
ةلاسسرلا ــــــــــــــــــ
(31-7 :٤ سسضسفأإ)

انم ٍدــــحإو لكــــل ُةوخإإ اي
ِرإدقم ىلع ُةمعنـلإ ِتـَيـطـعُأإ

كلذـلـف *حـيـضسإ ِةــبــهوــم
ىلُعلإ إإ دِعــــضص ا ُلوــقي
َسسانلإ ىطعأإو ًايـبـضس ىـبـضس
لـــه دِعضص هُنوكف *اـياـطـع
إإ ًوأإ لَزـــن هـــنأإ إإ وــــه
يذلإ كإذف *ِسضرأإ لِفاضسأإ
ًاـضضيأإ دـِعـضص يذـلإ وـه لَزـن
َأمَيل اهـلـك ِتإوـمـضسلإ قوـف
نأإ ىطعأإ دق وهو *ٍءيضش لك
ًـــضسُر ُسضعـــبـــلإ نوـــكــــي
ُسضعبلإو َءاـيـبـنأإ ُسضعـبـلإو
ضشبــم ًةاـعر ُسضعـبـلإو َنـيرــ
ِلـيـمـكـت ِلـجأ* مـلـعـمو
ِةـمدإ ِلـمـَعــلو َضسيدقــلإ

إإ *حيضسإ ِدضسج ِناـيـنـُبو
ِةدحِو إإ انُعيمج يهتنن نأإ
ِهـلـلإ ِنـبإ ِةـفِرـعـمو ِناإإ
ِرإدقم إإ ٍلِماك ٍناضسنإإ إإ

.حيضسإ ِءلِم ِةماق

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(71-21 :٤ ىتم)
 ِنامزلإ كلذ َعمضس ا

مـِلـضسُأإ دق اـنـحوـي نأإ ُعوـضسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سسويروغيرغ سسيدقلا
يسصسصينلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
رهضشلإ نم رضشاعلإ  ميقن

سسيدقــلإ اــنـــيـــبأإ راـــكذـــت يراإ
وه .سصضصيـن فـقـضسأإ سسوـيروـغـيرـغ
سسويلـيـضساـب سسيدقـلـل عـبإرـلإ نـبإ
رـغـضصأإ خأإو ،اـيـلـيإإ ةـضسيدقــلإو
ضسيدقــلــل سسيدقــلإو اــنــيرــكاــم ــَ
سسويــــليـــضساــــب
دــــــلُو .ــــبـكـلإ
سســــــــيدـــقــــلإ

سسوـيروـــغــيرــغ
يـــضصضصــيــنــلإ

ماعــــلإ يــــلإوح
يـــــــــف133
ةــــيرـــضصيــــــق
أاضشن .ايكوداـباـك
وــــــج يـــــــــــــف
ةـلـيـضضــفـلإ نـــم
هنكل ةضسإدقو ملع ِتيب  ىوقتلإو

 سسويليضساب هقيقضش لثم ،قحتلي،
ةّينيليهلإ ةفاقثلل ةّيضسيئرلإ زكإراب

ىفتكإ لب ،ايلعلإ تاضسإردلإ ةعبات
يذلإ هدلإو نم هميلعت ىقلتي نأاب
نم نّك هنأإ ديب .ةباطإ مّلعم ناك
ةيبدأإو ةيفـضسلـف ةـفرـعـم باـعـيـتـضسإ

إًدحإو حبضصأإ ثيحب ةعضسإو ةيملعو
إونك نيذلإ يتوهلإ مظعأإ نم
ةيكـيـضسـكـلإ ةـفاـقـثـلإ ديـمـعـت نـم
.ةيحيضسإ إإ اهليوو
حـبـضصأإو ،اـيـندلإ ةاـيـح  طرـخــنإإ
ةباضشلإ نم جوزتو ةباطخلل إًذاتضسأإ
هتقيقضش َلَثَم نكل .ايبيضسويث ةعرولإ
هتدلإو تعنقأإ يتلإ ،انيركام ةضسيدقلإ

