
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
 ؛٤1-31:11 ةيمور)

٤1: 1-٤)
َنآلآ انَشصلخ نإآ ُةوخإآ اي

*انمآآ ح ناك ا ُبرقأآ
َبقآو ُلـيـلـلآ ىـهاــنــت دق
َلامعأآ اـنـع ْعَدنـلـف ُراـهـنـلآ
َةَحـِلـشسأآ ْسسبـلـنو ِةــمــلــُظــلآ
ًاقئل ًاكولشس نَكُلشسَنل *رونلآ

ِفوشصُقلاب ل راهنلآ  امك
ِعـجاــشضاــب لو ِرــكــُشسلآو
ِماــشصِاــب لو رـــَهـــَعـــلآو
برـلآ آوـشسبــلآ لــب *دشسَآو
آومتـهـت لو حـيـشسآ َعوـشسي
*اهِتآوهَشش ِءاشضَقلمكِداشسجأاب
ِناإلآ  ًافيعشض َناك نَم
 ٍةثحابم ِغب ُهوذِختاف
ُدِقتعي نَم ِسسانلآ َنِم *ِءآرآلآ
امأآ .ٍءيشش لُك َلُكأاي نأآ ُهل نأآ
لف *ًلوقُب ُلُكأايف ُفيعشضلآ
ل نـم ُلــُكأاــي يذــلآ ِرَدزـــَي
ُلُكأاي ل يذلآ  نِدي لو ُلُكأاي
ِدق َهــلــلآ نإاــف ُلــُكأاــي نـــَم
ُنيدت نَم اي َتنأآ نَم *ُهذختآ

ُهلوــمِل ُهنإآ .ايـبـنـجأآ ًآدبـع
ُتبثُيشس ُهنكل .ُطُقشسَي وأآ ُتُبثي
.ُهَتبثُي نأآ ىلع ٌرِداق َهللآ نأل

نبجلا عفرم دحأا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نبجلآ عفرم دحأآ ،دحألآ آذه يف

رخآآ وه يذلآ ،نآرفغلآ دحأآ ىّمشسملآ
ةلحر يف قلطنإلآ لبق ةئيهتلآ داحآآ
ةشسينكلآ يف عنشصن ،رـيـبـكـلآ موـشصلآ
،سسودرفلآ نم ءآوحو مدآآ يفن راكذت
انل لوقت نأآ ديرت ةشسينكلاب اننأاكو
نآ ةيحورلآ ةلحرلآ هذه ةيآدب يف
وــــه اــــهـــــفده
انشسنج ةداعـتـشسآ
ىـــلإآ يرـــششبــــلآ
سسودرــــــــفـــــلآ
اـمـك .دوـقـفــمــلآ
ةرفغم نآ انمّلعت
اــنـــشضعـــب تّلز
يـــه سضعـــبــــلآ
يشساشسألآ طرـششلآ
ىـــلإآ ةدوـــعـــلـــل

.بآلآ ةقيدح
نم ءآوحو مدآآ درط ةشصق ّنإآ

،نيوكتلآ رفِشس يف ةدرآولآ ،سسودرفلآ
يف يواشسأام ثَدَح رـبـكأآ نـع رـبـخـُت
ىلع قولخملآ دّرمت :ةيرششبلآ خيرات
عم ةّنج نم ملاعلآ لّوحتو قلاخلآ
يف .داشسفلآ اهدوشسي ةعقب ىلإآ هللآ

يناعملاب ةئـيـلـمـلآ نـيوـكـتـلآ ةـشصق
هللآ لقـي مـل ةـيـحورـلآو ةـيـتوـهلـلآ
فوشسو ةرجششلآ نم لُك> :هـتـقـيـلـخـل
اهنم لـكأاـت موـي> :لاـق لـب .<كلـتـقأآ

مشسآ ناكو .(71 :2 كت) <تومت ًاتوم
ريخلآ ةفرعـم ةرـجـشش ،ةرـجـششلآ هذـه
سسدقملآ باتكلآ يف ةفرعملآو .رششلآو

