
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(٠3-11:91 لسسرلالامعأا)

 مايألا كلت دبت اد
يذلا ِقيسضلا ِلجأا نم ُلسسرلا

َصســُناــفــِتــسسا ِببــسسب َلــسصح
َصسُقو َةيقينيف إا اوزاتجا

َنوملـكـي ل مـهو َةـيـكاـطـنأاو
َدوـهـيـلا لإا ِةـمـلــكــلاــب ًادحأا

مهــنم ًاموـــق نــــكلو *طقف
.يناورْيَقو يسسُُق اوناك
َةيكاطـنأا اوـلـخد ا ءلؤوـهـف
َينانويـلا َنوـمـلـكـُي اوذـخأا

سشبــُم برــلاــب َنــيرــ عوـسسي*
َنمآاف .مهعم برلا ُدي تناكو
*برلا إا اوعجَرو ٌثك ٌددع
ِناذآا إا كلذ ُخ َغـــلــــبــــف
َمـيـلـسشروأاـب يـتـلا ِةـسسيـنـكـلا

زاتجي يكل ابانرـب اوـلـسسرأاـف
َلـبـقأا اـمـلـف *ةـيـكاـطــنأا إا

َحرــف هــلـــلا َةـــمـــعـــن ىأارو
 اوتُبثي نأاب مهلك مهظعوو
هـنأل *بلـقـلا ِةزـعـب برــلا

نم ًائِلت ًااسص ًجرناك
.ناإلاو ِصسدقـــــلا ِحورـــــلا

*ٌثك ٌعمج برلا إا مسضناو
َصسوسسرط إا ابانرب جرخ مث

 و .لواسش ِبلطهدجو ا
اددرتو *ةيكاطنأا إا هب ىتأا

هذـه  ًةـلـِماـك ًةـنـسس ًاــعــم
ًاثك ًاعمج املعو ةسسيـنـكـلا

 يحيسسم ُذيمتلا َيعُدو
كلــت و *ًلوأا ةــيــكاــطـــنأا
مـيـلـسشروأا نـم ردحـنا ماـيألا
َماقف *ةيـكاـطـنأا إا ُءاـيـبـنأا

ُصسوُباـغأا هـمـسسا مـهـنـم ٌدحاو

انحوي ليجنإا ـــــــــــــــــــــــــــ
ةسسينكلا يف عبارلا ليجنإلا أارقُي

صسادق ةمدخ نم اًءدب ةيسسكذوثرألا
ديع ىتحو حسصفلا دحأا يف ةمايقلا
داحآلاو توبسسلا لك يف ،ةرسصنعلا

تدّدح دقو .عوبسسألا مايأا لك يفو
ةءارق ىلوألا نورقلا ذـنـم ةـسسيـنـكـلا
،حسصفلا دحأا نم ًءادتبا انحوي ليجنإا
نـّكــمــتــي يــكــل
،ددجلا نونمؤوملا
اودمـتـعا نــيذــلا

،رونـلا تبـسس يـف
ةراـنـتــسسلا نــم
يتوهلا ومسسلاب
ليجنإلا يف يذلا
.عبارلا

ديلقتلا فسصي
مـيدقـلا يـسسنـكـلا
اـنـحوـي لـيـجــنإا
أارقي امدنع .<يحورلا ليجنإلا> هنأاب
ليجانألا دعب انحوي ليجنإا نمؤوملا
ةّقزألا رداـغـي هـنأاـب رـعـسشي ةـيـئازإلا
ثيح ةّظتكملا تاحاسسلاو ةـيـبـعـسشلا
،ةبتكلاو ،بعسشلا عوسسي برلا صشقاني
ًكيـه لـخدي يـكـل ...نـيـيـسسيرـفـلاو
نينمؤوملا ُدّيـسسلا هـيـف ظـعـي ،اـًبـيـهـم
نعو ،ملاعلل هللا ةبحم نع ةعادوب
بآلا ُهللا هلسسرأا يذلا كاذب ناميإلا
هبهيو توملا نم ملاعلا صصّلخي يكل
رخآلا يّزعملاب ءاجرلا نعو ،ةايحلا
<قثبني بآلا نم يذلا قحلا حور>
 .(62 :51 وي)

