
ةلاشسرلا ــــــــــــــــ
(71-9 :3 سسوثنروك1)

َنولِماع نحن انإإ ُةوخإإ اي
ِهـلـلإ ُثْرـَح مـتـنأإو ِهـلـلإ َعـم
ِةمعِن ِبَصسحب انأإ *هللإ ُءانِبو
ٍميكح ٍءانبك  ِةاطعُإ ِهللإ

ينبي ُرخآإو َسساصسألإ ُتعَصضو
َفيك ٍدحإو لُك ْرُظنَيْلَف .هيلع
ُعيطتصسي ل ذإإ *ِهيلع ينبَي
َغ ًاــصساــصسأإ َعـــَصضي ْنأإ ٌدحأإ
ُعوــــصسي وــــهو ِعوــــصضوإ
ٌدحأإ َناــك ْنإاــف *حـــيـــصسإ
سساـصسألإ إذـه ىـلـع يـنــبــي
صضـِف وأإ ًاـبــَهَذ ًةراـجـِح وأإ ًةـ
وأإ ًاصشيصشَح وأإ ًابَصشَخ وأإ ًةنيمث
ٍدحإو لُك َلـَمـَع نإاـف *ًاـنـبـت
برلإ َموي نأل ًانيب ُنوكيصس
ِرانلاب ُنَلعُي ُهنأل ُهُرـِهـظـُيـصس
لُك َلَمَع ُرانـلإ ُنـِحـَتـمـَتـصسو
َيـِقـَب نـَمــف *وــه اــم ٍدحإو
ىـلـع ُهاــنــب يذــلإ ُهــُلــَمــع
*ًةَرــجُأإ ُلاــنــيــصسف ِسساــصسلإ

ُرَصسخَيَصسف ُهُلَمَع َقَحإ ِنَمو
نَمك نكلو وـه ُسصـُلـخـَيـصسو

ُر  نومّلعت اّمأإ *رانلإ
َحور نأإو ِهلـلإ ُلـَكـيـه مـكـنأإ
ُدِصسفُي نَم *مكيف ٌنِكاصس ِهللإ

نأل .هللإ هدِصسفُي ِهللإ َلكيه
.متنأإ وهو ٌسسدقُم ِهللإ َلكيه

ليإلا لوح ـــــــــــــــــــــــــــ
ّيأاك ،ّيحيصسإ ناصسنإلإ هجإوت

 قئإوعو تابوعصص ،رخآإ ناصسنإإ
ايئدبم طبترم ّيحيصسإ ّنإإ .هتايح
إوعدم هنوك ،حيصسإ عوصسي ّبرلاب
ّبرلإ ّنأإ اًبلاغ ىصسني هّنأإ ّلإإ ،همصساب
،هرمأل ّمتـهـي وأإ ،هـبـناـج إإ فـقـي
ىعصسيـف ،ّبرـلاـب هـناإإ ةـّلـقـل كلذ
نــع ثحـــبـــلـــل
،رـــــخآإ ٍعــــــُم
كلت هعم هجإوي
دق .تاـبوـعـصصلإ
رــــمألإ ثدحــــي
ىلع اًصضيأإ هصسفن

،ّيعامج ديـعـصص
،ةصسينكلإ عم يأإ

ناـــــكــــم يــــف
.نّيعم ناـمزو
عـــــــــــــطـــقــإ
يذـلإ ّيـلــيإلإ
-22 :41تم) انعماصسم ىلع أإرقُي
 ههجإون دق امِل ىًدصص وه (43
.انتايح

إإ ةراصشإلإ رد إلإ ّنأإّيلي
سضعب عم ،ةلثا ةثداح ركذي ىّتم
 يورـي .ةـّمــهإ تاــفــتــخإلإ
ام (72-32 :8) نماثلإ حاحصصإلإ

إولخد اـمدنـع ذـيـمـتـلإ عـم ثدح
فيكو ،عوـصسي ّبرـلإ عـم ةـنـيـفـصسلإ
تجاـهو ةّدصشب رــحــبــلإ برــطــصضإ
عوصسي ّبرلإ .ًإثك إوفاخف ،هجإومأإ

