
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــ
(٠2-21 :٦ سسوثنروك1)

ٌحابم ٍءيسش لك ُةوخإا اي
 لــك سسيــل نــكــلو ٍءيـسش

 ٌحابُم ٍءيسش لك *قِفاوي
*ٌءيسش يلع ُطلسستي ل نكلو
ِفوــجــلـــل َةـــمـــعـــطألا نإا

ُديبُيسسو ِةـمـعـطأـل َفواو
ُدسسا اـمأا .كلـتو اذـه ُهـلــلا

برلاو برلل لب ىنِزلل سسيلف
برلا َماقأا دق ُهللاو *دسسجلل
ًاـسضيأا نـحـن اـنـُمــيــقــُيــسسو
نأا نوـمـَلـعـت اـَمأا *هـِتوــقــب
ُءاـــسضعأا يـــه مـــكَداـــسسجأا
َءاــسضعأا ُذــخآاــفأا .حــيـــسسا
َءاـسضعأا اـهـُلـعـجأاو ِحـيـسسا
نوملعت اَمأا *ىسشاح .ٍةيناز
ُسصي ٍةينازب نقا نَم نأا

دق هنأل .ًادحاو ًادسسج اهعم
ًادسسج امهِك ِناسصي َليق
ُنِقـــي يذـــلا اـــمأا *ًادحاو
ًاحور هعـم ُنوـكـيـف برـلاـب
.ىـنزـلا نـم اوـبُرـهأا *ًادحاو
اهُلـعـفـي ٍةـئـيـطـخ لـك نإاـف
ِجراـــخ  يـــه ُناــــسسنإلا
هــنإاـــف ازـــلا اـــمأا .دسسا
مأا *ِهدسسج إا ُءىـــطـــخــــُي
مكداسسجأا َنأا َنوملعت مُتسسلأا

رطاششلا نبإلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىلع يتأاي يذلا رطاسشلا نبإلا

ىلع أارقُي يذلا يليجنإلا لَثَملا هركذ
-11 :51 ول) مويلا اذه انعماسسم
ل ًاّيبغ ىلوألا ةلهولل ودبي دق ،(23
رطسش نبإلا اذه .هب ماق اميف ةراطسش
ًاّقح هربتعا ام ّلك ذخأاو هدلاو ةورث
اـيـحـيو هـنـع دعـتـبـيـل هدلاو نـم هـل

اـمـك ل هـتاــيــح
ٍبأا ّيأا يـــسصوـــي
بسسحـب لـب هـنـبا
ٍرّوهتب .تاوـهـسشلا

ٍيــــعو ةــــّلـــــقو
اذـــــه فّرـــــسصت
ًاـئـلـتـمــم نــبإلا
ًةـّيـناـنأاو ًارـّبـكــت
.تاذــلــل ًاــّبـــحو
ىدبأا هنيع نبإلا

ًاعسضاوتو ًةمـكـح
داع امل نيريبك
رّقأاو يرزملا هعسضو ىعوو هتاذ ىلإا
ّيوبألا نسضحلا ىلإا ةدوعلا ةيباوسصب
ل ٌءاطعم بحم هابأا ّنأا كردأا .ًابئات
ّدحلا لواحي مل امك هدلول ًةبلط ّدري
ّنأا ًاملاع ناك دقل .ًاءدب هتّيرح نم
مهلـماـعـي ديـبـعـلا ىـلـع ٌموـحر هاـبأا

وه نإا هنبا محري ل فيكف هدلوأاك
.هب هلعف ام ّلك مغر هيلإا داع

رـيدي موـيـلا يـف ةّرـم نـم مــك
نبإلا لعف امك بآل هرهظ ّيحيسسملا
دق ةحوبحبلاو ءاخرلا ةايح ؟رطاسشلا
روــــعــــسشلا ىــــلإا ناــــسسنإلا عـــــفدت
ةردقلاـبو هـلـلا نـع ةـّيـلـقـتـسسإلاـب
.ةّيمويلا رومألا رييسست ىلع ةّيتاذلا

