
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(11-4 :3 يصسولوك)

َرهظ ىـتـم ُةوـخإا اـي
انـُتاـيـح وـه يذـلا ُحـيـصسا

ٍذئنيح نورهظت ًاصضيأا متنأاف
اوـتـيـِمأاـف *دا  هــعــم
ِسضرأا ىلع يتلا مكَءاصضعأا
ىوهلاو َةـصساـجـنـلاو ىـنِزـلا

َعمطـلاو َةـئـيدرـلا َةوـهـصشلاو
هنأ *ٍنَثَو ُةدابع وه يذلا

هللا ُبصضغ يتأاي هذه ِلجأ
و *نايصصِعلا ِءانبأا ىلع
ًانيح مُتكلصس ًاصضيأا متنأا هذه
امأا *اهيف َصشئاع متنك ذإا
اوـحَرـطا ًاـصضيأا مـتـنأاـف َنآا
صسلاو َبصضغــلا لـــُكـــلا َطــْخــُ

َمكلاو َفيدجتلاو َثْبُاو
و *مكِهاوـفأا نـم َحـيـبـقـلا
صضعـب بِذـكـي لب ًاـصضعـب مـكـُ
عم َقيتعلا َناصسنإا اوعَلخا
ناصسنإا اوصسـَبـلاو *هـلاـمـعأا
ِةفرعملل ُددجتي يذلا ديدا

ُثيح *ِهقلاـخ ِةروـصص ىـلـع
 يدوهي و انوي سسيل

و يربرب  ٌفَلَق و ٌناتِخ
ِلب رح و ٌدبع  يثيكصسإا
و ٍءيـصش لـك وـه ُحـيـصسا
 .عيما

ميظعلا ءاششعلا لَثَم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نأا فيرصشلا ليإا انل يوري

ول) لَثَا اذه ىطعأا اّ عوصسي برلا
هددصصب نـحـن يذـلا ،(61-42 :41
ءاــصسؤور دحأا تيــب  ناــك ،موــيــلا
نأاو .هتدئام إا ًاّوعدم ،يصسيّرفلا
لاا ةـعـيـبـطــب مــهو ،نــيّوــعدا

نوـــيـــصسوـــماـــن مـــهـــفـــيـــصضمــــك
،نوــــــيصســيّرــفو
هنودّصصي اوناك
يأا .(1 :41 وـل)
اوـــناــك مــهـــــّنأا
 هيـلإا نوـغـصصي
نـــــــم اونــتغــيل
همكو هميلاعـت
مهّلع لب ييحُا

هـيـلـع نوـكــصس
ةـّلز رـغـصصأا وــلو
عرـــــصشـــــــلا ءازإا
ًايفاخ نكي  مهاياون ءوـــصس .يهلإا

يـهـتـصشي هـّنـكـل عوـصسي ّبرــلا ىــلــع
اـمدعـبو ،اذـل .ًاـصضيأا مـه مـهـصصــخ
ةـفاـيـصضلاو عـصضاوـتـلا  مـهـظــعو
لوأا مهرّيخت بقاري> ناك ذإا ةبِحُا
مهب لقتنا ،(41-٧ :41) <تآاكتا
ءاصشعلا ُلَثَم ناكف قمعأا ىوتصسم إا
،لاثمأاب مّلع امّلك هتداعكو .ميظعلا
ةفاقث نم هَلَثَم عوصسي برلا راعتصسا
نويصسومانلاو نويصسيّرـفـلا اـهـفرـعـي

وـهو ،دوـمـلـتـلا باـتـك يـفـف .ًادـّيـج
صسافتو ديلاقتو ميـلاـعـت ةـعوـم

ىلع دوهيلا ومّلعم اـهـعـمـج ةـيـنـيد
هـبـصشت ةــصصق ،نــصسلا تاــئــم ىدم
.ميظعـلا ءاـصشعـلا لـَثـَم  اـم ًاثـك

