
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــــ
(01-1 :6 ضسوثنروك2)

َنونواعم انأأ ا  ُةوخإأ اي
أولبـقـت ل نأأ مـكـيـلإأ بـُلـطـن
هّنأل *لِطابلأ  ِهللأ َةمعن
ٍلوبقم ٍتقو  يّنإأ لوقي
ِموـــي و كل ُتبـــجـــتــــصسأ

نآلأ أذوهف .كُتنعأأ ٍضصخ
ُموي نآلأ أذوه .لوبقم ٌتقو

يــتأاــن اــنـــصسلو *ٍضصـــخ
ٍةرَثع  ئل ٍءيصش َقَحلي

 ُرِهظُن لب *ٌبيَع َةمدأ
ِهللأ ِمأدخك انَصسفنأأ ٍءيصش لك

 صصٍ ثكٍ  َدئأدصش 
 *ٍتاقيصض  ٍتأرورصض
 ٍنوـــجـــصس  ٍتأدـــَلـــَج

 ٍباـعـتأأ  ٍتاـبأرـطـصضأ
 *ٍمأوـــصصأأ  ٍراــــهــــصسأأ

ِلوط  ٍةفرعم  ٍةراهط
حورـــلأ  ٍقـــفِر  ٍةاــــنأأ
*ٍءايِر ب ٍةب  ضسدقلأ

 أ ِةملكق  وقهللأ ِة
مـيـلأ نـع لأ ِةـحـلـصسأاــب
.ٍنأوهو ٍدج *راصسيلأ نعو
انأاك *هنصسُحو ٍتيصص ِءوصسب
.نوقداصص نـحـنو نوـلـصضـُم
نـحــنو نوــلوــه اــنأاــك
اهو َنوتِئام انأاك نوفورعم

توكلملا قيرط ــــــــــــــــــــــــــــــــ
انحوي ءاج مايألأ كلت يفو>

ةيدوهيلأ ةيرب يـف زرـكـي نأدمـعـمـلأ
توكلم برتقأ دق هنأل ،أوبوت :ئاق
تماـق .(2-1 :3 ىتـم) <تأوـمـصسلأ

ةيأدب ذنم أأرقن امك نييحيصسملأ ةوعد
ىـلـع ةـيـئأزإلأ ةـثـثـلأ لـيــجاــنألأ
تأومصسلأ توـكـلـم ءيـجـمـب ةزأرـكـلأ

 .ةبوتلأ ىلإأ ةوعدلأو
ةيدومعم دعب

،عوــــصسي برـــــلأ
يـف هـتــبرــجــتو
،ءأرــــــحــــصصــــلأ

انـحوـي مـيـلـصستو
أأدتبأ ،نأدمـعـمـلأ
هـتـلاـصسرـب ديـصسلأ

ام ًّمكم ،اـًنـلـع
اــنــحوــي نــلــعأأ
.هتيأدب نأدمعملأ

هـــــلإلأ عرــــــصشف
صسجـتـمـلأ ظـعـي دـّ
انحوي اعد .هدّمع يذلأ كأذ تاملكب
حيصسملأ مّلع كلذكو ،ةبوتلل بعصشلأ
ةرورصضو تأومصسلأ توكلم بأرتقاب
توكلم ةراصشبب زركـي ناـك> ةـبوـتـلأ
برتقأو نامزلأ لمك دق لوقيو هللأ

<ليجنإلاب أونمآأو أوبوتف هللأ توكلم
 .(51-1:41رم)

نأأ تناك هذيمتل ديصسلأ ةيصصو
تذـخأأ مـهـنـعو .ةـبوـتـلاـب أوــظــعــي
زركُي نأأ> ماع يـفـلأأ ذـنـم ةـصسيـنـكـلأ
اياطخلأ ةرفغـمو ةـبوـتـلاـب هـمـصساـب
ةبوتلأ .(42:74 ول) <ممألأ عيمجل

يهو .تأومصسلأ توكلم حاتفم يه
مل وه .بعـصشلأ لـكـل حـيـصسمـلأ ةزأرـك

عـنـصصب هـقـفرأأ لـب ظـعوـلاـب ِفــتــكــي
تناك بئاـجـعـلأ هذـه لـك .بئاـجـعـلأ
قيقـحـت ىـلـع تاـتاـبـثإأو <تاـمـع>
انأأ تنك نإأ> .ضضرألأ ىلع هللأ توكلم
نإاف ،نيـطاـيـصشلأ درـطأأ هـلـلأ عـبـصصإاـب
.(71:12ول) <مكلخأد يف هللأ توكلم