زازتعإلا ىلإا ًاناـيـحأا ناـسسنإلا حـمـجـي
لو هنويع ىـسشغـتـف سسفـنـلاـب ةـقـثـلاو
هرودو ،هتايح يف هللا دي ظحي دوعي
رّمذتـي ىرـخأا ٍتلاـح يـف .يـنـتـعـمـلا
ٍعاسضوأا نمو ةسسئاب ٍةلاح نم ناسسنإلا
ّبسصيف ةـبـعـسص ةـّيداـمو ةـّيـعاـمـتـجإا

تاماهّتإلا هل ليكيو هللا ىلع هبسضغ
هذه دنع ناسسنإلا ىسسانتي .لامهإلاب
نـم هـلـلا هـل هـمّدقـي اـم ّلـك فورـظـلا

ٍتاريخو ٍةيانـع
ٍيعسس يف ةّيموي
ٍةاــــيــــح ىــــلإا
نم اهيف لسضفأا
ام تاّيـلاـمـكـلا
هــلــلا فرـــعـــي
سسيل هّنأا ًاقبسسم
يـف .ّيرورــسضب

هذـهــك ٍتلاــح
لاـح يـف اـمــك
ىرـخأا لـكاـسشم
فرـــــــسصـــنـــي

ةايـحـلا سشيـع ةـلواـحـم ىـلإا ناـسسنإلا
ةجيتن ناسسنإلا ّنظـي .هـلـلا نـع ًاديـعـب

ةلاح مقافت ةجيتـنو ناـمـيإلا فـعـسض
لاكّتإلا هرودقمب ّنأا هيدل تاذلا ّبح
ةدوعلا نود هسسفنب ةيانعلاو هتاذ ىلع
نبإلا لـَثـَم يف نبإلا ةلاح هذه .هّلل
ةّيلقتسسإاب ايحي نأا دارأا دقف .رطاسشلا

اهيطعي يتلا تاريخلاب مّعنتف ةقلطم
ٌةلاح انه .هاوه ىلع فّرسصتو بآلا

لثملا اذه انـل اـهـسضرـعـي رـّبـكـتـلا نـم
نم ىرخأا ةلاح كانه نكلو .يليجنإلا
نبإلا ةلاح يه ةريغلا عفادب رّبكتلا
ةـلـماـعـمـلا نـم ظاـتـغا يذـلا رـبــكألا
نيح لاسضلا نبإلا اهيقل يتلا ةنسسحلا

6102 /9 ددعلا

طابشش82 دحألا

 رطاششلا نبإلا دحأا

فعا سسويليشساب رابلا راكذت

سسداشسلا نحللا

سسداشسلا رَحَشسلا ليإا



ىقبي ،ئطاخ لكك ،ّلاسضلا ناسسنإلا
ّبحي ،ّبحم هللاف .هللا نم ًابوبحم
لّوألا ةبوت رظتني ،نمؤوملاو ئطاخلا

امو .يناثلا عـم ٍرارـمـتـسساـب حرـفـيو
دودح ل ٍةّبحم نع ةرابع ّلإا بيلسصلا
ةأاطخلا لجأا نم هـلـلا اـهرـهـظأا اـهـل
نوـجاـتـحـي نـم مـه ،هـيأارـب نـيذــلا
ل ٌةّبـــحم وهو ،ةّبحم هللا .بيبطلل

ىلع رّذعتي ةّبحم .ةقلطم ،اهل ّدح
ىـتـح اـهـمـهـف يرـسشبـلا قـطــنــمــلا
ةـــلـسض ةـّبـحـمــلا هذــه تحــبــسصأا
.رظتنملا اّيسسملا اوفرعي ملف دوهيلل
بيرغلا هجو يف ةّبحملا ناك هحسس
بيلسصلا ىلع نارفغلاب ترهظ دقو
هـئاـنـبأا ةـياـعر يـف هـتـلـيـسسو يـهو
.نيبئاتلا

