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(2 و1 :21
َسسيدقــلا نإا ُةوــخإا اــي

اورـهـق ِناإلاـب عــمــجأا
اولانو لا اولِمعو َكلاما
َهاوـــــــفأا اودسسو َدــــــــِعاوا
ِرانلا َةدِح اوأافطأاو *دوسسُألا

ِفــيــسسلا دح نــم اوـــَجـــَنو
اوراسصو ٍفعُسض نم اووَقتو
ِبرــــــــــا يـــــــــــف َءادـسشأا

*ِبناجألا ِتاركسسعُماورسسكو
نــهــتاوــمأا ٌءاــسسن تذـــخأاو
َنورـخآا َبذـُعو .ةـماـيـقـلاـب
ِبرـسضلاو ِءاـسضعألا ِتوـتـب
ِةاــجــنــلاــب اوــلــبــقـــي و
ٍةـماـيـق ىـلـع اوــلــسصحــيــل
َءزُهلا اوقاذ َنورخآاو *لسضفأا

ًاــسضيأا َدوــيــقــلاو ِدــــْلـَاو
اورسشُنو اومـجُرو *نـجـسسلاو
دحـب اوـتاــمو اوــنــحــُتــماو
ِدولج  اوـحاـسسو .فـيـسسلا

نوزَوـْعـُم مـهو ٍزـَعـَمو ٍمـَنـغ
و *نودوه نوقَياسضُم
.مهل اقحـتـسسم ُاـعـلا ِنـكـي
يرالا َ هئات اوناكف
ِفوهكو ِرواـغاو ِلاـباو
مــهــلــك ِءلؤوــهـــف *ضضرألا

 ِناإلاـب مـهـل ًادوـهــسشم
َهـلـلا نأل *دـِعوا اوــلاــنــي

سسيّدقلا عيمج دحأا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةّيسسنكلا ةّيجروتيللا انتايح

اًءدب ،عوسسي ّبرلا عم ايونسس قفان
ةسسادقـلا ةـيـّلـكـلا هـتدلاو دـيـم نـم
يـهــلإلا هروــهــظو هدــي اًرورــم
هـبـلـسص إا ًلوـسصو ،اـنـل هـمـيـلـعـتو
هدوعسصو تاومألا ب نم هتمايقو
ضسدقلا حورلا هلاسسرإاو تاومسسلا إا

هذـيـمـت ىــلــع
ّلك إا اوبـهذـيـل
سشبـيو اـعـلا اورـّ
ضص همـسساـب
بوــــعـــــــسشــــلا

.اهعيمج
 ديع ّلك

دايعألا هذه نم
،دـّكؤوـن ،اــهغو

اـنـتـكراـسش 
ىـلـع ،تاوـلـسصلا

اــنــــتـــقـــفارـــم
اـّنـك اـنـّنأاـكو ةـّيـسصا ثادحأــل

رّبعنو .ثادحألا هذه  نيرسضاح
باـــعـــتـــلا لـــخ نـــم كلذ نـــع
مويلا> :ًثم لوقـنـف ،ةـّيـجروـتـيـلـلا
َترـهـظ موـيـلا> ،<لوـتـبـلا نـم دلوـي
ىلع قّلُع مويلا> ،<بر اي ةنوكسسملل

ىــلــع ضضرألا قــّلــع يذــلا ةــبــسشخ
ضسدقلا حورلا ةمعن مويلا> ،<هايا

ثدا ّنأا ينـعـي ل اذـه .<اـنـتـعـمـج
ينعي لب ،ةنسس ّلك رّركتي يسصا
اذه انلوـــبق ىلع دّكؤون ةــنسس ّلك انّنأا
ح نيدوجوم اّنك انّنأاكو ثدا

وــعدي برــلا ناــك اــمــكو .هـــثودح
يتلا قيرطـلا  كوـلـسسلـل هذـيـمـت
ةّدم مهل هـــميلعت لخ نم ،اهمسسر

