
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــــ
(21-2 :9 سسوثنروك1)

يتلاسسر َمَتاخ نإا ُةوخإا اي
وه اذهو *برلا  متنأا وه
نـيذــلا دنــع يــجاــجــتــحا
ل اـنـلـعـلأا *يـنـنوـسصحــفــي
َلــُكأاــن نأا اــنــل َناــطـــلـــسس
َناطلسس ل انـلـعـلأا *برـسشنو
ٍتخأا ٍةأارـماـب َلو نأا اـنــل
برلا ِةوخإاو ِلـسسرـلا ِرـئاـسسك
اـباــنرــبو اــنأا مأا *اــفــسصو
ل نأا انل َناطلسس ل انَدحو
طـق ُدـنـجـتـي نـَم *َلـِغـتــسشن
نـَم .هـسسفـن ىـلـع ُةـقـفـنـلاو
نم ُلُكأاي لو ًامرك ُسسِرغي
ًاعيطق ىـعرـي نـَم وأا .ِهرـمـث
*عيطقلا ل نم ُلُكأاي لو
ِبسسحب اذـهـب مـلـكـتأا يـّلـعـلأا
ُسسومانلا َسسيـل مأا ةـيرـسشبـلا
دق هنإاـف *اذـه ُلوـقـي ًاـسضيأا

ل ىسسوم ِسسومان  َبتُك
َهللا لعـلأا .ًاـسسِراد ًاروـث مـكـت
كلذ لاق مأا *ناثلا ُهمِهُت
امنإا لب .ةلا ل انِلجأا نم
يغبني هنأل .انلجأا نم َبِتُك
ىـلـع َثُرـحـي نأا ِثراـحــلــل
ىــلــع ِسسرادلــلو ِءاـــجرـــلا
 ًاكيرسش نوكي نأا ِءاجرلا

ّدعي نادمعا انحوي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برلا قيرط ــــــــــــــــــــــــــ

امأا ،حيداب قيّدسصلا راكذت>
ةداهسش كيـفـكـتـف قـباـسسلا اـهـيأا تنأا
فرسشأا ةقيقاب ترهظ كنأل ،برلا

نأا َتلهأاتسسا دق ذإا ،ءايبنألا لك نم
،هب مه اوزرك نم يراا  دّمعت
ذإا مــــــث نـــــــمو

نــــع َتدهاـــــج
،ًارورــــــسسم قا
 نيذلا َترّسشب
هـلإلاـب مـيــحا
،دسساب رهاـظـلا
ةـئـيـطـخ عـفارـلا
حـنااو اــعــلا
ةـمـحرــلا اــناــيإا
<ةــــمــــظـــــعـــلا
ةــــيراــبورــــط)
اـنـحوـي سسيدقـلا
(نادمعا

ئسشنتو قيّدِسصلا مّركت ةسسينكلا
فــسشكــتــل تاوــلــسصو حــئادم مــهــل
اـنـحوـي اـمأا ،مـهـتـسسادق نـمؤوـمـلــل
برلا نم هركت لان دقف نادمعا
:ًـئاـق هـحدمو هـفّرـسش يذـلا هـسسفــن
،معن ؟ًايـبنأا ؟اورظنتل متجرخ اذام>
اذه نإاف .يبن نـم َلسضفأاو ،مكل لوقأا

مامأا لسسرأا انأا اه :هنع بتُك يذلا وه
كقيرط ءيـهـي يذـلا يـكـم َكهـجو
ب مقي  :مكل لوقأا قـا .كمادق
نـم مـظـعأا ءاـسسنـلا نـم نــيدوــلوا
.(11-9 :11 تم) <نادمعا انحوي
نم كأا ًافرسش لان يذلا يبنلا اذه

نبا دّمعي نأا لهأاتسسا ذإا ،ءايبنألا لك
عسساتلا  دّيعن ،ندرألا رهن  هللا

هسسأار عطـقـل بآا رـهـسش نـم نـيرـسشعـلاو
،دـييعتلا اذه ا ةفاسضإا .هداهسشتسساو
ًاراكذت هـل مـيـقـت نأا ةـسسيـنـكـلا تأاـترا
تسصسصخف ،ءايبنألا يقاب عم ًايعوبسسأا
امأا .ةنسسلا رادم ىلع ءاثثلا مايأا هل
نع هيف موسصن موي وهف ،بآا92 موي
.دحأا موي  عقو ولو ىتح نيَرفزلا

