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1-3)
 َماعطلا نإا ُةوخإا اي

انلكأا نإا انأ هللا إا انُبرقُي
 نإاو ُديزـــــن  ْلــــُكأاــــن 
 نأا اورُظنا نكلو *ُسصُقنن
ًةَرَثعم اذه مكُناـطـلـسس َنوـكـي
ٌدحأا َكآار نإا هنأ *ِءافعسضلل
ِتيب  ًائِكتم ُملعلا هل نَم اي
هُمسض ىوقتي فأا ِناثوأا

ِحئابذ ِلكأا ىلع ٌفيعسض وهو
َكِملِع ِبَبسسب َكِلهيف *ناثوأا
َتاـم يذـلا ُفــيــعــسضلا ُخأا
ذإا اذـكـهو *هـلـجأ ُحــيــسسا
ِةوخإا إا نوــــئــــِطــــخـــــُت
يهو  مهَرئامسض نوحَرو

إا نوئطخُت اـمـنإا ٌةـفـيـعـسض
ناــك نإا كلذــلــف *حــيـــسسا
ُلُكآا ف يخأا ُككسشُي ُماعطلا

إا ًاــم اـئــل ِدبأ كـسشُأاَكـ
ُتسسلأا .ًوسسر انأا ُتسسلأا *يخأا
َعوــسسي ُتيأار اــَمأا .ارــح اـــنأا
مـتـنأا مـُتـسسلأا .اـنـبر َحـيــسسا

ْنُكأا  نإاو *ّبرلا  يلمع
يــّنإاــف َنــيرــخآا إا ًوـــسسر
َمـَتاــخ نأ .مــكــيــلإا ٌلوــسسر
.ّبرلا  متنأا وه يتلاسسر

محللا عفرم دحأا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميقن نأا ةسسدقملا ةسسينكلا تبتر

ةئيهتلا ةرتف نم ثلاثلا دحأا يف
راكذت سسدقملا ينيبـعـبرأا موـسصلـل
حيسسملا عوسسي انبرل يناثلا ءيجملا
مويلا اذه يعد دقو .لداعلا نايدلا
نـم ءادتـبا هـنأ مـحـلـلا عــفرــم دحأا

محللا عفرن هيلي يذلا نينثإا حابسص
عوبسسأا ةليط لـكأاـنو اـندئاوـم نـع
بـــــــيــــلــحــلا

هــتاــقـــتــسشـــمو
سضــــــــــيــبـــلاو
ًةئيـهـت ،كمـسسلاو
يــف اــنــلوـــخدل
.ريبكلا موسصلا

نم مـغرـلاـب
هــلــلا ةـــبـــحـــم
انيلعهفطعتو
ناـّيدولداع وهف
لك يـسضاـقـيـسسو بسسح اـنـم دحاو
اذه راسسكنـسس يـف أارـقـن اذـل .هـلاـعـفأا
ةياغلا نأا يدويرتلا باتك يف دحأا

سسدقملا بيهرلا مويلاب انريكذت نم
لـسسكـلا ةـلـفـغ نـم اــنــظاــقــيإا يــه
ةليسضفلا لمع ىلإا انتمه سضاهنإاو
انسضعب ةبحمو ةقفسشلا ىلع انثحو
موي ،مويلا اذه .بيرقلا امك سضعبلا
ةياغ وه  ،اـنـبرـل يـناـثـلا ءيـجـمـلا

انتـياـهـن نوـكـتـسس هـيـف ذإا اـنـتاـيـح
برلا يتأايسس هيفو ملاعلا ءاسضقناو
هئيجـم يـف .لدعـب عـيـمـجـلا نـيديـل
اـنـيـلإا برـلا لـبـقأا ،هدسسجـتــب ،لوأا

موي يفو .ةايحلا اـياـسصو اـناـطـعأاو
ٍبيـهر ٍدجـمـب يـفاوـيـسس ةــنوــنــيدلا
ىلإا تاحلاسصلا اولعف نيذلا جرخيف>

تائّيسسلا اولمع نيذلاو ةايحلا ِةمايق
.(92 :5وـي) <ةـنوـنـيدلا ِةـماـيـق ىــلإا
ةبحملا لامعأا قفو نوكـتـسس ةـنوـنـيدلا

