
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(32-81 :6 ور)
مُتقِتعُأا نأا دعب ُةوخإا اي

ًاديبع مُتحبسصأا ِةئيطا نم
اـيرـسشب ًاـمـك ُلوـقأا *ّلــل
سض لـجأا نـم .مكِداسسجأا ِفعـَ
مكَءاسضعأا مُتلعج امك مكنإاف
مـثِإلاو ِةـسساـجـنـلــل ًاديــبــع
اوـلـَعـجا نآلا كلذـك ِمــثإــل
لــل ًاديـــبـــع مـــكَءاـــسضعأا
متنك ح مكنأل *ةسسادقلل

مـتـنــك ِةـئـيـطـخـلـل ًاديــبــع
ٍرـمـث يأاـف *لا نـم ًارارـحأا

يتلا ِرومألا نم مكل َلسصح
امنإاف .نآلا اهنم َنوُيحَتسست
َنآلا امأاو *توا اهُتبِقاع
نــــم مـــُتـــقـــِتـــعُأا دق ذإاـــف
نإاف هلل مُتدِبعُتسساو ِةئيطا
.ةـسسادقــلــل مــكَرــمــث مــكــل
ُةاــيا يــه ُةــبــِقاـــعـــلاو
ِةئيطا َةرجأا نأل *ةيدبألا

ٌةايـح هـلـلا َةـبـِهوـمو ٌتوـم
عوــسسي ِحــيــسسا  ٌةــيدبأا
.انّبر

 ركسشلا رسس  ـــــــــــــــــــــــــــ
ةسسينكلا ةايح ـــــــــــــــــــــــــــــــ

يمد برسشيو يدسسج لكأاي نم>
 .(65 :6 وي) <هيف انأاو ّ تبثي

ميقنو ةسسينكلا  عمت ح
دسسج لواــنــتــنو يــهــلإلا سسادقـــلا
وأا فـقـسسألا دي نـم ،هـمدو حــيــسسا
مـّمـتـن ،نـهاـكـلا
يذلا رـكـسشلا رـسس
ةاـيـح رو وـه
بلـقو ةـسسيـنـكـلا

اـــــــنـــتاـــيـــح
.حـــــيـــسســـاـــب
ايتـــسسراـخــفإلا

يذــلا رــسسلا وــه
لــمــسش عــمــجــي
لّعفيو نمؤوا

دـــسســــج ةدــــحو
 وهو ،حيسسا
،دسسا ءاسضعأا ّلك يّذغي هتاذ تقولا
ةــماــيــقــلا إا ،اــّنــم دحاو لــك يأا
اًرّركتم هد ميلـعـّتـلا اذـه .ةـّماـعـلا
.نويل فقسسأا سسوانيريإا سسيّدقلا ىدل
 برلا مك ىلع رسسلا اذه سسّسسأات
لوسسرلا سسلوب ركذيو ،ّيرسسلا ءاسشعلا
 رارـمــتــسساــب رــسسلا اذــه ةــماــقإا
-11:71وك (1نـمؤوا عاـمــتــجا

رّكذت وه رسسلا اذه ّنأا ركذي امك ،(43
نأاإاهتمايقو حيسسا تو نعإاو
ثدا اّنحوي ليإا رّسسفيو .ءيجي
وـي) ءاـيـحإا ةـحـيـبذ وــه ثيــح نــم
،(22:71 ول) ،(62:62 تم) ،(6:35
.(41:22 رم)

ّيكاطنألا سسويطانغإا سسيّدقلا ُفرَعُي
متخو ءاود اـهـّنأا ىـلـع اـّيـتـسسراـخـفإلا
ةـّيــسسنــكــلا ةــكرــسشلا ءاــسضعأا دــّحوــي
لع ةدحَوُا ةّوقلا هذـه .مـهـيـيـحـُيو

 عــمــتا نــمؤوا ةــعاــمـــج
توـكـل ًءاـنـبأاو هـلــلا َبعــسش سساّدقــلا
رـسس نأا يأا ،هـتاذ مـيـلـعـّتـلا .تاوــمــّسسلا
ةدحاو سسأاك  نمؤوا ييحي ركسشلا

