
ةلاسسرلا ــــــــــــــــــ
(71-51 :1 سسواثوميت1)

َسسواثوـمـيـت يدلو اـي
ٌةريدجو ُةملكلا يه ٌةقداشص
َعوشسي َحيشسا نأا ٍلوبَق لكب
َسصلخُيلِ اعلا إا َءاج امنإا
*اـنأا مـهـُلوأا َنـيذـلا َةأاــطا
ُتمـِحُر اذـه ِلــجأل يــّنــكــل
انأا  ُحيشسا ُعوشسي َرِهظُيل
َنـــيذـــلــــل ٍةاــــنأا لــــك ًلوأا
ِةاـيـحـلـل هــب نوــنــمؤوــيــشس
يذلا ِروهدلا ِكلملف *ةيدبألا

هللا ىرُي لو ٌداشسف ُهورعي ل
ُةــمارــكــلا ُهَدحو ُمـــيـــكا

روــــهدلا ِرـــــهد إا ُداو
.مآا

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(34-53 :81 اقول)

 اـمـيـف ناـمزـلا كلذ
احـيرأا نـم ِبرـقـلاـب ُعوـشسي
ىـلـع ًاـشسلاـج ىــمــعأا ناــك
امـلـف *يـطـعـتـشسي قـيرـطـلا
ام لأاشس ًازات َعما عمشس
َعوــشسي نأاــب خُأاــف *اذـــه

احيرأا ىمعأا ـــــــــــــــــــــــــــــ
 إل يّشصنلا قايشسلااقول لي

انيلع ولتا يليإلا عطقا يتأاي
ةـثداـح يورـي يذـلاو ،دــَحألا اذــه
،اـحـيرأا  لّوـشستـم ىـمــعأا ءاــفــشش
ئبنُي عوشسي برلل مك دعب ةرششابم
ول) ميلششروأا  هتومو هملآاب هيف
لوقي عطقا ب .(13-33 :81
اذه نم اومهفي ملف مه امأا> ليإلا
اذه ناكو ،ًائيشش
ًاـقـَلـغـُم مــكــلا

مـــــلو ،مـهـيــلــع
ليـق اـم اوـكِردـُي
:81 وــل) <مــهـــل

نأا ًاــمــلـــع .(43
يأا ،<مه>ـلا هذه
مهيلإا هّجو نيذلا
عوــشســـي برـــــلا
مه ،اذـه هـنـعإا
ينثإلا هذـيـمـت
ةرا يهو ،رششع
ئبنُي يتلا اقوـل لـيإا  ةـثـلاـثـلا

.هتومو هملآا نع عوشسي برلا اهيف
 اا ىمعألا كاذ نإاف لباقيمر

،<يطـعـتـشسي قـيرـطـلا بناـج ىـلـع>
لو ديـشسلا عـم ًاـموـي رـِشسـَي  يذـلاو
ام هارن ،هتايآا نياع وأا هميلاعت عمشس
وه عما رُهم ببشس نأا ملع نإا
يدانُي ،<رباع يرشصانلا عوشسي نأا>
بشسحو ءافششلا هنم ًاشسمتلم ل ديشسلا
يدؤوي فوشس ًابك ًاناإا ًارهظُمو لب
لوخد فراششم ىلع ،ًاذإا .هئافشش إا
هقيق إا يأا ميلششروأا إا عوشسي
انيطعي ،يشصا هبدت ءادفلا رشسب
ناإا ىدم نـع رـخآا ًـثـم لــيإلا
بولق ةظغ ءازإا ،عوشسيب نيدعبألا

.قيرطلا  هيقفارمو برقألا
 ششن ةعيرشس ةيششاح إا نأاه 

ةثداا ىمعأا إا راششي ،سسقرم ليإا
يأا <سسوامـيـتراـب> ،مـشسإلاـب ةـيزاوا
ا .لماكلا همشساب يأا ،<سسواميت نبإا>
ىدل هلـقأا ًاـفورـعـم ناـك هـنأاـب يـحوـي
سسيدقـلا اـهـيـلإا هـجو يـتـلا ةــعاــما

