
ةلاسسرلا ــــــــــــــــــ
(7-6١ : 3١يناع)

مكيربدم اورُكذا ُةؤخإا اي
.هللا ِةملكب مكؤـمـلـك نـيذـلا
مهفرسصت ِةَبِقاع  اؤلمأات
نإا *مــهــِناإاــب اودــَتـــقاو
ِصسمأا ؤه ؤه َحيسسا َعؤسسي
ل *رهدلا ىدم إاو َمؤيلاو
ٍةعّؤنتم َميـلاـعـتـِل اوداـقـنـت
َتبثُي نأا ُنُسسحَي هنإاف .ةبيرغ
ِةمعطألاب ل ةمعنلاب ُبلقلا
َنـيذــلا ِعــِفــتــنــي  يــتــلا
ل ًاحبذم انل نإا *اهْؤَطاعت
َنؤـمُدخـي َنـيذـلـل َناـطـلــُسس
نأل *هنم اؤلكأاي نأا َنِكسسا
ُلـَخدــُي يــتــلا ِتاــناؤــيا
إا ِةـئـيـطا نــع اــهــِمدب
ِةنهكلا ِصسيئر ِديب ِصسادقألا
َجراـخ اـهــُماــسسجأا ُقَرــحــُت
ًاسضيأا ُعؤسسي كلذلف *ةلا
َصسدقيل ِباـبـلا َجِراـخ مـلأاـت
ْجُرخنلف *هِسسفن ِمَدب َبعسشلا
ِةـلا ِجراـخ إا هــيــلإا ًاذإا

َصسيـل ُهـنأل *ُهراـع َلـِماـح
لب ٌةيقاب ٌةنيدم اـنـهـه اـنـل
ًاذإا هب ْبرقنلف *ةيتآلا ُبُلطن
ٍح لك ِحيـبـسستـلا َةـحـيـبذ
ٍةَفِرـَتـعـم ٍهاـفـِسش ُرـمـث يـهو
َناسسحإلا اْؤسسنَت ل *هِمسسل

ةنسسلا سسأار سسادق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يناثلا نؤناـك١ صسيمخلا حاـبـسص

انبر ةناتخ ىركذ ةبسسانمبو5١٠2
انيبأا راكذتو دسسجلاب حيسسملا عؤسسي
صسؤيليـسساـب نـيـسسيدقـلا يـف لـيـلـجـلا
ةداـيـسس صسأارـت ةـنـسسلا صسأارو رـيـبـكــلا
صسايلا تيلؤبورتملا ةـيـسشرـبألا يـعار

ةيئاردتاك يف يهلإلا صسادقلا ةمدخ
ةـحاـسس يــف صسؤــيــجرواــج صسيدقــلا
رؤسضحب ةمـجـنـلا

نـــــــــــــــــم دسشح
دعـب .نـيـنـمؤؤـمـلا

لـيـجــنإلا ةءارــق
ىــقــلأا صسدقــمــلا
ةـظـعـلا هـتداـيـسس
:ةيلاتلا

حتفـن  مؤـيـلا»
ةديدج  ةـحــفــسص
خــــيراــــت  نـــــم
دقو  ،اــنــتاــيـــح
صسمألاـب  اـنـيؤـط
ةــنـــسسلا  نـــم  ةرـــيـــخألا  ةـــقرؤـــلا
ريثكلاانل  لمحت  مل  يتلا  ةمرسصنملا

اننكل  ،تايباجيإلاو  تاريخلا  نم
،ءيسش  لك  ىلعو  ًامود  هللا  ركسشن
يك  رارمتسساب  هل  ءاعدلا  عفرنو
رينيو  انتايح  كرابيو  انبؤلق  نكسسي
عقنو  ماثآلا  فرتقن  ل  يكل  انبرد
يفو  ،ةسصاخ  مؤيلاو  .اياطخلا  يف
:لترن  فؤسس  ،يهلإلا  صسادقلا  ةياهن
نَم  اي  ،اهرسسأاب  ةقيلخلا  َعدبم  اي»
تاذـب  َةـنــمزألاو  َتاــقوألا  َتعــسضو
ةـنـسسلا  َلــيــلــكإا  ْكراــب  ،كناــطــلــسس
مسسلاب  ظفحاو  ،بر  اي  كحسصب
ةدلاو  تاعافسشب  ،كَتنيدمو  َماكحلا
نأا  هلأاسسنسس  امك  .«انسصّلخو  هلإلا

