌ  -



 

  

 

 والسياسة الدين قسم

 

سْخ حنز ل يخهٕقخ ج٣ًٛ ٚغٛش يُظقزخ ٢ صحدفخ عهٗ حٞسك"  والسياسة الدين سمق ّٕ ٚق
21
ْٔزح حنقٕل خ.ٛوش جوذح؛ َّٞوّ ارح أخوزَخ  

 ٕل حنؾٛ.خٌ  ٙ حنذّٛش  ًٍ حن ذل أٌ ٚ خقذ هللا حنؾٛ.خٌ ٔنٛظ حنذّٛش رقٕنٓى دخ

وَذقذ  َٕ َٚغي َخ  ْذو وهٓل ََغي َٔ هلكل  ٍَ ََغي ٛي رَ َٔ أَسل  شي ًَ ٍَ حني ٛي رَ َٔ ٛيَُكل  سأ رَ َٔ أََم ذ َعَذح َٔ  َسأيَعوكل يٍ عقٕرخص حنذّٛش أٚنخ قٕل ِٕٚٓ: "

ٌّ رنوك  ٍَ َعقلزَوّذ"  ٚوشٖ حنًغوٛذٌٕٛ أ َذقٛل َيضل طَغي أَ س عوٍ فوهذ حنًغوٛخ، ٚقوٕل جوًٛظ أَوظ: "ٔعوذ هللا أرُٕٚوخ َٔ ّٕ َزو

ل نهزؾش رخنفوخد٘، روذنٛم ؽوٓخدس حنكظوخد  ّٔ ٌّ َغم حنًشأس ٚغذق سأط حنذّٛش، ْٕٔ حنٕعذ حٞ نٍٛ عُذ عقٕهًٓخ أ ّٔ حٞ

ٌّ عذق سأط حنذّٛش ٚ ُٙ حَظقخسِ حنظوخو عهوٗ حنؾوٛ.خٌ ٔجًٛو  قوٕحص حنظهًوش، ٔنوزنك  ٌّ َغم حنًشأس حنًغٛخ، ٔأ أ

ٌّ حعًّ َغم حنًشأس ٚؾٛش انٗ  س حٞٔنٗ ٔحعظذزلش َظٛش  جش َخعٕص حنفخد٘ ٢ْٕٔطّ نهزؾش، ٞ ّٕ غذ ْزح حنٕعذ حنُز دذ

َخعٕطّ، ٔعذق سأط حنذّٛش ٚؾٛش انٗ ٢ْٕطّ" 
22
 

ـّ حنظكوٍٕٚ ٚظذوّذع عوٍ عوذحٔس يظزخدنوش روٍٛ  ٌّ َو ـّ رخنًغٛخ رذنٛم أ فشحدش ْزح ط ّغف ٔحمخ  ٙ سرو حنُ

ٚ ظزشَٔوّ انٓوخ نذسجوش أَّٓوى نقّزوٕح يوشٚى رٕحنوذس ح٠نوّ   حنذّٛش، ٔحنًغٛخ نٛظ يوٍ َغوم حنًوشأس، ار َغم حنًشأس َٔغم

س عٍ حنًغٛخ، ار ٚقٕل: ّٕ ـّ َز "فخسص حن ذحٔس دحثًوش روٍٛ حنؾوٛ.خٌ  ٔحنًفّغش أَ.َٕٕٛط  كش٘ َفغّ ٢ ٚشٖ حنُ

وّل ح٠َغوخٌ  وٙ قذيوّ ٔح٠َغو وخ ط ذ ًأ ٌّ )حنذّٛش( ٔرٍٛ ح٠َغوخٌ   خنذّٛوش دحث خٌ ٚقظوم حنذّٛوش رنوشد سأعوٓخ  ٢ٔدوه أ

ح٠َغخٌ ٔحنذّٛوش كخَوخ قوذ حطفقوخ  وٙ حنؾوّش ٔحنُظٛجوش كخَوض كشحْٛوش ٔق.ٛ وش رًُٛٓوخ   خنكشحْٛوش ٔحنق.ٛ وش يقوخدزخٌ 

"نهخ.ٛش
23
كًوخ رْوذ انوٗ رنوك  -ٔط هٛق رغٛو عهٗ ْزح حنقٕل:  خنذّٛش عُذيخ طهذغ ح٠َغوخٌ ٢ طخظوخس حنقوذو دحثًوخ .

ّ٘ جضء  ٙ جغًّ   -أَ.َٕٕٛط  كش٘  رم طهذغ ح٠َغخٌ يٍ أ

  روتحلحواء -د

وو ٌذ حؽي ووٕ هلووكل َٚكذ النَووٗ َسجذ َٔ ٢َدحأ   ٔي ٍَ أَ ٚ َج ل طَهلووذل َٕ
َكؼِّووشذ أَطيَ ووخَد َدزَهلووكل  رلووخني

ووشحأ أذ ؼٛل أَسل: طَكي ووشي ًَ قَووخَل نلهي َٔ ووٕدذ " َٕ َٚغذ ْذوو َٔ َخقذكل  ظٛل

" ٛيكل َعهَ
24

ٌّ حنًوشأس أػُوخء حنذًوم طذوّظ رخنظ وذ    ْٔزِ حن قٕرش  ٙ حنذقٛقٛش ٢ ي ُٗ نٓخ، َّّٞ يٍ حٞيٕس حن.زٛ ّٛش أ

ٔعُذ حن٢ٕدس هزٛ ٙ أٌ طكٌٕ ُْخم أٔجخن، ٔكزنك يغؤنش حؽوظٛخ  حنًوشأس نضٔجٓوخ،  ٓوزح أيوش هزٛ وٙ أٚنوخ، أيوخ 

ـّ عٛخدس حنشجم عهٗ حنًشأس  ٌّ  ٚشٖ ٔنٛى يخسػ: ًٛخ ٚخ ٌّ  حنٕػٍُّٛٛ رٍٛ عظًٛخأ  يزهغخأ  رهغ حن قخد ْزح "أ  حنًشأس  ب

 حنوٕػٍُّٛٛ، عُوذ ْزٕهٓوخ عُذْى طٓزو نى ٔاٌ حنٕٛٓد عُذ حنزل قهٛهش طكٍ ٔنى .حنزلّ  دسكخص أدَٗ انٗ ْز.ض عُذْى

                                                           
21
  47، ؽ ك٣ٚذ طخسَش، يٕق  حنخذيش حن شرّٛش نهكشحصس رخ٠َجٛم، ؿ هزهل رائذنا -

22
 182-181، سحج ّ َٔقذّ ٔأمخف انّٛ حنقظ يُٛظ عزذ حنُٕس، حنُخؽش حنكُٛغش ح٠َجٛهٛش يقش، ؿ ؿ  لنلالالهوخلاليظاهًحنقظ جًٛظ أَظ،  -

23
- http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Antonious-Fekry/01-Sefr-

El-Takween/Tafseer-Sefr-El-Takwin__01-Chapter-03.html  

24
 3/16 ص شلالرسوٌ  -



 

   

 

 والسياسة الدين قسم

 

ٌّ  والسياسة الدين سمق  حن قوخد ْوزح أنغوٗ ٔحنًغٛخ  ؽٙء كم  ٙ اسحدطّ سٍْ ٔٚج هٓخ أرٛٓخ يٍ حنًشأس ٚؾظش٘ كخٌ حنٕٛٓد٘ حنشجم  ب

ٔحنكشحيش" ح٠َغخَّٛش  ٙ كخنشجم حنًغٛذّٛش  خنًشأس  كهّّ
25

ٌّ حنًشأس  ٙ حنًغٛذّٛش ٢ ٚضحل حنشجم يظغوهّ.خ    ٔحنذّق أ

وخعهٛٓخ،  أَيب َٔ وٛخذ   غل ًَ َٕ حني ومع ْذو ومِّ َسجذ َط كذ
ٌب َسأي وٕح أَ ًذ هَ ٌي طَ ي سلٚذذ أَ

ٍي أذ نَكل َٔ  قخل رٕنظ  ٙ سعخنظّ حٞٔنٗ انٗ كٕسَؼٕط "

