
ةلاصسرلا ــــــــــــــــــ
 ؛٦١-٤١ :٤ يناع)

٦-١:٥)

ٍةنهك ُسسيئر انل ذإا ،ُةوخإا اي
،ِتاوـمـصسلا َزاـتـجا دق ٌمـيـظـع
صسمـتـَنـْلـَف ،هـلـلا ُنـبا ُعوـصسي ْك
اـنــل سسيــل نأل *فاعإلاــب
نأا ٍرداـق ُغ ٍةـنـهــك ُسسيــئر
 ٌبرجُم لب انِناهوَأل َيثري
لـخ اـم اـنـَلــثــم ٍءيــصش ّلــك
ٍةقثب اًذإا  ْلِبقُنـلـف *ةـَئـيـطا
َلاـنـنـل ِةـمـعــنــلا ِسشرــع إا
 ِةثاغإلل ًةقث َدِجَنو ًةمحر
ٍةنهك ِسسيئر لُك  نإاف *اهناوَأا

ِلجأل ُماقُي ِسسانلا َنم ٍذَختُم
َبرقُيل ِهّلل وه اـمـيـف ِسساـنـلا
اياطا نع َحئاـبذو َمِداـقـت

 ىلـع َقـِفـصشـُي نأا هـناـكـمإا
نوـلـِصضـَيو َنوـلـهـجـي نـيذـلا
صضيأا وـه ِهـنوـكــل صسـبـلـتـم اـً اـً
هيلع ُبجي اذهلو *ِفعصضلاب
ِلجأل اياطا نع َبرقي نأا
ِلـجأل ُبرـقــي اــمــك  هــِصسفــن
ُذـُخأاــي ٌدحأا َسسيــلو *بعــصشلا
ُهاعد نَم لب َةماركلا ِهِصسفنل
َكلذك *نوره اعَد امك ُهّللا

حيبصستلا ةحيبذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولتي نأا دعب ،يهلإلا سساّدقلا يف

يتلا ،يّرصسلا ءاصشعلا تاملك نهاكلا
،ركصشلا ّرصس ُحيصسملا انبر سسّصسأا اهب
:فتهيو نيَمدَقُملارمخلاوزبخلاعفري
لك نع كل اهمّدقن كل امم كل يتلا>
،روَفللو .<ءيصش لك ةهج نمو ءيصش
ءاعد نهاكلا ولتي ،نلعإلا اذه دعب
حورـلا ءاـعدتـصسا
ىــلــع سسُدـــُقـــلا
ّمتتـل ،نـيـبارـقـلا
ةـلاـحـتـصسا كلذـب
رـمـخـلاو زـبـخـلا
حيصسملا دصسج ىلإا

.نيّيـهـلإلا هـمدو
ةـــــــــــعاــــمـــج

مفـب نـيـنـمؤوـمـلا
لوـقـت نـهاــكــلا
اـمـم كل يــتــلا>
.ًلصصأا هل وه ام هلل مّدقت يه ذإا <كل
لاكصشأا رئاصس امك نيبارـقـلا مـيدقـتـف
زبخلا امأا .هلل لإا زوجي ل ةدابعلا

لاكصشأا نم لكـصش اـمـهـيـفـف رـمـخـلاو
هللا اياطع نيـب يوـيـحـلا كارـتـصشلا

امه بنعلاو حمقلا :ناصسنإلا دهجو
،لوصصفلا بيترتو سضرألا جاتن نم
اهبهو امك ةـعـيـبـطـلا راـمـث نـم يأا
ًازبخ ناريصصي ناصسنإلا لمعبو ،هللا

ةبه وه هيف ام لكب ملاعلا .ًارمخو
تاريخ ةءوـلـمـم ناـصسنإلـل هـلـلا نـم
لكب ناصسنإلا هللا زيم دقو ،تاكربو
نـصسحـيـل ل بهاوـم نـم هـمزـلـي اــم
هصسّدقيل لب بصسحو ملاعلا يف سشيعلا
سسادقلا حبذم ىلع مّدقن نحن  .ًاصضيأا