ةلبقملا  ةنسسلا  هذه  زؤجنل»  انلّهؤؤي
ًادسشرم  ،ةيهلإلا  هتّزعل  ٍةيسضرُم  ٍةريسسب
جهانم  انل  ًّهسسمو  هحسصب  انايإا
دّطؤي  نأا»  هلأاسسنسس  امك  .«صصخلا
.«عمجأا  ملاعلا  يف  مسسلا  حور

هلإا  ل  مسسلاو  ةبحملا  هلإا  انهلإا
برلا  لاق  .فيسسلاو  صشطبلاو  دقحلا
َفيسسلا  نوذخأاي  نيذلا  لك»  :عؤسسي
.(25  :62  ىتم)  «نؤكلهي  ِفيسسلاب
ٍبرح  يأا  ّنأا  ةيحيسسملا  ىرت  كلذل

نــيدلا  مـــسساـــب
ٌبرــــح  يـــــــه
.نـــــــــيدلا  دسض

نيد  ةيحيسسملا
ةـــــــبـــحـــمـــلا

حــــــماسســـتـــلاو
حاـــتــــفـــــنإلاو
،رـخآلا  لؤـبــقو
ةـيرــحــلا  نــيد
ُهللا  قلخ  يتلا
.اهيلع  َناسسنإلا
ةمعنـلاـب  نـحـن

برلا  . (8و5 :2 صسسسفأا رظنأا) نؤسصلخم
ءلمب  صصلخن  اننكل  ًاعيمج  انادتفا

.انـل  هـلـلا  َةؤـعد  اـنـلؤـبـقـب  ،اـنـتـيرـح
يه  ةباجتسسإلا  ّنكل  ،ةماع  ُةؤعدلا
كلذل  .نيراتخملا  نم  انلعجت  يتلا
نوريـثـك  نيؤعدملا  ّنإا  برــلا  لؤـــقـــي
.نؤليلق  نيراتخملاو

ّنأا  مؤيلا  ليجنإا  يف  انعمسس  دقل
اـناـك  فـسسؤـيو  هــلإلا  ةدلاو  ءارذــعــلا
يف  هاعاسضأا  دقو  ،عؤسسي  نع  ناسشتفي

دعب  مـيـلـسشروأا  نـم  اـمـهـتدؤـع  قـيرـط
انك»  هل  لاقو  هادجو  املو  ،ديعلا
اذامل  امهل  لاقف  نيَعجؤتم  كبلطن
نأا  يل  يغبني  هنأا  املعت  ملأا  .يننابلطت
.(94-84 :2 ؤل) «يبأل  ؤه  اميف  نؤكأا

2/5102 ددعلا
اثلا نوناك11 دحألا
يهلإلا روهظلا دعب دحألا

 سسويسسودواث رابلا انيبأا راكذت
رايدألا سسيئر
سسداسسلا نحللا

عسساتلا رَحَسسلا ليإا



ظفاحي  كلذل  هبلق  يف  هللا  لبتقا
امهنأل  هدسسجو  هسسفن  ةراهط  ىلع
هتاذ  ةميق  يعي  نمؤؤملا  .هلل  ءانإا
ّنأا  يعيو  ،صسدقلا  حورلل  ٌلكيه  هنأا

ًةريمخو  ملاعلل  ًارؤن  نؤكي  نأا  هيلع
ل  نَمف  .صضرألا  يف  ًاحلمو  ةحلاسص
مرتحي  لو  ،هيف  َنكاسسلا  َهللا  ُمرتحي
نَمو  ،هتماركل  متهيو  ناسسنإلا  هبيرق
ةهازنلاو  ةنامألاو  قدسصلا  دمتعي  ل
رمسضي  نَمو  ،رخآلا  عم  هتقع  يف
نم  اهريغو  دسسحلاو  رسشلاو  دقحلا
قحتسسي  ل  ،صسفنلل  ةرّمدملا  تافآلا
.حيسسملا  مسساب  ىمسسُي  نأا

قيرطلا  ؤه  هللا  انل  ةبسسنلاب
يف  انل  ىّلجتي  ؤهو  ةايحلاو  قحلاو
نيذلا  لسسرلا  اهبتك  يتلا  ليجانألا

