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(01-1 :01 ةيمور)
يبلق َةيغب نإإ ُةوخإإ اي

امه ِهـلـلإ ىـلإإ يـلاـهـتـبإو
*ِهشصخل َليئإرـشسإإ ِلـجأل
مهيف نإإ مهل ُدهششأإ يّنإاف
تشسيل اـهـنأإ لإإ ِهـلـل ًةرـيـَغ
ذإإ مـهـنأل *ٍةــفرــعــم نــع
هلـلإ رـِب نوـلـَهـجـي إوـناـك
رِب إومـيـقـُي نأإ َنوـبـلـطـيو
ّرِبل إوعشضخي مـل مـهـِشسـُفـنأإ
سسومانلإ ُةياغ امنإإ *هللإ

نَم لكل ّرِبلل ُحيشسملإ يه
ُفِشصي ىشسوم نإاف *نمؤوي
ِسسوماـنـلإ نـم يذـلإ رـِبـلإ
لمعي يذـلإ َناـشسنإلإ نأاـب
اـيـحــيــشس َءاــيــششألإ هذــه
نم يذلإ رِبـلإ اـمأإ *اـهـيـف
هيف ُلوقي إذكهف ِناميإلإ

ُدَعشصي نَم َكِبلق يف ْلُقت ل
َلِزـنـُيـل يأإ .ءاــمــشسلإ ىــلإإ
ىلإإ ُطِبهي نَم وأإ *حيشسملإ
َدـِعــشصــُيــل يأإ .ةــيواــهــلإ
*تإومألإ نيب نم حيشسملإ
َةملكلإ نإإ .لوقي إذام نكل
يفو َكِمف يف َكنم ٌةبيرق
ِنامـيإلإ َةـمـلـك يأإ َكـِبـلـق
كنأل *اهب نحن ُرششبن يتلإ

ةّيشسومششلا ـــــــــــــــــــــــــ
 ةّيـشساـشسألإ بتّرـلإ مـشسقـنـت

،ةّيفقشسألإ :ماشسقأإ ةثث إإ ةشسينكلإ
ةّدع د .ةـّيـشسوـمـششلإو توـنـهـكــلإ

ثّدحتت سسّدقإ باتكلإ  عشضإوم
لجأإ نم ةشسمامشش باختنإإ نع اّمإإ
ىلع يتلإ تافشصلإ نع وأإ ،ةمدإ
نوكي يكل اهب ىّلحتي نأإ سساّمششلإ
 .هتبترل اًنيمأإ

<سساّمشش> ةملك
(sonokaid)
،<مداإ> ينعـت
سساـمـششلإ ىـلـعو
نوـــــــــكـــــــي نأإ

ةــمدـــإ يــــــف
نيذلإ ةكئاـك
هـلـلإ مـهــعــنــشص
زم) <ران َبيهل>
اـمــك (4 :401
رومزإ  أإرقن
إذـه .بورـغـلإ ةـشصل ّيـحاـتــتــفإلإ
نم ٍددعب ىّلحتي نأإ هيلع <مداإ>
ىــشصوأإ اــم بشسح ىــلــع تاــفــشصلإ
نوكي نأإ بجي كلذك> :سسلوب لوشسرلإ
يوذ ل راـــقو يوذ ةـــشسماــــمــــششلإ
ثكلإ رماب عَلوم غ ،َناشسل
رشس مهلو ،حيبقلإ حبرلاب عماط لو
ءلؤوه امنإإو .رهاط ٍمشضب ناإلإ
إوناك نإإ إوشسّمششتي ّمث ًلّوأإ إورَبَتخُيل
،إًذإإ .(01-8 :3 ميـت1) <موـل ـب
ةشسينكلإ  ةمدخـلـل بـَخـَتـنـُي يذـلإ

يأإ ،هيف بيع ل اًنمؤوم نوكي نأإ هيلع
رمألإ إذهو ،حيشسملل اًهيبشش نوكي نأإ

سسيّدقـــلإ لـــئاـــشسر  إدج ٌحـــشضإو

.ّيكاطنألإ سسويطانغإإ
لكششب سسويطانغإإ سسيّدقلإ نمؤوي

ةـنــهــكــلإو ةــشسماــمــششلإ ّنأاــب تباــث
ةدإرإإ بشسحب نونيعم> مه ةفقاشسألإو
بير ب مهّنإإ لوقيو ،<حيشسإ عوشسي
ةّوـعدم سساـنـلإ نـم ةزورــفــم تاــئــف

