
ةلاسسرلا ــــــــــــــــــــ
(11-1 :51 سسوثنروك1)

ِليإلاب مكُفرعأأ ُةوخإأ اي
هومُتلِبقو هب مكُترسشب يذلأ

هبو *هـيـف نوـمـئاـق مـتـنأأو
ٍمك يأاب نوسصُلـخـَت ًاـسضيأأ
نوركذت متنك نإأ هب مكُترسشب
مـُتــنــمآأ دق أوــنوــكــت نأأ لإأ
ُتمـلـسس دق يـّنإاــف *ًــطاــب
نأأ هُتـمـلـسست اـم ًلوأأ مـكـيـلإأ
ِلــجأأ نــم َتاــم َحـــيـــسسأ

 اــم ىــلــع اــناــياــطــخ
َماق هنأأو َرِبُق هنأأو *بتُكلأ

 ام ىلع ثلاثلأ ِمويلأ 
افسصل ىَءأرـت هـنأأو *بتـكـلأ
ىءأرت مث *رَسشَع ينثإل مث
ٍخأأ ِةــئــم ِسسمــخ نــم َكأل
ٍقاـب مـهُكأأ ًةدحأو ًةـعــفد
سضعـــــبو نآلأ إأ دق مــــهــــُ
َبوقعيـل ىءأرـت مـث *أودـَقر
َرـِخآأو *لـسسرـلأ ِعـيــم مــث
ًاـسضيأأ اـنأأ  ىءأرـت لــُكــلأ

سسلــل هــنأاــك اـنأأ يـّنأل *طـقــ
ًـهأأ ُتسسلو ِلـُسسرـلأ ُرـَغــسصأأ

يــّنأل ًلوــسسر ىـــمـــسسُأأ ْنأل
*هـلـلأ َةـسسيـنــك ُتدهــطــسضأ
.انأأ ام انأأ هللأ ِةمعنب يّنكل
نكت   ُةاطعأ هُتمعنو
نـم َكأأ ُتبـعـت لـب ًةـلـطاـب

ةسسينكلا ميلسست ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ فيرسشلا

ةراسشبلاب ةوخإلأ اهيأأ مكفرعأأو>
اهومـتـمـلـسستو اـهـب مـكـترـسشب يـتـلأ

ًاــسضيأأ اــهــبو ،اــهــيــف نوــموــقــتو
 مكيلإأ تملسس يننإاف ...نوسصلخت
حيسسأ نأأ ًاسضيأأ انأأ هتملسست ام لوألأ

لــجأأ نــم تاـــم
بسسح اناـياـطـخ

نفد هنأأو بتكلأ
 ماــــق هــــنأأو
<...ثلاثلأ مويـــلأ
-1 :51 روـك1)

5).
ميلسست> ذختي

ةسسـيـــــــنــــكـــلأ
يذلأو ،<فيرسشلأ
ًاــسضيأأ هــيــّمــسسن
ةسسينكلأ ديـلـقـت>
(noitidarT yloH <فـــــيرــسشـلأ

hcruhc eht fo)،عجرملأ ةبترم
سصتخي ام يف راـيـعـمـلأو ردسصمـلأو
يفو .ةيسسكذوثرألأ ةسسينكلأ ناميإاب
تايآلأ نم ةلمـج سسدقـمـلأ باـتـكـلأ
ميلسستل ةيزكرملأ ةناكملأ زربت يتلأ
ةاــيــح يــف فــيرــسشلأ ةــسسيــنــكـــلأ
ةسسينكلأ ناميإأ يـفو ،نـيـيـحـيـسسمـلأ

ةوخإلأ اهيأأ مكيـسصوـن> :اـهـتراـسشبو
أوبنجتت نأأ حيسسملأ عوسسي انبر مسساب
بسسح سسيلو بيترت ب كلسسي ٍخأأ لك
2) <اّنم هذخأأ يذلأ (ميلسستلأ) ديلقتلأ
هوـمـتـمـلـعــت اــمو> .(6 :3 اــــسست
أولعفأ أذهف يف هومتيأأرو هومتعمسسو
 .(9 :4 يف) <مكعم نوكي مسسلأ هلإأو

