
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(01-1 :2 ضسواثوميت2)

وقت َضسواثوميت يدلو اي
 يتلأ ِةمعنلأ  أِحيصس

ينم ُهـَتـعـِمـصس اـمو *عوـصسي
َنــــيثــــك ٍدوــــهـــــصش ىدل
ًأءوفُك َءانمُأأ ًاصسانُأأ ُهْعِدْوتصسأ

*ًاصضيأأ َنيرـخآأ أوـمـلـعـُي نأل
يدنـجـك ِتاـقـصشأ ِلـِمـَتـحإأ

*حـيـصسأ َعوـصسيــل ٍحــلاــصص
ُكـِبـتف ُدـنـجـتـي ٌدحأأ ضسيــل
كلذو .ةاـــيأ موـــمــــهــــب
ًاصضيأأو *ُهدنج يذلأ َيصضرُيل
ـف ُدــِهاــجــُي ٌدحأأ ناــك نإأ
ْدِهاجُي  ام َليلكإلأ ُلاني

نأأ ُبجيو *اـيـعرـصش ًأداـهـِج
نأأ ُبــَعـــتـــي يذـــلأ َثِراأ
*ًلوأأ راـــمــــثإلأ  َكِصشي
برلأ َكِتؤويلف .لوقأأ ام مهفإأ

نأأ ْرُكذُأأ *ٍءيصش لك  ًامهف
ِلصسن نم يذلأ َحيصسأ َعوصسي
ِب نـــــــم َماـــــــق دق َدوأد
ِبصسح ىـــــلـــــع ِتأوــــــمألأ
ِهيف ُلِمتـحأأ يذـلأ *يـلـيإأ
َدوـيـقــلأ ىــتــح ِتاــقــصشأ

ل ِهللأ َةملك نأأ لإأ ٍمرجمك
ىلع ُرُبصصأأ انأأ كلذلف *ديقُت
ِلـــــجأأ نـــــم ٍءيـــــصش لـــــك
مه أولُصصحي يكل َنيراتأ
يذـلأ ِضصأ ىـلـع ًاــصضيأأ

ديقت ل هللا ةملك نإا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتحأ فيك مويلأ ةلاصسر يف أأرقن

ىـتـح تاـقـصشمـلأ> لوــصسرــلأ ضسلوــب
ل هللأ ةملك نأأ لإأ ،مرجمك دويقلأ
ميظعلأ ضسويرتميد انصسيدقو .<ديقُت
،مويـلأ هـل دـّيـعـن يذـلأ ،ءأدهـصشلأ يـف
ضضرألأ تحت بطر ناكم يف هونجصس
،حيصسملأ ركنيو هللأ ةملك نع دعتبيل
ليلكإاب لّلكتف هناميإأ ىلع يقب هنكل
ًاـنـعـط ةداـهـصشلأ
أذـه .بأرـِحــلاــب
نـــــــم ٌضضعـــــــب
يتلأ تاصسرامملأ
اـهــيــف لواــحــي
ديـيــقــت رأرــصشألأ

هـــلـــلأ ةـــمـــلـــك
،ةوقلأو فنعـلاـب
،ةـياـهـنــلأ يــفو
دق فنعلأ نأأ مغر
نـم ىوــقأأ ودبــي
نأأ لإأ ،ةـمــلــكــلأ

روك2) فعصضلأ يف لَمكُت هللأ َةوق
نم ىوقأأ ةملكلأ رهظت كلذلو (9 :21
يـتـلأ يـهو توـمــلأ نــمو دوــيــقــلأ
.رصصتنت

تكصسي نأأ ريرصشلأ لواحي ءدبلأ ذنم
ًأروطو عأدخلاب ًةرات ،ريخلأ توصص
ةـيـصصوـلأ تناـك اـمدنـعـف .ةوـقــلاــب
رـيرـصشلأ فرـع ،ءأوــحو مدآل ىــلوألأ

ناصضفري امهلعجيو امهعدخي فيك
.امهصصخ نع نأدعتبيو هللأ ةملك
،ليباـه ةـمدقـت برـلأ َلـِبـَق اـمدنـعو
ريذحت ىلأ عمتصسي نأأ نيياق ضضفر
هنأأ ًاناظ هلتقو هيخأأ ىلع ماقو برلأ
لاــق برــلأ نأأ لإأ ،هــتــكـــصسي كلذـــب

