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82-63)
 ىأاـترا ماـيألا كلـت

 سسسسفأا َزواجتي نأا ُسسلوب
نأا هـل سضرـعـي ّلـئـل رـحـبــلا
ناـك هـنأل ،ةـيـسسآا  ئـطـبـُي
 نوــكــي ىــتــح ُلــجــعـــي
نإا ةرـسصنـعـلا َموـي َمـيـلـسشروأا
َثعب َسسُتيليـم نـمـف *هـنـكـمأا
َسسوسسُق ىعدتسساــف َسسسسفأاإا
هيلإا اولسصو اّملـف *ةـسسيـنـكـلا

مكسسُفـنأل اورذـحا *مـهـل لاـق
مكَماقأا يتلا ةيعرلا ِعيمو
ًةفقاسسأا اـهـيـف سسدقـلا ُحورـلا
يـتـلا هـلـلا ةـسسيــنــك اوــعل
اذه ملعأا إاف *هِمدب اهانتقا
دعـب مـكـنــيــب لــخديــسس هــّنأا

ل ةـفـِطاــخ ٌباــئذ يــباــهذ
مكنمو *ةيعرلا ىلـع قـفـسشـُت
ٌلاـجر موـقــيــسس مــكــِسســُفــنأا
ةـيوـتـلـم ٍروـمأاـب نوـمـّلـكـتـي
*مهءارو َذيملتلا اوبذتـجـيـل
يّنأا نيرّكذـتـم اورـهـسسا كلذـل
فـُفــكأا َ نــسس ثلــث ةّدم
ٍدحاو لك َحسصْنأا نأا ًاراهن ًليل
اي مكعدوتسسأا نآلاو *ٍعومدب
هِتمعـن ةـمـلـكو هـلـلا يـتوـخإا

ينوكسسملا عمجملا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لوألا ــــــــــــــــ

لوألا ينوكسسملا عمجملا دقعنا
روطاربـمإلا نـم ٍةوـعدب523 ةنـسس
ةيقين ةنيدم يف ريبكلا نـيـطـنـطـسسق
ميلاعت ترسشتنا نأا دعب (ةيكرت يف)
ةيروطاربمإلا ءاجرأا ةفاكيفسسويرآا
اـم ،ةـيـناـمورــلا
قــلــخ ىـــلإا ىدأا
ناميإا يف ةلـبـلـب
ةــــــسســـيـــنـــكلا

فارـــــــــــحـــناو
نـــع سضعــــبــــلا
.ميوقـلا ناـمـيإلا

يلاوح عمتـجاـف
ءاسسؤور نم813
مهنـيـب) ةـنـهـكـلا
سســـــــــــــيدــقــلا
سسوــــيــسساــنـــثأا
يبئاجعلا سسولوقين سسيدقلا ،ريبكلا

(يبـئاـجـعـلا نوديرـيـبـسسا سسيدقـلاو
ناـبـهرـلاو ةـسسماـمـسشلاو ةـنـهـكــلاو
ةـئـطاـخـلا مـيـلاـعـتــلا هذــه سضحدل
 .ميوقلا ناميإلا تيبثتو نلعإاو

ىلع هميلاـعـت يـف سسوـيرآا زـكـترا
نبإلا ةيهولأا ركناف ،نيطولفأا ةفسسلف
ناـك هـنأاـب لاـقو (حـيـسسمـلا عوــسسي)
.ًادوـجوـم هـيـف نـبإلا نـكـي مــل تقو
لوأا وــــه نــــبإلا نأا ًاــــسضيأا ىــــعدإا

نأا امك ،هعنسص ْنِمو هللا تاقولخم
.نبإلا عـنـسص ْنـِم وـه سسدقـلا حورـلا
نم بيرغو قولخـم نـبإلا يـلاـتـلاـب