،فشسألل .ةششاعم ةايح ةربخ جاتن يه
.ةريرشش ةربخ تناك ءآوحو مدآآ ةربخ
دعب هنآ نيوكتلآ رفِشس يف دري ؟فيك
تأآر> ،ءآوـحو ةـيـحــلآ نــيــب ثيدحــلآ
اهنآو لكأللةديج ةرجششلآ نآ ةأآرملآ
ةيهشش ةرـجـششلآ نأآو ،نوـيـعـلــل ٌةَجـهـَب
رمثلآ يف ةأآرملآ َرت مل .(6 :3) <رظنلل

ةّذللآ تأآر لب ،ةايحلآ رآرمتشسإل ًءآذغ
تراـشصف ،ماـعـطـلآ آذـه يـف ةوـهـششلآو

.اهتوهششل ةدبـع
ةرــظــنــلآ هذــه
ترهظ ةريرـششلآ

تاـفرــشصت يــف
ءآوــــــــــحو مدآآ
لـــكأآ اـــمدعـــب
لوـقـي .ةرـمـثـلآ
تحتفنآ>:باتكلآ
املعو امهنيـعأآ
اــــــــمــــــهـــــنأآ

كت) <ناناـيرـع
ملو لكألآ لبق نييراع اناك دقل .(7 :3
مكحت دعب نكلو ،امهلجخي رمألآ نكي
املع امـهـب رـششلآو ةزـيرـغـلآو ةوـهـششلآ
قآروأآ اطاخف> لجخو نانايرع امهنأآ
:3 كت) <رزآام امهشسفنأل اعنشصو نيت
ةرجششلآ رمث نم لكألآ ةشصق ،ًآذإآ .(7
ىدم نـع رـّبـعـت ةـيـتوـهل ةـشصق يــه
هـتاـيـح يـف رـششلـل ناـشسنإلآ راـبــتــخآ

ناشسنإلآ .هللآ نع هداعـتـبآ يـلاـتـلاـبو
ريشصي نأآ دآرأآ ذإآ هللآ نع هشسفن دعبأآ
،(5 :3 كت) ةيـحـلآ هـتوـغأآ اـمـك ،ًاـهـلإآ
اـمدنـع ،نـحـن ذـكـه .هـلـلآ نـع ًآديـعــب
،نيميدقلآ ءآوحو مدآاب يدتقن ئطخن
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ىلع رئاشصلآ ديدجلآ ناشسنإلآ سسبلن
بشسحـب يـنـعـي آذـه .هـقـلاـخ ةروـشص

مكشضعب ءافطل آونوك> :سسلوبلوشسرلآ
نيحماشستم نـيـقوـفـشش ،سضعـب وـحـن
.حيشسملآ يف ًاشضيأآ هللآ مكحماشس امك
ءابحأآ دلوأاك هللاب نيلثمتم آونوك
انّبـحأآ اـمـك ةـبـحـمـلآ يـف آوـكـلـشسآو
انلجأل هشسفن مـلـشسأآو ًاـشضيأآ حـيـشسمـلآ

فأآ) ةبيط ًةحئآر هلل ةحيبذو ًانابرق
برـلآ سسبـلـن نأآ .(1-2 :5 ،23 :٤
يدتقن نأآ ،هب لّثمتن نأآ ينعي عوشسي
امك رفغنو حماشسنو بحن نأآ يأآ هب
امل انل رفغو انحـماـشسو اـنـبـحأآ وـه
عـمـجـلآ ذإآ> :ةأاـطـخ اـنـلز اـمو اـنـك
نيرّربتم .هللآ دجم مهزوعأآو آوأاطخأآ

