
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(٠٣-11:91 لضسرلألامعأأ)

 مايألأ كلت دبت اد
يذلأ ِقيضضلأ ِلجأأ نم ُلضسرلأ

َضســُناــفــِتــضسأ ِببــضسب َلــضصح
َضصُقو َةيقينيف إأ أوزاتجأ

َنوملـكـي ل مـهو َةـيـكاـطـنأأو
َدوـهـيـلأ لإأ ِةـمـلــكــلاــب ًأدحأأ

مهــنم ًاموـــق نــــكلو *طقف
.ينأورْيَقو يضصُُق أوناك
َةيكاطـنأأ أوـلـخد ا ءلؤوـهـف
َينانويـلأ َنوـمـلـكـُي أوذـخأأ

ضشبــُم برــلاــب َنــيرــ عوـضسي*
َنمآاف .مهعم برلأ ُدي تناكو
*برلأ إأ أوعجَرو ٌثك ٌددع
ِنأذآأ إأ كلذ ُخ َغـــلــــبــــف
َمـيـلـضشروأاـب يـتـلأ ِةـضسيـنـكـلأ

زاتجي يكل ابانرـب أوـلـضسرأاـف
َلـبـقأأ اـمـلـف *ةـيـكاـطــنأأ إأ

َحرــف هــلـــلأ َةـــمـــعـــن ىأأرو
 أوتُبثي نأاب مهلك مهظعوو
هـنأل *بلـقـلأ ِةزـعـب برــلأ

نم ًائِلت ًااضص ًجرناك
.ناإلأو ِضسدقـــــلأ ِحورـــــلأ

*ٌثك ٌعمج برلأ إأ مضضنأو
َضسوضسرط إأ ابانرب جرخ مث

 و .لواضش ِبلطهدجو ا
أددرتو *ةيكاطنأأ إأ هب ىتأأ

هذـه  ًةـلـِماـك ًةـنـضس ًاــعــم
ًأثك ًاعمج املعو ةضسيـنـكـلأ

 يحيضسم ُذيمتلأ َيعُدو
كلــت و *ًلوأأ ةــيــكاــطـــنأأ
مـيـلـضشروأأ نـم ردحـنأ ماـيألأ
َماقف *ةيـكاـطـنأأ إأ ُءاـيـبـنأأ

ُضسوُباـغأأ هـمـضسأ مـهـنـم ٌدحأو

ةيرماسسلا دحأا ــــــــــــــــــــــــــــــ
دحألأ وـه ةـّيرـماـضسلأ دحأأ

يف ضسّدقملأ حـضصفـلأ نـم ضسماـخـلأ
يف ماقُيو .ةّيضسكذوثرألأ ةـضسيـنـكـلأ

حيضسملأ ءاـقـتـلأ راـكذـت موـيـلأ أذـه
بوقعي رئب ىلع ةّيرماضسلأ ةأأرملاب
.(24 -5:4 وي)

ىلع ةعقأولأ ميكضش ةنيدم تناك
لـــبـــج حـــفـــضس

ًةدحأو مـيزـيرـج
ندمـلأ مدقأأ نــم
ضضرأأ يـــــــــــــف
اهيـف .داـعـيـمـلأ
نوّينأربعلأ ماقأأ

ىضسوم مايأأ يف
،نون نب عوضشيو
ةـبرـقـم ىــلــعو
عاـتـبأ ،اــهــنــم
يذـلأ ،بوـقــعــي
يف نيرهنلأ نيب ام دب نم مدق
،ديملأ لبـق رـضشع عـضساـتـلأ نرـقـلأ

.رـئـب ىـلـع يوـتـحـت ضضرأأ ةـعـطــق
اهيلع ظَفاحملأ ،رئبلأ هذه تفرُع
،دعب اميف .بوقعي رئبب ،انموي ىلإأ

بوقعي كرت ،رضصم يف هتافو لبق
هنبل اـًثأرـيـم هذـه ضضرألأ ةـعـطـق
هذه تناكو .(22 :94 كت) فضسوي
ةرماضسلأ اهكـلـتـمـت نأأ لـبـق ةدلـبـلأ

رـئاـضس ىـلـع ةــطــلــضس تأذ ةــنــيدم
نامورلأ اهيلع قلطأأ دقو .لئابقلأ

وأأ ضسلوــباــيــن مــضسأ مــهدهــع يــف
انـنـمز يـف اـمأأ ،ةديدجـلأ ةـنـيدمـلأ
تناـك .ضسلـباـن ىـّمـضستـف رـضضاـحـلأ

