
GdôS°Édá
(٠1-٤ :2 شسصسفأأ)

اينغ ِهِنوكل هللأ نإأ ُةوخإأ اي
ِةَك ِلـجأأ نــمو ِةــمــحرــلاــب

بحأأ يتلأ ِهتبح *اهب انَ
عم انايحأأ ِتّلزلاب اًتأومأأ انك
ِةـَمـعـِنـلاـب مـكـنإاـف) .حـيــصسأ

لُهـعـم اـنـَماـقأأو *(نوــصصــ
تايوامصسلأ  ُهعم انصسَلجأأو

 أَرِهظُيل *عوصسي ِحيصس 
ىنِغ َطْرَف ِةَلَبـقـتـصسأ ِروـهدلأ
ِحيصسأ  انب ِفطللاب هِتَمعِن
ِةـمـعـنـلاــب مــكــنإاــف *عوــصسي

لإلأ ِةـطـِصسأوـب َنوـصصــنا.
وـه اـمـنإأ مـكــنــم َشسيــل كلذو
ِلامعألأ نم َشسيلو *هللأ ُةيطع
ُنحن اـنأل *ٌدحأأ َرـِخـتـفـي ّـَئـل

ِحيصسأ َ قوـل ُهـُعـنـُصص
يتلأ ِةاصصلأ ِلامعأل عوصسي
 .اهيف َكُلصسنل اهدعأاف ُهللأ قَبَصس

ليإلا ــــــــــــــــ
(٧2-81 :81 اقول)

 إأ اند نامزلأ كلذ
هــل ًاــبر ٌناــصسنإأ َعوـــصسي
ُحلاصصلأ ُمّلعأ اهيأأ ًئاقو
َةاــيأ َثِرأل ُلــَمــعأأ أذاـــم
ُعوـصسي هـل لاــقــف *ةــيدبألأ

وــعدت أذا اـصصاـمو ًا
*هللأ وهو ٌدحأو لإأ ٌحلاصص

قوقبح يبنلا ــــــــــــــــــــــــــــــ
اثلأ  ةصسدقأ انتصسينك ديعُت

دحأأ ،قوقبح يبنلل لوألأ نوناك نم
 ششاع يذلأ ،دقلأ دهعلأ ءايبنأأ
ةصص  .ديأ لبق عباصسلأ نرقلأ
مّنرت ،ةيحصصفلأ ةفلأ لخ رَحَصسلأ
انعم فِقَيِل> :ةلئاق ةصسدقأ ةصسينكلأ

قوـقـَبـَح ،يــهــلإلأ شسِرــْحَأ ىــلــع
هوـــــــفــــــــتـــُأ
،تاــيـــهـــلإلاـــب
كأ اــنِرــُيــلو
ءايـصضلأ حـصشـتُأ

:ًأراــهــِج ًــئاــق
ٌشصــخ َموــيــلأ
نأل ،اـــعــــلــــل
،ماـق دق حـيـصسأ

نأأ الك ىلع ه .<رــــيدق ٍءيـــــصش
تأّرأ نم اهّلعل
ركذُي يتلأ ةليلقلأ

 قوــقـبــح يــبــنــلأ مــصسأ اـهــيــف
نماث وه .ةيـجروـتـيـلـلأ شصوـصصـنـلأ
ىنعم ،راغصصلأ رصشع ينثإلأ ءايبنألأ
ل داكن .قِناعُأ وأأ نِصضتحُأ همصسأ
ءانثتصساب ًايصصخصش هنع ًائيصش فرعن
اهب متخي ةراـبـع نـم جـتـنـتـصسـُي اـم
يتلآأ ىلع ّنـَغُأ شسيـئرـل> هرـفـِصس
هنأأ .(91 :3 قوقبح) <راتوألأ تأوذ
اتلابو ،لكيهلأ يمّنرم دحأأ ناك
ةرابع امأأ .يول طبصس نم ًأرّدحتم
صصرَأ اـهاـنـعــمــف <شسِرــحَأ> وأأ دـَ
أذه ايجروتيللأ تصسبتقأ دقو ،بَقرِأ
اهب حتـتـفـي يـتـلأ ةـيآلأ نـم دهـصشأ
:لوـقـي ذإأ اـثـلأ هـحاـحـصصإأ يـبـنـلأ