عوشسيب يذلآ ءآدفلاب هتمعنب ًاناجم
 .(٤2-32 :3 ور) <حيشسملآ

انتلحر ةيآدب وه موشصلآ ناك آذإآ
دوقفـمـلآ سسودرـفـلآ ةداـعـتـشسآ وـحـن
نم هتمايقو برلآ بيـلـشص ةـطـشسآوـب
نآرـفـغـلآ نأآ اـمــبو ،تآوــمألآ نــيــب
يتلآ ةيحشضملآ ةبحملآو ةحماشسملآو
برلآ موي يف ًلماك ناشسنإلآ لعجت
هـلـلآ لـمـع يـه ،(01 :31 روـك1)
،بيلشصلآ ىـلـع مـمـتـُمـلآ يـشصلـخـلآ
يشساشسألآ طرششلآ وه نآرفغلآ نوكي
ىلع لشصحنل ،لوبقمو رمثم مايشصل
.بيلشصلآ ىلـع حـيـشسمـلآ لـمـع راـمـث
آذـه أآرـقـن نأآ ةـشسيـنـكـلآ تبـتر كلذـل
:6 تم) يـلـيـجـنإلآ عـطـقــمــلآ دحألآ

برلآ لوـقـب ئدتـبـي يذـلآ (٤1-12
مكل رفغي مهتّلز سسانلل مترفغ نإآ>
مــل نإآو ،ًاــشضيأآ يواــمــشسلآ مــكوـــبأآ
ًاشضيأآ مكوبأاف مهتّلز سسانلل آورفغت
يـتأاـي مـث ،<مـكـتّلز مـكـل رــفــغــي ل
،ًآذإآ .موـشصلآ ئداــبــم نــع ثيدحــلآ
ناـك آذإآ .موـشصلآ قـبــشسي نآرــفــغــلآ
ىلإآ انتداـعـتـشسآ ىـلإآ فدهـي موـشصلآ

،طوـقـشسلآ لـبـق ءآوـحو مدآآ سسودرــف
وــه حــلاــشصلآ موــشصلآ طرــشش نإاـــف
نحن اننيب نآرفغلآ هدحو .نآرفغلآ

ليإلا ــــــــــــــــ
(12-٤1 :6 ىتم)

مُترَفـغ نإآ برـلآ لاـق
مكل ْرِفغي مـهـِتلز سساـنـلـل
*ًاـشضيأآ يواـمـشسلآ مــكوــبأآ

ِسساـنـلــل آورــِفــغــت  نإآو
ل ًاـشضيأآ مـكوـبأاـف مـهـِتلز
ىتمو *مكِتلز مكـل ُرـِفـغـي

آوـنوــكــت لـــف مـــتـــمـــُشص
مهنإاف .ئآراك شسّبعُم
آورهظيل مهَهوجو نورّكَنُي
قآ .مـئاـشص سساــنــلــل
آوذـخأآ دق مـهـنإآ مـكـل ُلوـقأآ
آذإاــف َتنأآ اــمأآ *مـــهَرـــْجأآ

َكـــَشسأآر ْنـــَهداـــف َتمــــُشص
لــــئــل كــَهـــْجو ْلـــِشسـغآو
لب ًامئاشص سسانـلـل َرـهـظـت
.ةـيــْفِآ  يذــلآ كيــبأل
 ىرــــي يذــــلآ كوــــبأآو
*ًةينلــع َكيزاجُي ِةيْفِآ

ىلع ًآزونُك مكل آوزِنْكت ل
ُدـــــِشسفـــــُي ثيـــــح سضرألآ
ُبـُقـْنـَيو ُةـَلـِكآلآو ُسسوــشسلآ
نكل *نوقِرشسيو نوقراشسلآ
ًآزوــــــنــك مـكــل آوزــِنــــــكآ

 ل ثيـــــح ِءاـــــــــمـشسلآ
ٌةـلــِكآآ لو ٌسسوـــــشس ُدــِشسفــُي
نوــقراــشسلآ ُبـــُقـــْنـــَي لو
ثيــح ُهــنأل *نوــقرـــشسيو
ُنوكت كانه مكُزونُك نوكت
 .مكُبولق

.هللآ ىلع درمـتـلآ يـف اـمـهـهـباـششنو
لدب ةرـيرـششلآ ةـيـحـلآ ىــلإآ يــغــشصن
ام لـكـب موـقـنو هـلـلآ ىـلإآ ءاـغـشصإلآ
اـنـشسفـنأاـب رـششلآ رـبـتـخـنو هـب موـقـن
.انحورو انلقع دشسفنو ،انتدآرإآو

