
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
؛٠٤-٣٣ : 11يناع)

(٢ و1 :٢1
َضسيدقــلا نإا ُةوــخإا اــي

اورـهـق ِناإلاـب عــمــجأا
اولانو لا اولِمعو َكلاما
َهاوـــــــفأا اودضسو َدــــــــِعاوا
ِرانلا َةدِح اوأافطأاو *دوضسُألا

ِفــيــضسلا دح نــم اوـــَجـــَنو
اوراضصو ٍفعُضض نم اووَقتو
ِبرــــــــــا يـــــــــــف َءادـضشأا

*ِبناجألا ِتاركضسعُماورضسكو
نــهــتاوــمأا ٌءاــضسن تذـــخأاو
َنورـخآا َبذـُعو .ةـماـيـقـلاـب
ِبرـضضلاو ِءاـضضعألا ِتوـتـب
ِةاــجــنــلاــب اوــلــبــقـــي و
ٍةـماـيـق ىـلـع اوــلــضصحــيــل
َءزُهلا اوقاذ َنورخآاو *لضضفأا

ًاــضضيأا َدوــيــقـــلاو ِدــــْلـَاو
اورضشُنو اومـجُرو *نـجـضسلاو
دحـب اوـتاــمو اوــنــحــُتــماو
ِدولج  اوـحاـضسو .فـيـضسلا

نوزَوـْعـُم مـهو ٍزـَعـَمو ٍمـَنـغ
و *نودوه نوقَياضضُم
.مهل اقحـتـضسم ُاـعـلا ِنـكـي
يرالا َ هئات اوناكف
ِفوهكو ِرواـغاو ِلاـباو
مــهــلــك ِءلؤوـــهـــف *سضرألا

 ِناإلاـب مـهـل ًادوـهــضشم

ناميإلا ــــــــــــــــــــ
رارمتضساب ةضسّدقملا ةضسينكلا انّثحت

عوضسي ّبرلل انتداهضش ةعـباـتـم ىـلـع
انل عضضتو ،ملاعلا سصّلخم حيضسملا
نـيذـلا كئـلوأا ،اـنوـقـبـضس نـم ًةـلـثـمأا

لجأا نم تاّقضشملا اولمتحاو اودهاج
اودهـضش نـم مـهـنــم .ةداــهــضشلا هذــه
ضسجت لـبـق ىـّتـح مـهـناـمـيإاـب ّبرلا دّ
اوـلـبـق ذإا ،عوـضسي
يـهـلإلا نــعإلا

ءيـــــجـــم نــــع
،سصـــــــّلــخــمــلا

اذه ىلع اوضشاعف
اودهضشو ،ءاـجرـلا
يـــــــف كــــلذـــــب

،مـــــــــهـــتاــيــح
ّلـك اوـلــمــتــحاو
ىــــّتــــح ءيــــضش
لجأا نم ،توـمـلا
.ةمايقلا ءاجر

ّلك ةايح يف ّيضساضسأا ناميإلا ّنإا
ينعي ام سصخضشب نمؤوت نأا .ناضسنإا
نأاو ،هـب قـثـت نأا يأا ،هــل نــّمؤوــت نأا
ىلع هلبقت نأا ينعي ام ءيضشب نمؤوت
اهيلع ينبت يتلا ةدحاولا ةقيقحلاهّنأا

سسّدقمـلا باـتـكـلا دّدح دقو .كتاـيـح
ىجرُي اـمـب ةــقــثــلا> هّنأاب ناـمـيإلا

.(1 :11بع) <ىرُت ل رومأاب ناقيإلاو
ةديدع اًهـجوأا مـلاـعـلا يـف ىرـن

يذلا كلملاب ناميإلا كانه :ناميإل
يف ةّضصاخ ،سضرألا ىلع هلإلا لّثمي
نـمـضضي يذـلاو ،ةـمـيدقـلا روــضصعــلا
ناميإلا وأا ،هبعضشل رارقتضسلاو مضسلا