نصصأ ىـلـعو ،فـقأأ يدصصرـم ىـلـع>
 لوقي أذام ىرأل رظتنأأو ،بصصتنأأ
:2) <يأوكصش ىلع بيجأأ أذامو (برلأ)

1).
اندوقت .قوقبح رفِصس إأ دوعن

فوصس ةـّمأاـك يـنأدلـكـلأ إأ ةراـصشإلأ
اهل تصسيل نكاصسم> ىلع هللأ اهكّل>

نرـــقـــــلأ رـــــخأوأأ ديد إأ (6 :1)
نــعإأ نـمزـك دـيأ لـبـق عــباــصسلأ

،قوقبح ةءوـبـن
ةــبــقأ يــهو
نـــّك يـــتــــلأ
وأأ نوـيـنأدلـكـلأ
دُدُأ نويلبابلأ

نـم  اــهــلــخ
مــــــــيـــــطـــ

ةيروــــطأـــمأ
ًلوــصصو روـــصشأأ
تيـــبــــثــــت إأ
ىلع مهترطـيـصس
قرــصشلأ لــماــك

رـفــِصس ماــصسقأأ نــم مــصسق ّلــك .ىــندألأ
لـحأرـم نـم ةـلـحرـم مـئـي قوـقـبـح

نأ ىـلـع لدي اــم ،أدلـــكــلأ ددمــتــلأ
ةدـحأو ةرم زَجنُي  رفـــــصسلأ فيلأات
ةغيصص صشتو .نامزلأ  ّدتــــمأ لب
،اثلأو لوألأ حاحصصإلأ  رأوأ

،خألأ حاحصصإلأ  ديصشنلأ ةغيصصو
،ةءوبنلل ةيصسقطلأ دئاصصقلأ عباط إأ
صص نــم تناــك يــتــلأ مأزأ يأأ بلــُ
عباطلأ أذه نم .ةيصسقطلأ تلافتحلأ
قوقبح أاصشنأأ امدنع هنأأ مهفُي يصسقطلأ

لأز ام ميـلـصشروأأ لـكـيـه ناـك هـباـتـك
685 ةنصس ناك لكيهلأ رامدو ،ًامئاق
.ديأ لبق

6102 /84ددعلا

اثلا نيرششت72 دحألا

ءادهششلا  ميظعلا سسيدقلا راكذت

عّطقا يشسرافلا بوقعي

سسداشسلا نحللا

لوألا رـَحـَشسلا ليإا



،ًاماعط عنصصت ل لوقأو ةنوتيزلأ
رقب لو ةــظأ نم منغلأ عطقني

 أبرـلاـب جـهـتــبأأ يــّنإاــف ،دوأذ
.(81-٧1 :3) <يصصخ هلإاب حرفأأو
ةاـــيــــح  ةثـــك لـــئلد ةـــمـــث
ًابلاغ نمؤوأ نأأ إأ صشت ةصسينكلأ

 قوـقـبـح رـفـِصسب أوـناـعــتــصسأ اــم
اـهـب أوـناـكو ،ةـيــصساــقــلأ ةــنــمزألأ
ةنامألأ ةلداعم اميصس لو .نوددصشتي
نمؤوأ لقنت يتـلأ هـلـلاـب ناـــإـل
لاح إأ ىوكصشلأو قلقلأ لاح نم
برــلأ شصــخــب حرــفــلأو قــيــلأ
شسيدقلأ نإأ ىتح ،ةلا ل لصصاأ
هلئاصسر  اهديعتصسي شسلوب لوصسرلأ
إأو (٧1 :1) يــناــمورـــلأ إأ
ينأعلأ إأو  (3: 11)يطغلأ
(٠1: 83).