عنشصن ريبكلآ موشصلآ ءدب يف
سسودرفلآ نم ءآوحو مدآآ درط راكذت
نأآ بجي يذلآ فدهلآ ناكملآ ركذتنل
ةئيطخ ةملك .هيلإآ ةدوعلآ ىلإآ ىعشسن
ًايفرح ينعت ةـيـناـنوـيـلآ ةـغـلـلآ يـف
فدهي ريبكلآ موشصلآ .<فدهلآ أاطخأآ>
ربع انتايح فده بيوشصت ةداعإآ ىلإآ
ةـيـهـششلآ ةـمـعـطألآ نــع عاــنــتــمإلآ

نع انعانتمآ ىـلـع ةـللد ،ةذـيذـلـلآو
رّمدي امع انفقوتو ،رششلآو ةئيطخلآ

آذه نم .اـنـعـم ةـيرـششبـلآو اـنـتاـيـح
وه ميدقلآ يف لكألآ ناك آذإآ قلطنملآ
ةفرعم) هللآ نع انداعتبآ نع ريبعتلآ
ديدجلآ دهعلآ يف موشصلآ نإاف ،(رششلآ

هـلـلآ نـم اـنـبآرـتـقآ نـع رـيـبـعـت وـه
نع موشصلآ يلاتلابو ،(ريخلآ ةفرعم)
ةايح عم مزلتي نأآبجي ةمعطألآ
نأآ بجي يأآ .ةقح ةيحيشسم ةيحور
ةفرعم ةربخ> نع ًآريبعت ًلعف نوكي
نأآ ناشسنإلآ عفني ل .يهلإلآ <ريخلآ
سشيعي لو ةمعطألآ سضعب نع عنتمي
اـنوـعدت آذـل  .هـلـلآ اـياــشصو بشسحــب
سسلوب ناـشسل ىـلـع موـيـلآ ةـشسيـنـكـلآ
ةيناـحور يـف لوـخدلآ ىـلإآ لوـشسرـلآ
قـفآرـتـي نأآ يأآ ةـيـقـيـقـحـلآ موــشصلآ
كولشسلآ عم ماعـطـلآ نـع اـنـعاـنـتـمآ
برتقآو لـيـلـلآ ىـهاـنـت دق> :قـئلـلآ
ةملظلآ لاـمـعأآ اـنـع عدـَنـلـف راـهـنـلآ

ًاكولشس نكلشسنل .رونلآ ةحلشسأآ سسبلنو
فوشصقلاب ل ،راهنلآ يف امك ًاقئل
لو رهعلآو عجاشضملاب لو ركشسلآو
برلآ آوشسبلآ لب .دشسحلآو ماشصخلاب
ءاشضقل مكداشسجأاب آومتهت لو عوشسي
.(٤1-21 :31 ور) <اهتآوهشش

موشصلآ يف ةحيرشص ةوعدلآ ،ًآذإآ
نأآ ،عوـشسي برـلآ سسبـلـن نأآ رـيـبــكــلآ



لمأات ـــــــــــــــ
،ءآّزعألآ ةوخإلآ اهّيأآ ،ًاقح

نأآ طق ٍدحأآ عشسو  سسيل
ةـّب نـم هـشسفــن يــفــعــُي
نأآ نـــكـــمآ نــم .هـــئآدعأآ
عيطتشسأآ ل يّنإآ> : لاقي
عــيـــطـــتـــشسأآ لو ،موـــشصلآ
،نكلو .<ليللآ لآوط ةلشصلآ

ل> :لاــقــي نأآ نـــك لـــه
نـك ؟<ّبحأآ نأآ عـيـطـتـشسأآ
لذب عيطتشسأآ ل يّنإآ> :لوقلآ