ةدرأولأ ،(<ديلقت> وأأ) <ميلسست> ةملك
يف اهيلإأ راسشي يتلأو ،تايآلأ هذه يف
باـتـكـلأ يـف ةرـيـثـك ىرـخأأ عــسضأوــم
ةرابعلل ةيفرح ةمـجرـت يـه ،سسدقـمـلأ
نم ةقتسشملأ (sisodaraP) ةينانويلأ
مـّلــسسأأ يأأ (imodidaraP) لـعـفـلأ
ل .(ماسسولأ وأأ ةدقلأ) دّلقأأو (فيسسلأ)
ىنعمب ةيسسكذوثرألأ ةسسينكلأ اهمهفت
يأأ نيـمدقأل ىمعألأ يفلسسلأ عابتلأ

مهـــتاكاـــحـــم
يف مهتأراجمو
نأأ لب ،مهتأداع
،رمألأ لـقاـنـتـن
وأأ ،ةـعـيدوـلأ وأأ
وأأ ،ةراــــــسشبــلأ
وأأ ،مــيـلـعـــــتـلأ
لكسشب نامـــيإلأ

نـــم :رـــسشاــبم
ىـلإأ سصـــخـسشلأ
،رخآلأ سصخسشلأ

ةعامـجـلأ نـمو
.ىرخألأ ةعامجلأ ىلإأ ةّيسسنكلأ

ديلقـــتلل يسصخسشلأ عباطلأ أذه
ةلحرم ذنم ةسسينكلأ ءاـبآأ هـيـلـع دـّكؤوـي
نويل فقسسأأ سسوانيريإأ سسيدقلأ .ةركبم
مـلـسست> :بتـكـي (يـناـثـلأ نرـقـلأ نــم)
نــم مــهديــلــقــت نوــسسيدقــلأ لــسسرــلأ
نم هتملسستف ةسسينـكـلأ اـمأأ ،سصلـخـمـلأ
.<لسسرلأ

ةنوكملأ تأداهسشلأ رسصح اننكمي
ةيتوهلأ رسصانعلاب ةسسينكـلأ ديـلـقـتـل
ميدقلأ هيدهعب سسدقملأ باتكلأ :ةيلاتلأ

ةــيدئاــقــعــلأ تأديدحــتـــلأ ،ديدجـــلأو
،ةـعـبـسسلأ ةـيـنوـكـسسمــلأ عــماــجــمــلــل
عـماـجـمـلـل ةـيدئاـقــعــلأ تأديدحــتــلأ
ةايحلأ ،ةسسينكلأ ءابآأ ميلعت ،ةـّيـلـحـمـلأ

43/5102 ددعلا

بآا32 دحألا

ةديسسلا داقر ديع عادو

سسبول ديهسشلا سسيدقلا راكذت

ثلاثلا نحللا

لوألا رَحَسسلا ليإا



(noissimsnarTـلأ ىنع) لقانتُي
ناسسنإلأ ةايحل ةددحم لاكسشأأ ربع
وه ديلقـتـلاـف .هـتاـفاـقـثو هـطاـسشنو

كسسامت ىلإأ يدؤوت يتلأ ،لسصولأ ةلسص
.خيراتـلأ عـقأو يـف ةـسسيـنـكـلأ يـعو
ةايحلأ ةربـخ مـجرـتـي يـعوـلأ أذـهو
هذهل ديدج ليج لك باعيتسسأ رأدقمب
ريبعتلأ ةيناكمإل هـئاـنـغإأو ةرـبـخـلأ

.اهتلاسصأأ نع
يكسسفورولف جروج بألأ لوقي

يـف ةـسسيـنـكـلأ يـيـتوـهل رـبــكأأ دحأأ
ًأأدبم سسيل ديلقتلأ> :نيرسشعلأ نرقلأ
أأدبم ًلوأأ وه لب ،ظفحلأو ةنايسصلل
ةيقطن ةركأذ سسيل ...ددجتلأو ومنلأ