.لضضفأا ةايحب سسانلا ُدِعي يذلا ميعزلاب
وأا ّيعامـتـجا أادبـمـب ناـمـيإلا كاـنـهو
أادبمب ناميإلا وأا ،ّيفضسلف وأا ّيضسايضس
ام ىلإاو ،ةلـيـبـقـلا وأا ةـّمألا وأا نـطوـلا

هتاعوضضوم عّونتب ناميإلا اذه .كلانه
.ةنّيعم سشيع ةقيرطب اًمئاد مجرتُي

نأا هيلع ،ام سصخضشب نمؤوي يذلا
ول ىّتح ،هيلع هيلـمـي اـم يـف هـعـيـطـي
،ةئّيضس ٍلاعفأا فارتقا ىلإا رمألا هّرطضضا

ثدحـــي اذــــهو
ةــقــثــلا ببــضسب
يـتـلا ءاـيـمـعـلا
اـــــــهـــعــضضــي
يـــف ناــــضسنإلا
يذـلا سصخــضشلا
.هــــب نـــمؤوـــــي
نــمؤوــي يذــلاو
،اــــــم أادبـــمـــب
ناك ايعامـتـجا
مأا اـيـضساـيـضس مأا

اذه رضشن ىلإا هتردق ّلكب ىعضسي ،ايفضسلف
،هتيبثتل مزلي اـم ّلـك رـّخـضسيو ،أادبـمـلا

نيـلـئاـقـلا ةـبراـحـم ىـلإا ّرـطـضضي دقو
مهعاضضخإاو مهتاكضسإاو هميلعت فخب
نمؤوي نمو .مهتدابإا ىّتح وأا ،ةّوقلاب
مـمألا براـحـي دق ةـّمألا وأا نـطوــلاــب
نم ةدافتـضسلاو اـهـعاـضضخإل ىرـخألا

هتّمأا وأا هنطو ّنأا ربتعي هّنأل ،اهدراوم
ممألا ىلعو ،ملاعلا يف لضضفألا يه
ثدح ام اذه .اهل عوضضخلا ىرخألا

انماّيأا يف ثدحي لاز امو خيراتلا ربع
،ادج ةرـيـثـك ةـلــثــمألاو .ةرــضضاــحــلا
ةـمـيدقـلا تاراـضضحـلا نــم اــًقــطــنا

اـهـّنـضشت مـمألا تناـك يـتـلا بورـحـلاو

7102 /42 ددعلا

ناريزح11 دحألا

سسيدقلا عيمج دحأا

نماثلا نحللا

لوألا رـَحـَسسلا ليإا



هّنإاف .راّجفلا لجأل نّيعملا تقولا يف
امّبر .راب لجأل دحأا تومي دهجلاب
نأا اًضضيأا دحأا رضسجي حلاضصلا لجأل
هّنأل انل هتّبحم نّيب هللا ّنكلو .تومي
حـيـضسمـلا تاـم ٌةاـطـخ ُدعــب نــحــنو
ّبرلا مضسر دقف .(8-6 :5ور) <انلجأل
يوامضسلا بآلا ىلإا قيرطلا انل عوضسي
انّنأا نولهجت مأا> :هكولضس ىلإا اناعدو
حـيـضسمـلا عوـضسيــل دمــتــعا نــم ّلــك
هـعــم اــّنــفُدف ،هــتوــمــل اــندمــتــعا
ميقُأا امك ىّتح توملل ةّيدومعملاب
اذكه بآلا دجمب تاومألا نم حيضسملا
<ةايحلا ةّدج يف اًضضيأا نحن كلضسن
.مكبولق برطضضت ل> ؛(٤-٣ :6ور)
يف .يب اونمآاف هللاب نونمؤوت متنأا
يّنإاف ّلإاو ،ةريـثـك لزاـنـم يـبأا تيـب
مكل ّدعُأل يضضمأا انأا مكل تلق دق تنك
مـكـل ُتددعأاو ُتيـضضم نإاو .اــًناــكــم
ىّتح ّيلإا مكذخآاو اًضضيأا يتآا اًناكم
.اًضضيأا متنأا نونوكت انأا نوكأا ُثيح
.قيرطلانوملعتوبهذأاثيحنوملعتو
نيأا ملعن انضسل دّيضس اي اموت هل لاق
؟قيرطلا فرعن نأا ردقن فيكف بهذت
ّقحلاو قيرطلا وه انأا عوضسي هل لاق
.(6-1 :٤1وي) <ةايحلاو