ناعـنـك ضضرأأ يـف ةـنـيدم لّوأأ اـًضضيأأ
.ءابآلأ وبأأ ميهأربأ كريرطبلأ اهروزي
نون نب عوضشي بطاخ اًضضيأأ كانه
دعبو .ةريخألأ ةّرملل ليئأرضسإأ لئابق

ّلك تعمتجأ ،ةنضس ةـئـمـثـث يـلأوـح
اًكلم ماعبحر أوبّضصنيل اهيف ليئأرضسإأ

 .مهيلع
هذه حيـضسمـلأ عوـضسي اـنـّبر لـخد

يف ،راخيضس اًضضيأأ ةاّمضسملأ ،ةنيدملأ
فــــــضصــتــنــم
اًكهنـم راـهـنـلأ

هــتــلــحر نـــم
.ّرـــحـــلأ نـــمو

برــــق ضسلــــج
ثيــح رــئــبـــلأ

ةأأرـمـلأ تءاــج
ةــــّيرــــماضســـلأ
.ًءاـم يـقــتــضست
رأوـــــح دعــــــب

رأد لـــــيوـــــط
نع اهربخي هتعمضس نأأ دعبو ،امهنيب
ضصاـخ ةـّيرـضس روـمأأ هـب تنـمآأ ،اـهـب ةـّ

لهأأ نم نوريـثـك نـمآأ اـهـتـطـضسأوـبو
.ةرماضسلأ

ام مهنع فرعنف نوّيرماضسلأ امأأ
رضسأأ حيضسمـلأ لـبـق127 ماـع :يـلـي
ليئأرضسإأ ةكلـمـم َلـئاـبـق نوـّيروـضشألأ
لباب يف مهعضضومت أوداعأأ مث  رضشعلأ

أوعمج كانه نمو .نييداملأ ضضرأأو
ىـلإأ اـهوـلـضسرأأو ةدّدعــتــم اــًبوــعــضش
ةّينثو بوعضشلأ هذه تناك .ةرماضسلأ
ناميإلأ أومّلعت مـهـّنأأ عـمو .لـضصألاـب
،دحأولأ هلإلاب أونمآأو اًقحل ّيدوهيلأ
امك .مانضصألأ نودبعي أولظ مهّنأأ لإأ

8102 /81 ددعلا
رايأا6  دحألا
ةيرماسسلا دحأا

قيّدسصلا بويأا سسيدقلا راكذت

          عبارلا نحللا

عباسسلا رَحَسسلا ليإا



يقيقحلأ يحورلأ ءأذغلأ وهو .مهيف
لــك نــع ناــضسنإلأ يــنــغــي يذـــلأ
،ةيتقوـلأ تاـناـمـضضلأو تاـجاـحـلأ

ىلع أًرداق هنم يقتضسي نمم لعجيو
.ىضشطعلأ أامظ ءأورإأ

ةاطعملأ ةيهلإلأ ةايحلأ وه ءاملأ
ةمعن» وه .ةضسينكلأ يف هللأ ءانبأل
هللأ ةبحـمو حـيـضسمـلأ عوـضسي اـنـبر
يتلأ <ضسدقلأ حورلأ ةكرضشو بآلأ
هنم لعجـتـف ناـضسنإلأ ةاـيـح لّدبـت
 .ضضرأل اًحلمو ملاعلل أًرون

نأأ نييحيضسملأ نحن هاضسنن ام
ريضصن نأأ يه ةيـقـيـقـحـلأ اـنـتوـعد
بلغت يتلأ ةمايقلأ ،ةمايقلأ ءانبأأ

ةـئـيـطـخو رـضشو داـضسفو توـم لــك
نم ئلتمن نأأ يه انتوعد .ىضسأأو
أًدوهضش ريضصنف حيضسملأ ةمايق ةوق
ةيطـعـل <قـحـلأو ضسدقـلأ حورـلاـب»
محتقت يتلأ ةيدمرضسلأ هـلـلأ ةـبـحـم
اهرينـتـف ،رـبـقـلأو ،مـلاـعـلأ ةـمـلـظ
 .توملأ ديبتو

لإأ اهيّدؤوي ل ةقحلأ ةداهضشلأ هذه
لـك نـم» ديـضسلأ حـيـضسمـلأ ّبحأأ نـم
<هتوق لك نمو هركف لك نمو هبلق
ام أذإأ يزعملأ هحور ةبوذع قأذو
برضشو يحلأ هئام عوبني نم لهن
.عأرتإاب