مكنأا امب> مويلا ليجنإا يف أارقن امك
راغسصلا ءؤوه يتوخإا دحأاب كلذ متلعف
 .(04 :52تم) <هومُتلعف يبف

ليجنإا بسسح ةنوـنـيدلا سساـيـقـم ّنإا
هيخأاب ناسسنإا ةقع يف نمكي مويلا
.هللاب هتقعل سساكعنا يه ذإا ناسسنإا

هللا ىلإا اندوقي يذلا ديحولا قـيرطلاف
اـنـيـخأاـب رــمــي
نـم> :ناــسسنإا

 هاــخأا ّبحـــُي
<توملا يف َقبي
نإا .(41 :3وي1)

نمؤوـمـلا ةاـيـح
ًةاــيـــح تسسيـــل
لــب ةـــيرـــظـــن
سسيـل> :ةـيـلـمـع
اي لوقي نم لك
بر اــــــــــي بر
توـكـلـم لـخدي

يذلا يبأا ةدارإا لعفي يذلا لب تاومسسلا
سسلوب لوقي .(7:12تم) <تاومسسلا يف
نوـعـمـسسي نـيذـلا سسيـل نأ> :لوـسسرـلا

نيذلا لب هللا دنع راربأا مه سسومانلا
<نورَّرـبـُي مـه سسوـماـنـلاـب نوـلـمـعـي
:لوـسسرـلا بوـقـعـي لوـقــيو ،(2:31ور)
ناسسنإا اهيأا ملعت نأا ديرت له نكل>
<تيم لامعأا نودب ناميإا نأا لطابلا
مكلاب بحن  يدوأا اي> ،(2:02عي)
<قـحـلاو لـمـعـلاـب لـب ناــسسلــلاــب و
.(81 :3وي1)

يذلا نينثإا ذنم هنا هعأا انركذ
نع محللا عفرن محللا عفرم دحأا يلي
هتاقتسشمو بيلحلا عفرن امك ،اندئاوم
دحأا ،مداقلا دحأادعب كمسسلاو سضيبلاو

7/5102 ددعلا
طابشش51 دحألا

محللا عفرم دحأا

لوشسرلا سسوميشسينوأا سسيدقلا راكذت

ثلاثلا نحللا

ثلاثلا رَحَشسلا ليإا



يذلا حيسسملا  عوسسي انبر ىرن نأا
نـــيـب نـم ًاـمـئاـق اـنـلـجأا نـم مـلأاـت
.تاومأا

ًةحيبذ انمايـسص ناـك اـمـلـكو
ًاسضوع انل لسسري ،هللا ىدل ةلوبقم
يبنلا ءايعسشأا لوقي امك ٍتاكرب اهنع
دويق لح :هراتخأا ًاموسص اذه سسيلأا>
رجفني ذئنيح ...رينلا دَقُع كف ،رسشلا

كتحسص تبنتو ،كروـن حـبـسصلا لـثـم
دجمو ،كمامأا كرـِب رـيـسسيو ،ًاـعـيرـسس
وعدت ذـئـنـيـح ،كلـمـسش عـمـجـي برـلا

لوقـيـف ثيـغـتـسست،برلا بيجيف
،كرون ةمـلـظـلا يـف قرـسشـُي ...اذـنأاـه
،رهظلا لثم سسمادلا كمظ نوكيو
عبسشُيو ،ماودلا ىـلـع برـلا كدوـقـيو
طسشنيو ،كسسفن ِةَلحاقلا ِسضرأا يف
ِعبنكو ،اير ِةنجك رـيـسصتـف كماـظـع
٦ :85 سشأا) <...ههايم عطقنت  ٍهايم
- 21). 

