
ةلاسسرلا ــــــــــــــــ
(51-٨ :3 سسطيت)
ٌةقداسص ُسسُطيت يدلو اي

نأا ُديرأا اهاّيإاو ُةملكلا يه
اونمآا نيذلا متهي ىتح ررقت
ِلامعألاب ِمايقـلا  ِهـلـلاـب
ُلامعألا يه هذهف .ِةنسسا
اـمأا *ةـعـفاــنــلاو ُةــنــسسا
ةـــيناــيَذـَهـلا ُتاـــثـحاــبا

ُتاــموــسصاو ُباــسســنألاو
ةيسسوـماــنلا ُتاكــحامــاو
ٍةعفان ُغ اهنإاف .اهْبنتجاف
َدعب ِةعدبلا ُلجرو *ٌةلطابو
ْسضِرعأا ىرخأاو ًةرم ِراذنإلا

كلذك وه نَم نأا ًامِلاع *هنع
ِةئيطا  وهو َفسستعا ِدق
*هسسفن ىلع هسسفنـب يـسضقـي
َسسامِترأا َكيلإا ُتلسسرأا ىتمو
نأا ْرِداـبـف َسسوـكـيــخــيــت وأا
يّنأل َسسِلوبوكين إا ينَيتأات
*كانه َيتسشُأا نأا ُتمِزع دق
ِسسومانلا ُملعم ُسسانيز امأا

 ْدــــهــتــجاــف ُسسوـــلــبأاو
ئل بِهأاتـم اـمـهـعـيـيـسشت

عبارلا ينوكسسملا عمجملا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دحألا يف ةسسّدقملا انتسسينك ميقت

اًراكذت زومت91و31 نيب عقاولا
عبارلا ّينوـكـسسمـلا عـمـجـمـلا ءاـبآل
يــف .م154 ةـنـسس عـمـتـجا يذــلا

لحاسسلا ىلع) ةيـنوديـقـلـخ ةـنـيدم
.(ايكرت يف ةرمرم رحبل ّيلامسشلا

عفادلا لب ل ،سساسسألا روحملا ناك
داـــــــــــقـــعـــنل
ةلأاسسم ،عمجمـلا

حيسسملا يَتعيبط
ةــــــــــّيــــهــــلإلا

.ةــــــّيرــسشــبــلاو
عــــــــماــجــمــلا
ةـــّيــنوــكــسســملا
يـــــه ةــعبــسسلا

ةّينيد تارمتؤوـم
ّلك اهيف تعمُج
،اهنامز سسئانك
 .ميوقلا ناميإلا دعاوق تسسرأاو

،سسسسفأا) ثلاثلا عمجملا مسسحي مل
يف نيتعـيـبـطـلا ةـلأاـسسم (.م134
،هللا نبا ةمـلـكـلا حـيـسسمـلا سصخـسش
ةعيبطب نولوقي سضعـبـلا ّرـمـتـسساـف
سسجـت ةـّيـهــلإا ةدحاو سضعـبـلاو ،تدـّ
اّـمل نيتلسصفنم نيتـعـيـبـطـب رـخآلا
سصتـما اـتدحـّتا ةّيهلإلا ُةعيـبـطـلا تـّ
،اهتباذأاو لماكلاب ةّيرسشبلا َةعيبطلا
ّنإا .ةفئاز ىرخُأا ميلاعت ىلإا ًةفاسضإا
وه ةّلسضمـلا مـيـلاـعـتـلا ّلـك سساـسسأا
مـل اـم ّلـكـف .ّيرـسشبــلا قــطــنــمــلا
مهلقعب لسضلا ومّلـعـم هـبـعوـتـسسي
:قطنملل هعيوطت اولواـح ،ّيرـسشبـلا

،دودحملا ىلإا ّيهلإلا ّقحـلا مـيـجـحـت
ل> ىلإا دودحملاب ءاقترإلا نم ًلدب
عمجملا اّمأا .ّيهلإلا ّقحلا <ةّيدودحم
سسدقلا حورلا لعفب ،مسسح دقف ،عبارلا

حيسسملا ّنأا ،اهيّبحمو ةسسينكلا ِكرحم
،ّيـلزألا هـلـلا نـبا ةـمــلــكــلا ،عوــسسي
،ةسسادقلا ةّيلكلا ءارذعلا نم دولوملا