.ًاقح ًاهلإا سسيلو بآلا رهوج

ًاعيمج اودان نيسسيدقلا ءابآلا نكل
مل هنإا نيلئاق دحاو توسصو ٍدحاوٍ مفب
،ًادوجوم نبإلا هيف نكي مل تقو نكي
،بآلا عـم نــبإلا ةــيــلزأا ىــلــع ةــللد
قح هلإا هنأاو ،رهوجلا يف هل هتاواسسمو
حيسسملا نأا كلذب نينلعم ،قح هلإا نم
نيدكؤومو روهدلا لبق بآلا نم دولوم
نم وه نبإلا نإا> :ةيهلإلا هتعيبط ىلع
.هلإا بآلا نأا امك هلإا  وهو ،بآلا رهوج

بجـي ًاــيــلاــتو
نأا لوــــــقـــــــلا
نم وه حيسسملا

عم ٍدحاو ٍرهوج
ديكأاتـلو .<بآلا

ناــمــيإلا اذـــه
،نبإلا ةيهولأاـب
ءاـــبآلا عــــسضو
نوــــسســيدــقــلا
نم لوألا ءزجلا

ناميإلا روتـسسد
هوــلــتــن يذـــلا

حورلابو> ةياغل انـتاوـلـسص يـف موـيـلا
ءزـجـلا ةـغاـيــسص تمــت دقو ،<سسدقــلا
ينوكسسملا عمجـمـلا يـف هـنـم يـناـثـلا
ةنسس ةينيطنطسسقلا يف دقعنملا يناثلا

حورــــلا دادسضأا ةــــعدب سضحدل183
عـمـجــمــلا ءاــبآا مرــح اــمــك .سسدقــلا
هايإا نيعطاق سسويرآا لوألا ينوكسسملا

.ةعماجلا ةسسينكلا نم
مت ًاسضيأا ينوكسسملا عمجملا اذه يف

حـسصفـلا ديـع خـيراـت نـيـيـعـت ديدحــت
اهدمتعت تناك يـتـلا ةدعاـقـلا رارـقإاو
،ديعلاب لافتحإلل ةيردنكسسإلا ةسسينك
دحألا موي يف عقي حسصفلا ديع نأا يأا
يـلـي (رـمـقـلا لاـمــتــكإا) ردب لوأا دعــب
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،ةيدبألا هتايح يف ًاكيرسش ناسسنإلا
ةياغلا نع دعتباو أاطخأا ناسسنإلا نكل
ءاطع رهظي ًاسضيأا انه .هدوجو نم
لب ،قلخلا لعفب ِفتكي مل يذلا هللا

يذـلا سصلـخـلاــب هــتــقــيــلــخ دعو
.طوقسسلا رثإا هيجترت تحبسصأا

وه حيسسملا عوسسي ّنأا فرعي نم
نأا نمؤويو ،هسصـّلـخـم وـهو هـلـلا نـبا
،رـسشبـلا سصلـخـل هـلـسسرأا بآلا هــلــلا
مل هللا نأا امك .ءاطعلا ةيمهأا كردي
مل كلذك ،كلم ةطسساوب ملاعلا قلخي
سصـّلـخـيـل ًاـقوـلـخـم ًاـكلـم لـسسرــي
،هتاذب ديحولا نبلا دّسسجت لب ،ملاعلا

حلسصُي نأا عـيـطـتـسسي هدحو هـلـلا ّنأل
لامك نإا .هسسفنب اهأارب يتلا هتقيلخ
حوسضوب رهظي هئاطعو هـلـلا نـّنـحـت
فرعي هّنأل حيسسملا عوسسيب نمؤوملل
ةقولخم ًارومأا هتقيلخ ِطعي مل هللا نأا

نبا دّسسجت دقل .هتاذ اهاطعأا لب ،طقف
ءاـــيـــبــــنألا نــــم ًادحأا نأل هــــلــــلا

اـنـيـطـعـي نأا ردقـي مـل نـيـقــيّدسصلاو
نم تسسيل اـهـنوـكـل ةـيدبألا ةاـيـحـلا

ةطلسس تحت نوثكام مهو مهتعيبط
هـلإلا اـمأا .رـسشبـلا يـقاــبــك توــمــلا
هنوك ،توملا مدع هل يذلا ،ةملكلا
ديحولا وهـف ،ءاـهـتـنا لو ءادتـبا لـب
.ةيدبألا ةايحلا انـحـنـمـي نأا رداـقـلا

