
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(٠2-21 :5 لسسرلا لامعأا)

 ىلع تَرَج ِمايألا كلت
ُبئاجعو ٌتايآا ِلسسرلا يديأا

اوـناـكو .بعـسشلا  ٌةثــك
ِقاور  ٍةدحاو ٍسسفنب مهّلك
نم ٌدحأا نكي و *ناميلسس
نأا ُئجـــــي نـــــيرــــــخآلا
ُبعسشلا ناك نكل .مهَطِلاخُي
ٌتاعامج ناكو *مهـمـظـعـُي
َنومسضني ٍءاسسنو ٍلاجر نم
ىتح *برلاب َنمؤوم ٍةكب
َنوجرخي اوـناـك َسساـنـلا نإا
ِعراوـــسشلا إا ىـــسضراــــب
ٍةرِسسأاو ٍسشُرُفىلعمهَنوعسضيو
دنع َسسرطـُب لـِظ وـلو َعـقـيـل
*مهنم ٍسضعب ىلع ِهزايتجا

إا ًاـسضيأا عـمـتــجــي ناــكو
يتلا ِندا ُروهمج َميلسشروأا

ىـسضرـم نوـلـِمـحـي اـهـلوـح
.ةسس ٍحاورأا نم َبذعمو
سشـُي اوـناـكـف *مهُعيمج نوـَفـْ
لكو ِةـنـهـكـلا ُسسيـئر ماـقـف
ِةعيسش نم مهو هـعـم نـيذـلا
*ًةَغ اوأتماو َيقودسصلا

ِلُسسرلا ىلع مـهـَيديأا اوـَقـلأاـف
*ّماعلا ِسسبا  مهولعجو
َباوـبأا برـلا ُكـم حــتــفــف
مهجرخأاو ًيل ِنجسسلا

سضمأا *لاــقو  اوــفــِقو اوــُ

ةمايقلا رون ـــــــــــــــــــــــــ
يف رحسسلا ةسص يف لترن

ةـماـيـقـلا موـي يـلــت يــتــلا داــحآلا
دق اـهرـسسأاـب اـيارـبـلا نإا> :ديـجــمــلا
سضرألاو ءامسسلا ،اًرون نآلا تبعوتسسا

ةقيلخلا ًاذإا دّيعتلف .ىرثلا تحت امو
 .<تددجت اهب يتلا ،حيسسملا ةمايقل

ةوعدل ةيحورلا داعبألا يه ام
اّنم ّلكل ةسسينكلا
باـعـيـتــسسا ىــلإا
ةــــمايـــق روـــــن
؟حيسسملا

سسيدقلا فّرعي
يليجنإلا انحوـي
روـن> هـنأاـب هـلـلا

هــــيــــف سسيـــــلو
:1 وــي1) <ةمـلـظ
وـه حـيـسسمـلا .(5
يـــقــــن روـــــــــن
ل ةــمــلـــظـــلاو>
ةـماـيـقـلا> وـه ،(5 :1وـي) <هـكردت
لو اهل ءدب ل يتلا ةايحلا ،<ةايحلاو
 .ةياهن

سسانلل رهظي ليجنإلا يف رونلا
وه انأا> .ةايحلا ءلم ىلإا مهداتقيل
يسشمي ف ينعبتي نم ،ملاعلا رون
<ةايحلا رون هل نوكي لب ةملظلا يف
  .(21 :8 وي)

(21 :8 وي) <ملاعلا رون> حيسسملا
رون اًسضيأا مه اونوكيل هذيمت لسسري
نأا نكمي ل ،ملاعلا رون متنأا> .ملاعلا
<لبج ىلع ةعوسضوم ةنيدم ىفخت
 .(41 :5 ىتم)

