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 ؛٣1-٨ :٨ سسوثنروك1)

٩: 1-٣)
ل َماعطلا نإا ُةوخإا اي

انلكأا نإا انأل هللا إا انُبرقُي
ل ْلـــُكأاــــن  نإاو ُديزــــن ل
ل نأا اورُظنا نكلو *ُسصُقنن
ًةَرَثعم اذه مكُناطلشس َنوكي
ٌدحأا َكآار نإا هنأل *ِءافعشضلل
 ًائِكتم ُمـلـعـلا هـل نـَم اـي
ىوـقـتـي ـفأا ِناـثوألا ِتيــب

ىلع ٌفيـعـشض وـهو هُمـشض
َكِلهيف *ناثوألا ِحئابذ ِلكأا
ُفيعشضلا ُخألا َكِملِع ِبَبشسب
*هلجأل ُحـيـشسا َتاـم يذـلا

ىـلإا نوـئـِطــخــُت ذإا اذــكــهو
مهَرئامشض نوحَروِةوخإلا

نوئطخُت امنإا ٌةفيعشض يهو
ناك نإا كلذلف *حيشسا إا
ُلُكآا ف يخأا ُككششُي ُماعطلا

إا ًاــم ـئـل ِدبألا كـششُأاَكـ
.ًلوـــشسر اـــنأا ُتشسلأا *يــــخأا
ُتيأار اـــَمأا .ارـــح اـــنأا ُتشسلأا
مُتشسلأا .انـبر َحـيـشسا َعوـشسي
 نإاو *ّبرلا  يلمع متنأا
يّنإاف َنيرخآا إا ًلوشسر ْنُكأا
َمـَتاـخ نأل .مـكــيــلإا ٌلوــشسر
.ّبرلا  متنأا وه يتلاشسر

موشصلا باتعأا ىلع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موشصلا ةلحرم يف ةشسينكلا دّهعتت
انشسوفن ظاقيإا سسدقـمـلا يـنـيـعـبرألا

ىـلإا اـنـتداـعإاو ،يـناوـتــلا موــن نــم
يهف .ةايحلا لبشسو ةبوـتـلا جـهاـنـم
اذه ،ةايحلا ءلمب مّعنتن نأا انديرت
ّلإا هغلبن ل يذلا يناشسنإلا لامكلا

حـــيـــشسمـــلا سصخـــشش ةواـــقـــن يـــف
اذــــل .هتّبــــحـمو
ًاـــــــعــم لــــخدن
موـشصلا ةرـيـــشسم
،يـــــنــيــعــبرألا

ٍداهـــج ةرـــيـشسم
ودــــبــي يــــحور
ىــلوألا ةلـــهولل
.ًانزحمو اقاشش

موشصلا روحمتي
لوــح رــيــبــكــلا

ناــشسنإلا سشيـــع
،لئاشضفلا تاداهج ربع ةبوتلا ّرشسل
ملآا يـف ّرـشسلا اذـه قـمــع هــغوــلــبو
 .هتمايقو هتومو حيشسملا

ذـــنم موـــــشصلا ةرـــتف تطــــبترا
ببشسب ،ةبوتلاب ةّيخيراتلا اهتايادب
تناك يتلا ةّيعاـمـجـلا تاـفارـتـعلا
يـف ،موــشصلا نــمز لــخ ،يرــجــت
نع نوبئاتلا ناك .ىلوألا ةشسينكلا
يف نوعجارتي ةميشسج اياطخو تّلز
يف يفلخلا حانجلا ىلإا موشصلا ةيادب
،نيظوـعوـمـلا قاور ثيـح ةـشسيـنـكـلا
دادعتشسلا روط يف مُه نَم عم اوفقيل
ىـلإا نوـّمـشضنـي لو ،ةـّيدوـمــعــمــلــل

