
ةلاسسرلا ــــــــــــــــــ
؛51-8 :٦ لسسرلا لامعأا)

(0٦-٧٤ :٧ ؛1-5 :٧
 ا كلــتناــك ذإا ِماــيأ

ًاـناإا ًاءوـل ُسسـُناـفــتــسسا
َبئاجـع ُعـنـسصي ناـك ًةوـقو
*بعسشلا  ًةميظع ٍتايآاو
ِعـما َنـم ٌموــَق َسضهــنــف
يتيللا ِعـمـج ِبـقـلا

يردنكسسإاويناوقلاو
َةيسسآاو َةيكيلـيـك نـم نـيذـلاو
ملف *سسـُناـفـتـسسا َنوـثـحاـبـُي
اوـمواـقــُي نأا اوــعــيــطــتــسسي
ناـك يذـلا َحورـلاو َةـمــكا
ًاجر اوسسد ٍذئنيح *هب ُقِطني
ُقِطني ُهانعمسس انـنإا َنوـلوـقـي
ىسسوم ىلع ٍفيد ِتاملكب
َبعسشلا اوجيهو *هللا ىلعو
.ًاـعـم َةـبــتــكــلاو َخوــيــسشلاو
هب اْوَتأاو ُهوفَطتخاو اوسضَهنف
َدوهسش اوـماـقأاو *ِلـِفا إا
َناسسنإا اذه نإا نولوقي ٍروُز
 ِتاملكب َقِطني نأا نع ُرُتفي

ا اذــه ىــلــع ٍفــيدِناـك
انـنإاـف *سسوـماـنـلاو ِسسدقا
َعوـسسي نإا ُلوـقـي ُهاـنــعــمــسس
اذه ُسضُقنيسس اذه يرسصانلا
يـتـلا َنـَنـسسلا ُلدبـيو َناـكا

ــــــــــــــــــــــــــــ فسسوي سسيدقلا
ءارذعلا بيطخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يم ديع دعب عقي دحأا لوأاد
ديعُت ،دسساـب حـيـسسا عوـسسي اـنـّبر
ةيّلكلا بيطخ فسسوي رابلل ةسسينكلا
يبأا دواد يبنللو ،هلإا ةدلاو ةسسادقلا
.ّبرلا يخأا بوقعي لوسسرلاو ،ةلسسلا
نـــع طـــــقـف ثّدحتن فوسسف انه امأا
سســـــــيدـــقــــلا
،فـــــــــــسسوـــــي

ـــــــلواـــــــ
ام ىلع ةءاسضإا
ةـناـكـم نــم هــل

انديلقت  ةماه
،يـسســكذوــــثرأا

ةأاــسشــــــن ذــــنــم
ىلـعو ةـسسيـنـكـلا

،روــسصعـــلا ىدم
هـــَلــَفــــغأا وـــــلو
 .ًانايحأا يبعسشلا ماركإا

ةيليجنإا سصوسصنلا جراخ نم
 بيطخلا فسسوي رابلا نع فرعن
امو ديلقتلا نم انيلإا يتآا ليلقلا ّإا

ليجنإا يف امأا  .ًايهفسش لَقانتُم وه
ةيسساسسأا ةيسصخسش سسيدقلا اذه ىرنف
ذنم هللا نبا ةملكلا دسسجت ثَدَح يف

يليجنإا هيلإا ريسشُي ذإا ،ءارذعلا لَبَح
ةدو نـع هـثــيدح ءدب ذــنــم ىــتــم
هــّمأا مــيرــم تناــك اــمـــل> :عوـــسسي
،اعمتجي نأا لبق ،فسسويل ةبوطخم
<سسدقـلا حورـلا نـم ىـلــبــُح تدجُو
ةيـلاـتـلا ةـيآا يـفو .(81 :1 ىتـم)
نأا أاسشي مل ذإا <اراب> يليجنإا هيّمسسي
هّقح اذه ناك نإاو ،هتبيطخ حسضفي

