
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
( 9: 11-41يناع)

دق ذإا َحيسسا نإا ُةوخإا اي
ِتاخلل ٍةنهـك َصسيـئر َءاـج

َمظعأا ٍنِكسسمِبـف ِةـَلـَبـقـتـسسا
ٍديأاـب ٍعوـنـسصم ِغ َلـَمــكأاو
*ةقيلا هذه نم صسيل يأا

ٍلوجـُعو ٍصسوـيـُت ِمدب صسيـلو
َصسادقألا َلخد ِهِسسفن ِمدب لب
ًءادف دجوـــــف ةدحاو ًةرــــــم
ُمد ناـــك نإا هـــنأل *اــــيدبأا
ٍةلجِع ُدامَرو ٍصسويتو ٍناث
َسســجــنا ىــلـــع  صشرـــُي
*دسسا ِهطتـل مـهـُسسدقـيـف
ِحيـسسا ُمد ىرـحألاـب مـكـف
َبرـق زألا ِحورـلاـب يذــلا
سسفـن ُرهطـي ٍبيـع ـب ِهـلـل ُهـَ

ِلاـمـعألا نـم مـكَرــئاــمــسض
.يا َهللا اودُبعَتل ِةتيا

ليإلا ــــــــــــــــ
(44-23 :٠1 صسقرم)

 ُعوسسي ذخأا نامزلا كلذ
أادتباو َرَسشع ينثإلا هَذيمت
:هل ُصضِرعيسس ام مهل لوقي
إا نودعاـسص نـحــن اذوــه
مَلسسُيسس رسشبلا ُنباو َميلسشروأا
ِةبتكلاو ةنهـكـلا ِءاـسسؤور إا

ةمايقلا َتققح» ــــــــــــــــــــــــــــــــ <ةّماعلا ــــــــــــــــ
هب لفتحن يذلا رَزاعل تبسس يف

يفو ،ناسسين32 يف مداقلا تبسسلا
ةـسسيـنـكـلا مـنَرـُت ،نـيـناـعـسشلا حاــّيز
،هلإلا حيسسملا اهيأا> ةلئاق ةسسدَقُملا
لبَق تاومألا نيب نم رَزاعَل تمَقأا اّمل
.<ةـماـعـلا ةـماـيـقـلا تقــقــَح ،كملآا

ةمينرتلا تامـلـك
يف اننأا ىلع ّلدت
فقن ل مويلا اذه
ّدح دنــــــــــــــــــع
ةماقإاب لافتحإلا
حـيـسسمــلا اــنــبر
رزاـعـل هـقـيدسصل
ام ىلإا علطتن لب
اـنـــيـلإا هـلـمـحــي
،ثدحـــــلا اذـــــه
يـــف ّصصخألاــــب
ماتخ يف يأا .تاذلاب تيقوتلا اذه
ةّيريهطـتـلا ةـّيـنـيـعـبرألا اـنـترـيـسسم
فوسس يذـلا عوـبـسسألا ةـبـتـع ىـلـعو
،يرسشبلا خيراتلا يف ،هـيـف قـّقـحـتـت
دّدسشن .انسصخل يهلإلا ريبدتلا ةورذ
حيسسملا نأا كلذ تيقوتلا ةيمهأا ىلع
،ًـبـق نـيرـخآا ًاـتاوـمأا ماـقأا دق ناـك
:7 اقول) نيـياـن يـف ةـلـمرألا نـباـك
صسيـئر ةــنــبا ةــيــبــسصلاو (11-71
امبرو ،(34-53 :5 صسقرم) عمجملا

ةيليجنإلا صصوسصنلا نكل ،اـمـهرـيـغ
تلاحلا كلت يف فقت ةيجروتيللاو
تناـــك نإاو .هـــتاذـــب ثدحـــلا دنـــع
نم ءيسش اهيف هذه ةمايقلا تازجعم

