
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(٩-4 :4 يبيليف)

برلا  اوحرفا ُةوخإا اي
ًاــــشضيأا ُلوــــقأاو ٍح لـــــُك
مكُملـح ْرـَهـظـَيـلو *اوـحرـفا

نإاـف .سساـنـلا عـيـم برـلا
لب َةتبلا اومتهت ل *ٌبيرق

 لك مكُتابلط ْنُكتلف ٍءيشش
ِةشصلاب هللا ىدل ًةمولعم
*رــكــششلا عـــم ِعرـــشضتـــلاو
يذـلا هـلـلا ُمـشس ْظـَفـحــَيــل
مـكـَبوـلـق ٍلـقـع لــك ُقوــفــي
َعوـــشسي  مـــكَرـــئاـــشصبو
ُةوخإلا اهيأا ُدعبو *حيشسا

امهمو قح نم ْنُكي امهم
نُكي امهمو ٍفافَع نم نكي
نـم نـُكـي اـمـهـمو ٍلدع نـم
نـم ْنـُكـي اـمـهـمو ٍةراــهــط
نكي امهمو ٍةـبـبـحـُم ٍةـفـِشص
نـكـت نإا ٍتيـشص ِنـشســُح نــم
يفف ٌحدَم نُكي نإاو ٌةليشضف
ُهومتملعت امو *اورِكَتفا هذه
هومتــــــعِمشسو هومتــــملشستو
.اولَمعا اذهبف  هومتيأارو
.مكعم ُنوكي ِمشسلا ُهلإاو

ليإلا ــــــــــــــــ
(81-1 :21 انحوي)

ىتأا ٍمايأا ةتشسب حشصفلا لبق
ثيح اينع َتيب إا ُعوشسي

نيناعسشلا دحأا ـــــــــــــــــــــــــــــــ
تمقأا اّـمل ،هلإلا حيشسملا اهّيأا>

كملآا لبق تاومألا نيب نم رزاعل
نحنو كلذل ،ةّماعلا ةمايقلا تقّقح
ةبلغلا تامع لـمـحـن لاـفـطألاـك
بلاـغ اـي كيـلإا نـيـفـتاـه رـفـظــلاو
كرابم ،يلاعألا يف اّنشصوأا :توملا
ةـّيراـبورـط) <ّبّرــلا مـشساــب يــتآلا
رزاـــعـــل تبـــشس
.(نيناعششلاو

ةمـيـنرـت ّنإا
رفظـلاو ةـبـلـغـلا

توــمــلا ىـــلـــع
يــــتــــلا ،هذــــه
اـمـيـف اـهدششنــن
ديـعـب لـفـتــحــن
يأا ،نـيـناـعــششلا
اــنـــّبر لوـــخدب
حـيـشسمـلا عوـشسي
هبلشصب قّقحـي يـكـل مـيـلـششروأا ىـلإا

ّيئاهنلا راشصتنإلا هتمايقو هتومو
يـتـلا اـهـشسفـن يـه ،رـيرـششلا ىــلــع
قـبـشسي يذـّلا تبـشسلا يـف اـهـمـّنرــن
ةماقإاب لفـتـحـن هـيـفو نـيـناـعـششلا
 .تاومألا نيب نم رزاعل عوشسي ّبّرلا

تيب يف رزاعل ةماقإا ثدح ّنإا
ميلششروأا ىـلإا ّبّرـلا لوـخدو ،اـيـنـع
عطقملا دّدششي اـمـلـثـم ،ناـطـبارـتـم
وي) مويلا هعمـشسن يذـلا ّيـلـيـجـنإلا

لبقتشسا يذلا عمجلا .(1-81 :21
ىلإا ميـظـعـلا هـلوـخد يـف حـيـشسمـلا
شش اـّمإا ةـشسّدقـمـلا ةـنـيدمـلا ىلع َدـِهـَ

