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٩-١)
ئِجي امهم ُةؤخإأ اي

(ٍلـهاـجـك ُلؤـقأأ) ٌدحأأ هــيــف
*هـيـف ُئِجأأ ًاــشضيأأ اــنأاــف
.كلذك انأاـف مـه َنؤـيـنأعأأ
اــنأاـف مـه نؤــيــلــيــئأرــشسإأأأ

مـه َمـيـهرـبإأ ُةــيّرُذأأ .كلذــك
ُمأدــــــُخأأ .كــلذـــــك اــنأاـــــف
لتخمـك لؤـقأأ) مـه ِحـيـشسأ
 اــنأأ .لــشضفأأ انأاف (ِلقعلأ
ِدــْلَأ يــفو ُكأأ ِباــعــتأأ

ِنؤجشسلأ و ِسسايقلأ قؤف
*ًأرأرـــــــــم ِتؤأ و ُكأأ
َسســمخ ِدؤهـيـلأ نـم يـنـلاـن
إأ ًةدـــلــج نؤــعـبرأأ ٍتأرــم
يشصِعلاب ُتبِرُشضو *ًةدــحأو
.ًةرـم ُتمـجُرو .ٍتأرـم َثـث
ُةـنـيــفــشسلأ يــب ْترــشسكــنأو
ُتيـــــــَشضــقو .ٍتأرــم َثــث
*قـمـُعـلأ  ًأراـهـنو ًــيــل
ٍتأرـم ِراــفــشسأأ  ُتنــكو
شسلأ ِراـطـخأأ و ًةثـك لؤي
و ِسصؤشصللأ ِراــطخأأ و

ةرخسصلا هذه ىلع ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتسسينك ينبأاسس ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 رهشش نم نيرششعلأو عشساتلأ
شسيدقـلأ راـكذـت مـيـقــن نأرــيزــح ـَ
لـشسرـلأ يـَتــماــه سسلؤــبو سسرــطــب
 أأرقن ةبـشساـنأ هذـهـل .نـيديأ
حاحشصإأ نم ًاعطقم يهلإأ سسأدقلأ
رـــششع سسداـــشسلأ

،ىتم ليإأ نم
نـع ةراـبــع ؤــه
برـلأ ب رأؤــح
هذيمتو عؤـشسي

ةـــيؤــــه لؤــــح
.ةيهلإأ عؤشسي

 ةـيأدب
لـقـتـنـي عـطـقأ
عـم عؤـشسي برـلأ
إأ هذـــيـــمـــت
يـهو ،سسبـلـيـف ةـيرـشصيــق يــحأؤــن
نم اهناكشس ةيدؤهيلأ جراخ ةقطنم
أذـه مـهـجورـخ . يـنـثؤـلأ أأ
يتلأ تاطؤغشضلأ عؤشسي مهنع دعبأأ

دؤهيلأ مهعمشس نإأ اهل نؤشضرعتي دق
هلل حيشسأ ةؤنبب نؤفعي  نيذلأ
ن هنإأ .حيشسأ ةيؤه  نؤثحابتي
عقي يذلأ ناكأ نع داعتبأ ديفأ

نأأ ناـشسنإأ نـكـمـتـيـل فأ هـيـف
ةدّر ةرـظـن عؤـشضؤأ  رـظـنــي
نم مهـجرـخأأ أذـهـلو ،ةزـّيـحـتـم غ
.ةيدؤهيلأ

بشساــنأ ؤأ نــّمأأ نأأ دعــب
نع هذيمت برـلأ لأاـشسي ،سشاـقـنـلـل

مـّتـهـي  .رـششبـلأ نـبأ  سساـنــلأ يأأر
ةعيرششلأ ءاملعو يشسيرفلأ يأأرل ًأثك
،لماكلاب نوزاحنم ءؤؤـه نأأ هـمـلـعـل
أذام هذـيـمـت نـم عـمـشسي نأأ دأرأأ لـب
مهمّلع نيذلأ بعششلأ ةماع هنع لؤقي
نإأ .تأزجعأ مهعـم عـنـشصو ًةـيـنـع
نبأ ةيؤه  سسانلأ يأأر نع لأؤؤشسلأ
هلخ نم لشصيل ةمّدقم ناك ،رششبلأ
ودبـي دق .مـهـشسفـنأأ ذـيـمـتــلأ يأأر إأ