سسيمخلا لـبـق نـيـنـمؤوـمـلا ةـعاـمـج

ةلوانملا يف نوكراششي نيح ،ميظعلا
عـم مـهـتـحـلاـشصم ةـمـع ،ةــّيــهــلإلا
يذـلا <مـيـظـعـلا حرـفـلا»و ،ةـشسيـنـكــلا
دحاو ئـطاـخـب ءاـمـشسلا يـف لـشصحـي»
 .(7 :51 ول) <بوتي

ينعت ،aionatem ةبوتلا ةرابع
لماكلاب ناشسنإلا ةايح راـشسم رـيـيـغـت
ناشسنإلا كاردإا يه .هللا ىلإا ةدوعلاو
يذلا ،ةئيطخـلا يـف هـتـلاـحـل يـعاوـلا

ىـــــلإا هدوـــقــي
نـــم ةـــكرـــــح

زـــــــــيـــكرــــتلا
ىــلإا ةدوــعـــلاو
ليدبـتو تاذـــلا
نــــــم ،رــكــفـلا
لّوحــتـلا لـــجأا

ىلإا عوـــجرـلاو
يذـــلا ،هـــلـــــلا
دـــــــــــــّكأاـــتــي
هــــــفارـــتعاــب

.هتئيطخب
ّنأا نودّكؤوي نوــشســـيّدـــقلا انؤواـــــبآا

ةّيجهنم ربع ،ناشسنإلا ِلدَبَت ةّيناكمإا
ّلك لوانتم يف يه ،فارتعلاو ةبوتلا

سسدقـلا حورـلا ةّوــق لــشضفــب ،نــمؤوــم
ناــشسنإلا دقــتــفــي يذـــلا ،هروـــشضحو
ءاـجرـلاو اـيــهــلإا ًاــقوــشش هــيــطــعــيو
لــجأا نــم نــيــيرورــشضلا عاـــفدنلاو
برلا ةـمـحر سساـمـِتـلا يـف ةرـباـثـمـلا

 .ميركلا ههجوو
ةهجاوم نم بئاتلل اًشضيأا ّدب ل ،انه

ناشسنإل ةّيهلإا ةّيطع وه يذلا ريمشضلا
،(41 :2 ور) <ةعيبطـلاـب سسوـماـنـك»
دّكؤوي .رششلاو ريخلا نيـب اـم زـيـيـمـتـلـل

8102 /6 ددعلا
طابشش11  دحألا

(ةنونيدلا) محللا عفرم دحأا
سسويشسف ةنهكلا  ديهششلا راكذت

ةكلا ةرودواث ةشسيدقلاو
ثلاثلا نحللا

ثلاثلا رَحَشسلا ليإا



ةـلـيـط ،هـتاذ دجـي ثيـح ،رـتاوـتـمــلا
هراكفأل قداشص فششك يف ،مايشصلا
يـحور بأا ماـمأا هـلاـعـفأاو ةـمـيــثألا

ّرشس نم ذخّتي نمؤوملا .سسفنلل بيبط
يف اهشسملـي ةـّيـحور ةّوـق فارـتـعلا

ٍءاجرو ٍلوحت َةّوق ،ةّيمويلا هتايح
نأل ،هـناـيـك قـمـع يـف زرـبـت ٍحرـفو
نـم روـبـعـلا ،عوـجرـلا يـه ةـبوـتــلا
قاـبـتـشسلاو ،روـنـلا ىـلإا تاـمـلـظــلا
نينمؤوملا زيجي يذلا حيشسملا حشصفل
سضرألا نمو ةايحلا ىلإا توملا نم»
.<ءامشسلا ىلإا

عشضاوتلا ةليشضف ةيمهأا زربت كلذك
يذـلا سساـشسألا ةـباـثـمـب يـه يــتــلا
وه عاشضتلا .موشصلا ةريشسم نوشصي
فرعن اهلـخ نـم يـتـلا ةـلـيـشضفـلا