إ ةــــمدنــــمؤو. سسيّدقـــلإ وـــعدي
َسساّمششلإ ،ًافقشسأإ ناك يذلإ ،سسويطانغإإ
ديكأاتـلاـب هذـهو ،ةـمدإ  هـكـيرـشش

ةـّيزـمر ةراـبــع
إدج ةـــّمــــهــــم
ىدم رـهــظــــــُت
مإرــــــــتـــــحلإ
ب لداــبـــتإ
ةــشســماــمــششــلإ

.فـــــقــــــشسألإو
سساـــــــمــششــــلإ

فـــــــقــــشسألإو
قيرطلإ ناعبتي
ةــــــــّيــــحورــلإ
،اـــــــهــشســـفـــن

هناعبتيو هشسفـن حـيـشساـب ناـنـمؤوـيو
ةقيقإ .همامأإ ايحور نلوؤوشسم امهو
ّلـك  ،سساـّمـششلإ ّنأإ يـه ةـّيـلــعــفــلإ
ودبـي ،سسوـيـطاـنـغإإ سسيدقـلإ لــئاــشسر
هتدإرإإ مّمتي وهـف ،فـقـشسأـل ٍدعاـشسمـك
 .هيبأإ ةدإرإإ عوشسي ّبرلإ مّ امك
سسيّدقـــلإ تـــعـــي ،هــــشسفــــن تقوــــلإ
ىلغألإ> وه سساّمـششلإ ّنأإ سسوـيـطاـنـغإإ
ةمدخ هـيـلإإ تلـِكوُأإ يذـلإ وـهو ،<هـيدل
سضعـــب  د ذإإ ،حـــيـــشسإ عوـــشسي
تإراششإإ سسويطانغإإ سسيّدقلإ سصوشصن
حيـشسمـلـل ةروـشص وـه سساـّمـششلإ ّنأإ إإ
ناك إذإإ <اًم> نوكي وهو ،هشسفن
لك  .هفقشسأإ عم بنج إإ اًبنج لمعي
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نأإو هئايلع نم ردحني نأإ اّنم دحإو
سصلـخـيـف هاـخأإ مدخـيو هاـنأإ رـشسكـي
َمدآإ ُهـلـلإ لـعـج دقـل .اـًعـم اـمــهـك
مدآإ ّنأإ ّلإإ ،ةقيلخلل (اًشساّمشش) اًمداخ
دقف ّبرلإ اّمأإ ،هَشسفن عفر امدنع طقشس
ىلع لمعيو لزنيل هششرع نع لزانت
نم ذخّتإو سسانلإ طشسو  سضرألإ
ششرـع بيـلــشصلإ ديـعـي نأإ لـجأإ نـم اـً
إذه مكيف نكيلف> :هتمإرك ناشسنإل
،اًشضيأإ عوشسي حيشسإ  يذلإ ركفلإ
 هــلــلإ ةروــشص  ناـــك ذإإ يذـــلإ
،هلل ًلداعم نوكي نأإ ًةشسلُخ بَشسحي
ٍدبع ةروشص إًذخآإ هشسفـن ىـلـخأإ هـّنـكـل

 دجُو ذإإو ،سسانلإ هبشش  إًرئاشص
عاطأإو هشسفن عشضو ٍناشسنإاك ةئيهلإ

كلذـل ،بيـلـشصلإ توـم توإ ىــّتــح
قوف اًمشسإ هاطعأإو اًشضيأإ هللإ هـعفر
ناك نإإ ،إًذإإ .( 2: 5-9) ٍ<مشسإ ّلك
ّنّدتــعـن ل ،<اـًشساـّمــشش> اــنــمــّلــعــم
،إًدايشسأإ انتإوذ نم لعاج انشسفنأاب
:ّبرلإ لوق اًمئإد رـّكذـتـن اـنوـعد لـب
نمو عشضـّتـي هـشسفـن عـفرـي نـم ّلـك>
.(41 :81 ول) <عفتري هشسفن عشضي
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6102 زو31 ءاعبرألإ ءاشسم
ةـيـششرـبألإ يـعإر ةداـيـشس ةـياـعرـبو
سسرإدم تلفتحإ سسايلإ تيلوبوإ
نم ًابـلاـط271 جـيرـخـتـب توب

