
ةلاصسرلا
ـــــــــــــــــــــ

(41-6 :21 ةيمور)
ُبهاوم انل ذإا ُةوخإا اي

ِةمعنلا ِفتخاب ٌةفلتخم
َبِهُو ْنَمف اـنـل ِةاـطـعـمـلا
سسحب أاـبـنـتـيـلـف َةوـبـُنـلا ِبَ
نَمو *ناميإلا ىلإا ِةبسسِنلا

ِمِزـيـْلـف َةـَمدـِخـلا َبــِهُو
*َميلعتلا ُملعملاو َةَمدـِخـلا

ُقدسصتملاو َظعَولا ُظِعاولاو
َداهتجلا ُربدملاو ةطاسسبلا

ِنُكتلو *َةسشاسشبلا ُمِحارلاو
اونوـك ٍءاـيِر ـب ُةـبـحـمـلا

َنيقسصتلمو رسشلل َنيتـِقاـم
سضعب َنيبحم *ريخـلاـب مكُ
.اــيوــخأا اــبـــُح ًاـــسضعـــب
سضعـب َنـيرداـبـُم ًاسضعب مكُ
َنيلسساكتم َريغ *ماركإلاب
َنـيّراـح ِداــهــتــجإلا يــف
*برلـل َنـيدـِباـع ِحورـلاـب
ِءاــجرــلا يــف نــيـــحِرـــف

ِقـيــِسضلا يــف َنــيرــِباــسص
*ةسصلا ىلـع َنـيـبـظاوـم
يـف َنـيـسسيدقـلا َنـيـسساؤوـم
ىلع َنيفكاع مهِتاجايتحا

يّلجتلا رون ــــــــــــــــــــــــــ
 بآا رهسش نم سسداسسلا مويلا

لبج ىلع برلا يّل ىركذل دّيعن
يرو ٌرود يّلجتلا ثد .روباث

 ا انتايحّدمتسسن نحنف ،ةّيحيسس
ءيسضتسسنو قولا غ رونلا هنم
اًراوـنأا اـنرودب سصنو سسّدقـتـنـف هـب
ةداهسش ّنأا إا فسضأا .اعلا  ّعسشت
هـنـبل بآلا هـلـلا
ةـنقـم بيـبا
عاــــمـــسســـلاـــب
هللا ّنأل ،هميلعتل
اذـه> :كلذـب ّرــُسس
بيبا ينبا وه
ُتررـسس هـب يذــلا

<اوــــــــعمسسا هلـف
.(5 :71تم)

 رونلا طبتري
سسّدقا باتـكـلا
،ةرسشاـبـم هـلـلاـب
،موجنلا وأا رمقلا وأا سسمسشلاب سسيلو
وهف ،هلـلا تاـقوـل نـم يـه يـتـلا
<ٌرون ناـكـف ٌروـن نـكـيـل> لاـق يذـلا
قــلــخــي نأا لــبــق كلذو ،(3 :1كت)
:41 :1كت) موجنلاو رمقلاو سسمسشلا

دقو .رسشابا هردسصم ًاذإا وه .(81
سضيأا روـنـلا طـبـترا يذلا هلـلا دج اـً
انوعدي هللا .اهّلك ةقيلا ىلع قرسشي
نأا انوعدي يأا ،رونلا اذهب ةكراسشملل
يموق> :انلوح نم ننو هب نتسسن
ُدو ،ِكُرون ءاج دق هنأل ينتسسا
يـه اـه هــنأل .ِكيــلــع َقرــسشأا برــلا
ُمـظـلاو َسضرألا يـطـغـُت ُةـمــلــظــلا
ُقِرـسشـُيـف ِكيـلــع اــمأا .َُألا ُسســِمادلا