اـهـسضّرـعـُي  يـكـل ،ةـعـيرـسشلا بسسحــب
اهتيلخت دارأا> لب ،سسومانلا تابوقعل
.(91 :1) يليجنإا لوقي ام ىلع <ًاّرسس
هاـّمـسس اذاـمـل مـهــفــن ةــيآا هذــه يــف
لجرلا اذه ناك مـكو ،ًاّراـب يـلـيـجـنإا

،فقوملا ةبوعسص نم مغرلابف .ًاقيّدِسص
لوقتل خيسشلا اهبيطخ ىلإا يتأات ةاتف
امب ،سسدقلا حورلا نم ىلبُح اهنأاب هل
يرسشبلا قطنملا باعيتسسا ةردق قوفي
،لوبقلا ىلع لجر يأا ةردق ىتح و

عـمـتــجــم يــف
هــــــمـــكـــحـــت
ةـــــيروـــكذـــلا

هرــــــّيـــــسســــُتو
سصوــــــــسصـــــن
هارـن ،ةـعـيرـسشلا

نأاب ًوأا ًامتهم
 اـهــحــسضفــي.
وه اميف>و ،اذل
هذه يف رّكفتُم
نأو ،<روـــمأا

ًانسضاح فسسوي راتخا اذامل ملاع هللا
يـف هاـتأا ،ديـحوـلا هـنـب ًاـيـسضرأا ًاـبأاو
ًامسس هقلق لوحيل برلا كم ملحلا

.(52-02 :1 ىـتـم) ًاـتاـبــث هدّدرــتو
نأ نولوقي نيـسسيدقـلا اـنـئاـبآا سضعـب
هللا ّنإا ،تـَبـَلـَغ فسسوي سسيدقلا ةرارب
.هلبق ءارذعلا مرَك امك ةراسشبلاب همرك

اهيـَطـَمـَنب ديملا ةـنوـقـيأا يـف
سضتـقـُمـلا فسسوي سسيدقلا ،عـسسَوملاو بــَ
لمـتـكـت  هـنود نـم يـسساـسسأا سصخـسش
يـف ةـنوـقـيأا نأا موـلـعـمو .ةـنوـقـيأا

تاطـحـم ،ةروـسصلاـب ،يورـت اـنـتوـه
اهيورت امك ًاـماـمـت يـهـلإا سصـخـلا
يفف .ةـمـلـكـلاـب ةـسسدقـُمـلا سصوـسصنـلا
،فسسوي سسيدقلا ىرن بـَسضتقُملا طمنلا

25/5102ددعلا
لوألا نوناك72 دحألا

كلا دوادو بيطا فسسوي راكذت
ةسسمامسشلا سسيئر سسونافتسساو

  ءادهسشلا لوأاو
فعا سسرودواث رابلاو

سسماا نحللا
نماثلا رَحَسسلا ليإا



ام ًابلاـغ اـهـل دح  يـتـلا هـتـمـكـح
ماـمـتإ لـئاـسسوـلا طـسسبأا لـمـعـتــسسي
ديحولا نبإا دسسجت دنعف .هدسصاقم
رمأا نلعلل فسشكي نأا ًانكمم ناك ام
طـّلـسست ـئـل ،يـلوـتـبـلا مـيرـم لـَبـَح

لـبـق عوــسسي برــلا ىــلــع ءاوــسضأا
،اذل .ةيفاك ةـئـيـهـت اـمـنودو ،ناوأا
ققحتل ميرمـل فـسسوـي ةـبوـطـخ تتأا

نم حيسسملا ظفح :نآا يف فادهأا ةدع
،ةددحـمـلا ةـعاـسسلا ىـتــح ءاوــسضأا

تارماؤوم نم هلإا ةدلاو ميرم ظفحو
يعئارسش عمتجم ربع ةدراولا ريرسشلا

 بـح لـبـقـي نأا هـنـكـمـيً بأا ريغب.
ٍيوبأا ٍنسضح نم ّدب  ناك يلاتلابو
.ًاـعـم هـّمأو يـهـلإا نـبإـل ٍرـهاــط
هذــه نأا ىــلإا اــنــه ةراــسشإا ردجــت
اهدّدر فسسوي قيّدسصلا رودل ةيؤورلا
نورقلا ذنم ،ءابآا نم دحاو نم رثكأا
سسوـيـطاـنـغا سسيدقـلا لـثـم ،ىـلوأا
(سسسسفأا لهأا ىلإا ةلاسسرلا) يكاطنإا
سسوينافيبأاو ريبكلا سسويليسساب ىلإا
.مهريغو مفلا يبهذلاو يسصربقلا

