
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(7-١ :٦ لسسرلا لامعأا)

 ِمايألا كلت رَثاكت ا
نم ٌرـــــمذت َثدح ُذيمتلا
َيناعلا ىلع َينانويلا
 َنلَمْهُي نُك مهَلمارأا نأاب
اـعدف *ِةـيــموــيــلا ِةــمدا
ِذيمتلا َروهمج َرسشع انثإلا

سسحـي ل اوــلاــقو َكُن نأا ُنـُ
َمُدخـنو ِهـلـلا َةـمـلــك نــحــن
ُةوخإلااهيأااوبختناف*دئاوا

ٍدوهسشم ٍلاجِر َةعبـسس مـكـنـِم
نم َئلتمُم ِلسضفـلاـب مـهـل
ِةــمــكِاو ِسسدقـــلا ِحورـــلا

*ةجاا هذه ىلع مهميقُنف
ِةسصلا ىلع نحن ُبِظاوُنو
َنـُسســَحـَف *ةـمـلـكـلا ِةـمدخو
.روهما ِعيمج ىدل ُمكلا

ًجر َسسُنافِتـسسإا اوراـتـخاـف
إلا نم ًائلتحورلاو ِنا

َسسُروخوربو َسسبليفو ِسسدقلا
َسسانِمْرَبو َنميِتو َروناكينو
*ًايكاطنأا ًيخد َسسولوقينو
.لـسسرـلا َماــمأا مــهوــماــقأاو
مـهـيـلـع اوـعـسضوو اوــلــسصف

امك هَنوَرَت كانه» ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.<مكل لاق ـــــــــــــــــــ

ينمزلا بيترتلا ىلإا انرظن اذإا
دحأا ذنم ايجروـتـيـلـلا هـعـبـتـت يذـلا
نأا ىرن ،مويلا ىتح ةديجملا ةمايقلا
مويلا انيلع ولتملا يليجنإلا سصنلا

ليـجـنإا نـم ذوـخأاـم ،ةـسسيـنـكـلا يـف
ًاـفــخ ،سسقرــم
يلت يتلا داحآل
حــــــــــسصــــفـــلا

نـم ةذوـخأاـمـلاو
.اـنـحوـي لـيـجـنإا
سصن نأا ًاذإا ىرن
انب عِجرَي موـيـلا
دهاـسشـــــَم ىـــــلإا
برــــــلا لازــــــنإا
نــــــع عوـــــــسسي
هـنـفدو بيـلـسصلا

ءاـسسنـلا ءيـجـمو
نتعاو ربقلا ىلإا بيطلا تماحلا

.ّنهل ديسسلا ةمايق
ل داكن لجر لوألا دهسشملا يف

يذلا فسسوي> وه ،ًائيسش هنع فرعن
ةديحوـلا ةرـمـلا هذـهو ،<ةـماّرـلا نـم
ليجـنإا يـف هرـكذ ىـلـع ىـتؤوـي يـتـلا

<يقت>ـلاو <ريسشم>ـلا اتَفِسص .سسقرم
يــف ًاوــسضع ناــك هــنأا ناـــيـــحوـــت
نايعأا سسلجـم وـهو ،نـيرداـهـناـسسلا

.ةيسسايسسلا دوهيلا نوؤوسش ىّلوتي ناك
وه ناك> هنأا ركذي ىـتـم يـلـيـجـنإلا
(75 :72 ىتم) <عوسسيل ًاذيملت ًاسضيأا

سسـُي يـسسنـكـلا ديـلـقـتـلاو ًاذيملت> هيـّمـَ
<ءارذعلا ةايـح> باـتـك يـف .<ًاـيّرـسس

ميرم نأا فرَتعُملا سسوميسسكم سسيدقلل
ىـلإا بلـط نـم يـه ةـسسادقـلا ةـيـلــكــلا
هـنأا فرـعـت تناـك ذإا ،يـمارـلا فـسسوـي
نأا ،عوسسي ّبحي ناك هنأاو نأاسش اذ ناك
متسسا لجأا نم سسُطيب ىدل طسسوتي

