
ةلاصسرلا ـــــــــــــــــ
(11-1 :2لسسرلا لامعأا)

لح ا ا ُمويسسم ناك
ٍناكم  ًاعم مهلك ُلسسرلا

ٌتوسص ًةـتـغـب ثدحـف *دحاو
ٍحـير ِتوـسصك ِءاــمــسسلا نــم
لــك َأــمو ُفــِسسعـــَت ٍةديدسش
َسسلاج اوناك يذلا تيبلا

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

ٌلاـجر َمـيـلـسشروأا  ناــكو
ٍةـمأا لـك نـم ُءاـيـقـتأا ٌدوـهـي

ملف *ِءامسسلا تاذه راسص ا
ُروـهـما عـمـتـجا ُتوــسصلا

ناك ٍدحاو لك نأل اوريحتف
*هِتغلب نوقِطـنـي مـهـُعـمـسسي
اوبجعتو مهُعيمـج اوـسشـِهُدف
سضعــب َلــئاــق ٍسضعـبـل مـهـُ
مهلك َنوملكتا ِءلؤوه سسيلأا

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ٌدحأا َسشطَع نإا>
<يلإا لِبقُيلَف ــــــــــــــــــــــــ

سصنلا علطم يف هيلإا راسشُملا ديعلا
-73 :7 وي) مويلا اذـهـل يـلـيـجـنإلا

ناك يذلا <لاظملا ديع> وه ،(25
مويلا> اهيلي مايأا ةعبسس ىلع دتمي
مايألا ةعبسسلا يف .<ميظـعـلا رـيـخألا
ناـــــك ىـــــلوألا
نوكرتـي دوـهـيـلا
اوسشيعيل مهتوـيـب
مـــــــَيـــــــِخ يـــف
(لاــــــــــــــظـــم)

نـم ةــعوــنــسصم
،راجسشألا نوسصغ
نــــــيرــكذــتــسسم
ةـنـسس نـيـعــبرألا
اـهوـسشاـع يـتــلا
يــف نــيــهــئاـــت
رـسصم نـم جورـخـلا نـيــب ،ةــيرــبــلا

يف امأا .داعيملا سضرأا ىلإا لوخدلاو
سسـُمـلا نـماـثـلا موــيــلا رـيـخألا> ىـمـَ
ةناكَمـلا سسفـن هـل يذـلاو ،<مـيـظـعـلا
ىلإا نوعجري اوناـكـف ،تبـسسلـل يـتـلا
لوــسصولا موي نيركذـتـسسم مـهـتوـيـب
ةـهـجـل اــمأا .داــعــيــمــلا سضرأا ىــلإا

نم موي لك يفف ،ديعلا تايسسوقط
ةنهكلا سسيئر جرخي ةعبسسلا مايألا
ىلإا يلاـفـتـحإلا حاـيزـلا هـبـسشي اـمـب
،ةيـبـهذ ةرـج ًـماـح ماوـلـسس ةـكرـب
ءاـنـثأاو .ةـكرـبـلا ءاـم نـم اـهأــمــي
ىلع ءامـلا بكـسسي حاـبـسصلا ةـحـيـبذ

هونواعمو وه امنيب يسساحنلا حبذملا
ءايعسشإا رفـسس نـم مـيـنارـتـب نوـحـّبـسسي
ةفاسضإلاب اذه .ريمازمـلا نـمو يـبـنـلا
راـفــسسأا نــم تاءارــق مــهــتوــت ىــلإا
عارـتـسشإلا ةـيـنـثـتو ددعـلاو جورــخــلا

جرخأا هللا نأا فيك يورت ،ريمازملاو
ام اذه .اوبرسشيل ءام رخسصلا نم مهل
هّبسصو ءامـلا لـمـح سسقـط هـيـلإا زـمرـي
،نماثلا مويـلا يـف اـمأا .حـبذـمـلا ىـلـع

