
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(٢٤-٢٣ :٩ لامعأا)

 ا كلتناك اميف مايأ
عـيـمـج  ُفوـطـي ُسسرـطـُب
إا ًاــسضيأا َلزــن نـــكاـــمأا
*ةدُل َ نِكاسسلاَسسيدقلا

همسسا ًاـناـسسنإا كاـنـه دجوـف
ىلـع ًاـعـجـَطـسضـُم سساـيـِنـيأا
وهو َنسس امث ذنم ٍريرسس

لاي ُسسرطب هل لاقف *ع
ُعوــسسي َكيــِفــسشي ُسساــيــنــيأا
.كِسسفنلْسشِرَتفاو مُق ُحيسسا

ُعيـمـج ُهآارو *ِتقوـلـل ماـقـف
َنوراسسو ةدُل َ نِكاسسلا

تناكو *برـلا إا اوـعـجرـف
 اـهـمـسسا ٌةذـيـمـلـِت اــفاــي
.ةيبَظ ُهُسسفت يذلا اثيباط
ًامعأا ًةئلتمُم هذه تناكو

تناــك ٍتاــقدسصو ًةاـــسص
كلـــــــت  ثدحف*اهُلمعت
.تتاموتَسضِرَماهنأا ِماـيأا

 اهوـعـسضوو اـهوـلـسسـَغـف
ِبرقب ُةدُل تناك ذإاو *ةيّلعلا
نأا ُذـيـمـتـلا َعـمـسسو اـفاــي
هيـلإا اوـلـسسرأا اـهـيـف َسسُرـطـب
ئطبُي  ْنأا هِنأاسسي لُجر

ــــــــــــــــــــــــــــــ عوسسي كيفسشي>
<حيسسملا ــــــــــــــــــــــ

يف ،لسسرلا لاـمـعأا رـفـسس يورـي
عطقملا ةرسشابم قبسسي يذلا مسسقلا
ةّسصق ،مويلا انعماسسم ىلع ّولتملا
فيكو (لوسسرلا سسلوب) لواسش ةبوت

سسرــسشأا نــم عوــسسي ّبّرــلا هــلّوــح
ىلإا هـيدهـطـسضم
راـتــخــم ءاــنإا>
يـمـسسا لـمـحـيـل
ٍكولموٍ ممأا مامأا

<ليئارسسإا يـنـبو
(٥١ :٩).  ّكسش
طـغـسضلا ّنأا يــف

نع اًرـيـثـك فـخ
ةئسشانلا ةسسينكلا
لّوحــتب ،كاذـــنآا
دــــّكؤوــي .لواــسش
لاـمــعأا رــفــسس
ةّيدوهيلا سسئانك مع مسسلا ّنأا انه
اـهـّنإا ىـّتـح ةرـماـسسلاو لـيـلــجــلاو
تناـك سسُدـُقـلا حورــلا ةــيزــعــتــب>
اذه نكي مل ،اًعبط .(١٣ :٩) <رثاكتت
هّنكـل ،اـيـئاـهـن و ًـماـسش مـسسلا

ليلدب ،مـهدّدسشو نـيـنـمؤوـمـلا ىّزـع
ربتـعـي  .نورـثاـكـتـي اوـتاـب مـهـّنأا
براجتلا دعب ءودهلا ِتارتَف ُنمؤوملا

ةـبـسساـنـم لـب ،ءاـخرـتـسسإـل ةــنده
زيزعتلو ،ًّوأا هللا تايزعتب حرفلل
هرّذجت قيمعتو ةّيناميإا هتاعافد
نيذّلاك اًمامت .هللا عم ةقعلا يف
سشبـم اوـلاـج> امدعب <ةملكلاب نـيرـّ
بّبـسست مـهـلاـمـعأا تناـكو ،اوـتـّتـسشت

عأا) اوّلح امنيأا ميظعلا حرفلا سسانلل
٧-٤ :٨).

