
ةلاصسرلا ــــــــــــــــــ
( 11: 42-04يناع)

ىصسوم ِناإلاب ُةوخإا اي
ًانبا ىعدُي نأا ىبأا َرُبَك ا
ًاراــت *نوــَعرــِف ِةــنـــبل
ىلع ِهللا ِبعصش عم َءاقصشلا
*ةئيطاب يتقولا عّـتـمـّتـلا

ىًنغ ِحيـصسا َراـع ًاتـعـُمو
هنأل .رصصِم ِزونُك نم َمظعأا
ُلوقأا اذامو *باوثلا إا َرظن
ُتقولا يب ُقيصضَي ُهنإا .ًاصضيأا
َنوـــعدـــِج نــــع ُتخأا نإا

َحاتفـيو نوـصشمـصشو َقاراـبو
*ِءايبنألاو َليئومصصو َدوادو
اورــَهــَق ِناإلاــب َنـــيذـــلا
اولانو رِبلا اولمعو َكلاما
َهاوـــــــفأا اودصسو َدــــــــِعاوا
رانلا َةدِح اوأافطأاو *دوصسألا

صسلا دــَح نــم اوــَجــَنو ِفــيــ
اوراصصو ٍفعُصض نم اووَقتو
اورـــصسكو ِبرا  َءادـــِصشأا

تذخأاو *بناجألا ِتاركصسعم
ِةماـيـقـلاـب نـهـتاوـمأا ٌءاـصسن
ِتوـــتـــب َنورـــخآا َبذــــُعو
و ِبرـــــصضلاو ِءاــــــصضعألا
صصحيل ِةاجنـلاـب اوـلـبـقـي اولَ
نورخآاو *لصضفأا ٍةمايق ىلع
َدويقلاو َدلاو َءزُهلا اوقاذ

موصصلا نم لوألا دحألا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف ةصسّدقملا انتصسينك لفتحت

دحأاـــــب موـــــصصلا نـــــم لوألا دحألا
عـفر راــكذــتــب يأا ،ةــّيــصسكذوــثرألا
دعب سسئانكلا يف ةصسدقملا تانوقيألا
لعصشأا يذلا ريبكلا داهطصضلا ءاهتنا
نرقلا يف تانوقيألا وـمـّطـحـم هراـن
 .عصساتلا نرقلا ةيادبو نماثلا

لب وه ديعلا اذه
لاــفــتــحلا كصش
ةنصسلا يـف مـهألا
ةـــــــيـــصســقــطــلا

ناميإلا راصصتنل
ةديقـعو مـيوـقـلا

.ةداـبـعـلا نــصسح
نأا ةفدصص سسيلو
ةصسينكـلا رـبـَتـعـَت
ةـيــصســكذوـــثرألا

ةــنوــقــيألا ديــع
ةيصسكذوثرألل اًديع
دوعي رمألا .ةدابعلا نصسحلو اهتلمجب
ةديقعلل ،ناميإلا ّرصسل انموهفم ىلإا
صسجت ىلع موقـت يـتـلا ةـّيـحـيـصسمـلا دّ

ءاهـب وـه يذـلا> يـلزألا بآلا ةـمـلـك
 .(1 :1 بع) <همونقأا ةروصصو هدجم

ّسصتخملا ديعلا لّوحت لصصح دقل
ةـّيـصسكذوـثرألا ديـع ىـلإا ةـنوـقـيألاـب
سسيدقلا كريرطبلا نمز ،اـهـلـمـجـمـب
فرتعملا ينيطنطصسقلا سسوـيذوـثـيـم
نـم رـصشع يداـحـلا يـف لـخدأا يذــلا
لافتحلا348 ماعلا نم راذآا رهصش
سسئانكلا يف تانوقيألا عفر ةداعإاب
هـنإاـف .موـصصلا نـم لوألا دحألا ىــلإا

مطحملا روطاربـمإلا توـم رـثأا ىـلـع

عفايلا هلجن اعد ،سسليفويث تانوقيألل
ىلع ةيصصولا همأا عم ،ثلاثلا ليئاخيم
ةروذوـيـث ةـصسيدقـلا ةـكـلـمـلا سشرــعــلا