هوظقيأاف ،ةنيفـصسلإ  اـًمـئاـن ناـك
ّمـتـهـي ل هـّنأإ ـّناـظ ،مـهـيـّجـنـيــل

ةـّلـقـل مـهـمـف وـه اــّمأإ .مــهرــمأل

رـحـبـلإو حاـيرـلإ رـهـتـنإو> مـهــناإإ
.(62 :8) <ميظع ءوده راصصف

ىلع ىلتـُت يـتـلإ ةـثداإ يورـت
عوصسي ّبرـلإ جأإ فـيـك ،اـنـعـماـصسم
فيكو ،ةنيفصسلإ لوخد ىلع هذيمت

ةيحانلإ إإ هوقبصسي نأإ مهنم بلط
فرـصصي يـكـل ةحـبـلإ نـم ىرـخُألإ
كلذ دعب .هلوح إوناك نيذلإ عومإ

ذيمتلإ اّمأإ ،يّلصصيل لبإ إإ دعصص
مـهــتــهــجإوــف
ةــّيوـــق حاـــير
مهيلع تجاهو
ءاــج .جإوــمألإ
لبق ّبرلإ مهيلإإ
سسمصشلإ قورـصش
ىـلـع اـًيــصشاــم
إوفاخف ،هايإ

هّنأإ إوّنظو إدج
ّنأل ،ٌلاــــيــــخ

ىــــلـــــع صسلإ
هاـــيإ هــــجو

مهعّجـصش هـّنـكـل .اـيرـصشب اـًنـك سسيـل
.هصسفن ّبرلإ وه ذإإ ،إوفاخي ل ىّتح
كلذ نم دّكأاتلإ دإرأإ سسرطب ّنأإ غ
هل حمصسي نأإ ّبرلإ نم بلطف ،هصسفنب
ىـلـع صسلإ يأإ ،لـثاــب ماــيــقــلاــب
هّجوـتـف ،ًـعـف ثدح اـم إذـه .هاـيإ
،هايإ ىلع اًيصشام ّبرلإ وحن سسرطب
امدنـع هـناإإ ىـلـع تبـثـي  هـّنـكـل

برـطـصضاـف ،جإوـمألإ هـيـلــع تجاــه
هلصشتنإو ّبرلإ هفّقـلـتـف ،قرـغـي ذـخأإو

إإ ةّلقل هتّكبو ،هديب اًكصساّمـل .هنا
حيّرـلإ تنـكـصس ةـنـيـفـصسلإ ّبرـلإ لـخد
(41: 22-23).
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اهولّث.  ةفصصاعلإ ةثداح ّسصن
يتـلإ ،(نـماـثـلإ حاـحـصصإلإ) وألإ

ام ّيليإلإ بتكي ،اًقباصس اهانركذ
رحبلإو حايرلإ رهتنإو ماق مث> :يلي
سسانلإ بّجعتف ،ميظع ٌءوده راصصف
حايرلإ ّنإاف ؟إذه ناصسنإإ ّيأإ لئاق
-62 :8) <هعيطت اًعيمـج رـحـبـلإو
راصص ذيمتلإ فقوم ّنإإ يأإ ؛(72
إذه عمـصست يـتـلإ ةـعاـمإ فـقوـم
.ميلعتلإ

ّيحيصسإ ىلع ّنأإ ينعي إذه ّلك
نأإو ،ّبرـلإ ذـيـمـت مـهـّنأإ إوـعـي نأإ
 ذيمتلإ ناكم مهصسفنأإ إوعصضي
هبلط ام ّنأإ إوتعيو ،ىّتم ليإإ
مهعم هلعف امو هذيمت نم ّبرلإ
هلعفيو ّيحيصسم ّلك نم هبلطي امّنإإ

 ّيليإلإ هنع رّبع ام إذه .هعم
يذلإ ّبرلإ ناصسل ىلع ،هليإإ رخآإ
إوذملتو إوبـهذإ> نأإ ذـيـمـتـلإ رـمأإ