مّنرملا سسونامور رابلا انيبأا دنع
هيف بطاخت ،عـيدب يـجروـتـيـل سصن
نيذلا ةثثلا كولملا ةسسادقلا ةيّلكلا
ةلئاق ،دولوملا لفطلل نودجسسي اوَتأا

هراتخا هللا نأا فيفعلا اهبيطخ نع
نم  يهـلإا اـهـَلـفـطو اـهـَيـمـحـيـل
نيرمآاتملا نم لب بسسحو نيكّكسشَملا
هعمسس امع ربخي فوسس هّنأاو .ًاسضيأا

ريبدت فسسويل َحَرسش يذلا ،كملا نم
نوكي نَمو ،يلوتبلا لبحلا يف هللا

هسسفن سصنلا يف .يتآا لفطلا اذه
فوسس فسسوي نأا ةسسادقلا ةيلكلا رّركُت
نأا ىلع ةقيلخلل ًادهاسش ،اهعم ،نوكي
يذلا هلإا وه نآا دولوملا لفطلا

تدسشنأا فـيـك نـعو ،لزأا لـبـق نــم
نـعو ،ةاـعرـلا عـم ءاـمـسسلا ةـكـئـم
ترانأاو مكمامأا تسشم يتلا ةمجنلا>
.<هيلإا مكليبسس

يروكذ عمتجم يف هنأا مولعم
عمتجمك ميظنتلا يـعـئارـسش عـباـطـلا
نأا ًاـيـهـيدب ناـك ،مـيدقـلا لـيـئارــسسإا

*ىـسسوـم اـنـيــلإا اــهــمــلــسس
ُعــيــمــج ِهــيــف َسسرــفـــتـــف
اوأارف لِفا َ سسلاا

*ٍكـم ُهـجو ُهـنأاـك ُهـَهـجو
ىرُتأا ِةنهـكـلا ُسسيـئر َلاـقـف
لاـقـف *اذـكـه ُروـمأا هذــه
ُءابآاو ُةوخإا ُلاجرلا اهيأا
ىءارتدا َهلإا نإا .اوعمسسا

وهو َميهربإا انيبأ  ام
نأا ِلـبـق نـم ِنـيرـهـنـلا َب
ُهل لاقو *ناراح  َنَكسس
نــمو َكـــِسضرأا نـــم ْجُرـــخا

ِسضرأا إا ملهو َكِتسشع
نم َجرخ ٍذئنيح *َكيرُأا يتلا
 َنكسسو َينادلكلا ِسضرأا

دعب ُهَلقَن َكانه نمو .ناراح
ِسضرأا هذه إا ِهيبأا ِةافو
نوـنـِكاـسس َنآا مـتـنأا يـتــلا

اـهـيـف ِهـِطـعـُي و *اــهــيــف
مث *ٍمَدَق َئِطوم و ًاثام
*ًاتيب ُهل ىنـب َناـمـيـلـُسس نإا
 ُنـُكـسسي  يـلـعـلا نــكــل

يدايأا ِتاعونسصم َلكايه
ُءامسسلا *يبنـلا ُلوـقـي اـمـك
ُئـطوـم ُسضرأاو  ٌسشرــع
 َنونبَت ٍتيب يأاف .يَمَدَق
ٍعـسضوـم يأا مأا برـلا ُلوـقــي
يدي تسسيلأا *يتحارل ُنوكي
سص يـه َءايـسشأا هذـه ْتـَعـَنـَ
ِباـقرـلا َةاـسسـُق اـي *اـهــلــُك
ِبولـقـلاـب َنوـتا َغو
َنوـمواــقــت مــكــنإا .ناذآاو
امـك .ًاـمـئاد َسسُدـُقـلا َحورـلا

