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(٢ و١ :8
ُسسيئر انمِئُي انإا ُةوخإا اي

رصش ب راب اذه ُلثم ٍةنهك
ِةأاطا ِنع ٌهزنــتُم ٍسسَنَد و
*تاومصسلا نم ىلعأا راصص دق
 رـقـُي نأا هـل َةـجاـحلـك ب
ِةـنـهـكـلا ِءاـصسؤور َلـثـم ٍموــي
مث ًوأا ُهاياطخ نع َحئابذ
هـنأ .بعـصشلا اـياـطــخ نــع
ح ًةدحاو ًةرم اذه ىصضق
َسسومانلا نإاف *هصسفن َبرق
ُفعصضلا مـهـب ًاـصساـنُأا ُمـيـقـُي
ُةــملـك اـمأا .ٍةـنـهـك َءاـــصسؤور
ِسسومانلا دعب يـتـلا ِمـَصسـَقـلا

إا ًـمـكـم َنـبإا ُمـيـقــُتــف
نأا وه مكلا ُسسأارو *دبأا
دق اذه َلثم ٍةنهك َسسيئر انل

ِسشرــــع ِ نــــع َسسلـــــج
وهو *تاومصسلا  ِلا

ُنــكــصساو ِسسادقأا ُمداـــخ
برلا هبصصن يذلا يـقـيـقا

 ٌناصسنإا.

ركف  ىنغلاو رقفلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ انحوي سسيّدقلا

مفلا ّيبهذلا ــــــــــــــــــــــــ
ثلاثلا  ةصسّدقا ةصسينكلا دّيعُت

سسيّدقلل اثلا نيرصشت رهصش نم رصشع
ةفقاصسأا سسيئر مفلا ّيبـهذـلا اـنـحوـي
ةينيــطنــطصسقــلا

ةــــمدخ بتاـــــك
.يـهـلإا سساّدقـلا

راـمـقأا دحأا وـه
ىـــــــــلإا ةثـثـلا

بــــــــــــــناــــــج
سســــــــــيّدــقـــلا
سسوــيــلــيــصساـــب
سسيّدقلاو بـكـلا

سسوـيروــغــيرـــغ
.يتوهلا

 انصسيّدق دلُو
عبارلا نرقلا فصصتنم  ةيكاطنأا

ةّيحيصسم مأاو ّينثو ّامور ٍبأا نم
اًفقصسأا مـيـصس .ةـصسوـثـنأا ةـصسيّدقـلا يـه
دـقو .893 ماع ةينيطنطـصسقـلا ىـلـع
هتيفقصسأا لخ اّنحوي سسيدقلا لمع
سسولــكا قــخأا حــصصإا ىــلــع
ىــلــع سسولــكا ّثح .نــمؤواو
ةصسّدقا مهتابجاوب ماـيـقـلاو دهزـلا

.مهنم ثكلا حلـطـصصاـف ،بجـي اـمـك
قخأا حصصإا ىلع اًصضيأا لمع امك
ببصسب ترم يـفـُن .عـمـتا ةـّماـع
هــل سسولــكا سضعــب ةــصضراــعــم
ةيندا ةطلصسلا عم هلكاصشم ببصسبو
سضراعي اًمـئاد ناـك يـتـلا ةـيـنـثوـلا

اّنحوـي سسيّدقـلا رـَبـَتـعـُي .اـهـتاـفرـصصت
ًافو اينـغ ًاـبـتاـك مـفـلا يـّبـهذـلا
تناكو ،عنقمو ّيح باطـخـب عـّتـمـتـي
ىّتح ،رهاواك همف نم جرخت هتاظع
تاعاصسل مودت تناك هتاظع سضعب نإا

كلذل ،تكصسي نأا هديري بعصشلا نكي و
.مفلا يّبهذلاب بّقُل

ةيعامتـجا لـكاـصشا ّلـك روذـج
ّيبهذلا اّنحوـي سسيّدقـلا إا ةـبـصسنـلاـب

يــــه مـــــفـــــلا
 ةــيــقـــخأا
ىلعو ،سساـصسأا

براـق دقـف اذـه
نـــــم ةاـــــيا

اًقطـنا هـلوـح
هتايـقـخأا نـم
هــتـــّبر ىـــتـــلا

هـتدلاو اـهـيـلـع
ةــــــصســيدــقــلا
ةــــــــــصسوــثــنأا

يــــــــــــــتـــــلاو
نَيلماع ،سسّدقا باتكلا نم اهايقتصسا
.بيرقلاو هللا ةـبـح دـّيـصسلا ةـيـصصوـب
أاو ةـنوـصشاو مـلــظــلا ىرــي ناــك
ّلك  رصشبلا هـيـناـعـي يذـلا ءاـقـصشلاو
نمكت اهتابّبصسم نأا رعصشي ناكو ناكم

