
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــــ
(71-01 :1 سسوثنروك1)

مكيلإا ُبُلطأا ُةوخإا اي
نأا ِحيضسا َعوضسي انبرِ مضساب
ًَادحاو ًلوق مكُعيمج اولوقت
ٌتاقاقضش مكنيب َنوكي ل نأاو
ٍركفب َلِمَتـكـم اوـنوـكـت لـب
دقــــــــــف *دحاو ٍيأارو دحاو
ُلهأا يتوخإا اي مكنع خأا

*ٍتاموضصخ مكَنيب نأا يوُلُخ
مـكـنـم ٍدحاو لـك نأا يــنــعأا
اـنأا وأا َسسـُلوـبــل اــنأا لوــقــي
انأا وأا افضصل انأا وأا َسسولبأل
دق َحيضسا لعـلَأا *حـيـضسمـلـل

زلــعـــلأا .َأا ضص َسسلوــب َبلــُ
َسسلوـبِ مـضساــب وأا مــكــِلــجأل
 يّنأا َهللا ُركضشأا *دمتعا
ىوــضس ًادحأا مــكــنــم ْدــمــعأا

ـئـل *سسوـُياـغو َسسـُبـضسِرـك
ُتدــمــع يـــّنإا ٌدحأا َلوـــقـــي
َلهأا ًاضضيأا ُتدمعو *يمضساب
ادع اـمو .سساـناـفـتـضسا ِتيـب
ُتدـمـع لـه ُمـلــعأا ــف كلذ
 َحيضسا نأل *مهَغ ًادحأا
ل َرضشبأل لب َدمعُأل ينلضسرُي
َلَطـبـُي ـئـل ٍمـك ِةـمـكـحـب

.حيضسا ُبيلضص

ةشسينكلا رارشسأا ــــــــــــــــــــــــــــــ
انتايح يف ـــــــــــــــــــــــ

هـضسفـن فـضشكـي نأا هـلـلا ءاـضشي
.هب دحّتيو هنم برتقي نأا ،ناضسنإل
هـلإلا سسودقـلا ثوـلاـثـلا ىرـن كلذــل
مدآا قلخ ذنم ،خيراتلا ربع دحاولا

،ءايبنألاو سسومانلا ربع مث ،ءاوحو
ءلم ءيجم ىتح

دضسجـتـب ناـمزـلا
عوـــضسي اــــنــــبر
ىعـضسي ،حـيـضسمـلا

هتاذ فضشكي نأل
نألو ناــضسنإـــل
ةكرضش يف لخدي

هللا .هـعـم ةاـيـح
هـتـمـعـن يـطـعــي
ةقيلـخـلـل هروـنو
يّدؤوـُي اــم اذــهو
ىلإا مث قلخلا ىلإا
حورلا يف اهلاـمـك ةـقـيـلـخـلا غوـلـب
.ةضسينكلا يف هضشيعن ام اذهو .سسدقلا

رمتضسم ٌءاـنـغإا يـه ةـضسيـنـكـلا ةاـيـح
،ةهـج نـم هـلـلا ةـمـعـنـب ةـقـيـلـخـلـل
يف ناضسنإل ةّرمتضسمـلا ةـكراـضشمـلاو
 .ةيناث ٍةهج نم ةّيهلإلا ةايحلا

<عرزيل جرخ دق عرازلا اذوه>
.(81 :8 ول ،3 :4رم ،3 :31 ىتم)
ةملكلا ةـطـضساوـب اـنـيـلإا جُرـخـَي هـلـلا
هذـهـب نـمؤوـنـف نـحـن اـّمأا ،ةـّيــهــلإلا
رارضسأا لخ نم اهيف ايحنف ،ةملكلا
ءانغإا ىلع مّلكتـن اـمدنـع .ةـضسيـنـكـلا
يـف كارـتـضشلا ىـلـعو ةـّيــناــضسنإــل
.اينايك ًلوَحَت دضصقن ةّيهلإلا ةايحلا