نحن اذكه ،ضضرألا ىلع مهعم هدوجو
إا موي ّلـك ىـعـسسنو ،مـهـفـقوـم فـقـن
.ّبرلا قيرط  كولسسلا

 اًراكذت هيف ميقن يذلا مويلا اذه
بورد اوـكـلـسس نـيذـلا لــّكــل اــًعــماــج

انلوبق ىلع ديدج نم دّكؤون ،ةسسادقلا
يتلا مهتسسم  سسيّدقلا ةكراسشم
ّبرلل ءاّسصخأا اونوكي نأا إا مهب تّدأا
ناسسنإلا نوكي نأا ىنعم اذهو ،ضسوّدقلا

.اـــــــًسســــيّدــــق
ةـــسســيــنـــــكـــلا
انرّكذت ةسسّدقا

فدهب ةنسس ّلك
لأا :اـــنــتاــيــح
نوـكـن نأا وــهو
،هـــلـــل سسيّدق
نوسضّرعم انّنأل
ّلــــــسضــــــــن نأا
يّدؤوا قيرطلا
نأاو ةسسادقلا إا
ام انعم لسصحي

ىّدأاو ّبرلا ذـيـمـت ضضعـب عـم لـسصح
رخآلابو هتنايخ إا (اذوهي) مهدحأاب
.هراكنإا إا (لوسسرلا ضسرطب)

انعماسسم ىلع ةسسينكلا أارقت كلذل
انرّذحي يذلا ىّتم ليإا نم عطقا
وأا ضسانلا ماّدــق هراكنإا نم ّبرلا هيف
:هـّبـحـن ا كأا نـيرـخآلا ةـّب نــم
ضساـنـلا ماّدق يـب فعــي نــم ّلــكــف>
 يذلا يبأا ماّدق هب اًسضيأا انأا فعأا
ضساـنـلا ماّدق رـكـنـي نـمو ،تاوـمـسسلا
سضيأا اــنأا هرــكــنأا  يذـلا يـبأا ماّدق اــً
نــم> ؛(33-23 :01تم) <تاوـمـسسلا
ــــف يــــّنــــم كأا اــــمأا وأا اــــًبأا ّبحأا
ًةنبا وأا اـًنــــبا ّبحأا نـمو .يـنـّقـحـتـسسي
 .(73 :01) <ينّقحتسسي ف يّنم كأا

23/5102ددعلا

ناريزح7 دحألا

سسيدقلا عيمج دحأا

نماثلا نحللا

لوألا رَحَسسلا ليإا



ةّب لاثم ىـلـع نوـكـت نأا اـهـيـلـع
ىلع هـسسفـن لذـب دق وـهـف ،اـنـل ّبرـلا
لمحن نأا .انل هتّب ببسسب بيلسصلا

لذاب هب يدتقن نأا ينعي هبيلسص
،نيرـخآلا نـع توا ىـّتـح اـنـسسفـنأا

.وه لعف امك
نأا اًذإا يـنعي ّبرلا ّقحتسسن نأا

نوــكـي نأاو ،وـه كلــسس اــمــك كلــسسن
هّنأا يعن نأا لب ل ،انتايح  لوألا

،ديحولا ردسصاو انتاـيح ردسصم وه
:٤وي1) ًلّوأا انّبحأا هّنأل هّبحن نحنو
ىلع ظفاحن نأا ىوسس انيلع ام .(٩1
موـي اـهاـّيأا اـنـبـهو يـتـلا ةـمـعــنــلا
هــحور بكــسس اــمدنــع ،ةرــسصنــعــلا
انمتخ دقل .انسسّدقف اـنـيـلـع ضسوّدقـلا
موقي ام اذهو ،ضسدقلا حورلاب ّبرلا
ح ةّيدومعا ّرسس  نهاكلا هب