ةداـع كاــنــهو
ًانايـحأا سسرا
 ل ،ةرـــيدألا

نوــمدـخـتــسســي
ىــلــع كــسسلا
اذه  ةدئاا
ًلــجإا موــيــلا

ةــــــــــتــــيـــ
داـــهـسشــتـــسسلا
اـهدباـك يــتــلا
نادــــمـــــعــــا
.هسسأار عـــطقب

تقسصتلا يتـلا <نادمـعا> ةـفـسص
ءانبأا عيمج اـهـفرـعـي يـتـلاو هـمـسساـب
برلل هديمعتب ةطبترم يه ،ةسسينكلا
هديمـعـتـبو ،أاـطا نـم ءيلا عوـسسي
ةـيدوـمـعـم ندرألا رـهـن  سساــنــلــل
انحوي ا) هيلإا جرخ ذئنيح> :ةبوتلا
ةـيدوـهـيـلا لـكو مـيـلـسشروأا (نادمـعا

،ندرألاـب ةـطـيا ةروـكـلا عـيـمــجو
فعـم ،ندرألا  هـنـم اودمـتــعاو
مــغر .(6-5 :3 تم) <مـهاـياـطـخـب

هداـهـج مـغرو ،هـيـلإا سساــنــلا جورــخ
اــــو اــــعــلاـــب هدـــهزو بـــكـــلا

ماـمأا عــــسضاوـتـلا قــئاـف يـقـب ،هــيــف
مـكدمــــعأا اـنأا> :لاـقو ،ديـسسلا ةـمـظــع

43/4١٠٢ ددعلا

بآا42 دحألا

ةنهكلا  ديهششلا راكذت

(ديعشس) سسيششيتفإا

اثلا نحللا

رششع يداا رَحَشسلا ليإا



برلا نأا سسقرم يليإلا ركذي
اـمدعـب هـتراـسشب  قـلـطــنا عوــسسي
امدعبو> :نجـسسلا  اـنـحوـي عـسضُو
ليلا ا عوسسي ءاج انحوي ملسسُأا
:1 رم) <هللا توكـلـم ةراـسشبـب زرـكـي
سساـنـلا دـّمـعـي ناــك اــنــحوــي .(41
،لمكألا ةراسشبـلا اوـلـبـقـيـل مـهّدعـيو
اــم اذـه .هــسسفــن هــلــلا نــبا ةراــسشب
سسادقلا  ًايزمر ةسسينكلا هروسصت
يتلا ىرغسصلا ةرودلا يفف ،يهلإلا
،ةراسشبلا ا حيسسا جورخ ا زمرت
هـقـبـسسيو لـيإلا نـهاـكـلا لـمـحــي

ا زمرت يتلا ةعمسشلا ًماح مداخ
برـلا مـيـلـعـت نإا .نادمـعا اـنـحوـي
راربألا ءايبنألا ميلعـت عـم لـماـكـتـي
انحوي مهـنـيـب نـمو هوـقـبـسس نـيذـلا
تئــج أا اوـــنـــظـــت ل> :نادمـــعا

اـم ،ءاـيـبـنألا وأا سسوـماـنـلا سضقـنأل
:5 تم) <لـّمـكأل لـب سضقــنأل تئــج
هتزارك  برلا قلطنا كلذل .(71
بقاو ناـمزـلا لــمــك دق> :ًــئاــق
اوـنــمآاو اوــبوــتــف ،هــلــلا توــكــلــم
مكلا اذه .(51 :1 رم) <ليإلاب
اـنـحوـي مـك عـم ًاـما قـباـطـتــي
:لوقلاب هتزارك أادب يذلا .نادمعا
توــكــلــم بقا دق هــنأل اوـــبوـــت>
.(2 :3 ىتم) <تاومسسلا

 ا انحوي نكيًاقباسس نادمع
هتراسشبو هتايحو هديم  برلل
امدنعـف .هـتا  ىـتـح لـب ،طـقـف
نـــــم جّوزـــــتــــــي نأا سسدوه دارأا

ىـــقل هــــيــــخأا ةأارــــما اـــــيدوه
يذلا نادمعا انحوي نم ًةسضراعم
نوكــت نأا ّلحي ل> :هل لوقي ناك
 هـعــسضوــف ،(4 :41 تــم) <كـــل
سسودوه دلوـم ديـع و .نـجــسسلا
اهدعوـف ،اـيدوه ةـنـبا هـل تسصقر
،كلذ رثإا .تبلط امهم اـهـيـطـعـي هـنأا

