
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــــ
(01-1 :5 ةيمور)

اـنرّرـُب دق ذإأ ُةوـخإأ اــي
ِهللأ عم ٌملسس انلف ِناإاب
يذلأ *حيسسأ َعوسسي انبرب
ُلوخدلأ انل ًاسضيأأ لسصح هب
ِةـمـعـنـلأ هذـه إأ ِناإاـب
نوميقُم اـهـيـف نـحـن يـتـلأ

ِد ِءاجر  نورخـتـفـمو
لـب طـقـف أذـه سسيـلو *هـلـلأ
ِدئأدسشلاــب ُرــِخــتــفــن ًاــسضيأأ

ُئـِسشنـُت َةدــِسشلأ نأأ َمــِلاــع
ُئـــــِسشنـــــُي ُسصلأو *َسصلأ
ُناــحــتــمإأو َناــحــتــمإأ
.يزخُي  ُءاجرلأو *َءاجرلأ

نأ بتسضيـفُأأ دق ِهـلـلأ َةــ
 ِسسدقلأ ِحورلاب اـنـِبوـلـق

َحيسسأ نأ *انل َيِطعُأأ يذلأ
 َتام َءافَعُسض ُدعب انُك ذإأ
و *قـِفاـنأ ِنــع ِنأوأأ
.ٍراـب نــع ُتو ٌدحأأ ُداــكــي
نأأ ىـلـع ُمِدقـُي ًأدحأأ لـعــلــف

مأأ *ٍحلاسص نع َتوُهللأ ا
هنأاب انل هِتب ىلع لُدَيف
َتاـم *ُدعـب ًةأاـطـخ اــنــك ذإأ
ىرـحأاـبـف .اـنـع ُحــيــسسأ

ِهــِمدب اــنرّرــُب دق ذإأ ًأثـــك
انأ *بسضغلأ نم هب ُسصُلخن
ِهللأ عم انحِلوُسص دق انك أذإأ

حيشسملا ذيمت ــــــــــــــــــــــــــــــ
أذه نم نيرسشعلأو عسساتلأ يف

سسسسؤوـمـل دـّيـعــن رــهــسشلأ يـسسرـكـلأ يـَ
،سسلوبو سسرطب نيسسيدقلأ يكاطنأ

ديعب لـفـتـحـن هـنـم نـيـثلـثـلأ يـفو
ملاعلأ أورسشب نيذلأ راهطأأ لسسرلأ
ةراسسلأ ىرسشبلأ أورسشنو هلـلأ ةـمـلـكـب
برـلأ لــسسر .ةــنوــكــسسمــلأ ّلــك يــف
هـلـلأ مـهراـتـخـي
هللأ ةوق رـهـظـتـل
راـتـخأ> :مـهــيــف
ملاعلأ لاّهج هللأ
،ءامكحلأ يزخيل
هــلــلأ راـــتـــخأو

ملاـعـلأ ءاـفـعـسض
،ءايوقأأ يزخيل
هــلــلأ راـــتـــخأو
مـلاـعـلأ ءاــيــندأأ

ريغو ىردزـمـلأو
 يكل ،دوجوملأ لـطـبـيـل دوـجوـمـلأ
روك1) <همامأأ دسسج يذ لك رختفي
ّلك مغر برلأ ذيملت .(72-92 :1
ّلك مغرو ،اـهوـّمـتأأ يـتـلأ بئاـجـعـلأ

وأأ اهب أوقطن يتلأ ةمـكـحـلأ تاـمـلـك
أونمآأ نيذلأ سسانلأ ّلك مغرو ،اهوبتك
لب مهسسفنأاب أورختفي مـل ،مـهـملـكـب
 .(13 :1 روك1) برلاب أورختفأ

اعد فيك سسقرم يليجنإأ انربخي
ماقأأو> :رسشع ينـثأ هذـيـملـت برـلأ
مهلسسريلو هعم أونوـكـيـل رـسشع يـنـثأ
ذيملت وه نم .(41 :3 رم) <أوزركيل
هتوعد نأأ ًامئأد ركذتي نأأ هيلع برلل
نأأو ،هراتخأ يذـلأ هـلـلأ نـم ىـتأاـتـت