لقنـن نأأ ًـهـشس
نيرخآأ فقؤم
عؤــشضؤــم نــم
ودغـي نـكـل ،اـم
كأأ رـــــــــــمأأ

امدنع ًةبؤـعـشص
نــحــن ذـــخأاـــن
نأ فـــــــقؤأ
يذــلأ فـــقؤأ
بـّترـي هذـخـّتــن
ةيلوؤؤشسم انيلع

عـشضو أذـكـه .هـتاـعـبـت لـّم  كأأ
ةيلوؤؤشسم ماـمأأ هذـيـمـت عؤـشسي برـلأ
ًاعبتم ،هلل هتؤنبب رأرقإأ يه ةيخيرات
نـــم جورأ ع ًأدؤـــشصقـــم ًاـــجردت
سسانلأ يأأر نع ثيدأ مث ةيدؤهيلأ

.ذيمتلأ يأأر إأ ًؤشصو
ةطقن دنع فّقؤتلأ نم دب  انه

نم ىقبت ام مهف  اندعاشستشس ةنيعم
ةياغلأ يهو أأ ،ذيمتلأ عم رأؤأ

هـحرـط يذـلأ عؤـشضؤأ أذـه لـك نــم
نبأ دّشس نم ةياغلأ نإأ .عؤشسي برلأ
ديدج نـم ناــشسنإأ حــنــم يــه هــلــلأ
هعم لؤخدلأو هللاب داحّتأ ةيناكمإأ

 أ ةكرششأ ةايةيدبأ.  شصهت

62/٤١٠2 ددعلا

ناريزح92 دحألا

نيديا سسيدقلا راكذت

لسسرلا يتماه سسلوبو سسرطب

اثلا نحللا

ثلاثلا رَحَسسلا ليإا



أؤنـمآأ نـيذـلأ نـيـنـمؤؤـمـلأ لـكـل ٌماـع
نأأ نكمي  .لشسرلأ ةراششب ةطشسأؤب
سصخشش ىلع هتشسينك حيشسملأ سسشسؤؤي
ؤه عؤشسي نأ ،هتشسأدق تلع امهم
سسودقلأ هدحو ؤه ذإأ ةشسينكلأ سساشسأأ
.نينمؤؤملل ةشسأدقلأ عبنت هنم يذلأ

عطقملأ ىلإأ ةراششإأ نم انه دب و
يذلأو ،حاحشصإأ سسفن يف يلي يذلأ

،هتمايقو هتؤمـب عؤـشسي ئـبـنـُي هـيـف
أذهل لؤشسرلأ سسرطب ةشضراعم رثإأو
بهذإأ> :ًئاق برلأ هـبـيـجـي مـكـلأ

كنأ يل ًةرثعم تنأأ ،ناطيشش اي ينع
 سسانلل امب نكـل هـلـل اـمـب مـتـهـت>
لـك نأأ تبـثـي أذــه .(٣٢ :6١ ىتـم)
يأأ يـف طؤـقـشسلــل سضّرــعــم ٍناــشسنإأ
سسرـطـب عـم لـشصح اـمـلـثـم ةـظـحــل
لبق ًاثث برلأ رـكـنأأ نـيـح تأذـلاـب
هدـــحو ؤــــه برــــلأ نأأو ،بلـــــشصلأ
بلشصلأ سساشسأأو أاطخلأ نم ءيربلأ
مؤقت هـيـلـع يذـلأ عزـعزـتـي  يذـلأ
.ةشسينكلأ