ىلإأ ئجتـلـن نأأ يـه اـنـتوـعد
نأأو ةعاضسو تقو لك يف حيضسملأ
انبولق عفرن»و هوحن لقعلأ هجون
نأونع هبح نوكي يكل ،<قوف ىلإأ

اـمـك .بيرـق بيرـق وـهو .اـنـتاـيـح
عم رئبلأ ىلع نامزلأ كلذ يف ضسلج

موـيـلأ اـنـعـم ضسلـجـي ،ةـيرــماــضسلأ
،انئامضسأاب انيداـنـيو ،اـنـبـطاـخـيو
 .ىلكلأو انبولق ضصحفيو

،انبلق هل حتفن نأأ حيضسملأ ءاضشي
دلولأ حتاـفـي اـمـك ،ةـناـمأأو قدضصب
ام وأأ هقلقي ام لكب همأأ ريغضصلأ
نكضسي ٍذئتعاضس ،هب ركفيو هيهتضشي
يحلأ ءاملأ عوبني ضسودقلأ هحور
هـيـبـحـم رـيــضصن ،أذــهــبو ،اــنــيــف

نوكتـضس نأأ ِحورـلاـب أاـبـنأاـف
ِعيمج ىلع ٌةميظع ٌةعا

 كلذ عقو دقو .ةنوكضسأ
َمَتَحف *رضصيق ضسويدولكمايأأ
ضسحب ُذـيـمـتـلأ ضسيتي ام ِبَ ُر
أولِضسرُي نأأ مهنم ٍدحأو لكل

نِكاضسلأ ِةوخإلأ إأ ًةمدِخ
 كلذ أولعـفـف *مـيـلـضشروأأ

ىـلـع خوـيـضشلأ إأ أوـثـعــبو
 .لواضشو ابانرب يديأأ

ليإلا ــــــــــــــــ
(24-5 :4 انحوي)
 ُعوضسي ىتأأ نامزلأ كلذ

ُلاقُي ِةرِماضسلأ نم ٍةنيدم إأ
ضضلأ ِبرقـب ُراـخوـضس اـهـل ِةَعْيَ
َفُضسويل ُبوقعي اهاطعأأ يتلأ
ُع كاــنــه ناــكو *هــِنـــبأ
َبِعت دق ُعوضسي ناكو .بوقعي
علأ ىلع ضسلجف.ضسأ نم
*ةضسداضسلأ ِةعاضسلأُوحنناكو
ِةَرِماـضسلأ نـم ٌةأأرـمأ ِتَءاـجـف
ُعوضسي اهل لاقف .ًءام َيقتضستِل
نإاــف *َبَرــضشأل يــنــيـــطـــعأأ
إأ أوضضم دق أوناك ُهَذيمت
*ًاماعط أوـعاـتـبـيـل ةـنـيدأ

ُةيرـِماـضسلأ ُةأأرأ ُهـل ْتـَلاـقـف
يّنم َبَرـضشت نأأ ُبلـطـت فـيـك
ٌةأأرــمأ اــنأأو يدوـــهـــي َتنأأو
َنوطِلاخي ل ُدوهيلأو ٌةيرماضس
ُعوـضسي باـجأأ *ـّيرــماــضسلأ

ِهللأ َةيطع ِتْفَرع ول اهل لاقو
ينيطْعأأ ِكل لاق يذلأ نمو
هـنـم ِتنأأ ِتـْبــَلــَطــَل بَرــضشأل
ُهل تلاق *ايح ًءام ِكاطعأاف
كعم ضسيل هنإأ ُدّيضس اي ُةأأرأ

.ةقيمع ُرئبلأو هب يقتضست ام
*يأ ُءاأ كل نــيأأ نـــِمـــف
انيـبأأ نـم ُمـَظـعأأ تنأأ َكـلـعـلأأ
َرئبلأ اناـطـعأأ يذـلأ َبوـقـعـي
ُهوـنـبو وــه َبرــضش اــهــنــمو
ُعوـضسي باـجأأ *ُهــُتــيــضشاــمو
نم ُبرضشي نَم لك اهل لاقو
امأأو .ًاضضيأأ ضشَطعي ِءاأ أذه