،حيسسملا ةمايق نع رِتَتسسُملا نعإلا
ّصصتخت يتـلا تاءوـبـنـلـل عاـجرـتـسساو
ريبدتلا نمز يأا .يـناـيـسسمـلا نـمزـلاـب
 .هللا نبا حيسسملاب لسصاحلا يسصخلا

.ةماعلا ةمايقلا ةلأاسسم ىلإا دوعن
ناك كاذنآا هللا بعسش مظعم نأا مولعم
لـك هـيـف ثعـبـنـي فوـسس ٍموـيـب نـمؤوـي
وـلو ،ديدج نـم ةاـيـحـلا ىـلإا تاوــمألا
نيب ،ةمايقلا هذهل تاريسسفتلا تفلتخا

ةعاـمـجـلا هذـه
.كلـتو ةـيـنـيدلا
ءاـــيـــبـــنأا ىدل
مـيدقـلا دهــعــلا
ىؤورو تاءوـبــن
ثّدحتت ةرـيـثـك
ةــماــيــق> نــع
ايؤور يف .<لكلا
لايقزح يبـنـلا
ماـظـعـلا داـعــُت
ىـلإا ةــسسباــيــلا

ءاـيـعـسشإا دنـع .(41-1 :73) ةايـحـلا
ظقيتـسست فوـسس تاوـمألا ثثـج يـبـنـلا

نومّنرتي فوسس بارتلا يف نودقارلاو
نأا يبنلا لايناد ايؤور يفو .(91 :62)
فوـسس صضرألا بارــت يــف نــيدقارــلا>
،ةيدبألا ةايحلا ىلإا ءلؤوه ،نوظقيتسسي
<يدبألا ءاردزـل راـعـلا ىـلإا ءلؤوــهو
ةمايق> ـب نمآا ًاذإا هللا بعسش .(2 :21)
يتلا ةقيرطلا تناك ًاـّيأا هنأابو ،<لكلا
هــتاــيــح ناــسسنإلا نــم اــهــب تَذــخُأا
قلخي هدحو يذلا هللا نإاف ةيدسسجلا

هذه نأا ودبي نكل .ميقُي هدحو ًاسضيأا وه
يعامجلا نادجولا يف ،تيقب ةمايقلا
يف وأا .ةـيزـمر ةـيزاـجـم ،هـلـلا بعـسشل

6102 /61 ددعلا
ناسسين71 دحألا

موسصلا نم سسماا دحألا

ةيرسصا رم ةسسيدقلا دحأا
ناعمسس ةنهكلا  ديهسشلا راكذت

سسماا نحللا
اثلا رَحَسسلا ليإا



قاـيـسس اـنـل يـحوـيو ،نـتـنأا دق ناـك
يف ًادمَع أاطبأا عوسسي ّبرلا نأا صصنلا
يفو ،ليسصفتلا اذه ةيمهأا .ءيجملا

زواجتي هنأا يف ،تاذلاب تيقوتلا اذه
،تيملا ةماقإل يعسضوَملا ثَدَحلا انب
ةمايقـلا يأا قـمـعألا ىوـتـسسمـلا ىـلإا
انه زمرت تَنَتنأا يتلا ةثجلا :ةماعلا
.ميدقلا ذنم ىتوملا ىلإا

،ربقلا لوح رهمَجَتُملا ِعمَجلا مامأا
ام ناسسنإا لك ىلإا زمري عمجلا اذهو
فوخلا فقوم توملا مامأا فقي لاز
ءاجر ل نيذلا نزُحو لوهجملا نم
خَرَسص ،(31 :4 يكينولاسست1) مهل
مله ،رَزاـعـل :مـيـظـع توـسصب> ّبرـلا