ةراسشإلا ردجت .هنفَدو بولسصملا دسسج
بسسحب ،ًابلسص مادعإلا مكُح نأا ىلإا انه
ًاسضيأا سصُني ناك ،ينامورلا نوناقلا

لب نيبولسصملا داسسجأا نَفدُت ل نأا ىلع
ىــلــع ىــقــلـــُت
جراخ ةلـبزـمـلا
.ةنيدمـلا راوـسسأا
لعـفـلاـب هـنـكـل
لـخدو أارـتــجا>
سسطـيـب ىـلـع
دسسج بلــــــــطو
لــــب ،<عوــــسسي
هــتاذــب مــّمـــتو
ةئيـهـت رـئاـعـسش
هنفدو نامثجلا

.قـيــــلــي اــمــك
ناك> نإاو ،يمارلا فسسوي نأا حسضاو
نكي مل ،<هللا توكلم ًارِظَتنُم ًاسضيأا وه
دارأا ام ّلعل  .نيبرقألا ةعومجم نم
نأا هرــهــَظــُي نأا سسقرــم يــلــيــجــنإلا
هيلع سضبقلا ةظـحـل ذـنـم ،سصـلـَخـُمـلا

ًاكورتم ناك ،هنفد يفو هتوم ىتحو
ءاسسنلا ىتح .هئاقدسصأا برقأا نم ىتح

يلاتلا مويلا يف نيتأاي فوسس يتاوللا
مل ّنهارن ،سصـلـَخـُمـلا دسسج نـبـيـَطـُيـل
نم نرظني نك لب نفدلا يف نكراسشي
هذـه مـتـخـت ،لاـح لــك ىــلــع .ديــعــب
انـل دـّهـمـتو نـفدلا دهـسشم ةـظـحـمـلا
يف ربقلا ىلإا ّنهئيجم ربع ،لوخدلا
تعلط دقو> ًادج ًاركاب عوبسسألا لوأا

6102 /02 ددعلا
رايأا51 دحألا

بيطلا تماح دحأا
سسودوقينو يمارلا فسسويو

بكلا سسويموخاب نيَرابلا راكذت
سسوّليخأاو

اثلانحللا
عبارلا رَحَسسلا ليإا



فعسض نع ربعي يَكل يبدأا بولسسأاب
اوبرهو عوسسي اوكرت نيذلا ذيمتلا
نع ّسصخألابو ،هيلع سضبقلا ةظحل

.ليجنإل بتاكك ًاـسضيأا وـه هـفـعـسض
عوجرلا نم هعنمي ل اذه هفعسض نكل
ل سصلَخُملا هئفاكيف ،سصلَخُملا ىلإا
ةلـحـبو لـب بسسحو ًاـبـئاـت هـلوـبـقـب
رثإا مدآاب ركَذُي يرُعلا .ًاسضيأا هتمايق
نأاب ركَذُت ءاسضيبلا ةّلحلاو ،هطوقسس
راـنـتـسساو حـيـسسمـلا مدب لـسستـغا نـم
،<جلثلا نم رثكأا سضَيبـَي> هـتـماـيـقـب
ل .(7 :05) رومزملا لوقي ام ىلع
ًارسشَبُم ًاسضيأا حبسصُيو لب ،بسسحو اذه
نم لك ةروسص هذه .سصلَخُملا ةمايقب
،ًاقثاو سصلَخُمـلا ةـماـيـق ىـلإا لـبـقـُي

تاقوأا يف نُبَج وأا حجرأات ولو ىتح
.مظلا

،نيسسيدقلا انئابآا نم نيريثك ىدل
سسدـَقــُمــلا باــتــكــلا يــسسراد نــمو
سسفــمو ةـيوـقـلا ةـمـتاـخــلا نأا ،هــيرــ
َنجَرَخَف> ةيآلا يه سسقرم ليجنإل
نهتذخأا دقو ربقلا نم َنررفو ًاعيرسس
دحأل َنـلــقــي مــلو ،سشهدلاو ةدعرــلا
.(8 :٦١) <تافئاخ نك نهنأل ًائيسش