ىلإا حاترا سسرطب لوسسرلا ّلعل
يـف نـيـنـمؤوـمـلا تاـعاـمـج عاــسضوأا
قلطناف ةرماسسلاو ةّيدوهيلاو ليلجلا
ةطيحملا يحاونلا يف ةمدخلا دّقفتي
.ةّيلحاـسسلا ّدـّلـلا ةـنـيدم ىـّتـح ًوزـن
زاـتــجــي وــهو> ةراــبــع اــنــتــفــلــت
لوسسرلا ةريغ ىلإا ريسشت ذإا ،<عيمجلاب

ىـلـع سسرــطــب
يـتـلا ةـمدخــلا
اهيلع هـنـمـتـئا
وـي) حــيــسسمــلا

هارن .(٥١ :١٢
اـــــــــــــــــــنـــه
دـــــــئاــــقلاـــك
ّيركــــسســــعـــلا
تادحو دّقفتملا

اًدوزـم هـسشيــج
اـــــــــــــهاـــــّيإا
تاّيوـنعــملاــب

تاميلعتلاو تاهيجوتلابو ،ةهج نم
رـهـظـي .ةـيـناـث ةـهـج نــم ةــمزــلا
يف ،ةروسصلا هذهـب ،سسرـطـب لوـسسرـلا
ةمّدقـمـلا يـف اـًمـئاد ،لاـمـعأا رـفـسس
يف :<سسدقـلا حورـلا نـم اـًئـلـتـمـم>و
دوـهـيـلا> ماـمأا اـمـك تاــهــجاوــمــلا

<نيعمجأا ميلـسشروأا يـف نـيـنـكاـسسلاو
يفو ةميظعلا ةرسصنعلا دعب ؛(٤١ :٢)
خوـــيـــسشو بعـــسشلا ءاـــسسؤور> هــــجو
ىــلإا ًةـــفاـــسضإا ،(٨ :٤) <لـيـئارــسسإا
:٥و٨-٢ :٣) ءافسشلا تايآاو بئاجعلا

يــف سسرــطــب لوــسسرـــلا ناـــك .(٤١
،ةجاحلا تسضتـقا اـمـثـيـح ةـمّدقـمـلا
بلطي هارن  ،هنيع تقولا يف ،انّنكل
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نامـيإا دقاـف نـكـي مـل ،ةـسسيـنـكـلا
سش هـّنأا لـيـلدب ،هــلــلاــب لوـقـي .يـفـُ
ّنإا مـفـلا ّيـبـهذـلا اـّنـحوـي سسيّدقـلا
هـحور حـتـف هـلـلاـب لـجرـلا ناـمـيإا

.يفُسشف ةمعنلا لابتقا ىلع هدسسجو
يتلا ةئيطخلا لاح ىلإا جلافلا زمري
نع اًزجاع> اهب ىـلـتـبـمـلا حـبـسصي
.ّيح وهو تيـم هـّنأاـكو ،<ةـكرـحـلا

،هيف تكّرحت ىتم ،ةبوتلا اهدحو
ةيفاسشلا ةمعنلا لابتقا ىلع هحتفت
َسضيرـمـلا ُهـلـلا دقـتـفــي .ىــفــسشيــف
،ءاسشي اـمـكو مـَلـعـي اـمـك ،سسئاـيـلا

ئطاخلا قرغ امهـم ،اذـل .هـيـفـسشيو
،هنيدن ّأا ًّوأا انيلع ،هتئيطخ يف
ىلإا هتدوـع نـم سسأاـيـن ّأا اـًيـناـثو
يف ،ىسصحُت  تاداهسش ةّمث .هللا

ةبوت تاح نع ،ةـسسيـنـكـلا ةرـبـخ
،سسرطب لوسسرلا اّمأا .فسصولا قوفت
قيلي امـكو ،ةـلوـطـبو سسأاـب ّلـكـبـف
سضرملا هجاو دقف ،حيسسملا ذيملتب
يذلا ىوقأا حسسلاب يسصعتسسملا