 اا مادعـــــــناو عـــــــصشةاواــــــصس
دحب لاا هل ةبصسنلاـب .ةـيـعاـمـتـجا

ةروصص يّطغـي هـّنـكـل هـل ةـمـيـق هـتاذ
هـب ءرا عدخـيـف ةـّيـقـيـقا ناـصسنا

ّيبهذلا إا ةبصسنلاب .نيرخآاو هتاذ
يذـلا لاا  تصسيـل ةروـطا مــفــلا
لاـكـصشأا لـك  نـكـل اـًمـلــظ يــنــُتــقا
اهتاذ ّدحـب يـهـف .ةـيـصصخـصشلا تاولا
ثت نأا اهرودق نكل ةراصض تصسيل

6102 /64ددعلا

اثلا نيرششت31 دحألا

شسيدقلا  ليلا انيبأا راكذت

مفلا يبهذلا انحوي

عبارلا نحللا
رششاعلا رـَحـَشسلا ليإا



فـــيـــك دد يـــتـــلا يــــه ةدارإا
يتلا اياطـعـلا دحاو لـك مدخـتـصسيـصس
.ةلكصشا ّبل نمكي انهو هل تيطعُأا

ةلادعـلا وـه اـنـصسيدق هـب بلاـطـي اـم
هــحقــي يذـــلا ّلاو .ةاواـــصساو

ا مادعـــنا ةـــلـــكـــصشيــه ةاواــصس
ام بلطت  ةّبا> نأ <ةّبا>
ةبصسنلاب .(5 :3١ روك١) <اهصسفنل
 ةصسينكلا هتصشاع ّلا اذه ،هيلإا

لامعأا رفصس  دري امك لصسرلا رصصع
.اـًكصشم ءيـصش لـك ناــك> :لــصسرــلا

اوــناــك تاــيــنـــتـــقاو كـــمأاو
،عيما ب اهنومصسقيو اهنوـعـيـبـي
:٢ عأا) <جايتحا دحاو ّلكل نوكي امك
ةلاح نأا إا صشن انه .(54 -44
يه لصسرلا لامعأا رفصس  ةصسينكلا

راــيدأا  ةــكصشا ةاـــيا أادبـــم
لك  ّلكلا كراصشتي ثيح ةكرصشلا
ءيـصش يأا ناـبــهرــلا كل و ءيــصش
مهصسفنأ.

 قّبطي نأا مفلا يّبهذلا  دارأا
ةـيرـيدلا تاـيوـخأا جذو اــعــلا
ةـيـنـقـلا مدع ىــلــع زــكــترــي يذــلا
نابهرلا سشيعي ثيح يأا ةيصصخصشلا

نيدعتبم ءيصش ّلك  ةكرصش ةايح
هـثـــــيداـحأا  .ءاـنـتـقاّ بح نــع
عّتـلا نأا تبـثـي نا لواــحــُي ناــك
عــيزوــتــلاو تاولاــب ّيــعوـــطـــلا
ّدصسي نأاــب لــيــفــك وـــه يواـــصستا

ةيلام مّظن اذـكـه .عـيـما تاـجاـح
نم ةصسينكلا لام نم مصسق :ةصسينكلا
ةـصشيـعـمو سسئاـنـكـلا ةـناـيـصص لــجأا
ناــك كأا مـــصسقـــلاو سسولـــكإا

صصخــُم إا ةـبـصسنـلاـب .ءارـقـفـلـل سصـّ
لداــعـلا عـيزوـتـلا مــفــلا يــّبــهذــلا
ام اذإا حـــجانو لعاف وه تاولل