َٕ هللاذ  ٛخل ْذو غل ًَ
َسأيطذ حني َٔ مذ   جذ َٕ حنشب أَسل  َٓذ شي ًَ طذ حني

وَذِذ        َسأي َيجي َٔ وَٕسسَ هللال  ّل فذ َلو ٕي َٙ َسأيَعوّذ نلَك ٌي ٚذَغ.ِّو وٙ أَ ُيزَغل وَم ٢َ َٚ جذ حنشب

 ًَ أَسل رَمل حني شي ًَ ٍَ حني ٛيَظ يل َم نَ جذ ٌب حنشب مل  َٞ جذ ذذ حنشب َٙ َيجي ٓل أَسذ،  َ شي ًَ خ حني أَيب ومل َٔ ٍي أَجي و هَوقي يل وَم نَوىي ٚذخي جذ ٌب حنشب َٞ َٔ ومل   جذ ٍَ حنشب أَسذ يل شي

" مل جذ مل حنشب ٍي أَجي أَسذ يل شي ًَ أَسل رَمل حني شي ًَ حني
26

ٍي " ٙ حنشعخنش حٞٔنٗ انٗ طًٕٛػخٔط:  -رٕنظ -  ٔٚقٕل نكل أَسل  َٔ وشي ًَ ٌذ نلهي وضذ آَر نَغي

ٌي طذَ هِّىَ  ٢َ طَظََغهبوَ  أَ ، رَومي  َٔ ومل جذ وكذٕصع، َعهَٗ حنشب ٌذ  لوٙ عذ وٕ ،    طَكذ حءذ ٕب ٢أ ػذوىب َدو ٔب زلوَم أَ ٌب آَدَو جذ َٞ    ، َٕ و آَدوذ نَوىي ٚذغي ٍب  َٔ و نكل

ٕلَٚضي  غي
أَسَ أذ شي ًَ  ََذَقهَضي  ٙل حنظبَ ذِّ٘" حني

27
ٌّ حنًوشأس  وٙ حنًغوٛذّٛش أفوزذض أدَوٗ يشطزوش  . ٚظٓش يٍ ْوزِ حنُقوٕؿ أ

 يٍ حنشجم خ٣ خ نًخ قخل ٔنٛى يخسػ 

لحلآدم روتل-ج

َدَو:  ٜل قَووخَل  َٔ ُيَٓووخ َيهي ذ »" وومي يل ٛيظذَك قَووخثل٣أ: ٢َ طَؤيكذ َفوو ٔي ووَجَشسل حنبظلووٙ أَ ٍَ حنؾب وو أََكهيووَض يل َٔ َشأَطلووَك  لل حيي ٕي َض نلقَوو ًل ي ََٕووشأ ََٞبووَك َعوو

ُيَٓخ كذمب أَٚبوخول  كذ رلَغزَزلَك  رلخنظبَ ذل طَؤيكذمذ يل وَذ حنيَذقيومل  18َدَٛخطلوَك   حَٞسي ؾي ومذ عذ طَؤيكذ َٔ ُيزلوضذ نَوَك  َدَغوكخأ طذ َٔ كخأ  ٕي َؽو رلَ وَش ل 19َٔ

" ٕدذ النَٗ طذَشحدع طَ ذ َٔ ُيَٓخ  ََٞبَك طذَشحدأ  َص يل زي كل حنبظٙل أذخل َٕد النَٗ حَٞسي زيضحأ َدظٗب طَ ذ كذمذ خذ
ٓلَك طَؤي جي َٔ 

28
 

ٌّ ن ٍ حٞسك نٛظ عذ٢  ًخ دٔس حٞسك  ٙ عً هّٛش حنخ.ٛجش؟  ٓٙ  وٙ حنذقٛقوش ٢ ع٣قوش نٓوخ رخنذوذع  ػوى ا

ٌّ آدو ٚؤكووم يووٍ حنذقووم ر ووش  جزُٛووّ دظووٗ ٚ ووٕد انووٗ  قٕنووّ "رخنظ ووذ طؤكووم يُٓووخ ٔأَّٓووخ طُزووض حنؾووٕم ٔحنذغووك، ٔأ

حنظشحد" ٚفنٙ انٗ هشح حنغئحل عهٗ حنًغٛذٍّٛٛ: ارح كخٌ حنًغٛخ عٛغذق سأط حنذّٛش رقهزّ، ٔأَّّ ٚغخٔ٘ رٍٛ 

ٌّ رنك نى ٚذقم -حنشجمحنًشأس ٔ ٌّ حنًغٛخ رقهزّ عوُٛقز ح٠َغوخٌ يوٍ حنظ وذ  -سغى أ  هًخرح ٢ طقٕنٌٕ ُْخ أٚنخ ا

ٌّ ح٠َغخٌ ارح نى ٚززل جٓذح  هٍ ٚجذ قٕص ٕٚيّ، ٔرخنظخنٙ  ًغؤنش حٞكم  ٔاَّّ ٚ ٛؼ  ٙ سغذ ٔطشف؟   خنٕٛو َشٖ أ

 يٍ عش  حنجزٍٛ طزقٗ يٍ حٞيٕس حن.زٛ ّٛش  ٙ ْزِ حنذٛخس 

حن قٕروخص َجوذ هللا نوى ٚ.شدًْوخ يوٍ حنجُّوش يزخؽوشس، ٔاًَّوخ فوُ  نًٓوخ أقًقوش يوٍ جهوذ ٔأنزغوًٓخ  ٚقوٕل  ر ذ

خ" ًَ أَنيزََغوٓذ َٔ هيوذع  ٍي جل و َقوشأ يل ًل ّل أَقي َشأَطل حيي َٔ َدَو  ٜل نَّذ  د  ح٠ل حنُـ: "َٔفََُ  حنشب
29

، ُْٔوخ ٚخظهوف حنًغوٛذٌّٕٛ دوٕل يقوذس 

                                                           
25
 40، يشج  عخرق، ؿ الرسوٌ  ص ش الرذٌن:لششح القدذ أص اس ت ضٍش فً الروٌن الضي  -

26
 9-11/3 سصالحلتولشلاألولىلإلىلأهللكوسنثوس -

27
 14-2/12 سصالحلتولشلاألولىلإلىلتٍووثاوس -

28
 20-3/14 ص شلالرسوٌ  -

29
 3/24 ص شلالرسوٌ  -



 

   

 

 والسياسة الدين قسم

 

ٌّ ْزح حن والسياسة الدين سمق جهذ كخٌ يٍ جهٕد حنذٕٛحَخص حنظٙ كخٌ آدو ٚقّذيٓخ كزرخثخ ؽوكش ٔطقوذيخص حنجهذ،  جشجظ ٚقٕل: "ٚشّجخ أ

عشٔس  "
30

حٞسك"  حنخ.ٛجوش طوذخم أٌ قزوم ررٛذوش يوٍ ٚكوٍ ٔنى"   أيخ ٔنٛى يخسػ  ٛشٖ غٛش ْزح ار ٚقٕل:
31
 

وخ يوٍ جهوذ  ـّ طفغٛشح ط ّغفّٛخ ر ٛذح عوٍ حنغوٛخ  رقٕنوّ: "ار فوُ  هللا ن١َغوخٌ قًٛقأ أّيخ ٚ قٕد يه.ٙ  قذ  ّغش حنُ

ٔأنزغّ، ي هُأخ سعخٚظّ حنفخثقش نّ خ٣ل ررٛذش حنقوهٛذ ٔعوظشِ ٢ رجهوذ دٕٛحَوخص يٛظوش، ٔاًَّوخ روخنشد ٚغوٕن َفغوّ 

ٔحْذ حنذٛخس، حنز٘ ٚخفّٛ دحخهّ ٔٚغظش عهّٛ" 
32
 

ـّ  ٕٓ عهٗ  ـّ –حنشغى يٍ ْزح حنظ ّغف  ٙ حنظ خيم ي  حنُ ٌّ ٚٓوِٕ فوُ  ٜدو ٔدوٕحء أنزغوش يوٍ  -حنُ ٚقّش رؤ