ّيلإأ ٌخراصص كيخأأ ِمد ُتوصص> :نيياقل
حبصصأاـف ،(01 :4 كت) <ضضرألأ نـــــم
مل نإأو مويلأ ىلأ هتوصص حدصصي ليباه
نيذلأ ميدقلأ دهعـلأ رأرـبأأ اـمأأ .مـلـكـتـي
ٍءزه يف أوبرجت> دقف هللأ ةملكب أونمآأ

،ضسبـحو ًاـصضيأأ دوـيـق يـف مـث ،ٍدــْلــَجو
ًـتـق أوـتاـم ،أوـبّرـُج ،أورـصشـُن ،أوـمـجُر
عـمو ،(73-63 :11 بع) <فيـصسلاـب
هللأ ةملكب مهناميإأ ىلع أوظفاح كلذ
مل ول ىتح هللأ دعو قيقحت نيرظتنم

يــف كلذ نــكــي
كلذك .مهتاـيـح
اـــــــــــنــحوـــي
يذلأ ،نأدمعملأ

ًاـــتوـــصص ناـــك
يــف ًاــخراـــصص

دعــي ةــيرـــبـــلأ
نـبل قـيرــطــلأ
لواـــح ،هـــلـــلأ
هتاكصسإأ رـيرـصشلأ

عــــــطـــــــق دقو
هصسأأر ضسدوريه

فّقوتيل هيخأأ ةجوز بلط ىلع ءانب
يقب همك ّنكل امهـل هـبـيـنأاـت توـصص
قـيرـط أودعأأ> :موـيـلأ ىـلأ ًاـعوــمــصسم
:3 ول) <ةميقتصسم هلبصس أوعنصصأ ،برلأ

4).
ُةملك دّصسجتو نامزلأ ءلم ناح املو

نأأ ىلإأ لئاصسولأ لكب ريرصشلأ ىعصس ،هللأ
برلأ دلوم نيح يفف .هللأ َةملك تكصسي
لتقيل ضسدوريـه رـيرـصشلأ كّرـح عوـصسي
ًأرثأأ كرتي ل يك محل تيب لافطأأ لك
يـف ًاـقـحل مـث ،هـتـمـلـكو هــلــلأ نــبل
نأأ ريرصشلأ دأرأأ لبجـلأ ىـلـع ةـبرـجـتـلأ
،ءأرغإلأ ربـع هـل عوـصسي برـلأ عـصضخـي
ُةملك رّمُصس امدنع فنعلأ ةّمق تناكو
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يك ،ةجاحلأ بصسح ،ناينبلل ًاحلاصص
:4 فأأ) <نيعـماـصسلـل ًةـمـعـن يـطـعـي
انمكب اـنـنأأ اـنـمـّلـعـي اـنـبرو .(92
ةلاطب ةملك لك نإأ> :نأدُن وأأ ضصُلخن
اهنع نوطعي فوصس ضسانلأ اهب مّلكتي

كمـكـب كنأل ،نـيدلأ موـي ًاــباــصسح
:21 تم) <نأدـُت كمـكـبو رّرــبــتــت
63-73).  

نأأ ةميظع ًةوق هللأ انحنم دقل
ىلع حيصسملأ ةحيبذب ناطيصشلأ بلغن
يف دري امك هل اندهصش نإأ بيلصصلأ
يأأ) هوـبـلــغ مــهو> :اــيؤورــلأ رــفــصس
(حيصسملأ يأأ) فورخلأ مدب (ناطيصشلأ

 .(11 :21ؤور) <مهتداهصش ةملكو
حنمت يتلأ هللأ ةملك مظعأأ ام

انك نإاف .اهل دهصشي نم لكل ةبلغلأ
،اهب قطـنـن ءاـفـعـصضلأ رـصشبـلأ نـحـن
ةـمـلـك تصسيـل ضساـصسألأ يـف اـهـنــكــل
ىوقي ل ةيهلإأ ةملك يه لب ةيرصشب
فـنـعـلأ بلـغـت لـب ،رــصشلأ اــهــيــلــع
:21 ور) <ريخلاب رصشلأ>و ةعأدولاب
12).