ةبوعسص .ةبوتلا ىلإا وعدم ناسسنإلا
هللاـف ،لـبـقـُت نأا يـف تسسيـل ةـبوـتـلا
نكـلو ،ٍطرـسش نود اـهـلـبـقـي ّبحـمـلا

مادقإلاو اهـمازـتـلإا يـف اـهـتـبوـعـسص
رارقإلا يـف يـه ةـبوـعـسصلا .اـهـيـلـع
بلطو ةبوتلا ىلع ةأارجلاو أاطخلاب
نع ثحبي ٌرظتنم دّيسسلا ّنأل ،نارفغلا
اهدحاو داع ىتمو ةّلاسضلا فارخلا
نوكي اذكه هنا مكل لوقأا» :هب حرفي
بوتي دحاو ئطاخب ءامسسلا يف حرف
ل اراـب نـيـعـسستو ةـعـسست نـم رــثــكأا
.(7 :51 ول) <ةبوتلا ىلإا نوجاتحي
ةّبحملا سضفري ّلأا ّيحيسسملا بجاو
لباقم نود ٍطعم هّللاف ،هّلل ًارّكنتم
.بتاعي ل ٌحومسسو

ةريرششلا راكفألا يف> ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سسيدقلل <ةينامثلا
يمورلا سسونايشساك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رهسش نم نيرسشعلاو عسساتلا يف
ةـسسدقـمـلا اـنـتـسسيـنـك دـّيـعـت طاـبـسش
بقلملا سسونايسساك انحوي سسيدقلل
نينرقلا يف انسسيدق سشاع .ّيمورلاب
رسصم يف كّسسنــت .سسماخلاو عبارلا
ىــلا لــقـــتـــنا مــــث ةدع تاوـــنـــسسل

ِسسدقلا ِحورـلا ُلـكـيـه يـه
ُهومتلـِن يذـلا مـكـيـف يذـلا

متسسل مكــنأاو هــلــلا نـــم
دق مــكـــنأل *مـــكـــسسفـــنأل
َهللا اودّجمف ٍنمثب متيرُتسشا

 و مــــــــكِداــــــــسسجأا
 .هلل يه يتلا مكِحاورأا

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(23-11 :51 اقول)

:لَثَا اذه برلا لاق
*ناـنــبإا هــل ناــك ٌناــسسنإا

اي ِهيبأل امهُرـغـسصأا لاـقـف
يذلا َبيسصنلا ينِطعأا ِتبأا
َمَسسَقف .لاا نم ينسصُخي
دعبو *ُهَتـسشيـعـم اـمـهـنـيـب
ُنبإلا َعَمج ٍةثك ِغ ٍمايأا
هــل ٍءيــسش لـــك ُرـــغـــسصألا

َرذبو ٍديعب ٍدلب إا َرفاسسو
 ًاـسشئاـع كاـنــه ُهــَلاــم
لك َقـفـْنأا اـمـلـف *ةـعا
كلذ  تــَثدح هــل ٍءيـــسش
ذخأاف ٌةديدسش ٌةعا ِدلبلا

 ىوسضناو بهذف *ِزَوَعلا
ِدلبلا كلذ ِلهأا نم ٍدحاو إا

ىعري هِلوقح إا ُهَلسسرأاف
نأا يهتسشي ناكو *َريزانخ
ا نـم هـنـطــب أبوـنر

هُلكأات ُريزانا ِتناك يذلا
إا عجرف *ٌدحأا ِهِطعُي ملف
نم يـبأل مـك لاـقو هـِسسفـن
سضـْفـَي َءارـَجُأا ُزبا مهنع ُلـُ

موـقأا *ًاـعوـج ُكـِلـهأا اــنأاو
هل ُلوقأاو يبأا إا يسضمأاو
إا ُتأاـــطـــخأا دق ِتبأا اــــي
ُتسسلو .كماــمأاو ِءاـــمـــسسلا

