
ةلاسسرلا ــــــــــــــــــ
(21-٨ :2  يضسولوك)

ل نأا اورُظنا ُةوخإا اي
ِةـفـضسلـفـلاـب ٌدحأا مـكـَبــِلــضسي
َبضسح ِلــطاــبــلا ِرورــغــلاو
ىضضتقم ىلع ِصسانلا ِديلقت
ىــلــع ل ِاـــعـــلا ِناـــكرأا

هيف هنإاف *حيضسا ىضضتقم
ِتوـهـلا ءلـم لــك لــحــي

هيف نوؤول متنأاو *ايدضسج
ٍةـــضساـــئر لـــك ُصسأار وـــهو
مـتـنـِتـُخ هـيـفو *ٍناـطـلـُضسو

لـمــع نــم صسيــل ًاــناــتــِخ
ِمــضسج ِعــلــخــب لــب يديألا

مـكـنـع ِةـيرـضشبـلا اـياــطــخ
َنوفدم *حيضسا ِناـتـِخـب
يتـلا ِةـيدوـمـعا  هـعـم
هـعـم مـتـمـِقُأا ًاـضضيأا اـهـيــف
يذلا ِهللا ِلمعـب مـكـِناإاـب
.تاومألا ِب نم هماقأا

ليإلا ـــــــــــــــــــ
؛12و٠2 :2 اقول)

٠٤-25)
 عـجر ناــمزــلا كلذ

َهـلـلا نودـّج مـهو ةاـعرـلا

ــــــــــــــــــــــــــــ عوسسي ةناتخ
هتيمسستو ـــــــــــــــــــــ

اونتخيل مايأا ةينامث تّمت املو>
نم ىمضست امك عوضسي يمُضس يبضصلا
<نطبلا يف هب لبُح نأا لبق كملا
ةيضسنكلا ةمانزورلا يف .(12 :2 ول)
برلا ةدلول نماثلا مويلا وه مويلا
بضسحـبو ،عوـضسي
يــف ةــعــيرـــضشلا
،مـيدقــلا دهــعــلا
يـبـضصلا نـتـخــُي
نماثلا مويلا يف
(21 :71 نيوكت)
،ًاـمـضسإا ىـطـعــُيو
يـف لوـقـن كلذـل

:رــحــضسلا ةــضص
دق دّيضسلا مويلا>
دضسجلاـب نـتـتـخا

هـــمـــضسا يـــعُدو
 .<عوضسي

َلـِبـَق امدنع ،توهلا ُقئافلا انبر
ةيرضشبلا انتعيبط ذخأاي نأا هتدارإاب
،اههلؤويو ةيهلإلا هتعيبطب اهدحتُيل
هرايـتـخاـب عـضضخـي نأا كلذـك َلــِبــَق
نماثلا مويلا يـف نـتـُخـف ةـعـيرـضشلـل
<ّرب لك لّمكن نأا انب ُقيلي اذكه هنأل>
ٌةمع يه ةناتخلا .(51 :3 ىتم)
نبا> :ميهاربإاو هللا نيب ميدقلا دهعلل
يف ركذ ّلك مكنم نتخي مايأا ةينامث
كتيب ديلو ًاناتخ نتخي ... مكلايجأا

يف يدهع نوكيف ،كتضضفب ُعاتبُملاو
-21 :71 كت) <ًايدبأا ًادهع مكمحل

ىلا ًاضضيأا زمرت ةـناـتـخـلا نـكـلو .(31
اذل ،ناضسنإلا نم ةئيطـخـلا لاـضصئـتـضسا
عوـضسي برـلا نأا ةـضسيـنـكــلا ترــبــتــعا
وه هنأل ةناهإلا َلـِبـَق ناتخلا هلوبقب
 .أاطخلا نم ءيربلا هللا ُنبا

ّلكلا دّيضس نإا> :لوقن ديعلا قادنق يف
،رضشبلا تّلز ُنتخيف ،ةناهإلا لمتحي
صصخلا َمويلا حنميف ،حلاضص هنأا امب
لمتحا برلا نأا اذهب ينعنو .<ملاعلل

نأاــب ةــناـــهإلا
لضصأاتضسيلنتتخُي
نـم ةـئـيـطـخـلا
لكـضشب ناـضسنإلا

وــــهــــف .ماــــع
تاــم اـــمدنـــع
،هــعــم اــنــتـــم
ماــق اــمدنـــعو
،هــعــم اــنــمـــق
نـتـُخ اـمدنــعو