اــنــل يورــي اــم ىــلــع ،<ًاــجراـــخ
نــم .(34 :11 انحوـي) يـلـيـجـنإلا
نم طقف وه ،<ميظع توسصب>و ،رمأاي
لــب بسسحو اذــه ل .ناــطــلــسسلا هـــل
رمأاي ،<بهذي هوعدو هوّلح> ًاسضيأاو
اذهل يزمرلا ىنعملا يف .عوسسي ّبرلا
تسسيل عوسسيب ةمايقلا نأا ىلع ٌديكأات
صضرألا ىلع ةايحلا ىلإا ةدوع درجُم
ّلك نم ةّرح ةديدج ةايح يه لب
ىلإا اندُع نإاو .ةتيمُملا ءاوهألا دويق
لوألا :نيرمأا مهفن اثرمل ّبرلا مك
توملا ىلع ةدوعوملا ةبَلَغلا نأا وه
تققحت لب ًايلَبـقـَتـسسـُم ًادعو دعـَت مـل
عوـسسيـب نـمآا نـم نأا يـناـثـلاو ،نآلا
نوكي ام ردقب يأا .ًامئاق ّوتلل حبسصي
،ًايـلـَمـَعو ًاـيـناـيـك عوـسسيـب هـناـمـيإا
ليجنإا يف .عوسسي ةبَلَغ نم معَطتي
نم جراخلا رَزاعَل ،اـنـحوـي صسيدقـلا
نيذلا نـيـنـمؤوـمـلا ىـلإا زـمرـي رـبـقـلا
نم ،هرمأا ةملـكـب ،عوـسسي مـهـعزـتـنـي
هـيـنـعـن اـم اذـه .توـمــلا ناــطــلــسس
رزاعل َتمَقأا امل> لوقن ذإا ةمينرتلاب
انّنأاكو ،<ةماعلا ةمايقلا تققَح ...
:تلاـق ذإا اـثرـم ناـمـيإا نـعإا دّدرـن
تنأا كنأا تنـمآا اـنأا ،ديــسس اــي مــعــن>
 .<ملاعلا ىلإا يتآلا ،هللا نبا حيسسملا

يأا ،تققَحَت ًاذإا ةماعلا ةمايقلا
ينعي .رسضاحلا نامزلا يف تلسصح

تواب ِهيلـع نوـمـكـحـيـف
*ألا إا ُهــَنوــمــِلــسســـُيو
سصبـيو هـب نوأازـهـيـف نوـقـُ
هنولُتقيو هنودِلجيو ِهـيـلـع
*موقي ثلاـثـلا موـيـلا و
انحويو ُبوقعي ِهيلإا اندف
ُمّلعم اي ِنْيَلئاق ىدَبَز انبا
امهم اـنـل َعـنـسصت نأا ديرـن

اذام امهل لاـقـف *اـنـبـلـط
*اـمـكـل َعـنـسصأا نأا ناديرـت
َصسِلجي نأا اـنـِطـعأا هـل لاـق
ُرـخآلاو كنـي نـع اـنُدحأا

*كد  كراـــسسي نــــع
 ل امكنإا ُعوسسي امهل لاقف
.ناـبـلـطـت اــم ناــمــلــعــت
اـبرـسشت نأا ناـعـيــطــتــسستأا
انأا اـهـُبَرـسشأا يـتـلا َصسأاـكـلا

سصـَت نأاو ِةَغْبِسصلاـب اـغـِبـَطـْ
*اـنأا اـهـب ُغـبـطـسصأا يـتــلا

لاقف .عيـطـتـسسن هـل لاـقـف
ُصسأاـكـلا اـمأا ُعوـسسي اـمـهــل
اهنابرسشتف اـهـُبرـسشأا يـتـلا

غبطسصأا يتـلا ِةـَغـبـِسصلاـبو
اـمأاو ،ناـغـِبـطـسصتـف اـهــب

نعو يني نع امكُسسولج
 ُهَيِطعُأا ْنأا  صسيلف يراسسي
املف *مـهـل دـِعُأا نـيذـلـل لإا
سشــَعــلا عــمـــسس اوأادتــبا ُةَرــْ
سضغــي َبوـقـعـي ىـلـع نوـبـَ
عوسسي مهاـعدف *اـنـحوـيو
نأا مـتـمـِلـع دق مـهـل لاــقو
سسحـُي نــيذــلا َءاـسسؤور َنوـبـَ
مهَءامَظُعو،مهَنودوسسيألا
امأاو *مهـيـلـع نوـطـلـسستـي
*اذكه مكيف ُنوكي ف متنأا