.لدبّتلا اذهب ينعَم ِناضسنإلا ِنايك لك

اي> :سسّدقملا باـتـكـلا يـف ٌحـضضاو اذـه
بلقلا .(62 :32 مأا) <كبلق ينطعأا ينُب
دوضصقملا .ناضسنإلا نايك قـمـع يـنـعـي
ةّيهلإلا ةايحلا ةّوق وـه لّوـحـتـلا اذـهـب
 .هييحتو ناضسنإلا يف نكضست يتلا

هلإلا ثيح ٍةقعب ّسصتخي ُرمألا
ةايحلا ىقلتي ُقولخملا ُنئاكلاو ،ُبَهَي
هلل ُةّيّرّضسلا ُةقعلا يه هذه .ةيهلإلا

لب ،اًضسوقط تضسيل رارضسألا .ملاعلا يف
ُةـــقـــع يــــه
.قـَلـَتو ٍءاــطــعإا
هتّوق انبهي هللا

.ةقولخملا رـيـغ
يه ةّوقلا هذهو
ةيهلإلا ةايـحـلا

ةـــّبـــحــــمــــلاو
دجملاو ةيهـلإلا
يــه .يـــهـــلإلا
ّيـهـلإلا دجـمــلا
روـّنــلا ،ّيــلزألا
ىـندــُي ل يذــلا

 .دحاولا هلإلا سسودقلا ثولاّثلا ُرون ،هنم
لعـف يـف ترـهـظ ةدحاوـلا ةّوـقـلا هذـه
نيذلا ةكئملا قلخ يف ءاوضس ،قلخلا

هلإلا رون يف نيـمـيـقـم اوـناـك اـمـلاـط
سضرألاو ءامّضسلا قلخ يف وأا ،هدجمو
لاعفألا ّلك يف رهظت يهو .ناضسنإلاو
دضسجتلاو ،تاءوبنلا يأا ىرخُألا ةّيهلإلا

ريبدّتلا ّلك يفو ،ةـماـيـقـلاو ،بلـضصلاو
 .ّيهلإلا

ُةايحلا تيطعأا دقف ،ةرضصنعلا يف اّمأا
اذهب .ناضسنإلا اهيف كرتضشي يكل ُةّيهلإلا
ل ايحأا> :سسلوب لوضسرلا فتهي ىنعملا
.( 2:02غ) <ّيف ايحي حيضسملا لب انأا
كرتضشي نأا وه رارضسألا ىنعم يلاّتلاب
لك ةايحو .ةّيهلإلا ةايحلا يف ناضسنإلا

03/5102 ددعلا

زو62 دحألا
سسولومرأا ةنهكلا  ديهششلا راكذت

 يفكشساراب ةديهششلاو هتقفرو

عباشسلا نحللا

نماثلا رَحَشسلا ليإا



ل نهاكلا نأا ىـلـع اـنـتـضسيـنـك دّدضشت
رارـضسألا نـم يأا ةـماـقإا عــيــطــتــضسي
دوجوب ّلإا ّرّضسلا ّمتي ل ذإا ،هدرفمب
.بعّضشلا

انـتـضسيـنـك نأا ظـحـمـلا نـمو
عباّرلا نرـقـلا ةـياـغـل ةـّيـضسكذوـثرألا

.ةعبضس ددعلاب رارضسألا دّدحت مل رضشع
ةايـح نـع رـيـبـعـت يـه رارـضسألا ّلـك
يـهو سسدـُقـلا حوّرـلا يـف ةـضسيـنـكـلا

.ةضسينكلا يف ةمـعـّنـلا لـعـفـل ٌفـضصو
نرقلا يف ،انَقرضش لخد ةعبضس ددعلا
ةيبيلضصلا تمحلا عم رضشع عبارلا

ةبضسنلاـب اـّمأا .برـغـلا نـم ٍرـيـثأاـتـبو
ضسلاف ّيـضسكذوـثرألا توـهـل :ٌدحاو رّ
سسلوـب هرـكذـي يذــلا ىوــقــتــلا رــضس
ىـلإا ىـلوألا هـتـلاـضسر يــف لوــضسرــلا
وه ٌميظع ِعامجإلابو> سسواـثوـمـيـت
،دضسجلا يف رـهـظ هـلـلا :ىوـقـتـلا رـضس
َزِرُك ،ٍةكئمل ىءارت ،حورلا يف رربت
،ملاعلا يف هب َنِموأا ،ممألا نيب هب
 .(3:61ميت1) <دجملا يف َعِفُر