ا حـــسسمــعاــب دــا نوضسّدق
.<ضسدقلا حورلا ةبهوم متخ> اًنلعم
مّلـكـتــنو اـهوـجرـن يـتـلا ةـياـغـلاـف
 يـه ،ةـسسادقـلا يـهو لأا ،اـهــنــع
وـه قـلــطــنا .ةــيادبــلا ةــقــيــقا
نم ةبه يه ةسسادقلا هذه ،ةسسادقلا
لمع وأا دهـج ةـجـيـتـن تسسيـلو ،هـلـلا
انمحري هللاو ةأاطخ انّنأل ،هب موقن
ّيـنـغ وـه يذـلا هـلـلا> :مـيـحر هــّنأل
ةثكلا هتـّب لـجأا نـم ةـمـحرـلاـب
 تاومأا نحـنو اـهـب اـنـّبـحأا يـتـلا
مكّنأل ... حيسسا عم انايحأا اياطا
كلذو ناإلاب نوسصّل ةمـعـنـلاـب
،٤ :2فأا) <هللا ةّيطع وه .مكنم ضسيل

8).
 اــنتايح  قـلـطـنـن اـنـّنإا

انّنأا ىلع ،حيسسملل انّنأا ىلع حيسسا
اـًقـفو كلـسسن نأا اـنـيـلــعو ،نوــسسيّدق
ماّيأا نم موي ّلك  هّنأا غ .كلذل

ىـلـع ظـفاـحـن نأا اـنـيـلـع اـنـتاـيــح
بلاط ،انتسسادق ىلع ،اذه انعسضو
نأا عاـسسو ،ح ّلـك  هـتــمــعــن
لاثم ىلع ةبا  انسسفنأا لذبن

ـّقـحـتـسسم نوـكـن اذـكــه .هــتــّب
هـبـيـلـسص لـماـح ،هذـه هـتـمــعــنــل
.هاّيإا عباتو

َلسضفأا ًائيسش انل َرظنف َقَبسس
*اـنــِنودب اوــلــمــكــي ل نأا

انب ُقِدحُي ذإا ًاسضيأا نحنف
نـم ِةـباـحـسسلا هذـه ُلــثــم
لـــك انـع ِقـلـُنـْلـف ِدوـهـسشلا
ةـطـيا َةـئـيـطاو ٍلـقـِث
ْقـِباـسسنـْلو .اـنـب ٍةـلوـهــسسب
يذـلا داـها  سصلاــب
إا َنــيرــظاــن *اــنــماــمأا
هـلـّمــكــمو ِناإلا ِضسيــئر
  .عوسسي

ليإلا ــــــــــــــــ
    ؛73-23 :01 ىتم)

72:٩1-03)
لك ِهذيمتل برلا لاق

ِضسانلا َمادق يب ُفِعي ْنَم
يــبأا َمادق هــب اـــنأا ُفعأا
نـَمو *تاوـمـسسلا  يذـلا
ُهُركنأا ضسانلا َمادق ُركني
 يذـــلا يـــبأا َمادق اــــنأا
وأا ًابأا بحأا نَم *تاومسسلا
ــــف يــــنـــــم َكأا ًاـــــمأا
ًانبا بحأا نَمو .ينقحتسسي
ـف يــنــم َكأا ًاــتــنــب وأا
ُذخأاي ل نَمو *ينقـحـتـسسي

ـف يـنـُعـبـتـيو هـَبـيــلــسص
ُضسرطب باجأاف *ينقحتسسي
دق ُنـحـن اذوــه هــل لاــقو
كانعبتو ٍءيسش لـك اـنـكرـت
مهل لاقف *انل ُنوكي اذامف
مكنإا مكل ُلوقأا قا ُعوسسي
 ومتعبـت نـيذـلا مـتـنأا