سساينيإا اي> :حيسسملا عوسسي مسسا وه
سشرفاو مُق .حيسسملا عوسسي كيفسشي
نيرمأا ،اذهب ،لوسسرلا نلعُي .<كسسفنل
عوــسسي دجــم :هــنــيــع تقوــلا يــف
ةبهوم ّلك ّنأاو ،همسسا ةّوقو حيسسملا
ّلك .هدحو ّبّرلا اهردسصم ةّوق وأا

نـباو بآا مـسسا ىـلـع دـمـعـت نـم
هتاذ لعفلاب حبسصأا سسدقلا حورلاو
لكسش إا يه ام ةبهوم ّلكو ،ًوسسر
.سسانلا ىلإا هللا ةمعن لاكسشأا نم
ديفي نأا لجأا نمف ةمكح يتوأا نَم
ةبهوم يـتوأا نـَمو ،اـهـب نـيرـخآا
،طقف ةفرعملل لقان وـهـف مـيـلـعـتـلا

لاـكـسشأا نـم لــكــسش ّيأاــب سسيــلو
دحأ يطعأا ولو ىّتح .اهل اًردسصم
ًءاـفــسش ترــمــثأا هــتــسص ىرــي نأا

،ّيفزخ ءاـنإا دّرـجـم هـّنأا رـكذـتـيـلـف
لّبقت ،بطعلا عيرسس ،نـمـثـلا سسـِخـَب
نأا عاطتسسا ام رادقمب هتسص هللا
،ةّيّداـمـلا روـمأا يـف ىـّتـح .ّبحـي
هئارثو هلاومأا ىلع نمـتؤوـم يـنـغـلا
رـيـخـلا لـعـف يـف اـمـهرـمـثـتــسسيــل
ناـك ّإاو ،جاـتـحـم ّلـك ةدعاــسسمو

ماقـف *مـهـيـلإا مودقـلا نـع
املف .امهعم ىتأاو ُسسُرطب
ةيّلعلا إا هب اودِعسص لسصو
لِمارأا ُعيمج هيدل فقوو
ًةسصِمقأا ُهــنــيرـــُيو َكـــبي
ُةيبَظ اهُعَنسصتتناك ًابايثو
ُسسرـطـُب جرـخأاـف *نـهـعـم
ىلع اثجو ًاجِراخ َعيما
َتفـتـلا مـث .ىلسصو ِهيتَبـكُر
اثيباط اي لاقو ِدسسا إا

.اهينـيـع تحـتـفـف .يـموـق
َسسرــــطــــُب تَرــــسصبأا او

هدي اــهــلواــنــف *تسسلـــج
اـــعد مـــث .اـــهــــسضهــــنأاو
َلـــــــمارأاو ــسســيدــقــلا

عاسشف *ًةيح مهيدل اهماقأاو
.اهـلـك اـفاـي ُ ا اذـه
    .برلاب نوثك نمآاف

ليإلا ــــــــــــــــ
(٥١-١ :٥ انحوي)
 دـِعـسص ناـمزــلا كلذ

نإاو *مـيـلـسشروأا إا ُعوـسسي
 ِمنغلا ِباب دنع ميلسشروأا

ةيناعـلاـب ىـمـسسـُت ًةـكرـِب
ُةـسسمـخ اــهــل ادسســِح َتيــب
ًاـعـجـطـسضم ناـك *ٍةــقِورأا

نـم ٌثـك ٌروـهـمـج اـهـيــف
ٍجْرُعو ٍنايمع نم ىسضرا

نورظتني ِءاسضعأا يسسبايو
ا َكيرِءا* نأ ــمًاــك

 ًاـناــيــحأا لزــنــي ناــك
.َءاا كّرــحـــيوِةَكْرِبلا

نم ًوأا ُلزني ناك يذلاو

وأا ةـناـكـمـلا نـم عوـن ّيأا هـسسفــنــل
يذلا نمؤوملا ةروسص هذه .ةسسائرلا
اًدّيسسو ابر حيسسملا قنتعي نأا دّرجمب
:امه نيرمأا ىسضتقمب هتايح لمكي
راسص هّنأاو ،حيسسملل ّإا ةدايسس  هنأا

