
ةلاسسرلا ــــــــــــــــــــ
(42-31 :61 سسؤثنرؤك1)

اؤتُبثا اورهسسا ُةؤخإا اي
ًلاجِر اؤـنؤـك ِناإلا ىـلـع
مـكُرؤـمأا نــُكــتــلو *اوددسشت
مكيلإا ُبُلطأاو *ِةباب اهلك
مــكـــنأا ا ُةؤـــخإلا اـــهـــيأا
هنأا َسسانافتسسإا َتيب َنؤفِرعت
دقو َةـــَيـــئاـــخأا َةرؤـــكاــــب

سسـُفـنأا اؤـسصـسصخ ِةـمد مـهـَ
متنأا اؤعسضخت نأا *سسيدقلا
نَم لكلو ءلؤؤه ِلثِ ًاسضيأا
ٌحِرـف يـّنإا *بعـتـيو ُنِواـعـي
سساـــــناــفــتـسسا ِرؤـــسضــحـب
َسسؤـكـِئاـخأاو سسـُتاـنؤـترـُفو
دق ءلؤؤـه مـكــَناــسصقــن نأل
يــحور اؤــحارأاـــف *هوج
َلـثـِم اؤـفِرـعاـف .مـكـَحاورأاو
ُسسئانك مكيلع ُملسسُت *ِءلؤؤه
برلا  مكيلع ُملسسُي .ةيِسسآا

ةــلــِكــْسسرــبو ــيــكأا ًاثــك
*امهتيب  يتلا ُةسسينكلاو
.ةؤخإلا عيمج مكيلع ُملسسُي
سضعـب اؤـمـلـسس ٍسضعب ىلع مكُ
يديب ُمسسلا *ةسسدقم ٍةلبُقب
ل ٌدحأا ناك نإا *سسلؤب انأا
ِحـيـسسا َعؤـسسي اـنـبر بحـُي
*اثأا نارام .ًازورفم نُكيلف
ِحيسسا َعؤـسسي اـنـبر ُةـمـعـن
مكعيمج عم يتب *مكعم

 امآا ،عؤسسي حيسس.

اثأا نارام ـــــــــــــــــــ
مؤيلا اذه  انعماسسم ىلع أارقُي

سسلؤـب سسيّدقـلا ةــلاــسسر نــم لــسصف
سسؤثـنرؤـك لـهأا إا وألا لؤـسسرـلا
اذـــــــه و ،(42-31 :61رؤك1)
ناتّيسساسسأا ناتركف عطاقتـت لـسصفـلا
 هـتاـيـح لاؤــط نــمؤؤا قــفارــت
راظتناو ناإلا  تابثلا :حيسسا

برلا ءي.
وأا ،<اثأا نارام>

،<اــثاــــناراــــم>
يـــمارآا بـــعـــت
،انّبر اي> يـنـعـي
دـــــقو ،<لاـعــــت
سسيدقلا هلمعتسسا
باتك  انحؤي
:22) اـــيؤورـــــــلا

 داــــسسو ،(02
نمؤؤا طاسسوأا

 ةــسسيــنـــكـــلا
تاـعاــمــتــجلا  ةــسصاــخ وألا
لسسرلا ميلاعت باتك) ةّيتـسسراـخـفإلا
لمـعـتـسسا .(6 :01 رــسشع يــنـــثلا
،اؤلاز امو ،ةراـبـعـلا اذـه نؤـنـمؤؤا
ّبرلا ءي مؤيل مهقؤت نع اورّبعيل
خألا مؤيلا  ّبرلا ءي. خألا

 إا بلــسصهـتــعــسضو دقو ،اــنــنا
،ناإلا رؤتسسد  ةسسّدقا ةسسينكلا

 ا مـسسقــلاعؤـسسي ّبرـلاـب قـّلـعـت:
ءايحألا نيديل دج يتأاي اًسضيأاو>
أادبـن نـمؤؤا نــحــنو .<تاؤــمألاو
ع ناإلا اذه نع بعتلاب انمؤي
امك ،ليللا فسصن ةسص  هتوت
مكلا لبق يهلإا سساّدق ّلك  هؤلتن
.يرهؤا