نم بـط 3إإ ًةـفاـشضإإ اـهـبـط
ةئششنـتـلـل سسترإوـك سسيدقـلإ ةـشسردم
ةـشسردم نـم بـط8و ،ةيتوهـلإ
ىقيشسوملل مّنرإ سسونامور سسيدقلإ
ىـلـع إوزاـح بــط4و ،ةّيشسنـكـلإ
ىــقــيــشسوإ  موــلــبدلإ ةداــهــشش
دهعـم عـم نواـعـتـلاـب ةـيـطـنزـيـبـلإ
ةّيشسنكلإ ىقيشسوملل ةكئإ ءاشسؤور

 نانويلإ - انيثأإ.
إإ ةمـلـك هـتداـيـشس هـّجو دقو

:اهيف ءاج جرختإ
،نوجّرختإ  ةبحألإ  اهيأإ>
ةشسإردلإو  ةشسردإ  نوعّدوت  مويلإ

برلاب َكِمفب َتفرتعإ نإإ
نأإ كِبلـقـب َتنـمآإو َعوـشسي
ِنيـب نـم هـماـقأإ دق َهـلـلإ
*ُسصُلخت كـنإاـف ِتإوـمألإ

رِبلل ُنَمؤوي ِبلـقـلاـب هـنأل
  .ِسصخلل ُفرَتعُيِ مفلابو

ليجنإلا ـــــــــــــــــــــــــــ
 (43-82 :8 ىتم)

امل ناـــمزلإ كلذ يف
ِةروـــك ىـــلإإ ُعوـــشسي ىـــتأإ
هـلـبـقـتـشسإ َنـيـيـشسـُجرـُجـلإ

نم ِناـجراـخ ِناـنوـنـجـم
شش روـبـقـلإ ىتح إدج ِناشسِرَ
نأإ ُرِدقي ٌدحأإ ْنكي مل هنإإ
*قيرطلإ كلـت نـم َزاـتـجـي
كلو انل ام ِنيَلئاق احاشصف
َتئِجَأإ .هـلـلإ َنـبإ ُعوـشسي اـي
ناـمزـلإ لـبـق اـنـهــه ىــلإإ
مهنم ًإديعب ناكو *انبذعُتِل
ٍةرـيـثـك َرـيزاـنـخ ُعــيــطــق
ُنيطايـششلإ ذـخأاـف *ىـعرـت
ْنإإ َنيلئاـق ِهـيـلإإ نوـبـلـطـي
انل نَذْئاف انــجرخُت َتنك
ِعــيـــطـــق ىـــلإإ َبهذـــن نأإ
مـهـل لاـقـف *رــيزاــنــخــلإ
إوبهذو إوـجرـخـف .إوـبـهذإ
إذإاف .ريزانخلإ ِعيـطـق ىـلإإ
نع َبثو دق هلك ِعيطقلاب
تامو ِرحبـلإ ىـلإإ ِفرـُجـلإ

ُةاـعرـلإ اـمأإ *هاـيـمـلإ يــف
ِةنيدملإ ىلإإ إوَشضمو إوبرهف
ٍءيــــشش لــــكــب إورــبــــخأإو
ِتجرخف *ِنينونجملإ ِرمأابو
.َعوشسي ِءاقلل اهلك ُةنيدملإ

نأإ هيـلإإ إوـبـلـط ُهوأإر اـمـلو

رهظي عوشضواب ةقلعتإ تإراششإلإ
ىـتـح وأإ إًزـمر وأإ اـًجذو سساـّمــششلإ

ةدنتشسم ةركفلإ ودبت .حيشسملل ةروشص
 ،اــنــّبر ّنإإ ذإإ ،ديدإ دهــعــلإ إإ

ىلع هتمدخ ىلعو هشسفن ىلع همك
 ناشسنإلإ نبإ ّنإإ> :لوقي سضرألإ
لــب (ianihtinokaid) مَدخـُيــل ِتأاــي
:02 تــــــم) <(iasinokaid) مُدخـيــل