،هب انناميإا يأا ،عوضسي ّبرلاب انتقث
سسيلو ،توملا نم انُفوخ اهعزعزي
ىلع ىضشخنف ،يدضسجلا توملا طقف
انب لضصي دق .ملاعلا اذه يف اندوجو
نم هجارخإاو انّبر راكنإا ىلإا رمألا

انتايح ّنأا ىضسنن دق انّنأل ،انتايح
ّنأل> :انتايح وه لب ل ،هيف ةمئاق
<حبر توملاو حيضسملا يه ةايحلا يل
ةضسينكلا انهّبنت انه نم .(1٢ :1يف)
دجملا خف يف عقن ل يكل ةضسّدقملا
ّلكف> :هللا عم ةايحلا رضسخنو لطابلا

فرتعأا سسانلا ماّدق يب فرتعي نم
ضضيأا اــنأا يـف يذــلا يــبأا ماّدق هــب اــً
ماّدق ينركني نـم نـكـلو ،تاواـمـضسلا
يذلايبأا ماّدق اًضضيأا انأا هركنأا سسانلا

.(٣٣-٢٣ :٠1تـم) <تاوامضسلايف
نيضسيّدقلا عيمج انـماـمأا عـضضت اـمـك

َهـلـلا نأل *دـِعوا اوـلاـنـي
َلضضفأا ًائيضش انل َرظنف َقَبضس
*اـنــِنودب اوــلــمــكــي ل نأا

انب ُقِدحُي ذإا ًاضضيأا نحنف
نـم ِةـباـحـضسلا هذـه ُلــثــم
لـــك انـع ِقـلـُنـْلـف ِدوـهـضشلا
ةـطـيا َةـئـيـطاو ٍلـقـِث
ْقـِباـضسنـْلو .اـنـب ٍةـلوـهــضسب
يذـلا داـها  ضصلاــب
إا َنــيرــظاــن *اــنــماــمأا
هـلـّمــكــمو ِناإلا ِسسيــئر
  .عوضسي

ليإلا ــــــــــــــــ
    ؛٧٣-٢٣ :٠1 ىتم)

٧٢:91-٠٣)
لك ِهذيمتل برلا لاق

ِسسانلا َمادق يب ُفِعي ْنَم
يــبأا َمادق هــب اـــنأا ُفعأا
نـَمو *تاوـمـضسلا  يذـلا
ُهُركنأا سسانلا َمادق ُركني
 يذـــلا يـــبأا َمادق اــــنأا
وأا ًابأا بحأا نَم *تاومضسلا
ــــف يــــنـــــم َكأا ًاـــــمأا
ًانبا بحأا نَمو .ينقحتضسي
ـف يــنــم َكأا ًاــتــنــب وأا
ُذخأاي ل نَمو *ينقـحـتـضسي

ـف يـنـُعـبـتـيو هـَبـيــلــضص
ُسسرطب باجأاف *ينقحتضسي
دق ُنـحـن اذوــه هــل لاــقو
كانعبتو ٍءيضش لـك اـنـكرـت
مهل لاقف *انل ُنوكي اذامف
مكنإا مكل ُلوقأا قا ُعوضسي
 ومتعبـت نـيذـلا مـتـنأا

َسسلج ىتم ِديدجـتـلا ِلـيـج
يـضسرـك ىـلـع ِرـضشبــلا ُنــبا

ِهِد ًاضضيأا متنأا نوضسِل
ضشـَع ْيـَنـثإا ىـلـع اـيـضسرـك رـَ

نادلـبــلا نــم ٍددع رــبــكأا لــتــحل
،لوـغـمــلا ،نّوــيــلــباــبــلا) ىرــخألا
ىــلإا ًلوــضصو (ناــمورــلا ،قــيرــغإلا
يتلا بورحلاو ،ةّيـمـلاـعـلا بورـحـلا