ُمَمألا ُسستف .ىرُي ِكيلع هُدو ،برلا
 او ،ِكِرونُكول  ِكِقارسشإا ِءايِسض>

.(3-1 :06ايعسشإا)
 نم رون انل رهظ يّلجتلا ةثداح

عوسسي ذخأا ماّيأا ةّتسس دعب> :رخآا عون
دعسصو هاخأا انحويو بوقعيو سسرطب
ترّيغتو ،نيدرفنم ٍلاع لبج إا مهب
سسمسشلاك ههجو ءاسضأاو مهماّدق هتئيه
تم) <رونلاك ءاسضيب هبايث تراسصو

اذه .(1-2 :71
رهظ يذلا رونلا

،ّبرلا هجو ىلع
روـــن هـــبـــسشيو
ام وه ،سسمسشلا
ءاــبآلا هاــّمـــسس
غ روــــنـــــلا>
هـّنإا .<قوــلا
يذلا هسسفن انّبر
ا اـنـل رـهـظـي
أا .رونلا هبسشي
هسسفن نـع لـقـي

ف ينعبتي نم ،اعلا رون وه انأا>
يـسش  رون هـل نوـكـي لـب ةـمـلـظـلا

.(21 :8وي) ؟<ةايا
ةّيهلإلا هميلاعت ّبرلا انل كرت دقل

اهلخ نم يتلاو ،اهبسسحب كلسسن يكل
هتاذ رهظُي ،هنم ةمكحب ،هّنكل .هيقتلن

و ،ءاسشي نةّدىلع ،نمزلانمةدّد
ىلع اهقدغي هللا نم ةمعن هّنإا.رون لكسش
هقاقحتسسا نع رظنلا ّسضغب ءاسشي نم
ل رونلا اذه ّنأا غ .ةّيهلإلا ةيؤورلل

نيذلا نوسسيدقلا انمّلع دقو ،هّدح نك
ناك اذإا هّنأا ،ّيهلإلا ءاقللا اذه اوتخا
يذـلا روـنـلا ردسصم ديد ناـكـمإلاــب
بابلا نم وأا ةذفانـلا نـم) اـنـل رـهـظـي

6102 /13ددعلا

زو13 دحألا

 ركلا بيلصصلا حييزت ةمدقت
قيّدصصلا سسوميكودفإا سسيدقلا راكذت

سسماا نحللا

سسداصسلا رـَحـَصسلا ليإا



مـهـنـيـب اـًناـسسنإا عوـسسي ّبرـلا نورـي
مظعأا وه ام ىلع لدت هلامعأا ّنكلو
<ادج اوـفاـخ> دقو .ثـكــب كلذ نــم
بآلا هـلــلا نــم ةداــهــسشلا تتأا ح

،هللا نبا هّنإا :ةباحسسلا  رسضاا
ّبرلا ميلعتف .ّيهلإا ٌناطلسس هناطلسسو
بآلا هلـلا مـيـلـعـت هـسسفـن وـه عوـسسي
هللاو هّنإا ؛بآلا هللا ةملك يه هتملكو
ةـمـلـكـلا ناـك ءدبـلا > :دحاو بآلا

ةملكلا ناكو هللا دنع ناك ةملكلاو
<دحاو بآلاو اـــنأا> ؛(1 :1وي) <هلـلا
لمعأا ُتسسل ُتنك نإا> ؛(03 :01وي)
نإا نكلو ،يب اونمؤوت ف يبأا لامعأا

اونمآاف يب اونمؤوت  نإاف لمعأا ُتنك
ّنأا اونمؤوتو اوفرعت يـكـل لاـمـعألاـب
-73 :01وـي) <هـيــف اــنأاو ّ بآلا

ايلـيإاو ىـسسوـم روـهـظ ّنأا اـمـك .(83
نم وه عوسسي ّبرلا ّنأا اًنعإا ناك

سسوـماـنـلا مـيـلاــعــت هــيــف تقــّق
لــّث ىــسسوــم ّنإا ذإا ،ءاـــيـــبـــنإلاو
امك ،ءايبنألا لّث ايليإاو سسومانلا
 ناـطـبـترـم اـيـلــيإاو ىــسسوــم ّنأا
 هـلـلا روـسضحـب سسّدقا باـتـكــلا
اورـكذا> :برـلا موــي ،خألا موــيــلا
اهب هترمأا يتلا يدبع ىسسوم ةعيرسش