اؤنمآاو  هؤعمسسو  عؤسسي  برلا  اؤنياع
ام  ردقب  نحنو  .انل  هؤلقنو  هب
مّلعتن  صسدقملا  ليجنإلا  ىلع  فّرعتن
هِتمظعو  هللا  ِةردق  مامأا  َقاحسسنإلا

ًاـسضيأا  يـعـن  اـمـنإا  ،هـعــسضاؤــت  يــف
ىلع  َةاقلملا  َةميـظـعـلا  َةـيـلوؤؤـسسمـلا

نؤكن  نأا  :هب  نينمؤؤملا  نحن  انقتاع
انه  .هتلاسسر  ىلع  َءانمأا  هل  ًادؤهسش
ةرم  لك  يف  اننأا  ريكذتلا  نم  دب  ل
حتفنت  ًاـيـلـيـجـنإا  ًاـسصن  اـهـيـف  أارـقـن
َهـلـلا  ّنأاـكو  ةديدج  ٌقاـفآا  اــنــماــمأا
لسشت  ل  ليجنإلا  ةءارق  ّنإا  .انمّلكي هّثحت  لب  ريكفتلا  نع  هعنمتو  لقعلا
ىلع  ،صصنلل  ٍةبسصخ  ٍةءارق  ىلع
ُهللا  ديري  ام ِ مهفو  صصنلا  ِءارقتسسا

يف اًسضيأا انل ىّلجتي هللا .انل  هَلؤق
اؤفرع نيذّلا ّلكو هيسسيّدق يفو هيّبحم
.هتعاط

يحيسسملا  ىلع  ّنأا  لؤقلا  ةسصخ
.هـيـف  هدؤـجؤـب  مـلاـعــلا  صسّدقــي  نأا
ؤــحــن  فرــجــنــي  مؤــيــلا  ُمــلاــعــلا
ةـيـفـئاـطـلاو  ةـيــنــيدلا  تاــعارــسصلا

لؤبق  يف  جذؤمنلا  ُءاطعإا  انُتلاسسرو
هـترواـحـم  يـف  ،هـتــبــحــمو  رــخآلا

ُءاـسسرإا  اـنـُتـلاـسسر  .هــعــم  صشيــعــلاو
.لدعلا  ُءاغتباو  قحلا  ُرسشنو  مسسلا

عمتجملا  ريؤطت  ىلع  ُلمعلا  انُبجاو
ٍجذؤــمــن  ُمــيدقــت  اــنُرود  .ةـــلودلاو
اـنـكـسسمـت  عـم  مّدقــتــلاو  ةــثادحــلــل

َهـــلـــلا نإاــــف َةاــــسساؤؤاو
.حئابذلا هذه َلثم يسضَتري

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(7١-2١ :4 ىتم)

 نامزلا كلذ ا
دق انحؤي نأا ُعؤسسي َعمسس
*ِليلا إا َفرسصنا َمِلسسُأا

َءاــجو َةرــسصاــنــلا َكرـــتو
يتلا مؤحانَرْفَك  َنكسسف
 ِرـحـبـلا ِئـطاــسش ىــلــع
*َميلاتْفنو َنؤلؤـبَز ِمؤـخـت
َءاـيـعـسشإاـب َلـيـق اـم مـتـيـل
ُصضرأا :لــئاــقــلا يــبـــنـــلا
ميـلاـتـفـن ُصضرأاو َنؤـلؤـبز
ِندرُألا َُع ِرـحـبـلا ُقـيرـط
ُبعـــسشلا *ُألا ُلـــيـــلــــج

َرسصبأا ِةملظلا  ُصسلاا
نؤـسسلااو ًاـمـيـظـع ًارؤـن

 ا ِةـعـْقــُبـظو ِتؤِهـل
ٍذئذنمو *ٌرؤن مهيلع َقرسشأا
:ُلؤقيو ُزِرـكـي ُعؤـسسي أادتـبا
ُتؤكلم َبقا ِدقف ،اؤبؤت
.تاؤمسسلا

لمأات
ـــــــــــــــــــ

بقا دقـف ،اؤـبؤـت»
.«تاؤمسسلا تؤكلم

نؤعيسضي نيذلل ليؤلا
بعــلــلاــب ةــبؤــتــلا نــمز
ًــطاــب مــهـــف كحـــسضلاو
،اؤــعاـسضأا اـم نؤـبـلـطـيـسس
نؤخرسصيـسس .هودجـي نـلـف
نأا نود تادهـنـتو عؤــمدب
يــكــلو .ًاــفـــطـــع اودجـــي
لـيؤـلا :يـمــك رــسصتــخا
إا نؤنؤكي فؤـسس نـيذـلـل