عمجم ىلإا سسوـيذوـثـيـم كرـيرـطـبـلاو
ماعلا ةينيطنطصسقلا يف دقعنا يلحم
تبثأا .ةصسينكلا ىلإا ملصسلا داعأاو348
عمجـمـلا تاررـقـم ةـيـعرـصش عـمـجـمـلا
787 ماع دقعنملا عباصسلا ينوكصسملا

ميطحت ةقطره سضحد يذلاو ةيقين يف
تاــــنوـــقـــيألا

نأا> :نــــلـــــعأاو
تاــــــنوــقــيألا
،ةــــــصسدــقــمــلا
ةـعوــنــصصــمــلا
،ناولألاب ءاوـصس
،ءاصسفيصسفلاب مأا
ةدام يأا نم مأا
بجـــي ،ىرـــخأا
يــف اـــهـــعـــفر
هــلــلا سسئاــنــك
ىلعو ،ةصسّدقملا

،ةمدخلا بايثو ةـيـجروـتـيـلـلا ةـيـنآلا
يفو ،ةصسينكلا ثاثأاو ،ناردجلا ىلعو
امـيـصس ل ،تاـقرـطـلا ىـلـعو لزاـنـمـلا
عوـصسي اـنـصصـّلـخـمو اـنـّبر تاــنوــقــيأا
،هــلإلا ةدلاو اــنــتدــّيــصسو ،حــيــصسمـــلا

.نيصسيّدقلا رصشبلاو نيمّركملا ةكئلملاو
اهنأاو اهليبقت يغبني هنأا دّدحن كلذك
ةداـبـعــلا ىــنــعــمــب ل ،مارــكإا تاودأا
ةياغ وه نمب سصتخت يتلا ةيقيقحلا
ةيهلإلا ةعيبطلاب قيلت يتلاو انناميإا

لقتني ةنوقيألا ماركإا نإاف .اهاوصس نود
مّرــكــي نــمو .لوألا اــهرــصصنــع ىــلإا
يتلا ةقـيـقـحـلا مّرـكـي اـمـنإا ةـنوـقـيألا
.<اهرّوصصت

7102 /01 ددعلا
راذآا5  دحألا

موصصلا نم لوألا دحألا
(ةيصسكذوثرألا دحأا)
ننوق ديهصشلا راكذت

عبارلا نحللا
عبارلا رَحَصسلا ليإا



ىؤورو تانوقيألا نـيـب اـم ةـمـئاـقـلا
،كَردملا ريـغ برـلا اـهـيأا> .ءاـيـبـنألا
نم حبصصلا بكوك لبق ًايلزأا عطاصسلا
ًادصسجتم نوكي نأا ميدعلا دلاولا نطب
ءايبنألا نإا ،ىلوـيـهـلا نـم ءيرـبـلاو
دق كـحور ةمعن نم اوألتما نيذلا
ريصصت كنأاـب كنـع اورـبـخأاـف اوـقـبـصس

بّرجت مل يـتـلا نـم ًادصسجـتـم ًلـفـط
ًاروظنمو رصشبلا عم ًامظتنم ،ًاجاوز
مهـلـئاـصسوـبـف ،سضرألا ىـلـع نـيذـلـل
نـحـن كتاـقارـصشإل فوؤورـك اــنــلــّهأا
ل يتلا ةديجملا كتمايق نيحّبصسملا
دحألا بورـغ ةلـصص نـم) <فـصصوــت
.(موصصلا نم لوألا

ًاذإا يه ةـفـيرـصشلا تاـنوـقـيألا
اهفصصي .ةيحيصسملا انتديقعل ةصصلخ
ةـنـيز> اـهـنأاـب حـيـباـصستـلا وـمـظاــن
.<يأارلا ةماقتصسل ٌمتخ>و <ةصسينكلا