ىري حيشسإ ّنأإ ظحن ،إذكه .(82
بعششللو ةـشسيـنـكـلـل سساـّمـششك هـشسفـن
اــيــلــشصأإ اـــًجذو كلذـــب اـــًمّدقـــم
.ةّيشسومششلل

فـن نأإ اـنــنــكّنأإ اـًشضيأإ سض
لـّث ةـّيــشسنــك ةروــشصك ،سساــّمــششلإ
،سسويطانغإإ سسيّدقلإ بشسحب ،حيشسإ
هّلقأإ ،نهاكلإ نم ًةّيمهأإ كأإ رهظي

 نم مغرلإ ىلع ،ةيكاطنأإ ةشسينك
ةـبـترإ  يــتأاــي <سساــّمــششلإ> ّنأإ
نم .ةّيشسنكلإ ةـّيـبـتإلإ  ةـثـلاـثـلإ
ةرظن ّنأإ ظـحن نأإ مامتهإل ثإ
،سساـّمـششلـل سسوــيــطاــنــغإإ سسيدقــلإ

ةدوجوـم ،حـيـشسإ عوـشسيـل ةروـشصك
ةّيحيشسإ تاباتكلإ سضعب  اًشضيأإ
إإ سسوبركيـلوـب ةـلاـشسرـك ،ةرـّكـبإ
،لـشسرـلإ مـيـلاـعـتو ،يـبـيـلــيــف لــهأإ

سساّمششلإ ّنأإ امك .ةّيلوشسرلإ نإوقلإو
ك ًةروشص ةقحل ةلحرم  راشص
،ةمدخلل ّيجروتيلـلإ رّوـطـتـلإ لـعـفـب
،مفلإ ّيبهذـلإ اـّنـحوـي سسيّدقـلإ دو
 نانلعي يتشسوشسبإ سسوروذويثو
دنع سساّمششلإ ّنأإ حوشضوب امهتاظع
 ةــمدإ لــخ هراــّنز هــشساــبــل
كّرحتيو ،رئاط كمك نوكي ةشسينكلإ
يأإ) ّيـشضرألإو ّيــهــلإلإ ب> اــًشضيأإ
ًماح (ةشسينكلإ نحشصو لكيهلإ ب
.كإ لثم <لئاشسرلإ

نأإ دإرأإ نَم> :عوـشسي ّبرلإ لاق دقل
مكل نـكـيـلـف اـًمـيـظـع مـكـيـف نوـكـي

مكلإ إذهو ،(62 :02 تم) <اًمداخ
 جوم نكيإإ اًه نم ةنّيعم ٍةئــف

نوقوـل مـه نـَم ّلـكـل لـب ،بعـششلإ
لزانت امكف .هلاثمو هللإ ةروشص ىلع
شسو هـلـلإ ،رششبلل اًمداخ حـبـشصأإو دـّ

ّلك ىلع إذـكـه ،مـهـشصـخ لـجأإ نـم



*مـهـموـخـت نـع َلوــحــتــي
َزاـتـجإو َةـنـيـفــشسلإ لــخدف
.هتنيدم ىلإإ ىتأإو

لمأات
ـــــــــــــــــــ

!سسأايت ل ؟َتنأإ ئطاخأإ
له .ةبوتب ةشسيـنـكـلإ لـخدأإ
.<ُتأاطخأإ> هلل لُق ؟تأاطخأإ

فرتعت نأإ كيلع بعشصي له
بّنؤوت مل نإاـف ؟كتـئـيـطـخـب
كبــــّنؤوــــيــــشس كشسفــــن تنأإ
ًإذإإ هــقــبــشسإإ ؛ناـــطـــيـــششلإ

ّنأل ،هــتــطــلــشس فــطـــخإو
ةياكـششلإ يـف يـه هـتـطـلـشس
ُحمإو هـقـبـشسإإ ؛ةـيـقـيـقـحـلإ
ًايششإو كيدل ّنأل ،ةئيـطـخـلإ

.تمشصلإ عيطتشسي ل
بلطأإ ل ؟َتأاطخأإ له

طـقـف دحإو رـمأإ ىوـشس كيـلإإ
ةـشسيـنـكــلإ لــخدت نأإ وــهو
ةـــبوـــتـــب هـــلـــل لوـــقـــتو
:بوـتـكـم هـنأل ،<ُتأاـطـخأإ>
يـكــل كاــياــطــخــب ثدح>
لُق ؛(62 :34 سشإ) <رّربتت
،اهنم سصلخت يك ةئيطخلإ