ىـلإا حـيـسسمـلا لـمــح نــع ًوؤوــسسم
نـم يـطـعُأا اـم رادقــمــب نــيرــخآا

ةّيدومعملا ّرسس يف أارقن اذل .تانزو
لئاقلا ّيـلـيـجـنإا ّسصنـلا سسّدقـمـلا
(...) مـمأا ّلـك اوذـمـلــتو اوــبــهذا>
ام عيمـج اوـظـفـحـي نأا مـهوـمـّلـعو
.(٠٢-٩١ :٨٢ تم) <هب مكتيسصوأا
يف نينكاسسلا نيسسيّدقلا> ةرابع اّمأا
حيسسملل نيدتهملا ىلإا ريسشتف <ةّدل
كلت يف اوناك نيذّلا هب نينمؤوملاو
زاج اذإا ،مَزلم ّيحيسسملا .ةيحانلا
،ةسسادقلا حورب مسسّتي نأاب ،ريبعتلا

 ّنأا كلذ ،اهب اًعوبطم نوكي نأا لب
دهسشي نأا ملاعلا اذه يف هدوجو ةّلع
:ملاعلا يف هتـسسادقو هـلـلا روـسضحـل
،رمثـب اوـتأاـتو اوـبـهذـتـل مـكـتـمـقأا>
.(٦١ :٥١ وي) <مكرمث موديو

،ّدّللا يف ،سسرطب لوسسرلا فداسص
 .نينسس ينامث ذنم اًجولفم اًناسسنإا
ناـك نإا ّسصنـلا قاـيـسس نـم فرـعـن
،هب ّمتهي نم هلو تيب يف جولفملا
نوكي نأا ّيـهـيدب .اًديـحو ىـًقـلـُم مأا
لمأا يدقاف هلوح نَمو جولفملا

اـنـناـمز يـف ىــّتــح .ءاــفــسشلا يــف
اًسصوسصخ جلافلل جع  ،رسضاحلا
داق ،اـنـه .تاوـنـسس هـيـلـع تّرـم نإا
،ةّوقب ،هدجم رِهـظـُيـل هـلوـسسر ّبّرـلا

اهمظعم ةئسشان ةـعاـمـج طـسسو يـف
ّبرـلا بهـي .ددجـلا نـيدتـهـمـلا نـم
نم طقف ةرهابلا هـتاـيآاو هـبـئاـجـع
ديدسشتو نـيـنـمؤوـمـلا ةـيزــعــت لــجأا
نـيـنـمؤوـمـلا رـيـغ اـّمأا .مــهــناــمــيإا

اورـسصبـي نأا نود نـم نورـظــنــيــف
اوـمـهـفـي نأا نود نـم نوــعــمــسسيو
ءايعسشإا ّيبنلا مهيلع أابنت ام بسسحب
،ءافسشلا ةثداح ىلإا ًةدوع .(٠١ :٦)
لاحلا ةعيبطب ناك جولفملا ّنإا انلق
.اـيرـسشب ،هـئاـفـسش نـم لـمأا اًدقاــف
ةربـخ اـنـمـلـَعـُت اـم بسسحـب ،هـّنـكـل



أاُي ناك ِءاا ِكير ِدعب
*هاعا سضرـــــم ّيأا نـــــم
هــب ٌناــسسنإا كاــنــه ناــكو
ثثو ٍناـمث ذنـم ٌسضرـم
ُعوسسيُهآار ذإا اذــه *ًةــنـــسس
ًاـنـمز هـل نأا مـِلـعو ىـًقـلــُم
*أارْبُت نأا ُديرُتأا هل لاق ًاثك
ُدّيـسس اـي ُسضيرا هـباـجأاـف
َكّرُح ىتم ٌناسسنإا  سسيل
لب ةكرِبلا  ينيقلُي ُءاا
ُلِزـنــي ًاـيـتآا ُنوـكأا اـمـنـيــب
ُعوسسي هل لاقف *ُرَخآا يلبق
*ِسشماو كَريرـسس ْلـِمـحا ِمـُق
لمــحو ُلجرلا َئِرَب تقوللف
 ناـكو .ىـسشمو ُهَرـيرــسس
لاـقــف *ٌتبــسس موــيــلا كلذ
سش يذـلـل دوـهــيــلا هـنإا يــفـُ
نأا كــل لــِحـــي ـــف ٌتبـــسس