لك  باؤج  نؤكي  نأا  بجي  اذه
ًلوأا  ؤه  قحلا  يحيسسملا  .يحيسسم
،همّلعمل  ٌنيمأا  ٌذيملت  ءيسش  لك  لبقو
يذلا  حيسسملا  عؤسسي  برلل  ،ههلإل
ةأاطخلا صصـّلـخـيـل مـلاـعـلا ىـلإا ءاـج»
نَم  .(5١ :١ ؤميت١) «انأا مهلوأا نيذلا

حيسسملا  صسبلوةقيقحلا  هذه  ىعو
اذه  راؤنأا  يف  قرغي  هاياسصو  ظفحو
نم  صصّلختيو  ،هتبحمب  رفاظلا  ديسسلا
ىلإا  ؤنريو  هاياطخو  هسسؤؤبو  هملآا
عؤسسيب  ًافلسس  انل  ّدعملا  صصخلا
.حيسسملا

،ناسسنإا  لك  ،ناسسنإلا  قلخ  هللا
نحن  كلذل  .هلاثمو  هترؤسص  ىلع
لك  ّنأاو  نوواسستم  رسشبلا  ّنأا  نمؤؤن
انفلاخ  وأا  انع  فلتخا  امهم  ،ناسسنإا
اـنـبـجاو  نــم  اــنــل  ٌخأا  ؤــه  ،يأارــلا

ىلع  ةظفاحملاو  همارتحاو  هتبحم
.ةايحلا  يف  هقحو  هتيرحو  هتمارك
َفنعلا  ُةيحيسسملا  كرابت  ل  كلذل
لكو  َبيذـعـتـلاو  َفـطـخـلاو  َلـتـقـلاو امك  .ناسسنإا  يأا  قحب  فرتقُت  ةءاسسإا
،ينيد  وأا  يرسصنع  زييمت  يأا  صضفرت
هرـيـجـهـت  وأا  رـخآلا  ءاــغــلإا  نــيدتو
وأا  ،هعمتجمو  هتئيب  نم  هعتقاو
.هلعف  ديري  ل  ام  لعف  ىلع  هرابجإا
نيب  مسسلا  ىلإا  ؤعدت  ةيحيسسملا
لاق  دقو  مسسلا  هلإا  انهلإا  ّنأل  رسشبلا
ءانبأا  مهنأل  مسسلا  يعناسصل  ىبؤط»
.(9 :5 ىتم) «نؤعدُي  هللا

،ًاسضيأا  راؤحلا  نيد  ةيحيسسملا
عـم  راؤـحـلاو  قـلاـخـلا  عـم  راؤـحــلا
اهب  قطني  ةسص  لك  ّنإا  .رخآلا
امأا  .هللا  عم  راؤح  يه  نمؤؤملا
تافاسسملا  يغليف  ةؤخإلا  عم  راؤحلا
نإا  كَرابم  ءاقل  يف  مهعمجيو  مهنيب
قايرت  يه  يتلا  ةبحملا  هتداسس
تغـتـلا  ،ةاـيــحــلا  رــيــسسكإاو  رــسشبــلا
ةئيطخلا  .ايقللا  تمتو  تافاسسملا
ةسشاعملا  ةبحملا  امأا  ،ةّؤخألا  قيعت
.ينبتو  زجاؤحلا  زواجتتف  قدسصب
.ًادبأا  طقسست  ل  ةبحملا

رود  نع  ثيدحلا  ىلإا  يندؤقي  اذه
يـف  نـمؤؤـمـلا  يـحـيـسسمــلا  ناــسسنإلا

ٌناسسنإا  يقيقحلا  ُنمؤؤملا  .هعمتجم



فؤـــسس مـــهـــنأل راــــسسيـــلا
نودعتريو مـهـيـلـع ىـمـغـي
مهنانـسسأا ىـلـع نؤـفرـسصيو
هذــه نؤــعــمــسسي اـــمدنـــع
.«مـكــفرــعأا ل» :ةراــبــعــلا

نم نودرطُي فؤسس اهدنع
نؤـمـّلـسسـُيو بيـهرـلا نا
تؤا يدي إا بك فؤخب
.(5١ :84 زم) مهاعري يكل

