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(8-1 :31 ؛13
ُدصسج مـتـنأإ ُةوـخإإ اـي

*ًإدإرـفأإ هؤواـصضعأإو ِحـيــصسإ
ِةصسينكلإ  هللإ عصضو دقو
ًاـيــناــث ًــُصسُر ًلوأإ ًاــصساــنُأإ
مث َمـلـعـم ًاـثـلاـث َءاـيـبـنأإ

ٍءاــفــِصش َبهإوــم مــث ٍتإوـــق
َعإونأاـف َبإدتـف ٍتاـثاـغإاـف
.ٌلصسر َعيمإ لـعـلأإ *ٍةـنـصسلأإ
لعلأإ .ُءايـبـنأإ َعـيـمإ لـعـلأإ
*ٍتإوـق إوـعـناــصص َعــيــمإ
َبهإوـم عـيــمــجــلــل لــعــلأإ
َعــيــمإ لــعـــلأإ .ِءاـــفـــصشلإ
لعـلأإ .ِةـنـصسلألاـب َنوـقـِطـنـي
نكـلو *نوـمـِجي َعـيـمإ
بـــِهإوإ  إوـــصسفاــــنــــت
ًاقيرط مكيرُأإ انأإو ىلـصضـُفـلإ
ُقِطنأإ ُتنك ْنإإ *إدج لصضفأإ
ِةكـئإو ِسساـنـلإ ِةـنـِصسلَأاـِب
امنإاف ُةبإ  نكت و
ٌجـنـِصص وأإ نـِطـَي ٌسساـحـن اـنأإ
ُةوبنلإ  تناك نإإو *نِرَي
ِرإرصسألإ َعيمـج ُمـَلـعأإ ُتنـكو
 ناـك نإإو ُهـلـك َمــلــعــلإو
َلـُقـنأإ ىــتــح هــلــك ُناإلإ
ُةبإ  نكت و َلابإ

ُتمَعطَأإ نإإو *ٍءيصشب ُتصسلف
ُتمـلــصسأإو إوــمأإ َعــيــمــج

رزاعلو ّينغلا ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إإ نم61 حاحصصإلإاقول لي

رّذـحـي ناــك عوــصسي برــلإ نأإ ىرــن
ل> :ًئاق لاإ لوح ًامّلعم هّبنيو
امإإ هنأل نيديصس مدخي نأإٌ مداخ ردقي
وأإ رـخآلإ بحـيو دحإوـلإ سضغـبــي نأإ
ل .رـخآلإ رـقـتــحــيو دحإوــلإ مزــي
ول) <لاإو هللإ إومدخت نأإ نوردقت
مـك .(31 :61
هعمصس إذـه برـلإ
نيذلإ نوّيصسيرفلإ
مــهــنــع لوــقـــي
اـقوـل يـلــيإلإ
نوــب> مــهــنأإ
61 وـل) <لاـمـلـل
إورــخــصسو ،(41:

.هــــمــــك نــــم
درــصسي اـــهدنـــع
لثم عوصسي برلإ
رزاـعـلو ّيـنـغــلإ

سسانلإ ىدل ىلعتصسإ نم نأإ ًإرهظم
.هللإ لـَبـِق نم ًلوذرم نوكي

إذهل وألإ انتءإرق لخ نم ودبي
ل وأإ ءاينغألإ ّبحي ل هللإ نأإ عطقإ
.انتايحبو انلا عتمتصسن نأإ انديري
.لوبقم غ لب ل ،بيرغ قطنم إذه
،هللإ نم ةّيطع وه هكل ام ّلك نإإ

بولطإ نكلو ،هللإ ةّيطع وه لاإو
ّلأإ ،ةّيطعـلإ هذـهـب عـتـمـتـصسن نـحـنو
لذرـن لو ،يـطاـعـلإ ةـيـصصو ىـصسنــن
سسيّدقــلإ لوــقــي .جاــتإ اــناـــخأإ
ّينغ تنأإ إذا: <بكلإ سسويليصساب
لإإ رخآإ ببصس يأل سسيل ؟قف كلذو
إ لـمـع ةرـجأإ َتنأإ لاــنــت يــكــل
كإذ امأإ ،كانِغل حلاصصلإ مإدختصسإلإو