ناطلشسلأ هذيمت برلأ ىطعأأ دقل
،نيطقاشسلل اياطخلأ أؤلحيو أؤطبريل
.تأؤمشسلأ تؤكلم حيتافم يه هذهو
سسانلأ نمؤؤـيـشس لـشسرـلأ ةراـششب رـبـع
حيشسملأ ؤه عؤشسي برلأ نأأ نؤفرعيو
ةايحلأ يه ةفرعملأ هذهو هللأ نبأ
مــهدعــب نــمو لــشسرــلأ نإأ .ةــيدبأأ
نؤّلـحـي نـيـح ةـنـهـكـلأو ةـفـقاـشسأأ
برلأ مشساب اهنؤّلحي مهـف اـياـطـخـلأ
ناميإأ ىلـع ءاـنـبو ،حـيـشسمـلأ عؤـشسي
سشيعلـل بوؤودلأ هـيـعـشسو فرـتـعـمـلأ
كلذ لـك .حـيـشسمـلأ مـيـلاـعـت بشسحــب
رخشصلأ ىلع ينبملأ ناميإاب طبتري
يأأ ،لؤـشسرـلأ سسرـطـب هـنــلــعأأ يذــلأ
انلؤبقو هلـلأ نـباـب اـنـناـمـيإأ ىدمـب
نأأ هللأ لأاشسنلف .ةييحملأ هميلاعتل
ةرـخـشص ىـلـع نـيـــخـشسأر اـنـيـقــبــي
هتفرعم رأرمتشساب لهـنـنـل ،ناـمـيإأ
يتلأ ةشسدقملأ هتشسينك نم ةييحملأ
.ميحجلأ بأؤــبأأ اهيلع ىؤقت نلو مل

ٍراطخأأو يشسنِج نم ٍراطخأأ
 ٍراـــطـــخأأو ُِأأ نــــم
ِةيّلأ  ٍراطخأأو ِةنيدأ

ٍراطخأأو ِرحبلأ  ٍراطخأأو
و *ةبَذـَكـلأ ِةؤـخإأ ب
ِراـهــشسأأو دكــلأو ِبعــتــلأ
ِسشَطـعـلأو ِعؤأو ِةثـكـلأ

ِدلأو ِةثـكـلأ ِمأؤـشصأأو
هذــه أدع اــمو *يرــُعـــلأو
اـم ٍجراـخ نـم يــه يـتــلأ
نم ٍمؤي لــُك يلع ُمقافتي
نــــــــمو رؤـــــــــمأأ ِبدت
ِعـــيــمــجــب ِماـــمــتــــــهإأ
ْفُعشضي نَمف   *سسئانكلأ

نــَم وأأ اـــنأأ ُفـــُعـــشضأأ و
نإأ *انأأ ُقِحأأ و ْكــكششُي
ِراـخـِتـفإأ َنــم دب  ناــك
سصـُخـَي ا ُرـِخـتـفأأ يـّنإاـف

ؤبأأ ُهللأ َمِلَع دقو *يفعُشض
َحـــيـــشسأ َعؤـــشسي اـــنـــبر
 يــّنأأ ِدبأأ إأ ُكَراـــبأ
َقــــششمدب ناــــك *ُبِذـــــكأأ
ِكلأ ِةرـــمإأ ت ُمـــكاأ
َةــنــيدم ُسسُرــحـــي ِثراأ
*يلع َسضبقيل َيـقـششمدلأ

يــف ٍةؤــك نـــــم ُتيــــــلُدف
ُتؤَجَنو ِرؤشسلأ نم ٍلـيـبـنِز
ينُقِفأؤي  هنإأ *ِهيَدي نم
ىــلإأ يــتآاــف َرــِخــــَتــفأأ نأأ
يّنإأ *هِتانعإأو برلأ ىؤور
ِحيشسأ  ًاـناـشسنإأ ُفِرـعأأ