.هــعــم اــّنــتــُخ
برـلا ناـتــخــب

صسلوب لوقي امك نحن انرّهطت عوضسي
(حـيـضسمـلا يـف يأا) هــيــفو> :لوــضسرــلا

لب يديألا لمع نم صسيل ًاناتخ مُتنتُخ
مكنع ةـيرـضشبـلا اـياـطـخ ِمـضسج عـلـخـب
نإا .(11 :2 لوك) <حيـضسمـلا ناـتـخـب
،بلقلا ناتخب لإا لضصأاتضسُت ل اياطخلا
لإا ققحتي ل يذلا بلقلا ريهطتب يأا

عوـضسي برــلاــب ناــمــيإلا لــخ نــم
   .صصخلا انحنم ىلع هتردقبو

يطعُأا يذلا مضسإلا نإا ،ىرخأا ةهج نم
نماثلا مويلا اذه يف يـهـلإلا لـفـطـلـل
اــنــُبر يـــعُد دقـــل .هرود ىـــلـــع ّلدي
ضسجـتـمـلا كملا بلط امـك <عوـضسي> دـّ

١/7١02 ددعلا
 يناثلا نوناك١ دحألا

دسسجلاب حيسسملا عوسسي انبر ةناتخ
نيسسيدقلا يف ليلجلا انيبأا راكذتو

 ريبكلا سسويليسساب
 ةيرسصيقةفقاسسأا سسيئر

ثلاثلا نحللا
سسداسسلا رَحَسسلا ليجنإا



ربع كلذ ًّلعم ،ملحلا يف فضسوي نم
:لاق ذإا هممتيضس يذلا لمعلا راهظإا
صصّلـخـي وـه هـنإاـف عوـضسي هـيـّمـضسـُت>
.(12 :1 تم) <مهاياطخ نم هبعضش
نـم رـيـثـكـلا يـفو ،خـيراــتــلا رــبــع
قـيـمـع طـبارـت كاـنـه ،تاراــضضحــلا

امدنع .همضساو ناضسنإلا نيب يضساضسأاو
اذــه نإاــف ،اــم ٍناــضسنإا ُمــضسا رــكذــُي
مضسإلا لـماـح روـفـلا ىـلـع يـعدتـضسي
هبايغ مغر ٌرـضضاـح هـنأاـك هـلـعـجـيو
مضساب قطني نم نإا كلذك .يدضسجلا
نع ًارداضص هُمك نوكي رخآا صصخضش
لـمـحـي ٍمـضسإا لــك ًاذإا .صصخــضشلا اذــه
كلذو ،هبحاضص ةّوقو ريثأاتو روضضح
.هللا نبا مضسا ىلع رثـكألاـب قـبـطـنـي
،<عوـضسي> يـعُد يـهـلإلا لـفـطـلا اذـه
ىلا جاتحن ل .صصّلخملا هللا وه هنأل
،<عوضسي> ىنعم مهفنل ريثك ريضسفت
،ٍةظقي ىلا ،ةّيمح ىلا جاتحن اننكل
ةكراضشملل ةعاجـضش ىـلا ،ناـمـيإا ىـلا

صصخلا يف يأا ،<عوضسي> مضسا يف
 .برلا هممت يذلا

مضسا نم هتّوق ّدمتضسي يحيضسملا نإا
نيطايضش تدرُط همضسابف .عوضسي برلا

ترفُغو ىضصحُت ل تازجعم تققحتو
:انل لاـق اـنـبر .اـهـل ددع ل اـياـطـخ
ام ّلك نإا ،مـكـل لوـقأا قـحـلا قـحـلا>

وي) <مكيطعي يمضساب بآلا نم متبلط
هنأا انمّلع لوضسرلا صسرطبو .(32 :61
عوضسي مضساب صضيرملـل ءاـفـضشلا حـنـم
ٍدحأاب صسيل> :هنأاو ،يرضصانلا حيضسملا

رخآا ٌمضسا صسيل نأل ،صصخلا هِريغ
،صسانلا نيب يطعُأا دق ،ءامضسلا تحت
-٠1 :٤ عأا) <صصلخن نأا يغبني هب
نع لوقي لوضسرلا صسلوب هرودب .(21
لك َقوف ًامضسا> لان هنأا عوضسي برلا ّلك عوـضسي مـضساـب وـثـجـت يـكـل ،ٍمـضسا
ىلـع نـمو ءاـمـضسلا يـف نـمـم ٍةـبـكر
:2 يف) <صضرألا تحت نمو صضرألا