ناتعيبـط :ّماـت ناـسسنإاو ّماـت هـلإا وـه
جازتما ب اًمامت ناتدحّتم ،ناتـّمات

،سشـــــــيوسشت وأا
ب ناتّلقـتـسسم
لـك ،لاــسصفــنا ةلماك اـمـهـنـم
،سصـئاــسصــخلا

مدــــع عــــــــــم
ةئيطخلا دوجو
ةـعــيــبــط يــف
حـــــــــيــسســمــلا
،ةــــــّيرــسشــبــلا

ةئــــيــطــخــلاو
ةّيرسشبلا ةعيبطلا <رهوج> نم تسسيل
.ًسصأا

نع تّقسشنا يتلا تاعومجملا تيقب
ةدحاو ةعيبطب لوقت عبارلا عمجملا

فَرعُت .ةدّسسجتم ةّيهلإا ،حيسسملا يف
سسئانكلاب ايلاح تاعوـمـجـمـلا هذـه
نَم ةّمث .ةّينوديقلخلا رـيـغ ةـّيـقرـسشلا

<نيتعيبط> ةرابعب اومهف مهّنإا لاق
حـيـسسمـلا يــف <نــيــسصخــسش> دوــجو
سضيأا .اوـّقـسشناـف ّنإا لوقـي نـَم ةـّمـث ،اـً
ةيحان نم ،ايظفل ّلإا نكي مل فخلا
سسفم ،فيراعتلاو ريـباـعـتـلا مهّنأا نيرّ
نيتعيبطلا موهفم ءاغلإا اودسصقي مل
لب ،حيسسمـلا يـف ةـّيرـسشبـلاو ةـّيـهـلإلا

8102 /82 ددعلا
زو51  دحألا

عبارلا وكسسا عما ءابآا

ةطيلويو سسكيك نيديهسشلا راكذت
سسداسسلا نحللا

عباسسلا رـَحـَسسلا ليإا



لسصاحلا ّيرسشبلا سضقانتلا حيسسملا
هذاـخـّتاـب ،ةأارـمـلاو لـجرــلا نــيــب
.ءارذـع ةاـتـف نـم ّيرـسشبـلا دسسجــلا

،ءاـمـسسلا نـيــب عوــسسي ّبرــلا دــّحو
نـطوــم سضرألاو ،رارــبألا نــكــسسم
هلوبقب ،ىربكلا ةّيناسسنإلا ةاسسأاملا

لاق .ةقئاف ةعاطـب مـلـظـلا بيـلـسص
مويلا> :هنيمي نع بولسصملل ّبرلا
مـلو ،<سسودرـفـلا يـف يـعـم نوـكـت
ةليط هذـيـمـت ةاـقـم نـع ّفـكـي
ةمايقلا نيب سضرألا ىلع هدوجو
هدوعسصب ،دّيسسلا عمـجـي .دوـعـسصلاو
ملاعلا نـيـب ،ءاـمـسسلا ىـلإا دسسجـلاـب
يحورلا ملاعلاو سسوسسحملا ّيّداملا

عـمـجـي ،اذـكـه .سسوـسسحـمــلا رــيــغ
همّدقيو هيف هرسسأاب نوكلا حيسسملا
،ديدج ّيـنوـك مدآاـك بآلا هـلـلا ىـلإا

رـيـغو قوـلــخــمــلا نــيــب اًدــّحوــم
ديحولا هللا نبا حيسسملا .قولخملا

،قولخملا نئاكلا سسّدقمو دّحوم وه
هريبدت تاّطحم نم ةّطحم هؤوادفو
اهتبّبسس يتلا ةطقسسلا نم ّيسصخلا

ةقيقح هدسسجتو ،لّوألا مدآا ةئيطخ
.طقاسسلا ملاعلا اذـه يـف ةـيـخـيراـت
يـــف تباـــث سصـــخـــلا عورـــسشم
،سسوّدقلا ثولاثلل ةّيلزألا ةئيسشملا

حيسسملاب نوكـي سصـخـلا ماـمـتإاو
بسسح> ،ّماتلا ناسسنإلاو ّماتلا هلإلا

يف (هللا) هعنسص يذلا روهدلا دسصق
.(11 :3 فأا) <انّبر عوسسي حيسسملا

اهدئاقعب ةسسينكلا كّسسمت سسيل
تاملك نع اًعافد وأا ايركف اًبّزحت
ّيهلإا ّقحب رـيـسشبـت لـب ،رـيـباـعـت وأا
سشكـت .سسدقلا حورـلا لـعـفـب اـهـل فـّ
ةغل يه ةسسينكلا يف ةديحولا ةغّللا
،ةرـسصنـعـلا ةـنـسسلأا ،سسدقــلا حورــلا

