
ةلاصسرلا ـــــــــــــــــ
(11-1 :2لسسرلا لامعأا)

لح ا ا ُمويسسم ناك
ٍناكم  ًاعم مهلك ُلسسرلا

ٌتوسص ًةـتـغـب ثدحـف *دحاو
ٍحـير ِتوـسصك ِءاــمــسسلا نــم
لــك َأــمو ُفــِسسعـــَت ٍةديدسش
َسسلاج اوناك يذلا تيبلا

ٌةنـِسسلأا مـهـل ترـهـظو *هـيـف
ٍراـن نـم اـهـنأاـك ٌةـمـسسقـتــم
ٍدحاو لـك ىـلـع ترـقـتـسساـف
نم مهلك اوأتماـف *مـهـنـم
اوــقــِفــطو ِسسدقـــلا ِحورـــلا
امك ىرخأا ٍتاغُلب نوملكتي
*اوقِطني نأا ُحورلا مهاطعأا

ٌلاـجر َمـيـلـسشروأا  ناـكو
ٍةـمأا لـك نـم ُءاـيـقـتأا ٌدوـهـي

مـلـف *ِءاـمـسسلا تراـسص اـ
ُروهما عمتجا ُتوسصلااذه
ناك ٍدحاو لك نأل اوريحتف
*هِتغلب نوقِطـنـي مـهـُعـمـسسي
اوبجعتو مهُعيمـج اوـسشـِهدف
سضعــب َلــئاــق ٍسضعـبـل مـهـُ
َنوـمـلـكــتا ِءلؤوــه سسيــلأا

ُعمسسن فيكف *يليلجمهلك
*اهيف دلُو يتلا هتغل انم لك
َيدااو يـترـفـلا نـحـن
ب ام ناكسسو َيميعلاو
ةيكودابكوةيدوهيلاو نيرهنلا

ةيجيرفو *ةَيِسسآاو َسسـُطـنـُبو
يحاونو رـسصمو ةـيـلـيـفو
ناورــْيــقــلا دنــع ةــيــبــيـــل
*نطوتـسسا يـنامورلاو

ــــــــــــــــــــــــــــ ةرصصنعلا دحأا
سسيسسأات ديع وه ةرسصنعلا دحأا

عم هـلـلا هـعـطـق يذـلا ديدا دهـعـلا
لسسرلا هذيمت ىلع بكسس موي هبعسش
.هسسدق يلكلا حورلا ةمعن رسشع ينثلا

 دقـلا دهـعــلا، ةرـسصنـعـلا تناـك
سسمخ دوهيلا هب لفتحي يذلا ديعلا
ناك اميفو .حسصفلا ديع دعب اًموي
حـسصفـلا ديـيــعــت
جور اًرـــّكذــــت
نــم لــيــئارـــسسإا
ةيدوـبـعـلا سضرأا

 رـــــــــــــــسصم
وـحـن روــبــعــلاو
،داــعـــيا سضرأا

ةرسصنـعـلا تناـك
ًلاـــــــفـــــتــــحا
رسشعلا اياسصولاب
هللا اهاطعأا يتلا

كلذك .ءانيسس لبج ةمق ىلع ىسسو
هبيلسصب يذلا عوسسي برلا عم ىرج
توا نم انتعيبطب ع هتمايقبو
إا ةئيطا ةيدوبع نمو ةايا إا

ىـلـع لـسسرأا ّمـث ،هـلـلا ءاـنـبأا ةــيرــح
اهب يتلا سسدقلا حورلا ةمعن هذيمت

قيقو سسومانلا ما اعلل لسصح
 .ءايبنألا دوعو لك

ديع ةسسيـنـكـلا تتـعا ااـطـل
ىلع سسدقلا حورلا لولحو ةرسصنعلا
ىلجألا نعتسسإلا اهيلعو ذيمتلا
دحاولا هلإلا ،سسودقلا ثولاثلا رسسل