يّفوت ًايرث ًاراّصشع نأا هذه ةصصقلا يورت
كرتو ميظع أام ةنيدا  هل ميقأاف
،هوعّيصشيل مهلاـمـعأاو مـهـتوـيـب سساـنـلا

نــم دحاو تاــم هـــصسفـــن تقوـــلا و
،قف هّنكل ىوقتلا غلاب ناكو ،ةبتكلا

فيك امأا .سسانلا نم دحأا هل ّمتهي ملف
بوصسا) راّصشعلا  مركُي نأاب هللا حمصس

 ا أاوـصسأا سساــنــلا رــظــنموـي (ةأاـط
ف ،هتالجرلا اذه نأا ةصصقلا يو

لــيــبـــق ،ناـــك
دق ،ليلقب هتوم
ةـمـيـلو عــنــصص
اـــــعد ةبـــــك
ناـيـعأا اـهــيــلإا
هــّلــع ةــنــيدا
،مــهّدو بصسكــي
.اوعّن مهـّنـكـل
نأا كاذذإا رـمأاـف
ماـعـطـلا عزوــي
 ءارقفـلا ىـلـع

لب ،بصسحو ماعطلا َفَلتُي ّأا لجأا نم
ةـنـيدا ناـيـعأ لوـقـي ًاـصضيأا هـّنأاـكو
اوتاب صشـمـَهـُم اوـناـك نـيذـلا ءؤوـه>
نم .<يتدئام إا سسولاب مكنم ّقحأا

نكي  ولو ،حلاصصلا لمعلا اذه لجأا
نأاب هللا حمصس ،ةدرا ةّبا عفادب
مـــه اـهو .هأاـم  راــصشعــلا مرــَكــُي
،هتدئام إا سسولا نم اوفنأا نيذلا
مهلامعأا نولـّطـعـيو مـهـتوـيـب نوـكي
ةراصشإا ردــ .هأاـم  ةـكراـصشمـلـل
دحأا وـه مـيـظـعـلا ءاـصشعـلا لـَثـَم نأا إا
عوـصسي برـلا اـهـب دارأا يـتـلا ةـلــثــمأا
هـــلـــلا ناـــنـــح ىدـــم نـــع نـــعإا

نـبا لاـثـمأاـك .ةأاـطا ءازإا هــتــفأارو
صشعلاو يـصسيرـفـلا ،رـطاـصشلا فورا ،راّ
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ىقبت ةوعدلا ىتح .رايتخا نصسُح
ّنأ ،دّدجـتـتو ةـحاـتـمو ةـحوـتــفــم
جراـخ دحأا ىـقـبـي ّأا هـلـلا ةـئـيــصشم
 .سصا سسرع

نأا ًادق ةيقرصشلا تاداعلا تجرد
موي ،ةوعدلا راركت إا فيصضا دمعي
ةلما  ةدايزلا باب نم ،ءاصشعلا

لــَثــَم و .مــهــمارــكإاو هــفوــيــصض
إا فيصضا اعد ،ميظعلا ءاصشـــعلا

لـصسرأاو> داـع مـث ،نـيثـك هـئاــصشع
لوـقـيــل ءاــصشعــلا ةــعاــصس  هدبــع
دق ءيصش لك نأ اولاعت نيّوعدملل
دق ءيصش لك نأ اولاعت>ـلا هذه .<ّدعأا
لوصسرلا سسلوب سسيدقلا اهرّصسف <ّدعأا
تـــقوـــلا نآا اذوـــه اـــه> لاـــق ذإا
موـــي نآا اذوـــه اــــهو ،يــــصضْرَا
ةايح  ،(2 :6 وك2) <سصا
ةـيـنآا ةـظ اـهـمـهـفـن  ةـصسيـنـكــلا