اذه زوجن نأا هلإا برلا انلّهأا
دوجسسلا ىلإا غلبنـل كراـبـمـلا نـمزـلا
تاومأا نيب نم ةديجملا هـتـماـيـقـل
اـنـتاـيـح ناـمز ةـيـقـب مـمـتــن نأا>و
رــخاوأا نوــكــت نأاو ةــبوــتو مــسسب

نزح ب ةيمسس ةيحيسسم انتايح
هربنم ىدل ًانسسح ًاباوجو يزخ و
يـتأاـت اـمدنـع> ىـتـح ،<بوـهرــمــلا
مكاحلا اهيأا ًةلداع ةنونيد عنسصتل
يسسرك ىلع سسلجت ٍذئنيح ،طسســقُملا

مامأا ًادتمم يرجي رانلا رهنو كدجم
،عيمجلل ًهذمو ًاعيرم ًايرج كربنم
،كيدل ٍفوخب ًةلثام تاومسسلا تاوقو
مهنم لك ،ٍةدعرب نومَكاحي رسشبلاو

،حيسسملا اهيأا ،ٍذئنيح .هلاعفأا بسسح
بزــح نــم اــنــلــعــجاو ،اـــنـــل ِثرإا
،كيلإا نيلسسوتملا نحن ،نيسصـلـخـمـلا
عفرم دحأا بورغ) <نّنحتم كّنأا امب
.(محللا

لوألا نول سسيدقلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طابسش رهسش نم رسشع نماثلا يف

يـف لـيـلـجـلا اـنـيـبأا راـكذـت مــيــقــن
اباب ،ريبـكـلا لوأا نو نـيـسسيدقـلا
يف004 ةــنــسس نو دلُو .ةــيــمور

ليإلا ــــــــــــــــــ
(٦4-13 :52 ىتم)
ُنبا َءاج ىتم برلا لاق

ُعـيـمــجو هِد  ِرــسشبــلا
هـعـم سسيدقــلا ِةــكــئا

ِسشرع ىلع ُسسلجي ٍذئـنـيـحـف
لـك ِهـيـلإا ُعــَمــجــُتو *هِد

سضعـب ُزـّيـمـيـفِ ُأا نم مـهـَ
يـعارـلا ُزـّي اــمــك ٍسضعــب
ميقُيو *ِءادا نم َفارا
َءاداو هِني نع َفارا

ُلوقي ٍذـئـنـيـح *هِراـسسي نـع
هـِنـي نـع َنــيذــلــل ُكــِلَا
اوثِر يبأا يكَرابم اي اْوَلاعت
ذـــنـــم مـــكـــل دـــَعُا َكلُا
ُتعـُج يــّنأ *مَلاعلا ِءاـسشنإا

ُتــسشِطـعو وــمتمــعــطأاــف
ًابيرغ ُتنـكو وـمـتـيـقـسسف
ًاناــيرــُعو *وــمــتــيوآاــف
ًاــسضــيرــمو وــوــَسســكـف
متيتأاف ًاسسوبو ومُتْدُعف
هبيـــجُي ٍذــئــنــيــح *يـــــلإا
بر اي لـئاـق نوـقـيّدـِسصلا

ًاــــعــئاــج كاــنــيأار ىــتــم
َناـسشطـع وأا كاـنــمــَعــطأاــف
كانيأار ىـتـمو *كاـنـيـقـسسف
ًانايرُع وأا كانيوآاف ًابـيرغ
كانيأار ىـتـمو *كاـنوـسسكـف
انيتأاف ًاسسوب وأا ًاـسضيرم
ُلوقيو ُكلا ُبيـجُيف *كيلإا
ا مـكــل لوـقأا قا :مــهــل
دحأاـب كلذ مـتــلــَعــف مــكــنأا
يبف ِراغسصلا ِءؤوه يتوخإا

لوقـي ٍذـئـنـيـح *ُهوـمـتـلـعـف
هراـسسي نـع نـيذــلــل ًاــسضيأا
إا ُعم اي يّنع اوبهذإا
َسسيلبإ ِةدَعُا ِةيدبأا ِرانلا

ملف ُتعُج يّنأ *هِتَكِئمو

موسصلايفلخدنل ،نـبـجـلا عـفرـم
.سسّدقملا ينيعبرأا

يه عانتما اذه نم ةياغلا نإا
نيجاتحملل هؤواطعإاو لاـمـلا رـيـفوـت
ناك نم امأاو> مهب ًةّبحم انتوخإا نم
ًاجاتحم هاخأا رظنو ملاعلا ةسشيعم هل
تبثـت فـيـكـف هـنـع هَءاـسشحأا قـلـغأاو
نحن .(71 :3وي1) <هيف هللا ةبحم
ءاسضعأا نيب ةمئاقلا ةكرسشلا نع رّبعن