ةّيناحورل سساصسأا يأارـلا ةـماـقـتـصساو
لجأا نم اهنم دب ل .ريبكلا موصصلا
لئاصضفلاب يّلحـتـلاو رـكـفـلا ةـيـقـنـت
سسيّدقــلا بصسحــب يــهــف ،ةــّيــهـــلإلا
ىلإا لـيـبـصسلا ،رـيـبـكـلا سسوـيـلـيـصساـب
لــجأا نــم ناــصسنإلا رــكـــف سسيدقـــت
.حيصسملا ركف هئانتقا

ةّيقنلا ةّبحملا يه ةيصسكذوثرألا
اهب يتلاو ميـناـقألا ثـّلـثـمـلا هـلإلـل
ةياغلا ىلإا ناصسنإلا ءاقترا لصصحي
ىلإاو حيصسملا يف ةايحلـل ةـّيـئاـهـنـلا

ةوعد وه مويلا ديعلا .ةروصصلا لاثم
ينيعبرألا موصصلا نـم لـعـجـنـل اـنـل
ةيقنتلاو داـهـجـلـل اـًناديـم سسدقـمـلا

ربع بيرقلا ةبحمو هللا ىلإا ةدوعلاو
يف يقيقحـلا ناـمـيإلا يـف خوـصسرـلا

.ةديجملا هتصسينكو دّيصسلا دصسج

(عبات)هلإلا ةدلاو حيدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عوبصسألا نم ةعمجلا موي يف
يناثلا رودلا ولتن موصصلا نم يناثلا
حيدملا ةمدخ نم (21-7 تايبألا)
ًاـمارـكإا كلذو ،هـيـف سسلـجـُي ل يذــلا
يــف هــتّدأا يذــلا رودلــلو ءارذــعــلــل
نيب ةلصصلا يـه ءارذـعـلاـف .دصسجـتـلا

صسلاو ًاـصضيأا اوـمـِجُرو *نـجـ
اوتامو اونحُتـماو اورـِصشـُنو
 اوحاـصسو .فـيـصسلا دحـب

مـهو ٍزـِعـَموٍ مــنــغ ِدوــلــُج
نوــقــياــصضــُم نوزَوــعـــُم

و) *نودوــــه ِنـــكـــي
.(مـهـل اـقـحـتــصسم اــعــلا

يرالا  هئات اوناكو
فوهكو رواغاو لاباو
مـهــلــك ِءلؤوــهــف *سضرألا

 ِناإلاب مـهـل ًادوـهـصشم
َهـلـلا نأل *دـِعوا اوـلاـنـي
َلَصضفأا ًائيصش انل َرظنف َقبصس
   .اننودب اولُمكي ل نأا

ليإلا ــــــــــــــــ
(1٥-44 :1 وي)

 دارأا نامزلا كلذ
ليلا إا َجورا ُعوصسي
ُهـل لاـقـف َسسـبـِلـيـف دجوــف
نم ُسسبِليف ناكو *ينعبتا
ةــنــيدم نــم اديــصص َتيـــب
دجوف *سسرـطـبو َسسواردنأا

نإا ُهل لاقف َليئاَنَثَن ُسسبِليف
 ىصسوم هنع َبَتَك يذلا
دق ِءاـيـبـنألاو سسوــماــنــلا

ُنـبا ُعوـصسي وــهو ُهاــندجو
*ةرصصانلا نم يذلا فصسوي
َنـِمأا ُلـيـئاـَنـَثـَن ُهـل لاــقــف
َنوكـي نأا ُنـك ِةرـصصاـنـلا
ُهـل لاـقـف *حــلاــصص ٌءيــصش
ىأارف *ْرظناو َلاعت ُسسبِليف
ِهيلإا ًلبقم َليئانَثَن ُعوصسي
يليئارصسإا اذوه ُهنع لاقف