لـبـقو ذـيـمـتــلأ لــجرأأ لــشسغ دعــب
اهيأأ> :عؤشسي برـلأ لؤـقـي ،هـمـيـلـشست
كــَنــبأ ِدّ .ةـــعاـــشسلأ تتأأ دق ،بآأ
هـتـيـطـعأأ ذإأ ،ًاـشضيأأ كـُنـبأ كدـّجـمـيـل
َيـطـعــــيـل دشسج ّلـك ىـلـع ًاـناـطـلـشس

هذهو .هتيطعأأ نم ّلكل ةيدبأأ ًةايح
كؤــــفرـعـي نأأ :ةـيدبأأ ةاــيأ يــه
عؤـشسيو كدحو يـقـيـقأ هــلإأ تنأأ
-١ :7١ ؤي) >هتلشسرأأ يذلأ حيشسأ

ىؤـــشس ةـــيدبأأ ةاـــيأ تشسيـــل .(٣
عؤـشسي ةـفرـعـم ع هــلــلأ ةــفرــعــم
امدنع لمتكت ةفرعأ هذهو ،حيشسأ
و بيلشصلأ ىلع هلـلأ نـبأ دـّجـمـتـي
نم هتمايـقو تؤأ ىـلـع هراـشصتـنأ
برلأ راثأأ امدنع كلذل .تأؤمأأ ب
عـم رــششبــلأ نــبأ ةــيؤــه عؤــشضؤــم
هذه مهيف خّشسري نأأ دأرأأ دقف هذيمت
ةـيدبأأ ةاـيأ يـه يـتـلأ ةــفرــعأ
.اهتأذب

يذلأ يليجنإأ سصنلأ ىلإأ ةدؤعلاب
:هذيمتل عؤـشسي لاـق ،مؤـيـلأ هأأرـقـن
؟ؤـه اـنأأ يـنإأ نؤـلؤـقـت نـَم مـتــنأأو>
تنأأ :ًـئاـق سسرـطـب ناـعـمـشس باـجأأ
:6١ ىتم) <يحلأ هللأ نبأ حيشسملأ

سسرـطـب برــلأ لأاــشسي مــل .(6١-5١
هدحو سسرطـب نـكـلو هدحو لؤـشسرـلأ
نأأ نلعأأو ًاعيمج لشسرلأ مشساب قطن
،ًايبن طقف سسيلو هللأ نبأ ؤه عؤشسي
.رششبلأ نبأ ةهؤلأاب فرتعأ يلاتلاب
دشصح يذلأ يناميإأ فأرتعإأ أذه
نعإأ ؤه بيؤطتلأ سسرطب هرثأأ ىلع
و محل سسيل> :برلأ لاق امك يهلإأ

يف يذلأ يبأأ نكل أذه كل فششك مد
ةيأدب ؤهو ،(7١ :6١ ىتم) <تأؤمشسلأ

ةرخشصلأ هنإأ .ةيقيقحلأ هـلـلأ ةـفرـعـم
ينبي هيلع يذلأ بلشصلأ سساشسأأ يأأ
نل ميحجلأ بأؤبأأو هتشسينك حيشسملأ
نأأ لؤقلأ عيطتشسن  .اـهـيـلـع ىؤـقـت
لؤشسرلأ سسرطب كلم ؤه ناميإأ أذه
ًةأأرج كلتمأ دق ؤه ناك نإأو ،هدحو
ٌكلم ؤه ناميإأ أذه نكل ،هب رهاجيل



ششــَع َعــبرأأ ُذــنــم ًةـنـــشس َةَرــْ
ْمأأ ُملعأأ ُتــشسل ِدشســأ يــفأأ)

.ملعأأ ُتشسل ِدــشسأ َجراــخ
إأ َفـِطـُتـخأ (مــلـعـي ُهـلــلأ
ّنأأ ُفِرعأأو *ِةثلاثلأ ِءامشسلأ