ل يٍ قخطم حنذٕٛحَخص ّٔ ٌّ "ِٕٚٓ كخٌ أ  "جهذ حنذٕٛحٌ  ٔٚشٖ نٕٛطخكغٛم أ
33
  

نَّذ:  د  ح٠ل قَخَل حنشب َٔ ـّ حنخ.ٛجش، ْٕٔ كخنظخنٙ: " ٌذ »رقٙ حنجضء حٞخٛش يٍ َ َيَغخ َٕ َرح ح٠ل ُبوخ  ْذ وذع يل حدل َٕ قَذي َفوخَس َك

َٚذي  َٔ ومذ  َٚؤيكذ َٔ ٚينوخأ  ٍي َؽوَجَشسل حنيَذَٛوخسل أَ و وزذ يل َٚؤيخذ َٔ وذ  َٚوَذِذ  ًذ ذ َٚ ٌَ نََ هّب ٜي ح َٔ حنؾبشب   َٔ ٛيَش  َشَجوّذ  23«  َٛوخ النَوٗ حَٞرَوذل َعخسل خأ حنيَخ  َؤَخي

َك حنبظٙل أذ  َم حَٞسي ًَ َ ي ٌع نٛل ٍي جُّش َعذي نَّذ يل د  ح٠ل ُيَٓخ  حنشب َز يل ٓلَٛذ 24خل نَ َٔ َى  ٔرٛل ٌع حنيَكشذ ٙب جُّش َعذي قل أَقَخَو َؽشي َٔ  ٌَ َيَغخ  َ.ََشَد ح٠ل

َشحَعشل هَشلٚقل َؽَجَشسل حنيَذَٛخسل  ظَقَهِّذع نلذل ٛيفع يذ  َع
34
 

ٌّ حنذّٛش ْٙ يٍ قخنض نذٕحء: ٕٚو طؤك ٌّ ح٠نّ ِٕٚٓ ٚ ّذ انٓخ جخ٣ْ ٔرنك ٞ ـّ أقٕل: ا ٣ٌ ٔط هٛقخ عهٗ ْزح حنُ

ٛيٍ حنخٛش ٔحنؾش  –يُٓخ طقٛشحٌ يؼم هللا ) حٜنٓش  وشِّ -حن٣ًثكش( عخس  حنؾب َٔ ٛيوشل  شل َوشل حنيَخ خ َؽَجَشسذ َي ي أَيب َٔ أّيخ ِٕٚٓ قخل 

ـّ حنٕفّٛش رآدو  قوو  ًذٕصذ  خ طخأ طَ ٕي ُيَٓخ َي َو طَؤيكذمذ يل ٕي ُيَٓخ ََٞبَك َٚ أ٘ - ٔر وذ حٞكوم هز وخ نوى ٚذقوم رنوك - ٣ََ طَؤيكذمي يل

خ أك٣ ٔجذح َفغًٛٓخ عشٚخٍَٛ ٢ غٛش ٢ٔ ٔجٕد نً ش ش حنخٛش أٔ حنؾّش، ٔرخنظخنٙ  قٕل  -ي ش ش حنخٛش ٔحنؾش ًب ارح ن

، ْوٕ قوٕل ٢ ي ُوٗ نوّ ٔدز وّ ِٕٚٓ:  وشب حنؾب َٔ ٛيَش  ُبخ َعخسل خأ حنيَخ ذع يل حدل َٕ ٌذ قَذي َفخَس َك َيَغخ َٕ َرح ح٠ل ـّ  –ْذ ٚكوٌٕ  -يوٍ حنوُ

 أدغٍ ٔرنك ٢َ ذحو ي ش ش حنخٛش ٔحنؾش يٍ قزم آدو ٔدٕحء جشحء حٞكم يٍ حنؾجشس  

ٌّ ح٠نّ ِٕٚٓ  ٙ حنزذحٚش َٓٗ آدو عٍ حٞكم يٍ ؽجشس ي ش وش حنخٛوش ٔحنؾوّش  قوو، ٔاٌ غٛوش  ػى ٣ٚده أٚنخ أ

د   َفوٗ حنوشب ٔي أَ َٔ نَوّذ آَدَو قَوخثل٣أ: رنك  هّ أٌ ٚؤكم، ْٔزح يخ ٚزكش َوـ عوفش حنظكوٍٕٚ ْٔوٕ كخنظوخنٙ: " ٛو ل »ح٠ل ًل ٍي َج و يل

٣أ  "17َؽَجشل حنيجُّش طَؤيكذمذ أَكي وٕصذ ًذ طوخأ طَ ٕي ُيَٓوخ َي َو طَؤيكذمذ يل ٕي ُيَٓخ ََٞبَك َٚ حنؾبشِّ  ٣ََ طَؤيكذمي يل َٔ ٛيشل  شل َشل حنيَخ خ َؽَجَشسذ َي ي أَيب َٔ
35

، ا٢ّ 

                                                           
30
 110عخرق، ؿ ، يشج  ت ضٍشلص شلالرسوٌ  -

31
 42، يشج  عخرق، ؿ الرسوٌ  ص ش ششحل:الرذٌن القدذ أص اس ت ضٍش فً الروٌن الضي  -

32
- http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-

Malaty/01-Sefr-El-Takween/Tafseer-Sefr-El-Takwin__01-Chapter-02.html 

33
 37نٕٛطخكغٛم، طشجًش د  دّغخٌ يٛخخثٛم حعذق، ؿ  الروساجلكرابلهرذتسلأملجوعله لاألصاطٍش؟ -

34
 24-3/22 ص شلالرسوٌ  -

35
 17-2/16 ص شلالرسوٌ  -



 

   

 

 والسياسة الدين قسم

 

ٌّ ْزح ح٠نّ ِٕٚٓ ٚزذٔ جخ٣ْ أٔ يقخرخ رخنُغٛخٌ؛  كٛف والسياسة الدين سمق ٚذ قم أٌ ُٚٓٗ آدو عٍ ؽجشس ٔحدذس ْٔٙ ؽجشس ي ش وش  أ

 َٛ َٚذي َٔ َٚؤيكذمذ  َٔ ٚينخأ  ٍي َؽَجَشسل حنيَذَٛخسل أَ زذ يل َٚؤيخذ َٔ ذ  ََٚذِذ  ًذ ذ َٚ ٌَ نََ هّب ٜي ح َٔ ؟   هُفظشك حنخٛش ٔحنؾش، ػى ٚؤطٙ  ٛقٕل:  خ النَٗ حَٞرَذل

ٌّ ٚٓوِٕ أَّّ نٕ أكم آدو يٍ ؽجشس حنذٛخس حنظٙ طًُذّ حنخهذ حنظٙ نى  ٚكٍ ِٕٚٓ أٔفخِ  ٙ حنزذحٚش ر ذو حٞكم يُٓخ،  وب

 عٛجذ َفغّ  ٙ ٔسهش،  هٍ ٚغظ.ٛ  يٕحجٓش آدو َّّٞ عٛقزخ خخنذح يؼهّ 

: " َ.َوَشَد الطشدله لالجيتح:ل ـّ قخو ِٕٚٓ ر.شد آدو يوٍ حنجُّوش ٔأقوخو كوشٔرٛى نٛذوشط ؽوجشس حنذٛوخس، ٚقوٕل حنوُ

ٙب جُّووش َعوو قل أَقَووخَو َؽووشي َٔ  ٌَ َيَغووخ َشحَعووشل هَشلٚووقل َؽووَجَشسل حنيَذَٛووخسل"ح٠ل ظَقَهِّووذع نلذل ٛيفع يذ ٓلٛووَذ َعوو نَ َٔ َى  ٔرٛل ٌع حنيَكووشذ ذي
36

  ُْٔووخ ٚقووخل 

نهًغٛذٍّٛٛ: ارح كخَض ؽجشس حنذٛخس ْٙ حنغزذ  ٙ هشد آدو  كخٌ عهٗ ِٕٚٓ أٌ ٚقٕو ربصحنظٓخ يٍ حنٕجٕد َّٞوّ ْوٕ 

  حنغًخٔ٘ رذشحعظٓخ  رم  ًخ حنفخثذس يٍ خهقٓخ أف٣ يخ خخنقٓخ  زكهًش كٍ عٛقنٙ عهٛٓخ  ٢ أٌ ٚكهّف ْزح حنًخهٕ