 لــيــئارــسسإا ّلــك ىــلــع بيروـــح
لـسسرأا اذـنأاـه .ماـكـحلاو سضئارـفــلا
موي ءي لبق ّيبنـلا اـيـلـيإا مـكـيـلإا
ّدف ،فوا ميـظـعـلا موـيـلا ّبرـلا

ءانبألا بلقو ءانبألا ىلع ءابآلا بلق
برـسضأاو يـتآا ّـئـل مــهــئاــبآا ىــلــع
.(6-4 :4يخم) <ةنـعـلـب سضرألا

هّنأا ىّتم ليإا  رظنلا تفلي امو
سشي ،ةرسشابم يّلجتلا ةثداح دعبو
،نادمـعا اـّنـحوـي إا عوـسسي ّبرــلا
:3تم) هـمودق نـلـعأاو قــبــسس يذــلا

قبسسي يذلا ايليإا هّنأا ىلع ،(11-21
:71تم) خألا ّبرلا ءي روسضح
9-31).

نوكي فيك ،هانركذ ام ّلك دعب
انتايح  ايرو اذإا يّلجتلا ثدح
لـيإا رـخآا  ؟ـّيـحـيـسسا نـحـن
نأا هذيمت عوسسي ّبرلا رمأاي ىّتم
مهومّلعيو ألا ّلك اوذملتيو اوبهذي

اوكِراب *ءابرُغلا ِةفايسض
مـكـَنودـِهــطــسضي نــيذــلا
  .اونَعلت لو اوكِراب

ليجنإلا
ـــــــــــــــــــــــــــ
 (8-1 :9 ىتم)

َلخد ناــــمزلا كلذ يف
زاـتـجاو َةـنـيـفـسسلا ُعوــسسي
اذإاـف *ِهـتـنـيدم ىـلإا َءاـجو
ٍريرسس ىلع ىًقـلـُم ٍعـلـخـمـب
ىأار اـمـلـف *ِهــيــلإا ُهوــمدق
لاــق مــهــَناــمـــيإا ُعوـــسسي
يـَنـُب اـــي ْقـِث ِعــلــخــمــلــل
*كاـياـطـخ كل ٌةروــفــغــم
ِةبـتـكـلا نـــم ٌموـق لاــــقـف
*ُفّدجُي اذـه مـهـسسفـنأا يـف
مـهراــكـفأا ُعوـسسي َمــلــعــف
َنورـكــفـت اذاــمــل :لاــقــف
اـم *مـكـِبوـلـق يـف رـسشلاــب
ٌةروـفـغـم َلاـقـُي نأا ُرـسسيألا
نأا مأا َكاــــياــــطـــــخ كــــل
نـكـلو *ِسشماـف ْمـُق َلاـقــُي
َنـبا نأا اوــمــــلــعــت يــكــل
ىـلـع ٌناـطـلـسس هـل ِرــسشبــلا
.اياطخلا َرِفغي نأا سضرألا
ِمُق (علخملل لاـق ٍذـئـنـيـح)
ىلإا ْبهذاو كَريرسس ْلمحا
ىلإا ىـسضمو َماـقـف *كتـيـب
ُعومجلا َرظن امـلـف *هـِتـيـب
يذلا َهللا اودجمو اوبجعت
ًاـناــطـلـسس َسساـنـلا ىــطــعأا

.اذهك

،قولا غ رونلا وه سسيلف ،(ًثم
قول رون وه لب ،انّبر روهظ يأا

امك .ناطيسشلا عنسص نم نوكي دقو
نوبلطي ل ةسسادقلل نوعسسي نم ّنأا

مهسسفنأا نوتعي مهّنأل ةمعنلا هذه
،ءاـقـلـلا اذـه لـث ـّقـحـتسسم ــغ
يذلا امأا .مهاياطخ ىلع نونادُيسسو
لمحي وهف هرونب هـلـلا هـيـلـع مـعـنـُي
ن نك فيك ذإا ؛ةبك ةّيلوؤوسسم
؟دعب ةئيطا  عقي نأا هللا هل رهظ