ام ةيمهأا نولمهي ل اذهب مه ًاعبط
نع ثيدح نم ةروكذملا ةيآلا يلي

باـسشلاــف .مــئاــقــلا عوــسسي روــهــظ
،ةوسسنلا ئبنُي نيـمـيـلا نـع سسلاـجـلا

مكقبسسي هنأا> ،عوسسي ذيمت نهربعو
لاق امك هنورت كانه ،ليلجلا ىلإا
وه ًاذإا ديسصقلا تيب .(7 :٦١) .<مكل
:سسقرم ليجنإا يف <ليلجلا> ىنعم
زركي> عوسسي أادب ثيـح وـه لـيـلـجـلا
ثيح وهو ،<هلـلا توـكـلـم لـيـجـنإاـب
ىلـع يـهـلإلا هـناـطـلـسس تاـيآا رـهـظأا
لـلـعـلا رـئاـسس ىـلــعو نــيــطاــيــسشلا

راـــتـــخا ثيـــح وـــهو ،سضارـــمألاو
نكل .هتوكلم رارسسأا مهملعو هذيمت
ىلإا هعابتأا توملا نم مئاقلا ةوعد
هنورت كانه) ليلـجـلا يـف هـتاـقـم
زواجتت ًاداعبأا لمحت ،(مكل لاق امك
مويـلا لـيـجـنإلا :ناـمزـلاو ناـكـمـلا
،ليلجلا ىلإا ةدوعلا ىلإا نمؤوملا وعدي
نأا يـنـعـي .لـيـجـنإلا ةــيادب ىــلإا يأا

ِهللا ُةملك تناكو *يديألا
ِذـيــمــتــلا ُددعو وــمــنــت
.ًادج ميلسشروأا  ُرـثاـكـتـي
نــم ٌثــك ٌعــمـــج ناـــكو
    .ناإلا َنوعيطُي ِةنهكلا

ليإلا ــــــــــــــــ
؛74-٣4 :5١ سسقرم)

١ :٦١-8)
 ءاــج ناــمزــلا كلذ

ِةـمارـلا نـم يذـلا ُفـسسوــي
ًاسضيأا وه ناكو يقت ٌسشُم
أاجاف .هللا َتوكلمًارظتنُم
َبلطو َسسطيب ىلع لخدو

َبرـغـتـسساـف *َعوــسسي َدسسج
اذكه تام دق هنأا ُسسطيب
َدئاـق ىـعدتـسساو .ًاـعــيرــسس
ٌنامز هل له ُهلأاسسو ِةئا

نـم َفرــع او *تاــم دق
َدسسا َبـــــَهَو ِدئاـــــقــــــلا
ًاناتك ىسشاـف *َفـسسوـيـل
ناـتـكـلا  ُهـفـلو ُهـلَزـنأاو
ناـــك ٍق  هــــعــــسضوو
ٍةرــخــسص  ًاــتوــحـــنـــم
ِباب ىـلـع ًارـجـح َجرـحدو
ُرــــم تناـــــكو *قـــــلا
يسسوي مأا ُرمو ُةيلدا
او *عسضُو نـيأا ِنارـظـنـت
ْتسشا ُتبـــسسلا ىـــسضقـــنا

مأا ُرـمو ُةـيـلدا ُرــم
ًاطونَح ُةَمولاـسسو َبوـقـعـي
َنرّكـبو *ُهـنـهديو َتأاـيـل

