
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(9-1 :1 إنحوي1)

يذلا ءدبلا نم نإك يذلا
ُهإــنــيأار يذــلا هإــنــعــمـــسس
هإـندـَهإـسش يذـلا إـنـِنوـيـعـب
ِةـهـج نـم إـنـيديأا ُهـْتــسسو
دق َةإيا نأل *ةإيا ِةملك
ُدهـسشنو إـهإـنـيأارو ترــهــظ
سشبـنو إـب مـكُرـيدبألا ِةإيِة
ِبآلا دنـــع تنإـــك يــــتــــلا

ُهإنيأار يذلا *إـنـل ترـهـظـف
َنوكتل مكرسشبن هب ُهإنعِمسسو
.إـنـعـم ٌةـكرـسش ًإــسضيأا مــكــل
ِبآلا عم يه إمنإا إنُتكِرسشو
*حيـسسا َعوـسسي هـِنـبا عـمو
َنوكيل اذهب مـكـيـلإا ُبـُتـكـنو
يه هذهو *ًِمإـك مـكـُحرـف
هنم إهإنعمسس يتلا ىرسشبلا

سشبـنو ٌرون َهللا نأا إـهـب مـكرـّ
نإإف *ةتبلا ٌةملظ هيف ضسيلو
هـعـم ًةـكرـسش إـنـل نإا إـنــلــُق
ُبِذكن ِةملـظـلا  إـنـكـَلـسسو
نإا نكلو *ّقإب ُلمعن لو
وه هنأا إمك رونلا  إنكَلسس

 ٌةــكرــسش إــنــلــف روــنـــلا
ُمدو ٍضضعـب عـم إـنــِسضعــبــل
إنرهطُي ِهنبا ِحيسسا َعوسسي
 . ٍةئيطخ لك نم

ديدجلا دحألا ــــــــــــــــــــــــــ
مدع نأل ٍزجعم بَجَع نم هل إي>

نأل ،نإميإل ًاديكأإت رإسص نإميإلا
.قّدسصأا ف رسصبُأا مل نإا لإق إموت
توـهـب قـطـن بنـجـلا ضشتـف إـمـلـف
هنا فرعو هللا نبا وه يذلا دسسجتملا
هلإلإب ًازرإك فتهو ،ةرسشبلإب ملأإت
دجملا يهلإاو يبر :خرسصو ضضهإنلا
بورـغ نــم) <كل
.(إموت دحأا

ةسسينكلا قلطت
عوـبــسسألا ىــلــع
يــــــلـــــي يذــــلا

إــنــبر ةــمإــيـــق
حـيـسسمـلا عوــسسي
تاومألا نيب نم
عوـــبـــسسأا> مـــسسا
.<تادـــيدـــجتـــلا

نم موي لك يفف
اذــــــــه مإــــــــيأا
ًإحإبسص ةسسينكلا يف لترن عوبسسألا

سسلا ةـسص يــف حـسصفـلا نوـنإـق رـَحـَ
هإنلتر يذلا <...ةمإيقلا موي مويلا>

مينارت بنإج ىلإا ،حسصفلا ةحيبسص
ةـسسيـنـكـلا نإـحـلأا بسسح ةـمإــيــقــلا
دإحآلا مإيأا إهلترن يـتـلا ةـيـنإـمـثـلا
.(جردتلإب نإحلألا دحأل موي لك يأا)
جردتلإب ًإسضيأا لترن موي لك ءإسسمو
بسسح ةمإيقـلا دإـحآا بورـغ مـيـنارـت
يليجنإلا عطقملا أارقن إمك ،نإحلألا

يذــلا (52-91 :02) إـنـحوـي نـم
عوـسسي برــلا روــهــظ نــع ثدحــتــي
هخفنو هتمإـيـق دعـب نـم هذـيـمـتـل
عطقملا يهتنيو .ضسدقلا حورلا مهيف