ىـلـع ٍةبـك ٍتآاـفاـك مرـكـي يـكــلــف
 .<هصص

ّيليإلإ عطقإ إذه  انقّمعت نإإ
ًاما مهفن ،فرإ دعب ام إإ انبهذو
.رــقــفــلإو ىــنــغـــلإ نـــم هـــلـــلإ دصصق
ّينغ ناصسنإإ .ناتصضقانتم ناتيصصخصش
ةديـفـم غ ءاـيـصشأإ ىـلـع هـلاـم قـفـنـي
لــك معنـتـيو زـبـلإو نإوـجرألإ سسبـلـي>
ةيبلت لـجأإ نـم سشيـعـي ،<ًاـهـفم موـي

هـــــــــتإوــهـــصش
.ةــــــيـــــصضرألإ
لــباــقـــاـــب
،فيعصض ناصسنإإ

عـئاــجو ،قــف
رزاــعــل هــمــصسإ

ًاــصسلاـــج ناـــك
ينغلإ باب ىلع
ًاـــــــصضـــيرــــم
،حورــــقــلاــــب
تاتـف يـهـتـصشي
يذـلإ ماـعــطــلإ

تناكو ،خألإ إذه ةدئام نم طقصسي
ةبصسنلاـب ًةـصس تـعـت يـتـلإ ،بـكـلإ
سسحـلـتو يـتأاــت ،يدوــهــيــلإ بعــصشلــل

  .هحورج
.ّينغلإ نود قفلإ مصسإ ركذ تفلإ

يتلإ ةديحولإ ةيـصصخـصشلإ وـه رزاـعـلـف
 مصسلإ .لاـثـمألإ  ًاـمـصسإ تـَيـطـعُأإ
ٍةإدأإ در سسيـــل سسدقإ باـــتـــكــــلإ
،كإذو إذه ب زييمـتـلـل اـهـب عـتـصسن
.هبحاصص ةقيق قيمع فصشاك وه امنإإ

هللإ> ينعـي ةـيعـلإ ةـغـلـلاـب رزاـعـلـف
هتيلّكب ناك هنأل <يرزإإ هللإ> وأإ <وع
ردصصم هللإ ناكو ،هـلـلإ ىـلـع ًـكوـتـم
ّينغلإ إإ ةبصسنلاب امأإ .هتّوقو هنوع
ينغلإ .هانغ فصصوب بتاكلإ ىفتكاف
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ّيـنـغـلإ ناـك يـتـلإ فلإ ةاــيــحــف
هثإكإ مدعو هـتوـم لـبـق اـهاـيـحـي
هباب دنع حورطإ كصسإ رزاعلب

 صصم عم حصضإو سضقانتامهي
 ًاصسلاج رزاعل ىرن ذإإ .توإ دعب
 ّينغلإ امـنـيـب مـيـهإرـبإإ ناـصضحأإ

ةدعاصسم إإ ةجاحب ميحإ بإذع
نأإ بجي يتلإ ةقيقإ  .رزاعل نم
بصسحـب ءإرـقـف اـنـلـك اـنـنأإ اـهــيــعــن
نم سسيل قفلإ> سسويليصساب سسيدقلإ

قنتعإ نم وه لب تإخ كلت ل
.<يحورلإ رقفلإ ةلاح

رقفلإو ىنـغـلإ سسيـل سساـيـقإ
ىنغ إإ ءإرقف انلك اننإإ ذإإ ،يداإ
يتلإ ةديحولإ ةلاصسرلإ .هتمحرو هللإ
نـم اـنـيـلإإ اـهـلـصصوـي نأإ ّبرـلإ ديرـي

انمامتهإ ىدم يه لَثَإ إذه لخ
ءإرقفلإ نم ثكلإ كاـنـه .اـنـصضعـبـب
هلـلاـب نورـفـكـيو نورـّمذـتـي نـيذـلإ

ةيداصصتقإلإ مهتلاح ىلع هنوموليو
نم ثكلإ ىرن انّنأإ امك ،ةيصشيعإو
مهلامو مهصسفـنأإ نوـمّدقـي ءاـيـنـغألإ