هللاو ًايفاصص ًارمخو ًايقن ًازبخ يهلإلا
هـمدو ديـحوـلا هـنـبا دصسج اـمـهرـّيـصصي
ىلإا مّدقن نحن .نيييحُمـلاو نـيـيـهـلإلا
هلصضفب انـفارـتـعا نـع رـيـبـعـتـك ،هـلـلا

ل اننإا ذإا هل وه اّمم ،هتبحمل انركصشو
ةمظع ءازإا همّدقن نأا اننكمي ام كلمن
ناـفرـعـلاو رـكـصشلا ىوـصس هـلـلا ةـبـحــم
هللا ةبحم ةبه ،رخآا ىـنـعـمـب .ةـحـيـبذ
،ناصسنإلا نم ،هللا ىلإا دوعت ناصسنإلل

.حيبصست ةحيبذ
ركصشلا ةحيبذ

هذه حيبـصستـلاو
ىلع رصصتـقـت ل
زـبـخـلا ةـمدقــت
يــف رــمــخـــلاو
.يهلإلا سسادقـلا
ىـتـم ،ناـصسنإلا
دـــــــــمــــتــــعا
،حيــــصســمــلاـــب
اــمــك حــبـــصصي

فرتعملا سسوـمـيـصسكـم سسيدقـلا لوـقـي
ملاعلا سسّدقُي نأا هتياغ <ًاينوك ًانهاك>
ىلإا هعفريو هيف سشيعي  يذلا يداملا
ملكلا اذه ودبي دق .ًارهاط ًانابرق هللا

ريغ ًاريظنت وأا ًادقعُم ًاتوهل سضعبلل
سسكعـلا ةـقـيـقـحـلا يـف هـّنـكـل .يـعـقاو
راصص حيصسملاب دمتعا نم لك .ًامامت
هنإا يأا حيصسملا ًاصسبل هتيدومعم مكحب

حيصسملل ًادادتما لّكصشي نأا ًارداق راصص
هتفيظو وأا هتنهم تناك ًايأا .ناك امنيأا
نأا هيفكـي ،هـتاـيـح طـمـن وأا هـتوـعد وأا
نأا يأا ،حيصسملا عبتيو <هصسفنب رفكي>
لب ةيتاذلا هتئيصشم ىصضتقمب ل كلصسي
لك حبصصيل ،حيصسملا ليجنإا ىصضتقمب
ًايلاتو ،ًاصسدقـم هاـيـحـي وأا هـلـمـعـي اـم

11/5102 ددعلا
راذآا51 دحألا

موصصلا  نم  ثلاثلا  دحألا
(ركلا بيلصصلا دحأا)

هتقفرو سسويباغأا ديهصشلا راكذت
عباصسلا نحللا

عباصسلا رَحَصسلا ليإا



هـنـيـع تقوـلا يـف لـمـحـت ،يــهــلإلا
يف هاياطعو هتبحم ىلع هلل انركصش
هـصصلـخ ىـلـعو ىـلوألا ةـقـيـلــخــلا
انكولصس كلذك ،حيصسملاب انل ىطعُملا
ام لك لـعـجـي لـيـجـنإلا ىـصضتـقـمـب
ةـيـحور حـئاـبذ> هاـيـحـنو هـلـمـعــن
عوـصسيـل ًاـمارـكإا هـلـلا دنـع ةـيـصضرـم
.(٥ :2 طب١) <حيصسملا

سسّلريك سسيدقلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يميلصشروألا ـــــــــــــــــــــــــــــــ

نماثلا يف ةصسدقملا انتصسينك ديعت
يـف لـيـلـجـلا اـنـيـبأل راذآا نـم رــصشع
ةفـقاـصسأا سسيـئر سسلرـيـك نـيـصسيدقـلا
ىـلـع ًاروـيـغ ناـك يذـلا مــيــلــصشروأا
ًادنـصسو ًادصضاـعو مـيوــقــلا ناــمــيإلا
.ءارقفلل