لدحيض طغزذ حنًؾخكم نّ، ٔن ّم ْزح حٞيش ٚظٓش َٕعخ يٍ حن زؼّٛش عُذ ْزح ح٠نّ  

س حنًغوٛذٙ نٓوخ ٔ وٙ  ّٕ ْزِ ارٌ خ.ٛجش آدو ٔدٕحء دغذ عفش حنظكٍٕٚ ٔقذ قًوض رذسحعوظٓخ يُ.هقوخ يوٍ حنظقو

ٌّ ْوزِ حنققوش غٛوش يزُّٛوش رُوخء حنٕقض َفغّ َخقؾض رنك رؤدنّش عهًّٛش حَ .٣قخ يوٍ كظوزٓى ٞخهوـ  وٙ حنُٓخٚوش انوٗ أ

يظُخعقخ حٞيش حنز٘ ج م حنًفّغوشٍٚ حنًغوٛذٍّٛٛ نٓوخ ٚخظهفوٌٕ  وٙ طفغوٛش أغهوذ  قوشحص َّقوٓخ، َخْٛوك عوٍ ٔسٔد 

خ ْٕ يظذحٔل حنٕٛو   ًّ ـّ  ٙ ر ل حنظشجًخص يخظهفخ ع   قشحص يٍ حنُ

ٌّ حنخ.ٛجووش حَظقهووض انووٗ حنجووُظ حنزؾووش٘،  ؤفووزخ حنجًٛوو  ٔحسػووخ حنخ.ٛجووش  ٚقووٕل حَٞزووخ ٚ ظ قووذ حنًغووٛذٌٕٛ أ

رٛؾٕ٘: "نقذ خهقض خ.ٛش آدو دخنش خ.ٛش أع.ٛوض نكوّم  وشد يوٍ أ وشحد حنجوُظ حنزؾوش٘ حنًظُخعوم يُوّ"
37

  ٚقوٕل 

حن.زٛ ووش حنزؾووشّٚش حنفخعووذس  "رغووزذ خ.ٛجووش آدو ٔسػُووخ كووزنك حَٞزووخ دٔيووخدٕٚط طذووض عُووٕحٌ ع٣قظُووخ رخ.ٛجووش آدو:

سأط حنخهٛقش"  -آدو –رخنخ.ٛجش َّّٞ 
38
 

ٌّ خ.ٛجظوّ عوٛشػٓخ حنجوُظ  ٔنهشّد عهٗ ْزِ ح٢عظقخد ًٚكٍ حنقٕل اَّّ نى ٚشد عهٗ نغخٌ آدو  وٙ عوفش حنظكوٍٕٚ أ

ٌّ خ.ٛجظووك عووظُظقم انووٗ حنزؾووشٚش رووم ع خقزووّ حنزؾووش٘، ٔح٠نووّ ٚٓووِٕ حنووز٘ عخقووذ آدو ٔدووٕحء ٔحنذّٛووش نووى ٚقووم ٜدو ا
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، يشحج ش ٔطقذٚى حٞدزخس حٞج٣ء: َٛخ وش حَٞزوخ رٛؾوٕ٘، َٛخ وش حَٞزوخ يٕعوٗ، َٛخ وش حَٞزوخ يظوخإط، دحس  رائذنالالوضٍحٍتحلاألسثوركضٍتححنقظ رٛؾٕ٘ دهًٙ،  -
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، ي.شحَّٛش حٞقزخه حٞسػوٕركظ، يشحج وش ٔطقوذٚى حٞدزوخس حٞجو٣ء: َٛخ وش حَٞزوخ دٔيوخدٕٚط، َٛخ وش حَٞزوخ يٕعوٗ لقرائذلالوضٍحٍتحلأصالردالوفقالٍرداهثادئلا -

 26حٞعقف حن خو، ؿ 



 

   

 

 والسياسة الدين قسم

 

ٌّ ٚٓوِٕ عٛقوذس دكوى رنوك ارّوخٌ  والسياسة الدين سمق ٔأخشجّ يٍ حنجُّش  قو، ٔرخنظخنٙ نٕ كخَض   ٣ حنخ.ٛجش عظؾًم جًٛ  حنزؾش،  ب

 عقخد آدو ٔدٕحء ٔحنذّٛش  

ٌّ كم يٍ ٚشطكذ خ.ؤ  ٕٓ يهضلو نّ ٢ ٚظ ّذحِ انٗ حنغٛش ٔيٍ ْزِ حنُقٕؿ أركش:  رم طٕجذ َقٕؿ طئكذ أ

 َقٕؿ حن ٓذ حنقذٚى:

ّل ٚذقيظَمذ  عفش - ٛبظل ٌع رلَخ.ل َيَغخ ٍل حٜرَخءل  كذم  ال ٢دذ َع ٔي ٢ ٚذقيظَمذ حَٞ َٔ ٢دل  ٔي ٍل حَٞ  "حنظؼُٛش: "٢ ٚذقيظَمذ حٜرَخءذ َع
39
 

-  " ّل ًٕٚصذ عفش اسيٛخ: "كذم  ٔحدذع رلخ.ٛجَظل
40
 

مذ  - ًل ٍذ ٢َ َٚذي ري ًذٕصذ  ح٢ل َٙ طَ ْل تذ  .ل ٍل  عفش دضقٛخل: "حَنُبفيظذ حنبظٙل طذخي ريو ٍي الػيوىل ح٢ل و ومذ يل ًل حَٞدذ ٢َ َٚذي َٔ ٍي الػيوىل حَٞدل  يل

 " ٌذ ٕ ّل َٚكذ ٛي ٚشل َعهَ شِّ َؽش  حنؾِّ َٔ ٌذ  ٕ ّل َٚكذ ٛي رلش  حنيزَخسِّ َعهَ
41
 

 َقٕؿ حن ٓذ حنجذٚذ:

ٍَ انَُٛخ، - زَلزٛ ًذ ٍذ نله َٕرَُخ كًخ َغفَشَخ ََذ ٌَ نلهُّخطل    يظٗ: "ٔحَغفلشي نُخ رذ ُظذى طَغفلشٔ ٌي كذ ىذ   ب وى أروٕكذ ٓلوى، َٚغفلوشي نكذ َص٢ّطل

ى   ٌّ٘ ص٢ّطلكذ ٌّ٘ ص٢ّطلكذى"  15حنغبًخٔ ىذ حنغبًخٔ ى أرٕكذ ٓلى، ٢ َٚغفلشذ نكذ ٌَ نلهُّخطل ص٢ّطل ُظذى ٢ طَغفلشٔ ٌي كذ ٔا
42
 

-  ٍَ َٕ حنّقووخنذٛ ووو جووضذ ٞدعذ ِل حٜٚووشل: أذسٚوووذذ َسدًووشأ ٢ ررٛذووشأ  ٔيوووخ جل وووٕح َي ُووٗ ْوووزل ، رَووومل يظّووٗ: " ووخَرَْزٕح ٔطَ هًب

 " ٍَ جٛ حنخخهل
43
 

قَخَل نَّذ:  َٔ َو  ذأ طَقَذب حدل َٔ الَرح  َٔ ٚبوشذ؟»يظّٗ: " َٙ حنيَذَٛوخسذ حَٞرَذل ٌَ نلو وٕ مذ نلظَكذ ًَ ٘ب َف٣َحع أَعي
، أَ خنلخذ َ هِّىذ حنقب ًذ َخ حني  َقَوخَل 17« أَٚٓ 

َٔ »نَووّذ:  ووذأ  حدل َٔ ٛيَظ أََدووذأ َفووخنلذخأ ال٢ب  َٕٙل َفووخنلذخأ؟ نَوو عذ ووخَرح طَووذي ًَ فَهل نل َم حنيَذَٛووخسَ  َووخدي خذ ٌي طَووذي َص أَ ٌي أََسدي ٍي ال وو نَكل َٔ ذ   َٕ هللاب ْذوو

َفخَٚخ َٕ َفخَٚخ؟»قَخَل نَّذ: 18«  حني َٕ : « أَٚبشَ حني ٔسل  » َقَخَل َٚغذٕنذ َٓذي رلوخنض  شل ي  ٢َ طَؾي ٌل  ٢َ طَغي وشلوي أَرَوخَم ٢19َ طَقيظذمي  ٢َ طَضي أَكي