ىضسوم رافـضسأأ لإأ أوـلـبـقـي مـل مـهـّنأأ
باتكلأ راـفـضسأأ أوـضضفرو ،ةـضسمـخـلأ
مهضسفنأأ أوربتعأو ،ىرخألأ ضسّدقملأ

ميهأربإأ ءانبأأ كلذ نم مغرلأ ىلع
دوـهـيـلأ يـّمـضسي ،كلذـل .بوــقــعــيو
يوذ نـيـيـنـثوـلأ ءلؤوـه ءاـيــقــتألأ
،<نيّيرماضسلأ»ـب ةيدوهـيـلأ ةـعزـنـلأ

.اهطيحمو ةرماضسلأ نونكضسي مهنوك
ءابرغو نييّنثوك ُدوـهـيـلأ مـهـضضفر
مهعم لضصأوت يأأ مهيدل نكي ملو
:4 وي) ةّيرماضسلأ ةأأرملأ تراضشأأ امك
ةـــمـــلـــك مدخـــتـــضســـُت كلذـــلو .(9
يــف ةرــيــثــك تأّرــم <ّيرــماــضسلأ»
.يبلضس ىنعمب ةضسدقملأ رافضسألأ

حورلأ لولحو برلأ دوعضص دعب
تدمـتـعأ ،ةرـضصنــعــلأ يــف ضسدقــلأ
لضسرلأ يديأأ ىلع ةّيرماضسلأ ةأأرملأ
ةميظع ةرّضشبم تحبضصأأو نيضسيّدقلأ

ينيتوف تيّمضس .حـيـضسمـلـل ةديـهـضشو
نم رضشع ضسداضسلأ يـف اـهـل دـّيـعـنو
.طابضش رهضش

برلأ نيب ىرج يذلأ رأوحلأ امأأ
كلذ نع ةيرـماـضسلأ ةأأرـمـلأو عوـضسي
ةيدبأأ ةايح ىلإأ عـبـنـي يذـلأ ءاـمـلأ

اـنـتاـيـح ىـنـعـمـل راـضصتـخأ وــهــف
 .ضسدقلأ حورلأ يف انتايح ،ةيحورلأ

يذلأ ،يحلأ ءاملأ نع مكلأ أذه
نـم دوـعـي ـف هـضسفـن برـلأ هـبـهــي
ءابنإأ ريخ وه ،ضشطعي هنم يقتضسي
لك ىلـع ضسدقـلأ حورـلأ باـكـضسناـب
تلـبـق نإأ اـهـمـمأأو ضضرألأ بوـعـضش
.ةيدومعملاب ترانـتـضسأو لـيـجـنإلأ

ضضيفت يتلأ ضسدقلأ حورلأ ةوق وه
نوعضضي يذلأ نينمؤوملأ بولق يف
نوظفحي»ـف برلأ ىلع مهءاجر لك
<هنوضسمتلي مهبولق لكبو هتأداهضش
 .(2 :811 زم)

،ةقولخملأ ريـغ هـلـلأ ةوـق هـنإأ
نأأ لبق ةنئاكلأ ،ةييـحـمـلأ ،ةـيـلزألأ
يـتــلأو ،ضضرألأو ءاــمــضسلأ نوــكــت
.اهرضسأاب ةقيلخلأو ناضسنإلأ ضسّدقُت
هانكضسو هيبحمل هللأ نعتضسأ وه



انأأ يذلأ ِءاأ نم ُبرضشي نَم
إأ َضشـَطـعـي نـلـف هـل ِهـيـطـعُأأ
ِهيطعُأأ يذلأ ُءاأ ِلب *دبألأ
ُعُبني ٍءام َعوبني ِهيف ُضصي ُهل
ُهـل تلاـقـف *ةـيدبأأ ٍةاـيـح إأ
أذـه يـنـِطـعأأ ُدـّيــضس اــي ُةأأرأ
َءيجأأ لو َضشَطعأأ ل يكل َءاأ
اهل لاقف *يقتضسأل انهه إأ
ِكَلُجَر يـعْدأو يـبـهذأ ُعوـضسي
ِتباـجأأ *اـنـهـه إأ يـّمـلـهو
. َلجر ل ُهنإأ ْتلاقو ُةأأرأ

ضسحأأ دق ُعوـضسي اـهـل َلاـقـف ِتْنَ
ُهنإاف * َلُجَر ل ُهنإأ ِكِلوقب
يذلأو لاجِر ُةضسمخ كل ناك
أذـه .ِكـَلـُجر ضسيـل َنآلأ ِكعــم
ضصلاــب ِهــِتــلــق هـل تلاـق *قدـ
*يبن كنأأ ىرأأ ُدّيضس اي ُةأأرأ
.ِلبأ أذه  أودجضس انؤوابآأ