ةمايق نتعا دهسشم ىلإا ،<سسمسشلا
 .سصّلَخُملا

ةوسسنلا ءيجم تقو هديدحت يف
سسقرم يليجنإلا لمعتسسي ربقلا ىلإا

تعـلــط>و <ًادج نرــّكــب> يــَتَراــبــع
ةمث .ناقفّتت ل ناترابعلاو ،<سسمسشلا

ةوسسنلا نأاب نيابتلا اذه اورسسف نَم
نغلب امل  نهنكلو ،ًادج ًاركاب نقلطنا
هنكل .تعلط دق سسمسشلا تناك ربقلا
ءوـجـل رّرـَبــُي ل يــحــطــسس رــيــسسفــت
.هذهك ةّينُيابت ةغايسص ىلإا يليجنإلا
نوليميف ةسسينكلا وملعم انؤوابآا امأا
نأا هسساسسأا ّيتوهل ّيزمر ٍقمُع ىلإا

تَعَلـَط دق تناـك يـتـلا سسمـسشلا هذـه
يتلا ،ةمايقلا سسمسش ةقيقحلا يف يه
ذنم ،تددَبو تَقَرسشأا دق لعفلاب تناك
توملا مظ ،دبألا ىلإاو ةظحللا كلت
ًاذإا يزمرلا ىنعملا اذه يف .هنايغطو
،هتداعك ،رِدابُملا وه سصلَخُملا ىرن
ًاحنام يأا - هتمايق سسمسش ًاقرسشُم
،هيلإا نيلبقُملا لك ىلع  - اهليعافم
اورّثعت وأا اوفاخ دق اوناك ولو ىتح
 .ام ًاتقو

ًاسسلاج ًاباسش َنيأار ربقلا َنلَخَد امل>
،ءاـسضيـب ةـّلـح ًاـسسبل ،نـيـمـيـلا نــع
.يليجنإلا عطقملا لوقي ،<نلهذناف
يف اهيزاوي امب ةيآلا هذه اّنراق اذإا
اذه نأا مهفن دق ،(2 :82) ىتم ليجنإا
نكل .كم <ءاسضيبلا ةلحلا> سسبلا
ةرابع لـمـعـتـسسي سسقرـم يـلـيـجـنإلا
ةرم اهلمعتسسا يتلا اهسسفن <باسش>ـلا

ناكو> لاق ذإا هليجنإا يف هذه لبق
هيرُع ىلـع رازإا هـيـلـع باـسش هـعـَبـتـي
برهو رازإلا كرتف .ناّبسشلا هكسسمأاف
َجَردأا اذامل .(١5 :4١) <ًانايرُع مهنم
ةيآلا نأاو اميسسل ،ةيآلا هذهيليجنإلا
هوكرتو> لوقت ةرسشابم اهقبسست يتلا

يذلا باسشلا اذه له ؟<اوبَرَهو مهلك
،عوسسي ىلع سضبقلا تقو ًاعَلَه بَرَه
ىلع ديدج نم هارن يذلا هسسفن وه
ىدل ؟سصلَخُملا ةمايق ًانـلـعـم رـبـقـلا

باسشلا نأا نيسسيّدقلا انئابآا نم ٌرُثُك
،هسسفن يليجنإلا وـه نـيـتـلاـحـلا يـف
ةـياورــلا يــف هــسسفــن لــِخدــُي يذــلا



َتأاو عوبسسألا لوأا  ادج
*ُسسمـسشلا ِتعـلـط دقو َقـلا

نَم نهنيب اميف َنْلقي نكو
ِباب نع َرجا انل ُجرحدي
َنـيأارـف َنـعـلــطــتــف *قــلا
ناك هنأل َجِرحُد دق َرجا

َنلخد امـلـف *ادج ًاـمـيـظـع
نع ًاسسلاج اباسش َنيأار َقلا
َءاسضيب ًةلـُح ًاـسسبل ِمـيـلا

ل نـهـل لاـقـف *َنـلـهذـناـف
َعوـسسي َلـطـَتأا .َنـلــِهذــنــت
دق .َبوـلـسصا يرـسصاــنــلا