حاـــــحــــــسصلا  هد ،دحاو دسسجو
نــم عــسساــتـــلا

باـــــــــــتـــــك
<يخاذــيذـــــلا>
نرـــقـــلا نــــم)
 .(اثلا

وه ركسشلا رسس
سساــــــــــــــسسألا
دعُبلـل ّيـحورـلا
 ّيعامتـجإلا
وـهو ةـسسيـنـكـلا
يّذـــغـــُي يذـــلا
هــــــــــّجوـــتـــلا

ىقبي كلذل ؛ةعاـما ةاـي يـماـيـقـلا
اـًحـتـفــنــمو اــيــح ّيــسسنــكــلا مــسسا
يذلا ءاذغلا وـه رـسسلا اذـه .ٍرارـمـتـسساـب

 .حسصلا إا نمؤوا ُكرحُي
ىلع ةسسينكلا ةايح  ءيسش ّلك موقي

يمتني ركسشلا رسس لخ نم .ركسشلا رسس
سصي .ةـسسيـنـكـلا إا اـيـلـمـع ناـسسنإلا

حيسسا يـه يـتـلا ةـمرـكـلا  اـًنـسصغ
اًءزج هتايح نم موي لك لعجيو ،هسسفن
اذـهو .يا حـيـسسا دسسج ةاـيــح نــم
وــه سصــّلا ةظــح إا ءاــمــتــنلا
 اندوجو دادتما سسّدقت يتلا ةما
اــيــندلا نأاــسش  اــنــمازــتــلاو دسسا

نعإاب انعوبسسأا أادبي اذكه .عمتاو

62/5102ددعلا
ناريزح82 دحألا

 َسسيدقلا ماظع لقن راكذت
ةسضفلا يَتقااو بئاجعلا يَعناسصلا

انحويو سسوك
ثلاثلا نحللا

عبارلا رَحَسسلا ليإا



 .يسسنك طاسشنو
توكلم قيـق وـه رـكـسشلا رـسس

نعتـسسلاو اـنـتاـيـح  تاوـمـسسلا
راـطإا  هــلــلا ةــب ًءــج كألا
هتاطـقـسس ّلـكـب ،يـخـيراـتـلا عـقاوـلا

هملآاب ،هحارفأاو هنازحأاب ،هتاسضهنو
ةسسينكلا اهلم هذه ّلك .هتايزعتو
رسس  .حيسسا بيلسص ىلع اهعسضتو
هـتـماـيـقو حــيــسسا توــم ،رــكــسشلا
هانعم يخيراـتـلا عـقاوـلا ناـيـطـعـي
نادّوزـي ،يـهـتـنـت ل يـتـلا هـتــللدو
سسدقلا حورلا ةمعنب قفلا انعقاو
،سصّلخيو انيف نـكـسسيو يـتأاـي يذـلا

.انسسوفن ،حلاسصلا وه

ٌكم لوسسّرلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عسساتلا  ةسسّدقا انتسسينك دّيعت
يتماهل ناريزح رهسش نم نيرسشعلاو
 ميقت امك ،سسلوبو سسرطب لسسّرلا
اًديـع هـسسفـن رــهــسشلا نــم ثــثــلا

 .رسشع ينثإلا لسسّرلل اًعماج
نأا ينعي ًلوسسر ناسسنإلا نوكي نأا

انقلطنا اذإا ؟كلذ فيكف ،اًكم نوكي
،سسيماوـقـلا  اـنـسصغو ةـغـّلـلا نـم
ينعت (كأم) <كم> ةملك ّنأا كردن
يأا <َكَأل> لعف نم يتأات ذإا <لوسسرلا>
ةلاسسّرلا  هد هسسفن اذه ،<َخأا>
مـهـعـيـمـج سسيـلأا> :ـّيـناعــلا إا
لجأل ةمدخلل ًةَلَسسرُم ةمداخ اًحاورأا
.(41 :1) <سصا اوثرينأانيديتعلا

هيدهعب سسّدقا باتكلا انأارق اذإا
لّوأا ّنأا اـيـلــج د ،ديداو دقــلا

:طوقّسسلا دعب اًروف ناك ٍك روهظ
ةّنج ّيقرـسش ماـقأاو ناـسسنإلا درـطـف>
بّلقتم فيسس بيهلو ميبوركلا ندع

