
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــ
(٥1-01:3 صسواثوميت2)

كنإأ صسواثوميت يدلو اي
يـمـيـلــعــت َتــْيَرــقــَتــسسأ دق
اإأو يدسصقو يــــتسسو
*يسصو يتبو يـتاـنأأو
امو يملآأو يتأداـهـطـسضأو
َةـيــكاــطــنأأ  يــنــباــسصأأ

َةـيأأو .ةسسـِلو َةــيــنوــقــيإأو
دقو ُتلـمـتـحأ ٍتأداـهـطـسضأ
*اهعيمج نـم برـلأ ذـقـنأأ

نأأ نوديري َنـيذـلأ ُعـيـمـجو
ِحيسسأ  ىوقتلاب أوسشيعي
اـمأأ *نودـَهــطــسضــُي َعوــسسي
نــــم َنووــــغُأو ُرأرــــسشألأ
أرــسش َنودأدزــيــف ِصساـــنـــلأ

رمتسساف *ّلَسضُمو َّلِسضُم
َتنقيأأو هـَتملعت ام ىلع تنأأ
كنأأو *تملعت نمِم ًامِلاع هب
َبتكلأ ُفِرعت ِةيلوفطلأ ذنم
نأأ َةرِداـــــــقــلأ َةـــــــسسدقأ
ِصصخلل ًاميكـح كَرـيــسصـُت
.عوسسي ِحيسساب ِناإلاب

راششعلاو  يشسيرفلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امل يسسيرفلأ َتبجسش كنإأ بر اي»

َترّربو ،هلامعأاب ًأرخافتم هسسفن رّرب
سشعـلأ ًأدمتـسسم ،ٍلـلذـتـب مّدقـت اـمـل راـّ
يـندت ل كنأل ،تأدهـنـتـب نأرــفــغــلأ
يـسصقـت لو ةـمـظـعــتــمــلأ راــكــفألأ
وثجن ًاسضيأأ نحن كلذلف .ةقحسسنملأ
،اـنـلـجأل مـّلأاـت نـَم اـي عـسضأوـتـب كل
نأرفغلأ انحنماف
ةـــــــمــــحرــــلأو
نـم) «ىـمـظـعــلأ

رـــَحــــَسس ةـــسص
يــسسيرــفـــلأ دحأأ

.(راسشعلأو
عـــم موــيلأ

يــسسيرــفـــلأ دحأأ
ئدتبـن راـسشعـلأو
ةــسسيــنــكــلأ يــف
ةيحورلأ انتلـحر
ديع ،حسصفلأ ديع ىـلإأ اـندوـقـت يـتـلأ

يتلأ ،تأومألأ نيب نم انبر ةمايق
.ديدج نم توكلملأ بأوبأأ انل تحتف
نأأ انيلع ةرمثم انتلحر نوكت يكلو
ءّيهن اـمـك ،ًاـيـحور اـنـسسفـنأأ ءّيـهـن
ةلحر ةيأأ يف اـنـتاـيـجاـحو اـنـسسفـنأأ

يتلأ مَعِنلأ ىلع لسصحن يك ،ةيداع
 .هتمايقب برلأ انل اهققح

ةئيـهـتـلأ صسورد نـم صسرد لوأأ
يسسيرفـلأ لـَثـَم لـخ نـم هـمـّلـعـتـن
نأأ يأأ ،عــسضأوــتــلأ وــهو راــسشعـــلأو
ملأأ .انيف هللأ رهظيل بيغنو يفتخن
حيسسملأ نع هذيمتل نأدمعملأ لقي
انأأ ينأأو ديزي كلذ نأأ يغبني» هنإأ

زربُي رّبكـتـمـلأ .(03 :3 وـي) «صصقــنأأ
عسضأوتملأ امنيب ،هللأ يفتخيف هسسفن
.هللأ زربيل يفتخي