ءيجمب إموت لوسسرلا ذيمتلا رإبخإإب
نكي مل هنأل ،نويهسص ةيلع ىلإا برلا

:مهل هباوجو ،اذه لسصح نيح مهعم
هيدي يف ريمإسسملا رثأا نيإعأا مل نإا>
عسضأاو ريمإسسملا رثأا يف يعبسصإا عسضأاو
 .(52 :02 وي) <نمؤوأا ل هبنج يف يدي

تإغلب يليجنإلا لسصفلا اذه أارقن
لك ىلإا ةرإسشبلا لوسصو ىلإا ةرإسشإا ةدع
نونوكت> :برلا ةيسصو نيممتم ،نوكلا

يف ًادوـهـسش يـل
يـفو مـيـلـسشروأا

ةـيدوـهـيـلا لــك
ىلإاو ةرمإـسسلاو
<ضضرألا ىسصقأا
اذكه .(1:8عأا)
لـــك حـــبــــسصي
عوــــــــــــبـــــسسأا
تادـــيدــجــتـــلا
ًإـــيـــجروــتــيــل
موـــي هـــنأإـــكو
يجروتيل دحاو

،برلا ةمإيقب عإطقنا نود هيف لفتحن
مإظن نـم تسسيـل يـتـلا ةـمإـيـقـلا هذـه
عوبسسألا اذه مإيأإف .يعيـبـطـلا نوـكـلا
.مإق حيسسملا نأل ةيدإع ًإمإيأا تسسيل

ريغ دحاو موي ةبإثمب وه عوبسسألا اذه
يدبأا موي حسصفلا موي نأل ليلب عطقنم
دوعنل قلطنن هنم ،ًادبأا هرون برغي ل
 .هيلإا

دحألا موـي يـهـلإلا ضسادقـلا يـف
أارقن ،إموت دحأا ًإسضيأا ىمسسملا ،ديدجلا
حيسسملا روهظ نع يـلـيـجـنإلا لـسصفـلا
مدعو إموتل رمألا مهرإبخإاو ذيمتلل
ةسصقلا ةمتت هيـلإا فإـسضـُيو ،هـقـيدسصت

دعب إموتو هذيمتل برلا رهظ ثيح

6102 /91 ددعلا
رايأا8 دحألا

لوسسرلا اموت دحأا
يليإلا انحوي لوسسرلا راكذت

بكلا سسويناسسرأا رابلاو
لوألا نحللا

لوألا رَحَسسلا ليإا



هنأل نمزلا اذه تإبإسسح يف جردني
دقل .ديدجلا قلخلا موي ،ةمإيقلا موي

ةقيـلـخ مـهـتـيدوـمـعـم رـبـع اورإـسص
ةسسينكلاو .توكلملا ءإنبأا نم ،ةديدج

نمزلا اذه ةربخ اوسشيعي نأا مهتدارأا
مهـنإـمـيإا نوـمـّلـعـتـي إـمـيـف ديدجـلا
تاديدجـتـلا عوـبـسسأا نإـكـف ،ديدجــلا
ثيـح ديدجـلا دحألإـب جوــتــي يذــلا
ةإيح نوسشيـعـي .مـهـنإـمـيإا نودّدجـي

يـف ،مـلإـعـلا اذـه نـم تسسيــل ةديدج
.توكلملا يف ،يلسصألا ةسسينكلا نطو
ىهتنملا يف اودوعي نأا مهل دب ل نكل
،هيف برلل اودهسشيل ملإعلا اذه ىلإا

ثيح ديدجلا دحألا يف اذه ريسصيف
مهقطإاو مهرعسش ضصقو مهلسسغ متي
.ملإعلا يف

نإإف ،إموت دحأا ىلإا ةدوعلإب
دجي نَم لك عيفسش وه إموت لوسسرلا

.حيسسملا ةمإيقب نإميإلا يف ةبوعسص
نأل إموت كسش حدمت مويلا اذه مينارت
لعج لسسرلا هل هلإق إمب هنإميإا مدع
ضسوسسحملا نإهربلا مدقي عوسسيبرلا
اذه نكل .نفُدو تإم إمدعب يح هنأإب
سسحـلا لـيـلدلا ضسيل ةمإيـقـلا ىـلـع يـّ