ذيمت مهولعجإ يأإ) ألإ عيمج
) نبإلإو بآلإ مـصساـب مـهودـّمـعو
نأإ مــهوــمــّلــعو ،سسدقــلإ حورـــلإو
،هب مكتيصصوأإ ام عـيـمـج إوـظـفـحـي
إإ ماــّيألإ ّلــك مــكــعــم اــنأإ اــهو
-91 :82 تم) <رــهدلإ ءاــصضقــنإ

02).
انتصسينك تدصصق ،كلذ ىلع ًءانب

عـــطـــقإ لـــخ نـــم ،ةــــصسّدقإ
،انعماصسم ىلع ئرُق يذلإ ّيليإلإ
ّبرلإ ةردقب ّكصشن ل ىّتح انهّبنت نأإ
انذاقنإإو انب ةياـنـعـلإ ىـلـع عوـصسي
إذه رحب  انهجإوي ام ّلك نم
 تاـبـثـلإ ىـلـع اـنـّثو ،اـعـلإ
وه عوصسي ّبرلإ ّنأإ كردنف انناإإ
.(33 :41) <هللإ نبإ> ةقيقاب

هلإلا ةدلاو ــــــــــــــــــــــــ
بك ًةناكم هلإلإ ةدلإو ّلتة 

ترهظ .نمؤوإ ةايحو ةـصسيـنـكـلإ
ةصسينكلإ تإولـصص  ةـناـكإ هذـه
مهف .وألإ نورقلإ نم إًءدب اهّلك
ةدلإو ّنأإ إومّلعو نوصسيّدقلإ ءابآلإ
حيصسإ ةعيبط  كصشت ل هلإلإ

ليإلا ــــــــــــــــ
(43-22 :41  ىتم)

 رَطصضإ نامزلإ كلذ
إولخدي نأإ ُهَذيمت ُعوصسي
ِرْبَعلإ إإ ُهوقِبصسيو َةنيفصسلإ

*عوـمإ َفِرــصصي ىــتــح
َدِعصص َعومإ فرصص او
.يـّلـصصيـل ِلـبإ إإ ُهَدحو
ناـــك ُءاـــصسإ ناـــك او
ِتناـــكو *ُهَدحو كاــــنــــه
رحبـلإ طـَصسو  ُةـنـيـفـصسلإ
َحيرلإ نأل ُجإومألإ اهدُكت
  دنعو *اهل ًةداصضُم تناك
ليللإ نم ِةعبإرلإ ِةـعـجـهـلإ

ىلع ًايصشاـم مـهـيـلإإ ىـصضم
ذيمتلإ ُهآإر املـف *رـحـبـلإ

رــحــبــلإ ىــلــع ًاــيــصشاـــم
ٌلايَخ ُهنإإ إولاقو إوبرطصضإ

*إوـــخرـــصص ِفوإ نـــمو
ُعوـصسي مـهـمـلـك تقوــلــلــف
ل وــه اــنأإ إوـقــِث ًـــئاـــق
ُسسرطب ُهباجأاـف *إوـفاـخـت
َتنأإ َتنك ْنإإ بر اي ًئاق
ىلع كيلإإ َيتآإ نأإ رُمف وه
لزنف .َلاعت لاقف *هايإ
ىصشمو ةنيفصسلإ نم ُسسرطب
إإ ًاــيـــتآإ هاـــيإ ىـــلـــع
َةدـِصش ىأإر اــمــلــف *عوــصسي
ُقَرغي أإدب ذإإو فاخ حيرلإ

.ين ّبر اي ًئاق حاصص
ُهدي ُعوـــصسي دم ِتقوـــلـــلو
َليلق اي ُهل لاقو هب كصسمأإو
او *َتككصش إذا ناإلإ