،ةينابهرلإ ةايإ قاـنـتـعاـب هـتوـخإإو
سسويليضساب سسيدقلإ إإ ّمـضضنـي هـلـعـج
سسيدقـــــلإ كضسنـــــلإ  هـــــلـــــيـــــمزو
امهتولخ  يتوهـلإ سسوـيروـغـيرـغ

 سسيريإإ رهن فافضض ىلع سسيضسينآإ.
،دـّحوـتـلإ ةاـيـح ةـبوذـع كاـنـه َرــِبــَخ
 ةقيمـعـلإ تـمأاـتـلإ عـم ،تمـضصلإو
دئاــقــعــلإو سسدقإ باــتــكــلإ رإرــضسأإ
 هــلــلإ وــحــن ءاــقــترإو ةــضسدقإ
،سسويليضساب سسيدقلإ هفّلك دقو .ةضصلإ

دق ناــك يذـــلإ
مـيــظــنــتــب أإدب

نابهرـلإ ةاـيـح
 ايكوداباـك،

فّلؤوم ةـباـتـكـب
ةـيـلوـتـبـلإ نــع
لاـــــــمـــكـــلإو
ءاج .يحـيـضسإ
اًبإذـج باـتـكـلإ
 إًديرـــف لـــب

هليل بولضسأ
.ةكئإ لثم ناضسنإإ لعجي ةايح

بكلإ سسويليضساب حبضصأإ073 ماع
ايكوداباـك ةـيرـضصيـق ةـفـقاـضسأإ سسيـئر
ضصلإ ءاـقدضصأإ هـلوــح عــمــجــف

سسنلاف داهطضضإ ةمواق (snelaV)
ةــيــضسكذوـــثرأإ نـــع عـــفإدإ دضض
بخـُتــنإو .ةــيــقــيــن عــم ةديــقــعو
اًفقضسأإ ،هتمواـقـم مـغر ،سسوـيروـغـيرـغ
اـيـضسآإ  ةـعـضضإوــتــم ةــنــيدم ىــلــع
ماـعـلإ إوـح سصضصيـن يـه ىرـغـضصلإ

ةيحضض عـقو اـم ناـعرـضس هـنـكـل .273
إ دئاــكيـضسوــيرآ، هوـمـهـتإ نـيذـلإ
هـباـيـغ  إوـعـمـجو ،ةـلـطاـب روـمأاــب

إ هيلع إوردضصأإو اًعميفنلاب مك
داـع ىـتـح تمـضصلإ مزــل .(673 ماـع)

2/6102ددعلا
اثلا نوناك01 دحألا
يهلإلا روهظلا دعب دحألا

 سسيدقلا  ليلا انيبأا راكذت
 يسصسصينلا سسويروغيرغ

سسونايتمود رابلاو
عباسسلا نحللا

رسشاعلا رَحَسسلا ليإا



ةضسيدقلإ ةافو دعب اميضس  اعلإ عم
تإونـضسل تحـضضأإ يـتـلإ اـيـبـيـضسوـيـث
،ةـيـحورـلإ هـتـقـيـفرو هــتــخأإ ةديدع
ةاـيإ ىـلـع زـيـكلإ إإ فرـضصنإو
اهضسضسأإ يتلإ ةريدأإ ةرإدإإو ةيحورلإ
 .سسويليضساب سسيدقلإ

لمعلإ سسويروغيرغ سسيدقلإ لضصإو
دعب ةيـضسنـكـلإ ةديـقـعـلإ غوـضص ىـلـع
هتافلؤوم سضعب لمكأإو ،هقيقضش ةافو
عبات امك .ةـيـتوـهـلإو ةـيضسفـتـلإ
سسيدقلإ هضسضسأإ يذلإ ابهرلإ طاضشنلإ
ع ،اًعّرضشمو اًمظنـم ،سسوـيـلـيـضساـب
ةيحورلإ ةايإ نع تاقم ةباتك
اـمـهـل لـيـثـم  لاـمـجو قـمـع تإذ
،<داـضشنأإ ديـضشن ىــلــع ظــعإوإ>ـك
ةـــضسضسؤوإ>و <ىـــضسوـــم ةاـــيـــح>و
اًيفإو اًضضرع اهيف د .<ةيحيضسإ