تبـلـط ،اـــهـتدلاو نـم سضيرـحــتــبو
تأار دقو .نادمــعا اــنـــحوـــي سسأار
نادمعا انحوي توـم نأا ةـسسيـنـكـلا

ىـلـع حـيـسسا تو ةـئـّيــهــت ناــك
كلذل .ميـحا ا هـلوزـنو بيـلـسصلا

دق ُنحـن اـنـُك نإا *ِءاـجرـلا
تاـيـحورـلا مـكــل اــنــعَرَز
َدُسصحن نأا ًاميظع ُنوكيفأا

ناك نإا *تايدسسا مكنم
 َنوـــــكسشي َنورــــــخآا
انسسلـفأا مـكـيـلـع ِناـطـلـسسلا
ْلمعتسسن  انكل .وأا نحن
ُلمتحن لـب ناـطـلـسسلا اذـه
َبـّبــسســُن ــئــل ٍءيــسش لــك
.حيسسا ِةراسشبل ام ًاقيوعت

ليإلا ـــــــــــــــــ
(53-32 :81 ىتم)

.لَثَا اذه برلا لاق
تاوـمـسسلا توـكـلـم هـِبـسشـُي
نأا دارأا ًاــكـــِلـــَم ًاـــناـــسسنإا
أادب املف *ُهَديبـع َبـِسساـحـي
هـيـلإا َرـِسضحُأا ِةـبــسسااــب
ِفلآا ُةَرــسشع ِهــيــلــع ٌدحاو
ام هل ْنكي  ذإاو *ٍةنزو
َعابـُي نأا ُهُدـّيـسس َرـَمَأا وـي
لـكو هُدلوأاو ُهـُتأارـماو وـه
رخف *ُهنـع ىـَفوـُيو ُهـل اـم
ًئاق ُهل ًادجاسس ُدبعلا َكلذ

هيلع ْل لك َكيفوأاف ام
ِدبـعـلا كلذ ُدـّيـسس قَرـَف *َكل
*نـيدلا هـل كرـتو ُهـَقـَلـْطأاو
ُدبـعـلا كلذ جرـخ اـمدعــبو
هــِئاــقــفُر نــم ًادبــع َدجو
ٍراـنـيد ِةـَئ هــل ًاــنوــيدم
هـقـُنـخـي ذـخأاو ُهـَكــَسسمأاــف
كيلع  ام ينِفوأا ًئاق
ِهيمَدَق ىلع ُدبعلا كلذ رخف
ْلـهً ـئاـق هـيــلإا بلــطو
*كل ام لك َكـَيـِفوأاـف يـلـع
 ُهَحرطو ىسضمو ىبأاف

يـتأاـي يذــــلا نـكـلو ،ةـبوـتــلــل ءا
تسســل يذـلا ،يـنـم ىوـقأا وـه يدعــب
وــــه ،هءاذـــــح لــــمـــــحأا نأا ًـــــهأا
تم) <رانو سسدقلا حورلاب مكدمعيسس
3: 11).  

،<نادمعا> ةـيـمـسست بناـج ا
.<برلا قباسس> يبنلا اـنـحوـي ىـعدـُي
لك  حيسسملل ًاقباسس ناك هنأل كلذ
وهف .قيرطلا هل ّدعي ،هتايح لحارم
اوّدعأا :ةـــيلا  ٍخراـــسص توـــسص>

<ةميقتسسم هلبسس اوعنسصا ،برلا قيرط
نادمعا انحوي ءيجمف .(3 :1 رم)

نا يناعلل ةبسسنلاب ةمع ناك
اّيسسا لاسسرإاب هدوعو َسسني  هللا
 ةليوط ةف ترم دقف .سصّلا
ءايبنألا ةمهمو .ءايـبـنأا اـهـيـف نـكـي
برلا مكب كذتـلا يـه ةـيـسساـسسألا
هللا نأابو ،ةبوتلل هتوعدو بعــسشلل
بسساـنا تقوــلا  لــسسرــي فوــسس
نـم بعسشلا سصّلـخـيـسس يذـلا اـّيـسسا

انحوي روهظ نإاف اذـكـهو .هاـياـطـخ
حورلا ةدوـع ةـباـث ناـك نادمـعا
لــمألا دّدو اعـــلا بعـــسشلا إا