هذه مـّنرـن نـحـنو ،ًأذإأ موـيـلأ
:تداهصش نلعُن ،ةيحصصفلأ ةمينلأ
،اـنــلـقـتـنأ اــنــنأاــب اــنــناإأ وألأ
لاــح نـم ،حـيـصسأ ءأدف ةــطــصسأوــب
لاح إأ داصسفـلأو ىوـكـصشلأو قـلـقـلأ
ةداـهـصشلأو ،برـلأ شصـخـب حرــفــلأ
هللأ ديعأوم ةنامأاب ظفحن نأأ ةيناثلأ

اـنـيـلـع تدتـصشأ اـمـهـم هـتاــنــعإأو
نأأ ًأدــبأأ ىــصسنـــن ل نأأو ،فورـــظـــلأ
يـّمدق لـعـجـي ،يـتوـق ديـصسلأ برـلأ> صشو ،لـــئاـــيألاـــك ىــلــع يـــنـــيـــّ
قوقبح يبنلأ متخ امك <يتاعفترم
.(91 :3) هباتك

سسويفروب سسيدقلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يئارلا

ـــــــــــــــــــــــــ

اثلأ  ةصسدقأ انتصسينك دّيعت
راـبــلأ اــنــيــبأل لوألأ نوــناــك نــم
لخ نم يذلأ يئأرلأ شسويفروب
 هلأوقأأ ىنغ نم يوترن ،هتصس

٧  انصسيدق دلو .ةيحورلأ انتايح
اــيــفــيإأ ةدلــب 6٠91 طاــبــصش
نم ةرصشع ةـيـناـثـلأ  .ةـيـناـنوـيـلأ

إأ أرـصس بهذو اـعـلأ كرـت هرــمــع

ل اـياـصصوـلأ ُفِرــعــت كــنإأ
ل .ْقِرصست ل .ْلُتقت ل .ِنزت
كابأأ ْمِرـْكأأ .روزـلاـب ْدـَهـصشت
دق أذـه لـك لاـقـف *كــمأأو

املف *يئابصص ذنم ُهُتْظِفح
هـل لاـق كلذ ُعوـصسي َعـِمــصس
لك ْعِب .ُدعب كُزوعَت ٌةدحأو
ىــلـــع ُهـــعزوو كل ٍءيـــصش
ٌزنك كل َنوـكـيـف كاـصسأ

 ينْعبتأ َلاعتو ِءامصسلأ*
هنأل َنِزح كلذ َعمصس املف
ُهآأر املف *أدج اينغ ناك
اــم لاــق َنِزــح دق ُعوــصسي
نأأ ِلأومألأ يوذ ىلع َرَصسْعأأ
ُهنإأ *هللأ َتوـكـلـم أوـلـخدي
 ُلَمَأ َلُخدي نأأ ُلهصسأل
َلُخدي نأأ نم ِةَربإلأ ِبقَث
لاقف *هلـلأ َتوـكـلـم يـنـغ
ُعيطتصسي نـمـف نوـعـِماـصسلأ
ل ام لاقف *َشصُلخي نأأ ًأذإأ
ِشساـنــلأ دنــع ُعاــطــتــصســُي
 .ِهللأ َدنع ٌعاطتصسُم

لمأات ــــــــــــ
 ينغ وه يذلأ هللأ>

هتـّب لـجأأ نـم ةـمـحرـلأ
اهب اـنـّبـحأأ يـتـلأ ةثـكـلأ

اـياـطاـب تأوـمأأ نـحــنو
.حــيــصسأ عــم اــناـــيـــحأأ
<نوصصّل متنأأ ةمـعـنـلاـب
.(5-٤ :2 فأأ)

بصسحف ًاميحر هللأ شسيل
.<ةمحرلأ  ّينغ> وه لب
رــخآأ ناــكــم  لوــقـــيو

زربأأ دحأأ ،شسومينوريإأ شسيدقلأ
يبنلأ ىّمصس ،شسدقأ باتكلأ حأّرصش

هآأر ذإأ <عِراـصصُأ يـبـنـلأ> قوـقـبــح
 بوقــــعي لـثـمـك هـلـلأ ًاـعراـصصم
علـطـم  هـنأأ كلذ .نـيوـكـتـلأ رـفـِصس
:1) هللأ إأ بعصشلأ داصسف وكصشي رفِصسلأ