ةايإ نع ةضسينكلإ ميـلـعـتـل ًـيـلـج
رإرـضسأ ةـضشاـعإ ةإو ةـيـحورـلإ
هذه لك .ةنبهرـلإ لوـضصأإو ،ةـمـعـنـلإ
 ةيدئاقع ةغلب سسيدقلإ اهنع رّبعي
 .ةقدلإ ةياغ

ّنأإ سسويروغيرغ سسيدقلإ مّلعي
هّنأإ يأإ هللإ ةروضص ىلع قلُخ ناضسنإإ
.هتيّرحو هتدايضسو هللإ لامك سسكعي
ةضصمقأإ> ىدترإو مدآإ طقضس ْذإإ نكلو

ع ءإوهأإو توإ ةضصمقأإ ،<ةّيدلِج
 ،هـتـيّر ئـطاإ لاــمــعــتــضسإ
وأإ هتلاح ةداعتضسإ نـم نـّكـمـتـي
.هللإ عم ةكرضش  إًدّد لوخدلإو
ديحولإ ليبضسلإ حيضسإ دّضس ناكف
ةقيلإ ِنهاـك ةـبـترـم إإ هـتدوـعـل
سسرغنـي ح ناـضسنإاـف .اـهـِكــِلــَمو
هنك حيضسإ دضسج  ةّيدومعاب
روـضضح ّرـمـتـضسم لـكـضشب َيــّمــنــي نأإ
ع هـضسفـن  :هـتاـيـح  حـيـضسإ
ع هدضسج و ،ةضسّدقإ لئاضضفلإ
ومني نأإ اتلاب عـيـطـتـضسي .رإرـضسأإ
سشّوضشت ب داحّتإ  ةياهن  ام إإ

ّلك هعم اًعفإر يهانتملإ هلإإ عم
ًعاجو اـهرـضسأاـب ةـقـيـلإو رـضشبـلإ
 .ةضسينك اهاّيإإ

إذكه> :سسويروغيرغ سسيّدقلإ لوقي

كرتو *ِليلإ إإ َفرضصنإ
 َنكضسف ءاجو َةرضصانلإ

ىـلـع يـتـلإ موـحاــنَرــْفــَك
ِموـخـت  ِرـحـبـلإ ِئـطاـضش
ام متيل *َميلاتفنو َنولوبز
:لئاقلإ يبنلإ َءايعضشإاب َليق
ُسضرأإو َنوـــــلوـــــبز ُسضرأإ
َرْبَع ِرحبلإ ُقيرط ميلاـتـفـن
*ُأإ ُلــــيــــلـــــج ِندرأإ
ِةملظلإ  ُسسلاإ ُبعضشلإ
ًاــمـــيـــظـــع ًإروـــن َرـــضصبأإ

ِةـــَعـــقـــُب  نوـــضسلاإو
َقرــــضشأإ ِهــــلــــظو ِتوإ

أإدتبإ ٍذِئذنمو *ٌرون مهـيـلـع
،إوبوت :ُلوقيو ُزِركي ُعوضسي
ُتوــــكــــلــــم َبقإ ِدقــــف
.تإومضسلإ

لمأات ـــــــــــــ
ديعت ةقداضصلإ ةبوتلإ نإ

مـهـتءإرـب نــيدــمــعإ إإ
،مكيلإإ لّضسوتأإ إذل .ةقباضسلإ
إوـقـحــتــضسإ نــيذــلإ مــتــنأإ
نأإ ،ةــّيــهـــلإإ ةـــبـــهوإ

مكبوث إونوضصتـف إوـضس
بيعلإ نع ًاهّزنم ّيحورلإ
نـيذـلإ نـحـن اــّمأإ .اــيــقــن

ةبهوإ هذه ىلع إولضصح
 ّدبت رهظُنلف ،ىضضم امً
 إذإاف .ًاضسوملم انـتاـيـح

انمهضسأإو كلذ  انبغر ام
نأإ اننك ،انترباث هيف
إإ ًإديــمــح ًإدوــع دوــعـــن
.دقلإ قّلأاتلإو لامإ