 اا ،رــهوغ يــي امـسسقـن.
ع جّردتلاـب هـتـقـيـقـح فـسشك هـلـلا
ةـقـيـلا نإاـف موـيـلا اـمأا ،خـيراـتـلا

حورلا  يهلإلا نعإلا ءلم ىقلتت
اهرّهطـيو اـهـيـلـع لـحـي يذـلا سسدقـلا

اهل حتفيو ،ةـهـلؤوا هاوـقـب اـهـسسّدقـيو
 يلـعـفـلا كاسشلاو هـتـفرـعـم باـب

 .ةيدمرسسلا ةيهلإلا هتايح
يذلا (62 :41 وي) <رخآلا يزعا»

موـي رـسضحـي هذـيـمـت برــلا هــب دعو
ثولاثلا ةعسشأاب اعلا نيف ةرسصنعلا
لح ىتم ةوق» ذيمتلا لانيف .ةييا

سسدقــلا حورــلا
:1 عأا) <مهيـلـع
ءـعــلا نــم (8
إا نوقلـطـنـيو
لـــيإلا رـــسشن
ةمايـق ىرـسشبو
ىـتـح سصـّلا
يـــــــسصاــــــــقأا
 .سضرألا

رادحنا ناـك
يـهــلإلا حورــلا

ءايـبـنألا نإاـف ،اًرـَظـَتـنـم لـسسرـلا ىـلـع
ةقيق هللا بعسش نيرّسض هب اوخأا
سسدقلا حورلاـب» ةـيدوـمـعاو ةدلوـلا

ىلع يحور بكسسأا» .(61 :3ول) <رانلاو
ُمَلحيو مكُتانبو مكونب أابنتيف ٍرسشب لك
.ىًؤور مكبابسش ىريو ًامحأا مكُخويسش
ُبكسسأا ِءامإلا ىلعو ًاسضيأا ِديبعلا ىلعو
َبئاجع يطعُأاو .مايألا كلت  يحور

 82 :2ليئوي) <ِسضرألاو ِءامسسلا-
،ِناسشطعلا ىلع ًءام ُبُكسسأا يّنأل» ؛(03
يحور بُكسسأا .ةـسسباـيـلا ىـلـع ًلوـيـُسسو
سشأا) <كتيرذ ىلع يتكربو َكِلسسن ىلع
ُلعجأاو ،ًادحاو ًابلق مهيطعُأاو» ؛(3 :44

 بلق ُعِزنأاو ،ًاديدج ًاحور مكلخاد
ٍ،م َبلق مهيطعُأاو مهم نم ِرجا

22/5102ددعلا

رايأا13 دحألا

ةرصصنعلا دحأا

سسويمره ديهصشلا راكذت



موــيلا نحن انل ينعي اذام نكل
ىوــتــسسا ىــلــع ةرــسصنــعــلا ديــع
اـنـتاـيـح سسمـلـي فـيـك ؟يـسصخــسشلا

؟اناطخ ددسسيو
يزعا ءي وه ةرسصنعلا ديع

لك ةايح  ةيهلإلا ةمعنلا زوربو وـــــه موـيــلا يــتآلا حورــلاو .اــّنــم
ناسسنإلا ةايح  ءازع لك ردسصم
برــلا ىــلــع عــسضي يذـــلا نـــمؤوا
سسوّدقلا حورلا رسضحي ح .هءاجر
.قـيـــــسضو نزـحو ةـمـلـظ لـك ددبــي
ةاــيــح  حـــيـــسسا َروـــسضح زِي
حارفأا قوفت ةيزعت هـبـهـيـف ناـسسنإلا
حيسسا روسضح .ةداعسس لكو اعلا
ناسسنإلا يطعي سسدقلا حورلاب هلإلا
ةسسم  بابسض لك ليزت ًةرانتسسا