ةدود  إاو ،ام نمز ناك ا
ًاذإا دوصصقا .ىنعم <نآا> ةرابعل
بحاصص ،اـعـت هـلـلا ةـهـج نـم هـّنأا
لجأا نم <ّدعُأا دق ءيصش لك> ،ةوعدلا
نحن ،نيّوعدا ةهج نمو .سصا
يـصضْرـَم تقو وـه تقو لـك ،رــصشبــلا

طرصش ... سصخ موــي وه موي لكو
انتاصسأام ةروصص امأا .ةوعدلا يّبلن نأا

عيما أادــــتبا>  ةحصضاو رهظتف
لوقي ام ىلع <نوفعتصسي دحاو يأارب
ب مهعئارذ تعّونـت ًاـعـبـط .سصنـلا

ىلع ّلكلا عامجإا نكلو كاذو اذــه
لكصشب ًاصضيأا ،ّلدي هتيقوتو ءافعتصسا

 نـيوــعدا ءاردزا ىــلــع ،حــصضاو
اهيلإا مهيعادبو لب بصسحو ةميلولاب
باهذلا ةرورصضب عّرذتي ٌدحاو .ًاصضيأا
ةنياعم نأا ًاملع ،هاصشا ًقح ىل
سسيـلو ءارـصشلا لـبـق لــصص سضرأا
 سسيـــل تاا لـــك و ،هدعـــب
لب ًاصضرأا ِصشي  اذه .ءاصشعلا تقو
راـصص هـّنإا يأا ،سضرأـل هـصسفــن عاــب
هئارثو ةـيـصضرأا هـتاـيـنـتـق ًادـبـع
يأاـب عّرذـتـي  اـثـلا ...هـلاــمــعأاو

انأا يأا ،<ٍسضام انأا> لوقي ذإا ةرورصض

ليإلا ــــــــــــــــ
(42-61 :41 اقول)

.لَثَا اذه برلا َلاق
ًاميظع ًءاصشع َعنصص ٌناصسنإا

لـصسرأاـف *نــيثــك اــعدو
ءاـصشعـلا ةــعاــصس  ُهَدبــع
اولاـعـت نـيّوـعدمـلـل ُلوـقـي
*دــِعُأا دق ٍءيــصش لــك نإاـــف
ٌدحاوف ٌدحاو مهلـك َقـِفـطـف
لوأا هل لاقف .نوفعـتـصسـَي
 دب و ًقح ُتيصشا ِدق
كُلأاصسأاف ُهَرظنأاو َجرخأا نأا
ُرخآا لاقو *ينـَيـِفـْعـُت نأا

ِنيدادف َةصسمخ ُتيصشا ِدق
اهبرـجُأ ٍسضاـم اـنأاو ٍرـقـب
لاقو *ينَيِفْعُت نأا كلأاصسأاف
ًةأارــما ُتجوزــت دق ُرـــخآا

نأا ُعــيــطــتــصسأا  كلذــلـــف
خأاو ُدبعلا ىتأاف *َءيجأا
ٍذـئـنـيـحــف *كلذــب هدــيــصس
لاــقو ِتيــبــلا بر َبــِصضغ
إا ًاـعـيرـصس ْجُرـخا ِهدبـعــل
اـهـِتـقزأاو ِةـنـيدا ِعراوـصش
َعْدُاو َكاـصسا ِلـِخدأاو
إا َجْرـُعـلاو َناــيــمــعــلاو
دّيصس اي ُدبعلا لاقف *انهه
هــب َترــمأا اــم يــِصضــُق دق
لاقف *ل ًاصضيأا ىقبيو
جُرــخا دبـعــلــل ُدــــــّيــصســلا
ةـجـِيـصسأاو قرـطـلا ىــــــلإا