مهـــباجأاف *َرـيرـسسلا َلـِم
وــه أارـــــــبأا يذـــــــــلا نإا

كَرــيرــسس ْلــمــحإا  لاـــق
وــه نــَم ُهوــلأاــسسف *ِسشماو
كل لاـــق يذــــلا ُناــــسسنإا
امأا *ِسشماو كَريرسس ْلِـــمحا
سش يذـلا ُملعي نُكي مـلـف يـفـُ

َعوـــسسي نأ .وـــه نـــــــــــَم
ِعِسضوا  ناك ذإا َلزتعا

ُهدجو كلذ َدعــبو *ٌعـــمـــج
هل لاقف ِلكيهلا  ُعوسسي
ْدـُعـَت ــف َتيــفوــُع دق اــه
*رسشأا كبيسصُي ئـل ُئـطـخـُت
خأاو ُناسسنإا كلذ َبهذف
يذلا وه َعوسسي نأا َدوهيلا
   .ُهأاربأا

سضرـمـلا اـمأا .تاوـمـسسلا توــكــلــم
ناسسنإا نم ام .ةئيطخلا نع جتانف
نزحلاب برجُي مل مويلا انملاع يف
مــّطــحــتــلا وأا ّكسشلا وأا فوــخــلا وأا
ةيسضرم ةلاح إا هذه امو ،ّيلخادلا
رّثأاتي اندسسج ّنأ ،ةيدسسجو ةيحور
سسكـعـلاو اـيـحور سضرـمـن اـمدنــع
.حيحسص

سسجـتـلا ةـياـغ لمـعـلا ّلـكو دـّ
يـه ّبّرـلا هـمـتأا يذـلا ّيـسصـخــلا
لبق ام ةلاح ىلإا ناسسنإا ةداعإا
سسيّدقلا لوقي .هّلأاتلا يأا ،طوقسسلا
هلإا راـسص> :رـيـبـكـلا سسوـيـسساـنـثأا
يأا ،<اًهلإا ناسسنإا رـيـسصيـل اـًناـسسنإا
ةـيرـسشبـلا ةـعـيـبـطــلا هــلــلا ذــخــّتا
اهـسسّدقـيـل ةـئـيـطـخـلاـب ةدسسفـنـمـلا

يتلا ةلاحلا ىلإا اهدوقيو اههّلؤويو
لبـق سسودرـفـلا يـف اـهـيـلـع تناـك
دحأا بورــغ يــف أارــقــن .طوــقـــسسلا
،بَرغَتسسم بجع نم هل اي> :علخملا
نكسسمتي نأا ءاسش دق ّلكلا قلاخ ّنإا
سسبل نّنحتملا هنأا امبو ،انتعيبطب

ىرأاو ،رـسشبـلا عـم فّرــسصتو ،اًدسسج
ىفسش كلذل ،بئاجعلا ةرثك دوهيلا
ةكربلا ىلع هفوقوب اًميدق عّلخملا
.<ِسشماو كريرسس لمحا هل لاق ذإا