درسس دّرجم صسيل عبارلا ليجنإلا

امنإاو ،عوسسي برلا ةايح نم ثادحأل
يف حيسسملاب ةنمؤوملا ةسسينكلا ةداهسش
امدنع ،يديـمـلا لوألا نرـقـلا رـخاوأا

مّلكتي ل انحوي لوسسرلا .ليجنإلا بتُك
امنإاو ،لقتسسم درفـك ،طـقـف هـسسفـن نـع
لك يف اهناميإا اًرسشان ،ةسسينكلل لثممك
ةغيسص ُلِدبَتْسسَي ام اًريثك كلذل .ناكم
وي) عمجلا ةغيسصب صصنلا يف درفملا

1:41، 1:61، 3:11، 12:42).
نوـك اـمأا

عبارلا ليـجـنإلا
انـحوـيـل ًـمـع
وهف برلا ذيملت
يف ٌتباث ٌديلقت
اًءدب ةـسسيـنـكــلا

نرــــقــــلا نــــم
صسيدقلا .يناثلا
دّكؤوي صسوانيريإا
ةـباـتـك ةــبــسسن
ىـلإا لــيــجــنإلا

ذيملت ،اـّنـحوـي مـث> :لوـقـي ذإا اـنـحوـي
هسسفن وه ،هردسص ىلع ئكتملاو برلا
يف صشيعي ناك نيـح ،هـلـيـجـنإا جرـخأا
صسمـــيـــلــــقإاو .<اــــيــــسسآا يــــف صسسسفأا
عـبارـلا لـيـجـنإلا فـسصي يردنـكــسسلا
امأاو> :يلي اـم ظـحـيو <يـحورـلا>ـب
تايدسسجلا نأا اًريـخأا رـعـسش ذإا ،اـنـحوـي
،اهحرسشب ماق ليـجاـنألا يـف ةـحـسضاو
حورلل ًماح يحورلا هليـجـنإا ًاـبـتاـك
 .<يهلإلا

يف اًدبأا همسسا ُبتاكلا ركذي ل اًعبط
نع ٍتاحيملت يطعي هنأا لإا ،ليجنإلا

ٍنايع دهاسش درجم ودبي ف .هتيوه
اًفراع امنإاو اهسضرعي يتلا ثادحأل
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.(13 :٠2) <همسساب ٌةايح متنَمآا
،انحوي يليجنإلا نأا هيف كسش ل ام

ةـّطـخ قـفو هـلـيـجـنإا ةـباــتــك مــغر
ىتم نييليجنإلا نع اًمامت ةفلتخم
طوطخـب اـنـيـطـعـي ،اـقوـلو صسقرـمو
نع اـهـتاذ ِةـسسيـنـكـلا َةـلاـسسر ةـماـع
اهمدقي يتلا هلمعو حيسسملا صصخسش
:لئاوألا ةـثـثـلا نوـيـلـيـجـنإلا اـنـل
ءدب حيسسملا نلعي تايآلاو ميلعتلاب

 .ةيرسشبلل ٍةديدج ٍةايح
ليجنإل ةيتوهلا ةيمهألا دوعت

حيسسملا ةيهولأاب ةزاركلا ىلإا عبارلا
ليجنإلا اذه أادبي .ىلوألا ةيآلا ذنم
،روهدلا لبق نئاكلا ةملكلا حيبسستب
.<اـنـنـيـب لــحو اًدسسج راــسص> يذــلا

ىـلـع نوـنـمؤوـمـلا فّرـعـتـي اذــكــهو
هنعتسسا ةورذ غلب يذلا ،<هدجم>
ةــماــيــقــلا يــفو ،بيــلــسصلا ىــلــع
 .بآلا هللا ىلإا دوعسصلاو

عوسسي نأاب انحوي ليجنإا دهسشي
لسسرـلا هـنـع رـبـخـي يذـلا ،حـيـسسمـلا

اّيّسسملا طقف صسيل ،ةسسينكلا هب زركتو
يبن درجم صسيلو ،يدوهيلا ىنعملاب
ةملكلا وه امـنإا ،قـخأـل ٍمـّلـعـم وأا
رونو ديحولا هللا نبا هنإا .دّسسجتملا
ةايحلاو ةايحلا تناك هيف> .ملاعلا

يف ءيسضي رونلاو ،صسانلا رون تناك
4 :1وي) <هكردت مل ةملظلاو ةملظلا

ةايح رسشبلا لاني هب ناميإلاب .(5 -
ْنَأا :ُةيدبَألا ُةايحلا يه هذهو> .ةيدبأا
َكدحو يقيقحلا هلِإلا تنأا َكوُفِرْعَي
وي) <ُهَتْلَسسْرَأا يذـلا َحـيـسسمـلا َعوـسسيو
71: 3). 