:هـب عـمـشس وأا رزاـعــل ةــماــقإا ثدح

نيح هعم اوناك نيذلا عمجلا ناكو>
نيب نم هماقأاو ربقلا نم رزاعل ىدان
اذه لجأا نمو .هل نودهششي تاومألا
دق هّنأاب اوعمشس مهّنأل عمجلا هلبقتشسا

.<ةيآلا هذه عنشص
ثدح ةّيمهأا ديعلا ةمينرت حشضوت

يتلا (44-1 :11 وي) رزاعل ةماقإا
ةمايقلا ثَدَحل اًقـبـشسم اـًقّوذـت تناـك
اهيأا> :يناثلا ءيجـمـلا دنـع ةـّماـعـلا

،هلإلا حـيـشسمـلا
َتمـــقأا اــــّمــــل
نيب نم رزاعل
لـبــق تاوــمألا
تقـقــح ،كملآا
ةـــــــــماـــيــقلا
كلذـل ،ةـماـعـلا

لافطألاك نحنو
تامع لمحن
ةـــــــــبـــلـــغــلا

.<...رفــــــظـــلاو
ىـلـع ماــّيأا ةــعــبرأا تشضم دق تناــك
ىلإا ّبّرلا لوشصو لبق ربقلا يف رزاعل
ماـقأا .<نـتـنأا دق> ناـكو ،اـيـنـع تيـب
هّنأا نم مغّرلا ىلع تيملا عوشسي ّبّرلا

لاق دق ناكو ،هدشسج دشسفو نتنأا دق
ةمايقلاب ةنمؤوملا ،رزاعل تخأا ،اترمل
ةمايقلا وـه اـنأا> :رـيـخألا موـيـلا يـف
تاـم وـلو يـب نــمآا نــَم .ةاــيــحــلاو
يب نمآاو ايح ناك نَم ّلكو .ايحيشسف
-52 :11 وي) <دبألا ىلإا تومي نلف
عيمجلا ّبّرلا ميقي فوشس ،اذكه .(62
هّنإاف> :ريخألا مويلا يف روبقلا نم
نيذلا عيمج عمشسي اهيف ةعاشس يتأات
نيذلا جرـخـيـف ،هـتوـشص روـبـقـلا يـف
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،لافطألا لـثـم هـعـم لـخدنو ّبّرـلا
ّيلك لاكّتاو ةّبحمو بلق عشضاوتب
هـعـم اـنـمـيـقـيـشس يذـّلا وـه هـيـلــع
هـحـّبـشسنو هـعـم لـخدن .هـتـماـيـقـب
ل قداشص ٍبلقو ةّيوفعب لافطألاك
تلّدبت عم لّدبتي ل بلقب ،هيف ّسشغ
لافطألاك هلبقتشسن .انـلوـح ىوـقـلا
نيذلا رابكلا عومجلاك ل راغشصلا
لخدم ىلع كِلـَمك اًميدق هولبقتشسا
يششمـيـل مـهـباـيـث اوـششرـفو سسدقـلا

هيلع اوبلقنا نأا اوثبل ام ّمث ،اهيلع
سسطيب اوبلاطو ةلـيـلـق ماـّيأا دعـب
ناـمـيإا مـهـيدل لاـفـطألا .هـبــلــشصب

ّبّرلا ّنإاف اذل ،نوبذكي لو قداشص
نيذلا رششبلا مف نم اًحيبشست ديري
هاوفأا نم> :لافطألا ةءارب نويحي
<اًحيبشست َتأاّيه عشضرلاو لافطألا
.(61 :62 تم)

ميلششروأا ّبّرـلا لـخدي ،موـيـلا
،تاومألا نيب نم رزاعل ماقأا امدعب
هّنأل اًبولشصم هارن امدنع ْفخن ف
ةماقإا عم ةماـيـقـلا ىـنـعـم اـنـقاذأا
ىـلإا ّبّرـلا يـشضمـي موـيـلا .رزاــعــل
يف توملا ةبراحمل ٍكلمك ميلششروأا