اناـنـغ .مـهـتوـخإإ ةدعاـصسم لـجأإ نـم
ام رإدق امّنإإو لااب ًاطبترم سسيل

برلإ نملععوصسي ًإرو انتاي.
 .انزنك كانه انبلق وه ثيحف

نأإ اندإرأإو ،عيمإ ّبحي هللإ
هاياطع كراصشتن نأإو ،ةّبإ سشيعن
امو لمجأإ امف .ناصسنإلإ انيخأإ عم
ٍتاحفصص انتايح نم لع نأإ ىلحأإ
َلاعفأإ ٍموي لك اهيلع رّطصسن ءاصضيب
.ءاـنـثـتـصسإ وأإ ٍقـيرـفـت نودب ةــبإ
،ءاــــبرــــقألإو نإإو لـــــهأـــــل
ءاـنـبألو لـمـعـلإ قاـفرو ءاـقدصصأـل
،جاـــتإو ءإرـــقـــفــــلــــل ،يإ
،ًاـيـصسفـن بـعـتـمــلــل ،ىــصضرــمــلــل
لكل مدقنل ،ءإوهألإ  صسمغنملل

مهصسؤوـب نـم مـهـعـفرـت ةـًب ءلؤوـه
مهعفرت ةًب ،مهئاقصشو مهتاناعمو
دق انتب .هللإ إإ سضرألإ هذه نم
اـهـمّدقـن ٍزـبـخ ةرـصسك  ىـّلــجــتــت

وأإ ،عئا  ةيّزعمو ةعفان ةملك
نأإ مهإ ،ةعـئاـج ٍبوـلـقـل اـهرـصسكـن

 نكت و َقَرحُأل يدصسج
*ًائيصش ُعـِفـتـنأإ ـف ُةـبإ
.قـُفرـتو ىــنأاــتــت ُةــبإ
لو ىــهاــبــتــت ل ُةــبإ
ًةحابق يتأات لو *خـِفـتـنـت
لو اهل وه ام ُسسِمتلت لو

دَت نُظت لو لو *َءوصسلإ
ُحَرـفـت لـب ِمـلـظـلاـب ُحَرـفـت
ٍءيصش لك ُلِمتو *ّقاب
وجرتو ٍءيصش لك قدصصُتو
لك ىلع ُرُبصصتو ٍءيصش لك
ُطــُقــصست ل ُةــبإ *ٍءيــصش
.ًإدبأإ

ليإلا ــــــــــــــــ
 (13-91 :61 اقول)

ٌناصسنإإ ناك برلإ لاق
زَبلإو نإوجرُألإ ُسسَبلي ينغ
ًامـعـنـت ٍموـي لـك ُمـعـنـتـيو
ٌكــصسم ناــكو *ًإرــِخاـــف
دنع ًاحورطم ُرزاعل ُهُمصسإ
*حورُقـلاـب ًاـباـصصـُم ِهـباـب
َنِم َعَبْصشَي نأإ يهتصشي ناكو
نـم ُطـقـصسي يذـلإ ِتاـتـُفـلإ

ِتناـك لـب .يـنـغـلإ ِةدئاــم
ُسسحـلـتو يــتأاــت ُبــكــلإ

ُكصسإ َتام مث *ُهَحورُق
ِنصضِح إإ ُةكئإ ُهْتَلَقَنف
ًاصضيأإ ينغلإ َتامو .َميهربإإ

 ِهـيـَنـيـع َعـفرـف *َنـفُدف
ِبإذـعـلإ  وـهو مـيــحإ

ٍديـعـب نـم َمـيـهرــبإإ ىأإرــف
ىدانف *ِهنصضِح  ُرزاعلو
ُمــيــهرــبإإ ِتبأإ اــي ًــئاــق
َرزاـعـل ْلـِصسرَأإو يــنــمــحرإ
 هِعَبصصإإ َفَرَط َسسمـَغـُيـل

 عــلإ ةــغــلــلإينـم وـه ًاـصضيأإ ةـ
ٍءيـصش نـع وأإ ةـجاإ نـع ىـنـغـتـصسإ
 انه رخآلإ ءيصشلإ إذه لعلو ،رخآإ