ِتـَنـكـصس َةـنـيــفــصسلإ ــخد
إوناك نيذلإ َءاجف *حيرلإ

وــه دحإو فده  اــهـــّلـــك ّبصصت
 هيلع لاكّتإلإو ّبرلاب ناإلإ
ِعـــي ، تـــلاإ  .باـــعـــصصلإ
،ةّيهلإلإ ّبرلإ ةطلصس إًءدب ذيمتلإ
،وألإ ةّرإ  إوكردأإ مهّنأإ مغر
رحبلإو حايرلإ ذإإ ،اًناطلصس ّبرلل ّنأإ
ّيأإ> :لـئاـق إوـبـّجـعـتو ،هاــعاــطأإ
رـحـبـلإو حاـيرـلإ ّنإاـف ؟إذـه ناـصسنإإ

مهّنأإ ّلإإ ،(72 :8) <هعيطت اًعيمج
إوكردي و ،ةيناثلإ ةّرإ  إوصسن
حاـيرــلإ عــِصضخــُي يذــلإ ،ّبرــلإ ّنأإ

هجو ىـلـع صسي نأإ ردقـي ،رـحـبـلإو
كلذ دعـب إوـنـلـعأإ مـهــنــكــل .هاــيإ
 نــيذــلإو> :ّبرــلاــب مـــهـــناإإ
لئاق هل إودجصسو إوءاج ةنيفصسلإ
.(33 :41) <هللإ نبإ تنأإ ةقيقاب

 ،ىـّتـم ّيـلـيإلإ هـّجوـتـي
،ةّيحيصسإ ةعامإ إإ ،تثداإ
تابثلإ إإ اهوعديو ،ةصسينكلإ يأإ

 إلإعوقولإ مدعو ،ّبرلاب نا
 اـــهـــهـــجإوـــت اــــمدنــــع ّكصشلإ

ةنيفصسلإ .تابإرطصضإلإو تابوعصصلإ
إذه اهقفإر دقو ،ةصسينكلإ إإ زمرت
،ةّيحيصسملل وألإ نورقلإ ذنم زمرلإ

زمري راحبإلإ .مويلإ ىّتح لإز امو
اـــهاـــيـــحـــي يـــتـــلإ ةاــــيإ إإ
،اعلإ إذـه رـحـب  نوـّيـحـيـصسإ

ناطيصشلإ ةّوق إإ حايرلإو جإومألإو
ام لخ نم ،ةصسينكلإ براحي يذلإ
سضإرـمأإو بورــح نــم هــلــعــتــفــي
ءاــصضعأإ بيـــصصت ملآإو بعاـــصصمو
ةعزعز فدهب ،ةّيحيصسإ ةعامإ
.هللإ نبإ عوصسي ّبرلاب اهناإإ

ةعامإ نوـلـّث ذـيـمـتـلإ
اـمو ،ىـّتـم لـيإإ  ةـّيـحـيــصسإ
نم هبلطي ذيمتلإ نم ّبرلإ هبلطي
نم كلذ ظحن .ةّيحيصسإ ةعامإ

.اـهـصسفـن لـيإلإ سصوــصصن لــخ
،لبإ ىلع ةظعلإ انذخأإ إذإإ ،ًثم
ذيمتلاـب درـفـنإ ّبرـلإ ّنأإ ظـحـن
نم ىهتنإ امدنـع هـّنـكـل ،مـهـمـّلـعو
.<هميلعت نم عومإ تتهُب> هلإوقأإ

ذيمتلإ إإ لصصي ام ّنأإ ينعي إذه
مه ذإإ ،ةعامإ إإ ايئاقلت لقتني



 ُهـل إودجـصسو ِةـنـيـفــصسلإ
ُنبإ تنأإ ِةقيقاـب لـئاـق
إإ إوءاج إورَبع او *هللإ
.ْتَراصسيّنَج سضرأإ