ًاـيـباـبـسض ًاـمـهــَف تلاــحــلا لــسضفأا
امأا .ميحجلا ناطلـُسس نـم صصـخـلـل
رَهقي ٌموي يتأاي فوسس هنأاف ةتباثلا
 .هبعسش لجأا نم ،َتوملا هيف ُهللا

يوري يذلا يليجنإلا صصنلا يف
ّبرلا نيب راوح رَزاعل ةماقإا ةثداح
نم صصخَلُي رزاعل تخأا اثرمو عوسسي

كاذنآا هللا بعـسش ناـمـيإا اـثرـم ةـهـج
حتتفيو ةماعلا ةـماـيـقـلاـب هءاـجرو
نـع نـعإلا عوــسسي ّبرــلا ناــسسلــب
ًايزاجم ل .توملا ىلع ةبلغلا ققَحَت
لاق> :ًايلمع ،ًايعقاو لب ًايبابسض وأا
هل تلاق .كوخأا موقيسس :عوسسي اهل
يـف موـقـيـسس هـنأا مــلــعأا اــنأا :اــثرــم
اهل لاق .ريخألا مويلا يف ،ةمايقلا
نم ،ةايحلاو ةمايقلا وه انأا :عوسسي
نم لكو ،ايحَيَسسف تام ولو يب نمآا

ىلإا تومي نلف يب نمآاو ًايح ناك
اي معن :هل تلاق ؟اذهب نينمؤوتأا .دبألا
نبا حيسسملا كنأا ُتنمآا دق انأا ،ديسس
:11 انحوي) <ملاعلا ىلإا يتآلا ،هللا

لاق ،<ةمايقلا وه انأا> ًاذإا .(32-72
دعي مل ةظحللا كلت ذنم .ّبرلا دّيسسلا
ًاـثدح <ةــماــعــلا ةــماــيــقــلا موــي>
نإاو ،هاّجرتن وأا هرظتنن ًايـلـَبـقـَتـسسـُم
.ام تقو يف ًاينمز ثدحي فوسس ناك
وه راـسص عوـسسي ةـظـحـلـلا كلـت ذـنـم
هنأا فرعن انرسص ىرحألاب وأا .ثَدَحلا

نـَمآا نـم> ـلا هذـه نأاو ،ثَدـَحـلا وــه
.ثَدَحلا ىلإا لوخدلا حاتفم يه <يب
عسشوه هّيبن مفـب ّبرـلا مـلـكـت ًاـمـيدق
نم .مهيدفأا ةيواهلا دي نم> :لاقف
اـي كؤواـبوأا نـيأا .مـهـسصـّلـَخُأا توـمــلا

يفتخت ؟ةيواه اي كتكوسش يأا ؟توَم
يأا .> (31: 41)يَنيـع نـع ةـمادنـلا

اثرمل لوقي عوسسي برلاب انه اننأاك
اهو ةدوعوملا ةعاسسلا كلت تتأا دقل>
رسسكأاو توملا ءابوأا ديبأل تيتأا انأا
انه انفقوـتـسسيو .<مـيـحـجـلا ةـكوـسش
ةمايق ةزجعم هب فـلـتـخـت لـيـسصفـت
،ىرخألا ةمايقلا تازجعم نع رزاعل
تيملا انه :عوسسي ّبرلا اهب ماق يتلا



َنوـكـي ْنأا دارأا نــَم نــكــلو
مـكـل ْنـُكـيـلـف ًابـك مـكـيـف

َنوكي نأا دارأا نَمو *ًامداخ
عيمجلل ْنُكـيـلـف َلوأا مـكـيـف
 رـسشبـلا َنــبا نإاــف *ًادبــع
َمِدخـيــل لــب َمَدخــُيــل ِتأاــي
نـع ًءادف ُهـَسسفــن َلُذــبــيــلو
.نيثك