ةعاسسلا هذه لثم ركذ نإا
.في ًاقـح ؤـه ةـبـيـهرـلا

مـّلـكـتـي نأا عـيـطـتــسسي نــَم
اؤبكسست نأا متئسش نإا ؟اهنع
ام اؤعمسسا اؤلاعتف ًاعؤمد
مؤـيـلا كلذ  اـنرـظــتــنــي
.ميظعلا

ةفقاسسألا لسصفني فؤسس
،ةـفـقاـسسألا مـهــتؤــخإا نــع
مـهـتؤــخإا نــع ةــنــهــكــلاو
نع ةـسسماـمـسشلاو ،ةـنـهـكـلا
.نـــيرـــخآلا ةــسســماــمــسشلا
نــع كؤــلا لــسصفــنــيـــسس
نؤـكـبـيو ًاـسضعـب مـهـسضعـب
نؤــفــقــيو لاـــفـــطألاـــــك
دعتري فؤسس .تاـناؤـياـك
نؤسشتفـيو بؤـعـسشلا ماـكـح
اورـي نأا نود كاـنـهو اـنـه
ىسشتي ىنـغـلا نأل ،ًاـنؤـع
ذئدنـع .تاـقـلاـما كلذـكو
نؤسشئاعلا نابهرـلا لـسصفـُي

 اودعتـبا مـهـنأل ،لـسسكـلا
ّلإا اورـّكـفـي و اـعـلا نـع
لسصفُي فؤسس ذئدنع .ًاياع
ءاقدسصألاودلوألانعلهألا

ًاــسضــــعــب مــهــسضعــب نـــع
فؤـــسس .كلذـــك براـــقألاو
 نـيذـلا جاوزألا لـسصفـنـي
ًارهاط مهعجسضم اؤـظـفـحـي
.(4 :3١ بع)

دنع فؤا ينيعي
...فّقؤتأاـف ،اذـه لـك ةـياور

؟ديدج نم هيف دلؤن فيكو
ىلإا انتجاحل انيعؤب رمألا قّلعتي

نكل .انتايح يف هرؤسضح ىلإاو برلا
يـف مؤـيـلا صشيـعـن اــنــنأا ةــلــكــسشمــلا

لثم لئاسضفل ًانزو ميقت ل تاعمتجم
نـم صسفـنـلا نؤـسصو صساؤـحـلا طـبــسض

بلط يف ةداجلا انتاعـمـتـجـم .لـلزـلا
كـهـتـسسلا لـئاـسسو رـبــع ةداــعــسسلا

داعبألا صسسسحتت دعت مل ايجؤلؤنكتلاو
ةعيبطلاو لامجـلاـك مـيـقـل ةـيـحورـلا

ةـكرـح يـف ًةـلـمـج رــسشبــلا ...نــفــلاو
عاذي ريثك مك .ؤهللا ىلإا ةعراسستم
هريخو ناسسنإلا قؤقح» نع ةّمثو انه
ةياغ ل همظعمو ،«هتايحب ءاقترلاو
كاهتناو ناسسنإلا لـغـتـسسا ىؤـسس هـل

مسساب هلـعـج رـخآا مـكـب وأا هـتاـمرـح
ليلق ريغ بهذيو ،اذه .ًادبع ةيرحلا

مل هنأا ىلإا نييعامتجلا نيلّلحملا نم
يـف يـحورـلا دعـبـلـل ناـكـم نـم دعــي

دحاو ّلك ؤعدت مؤيلا ةراسضح .انتايح
اّمع ءانغتسسإل ليبسسلا هل دّهمتو اّنم
تاياغلاب يفتكيـل ،يـحور يـنـيد ؤـه
هقّقحي ام ىلإا حاتريف ،هدؤجؤل ةينآلا

مأا تناك ةريغسص ةيرسشب تازاجنإا نم
وأا لاـمـلا تاءارـهأا يـنـبـيو ،ةرــيــبــك
نـّمؤؤـت اـهـّنأا مـّهؤـتـي يـتـلا ةـطــلــسسلا

.هرارقتسساو هعمتجم لبقتسسم
نأا ًاقدسص رثكألا ةقيقحلا نأا ريغ

عّرذتي امنإا ،ثباعلا ،رسصاعملا انناسسنإا
رّرـبـيـل اـهاؤـسسو ةـنـسسنألا تاـفـسسلـفـب
ةيحورلا قئاقحلا هانتكا يف هقافخإا