سسيدقلا ةياور  امأا .هتراششب سسقرم
يذلا سصنلا  .مشسإل دوجو ف اقول

ىمعألا سصخششل ةيمهأا ل هددشصب نحن
قـطإلا ىــلــع
زارــــــبإل لــــــب
ب داـــشضتــــلا

لــبـــق هـــلاـــح
عوشسيـب ءاـقـلـلا
ىـقـلـُم ىـمــعأا)

ةــعراــق ىــلــع
قــــــــــيرــــطلا
،(يـطــعــتــشســـي
دعـــب هـــلاـــحو
رشصبـُم) ءاـقـلـلا
عوــشسي عــبــتــي

إلا .(هللا ًادجكأا ديري ل انه يلي
 .ناإلا ىلع ًثم ىمعألا مدقي نأا نم

ناك ىمعألا نأا إا يليإلا ةراششإا
<يطعتشسي قيرطلا بناج ىلع ًاشسلاج>
وأا يـئاورـلا لـيـشصفـتــلا در تشسيــل
لدت انه سصخششلا ةيششماه .يرابخإلا

داشضتلا هنيبي اذه .ةيلخادلا هلاح ىلع
ىـلـع سسوـلا ب ،هـيـلإا اـنرـششأا يذـلا

عوـشسي عاـبـتا لاـحو قـيرـطـلا ةـعراـق
 هئافشش دعب ىمعألا هيلإا لقتني يذلا
ىلع سسولا .عطقا نم ةخألا ةيآلا

،فاطا ةياهن  ،وه قيرطلا بناج
ةشسم سشماه ىلع ناشسنإلا نوكي نأا
يذلا ميلششروأا إا قيرطلا يأا ،عوشسي
ًاـيــلاــتو ،تواو ملآلا إا يدؤوــيــشس

4/6102ددعلا

اثلا نوناك42 دحألا

اسسكأا ةّرابلا راكذت

لوألا نحللا

لوألا رَحَسسلا ليإا



ةـفـيــظو در تشسيــل ،سصنــلا اذــه
 .بلقلا نويع حاتفنا لب ةيدشسج

ءاطعتشسلا ىنعم ،ىرخأا ةهج نم
هتهاع ببشسب ناك كشسا اذه نأا
ةميـق .نـيرـخآلا ىـلـع ةـلاـع سشيـعـي

ناك ا ةدمتشسم ًاذإا تناك هتايح
دعب امأا .هيلع هب نوقدشصتي نورخآلا
راتخي نأا ًارداق راشص هاف هئافشش
،ًادشصاق ناك ثيح إا ،عوشسي عابّتإا
لذب إا يأا ،هتومو هبيلشص إا يأا
نإا ،ًايلاتو .نيرخآلا لجأا نم ةايا
اذه ةاي قّقح ىمعألاب عوشسي ءاقل
ًةايح تراشصف .ًاديدج ًىنعم خألا
ىلع ةاقلم ةيششماه ةايح ل ،لَذبُت
اـهدوـجو ّدمـتـشست ،اــيــندلا ةــعراــق
ةمث .نيرخآلا تشضف نم اهتميقو
ءاقللا اهافشضأا ىرخأا ةديدج ةميق
 وه .ىمعألا دوجو ىلع عوشسيب
دّج راشص لب سسانلا يدجتشسي دُعَي
نأا ًافراع قيلاب راشص هنأا يأا ،هللا

ىتح .هللا دنع نم لإا يتأاي خ ل
،ًايشضرأا ًاحرف نكي  هئافششب هحرف
نوكت نأا يعيـبـطو ،هـلـل ًاديـج لـب
غ .هللا دّجَمُي نأا نمؤوا لعف ةدر
ةدر نم كأا راشص انه هارن ام نأا