ِلوـخدلا إا مـهرِرـطــصضاو
يّنإاف *يتيب َئـلـت ىـتـح

ُقوذــي  هــنإا مــكــل لوــقأا
كئــلوأا نــم ٌدحأا يــئاـــصشع

... عئاصضلا
انيلع ولتا ميظعلا ءاصشعلا لَثَم

 دحاو لك بطاخي ،مويلا ةصسينكلا
ةصسينكلا نأا ًاثبع سسيلو ،ًايصصخصش انم
ديـع لـبـق هـبـيـترـت تلـعـج ةـصسدقا
صسجـتـلا لـَثَا أادبـي .ماـيأاـب يـهـلإا دـّ
اعدو ًاميظع ًءاصشع عنصص ناصسنإا>ـب
و <ًاـمـيـظـع> اـتراـبــعو ،<نــيثــك
.ةرفولاو ىـنـغـلا ناديـفـت <نـيثـك>
و <لــما سسرــع ءاــصشع> وــه اذـــه
امهيلإا راصشُا <ىكلا هللا ةميلو>

 وه .(٧1 و٩ :٩1) ايؤورلا رفصس
نأ> ديجمتلاو ةجهبلاو حرفلا ءاصشع
يأا ،<كلـم دق لـكـلا طــباــصضلا ّبرــلا

لصصاا اـنـصصـخـب حرـفـلا ةـمـيـلو
صسجــتــب نأاـب ةـجـهـبـلاو ،حـيــصسا دــّ

لب رصشلا ةصسأا تداع ام اـنـتـعـيـبـط
ةميلوو ،هللاب دال ةلباق تراصص
اذه ىتح انّبحأا يذلا هلل انديج

،ًاذإا هذــه سصا ةــمــيــلو .رادقا
ا اـهـصساـصسأاو اـهروولو حـيـصسه
و .تناك اا نأةفصسلف سسيل حيصس
ةيعامتجا ميلاعت ةعوم وأا ةيركف
يقيقا هلإا وه لب ةينيد ىتح وأا
هتهولأا ىقبتل ًادّصسجتم انيلإا ىتأا يذلا

ةايحو هليإا  ّرمتصسم وهو ،اندنع
يـلـمـعـلا ىـنـعا نوـكـي ،هـتـصسيـنــك
مازتـلا وـه ةوـعدلا ةـيـبـلـتـل ديـحوـلا
،هاصضتق ًارصصح لمعلا يأا ،ليإا

اهرارـصسأاـب ةـصسيـنـكـلا ةاـيـح سشيـَعَو
ءاصش ا .اهيـصسيّدق ةرـصشـِعو ةـيـهـلإا
لعف سصا ةقيلخلل قّقحي نأا انبر
هـتـّب نــم ،هــتاذ نــم ًاّوــعدم كلذ
هذه .ردابا وهو ،هنانحو هتمحرو
 .<ميظعلا ءاصشعلا> إا ةوعدلا يه

:رخآا نأاصشف ،ةوـعدلا ةـيـبـلـت اـمأا
َةايا َكَمادُق َمويلا ُتْلعج دق ،ْرظنأا>
ّبرلا لوقي ،<رصشلاو َتواو ،او
انحن هللا نأا يأا .(٥1 :٠3 ثت)

نم .اهب هصسفن مزليو لب ةيّرا ءلم
ب عـصضي هـلـلا ىرـن ،ىرـخأا ةــهــج
مّلعتنل ،انل مزلي ام لك ًاصضيأا انيدي



نأ .نــيوــعدا لاــجرـــلا
نوـــــثــك نـــيوـــعدـــــا

.نوليلق نيراتاو

لمأات ـــــــــــــ
بصضغلا لكلا اوحرطا>

فيدجتلاو ثباو طخصسلاو
نـــم حـيــبــقــلا مـــكـــلاو
مكصضعب بذكي و ،مكهاوفأا
.<ًاصضعب