انرمأا ام ىلع نونمؤوا زّكري اذهل
عمسسن نأا :يّلجتلا ةثداح  هب هللا
عيطـن نأا يأا ،حـيـسسا عوـسسي اـنـّبرـل
باـتـكـلا اـنـل رـهـظأا دقــل .هاــياــسصو
ّنأا ،ديدا هدهــــــــــــــع  ،سسّدقا
ّبرـلا مـيـلـعـتـب اوـقـثـي  ذـيـمـتـلا
نم فئاخ اًمود اوناكو ،ةلوهسسب
سسرطب فاخ اذهل .هاـياـسصو ذـيـفـنـت
سسلاو برـلا ةـعاـطإا هـتـلوا دعــب
نم عبارلا عيزهلا و> :هايا ىلع
ىلع اًيسشام عوسسي مهيلإا ىسضم ليللا
اًيسشام ذيمتلا هرسصبأا اّملف .رحبلا

هّنإا لئاـق اوـبرـطـسضا رـحـبـلا ىـلـع
تقوللف .اوخرسص فوا نمو ،لايخ
،وه انأا ،اوعّجسشت ًئاق عوسسي مهمّلك
اي لاقو سسرطب هباجأاف .اوفاخت ل
يتآا نأا رُمف وه تنأا َتنك نإا دّيسس
لزنف .لاعـت لاـقـف .ءاا ىـلـع كيـلإا
ءاا ىلع ىسشمو ةنيفسسلا نم سسرطب
ىأار اـّمـل نـكـلو .عوـسسي إا يـتأاـيــل
قرـغـي أادب ذإاو ،فاـخ ًةديدسش حـيرــلا

لاا يفف .ينّ ّبر اي ًئاق خرسص
اي هل لاقو هب كسسمأاو هدي عوسسي ّدم
:41تم) <تككسش اذا ناإلا ليلق
ح ذيمتلا فاخ امك ؛(52-13
لبج ىلع ،بآلا هللا توسص اوعمسس
:بيبا هنبا ةعاطب مهرمأاي ،روباث
ةرّين ةباحسس اذإا مّلكـتـي وـه اـمـيـفو>

ًئاق ةباحسسلا نم ٌتوسصو مهتلّلظ
،ُتررسس هب يذلا بيبا ينبا وه اذه
ذـيـمـتـلا عـمـسس اـّمـلو .اوـعـمـسسا هـل
<ادج اوفاخو مههوجو ىلع اوطقسس
.(6-5 :71تم)

مهنوك نع ان ذيمتلا فوخ



لمأات
ـــــــــــــــــــ

،ءاجرلا يف نيحرف>
،قــيــسضلا يــف نــيرــباــسص
.<ةسصلا ىلع نيبظاوم

ةّيميلعت ةثداح رّكذتنل
.سسلوب لوـسسرـلا ةاـيـح نـم
،نمزم سضرم هـبّذـعـي ناـك
برــــلا ىــــلإا لـــــّسسوـت دقو
ّنكل ،هيـفـسشيـل تارـم ثـث

كيـفــكــت> :ناـــك هـــباوـــج
يـف يـتّوــق ّنأل يــتــمــعــن
:21 روك2) <لَمكُت فعسضلا

رــــــهـظـت اذاـمـل ،ّاـقــح .(9
فــعــسضلا يــف هــلــلا ةّوـــق
ل اـمدنـع هـّنأل ؟يـناـسسنإلا
هاوـقـب ناـسسنإلا عـيـطـتــسسي
لامعأاب موقي نأا ةسصاخلا