- (1: 21اثلأ هئأدن  مث ،(٤-2
ةوـــصسق ةرأر وــــكــــصشي هأرــــن (٧1
أذـل !هـصسفـن هــلــلأ إأ ،هــلــلأ بيدأاــت
،قوــقبح ةءوبنل ماعـلأ مـيـمـصصتـلاـف
لكصشلأ  شسكعي ،هعأأ انرصشأأ امك
ٍناعم نم ةءوـبـنـلأ نوـمـصضم  اـم
ةداهصش يه انـه ةداـهـصشلأ .ةداـهـصشو
زجع امدعب ،هصسفن دجي ح نمؤوأ

،هتمكحو هللأ بدت مـهـف نـع ًاـيـّلـك
مهفي  هنأل هصسفن هللأ إأ يكتصشي
،باعـصصلأ  ،ًاـبـلاـغ نـحـن .هبدت
مث ،انع هللأ باـيـغ هـّنـظـن ا ّنـئـن
ل اــ هـلـلأ لـّخدت نإأ ّنـئـنـف دوـعــن
 .اــنــتاــبــغر ةــيدود مــئـــي
يه يتلأ ،ةنامألأ انصصقنت تلاأ
ًاـنـيــمأأ ىــقــبــي هــلــلأ نأاــب ناإلأ

ًاقداصصو اهايإأ ًامزتلم يأأ ،هتب
ْبتـــكُأأ> .لأوــحألأ لــك  ،اــهـــيـــف
صشقـنأو اـيؤورـلأ يكل حأولألأ ىـلـع اـهـْ
إأ ُدعَب ايؤورلأ نأل ،اهئراق شضكري
لو مـلـكـتـت ةـياـهـنـلأ و ،داـعـيأ
اهنأل اهْرـظـتـناـف تنأوـت نإأ .بذـكـت
رابلأو ...رخأاتـت لو ًاـناـيـتإأ يـتأاـتـصس
ًابيجُم برلأ لوقـي <اـيـحـي هـناإاـب

-2 :2) ةيناثلأ هأوكصش ىلع قوقبح
صســــ نأأ مـكـلأ أذـه ىوـحـف .(٤ ْكـ
ىلع كلاـكـتاـب ،هـلـلاـب كناإاـب تنأأ
نوكتو ًأراب همامأأ بَصسحُتف ،هتنامأأ

 ىوحفلأ هذه .ًأرصصتنم براجتلأ
يهنُي يذلأ ديصشنلأ ةعورب اهرّوصصي
نم يبنلأ لقتني هب ذإأ قوقبح رفِصس
ةن إأ قــلـــقـــلأو ىوـــكـــصشلأ ةن
 لصصاأ برلأ شصخب جاهتبلأ

.ًأدغو مويلأو شسمألاب ،لأوحألأ لك
ــنــصسلأ طــصسو  كلــمــع بر اــي>
:3) <فرع نصسلأ طصسو  ،هِيحأأ

نوكي لو تلأ رهزُي ل هنأأ عمف> ،(2
لــمــع بذــكــي ،مورــكــلأ  لــمــح



زم) <كتمحر ةك بصسح>
هتـّب> بصسحـب .(61 :86
.<اهب انّبـحأأ يـتـلأ ةثـكـلأ
نكـت  ؟ًأثـك اـنـّبـحأأ نـيأأ
ةئطاأ ةقباصسلأ اـنـلاـمـعأأ
هبصضغ لب هتـّب قـحـتـصست
كلذ عـمو .ًأثـك ًاـباــقــعو
هـتــمــحر يــعأدب اــنــّبــحأأ
ًاــتأوــمأأ اــنــك> .ةثـــكـــلأ
عـم اـناـيـحأاـف اـياــطاــب
يتأاي ًاصضيأأ اـنـه .<حـيـصسأ
رـمألأو ًاـطــيــصسو حــيــصسأ