 ًانوناـق هـلـلا عـصضو
يذلا ،مصضلا وهو ناصسنإا
وه امو ا وه ا هملعُي
نـيذـلا سضفرـي كلذـل .ّرــصشلا
ىـلـع اوـعدـُي نأا نوـئـطـخـي
ةرـيرـصشلا مـهـلاـمـعأا سساـصسأا
بنذلاـب مـهـصساـصسحإا ببـصسب
ىـلـع .يـلـخادلا مـهـلـجـخو
تيداـن نإا ،لاـثا لـيــبــصس
،<ازلا اهيأا> :زي ًاناصسنإا
،ًاركنتـصسم رـمأا هـل ودبـيـصس
لعفي امدنع حرفي هّنأا عم
ثنحي رخآ تلق نإاو .ىنزلا
سضقاــن اـــي> :مـــيـــلاـــب
ةناهإاب رعصشيصس ،<مـيـلا

قــباــطــم هــفــصصو ّنأا عــم
دقتعي ناـك نإاـف .هـلاـمـعأ
،دّيج رمأا يه ةئيطا ّنأاب
يتلا ةملكلا هجعزت اذاملف
؟ًاما هلـعـفـي اـّمـع رـّبـعـُت
َتلــق نإا ،سسكــعـــلا ىـــلـــع
لقاع اي> لـقاـع ٍناـصسنإ>،
نإاو .جعزني نلو لجخي نلف
اهّيأا> :اراـب ًاـناـصسنإا تيداـن
ةناهإاب رعصشي نلف ،<ّرابلا

،كلانه ام كأا .نزحي نلو
فصصولا لّبقتي ّأا نك هنا
نازـّتاو عـصضاوـتـلا ببـصسب
ّنكل ،ّرابـلا نازـّي نـيذـلـلا
رارـقإاـب حرـفـتــصس هــصسفــن
.اهب موقي يتلا ّلا لامعأاب

ءانـبأا طـبرـي يذـلا طـبارـلاـب نـمؤوا
دقلا دهعلا يصسيّدقب ديدا دهعلا

عطق إا انــتصصنأا ام اذإا .هئايبنأاو
ديـعـلا اذـه ّنأا كردن بورـغـلا ةـصص
ةعيرـصشلا لـبـق نـيذـلا ءاـبآا عـمـجـي
إا ًوصصو ةعيرصشلا دعب مه نيذلاو
.نادمعا اّنحوي قباصسلا ّيبنلا

يتلا ةكرصشلا راكذتلا اذه ييحي
ةصسينـكـلا ءاـنـبأا عـم مهوقبصس ن

.مـــــيدقــلا دهــعــلا  ةــصسادقــلا إا
اـنـــــــّنأا  ديـعـلا ةـّيـمــهأا نــمــكــت
يكل مـهـمّرـكـنو صسيّدقـلا رـكذـتـصسن
مّلعـــــــتنو ،ةـــصسادقلا مهنـم مـّلــعـتـن
ًةفاصضإا ًاصضيأا رخآا اندحأا ّبحن نأا
ناينــــب ليبصس يـــــــف نواعتلا  إا

هـمـّلـعـتـي ٌنواـعـت .ةـصسيــنــكــلا دصسج
دهـعـلا تاـياور لــخ نــم نــمؤوا
اوبّدأاو اودصشرأا ءايبنأا ثيح دقلا
اوـنـتـعا نوـصسيّدقـلا ءاـبآاو ،كوــلا
ميهاربا رارـغ ىـلـع رـخآاـب مـهدحأا

لخدأا يذلا حونو ،بوقعيو قحصساو
نـم سصلـخـتـل كلـفـلا إا ةــقــيــلا
.نافوطلا

بعصشلا ةقعو هللا بعصش خيرات
ةّيرصشبلا ةيحانلا نم تروح هللاب

،سضعبب مهصضعب بعصشلا ةيانع لوح
ىلع ينبا هللا نم بعصشلا برقتو
هتّيصصو قـيـبـطـتو هـلـل ٍبجاو ٍمارـكإا
 .<كصسفنك كبيرق ببحأا>

 ا بعصشلا ،مويلا ةصسينكلانمؤو
 نماصضتـلاو فـتاـكـتـلا إا وـعدم
ءاـنـبأا .ةـصسادقـلاو ناـيـنـبـلا لـيــبــصس
مهـبـتارـم فـتـخا ىـلـع ةـصسيـنـكـلا