ىلإا برلا دوعسص دعب اوتأا نمل ًارفوتم
نوـنـمؤوـمـلا ءلؤوـه نـيـب نـمو ،بآلا
.إنحوي يليـجـنإلا مـهـل بتـك نـيذـلا

يأا) هذـه إـمأاو> :إـنـلو مـهــل لإــقــف
نأإب اونمؤوتل تبتُك دقف (إموت ةثدإح
مكل نوكت يكلو .هللا نبا وه عوسسي
:02 وـي) <هـمـسسإـب ةإـيـح مـتـنـمآا اذإا

نإطلسسب ةمإيقلإب نمؤون نحن .(1٣
إنل هتلقن يذلا يـحـيـسسمـلا ديـلـقـتـلا
ةإيح لخ نم ةسسدقملا ليجإنألا
اذـه نـكـل .ةـيـحـيـسسمـلا ةـعإــمــجــلا
لخ نم رثكأإف رثكأا تبثتي نإميإلا

مئإقلا حيسسملا عم ةسصإخلا إنتربخ
يـف طـقـف ضسيـل إـنـيـلإا يـتأإــي يذــلا
إمنإا ،تاولسصلاو ةـيرارـسسألا ةإـيـحـلا

إيحن يكلإنلبق نم ةلوإحم لك يف
نـمؤوـن نأا .مـئإـقـلا برـلـل ذـيـمـتـك
ةوقب نمؤون نأا ينعي حيسسملا ةمإيقب
يّطخت ىلع ةردإقلا ةيهلإلا ةبحملا

يف ضشيعلا يلإتلإبو ،تومو ملأا لك

ليإلا ــــــــــــــــ
(1٣-91 :02 إنحوي)

يــسشع تنإــك إكلذ ُةــ
ِعوـبـسسألا ُلوأا وـهو ِموـيـلا

نإك ثيح ٌةقلغُم ُباوبألاو
ًإفوخ َعمت ُذيـمـتـلا

ُعوـسسي ءإـج دوـهــيــلا نــم
لإـقو *ِطـْسسوـلا  فـقوو
لإق إملف *مكل ُمسسلا مهل

.هـَبـنـجو ِهـيدي مـُهارأا اذــه
اورسصبأا ح ُذيمتلاحرفف
ًةـيـنإـث مـهـل لإـقو *برـلا
ينلسسرأا إـمـك مـكـل ُمـسسلا
*مـكـُلـسسرأا إـنأا كلذــك ُبآلا

مهـيـف خـفـن اذـه لإـق إو
َحورـلا اوذــُخ مــهــل لإــقو
رََفغ نَم *ضسدقـــــــلا

نمو مهـل رـَفـغـُت مهإيإطخ
*ْتَكِسسمُأا مهإيإطخمتكسسمَأا
َرَسشَع ْيَنثإلا ُدحأا إموت إمأا
ملف مأاوتـلا هـل ُلإـقـي يذـلا
َءإـجحمهعمنكي
ُذيمتـلا هـل لإـقـف *عوسسي
إـنــيأار دق إــنــنإا َنورــخآلا
 نإا مــهــل لإــقــف .برــلا
ِ مإـسسا َرــَثأا ْنــِيإــعأا
رثأا  يعبسصإا عسضأاو ِهيدي
 يدي ْعـَسضأاو مإــسسا

دعــبو *نــمؤوأا ل ِهــبـــنـــج
ُهذيمت نإك ٍمإيأا ِةينإمث
مهعم إموتو ًخاد ًإسضيأا

ُباوــبألاو ُعوــسسي ىـــتأإـــف
طْسسولا  َفـقوو ٌةـقـَلـغـُم

هل برلا لوقو هتمإيقل مإيأا ةينإمث
يـبر> :إـموـت خرـسصيـف ،هــسسمــلــي نأا

ينتيأار كنأل :عوسسي هل لإق .يهلإاو
<اونمآاو اوري مل نيذلل ىبوط .تنمآا
.(92-82 :02 وي)