مأأ ِدشسأ أأ) َناشسنإأ أذــه
.مــلـــعأأ ُتشسل ِدشسأ َجراــخ

إأ فـِطـُتـخأ *(ُمـلـعـي ُهـلـلأ
ٍتاــملـك َعـِمـشسو ِسسودرـفـلأ
نأأ ٍناـشسنإ لـُحـي  ًةـيرــِشس
ِةهـــِج نـمـف *اـهـب َقـِطــنـي
ِةهج نــم امأأو .رِخَتفأأ أذــه
إأ ُرــِخــَتــفأأ ـــف يـــشسفـــن
ُتدرأأ ؤـل يـّنإاـف *اـهوأاـب
ًـهاـج ْنـُكأأ  َراـخــِتــفإأ

أ ُلؤــقأأ يــّنأق. يــنــكــل
يــب نـُظــي ــئــل ىــششاأأ
هيلع أرــي اــم قؤــف ٌدـــحأأ
ـئـلو *يـنــم ُهــُعــمــشسي وأأ
ِتانعإأ ِطرـَفـب َرـِبـكـتـشسأأ
ِدشســأ يـــــف ًةكؤشش ُتيطعُأأ

ينَمِطلَيل ِناـطـيـششلأ َكـــم
أذــهــلو *ــكــتــشسأأ ـــئـــل

ثــث برــلأ ىــلإأ ُتبــــلــط
*يــنــقراــفـــــــُت نأأ ٍتأرــم
.يتمعـِن كيـفـكـَت  لاــقــف
نأ ؤــقشضلأ يــف يــت ِفـــعـ
ٍرورـــشس لــُكــبـــف *ُلــَمــْكــُت
يــناـهوأاب ّيرَحــلاب ُرِختفأأ
ُةؤـــق يـــف رـــــِقــتـــــشستـــــل
.حيشسأ

ةدقلأ تانايدلأ تزكرت أذهل .هنايك
،تأراـششإأ ،تاـكرـح :سسؤـقـطـلأ لؤـح
رّبعت اـهـلـكو تاـشصقر ،ناـغأأ ،زؤـمر
سسؤقطلأ .اهب نمؤؤت يتلأ ةقيقأ نع
رـعـشش ةداـبـع نــع بــعــت لــئاــشسو
 سسؤقطلأ ،ًأذإأ .اهترورشضب ناشسنإأ

ةأدأأ هعبطو هخيراتو ناشسنإأ ةايح
اعلأ إأ ،قؤف إأ هاإل ةليشسوو
.(يحيشسأ مؤهفاب) هللأ إأ ،رخآأ
.هيلإأ غلبن نأأ لواحـنو هـجؤـتـن اـهـب
ةأو ةيجؤلؤيديإأ يه ةيشسقطلأ

ع بعتلأ وأأ لافتحإأ ،ناتششاعم
انترظنو ةيرششبلأ انتخ نع لعفلأ
.هب نمؤؤن ام إأ

ناشسنإأ نأ ؟سسؤقطلأ أذا نكل
،لبُج سضرأأ نم .حورو دشسج ،ّيشسح
ةـشسؤـمـلأو ةرؤـظـنأ هـشضرأأ نــمو
غ إأ قلطني ًوأأ هشسأؤح ةطشسأؤبو
نم ،ايـشسح ناـشسنإأ نؤـك .رؤـظـنأ
ةّيشسح رؤمأأ إأ ةجاحب ؤه ،ةداأ

يكل هتدامو هشسأؤحو هلقع يكا
.قؤف إأ هعفرت

ظحي دقلأ دهعلأ أأرقي نم
 ةلمعـتـشسأ ةـفـلـتأ سسؤـقـطـلأ
لشسغلأو هطتلأ سسؤـقـطـك ةداـبـعـلأ