،سضرألا لهأا تاغـل تدّدعـت اـمـهـم
ىــهــتــنــم ىــّتــحو موــيــلاو سسمأا
ةديقعب انكّسسمت رهوج اّمأا .نامزألا
دحتُي مل ول :اذه وهف ،نيـتـعـيـبـطـلا
يه امك ةّيرسشبلا انتعيبط حيسسملا
ةّيهلإلا هتعيبطب ،اهنهوو اهئاقسشب

ُملعتيلو *ٌءيسش اـمـهزِوـعـُي
اوـــــموـــقــــــــي نأا اـــنووذ
ِةـــاــسصــلا ِلاــمــعألاـــب
ىتح ةيرورسضلا ِتاجاحلل

*نيرـمـثـم َغ اوـنوـكـي ل
نيذلا ُعيـمـج َكيـلـع ُمـلـسسي
نـيذـلا ىـلـع مـلـسس *يـعــم
.ناإلا  اــنــنوــبــحـــُي
.عـمـجأا مـكـعـم ُةـمـعـنـلا
.مآا

ليإلا ــــــــــــــــ
(91-41 :5 ىتم)
متنأا هذيمتل برلا لاق

نأا نــك ل .اــعــلا ُروــن
ىلع ٌةعقاو ٌةنـيدم ىـفـخـَت

ٌجارــِسس ُدــَقوــُي لو *ٍلــبــج
نكل لايكا ت ُعسضويو
َءيــسضــُيــل ةراــنا ىــلــع

نـيذـلا ِعـيـم  تيبـلا*
مادق مكُرون ئسضُيلف اذكه
مـكــلاــمــعأا اْوَل ِسساــنــلا
مكابأا اودّجـمـُيو ةاـسصلا
ل .تاوــمــسسلا  نـــيذـــلا
لـُحأل ُتيـتأا يــّنأا اوــنــظــت
 يّنإا ،َءايبنألاو َسسومانلا
قا *مُأل نكل لُحأل ِتآا
َلوزت نأا إا هنإا مكل لوقأا
ُلوزـي ل ُسضرألاو ُءاـمــسسلا

ٌةدحاو ٌةطقُن وأا ٌدحاو ٌفرح

جتنأا نيتعـيـبـطـلا داـحـّتا ّنإا اوـلاـق
ّنأاب لوقلا ّلعل .<ةدحّتـم> ةـعـيـبـط
يـف اـًنـياـبـت ّلإا نـكـي مـل فـخــلا
تامجرتلاو فيراعتـلاو رـيـباـعـتـلا

سضيأا رـِطـخ وـه سسّللريـك سسيّدقـلا .اـً
ّلـــسضـــمـــلا َهــــجاو ّيردــنــكـــسسإلا
دوــــجوـب لـئاــقــلا سسوــيروــطــسسن
،حيسسملا يف نيلـسصفـنـم نـيـسصخـسش
يف ميقي يذلا ةملكلا وه ّيهلإا دحاو
،ناسسنإلا عوسسي وه ّيرسشب سصخسش
نأا حيسسملـل نـكـمـي فـيـك> :هـلأاـسسف
،ةقيلخلا اًددجم ،اًديدج اًمدآا نوكي
حيسسملا توهل داحّتا نكي مل اذإا
كلذك .<؟ًماـك اًداـحـّتا هـتوـسساـنـب
ةـفـسص قـطإا سسوـيروـطــسسن سضفر
ةسسادقلا ةّيلكلا ىلع <هلإلا ةدلاو>
تدلو ،هلوق بسسحب ،اهّنإا ذإا ،ميرم
هـيـف ّلـح ،سساـنـلا رـئاـسسك اـًناــسسنإا
لهسسي دق .دعب اميف هللا نبا ةملكلا

دودحـمـلا ،ّيرـسشبـلا لـقـعــلا ىــلــع
،اذهك لوق لوـبـق ،ةّداـمـلا داـعـبأاـب
دّسسجتلا ّرسس نم اًذإا ىقبي اذام نكل
ريـسصي لأا ؟ّيـئادفـلا هدعـُبو ّيـهـلإلا
ةدئاـمـلا ىـلـع عوـسضوـمــلا دسسجــلا
دّرجم ،اّيتسسراخفإلا يـف ةـسسّدقـمـلا