عم ةمحرلا لمع يف  حيسسملا دسسج
بجي انتوخإا دحأا عاج نإاف ؛انتوخإا
لوـقـي .هـماـعـطإ ةـلـيـسسوـلا دجـن نأا
ناسسنإا> :ينايرسسلا قحسسا سسيدقلا
هيخأا ىلإا نسسحُي يذلا سسيل فوؤورلا
قرتحي نم لب ،طقف ّيّداملا ءاطعلاب
اًئيسش ىأار وأا عمسس اذإا هيخأا ىلع هبلق
سضيأا فوؤورــلا .هــنزــحــُي يذـلا وـه اـً
ةفاخم ،ةمواقم نود برسضلا لّمحتي
.<هيخأا بلق نزحُي نأا

ةسسينكلا انلخدت عوبسسأا اذه لخ
لخ نم سسدقملا موسصلا ةلحر يف
:ًاسضيأا ةداتعملا ةـيـموـيـلا تاوـلـسصلا
ماـيأا رـَحـَسس يـفـف .بورـغـلاو رـَحـَسسلا
تبسسلاو سسيمخلاو ءاثثلاو نينثإا
نم) نيناوقلا عم حيباسستلا فاسضت
يف لمعتسسُي يذلا يدوـيرـتـلا باـتـك
بورغ اتمدخ اـمأا ،(رـيـبـكـلا موـسصلا

يهف ةعمجلاو ءاعبرأا يموي رَحَسسو
يفو ،ريـبـكـلا موـسصلا تاوـلـسص لـثـم
سسيدقلل ةبوتلا ةسص لوقن اهتياهن
تادجسسلا ةماقإا عم ينايرسسلا مارفا

دـّيـسسو برــلا اــهــيأا> سضرأا ىــتــح
ةلاطبلا حور نـم يـنـقـتـعأا يـتاـيـح
مـكـلاو ةـسساـئرـلا بحو لوـسضفـلاو
كدبـع اـنأا يـلــع مــعــنأاو ،لاــطــبــلا
ركفلا عاسضتاو ةفعلا حورب ئطاخلا

يكـلـم اـي مـعـن ،ةـبـحـمـلاو رـبـسصلاو
يـبوـنذ فرــعأا نأا يــل به يــهــلإاو
كنإاف يتوخإا نيدأا  نأاو يبويعو
ةراسشإا عم .<نيمآا ،دبأا ىلإا كرابم
سسادقـلا مـيـقـت  ةـسسيـنـكــلا نأا ىــلإا
امك ،ةعمجلاو ءاعبرأا يموي يهلإا
لـيــــجاـنأا عوـبـسسأا اذـه يـف أارــقــُت
ةسسينكلا انركذتل ،ةـيـسصـخـلا مآا

:سصخلا  ةورذب موسصلا ةيادب ذنم



مـلـف ُتسشـِطـعو وــمــِعــطــُت
ملف ًابيرغ ُتنـكو *وـقـسسـَت
وسسكَت ملف ًانايرُعو ووؤوُت
مـلـف ًاــسسوــبو ًاــسضيرــمو
ُهنوبيجُي ٍذئـنـيـح *وروزـَت
ىتم بر اي لئاق ًاسضيأا مه
وأا َناسشطع وأا ًاعئاج كانيأار
ًاسضيرم وأا ًانايرُع وأا ًابيرغ
*َكـْمِدـْخـَن و ًاــسسوــب وأا

قا ًئاق مهُبيجُي ٍذـئـنـيـح
اولعـفت  مكنأا ا مكل ُلوقأا

راـغــسصلا ِءؤوــه ِدحأاــب كلذ
ُبهذـيـف *هوـلـعـفـت  يـبــف
يدبأا ِباذــعــلا إا ِءؤوـــه
ِةاــيا إا َنوــقـــيّدـــِسصلاو
.ةيدبأا

لمأات ـــــــــــ
<أ ومعطُت ملف تعج،

،وـقـسسـَت مــلــف ُتسشــِطــعو
،ووؤوُت ملف ًاـبـيرـغ ُتنـكو
وـسسكــَت مــلــف ًاــناــيرــُعو
مـلـف ًاـسسوـبو ًاــسضيرــمو
-24 :52 ىتم) <وروزت
34).