هللأ وه ةبحملاب ردابملأ نأأ فرتعي
،هيلـع نـحـن اـم ىـلـع اـنـلـعـجـي يذـلأ

هتيطع ىلع دجملأو ركسشلأ هل لسسريف
عم نوكيل يعُد برلأ ذيملت .هتمعنو
وـهو ،هـب زرـكـي نأأ لـبـق ًوأأ حـيـسسمـلأ
حيسسملأ روسضح ّنأ <ّيحيسسم> ىّمسسُي
لوقي نأأ عيطتسسي كلذل ،هدوجو ألمي
لب ،انأأ  ايحأأ> :لوسسرلأ سسلوب عم
لك .(02 :2 لغ) <ّيف ايحي حيسسملأ بجي ّيـحـيـسسم

ًأذيملت نوكي نأأ
نإأو ،برـــــلـــــل
ةـــجرد تناــــك
توافتت ةذملتلأ

،رخآ دحأو نم
يحيسسمـلأ نـكـل
سســــــــــبــــلــــي
حـــــيــــسســـمــــلأ
ةّيدومـعــمــلاــب
لقني نأأ هيلعو

.هلوح مه نمل حيسسملأ ةروسص
يفتكي نأأ عيطتسسي  حيسسملأ ذيملت

قلغني نأأ وأأ ،هللأ سصلخ نياع هنأاب
انيديأأ فّتكن نأأ انل قحي  .هسسفن ىلع
نإأ .طقف انتأوذل اـنـتـبـحـم هـّجوـن نأأو
،رخآأ وحن قلطنت ةيقيقحـلأ ةـبـحـمـلأ

نأأ بجي ةبحملأ هلإأ ءانبأأ نم اّنك نإأو
نمع عيمجلأ ربخنو ملاعلأ ىلإأ جرخن
سسجــت ىـلـع سسودرـفـلأ قـلـخ ديـعـيـل دـّ
ةداعإاب ةديدج ةقيلخ انلعجيل ،سضرأأ
ذيمـلـت ىـلـع .سسدقـلأ حورـلاـب ةدوـلأ
برلأ سصلخ رظني نأأ دعب نم برلأ

نـم جرـخـي نأأ ،هـتـفرـعـم يـف وـمـنـيو
ىلإأ قلطنـي نأأو ةـسشأرـفـلاـك هـتـقـنرـسش
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سشبـمـلأ ىـلـع ًوأأ سشبملأ ىـلـع مـث رـ ر،
حيسسملل ًأذيملت هسسفن ربتعي نم نألف
بسستـكأ دق نوـكـي نأأ هـب سضرــتــفــُي

رثكأأ هنلعجي ًأزييمتو ًةيحور ًةربخ
ةسصاـخـلأ ةـيـحورـلأ هـتـلاـحـل ًاـيـعو
ىرـسشب مـهـيـلإأ لـقـنـي نـم ةـلاــحــلو
مجنلاك وه حيسسملأ ذيملت .سصلخلأ
ولف ،حيسسملأ ىلإأ سسوجملأ دسشرأأ يذلأ
ملو مجنلاب لّمأاتلاب سسوجملأ ىفتكأ
أذه هيلإأ مهدسشري ناك ام ىلإأ أونطفي
ةيقيقحلأ سسمسشلأ أونياع امل ،مجنلأ
  .ًأدسسجتم هللأ نبأ يأأ

اهيف ركذتن يتلأ مايأأ هذه يف
ىلإأ ةجاحب انتسسينك ،حيسسملأ لسسر
مهروسضحب نومّلعي نيسسيدقسصاخسشأأ

رـبـع نوـمـهاـسسي نوـسسيدقــلأ .طــقــف
يطـخـت يـف ةـّيـتاـيـحـلأ مـهـتداـهـسش
ةـيدرـفـلأ ىـلـع ةـمـئاـقـلأ ةراـسضحـلأ