.ةلطابلا رّبكتلا ماهوأا درطنو انتاوذ
ىـلـع هـتـعاـشضو سسيـقـي ناـشسنإلاــف

مّدقتيو ومني ام رادقمبو ،هللا لج
ومني رادقملا اذهب ،هتاذ ةفرعم يف
وه عشضاوتلا سساشسأا .هللا ةفرعم يف
هروـهـظو قداـشصلا ناـشسنإلا فوــقو
،هللا مامأا ،هتقيـقـح ىـلـع ،وـه اـمـك
ةفاشسملا تفعاشض هماثآا نأا هكاردإاو
نـيـبو هـنـيـب ةـلـشصاـفـلا ةـّيدوـجوـلا

.هقلاخ
نع دعبلا ةديدشش تدغ انتاعمتجم

ةـبوـتـلـل يـحـيـشسمـلا موـهـفـمـلا اذـه
ليـجـنإلا ّنـكـل .هـلـلا ىـلإا عوـجرـلاو
رطاششلا نبلا نأا انربخـيو اـنـيداـنـي
خذبلاو فارشسإلا يف ةششيعلا رثآا يذلا
يـّلـكـلا يواـمـشسلا بآلا نــع ًاديــعــب
ٍسسّشسحت وأا ٍيعو ّيأا نود ،حشصلا
ريزانخلا دهاشش نيح ،هلاح ةقيقحل
هل نوكي نأا ىهتششاو بورخلا مهتلت
لاقو ،هشسفن ىلإا عجر» ،هنم ءيشش
هــل لوــقأاو يــبأا ىــلإا بهذأاو موـــقأا
تشسلو ،كمادقو ءامشسلا ىلإا تأاطخأا

:51ول) <ًانبا كل ىعدأا نأا ًاقحتشسم
هــلاـــح ءوـــشسب ّسسحأا .(٩1 -٨1
ةّيـعـقاوـب ّرـقأاو ،هـطوـقـشس ةـماـشسجو
،ّرشش نم هشسفن ىلع هبلج امب قدشصو

ليإلا ــــــــــــــــــ
(٦4-1٣ :52 ىتم)
ُنبا َءاج ىتم برلا لاق

ُعـيـمـجو هِد  ِرـششبــلا
هـعـم شسيدقـلا ِةـكــئا

ىـلـــع ُسسلـجـي ٍذـئـنــيــحــف
ُعــَمـــجــُتو *هِد ِسشرـــع
ُزـّيــمــيــفِ ُألا لــك ِهــيــلإا
شضعـب اـمـك ٍسضعـب نـم مـهـَ

ا يـعارـلا ُزــّينـم َفار
َفارـــا مـيــقــُيو *ِءادا

نــع َءاداو هــِنــي نـــع
ُلوــقـي ٍذـئــنــيــح *هِراــشسي
هـِنـي نـع َنـيذـلــل ُكــِلَا
يبأا يـكَراـبــم اـي اْوـَلاـعـت
مــكــل دــَعُا َكــــلُا اوــثِر
يـّنأل *مَلاعلا ِءاـششنإا ذـنـم
وــمـتـمــعــطأاـف ُتعــــــُج
وـمـتـيــقــشسف ُتــششــِطـعو
*ومتيوآاف ًابـيرـغ ُتنـكو
وــوــَشسـكــــــف ًانايرُعو
ومُتْدُعفًاــشضــيرــمو
*إا مـتـيـتأاـف ًاــشسوــبو

نوقيّدِشصلا هبيــجُي ٍذئنيح
ىــتــم بر اـــي لــــئاــــق
كانمَعطأاف ًاعئاج كاـنـيأار
*كاـنـيـقــشسف َناــششطــع وأا

ًاــبـيرــغ كاــنــيأار ىــتــمو
ًاــناــيرــُع وأا كاـــنـــيوآاـــف
كانيأار ىتمو *كاـنوـشسكـف
ًاـــشسوـــــب وأا ًاـشضيرـــــم
ُبيـــجـُيـف *كيـلإا اـنـيـتأاــف
قا :مـهــل ُلوــقــيو ُكلا