اهسساسسأا  نمؤؤا ناسسنإلا ةايح
ءي مؤي ،خألا مؤيلا ؤحن هّجؤت
هعم نؤكـنو هـعـم يـقـتـلـن ح ،ّبرـلا

اذـه مـكـل لؤـقـن اـنـّنإاـف> :ماودلا ىـلـع
قابلا ءايحألا نحن انّنإا ّبرلا ةملكب
ّنأل .نيدقارلا قبسسن ل ّبرلا ءي إا
سسيـئر تؤـسصب فاـتـهـب هــسسفــن ّبرــلا
نم لزنـي فؤـسس هـلـلا قؤـبو ةـكـئا
نؤمؤقيسس حيسسا  تاؤمألاو ءامسسلا

نـحــن ّمــث .ًلّوأا
قابلا ءايحألا
فـــطــــخـــُنـــسس

مهعـم اـًعـيـمـج
 بحـــــــــسسلا
ّبرــلا ةاـــق

 ءاؤـــــهـــــلا،
نؤـكـن اذــكــهو
عـــم ح ّلــــك
:4اسست1) <ّبرلا

51-71).
لؤط ّنأا غ

إا سضعبـلاـب ىّدأا ّبرـلا مؤـي راـظـتـنا
خيرات ديدحتل اهل سساسسأا ل تارّؤسصت
نمؤؤا لسسرلا هّبـن اذـهـل ،مؤـيـلا اذـه
لثم نم مهؤعنمو عؤسضؤا اذه إا

مكلأاسسن ّمث> :ةّينمزلا تاديدحتلا هذه
حيـسسا عؤـسسي اـنـّبر ءي ةـهـج نـم
اًعيرسس اؤعزعزتت ل نأا هيلإا انعامتجاو
لو ٍحورب ل اؤعاترت لو مكنهذ نع
ّنأا يأا اّنم اهّنأاك ٍةلاسسرب لو ٍةملكب
-1 :2اسست2) <رسضح دق حيسسا مؤي
ءي مؤي فرعي رسشبلا نم دحأا ل .(2
يليإلا ّنأا امك ،(23 :31رم) ّبرلا
نؤعسسي نم ىلع قيرطـلا عـطـقـي اـقؤـل
،هسسفن ّبرلا ناسسل ىلع هلؤقب ،هديدحتل
نكلو ،مؤيلا كلذ ديد كنك ل هّنإا

53/5102 ددعلا

بآا03 دحألا

سسيدقلا  ءّجآلا انئابآا راكذت

سسلوبو انحويو سسوردنسسكلأا

عبارلا نحللا

اثلا رَحَسسلا ليإا



،انتاوذـل اـنـتـّب ردق ىـلـع رـخآـل
ىتأا دقل .جات ؤه ن مامتهلاو
سسن نأا اناعدو جات ّلك إا ّبرلا

نأا ّبرلا اّنم بلطي  .هاطخ ىلع
.اًئـيـسش لـمـعـن ل سسلاـج هرـظـتـنـن
ليـعـفـت  ؤـه ناإلا  اـنـتاـبـث
انبؤلق  هللا اهعسضو يتلا ةّبا
ّبحأا اذكه> :سساقي ل ابح انّبحأا ذإا
ديحؤلا هنبا لذـب ىـتـح اـعـلا هـلـلا
لب هب نمؤؤي نم ّلك كلهي ل يكل
،(61 :3ؤي) <ةّيدبألا ةايا هل نؤكت
<ًلوأا انّبـحأا ؤـه هـّنأل هـّبـحـن نـحـن>
حــيـــسسا  هـــّنأل> ،(91 :4ؤي1)
لو اـًئـيـسش عـفـنـي ناــتا ل عؤــسسي
<ةّباب لماعلا ناإلا لب ةلرغلا
.(6 :5لغ)

نأا انـنـك قـلـطـنا اذـه نـم
ؤـه سسيـل ّبرـلا ءي نأا جـتـنـتــسسن
.ةّبا ىلع انل زّف هّنإا لب ،ةياغلا