حيسسملا نأا ربخي ناميإلا روتسسد

ةيسسقطلا انبتك لكو .<رون نم رون> وه
بآلا> :رون وه ثيح نم انهلإا حدمت
ةـهوـلألا روـن وـه حورـلاو ةـمــلــكــلاو
اهلك ةقيلخلا هب يذلا ءايسضلا ثّلثملا
ةكئملا وـعدن هـلـلا دعـبو .<رـيـنـتـسست
.هللا نم اهرون دمتسست <ةيناث اًراونأا>
رـيـنـتــسسي يذــلا ناــسسنإلا يــتأاــي مــث
ةيدومعملا يمـسسن اذـل .ةـيدوـمـعـمـلاـب
:ةيدومعملا ةمدخ يف لترنو ،ةرانتسسا

يــــنــحـــنـــمإا>
رون نم ًلابرسس
رونلا يدرتم اي
.<...بوثلا لثم

نيح نـكـل
ئـــــــطخــــــــي
،ناـــــــــسســــنإلا
نــع لــسصفــنــي
مـلـظـتـف روـنــلا

.هيف هللا ةروسص
هـبــلــق مــلــظــي
اًنكسسم رـيـسصيو

رهظت ،ةريثك اـياـطـخـل اًردسصمو رـسشلـل
رعاسشملاو ركفلاو نيعلا ىوتسسم ىلع
عمو هللا عـم ةـقـعـلاو تاـفرـسصتـلاو
ناسسنإلا هجو ةملظلا فنتكت .سسانلا

 .هروسضح يف سسكعنتو
ديعتسسيف نمؤوملا يحـيـسسمـلا اـّمأا

،يوبألا رونلا ،<ىلوألا ةّلحلا> ةبوتلاب
نـبـل موــحرــلا بآلا هــسسبــلــُي يذــلا
 .(22 :51  ول) ههيت نم دئاعلا رطاسشلا

رانأا يذلا يهلإلا دجملا وه رونلا
(92 :43 رخ) ءانيسس لبج ىلع ىسسوم
قسشمد ىلإا هقيرط يف لوسسرلا سسلوبو
سسّدقـيو رـيـنـي يذـلاو ،(4-3 :9 عأا)
.سضرألا ىلع اندوجو

7102 /71 ددعلا

ناسسين32 دحألا

لوسسرلا اموت دحأا

ءادهسشلا  مظعا سسيدقلا راكذت

رفظلا سسبلا سسويجرواج



نإا يـتـلا ،هـّبر عـم ناـسسنإلا ةــقــع
نول ىلع ّلإا رسصتقت دوعت ل ،تدجُو

ةميقعلا تادابعلاونّيدتلانميجراخ
يف اهل ةّيقـيـقـح لـيـعاـفـم ل يـتـلا

.هعمتجم وأا يرسشبلا سصخسشلا ةايح
ُباعيـتـسسا وـهـف سصـخـلا اـّمأا

قّفدتمـلا حـيـسسمـلا روـنـل ةـّيـناـسسنإلا
رونلا ناك> :مئاقلا هدسسج نم اهيلع
ًايتآا ناسسنإا لك ريني يذلا يقيقحلا
ةايح ينغيو ،(9 :1 وي) <ملاعلا ىلإا
ةمعنلاب مهـيـنـغـي ،هـنوـّبـحـي نـيذـلا
،هللا ءانبأا مهلعـجـت يـتـلا ةـهـّلؤوـمـلا
لعجت .<ملاعلا رون>و <سضرألا حلم>
سسانلا عمـتـجـم يـف مـهروـسضح نـم
رـّمـخـت يـتـلا ةـحـلاـسصلا ةرـيـمـخــلا
 .اهّلك ةنجعلا

رينيل ملاعلا ىـلإا ىـتأا حـيـسسمـلا
ّنكـل .مـهـخـيراـتو سساـنـلا عـمـتـجـم
هانكسسو اـنـيـلإا روـنـلا لوـخد سساـسسأا

يف َحيسسملا ُناسسنإلا لبقي نأا انيف
ظفحيو دّيسسلا ّبحي نأا .هنايك ءلم
اًدعــتــسسم نوـــكـــي نأاو ،هاـــياـــسصو
 .اهيلع راسصتنلاو ةملظلا ةهجاومل
سضفرو ،رارـمـتـسساــب روــنــلا لوــبــق
اًرمأا اًموي انوكي مل تابـثـب ةـمـلـظـلا
<قــيــسضلا باــبــلا> اــمــه .ًـــهـــسس
هنع ربخأا يذـلا <برـكـلا قـيرـطـلا>و
لجأا نم .نوسسيدقلا هكلسسو ليجنإلا