ل إذه يف جاتحت ل تنأاف
لو ةريثك ٍتاملك لو ًابعت
،لثامم رمأإ ّيأإ لو فيلاكت
ةدحإو ةــــمــــلــــك طــــقــــف
...<ُتأاطخأإ>

ىفششتشسم ةشسينكلإ نإ
ل ،اهتمكحم سسيلو سسوفنلإ
ىـلـع ةــشسيــنــكــلإ مــكــحــت
ةحماشسملإ بهت لب اياطخلإ

.اهنع
انتايح لعجي ءيشش ل

يذـلإ حرـفـلإ ردقــب ةــحرــف
يف .ةشسينكلإ يف هب رعششن
نوحرفلإ ظفاحي ةـشسيـنـكـلإ

ةشسينكلإ يفو ،حرـفـلإ ىـلـع
ىـلـع ىــنإزــحــلإ لــشصحــي
نومّلأاتملإو حلاشصلإءاجرلإ

،عشضإوتم  إونوك .هذيمتل  عوشسي
،رـخآلإ  ناـشسنإلإ  ىـلـع  حـتـفـنــم
َرـششبـلإ  ّنأإ  إوـمـلــعإو  ،اــشستــم
ولو  برلإ  ينيع    نوواشستم
ّنأإو  ،مهنيب  اميف  ُةايإ  تقّرف
ُكل  ام    تشسيل  ِناشسنإلإ  َةميق
يتلإ  ِةيعامتجإلإ  ِةقبطلإ    وأإ
يتلإ  ِقخألإ    لب  اهيلإإ  يمتني
ُموقي  يتلإ  ِلامعألإو  اهب  ىّلحتي
ِلدعــلإ  ِلــحإإ  ِلـــجأإ  نـــم  اـــهـــب
ِذـبــنو  ِقإ  ِقاــقــحإإو  ِةإواــشسإو
ِرجحتلإ  نم  ِقاتعنإلإو  ِتايبشصعلإ

شصعــتــلإو ِحاـتـفـنإلإو  ،يــنــيدلإ  ِبــّ
هـــِتـيرـح  ِمإحإو  رــخآلإ  ِلوــبــقو
لب  روششقلاب  إومتهت  ل  .هــِفتخإو
إوكردتل  ءايششألإ  ِقامعأإ    إوشصوغ
ُطيحي  ام  لك  إإ  إوغشصأإ  .اهـَهـْنـُك
إونوكو  ٍتانئاكو  ٍةعيبط  نم  مكب

  عمو  ِتإذلإ  عم  ٍرمتشسم  ٍرإوح
لجأإ  نم  َلقعلإ  إومّكح  .نيرخآلإ
حشصإإو  ناينبلإ  فدهب  ِعقإولإ  ِدقن
ّنأإ  إوشسنت  ل  نكل  ،داشسفلإ  هدشسفأإ  ام

  اهومتيور  نإإ  ًابولق  مكرودشص
يغت  ىلع  ٌةرداق  يه  لئاشضفلاب
ىلع  جرااب  إوّمتهت  ل  .اعلإ

مكب  ُطيحي  ام  .لخإدلإ  باشسح
،ًاعفان  نوكي  دقو  مكل  يرورشض
شسفـن  ،مـكـلـخإد  ّنــكــل َبلـقـلإو  مـكــَ
ينبت  يتلإ  يه  َمشضلإو  َركفلإو
ًإرـششب مـكـنـم ُلـعو  مـكـتـيـشصخــشش
ةــنــشسإ تاــفــشصلاــب نوــّلــحــتـــي
يتلإ  ةيناشسنإلاب  ًلوأإو ،لئاشضفلإو
ىلعو  اعلإ  ىلع  نوحتفنت  اهب
إإ  مّخشضتت  انألإ  إوعدت  ل  .رخآلإ