 سسلؤب لؤسسرلا كلذ نع رّبع دقو
لّسضف امدنع يبيليف لهأا إا هتلاسسر
قطنلا ىلع يبيليف لهأاب ةيانعلا
يه ةايا  ّنأل> :حيسسا ءاقلل
نإا نكلو .حبر ؤه تؤاو حيسسا

رمث  يه دسسا  ةايا تناك
.يردأا تسسل ؟راـتـخا اذاـمـف يـلــمــع
. نــثلا نــم رؤــسص يـــّنإاـــف
.حيسسا عم نؤكأاو قلطنأا نأا ءاهتسشا

 ىقبأا نأا نكلو .ادج لسضفأا كاذ
قثاو انأا ذإاف .مكلجأا نم مزلأا دسسا
عـم ىـقـبأاو ثكــمأا أا مــلــعأا اذــهــب

 مكحرفو مكمّدقت لجأل مكعيمج
إا فسضأا .(1: 12-52) <ناإلا

هـب مؤـقـي ةـّب لــمــع ّلــك ّنأا كلذ
ّبرلا عم هلمعي رخآلا ها نمؤؤا
لـَثـَم  عؤسسي برلا ركذ امك ،هسسفن
هذهـب .(64-13 :52تم) ةنؤنـيدلا
ىّتح برلاب نمؤؤا يقتلي ةقيرطلا

قـفو لـمـع ّلــك  ،هــئــي لــبــق
.هاياسصو

انيلع ام نحنو انيلإا يتأاي حيسسا
ءاجرلاو ناإلا ىلع تابثلا ىؤسس
هاّيإا انحنم ام ىلع تابثلا .ةباو

ليإلا ـــــــــــــــــ
(24-33 :12 ىتم)

.لَثَا اذه برلا لاق
َسسرـــغ ٍتيـــب بر ٌناــــسسنإا

ٍجاـيــسسب ُهــطؤــحو ًاــمرــك
ىنبو ًةَرَسصْعَم هـيـف رـفـحو
ٍةـَلـَمـَع إا هـمـلـسسو ًاـجرـُب
ُناوأا َبُرـَق اـمـلـف *رـفاـسسو
إا ُهديـبـع لـسسرأا رــمــثــلا
*ُهرـمـث اوذـخأاـيـل ةـلـَمـَعـلا

ُهَدـــيـبـع ُةـلـَمـَعــلا ذــخأاــف
اؤـلــتــقو ًاــسضعــب اودلــجو
*ًاـسضعـب اؤـمـَجرو ًاــسضعــب
نــــيرـخآا ًاديـبــع لــسسرأاــف
اؤعنسصف لوألا نم َكأا
رــِخآلا و *كلذــك مــهــب
ًـئاـق ُهـَنـبا مـهـيـلإا لــسسرأا
ىأار املف *ينبا نؤباهيسس
اميف اؤلاـق َنـبإلا ُةـلـَمـَعـلا
،ُثِراؤـــلا ؤه اذـه :مـهـنـيـب
ؤـتـسسنو ُهـُلـُتــــــقـن مـلـه
ُهوذـخأاــف *هــِثام ىــلــع
مرـكـلا َجِراــخ ُهؤــجرــخأاو
بر َءاج ىـتـمـف *ُهؤـلـتـقو
كئلوأاب ُلعفي اذامف مركلا
هنإا هـــل اؤـلاـقـف *ةـلـَمـَعـلا
َأادرأا َءايدرألا كئلوأا كـِلـهـُي
إا َمرـكـلا ُمــلــسسيو ٍكــه
هـل نودؤؤـي نـيرـخآا ٍةـَلـَمـَع
مهل لاقف *هناوأا  َرمثلا
 طـق مـُتأارـق اـَمأا عؤــسسي
ُهَلَذَر يذلا َرجا نإا بتكلا
ًاسسأار راـسص ؤـه َنوءاـنـبـلا
ناك برلا ِلَبِق ْنِم .ةيوازلل
 ٌبيــــجــــع ؤـــــهو كلذ
    .انِنُيعأا