تاكرح ّنأا ينايرشسلا قحشسا سسيدقلا
دّرجمـل ناـشسنإلا يـف رـهـظـت ةـبوـتـلا
لّكششت .هشسفن ىلع هزيكرتو ههابتنا
ىلإا ةدوعلا ةنامشض تاذلا ىلإا ةدوعلا
 .ةمايقلا ءاجرو ةبوتلا عومدب هللا

يّدؤوتو ،بلقلا هاجتا ةبوتلا دّدجُت
ىلإا ةرـظـنـلا يـف ّيرذـج ٍلّوـحـت ىـلإا
دعـب ،سسفـنـلا ىــلإا ةدوــعو مــلاــعــلا
ناشسنإلا .ءاوهألا تّتششت نم قاتعنلا
،هتعيبطل ةّيلشصألا ةكرـحـلا ديـعـتـشسي
 .ةئيطخلا سضفر ىلإا عراشسيو

باتعأا ُجِلَي نم ُكِردُي ام ناعرشس
بذعو حيرم هّنأا عروو ٍتابثب موشصلا

هـلـمـحو نـّيـهـلا حـيـشسمـلا رـيـن لـثـم
يف ام ّنإاف .(0٣ :11 تم) فيفخلا
ششقـت» وأا <ناـمرـح» نـم موـشصلا <فـّ
ىربك ةّيّرح ىلإا نمؤوـمـلاـب ناـيّدؤوـي
قيمعلا عّششختلا اّمأا .يقيقح قاتعناو
يهف ،ةّيشسقطلا مدخلاو تاولشصلا يف

ةايح يف يرذجلا لّدبتلل زئاكر ريخ
مــَعــِن ىـلـع هـحاـتـفــنلو ،ناــشسنإلا
يف ناشسنإلا .هاياطعو سسدقلا حورلا
ةّوق ذخّتي موشصلاب مازتللا ةناشصر
حرج ّلك يفششتو هفعشض دقتفت ةّيهلإا

.سسفنلا يف
ةّيناحورلا نأا ىلإا ةراششإلا ردجت

عـباـط يأا نـع ىأاـنـت ةـيـشسكذوـثرألا
نعتشسا وه ّرـشسلا .ةـبوـتـلـل <مـتاـق»
ام اّمأا .<رششبلل ةيهلإلا ةبحملا» لعف
رـيـمـشضلـل ٍبيـنأاـت نــم ّرــشسلا مزــي
غوـلـب نـع يـتاذـلا زـجــعــلــل ٍكاردإاو
دّرجم اشسيلـف ،ةـّيـقـيـقـحـلا ةـيزـعـتـلا

ام رادقمب ،يمشستشسا يبلشس فقوم
هنهذل ناشسنإلا عامجتشسا رشصنع امه
لوـح مـئـتـلـيـل ،ءاوـهألاـب تـّتـششمــلا
روـن يـف موـقــيو هــلــلا ىــلإا قوــششلا
 .حشصفلا

ةداعتشسلو ةمايقلل ةفدارم ةبوتلا
فارتعلا نكل .يرششبلا نئاكلا ةوعد
.ًةلعاف ةبوتلا لعجي ُهَدحو اياطخلاب
ةرـتـف يـف ،يـحـيـشسمــلا ىــعــشسي اذــل
فارــتــعلا نــم عوــن ىــلإا ،موــشصلا



مــــكـــــنأا ا مـــــكــل لوـقأا
يتوـخإا دحأاـب كلذ مـتـلـَعـف
يـــبـــف ِراـــغـــشصلا ِءلؤوـــه
لوقي ٍذـئـنـيـح *ُهوـمـتـلـعـف
هراـشسي نـع نـيذــلــل ًاــشضيأا
ُعم اــــي يـّنـع اوـبـهذإا
ِةدـَعُا ِةــيدبألا ِراــنــلا إا

