
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(43-٦1 :٦1لصسرلا لامعأا)

 ا كلتنحن اميف مايأ
ِةصصلا إا نوقلطنم َلصسرلا
ُحور اهب ةيراج انتـلـبـقـتـصسا

اهيلاوَم ُبِصسكُتتناكو.ةَفارع
*اـهـتـفارـِعـب ًـيزـج ًاــبــصسك
َسسلوب رثإا  يصش تقفطف
ءؤوه ًةلئاق حيصصتو انرثإاو
يلعلا هللا ديبع مه ُلاجرلا صشبــي مــهو قـيرـطـب مـكــنورــ
كلذ تعــــنـــــصصو *سصا
ُسسلوب رجصضتف ًةثـك ًاـماـيأا

يّنإا لاقو حورلا إا تفتلاو
نأا حيصسا عوصسي مصساب كرمآا
كلت  جرخف .اهنم َجرخت
اهيلاوم ىأار امـلـف *ةـعاـصسلا
مهبصسكم ُءاجر جرخ دق هنأا

يـصسو َسسـُلوـب ىـلـع اوـصضبـق
دنـع قوـصسلا إا اـمــهورــجو
إا اــمــهوـــمدقو *ماـــكا
نــيذــه نإا َلــئاـــق ةُوـــلا
انَتنيدم نـبـلـبـي ـَلـجرـلا

نايدانيو *نايدوـهـي اـمـهو
اهلوبَق انل ُزوجي  ٍتاداعب
نــحــن ذإا اــهــب ُلــمــعــلا و
امهيـلـع ماـقـف *نوـيـناـمور
ُةوــلا قزــمو ًاــعــم ُعــما
ابرصضُي نأا اورمأاو اـمـهـباـيـث
امهونخـثأا او *يـصصـِعـلاـب
نجصسلا  امهوقلأا حاراب
نأاـــب َناــــجــــصسلا اوــــَصصوأاو
ذإا وهو *ٍطبـصضب اـمـهـصسرـحـي
ةـيـصصوـلا كلـت ِلـث َيــصصوُأا
يلخادلا نجصسلا  امهاقلأا

*ةَرَطقِا  امهلجرأا طبصضو
ناـك لــيــلــلا فــصصن دنـــعو
ناــيــّلــصصي ــيــصسو ُسسلوـــب
نوصسوباو هللا ناحّبصسيو
ًةتغب تثدحف *امهـنوـعـمـصسي

ةيحورلا ةسصبلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انل اهيوري يتلا ءافصشلا ةثداح

ىرن ،مويلا اذـهـل يـلـيإا عـطـقا
اهفلأان  ةليصسو لمعتصسي عوصسي برلا

 ا ءاــفــصشلا ثداوــحيـتـلا ىرـخأ
هنأا يأا ،ةفيرصشلا ليجانأا انل اهيورت
بارـتو هـباـعـل نـم لــبــج دا هــل
دولوا ينيع هب حصسم ًانيط سضرأا
.رـصصبأاـف ىــمــعأا

اندري لعفلا اذه
رفصس إا كصش ب
(7 :2) نيوكتـلا

هلـلا قـَلـَخ ثيـح
هلـْبـَجـب ناـصسنإا

.سضرأا ط نم
،ًاذإا ،اذـه ىـنـعـم
برــلا حـــتـــَف نأا
يــَنــيــَع عوـــصسي
زواجتي ىـمـعأا

ةيوصضعلا هتهاـع نـم هـئاـفـصش در
ًاناصسنإا ،ديدج نم هقلخ ةداعإا إا

يــــه ةصصبــــلاو ،ةصصب اذ ًاديدج
نأا دعب ىمعأا ىرن .حورلا ةرانتصسا
ةراصسجب يصسيرفلا ججاحي <رصصبأا>
ا هللا نم اذه نكي  ول> ًئاق
،(33 :9) <ًائيصش لعفي نأا عاطتصسا

نأاب هناإا نلعـي لـيـلـقـب اذـه دعـبو
هـلـلا نـبا حـيــصسا وــه اذــه عوــصسي
.(83 :9) هل دجصسيو