٤١٣ ةنصس سسلريك سسيدقلا دلُو
،اهيحاوصض وأا (سسدقلا) ميلصشروأا يف
هـبـلـق يـف اـصسرـغ نـيـّيـقـت نـيدلاوــل
يف هبابـصش ىـصضق .مـيوـقـلا ناـمـيإلا
باـتـكـلا ةـصساردو لـمأاـتـلاو ةلـصصلا
سسوميصسكم سسيدقلا هماصس .سسدقملا
٤٤٣ ماـع ًاـنـهاـك سسدقــلا فــقــصسأا

.دامعلا يبلاط ميـلـعـتـب هـيـلإا دهـعو
ماع سسوميصسكم سسيدقلا ةافو دعبو
ىلع سسلرـيـك سسيدقـلا هـفـلـخ٨٤٣
برلاب دقر نأا ىلإا ميلصشروأا يصسرك
هتمدخ ةرتف ةليط ناك .7٨٣ ماع
عاـبـتأا دصض ناــمــيإلا نــع ًاــعــفادم
ةهولأا ركنأا يذلا سسويرآا يقوطرهلا
ببـصسب ةرـم نـم رـثـكأا يـفـُنو ،نـبإلا
.ميوقلا ناميإلاب هكّصسمت

نم انيـلإا لـصصو اـم ّمـهأا لـعـل
ىلع اهاقلأا يتلا هـتاـظـع هـتاـفـلؤوـم
نيدمـعـمـلا ىـلـعو داـمـعـلا يـبـلاـط
هذـهو .نورـصشعو ثلـث يـهو ددجـلا
مـيـلـعـت بترأاو مدقأا> نــم رــبــتــعــُت
 .<رصصتخم يحيصسم

نيذلا ،اودمتعي نأا نوعمزملاف

صسفـن ْدـّجــمــُي  ُحــيــصسا ُهـَ
يذلا ِلَب ٍةنهك َسسيئر َصصيل
َمويلا انأاو ينبا َتنأا ُهل َلاق
  ُلوقيامك .َكـــُتدلو
ٌنـهاـك َتــنأا َرــخآا ٍعــصضوــم
ِةــــَبــــتر ىــــلـــــع ِدبألا إا

.قَداصصيكلَم

ليإلا ــــــــــــــــ
؛٨٣-٤٣ :٨ سسقرم)

١ :٩)
نأا دارأا نـم برــلا لاــق

ِهِصسفنـب ْرـُفـكـيـلـف يـنـَعـَبـتـي
ينْعبتيو ُهَبـيـلـصص ْلـِمـحـيو
َسصــلــخــي نأا دارأا نـــَم نأل
صسفـن كلهأا نَمو اـهـُكـلـهـُي ُهـَ
لجأا نمو يلجأا نم ُهَصسفن
صصـّلـخـي لـيإلا ُهنإاـف *اـهـُ

وـل ُناــصسنلا ُعـِفـتـنــي اذاــم
َرـِصسـَخو ُهـلـُك َمـَلاــعــلا َحــبر
يــطــعــُي اذاــم مأا *ُهــَصسفــن
*ِهـصسفـن نـع ًءادـِف ُناــصسنلا

يــب  يـــحـــتـــصسي نـــَم نأل
ِلـيا اذـه  يــملــكــبو
ِهب يحتصسي ئطاا ِقصسافلا
 ىـتأا ىتم رــــصشبلا ُنــــبا

ا عــــم ِهـــيــبأا ِدــِةكئل
قا مهل لاقو *صسيدقلا
نـم اـًموــق  نإا مــكــل لوــقأا
نوقوذي ل انهـه مـئاـقـلا
َتوـكـلـم اْوَرـَي ىـتـح توا
.ٍةوقب ىتأا دق ِهّللا

ءيصش ل .هلل ركصشو <حيبصست ةحيبذ>
سسيدقتلل ًلباق سسيل ايندلا هذه يف
 .ٌنصسح هللا هقلخ ام لك ّنأل

ةصسينكلا يف ولتملا ليجنإلا أادبي
نأا دارأا نم> :ديصسلا لوقب دحألا اذه
لمحيو هـصسفـنـب رـفـكـيـلـف يـنـعـبـتـي

