
ةلاصسرلا ـــــــــــــــــ
(11-1 :2لصسرلا لامعأا)
لح ا ا ُمويصسم ناك

ٍناكم  ًاعم مهلك ُلصسرلا
ٌتوصص ًةـتـغـب ثدحـف *دحاو
ٍحـير ِتوـصصك ِءاــمــصسلا نــم
لــك َأــمو ُفــِصسعـــَت ٍةديدصش
َصسلاج اوناك يذلا تيبلا

ٌةنـِصسلأا مـهـل ترـهـظو *هـيـف
ٍراـن نـم اـهـنأاـك ٌةـمـصسقـتــم
ٍدحاو لـك ىـلـع ترـقـتـصساـف
نم مهلك اوأتماـف *مـهـنـم
اوــقــِفـــطو ِسسدقـــلا ِحورـــلا
امك ىرخأا ٍتاغُلب نوملكتي
*اوقِطني نأا ُحورلا مهاطعأا

ٌلاـجر َمـيـلـصشروأا  ناــكو
ٍةـمأا لـك نـم ُءاـيـقـتأا ٌدوـهـي

ملف *ِءامصسلا تاذه راصص ا
ُروـهـما عـمـتـجا ُتوــصصلا

ناك ٍدحاو لك نأل اوريحتف
*هِتغلب نوقِطـنـي مـهـُعـمـصسي
اوبجعتو مهُعيمـج اوـصشـِهدف
صضعــب َلــئاــق ٍسضعـبـل مـهـُ
مهلك َنوملكتا ِءلؤوه سسيلأا

لك ُعمصسن فـيـكـف *يليلج *اهيف دلُو يتـلا هـتـغـل اـنـم
َيدااو يـترـفـلا نـحــن
ب ام ناكصسو َيميعلاو
ةيكودابكوةيدوهيلاو نيرهنلا

ةيجيرفو *ةَيـِصسآاو َسسـُطـنـُبو
يحاونو رـصصمو ةـيـلـيـفو
ناورــْيــقــلا دنــع ةــيــبــيـــل

لباب ـــــــــــــ
ةمصسقنم ٌةنصسلأا مهل ترهظو>

ّلك ىلع تّرقـتـصساو راـن نـم اـهـنأاـك
نم عـيـمـجـلا أـتـماو ،مـهـنـم دحاو
نوـمـّلـكـتـي اوأادتـباو سسدقـلا حورـلا
نأا حورلا مهاطعأا امك ىرخأا ةنصسلأاب
 .(4-3 :2 عأا) <اوقطني

هحور هللا لصسرأا ةرصصنعلا موي يف
ىــلـــع سسودقـــلا
ةئيهب ذـيـمـتـلا
ةــيراــن ةــنـــصسلأا

اوأادـــــــــتـــــــباو
ةنصسلأاب نومّلكتي
كلذــــل ،ىرـــــخأا
ديعلا اذه انرّكذي
ةصصقب رـصضاـحـلا
يـف لــباــب جرــب
نـيوـكـتـلا رــفــصس
(11: 1-9)

هلـلا لـبـلـب ثيـح
.سسانلا ةنصسلأا

ةصصق دعب نم لباب جرب ةصصق يتأات
فــقوأا هــلــلا نأا ثيــح ،ناــفوــطـــلا
نا دعب هينبو حونل لاقو نافوطلا

اورــثــكاو اورــمــثأا> :سضرألا تــّفــج
كلذ دعب .(1 :9 كت) <سضرألا اوأماو
:ًئاق رصشبلا عم هـقاـثـيـم هـلـلا ماـقأا
ّلك سضرقني ف مكعم يقاثيم ميقأا>
لو ،نافوطلا هايمب اًصضيأا دصسج يذ
<سضرألا برخيل نافوط اًصضيأا نوكي
ينب لئابق تلحترا مث .(11 :9 كت)
،راعنصش سضرأا يف تنكصسو اًقرصش حون
.لباب ىعدُتصس يتلا ةنيدملا يف