عابّتإا إا ةفاشضإلاب ،ذخّتا لب لعف
اذه ةايح  ًايـلـعـف ىـنـعـم ،عوـشسي
يتلا <ىنعم ل>ـلا لاح ءازإا ناشسنإلا

.سصّلاب ءاقللا لبـق اـهـيـلـع ناـك
سصـّلا دي نـم ذـخأا ناــشسنإلا اذــه
نأا نم ًلدبو .رشصبأا ذإا ،ةديدج ةايح
روفلـل ماـق ،ًاـحِرـَف هـتـيـب إا بهذـي
نأا يأا .هـلـلا ًادـّجـَمـُم عوـشسي عـبـتـيــل

،وتلل اهمّدقف داع،هذهةديداهتايح
لجأل هّلعل .هلل ركشش ةيده ،هتدارإاب
ًئاق هتـياور يـلـيإلا مـتـخـي اذـه  .<هللا اوحّبشس هوأار ذإا بعششلا عيمجو>

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سسويطانغإا سسيدقلا
يكاطنلا ــــــــــــــــــــ

 ةـشسدقا اـنـتـشسيــنــك دــّيــعــت
سسيدقلا تافر لقنل اثلا نوناك92
اث سسوـيـطاـنـغإا هـلـلاـب حـششوـتا

خرشصف *ٌرـباـع يرـشصاـنـلا
َدواد َنـبا ُعوـشسي اـي ًـئاـق
نومدقتاُهَرجزف*ينمحرا
اي ًاخارشص دادزاف َتكشسيل
فقوف *ينمحرا َدواد َنبا
*ِهيلإا َمدقُي نأا َرمأاو ُعوشسي
ُديرت اذام ُهلأاشس َبُرَق املف
بر اي لاقف .كل َعنشصأا نأا
ُعوشسي ُهل لاقف *َرِشصبُأا نأا
*َكشصلخ دق كُناإا .ْرِشصْبَأا

ُهـَعـبـتو َرــَشصبأا لاا و
ُعيـمـجو .هـلـلا ُدـّج وـهو
.َهللا اوحبشس اوأار ذإا ِبعششلا

لمأات ــــــــــــ
ةملكلا يه  ةقداشص>

 .<لوبق لكب ةريدجو
إا نورشضحي نيذلا نا

ميلاعتلا نوعمشسيو ةعيبلا
نوـعـفــتــنــي ل ظــعاواو

رـجنأاب لـب اـهـعاـمـشس د
اهب لمعلا ىلع اوـظـفاـحـي
كوـلـشسلا ىـلـع اورــباــثــيو

انبر لاق اذهلو .اهبجو
لو عمشسي يذلا نا دا هل
ًهاج ًجر هبـششي لـمـعـي
.لـمرـلا ىـلـع هـتـيـب ىـنــب
سضرألاـب ًةراـت هـهــّبــششيو
سضرألاب ًةراتو ةيرخشصلا
اــيو .كاوـــششألا ةثـــكـــلا
اـندحأا نوـك نـم بجـعــلــل
ٌ غـشص ٌدلو هــل نوــكــي
هيلـع قـفـنـي وـهو بتـكا
مـــّلــــعاو مداا ةرــــجأا

تاودألاو بتــكــلا نــمـــثو

.حيشسا ةماـيـق هـبـشش ىـلـع ةـبـلـغـلا
يذـلا ىـمـعألا ةاـيـح  بــقــنلا
هب يدؤوي هئافششو هناإا نم جتني
،ًاـيـلـكـشش ل ًاـيـناـيـك ،قاـحـتـللا إا