ةـيـحورـلا ةصصبـلا يـه هذـه
ظافا امأا .ةيدومعاب انل ةاطعا

نأا  نوكي <اهداقيإا>و لب اهيلع
ىقبي نأا يأا ،هتظقي ناصسنإا ظفحي

هتاجايتحا ها ،ًاهّبنـتـم ًاـيـحاـصص

هيف ةصصبلا وبـخـت  يـكـل ةـيـحورـلا
يأا ،رـصصبـي نأا نود ًارـظاــن حــبــصصيــف
،انل فيك امأا .بصسحو مصسإاب ًايحيصسم
 انلف انحور ةظقي ظفحن نأا ،ًايلمع
عوصسي برلل ميلعت اقول سسيدقلا ليإا
ةـقـطـن مـكؤواـقـحأا نـكــتــل> :لوــقــي
سساـنأا لـثـم مـتـنأاو ،ةدقوـم مـكـجرـصسو
نـم عـجرـي ىـتـم مـهديـصس نورـظـتـنــي
هل نوحتفي عرقو ءاج اذإا ىتح سسرعلا

ىـبوـط .تقوـلـل
ديـبـعـلا كئـلوأ
ءاـج اذإا نـيذــلا
مهدجو مهديصس
قا .نيرهاـصس
هـنإا مـكـل لوــقأا
هــــطـــــصسو دصشي
روديو مهئكتيو
.مهمدخي مهيلع
 ىـــــــتأا نإاو
وأا اثلا عيزهلا

اذكه مهدجوو ثلاثلا عيزهلا  ىتأا
اوملعا اإاو .ديـبـعـلا ءؤوـهـل ىـبوـطـف
ةـيأا  تيـبـلا بر فرـع وـل هـنأا ،اذــه
عدي و رـهـصسل قراـصسلا يـتأاـي ةـعاــصس

ًاـصضيأا مـتـنأا اوـنوـكـف .بـَقــنــُي هــتــيــب
نونـظـت  ةـعاـصس  هـنأ نـيدعـتـصسم
-53 :21 اقول) <ناصسنإا نبا يتأاي
04).

ّدصش نأا نوـصسيدقـلا اـنؤواـبآا لوــقــي
بهأاـتـلا إا زـمرـي مازاـب نـيوــقا
سشيعلا ىـلـع هـمزـع دقـع نـم .لـمـعـلـل
سسحي نأا هيلع هللا اياصصو بصسحب
ثيـح ،نواـهـتـلاو يـخالا ةاـيـح نـم
ىلع ةكوم ءاوـهأاو زـئارـغـلا نوـكـت
هانمزتلا ىتم ليإا هدحو .اهتحار
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نماثلا رَحَسسلا ليإا



.ح لــك  يــخالــل سضّرـــعـــم
ايندلا مومهو ،ةيـصضرأا اـنـصساوـحـف
ةيلخادلا علا نع عن ،اهلغاصشمو
وهف ةصصبلا وذ امأا .زـيـيـمـتـلا ةـقد
،لمعـي اـم لـك  هـناإ مـكـتـحـي

نم ،رارمتصساب ،اتلاب هتاذ ًايماح
يتأاـي كاذذإا .لاـمـهإا وأا لـفاـغـت لـك
:هصسفن برلا نم ًاماركإا ةظقيلا ءازج
قـطـنـمــتــي هــنإا مــكــل لوــقأا قا>
ناّيدلا .<مهمدخيو مّدقتيو مهئكتيو
نيدعتصسم اوناك نيذلاو ،بابلا عرقي
إا مهلخدُيف هـل نوـحـتـفـي هـئاـقـلـل
مهمدخيو مهئكتيو هتوكـلـم ةـمـيـلو
.هد ءاهب لكب

إا ليللا نومصسقي اوناك دوهيلا
ركذ ىلع برلا ِتأاي  .ماصسقأا ةثث
نوكي يذلل لصضف ف ،لوأا مصسقلا