سسؤقطلأ ةشصاخو حئابذلأو ةناتأو
يتلأو ،رؤبعـلأ ،حـشصفـلاـب ةـقـلـعـتأ

هميلـشست ةـلـيـل عؤـشسي برـلأ اـهـقـبـط
.بلشصلل

خيراتلأ  ةلغؤتم ةيحيشسأ
ؤه اهرؤ نأ ةيدؤهيلأ نم كأأ
نمز  سشاع يذلأ دشسجتأ هلإأ

سصأ مدقو نيعم ناكمو نيعم
بعششلأ عم ةقع  لخد يأأ ،رششبلل
ثدح نم ًاقطنأ هشسشسأأ يذلأ ديدأ
شس دق هـــلـــلأ نأ .يـــخـــيراــــت دـــّ
در دعت  ةشسينكلأ  سسؤقطلاف
هللأ إأ تاعرشضت وأأ ةيعيبط ةرهاظ
لقنت تحبشصأأ لب ،ةفلت لاكششأاب
،همدقتو ءيششل ءّيهـت ،دهـششت ،ًاـئـيـشش
شسجـتـلأ كلذ ًوأأ اــنــل يورــت لـكو دـّ

سسوقطلاو ايجروتيللأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،بشسحو تاملك تشسيل ةدابعلأ

تأؤلشصلأ إأ ةـفاـشضإاـب لـمـششت لـب
ًأددع ةيباتكلأ تأءأرـقـلأو لـيـتألأو
زؤــمرــلأو سسؤــقـــطـــلأ نـــم ًأبـــك
.تاحايزلأو ةيجرؤتيـلـلأ تاـكرأو
 سسيـطـغـتـلأ سسقـط :اـهـنـم رـكذـن
برـغـلأ ؤـحـن هاإأ ،ةــيدؤــمــعأ
لؤبقل قرششلأ ؤحنو ناطيششلأ سضفرل
دؤجشسلأ ،رؤخبلأو عؤمـششلأ ،حـيـشسأ
حايز ،سسرعـلأ حاـيز ،ةـشصلأ ءاـنـثأأ
بكلأ وأأ غشصلأ لؤخدلأ ،ناعششلأ

 أ سسأدقلأتدمتعأ دقل ...خلإأ يهلإ
بعتلل زؤمرلأو سسؤقطـلأ ةـشسيـنـكـلأ

اـنـنـيـب لـعاـفـلأ هــلــلأ رؤــشضح نــع
ةداــبــعــلأ نأ ،هــب اــنـــطاـــبـــترأو
كرـــششت نأأ لوا ةـــيـــشسكذؤـــثرأأ
ًقع ،ةدابعلأ  ،هتـيـلـكـب ناـشسنإأ

.سسيشساحأأو رعاششمو
ةينيد ةغيشص ةدابعلأ تناك أذإأ

يه اإأ ،يلعلأ إأ لؤشصؤلأ اهفده
يــكا ،تقؤــلأ سسفــن  ةــيرــششب
ىدحإأ .قؤـف إأ مــهــعــفل رــششبــلأ
خـيراــت  ةــيــشساــشسأأ رــهأؤــظــلأ
 سسؤقطلأ هداـمـتـعأ يـه ناـشسنإأ
:ةفـلـتأ ةـيـمؤـيـلأ هـتاـيـح ثأدحأأ
نـكـل ...خـلإأ ،تؤأ ،جأوزـلأ ،ةدؤـلأ

لب ثأدحأأ سسّدقت  سسؤقطلأ هذه
اــهاــنــعـــم د  أأو ثدثد

ةيمؤيلأ ناشسنإأ ةايح ) .اهشسدقي
ناـشسنإأ .(سسؤـقـطو تأداـع كاــنــه
ةشسدقم اهلـك ةاـيأ تـعأ يـئأدبـلأ

كلذـل ،اـهرـيدت ىـمـظـع ةؤـقـب نـمآأو
درل ناشسنإل ةجاح سسؤقطلأ لّكششت
ةؤق إأ هتايح  ةبكلأ ثأدحأأ
.اهيلع دمتعم هنأ رعششي هنم مظعأأ