قـبـطـنــت يذــلا
مـسسارـم هـيــلــع
اـــمـــك تبـــسسلا
،هــعأا اــنرــسشأا

هذـه فـقوـتـتـف
هنإا ذإا ةيـلـمـعـلا

ل تبـــسسلا يـــف
.لمعلا زوــــجي

يف ءاـمـلـل
يهلإلا باتـكـلا
ٍناـعــم ةــثــث

ةايحلا عوبني وه ةيادبلا يف .ةيسساسسأا
:03) ءايعسشإا رفسس يف ام ىــلع اهتّوقو
ةـلـحاـق هـنود نـم سضرألاو (32-52
ايحي ل ،سشَطَعلاو عوجلا لإا اهيف سسيل
ناوـيـح لو تاـبـن لو ناـسسنإا اــهــيــف
تيمي ًاسضيأا ءاملا .(51 :13 لايقزح)
سضرألا ًاـــفراـــج ،ًارـــمدم سضاــــف اذإا

ًاثلاث .(5 :21 بويأا) اهــيلع نَم ًاعِلَتبُم
يـف ثيـح ،رـيـهـطـتـلا ىـنـعـم كاــنــه
رسشبلا ُءاملا لسسغي ةيسسقطلا تادابعلا

ريسشت ةيزمر يف سسندلا نم ءايسشألاو
.ةـئـيـطـخـلا سسند نـم ةـيـقـنــتــلا ىــلإا
نـمو يـمـثإا نـم ًارــيــثــك يــنــلــسسغإا>
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ةرصصنعلا دحأا

 صسيدقلا  ليلا انيبأا راكذت

ينيطنطصسقلا سسنافورطم



.ةيقيقحلا داعيملا سضرأا ىلإا رئاسسلا
هنم يذلا لكيهلا ًاسضيأا وه حـــيسسملا
،ةديدجلا ميلسشروأا ييحيل رهنلا عبني
ةدـهاجملا اهيتـلاـح يـف ،ةـسسيـنـكـلا
يـف) ةرــفاـظــلاو (رــهدلا اذــه يــف)
رـيـسشبـلا لـيـجـنإا يـف .(يـتآلا رــهدلا
حيسسملا ميـلاـعـت  وـه ءاـمـلا اـنـحوـي
،ةدسسجتملا ةمكحلا وـهو ،ةـيـيـحـمـلا

دنع ةيرماسسلا عم هراوح يف ام ىلع
ءاملا نوكي فوسسو اذه .بوقعي رئب
ًازمر ،رهدلا اذه ءاسضقنا دنع ،يحلا
نوكت فوسس يتـلا ةـيدبألا ةداـعـسسلـل
يذلا َفوُرَخـــْلا نَأل> ،نـيراـتـخـمـلـل
،مــهاـــعرـــي سشرـــعـــلا طـــسسو يــــف
،ةيح ءام عـيـباـنـي ىـلإا مـهداـتـقـيو
<مهنويع نم ةعمد لك هللا حسسميو
.(71 :7 ايؤور)

يتلا ةسسينكلا ةايح يفو ،مويلا
ةيزمر دجت ،حيسسملا اهتايح عوبني
ةيدومعملا يف لماكلا اهانعم ءاملا
نم دّمعي انحوي ناك امك .ةسسّدقملا
يذلا ندرألا رـهـن يـف ،ةـبوـتـلا لـجأا

2) ًامـيدق سصرـبألا هـهاـيـم ترـّهـط
يف لزانـلا رـّهـطـتـي ،(41 :5 كولـم
ــــ ديدجلا ندرألا ــــ ةيدومعملا نرج
هنـم جرـخـيو هـتـئـيـطـخ سصرـب نـم
حــبــسصي كاذذإا .ديدج نــم ًادوــلوــم
متَخِب ـــ سسدقلا حورلا لابتقل ًازهاج

ةوق لابتقلو ــــ سسّدقـمـلا نورـيـمـلا
ءادفلا ةيلعاـفو لـيـجـنإلاـب ةـمـلـَكـلا
ةيدومعملا ءام .ةرهاطلا تاسسدقلاب
ةايحل سساـسسألا يـسسرـي ًاذإا رـهـطـمـلا

اهلّمكيو اهيـّمـنـيو اـهأـمـي ،ةديدج
.حيسسملا

يف سسانلا بطاخُي مل عوسسي برلا
ًاديدحت لب ديعلا تاـيـسسوـقـط قاـيـسس
مويلا ،<ميظعـلا رـيـخألا موـيـلا> يـف
راــكذــتو ديـــعـــلا ةورُذ وـــه يذـــلا
لك هيف فقوتي يذلا مويلا ،سصخلا
ًايزمر هل نودّيعي ام نأا كلذ ،ءيسش
،حـيــسسمــلا يــف هأــِمو هــتورذ دجو