يذلأ َناكأ نإأ نولوقت متنأأو
 وه ِهيف َدَجضسُي نأأ يغبني
اــي ُعوضسي اهل لاق *ميلضشروأأ
يتأاـت اـهـنإأ يـنـيـقدضص ُةأأرـمأ
 لو ِلبأ أذه  ل ٌةعاضس
اـهـيـف نودجــضست َمــيــلــضشروأأ
ل ا نودُجضست متنأأ *بآل
ا ُدـُجـضسن نـحـنو نوـمـَلـعــت
َنـِم وـه َضصأ نأل .مـَلـعــن
ٌةعاضسيتأاتنكلو*دوهيلأ

ذإأ ٌةَرـــــِضضاـــــح َنآلأ يــــــهو
نوــيـــقـــيـــقأ نودجاـــضسلأ
ِحورــلاــب بآــل نودـــُجـــضسي
ُبُلطي امنإأ َبآلأ نأل  .قأو
*ِءلؤوـه َلـثـم هـل نـيدجاــضسلأ
هل نودُجضسي نيذلأو .ٌحور ُهللأ

نأأ يـغـبـنـي قأو ِحورـلاـبـف
دق ُةأأرأ هل تلاق *أودُجضسي
هل ُلاقُي يذلأ ايِضسَم نأأ ُتمِلع
ءاــج ىـتـمـف .يــتأاي ُحـيـضسأ

لـكـب اـنُرــِبــْخــُي وـــــهــف كأذ
انأأ ُعوـضسي اـهـل لاـقـف *ٍءيـضش
كلذ دنعو *وه   كَعم ُمّلكتأ

ُهنأأ أوبجعـتـف ُهُذـيـمـت َءاـج
ْلقي  ْنكلو .ٍةأأرمأ عم ُملكتي
أذا وأأ ُبلـــطـــت أذاـــم ٌدحأأ

نع ناضسنإلأ لقـتـضسإأ ،لـقـتـضسلأ
:ةّداملاب قلـعـتـلأ نـعو ةـئـيـطـخـلأ
ّيويند مامتـهأ ّلـك اـّنـع حَرـطـَنـِل»
كلم لبقتـضسن نأأ نـيـعـمزـم اـنـنوـك
ضشاـع أذإأ .(نوـكـيـبوراـضشلأ) <ّلـكـلأ
نع هتدأرإاـب <أًدهـضشتـضسم» ناـضسنإلأ
نود نم ريضسيضس هّنإاف ةّداملأو انألأ
ّيحيضسملأ فقوم .ةضسأدقلأ وحن ّكضش
نأأ بجي تاّيداـمـلاـب قـّلـعـتـلأ نـم
ضسويليضساب ضسيّدقلأ فقومك نوكي
أودأرأأ نـَمــِل لاــق يذــّلأ رــيــبــكــلأ

هَيـفـن أوؤواـضش أذإأ مـهـّنإأ هـتـمـكاـحـم
أذإأو ،اهيف ام ّلكو ضضرألأ ّبرللف
ل وهف هتاكلتمم نم هنامرح أودأرأأ
هلتق أودأرأأ نإأو ،اًضساضسأأ اًئيضش كلمي
هقوضشعمب هَءاقل نوعرَضسُيضس مهّنإاف
ريبكلأ ضسويليضساب ضسيّدقلأ .حيضسملأ

هّنأأ ّلإأ ،بعّتلأو ضضرملأ ببضسب تام
هتايح لأوط َلِمَع ذإأ أًديهضش ضشاع
هانأأو هتدأرإأ تامأاف ،رخآلأ لجأأ نم
ناـضسنإلأ هوـخأأ اـيـحـي نأأ لـجأأ نـم
.ةمأركب

يهتني ،ّيتقو مّدلأ ةداهضش ُملأأ
ةداهضش ملأأ ّنكل ،حوّرلأ مضسإأ دنع
رـبـضصن اـم ردقـبو ،مـئأد ةـّبـحــمــلأ