ةدعاسسمب ،عيطتسسي ،ةـمـهـم
ةريبك ًلامعأا زجنُي نأا ،هللا

،ًاتاومأا مـيـقـُي نأا :ةـسشهدمو
رّهطي نأا ،ًانايمُع يفسشي نأا
بئاـجـع لـعـفـي نأا ،ًاـسصرـُب
بجي نكل .ةرهاـبو ةرـيـثـك
نــم ةاــجــنــلا بلـــطـــي ّلأا
نمو فوخلا نمو راطخألا
حمـسسي هذـه ّلـك .سضارـمألا
رـّبـكـتـي ل يـكـل هـلـلا اــهــب
.ناسسنإلا

يناعيو مّلأاتي له ،ًاسضيأا
مـه نـيرـيـثـك ّنأل ،اـيـسسفـن
هوذآا نــــــيذـــــــلا كئـــــــلوأا

؟هوــبرــسضو هودهـــطـــسضاو
هبئاسصم ّنأا دقتعي ّلأا بجي
ّنأل .هللا فعسض ىلإا دوعت
يه طبسضلاب بئاسصملا هذه
نأا :هـلـلا ةّوـق رـهـظـت يـتــلا
رـسصتـنـي نأاو دحأا دهـطـسضـُي
بّذعتي نأا ،هيدهطسضم ىلع

اماقـف .(4 :8 اـيـبوـط) <سصاو
ةمحرلاب امهيلع برلامعنينأاايّلسصو
دحاو توـسصبو .ًاـعـم اـخـيـسشي نأاـبو
.(8 :8 ايبوط) <مآا ،مآا> :لاق

ةراسسو ايبوط أادتبا ةسصلا هذهب
لعاج ةيجوزلا اـمـهـتاـيـح ةسسم
،امهداا ًاـكراـبـم اـمـهـنـيـب برـلا

ةـثـث وأا ناـنـثإا عــمــتــجا ثيــح>و
<مهطسسو  نوكأا كانـهـف يـمـسساـب
 .(02 :81 ىتم)

 ةسسينكلا أارقت ليلكإا ةمدخ لك
عـطـقا سسورـعـلا عـماــسسم ىــلــع
(11-1 :2) اـنـحوـي نـم يـلـيإلا

يعُد يذلا ليلا اناق سسرع لوح
رـكذــتــل ،هــيــلإا هذــيــمــتو عوــسسي
دق اـناـك اذإا اـمـهـلأاـسستو سسورـعـلا

اـمـهـسسرـع إا عوــسسي برــلا اــيــعد
ةمحرلاب امهيلع معنيو امهكراـبـيـل
ةوـعد ىـسسنــن اــم ًاثــك .سصاو
لـيـلاـكأا) اـنـحارـفأا إا عوـسسي برــلا

ام  ىهلتنو (حارفألا نم اهغو
نم ررسض لو ،ًاـيـنآا ًاـحرـف اـنـيـطـعـي
حرفلا إا ةجاحب اننا ىسسننو ،كلذ
مسسلا نم عبانلا ،انم عزنُي ل يذلا
لـسصحـن يذـلا ،بلـقـلا  يــلــخادلا

.انبولق  ًانكاسس برلا ناك اذإا هيلع
سسـَق اـمـهـم اـهدنـع ةايا فورظ ْتـَ
قّرفي ءيسش لو حرفلا  لظن انيلع
اـنـيـنـب اـنـنأل اـنـتـئاـعو اــنداا
برلا ،ةبلسصلا ةرخسصلا ىلع انجاوز
اذه روسشق ىلع سسيلو ،حيسسا عوسسي
انلعف امهم هنا ملعي انلكو .اعلا

 فحنَم ىقبي فوسس انسسارعأا ت
ىوسس انل ىقبي ل اتلابو ،دقتني
.ًادنسسو ًانيعم برلا

 اناقيرط كانه ةيحيسس
وأا ةيلوتبلا اّمإا :امهل ثلاث ل ةسسادقلل
ةـيـبوزـعـلا غ ةـيـلوـتـبـلاو .جاوزـلا