حورلل مئأدلأ رَقَتـسسمـلأ وـه لـب طـقـف
.<سسدقلأ

مهفت ةيسسكذوثرألأ ةسسيـنـكـلأ
يه ثيح نم سسدقلأ حورلاب ةايحلأ
رمتسسم نـعإأو ةدّدجـتـم <ةداـهـسش>
عوـسسي برـلاـب ناـمـيإلأ ةـقـيــقــحــل
ل ديلقتـلأ ةاـيـح نإاـف أذـل .حـيـسسمـلأ
ةيركفو ةيثأرت رسصاـنـع ىـلـع موـقـت
يكيماـنـيد سساـكـعـنأ يـه اـم ردقـب
ةايح يف يسصخلأ حيـسسمـلأ لـمـعـل
ةقـيـقـح يـه .عـمـتـجـمـلأو ناـسسنإلأ
يرـسس لـكـسشب رــسضاــحــلأ حــيــسسمــلأ
(latnemarcaS) أذهل .ةسسينكلأ يف
ةياهـن يـف ديـلـقـتـلأ ةـيوـيـح ىـقـبـت
ةـّيـحـلأ ةـسسيـنـكـلأ ةـكرـسش فاـطـمـلأ
،ةدتمملأو ،خيراـتـلأ يـف ةرـسضاـحـلأ
توكلملأ ىلإأ ،سسدقلأ حورلأ ةمعنب
.يتآلأ

ةاياو ىنغلا ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةّيدبألا ـــــــــــــــــ

ىلع يلُت يذـلأ لـيإلأ مـتـخـُي
:عوسسي ّبرلأ لوقب مويـلأ اـنـعـماـسسم
،أذه عاطتسسُي ف سساّنلأ دنع اّمأأ>
.<عاطتسسُم ءيسش لكف هللأ دنع اّمأأو
باسشلأ نزح امدعب مكلأ أذه يتأاي
ّنأل ةثكلأ لأومألأ بحاسص ينغلأ
هلأومأأ نع ىّلختي نأأ هنم بلط ّبرلأ

لب انأأ ل نكلو .مـهـعـيـمـج
*يـعـم يـتـلأ ِهـلـلأ ُةـمـعــن
َكئـلوأأ مأأ اـنأأ ُتنـك َءأوــَسسف
.مُتنمآأ أذكهو ُزِركن أذكه

ليإلا ـــــــــــــــــ
(62-61 :91 ىتم)

 إأ اند نامزلأ كلذ
ًئاق هل اثجو باسش َعوسسي
أذام ُحلاسصلأ ُمـلـعأ اـهـيأأ
َنوكتل ِحـسصلأ نـِم ُلـمـعأأ

 أيدبألأ ُةاـيلاـقـف *ةـ
ًااـسص وــعدت أذا ُهــل
وهو ٌدحأو لإأ ٌحلاسص امو
نأأ ُديرت َتنك ْنإأ ْنِكلو .هللأ
ِظــَفــْحاــف َةاــيأ َلـــُخدت
َةـيأأ هـل لاـقـف *اـياـسصوــلأ

ل ُعوــسسي لاــق .اـــياـــسصو
ل ،ْقِرسست ل ،ِنزت ل ،ْلُتقت
كابأأ ْمِركأأ *روزلاـب ْدـَهـسشت
كــَبــيرــق ْبــِبـــحأأ ،كـــمأأو
:باسشلأ ُهـل لاـق *كـِسسفـنـك
ذـنـم ُهـُتـظـِفـح دق أذـه لـك
سصُقْنـَي أذاـمـف يـئاـبـسص ينُ
ْنإأ ُعوــسسي ُهــل لاــق *ُدعـــب
ًماك َنوكت ْنأأ ديرت َتنك
كل ٍءيسش لك ْعِبو ْبَهْذاف
َنوكيف ِكاسسمـلـل ِهـِطـْعأأو
َلاعتو ِءامسسلأ  ٌزنك كل
باسشلأ َعمسس املف *ينعبتأ

ًانيزـح ىـسضم َمـكـلأ أذـه
*ٍثـك ٍلاـم أذ ناــك هــنأل
:هِذـيـمـتـل ُعوـسسي َلاــقــف
ُرُسسعي ُهنإأ مكل ُلوقأأ قأ