إذه لوقأإ امّنإإ انأإو
نــيذــلإ ّلــكــلو يــضسفــنـــل

ماـع دعـب سصضصيـن إإ إًرـضصتــنــم
.(873 ماع) سسنلاف ةافو رثأإ ىلع
تقول ىوضس مضسلاب معني  هنكل
.ليلق

 وت973 ماعلإ ةيإدب سسيدقلإ
ثيروـلإ هاـيإإ ًـعاـج سسوـيـلـيــضساــب
نـــع عاـــفدلإ  هـــتــــفــــيــــلــــخو
وذ فقثإ وه رطضضاف .ةيضسكذوثرأإ
ءوده  ميقإو ةيفضسلـفـلإ ةـعزـنـلإ
ةحاضس إإ جرخي نأإ ةضصلإو كضسنلإ
اـم ناـعرـضسو ،يدئاـقــعــلإ عإرــضصلإ

نم ىلع ةيتوـهـلإ هـتـطـلـضس سضرـف
إإ إودلضضفب كلذو ،ةضسينكلإ نا
.هتغب ةوقو يتوهلإ هكفت قمع
ل ،ةـيــكاــطــنأإ عــم  كراــضش
كأ ةضسينكـلإ مـضسق يذـلإ ماـضسقـنإ

ةمهم  بهذ مث ،اًماع ضسمخ نم
سسطـنـبـلإ ةـضسيـنـك مـيـظـنــت ةداــعإ
هقيقضش اهـيـلـع بـَخـَتـنإو اـيـنـيـمرأإو
بتك هنأإ امك .ةيطضسبضس فقضسأإ سسرطب
دضض ةـيـلدإ لاـمـعأإ نـم ةـلـضسلــضس
يـماـضست نـع عاـفدلـل سسوـيــموــنــفإإ
دضضو ،ةفرعإ نع ةيهلإإ ةعيبطلإ
دق حيضسإ نأإ راهظإ سسويرانيلوبأإ
ناـضسنإإ ةـعـيـبـط دضسجـتـلاـب ذــخــتإ

183 ماـع كراـضشو .ًةــلــماــك
 اـــثـــلإ وــــكــــضسإ عــــمإ
ججح سضحد يذلإ ،ةينـيـطـنـطـضسقـلإ
،سسدقلإ حورلإ يبراو يضسويرآإ

يتلإ ،سسودقلإ ثولاثلإ ةديقع تّبثو
اهلجأإ نم سسويليضساب سسيدقلإ دهاج
 .هتايح لإوط

 ح إ هب داضشأإدومع> هنأإ ءابآ
فلخ خ هوتعإو ،<ةيضسكذوثرأإ
سسيدقــلإو سسوــيــضساــنــثأإ سسيدقــلـــل
سسويروـغـيرـغ رـضضح ،سسوـيـلـيـضساـب
 لضسرُأإو ،ةيـضسنـكـلإ عـما رـئاـضس
طضسلفو ةيبرعلإ ةريزإ  ةمهم

إ لهذــه تمــضسق يــتــلإ لــكاــضش
إإ هــــتدوــــع ىدل .سسئاــــنـــــكـــــلإ
روطإمإإ هذختإ ،ةـيـنـيـطـنـطـضسقـلإ
إوح .ايحور إًدضشرم سسويضسودويث
تاقعلإ لك نع عطقنإ ،683 ماعلإ



.ًادق ةيدومعإ إوّقحتضسإ
دونج اي متنأإ ،يب إوقث أإ
إودهـتـجإو ،ددإ حـيــضسإ

 ةواـــقـــن إوـــنوـــضصت نأإ
نمف .لئاضسولإ ىّتضشب مكبوث
 إونتعت نأإ ًإذإإ نضسحتضسإ
،هـقـّلأاـتــب رــضضاإ تقوــلإ