ةـبــ نـع بـعـتـك ًاـيـعوــط ءاــج
رـمأا ،هـل ةـبـصسنـلاـب .تاذـلـل راــكــنإاو

ةــــعاـــما نوــكــــت نأا ّيوــــيـــــح
تاذ و ةدحاو سسفن تاذ ةيحيصسا

اذـهـل . دحاو مـهو ةدحاو ةـيـلوؤوـصسم
يه ناصسحإا لامعأا نأا تعي وـــهف

ةاــيا  ةــيرــهوــجو ةــيرورــصض
.ةيحيصسا

ليإلا ــــــــــــــــ
(٧3-5٢ :٠١ اقول)

 إا اند نامزلا كلذ
لاــقو يــصسوــماــن َعوــصسي

راذاـم مـّلـعـم اـي هـل ًاـب
َةاـــــيا َثِرأ ُلـــــمــــــعأا
اذاـم هــل لاــقــف *ةــيدبأا

فيك .سسوماـنـلا  َبـِتـُك
ِبِبحأا لاقو باجأاف *ُأارقت
كِبلـق لـك نـم َكـَهـلإا برـلا

لـك نـمو كـِصسفـن لـك نـمو
كـِنــهذ لــك نــمو كــِتردق
ُهل لاقف *كِصسفنك كَبيرقو
ْلـَمـعإا .َتبــجأا باوــصصلاــب
نأا دارأاــف *اــيــحــتــف كلذ
َعوصسيل لاقف هَصسفن َيّكِزُي
ُعوصسي داعف *يبيرق نَمو
ًارِدحنم ٌناصسنإا ناك لاقو
اـحـيرأا إا مـيـلــصشروأا نــم
ُهورَعف ٍسصوصصل ب عقوف
يح ب ُهوكرتو ُهوحرجو
ًانهاك نأا قفـتاـف *ٍتـّيـمو
كلذ  ًارِدحـــنــــم ناــــك
نم زاجو هرصصبأاف قيرطلا
ىتأاو يو كلذكو *هِمامأا
َزاجو هَرصصبأاف ِناكا إا

ايرِماصس نإا مث *همامأا نم
هآار اـمـلـف هـب رـم ًارـفاـصسـُم

نمـصضو هـيـلإا اـندف *نـد
اـهـيـلـع ّبصصو هـِتاـحارــج
ىلع هلمـحو ًارـمـخو ًاـتـيز
ٍقدنـف إا هـب ىـتأاو هـتـباد

.ةدصساف ًارومأا يهتصشت نأا  ةدارإا
ةيداا رومأاب سسانلا قصصتلي

انمّلعي هللا نكل ةصضفلا ةّب ببصسب
لوـقـي .اـهذـبـنـن نأاو اـهرـقـتـحـن نأا
حيصسا انل حصضوأا دقل> مفلا ّيبهذلا
نع مجني نأا نك يذلا ررصضلا عون
مدعب حيصسا ةّيصصو نأاو لاا ىوه

ا ةــّبىـلـع مدقـتــت نأا بجــي لا
نأا طقف انيصصوي  وه .لاا ىوه
نأا انيلع مرحُي هنكل ىنـغـلا رـقـتـحـن
يذلا ماـعـطـلا نأا ثيـحـب ،هـب اـبـن
ام لـصضفأا نوـكـي أا ّبجـي هـلواـنـتـن

نأا نك هد: < اومتهت مكتاي
و نولكأات ا٦ تم) <نوبرصشت ا:
5٢)>.

نم هتاذل ناصسنإا رخدي ام ّلك
ةجاحب وه نـم اـهـنـم مرـحـي ،روـمأا
كانهو إا ّينـغ كاـنـه سسيـل .اـهـيـلإا

انحوي سسيّدقلا نكل .هل لباقم قف
ّدحب رقفلا نأا تعي  مـــفلا يّبهذلا

عـقوـي نأا نـكــــ ذإا ،ةـلـيـصضف هــتاذ
ّبحو دصسـا ىوـــــه  قـــــفـــــلا
 نوــكـت ةـلـيـصضفـلاـف .ءاــنــتــقا
نم لكــــصش وه رقفلا .رقفلا لامتحا
نأا اـنــــصسيّدق ــتـعـيو أاو زوـعــلا
،ءارقفلا طــــصسو رصضاح وه حيصسا
 سسيلو زاتعم لكصش  انيلإا يتأاي
،حرفاو لوبقا رقفلا ّ.يرث رهظم
حيصسا لجأا نم ّيعوطلا رقفلا وه
.ةليصضفلا إا دوقي قيرط وهو