ددجت إموت لوسسرلا كسش ةسصق عم
برلا ةمإيقب تبإثلا إهنإميإا ةسسينكلا
ذيمتلا نا> :تاومألا نيب نم عوسسي
ةمإيقلا رمأإب نـيـكـكـسشم اوـنإـك إـمـل
اوـنإـك ثيـح ىـلإا ضصـّلـخـمــلا ىــفاو
مهإطعأاو مإيأا ةينإمث دعب نيعمتجم
إـهـيأا مـلـه :إـموـتـب فـتـهو ،ًإـمـسس
نيتللا نيفكلا ضشتف بإترملا لوسسرلا
مدع فرظأا إمف .ريمإسسمـلإـب إـتـبـقـُث
بوــلــقــب لــبــقأا ذإا إــموــت قــيدسصت
فـتـهو ةـفرـعـمـلا ىـلإا نـيـنـمؤوــمــلا
نم) <كل دجملا يهلإاو يبر :فوخب

دحألا هنإا .(إموت دحأا بورغ ةسص
إـنـنإـمـيإا ددجـن هـيـف إـنـنأل ديدجــلا
.برلا ةمإيقب

تاديدجتلا عوبسسأل نإك ،ًإيجروتيل
ىلوألا ةسسينكلا يـف ةـسصإـخ ةـيـمـهأا

ةلـيـل نوـنـمؤوـمـلا دـّمـعـُي نإـك ثيـح
ىّمسسُي رإـسص يذـلا ضسدقـمـلا حـسصفـلا
يه ةيدومعملإف .رونلا تبسس مويلا

إهب عوـسسي برـلا عـم ةـمإـيـقو توـم
نإسسنإلا ،إنيف قيتعلا نإسسنإلا تيمُن
ةديدج ةإـيـحـل موــقــنو ،ئــطإــخــلا
موسصلا ةرتف يف .برلا عم إهإيحن
ةيئإهنلا ةئيهتلا متـت تنإـك رـيـبـكـلا
ةسسدقمـلا ةرإـنـتـسسإـل نـيدعـتـسسمـلـل
تإمإسسقتسسإلا تاولسص مهيلع ىلتتف
حرسشُيو(نيطإيسشلا درط تاولسص يأا)
دعبو .ليسصفتلإب نإميإلا روتسسد مهل
مهـتـلـح يـف نوـقـبـي مـهـتـيدوـمـعـم
اودّمعت موي إهوسسبل يـتـلا ءإـسضيـبـلا
موي لك نوتأإيو ،مإيأا ةينإمث ةدمل
ضسادقلا يف اوكرإسشيل ةـسسيـنـكـلا ىـلإا
رارسسألا نع ًإحرسش اوعمسسيو يهلإلا
حسصفـلا دحأا موـي نا .إـهوـقـلـت يـتـلا
وه نييحيسسمك مهمإيا لوأا وه يذلا
مويلا هنا ذإا نمزلا اذه جرإخ موي
حارتسسا يذلا عبإسسلا مويلا يلي يذلا

ل يذلا نمإثلا مويلا هنإا .برلا هيف



لإقمث *مكل ُمسسلا لإقو
إا كعـبـسصإا تإـه :إـموـتــل

ِتإـــهو يدينيإعوإنهه
يـبـنـــج  إـهـْعــَسضَو كدي
لــب ٍنــمؤوــم َغ ْنــكــت لو
لإقو إموت بإجأا *ًإـنـمؤوـم
هـل لإـق *يـهـلإاو يــّبر :هــل
،َتنمآا ينَتيأار َكنأل :عوسسي

اوَرــَي  نــيذــلــل ىـــبوـــط
ًةثك َرَخُأا ٍتإيآاو *اونمآاو

هذيمت مإمأا ُعوسسي عنسص
 بـَتـكــُت  بإتكـلا اذـه.
تبـــتـــُك دقـــف هذـــه إـــمأاو
وـه عوـسسي نأإـب اوـنـمؤوــتــل
يـكــلو .هــللا ُنبا ُحيسسا
ٌةإيح متنمآا اذإا مكل َنوكت
  .همسسإب