شستلا لاح سسكع .عوشسي ةذيم
نوعبتـي اوـناـك نـيذـلا رـششع يـنـثإلا
نم اونكمتي و ،هقيرط  عوشسي
،ميلششروأا إا دوعشصلا كاذ ىنعم مهف
نـبا نـع ءاـيـبـنألاـب بـِتــُك> اــم لو
 .(13 :81 ول) <رششبلا

ناك ىمعألا نأا ّسصنلا نم حشضاو
نإاو وهف .لبق نم عوشسي نع عمشس دق
ببشسب ةلشصاا ةبلا نع رشسفتشسا

وه نم نع رشسفتشسي  ،عوما ةك
سسكعلا ىلع .رباعلا يرشصانلا عوشسي

ا ىمعألا اذه ىرن .ًاماُىلع ىقل
حشضوأاب عوشسي <ىري> قيرطلا ةعراق

ا هارـــي اُنورــئاـــشسلا نورـــشصب.
ةثاغتشسإلا ءادن ل اذـه ىـلـع اـنـلـيـلد
بقللا لب بشسحو ةمحرلا ءادجتشساو
نع بعت <دواد نبإا> .هب هادان يذلا

نيابتلا انه انتفليو ،عوشسي ةينايشسم
إا ششت يتلا <يرشصانلا> ةفشص ب
،ارـغا عوـشسي نـطوـم ةرـشصاـنـلا

ىــلــع ّلدي يذــلا <دواد نــبإا>بقــلو
حيشسا وه ذإا <يتوـهـلا هـنـطوـم>
نم حوشسما اثا كِلَا ،رظتنا
.هللا

ةفيظو تناك عوشسيب هئاقل لبق
نأا يأا ،يـطـعـتـشسي نأا كــشسا اذــه
امأا .ايندلا هذه تشضف نم سشاتعي
تراشصف ءاـفـششلا زاو ءاـقـلـلا دعـب
.هللا دجو حيشسا عبتي نأا هتفيظو
وعدت انه رومألا نم ةعوم ةمث
سصشصق نأا فيك نّيَبُتو ،لمأاتلا إا
يئاورلا درشسلا در تشسيل ليجانألا
يَنيـع ءاـفـشش نـم ةـياـغـلا .ثادحأـل
نأا نم خألا اذه نكمتي نأا ىمعألا
،هئافشش لبق .هعبتي ىتح عوشسي ىري
ةدعاشسم إا ًاـجاـت ىـمـعألا ناـك
ا>) يـتآلا نـع هوخـيـل نـيرـخآلا
كلذ نع رَبختشسا ،ًازات عما عمشس
هئافشش دعب امأا .(<نوكي نأا ىشسع ام
عوشسي ىري نأا ىـــلع ًارداق حبشصأاف
ةشصخب ،ًاذإا ةيؤورلا .ًاشضيأا هعبتيو



ملعاو .اهيلإا جاتحي يتلا
.هـمـيـلـعـت  دها لذـبــي
موي لك هجورخ دنع وهو
ام لك لمهُي ةشسردا نم
لـغـتـششيو ُهاـشسنـيو هـمـلـعـت
ِليثامتـلا ذاـخـّتاو بعـلـلاـب
ىـلـع ةـجرـفـلاو ةـفرـخزا
كلذ ماــقأا اذإاــف .يـــها
مث ميلـعـتـلا  ًةـنـشس دلوـلا
هِتاظوف نع ُهوـبأا هـلأاـشس
ـفأا ًاـباوـج هــِطــعــُي مــلــف
هنكل .مّلعا متششيو هبرشضي
ناـك مــلــعا نا قــّق اذإا
نإاف هميلعت  دها لذبي
دلوـلا ىـلـع نوـكـت ةـما