يأا *متنأا كلذك مكؤوابآا ناك
ُهْدــِهــطــسضي  ِءاــيـــبـــنأا
نـيذـلا اوـلـتـق دقو .مـكؤواـبآا

لوح ،ةـسسادقـلا ةـيـّلـكـلا ءارذـعـلا عـم
يف ،اهيف ةيعسضو يف يهلإا لفطلا
.هيلع ٌرهسسو هل ٌدوجسس هنيع تقولا
اذـه نأا ناـفراـع اـمـهــنأ دوــجــسسلا
ةـمـلـكـلا وـه نآا دوـلوـمـلا لـفــطــلا
امأا .روهدلا لك لبق بآا نم دولوملا
لك عطسضا ىـلـع ةـلدلـلـف رـهـسسلا

،ميرم ءارذعلا امـك فـسسوـي ،اـمـهـنـم
امهيلع ةاقلملا ةّيرَسسُأا ةيلوؤوسسملاب
.دسسجتملا ديحولا هنبا هاجت هللا نم
ةنوقيأا يأا ،عسسوملا طمنلا يف امأا
ّلـكو دـيـمــلا ثَدــَح يورــت يــتــلا
ةاعرلا ةراسشبك هب ةطبَترُملا ثادحأا

،محل تيب ةحبذمو سسوجملا دوجسسو
ةـيوازـلا يـف فـسسوـي سسيدقــلا ىرــن
لفطلا عسضوـم نـيـمـي ىـلإا ،ىـلـفـسسلا
ةراسشإاب) رّكفي هّنأاكو ًاقرطُم،يهلإا
وه اميف> ةـيـلـيـجـنإا ةراـبـعـلا ىـلإا

هارن انه .(<...رومأا هذه يف ركفتم
لكسشب روسصُملا برجُملا ًاهِجاوم ًاسضيأا
ةيرسشبلا ودعهنأاىلإا ًارظن)زوجعلجر
ورف هبـسشي اـم هدسسج وـسسكـي (مـيدقـلا
.(هتيميهب ىلإا ًارظن) ةيربلاتاناويحلا

 داكيف ،يئابآا ثارتلا يف امأا
رـكذ نـم دـيـمـلا نـع ّسصن وـلــخــي
ّرسسل مداخك بيطخلا فسسوي سسيدقلا
سسيدقلا لوقي ،ّثم .يهلإا دسسجتلا
نـع هـل ديـسشن يـف يـناـيرـسسلا مارــفأا
،نـسضح يذـلا فـسسوــي نإا دــيــمــلا
تقولا يف ناك ،ٍلفطك نبإا ،ًايوبأا

ناك هنأا كلذ .هلإاك هايإا ًامداخ هنيع
،ميظعلا ّرسسلا ءازإا ًوهذم ماودلا ىلع
نأا هل يطعُأا فيك هبلق يف ًمأاتم
طلتخا فيكو ًابأا ّيلعلا نب نوكي
،يلوتبلا لَبَحلا رمأا ءدبلا يف هيلع
ةركف ،ةـظـحـلـل وـلو ،هـتدوار فـيـكو
نأا مَلعي نكي ملو ءارذعلا مأا ةَيلخت
هـنأاو ،نـمـثأا زـنـكـلا اــهاــسشح يــف
نأا ،مايأا نم موي يف ،وه هل نوكيسس
.داجمأا بر نسضحي

لوقي ءارذعلا بيطخ ّرابلا نع
ةـنوـكـسسمـلا مـّلـعـمو سسيدقــلا ًاــسضيأا
يف هللا نإا (لوليأا03) سسومينوري



ِءيـج اوأاـبــنأاــف اوــقــبــسس
متـنأا مـُترـِسص يذـلا ِقـيدـسصلا
متنأا *ِهيلتاقو ِهيملَسسُم نآا
َسسوـماـنــلا ُمــُتذــخأا َنــيذــلا
و ِةـــــكـــــئا ِبيـــــتب

ملف *ُهوظفكــــلذ اوعِمسس ا
زاوق  اوفرَسصو مهبولق
ذإا وهو *مـهـِناـنـسسأاـب هـيـلـع
حورــلا نــم ًاــئــِلــت ناـــك
ِءاـمـسسلا  َسسرـفــت سسدقــلا