اـنـتـضسيـنـك اـنوــعدت اذــهــل .(٠1-9
مضساب رارمتضساب جـهـلـن نأا ةـضسدقـمـلا
يّلضصن نأا انم بلطتو ،عوضسي برلا

حيضسملا عوضسي يبر> :ةيبلقلا ةضصلا
نوكن يكل ،<ئطاخـلا اـنأا يـنـمـحرا
هـلـلا نـبا ةرـضضح يـف رارــمــتــضساــب
براجت ةهجاومل ةّوق هنم دمتضسنو
انقامعأا ىلا هـُمـضس لـخديـف ،ودعـلا

نم فرغنو اهلك انتاقوأا صسّدقتتو
.هللا عم مئادلا ءاقللا حرف

وه عوضسي نأا انمّلعت ،ديعلا اذه يف
ًضصأاتضسم رضشبلا صصّلخي يذلا هلإلا

نأا عيـطـتـضسن نـل نـحـن .مـهاـياـطـخ
توملاو ةئيطخلا ةطلضس نم صصّلختن
ةمعن نود نمو طقف ةّيتاذلا انتوقب
دهتجنلف كلذل .ةررـبـمـلا صصـّلـخـمـلا
يـف ًاروـفـحـم عوـضسي مـضسا لـعـجــنــل
انُبولق َودغـتـف ماودلا ىـلـع اـنـبوـلـق
ىـلـع ًاـضسودرـف ،هـل ةـمـئاد َنـكاــضسم
فيك اـنـتاوذ يـف نـياـعـنو ،صضرألا
.هللا نبا صصخ ققحتي

ـــــــــــــــــــــــــــ دنع ةئيطخلا
سسويليسساب سسيدقلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دّيعت يناثلا نوناك نم لوألا يف
ةـضسّدقـمـلا ةـّيـضسكذوـثرألا ةـضسيـنـكــلا
صسيئر ريبكلا صسويـلـيـضساـب صسيّدقـلـل
اذـه .كودبـكـلا ةـّيرـضصيـق ةــفــقاــضسأا
نـع نـيـعـفادمــلا نــم وــه صسيّدقــلا
عـم رـبـتـعا دقو مــيوــقــلا ناــمــيإلا
يتوهلا صسويروـغـيرـغ نـيـضسيّدقـلا

،ثث ًارامقأا ،مفلا يبهذلا انحويو
ءلؤوه صشاع .ميوقلا ناميإل ًةدمعأا

عـبارـلا نـيـنرـقـلا نــيــب) ٍنــمز يــف
عدبــلا هــيــف ترــثــك (صسماـــخـــلاو
راكفألا بيوضصتل اوّبهف تاقطرهلاو
ىلع ًاظافح دئاقعلا ّنضسو ةّيتوهلا
.ديلقتلا

ىلإا رهتضشا صسويلـيـضساـب صسيّدقـلا
،ةّيدئاقعلا ةّيناميإلا ةيحانلا بناج
صسيّدقلا اذه دهج دقل .ّيلمع ٍبناجب
ةايحو ةّينابهرلا ةاـيـحـلا رـيوـطـتـل
ةعامـجـلا ةـمدخو هـّلـل نـيـضسّرـكـمـلا

اـم ّلـك ىـلـع هـنوـحــّبــضسيو
ليق امـك اوـنـياـعو اوـعـمـضس
مايأا ُةينامث ت او *مهل
َعوضسي يمُضس يبضصلا َخُيل
نأا لـبـق ُكا ُهاـمـضس اـمـك
ناكو *نطبلا  هب لَبحُي
ىوـقـتـيو وــمــنــي يــبــضصلا
ًةـمـكـح ًاــئــلــت حورــلاــب
*هيـلـع هـلـلا ُةـمـعـن تناـكو
إا ناـبـهذــي ُهاوــبأا ناــكو
ديع  ٍةـنـضس لـك َمـيـلـضشروأا
ْيتنثإا غـلـب اـمـلـف *حـضصفـلا