لخ نم ،ةيناسسنإا ّبّرلا حنم
اـنأـمـي يذـّلا ،ةـّيدوـمــعــمــلا ّرــسس
دّدجـتـلا َةـمـعــن ،سسدقــلا حورــلاــب
ةياغلا ىلإا لوسصولل ةدولا ةداعإاو
ّنإا نيّيتوهلا دحأا لوقي .ةدوسشنملا
،اياطخلا رّهطت يـتـلا ةـّيدوـمـعـمـلا
،ءاـيـحأا نـيـتـئاــمــلا نــم لــعــجــت
دحّتن ةسسدقملا َرارسسأا انـلواـنـتـبو
ّيليـجـنإا ّسصنـلا اـنـل حـسضوـي .هـب
لـيـعاـفـم موــيــلا هــعــمــسسن يذــلا
ءافسش ىـلـع اـهـتردقو ةـّيدوـمـعـمـلا
سسيّدقـلا لوــقــي .دسسجــلاو سسفــنــلا
ّسصـّنـلا نإا مـفـلا ّيـبـهذـلا اـّنــحوــي
قـبـسسم رـيوــسصت وــه ّيــلــيــجــنإا
ءاـمـلا كيرـحـت نإاو ،ةـّيدوـمـعـمـلــل
سسدقلا حورلا هلمعيسس ام ىلإا ةراسشإا

سسيّدقلا لوقي .هـلـبـقـي نـَم ّلـك يـف
وـنـيـم فــقــسسأا سسوــيــسسورــبــمأا

سسيّدقــلا لوــق بسسح اــمــهــقراــسس
لوـسسرـلا .مـفـلا ّيـبـهذــلا اــّنــحوــي
نيب دئاق ةباثمب وه يذّلا ،سسرطب
دجـم راـهـظإا ّإا ِغـتـبـي مـل ،لـسسرـلا
نأاب جولفملا رمأاف ،ةّوـقـب حـيـسسمـلا
ىرـي يـكـل هـسسفـنـل سشرـفـيو موـقـي
هئافسش نم سسوؤويـمـلا ّنأا عـيـمـجـلا
 ،حيسسملا عوسسي مسسا ةّوقب يفسش
هايؤورب ىّزعتف ايوق ىًفاعم داع لب
،نوراسسو ةّدل يف نينكاسسلا عيمج>
.<ّبرلا ىلإا اوعجر نيذّلا

ةعلخملا ةيناسسنإلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أارقن نأا ةسسّدقملا انتسسينك تبّتر

نم عطاقم ةّيحـسصفـلا ةرـتـفـلا يـف
ليجـنإا نأ كلذ ،اـّنـحوـي لـيـجـنإا
باتكلا نوناق بيترت بسسح ،عبارلا
نياعن ّيحور ليجنإا وه ،سسّدقملا

ةسسينكلا أارقت .ّيتوهلا ّومسسلا هيف
ثلاثلا دحأا يف ،اـنـعـماـسسم ىـلـع
علخم ءافـسش ةـثداـح ،حـسصفـلا دعـب
ذنم اًسضيرم ناك يذلا ،ادسسح تيب
نأا رظتـنـيو ةـنـسس نـيـثـثو ناـمـث
دعب ىفسشيل ةكربلا يف ٌدحأا هيقلي
:٥ وي) ءاملا هكيرحتو كملا لوزن
سضيأا لـترـن ،دحأا اذــه .(٧ -٥ اـً
كتيانعب بر اـي سضـِهـنأا> :قادنـقـلا
عاونأاب ادج ةعلخملا يسسفن ةيهلإا
امك ،ةحيبقلا لامـعأاو اـياـطـخـلا
اذإا ىـّتـح ،اـًمـيدق عـلـخـمــلا َتمــقأا
دجـمـلا :اـًفـتاـه خرـسصأا ُتسصـلــخــت
.<فوؤورلا حيسسملا اهّيأا كتّزعل

تعلخت ،ناسسنإا طوقسسل ًةجيتن
تسسبـــلو تسضرـــمو ةـــيـــناــــسسنإا
إا انه عّـَلـخـمـلا سسيـل .ةـئـيـطـخـلا

ةعلخملا ةيناسسنإا هذه نع ةروسص
سسجـت يـتـلا ةـلـيـلـعـلا تامو انّبر دـّ

نـم اـهـسضهـنـي نأا لـجأا نــم ماــقو
اـهـتـلاـح ىـلإا اـهديـعـيو اـهداـسسف
.ّيوامسسلا توكلملا ىلإا ،ةّيسسودرفلا
اياسصول دعت ىوسس ةئيطخلا تسسيل
قـيـقـحـتـل ّيـقـيـقـح ٍقـئاـعو ،هـلـلا