.ةلاحم ل ةيتآا ةمايقلاو ،هراد رقع
ةّيعوطلا هملآا ةلحر يف هقفارنلف
ةدحاجـلا عوـمـجـلا لـثـم نـكـن لو
مويلا يف هعم موقن ىّتح اذوهيو
 .ريخألا

ىربكلا تيزلا ةسص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يه <ىربـكـلا تيزـلا ةـشص>
اـهـيـلـع فَراــعــتُـمــلا ةــيــمــشستــلا
ّرـشس>ـب ّيـجروـتـيـلـلا لاــفــتــحإــل
تبـتر يذـلا ،<سسدقـمـلا ةــحــشسمــلا
ءاشسم هتماـقإا ةـشسّدقـمـلا ةـشسيـنـكـلا
انه ريششن .سسدقملا ميظعلا ءاعبرألا
سضبقلل ةّيـئاـهـنـلا ةـّطـخـلا ّنأا ىـلإا

هـتـمـكاـحـمو عوــشسي ّبّرــلا ىــلــع
تَزِجنُأا هيلـع ءاـشضقـلا ىـلإا ًلوـشصو
لـبـق بيـهرـلا ءاـعـبرألا كاذ لــيــل

َتاــم يذــلا ُرزاــعــل ناــك
ب نـم ُعوـشسي ُهــماــقأاــف
هــل اوــعــنــشصف *تاوـــمألا

اترم تناكو ًءاششع كانه
َدحأا ُرزاـعــل ناــكو ُمِدخــت
رم امأا *هـعـم ئـكـتا

نـم ٍبيـط َلــْطَر ْتذــخأاــف
ِثـــــك ٍسصلاخ ٍنــيدِراـــن
عوشسي ْيَمدق ْتنهدو نمثلا

*اهِرعششب ِهيمدق ْتحشسمو
ِةحئار نم ُتيـبـلا أـتـماـف
هِذيمت ُدحأا لاقف *ِبيطلا
ناـــعـــمـــشس ُنـــب اذوـــهـــي
ناك يذـلا يـطوـيرـخـشسإلا

 ْعَبُي ْمَل َمِل هَمِلْشسُي نأا ًاعِمزُم
ِةئم ِثـثــب ُبيــطــلا اذــه
*كاشسملـل َطـعـُيو رانيد
ًامامتها ل اذه لاق امنإاو
هنأل لـب كاـشساـب هـنـم
ناكوًاقراشسناك
ناـــكو ُهدنـــع ُقودنــــشصلا
َلاقف *ِهيف ىقلُي ام ُلِمحي
ُهْتَظِفَح امـنإا اـهـْعَد ُعوـشسي
َكاشسا نإاف *ينفد ِمويل

ٍح لـك  مــكدنــع مــه
 مكَدنع ُتشسلف انأا امأاو
ٌثك ٌعمج َمِلعو *ٍح ّلك
كانه َعوشسي نأا دوهيلا نم
َعوشسي ِلجأا نم ل اوءاجف
ًاـشضيأا اورـظـنـيـِل لـب طـقــف
ب نم ُهماقأا يذلا َرَزاعل
ُءاــشسؤور َرأاــف *تاوـــمألا
َرزاعل اولـتـقـي نأا ِةـنـهـكـلا
نـم نــيثــك نأل *ًاــشضيأا
نوبهذي ِهببشسباوناكدوهيلا

دغلا و *عوشسيبنونمؤويف
ا عــمــشس اثـكــلا ُعــمُ

ةـماـيـق ىـلإا تاـحـلاــشصلا اوــلــعــف
ىلإا تائّيشسلا اولمع نيذلاو ،ةايحلا

.(٩2-82 :5 وي) <ةنونيدلا ةمايق
ًخدم رزاـعـل ةـماـقإا تناـك

ريبكلاو ّيئاهنلا رـشصنـلا قـيـقـحـتـل
.سسّدقملا حشصفلا يـف رـيرـششلا ىـلـع
اًناشسنإا ،اينع تيب يف ،ّبّرلا ماقأا