ُهل لاقف *ِهيف سشِغ ل اقح

،فينع داهطصضا دعب نم اذكه
ءاــبآلا عــمــتـــجا ،دّرـــصشتو يـــفـــنو
كلذ يف تانوـقـيألا نـع نوـعـفادمـلا
موصصلا نم لوألا دحألا يف يأا ،مويلا
حارجلاو اوعمتجا .سسدقـمـلا رـيـبـكـلا
هودباك ام ىلع مهداصسجأا يف دهصشت
نم مهنم .ناميإلا لجأا نم  ملآا نم
ىلع ىّمحملا ديدحلاب اًموتخم ناك
وأا هؤواصضعأا ترتُب نم مهنمو ،هتهبج
اوفاطو هدصسج ّلُصش وأا ،هرصصب رصسخ
ةـكـّلـمـتـمـلا ةـنـيدمـلا يـف حاـّيز يـف
اولخدو ةفيرصشلا تانوـقـيألا اوـعـفرو
.سسئانكلا ىلإا بيهم لافتحا يف اهب

هقـبـصس اذـه ةـّيـصسكذوـثرألا ديـع
موصصلا نم لوألا دحألا يف اًيخيرات
نورــهو ىــصسوــم ءاــيـــبـــنألا ديـــع
ديعلا ناك اذـه .اـيـلـيإاو لـيـئوـمـصصو
يف ةصسينكلا هب لفتحت يذلا ديحولا
دهـصشي اـمـك موـصصلا نــم لّوألا دحألا
يـنـيـطـنـطـصسقـلا سسناـمرـج سسيّدقـلا
داحآا للخ ماقي ناك .(م047+)
دهعلا ةكراطب راكذت ريبكلا موصصلا
يـف ىـصسوـم نإا> .هـئاـيـبـنأاو مـيدقــلا
سسوـماـنـلا لـبـتــقإا كاــصسمإلا ناــمز
قلغأاف ماصص ايلـيإاو ،بعـصشلا داـتـقاو
نويميهاربإلا ةيتفلا امأاو ،تاومصسلا
بصصتغملا مايصصلاب اورهقف ةثلثلا
انلهأا هتطاصسوبف .ةعيرصشلا زواجتملا
كتـماـيـقـب ىـظـحـن نأا سصـّلـخـم اــي
سسودق ،هللا سسودق :اذـكـه نـيـفـتاـه
توـــمـــي ل يذـــلا سسودق ،يوـــقــــلا
دحألا رـَحـَصس ةلـصص نـم) <اـنــمــحرا
 .(موصصلا نم لوألا

يغلي لف ةيصسكذوثرألل دييعتلا امأا
نيقباصسلا دادجألاو ءاـيـبـنألا راـكذـت
طبرت موـيـلا اذـه لـيـتارـت .حـيـصسمـلـل
ديعـلـل ةديدجـلا يـناـعـمـلا حوـصضوـب
دجم نم هونياع امو ءايبنألا ىؤورب
حيصسملا روصضحل ةقبصسم ايؤورو يهلإا
تانوقـيألاو) سضرألا ىـلـع دصسجـلاـب
دّكؤوي .(يهلإلا دصسجتلا ةقيقح دكؤوت
هتافّلؤوم يف يقصشمدلا اّنحوي سسيّدقلا

تاـنوـقـيألا مارـكإا نــع عاــفدلا يــف
يـهاـمـتـلا ةـقلـع ىـلـع ةــصسدقــمــلا



.ينفِرعت َنيأا ْنِم ُلـيـئاـنـَثـَن
لبق ُهل لاقو ُعوصسي باجأا
تنأاو ُسسـبـِلــيــف كَوــُعدي نأا

َباجأا *كُتيأار ِةنيتلا َت
ُمّلعم اي ُهل لاقو ُليئاَنَثَن
ُكــِلــَم َتنأا هــلـــلا ُنـــبا تنأا
ُعوـصسي َباــجأا *لــيــئارــصسإا

يّنإا كل ُتلق يّنأل ُهل لاقو
.َتنمآا ةـنـيـتـلا ت َكـُتـيأار
*اذهنمَمظعأانياعُتصس كنإا

ُلوـقأا قا قا ُهــل لاــقو
َنورـت نآلا َنـِم مـكـنإا مـكــل
َةكئلمو ،ًةحوتفـم َءاـمـصسلا
ىلع نولِزنيو نودعصصي هللا
 .رصشبلا نبا