ةئيطخ .بيرقلإو هللإ ناك لثإ إذه
هنأإ  لب هانغ  تصسيل ّينغلإ إذه
هتإذ  ةياغك هيف امو اعلإ بحأإ

نم دعبأإ َري  .هلل هتيفافصش  ل
 هـلـلإ َرـي  .هـتإذـلـمو هــتإوــهــصش

لأإ هينيع  ًايعيبط تابف ،هتايح
هللإ عم ٍةكرصش َةاـيـح هـتاـيـح نوـكـت
هنأإ ّينغـلإ إذـه ةـئـيـطـخ .نـيرـخآلإو
يليإلإ انل رّوصصف هتينانأل ملصستصسإ
كأإو نحأإ تتاب ةصسجنلإ بكلإ نأإ
.هنم ًةفأإر

ًةلاصسر ّينغلإو رزاعل لَثَم لمحي
لَثَاـب ةـهـج نـم طـبـترـي.ًةـجودزـم
31 -1 تايآلإ  ةدرإولإ لإوقألإو
ةهج نم رّوصصيو ،(ملظلإ ليكو لَثَم)
لامعتصسإ لوح عوصسي مـيـلـعـت ىرـخأإ
ىنعم يطعيو ،تاكلتمإو لإومألإ

.(9 :61 ول) <ةيدبألإ لاظملل> ًإديدج
يح ٌصسفت وه ،إذه إإ ةفاصضإلاب مكابوط> :حيصسإ عوصسي ّبرلإ مكل
.هللإ توكلم مكل نأل كاصسإ اهيأإ

مـكـنأل نآلإ عاـيإ اـهـيأإ مـكاـبوــط
نآلإ نوكابلإ اهيأإ مكابوط .نوعبصشت
إذإإ مـكاـبوـط .نوـكـحـصضتـصس مــكــنأل
مــكوزرــفأإ إذإإو سساــنــلإ مــكــصضغــبأإ

ريّرصشك مكمصسإ إوجرـخأإو ،مـكورـّيـعو
 إوـحرـفإ .ناـصسنإلإ نـبإ لـجأإ نــم
مكرجأإ إذوـهـف ،إوـلـّلـهـتو موـيـلإ كلذ
إذكه مهءابآإ نأل .ءامصسلإ  ميظع
ليو نكلو .ءايبنألاب نولعفي إوناك
متلن دق مكـنأل ،ءاـيـنـغألإ اـهـيأإ مـكـل

صشلإ اـهـيأإ مـكـل ٌلـيو .مـكءإزـع ىـعاـبـ
اهـيأإ مـكـل ٌلـيو .نوـعوـجـتـصس مـكـنأل
نونزحتـصس مـكـنأل نآلإ نوـكـحاـصضلإ

مـكـيـف لاـق إذإإ مـكـل ٌلـيو .نوـكـبــتو
ناك إذكه هنأل .ًانصسح سسانلإ عيمج

<ةبذكلإ ءايبنألاب نوـلـعـفـي مـهؤواـبآإ
 .(62 -02 :6ول)

إذه  حوصضوب عوصسي برلإ دكؤوي
.توإ دعب رـئاـصصإ بـقـنإ لـثإ



يـــّنأل اــــصسل َديو ِءاإ
*ِبيـهـلـلإ إذــه  ٌبذــَعــُم
ينبإ اي ْركذت ُميهربإإ لاقف
كِتايح  كِتإَخ َتلِن كنأإ

نآلإو .ُهايب كلذك ُرزاعلو
*ُبذعتت تنأإو ىزعتي وهف
اننيبف ِهّلك إذه ىلع ًةوعو
دق ٌةـمـيـظـع ٌةوـه مـكـَنـيـبو
نـيذــلإ نإإ ىــتــح ْتــَتــِبــثُأإ
نـم إوزاـتـجــي نأإ نوديرــي
لو نوعيطتصسي ل مكيلإإ انه
إورـُبـعـي نأإ كاـنــه نــيذــلإ
اي ًإذإإ َكلأاصسأإ لاـقـف *اـنـيـلإإ
تيـب إإ ُهــَلــِصسرــُت نأإ ِتــَبأإ
ٍةوخإإ َةصسمخ  ّنإاف *يبأإ