<ةصصاخ ةورث> نم كانه سسيل
وه هـلـلاو .طـقـف هـلـل وـه ءيـصش لـكو
هبهـيو ناـصسنإـل ىـنـغـلا بهـي يذـلا

نأا نك ام .هـيـلـع نؤوـم سضرـقـك
وـهو هـكـلــــ هـنأا ناـــصسنإا يــعّدي
لاـمـعأا طـقـف وـه هـب سصاــخ كلــم
عّتمتن ام ّلك نأا رابتعابو .ةاصصلا
ام لك ًايلاتف ،هدحو هللا ّسصخي هب
رـصشبـلا عـيـمـج ّسصخـي هـب عـّتــمــتــن
 . يواصستلاب

ببصسلا نأا مــــفلا يّبـــــهذلا ىري
 ا مادعـــنانــمــكــي ةاواــصســـ 

و ةدارإا ةـيّرـح مادخـتـصسا ةءاـصسإا
ةيّرح .ةيصصخصشلا ةينقلا  ةبغرلا



ِدغلا و *هرمأاـب ىـنـتـعاو
َجرـخأا ٌجراــخ وــه اــمــيــف
امـــــهاــطعأاو نـــْيَراــنـــيد
هل لاـقو ِقدنـفـلا ِبـِحاـصصل
قِفنُت امهمو .هرـمأاـب ِنـَتـعإا

دنع كل هُعفدأا انأاف اذه قوف
ِةثثلا ِءؤوه يأاف *يتدوع

يذلـل ًاـبـيرـق راـصص ُبـَصس
لاـق *سصوـصصلـلا ب عـقو
.ةمحرـلا هـيـلإا َعـنـصص يذـلا

ِسضمإا ُعوـــصسي هـــل لاـــقـــف
.كلذك ًاصضيأا َتنأا عَنصصاف

لمأات ـــــــــــــــــــ
:لَثَا اذه ىنعم َل

ميلصشروأاو مدآا وه ناصسنإا
تاوــمـــصسلا نـــطوـــم يـــه
يــه اــحـــيرأاو ةـــمـــكاو
ناك ةيصصعا لبـق .اـعـلا
تاومصسلا ةمكحب عتمتي مدآا

تناكو ةيـكـئـم ةاـيـحـبو
ءاــمـــصسلا ةـــنـــيدم باوـــبأا
.همامأا ةحوـتـفـم مـيـلـصشروأا

 سشيـعــيو نــكــصسي ناــك
نكي و هللا اياصصو قاطن
وأا هـيـلـع ىوــقــي ءيــصش يأا
اصصع امدنع نكـل .هـحّرـجـي
لب هاياصصو ظفحي و هللا

ردحنا اهدنع ،ةّيا هتعدخ
سضرأا إا يأا اــحـــيرأا إا

ردحنا .اهلامـعأاـب لـغـصشناو
احيرأا إا ميلصشروأا نم ًاذإا
إا تاومصسلا ةايح نم يأا

ةــعدخ اــهدوـــصست ةاـــيـــح
.ناطيصشلا

سصوصصللا يديأا  طقصس
.هـتاّوـقو ناــطــيــصشلا مــُهو
ثيـح ةاـيا يـه قـيرـطـلا
يديأا  عـــقوو مدآا راــــصس
ةقفر نم هوّرعو سصوصصللا

عئاـجـلـل رـِصسكـَت نأا ...ٍن ّلـك عـطـَقو
هئاّتلا كاصسا َلِخدُت نأاو كَزبخ

هوصسكت نأا اًنايرع َتيأار اذإا .كتيب إا
:85) <كمحـَل نـع ىـصضاـغـتـت  نأاو
٧-٦).

