
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــــ
(71-9 :3 سسوثنروك1)

َنولِماع ُنحن انإإ ُةوخإإ اي
ِهـلـلإ ُثْرـَح مـتـنأإو ِهـلـلإ عـم
ِةمعن ِبَشسحب انأإ *هللإ ُءانِبو
ٍميكح ٍءانبك  ِةاطعُإ ِهللإ

ينبي ُرخآإو َسساشسألإ ُتعَشضو
َفيك ٍدحإو لك ْرُظنَيْلف .ِهيلع
ُعيطتشسي ل ذإإ *هيلع ينبي
َغ ًاــشساــشسأإ َعـــشضي نأإ ٌدحأإ
ُعوــــشسي وــــهو ِعوــــشضوإ
ٌدحأإ ناــك ْنإاــف *حـــيـــشسإ
ِسساـشسألإ إذـه ىـلـع يـنــبــي
شضـِف وأإ ًاـبــَهَذ ًةراـجـِح وأإ ًةـ
وأإ ًاششيششح وأإ ًابششَخ وأإ ًةنيمث
ٍدحإو لك َلمـع نإاـف *ًاـنـبـت
برلإ َموي نأل ًانيب ُنوكيشس
ِرانلاب ُنَلعُي هنأل ُهُرـِهـظـُيـشس
لك َلمع ُرانـلإ ُنـِحـتـمـَتـشسو
َيـقـَب نـَمــف *وــه اــم ٍدحإو
ىـلـع ُهاــنــب يذــلإ ُهــُلــمــع
*ًةَرـجُأإ ُلاـنــيــشسف ِسساــشسألإ

ُرَشسخيشسف ُهُلمع قحإ ِنَمو
نَمك نكلو وـه ُسصـُلـخـيـشسو

ُر  نوملعت اَمأإ *رانلإ
َحور نأإو ِهلـلإ ُلـكـيـه مـكـّنأإ
ُدِشسفُي نَم *مكيف ٌنِكاشس ِهللإ

نأل .هللإ هدِشسفُي ِهللإ َلكيه
 .متنأإ وهو ٌسسدقُم ِهللإ َلكـيه

يلجتلا ـــــــــــــــــ
،بر اي كبلشص لبق َتيّلجت امل>

تطـشسبـنإو ،ًءاـمـشس ُلــبــجــلإ هــباــشش
ندل نم كل دهُششو ،ةلظمك ةباحشسلإ
عـم سسرـطــب ًإرــشضاــح ناــكو ،بآلإ
نونوكي مهنإ امب اـنـحوـيو بوـقـعـي
إذإإ ىـتـح ،كمـيـلـشست نـيـح يـف كعـم
نـم إوـعزـجـي ل كبـئاـجــع إودهاــشش
انلــّهأاـف .كـــملآإ
اـــهل دــجشســن نأإ
لـــجأل ،مــشســب
<ىمظعلإ كتمحر
ةــــــشص نــــــم)

دــــيــع بورــــــغ
.(يّلجتلإ

ةشسينكلإ دّيعت
يــف ةــشسدقــمـــلإ
بآإ نم سسداشسلإ
اـنـبر يــّلــجــتــل
انشصّلخمو انهلإإو
وهو ،روباث لبج ىلع حيشسملإ عوشسي
ديعب ةيبعششلإ ةغللاب فورعملإ ديعلإ
ّلإإ ةيبعششلإ ةيمشستلإ هذه امو .برلإ
ةـشسيـنـكـلإ ءاـنـبأإ ناـمـيإل سساـكـعــنإ
يتلإ عوشسي برلإ ،ةيهولأإ ،ةيبوبرب
يـتـلإ يـّلـجـتـلإ ةـثداـح يـف تـّلـجـت
-1 :71) ىتم نويليجنإلإ اهدرشسي
:9) اقولو (31-2 :9) سسقرمو (9
82-63). 