ِتوكلم ُلوخد ينَغلأ ىلع
ُلوـقأأ ًاــسضيأأو *تأوــمــسسلأ

نينأوـقـلأ ،ةـسسيـنـكـلـل ةـيـجروـتـيـلـلأ
خـيراـت نـم تأداــهــسش ،ةــيــسسنــكــلأ
يـناـبـم ،تاــنوــقــيألأ) ةــسسيــنــكــلأ
،نيسسيدقلأ تافر ،ةميدقلأ سسئانكلأ
.(...نيسسيدقلأ ريسس

هنع ترّبع ام لك ديلقتلأ مسضي
روسصعلأ ربع ةيسسكذوثرألأ ةـسسيـنـكـلأ

ةدابعو يسسنك ميـظـنـتو ةديـقـع نـم
لـسصفـنـي ل رـسصاـنــعــلأ هذــه .نــفو
سسدقلأ حورلأ نأل ،رخآلأ نع اهدحأو
.اهعيمج اهلخ نم ملكتي

ىلع ةيسسكذوثرألأ ةسسينكلأ دكؤوت
نـم ًأءزـج سسدقـمـلأ باــتــكــلأ نوــك
نم لكسش يأأ ًةسضفأر فيرسشلأ ديلقتلأ
باتكلأ نيب زييمتلأ وأأ لسصفلأ لاكسشأأ

ةناكـم ىـلـع ددسشت يـهو .ديـلـقـتـلأو
باتكلل ديلقتلأ يف ةدأرفلأو ةرأدسصلأ

تأديدحـــتو ناـــمـــيإلأ روــــتــــسسدو
لك نأأ قحلأو .ةينوكسسملأ عماجملأ
نأأ يغبـنـي يـهـلإلأ يـحوـلـل راـبـتـعأ
مسسجل نيلماكتم نيدعب ىلع لمتسشي
سسدقــمـــلأ باـــتـــكـــلأ اـــمـــه دحأو
رـيـسسفـت لـسصحـي ـف .هرــيــسساــفــتو

سصوـسصن جراـخ باـتـكـلـل حـيـحــسص
.اهتأربخو اهتايحو ةسسينكلأ

رسصانع رئاسسب ةسسينكلأ كّسسمتت
يأاب ةناهتسسلأ نأأ ةربتعم ميلسستلأ

دئاقع يف فأرحنلأ ىلإأ يدؤوت اهنم
ىلإأ يدؤوت اهنأل .اهناميإأو ةسسينكلأ
ةرمتسسمـلأ ةـسسيـنـكـلأ ةاـيـح ةـئزـجـت
يف اهنع ربـعـمـلأو ،سسدقـلأ حورـلاـب
ةايحل بنأوجلأ ةدّدعـتـمـلأ لاـكـسشألأ
نعإأ ةنامسض وه ديلقتلأ .ةسسينكلأ

حيحسصلأ ريبعتلأو ةـسسيـنـكـلأ دئاـقـع
نّمؤوي ام وه ديلقتلأ نإأ .اهناميإأ نع
عم مويلأ ةسسينكل ةيحلأ ةيرأرمتسسلأ

.ربغ نمز لك ةسسينك
لاجملأ وه ةسسينـكـلأ ديـلـقـت

نـعإـل يوـيـحـلأو يـكـيـماــنــيدلأ
(noitaleveR eniviD) يهـلإلأ

ثيح نم ،يهلإلأ نعإل دب ل هنإاف
ثلـثأ هــلإلأ ةــئــيــسش فــسشك وــه
نأأ نم ،خيراتلأ  هلعفو ميناقألأ



نـم ِلـَمَأ َرورــم نإأ مــكــل
نـم ُلـهــْسسأل ِةرــبإلأ ِبــْقــَث
َتوــكــلـــم يـــنـــغ ِلوـــخد
َعـمــسس اــمــلــف *تأوــمــسسلأ
أولاقو أدج أوتهُب ُهُذـيـمـت
*َسصُلخي نأأ ًأذإأ ُعيطتسسي نَم
لاقو مـهـيـلإأ ُعوـسسي َرـظـنـف
ـف ِسساـنـلأ دنـع اـمأأ مــهــل
ِهللأ دنع امأأو أذه ُعاطتسسُي
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لمأات ـــــــــــــــــــ
يردزـي نأأ يـفـكــي ل