وه ضضرألأ ىلع تأومصسلأ توكلم
ِةمعـنو حـيـصسمـلأ عوـصسي برـلأ روـصضح
توــكــلــم يــطــعــي .ضسوّدقــلأ هـــحور
لخدي وهو ،ملاعلـل َةاـيـحـلأ تأوـمـصسلأ

ةـبــقأرــم نودب
ل> .ملاعـلأ ىـلإأ
توـكـلـم يـتأاـي
<ةبقأرـمـب هـلـلأ
يأأ (71:02ول)
ةـقـيرـطـب ضسيـل
ةـــــــــحــــــصضأو
نكل ،عـيـمـجـلـل
نـــمزــــلأ عــــم
ةرـجـصش رـيــصصي
ئـجـتـلـت ةـفرأو
اـهـناـصصغأأ يــف

  .(23 -13 :31 ىتم) ءامصسلأ رويط
هللأ نم ةيطع ربكأأ وه هللأ توكلم

نأأ اـنـيـلـع هـب زوـفـن يـكو ،ناـصسنإــل
ًةـيأدب .هـلـجأأ نـم بعـتـنو هــيــهــتــصشن
ضساـصسأأ نأل ةــبوـــتــلأ ىــلإأ جاــتــحـــن
قاصصتلأ ىلإأ مث ،ةبوتلأ وه هللأ توكلم
روذب حتفتت يكل ةصسينـكـلاـب اـنـتاـيـح

ةمايق دعب نم ءيصش لك .انيف ةمعنلأ
انل فيك نكلو ةيطعو ةبه وه ديصسلأ
؟ةبهلأ هذه بصستكن نأأ

نآلأ ىلإأ نأدمعملأ انحوي مايأأ نم>
نوبصصاغلأو بصصغُي تأومصسلأ توكلم
ّقــصش دقــل .(11:21ىتم) <هنوفطتـخـي
توكلم ىلإأ َقيرطلأ هُصسفن عوصسي برلأ
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رخآأ ّرمم وأأ قيرط نم امو ضصخلأ
 .ةايحلأ ءلم ىلإأ يّدؤوي

ضضعب يف قيرطلأ أذه ودبي دق
هـّنأأ ّلإأ ،اـًبـعـصص ًاـقـــّيــصض ناــيــحألأ
يقيقحلأ حرفلأ ىلإأ ديحولأ قيرطلأ

تاقـيـصضلأ مـغر ،هـّنإاـف .روـنـلأ ىـلإأو
بلجي ،هفنتكـت دق يـتـلأ براـجـتـلأو
يف ام ّلك قوفت تايزعت هكلصسي نَمل

حـيـصسمـلأ عوـصسي ّبرـلأ .مـلاـعـلأ أذــه
لصسرُي ،قيرطلأ أذه يف اندقتفي هُصسفن
ثعبيو ،انترزأؤومل هيصسيّدقو هتكئم
يّزعملأ ضسودقلأ هحور ةـمـعـنـب اـنـل
وهو ،اًحرف اهمعفُيو انبولق مصسلبُيل
صسفـن ةزيزـعـلأ هـنـيـمـيـب اـنـكـصسمـُي هـُ
.هصصخ ىلإأ اندوقيو

نم ضشاعُت ٌةقيقح تأومصسلأ توكلم
بولـقـلأ يـعـصضأوـتـم نـمو راـغـصصلأ

،ملاعلأ ءامكح نم ةرورصضلاب ضسيلو
بوـلـقـلأ يوذـل طـقـف فـصشكــُت كلذــل
نيذلل هللأ توكـلـم ىـطـعـُي .ةـيـقـنـلأ
ىلع هل نودهصشيو حيـصسمـلأ نوـّبـحـي
ناـصسنإلأ مـهاـخأأ نوـلـبـقــي ،ضضرألأ
مــه ءلؤوــه .طورـــصش وأأ دودح نودب
براـجـت نوزواـجـتـي نـيذـلأ رأرـبألأ
مهباعتأأ نولمـحـيو ،رـبـصصب ةاـيـحـلأ