 فـقاو كـّنأاـكو هاـي نأا كيــلــع
هلأاسس اّمـلو> :هتؤكلم  ،هللا ةرسضح

هللا تؤكلم يتأاي ىتـم نؤـّيـسسيرـفـلا
هللا تؤكلم يتأاي ل لاقو مهباجأا

وأا انهه اذؤه نؤلؤقي لو ،ةبقار
هــلــلا تؤــكــلــم ّنأل ،كاــنــه اذؤــه
.(12-02 :71ؤل) <مكلخاد

بّقرت نكما غ نم ناك اذإاف
ينمز ّبرلا ءي؟اًذإا هرظتنن فيك ،ا

مؤيل ّينمز ديد إا نؤعسسي نم ّنإا
.هراظتنا نم فدهلا اؤعاسضأا دق ّبرلا
،عؤـسسي ّبرـلا يـقـن نأا ؤـه فدهـلا

،نؤـكـن نأا اـّنـم بلـط اـمـك اـندجـيـف
ّب و هلّب سسفنلاك بيرقلا

،(64-13 :52 ؛04-73 :22تم)
-7 :5عي) سصلا إا جاتحي كلذو
11).

سسلؤب سسيدقلا ةلاسسر انذخأا اذإا
،سسؤثنرؤك لهأا إا وألا لؤسسرلا
زايتماب ةّيميلعت ةلاسسر اهّنأا ظحن

 قفو سشيعـلاو فّرـسصتـلا ةـّيـفـيـك
عـطـقا اذـه يـتأاـيو .ّبرـلا اـياـسصو
ؤـهو ،اـنـعـماـسسم ىـلـع أارــقــُي يذــلا
،ةـلاـسسرـلا هذـه نـم خألا عـطــقا
يـهو ةخألا ةـّيـسصؤـلا اـنـيـطـعـيــل
.اورهسسا> :هاّيإا انمّلعت ام  تابثلا
.ًلاـجر اؤـنؤـك .ناإلا  اؤــتــبــثا
... ةّب  مكرؤمأا ّلك رسصتل .اوّؤقت
عؤــسسي ّبرــلا ّبحــي ل دحأا ناـــك نإا
.(اًزورفم) امـيـثاـنأا نـكـيـلـف حـيـسسا

.<(انّبر اي لاعت) اثأا نارام
 خألا مؤيلا ّبرلا اننيديسس

 انتابث ىدم ىلع حيسسا عؤسسي
هذهل انقيبطت ىدم ىلع يأا ،هاياسصو
ىـلـع .(64-13 :52تم) اياـسصؤـلا

بـّقن نـمؤؤا نـحــن لاا هذــه
تابثـلا ؤـه اـنداـهـجو ،ّبرـلا ءي

اناطعأا دقل .ّبرلا هاّيإا انحنم ام ىلع
دقـل .ةـّيدؤـمـعا مؤــي هــحور ّبرــلا

سصخأا هـل اـنـلـعـج ذإا ،اـنـسسّدق اذه) ءاـّ
ةظفاا انيلـعو ،(ةـسسادقـلا ىـنـعـم
انقاسصتـلاـب اـنـيـف حورـلا اذـه ىـلـع
اـنـتـّب لـخ نـم عؤـسسي ّبرــلاــب



لمأات ـــــــــــــــــــ
لؤسسرـلا دسصقـي اذاـم

قيرط نع طبـسضلاـب سسلؤـب
 مكرؤمأا ّلك نكتل> هلؤق

نإا> :يلي ام دسصقي ؟<ةّب
دحأا ناك نإا ،خّبؤي دحأا ناك
نإا ،هيلـع مـَكـحـُي وأا مـكـحـي
،مّلـعـتـي وأا مـّلـعـي دحأا ناـك
ةّب  كلذ ّلك رسصيلف
اهّلك ةقـباـسسلا لـئاذرـلا نأل
.ةـّبا لاـمـهإا نـم يـتأاـت
دق اؤــنؤـــكـــي  ؤـــل هـــنأل
 اؤـطـقـسس ا اـهؤـلـمــهأا
سسلؤبل انأا> اؤلاقو ءايكلا