ا ةرجسش قيرط ةسسار3 كت) <ةاي:
وه ا اذه لداعي يذلا رمألا .(42
ناك ةمايقلا دعب لسصح ٍثدح لّوأا ّنأا

اذإاو> :(ــَكــم وأا) كــم روــهـــظ
ّبرلا كم ّنأل تثدح ةميظع ةلزلز
رجا جرحدو ءاجو ءامسسلا نم لزن

ليإلا ــــــــــــــــ
(31-5 :8 ىتم)

 لخد نامزلا كلذ
هيلإا اندف َموحانَرْفَك عوسسي
ًئاق هيلإا بلطو ٍةئم ُدئاق
 ىًقلُم َياتف نإا بر اي
ٍباذعب ُبذَعُي ًاعلخُم تيبلا
انأا عوسسي هل لاقف *ديدسش
ُدئاق باجأاف .هيفسشأاو يتآا
ُتسسل بر اـي ًـئاــق ِةــئا

ت َلـُخدت نأا اـقـِحـتــسسم
ل ًةملك ْلـُق نـكـلو يـفـقـسس
انأا يّنإاف *َياتف أايف غ
و ٍناـطـلـسس ت ٌناـسسنإا

اذهل ُلوقأا يدي ت ٌدنج
ِتئا ِرخآلو ُبَهذيف ْبهذا

ْلـَمـعإا يدبـَعــلو يــتأاــيــف
عوسسي عمسس املف *ُلمعيف
َنــيذــلــل لاــقو بــجــعـــت
مكل لوـقأا قا هـنوـعـبـتـي
ِرادق ًاناإا دِجأا  يّنإا

لوقأا *ليئارسسإا  لو اذه
نوتأايـسس نـيثـك نإا مـكـل
ِبراــغاو ِقراــسشا نـــم
َمـيـهرـبإا عـم نوــئــِكــتــيو
 َبوــقــعــيو َقـــحـــسسإاو
ونب امأاو *تاومسسلا ِتوكلم
 نوــَقــلــُيــف ِتوــكـــلا
كاـنـه .ِةـيـنالا ِةـمـلـظــلا
ُفـيرـسصو ُءاـكـبـلا ُنوــكــي
عوـسسي لاـق مـث *ناـنـسسألا

بآلا ةكل> نأا دحألا موي نهاكلا
؛<ةـكراـبـم سسدقــلا حورــلاو نــبلاو
ّلـك سساـسسأا اـيـتـسسراـخــفإلا سصتــف
.ةـسسيـنـكـلا  ءاـّنــب كّرو طاــسشن
باـبـلا نـم هـلواـنـتــن يذــلا دسساو
إا ،انلزانم إا انبحسصي يكولا

،ةسساردلاو لمعلاو ،ةّيرَسسُألا انـتاـيـح
ماّدق اذكه> ءيسضي بآلا رون ىسسع
.(61 :5 ىتم) <سسانلا

يه ةسسينكلا  ةيركسشلا ةكرسشلا
ناسسنإلا ومنل لا  اةاي 

.ةمدخ ّلكو لمع لك و ،حيسسا
طبتري نأا ىلع ةسسينكلا سصر اذل
.ركسشلا رسسب اهيف يعامتجا لمع لك
،بيرقلل ةمدخ لك ،يخ لمع لك
هـلإـل اـهـمّدقـن ٍناـفـتو ءاــطــع لــك
.ايتسسراخفإلاةطسساوبميناقألاثّلثا
ةيتسسراخفإا ةينب يه ةسسينكلا ةينب
 .اذه ىلع موقي ةسسينكلا  لمع لكو

اهل ةسسينكـلا  لـمـعـلا ُةـّيـلآا
هّجوت يتلا ةّيحوّرلا اهتينبو اهتطلسس
ىطعأا حيسسا .ةعاما ةايح قّسسنتو
ةـطـلـسس سسيدقـلا لـسسرـلا هذـيـمــت
،ىسضرا ءاـفـسشو ،اـياـطا ةرـفـغـم
32 -22 :02 وي) طايسشلا درطو
سسلا هذـــه .(...  ةــّيزــكرا ةــطــلـــّ
ّدَمَتْسسُـا تونهكلا ّرسس يه ةسسينكلا

ةطلسس ّلك سساسسأا .حيسسا تونهك نم
ةحيبذلا وه ةسسينكلا دسسج  ةّيحور
بيـلـسصلا ىـلـع برـلا اـهــمّدق يــتــلا