ةثداـح لوـح هـتـظـع يـف (٧٩٣+)
ءاملا كيرـحـت ناـك> :هذـه ءاـفـسشلا
مـُكـَلـَف مـتـنأا اـّمأا ،ةـمـع سساـنــلــل
،ٌكم لزني ناك مهـيـلـع .ناـمـيإا

.سسدقـلا حورـلا لزــنــي مــكــيــلــعو
كّرحتت ةـقـيـلـخـلا تناـك مـهـلـجأ،
ّبر ،هسسفن حيسسملا لمعي مكلجأو
لاني ناك طقف ٌدحاو كاذنآا .ةقيلخلا
عـيـمـجـلا حــبــسصي نآاو ،ءاــفــسشلا
اًزمر تناـك ةـكْرـِبـلا كلـت .ءاـّحـسصأا
اذه ىلع لزنت هللا ةّوق ّنأاب اونمؤوتل
زمري ...(ةّيدومعـمـلا نرـج) نرـجـلا
حورـلا لوزــن ىــلإا كــمــلا لوزــن
اـنـماـّيأا يـف لزــنــي يذــلا سسدقــلا

ةسص اهكّرحت يتلا هايملا سسّدقيو
كملا ناك تقولا كلذ يف .نهاكلا

ةمعن نآاو ،سسدقلا حورلل اًمداخ
انسسوفن سضارمأ ًءاود تسسمأا حورلا

 .<انناهذأاو
ةهج نم ،ّيليجنإا عطقملا ركذي

عّلخملا اهيف يقب يتلا ةّدملا ،ةيناث
سضيرـم ةّدمـلا يـهو (ةـنــسس٨٣) اـً
بعـسشلا اــهاــسضق يــتــلا اــهــسسفــن
ءانيسس ءارحسص يف اًهئات ّيناربعلا

داعـيـمـلا سضرأا ىـلإا لـسصي نأا لـبـق
داعيملا سضرأا تناك نإا .اهلخديو
ةايحـلا ثيـح ،حـيـسسمـلا ىـلإا زـمرـت
دوسسي ثيح ،ءارحسصلاـف ،لاـمـكـلاو
ناسسنإا ةلاح ىلإا زمرت ،فافجلا
عاونأا ّلكـب ةـهوـسشمـلاو ةـعـلـخـمـلا
سضرــــم ةّدم تناـــــك .سضارـــــمأا
نم مغّرلا ىلعو ،ةـلـيوـط عـّلـخـمـلا

و اـًموــي هرــبــسص دقــفــي مــل كلذ
لب ،هتلاح نم سسئي و هتعاجسش
ٌدحأا هدعاسسي نأا اًمود رظتني ناك
،ىري ناك دقو ،ةكرِبلا يف هيمريو
دق .ىـفـسشي هرـيـغ اًدحأا ،ةــنــسس لــك
اذه ركذي  اذامل :سضعبلا لأاسسي
ملأا ؟نيرخآا سساـنأا َءاـفـسش عـطـقـمـلا
؟ّبّرلا ىتأا نيح نيدجاوتم اونوكي
اذه نم طقف عوسسي ّبّرلا اند اذامل
دحأا بيـجــي ؟هاــفــسشو عــّلــخــمــلا

لمأات ــــــــــــ
نإا برلا انع ىّلختي نل

نم ماودلا ىلع هنم انبقا
بهتلت نأا ديري وه .بلقلا

ةبغرـب اـنـحاورأاو اـنـبوـلـق
 ىتح هل كأا قايتسشاو
نـعو هـنـع ًاـموـي دعــتــبــن