بجــي لــب لااــب دحأوــلأ
ًاماعط يطعي نأأ ًاسضيأأ هيلع
نأأ ءيسش لك لبقو ،ءأرقفلل
لمعي نأأ يأأ حيسسأ عبتي
نوـــكـــي نأأو ،هاــــياــــسصو
هلـجأأ نـم توـمـلـل ًأدعـتـسسم
لوقي امك هّنأل .ايموي ًاتوم

 نأأ دحأأ دأرأأ نإأ> :اقول
هسسفن ركنيلـف يـئأرو يـتأاـي
<ينعبتيو هبيلسص لـمـحـيو
نوكـت ثيـحـب .(32 :9 وـل)
ةــيــسصو <يأأ> ةـــيـــسصوـــلأ
هتايحـب ناـسسنإلأ ةـيـحـسضت
ءأردزلأ نـــــم ىــــــمــــــسسأأ
ّفــخــتــسسي لو لأوــمألاـــب
نـم رّرـحـتــلأ ةــحــيــسصنــب
كلت زاإأ ليبسس  لأومألأ
لجأأ نم توأ يأأ) ةيسصولأ
.(حيسسأ

باسشلأ عمسس اـّمـلـف>
هّنأل ًانيزح ىـسضم ةـمـلـكـلأ

ىتم) <ةثك ٍلأومأأ أذ ناك
لجأأ نم اتلابو (22 :91
اـم ّنأأ ّيـلـيإلأ رـهـظـي نأأ

ًاـئـيـسش نـكــي  هــل لــسصح
أذ ناـك هـنأل :لاـق ًاـبـيرــغ
ىوهلأ أذهف .<ةثك ٍلأومأأ
دبعتسسَي ل (لاأ ةّب يأأ)
نيذلاك ًيلق نوكل نيذلأ

ثــــــك نوــــــكــــــلًأدج ًأ

نـيرـِخآأ نوـنوـكـي نوــلّوأأ نوثــك>
لءاـسستـن اـم أًثـك .<لوأأ نورـِخآأو

ــف أذال نـحــنو ّيــنــغ ن، أذا
نحنو اًسسيئر وأأ أًريدم نف حبسصأأ

هذـه ىـلـع <لّوألأ> نــم راــغــن ؛ل
نوزنكي نّ راغن ل انّنكل ،سضرألأ
ل .تأومّسسلأ توكلم  أًزونك مهل
عـيـمأ ّبحـُي نـف أذا لءاـسستــن
دعاــسسي نـــف أذا وأأ ،ل نـــحـــنو
اًمئأد ّبرلأ مولن ؛ل نحنو عيمأ

مـكاأ وـه ،لدعـلأ مدعـب هـمـهـّتــنو
ىوتسسم إأ ّبرلأ لزنُن انّنأل ،لداعلأ
 لدعلأ ىري يذّلأ ّيرسشبلأ انكفت
ةّحسصب وأأ ءاينغأأ عيمأ نوكي نأأ

.اهسسفن رومألاب نوعّتـمـتـي وأأ ةدـّيـج
 اًحسضأو سسلوب لوسسّرلأ ناك دقل

هـلـلأ عـسضو> :لاـق ذإأ راـمـسضأ أذـه
اًيناث ،ًسسر ًلّوأأ ةسسينكلأ  اًسسانأأ
دعبو تأّوق ّمث مّلعم اًثلاث ،ءايبنأأ

،بأدت ،اـًنأوـعأأ ،ءاـفـسش بهأوـم كلذ
،لسسر عـيـمأ ّلـعـلأأ .ةـنـسسلأأ عأوـنأأو
عيمأ ّلعلأأ ،ءاـيـبـنأأ عـيـمأ ّلـعـلأأ

باـحـسصأأ عـيـمأ ّلـعـلأأ ،نوـمـّلـعــم
،ءافسش بهأوم عيمجـلـل ّلـعـلأأ ،تأّوـق
ّلعلأأ ،ٍةنسسلأاب نومّلكتي عيمأ ّلعلأأ
أوّدج نــكــلو .نوــمــجي عــيــمأ
سضيأأو ىـنـسسأ بهأوـمــلــل مـكـيرأأ اـً