يرـسسكـنا يـفــسشي وــهو .هــتاــيــح
تبثيو ،أاتا يسساؤويو ،بوـلـقـلا
ةوقلا اهاّيإا اًحنام ةبئاـتـلا بوـلـقـلا

ةئيطا ةوطسس ىـلـع بـّلـغـتـلا ىـلـع
يزـعـي سسدقــلا حورــلا .اــهدوــيــقو
هبلق أو هحارج بسصعيو ناسسنإلا
اذه نم ءيسش هيلع ىوقي ل ًءاجر
.اعلا

برلا» لوزن وـه ةرـسصنـعـلا ديـع
ةايا» ناسسنإلا بهي يذلا <ييا
يـتـلا ةـسسادقـلاو لا ةاـيـح ،<ةـقا
ثّلثا ةمعنلا سشرع نم هيلع سضيفت
سسفـن لـك سسدقـلا حورـلاـب» .راوـنألا

ةـعـمل رــهــطــلاــب وــمــسستو ،اــي،
ةفيرـسش لاـحـب ثوـلاـثـلا ةـيـنادحوـب
اـيــحــي سسدقــلا حورــلاــب .<ةــيرــسس
رون نم اًسسبق قوذي ،ايهلإا ناسسنإلا

غ سسودقـــلا ثوـــلاـــثـــلا ةاـــيـــح
ةقئافلا ةيهلإلا ةايا نم ،ةقولا
يطعتو سسيدقلا نت يتلا ،اعلا
ىلع مهدوجول ديحولا ىنعا رسشبلا
 .سضرألا

انبولق حتفنل انل ةوعد ةرسصنعلا
ام اذإا ىتح ،ةيـهـلإلا ةـمـعـنـلا ىـلـع
انتاي هبدتو هللا ةئيـسشم اـنـلـبـق
سصنو سسدقــلا حورــلاــب اـــيـــحـــن

يتيركلاوءخدلاو َدوهيلاو
نوقِطني مهـعـمـسسن برعلاو
.هللا مِئاظعب انتِنسسلأاب

ليإلا ــــــــــــــــ
(2٥-73 :7 انحوي)

 ميظعلا رخآلا مويلا
ًافقاو ُعوسسي ناك ديعلا نم
ٌدحأا َسشِطع نإا ًئاق حاسصف
نـَم *بَرـسشيو إا ِتأاـيـلــف
ُباتكلا لاق امكف يب نمآا
ُراهنأا هنطـب نـم يرـجـتـسس
نع اذه لاق امنإا)*يحٍءام
نونمؤوا ناك يذلا ِحورلا
 ذإا هولبقي نأا عمزم هب
.ُدعـب ُسسدقـلا ُحورـلا ِنــكــي
دق ُدعب نكيَعوسسي نأل
ِعما نم نوثكف *(َدّجُم
ك اوعمسس ااذه اولاق ُهَم
لاقو .يبنلا وه ِةقيقاب
*حـيـسسا وـه اذـه نورـخآا

َحيسسا لعلأا اولاق نورخآاو
لقي أا *يتأاي ليلا نم
َدواد ِلسسن نم هنإا ُباتكلا

ثيح ِةيرقلا َم َتيب نم
*ُحيـسسا يـتأاـي ُدواد ناـك
عـما ب ٌقاـقـسش ثدحـف
مهنم ٌموق ناكو *هِلجأا نم
نكلو ُهوكِسسمُي نأا نوديري

 ءاجف *ًادي هيلع ٌدحأا ِقْلُي
ِةنهكلا ِءاسسؤور إا ُمادُا

مهلءلؤوهلاقفيسسيرفلاو
باـجأاـف *هـب اوـتأاـت  َمـِل
ٌناسسنإا طق ملكتي  ُمادا

*ناسسنإلا اذـه َلـثـم اذـكـه
مكلعلأا نويسسيرفلامهباجأاف
له *مُتْلَلَسض دق ًاسضيأا متنأا
نـم وأا ِءاــسسؤورــلا نــم ٌدحأا
اـمأا *هـب نـمآا يـسسيرـفــلا

ل نــيذــلا ُعـــما ءلؤوـــه
مـهـف َسسوـماـنـلا نوـفرـعـي

اوظَفحيو يسضئارف  اوكُلسسي يكل
 اونوكيو ،اهب اولـَمـعـيو يـماـكـحأا
:11 زح) <ًاهلإا مهل نوكأا انأاف ،ًابعسش
91- 02). 