مويلأ يليجنإلأ لَثَملأ يف انيدل
:ايّلسصيل لكيـهـلأ ىـلإأ أدعـسص ناـناـسسنإأ
باتكلل ئراـق ،نـّيدتـم يـسسيرـف لوألأ
؛ةينـيدلأ رـئاـعـسشلأ صسراـمـي ،صسدقـمـلأ

ئطاخ ،بئأرسضلل ٍباج راسشع يناثلأو
رومألاب هل ةـقـع لو ،صساـنـلأ رـظـنـب

.ةــــــيــنـــيدـــلأ
أدعسص اـمـهـك
لـكــيــهــلأ ىــلإأ
ىلـع ـسصحـيـل
ماـمأأ رـيرـبـتــلأ
نـيدتـمـلأ .هـلـلأ
داـع يـسسيرـفــلأ

ًاـــــــــــبـــئاـــخ
ئـــــطاـــخـــلأو
ىلإأ داع راسشعلأ

.ًأررـبـم هـلزـنـم
لـَثـَم يـف حــسضوـي برــلاــب اــنــنأاــكو
لاق نيح هدسصق ام راسشعلأو يسسيرفلأ
:بعسشلأ خويسشو دوهيلأ ةنهكلأ ءاسسؤورل
سشعــلأ نإأ مــكــل لوــقأأ قــحـــلأ» نــيراــّ
«هللأ توكلم ىلإأ مكنوقبسسي ينأوزلأو
يف هنأ يسسيرفلأ ةلكسشم .(13 :12 تم)
،ناميإلأو ةعيرسشلأ نع عفأدم رهاظلأ
.هب نمؤوي اـم صسكـعـي ل هـكوـلـسس ّنـكـل
نم اسسيلو هسسفن نم هـتـلـيـسضفو هاـقـُت
بهذ دقل .هللأ يفتخيل وه دأز .هللأ
نـم دعـبأأ ىـلإأ هـتـسص يـف يـسسيرـفــلأ
تأولسص نم هـب موـقـي اـمـب راـخـتـفإلأ

دح ىــلإأ بهذ ،تاــناــسسحإأو مأوــسصأأو
مـقـي مـل .هـب موـقـي اـمـب هـلـلأ نـيـنـمـت
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ام رّربُي مل .«ئطاخلأ انأأ ينمحرأ
اهب فرتعأ لب ،اياطخ نم هب ماق
بسصني مل .نأرفغلأ ًابلاط عسضأوتب
لعف امك هللأ ناكم ًاناّيد ًاهلإأ هسسفن
كرـكـسشأأ يـنإأ» :لاـق يذـلأ يـسسيرـفـلأ

ةفطـخـلأ صساـنـلأ رـئاـسسك تسسل يـنأل
أذه لثم لو نيقـسساـفـلأ نـيـمـلاـظـلأ
هسسفن ناـسسنإلأ لـعـجـي نأأ .«راـسشعـلأ
خفلأ ديدحتلاب وه هـلـلأ ناـكـم ًاـهـلإأ
ءأوـحو مدآل ةـيـحـلأ هـتـبــسصن يذــلأ

رمـث نـم لـكألاـب اـمـهـتوـغأأ اـمدنـع
نكأات موي هـنإأ» :ةـفرـعـمـلأ ةرـجـسش
هللاك نانوكتو امكنيعأأ حتفنت هنم
.(٥ :3 كت) «رسشلأو ريـخـلأ نـيـفراـع
دح ىـلإأ هرورـغ هـب لـسصي رـّبـكـتـمـلأ
بّبسس ام أذـهو ،ًاـهـلإأ هـسسفـن راـبـتـعأ

 .صسودرفلأ نم هدرط
انملـعـت لـَثـَمـلأ أذـه لـخ نـم

ىلإأ ةدوعلأ ةلحر ةيأدب يف ةسسينكلأ
صسسسأأ ىـلوأأ ّنأأ دوـقـفـمـلأ صسودرـفــلأ
لـعـف اـمـك عـسضأوـتـلأ يــه ةدوــعــلأ
طوبغم هنأأ ةسسينكلأ انملعت .راسشعلأ