سسجـت نإا اًثدح لّكسشي ةمـلـكـلا َدـّ
هلـلا نـيـب تاـقـعـلا يـف ًاّـًيرـيـسصم
ءابآلا نأا ادج ٌحيحسص ،اذهل .ملاعلاو
اًمئاد اوَلْوأا ةسسينكلا ديلقتو نيسسيدقلا
سصاـخ اـًماـمـتـها سسجـت توـهـل اـً دـّ
نييتوهلا صضعبل غوسس ام ،نبلا
ةــسسيــنــكــلا اوـــفـــسصي نأا بناـــجألا
ةــسسيــنــك> مــسساــب ةــّيــسسكذوـــثرألا
.<انحوي يليجنإلا

نوكتـسس نأا ِحورـلاـب أاـبـنأاـف
ِعيمج ىلع ٌةميظع ٌةعا

 كلذ عقو دقو .ةنوكسسا
َمَتَحف *رسصيق صسويدولكمايأا
سسحب ُذـيـمـتـلا سسيتي ام ِبَ ُر
اولِسسرُي نأا مهنم ٍدحاو لكل

نِكاسسلا ِةوخإلا إا ًةمدِخ
 كلذ اولعـفـف *مـيـلـسشروأا

ىـلـع خوـيـسشلا إا اوـثـعــبو
 .لواسشو ابانرب يديأا

ليإلا ــــــــــــــــ
(24-5 :4 انحوي)
 ُعوسسي ىتأا نامزلا كلذ

ُلاقُي ِةرِماسسلا نم ٍةنيدم إا
سضلا ِبرقـب ُراـخوـسس اـهـل ِةَعْيَ
َفُسسويل ُبوقعي اهاطعا يتلا
ُع كاــنــه ناــكو *هــِنـــبا
َبِعت دق ُعوسسي ناكو .بوقعي
علا ىلع صسلجف.سسا نم
*ةسسداسسلا ِةعاسسلاُوحنناكو
ِةَرِماـسسلا نـم ٌةأارـما ِتَءاـجـف
ُعوسسي اهل لاقف .ًءام َيقتسستِل
نإاــف *َبَرــسشأل يــنــيـــطـــعأا
إا اوسضم دق اوناك ُهَذيمت
*ًاماعط اوـعاـتـبـيـل ةـنـيدا

ُةيرـِماـسسلا ُةأارا ُهـل ْتـَلاـقـف
يّنم َبَرـسشت نأا ُبلـطـت فـيـك
ٌةأارــما اــنأاو يدوـــهـــي َتنأاو
َنوطِلاخي ل ُدوهيلاو ٌةيرماسس
ُعوـسسي باـجأا *ـّيرــماــسسلا

ِهللا َةيطع ِتْفَرع ول اهل لاقو
ينيطْعأا ِكل لاق يذلا نمو
هـنـم ِتنأا ِتـْبــَلــَطــَل بَرــسشأل
ُهل تلاق *ايح ًءام ِكاطعأاف
كعم صسيل هنإا ُدّيسس اي ُةأارا

.ةقيمع ُرئبلاو هب يقتسست ام
*يا ُءاا كل نــيأا نـــِمـــف
انيـبأا نـم ُمـَظـعأا تنأا َكـلـعـلأا
َرئبلا اناـطـعأا يذـلا َبوـقـعـي
ُهوـنـبو وــه َبرــسش اــهــنــمو
ُعوـسسي باـجأا *ُهــُتــيــسشاــمو
نم ُبرسشي نَم لك اهل لاقو
امأاو .ًاسضيأا صشَطعي ِءاا اذه
انأا يذلا ِءاا نم ُبرسشي نَم