لمأات ـــــــــــــ
تنأا مّلعم اي ،هل لاقو>

.<هللا نبا
نبا ذاخّتا نوركنُي نيذلا

هتعيبط بصسحب اندصسج هللا
نوداـعـُي مـهـف ،ةـيـقـيــقا
يــــــحــيــصســا ناـــــــإلا

ميــلــعــتــلا نوــمــجاــهــيو
ٍحـقو وـحـن ىـلـع يـلـيإلا
،مهعاـمـصس دنـع ذإا ؛طارـفإاـب
اّمإا حيـصسا بيـلـصص نوـكـي

اـّمإاو يـمـهو ٍنـئاـك ةـعدخ
.ةـّيـهوـلألا هـتـصساـق ًاـباذــع
نأا ٍةـعرو ٍبوـلــقــل اــصشاــح

تاءاعّدا يو ّنإا !ةلثا
عـــماا ناإلا لاــــمــــك
،دحاو ٍحــــيــــصس فعــــي
ام دعبأا هاريو ،هلإاو ناصسنإا
وأا ايخ ٍناصسنإا نع نوكي

نـيـعـباـت مـيــلــصشروأا ىــلإا قرــصشمــلا
يف (ِرهظملا َبيرغ ًاـمـجـن) بكوـكـلا

هوعبت .ةنيدمـلا هذـه وـحـن هـترـيـصسم
هيلإا ريصشي يذلا كلملا نع اوصصقتصسيل
.بيرغلا هريصسو هروهظب

تيبلا هأادب ام عصساتلا تيبلا عباتي
ناـيـتـفـلا نـع هـثـيدح يـف قـباــصسلا
.سسوـجـمـلا مـه نـيذـلا نـيـيـنادلـكــلا

يذلا لوتبلا يدي يف> اوأار امدنعف
،ديصسلا هنأا اوفرعو هْيَديب رصشبلا َلَبَج
اورداب ،دبع ةروصص ذختا دق ناك نإاو
ةـكراـبـمـلا ةـمدخ وـحـن اــيادهــلاــب
ل يذلا مجنلا مأا اي يحرفا :نيفتاه
راـهـنـلا رـجـف اــي يــحرــفا ،بيــغــي
ءارذـعـلا وـحـن اوـفـتـه دقـل .<يّرــصسلا

حيصسملا يأا ،مجنلا ةدلاو اهنأل ميرم
.يرصسلا راهنلا رجفو بيغي ل يذلا
اهلاقتناو اهداقر دعب هللا ةدلاو نإا
رجف> تَيعُد ةيوامصسلا ناصضحلا ىلا
يف نينمؤوملا حرف ىلا ًازمر <راهنلا
سسوـجـمـلا عـباـتــي .يــتآلا مــلاــعــلا

اهنع نولوقيف ،لوتبلا وحن مهفاته
يأا <ةـللـصضلا نوـتأا> ةـئـفـطـُم اـهـنإا

،ةدصسافلا تاـناـيدلا ةداـبـع ةـلـطـبـُم
يأا <ثوـلاـثـلا يّراـصسـُم ةراـنـتـصسا>و
،سسودقلا ثولاثلاب نامـيلا ةـنـلـعـُم
مداــعــلا بصصتــغــمــلا> ةــجرــخــمو
ةصضّوقم يأا <ةصسائرلا نع ةيناصسنلا
ةيصصخصش يف ةئيطخلاو رصشلا ناطلصس
بحملا حيصسملا> ةرهظمو ،ناطيصشلا
نم ملاعلا ةذِقنمو ةصصلخمو <رصشبلا