لمأات ـــــــــــ
لك لمع رانلإ نحتمتصس>

.<دحإو
نآلإ عمصسإ> :يعإرلإ لاق

ُبحصصي :ناإلإ ّسصخي ام
ّلل دحإو ناكم ناصسنإلإ

فيك> :تلقف .<ّرصشلل رخآلإو
امهلامعأإ زّيمأإ نأإ يننك

نانكصسي ناكإ ناك إذإإ
.<؟يعم

نإإ :مهفإو عمصسإ> :لاق
،عصضإوتم فيطل ّلإ كم
كّل وه إذإإ ،ئداه عيدو
ّلإ نع كثّدحي هنإاف كبلق
لإدتعإلإو ةصسإدقلإو ةفعلإو
لكو حلاصص لمع لك نعو
ذوحتصسإ إذإإ .ةليبن ةليصضف
ملعاف كبلـق ىـلـع كلذ لـك
هذه نأل ،كعم ّلإ كم نأإ

قثف ّلإ كم لامعأإ يه
.<هلامعأابو هب

إإ نآلإ رظنإ> :لاق
لبق هنإإ .ّرصشلإ كم لامعأإ

بصضغلإ إإ لي ءيصش لك
هلامعأإو قمـحأإ رـيرـم وـهـف
.هـلـلإ مإّدخ دصسفـُت ةرـيرـصشلإ

كبلق ىلع ذوحتصسإ ام إذإاف
:تلقف .<هلامعأإ نم هفرعاف
فرــعأإ ل إإ ،يديــصس اـــي>
.عمصسإ> :لاق .<هزّيمأإ فيك
كيـلـع ذوــحــتــصسي اــمدنــع
هنأإ ملعاف ةدإ وأإ بصضغلإ

عم لاإ يه كلذكو ،كيف
تاقفنلإو ةعونتإتإوهصشلإ

اهآإر يتلإ ةقإ غ ةبهتلإ
ٌزمر يه ةـقـيـّلـعـلإ .ىـصسوـم ّيـبـنـلإ
و ةهولألإ ران تلمح يتلإ ءإرذعلل

ةّيلوتبلإ ةمئإد تيقب ذإإ ،ق. 
 امك اًما اهاصشح رانلإ قِرحُت

ةقيّلعلإ ق.
ةدلإو إإ زمرت يتلإ روصصلإ كت

دهـعـلإ اـّمأإ .دقـلإ دهـعـلإ  هـلإلإ
ًةرفإو ٍتامولعم مّدقي ملف ،ديدإ

نــع وأإ هــلإلإ ةدلإو ةــلوــفــط نـــع
صصاإ اـهـتاـيـح ّيليإلإ ّنأل ،ةّ

عوصضوإ إذه إوتعي  ةعبرألإ
رئاصصلإ سصإ ةراصشب بلصص نم
إومّلكتي  .حـيـصسإ عوـصسي ّبرـلاـب
اهطاـبـترإ رإدق ّلإإ ءإرذـعـلإ ىـلـع
ديدإ دهعـلإ أإرـقـي نـَم .حـيـصساـب
:يـلـي اـم ءإرذـعـلإ لوـح جـتـنـتــصسي
تناـك ،(61 :1 تم) رم اـهـمـصسإإ
:1 ول) ةرصصانلإ ةنيدم  نكصست
،(81 :1 تم) فصسوي تَبِطُخ ،(62
تناك ،(72 :1 ول) دوإد ةلصس نم
،(31 :1 وـــي) (62 :1 وـل) ءإرذــع
صشبو ّبرـلإ كـم اـهــل ىءإرــت اـهرـّ
حيصسملل امأإ نوكتصس اهّنأابو لباب
حورـلإ نـم تلـبـحــف ،(13 :1 وــل)
ترإز .(12 -81 :1 تم) سسدقلإ
سضكتراف ،(93 :1 ول) تاباصصيلأإ

 اـًجاـهـتـبإ تاـباــصصيــلأإ نــج
رم تيقب .(54-04 :1 ول) اهنطب
ّبرلإ ركصشت تناكو ،اهعصضإوت ىلع
فصسوي رّرق .(94-64 :1 ول) اًمئإد
لّدب هّنكل ،اهلبحب هملع دنع اهكرت
ّبرلإ كم هل حصضوأإ امدعب هيأإر