هتب.
بئاون انبيسصت ام ًابلاغ

اــننأ كلذ لــــكو ةريــثك
نـيـح .دعـب عـسضاوــتــن مــل
ينحنتو سسفنـلا عـسضاوـتـت
هـــــلــــــــــلا ةدارإا ماــــــــمأا
انتاناعم اـهدنـع فـقوـتـت
انبئاسصم نأ .انبـئاـسصمو
اهدنع حبسصتسس انتاناعمو
،اـنـيـلـع ةزـيزـع اـهــنأاــكو
ةايحلل ٍمهف ىـلإا غـلـبـنـسسو
دوعن  .ًاـماـمـت فـلـتـخـم
اذه نيناوـق بسسحـب رـكـفـن
ءيسش لـك ىرـن لـب مـلاـعـلا
ودبيو .فلتـخـم روـن تحـت
هنأاكو هـيـلإا رـظـنـن اـم لـك
.بحلاب ًائيلمو ًاقارسشإا رثكأا
ًاحلاـسص ءيـسش لـك حـبـسصي
نـحــن .هــلــل ٍسضرــُم هــنأ
وه قولخم لكو هتاقولخم
لك ُهللا عدبأا دقل .هل كلُم
حبسصن يكل ،هسسفنل ءايسشأا

ةيهلإا هتبحمل نيـكراـسشم
.نييهلإا هحرفو همسسو

يبرسصلا سسوادت خيسشلا

:تؤواسستلا هذه ىلع نيـّيـتوـهـلا
<نأ هرـبـسص زرـبـي نأا دارأا ّبّرــلا>.
هتلاسسر يـف سسلوـب لوـسسرـلا لوـقـي
قبسس ام ّلك نأ> :ةيمور لهأا ىلإا

ىّتح ،انميلعـت لـجأ َبـِتـُك َبـِتـُكـف
بتكلا يف امب ةيزـعـتـلاو رـبـسصلاـب
هـلإا مـكـطـعـيـلو .ءاـجر اـنـل نوـكـي
اًمامتها اوّمتهت نأا ةيزعتلاو ربسصلا

حيسسملا بسسحب ،مكنيب اميف اًدحاو
ديزي ام اًريثك .(٥ -٤ :٥١) <عوسسي
اـنـلـعـجـيو ،اـناوـقـت نـم سضرــمــلا
ةّحسصلا اّمأا ،رثكأا هللا نم برتقن
 ،انيف ةمعنلا لمع إا يه امف
عّلخملا رّرحتي مل .انـل اـًقاـقـحـتـسسا

لـب ،هـتـلـيـسضف ببـسسب هـسضرـم نــم
ببسسب ،رـسشبـلـل هـلـلا ةـّبـحـم ببـسسب
.هيلإا هللا ناسسحإا

ةكربلا ىلع اًسسلاج علخملا ناك
هّنكل ،ءاملا يف هيمريل اًدحأا رظتني
لب ،ديري ناك امك هايملاب َفسشي مل
امدنع اهدحو ّبّرلا ةـمـلـكـب يـفـُسش
انتّيناسسنإا تسسيـل ،اذـكـه .هـيـلإا ىـتأا
عـمـسست نأ إا ةـجاـحـب ةـعـّلـخـمـلا

اهجاجوعا نم ىفسشُتل ّبّرلا توسص
تاذ ،ادسسح تيـب ةـكرـب .اـهـسضرـمو
ريبك ّدح ىلإا هبسشت ،ةدكارلا هايملا

يـف ةدكارـلا ةـّيـموـيــلا اــنــتاــيــح
تامامتهاو ،ءاوهأاو ةئـيـطـخـلا
نم ناسسنإا اهقلخي يتلا ةيسضرأا

سسمـتـم ىـقـبـيـل هـلوـح رومأاـب اـًكـّ
 .ةينافلا

دعب علخملا حيسسملا ىفسش امك
انتّيناسسنإا يفسشي وه كلذك ،ةنسس٨٣
هتملك انلوبق دّرجمب اهسضارمأا نم
نم موقنل انـلاـمـعأا موـقـيـف ،اـنـيـف
توـكـلـمـلا وـحـن رـيـسسنو اـنـتاـبــسس
.ّيوامسسلا

:ةيسشربألا رابخأا ىلع علطإلل
iebtem/moc.koobecaf.www
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