اذوه .انـهـه وـه سسيـل ماـق
ُهوــعــسضو يذـــلا ُعـــسضوا

َنـــلـــقو َهذاـــف *ِهـــيـــف
هـنإا َسسرـطـبـلو ِهذـيـمــتــل
كانه .ليلا إا مكُقِبسسَي
*مـكــل لاــق اــمــك ُهــنْوَرــَت
نم َنْرَرَفو ًاعيرسس َنجرخف
ُةَدعرلا نـُهـْتَذـَخأا دقو ِقـلا

ٍدحأل َنـلـقــي و .ُسشــَهدلاو
.ٍتافئاخ نك نهنأل ًائيسش

لمأات ـــــــــــــ
نم يذلا فسسوي امأا

هـّنأاـب فـسصُو دقـف ،ةـمارــلا
،(75 :72 ىتم) ًاينغ ناك
ةّتبلا بتاكلا نم ًاراختفا ل
ًــــجر ّنأا إا ةراــــسشإــــل
ناـك ًادج ًاـيـنـغو ًاـفورـعـم
يـكـل لـب ،عوـسسيـل ًاذـيـمـلــت
هلجأل يذلا ببـسسلا فـسشكـي
نــم لوــسصا عاــطــتـــسسا

.ةديدج لئاسضف
يف ًاريسسأا نيطنطسسق سشاع نأا دعب

ةيقرـسشلا ةـمـسصاـعـلاو ةـيذـيـموـقـيـن
رـثإا ،ةـيـناـمورـلا ةـيروــطارــبــمإــل
،رسصيق سسويريلاغ لبق نم هزاجتحا
ثيح ،برغلا وحن رارفلا نم نّكمت
.برغلا يف مكحلا يسسرك هيلإا دنسسأا

نيطنطسسقب ةيمور لهأا دجنتسسا
،هسشيج دسشحف سسويتنسسكم دسض كلملا

قوفي ودعلا سشيج نإا ذإا كبترا هنكلو
لـئاـه بيـلـسصب اذإاــف .ًاددع هــسشيــج
،ةرـيـهـظـلا دنـع ءاـمـسسلا يـف رـهـظـي
ةيلاتلا تاملكلا هلوحو موجن هماوق
ةمعلا هذهب> ةـيـناـنوـيـلا ةـغـلـلاـب
هل رهظ ةيلاتلا ةليللا يف مث .<رسصتنت
دادعإاب هاـسصوأاو هـسسفـن عوـسسي برـلا

هنياع يذلا بيلسصلل لثامم بيلسص
ىلع ةيار ةباثمب هعفرو ايؤورلا يف
ةمع تألأت كاذ ذإا .هسشيج سسأار
كلذ ذنم .ءامسسلا يف ديدج نم ةبلغلا
مـلـعـتـي نـيـطـنـطـسسق ذــخأا نــيــحــلا
ىلع داهتـجاـب بكـنـيو ةـيـحـيـسسمـلا

سضاــخ .ةــسسدقــمــلا بتــكــلا ةءارــق
ةكرعملا ترادو ،برحلا نيطـنـطـسسق
نيليم دعب ىلع ،سسويفلم رسسج دنع
ةمعنب ،نيطنطسسق ققحو ،ةيمور نم
اي> .ًاحسساك ًارسصن ،هبيلسص ةوقو ،هللا
كلوسسر وه يذلا نيطنطسسق نا بر
كبيلسص مسسر دهاسش امل ،كولملا يف
سسلوب ةباثمبو ،ًاـناـيـع ءاـمـسسلا يـف
عدوأا .رسشبـلا نـم سسيـل ةوـعدلا لـبـق
اهذقنأاف ةكـلـمـتـمـلا ةـنـيدمـلا كديـب
ةدلاو تاعافسشب .نيح لك ةمسسلاب
<كدحو رـــسشبـــلا بحـــم اــــي هــــلإلا
.(ديعلا ةيرابورط)