 (02 :1 تم) رمألإ ةقيقح ملح.
اـهـبــيــطــخ عــم م تيــب تدصصق
،(5-4 :2 ول) باتـتـكإـل فـصسوـي
دوذم  ّبرلإ ةدلو تناك كانهو
كلإ سسدوه ماّيأإ  ،(7 :2 ول)
نيذـلإ ةاـعرـلإ اـهرإز .(1 :2 تـم)
،(1 :2 وـل) ةراـصشبـلإ مـهــتــلــصصو
مويلإ  .(11 :2 تم) سسوإو
يبصصلإ تخإ ،اهتدلو نم نماثلإ
ماــّيأإ تّ اــمدنــعو ،(12 :2 وــل)
لكيهلإ إإ اهنبإ تلخدأإ ،اههطت

سسدقلإ حورلإ لولح مغر ،ةّيهلإلإ
لبحلل اـهّدعأإ اـمدنـع ،ًلّوأإ اـهـيـلـع
ةكرصشلإ اهبهي  كلذ ّنأإ ّلإإ ،هلإلاب

 ءإرذعلإ ّنأإ إومّلع .هللإ ةعيبط
ّيأإ ةّيناكمإإ قوفي إًرمأإ كل رم
رظنن إذل ،ٍكم ّلك لب ل ،ٍناصسنإإ
عبنت ةعافصشلإ هذهو ،ٍةعيفصشك اهيلإإ

اهنبإ دنع ةزـّيـمإ اـهـتـناـكـم نـم
 .اههلإإو

ّنأإ ةصسّدقإ اـنـتـصسيـنـك دـّكؤوـت
سصـّلإو طـيـصسوـلإ وــه حــيــصسإ
نأإ ىصشخت ل ،كلذ عم نكل ،ديحولإ
لهذإ ءاـعّدلإ ءإرذـعـلإ إإ هـّجوـت
هلإلإ ةدلإو اهصسدق قئاـفـلإ اـهـتـّيأإ>

إإ يّدؤوي نأإ نك يذلإ ،<انيصصّلخ
رم .ءإرذعلإ ركتل ئطاخٍ مهف
اـهـتإوـلـصصو اـهـتـعاـفـصشب سصـّلـخـت
،ةصسإدقلإ ةقئافلإ هلإلإ ةدلإو اهنوك
سسل ثيح ةايإ إإ تلقتنإ  دقو
.اهنبإ  نع ٍةكلمك

سسّدقإ باتكلإ ّنأإ ةصسينكلإ تعت
يتلإ روصصلاب ٌءيلم دقلإ هدهعب
اـهـيــّمــصست .هــلإلإ ةدلإو إإ زــمرــت
طبرت يتلإ <بوقعي مّلصس> ةصسينكلإ
ذإإ ،(21 :82 كت) سضرألاب ءامصسلإ
تأاصشنأإ يتلإ ةطيصسولإ ةعيفصشلإ اهّنإإ

،سضرألإو ءاـــمـــصسلإ ب ًةـــقــــع
ّبرلإ دلت نأإ تّقحتصسإ اهتّيصسدقبو
.سسانلإو هـلـلإ ب طـيـصسوـلإ عوـصسي
صضيأإ جورإ رفـصس اـهـيـلـع قـلـطـُي اً
ّردي يـتـلإ <ناـعـنـك سضرأإ> ةراـبـع
هللإ دعو امكف ،لصسعلإو ّللإ اهنم
سضرألإ هذه لوخدب اًدق بعصشلإ

نم روبـعـلإو اـهـتإخـب عـّتـمـتـلإو
ةدلإوب ،كلذك ،ةّيرإ إإ ةّيدوبعلإ
إإ توإ نـم بعـصشلإ َرـَبـَع ،هــلإلإ
وه يذلإ َحيصسإ هقّوذت ع ،ةايإ
.غرـفـي ل يذـلإ <لـصسعـلإو ــّلــلإ>
إإ <نوـعدج ةّزـج> زـمرــت ،اــًصضيأإ