 و ةصسينكلا انمّلعت اّنم بلطت
ّبرـلا ،اـهـصسأار ًّوأا هــصسرا  اًرــمأا
مّلعو حيصسا ماصص .حيصسا عوصسي
ىتمو> :ًئاق نوموصصي فيك هلصسر

صسباــع اوــنوــكــت ــف مـــتـــمـــصص
مههوجو نورّيغي مهّنإاف ،ئاراك
ّقا .مئاصص سسانلل اورهظي يكل
اّمأاو .مهرجأا اوفوتصسا مهّنإا مكل لوقأا
كصسأار نـهداــف َتمــصص ىــتــمــف تنأا

سسانلل رهظت  يكل كهجو لصسغاو
.ءافا  يذلا كيبأ لب اًمئاصص
كيزاجي ءافا  ىري يذلا كوبأاف
اـًصضيأا .(8١-٦١ :٦ تم) <ةـيـنـع
،موــصصلا ّنأا عوــصسي ّبرــلا اــنــمــّلــع
كتفي حصس وه ،ةصصلا عم قفاا
جرخي ف سسنا اذه اّمأا> :ريّرصشلاب
١٢ :٧١ تم) <موصصلاو ةصصلاب ّإا

اّنحوي سسيّدقلا لوقي .(9٢ :9 رمو
ك نوـّيـحـيـصسم> :مــفــلا ّيــبــهذــلا
،ةميظعلا موصصلا ةدئاف نولـهاـجـتـي
وأا سضصضم ىلع هنوصسرا اّمإا مهف
لبـقـن نأا بجـي نـكـل .هـنوـلـهاـجـتـي
،فوخو نزحب سسيلو حرفب موصصلا

سسيـــل هـــّنأ لــب اـــنــل اـــًفـــيــــــ
.<طايصشلل

اّنحوي سسيّدقلا انيطـعـي ،اـًصضيأا
صصلل لمـصشأا ةروـصص مـفـلا ّيـبـهذـلا موّ

يـفـكـي  موــصصن اــمدنــع> :ًــئاــق
يـكـل ةدّد لـكآاـم نـع عاـنــتــمإا
بصسكن ّأا رطخ هّنأ ،ايحور ديفتصسن
صصلا ىلع اـنـتـظـفا  اـًئـيـصش .موّ
نـع نـيديـعـب ىـقـبـن اـمدنـع ؟فـيـك
نع نيديعب ىقبن  اننكلو ماعّطلا
اـًمو لـكأاـن  اـمدنـع ؛ةـئــيــطا

 امدنع ؛ءارقفلا ةايح لكأان انّنكلو
ةبغرلاب ركصسن انّنكلو رماب ركصسن
موـيـلا يــصضقــن اــمدنــع ؛ةرــيّرــصشلا

غ دهاصشم دهاصشن انّنكل مئاصص
.ًطاب انموصص نوكي اذكه ،ةّيقخأا

ديا موشص ـــــــــــــــــــــــــــ
ًءادتبإا ،ةصسّدقا انتصسينك انوعدت

نيرصشت رهصش نم رصشع سسماا نم
عبرأا ّدت ٍموصص ةلحر إا اثلا
نيرصشعلاو سسماا  يهتنت ،اًموي
ديـع موـي ،لّوأا نوـناـك رـهــصش نــم
عوصسي انصصّلو انهلإاو انّبر ديم
.دصساب حيصسا

نـم ٌدحاو وــه دــيا موــصص
،ديا :ةعبرأا ةّينوناقلا ماوصصأا
إا اًعبط ،ةدّيـصسلاو لـصسرـلا ،حـصصفـلا

نم ةعماو ءاعبرأا يموي بناج
يـتـلا تافـلا ادع اـم ،عوـبــصسأا ّلــك
لثم موصصلا مدعب ةصسينكلا اهب حمصست
حـصصفـلا ديـع ب ةــعــقاوــلا ةفــلا

 .هعادوو
ام ىلع زيكلا إا موصصلا فدهي

وهو ،هللا توكلم ىلع يأا ،ٍماصس وه
،ةصسوصس لئاـصضفـلا لـع ةـقـيرـط
موصصلا انرّرحي .طقف تاّيرظن سسيل
اًعبط ،ةّيويندلا رومأاب انقّلعت نم
نم ،ةـّيرـصسو ٍناإاـب موـصصن اـمدنـع
نأا و نــــيرــــخآا نـــــيدن نأا نود
ًاثم انصسفـنأا نـم لـعاـج كـتـصسن
.ىذَتحُي

ءاصضرإ ةليصسو هتاذب موصصلا سسيل
ىـلـع اـًباـقـع سسيـل هـّنأا اـمـك ،هــلــلا

أاو باذع ةليصسو وه و ،اناياطخ
عم ةاصصم إا لوصصولا لجأا نم
ىلع حيصسا انادتفا نأا قبصس دقل .هللا
ةّيهلإا ةمعن وه سصا اًذإا .بيلصصلا