لكب نوّحـصضيو ،مـهـتاـيـح بيـلـصصك
 .حيصسملأ لجأأ نم ءيصش

حيصسملأ فرعن نأأ يه انتوعد
نأأ ،ضسودقـلأ هـحورـب ةـصسيـنـكـلأ يـف
ربع بآلأ هللأ عم ةكرصش يف لخدن

اـنـظـفـحو ديـحوـلأ هـنـبل اـنـتـعاـط
لبقتصسن نأأ نوّوعدم نحن .هاياصصول
انتايح عقأو يف تأوـمـصسلأ توـكـلـم
لّدبنو بوتن نيح هيلإأ يمتنن نأاب

ركف> انل نوـكـيـف اـنـتاـيـح ةـقـيرـط
رـــيــــصصنو (2:61وك1) <حــيــصسمـــلأ
 .هثأريم ءاكرصشو هءاّبحأأو هذيمت

ةدحاولا ةنزولا ـــــــــــــــــــــــــــــــ
يذلأ ّيليجنإلأ عطقملأ أأرقن امدنع

نوكـن ،تاـنزوـلأ لـَثـَم نـع ثّدحـتـي
هيف مّلصسي ّيراجت ضصن مامأأ ايلكصش

نـم اـًئـيـصش هءأرـجأأ لـمـعـلأ بحاــصص

نوبدؤوم انأاك .ٌءايحأأ ُنحن
ٌنأزـح اـنأاــك *لــَتــقــُن لو
انأاك .نوحِرف ًامئأد نحنو
.نيثك ينغُن نحنو ُءأرقف
نـحـنو اـنـل َءيـصش ل اـنأاـك

لك ُكِل ٍءيصش.

ليإلا ـــــــــــــــــ
(03-41 :52 ىتم)

.لثَأ أذه برلأ لاق
ُهَديبع اعد ٌرفاصسم ٌناصسنإأ

*هـَلأوــمأأ مــهــيــلإأ َمــلــصسو
َضسمــخ ًأدحأو ىـــطـــعأاـــف
َرخآأو َتنزو َرخآأو ٍتانزو
ِردق ىـلـع ٍدحأو لـك ًةــنْزو
*ِتقوـلـل رـفاـصسو ِهـِتــقاــط
َضسمأ ذـخأأ يذــلأ بهذــف
َحبرو اهب َرجاتو ِتانزولأ

أذكهو *َرَخُأأ ٍتانزو َضسمخ
َحـبر ِتـنزوـلأ ذـخأأ يذــلأ

اــمأأو *يرـــخُأأ تـــنزو
َةدحأولأ ةنزوـلأ ذـخأأ يذـلأ

ِضضرألأ  َرـفــحو بهذــف
دعبو *هديـصس َةـصضف َرـمـطو
كئلوأأ ُدّيصس َمِدق ٍثك ٍنامز
اندف *مهـبـصساـحو ِديـبـعـلأ
ِتانزولأ َضسمأ ذخأأ يذلأ

َرـَخُأأ ٍتاــنزو َضسمــخ ىّدأأو
ٍتانزو َضسمخ ُدّيصس اي ًئاق
ُضسمــخ اــهو إأ َتمـــلـــصس
اــهــُتــحــبر َرــَخُأأ ٍتاـــنزو
هُدـّيـصس هـل لاـقـف *اـهـقوــف
ُحلاصصلأ دبعلأ اـهـيأأ اـّمـِعـِن
 ًانيمأأ َتدجُو دق .ُمألأ

،اهكلصس نَم َلّوأأ وه ناكو تأومصسلأ
ىلإأ لـصصي نأأ ءاصشي نَمل يغبني أذل

نَم> .حيصسملأ عبتي نأأ توكلملأ أذه
هـصسفـنـب رـفـكـيـلـف يـنـعـبـتــي نأأ دأرأأ

:8 رم)<ينعبـتـيو هـبـيـلـصص لـمـحـيو
ّنأأ يـنـعـت <دأرأأ نــَم> ةراــبــع .(43
ل .هعابّتأ ىلع أًدحأأ مغري ل حيصسملأ

لك نم نوبغري ل نم ىلإأ هل ةجاح
نأأ انوعدي هّنكل ،ضصخلاب مهبولق
مهدحو ،أذل .انتـيّرـح ءلـمـب هـعـبـتـن
ّبرـلأ ضصـخ ىـلإأ نوـقوـتـي نـيذــلأ

