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نأأ مـكـمـِلـعُأأ ُةوـخإأ اــي
سسيل هب ُترسشبيذلأَليإلأ
 يـّنأل *ِناــسسنإلأ ِبسسحــب
ٍناسسنإأ نم هملعتأأو ُهْملسستأأ
*حيسسأ عوسسي ِنعإاب لب
يتسسب مُتعـمـسس دق مـكـنإاـف
يّنأأ دوـهـيـلأ ِةـلـِم  ًادق
ِهلـلأ َةـسسيـنـك ُدهـطـسضأأ تنـك
ُديزأأو *اـهرــمدأأو ٍطأرــفإاــب
ىلع ِدوهيلأ ِةلِم  ًامدقت
 يــبأرــتأأ نــم َنــيثـــك
مهـنـم رـفوأأ وـكـب يـسسنـِج
*يئابآأ ِتأديلقت ىلع ًةَغ
يذـلأ ُهـلـلأ ىــسضترأ اــمــلــف
يـــّمأأ ِفوـــج نـــم زرـــفأأ

نلعُي نأأ *هتمـعـنـب اـعدو
سشبُأل  هــنـــبأ ب َرــَ ألأِ
ٍم إأ ِغـسصُأأ  يـتــعاــسسل
إأ ُتدــــــِعـــــــسص لو *ٍمدو
َنيذلأ ِلـسسرـلأ إأ َمـيـلـسشروأأ

ِرايد إأ ُتقلطنأ لب يلبق
إأ ُتعَجر كلذ دعبو ِبرعلأ

ِثـث دعـب يـّنإأ مـث *قـسشمِد
َميلسشروأأ إأ ُتدِعسص نسس
هدنع ُتمقأاف َسسرطب َروزأل
َرأأ و *ًاـموـي َرـسشع َةـسسمـخ
ىوـــسس ِلـــسسرـــلأ نـــم هغ
.برلأ يخأأ َبوقعي

سسويناشسرأا سسيدقلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رسشاعلأ  ةسسدقأ ةسسينكلأ ديعُت
سسيدقـــلـــل اـــثـــلأ نـــيرـــسشت نـــم
تنلعأأ يذلأ يكودابكلأ سسويناسسرأأ

 ةّينوكسسأ ةيكريرطـبـلأ هـتـسسأدق
.6891 ماـــعــــلأ
هـــتاـــيـــح ةسس
اــــــــــــــهـــــنّود
سســــــــــيدــقــــلأ
سسوــيــسســيــياــب
تنلعُأأ) يسسوـثآلأ

لــئأوأأ هــتـــسسأدق
5102 ماــــــــــع
 21 هل ديعُنو

يذـــــــــلأ  (زوـ
سسيدقــلأ هدــّمــع
دقو ،سسويناـسسرأأ
نأأ فيـك هـتسس لـيـسصاـفـت ترـهـظأأ
سشبـم ناـك سسوـيــناــسسرأأ سسيدقــلأ أًرـّ
،مكلاب طقف سسيل ةّيسســكذوــثرألاب
.ةّيسسكذوثرألأ هسشيع لخ نم لب

أوح سسوـيـناـسسرأأ سسيدقـلأ دلُو
 ةـسسأرـف ةـيرـق 0481 ماعـلأ

.ىرغسصلأ ايسسآأ  كودابكلأ ةقطنم
ةـلـيـسضفــلاــب ــيــنــغ هأدلأو ناــك
امهيلع هللأ نَم .ناسسحإلأ يَثكو
سسوروذوـيـثو سسوـيـسسـف ،نـيَدلوــب
نأوخألأ مّتيت .(سسويناسسرأأ سسيدقلأ)
عم تلسصح .امهتلاخ امهتّبرف أأًركاب
سسيدقلأ هذقنأأ ذإأ ةبيجع سسورودويث

ىلع .دّكؤوأ قرغلأ نم سسويجرواج

برلـل هـسسفـن سسوـيـسسـف مّدق كلذ رـثأأ
ىقيسسوملل اًسسّردم راسصف هتقيرط ىلع
نأأ رّرقف سسوروذويث اّمأأ ،ةـّيـطـنزـيـبـلأ
تاسسأردلأ سضعب ّأأ هّنكل اًبهأر سصي
إأ هّجوتلأ لبـق ةـّيوـغـلـلأو ةـّيـسسنـكـلأ
.ريدلأ