هدلاول ًاّبحم ّلظ نبإلا اذه .هتدوع
ةعاطلاو عسضاوتلا يف هتايح سشاعو
ّنأا ّلإا .دلاولا ةّبحم نع جرخي ملو
،هاخأا ىأار نيح هّلسضأا ةريغلا ىوه
ىـلـع هـيـخأا ٍدسسح يـف عــقو هــّنأاــكو
هرودب ىسسانتف اهسشاع يتلا ةايحلا
يـف هـب عـّتـمـتـي ناـك يذـلا مـيـعـنـلا
.ّيوبألا نسضحلا

يليجنإلا انربخي <ةّبـحـم هـّلـلا»
يأا ،حسسلا اذهب .(8 :4 وي1) انحوي
ةّبحملاب .هءانبأا هللا هجاوي ،ةّبحملا

هـبـلـطـل خــسضرــف هــنــبا بألا هــجاو
سصح هاــطــعأاو .ثارــيــمــلا نــم هــتــّ
هنبا بألا لبقـتـسسا ًاـسضيأا ةـّبـحـمـلاـب
هّجوي نأا نود هيلإا داع نيح ّلاسضلا
ةّبحملاب .مول وأا ٍباتع ةملك ّيأا هيلإا
هـنـبا ةـهـجاوــمــل بألا جرــخ ًاــسضيأا
عّتمتلا ىلع هّثحيو هنسضحيل ،ربكألا
اّمأا .هيخأا ةدوعب حرفـلاو لـفـحـمـلاـب
نــم ٍعــفادب فّرــسصتـــيـــف ناـــسسنإلا
نمؤوملا يعسس مغر ءاوهألاو تاوهسشلا
اهـتـسسراـمـمو لـئاـسضفـلا ىـلإا ّقـحـلا
دحاو ٌنوــناــق هــّلــل .بوؤود ٍلــكـــسشب
عـم هـتـقـع يــف ةدحاو ٌةــلــيــسسوو
اهجّوت يتلا <ةّبحملا» يه ناسسنإلا
.بيـلـسصلا ىـلـع ديـحوـلا هـنـبا لذـبـب
ىتح ملاـعـلا هـلـلا بحأا اذـكـه هـنأل»
نَم لك كلهي ل يكل ديحولا هنبا لذب
<ةيدبألا ةايحلا هل نوكت لب هب نمؤوي
ًءانبأا انلعجي نأا هللا دارأا .(٦1 :3 وي)
نـع ىـناوـتـي ل كلذــل ،هــل نــيــثراو
حرفي نأاو هيلإا جاتحن ام انئاطعإا
ل هّنأا امك .مهتبوـتـبو نـيـنـمؤوـمـلاـب
ل اـم ناـسسنإلا ءاـطـعإا نـع ىـناوـتــي
كاذ ّرسصأا نإا هّرسضي دق امو هجاتحي
بلطت ل ةّبحملاف .ةّيلقتسسإلا ىلع
.اهتاذل ًائيسش

هنبأا برلا بتاعي ل ةّبحملا هذهب
بآلا لعف ةّدر .لـَثـَملا اذه يف ّلاسضلا

ةدوـعـل طورــسشم رــيــغ ٌلوــبــق يــه
سضفري نأا نمؤومـلا يـفـكـي .نـمؤوـمـلا
ٍةبوتب هللا وحن ريدتسسي نأاو ّلسضملا
ىـّتـح .ًاـبوـبـحـمو ًلوـبـقـم نوـكـيــل



كل ىعدُأا نأا ُدعب اقحتسسم
ِدحأاـك يـنــلــعــجاــف ًاــنــبا
إا ءاـجو ماـقــف *كئارــجُأا
ُغ ُدعـب وـه اـمـيـفو .ِهـيـبأا
ِهيلع َننحتف هوبأا ُهآار ٍديعب
ىلع هِسسفنب ىـقـلأاو عرـسسأاو
ُنبإلا هل لاقف *هلبقو ِهقنع
إا ُتأاـــطــــخأا دق ِتبأا اــــي
تسسلو كماـــمأاو ِءاـــمــــسسلا