نع فسشكيو هلـلأ ماـمأأ فرـتـعـي نـَم
نيدي نأأ نود عسضأوتب هسسفن حأرج

برـلأ هـيـفـسشي أذـه ُلـثـم .نــيرــخآلأ
نأرـفـغـلأ هـبـهـيـف هـيـلـع نـّنـحـتــيو
.ءافسشلأو

برلأ مكب انرّكذي مويلأ ليجنإأ
أورظناف» :صسلوب لوسسرلأ ناسسل ىلع
صسيـل نأأ ةوــخإلأ اــهــيأأ  مــكــتوــعد
صسيل ،دسسجلأ بسسح ءامكح نوريثك
نورـيـثـك صسيـل ،ءاـيوــقأأ نورــيــثــك
ملاعلأ لاّهج هللأ راتخأ لب ،ءافرسش
هـلـلأ راـتـخأو ،ءاـمـكـحـلأ  يزـخــيــل

.ءايوقألأ يزـخـيـل مـلاـعـلأ ءاـفـعـسض
ىردزُملأو ملاعلأ ءايندأأ هللأ راتخأو
يكل .دوجوملأ لطبيل دوجوملأ ريغو
هنمو ،همامأأ دسسج يذ لك رختفي ل
انل راسص يذلأ عوسسي حيسسملاب متنأأ

.ءأدفو ةسسأدقو ًأّربو هللأ نم ةمكح
رختفأ ْنـَم بوـتـكـم وـه اـمـك ىـتـح
-62 :1 وـك1) «برلاب رختفـيـلـف

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(41-01 :٨1 اقول)

.لَثَأ أذه برلأ لاق
لكيهلأ إأ أدِعسص ناناسسنإأ
يسسيّرف امهُدحأأ اـيـلـسصـُيـل
ناــكـــف *ٌراـــسشع ُرـــخآلأو
 يّلسصي ًافقأو يسسيرفلأ
يـّنإأ مـهـلـلأأ :أذـكـه هــسسفــن
رئاسسك تسسل يـّنأل َكرـكـسشأأ
اظـلأ ِةـفـَطَأ صساـنـلأ
أذـه َلـثـم لو قــسساــفــلأ
سشعـلأ موسصأأ يـّنإاـف *راـ 
لك ُرسشَعُأأو ِترم عوبسسألأ

سشعــلأ اــمأأ * وــه اــم راـ
نأأ ْدِرُي و ٍدعُب نع فقوف
لب ءامسسلأ إأ هينيع َعفري
:ًـئاـق هردسص ُعرـقـي ناـك
اــنأأ يــنــمـــحرأ مـــهـــلـــلأأ
أذه نإأ مكل لوقأأ *ئطاأ
نود ًأرُم هتيب إأ َلزن
هسسفن عفر نَم لك نأل .كأذ
هـسسفـن عـسضو نـَمو عـسضـتأ
.عفترأ

لمأات ــــــــــــــــــ
ّلأأ اسصلأ ىلع بجي

كلذ ناك ول امك أوكتسسي
مهتاقاقحتسسأ نع ًاـمـجاـن
ىــلــع كلذـــكو ،ةـــسصاأ
نم أوسسأايي ّلأأ نواهتأ
ظفاحيلف لـب .هـلـلأ ةـمـحر

ةـقدسصلأ) ةـثـثـلأ ّرــبــلأ لاــمــعأاــب
انمـلـع اـمـبـسسح (موـسصلأو ةـسصلأو
-1 :6 تم) «ءاــفـخـلأ يــف» :برــلأ

وه ديكأاتلاب ؟ءافخلأ وه امو .(61
امنإأ ،هب موقت ام صسانلأ فرعي ل نأأ
نيبو كنيب تنأأ رختفت ل نأأ مهألأ
نأأ بجي لب ل ،هب موقت امب كسسفن
ريرسشلأ كبّرجي ئل هب تمق ام ىسسنت
ىتمف تنأأ امأأو» :برلأ لوقي .رختفتف