،بآلا إا يسضملل دعتسسي ناك اميف
لولـحـب هذـيـمـت عوـسسي برـلا رـّسشب
نأا مهغلبأا دقو .مهيلع سسدقلا حورلا
يذـــلا ،قا حور ،رـــخآلا يزــــعا
فوـسس ،بآلا دنـع نـم مـهـل هـلـسسسس
دسشريو يـسصا هـلـلا لـمـع لـّمـكـي
اــنأاو» .قـــا ءلــم إا ةــسسيــنــكــلا
ًايزعُم مكـــــيـطـعـُيـف ِبآلا نـم ُبلـطأا
ُحور ،دبألا إا مـكـعـم ثكـمـيـل َرــخآا
نأا اـعـلا عـيـطــتــسسي ل يذــلا قا
،هـفرـعـــي لو هارـــي ل هـّنأل ،هـلـبـقــي
ٌثكاـم هـنأل هـنوـفرـعـتـف مـتـنأا اـمأاو
-61 :41 وي) <مكيف نوكيو مكعم
71).

ةـسسيـنـكـلا أ سسدقـلا حورــلا
اـهـتراـسشب قـلـطـت يــتــلا بهاواــب
بورـغ  لـترـن .اـهـلـمــع تبــثــتو
قزري سسدقـلا حورـلا نإا» :ةرـسصنـعـلا

لّمكـيو ةءوـبـنـلا سضيـفـي .ءيـسش لـك
غـل ةـمـكا مـّلـع دقو .توـنـهــكــلا
مّلكتم نيدايسصلا رهظأاو ،ةـبـتـكـلا
عئارسش ّلكل يحوا وهو .توهلاب
يواسسا يزعا اهيأا اـيـف .ةـعـيـبـلا
سشرـعـلاو رـهوا  نــبلاو بآــل
:بتـكـي سسلوـب لوـسسرــلاو .<كل دا
نـكـلو ٌةدوـجوـم بهاوــم عاوــنأاــف»
ىــطــعــُي دحاو لــكــل ...دحاو حورــلا
ٍدحاول هنإاف .ةعفنمـلـل حورـلا راـهـظإا
رخآلو ،ٍةمكح مك حورـلاـب ىـطـعـُي
دحاوــلا حورــلا بسسحــب ٍمــلــع مــك
رخآلو دحاولا حورلاب ناإا رخآلو
رخآلو .دحاولا حورلاب ٍءافسش بهاوم
زيي رخآلو ٌةوبن رخآلو ٍتاوق لمع
رـخآلو ٍةـنـِسسلأا عاوـنأا رـخآلو حاورألا
اـهـلـك هذـه نـكـلو .ٍةـنـِسسلأا ةـمــجرــت
ًامسساق هنيعب دحاولا حورلا اهلمعي
روك1) <ءاسشي امك هدرف ٍدحاو لكل

21: 4-11).