كل ىعدأا نأا ُدعب اقِحتسسم
ِهديـبـعـل ُبألا لاـقـف *ًاـنــبا

هوسسِبلأاو وألا ةلُا اوتاه
ِهدي  ًاـمـَتاـخ اوــلــعــجاو
اوـتْأاو *ِهـيـَلــجر  ًءاذــحو
هوحبذاو ِنمسسا ِلـْجـِعـلاـب
ينبا نأل *حَرـفـنو لـُكأاـنـف
ناكو سشاعف ًاتيم ناك اذه
اوــقــِفــطــف .دجُوـــف ًلاـــسض
ُكألا هُنبا ناكو *نوحرفي

 املف .لقَبُرقو ىتأا ا
َتاوـسصأا َعـمـسس ِتيـبــلا نــم
دحأا اعدف *ِسصقرلاو ِءانغلا
*اذه اـم ُهـلأاـسسو ِناـمـلـِغـلا

َحبذف كوخأا َمِدق دق ُهل لاقف
هنأل َنمـسسا َلـجـعـلا كوـبأا
و َبسضغـف *ًااـسس ُهـَيـقــل
ُهوبأا َجرخف .َلخدي نأا ْدِرُي
َباجأاف *هيلإا ُلسسوتي َقِفطو
َنــِم  مــك ِهــيــبأل َلاـــقو
كل دَعَتأا و َكُمِدْخأا ِنسسلا

ينِطعُت  تنأاو طق ًةيسصو
عـــم َحرـــفأل ًاـــيدـــَج طـــق
كُنبا َءاج او *يئاقدسصأا

عم كَتسشيعم َلكأا يذلا اذه
َلـجـِعـلا هـل َتحـبذ اوزــلا
ينبا اي ُهل لاقف *نمسسا

لخ نم بلقلا قاحسسناب نرقُي نأا
،سسدقملا باتكلا ةعـلاـطـمو ةـسصلا

لاـمــعألا عــم ًاــسضيأا قــفارــتــي نأاو
مـل لاـح يـفو .باـعـتألاو ةــيوديــلا
عيطتسسي ل عسضاوتب ناسسنإلا عتمتي
نم أادبت ةيقنتلا .ىوه ّيأا بلغي نأا
راـكـفألا ةـبـقارـم لـخ نـم بلـقــلا

ل كلذ ّلك يف .ةيحورلا ةعلاطملاو
ةيتاذلا هاوقب ناسسنإلا قثي نأا يغبني
ةمعن ىلع لاكّتلا مئاد نوكي نأا لب
 .هللا

ةّلقةينقلا ةرثكو لاملا بح ببسس
لاكّتلا ىسشخي ناسسنإلا نأل ناميإلا

نم يتأاي هنوك ىوهلا اذه .هللا ىلع
ةلوهسسب هعطق نـكـمـي دسسجـلا جراـخ

اـمدنـع ،ىرـخألا ءاوـهألا نـم رـثــكأا
امأا .هابتنا عم ًاداهج ناسسنإلا يدبي
ىلع ًاررسض بلجيف ىوهلا اذه لامهإا
ىرـخألا ءاوـهألا نـم رـثـكأا ناـسسنإلا

ّلــك رذــجو لــسصأا لاـــمـــلا ّبح نأل
،لوسسرلا سسلوب هيمسسي امك رورسشلا

ميت1) <نثو ةدابع» ىلا لّوحتي دقو
نـع ناـسسنإلا لـغـسشي هــنإا ذإا (٠1 :٦
.هللا ةبحم