قلخأأ نم ردق لقأأ اهمكحي يتلأو
مويلأ .عنطسصمـلأ نـّيدتـلأ سضعـب عـم
نأأ ىسضم تقو يأأ نم رثكأأ جاتحن
ىلع سسانلأ دعاسسنل ةبحملأ يف ايحن
ّلك فلـخ .ةراـسسلأ ىرـسشبـلأ راـبـتـخأ
اهحرطي يـتـلأ ةـيدوـجوـلأ ةـلـئـسسأأ
 ناك نإأو حِلُم بلط زربي سسانلأ
نأأ ديرن> :ًامئأد حيرسص لكسشب نَلعُي
يه ةريثك .(12 :21 وي) <عوسسي ىرن
رّبعم تمسص يف ،يتلأ هوجولأ كلت
أذه نع رّبعت ،ةـمـلـك فـلأأ نـم رـثـكأأ
مه برلأ ذيملت .عوسسي نع ثحبلأ
نع طقف سساـنـلأ نوـمـّلـكـي  نـيذـلأ
،ًايئرم هنولعجي ام ىنعمب لب ،عوسسي
مهنأ ههجو يف لّمأاتلأ نع نوّفكي،
.مههوجو يف رهظت هتروسص لعجيام

اينوربف ةديهششلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف ةسسّدقملأ ةسسيـنـكـلأ دـّيـعـت

نأريزح رهسش نم نيرسشعلأو سسماخلأ
يف تسشاع يتلأ ايـنورـبـف ةديـهـسشلـل
تدلُو .يدليم ثلاثلأ نرقلأ رخأوأأ
ٍةلئاع فنك يـف اـيـنورـبـف ةـسسيّدقـلأ

ٌءأدعأأ ُنـحــنو هــِنــبأ ِتو
ُسصُلخن ًأثـك ىرـحأاـبـف
.نوحَلاسصُم نحنو هِتايحب

ليإلا ـــــــــــــــــ
(33-22 :6 ىتم)
ِدسسأ ُجأرسس برلأ  لاق

كـُنـيـع تناـك ْنإاـف .ُعـلأ
ُنوكي هلك كُدسسجف ًةطيسسب
كـُنـيـع تناــك نإأو *ًأرــّيــن
ُنوكي هلك كُدسسجف ًةريرسش
ُروـنـلأ ناـك أذإأو .ًاـمـلـظــُم
ُملظلاف ًاملظ كيف يذلأ

ٌدحأأ عيطتسسي  *نوكي مك
نأأ امإأ هنأِ بر َدُبعي نأأ
بحـُيو َدـِحأوــلأ َسضــِغــبــُي
َدــِحأوــلأ َمِزلــي وأأ َرـــخآأ

نوردقـت  .رـخآأ َلُذرــَيو
.َلاأو َهـلــلأ أودــُبــعــت نأأ

أومتهت  مكل ُلوقأأ أذهلف
مكِسسفنأ و نولكأات اا
مـكِداـسسجأ و نوــبرــسشت

ِتسسيــلأأ *نوــسســَبـــلـــت ا
ِماعطلأ نم َلـسضفأأ ُسسفـنـلأ

نــــــــم َلــــــــسضفأأ ُدسسأو
ِرويط إأ أورظنأأ *سسابللأ
و ُعرزت  اهنإاف ِءامسسلأ

و ُدــــِسص ُنُزــــخــــت 
يوامسسلأ مـكوـبأأو ِءأرـهأأ
َلسضفأأ متنأأ متسسلفأأ .اهُتوقَي
متهأ أذإأ مكنم نَمو *اهنم
هِتماق ىلع َديزي نأأ ُرِدقي
أذاو *ةدحأو ًاــــــــــعأرذ
أورِبَتعأ .سسابللاب َنومتهت
.ومنت فيـك ِلـقأ َقـباـنز
*ُلِزْغـَت و ُبعـتـت  اـهـنإأ

حرفلأو لامـجـلأ هـيـف ّثبـيـل مـلاـعـلأ
تحت نوحزري سسانلأ نم مك .لمأأو

وأأ سضأرــمأأ وأأ ةاــيـــحـــلأ طـــغـــسض
نـم مـكو ،ةـيـعاـمـتـجأ لـكاــسشمــلأ
نوعقي مهنكل نيبيط نونوكي سسانلأ