نوعصسيو ،مهبولق ّلك نم هنوبلطيو
ءايصض نوغلبي ،هاياـصصو لـيـبـصس يـف
 .هتوكلم

ّنكل .ةداعصسلأ ىلإأ ىعصسي ناصسنإأ ّلك
هـّنأأ اـنرـصصع يــف ناــصسنإلأ ةاــصسأاــم
لخ نـم ىـعـصسيو لـيـبـصسلأ عـّيـصضي
ةطلصسلأ ةوـهـصشو ةـّيداـمـلأ لـئاـصسوـلأ

ّنأأ ىصسني .همصس دجي نأأ ىلإأ  ىنغلأو
ىأانمب قّقحتت ل ةيقيقحلأ ةداعصسلأ

ريخ ّلك ردصصم ،هلإلأ هدحو .هللأ نع
اـنـصشطـع يورـي ،ةداـعـصسو ةــمــعــنو
حرـفــلأو مــصسلأ ىــلإأ اــنــتــجاــحو
 .ةحأرلأو

يصسوثآلأ ضسويصسيياب ضسيدقلأ لوقي
مويلأ ُضسانلأ لعج دقل> :(4991+)

نوصضري ل مهنأل ،ًةـبـعـصص مـهـتاـيـح
نوـبـلـطـي لـب ،ةـلـيــلــقــلأ روــمألاــب
.ةيّداملأ رومألأ نم ديزملأ رأرمتصساب
ًةايح أوصشيعي نأأ نوغتبي نيذلأ امأأ
نأأ ًلّوأأ مهل يغبنيف ًةليصصأأ ةّيحور
نيح .رومألأ نم لـيـلـقـلاـب أوـفـتـكـي
نم ًةيلاخ ،ًةطيصسب مـهـتاـيـح رـيـصصت
نم أورّرـحـتـي نـل ،ةّراـصضلأ موـمـهـلأ
مهل نوكيصس لب ،بصسحف ملاعلأ حور
روـمأـل تقوـلأ نــم ٌعــصســّتــم اــًصضيأأ
يف مهصسفنأأ نودهجي لإأو ،ةّيحورلأ

،رـصصعـلأ يز عاـبــتأ مــهــتــلواــحــم
نونتقيف يلـخأدلأ مـصسلأ نودقـفـيو
.<أًريبك اًقلق

ةداعصسلأ قيرط ّنأأ رّكذتن نأأ بجي
ىـلإأ قـيرـطـلأ وـه يـلـخأدلأ مـصسلأو
انل هـحـتـف يذـلأ تأوـمـصسلأ توـكـلـم
ىـلإأ ديـحوـلأ قـيرــطــلأ هــنإأ .دــّيــصسلأ



ىـلـع كـُمـيـقُأاـصسف ِلـيـلــقــلأ
*كبر حرف إأ لخدُأأ .ثكلأ

تـنزوـلأ ذـخأأ يذـلأ اــندو
 َتملصس ِتنزو ُدّيصس اي لاقو
ناـيرـخُأأ ِناـتـنزو اـهو إأ
هل لاقف *امهقوف امهُتحبر
ُدبـعـلأ اـهـيأأ اـمـِعــِن هُدــّيــصس
َتدجُو دق .ُمألأ ُحلاصصلأ
كُميقُأاصسف ليلقلأ  ًانيمأأ

حرف إأ لخدأأ .ثكلأ ىلع
ةنزولأ ذخأأ يذلأ اندو *كبر
كـنأأ ُتمـِلـع ُدـّيـصس اـي لاــقو
نــم ُدــِصص ٍضساــق ٌناــصسنإأ

نم ُعمو عرزت  ثيح
ُتفــِخــف *رذــبـــت  ثيـــح
 كَتنزو ُترمطو ُتبهذو
.كدنع َكُلام أذوهف .ضضرألأ