سسيدقلا هربتـعـيبشضغلا ىوــه
،بلقلا يف لتاقلا ّمسسلاك سسونايسساك
ناــسسنإلا نوــيــع يـــمـــعـــي وـــهـــف
ىلع ًارداق دوعي ف تابارطسضلاب
:ريمازملا رفسس لوقي .هتحلسصم زييمت
زم) <بسضغلا نم يانيع تبرطسضا»
هنأا حسضويف ةعماجلا رفسس امأا ،(8 :٦
عــّبرــتــي لاــّهــجــلا ناــسضحأا يــف»
نأا ديرــي نــم .(9 :7 اـج) <بسضغـلا
نأا هيلع هبقاعي نأا وأا رخآلا بّدؤوي
ناك نإاو بسضغلا نأل ًائداه نوكي
تلعتسشا نإا هران ّنأا ّلإا ،ًانايحأا ًارربم
.ميلسسلا يحورلا رظنلا اندقفت انيف
ًاديفم بـــسضغلا نوكي نأا نكمملا نم
راكفألا هاـــجـت هـــــهـّجوـن اـــــمدنـع
نم ءافسشلا نإا .اـياـطـخـلاو ةرـيرـسشلا
ةاـنأا لوـط يــف نــمــكــي ل بسضغــلا
نحن انتعادو يف لب ،انعم نيرخآلا
 .نيرخآلا هاجت

ًاذيــملت حـبسصأا ثيح ةينيطـنـطـسسقـلا
يذلا مفلا يبهذلا انحوي سسيدـــــقلل
يـفـن ّمـت نأا دـــعـب .ًاـسساــمـسش هـماـسس
ىلا سسونايسساك هّجوت مفلا يبهذلا
تاوـنـسس رـسشع ىـسضمأا ثيـح ةـيــمور
مث .تونهكلا ةـبـتر اـهـلـخ لـبـتـقا
،نيَريد سسـّسسأاو اـسســنرـف ىـلا لـقـتـنا

دقر .ءاسسنلل رخآلاو لاـجرلل ًادحاو
.م534 ماع برلا يف

سسيدقـلا لاـمــعأا زرــبأا نــم
راـكـفألا» يـف ةـلاـقـم سسوـناـيـسساـك
اهـيـف سصـّخـل <ةـيـناـمـثـلا ةرـيرـسشلا
.ةينامثلا ءاوهألا لوح ءابآلا ميلاعت
امدنع ةتيمم ءاوهأا ريسصت راكفألا نإا
ًلويم ريسصت دقو ،اهمادختسسا ءاسسي
.سساق عبط ىلا لّوحتتو ناسسنإلا يف
سسفـنـلا ةـعـيـبـط نـم ءاوـهألا تسسيـل
نع جتنت ةيعيبط ريغ ةلاح اهنكل
.هـتـيّرـحـل ناـسسنإلا مادخـتــسسا ءوــسس
حيسضوت سسونايسساك سسيدقلا لواحي
نـكـمـي فـيـكو ءاوـهألا دلوـت فـيــك
.اهتجلاعم

ركذيماعطلا ةوهشش نع هثيدح يف
طامنأا دوـجو سسوـناـيـسساـك سسيدقـلا

ببسسب كلذو ،موـسصلا نـم ةـفـلـتـخـم
رـمـعـلا يـف عـيـمــجــلا يواــسست مدع
نإا .ةــيدسسجــلا ةــحـــسصلاو ةردقـــلاو
دسسجلا فعسضُي هـب غـَلاـبـمـلا موـسصلا

امك ،ةيحورلا لامعألا يف لسساكتيف
فـعـسضي ةـمـعـطألا نـم راــثــكإلا نأا
لامعألاـب مـتـهـت دوـعـت ـف سسفـنـلا
ةجـيـتـنـلا نوـكـت اذـكـهو ،ةـيـحورـلا

رايعمب ةيذغتلا .نيتلاحلا يف ةدحاو
لو دسسجـلا ةـحـسصل ةديـفـم ةـمـكـحو
ل هدحو كلذ نكل ،ةسسادقلا همرحت
قفارتي مل نإا بلـقـلا ةراـهـط حـنـمـي
ةـفاـك سشيـعـل داـهـجـلا عــم موــسصلا
.لئاسضفلا

سسفنلاو دسسجلا ّسصخيىنزلا ىوه
ذـنـم ناـسسنإلا يـف هــتــكرــح أادبــتو
نأا سسونايسساك سسيدقلا ىري .هتلوفط
ًاداهج يسضتقت ىوهلا اذه ةبراحم
بجي يدسسجلا ماـيـسصلاـف ،ًاـجودزـم