يـئاـعرـلا لـمـعـلا  مـهـتـكراـصشمو
اذـه .رـخآا نـع مــهدحأا نوـلوؤوــصسم
لب ظعولا راطإا  رصصحني  مكلا
 قـيـبـطـتـلا إا هاّدعـتـي نأا بجــي

.ًاعـقاو حـبـصصيـل ةـّيـموـيـلا اـنـتاـيـح
ةعاما  ٍسصخصش لّوأا وه فقصسأا
،هئانبأاب ةيانعلا إا وعدم ةّيحيصسا

يئاعرلا هلمع بلصص  يه ةيانع
ةـماـيـصسلا ةـمدخ  عـمـصسن اـمــك ذإا

اذه .يـيأار بصسحـب لـعـفأاـصسو تررـق
راصص هنأا ّدح إا هتاذ نم ئلتما

سسح دقفف ،ًادبع ةيصصخصشلا هتدارإ
لبق نحَتمُت رقبلا نيدادف .زـيـيـمـتـلا
حاـبــصصلا  ،هدعــب سسيــلو ءارــصشلا

ةعـيرذ اـمأا .راـهـنـلا رـخآا  سسيـلو
هنأا تفلاو ،جّوزت دق هّنأاف ثلاثلا
رذتعي  يذلا ةثثلا ب ديحولا
.<ءيجأا نأا ردقأا > هلوقب ىفتكا لب
ناــك ةــثــثـــلا ب هـــّنأا ودبـــي دق
ب وـهـف ةـقـيـقا  اـمأا .حـقوأا
وــه ارو قدصصأا ناــك ةــثــثــلا
،ةحود ةّلعل فّلخت يذلا دحوأا
تايموي نكل .هتـلـئاـعـب ماـمـتـهإـل

تراصص هايند تاماـمـتـهاو هـتاـيـح
نأا نـم ًدبو ،هـلـظـك هـل ةـقـصصــم
اهكرت اهصسّدقيـف هـلـلا إا اـهـلـمـحـي
نأا ًارداق داع ام ىتح هيلع لقثت
.هللا إا يتأاي

نعإاب لَثَا عوصسي ّبرلا متخي
كئلوأا نم دحاو سسيل> لوقي ذإا سساق
.<يئاصشع قوذـي نـيّوـعدا لاـجرـلا
بكلا سسويروغيرـغ سسيّدقـلا لوـقـي
ودبـي دق يـماـتا نـعإا اذــه نإا
وأا ًابصضاـغ ٍلـعـف در وأا ةـلـهوـلـل
سسيل وـه .هلـلا لـَبـِق نـم ًاـيـماـقـتـنا

هللا نوكـي نأا اـصشاـحو ةـتـبـلا كلذـك
نعإا اذه ىنعم .ًايلاعفنا اعت
ًابيرق هصسفن ناصسنإا ّنظ امّلك هّنأا

تاوعدل هلها ناك امّلك هللا نم
هـّنأا اذـه  اـم أاوـصسأاو ،ءاردزا هـلــلا

تو هلـلا إا ةدوـعـلا ةـبـغر ىـتـح
تاـف دق ًاـقــح نوــكــي كاذذإا .هــيــف
 .ناوأا

دادجألا دحأا ــــــــــــــــــــــــــ
 ااثلا دحأ يم لبقبرلا د

ةـصسيـنـكــلا مــيــقــت دصساــب عوــصسي
ًاراــكذــت ةــصسّدقا ةــّيــصسكذوـــثرأا

ٌدحاو وه .صسيّدقلا دادجأل ًاعماج
رـّكذـت يـتـلا ةـّيـصسنـكـلا داـيـعأا نـم



مويلا  لأاصسُي فوصس هّنأا ةّيفقصسأا
هتّيعر ءانبأا نم ٍسسفن ّلك نع خأا
نع ٌلوؤوصسم هرودب نهاكلا .تّلصض اذإا