ل يـكـل مـهـل َدهـصشي ىــتــح
ِعصضوم إإ ًاصضيأإ مه إوتأاي
ُهــل لاــقــف *إذــه ِبإذــعــلإ
ىصسوم مـهدنـع نإإ مـيـهرـبإإ

*مهنم إوعمصسيلف َءايبنألإو
إذإإ لب ُميهربإإ ِتبأإ اي ل لاق
َنـِم ٌدــِحإو مــهــيــلإإ ىــصضم
ُهل لاقف *نوبوتي ِتإومألإ
ىـصسوـم نـم إوـعـمـصسي  ْنإإ

ماق نإإ لو مهنإاف ِءايبنألإو
تإوـــــــــمألإ نــــــــــم ٌدحإو
.هنوقّدصصي

لمأات ـــــــــــــ
نإ انراكفأإ ىلع أإرطي ل

انتايحب يهتني هلعفن ام لك
نمؤون نأإ بجي لب ةرصضاإ
،اـهـنـم دب ل ةـنوـنـيدلإ نأاـب
ىزاـجـيــصس ناــصسنإإ لــك نإو
لإإو ،هــلاــعــفأإ بصسح ىــلــع
تإومصسلإ هـلـلإ طـصسب إذاـمـلـف
دمو رإدقإ إذهـب ةـمـيـظـعـلإ

تلـقـنـت .دعـب هرـمــع نــم تــنــصسلإ
ب رـخآإ إإ ناـكـم نـم ةــلــئاــعــلإ

ثـثـل ،نـيرـجـَهُإ عـم عـصضإوـم
دلإولإ نع نوـفرـعـي ل مـهو تإوـنـصس
 ىصضق هنأإ مهّنظ و لب ،ًائيصش
ماع كإرتألإ هقلطأإ نأإ إإ ،لاقتعإلإ

 .هتلئاعب ىقتلإو5291
عيمإ لقتنإو ةلئاعلإ لمصش مأاتلإ

.ايـفـيإإ ةرـيزـج لاـمـصش  ةـيرـق إإ
صصح إوـحـِنـُم كاـنـه ىنبف ةيـكـلـُم ةـّ
ىتح بوقعي هيف سشاع ًلزنم دلإولإ
ىقُتلإ وَج نأإ ّكصش ل .ريدلإ إإ هلاقتنإ
.ًإثـك بوـقـعـي  رــّثأإ يــلــئاــعــلإ
سصصصقو لـــيــــتإلإو تإوــــلــــصصلإ
ذــنــم هــيوــهــتــصست تأإدب صسيّدقــلإ
- ةعباصسلإ و ،هرمع نم ةصسماإ

- دعب ةصسردإ إإ بهذي نكي و
رهظ نع يهلإلإ سسإّدقلإ مظعم ظفَح
:هـبـلـق إإ ّبحألإ اـناـك نإرـمأإ .بلـق

،ةّيصسَنَكلإ تإولصصلإ  نهاكلإ ةمدخ
سسئاـنـكـلإو تإرإزإ إإ باــهذــلإو
انه ةعورزـم تناـك يـتـلإ ةغـصصلإ

تاعاصس ةصصلل ،ةيّلإ  كانهو
ءابآلإ ،لافطألإ ةءإب ،ًإدّلَقُم لإوط
،إذكه هبابصشو هَرَغِصص ىصضمأإ .كاّصسُنلإ

َفـيـلأإ تاـب ىـتـح صسيّدقــلإ صشــَع
عم هذه هتفلإإ .مهبئاجعو مهِروصضح

هبصشي ل يذلإ هِصشيَع طَمَنو ،صسيّدقلإ
لـهأإ ــعــَج ،هــبإرــتأإ دلوألإ سشيــَع
<غصصلإ سسيدقلإ> هنوـّمـصسي ةـيرـقـلإ