ِةضسينكلا َمـك نأا نـمؤوـن نـحـن
،ّرضس وه ّيراضشِبلا اهَطاضشنو اهَميلعتو
ةمعّنلا َلعف ُدِلَي ٌمك ،ٍةايح ُمك وه
َلضصح ُقلَخلا .ةقيلـخـلا يـف ةـّيـهـلإلا
يـفـضشي ناـك عوـضسي برـلاو ،ٍةـمـلـكـب
درطيو ،ىتوملا يـيـحـيو ،ىـضضرـمـلا
ىقبي نكلو .همف ةملكـب نـيـطاـيـضشلا
رـضس وـه ةـضسيـنـكـلا يـف رـبـكألا رـّضسلا
حيضسملا يف لضصح يذلا ِقلَخلا ةداعإا
.اندوجو سسّدقيو انييحييذلاوعوضسي

ءافششلاو سضرملا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عوضسي رضصبأا نامّزلا كلذ يف>

أاربأاو مهيلع نّنـحـتـف اًرـيـثـك اـًعـمـج
ليجنإلاهبأادبياماذه،<مهاضضرم
.انعماضسمىلعمويلاىلتُييذلا

ٍءافضش نعو ٍسضرم نع عمضسن امدنعو
وحن اًروف انركف هجتي ،ّبرلا هحرتجا
وأا ةثيبـخـلا وأا ةـّيوـضضعـلا سضارـمألا
يذلا سضرملاب رّكفن ل .طقف لاضضعلا
سضرمنملهو،انبولقوانضسوفنبكتفي

ليإلا ــــــــــــــــ
(22-41 :41 ىتم)

 َرضصبأا ِنامزلا كلذ
ننحتف ًاثك ًاعمج ُعوضسي
*مهاـضضرـم َأاَرـْبأاو مـهـيـلـع
اــند ُءاــضســــا ناـــك او
نإا اوـلاـقو ُهُذـيـمـت هـيـلإا
دق ُةـعاـضسلاو ،ٌرـْفـَق َناـكا

ضصاـف ْتــَتاــف َعوـما ِفِرـْ
ىرــقــلا إا اوـــبـــهذـــيـــل
*ًاـماـعـط مـهـل اوـعاـتـبـيو
َةجاح ل ُعوضسي مهل لاقف
مُهوطعَأا ِباـهذـلا إا مـهـل
ام ُهل اولاقف *اولكأايل متنأا

ُةـضسمـخ لإا اـنـهـه اــندنــع
لاقف *ِناـتـكـمـضسو ٍةـفـغرأا
*انهه إا إا اهب مله مهل
ىلع عوما ِسسولجب َرمأاو
َةـضسما َذــخأا مــث .بضشعــلا
َرظنو ِتكمضسلاو َةـَفـِغرألا
َرـضسكو َكراـبو ِءاـمـضسلا إا

ِهذيمتل َةفـِغرألا ىـطـعأاو
اولكأاف *عومجلل ُذيمتلاو

اوعفرو اوعبضشو مهـُعـيـمـج
ضضــَف اــم ضســِكـــلا نــم َلــُ ِرــَ
*ًةَءول ًةفُق َةَرضشع ْيَتنثإا

َةــضسمـخ َنوــلــِكآلا ناـــكو
ِءاـضسنـلا ىوــضس ٍلــجر ِفلآا

رطْضضا ِتقوللو *نايبِضصلاو
اولخدي نأا هَذيمت ُعوضسي
ِرْبَعلا إا ُهوقِبضسيو َةنيفضسلا
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امهُضساضسأا ةمعنلا يف هّومنو ناضسنإا
ضسلا ةــقــعــلا هذــه هـلـلا نـيـب ةـّيرــّ
 .ملاعلاو