 أوح نيرسشعلأو سسداسسلأ هماع
سسيدقـلأ رـيد إأ سسوروذوـيـث هــّجوــت
ةــيرــسصيــق  نأدمـــعأ اـــنـــحوـــي

دعبو ،كودابكلأ
اًبهأر ميسس ةف
هــمــسسأ راــسصو
.سسوــيـــناـــسسرأأ
هـتاــيــح نــكــل
 ةــّيــئودهــلأ
مدت  رـــــــيدلأ

تناك ذإأ ًيوط
ةبـك ةــجاأ

 رسصعلأ كلذ
،ــمّلــعــمــلـــل
هــــــــماـــسســـف

اـثـلأ سسوــيــسسيــياــب تيــلوــبوأ
ّيمألأ دلوألأ مّلعيل هلسسرأأو اًسسامسش

 ّمتت تناك سسوردلأ هذه .هتيرق 
 .رمأأ يأاب كأرتألأ رعسشي ئل ّرسسلأ

ةبتر لانو اًنهاك ميسس ثثلأ هماع
 .اًفّرعم اًبأأ نوكيل ًةكربو تيردنمسشرأأ

كأأ كـي حأر يـحورـلأ هداــهــج
داـسسجأأو سسوـفــن يوأدي ناــك .كأاــف
.ةّيهلإلأ ةـمـعـنـلاـب مـّلأاـتأ سساـنـلأ
سسانللو هلـل ةبـكـلأ هـتـبـح زاـتـمأ
ناكف ،هقلاخ ةروـسص ىـلـع مـه نـيذـلأ
وأأ يحيسسأ نم هيقتلي نم أأ يوأدي
ىـسضمأأ .زــيــي يأأ نود كأرــتألأ نــم
سسمخو ةسسمخ سسوـيـناـسسرأأ سسيدقـلأ

6102 /54ددعلا

اثلا نيرششت6 دحألا

شسيدقلا  ليلا انيبأا راكذت

فعا سسلوب

ثلاثلا نحللا
عشساتلا رـَحـَشسلا ليإا



نأأ ءاـعّدلاــب اــًناــيــحأأ نــهــهــجأو
.فاك غ وأأ ايهسش سسيل نهماعط

عيمـج سسيدقـلأ بئاـجـع تلاـط
هللأ ةمحر بجحيل نكي و ،سسانلأ

نـكـي  هــنأأ اــمــك ،ناــسسنإأ يأأ نــع
دحأأ ّرــسصأأ أذإأو .أًرــجأأ ىــسضاــقـــتـــي
ناك لاأ هئاطعإأ ىلع سصاخسشألأ
هتب .ءأرقفلأ ىلع هعيزوت بلطي
اـًقودنـسص عـسضي هـتـلـعـج ءأرـقــفــلــل
ّلك ناكو ،ةسسينكلأ  جاتحملل

نود هتجاح ردق هنم ذخأاي جات
هللأ فوخ عرز سسيدقلأ ّنأل ،ةدايز

 سسانلأ بولق.
ةمعن سسويناسسرأأ سسيدقلأ يطعُأأ

هذه لخ نمو ،لبقـتـسسأ ةـفرـعـم
ّدعـتـسسي يـكـل هـبـعـسش رّذـح ةـمـعـنــلأ
مهجهت متيسس ذإأ هدب نع ليحرلل
إأ اـيـكوداـبـك مـهـئاــبآأ سضرأأ نــم
.4291 ماع لـسصح أذـهو ،ناـنوـيـلأ

هـنـكـل مـهـقـفأسس هـنإأ سساـنـلـل لاـق
عبرأأ دعب ةايأ هذه نم لقتنيسس
نـطوأ إأ مـهـلوــسصو نــم اــًموــي
هتدلب نم هبعسش عم راسس دقو .ديدأ