ل يك هذيمت ةئيهت راطإإ يف
ًاقلعم هوري امدنع إورثعتيو إوطقشسي
عوشسي برلإ بحطشصإ ،بيلشصلإ ىلع
بوـقـعـيو سسرـطـب ،مــهــنــم ةــثــث
ثيح لبجلإ ىلإإ مهب دعشصو ،انحويو
ههجو ءاشضأإو مهمإدق هتئيه تريغت>

ءاـشضيـب هـباـيــث تراــشصو سسمــششلاــك
مهل إرهظ دق ايليإإو ىشسوم إذإإو .رونلاك
لوقي سسرطب لعـجـف .هـعـم ناـمـّلـكـتـي
...انهه نوكن نأإ ٌدّيج ّبر اي عوشسيل
ٌةرّيـن ٌةـباـحـشس إذإإ مـّلـكـتـي وـه اـمـيـفو
إذه ًئاق ةباحشسلإ نم ٌتوشصو مهتلـّلظ
هل .تررشس هب يذلإ بيبحلإ ينبإ وه
.(5-1 :71 ىتم) <إوعمشسإ

هذيمت عم عوشسي برلإ ناك امدنع
يـــحإوـــن يـــف
ةـــيرـــشصـــيـــق
لأاـشس سسبـيـلـيـف
نـــــَم> هذيمت
سسانــــلإ لوـــقي
نـــبإ اــــنأإ ينإإ
؟ناـــــشســـــــنإلإ

ٌموـــق إوــلاــقــف
اـــــــــــنحوـــــي
نإدــــمـــعـــمــلإ

...ايليإإ نورخآإو
متنأإو مهـل لاـق

ناعمشس باجأاف .انأإ ينإ نولوقت نَم
هللإ نبإ حيشسملإ وه تنأإ لاقو سسرطب
ىبوط :هل لاقو عوشسي باجأاف .يحلإ
ًامدو ًامحل نإ انوي نب ناعمشس اي كل

يـف يذــلإ يــبأإ نــكــل كل نــلــعــُي مــل
ل نأإ هذيمت ىشصوأإ ٍذئنيح ...تإومشسلإ
كلذ نم .حيشسملإ عوشسي هنإ ٍدحأل إولوقي
هنإ هذيمتل رهظُي عوشسي أإدتبإ تقولإ
ملأاتيو ميلششروأإ ىلإإ بهذي نأإ يغبني
<موقي ثلاثلإ مويلإ يفو لتقُيو ...ًإريثك
سسرطبل قري مل .(12-31 :61 ىتم)

هنإ ىتح هلوبق عطتشسي ملو مكلإ إذه
بهذإ> :سسرطبل برلإ لاقف .برلإ رهتنإ

ل كنأل يل ٌةرثعم تنأإ .ناطيشش اي ينع
ىتم) <سسانلل امب نكل هلل امب متهت
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تناك ميدقلإ دهعـلإ يـف ةـباـحـشسلاـف
هلاحرت يف ينإربعلإ بعششلإ قفإرت
نم هجورـخ دعـب ءاـنـيـشس ةـيرـب يـف
هللإ روشضح ىلإإ ريششت تناكو ،رشصم
لشصألإ ينعي امك هبعشش طشسو ةوقب
انه عوشسيو .<دجم> ةملكل يربعلإ

.هبعشش نيب ةوقب رشضاحلإ برلإ وه
نإذللإ نايهلإلإ دجملإوروشضحلإنإذه
لكت ةرّينلإ ةباحشسلإ امـهـيـلإإ زـمرـت
ةوـنـب نـع يواـمـشسلإ بآلإ نــعإاــب
ينبإ وه إذه> :هل ةيقيقحلإ عوشسي
.<إوعمشسإ هل .تررشس هب يذلإ بيبحلإ

يف ايليإإو ىشسوم روشضح ىقبي
لك نثمي امهـف .يـّلـجـتـلإ ةـثداـح

ةعيرششلإ لّثمي ىشسوم ،ميدقلإ دهعلإ
.ءايبنألإ لّثـمـي اـيـلـيإإو سسوـماـنـلإو
ةعيرششلإ بر وه سصّلخملإ حيشسملإو
اـنـيـّبرـم> ناـك يذــلإ سسوــماــنــلإو
وه حيشسملإو ،<عوشسي ىلإإ لوشصولل
هرظتـنإو ءاـيـبـنألإ هـنـع ثدحـت نـَم
سصّلخي نَمو .مهشصّلخي يك بعششلإ
؟هدحو هللإ لإإ