لـكـب نوـسسيّدقـلا ىـّحـسض روـنـلا اذـه
ماودلا ىلع نيّدعتسسم اوناكو ،ءيسش
اوّلختي نأاو ،اًظهاب اًنمث اوعفدي نأل
هللا عم اونوكيل مهتايح نع ىتح
 .هتّبحم يف اوميقيو

مايألا هذه يف انل ةسسينكلا ةلاسسر
،هيلإا اـنـتدوـع رـظـتـنـي بآلا هـلـلا نأا

رون انسسبليل ،رـطاـسشلا نـبلا ةدوـعـك
رونلا ،قولخملا ريغ ةيهلإلا ةعيبطلا
لبق نم ييحملا ثولاثلا عم نئاكلا

ام اذإا ىتح .سضرألاو ءامسسلا نوك
ربقلا نم سضهانلا حيسسملاب اندحتا
ايهلإا ًءازعو اًرون اـنـلـخاد يـف لاـنـن
نيتللا رسشبلل هتبحموهتمحربينتغنو
دجملا هل .رّوسصتو لقع لك ناقوفت
.نيمآا .نيرهادلا رهد ىلإا هدحو

َبعـسشلا اوـمـّلـكو ِلـكـيـهــلا
 .ِةايا هذه ِتاملك ِعيمجب

ليإلا ــــــــــــــــ
(13-91 :٠2 انحوي)

يــسشع تناــك اكلذ ُةــ
ِعوـبـسسألا ُلوأا وـهو ِموـيـلا

ناك ثيح ٌةقلغُم ُباوبألاو
ًافوخ َعمت ُذيـمـتـلا

ُعوـسسي ءاـج دوـهــيــلا نــم
لاـقو *ِطـْسسوـلا  فـقوو
لاق املف *مكل ُمسسلا مهل

.هـَبـنـجو ِهـيدي مـُهارأا اذــه
اورسصبأا ح ُذيمتلاحرفف
ًةـيـناـث مـهـل لاـقو *برـلا
ينلسسرأا اـمـك مـكـل ُمـسسلا
*مـكـُلـسسرأا اـنأا كلذــك ُبآلا

مهـيـف خـفـن اذـه لاـق او
َحورـلا اوذــُخ مــهــل لاــقو
رََفغ نَم *سسدقـــــــلا

نمو مهـل رـَفـغـُت مهاياطخ
*ْتَكِسسمُأا مهاياطخمتكسسمَأا
َرَسشَع ْيَنثإلا ُدحأا اموت امأا
ملف مأاوتـلا هـل ُلاـقـي يذـلا
*عوسسي َءاجحمهعمنكي
َنورخآلا ُذيمتلا هل لاقف
لاقف .برلا انيأار دق اننإا
َرــَثأا ْنــِياـــعأا  نإا مـــهـــل
عسضأاو ِهيدي  ِ ماسسا
ماسسا رـثأا  يـعـبـسصإا

ل ِهـبـنــج  يدي ْعــَسضأاو
ٍمايأا ِةيناـمـث دعـبو *نـمؤوأا

ًخاد ًاسضيأا ُهذيمت ناك
ُعوسسي ىتأاف مهعم اموتو
 َفقوو ٌةقَلغُم ُباوبألاو
*مكل ُمسسلا لاقو طْسسولا
كعبسصإا تاه :اموتللاقمث
ِتاهو يدينياعوانههإا