تصسيـل اــنــه ةوــعدلا .<...هــبــيــلــصص
رارقلا ةيمهأا ىلع ديكأات لب ،ةيئاقتنا
<ينايكلا> يصصخصشلا رايـخـلاو رـُحـلا

،سسقرم ليجنإا يف .حيصسملا عابتا يف
بطاخي ،سصنلا اذه يتأاي هنم يذلا
،<ذيملتلا عم عمجلا> عوصسي برلا

ذيملتلا لوح قّلحتملا عمجلا اذهو
دمتعا ناصسنإا لك يأا ،نونمؤوملا مه
.خـيراـتـلا دادتـما ىـلـع ،حـيـصسمــلاــب
ًاذإا يه <ينعبتي نأا دارأا نم> ةرابع
نــيذــلا نــم دعــبأا ،نــمزــلا نــم ّدمأا
،مويلا كاذ يف دصسجلا ناذآاب اهوعمصس
امأا .<...هصسفنب رفكيلف> :اهطرصش اهلو
ىـقـبـي ّلأا يـنـعـيـف سسفــنــلا راــكــنإا
،ديصسلا عبتي نأا دارأا ىتم ،ناصسنإلا
هّلؤوت يتـلا ةـيرـصشبـلا هـتزـيرـغ رـيـصسأا
،هتاذ ىلإا ًايمتنم ىقبي ّلأاو ،<انأا>ـلا

،اـهــيــف ىرــي يــتــلا اــيــندلا ىــلإاو
نأا ،هتاذ قيقحت ،هتريصصب ةيدودحمل
عوـصضخـلا كاذ <هـصسفـن> نـع يـقـلــي
ًاـفـيز عـّنـقـمـلاو ،هاـيـند سسيـماوــنــل
.ءاقبلا لجأا نم فّيكتلا ىلإا ةجاحب
موـيـلا ديـصسلا لوـقـي رـخآا ىــنــعــمــب
يأا) ينعبتت نأا تدرأا نإا كّنإا هعماصسل
بصسحــب كلــصستو يــب لــّثـــمـــتـــت نأا

عفرت نأا ءدبلا يف كيلع (ياياصصو
،اهصسّدقأا انأاو ،ةحيـبذ كتـئـيـصشم يـلإا

ةايحلا ًايلاتو يـصسوـماـنو اـنأا اـمإاـف
.كصسفن امإاو ،كيطعأا يتلا

يفو ،يهلإلا سسادقلا ةحيبذ يف
اهانصشع امثيح <حيبـصستـلا ةـحـيـبذ>
درجم هلل مّدقن ل نحن ،انتايح يف
.هصسفن حيـصسمـلا لـب ةـيداـم تاـمدقـت
امكف .<كل اهمّدقن كل امم كل يتلا>
،رـمـخــلاو زــبــخــلا ،نــيــبارــقــلا نأا
سسادقـلا ةدئاـم ىـلـع ةـعوــصضوــمــلا



لمأات ـــــــــــــ
حيصسا هب ماق لمع لك

ةصسينكلل رـخـف ةاـعدم ناـك
رخافا مـظـعأاو ،ةـعـماا

ذإاو .بيـلـصصلا ناـك اــهــلــك
:لاـــق كلذ سسلوــــب فرــــع
 اصشاحف يتهج نم امأاو>
انبر بيلصصب لإا رختفأا نأا
:٦ لــغ) <حــيــصسا عوــصسي
نأا بيـــجـــعـــلا نــــم .(٤١
روـنـلا ىرـي ىـمـعأا دوـلوا

 نكلو .(٨ :٩ وي) ماولصس
اعلا َنايمع كلذ ّمهي اذام
مـيـظـع رــمأل هــنإا ؟عــمــجأا