ييحـمـلا هـتوـمـب نـكـل ،اًدحاو اًدرـف
ّيرششبلا سسنجلا ّلك حنم هتمايقو
رششبلا حنم لب ل ،ةمايقلا ةّيناكمإا
لطبي ّودع رخآا> :توملا ىلع ةبلغلا

هّجوت .(62 :51 وك1) <توملا وه
ىلإا ،رزاعل ةماقإا دعب ،اًنلع ّبّرلا
ةبلغلا قّقـحـيـل ةـشسّدقـمـلا ةـنـيدمـلا
ةلحر هعم نحن لخدنف ،ةّيئاهنلا
سسّدقملا حشصفلاو ميظعلا عوبشسألا

ّنأل رفظلاو ةبلغلا تامع نيلماح
اًناميإاو هدحو حيشسملاب ًءاجر انل
ىلع لشصحنشس انّنأاب قداشصلا هدعوب
اّنك اذإا ةيدبألا ةاـيـحـلاو ةـماـيـقـلا

نـم حـيـشسمـلا ماـق دق نآلا> :هــعــم
.نيدقارـلا ةروـكاـب راـشصو تاوـمألا

ٍناشسنإاب ،ٍناشسنإاـب ُتوـمـلا ذإا ،هـّنإاـف
يف امك هّنأل .تاومألا ُةمايق اًشضيأا
حيشسملا يف اذكه عيمجلا تومي مدآا
-02 :51 وـك1) <عيمجلا ايحـيـشس
22).

،نيناعششلا يف ،مويلا ّبّرلا لخد
اًحِتَتفم هعم انلخدُيو ميلششروأا ىلإا

اذه ءانبأا اـناـّيإا ًـعاـجو هـتوـكـلـم
بيلشصلا ىلع توميل لخد .توكلملا

اًمّطحـم تاوـمألا نـيـب نـم موـقـيو
نم اناّيإا اًرّرحـمو مـيـحـجـلا باوـبأا
انلعجيل لخد .ريّرششلا ّودعلا ناطلشس
ّنكل .اًدّدجم توكلملا ينطاوم نم
دعو بشسح لافطأل وـه توـكـلـمـلا
نلف لافطألاك اوعجرت مل نإا> :ّبّرلا
:81 تم) <تاومشسلا توكلم اولخدت
موـيـلا هـلـبـقـتـشسن نـحـن ،كلذــل .(3
تاـمـع لـمـحـن>و <لاـفـطألاــك>
هوحن نيخراشص <رـفـظـلاو ةـبـلـغـلا
لـبـقـتـشسن .<يـلاـعألا يـف اـّنـشصوأا>



نأاب ديعلا إا اوءاج نيذلا
مــيــلــششروأا إا ٍتآا َعوـــشسي
اوجرخو لخنلا َفَعَشساوذخأا
نوـخُرـشصي مـهو هـئاــقــلــل
ششوـه :لـئاـق ٌكرابـم اـنـْعـَ
ُكلــم برــلا مــشساــب يـــتآلا
دجو َعوشسي نإاو *ليئارشسإا

وـه اـمـك هـبـِكَرـف ًاــششحــج
َةنبا اي اخت ل *ٌبوتكم
ِكيتأاي ِكَكِلم نإا اه .نويهشص
ِنــبا سشحـــج ىـــلـــع ًابكار
 ُءاــيــششألا هذــهو *ٍناــتأا
نكلو ًلوأا ُهُذيمت اهْمَهفَي

ٍذـئـنـيـح ُعوــشسي دــّجــُم ا
ْتبِتُك امنإا هذه نأا اوركذت
*هلاهولِمع مهنأاوهنع
اوناك نـيذلا ُعـما ناــكو
نم َرزاعل ىدان ح هعم
ب نـــم ُهـــماـــقأاو ِقـــلا
نمو *هل نودهششي تاومألا
ُعما ُهـَلـَبـقـتـشسا اذـه لـجأا