ام كلامسش فرعُت ف ةقدسص َتعنسص
يذلأ ْنَم .(3 :6 تم) «كنيمي لعفت
لإأ كنيمي تعنسص ام كلامسش فرعُيسس
كتسصو) كتقدسص ْعنسصأ ،ًأذإأ ؟تنأأ

كتقدسص نوكت يكل» ِصشمأو (كموسصو
يـف ىرـي يذـلأ كوـبأأو .ءاـفـخـلأ يـف
:6 تم) «ةيــنـع كيزاـجـي ءاـفـخـلأ

4).
،هعم انم ريثكو ،يسسيرفلأ ةلكسشم

اهأأرقنو اهأأرق يتلأ برلأ تاملك نأأ
ىلإأ لّوحتت ل صسدقملأ باتكلأ يف
يسصوي .يموـي كوـلـسسو ةاـيـح لـعـف
:9) يـبـنـلأ اـيـمرإأ ناـسسل ىـلـع برـلأ

مـيـكـحـلأ رـخاــفــتــي ل نأأ (32-42
ينغلأ لو ،هتوقب يوقلأ لو ،هتمكحب
ةــناــكــمــلأ بحاــسص لو ،هاــنـــغـــب
ْنَم لب ،هبسسنو هتلئاعب ةيعامتجإلأ
برلأ مهفي نأأ» :أذهب رختفيلف رختفأ

يف ًلدعو ًافاسصنإأ عنسصيف هفرعيو
.«صضرألأ طسسو

ًغسشنم هتسصب يسسيرفلأ ناك دقل
نأأ دأرأأ .هسسفن صصخب صسيلو هسسفنب
،نسسحو ديج ناسسنإأ وه مك هلل رهظُي
بعسش أذه :ءايبنألأ لوقي امك نكلو
.ينع ديعبف هبلق امأأ هيتفسشب يندبعي
انل رّوسصي موـيـلأ يـلـيـجـنإلأ لـَثـَمـلأ

ةسسينكلأ ىلإأ انم نوريثك لخدي فيك
نوكرتسشي نَم نوليلق اميف ةسصلل
نأأ مهف ئطاخلأ راسشعلأ .لعفلاب اهيف
أذل هلـلأ عـم هـبـلـق نوـكـي نأأ مـهـمـلأ

ديعب نم فقو .ةلوبقم هتسص تناك
ءامسسلأ ىلإأ هينيع عفري نأأ درُي ملو»
ّمهـلـلأأ ًـئاـق هردسص عرـقـي ناـك لـب



هللأ اـياـطـع ىـلـع نوـلّوألأ
،نوخألأ أاجلـَيْلو ،عسضأوتب
هذه إأ ،ةعرسسو غلاب ٍمدنب
ةبوتلأ يه يتلأ تاجعلأ

حــلاــسصلأ نأل .حـــسصإلأو
،رّبكتلأ  هعورسش روف لذُي
ةمحرب عفرُي رّبكتأ اميف
.عسضأوت نإأ هللأ

ناسسنإلأ ِغتبي  نإأ
ٍعـــسضأوـــت صسسسأأ كـــتـــمأ

نأأ عيطتـسسي نـلـف ّيـقـيـقـح
ًاـيأأ ،ًاـتـباـث ًاـخـسسأر نوـكــي
لـكـيـه  .هـتأخ تناــك
ًاقطنأ ديسشي ،حيسسأ ءانب
وحن عافترل لفسسألأ نم
ءانب لكيه  اّمأأو ،ممقلأ
نـم ًاـقـطـناـف ناـطـيــسشلأ
وـحـن طاــقــسسإــل ةــمــقــلأ
ءانبأأو هللأ ءانبأأ ّنإأ .لفسسألأ
 نوزّيـمـتـي ل ناـطـيـسشلأ
لـــخ نــــم ّلإأ عــــقأوــــلأ
امو .ءايكلأ وأأ عـسضأوـتـلأ