لماك سسيركت ةيلوتبلا ،جاوزلا مدعو
ةيجوزلا ةايا امأا .هاوسس نود برلل
لجر اهيف كسشي ةايح ةلحر يهف
ةلحر ،برلاب امهسضعب ادّهعت ةأارماو

نم دت مامأا برلا ةكرب بلط ةظ
هجتتو ليلكإلا موي سسدقا هحبذم

:82 تم) هب مهاسصوأا ام اوظفحي نأا
نم بولطم هّنأا اذه ينعي .(91-02
نم عيمج نم اولعجي نأا ذيمتلا
سشبــي ،عوـسسي ّبرـلـل ذـيـمـت مـهـنورـّ
انلبق نيذلا نحـن اـنـّنإاـف اـتـلاـبو
انرودب انـحـبـسصأا ذـيـمـتـلا ةراـسشب
نم ّبرلا هبلط امو ،عوسسيل ذيمت
ّلك و .اّنم مويلا هبلطي هذيمت
بسصتـنـي يـّلـجـتـلا ديـع دـّيـعـن ةّرــم
،لهذُنف اًيّلجتم عوسسي ّبرلا انمامأا
هل بآلا هللا ةداهسش عمسسن ح انّنكل
ّلـك  ،اـنرـّكذـي هـّنأل ،ادج فاـخــن
هّنأل ّبرلل عمسسن نأا انيلع هّنأا ،ةّرم
اـم عـيـمـج ظـفـحـن نأاو ،هــلــلا نــبا
.هب اناسصوأا

إا اّنع عوسسي ّبرلا دوعسص دعب
كرت هّنكل ،نيديحو انكي  ءامسسلا
هاياسصو انل كرت ،ةّيهلإلا هتملك انل
وه لب ل ،اهيف رسضاح وه .ةّيهلإلا
ّ .هللا ةملك هّنإا ،هسسفن ةّيهلإلا ةملكلا

دّكؤوي اهب لمعلاو هاياسصول انظفح
انلّلظـي وـهو ،اـنـتاـيـح  هروـسضح
اندوقيو انمامأا سسيو انلبسس نيو

 سسمانت  ا هذهناكو> :ةاي
دومع  اًراهن مهمامأا سسي ّبرلا
ًيلو قيرطلا  مـهـيدهـيـل باـحـسس

 يـكـل ،مـهـل ءيـسضيـل راـن دوـمــع
يلو اًراهن اوسشً. و يدومع ح

نم ًيل رانلا دومعو اًراهن باحسسلا
؛(22-02 :31رـخ) <بعـسشلا ماــمأا
إا ماــّيألا ّلــك مــكــعــم اــنأا اــهو>
.(02 :82تم) <رهدلا ءاسضقنا

 جاوزلا ـــــــــــــــــــــــــ
يلع َمِعنُت نأاب بر اي ِسضقإا> <ًاعم َخيسشن نأابو ةمحرلاب اهيلعو

.(7 :8 ايبوط)
هتسص ايبوط ىهنأا تاملكلا هذهب

دعب .هراـــسس هتجوز نم هسسرع ةليل
،برــسشلاو لــكألا نــم اوـــهـــتـــنا نأا

اـيـبوـط لـخد ،نووـعدا فرـسصناو
:اـهـل لاـقـف ،اـمـهـتـفرـغ إا ةراـسسو
لهتبنلو ،يّلسصن ،يتخأا اي ،يموق>
ةمحرلاب انيلع معنُي يكل ،انبر إا



دت ةلحر جاوزلا ،ًاذإا .توكلا وحن
اهل ةلحر لك امكو .توكلا وحن
ةرــكــفــلا قــطــناــب أادبـــت دعاوـــق
نم اهقفاري ام عم اهل طيطختلاو
ةـلـحرـلا مزاوـل ةـئـيـهـت مــث ،مــحأا