اهيأأ هل لاقو هدّيصس باجأاف
دق .ُنصسكلأ ُرـيرـصشلأ ُدبـعـلأ

ثيح نم ُدِصصحأأ يّنأأ َتمِلع
 ُثيح نم ُعمجأأو عرزأأ 

َملصست نأأ يغبني ناكف *ْرُذبأأ
ىتح ةفرايصصلأ إأ يتصضِف
عــم اـــم َذـــُخآأ ُتمِدق أذإأ
َةنزوـلأ هـنـم أوذـُخـف *ىـًبُر
ُرْصشعلأ هعم يذلل اهوطعأأو
هل نَم لك نأل) *تانزولأ
هل ضسيل نَمو ُدأزُيف ىطعُي
*(هـنـم ذـخؤوـي هــل يذــلاــف
 ُهوـقـلأأ ُلاـطـبـلأ ُدبـعـلأو
كاـنـه .ِةـيـنألأ ةـمـلــظــلأ
ُفـيرـصصو ُءاـكــبــلأ ُنوــكــي
أذــه لاــق او *ِناــنــصسألأ
عمصسلل نانذُأأ هل نَم ىدان
.عمصسيلف

بجي ٍرمأأ ىلع هنّمأأ ّبرلأ ّنأأ ىصسنيو
كلت ميدقتو هريمثتو هيلع ةظفاحملأ
،ةنامألأ بحاصصل دعب اميف رامثألأ
يف لوقن ام بصسح ىلع ،ّبرلل يأأ
كل اـّمـم كل يـتـلأ> :يـهـلإلأ ضسأّدقـلأ
.<كل اهمّدقن

ل أًرـــــمأأ أًدحأأ يطعي ل ّبرلأ
ّنأأ ّلإأ ،هرـيـمـثـت وأأ هـلـّمـحـت هـنـكـمـي
ةدحأو ةـنزو كاـنـه ّنأأ وـه دـّكؤوـمـلأ

يهو ،عيمجلل هللأ اهبـهـي ةـكرـتـصشم
ةنزولأ اـهـصسفـن تناـك حـجرألأ ىـلـع
دبــعــلأ> اــهــنــفد يـــتـــلأ ةدحأوـــلأ
.ةّبحملأ يه ةنزولأ كلتو ،<نصسكلأ
ةـبـهوـم َعـيـمـجـلأ هـلـلأ ىـطـعأأ دقــل
ىرخُأأ بهأوم اهيلع دأز ّمث ،ةّبحملأ

.لّمحتلأ ىلع ضصخصش ّلك ةردق بصسح
مل ،اهنـفد ةدحأوـلأ ةـنزوـلأ بحاـصص
يذلأ رمألأ ،اهمدختصسي فيك فرعي
ناح امدنع هدّيصسل هبأوج يف ىّلجتي
مك فرعي هّنأاب باصسحلأ فصشك تقو
فاـخ كلذـل ٍضساـقو مـلاـظ هدـّيـصس ّنأأ

هـلـعـفـي مـل اـم أذـه .ةـنزوـلأ رـمــطو
فيك افرع نأذّللأ نأرخآلأ نأريجألأ
لخ نم امهّبحي امهدّيصس نعجي
،أذكه .هب امهلـكوأأ اـمـل اـمـهـتـّبـحـم
امـهـّنأاـب دـّيـصسلأ ّضسحأأ ،اـمـهـتـناـمأاـب
اطّرفي ملو هتاينتقم اّبحأأ ذإأ هناّبحي
اـًفاـعـصضأأ اـحـبرو أرـجاــت لــب اــهــب
أذإأ) هبلق نف ،نيحرف هل اهامّدقو
ملاظ هّنأأ ثلاثلأ دبعلأ مكب انذخأأ

أاطـخ .ةـّبـحـمـلأ اـمـهـلداـبو (ٍضساـقو
هّنأأ وه ةدحأولأ ةنزولأ بحاصص دبعلأ
مل ،ةّبحملأ لمعتصسي مل ،اهرّمثي مل
رعصشي هدّيـصس لـعـجـي مـل ،اـهـفـعاـصضي
روعصشلأ هـلداـبـي ىـّتـح هـّبـحـي هـّنأاـب
ضسيّدقلأ لوقب ىّلجتي ام أذه .هصسفن
ةّبحملأ ّنأأ نع مفلأ ّيبهذلأ اّنحوي
نَم ضسأأر ىلع هعصضت ٍران رمج يه
بئأوــصشلأ ّلــك هــب قرــحــُتــف ّبحـــُت
كّودع َتببحأأ أذإأ أذـكـه .نـئاـغـصضلأو
يذلأ ةبحملأ رمج هصسأأر ىلع تعصضو
بلقلأ لـعـجـيو ةوأدعـلأ ديـلـج بيذـي
لوقي .ةلدابتم ةّبحملأ حبصصتف نيلي
ل انأأ> :ريبكلأ ضسوـيـنوـطـنأأ ضسيّدقـلأ