ا ءيجهبعسش ىعري يذلا سصّل
.نمؤوا

ءارذعلا ليئاج كا رّسشب امدنع
،هـلـلا ةردق ةـمـظـعـل ًاديـكأاـتو ،رـم
تاباسصيلأا اهتبيسسن لبح نع اهخأا

 تاباسصيلأا اذوه> :اـهـتـخوـخـيـسش
 ٍنباب ىلبح ًاسضيأا يه كتبيسسن
رـهـسشلا وـه اذــهو ،اــهــتــخوــخــيــسش
هنأل ،ًارقاـع ةوـعدا كلـتـل سسداـسسلا
ول) <هللا دنع نك غ ءيسش سسيل

لبـح ةـبـيـجـع تناـك .(63-73 :1
،هللا نبا دسسجـتـل ةده تاـباـسصيـلأا

فرع نم لوأا نادمعا انحوي ناكو
،لوــتــبــلا ءاــسشحأا  وــهو عوـــسسي
تاـباــسصيــلأا رــم تراز اــمدنــعــف
 نيأا نم> :مكلا اذه اهنم تعمسس
ح اذوهف ؟إا يبر مأا يتأات نأا اذه
سضكترا ّذأا  كمسس توسص راسص

:1 ول) <ينطب  جاهتباب نا
34-44).  



*نيدلا َوي ىتح نجسسلا
ناك ام ُهُؤواقفُر ىأار املف

اومَلعأاف اوءاجو ادج اونِزَح
*ناـك اـم لــكــب مــهَدــّيــسس

هل لاقو ُهُدّيسس ُهاعد ٍذئنيح
ام لك ُرـيّرـسشلا ُدبـعـلا اـهـيأا

كنأل كل ُهُتكرت كيلع ناك
يغبني ناك امَفأا *إا َتْبلط
ًاـــسضيأا َتنأا َمـــَحرـــت ْنأا كل
*انأا َكُتـمـحر اـمـك َكـَقـيـفر
إا ُهـعـفدو ُهُدـّيـسس َبـِسضغو
َعيمج َيِفوي ىتح َبذعا

يـبأا اذـكـهـف *هـيـلـع ُهـل اـم
 ْنإا مكب ُعنسصي يوامسسلا
ٍدحاو لك مكِبولق نم اوكُت
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لمأات ـــــــــــــــــــ
محرت نأا كل يغبني ناك>

اــمــك كقــيــفر ًاـــسضيأا تنأا
.<انأا كتمحر

ناـسسنإلا زـّي اــم ّنإا
ىـلـع قوــلا ّيــقــيــقا

هّبسشتي نأا وه ،هللا ةروسص
ّنإاف ،ًاذإا .هيسضرُيو هقلاخب
عمسسي نأا ىتح سضفري نَم
نك له ،هللا يسضرُي فيك
ىعدُي دق ؟ًاناسسنإا ىعدُي نأا
ىلعو ،كلذ ىوسس مسسا ّيأاب
ىــعدــُي نأا بجـــي بلـــغألا

ٍكَرَد ّيأا إا رــّكــف .ًاـــسشحو
ديري امنيبف ،لسصن نأا بجي
نحن اـنـلـعـجـي نأا حـيـسسا
وأا ،ةكئم يهباسشم سسانلا
،وه هـل هباسشم ّيراب
ىـلـع نــــحـــن ظــفاــحــن ل
حـبـسصن لــب اــنــتــّيــناــسسنإا

سشحولا تازيم ّنأل ،ًاسشوحو
ّاوـيا داـبـعـتــسسلا يــه
،ةوسسقلاو ،فطاو ،زئارغلل

اذهو) هسصّلخي يك برلا إا عّرسضتي
طـقـسس دقـل .(دسسجـتـلا  لــسصح اــم
ببـسسب هـلــلا نــع دعــتــباو ناــسسنإلا