ةكرضش نمضض قّقحتت ةقعلا هذه
ةمعّنلا ُرِمثُت ثيح ةّيضسنكلا ةعامجلا
يذلا سسدقلا حوّرلا روضضح .ةييحملا
ةايح يف ةمعّنلا ُلمعو ،هللاب انطبري
ّيأا نع ةضسيـنـكـلا نازـّيـمـي ،ناـضسنإلا

.سضرألا ىلع ىرخأا ةضسّضسؤوم
روهـظ يـه ثيـح نـم ،ُرارـضسألا

يـف ودبـت ،ةـقـيـلـخـلاـب هـلـلا ةـقـع
ٍمدخو ٍلاـمـعأا لـخ نـم ةـضسيـنـكــلا

ءاضضعأا ومن لّمكت يتلاو ،ٍتادابعو
ةايحلا يف مهكارتضشاو حيضسملا دضسج

 .ةّيهلإلا ةفرعملا يفو ةّيهلإلا
ّيضسكذوثرألا توهـلا ُمـهـفـي

دضسجل قيقحت يه ثيح نم رارضسألا
تاّيجروتيـّلـلا ّلـك .دحاوـلا حـيـضسمـلا
،عباّرلا نرـقـلا ىـّتـح ،تلـكـضشت يـتـلا
ءابآلا ّنأا امك ،رمألا اذه ىلع تدّدضش
اودّدضش عباّرلا نرقلا دعب اوَتأا نيذلا

ّنأا مهفن كلذب .ةقـيـقـحـلا هذـه ىـلـع
مل سسيضساباك سسولوقـيـن سسيّدقـلا
ّيأا رـضشع عـباّرـلا نرــقــلا يــف ِطــعــي
ضصَأا لـب رارـضسأـل ٍفـيرـعـت نأا ىلـع ّرـَ
حيضسملا دضسج يه ثيح نم ةضسينكلا
.<رارضسألا يف نَلعَتضسُتو قّقحتت>

سسيـضساـباـك سسيّدقـلا َفـَضصَو
<بلقلل لاضصوألاـك> اـهـّنأاـب َرارـضسألا

تاجرّدلاك>و <ةرجّضشللناضصغألاك>و
ىّمضس ىرخأا عضضاوم يفو .<مّلّضسلا يف
سسمضش اهـنـم ُلـخدي َذـفاوـن> َرارـضسألا
 .<لدعلا

يلجت ُةهلؤوملا ةمعّنلا ،رارضسألا يف
ُلعَفُتو قولـخـمـلا يـناـضسنإلا َعـقاوـلا

مّلأاتملا انعقاو .حيضسملا دضسج ةايح
ةـيـهـلإلا ةـمـعـنـلا سسبـلـيو ىـلـجـتــي
سساضسأا ٍلكضشب قّلعتـم اذـه .ةـضسدقـمـلا
نانثا عمتجا ثيح> :ةضسينكلا ةكرضشب
نوـــــكأا كانهــــف يـمـضساـب ةـثـث وأا

ثيــح .(81:02ىتم) <مـهـطـضسو يـف
بّرلا رضضحـيو نوـنـمؤوـمـلا عـمـتـجـي
انه نم .رّضسلا نوكيف ةمعّنلا رهظت



لمأات ـــــــــــــــــــ
انبر مضساب مكيلإا بلطأا>

نوكي ل نأا ...حيضسا عوضسي
اونوكت لب تاقاقضش مكنيب
ٍيأارو ٍدحاو ٍركفب لمتكم
.<ٍدحاو

نـع َتعـمـضس كــّنأا ا
رـّكذـت ،دواد ردضص ةــباــحر
لقو كآا ًاناضسنإا وأا كل اودع

: لك هـيـلإا نـضسحـُتـضس لـه
هيلع يكبتـضس لـه ؟هـتاـيـح
نأا مزل نإاو ؟تو امدنع
ْبضصـُي ل يـكـل تنأا بعــتــت
لـمـتـحـتـضس لـه ،ىذأا ّيأاــب
ًمأاو ةّيضصولل ًةعاط بعتلا