انألأ ّلحمضضت اـم ردقـب ،لـمـتـحـنو
ىعضسن يتلأ ةضسأدقلأ اهناكم رِهزُتو

ىـعـضس دقـل .قوـضشب اـهـيـلإأ اـًعـيـمـج
ّيـكاـطـنألأ ضسوـيـطاـنــغإأ ضسيّدقــلأ
نم اًبلاط داهـضشتـضسلأ وـحـن ٍقوـضشب
نأأ اهنع هَيْنَث نولواحي أوناك نيذّلأ
هّنأل ،عوجّرلاب هعانقإأ نع أوفّقوتي
يف ،ىضسنن .قوضشعملأ ءاقلل ٌبهأذ
ٌدوجوم قوضشعمـلأ ّنأأ ،هذـه اـنـماـّيأأ

هفداضصن ٍناضسنإأ لك يف ،رخآلأ يف
عفدن ّلأأ بولطـمـلأو ،اـنـتاـيـح يـف
ىــلإأ لوــضصوــلــل اــًنــمــث اــنَءاــمد
انَءايربـك عـفدن نأأ لـب ،قوـضشعـمـلأ

قيرط كلضسنو انئايلع نم لزانتنو
قوضشعملأ ىلإأ لضصن ىّتـح ةـّبـحـمـلأ
مه نَم لخ نم ،حيضسملأ ،ديحولأ

.هلاثمو هتروضص ىلع

،يـهـلإلأ هدجـم نـكـضسمو ءاـضصخألأ
حورـلاـب» يواـمـضسلأ بآـل دجـضسنو
.ئيضش لك يف دجملأ هل .<قحلأو

ةداهسشلا ــــــــــــــــــ
ضسداضسلأ يف ،مويلأ اننطو دّيعي

تَقلُع نيذّلأ ءأدهضشلل ،راّيأأ رهضش نم
مـهـتـبـلاـطــم ببــضسب مــهــقــناــضشم
اـنـتـضسيـنــك ّنأأ ّلإأ .لــقــتــضسلاــب
ضصخـت ل ةـضسّدقـمـلأ أًدحأو اًموي ضصـّ

دييعتـلأ لـجأأ نـم ةـنـضسلأ يـف طـقـف
باـــتـــك اـــنأأرـــق أذإأو ،ءأدهـــضشلــــل
ظحن (نيضسيّدقلأ رَيِضس) راضسكنضسلأ
وأأ ٍديهضشل ايموي ديعت انتضسينك ّنأأ
يف ةداهضشلأ موهفم وه امف .رثكأأ

؟ةضسّدقملأ انتضسينك
<دهاـضشلأ»و <ديـهـضشلأ» اـيوـغـل

<sorytraM»ةملك نع نأرـيـبـعـت
نأل اًثبع ضسيل رمألأ أذهو ةينانويلأ
أًديهضش حبضصي نأأ هنكمي ل ناضسنإلأ
دهاضش ل اًنيمأأ أًدهاضش نكي مل نإأ
.ناميإلاب داهضشتضسلأ بردأأدبي.روز

ةداهضش داهضشتضسلاب ّينعملأ ضسيل
ّيـحـيــضسمــلأ ناــضسنإلأ .طــقــف مّدلأ
ةفلـتـخـم قرـطـب اـيـموـي دهـضشتـضسي
ناـمـيإلأ اـهـضساـضسأأ قرــطــلأ هذــهو
ّنهمظعأأ نكلو» ةّبحملأو ءاجرلأو
ّمـــهأأ .(٣1 :٣1 وـــك1) <ةّبـحـمـلأ
داهضشتضسأ يه ايموي اهمّدقن ةداهضش
،قولخـمـلأ رـخآلأ لـيـبـضس يـف اـنألأ

مك .هلاثمو هللأ ةروضص ىلع ،انلثم
؟رخآلأ نم ماقتنإلأ اندرأأ ةّرم نم
يــفو ؟هاــندضسح ةّرــم نــم مـــك مأأ
نأأ يف انرّكف ةّرم نم مك لباقملأ
عـضضن لــه ؟دضسحــن ّلأأو حــِماــضســُن
؟ةّينانألأ ناكم ةّيناجملأ ةـّبـحـمـلأ

توـم نـم ءيـضش ّيأأ اـنـمـلـعــت لــه
وه يذّلأ ةأاطخلأ لجأأ نم حيضسملأ
ةّيناجملأ ةّبحملأ نع ريبعت ىمضسأأ
!؟رخآلأ نم لباقم ّيأأ رظتنت ل يتلأ