ًامئاق َعوسسيو ِهللا َد ىأارف
اذنءاه َلاقف .هللا ِ نع
َنباو ًةحوتفم ِتاومسسلا ىرأا
*ِهللا  نع ًامئاق ِرسشبلا

ٍمـيـظــع ٍتوــسصب اوــخَرــسصف
ِهيلع اومجهو مهَناذآا اودــسسو
ُهوــجرـــخأاو *ٍدحاو ٍمزـــعـــب

اوــلــَعــجو ِةــنــيدا َجِراــخ
ُدوهـسشلا َعـسضوو .ُهـَنوـمـُجرـي
باـسش يـَمَدق ىدل مـهـَباــيــث
اوــلــعــجو *لواــسش ُهـــمـــسسا
وـهو َسسـُناـفـِتـسسا َنوـمـُجرــي
برـلا اــهــيأا ُلوــقــيو وــعدي
*يحور لبقإا حيسسا ُعوسسي
َخَرسصو ِهْيَتَبكُر ىلع اثج مث
ْمِقُت  بر ايٍ ميظع ٍتوسصِب
او ةئـيـطا هذـه مـهـيـلـع
 .َدَقر اذه لاق

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(32-31 :2 ىتم)
ا َفرسصنا ااذإا ُسسو

َفسسويل َرهظ ّبرلا ِك 
يبسصلا ِذُخَف ْمُق ًئاقِ ملُا

نُكو َرسصم إا برهاو ُهمأاو
نإاف *كل لوقأا ىتح َكانه
َبلـطـي نأا ٌعــمزــُم َسسدوه

ناـك .لـسسرـلا لاـمـعأا نـم عـباــسسلاو
مهل دوهسشم> ةعبسس لاجر نم ًادحاو
سسدقــلا حورــلا نــم نــيــئوــلــمــمو
لسسرلا مهبختنا (3 :٦عأا) <ةمكحلاو
دئاوـمـلا ةــمدخ يــف مــهودعاــسسيــل
ءارـقــفــلا تاــجاــحــب ماــمــتــهاو
اًءولمم> سسونافـتـسسا ناـك .لـمارأاو
بئاجع عـنـسصي ناـك ،ًةوـقو ًاـناـمـيإا

(8 :٦عأا) <بعسشلا يف ًةميظع ٍتايآاو
ةـمواـقـم عـيـطـتـسسي ٌدحأا نـكــي مــلو

سضعب بسسحبو .مكلا يـف هـتـمـكـح
دهـسشتـسسا دقـف ةـمــيدقــلا رداــسصمــلا
ةنسسلا رخاوأا يف سسونافتسسا سسيدقلا
.عوسسي بّرلا اهيف بّلُسص يتلا اهسسفن
يـف ثدح كلذ نأا رـكذـي نـم ةــمــثو
لوأا نوناك نم نيرسشعلاو عباسسلا

يف نفُد هنأا رهظيو .ةنسسلا كلت نم
ميلسشروأا نع ًيم نيرسشع دعبي ناكم
هربق ىلع رفُح دقو .امغارفك ىعدي
ّيأا ليلكإا يـنـعـي يذـلا لاـيـلـخ مـسسا
.ةينانويلاب سسونافتسسإا

(٧و٦ عأا) نيحاحسصإا نيذه يف
هداهسشتسسا ليبُق سسيدقلل ًاباطخ أارقن
يدوـهـيـلا عـمـجـمـلا هـمـهـتا نأا دعـب
ملكتي هانـعـمـسس اـنـنإا> :فـيدجـتـلاـب
ىلعو ىسسوـم ىـلـع ٍفـيدجـت مـكـب
:نأا ًاروز مهُتا دقف .(11 :٦عأا) <هللا
ملكتـي نأا نـع رـتـفـي  لـجرـلا اذـه>
عـسضوـمـلا اذـه دسض ًاـفـيدجـت ًاـمـك
هانعمسس اننأ ،سسوماـنـلاو سسدقـمـلا
اذـه ّيرـسصاــنــلا عوــسسي نإا :لوــقــي
دئاوعلا ريغيو ،عسضوملا اذه سضُقنَيسس
:٦عأا) <ىسسوم اـهاـيإا اـنـمـلـسس يـتـلا