.ةقثـلأو ماـمـتـهلاـب رـيدج
دقف ايحي شسأأرلأ نأأ ااط
ةمظع تيأأرأأ .هعـم اـناـيـحأأ

نـحـن اـنــيــلــع هــلــلأ ةردق
ءانبأأ ،ًاتأومأأ انك ؟نمؤوأ
تيأأرأأ .اـناـيـحأاــف بصضغــلأ

؟ةوعدلأ ءاجر ةمظع
انصسلجأأو هعم انماقأأو>

 تاـيواـمــصسلأ  هــعــم
.(6 :2 فأأ) <عوصسي حيصسأ
؟ديأ ثأأ ىنغ تيأأرأأ
هعم انماقأأ هنأأ ملعن نحن
 هعم انصسلجي> فيك نكل
حـيــصسأ  تاــيواــمــصسلأ
هعم انماـقأأ اـمـك .<؟عوـصسي
.هعم اـنـصسلـجأأ ًاـصضيأأ أذـكـه
نـم ٌدحأأ دعـب مـقــي  هــنأل
طقف شسأأرـلأ ماـق لـب رـصشبـلأ

شسأأرلأ شسلجي .هـعـم نـحـنو
.هلـك دصسأ هـعـم شسلـجـيـف
عم يأأ <هعم> فاصضأأ كلذل
لوـصسرـلأ لوــقــي .حــيــصسأ
اـنـتـم دق اـّنــك نإأ> :شسلوــب
.هعم ًاـــصضيأأ ايحنصسف هعم
كلــمـنــصسف ُصصن اـــنـــك نإأ
:2 ومـيـت2) >هـعـم ًاــصضيأأ

11-21).
إأ ةجاحب نحن ًاقح

كأردإل شسدقلأ حورلأ ماهلإأ
.رأرــــصسألأ هذــــه قـــــمـــــع

إأ لــــصصي نأأ هنك أذإأ هللأ  عي
بـحي ل نم> نأل ،رصشبلأ لخ نم
نأأ عيطـتـصسي فـيـك هأرـي يذـلأ هاـخأأ
:٤وي1) <؟هأرـي ل يذـلأ هــلــلأ بحــي
٠2). 

بجي فيك شسويفوب رابلأ انملعي
انتب عزوـنـلـف> :بحـن نأأ اـنـيـلـع
رظنلأ ّشضغب ،زيي ب عيمأ ىلع
،ششغ ب ةبأ نكتل ؛مهفقأوم نع

أ يـه اـهدحو هـلـلأ ةـبب ةـب
عم أوفطاـعـتو عـيـمأ أوـبـحأأ ؛ششغ
حـصضنـلو عـيـمأ بحـنـلـف ؛عـيـمأ
،لباقم ب ،عيمأ لجأأ نم انصسفنأاب
يتلأ ةبأ .ًاصضيوعت بلطن نأأ نود
،ةحلصصأ ةب يه ًباقم بلطت
ششغ ل ةيفاصص ةيقن ةب تصسيلو
 .<اهيف

ةبصسنلاب نيرخآلأ لجأأ نم ةصصلأ
ةب لمع يه شسويفروب شسيدقلل
نع رخآلأ بيغي ل نأأ بجي> :ًاصضيأأ

لــجأأ نـــم ةـــصصلأ ... ،اـــنـــتـــصص
ةـبو قـفرـب ةرـئاـصصلأ ،نـيرــخآلأ

لك نع ةدرجتم ةصص يه ،ةقيمع
اهنإأ .بك يحور عفن اهيف ،ةحلصصم
يّلصصت نم ًاصضيأأ ّرِصسُتو يّلصصأ جهبت
.هللأ ةمعن هيلإأ بل اهنإأ ،هلجأأ نم
يك ،ناصسنإأ لك ةراهط لجأأ نم أوّلصص
 يكـئأ بوـلـصسألاـب أوـهـبـصشتـت