َضسلج ىتم ِديدجـتـلا ِلـيـج
يـسسرـك ىـلـع ِرـسشبــلا ُنــبا

ِهِد ًاسضيأا متنأا نوسسِل
سشـَع ْيـَنـثإا ىـلـع اـيـسسرـك رـَ

قّحتسسم نوكن نأا ينعي اذام
؟عوسسي ّبرلل

ّقحتسسي نأا ،اناع موهفم بسسحب
ينعي ام اًماركإا وأا ام اًئيسش ناسسنإلا
ةمزـلا ياـعا قـيـق ىـعـسسي نأا
يكلـف .مارـكإلا اذـهـل وأا ءيـسشلا اذـهـل
ىعسسي هلـمـع ىـلـع ءاـنـثـلا ّقـحـتـسسي
ىلع لمــعـلا اذـهـب ماـيـقـلـل ناـسسنإلا
،هـنـم ةـياـغـلا اـًقـّق هــجو لــمــكأا

ماق ام ىلع لمعلا باحسصأا همّركيف
نوكي نأا ناسسنإلا ّقحتسسي يكلو .هب
ةقومرم ةـّيـعاـمـتـجإا ةـبـترـم يــــــف
ةمزلا طورسشلا قّقحي يكل دهاجي
 اـنـتاـيـح  اـّمأا .ةـبـترا هذـهـل
لمـعـن نأا اـنـنـك اذاـمـف ،حـيـــسسا

نوكن نأا ّقحتسسن يأا ،هّقحتسسن ىّتح
 عقن موي ّلك  انّنإا ؟هل ءاّسصخأا

 ّرسشلاب رّكفن :اياطا نم ةئيطخ
،قرسسن ،بذكن ،نيرخآلا ها انبولق
... ضضغبن ،دسسحن ،انغ لام يهتسشن
ىـلـع ظـفاـحـن نأا دهاـب لواـحــنو
تناك امك ةرـهاـطو ةاـسس اـنـسسفـنأا

نرـــج  ّبرــــلا اــــنرــــّهــــط ح
نأا ًاذإا اـنـنـك فـيـكـف .ةـّيدوـمــعا
؟ّبرلا ّقحتسسن

يذلا يليإلا عطقا نم اًقطنإا
جتنـتسسن ،مويلا انعماسسم ىلع أارقُي
انه ةوعدلاو .ةّبا وه رايعا نأا
يـــه ّبرــلــل اــنــتــبّ نوـــكـــت نأا
سضفـن ل نأاو ،قـلـطــنا ءيـــسش يأا لـّ

نأا اـنـيـلـع نـكـل .ةـّبا هذـه ىـلــع
نـع اـنـعـن  ّبرـلا ّنأا إا هـبـتـنـن

نم انرّذح هّنـكـلو ،اـنـئاـبرـقأا ةـّب
مهّبحن امدنع انّنأل ،هيلع مهليسضفت
مهانـــتعا دـق كلذب نوكن هنم كأا
.هلبقي ل رــــمأا اذـهو ،اـنـتاـيـح دنـسس
ّبرـلا لوـقـل اـنـتءارـق اـنـعــباــت اذإاو
ذإا ،ةّبا ةّيهام كردــــن ،اذه عوسسي
هـبـيــلــسص ذــخأاــي ل نــمو> :لوــقــي
.(83 :01) <ينّقحتسسي ف ينعبتيو
دّر ضسيـل ةـّبا هذـهـب دوــسصقا

ٌضشيع امّنإا ،ّبرلا ها ةّيرسشب رعاسشم
يتلا ،هذـه اـنـتـّب نـع هـيـف رـّبـعـن



َلـيـئارـسسإا َطاـبـسسأا َنوـنـيدت
كرت نَم لكو *َرَسشَع ينثإلا
وأا ٍتاوخأا وأا ًةوخإا وأا ًاتويب
وأا ًةأارــــما وأا ًاـــــمأا وأا ًاـــــبأا
ِلـجأا نــم ًلوــقــح وأا ًادلوأا
ٍفـْعـِسض ةـئـِم ُذـُخأاـي يـمـسسا