إا ادــِعــضص ًةـــنـــضس َةرـــضشع
او *ديعلا ةداعك ميلضشروأا
دنــــع يــــقــــب َماــــيألا اّأا
 ُعوضسي يبضصلا امهِعوجر
ل هـمأاو ُفـضسوـيو َمـيـلـضشروأا
ِنانظي اناـك ذإاو *ناـمـلـعـي
َةضسم ارفاضس ِةقفرلا عم هنأا
ب هـِناـبـلـطـي اـناـكو ٍموـي
 ذإاو *فراعاو براقألا
َميـلـضشروأا إا اـعـَجر هادجـي
ٍمايأا ِةثث دعبو *هناـبـلـطـي
ًاضسـِلاـج لـكـيـهـلا  ُهادجو
مهعمضسي مّلعا َب اميف
ُعـيـمـج ناـكو *مـهــلأاــضسيو
ضشهدنم ُهنوعـمـضسي نـيذـلا

املف *هتـبِوـجأاو هـِمـْهـَف نـم
اي همأا هل تلاقف .اتهُب ُهارظن
.اذكه انب َتعـنـضص َمـِل يـنـبا

كبلطن انك كابأاو انأا اننإا اه
اذا امهل لاقف *عجوتم
هنأا املـعـت أا .يـنـَناـبـُلـطـت
وه امـيـف َنوـكأا نأا يـغـبـنـي



اـمـه اـمـهـفــي مــلــف *يــبأل
مث *امهل هلاق يذلا َمكلا
َةرضصانلا ىتأاو امـهـعـم َلزـن
*اــمــهــل ًاــعــِضضاــخ ناــكو
كلذ ُظــــف هــــمأا تناــــكو
امأاو *اهبلق  ُهلك َمكلا
 مدقــتــي ناــكــف ُعوـــضسي
دنع ةمعنلاو ّنضسلاو ةمكا
.صسانلاو ِهللا

لمأات ـــــــــــــــــــ
لوــقلا دراول هنإا ،لجأا

مّدقتـي ناـك> حـيـضسا ّنإاـب
<ةمعنلاو نضسلاو ةـمـكاـب
اميف هنأا كلذ .(25 :2 ول)

ناك ،انـضس دادزي انبر ناك
فضشكي - انضس دادزي وهو -
ةـمـكا اـيـجـيردت ًاــفــضشك
ًاضضيأا مّدقتلاو هيف ةنونكا
ةمكا  صسانلل وه يذلا

ةّرضسم هميمتت عم ةمعنلاو
ةـّيـهـلإلا ةـفرـعا يأا هـيـبأا

ًاـقـّقـــ ،رـضشبـلا صصـخو
 ا هــــمّدقــــت كلذصصا

ءيضش لك هتاذ  ًاققو
نيذلا امأا .انتعيبط صصخي
 هـمّدقـت ّنأاــب نوـلوــقــي
مـئاـق ةـمـعـنــلاو ةــمــكا
ةـيـفاـضضإا ةداـيز هـلـّبـقـتــب
ّنأاب نولوقي ل مهف ،امهنم
دوجو ءدب ذنم ناك دالا
نودقــتـــعـــي ل يأا ،دـضسا
تعيبطـلـل لـماـك داإاـب

اهلمعي يتلا اياطـخـلا نـم عـّجوـتـلا
نيذلا صسوثنروك لهأا لعف امك رخآلا

هّنإاف> نيرخآلا اياطخ لجأل اونزح
بضسحـب هـنـيـع اذـه مـكــنزــح اذوــه
نـم مـكـيـف أاـضشنأا مـك هـلـلا ةـئــيــضشم
نم لب جاجتحإلا نم لب داهتجإلا
قوضشلا نم لب فوخلا نم لب ظيغلا
.(11 :7وك2)>ةريغلا نم لب

ةئـيـطـخـلا ةـمواـقــم بجـي ًاذإا
ذبن نود ًةـبوـت نـلـعأا نـم .اـهذـبـنـب
صسويليضساب صسيّدقلا هربتعي ةئيطخلا

عوقولل هضسفنل لاجملا كرتي ،ًابذاك
ريـضشي .ةـئـيـطـخـلا كرـضش يـف ًادّدجـم
ٍريوضصت ىلإا قايضسلا اذه يف صسيّدقلا