 ـث اـيـكوداـبـكموليك ةـئـم ث
.نانويلأ إأ أولسصو ىتح

ناك يذلأ هداقر موي اًقبسسم فرع
 اثلأ نيرسشت رهسش نم رسشاعلأ
ةرــــيزــــج  هدسسج نــــفُد .4291
جرخأأ8591 ماــعــلأ  .وــفروــك
اهعدوأأو هتافر سسويسسيياب سسيدقلأ

 يــــتوروــــسس رــــيد  ةـــنـــيدم
ماعلأ  هتسسأدق تنلعُأأو ،كينولاسست
نآلأ يوحي يتوروسسلأ ريدو .0791
سسوـيـسسيـياـب سسيدقـلأ تاــفر ًاــسضيأأ
.يسسوثآلأ

نمؤوا ةغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعد امك لوسسرلأ سسلوب وأأ لواسش
ناـك ،ةـّيـحـيـسسأ إأ ءأدتـهإلأ دعــب
 ًأدّدسشت رـــهـــظأأ دقو ًاــــنــــّيدتــــم
ةـناـيدلأ مـيـلاـعـت ىـلــع ةــظــفاأ
يتلأ ةلاسسرلأ  انخي .ةّيدوهيلأ
غ) دحألأ أذه انعماسسم ىلع أأرقُت

ليإلا
ــــــــــــــــ

(65-14 :8 اقول)
 إأ اند نامزلأ كلذ

ُسسُرِياي ُهُمسسأ ٌناسسنإأ َعوسسي
رخو عمجملـل ٌسسيـئر وـهو
َبلـطو َعوـسسي ْيـَمَدـَق دنــع
*هتـيـب إأ َلـُخدي نأأ ِهـيـلإأ

اـهـل ًةديـحو ًةـنــبأ ُهــل نأل
دق ًةنسس َةَرْسشَع ْيَتنثأ وحن
امنيبو .توأ ىلع تَفَرسشأأ

ُعومأ ناك ٌقـِلـَطـنـُم وـه
اهب ًةأأرمأ نإأو *ُهنومحزي
َةَرْسشَع ْيَتَنثإأ ذنم ٍمد ُفْزَن
ْتـَقـَفـْنأأ دق تناــكو ًةــنــسس
سشيــعــم ىـلـع اـهـلـك اـهــَتــَ
نأأ ٌدَحأأ عِطَتسسي و ِءابِطألأ
سشـَي ِهِفْلَخ نم ْتـَند *اـهـَيـِفـْ
تقوللو ِهبوث َبْدُه تسسمو
لاـقـف *اـهـِمد ُفْزـَن َفـقو
َركنأأ ذإأو .ينسسَمَل نَم ُعوسسي

ُسسرـطـب لاـق مـهــُعــيــمــج
ُمّلـعـم اـــي ُهـعـــم نـــيذـلأو
كَنوـقـياـسضـي َعوــمــأ نإأ

نـَم لوـقـتو كـَنوـمـحزــيو
ُهنإأ ُعوسسي لاقف *يـنـسسـَمـَل
سســَمــَل دق يـّنأل .ٌدحأو يــنــَ
ْتَجَرَخ دق ًةوـق نأأ ُتـْمـِلـع
اهنأأ ُةأأرأ ِتأأر املف *يّنم
 ًةَدِعـَترـُم تءاج َفــْخَت
َماـمأأ ْتَرـَبـخأأو هـل ترـخو
ُهتسس ٍةلع ِةيأل ِبعسشلأ ّلك
لاقف *تقولل تَئِرب فيكو
ِكُناإأ .ُةنبأ اـي يـقـِث اـهـل
*ٍمـسسب يـبـهذاــف ِكأأرــبأأ

ٌدِحأو َءاج ُملكتي وه اميفو
ِعــمأ ِسسيــئر يوذ نــم
ْتتام دق َكَتنبأ نإأ هل لاقو
َعمسسف *مّلـعأ ِبـِعـتـُت ـف

دّدهـمو عوـجوـم بعـسش طـسسو اـًماــع
جاأ> مــسساــب فرــُع .فــيـــعـــسضو
يـــسضأرألأ إأ ّجـــح هـــّنأل <يدنـــفأأ
 .هتايح  تأّرم ةدع ةسسدقأ