يه يّلجتلإ ةثداح نإإ هعأإ انلق
ل يكل مهنيشصحتو ذيمتلإ ديدششتل
عوـشسي برـلإ إورـي اـمدنـع إورـثـعـتـي
رـثـعـت اـمـك بيـلـشصلإ ىـلـع ًلوذرــم
هملآإ نع برلإ ثدحت امدنع سسرطب
نوكي نإ بجع ل ،إذل .ىّلجتي نأإ لبق
نم ،انحويو بوقعـيو سسرـطـب طـقـف
عم مهدحو مه ،مـهـلـك لـشسرـلإ نـيـب
امدنع نوـتـيزـلإ ناـتـشسب يـف عوـشسي

سسيدقلإ لوقي .بلشصلل هميلشست راشص
ىـلإإ مـهدعـشصأإ> :يـناــيرــشسلإ مإرــفأإ
،هتهوـلأإ دجـم مـهـيرـي يـكـل لـبـجـلإ

امك ليئإرشسإإ سصـّلـخـم هـنإ إوـكرديـف
كششلإ مهيرتعي ئـلو ،ءاـيـبـنألإ لاـق

ةيعوـطـلإ هـملآإ نودهاـششي اـمـنـيـح
اـهدباـكـي نأإ ًاـعــمزــم ناــك يــتــلإ
.<انلجأإ نم دشسجلاب

ذيمتلإ هنياع يذلإ دجملإ إذه
ًاقوذت ّلإإ ناـك اـم روـباـث لـبـج يـف
موي هنونياعيشس يذلإ دجملل ًاقبشسم
يشصوي برلإ ىرن إذل ،عوشسي موقي

ليإلا ــــــــــــــــ
(43-22 :41 ىتم)

 رَطشضإ ِنامزلإ كلذ
إولخدي نأإ ُهذيمت ُعوشسي
ِرْبَعلإ إإ ُهوقِبشسيو َةنيفشسلإ

*عوـمإ َفِرــشصي ىــتــح
دِعشص َعومإ َفرشص او
.يـّلـشصيـل ِلـبإ إإ ُهَدحو
ناـــك ُءاـــشسإ ناـــك او
ِتناـــكو *ُهَدحو كاــــنــــه
ِرحبـلإ طـشسو  ُةـنـيـفـشسلإ
َحيرلإ نأل ُجإومألإ اهدُكت
دنعو *اهل ًةداشضُم تناك
ليللإ نم ِةعبإرلإ ِةـعـجـهـلإ

ىلع ًايششاـم مـهـيـلإإ ىـشضم
ذيمتلإ هآإر املـف *رـحـبـلإ

رــحــبــلإ ىــلــع ًاــيــششاـــم
ٌلايَخ هنإإ إولاقو إوبرطشضإ

*إوـــخرـــشص ِفوإ نـــمو
ُعوـشسي مـهـمـلـك ِتقوــلــلــف
ل وــه اــنأإ إوــقــِث ًــئاـــق
ُسسرطب هباجأاـف *إوـفاـخـت
َتنأإ َتنك نإإ بر اي ًئاق
ىلع كيلإإ يتآإ نأإ رُمف وه
لزنف .َلاعت لاقف *هايإ
ىششمو ِةنيفشسلإ نم ُسسرطب
إإ ًاــيـــتآإ هاـــيإ ىـــلـــع
َةدـِشش ىأإر اــمــلــف *عوــشسي
ُقَرغي أإدب ذإإو فاخ حيرلإ

*ين ّبر اي ًئاق حاشص
ُهَدـــَي ُعوــشسي دم تقوــلــلو
اــي ُهـــل لاـقو ِهـــب كشسمأإو
إذا ناإلإ َلـــــيـــــلـــــق
ـــــخد او *َتكـــــكـــــشش
*حيرـلإ ِتـَنـكـشس َةـنـيـفـشسلإ