يّنأل *هِتـَكـِئـمو َسسيـلـبإل
وــمــِعــطــُت مــلــف ُتعـــُج
*وـقـشسـَت مـلــف ُتششــِطــعو
ووؤوُت ملـف ًاـبـيرـغ ُتنـكو
وـشسكـَت مــلــف ًاــناــيرــُعو
مـلـف ًاـشسوـبو ًاـشضيرــمو
ُهنوبيجُي ٍذئنيح *وروزَت
بر اـي لـئاـق ًاــشضيأا مــه
وأا ًاـعـئاـج كاـنــيأار ىــتــم
وأا ًاــبـــيرـــغ وأا َناـــششطـــع
وأا ًاــشضيرــم وأا ًاـــناـــيرـــُع

و ًاــشسوــب َكــْمِدــْخــَن*
قا ًئاق مهُبيجُي ٍذئنيح

اولعفت  مكنأا ا مكل ُلوقأا
راـغـشصلا ِءلؤوـه ِدحأاـب كلذ
ُبهذيـف *هوـلـعـفـت  يـبـف
يدبألا ِباذـعــلا إا ِءلؤوــه
ِةاــيا إا َنوــقــيّدــِشصلاو
.ةيدبألا

لمأات ـــــــــــ
انه هب موقن ٍلمع لك

.هللا ُلمع وه سضرألا ىلع
ظفحتب ًامئاد لمعن اننكلو
ُزجعي ل .قدشص نود نمو
كلذ لاــمــتــحا نــع هــلـــلا

هنك ٌرششب لو لب بشسحو

،ةشسّدقملا ملآلا ىلإا هقـطـنا لـيـبـُق
نأا نمؤوملا ىلع يتلا سسشسألا عشضو
لأاشس .توكلملا جليل اهبـشسحـب اـيـحـي
ةـقـع يـه اـم» :برـلا ُذــيــمــتــلا

،(٣ :42تم)<رهدلاءاشضقناو كئيجم
هئيـجـم تاـمـع اـًحراـشش مـهباجأاف
اورهشسإا» :هلوـقـب ثيدحـلا اـًمـتـتـخـم
يتأاي ةعاشس ةّيأا يف نوملعت ل مكّنأل
ًاـشضيأا مـتـنأا اوــنوــك كلذــل ...مــكــّبر
ّمث ،(44-24 :42 تم) <نيّدعتشسم
توكلم هبششي ٍذئنيح» :ةرششابم فدرأا
:52 تم) <...ىراذع رششع تاومشسلا

مث تانزولا لَثَم درشس كلذ دعب (1
(٦4-1٣ :52 تم) ةنوـنـيدلا لـَثـَم
.مويلا انـعـماـشسم ىـلـع ىـلـتـُي يذـلا

رهشسلا ّنإا اـنـل لوـقـي ّبرـلاـب اـنـّنأاـك
وـه ،توـكـلـمـلاو ّبرـلا لاـبـقــتــشسل
لاثمألا يف درو ام بشسح لمعلاب
.اهركذ قباشسلا ةثثلا

،مويلا ةشسّدقملا انتشسينك انرّكذت
دحأا» ىّمشسملا محّللا عفرم دحأا يف
ةلحر يف انقطنا ليبُق ،<ةنونيدلا
ّبرلا ملآا ىلإا لوشصولل ّيهبلا موشصلا

لوشصحـلا اـندرأا اذإا اـنـنأا ،هـتـماـيـقو
يأا ،هتمايـقو ّبرـلا ملآا راـمـث ىـلـع
نم أايهتن نأا انيلع ،توكلملا لوخد

نم اهانمّلعت يـتـلا اـنـلاـمـعأا لـخ
،ةشسينكلا يف أارقُي ،كلذل .مويلا ليجنإا

يلت يتلا ماّيألا نم موي ّلك حابشص
ميلشست ةّشصق نم ٌءزج ،ةنونيدلا دحأا
هـبـلـشصو هـتـمـكاـحـمو عوـشسي ّبرـلا