لوقي ثيح لاثمألا رفضس نم ٍصساق
اذكه هئيـق ىـلإا بلـكـلا دوـعـي اـمـك>
.(11 :62مأا) <هتقامح ديعي لهاجلا
وهل ةـئـيـطـخـلا ذـبـن نود بوـتـن نأا
ٌئيـضسم هـّنأا فرـعـن ٍرـمأل ّيـنآا ٌصضفر
صضفري نمك بئاتلا اذه رهظي .انل
ىلع ظفاح هّنكل هل ٍذؤوم هّنأل ًارمأا
نم هل همّدقي ام ببضسب هيف هتبغر
نمك نوكي .تاذلل ينآا ٍءاضضرإاو ٍةعتم
هل ةدوعلا صضفر نود ًائيضش صضفر
اذه ىلإا ةجاحلاب رعضش ٍتقو ّيأا يف
اذل .ررضضلاب هتفرعم مغر ءاضضرإلا
باــضصي ّلأا نــمؤوــمــلا ىــلــع بجــي
ًاـقـثاو ىوـه ّيأا هـبـلـغـيو رورـغـلاـب
ةعاـضس ةـبوـتـلا بلـط ىـلـع ةردقـلاـب
،ةبوتلا لبقي هللا ّنأا ٌحيحضص .ءاضشي
ل ةّقحلا ةبوتلا يه دوضصقملا نكل
نوكي اهبجومب يتلا ةّينآلا ةبوتلا
نأا نكمم ًةروتاف دّدضسي نمك نمؤوملا
.ةّرم ّلك اهلّجؤوي وأا ًاطاضسقأا اهدّدضسي
صسيدقــلا بضسحــب نــمؤوــمــلا ىــلـــع
ةيضضاملا هتريضس هركي نأا صسويليضساب
نأا هيلعو هاياطخ نع هعجارت دنع
ٍنيرمتك .هاياطخ رـكذ دنـع ّزـئـمـضشي
نأا نمؤوملا ىلع ،ةـئـيـطـخـلا صضفرـل
ةنونيدلا ديـعو هـيـنـيـع ماـمأا عـضضي
ًاـفوـخ صشعـترـيـف يدبألا باـقـعــلاو
يـف لـّمأاـت اذإاو .ةـئـيـطـخـلا هرـكــيو

ٍبناج يف لّوحتت ثيحب ةّيحيضسملا
ةمدخلا نم ٍلاح ىلإا اهبناوج نم
ّدضشو ةعامجلا نيتمتل ةّيـعاـمـتـجإلا
يف .نينمؤوملا نيب تاقعلا رضصاوأا
ةّينابهرلا ةايحلا ريوطت وحن هيعضس

نـم ًةـعوـمـجـم صسيّدقـلا اذـه فـّلــخ
امو ةضسينكلا تنـغأا يـتـلا نـيـناوـقـلا
عمتجملا يف نينمؤومـلا تـّبـثـت لازـت
هذه لخ نم .رايدألا يف نابهرلاو
ةّيبلاـغـل اـنـضسيّدق قّرـطـت نـيـناوـقـلا
يف نمؤوملا اههجاوي دق يتلا رومألا

.هللا وحن هيعضسو هداهج
.ئطاخلا ل ةئيطخلا نيدت ةضسينكلا
.ةـّيـحـيـضسمـلا يـف مـّتـحـم رـمألا اذـه
ةبرجت يف طقضس نم وه ئطاخلاف
عـفدت ةـئـيـطـخـلا ةـنادإا لـخ نـمو
.ةبوتلا وحن نينمؤوـمـلا ةـّيـحـيـضسمـلا
لو ةـبوـتـلا فدهـب رذـحـُي ئـطاـخـلا
ًاضضفر صضفرُتف ةئيطخلا اّمأا ،صضَفرُي
ةّيحورلا هذهب .رّركتت ل يك ًاعطاق
عوضضوم صسويليضساب صسيّدقـلا جـلاـع
صسلوب لوضسرلا رارغ ىلع ،ةئيطخلا
ةـكوـضش> ةـئـيـطـخـلا رـبــتــعــي يذــلا
بجو اذـــل .(65 :51 وـك1)<توملا
.اهروذج نم اهعتقاو اهنم رذحلا
همّضسقيف اهعم يطاعتلا ةقيرط اّمأا
ىـلوألا ةـلـحرـمـلا يـف .لـحارـم ىـلإا
امك ةئيطخلا لذرن نأا انيلع بجي
تضضغـبأا> رـيـمازـمــلا بتاــك لوــقــي
.(361:911) <هــتــهرــكو بذـــكـــلا
،اهتمواقم يف يه ةيناثلا ةلحرملا