اًيسساق اًبأأ سسويناسسرأأ سسيدقلأ ناك
أًدج اًفوؤورو هسسفن ها هدلوأأ ها

ةعيرسشلاب بّدؤوي ناك ام .ّيحورلأ
بأ كّرحي ناكف ،ةعيرسشلأ حورب لب
لـجر ناـك .سساـنـلأ  عـسضأوــتــلأو

ّنإأ ىــتــح ،ءيــسش ّلــك لــبــق ةــسص
هذهب هـتـسص ىـلـع أوـقـّلـع نـيثـك
كلـت  هـبـلـقـب كـّنأاـك> :تاـمـلــكــلأ
هّنأأ كل نلّيخيل ىتح رطفني ةظحللأ

أ عوسسي يَمدقب ٌكسسىبأايو حيسس
هبر بيجـتـسسي نأأ لـبـق اـمـهـكي نأأ

 .<هتبلط
تناـك سسيّدقـلأ (ةـفرـغ) ةـيّـق

اـعـلأ  هدوــجو مــغرو ،ةغــسص
.اعـلأ جراـخ سشيـعـلـل ىـعـسسي ناـك
سصخــي ناــك ءاــعــبرألأ يــَموــي سصــّ
هـتـيـق لـخأد ءاـقــبــلــل ةــعــمأو
اناك نامويلأ نأذه .ةسصلل غّرفتلأو
،ّيـحورـلأ ديـعـسصلأ ىـلـع نـيَرـمــثــم
سسيدقت  نامهاسسي اـناـك اـمـهـّنأل
ىـقـبـي ناـك .عوـبـسسألأ ماـيأأ يــقاــب
هـيـتـبــكر ىــلــع اــًعــكأر تاــعاــسسل
هبعسش لجأأ نـم هـلـلأ إأ اـًعرـسضتـمو
هــــمداــــخ يدي إأ لـــــكوُأأ يذـــــلأ
سسلجي نأأ لبقي نكي  .سسويناسسرأأ

.هسسفن حيل هايإأ اًبعتم رامح ىلع
 أاهيف سسلج يتلأ ةديحولأ ةر

انأأ حاـترأأ فـيـك> :لاـق راـمـح ىـلـع
ًلاـح أأوـسسأأ اـنأأو راـمأ أذـه بعــتأل
يفخي يكل كلذو ،<؟ياياطخب هنم
نم برهيلو سسانلأ عأأ نع هلئاسضف
.حيدأ

ةلكسشم سسويناسسرأأ سسيدقلأ جلاع
نكي  ام هئاعّدأ ع لطابلأ دأ

لـجأأ نـم هـلاـبـتأ لـثـمـك هـيـلـع
بسضغلأ يعّدي اًنايحأأ ناك .حيسسأ

يعّدي وأأ ،عيدوو فيطل وهو طخسسلأو
دمـعـي ناـك .كسسمأ وـهو ةــهأرــسشلأ
ءاـسسنـلاـف ،سساــنــلأ مدسص إأ اــًسضيأأ
ماـعـطـلأ هـل نرـسضحـي ّنـك يـتأوـلــلأ



ل ًـئاـق هـباــجأاــف ُعوــسسي
*يه أأتف طقف ْنِمآأ .ْفَخَت
ْعَدي  َتيــبــلأ َلـــخد او
َسسرــــطــــب لإأ ُلــــُخدي ًأدحأأ

اـبأأو اـنـحوــيو َبوــقــعــيو
ناـكو *اــهــّمأأو ِةــيــبــسصلأ
نومُطلـَيو نوـكـبـَي ُعـيـمأ

.أوكبَت ل مهل لاقف .اهيلع
*ةمئان اهنكلو ْت ُ اهنإأ

مهـِمـْلـعـِل هـيـلـع أوـكـِحـسضف
سسمأاـف *تتاـم دق اـهـنأاـب َكـَ
اـي ًـئاــق ىداــنو اــهِديــب