ىتح وأا ةماهلا ليـسصاـفـتـلـل اـًقـيـقد
ينثلا لسسرلا ةاـيـح نـم ةـيـسضرـعـلا

،مـهـنـيـب اـمـيـف تاـقــعــلاو ،رــسشع
هـيـف تلـسصح يذـلا ددحـمـلا تقوـلاو
ىلع ناك هنأا امك  ...ثادحألا صضعب
يـــتـلا ةـسصاـخـلا تاـقـعـلاـب ٍمـلــع
عوــسسي برــلا نــيــب طــبرـــت تناـــك
ذـيـمـتـلا ةرـئاد جراـخ صصاـخـسشأاو
ةايح نم ٍليسصافـتـبو ،رـسشع يـنـثلا
ةـسصاـخـلا ةـيـسصخـسشلا عوــسسي برــلا
اذـه لـك .(...عوـمد ،لاـعـفــنإا ،بعــت)
ىلإا يمتني ليجنإلا بتاك نأاب دهسشي
نيبّرقملا عوسسي برلا ذيمت ةرئاد

 .ادج
زيمم ٌحسضاو ٌعباط عبارلا ليجنإل

لمع هنإا .ةياهنلا ىتحو هتيادب نم
ةلاسصأاو ةميظع ةطلسس تاذ ٍةيسصخسش
ُذيملتلا> اّنـحوـي هـنإا ،اـمـهـيـف كسش ل
،اذــه .<ُهــبــحــُي عوــسسي ناــك يذــلا

ليجنإا ىدم ىـلـع ئراـقـلا ظـحـيو
دهسشت يتلا ،ةسسينكلا روسضح انحوي
لكب اهناميإا نع رّبعتو ذيملتلا اذهل
 .هايإا اهمّلسسي ام

،ليجنإلا ةباتك ناكم ىلإا ةبسسنلاب
ثحبلاو ميدقلا ديلقتلا نم ّلك قفتي
نأا ىلع ،ءاوـسس دح ىـلـع ،رـسصاـعـمـلا
يف صسسسفأا يف هليجنإا نّود انحوي
ىلع ،يديـمـلا لوألا نرـقـلا رـخاوأا
يتلا ةيدرفلا ءارآلا صضعب نم مغرلا
تّمت دق ليجنإلا ةباتك نأا صضرتفت
ناكم يف وأا ،ةـيروـسس ةـيـكاـطـنأا يـف
ةّلقلا امأا .ةيروـسس يـف فورـعـم رـيـغ
ًلوأا بتـُك لـيـجــنإلا نأا ىرــت يــتــلا
ىــلإا اــًقــحل مــجرــُتو ةــيــمارآلاـــب
دق هتباتك نأا صضرتفت يهف ةينانويلا
-٠4 يماع نيب نيطسسلف يف تمت
نأاب ّرقت ،انلق امك ،ةيرثكألا نكل .٠5
.صسسسفأا وه ةباتكلا ناكم

هلجأا نم بتُك يذلا فدهلا امأا
هُسسفن يليجنإلا ريسشُي امك ،ليجنإلا

وـه عوـسسي نأا اوـُنـمؤوـت يـكـل> :وـهــف
اذإا مكل نوكت يكلو ،هللا نبا حيسسملا



إا َصشـَطـعـي نـلـف هـل ِهـيـطـعُأا
 ُهل ِهيطعُأا يذلا ُءاا ِلب *دبألا
ُعُبني ٍءام َعوـبـنـي ِهـيـف ُسصي
ُهـل تلاـقـف *ةـيدبأا ٍةاـيـح إا
اذـه يـنـِطـعأا ُدـّيــسس اــي ُةأارا
َءيجأا لو َصشَطعأا ل يكل َءاا
اهل لاقف *يقتسسأل انهه إا
ِكَلـُجَر يـعْداو يـبـهذا ُعوـسسي
ِتباـجأا *اـنـهـه إا يـّمـلــهو
. َلجر ل ُهنإا ْتلاقو ُةأارا

سسحأا دق ُعوـسسي اـهـل َلاـقـف ِتْنَ
ُهنإاف * َلُجَر ل ُهنإا ِكِلوقب
يذلاو ٍلاجِر ُةسسمخ كل ناك
اذـه .ِكـَلـُجر صسيــل َنآلا ِكعــم
سصلاــب ِهــِتــلــق هـل تلاـق *قدـ
*يبن كنأا ىرأا ُدّيسس اي ُةأارا
.ِلبا اذه  اودجسس انؤوابآا