،ةيهلإلا هتعيبط نم انسسل اننأا امبو
انتعيبطب دحّتي نأا هننحتب ءاسش دقف
ةيدبألا ةايحلا لسصوأا دقو ،ةيرسشبلا
،هب هداحّتاب هذخأا يذلا دسسجلا ىلا

ةمعن اناطعأا امدنع انيلإا اهلسصوأاو
نـيـسسدقـمـلا هـمدو هدسسجـب داـحـّتلا

 .نيسسدقملاو
مل ،انتعيبطب دحّتا امدنع انبر

نأا َلــِبــَق لب ،داـحـّتلا اذـهـب ِفـتـكـي
انملآاو انفعسض يف ىـتـح اـنـكراـسشي
هللا نبا مّلأات اذكه .ةئيطخلا ادع ام
،هتوهلب مّلأاتم ريغ وهو ،دسسجلاب
.رخآا ناسسنإا يأا لثم ربُقو تامو مّلأات
مل ذإا ،توملا ئطو هتومب برلا نأا لإا
ةايحلا ُأادبم طبسضُي نأا ًانكمم نكي
ثلاثلا مويـلا يـف ماـقو ،ىـلـبـلا يـف
ةمايقلا قيرط حـتـفو هـتوـهل ةوـقـب

مــكــَيــنـــبـــت نأا ةرداـــقـــلا
عيمج عم ًاثام مكحنو
ِهـــتـــسشأا  إا *سسيّدقــــلا

سضـــِف َسساــبــل وأا َبهذ وأا َةـــّ
ّنأا نوـمـلـعــت مــتــنأاو *ٍدحأا

نيذلا تاجاـحو يـتاـجاـح
ِناـتاـه اـهــْتــمَدــَخ يــعــم
ُتنّيب ٍءيسش ّلك  *ناديلا
نأا يـغـبـنـي اذـكـه هـّنأا مـكـل
نأاو ءافعسضلا دعاسسنل َبعتن
.عوـسسي ّبرـلا َملـك رـّكذـتـن
وه َءاـطـعـلا ّنإا لاـق هــّنإاــف
*ذـخألا نـم َكأا ٌطوــبــغــم
ىـلـع اـثــج اذــه لاــق اّو
.ىّلسصو مهعيمجعمهيتبكر

ليإلا ــــــــــــــــ
(31-1 :٧1 انحوي)

 عفر ناـــمزـــلا كلذ
ءاـمـّسسلا إا ِهـيـنـيـع ُعوـسسي
ِتتأا دق ِتبأا اـــــــي لاــــــــقو
كدّجميل كنبا ِدّ .ُةعاسسلا
سضيأا كـُنـبا ُهَتيطـعأا اـمـك *اـً
ٍرـسشب ّلـك ىـلــع اــًناــطــلــسس
هل ُهَتيطعأا نم لك َيطعُيل

يـه هذــهو *ةــّيدبأا ًةاــيــح
كوفرعي نأا ُةّيدبألا ُةايا
يذـلاو ّيـقـيـقا َهـلإلا َتنأا
انأا *حيسسا َعوسسي ُهَتلسسرأا

دق .سضرألا ىلع كُتدّ دق
ينَتيطعأا يذلا َلمعلا ُتمأا

تنأا دّ نآلاو *ُهَلمعأل
يذلا ِداب كدنع ِتبأا اي
ِنوك ِلبق نم كَدنع  ناك
كـَمـسسا ُتنـلـعأا دق *مـَلاـعــلا

يذلا راذآا12 يف يعيبرلا لادتعإلا
ميوقتلا قفو ناسسين3 يف فداسصي
.( ًاموي31 ةدايزب) يقرسشلا

ءاــبآلا كيــسسيدق تاــعاــفــسشبــف
عوسسي برلا اهيأا هللاب نيحسشوتملا
.نيمآا انسصلخو انمحرا انهلإا حيسسملا

طوبغمءاطعلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينوكسسملا عمجملا ءابآا دحأا يف