ةسسينكلا يف اهسشيعن رونلا ةربخ
رـكـسشلا رــسس ةــسصاــخو رارــسسألا يــف
دسسج ناسسنإلا لوانتي نيح .يهلإلا
رونلا اذه .اًرون ئلتمي ،همدو حيسسملا
.هدسسجو ههجوو ناسسنإلا بلق ريني
يدسسج لكأاي نَم> .اهلك هتايح ريني
<هيف انأاو ّيف تبثي ،يمد برسشيو
ناـسسنإلا دسسج رـيــسصي .(65 :6 وـي)
اـًيـّلـجـتـمو اـًسسدقـم ًـكـيـه هـسسفـنو
.هتايحو ملاعلا رون حيسسملل

ثيح .ةيهلإلا ةبحملا رون وه رونلا
هاخأا بحي نم> .رون كلانه ةبحملا
نيحو.(2:٠1وي1)<رونلايف تبثي
.رونلااذهبىلجتيناسسنإلاسسدقتي
ثّلثملا هلإلا ةروسص سسكعت ًةآارمريسصي
 .رونلا اذهب دحتي هءايسضو ميناقألا

رون هنإا .نيبئاتلا ريني حيسسملا رون
رون وهو .براجتلا يف نيذلا دّدسشي
بر ،بآلا اهيأا كدمحأا> .نيعسضاوتملا
هذه تيفخأا كنأل ،سضرألاو ءامسسلا

اهتنلـعأاو ءاـمـهـفـلاو ءاـمـكـحـلا نـع
اذكه نأل بآلا اهـيأا مـعـن ،لاـفـطـل

:11 ىتـم) <كماـمأا ةرـسسمـلا تراـسص
ةيحسضتلا رون هنإا .(12 :٠1 ول ،52
عرُز دق ٌروــن> .ءاــطــعــلاو لذــبـــلاو
<بلقلا يميقتسسمـلـل حرـفو قـيّدسصلـل
.(11 :69 زم)

ّثبني يذلا رونلاب رسشبي ليجنإلا
ةملظلا محتقي ،اهدّدبيف ةمتعلا يف
يف رونلا .هيلع سضبقت ام لك رينيل
،هنكاسسي وأا مظلا يزاوي ل ليجنإلا
نوكي ف هديبيو هيلع ىوقي وه لب
فقوي نأا مظلا عيطتسسي ل .دعب نم
ةلاح يف ّلإا ،هقيعي نأا وأا رونلا مّدقت
رثكأا ةملظلا سسانلا ّبحأا> اذإا :ةدحاو
 .(91 :3  وي) <رونلا نم

ىلإا سشطعي نئاك هعبطب ناسسنإلا
ىلإا هيف ليسصألا قوسشلا نكلو .رونلا
هبجحت ةيهلإلا ةمعنلا نم ءاوترلا
هفده عّيسضيف ،دوسست امنيح ةئيطخلا

ريسصي نأا يأا ،هدوجو ةياغ ىسسنيو
داحتلا ةريسسم نع ديحي .رونلل اًنبا
يـحورـلا لاـسصفـنلا اذـه .هـقـلاـخــب
يف سسكعني ةايحلا أادبم نع ناسسنإل



لو يبنج  اهْعَسضَو كدي
*ًانمؤوم لب ٍنمؤوم َغ ْنكت
يّبر :هل لاقو اموت باجأا

َكنأل :عوسسي هل لاق *يهلإاو
نيذلل ىبوط ،َتنمآا ينَتيأار

 َرَخُأا ٍتايآاو *اونمآاو اوَرَي
ماـمأا ُعوـسسي عـنــسص ًةثــك
اذه  بَتـكـُت  هذـيـمـت
دقـف هذـــه اـــمأاو .باــــتكلا

عوسسي نأاب اونمؤوـتـل تبـتـُك
يكلو .هللا ُنبا ُحيسسا وه
ٌةايح متنمآا اذإا مكل َنوكت
  .همسساب

لمأات ـــــــــــــ
هلإلا ةدلاو رسشبي كم

حـيـسساــب لــباــب رــم
رم رسشبي ٌكمو ،هتدلوو
حرـفـلا ةراـسشبـب ةــيــلدا
.قلا نم حيسسا ةـماـيـقـب
تيب ً يل دلوي حيسسا