يذلا َناكا نإا نولوقت متنأاو
 وه ِهيف َدَجسسُي نأا يغبني
اــي ُعوسسي اهل لاق *ميلسشروأا
يـتأاـت اـهـنإا يـنـيـقدسص ُةأارـما
 لو ِلبا اذه  ل ٌةعاسس
اـهـيــف نودجــسست َمــيــلــسشروأا
ل ا نودـُجـسست مـتـنأا *بآـل
ا ُدـُجـسسن نـحـنو نوـمـَلـعــت
َنـِم وـه َصصا نأل .مـَلـعــن
يهو ٌةعاسسيتأاتنكلو*دوهيلا
نودجاـسسلا ذإا ٌةَرــِسضاــح َنآلا
بآـل نودـُجـسسي نوـيـقـيـقا
امنإا َبآلا نأل  .قاو ِحورلاب
َلـثـم هـل نـيدجاـسسلا ُبـُلــطــي
نـيذــلاو .ٌحور ُهــلــلا *ِءلؤوــه
قاو ِحورلابف هل نودُجسسي
هل تلاق *اودُجسسي نأا يغبني
يذلا ايِسسَم نأا ُتمِلع دق ُةأارا
ىتمف .يتاي ُحيسسا هل ُلاقُي

لكب اـنُرـِبـْخـُي وـهـف كاذ ءاـج
اـنأا ُعوـسسي اـهـل لاـقـف *ٍءيـسش
كلذ دنعو *وه   كَعم ُمّلكتا

ُهنأا اوبجعـتـف ُهُذـيـمـت َءاـج
ْلقي  ْنكلو .ٍةأارما عم ُملكتي
اذا وأا ُبلـــطـــت اذاــــم ٌدحأا
ُةأارا ِتكَف *اهعم ُملكتت

ِةـنــيدا إا ْتسضمو اهَترـج

وه اـمـكو .هـئاـبرـقأا نـم تناـك وـلو
لـجرـلا ّنإاـف ،موـيـلا ىـّتـح فورـعـم
ةسصب هراهن أادبي نّيدتملا ّيدوهيلا
هقلخي مل هّنأا ىلع اهيف َهللا ركسشي
.ًةأارمإا

،هللا نبا ،حيسسملا انه دجن ،اًذإا
نم نينوناقب طئاحلا صضرع برسضي
تلاق .دوهيـلـل ةـمِزـلُــمـلا نـيـناوـقـلا
فيك> :ينيتوف ةّوـعدمـلا ةـيرـماـسسلا
،ّيدوهي َتنأاو ،برـسشتـل يـّنـم بلـطـت
:وه اهباجأاف ،<؟ةّيرماسس ةأارما انأاو
وه نمو ،هللا ةيطع نيملعت تنك ول>
،برـسشأل يـنـيـطـعَأا كل لوــقــي يذــلا
ًءاـم ِكاــــطـعأاـف هـنـم ِتنأا ِتبــلــطــل

.<ايح
<ايح ًءام> ةرابعب ّبرلا ينعي

كانهو ،ةايـحـلا حـنـمـي يذـلا ءاـمـلا
مّلكتي ،ًلّوأا .ةرابعلا كلت ءارو ريثكلا
ةّيده ىلع يأا ،<ةّيـطـع> ىـلـع اـنـّبر
.هؤوارسش نكمي ل رمأا يهو ،ةّيناّجم
يذلا ديحولا هسسفن وه هّنأا حسضوي ّمث
يه يتلا ،ةّيطعلا كلت حـنـم هـنـكـمـي
داحّتلاو ةّيدبألا ةايحلا يأا ،ةايحلا

نيتئاملا كئلوأل اًسصوسصخ هللا عم
كلــــت تناـك اـمـك ،ةـئـيـطــخــلا يــف
.ةأارملا