لامعأا رفسس نم ًاعطقم أارقن ،لّوألا
ميلعتب لوسسرلا سسلوبهيفرّكذي،لسسرلا
ٌطوبغم وه ءاطعلانأا>نععوسسيبرلا
ىلع لهسسي ل دق .<ذخألا نم رثكأا
دجت نأا اهسسفنل ام بلطت يتلا سسفنلا

فيك ذإا ،ءاطعـلا يـف ةرـيـبـك ًةـطـبـغ
اميف ءاطعلاـب ناـسسنإلا سسفـن حرـفـت
نع جتن روعسشلا اذه ؟ريثكلا اهسصقني
ةجيتن ،ةـبـحـمـلا هاـجـّتا يـف لّوـحـت
ٍةبحم ىلإا رخآلل ٍةبحم نم ،طوقسسلا
ناسسنإلا عجري امدنع .تاذلل ةينانأا
ءاطعلاب طقف هسسفن حرفت ل ،هللا ىلإا
فـيـك نـياـعـت لـب ،ذـخألا نـم رـثــكأا
.اهتاذ غرفت يهو ًاحرف ئلتمت

هذه> :برلا لوقي مويلا ليجنإا يف
تنأا كوفرعي نأا :ةيدبألا ةايحلا يه
حيسسملا عوسسيو كدحو يقيقحلا هلإلا
قوـتـي ناـسسنإلا نإا .<هـتـلــسسرأا يذــلا
نمو ،ةـيدبألا ةاـيـحـلا حرـف اـيـحـيـل
ةيدبألا ةايحلا نأا مهفن برلا ملك
برلا فرـعـي نـم .هـلـلا ةـفرـعـم يـه
هنأا نمؤويو بآلا هللا فرعيو عوسسي
مّلعتي ،انسصلخل ديحولا هنبا لسسرأا

برلا نأل ،ءاطعلا حرـف اـيـحـي فـيـك
لذبت فيك لعفلاو لوقلاب انل رهظأا
.اهسسفن ةبحملا

ىلع قلُخ هنأا فرـعـي نـمؤوـمـلا
.هب لّثمتـلـل يـعُد هـّنأاو ،هـلـلا ةروـسص
رهظأا دقو ،هتعيبطب ٍطعُمو ٌميرك انبر
ةقيلخلا زربأا امدنع لعفلاب هءاطع
مـل وـهو ،دوــجوــلا ىــلا مدعــلا نــم
نكي مل هنأل رارـطـسضا نـع اـهـقـلـخـي
هدوـج ءاـخـسسب لـب ،اـهـيـلإا ةـجاـحــب
لعـجـي نأا برـلا دارأا دقـل .هـتـبـحـمو



 مهَتيطـعأا نـيذـلا ِسساـنـلـل
كل اوـناـك مـه .مـَلاـعــلا نــم
دقو  مــهــَتــيـــطـــعأا تنأاو

دق نآلاو *كملـك اوــظــِفــح
 ُهَتيطعأا ام ّلك ّنأا اومِلع
يذـلا َملـكـلا ّنأل *كنـم وـه
مهو .مهل ُهُتيطعأا  ُهَتيطعأا

َكنم يّنأا ًاّقح اوملعو اولِبق
كــــّنأا اوـــــنـــــمآاو ُتجرـــــخ

مـهـلـجأا نـم اـنأا *يـنـتـلـسسرأا
ِلــجأا نـــم ُلأاـــسسأا ل .لأاـــسسأا
نـيذـلا لـجأا ْنـم لـب اـعــلا
لك *كل مهّنأل . مهَتيطعأا
َكل ٍءيسش لكو كل وه  ٍءيسش
*مهيف ُتدّجُم دق انأاو  وه
اــعــلا  ُدعــب اـــنأا ُتسسلو
انأاو .اعلا  مه ءلؤوهو
سسوّدقلا ُبآلا اهّيأا .كيلإا يتآا
نـيذـلا كـِمـسساـب مـهــظــَفــحا
اًدحاو اونوكيل  مهـَتـيـطـعأا