نأا وـه كلذ رـثإا لـصصح اـم نـكــل

رجحلا ناـكـم نـبـِلـلا اوـعـنـصص سساـنـلا
ًةـنـيدم اـنـصسفـنأل ِنـبـن ّمـلـه اوـلاــقو>
عـنــصصنو ،ءاــمــصسلاــب هــصسأار اــًجرــبو
ّلك هجو ىلع دّدبتن ئل اًمصسا انصسفنأل
بعصشلا أادتبا انه .(4 :11 كت) <سضرألا
نأا سسانلا دارأا .برلا ةئيصشم فلاخي
يف مهصسفنأا اورصصحي نأاو ًةنيدم اونبي
تناك نيح يف ةدّدحم ةّيفارغج ٍةعقب
اوأـمـي نأا يـصضتـقـت قـلاـخـلا ةـيـصصو

اذـــــــه .سضرألا
مهـّنأا ىـلـع ّلدي
مكب اوقثي مل
هتردقب وأا برلا

مهتيامـح ىـلـع
نأا اوبلط مهنأل
مهصسفنأا اوـمـحـي
ةـــنــــيدم يــــف

اـمـك ،ةـنـيـصصح
نأا اودارأا مـهــّنأا
اوــــــــنـــــّمؤوــــي

مـــــــهــتاـــيـــح
ةقثلا مدع ةلكصشم .هللا نع ةّيلقتصساب
ةنمزألا ّلك يف نيريثكلا هجاوت هللاب
ىلع هلاـكـّتاـب هـّنأا ناـصسنإلا دقـتـعـي ذإا
كلذل .هللا نع ّلقتصسي نأا عيطتصسي هصسفن
يذلا ّينغـلا لـثـم عوـصسي ّبرـلا ىـطـعأا

عمجو اهنم مظعأا ىنبو هنزاخم مده
،هصضرأا تبصصخأا ام دعـب هـتّـغ اـهـيـف
اي> :هللا هل لاقف هتايح نّمأا هّنأا ّنظو
هذهف كنم كصسفن بلطُت ةليللا هذه يبغ
يذلا اذكه ؟نوكت نمل اهتددعأا يتلا
ول) <هلل اًينغ وه سسيلو هصسفنل زنكي
21: 02-12). 

اوعنصصي نأا سسانلا دارأا ،لباب يف
بصسحب وهو ،ءامّصسلا يف هصسأار اًجرب
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اذوهي لوصسرلا راكذتو



،مـهـصسفـنأا داـيـصسأا اورـيـصصي نأا اودارأا
هـلـلا ةداـيـصس نوـصضفرـي كلذــب مــهو
نأا ناصسنإلا يهتصشي ام اًبلاغ .مهيلع
تحت ريصصيل هللا ةطلصس نم تّلفتي
انه نمكت ةلكصشملاو ،ّيتاذلا هناطلصس
نم اذـه هرـكـف يـف عدخـنـي هـّنأا يـف
يذـلا وـه ءاـيرـبـكـلا ّنأل ناـطـيــصشلا
ةطـلـصس تحـت عـقـي اذـكـهو ،هـكّرـحـي
نم رّرحي هلـلا .رـيرـصشلاو ةـئـيـطـخـلا
عدخي ناطيصشلا امـنـيـب ،هـل عـصضخـي
هلـعـجـيـل ةـيرـحـلا ةرـكـفـب ناـصسنإلا

ناـصسنإلا .ةـئـيـطـخـلاـب هــل اــًمداــخ
تحت عصضوي هادلاو تام نإا رصصاقلا
فيك فرـعـي ل هـّنأل ءاـيـلوأا ةـطـلـصس
قـلـطـنـمـلا اذـه نـم .هـتارارـق ذـخأاـي
،هللا ةعاط ىلـع بّردتـن نأا يـغـبـنـي
ل ّيحورلا جوصضنلا ىلإا لصصن نيحو
،انرصسأاي اًرين اياصصولا ربـتـعـن دوـعـن
.انلبصسل اًرون برلا تاملك ودغت لب

ثدح ام نيب نراقن نأا اندرأا اذإا
ةرصصنعـلا موـي ثدح اـمو لـباـب يـف
ظحن ،ةديدجلا لباب حبصصأا يذلا