ةيرَقلإ  نُكي  ذإإو .<هللإ دلو>و
ةـيرـقـلإ لـهأإ ناـك ،مــيــقــُم نــهاــك
<غــصصلإ سسيدقــلإ> إإ نوأاــجــلـــي
سضإرـمألإ  مـهـلـجأإ نـم يـّلـصصيــل
غـصصلإ بوـقـعـي ناـك .تاـقـيـصضلإو
،<اناـبأإ>ـلإ مـهـلـجأإ نـم وـلـتـي كإذذإإ

ناـك يـتـلإ تإوـلـصصلإ نــم اــهغو
،عاصضّتإو ةطاصسبو ةيوفعب ،اهظفحي
.ًإروف باجَتصسُت هتإولصص تناكو

مـيـلـعـتـلإ ةـلـحرـم هـئاـهــنإإ دنــع
ىتفلإ راصص ،رقفلإ ببصسبو ،يئإدتبلإ
،ءانبلإ سشَرِو إإ هدلإو قفإري بوقعي

نكت و ءاـنـبـلإ ةـنـهـم نـقـتأإ ىـتـح
ةصصلإ نـع هـيـنـثـت ةـنـهإ باـعـتأإ

روعصشلإو ةواصسقلإ ةليذر نع دعتبن
 نـحـن موـيــلإ . سساــصسحإلإ مدعو
ةـيـناــصسنإلإ هذــه إإ ةــجاإ ّسسمأإ
طصسو ةلماعلإو ،ةـصصـلإ ةـقـيـقرـلإ
ىلع نكنـلـف .سسّدقـم ٍتمصصب اعـلإ
ءإرـقـفـلـل ًاـنوــع اــنــحــيــصسم هــبــصش
ّبحــنــل> .كوإو صشــمــهإو
نم يه ةبإ نأل ،ًاصضعب انصضعب
هللإ نم دلُو دقف بحُي نُم لكو ،هللإ

ِفرعَي  بحُي ل نَمو .هللإ فرعيو
.(8-7 :4 وي1) <ةب هللإ نأل ،هللإ

بوقعي خيششلا طوبغا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بوقعي دّحوتإ تيردنمصشرألإ وه

فصصنلإ  عَمَل يذـلإ ،سسيـكـيـلاـصست
بهإرك ل نيرصشعلإ نرَقلإ نم اثلإ
بأإو ٍعإرَك ًاصضيأإ لب بصسحو كصسان
،ماهلإلإفَهرَمةصصبلإقيمعيحور
امك لافطألاك ةطاصسبو ةبيط ىلع
.هاقتلإ وأإ هيلإإ سسلج نم لك دَهصشَي
كاب هوهّبصش هوقتلإ ن نوثك
،<ًاـفاـّفـصش> هروـصضح ناـك اـم ردـَقـل
هيلإإ سسل نإإ ام كنأإ إولاق نورخآإ

انوبأإ .ًإدصسجتم بإ هيف ىرت ىتح
يذلإ ،يئإرـلإ سسوـيفروـب سسيدقـلإ

ةليصضفلل ةآإرم> ةرم هاّمصس ،هرصصاع
نأإ امو .<عصضإوتلإو سسدقإ صصلإو
داـقرـب سسوـيفروـب سسيدقـلإ مــلــع
لجرلإ إذه> لاق ىتح بوقعي خيصشلإ

 .<انرصصَع يصسيّدق مظعأإ نم
 5اثلإ نيرصشت 0291دلُو

نم ةلصضاف ةـيـقـت ةـلـئاـعـل بوـقـعـي
اـيـصسآإ  ةــيــلــحاــصسلإ <يرــكاــم>
عئإذ ًايرامعم ناك هدلإو .ىرغصصلإ
نمأإ ام ،هتناـمأإو هـتـيـفر تيـصصلإ
نكل .اهب سسأاب ل ةحوبحب ةرصسأل
امُهاقُتتناك نيدلإولل ّمهألإ ةولإ

امهكّصسو عمتإوةلئاعلإةبو
ةـنـصس لـئإوأإ  .ةـلـيـصضفـلإ سشيــَعــب
جــهــت ةــثراـــك تلـــصصح ،2291
صصلإ اـيـصسآإ نـم يــحــيــصسإ ،ىرـغـُ
ةلئاعلإ تَرجُهو دلإولإ كإرتألإ لَقَتعإ
أإ ام غصصلإ بوقعيو ،نانويلإ إإ