ْتـَعـَجرـف *يـموـق ُةـيـِبــَسص
لاأ  ْتـَماـقو اـهــُحور
.َلـكأاـتـِل ىـطـعـُت نأأ َرــَمأاــف
امهاسصوأاف اـهأوـبأأ َسشـِهَدف
 .ىرج ام ٍدحأل لوقي ل نأأ

لمأات ــــــــــــ
نوكبي عيـمأ ناـكو>

.<اهيلع نومطليو
حوننو بدنن ل نأأ يغبني

ققح نأأ دعب انتأومأأ ىلع
ةمايق دأ هل انديسس انل
يكبن انـلاـب اـمـف .تأوـمألأ

ذختنو ٍةقرحب تأومألأ ىلع
دقو تابدانلأو تاـحـئاـنـلأ

حيسسأ عوسسي اـنديـسس رـهـق
هـــكـــلـــم عزـــتـــنأو توأ

أذه اي كلاب ام .هناطلسسو
دباكتو ًاجعزم ًاحون حونت
راسص دقو ًاموـمـغو ًاـنأزـحأأ

نم ًاـسضراـع ًاـموـن اـنـتوـم
ناـك دقـلو .لأوزــلأ هــنأاــسش
ىلع كحسضن نأأ انيلع بجي
نـــيذـــلأ اـــنــــع جراأ
.تأوـمألأ ةـماـيـق نورـكـنـي
جراأ لع انلاب امف
مهنأل انيلع نوكحسضي انع
وـل ىراـسصنـلأ نأ نوـلوـقــي

هتسصب تحتفو قسشمد قيرط ىلع
أ ةفرعماك ّقً. 

سسلوب اهـنـع رـّبـع ىرـخأأ ٌةغ
لهأأ إأ ةيناثلأ هتلاسسر  لوسسرلأ

يتلأ ةغلأ يه (2 :11) سسوثنروك
رّسشب نأأ دعب .ةّبأو فوأ اهيعي
فاخي وه اه سسوثنروك لهأأ سسلوب
ةّوق ىلع أوظفاحي اميك ٍةغب مهيلع
ّلأاـب ًاـقـلـق سسلوـب رـهــظأأ .ةراــسشبــلأ
حيسسأ نع مهناإأو مهركف لّوحتي
أذه تأءأرغإأو تاعدا إأ مئاقلأ
ةّبـح مـهـل ديرـي .ةـلـطاـبـلأ اـعـلأ
يذلأ عوسسي برلاب مئأدلأ قاسصتلإلأ
ةغ مكيلع راغأأ يّنإاف> هب مهرّسشب
<دحأو ٍلـجرـل مـكـتـبـطـخ يـّنأل هـلـلأ
تأذـلاـب ةغـلأ هذـه .(2 :11 وـك2)
نيرهظم مهنيب اميف لسسرلأ اهلقانت

ها ةـّباـب ًاــبوــحــسصم ًاــفوــخ
دسسفـت ل يـك ةــنــمؤوأ تاــعاــمأ
دنع هد ام أذه .مهركف ةئيطأ
لوسسرلأ هنع اـنخـي يذـلأ سسأرـفـبأأ
لجأل ةغلأ هذهب ًاسضيأأ ىّل هّنأأ
 مه نيذلأو ةيكدول  مه نيذلأ

.(31 :4لوك) سسيلوبأه
:ناعون سسّدقأ باتكلأ  ةغلأ

ناـيـنـبــلأ إأ يّدؤوــت يــتــلأ ةغــلأ
ناإلأو نـيرـخآلأ ةـّب اـهـعـفأدو
يــتــلأ ةرــمدأ ةغــلأو .قداـــسصلأ
دأو ةـطـلـسسلأ ّبحو دسسأ عــفأدب
لـعـف إأ ناـسسنإلاـب يّدؤوـت لـطاـبـلأ
 .لهج نع وأأ ةفرعم نع ءوسسلأ
،انـيأأر اـمـك لـسسرـلأ رـهـظأأ ،ةراـسشبـلأ
إأ فداه ةغلأ نم لوألأ عونلأ
حورـلأ ةـيوـقـتو تاـعاـمأ ناـيـنـب
،لوسسرلأ سسلوب .مهنيب اميف ةدحأولأ