ىقبي يذللف لصضفلا امأا .ًارهاصس هيف
ليللا لوط نـم مـغرـلاـب ًاـظـقـيـتـصسم
نوـصسيدقـلا اـنؤواـبآا .سساـعـنـلا لـقـثو
ةـثـثــلا لــيــلــلا ماــصسقأا  نوَرــَي
،ناـصسنإا رـمـع لـحارـم :نــيصسفــت
.اهتبوـعـصص تاـجرد  براـجـتـلاو
هنكل ،انتــعيبط فعـصض فرـعـي هـلـلا

ركذتن نأا انل حمصسي هتب سضيف نم
 ا اـنـتاـيـح لـحارــماـم ةـمدقـت

ليطـي هـلـلا .اـنـتاـيادب  هاـنـلـمـهأا
حرفيو ،بوـتـن اـنـلـع اـنـيـلـع صصلا
امأا .نيرخأاتم ولو هيـلإا نـيدئاـعـلاـب

 صسفتلا اثلا، يه ليللا ماصسقأاف
يتلا ةعونتا تاـمـلاو براـجـتـلا
عيزهلا .هتايح  ناصسنإا اههجاوي
ةطيـصسبـلا باـعـصصلا إا زـمرـي لوأا
امأا .ًاداهج اهروبع ىّمصسي  يتلا
نازـمف ثلاـثـلاو اـثـلا عـيزــهــلا
يتلا ،ةيصساقلا براجـتـلا إا ًاـعاـبـت
هابتناو ةظقي لك اهزوا بلطتي
ءؤوهو ،ةلوطبلا نمكت انه .داهجو
نم اوقحتـصسا نـيذـلا نورـهاـصسلا مـه
يذـلا عـطــقا  ىــبوــطــلا برــلا
.(04-53 :2 ول) هعأا هانرعتصسا

ةعاصس ةيأا  تيبلا بر فرع ول>

تعزعزت ىتح ٌةميظع ٌةلزلَز
 تحتفناف .نجصسلا سسصسُأا
تكفناو اهلك ُباوبأا لاا

ظقيتصسا املف *عيما دويق
باوــــبأا ىأارو ناـــــجـــــصسلا
لــتصسا ةحوتفم اهنأا نجصسلا هصسفن لتقي نأا مهو فيصسلا
دق صسوبا نأا هــنــظـــِل

ُسسلوــب هاداــنـــف *اوـــبرـــه
لمعَت ً ئاق ٍلاع ٍتوصصب
انعيمج انإاف ًاءوصس كصسفنب
ًاـحاـبـصصم بلـطـف *اـنـهــه
رــــــخو لـــــــخاد إا بثوو *ٌدعترم وهو يصسو َسسلوبل
اـي لاـقو اـمـهــب جرــخ مــث
نأا  يغـبـنـي اذاـم يدـيـصس
اقف *َسصلخأا يـكـل عـنـصصأا
حيصسا عوـصسي برـلاـب نـمآا

*كتيب ُلهأاو تنأا َسصُلـخـتـف
 نَم عيمجو وه هاملكو
امهذخأاف *برلا ةملكب هتيب

 ِليـلـلا نـم ِةـعاـصسلا كلـت
نم دمتعاو امهحارج لصسغو
*نوعمجأا هووذو وه هتقو
مدقو هتيب إا امهدعصصأا مث
عـم جـهـتـباو ًةدئاـم اـمـهــل

دق ناك ذإا هتيب لهأا عيمج
.هللاب نمآا

ليإلا ــــــــــــــــ
(83-1 :9 انحوي)

 اـمـيـف ناـمزـلا كلذ
ًاناصسنإا ىأار ٌزات عوصسي
هلأاصسف *هدلوم ُذنـم ىـمـعأا
نم بر اي لئاق هُذيمت
ىتـح هاوـبأا مأا اذـهأا أاـطـخأا

 ُعوصسي باجأا *ىمعأا دلُو
نكـل .ُهاوـبأا و أاـطـخأا اذـه
*هيف هلـلا ُلاـمـعأا َرـهـظـتـل
َلامعأا لمعأا نأا  يغبني
.ٌراهن ماد ام ينلصسرأا يذلا
عيطتصسي  ح ٌليل يتأاي
 تمد ام *لمعي نأا ٌدحأا
*اـعـلا ُروـن اـنأاـف اـعـلا