مهعم ُتنك ح *نحن امك
 اــعــلا مـهـُظـفـحأا تنـك

مهَتيطعأا نـيذـلا ّنإا .كمـسساـب
 و مـهـُتـظـِفـح دق كِلـهـي
ِكلـهـلا ُنـبا ّلإا ٌدحأا مـهــنــم
يّنإاف نآلا اّمأا *ُباتكلا ّمتيل
 اذهب ُمّلكتأا انأاو .كيلإا يتآا
ًلماك يحرف َنوكـيـل ِاـعـلا

 .مهيف

لمأات ــــــــــ
طوبغم وه ءاطعلا نإا>

.<ذخألا نم كأا
 كانه لسسرلا لامعأا

نـع ًادج ةــيوــبرــت ةــثداــح

ناسسنإلل ٍحبر ردسصم ءاطعلا نوكيف
ًاديج ًليَك ،اوَطعُت اوطعَأا> :ةراسسخ ل
يف نوطعـُي ًاـسضئاـف ًازوُزـْهـَم ًادـبـَلـُم
هِب يذلا ِليَكلا سسْفَنِب هنأل ،مكناسضحأا
   .(83 :6 ول) <مكل ُلاَكُي نوليكَت

سسونيتسسوي ديهسشلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فوسسليفلا ـــــــــــــــــــــــــــ

مويلا يف ةسسّدقملا انتسسينك دّيعُت
سسيّدقـلـل نارـيزـح رــهــسش نــم لّوألا
يذلا ديهسشلاو فوسسليفلا سسونيتسسوي
،ناك .يناثلا نرقلا لئاوأا يف سشاع
سشّطعتم ،هـباـبـسش ذـنـم ،ةفرعملا ىلإا اً
ثحبيو ،قيمعلا ريكفتـلا ىـلإا لـيـمـي
اذه أادبم نـعو يـقـيـقـحـلا هـلإلا نـع
:ًلـئاـق هـتـلاـح فـسصو دقو .مـلاـعـلا
عامسس يف ةبغرلا نم ٌءيلم بلقلا>
يتلا ةنسسحلاو ةّقحلا ةفسسلفلا يه ام
انعمجتو هـلـلا ىـلإا اـهدحو اـندوـقـت
سسرادم نيب سسونيتسسوي لّقنت .<هيلإا

اهّلك تافسسلفلا ّنكل ،ةديدع ةّيفسسلف
ةرانإاو ،هلقع ءاسضرإا يف حجنت مل
رونلل ةسشّطعتملا هحور عابسشإاو ،هبلق
.قحلاو

اًموي سسونيتسسوي سسيّدقلا بهذ
يف ًاديحو قّمعتيل ٍدرفنم ٍناكم ىلإا

،كانه .ءامدقلا ةفسسلفلا ءارآا سسرد
بّجـعـتو ،ٍةـبـيـه اذ اـًخـيـسش فداـسص
سسلج .رفقلا كلذ يف ناسسنإا دوجول
خيسشلا هلأاسسف ،نابـطاـخـتـي ناـنـثلا

،ناكملا كلذ ىلإا هئيجم ببسس نع
يف هتبغر نع سسونيتسسوي رّبع ذإاو
،ةيفسسلفلا اياسضقلا سضعب يف لّمأاتلا
ةّدع عيسضاوم ىـلـع ناـمـّلـكـتـي اذـخأا

،هللا ةعـيـبـطو ،قـحـلا ةـفرـعـم لـثـم
ىلع باوــثــلاو ،سسفـــنـــلا دوـــلـــخو
.لئاذرـلا ىـلـع باـقـعـلاو ،لـئاـسضفلا
نـيذـلا ءاـيـبـنألا نـع خـيـسشلا هرـبـخأا

،ليوط ٍنامزب ةفسسلفلا لبق اوناك
،رسشبلا نيب هللا حورب اوثّدحت فيكو
حورلا هاّيإا مهمّلع اـم مـهـل نـيـلـقاـن
هللا نع اًسضيأا خيسشلا همّلك .سسدقلا

دعـسصأا مـث .هـب نـيـنـمؤوـمـلا عـيـمـجـل
،تاوـمـسسلا ىـلإا هذــخأا يذــلا دسسجــلا