ًةّفاج تناك ةّزإ ّنأل هلإلإ ةدلإو
امك اًما ،هاياب ٌةطا يهو
ىّتح ًلوتب تيقب رم ءإرذعلإ ّنأإ
ةّلإّدلإ روصصلإ زربأإ نم .ةدلولإ دعب
ةقيّلعلإ د ،هلإلإ ةدلإو إإ اًصضيأإ



أاّبنتو ناعمصس اهكرابف ،(22 :2 ول)
ةّيبنلإ ةّنح تناكو ،حيصسإ نع اهل

إإ تبره .(63-43 :2 ول) كانه
تداعو لفطـلإو فـصسوـي عـم رـصصم
-41 :2 تم) سسودوه توم دعب
:2 ول) ةرصصانلإ  تنكصسف ،(12
إإ ٍةـنـصس ّلـك بهذـت تناــكو ،(93
ةقـفرـب حـصصفـلإ ديـع  مـيـلـصشروأإ
امدنع .(14 :2 ول) ّيبصصلإو فصسوي
عم دعصص ،ةرصشع ةيناثلإ عوصسي غلب
،هّمأإ هتعاصضأإو ميلصشروأإ إإ هيَدلإو
ثحاـبـي لـكـيـهــلإ  هــتدجو مــث
:هبإوج تبرغتصسإو ،هتبّنأإو ،خويصشلإ
نوكأإ نأإ  يغبني هّنأإ املعت أإ>

 و ،<؟يــبأل اـــم إذــه مــهــفــت
عم تناك .(05-44 :2 ول) بإوإ
لـيـلإ اـناــق سسرــع  حــيــصسإ

:2 وي) هبئاجع وأإ يرجُي هتلعجو
بيلصص دنع اهد ،كلذ دعب .(3-9
ةـياـعر إإ اـهـمـّلـصس ثيــح عوــصسي
.(72-52 :91 وي) بيبإ انحوي
لـصسرـلإ عـم تناـك ،دوــعــصصلإ دعــب
ٍةدحإو ٍسسفنب ةصصلإ ىلع بظإوت
إوناك ذإإ ةرصصنعلإ و ،(41 :1 عأإ)

:2 عأإ) ٍدحإو ٍناكم  اًعم مهّلك
1).

ءإرذعلإ  ةصسّدقإ انتصسينك ىرت
،اــهــل تلــمــح يـــتـــلإ ّمألإ رـــم
ةمـلـكـلإ> هـلإلإ ،اـهـّلـك ةـّيرـصشبـلـلو
صسجــتإ اـعـلإ إإ ءاـج يذـلإ ،<دـّ
رون إإ ةئيطإ مظ نم هلقنيل
ثدإ إذــه عــفد .ةــّيدبألإ ةاــيإ
إإ نآلإ ىّتح اهتأاصشن ذنم ةصسينكلإ
ركت قوفي اًركت ءإرذعلإ ركت
نـــم مرـــكأإ يــــه...> :ةــــكــــئإ
سساـيـق ــب عـــفرأإو مــيــبوـــصشلإ

نم دَمتصسم إذه .<...ميفإصسلإ نم
نأإ ىصضترإ يذلإ عوصسي ّبرلإ ركت
اهنـم ذـخأاـيو اـهـئاـصشحأإ  ّلـحـي

اــهاــّيإإ ًـــعاـــج ،سسّدقــإ هدصسج
نبإلإ دحّتإإ .<رونلإ ّمأإو هلإلإ ةدلإو>
،ءإرذعلإ ةطصسإوب اـهـّلـك ةـقـيـلاـب

ةديدعلإمئلولإ ةينونإ
ةرــكــصسإ تاـــبورـــصشإو
لــصصإوـــتإ فوـــصضقـــلإو
عإونأإ فلت  طإرفإلإو
ءاـــــــصسنـــــــلإ بحو فلإ