يل كلذكو ،مً نم دلوي
 تاومألا ب نم ديدج
ةراغـم  دلوـي .نوـيـهـسص
دنع ةيناث دلويو ،رخسص نم
ةراــغــم نــم ةــماـــيـــقـــلا

ةطمـقألاـب فـلـُي .ةرـخـسصو
.نـفدلا دنـعو ةدلوــلا دنــع
همّدق يذلا ّرا لّبقت كانه
هنهد لّبقتي انهو ،سسوا
دي ىـلـع هـنـفدو بيـطــلاــب
كانه .سسدوقينو فسسوي
رم بيطخ فسسوي همدخي
انهو ،اهفرعي نكي  يذلا
.ةـمارـلا نـم يذـلا فـسسوــي
ةدلوب اورّسشب ةاعرلا كانه
،ًاسضيأا ٌةاعر انهو ،حيسسا

اورّسشب ،حيسسا ذيمت مهو
هــتدلوـــب مـــهغ لـــبـــق

اكرـتـف .تقوـلـل اـمـهاـعدف .كاـبـّسشلا
سسلا يــف ىدبز اــمــُهاــبأا عـم ةـنـيـفــّ
-91 :1رم) <هءارو ابهذو ىرجَألا

كلت لثـم ىـلـع باوـجـلا يـتأاـي .(٠2
يرذـــجو يروـــف ٍلـــكـــسشب ةوــــعدلا

نم ًايسصخسش ًامازتلاو ًارارق نّمسضتيو
نأا نـم مـغرـلاـبـف .تاـجردلا ىــلــعأا
برلا نع ردسصت ةذملتلا ىلإا ةوعدلا
اهرودب اهنأا لإا ،قلطم لكسشب عوسسي
ًاحيرسص ًارارـق ةرورـسضلاـب يـسضتـقـت
.ًاذيملت نوكـي نأا عِمزملا ةهج نم
يليـجـنإلا اـنـل هـحـسضوـي رـمألا اذـه
يـنـغـلا باـسشلا ةـثداـح يــف سسقرــم
اذام هلأاـسسي عوـسسي ماـمأا اـثـج يذـلا
رظنف> :ةيدبألا ةايحلا ثرـيـل لـعـفـي
كزوعي هل لاقو هبحأاو عوسسي هيلإا
ِطعأاو كل ام لك ْعِب ْبهذا ٌدحاو ٌءيسش
ءامسسلا يف ٌزنك كل ُنوـكـيـف َءارـقـفـلا

.بيـلـسصلا ًـماـح يـنـعـبـتا َلاـعــتو
ًانيزح ىـسضمو ِلوـقـلا ىـلـع مـتـغاـف
:٠1 رم) <ٍةريثك ٍلاومأا اذ ناك هنأل
باوـج يــتأاــي اــمدنــع .(12-22
هفلكي اهدنع ،ةوعدلا لوبقب ناسسنإلا
ينثا ماـقأاو> :لوـسسرـلا ةـمـهـم برـلا

مـهـلـسسرـيـلو هـعـم اوـنوــكــيــل رــسشع
ىلع ناطلسس مهـل نوـكـيو ،اوزرـكـيـل
<نيطايسشلا جارخإاو سضارمألا ءافسش
.(51 -41  :3رم)

حيسسملا عوسسي برلل ةذملتلا مسستت
دجاوتلا وه لوألا .رـسصاـنـع ةـثـثـب
برلا عم ءاقبلا .بهذ اـمـثـيـح هـعـم
لعف امك ،ةلاسسرلا نم يسساسسأا ٌءزج

ءيـسش لـك اـكرـت اـمدنـع ىدبز اـنــبا
وه يناثلا .(٠2 :1رم) عوسسي اعبتو
موقي نأا بجي يذلا يراسشبلا لمعلا
ل ءزج ةزاركلا .حـيـسسمـلا ذـيـمـلـت هـب
مَهفُت .ةلاسسرلا ةمهم نم هنع ىنغ
فـيـلـكـت اـهـنأا ىـلـع اـنـه ةذـمـلـتــلا
مامتإا وه ثلاثلا رسصنعلا .ةزاركلاب
ناطلسسلا يأا ذيملتلل ةلكوملا ةمهملا
نيطايسشلا درط لجأا نم هل ىطعملا
يرسشبلا دوجولا ريرحتو ،(51 :3رم)