رسصنلا نيطنطسسق ققح نأا دعب
هتيحف ،ًارفظُم ًلوخد ،ةيمور لخد
دقو .نسسحمو ذقنمو رّرحمك عومجلا
بسصنـلا قوــف بيــلــسصلا ةــيار عــفر
در اـمـك .ةـيـندمـلا يـف ةــيــسسيــئرــلا

لـك نـيـيـحـيـسسمــلــل نــيــطــنــطــسسق
سسويتنسسكمل قبسس يتلا تاكلـتـمـمـلا
عـجرأا اـمـك ،مــهــنــم اــهرداــسص نأا
زـعوأاو .ىرـسسألا رّرـحو نـيـيـفـنــمــلا

نم ليجنإلا ةرـبـخ نـمؤوـمـلا سشيـعـي
بلقو نهذب نكلو ،ديدج نم ،هتيادب

اراـنـتـسسا اـمــهــّنأل نــيَديدج اراــسص
نأا ًاسضيأا ينعي اذه .ةيهلإلا ةمايقلاب
هنايك لك ددجت دقو ،وعدم نمؤوملا
<هليلج> ىلإا عوجرلا ىلإا ،ةمايقلاب
ىلإا يأا ريبـعـتـلا زاـج اذإا يـسصخـسشلا
ىنعمب .عوسسيب لوألا هئاـقـل ةـظـحـل
<ىلوألا هتبحم> ىلإا عجري نأا رخآا

لوقي امك ،<ىلوألا لامعألا> ًماع
 .(5-4 :2) ايؤورلا رفسس

كلملا نيطنطسسق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١2   يف ةسسدقملا انتسسينك ديعت

يف نيميظعلا نيسسيدقلا راكذتل  رايأا
ةكـلـمـلا هـمأاو نـيـطـنـطـسسق كوـلـمـلا

بقـل اـقـحـتـسسا نـيذــلــلا ،ةــنــيــه
امهاسس امهنوك لسسرلـل نـيـلداـعـمـلا

ربع حيـسسمـلاـب ةراـسشبـلا قـطإا يـف
دسض تاداهطسضلا فقوب رمأا ءاطعإا
ةـيـحـيـسسمـلا نـعإاو نـيـيـحـيـسسمـلا

يـف ةــلوــبــقــم ةــيــمــسسر ةــناــيدك
ونيم موـسسرـم يـف ةـيروـطارـبـمإلا

.٣١٣ ماع
وه نيسسيدقلا نع هفرعن ام لج

ةــنــيــه ةــسسيدقــلا تدجو فــيــك
وه نم انع لفغيو سسدقملا بيلسصلا
نيطنطـسسق دلو .نـيـطـنـطـسسق كلـمـلا
هوبأا ناك .م082 ماعلا يلاوح كلملا

هـمــسسا ًاــعــمل ًاــيــناــمور ًلارــنــج
ةــسسيدقــلا هــّمأاو روــلــك سسناــطــسسق
ترثأاو ةيحيسسم تناك يتلا ةنيه
نع ذخأاي مل .اهنبا نيطنطسسق ىلع
نأا لــب ،بسسحو برــحــلا نــف هــيــبأا
نأاو ،هل نيعسضاخلا ةمكحب سسوسسي
نيطنطسسق أاسشن .نييحيسسملاب فأاري
ىرسسملا يف لبنو ةميرك ايازم ىلع
نيرخآلا عم يطاعتلا يف ةباحرو
ىـلـع فـطـعو لدعـلا يـف فاــسصنإاو
ةفاسضإلاب ايازملا هذه .نيجاتحملا
اهب مسستا نييحيـسسمـلاـب ةـفأارـلا ىـلإا