 إوـناـك نــيذــلإ َءاــجــف

ًةرششابـم مـكـلإ إذـه دعـب .(32 :61
ام ًعف تبتثل يّلجتلإ ةثداح يتأات
يقاب نع ةباـيـنـلاـب سسرـطـب هـنـلـعأإ
نـيـنـمؤوـمـلإ يـقاـب نـع يأإ ،لــشسرــلإ
نإ ،لشسرلإ ةراششب إولبق اّمل برلاب
بآل يواشسملإو هللإ نبإ وه عوشسي
.لـماـكـلإ هـلإلإ وــه ،رــهوــجــلإ يــف
ةثداح رشصانع تلكشش يتلإ رهإوظلاف
هجولإ عامتلإ نم عوشسي برلإ يلجت
ايليإإوىشسومروهظوءاشضيبلإ بايثلإو
بآلإ توشصو ءاشضيبـلإ ةـباـحـشسلإ مـث
ينبإ وه إذه> لئاقلإو اهنم رداشصلإ
،<إوعمشسإ هل ،تررشس هب يذلإ بيبحلإ

وـه يـّلـجـتـلإ نأإ ىــلــع لدت اــهــّلــك
.حيشسملإ ةهولألراهظإإىلوألإ ةجردلاب

عوشسي هجو نم قرششأإ يذلإ رونلإ
ءاشضيب تراشص هبايث نإ ىتحهدشسجو
يذلإ ةهولألإ رون لإإ وه ام ،جلثلاك
نيح هافخأإ يذلإو ءدبلإ ذنم هل ناك
ًإرئاشص ٍدبع ةروشص ًإذخآإ هشسفن ىلخأإ>
لوقي .(7 :2 يف) <سسانلإ هبشش يف
دجـم> :يــناــيرــشسلإ مإرــفأإ سسيدقــلإ
هرهظأإ هتوشسان يف يفخملإ هتهولأإ
هـهـجو إوأإرـف ،لـبـجـلإ ىـلـع لـشسرـلـل

ءاـشضيـب هـباـيـثو ،قرـبـلاــك ًاــعــمل
نونياعي ذـيـمـتـلإ ناـكو .روـنـلاـك
شسمــشش يأإ ،ءاـمــشسلإ يــف ًةدحإو :نــيــَ
ةقئاف ىرـخأإو ،ةـّيـعـيـبـطـلإ سسمـششلإ
ٌةرـهاـظ ىـلوألإ سسمـششلإ .ةـعـيـبـطــلإ
يف ّعِششَت يهو ،مـلاـعـلـلو ذـيـمـتـلـل

ّعششتف ةيناثـلإ اـّمأإو ،ءاـمـشسلإ دـــَلـــَج
ءاشضيب هبايث تراشصو> .مهدحو مهل
دجم ّنأإ كلذب مهل ًإرهظُم ،<رونلاك
،هلك هدشسج نم سضيفي ناك هتهولأإ

.اهلك هئاـشضعأإ نـم ّعـششـَي روـنـلإ ّنأإو
ّعشش نيح ىشسوم لثامُي مل ديشسلاف

لب ،طقف جراـخـلإ نـم ءاـهـبـب هدشسج
،هتإذ نم ًاشضئاف هتهولأإ دجم ناك
رـهـظـُي مـل سصـّلـخـمـلإ ّنأإ نـع ًـشضف
مهل رهظأإ لب ،هدجم لماك هذيمتل
 .<لمحتت نأإ مهنويعل نكمُي ام

يهف ترهظ يتلإ ةباحشسلإ امأإ
.يـهـلإلإ روـشضحـلإ ةــباــحــشس ًاــشضيأإ



لئاق هل إودجشسو ِةنيفشسلإ
*هـلـلإ ُنـبإ تنأإ ِةـقـيـقاـب
سضرأإ إإ إوءاج إورَبع او
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لمأات ـــــــــــــــــــ
ٍدحإو لـكلمع نإاـف>

برلإ موي نأل ًانيب نوكيشس
ِرانلاب ُنلعُي هنأل هرهظُيشس
لك َلمع ُرانلإ ُنـحـتـمـتـشسو
.<وه ام ٍدحإو

كنأإ ،يخأإ اي ،دقتعت ل
ًيوط ًاـتـقو سشيـعـت فوـشس
فرشصنت لو .سضرألإ ىلع
راــكــفألإ ةـــكاـــيـــح ىـــلإإ

فوشس .ةرـيرـششلإ لاـمـعألإو
كدجيف ةتغب برلإ رمأإ يتأاي
ًاتقو دجت نل اهدنع .أاطخت
لوقت إذام .نإرفغللو ةبوتلل
ةعاشس يف ،يخأإ اي ،توملل
حمشسُي نل كإذنآإ ؟لاشصفنلإ
دقتعإ دقل .ةدحإو ةظحلب كل
فوـشس مــهــنأإ نورــيــثــكــلإ
ىــلــع ًــيوــط نوــششيــعــي
،ًةتغب توملإ دفوف ،سضرألإ