31-٤1). 
يف سسونافتسسا ديهسشلا سضرعي

بعسش خيرات تاطحم مهأ هتبطخ
ميهاربا ةسصقل هسضرع لخ نم هللا

،(0٤-1 :٧عأا) ىـسسوـمو فـسسوــيو
ربعلا مهأا خيراتلا اذه نم ًاسصلختسسم
يـفـتـكـي  .يــناــعــمــلاو سسوردلاو
امنإا طقف ةيباجيإا رومأاب انسسيدق
نع دعتبا يذلا ليئارسسا بعسش مجاهي
هـتاـسسراـمـمو هـلاـعـفأا ببــسسب هــلــلا
مهمهتي .هـلـلا اـياـسصو نـع ةديـعـبـلا

،عمتجملا ةاوـن ،ةـلـئاـعـلا روـحـمـتـت
،لاـثـمـلا لـيـبـسس ىـلـعـف .بأا لوـح
نم ،لجرلا ىلع يهلإا عرسشلا عسضو

ةيامح بجاو ،جوزو بأا هّنأا ثيح
دنـع ةاـسضقـلا ماـمأا هـترـسسأا قوــقــح

.(91-31 :22 ثت) ةرورــــــــسضلا
عمتجملا كاذ يف هنأا ًاسضيأا مولعمو
جوز  يـتاوـلـلاو ،بأا ماـتـيأا ناـك
اذكه .مهل قوقح  نيسشّمهم ،نهل
اهلفطلو ،ميرمل ًمكم فسسوي يتأاي
ءازإا ميلسسلا يرسسُأا راطإا ،يهلإا
:2 اقول عجار) ةهج نم هللا عرسش
ةايحلا تامزلتسسم ءازإاو ،(٤2-12
ةليسضف ىلإا رظنلابو .ىرخأا ةهج نم
مـيرـمـل فـسسوـي تاـب ،قـيّدسصلا اذـه
اــهرــهــط ىــلـــع قدسصأا دهاـــسشلا

.دّسسجتملا هللا نب لثمأا ظفاحلاو
رـيرـسشلا سسدورـيـه رـمآاــت اــمدنــعو
هلـلا لـسسرأا ،يـهـلإا لـفـطـلا لـتـقـيـل
يبسصلاب برهيل فسسوي ىلإا هكم
يبسصلاب عجريل مث ،رسصم ىلإا همأاو
دق هّنأ ،ليئارسسإا سضرأا ىلإا> همأاو
سسفـن نوـبـلـطـي اوـناـك نـيذـلا تاـم
.(32-31 :2 ول) <يبسصلا

اذإا امع يحورلا ءابآا دحأا َلِئُسس
هذه  ركـفـتـُم وـه اـمـيـف> ةراـبـع
ب فسسوـي طـبـَخـَت يـنـعـت <روـمأا

ةهج نم نارفغلاو ةمحرلا رعاسشم
،ىرخأا ةهج نم ةيروكذلا ءايكلاو
فـيـفـعـلا اذـه ناـك اـم . باـجأاــف
و ًارارق ذخأاي  نأا وه هيف ًاركفتُم
وهف .هللا يسضرُي ا إا ًعف لعفي
، رـم ءارذـعـلا تناـك اـمـك ،ناـك
لجأ هّلــعل .هلل ا إا هيف ةوهسش
ةسسيدقلا لوـتـبـلـل هـلـلا هراـتـخا اذـه
هبدتلو ،ًابأاو ًانسضاح هلإا اهنبو
.ًامداخو ًاسسراح يسصا

سسونافتسسا سسيدقلا ةظع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٧2 يف ةسسدقملا انتسسينك ديعت

سسونافـتـسسا سسيدقـلـل لوأا نوـناـك
يذلا ةسسمامسشلا سسيئرو ءادهسشلا لوأا
سسداسسلا نيحاحسصإا يف هنع أارقن