ةلاغإو سشحافلإ ىنِغلإو
 كلإلكو وهزلإو ،ءاي

ذوحتصسإ إذإإ .كلذ هباصش ام
ملعاف كبلق ىلع كلذ لك
او .كيـف ّرــصشلإ كــم نأإ
دعتباف هلامعأإ فرعت كنأإ

نأل هــــقّدصصت لو هــــنـــــع
ةمـيـخوو ةرـيّرـصش هـلاـمـعأإ

وـه إذـه .هـلـلإ مإّدخ ىـلــع
هــفرـــعإ .كإ لـــمـــع
.ّلإ كم  كتقث عصضو
نأإ ا ّرصشلإ كم نع دعتبإ
عيمج نم ةرصضم هميلاعت
ناـصسنإلإ ناـك إذإإ .هوـجوـلإ

،ةأإرمإ مأإ ناك ًجر ،ًانمؤوم
كم هبلق ىلع ذوحتصسإو
باكترإ ّلإإ هنك ىف رصشلإ
امهم سسكعلابو .ةـئـيـطإ

ًجر ،ًإدصساف ناصسنإلإ ناك
تذوحتصسإو ،ةأإرمإ مأإ ناك
ّلإ كم لامعأإ هبلق ىلع
.إ لمع نم هل ّدب ف
نــــم هـــــنأإ ًإذإإ ىرـــــت تنأإ
كـم عاـبـتإ نـصسحـتــصسإ
كـم نـع يـّلـخـتــلإو ّلإ
.ّرصشلإ

كل نّيبت ةيصصولإ هذه
يــكــل ناإلإ سصخــي اــم
،ّلإ كم لامعأاب نمؤوت
اـي اـهـب تلـمـع تنأإ نإإو
لامعأإ نأاب كلذك نمآإ .هلل
إذإاـف ،ةـمـيـخو ّرـصشلإ كـم

اهتبّن هلل اي>.
سسامرهل يعارلا باتك

ًةديدج ًءامصس ءإرذعلإ تراصص كلذبو
يو يــتــلإ ءاــمــصسلإ نـــم بحرأإ
ّبرلإ ّنأل ،موجنلإو رمقلإو سسمصشلإ
هذـه نـم قرـصشأإ هـصسفـن وــه عوــصسي
سسيّدقلإ عم ةصسينكلإ لوقت .ءامصسلإ
اــيإلإ ّنإإ> :ّيــقــصشمدلإ اــّنــحوـــي
...ًةمعن ةئلت اي ِكب حرفت اهرصسأاب
ًفط راصصو هلإلإ دّصس اهنم يتلإ

عنصص هّنأل ،روهدلإ لبق انهلإإ وهو
صشرـع ِكعدوــتــصسم ِكنـطـب لـعـجو اـً
ِكب حرفت كلذل ،تإومصسلإ نم بحرأإ

.<كّدجو ايإلإ ّلك

ةديشسلا موشص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بآإ نم لوألإ  ءاعبرألإ موي
يـهـتـنـي يذـــلإ ةديـصسلإ موـصص  ءدب
ىرـكذ بآإ 51 ءاـعــبرألإ موــي
لـخ .هـلإلإ ةدــلإو اـنـتديـصس داـقر
محللإ لكأإ نع عنت موصصلإ إذه
بيــــلإو سضيــــبــــلإو كمـــــصسلإو
موي لك ءاصسم ماـقـُتو .هـتاـقـتـصشمو
ةـــمدخ موـــصصلإ إذـــه ماــــيأإ نــــم
ةدلإول عّرصضتلإ) يصسيلكإلإ ةصص

.دحألإو تبصسلإ إدع ام (هلإلإ

برلا يّل ديع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىرـكذ ةـبـصساـن انبر يـّل
حيصسإ عوصسي انـصصـّلو  اـنـهـلإإو
ةصسداصسلإ دنع بورغلإ ةصص ماقُت
سسإدقـلإو بآإ5 دحألإ ءاــصسم نـــم
حابـصص نـم ةرـصشاـعـلإ دنـع يـهـلإلإ
سسيدقلإ ةصسينك  بآإ 6نثإلإ
.سسولوقين
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