هجاؤن نأا نع ًاسضؤـع اـنـنإا .اـهـسشيـعو
يـف لـيـمـن قدسصو ةـناـسصرـب اـنــتاوذ
راذـعألا قـلـخ ىـلإا ناـيـحألا مــظــعــم
تايطعملاو فورظـلا ىـلـع ةـيـنـبـمـلا
،ديقعتلا ةديدسشلاو ةدّدعتملا ةيجراخلا
ةسسينكلل ةيحورلا ميلاعتلا نإا لؤقنل
اهل ةلسص ل عقاؤلا نع ًةديعب تحسضأا
هـتاـعـّلـطـتو رـسصاــعــمــلا ناــسسنإلاــب
.هناجسشأاو

ريمسضلل ةهيزنلا ةبسساحملا نكل
نيـح ،فـسشكـنـي اـم .اذـه رـيـغ رـهـظـت
نأا ،ةلكسشملا عقاو نم بثك نع ققحتن
ىلإا ةجاحلا ّصسمأاب ؤه مؤيلا ناسسنإلا
يه يتلا ةيحورلا ةيـحـيـسسمـلا مـيـقـلا

انرئاسصب  يمعي  ل  يذلا  انناميإاب
انلؤقعو  انناهذأاو  انبؤلق  حتفي  لب
.ةايحلا  ىلع

انأا  اه» :ايؤورلا  رفِسس  يف  أارقن
:١2  ؤور)  «ًاديدج  ءيسش  لك  ُعنسصأا

َةيادب  ماعلا  اذه  ُةيادب  ْنكتل  .(5
هدهاعن  قلاخلا  عم  انل  ديدج  ٍدهع
انتايح  ِرذنو  انتاوذ  ِةيقنت  ىلع  هيف
ظافحـلا  ىـلـعو  ،حـسصلاو  رـيـخـلـل

،ةئيبو  ةعيبطو  ًاناسسنإا ،هتقيلخ  ىلع
يف  مهاسسي  ام  لكب  مايقلا  ىلعو
.اهناينب

هلأاسسأا  ،دهعلاب  يفن  نأا  ءاجر  ىلع
همَعِن  مكيلع  قدغيو  مككرابي  نأا
اـنـَماـكـح  مـهـلــي  نأاو  ،ةــيواــمــسسلا

نأاو  ،حلاسص  ٍلمع  لك  يف  مهرزاؤؤيو
ام  ّلك  نم  هقتعُيو  اننطو  يمحي
لك  نمو  ،هراهدزاو  همّدقت  قيعي
 .ءؤسسلاو  رسشلا  هل  ءاسشي  نَم

داـسسفـلا رـسش نـم ّبرـلا مــكاــمــح
نــم ّلــك ِءؤــسس نــمو ،نــيدسساــفـــلاو
،مهسشيع ةمقلو صسانلا ةايحب نيهتسسي
ةفاظنو مهتحسصب رجاتي نم ِعسشجو
.مهماعط

.مكيلع رطيسسي فؤخلا اؤعدت ل
ىنعـم يـطـعـي هـنأل لـمألاـب اؤـثـّبـسشت
نإاو ،مكعم هللا ّنأا ءاجرلابو ،ةايحلل
.«؟مكيلع نمف مكعم ُهللا ناك

حيسسملايفةدلولا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهاطعأافهؤلِبقنيذلالكامأا»
يأا هـلــلا دلوأااوريسصينأا ًاناطلسس
صسيل اودلُو نيذلا .همسساب نؤنمؤؤملا

نم لو ٍدسسج ةئيسشم نم لو ٍمد نم
-2١ :١ ؤي) «هللا نم لب لجر ةئيسشم
لـبـقــن نأا لــيــجــنإلا اــنؤــعدي .(3١
هنم لعجن نأاو انبؤلق لك نم حيسسملا

.صضرألا ىلع  اندؤجوو انتايح رؤحم
نؤكن نأل يقيقحلا ىنعملا ؤه اذه
عؤسسي نأاب نينمؤؤملا يأا نـيـيـحـيـسسم
هنأابو  (7 :9١ ؤي) «هللا نبا» ؤه
ؤه نؤكيو هـعـم دحـتـنـل هـتاذانبهي
.(82 :5١ رؤك١) «لكلا يف لكلا»
حيسسملل «انلؤبق» نؤكـي فـيـك نـكـلو