سضرأاىلعلفتو اذه لاق
ًانيـط هـتـلـفـت نـم عـنـصصو
ينيع طـــلاـــب ىـــلــــطو
بهذا هـــل لاــــقو *ىمعا

َماولصس ةـكرـبلصستغاو

زئارغـلا هذـه مـجـلـي ًـماـك ًاـمازـتـلا
ءاــقــحأا .اــهــطــبـــصضيو ءاوـــهأاو
سسفنلا إا ،ًاذإا ،انه زمرت ةدودصشا
لامتح ةهج نم ،ةظـقـيـلا ةـمـئادلا
ىرخأا ةهج نمو ،تتأا ىتم براجتلا
،حـصصو خ وـه اـم لـكـب ماـيـقـلـل

وهف جارصسلا امأا .هللاب ًابحو ًاعوط
اع  .حورلا انيَع يأا ،ةصصبلا
،ةملظلا ةعيرصش هـمـك يذـلا موـيـلا
نأا نمؤوا يحـيـصسا ىـلـع يـغـبـنـي
ًادقوم - ًاهّبنتم ماودلا ىلع ىقبي
ىـلـع ةردقـلا هـل نوـكـتـل - هـجارــصس
ةاـيا .ةـلـّلـصستا ةـئـيــطا فــصشك
<سساعن> تاح اهباتـنـت ةـيـحورـلا
رـصشلا نـم ا زـيـي اـهـيـف نوـكـي
،ًادقوم جارصسلا ناك ىتم امأا .ًامهبم
رونلا نم يفكي ام كاذذإا انل نوكيف
،هـلـلا نــع اــندعــبــي اــم فــصشكــنــل
ىـتـم هـنأا كلذ .بـلاـغ هزواـجـتـنو

عـلـل ةـفوـصشكـم ةـئـيـطا تراــصص
اهبن راصص ،لـيإاـب ةنـتـصسا
.ًاـعاـطـتـصسم اـهـيـلـع بـّلـغـتــلاو لــب
امك ،راهنو روـن نـبإا وـه يـحـيـصسا
هـتـلاـصسر  سسلوـب سسيدقـلا لوــقــي
،(5:5) يكـيـنوـلاـصست لـهأا إا وأا
روـنـلا بحـي ،رـصشلا هرـكـي هـنأو ،اذـل
حـصضفـي روـنـلا نأ هرـثإا  ىـعـصسيو
هــتصصب ظــفـــحـــي نـــمؤوا .رـــصشلا
برد هل نت ًاـصضيأا اـهـنأ ةـيـحورـلا
ةباو ءاجرلاو ناإاك لئاصضفلا

لدتـصسي اـهـبو ،ةـعاـطـلاو عاـصضتإاو
رهصسلاب .هتايح  هللا ةئيصشم ىلع
هنايك ناصسنإا ظفحي هتصصب ىلع
لامعأا اهّلك هلامعأا يتأاتف ،ًانتصسم
.اهب هللا دّجمتي رون

مهبولق نوقبي ديصسلا نوبحي نيذلا
.عرقي نإا ام هل اوحتفي يكل ةرهاصس

 ابعاصص،  وأا براجتلا 
نوفرعي نوظقيلا مهدحو ،سضارمأا

.هاوـصسل نوـحـتـفـي ـف ديـصسلا توـصص
مهيف ددصشتيو رصشلا مهنع رُبعَي ءؤوه
موـيـلا اــع  ناــصسنإا .ءاــجرــلا



.(لــَصسرا هُصسفـــت يذـــلا)
داــعو لــصستــغاو ىــصضمـــف
نـيذـلاو نااــف *ًاصصب
هنأا ُلبـق نـم هـنورـي اوـناـك
اذه سسيلأا اولاق ىمعأا ناك
ُسســِلــجــي ناــك يذــلا وـــه
مهصضعب لاقـف .يـطـعـتـصسيو
هنإا اولاق نورخآاو *وه اذه
لوقي ناكف وه امأاو .ههبصشي
فيك هل اولاقف *وه انأا يّنإا
كاذ باجأا *كانيع ْتحتَفنا