جاوزلا ةلحر اذكه ،ذيفنتلا اهدعبو
نوكي نأا مها .ةكسشا ةاياو
.اهيلإا ًاوعدم حيسسا

ىعسسي تحرلا لك  امكو
ءاـيـسشألا  كـفــتــلا إا ناــسسنإلا
 اهتخـي فوـسس يـتـلا ةـلـيـما
 نا انملعت تاا نا لإا .هتلحر
كانه اهب موقن ةيحايسس ةلحر لك
ىعسسنو رهظت يتلا تآاجافا سضعب
عــيــطـــتـــسسي دحأا ل .اـــهزوا إا

مدع وأا ،ديا سسقـــطـــلا ناــــمــــسض
وأا ،ةراـــيـــسسلا  لـــطـــع لوـــسصح

اذه .ةـقـلـغـم تاـقرـط وأا ،تاـقلزـنإا
نوكت كتلحر  كنا إا ةفاسضإلاب

 إا ةجاحبو ةبيرغ سضرأا طئارخ
رب ىلإا لوـسصوـلـل ةلسصوـبو تاـقرـط
ةاـيـحـلا يـف ًاــسضيأا اذــكــه .ناــمألا
ناـطـطـخـي ناـسسورـعـلا .ةـيــجوزــلا
لـكـب ًاـعـم ةـكرـتـسشمـلا اـمـهـتاـيـحـل
ةليمجلا ءايسشألا ناعسضيو اهليسصافت
ًاسضيأا كانه نكلو .اـمـهـنـيـعأا بسصن

تآاجافمو تاقلزناو تلزنوتاعلط
تاقرطو (ةـئـيـسس ةرورـسضلاـب سسيـل)

امه يلاتلابو .اهنوفرعي ل ةديدج
امهدوقت قيرط ةطراخ ىلإا ةجاحب
يتلا قيرطلا ةفرعمل امـهـتـلـحر يـف
مسسلاو حرفلاو ةداعسسلا ىلإا يدؤوت
امك سصخلا ىلإا مهألاو ،مائولاو

ةاـيـحـلا ةـلـسصوـبو .اـيـبوـط ىــّلــسص
:حيسسملا عوـسسي برـلا وـه ةـيـجوزـلا
بعتي ًطابف تيبلا برلا ِنبي مل نإا>
.(1 :721 زم) <نوؤوانبلا

ىنعم امهفي نأا نيسسورعلل فيك
لجأل تاذلا لذبو يـقـيـقـحـلا بحـلا
يـف عوـسسي برـلا نـكـي مـل نإا رـخآلا

ةريسسم يف امهدئاق وهو ،امهطسسو
ملعتن انل عوسسي بح نم ؟امهتايح

نـيذــلا نــم ىوــقأا ودبــيو
لّدبيو نجسسُي نأا ،هنوبّذعي
أازهُي نأا ،نيناجّسسلا كولسس
لـعـف اـمــك حــماــسسيو هــب
اوأازـــه نـيذـلاـب حـيــسسمــلا

.هنم
وه مك فرعأا ًاعبط

ّيأا وأا ،ةــمـيـمـنـلاو ءزــُهــلا
لو فيخم ،مـكـلاـب ءوـسس
اـنـمـهـّتـي اـمدنـع .قاــطــُي
نـحـنو اـنـمــتـسشيو ناـسسنإا

،هــيــــلإا اــّنــسسحأا دق اــّنـــك
ل ةءاسسإلا حبـسصت ٍذـئـنـيـح
اندقف نإا ،ٍذـئـنـيـح ،قاـطـُت
،ةاـنألا لوـطو عــسضاوــتــلا
نزحلا يف قرغن نأا نكمي
.بسضغلاو

بـــــجي ،لاح ّيأا ىلع
،لـسصــح اـمـهـم ّمـتـهــن ّلأا

سضعبلا اـنـمـهـّتا اذإا ىـتـح
ىلع اوناك نإا ًاسصوسصخو

اــنوـــــمــهــّتا نإا ،ًاذإا .ّقــح
نأا بجـي ،قـح ىـلــع مــهو
انومهّتا نإاو ،بوتنو يكبن