ذب قَشلٚزََك  أَدل َٔ َك،  يب
أذ َك" َٔ َكَُفيغل

44
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 والسياسة الدين قسم

 

"  - والسياسة الدين سمق خنّل ًَ ذع َدَغَذ أَعي حدل َٔ سٔيٛش: "َعٛذَجخصل٘ كذمب 
45
 

ذ  - ٌَ هللاب ٌي َكخ ذ ال ّب ومل حنظبو٣َول هَوَشَدٓذىي  لوٙ َجَٓوُبَى،ر.شط: "ََٞ ح، رَومي  لوٙ َع٣َعل .َوؤٔذ وفلقي َعهَوٗ َي٣َثلَكوشع قَوذي أَخي  نَوىي ٚذؾي

، ٍَ نلهيقََنخءل ٛ ٔعل شذ ٓذىي َيذي ًَ َعهب نَ 5َٔ َٔ ، ٚىل فلقي َعهَٗ حنيَ خنَىل حنيقَذل ُوخأ َكوخسلصحأ نلهيزلوشِّ ىي ٚذؾي دوخأ ػَخيل وخ َدفلوهَ َٕذ ًَ ب الري َجهَوَذ هٕذ َخَوخأ  رَومي اَل

خسل  زيوَشسأ نلهيَ ظل 6َعهَٗ َعخنَىل حنيفذجب و خأ عل حمل َٔ َيقل٣َدل،  وخ رلوخ٢ل ًَ ٓل ٛي َٕسسَ َدَكوَى َعهَ ًذ َع َٔ َٔو  ٙي َعذذ َُٚظَ َذ َيذل الري َسيب ٔح، َٔ وشذ ٌي َٚفيجذ ٍَ أَ ٚ ٛوذل

هخأ حنيزَخسب 7 َيقََز نٕذ أَ َعخَسسل" َٔ َٚخءل  ٙل حنذب دل َٛشسل حَٞسي ٍي عل رخأ يل هٕذ  َيغي
46
 

ٌّ حن قخد عُٛخنّ ْٕ َفغّ ٢ٔ فوهش نٝخوشٍٚ رزَزوّ،  ٌّ كم يٍ ٚشطكذ خ.ؤ  ب ْزِ حنُقٕؿ طئّكذ فشحدش أ

ًّم عٕحقذ يخ حقظشف يٍ خ.خٚخ  ٣ حٞد ٚذًم رَذ ح٢رٍ ٢ٔ ح٢رٍ ٚذًم اػى حٞد رم ك  ّم ٔحدذ ٚظذ

 نقذ ط ّشك حنقشآٌ حنكشٚى نًٕمٕن خ.ٛجش آدو ٔدٕحء  ٙ ػ٣ع عٕس ْٔٙ عوٕسس حنزقوشس ٔحٞعوشحف ٔهوّ 

 رٛخٌ رنك عهٗ حنُذٕ حنظخنٙ:ٔ

َيضَ  ٍي أَ كذ قذهيَُخ َٚخ آَدوذ حعي َٔ ٢َ  ٚقٕل هللا جم ج٣نّ  ٙ عٕسس حنزقشس: ) َٔ خ  ًَ جيظذ ٛيغذ ؽل ح َد ُيَٓخ َسَغذأ كذ٣َ يل َٔ َك حنيجُّش  جذ ٔي َص َٔ

( ٍَ ٛ ًل ٍَ حنظبخنل ِل حنؾبَجَشسَ  َظَكذََٕخ يل ىي 35طَقيَشرَخ َْزل وكذ نذ ح رَ ي ْيزل.ٕذ قذهيَُخ ح َٔ ّل  خ َكخََخ  ٛل ًب خ يل َشَجًٓذ ُيٓخ  َؤَخي ٌذ َع ٛي.خ خ حنؾب ًَ ذ (  َؤََصنٓب

ىي  نَكذ َٔ  ٌّٔ ٍع ) نلزَ يلع َعذذ ٛ َيظخنأ النٗ دل َٔ ظَقَشٌّ  غي كل يذ َسي ٞي حدذ 36 ٙل ح ٕب َٕ حنظبو بوّذ ْذو ّل اَل و ٛي خصع  َظوخَد َعهَ ّل َكهًل ٍي َسرِّ (  َظَهَقٗب آَدوذ يل

 ) ٛىذ دل حنشب
47
 

"ٔحٞيوش  وٙ حعوكٍ أيوش اع.وخء أ٘ ج وم هللا آدو ْوٕ ٔصٔجوّ  وٙ حنجُّوش،  ٚقٕل حنؾوٛخ حن.وخْش روٍ عخؽوٕس:

"ٌ يقّشح نغخنذ أدٕحل ح٠َغخٌٔحنغكُٗ حطّخخر حنًكخ
48

 ٌّ   ػى ٚنٛف قخث٣: "ٔي ُٗ حٞكم يٍ حنجُّوش يوٍ ػًشْوخ ٞ

خ ٚققذ رخٞكم    ٔحنشغذ ٔفف نًٕفٕف دّل عهّٛ حنغٛخ  أ٘ أك٣ سغذح، ٔحنشغوذ  ًّ حنجُّش طغظهضو ػًخسح ْٔٙ ي

ّ٘ يٕح م  أسدطًخ حٞكم يُٓوخ، ٔنًوخ حنُٓٙء حنز٘ ٢ عُخء  ّٛ ٢ٔ طقظٛش  ٔقٕنّ: دٛغ ؽجظًخ ظشف يكخٌ أ٘ يٍ أ

كخَض يؾوٛجظًٓخ ٢ طُذقوش رًٕحمو  حعوظفٛذ حن ًوٕو  وٙ ح٠رٌ ر.شٚوق حنهوضٔو، ٔ وٙ ج وم حٞكوم يوٍ حنؼًوش يوٍ 

ٌّ هللا ج وم ح٢قظٛوخص جزهّوش ن١َغوخٌ ٢ طوذٔو دٛخطوّ ا٢ّ روّ  ٔقٕنوّ: ٢ٔ  أدٕحل آدو ٔصٔجّ رٍٛ اَؾخثٓخ طُزّٛ عهٗ أ

ٌّ قشرخَٓوخ اًَّوخ ْوٕ نققوذ حٞكوم يُٓوخ طقشرخ ْزِ حنؾجشس  ظكَٕوخ يوٍ ح نظوخنًٍٛ ٚ ُوٙ روّ ٢ٔ طوؤك٣ يوٍ حنؾوجشس ٞ
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 والسياسة الدين قسم

 

 خنُٓٙ عٍ حنقشرخٌ أرهغ يٍ حنُٓٙ عٍ حٞكم" والسياسة الدين سمق
49

   خنُٓٙ ُْخ ّٔجّٓ هللا ٜدو ٔدٕحء ٔنٛظ كًخ  ٙ عفش حنظكٍٕٚ ار 

رؤَّٓوخ ؽوجشس ي ش وش حنخٛوش نًٓوخ حنؾوجشس كًوخ  وٙ عوفش حنظكوٍٕٚ  ّٔفٗ هللا آدو دٌٔ دٕحء كًخ أَّّ عزذخَّ نى ٚغوىّ 

 ٔحنؾّش 

وخ  –ٜدو ٔدٕحء  -ٔٚفّغش حنؾٛخ حنؾ شحٔ٘ صنم حنؾٛ.خٌ نًٓخ ًب وخ يل ًَ َشَجٓذ ُيَٓوخ  َؤَخي وخ حنؾوٛ.خٌ َع ًَ ذ رقٕنوّ: " َؤََصنٓب

ٌّ سصقًٓوخ  ّل  يٍ يخرح أخشجًٓخ؟ يٍ حن ٛؼ حنشغٛذ  ٔحع  حنُ ًش  ٙ حنجُّش  ٔيٍ حنٓذٔء ٔح٢هًجُوخٌ  وٙ أ َكخََخ  ٛل

"طًٛٓخ ر٣ ط ذٚؤ
50

ٌّ حنغزذ ْوٕ    حنقشآٌ ُْخ ٚظذذع عٍ حنؾٛ.خٌ ر زخسس فشٚذش رخ٣ف حنظٕسحس حنظٙ أٔسدص رؤ