ًاينـغ ًاـئـطاـخ ًـجر دجوـف
سشيـعـي فوـشس هــنإ بشسحــي

نينشسل ةـحإر يـفو ،ًـيوـط
هــتورــث ّدعــيــف ،ةرـــيـــثـــك
اـهاـيأإ ًإرـبـتـعـم لـماـنألاـب
ىتأإ .لإوط نـيـنـشسل ةـيـفاـك
ةدحإو ةـظـحـل يـف توـمــلإ

لـك ،باـشسح لـك ىـفـتــخإو
نمزلاب مامتهإ لكو ،ىنغ
.لطابلإ

ءاج ،ىرخأإ ةهج نم
ًـجر دجوـف ًاـشضيأإ توـمـلإ

ًإزـنـــــك عـمــجـي ًاــحــلاــشص

هلعفي ام لعفي نأإ ،هايملإ ىلع هيلإإ
ىـششمـف ،راـشص إذـكـهو .هـشسفـن ّبرــلإ
وحن اًهجّوتـم هاـيـمـلإ ىـلـع سسرـطـب
ةّوق نم هفوخ ّنأإ ريغ ،عوشسي ّبرلإ
قرـغـي ذـخأاـف ،ّكششي هـلـعـج حاـيرــلإ

ّدمف .ّبرلإ نم ةنوعملإ اًبلاط خرشصو
هرّيعو هشصّلخو هب كشسمأإو هدي ّبرلإ
ةنيفشسلإ ـخد اـّمـلو ،هـناـمـيإإ ةـّلـقـل

.حايرلإ تأإده
ليجنإإ يف اهلباقت ةثداحلإ هذه

-32 :8 تم) ةهباششم ةثداح ىّتم
طّبختـت ةـنـيـفـشسلإ تناـك ثيـح ،(72
ّبرلإ ّنأإ ّلإإ ،ةيتاعلإ جإومألإ طشسو
هّنكلو ةنيفشسلإ يف مهعم ٍذئنيح ناك
هوـظـقــيأإ نــيــحو .<اــًمــئاــن> ناــك
مهناميإإ ةّلقل مـهرـّيـع ،مـهـشصـّلـخـيـل
ءوده راشصف رحبلإو حايرلإ رهتنإو
.ميظع

ّبرلإ هلمع ام ّلك نم مغرلاب
هب انناميإإ نم مغرلابو ،انعم عوشسي
سصّلخم هللإ نبإ حيشسملإ وه هّنأإ ىلع
شصاـخ ،ّكششلإ يـف عـقـن دق ،مـلاـعـلإ ةـّ

اـنـناـمـيإإ عـشضوـي ثيـح ،ةّدششلإ تقو
اـندعو ّبرـلإ ّنأإ عـمـف .ّكحـمـلإ ىـلـع
تقو يف ،ّنظن ،إًدبأإ انكرتي نل هّنأاب
هّنأإ وأإ ،(مئان) اّنع ٌلفاغ هّنأإ ،قيشضلإ
،(يـّلـشصي لـبـجـلإ ىـلـع) اـّنـع ديـعــب
ةقثلإ وه ناميإلإ سساشسأإ ّنأإ ىشسننو
يّلكلإ لاكتلإ وهو ،هلـلاـب ةـلـماـكـلإ

انيـطـعـي يذـلإ ناـمـيإلإ إذـه ،هـيـلـع
هللإ ردقي ام ّلكب مايقلإ ىلع ةردقلإ

اًفلاخم ناك ولو ىـّتـح هـلـعـف ىـلـع
(هاـيـمـلإ ىـلـع يـششمـلإ) ةـعـيـبـطـلــل
نأإ انيلع هّنأإ إذه ينعي .(1 :11بع)
،ّبرلإ اهاّيإإ انمّلع ةملك ّلك قّدشصن
.ءايمع ًةقث هب قثن نأإو