سسانـلا هـلـكأاـي ّيداـع ناـسسنإا دسسج
رـيـسصت لأا ؟رـسشبـلا موـحـل يـلــكآاــك
ّيزمر سسقط دّرجـم اـّيـتـسسراـخـفإلا
؟ّيقيقح لعف ّيأا نم ٍلاخ ّيراكذت

سسومـيـسسكـم سسيّدقـلا لوـقـي
ملاعلا داحّتا ةـّمـهـم ّنإا فرـتـعـمـلا
ّيـناــحورــلا مــلاــعــلاــب ّيّداــمــلا

داحّتلا ىلإا هب ءاقترإلاو هسسيدقتو
ةطونَم سساـسسألا يـف تناـك ،هـلـلاـب
ملاعلا رجو طقسسف دّرمت يذلا ،مدآاب
نـياـبـتـلا راـسصو ،هـعـم قوـلـخـمـلا

ّيّداملا نـيـب نادادزـي لاـسصفـنإلاو
ريغو قولخمـلا نـيـب ،ّيـناـحورـلاو
ىـلإا ةـّمـهـمـلا هذـه تلآا .قوـلـخـمـلا
لزن يذلا ،ديدجلا مدآا - حيسسملا

رخآلا ولت عدسصلا بأاريل هئايلع نم
ىغلأا .<كله دق ام سصّلخي> ىّتح



مـتـي ىـتـح سسوـماـنـلا نـم
ًةدحاو لحي نَم لكف *لكلا

راغسصلا اياسصولا هذه نم
هنإاف ،اذكه َسساـنـلا ُمـلـعـُيو
ِتوكـلـم  ًاغـسص ىـعدـُي
ُلَمعي يذلا امأاو .تاومسسلا

ًاميظع ىعدُي اذـهـف ُمـلـعـُيو
 تاومسسلا توكلم.

لمأات
ـــــــــــ

راذنإلا دعب ةعدبلا لجر>
 .<هنع سضِرعأا ىرخأاو ةّرم

اهيأا ،قـحو لدعـل هـنإا
ًلدب هللا اوعيطت نأا ،ةوخإلا

ةحاقولا إا مكقايسسنا نم
يـسضّر ءارو ءاــيكــلاو
ل اننأل .ةهيركلا ةسسفانا
لب طيـسسب ررـسضل سضرـعـتـن
نـــحـــن ذإا ،طـــخ ررـــسضل
ةدارإل رّوـهــتــب مــلــسستــسسن
ل نـيذــلا لاــجرــلا ءلؤوــه
روذــب رذــبــل ّلإا نوـــعـــسسي
نولواحيو ةنتفلاو قاقسشلا
نكنل .ا نع انودعبي نأا

وـحــن اــنــسضعــب اــسص
حــــسصب ةوــــسسإا ،سضعـــــب

هـنأل .هـتـعادوو اـنــقــلاــخ
ءاــعدوــلا نإا> :بوــتـــكـــم
ءايربألاو ،سضرألا نونكسسي
ةأاطا نكلو ،اهيف نوقبي
؛22-12 :2 مأا) <نودابي
بوتكـمو (٨3 ،9 :73 زـم
ًازتعم قفانا تيأار> :ًاسضيأا

،زجاح لخ نم ّلإا نوحراسصتي
ةـسشاـسش ىوـسس زـجاــحــلا اذــه اــمو

يفخنو اهفـلـخ ئـبـتـخـن ةرـيـغـسص
نأا رخآل ّقـحـي يـتـلا اـنـسسيـسساـحأا
حبسصأا مك ىفخي ل امك .اهب هَرِعسشُن
نم نكمي ذإا ،ةئيطخلل ًةادأا فتاهلا

انبذجت ملاوـع ىـلإا جوـلوـلا هـلـخ
.سضيسضحلا ىلإا

امّنإا ،فتاوهلا دنع رمألا فقي ل
هـيـلـع ظـفاـحـن رـخآا ٌزــنــك كاــنــه
وـــه ،سشدخـــُي نأا نـــم فاـــخــــنو
كلمت ةلئاع ّلك تحبسصأا .ةراّيسسلا
نَم ةـّمـثو ،ّلـقألا ىـلـع نـيـتراـّيـسس
ولو ىّتح ،تارايسسلا عيمجت هتياوه
اـهـئارـسشل ةـنادتـسسلا ىـلـع ّرـطــسضا