مـهـل لاـقــف *نوــنوــعــلــم
دق ناـك يذـلا سسُدوـقـيــن

ٌدحاو وـهو ًـيـل هـيـلإا ءاـج
ُنيدي انَسسومان لعلأا *مهنم
ًلوأا هنم عمسسي  نإا ًاناسسنإا

اولاقو اوباجأا*لعفام مَلعيو
نمًاــسضيأا تنأاَكلعـلأا هـل
 هنإا رظناو ثحبإا .ليلا
مث *لـيـلا نـم يـبـن مـُقـَي
انأا ًئاق ُعوسسي ًاسضيأامهَملك
ينعَبتي نَم مَلاعلا ُرون وه
لـب مـظـلا  يـسش ــف
.ةايا ُرون هل ُنوكي

لمأات ـــــــــــــ
تاومسسلا إا عوسسي دعسص

قـبـسس هـنأل ،هدعوــب ىــفوو
،قلطنأا نأا مكل ٌخ» :لاقو
مكيتأاي ل قلطنأا  نإا هنأل
انأاو» ،(7 :61 وي) <يزعا
مكيـطـعـيـف بآلا نـم بلـطأا

إا مكعم ثكميل رخآا ًايزعم
اوثكمف .(61 :41 وي) <دبألا
حورـلا ءي نورــظــتــنــي
موــــي ىــــتأا اّو .سسدقــــلا
نم يّزعا لزـن ةرـسصنـعـلا
ةسسيـنـكـلا سسراـح ،ءاـمـسسلا

سسوفـنـلا رـّبدم ،اـهـسسّدقـمو
مهب فسصعـت نـيذـلا ناـّبرو
روــنــلا لــماــح ،حاـــيرـــلا
نـيذـلا مـَكـَحو ،هـئاـتـلــل
.نيرفاظلالّلكمو،نولسضاني

ةّوقلا لسسرلا سسِبلُيل لزن
:لاق برلا نأل ،مـهدـّمـعـيو
 نودـمـعـتـف مـتــنأا اــمأا»
ماــيأا دعــب سسدقـــلا حورـــلا

تسسيـل .(٥ :1 عأا) <ةلـيـلـق
يه لب ةيئزـج ةـمـعـن هذـه
امك ،هنأل ،اهلمكأاب ةردقلا
يـــــــف سسطـــغـــي يذـــلا نأا
ءاا هرمغي ،دمعيو هايا

مـه كلذـك ،بناـج لـك نــم
سسدقـلا حورــلا  اودــّمــُع

رفسس تازّيـــ إا اـــنرظن اذإا ،اًذإا
هروـــ ّنأا ىرـن يــــبـّنـلا ءاـيــعـسشإا

،ةراسشبـلا وـه هـلـمـعو ،حـيـسسا وــه
،ّقـــــا يــبــّنــلا لــمــع وــه اذـــهو
ينعت ل <ّيبن» ةملك ّنأا إا ًةفاسضإا
رجاـــتيو بيـغـلا مـلـعـي سصخـسش هـّنأا
ةملك مَلعي سصخسش هّنكل ،رمألا اذهب
فوخ نود فــــقيو اهــملعيو هللا

 ا هــجورــمألا ،هآار اـمــنــيأا أاــط
ًماـح ٍظـعاو ّلـك نـم لـعـجـي يذـّلا
ل همك ناك ىتم ةّيوبنلا تافسصلا

ا ماــمأا هـيـف َةاـباامـلـثـم أاـطـــ
نوـكي اذكه .عوسسي ّبرلا مك ناك
ا يأا ،أاـبـنـلا ُلـماـح وـه يـبـّنــلا
 .يهلإلا

،عدخننو ،انعدخنا تاّرا نم مك
،بيغلاب ؤوبـــنتلا نوعّدي نَم مكب
جارـبألا عوـسضو نوـطاـعـتـي نـَمو
ٍةفهلب سساّنلا مهرظتني نّ مهاوسسو
ام اوفرعيـل ةزـفـلـتـلا تاـسشاـسش ىـلـع
:ّبرلا لقي أا ؛لبقتسسا هئبخي يذلا
ةـنــمزألا اوــفرــعــت نأا مــكــل سسيــل»
 بآلا اـهـلـعــج يــتــلا تاــقوألاو
لـــــقــي أا ؟(7 :1 عأا) <هــناـطــلــسس
ل مـكـّنأل اًذإا اورـــــهـسساـف» :اــًسضـــــيأا
يـتـلا ةـعاـسسلا لو موـيـلا نوــفرـعــت
:٥2 تم) <ناسسنإلا نبا اهيف يتأاي
لسسرلا لامعأا رفِسس  أارقن  ؟(31
حوّرــلا نأا هــــيــف ظــحـــن ًاـــثَدـــَح