سسقط دجوأأ ًثم دعرلأ فاخ هنأف
دعاــشست سسؤــقــطــلأ .رــطأ ةـــشصقر
اـهـنـكـل ،قؤـف إأ هاإـل ناـشسنإأ
لـكـب اـهـيـف كأششأ هـنـم بـّلـطـتـت



 نـكـلو ،سصأو ءأدفـلأ ةـيـلـمـع
 انماـمأأ هـعـشضت لـب طـقـف هـيورـت

 هايإأ ةرشضحتشسم ،ةيدبأأ هتقيقح
حيشسأ رشضحي اهلخ نم ...نمزلأ

سسؤقطلأ ًأذإأ .رؤظنم غ ؤهو ةقيقح
ةـّيـشصأ ثأدحأأ اـنـماـمأأ عــشضت
.اهايحنل

ع ايجرؤتيللأ طبترت ،اتلاب
ثأدحأأ ىركذ،ىركذلاب سسؤقطلأ
انعم برلأ اهعنشص يتلأ ةيخيراتلأ

ةعامأ مامأأ ةرشضاح شصت يتلأو
ىركذلأ .ايجرؤـتـيـلـلأ  ةـيـلـشصأ
،ثدحلل درأ رّكذتلأ ىنع سسيل
ّإأو ،ديدج نم ثدأ أذه سشيع لب

ةغراف رهاظم در سسقطلأ راشص
هللأ نع انبج ةرجحتم تأداعو
ديعـي أذـكـه .هـيـلإأ اـنـلـشصؤـت نأأ لدب
ةـشصق لـك ةءأرـق دحأأ لـك نــهاــكــلأ
مـكـلأ ششاـفأأ  يـهـلإأ بدتـلأ
نـحــنو ،رــكــششلأ رــشس  يرــهؤأ
،سصأ طقف رّكذتن  .هيلإأ يغشصن
غ هنأ ًأديـج يـغـشصن .هـششيـعـن لـب
امك هـلإأ لـيـخـتـن نأأ اـنـل حؤـمـشسم
.سسّدقأ باتكلأ هلإأ لـب ،اـنـل ؤـلـحـي
:دحأأ لك فـتـهـن نأأ عـيـطـتـشسن كلذـل
لكو ،<اعلل سصأ راشص مؤيلأ>
 .<ةمايقلأ مؤي مؤيلأ> :حشصف ديع

حبشصي سسؤقطلأو ايجرؤتيللأ ع
 ةدحأو ةرــــــم  يذــــــلأ ثدأ
ًأرشضاح حبشصي ،رركتي نلو خيراتلأ
.ًايعـقأو ًاـيـقـيـقـح ًأرؤـشضح اـنـماـمأأ
ةيؤشضع ةعؤم يه اـيـجرؤـتـيـلـلأ

سسؤـقـطـلأ نـكـلو ...سسؤــقــطــلأ نــم
أ يؤــتو هـيـلإأ زؤــمرهـقـق، 
لـب طـقـف هـلـث أ كلت قـقةقيق

ؤه مَلَعلأ .هـشسفـن حـيـشسأ يـه يـتـلأ
زبأ نكل ،نطؤلأ سسيلو نطؤلأ زمر
دشسج امـه ةـلاـحـتـشسإأ دعـب رـمأو
ةــيزــمر هذــه .ًــعــف هــمدو برـــلأ

.ةيعقأو ةيقيقح

ليإلا ــــــــــــــــ
(٩١-٣١ :6١ ىتم)

 نامزلأ كلذ َءاج ا
ِةيرَشصيق يحأؤن إأ ُعؤشسي
ُهَذـيـمـت لأاــشس َسسـبــِلــيــف
ُسساــنـلأ ُلؤـقـي ْنـَم ًـئاــق
أؤلاقف *رششبلأ َنبأ انأأ يّنإأ

انحؤـي كـنإأ نؤـلؤـقـي ٌمؤـق
كــــنإأ نورـخآأو ُنأدمــــعأ
كــــنإأ َنورــخآأو اــــيـــــلــيإأ
نـــــــم ٌدحأو وأأ ُءاـــــــيـمرإأ
عؤشسي مهل لاـق *ِءاـيـبـنأأ