ًارسشابم تاملكلا كلت ريثأات ناك
اهتجهل ترـّيـغـت يـتـلا ةأارـمـلا ىـلـع
عـم اـيـتوـهل اًراوـح تأادبو ،ًةأاــجــف
نم مظعأا ناك اذإا هاّيإا ًةلئاسس ّبرلا
ّبرلا ىأارف ،رئبلا ىنب يذلا بوقعي
اهل رّسسف ٍذئدنع ،هدسصق مهفت مل اهّنأا
دوـعـي ل هـئاــم نــم برــسشي نــَم ّنأا
نأا اًروـف هـنـم تبـلـطـف ،اًدبأا صشطـعــي
.ءاملا كلذ نم اهيطعي

ةأارملا ّبرلا ربخأا ثيدحلا لخ
اـهأاـجاـف يذـلا رـمألا ،اـهاـياـطـخـب
ىلإا اهب رمألا لسصو نأا ىلإا ،اًريثك
يذلا ،ايِسسَم ّنأا> ملعت اهّنأاب اهفارتعا
ءاج ىتمف ،يتأاي ،حيسسملا هل لاقُي
اــم .<ءيــسش ّلــكــب اــنرــبـــخـــُي كاذ
:لوقت ةّيرماسسلا ّنأا انه اـنـفـقوـتـسسي

ةّيرماسسلاو نحن ــــــــــــــــــــــــــــــــ
،عومجلا ميلعتب عوسسي ّبرلا مقي مل
هّنكل ،<لبجلا ىلع ةظعلا> لاثم ىلع
ىـلـع صصاـخـسشأا عـم اــًتــقو ىــسضمأا
،صسوميدوـقـيـن لاـثـم ىـلـع ،دارـفـنا

اهل دّيـعـن يـتـلا ةـّيرـماـسسلا ةأارـمـلاو
.مويلا

ةنيدم ىلإا هذيمتو ّبرلا ىتأا
ةـعـقاوــلا ،ةرــماــسسلا يــف راــخوــسس
ىلاوح ،ميزيرج لـبـج نـم برـقـلاـب
،مـيـلـسشروأا قرـسش ًـيــم نــيــعــبرألا

ناكم وهو ،بوقعي رئب دنع اوفّقوتو
ىّتح نوّيحيسسملاو دوـهـيـلا هـمّرـكـي
رئبلا كلت أاسشنأا نَم ّنأل اذه انموي
دهــعــلا دادجأا دحأا ،بوــقــعــي ناـــك
رـئـبــلا هذــه ترّدسصت دقــل .مــيدقــلا
نرقلا تانينامث يف رابخألا تارسشن
دوهيلا صضعب محتقا امدنع يسضاملا
ةـّيـسسكذوـثرألا ةـسسيـنـكـلا ىراـيـغــلا
اولتقو عقوـمـلا كلذ يـف ةدوـجوـمـلا
،اهسسرحي ناك يذلا نوميليف بهارلا

ةسسينكلا يف ديدج ديهسش مويلا وهو
نم نيرسشعلاو عسساتلا يف هل ديعي
.يناثلا نيرسشت

بعتف ،تّلح دق ةريهظلا تناك
عاجو ةّيرسشبلا هتعيبطـب صصـّلـخـمـلا

اًرظتنـم رـئـبـلا دنـع صسلـجـف صشطـعو
ىلإا اوسضم دق اوناك> نيذلا هذيمت
ترسضح .<ًاماعط اوعاتبيـل ةـنـيدمـلا

،ًءام يقتسستل ةأارمإا ءانثألا كلت يف
ةّمث انه .هيقسست نأا ّبرلا اهنم بلطف
ةأارما انيدل ،ًلّوأا :ناتّمهم ناتطقن
اوـناـك نوـّيرـماـسسلاو ،ةرـماـسسلا نـم
يف .ةقطاره دوهيلا مهربتعي ةعامج

ةروهسشم ةرابع كانه تناك ،عقاولا
عقي ّلأا ىّنمـتأا> :لوـقـت دوـهـيـلا دنـع
ّنإا ىّتح ،<!ّيرماسس ىلع اًدبأا يرظن
نوسضمغي اوناك نيدّدسشتملا دوـهـيـلا
.يرماسس مهنم برتقي امدنع مهنيعأا
نّيدتم ّيدوهي لجرل نكمي ل ،اًيناث
ىّتح ،ًةينع ةأارما عم ثّدحتي نأا