ّلكلو ةيرسشبـلا ةـعـيـبـطـلـل هـتـماـقإاو
ةّوقلا وه تونهكلا اتلاب .ةقيلا
ىوق رارسسألاب ُلِطبُت يتلا ةّيحورلا
ُددجـُت يـتـلاو ةـقـيـلا  داــسسفــلا
ناطلّسسلا اذه .ناسسنإلا ةايح ةمعنلاب
،اهلك ةسسينكلا رارسسأا ُلعَفُي يتونهكلا

ققـحـتـيـل ،اـهـلـك ةـسسيـنـكـلا ةاـيـحو
.انتاـيـح  يـتـسسراـخـفإلا ددجـتـلا

ةيسسنكلا انتايح  ىلجألا بعتلاو
سصخـسش وـه توـنـهـكـلا ةـمــعــن نــع
 حيسسا ةروسص وه يذلا فقسسألا
لمع لك و يتسسراخفإلا عامتجلا



كل ْنُكيلو ْبَهذا ةئا دئاقل
 ُهاتف َيفُسشف .َتنمآا امك
.ةعاسسلا كلت

لمأات
ـــــــــــــــــــ

سسيل عوسضوا  مها
هسسفنب ةئا دئاق ءي وه
رـهـظـي فـيــك مــها ،ل مأا

هـتـفرـعـمو هـناإاو هـمزـع
 .حيسساب ةقئلا

مك إا طقف رظنت ل
رّدقــت يــكـــل ةـــئا دئاـــق
إا ًاسضيأا رظنا لب ،هناإا

فسشتـكـت اـهدنـعو ،هزـكرـم
لسصاا لجرلاف .هتليسضف
لو اعتي بك زكرم ىلع
هـتاـفّرــسصت  عــسضاوــتــي
روكذا طباسضلا نا .ةداع
إا برلاب يتأاي انحوي دنع
لزني نأا> هل لوـقـيو هـتـيـب
ناـك هــنأل هــنــبا يــفــسشيو
:4 وي) <توا ىلع ًافرسشم
انـه ةـئا دئاـق نـكـل .(94
.لسضفأا ةـقـيرـطـب فّرـسصتـي
برلا روسضح بلطي ل وهف
ِتأاــــي و ،ًاــــيـــــسصخـــــسش
اـمـك عوـسسي إا سضيراــب

 ا لَثَم1 :2 رم) عّل-
هتعي ناك هنأل كلذ ،(2
ًارابتـعا ،ًاـمـيـظـع ًاراـبـتـعا
ةـفرـعا يـه هذـه) ًاـيـهــلإا
دنـع تناـك يـتـلا ةـقــئــلا

هناإا ناك اذه .ةئا دئاق
ْلق> لاـق كلذـلو .(مـيـظـعـلا

ةـيادبـلا  .<طـقـف ًةـمــلــك
 هنأل سضرا نع ملكتي
هعسضاوت ببسسب ،رظتني نكي
برلا بواـجـتـي نأا ،بـكـلا
إا يتأايو هـبـلـطـل ةـعرـسسب

،ًةكئم ،ًسسر مهسسفنأا مه اوحبسصي
.مهاوسس إا سصا ىرسشب نولمحي
نمز  ًةكئمو ًسسر حبسصن فيك
 ؟ءيسش ّلك ىلع ّرسشلا هيف وتسسا
ّبرلا ةملك أارــقـن نأا اـنـيـلـع ةـيادبـلا

نع طقف سسيل) اًدّيج اًظفح اهظفحنو
امو ،(اًسضيأا انلاعفأاب امّنإا ،بلق رهظ
ام  هل سسفت نع ثحبن همهفن ل
ميلاعت  وأا نوسسيّدقلا ءابآلا هبتك
.رـسضااو يـسضاا  ةـسسيــنـــكــلا

ةّيسصا ةلاسسّرلا مهفن انلعجي اذه
مهل انتيبرت  اندلوأا إا اهلقـننو
،مهطي إا اهنولقني مهرودب مهو
ّلك  ةّيلوسسرلا <ىودع> قـلـطـنـتـف
.ناكم