.(13-82 :21 وك1) <لسضفأأ اًقيرط
روـــــــمألأ عــــــيـــــــمأ كل ل ،أًذإأ
دسسج  ءاسضعأاك انـّنـكـلو ،اـهـسسفـن
كراسشتن نأأ انـيـلـع ،دحأوـلأ حـيـسسأ

بهأوــمــلــل ّد> نأأو ،اــنــبــهأوـــم
غ ةـّماـّتــلأ ةــّبأ يأأ <ىــنــسسأ
ةايأ ثرن نأأ لجأأ نم ،ةطورسشأ
.ةّيدبألأ

أدج حسضأو باّسشلل ّبرلأ مك ّنإأ
ثري نأأ عيطتسسي ل هّنإأ هل لاق ذإأ
لـمـعـلاـب أأدبـي  أذإأ ةـّيدبألأ ةاـيأ

كلذو ،ةرسضاأ ةايأ  كلذ ىلع
يـــجاـــت ةدعاـــسسم لـــخ نــــم
هتلاح  ءأرقفلأ مه نيذّلأ ،ةنوعأ

ةـكراــسشم عــيــطــتــسسن ل ،أًذإأ .اــنــه
ةــكــئأو ّبرـــلأ عـــم توـــكـــلأ

ىـنـعـم مـّلــعــتــن  اــم سسيّدقــلأو

ةءأرق انـعـباـت أذإأ .ءأرـقـفـلأ حـلاـسصل
ليإلأ نم رسشع عسساتلأ حاحسصإلأ
أذـه ّنأأ د ىـّتـم لوـسسّرــلأ بسسحــب
سضيأأ يــتأاــي مــكــلأ لأؤوـسس لـبــق اــً
انكرت دق نحن اه> :سسرطب لوسسّرلأ

نوـكـي أذاـمـف كاـنـعـبـتو ءيـسش ّلــك
كرت نم ّلك> :دّيسسلأ بأوجو ،<؟انل
امأأ وأأ اًبأأ وأأ تأوخأأ وأأ ًةوخإأ وأأ اًتويب
لجأأ نم ًلوقح وأأ أًدلوأأ وأأ ةأأرمأ وأأ
ثرـيو فـعـسض ةـئـم ذـخأاــي يــمــسسأ
نولّوأأ نوثك نكلو ،ةّيدبألأ ةايأ
<لوأأ نورـِخآأو نـيرـِخآأ نوـنوــكــي
.(03-72 :91 تم)

نوأأرقي نيذّلأ سضعب ّنظي امّبر
ىنغـلأ نـم ّبرـلأ فـقأوـمو لـيإلأ

ءاينغألأ سضغبي عوسسي ّبرلأ ّنأأ ،هيف
كفّتلأ أذه ّنكل ،طقف ءأرقفلأ ّبحيو
هللأ ّنأل ةلِسصِب حيسسأ إأ ّت ل

ــف كلذــك هـــّنألو ،ةـــّب ناــكــم
لـجأأ نـم ،ّبرـلأ ّنإأ .هـيـف سضغــبــلــل

مـهـنـيـب نـمو ،عـيـمــجــلــل هــتــّب
مـهـيـلـع هـنـّن رـِهـظـُي ،ءاـيــنــغألأ

نوـعـمـسسي اـّمإأ مـهو ،مـهــحــسصنــيو
نودجي وأأ ،اهب نولمعيو ةحيسصّنلأ
لعف املثم مـهـيـلـع بعـسص رـمألأ ّنأأ
،أًذإأ .مويلأ ليإأ  ينغلأ باسشلأ

نـحـنو ،عـيـمـجـلـل وـه ّبرــلأ مــك
.هسضفرن وأأ هلبقن انتّيرحب

دنع ىنـِغـلأ عوـسضوـم فـقـي ل
دّيسسلأ بأوج ءاج كلذل ،طقف لأومألأ

سسرـطـب لـسسّرـلأ ةـماـه لأؤوـسس ىـلــع
:ىنغلأ نم عأونأأ ةّدع هنمسض اًيواح

،لهألأ ،تأوـخألأو ةوـخإلأ ،توـيـبـلأ
هذه إأ فاسضُي ...لوقأ ،دلوألأ
ٍرمأأ ّلك ّنإأ ذإأ ،اهغ ثكلأ عأونألأ
نم انسسفنأل هب ظفتحنو هب قّلعتن
ىنغ وه نيرخآلأ عم هتكراسشم نود
بّطـلأ دحأأ ناـك أذإأ ،ًـثـم .لـطاـب
جاتأ هقيفر دعاسسي و اًقوفتم
نوكي ،هتسسأرد  معّدلأ سضعب إأ
اهب كّسسمتي ٍتامولع اينغ قوفتأ