لجأأ نـِم أولِمَع انتضسينك ءأدهـضش



يهو ،ةديدع داهضشتضسلأ عأونأأ
دَهطضضُيهللابنمؤوملأ.انماّيأأيفرثكت

نم بأوجلأ انيتأاـي ؟أذاـمـل اـيـلاـح
نم متنك ول»:ًئاقهضسفنعوضسي ّبرلأ
.هتضصاخ ّبحي ملاعلأ ناكَل ملاعلأ

انأأ لب ،ملاعلأ نم متضسل مكّنأل نكلو
مكضضغبي كلذل ،ملاعلأ نم مكترتخأ
بلطي ملاعلأ .(91 :51 وي) <ملاعلأ

ضضغبُنو ،هللأ ىضسنن نأأ ًانايحأأ اّنم
لضصن نأأ لجأأ نم مهملضسُنو انَتوخإأ
نأأ ملاعلأ اّنم بلطي .انفأدهأأ ىلإأ
عبضشُن يكل اياـطـخـلأ يـف ضسمـغـنـن
ّلإأ .انتأوذ يضضرُنو حرفنو انتابغر
نـع َرـبـع دوأد كلـمـلأو ّيـبــنــلأ ّنأأ
:لاقو هعبّتن نأأ بجي يذّلأ فقوملأ
.يقياضضُمو يدهطـضضـُم نورـيـثـك»
زم) <اهنع ْلِمَأأ ملف كتأداهضش اّمأأ

لوضسرلأ لوقي كلذك .(751 :911
مئاتّضشلأو تافعّضضلاب رَضسُأأ» :ضسلوب
تاقيّضضلأو تأداهطضضلأو تأرورّضضلأو
انأأامنيحيّنأل .حيضسملألجأل
وك> (2يوق انأأ ٍذـئـنـيـحـفٌفيعضض
21: ٠1). 

ّبرلأ لوق رّكذتنلف ،ةياهنلأ يف
اّمِم ةّتبلأ ِفَخَت ل» :ايؤورلأ رفضس يف
ضسيلبإأ أذوه .هب مّلأاتت نأأ ٌديِتع تنأأ

ضضعـب يـقـلـي نأأ ٌعـمزـم يف مكنـم اـً
مكل نوكيو ،أوبرَجـُت يـكـل نـجـّضسلأ

ىلإأ اًنـيـمأأ ْنـك .ماـّيأأ ةرـضشع قـيـضض
<ةايحلأ ليلـكإأ كيـطـعأاـضسف توـمـلأ
نَم ّنأأ ىضسنن ل انوعد .(٠1 :2 ؤور)
هكرـتـي ل ،اـًمـئأد ّبرـلأ عـم نوـكـي
.تاـمـمـلأ ةـعاـضس يـف ىـتـح ّبرــلأ

نود نم نيدهضشتضسم تومن انوعد
ةرـكـفو ةـئـيـطــخ ّلــك نــع ،ءاــمد
ضسفّنلل ةيذؤوملأ انألأ نعو ةّيضضرأأ

ّمأأ يه يتلأ ءايربكلأ نعو ،رخآلو
عـم كلـمـن ٍذـئـنـيـح .اـياـطـخـلأ ّلـك
دجملأ ليلكإأ نيضسبل برلأ حيضسملأ

.لوزي ل يذّلأ

ُةأأرأ ِتكَف *اهعم ُملكتت
ِةـنـيدأ إأ ْتضضمو اهَترـج
أورُظنأ أوَلاعت*ِضسانلل ْتلاقو
.ُتلعف ام لك  لاق ًاناضسنإأ
*حيــضسأ وــــهأذهلعلأأ

أولبقأأو ِةنيدأ نم أوجرخف
ُهلأاضس كـلذ ِءانثأأ و *هوحن
*ْلُك ُمّلعم اي َلئاق هُذيمت
ًاـماـــعـط  نإأ مـهـل لاــقــف
*متنأأهنوفرعت مـتــضسل َلــُكآل
مهَنيب اميف ُذـيـمـتـلأ لاـقـف
*ُلُكأاي ا ُهَءاج ًأدحأأ لَعلأأ

يماعط نإأ ُعوضسي مهل لاقف
يذــلأ َةـــئـــيـضشم َلـــَمـــعأأ نأأ
مُتضسلأأ *ُهَلمع َمُأأو يـنـلـضسرأأ
ُةـعبرأأ ُنوكي هنإأ متنأأ نولوقت
اهو .ُداضصأ يتأاي مث ٍرهضشأأ
مكَنويع أوعفرأ مكل ُلوقأأ انأأ