كحــضصنأا ؟هــلــلا ةأاــفاــك
لكـب موـقـت نأا كنـم وـجرأاو
ءيــضش ل اــقــح هــّنأل ،اذــه
ءيضش لو هللا ىدل ّيضضرم
ًادضشر كأاو بجعلا قحتضسي
ناــضسنإلا حــماــضسي نأا نـــم
كأا ءيـــــــــــضش لو ،هءادعأا

مهنم مقتني نأا نم ًةقامح
لدابي نَم ّلك .مهيذؤوي وأا
مُي ام ًاثك ،رضشلابرضشلا

ىلع .ًامئاد همضض هبّنؤويو
بّنجـتـي نـَم ّنإاـف ،سسكـعـلا
ّرضش ىلـع ضصيو ،ماـقـتـنلا

همــضض نوــكـــيـــضس ،هّودع
ىـظـحـيو ًاـمـئاد ًاـحاـترــم

ةـحاـمـضس ّنإا .هـلـلا ةـنوـع
ةبك ةأارج يطـعـت سسفـنـلا

 ضصلاا لفكتو ةةنوع
ا ،ةلاـح ّلـك  ةـّيـهـلإلا
.هيضسيّدقو هللاب ءادتقا اهّنأا
ل يذــلا ناــضسنإلا ناــك اذإا
،ريدقت ّلقأاب ًضضاـف مـلـظـي
امدنع مقتني ل يذلا ّنإاف
اذكهو ،اقح سسيدق وه ملظُي

ثدحت يتلا ةّيئافّضشلا بئاجعلا ّنإا
ةزيكر تضسيل اهّنكل ةّمهم رضشبلا عم
ديدضشت نـم عوـن يـه لـب ،ةـّيـناـمــيإا
ّنأاـب رـيـكذـّتـلـل وأا ناـمـيإلا فـعـضضل
ةـياـنـعـلا قوـفـت ةـّيـهـلإلا ةـياـنـعــلا
ةبضسّنلاب ّمهألا ةبيجعلا ّنإا .ةّيرضشبلا
بوـتـي اـمدنـع يـه ةـضسيـنــكــلا ىــلإا
نوكي اذكه هّنإا ،مكل لوقأا> :ئطاخلا

،بوتي دحاو ئطاخب ءامّضسلا يف ٌحرف
ل اراـب نـيـعـضستو ةـعـضست نــم رــثــكأا
،(7 :51 ول) <ةبوت ىـلإا نوـجاـتـحـي
مادق ٌحرـف نوـكـي مـكـل لوـقأا اذـكـه>
ول) <بوتي دحاو ئطاخب هللا ةكئم
ناضسنإلا نأا ظحن اننكل .(01 :51
هـب ماـق اــم سسكــع ىــلــع ،لــضصفــي
متهيف ،سسفنلاو دضسجلا نيب ،حيضسملا
وــحــن  عرــضسيو هدضسجــب سضيرــمـــلا
دلبلا يف نإا ءاّبطألاو تايفضشتضسملا
ّلك لذبيو ،هجراخ وأا هنطقي يذلا
موي ىلع لوضصحلا ليبضس يف هلاومأا

يف ،سضرألا هذه ىلع ّيفاضضإا دحاو
حبضش اهيف لغلغتي هضسفن كرتي نيح

نود نم ةئيطخلا ناطرضسو توملا
جعلا ّنأا عم ،اهريضصمب مامتهلا

انرظتنـي (هـلـلا) بيـبـطـلاو يـناـّجـم
زـهاـج (ةـضسيـنـكــلا) ىــفــضشتــضسمــلاو
اهيف رّرقن ةظحل ّيأا يف انلابقتضسل
ىــلإا عارــضسإلا اــنــتـــّيرـــح ءلـــمـــب
ّلإا ثدحي ل رمألا اذهو ،ءافضشتضسإلا