لمأات ـــــــــــــ
،تنمآا يـنـتـيأار كـنأل>

اوَرــي  نــيذــلــل ىـــبوـــط
.<اونمآاو

ماوــق وــه نإإلا
غ نإــهرـــبو تاّوـــجرا
إنه .(1 :11 بع) تإيئرا
ذيمتلل ل ىبوـطـلا نـلـعـي
نونمؤويسس نو لب ،بسسحف
ّبرو .ًإــسضيأا مــهدعــب نـــم
ىأار كلذ عـــــم> :ٍلـــــئإـــــق
،لـجأا .<اوـنـمآاو ذـيـمــتــلا

ًإئيسش اوسسمتـلـي  مـهـّنـكـلو
نإــهرــــب نـــــم لـــــب ،ًادبأا
ةـلإـسسرـلا اوـَقـلـت نإــفــكألا
،روفلا ىلع ةمإـيـقـلا نأإـسشب

لإظملا ديع يفو .(٣٣ :6) <ملإعلل
روـن وــه إــنأا> عوــسسي ّبرــلا نــلــعأا
رونـلا اذـه ،(5 :9 ؛21 :8) <ملإعـلا
رهظي هّنأل ةنونيدلا هعم بلجي يذلا
،(91 :٣) إهتقيقح ىلع رسشبلا لإمعأا
سضيأا ضسإـنــلا رــيــسسي يذــلا هـيدهـب إـً

ةإـيـحـلا تنإـك هـيـف> :مـهـيــيــحــيو
رونلاو ،ضسإنلا روـن تنإـك ةإـيـحـلاو
مـل ةـمـلـظـلاو ،ةـمـلـظـلا يـف ءيــسضي
.(5-4 :1) <هكردت

ّبرلا لمعتسسي ىرخأا ةلإح يف
عم هتقع ىلإا ريسشت تارإبع عوسسي
نــيــقرإــسسلا ضسكــعــبــف .هــيــعــبإــت
ةقرسس ىلإا نوعسسي نيذلا ضصوسصللاو
عوسسي برلا نلعي ،(8 :01) فارخلا
نيذلاو،(01:7) <فارخلا بإب وه إنأا>
نوسصلخـي بإـبـلا اذـه نـم نوـلـخدي
ل قرإسسلا> :ةإيحلا نولإنيو (9 :01)
إمأاو ،كلهيو حبذيو قرسسيل ّلإا يتأإي
ةإيـحـلا مـهـل نوـكـتـل تيـتأا دقـف إـنأا

ضسكعبو.(01:01)<لسضفأامهلنوكيلو
،فارخلا رمأا هـّمـهـي ل يذـلا رـيـجألا
يعارلا وـه إـنأا> عوـسسي ّبرـلا نـلـعـي
هيعبإت رـمأل ّمـتـهـي يذـلا <حـلإـسصلا

ّنأا إمك .(11 :01) مهنع هسسفن لذبيو
هيف تبثي نم ةإيح ردسصم وه ّبرلا

ةمركلايفتبثييذلانسصغلإك
:ةّيقيقحلا ةمركلا وه ذإا ،اًرمث يطعيو
.(1 :51) <ةّيقيقحلا ةمركلا وه إنأا>

إمهيف لمعتسسي ل نإتلإح كإنه
نلعي إمّنإا ،ةّيزمر اًروسص عوسسي ّبرلا
عبن وه هّنأا هسسفن نع حيرسص لكسشب
توـم دعـبو ،ىــلوألا يــف .ةإــيــحــلا
إترـم نإـمـيإا ىـلـع إـًباوـجو ،رزإـعـل
عوسسي ّبرلا لإق ،ةريخألا ةمإيقلإب
.(52 :11) <ةإيحلاو ةمإـيـقـلا إـنأا>
،إيحيـسسف تإـم وـلو هـب نـمؤوـي يذـلا