تبثي ىتح هنأاضشب إولغضشنتو
لانت ف ،ةواقنلإ  ًامود
كــــلذو ،اـم ٌةــضسا هــنــم
إوــمــلــضستـــضست نأإ نـــم ًدب
عراق إوبحتنتو مكئإوهأ
مكِلاضستغإ ةـيـغـُب مـكرودضص
تّلـح يـتـلإ ةـضساـجـنـلإ نـم
ثدحي ّأإ مكيلإإ لّضسوتأإ .مكب
نكيلف لب .انل ثدح ام مكل
مكل ًإزفاح مكيقباضس لامهإإ

.تابثلإ ىلع
،يحور دونـجـكو

إوّدعأإ ،لـضسإوـب ظـّقـيــتــم
موي لك ةيحورلإ مكتحلضسأإ

قيرب مضصإ ىأإر إذإإ ىتح
و مـكـنـع دعـتـبـي ،مـكـتّدع
مكنم بإقاب رّكفُي دوعي
.مكحضس ناع هتيؤور ىدل

 كأإ ،هــّنإإ لـــب كلذ نــم،
امنيح مكنع إدترم ئبتخي
لـك نـم عّردتــم مــكإرــي

نل هّنأاب هملعل كلذو ،بناج
دواع ولو ىتح ،ًائيضش حبري
هـــّنإإ .ةّرـــم فـــلأإ ةّرــــكــــلإ
 .لفاضسو حقول ةقيقاب
ّيأإ نم ةظاظف كأإ وه لب

ىأإر وـه نإإو ،رـخآإ نإوـيــح
ةّوـقـلإو ةـيـحورـلإ مــكــتّدع
حورلإ اهاّيإإ مـكـبـهو يـتـلإ
هفعضض ةقـيـقـح ًإديـج يـعـي

،ناإاــب وأإ سسوــماــنــلاــب رّتــلإ
نوكي دمتعإ يذلإ ّنأإ ةجيتنلإ نوكتو
حيضسإ سسبل نمو ،حيضسإ سسبل دق
 إإ تفتلي دوعي وأإ ّيدضسج ٍرمأإ ّيأإ
ضضيأإو ،ّيـضضرأإ حيضسمـلـل نوـكـي نـَم اـً
يـبأإ) مـيــهإرــبإإ لــضسن نــم حــبــضصي
ءانبأإ دلي  سسومانلإ ّنأ ،(ناإإ
ءانبأإ دلي حيضسإ امنيب ،إًديبع لب
سسومانلإ ّنأ ،دويقلإ ّلك نم رإرحأإ
سسومان وه هنوعبتيضس يذلإ ديحولإ
.رّرحي لب دّيقي  يذلإ (هللإ) ةّبإ

 إإ عزني ،ةـّيدوـمـعناضسنإ
،ةئيطإ سسابل يأإ ،قيتـعـلإ هـضساـبـل
لوضسرلإ انل لوقيو ،حيضسإ سسبليل
:ةيمور لهأإ إإ هتلاضسر  سسلوب
فيك ةّيطإ نع انتم نيذلإ نحن>
ّلك انّنأإ نوله مأإ .اهيف ُدعب سشيعن
اندمتعإ حيضسإ عوـضسيـل دمـتـعإ نـم
نفدف،هتواب هعم اتوملل ةّيدومع
تإومأإ نم حيضسإ ميقُأإ امك ىّتح
إ دجاًضضيأإ نحن كلضسن إذكه بآ 
انرضص دق اّنك نإإ هّنأ ،ةايإ ةّدج
اًضضيأإ ضصن هتوم هبضشب هعم نيدحّتم
قيتعلإانناضسنإإ ّنأإإذهاع،هتمايقب
ةّيطإ دضسج لطبُيل هعم بلُضص دق
<ةّيطخلل اًضضيأإ دبعتضسُن دوعن  يك
لوضسرلإ مك نم مهفن ،إًذإإ.(6:2-6)
 هتّيدومعم دعب ناضسنإإ ّنأإ سسلوب