ةبآاكلا ىوه سسفنلا ىلع سضبقي دق
ةرداق ريغ ودغتو اـهـنوـيـع مـلـظـُيـف
لاـمـعألاو ةـيـحورـلا ةـيؤورـلا ىــلــع
سسونايسساك سسيدقلا لوقي .ةحلاسصلا
سسفـنـلا راـكـفأا لـبـلـبـت ةــبآاــكــلا نإا
اهلسصوتف اهطاسشن ّلسشتو ةحلاسصلا
تعلا لكأاي امك .سسأايلاو ةوابغلا ىلا
سسفنب ةبآاـكـلا كتـفـت اذـكـه باـيـثـلا
ىـسضرـلا مدعـب اـهأـمـتــف ناــسسنإلا

ديـفـمـلا نزـحـلا .لـسسكـلاو باـتـعـلاو
حلاسصلا ةبوـتـلا نزـح وـه ناـسسنإـل
يذلا نزحلا نأل» :ءاجرلاب نورقملا
ةـبوـت ئـسشنـي هـلـلا ةـئـيـسشم بسسحــب
ملاعلا نزح امأاو ،ةمادن ب سصخل
 .(٠1 :7 وك2) <ًاتوم ئسشنيف

ىوـــهب دــــحّتـيلشسكلا ىوـه
بسسحب ،ىوهلا اذه .هيّمنيو ةبآاكلا
يمري امدنع ،سسوناـيـسساـك سسيدقـلا
يف ًاددرتم هلعجي هـلاـبـنـب ناـسسنإلا

ناسسنإلا .ًطاعو ًسساكتم ،ءيسش ّلك
:لوسسرلا سسلوب هنـع لوـقـي لوـسسكـلا
ف لغتسشي نأا ديري ل دحأا ناك نإا»
ءابآا نإا .(٠1 :3 سست2) <ًاسضيأا لكأاي
اوكرتي مل روسصعلا ّرم ىلع ةسسينكلا
اوناكو ،لمعلا نع نيلطاع مهسسفنأا
لـسسكـلا ىوـه نودرـطـي مـهــلــمــعــب
نودعاـسسيو مـهـماـعــط نوــنــّمؤوــيو
سسيدقلا بروح امدنع .نيجاتحملا

ىلا أاجتلا لسسكلا ىوهب سسونايسساك
سسمألاــب» :هــل لاــقو ىــسسوــم بألا

هنم ُجنأا ملو لسسكلا نم ًادج تبروح
هباجأاف ،<سسلوب بألا ترز امدنع لإا
كنإاــف ،دّدسشتو هبتنا» :ىسسوم بألا
ررحتت ملو لسسكلا ىوه نم ُجنت مل
هـنـم ترـسسُأا عـقاوـلاـب اـمــنإاو هــنــم
نم هـنأا ًاديـج مـلـعإا .هـل تدبـعـُتـسساو
رافَك رثكأا ىوهلا اذه كبراحيسس نآلا
هـبراـحــت نأا لواــحــتو دعــت مــل اذإا

لمـعـلاو ةـسصلاـب هـيـلـع رـسصتـنـتو
.<ربسصلاو يوديلا

لاكسشألا ريثكلطابلا دجملا ىوه

لكو ٍح ّلك  يعم تنأا
نكلو *كل وهف  وه ام
رَسسُنو َحرفن نأا يغبني ناك
ًاتـّيـم ناـك اذـه كاـخأا نأل
.دجُوف لاسض ناكو َسشاعف

لمأات
ـــــــــــــــــــ
رارـــقإلا ناـــك نإا

اذه ًةيزعت دّلوي اناياطخب
كألاـب مـكـلـف ،اــهرادقــم
ناك نإاو !انلامعأاب اهلسسغ
ناكو ،كلذـل ًاـفـخ رـمألا
نـع جراا عـن هـلــلا
نـم مـيــقــتــسسا طارــسصلا
مــهــتــلاـــح إا ةدوـــعـــلا
عيطتسسي دحأا ف ،ةقباسسلا
توـــكــــلــــم إا لوــــخدلا
نوليلـق ار وأا ،تاوـمـسسلا