نع هسسلجأاو ،ةكئلملا قوف هعفرو
نأا امكو .سشرـعـلا ىـلـع بآلا نـيـمـي
مل مدآا نم انيلإا راسص يذلا توملا
ةّيدبألا ةايحلا اذكه ،اّنع ًابيرغ نكي
دعت مل حيسسملا نم انيلإا تراسص يتلا

ةمعن انحنـم كلذ دعـب .اـّنـع ًةـبـيرـغ
ةدلولا انحنمي يذلا سسودقلا هحور
اناطعأاو ،عوسسي حيـسسمـلاـب ةديدجـلا

وــه رــكــسشلا ّرــسس يــف هــمدو هدسسج
رسشبلا نبا دسسج اولكأات مل نإا> :لئاقلا

،مكيف ةايح مكل سسيل همد اوبرسشتو
هلف يمد برسشيو يدسسج لكأاي نم
مويلا يف هـمـيـقأا اـنأاو ،ةـيدبأا ةاـيـح

   .(45-35 :6 وي) <ريخألا
اذه نم مظعأا ءاطع كانه له

دحـّتـي نأا ٌهـلإا لــبــقــي نأا ،ءاــطــعــلا
نأاو ،رارـطـسضا نود نـم هـتـقـيـلـخـب
يأا َلـَعـَف نوكي نأا نود اهملآا لمحي
نم تومي نأاو ،ملآلا بجوتسسي رمأا
ناـسسنإلا سصـّلـخــيــل ناــسسنإلا لــجأا

برلا نإا ؟ةيدبألا ةايحلا هـحـنـمـيـلو
ميظع رورـسسب هرـيـغو كلذ لـك لـعـف
لذـبـي يذـلا حـلاـسصلا يـعارــلا هــّنأل
نأا عاطتسسا دقل .فارخلا نع هسسفن
وهو ،ًاريثك ّبحأا هنأل ًاريثك يطعي
ةـبـحـمـلا قـيرـط ىـلإا اـندسشرأا كلذــب
هنم مّلعتن انرودب نحن .ةيـقـيـقـحـلا

لذب رسس وه امو ،ةبحملا نوكت فيك
 .ميظع ٌحرف هنع جتني يذلا تاذلا

نكل ،هتاذ غرفي يطعي نم نإا
َيطعُأا امم يطعي هنأا ربتعي نمؤوملا

هللا نم ٌةيطع يه اهلك هتايح نأل
نـمؤوـيو ،هـل ًاـسصاـخ ًاـكـلـم تسسيــلو
اوسضِرقَأاو اوـنـِسسحَأا> :لـئاـقـلا برـلاـب
مكرجأا نوكيف ًائيسش نوجرت ل متنأاو
هنإاف ،ّيلعلا ينب اوـنوـكـتو ًاـمـيـظـع
<رارسشألاو نيركاسشلا ريغ ىلع ٌمِعنُم
ًاقيرط ءاطعلا ودغي اذكه ،(53 :6 ول)
ةمعن ىـلا ًةـفاـسضإا .هـلـلاـب لـّثـمـتـلـل
،ءاطعلا يف اهلانن يتلا هللاب لّثمتلا
ةريثك ٍمــَعــِن ردسصم ءاـطـعـلا ىـقـبـي
،يطعُملا ناسسنإلا ىلع هللا اهقدغي



اًعّجسشم ،حيسسملا عوسسي هنباو،قلاخلا
هلإلا اذه بلط يف يعسسلا ىلع هاّيإا
.ًايحيسسم راسصو ىدتهاف يقيقحلا

،يحيسسملا ناميإلا ىلإا ىدتها نيح
ةفسسلفلا> اهّنأاب ةـّيـحـيـسسمـلا فـسصو
ةعفانلاو ةقوثوملا ةّيقيقحلاةديحولا
ىلإا هاـبذـتـجا نارـمأا .<تدجو يـتـلا
ذإا ،ميدقلا دهعلا ميلعت ّومسس :ناميإلا