ةئيبلاو نحن ــــــــــــــــــــــــــــــ
باتكـلأ تاـيأدب أأرـقـن اـمدنـع

رفصس تاحاحصصإأ ىلوأأ يأأ ،ضسّدقملأ
ىلع أًديدصشتو أًزيكرت دجن ،نيوكّتلأ
نكل ،<اًنصسح> ءيصش ّلك قلخ هّللأ ّنأأ

ىوصس دجن ل انلوح نآلأ رظنن امدنع
ّنإأ ذإأ ،تنـمـصسإلأو بأرـخـلأو راــمّدلأ
وـه اـم ّلــك ىــلــع ىــصضق ناــصسنإلأ
ىلإأ لقتنأ لب كلذب ِفتكي ملو ،رصضخأأ
اًيلاتو ،ناصسنإلأ هيخأأ ىلع ءاصضقلأ
يف هصسفنب هـصسفـن ناـصسنإلأ يـنـفـيـصس
اـم ىـلإأ هـبـنـتــي مــل أذإأ بيرــق تقو
ةـّبـحـمـلأ ىـلإأ دوـعـيو هأدي هـفرـتـقـت
.ةّيهلإلأ

ىلع يصضقن انـنأأ يـنـعـي أذاـم
هتروصص ىلع هللأ انقلخ دقل ؟انتوخإأ

ىلع وه اّنـم دحأو ّلك ّنإأ يأأ ،هلاثمو
لـمـحـي يذــلأ ،قـلاـخـلأ أذـه ةروـصص
ضسيلَوَأأ ،هل ةفصص مظعأاك <ةبحملأ>
ناك نإأ>و ،(8:4 وي1) <ةّبحم هللأ>
ًاصضيأأ انل يغبني  أذكه ،انّبحأأ دق هللأ

 أعــم عوــصسي ِحـــيـــصس
.يدبألأ دأ

ليإلا ــــــــــــــــ
 (93-72 :8 اقول)

 ىتأأ نامزلأ كلذ
ِةروــــــــــك إأ ُعوـــــــــــصسي
ُهـلـبـقـتـصساـف َيـصســُجرُأ
هــب ِةــنـــيدأ نـــم ٌلـــجر
ٍليوط ٍنامز ذنم ُطايصش
لو ًابوـث ُضسـَبـلـي نـكـي و
إأ لـــب ٍتيـــب إأ يوأاــــي
َعوصسي ىأأر امـلـف *روـبـقـلأ

لاـــقو هـــل رـــخو َحاــــصص
اي كلو  امٍ ميظع ٍتوصصب
.ّيـلـعـلأ ِهـلــلأ َنــبأ ُعوــصسي
*يـنـبذـعـُت لأأ كيـلإأ ُبلــطأأ

نأأ َضسجنلأ َحورلأ َرمأأ هنإاف
هـنأل ناـصسنإلأ نـم َجرـخــي
ٍنامز ذنم ُهَفَطَتخأ دق ناك
َلِصسصسب طَبرُي ناكو ٍليوط
ُعطـقـيـف ٍدوـيـقـب ُضسـَبـحـُيو
ِناطيصشلأ نم ُقاصسُيو َطُبرلأ
ُعوصسي ُهلأاصسف *يرألأ إأ

َلاـقـف .كـُمـصسأ اــم ًــئاــق
َطاــيــصش نأل ُنوــيـــْجـــَل
أوـلـخد دق أوـناـك نـيثـك
ل نأأ هـيـلإأ أوـبـلـطو *ِهـيــف
إأ باـهذـلاــب مــهرــُمأاــي
كاـنـه ناـكو *ةــيواــهــلأ

ىعرت ٍةثك َريزانخ ُعيطق
 أنأأ ِهيلإأ أوبلطف *لب

اهيف لوخدلاـب مـهـل َنَذأاـي
َجرـــخـــف *مـــهــــل َنِذَأاــــف
ِناــصسنإلأ نــِم ُطاــيــصشلأ

َبثوف ِريزانأ  أولخدو
إأ ِفرُأ ِنـع ُعـيــطــقــلأ
املـف *قـنـتـخاـف ِةحـُبـلأ

،هتوصص يفتخيل بيـلـصصلأ ىـلـع هـلـلأ
هعافتراب ذإأ ةصسكاعم ةجيتنلأ تناكف

وي) ضسانلأ لك هيلإأ هللأ ُةملك بذج
21: 23). 