موقي نأا ةعيبـطـلـل قراـخو
مويلا  توا نم رزاعل
،(٤٤ ،٤٣ :١١ وي) عبارلا

ةـمـعـنـلاـب يـظـح هـنــكــلو
نيذلا كلذ ّمهي اذامف ،هدحو
اعلا  مهاياطخب اوتام
نأا ةزــجــع هــنإا ؟عــمـــجأا
لجر فلآا ةـصسمـخ ىّذـغـتـي
:٤١ ىتم) ةـفـغرأا ةـصسمـخـب
،٣١ :٩ ول ،٤٤ :٦ رم ،١2
ّمهي اذام نكلو ،(0١ :٦ وي
ًاعوج نورّوصضتي نيذلا كلذ

 اـعـلا بيجعو ؟عـمـجأا
دق ناــك ةأارـــما لـــَحـــُت نأا
امث ذنم ناطيصشلا اهطبر
،(7١-٣١:0١ول)ةنصسةرصشع
نحن كلذ انّمهي اذام نكلو

لصسلصسب طبترا ًاعيمج
بيلـصصلا جاـت نإا ؟اـياـطا

ناك نيذلا ءاصضأا يذلا وه
نيذلا رّرحو ،لها مهيمعي
،ةـئــيــطا ىرــصسأا اوــناــك
.عمجأا رصشبلا ىدتفاو

اعلا نأا نم بجعت ل

نيدمعملا ىلع ىقلـت ةرـيـخأا تاـظـع
مهـتـيدوـمـعـم دعـب عوـبـصسألا ةـلـيـط
يتلا سسوقطلا فلتخـم اـهـيـف حرـصشي
،نوريملاو ةيدومعملا يف اهوربتخا
 .يهلإلا سسادقلل حرصش ىلإا ةفاصضإا

سسيدقلا ةيفقصسأا دهع يف هنا ركذُي
مظعم ءانب مت يميلصشروألا سسلريك
تلصصح  يتلا نكامألا يف سسئانكلا

ةايح ءانثأا ةيصصلخلا ثادحألا اهيف
يف :سضرألا ىلع حيصسملا عوصسي انبر
ناتصسبو سسدقملا ربـقـلاو ةـلـجـلـجـلا
مـحـل تيـبو اـيـنـع تيـبو نوـتــيزــلا

ءاج .ةصسدقملا نكامألا نم اهريغو
ةجاح يّبـلـيـل سسئاـنـكـلا هذـه ءاـنـب
يصضارألا ىلإا اودفو نيذلا جاجحلا
ىلع ةصسينكلا لوصصح دعب ةصسدقملا
.ملصسلا

يف تبترت يتلا ةمهملا رومألا نم
ميظعلا عوبصسألا مَدـِخ اـنـصسيدق دهـع
ةقفارمل ًاصضيأا تعصضو يتلا سسدقملا
نودصصقـي اوـناـك نـيذــلا جاــجــحــلا
.حصصفلا دييعـتـل ةـصسدقـمـلا يـصضارألا

ةـيـهـلإلا مَدـِخـلا ةـصسيـنـكـلا تبــترــف
ىـلإا رزاـعـل تبـصس نـم مـهـتـقـفارـمــل
نأا حـصضوـن نأا مـهـمـلا نـم .حـصصفــلا
نرقلا يف مَدِخلا هذه عاقيإا بيترت
هب موقن امل ًاـماـمـت هـباـصشم عـبارـلا

يف ةيصسكذوثرألا ةصسينكلا  يف  ًايلاح
ةيـحاـن نـم اـمأا .مـيـظـعـلا عوـبـصسألا

رـفاوـتـت لـف مَدــِخــلا هذــه ىوــحــف
امنإا ،هلوح ةمـيدقـلا تاـطوـطـخـمـلا

بتك نَم زربأا لعل .لكصشلا لوح طقف
عوبصسألا للخ ثدحي ام فصصو يف
ةبهارلا تناك ميلصشروأا يف ميظعلا
تناكو  ،(ايريجيا وأا)ايريثإاةينابصسإلا

ةصسدقملا يصضارألا ىلإا جح ةلحر يف
يـف تاوـنـصس ثلـث  كاـنـه تصشاــعو
تبتكو ،سسلريك سسيدقلاةيفقصسأارخاوأا