.سضرملا ةروطخب رعضشن امدنع
رضصاعملا ّيـحوّرـلا بألا لوـقـي

ىحمُتو رفغُت اياطخلا ّنإا > :هضسفن
ناـضسنإلا اـهـب فرـتـعا اذإا دبألا ىــلإا

دـّيـضسلا ىـلإا ًـّضسوـتـم اـهــنــع باــتو
ديق ىلع لازي ل وهو نارفغلا اًبلاطو
وه اذهو ،فارتعلا وه اذه .ةايحلا
ديمضضتب ىمضسي ام وه اذهو ،نارفغلا
اذه متي ل .<سسفّنلا ءافضشو حارجلا
ةـّيـقـيـقـحـلا ةـبوـتــلاــب ّلإا ءاــفــضشلا

اياطخلا ىلإا ةدوعلا مدع ةلواحمو
ىضسانتن نأا رطخلا نم امك ،اهضسفن
ىحمُتضس اهّنأا نظنو اياطخلا سضعب
،ًارحضس سسيل رمألا .هب انفرتعا ام عم
نـم ناـضسنإلا هـب فرـتــعــي مــل اــمو

!؟ةئيطخلا نم رثكأا لاضضعوثيبخ
ّنأا ميدقلا يدوهيلا داقتعلا ناك

باــقــع يــه ةــّيدضسجــلا سضارــمألا
مأا اذه أاطخأا نم مّلعم اي> :ةئيطخلا
 .(2 :9 وي) <ىمعأا َدِلُو ىّتح هاوبأا

يتلا ءافّضشلا بئاجع انأارق اذإا
اًكرتضشم اًرمأا دجن ،ّبرـلا اـهـحرـتـجا

نَم وأا ايضصخضش سضيرملا ءيجم وه
دئاق نبا ةلاح يف امك) هنع بوني
.ءافّضشلا ّمتي يكل حيضسملا ىلإا (ةئملا

عوضضوم ىلع دّدضشي عوضسي ّبرلا ناك
عوضسي هل لاـقـف> :يـفاـضشلا ناـمـيإلا
:01 رـم) <كاـفـضش دق كناـمــيإا بهذا

ةرفغـم عوـضضوـم ىـلإا ًةـفاـضضإا ،(25
مهناميإا عوضسي ىأار اّملف> :اياطخلا

كل ةروفغم ّينب اي قث جولفملل لاق
زـّكر اذاـمـل .(2 :9 تم) <كاـياـطـخ

ناـمـيإلا نـيـب طــبرــلا ىــلــع ّبرــلا
وحن ناـضسنإلا يـعـضس يـف نارـفـغـلاو
ءاضشي ،موحرو قوفضش هّنأل ؟ءافضشلا

سسيلو ّيـقـيـقـحـلا ناـضسنإلا سصـخ
ناضسنإلا نمؤوي امدنع هّنإا ذإا ،ّيتقولا

لان دق نوكي هاياطخ رَفغُتو بوتيو
توكلملا ثرو اًيلاتو ،سسفّنلا ءافضش
ل ّيدضسجلا ءافّضشلا امنيب ،ّيوامّضسلا
لضصي ىفاعملا نأا ةرورّضضلاب ينعي
عم ثدح امك اًمامت ،ناميإلا ىلإا
مهنم ٌدحاو> نيذلا ةرضشعلا سصربلا
هللا دّجمي عجر يفُضش هّنأا ىأار اّـمل
ًةفاضضإا .(51 :71 ول) <ميظع ٍتوضصب
نيّيحورلا ءابآلا دحأا لوقي ،كلذ ىلإا
لبق ،عيضضاوملا ّلك ّنإا> :نيرضصاعملا
نورّبدتي سساّنلا ناك ،هدعبو حيضسملا
ناضسنإلا ئطخي نـيـح نـكـل ،اـهرـمأا

رّبدتيل دحأا نكي مل بنذلاب رعضشيو
مـتـها دقـل .<طـقـف هـلـلا ىوـضس هرــمأا
ًاـضسفـن ناــضسنإلا ءاــفــضشب حــيــضسمــلا

دضسجلل نوكي نأا ىطعأا اذل ،ًادضسجو
نوفعضسملاو ءابطألا يأا هب متهي نَم
يرــماــضسلا لــَثــَم) نوــضضرــمــمــلاو
ىلإا ةـماـيـقـلا دعـب لـقـنو ،(قوـفـضشلا
نَم وأا ةفقاضسألا ىلإا مهنمو ذيمتلا
مامتهلا ناـطـلـضس مـهـنـع نوـبوـنـي
 .اهئافضشو سسفنلاب