أأدبم رصسأاي نأأ توملأ عيطتصسي ل
روبقلأ تمصص عيطتصسي ل امك ةايحلأ
هتومبف ،هللأ ةملك توصص بجحي نأأ

دويق هللأ ُةملك َمطح بيلصصلأ ىلع
هتمايقبو توملأ ةّوق رحدو ميحجلأ
نولبقي نـيذـلأ لـكـل ةاـيـحـلأ ىـطـعأأ

نأأ فـيـك مـهـفـن اـنـه نـم .هـتـمــلــك
،توملأ نوباهي أوداع ام نيصسيدقلأ
نيعمجأأ رصشبلل هللأ ةملك أولمح لب

لصصوو ،مهداهصشتصسأ تقو يف ىتح
نم ريثكـلأ روـصصعـلأ رـم ىـلـع اـنـيـلإأ
داهطصضأ اهدّيقي مل يتلأ مهتأداهصش
.لايجألأ اهتلقانت لب ،توموأأ يفن وأأ

:مفلأ يبهذلأ انحوي ضسيدقلأ لوقي
ل ذإأ ،انناصسل ضسيلو ةدّيقم انيديأأ>
نـبـجـلأ لإأ ناـصسلـلأ دـّيـقـُي اـم دجوـي
نأذه دجوي مل نإاف .ناميإلأ مدعو
اندّيُق نإأو ىتح هنإاف انيف نأرمألأ
ل ليجنإلاب ةزأركلأ نإاف لصسصسلاب
!انتملك ضسيلو هللأ ةملك اهنإأ ... ديقت
ةملك ديقت نأأ ردقت ل ةيرصشبلأ دويقلأ
ةـمـظـع ىدم كردن نأأ بجـي .<هــلــلأ
انلّهُأأ اننأل ،انل تيطعأأ يتلأ ةيطعلأ

اهانلبق لهف ،هللأ ةملك عمصسن نأل
اهب زركن لهو ،انتايح يف ًةصشاعم
تصسيل ةملـكـلأ نإأ ؟اـنـلوـح مـه نـمـل
ءأوهلأ جورخ نع جتان توصص درجم
ةّوـق اـهـل ةـمـلـكـلأ ،اـنرـجاـنــح نــم
ةملكب تنقتُأأ نيملاعلأ نإأ> .ةيقيقح

ملاعلأ قلخ هللأ ،(3 :11 بع) <هللأ
يف اننأل هتروصص ىلع نحنو ،هتملكب
.مكلأ ىلع انتردقب زّيمتن ام ناكم
تاقولخملأ لك نيب ناصسنإلأ هدحو
.مكلأ ةيـناـكـمإأ هـيدل ضضرألأ ىـلـع
توملأ> :نأأ لاـثـمألأ رـفـصس اـنـمـّلـعـي
هؤواـبـحأأو ،ناـصسلـلأ دي يـف ةاـيـحـلأو
،(12 :81 لاـثـمأأ) <هرـمـث نوـلـكأاـي
نم ينـبـن نأأ اـنـتاـمـلـكـب عـيـطـتـصسن
انيصصوي كلذل هرّمدن نأأ وأأ انعمصسي
ةملك جرخت ل> :ًئاق لوصسرلأ ضسلوب
ناك ام ّلك لب ،مكهأوفأأ نم ةيدر



أوبره ثدح ام ُةاعرلأ ىأأر
و ةـنــيدأ  أوخأاــف
ام أْوَل أوجرخف *لوقأ

َعوـــــصسي إأ أوــــــتأأو ثدح
يذـــلأ َناــــصسنإلأ أودجوــــف

ُطاــيــصشلأ هــنــم تجرــخ
َعوـصسي ْيـَمَدـَق دنـع ًاـصسلاـج
لــقــعــلأ َحــيــحــصص ًاــصسبل
نورِظانلأمهخأأو*أوفاخف
*ُنونأ َئِربُأأ فيك ًاصضيأأ

ِةروك ِروهمج ُعيمج ُهلأاصسف
َفرـصصنـي نأأ يــصســُجرُأ

ٌفوخ مهأعأ هـنأل مـهـنـع
َةـنـيـفـصسلأ لـخدف .مــيــظــع
يذلأ ُلجرلأ هلأاصسف *َعَجرو

نأأ ُطايصشلأ هـنـم ْتـَجرـخ
ُعوصسي هفَرصصف .ُهعم َنوكي
كتــيــب إأ ْعــِجرإأ ًـــئاـــق
.كيلإأ ُهللأ َعنصص ا ْثدحو
 يداــنــي وـــهو بهذـــف
ِهيلإأ عنصص ا اهلك ةنيدأ
.عوصسي