ٍنيد وأا دقتعم ىلع ءانب نَضشُت تناك
.ّنضشت لازت امو ،نينّيعم

نحن انل ةبـضسنـلاـب ناـمـيإلا اـّمأا
ّبرلا ّنأاب قثن نأا وهف نيّيحيضسملا
يحلا هـلـلا نـبا حـيـضسمـلا وـه عوـضسي
انـضصـّلـخـي نأا لـجأا نـم دضسجـت يذـلا

عوضسي ّبرلا .ةّيدبألا ةايحلا انحنميو
.انناميإا عوضضوم اًذإا وه انل ةبضسنلاب
،ّدحلا اذه دنع فّقوتي ل كلذ ّنأا ريغ
،اهلبقن ةركف دّرجم سسيل ناميإلاف
ينبن هيـلـع يذـلا سساـضسألا وـه اـمـّنإا

نـمؤوـن ّنأا .هـقـفو اـيـحـنو ،اـنـتاـيـح
عـبــتــن نأا يــنــعــي عوــضسي ّبرــلاــب
انمّلـع اـم قـفو اـيـحـن نأا ،هاـياـضصو
يه هذه> :ةّبحملا يه هتّيضصوو ،هاّيإا

ضضعب مكضضعـب اوـّبـحـت نأا يـتـّيـضصو اً
مظعأا بح دحأل سسيل .مكتببحأا امك
لـجأل هـضسفـن ٌدحأا عـضضي نأا اذـه نــم
ام متلعف نإا يئاّبـحأا مـتـنأا .هـئاـّبـحأا
.(٤1-٢1 :51وي) <هب مكيضصوأا

ّبرلاب ّيحيـضسمـلا ناـضسنإلا ةـقـث
هاّيإا انمّلع ام ّنأا ىلع موقت عوضسي
ًلّوأا وـه هـقـّبـط اـّنـم هـبــلــطو ّبرــلا

يفو هتوم يفو هتايح يف هقّقحو
باتكلا يف هللا اندعو دقل .هتمايق
قرط يف كلضس نم ّلك ّنأا سسّدقملا
ةكربلا لانـي هاـياـضصو عاـطأاو ّبرـلا

عم ةايحلا ىلإا ،سسودرفلا ىلإا دوعيو
حيضسملا عوضسي ّبرلا لعف اذكه .هللا
،ةياهنلا ىّتح ّيوامضسلا هابأا عاطأا ذإا

كلذل> بيلـضصلا توـم ،توـمـلا ىـّتـح
قوف اًمضسا هاطعأاو اًضضيأا هللا هعفر
ّلك عوضسي مضساب وثجت يكل ٍ،مضسا ّلك
ىلـع نـمو ءاـمـضسلا يـف نـّمـم ٍةـبـكر
فرتعيو ،سضرألا تحت نمو سضرألا

ّبر وه حيضسملا عوضسي ّنا ٍناضسل ّلك
؛(11-9 :٢يـف) <بآلا هـلـلا دجـمــل
تام ءافعضض ُدعب اّنك ذإا حيضسملا ّنأل>



َلـيـئارـضسإا َطاـبـضسأا َنوـنـيدت
كرت نَم لكو *َرَضشَع ينثإلا
وأا ٍتاوخأا وأا ًةوخإا وأا ًاتويب
وأا ًةأارــــما وأا ًاـــــمأا وأا ًاـــــبأا
ِلـجأا نــم ًلوــقــح وأا ًادلوأا
ٍفـْعـِضض ةـئـِم ُذـُخأاـي يـمـضسا

*َةـــيدبألا َةاـــيا ُثِرــــيو
نوـنوـكـي نوـلوأا َنوثــكو
نوـنوـكـي نورـِخآاو نـيرـِخآا
.لّوأا