ىصسانت ةميدقـلا لـباـب يـف :يـلـي اـم
لـباـب يـفو ،هـلـلا قاـثــيــم سساــنــلا
ميـلاـعـت ّلـك لـصسرـلا رـّكذـت ةديدجـلا
لباب يف .اهب اورّصشبو عوصسي برلا
،ةّيصضرأا ةنيدم سسانلا بلط ةميدقلا

سسانـلا حـبـصصأا ةديدجـلا لـباـب يـفو
سسيل> ذإا تاومـــصسلا توـكـلـم ناـكـصس
بلطن اننكل ،ةيقاب ةنيدم انه انل
لباـب يـف .(41 :31 بع) <ةديتـعـلا
اوبصسنو ءايوقأا سسانلا ناك ةميدقلا

يف نيفئاخ اودّدبتف مهتاذل مهتّوق
ةديدـــجـلا لـباـب يــفو ،سضرألا ّلــك
ءاـفـعـصضو نـيـفـئاــخ لــصسرــلا ناــك
نم ةّوق اوصسبل نأا ىـلإا نـيـئـبـتـخـمو
سضرألا ّلـك يـف اورـصشتـناـف ءــعــلا
حورـلا ةـمـعـن نـيـلـماـح ةـعاــجــصشب
لباب يف .مهيّوقت تناك يتلا سسدقلا
ًـيـبـصس ةــنــصسلألا تناــك ةــمــيدقــلا
ةديدجلا لباب يفو ،سسانلا قيرـــفتل

ّلك عامتـجل ًـيـبـصس ةـنـصسلألا تدغ
ةدحاوـلا هـلـلا ةـمـلــك لوــح رــصشبــلا

 .ةدّحوملاو

*نطوتصسا ينامورلاو
يتيركلاوءخدلاو َدوهيلاو
نوقِطني مهـعـمـصسن برعلاو
.هللا مِئاظعب انتِنصسلأاب

ليإلا ــــــــــــــــ
(2٥-٧3 :٧ انحوي)

 ميظعلا رخآلا مويلا
ًافقاو ُعوصسي ناك ديعلا نم
ٌدحأا َسشِطع نإا ًئاق حاصصف
نـَم *بَرـصشيو إا ِتأاـيـلــف
ُباتكلا لاق امكف يب نمآا
ُراهنأا هنطـب نـم يرـجـتـصس
نع اذه لاق امنإا)*يحٍءام
نونمؤوا ناك يذلا ِحورلا
 ذإا هولبقي نأا عمزم هب
.ُدعـب ُسسدقـلا ُحورـلا ِنــكــي
دق ُدعب نكيَعوصسي نأل
ِعما نم نوثكف *(َدّجُم
ك اوعمصس ااذه اولاق ُهَم
لاقو .يبنلا وه ِةقيقاب
*حـيـصسا وـه اذـه نورـخآا

َحيصسا لعلأا اولاق نورخآاو
لقي أا *يتأاي ليلا نم
َدواد ِلصسن نم هنإا ُباتكلا

ثيح ِةيرقلا َم َتيب نم
*ُحيـصسا يـتأاـي ُدواد ناـك
عـما ب ٌقاـقـصش ثدحـف
مهنم ٌموق ناكو *هِلجأا نم
نكلو ُهوكِصسمُي نأا نوديري

 ءاجف *ًادي هيلع ٌدحأا ِقْلُي
ِةنهكلا ِءاصسؤور إا ُمادُا

مهلءلؤوهلاقفيصسيرفلاو
باـجأاـف *هـب اوـتأاـت  َمـِل
ٌناصسنإا طق ملكتي  ُمادا

*ناصسنإلا اذـه َلـثـم اذـكـه
مكلعلأا نويصسيرفلامهباجأاف
له *مُتْلَلَصض دق ًاصضيأا متنأا
نـم وأا ِءاــصسؤورــلا نــم ٌدحأا
اـمأا *هـب نـمآا يـصسيرـفــلا