اهـضضفرو اـهـكاردإا يأا اـهـلذر دعـبـف
ناضسنإلا اهيف عقي ّلأاب رذحلا بجي
صسيّدقـلا يـطـعـي اـنــه .ىرــخأا ًةّرــم
ضشعلا اّكز نـع ًـثـم صسوـيـلـيـضساـب راّ
اهمواق هتئيـطـخـب فرـتـعا ذإا يذـلا
ميدقتو ًاملظ هذخأا ام ّلك ةداعإاب
.(٨ :91ول) نيكاضسملل هلاومأا فضصن
ةـمواـقـم ّنأا صسيّدقـلا مـّلـعــي اذــكــه
ةـضسراـمـم رـبـع دّدضشتـت ةـئـيــطــخــلا
.ةئيطخلل ةداضضم يه يتلا ةليضضفلا
يف يه ةريخألاو ةثلاثـلا ةـلـحرـمـلا



ىـمـظـعـلا راـضضمـلا نـّقـيـت ةـئـيـطـخــلا
ىوضس اهل ببضس ل يتلا ةعيظفلا ايبلاو
ةئـيـطـخـلا هرـك هدنـع أاـضشنو ،هـلاـعـفـنا

.اهضضغبأاف
ناضسنإلا نأا اومّلعو اونقيأا نوضسيّدقلا

طـضسو اـيـحـي ٌصصخـضش ،درــف ل ٌصصخــضش
نم .دارفنا ىلع ايحي ٌدرف ل ،ةعامج
صسيّدقــلا اــنوــعدي قــلــطــنــمـــلا اذـــه
رخآلاب اندحأا ةيانعلا ىلإا صسويليضساب
غلبتل اهدودح زواجتت ل ةقيقد ًةيانع
ةبقاعم ىلإا صسيّدقلا انوعدي .ةنونيدلا
هأاطخ حّحضصن يك انيلإا أاطخأا اذإا انيخأا

رخآلا ظعّتي مل لاح يفو .ةنادإا نود
ةيناثلا ةرملا يف كلذ نكيلف بتعلا نم
ماــمأا ّمــث ةــثــث وأا نــيدهاـــضش ماـــمأا
دق نمؤوملا نوكي اذكه .اهّلك ةعامجلا

نـع رـخآلا عدر ًلواـحـم هـبـجاوـب ماـق
عوقولا نود ةبوتلا ىلإا هعفدو أاطخلا

ةبضسنلاب .ةرثرثلاو ةنادإلا ةئيطخ يف
يقيقحلا قيدضصلا صسويليضساب صسيّدقلل

ل ةئيطخلا ىلع خّبويو بّدؤوي نم وه
تمـضصي نـم نأل .اــهــنــع تمــضصي نــم
نطاب يف ّمضسلا عدي نم ةلزنمب بضسحُي
ٌلعف .هنم هجرخُي لو ةّيح هتعضسل نم
.قفرتو ىّنأاتت يتلا ةّبحملا مدهي اذهك
ىلإا اندوقت ّلأا بجي ةّبحملا هذه نكل
نـع ،زـيـيـمـت نود يأا ،ىـمـعألا عاـفدلا
هبتنن نأا بجي رخآا ىنعمب .نيئطاخلا

نع ،ةّبحملا نم ٍعفادب ،ىضضاغتن ّلأاو
.بوتي يك ههّبنن نأا لب بيرقلا ةئيطخ
عفادب ولو رـمألا اذـه نـع ىـناوـتـي نـم
هتنونيد ّنأا صسيّدقلا هنع لوقي ةّبحملا
نوبــــــجوتضسي نيذلا ةنونيد نم لقثأا
ىحرلا رـجـح مـهـقاـنـعأا يـف قـّلـعـُي نأا

مـهـّنأل (2 :71ول) رحـبـلا يـف اوـقـلـيو
ةــبوــتــلا نــع ةأاــطــخـــلا نودـــِعـــبـــي
،ةرضشابم ريغ ٍةقيرطب ولو ،مهنوعّجضشيو
رـيـغـلا نوـكـّكـضشيو رــضشلا لــعــف ىــلــع
لثم يف طقضسي نأل ًاببضس هل نونوكيو
.لئاذرلا كلت