*َةـــيدبألا َةاـــيا ُثِرــــيو
نوـنوـكـي نوـلوأا َنوثــكو
نوـنوـكـي نورـِخآاو نـيرـِخآا
.لّوأا

لمأات ـــــــــــــ
ةيدؤوا قرطلا يه ةثك

نحن امأا .ةيدبألا ةايا إا
كتما  نوبـغرـي نـيذـلا

،ةـــــيدبألا ةاـــــيا هذـــــه
اندسشرُي ضسدقا باـتـكـلاـف
.اهيـلـع لوـسصا قرـط إا
هذه ضضعب ّلإا طسسبن نل اننا
لوــط ببـــسسب تاداـــهـــسشلا
كأا مه ن كرات ،ةظعلا
نع ثحبلا َةيانع ًاداهتجا
ضضعب لوقت .ىرخألا ةلدألا
،ناإلاـب هـنإا ضصوــسصنــلا

نمؤوـي نـَم> :بوـتـكـم هـنأل
<ةيدبألا ةايا هلف نبإلاب
وـه لوـقــيو .(63 :3 وــي)
قا قا> :ًاــسضيأا هــسسفــن
يمك عمسسي نَم :مكل لوقأا

هلف ،يـنـلـسسرأا ن نـمؤوـيو
.(63 :٤ وي) <ةيدبألا ةايا

نم داهسشتـسسلاـب ًاـناـيـحأاو
ذإا ،حيسساب فاعلا ءاّرج
 هتايح هرك نَمو> :لوقي
ةايحلل اهظفح ايندلا هذه
.(52 :21 وـــي) <ةـــيدبألا

لهألاو لاا كب ًاسضيأاو
كرت نـَمو> :حـيـسسا لـجأل
ثرـــي ...تاوـــخأا وأا ةوــــخأا

قلاو بيـلـسصلاو ةـيـهـلإلا ةـيـسصوـلا
نع ضسولاو دوـعـسصلاو ةـماـيـقـلاو
.<بيهرـلا اـثـلا ءياو نـماـيا
كلذل ،ةسسينكلا ضسسسؤوت ايتسسراخفإلا

ثيح> :فيـسساـناـفا يـتوـهـلا لاـق
كاـنـه يـتـسسراــخــفإلا عاــمــتــجإلا
كاـنـه ةـسسيـنـكـلا ثيـحو ،ةـسسيـنـكـلا
ةسسينكلا .<يتسسراـخـفإلا عاـمـتـجإلا

 حــــيــــسسا دسسج ًــــعــــف يــــه
رــخآا مــكــب وأا ،اــيــتــسسراـــخـــفإلا
فيك .دسسا اذه قق ايتسسراخفإلا

؟كلذ
كلت ينعت ةملكaisylkkE ةسسينكلا

لمعل ،نّيعم لمعل ةوعدا ةعاما
و اـعـلا اذـه  هـلــلا ةــئــيــسشم
 هـلـلا ةـسسيــنــك اــهــنإا .توــكــلا
نـيذـلا ضساـنـلا ةــعاــمــج ،حــيــسسا
تناـك دقـلا دهـعـلا  .هـنوـسصخـي

مدب ةـموـت هـلـل بعـسشلا ةـيـسصاـخ
 امأا .ناثلاو لوجعلاو ضسويتلا
دق ةيسصاا هذه نإاف ديدا دهعلا

بولسصاو دسسجتا هنبا مدب تمتُخ
عمتجيو يـتأاي بـعسشلا .بيلسصلا ىلع
فـلؤوـيـل عوـسسي برــلا مــسسإاــب ًاــعــم
ةعامج در تسسيل اهنإا .ةسسينكلا

ةـعاـمـج در تسسيــل ،رــسشبــلا نــم
لب هاياسصوب لماعلاو هب نمؤوا

حيسسا  نـكاـسسلا ةـعاـمـج يـه
.حورلاـب مـهـيـف نـكـسسي وــهو عوـسسي
كل ل اهنكلو ،حيسسا دسسج اهنإا