لمأات ـــــــــــــ
نم لطابلا دجملل ّنإا

ءامعإل ىتح يفكي ام ةوقلا
.ةنّيبلا قئاقا نـع رـسشبـلا
انسصّل هّوفت ببسسلا اذهل
فـيـك> :خــيــبوــتــلا اذــهــب

متنأاو ،اونـمؤوـت نأا مـكـنـك
نم مكسضعب دا نولـبـقـت
دا نوـغـتـبـت لو ،صضعـب
:5 وي) <هدحو هللا نم يذلا

وه اـمـّنإا ىوـهـلا اذـه ؟(44
ّيـفا مـّمـسستــلا نــم ٌعوــن
ذإا ،هنم ءافسشلا رسسعي يذلا
اـّمـع صسوـفـنـلا لـسصفـي هـنإا
اهلسسريو ،ءامسسلا نم هتذخأا

اهل زيجُي لو ،صضرألا إا3
وـحـن اـهراـسصبأا عــفرــت نأا
اهعنقي هّنإا .ّيقيقا رونلا

 غّرــمــتـــت نأاـــب ًاـــمود
ناـــــسسنإلا اذـــــل .ةأاـــــما
موقي ةّلعـلا هذـهـب باـسصا
دنع ًلوبقم هّنـظـي اـم ّلـكـب
ًاعوط كلذ لعفيو ،هدايسسأا

مـهــبــبــسسبــف ،ةوــعد ــبو
ةـمـخـفــلا صسبا يدترــي
كلت ًلذاب ،هـهـجو لـّمـجـيو
لـجأل ل ةـغـلاـبــلا دوــها
.نيرخآلا لجأل لب ، هسسفن

نيميلا نع سسولجلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لوخدلا لبقو صسماخلا دحألا ذنم

ةسسينكلا انهجوت ةمايقلاو ملآلا ىلإا
ىلإا ًادعاسص حيسسملا ةيؤورل ةسسدقملا
هللا ةردق نيمي نع صسلجيل ءامسسلا

نأا انم دحاو لك ىلع يغبني ثيح
يأا يسصخلا لمـعـلا ةـياـغ .صسلـجـي
:ةمايقلاو توـمـلا ،بلـسصلا ،دسسجـتـلا
ةيرسشبلا انتعيبـط دوـعـسص ،دوـعـسصلا

ىـلإا برـلا اـهديـعـيـل اــهداــسسف نــم
.بيع لك نم ةرهاط ىلوألا اهتلاح

،ام صصـخسش نيمي نع صسولجلا نإا
ىلإا مدقلا ذنم ريسشي ،ةيناكم ةلاحك
.يماسسلا ىوتسسملاو عيفرـلا ناـكـمـلا

ءاهتنإلا ىلإا ًاسضيأا ريسشي صسولجلاو
نإاف اذهب .اهلامكب ةمهم زاجنإا نم
لمعلا زجنأاو متأا حيسسملا عوسسي برلا
بيلسصلا ىلع هتاذ ًامدقم يسصخلا
ءيسش قبي ملف ،ملاعلا اياطخ نارفغل
لجأا نم هب موقي نأا صصخسش يأل رخآا

هريغ دحأاب صسيـلو> مـلاـعـلا صصـخ
رـخآا ٌمـسسا صسيـل نأل صصـخـلا راـسص
هب صسانلا نيب يطعُأا دق ءامسسلا تحت
كلذل> (21 :4عأا) <صصلخن نأا يغبني
قوف ًامسسا هاطعأاو ًاسضيأا هللا هعفر
لك عوسسي مسساب وثجت يكل مسسا لك ىلـع نـَمو ءاـمـسسلا يـف نـمـم ةـبـكر
فرتعيو ،صضرألا تحت نَمو صضرألا