ُعوصسي هل ُلاقي ٌناصسنإا لاقو
ينيع ىـلـطو ًاـنـيـط عـنـصص ِةــكرــب إا بهذا  لاــقو
ُتيـصضمـف .لـصستـغاو َماوـلـصس
اولاقف *ُتْرَصصبأاف ُتلصستغاو
*ُملعأا  لاقف .كاذ نيأا هل
ناـك يذـلاـب يأا هـب اوـتأاــف
*يصسيرفلا إا ىمعأا ًبق
ُعوـصسي عــنــصص ح ناــكو
ُموـي هـيـنـيـع حـتـفو َطـلا
نويصسيرفلا ُهــلأاــصسف *تبــصس
مهل لاقف .رصصبأا فيك ًاصضيأا

مث ًانيط ينيـع ىـلـع لـعـج *ُرِصصبُأا نآا اـنأاـف ُتلـصستـغا
يصسيرفـلا نـم ٌموـق لاـقـف
هللا نم سسيل ُناصسنإا اذه
نأهـــ  َتبــصسلا ظــفـــحـــي.
رِدقـي فـيـك اوـلاـق نورــخآا
َلثم لمعي نأا ٌئطاخ ٌناصسنإا

مهنيـب عـقوـف .تاـيآا هذـه
ًاــصضيأا اوــلاــقــف *ٌقاـــقـــِصش
هنع تنأا ُلوقت اذام ىمعأل
 .كيـــــنيع حتف هنإا ثيح نم
ِقدصصي و *يبن هنإا لاقف
ىمعأا ناك هنأا هنع دوهيلا

يوـبأا اوـعد ىـتـح رـصصبأاــف
اـمـهوـلأاـصسو *رـصصبأا يذــلا

يذلا امكُنبا وه اذهأا َلئاق
.ىــمــعأا دلُو هــنإا نوــقـــت
مهباجأا *نآا َرصصبأا فيكف
نأا ُملعـن نـحـن اـقو ُهاوـبأا

*ىمعأا دلُو هنأاو انُدَلَو اذه
ف نآا رصصبأا فيك امأاو
ِهيـنـيـع حـتـف نـم وأا مـلـعـن
ُلماك وه .مـلـعـن  نـحـنـف
مّلكتي وهف هوـلأاـصساـف ّنـصسلا

اذه ُهاوـبأا لاـق *هـصسفـن نـع
نأنم نافاخي اـناـك اـمـهـ
دق اوناك دوهيلا نأ دوهيلا

<تاوــمــصسلا  تبــتــُك مــكءاــمــصسأا
.(02-1 :01ول)

ةملكلل ةمـجرـت لوـصسر ةـمـلـك
لعـف نـمsolotsopa ةينانوـيـلا
nielletsopaلـصسرأا يـنـعـي يذـلا،
ينعتsolotsopa ةمـلـك نوـكـتـف
رخآا ىنع ...ثوعبم ،لَصسرم ،لوصسر
ءارفصس مه لصسرلاو ،فصس وه لوصسرلا
ب نـم مـئاـقــلا حــيــصسا عوــصسيــل
ةايابو ليإاب اوزركيل تاومأا
برلا رمأا دقل .اعلا عيم ةيدبأا
إا هدوعصص لبق هلصسر حيصسا عوصسي
اودّمعيو اومّلعيو اورّصشبي نأا تاومصسلا

عيمج اوذملتو اوبهذإا> :سسانلا لك
نباو بآا مصساـب مـهودـّمـعو أا

اوظفحي نأا مهومّلعو ،سسدقلا حورلاو
:82 تم) <هب مكتـيـصصوأا اـم عـيـمـج
ةــمــلــكــلــل اودهــصشي نأاو ،(91-02
صسجـتا  ًادوهصش  نوـنوـكـتو> دـّ
ةرماصسلاو ةيدوهيلا ّلك و ميلصشروأا