هوفعاصضيو هب أورجاتي يكل هلأومأأ
رمألأ ،رفصسلأ يعأدب هبايغ نيح يف
،رفصسلأ نم هتدوع دنع ،رِهظُي يذلأ
هدّيصس لأومأأ ىلع اًنيمأأ ناك ريجأأ يأأ

اهّنأاك اهب رـجاـتو اـهـيـلـع ظـفاـحو
تأذ تناك ةنزولاف .ةـّصصاخلأ هلأومأأ

ةلـمـع تناـك ذإأ ،أدج ةرـيـبـك ةـمـيـق
0005 نـيـب اـم يزأوـت ةـّيــناــنوــي
ةـلـمـع راـنـيدلأو) راـنـيد0006و
موي ةرجأأ يزأوـت ةـّيـصضف ةـّيـناـمور
ضسيّدقـلأ هرـكذـي يذـلأ رـمألأ ،لــمــع
هـتـظـع يـف مـفـلأ ّيـبـهذـلأ اـّنـحوــي
اًمئاصص بعت نم> :ًئاق ةّيحصصفلأ

ةّيلمعب ،أًذإأ .(<رانيدلأ نآلأ ذخأايلف
ةـنزوـلأ دجـن ،ةــطــيــصسب ةــّيــباــصسح

ةنصس51 ىلأوح رجأأ لداعت ةدحأولأ
نوكنف ايحور اّمأأ .ّينامورلأ لماعلل
ةّيلاملأ ةراجّتلأ ىّدعتي ضصن مامأأ
نكمي ةّيحور ٍةراـجـت ىـلإأ ةـّيرـصشبـلأ

ّيوامصسلأ توكلملأ حبر اهلخ نم
يف لوقن ام بصسح ىلع ،هتراصسخ وأأ

ةحلاصصلأ مكتراجتل اـي> :اـنـتأوـلـصص
نإأ ةـقـيـقـحـلاـب ...نوـصسيدقـلأ اــهــيأأ
مترداغ مكنوك ًأدج ةنصسحل مكتراجت
<تاـيـقاـبـلأ مـتـمـّلـصستـف تأدصساـفــلأ
عفرم عوبـصسأأ نـم ءاـثـثـلأ ةـيـصشع)
.(نبجلأ

ّنأأ ضضعبلأ ىري نأأ نكمملأ نم
هّنإأ ذإأ ،لثملأ أذه يف لداع ريغ هللأ

ىلع يواـصستـلاـب تاـنزوـلأ عّزوـي ل
نم ّلقأأ دحأولأ يطعي امّنإأ عيمجلأ
ةأواــصسمو ًلدع هأرــن اــم ّنإأ .رــخآلأ
ام أذإأ ملظ ّلإأ وه ام ةّيرصشبلأ نيعلاب
لدعلاـف .ةـّيـهـلإلأ نـيـعـلاـب اـنرـظـن
بلطُي نأأ ًثم امه ايرصشب ةأواصسملأو
نأأ عيطتصسي رخآأو دعقُم ناصسنإأ نم
دحت يف كأرتصشلأ هيلجر مدختصسي
ّبرلأ ّنإاف ،ايهلإأ امأأ ،دحأو يصضاير
هتقاط بصسح ىلع ناصسنإأ ّلك يطعي
 .لامتحلأ يف

نأأ ثدحـي ناـيـحألأ ضضعـب يـف
نـَم ةدحأو ةـنزو هـيدل يذـلأ دصسحــي
ّرـصشب يـهـتـلـيـف ،تاـنزو رـصشع هــيدل

هلاصشفإل ٍقرط يف ريكفتلابو هدصسح



أذــــه .<هــّبــحأأ يــّنأل هــلــلأ فاـــخأأ
ّبحي مل نصسكلأ دبعلأ ّنأأ حصضوي
انه نم .هنم اًفئاخ ناك هّنأل هدّيصس
هحنم هّنأاب دبعلل دّيصسلأ ناحتمأ ناك
ةــنزو يــه ،رـــيـــغ ل ةدحأو ةـــنزو
اـهـّنأاـب مـلـعـي ناـك يـتـلأ ،ةـّبـحـمـلأ
فيك فرع أذإأ ضصلخيصس هّنأأو هصصقنت
روـــمأاـب هـلـغـصشي ل يـكـل .اـهـيـمـنــي
فدهـلأ ىـلإأ لوـصصوـلأ نـع هــتــّتــصشت
ّنكل ،ىرخُأأ ٍتانزو هِطعي مل دوصشنملأ
وـل ،نـصسكــلأ ّنأأ وــه ديــكألأ رــمألأ