.هتمايقو هتومو
عوشسي ّبرلا تاملك انرّكذت ،اًذإا

،ةنونيدلا ليجنإا يف ةدراولا ،ةّيوبنلا
ميظعلا عوبشسألا ثادحأا قبشست يتلاو
سسّدقـمـلا باـتـكـلا ىؤورـب ،سسّدقـمــلا

ءايبنألا ةّمـهـم نـكـت مـل .هـتاءوـبـنو
دعب لشصحت فوـشس ثادحأاـب ؤوـّبـنـتـلا
ةّمهم .نومّجنمـلا لـعـفـي اـمـك نـمز
هللا ةملك رششبلل اولقني نأا ءايبنألا
.اهشساشسأا ىلع ةنونيدلا نوكتشس يتلا

،مظعألا <ّيبنلا» وـه حـيـشسمـلا ،اـنـه

.ةايحلا ىلإا قيرطلا دجوف
يشسوثآلا ناولشس سسيّدقلا هجوتي

كردأا اّـمـل ،مدآا» نإا لوـقـلاـب اـنــيــلإا
ىكبو حان ،هللا نزحأا هّنأاو هطوقشس
تاناويح ّلكو ،هتطقشس ىلع ةرارمب
تثرو رفقلا يف هحون تعمشس سضرألا
هتبحم مـظـعـل ،ديـشسلا ّنـكـل .هـلاـحـل
مدآا حـنـم ،بيـلـشصلا ىـلــع ،رــششبــلــل
سسودرفـلا نـم لـشضفأا رـخآا ًاـشسودرـف
برلا ئفاكن اذاـمـب ،نـحـنو .مـيدقـلا

<؟اناطعأا ام لك نع

ةنونيدلا دحأا ــــــــــــــــــــــــــــــ
لجر راشص اّـمل ّيبنلا لايناد ّنإا»

فته هللا ةـطـلـشس نـياـعو تاوـهـششلا
بشصتنا دق مكحلا سسلجم ّنإا :اذكه
اـي يرـظـناـف ،تحـتـُف دق فـحـشصلاو
يردغـت ــف ؟نــيــموــشصتأا ،يــشسفــن
ف ؟لكأاملا نع نيعنتمتأا .بيرقلاب
رانلا ىلإا يلَشسرُت ئل كاخأا ينيدت
حيشسملا جلي يكل ،عمششلاك يقرتحتف
نـم) <هـتوـكـلـم ىـلإا عـناــم ــب كب

عفرم ــ ةـنوـنـيدلا دحأا رـَحـَشس ةـشص
.(محّللا

شسجـتـل لّوألا فدهــلا ّنإا ّبرـلا دـّ
ءادفــلا لــمــعو هـــتراـــششبو عوـــشسي
بيلشصلا ىلع هب ماق يذلا ّيشصخلا

ىلإا انتداعإا وـه ،هـتـماـيـقو هـتوـمو
طوقشس عـم هاـندقـف يذـلا توـكـلـمـلا
عوــشسي ّبرــلا أادب ،اذـــل .لّوألا ّدجـــلا
برتقا دق هّنأل اوبوت» :ًئاق هتراششب
.(71 :4 تم) <تاوـمـشسلا توـكــلــم
،اهـتاـّيـط يـف ،ةوـعدلا هذـه لـمـحـت
مويلا يف ةيتآا ةنوـنـيد نـم اًرـيذـحـت
لوخد اّمإا اهتجيتن نوكت دق ،ريخألا
ثيح ىلإا هنع ءاشصقإلا وأا توكلملا
هتومب ،ّبرلا داعأا .أافطُت ل يتلا رانلا

حْتَف ،ةييحملا هتمايقو بيلشصلا ىلع
حتف اًيلاتو ،دشصوملا توكلملا باب
بشسح ،ّبرـلا ّنـكــل .قــيرــطــلا اــنــل
،(52 حاـحـشصإلا) ىـّتـم ّيـلـيـجــنإلا