.(8 :1 عأا) <سضرأا ىصصقأا إاو
-1 :9وي) ىمعأا ليإا  أارقن

ينـيـع حـتـف حـيـصسا عوـصسي نأا (83
 لصستغـي نأا هـنـم ًاـبـلاـط ىـمـعأا
هيـنـيـع ىـلـط نأا دعـب ماوـلـصس ةـكرـب
اـنـحوـي يـلـيإا بصسحـب .طـلاـب
لجرلاو .لَصسرُـا ماولصس ةكرب ينعت
يتلا ةيرصشبلا ةعيبطلل ٌزمر ىمعأا
اـ ،يتلاو ةئـيـطا ببـصسب تمـلـظأا تداـع اـهـتـلـبـقو ةراـصشبـلا تعــمــصس

بآا ناصضحأا إا لاصضلا فوراك
هاـي تراـنـتـصساو ترـهـطـت نأا دعـب
لوـبـقـف .ةـيدوـمــعاــب يأا ،ةــكلا
سصلخي يك يـصساـصسأا طرـصش ةراـصشبـلا
نأا لوصسرلا رود وه اذهو .ناصسنإا
سصا قيرط إا نمؤوا لصصوي
ءؤوه> لصسرلا لامعأا  ءاج امك
يلعلا هللا ديبع مه (لصسرلا) سسانلا
<سصا قيرطب مكل نوداني نيذلا
هذه سصا قيرطو .(71 :٦1 عأا)
وـــه عوـــصسي نأا>ـب ناإاـــب أادبــــت
اذإا مكل نوكت يكلو هللا نبا حيصسا
.(13 :02وي) <همصساب ةايح متنمآا

هتيـب عدي و رـهـصسل قراـصسلا يـتأاـي
ديدصشت اـنـه .برـلا لوـقـي ،<بــَقــنــُي

ب ةـظـقـيـلا ةرورـصض ىـلـع حـيرـصص
ام ًابلاـغ ةـئـيـطا نإا ذإا ،عاـطـقـنا
إاو ،عقوتن  ثيح نم انيلإا لّلصستت
ءيو .اـهـيداـفـت ًـهـصس ناـك مــك
غ ةـعاـصس  نوـكــي ًاــصضيأا برــلا

ًــهــصس ناــك مــك إاو ،ةرــظــتــنـــم
فرعن اـنـك وـل .هـئاـقـلـل دادعـتـصسإا
صضحـتـل اـنـتوـم ةـعاـصس قيلي امك انرّ
ناك ولو ،نيزهاج هئي دنع انكو
 ىل ةبا نم يفكي ام انيف
ا حيصسا هجو هفداصصن ناصسنإا لك
نـع اـنـيـَماـعـت و ًـئاـصس اـنـلـمـهأا

 .أاتم

ةيلوسسرلا ـــــــــــــــــــــــ
عوصسي برلا نا ليجانأا  أارقن

ندرأا رهن  هتيدومعم دعب نم
نادمـعا اـنـحوـي قـباـصسلا دي ىـلـع
يـــصصا هـــلـــمـــع ءدب لــــبــــقو
ًجر رـصشع يـنـثا وـعدي ،يراـصشبـلاو
ًافصشاك ،هل ًصسرو ذيمت مهميقيو
أا إا دعب اميف مهلصسل هتاذ مهل
هارن امك .تاومصسلا توكل صشبتلل

عبصسلا لصسرلا نّيعي ًاقح نيذلا
ىطعأا امك ،ًماك ًاناطلصس مهاطعأا
دعبو> :ًاقـباـصس رـصشع يـنـثإا لـصسرـلا

نـيرـخآا ـــعـبـصس برــلا نــيــع كلذ
ماـمأا نـثإا نـثإا مـهـلـصسرأاو ًاـصضيأا

ثك داصصا نإا مهل لاقف ...ههجو
اوـفـصشا ...نوـلـيـلـق ةـلـعــفــلا نــكــلو
بقا دق مـهـل اوــلوــقو ...ىــصضرا

مـكـنـم عـمـصسي يذـلا...هـلـلا توـكـلـم
مـكــلذرــي يذــلاو ،يـــنـــم عـــمـــصسي
حرفـب نوـعـبـصسلا عـجرـف ...يـنـلذرـي
طاـيـصشلا ىــتــح بر اــي لــئاــق
مكيطعأا انأا اه ...كمصساب انل عصضخت
براقعلاو تاّيا اوصسودتل ًاناطلصس
.ءيصش مكّرصضي و ودعلا ةوق لكو
حاورأا نا اذـهـب اوـحرـفـت  نـكــلو
نأا يراب اوحرفا لب مكل عصضخت