ىلإا تومي نل هب نمآاو إيح نإك نمو
ءإـسشعــلا لــخو .(62 :11) دــبألا
قيرطلا وه إنأا> ّبرلا نلعأا ريخألا

ىلإا يتأإي دحأا ضسيل ،ةإيحلاو ّقحلاو
حـسضوـي نـعإلا اذـه .<يــب ّلإا بآلا
يـقإـب ّلــك ىوــحــف يــلــج ٍلــكــسشب
عوسسي ّبرلا ّنأا وهو لأا ،تإنعإلا

إموت فرتـعا إـمدنـع كلذـل .ءإـجرـلا
برلا هل لإق <يهلإاو يبر> :هلوقب
.<اوـنـمآاو اورـي مـل نـيذـلـل ىــبوــط>
.مإق حيسسملا

وه انأا ـــــــــــــــ
ىلع ةسسّدقملا ةسسيـنـكـلا أارـقـت

ةرـتـفـلا دادتـما ىـلــع ،إــنــعــمإــسسم
حسصفلا دحأا نم ًءادتبا يأا ،ةّيحسصفلا
،ةرسصنعلا دحأا ىلإا ًلوسصو كرإبملا
يليجنإلا ىلع قلطُيو .إنحوي ليجنإا
،عإطتسسا هّنأل ،يتوهلا بقل إنحوي
ةّيمك بيلإسسأاو رـيـبإـعـت ةـطـسساوـب
رهظُي نأا ،نإسسنإا ّلك إهمهفي ةّيرسشب
عوـسسي إـنـسصـّلـخـمو إـنـّبر ةـّيــهوــلأا
يتلا تإفسصلا بنإج ىلإاو .حيسسملا
ّبرلا ىلع إنحوي يليجنإلا إهقلطأا
لثم ،هتّيهوـلأا رـهـظـُت يـتـلاو عوـسسي
،<نإسسنإلا نبا>و<هللانبا>و<ةملكلا>
<وه إنأا> ةغـيـسص هـلإـمـعـتـسسل نإـك
imie oge(85 :8وي) ىلع إًعقو
نوكردي نيذلا ،دوهيلا نم هيعمإسس
هسسفن هللا إهلمعتسسا ةغيسصلا هذه ّنأا

:٣رخ) ةقيّلعلا يف ىسسومل رهظ نيح
تإمجرتلا ّنأا ةظحملا ردجت .(41
يف تءإج إمك ةرإبعلا لقنت ل دق
يف ًثـم دجـنـف ،يـنإـنوـيـلا لـسصألا
:8) <نئإك إنأا> ةـّيـبرـعـلا ةـمـجرـتـلا

لثم ،<وه> نود نم يتأإت دقو ،(85
.(1 :51) <ةّيقيقحلا ةمركلا إنأا>

إّنحوي يليجنإلا ّنأا تفلا نم
هذه لمعتسسي موـيـلا هـل دـّيـعـن يذـلا
عوـسسي ّبرـلا نإـسسل ىـلـع ةـغــيــسصلا
،ىلوأا ٍةلإح يف .ةفلـتـخـم لإـكـسشأإـب
ّبرلا إهقلطي روسصب <وه إنأا> قفارتت
ٍنإـعـمـل زـمرـت ،هـسسفـن ىـلـع عوــسسي
نادجو يف إهعرز ّبرلا ديري ةيمإسس
نلعأا ،زبخلا رـيـثـكـت دعـب .هـيـعـمإـسس
:6) <ةإيحلا زبخ وه إنأا> عوسسي ّبرلا

زبخلا هدحو وه هّنأا يأا ،(84 ،5٣
دنع نم لزني هّنأل ،(55 :6) يقيقحلا
وه هللا زبخ ّنأل> ،ةإيحلا بهيو هللا
ًةإـيـح بهاوـلا ءإـمـسسلا نـم لزإـنــلا