ايـناـبـصسإا يـف تاـبـهارـلا اـهـتاوـخأل
ةصسينكلا ةايح ليصصافـتـب مـهرـبـخـت
اهنمو ،ميـلـصشروأا يـف ةـيـجروـتـيـلـلا
اهانركذ يـتـلا لـيـصصاـفـتـلا فرـعـن

نأا دعب ،نيـظوـعوـم نوـّمـصسي اوـناـك
تاونصس ثلث ىلإا دتمت ةرتف اوصضقي
اـياـصصوـلا نـع اـهـللـخ نوـمـّلـعـتـي
،ةيحـيـصسمـلا مـيـلاـعـتـلاو قلـخألاو
رـيـبـكـلا موـصصلا ءدب ةـيـصشع نوـتأاــي
نولّجصسيو (مهيباّرع) مهئلفك ةقفرب
يف نولخديو فقصسألا ىدل مهءامصسأا

اودمتعي يكل ةريخألا ةئيهتلا ةلحرم
موصصلا للخ .سسدقملا حصصفلا ةليل
ءلؤوـــه يـــتأاـــي ناـــك رـــيـــبـــكـــلا
موي لك <ةرانـتـصسإلـل نودعـتـصسمـلا>
تاظعلا ىلإا اوعمتصسيل ةصسينكلا ىلإا
ثلـث ةدم ةـيـناـمـيإلا ةـيـمـيـلـعـتـلا
مـهـيـلـع ىـلـتـتو ،ًاـيـموـي تاــعاــصس
درـط تاوـلـصص يأا ،تاـماـصسقــتــصسإلا
نوــموــصصي اوــناــك .نــيــطاـــيـــصشلا
يّلصصت يتلا اهلك ةصسينكلا ةكراصشمب
سسيمخلا مويو .مهلابقتصسل دعتصستو
ًادادعتصسا نوّمحتصسي اوناـك مـيـظـعـلا
فقصسألا مامأا نوفقي مث ،ةيدومعملل
مـتـيـل ناـمـيإلا روــتــصسد نوــلــتــيو
مهمصسا ريصصيو حصصفلا ةليل مهديمعت
ةيدوـمـعـمـلا دعـب .<نورـيـنـتـصسمـلا>
يف ةصسينكلا ىلإا ًايموي نوتأاي اوناك
تاظعلا اوعمصسيل تاديدجتلا عوبصسأا
يــتــلا رارــصسألا لوـــح ةـــيرارـــصسألا
نوريملاو ةيدوـمـعـمـلا :اـهورـبـتـخا

.ايتصسراخفإلاو
تافلؤوم نم انيلإا لصصو ام ،ًاذإا

تاــظــعــلا وــه سسلرــيـــك سسيدقـــلا
نيدمعملاو دامعلا يبلاطل ةيميلعتلا
ةـمدقـم ةـظـع ىـلإا مــصسقــتو ،ددجــلا
ةرورصضو دامعلا ةيمهأا اهيف حرصشي
ةرصشع ينامث اهـيـلـت ،هـل دادعـتـصسإلا

دادعتصسإلا ةيفيك اهـيـف حرـصشي ةـظـع
ةرورـصضو ةـصسدقـمــلا ةراــنــتــصسإلــل
ناميإلا ىنعم حرـصشي اـمـك ،ةـبوـتـلا

تايصصخصش نـم ةـلـثـمأا ىـلإا ًادنـتـصسم
،(...سسلوب ،ميهربإا) سسدقملا باتكلا

ناميإلا روتصسد ليصصفـتـلاـب حرـصشيو
ًادانتصسإا ًاصضيأا هيف ةدراولا دئاقعلاو
سسمخ انيدل مث .سسدقملا باتكلا ىلإا



،نيظوعوملاب سصتخي ام يف هلعأا
مهميلعتو ،ةيدومعملـل نـيدعـتـصسمـلا

ةدمل مهتايحو مهـئاـمـصسأا لـيـجـصستو
سصخي ام ىلإا ًةفاصضإا ،ًاموي نيعبرأا
انربختـف ،ماـعـطـلا عاوـنأاو ماـيـصصلا
زبخلا نم نولوانتي ل> مهنا ايريثيإا