وأا ماعط ب هتلئاع دارفأا ءاقبإاو
اـًبـبـسس ةراـّيـسسلا تحــبــسصأا .بارــسش
ةيحان نم نإا ،لكاسشملا نم ريثكلل
،اهل فقوم نع ثحبلا وأا ،اهتدايق
ةّيّقحأا ىلع ناريجلا عم كراعتلا وأا
،ةحار ةادأا نوكت نأا نم ًلدب .اهنكر
انمسس انُدقفـت ةراـّيـسسلا تحـبـسصأا
.انطيحم عم انمسسو ّيلخاّدلا

يتلا ،انتيذحأاو انسسبمب قلعتن
يرتسشن انّنكل ،اهب اننئازخ سضيفت
يرـتـسشنو ،اـناـنأا عـِبـسشـُنـِل اـهرـيــغ
،اهئلم نم نّكمتنل ةديدج نئازخ
ًةقرخ كلمـي ل نـَم ةـّمـث نـيـح يـف
ّنأا ينعي ل اذه) هَيرع اهب رتسسي
اهيرتـسشن يـتـلا سسبـمـلا ةـّيـبـلاـغ
تفتلن امدنع ذإا ،نحن انَيرع رتسست

سسبملا ىوسس ىرن ل ايلاح انلوح
اّمم رـثـكأا فـسشكـت يـتـلا ةـقّزـمـمـلا
ّنأا لـيـجـنإلا يـف أارـقـن مـَلأا .(رـتـسست
يف رّكفف هتروك تبسصخأا> اًناسسنإا
سسيل نأل ،لمعأا اذام :ًئاق هسسفن
؟يراـمـثأا هـيـف عـمـجأا عـسضوـم يـل
يـنزاـخـم مدهأا :اذـه لـمـعأا :لاـقو
عيمج كانه عمجأاو ،مظعأا ينبأاو
اي :يسسفنل لوقأاو يتاريخو يتّغ
ةعوسضوم ،ةريثك تاريخ كل سسفن
يلُكو يحـيرـتـسسا ،ةرـيـثـك نـيـنـسسل

اّنك امَل ،اهتّيلزأاو اهلامكب يه امك
حـيـسسمـلا توـم نـم موـيـلا عـفـتـنـن
ةّيرسشبلا انتعيبط تباذ ول .هتمايقو
يف ةّيرح انل تيقب امَل ،ةّيهلإلا يف
برد راــيــتــخا مدع وأا راــيـــتـــخا
يواسسملا ديحوـلا نـبإلا .سصـخـلا
يذلا هسسفن وه رهوجلا يف بآل
،(1 :1 وي1) سسمُلو عمُسسو دهوسش
رزاـعـل ىـلـع عـّمدو ىـفـسشو مـّلــعو
ناـسسنإاـك تاـمو ،ىـتوــمــلا ماــقأاو
اّمأا> ،هلإاك تاومألا نيب نم ماقو
اًناطلسس مهاطعأاف هولبق نيذلا ّلك
نونمؤوملا يأا هللا دلوأا اوريسصي نأا
.(21 :1 وي) <همسساب

قّلعتلا ــــــــــــــــ
اوزِنكَت ل> :ًئاق ّبرلا اناسصوأا

ُدِسسفُي ثيح سضرألا ىلع اًزونك مكل
سصلاو سسوـــّسسلا بقــنــَي ثيــحو ،أادــّ
سسيو نوـقراـّسسلا اوزـنـكا لـب ،نوـقرـْ
سسلا يـف اًزوـنـك مـكــل ل ثيـح ،ءاـمـّ
ل ثيــحو ،أادسص لو سسوـــسس دسسفـــي
هّنأل ،نوقرسسي لو نوقراسس بقني

كبلق نوكي كانه كزنك نوكي ثيح
.(12-91 :6 تم)<اًسضيأا

زونكلا عاونأا ،انماّيأا يف ،رثكت
يتلاو ،اهب قّلعـتـن يـتـلا ةـّيـسضرألا
انوعد .اهاّيإا ًةبلاط انبوـلـق جـهـلـت
فتاـهـلا يأا ،رـسصعـلا ِةـفآا نـم أادبـن
دجن انلوح انرظن امـنـيأا .ّيوـلـخـلا
مـهـفـتاوـه يـف نورـظـنــي سساــّنــلا
ّيرسشبلا لسصاوتلا نم ًلدب ،ةلاّقنلا
انحبسصأا .هدقـتـفـن اـنـحـبـسصأا يذـلا