لمأات ـــــــــــــ
يدنجك تاّقصشملأ لمتحإأ>
نإأ ...حيصسملأ عوصسيل حلاصص
لاني ف دهاجي ل دحأأ ناك
.<ليلكإلأ

نوكي نأأ ينعي أذام
نأأ يأأ ؟ًاـقـطـنـمـم ناـصسنإلأ
ةظقيو ةدعتصسم هصسفن ىقبت
لأوقأأ نم ودبي امك ،ًامئأد
دُدصشُأأ> :رابلأ بويأأ ىلإأ هللأ
يأأ) <ٍبراحمك كيوَقح نآلأ

قطنـمـتـي نـَم ّلـك .(3 :83
ًأديـج مواـقـي نأأ عـيـطـتـصسي
،ةلاّعف ٍةـقـيرـطـب براـحـيو
قطـنـمـتـن نأأ اـنـيـلـع كلذـل

هذه نم انجورخ دعب اننأل
،ءأدعأأ فداـصصنـصس ةاـيـحــلأ

عـصشجـلأو  ضضغـبـلأو لـهـجـلأ ىـمــعأأ
ةيؤور نع رصصعلأ أذه ءانبأأ ةينانألأو

    .هتقيلخ يف برلأ ةمكح
أومّلكت نورّكفملأو ةفصسفلأ ىتح

لوقي .ةعيبّطلاب ناصسنإلأ ةقع ىلع
جتنُت ضضرألأ ّنإأ> :يدناغ امتاهاملأ

ناصسنإلأ ةجاـح عاـبـصشإل يـفـكـي اـم
هاجت هب موقن ام ّنإأ ...هعمط ضسيلو
ةآأرـم ىوـصس ضسيـل مـلاــعــلأ تاــباــغ
اــنــصسفــنأاــب هــلــعــفــن اــم ضسكــعــت
فوـصسلـيـفـلأ لوـقـيو .<نـيرـخآلاــبو
ّنإأ> :نوكياب ضسيـصسنأرـف يزـيـلـكـنإلأ
وهو انّلك هفرعن لّوألأ ،نيَباتك هلل
وهف يناـثـلأ اـّمأأ ،ضسّدقـمـلأ باـتـكـلأ
تائم نم نلوـق نأذـه .<ةـقـيـلـخـلأ

ةـئـيـبـلاـب اـنـتـقـع نـع اـمـهرـيــغ
انعمط ببصسب نحـن .اـنـب ةـطـيـحـمـلأ
اًبلاط هللأ اهقلخ يتلأ ةعيبطلأ رّمدن
طّلصستن نأأ ،ءأّوحو مدآأ ضصخصشب ،اّنم
اـنـمـهـف دقـل ؛(62 :1 كت) اـهـيـلــع
ناصسنإلاف ،ةئطاخ ةقيرطب <ةطلصسلأ>
صسلأ حـنـمـُي يذـلأ ًلوؤوصسم نوكي ةـطـلـّ
ام ةرأدإأ نصسح نع هطّلصس نم هاجت
ام ّنكل ،هيلع ظافحلأو هاّيإأ همّلصس
انيّدتـعأ اـنـّنأأ وـه هـب موـقـنو اـنـمـق
يذّلأ وه هللأ ّنأأ اـنـيـصسنو اـنـصسفـنأاـب
دايصسألأ نحن انّنأأ نيربتعم ،انطّلصس
.نوّيلصصألأ

تاصسأرد ّنأأ يكبملأ كحصضملأ نم
تأوـصصأأ ّنإأ لوـقـتـل ترـهـظ ةرـيـثــك
ةـقزـقز ،هاـيـمـلأ رـيرـخ) ةـعـيـبــّطــلأ
ةديفم (...راجصشألأ فيفح ،ريفاصصعلأ
مـهـئودهو ّيـلـقـعـلأ لاـفـطألأ ّوـمـنـل
هذـه ترـهـظ نإأ اـمو ،مـهزــيــكرــتو
قأوصسألأ ىلإأ تلاهنأ ىّتح تاصسأرّدلأ
ضصأرقأأ نم ةـّيـمـقّرـلأ تـيـجـصسـّتـلأ