هفرع اّملف ،حيسسملا فرعي نأا لبق
،هـلـئاـسضف ىـلـع فاـسضأاو هـنـم ذـخأا



نيذـلا ءادهـسشلا تاـفر نـع ثحـبـلاـب
مث .ريبكلا داهطسضلا ءانثأا اوطقسس
روـطارـبـمإلا نـيـطـنـطــسسق ىــقــتــلا
يف ،قرسشملا روطاربمإا ،سسوينيسسيل
ناـنــثلا عــقوــف ،(م٣١٣) وـنـيـم
دسض داهطسضل ًادح عسضو ًاموسسرم
ةسسرامم مـهـل زاـجأاو نـيـيـحـيـسسمـلا
ءاـجرأا لـك يـف ةـيرـحـب مـهــناــمــيإا
فوــــخ لاز .ةــــيروــــطارـــــبـــــمإلا
مهنأل ،نيدهطسضملا نم نييحيسسملا

ةــياــمــحــب نوــعــتــمــتــي اوراـــسص
.روطاربمإلا

ىلع كلملا نيطنطسسق مرح كلذك
ةيحسضألا ميدقت هتكلمم تاعطاقم
عاقـسصألا لـك ىـلإا لـسسرأاو ةـّيـنـثوـلا
هسضفر ديفي ام هناطلسسل ةعسضاخلا
ىلإا ةيادهلا ىلع هسضيرحتو ةينثولا
نأا ىلع هعاـبـتأا ثح اـمـك .حـيـسسمـلا
مغرُي نأا نود نكلو ،هوذح اوذحي
.كلذ ىلع ًادحأا

،كلملا نيطنطسسق اعد م52٣ ةنسس
ةرم لوأل ينوكسسم عمجم دقع ىلإا

هتيبثتل كلذ ،ةيحيسسملا خيرات يف
نأا دعب حيحسصلا يحيسسملا ناميإلا
ريغ ميلاعتـلا نـم رـيـثـكـلا هـب قـحـل
ةيقين يف عمجملا َدِقُعف .ةحلاسصلا

ةقطرهلاك تاـقـطرـهـلا لـك سضحدو
دييعت ةيسضق يف ثحبو ،ةيسسويرآلا
.دحاو خيرات يف ،هديدحتو حسصفلا
اننإا ،لسسرلا لداعملا نيطنطسسق اي>
اـي ،بجاوـلا بسسحـب كراـكذـت مـيـقـن
امل كنأل ،مهرخفو كولملا لك نكر
،هسسدق يلكلا حورلا ةعسشأاب ترنتسسا
َتعـمـجو اـهـلـك ةـسسيـنـكـلا َتجـهــبا

ىلإا ٍعقسص لك نم نينمؤوملا لفاحم
دمخُأا ثيح ةـيـهـبـلا ةـيـقـيـن ةـنـيدم
ةنسسلأا تفعسضو نيـقـفاـنـمـلا حاـمـج

طـهر اـمأاو .تمـحـفُأاو نـيـعدتـبـمــلا
روهظب امسس دقف يأارلا يمـيـقـتـسسمـلا
امب مهنم تدجُم ّمث نمف .ناميإلا

كب زرُكو ًادــــــج يأارلا مـــيوق كنأا

عوسسي دسسج ىلع سسطيب
ّنأا كــــلذ .(85-95 :72)
ٍروهسشم غ وأا ًاقف ًجر
نـم نـّكــمــتــيــل ناــك اــم
،سسطـيـب ىــلــع لوــخدلا

ةينامورلا ةـطـلسسـلا لـّث،
دسسج ىلع هـنـم لوـسصاو
فسسوي ذخأا ذإاو .بولسصا

ٍنفك  هّفل ،عوسسي دسسج
ّنإا .(95 :72) فـيـظــن
بجـسشت برـلا ق ةـطاــسسب

نيذلا ،ءاينغألا تاحوـمـط
ءانغتسسلا نوـعـيـطـتـسسي ل
 ىـــــتـــــح ءالا نـــــع
ام ًاسضيأا اذوـهو .مـهروـبـق