ةاسسق اي> :سسدقـلا حورـلا ةـمواـقـمـب
!ناذآا ّمـسص اـيو بوـلـقـلاو باـقرـلا
نومواقت متلز ام ،مكئابآا لثم متنأا
مهمهّتيو ،(15 :٧عأا) <سسدقلا حورلا
:عوسسي برلاو ءايبـنأا لـتـقـب اـسضيأا
رابلا ءيجمب اوأابنأا نيذلا اولتق امأا>
:٧عأا) <؟هومتلتقو هومـتـمـلـسسأا يذـلا

مهماـهـّتاـب هـمـك يـهـنـي مـث .(25
يديأا نم هللا ةعيرسش متمّلسست متنأا>
.(35 :٧) <اهب متلمع امو ةكئملا

باطخ يف ةـيروـحـمـلا ةـيآا نإا
ريسشت يتلا٧ ةيآا يه سسونافتسسا
هـلـلا نأاو ،ءاـبآا بأا مـيــهارــبا ىــلإا
هـتـيدوــبــع نــم بعــسشلا ررــحــيــسس
<ناكملا اذه يـف اـنـه يـنودبـعـيو>
رفسس يف ةيآا هذه تدرو .(٧:٧عأا)
ثيدحلا نود (٤1 :51كت) نيوكتلا

نيرسسفملا سضعب ريسشي .ةدابعلا نع
عوسضوم ةيآا ىلع داز سسيدقلا نأا

يدوهيلا عمجملل رسسفيل برلا ةدابع
بعسشلا راسص هلجأا نم يذلا ببسسلا

ىلإا ميهاربا لسسرأا امدنع هللاف .ًارح
رّرـحـي نأا ديرــي ناــك ،ىرــخأا سضرأا
ةــيدوــبــعو عاــيــسضلا نــم بعــسشلا
نع ثيدحلا امأا .هنودبعيف ناثوأا
رسصم ىلإا هتوخإا هعاب يذلا فسسوي
سصلخ يذلا هللا نأا ىلع ةلدلل وهف
هـب سصـلـخ ،هـبـئاـسصم نـم فــسسوــي
يذلا رسشلا ناـك اـمـكـف .هـلـك بعـسشلا
ًاببسس مهاخأا فسسوي ةوخإا هب رداب
حيسسملا توم ناك اذكه ،مهسصخل

.رسشبلا سصخل ًاببسس بيلسصلا ىلع
نـع سسوـناـفـتـسسا ثّدحـتــي اــهدعــب
هـناوـخإا نأا ىـسسوـم نـظو> :ىـسسوــم
ىلع مهسصّلخـي هـلـلا نأا نوـمـهـفـيـسس
اذه يفو (52 :٧عأا) <اومهف امف ،هدي
نأا اومهفي مل دوهيلا نأا ىلإا ةراسشإا
ىـــتأا دق حـــيـــسسمـــلا عوـــسسي برـــلا
حسضوي رخآا ناكم يفو .مهسصخل
لذر يذلا بعسشلا نأا فيك انسسيدق
ميقيسس> هللا نأاب أابنت يذلا ىسسوم
<يلثم ًايبن مكـبـعـسش نـيـب نـم مـكـل

ذـخأاو َماقف *ُهَكِلهيل يبسصلا
َفرسصناو ًيل ُهمأاو يبسصلا
إا كانه ناكو *َرسصم إا

ُلوقا متيل سسدوه ِةافو
:لئاقـلا ّيـبـنـلاـب ّبرـلا نـم
*<يـنـبا ُتوـَعَد َرـسصم نـم>

نأا ُسسدوه ىأار ا ٍذئنيح
بسضغ ِهــب اورخسس َسسوـا

لــك َلــتــقـــف َلـــسسرأاو ادــــج
ِعـيـمـجو َم َتيـب ِناـيـبـسص
امف تنسس ِنبا نم اهموخت
يذلا نامزلا بسسح ىلع َنود