،ةبذعم ةريرسش ةيناطيسش ةوق لك نم
رسشعينثلا اعدو> :ىسضرملا ءافسشو

حيسسملل ةذملتلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف ةسسدقملا انتـسسيـنـك دـيـعـت
ناسسين رهسش  نم نيرسشعلاو سسماخلا
هليجنإا بتك يذلا ،سسقرم يليجنإل
.٠7و46 يماع نيب ام امور يف
اـنـحوـي هـسسفـن وـه ديـلـقـتـلا بسسحـب
:لسسرلا لامعأا يـف روـكذـمـلا سسقرـم
امهـعـم اذـُخأاـي نأا اـباـنرـب راـسشأاـف>
<سسقرمىعدُييذلاانحوي ًاسضيأا
سسلوـب ذـيـمـلــت وــهو ،(73 :51عأا)
ًاذيملت دعب اميف حبسصأا يذلا لوسسرلا
ملسسُت> :امور ىلإا هقفار دقو ،سسرطبل

ةراتخـمـلا لـباـب يـف يـتـلا مـكـيـلـع
.(31 :5طب1) <ينبا سسقرمو ،مكعم
باسشلا هنأا سسقرم يليجـنإلا رـبـتـعـُي
عوسسي ميلسست دنع ًانايرع بره يذلا

باسش هعبتو> ةينامسسجلا ناتسسب يف
هـكـسسمأاـف هـيرـع ىــلــع ًارازإا ًاــسسبل
مهـنـم برـهو رازإلا كرـتـف ناـبـسشلا

.(25 -15 :41 رم) <ًانايرع
حبسصت نأا يأا ،ةذملتلا عوسضوم

،ليجانألا ةفاك يف يسساسسأا ،ًاذيملت
ٍيحيسسم ناسسنإا لك فدهو ةياغ وهو

ةراسشبلا لقن وه هلمع نإا ذإا ،يقيقح
تاـحاـحـسصإلا يـف .ٍناـسسنإا لـك ىـلإا
برلا ًامئاد ىرن ،ليجانأل ىلوألا
هذـيــمــت وــعدي حــيــسسمــلا عوــسسي
برلا ةوعدب ةذملتلا أادبـت .هوـعـبـتـيـل
يبـلـي نأا هـيـلـعو  ،ناـسسنإـل عوـسسي
(عوسسي) وه اميف> :ًةرسشابم ةوعدلا
رـسصبأا لـيـلـجـلا رـحــب دنــع يــسشمــي
ناـيـقـلـُي هاـخأا سسواردنأاو ناـعـمــسس
اـناـك اـمـهـنإاـف ،رـحـبـلا يـف ًةـكـبـسش

مُله :عوسسي امـهـل لاـقـف .نـيداـيـسص
يدايسص ناريسصت امكلعجأاف يئارو
امـهـكاـبـسش اـكرـت تقوـلـلـف .سساـنـلا

 .(81 -61 :1رم) <هاعبتو
نأا ىلع ةعبرألا نويليجنإلا ددّسشي

كرتت نأا وه ةذملتلل يسساسسألا طرسشلا
.طقف عوسسي برـلا عـبـتـتو ءيـسش لـك
ًيلق كانه نم (عوسسي) زاتجا مث>
اـنـحوـيو ىدبز نـب بوـقـعــي ىأارــف
ناحلسصُي ِةنيفسسلا يـف اـمـهو ،هاـخأا



مهاطعأاو نينثإا نينثإامهلسسريأادتباو
... ةـسسجـنـلا حاورلا ىـلـع ًاـناـطـلـسس
،اوبوتينأانوزركي اوراسصو اوجرخف
اونهدو ةريثك نـيـطاـيـسش اوـجَرـخأاو
<مهوفـسشف نـيرـيـثـك ىـسضرـم ٍتيزـب
 .(31 -7 :6رم)