لمأات ـــــــــــــ
لك انكرت دق نحن اذوه>

 .<كانعبتو ءيضش
مكلاب دحأا مكّرغي ل

نإا .(6 :5 سسضسفأا) لطاـبـلا
كيــلــع قــبـــطــيـــضس توا

كمجاهتضس ةثراكلاو ،ةأاجف
يتأايضس  .ءاجوه ةفضصاعك
سضمــــــغـــــــم تنأاو كا
ةوـنـع كذـخأاـيـل ،نـيـعــلا

تملضستضسا دقو كضسفن دوقيو
تدــّيــقــتو ةــئــيـــطا إا
تمضص  َتْحِنو سضرألاب
فوضس !كضسفن قزمتضس .قيمع
كلامعأا ىلع رّضسحتتو ّنئت
ىرت اـمدنـع ،ةـجـيـتـن نود
روــن  قــيّدــِضصلا حرــف
نزـحو ،تآاـفاـكا عـيزوــت
.تاملظلا قامعأا  ةأاطا

ألاو ٍذـئـنـيـح لوـقـت اذاـم
اـــي> ؟كبـــلـــق  ّزــــحــــي
ينع ِقلأا  أل يتضساعتل

ةئيطخلل ليقثلا رزولا اذه
،كلذ  ًارضسيتم ناك امنيب
ىلع لقثـلا اذـه تلـمـح لـب
لضسغأا  أل  ليو .يفتك
مضسو نآلا يلعو ،يخاضسوأا

ناك دقل ،رمحألا ياياطخ

لح رضشبلا تافعضض لمكي يذلا حورلا
اوقلطناف ةرضصنعلا موي ذيمتلا ىلع
ةيثثلا عوضسي برلا ةمايقب نيرضشبم
ًلاـكـضشأا ذـخأا فارـتـعإلا اذـه .ماـيألا

ناكف ،ةراضشبلا رـجـف ذـنـم ةـعوـنـتـم
لّوأا سسونافتضسا همدق يذلا فارتعإلا
نـَم لـضسرـلا نــم كاــنــهو .ءادهــضشلا

داــهــطــضضإلاو نــجـــضسلا اوـــهـــجاو
دقو عوضسي برلا اوركنأا امو اوفرتعاو
لايجأل ًلاثم اوطعأاو ممأل اودهضش
ىلـع رـبـضصلا ةرورـضض نـع ةـقـحـلا
عوضسي برلا انب فرـتـعـيـل باـعـضصلا
.تاومضسلا يف يذـلا <بآلا> هيبأا مامأا

ام وه عوـضسي برـلاـب فارـتـعإلا
يتلا معنلا لينل نيقحتضسم انلعجي
كلذل .هب نينمؤوملا ىلع هللا اهقدغي
سسدقملا باتكـلا يـف برـلا اـنرّذـحـي
بعاضصمو تاّقضشم لّمحتـنـضس اـنـّنأاـب
.هعبتنو هبيلضص لمحن نأا انيلع هناو

عوضسي برلل ةداهضشلا وأا فارتعإلا
لضصح امك هتايح نمؤوملا فّلكت دق
لظ يف ىلوألا نورقلا ييحيضسم عم
ةينامورلا ةيروطارـبـمإلا داـهـطـضضا
ةداهضشو فارتـعا كاـنـهو .ةـيـنـثوـلا

امدنع ميوقلا ناميإلاب كّضسمتلا ربع
نأا تلواح يتـلا تاـقـطرـهـلا تأاـضشن
.ةيحيضسملا ىلع ةبيرغ ميلاعت لخدُت
نـم ل ًاذإا ةـيــحــيــضسمــلا مــلــضست مــل
نـم لو ةـيدئاـقـعــلا تاــهــجاوــمــلا
يتلا بورحلاو ةيضسايضسلا تاهجاوملا
ةنايدلا تحبضصأا امدعب اهل تضضّرعت
هذـه .ةـيروـطارـبــمإــل ةــيــمــضسرــلا
نـم ًلاـترأا اـنـل تمّدق تاـهـجاوـمــلا
مهب ىنغتن نيذلا نيضسيدقلا ءادهضشلا
يـف اـنـل ًلاـثـم مـهذـخـّتــنو موــيــلا