سسسسأا ءاـيـبـنألاو ةاروــتــلا يــف دجو
.ءادهسشلا ةلوطبو ،ةيفسسلفلا ميلاعتلا
ءادهـــسشلا ةـــيؤورـــب رـــّثأاـــت نأا دعـــب
:يناثلا هعافد يف َبتك ،نيّيحيسسملا
هيف ُعتمتسسأا ُتنك يذلا تقولا يف>
ىـلإا ُعـمـتـسسأاو ،نوـطلـفأا ئداـبـمــب
،نوّيحيسسملا اهدباكي يتلا بئاسصملا

تومـلا نوـبـهرـي ل مـهـّنأا اـًظـحلـم
يـتــلا راــطــخألا طــسسو يــف ىــتــح
يسسفنل ُتلق ،ًةبعرم ملاعلا اهربتعي
ءلؤوه نوكي نأا ليحتسسملا نم هّنإا
.<مئارجلاو ةوهسشلا يف نوسشيعي اًسسانأا

ةنسس امور يف سسونيتسسوي دهسشتسسا
ةـتــسس عــم ،سسأارــلا عــطــقــب ،م561
ىلع ،هذيملت نم نيرخآا ٍسصاخسشأا

.سسويليروأا سسوكرام روطاربمإلادهع
َمزَه هنأا هداهسشتسسا ببسس نوكي دق
،سسنسسيرك همسسا اًبذاك اًفوسسليف ًانلع
،تاطلسسلا ىدل هب ىسشو نأا ثبل ام
ةمكحملا مامأا سسونيتسسويب َيتوأاف
ةّدع ٌتافّلؤوم هل .ةيحيسسمـلا ةـمـهـتـب
ىلإا فّرعتلا قيعي ام ،ةعئاسض اهّنكل

اهنم انلسصو .قيـقد ٍلـكـسشب هـتوـهل
دحأا ـــ نفيرت عم راوحلاو ناعافدلا
ٌتاباتك يهو ـــ دوهيـلا نـيـمـلـعـمـلا

ىلإا ٌةدنتـسسمو لـقـعـلا ىـلـع ٌةـّيـنـبـم
ريغ ٍسصاخسشأا عانقإا اهفده ،ةفسسلفلا

يـه ةـّيـحـيـسسمـلا ّنأاـب نـيـّيـحـيــسسم
 .ةايحلا يف ةّيقيقحلا ةفسسلفلا اهدحو

سسيدقلا توهل يف ّمهألا ةركفلا
،<ةروذبملا ةملكلا> يه سسونيتسسوي
لوقي .ةفسسلفلا ةنحسسم لواح اهبو
ًةرذب هلقع يف كلمي ٍناسسنإا ّلك ّنإا

وه <ةملـكـلا> ّنـكـل ،<ةـمـلـكـلا> نـم

.ةيحيسسا ةمحرـلا تاـفـسص
 ماـــــــــيألا دـــــــــحأا، 

دعـب نـم ةـثـلاـثـلا ةــعاــسسلا
نلوــسسرــلا ناــك ،رــهــظــلا
نيدعاسص اـنـحوـيو سسرـطـب
مـيـلـسشروأا لـكـيـه إا ًاـعــم
باب نم برقلاـب .اـيـّلـسصيـل
ناسسنإا سسلجي ناك لكـيـهـلا
ناـكو هـمأا نـطـب نـم جرـعأا
بقا امدنع .ًةقدسص لأاسسي
اـمـهــنــم بلــط نلوــسسرــلا

هـل لاـق ٍذــئــنــيــح ،ًةــقدسص
،<اـــنـيـلإا رــظــنأا> :سسرــطــب
جرـعألا اــمــهــيــلإا رــظــنــف
امهرـهـظـم ناـك .هاـبـتـناـب
ىــلــع لدي يــكــل ًاــيــفاـــك
له ؟لعف اذاـمو .اـمـهرـقـف
؟ةدعاــسسم نود نـم هاـكرـت
نمــــــثأا ًاـئـيـسش هـل اـمّدق .ل
.سساـقـي ل ا لاوـمألا نــم
 سسيـل> :سسرـطـب هـل لاــق
يذلا نكلو بهذ لو ةّسضف