سضيأا فعـي رـيرــسشلا نـكـل هـلـلاـب اـً
مــهوــيــل يأا ،ةــثــيــبــخ تاــياــغـــل
حور وــه مـّلـكـتا ّنأاـب عــماــسسلا
نوعقيو نوغسصيو نوعدخنيف ّيهلإا

 اـّنــك اــمــنــيــب ثدحو» :كرــسشلا
اهب ةيراج ّنأا ةسصلا إا بهاذ
تناـــكو اـنـتـلـبـقـتـسسا ةــفارــع حور
اًثـك اـًبــسسكــم اــهــيــلاوــم بسسكــت
سســلوـب تعـبـّتا هذـه .اــهــتــفارـــعــب
سسانلا ءلؤوه :ًةلئاق تخرسصو اناّيإاو
نــيذــلا يــلـــعــلا هــلــلا ديــبـــع مــه
،سصا قـيرــطــب مــكــل نوداــنــي

لذب»و انّبحأا ن ًءاـنـبأا ةـقـيـقاـب
نمؤوي نم كلهي ل يكل ديحولا هنبا
وي) <ةيدبألا ةايا هل نوكت لب هب
3: 61).

ةّيوبنلا ةملكلا ــــــــــــــــــــــــــــــ
تاوـلـسص  كراـسش يذــلا ّنإا

ظـحـي سسّدقا مـيـظـعـلا عوـبـسسألا
يـــتـلا ةـّيوــبـنـلا تاءارـقـلا ةـفاـثــك
يذلا ّنأا امك .انعماسسم ىلع ىلتُت
ةــّيــسسنــكــلا تاوــلــسصلا  كراــسشي
نوـكـي اـمدنـع ةـسصاـخـبو ،ًاـموـمـع
دحأا ديــع يأا) زاــت ديــع كاـــنـــه
تاءارق ّنأا ظحي (رابكلا سسيدقلا
ىلع انعماسسم ىلع أارقُت ًاسضيأا ةّيوبن
نم هاوسسو ءايعسشإا يبنلا رفِسس لاثم
   .دقلا دهعلا ءايبنأا

هل دّيعن يذلا سسدقلا حورلا ّنإا
امك ،ناكم ّلك  رسضاا وه مويلا
،انتاولسص ّلك تايحاتتفا  لوقن
ءاــيــبــنألا  َلــِمــَع هــسسفــن وــهو
 لوقن امك <ءايبنألاب قطانلا»)
لازـي لو ءاــبآلاو (ناإلا روــتــسسد
كّر هنوك ،لمعي ىقبيسسو لمعي
اذإا ئطخن اننكل .اهظفاحو ةسسينكلا
يذـلا سسدـــقـلا حورـلا ّنأا اـندقــتــعا
هسسفن وه ءايـبـنألا  لـمـعو قـبـسس
ّفل نَمو مّجنا  لمعي يذلا
 .مهفَل

ىظحي ًثم ءايـعـسشا يـبـنـلاـف
بــك ةــناــكة  اـيـجروـتـيــّلــلا

ىـــعدــُي هــّنإا ىــّتــح ،ةــّيـــسسنـــكـــلا
ّنألو هتّيمهأل <سسماا ّيليإلا»
سسا رـفـّسسلا كألا وـه هـمـسساـب ىـمـّ
دعب ةـّيـسسنـكـلا مدا  ًلاـمـعـتـسسا
دعـبـلا لـمـحـي هـّنألو ،ديدا دهـعـلا
حـيـسسا ىـلـع مـّلـكـتـي ذإا اـيــسسا

هنع تقّق يـتـلا تاءوـبـنـلا زـُيو
لــعـــف لـــمـــعـــتـــسسي هـــّنألو ،هـــبو
«ozilegnavE> سشبــتــلا يأا وــهو
ليإلا مسسا هنم جرخي يذلا لعفلا
«noilegnavE>.