دق نآلا ناـــــــك اذإاو .هدحو
نــحــنو ٌةدم اــنـــل ىـــشضم

ماـيـشصلا لـقـث نوــلــمــت
ششقتب نوعـناـقو ا فةششيع
هذـــــــــــــــه إا نودّدمو
عـمـشسن ةرـهاـطـلا لــفاا
لو ةيـناـحورـلا مـيـلاـعـتـلا
اهنـم هاـنـعـمـشس ا لـمـعـن
ةدعم نوـكـت ٍةـبوـقـع ةـيأاـف
فرعي يذلا ناك اذإاو .انل
اهب لمعي و هديشس ةاشضرم
يذـلاـف ًاديدشش ًاـباذـع َبذـُع
ل فيك ٍراركتب كلذ عمشسي
تلق نإاف .ًاباذع دششأا نوكي
اننا ىلع ليلدلا امو اذه اي
هانعمشس ا ظفاح انشسل
إا أل تلق هب لماع لو
راشص بوشضغلا ىرأا ل نآلا

راــشص دوــقا لو ًاــعــيدو
راشص قشسافلا لو ًااشسم
دجـمـلـل با لو ًاـفـيـفـع
لو ًاعشضاوتم راشص لطابلا
لاا عــمــجــب فوــغــششا

لـيـخـبـلا لو ًاـعوـنـق راـشص

 هداهششتشسا ناك ،خرؤوا سضعب
انه نم .701 ةنشس لوألا نوناك02
اـنـتـشسيـنــك  هديــع راــكذــت ءاــج

 02 ةـيـكاـطـنإلا ةــيــشسكذوــثرألا
.لوألا نوناك

عبشس سسويطانغإا سسيدقلا عشضو
،ةيشسينـغـم ،سسشسفأا لـهأا إا :لـئاـشسر
،مزإا ،ايفلديف ،ةيـمور ،ناـيـلارـت
ام لئاشسرلا هذه لك .سسوبركيلوبو
روحمتت ،ةيمور لهأا إا هتلاشسر ادع
ةـعاـطو قاـفـتلا إا ةوــعدلا لوــح

ءيشش لمعُي لأا يغبني ثيح ،فقشسألا
يأارب اونوكت نأا مكيلع> هيأار نودب
نـم>و (4 فأا) <مـكـفـقـشسأا عــم دحاو
ل ةدـحو  اوـــنوـــكـــت نأا ديــــفا
 اونوـكـت ىـتـح ةـبـئاـشش اـهـبوـششت
.(4 فأا) <هــلــلا عــم ةـــمـــئاد ةدحو
يأا ،خوـيـششلا ماحا إا ةـفاـشضلاـب
ءلؤوه نودب ذإا ةشسمامششلاو ،ةنهكلا

عيما ىلع> ةشسينك دجوت ل ًاعيمج
ةــشسماــمــششلا اوـــمحـــي نأا ًاـــشضيأا

ةروشصك فقشسألاو عوـشسي حـيـشساـك
فشصمو هللا سسلجمك ةنهكلاو بآل
 اـــــمأا  .(1 :3 نايلارـت) <لـشسرـلا
:لوـقــيــف مزإا لــهأا إا هــتــلاــشسر
ًائيشش دحأا لمعي ل فقشسألا نودبو>

ّثيح ...ةشسينكلا روـمأاـب قـّلـعـتـي ا
نــكــيــل كاــنــه ،فــقــشسألا نوــكـــي
دجوـي ثيـح هــّنا اــمــك ،نوــنــمؤوا
...ةعماا ةشسينكلا كانهف ،حيشسا
،ةيدومعا زو ل فقشسألا نودب
نـكـلو ،(سسادــــقـلا) زـبــا رـشسك لو
اذهف ،فـــــقشسألا هيلع قفاو ام لك
ًازـئاـج نوـكـيو ،هــلــلا يــشضرــي اــم
همحي ،فقشسألا محي نَم .ًلاّعفو
ىشضر نود ًائيشش لمعي نَمو ...هللا
.<...ناطيـششلا مدخـي هـنإاـف ،فـقـشسألا