:1 رؤـك1) <سسّلؤـبأل اـنأاو
ةــــّبا تناــــك ؤــــل .(21
إا اوأاـجـتـلا ا ةدؤـجؤــم
مـكـُح ؤـلو ىـتــح مــكاا

ةـّبا تناـك ؤـل .مـهـيـلــع
يثنرؤكلا ب اميف ةدئاسس

هيبأا ةأارما دحاؤلا ذخأا ا،
مـــهـــتؤــــخإاــــب اوردزا ا

اؤلسصفنا اؤناك ا ،ءارقفلا
اؤعبّتاو سضعبلا مهسضعب نع
ا ،تاــقــطرــهــلاو عدبــلا

نم لطابلا دا  اؤعقو
لؤـقـي كلذـل .بهاؤا لـجأا

 لـك رــسصتــل> :اذــه ّلــك
...<ةّب  مكرؤمأا

تيب نؤفرعـت مـتـنأا
ةرؤكاـب مـهـنإا سساـناـفـتـسسا
مهسسفنأا اؤبـّتر دقو ةـّيـئاـخأا

سسيّدقـلا ةـمد> (1رؤك
61: 51).

ةلئاع لؤسسرلا ركذ دقل
ةرؤكاـب مـهـنا سساـناـفـتـسسا
لـّكـسشي اـم اذــه .نــمؤؤا

نأا لـيـلـقـب سسيــل .ًاــحــيدم
حيسسا إا ناسسنإلا يدتهي
هتلاسسر  كلذل .هغ لبق
حد ةــــيــــمور لـــــهأا إا
اؤنمآا دقل> :لؤقيو سضعبلا
انه لقي  .<يلبق حيسساب

لاـــق لــــب اؤــــنــــمآا دّر

،ةـيـــسضاا ةـنـسسلا  اــهاــنــفقا
ةـنـسسلا هذـه زؤ نأا اـنـلـّهؤؤـي يـكو
هـتّزـعـل ةــيــسضرــم ةسسب ةــلــبــقا
ةـنـسسلا هذـه لـعـجـي يـكو ،ةـيـهــلإلا
حور دّطؤيو ،هافرو خ ةنسس ةلبقا
تـّبـثـيو ،عـمـجأا اـعــلا  مــسسلا

.ةسسدقا هتسسينك
 يّلسصن ةيسسقطلا ةنسسلا سسأار

ىلع اهايحن يتلا مايألا نؤكت يك
اهيف اـيـحـن يـكـل ًةـبـسساـنـم سضرألا
برـلا هاـيإا اـنـحـنــم يذــلا سصا

يــهــتــنو بيــلــسصلا ىــلــع ًاــناأاـ
نؤكـيو يـتآلا تؤـكـلا لاـبـقـتـسسل
ب فقن امدنع ًانَسسَح باؤج انيدل
 .بؤهرا هنم مامأا برلا يدي

ناسسنإل هللا هحنم يذلا نمزلل ّنإا
ناــسسنإلا هــّلأاـــت ؤـــه ًادّد ًاـــفده
لك ،نمز لـك نإاـف كلذـل .ةـمـعـنـلاـب

ؤـه ،مؤـيو ةـعاـسسو ةـقـيـقدو ةــظ
ـل ةـسصرـفو داـهــجــلــل لاةداـفإ

نمزلا .ناسسنإلا سسدقتي يك ةيحورلا
اؤت دّر سسيل نمؤؤملل ةبسسنلاب
ناسسنإلا اـهـيـف كـي تاؤـنـسسو ماـيأا

ٍلاؤـت ؤـه لـب ،تؤا يـقـي ىــتــح
اهيف كـي يـتـلا تاؤـنـسسلاو ماـيأـل
،حـيـسسا ةـماـق ءلـم ؤـحـن ناـسسنإلا
هللا تؤكلم  ةديدج ةدلو ؤحن

.هللا برقب ىنفت ل يتلا ةايا ثيح
برلا دايعأا لخ نم ،ةبسسانم هنا
يكل ،سسيدقلاو هلإلا ةدلاوو عؤسسي
لخ نم انتايح  سصا ايحن
ةــسسيــنــكــلا ةاــيــح  اـــنـــكاسشا
 تاؤلسصلاو رارسسألا ،ةيجرؤتـيـلـلا
لإا تاراكذتلاو دايعألا امو .دايعألا