إا ةباجتسسلا انيلع هّنأا َسسنن ل
 هتلآا مادختسساو رسصعلا تابّلطتم
فيك رّكذتن اـنوـعد ،ًـثـم .ةراـسشبـلا
فقسسأا سسويراتـكـن سسيّدقـلا ّلـغـتـسسا
لــمــعــم  هــلـــمـــع سسما ندا
إا ةراــسشبــلا لــقــنــيــل رــئاــجــسسلا
نـــم تاـــيآا قــــسصل ع نــــّخدا
نم ةبلع ّلك ىلع سسّدقا باتكلا

وه اا انرسصع ّنإا .رئاجسسلا بلع
،عزانم نود نم ايجولونكتلا رسصع
اًديـبـع نوـكـن نأا نـم ًلدب ،اذاـمــلــف
ةّينوكلإلا عقاواو تلآل لاّطب
 اهرّخسسن ل ،لئاسسولا نم اهاوسسو
رومأا ةّمث ؟ّيكئا-وسسّرلا لمعلا
انْلَمعأا اذإا اهب مايقلا اننك ىرخُأا
أادبم نم قـلـطـنـم بلـقـلاو لـقـعـلا

لعاجو ،هسصـخو رـخآلا ةـعـفـنـم
.انألا سسيلو هللا وه روا

 ةروــسص ىلع اننوك ،ةياهّنلا
رّكفي امك رّكفن نأا انيلع ،هلاثمو هللا
اوسصلخي نأا ّلكلا ءاسشن نأا يأا ،هللا

:2 ميت1) ّقا ةفرعم إا اولبقُيو
اذه لثم ٍكفت إا لسصن امدنعو ،(4
ةّيقيـقا ةّيلوسسّرلا قيرط  نوكن
،ةلاسسّرلا نم اًدحأا ينثتسست ل يتلا

َسسراـح ًةـكـئـم نوـكـن اــًيــلاــتو
ىرسشُب اهرداغُت ل يك انتوخإا سسوفن
.سصا

هرظنم ناكو هيلع سسلجو بابلا نع
تم) <جلثلاك سضيبأا هسسابلو قلاك
وي ؛4 :42 ول ؛5 :61 رم ؛2-3 :82
ندع سسرح يذلا كاف .(11 :02
وه ،ءاّوحو مدآا اهيلإا دوعي ل ىّتح
تاذيـمـلـتـلاو ذـيـمـتـلا اـعد هـسسفـن
نم دّكأاتلاو دّيسسلا ق إا لوخّدلل
؛سصخ انهو طوقسس كانه ؛ةمايقلا

اّمأا بابلا دنع بهتلم فيسس كانه
انهو ،ندع كانه ؛نم كمف انه
بسسح ىلع سسودرفلا نم ىهبأا ق
حيسسا اهّيأا> :انتاولسص  لوقن ام
دق انتمايق عوبني وه يذلا كق ّنإا

ىهبأاو ةايا ًماح ةقيقاب رهظ
ردخ ّلك نم لمجأاو سسودرفلا نم
دنع فقو يذـلا كاـف .<ّيـكوـلـم
ءدب َنِلعُيل هللا نم َلِسسرُأا ندع باب
يذــلا كا اـــّمأا ،سصا ةسسم
وـعديـل َلـِسسرُأا دقـف قــلا دنــع ناــك
دق سصا ّنأا نم دكأاتلل مداقلا