نم اثلأ عونلأ سسرام ،هئأدتهأ لبق
سسلوب بّبسست .ٍلهج نع نكلو ةغلأ
ناـكو تأداـهـطـسضإلأ نـم ثـكـلاــب
.ةّيحيسسأ ةهجأوم  ةبرأ سسأأر
دقـف دوـهـيـلأو ةـنـهـكـلأ ءاـسسؤور اــّمأأ

ذم ٍةفرعم نع ةمأّدهلأ ةغلأ أوسسرام
يهو عوـسسي لـتـق نوـلواـحـي أوـناـك
مهتعفد يـتـلأ ةـمأدهـلأ ةغـلأ سسفـن
امك مهتقحمو لـسسرـلأ داـهـطـسضإل

ىلع ًاقّوفتم ناك هّنأأ ،(11-91 :1
عـّطإلأ ثيـح نـم دوـهـيــلأ يــقاــب
ةــناــيدلأ ىــلــع ةغــلأو يـــنـــيدلأ
إأ هتـعـفد ةغـلأ هذـه .ةـّيدوـهـيـلأ
.مهداهـطـسضأو عوـسسي عاـبـتأأ سضفر
جراخ ذيمتلأ ناك لواسش رظنب
إأ هعفد ام ،يدوهيلأ ناإلأ نع
نع ًاعافد مهتقحمو مـهـتـهـجأوـم
.ناإلأ

ىلـع ةغـلاـب نـمؤوأ رـعـسشي
بقي ٍرطخ ّيأأ ظحل ام أذإأ ناإلأ
.هدقتعم عزعزي ئطاخٍ ميلعت ّيأأ وأأ
اهجئاتنو ةغلأ نـع بـعـتـلأ نـكـل
ةغ .ىرـخأأو ةـلاـح ب فـلـتــخــي
عطقأ أذه  تركذ يتلأ سسلوب
(41 :1) ةيطغ لهأأ إأ هتلاسسر نم
عـقـن يـتـلأ ةديـحوـلأ ةــلاأ تسسيــل

ايـلـيإأ .سسّدقأ باـتـكـلأ  اـهـيـلـع
دق لاقف> برـلـل ًةغ رـهـظأأ يـبـنـلأ

ينب نأل دونأ هلإأ برلل ةغ ترغ
أوسضقـنو كدهـع أوـكرـت دق لـيـئأرـسسإأ

<فيسسلاب كءايبنأأ أوـلـتـقو كحـبأذـم
ةنهكلأ سسيئر اّمأأ .(41 :91 لم1)

 أ رعسشتسسأ دقف ميلسشروأأىلع رط
هتـهـجأوـم دنـع ةـّيدوـهـيـلأ ةـناـيدلأ
: ةـّيـنـيدلأ ةغـلاـب ّسسحأاـف لــسسرــلأ
نيذلأ عمجو ةنـهـكـلأ سسيـئر ماـقـف>
ّيقودسصلأ ةعـيـسش مـه نـيذـلأ هـعـم
و .(71 :5عأأ) <ةغ أوأــتــمأو
لخ نم لسسرلأ ناك رخآأ عسضوم
بسضغ نوثي مهتراسشبو مـهـلاـمـعأأ

دوـهـيـلأ ىأأر اـمـلـف> دوـهـيـلأ ةغو
أوــلــعــجو ةغ أوأــتـــمأ عوـــمأ
:31عأأ) <سسلوب هلاـق اـم نوـمواـقـي
انخي لوسسرلأ سسلوب ّنأأ ّلإأ .(54
كلت .ةسصقانلأ ةّيناإلأ ةغلأ نع
بسسحب .ّقأ إأ رقتفت يتلأ ةغلأ
عوسسي ةفرـعـم ،ّقأ ةـفرـعـم سسلوـب
ب نم هتمايقب ةراسشبلأو حيسسأ
.ةــّقأ ةغــلأ إأ يّدؤوــت تأوــمألأ
دهسشأأ أل> دوهيلأ نع لوقي كلذل
سسيل نـكـلو هـلـلأ ةغ مـهـل نأأ مـهـل