اهلبق ناك امك ايحي نأإ هنك. 
دمتعإ نم لك ىلع نّيعتي ،انه نم

؟كلذ ّمتـي فـيـك ؛حـيـضسإ سسبـلـي نأإ
طقف حيضسإ سسبلـن ّأإ ًـثـم اـنـيـلـع
 وأإ ةـضسيـنـكـلإ  نوـكـن اــمدنــع

هعزنن ّمث ،ّيحيضسم وأإ ّيضسنك عمت
وأإ ءاقدضصأإ ب نوكن امدنع ًجخ

 إو تإرهضسلإافتحاعلإ تةّي
> :نورخآإ انب أإزهي ّئل ةّيويندلإ
دضسفت ةّيدرلإ تإرضشاعإ ّنإاف ،إوّلضضت
،(33 :51 وـك1) <ةدـّيإ قــخأإ
يكل سسانلإ مإّدقإذكهمكرونئضضيلف>
مكابأإ إودّجو ةنضسإ مكلامعأإ إوري
.(61 :5 تم) <تإوــمــضسلإ  يذــلإ

سسطيب لثم نوكن إذهب انمق إذإاف
عمجلل لمعي نأإ ديري ناك ذإإ> يذلإ

 إ رهدلإ ةّيدبأإيذلإ يتآ  ةياهن
اًمود ضصي َكيلإإ سضكري نَم ّلك ،هل
ىلع اًيِماـن ،هـضسفـن نـم ىـلـعأإو كأإ
ا نكلو ...مَعِنلإ ةرإزغ  مإودلإ
،هل دودح  بولطإ ىجَترإ ّنأإ

ضصت اهيلع رَثعُي يتلإ ةياغلإ ّنإاف
قـطـنإ ةـطـقـن نودعـضصي نـيذـلـل

خ فاـضشكـتـضسيذـلإو .ىـمـضسأإ تإ
نم باهذلإ نع ةّتبلإ ّفكي  دعضصي
.<اهل ةياهن  تايإدبعءدبإإءدب

ةّيدومعا دعب ام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ديضشن ةضسّدقإ انتضسينك لّترت

،مـُتدمـتـعإ حـيـضساـب نـيذـلإ مـتــنأإ>
ةّدع  <ايولله ،متضسبل دق حيضسإ

ةـّيـجروـتـيـلـلإ ةـنـضسلإ نـم تاـّط:
،رونلإ تبضس ،هتّيدومعمو انّبر ديم
لترُي هّنأإ امك ؛ةرـضصنـعـلإو ،حـضصفـلإ

 إ ّرـــضس ةـــمدخدعــب ةــّيدوــمـــع
حاّيز نمضض كلذو ،دمعإ سسيطغت
ةّيدبأإ ىلع ةلدلل ةءاضضم عومضشو
ّنإإ ذإإ) ةـّيدوـمـعإ هذـهو ّرـضسلإ إذــه
،ّيرـئإد لـكـضش ىـلـع نوـكـي حاـّيزــلإ

اـمـك (ةــّيدبأإ إإ زــمرــت ةرــئإدلإو
لضصحي يتلإ ةرانتضسإ ىلع ةلدلل

ىقبي نأ هدإدعتضسإو دمعإ اهيلع
رون ةطاـضسوـب) ةـعـمـضشلاـك اـًئـيـضضم
ني يكل رونلإ إذهب اًبئإذو (حيضسإ
حيضسإ رون إإ مهلضصويو نيرخآإ
ناـضسنإإ إذـه رـكـفـي نأإ نود ،هـضسفـن
ئلت اًيلاتو ،رونلإ ردضصم وه هّنأاب
يّدؤوت يتلإ ةهوضشإ راكفأاب هنهذ
.طوقضسلاف ،ءايكلإ إإ هب

إإ ةلاضسرلإ  ديضشنلإ إذه دري
سسومانلإ ناك دق ،إًذإإ> :ةيطغ لهأإ

رّتـن يـكـل حـيــضسإ إإ اــنــبّدؤوــم
ناإإ ءاج ام دعب نكلو ،ناإاب
اًعيمج مكّنأ ،بدؤوم ت ُدعب انضسل
،عوضسي حيضساب ناإاب هللإ ءانبأإ