ميلاعتـلا نـع داـعـتـبلا بجـي كلذـك
،ةـشسيـنـكــلا مــيــلاــعــتــل ةــفــلاا

.ناإلاو ةليشضفلا ىلع ةظفااو
دقـف ةـيـمور لـهأا إا هـتـلاــشسر اــمأا

 ديدـــاـب دـيـقـم وـهو اـهــبــتــك
إا مزأا نم داهششتشسلا إا هقيرط
نأا مـكـتاوـلـشصب وـجرأل ا> :ةـيـمور
 سشوـحوــلا ةــعراــشصم  قــفوأا
ًاذـيـمـلـت نوـكأل لــهؤوأا نأاو ةــيــمور

 فرُع يذلا ،ةيكاطنإا ىلع فقشسأا
نرـقـلا ةـيادبو لوألا نرـقـلا ةـياـهـن
سسويطانغا سسيدقلا ذـمـلـتـت .اـثـلا

يمـشسي .اـنـحوـي لوـشسرـلا ّيدي ىـلـع
لماا> :هلئاشسر  هشسفن انشسيدق
<هردشص  حـيـشسا لــمااو هـللا
.حيشسا عوـشسيـل هـشسفـن سسّرـكا يأا
نرقـلا نـم نـيرـشسفا سضعـب لوـقـي
<هـللا لـماا> يـمـشس هـنأا رـششاـعـلا

 عوشسي هلمحيذلا دلولا ناك هنأل
تم) هذيمت مامأا هشسلجأاو هنشضح
81: 2-4).

ءانثأا سسويطانغا سسيدقلا دهششتشسا
 ةشسينكلل لشصح يذلا داهطشضلا

 سسونايـتـيـمود روـطاملا دهـع
سضعـب يورـت .اـثـلا نرـقـلا ةــيادب
سسيدقـلا داـهــششتــشسا نــع رداــشصا
ناجارت ناك امدنع هنأا سسويطانغا

لوألا هّمه ناك ،ةيكاطنأا ىلع ًايلاو
 اةـنـيد ـل ةـعـيـبـلا ديدةهـلآ

دقت يحـيـشسا مازـلإاو ةـيـنـثوـلا
ناـك يذــلا رــمألا ،اــهــل ةداــبــعــلا
 رشصتنيل ةناـمـشضلا هـل ةـبـشسنـلاـب

سسويطانغإا فقشسألا ملع ا .هبرح
اولا هرّبدي ا ا قحبيحيشس،

ااــطــل يــتــلا ةـــعاـــشسلا نأا كردأا
دق ،هداهششتشسا ةعاـشس يأا ،اـهرـظـتـنا

إا سسويطانغإا سسيدقلا بهذ .تند
.هتلئشسأا نع ةأارج لكب هباجأاو اولا

ٍذخأا دعب هنأا اهشسفن رداشصا لوقتو
ناجارت اولا ردشصأا ،اـمـهـنـيـب درو
هذه> :ًئاق فـقـشسألا هـجوـب مـكا
لوقي يذلا سسويـطاـنـغإا نأا اـنـتدارإا
ديقُي ،هشسفن  بولشصا لمحي هنأا

هــشسفــتــل ةــيـــمور إا قاـــشســـُيو
امأا .<بعششلل ًةيلشست كانه سشوحولا
:ًاحرف فتهـف سسوـيـطاـنـغإا سسيدقـلا
ةماركلل ينتلهأا كنأل يّبر كركششأا>
ةـبا نوـبرـعـب يــلــع تمــعــنأا ذإا
نم لشسشسب دـيـقُأا نأاو كل ةـلـماـكـلا

نـم ،سسلوـب كلوــشسرــب ةوــشسأا ،ديدح
ةيكاطنا نم اـنـشسيدق ديـتـقإا .<كلـجأا
دوـنـج ةرـششع هـقـفارــي ةــيــمور ا
ةيشساقلا مهتلماع ًادوهـف مـهاـمـشسا
ب ًاديهشش سسيدقلا ىشضق كانه .هل
تاداهشش ىلـع ءاـنـب .دوـشسألا باـيـنأا