اهلامعأاو ةبا نأا امك
كلذك ،لئاسضفلا لامتكا يه
يأا ،اـهـلاـمـعأاو ةـيـهارـكــلا
يأارلاو قئلا غ قيرطلا

لامتكا اهّلك ،كراسشا غ
لئاسضفلا نا امكو .ةئيطا
كلذك ،رسشبلل ةبا بكاوت
ةـيـهارـكـلا بكاوـت لـئاذرـلا
هذــه ببــسسب ًاذإا .رـــسشبـــلـــل
نادـــــــُي فوــــــــسس ةخأا
.رارسشأا

نأا لوقأا نأا دوأا تنك
نع نهي ءيسش كانه سسيل
ليـسضفـت نـم كأا ةـيـهارـك
هتوخإا ىلع ةسضفلا ناسسنإا
ّرسشلا نأا ىرأا يننكل .رسشبلا

ءابآا اهيلع ىنب يتلا ةزيكرلا ةلاسسرلا
يتلا ،ةيدئاقعلا مهتاررقم عـمـجـمـلا

ميلاعتلا ةفاكل ًايئاهن ًادح تعسضو
سصخسش يف نيتعيبطلا لوح ةلاسضلا
 .حيسسملا

ةيهلإا ،نيتعيبطلا ءلم نأاسش يف
سسيّدقلا لوقي حيسسملا يف ،ةيرسشبلاو
ّرـسس مـهـف عـطـتـسسي مــل نــم نأا نو
سسجـت نأا ىلإا َعسسي مـلو هـلـلا ةـمـلـك دـّ
باتـكـلا يـف ىـتأا اـم لـكـب رـيـنـتـسسي
يغسصُي نأا لقأا ىلع هيلع ،سسّدقملا
ماعلا يناميإا نعإا ىلإا هابتناب
روـتـسسد) ةـسسيـنـكـلا يـف عــماــجــلاو
يتلا نينمؤوملا ةعاـمـجـف .(ناـمـيإا
طباسض بآا دحاو هلإاب> اهناميإا نلعُت
اهناميإا هنيع تقولا يف نلعُت ،<لكلا
ًاـنـبإا ،ًادحاو ًاـبر عوـسسي حـيـسسمــلاــب
لك لبق بآا نم ًادولوم هلل ًاديحو
،رهوجلا يف بآل ًايواسسمو روهدلا

يذلا هسسفن وه يلزإا نبإا اذه ّنأاو
سسُدُقلا حورلا نم ،نمزلا يف ،دّسسجت
،<ًاناسسنإا راسصو> ءارذعلا ميرم نم
هتعيبط سصئاسصخ نم دقفي نأا نود
،هنيـع تقوـلا يـفو .ًاـئـيـسش ةـيـهـلإا
راسص ميرم ءارذعلا اسشح يف هنوكتب
ةيناسسنإا ةعيبطلل اـم لـكـب ًاـناـسسنإا

سسيدـــقـــلا دّدسشيو .سصئاـــسصخ نـــم
وـلا نأا ىـلـع نونم ةـيرـسشبـلا ةد
،نمزلا يف ةلسصاحلا ،ءارذعلا ميرم
بآا نم ةيلزأا ةدولا ىلع دزت مل
لب ًائيـسش اـهـنـم تسصقـنأا و ،ًاـئـيـسش
يتلا ةيرسشبلا ةعـيـبـطـلا يـف اـهـتـّثـب

.هللا ىلع تدّرمتف ناطيسشلا اهعَدخ
روـــــتـسسد هـيــنــعــي اــم ًاــسضيأا اذــه
دّسسجت هللا نبا نأا لوقي ذإا ناميإا
لجأا نمو رـسشبـلا نـحـن اـنـلـجأا نـم>

يواسسملا هللا نبا ةملكلا .<انسصخ
سصئاسصخ لماكب ،رهوجلا يف بآل
انتـعـيـبـط ذـخـّتإا ،هـتـهوـلأاو هـتـيـلزأا
اـهـسصئاـسصخ لـماـكـب ةـقوـلــخــمــلا