ةمدخو ءآرقفلل آومأآ ّلك
ل ،نـكــلو .<رــيد  هــلــلآ

ل يـــّنإآ> :لوـــقــــلآ نــــك
لوـقـت .<ّبحأآ نأآ عـيـطـتـشسأآ

: <مرـحأآ نأآ عـيـطـتــشسأآ ل
تآآ نـــــم يــــــشسفــــــن
يّنكلو ،كقّدشصأآ .<موحـلـلآو
 تلق ول ةّتبلآ كقّدشصأآ ل
ن ةرفغآ نع زجاع كّنإآ
انـيدل سسيـل لـب .كيـلإآ ءاـشسأآ
،كلذب انمايق مدعل ٍرذع يأآ
ةيدأاتب نومَزلم اّنأآو امّيشس
جر ةـــــقدشصلآ هذـــــه
امّنإآو اننز نم ل اهايإآ

ل ْبحنلف ،هيلع .انبلق نم
لــب ،بشسحـــف اـــنءاـــقدشصأآ
لوـقـت دق .ًاــشضـــيأآ اــنءآدعأآ

: <دـــّبــــك دقــــل يّودع
ل ثيـحـب ألآ نـم ثـكــلآ

ىـلـع هــّبــحأآ نأآ يــنــنــك
ام إآ رظنتأآ ،ًآذإآ .<قلطإلآ

رظنت لو ٌناشسنإآ كب هعنشص
ها تنأآ هـَتـعـنـشص اـم إآ
كمــشض سصحـــفإآ ؟هـــلـــلآ
َتفقآ كّنأآ دجتف ،سصرحب
ثكب كأآ هللآ ها ًءاطخأآ

ةمدخ زيمـتـت .جّردتـلاـب ةـيـناـنوـيـلآ
اي يحرفآ> ىلولآ :نيتمزلب حيدملآ

ىهنـُت اـهـب <اـهـل سسورـع ل ًاـشسورـع
ةيـناـثـلآو ،ددعـلآ ةدرـفـمـلآ تاـيـبألآ
ةجودزملآ تايبألآ يهنت <اـيوـلـلـه>
رـششع يـنــثإلآ تاــيــبألآ يــف .ددعــلآ
دشسجتلآ رشس يف ةشسينكلآ لمأاتتىلوألآ
ىتح عوشسي لفطلآ ةدلو ذنم ،يهلإلآ
موـيـلآ يـف لـكـيــهــلآ ىــلإآ هــلاــخدإآ
رششع ينثإلآ تايبألآ يفو ،نيعبرألآ
دشسجـتـلآ رـشس يـف لـمأاـتـن ةـيـناــثــلآ

 .ميرم ءآرذعلاب لشصحيذلآسصلخلآو
ىلإآ ةمشسقم هذه تايبألآ ةولت نآ

تايبأآ ةتشس ىلتت ثيحب ماشسقأآ ةعبرأآ
عيباشسألآ نم ةعمج موي لك ءاشسم
ىلتُتو ،موـشصلآ نـم ىـلوألآ ةـعــبرألآ

.سسماخلآ عوبشسألآ يف اهعيمج
نم لوألآ تيبلآ عم ةشسينكلآ دوعت

،يشصلخلآ لمعلآ ةيآدب ىلإآ حيدملآ
لـبـحـلاـب هــلإلآ ةدلآو ةراــششب ذــنــم
تيبلآ أآدبي آذـهـبو ،حـيـشسمـلآ عوـشسيـب
نم لشسرُأآ مدقتملآ كلملآ نإآ> لوألآ
.<يحرفآ هلإلآ ةدلآول لوقيل ءامشسلآ

كلـمـلآ ىـلآ ةـحـشضآو ةراــششإآ اــنــه
نم فوللآ  نيب مدقتملآ ليئآربج

لشسرُأآ يذلآ وهو ،ةيكئلملآ تامغطلآ
ميرم هللآ ةدلآو رششبيل ءامشسلآ نم
حورلآ ةوـقـب حـيـشسمـلآ دلـتـشس اـهـنأاـب
ىحوـتـشسآ .اـهـيـلـع هـلوـلـحو سسدقـلآ
داّقنلآ مظعم) حـيدمـلآ ةـمدخ مـظاـن
سسونامور سسيدقلآ نوكينأآنوحجري
اقول ليجنآ نم تيبلآ آذه (منرملآ
سسداشسلآ رـهـششلآ يـفو> :لوـقـي يذـلآ
هللآ لَبِق نم ليئآربج كلملآ لشسرُأآ
ةرشصان ىمشست ليلجلآ يف ةنيدم ىلآ
-62 :1ول) <...ةبوطخم ءآرذع ىلإآ