.ةيدصسإ هتينب ةـلإزـه نـم مـغرـلاـب
 هعمصس ،هرمع نم نيرصشعلإ علطَم

بجعُأاف ،لّتري ةيحانلإ تيلوبوم
هليترت ةبوذعو هتوصص ءافصصب ًإثك
دإز إ كلذ ذـنـم .ًاـئراـق هـَماـصسف
 ددصشتـلإ سضعـب بوـقـعــي باــصشلإ
هصسفن تعي  ذإإ ،هتإولصصو همإوصصأإ
انه صشن .ةمإركلإ هذهل ًهأإ ةتبلإ
ماــيأإ نــع ةثــك تإداــهــصش نأإ إإ
ًاتفل ناك مـك نـع ثّدحـتـت هـباـبـصش
رهصسلإو مإوصصألإ  باصشلإ إذه دّدصشت

 صصلإإ رئاصسو ةُتإذ تاصسرام
هـتـمدخ ءاـنـثأإ .يـكـصسـنـلإ عــباــطــلإ
9491و7491 يماع ب ةيركصسعلإ

نــيرــخآلإ سضعــبو هـــصسيـــئر ناـــك
مهّلعلو ،مإحإإو ريدقتب هنوـلـماـعـي

ةيحورلإ هتماق رـَبـِك هـيـف إوـصسـّصس.
متهي يقبف9491 ماع هدلإو وت
إإ قلطناف تجّوزت ىتح هتقيقصشب
.رَغصصلإ ذنم هانُم ةياغ ،ةنبهرلإ

بوقعي باصشلإ َلِبُق2591 ةنصس
هل دّيعُن) دوإد رابلإ ريد  ًابهإر
،ايفيإإ ) اـثـلإ نـيرـصشت1 مويـلإ
نوناك 91و ،بوقعي مصسإ هل َيقبأإ
ًانهاك ميصس اهصسفن ةنصسلإ نم اثلإ

 إ بهإرلإ داهج .إذيكلاخُدَقَتسس
ام ًابلاغو ،ًافعاصضُم ريدلإ  راصص
كصسن يتلإ ةراغإ إإ دعصصي ناك
تاعاـصس يـّلـصصيـل دوإد راـبـلإ اـهـيـف
هــتإداــهــج تناــك اـــمـــكو .لإوـــط
ًاصضيأإ دإدزت تناـك دإدزـت هـتإوـلـصصو
ىؤورـلإ اـهـيـف ا ،هـيـلـع هـلـلإ مـَعـِن
صسيدقــلإ تإروـــهـــظو ةـــيـــهـــلإلإ

هيلـع تدإدزإ عـبـطـلاـب .بئاـجـعـلإو
لـَيـِحـِب ،ناـطـيـصشلإ تاـمـجـَه ًاــصضيأإ

ناك اـم ًاـبـلاـغ .ةـعّوـنـتـم لاـكـصشأإو
رابلإ ثداحُيو ىري بوـقـعـي خـيـصشلإ
اّنحوي رابلإو ،هريد سسصسؤوم بوقعي
خيصشلإ هـل ّنـكـي ناـك يذـلإ يـصسورـلإ
 اـمأإ .ًاـصصاـخ ًاــمإرــكإإ بوــقــعــي

ةنياعـمـف ،يـهـلإلإ سسإّدـُقـلإ هـتـمدخ
حـيـبذـلإ لـمإ نودـّجَ ةـكـئإ

أمو رحبلإ عصسوأإو سضرألإ
رـهـظأإو ءإوـهـلاـب ءيـصش لـك
إذه إذا .ةـفـلـتإ نـهإ

مامـتـهلإ أاـصشي ْمـــــَلَوَأإ هـلـك
َترظنَأإ ؟ةياهنـلإ ىـتـح اـنـب
إوـلـّم مـك قـيّدـِصصلإ إإ