ةـثـك اـًماـّيأا اذـه لــعــفــت تناــكو
حورـلا إا تفـتـلاو سسلوــب رــجــسضف
حيسسا عوسسي مسساب كرمآا انأا :لاقو
كلـت  جرـخـف اــهــنــم جرــخــت نأا
هّنأا اهـــــيلاوم ىأار اـــّملف ةعاــسسلا

اوـكـسسمأا مـهـبـسسكـم ءاــجر جرــخ دق
قوسسلا إا امهوّرجو يسسو سسلوب
.(91-61 :61 عأا) <ماــــــّكا إا
سضيأا ظــحــن روـكذا ثَدَا نـم اـً
لسسرلا لامعأا رفِسس  دراولا ًاقباسس
مهـّمـهـي نـكـي  ةـيراا اوـم ّنأا
مـهـعدخـت يـه تناـك نـيذـلا رـسشبـلا
ا طــــقـف اوـّمـتـها لـب ،اـهـلاوـقأاــب
اذإا .لاومأا نم هاـّيإا مـهـبـِسسكـُت تناـك
د لأا ،مويلا هسشيعن ام  انلّمأات
نحنف !؟انعم ثدحي هسسفن رمألا ّنأا
فاّرعلاو مّجنا مكب عدخنن
تاّطا لو مه ل ،مهّمهي ل نيذلا

ىوسس ،مهفيسضتـسست يـتـلا تاـعاذإلاو
ببسسب مهــيـلـع قَدغـُت يـتـلا لاوـمألا

انـناإا ةكو ّبرـلاـب اـنـناإا ةـّلـق
.مهب

وه اًقباسس انلق امك ّقا يبّنلا
طقف هللا لوح هـلـمـع رِوـحـَمـُي يذـلا

لو ٍغــــيز نود هــتــمــلــك لــقــنـــيو
ّيأا يغـتـل هـنـم ٍلـخدت لو سشيوـسشت
ءايعــــسشإا يبّنـلا هـلـعـف اـم اذـه .رـمأا

اــمدنــع نورــخآلا ءاــيــبــنألا ّلــكو
نم هتملك لقنل هللا نم ًةّوق اوّدمتسسا

اـنـحوـي يـبـّنـلا ىـّتــح ،فوــخ نود
فـسصوـت ل هـتأارـج تناـك نادمــعا

ىـلـع سسدوه كلا خــّبو اــمدنــع
 .هانز

يبّنلا ناسسل ىلع ّبرلا انوعدي
،اوـقـنـت ،اوـلـسستـغا» :ًـئاـق ءاـيـعـسشإا
،ّينيع مامأا نم مكلاعفأا ّرسش اولزعا

لعف اوـمـّلـعـت ،ّرـسشلا لـعـف نـع اوـّفـك
،مولظا اوفسصنأا ،ّقا اوبلطا ،ا

<ةلمرألا نع اوماح ،ميتيلل اوسضقأا

ءاا امنيـب نـكـلو .ًـماـك
،جراا نم مـسسا رـمـغـي
نم سسفنلا دّمعي حورلا نإاف
كي نأا نود لـــــــــــخادلا

 .ًاغارف
ةمظع له ل ىتحو

ثدح ،ةـلزاـنـلا ةــمــعــنــلا
.يوامسس قوبب هبسشأا توسص
حيرك يود ةتغب قلطناف»
ًانلعم ،(2 :2 عأا) <ةفسصاع