هـئاـقـسشو هـتدحو نـمو ،هـتـئـيــطــخ
نم هيلإا تفتلي يكل برلا إا عّرسضتي

عمتسساف تخرسص كيلإا بر اي> :ديدج
، إا تسصنأا ح يعّرسضت توسص

يعّرسضت همامأا بكسسا ... ،كيلإا خرسصأا
قامعألا نم ... رّبخأا همادق ازحأاو

إا عـمــتــسسا بر اــي كيــلإا تخرــسص
يسسفن سسبا نم ْجِرْخأا ... يتوسص
ماثآل َتنك نإا ... كمسسا ركسشأا يكل
نأل تبثي نم بر ايف ،بر اي ًادسصار
هتمحر نأل ... رافتغإلا وه كدنع نم
إا مودي برلا قحو انيلع تيوق دق
اــنــنأل ثيــغــتــسسنو خرـــسصن .<دبألا
.انيلـع وـتـسسي فـعـسضلاو اـنـطـقـسس
يكل هللا إا ًامود انتثاغتسسا عفرن
هــنأا نوــقــثاو نــحــنو اــنــسضهــنـــي
اننأل ءافعسض انـنإا .اـنـل بيـجـتـسسيـسس
تقولا سسفــن  ملعن اننكلو ،رسشب
فن ل اذـــــلو اـنيّوقتسس هتمعن نأا

قاـمـعألا نـم> : هـيـلإا خارــسصلا نــع
عمتسسا بر ايف بر اي كيلإا ُتخرسص
يـنـنأا بر اــي ُمــلــعأا يأا ،<يــتوــسصل
كنأا قـثاو يـنـنـكـلو ئـطاـخ ناــسسنإا
نم رداسصلا ءادنلا اذه إا يغسصتسس
.ينلسشتنتسسو انأا ثيح ةّوهلا قامعأا

كتمحر نإاف قيمع يطوقسس نأا امكو
.ةميظع

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا لوقي
 ا حرــسشرـمُأا دقــل> :041 روــمز

.اـياـطا ةرـفـغو ءاودك هـتءارـقــب
نإا ،راهنلا لخ هب انخسستا ام لكف
يأا وأا لزــنا وأا قوــسسلا نـــم ناـــك
لـك ،اـنـتــقو هــيــف يــسض ناـــكــم
ءاسسا  هـنـم سصـّلـخـتـن اـنـخـسسو
.يحورـلا ديـسشنـلا اذـه لـترـن اـمدنـع
لك ىلع يسضقـي ءاود لـعـفـلاـب هـنأل
نم041 روـمزا) <ءاـيـسشألا هذــه
.(بورــغــلا ةــسص  مازا مدقأا
انـتـسص لـبـقـي نأا هـلـلا نـم بلـطـن
ل برلا إا لبقُي ْنَم نأل ،انسصّلخيو

اـنـحوـي نأا ةـيراـبورـطـلا  لوـقـن
سشب> نادمـعا مـيـحا  نـيذـلا رـّ
امك هنأا يأا ،<دسساب رهاظلا هلإلاب
باقاب تقولا كلذ  ءايحألا رّسشب
قلطـنا ،حـيـسسا ءيـجو توـكـلا
ةروسسأاا سسوفنلل زركيل ميحا ا

مهيلإا يـتأاـيـسس حـيـسسا نأاـب كاـنـه
.مهسصلخيل

ةداهسش نم مّلعتن نأا هللا انلّهأا لأا
لماكلا عاسضـّتلا نادمـعا اـنـحوـي
انتروسص يفـتـخـت نأا سضفـي يذـلا
ةروـسص اـنـيـف رـهـظـتـل ةـيــسصخــسشلا
:نادمـعا عــم لوــقــنــف ،حــيــسسا
اــنأا أاو ديزــي كلذ نأا يــغــبـــنـــي>
 .(03 :3 وي) <سصقنأا

بورغلا ةشص
ــــــــــــــــــــــــــــ

:تخرشص كيلإا بر اي + ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 041مازا مّنرُت ةبلطلا دعب

مسسقـلا اذـهو ،611و921و141و
.<تخرـسص كيـلإا بر اــي> ـب فرــعــي
وعدت ةبكترا اياطا نع ةبوتلاف
ةمحرلا بلطت نأل ةـيرـسشبـلا سسفـنـلا

كيلإا بر اي> لترن .ةمحرلا بر نم
إا تسصنأا ، عـمــتــسساــف تخرــسص
.<بر اي  عمتسسا ... يعرسضت توسص

يكل بلقلا قامعأا نم ةخرسص اهنإا
غ نحـن اـنـتاوـلـسص برـلا عـمـتـسسي
ىقبن يكل اـندعاـسسيو ،قـحـتـسسا
انلبقيو ،رارسشألاو رسشلا نع نيديعب