إأ ناــطــيــسشلأ هــب فذـــَق
هعفر ءايكلأ ع لفسسألأ
ل ؛عـسضأوـتـلأ ع حـيــسسأ

نم ءرأ هرهظُي يذلأ كأذ
،بسسحــــــف رــــــخآأ إأ ٍح
يذــلأ كأذ لــب ،ًاــيــجراــخ
.مسضلأ  هيـلـع ظـفاـحـي
سسي يذـــلاـــف ،هـــيـــلـــعو
عيسشُي اإأ هبلق  ءايكلأ
،هموَل دنع ًةـعـيـظـف ًةـناـتـن
عسضأوـتأو عـيدوـلأ اـمـيـف

:مفلأ ّيبهذلأ اّنحوي صسيّدقلأ لوقيو
نـع عاـنـتـمأ دّرـجـم موـسصلأ صسيــل»
ّنأل ،اًسضيأأ اياطخلأ نع لب ،ةمعطألأ

نــَم حــِبرــُي ل أذــه لــثــم اــًموـــسص
بسسحـب نـكـي مــل اــم هــنوــسسراــمــُي
ل دهاــجـُي ٌدحأأ ناــك نإأ :ةــّيــسصوــلأ
يت2) اينوـــناق دهاجُي مل نإأ للَكُي
:رخآأ عسضوم يف لوقي امك ،«(٥ :2
نإأ .كلامعأاب كلذ ينرأأ ؟موسصت له»
نإأو ،هـيـــلـع قـفـسشأأ اـًنـيـكــسسم َتيأأر
مـسصــي ل .هـعـم حــلاــسصت أودع َتيأأر
كعمسسو اًسضيأأ كانيع لب هدحو كمف
:لوـقـي اـمـك ،«كدسسج ءاــسضعأأ ّلــكو
ّيجراخلأ موسصلأ ّنأاب قثن ل انتيل»
هدحو يفـكـي ةروـظـنـم ةـمـعـطأأ نـع
مل ام دسسجلأ ةراهطو بلقلأ ةواقنل
ةـمأرـك .صسفـنــلأ موــسص هــبــحاــسصي
نـع عاـنـتــمإلأ يــف تسسيــل موــسصلأ
نـم باـحــسسنإلأ يــف لــب ماــعــطــلأ
صسيّدقلأ لوقـيو .«ةرـيّرـسشلأ لاـمـعألأ
موـسصلأ قـيرـط» :يـمـّلـسسلأ اــّنــحوــي
موسصلأ .ةواــقنـلأ قـيرـط ىـلإأ يّدؤوـي
ةريرسشلأ راـكـفألأو ةوـهـسشلأ رـتـب وـه
صسفنلأ ةرانتسسأو ةسصلأ ةواقن وهو
ةواسسق نم صصّلختلأو لقعلأ طبسضو
دجنو .«مدـــنـلـل باـبـلأ وــهو بلـقـلأ

اًمك نابـهّرـلأ ناـتـسسب باـتـك يـف
:ّيقيقحلأ موسصلأ موهـفـم نـع رـّبـعـي
موــسصلأ طــــبــــترــــي نأأ نــــم ّدب ل»
ّيقنلأ بلقلأ وه ّمهملأ ّنأل ،ةبوتلاب
كاـسسمإأ ّنإأ .عـئاـجــلأ دسسجــلأ صسيــلو
كعـــبـسش نـم لـّلـقــت نأأ وـه نـطــبــلأ

كرتاف ٌلاتق كيلع ناك نإأو ،ًيلق
حلملأو زبخلاب مسصت ل .رثكأأ ًيلق
ةنونيدلاب صسانلأ موحل لكأات تنأأو
اًموسص مئاسص كّنإأ لقت ل .ةّمذملأو
.بونذلأ ّلـــكب خسسّتم تــنأأو اًفيظن
تومت هراكفأأ ّنإاف همف طبسضي نم
دُسس نإأ ،براقعو تاّيح اهيف ةّرجك
نود نـم موـسصلأ .توـمـت ةّرـجـلأ مـف