دق اهنإأ عرأزأ إأ أورظنأو
يذلأو*داضصَحلـل ْتـضضيــبأ
ُعَمْجـَيو ًةرـْجُأأ ُذـُخأاـي ُدضصحـي
حرفي يكل ةيدبأأ ٍةاي ًأرمث
يفف *ًاعم ُدِضصاأو ُعرأزلأ

ًأدحأو نإأ ُلوقلأ ُقُدْضصَي أذه
يـّنإأ *ُدــِضصحــي َرــخآأو ُعَرزــي
 اـم أودـِضصحـتـل مـكـتـلــضسرأأ
نإاـف .هـيـــف مـتــنأأ أوــبــَعــتــت
متلخد متـنأأو أوـبـعـت نـيرـخآأ

نم ِهب َنَمآاف *مـهـِبـعـت ىـلـع
نـم نوثــك ِةــنــيدأ َكلــت
ِمـك ِلـجأأ نـم يرــماــضسلأ
ْنأأ ُدَهضشت تناـك يتلأ ِةأأرأ

*ُتلـعــف اــم لــك  لاــق دق
نوـيرـماـضسلأ ِهـيـلإأ ىــتأأ او
.مــهدنـع مـيـقُينأأُهولأاضس
َنمآاف *ِنْيَمْوَي كانه َثكمــف

أدج َكـِئـلوأأ نـم َكأأ ٌعــمـــج
أوـناـــكو  *ِهـمـك ِلـجأأ نــم
ِلجأأ نم انضسل ِةأأرملل نولوقي
ُنحن انأل .َنآلأ ُنمؤون ِكِمك
وه أذه نأأ ُمَلعنو انعِمضس دق
ُضصّل ُحيـضسأ ةـقـيـقاـب

 .اعلأ

سسدقملا عمجملا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يذّلأ ضسّدقملأ عمجملأ بختنإأ

٠٣و62 نيب دنمـلـبـلأ يـف دقـعـنأ
ضسويضسانثأأ فقضسألأ ةدايضس ناضسين
ةـّيـضشرـبأأ ىـلـع اـًتـيـلوـبورـتـم دهـف
 .اهعبأوتو ةّيقذلأ

ضسرد .5691 ماع هتدايضس دلو
ةداهضش زاحو ةيقذلأ ضسرأدم يف
نم ةّيعأرزلأ مولعـلأ يـف ةـضسدنـهـلأ

ةـضسأرد عـباــت .نــيرــضشت ةــعــماــج
يكينولاضست ةعـماـج يـف توـهـلأ
ضسيّدقلأ ريد يف نبهرت .ةّينانويلأ

ميضس ثيح ءأريمحلأ-ضسويجرواج
ضسيراب يف مدخ .اًنهاكو اًضساّمضش
11٠2 ماـع َبـِخـُتــنأ .8٠٠2 ماـع
راّكع تيلوبورتمل أًدعاـضسم اـًفـقـضسأأ

.ضسوطرط ةيضشربأأ يف مدخو
أًرأرق ضسّدقملأ عمجملأ ذخّتأ امك

لقنب ىضضق اـيـئاـنـثـتـضسأ اـيرـيـبدت
يـضسوـم نأوـلـضس نأرـطـمـلأ ةداـيــضس
رئاضسو ضسريآأ ضسنيوب تيـلوـبورـتـم
ىلع اًتيلوبورتم نوكيل نيتنجرألأ
امهيلي امو نورتبلأو ليبج ةيضشربأأ

جروج تيلوبورتملأ ةدايضسل اًفلخ
،يكأراـم يـف هـتداـيـضس َدلُو .رـضضخ
ًةداهضش َلان .7691 ماع يوزنف
ةعماجلأ) ةّينورتكلإلأ ةضسدنهلأ يف
ةزاـجإأ مـث ،(تورـيـب ،ةـّيــعوــضسيــلأ

توـــهـــلأ يـــف رـــيـــتـــضسجاـــمو
بلح ةّيضشربأأ يف مدخ . (كينولاضست)
اًتيلوبورتم بخُتنأ .نأرطملل ًيكو
.6٠٠2 ماع نيتنجرألأ ىلع

ضسّدقملأ عمجملأ نايب ةءأرقل
ةـحـفـضص ةراـيز ءاــجّرــلأ ،ًــماــك
.كوبضسيفلأ عقوم ىلع ةّينأرطملأ

:ةيسشربألا رابخأا ىلع علطإلل
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