يتلا ةّيقيـقـحـلا ةإـيـحـلا ردسصم وـه
.بآلا هللا نم يتأإت

لمعتسسي تلإح ةّدع يف هّنأا ّلإا
<وـه إــنأا> ةــغــيــسصلا عوــسسي ّبرــلا

إم ىلع لدي إم نود نم يأا ،ةدرفنم
نمسض حإـسضيإلا يـتأإـي دقو .هـنـلـعـي
هيف لمعـتـسسـُت يذـلا ثيدحـلا قإـيـسس
ةأارملا ةـثدإـح يـفـف .ةـغـيـسصلا هذـه
إّيسسملا ىلع تمّلكت يتلا ةيرمإسسلا
ّلكب عيمجلا ربخيسس يذلا رـظـتـنـمـلا
عوسسي ّبرلا بيجـي ،ةـّيـهـلإلا روـمألا
دق إم ،(62 :4) <وه كمّلكأا يذلا إنأا>
هنوـك هـسسفـن نـع نـلـعـي هـّنأا يـنـعـي
إهسسفن لإـحـلاو .رـظـتـنـمـلا إـّيـسسمـلا

ىلع إًيسشإم ذيمتلا ىلإا ىتأا إمدنع
ل ،وه إنأا> مهل لإقف ،اوفإخو هإيملا
هّنأا كلذ ينعي دقو ،(02 :6) <اوفإخت
ّنأا ّلإا .هـنوـفرـعـي يذــلا عوــسسي وــه
دنع ةرإبعـلا هذـهـل ّبرـلا لإـمـعـتـسسا
.فلتخم عقو إهل هيلع ضضبقلا ءإقلإا

اوءإج نم عوسسي ّبرلا لأإسس نيحف
عوسسي> هوبإجأاو <؟نوبلطت نم> هيلإا
إّملف> ،<وه إنأا> مهل لإق ،<يرسصإنلا

ىـلإا اوـعـجر وـه إـنأا يـّنإا مـهـل لإــق
:81) <ضضرألا ىلع اوطقسسو ءارولا

نع مهفّرعي هّنأا اومهف ولف .(5-6
لعفلا ةّدر مهل تنإك إمل طقف هسسفن
يـلـيـجـنإلا ّنأا كردن إـنـه نـم ،هذـه
.رخآا إًئيسش إنل نلعي نأا ديري

ّبرلا لإمعتسسا وهف تفلا إّمأا
يف تاّرم ثث ةرإبعلا اذهل عوسسي
حإحسصإلا يف دوهيلا عم هتثحإبم
ّبرلا لإق دقل .(85-21 :8) نمإثلا
.مكإيإطخ يف نوتومت مكّنإا> دوهيلل

وـه إـنأا يـّنإا اوـنـمؤوـت مـل نإا مــكــّنأل
هولأإسسف ،<مـكإـيإـطـخ يـف نوـتوـمـت
.(52-42 :8) <؟تنأا نم> بّجعتب
ىتم> مهل لإق ةينإثلا ةرملا يفو
نومهفت ٍذئنيحف نإسسنإلا نبا متعفر
ينعي اذه له ؛(82 :8) <وه إنأا يّنأا
،نإسسنإلا نبا وه هّنأا نوفرعيسس مهّنأا

إم ؟كلذ نم رثكأا ينعي كلذ ّنأا مأا

نأا لبق نإإلا ّلك اودبأاو
إّمأا .(8 :02 وي) دسسا اوري
قيـقـحـتـلإـب رـيدا رـمألا

مدإع ًادسسج ّنأا فيك وهف
رإــثآا ضضرــع دق دإـــسسفـــلا
ٍدي نــم ضسمــُلو مإـــسسا

هذـه ترـهـظ دقـل .ةـتـئإــم
،ةمإيقلإب نَمؤويل ةبوجعألا

هــنأا رــسشبـــلا فرـــعـــيـــلو
ًادحأا ّنأاو ،هسسفن بولسصا
اذهل .هنم ًلدب مقي  هاوسس
ًـــمإـــح ضضهـــن ببــــسسلا
اذـهـلو  ،بيـلـسصلا تإــمــسس
ول) ًإمإـعـط لوإـنـت ببـسسلا