.بورحلاو تاداهطضضإلا ةهجاوم
ريثكلا تفرع ةضسينكلا ّنأا ٌحيحضص

ناك ثيح ءودهلاو ملضسلا تاقوأا نم
يف نكل .مضسب نوضشيعي نونمؤوملا

بورحلا تناـك ناـيـحألا نـم رـيـثـك
ءلؤوــه .نــيــنــمؤوــمــلا حاورأا دّدهـــت
ىـلـع اوـظـفاـح نـيذـلا نـيـنـمؤوــمــلا
رطخب نيهبآا ريغ اوفرتـعإا مـهـناـمـيإا

ّبرلل مهتـعاـط يـف اـنوـقـبـضس نـيذـلا
فـقـي اـًئـيـضش عدن لو ،مـهـب ّيدتقنل

كلذل> :هللا عم انتريضسم مامأا اًقئاع
دوهضشلا نم ٌةباحضس انل ذإا اًضضيأا نحن
لك حرطنل انب ٌةطيحم هذه ُرادقــم
ةلوهضسب انب ةطيحملا ةئيطخلاو ٍلقث
داـهـجـلا يـف رـبـضصلاـب رـضضاـحـنــلو
ىـلإا نـيرـظاـن ،اـنـماـمأا عوـضضوـمــلا
يذلا ،عوــضسي هلّمكمو ناميإلا سسيئر
هَمامأا عوـضضوـمـلا رورـضسلا لـجأا نـم
يزخلاب اًنيهتضسم بيـلـضصلا لـمـتـحا

اورّكفتف .هللا سشرع نيمي يف سسلجف
ًةمواقم ِةاطخلا نم لمتحا يذلا يف
اوروختو اوّلكت ّئل هذه َلثم هضسفنل
.(٣-1 :٢1بع) <مكضسوفن يف

هللاب فارتعإلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسانلا ماّدق يب فرتعي نَم لك>

يـف يذـلا يـبأا ماّدق هـب اـنأا فرـتــعأا
عوضسي برلاب فرتعن نأا .<تاومضسلا
ىتأا يذلا هللا نبا هّنأاب ّرقن نأا ينعي
انمّلع امب نمؤون نأا ،ملاعلا سصّلخيل
وـعــضضاو نوــضسيدقــلا اــنؤواــبآا هاــّيإا
ةينوكضسملا عـماـجـمـلا يـف دئاـقـعـلا
اـمـك ،ٍةـلادب رـضسجـن نأاو ،ةـضسّدقــمــلا
هوعدن نأا ،يهلإلا سسادقلا يف لوقن
يــف يذــلا اــناــبأا> نــيــلــئاــق ًاـــبأا
برـلاـب فرـتــعــن نأا .<...تاوــمــضسلا
زركن نأا ينـعـي سساـنـلا ماـمأا عوـضسي
فرتعن .تاومألا نيب نم هـتـماـيـقـب
ةيضصولا قّقحن نـيـح عوـضسي برـلاـب
اوبهذإا> :لاق نيح اهاناطعأا يتلا

مهاّيإا نيدّمعم ممألا عيمج اوذملتو
<سسدقلا حورلاو نبإلاو بآلا مضساب
انبولق يف ظفحن نأاو (91 :8٢ ىتم)

.هب اناضصوأا ام لك
هنود عوضسي برلاب فارتعإلا

برلا بلط كلذل .تابقعلا نم ريثكلا
حورـلا اورـظـتـنـي نأا هذـيــمــت نــم
فرـع .مـهـل هـلـضسرـيـضس يذـلا سسدقـلا
ذيمتلا ههجاويضس ام ًاقبضسم برلا