ىلع يوتحت يتلأ اـهرـيـغو ةـجـمدم
انبكوـك ّنأل ؟أذاـمـل ،تأوـصصألأ هذـه
تأوـصصألأ هذـه نـم ٍلاـخ هـبـصش تاـب
هـماـمـتـهأو ناــصسنإلأ عــصشج ببــصسب
َضضرألأ ُرّحصصتلأ أزغ دقل .طقف هصسفنب
تناك يتلأ ةفيثكلأ تاباغلأ ضضوع
دي هـيـلـع ِضضقـت مـل اـمو ،اـهــنــّيزــت
جتانلأ ثّولتلأ هيلع ىصضق ناصسنإلأ

هـثـفـنـت اـمو ناـصسنإلأ تـصضف نــع

:4 وي1) <ًاصضعب انصضعب ّبحي نأأ
ًلوق ةّيقيقحلأ ةبحملأ تصسيل .(11
ام ىلع ظفاحن مل نإأ كلذل ،ٌلعف لب
هللأ هاّيإأ اناطعأأ ام ىلع يأأ ،ماع وه
هب اندرفنأو ،ًاعم انّلـك هـلـمـعـتـصسنـل
بايغ نع ةجتانلأ انـتـيـناـنأأ ببـصسب
ددصص يـف نوـكـن ،هـلـلأ ــ ةـبــحــمــلأ
.رخآلأ ىلع اندحأو ءاصضقلأ

ةّيبلاغ لاملأو ةطلّصسلأ تمعأأ دقل
ةّبحم نع مـهـبوـلـق اـقـلـغأأو ،رـصشبـلأ
هــيدل نــم ّلــك ّنأأ ىرـــن لأأ .رـــخآلأ

وأأ تناـك ةرـيــغــصص ،ضضرأأ ةــعــطــق
اـهـبوـث نـم اـهدّرـجـي اـّمإأ ،ةرـيـبــك
ةقهاصش ةينبأأ اهيلع دّيصشيو رصضخألأ
ىلع ةعورزملأ ضضأوحألأ نم ولخت
نامثألأ ىلغأاب اهعيبي وأأ ،اهتافرصش
ودبنف ،هصسفن لمعلاب موقي نَم ىلإأ

نم طـقف ضشيعـن اـنـحـبـصصأأ اـنـّنأاـكو
ينبنل عطقن ،لاملأو ةراجّتلأ لجأأ

ضسّدكـنو ،ةـظـهاـب راـعـصسأاـب عـيـبـنو
عّتمتن نأأ نود نم تومن ّمث لأومألأ
ايحن نأأ انيصسن اننوك اهنم ءزج ّيأاب
رّكفن مل .ّيلاملأ انلاصضن مصضخ يف
ءأوــه ّيأأ ،اــنــئاــنــبأأ رــيــصصم يـــف
يف ،نولكأايصس رمث ّيأأ ،نوقّصشنتيصس
رصصع يف انحبصصأأ .نومنيصس ةئيب ةيأأ

راجصشألأ روصص عمجن نأ هيف انيلع
اهّنإأ انئانبأل لوقن ىّتح اهظفحنو
.ام اًموي تَدِجُو

بورغلأ ةصص يف انكراصش أذإأ
301 رومزمـلأ اـهـتـيأدب يـف عـمـصسن
حّبصست ةقيلـخـلأ ّلـك دجـن هـيـف يذـلأ
يأأ  نع لفغي مل يذلأ اهقلاخ برلأ
وهف ،اهعدبأأ امدنع ريغصص ليصصفت
اـنـنأأ نـيـح يـف لاـبـجـلأ عـفر يذـلأ
هايملل لعج وه ،اههّوصشنو اهرّجفن
تابنلأو نأويحلأ يقصستل اـهرـباـعـم
هذه ثوّلن نحن نيح يف ،ناصسنإلأو
عــيـباــنــيــلأو راــهــنألأو هاــيــمـــلأ
بصشعلأ تبني> يذلأ وه ،انتايافنب
،<رصشبلأ ةمدخل ةرصضخلأو مـئاـهـبـلـل
لّوحنو بصشعلأ عطقـن نـحـن اـمـنـيـب
ةقـيـلـخـلأ ّنإأ ...دأوـصس ىـلإأ ةرـصضخـلأ
اي كلامعأأ مـظعأأ ام> :ةلئاق ودصشت
اميف ،<تعـنـصص ةـمـكـحـب اـهـّلـك ّبر