بر وه حيسسملا عوسسي نأا ٍناسسل لك
.(11-9 :2 يف) <بآلا هللا دجمل

نيميلا ةرابع نإا ىرخأا ةيحان نم
دودحم نئاك يأا نع لاقت راسسيلا وأا
ريغ وـهـف هـلـلا اـمأا .راـسسيو نـيـمـيـب
غارـف دجوـي ل يـلاـتـلاــبو ،دودحــم
ئلام هـنأل ،دحأا هـيـف صسلـجـي هـلوـح

ولو .ناـكـم لـك يـف رـسضاـحو لـكـلا
اــناــكــل ،هراوــج ىــلإا نــبلا صسلــج
يف انأا > لوق دسض اذهو ،نيرواجتم
كلذل .(11 :41 وي) <ّيف بآلاو ،بآلا

ةوقلا ىلإا زمرت امنإا <نيمي> ةملك
نيمي ،ٍصسأابب ٌةعـناـسص برـلا نـيـمـي>

،ًايلمعو ًاينايك ،عوسسيب نمؤوملا نأا
توملا ىلع ةبلغلا قوذتي طقف صسيل
يفو هتـيـب يـف ،هـتاـيـح صشيـعـي لـب
.ةقَبسسُم ةمايق يف ،ناك امنيأاو هلمع
نيح ،نآلا يهو ةعاسس يتأات اهنإا>
،هـلـلا نـبا توــسص تاوــمألا عــمــسسي
ّبرلا لوقـي ،<نوـَيـحـَي نوـعـماـسسلاو
حيرسصتلا اذه .(52 :5 انحوي) عوسسي
ةرابعب ةسصاخ لـّثـمـتـمـلا ،حـسضاوـلا
ًايلعف نمؤوملا هربتخي ،<نآلا يهو>
صسيدقلا ًاسضيأا ربَعُي اـمـك حـيـسسمـلاـب
:لوقي ذإا ىلوألا هتلاسسر يف انحوي
توملا نم انلقتنا اننأا مَلعَن نحن>
نم اـنـلاـقـتـنا نأا يأا .<ةاـيـحـلا ىـلإا
ةلأاسسم دعـي مـل ةاـيـحـلا ىـلإا توـمـلا
،لعفلاب لسصح دق لب يلبقتسسم ءاجر
اننأا يـنـعـت <مـلـعـن نـحـن> ةراـبـعو
ءيسشلا ربتخي نم ناميإا اذهب نمؤون
 .ًانيقي هفرعيو

رابتخلا اذه صشيـَعـل داـهـجـلا
امه ،نيقيـلا اذـه ءاـنـتـقل يـعـسسلاو
نينمؤومك اننايكل صساسسألا كّرَحُملا
اـم يـف صساـسسألا اـمـهو حـيـسسمـلاــب
نم ةرـسضاـحـلا اـنـتاـيـحـل هـيـنـَتـْبـَن
دق متنك نإاف> .قخأاو مَيِقو ئدابم
،قوَف ام اوبلطاف ،حيسسملا عم مُتمُق

،<هللا نيمي نع صسلاج حيسسملا ثيح
:3 يسسوـلوـك) صسلوـب صسيدقـلا لوـقـي
ديكأاتلا نم دب ل ىرخأا ةهج نم .(1
ةّتبلا لطبُي ل اذه ينيقيلا انناميإا نأا
يتلا ،ةريـخألا ةـماـيـقـلا اـنراـظـتـنا
دهاسشم يف ايؤورلا رفسس انل اهرّوسصي
نم رثكأا .(5 :22 ىلإا11 :٠2) ةعئار
ربسصلا غرافب رظتني نمؤوملاف ،كلذ
لكسش> حيسسَملا عوسسي ّبرلا ريَغُي موي

ةروسص ىلع نوكيـل اـنـعـسضاوـت دسسج
صسيدقلا لوقي ام ىلع ،<هدجم دسسج
راظتنا هنكل .(12 :3 يبيليف) صسلوب
ًامدَقُم صشيعي هنإا ذإا ،نوكسسو ءافسصب
ىلع ،ةيلبقتسسُملا ةايحلا كلت ةروكاب
صسلوــب صسيدقــلا ًاــسضيأا لوــقـــي اـــم
.لوسسرلا