ل نــيذــلا ُعـــما ءلؤوـــه

رّركت اذإا مهيمحيل نيرّصسفملا سضعب
صضيأا لّدي اذـه .ناـفوــطــلا ّنأا ىـلـع اـً
قاثيم يصسن نمزلا رورم عم ناصسنإلا
داع ام هّنأا وأا ،هينبو حون عم هللا
ةهجلا هذه نم اًذإا .ّبرلا مكب قثي
نـيـمأاـت يـف جرـبـلا ةـفـيـظو نـمـكــت
نم ّنأا اوهقفي مل مهنأل مهل ةيامحلا
كلصس ولو ،ءيصش هزوعي ل ّبرلا هاعري
ّرصشلا فاخي ل توملا لظ يداو يف
يبنلا دواد لوقي امك هعم ّبرلا ّنأل
نكل .نيرصشعلاو ثلاثلا رومزملا يف
نم نوعّقوتي اوناك ىرخأا ةهج نم
ىلإا لوـصصوـلا مـهـل نـّمؤوـي نأا جرـبـلا
مدآا ةئيطخ سسانلا رّرك انه .ءامصسلا
هللا ىلإا عفتري نأا مدآا دارأا .ىلوألا
ةعاطلا نع لزعمبو هنع ةّيلقتصساب
ثيح ةــــصسكاعم ةجيتنلا تناكف هل
هلّلظت تـناك يتلا هللا ةمــعن دقف هّنأا

راـصصو هـتروـع يـف هـفـعـصض نـياـعو
دارأا لباب يف .هللا نم اًفوخ ئبتخي
نم ءامصسلا ىلإا اوـعـفـترـي نأا سساـنـلا

كلذ سضوـع مـهـنـكـل ،جرــبــلا لــخ
اـم .سضرألا ّلـك هـجو ىـلــع اودّدبــت

لوق اًماـمـت دـّكؤوـي لـباـب يـف لـصصح
عـصضــــتـي هـصسفـــن عـفرـي نـم> :برـلا

:32 تم) <عفتري هصسفن عصضي نمو
21).

ءانب يف سسانلا عرصش ،لباب يف
نوديري اوناك مهنأل جربلاو ةنيدملا
ةلكصشم ّنإا .اًمصسا مهصسفنأل اوعنصصي نأا
ّدحـب لاـعــفألا يــف تصسيــل ناــصسنإلا

وأا ةنيدم ءانب نم ررصضلا امف ،اهتاذ
سسفـن يـف نـمـكـت ةـلـكــصشمــلا ؟جرــب
يتلا ةياغلا يفو هركف يفو ناصسنإلا

يذلا هللا .هلاعفأاب موقي اهلجأا نم
طقف رظني ل ناصسنإلا قامعأا فرعي
هتّين سصحفي لب ،ناصسنإلا لامعأا ىلإا

يـطـعـي نـم ّنإا .هـتاـبـغرو هراـكـفأاو
مدآا عم لصصح امك دّيصسلا وه مصسلا

هللا رصضحأا ثيح نيوكتلا رفصس يف
ًءامصسأا اهيطعيل ناصسنإل تاناويحلا

.ةقيلخلا ىلع اًدّيصس هلعج ّبرلا ّنأل
نأا اودارأا لـباــب يــف سساــنــلا نــكــل
مهـّنأا يأا ،اـًمـصسا مـهـصسفـنأل اوـعـنـصصي



مـهـف َسسوـماـنـلا نوـفرـعــي
مـهـل لاـقــف *نوــنوــعــلــم
دق ناـك يذـلا سسُدوـقـيــن

ٌدحاو وـهو ًـيـل هـيـلإا ءاـج
ُنيدي انَصسومان لعلأا *مهنم
ًلوأا هنم عمصسي  نإا ًاناصسنإا

اولاقو اوباجأا*لعفام مَلعيو
نمًاــصضيأا تنأاَكلعـلأا هـل
 هنإا رظناو ثحبإا .ليلا
مث *لـيـلا نـم يـبـن مـُقـَي
انأا ًئاق ُعوصسي ًاصضيأامهَملك
ينعَبتي نَم مَلاعلا ُرون وه
لـب مـظـلا  يـصش ــف
.ةايا ُرون هل ُنوكي