قا نم ُهقٍذئنيح *سسو
 يـبـنـلا ُءاـيـمرإا ُهـلاـق اــم

 َعـمـُسس ٌتوـسص> :لــئاــقــلا
ٌلـيوـعو ٌءاـكـبو ٌحوـن ِةـمارـلا

ىـلـع يـكـبـت لـيــحار .ٌثــك
ىّزعتت نأا ْتَبأا دقو اهدوأا

نأاوـسسيـل مـهـ نيدوـجو>*
اذإا ُسسدوه تاــم اـــمـــلـــف

برلا ِك َفسسويل َرهظ 
ْمـُق :ًـئاــق َرــسصم  ِمــلُا

إا ْبهذاو ُهمأاو يبسصلا ِذُخف
َتاــم دقــف َلــيــئارــسسإا ِسضرأا

ماقف *ّيبـسصلا ِسسفـن وـبـلاـط
إا َءاجو ُهمأاو يبسصلا ذخأاو
نأا عمسس او *َليئارسسإا ِسضرأا
ىـلـع َكــَلــَم دق َسسوــيــسشْرأا
َسسدوه َناـكـم ِةـيدوـهـيــلا
إا َبهذــي نأا فاــخ ِهــيـــبأا

ِملا  ِهيلإا َيحوُأاو كانه
يـــحاوــــن إا َفرــــسصناــــف
 َنـكــسسو ىــتأاو *ِلــيــلا

متيـل ةرـسصاـن ىـعدـُت ٍةـنـيدم
ىعدُي ُهنإا ءايـبـنأاـب ُلوـقا
.ايرسصان

ىـلإا داــع بعــسشلا اذــه ،(٧3 :٧عأا)
اذكه ،حئابذلا هل مّدقو لجعلا ةدابع
برــلا هــسسفــن بعــسشلا سضفر ًاــسضيأا
ديهسشلا سضراعـي مـث .هـلـتـقو عوـسسي
لكيهلل يدوهيلا موهفملا سسونافتسسا

ًاتويـب نـكـسسي > هـلـلا نأا  ًارـبـتـعـم
سضرعم لكيهلاف ،<يديأا اهتعنسص
ةينثولا دباعملا لثم نوكي نأ.

داهسشتسسا نأا يليجنإا اقول انيري
نع ةروسص وه سسونافتسسا سسيدقلا

ماـمأا هـلوـثـم نـم ،حـيــسسمــلا توــم
فيدجتلاب هماهتاويدوهيلاعمجملا

هتحماسسم ىلإا ،روزلا دوهسش ةماقإاو
مهيلع بسسحت  ،بر اي> هيدجل

اهيأا> :اعد نأا دعب ،<ةئيطخلا هذه
:٧عأا) <يـحور ْلـبـقـت ،عوـسسي برـلا

ىـلإا اـنّدرـت لاوـقأا هذـه .(95-0٦
رفغ نيح بولـسصمـلا حـيـسسمـلا لوـق
 ،(٤3 :32 ول) هبيلاسصل

ةسسينكلا هفسصت يذلا سسيدقلا اذه
قيرطو ءادهسشلا بأاب اهتاولسص يف
يذلا داهسشتسسا ميـعزو نـيـسسيّدقـلا

مدقي ،ملاعلا راطقأا هتاداهجب سسّدق
دهـسشي يذـلا ذـيـمـلـتـلا جذوـمـن اـنــل
ىـتـح هـتاـيـحـب حـيـسسمــلا عوــسسيــل
مـهـلـلا هـتاـعاـفـسشبـف .داـهــسشتــسسا
.نيمآا ،انسصّلخو انمحرا

برلا ةناتخىركذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برلا ةناتخ ىركذ ةبسسان
راـكذـتو دسساـب حـيـسسا عوـسسي
سسيدقــلا  لــيــلا اـــنـــيـــبأا
ةنسسلا سسأارو بكلا سسوـيـلـيـسساـب
ةـيـسشرـبأا يـعار ةداـيــسس سسأاي
رحسسلا ةمدخ سسايلا تيلوبوا

دنع يهلإا سسادقلاو ةعسساتلا دنع
1 ةعـما حاـبـسص نـم ةرـسشاـعـلا

لبقـتـسسي .٦102 اـثـلا نوـناــك
رـهـظ دعـب ئــنــها هــتداــيــسس
ةعاسسلا نم اثلا نوناك1 ةعما
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