مـيرـم نـيـب مـت يذـلآ رآوـحــلآو (83
لوبقب ىهتنإآ يذلآ ليئآربج كلملآو
:اـهـلوـقـب كلـمـلآ ةراـششبـل ءآرذـعــلآ
يـل نـكــيــل .برــلآ ةــمأآ اــنأآ آذوــه>
كلملآ ناك دقو .(83 :1ول) <كلوقك

انتبحمل ةقحلآ ةملعلآ وه ةأاطخلآ
ريبعتلآ وه نآرفغلآ .سضعبل انشضعب
ملاـعـلآ آذـه يـف ةبحملآنع ديحوـلآ
هـلـلآ اـنـبـحـي نأآ اـندرأآ آذإآ .طـقاــشسلآ

بحــــــن نأآ بجياناياطخ رـفـغـيو
اـنـشضعـبـل رـفـغـنو ًاـشضعـب اـنــشضعــب
ماـيـشصلآ مـشسوـم دجُو دقـل .سضعـبــلآ
انتبـحـم نـع رـبـعـُن نأآ :ماـشس فدهـل
.ةرفغملآ للخ نم انشضعبل

هلإلا ةدلاو حيدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف ًآدغ ةشسدقملآ ةشسينكلآ لخدت
ةمايق وحـن هـجـتـت ةـيـحور ةرـيـشسم
.تآومألآ نيب نم حيشسملآ عوشسي انبر
فثكُت ،ًاموي نـيـعـبرألآ ىدم ىـلـعـف
نينمؤوملآ ةيعآد اهتآولشص ةـشسيـنـكـلآ
ربع ةمايقلآ ةنياعمل دآدعتشسإلآ ىلإآ
ميقت آذل .ةـبوـتـلآو ةلـشصلآو موـشصلآ
مونلآ ةلشص موي لك ءاشسم ةشسينكلآ
نينمؤوملآ ىدل ةـفورـعـمـلآ ،ىرـبـكـلآ
لك ءاشسمو ،<تآوقلآ بر اي> ةلشصب
هلإلآ ةدلآو حيدم ةمدخ ةعمج موي
موـــشصلآ .هـــيـــف سسلـــجـــُي ل يذـــلآ
داهج ةريشسم وه سسدقملآينيعبرألآ

اـهـللـخ دعـتــشسن ةــئــيــطــخــلآ دشض
 .ةمايقلآ ديع لابقتشسإل

ميرم ءآرذعـلآ لوـبـقـل ناـك دقو
ًامأآ ريشصت نأاـب ،بآلآ هـلـلآ ةـئـيـششمـل
قيقحت يف ًايشساشسأآ ًآرود،ةقيلخلآديشسل
لترت كلذل .ةيرششبـلآ لـكـل سصلـخـلآ
ٍركشش َنوبرع حيدملآ ةمدخ ةشسينكلآ
يذلآ انشصلخ يف اهتمهاشسمل اهل
.كرابملآ حشصفلآ ديع يفهايحنفوشس

نع ةرابع وه هلإلآ ةدلآو حيدم
عوشضوم لوانتت ةيرـعـشش ةـموـظـنـم
فلأاتي .ةملكلآ دشسجتو ءآرذعلآ ةراششب
رـيــغ نإآ> :ةــيــشساــشسأآ ةــمدقــم نــم
رمُأآ ام هتفرعم يف ذخَأآ امل دشسجتملآ
ًاتيب نيرششعو ةعبرأآ نمو ،<ًايرشس هب
ةيدجبألآ فرحأآ دحأاب اهنم ٌلك أآدبي