 وأا انصسفنأا عيوجتب اهؤوارصش نك
نم رّرحتن يكـل موـصصن .اـهـصشيـطـعـت
ةمعن رهزت نأا لجأا نم دصسا ءاوهأا
إا هّجوتم موصصن .انيف سصا
ّنأ ،ةـصسيـنـكـلا  ةـصصلاــب هــلــلا
ّمهأا .نصصفني  ةصصلاو موصصلا
مـهـتـلـن> نأا نود نـم موــصصن اــنــّنأا
صضعـب اـنــصضعــب لوـق بصسح ىـلـع <اـً
يذلا مفلا ّيـبـهذـلا اـّنـحوـي سسيّدقـلا
ّيبنلا بصسحب موصصلا .مويلا هل دّيعن
دَقُع ّكف ،ّرصشلا دويق ّلح> :وه ءايعصشإا
اًرارـحأا قوـحـصسا قـطإاو ــّنــلا



براب اًنقم هلع نأا بجي كلذل
ّلك نع سسفنلا طبصضب ،ءاوهأا ىلع
،ّيحورلا داهاو ةصصلاب ،ةئيطخ
راـمـث هـيدل نوـكـتــصس طــقــف اذــكــه
ىدل ةزّي ةلوبقم ةحيبذ نوكيصسو
.<ّبرلا

 ٌدحأا سسيل ،ةياهنلا ـــــًا
انتصسينك عيطن انّنـكـل ،موـصصلا ىـلـع
هذـهو ،رـمأا اذـهـب اـنـتـصصوأا يــتــلا
.ّبرلل انــتـّب نـم عـبـنـت ةـعاـطـلا
نـم نوـَفـعـم مـه نــَم ةــّمــث ،نــكــل
،تاـعـصضراو اــبا يأا ،موــصصلا

اًصضارـمأا نوـناـعـي نـيذـلا ىـصضراو
.ةـنــهاو مــهداــصسجأا لــع ةؤوــم
نم موصصن ّأا انـيلع ،كلذ إا ًةفاصضإا

ّمهأاو ،ةنصسح لامعأا وأا ةصص نود
غ ماوصصأا ةصسرا  غلابن ّأا وه
نود نم ةصسينكلا اهب انيصصوت يتلا
نوكي  يكل ،ّيحورلا بأا لاؤوصس
اًبلاـج حـبـصصيـف ةـعـفـنـمـلـل موـصصلا
تـيـحاـنـلا نـم ىذأاو سضارـمأـل
.ةّيدصساو ةّيحورلا

عشضاوتلا ــــــــــــــــــــــــ
دوــصسيــل تقوــلا حــي اـــمدنـــع +
كُصسفن ،كتايح ةقيرط  عصضاوتلا
نوكيصس اهعمو ،كل اهتاذ عِصضخُتصس
مـصسلا ّنأ ،كل ًاـعـصضاـخ ٍءيـصش ّلـك
نـكـل .كبـلـق  دلُو هـلـلا نـم يذــلا

نوكتصس ،عصضاوتلا جراخ كّنأا ااط
نم سسيل ٍعاطقنا نود نم ًادَهَطصضم
بئاوــنــلا نــم لــب ،بصسحو ءاوــهأا
انصسفنأا عصضاوُن  نإا ،بر ايف .ًاصضيأا

ّنإا .انَعِصضاوُت نأا نع فكت  ،اقح
،ةفرعا رمث وه ّيقيقا عصضاوتلا

ةرـمـث يـه ةــيــقــيــقا ةــفرــعاو
.براجتلا

ُةملكلا .ةهولأا حاصشو عصضاوتلا +
صسجـتا  انمـلـك هـبو ،هـلـبرـصست دـّ

،زأا دا نم ،ةكئا
نم ،حيصسا ةرـصشاـعـم نـم
نـــمو يدمرـــصسلا حرـــفـــلا
هوحّرج .ةيواـمـصسلا ةاـيا
،قــــصســـفـلاـب ،اـياـطــاــب
،رحصسلاب ،ةينثولاب ،ىنزلاب
،تاــعازــنلاــب ،لــتــقــلاــب
لك .ةليذر لكبو بصضغلاب