َعنشص دق هنأاب اوعمشس مهنأل
.ةيآلا هذه

لمأات ـــــــــــ
ةمولعم مكتابلط نكتل>

.<ةشصلاب هللا ىدل
ًةوشسن ىرأا ُتنك ام ًابلاغ

ميمـشص نـم ًاثـك َـّلـشصـُي
وأا ٍرفشس  جوز لجأل بلقلا

َنفرذيو ،سضيرم ٍدلو لجأل
دح إا عومدلا نم ًاشضيَف
ًاخأا َنـلـشصحـي نـك نـهــنأا

نم ُهَنـبـلـطـي نـُك اـم ىـلـع
تناك نإا .ّنـهـِتـشص لـخ
هذــه إا َهــتــلــي ٌةوـــشسن
نم ،ّنهتاولشص  ةجردلا
لـجأا نـم ،دلو ِةـحـشص ِلــجأا

ةـحـشسمـلا رـشسل ىرـخألا سسئاـنــكــلا
ىلـع فرـششمـلا سصخـششلـل سسدقـمـلا
ّرشس يه ةشسّدقملا ةـحـشسمـلا .توـمـلا
اهّنإا يأا ،ةملكلل ّيشسنكلا ىنعملاب
نم ثدحت ةروظنم ريغ ةّيهلإا ةمعن

يـف يـهو ،روـظــنــم لــمــع لــخ
ىتح ،يفاعتلاو ءافششلـل اـهرـهوـج
يذلا لكششلاب ءافششلا ثدحي مل ولو
لكششب ءافششلا ثدحي ل دق .هرظتنن
ىوـشس سسيـل اذـهـف ،ّيروــفو رــهاــب

لقني قئارط ةّدع نم ةدحاو ةقيرط
ّبرلا حرف سسّدقملا ةحشسملا ّرشس اهب
.ىشضرملل ةيفاششلا هنيمي تايزعتو
،ةشسينكلا رظنب ،ةشسّدقـمـلا ةـحـشسمـلا
ةشسينكلا هذه سشيع لاكششأا نم لكشش
نمؤوملا .سضرألا ىلع هللا توكلمل
هشضرم ناك امهم ،مّلأاتملا سضيرملا
ةنوقيأا ةشسينكلا رظنب وه ،هملأا وأا
لثام اـنـّبر حـيـشسمـلا .هـشسفـن ّبرـلـل
مّلأاتملاو سضيرملا عم اًمامت هشسفن
شضيرـــم ُتنـــك> :لاـــق اـــمدنـــع اـــً
لافتحإلا .(63 :52تم)<ينومترزف
قيقحت وه سسّدقمـلا ةـحـشسمـلا ّرـشسب
يف كارتششاو كرابـمـلا لوـقـلا اذـهـل

،ةهـج نـم هـتـمـحرو حـيـشسمـلا ّبح
ةهج نم ّيواـمـشسلا هـتوـكـلـم يـفو
مكل ّدَعُـملا توكـلـمـلا اوـثر> :ىرـخُأا

مكّنأا امب (...) ملاعلا سسيشسأات ذنم
رغاشصألاءلؤوهيتوخإادحأابهومتلعف
.(04 و43 :52 تم) <متلعف يبف

ةمدخ سصوشصن يف ،اًريثك درت
ىلإا ةراششإلا ،ةشسّدقملا ةحشسملا ّرشس

نيب ٍطبارت ىلإاو ،انئاوهأاو اناياطخ
ّنأا يف ّكشش ل .انشضارمأاو اناياطخ

ةرــجأا> اــمــه توــمــلاو سضرــمــلا
،سسلوب لوشسرلا لوقي امك <ةئيطخلا
.ةرششابملا اهتافعاشضم نم اهّنإا يأا
انشضارمأا ّنأاب ةّتبلا نمؤون ل انّنكل
هللا نم اًباقع انيلع يتأات انملآاو
ىـلإا ةراـششإلا رارـكـت .هـباــشش اــم وأا