يتلا ةئيطخلا ادع اـم) اـهـتاـفـعـسضو
لب ةيرسشبلا ةعيبطلا لسصأا نم تسسيل

ًاداحتإا اـهدـِحـتـُيـل (اـهـيـلـع ةـئراـط
 يتـلا ةـيـهـلإا هـتـعـيـبـطـب ًـماـك
ول .توم اهطبسضي و ةئيطخ اهثّولت

ةـلـئاـعـل ةـيــلاــطــيإا اــناــكــسسوــت
ناك ام لسضفأا هل تنّمأا ةيطارقُتسسيرأا

،ادب هنأا عمو .ميلعت نم كاذنآا ًارفوتم
،سسَرَد ام لك يف ًاعراب  ،هتأاسشن ذنم
ةايحـلا ىـلإا ًاـباذـجـنإا ّدسشأا ناـك دقـف
مدخ .ةـسسيـنـكـلا ةـمدخو ةـيــحورــلا
ابابلا عم ةسسمامسش سسيئر مث ًاسسامسش
هتقث ّلحم ناكو ،ثلاثلا سسُتسسكيسس

هّنأاو امّيسس  ،ماهملا قدأا يف ىتح
ًاقيقر ناك ةيئاـعرـلا لـئاـسسمـلا يـف
نامـيإا لـئاسسميفو نوـنـح بأاــك
.رخسصلاك ًابلسصو ملعلا عسساو ناك
سسُتسسكيسس ابابـلا يـّفوـت044 ةنـسس
،عامجإاب،ينامورلاعمجملا بختناف
ىعري رمتـسسا دقو .هـل ةـفـيـلـخ نو
ماظنلا طبسض ىلع لمعيو نينمؤوملا

ناميإا ظفحيو حيسسملا ةسسينك يف
.1٦4 ةنسس هداقر ىتح ميوقلا

ةياغلل ًابيسصع ناك نامزلا كلذ
يتلا تاقطرهلا ببسسب ةسسينكلا ىلع
،مـيوـقـلا ناـمـيإا مــجاــهــت تناــك
ّسصتـخـي اـمـيـف اـمـيـسس  ،ةـسسارــسشب
يف ةيرسشبلاو ةيهلإا نيتعـيـبـطـلاـب
ٌرود دعب برغلل نـكـي مـلو .حـيـسسمـلا
.ميوقلا ناميإا نع عافدلا يف رَكذُي
لمعـلاـب  ،نو سسيّدقـلا زرـب اـنـه
يف ميوقلا ناميإا رسشن ىلع بوؤودلا
ءاـبآا ةـكراـسشمـب لـب بسسحو برـغــلا
ةهجاوملا يف اوـناـك نـيذـلا ،قرـسشلا
مهداهج ،ةقطارهـلا عـم ةرـسشاـبـمـلا
ناك يـتـلا ةـيـتوـهـلا تاـسساردلاـب
داقعنا رثإاو ،كلذ ىلإا .اهب مهلسساري
ةفسص لِحَتـنـُمـلاو روزـمـلا عـمـجـمـلا
ىدان ،944 ةنسس سسسسفأا يف ،يسسنكلا
داــقــعــنا ةرورـــسضب نو سسيدقـــلا

يـهـنـُي يـنوـكـسسم يـسسنـك عــمــجــم
تاقطرهلاو عَدـِبـلا هذـه لاـحـفـتـسسا

عـمـجـمـلا ناــكــف .دبأا ىــلإاو ةرــم
يـف دقـعـنـمـلا ،عـبارـلا يـنوـكـسسمــلا

تيلُت هـيـفو ،154 ةنسس ةينوديقـلـخ
ىلإا نو اهب ثعب دق ناك ةلاسسر
كريرطب فرتعملا نايفف سسيدقلا
اذه داهسشتسسا ليبق ،ةينيـطـنـطـسسقـلا
يـف نـيـكراـسشمـلا دي ىـلـع رــيــخأا

تلّكـسش .يـسصوـسصلـلا سسسسفأا عـمـجـم



سسجـتـمـلا حـيـسسمـلا نـكـي مـل ًاــــهلإا دـّ
بلـغــــي نأا نـم نـّكـمـت اـمــل ًاــماــت
امل ًامات ًاناسسنإا نكي مل ولو ،توملا
هتمايق نم ةيرسشبلا ةعيبطلا تعفتنا
 .ًائيسش