 .<مكتايح
يذؤوت دـــق ةـيـعـيـبـطـلأ ةـبأ

كلـت شسكـع ىـلـع ًاـناـيــحأأ ناــصسنإلأ
،رابلأ لوقي حيصسأ  يتلأ ةبأ
عـــم قــــفأت> ةخألأ هذــــه نإأ ذإأ
ةبأ هذه .ةايأ ةصسأدقو ةصصلأ
،مـصس  هـلـعو ناـصسنإلأ شسدقـت
شسيدقلأ ىرن كلذل .<ةب هللأ نأل
نـمـصض اـيـحـن نأأ ىـلـع ًاـمـئأد دّدصشي

أ ةبةدعاصسم عيطتصسن يك حيصس
ةـصصلاـبـف .مـهـتدناـصسمو نـيرـخآلأ
هـنـهذ قاـفآأ رـهـطـت هــلــلأ ةــمــعــن>
ةـب هـل دـّكؤوـتو ،(رـخآلأ ناــصسنإلأ)
أذإاف ،ةقيقدلأ ةللدلأ نمكت انه .هللأ

شضيفيصس ٍذئدنع ،ةب هللأ نأاب َلِبَق
أذـكـهو ،هآأر نأأ قـبـصسي  روــن هــيــف

حــبـــصصأأو ،شسوـــثآأ ،شسدقأ لـــبأ
نم ةرصشع ةعبأرلأ  كانه ًابـهأر
ءانيصس ةفقاصسأأ شسيئر  هماصس .هرمع
وهو6291  ةنصس ًانهاك شسويفروب

 ىـلـع دقر .هرـمـع نـم نـيرـصشعـلأ
نم اـثـلأ حاـبـصص ةـماـيـقـلأ ءاـجر
تنــلــعأأو ،1991 لوألأ نوــــناـــــك
 هتصسأدق ةينوكصسأ ةيكرـيرـطـبـلأ
اثلأ نيرصشت نم نيرصشعلأو عباصسلأ

31٠2. 
ًلاثم شسويفروب شسيدقلأ تعي

.ةـبأو ةـعأدوـلأو عـصضأوـتــلأ نــع
راــــــكـفأأ ةـيؤور ةـمـعـن هـلـلأ هـحـنــم
أوملكتي نأأ نود مهـقاـمـعأأو شساـنـلأ
فرعيو ىرـي ناـك اـم ًأثـكو ،اـهـب
نـكاـمأأ  لـصص لـكاـصشمو ًأروــمأأ
ةقيرـطـب اـهـلـح  دعاـصسيو ةديـعـب
إأ هلامعأأ بصسني ناكو .ةـيـبـئاـجـع
طيصسو درـــــ هصسفن ًأـــــتعم هللأ

يدــي ب ةأدأأو ،هــــل ةـــيــــمــــهأأ ل
 .هللأ

نم لكب شسويفروب رابلأ متهإأ
ًأرهظم ،ٍزيي يأأ نود هدصصقي ناك

بام أذه .ةقداصصلأو ةلـماـكـلأ هـتـ
ناك دقـف .ًاـصضيأأ هذـيـمـتـــل هـمـلـع
ةيحورـلأ هـثـيداـحأأ  دّدصشي ًاـمـئأد
.ءيصش لك قوف يه ةبأ نأأ ىلع
ةب وه اـنـلـغـصشي نأأ يـغـبـنـي اـم>
.هصسفن شصـخـب ماـمـتـهلأو ،رـخآلأ

وأأ حئاصصن وأأ ةصص نم انلعف امهم
نودب .ةبح كلذ لعفنلف تأداصشرإأ
ةحيصصنلأو عفنت ل ةصصلأ ،ةبأ

طــحــيو يذؤوـــي داـــصشرإلأو حرمــ
،ل مأأ هبحن انك نإأ رعصشي وه .رخآلأ

،ةب .شساصسألأ أذه ىلع انلباقيو
ةب، ةب! انعفدت بيرقلأ ةب

 .<كأأ حيصسأ بحن يك
ةايأ هذه  ناصسنإلأ فده

أ ةبو حيصسحبصصنل بيرقلأ ةب
.حيصسأ وه اـنـصسأأرو ًأدحأو ًاـعـيـمـج
خألأ ةب> :شسويفروب رابلأ لوقي
ءأدعصس نوكن .هللأ وحن ةبأ ّيمنت
،ٍذئدنع ،ًايرصس شسانلأ لك بحن امدنع
دحأأ ل .اننوبحي عيمأ نأأ رعصشنصس