نم ديدعلأ .ءاعّدأ يف وأأ رورغلأ يف
مههابتنأ تفلي نم نودجي  ءؤوه
هايإأ اناطعأأ ام لامجو ةّيمهأأ ىلإأ
برلاب ققحت يذـلأ سصلـخـلأو هـلـلأ
ةجاحلأ ًامئأد زربت انه نم .عوسسي
.ءامسس سضرأأ نورّيسصي لسسرل

هللأ نم ًةوق برلأ ذيملت بسستكي
نإأ .نيرخآأ ةمدخ يف هسسفن عسضيل
لاـثـم ىـلـع مداـخ وـه ّيـحـيــسسمــلأ
مَدخُيل  مدخَيل ىتأأ يذلأ حيسسملأ
وه حيسسملأ ذـيـمـلـت .(82 :02 تـم)

لـمـحــي ،نــيرــخآأ سصلــخ مداــخ
نإأ .سسانلأ ّلكل حرفب ةراسسلأ ىرسشبلأ
 برـلأ سصلـخـب ًاـحرــف نــكــي مــل
ىـلإأ سساـنـلأ بذـجــي نأأ عــيــطــتــسسي
كسصلخ ةجهب ينـحـنـمإأ> :حـيـسسمـلأ

َمـّلـعُأاـف ،يـندسضعأ يـسساــئر حورــبو
<نوعجري َكيلإأ ُةرفكلأو َكقرط ةمثأأ
ةجهب لقنن يكل .(31-21 :05 زم)
حمسسن نأأ يغبني رخآأ ىلإأ سصلخلأ

اب يقتلن نأأ انسسفنأيف ىتح .رخآ
نم ةروطخ زربت يحورلأ ءاقللأ أذه
نيرـخآأ بذـجـن نأأ يـهو رـخآأ عوـن
بلطُي كلذل .هللأ وحن سسيلو انوحن
سشبـمـلأ نـم سشبمـلأو رـ هابتنأو يعو ر:
لـعـجـيو رورـغـلأ يـف عـقــي دق لّوأأ
دق يناثلأو ،رخآلـل ًاـسصـّلـخـم هـسسفـن
تحت وه ناسسنإ ةّيـعـبـتـلأ يـف عـقـي
تحت رسشب اًسضيأأ نحن> :هلثم مآأ
رمأأ أذه .(51 :41 عأأ) <مكلثم مآأ
ةرم نم رثكأأ لوسسرلأ سسلوب هيلإأ هّبن
يف نوعقي نم نإأ لاقو هلئاسسر يف
:نيّيدسسج نونوكي بّزـحـتو قاـقـسشنأ
<سسلوـبـل اـنأأ دحأو لاـق ىـتــم هــنأ
<؟نييدسسج متسسلفأأ سسولبأ انأأ رخآأو
عـقـت أذاــمــل اــمأأ .(4 :3 روــك1)
تأذلاب عوسضوملأ أذه يف ةّيلوؤوسسملأ



َناميلسس نإأ مكل ُلوقأأ انأأو
ْسسَبلي  هِد لك  ُهَسسفن
ناك أذإاف *اـهـنـم ٍةَدـِحأوـك
ُدـَجوــُي يذــلأ ِلــقأ ُبسشع
 ُحَرـطـُي ٍدغ و َموــيــلأ
لفأأ أذكه ُهللأ ُهسسِبلُي ِرونتلأ
اي متنأأ ىرحأاب مـكـسسـِبـلـُي
أومتهت لف *ناإأ يليلق
أذام وأأ ُلكأان أذام لئاق
نإاف *ُسسَبلن أذام وأأ ُبرسشن
نأ. أأ هُبُلـطـت ُهـلـك أذـه
مكنأأ ُملعي يوامسسلأ مكابأأ

إأ نوــجاــت لـك أذـهِهـ*
ِهللأ َتوكـلـم ًوأأ أوـبـلـطاـف
.مكل ُدأزُي هلك أذهو ُهرِبو

لمأات ـــــــــــــــــــ
راسص ناطيسشلأ نأأ ا

انيف هللأ سسرغ دقف انل ًأودع
يـتـلأ تاـمـلـكـلاـب هــتوأدع
يـتـلأ ةــيأ اــهــب بطاــخ
لـعـجأاـسس :هــترــكــف تمدخ