نع رّبعي ةشصلا هذه يف اناياطخ
هللا ةمعن ىلإا انتجاح ىدم انيعو

انررُح ،انّبر ملآاب ،انّنأل .حشصفلا
انرشصو توملاو سضرملا ةوطشس نم
ّيبنلا لوقي امك ،ءافـششلـل نـيـلـباـق
انتشسينـك مـيـقـُت ،(5 :35) ءايـعـششإا
ءاـشسم ّرـشسلا اذـه ةـمدخ ةـشسّدقــمــلا
يف انلوخد لبق ،ميظعلا ءاعبرألا
اذـه .ةـّيـشصـخـلا ملآلا تاراـكذــت
دهاج يذلا نمؤوملا ّنأا ىلإا ةفاشضإا
نـيـعـبرألا لاوـط نـشسحـلا داـهـجـلا
ةيقنـتو ةـشصلاو موـشصلاـب ،اـًموـي
ميظعلا عوبشسألا ىلإا لشصي ،تاّذلا

.ةّيهلإلا تايزعتـلا يـّقـلـتـل اًزـهاـج
ةماـقإل رـخآا ّيرارـشسأا ببـشس كاـنـه
لأا تيقوتـلا اذـه يـف ةـمدخـلا هذـه
دشسج - ةشسينكلا ءاشضعأا نهَد وهو
يذـلا ،سسّدقـمـلا تيزـلاـب حـيـشسمــلا

كارتششل مهئّيهي ،ايهلإا اًبيط راشص
،هـتـماـيـقو حـيـشسمـلا نـفد ّرـشس يـف
ىلإا تتأا يتلا ةأارملا تلعف املثم
سصربألا ناـعـمـشس تيـب يـف عوـشسي
هدشسج تنــهدو تقــبـــشس اـــمدنـــع
ًءادتبإا .(8 :41 رم) هنفدل بيطلاب
انتشسينك انلِخدُت ،ةظحللا هذه نم
ّرـشس يـف ًـماـك ًلاـخدإا ةـشسّدقــمــلا
اـنرــشص دق اــّنــك نإا هــّنأل> :ءادفــلا

ريشصن ،هتوم هبششب هـعـم نـيدحـّتـم
.(5 :6 ور) <هتمايقب اًشضيأا

رخاوأا يف بوقعي لوشسّرلا لوقي
؟مـكـنـيـب دحأا ٌسضيرـمأا> :هـتــلاــشسر
ةـشسيـنـكـلا (ةـنـهـك) خوـيـشش ُعديـلـف
مشساب ٍتيزب هونهديو هيلع اوّلشصيف
يــفــششت ناــمــيإلا ةــشصو ،ّبرــلا
ناك نإاو ،هميقي ّبرلاو ،سضيرملا

-41 :5) <هل رَفغُت ةئيطخ لعف دق
،اًذإا ،ةشسدقملا ةحشسملا ىطعُت .(51
ةـّيدشسجـلا ،سضارـمألا نـم ءاـفـششلــل
لويملا اهيف امب ،ةّيشسفـنـلاو اـهـنـم
ةحشسملا طبترت ،اًذإا .ةئيطخلا وحن
سسيـلو ،ةاـيـحـلاـب اـماـت اـًطاـبــترا
نع سضعـبـلا ّنـظـي اـمـك ،توـمـلاـب