لمأات ـــــــــــــ
ةنصسلأا مهـل ترـهـظو>

ٍراـن نـم اـهـنأاـك ةـمـصسقـنـم
دحاو لك ىـلـع تّرـقـتـصساـف
نم مهلك اوأتـماـف .مـهـنـم
اوــقــفــطو سسدقـــلا حورـــلا
امك ىرخأا ٍتاغلب نوملكتي
.<اوقطني نأا حورلا مهاطعأا

اوعمصس دق لصسرلا ناك
اوــبــهذا> ّبرــلا تاــمــلـــك
اودجوو <ألا ّلك اوذملتو
بعصص عصضو  دعب اميف
ّلكل بجي نـيأا اوـمـلـعـي و
ةـّيأا إاو قـلـطـنــي نأا دحاو
يـكـل سضرألا نـم ةـيــحاــن
يـتأاـي .هـلـلا مـكـب زرــكــي
ةنصسلأا لكصشب سسدقلا حورلا
لصسرلا ىلـع تعزوـت ةـيراـن
سضرألا راطقأا إا اوقلطناف
يذـلا ناـصسلـلاـبو ،ةزارـكـلـل
دحاو ّلك فرع مهل يطعُأا
نأا بجي نَمو هجّتي نيأا إا
كلذـل .بوـعـصشلا نـم مـّلـعــي

لكـصشب سسدقـلا حورـلا رـهـظ
يـكـل اذـه .ةــّيراــن ةــنــصسلأا
:ةدق ةّصصقب ًاصضيأا انرّكذي

 نـصسلا دقـلاتـّتـصشت ة

حيصسملا نكي مل نإا> سسلوب لوصسرلا
:٥1 وك1) <مكناميإا ٌلطابف ماق دق
هاقلأا يذلا لّوألا باطخلا ذنم .(٧1
رهظ ،سسدقلا حورلا لولح دعب سسرطب

عوـصضوـم يـه ةـماـيـقـلا نأا ًاــّيــلــج
ًاصضقان هللا هماقأا يذلا> :مهتراصشب
نأا ًانكمم نكي مل ذإا توملا عاجوأا
صسمــُي سسلوــب .(42 :2 عأا) <هـنـم كــَ
طصسو يف فقو اّـمل هرودب لوصسرلا
صشبـيـل ،سسوـغاـب سسوـيرآا نيّينيـثألا رـّ
مهربخأا ،ملعلاو ةفصسلفلاب نيمعفملا

أازهتصسامهنمًاددع ّنأا مغروةمايقلا نع
ًاـصساـنأا> ّنأا ّلإا نـيــقّدصصم رــيــغ هــب
.(43 :٧1 عأا) <اونمآاو هب اوقصصتلا

ًةفورعم تناك عوصسي برلا ةمايق
،ىلوألا ةـّيـحـيـصسمـلا ةـعاـمـجـلا نـم
ربخلا اذه رصشن لصسرلا فده ناكو
وه <ماق حـيـصسمـلا> .هـفرـعـي ل نـمـل
ةّيحتلا لدب ّلح دقو يصساصسألا ربخلا
نـم ىـلـع ناـصسنإلا اـهـيـقـلــي يــتــلا
ل يتلا ةداعلا تتأا انه نم .هفداصصي
ةليط اـهـنوـصسراـمـي نوـنـمؤوـمـلا لاز
ديـع يـلـت يـتـلا ةـّيـحـصصفـلا ةرـتـفـلا
عوصسي برلا دوعصص موي ىلإا ةمايقلا
.تاومصسلا ىلإا

اهتاّيط يف لمحت ةرابعلا هذه
حيصسملا ّنأاب نينمؤوملا ريغل ةراصشبلا

رصشابن انتب هذه انماّيأا يف .ماق دق
.ةرابعلا هذهب مهئاقل نيح نينمؤوملا
ىلع مه نيذلا يأا نينمؤوملا ريغ اّمأا
لجخنف ةّيحيصسملا رـيـغ رـخآا ٍناـمـيإا
.<ماق حيصسملا> ةرابعب مهيلإا هّجوتلا
وـه اذـه لوـقـلا نـم فدهـلا ناـك اذإا
تاعاـمـجـلا هـتدهـع اـمـك رـيـصشبـتـلا
نأا بجي اذهف ميدقلا ذنم ةّيحيصسملا
ةعاجصشلا سضعبب يّلحتلا ىلإا انعفدي
.ةأارجلاو