اميصس لو  ةعونتملا مانصصلا ةدابع
تاـفاـتـه يـهـتـنــت .راــنــلا ةداــبــع
اـهـفـصصوـب لوـتـبـلا وـحـن سسوـجـمـلا
يتلا ،<ةفعلا ىلا نينمؤوملا َةدصشرم>
ةبه يهو لئاصضفلا ةعيلط يف يه
ًلـماـك ناـصسنلا نوـكـيـل هــلــلا نــم
اـيادهـلا مـهـمـيدقــت دعــب .ًارورــصسمو
ىـلإا سسوـجـمـلا دوـعـي ،تاـفاـتـهــلاو
دولوملا سصلخملاب نيرّصشبم مهدلب
تيـبـلا) ةـيدوـهـيـلا مـحــل تيــب يــف
مهترايز نومتخـي كلذـبو ،(رـصشاـعـلا
أارقن .محل تيب يف ميظعلا دولوملل

يف رـصصتـخـمـلا تيـبـلا اذـه ةـياـكـح

اهل لترن .دصسجتلا يف ناصسنإلاو هللا
ةنيزب سسوفنـلا ةـنـّيزـم اـي يـحرـفا>
ةرـتـف ،موـصصلا ةرـتـف يـف .<سسرـعــلا
اـندوـقـت ،اـناـياـطـخ ىـلـع نزــحــلا
،اهتايح يف لمأاتن امدنع ،ءارذعلا
أاـيـهـتـنـف ،ةـفـعـلاو ةراـهـطـلا وــحــن
.يهبلا ةمايقلا سسرعب لافتحإلل

نلعإا لوألا رودلا يف انيأار دقل
حورلا نم اهـلـبـحـب مـيرـمـل كلـمـلا
ملكلا اذه نم ءارذعلا ةريَحو سسدقلا
اهتبيـصسن ىـلإا اـهـباـهذ مـث ،بيرـغـلا
اذه نم فصسوي بّجعتو تاباصصيلأا
عـباـتـت ،يـناـثـلا رودلا يـف .لـبـحـلا
صسجتلا ّرـصس يـف اـهـُلـمأاـت ةـصسيـنـكـلا دّ
تلت يتلا ثادحألا للخ نم ،يهلإلا
دوجصسو سصّلخملا ةدلو يأا ،ةراصشبلا
مـث اـيادهـلا مـهـمـيدقـتو هـل ةاـعرــلا

ءارذعلا بره ؛مهدلب ىلإا مهتدوع
مث رصصم ىلإا لفطلاب فصسويو ميرم
ًاريـخأاو ؛ةرـصصاـنـلا وـحـن مـهـهـّجوـت
ىلإا هميلصستو لـكـيـهـلا ىـلإا هـمـيدقـت
.خيصشلا ناعمصس

دوجصس ىلإا عباصسلا تيبلا ريصشي
حيبصستو مـيـظـعـلا دوـلوـمـلـل ةاـعرـلا
.هتدلو نيح اورهظ نيذلا ةكئلملا
هنودّجميو هللا نوحّبـصسي ةـكـئلـمـلا

لكل رئاصصلا ميظعلا حرفلاب نيرّصشبم
عـمـصس> .(81 -8 :2ول) بوـعـصشلا
روصضح نوحبصسي ةـكـئلـمـلا ةاـعرـلا
ىلإا مهنأاك اوردابف ،دصسجلاب حيصسملا
نـم ٍءيرـب ٍلـمـَحـك هوـنـياــعــف ،ٍعار
هجوي .<ميرم نطب يف ًايعترم بيعلا
،ةاعرلا ناـصسل ىـلـع ،حـيدمـلا مـظاـن
نأا دعـب هـللا ةدلاو وـحـن فاــتــهــلا

اهوعديف ،(7 :2ول) ركبلا اهنبا تدلو
ناتاه تدرو .<يعارلاو لمحلا مأا>
،سسدقملا باـتـكـلا يـف ناـتـيـمـصستـلا

حـيـصسمـلا عوـصسي برـلا اـعد اــمدنــع
<حلاصصلا يعارلا وه انأا> ًايعار هصسفن
دقف <لمحلا> ةملك امأا ،(11 :01وي)
:يـبـنـلا ءاـيـعـصشإا ناـصسل ىـلـع تدرو
هنوّزجي نيذلا مامأا تماصص لمحكو>
يـف .(7 :3٥ سشإا) <هاف حـتـفـي مـلـف
نم سسوجملا يتأاـي ،نـماـثـلا تيـبـلا