دمتعإ نيذلإ مكّلك مكّنأ ابحيضس
.(72-٤2 :3) <حيـضسإ مـتـضسبـل دق
حاحضصإإ نمضض مـكـلإ إذـه يـتأاـي
ةيطغ لهأإ إإ ةلاضسرلإ نم ثلاثلإ
ناـك إذإإ اـّمـع ًدج هـيــف د يذــلإ



سسابإراب مـهـل قـلـطأإ مـهـيـضضرـي اــم
انل لوقي .(51 :51 رم)<عوضسيملضسأإو
ّنأإ نوملـعـت اـمأإ> :بوـقـعـي لوـضسرـلإ

اعلإ ةّب نأإ دإرأإ نمف .هلل ةوإدع
إودع راضص دقف اعلل اب نوكي
مواضسن ّأإ إًذإإ انيلع .(٤ :٤ عي) <هلل

ولوىّتححيضسمللانتّبىلع
لاق هضسفن حيضساف ،اعلإ اندهطضضإ
اعلإ ناكل اعلإ نم متنك ول> :انل
نم متضسل مكّنأ نكلو هتّضصاخ ّبحي
اعـلإ نـم مـكـتخإ اـنأإ لـب اـعـلإ
 .(91 :51 وي) <اعلإ مكضضغبي كلذل

ىّلحتي نأإ هيلع حيضسإ سسبلي نَم
 اهد هذـهو ،حـيـضسإ تاـفـضصب
:ةـيـناـثـلإ سسرـطـب لوـضسرـلإ ةـلاــضسر
،اعلإ  يذلإ داضسفلإ نم برهلإ
،فّفعتلإ ،ةفرعإ ،ةليضضفلإ ،ناإإ
ةـّيوــخأإ ةّدوإ ،ىوــقــتــلإ ،ضصلإ

مكيف تناك إذإإ هذه ّنأ> ةّبإو
و لضساكـتـم  مـكرـّيـضصت تكو
عوضسي اـنـّبر ةـفرـع نـيرـمـثـم غ
ىـلـع ًةوـع .(01-3 :1) <حيـضسإ

نأإ سسرطب لوـضسرـلإ اـنـل لوـقـي ،كلذ
لعفـي  يذـلإ> حـيـضساـب يذـتـحـن

ذإإ يذلإ .ركم همف  دجُو و ةّيطخ
مّلأات ذإإو ،اًضضوع متضشي نكي  َمِتُضش

 مـّلـضسي ناـك لـب دّدهــي نــكــي ن
.(32-22 :2 طب1) <ٍلدعب يضضقي

 إ ةايح ،ةياهنلإيه ّيحيضس
سسابل ءاقبإإ ليبضس  ميظع داهج

إذإإو .سضاـيـبـلإ عـضصاـن ةـّيدوـمــعإ
عإونأإ نم عون ّيأاب خضسّتإ نأإ ثدح

ةضسينكلإ ىضصوأإ انّبر ّنإاف ،اياطإ
ّحــضص إذإإ) <لــيـــضسغ قوـــحـــضسم>ـــب
ةـّلإ ديـعـيو إدج لاـّعـف (بـعــتــلإ
وهو أإ ،لّوأإ اهضضايب إإ ءاضضيبلإ
.فإعإو ةبوتلإ ّرضس

سسوينوطنأا سسيدقلا ديع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سسوينوطنأإ رابلإ  انيبأإ ديع ةبضسان
ةدايضس سسأإي هللاب حضشوتإ بكلإ

وــلــعــي لـــجإو ،ّدترـــيو
هضسفنب هضسفن ًانئإد ،هاي،

إإ ىعضسي هنأاب ملعي هنوكل
ام قيق  ّقحتضسي.