ىلع قولخمـلا دّرـمـت نأا اـمـكو
هـتـحادفـب لــقــعــلا قوــفــي هــقــلاخ
بيدأاتلا نأا امبو ،هليعافم ةعاظفو
ىلع ءاـيـبـنأاـب حـسصُنلاو تاـيآاـب
ام دّسسجتلا لبق يهلإا خيراتلا ىدم
لجأا نـم هـلـلا جاـتـحا ،ًاـيـفاـك داـع
يذــلا لزاـــنتـلا اذـه ىـلإا اـنـسصـخ
انـه .لـقـعـلا قوـفـي ،هـتاذ ّدحـب ،وـه
روـتـسسد ىـلإا ةدوـعـلا يـفـكــت ًاــسضيأا
حيسسملا نأا نلعـُن اـمدنـعـف .ناـمـيإا
هلإا ًاسضيأا وه <ءامسسلا نم لزن> يذلا

يف بآل واسسمو قح هلإا نم قح
ةينمزلا هتدوب هّنأا ينعي ،رهوجلا

هتيلزأا نع لـسصفـنـي مـل ءارذـعـلا نـم
بآا نم ٍدولومك نـيـيـهـلإا هدجـمو
هتعيبطب وه يذلاو .روهدلا لك لبق
،ًاروظنم انتعيبطب راسص روظنم ريغ
هتعيبطب ناوـكأا هـيوـحـت  يذـلاو
.انتعيبطب ٌدسسج هيوتحي نأا ىسضترا
ءيسش ّلك ناك هب يذلا دحاولا برلا
قولخملا ريـغ يـهـلإا هَدجـم ىـفـخأا
يذلا هلإاو ،قولخم دبع ةروسص ًاذخآا

 حـبـسصي نأا ىـسضترا مــلأا هــلاــطــي
وـه يذـلاو ،مآـل ًــباــق ًاــناــسسنإا
هتاذ عسضخأا تئاـم رـيـغ هـتـعـيـبـطـب

ىلإا اندوقي هّّلك اذه .انتومل ًاعوط
ةـيـهـلإا ،نـيـتـعـيـبـطــلا داــحــتا نأا

وه عوـسسي حـيـسسمـلا يـف ،ةـيرـسشبـلاو
،امهئلمب نيتعيبطلل يقيقح داحتا

سصقـنت وأا عَلَتبُت وأا ىغطت نأا نود
اـمـهـم سصقـنـي  هـلـلا .اـمـهـنـم يأا
.ةماركلا هيغلُت  ناسسنإاو ،لزانت
ةملـكـلا ىرـجأا ةـيـهـلإا هـتـعـيـبـطـب
سسجــتــمــلا تاــــيآاو بئاـــــجعـلا دــّ

ىكـبو عاـج ةـيرـسشبـلا هـتـعـيـبـطـبو
:ّلسضن نأا نم ًاذإا سسرتحنلف .مّلأاتو
انحوي) ءدبلا ذنم ناك يذلا ةملكلا

مـــظـــعأا ًاــــثــــم دجو دق
دوـجو يـنـعأا :ةـيـهارـكـلــل
مدعب طقف نوفتكي  سسانإا
هــنورــخّدي اّ ناـــسسحإا
نع نوـسشتـفـيو لـب ةرـفوـب
.غـلـل وـه اــم باــسصتــغا

لـخ نـم ،ًاذإا رّوـسصتـيـلـف
،اومـحرـَي  نـيذـلا باـقـع
ةـيأاو مـهـبـيــسصــُيــسس اذاــم
فوـسس ةـيــسساــق ةــنوــنــيد
ادح اوعسضيـلـف .اـهـنوـقـي
رمأل اوعاسصنيو مهـمـلـظـل
لامعأا قـيرـط نـع يـهـلإا
.ةمحرلاو ةبوتلا

مه هنوبيجُي ٍذـئـنـيـح>
ىتم بر اي :لئاق ًاسضيأا
َناسشطع وأا ًاعئاج َكانيأار
وأا ًاـناـيرــُع وأا ًاــبــيرــغ وأا