.(2 :1 فأا) <حيشسا عوشسيل ًايقيقح
لـهأا نأا سسوـيـطاـنـغإا سسيدقـلا مـلــع
إا هقيرط عطقل نورشضحتي  ةيمور
ةلاشسرب مهيلإا هـّجوـتـف ،داـهـششتـشسإلا
وه ا هعنم اولواحي لا مهعنقيل
إا قاتـششي هـنأل هـب ماـيـقـلا عـمزـم
ىـظـحـيـل هـبـلـط  عرــشسيو توا
عوشسيب مكحفاشصأا نأا لمآا>  .هللاب
لجأا نم ديداب دّيقا انأا حيشسا
هـتدارإا يـنـلـّهؤوـت نأا وـجرأاو هــمــشسا
.ةـياـهـنـلا ىـتـح هـقـيرـط  شسلــل
نود ياغتبم إا لشصأا نأا عيطتشسأاأا

يــنــمــلــظــت نأا ىــششخأا ...؟قـــئاـــع
حاتت نل ...مكتب  هذهك ةشصرف

مكـنـم بلـطأا ل ...هـلـلا إا باـهذـلـل
يمد مّدقأا وكت نأا طقف ...ًائيشش

:1 ور) <...بّرلا حبذم ىلع ةيحشض
نلعأل اهلك سسئانكلا إا بتكأا> ،(2
نم يرايتخا سضح تومأا أا اهل
نأا ًايجار مكيلإا عرشضأا ...حيشسا لجأا
.ديفي ل هنأل ًابناج مكفطع اوعشضت
يه اهنإا .سشوحولل ةشسيرف وكرتا
انأا .هللا إا ًاعيرشس ينلشصوت يتلا

سسارـشضأا ت نــحــطأا هــلــلا حــمــق
...حيشسملل ًايقن ًازبخ زبخأل سشوحولا
نم لعجي ىتح حيشسا إا اوعرشضا
ًاـناـبرـق نوـكأل ةـطـشساو سشوــحوــلا
 .(4 ور) <...هلل

سسيدقـلا إا ةـبـشسنـلاـب توا
حبشصيـل ةـشصرـفـلا وـه سسوـيـطاـنـغإا
:لوقي امك لعفلاب ًايحيشسم ًاناشسنإا
ةوقلا ينيطعيل هللا اولأاشست نأا وجرأا>
ًاناشسنإا نوكأل ةيجرااو ةيلخادلا

،بلقلاب لب طقف ناشسللاب ل ًايحيشسم
تنـك ذإا .لـعــفــلاــب لــب مــشسلاــب ل
لوقأا نأا يننك لعفـلاـب ًاـيـحـيـشسم
موي ًايقيقح ًانمؤوم نوكأا نأاو كلذ
ةيحيشسا تشسيل ...اعلا نم يفتخأا
اعلا  دهطشضُت امدنع هللا ةوق لا

.(3 ور) <رششبلا تقم اهدشض هجتيو
تأادتبا دقل .ينقفاوي ام فرعأا إا>
تبرق ...حـيـشسمـلـل ًاذـيـمـلـت نوـكأا نأا
 اورفغا .اهيف دلوأاشس يتلا ةعاشسلا

.ًاـقّدشصتـم ًاـحوـمـشس راــشص
نـَم لوـقـي لوــشسرــلا نإاــف
ٌمـيـكـح هـنا نـظـي مــكــنــم
نم هِلامعأا نشسح ينيرُيف
.هتـمـكـح موـلـعـب هـِفرـشصت
نم لوقـي ًاـشضيأا باـتـكـلاو
تشسلو .مهنوفرعت مهرامثأا
مكجاعزإل ًادشصق اذه لوقأا
هنأل مكشسوفن سص لب
ًاموي عَدَن ل نأا انيلع بجي
بهذـي اـنـناـمز نـم ًادحاو