 .ًاحرج بّبصست ةئيطخ
ب هوكرت دق> لوقي

قيرطلا ىـلـع <تيـمو ّيـح
امدنعو .ةايا هذه  يأا

قيرطلا إا نهاكلا لصصو
دوـصصقاو .هـنـع ع هآارو
ىصسوم طوبغا نهاـكـلاـب
لـــعـــف كلذـــكو .نورــــهو
ّفـصصم لـّث وـهو يوـلا
اوـتأا ءؤوـه نأ .ءاـيـبــنأا
اوراصس نأا دعب ىصسوم دعب
اوأارو هصسفن قـيرـطـلا ىـلـع
و ًاــــــحر ناـــــــصسنإا
هبئاجعب ىصسوم  .هوميقي
مـهــتاــيآاــب ءاــيــبــنأا و
نم هوذقنـي نأا اوـعاـطـتـصسا
نأا دحأا عيطتصسي و توا
.ةـئـيــطا حرــج دــّمــصضي
ًاـصضيأا مـه اوــناــك مــهــنأ
 .ةئيطاب قثوم

يرماصس ءاج نأا إا
قوــــفــــصش فـــــقو ّب
اـمدنـع .ديـبـعــلا هــتوــخأ
هآارو ناكا كلذ إا لصصو

ًاحّر عصضوف هيلع نّن
دّمصضو ًارمخو ًاـتـيز هـيـلـع
انبر .هاياطخ يأا هتاحارج
هـــلإا) حـــيـــصسا عوــــصسي
ذــخأا يذــلا وــه (دصسجــتا

هـتروـصصو يرـماـصسلا هـجو
نثارب نم ناصسنإا سصّلخو
.ريرصشلا

 مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

هّبصشتي هـلـبرـصستـي نـَم ّلـكـف .اـندصسج
،هّوـلـع نـم ردحـنا يذـلا كاذـب اـقـح
،عصضاوتـلاـب هـتـمـظـع ءاـهـب ىـّطـغو
ةقيلا ىنفت ّئل ،هب هد صسو

هيف نّعمتـلاـب ًةـبـهـتـلـم ًاـما. ّنأ
هيلإا رظنت نأا ردقتل تناك ام ةقيلا

،اهنم ًاءزج هصسفنل وه ذخأاي  ام
نأا ردقت نأا و ،اهعم ثّد اذكهو
كلذك .ٍهجول ًاهجو همف لاوقأا عمصست
نم ىتح اونّكمتي  ليئارصسإا دوأا
نم مهعم مّلكت ح هتوصص عامصس
.(٧٢-5٢ :5 ةينثت رظنأا) ةمامغلا

لمت نأا ،ًاذإا ،ةقيلا ردقتصس فيكف
ليئارصسإا ينب ّنإا ؟ةينع هتدهاصشم
اولاق مهّنإا ىتح ًادج نيدعترم اوناك
تنأاو ،كعم هـلـلا مـّلـكـتـيـل> :ىـصسو
انمّلكي و ،اّنم ًدب همك عمصست
.(9١ :٠٢ جورخ) <توّ ئل ،هللا

ايرشسلا قحشسإا سسيدقلا

ديملا موشص ـــــــــــــــــــــــــــــ
يف ةصسدقملا ةصسينكـلا ئدتـبـت

يناثـلا نـيرـصشت نـم رـصشع سسماـخـلا
نيعبرأ دتمـي يذـلا دـيـمـلا موـصص
انبر لابقتصس هلخ أاـيـهـتـن ًاـموـي
حيصسملا عوصسي اـنـصصـّلـخـمو اـنـهـلإاو
 .دصسجلاب

لكأا نع عنتمن موصصلا اذه يف
بيـلـحـلاو موـحـلـلا عاوــنأا عــيــمــج
طقف كمصسلا لكأاب حمصسُيو ،هتاقتصشمو
امك ،ةعمجلاو ءاعبرأا يموي ادع ام
روـطـفـلا ةـبـجو لواـنــتــب حــمــصســُي

.ًاحابصص
لكايه ريصصن نأا برلا انلّهأا

لابقتصس ةدعـتـصسم ةـصسدقـم يـناوأاو
.اننيب هديم يف برلا

ةرـششنـلا ىـلــع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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