دق لـسسرـلا هـّلـقأا .(٣4 :42
رــمألا اذــه نــم اوــلـــعـــج
إـمـثـيـح ةـمإـيـقـلا ةـمـع
نــحــن> :لــئإــق ،اوــّلـــح

<هعم اوبرسشو اولـكأا نـيذـلا
إـمــكو ،ًاذإا .(14 :01 عأا)

ىـلـع ًإـيـسشإـم هـتـيؤور دنـع
:6 وي) بلسصلا لبق جاومألا

دسسا كاذ ّنإا لوقن ل (91
،ةفلت ةعـيـبـط نـم نإـك
دعب كلذك ،إنتعيبط نم لب
عم هـتـيؤور دنـع ،ةـمإـيـقـلا
لوقن فوسس ،مإسسا رإثآا
حـيـسسا دسسج ةـعـيـبــط نا

ةـعـيــبــط ضسفــن نــم يــه
دإـسسفـلـل لـبإــقــلا إــندسسج
.تواو

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

لإمعتسسا وه لؤوإـسستـلا ىـلإا إـنوـعدي
ةّرملا يف ةرإبعلا اذهل عوسسي ّبرلا
إمدنعف ،هذه هتثحإبم يـف ةـثـلإـثـلا

،هب اوأازهتسسا هآار ميهاربإا ّنإا مهل لإق
لوقأا ّقحلا ّقحـلا> مـهـل لإـق ٍذـئدنـع
<وه إنأا ميهاربإا نوكي نأا لبق مكل
هيعمإسس ّنأا ىلع ّلدي إمو .(85 :8)
اوذخأا مهّنأا نعإلا اذه قمع اومهف

هّنأا اوربتعا مهّنأل،هومجريلةرإجح
ذإا ،إًقحل هولعف إم اذهو .فّدج دق
نإسسنإا وهو هّنأل هومجري نأا اودارأا
 .(٣٣ :01) إًهلإا هسسفن لعجي

نـع نـعإا وـه اًذإا نـعإلا اذــه
دوـهــيــلاو ،عوــسسي ّبرــلا ةــّيــهوــلأا

ّنأا إًمإمت نوكردي ليجنإلا وعمإسسو
إم هسسفن وه عوسسي ّبرلا هنلعأا إم
رهظ إمدنـع هـسسفـن نـع هـلـلا هـنـلـعأا
ةقرتحملا ريغ ةقيلعـلا يـف ىـسسوـمـل
no o imie oge <نئإكلا وه إنأا>
ءإيعـسشا بإـتـك يـفو،(41 :٣رخ)
نيرخآلا عمو لّوألا ّبرلا إنأا> :يبنلا
يدوهسش متنأا> ؛(4 :14عسشا) <وه إنأا
يكل هترتخا يذلا يدبعو ّبرلا لوقي
إنأا يّنأا اومهفتو يب اونمؤوتو اوفرعت
.(01 :٣4عسشا)<وه

ردسصم وه حيسسملا عوسسي برلا ّنإا
نأا إنيلع يتلا ،ةّيقـيـقـحـلا إـنـتإـيـح
دعب إهسسإـسسأا ىـلـع رـيـسسنو إـهـلـبـقـن
هذـهو .تاوـمألا نـم ّبرـلا ةــمإــيــق
إهريغو ،إهيلع إنأإسضأا يتلا ةغيسصلا

ليـجـنإا يـف ةدراوـلا تإـنـعإلا نـم
ةيإغ يف إهعيمج ّبسصت إمّنإا إنحوي
ةريثك رخأا ٍتإيآاو> :ليجنإلا ةبإتك
بتكُت مل هذيمت ماّدق عوسسي عنسص
تبتك دقف هذه إّمأاو .بإتكلا اذه يف
نبا حيسسملا وـه عوـسسي نأا اوـنـمؤوـتـل
ةإيح متنمآا اذإا مكل نوكت يكلو ،هللا
.(1٣-0٣ :02وي) <همسسإب

ةرسشنلا ىـلـع عـطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا

bl.gro.sotrauq.www