يف سسقرم يلـيـجـنإلا فـقـي ل
لب ،دحلا اذه دنع ةذملتلا عوسضوم
ذيملتلا نوكي نأا ةرورسض ىلع دكؤوي

برـلا هـب ىـسصوأا اــم اذــه .ًاــمداــخ
نـع نـعإلا دعـب هذـيـمـتـل عوـسسي
موحانرفك ىلا ءاجو> :هتومو هملآا

اذاـمـب مـهـلأاـسس تيـبـلا يـف ناـك ذإاو
يف مكنيب امـيـف نوـمـلاـكـتـت مـتـنـك
يف اوجاحت مهنأل اوتكسسف ،قيرطلا
نم يف سضعب عم مهسضعب قيرطلا

رسشع ينثإلا ىدانو سسلجف ،مظعأا وه
ًلوأا نوكي نأا دحأا دارأا اذإا :مهل لاقو
رم) <ّلكلل ًامداخو لكلا رخآا نوكيف
ةعامج يف ةذملتلا .(53 -33 :9
،ةمدخلاب ةلكآا ةبغر ينعت حيسسملا
.رتفت ل يتلا ةدهاجملا ةمدخلا يأا
تسسيل عوسسي اـهـمدقـي يـتـلا ةـيؤورـلا

ةذملتلا ىلإا ةوعدلا .ةفيظو لب ًافقوم
فرسشلا نم ةناكم ىلإا ةوعد تسسيل
لاّعف لمع ىلإا لب ،دجملاو ةوقلاو
.نيرخآلاب مامـتـهلاو ةـمدخـلا نـم
ةمدخ يـه ةذـمـلـتـلا نإا ،يـلاـتـلاـبو
نم يه ،ًاـيوـطـلـسس ًاـبـسصنـم تسسيـلو
ريسصي نأا دارأا نم> :ةذملتلا ةعيبط
<ًًادبـع عـيـمـجـلـل نوـكـي ًلوأا مـكـيــف
.(44 :٠1رم)

نأا هذيمت نـم عوـسسي عـّقوـتـي
بسسانم حيحسص لكسشب هتيوه اوفرعي
ةـفرـعـم يـنـعـت ةذـمـلـتـلا .مــئــمو
ةقـيـمـعـلا ةـفرـعـمـلا هذـه .حـيـسسمـلا
نم ًادماج ًاـمـكارـت تسسيـل حـيـسسمـلـل
،عوسضوملاب ةلسصلا تاذ تامولعملا
ةلاح يف حيسسملل قيـمـع مـهـف اـمـنإا

رمـتـسسم مّدقـت يـف يأا ةـيـكـيـماـنـيد
ًئاق هذيمت لأاسس> :هابتناو ةظقيو
،اـنأا يـنإا سساـنـلا لوــقــينممهل

كانه .تاومألا نم ةديدا
ءارذعلابكافته
حـيـسسا اـنـهو ،<يـحرـفا>
فته ميظعـلا يأارـلا كـم
.<نحرفا> بيطلا تماحب

 وألا هــــتدلو لـــخد
مــيــلـــسشروأا إا حـــيـــسسا
،ًاموي عبرأا دعب ةيسضرألا

هلل مّدقو لكيهلا إا لخد
.ماـمـح جوز رـكـبـلا هـنوـك
ةديدا هتدلو دنع ًاسضيأا

داسسف بو ًاركب تاومألانم
إا ًاموي عبرأا دعب دعسص

 يتلا ةيوامسسلا ميلسشروأا
سسدق إا ،اـهـنـع لـسصفـنـي
بآلا هـــلـــل مدقو ،سسادقألا
امهو بيع ب مامح جوز
.اــندسسج ،دسساو سسفــنــلا

هـلـّبـقـت ءاـمـسسلا  كاـنـه
ناعمسس ّيأا نكلو ،ناعمسس
هـلـلا ،ماـيألا دقــلا ؟اذــه
نأاـكو ،روـهدلا لـبـق يذـلا