يـّنإأ نؤـلؤــقـت نـَم مـتــنأأو
ُناــعـــمــــشس باــجأأ *ؤــــه
ُحيشسأ تنأأ ًئاق ُسسرطب
باـجأاـف *يأ ِهـلــلأ ُنــبأ
كل ىبؤط هل لاقو عؤشسي
.اــنؤــي َنــب ُناــعــمــشس اــي
ٌمد و ٌم سسيـــل هـــنإاــــف
يـبأأ نــكــل أذــه كل فــششك
اـنأأو *تأؤـمــشسلأ  يذــلأ
ُسسرــطــــب تــنأأ كل لؤـــــقأأ

ِةرــخـــشصلأ هذــه ىـــلــــعو
ُبأؤبأأو يتـشسيـنـك يـنـبأاـشس
*اهيلع ىؤقـت نـل ِمـيـحأ

ِتؤكلم َحيتافم َكيطعُأاشسو
ُهَتطَبَر ام لكف *تأؤمشسلأ

ُنؤــكــــي سضرأأ ىـــــلـــــع
تأؤــمـشسلأ يــف ًاــطؤــبرــم
ىــلـع ُهــَتــْلــَلــَح اــم لــكو
ً ؤـل ُنؤـكــي سضرأأ
.تأؤمشسلأ

يه ةيشسيدقتلأ سسؤقطلأ ةفيظو
نؤكلأ  اهرششنو برلأ ةمعن حنم
ًائيشش ةعيـبـطـلأ اـهـب سسّدقـتـت يـكـل
هللأ إأ ديدج نم لّؤحتتف ًائيششف
ءايششأأ عيمج هنم يذلأ> حيشساب
سسؤقطلأ .(6 :8 رؤك١) <هل نحنو
غلبن يتلأ ةاقرأو ةليشسؤلأ انيطعت
هللأ ةفرعم إأ ًايبلقو ًايشصخشش اهب
.هب داأو

سسامشش ةمايشس ــــــــــــــــــــــــــــــــــ نهاك ةيقرتو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عيمج دحأأ ةـبـشساـنـم

يــعأر ةداـــيـــشس سسأأرـــت شسيدقـــلأ
حابشص سسايلأ تيلؤبوأ ةيششربأأ
ةـمدخ ،4١0٢ نأريزـح5١ دـحأأ
ةــيــئأردتاــك  يــهـــلإأ سسأدقـــلأ
ةـحاـشس  سسؤـيــجرواــج سسيدقــلأ
نـطرـشش سسأدقـلأ لـخو ،ةـمــجــنــلأ
ًاـشساـمـشش رأ يـباـغ خأأ هـتداــيــشس
ديدأ سسامششلأ ذـخـتأ دقو ًاـيـلـيإأ
سسيدقـلأ نؤـكـيـل سسؤـمـيـشسكـم مــشسأ

 هل ديـعـُن) فعأ سسؤـمـيـشسكـم
ًاعيفشش (بآأ٣١و اثلأ نؤناك١٢
لــخ هــتداــيــشس ىــّقر اــمـــك .هـــل
نــــهاـــكـــــلأ نـــم ــــك سسأدــقــــلأ
بيليف نـهاـكـلأو نأج سسؤـناـمور
.ةنهكلأ  مدقتم ةبتر إأ ديعشس

كرابأ مؤيلأ أذه  انتيعدأأ
سسرطب لؤشسرـلـل هـيـف دـّيـعـن يذـلأ

هتشسينك إأ ةَلعف لشسري نأأ سسلؤبو
ةيلؤشسرلأ حورلأ مهبؤلق  نؤلمحي
.ةمدأو ةراششبلأو برلأ ةبو

ةرسشنلا ىلـع عـطإلا ناـكـملاـب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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