تانزولأ تناكـل ،ّبحـي فـيـك فرـع
ّنأل ،تاهجلأ ّلك نم هيلع تقّفدت
ءيصش ّلك لعفي نأأ عيطتصسي ّبحملأ
.بعت وأأ رّمذت نود نمو ،حرفب

كلت ريمثتـب أأدبـن اـنوـعد ،كلذـل
يـتـلأ ةـكرـتـصشمـلأ ةدحأوـلأ ةــنزوــلأ
.اـّنـم ٍدحأو ّلــك يــف ّبرــلأ اــهــعرز
فعاصضنو ،ّبحن فيك مّلعتن انوعد
،عيمجلأ ًةلماصش حبصصتل ةّبحملأ هذه
حـبـصصن أذــكــه .ءأدعألأو ءاــقدصصألأ

انيلع قّفدتتو ،ميوقلأ قيرطلأ ىلع
حرــفـلأ ىــلإأ لــخدنــف ،ّبرــلأ ُمــَعــِن
.ّيدبألأ

ةنونيدلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،قـلـقـلأو ،رـيــخألأ كموــي رّوــصصت +
،توـمـلأ ةـعاـصسو ،ضسفـنــلأ قــيــصضو
ةكئملأو ،كيصشولأ ّيهـلإلأ مـكـُحـلأو
ةبرـطـصضمـلأ ضسفـنـلأو ،نـيـعرـصسـُمـلأ
،كلذ لـــك طـــصسو ٍبعرـــم ٍلــــكــــصشب
ٍرـيـمـصض طوـصسب ًاـمّدقـُم ةـعوذـلــمــلأ

ريثت ٍةقيرطب تفتلت يتلأو ،ئطاخ
وـحـنو تاـيـلـفـصسلأ وـحــن ةــقــفــصشلأ
رـفـصسلأ كأذـل ةـموـتـحـمـلأ ةرورــصضلأ
ةروـصص كرـكـف يـف مـصسرأ .لـيوــطــلأ

يتأايصس نيح ،ةّينوكلأ ةايحلأ ةمتاخ
،هتـكـئـم عـم هدجـم يـف هـلـلأ نـبأ
زم) <ًاتماصص ىقبي نلو يتأايصس هّنأل>
ءايحألأ نيديل يتأايصس نيح ،(3 :94
نيحو ،هلامعأأ بصسحب ك تأومألأو
ًايوق ًاـتوـصص ةرـخآلأ قوـب عـمـصسـُيـصس

لمأات ـــــــــــــــــــ
ّرابلأ هدبع ريرصش كلم َرَمَأأ

ًافـلاً ـمـع مـّمـتـي نأاـب
لعـفـيـصس أذاـم .ضسوـماـنـلـل

نل ؟ّرابلأ ناصسنإلأ ٍذـئـنـيـح
لواحيصس لـب رـمألأ عـيـطـي
نــع كلأ ّدرـــي نأأ ًاـــصضيأأ
،هـلـعـف يوـنـي يذــلأ ّرــصشلأ

نأدقفـب رـطاـخ وـلو ىـتـح
؟ًأذإأ رأ وـه نـَم .هـتاـيــح
ىتح فاخي ل يذلأ كأذ
يذـــــلأ كأذ وأأ كلأ نـــــم
نَم ّنإأ ؟هدبع نـم رـقـتـحـُي
،ءأوــهألأ هـــيـــلـــع دوـــصست
نـَمو ،ةـئـيـطأ هـيـبــصستو
،ةليصضفلأ ىلع ّرصشلأ لّصضفي

ًاـجاــت عــصضو وــلو ىــتــح
دبـع ،دبـع وـهـف اـيــكوــلــم
 .ناصسنإل ضسيلو ناطيصشلل