عقاول نينقوم لـصسرـلا ناـك اـّمـل
دوهيلا ىلإا اوهّجوت ،ةراصشبلا فدهو
ّلإا .برلا ةمايقب نيرّصشبم نيّيممألاو
تاعامـجـلا عـم ىرـصس رـمألا اذـه ّنأا
راـــصشتـــنا عـــم لّدبــــت دقو ىــــلوألا
ةنايدلا تحبصصأا نيحو ةـّيـحـيـصسمـلا
.ةينامورلا ةيروطاربمإل ةـّيـمـصسرـلا

ةرصصنعلا ةراصشب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لصسرلا لامعأا رفصس بتاك انربخي

لبق عوصسي برلا ّنأا ،اقول يليجنإلا
هذيمتل لاق تاومصسلا ىلإا هدوعصص
حورـلا ّلـح ىـتـم ةّوـق نوـلاـنــتــصس>
ًادوهصش يل نونوكتو مكيلع سسدقلا

ةـّيدوـهـيـلا لـك يـفو مـيـلـصشروأا يــف
عأا) <سضرألا ىصصقأا ىلإاو ةرماصسلاو
لـبـق عوـصسي برـلا مـهرـبـخأا .(8 :1
ّلـحـيـصس سسدقــلا حورــلا ّنأاــب ناوألا

يف ًانوعو ةّوق مهل نوـكـيو مـهـيـلـع
عوصسيل ةداهصشلا هذه .هل مهتداهصش
ربقلا نم مئاقلا حيصسملاب ٌةزارك يه
ّنأاب ٌةزارك .هتومب توملا مطح يذلا
ناك يذلا اّيصسملا ّنأاو ّمت دق دعولا
ملاعلا ىـلإا ىـتأا دق هرـظـتـنـي بعـصشلا

نم هتمايق .هفرعي مل ملاعلا ّنكلو
ليلدلا يـه ٍناـطـلـصسب تاوـمألا نـيـب
لواح ام اذهو هتّيهولأا ىلع عطاقلا
.هءافخإا دوهيلا

حورلا ةرزاؤومـب لـصسرـلا قـلـطـنإا
تقــفارــتو ةراــصشبـــلا ىـــلإا سسدقـــلا
تّمت يتلا تازجعمـلا عـم مـهـتراـصشب
ّلك .حيصسملا عوصسي مصساب مهتطصساوب
تاءاــفــصش نــم ةزارــكــلا قــفار اـــم
حورـلـل ًاراــهــظإا ناــك تازــجــعــمو
.ةعامجلاتداصسيتلاةّبحملاوةدحاولا
برلا ىلإا ذيـمـتـلا اـهداـعأا ٌلاـمـعأا
هتطاصسوب ّمتي كلذ ّنأا نيملاع عوصسي
ناك عوصسي برلاف .مهل ٍةّيتاذ ٍةّوقب ل
ىلإا مهعم نوكيصس هنأاب مهدعو دق
لاقو (02 :82 ىتم) رهدلا ءاصضقنا
نَم مكل لوقأا قحلا قحلا> :ًاصضيأا مهل
اهلمعأا انأا يتلا لامعألاف يب نمؤوي
اهنم مظعأا لمعيو ًاصضيأا وه اهلمعي
متلأاصس امهمو يبأا ىلإا ٍسضام ينأل
بآلا دجمتيـل هـلـعـفأا كلذـف يـمـصساـب
ينإاف يمصساب ًائيصش متلأاصس نإا .نبإلاب
.(41-21 :41 وي) <هلعفأا

ناك مهتراصشب يف يصسيئرلا ربخلا
ةعامجلا سسصسُأا لصسرلا ىنب .ةمايقلا
برلا ةمايق ىلع اـهـناـمـيإاو ىـلوألا
لوـقــي .تاوــمألا نــيــب نــم عوــصسي



رـيـغـل هـجـّتـت ماـع ٍلـكـصشب ةراـصشبــلا
ذنم يحيصسمـلا فده ناـك .نـمؤوـمـلا
اوذملتو اوبهذإا> ناميإلا رصشن ةيادبلا