يذــلا ءي رـسشبـلا حــن
هللا توكلم باسصتغا ةّوق
يكل كلذو .(21 :11 ىتم)
ةــــنــــسسلألا عألا ىرـــــت
ناذآلا عـمـسستو ،ةــيراــنــلا
بناوــج أـــمو» .توـــسصلا
عأا) <هيف اوناك يذلا تيبلا

هبسشأا تيبلا حبسصأاو ،(2 :2
.يـحورـلا ءاـمـلــل ءاــعوــب
نـيذـلا ذـيـمـتـلا أـتـماـف
أتماو ،هيف سسلاج اوناك
اودّمُع اذكـهو .هـّلـك تيـبـلا
،دعوـلـل ًاـقـفو مـهـلـمــكأاــب
و دسسا  اوـــسسبــــلُأاو
.ًايسصخ ًايهلإا ًابوث سسفنلا
اهنأاك ةنسسلأا مهل ترهظو»
فقوف ،تمسسقنا دق ران نم
،ناـسسل مـهـنــم لــك ىــلــع
حورلا نم ًاعيمج اوأتماف
.(4-3 :2 عأا) <سسدقـــــلا
اهّنكلو ،قر ل ًاران اوّقلت
كاوسشأا قر ةيسصخ ران
وهو .سسفنلا نتو اياطا
 مـكـيـلإا يـتأاـيــسس يذــلا
مكاياطخعلتقيوةيدومعا
كاوـسشأاـب هـبـسشأا يـه يـتــلا

زـنـك لـعـجـيو .اـهـقرـحـيو
ًاـــناـــع كأا مـــكـــسسفـــن
هـنأل ،ةـمـعـنـلا مـكـحــنو
 .لسسرلل اهحنمو قبسس

 يميلصشروألا سسلك سسيدقلا

مـكـلا وـه اذـه .(71-61 :1 سشإا)
إا انوعدي يذّلا مكلا هّنإا .ّيوبّنلا

وـهو ،بيرـقـلا ةدناـسسمو ا لـعـف
تاءوبن هوعدن اّمع دعبلا ّلك ديعب

 بسسحـب اـنرـِسس ىـتـمو ،اــنرــسصع
تناك نإا» :ةجـيتّنلا نوكت ّبرلا مك
،جلثلاك ّسضيبت زمرقلاك مكاـياـطـخ

دودلا غــبـــسصك ءارـــمــح تناــــك نإا
متعمسسو متئسش نإا ،فوسصلاك سصت
مـتــيــبأا نإاو سضرألا خ نوــلــكأاــت
:1 سشإا) <فيسسلاب نولكؤوت دّرو
81-02).

ملــــعتن اًعيمــج انوعد ،اًذإا
يأا ،اـيوـبــن اـنـمـك نوـكــي فــيــك
ههجاونو أاـطا ماـمأا فـقـن اـنوـعد
عـّتــمــتــلا إا لــسصن يــكــل ٍمزــحــب
انيبأا ناسضحأا  ةّيدبألا تااب
.يوامّسسلا

نانويلا إا ةلحر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيحــيسسا ةيبلا بتكم مظني
 ب ةـــيـــنارــــطــــممورـــلـــل تو

ناــــنوـيـلا إا ةـلـــحر سسكذوــثرألا
زو72 ةـياــغـــل زو12 نــم
ةرايز ةلحرـلا هذـه لـلـخـتـي .٥102
سسيدقــلا)  اــنــيـــيآا  ـــ اروـــيـــتـــيا
سسيدقـلا) اـنـيـثأا  ـــ  (...سسوـيراـتـكـن
ــ سسوــــــثآا  ـــ (...سسوـــــــيفروـــــــب
ـــ سسويد سسيدقلا)  يكينولاسست
سسيدقـلا ــــ  يـفـيـكـسساراـب ةـسسيدقــلا
.(...سسويسسيياب
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