يـّلــسصن نــحــن .هــيراــت نــمــسض
عـمـسسي فوـسس برـلا نأا نودكأاـتــمو

قامعأا نم ةرداـسص اـهـنأل اـنـتـسص
.هتبح راح بلق

انب يتأات ةعبرألا مازا هذه
روــمزا  دعــب  طوــقــسسلا نــمز إا
نـع رـّبـع يذــلا301 يحاتـتـفإلا
ةخرسص اهنإا .قلاخلل ةقيلا ةحبسست
ةئيطا  تطـقـسس يـتـلا ةـقـيـلا

.اـهـهـجو  توـكـلا باـب قـلـغُأاو
هـئاـقـسشو هـتدحو  ناـسسنإلا ودبـي



نل انتسص نإا .ًاجراخ برلا هحرطي
اذإا لإا هـلـلا ماـمأا ةـمـيـقـتـسسم نوـكـت
معفم يقن بلق نم ةرداسص تناك
هـنأا ىـلـع هـلــلاــب ناإلا ةرارــحــب
مقتسستل> لترن اذل .دحوألا سصّلا

روخبلا .<كــمامأا روخبلاك يتسص
ناــك اذإا لإا هــتــحــئار يـــطـــعـــي ل
انتاولسص كلذك ،ٍرمج ىلع ًاعوسضوم
تناـك اذإا لإا ةـلوـبــقــم نوــكــت نــل

بهـتـلـي <رـّم> بلـق نـم ةرداــسص
كيلإا بر اي ليترت ءانثأا .هللا ةبح
سسادقألاسسدقنهاكلا رخبي تخرسص
سسدقيف هّلك بعسشلاوةسسينكلانحسصو
 .ءيسش لك

 ا هذه ليـترـت ةـياـهـنماز
ةـسص ةـمدخ بـّتر ْنـَم اـنــيــطــعــي
باواو ،سصاب لمألا بورغلا

.سصاب انبلطو اـنـتـخرـسص ىـلـع
ىلع رسصتنيـسس هـلـلا نأاـب اـنـل لوـقـي
لخ نم كلذو ،انيف يذلا داسسفلا
ءاـسسم) ةـماـيـقـلا مـيـنارــت هــلاــخدإا
سسيدقلا داـيـعأا مـيـنارـت وأا (تبـسسلا
ب (عوـبـسسألا ماـيأا يــقاــب ءاــسسم)
مازا هذــــهــــل ةخألا تاـــــيآلا

ب راوا هبسشي ام انيدل حبسصيف
ب ،ديداو دقـــلا نـــيدهــــعــــلا
توا ب ،ةـماـيــقــلاو ةــئــيــطا

خرـسصي ئـطاا بعــسشلا .سصاو
برــلاو روــمزا تاــيآا لــخ نـــم
مـيـنالا هذـه لـخ نـم هـبــيــجــي
لـسصح سصا نأاــب ةــيــماــيــقــلا
ب نـم مـئاـقـلا حــيــسسا عوــسسيــب
ءادفلا اذه لـبـقـي ْنـَم لـكو تاوـمألا
سسيدقلا دايعأا مينارت امأا .سصلخي
سسيدقلا ءلؤوه نع مّلـعـتـن  يـكـلـف
لسصو برلاب نمآا نم نأا ملعن اننأل
ناهلا مـه نوسسيدقلا .توكلا إا
نمؤوملل نك سصا نأاب عطاقلا
،تاومألا ب نم مئاقلا هللا نبإاب
يكل مهمينارت انل ةسسينكلا عسضت اذل
.برلا ةمحرب قثنو مهنم مّلعتن

سسؤوـبـلا خارـسص ب راوـح هـنإا

نم .برلا اياسصو راقتحاو
ّنإاـف ،ىرـخألا ةــيــحاــنــلا

طبسضلا يه سسانلا تازّيم
،حسصلاو ،ءاوهأل لقاعلا

،ّرـسشلا بـّنو ،ةـمــحرــلاو
.ا لمعو

عم برلا فّرسصت اذكه
كئــلوأاو ،اذوــهـــي نـــئاا
يكل حـّلـسسم اوـتأا نـيذـلا
فـيـك .هــيــلــع اوــسضبــقــي
ّيّلك هلإا هّنأا ا ؟مههجاو
نأا هــنـــك ناـــك ةردقـــلا
،رسصب ةحملب مهّلك مهيفخي
ٍمرجمك هوّرجي مهكرت هّنكل
سسيــئر اــفاــيــق تيـــب إا
طـقـف مـهـل ًـئاـق ةـنـهـكـلا
:ةئداـه ىوـكـسشو لؤواـسستـب
متجرـخ سصل ىـلـع هـّنأاـك>
:22 ول) <يسصعو ٍفويسسب
25).