لوقيل ايركز نهاكلل رهظدقليئآربج
دلتشس تاباشصيلآ رقاعلآ هتآرمإآ نإآ هل
عقوو برطشضآ ايركز هآآر املف>  ًآدلو
فخت ل :كلملآ هل لاقف فوخ هيلع
،تعـمـُشس دق كتـبـلـط نأل ،اـيرـكز اـي
ًانـبآ كل دلـتـشس تاـباـشصيـلأآ كتأآرـمآو
.(31 -21 :1 ول) <انحوي هيمشستو

ةشسينكلآ لمأاتت يناثلآ تيبلآ يف
نإآ> كلملل ميرم ءآرذعلآ بآوج يف
ةياـغ يـف اـهـتآذ تأآر اـمـل ةـشسيدقـلآ
.<...ةأآرجب ليئآربـجـل تلاـقةواقنلآ
ًةـــشسيدق ءآرذـــعـــلآ مـــيرـــم ىــــعدت
آذه متخُي .بيع لك نم اهتراهطل
ةيلاتـلآ تاـيـبألآ نـم هآوـشسو تيـبـلآ
يتلآ ةينآربعلآ <ايوـلـيـلـه> ةراـبـعـب
تدرو دقو <هـلـلآ آوـحـّبـشس> يــنــعــت
يـف اـّمأآ .مـيدقـلآ دهـعـلآ يـف ةرـثـكـب
نع ءآرذعلل فششُك دقف ،ثلاثلآ تيبلآ
نم ةملكلآ دّشسجت رشس ،بيهرلآ رشسلآ

لوـتـبـلآ نإآ .<اـهـنـم هــتدلو للــخ
ملـعـُي ل اـم مـلـِع مـلـعـت نأآ تشسمـتـلآ

يل لق :ةلئاق مداخلآ وحن تفتهف
ٍةيقن ءاششحأآ نم دلوي نأآ نكمي فيك
ًاخراشص ٍفوخب كآذ اهباجأاف ،ٌنبآ

ريبدتلآ رشس ةظفاح اي يحرفإآ :آذكه
ًاناميإآ اي يحرفإآ ؛فشصوي ل يذلآ
ةمدقم اي يحرفإآ ،تمشصلآ مزلتشسي
سسأآر اـي يـحرـفإآ ،حـيـشسمـلآ بئاـجـع
آذـه ماـمأآ فاـخ كلـمـلآ .<...هرـمآوأآ
ُتعمـشس يـنإآ بر اـي> :بيـهرـلآ رـشسلآ
.(2 :3 قوقبـح) <ُتعزـفـف كعاـمـشس
،بوقعي اهآآر يتلآ ُملشسلآ يه ءآرذعلآ

ناك نأآ دعب رونلآ تدلو يتلآ يهو
ةـئـيـطـخـب سضرألآ مـلـظأآ دق ملـظـلآ
لشصنل .هللآ نـع هداـعـتـبآو ناـشسنإلآ

دشسجت ةقيقح ىلإآ عبآرلآ تيبلآ يف
لولحـب مـيرـم ءآرذـعـلآ نـم ةـمـلـكـلآ
يلعلآ ةّوق نإآ> :اهيلع سسدقلآ حورلآ

ةمداعلآ لبحـلآ دنـع ذـئـنـيـح تلـلـظ

ّقآ اٌناشسنإآ هف كها
ىدم ىرت مث ،اهحلشصُت و
نأآ كتـبـغر  ةــحاــقوــلآ
ل اميف ثكلآ كل هللآ رفغي
...ليلقلآ رفغت نأآ تنأآ لبقت