ميهافملا سضعب نم ريثأاتب وأا لهج
سضعب ةشسرامـم نـم وأا ةـطوـلـغـمـلا



ةوطخلا وه <يعولا> اذه .ةيفاششلا
ةرـيـشسم يـف ةــّيــشساــشسألاو ىــلوألا
ةحشسملا اهب طبترـت يـتـلا ،ةـبوـتـلا
لعفـت .اـًقـيـثو اـًطاـبـترا ةـشسدقـمـلا
انتلاح ىـلـع زـيـكرـتـلاـب ،ةـمدخـلا
ربخي يذلا بيبطلا َلعف ،ةطقاشسلا
نأا لجأا نم ،هشصيخششتب سضيرملا
 .جعلا يّقلتل ريخألا أاّيهتي

ّرشس> ةمدخ أادبت :لكششلا ىلإا يتأان
اهيلي ،ريمازمب <سسّدقمـلا ةـحـشسمـلا

راردتشساو هلـلا ىـلإا عّرـشضت نوـناـق
ةدلاو ةشسادقـلا ةـّيـلـكـلا تاـعاـفـششل
نيذلا اـمـّيـشس ل ،نـيـشسيّدقـلاو هـلإلا
مث .ءافشش بئاجعب مهُرَيشس تطبترا
تاءارقلا نم تاعومجم عبشس أارقُت
ًيجنإاو ةلاـشسر اـهـنـم لـك يوـحـي
اـهـّلـك لـئاـشسرـلا سصوـشصن .ًءاـعدو
ىلوألا امّيشس ل ،عباطلا ةـّيـمـيـلـعـت
بوقعي لوشسرلا اهيف ثّدحتي يتلا

اًدّدششم ،سسدقُـملا ةـحـشسمـلا ّرـشس نـع
ٍناميإاب ةشصلا ىلع هـمـيـلـعـت يـف
عـباـطــلا ىــلــعو ،عوــشسي ّبرــلاــب
ةشصلا) ةحشسملل ّيشسنكلا ّيرارشسألا
ةـنـهـك ءاــعدتــشساو ةــّيــعاــمــجــلا
ةيفاـششلا ةردقـلا ىـلـعو (ةـشسيـنـكـلا
ىــلــعو ،عوــشسي مــشسإا يــف يـــتـــلا
.ءافششلل اًديهمت اياطخلاب فارتعإلا
زّكرتتف ةّيـلـيـجـنإلا عـطاـقـمـلا اـّمأا

فـلـتـخـمـب <ءاـفـششلا> ىـلـع اـهـّلـك
حلاشصلا ّيرماشسلا لَثَم نم :هداعبأا
راّششعلا اّكزب عوشسي ّبرلا ءاقل ىلإا

ّبرلا لاق ثيح هتيب ىلإا هلوخدو
بلطي يكل ءاج دق ناشسنإلا نبإا>
.(01 :٩1 ول) <كله دق ام سصّلخيو
ّسصنـلا يــف ،عوــشسي ّبرــلا لــشسرــي
ىلإا رششع ينثإلا هذـيـمـت ،ثلاـثـلا
ًّمحم ىـشضرـمـلا اوـفـششيـل مـلاـعـلا
وهو ،(5 :01 تم) هناطلشس مهاّيإا
ىلإا مهنم لقتنملا هشسفن ناطلشسلا
ّيـلوـشسرـلا لـشسلـشستـلاـب ةـشسيـنــكــلا

ٍرذُع يأاف ،ةبرغلا  جوز
ل يذلا لجرلا ىدل نوكيشس

امدنع روـتـفـلا ىوـشس ُكل
شسفـن نوـكـت ،كلذل ؟ةتيـم ُهـُ
اـم ًاـبــلاــغ ،ةــشصلا دعــب
نم انك امك نيواخ جرخن
فـيـك اورــّكذــت .لــبــق يذ
نـم يـّلــشصت ةــنــح تناــك
ٍسضْيَف يأاو ،بلقـلا مـيـمـشص
،فرذت تناـك عوـمدلا نـم
دنع اهلاح تريغت فيكو
رظنأا) اهتشص نم جورا