يأا لو ،ًاتيز لو ،ةريغصص ةعطق لو
ًءام طقف لب ،رجصشلا نم يتأاي ءيصش
.<...نيحطلا ءاصسح نم ًليلقو

تاظع نم ٌسضعب يلي ام يف
ىلع  اهاقلأا يتلا سسلريك سسيدقلا
راطإا يـف ةراـنـتـصسإلـل نـيدعـتـصسمـلا
يف ميظعلا ثَدَحلا اذهل مهتادادعتصسا

اي ،ديدجلا دهعلا ذيملت اي> :مهتايح
،حيصسمـلا رارـصسأا يـف نوـكرـتـصشي نـَم
،ةمعنلاب ليلق اّمعو ،ةوعدلاب نآلا
ًاـحورو ًاديدج ًاـبـلـق مـكـل اوـعـنــصصإا

ّمـعـت ىـتـح ،(١٣ :٨١ زــــح) ًاديدج
ناـك اذإا هـنأل .تاوــمــصسلا ةداــعــصسلا

دحاو ئـطاـخ لـجأا نـم حرـف كاـنـه
:٥١ ول) ليجنإلا لوق ّدح ىلع ،بوتي
ناـّكـصس دعـصسي يرــحــلاــب مــكــف ،(7
نم ردقلا اذه لثم سصلخب ءامصسلا
يف متـعـفدنا مـكـنأا اـمـبو !سسوـفـنـلا
اوكرتصشاف ،قـحـلا حـلاـصصلا قـيرـطـلا
نا عقاولاف .ىوقتلا قابصس يف عروب
،مكئادتفا ىلإا قوتي ديحولا هللا نبا
عيمج اي ّيـلإا اوـلاـعـت :لوـقـي وـه ذإا
مكحيرأا انأاو ،نيلَقثملاو نيـبـَعـتـمـلا
بوث نوصسبلي نَم اي .(٨2 :١١ تم)
مهّلغت نم ايو ،يرزـمـلا يـصصاـعـمـلا
،ةـيـصصخـصشلا مـهاـياــطــخ لــصسلــصس
اولصستغا :لئاقلا ّيبنلا توصص اوعمصسإا

نم مكلامعأا ّرـصش اوـلـيزأاو اورـّهـطـتو
ىـتـح ،(٦١ :١ سشا) ّيـنــيــع ماــمأا
:ةـيـكـئلـمـلا قاوـجألا مـكـل خرــصصت

ترتُصسو هتيصصعم ترفُغ نمل ىبوط
نـَم اـي مـتـنأا .(١ :2٣ زم) هتئيـطـخ

ل ناميإلا َحيباصصم ًاثيدح اولعصشأا
ىتح مكيديأا نيب ئفـطـنـت اـهوـعدت

يذلا نأل ،َيِدُتفا دق هرصسأاب
دّر نكي  انلجأل تام
هـــلـــلا نـــبا اإا ،ناــــصسنإا
ناصسنإا ةئيطخ نإا .ديحولا

دق ،مدآا وــــــــــــــــهو ،دحاو
لخدُت نأا ًاـقـح تعاـطـتـصسا
:٥ ور) اـــعـــلا إا توا

ناـيـصصعـب ناـك اذإاـف .(7١
،اـعــلا ُتوا داــصس دحاو
دوـصست ل دحاو ّب فـيـكــف
:٥ ور) ؟كألاــــب ةاــــيا

ءاوحو مدآا ناك اذإاو .(7١
ببصسب سسودرفلا نم ادرُط
-22 :٣ كت) لكألا ةرجصش
نونمؤوا لخدي لفأا ،(٣2
كأا ةـلوـهــصسب سسودرــفــلا
اذإا ؟عوـصسي ةرـجــصش ببــصسب
لوألا ناـــــــصسنإلا ناــــــــك
لخدَأا بالا نم لوبا
لــــفأا ،لـــــماـــــصشلا َتوا
نم هلـبـج يذـلا عـيـطـتـصسي
وــهو ،(7 :2 كــت) باــلا
نأا ،(٦ :٤١ وــي) ةاــيا