جاتحي نَم عم اهتكراسشم نود نم
.اهيلإأ

:ًئاق هتباجإأ عوسسي ّبرلأ عباتي



ىلع نحن اميف ةّيقيقأ ةكراسشأ
ةريدأأ ةركف تقلطنأ انه نم ،سضرألأ
ناــبــهّرـــلأ كي ثيـــح ةـــكرـــّسشلأ

نوـسشيـعـيو ءيـسش ّلـك تاــبــهأّرــلأو
،سضرألأ ىلع توكلملل اًقبسسم اًقّوذت
ةسشيعلأ> ىعدُت ةنبـهّرـلأ تحـبـسصأاـف
نأأ انيلع هّنأأ أذه ينعي ل .<ةّيكئأ
ثل تاـبـهأرو اــًناــبــهر حــبــسصن
اّنم لك عيطتسسي امّنإأ ،ةّيدبألأ ةايأ
ناكأ  اًقبسسم توكلأ قّوذتي نأأ
،لمعلأ ،ةلئاعلأ  :هيف سشيعي يذلأ
ل ةّيـقـيـقأ ةـّبأ ّنأل ...ةـسسردأ
ااطف .نامز لو ناكم ل اهّدحي
انل ءيسش ّلكب كّسسمتم سشيعن نحن
ل نيذّلأ سساـّنـلأ نـم ىـقـبـن ،اـندحو
كفّتلأ نع داـعـتـبلأ نوـعـيـطـتـسسي
ايهلإأ انركف حبسصأأ أذإأ اّمأأ ،ّيرسشبلأ

نم تأزجعأ عـنـسصن فوـسس اـنـّنإاـف
 .ةّبأ لخ

عاــطتسسُي ف سساّنلأ دنع اّمأأ>
ءيـسش لــكــف هــلــلأ دنــع اــّمأأو ،أذــه
يّلخّتلأ انيلع هّنأأ ينعت ،<عاطتسسُم
،ّيرسشب لأزن ل نحنو انتّيرسشب نع
دوعن ل أذـكـه ،ـّيـهـلإأ حـبـسصن نأأو
سس ببـسسب نزـحـن ،تاّيسضرألاب انكـّ
عيطتسسن ٍسصخسش ّلك حرفل حرفن لب
انيّلخت امّلك هّنأأ َسسنن لو .هتدعاسسم
إأ اــنــــبقأ اــمــّلـــك ،ةّداأ نـــع

أ ةـلـثاـلأ ةـكـئ ّيلوـيـه (ل
 اًعيمج ّبرلأ انلعج لأأ .(ّيدام
.مهّفسصم

سسولوقينسسيدقلا ةيعر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيسشربألأ يعأر ةدايسس ةكب

جوـف ماــــقأأ سساـيــلأ تيــلوــبوأ
ةيفرسشألأ سسولوقين سسيدقـلأ ةـيـعر

يــفــيــسصلأ هــمــي  ةـقــطـــنــم
بآأ8و 4ـــــب اــم ةــبــيــسصقــلأ

5102.

 هّنأل .اهسسفن ةقيرطلاب
نوـكـي ةــيــناــثــلأ ةــلاأ
كأأ لاأ إأ قوـــــــــــسشلأ
هلوقأأ ام لسصحيـف ًاـطـّلـسست
لأومأأ تدأدزأ امّلك :ًامئأد
هـيـف بيـهـلـلأ دأز ناـسسنإلأ

لخدأأو ،ًأرقـف كأأ هـلـعـجو
،كأأ لاـمـلـل ًةوـهـسش هــيــف
.كأأ هرقفب رعـسشي هـلـعـجو
ةثداأ هذه  ًأذإأ ظحل
ترهظأأ يتلأ ةّوقلأ يه ام
يذلأ كأذ ّنأل .ىوهلأ أذه
ٍحرـــفـــب ّبرــــلأ إأ ءاــــج
هــعــفد اــمدنــع ،ةــبـــغرو
لأوـمألأ راـكــنإل حــيــسسأ
دَقَفو ،ًأثـك هـفـعـسض دأدزأ