بايغ ببصس نع سضعبلا لأاصسي دق
تناك امك رصضاا انتقو  لصسر
ةقيقا .وأا ةصسينكلا  لاا
انصسبل نيذلا نحن ،انم دحاو لك نأا
لوصسر وـه ،ةـيدوـمـعا  حـيـصسا
انيلع بجي اتلابو حيصسا عوصسيل
ةروـصص سسكـعـنو ةراـصشبـلا لـقـنـن نأا
نوـكـت  ةراـصشبـلاو .رــخآــل اــنــّبر
لاـعـفأاـب اـمــنإا ،طــقــف مــكــلاــب
غ ةــباــب ةــلــلــكا ةاــصصلا
نأا> يغبـنـي ثيـح ًاـصضيأا ةـطورـصشا
:3 وي1) <ةوخإا لجأ انصسوفن عصضن
اـنـفاعا لوـصسرــب> نــيدتــقــُم (٦1
<حـيـصسا عوـصسي هـتــنــهــك سسيــئرو
.(1 :3بع)

ا ردإا ةراصشإ نأا ظعولا 
يه ةيحورلا ثيداحأا وأا ةصسينكلا
ظـعـي اــمدنــع .ةراــصشبــلا نــم عوــن
نامّلكتي  امه نهاكلا وأا فقصسأا

عوصسي برلا دنع نم اإا امهدنع نم
ظـعاوـلا ناـك نإاو .سسدقـلا حورـلاــب
هصشيعن يذلا عقاولا نم ًةلثمأا يطعي
همك نأا إا ،مهفلاو حيصضوتلا ةيغب
هب رصشب ام ىلع ًاخأاو ًوأا زكتري
.يصصا هلمع ىلعو عوصسي برلا

برـلا اوـنــياــع نوــلوأا لــصسرــلاــف
ةيصصا ثادحأا اونياعو هوعبتو
،ةصسينكـلاو .ةاـيا ةـمـلـك اوـعـمـصسو
تملتصسا ،لصسرلا ميلاعت ىلع ةينبا

ةراـصشبـلا ةـعـيدو ةرـصشاـبـم مــهــنــم
نم اهلقانـتـت تلاز اـمو ةـيـصصا

،ءدبلا نم ناك يذلا> :ليج إا ليج
،اننويعب هانيأار يذلا ،هانعمصس يذلا
نم انيديأا هـتـصسو هاـندهاـصش يذـلا

ةاـيا نإاـف ،ةاـيا ةـمــلــك ةــهــج
مكخنو دهصشنو انيأار دقو ترهظُأا
بآا دنع تناك يتلا ةيدبا ةاياب
هانعمصسو هانيأار يذلا .انل ترهظُأاو
ًاصضيأا مكل نوـكـي يـكـل هـب مـكخـن
يهف نحن انتكرصش امأاو .انعم ةكرصش

ٌدحأا فعا نإا هنأا اودهاعت
نـم ُجَرـخـُي ُحـيـصسا هـنأاـب
هاوبأا لاق كلذلف *عما

*ُهولأاصساف نصسلا ُلماك وه
يذلا َناصسنإا ًةيناث اوعدف
ِطعأا هل اولاقو ىمعأا ناك

نإاف .هلل ًادنأا ملعن ا اذه
باجأاف *ٌئـطاـخ ناـصسنإا

 وه ٌئطاخأا :لاقو كاذ
ًادحاو ًائيصش ملعأا امنإا .ُملعأا
اـنأا نآاو ىـمـعأا تنــك أا
ًاـصضيأا هـل اوـلاـقــف *ُرــِصصبُأا

حتف فيك .كب عنصص اذام
دق مــهــباــجأا *كيـــنـــيـــع
.اوـعـمـصست مـلــف مــكــتخأا

اوعمصست نأا نوديرت اذامف
ًاصضيأا متـنأا مـكـلـعـلأا .ًاـصضيأا
هــــل اوـصصت نأا نوديرــــت
هل اولاقو هومتصشف *ذيمت
نحن امأاف .كاذ ذيملت تنأا