لاقُي يذــــلا ،ايــــــسسم ّنأا ملعأا انأا>
دنع .(52 :4 وي) <يتأاي حيسسملا هل
انأا> :ةأارملل عوـــسسي ّبرلا لاق كلذ
ةدحاو مامأا نحن .<وه كمّلكأا يذلا

ّبرلا اهـيـف مـّلـكـتـي تاّرـم ةّدع نـــم
اهمهفي نأا نكمي ةحـسضاو ةـقـيرـطـب
.مـهـباـتـك نوـفرـعـي نـيذـلا دوـهـيـلا
<وـه اـنأا> ةراـبـــع دـّيـسسلا مدخـتــسسا
جورخلا رـــــفسس يف ةدراولا اهسسفن
.ٌدحاو بآلاو هـّنأا رهـــظُيل ،(41 :3)
ديحو ءاقل نم ةأارملا هذه تفرع دقل
مـّلـعـمـلا ،حـيـسسمـلا هــنا عوــسسي عــم
يذلا اذوهي صسكع ىـلـع ،يـقـيـقـحـلا

نأا أاـسشـي مـل هـّنـكـل برـلا عــم صشاــع
.مهفي

ثدح ام ّنأا ةسسينكلا ءابآا انربخي
ةّيفيـك ىـلإا اـندسشرـي ةـّيرـماـسسلا عـم
ذإا ،صسدقـلا حورـلا ىــلــع لوــسصحــلا
حورلا تلان ينيتوف ّنإا ءابآلا لوقي
باـتــكــلا يــف دجــن .اــقــح صسدقــلا
حورــلا ّنأا ءاـــبآلا ىدلو صسّدقـــمـــلا
اًنايحأاو ءامـلاـب هـيـلإا راـسشي صسدقـلا
ريهطتلاو ةيـقـنـتـلا ةـمـع ،راـنـلاـب
.ناـمــــيإلاـب اراـح ناـسسنإلا لـعـجو
هسسفـــــــن عوسسي ّبرلا عــــسضو انه
املثم ،رئـبـلا دنـع ةأارـما قـيرـط يـف
،انـقـيرــــط يـف اـًمـئاد هـسسفـن عـسضي

رــفــغـــي نأا دارأا هـــّنأل كلذ عـــنـــسص
ةايحلا ءام اهـبـهـي نأاو اـهاـياـطـخ

يأا ،صسدقـــــلا حورــلا وــــــه يذــــــلا
.صصخلا

؟انتايـــح يف اذه قبطني فيك
،اـنـيــــف صسدقـلا حورـلا اـيـحـي يـكـل

برهن ّلأا انيـــــلع .رّيغـــتن نأا انيلع
حـيــسسمـلا عـسضي اـمدنـع ئـبـتـخـن وأا
يذـلا رـمألا ،اـنـقــيرــط يــف هــسسفــن
نأا انيلع ،لباقملا يف .اًبلاغ ثدـــحي
نـيـفوــغــسش ةــّيرــماــسسلاــك نوــكــن
صسدقـلا حورـلا ىـلــع لوــسصــحــلاــب
عسضو دقل .ّيحلا ءاـمـلاـب لـّثـمـتـمـلا

اورُظنا اوَلاعت*ِصسانلل ْتلاقو
.ُتلعف ام لك  لاق ًاناسسنإا
*حيــسسا وــــهاذهلعلأا

اولبقأاو ِةنيدا نم اوجرخف
ُهلأاسس كـلذ ِءانثأا و *هوحن
*ْلُك ُمّلعم اي َلئاق هُذيمت
ًاـماـــعـط  نإا مـهـل لاــقــف
*متناهنوفرعت مـتــسسل َلــُكآل
مهَنيب اميف ُذـيـمـتـلا لاـقـف
*ُلُكأاي ا ُهَءاج ًادحأا لَعلأا

يماعط نإا ُعوسسي مهل لاقف
يذــلا َةـــئـــيـسشم َلـــَمـــعأا نأا
مُتسسلأا *ُهَلمع َمُأاو يـنـلـسسرأا
ُةـعبرأا ُنوكي هنإا متنأا نولوقت
اهو .ُداسصا يتأاي مث ٍرهسشأا
مكَنويع اوعفرا مكل ُلوقأا انأا