مث ،تابإذعلإو بئاصصإ نم
ًائيصش إولاني نأإ لبـــق إوــصضق

نـيرـخآـل ًاـفـخ ،ًاــنــصسح
مـهـتاـيـح تحــفــط نــيذــلإ
ىلع نـيدتـعإو ،داـصسفـلاـب
قــــياــصضــإو ،مــهـــغ
نيذذلتإو،ماتيألإولمإرألإ
فرخزلإو ىنـغـلإو ةولاـب
عـمو ،سشيـعـلإ تإذـلـم لـكو
مهـلـنـي و إوـصضم دقـف كلذ
لاني امك ،نكلو .ررصض ىندأإ
نـــــع ةزـــــئاإ نوـــــلوألإ

نورخآلإ لانـي مـهـتـلـيـصضف
دنـع مـهداـصسف ءإزـج ًاــصضيأإ
إذـه  اـنـتاـيـح ءاــهــتــنإ
دوـجوـم هـلــلإ نأل ،اــعــلإ

دحإو لك يزاجيصسو لداعو
ناـك نإإو ،قـحـتـصسي ا 
بقاـــعـــي ل ةاـــيإ هذــــه
هاياطخ ىلع لوألإ قيرفلإ

ىـلـع اــثــلإ يزاــجــي لو
هنإ ىلع ليلد إذهف ،هتليصضف
ٌلك هيف لاني تقو يتأايصس
هللإ لعج كلذلو .قحتصسي ام

 ًاـمـكاـح اـنـم لـك سسفـن
نع ماني لو لفغي ل ًاظقي
لجأإ .مصضلإ وهو لأإ ءيصش
ٌمـكاـح رـصشبـلإ ب دجوـي ل
 .مصضلاك

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

دهصش دقو ،هدنـع ةـمـئإد هـبـصش تناـك
رونلاب قـّلأاـتـي ناـك فـيـك نوثـك
 52 .ةيهلإلإ رإرصسألإ مدخي وهو

ءابآإ هراتـخإ5791 ةنـصس نإرـيزـح
ًماح يقبو ،مهـيـلـع ًاـصسيـئر رـيدلإ

نَييّلُك عاصضّتإو ٍلذَبِب بيلصصلإ إذه
اثلإ نيرصشت 12 هداقر ىتح
1991. 

 نإإ ،هللإ بحن نأإ اننك فيك>
نـيذــلإ ءلؤوــه توإ ىــتــح بحــن
ناـك ،<؟توإ ىـتـح هـلـلإ مـهـبــحأإ
مكلاب ل ًامئإد دّدري بوقعي خيصشلإ

لك ناك ذإإ ،ًايّلك لعفلاب لب بصسحو
،مهبولقبو مهنُيعأاب نوري هيدصصاق
مهنإزحأإو مهملآإ قنتعي ناك فيك
ناـك .هــحورو هدصسج  اــهــنأاــكو
مهدصشريو مهفرَعُيو مـهـيـلإإ عـمـتـصسي
يـفـصشي ناـك ،مـهـلـجأإ نـم يـّلــصصيو
ّدُرـَيو داـصسجألإو سسوـفـنـلإ سضإرــمأإ
نـم صسوـصسمإ رّرـحـُيو ـّلاــصضلإ
دعبو هتايح  ،هبئاجع .ناطيصشلإ
اهَغو تلاإ هذه  ،هداقر
إوناك هيـلإإ نوـئـجـتـلإ .ًإدج ةثـك
ةّيكذلإ حيصسإ ةحئإر> هيف نوّمَتصشي
نُكَي ملف وه امأإ ،(51 :2روك2) <هلل
،ًائيصش اهّلك هذه نم هصسفنل بصسني
 .هيصسيّدقلو هلل لصضفلإ ّلكب ًافِرَتعُم

تافر لقن راكذت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسويجرواج سسيدقلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تافر لقن ديـع ةـبـصساـنـم
ةدايصس ةكبو سسويجرواج سسيدقلإ
،سسايلإ تيلوبوإ ةيصشربألإ يعإر
ةصسداصسلإ دنع بورـغـلإ ةـصص ماـقـُت
،اثلإ نيرصشت 2نثإلإ ءاصسم نم
ةرصشاعلإ دنع يهلإلإ سسإدقلإ ةمدخو
اثلإ نيرصشت3 ءاثثلإ حابصص نم

 ـــ سسويجرواج سسيدقلإ ةصسينك
.ليمرلإ