ةيجيرفو *ةَيِسسآاو َسسُطنُبو
يحاونو رسصمو ةيـلـيـفو
ناورـْيـقــلا دنــع ةــيــبــيــل
*نطوتسسا ينامورلاو
يتيركلاوءخدلاو َدوهيلاو
نوقِطني مهـعـمـسسن برعلاو
.هللا مِئاظعب انتِنسسلأاب

ليإلا ــــــــــــــــ
(25-73 :7 انحوي)

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

َحيسسا لعلأا اولاق نورخآاو
لقي أا *يتأاي ليلا نم
َدواد ِلسسن نم هنإا ُباتكلا

ثيح ِةيرقلا َم َتيب نم
*ُحيـسسا يـتأاـي ُدواد ناـك
عـما ب ٌقاـقـسش ثدحـف
مهنم ٌموق ناكو *هِلجأا نم
نكلو ُهوكِسسمُي نأا نوديري

 ءاجف *ًادي هيلع ٌدحأا ِقْلُي
ِةنهكلا ِءاسسؤور إا ُمادُا

مهلءلؤوهلاقفيسسيرفلاو
باـجأاـف *هـب اوـتأاـت  َمـِل

رومزم لوقـي ،<يـنرـّهـط يـتـئـيـطـخ
ةرات يتأاي ًاذإا ءاملا .(05 زم) ةبوتلا

لك يف هنكل ،ًابعرـم ةراـتو ًاـيـيـحـم
،(9 :61 لايقزح) ريهطتلل تلاحلا

ل هللا دنع نم تلاحلا لك يف وهو
.سسانلا دنع نم

ىلإا هلـلا بعـسش عـّلـطـت يـفو اذـه
ءاملل ،يئاهنلا سصـخـلاو ديدجـتـلا

يذــلا ءامـلا .ًاـسضيأا يزـمرـلا هاـنـعـم
نـم ًاـجراـخ لاـيـقزـح يـبـنـلا هارــي

لك> هبناوج ىلعو ،لكيهلا بناوج
لو هـقرو لــبذــي ل ،لــكأــل رــجــسش
زـمر وــه ،(21 :74) <هرمث عطـقـنـي
ّمعت فوسس يتلا ةييحملا هللا ةردقل
اونمآا نيذلا ىلع ةريخألا ةنمزألا يف
زمري ءاملا .ةلماكلا رامثلاب نوتأايف
لّوحي نأا رداقلا هللا حور ىلإا ًاسضيأا

ناـتـسسب ىـلإا ةـتـيـم ءادرـج ءارـحــسص
ىلإا ةدحاجلا بولقلا يأا ،يح ةرسضخ
دنع امك ،هب ايحتو هللاب جهلت بولق
ْفَخَت ل ...برلا لوقي  اذكه> :ءايعسشأا
ًءام بكسسأا ينأل ...بوقعي يدبع اي
.ةسسبايلا ىلع ًلويسسو ناسشطعلا ىلع
يتـكرـبو كلـسسن ىـلـع يـحور بكـسسأا

لثم بسشعلا نيب نوتُبنيف كتيرذ ىلع
<هايمـلا يراـجـم ىـلـع فاـسصفـسصلا
تايزـمر ةـسصـخ اـمأا .(2-4 :44)
هللا نأا يهف ميدقلا دهعلا يف ءاملا

نمو ،ناسسنإـل ةاـيـحـلا عوـبـنـي وـه
ءام ل ،ةلحاق سضرأا نحن هــللا نود
نم ،كلذ نم رثكأا .ةايح ل ًاذإا اهــيف
هتاذ يف ًايواح حبسصي هللا عم ناك
هنم سضيفيو هييحـي يذـلا عوـبـنـيـلا

.نيريثك ىلع
حيسسملا دسسجت ديدجلا دهعلا يف

،ييحملا ءامـلا اذـه رـسشبـلـل لـمـحـيـل
ذإا ،ىمادقلا ءايبــنألا هب دعو يذلا

رفسس اهنع يكحي يتلا ةرــــخسصلا وه
نـعـُط اـمـل يذـلا ،(6 :71) جورخـلا
هبنج نم عبنأا بيلسصلا ىلع ةبرحلاب
ديدجلا ليئارسسإا يورت يـتـلا هاـيـمـلا



ٌناسسنإا طق ملكتي  ُمادا
*ناـسسنإلا اذـه َلـثـم اذـكــه
مكلعلأا نويسسيرفلامهباجأاف
له *مُتْلَلَسض دق ًاسضيأا متنأا
نــم وأا ِءاــسسؤورــلا نــم ٌدحأا
اـمأا *هـب نـمآا يـسسيرــفــلا

ل نـــيذـــلا ُعـــما ءلؤوـــه
مـهـف َسسوـماـنـلا نوـفرـعــي
مـهـل لاـقــف *نوــنوــعــلــم
دق ناـك يذـلا سسُدوـقـيــن

ٌدحاو وـهو ًـيـل هـيـلإا ءاـج
ُنيدي انَسسومان لعلأا *مهنم
ًلوأا هنم عمسسي  نإا ًاناسسنإا

اولاقو اوباجأا*لعفام مَلعيو
نمًاــسضيأا تنأاَكلعـلأا هـل
 هنإا رظناو ثحبإا .ليلا
مث *لـيـلا نـم يـبـن مـُقـَي
انأا ًئاق ُعوسسي ًاسضيأامهَملك
ينعَبتي نَم مَلاعلا ُرون وه
لـب مـظـلا  يـسش ــف
.ةايا ُرون هل ُنوكي

لمأات ـــــــــــــ
 ناـسسنإلا لوــخد ّنإا

ّمــتــي ل حورــلا عـــم ةدحو
.اـكـمو يدسسج براـقـتــب
داـحـّتلا لـيــحــتــسسي هــنأل
،دسسا نع هّزناب ايدسسج
ذـبـنـبو ءاـسصقإاـب سصي لـب
اــمدنــع يــتــلا تاوــهـــسشلا
ناــسسنإلا ىــلــع رــطــيـــسست
دقـفـيـف دسسجـلـل هــعــسضخــت

ةقادسصلاو ةدحوـلا ٍذـئـنـيـح
تقـــــنت اذإا ،اذكهو .هللا عم
يتلا ةعاسشبلا نـم سسفـنـلا

،لئاذرلا ببسسب اهب تفحتلا
اهتروـسص لاـمـج تّدسساو
،اذهو .ةيـقـنـتـلاـب ةـيـكـلا
إا طقف بّرقـتـت اـهـلـعـجـي

 .(2-1 :1 كت)
ميدــقلا دهعلا يف سسدقلا حورلل

ىلوأا .رَوـسصو تاـيـمـسستو زوـمر ةّدع
ةغـلـلا يـف .حـيرـلا يـه رَوـسصلا هذـه
<حور> يَتملك نيب قرف ل ةّيربعلا

ىنعملا نيلاحلا ك يفو ،<حير>و
نم يأا ،ةييحملا هللا حور ةمسسن وه
قـباـسسلا ةـيآلا نوـكـت نأا نـكــمــمــلا

.<...ّفرت هللا ةمسسن تناكو> اهركذ
سسجـي رـمألا اذـه ّرسس يف نـهاـكـلا هدـّ
يف اًثث خفني اـمدنـع ةـّيدوـمـعـمـلا

تاماـسسقـتـسسإلا لـخ لـفـطـلا هـجو
سشّسشعم ريّرسش حور> ّيأا هنم اًدراط
:هللا حور هناكـم ّلـحـيـل <هـبـلـق يـف
نـم اـًبارـت مدآا هـلإلا ّبرــلا لـبــجو>
ةــمــسسن هــفــنأا يــف خـــفـــنو سضرألا

:2 كت) <ًةّيح اًسسفن مدآا راسصف ،ةايح
7). 

يف سسدقلا حورلل ةيناث ةروسص
وأا <ةـحـسسمـلا> يـه مــيدقــلا دهــعــلا
ليئوـمـسص رـفـسس يـف أارـقـن .<تيزـلا>
نأل هحسسما مق ّبرلا لاقف> :لّوألا

نهدلا نرق ليئومسص ذخأاف .وه اذه
حور ّلحو هتوخإا طسسو يف هحسسمو
موــيــلا كلذ نــم دواد ىــلــع ّبرـــلا

أارقن امك .(31-21 :61) <اًدعاسصف
يذلا مكلا يبنلا ءايعسشإا رفسس يف
دنع عمجـمـلا يـف عوـسسي ّبرـلا هأارـق
ّبرلا دّيسسلا حور> :هتراسشب قطنا

سشبأل يــنــحــسسم ّبرــلا ّنأل ّيــلــع رــّ
:4 ول ؛3-1 :16 سشإا) <...نيكاسسملا

باـتـكـلا يـف تيزـلا ّنأا مـلــعــن .(81
،ةكربـلاو حرـفـلـل زـمر وـه سسّدقـمـلا

هبعسش ىلع بسضغي امدنع هللا ناكو
مـهـمرـحـي يأا تيزـلا مـهـنـع عـنـمــي
وــه سسدقــلا حورــلاو .ةـــيزـــعـــتـــلا
ّلدي يذلا تيزلا ام ،اًذإا .<يّزعملا>
يّزــعملل زـمر ىوـسس ةـيزـعـتـلا ىـلـع
حَسسمُي ناك امدنع ،اًيلات .هللا حور
ىلع بَكسسُي ناك ،ليئارسسإا يف ٌكلم
كلـمـلا اذـه نوـكـي يـكـل ،ٌتيز هـِسسأار
امّنإا ،ةيزعت ّيأا سسيلو ،بعسشلل ًةيزعت

اذـه لـبـق برـلا هـلاـق اـمــل ًلاــمــكإا
.ةايحلا زــبخ  وه انأا> :ليلقب عطقملا

نـمو ،عوـــجـي ـف ىـلإا لـبـقــُي نــم
:6 انحوي) <ًادبأا سشَطعَي ف يب نمؤوي
نـم ءاوــترإلا ،كلذ نــم رــثــكأا .(53
ًاـناـمـيإا هـب ناـمـيإلا يأا ،حــيــسسمــلا
ًءاوــــترإا دوـعـي ل ،ناـيـكـلا لـماـكــب
نطب نم يرجت> لب بسسحو ًايتاذ
ناميإلا ب .<يح ءام راهنأا نمؤوملا
نوفاج نحن ًاينايك ًاناميإا حيسسملاب
نودراب ةاسسُقو رخسصلاـك نوـمـيـقـع
حيسسملا ىلإا انيتأا ىتم امأا .ناوسصلاك
لوادج حبسصي رـخـسصلاـف ،اـنـيورـيـل
:311 رومزم) هايم عيباني ناوسصلاو
8).

يف سسدقلا حورلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميدقلا دهعلا ــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌروـــــن سسدـــقـــلا حورـــــلا ّنإا>
ُحور ،يـلـقـع يـح ٌعوـبـنـيو ٌةاـيـحو

ٌميقتـسسم ٌحـلاـسص ،ٍمـهـف ُحور ٍةـمـكـح
ٌهلإا ،تاوفهلل ٌرّهـطـم يـسساـئر يـلـقـع
ٌملكتم ،ةزراـب ٍراـن نـم ٌراـن ،ٌهـلؤوـمو
سسقـم ٌلــعاــف هـب يذـلا ؛بهاوـمـلـل ٌمـ
ءادهسشلا عم هللا لسسرو ًةّفاك ُءايبنألا
ٌةـيؤور ،ةـبَرـغـتـسسم ٌةـعـمـسس .اوـلـّلـكــت
عـيزوـتـل ٌةـموــسسقــم ٌراــن ،ةــبــيرــغ
ديـع سسوـنـيإا عـطـق نـم) <بهاوـمــلا
 .(ةرسصنعلا

اهريغو ،ةعطقلا هذه نم ظحن
ّيأا وأا ةرـسصنــعــلا ديــع عــــطــق نــم
هـيدل سسدقـلا حورـلا ّنأا ٍرــخآا راــهــن

ريبعت ّلإا اذه امو ،ىسصحُت ل ٌتافسص
اهب عّتمتي يتلا ةّيمهألا نع طيسسب
دهعلا يـف سسيـل ،ّيـهـلإلا حوّرـلا اذـه
.ملاعلا نوك ءدب ذنم لب ،طقف ديدجلا
تاوـمـسسلا هــلــلا قــلــخ ءدبــلا يــف>
ةـــبرـــخ سضرألا تناــــكو ،سضرألاو
،ةملظ رمغـلا هـجو ىـلـعو ،ةـيـلاـخو
<هايملا هجو ىلع ّفري هللا حورو



ّبرـلا ناـك اـمدنـع .ةـّيـهـلإا ةـيزــعــت
مهنع عنمي ناك ،هبعسش ىلع بسضغي
ٌكلم مهل نوكي نأاب ةلّثمتملا ةيزعتلا

ءايبنألا مهل لِسسرُي ناكو ،حوسسمم
ةاـفو ةـنـسس يـف> ًـثـم .مـهوـبّدؤوـيـل

ّبرلا اعد (1 :6 سشإا) <كلملا اّيزع
بطاخيو بهذي يكل ءايعسشإا ّيبنلا
اًعمسس اوــــعمسسإا> :مهل ًئاق بعسشلا

لو اًراـسصبإا اورـسصبأاو اوـمـهــفــت لو
تيزــلا اذــه .(9 :6 سشإا) <اوـفرـعــت
ةّيدومعملا يـف نـهاـكـلا هـمدخـتـسسي
يأا ،سسدقـلا حورـلا ةـبـهوـم مـتـخــك
.نوريملا

سضيأا يـه ةءوـبـنـلا روــسص نم اـً
ةـعـطـق يـف اــنأارــق .سسدقــلا حورــلا
ّنأا ءدبـلا يـف ةروـكذـمــلا سسوــنــيإلا
مل .سسدقلا حورلاب اولّلكت ءايــبنألا
يف أاّبـنـــتـي نأا عـيـطـتـسسي دحأا نـكـي
حور هيلع نكي مل نإا ميدقلا دهعلا
بكـسسأا يـّنأا كلذ دعـب نوـكـيو> .هـلـلا
أاـّبـنـــتـيـف ٍرـسشــــب ّلـك ىـلــع يــحور
مكخويسش ملحـيو مـكـتاـنـبو مـكوـنـب
ىلعو .ىؤور مكُبابسش ىريو اًمحأا
سضيأا ديـبـعــلا بكـسسأا ءاـمإلا ىـلـعو اـً
-82 :2 ؤوي) <ماّيألا كلت يف يحور
بعسشلا مـّلـكو ىـسسوـم جرـخـف> ؛(92
ًجر نيــــعبسس عمجو ّبرلا مكب
يلاوح مهفـقوأاو بعـسشلا خوـيـسش نـم
ةباـحـسس يـف ّبرـلا لزـنـف .ةـمـيـخـلا

يذلا حورلا نـم ذـخأاو هـعـم مـّلـكـتو
ًجر نيعـبـسسلا ىـلـع لـعـجو هـيـلـع
حورلا مهيلـع تـّلـح اـّمـلـف ،خوـيـسشلا
دع) <اودــــيزي مـل مـهـّنـكـلو اوأاـّبـنــت
نــَم وــه يــّبــنـــلا .(42-52 :11
ّيأا نود نـم ّبرـلا ةـمـلـكـب قــطــنــي
حورلا نم يحوب ،ناسصقن وأا ةدايز
يحيـسسم ناـسسنإا ّلـك اـًيـلاـت ،سسدقـلا
دمتعي امدنـع ّيـبـن عورـسشم حـبـسصي

حبسصتف سسدقلا حورلا متخ لانيو

يذــــلا ،يّزــــعا حورـــــلا
ةروسص هتاذ  اهل فسشكي
هذـــهـــبو ،ىرـــي ل يذــــلا
ىرـت ةديــعــسسلا ةدهاــسشا

زجعا لوألا لاثا لامج
.نايبلا

عفترت سسدقلا حورلاب
،ىـلــــعــلا ىـــلإا بوــلـــقــلا

ودغيو ،ءافعسضلا ىوـقـتـيو
وـه .لـماـك نوـسصقاـنــلا
ىـقـنـت نـَم ّلــكـــل نــــا

مهلعجيف ةمـــــسصو لـك نم
هعم ةكرـسشلاـب يـناـحور
ٍذـئـنــــــيــح نوــحـــبــسصيو
سضولا بكاوـكـلاـك يتلا ةءاّ
اـهـيـلـع سسكـعـنـت اــمدنــع
،ةنـم يـحــسضت ةــعــسشألا
ةـعـسشأا اـهـتاذ نـم ًةـثـعاــب
يتلا سسوفنلا اذكه .ةنم
يتلاو ،حورلا اهيـلـع لـحـي
ِهـِمـَعـِن ةعسشأاـب تءاـسضتـسسا
سضيفـت ةـيـناـحور حـبـسصت
ىـلــع ةــمــعــنــلا اــهرودب
.نيرخآلا

ةفرعم قثبنت اذه نع
،رارسسألا مهفو ،لـبـقـتـسسا

،ةّيفا ءاـيـسشألا ةـفرـعـمو
ةرسشِعلاو ،بهاوا عيزوتو
عم ةـجـهـبـلاو ،ةـيواـمـسسلا
ل يتلا ةداعسسلاو ،ةكئا
،هللا عم ىنكسسلاو ،يهتنت
لّوحـتـلا مـث ،هـب هـّبـسشتـلاو
ناـسسنإلا حـبـسصيـف> ،هـيــلإا
ةــياــغ وــه اذــهو .<ًاــهــلإا
.امألا

نع انراكفأا يه هذه
ىدسص يهو ،سسدقلا حورلا

انتملع يتلا ،حورلا قاوبأل
ةـمارـكو ةـمـظـعو ةـناـكــم
.سسدقلا حورلا لمعو

بكلا سسويليصساب سسيدقلا

ىـلإا ّبرـلا ةـمـــلــك لــقـن هــتــّمــهــم
.عيمجلا

وـه سسدـــقـلا حورـــلـل رـخآا ٌزــمر
ىــلــع ًءاــم بكــسسأا يــّنأل> .ءاـــمـــلا
.ةـسسباـيـلا ىـلـع ًلوـيـسسو ناـسشطـعـلا
يتـكرـبو كلـسسن ىـلـع يـحور بكـسسأا

اذـهـل .(3 :44 سشإا) <كتــّيرذ ىــلــع
يـــف ءاـــمــــلا مدخــــتــــسسن ببــــسسلا
لامعألا ةّيبلاـغ يـفو ،ةـّيدوـمـعـمـلا
وأا تاـنوـقـيأا سسـيرـكـت :ةـّيـسسيرـكـتـلا

سسبـم وأا ةـسسّدقـم ٍناوأا وأا بيــلــسص
...تاراـيـسس وأا لزاـنـم وأا ةـّيـتوـنـهـك
انلعجي سسوسسحم ٌرـسصنـع وـه ءاـمـلا
رـــيـــغ حورـــلا روـــسضحـــب رـــعــــسشن
سضيأا ءاـمــلا .سسوــسسحــمــلا يـطـعـي اـً
سضرألا يف بكسسنـي اـمدنـع ةاـيـحـلا
سسدقلا حورلا هلعفي ام اذهو ةسسبايلا
ةئيطخلا اهـتـلـعـج يـتـلا بوـلـقـلاـب
ةيراجلا هايمـلا ّنإاـف ،كلذـك .سسبـيـت
يذــلا سسدقــلا حورــلــل ةروــسص يــه
تناـــك كلذـــل ،اـــًمـــئاد اــــندّدجــــي
هايـم يـف اـًمـيدق ّمـتـت ةـّيدوـمـعـمـلا
دّدجـتـلـل ًةـمـع ةـيراـجـلا راـهــنألا
.سسدقلا حورلاب

رحب نم ةــــطقن وه قبسس ام ّلك
زمُر وأا سسدقلا حورلا نــــع ليق ام
نحن اّمأا .ميدقلا دهعلا يف هب هيلإا

عم ٍةبوتب فتهن نأا ّلإا انعسسي ف
ّيف قلــــخأا ايقــن اًبلق> :دواد ّيبنلا
يف دّدج اًميـقـتـسسم اـًحورو هـلـلا اـي
ماّدق نـم يـنــحرــطــت ل .يــئاــسشحأا

هــــعزـنت ل سسوّدقلا كحورو كهجو
كـسصـخ ةـجـهـب يـنـحـنــمإا .يــّنــم
:05 زم) <يندسضعا ّيسسائر ٍحوربو
01-21).

ةر-صشن-لا ى-ل-ع ع--طإلاناكملاب
:تننإلا ةحفصص ىلع اًيعوبصسأا
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