نايك  كسشت اهنأل اهتاذب ًانايك
اهيف ىقـبـي يذـلا دسسجـتا ةـمـلـكـلا
 .رارسسألاو حورلاب

حيسسا دسسج ةسسيـنـكـلا ةروـسص
.ضسدقا باـتـكـلا  ًادج ةــحــسضاو
حيسسا  دحاو دسسج نويحيسسا
حـيـسسا دسسج مـتــنأا> ،(5 :21 ور)
،(72 :21 وك1) <ًادارفأا هؤواسضعأاو
،٤2 ،81 :1 وك) ةسسينكلا وه دسسا
وك1) حيسسا دسسج مه ،(32 :1 فأا

حيسسا ضسورع يه ةسسينكلاو ،(01
برلاب قسصتلا نمو .(12 ؤور ،5 فأا)
(71 :6 وك1) هعم دحاو حور وهف

ةسسينكلاو ايتسسراخفإلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيسسكذوثرألا ةسسينكلا تدّكأا دقل

هـحور ةـطـسساوـب حـيـسسا نأا ًاـمــئاد
ةسسينكـلا لـعـجـي يذـلا وـه ضسوّدقـلا

ةسسيـــنكلا لعجي يذلا وـه ،ةـعـماـج
ع هـنأاو ،ةـسسيـنـكـك قــقــحــتــت  نأا
،رـكـــــسشلا رـسس يأا ،اـيــتــسسراــخــفإلا
ققحـتـتو ،ةـسسيـنـك ةـسسيـنـكـلا سصت
ةيـل ةـسسيـنـك لـك ناو ،ةـسسيـنـكـك
.ايتسسراخفإلاب حيـسسا ءلـم اـهـيدل
تــــفرــعو تعو وألا ةــسسيـنــكـــلا

تراـسص اذـل ،اـيـتـسسراـخـفإلا ةـمـيــق
.ةسسينكلا  روا يه ايتسسراخفإلا

نم ةيتأاتم ةسسينكلا ةيلكيه نإا ىتح
 .ايتسسراخفإلا

تراسص نأا دعبو عبارلا نرقلا دعب
تلـخدو ةـيـحـيــسسم ةــيروــطامإلا
دقُف ةسسينكلا إا ةبيرغـلا رـسصاـنـعـلا

هناكم ّلحو يتسسراخفإلا ضسا اذه
تارابتـعإلاو ضسوـماـنـلاو نوـناـقـلا
نا دعب .بدتلاو ةيرسشبلا ةيسضرألا

وه ةسسينكلا  كألا باقعلا ناك
ّلـح ،ةـسسدقا ةـلواــنا نــم مرا

يسسن .تاسسدقلاب ةناهتـسسلا هـناـكـم
ةسسينكلا نا مغر هنأا نمؤوا بعسشلا

سست (نمزلا ) ةيخيرات ةسسسسؤوم
 اعلا اذه، اهمامأا عسضت اهنأا لإا
توكلم ةيؤور وه ىمسسأاو كأا ًافده
.هـعـم ةـكرـسش  نوــكــت نأاو هــلــلا
نـيذــه نأا تعو وألا ةــسسيــنــكــلا
(يتاسسسسؤوا) يـخـيراـتـلا نـيدعـبـلا

 طـقـف ناــقــقــحــتــي يورــخألاو
ضسلوـب ىرـن كلذـل .اـيـتــسسراــخــفإلا
إا ضسوـثـنروـك لـهأا وـعدي لوـسسرـلا
ةوعدلا هذه نكل ،ةسسينكك عامتجإلا
خـيراـتـلاو ،يـتـسسراـخـفإا دعــُب اــهــل
اوعنسصا> :ًاعم ناـعـمـتـجـي ةرـخآلاو
اذه متلكأا املك مـكـنإاـف يرـكذـل اذـه
نوخت ضسأاكلا هذه متبرسشو زبا