ٌةعناسص برلا نيمـي .ٌةـعـفـترـم برـلا
ثدحأاو اـيـحأا لــب ُتوــمأا ل ٍصسأاــبــب
؛(71-61 :811زم) <ّبرلا لامعأاب
ءاهب يف وهو يذلا>:ةمظعلا ىلإاو
لـك ٌلـماـحو هرـهوـج ُمـْسسرو هدجــم
عنسص ام دعب هتردق ةملكب ءايسشألا
يف صسلج اناياطخل ًاريهطت هسسفنب
ًارئاسص يلاعألا يف ةـمـظـعـلا نـيـمـي
ثرو ام رادقمب ةكئملا نم مظعأا
ىلإاو ؛(3 :1بع) <مهنم لسضفأا ًامسسا
ًاركبو نيدقارلل ةروكاب راسص>:ربلا

هسسفن وه نوكـيـل تاوـمألا نـيـب نـم
دعسص ذإاو ،ءيسش لك يف ًامدقتم لكلا
نـيـمـي نـع صسلــج تاواــمــسسلا ىــلإا

ًاسضيأايتأايسسوهويلاعألايف كتمظع
<هلامعأا بسسحـب ٍدحاو لـك يزاـجـيـل
صسوـيـلـيــسساــب صسيدقــلا صسادق نــم)
 .(ريبكلا

هأارقن يذلا يليجنإلا عطقملا يف
موــسصلا نــم صسماــخـــلا دحألا يـــف
بوقـعـي نأا ىرـن (54-23 :٠1رم)
نأا عوسسي برلا نم نابلطي انحويو
نع رخآلاو هنيمي نع ٌدحاو اسسلجي
ذيمتلا ناك دقل .هدجم يف هراسسي
ةيسضرألا ةيكلـمـلاـب ًاـمود نورـكـفـي
توـكـلـمـلا ةـقـيــقــح اوــعــي نأا نود
نأا ناذيملتلا ىهتسشا دقل .يوامسسلا
.ايويند ًاكـلـم صضرألا ىـلـع اـكـلـمـي
اذاـم> اـمـهـل عوـسسي برــلا لاؤوــسسبو
اـنــحوــي صسيدقــلا لوــقــي <ناديرــت
هنم لهج نع صسيل هنأا مفلا يبهذلا
،ةباجإلاب امهمزلـيـل اـمـنإاو ،رـمأـل
.ءاودلا هـل مدقـيو حرـجـلا حـتــفــيــف
صسأاـكـلا رـكذ اـمـهـل برـلا باوـجــبو
امهب دسصقيو (ةيدومعملا) ةغبسصلاو
.بيلسصلا

لخ نم ةسسدقملا ةسسينكلا انمّلعت
يحيسسملا نأا يليجنإلا عطقملا اذه
،لطاب ٍدجم يأا ىلإا ىعسسي ل قحلا
موي لك هبيلسص لمحي نأا هيلع لب

ٍةّيلقع ةلاح ةّيأل نك له
نـم ًاـسسؤوــب ّدسشأا نوــكــت نأا

ءاوــــــهألا ّنأا كلذ ؟هذــــــه
تناك وـلو ىـتـح ،ىرـخألا

بل اهّنأا ّلإا ،ًادج ةّيذؤوم
ةـعـتـم نـم ًاـئـيـسش اـهــعــم
.لقألا ىلع لاوزلا ةعيرسس
نوـقـسشعـي نـيذـلا ءلؤوــهــف
وأا ،ةرــــــــــــــما وأا ،لاا
ام ًةعتم نوزِرحُي ،ءاسسنلا