نم يكـبـن نأا بجـي ًاـمـلـظ
اـنـسسفـنأا طـّبـغـنو مــهــلــجأا

:برـلا مـكــب نــيرــّكــفــم
مكورـّيـع اذإا مـكـل ىـبوـط>
مكيـلـع اوـلاـقو مـكودرـطو
يلجأا نم ةريرسش ةملك ّلك
ل .(11 :5 ىتم) <نيبذاك
نزحـلاـب ذـئـنـيـح نرـعـسشن
حرــفــلاــب لــب ،ةــبآاــكــلاو
اـنـتأاـفاـكـم ّنأل ،رورــسسلاو
يــف ةرــيــبــك نوـــكـــتـــسس
 .تاومسسلا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

يف انتيناـنأا زواـجـتـنو بحـن فـيـك
فيكو انتايح كيرـسش عـم اـنـتـقـع
فـيـكو رـخآلا لـجأل اــنــتاذ لذــبــن
نم .انتلحر حاجن لجأا نم يّحسضُن
فيـك مـلـعـتـن عوـسسي برـلا مـيـلاـعـت
تاوـفـه زواـجـتـنو رـخآلا مرــتــحــن
نم .قافولاو ريخلل ىعسسنو انسضعب

دعـب نا مـلـعـتـن عوـسسي برـلا ةاـيــح
يتأات توملا دعبو حرفلا يتأاي ةّدسشلا
وه برلا نوكي نأا مـهـمـلا .ةـماـيـقـلا
بقي نأا وأا ،نيسسورعلا نيب عماجلا
ىتم .امهنيب عماجلا برلا نوكي نأا

رمخـلاـف اـنـسسرـع ىـلإا برـلا اـنوـعد
يـف روـمألا .هــعــم يــتأاــت ةديــجــلا

يف .اهتيادب يـف سسيـلو اـهـمـيـتاوـخ
نم عيمجلا برسش ليلجلا اناق سسرع
ةيمويلا اهليسصافتب ةايحلا هذه رمخ
عوـسسي برـلا لـخدت اـمـلو اورــكــسسو

برـلا عـم .ةديـجـلا ةرـمـخـلا تءاــج
يف ًاباعسص اهنظن امل دب ل عوسسي

،انب رمت نأا باعسصلل دب لو ،انتايح
.عوـسسي عـم اـنـك اـم اذإا ددبــتــت نأاو
،ةبيط رمخ ىلإا ءاملا لوحي هدحو
ةبه يه زيامتلا .جرف ىلإا ةّدسشلاو
،ناـسسنإلا يـف اــهــعرز يــتــلا هــلــلا

سسيل اذـه .ًاـسضيأا يرـكـفـلا عوـنـتـلاو
.رـسشبـلا نـيـب ًاـفـخ لو ًاــفــتــخا
ىنغ وه يرسشبلا ركفلا يف عونتلا

نم لعجن نأا مهملا .ًائيسس ًارمأا سسيلو
انـتاـيـح يـنـغـي ىـًنـغ عوـنـتـلا اذـه
عوـسسي برـلا عدن نأاو ،ةـكرــتــسشمــلا
انتايح ةريـسسم يـف اـنـقـيرـط يدهـي
بحـلا دجوـي اـمدنــع .ةــكرــتــسشمــلا
،نيسسورعلا نيب يقيقحلا يحيسسملا

نل ،انـل عوـسسي ةـبـحـم ةروـسص ىـلـع
ةـعـباـتـم ماـمأا فـقـي قـئاـع دوــعــي
يـف جوـتـتـل اـنـسضعـب عـم اـنـتــلــحر
 .نيسسيدقلا عم ًايدبأا ًلزنم توكلملا

ةرـصشنـلا ىـلـع عـطإلا ناــكــملاــب
:تننإلا ةحفصص ىلع اًيعوبصسأا
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