اهلسسنو كلسسن ب ةوأدعلأ
ةأدأأ تناك أذإأ ...(51 :3 كت)
قـحـتـسست (ةـّيأ يأأ) رــسشلأ

ةوأدعب كلوق امف ،هركلأ أذه
أذا ؟رـسشلأ أذـهــل ببــسسأ
 ةرــــجــــسشلأ تبــــسصـــــُن
اهلمعتسسأ ىـتـح سسودرـفـلأ
 ول هنأ ؟اندسض ناطيسشلأ
،هيدي ب معطلأ أذه نكي
نأأ هـناـكـمإاـب ناــك فــيــك
إأ ناـيـسصعـلاـب اــندوــقــي
نوكي نأأ بجي ناك ؟توأ

هـب نـحـَتــمــُت رــمأأ كاــنــه
كانه تناك كلذل .انتعاط
يهسشلأ رمثلاب ةَبَسص ةتبن
انبلغت ام أذإأ ىتح ليمأ

،برــهــلاــب ةذــلـــلأ ىـــلـــع

ديدحـلاـب اـهـهـجو هّوـسشو ،اـهــيــَيدث
ّلك .اهفأرطأأ عطقو ،رانلاب ىّمحملأ

ةديهسشلأ اهتـلـمـتـحأ تاـبأذـعـلأ هذـه
دُعَي مل ذإأو .اـهـل لـيـثـم  ٍةـعاـجـسشب
تاـبـث لـمـتـحـي نأأ يـلأوــلأ عــسسوــب
يلاتلأ مويلأ يف دّلجلأ رمأأ ،ةسسيّدقلأ
ةداهسشلأ ليلكإأ تلانف ،اهسسأأر عطقب
.ةيلوتبلأ ليلكإأ ىلإأ ًةفاسضإأ

ةـنـمزأأ يـف ءأدهـسشلأ دباــك دقــل
تاـبأذـعـلأ عأوـنأأ ىـّتـسش داـهـطـسضأ
أوربسص مهّنكل ،ةّيـسسفـنـلأو ةـّيدسسجـلأ

توـكـلـمـلأ أوـلاـنـف ،ٍءيـسش ّلـك ىـلــع
يف نحنو .ةيدبأأ ةايحلأو يوامسسلأ
نم يناعن لأزن  رسضاحلأ اننمز
يحور ٌداهطسضأ هـّنـكـل ،داـهـطـسضأ يتلأ تاقيسضلأو براجتلأ يف ىّلجتي
فيك .ةيمويلأ انتايح يف انهجأوت
؟اههجأون

ةاـيـحـلأ بنأوـج بعـسصأأ دحأأ ّنإأ
أًذيملت انتروريسص ّنأأ وه ةّيحيسسملأ
سضّرعتن نل اننأ يـنـعـي  حـيـسسمـلـل
أذاملف .اهتاقيسضو ةايحلأ براجتل
نأاب بحـمو ٌحـلاـسص ٌهـلإأ اـنـل حـمـسسي
لثم ،ًةبعسص ودبت دق براجت زاتجن
ةاناعمو اـنـتاـناـعـم وأأ ،لـفـط توـم
،تاباسصإأو سضأرمأأ نم انئابحأأ
وأأ ،قلقلأ وأأ ،ةيلام ٍتامزأاب رورملأ وأأ
ناك ول سضعـبـلأ لوـقـي دق ؟فوـخـلأ
اّنع دعبأأ ديكأاتلاب ناكل انّبحي هللأ

انل هتّبحم ينعت أأ .اهّلك رومأأ هذه
؟ةحيرملأ ةلهسسلأ ةايحلأ انل ديري هنأأ

باتكلأ انمّلعـي .ّلـك ،ةـقـيـقـحـلأ يـف
ّبحي هللأ ّنأأ ٍحوسضو ّلكب سسدقملأ
ءاـيـسشأأ ّلـك> لـعـجــي وــهو ،هدوأأ
<هللأ نوّبحي نيذلل ريخلل اًعم لمعت
براـجـتـلأ ،اـنـه نـم .(82 :8 ور)
ٌءزج يه اهب حمسسي يتلأ تاقيسضلأو
اهل يأأ ،انريخل يه يتلأ رومأأ نم
.نمؤوملل ةبسسنلاب يهلإأ ٌسضرغ