كي  ّدح إأ هأوــــــــــــق
ًلا هــيــف هــل حــيـــسسأ
بهذف ،بأوج ّيأأ يـطـعـيـل

.ًاسسباع ًانيزح ًاتماسص
دعب حيسسأ لاق أذام

ينغ لخدي نأأ ُرُسسْعَي> ؟كلذ <تأوــمــسسلأ توــكــلــم إأ
أذـكـهو .(32 :91 ىـتـم)
نيذلأ لب لأومألأ ل نيدي
ناـك نإأ .اـهـل نودبـعـتـسسـُي
مكف ةبوعسصب لخدي ّينغلأ
نإأ هــّنأل .عــسشأ ّيراــب
رسسعي يطعي ل يذلأ ناك
تأومـسسلأ توـكـلـم هـلوـخد
بلـــجـتـسسي ّيراـب مـكــف
ذــــخأاـــي يذـــلأ كأذ ًأراـــن
أذا نكل .نيرخآلأ لأومأأ
:ذـيــــمـتـلـل برـلأ لوـقــي
نأأ ينغلأ ىلع رسسعي هّنإأ>
<تأومـسسلأ توـكـلـم لـخدي

ل ءأرــقـــف مـــهـــّنأأ ااـــط
وه فدهلأ ؟ًائيسش نوكل
أولجخي ل يكل مـهـمـيـلـعـت
.رقفلأ نم

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

ًاباسش نورسشعو ةئم كراسش دقو
ب مـــهراـــمـــعأأ حوأت ةـــباـــسشو
ةفاسضإأ ،ةرسشع ةـنـماـثـلأو ةـسسداـسسلأ
مهرامـعأأ حوأت نـيذـلأ ةداـقـلأ إأ
.نيرسشعلأو ةسسداسسلأو نيرسشعلأ ب

ةــيــحورــلأ تاــطاــسشنــلأ تروــح
ةيهيفلأو ةـيـفاـقـثـلأو ةـيـفـسشكـلأو

،<رسشب يدايسص أونوك> راعسش لوح
ةيماتأ رانلأ ةرهسسب ميأ لّلكتو
ةفاك اهألأ اهرسضح يتلأ ةزيمأ

مهـلزاـنـم إأ نوـكراـسشأ داـع دقو
ًاحرف ئلت ةبيط ىركذ لماح
.ًأرورسسو

سسأدق ميقُأأ ،بآأ5 ءاسسم هنأ ركذُي
لك ةكراسش مّيأ  يّلجتلأ ديع
عـيـمأ لواــنــت دقو ،نــيدوــجوأ
بنعلأ كروب امك ،سسدقأ نابرقلأ

.عيمأ هنم لوانتو
ةطسشنألأ هذه نوكت نأأ ىسسع

اـنـنـيـب ةــفــللأو ةــبأ خــيــسسل
.ًاعيمج اندلوأأو

وكلا قيبطت ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيسشربألأ يعأر ةدايسس ةكب

قــطإأ  سساــيـــلأ تيـــلوـــبوأ
قـيـبـطـتـلأ نـم ةـيـناـثــلأ ةــلــحرأ
ةزهجأأ ىلع aigruotiLوكلإلأ
ماظنب لمعت يتلأ ةيـكذـلأ فـتأوـهـلأ

diordnA، إأ ةـــفاـــسضإأ ةزـــهـــجأأ
enohpIوdapIأأدب دق ناك يتلأ
قيبطتو .رهسشأأ ةدع ذنم اهب لمعلأ

aigruotiLينورتكلإأ قيـبـطـت وـه
تأوـلـسصلأ ىـلـع يوــحــي يــناــجــم
رَيِسسو ةفلتخملأ ةيجروتيللأ مَدِخلأو
.ةيموي تمأاتو نيسسيدق

ةرسشنلا ىلع ع-طإلا نا-ك-ملا-ب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا

bl.gro.sotrauq. www