كلذـل ،دّدضشتـلا ىـلإا ةـجاـحـب مـهــناو
اذـه .سسدقـلا حورـلا دعوـم مـهاـطـعأا



هــلإلا وــه حــيــضسمــلا نأاــب توــمــلا
ةضسينكلا نأا ةقراـفـمـلا .سصـّلـخـمـلاو
لظ يف نيضسيدقلا نم ريثكلا تمّدق
اهّنأا نيح يف تاداهطضضإلاوبورحلا
ةنمزأا يفتاقطرهلا نم ريثكلاتجتنأا
نـيـضسيدقـلا لاـفـغإا مدع عـم مــلــضسلا
.ةنمزألا هذه يف ىتح اورهظ نيذلا

هيف رثكت ٍنمز يف مويلا سشيعن
داهطضضإلاو برحـلا نـم فواـخـمـلا

نوـتوـمـي سصاـخـضشألا نــم ديدعــلاو
اذـه .عوـضسي برـلا راـكـنإا نــيــضضفار
هنإا .ةـمـعـنـلا لـمـع نـم وـه سضفرـلا
ةنايد ةيحيضسملا نأاب حضضاو ٌراهظإا

فاخي ل ّيحيضسملا ّنأا ثيح ةايح
برلاب قضصتـلـم وـه اـمـلاـط توـمـلا
ًاقبضسم ٌرضصتنم هّنأا ملعي هنأل ،عوضسي
نم عوضسي برلا ماق ذنم توملا ىلع
باوـبأا اـنـل ًاـحـتاــف تاوــمألا نــيــب
سسيـل موـيـلا ّيـحـيـضسمـلا .سصـخــلا

ةداـهـضشلا يـف ءاـمـترإلا ىـلإا ًاوــعدم
نم فوخلاو نهولا مدعل وعدم هّنكل
ّوعدم مويلا ّيحيـضسمـلا .داـهـطـضضإلا
فارتـعإلاو ناـمـيإلا ىـلـع تاـبـثـلـل
ٌةـضضرـع رـضشبـك نــحــن .ناــمــيإلاــب
هضسفن حيـضسمـلا ،فوـخـلا تارـيـثأاـتـل
نإا هاتبأا اي> :لاـق نيح كلذب رعضش
<سسأاكلا هذـه يـنـع رـبـعـتـلـف نـكـمأا
هلاثم ىلع اـنـنـكـل (9٣ :6٢ ىتـم)
انأا ديرأا امك سسيل نكلو> لوقن ًاضضيأا
(9٣ :6٢ ىتم) <تنأا ديرت امك لب
ةـيدبألا ةاـيـحـلا يـكراـضشم رـيـضصنـل
ىلع سسلجي نيح حيضسملا عم نوكنو
.ريخألا مويلا يف هدجم يضسرك

لسسرلا موسص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عيمج دحأا يلي يذلا نينثإلا موي

يـف ماـعـلا اذـه عـقاوـلاو نـيـضسيدقـلا
يذلا لضسرلا موضص أادبي ناريزح٢1
ىركذ نارـيزـح9٢ ىتـح رـمـتـضسي
سسرطـب لـضسرـلا يـتـماـه نـيـضسيدقـلا

لـكأا نـع عـطـقـنـن هــيــفو ،سسلوــبو

نوكأا نأا نآلا يتعاطتضساب
مـــعـــنأا ،ةـــكــــئا عــــم
اـي .ةـيواـمــضسلا تااــب
ةذـــل ببـــضسب ،يـــئاـــقـــضشل
بّذعتأا ،ةرباـعـلا ةـئـيـطا
دقــل .ةــياـــهـــن ل اـــم إا
ببـضسب راـــنـلا إا تمـلــضسًأا
هــلــلا ءاـــضضق .دضسا ةذـــل

اــمــف تيــعُد دقــل .لداـــع
هميلاعت فرعأا تنك ،تعطأا

اوـناــك ،اـهــتــظــفــح اــمو
أازـهـتـضسأاـف يـلـع نوـّحــلــي
.<مهب

 َعضسا وأا منهج َسشخا
رـقـت ل .توـكــلا بضسك
نأا وــجرأا ،لــقــت ل .ءادنــلا
.كاذ وأا اذه ببضسب رذعت
كديــفـــت ل ةـــعـــيرذ ةـــيأا
ىتـح رـثأاـتأا دق .راذـتـعإـل
كنأاب ركـفُأا اـمدنـع ءاـكـبـلا
ةنـئاـضشلا لاـمـعألا لـضضفـت
،بـكــلا هــلــلا د ىــلــع
 كب يمرت روجفلا ةياوغ
كيضصقتو ةئيطا ناضضحأا