هضسفن قامعأا ىلإا  لغلغتيضس اياطخ
 .ناطرضسك هلخاد لمعيل

لهألا رود ًاضضيأا ركذتن نأا بجي
سضرملا حبضش داعبإا يف (نيباّرعلاو)
رـهـضسي اـمـكـف ؛دلوألا نـع يـحورـلا
نوكي امنيح امهلفط ىلع نادلاولا

رهضسلا كلذك امهيلع ،دضسجلاب ًاضضيرم
تاعرجب ًائيضشف ًائيضش هميعطت ىلع
هتنايضص لجأا نم حيضسملا حور نم
.هضسفن لتقت دق ىودع يأا نم

،اهل ءافضش ل ةئيطخ كانه تضسيل
.رضضاح بيبّطلاو دوجوم ءاوّدلا ذإا

وعديل ل اًناضسنإا انهلإا حيضسملا راضص
دقل ؛ةبوّتلا ىلإا ةأاطخ لب نيقيّدضص

ردقبو ،اّنم دحاو ّلك نع ثحبيل ىتأا
رثكأا هّبحي اًئطاخ ناضسنإلا نوكي ام
هدجـي نأا ىـلإا ،رـثـكأا هـنـع ثحــبــيو
ناك اذإا .ةمعّنلاب اًضسيّدق هنم لعجيو
ولو هجلاعت كنإاف ،ًثم ٌحرج كيدل
،ةئيطخلا كلذك .ًاملؤوم جعلا ناك
عم ،اهب فارتعإلاب اهجلاعت مل نإا
نل ،ملؤوم ةئيـطـخـلاـب فارـتـعإلا ّنأا
برلا ةمعن لخدت ٍذئنيح .اهنم ىفضشت
هـلإلا ّبرـلا اـّنـم لـعـج لأا .كضسّدقـتـل
انضضرم ةـقـيـقـح نـيـفراـع ىـضضرـم
هكولضس انيلع يذلا قيرطلا نيكردمو
.ّيقيقحلا ءافضشلا ىلع لضصحنل

هلإلا ةدلاو ىلإا ءاعد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،برغي ل يذلا رونلا تدلو نَم اي

دقلف .ًهتبم هنلعأا ام ىلإا يتضصنأا
ّتبو ،ُتضسندتو ،ةأاـمـحـلاـب ُتخـّطـلـت
ضضخـمـلا اـنأا ،ّيـقـضشلا اـنأا ًاـمـلـظـم بّ
اهتّيأا ،يتضساعتل اي ؛ياياطخ ةرثكب
،ًاـحـئاـن نآلا خرـضصأا كلذــل ،ةديــضسلا

،داضسفلا مداعلا ناّيدلا مامأا يّنأاكو
ّيـلـع دهـضشتو ،فـضسأـل اـيو ًاـموـلــم
.سسمــضشلاو بكاوــكــلا عــم ءاــمـــضسلا

ضضقـنا راـكـفألا ةـفـضصاـعــف ،ّيـلـع تـّ
يضسفـن .سسأاـيـلا يـف يـنـقرـغـُت نآلاو
ايو مكحلا ًةرظتنم ،رعذلا اهلمتضشا

.دواد ناك
 سسومانلا ناك دقل

ةلداب حمضسي تقولا كلذ
قفضشت ل> ؟هلثم ّرضشب ّرضشلا

ٌع ٍسسفـنـب ٌسسفـن ،كنــيــع
ٌلجِر ٍديب ٌدي نضسب نضس ٍعب
عم .(12 :91 ثت) <ٍلجِرب
دواد ىــطــخـــت دقـــف ،كلذ