كلذ !(81-01 :1 مشص1
اإا ،اذـكـه يـّلـشصي نـم نأا
نم ةميظع عفانـم يـنـجـي

لــبـــق ىـــتـــح ،هـــتـــشص
،بلـطـي اـم ىـلـع لوـشصا

،هئاوهأا ةفاك َسسرخأا هنأل
نـع در ،هـبــشضغ نــكــشس

عمق ،هتوهشش تامأا ،هدشسح
،ةايا هذـه روـمأل هـقـششع
،ميظع ءوده  هشسفن دطو
.ءامشسلا وحن ًاخأا عفتراف
ىلع لطاهلا رطا نأا امكف
اـهُرـيـشصـُي ةـفاا سضرألا
راـنـلا نأا اـمــك وأا ،ةــبــطر
ٌةشص كلذك ،ديدا يرطُت
نيلُت اإا ةشصلا هذه لثم
يذــلا فاــفا يرـــَطـــُتو
.سسفنلا  ءاوهألا هترششن
ٌقـــيـــقر ٌءيـــشش سسفــــنــــلا

نوأاجلت امدنع ...سساّشسحو
اوــخوــتــت ل ،ةـــشصلا إا
نوبلطت ام ىلع لوشصا

ًاشضيأا اوشسمتلا لب ،بشسحف
،ةشصلا نم ،مكنك فيك
لشضفأا مـكـشسفـن اوـلـع نأا

لــمــع وــه اذــهـــف .ًلاـــح
.ةشصلا

 مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

.ةّيتونهكلا تامايـشسلاـب ّرـمـتـشسمـلا
ءاـفـشش ثدح يورـي عـبارــلا ّسصنــلا

<ىشضرملا عيمج>و سسرـطـب ةاـمـح
<نوريثك نيناجم> مـهـنـيـب نـيذـلا
ّسصنلا اذه يلت .(61-41 :8 تم)

دئاق مغو سصربألا ءافشش اتثداح
راوحلا ّمث (31-1 :52 تم) ةئملا
عوــشسي ّبرــلا نــيـــب ّيـــناـــمـــيإلا

(82-12 :51 تم) ةّيـناـعـنـكـلاو
يـف ناـمـيإلا ةـّيـمـهأا ىـلـع اًديدششت
يذلا ،ّيماتخلا ليجنإلا اّمأا .ءافششلا
ّبرلا لوقيف ،ةيزعـت بوـلـقـلا أـمـي
ءاّحشصألا جاـتـحـي ل> :هـيـف عوـشسي
ِتآا مـل ...ىـشضرـمـلا لـب بيـبـط ىـلإا

<ةبوتلا ىلإا ةأاطخ لب اًراربأا وعدأل
 .(31-٩ :٩ تم)

فقشسألا حتفي ،ةشصلا ماتخ يف
ليجنإلا هعم نومداخـلا ةـنـهـكـلاو
نيـنـمؤوـمـلا سسوؤور قوـف سسدـَقُـمـلا
معني نأا ّبرـلا نـيـلـئاـشس ىـشضرـمـلا

دشسجلاو سسفنلا ءافششب عيمجلا ىلع
 .ةييحملا هتملكب خشسارلا ناميإلاو

سسدقملا حسصفلا ــــــــــــــــــــــــــــــــ
حابشص نم فشصنلاو ةنماثلا دنع

ةدايـشس سسأارـتـي ناـشسيـن8 دــحألا
ةمجهلا ةمدخ سسايلا تيلوبورتملا
ةيئاردتاك يف حشصفلا سسادق اهيلي
سسأارتي كلذك .سسويجرواج سسيدقلا
نــيــنــثإا سسادق ةــمدخ هــتداــيـــشس
يف ًاحابشص ةرششاعلا دنع ثوعابلا

.سسولوقين سسيدقلا ةشسينك
نيئنهملا هتدايشس لـبـقـتـشسيو

8 يف نينثإلاو دحألا يموي ديعلاب
ةشسداشسلا نـم8102 ناشسيـن٩و

.ًءاشسم ةنماثلا ىتح
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