اّنإا لب .نولخدي نيذلا مه
كألا د ًةرــــــهــــــسش 

نـيذـلا كئـلوأا ب عــقاوــلا
دقلف .مهتاـطـقـسس اوـحـلـسصأا

ًاـسساـمـح نورـهـظـُي اوـناـك
نودبُي اوراسصف ّرسشلل ًاديدسش
ذإا ،خلـل اـهـنـيـع ةـّيـما

يتلا نويدلا ةماسسج اوعَو
نومرطسضي ذإاو .اهونادتسسا
نوـلـعـجـي ةـبوــتــلا راــنــب
نـم ةواـقـن ّدسشأا مـهـسسوـفـن
يْدَهب مث ،ىّفسصا بهذلا

مهاياطخ رّكذتو مهمسض
ءانـيـم نوـغـلـبـي ةـفـلاـسسلا
هذـهـب عوـفدم ىوـهّـلا
.ةيتاعلا حيرلا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

كلذـل ةـلوـهـسسب هزـيـيـمـت نـكـمـي لو
ىوهلا اذه عيطتسسي .ةبوعسصب بلغُي
يتلا روـمألا لـك لـخاد لـغـلـغـتـي نأا
.اهسسرامن يتلا لئاسضفلاو اهب موقن
مل نإا سسونايسساك سسيدقلا لوقي هنع
هبراحي فرـسشلاـب َناـسسنإلا براـحـي
،ةناــهإلا ىلـع يرـهاـظـلا رـبـسصلاـب
ةفرعمب ناسسنإلا ىلع ردقي مل اذإاو
تمـسصلاـب هداـطـسصي وـهـف مـّلـكــتــلا

لمع لك يفف .يئوده هنأا هل ًارهظم
ةـسصرـف ىوــهــلا اذــه دجــي دهــج وأا
ىلع بلغتي نأا ديري نم .انتبراحمل

يأاـب موـقـي ل نأا بجـي ىوـهـلا اذــه
هيلع لب ،يرسشبلا حيدملاب ًابح لمع
برلا» :رومزمـلا تاـمـلـك رـّكذـتـي نأا
:25 زم) <نيعّفرتملا ماـظـع رـثـعـبـي
٦).

وـه رـيـخألاو نـماـثـلا ىوـهـلا
ّلك .نيلماكلا براحي اذه ،ءايربكلا

هـعأا ةروـكذـمـلا ءاوـهألا نـم ىوـه
امأا ،هسسكاعت ةدحاو ةليسضف براحي
سسفنلا ميطحت ىلا ىعسسيف ءايربكلا
سسونايسساك سسيدقلا لوقي .اهتلمجب
رطيسسي امدنع رابج ةيغاط لثم هنأا

غلبأاو ،اـهـلـك اـهرـّمدي ةـنـيدم ىـلـع
طقسس يذــــلا كملا كلذ ىلع لاثم
ديـعـي نأا درـي مـل هـنأل ءاـمــسسلا نــم
هتعيبط ىلا اهبسسن لب هلل هلئاسضف
كلذل .هـلـل ٍواـسسم هـنأا ّنـظـف تاذـلاـب
تاملك ركذـت ىـلـع سسيدقـلا اـنـثـحـي
نأا نوردــــقــــت ل يــــنودب» :برــــلا
تاملكو ،(5 :51 وي) <ًائيسش اولعفت
ةمعن نكلو انأا ُتسسل» :سسلوب لوسسرلا
ل .(٠1 :51 وك1) <يعم يتلا هللا
لاـمـكـلا ىـلا ىرــخأا قــيرــط دجوــت
عـسضاوـتـلا قــيرــط رــيــغ يــحورــلا
.سسدقملا

ةرششنلا ىل-ع ع-طإلا نا-ك-ملا-ب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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