ـّ حنظٕسحطٙ    حنذّٛش، امخ ش انٗ طنخسد طفخعٛشْى نهُ

ظّ  ًّ ٚنٛف حنؾٛخ حنؾ شحٔ٘  ٙ طفغٛشِ نٝٚش قخث٣: "حنٓزٕه ْٕ رذحٚش َضٔل ح٠َغخٌ انٗ حٞسك نٛزخؽش يٓ

ٍع   ٓوٙ ارٌ دٛوخس يٕقٕطوّ  ٙ حنذَٛخ  ٔ وٛ َيظَوخنأ انوٗ دل َٔ وظَقَشٌّ  غي وىي  لوٙ حٞسك يذ نَكذ َٔ يخدحو حنذق عزذخَّ ٔط وخنٗ قوخل: 

عهٗ قذس ٔقظٓخ، ٔعهٗ قذس دجًٓخ  ٔحنزٍٚ ٚقٕنٌٕ رؤَّّ ٢رّذ يٍ ٔجٕد رؾش َغًّٛ يَخهِّقوخ  نٛفوذ٘ حن وخنى رقوهزّ 

ٌّ حنققش ْٙ ُْخ خ.ؤ قوذ دوذع أٔ رغٛش رنك يٍ حنخ.ٛجش حنظٙ حسطكزٓخ آدو  َقٕل نّ:  اَّك نى طفٓى عٍ هللا ؽٛجخ، ٞ

ٍّ حنخ.ٛجوش ٚ خقوذ عهٛٓوخ  ٔآدو أخ.وؤ ٔفوٕد هللا نوّ   د  ٔنك ّٕ ٕد  ٔ ش  رٍٛ حنخ.ؤ ٔحنخ.ٛجش   خنخ.ؤ ٚق ٔفذ

دو  ٔطهقّٗ يٍ سرّّ كهًخص  ظخد عهّٛ  ارٌ ٢ طٕجوذ خ.ٛجوش ر وذ أٌ عهًوّ هللا حنظٕروش ٔطوخد انوٗ هللا  ػوّى يوخرح   وم آ

دظٗ َقٕل َخهّـ حن خنى يٍ خ.ٛجش آدو  اَّّ أكم يٍ حنؾجشس  ْٔم خ.خٚخ حن خنى كهّٓخ أكم؟" 
51
 

ٌّ خ.ٛجوش آدو   آدو ٔدٕحء عخقزًٓخ هللا ٌّ حنظٕرش دخفهش ٔعهّٛ  ٣ ي ُوٗ نهقوٕل ا ار أخشجًٓخ يٍ حنجُّش، كًخ أ

 حجظخدض حن خنى  ٔرٓزح أَظقم انٗ عٕسس حٞعشف عٕسس هّ 

ِل ٙ عووٕسس حٞعووشحف: )ٚقووٕل هللا  وو ٢َ طَقيَشرَووخ َْوو زل َٔ خ  ًَ ووجيظذ ٛيووغذ ؽل ٍي َد وو وو٣َ يل ووَك حنيجُّووش  َكذ جذ ٔي َص َٔ ٍي أََووَض  ووكذ َٚووخ آَدوذ حعي َٔ

( ٍَ ٛ ًل ٍَ حنظبخنل َٔ 18حنؾبَجَشسَ  َظَكذََٕخ يل خ  ًَ ٓل َءحطل ٕي وٍ َعو وخ يل ًَ ُيٓذ َ٘ َع ٔسل ٔذ وخ َيوخ  ًَ َ٘ نَٓذ ذزيوذل ٌذ نٛل ٛي.َخ و وخ حنؾب ًَ َط نَٓذ َٕ عي َٕ قَوخَل َيوخ (  َ

( ٍَ ٚ ٍَ حنيَخخنلووذل وو ََٕووخ يل ٔي طَكذ ٍل أَ ٛي ََٕووخ َيهََكوو ووَجَشسل ال٢ب أٌَ طَكذ ِل حنؾب ٍي َْوو زل ووخ َعوو ًَ ووخ َسر كذ ًَ ٍَ 19َََٓخكذ وو ًل ووخ نَ ًَ ِّووٙ نَكذ خ اَل ًَ ٓذ ًَ قَخَعوو َٔ  )

( ٍَ ٛ ذل ءَ 20حنُبخفل ٕي وخ َعو ًَ خ َرحقَخ حنؾبَجَشسَ رَوَذصي نَٓذ ًب ٔسع  َهَ شذ خ رلغذ ًَ ذ َس ل حنيجُّوش (  ََذ٢ْب َٔ وٍ  وخ يل ًَ ٓل ٛي ٌل َعهَ وفَخ قل هَفلقَوخ َٚخي َٔ خ  ًَ ذ حطٓذ

ٌّٔ ي   خ َعذذ ًَ ٌَ نَكذ ٛي.َخ ٌب حنؾب خ ال ًَ أَقذم نبكذ َٔ خ حنؾبَجَشسل  ًَ خ َعٍ طلهيكذ ًَ َيَٓكذ خ أَنَىي أَ ًَ ذ خ َسرٓ  ًَ ََخَدحْذ ٍأ )َٔ َُوخ أََفذَغوَُخ 21زٛل ًي َوخ ظَهَ ( قَوخ٢َ َسرُب
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 432-431، ؿ ؿ 1َفغّ، ؽ -
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ذ حنؾ شحٔ٘ - ًّ  266، ؿ 1ي.خر  أخزخس حنٕٛو، ؽ ، حنُخؽشالخواطش ،يظٕنٙ يذ
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 269، ؿ 1َفغّ، ؽ -
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فلشي  والسياسة الدين سمق اٌل نبىي طَغي َٔ( ٍَ ٚ شل ٍَ حنيَخخعل ٍب يل ََٕ َُخ نََُكذ ًي َد طَشي َٔ وظَقَشٌّ 22نََُخ  غي كل يذ وىي  لوٙ حَٞسي نَكذ َٔ  ٌّٔ ىي نلزَ يلع َعوذذ كذ نذ حي رَ ي ْيزل.ٕذ ( قَخَل ح

ٍع ) ٛ َيظَخنأ النَٗ دل َٔ23 ٌَ ٕ َشجذ ُيَٓخ طذخي يل َٔ  ٌَ ٕطٕذ ًذ َٓخ طَ َٔ ٛل  ٌَ ٕي َٛ َٓخ طَذي  (( قَخَل  ٛل
52
 

نٍ أعشك نظفغٛش حٜٚخص كهّٓخ،  قذ طقوّذو رنوك  وٙ طفغوٛش آٚوخص عوٕسس حنزقوشس، ٔاًَّوخ أقظقوش عهوٗ ر ول يوخ 

ٚقووٕل حنؾووٛخ حنؾوو شحٔ٘: "ْٔووم ٔعووٕط حنؾووٛ.خٌ نًٓووخ نٛزووذ٘ نًٓووخ يووخ ٔٔس٘ يووٍ أمووخ ظّ عووٕسس حٞعووشحف، 

ٌّ ُْوخم عق ٕروش عهوٗ حنً قوٛش، ٔٚ هوى عٕءحطًٓخ، أٔ ٔعٕط نٛ قٛخ هللا؟  نقذ ٔعوٕط نٛ قوٛخ هللا، ٔكوخٌ ٚ هوى أ

ْٙ يخ ٚغٕء حنُظش انٛوّ، َٔ.هقٓوخ « حنغٕءس»أًَّٓخ دٍٛ ٚؤك٣ٌ يٍ حنؾٙء حنز٘ دّشيّ سرُّخ عظظٓش عٕءحطًٓخ، ٔ

َغوخَّٛش حنغوٕءس  ٔكؤًَّٓوخ  وٙ حنزذحٚوش نوى ٚوش أدوذًْخ  َغوخٌ حنًكظًوم ح٠ل عهٗ حن ٕسس، ٔحنف.شس طغظُكف أٌ ٚوشٖ ح٠ل

 ٌّ خ  ٔحنغٕءحص أسرو : حػُظوخٌ  عٕءس حٜخش أٔ عٕءس َفغّ ٞ ًَ ٓل َءحطل ٕي ٍ َع خ يل ًَ ُيٓذ َ٘ َع ٔسل ٔذ خ َيخ  ًَ َ٘ نَٓذ ذزيذل حنذق ٚقٕل: نٛل