ّ. دقت ام ّلك نم ،اًذإان ،مّنأا ظح
ءدبـلا ذـنـم هـتـكـئــم لــسسرأا ّبرــلا

ىوـسس نـّمـسضتـت ل ةـلاـسسر لاــسصيإل
.سصا ىرسشب

ّبرلا ذيمت قلطنا ،ةرسصنعلا دعب
ًسسر اوراسصف اهسسفن ةلاسسّرلا هذهب

ةـنوـكـسسا ّلـك إا اـهاـّيإا لـماـح
ّبرــلا حور ّنأل ،اوــفاـــخـــي نأا نود
حورلا نم عيما أتماو> :مهدّدسش
ٍةنسسلأاب نوـمـّلـكـتـي اوأادتـباو سسدقـلا
نأا حورــلا مــهاــطــعأا اــمــك ىرــخُأا
سسلوب لوسسرلا .(4 :2 عأا) <اوقطني
سشب ًـــثـــم (ــّيــنـــثوـــلا) ألا رـــّ
سشب سسرـطـب لوـسسرـلاو ،سصاـب رـّ
سصلا اـيـسسآاو طـسسلـف ،ةيمورو ىرغـّ
سشب اـموــت لوــسسّرــلاو ،اًذإا ...دنـهـلا رـّ
ىرسشب لمحي اًكم لوسسر ّلك حبسصأا
اًبَرغتسسم سسيلو ،عيـمـجـلـل سصا
كـم> بقـل فــقــسسألا لــمــحــي نأا
وه ّيسساسسألا هلمع نوك <ةّيسشربألا

ىرــسشب لاـــسصيإل هـــتـــّيـــعر ظـــعو
مهميلعت لخ نم مهيلإا سصا

ىّتح ،مـهـل اـهسسفـتو ّبرـلا َةـمـلـك



سسلوب لوسسرلا حيدم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاق مف تافر ىرأا نأا دوأا مك

ل ةميظع ًارارسسأا هتـطـسساوـب حـيـسسا
ةطسساوب مّلكتو عنسص حيسساف ،رسسفُت
اـهـب تمـّلـُسس دسسج تاـفر .ذـيـمـتـلا
امف .اعلا إا سسدقلا حورلا ميلاعت
سسلوــب اــتــفــسش هــعــنــسصت  يذــلا
حاورألا اتدرط امـهـنإا ؟ناـتاـسصلا
هاوفأا اتّدسسو ةئيطا اتّلحو ةسسجنلا

ةـنـسسلأا اـتـطـبرو نـمؤوا يـبذـعــم
هــلــلا إا اــتءاـــجو ةـــفـــسســـفـــلا
ةمكح ىلع اـتـبـّلـغـتو ،ةـنوـكـسساـب
،سضرألا ىلعءيسشلكاتدّدجو،ربلا

دوأا .سسلوبل ةاطعا ةطلسسلاب ،كلذو
نإا ًابلق ،طقف هيتفسش ل هبلق ىرأا نأا

ل اننإاف ةنوكسسا بلق هنا هنع انلق
تاا عوـبـنـي هـنا .ًادبأا ئــطــخــن
قفدت دقف .اهرسصنعو انتايح أادبمو
ىـلـع ةاـيا حور ،بلـقـلا اذــه نــم
ءاسضعأا إا تلـقـتـنا هـنـمو ،عـيـما
هــعــم دالا راــسص دقو .حــيــسسا
.يارسشلاب ل ةاسصلا تاينلاب

عسسو ىتح ًادج عسستا بلقلا اذه نا
 لـئاـبـقو اـهـتـّمرـب ًاـندم هـلـخاد

وك2) <عسستم انبلق> ًاسضيأا ًابوعسشو
بلـقـلا اذـهو .سسلوـب لوـقـي (11 :6
ةبا ثأات نم سضبقنا دق عسساولا

ٍنزح نم أل> :هسسفن وه لاق امك
وك2) <مكيلإا تبتك ٍبلق ةبآاكو ٍثك
بلقلا كلذ ىرأا نأا دوأا مكف (4 :2
نم ًانزح بوذي ناك يذلا سساسسا
ةيـناـث سضخـمـتـيو ،كلاـه لـك لـجأا
اودلو نيذلا ءانبألاب ةدلولا ملآاب
:ليق امك هللا ىأار ًابلق ،لّمكم غ
مـهـنأل بوـلـقــلا ءاــيــقــنأل ىــبوــط
،ةحيبذ ىحسضأا ًابلق ،هللا نونياعي
نم عسسوأاو ءامسسلا نم ىمسسأا ًابلق
ةعـسشأا نـم ًاـناـع كأاو ةـنوـكـسسا
راــنــلا نـــم ةرارـــح دسشأاو سسمـــسشلا

هنم قفدتت ًابلق ،سساا نم بلسصأاو

عمـسس اـمدنـع كلذـل .هـتـيـب
انأا> ئجافا برلا باوج

لاق اهدنع ،<هيفسشأاو يتآا
هعن  <طقف ةملك لق>
فّرـسصت نـم هدبـع سضرــم
...قئل

 هنأل ،هتمكح إا رظنأا
قحتسسم غ هنإا طقف لقي
لب برلا ناسسحإا لبقتي نأا
يتأاي نأا قحتسسم غ هنإا
سضرـعـي .ًاـسضيأا هـتــيــب إا
ًاـئـيـسش بلــطــي لو سضرا
غ هـسسفــن ًاتــعــم ،رــخآا