.وجلأ يف مهلماعمو مهتأرايصس
،راجصشألأ ىلع رمألأ رصصتقي ل

ىلع مّلكتن نأأ ّلإأ اًصضيأأ اننكمي ل لب
ايموي اهفتإأ ّمتي يتلأ قرولأ نانطأأ

ينأوألأ وأأ ،اهريودت ةداعإأ نود نم
يف اهمدختصسن يتلأ ةـّيـكـيـتـصسـبـلأ
ةّيمويلأ انتاـيـح يـفو اـنـتلاـفـتـحأ

فلآأ دعـب ّلإأ كـّكــفــتــت نــل يــتــلأو
يتلأ ةّيئايميكلأ دأوـمـلأ وأأ ،نـيـنـّصسلأ
ىّتصش يف ةلئاه تاّيمكب اهلمعتصسن
هاـيـمـلأ ثّوـلـت يـتــلأو تلاــجــمــلأ
اًصضيأأ ةراصشإلأ نم ّدب ل انه .ةّيفوجلأ
ّلك رَدهُت يتلأ هاـيـمـلأ تاـّيـمـك ىـلإأ
دقو) ،اهنم ةداـفـتـصسلأ نود ةـظـحـل
.(ملاـعـلأ يـف رـطـخـلأ ضسوـقاـن َعِرـُق
رّكفن نأأ انيلع ،ًثم ّمحتصسن امدنعف
ههجو لصسغي هايم هدنع ضسيل نَمِب
يرجت هايملأ كرتن نل ٍذئدنع ،اهب

دنع طقف لب مامحتصسلأ ةرتف ةليط
.اهيلإأ ةجاحلأ

اّمإأ رطصسألأ هذه أأرقي نم ،اًعبط
لو أذه ّلك فرعي هّنإأ ًئاق رخصسيصس
نع لءاصستيصس وأأ ،هب هريكذتل يعأد
ّنإأ .رومألأ كلت ّلكب ةصسينكلأ ةقع
ّلـكـب ،ناـصسنإلاـب مـتـهـت ةـصسيــنــكــلأ

اهتّمهم ّمأاك يـهو ،هـتاـيـح بنأوـج
ّبحـي نأاـب اـًمود اـهـئاـنـبأأ رـيــكذــت
ىلع ظافحلأو ،هتوخإأ مهنم دحأولأ
راهظإأ هوجو ّمهأأ نم دحأو ةئيبلأ

تلـعـج كلذـل .نـيرـخآـل اـنـتـّبـحــم
لوألأ مويلأ ةيصسكذوـثرألأ ةـصسيـنـكـلأ

عم هـيـف لـفـتـحـت ًاـموـي لوـلـيأأ نـم
اميف رصشتني نأأ ةلمآأ ،ةئيبلاب اهئانبأأ
يتلأ ةئيبلأ ةيمهأاـب يـعوـلأ مـهـنـيـب
ظافحـلأ ةـيـمـهأأو ،اـهـيـف نوـصشيـعـي
ةرـيـمـخـلأ أوـنوــكــي نأأو ،اــهــيــلــع
نوثحي ،مهعـمـتـجـم يـف ةـحـلاـصصلأ

لمعلأوةعيبطلأمأرتحأىلعمهينطأوم
ةطيحملأ ةئيبلأ ىلع ظاـفـحـلأ ىـلـع
.اهتيذأأ وأأ اهثيولت مدعو مهب

ةئيبلأ ىلع انمك نوكي ل يكلو
أوعرزي نأأ انتوخإأ لأاصسن ،مك درجم
حوـطـصس وأأ مـهـقـئأدحو مـهــتاــفرــصش

هأوقو ناطيصشلأ فداصصنصس
تيمُتو مـلؤوـتو دّدهـت يـتـلأ

رصصم نم أوجن نيذلأ ّلك
ةايحلأ رحب أوربعو ةيلقعلأ
.رمحألأ

ّنأل فاخن لأأ انيلع نكل
 وه انداهجو انتريصسم دئاق
ضسيــلو هــصسفــن حــيــصسمـــلأ

لأأ طقف هبـتـنـنـلـف .ىـصسوـم
هـيــف عــقو اــم يــف عــقــن
نــيذــلأ نوــيــلــيــئأرــصسإلأ
رـّمذـتـلأ ىـلإأ أوــمــلــصستــصسأ