طورـشش برـلآ دّدحـي
نأآ اناّيإآ همآزلإآ  هنآرفغ
اـنـل اـم اــنــيــنــيد كن
نحن بلطـن اـمـك ،مـهـيـلـع
.انيـلـع اـم اـنـل كـُي نأاـب
بلطن نأآ عيطتشسن ل نحن
آذإآ ّلإآ اـناـياـطـخ ةرـفــغــم
ها لــثاــب اــنــفّرــشصت
انرمأاي امّنإآ هللآو .انينيدم
 مائولآو ملشسلآ ظفحب
ًاـقـفو سشيـعـلاــبو ،هــتــيــب
؛ةديدآ ةدلولآ سسيمآونل
هـلـلآ ءاـنـبأآ اـنـحـبــشصأآ ذإآو
لف .هللآ ملك نوشص انيلع
َةدحو قـباــطــت نأآ نــم دب
سسوـفــنــلآ ُةدحو <حورــلآ>
ل هـلـلآ نأآ كلذ .بوـلـقــلآو
نــم ةــحــيــبذــلآ لــبـــقـــي
،قاـقـششلآ ىـلـع شضرآ
حـبذآ نـم مـهـعـجرـُي لـب
،ًلوأآ مهتوخإآو آواشصتيل
مــَلاــشسي نأآ هــلــلآ ديرـــي ذإآ
نابرقلاف .ملـشس تآوـلـشصب
هـلـل هـمّدقـن يذـلآ لـشضفألآ
،انمائو ،انملشس وـه اـمـّنإآ

نــــمؤوآ بعـــــششلآ ةدحوو
نــبإلآو بآلآ  هرـــشسأاـــب
.سسدقلآ حورلآو

 سسويراشسيك ناشسيدقلا
سسونايكو

نـشسحـلآ اـهاـششح تحـشضوأآو جآوزـلآ
ءآرذعلل كلملآ هلاق ام آذهو ،<رمثلآ

سسدقلآ حورلآ نإآ> لبحلآ ةيفيك نع
كلذل كّللظت يلعلآ ةوقو كيلع ّلحي
نبآ ىعدي كنم دوـلوـمـلآ سسودقـلاـف
.(53 :1 ول) <هللآ

ةرايز نع انربخي سسماخلآ تيبلآ
لماحلآ تاباشصيلأآ اهتبيـشسنـل مـيرـم
ءاشضقنآ انه ىرن .نآدمعملآ انحويب
تنأآو> انحوي ةدلو عم ميدقلآ دهعلآ
كنأل ،ىعدت يلعلآ يبن يبشصلآ اهيأآ
،هقرط دعُتل برلآ هجو مامأآ مّدقتت
سصلـخـلآ ةـفرـعـم هـبـعـشش يـطـعـتـل
ةمحر ءاششحأاب ،مهاياطـخ ةرـفـغـمـب
نم قرششملآ اندقتفآ اهب يتلآ انهلإآ
يف نيشسلاجلآ ىلع ءيشضيل ،ءلعلآ
يدهي يكل ،تومـلآ للـظو ةـمـلـظـلآ
:1 وـل) <ملـشسلآ قـيرـط يـف اـنـمآدقأآ

وهنآدمعملآ اــنـــحوـــي .(67-97
ةيآدبو ،ميدقلآ دهعلآ ءايبنأآ ةمتاخ

عوــشسي ةدلو يــف ديدجـــلآ دهـــعـــلآ
 .ءآرذعلآ ميرم نم حيشسملآ

تيـبـلاـب لوألآ رودلآ يـهـتـنــي
بآرـطـشضآ نـع أآرـقـن ثيـح سسداـشسلآ
ميرم ءآرذعلآ بيطخ فيفعلآ فشسوي
هل نئمطي ملو ،اهلبحب هعامشس دنع
يـف كلـمـلآ هـل رـهـظ نـيـح لإآ لاــب
نأاب يلزألآ هللآ ءاشضقب هأابنأآو ملحلآ
نم ًآدولوم ملاعلآ ىلإآ يدافلآ لشسري
فيفعلآ فشسوي نإآ> :ميرم هتبوطخم
بيعلآ نم ةـئـيرـبـلآ اـهـتـيأآ كآآر اـمـل

يف ًلهذنم باـترآ ،جآوزـلـل ًةـمداـع
كنأآ ًاناظ ،ٍةبرطشضم ٍراكفأآ نم هلخآد
نأآ فرع امل هّنكل ،ٌةرششابم ٌةشسَلَتخُم
خرشص سسدقلآ حورلآ نم وه كلبح
.<ايولله

ةرششنلا ىلع عطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا

bl.gro.sotrauq.www