،يتوخإا اي ،ِدتـقـنـل
هــتــعادوو هـتـحاـمـــسســـــب
وـه اـنـّثـحــي .هــعــسضاوــتو
يّنأل يّنم اومّلـعـت> :هـسسفـن
بلـقـلا عـسضاوــتــمو عــيدو
<مكسسوفـنـل ًةـحار اودجـتـف
كلذــــك .(92 :11 تــــم)
:سسلوب لوـسسرـلا اـنـيـسصوـي
نــــــــيذـــلا اوـــــكراــــــــب>
لو اوكراـب مـكـنودهـطـسضي
 ،(41 :21 ور) <اونعلت
،<مهيـلـع اودق ل> :لـقـي
اوـمـقــتــنــت ل> :لــقــي و
ًارمأا ،كأا ًارمأا بلط ،<مهنم
مـهـكراـبـن نأا :اـيــباــجــيإا

ىنمتنو مهلجأا نم يّلسصنو
دقا مدع ّنإاف .ا مهل

،رارـبألا سساـنـلا ةـفـسص وـه
ةفـسص وـه ماـقـتـنلا مدعو
.ةكئا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

ديعاو جاهتبلاو ةهج نم سسأايلاو
نأا إا ،ىرــخأا ةــهــج نــم سصا
رسس لترا نعإاب راوا يهتني
ةسصاخ ةمينرـت  يـهـلإلا دسسجـتـلا
دا> دعـــب لـــترـــت هـــلإلا ةدلاوـــب
.<...سسدقــلا حورــلاو نـــبلاو بآـــل
ديسشانأا نع ةرابع يه عطقلا هذهو
زألا بآلا نـع مـلـكـتـت ةــيدئاــقــع
دسسجتا نبلاو لزألا لـبـق نـئاـكـلا
 ًاــماــت ًاــناــسسنإاو ًاــماـــت ًاـــهـــلإا

لو لاسصفنا ب تئيسشمو تعيبط
ةوادعـــلا جاـــيـــسس لاوزو ،سشيوـــسشت
اعلا د لوتبلا رمو ،طسسوتا
لـــسصح سصا . ... خـــلإا هرـــسسأاــب
.رم لوتبـلا نـم هـلـلا نـبا دسسجـتـب
لسصوـلا ةــلـسص يـه ءارذـعـلا رـمـف
يـه .ديداو دقـلا نـيدهـعــلا ب
سضرألا لسصو يذلا يوامسسلا مّلسسلا
هلل معـن تلاـق يـتـلا يـه .ءاـمـسسلاـب
 تلـمـحو رـسشبـلا لـك نـع ةـباـيــن

انداسسجأاو انسسوفن سصّل اهاسشح
نآلا عفرت يهو .حيسسا عوسسي برلا

يـكـل ديـحوـلا اـهـنـبا إا اـنـتاوـلـسص
ًامئاد اهل عمسسي اهنبا نأل انسصّلخي
 .هب ةدحتم يه ذإا

ةعطقلا هذه ليتب ءدبلا دنع
يتفرد ديدج نم حـتـفـت ةـيدئاـقـعـلا
يبسشا بابـلا يأا) يـكوـلا باـبـلا
دق تناـك نا دعـب (يـكوـلا باـبـلــل
كلذو ،ةيمسسلا ةبلـطـلا عـم تقـلـغُأا

توكلا باوبأا حاتفـنا ىـلـع لـيـلدك
برـلاــب نــمؤوا ماــمأا ديدج نــم
غسص حايزب نــهاكلا موقيو .عوسسي
ًامسسار يكوـلا باـبـلا ماـمأا فـقـيو
:ًئاـقو بيـلـسصلا ةراـسشإا ةرـخـباـب
ةـطـسساوـب هـنأل ،مـقـتـسسنـلـف ةـمـكا
 .ديدج نم سسودرفلا حتُف بيلسصلا

ةرششنلا ىلـع عـطإلا ناـكـملاـب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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