هذهل هركذ يف ىّتم يليجنإلإ ريششي
ةـّيـباـتـك رـشصاـنــع ىــلإإ ةــثداــحــلإ
ّبرـلإ ةروـشص اـنـل رـهـظـُت ،ةـّيـشساــشسأإ
يـتـلإ ،ةـّيـقـيـقـحـلإ حـيـشسمـلإ عوــشسي
.هللإ نبإ هّنأإ ىلع ،ذيمتلل اهنلعي
شضمـبـف ذيمتلإ ىـلإإ عوـشسي ّبرـلإ يـّ
هتردق ىلإإ ةراششإإ هايملإ ىلع اًيششام
لعاجلإ ّبرلإ لوقـي إذـكـه>:ةـّيـهـلإلإ

اـمـب ًإدحأإ إوـمـلـعـُت ل> نأإ هذـيـمــت
نم ناشسنإلإ نبإ موقي ىتح متيأإر
ةشسينكـلإ .(9 :71 ىـتـم) <تإوـمألإ

ثدحب يّلجـتـلإ ثَدـَح طاـبـترإ تعو
َتيّلجت> :تلترـف ةـماـيـقـلإو بلـشصلإ
،لـبـجـلإ يـف هـلإلإ حـيــشسمــلإ اــهــيأإ

إودهاـشش كذـيـمـت َعـِشسَو اـمـبـشسحو
كنوـنـياـعـي اـمدنـع ىــتــح ،كدجــم
ًاـعوـط كملآإ نأإ إوـنـطـفـي ًاـبوـلـشصم
تنإ كنإ ملاعلل إوزركيو ،كرايتخاب
 .(ديعلإ قإدنق) <بآلإعاعششةقيقحلاب

ّكششلاو ناميإلا ـــــــــــــــــــــــــــــــ
عم هتايح يف نمؤوملإ حّنرتي

نيب ،ّكششلإو نامـيإلإ نـيـب حـيـشسمـلإ
نم دّشسجت عوشسي ّبرلإ ّنأاب هناميإإ
ىلإإ انعم ىقبيشس هّنأإو انشصخ لجأإ

نيبو ،(02 :82 تم) رهدلإ ىهتنم
امب قوثولإ ىلع هتردق مدعو هفعشض
ريغ .طقشسيو ّكششيف ،ّبرلإ هب اندعو
هديــعإوــمــب فــلـــخـــي ل ّبرـــلإ ّنأإ

اـنـتـنوـعـمـل هدي إداـم اـنـطـقـتـلــيــف
هب انعلاطت ام إذه .(13 :41تم)
لشصفلإ لخ نم ةشسّدقملإ ةشسينكلإ
انعماشسم ىلع هأإرقت يذلإ يليجنإلإ

:41تم) كراـبـمـلإ موـيـلإ إذــه يــف
نــم ّبرــلإ بلـــط ثيـــح ،(22-43
نأإ ،عومجـلإ ماـعـطإإ دعـب ،هذـيـمـت
ىـلإإ إودعـشصف .رـبـعـلإ ىـلإإ هوـقـبــشسي
،ةلباقملإ ةهجلإ ىلإإ إوربعيل ةنيفشسلإ

تناك ةليللإ كلت يف حايرلإ ّنأإ ريغ
طّبختت ةنيفشسلإ تراشصو إدج ةّيوق
ءانثألإ كلت يف .ةيتاعلإ جإومألإ يف
لبجلإ ىلإإ دعشص دق عوشسي ّبرلإ ناك
،ليلـلإ رـخآإ يـفو .يـّلـشصيـل إًدرـفـنـم
ةنيفشسلإ يف إولإز ام ذيمتلإ ناكو
ّبرلإ ىتأإ ،جإومألإ اهفذاـقـتـت يـتـلإ
نود نم ،هايملإ ىلع اًيششام مهيلإإ
ذيمتلإ دعتراـف ،ءيـشش هـبـيـشصي نأإ

نم أإّده ّبرلإ ّنأإ ّلإإ .هودهاشش اّمم
اـّمأإ .<وـه اـنأإ> مـهـل ًـئاـق مـهــعور
وه هـّنأإ نـم دـّكأاـتـي يـكـلو ،سسرـطـب
ءيجملاب هرمأاي نأإ هنم بلط ،ّبرلإ



ةّيوقلإ هايملإ يفو اًقيرط رحبلإ يف
رحبـلإ يـف> ،(61 :34سشإإ) <اًكلـشسم
ةريثكلإ هايمـلإ يـف كلـبـشسو كقـيرـط
،(91 :77زـم) <فرـعـُت مـل كراــثآإو
دق حـيـحـشص لاـقو بوـيأإ باــجأاــف>
ناشسنإلإ رّربتي فيكف ،إذك هّنأإ ُتملع
هبيجي ل هّجاحي نأإ ءاشش نإإ هللإ دنع
بلقلإ ميكح وه ،فلأإ نم دحإو نع
تإوـمـشسلإ طـشساـبـلإ ... ةّوـقـلإ ديدششو
<رحبلإ يلاعأإ ىلع يششاملإو هدحو
ىـلإإ تيـهــتــنإ لــه> ،(8-1 :9يأإ)
رمغلإ ةروشصقم يف وأإ رحبلإ عيباني
.(61 :83 يأإ) <تّيششمت

كلذل ثدح ام ذيمتلإ مهف دقل
عوـشسي ّبرـلإ هـلـعـف اـم ّنأل ،إوـفاـخ
دعب إونوكي مل .هدحو هللاب ّسصتخي
ّنأإ ّلإإ .كلذ باعيتشسإ ىلع نيرداق
انأإ> :اـًنـلـعـم ّكششلإ رـبإد عـطـق ّبرـلإ

نم ،هذيمتل لوقي ناك دقف .<وه
،حـيـحـشص هـنورـت اـم ّنإإ ،كلذ لـخ
ىلع رداق انأإو ،يقيقحلإ هلإلإ يّنإاف
يدوهشش متنأإ> :إوفاخت ف ،مكذاقنإإ
يكل هترتخإ يذلإ يدبعو ّبرلإ لوقي
انأإ يّنأإ إومهفتو يب إونمؤوتو إوفرعت
ل يدعبو هلأإ ْروَشصُي مل يلبق .وه
كدي لــشسرأإ> ،(01 :34سشإإ) <نوكـي
نـم يـنـّجـنو يـنذـقـنأإ .ءـعــلإ نــم
<ءابرغلإ يديأإ نمو ةريثكلإ هايملإ
.(7 :441زم)

نأإ سسرـطـب دإرأإ هـّلـك إذـه عـمو
دّيشس اي> هل لاقف ،هلإلإ ّبرلإ بّرجي
كيلإإ يتآإ نأإ ينرمف وه تنأإ تنك نإإ

ةـّيـشصوـلإ اـًيـشساـن ،<هاـيــمــلإ ىــلــع
<كهـلإإ ّبرـلإ بّرـجـت ل> ةـّيـباـتـكــلإ
بولطملإ ناك .(61 :6ثت ؛7 :4تم)

،ّبرلإ مكب قثي نأإ طقف سسرطب نم
،هـبـلـطـم ّبرـلإ هـل قـّقـح كلذ عــمو
،يرششبلإ سسرطب فعشضرهظكإذنيحو
ةطلشس هل ّبرلإ ّنأإ ركذي ملو ّكشش ذإإ
:8تم) ةيتاعلإ حايرـلإ ىـلـع ةـّيـهـلإإ

نكشستف ةفشصاعلإ ئّدهي> :(62-72
.(92 :701زم) <اهجإومأإ تكشستو

ةـشصلاـب ًاـيواـمـشس ًإدـّيــج
عـّلـطــــتــي وـــهو موــشصلإو
ماـمأإ ًاـمــئإد توــمــلإ ىــلإإ

نـم فاـخــي ل ،هــيــنــيــع
لاـشصفـنإ نـمو هــئــيــجــم
.دشسجلإ

ًاشضيأإ تنأإ عقوت إذكه
نكو ،موـي لـك يـف توـمـلإ

عقوت .ًايناـحورو ًاـمـيـكـح
نع كلاشصفنإ موي لك يف
مامأإ كلوثـمو مـلاـعـلإ إذـه
لك يف ءّيـه .برـلإ رـبـنـم
ًإدعتشسم نكو ،كلعششم موي

ئفـــطنـي هـعدت ل .ًاـقذاـح
تإولشصلاب ًامئإد هدقوأإ لب
لـك يــف دهاــج .عوــمدلإو
فوــــشس هـــنأل ةــــــبشسانم
نـــمز ،داحللإ نمز يتأاي
نـمز ،لـشسكـلإو لـماـهــتــلإ
نوكي نل اهدنعو ،ةواشسقلإ

رـيــكــفــتــلــل ٌتقو كاــنــه
دق نوكت  ذإإ  تاحلاشصلاب

.تللشض
نيبحم ،نيرهاشس نكنلف

يـكــــل نـيدهاـجــمو هــلــل
ىـلـع برـحـلإ يـف رـفــظــن
عـقوـتـن اـّنــك نإإ .رــيرــششلإ
لك يف اننيعأإ مامأإ توملإ
.ًإدــــبأإ لـششفــن نــلــف ،موــي
تامامتهلإ نم ،ًإذإإ رعتنل
تايشضرألإ ِردزنل ،ةّيويندلإ

اـهـيأإ كإذـنآإ .رـباـع ءيــششك
ليلكإإ لانت فوشس بيبحلإ
       .رفظلإ

ايرشسلا مارفأا سسيدقلا

ةثداحلإ يف ذيمتلإ هكردي مل ام
عوـشسي ّبرـلإ نـيـكــشست دنــع ىــلوألإ
هوكردأإ ،حايرلل هراهتنإو ةفشصاعلل
اهأإرقت يتلإ ةـيـناـثـلإ ةـثداـحـلإ يـف
لإزأإ دقل .انعماشسم ىلع مويلإةشسينكلإ

مهفوخ مـهـنـيـب عوـشسي ّبرـلإ دوـجو
لخد امدنع كلذل ،هب مهناميإإ تّبثو
وه هّنأاب إونلعأإو هل إودجشس ةنيفشسلإ
.(33 :41تم) هللإ نبإ

نيب ةمئإدلإ نمؤوملإ ةريشسم اهّنإإ
ّنأإ ظــحــمـــلإو ،ناـــمـــيإلإو ّكششلإ
،ىلوألإ ةّرملإ نم مّلعتي ل نمؤوملإ

ةشسوملم تإراششإإ اـًمـئإد بلـطـي وـهو
هتاجاـح يـعإرـت ةـّيداـم تاـمـعو
ديري ل هللإ ّنأإ ّلإإ .نيقيلإ ىلإإ ةّيلقعلإ

بلقلإو ،انبولق بلطي هّنكلو انلوقع
ةّيلقعلإ ةّيداملإ تإديكأاتلإ رظتني ل
هءإرو ىعشسي هّنكل ،هللاب نمؤوي يكل

لقعلإ رمأايو هل هللإ ةّبحم كردي هّنأل
.هلوبقب

ىّتم ّنإاـف ،هـعأإ اـنرـكذ اـمـكو
يذلإ كششلإ إذه ىلإإ ريششي يليجنإلإ
ىلإإ هوـعدي هـّنـكـلو نـمؤوـمـلإ قـفإرـي
ىلع اـنـعـم هـّنأاـبو ،هـلـلاـب ناـمـيإلإ
يذلإ ليئوناّمع وه ّبرلإ ّنإإ .مإودلإ
سشإإ ؛32 :1تم) انعم هللإ هريشسفت
إًذـيـمـلـت رـششع دحألإ اـّمأإو> :(41 :7
لبجلإ ىلإإ ليـلـجـلإ ىـلإإ إوـقـلـطـناـف

هوأإر اــّمـلو .عوــشسي مــهرــمأإ ثيـــح
.إوـّكـشش مـهـشضعـب ّنـكـلو هــل إودجــشس
ّيلإإ عفُد :ًئاق مهمّلكو عوشسي مّدقتف
ىـلـعو ءاـمــشسلإ يــف ناــطــلــشس ّلــك
ممألإ ّلك إوذملتو إوبهذاف ،سضرألإ

حورلإو نبلإو بآلإ مشساب مهودّمعو
عيمج إوظفحي نأإ مهومّلعو ،سسدقلإ

ّلك مكعم انأإ اهو ،هب مكتيشصوأإ ام
<نـيـمآإ .رـهدلإ ءاـشضقـنإ ىـلإإ ماــّيألإ
.(02-61 :82تم)

ةرششنلا ىلع عطإلا ناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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