نأأ وه انل هللأ هديري ام ىمسسأأ
ةروسصب نيهّبسشتم رثكأاف رثكأأ ومنن
ةايح فده وه أذه .(92 :8 ور) هنبأ
ىتح ،هتايح يف ءيسش ّلك .نمؤوملأ

نيتنسسلأ رمع ذنم تسشاعو ،ٍةّيحيسسم
يف ،ىرأذعـلـل ٍرـيد يـف اـهـتدلأو عـم
،ايروسس يلامـسش نـيـبـيـسصن ةـقـطـنـم
ًةسسيئرو ًةسساّمسش اهتلاخ تناك ثيح
لاـمـج تأذ ةـسسيّدقـلأ تناـك .رـيدلــل

ْتَلقسصو اهتعر اهتدلأو ّنكل ،بّلخ
نع اًهزنم ىقبيل رينتـسسمـلأ اـهـلـقـع
داــسسفــلأ يــف قــلزــنــي لــف ،سسندلأ

ةديــهــسشلأ تأاــسشن أذــكــه .ءأوــهأأو
،ةليسضفلأ ّبحو ىوقتلأ ىلع اينوربف
.هلل اهتّيلوتب ترذنو

أأدـب ،503و482 يماـع نـيـب
سسونايسسيلكويذينامورلأروطأربمإأ
ءاحنأأ ّلك يف نيّيحيسسملأ داهطسضاب
رـبـخ عأذ اـمدنـعو .ةـيروـطأرـبــمإأ
رـيدلأ تاـبـهأر تفاـخ ،داـهـطــسضأ

ةسسيّدقلأ أدع ام ّنـهـعـيـمـج نـبرـهو
يف .ريدلأ ةسسيئر اهتلاخو اينوربف
رـيدلأ ىـلإأ دنـجـلأ لـخد ،ماــيأأ دحأأ

اهوداتقاف ،اـيـنورـبـف لاـمـج أوأأرو
نيح .لسسلسسلاب ًةدّيقم يلأولأ ىلإأ
سضرع ،ةسسيّدقلأ لامج يلأولأ ىأأر
تقفأو أذإأ اهحأرسس قلطي نأأ اهيلع
ناـك يذـلأ هـنـبأ نـم جأوزــلأ ىــلــع
مل ةديهسشلأ ّنأأ ّإأ .ةيفخلاب ايحيسسم
َرَمأأو أًدج بسضغف ،هسضرع ىلع قفأوت
مامأأ اهفقوأأو ،اهنع اـهـباـيـث عزـنـب

نوأأزهي أوناك نيذلأ دونجلأ عيمج
ىرــخأأ ًةرــم يــلأوــلأ لواــح .اــهــب
ىلع اهمزع ىأأر امدنعو ،اهتلامتسسأ
،اًظيغ جاتهأ ،اهتّيلوتب ىلع ظافحلأ

اـهـفأرـطأأ أوـطـبرـي نأأ دنــجــلأ رــمأأو
اهودلجـيو اـهوـقـّلـعـي نأأو ،ٍداـتوأاـب
أوقّزم ّمث .اهتـحـت نأرـيـنـلأ أودقوـيو

رثانت ىّتح ٍةيديدح ٍطاسشمأاب اهدسسج
قرحت راـنـلأ تناـك اـمـيـف ،اـهـمـحـل
اهاطعأأ اّملو .أًديور أًديور اهءاسشحأأ
نم ةاجـنـلـل ًةرـيـخأأ ًةـسصرـف يـلأوـلأ
اي يسسفن ْتسشطع َكيلإأ> :تلاق توملأ
ىـلإأ مـُلـَهـَف ،حـيـسسمـلأ عوـسسي يدـّيـسس
ةعاسسلأ هذه يف ينلمهت و يتنوعم
رسسكب يلأولأ َرَمأأ ،ٍذئنيح .<ةبيهرلأ
َعَطَق ،اهتابث ىأأر نـيـحو .اـهـناـنـسسأأ