ىــلــع  ،تنألإ  ىــلــع  يّدعــتــلإ  دح
  نــمــكــت  ةاــيإ  ةّوــق  .رــخآلإ
ٍقدشصب  تنألإ  عم  انألإ  سشياعت
وأإ  ٍطّلشست  بو  ٍةعنقأإ  ب  ،ةبو
رجحتلإ  نم  َقاتعنإلإ  إولواح  .ٍدعت
يذلإ  هللإ  ركف  ةباحر  إإ  ينيدلإ
إإو  توإ  ىتح  ةبإ  إإ  وعدي
نكيلو  .غلإ  ليبشس    تإذلإ  لذب
نود  مككـفـتـل  ًاـقـباـطـم  مـكـُلوـق
.لعفلإو  لوقلإو  ركفلإ  ب  ماشصفنإ

ًةليمج  ًةلحرم  نوهنتو  ةيوناثلإ
جّرختلاب  اهنوجّوتت  مكتايح  نم
إوأإدبت  يكل  ،نآلإ  هب  لفتحن  يذلإ

إإ  مكب  يدؤوت  ًةيدج  َرــثكأإ  ًةلحرم
ُرهظتشس  اهيف  يتلإ  ةيلمعلإ  ةايإ

دق  .مكـُعإدبإإو  مكــُملعو  مكــُتءافك
َلششفلإو  َةرإرإو  َةبيإ  نوهجإوت
َسضرإ  ارو  َألإو  َراشسكنإلإو
إإ  ةـفاـشضإلاــب  َعوإو  َرــقــفــلإو
ِباهرإلإو  ِلتقلإو  ِفنعلإو ِ ملظلإ

هذه  ،ىمعألإ  ِبشصعتلإو  ِدإدبتشسإلإو
انتاعمتج  مّكحتت يتلإ  تافآلإ

ببشسب  انتاباششو  انبابششب  كتفتو
نَم  لوقعب  مكحتي  يذلإ  ِلــهإ

ِبشصعتلإو  ،تايكولشسلإ  هذه  نهت
نوداقنيو  مهرّيشسي  يذلإ  ىمعألإ
تاشصنإلإو  لقعلإ  لامعإإ  نود  هيلإإ
.مشضلإو  بلقلإ  توشص  إإ

  إُحرفلإو  ُحاجنلإ  لباق
متنأإ  نإإ  مكراظتناب  ُلمألإو  ُملإو
ةــشسإردلإ  ِراــمــغ  َسضوـــخ  رّرـــق
ٍعافدنإو  ٍةيدجو  ٍطاششنب  ةيعماإ

ِناـيـنـب  لــجأإ  نــم  ٍبوؤود  ٍلــمــعو
ةفرعإو  ملعلإ  ِباشستكإو  سسفنلإ

يدؤوي  ام  لك  ِذبنو  لقعلإ  ِلقشصو
رخآلإ  ِةيذأإ  إإ  وأإ  ِكهلإ  إإ  مكب
وأإ  هــــِلوـــبـــق  وأإ  هــــمإحإ  ِمدعو
نأإ  نوؤواــششت  اــمــك  هــــِتــلــماــعــم
  .إولَماعُت

ل  ،يعمت  ٌنئاك  ُناشسنإلإ
ُناشسنإلإ .ًإديحو  َسشيـعـلإ  عـيـطـتـشسي
  هنإرقأإ  ب  ،ةلئاعلإ    ومني
،ةعماإ    هقافر  عم  ،ةشسردإ

ل  ُناشسنإلإ  .لمعلإ    هئمز  عم
ّلإإ  هُشسفن  ُحتفتت  لو  ًإدرفنم  سشيعي

  كلذل  .ةميلشس  ٍةيناشسنإإ  ٍةئيب
ٍةئيب  لك  نع  إودعتبت  نأإ  مكيشصوأإ

إوكشس  .ةدشسافو  ٍةقلغنمو  ٍةءوبوم
  اهومتبشستكإ  يتلإ  قخألاب
مــيــقـــلاـــبو  ،ةـــشسردإو  تيـــبـــلإ

اـهـيـلـع  أاـششن  يـتـلإ  لـئاـشضفــلإو
مأإ  يــه  يــتــلإ  ةــبإ  اـــهــــُلوأإو
وألإ  ُةـــيـــشصوـــلإو  لـــئاـــشضفـــلإ