روسسكم أًرسسن هبسشُي عاسضّتأو ةسص
ءاـبآلأ قـفــّتــي ،أًذإأ .«نــيــحاــنــجــلأ

ربع يسسيرفلأ برلأ ىزخأ دقل .(13
هميقي نـَم دجوـنـيـسس لـهـف ،راـسشعـلأ
ىزخنل ةنونيدلأ موـي اـنـماـمأأ برـلأ
؟ًاسضيأأ نحن

باوبألا ىلع موشصلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مويلأ ،راّسشعلأو ّيسسيّرفلأ دحأأ مويلأ
اًنأذيإأ يدويرتلأ باتك صسرج عرقي
صسدقـم ّيـنـيـعـبرأأ ٍمـسسوـم بأرـتـقاـب
يأأ ،مـسسأوـمـلأ مـسسوـم ىـلإأ اـندوــقــي
 .ةديجملأ ّبرلأ ةمايق

ةسسّدقملأ انتسسينك يف مأوسصألأ ّلك
،ةّيسصخلأ ثأدحألأ دحأأ ىلإأ اندوقت
ةـئـيـهـت ةرــتــف صسيــل موــسصلأ ّنأأ ّلإأ

ريسضحت ةرتف وه لب ،بسسحف ةّيدسسج
ناـسسـّلـلأو لـقـعـلأو بلـقـلأو صسفـّنــلأ

عوسسي انـّبرـب صصـخـلأ لاـبـقـتـسسل
اـيرـسشب ًـثـم اـنذـخأأ أذإأ .حــيــسسمــلأ

ِصسرع ىلإأ انـيـعُد اـنـّنأأ نـيـسضرـتـفـم
انّنإاف ،عمتجملأ يف ةّمهم ٍةّيسصخسش
صسبـمـلأ رـخـفأأ ءأرــسش ىــلإأ عرــهــن
اهنـمـثأأو ّيـلـحـلأ ىـهـبأاـب نـيزـتـلأو
،ةحئأر روـطـعـلأ لـسضفأاـب رـّطـعـتـلأو
فيـــقثتب أأدبن امّنإأ ،طقف أذه صسيل
عـيـسضأوـمــلأ ثدحأأ لوــح اــنــسسفــنأأ
رهظن ىّتح عمتجملأ يف ةحورطملأ
،ءيــسش ّلــكـب عـــــّطأ ىــلــع اــنــّنأأ
رـيـسضحـتـب أأدبــن كلذ ىــلإأ ةــفاـــسضإأ

عم لَمتحم ٍءاقل ّيأل ايسسفن انــتأوذ
أذإاف .مهـب يـقـتـلـن فوـسس صصاـخـسشأأ

ىـلإأ ةـبـسسنـلاـب أذـكـه لاـحـلأ تناــك
ناك ىتم أًذإأ انلاب ام ،ّيسضرأأ ٍصسرع
!؟ايوامسس ُصسرعلأ

:ريبكلأ صسويليسساب صسيّدقلأ لوقي
يف يفكي ل ةمعطألأ نع عاطقنإلأ»
لـب ،اـًحودمـم اـًموـسص نوـكـيـل هـتأذ
.هللأ ىدل ًلوبقم اًنسسح اًموسص مُسصنل
نع داعتبإلأ وـه ّيـقـيـقـحـلأ موـسصلأ
طبـسض وـه ّيـقـيـقـحـلأ موـسصلأ .ّرـسشلأ
بايغو بسضغلأ نع ّفكلأو ناسسللأ
.«اًنسسح كموسص نوكي أذهب ؛لئأذرلأ