يف  مهيلإا يحوأا ذإا مث> :ىتم ليجنإا
سسدورـيـه ىـلإا اوـعـجرـي ل نأا ٍمـلـح

ىـلإا ىرــخأا قــيرــط يــف اوــفرــصصنا
.(21 :2تم) <مهتروك

لمأاتت ،رصشع يداحلا تيبلا يف
ةصسدقملا ةلئاعلا باهذ يف ةصسينكلا
اهمانـصصا تطـقـصس يـتـلا ،رـصصم ىـلا

حـيـصسمـلا عوـصسي برـلا لوــصصو دنــع
يف ّقحلا روـن تعـلـطأا اـمـل> :اـهـيـلإا

نأل ،لـطاـبــلا ملــظ تدرــط رــصصم
اهيأا كتردق لـمـتـحـت مـل اـهـماـنـصصأا
عـفـترــت .<توــهو تطــقــصسف ديــصسلا
لوتبلا وحن تيبلا اذه يف تافاتهلا

:مانصصألا ةدابع نم اوجن نيذلا نم
اي يحرفا ،رصشبلا سضوهن اي يحرفا>
نـم اـي يـحرـفا ،ةـصسلاــبألا طوــقــصس
اي يحرفا ،ةعيدخلا ةللصض تئطو
مــث .<ماــنــصصألا سشغ تحــصضف نــم
هلإلا ةدلاو وحن مهتافاته نوعباتي
سضعب ىلا زمرت تارابع للخ نم
ةصصاخلا ميدقلا دهعلا نم ثادحألا
هجورخ ةلحر يف راتخملا بعصشلاب
َسضرأا> هـلوــصصو ىــتــح رــصصم نــم
نـبـلـلا اـهـنـم ردي يـتـلا داـعــيــمــلا

اهيف يوتريو (72 :31دع) <لصسعلاو
-1 :71 رخ) ةرخصصلا نم سشاطعلا

(4 :4 سشإا) يراــنــلا دوــمــعــلا ،(7
.(63 -11 :61رخ) نملا ةياكحو
ةراصشإلل تارابـعـلا هذـه تمدخـتـصسا
ىلا ةبصسنلاب هللا ةدلاو ةناكم ىلإا
ةيدبألا ةايحلا ىلإا سشطعتملا ملاعلا

.ةئيطخلاو ّرصشلا لقث نم سصلخلاو
تيبلا عم يناثـلا رودلا يـهـتـنـي

يذ لـفـطـلا مـيدقـتـب رـصشع يـناــثــلا
بصسحب لكيهلا ىلإا ًاـموـي نـيـعـبرألا

بيحرتو ةيوصسوملا ةعيرصشلا ةيصصو
ناك اــمل> :حيصسملاب خيصشلا ناعمصس
اذه نـم لـقـتـنـي نأا ًاديـتـع ناـعـمـصس
هيلإا َتعفُد عادخـلا رـصضاـحـلا رـهدلا

ٌمات ٌهلإا كنأا هنم َتفِرُع كنكلو ،ٍلفطك
يتلا كتمكح نم َلِهَذ كلذلف ،ًاصضيأا

.<اـيوـلـيـلـلـه ،ًاـخراـصص فـصصوـت ل

ل ّنأا كلذ .مّلأاتلل ٍلباق ٍهلإا
ٍعون ّيأل ةّتبلا هيف دوجو
نيرهوا ب قاقصشلا نم
ثيحـب ،ّاـصسنإلاو ّيـهـلإلا
 ةزـجاـنـلا لاـمــعألا ّنأا
ٍسصخصش لامعأا تناك نمزلا

.ّيدصسا هّو ةليط ٍدحاو
ّرصضي ّيهلإلا لف ،كلذ عمو
ّرصضي اصسنإلا لو اصسنإلا
رزاؤوي امهلك لـب ،ّيـهـلإلا
نأا نود ،اهنيع ةـجـيـتـنـلـل
هب ّسصتخي اّ ًائيصش دقفي
.موـنـقألا مــصسقــي نأا نودو
<ةـمـلـكـلا> ذـخــّتا دقــل ،ًاذإا