ىلع لمـعـي ،تاـقـيـسضلأو براـجـتـلأ
حرـسشي اـمـك ،فدهـلأ كلذ قـيــقــحــت
:7-6 :1 ىلوأأ هتلاسسر يف سسرطب
نإأ نآأ مكنأأ عم ،نوجهتبت هب يذلأ>
براجتب أًريسسي نونزحت بجي ناك
،مكناميإأ ةيكزت نوكت يكل ،ةعونتم
هنأأ عم ،ينافلأ بهذلأ نم نمثأأ يهو
حدمـلـل دجوـت ،راـنــلاــب نــحــتــمــي
نلـعـتـسسأ دنـع دجـمـلأو ةـمأرــكــلأو
يتلأ براجتـلأ ّنإأ .<حـيـسسمـلأ عوـسسي
خّسسرت يقيقحلأ نمؤوـمـلأ اـهزاـتـجـي
تاـفـسصلأ هـيـف يــّمــنــتو ،هــناــمــيإأ
دئأدسشلاب رخـتـفـن> :أذـهـل ،ةـسسّدقـمـلأ

،رـبـسصلأ ئـسشنـُت ةّدسشلأ ّنأأ نـيـمــلاــع
ُناحتمإأو ،َناحتمإأ ئسشنُي ربسصلأو
ّنأ ،يزـخـي  ءاــجرــلأو ،ءاــجرــلأ

انبولـق يـف تسضيـفُأأ دق هـلـلأ ةـبـحـم
ور) <انل َيِطعُأأ يذلأ سسدقلأ حورلاب
أذه ةلاسسر يف دري امك (3-5 :5
اـمـه لاـمـتـحأو تاـبـثـلاـف .دحأأ
:حيسسملاب انناميإأ ةّوـق ىـلـع لـيـلدلأ
يذلأ حيسسملأ يف ءيسش لك عيطتسسأأ>
يذــلأ وــه ،(31 :4 يف) <يـنـيّوـقـي
لُديف ُهللأ امأأ> :ٍلاثم مظعأأ انل َيطعُأأ ًةأاطخ انك ذإأ هنأاب انل هتبحم ىلع
 .(8 :5 ور) <انع حيسسملأ تام ُدعب

بعتـُت نأأ نـكـمـي  تاـقـيـسضلأ
هللأ لّخدتـب نـمؤوـي هـّنإأ ذإأ ،نـمؤوـمـلأ

هللأ ّنأابو ،نمؤوملل هظـفـحو هـلـَمـَعو
نـم رـثـكأأ قـيـسضلأ ءاـنـثأأ هـب ّمـتـهــي
َهجأو امّلكف .هـسسفـنـب وـه هـماـمـتـهأ

ىلع ٌرداـق هـلـلأ ّنأاـب قـثـي ،ةـلـكـسشم
.ةريثك ًولح هدنع ّنأأ لب  ،اهّلح
هـملــسس نــمؤوــمــلأ دقــفــي  ،كلذــل
دقفي و ،براجـتـلأ ءاـنـثأأ يـلـخأدلأ
ّلك ّنإأ .هللأ لمعب هتقثو هنانئمطأ
ٍةربخل ٌلاجم ،ّكسش لب ،يه ٍةبرجت
ةقث قيمعت لجأأ نم ،ةديدج ٍةّيحور
هـلـمـعو هــلــلأ ةــياــعرــب ناــسســنإأ

.نينمؤوملل هداقتفأو

،ةاسصلأ ةفعـلأ اـنرـهـظأأو
ليلاكأأ ةرأدجب انيـقـحـتـسسأ
لـكأأ عــبــتــي  .رــسصنــلأ

لب ،طقـف رـمأوأأ ناـيـسصع
لـكأأ .يرــعــلاــب روــعــسشلأ

ايأأرو امهنيـعأأ تحـتـفـناـف
كت) نايرع أراسص امهنأأ

أأ اـمـهـيـلـع ناــك .(7 :3
متهي  ىتح يرعلأ افرعي
لاـمـكإاــب ناــسسنإأ لــقــع
سسابللاب ركفي لف سصقنلأ

و ،هـيرــع سس لــجأأ نــم
نع خلسسنيف ،هدسسجب ركفي
 أذا .هـلـلاــب لــمأاــتــلأ
ًأروف ةسسبـلأأ هذـه عـنـسصـُت