ٌّ حنغٕءحص كهّٓوخ  ٌّ كم اَغخٌ يًُٓخ ٢ ٚشٖ عٕءطّٛ، ٔكزنك ٢ ٚشٖ عٕءطٙ حٜخش، ٞ نهشجم ٔحػُظخٌ نهًشأس،  كؤ

 "نٓخ يخ ٚخفٛٓخ عٍ حنشإٚش، ْٔزح ك٣و ي قٕل جّذحأ 
53
  

"ٔهفقوخ ٚخقوفخٌ  حنقشآٌ أَّّ نًخ رحقخ حنؾجشس روذص نًٓوخ عوٕءحطًٓخ ٚقوٕل حنؾوٛخ حن.وخْش روٍ عخؽوٕس: ػى رٍّٛ

عهًٛٓخ يٍ ٔس  حنجُّش دكخٚش ٢رظذحء عًم ح٠َغخٌ نغظش َقخثقّ، ٔطذٛهّ عهٗ طجُّذ يوخ ٚكشْوّ، ٔعهوٗ طذغوٍٛ 

ل يظٓش يٍ يظخْش حنذنخسس أَؾؤِ  ّٔ هللا  ٙ عقهٙ أفهٙ حنزؾوش،  بًَّٓوخ دخنّ رذغذ يخ ٚخّٛم انّٛ خٛخنّ، ْٔزح أ

ووخ ؽوو شح رغووٕآطًٓخ ركوو٣ حنً ُٛووٍٛ، عش ووخ ر وول جضثٛخطٓووخ، ْٔووٙ حن ووٕسس ٔدووذع  ووٙ َفٕعووًٓخ حنؾوو ٕس رقووزخ  ًّ ن

رشٔصْخ،  ؾشعخ ٚخفٛخَٓخ عٍ أَظخسًْخ حعظزؾخعخ ٔكشحْٛش، ٔار قذ ؽ شح روزنك رخ٠نٓوخو حنف.وش٘، دٛوغ ٢ يهقّوٍ 

ٌّ عظشْخ يظ ٍّٛ ٚهقًُّٓخ رنك، ٢ٔ ط هٛى ٚ هًًّٓ ٌّ كؾف حن ٕسس قزٛخ  ٙ حنف.شس، ٔأ خ، طقّشس  ٙ َفٕط حنُخط أ
54
 

ٔنى ٚقم حَفظذض أعًُٛٓخ كًخ عزق نٙ رٛخٌ رنك  ٙ -ٚئّكذ حنقشآٌ حنكشٚى أَّّ   ٣ حَكؾفض عٕءحص آدو ٔدٕحء 

  حنققوش  وٙ عوفش ٔعهّٛ ٚكٌٕ حنقشآٌ أرهغ  ٙ حنظ زٛش عٍ حنققش دٌٔ يشحٔغش ٔطُخقل يقخسَش ي -عفش حنظكٍٕٚ

 حنظكٍٕٚ 

وخ رحقوخ   ًّ ٔرخقٕؿ ظٕٓس عٕءحطًٓخ نًٓخ ٢ ٚ ُٙ أًَّٓخ كخَخ ٢ ٚزقشحٌ، ٚقٕل حنؾوٛخ سؽوٛذ سموخ: "أ٘  ه

ػًووشس حنؾووجشس ظٓووشص نكووّم يًُٓووخ عووٕءطّ ٔعووٕءس فووخدزّ ٔكخَووض يووٕحسحس عًُٓووخ، قٛووم: رهزووخط يووٍ حنظفووش كووخٌ 

ٌ هللا ط وخنٗ أنزغوًٓخ اٚوخِ، ٚغظشًْخ  غقو عًُٓخ، ٔرقٛض نّ رقّٛش  وٙ سإٔط أفوخر ًٓخ، قٛوم: رهزوخط يجٓوٕل كوخ

ٔقٛم: رُٕس كخٌ ٚذجزًٓخ، ٢ٔ دنٛم عهٗ ؽٙء يٍ رنك، ٔنى ٚقوّخ روّ أػوش عوٍ حنً قوٕو فوهٗ هللا عهٛوّ ٔعوهى 
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 24-18عٕسس حٞعشحف، حٞٚخص  -
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 4082، ؿ 7، يشج  عخرق، ؽالخواطشل–ت ضٍشلالشقشاويل -
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 64، ؿ 8، يشج  عخرق، ؽالرحشٌشلوالريوٌش -
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ٌّ ؽٕٓس حنظُخعم درّض  ًٛٓخ رظؤػٛش حٞكوم يوٍ حنؾوجشس،  ُزّٓظًٓوخ انوٗ يوخ  والسياسة الدين سمق ٌّ ي ُٗ ظٕٓسْخ نًٓخ أ ٔحٞقشد عُذ٘ أ

يٍ ظٕٓسْخ، ٔؽو شح رخنذخجوش انوٗ عوظشْخ، ٔؽوشعخ ٚخقوفخٌ أ٘ ٚهضقوخٌ أٔ  كخٌ خفّٛخ عًُٓخ يٍ أيشْخ،  خج٣

ٚن خٌ ٔٚشر.خٌ عهٗ أرذحًَٓخ يٍ ٔس  أؽجخس حنجُّش حن شٚل يخ ٚغظشْخ 
55
 

ن َك َعهوٗ َؽوَجَشسل  رقٛض ارٌ عٕسس هّ حنظٙ ٚقٕل  ٛٓخ حنذّق جّم ؽؤَّ: ٌذ قخَل َٚخ آَدوذ َْمي أَدذ ٛي.خ ّل حنؾب ٛي َط النَ َٕ عي َٕ َ (

هيكع ٢َ َٚزيهٗ )حني  يذ َٔ هيذل  َعقوٗ آَدوذ 117خذ َٔ َس ل حنيجُّوش  َٔ ٍي  و ٓلًوخ يل ٛي ٌل َعهَ وفخ قل هَفلقوخ َٚخي َٔ خ  ًذ آطٓذ ٕي خ َعو ُيٓخ  َزََذصي نًَٓذ (  َؤََك٣ يل

ذ  ََغٕٖ ) َْذٖ )118َسرّب َٔ ّل  ٛي ظَزخِذ َسر ّذ  َظخَد َعهَ ىي 119( ػذىب حجي كذ نذ ٛ خأ رَ ي ًل ُيٓخ َج ْيزل.خ يل ( ( قخَل ح ٌّٔ نلزَ يلع َعذذ
56
 

هيوذ ٔحنًهيوك حنوز٘ ٢  ٚفّغش حنؾٛخ حنؾ شحٔ٘ رذحٚش حٜٚش رخنقٕل: وض ط وشف ؽوجشس حنخذ يي "َٔ جذ ٠رهوٛظ: يوخ دذ

ٚزهٗ، نًخرح نى طؤكم أَض يُٓخ ٔطذٕص ْزِ حنًٛضس؟
57

، ٔر ذ حنغقٕه  وٙ حنً قوٛش هفقوخ ٚخقوفخٌ يوٍ ٔس  حنجُّوش 

هّٛ ٔحنظٕرش طؾًم دٕحء كزنك ْٔزح يخ ٚظنخ يٍ خو٣ل قٕنوّ حْز.وخ، نغظش حن ٕسس، نكٍ سغى حنً قٛش طخد هللا ع

 خنًؤيٕس رخنٓزٕه يٍ حنجُّش آدو ٔارهٛظ ٔأّيخ دٕحء  ظز  نضٔجٓخ  ٔحنخ.خد  ٙ قٕنّ ر نكى خ.خد ٜدو ٔارهٛظ  

ٔخٕهزخ رنًٛش حنجً  َّّٞ أسٚذ عذحٔس َغهًٛٓخ،  بًَّٓخ أف٣ٌ نُٕعٍٛ َٕن ح٠َغخٌ َٕٔن حنؾٛ.خٌ 
58
 

طجذس ح٠ؽخسس ُْخ انٗ َق.ش جّذ يًٓش، ْٔٙ حنًظ هقوش رؾوجشس حنخهوذ  فوٙ عوفش حنظكوٍٕٚ ح٠نوّ ٚٓوِٕ ْوٕ يوٍ ٔ