ةلحلح ىلإا دحوألا لب عجنألا ليبسسلا
اـهدحو .هـبارـطـسضا ةـئدهـتو هـتاـمزأا
ىـلـع مؤـيـلا ةرداـق ةـسسيـنـكـلا رارــسسأا
فورظلا ةماود نم ناسسنإلا لاسشتنا
نكل .هدبعتسستو هرّيسست يتلا ةيتايحلا

رؤعسشلا كلذ ىقـبـي هـّلـك اذـه حاـتـفـم
ىهتسشا نيح رطاسشلا نبإلا باتنا يذلا
يذـلا بؤـنرـخـلا نـم هـنـطـب أـمـي نأا

.عطتسسي ملو ،همهتلت ريزانخلا تناك
عجر» هنأا ،ليجنإلا انربخي ،ٍذئتعاسس
يبأا ىلإا بهذأا مؤقأا لاقو ...هسسفن ىلإا

ءامسسلا ىلإا يبأا اي تأاطخأا هل لؤقأاو
اذه .(8١-7١ :5١ اقؤل) «...كمامأاو
ىلإا انتجاحو ،اـنـلاـح ءؤـسسب رؤـعـسشلا
،ةبؤتلا ّرسس ؤه حيسسملا ىلإا ةعراسسملا
انناسسنإا صصخ نكمي هدحو هب يذلا
.مؤيلا

قاطنلا عسساؤلا رؤطتلا يف ام أاؤسسأا
يتلاو ،انملاع يف لاسصتلا لئاسسؤل
،ةريغسص ةيرق نؤكلا تلعج اهنإا لاقي
نع لماك لكسشب ناسسنإلا تلزع اهنأا
نيب تاقعلا تلّؤحو ناسسنإلا هيخأا
لو اهيف ةايح ل تايلآا ىلإا صسانلا

هجاتحن نَم ىلإا هاجتا درجم :ةيفاع
اذه صسيلأا .هتبحسص يف ةحلسصم انل وأا
تنـعـل يـتـلا مدآا ةـطـقـسسل ًارارـمــتــسسا
تتاــبــف اـــهـــيـــف اـــم لـــكو صضرألا
ههجو فلأات تناك يتـلا تاـناؤـيـحـلا
ىعسسي ًايراع تابو هنم ةبراه ّرفت
وأا ةنينأامطلا نم ءيسش ىلإا ةيطغألاب
َدـَقـَف هـنأل اـهدجـي ـف لاــبــلا ةــحار
!؟هرارقتسساو همسسردسصم َدَقَفوهتبحم

ناسسنإلا ةجاح صضقنأا نأا ءاسشأا ل
،لاسصتلا لئاسسو ىلإا انتاعمتجم يف
لئاسسؤلا هذه نأا هريطسست دوأا ام نكلو
فلخ ناسسنإلا رّتسست يف ةحجان تتاب
لسصتي رسصاعملا ناسسنإلا :بذاك عانق
مهئاقل يف حجني ل هنكلو عيمجلاب
ءاـقـلـل ةـتـبـلا لاـجــم ل .يــسصخــسشلا
ىلع هـفرـعـت نـَم دهاـسشت دق .هؤـجؤـلا
نأا نع زجعت كنكلو رتؤيبمؤكلا ةسشاسش
ملكتت .هينيع يف رظنتل هيلإا صسلجت
حتفت ام ًاردان كنكلو صسانلا عم ًاريثك
مهنمتأات نأا كنكمي ل هنأل ،مهل كبلق

ىلع نيذـلا  نإاـف ،ٍذـئـنـيـح
نـم نــيدورــطا راــسسيــلا
فؤسس ،نيددسشتا ةكئا
مهـناـنـسسأا ىـلـع نؤـفرـسصي
دعب ءارؤلا إا نؤـلـقـتـنـيو
ناـكا كلذ نـم مـهـباقا
لـك ىـمرـي ثيـح بيـهرــلا

.هــباذــع ناــكـــم  دحاو
نودهاـسشي فؤــسس ذــئدنــع
نل هـنأل ،يـئاـهـنـلا رارـقـلا
نم لّسسؤتي دحأا نم ىقبي
مـهـل نؤـكـي نـلو .مـهـلــجأا
.ةدؤعلا  ءاجر

إا بهذي دحاو لك
هسسفـنـب هّدعأا يذـلا ناـكا
نأا درــي  هــّنأل ،هــسسفــنــل
كلذ نـم ؤـجــنــيو بؤــتــي
اـهـيأا ،مـتـعـمــسسأا .بسضغــلا
نأا يـغـبـنـي اذاـم ،ةؤــخإلا
اودهاجو اؤبعت نيذلا ثري