برـلإ  اـهاـطـعأإ  يـتـلإ  ىـمـظــعــلإو



إإ  ،مامألإ  إإ  ًامئإد  إورظنإو
طختمو  رئاغشصلإ  شسانتم  ،قوف
مكلاثمأابو  ،مكب  نانبلو  .تابقعلإ

،اهيلع  لّوعن  يتلإ  انلايجأإ  نم
،هللإ  نذإاب  هتوبك  نم سضهنيفوشس
.عإدبإلإو  رونلإوعاعششإلإدلبدوعيو

مكلعجو  هلإلإ  برلإ  مككراب
عتري  يذلإ  اعلإ  إذه    ٍتإرانم

  إإ  َسضهنيل  رششلإ  تاملظ  اع
إو  ةــــبإ  اــــع  ،روــــنــــلإ

.<حشصلإو

سسويتاركنب سسيدقلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

<سسويتإركنب> سسيدقلإ ناك ح
،زو رهشش نم عشساتلإ  هل ديعُي)
سشاع دقو ةيكاطنأإ نم ُردحني وهو

 وــشسرــلإ رــشصعــلإ) رإز ،ًاـباــشش
رشس لان ثيح ،ميلششروأإ هيَدلإو ةقفرب
ررح ،هيدلإو ةاـفو دعـب .ةـيدوـمـعإ
لـك عزوو ،هديـبـع <سسوـيـتإرـكـنــب> هشسفن مَلشسأإو ءإرقفلإ ىلع هتاكلت
بجوو ،لــيإلاــب ةزإرــكـــلإ إإ
بهذ ،<سسرطب> لوشسرلإ نم ٍةيشصوت
،دعب اميف ،حبشصأإ ثيح ،ةيلقشص إإ
،كانه .سسونيمورـفاـت ىـلـع ًاـفـقـشسأإ
،هبئاجعو هللإ نـم مـَهـلإ هـمـكـب
إإ بعــششلإ نــم ًإدوـــششح بذـــتـــجإ
إإ ًةــفاـــشضإإ ،حـــيـــشساـــب ناإلإ
.ةريزإ مكاح سسويتافينوب

سسويتافينوب مكاإ عمشس امدنع
يتلإ ةعــيبـطـلإ ةـقـئاـفـلإ تاـيآلاـب
،برلإ ةوقب اهحجي سسيدقلإ ناك
ًـبرـشستـُم هدهاـششف ،هـئاـقـلـل بهذ

رونلاب ًاطاحُمو ةيتونهـكـلإ هـتـّلـح
سسإدقلإ سسويتإركـنـب ماـقأإ .يـهـلإلإ
،تيــبـلإ فرــغ ىدحإإ  يــهـــلإلإ

نـبإلإو بآـل دإ> لـيـترـت دنـعو
حــيــبــشستــلإ  <سسدقــلإ حورـــلإو
فـقـشسلإ حـتـفـنإإ ،هـشسيدقـت ثـلــثإ
ٌقرب طقـشسو ،ٍةـيـبـئاـجـع ٍةـقـيرـطـب

إ ىــلــع ٌفــيهـتـقــفرو مــكا،

ةشسينكلإ يفو ،ةجهبلإ ىلع
نوـكـشسلإ نوـبّذـعـمـلإ دجــي
لوقي .ةحإرلإ نوبـعـتـمـلإو
عيمج اي ّيلإإ إولاعت> :ّبّرلإ
لامحألإ يليقثلإو نيبعتملإ

:11 ىتـم) <مـكـحـيرأإ اـنأإو
نم رثكأإ ىهتششملإ ام .(82
لمجألإ امو ؟توشصلإ إذه
كوـعدي ؟ةوـعدلإ هذـه نــم
ةميلول ةشسينكلإ ىلإإ برلإ

ىلإإ بعتلإ نم كلقني ،ةّينغ
ىـلإإ بإذـعـلإ نـمو ةـحإرـلإ
ءبع نم كرّرحيو ،نامألإ

قيشضلإ يفششيو ،كاـياـطـخ
.حرفلاب ملألإو رورشسلاب

نـم ىوـقأإ ءيــشش ل
ٍواشسم ءيشش لو ،ةـشسيـنـكـلإ
ءامشسلإ نم ىلعأإ يه ،اهل
رثكأإو سضرألإ نم بحرأإو
مـك .سسمـششلإ نـم ًاـناـعـمــل
مزهنت ملو اهوبراح مكو
اهوبراح نيذلإ ّلك ؟ةّتبلإ
يه تعفترإ امـنـيـب ،إوداـب
ىدل .تإوــــمـــــشسلإ قوـــــف
اهلعجت ةريبك ةّوق ةشسينكلإ