إا برلا تو روك1) <ءيجي نأا
يهلإلا ضسادقلا و .(52-62 :11
هذـه نورـكذـتـم نــحــن ذإا> :لوــقــن



ور ،72 ـ02 :21 وك1) ،دحاو دسسج
هم نم نحن ،(5 فأا ،(51 :21
ةمركلا وه (03 :5 فأا) هماظع نمو
.(8-1 :51 وـي) ناـسصغألا نــحــنو
دسسا يــه ةــسسيــنــكــلا نأا ىــقــبــي
فأا) دسسا اذه ضسأار وه حيسساو
عم ةدحولا ةقع ،ةقعلا هذه .(5
عم ةدحوـلاو يـحـيـسسمـك اـنـسضعـب
تامـلـكـب رـهـظـت دسسا ضسأار عوـسسي
كانه ناك املف> .ًاسضيأا ةيتسسراخفإا

دسسج انتك ىلع نحن ،دحاو زبخ
اذـه  اـنــلــك كسشن اــنــنأل دحاو
نَم>و (71 :01 وك1) <دحاولا زبا
.(75 :6 وي) <يب ايحي وهف ينلكأاي
حيسسا دسسج اهنأا تمـهـف ةـسسيـنـكـلا

 هـقــقـ اــهــنأا ًاــسضيأا تمــهــفو
 انل حسضّتي ام اذه .ايتسسراخفإلا
ةلاسسر  يتسسراـخـفإلا حاـحـسصإلا
لـــهأا إا وألا لوـــسسرـــلا ضسلوــــب
هارن ثيح (٤3-71 :11) ضسوثنروك
ةسسينـــكك متعمتجا ىتم مهل لوقي
نأل ،(ايـتـسسراـخـفإلا) زـبا اورـسسكا

نكل .يـتـسسراـخـفإا عاـمـتـجلا فده
؟عاـمــتــجإلا اذــه  ثدحــي اذاــم
ضسلوــب نــم ًاـــسضيأا يـــتأاـــي باوا
ثيح71-61 :01 وك 1 لوسسرلا
كاسشلاـب ًادحاو نوسصي عـيـما
يتلا ةكلا ضسأاك> دحاولا دسساب
مد ةـكرـسش يـه تسسيــلأا اــهــكراــبــن
ضسيلأا هرـــسسكن يذلا زبا .حيسسا

اـنـنإاـــف .حـيـسسا دـسسج ةـكرــسش وــه
ٌدحاو ٌدسسج دحاو ٌزبخ نيثكلا نحن
زـبا  كسشن اـنـعـيـمــج اــنــنأل
حـــيــسسا دسسج نوسصي .<دحاوــــلا
اـم اذـه .(51 :2 فأا ، 3: 82ـغ)
ضسيدقلل يـهـلإلا ضسادقـلا  هـلوـقـن
نيذـلا نـحـن> .بـكـلا ضسوـيـلـيـسساـب
ضسأاكـلاو دحاوـلا زـبا  اـنـكسشا
انسضعـب عـم ًادحاو رـسصنـلـف ةدحاوـلا

.<ضسدقــلا حورــلا  ةـــكرـــسشلا ع

:٩1 ىتم) <ةيدبألا ةايا
اـياـسصوـلا ظـفـحـب وأا ،(٩2
ل ،ِنزــت ل ،لــــتــــقــــت ل>
،<روزـلاـب دهـسشت ل ،قرـسست
يذلا ىـلـع عوـسسي ّدر اـمـك
اـهـيأا> :هـلأاـسسو هــنــم اــند
لمعأا اذام ،حلاسصلا مّلعا

؟<ةــيدبألا ةاـــيا لاـــنأل
.(61 ،٩1 :٩1 ىــتــم)
لاـمـعألا بـّنـجـتـب كلذـكو
ذإا ،هللا ةـمدخـبو ةرـيرـسشلا
دقو نآلا امأا> :ضسلوب لوقي
ةـئـيــطا نــم مــتــقــتــعُأا