فتاهـلا> هـمـسسا ٍهـلإا نـم نـيرـّيـسسم
لوـسصو اـًنـِلـعـم ّنر اذإا ،<لاــّقــنــلا
ناك امهم ءيسش ّلك كرتن ،ةلاسسر
،ةسشاسشلا يف اننيعأا رـّمـسسنو اـمـهـم
انحبسصأا .اهعم يكبن ،اهعم كحسضن
تسسمأاف ،اهل َلقع ل ٍةادأاب نيقّلعتم
،تفلا اّمأا .اهلثم ًةحّطسسم انلوقع
وأا نوثداحتي ل سسانلا حبسصأا دقف



اي :هللا هل لاقف .يحرفاو يبرسشاو
،كنم كسسفن بَلطُت ةليللا هذه ّيبغ
<؟نوكت نمل اهـتددعأا يـتـلا هذـهـف
.(٠2-61 :21 ول)

يتلا تاّيداملا نم انلقتنا اذإا
لوطت يتلاو ،اهب ناسسنإلا قـّلـعـتـي
ٍرسشبب نوقّلعتي اًرسشب دجن ،اهتحئل
،ةّبحملا قّلعت نع ثّدحتن ل .مهلثم
ل ءلؤوه .ّيسضَرملا قّلعتلا نع لب
ّنأاـب اورـعـسش اذإا ٌسشيـع مـهـل أاـنـهــي
نونبي .مهّبحي ل ،رخآا ّيأا ،رخآلا

،مههاجترخآلارعاسشمىلعمهدوجو
رخآلا مهقمر اذإا ةّيمهألاب نورعسشي
حاسشأا اذإا نومّطحتيو ،زازتعا ةرظنب
نم ًةلاسسر نورظتني .مهنع هرظنب
مـل نإاو ،مـهــفــتاوــه ىــلــع رــخآلا
نأا نورظتنـي .نوـبـئـتـكـي مـهـلـسصت
ىـّتـح ًةـمدخ رـخآلا مـهـنـم بلـطــي
بلطي مل نإاو ،نوّمهم مهّنأا اورعسشي
نوـسضرــعــي ،اــًئــيــسش ٌدحأا مــهــنــم
نأا نوّبحي مهّنأل سسيل ،مهتامدخ
نأا نوديرـي مــهــّنأل لــب ،اوــمدخــي
بجتسسي مل نإاو مهتّيمهأاب اورعسشي
قّلعتلا اذه .نوبئتكي مهسضرعل ٌدحأا
،ةّبحملا موهفم نع ٌبيرغ ّيسضرملا

عبني ام نيبو هنيب زييمتلا بجيو
ةدعاسسم لجأا نم كلذ ،ةّبحملا نم
.هب نيباسصملا

انتسسينك ةايح نع بيرغ قلعتلا
حيسسملاب قّلعـتـلا ىـّتـح ،ةـسسّدقـمـلا

قـّلـعـتـلا اذــه ناــك اذإا هــيــسسيّدقو
ةـّيرـح نـم عـباـن رـيـغو اـيــسضرــم
سضعب ّنأا انه هينعن ام .ةّيسصخسش
ةدوـجوـم لازـت ل يـتـلا لاــيــجألا

نـم فوـخـلا ىـلـع تـبرـت ،اـيـلاـح
فوسس لمعلا اذه لعفت مل نإا> :ّبرلا
كيَدلاو عطُت مل نإا ...هللا كبقاعي
مانملا يف (نف) سسيّدقلا كيتأايسس
هذـه ببـسسب تأاـسشنـف ،<كقــنــخــيو
هللا نم فاخت لايجأا تادقتعملا

ةرـجـسش لــثــم ًاــطــسسبــنــم
مـث ،اـهــسضرأا  ةرــسضاــن
هتسسمتلاو ،نكي ملف ُتزتجا

ةمسسلا ظفحا .دجوي ملف
نإاــف ،ةــماــقــتــسسلا َعراو
ةـبـقاــع مــسسلا بحاــسصل
.(73-53 :73 زم) <ىقبت