خخف أكم آدو ٔدٕحء يٍ ؽجشس حنذٛخس حنظٙ طًُخ حنخهوٕد، ٔكهّوف حنكوشٔرٛى نذشحعوظٓخ رً ُوٗ نوٕ أكوم آدو ٔدوٕحء 

عٕط ٜدو كوٙ ٚذنّوّ عهوٗ ؽوجشس حنخهوذ نكوٍ يُٓخ عُٛخ٢ٌ حنخهٕد  أّيخ  ٙ حنقشآٌ حنكشٚى،  ُجذ حنؾٛ.خٌ ْٕ يٍ ٔ

ٌّ حنققش  ٙ حنقوشآٌ حنكوشٚى رحص طُخعوق رهٛوغ،  وٙ  خ أك٣ رذص عٕءحطٓخ  قو ٢ٔ ٔجٕد نهخهٕد  ْٔزح دنٛم قٕ٘ أ ًّ ن

ـّ حنظٕسحطٙ ين.شرخ  ٙ طُخٔنّ نهققش كًخ عزق نٙ أٌ َخقؾض رنك رؤّدنش يٍ يشحج ٓى   دٍٛ َجذ حنُ

 ٌّ  زووذص  قووذ ٔعووٕط ٜدو ٔدووٕحء، ٔقووذ عووق.خ  ووٙ حنً قووٛش، -ٔنووٛظ حنذّٛووش –حنؾووٛ.خٌ أخهووـ ارٌ انووٗ أ

ٛيٍ، كًوخ أَّوّ نوٛظ ُْوخم أ٘ طجغوٛذ    وٙ  ٌّ حنغٕءس كخَض يغظٕسس، ٢ أًَّٓخ كخَخ أعًٛو عٕءحطًٓخ ْٔزح ٚذل عهٗ أ

ٌّ ح٠نوّ ٚٓوِٕ كوخٌ ٚظًّؾوٗ  وٙ حنجُّوش،  ـّ حنقشآَٙ يقخسَش يو  عوفش حنظكوٍٕٚ حنوز٘ ٚوزكش أ ٌّ حنذوّق عوزذخَّ حنُ ػوّى ا

ٌّ خ.ٛجظًٓوخ عوظُظقم انوٗ حنزؾوشّٚش،  ٔط خنٗ طخد عهًٛٓخ ٔحَظٓٗ حٞيش ٔنٛظ ُْخم دذٚغ ٢ طقشٚذخ ٢ٔ طهًٛذخ أ
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وم ٔصسِ  ٚقوٕل جوم ج٣نوّ  وٙ عوٕسس  والسياسة الدين سمق ًّ ٌّ كوّم ٔحدوذ ٚظذ رم ُْخم آٚش قشآَّٛش فشٚذش ٚئّكوذ  ٛٓوخ حنخوخنق عوزذخَّ أ

خ  ًَ ب َل ْيظََذٖ  َب ٍل ح َشٖ( ح٠عشحء: )َي َس أذخي ٔلصي حصلَسسأ  َٔ ٢َ طَضلسذ  َٔ ٛيَٓخ  م  َعهَ خ َٚنل ًَ ب َل ٍي َممب  َب َي َٔ ّل  َفيغل ٓيظَذل٘ نُل َٚ
59
 

 

                                                           
59
  15عٕسس ح٠عشحء، حٜٚش  -
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لالئححلالوصادسلوالوشاجع: والسياسة الدين سمق

ل:الوصادس*ل

 حنقشآٌ حنكشٚى رشٔحٚش ٔسػ عٍ َخ   -

 1671 حنكظذ حنًقّذعش، هز ش سٔيخ -

 1811َٕٛكخعم ربَكهظشح عُش هز ش  حنكظذ حنًقّذعش، -

 1826 ،حنكظخد حنًقّذط، هز ش سجخسد ٔحهظ نُذٌ -

 1988، 3دحس حنًؾش  رٛشٔص نزُخٌ، ه -حنظشجًش حنٛغٕعٛش –حنكظخد حنًقّذط  -

 2007، 1حن ٓذ حنقذٚى حن زش٘: طشجًش رٍٛ حنغ.ٕس عزش٘ عشرٙ: حٞرٕحٌ رٕنظ حنفغخنٙ ٔأَ.ٕحٌ عٕكش، حنجخي ش حَٞ.َٕٛش ه -

ل:الوشاجع*ل

دهًٙ، عقخثذَخ حنًغٛذّٛش حٞسػٕركغوّٛش، يشحج وش ٔطقوذٚى حٞدزوخس حٞجو٣ء: َٛخ وش حَٞزوخ رٛؾوٕ٘، َٛخ وش حَٞزوخ يٕعوٗ،  حنقظ رٛؾٕ٘ -

 2007، 1دحس َٕرخس نه.زخعش، ه َٛخ ش حَٞزخ يظخإط،

 ؽ ك٣ٚذ طخسَش، ْزِ عقخثذَخ، يٕق  حنخذيش حن شرّٛش نهكشحصس رخ٠َجٛم  -

 نُظخيٙ، سحج ّ َٔقذّ ٔأمخف انّٛ حنقظ يُٛظ عزذ حنُٕس، حنُخؽش حنكُٛغش ح٠َجٛهٛش يقش حنقظ جًٛظ أَظ، عهى حن٣ْٕص ح -

 1980، 1خس نه.زخعش ٔحنُؾش يقش، هع٣ء حنذٍٚ حنزخجٙ، عهٗ حنظٕسحس، طذقٛق أدًذ دجخص٘ حنغقخ، دحس حَٞق -

 ذق طشجًش د  دّغخٌ يخخثٛم حع نٕٛطخكغٛم، حنظٕسحس كظخد يقذط أو جً  يٍ حٞعخهٛش؟ -

يزوووخدة حن قخثوووذ حنًغوووٛذّٛش أفوووخنظٓخ ٔ  خنٛظٓوووخ، ي.شحَٛوووش حٞقزوووخه حٞسػوووٕركظ، يشحج وووش ٔطقوووذٚى حٞدزوووخس حٞجووو٣ء: َٛخ وووش حَٞزوووخ  -

 .َٛخ ش حَٞزخ يٕعٗ حٞعقف حن خو، دٔيخدٕٚط

 حنُخؽش ي.خر  أخزخس حنٕٛو  حنخٕحهش،، يظٕنّٙ يذًذ حنؾ شحٔ٘ -

 1984طَٕظ، ه –س حنظَٕغٛش نهُؾش نظُٕٚش، حنُخؽش : حنذحيذًذ حن.خْش حرٍ عخؽٕس، حنظذشٚش ٔح -

 1990طفغٛش حنقشآٌ حنذكٛى، حنُخؽش: حنٓٛجش حنًقشٚش حن خيش نهكظخد، ه يذًذ سؽٛذ رٍ عهٙ سمخ، -

س حنًٕعٕعش حنكُغّٛش نظفغٛش حن ٓذ حنقذٚى، عفش حنظكٍٕٚ، اعذحد كُٓش ٔخوذحو كُٛغوش يوخ يوشقـ رًقوش حنجذٚوذس، حنُخؽوش: كُٛغوش يوخ -

 2006، يخسط 1ركغٛش رًقش حنجذٚذس، هيشقـ حنقز.ٛش حٞسػٕ

 َجٛذ جشجظ، طفغٛش عفش حنظكٍٕٚ  -

ٔص حنقظ ٔنٛى يخسػ، حنغٍُ حنقٕٚى  ٙ طفغٛش أعفخس حن ٓذ حنقذٚى، ؽشح عفش حنظكٍٕٚ، فذس عٍ يجً  كُخثظ حنؾش  حٞدَٗ رٛش -

1973 
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لالوواقعلاإللسرشونٍح: والسياسة الدين سمق

- http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-

Antonious-Fekry/01-Sefr-El-Takween/Tafseer-Sefr-El-Takwin__01-Chapter-03.html  

- http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-

Yacoub-Malaty/01-Sefr-El-Takween/Tafseer-Sefr-El-Takwin__01-Chapter-02.html 
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