ا هحناذإا ؟ةيدبألا ةاي
قصسافلا لتق سساحنف ناك
بصضغ دمخأاف ةغلا عفادب
،(١١ ،٨ :٥2 ددع) برـــلا
بصضغلا عوـصسي عـفرـي لـفأا

لـتـق نود نـم رـصشبـلا نــع
؟مهنع هصسفن لذبب لب ،دحأا
ّنلجخن لف .(٦ :2 ميت١)

لـب ،سصـّلا بيـلـصص نــم
ةديقـع نأل هـب رـخـتـفـنـلـف
دوهـيـلـل ةعـم> بيـلـصصلا

امأاو .<ينثولـل ةـقاـمـحو
سصلا ليـبـصس يـهـف اـنـل
.(02 :١ وك)

يميلصشروألا سسلك سسيدقلا

باب ًاميدق حتف يذلا كاذ - مكبهي
ول) هـناـمـيإا ببـصسب سصلـل سسودرـفـلا

نأا - ةلجلجلا لبج ىلع (٣٤ :٣2
.سسرُعلا ديصشن اولّترت

دبع مـكـنـيـب كاـنـه ناـك نإا
دليملل ناميإلاب ّدعتصسيلف ،ةئيطخلل
دعب وهو ،يّنبتـلا يـف ّرـحـلا يـناـثـلا
يهو ،تايدوبعـلا أاوـصسأا نـم هرّرـحـت
ىلع هلوصصحو ،ةئـيـطـخـلا ةـيدوـبـع
حبصصي ،ةـيواـبوـطـلا برـلا ةـيدوـبـع
.تاوـمـصسلا توـكـلـم ثارـيــمــل ًلــهأا

دصسافلا قيتعلا ناصسنإلا ًاذإا اوعلخاف
ناصسنإلا اوـصسبـلاو ،رورـغـلا تاوـهـصشب
ىلع ةفرعمـلـل دّدجـتـي يذـلا ديدجـلا

وك ،٤2-22 :٤ فأا) هقلاخ ةروصص
روك2) حورلا نوبرع اونتقا .(0١ :٣
يف مكولبقي ىتح ،ناميإلاب (٥ :٥
اوبرتقا .(٩ :٦١ ول) ةيدبألا ّلاظملا
ىـتـح يّرـصسلا مـتـخـلا نـم ناـمـيإاــب
عيطق نيب اوَصصحُتو ،برلا مكفرعي
،يــناــحورــلا سسدقــمــلا حــيــصسمـــلا

ةايحلا اوثرتو هنيمي نع اوصسلجتو
ل نـيذـلا ءلؤوـه اـّمأا .مـكــل ةّدعــمــلا
صسمـتـم نوـلازــي ،مـهاـياـطـخـب نـيـكـّ
:٥2 تم) هراصسي نع نونوكي فوصسف
هللا ةمعن نم اوبرتقي مل مهنأل ،(٣٣
لصسغ يـف حـيـصسمـلا اـهـحـنـمـي يـتـلا
ىلع مّلكتأا ل يـنا .يـناـثـلا دلـيـمـلا
ىلع لب ،داصسجألل يـناـثـلا دلـيـمـلا
سسفـنـلـل يـحورـلا يـناـثـلا دلـيـمـلا
اهدلي داصسجألا نإا .(٣ انحوي عجار)
حاورألا ّنكـلو ،ناروـظـنـمـلا اـنادلاو
نأل ،نامـيإلاـب ًاـيـناـث ًادلـيـم دلوـت
(٨ :٣ وي) ءاصشي ثيح ّبهي حورلا

،هّقحتصست تنـك نإا هـعـمـصست ذـئدنـعو
:٥2 تم) نيـمألا حلاصصلا دبعلا اهيأا

.<ريمصضلا مول لب َتدجُو ىتم ،(٣2
ةر-صشن-لا ى-ل-ع ع-طإلا نا-ك-ملا--ب
:تنرتنإلا ةحفصص ىلع اًيعوبصسأا
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