دق اهنإا عرازا إا اورظناو
يذلاو*داسصَحلـل ْتـسضيــبا
ُعَمْجـَيو ًةرـْجُأا ُذـُخأاـي ُدسصحـي
حرفي يكل ةيدبأا ٍةاي ًارمث
يفف *ًاعم ُدِسصااو ُعرازلا

ًادحاو نإا ُلوقلا ُقُدْسصَي اذه
يـّنإا *ُدــِسصحــي َرــخآاو ُعَرزــي
 اـم اودـِسصحـتـل مـكـتـلــسسرأا
نإاـف .هـيـــف مـتــنأا اوــبــَعــتــت
متلخد متـنأاو اوـبـعـت نـيرـخآا

نم ِهب َنَمآاف *مـهـِبـعـت ىـلـع
نـم نوثــك ِةــنــيدا َكلــت
ِمـك ِلـجأا نـم يرــماــسسلا
ْنأا ُدَهسشت تناـك يتلا ِةأارا

*ُتلـعــف اــم لــك  لاــق دق
نوـيرـماـسسلا ِهـيـلإا ىــتأا او
.مــهدنـع مـيـقُيناُهولأاسس
َنمآاف *ِنْيَمْوَي كانه َثكمــف

ادج َكـِئـلوأا نـم َكأا ٌعــمـــج
اوـناـــكو  *ِهـمـك ِلـجأا نــم
ِلجأا نم انسسل ِةأارملل نولوقي
ُنحن انأل .َنآلا ُنمؤون ِكِمك
وه اذه نأا ُمَلعنو انعِمسس دق

ُصصّل ُحيـسسا ةـقـيـقاـب
 .اعلا

اذه ىلإا قـيرـطـلا اـنـيديأا نـيـب ّبرـلا
،فارتعلاو ةبوتـلا ّرـسس يأا ،رـّيـغـتـلا

يـتـلا ةـّيرـماـسسلا كلـت تلـعــف اــمــك
تلباق امدنع اهاياطخ ّلكب تفرتعا
هـل تحـمـسس يذـلا ّيـقـيـقـحــلا هــلإلا
ىلإا لخدي نأا ةّيسصخـسشلا اـهـتـّيرـحـب
اـهـلـخاد ًاـيـقـنـــم اـهـبـلــق قاــمــعأا

حورلل ايح ًكيه اهتّيلكب اهلعجيو
.صسدقلا

ءابآلا لاوقأا نم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بألا ذيملت صسلوذ بألا لاق
موـــي تاذ رـيـسسن اـنـك :صسوـيراـسسيـب
تسشطـــــــعـف ،رـحـبـلا ئـطاـسش ىــلــع
اــــنأا :صسوــيراـــسسيـــب بأـــل تلـــقو
ىـّلـسص اـّمـلـف .يـبأا اـي ًادج ناـسشطــع
ءاـم نـــم برـسشا :يــل لاــق خــيــسشلا
ًاـبذـع رـحـبـلا ءاـم راــسصف .رــحــبــلا

يف ءاملا صضعب تلعج مث .تبرسشف
.نيح دعب صشطعـلـل ًاـبـسسحـت يـئاـعو
لاق ،اذــــه لعفأا خيسشلا ينآار املف
تلقف ؟ءام كءاعو تأم اذامل :يل
تلعف يــــنأل تبأا اي ينحماسس :هل

.نيح دعـب أاـمـظـلا نـم ةـفاـخـم اذـه
لـك يـفو اـنــه هـلـلا :خـيـسشلا لاـقــف
.ناكم

ىلإا ىّلسص جاتحا امل ،موي تاذو
ًايسشام يــبهذلا رهنـلا زاـتـجاو هـلـلا
اــــنأا اـّمأا .ةــيــناــثــلا ةــفــسضلا ىــلإا

اذام :ًئاق همامأا تدجسسو تبجعتف
زاتجت تنأاو كيمدق يف صسحت تنك
صسـحأا تنـك :خـيــسشلا لاــق ؟رــهــنــلا
ناكف يقابلا اّمأا ،يبعك ىتح ءاملاب
 .ًافسشان

ةرسشن-لا ى-ل-ع ع-طإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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