موسصلأ ّنأأ ،اننوـمـّلـعـيو ،نوـسسيّدقـلأ
ةّمث) طقف ةدعملأو مفلأ موسص صسيل
ىوــسس اــًسساــسسأأ نوــلــكأاــي ل صساــنأأ
لأوط ةهكافـلأو راـسضخـلأو لوـقـبـلأ

موحللأ أوقوذي نأأ نود نم مهتايح
ةـّيـنأوـيـحـلأ تاـّقـتـسشمـلأ نـم اـيأأ وأأ
يف ّيحوّرلأ موسصلأ وه لب (ىرخُألأ
.ةيأدبلأ

هتعسضو ام يف ةسسينكلأ ةعاط ّنإأ
بورسشملأو لوكأاـمـلأ نـع موـسص نـم
ةـعاـطـلأ هذــه تناــك أذإأ ةــكراــبــم
فيفختب) دسسجلأ مـجـل ىـلإأ يّدؤوـتـسس
درأوم فـيـفـخـت اـًيـلاـتو ،ةـمـعـطألأ
ةقاطلأ هذه لغـتـسسإأ نـع (ةـقاـطـلأ

لخ نم نيرخآلأو انسسفنأأ ةّيذأأ يف
ًعف وأأ ًلوق اهفرتقن يتلأ اياطخلأ
ةعاطلأ هذه تناك أذإأ اّمأأ .أًركف وأأ
روهظلأو ءايربكلأ ىـلإأ اـنـب يّدؤوـتـسس
مـئاـسصلأ رـهـظـمـب ناــكــم ّلــك يــف
ىلـع يـقـّتـلأ رـهـظـمـب وأأ نـيـكـسسمـلأ
ةعاطلأ هذه ّنإاف ،ةّيسسيرفلأ ةقيرطلأ

ٍةعاط نم لّوحتتسس اهّنأل ،ةبوجسشم
ىـلإأ لـسصوـت ةـّيدوـبـع ىـلإأ ةـسسّدقــم
،لمح بايثب اًبئذ نوكتسس ذإأ ،كهلأ
ّلإأ ،صسدقم رهظم يه جراخلأ نم يأأ
صسفنلل ةديسصم اـهرـهوـج يـف اـهـّنأأ
ّلك اهيف عقويـل ناـطـيـسشلأ اـهـبـسصن
امهم ،ةئيطخلأ مامأأ ةفيعسض صسفن

نع مفـلأ طـبـسض ماـمأأ ةـيّوـق ترـهـظ
.ماعطلأ

ةظع انلك عمسسن فوسس ،ةياهنلأ يف
مـفــلأ ّيــبــهذــلأ اــّنــحوــي صسيّدقــلأ
ىـلإأ عـيـمـجـلأ ةـيـعأدلأ ةـّيـحــسصفــلأ
،ّيـحـسصفــلأ لــمــحــلاــب كأرــتــسشإلأ

مل مأأ متمسص» :ل مأأ انك نيمئاسص
ةدئاـمـلأ .موـيـلأ أوـحرــفإأ أوــموــسصت
نيمسس لجعلأ .مكّلك أوعّتمتف ةءولمم
يفنت ل .«اًعئاج ٌدحأأ نجرخي ف
مامأأ صسفنلأ طبسض ةّيمهأأ ةوعدلأ هذه
تقولأ يف اهّنكل ،بأرسشلأو ماعطلأ

ل .ًاـبـَحـتـسسم ًاـفْرـَع رـسشنـي
لداـــ ل ،ًاـئـيــسش دقـتـنـت

 كيدل نـــكـــت ل ،ءيـــسش
ًاقلطم رّمذتلأ ىلـع ةـحـِقـلأ

 بهأرلأ .ةبـــسساـنـم ةـّيأأ
مدخيل رـــــيدلأ لخدي ًثم
ّيراب عــيطُيل ،دوقيل ل
دــهـــتــ ل .رــــمأاـيـــــل ل