أ قـــلـــُخ ا؟ناــسسنإ نأ
 نأأ بجي ناسسنإأ سسابل
غو ًاـيـعاـنـطـسصأ نوـكــي

اـمدنـع كلذـل ...يــعــيــبــط
إأ ديدج نم برلأ انوعدي
عزنـي ةـيـسسودرـفـلأ ةاـيأ
> :انسسوفن نم مامتهأ
او نولكأاـت ا أوـمـتـهـت
مـكداــسسجأ و نوــبرــسشت

6 ىـتــم) <نوــسسبــلــت ا:
مدآأ سسابل نكي  ًأذإأ .(52
و ةـــعـــيــــبــــطــــلأ نــــم
 ّدعم هسسابل .ًايعانطسصأ

عـــطــــسسي رــــخآأ ناــــكــــم
ةمعنلاب عسشيو ،ةليسضفلاب
رـّيـن سساـبـل هـنأ .ةـيــهــلإأ

قوـفـي ةـكـئلأ سساـبـلــك
ءاــهــبو روـــهزـــلأ قـــنور
هللأ ّسصخي  أذهل .موجنلأ
روـف سساـبـــلـلاـب ناــسسنإأ

ةزئاج سسابللأ نأ ،هقلخ
 .ناسسنإلل ّدعأ ةليسضفلأ

بكلا سسويليشساب سسيدقلا

هامح ةيششربأا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسدقملأ يكاطنأأ عمجملأ دقعنأ

ريد يف7102 نأريزح9 ىلإأ6 نم
ةـطـبـغ ةـسساـئرــب دنــمــلــبــلأ ةديــسس
بختنأو رسشاعلأ انـحوـي كرـيرـطـبـلأ
يـكـبـلـعـب وـقـن فـقـسسأأ  ةداـيــسس
هامح ةـيـسشرـبأأ ىـلـع ًاـتـيـلوـبورـتـم
.اهعبأوتو

ةنيدم يف يكبلعب وقن ناسسغ دلُو
ةداهسش لين دعب .7591 ماع قسشمد
سسرأدم يف قوفتب ةماعلأ ةيوناثلأ

يرسشبلأ بطلأ ةيلكـب قـحـتـلأ قـسشمد
اهـنـم جّرـخـتو قـسشمد ةـعـماـج يـف
هـتـسسأرد عـباـت .0891 ماع ًاـبـيـبـط
جرختو ةعماجـلأ سسفـن يـف اـيـلـعـلأ

ًاسصتخم ًابيبـط4891 ةنسس اـهـنـم
.ةماعلأ ةحأرجلاب

سسويطانغإأ كريرطبلأ ةطبغ همسسر
يناثلأ نيرسشت8 يف ًاسسامسش عبأرلأ

ثلاثلأ دحأأ يف ًانهاك مث ،5891
مـث ،6891ماعل ريبـكـلأ موـسصلأ نـم
نـم لوأأ دحأأ يـف ًاـتــيردنــمــسشرأأ
يف مدخ .9891 ماعل ريبكلأ موسصلأ

دهجب ًلماع اهفيرو قسشمد سسئانك
ةيلـكـب قـحـتـلأ .اـهـيـف باـبـسشلأ عـم
ماع دنملبـلأ ةـعـماـج يـف توـهلـلأ

.8991 ماع اهنم جرختو3991
كريرطبلأ ةمحرلأ ثّلثمـلأ هـفـلـك

ىفسشتسسم ةرأدإأ عـبأرـلأ سسوـيـطاـنـغإأ
.1002 ماع يكريرطبلأ نسصحلأ

يــف ةــيــفــقــسسأ ىــلأ َّيـــقر
يف ًاـيـسضاـق َنـّيـُعو .01/7/1102
يـف ةـيـئأدبـلأ ةـيـحورـلأ ةـمـكـحـمـلأ
.3102 ماع قسشمد ةيسشربأأ

بخُتنأ7102 نأريزح7 يف
.هامح ةيسشربأأ ىلع ًاتيلوبورتم
ةرـششنـلا ىـلـع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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