أورقتحأ نيذلأو ،دوحجلأو
ةبوبحمـلأ داـعـيـمـلأ ضضرأأ
فيك نكل .(42 :501 زم)
مـهـنأأ اـمـلاـط اـهورـقـتـحأ

نوبغريو اهنومّظعي أوناك
مهـنأل اـهورـقـتـحإأ ؟اـهـيـف
ةبغر مدعو ًايخأرت أورهظأأ

مـل مـهـنألو ،داـهـجــلأ يــف
.باـعـتألأ لـّمـحــت أوديرــي
رقتحن ئل نحن هبتـنـنـلـف
ببـصسلـل يواـمـصسلأ اـنـنـطو
.هصسفن

نأأ بجي ،لاح يأأ ىلع
اـنــه نــيدعــتــصسم نوــكــن
يـكـل نـيـظـقـيو برــحــلــل
ايو ،ءأدعألأ ىـلـع رـصصتـنـن
،أذكه !مهيلع رصصتنن انتيل

ليلاكأأ هللأ عّزويصس امدنع
لأوـن ّقـحـتـصسنـصس ،رـصصنــلأ
،ىــنــفــي ل يذــلأ دجــمــلأ

ةنيدملاب رفظلأ ّقحتصسنصسو
ل رونـلأ ثيـح ،ةـيواـمـصسلأ
ةـمـلـظـلأ نـم ًأدبأأ قـنـتـخـي
ىـحــمـُي ل راـهـنـلأ ثيـحو
ثيــحو ،لــيــلـــلأ نـــم ًأدبأأ
قرصشُيو ًامئأد رونلأ ءيصضُي
 .راهنلأ

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

نم مهل رصسيت امب ،ل َمل ،مهلزانم
دوـعـت تاـتاـبـن وأأ راـجــصشأأو راــهزأأ
.اهلكأأ مهنكمي وأأ مهيلع ةدئافلاب

ىلع أولمعي نأأ مهلأاصسن كلذك
ام لك ريودت ةداعإأ يف ةمهاصسملأ
جاـجزو نوـترـكو قأروأأ نـم نـكـمـي
يــعأد لو ،كيــتـــصســـب تأوـــبـــعو
عمجت ةدع تايعمج نأاب مهريكذتل

ةداـعإأ عـير مدخـتـصستو دأوـمـلأ هذــه
ةــيــناــصسنإأ لاــمــعأأ يــف اــهرــيودت
.ةيعامتجأ

ًةوخإأ اـًمـئأد هـلـلأ اـنـلـعـج لأأ
ةصسينكلأ مهّمأأ مهب رختفت نيحلاصص
.ّبرلأ مصسأ ديجمتل اًببصس نونوكيو

ـــــــــــــــــــــــــ تافر لقن
سسويجرواج سسيدقلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضسيدقلأ تافر لقن ىركذ ةبصسانمب
،دللأ يف هلكيه ديدجتو ضسويجرواج
ـ ضسويجرواج ضسيدقـلأ ةـيـعر مـيـقـت
:يلاتلاك اهديعل ًاجمانرب ليمرلأ
لوصصو :لوألأ نيرصشت13 ةعمجلأ ــ

ضسوـيراـتـكــن نــيــصسيدقــلأ رــئاــخذ
نم ًأرهظ عطقملأ يصسرافلأ بوقعيو
ةـصسداـصسلأ ةـعاـصسلأ دنـعو .ناـنوـيــلأ

ةيصسمأأ ةيصشربألأ ةقوـج مـيـقـت ًءاـصسم
.ةلترم
ةصص ماقُت :لوألأ نيرصشت1 تبصسلأ ــ
.ًءاصسم ةصسداصسلأ ةعاصسلأ دنع بورغلأ
ةصص ماقُت :يناثلأ نيرصشت2 دحألأ ــ

ةصسداصسلأ ةعاـصسلأ دنـع ديـعـلأ بورـغ
.ًءاصسم
ماقُي :يناثـلأ نـيرـصشت3 نـيـنـثإلأ ــ

دنع ضسويجرواج ضسيدقلأ ديع ضسأدق
.ًاحابصص ةرصشاعلأ ةعاصسلأ
عوجر :يناثلأ نيرصشت4 ءاثثلأ ــ
.نانويلأ ىلإأ ةصسدقملأ رئاخذلأ

ةرششن-لا ى-ل-ع ع-طإلا نا-ك-ملا-ب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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