 اـــّمأا ؛ررـــسضلا ةازاوـــم
دا ىوــهــل نوروــسسأاا
ٍةرار نوسشيعيـف لـطاـبـلا

را نـــم نــــيدةـــعـــت،
ام ىلع نولسصحي ل مهنوك
وـهو لأا ،ًاـيّدج هـنوـبـلـطـي
مـهـّنأا نوـّنـظــي مــه .دا
ل مهّنكل ،داب نومعني
ام ّنأل ،ًاقح هـب نوـمـعـنـي
ًاد صسيل هيلإا نوـحـمـطـي
مـهـتـلاـح .قـطإلا ىــلــع
،دا نم ٌةغراف ةيلـقـعـلا
ًاد ءامدقلا اهاعد كلذل
يـه .باوــسص نــع ًــطاــب
لمتـسشت لو ،ًاـما ٌةـغراـف
ءيسش ل ،اهنمسض ٍءيسش ىلع

ّوأا ٍهاز وه ا اذكه .دي
روهما ُقيفسصت فرـخزـي
اذه ،ىوهلا اذه جراا نم
دّيـسسلا اذـه ،رـطا مـسصا
يذـلا كاذ اــّمأا .يــسساــقــلا
ةـيـغـب لاـمــعألاــب موــقــي
غ رــــــسشبــــــلا ءاــــــسضرإا
سضفـم ،قـحـتـسسا ً كلذ

فيك ،ةليسضفلا ماركإا ىلع
ًاقحتـسسم نوـكـي نأا نـك

.ءيسش ّيأل

ًلذاب ميلسشروأا وحن ّبرلا عم ريسسيو
مويلا يف لسصيل هيخأا ةمدخب هسسفن
ةـماـيـقـلا روـن ةـنـياـعــمــل رــيــخألا
هيـف ٌتباـث هـنإا لاـق نـم> :ةديـجـمـلا
ُكلسسي اذكه كاذ كلسس امك هنأا يغبني
ءاــج دقـــل  .(6 :2وي1) <ًاـسضيأا وــه
ِتأاي مل .مدخـُيـل ل مدخـيـل حـيـسسمـلا
يكل ِتأاـي مل ؛عيطـيـل اـمـنإاو رـمأاـيـل
مادقأا وه لسسغي يكل لب هامدق لسسغُت
ل برـسضــُي يــكــل ءاــج .هذــيــمــت
نيرخآلا تافعسض لمتحيل ،برسضيل

.بِلسصيل ل بلسصُيل ،اًدحأا عفسصي ل
ةسسينكلا تناك موسصلا اذه لخ

بح ذـبـنو عـسضاوـتـلا ىـلـع اـنـثـحـت
عوـسسي اـنـبرـب لـّثـمـتـلاو ةــسساــئرــلا
ةروسص ًاذخآا هتاذ ىلخأا يذلا حيسسملا

ةلبقملا مايألا يـف .اـنـسصـخـل ٍدبـع
انبر ملآا نـم رـثـكأاـف رـثـكأا برـتـقـن
اذهل ةديجملا هتماـيـقو ةـيـسصـخـلا

اهايإا نينّيزم انحيباـسصم ءيـهـنـلـف
لخدنل ميوقلا ناميإلاو لئاـسضفـلاـب
صسرعلا ىـلإا يواـمـسسلا صسيرـعـلا عـم
عمسسنو يقنلا نيدّيعملا نحل ثيح
اولاعت> :ًئاق انيداني برلا توسص
ّدعملا توكلملا  اوثر يبأا يكرابم اي
.(43 :52تم)<ملاعلاصسيسسأاتذنممكل
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رَحَسسلا ةمدخ ماـقـُت61٠2 ناسسيـن
ةـفاـك  يـهـلإلا صسادقـلا اـهــيــلــي
ةمدخ ماقُت كلذك . ةيسشربألا صسئانك
42 دحألا حاــبــسص ناــعـــسشلا دحأا
 .ةيسشربألا صسئانك ةفاك  ناسسين
ةر-سشن-لا ى-ل-ع ع--طإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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