امدنعو .ناسسحإل قحتسسم
 حــــيـــــسسا مزـــــع ىأار
 مّدقتيو كأا سسـّمـحـتـي

سسكـعـلا ىـلـع لـب ،هـبــلــط
هــعــسضاوــت ببــسسب ظــّف

هــمّرــك اذــل .هــتــلــيــسضفو
ًابــك ًاــمارــكإا حـــيـــسسا

نود ًانلع هناإا حدتماف
كلذكو .هتيب إا بهذي نأا

إا هـــلاـــخدإاـــب هـــمّرــــك
ةّمألا ىلع هلّسضفو توكلا
...ةيدوهيلا

 اذا :رخآا لئاق ّبرو
اذـه لـث سصرـبألا َظـحــي
هناإا نم مغرلاب ماركإلا
ناإا قوـفـي يذـلا بـكـلا

لق> لقي  ذإا ،ةئا دئاق
نإا> لاق لب ،<طـقـف ةـمـلـك
،(2 :8 ىتم) <ردقت َتدرأا

 ةئا دئاق نإا لوقأا انه
نم مغرلابو ،ًايدوهي نكي
ٍماسس موهفم إا لسصو كلذ

كلذــل ،حــيـــسسا نـــع ًادج
.حيدا قحتسسي

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

هنطب نم ير> :ليق امك راهنألا
يرجي ناك ،(83 :7وي) <يحءام راهنأا

ىلعسضيفيويحعوبنيبلقلااذهنم
سسوـفـنـلا ىـلـعو ةــطــيــسسبــلا هــجو
ل ًاراهنو ًيل قفدتت هنمو ةيرسشبلا
.عومد نم راهنأا لب ةيداع راهنأا

ل ةديدج ةايح بلقلا اذه سشاع
لب اـنأا ل اـيـحأاـف> .هذـه اـنـتاـيـحـك
لوقي (02 :2 لغ) <ّ ايحي حيسسا
بلـق ناـك ةروـسصلا هذــهــبو .سسلوــب
حورلل ًاحولو حيسسمـلـل ًاـبـلـق سسلوـب
فري ناك .ةمعنلل ًاباتكو سسدقلا

هسسفن وهف ،نيرخآلا ةئيطخ لجأا نم
دق نوكأا نأا مكيلع فاخأا> :لئاقلا
(11 :4 لـغ) <ًاـثـبـع مـكـيـف تبـعـت
ءاوح تعدخ امـك ةـيا مـكـعدخـتو
اذإا فاخأا أل> .(3 :11 وك2) ًادق

دجوُأاو ديرأا امك مكدجأا ل نأا تئج
.(02 :21وك2)<نوديرتل امكمكنم

تناكو ًاناسسنإا ناك سسلوب نا
انع فلتخي و ةيرسشب انلثم هتعيبط
تناك حيسسمـلـل هـتـب نـكـل ءيـسشب
ىـلــعأا إا دعــسص كلذــل .ًادج ةــيوــق
نإاف .ةكئا نم حبسصأاو تاومسسلا
انبولق  هذهك ًاران لعسشن نأا اندرأا

اندلق نإا اـنـيـلـع سسعـب اذـه سسيـلـف
اذـه نـكـي  وـلـف .سسيدقـلا لوـسسرـلا

:سسلوـب هـب حرــسص ا ًاــعاــطــتــسسم
يدتقا امك يب اودتقت نأا مكلأاسسأاف>
ل كلذل (61 :4 وك1) <حيسساب انأا
هلامعأا نم لهذننو طقف هنم بجعن
ىتح هب يدتقنو هدّلقن نأا بجي لب
اعلا  هارن نأا قحتسسم نوكن
ل يذلا داب هعم كسشنو ،يتآلا
نأا اـعـت هـلـلا لــئاــسس فــسصوــي
ةبو ةمعنب كلذل ًاعيمج انلسصوي
.رسشبلل حيسسا عوسسي انديسس

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

ةرسشنلا ىلع عطإلا ناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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