انُعيمج ًإذإإ سسرامنِل
يــّنإاــف .ّيــحورــلإ دهُزـــلإ
ًوأإ ،مكـّلـك مـكـيـلإإ لـّضسوـتأإ
إوقحتضسإ نيذلإ نحن ،انيلإإ

 ةّيطعلإ هذه ىضضم ام،
انَلاـمـج اـنددضسإ ثيـحـب
نـــم اـــنرـــهـــّطـــتو لوأإ
،انب تّلح يتـلإ ةـضساـجـنـلإ

نيذلإ متنأإ مـكـيـلإإ ًاـيـناـثو
بيرـق تقو نـم إوـّمــعــنــت
أإ ،ّيــكــلإ ءاـــخـــضسلاـــب
تاــبــثــلإ نــضسح إورــهــظأإ

إوَقبت يك ظّقيـتـلإ لـيـلـجو
نيديعب ةواقـنـلإ  ًاـمود
وأإ بيـــــع لـــــــــك نـــــــــع
سسئاضسد امـهـبـّبـضست نـضضغ
لك نم عّردتنل .ناطيضشلإ

رـضضاـح وـه هـّنأاـك بناــج
ًابناج ِملو ،اّنم برقلاب
هـمواـقـنـف ،هـثـبـخ مـهــضسأإ
ماـمـتـهإو كأإ داـهـتـجاـب
ىتح انضصـخـب مرـطـضضم
رطمتضسنو هخاخف بّنجـتـن
،ةاـضس اـنـُلاـحو ،اـنـيـلــع
ةمعـنـب .ةـيوـلـعـلإ ةدجـنـلإ
حـيــضسإ عوــضسي اــندــّيــضس
هيبأو هل يذـلإ ،هـتـمـحرو
دإ سسودقــلإ هــحورـــلو
نآإ ،لـــجإإو ةردقـــلإو
،روهدلإ رهد إإو ًامئإدو
.مآإ

 مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

سسايلإ تيلوبوإ ةـيـضشرـبأإ يـعإر
ةضسداضسلإ دنـع بورـغـلإ ةـضص ةـمدخ
 اثلإ نوناك61 تبضسلإ ءاضسم نم
سسوينوطنأإ نيّرابـلإ اـنـيوـبأإ ةـضسيـنـك
رإد  يئإرـلإ سسوـيفروـبو بـكـلإ
دنع يهلإإ سسإدقلإ ةمدخو  ةينإرطإ
نوناك71 دحأإ حابضص نم ةرضشاعلإ
سسيدقــلإ ةـــيـــئإردتاـــك  اـــثـــلإ

.ةمجنلإ ةحاضس  سسويجرواج

سسئانكلا ةدحول ةسص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عوبضسأإ حاتتفإ ةـبـضساـنـم

سسئاـنـكـلإ ةدحو لـجأإ نــم ةــضصلإ
ةضسائرب بورغلإ ةضص ةمدخ ماقُت
تيلوبوإ ةيضشربأإ يعإر ةدايضس
نم فضصنلإو ةضسداضسلإ دنع سسايلإ

اثـلإ نوـناـك71 دحأإ ءاــــــضسم
6102 سسيدقـــلإ ةـــضسيـــنــــك
سسئانكلإ ةكراضش كلذو سسووقين
اهتاعرو توب ةنراطمو ةقيقضشلإ

.اهئانبأإو ةيضشربأإ ةنهكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سسيدقلا لاوقأا نم
يئارلا سسويفروب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنإإ ،تإذلاب حيضسإ وه حرفلإ
نونج هنإإ .رخآإ ًاناضسنإإ كلعجي حرف
كركضسـُي ،حـيـضسإ  نـكـلو يـحور
لوــق بضسحــب ،اـــضصلإ رـــماـــك
يــضسأإر نـــهدلاـــب َتحـــَضسم> :دووإد
رـمإ .<رـماـك رـكـضست كضسأاــكو
،هيف سشغ  ٍفاضص رمخ وه يحورلإ

.كرِكضسُي هبرضشت امدنعو ،ًإدج يوق
،هللإ نم ةيطع وه يهلإإ ركضسلإ إذه
.<بولقلإ ءايقنأ> حنمُي

ةرششنلا ىلع عطإا ناكماب
:تننإا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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