و ،اهعقاو ّلكب انتاهاع
 ٍءيـصش نــم سصــّلــمــتــي
لخ اـم ّيرـصشبـلا فـعـصضلا
،ةـئـيــطا  ةــكراــصشا

ام انبـــهي نأا كلذب ًاديرُم
اـم هــــــيـف يـفـصشي نأاو هــل
ةداا ل ذـخــّتا دقــل .اــنــل
ةعيبطلا ةـلاـح لـب بصسحـف
حـمــصسو ،ًاــصضيأا ةــئــطاا
غ هـُتوـهل دباــكــي نأاــب
اـم ّلـك مـّلأاـتـلــل لــباــقــلا
ةلباقـلا ةـّيرـصشبـلا هتـخـت
اــهــئاــقــصش  توــمـــلـــل
،مـعـن ،فـعــصضلا .ىــصصقألا

ةــبوــقــع اــمــهو ،تواو
اـمـهذـخـّتا دق ،ةــئــيــطا

،هـباذـع  اـعــلا يداــف
اــنــتـــيدـــِف عـــفدي يـــكـــل

.امهتطصساوب
بكلا نول سسيدقلا

يهتني ناـعـمـصس خـيـصشلا ةـحـبـصستـبو
لّمأاتلا أادبيل حيدملا نم لوألا مصسقلا

حيصسملا لمع يف يناثلا مصسقلا يف
.يصصلخلا

سسامصش ةمايصس ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيصشربألا يعار ةدايصس دي عصضوب

لـيزـجـلا سساـيــلا تيــلوــبورــتــمــلا
62 دحألا حاـبــصص تمــت مارــتــحإلا
يـف (نارـفـغـلا دحأا)7102 طاـبـصش
سسوـيـجرواـج سسيدقـلا ةـيــئاردتاــك
ًاـصساـمـصش ديـبـع لوـقـن خألا ةـماـيـصس
ديدجلا سسامصشلا ذختا دقو .ًايليجنإا
.هل ًاعيفصش يصسوثآلا سسناولصس سسيدقلا

ةظع هتدايصس ىقلأا ليجنإلا دعب
يف ةمدخلا ةعيبط ىلع اهيف ددصش
ةينانويلاب سسامصش ةملـك .ةـصسيـنـكـلا
مدخي نأا دارأا نـَمو .مداـخـلا يـنـعـت
ىلع نوكي نأا هيلع ،هعبتيو عوصسي

مدخيل ىتأا يذلا عوصسي برلا ةروصص
وه هنأل ،بآلا ةدارإا بصسحب سسانلا

عوصسي برلا لعج دقل .دحاو بآلاو
ديري وه اذل ،ةمدخلا يف ةودق هصسفن
مهصسفنأا هعابتأاو هذـيـملـت لذـبـي نأا

يـنأل> :مـهـتوـخإا ةـمدخ لـيـبـصس يـف
امك ىتح ،(ًةودق) ًلاقـم مـكـتـيـطـعأا

.ًاصضيأا متنأا نوعنصصت ،مكب انأا تعنصص
دبع سسيل هنا :مكل لوقأا قحلا قحلا
نم مظعأا لوصسر لو ،هديصس نم مظعأا

.(61-٥1 :31 وي) <هلصسرم
سسناولصس سسامصشلا هلإلا برلا تبث

نوكي نأا ةمعنلا هاطعأاو ،هتمدخ يف
لوق عمصسيل برلا دجمل ًانيمأا ًامداخ

حـلاـصصلا دبـعـلا اـهـيأا ًاـمـّعـن> برــلا
لـيـلـقـلا يـف ًاـنـيـمأا تنــك ،نــيــمألا

حرف ىلإا لخدأا .ريثكلا ىلع كميقأاف
.(12 :٥2 ىتم) <كديصس

ةرصشنلا ىلع عطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفصص ىلع اًيعوبصسأا
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