،ةنونيدلل ةريخألا سسشسألا عشضو هّنأل
هشسفـن وـه نوـكـي فوـشس هـّنأا ّمـهألاو
يف رششبلا نبا ءاج ىتم» :يشضاقلا

نيشسيّدقلا هتكـئـم عـيـمـجو هدجـم
سشرع ىلـع سسلـجـي ٍذـئـنـيـحـف ،هـعـم
زّيميف ممألا ّلك هيلإا عمجُتو هدجم
ردشصُي فوـشس .<ءادجـلا نـع فارـخـلا
مربملا هَمكح يشضاـقـلا-رـششبـلا نـبا
،ّيدبأا توـمـل وأا ةـّيدبأا ةاـيــحــل اــّمإا
.ّيدبأا كه وأا ّيدبأا ميعنل

ءادجلا نيب لشصافلا ّطخلا ىلع
عوــشسي ّبرـــلا فـــقـــي ،فارـــخـــلاو
،تاومألا نيب نم مئاقلاو بولشصملا

هيلإا عّلطتت يذلا بيلشصلا ولعي كانه
.كرابملا موشصلا مشسوم يـف اـنـنـيـعأا
ةبششخ ميركلا بيلشصلا لفشسأا يف ىرن
ةهج نم ةـعـفـترـم ،ةـلـئاـم ةـتـّبـثـُم
وحـن ةـهـجـتـمو ،قوـف ىـلإا نـيـمـيـلا
زمرت يهو راشسيلا ةهج نم لفشسألا
اياشصو بشسح اولمع نيذلا ّنأا ىلإا
،هللا نيمي ىلإا نوعفرُي فوشس ّبرلا

 .هيراتخم نم نونوكيو
ةقيرطب ،ةنونيدلا ليجنإا حرششي

ّنإا هلوـقـب ّبرـلا هدشصق اـم ،ةـّيـلـمـع
،تقاعلا ىراذعلاك دادعتشسلاانيلع
.تيز انتزوحب نوكي نأا ىنعم امو
،ةّبحملاو ةمحرلا لامعأا وه تيزلا

ةحلاشصلا انلامعأا يه تانزولا كلذك
سشمهملاو ريقفـلا هاـجـت ةـّيـناـجـمـلا

ةدعاقلا يه رخآلا ةّبحم .زَوعملاو
يشضاقلا اهيلإا دنتشسي يتلا ةّيبهذلا
ةـلـماـعـلا ةـّبـحـمـلا .هـمـكـح ردشصيـل
بلطت ل يتلا ،لمعلا ىلإا ةردابُملاو
يه ،ةّيرظنلا ةّبحملا ل ،اهشسفنل ام
 .ةّيقيقحلا ةّبحملا

ول) قوفششلا ّيرماشسلا ةّشصق ام
ّيلمعلا باوجلا ىوشس (52-7٣ :01
يذّلا ّيشسومانلـل ّبرـلا هاـطـعأا يذـلا
لمعأا اذام» :هلأاشسف هبّرجي نأا دارأا

باـجأاـف ...؟ةـّيدبألا ةاــيــحــلا ثرأل

ملعن نحن .ًاشضيأا هلامتحا
نأاو هـلـل ٌكـْلــِم نوــكــلا نأا
لك نأاو هللا ُبكوك سضرألا
ناك امهم ،هلل ٌكلم ءيشش
.هب موقن يذلا لمعلا ُعون

يطـعـيـشس ناـشسنإا لـك
ًااشص ناك ءاوشس ،ًاباشسح

،ٍنمؤوم غ مأا ًانمؤوم ،ل مأا
.ل مأا هلـمـع  ًاـيـناـفـتـم
نَم  ًاثك ركفن لأا انيلع
وأالمعلا  انؤواشسؤور مه
لـب .اـنـُمدخـتـشسـُم وهنم
انناهذأا نع بيغي لأا بجي
هذـه ىــلــع ٍلــمــع لــك نأا
نم هلك نوكلا و سضرألا
،هللا ُلمع وه ناك عون يأا