نحنو *ىصسوم ُذيمت انإاف
مــلــك دق هــلــلا نأا مــلــعــن
ملعن ف اذه امأاف *ىصسوم
ُلجرلا باجأا *وه نيأا نم
ًابجع اذه  نإا مهل لاقو
نيأا نم نوملـعـت اـم مـكـنأا

نحنو *ينيع حتف دقو وه
ُعـمـصسي  هـلــلا نأا مــلــعــن
ىقتا ٌدحأا اذإا نكلو .ِةأاطخلل
هلف هـَتـئـيـصشم َلـِمـعو هـلـلا
 رـهدلا ذـنـم *بيـجـتـصسي
ينيع حتف ًادحأا نأا عَمصسُي
نكي  ولف *ىمعأا ٍدولوم
نأا ردقـي  هـلــلا نــم اذــه
اولاقو هوباجأا *ًائيصش لعفي
دق اــياــطا  كـــنإا هـــل
تنأاـفأا .كـِتــلــمــجــب َتدلُو
*ًاجراخ هوجرخأاف .انمّلعت
هوجرخأا مهنأا ُعوصسي عمصسو

هـل لاـقو هدجوـف .ًاـجراـخ
هــلــلا ِنــباــب تنأا ُنــمؤوــتأا

وـه نمف لاقو كاذ باجأاف
هل لاقف *هب نمؤوأ ُدّيصس اي
يذــلاو هــتــيأار دق عوـــصسي
لاقف *وه وه كعم ُملكتي
دجصسو بر اي تنمآا دق هل
.هل

،حيصسا عوصسي هنبا عمو بآا عم
مكحرف نوكي يكل اذه مكيلا بتكنو
لـصسرأا دقــل .(4-1 :1وي1) <ًماـك
اورـصشبـيـل اــعــلا إا هــلــصسر برــلا
ذـيـمـت اوـمـيـقـي يـكـلو حـيـصساــب
ينلصسرأا امك> :مهصسفـنأ  حـيـصسمـلـل
،اعلا إا انأا مـهـتـلـصسرأا اـعـلا إا

مه اونوكيل يتاذ انأا سسّدقأا مهلجأو
لأاصسأا تصسلو .قا  صسدقم ًاصضيأا

نم ًاصضيأا لب طقف ءؤوه لجأا نم
<مهمكب يب نوـنـمؤوـي نـيذـلا لـجأا
.(02-81 :71 وي)

نأا انم ٍدحاو لكل ةهجوم ةوعدلا
يأا  حيصسا عوصسيل ًوصسر نوكي
وأا لجخ يأا نود نم ٍنامزو ٍناكم
ىـلـع برـلا إا عرــصضتــم ٍفوــخ

يقيقا انهلإا اي>  :لئاق ماودلا
لامـعأا نـم ًاـمـئاد نوـبَرا اـنـنإا
ًاقح كيلإا ئجتلـن اـنـنـكـل ةـمـصشاـغـلا

كذــيــمــت تاوــلـــصص كل مّدقـــم
دق انإاف مّلعـم اـي اـنـصصـّلـخ فـتاـه
نآا رهظُت نأا كيلإا لصسوتمو ،انكله
عـم كنأا اـنـئادعأٍ ٌذقنمو ،كبـعـصشب
نـع ٌسضرـعـمو ،بئاـصصا نـم هاــيإا

روفو لجأ لصسرلا لئاصسوب همئارج
نــم سسيــما رـــَحـــَصس) <كتـــمـــحر
.(حصصفلا دعب اثلا عوبصسأا

يهلإلا دوعسصلا ديع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انهلإاو انبر دوعصص ديع ةبصسان

ءامصسلا إا حيصسا عوصسي انصصّلو
ةنيهو طنطصسق َصسيدقلا ديعو
سسيدادقـلا ماـقـُت لـصسرـلا يــَلداــعا
ةيصشربأا سسئانك ةفاك  ةيهلإا
.5102 رايأا12 سسيما موي

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

bl.gro.sotrauq.www