 .<شصأ دجيصس
هـلإلأ برـلأ لـّبـقـتـي نأأ ىـصسع

شسويفروب رابلأ انـيـبأأ تاـعاـفـصشب
ىدل ةحيبذ انتاـعرـصضتو اـنـتأوـلـصص
نع ىصضاغتي نأأو ،بوهرأ هنم
ىـنـكـصسل اـنـلـّهؤوـيو اـناـياـطــخ لــك
.هتوكلم

 رابلأ انيبأأ لأوقأأ شضعب يلي ام
 :شسويفروب

هنإأ ،تأذـلاـب حـيـصسأ وـه حرـفـلأ  +
نونج هــــنإأ .رخآأ ًاناصسنإأ كلعجي حرف
كركـصسـُي ،حـيـصسأ  نـكـلو يـحور
:دووأد لوق بصسحب ،اصصلأ رماك
كصسأاــكو يــصسأأر نــهدلاــب َتحــصسم>
رمأ .(5 :32 زم) <رماك ركصست
ششــغ ل ٍفاـصص رـمـخ وـه يــحورــلأ

هــبرــصشت اــمدنــع ،ًأدج يوــق ،هــيــف
ةيطع وه يهلإلأ ركصسلأ أذه .كرِكصسُي
<بولقلأ ءايـقـنأل> حـنـمـُي ،هـلـلأ نـم
.(8 :5 ىتم)

،نوـعـيـطـتــصست اــم ردق أوــموــصص +
،تأدجصسلأ نم مكنـكـمأأ اـم أوـعـنـصصإأ

نـــــم نوؤواـــــصشت ا أوــــــعــــــتو
.حرف أونوك نـكـلو .تاـيـنأرـهـصسلأ
مودي حرف هنإأ ،حيصسأ حرف أوكلتمإأ
حرف هـنإأ .ةـيدبأأ هـتـجـهـبو ،دبألأ إأ
ديـكألأ ءودهـلأ يـطـعـي يذــلأ اــنــبر
يلكلأ رورصسلأو ،ئداهـلأ جاـهـتـبلأو
لك قوفـي يذـلأ حرـفـلأ هـنإأ .برـطـلأ

نأأ  رَصسُيو ديري حيصسأ نإأ .حرف
نونمؤوأ ينتغي نأأو ،حرفلأ ممعتي
<ًماك مكحرف نوكي> نأأ ىنأأ .هب
.(٤ :1 وي1)

كاـنـه إأو ،اـنـتـناـيد يـه هذــه +
نإأ ،يئانـبأأ اـي .هـجوـتـن نأأ يـغـبـنـي
وــه اــم .شسودرــفــلأ وــه حــيـــصسأ
هذـه نـم .حـيـصسأ هـنإأ ؟شسودرــفــلأ

ايحي نَم لك .شسودرفلأ أأدبي ةايأ

 رــهــظــُيــل> :فــيــصضيو
هتمعن ىنغ ةيتآلأ روهدلأ
انــــيلع فــطلـلاـب قـئاـفـلأ

 أ2 فأأ) <عوصسي حيصس:
٧).