انه ،ديدج نم ايحن يكل تابسسانم
هاـيإا اـنـحـنـم يذـلا سصا ،نآلاو
سسيدقلا عم هتخنو ،ًانا هللا
اؤلـسصوو سصا اذـه اؤـيـَح نـيذـلا
 .هئانبأا نم اوراسصو تؤكلا إا

نـع ثّدحـتـلا عـيـطـتـسسن راـطإلا اذـه
ذإا سسدقا نمزلا نعو نمزلا سسيدقت
ةـبـسساـنـم هـنـم ةــظ لــك حــبــسصت

انسص.
نمزلا ةيمهأا نؤسسيدقلا ىعو دقل

مهيدل نكت  مهنم ثكلا نا مغر

اناـطـعأا دقـل .ةـّيدؤـمـعا مؤـي هـلـلا
اذـه  تاـبـثـلا اـنـيـلـعو لاـمـكــلا
:ةّيدبألا ةايا انحن ؤهو لامكلا
ةّيأا  نؤملعت ل مكّنأل اًذإا اورهسسا>
دبعلا ؤه نمف ... مكّبر يتأاي ةعاسس
هدـّيـسس هـماـقأا يذـلا مـيــكا مألا

 ماعطلا مـهـيـطـعـيـل هـمدخ ىـلـع
اذإا يذلا دبعـلا كلذـل ىـبؤـط .هـنـيـح
ّقا .اذكه لعفي هدجي هدّيسس ءاج

عيمج ىـلـع هـمـيـقـي هـّنإا مـكـل لؤـقأا
.(74-54 ،24 :42تم) <هلاؤمأا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ةيسسقطلا ةنسسلا
رهؤا قئافـلا لـكـلا هـلإا اـي>

،اهديسسو رؤهدلا عدبم اي ،ةقيقاب
كتمحرب ًاـسصـل ةـنـسسلا رْوَد كراـب
عيمج ،فوؤورلا اهيأا ،ىسصحُت ل يتلا
،كدحو ديسسلا اهـيأا كنودبـعـي نـيذـلا

اهيأا :لئاق فؤخب كؤحن نؤفتهيو
<ًابسص ًاماع عيما حنما يدافلا
.(ةيسسقطلا ةنسسلا سسأار ديع قادنق)

لوألا  ةسسدقا ةسسينكلا دّيعُت
ةنسسلا ءدبل ماع لك نم لؤليأا نم
فورعا) ةيجرؤتيللا وأا ةـيـسسقـطـلا
نأا لجأا نم يـّلـسصتـف (يـتـكـيدنألاـب
نم ةقيقدو ةظ لك برلا كرابي
 ةديداو ةلبقا ةنسسلا هذه مايأا

تاظحللا هذه نؤكـت يـك ،اـنـتاـيـح
دد يــكــل ةــبــسساــنــم تاــقوألاو
نم سصنو سسّدقتنف برلاب انتقع
مؤيلا اذه  يّلسصن .تؤكلا ءانبأا
قلخ يذلا لكلا طباسضلا برلا إا
لـك عدبأاو ةدحاو ةـمــلــكــب نؤــكــلا
ةرؤظنا غو ةرؤظنا تاقؤلا

سضيفيو ةديدا ةنسسلا كرابي يك
ةـيـسضرألاو ةـيواـمـسسلا هـتاخ نــم
عدبـم اـي> .نـمؤؤا هديـبـع ىــلــع
َتعـسضو نـَم اـي ،اـهرـسسأاـب ةـقـيـلا
،كناطـلـسس تاذـب ةـنـمزألاو تاـقوألا
،بر اي كحسصب ةنسسلا ليلكإا كراب
ةعافسشب ،كتنيدم ةمسسلاب ظفحاو
ةيرابورـط) <اـنـسصـّلـخو هـلإلا ةدلاو
يـك مؤـيـلا اذـه  يـّلـسصن .(ديـعــلا
يتلا اناياطـخ نـع هـلـلا ىـسضاـغـتـي



اؤناك لب ،ةيؤيند لامعأاو تابجاو
يرالا  مـــهدحو نؤــــسشيــــعــــي
 مـهـنـكـل .كسساـناو يراـحــسصلاو
لإا مهتايح نم ةدحاو ةيناث اؤعّيسضي
ماؤـــسصألا لــــخ نــــم اودهاــــجو
اؤسسّدقتي يكل تاؤـلـسصلاو راـهـسسألاو
نم ةيناث لكف .برلا نم اؤبّرقتيو

نم بّرقتلل ةبسساـنـم يـه مـهـتاـيـح
نمزلل ريدقتلاو سساسسحإلا اذه .هللا
مـهـتاـي ىـنـعـم سسيدقـلا ىـطـعأا

 اهيلع اؤظفاح دقو ،مهتاداهو
 ىـتـح ،مـهـتاــيــح لــحارــم لــك
نم مهلاقتنا مؤي إا ،مهتخؤخيسش
 .ةايا هذه

سسؤيسسيياب سسيدقلا نع ىكحي
ماعلا   برلاب دقر يذلا يسسؤثآلا

اذه ةيادب  هتسسادق تنلعأاو4991
هتايح نم مؤي رخآا  هنا ،ماعلا

هتسص نؤناق ماإا عطتسسي  طقف
دعأا  أا ا مؤيلا> :لاقف ،يمؤيلا
اذـه نـم لـحرأا نأا بجـي ،عـيـطـتــسسأا
هنا سسيدقلا خيسشلا تعا دقل .<اعلا
مدخـتـسسي نأا عـيــطــتــسسي دعــي  اذإا
،يحورلا داهجلل هل ىطعا تقؤلا

هتايح نامز يهتني نأا هل لسضفألاف
هلاقتنا ًعف قق دقو ،سضرألا ىلع
.اتلا مؤيلا  ءامسسلا إا

نإاف ،فورعم ؤه امكو ،ًاخأا
مايأا نم مؤي لك  ميقت ةسسينكلا
ثادحألا دحأل ًاراكذت ةيسسقطلا ةنسسلا
برلا ةايح نم ةدمتسسا ةيسصا
وأا ،اهب ماق يتلا هلامعأا نمو عؤسسي
سسيدق نم كأا وأا) سسيدقلا دحأل

 اذه اؤلبـق نـيذـلا (دحاؤـلا مؤـيـلا
ًاجذؤ اوراسصف هؤسشاعو سصا

مهب عجـسشتـنو مـهـب يدتـقـن ًلاـثـمو
ىلع لسصحن يك مهتاعافسش بلطنو
لـفـت ،طـقـف كذـتـلـلو .تؤـكــلا
 سسيل سسيدقلا دايعأاب ةسسينكلا
مؤي  لب يجؤلؤيبلا مهديم مؤي
مـهدــيــم مؤــي  يأا ،مــهــتاــفو
دحأا بتـكـي .ءاـمـسسلا  ،يواــمــسسلا
امدنـع> :نـيرـسصاـعا يـتؤـهـلا

نـمؤؤا لّوأا اؤـحــبــسصأا>
ىـلـع ّلديـل <مـهـترؤـكاـبو
ناإلا بناــج إا مــهــنأا
نا ذإا ةلسضاف ةايح اورهظأا
حــئاــبذــلا يــه لاــمــعألا
اؤـــمّدق دقـــل .ةــــلــــّسضفا

بناــج ّلــك نــم مــهــتاوذ
ىـلـع .حـيدا اؤـقـحـتـسساو
لسضفأا نؤكت نأا ةرؤـكاـبـلا

اهنأل ةيقابـلا راـمـثـلا نـم
لؤسسرلا دهسش دقو .اهمّدقتت
اؤــنــمؤؤــي  .كلذــب مــهـــل
اورهظأا لب بسسحف قدسصب
ةـلـيـسضفو ةـيـلاــع ىؤــقــت
لـمـع  ءاــخــسسو ةبــك
ىرخأا ةهج نم .ناسسحإلا
تناك هلؤقب مهاؤقت رهظُي
لؤقيو .ةّيقت اهّلك ةلئاعلا
مـهــسسفــنأا اؤــبــّتر> :ًاــسضيأا

سسيّدقـــلا ةــــمد>. ّلدي
بوؤودلا مهيعسس ىلع كلذب
.ةاـــسصلا لاـــمـــعألا إا

 :طرفا حيدا اؤظحل
لب سسيّدقـلا اؤـمدخ لـقـي
ةمد مهسسفنأا اؤسسّرك لاق
هذهب اؤمتها يأا سسيّدقلا
رارـــمـــتــــسساــــب ةــــمدا

.اهؤبغرو
متنأا اؤعسضخـت يـك>

نَم ّلكو ءلؤؤه لث ًاسضيأا
1) <بعتيو مـهـعـم لـمـعـي
.(61 :61 رؤك

اؤمهاسست نأا مكيلع يأا
ةيلاا ةدعاسسا  مهعم
اؤكسشتو يدسسا دهاو
مـهـبـعـت نأل .مـهـلاـمـعأاــب
ًاـفـيـفـخ اذـكـه يـحـسضيـسس
 مهعم نؤكسشت امدنع
مهناـسسحإا ّنأا اـمـك داـها
ديزـم ىـلـع عّزؤـتـي فؤـسس
 .سسانلا نم

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

سسيدقلا رؤبعب ةسسينكلا لفت نم
رسس نلعت اهنإاف ءامسسلا إا سضرألا
نـيذـلا ءلؤؤـه  قــّقا حــسصفــلا

عــــم اودجو اؤأاـــــتو اودهاـــــج
نــمؤؤا إا مــهــمّدقــت ،حــيــسسا

إا عيما بذتجي جذؤو لاثمك
مهتاعافسشب بلطتو ،حـيـسساـب بآلا
.<ةيهلإلا مَعِنلا

لئاوألا نؤيحيسسا ىقبأا دقل
 ةدئاــسس تناــك يــتــلا تاداــعــلا

يسضقت يتلاو ةينامورلا مهتاعمت
َنأا لإا .مـهاـتؤـم ةــحرــسضأا ةراــيزــب
مؤي اوتعا ،انركذ امك ،يحيسسا

ؤه هداهسشتسسا مؤي وأا سسيدقلا ةافو
ةحرـسضألا نوروزـي اوراـسصف ،مـهألا

 تراـسصو ،سسيدقـلا داـقر ىرــكذ
هذـه ىـلـع ةـيـهـلإلا حـئاـبذـلا ماـقـُت
ةيل ةسسينك لكل ناكو .ةحرسضألا
تهتنا نا دعبو .اهؤسسيدقو اهؤوادهسش
 ةسسينكلا تسشاـعو تاداـهـطـسضإلا
عسضو أادتبا عبارلا نرقلا  مسس
،سسيدقلا تاراكذتو دايعأاب حئاؤللا

 يلا سسيدقلل دّيعُي راسصو
تقؤلا عمو .ةعـماا ةـسسيـنـكـلا لـك
اهيلإا فاسضُي راسصو حئاؤللا تعسسؤت
نــم يأا هــنــلــعــت ديدج سسيدق لـــك
لك هب لفتحتـف ،ةـيـلا سسئاـنـكـلا
اهتدحو ىلع ةللد ةعماا ةسسينكلا

 احيسس.
ةيسسقطلا ةنسسلا سسأار  انتيعدأا

برـلا ةـنـسس> يـه اـنـتـنـسس نؤـكـت نأا
ةءارـقـلا  درـي اــمــك <ةــلؤــبــقا
(22-61 :4ؤل) مؤيلا اذهل ةيليإلا

بؤتكا اذه  دق مؤيلا> نؤكيو
 ثك ٌمَعِن .<مكعماسسمسصرفو ة

و مؤيلا انل ىطعُت ةبك ةيحور
،ةـيـسسقـطـلا ةـنـسسلا لــخ مؤــي لــك
نـمـسضنـل لـمـعـنـلو تقؤـلا ِدتـفـنـلــف

   .ناوألا تؤفي نأا لبق انسصخ
اًيعوبسسأا ةرسشنلا ىلع عطإلا ناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع
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