هرـــضصع سسوـــماــــن دودح
يننكمأل لـضصوو سصقاـنـلا
،بـعـتـلا ّحـضص اذإا لوــقــلا
،هناوأل قباضس ّيوبن ٍلكضشب
سسوــماــنـــلا سساـــيـــق إا
يذـلا لـماـكــلا ّيــلــيإلا
اوّبحأا> :مويلا انيلع يرضسي
مكيـنـعل اوـكراـب مـكءادعأا
مـكـيـضضغـبـم إا اوــنــضسحأا

نوئيضسُي نيذلا لجأل اوّلضصو
:5 تم) <مكنودرطيو مكيلإا

44).
يطعنضس ٍباوج ّيأا ،ًاذإا

نحن ىظحنضس نارفغ ّيأابو
سضرألا ىلع سشيعن نيذلا
ءاطعإاو حيضسا ءي دعب
لـضصن ل اـمدنـع هـضسوـماــن

رارـبأا ةـلـيــضضف إا ىــتــح
ّنأا عـــم ،دقـــلا دهـــعــــلا
كأا بلطي مويـلا اـنـلـيإا
ةـحارـضصب لوـقــي ؟ثــكــب
مكّرب دِزـي  نإا> :ةـقـلـطـم
نل يضسيرفلاو ةبتكلا ىلع
<تاومضسلا توكلـم اوـلـخدت
اذـه يـتأاـي .(02 :5 تـم)
هضسفن انهلإا نـم ديـكأاـتـلاـب
سسيل ةاضسا انمّلع يذلا

هلاـث لـب هـلاوـقأاـب طـقـف
.ًاضضيأا سسدقا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

اي يئاجر لك عضضأا ِكيلعف !هاترضسح
اي يرظناف .سسئابلا انأا ،هلإلا ةدلاو
يذلا ِكمداخ ىلإا ٍفرضش لك ًةئلتمم
يدبُأا يــنوــَكو .ًازوــعــُم ِكتــلاـــبـــق
ًاضضيأا يب يفأارإا ،رارمتضساب كابترلا
ِكدحو يـّكـفو .ّقـحـتـضسمـلا رـيـغ اـنأا
ْتلبح نم اي ،ةّلحنملا ريغ يلغأا
رئاضصلا كلاحلا انأاو .ملاعلا يدافب

انأا .ةبوتلا عومدب ينيضضّيب ،ًامظ
،يــنواــهــت ةرــثــك يــعادب تيــمــلا
انأا .يتايح تدلو نم اي ينيضضهنأا
،ةـكـئـمـلاو هـلـلا نـع بّرــغــتــمــلا

بجعلل اي .لاحلا يف مهيلإا ينيدوق
برـلا لـّمـحـتـي فـيــك ذإا ،بعرــمــلا

انأا ،ًاّوت ينردحُي ل فيك ؟!ياياطخ
؟ميـحـجـلا رـعـق ىـلإا ،ّيـحـلا ّيـقـضشلا

،قوف نم ًاـضصعـب يـنـيـمرـي ل فـيـك
ٍوحن ىلع فيضسلاب ينبرضضي ل فيك
لو ِتنأا ِكتـضسوـتـب ،نـكـل ؟روـظـنـم
،ةديضسلا اهتيأا يتايحب انأا ُمعنَأا ،بير
يل يبيجتضساف ،يتراقح ةدقتفم اي
ِكهـجو روـنـب يـنـيرـيـنأاو كدبـع اـنأا
.ّيهلإلا

 (يقششمدلا انحوي سسيدقلا)

ةديشسلا موشص ــــــــــــــــــــــــــ
نم لوألا يف عـقاولا تبضسلا موي

يهتني يذلا ةديضسلا موضص أادبي بآا
ةدلاو انتديضس داقر ىركذ بآا51 يف
نع عنتمن موضصلا اذه لخ .هلإلا
بيلحلاو سضيبلاو كمضسلاو محللا لكأا

نم موي لك ءاضسم ماقُتو .هتاقتضشمو
ةـــــــضص ةـــــــمدخ موـضصلا ماـــــــيأا
(هلإلا ةدلاول عّرضضتلا) يضسيـلـكارـبـلا

.ةيضشربألا سسئانك ةفاك يف

ةرششنلا ىلع عطإلا ناكم لاب

:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
bl.gro.sotrauq.www