هتّيعر ءانبأا ّو نمو ًاّيحور ًاّو
دق ٍةلكصشم ّيأا إا هّبنتي نأا هبجاو
بدتنا يتلا ةـّيـــــــعرـلا ءاـنـبأا دّدهـت
،رخآاب ةيانعلا ،ةّمها هذه .اهيلع
ةـصسيـنـكــلا  سسولــكإا ىّدعــتــت
.نـمؤوـم ّلـك تاـبـجاو نـم نوــكــتــل
نإا عوصسي برلا اهنع ثّد ٌتابجاو
وأا اهاطعأا يتلا ةلثمأا لخ نم
يتلا لامعأاب مـيـلـعـتـلا لـخ نـم
مدع  نمكت ةلكصشا ّنكل .اهب ماق
هيلع يذــــلا ليبصسلل نمؤوا مــــهف
هتداـيـقو رـخآا ةرزاؤو هـكـلـصسي نأا
.هللا إا

ةّب حرصشي نأا نمؤوا ةعاطتصساب
لـخ نـم رـخآـل اـهرـهـظـيو هـلــلا
ىلع نوّوعدم نحن .سسّدقا باتكلا

هللا ةمـلـك رـصشن إا ءاـيـبـنأا لاـثـم
ةاــيـح  هــلــلا دوـــجو راـــهـــظإاو
.دوجولا اذه كردي  ن ناصسنإا
ةّلاصض ٍتاعامج  اوثّد ءايبنأا

توـصص ناــك نادمــعا اــّنـــحوـــيو
رّصشبي ،(4 :3 ول) ةّيّلا  ٍخراصص
تحـصضأاو هـلـلا نـع تبّرـغـت ًاـبوــلــق
نمؤوا دصشري ح .ةّيلاك ةرفقم
دوـجو تاـمــع إا نــمؤوا غ
إا ءؤوه هبتنـي مـهـتاـيـح  هـلـلا

ةـمـعـنـلا دادزـتـف مـهـب هـلـلا ةـياـنـع
ةردابا عم  هلإا بواجتب ةّيهلإا
ٍناــكم ّلك  رصضاا هّنأ ةّيرصشبلا

رّيغت .عرقـي باـبـلا ىـلـع رـظـتـناو
 اهرزاؤوتو َسسفنلا ةّيهلإا ُةيانعلا
ةمعنـلاو ةـّبا لـخ نـم ةـبوـتـلا
دنع ناصسنإا اهب رعصشي يتلا ةّيهلإا

هـنـع ثّدحـتـي ٌلّو .ةـطـقـنـلا هذــه
اورّيغت> لوـقـي ح سسلوـب لوـصسرـلا

مـكـناـهذأا يـغـتــب مــكــلــكــصش نــع
ةّيصضرا هللا ةدارإا يه ام اوتختل

ءوصس ّيأا ،كلذ نع ًصضف
 رـــهــــظــــي  هـــهـــجو
سضقي ًاـمـئاد ،ّيـقـيـقا

امدنعف .ةلـيـصضفـلا رـهـظـم
،بيذاكأاب بذاكلا هّوفتي
،ةقيقا لوـقـي هـّنأا يـعّدي
عاّدا رــــّبدي اــــمدنـــــعو
هـّنأاـب رـهاـظــتــي ،دئاــكا
امدنـعو ،قداـصصو فـيرـصش
،داصسفلا إا يصشاولا ىعصسي
.ةقوثوم هتاماهّتا ّنأا معزي

،ناصسنإا لك سسفن ّنكل
اـقـح ةـثّوــلــم تناــك وــلو
إا ىعصست اهّنأا ّإا ،ّرّصشلاب
ليبصس ىلع .ةبيطلا ةملكلا
،عاّمطو سساق ّينغ ،لاثا