،رـشصتـنـت بَراـحـُت اـمدنــع
اهنأاشش نـم لـلـقـُي اـمدنـعو
متششُت امدنعو ،رثكأإ ىوقت
لبقت .ًاناعمل رثـكأإ حـبـشصت
،طـقـشست ل نـكـلو حإرــجــلإ
ةـفـشصاـعـلإ يـف طـبــخــتــت
مواقت ،عَلـتـبـُت ل اـهـّنـكـلو
ل اـهـّنـكـلو رـحـبـلإ جإوــمأإ
ل اهـّنـكـل عراـشصت ،قرـغـت
ًاناشسنإإ َتبراح نإإ .مزهنت
رشصتنُيشس وأإ رشصتـنـتـشس اـّمإإ

تبراــح نإإ نــكــل ،كيــلــع
نأإ نـكـمـي ـف ةـشسيــنــكــلإ
نم ىوقأإ هللإ ّنأل رشصتنت
نَمف هللإ اهعرز .عيمجلإ
   ؟اهعلتقي نأإ ردقي

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

.نـيدعـترـُم ًاـشضرأإ عـيـمإ طـقــشسف
مهعيمج نمآإ ،لشصح ام لك دعبو
إودّيششو ،مهشسوفن لك نم حيشساب
.ةيلقشص  وألإ ةشسينكلإ

سسيدقلإ ىتأإ ،ءانبلإ لامتكإ دنع
يهلإلإ سسإدقلإ ميقيل سسويـتإرـكـنـب
دهاـششف ،ةـشسيـنـكــلإ هذــه  لوألإ

،ةفي ٍران لثم نيرشضاإ ُعيمج
نـك لو راـشصبألإ يــمــعــي ٍقك
ةقيرطب هتمرب ناكإ نت ،هؤوافطإإ
،هـشسفـن تقوـلإ  .لوـقـعـلإ قوـفـت

دنــع ذإإ ،ٌسشهدم رــخآإ ٌرـــمأإ لـــشصح
تطـقـشس ،سسإدقـلإ ةــمدخ ءاــهــتــنإ

 ةينثولإ لكايهلإ مانشصأإ ُعيمج
ًةلوحتم ،اهنكامأإ نم سسونيمورفات
.ءششأإ إإ

 سسيدقلإ ماق ،قحل ٍتقو
إدع ام ٍلجر فلآإ ةينامث ديمعتب
مـيـــــقـي نأإ دإرأإو دلوألإو ءاـشسنــلإ
ِعـْفر تقو . اـيـهـلإإ ًاـشسإدق مــهــل
ةشسينكلإ تحتفنإإ ،ةمركإ بإرقلإ

يواـمـشس ٌروـن ردحـنإو ىـلـعألإ نـم
باـــشصأاـــف ،سسيدقـــلاـــب َطاــــحأإو
.ٌبعر َنمؤوإ

 ،ةلوانإ تقو ناح امدنع
مـهـنأل بإقلإ ىـلــع ٌدحأإ ؤورــجــي
عطـشسي سسيدقـلإ هـجو نورـي إوـناـك
لاق ٍذئدنع !ةئيهلإ يرانو ًاجهوتم
ل ،يدلوأإ اي إومله> :سسيدقلإ مهل
لب ُقِرحُت ل رانلإ هذه نإاف ،إوفاخت
ٍناإاب نولوانتي نيذلإ عيمج نت

بقاــــف .<هــــمدو اــــنــــبر دشسج
دعب .إولوانتيل ٍةـبـهرـب نودمـتـعُإ

سصإ ميلاعت سسيدقلإ نقل كلذ
رشس إوـلاـن نـيذـلإ نـيدمـتـعإ غـل .مايأإ ةعشضب دعب ةيدومعإ

ةرـششنـلا ىـلـع عـطإلا ناــكــملاــب

:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا

bl.gro.sotrauq.www