 اا ةاــــــيةرـــــسضا،
كهلا إا درطُيسس فيكو
و اؤنواهت نيذلا بيهرلا
كلت نع مـتـعـمـسس ؟اؤـبؤـتـي
مؤـــيــــلا كلذو ةــــعاــــسسلا
.بيهرلا

اذه ،ةؤخإلا اهيأا بحنلف
يكل ةقيقا كلتو قيرطلا
ةنؤع ةيدبألا ةايا ثرن
هنأل انهـلإاو اـنـبر حـيـسسا
مارـكإلاو دا هـب قـيــلــي
ل يذلا هيبأا عم دؤجسسلاو
هسسدق يّلكلا هحورو هل ءدب
نآلا ،يــياو حـــلاـــسصلا

رـــــــهد إاو ناوأا لـــــــكو
.مآا ،نيرهادلا

ايرسسلا مارفأا سسيدقلا

ةيرسشبلا تاقعلا .بلقلا يف ام ىلع
ةيحطسس اذكه تدغ انتاـعـمـتـجـم يـف
ىلع ًاقلغنم تاب ناسسنإلاو .ةيسشماه
دودح يـطـخـت ىـلـع رداـق رـيـغ هـتاذ
انتـيرـق يـف مؤـيـلا نـحـن .اـهـتـيـناـنأا
ءاجرأا اهفارطأا لاطـت يـتـلا ةـيـنؤـكـلا
يأا نم رثكأا نؤـقـّيـسض هرـسسأاـب نؤـكـلا

امنإا يقيقحلا حاتفنلاف ،ىسضم تقو
يذلا ةئيطخلا زجاح يّطخت يف نؤكي
تحت حزار انم لك .ناسسنإلا لقرعي
لّؤحي ،اهيلع ٌصشمـكـنـم هـماـثآا ءاـبـعأا

لو دحأاهجلي ل عدخـم ىـلإا هـتاـيـح
ًفقم تاب بابلا نأل حيسسملا ىتح
.تاذلا بحو ةئيطخلاب

،عرقأاو بابلا ىلع ٌفقاو اذنأاه»
حتفو يتؤسص ٌدحأا عمسس نإا ،برلا لؤقي
ؤهو هعم ىسشعتأاو هيلإا لخدأا بابلا

نأا ءاسشي حيسسملا .(٠2 :3 ؤور) «يعم
.انب طيحي يذلا لازعنلا قؤط رسسكي
رـسس يـف لـخدن نأا ىــلإا اــنؤــعدي ؤــه
ىـلـع حرـطـن ذإا ديدج نـم ةـسسيـنــكــلا

ةّلح نيسسبل اهجلنو انماثآا اهتابتع
لــجــعــلاــب نــبإلا كراـــسشنـــل ةديدج

ىلإا ئجتلي نيح نمؤؤملا نإاف .نّمسسملا
دعب ليسشرطبلا تحت ينحنيو نهاكلا
هب يذلا رسسلا اذه يف لخدي ،فارتعلا
ىلعو هللا ةمعن ىلع بؤلقلا حتفنت
عمو ءامسسلا عم حلاسصتيـف ،هـتـسسيـنـك
ًاــثراو ديدج نــم رــيــسصيو صساـــنـــلا
ناسسنإلا دلؤي .دؤقفملا مدآا صسودرفل
هلـلا ىدل هـتـلاد ديـعـتـسسيـف ديدج نـم
.ةلؤبـقـم ةـعؤـمـسسم هـتـسص رـيـسصتو
يف ةعباقلا اياطخلا دؤكر نم جرخي
ًاددجم يقتليو ،ةايحلا ةّدج ىلإا بلقلا
ؤه ّبحملا ءاقللا اذه لعلو .ةؤخإلا

ةحزارلاو ةبعتملا صسفنلل ةؤلسس ُريخ
ؤه ةؤخإلاب ءاقللا اذه .لامحألا تحت
انتدلوو يحورلا انيعو دّدجت ةمع
ليجنإل انلؤبق ةمع ؤه .حيسسملاب
.انلخاد يف تاؤمسسلا تؤكلم ىنكسسو

ةر-سشن-لا ى-ل-ع ع-طإلا نا-ك-ملا--ب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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