و ًاـسسوــب وأا ًاــسضيرــم
.(44 :52 ىتم) <َكْمِدخن

،خأا رسشلا اذه متيأارأا
طـبـترا رـّبـكــتــلا يــنــعأا
،فوطعلا غ يـطاـعـتـلاـب
ًاطبترم عسضاوتلا ناك امك
حدمُي ؟فوطـعـلا كلـسساـب
مهـتـب لـجأا نـم رارـبأا
كأا نوعسضاوتـيـف ،رـسشبـلـل
اـّمأا .مـهـسسفــنأا نورّي و
نونادُي امدنعف نورّبكتا

 مـــهـــتـــفأار مدع ىـــلـــع
نورّمذتي لـب نوـعـسضاوـتـي
كلذـل ،مــهــسسفــنأا نورّيو
تاملكـلا نوـعـمـسسي فوـسس
مكل لوـقأا قا> :ةـيـلاـتـلا

مــكــنأا ا  كلذ اوـلـعـفـت
يبف راغسصلا ِءؤوه ِدحأاب

 ؤوه ُبهذيف .هوـلـعـفـتء
يدبأا ِباذــــــــعـــــــــلا إا

ةاـيا إا نوــقــيّدــِسصلاو
  .ةيدبأا

سساملاب سسويروغيرغ سسيدقلا

ناــك هــب ءيــسش ّلــك يذــلاو (1 :1
ناـك اـمـم ءيـسش نـكـي مـل هرـيــغــبو
ًادسسج راسص هسسفن وه (3 :1 انحوي)
وـهو ،(41 :1 انحوـي) اـنـيـف ّلـحو
نامزلا ءلـم ناـح اـمـل يذـلا هـسسفـن
ًادولوم ةأارما نم ًادولوم هللا هلسسرأا
.(4 :4 ةـيـطـغ) سسوـماـنـلا تحـت
ظفحو ءارذع ةاتف اسشح يف نوكتلا
ةدولا امأا ،ةهولأل وه اهـتـيـلوـتـب
.ةيرسشبلا ةـعـيـبـطـلـل يـهـف دسسجـلاـب
دمتعيل انحوي ىلا ىتأا يذلا ناسسنإا

هيلـع ّلد يذـلا هـلـلا نـبا هـسسفـن وـه
يذـلاو ،(71 :3 ىـتـم) بآا توــسص
هسسفن وه ناسسنإاك ناـطـيـسشلا هـبّرـج

:4 ىتم) ًاهلإا ةكئملا هتمدخ يذلا
بعتو سشطعو عاج يذلا .(1-11
نأا امك ،ناسسنإا ةعيبطلاب وه مانو
ةفغرأا ةسسمخ نم ًافآا عبسشأا يذلا

هنم برسشي نَم ًءام ةيرماسسلا ىطعأاو
 هايملا ىلع ىسشمو ،دعب نم سشطعي
وه اـهـتـكـسسأاـف فـسصاوـعـلا رـهـتـناو
عّمد ةيرسشبلا هتعيبطب .هلإا ةعيبطلاب
،هقيدسص رزاعل توـم ىـلـع حـيـسسمـلا

ةايحلا ىلإا هداعأا ةيهلإا هتعيبطبو
قلُع ناسسنإا حيسسملا .هرـمأا ةـمـلـكـب
هسسفن وهو ،مرـجـمـك بيـلـسصلا ىـلـع
باب سصلل حتف يذلا هلإا حيسسملا
نـم لـيـلـق ٌسضعـب  اذــه .سسودرــفــلا
لماـكـب ،نـيـتـعـيـبـطـلا ىـلـع ةـّلدأا

،عوسسي حيسسمـلا يـف ،اـمـهـسصئاـسصخ
.كلـت ناـبوذ وأا هذـه ناـيــغــط نود
اــنــّبر حــيــسسمــلا لاــق ،اذــه لــجأ
يف بآل ٍواسسمك ةيهلإا هتـعـيـبـطـب
انحوـي) <دحاو بآاو اـنأا> رـهوـجـلا

،ناسسنإاك هتـعـيـبـطـب اـمأا .(03 :01
يبأا> لاقف ،اهردسصم انتّيرسشب يتلا
.(82 :41 انحوي) <ينم مظعأا

ةر-ششن-لا ى-ل-ع ع-طإلا نا-ك-ملا--ب
:تنرتنإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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