 نـــع كناـــسسل عــــطــــق
لب ،بسسحف تيمأ رّمذتلأ

ٍرطاـخ ةـبـيــطـب ِغـسصـُت لو
.رـــّمذــــتـــي رــــخآأ ٍدحأأ إأ

رْدـــَقو ّيرــاـــب لواــــح
نــم فـــّفـــخــت نأأ ،كأوـــق
صسّدقأ كحـسصـُنـب هـبـسضغ
نونواعم ةّمث ،ًأذإأ .نسسأ
ّمـسس نورــي ااــحو ؛هــلــل
بلق إأ ًابرسستم ءايكلأ
نودهـتـجـي ،مـهـتوــخإأ دحأأ

 ةـعرـسسلأ حاـنـج ىــلــع
ءأود ع هـــــل يّدـسصتـــــلأ
 نإأ .يقـيـقأ عـسضأوـتـلأ
ةـّبأ بهأرـلأ ىدل نـكــي
ف ،يقـيـقأ عـسضأوـتـلأو
عـــسضـــي نأأ هيلـع يـغـبـنـي
ِهتــــقـث ّلـكو ِهـلاـــكـّتأ ّلـك

 اـــبـــهرـــلأ بوـــثـــلأ
نوـكـي ّـئـل كلذو ،هدـــحو
سصجُأ روبـقـلاـك تم) ةسص
32: 72).

 سسويراشسيك سسيدقلا

وه ةيأدبلأ يف موسصلأ ّنأأ دّكؤوت هسسفن
نإأ ّمهي دوعي ف ،ّيحورلأ موسصلأ

ّمهمـلأ ّنأل ،لـكأاـن مـل مأأ اـنـلـكأأ اـّنـك
انسسفنأأ اــنأاّيه اّنك نإأ نوكي فوسس
نوــكــن يــكــل ّقــحــب لـــخأّدلأ نـــم
صسرع ةميلو ىلإأ لوخّدلأ نيّقحتسسم
 .لمحلأ

ءابآلا لاوقأا نم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوـمــكــحــي صساــنــلأ ةــّيــبــلاــغ  +
ةريبك ٍةلوهسسب نيرـخآلأ نودقـتـنـيو
نأأ لبق مهاياطخ نوسصحفي ل مهّنأل
اـنـّلـك .نـيرـخآلأ اـياـطـخ أوـسصحـفـي
لغسشننو اـناـياـطـخ نـع ىـسضاـغـتـن
نإأ صسكعلأ ىلـع ،ءاـبرـغـلأ اـياـطـخـب
عم ءامحر اّنكل اناـياـطـخـب اـنرـّكـف
ٍةلوـهسسب مـهاـنـحـماـسسلو اـنـئاـبرـقأأ
.ربكأأ

لو ،ءعتسسلأ ىلإأ دوقي ءيسش ل +
نيرخآلأ نـع ناـسسنإلأ لـسصفـي ءيـسش
هسسفـنـب ٍفـتـكـم هـّنأأ هداـقـتـعأ ردقـب
دـــقــل .دـــحأأ ىــلإأ ٍةـجاــحــب صسيـــلو

ّلك هب نوكن وحن ىلع هللأ انقلخ
ىتحو ،رـــخآلأ ىلإأ ٍةجاحـــب ٍدحأو
ةـجاـحـــب تنأاـف ًاـمـــيـكـح َتنــك نإأ
،ةّيناسسنإلأ يف كتوخإأ ةدعاسسم ىلإأ

ىلإأ ٍةجاحب َتسسل كّنأاب تدقتعأ نإأو
ًءابـغ رـثـكألأ تنأاـف ةدعاـسسمـلأ هذـه
يف كّنأل ،عيمجلأ نم ًافعسض رثكألأو

دجوي نل اهنم ّدب ل يتلأ كاياطخ
هلـلأ بسضغـُتـسسو كحـلـسصي يـكـل دحأأ
.كئايربكب

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

ةرششنلا ىلع عطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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