مكنإاف ،هلـل ًاديـبـع رـسصو
دوقي يذلا رمـثـلا نوـلـم

هـتـبــقاــعو ،ةــسسادقــلا إا
:6 ور) <ةــــيدبألا ةاــــيا

22).
ةثك قرط كاـنـهو

ىــلــع لوــسصحــلــل ىرــخأا
دـقو ،ةـــيدبألا ةاــــــــــيا
هنأل .اــــهـتكـل اـهــتـكرـت

وهف حــــلاسص برلا نأا ا
 وأا ًاـــباـب طـقــف حــتــفــي
ةثـك ًاــباوــبأا لــب باــب
،ةــيدبألا ةاـــيا لوـــخدل

عيما اهب عـتـمـتـي ىـتـح
رمألا ام ردقب قئاع نودب
وه زاجيإاب اذه .هب طونم
ةيدبألا ةايا نع ميلعتلا
مـيــلـعــت رــخآا يــه يــتــلا

ةــياــغو ناإلا نوـــناـــق
هــلــلا تيــل .هــب راــهــجإلا
اهب عتمتن انلعجي هتمعنب

مـّلـعأا يذـلا اـنأا ،ًاـعـيــمــج
.نوعمسسي نيذلا متنأاو

يميلسشروألا سسلك سسيدقلا

دحاوـلا دسسا  عــــيـــــما ةدحو
تاملكلا عم طابترلاب طـقـف مـهـفـُت
.<يدسسج وـه اذـه> ةـيـتـسسراــخــفإلا

يطعي ناسسنإلا نبا6 انحوي يفف
ةاـــيــحــلــل ًاــماــعــط هـــمدو هدسسج

عوـسسي اـيـتـسسراـخـفإلا و .ةـيدبألا
نأا نمؤون اننإا .هئل ارسضاح نوكي
إا لاـحـتـسسا رـماو زـبا نـيذــه
،حيسسا عوسسي هللا نبا مدو دسسج
اـيـحـي بارـقـلا لواـنـتـي نـم لـكو
وي) هعـــم ًادحاو ــسصيو حـــيسساب
 لـكــلا حــيـــسسا سصي .(75 :6
 ءيـسش لـــك يوـحــي هــنأل لــكــلا
.هسسفن

،ةلواناب ًادحاو سصت ةعاما
حــــيــسسا دسسج لواــنــتــت اــمدنـــع
حبسصتف هب اي اتلابو هب دحتتو
ثيدح يـتأاـي اـنـه نـم .هـعــم ًادحاو
:(اـــثلا نرـقـلا) يـخاذـيذـلا باـتـك
لك قوف ًارسشتـنـم حـمـقـلا ناـك اـمـك
ًازـبـخ راـسصو ًاـعـم عـمــجو لاــبا

نـم كتـسسيـنـك عـمــجأا كلذــك ،ًادحاو
،٤ :٩) كتوكلم  ضضرألا يسصاقأا
 هــب دعُو اــــــــم .(5 :01 عــجار
 هــنــع رــّبــعـــُي اـــثـــلا ءيا
 .ايتسسراخفإلا

لسسرلا موسص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عيمج دحأا يلي يذلا نينثإلا موي
8 يف ماعلا اذه عقاولاو نيسسيدقلا

يذـلا لـسسرـلا موـسص أادبــي نارــيزــح
ىركذ نارـيزـح٩2 ىـتـح رـمـتـسسي
ضسرطـب لـسسرـلا يـتـماـه نـيـسسيدقـلا

موحللا لكأا نع عطقنن هيفو ،ضسلوبو
.بيلحلا تاقتسشمو ضضيبلاو

ةرسشنلا ىلع ع-طإلا نا-ك-ملا-ب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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