رـخآا رـمأا ّيأاــب رــّكــفــي و
ار ،ملّظلاو فطا ىوصس
دحأا وأا ًاقـــــف مـــــحرــــــي
كاذ ناـك نإا هــل نــيدا
يذلا يأا ،هحدو هفطي
 تائيصسلا رـكذـب هـجـعزـي
بصسني لب ًعف هيدل يتلا
 يـتـلا لـئاــصضفــلا هــيــلإا

ـئاـق اـهــكــلً ًاـصضيأا هـل:
دـــــــّيــج ناـــــصســنإا تـــنأا>
ّقحتصست كتـمـحرو مـيـحرو
ثّدحتي عيماو .باجعإا

،<ةاــصصلا كلاــمــعأا نــع
تاملك لثم .كلذ إا امو
ريرصشلا لع ،هذه ءارطإا

،ًافيطل يـصساـقـلاو ،ًااـصص
بّلصصتاو ،ًاميحر اظلاو
ّرـصشلا بلـغـُي اذـكـهو .ًاـنـّيـل
ريرصشلا ّنإا .ةليصضفلا ءارطإاب
 حيملت ّيأا عمصسي نأا ديري
هـتـعـيـبــط ّنأ ،هّرــصش نــع
صضفــت ةــّيــناـــصسنإا اــم لــّ
وحني هليم ناك نإا اهمئي
.سسكعلا إا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

لّوحتلا اذه .(٠2 :21ور) <ةلماكلا
هـبـلـقو هرـكــف  ناــصسنإا بيــصصي
.هلامعأاو

ركفلا ،ةثثلا رـصصاـنـعـلا هذـه
إا ناصسنإا دوقت لامعأاو بلقلاو
نوكي نل ،طقف لقعلا رّيغت ول .هللا

ٍذـئـنـيـح ناـصسنإا ّنأ ًاــيــفاــك كلذ
ّقا فرعي يذلا ناطيصشلاك نوكيصس
.هللا نع ًاديعب ّلظيف هعيطي نأا نود

ا ةفرعم دّرماك ًارمأا تصسيل ّقً
قإا اــهــصصقــنــي هـــّنأا ناةــفرــع
ىـلـع بجـي .ةـّيـصضرا لاــمــعأاــب
تافّرصصتلاب لقعلا نرقي نأا ناصسنإا

اوــقأا عــمــصسي نــم ّلــك> ّنأ هذـه
ىنب ٍلقاع ٍلجرب ههّبصشأا اهب لمعيو
.(42 :٧تم) <رـخـصصلا ىـلـع هـتـيـب
ىوتصسم ىلع يغتلا لصصح اذإا كلذك
،سصقاـن ٌرـمأا وـه طـقـف تاـفّرـصصتــلا

ح اــــنــــّنأ وأا ٍتاـبـــجاو يّدؤوــــن
ٍناإا نود نم سسوقط وأا ٍتاكرح
ن هبصشأا نوكن عوصسي برلاب قح
.هيّدؤوي نأا هنم ًابولطم ًارود يّدؤوي
ناإا بناــج إا نوّوــعدم اــنــّنإا

ةرصشِعلل انبلق مّلصسن نأا إا لامعأاو
مأا) <كبلق ينطعأا ّينب اي> ،ةّيهلإا

32: 62).
رّثأاتي ناصسنإا ةايح  ٍلّدبت ّلك

ابو هطيحو .ةّيصصخصشلا ةدارإ
اــنــّث سسّدقا يدــيا موـــصصلا
ءؤوه راـكذـت لـخ نـم ،ةـصسيـنـكـلا
ناديـم  اـنوـقـبـصس نـيذــلا دادجأا
لّثمتلاـب تاذـلا ةـيـقـنـت إا ،داـها
غلبنل نيرخآاب ةيانعلاو صسيّدقلاب
لفطلل ٍقاـقـحـتـصسا نـع دوـجـصسلا إا
.ةراغم  دولوا

ةرششنلا ىلع عطإلا ناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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