ٍةليشضف باشستكا نم ًايلاخ
لــئاــشضفــلا ىــلــع ًةداــيز
 اـمإا اـندنــع ةدوــجوا
وأا ةـــشصلا  وأا موـــشصلا

 وأا ةـــــــــــــــــقدشصلا 
وأا ئيشسا إا ناشسحإلا

 اشضغــبــمــلــل ةــب
ناك اذإا هنأل .كلذ لاثمأاو
زونكلا عمج نوديري نيذلا
ًامئاد نودهتجـي ةـيـشضرألا

 مـهـمـلـع عـم اـهـتداـيز
نوديري نـيذـلاـف اـهـلاوزـب

فيك ةيومشسلا زونكلا عمج
.ٍداهتجا مظعأا نودهتجي ل
دا هـل اــنــبر ناــك اذإاو
ب نوـكـن نأاـب رــمأاــي
نوـكـن فـيـكــف اــنــئادعأل
اذإاو .اـنـتوـخإل شضغــبــم
نَم نوبحي نوراششعلا ناك
نأا بجي ل فيكف مهبحي
وـنـحـنو شضـَغـبا بحـن
فَرعًنل نيدهَطـشضا ىـلـع
هل يذلا انبر ذيمت اننا
.مآا ،دبألا إا دا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

وكرـتا ،اـيـحأا وـعد ،يـتوـخإا اـي
يــتــبـــغر نإا> .(5 ور) <...توـــــــمأا
يأا  َقبت و تبلشص دق ةيشضرألا
غ  دجوي ل ،ةداا بحأل ران
 مدـمدـي (01 :4وي) <ّيـح ءاـم>
ور) <بآلا إا َلاعت لوقيو يقامعأا

7).   

ديا ديع طاسشن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيششربألا يعار ةدايشس ةكب
لـــيزا سساـــيـــلا تيـــلوــــبوا
،دـيا ديـع ةـبـشساــنو ،ماحإلا
 ةيحيشسا ةـيـبلا بتـكـم مـّظـن
لوألا نوناك62 تبشسلا موي ،توب
فلأا او ًايديم ًاطاششن ،5102
اـياـعر ءاـنـبأا نـم سصخـشش يـَتـئـمو
مهرامعأا حوات نـيذـلا ،ةـيـششرـبألا
مزتلاو ،ًاـماـع61و 4ــب
.ةيعوبشسألا ةيئاعرلا تاطاششنلاب

ديع) يهلإلا سسادقلاب طاششنلا أادب
ةـشسيـنــك  (هــلإلا ةدلاوــل عــماــج

،يـبـئاـجـعـلا سسولوـقـيــن سسيدقــلا
دلوألا ةــــقوــــج ةـــــكراـــــشش 

نوكراششا اهدعب لقتنا .ةيششربألا
عاتمتـشسإـل <دووـيـلوـه كشس> إا
دنع .ةششهداو ةـيـلـشسا هـشضورـعـب
مـهـيـلـع تعّزُو ،سضرــعــلا ةــياــهــن
مث .مهراـمـعأا تاـئـف بشسح اـيادهـلا
ةـيـنارـطا راد إا عـيـما هـّجوــت

،ةـيــششرـبألا يـعارـب اوــقــتــلا ثيــح
مــيــنارــت هــماــمأا اودششنأاو اوــلــّترو
ةكب طاـششنـلا مـتـُتـخاو .ةـّيدـيـم
ظفحي ىتح هتدايشس اهت ةشصو
مهدعاشسيو توب ةشسينك ءانبأا هللا

مـهـفـلاو ناإلا  وـمــنــلا ىــلــع
.يحورلا

ةرششنلا ىلع عطإا ناكماب

:تننإا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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