ام اذه .تاءانثتصسا نود <ممألا ّلك
دقو ةّيحيصسملا تاـعاـمـجـلا هـتـفرـع
نيح نيصسيّدقـلا ءاـبآـل عـفادلا ناـك
ةميوقلا ةّيناميإلا دئاـقـعـلا اوـعـصضو
ةّيميلعت ٍتاظـعـب ةـصسيـنـكـلا اوـنـغأاو
انحوي نيـصسيّدقـلا لاـثـم ةـّيـتوـهلو
ريبكلا سسويلـيـصساـبو مـفـلا يـبـهذـلا

دقو .يـتوــهــلا سسوــيروــغــيرــغو
وحن قحل ٍتقو يف ةراصشبلا تهجّتا
وحنو برغلا يف ةّيربربلا بوعصشلا
اذه ،قرصشلا يف ةـّيـفـصسلا بوـعـصشلا
ٍنادلب يف ةّيحيصسملا راصشتنا ىلإا ىّدأا

ةراصشبلا ّنأا فورعملا نمو .ةديدج
دعب ةّيقـيرـفإلا ةّراـقـلا ىـلإا تلـقـتـنا
ةصشبحلا ةكلم ّيصصخب سسبيليف ءاقل
يف يكريرطبـلا يـصسرـكـلا عـباـت دقو
.مويلا ىلإا ةراصشبلا هذه ةّيردنكصسإلا

سضعـب تهـجاو ةراـصشبـلا هذــه
ةرياغم ميلاعت ترهظف تابوعصصلا
ءابآلا ميلاـعـتو ةـصسيـنـكـلا مـيـلـعـتـل
ميلاعتلا هذـه ةـصسيـنـكـلا ترـبـتـعاـف
ّلك ةصسينكلا تصضفر كلذل .ةّيقوطره
ٌةصسكن .اهدقتـعـم نـع ٌبيرـغ وـه اـم
تلّوحت نيح ةراصشبلا تباصصأا ىرخأا
ريغ ريصشبـت نـم ةـّيـبرـغـلا ةـصسيـنـكـلا
نينمؤوـمـلا رـيـصشبـت ىـلإا نـيـنـمؤوـمـلا
يف لصصح يذلا لاصصفنإلا دعب .ًصصأا
،برغو ٍقرصش ىلإا قاقصشنإلاو ةصسينكلا

هبورحو هتاّيـلاـصسرإاـب برـغـلا لـخد
قرـصشلا ىـلإا يــنــيدلا عــباــطــلا تاذ
ّيحيصسملا رـيـصشبـت ةـلـحرـم تأادتـباو
لاـكـصشأا نـم ًــكــصش تلــمــح يــتــلا
دنع .نينمؤوملا سصانتقاو ةصسفانملا

نع ةراصشبلا تلّوـحـت قرـتـفـمـلا اذـه
.نينمؤوملا ريغ ،لّوألا اهفده

نم حيصسملا ةمايق تناك نيح يف
ثعاـبـلا ثدحـلا يـه تاوـمألا نـيــب
موـي لـّكـصش ،ةـّيـحـيـصسمــلا ةــناــيدلــل
ةراصشبلا هذه ثاعبنا موي ةرصصنعلا

ةرـصصنـعـلا يـف .عـمـجأا مـلاـعـلا ىـلإا

اوـنـبـي نأا اودارأاو سساــنــلا
ءاـمـصسلا إا لــصصي ًاــجرــب
نصسلألا ةلبـلـب قـيرـط نـعو
مـهرارـق ىـلـع هـلـلا ىـصضق
.(9-1 :11 كت) ءيدرـــلا
،ةيران ةنصسلأا لكصشب ،كلذل
يـكـل سسدقـلا حورـلا لزـنـي
ةتّتصشا ةـنوـكـصسا دـّحوـي
 .ًادق

امك :بيجع ءيصش لصصح
ةدقــلا نـــصسلا  هـــنا

صســُق ا نــصسلأا ْتمــةـنوـكـصس
مويلا كلذك .ألا ِتقّرفتو

ةـنوـكـصسا نـصسلأا ْتعــِمــُج
إا ْتَدصشرُأاو ةـــمـــصسقـــنا
حورـلا رـهـظ كلذـل .قاـفـتا
ةيران ةنصسلأا لكصشب سسدقلا