اذه ىلع هب موقن نأا بجيو
نمو انبلق لك نم سساشسألا

اـــمدنـــع .ظـــف يأا نود
اـنـتدناـعــم نــم رّرــحــتــن
موقن لـمـع لـك ،ةـيـلـخادلا
دوـــــعــــــــــــي فوـــــشس هــب
،ًاءدَب انبيرق ىلع عـفـنـلاـب
نأا انيـلـع اذـل .اـنـك اـمـنـيأا
لـك  قدشصلاـب ىـّلـحـتــن

ّعـــششنـــشس اــــهدنــــع ،ح
ةباو ءودهلاو مـشسلاـب
لـــباـقـــاـب حــبــشصنــشسو

بوب. انراكفأاب اننك
اـــنءادـــــــعأا بذــتــــ نأا

انتـــلئاــعو اــنءاــقدــشصأاو
نكل .مهدُشصَن وأا،انناجو
نوـفـخـتـشسي ًةداـع سساـنـلا
ًاثك نوأاتيو ،رمألا اذهب
 .كلذ ةجيتن

يبرشصلا سسوادت خيششلا

ّلـك نـــــم كهـلإا ّبرــلا ّبحــت لاــقو
كتردق ّلك نمو كشسفن ّلك نمو كبلق
<كشسفن لثم كبيرقو كركف ّلك نمو
:٦ ثت ؛٨1 :٩1 ل ؛72-52 :01 ول)

5).
تابثإلا ّنأا مويلا ليجنإا انربخي

انتّبـحـم وـه ّبرـلـل اـنـتـّبـحـم ىـلـع
نـيدّرـششمـلاو نـيزوـعـمـلاو ءارـقـفـلـل
نينوجشسمـلاو سشاـطـِعـلاو عاـيـجـلاو
ةوخإا دحأاـب هـلـعـفـن اـم .ىـشضرـمـلاو
هانلعف دق نوكن راغشصلا عوشسي ّبرلا

ل اـم .لداـعـلا يـشضاـقـلا وـه ،هـعــم
انيلع بشسحُي فوشس ءلؤوه عم هلعفن

ةردابملاو لعفلا مدع ّنإا يأا ،ًةئيطخ
باكترا نم أاوشسأاو رطخأا ةئيطخ وه
بكتري مل ،ايلمع .اهـتاذـب اـياـطـخـلا

مهبنذ ّنأا ّلإا ،ةئيطخ راشسيلا ءادج
ةـمدخ ىـلإا اورداـبـي مـل مـهـّنأا ناــك
ناكف ،نيزوعمـلا راـغـشصلا مـهـتوـخإا
اذـكـه .ّيدبألا باذـعــلا مــهــبــيــشصن
ىلإا ردابن مـل نإا اـنـبـيـشصن نوـكـيـشس
.ةمحرلا لعف

انتوخإا عم هلعفن ام ّنأا رّكذتنل
.هشسفن ّبرلا عم هلعفن نوكن راغشصلا
ةّشصق درون نأا انه بشسانملا نم هّلعل
فقشسأا ريبكلا سسويروغيرغ سسيّدقلل
همشسا اًبهار ّنأا ىكحُي :(٦ ق) امور
ةرايزل هقيرط يف ناك سسويريترم
امدنع ةرواجملا ةريدألا دحأا سسيئر

ىلإا اًددمم اًكـهـنـم اًرـفاـشسم فداـشص
هتّبجب بهارلا هّفـل .قـيرـطـلا بناـج
ريشسملا عباـتو هرـهـظ ىـلـع هـلـمـحو
ديعب نم ريدلا سسيئر هآار .ريدلا وحن
اوحتفإا» :ًئاق هنابهر يداني ذخأاف
اـــناــــخأا ّنأل ،ةــــعرــــشسب باوــــبألا

حيشسملا لماح وهو ،ٍتآا سسويريترم
 .<هرهظ ىلع

:ةيششربألا رابخأا ىلع عطإل
iebtem/moc.koobecaf.www