لــَثــَم نورــكذـــت لـــه
ديصسلأ داع امدنع ؟تانزولأ

نيَدبعـلأ مّرـك هـتـلـحر نـم
اـفـعاـصض دق اـناـك نـيذـلـلأ

يذلأ ثلاثلأ نأدو هتانزو
ضضرألأ  هــتــنزو أاــّبــخ
ئــيــصسلاــب هاــّيإأ ًاــفـــصصأو
هـلاـمـهإأ ببـصسب لوـصسكــلأو
.هنواهتو

ىلع ،يذلأ نيدُأأ أذإاف
لـب ةـنزوـلأ دّدبـي  ،لـقألأ

،هدّيصس إأ اهداعأأو اهظفح
يذـلأ كأذ لاـنـيـصس أذاــمــف
يـتـلأ بهأوأ لـمــعــتــصسي
ٍرومأأ  هللأ اهايإأ هحنم
 كأذ َيـقـلُأأ نإأ ؟ةرـيرــصش
انل لصصحيصس أذام ،ةملظلأ
 ضشيـعـن نــيذــلأ نــحــن
نــع دعــبــنو ،ةــئـــيـــطأ
لك انيدل هّنأأ عم ةليصضفلأ
؟اهئانتقل تاناكمإلأ

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

ذنم نيدقأرلأ كئلوأأ ظقويصس ًابعرم
نيذلأ مّدقتيصس نيحو ،لايجألأ ءدب
نيذلأو ٍةايح ةمايقل رـيـخـلأ أوـلـمـع
:5 وي) ةنونيد ةمايقل ّرصشلأ أوفرتقأ

،ةـيـهـلإلأ لاـيـنأد اـيؤور رـّكذــت .(92
.اننويع بصصن ةنونيدلأ عصضي فيكو
تبصصُن ،ىرأأ تنـك اـمـنـيـبو> :لوـقـي
ناكو ،مايألأ قيتع ضسلجو ،ضشورع
هصسأأر رعصشو ،جلثلاـك ضضيـبأأ هـصساـبـل
.ران بيهل هصشرعو ،ّيقنلأ فوصصلاك
،هــماــمأأ يرــجــي راــن رــهــن ناــكو
نـيـب فـقـتو ،فوـلأأ فوـلأأ هـمدخـتو
لـهأأ ضسلـجـف ،تأوــبر تأوــبر هــيدي
-9 :7 أد) <رافصسألأ تحتُفو ءاصضقلأ

رــهاـــظـــلأ ،رـــصشلأو رـــيـــخـــلأ .(01
هذه ،راكـفألأو لاـعـفألأ ،روـتـصسمـلأو
،ًاعم ءيصش ّلك فصشكت امّنإأ رافصسألأ
،عيمجلأ هعمصسي نأأ ةـيـغـب ،حوـصضوـب
،فصشكلأ كلذ دنعو .رصشبلأو ةكئملأ
نوكيصس ةرورصضلاب ٍفقوم يأأ ،ىرت
نيأأ ؟ةـئـيـصس ًةرـيـصس أوـصشاـع نـَم ىدل
يــتـلأ ضسفـنـلأ كلـت ًأذإأ ئـبــتــخــتــصس
ًايزخ ٌةمــعفم يهو ًةـتـغـب رـهـظـتـصس
ّيأابو ؟نيجّرفتملأ عيمج ىأأرم ىلع
ةبعرملأ تأدلجلأ كلت لمحتصس ٍدصسج
عاـجوألأ لـيوـعو ،رـمـلأ بيـحــنــلأو
،نانصسألأ ريرصصو ءاـكـبـلأو ،بيرـغـلأ

نكمي ف ؟ملآل ةياهن ل ثيحو
ضسيلو ،توملأ دعب هذه نم قاتعنلأ
حيبت ٌةليح لو (عصضولل) ٌضسكع ةّمث
.ةعيظفلأ تابوقعلأ كلت نم تفإلأ
كلذ اميفو .نآلأ ٌنكممف اهبنجت اّمأأ

لو انتطقصس نم ًأذإأ ضضهنللف ،نكمم
ملعن انمد امو ،انصسفنأأ نم ّنصسأاين
ّنأأو امّيصس ،أأوصسألأ نم رّرحتن فيك
ملاعـلأ ىـلإأ ءاـج دق حـيـصسمـلأ عوـصسي
ضسيدقــلأ) .ةأاــطــخــلأ ضصـــّلـــخـــيـــل
.(ريبكلأ ضسويليصساب

ةر-ششن-لا ى-ل-ع ع-طإلا نا-ك-ملا--ب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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