اهـّنإأ .(2 :01 ور) <ةــفرــعأ بسسح
سسلوب ينيع ترانأأ يتلأ ةفرعأ كلت



.(71 :5) لـسسرـلأ لاـمـعأأ  أأرــقــن
أوناك لسسرلأ ةراسشب أوسضعأ امدنع
ةّيهولأأ ءاـفـخإأ ةـعـباـتـم نوـلواـحـي
ذـنـم اــهــيــف أوأأدتــبأ يــتــلأ عوــسسي

سسانلأ نع ةمايقلأ ءافخإأ مهتلوا
.سسأرأ ةوسشر ع

هذه انماّيأأ  نمؤوأ ناسسنإلأ
عم اهعأوـنأأ ىـّتـسشب ةغـلـل ٌةـسضرـع
ببسسبو .انتايح ىلع ةّداأ ةرطيسس

ىـلـع يراـجـتـلأ عـباـطـلأ ناــيــغــط
انتب ةّيمويلأ انتايح بنأوج فلت

ةّيرا ةيحان نم ٍءيسش ّلك بسسحن
موـيـلأ تعـجأرــت .ةراــسسخو ٍحــبرــك
بـيرـق اـنـتـب ذإأ ةــّيــنــيدلأ ةغــلأ

نم ثك  ةلابمّلأ نم فسسألو
دسساب ةعوـفدأ ةغـلأ .ناـيـحألأ
.انتايح بنأوج ةّيبلاغ ىلع رطيسست
تتاب ةّيقيوسستلأ تاسسايسسلأ ّنأل أذه
اهيعسس  ةيحانلأ هذه ىلع زّكرت
حابرأأ ةدايزو عئاسضبلأ قيوسست إأ
ناــك ح  .ىكــلأ تاــكرـــسشلأ
نوركسشيو ةكلاب نورعسشي اندأدجأأ
مويلأ انـيـسسمأأ .ءيـسش لـك ىـلـع هـلـلأ
ببسسب سصقنلاب ّرمتسسم ٍلكسشب رعسشن
قأوسسألأ همّدقت يذلأ سضرعلأ ةك
ًاسضيرم انل خأأ نوكي دق  .ةّيراجتلأ

نع هنع فيفخـتـلأ لـهألأ لواـحـيـف
ىرـخأأ ٍةـلـيـسسو ّيأأ وأأ رـفـسسلأ قـيرـط
كلذ ىلع هـنودسسحـي سضعـبـلأ دجـنـف
هـيـلـع لـسصحــي يذــلأ ّآلأ حرــفــلأ

مـّلأاـتـي ناـسسنإلأ كلذ ّنأأ سساـنــتــم
ل تاقوألأ نم ٍثك  انتب .ًأثك
نم انيلع هب معني ام ىلع هللأ ركسشن

هللأ .نامأأو ٍمسس وأأ ٍلكأام وأأ ٍةّحسص
هنع اندعُب ّنكل همـَعـِن انيلع قدغُي
نإأ .اهليـعاـفو هـمـعــِنـل ٌسضفر وـه
ةرّيأ هللأ دي انيأأرو هللأ َمَعِن انكردأأ

 خ نم ،ةّيموـيـلأ اـنـتاـيـحام ل
غلبن ،بهأوموٍ معن نم انيلع قدغُي
.حيسسأ عم ةايأ لخ نم ةحأرلأ
ح وألأ ةلاأ إأ دوعن كلذب

سسبل ةّيدومعأ نرج نم انجرخ

ةماـيـقـب نوـقّدسصـُي أوـناـك
اّ نومعزي اـمـك تأوـمألأ

مهاتوم ىلع نولمعي أوناك
.لامعألأ هذه

أذكه رمألأ ناك ذإاف ...
نَم ىلع بدنن اـنـلاـب اـمـف

نـطوـم نـم هـلـلأ هـسصــلــخ
قرـحـتـنو يـكـبـنو تاـفآلأ

نـم هـلـلأ هـعـفر نـَم ىـلــع
.موـمـهـلأو باـعـتألأ ةرأرـق
نيرـخآأ ًاـسساـنأأ ىرـن اـنـنأو
.توأ نـــم نوـــبــــهرــــي
هللأ ىلع نورمذتي نيرخآأو
توم نأ نوتعي ذإأ اعت
ةّدسش ةباث وـه مـهـئاـبـحأأ