هلك مكلأ أذه لوقي
نع ًلوأأ مّلكت .ّكصشن ل ىتح

هــمــك رــهــظو حــيــصسأ
لئاق ّبر .انّصصخي ل هنأاكو
ماـق أذإأ اـنأأ عــفــتــنأأ أذاــم
دهـتــجــي كلذــل ؟حــيــصسأ
طابترأ راهظإأ  لوصسرلأ

نأل .اـنـتـماـيـقـب هـتـماـيـق
كأأ لب انعم دحأو حيصسأ

ملكتي هنأأ فيصضُي .كلذ نم
.نحـن اـنـصصـخ لـجأأ نـم
تأوــمأأ نــحــنو> :لوـــقـــي
هـعـم اـنـماـقأأ اــياــطاــب
حيصسأ  هعـم اـنـصسلـجأأو
هــلــك أذــه لوــقأأ .<عوــصسي

دــــقــف .أوــّكــصشت ل ىــتـــح
قـبـصس اّ ناـهلأ ذـخأأ

نـم ،حـيـصسأ عـم لــصصحو
دصسأ شسأأر وه ًاصضيأأ هنوك
نـم هرـهـظـي نأأ ديرـي اّو

.حصص
نم انل رهظي فوصس أذام

؟ةيتآلأ روهدلأ  حصص
اهنأأو ةـمـيـظـع هـتأخ نأأ
نـم ديزـم إأ ًاـمـئأد وـعدت
ةرــــيدج اــــهـــــنأأ ،ناإلأ
ءيصش يأأ نـم كأأ ةـقـثـلاـب
نع) موـيـلأ لاـقـُي اـم .رـخآأ

انتمايـقو حـيـصسأ ةـماـيـق
غل ةبصسنـلاـب ودبـي (هـعـم
اــّمأأ ،ةــلاــهــج نـــمؤوأ

روـــــهدلأ ) ٍذــئـــــنــيــح
لكلأ فعي فوصسف (ةيتآلأ

.اهب
مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

 أايحي ،شضرألأ ىلع انه حيصس
حيحصص وه رمألأ أذه نإأ .شسودرفلأ

نأأ وه انلـمـع !وـقّدصص ،يـقـيـقـحو
إأ اهيف لخدن ةقيرط داجيإأ لواحن
.تايلكصشلأ شسرا نأأ ل ،حيصسأ رون
نأأ ،حيصسأ عم نوكن نأأ وه رهوأ
نأأ ،حيصسأ بو شسفنـلأ ظـقـيـتـصست
فرــصصنــت نأأو ،ةــصسدقـــم حـــبـــصصت
أذكه .يهلإلأ قـصشعـلأ إأ اـهـتـّيـلـكـب
نوكيصس ٍذئدنعو ،ًاصضيأأ وه انبحيصس
.فصصوي ل حرفلأ

نأأ ،كألاب حيصسأ هديري ام أذه +
عوبنـي وـه هـنأل ،حرـفـلأ نـم اـنأ

نـم ةـيـطـع وـه حرـفـلأ أذـه .حرـفــلأ
فوصس حرـفـلأ أذـه نـمـصضو ،حـيـصسأ
هفرعن نأأ اننك ل .حيصسأ فرعن
لوقـي أذاـم .ًلوأأ وـه اـنـفرـعـي  أذإأ

ًطابف تيبلأ برلأ ِي  نإأ> ؟دوأد
برلأ شسرحي  أذإأو ،نوؤوانبلأ بعتي
<نوصسراأ رهصسي ًـطاـبـف ةـنـيدأ
.(1 :621 زم)

رابلا راكذت ـــــــــــــــــــــــ
يئارلا سسويفروب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابلأ اـنـيـبأأ راـكذـت ةـبـصساـن
ةدايـصس شسأأي يـئأرـلأ شسوـيفروـب
شسايلأ تيلوبوأ ةيصشربألأ يعأر

ةصسداصسلأ دنع بورغلأ ةصص ةمدخ
لوألأ نوناك1 شسيمأ ءاصسم نم

 شسولوقين شسيدقلأ ةصسينك. 
صسلأ ةـمدخو ةعصساتـلأ دنـع رـَحـَ

نم ةرصشاـعـلأ دنـع يـهـلإلأ شسأدقـلأو
 لوألأ نوناك2 ةعمأحابصص
شسوينوطنأأ نيرابلأ انيوـبأأ ةـصسيـنـك
رأد  يئأرلأ شسويفوبو بكلأ
.ةينأرطأ

ةرـششنـلا ىـلـع عـطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا


