
ةلاسسرلا ــــــــــــــــ
(7١-٠١ :١ سسوثنروك١)

مكيلإأ ُبُلطأأ  ُةوخإأ اي
نأأ حيسسأ َعوسسي انبرِ مسساب
ًأدحأو ًلوق مكُعيمج أولوقت
ٌتاقاقِسش مكنيب َنوكي ل نأأو
ٍركفب َلِمَتـكـم أوـنوـكـت لـب
دقــــــــــف *دحأو ٍيأأرو ٍدحأو
ُلهأأ يتوخإأ اي مكنع َرَبخأأ

*ٍتاموسصخ مكَنيب نأأ يوُلُخ
مـكـنـم ٍدحأو لـك نأأ يــنــعأأ
افسصل انأأ وأأ َسسُلوبل انأأ لوقي
َحيسسأ لعلأأ *حيسسملل انأأ وأأ

َبلُسص َسسلوب لعلأأ .َأأز دق
َسسلوـبِ مـسساــب وأأ مــكــِلــجأل
 يّنأأ َهللأ ُركسشأأ *دمتعأ
ىوــسس ًأدحأأ مــكــنــم ْدــمــعأأ

ـئـل *سسوـياـغو َسسـُبـسسِرـك
ُتدــمـــع يـــّنإأ ٌدحأأ َلوـــقـــي
َلهأأ ًاسضيأأ ُتدمعو *يمسساب
أدع اـمو .سساـناـفـتـسسأ ِتيـب
ُتدـمـع لـه ُمـلــعأأ ــف كلذ
 َحيسسأ نأل *مهَغ ًأدحأأ
ل َرسشبأل لب َدمعُأل ينْلسسرُي
َلَطـبـُي ـئـل ٍمـك ِةـمـكـحـب

.حيسسأ ُبيلسص

هللا تيب لهأا ةبوسصخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥٢ يف ةسسّدقملأ انتسسينك دّيعت

.هـلإلأ ةّدج ةـّنـح ةـسسيّدقـلـل زوــّمــت
ّيبئاجـعـلأ اـهـلـبـحـل دـّيـعـن ،اـًسضيأأ
،لّوألأ نوناك9 يف ميرم ءأرذعلاب
اهجوزلو اهل دّيعـن لوـلـيأأ9 يـفو
ةلوجب انـمـق أذإأ .قـيّدسصلأ مـيـكأوـي
ميكأوي نيَسسيّدقلاب ّسصتخي ام ىلع
يـــــــــف ةـــّنـحو
سصوــــــسصـــنـــلأ
ةـّيــــجروــتــيّلـلأ

بدألأ رـــئاـــسسو
ّنأأ ىرن ،ّيسسنكلأ
يف اـمـهـتـيـّمـهأأ
نأدــــــــجوـــــــلأ
ل يـــــسسنـــكــــلأ
رــــــــسصـــحـــنــت
يدَج امـهـنوـكـب
اـنـهـلإأ حـيـسسمـلأ
لّثـمـي .دسسجـلاـب
ناح> دقو ،ةّنحو ميكأوي ناسسيّدقلأ

رقع راع نمز ءاهتنإأ ،<نامزلأ ءلم
ءأدتبأو (9٢ :٣٢ ول) ميثألأ بعسشلأ
لسضفب ،ةسسدـَقـمـلأ ةـبوـسصخـلأ نـمز
ّمألأ ،ميرمب حَتَتفُـملأ ،هـلـلأ داـقـتـفأ
،هسسفن هللأ نبأ ترمثأأ يتلأ ،لوتبلأ

 .ةبوسصخلأ لامك وهو
رَمأأ هللأ ّنأأ نيوكتلأ رفسس يف أأرقن

أورثكيو أورمـثـي نأاـب هـيـنـَبو َحوـن
هّنإأ يأأ ،(١ :9 كت) سضرألأ أوأميو
ديدجلأ ّيعيبطلأ لسسّنلأ ءلؤوهب أاسشنأأ
سضيأأ .رـسشبـلـل ميـهأرـبإأ ىدبأأ اّـمـل ،اـً
نكي ملو ،هللأ هاجت ةعاطو اًناميإأ
نأأ أًدعأو هلـلأ هـكراـب ،هـفرـعـي دعـب

موـجـن نـم أًددع رـثـكأأ هـلـسسن نوـكــي
لسسن سسسسأات دقو ،(٥ :٥١ كت) ءامسسلأ
تناـك ،أًذإأ .دعوـلأ أذـهـب نـيـنـمؤوــمــلأ
هـلـلأ رـيـبدت نـمـسض نـم ناـتـلاــحــلأ
سضرألأ ىلإأ ةّيرسشبلأ ةدوع :ّيسصخلأ
لاقتنأو (هونبو حوـن) اـهـئاـنـفإأ دعـب
بسسحـب ةاـيـحـلأ نـم ةـّيرـسشبــلأ هذــه
.هللأ عم ةايحلأ ىلإأ ةعيبطلأ سسومان
ريثكب ربكأأ مقعلأ ةلكسشم نوكت ،أذكه

دّرـــجـــم نــــم
باجنإأ ةـلأاـسسم
ةرـــــــــــــــــسسأأو
...خلإأ عمتجـمو

مــقــعــلأ راــسص
بعــــــــــسش ىدل
أرـسش لـيـئأرــسسإأ

هــّنأل ًةــنــعــلو
ةّيسصو سضقـنـي
سضرتعيو هـلـلأ

هدـــــــــــــــــــعو
يأأ .ّيسصخلأ

راسص ،نطبلأ ةرمث اًمورحم ناك نَم
رمألأ ىّدعتي هّنأاك هنيع تقولأ يف
هسسفن يسصقيو هيـنـبو حوـنـل ّيـهـلإلأ

يف مقعلأ ،أًذإأ .ميهأربإل هللأ دعو نع
ملألاك ،رـسش كأذـنآأ دئاـسسلأ موـهـفـمـلأ

ةئيطخلأ لول اناك ام نيذللأ ،توملأو
يذـلأ راـعـلأ ىـسسنـن ل .هـلــلأ بسضغو
يـف ةـّيرذ هـل كرــتــي ل نــَم وــسسكــي
هديفأأ يذلأ ام> :ميهأربإأ اكسش .سضرألأ
نم فرسصنأأ تنك نإأ ،يمداخ ّيّنبتب
هلـلأ .(٣-٢ :٥١ كت) ،<ءاــنــبأأ نود
،(٢ :٠٣) نطبـلأ ةرـمـث عـنـمـي هدحو
:٠٣) رـقاـعـلأ نـسضح حـتــفــي هدحوو
بعسش دأدجأأ تاجوز ّنأأ انتفلي .(٢٢

8102 /92 ددعلا
زو22  دحألا

ةّيلدا رم ةسسيدقلا راكذت

لسسرلا ةلداعا
عباسسلا نحللا

نماثلا رـَحـَسسلا ليإا



نـيراـب اـناـك ةـكراـبـمـلأ ءأرذــعــلأ
بو نيَعِرَو ،هـلـلأ ماـمأأ نـيـَقـيّدسص
ّلك نامسسقي اناك .سسانلأ مامأأ بيع
:ماسسقأأ ةـثـث ىـلإأ هـب ناـقزرـُي اـم
مسسقو ،لكيـهـلأ ىـلإأ هـناـبـهـي مـسسق
نـيـجاـتـحــمــلأ ىــلــع هــناــعّزوــي
يـقـب اــم ناــكرــتــيو ،ءاــبرــغــلأو
يف اًعـم اـيـقـب دقو .اـمـهـتـسشيـعـمـل
اًعبط ،ةنسس نيرسشع ةليط ةّيلوتبلأ
هنأدّدجي اناك ،أًرذن اعفر .دلوأأ ب
وهو ،ٍديع لك ميلسشروأأ لكيه يف
امهيلـع مـعـنـُي نأأ هـلـلأ دأرأأ أذإأ هـّنأأ
.ّبرلأ ةمدخل هنأزرفي فوسس ،دلوب
وي) ديدجتلأ ديع ناك ذإأ ،موي تأذ
يقاب عم ميكأوي دعسص ،(٢٢ :٠١
.هروذن مّدقيل لكيهلأ ىلإأ هتريسشع
،ةـنـهـكـلأ سسيـئر هآأر اّـمــل ،كاــنــه
فيك :ًئاق هتامدقتبو هب ىردزإأ
يتأاي نأأ دلوأأ هل سسيل نم ؤورجي
؟ةّيرذ هل نَمك ّبرلأ مامأأ ةمدقّتلاب
ميكأوي نوكي ةـّيـفـلـخـلأ هذـه ىـلـع
مّدقي نأأ هل سسيل ،اًيلاتو ،اًنوعلم
لـحر !هـلـكـيـه يـف تاـمدقــت هــلــل
رـفـقـلأ ىـلإأ ةـنـيدمـلأ نـع مـيـكأوــي
ةـسصلأو موـسصلأ ىـلإأ اـًعــطــقــنــم
هزرفي نأأ ،أًدلو هللأ هقزر نإأ ،أًرذانو
دعب .هـلـكـيـه يـف قـلاـخـلأ ةـمدخـل
هاتأأ ،لاحلأ هذه ىلع اًموي نيعبرأأ

ةّنح نأاب هاّيإأ أًرسشبم ،ّبرلأ كم
،ميرم ىّمسست ةنبأ دلتو لبحت فوسس
امك لكيهلأ يف ىـّبرـتـتـسس ةـنـبإلأو
هللأ نـبأ دلـتـسس اـهـسسفـن يـهو ،َرِذـُن
ل ةبيرـغ لاـحـب ،ءأرذـع ُدعـب يـهو
سسفـت ـمـلأ هرـمأأ .رـىلإأ ةدوعـلاـب ك
دنع هراظتناب نوكتسس يتلأ هتجوز
،كلذ دعب .ميلسشروأل ّيبهذلأ بابلأ

اًيّزعم ،اـًسضيأأ ةـّنـحـل كـمـلأ رـهـظ
يّنظت لو ،يفاخت ل> :هلوقب اهاّيإأ

يذلأ كملأ وه انأأ .اًمهو هنيرت ام
،ّبرلأ نسضح ىلإأ كتاعّرسضت لمح
نيدلتسس كّنأاب كربخأل لَسسرم انأأو
ةكرابم نوكتسسو ميرم ىمسسُت ،ةنبأ
ُكملأ أابنأأو .<ءاسسنلأ ّلك نم رثكأأ

،ميرم ءأرذعلل نوكيسس ام ّلكب َةّنح

ليإلا ــــــــــــــــ
(٢٢-٤١ :٤١ ىتم)

 َرسصبأأ نامزلأ كلذ
ننحتف ًأثك ًاعمج ُعوسسي
*مهاـسضرـم َأأَرـْبَأأو مـهـيـلـع
ِهيلإأ اند ُءاسسأ ناك او
َناكأ نإأ أولاقو ُهُذيمت
تـَتاـف دق ةـعاـسسلأو ،ٌرـْفــَق
سصاـف أوبهذيل َعومأ ِفِرـْ
مهل أوعاـتـبـيو ىرـقـلأ إأ

ل ُعوسسي مهل لاقف *ًاماعط
ِباـهذـلأ إأ مـهـل َةـجاــح

*أوـلـكأاـيـل مـتـنأأ مـُهوـطـْعَأأ
انهه اندنع ام هل أولاقف
ٍةـــــفـــــغرأأ ُةـــــسسمـــــخ لإأ

مله مهل لاقف *ِناتكمسسو
رـمأأو *اـنـهـه إأ إأ اـهـب
ىـلـع عوــمأ ِسسوــلــجــب
سسمأ ذــخأأ مــث .بسشعــلأ َةـَ
َرظنو ِنْيَتكمسسلأو َةَفِغرألأ
َرـسسكو َكراـبو ِءاـمـسسلأ إأ

ِهِذيمتل َةَفـِغرألأ ىـطـعأأو
أولكأاف *عومجلل ُذيمتلأو

أوعفرو أوعبسشو مهـُعـيـمـج
ْيَتنثأ ِرَسسِكلأ نم َلَسضَف ام
ناكو *ًةءول ًةفُق َةَرْسشَع
ٍلجر ِفلآأ َةَسسمخ َنولِكآلأ
*نايبِسصلأو ِءاـسسنـلأ ىوـسس
ُعوــسسي رــَطــْسضأ ِتقوــلــلو
أوـــلـــخدي نأأ ُهَذـــيـــمـــت
ِرْبَعلأ إأ ُهوقِبسسيو َةنيفسسلأ

.عومأ َفِرسصي ىتح

،ليحأرو ةقفرو ةراسس ،ثثلأ هللأ
ّنهل ىـطـعـُت نأأ لـبـق تأرـقاـع ّنـك
ّنهيف هللأ رهظيل ،هللأ ندل نم ةّيرذ
لب بسسحف ّيدسسجلأ ل ،مقعلل أًرهاق
،ريبعتلأ زاج أذإأ ،اًسضيأأ <ّيناميإلأ>
ناكرأأ جرخ تأرقاعلأ كلت نم ذإأ
اًنيمأأ هللأ ىقبـي .راـتـخـمـلأ بعـسشلأ
راـتـخـمـلأ هـبـعـسشل دّدجـيو ،هدهـعـل
بعسشلأ أذه ءاقب طرسش ،لّوألأ هدعو
رقاع لو ةطقسسم نوكت ل> .هل اًنيمأأ

رخ) <كماّيأأ ددع لمكأأو ،كسضرأأ يف
رقاع لو ميقع نوكي ل> ،(٦٢ :٣٢
.(٤١ :7 ثت) <كمئاهب يف لو كيف

ةبوسصخلأ حاتفم ّنأاب نيقيلأ مغر
،ةـعـيرـسشلأ تيـقـب ،هدحو هـلــلأ ديــب
رداقلأ ريغ وأأ) ّيِسصَخلأ عنمت ،ًثم
،حئابذلأ ميدقت نم (باجنإلأ ىلع
،ىـنز نـبأ ةـلزـنـمـب هاـّيإأ ةـفـّنــسصم
ةعامج يف لوخدلأ نم هاّيإأ ًةعنام
بعسشلأ حـبـسصأأ .(٢ :٣٢ ثت) ّبرــلأ
،لباب ىلإأ يبّسسلأ ةثراك دعب ،بئاتلأ
تبثي أًديدج اًمك هللأ نم عمسسي
يـه ناـمـيإلأ يــف ةــبوــسصخــلأ ّنأأ
يـف اـًبــسصخ ناــك نــَمو ،سساــسسألأ
ناكم هـلـلأ ةرـكأذ يـف هـل ناـمـيإلأ

.ًسسن سضرألأ يف مقُي مل ول ىّتح
لاق أذكه> :ءايعسشإأ هّيبنب هللأ لوقي
نوكّسسمتي نيذلأ ...نايسصخلل ّبرلأ
...يتيب يف مهـيـطـعأأ يـّنإأ ،يدهـعـب
نينبلأ نـم أًرـيـخ اـًمـسسأو اـًعـسضوـم
<عطقـنـي ل اـيدبأأ اـًمـسسإأ ،تاـنـبـلأو
يذلأ ّيدبألأ مسسإلأ أذه .(٥-٣ :٦٥)

هللأ نبأ مسسأ ّلإأ وه ام عطقني ل
تاـب يذـلأ ديدجـلأ مـسسإلأ ،ةـمـلـكـلأ
.هب ىّمسسي هللأ بعسش

ّيعئأرسشلأ راـطإلأ أذـه نـمـسض
ةسسيّدقلأ تلبح ،ّماعلأ ّيـعاـمـتـجإلأ

ةّيلكلأ ءأرذعلأ ميرمب هلإلأ ةّدج ةّنح
.مقع دعب ايبئاجع ًبح ،ةسسأدقلأ

باتك وه ثدحلأ أذه ىلإأ انردسصم
همسسأ مدقألأ يـحـيـسسمـلأ بدألأ نـم
يوري يذلأ ،<ميرم ديم ليجنإأ>

لوـقـي .ّيـبـئاـجـعـلأ لـبــحــلأ ثدح
يَدلأو ّنإأ روـكذــمــلأ <لــيــجــنإأ>ـلأ



لمأات ـــــــــــ
اننأل ،سسيدقلاب أوقّلعت>

دقو .<سسّدقتن مهب انقلعتب
عــم> :باــتــكـــلأ  ءاـــج

عمو ًأرّهطتم ودبت رّهطتأ
عمو ،ًأرات ودبت راتأ
زم) <ًايوتـلـم ودبـت جوـعأ

ًأذإأ قّلعتنلف ،(7٢-٦٢ :7١
،رأربألأ راهطألأ لاـجرـلاـب
.هللأ ورات مهّنأل

،مكنيب تاموسصأ َمِل
،ةقرفتلأو قاقسشلأو ءأوهألأو
 ؟برأ َمِل

،دحأو هـلإأ اـنـل سسيـلأأ
ةمعن حورو ،دحأو حيسسمو
ةوعدو اـنـيـلـع بكـُسس دحأو
أذا ؟حــيـــسسأ  ةدحأو

لاـــسصوأأ عـــّطـــقـــنو قّز
روثن أذا ؟حيسسأ ءاسضعأأ

أذا ؟سصاأ اندسسج ىلع
نـــم دأ أذـــه إأ لــــسصن
ءاسضعأأ اننأأ ىسسننو نونأ
؟سضعبلأ انسضعب

:برلأ لأوـقأأ أورـكذأأ
دقـل !لـجرـلأ كلذـل لـيوــلأ>
،دلوــي ل نأأ هــل ًأخ ناــك
دحأأ رـــّثـــعـــي نأأ نـــم ًلدب

(٤٢ :٦٢ تم) ّيراــــت،
نأأ هل لسضفألأ نم ناك دقل
هقنع  ىحر رجح قّلعي
ول) رحبلأ قامعأأ  ّجزيو
دحأأ دسسفي نأأ ىلع (٢ :7١

مـكــتــقرــفــت ّنإأ .ّيراــت
 تاـبأرــطــسضلأ تراــثأأ

تقلأاـف سسوـفـنـلأ نـم ثـك
،قلـقـلأ  اـهـنـم سضعـبـلأ

،كسشلأ  رـخآلأ سضعـبــلأو
نحن انيلع نزأ تبلجو

لأزــت ل يــهو ،ًاــعــيــمــج
.ةرمتسسم

ةلاسسر ةءأرق أودواع

اـهاـبأأ راـثأأ يذـلأ رـمألأ ،ماـنـسصألأ
.ثأريملأ اهمرحف

مكاح ناك اميف ،ماّيألأ دحأأ يف
يـف ،سسوـيرـبـيـلوأأ ّوـعدمـلأ ،اــيــسسآأ

ةسسيّدقلأ ىقتلإأ ،ةيكاطنأأ ىلإأ هقيرط
تايرخُأأ ءاسسن عم ناعطقلأ ىعرت
،اهلامجب مكاحلأ ذخُأأ .ةيرقلأ نم
هيلإأ اهورسضحي نأاـب هـلاـجر رـمأاـف
اهب غلب اّمـل .هـل ةـجوز اـهذـخـّتـيـل
اهلأاسس ،رسصقلأ هـعـم نـَمو مـكاـحـلأ

:ةقثأو ةجهلب تباـجأاـف نوـكـت نـَم
نيَوـبأأ ةـنـبأ اـنأأو اـنـيراـم يـمـسسإأ>

ةمداخ يّنكل ،ايديسسيب نم نيرح
حيسسملأ عوـسسي اـنـسصـّلـخـمو اـنـهـلإأ
.<سضرألأو ءاــمــسسلأ قــلـــخ يذـــلأ
،يلاتلأ مويلأ ىتح ،نجسسلأ تعدوُأأ

.ريبك ّينثو ديعل هيف دّيعُي ناكو
ةيحسضّتلأ ىلإأ تيعُد ،ترسضحُأأ اّمـل
،بعـسشلأ ةــّيــقــبــب ةَوــسسُأأ ةــهــلآــل
حيبسستلأ ةـحـيـبذ حـبذأأ> :تباـجأاـف
يتلأ ءاسسرخلأ مكمانسصأل ل يهلإل
سسويربيلوأألواح .<اهـيـف ةاـيـح ل
اهتّوتفل اًنوسص ىنسسحلاب اهعانقإأ

ّلك ّنإأ> :تباجأأ اهّنـكـل ،اـهـلاـمـجو
لمجت اـمـيـف يوذـي ّيدسسج لاـمـج

،حيسسملأ مـسسأ لـجأأ نـم ،ُتاـبأذـعـلأ
.<ّيدبألأ سسرـعـلـل اـهّدعـتو َسسفـّنـلأ
ةظيـفـح ةـسسيّدقـلأ ةـعاـجـسش تراـثأأ
سضرألأ ىلع ّدمُت نأأ رمأاف مكاحلأ

نأأو ةكّوسشمـلأ طاـيـسسلاـب برـسضـُتو
.ةّيديدحرفاظأاباهدسسج سشدخــُي
ةـسسيّدقـلأ مد لاــسس ،كلذ ةــجــيــتــن
نم جرخت مل نكل ،سضرألأ غبسصو
تبرـطـسضأ لو مـلأأ ةـخرـسص اـهـمــف
دباكي رـخآأ ًاـسصخـسش ّنأاـكو اـهـسسفـن
ىلع تاعاسس اهبيذعت لاط .اهنع
ىـلإأ اـهدعـب تديـعُأأ ،وــحــنــلأ أذــه
ىلإأ ةّسصلل اهعفد أذه ّلك .نجسسلأ
هذـه يـف هـتـنوـعـم ًةـلـئاـسس اــهــّبر
 .اهناميإاب فأرتعإلأ عباتتل ةنحملأ

اهيف تنياع ايؤور انيرامل تناك
ًاناخدو ًأران  ثفني اًنيّنت ناطيسشلأ

اهتدلو ّمث لكيهلأ يف اهسشيع ةهجل
.لوتب دعب يهو ،هللأ َسسوّدق

نأدجولأ اهأري يتلأ ةّيّمهألأ ،أًذإأ
مـيـكأوـي نـيـَقـيدسصلأ يـف ّيـسسنـكـلأ

لَبـحـلأ نـم رـيـثـكـب مـظـعأأ ،ةـّنـحو
امهطابترأ نم ىّتحو ،ّيبـئاـجـعـلأ
ىلع ،دسسجتملأ هللأ نباب ّيدسسجلأ
ةّنح ةسسيّدقلل اندّيع امّلك .هتيّمهأأ
سسيّدقـلأ نـيدـَجـلـل وأأ دّيعن ،اًعـم نـيـَ

ةدوــعو رــقــعــلأ راـــع لـــحـــنل
نيدجلاب ،دّيعن .ةسسدَقُـملأ ةبوسصخلأ
سسيّدقـلأ ّيحورلأ مقعلأ ءاهتـنل ،نـيـَ
،ةديدجلأ ةلسسلأ ءأدتبإلو ،اـًماـمـت
ةلسس ،هللأ دهع ىلع ءانمألأ ةلسس
سسجتملأ هللأ نـبأ مـهاـطـعأأ نـيذـلأ دّ
وي) <هللأ دلوأأ أوريسصي نأأ اًناطلسس>
٢١ :١).

انيرام ةديهّسشلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةّيكاطنألا ــــــــــــــــــــــ

يف ةسسّدقملأ انتسسينك تدّيع
ةسسيّدقلل زوّمت رهسش نم رسشع عباسسلأ
ةسسيدقلأ تسشاع .اـنـيراـم ةديـهـسشلأ

سسويدولك روطأربمإلأ كلُم نمز يف
نم اهلسصأأ .م٠7٢ ماعلأ دودح يف
دحأأ ةنبأ يهو ايديـسسيـب ةـيـكاـطـنأأ

.سسوميسسيديأأ ّوعدملأ ناثوألأ ةنهك
ةيـناـثـلأ يـف يـهو اـهـتدلأو تدقر
يـف مـيـقـت ةـيـّبرـم تفـلـُكـف ةرــسشع
ُةَرـسشـِع .اـهـب ماـمـتـهإلاـب فــيرــلأ
ةـيـحاـنـلأ كلـت يـف نـيـّيـحـيـسسمــلأ
ةاـتـفـلأ تأدأدعـتـسسأ عــم تقــفأرــت
اًناميإأ ،اهبلق يف ،تتبنأاف ةّيعيبطلأ

،ةرسشع ةسسماخلأ تغلب اّمـل .ايناّقح
اهّنأأ ةجردل ،حيسسملأ ةّبحم اهتكّلمت
ّلإأ ءيسش يف رّكفت لو بغرت دعت مل
لذبب نيـسسيّدقـلأ ءأدهـسشلأ ةـكراـسشم
نم دعبأأ تناك ،أذل .هللاب ابح مّدلأ
نع عّروتت ملو ،اهـلـيـم يـفـخـُت نأأ
ّمذو اـهـتـّيـحـيـسسمـب ةرــهاــجــمــلأ



نم تبعترأ اهّنأأ عمو ،اههاجّتاب
نأأ تثبل ام اهتسص ّنأأ ّلإأ ،رظنملأ

ىلإأ نينتلأ لّوحت ذإأ ،اهلعف تلعف
هـتـسسأد ،رـفـنـم مـخـسض دوـسسأأ بلــك
أتمأ ،ٍذئنيح .هتلتقو هـلـلأ ةـمـعـنـب
نم ثعبني ًاـئـلأـتـم ًأروـن نـجـسسلأ

ةمامح هيلع تّرقتسسأ مخسض بيلسص
تفـقوو ةـماـمـحـلأ تلزـن .ءاـسضيـب
:اــهــل تلاــقو اــنــيراــم بناــجــب
ةمامـح اـي ،اـنـيراـم اـي ،يـحرـفإأ>
ثيبخـلأ تبـلـغ كـّنأل ،هـلـل ةـّيـحور
ًةنيمأأ ًةمداخ اي يحرفإأ .هتيزخأأو
كبلق ّلك نم هـتـبـبـحأأ يذـلأ ّبّرـلـل
تأذـلـم ّلـك ترــجــه هــلــجأأ نــمو
ّنأل يرُسسو يحرفإأ .ةرباعلأ سضرألأ
ةبلغلأ ليلكإأ يّقـلـتـتـل ناـح تقوـلأ

عـم ،قـئـلأ سساـبـّلـلاـب يــلــخدتو
كنتخ ردخ ،تاـمـيـكـحـلأ ىرأذـعـلأ

.<ككلمو
ةديدج ةّرم انيرام تلقُن ،ًاحابسص

تدبأأ اــّمــل .مــكاــحــلأ ماــمأأ ىـــلإأ
رـمأأ ،لـبـق يذ نـم ّدسشأأ ًاـمـيــمــسصت
اهقأرحإأو اهتيرـعـتـب سسوـيرـبـيـلوأأ
ءاملأ يف تيقلُأأ اهدعب .لعاسشملاب
ةـماـمـحـلأ اـهـتـناـعأاـف قـنـتـخـتــل
نورـيـثـك ّزـتـهإأ ٍذـئدنـع ،ءاـسضيـبـلأ
ظاتغاف ،حيسسملاب أوفرتعأو اهآأرمل
يف .اـهـسسأأر عـطـقـب رـمأأو مـكاـحـلأ
نـمآأ مأدعإلأ ناـكـم ىـلإأ قـيرــطــلأ
نأأ ُدعب أاسشي ملف ،حيسسملاب دّجلأ
هــل تلاــقــف ،اــهــتـــّيذأل هدي ّدمـــي
أذإأ يـعـم كل بيـسصن ل> :ةـسسيّدقــلأ
.<هب ترـمُأأ اـم ماـمـتإأ نـع تكـسسمأأ

.ةفجترم ٍديب اهتماه عطق ،ٍذئدنع
همسسأ ،ايـحـيـسسم ًاـناـسسنإأ ّنأأ ىورـي
ىـلـع دّدرـتـي ناـك ،سسوـمـيــتوــيــت
ءاج ،ًاماعط اـهـل ًـماـح ةـسسيّدقـلأ

ىرــّثــلأ اــهأرأوو اـــهدسسج ذـــخأأو
،ةسسيّدقلأ اياقب تّلـظ دقو .ةـقاـيـلـب

(.م٤٠٢١) نيّيبيلسصلأ نمز ىتح

لوــسسرــلأ سسلوــب سسيدقــلأ
 ًلوأأ مـكـيـلإأ بتـك أذاــم
هـنإأ ،قأ ؟هسشبــت ةــيأدب
ةلاسسرب ثعب حورلأ يحوب
سسّلبأابو هب قـلـعـتـي اـمـيـف
تاقاقسشلأ كلت نكل ،افسصو
مـهـنأل ،ًأرـطـخ ّلــقأأ تناــك
نوزاـحـنـي ذـئدنـع أوــناــك
أودهــسش دق أوــناــك لــسسرــل
دق أوناك لجرلو ،حيسسملل
نَم أوتعأ نكل .هوتخأ

نــيذــلأ سصاــخـــسشألأ مـــه
مكنيب ةلبلبلأ نآلأ نوثي
مـكــــتــبـــ نوـــهّوــسشيو
...ةفورعأ ةيوخألأ

ىلع لاأ  لمعنلف
دنع ُثجنـلو ،ّرـسشلأ عـتـقأ

هيلإأ لسسوتم دّيسسلأ يمدق
قـفـسشي نأأ ةرـيزــغ عوــمدب
نأأو اـناــسصيو اــنــيــلــع
ةـبأ قـيرـط إأ اــنّدرــي
يـه ةـبأ نأل ،ةـيوـخألأ
ىلع حتفني يذلأ ّلأ باب
:بوـتـكـم وـه اـمـك ةاـيأ
،ّلأ بأوــبأأ  أوــحــتــفأ>
فعأأو اــهــيــف لــخدأاــف
نأل ،ّلأ باب انه ،برلل
زـم) <رأرـبألأ لـخدي هــنــم
7١١: 9٠٢-١).

بأوـبألأ يـه ةديدع
وـه ّلأ باـب .ةـحوــتــفأ
نيذلل ىبوطف .حيسسأ باب
 نوسسيو هيف نولخدي

:١ ول) ّلأو ةسسأدقلأ قيرط
نم ءيسش لك نوّمتيو (٥7
 !ةلبلب نود

يمورلا سسميلقإا سسيدقلا

 .ةينيطنطسسقلأ يف مركُت

ءابآلا لاوقأا نم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بهذلأ سسانلأ جرختسسأ امدنع

سضفـلأو نم ةـنـيـمـثـلأ راـجـحألأو ةـّ
نوعنسصي أوراسص امدنعو ،سضرألأ
،مزلي اّمم رـثـكأأ ةـمـعاـن سسبـمـلأ

نم ريثكـلأ ىـلـع أوـلـسصح اـمدنـعو
يتلأو ،هذه لثم نم ىرخألأ رومألأ

تأروـثـلأو بورـحـلأ باــبــسسأأ يــه
لكسش يف أوقرغ ،ةّدبتسسملأ ةمظنألأو
.ءأردزإلأ نم فيخسس

فطع يأأ نورهظُي ل مه ،كلذل
رــسشبــلأ مــهــتوــخإأ نــم يأأ ىــلـــع
أوطعـي نأأ نوديرـي لو ،نـيـسسئاـبـلأ

رـيــفوــتــل ةدئأزــلأ مــهــلأوــمأأ نــم
ّيأأ .نيرخآـل ةاـيـحـلأ تاـّيرورـسض
مهّنإأ !ةـظاـظـف ّيأأ !هذـه يـه ةوـسسق

ىنغلأو رقفلأ ّنأاب نوركتفي ل ىتح
مل اهريـغو ةـّيدوـبـعـلأو ةـّيرـحـلأو
ّلإأ ّيرسشبلأ سسنجلأ يف اهّلك رهظت
يتلأ سضأرمألأ لثـم ،طوـقـسسلأ دعـب
ّرسشلأ عم بنج ىلإأ ًاـبـنـج ىـّلـجـتـت
أذه نـع رـيـبـعـت عـقأوـلأ يـف يـهو
...ريخألأ

يتوهلا سسويروغيرغ سسيدقلا

اننيناوق نم ــــــــــــــــــــــــ
موقت يتلأ ةأأرملأ ىلع سضَرفُيِل  +
تأونسس رسشع ةّدم سضاهجإلأ ةّيلمعب
ّمات نينجلأ ناكأأ ءأوسس ةبوتلأ يف
،٦٦ لسسرـلأ) نـكـي مـل وأأ نـيوـكـتـلأ
،١9 سسداسسلأ عمجملأ ،١٢ ةريقنأأ
لّوألأ عـمـجــمــلأ ،٠8 سسويلـيـسساـب
٢١).
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