 يإاــفمـسساـب :كيــطــعأا هاــ
ْمُق يرسصانلا حيسسا عوسسي
هديـــب هـــكــــسسمأاو ،<!ِسشماو
لاا يفف ،هماقأاو ىنميلا
يسش راسصو هلجر تدّدسشت
.(8-1 :3 عأا)

،ٍلاومأا عم ًارقف ىرت له
ةدّيج سسيسساحأا عم ًىنِغ وأا

نـحـن ،ًاذإا ؟ةـيـهـلإا بهاوـمو
ٌلاومأا انيدل نكت  نإا ًاسضيأا
مهِطعنلف ،ءارقفلل اهيطـعـنـل

ًةلــسصو ًةــيزــعــتو ًةـــّب،
اـنـبـلـق هـكـل اـم ِطـعــنــلو
ًاــسضيأا هذــه ّنأل ،مــيــحرــلا

 .ةقدسص

  مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

ىلإا ءامتنلا ّنأا ينعي ام ،حيسسملا
ىوسس قّقحتي ل يّلك ٍلكسشب <ةملكلا>
سسونيتـسسوـي ناـك .ةـّيـحـيـسسمـلا يـف
ذإا ،ةّينانويلا ةفسسلفلا عم اًفطاعتم
.ّقحلا ءارو ىعسست تناك اهّنأا ربتعا

هعافد يف لوقلا ىلإا هعفد ام اذه
وه حيسسملا ّنإا روطاربمإلا ّدسض لّوألا
سسنـجـلا ّلـكـل ناـك يذـلا ةـمـلــكــلا>
،هللا نبا وهو ...هيف بيسصن يرسشبلا

سساـنـلا هـيـف كرـتـسشي يذـلا هـتـمـلـك
سسونيتسسوي ربتعي ،انه نم .<اًعيمج

،ةملكلا عم قفّتت ًةايح سشاع نَم ّنأا
ناـك اـمـّنإا ،حـيـسسمـلا ءيـجــم لــبــق
طارـــقـــسس لـــثــــم ،اــــيــــحــــيــــسسم
.ايليإاو مـيـهارـباو ،سسوـتـيـلـقارـيـهو
ىسسوم نم ذخأا نوطلفأا ّنأا دّكؤويو
دّدسشيو دوعي هّنكل ،همـيـلاـعـت سضعـب
ىمسسألا يه حيسسملا تاملك ّنأا ىلع
ًةرّيـغـم ًةّوـق اـهـيـف ّنإا اذإا ،مـظـعألاو
.رسشبلا ةايح لّدبت

قّقحتي لسصاوتلا نا لوقلا اننكمي
.يهلإلا فسشكلا ربع رسشبلاو هللا نيب
ّنأا سسوـنـيـتـسسوـي سسيّدقــلا دقــتــعــي
رانأا نَم وه هـلـلا <ةـمـلـك> حـيـسسمـلا
فاـسشتـكاـف .ءدبــلا ذــنــم لوــقــعــلا
ّمـت قـئاـقـحـلا سضعـبـل ةــفــسسلــفــلا
وأا اوأاطخأا ءلؤوه .<ةملكلا> ةطسساوب
نايحألا سضعب يف مهلاوقأا تسضقانت
.هتّيلكب <ةملكلا> اوـفرـعـي مـل مـهّنأل
ّقحلا ءلم ،سسونيتسسويل ةبسسنلاب ،اًذإا

،اـهدحو ةـيـحـيـسسمـلا يـف ٌدوــجوــم
دق ّقح ّلك> :ًلئاق كلذ نع رّبعيو
وه ،ناكم يأا يفو تقو يأا يف ،ليق
.<نيّيحيسسملا نحن انكلم

تاومألا تبسس ــــــــــــــــــــــــ
راهن ةسسّدقملا انتسسينك مـيـقـت

عيمجل اًراـكذـت  نارـيزـح3 تبـسسلا
ةايحلاو ةمايقلا ءاجر ىلع نيدقارلا
ماـقـت ةـبـسساـنـمــلا هذــهــل  .ةــيدبألا

.ةيسشربألا سسئانك ّلك يف سسيدادقلا