نيذـلا إا مـسضنـنـل
لـــكــــب مــــسسلا نوديرــي
نـــــيذــــلا إا ل ،ةـــــسسادق
نوبغار مهنأاب نورهاظتي
بعسشلا اذه> :ءاج دقف .هيف
اـمأاو ،هـيـتـفـسشب يـنـمّرـكـي
<ينـم ةديــــعـبـف مـهـبوـلـق
.(31 :92 سشإا ؛6 :7 رم)
نوـكراـبـي> :كلذــك ءاــجو
مهنـطاـب و ،مـهـهاوـفأاـب
(4 :26 زـم) <نوـنــعــلــي
هوـــــــعداــخ> :ًاــــسضـــــيأاو
مهتنـسسـلأاـبو ،مـهـهاوــفأاــب
ملف مهبولق امأا .هيلع اوبذك
لو هعـم ةـمـيـقـتـسسم نـكـت
:٨7 زــم) <هدهــعــب اوـــفوأا

سسرختلف كلذك .(63-73
مّلكتت يتـلا ،بذـكـلا هاـفـسش
ءاــيكــب قــيدسصلا ىــلــع
.(٨1 :13 زم) ءاردزاو

هافسشلا عيمج هللا عطق
قطانلا ناسسللاو ةقـّلـمـتا
:اولاق مـهـنإاـف مـئاـظـعـلاـب
انهافسش نإا .انتنسسلأا ددسشنل
؟انيلع دوسسي نمف انعم

يمورلا سسميلقإا سسيدقلا

،ةّبحملا ل بعرلا ةرظن هيلإا رظنتو
اذه رامث ينجن ايلاح نحن اهو
هللا نع نيريثـكـلا داـعـتـباـب رـمألا

ّنظي رومأا وحن هاجّتلاو ةسسينكلاو
ةدوجوم ريغ ةّيرح اهيف ّنأا سسانلا

وحـنو ،ّبرـلا عـم وأا ةـسسيـنـكـلا يـف
نع اًريبعت اهـيـف ّنأا نوـّنـظـي روـمأا
ةـّيـلـثـمـلاو سسنـجـلاـك) ةــّبــحــمــلا
يـف ٍدوـجوـم رـيــغ (...ةــّيــسسنــجــلا
.ةّيحيسسملا

قّلعتلا ىلع انَءاـنـبأا نـيـّبرـن ل
ل .ٍءيسش وأا ٍرمأا وأا ٍدحأا ّيأاب ايسضرم
نأا بجي يتلا ةّبحملا نيب نطبرن
اذإا> :تاّيداملا نيبو ةّيناجم نوكت
...ىولحلا كل يرتسشأا يتملك َتعمسس
كل حمسسأا ةريغسص ةلبق ينتيطعأا اذإا
ئسشنُن انوعد .<...زافلتلا دهاسشت نأا

لوق بسسح ،حيسسملا يف ارح ًيج
:ةيطـغ لـهأا ىـلإا سسلوـب لوـسسرـلا
دق يتلا ةّيّرـحـلا يـف اًذإا اوـتـبـثاـف>

اوكبترت لو ،اـهـب حـيـسسمـلا اـَنَررـَح
،(1 :5) <ٍةـّيدوـبـع رــيــنــب اــًسضيأا

ةّيدوبع رـيـن ّلإا وـه اـم قـلـعـتـلاـف
،انئانبأا باقرو انباقر لوح هعسضن
انّنأا عم ،هللا نم يّكسشتلاب أادبن ّمث
.نوئطخملا نحن

سسايلا رام ديع ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسايـلا يـبـنـلا ديـع ةـبـسساـن

بورغلا ةسص ةمدخ ماقُت يتيبسستلا
91 سسيما ءاسسم نم ةعباسسلا دنع

زو  سساـيـلا راـم رـيد ةـسسيــنــك
دنع يهلإلا سسادقلا ةمدخو ،انيطب
٠2  ةـعـما حاـبـسص نـم ةرـسشاـعـلا

زو  ـــ سساــيــلا راــم ةــسسيــنـــك
.ةبطيسصا

موي نيئنهملا هتدايسس لبقتسسي
نيب٨1٠2 زومت٠2 يف ةعمجلا
.ًءاسسم ةنماثلاو ةسسداسسلا
iebtem/moc.koobecaf.www