نم بجـعـلـل اـيـف .مـهـيـلـع
هذـه لـثـم لــعــفــت كنوــك
حور نع قّرفت مث لاعفألأ

مّدقــتو لأوــمألأ كديـــقـــف
ةنهكلأ نم بلطتو بأرقلأ
.تأوـلـسصلأ  ُهورـكذــي نأأ

كلذ لعـفأ يـنـنأ تلـق نإاـف
.ًةنوـعـمو ًةـحأر دجـي يـكـل
لإأ ًةـحأر دجــي لــهو تلــق
امف ًايح ناك نإاف .ءايحألأ
.هيلع حوـنـتو هـبدنـت كلاـب
نزحـن ل نأأ يـغـبـنـي ًأذإاـف
انيلع بجي لب انتأومأأ ىلع
نم مهلقنل حرفنو رسسن نأأ
رأد إأ ءاــــــقــــــسشلأ سضرأأ
نزح لو مغ ل ثيح ميعنلأ

مه لو مدن لو فسسأأ لو
توكلأ ميعن لب دهنت لو
عمسست و ٌع ُهَرت  يذلأ
بلق ىلع رطخي و ٌنذأأ هب
.ٍرسشب

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

سسلوب لوـسسرـلأ رأرـغ ىـلـع حـيـسسأ
ًاسسبل حبسصأأو ةمعنلأ نم أتمأ يذلأ
رّسشبأل ّ هنبأ نلعأأ> ح حيسسأ
اهدنع .( 1: 61غ) <اعلأ ب هب
ناإلأ ةغ ،ةءاّنبـلأ ةغـلأ غـلـبـن
.رخآلأ ناينب لجأأ نم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةكئا ءاشسؤؤرديع
أ ءاسسؤور ديع ةبسسانةكــئ

دنـع بورـغــلأ ةــسص ةــمدخ  ماــقــُت
نيرسشت 7نثإلأ ءاسسم نم ةسسداسسلأ
دنـع يـهـلإلأ سسأدقـلأ ةـمدخو اـثــلأ
نيرسشت8 ءاثثلأ حابسص نم ةرسشاعلأ
يـسسيـئر ةـسسيـنـك  6102اـثـلأ
 لـيـئأجو لـيـئاـخـيـم ةـكــئأ
  .ةعرزأ

ــــــــــــــــــــــــــــ سسيدقلا زكرم
سسويفروب ـــــــــــــــــــــــــ

ةيسشربألأ يعأر ةدايسس ةكب
ديع ةيـسشع  سساـيـلأ تيـلوـبوأ
نيرسشت 52 سسويد سسيدقلأ
سسيدقلأ زكرم حاتتفأ6102 لوألأ
بناـــج إأ ماـــقأ سسوـــيفروـــب
 سسوــيد سسيدقــلأ ةــسسيـــنـــك
لابقتسسل ّدعم زكرأ أذه .ةيفرسشألأ

،ةيفاقثلأو ةيحورلأ ةـطـسشنألأ ةـفاـك
ةيبيردت تأرودو ةيحور تأولخ نم
زكرأ يوتحي .تأودنو تأرؤومو
كأأ بعوتسست مون فرغ ةّدع ىلع
تلاــسص عــم ًاــسصخــسش57 نــــم
لكو ماـعـط فرـغو تاـعاـمـتـجإـل
حا مأاتل ةبولطأ تامزلتسسأ
ةـمدخ إأ زـكرأ فدهـي .ةـطـسشنألأ
،تايسشربألأ ةفاك نم اياعرلأ ءانبأأ

تاسسسسؤوأو تايعمأ إأ ةفاسضإأ
.ةيحيسسأ ةيدنألأو

لاسصتلأ راسسفتسسإـل وأأ زـجـحـلـل
:فـــيــــسصاــــن لــــيــــئوــــي بألاــــب
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