اـب هـمـهـف اـنـنـكىـنـع
عوسسي ّفلي نم ّنأا :ّيحورلا

 كاذ وـه ٍفـيـظـن ٍنـفــك
.ّيقن ٍبلق  هاّقلت يذلا

ٍق  عوسسي عسضُو دقلو
اذإا ىتح  ،(0٦ :72) ديدج
ٌداسسجأا هيف لازت ل تناك
نظُي ل هتمايق دعب ىرخأا
اّمأا .هاوسس ناك ماق نم ّنأا
ىــلــع عوـــسضوا رـــجا

،مـخـسضلا رـجا ،هــلــخدم
ّنأا نـهـُيـل كاـنـه ناـكـف
ـب هـحـتـف نـك ل قــلا

ٍسصاــخــسشأا نــم ٍةــنوــعـــم
كرـــــت دقـــــلو .نــــــيديدع
اــمــيــف ،برـــلا نورـــخآلا

ةيدأات ىلع ةوسسنلا تبظاو
نرظني ّنك .هل ّنهتابجاو

كلذــلو ،عوـــسسي دعو زا
هـندهاـسشي نأا نــلــهأاــتــسسا

.ًلوأا ّنه ًامئاق

سسمينوريإا سسيدقلا

تزرحأا كـــنأا امب ةفاك كولملل ًابأا
بلطن كلذلف .هللا نم ةريفربلا ًلوأا
ناميإاب كراكذت نيميقملا نحن كيلإا
<انسسوفنل اياطخلا نارفغ دمتسست نأا
.(نيتيللا ةمدخ نم)

رورمب نيطنطسسق لفتحأا نأا دعب
،م5٣٣ ةنسس سشرعلـل ًاـماـع نـيـثـث

،سسرــــفـلا كــلـم دسض برــحــل جرــخ
عــم هــفـــلاــحــتـــل رـــكـــنـــت يذـــلا

.ةيحيسسملا دــــسض راـثو نـيـطـنـطـسسق
سضرـعـت كلــمـلا نـيـطـنـطـسسق نــكــل
ىلإا ةعرسسلا هجو ىلع لقنف ٍسضرمل

ترج ُثيـح ةـيذـيـموـقـيـن يـحاوـسض
موـي يـفو دمـتـعأا نأا دعـب .ُهـُتداـمــع
ماـعـــــلا نـم ةديـجـمــلا ةرــسصنــعــلا

رـثإا .كلـمـلا نـيـطـنـطـسسق دقر م7٣٣
نيطنطسسق كلـمـلا دسسج لـقـُن هـتاـفو
ترـج ُثيـح ةـيـنـيـطـنـطــسسقــلا ىــلإا
،فيثك يبعسش روسضحب هيلع ةسصلا
،لسسرلا نيـسسيدقـلا ةـسسيـنـك عدوُأا مـث
ةغرافلا ةيرـجـحـلا ةـحرـسضألا طـسسو
كلـمـلا اـهـيأا> .ًلوـسسر رـسشع يـنـثإـل
دقل ،مــــــظعملا نيـطـنـطـسسق زـيزـعـلا
بـــهاوــمــلا ىــنــغ هــلــلا نــم َتلــن
كنأل ًانسسح اهب َتألأتف ،ةلسضافلا
يلكلا حورلا ةعـسشأاـب َتأاـسضتـسسا اـمـل
سسرـتـسسبـلــسس نــهاــكــلا نــم هــسسدق
ريغ كولملا يف َترهظ ةيدومعملاب
كقلاخل ةنوـكـسسمـلا َتمدقو روـهـقـم
ةكلمتملا ةنيدملا عم ٍزاهج ةباثمب
كــــل نا امــــب كلذلـف ،هـلـل ةـبـحـمـلا
حيسسمـلا ىـلإا ًـهـتـبـم لزـت ل ةـلادلا
نيميقـمـلا عـيـمـجـل حـنـمـي نأا هـلإلا
ةمحرلاو اياطـخـلا نارـفـغ كراـكذـت
.<ىمظعلا

ةرسشن-لا ى-ل-ع ع-طإلاناكملاب

:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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