،ناضسنإلا قلخ ذنم تدجو ةئيطخلا
نأاــب نــيــلّوأــل برــلا ةوــعد تناــكو
انعم ّرــمتضست ةوعدلا هذه .اهوـبـّنـجـتـي
لاـكـضشأاو عاوـنأا دّدعـت مـغر موـيـلا ىــلإا
انتـــبوت لبقيو ٌموحر بآلا .ةـئـيـطـخـلا

ىــلــع هــّنأا ّلإا تـــــتأا ٍةــعاـــضس ّيأا يـــف
بّنجتي ًةقداضص ًةبوت مّدقي نأا ناضسنإلا

برلا .ءارولا ىـلإا ةدوـعـلا اـهـلـخ نـم
رـــطاــضشلا نـــبإلا لـــثـــم يــــف اــــمـــك
قيرط يف اندوقيل ًاـمـئاد اـنرــــــظـتـنـي
نـم بلـضصلا لـِبـق يذـلا وـه صصــخــلا
ىقبي .ةئيطــــخلا نم انقـتـعـيـل اـنـلـجأا

اهقتعُيو هضسفن محري نأا نمؤوملا ىلع
ىلـع ةرـــباـثـمـلاو هـلـلاـب قاـضصتـلإلاـب
ةاــــيــــح صشيـعو ةــــلـــــيذرـــــلا صضفر
ةـبوــتــلا صضفر لّوألا مدآا .لــئاــضضفــلا

ىـقـلأا ّمـث هـلـلا نـم بّرـهــتــلا لواـــحو
نــمؤوـمــــلا اـّمأا .ةأارـمـلا ىـلــع موـّلـلاــب
فارــــتـــعإلا ىـــلإا وـــعدمـــف موــــيــــلا
ةقداضصلا ةبوتلا ةضسراـمـمو هاـياـطـخـب
اـــمـك لّوألا لـبـــقـي ٌمـيــحر اــنــــهــلإاو
ءاـنـمأا نوـكـن نأا ىـلـع رـيـخألا مــحرــي
نأا ناكو انل اـهرـهـظأا يـتـلا ةـّبـحـمـلـل
هتومب بيلضصلا ىلع اـهـلاـمـكـب تـّلـجـت
.انلجأل

يهلإلا روهظلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهلإلا روهظلا ديع ةبضسانم

ةــيــضشرـــبألا يـــعار ةداـــيـــضس صسأاي
صسادقـلا ةـمدخ صساـيـلا تيـلوـبوا
حاـبـضص نـم ةرـضشاـعــلا دنــع يــهــلإلا
 71٠2اثلا نوـناـك6 ةعـما
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مونقأا  ةيرضشبلاو ةيهلإلا
مــهـــنـــظأا لـــب ،حـــيـــضسا
صسويروطضسن عم نوذوعضشي
دااب مهـلوـقـب ،لـطاـبـلا
،ةـنـكاـضسم دّرو ّيـلـكــضش
اــم نوــمــهــفــي ل مـــهو>
1) <نوتبثي ام لو نولوقي
ناــك اذإاـــف .(7 :1 ومـيـت
هللاب اقـح دا دق دضسا
،هدوــجو ءدب ذنـم ةـمـلـكـلا
لانو هيف أادتبا دق هنإا لب
هـــتــــّيوــــه ةدحو هــــيــــف
 وه فيـكـف ،ةـّيـموـنـقألا
ًامات ًاـكـمـتـضسا كلـمـتـضسي
رمألاو ؟ةمعنو ةمـكـح ّلـك
دق دضسا اذـــــه ّنأا صسيـــــل
يظح وأا ةـمـعـنـلاـب كضشا

،ةملكلل وه ا ةمعن ىلـع
ببــضسب - ىرــحألاـــب لـــب
ةيهلإلا تعـيـبـطـلا داا

موـــنـــقأا  ةـــيرـــضشبـــلاو
تراــــضص دق - حــــيــــضسا
ًاحيضسم تاّيهلإلاوتايرضشبلا

كاذ ّنإاـف ،هــيــلــعو .ًادحاو
ًاــهــلإا ناــك يذــلا هــضسفــن
هدــضسج ناـك ،ًاعم ًاناضسنإاو
ةـمـكاو ةـمـعـنـلا عـبــنــي
.اعلل تاا صضيفيو

يقسشمدلا انحوي سسيدقلا