ف ةدوضشنا ةداعضسلا نع
ميلضشروأا لامج ىرت دوعت
فوـلأا ثيــح ،ةــيواــمــضسلا
تاعاـــمــجو ،ةـكـــئـــا
،لـضسرـلا سشورـعو ،راـكـبألا

،ءاـــــيــبــنألا يــضسارـــــــكو
ليلاكأاو ،ءاـبآلا ةاوـضصو
.رارـبألا حــئادمو ،ءادهــضشلا
نأا قوـــضش كيدل نـــكــــيــــل
ًلوضسغـم ،مـهـنـيـب ىـضصحـُت
حيـضسا ةـبـهو ًاـضسدقـمو
إا داو ةّزعلا هل يذلا

   .مآا ،نيرهادلا رهد
بكلا سسويليسساب سسيدقلا

.بيلحلا تاقتضشمو سضيبلاو موحللا
نيسسيدقلا عيمج دحأا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اذامل :يحورلا هابأا ذيملت لأاضس
يف نيضسيدقلا عيمجل ةضسينكلا دّيعت
؟ةرـضصنـعـلا ديــع يــلــي يذــلا دحألا
ةرمث يه ةضسادقلا نأل :خيضشلا هباجأا

ناـضسنإلا يـف سسدقــلا حورــلا لــمــع
ظـفـحـي نأا ىـعـضسي يذــلا نــمؤوــمــلا

.اهب لمعيو هتايح يف هللا اياضصو
رادحنإل ديـعـُن ةرـضصنـعـلا ديـع يـفـف
رامثو ،ةضسينكلا ىلع سسدقلا حورلا
لوط ،مضس ،حرف ،ةبحم> يه حورلا
،ةعادو ،ناميإا ،حضص ،فطل ،ٍةانأا
سسوـماـن سسيـل هذـه لاـثـمأا فـفـعــت

دق حيضسملل مه نيذلا نكلو .اهدضض
.تاوهضشلاو ءاوهألا عم دضسجلا اوبلضص

ًاضضيأا كلضسنلف حورلاب سشيعن انك نإا
.(٤٢-٢٢ : 5ـغ) <حورـلا بضسحــب
ديعننيضسيدقلاعيمج ديــــع يــــف
اوـحـضسفأا نـيذـلـل ،يـهـلإلا داـضصحـلـل
لمـعـي يـك سسدقـلا حورـلـل لاـجـمـلا

.نيضسيدق اوراضصو ،مهيف
ةمعن لان اّنم ناضسنإا لك :فاضضأا

امدنع هتيدومعم موي سسدقلا حورلا
نأا ىقبي .سسدقملا نوريـمـلاـب حـضسـُم
يذلا ناـضسنإلا كلذ لـثـم اـمإا نوـكـن
كاذ لثم وأا ،اهفعاضضو هتانزوب لمع
.هتنزو رمط يذلا

نيضسيدقلا عيمج ديع اذامل :ذيملتلا
؟رثكأا وأا سسيدقل ديعن موي لكو

نم ريـثـكـلا كاـنـه نأل :خـيـضشلا
نيذلا ،نيفورـعـمـلا رـيـغ نـيـضسيدقـلا
عوـضسي برـلاـب ناـمـيإلا ىـلـع اودقر
تبــتــُكو حورــلا بضسحــب اوــضشاـــعو
ميقت اذـل .هـلـلا رـفـضس يـف مـهؤواـمـضسأا
مويلا مهل ًاعماج ًاراـكذـت ةـضسيـنـكـلا

.مهتاعافضش بلطتو

ةرـسشنـلا ىـلـع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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