ةـئـيـطا كوـصش لــجأا نــم
.انيف تبن يذلا

سضرألا نا امك هنأل
امدنع ةّينغو ةبصصخ يهو
،ةثك ًاكاوصشأا جرخُت حلفُت
ةيناصسنإلا ةعـيـبـطـلا اذـكـه
ةهج نم ةنصسح يه امنيب

لمع لكب ةريدجو اهقلاخ
لـبـقـت  اـهـنوـك ،حـلاــصص

عرز لو ىوــقــتــلا َثار
تتـبـنأا ،ةـّيـهـلإلا ةـفرــعا

كاوــصشأاــك داإلا اــنــيـــف
.ةديفم غ ىرخأا تاتابنو
 سضرألا حطصس نا امكو
رهظي ل نايحألا نم ثك
بصشعلاو كاوصشألا ةك نم
فرــصش ّنإاــف اذــكــه يّلا

انوكي  اـنـصسفـن ةراـهـطو
حف ىتأا نأا إا ترهاظ
عصضوو ةيرصشبلا انتـعـيـبـط
اهرّهطف سسدقلا حورلا ران
عرزلا لّبقتت يكل اهأاّيهو
.يوامصسلا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

مـلو سسدقـلا حورـلاـب لـصسرـلا حـّلـصست
تاـطـلــصس لو ًاــصساّرــح ل اوــفاــخــي
مل .تاّقصشملاو تاباذعـلا نـيدـّبـكـتـم
لب عوجلا لو توملا لصسرلا َسشخي
تاعامجلاب حرفلاو ناميإلاب اوّوقت
رفصس انربخي امك  ًاثيدح تاصشن يتلا
رود .سسلوـب لوـصسرـلا نـع لاــمــعألا
هترصصنع ايحي نأا مويـلا ّيـحـيـصسمـلا
ةرـهاـجـمـلا ىـلـع ؤورـجـيو ةـّيـتاذــلا
نم ٍباترـم رـيـغ حـيـصسمـلا ةـماـيـقـب
ءاـنـبأا عـمـجـت ٌةرـصصنـع .تاـقـيــصضلا
ٍةقرفت ىلإا ل دحاو ٍلاح ىلإا ةصسينكلا

.ةّيلخاد ٍتافخو

ةيصشربألا تافصصوتصسم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيـصشرـبألا يـعار ةداـيـصس ةـكب

تلاز اـــم ،سساـــيـــلا تيــــلوــــبوا
ةديصسلا :ثثلا ةيصشربألا تافصصوتصسم
 ةديــصسلا لوــخد رـــيد لـــباـــقـــم)
سسأار  ةديـصسلا حاـيـنو ،(ةـيـفرــصشألا
 سسوــيــجرواــج سسيدقــلاو توب
 اـهـلـمـع عــباــتــت ،برــغــلا قوــصس
تانياعا فوتو ىصضرا لابقتصسا
ءابطأا لـَبـِق نم مهل ةيناا ةيبطلا
ةـــيودأا فوـــتو ،يـــصصاــــصصتــــخا
.ةنمزا سضارمألا

ةديصسلا افصصوتصسم عباتي كلذك
 ىصضرا لابقتصسا ةديصسلا حاينو
لدــب ءاـقـل ناـنــصسألا بط يــتداــيــع
ذخألو تامولعا نم ديزملل .يزمر
ماــقرألا ىــلـــع لاـــصصتلا ديـــعاوا
:ةيلاتلا

ةــيــفرــصشألا ةديــصسلا فــصصوــتــصسم -
818٥12/10
سسأار - ةديصسلا حاـيـن فـصصوـتـصسم -
188143/10  توب

برـــغــــلا قوــــصس فــــصصوــــتــــصسم -
٥310٧2/٥0

ةر-صشن-لا ى-ل-ع ع-طإلا نا--ك--ملا--ب
:تننإلا ةحفصص ىلع اًيعوبصسأا

bl.gro.sotrauq.www