ام هنسضح  ،هيعارذ ىلع
.يرسشب فسصو لـك ىّدعـتـي
كلذ لــــــك تتــــــعا نإاو

ًاــقــح ًاــناإا ل ًةـــفارـــخ
غ ماــــتـــــخألا كتـــــنادأا
قـلا ماـتـخأا ،ةـكـَهــَتــنا
.حيسسا ةـماـيـقـل يدـّيـسسلا

نم حيسسا دلو امك هنإاف
ماـتـخأا ًاـظـفاــح ءارذــعــلا
حتفُت يتلا كلت) ةـيـلوـتـبـلا

ءاسسنلا دنع لباب ًايعيبط
اذــكــه ،ًةــنوــسصم (ةــفاــك
ةمايق ىدل طبسضلاب لسصح

نإا ذإا تاومألا نم حيسسا
يه حتفُت  قلا ماتخأا
  .ةمايقلا دنع ًاسضيأا

يسصقلا سسوينافيبإا سسيدقلا

نورـخآاو نادمعملاانحوي اوباجأاـف
.ءاـيـبـنلا نـم دحاو نورـخآاو اـيـلـيإا

،انأا ينإا نولوقت نم متنأاو مهل لاقف
تنأا هــل لاــقو سسرـــطـــب باـــجأاـــف
يــف .(92 -72 :8رم) <حيـسسمـلا
سسرطب ناعمسس بيجي ىـتـم لـيـجـنإا

هـلـلا نـبا حـيـسسمـلا وـه تنأا> ًـئاــق
.(61 :61 ىتم) <يحلا

عوسضوـم يـف ىـمـسسألا ةـطـقـنـلا
يه سسقرم يليـجـنإلا دنـع ةذـمـلـتـلا
.ةـلـــماـك ةـحـيــبذ سسفــنــلا مــيدقــت
ةلماكلا ةحـــيبذلا مــــيدقتو ةمدخلا

ل ناـتــــفـِسص اـمـهو ،نـسصفـنــي ل
نبا نأل> :ةذملتلا يف امهنع ىنغ
لـب مَدخـُيـل ِتأاـي مـل ًاـسضيأا ناــسسنإلا
نـع ًةـيدفهسسفن َلُذـبـيـلو مُدخـَيـل
ددسش دقــــل .(54 :٠1رم) <نيريـثـك
ىلع يكاطنألا سسويطانغإا سسيدقلا

لوقي .ةغــيلب ةقيرطـب ةـطـقـنـلا هذـه
لهأا ىلإاو سسسسفأا لهأا ىلإا هتلاسسر يف
ىــلإا هـــقــيرــط يــف وــهو ةـــيـــمور
يناـثـلا نرـقـلا ةـيادب دنـع ةداـهـسشلا
توـمـي اـمدنـع طـقـف هـّنأا ،دـيـمـلــل
دنع .ًايقيقح ًاذيملت نوكـي حـيـسسمـلـل
نآلا> :فرتعا ةداهسشلا نم هبارتقا
ور ،1:2 فأا) <ًاذـيـمـلـت نوــكأا ُتأادب
.(5:3 ؛4:2

نيب نم مئاـقـلا برـلا اـنـلـّهأا
رونب نيرينـتـسسم نوـكـن نأا تاوـمألا

عامسسل نيلهؤوم انايإا ًعاج ،هتمايق
َءانمأا ذيمت نوكـنـل هـمـك توـسص
لمحتي نأا ىسضترا يذـلا اـنـحـيـسسمـل
،اـنـسصـخ لــجأا نــم ًاــعوــط ملآلا

يف انتيحيسسمل ءانمأاو ،هعم انميقيو
ةروسص سسكعن نأاو ةراسشبلا لقنن نأا
ملآلاو توملاىلعرسصتنملا حيسسملا

لك نم اـنـب طـيـحـت يـتـلا نازـحألاو
  .ةهج

ةرسشنلا ىلع عطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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