
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــــ
(01-1 :2 صسواثوميت2)

وقتصسواثوميت يدلو اي
 يتلا ِةمعنلا  اِحيشس

يّنم ُهـَتـعـِمـشس اـمو *عوـشسي
َنــــيثــــك ٍدوــــهـــــشش ىدل
ًاؤوفُك َءاَنمُأا ًاشسانُأا ُهْعِدوَتشسا

*ًاشضيأا َنيرـخآا اوـمـلـعـُي نأل
يدنـجـك تاـقـششا لـِمـَتـحإا

*حـيـشسا عوـشسيــل ٍحــلاــشص
ُكـِبـتف ُدـنـجـتـي ٌدحأا صسيــل
كلذو .ةاـــيا موـــمــــهــــب
ًاشضيأاو *ُهدنج يذلا َيِشضرُيل
ـف ُدــِهاــجــي ٌدحأا ناــك نإا
دهاجُي  ام َليلكإلا ُلاني

نأا ُبجيو *اـيـعرـشش ًاداـهـِج
نأا ُبعـــتــــي يذــــلا َثراا
*ًلوأا راـــمــــثإلا  َكِششي
برلا َكِتؤوُيلف .لوقأا ام مهفإا

نأا رُكذُأا *ٍءيشش َلك  ًامهف
ِلشسن نم يذلا َحيشسا َعوشسي
ِب نـــــــم َماـــــــق دق َدواد
شسح ىــــلــــع ِتاوــــمألا ِبــــَ
هيف ُلِمتـحأا يذـلا *يـلـيإا
َدوـيـقــلا ىــتــح ِتاــقــششا

ل ِهللا َةملك نأا لإا ٍمرجمك
ىلع ُرُبشصأا انأا كلذلف *ديقُت
ِلـــــجأا نـــــم ٍءيـــــشش لـــــك
مه اولُشصحي يكل َنيراتا

 يشسيلكالا ةشص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةديشسلا موشصو ــــــــــــــــــــــــــــــ
ةف  لخدن بآا رهشش ةيادب عم

ديعب لافتحلا قبشست يتلا ةـئـيـهـتـلا
.هنم رششع صسماا  ةديشسلا داقر
ةئيهت ىلع ةشسينكلا لمعت اهتداعك
شضحـتـف ،ديـعـلـل هـتـّمرـب ناـشسنإلا هرـّ
ع ًاـــــيــــــحور
تاوــــــــلـــشصـــلا
ةامشسا ةيمويـلا
<يــشسـيـلــكارـــب>
ع ًاــــــــيدشسجو
نـع عاــطــقــنلا
نأا عمو .نيَرفزلا
ل رَظَتنا ديـعـلا
ًةرششابم صصتـخـي
،حيشسا دّيـشسلاـب
هـتــيــمــهأا نأا لإا
ًاراكذت هنوـك نـم ىـتأاـتـت ىوـشصقـلا

،هلإلا ةدلاو ،رم ءارذـعـلا لاـقـتـنل
لـعـج اـم اذـه .ىرــخألا ةاــيا ا
ديعلل ةئيهتـلا هذـه عـشضت ةـشسيـنـكـلا

.َعوبشسأا ىدم ىلع
 فءاشسم ميقن ،ةدّيشسلا موشص ة

هذـه .يـشسيـلـكالا ةـشص موــي لــك
اهمشسا ىنعم بشسحب ةليما ةشصلا

هلإلا ةدلاو ا لاهتبا وأا عرشضت يه
اـنـشصـّلـخـت نأا اـهـنـم بلـطــن يــتــلا
ل .اهنبا دنع ةباجتشسا اهتاعافششب
ىلع يشسيلكالا ةشص ةوت رشصتقت
نأا نمؤوا عيطتشسي لب ،طقف بآا رهشش
،ةنشسلا مايأا نم موي يأا  اهولتي

.عون يأا نم ةّدشش يأا هجاوي امدنعو
ةشصلا هذه  كراششي نم ظحيو
مغر ٍطيـششنو ٍحرـف ٍنـحـلـب لـتَرـُت اـهـنأا
تابوعشصلا ةدشش نع اهـتاـمـلـك بـعـت
طاـششنـلاو حرـفـلا نـكــل ،براــجــتــلاو
ةدلاو ةعافشش ةمظعب انتقث نع ناجتني
نأل هللا دنع ًاثك ردتقت يتلا هلإلا

فطعتشست نأا ًاثك ردتقت مألا لئاشسو
خ يه ةيلاتلا ةشصقلا لعلو .دّيشسلا

اـم ىـلـع لـيـلد
نأا ىكحُي :لوقن
هـــمـــشسا ًـــجر
داـقـنا اـنـحوــي
ريرششلا ةعيدخب
دئاــق حــبــشصأاو
.صصوشصل ةـقرـف
رّقوي ناك هنكل
رــم ءارذــعــلا

مـــغرو ،ًاثـــك
عقو يذلا ّرششلا

يشسيلكالا ةشص ةوتب رمتشسا هيف
رششبلا با هللا ىأار نأا دعب .ًايموي
نأا دارأا ،هلإلا ةدلاو رّقوي ناشسنإلا اذه
عقو .ًاشسيدق ًابهار هل لشسرأاف هشصّلخي
صصوــشصلــلا ةــقرــف يدي ب بهارـــلا

لاشصيإل مهشسيئر ةلباقم مهنم بلطف
او .عيما ةحلشص ةـمـهـم ةـلاـشسر
هـنـم بلـط ،اـنـحوـي يدي ب حــبــشصأا
مث .لعفف لاجرلا ّلك عمجي نأا بهارلا
صصخشش يأا دجوي ناك نإا بهارلا هلأاشس
دئاـق باـجأا ،اورـشضح نـيذـلا غ رـخآا
بلـطـف ،<خاـّبــطــلا يدل> :صصوــشصلــلا
خابطلا رشضح او .هراشضحإا بهارلا

بهارلا هجو إا رظني نأا ًازجاع ناك

03/٤١0٢ ددعلا
زو7٢ دحألا

 بيبطلا سسيدقلا راكذت

نولدنب اششلا

سسداشسلا نحللا

عباشسلا رَحَشسلا ليإا



انّبح نع رّبـعـن نـحـن .يـشسيـلـكالا
لّثمتلل انداـهـج ع رـم ءارذـعـلـل
لـشصاوـتـنـف ،شسيدقـلا لـكـبو اــهــب
ةليما تاولشصلا هذه ع اهايإاو
ماـعـطـلا نـع كاـشسمإلا ع دهاو
لعلو .ءاوهألا نع كاشسمإلا مّلعتنل

ةليلقلا ماوشصألا نم وه موشصلا اذه
،ددششتــب صساــنــلا اــهــشسرا يــتــلا

مـهـنـم بلــطــت ا كأا اــناــيــحأاو
اورّبعي نأا كلذب نـيديرـم ،ةـشسيـنـكـلا

 .هلإلا ةدــــلاول ةبكلا مهتب نع
 اعم ًايــــخيرات رهظت اذه

اثـلا نرـقـلا نـم ًءادتـبا لإا موـشصلا
موـشصب ًاـفورـعـم ناـك هـنـكـل ،رــششع
هموشصي ناك نم كأا نأل ىراذعلا

هايإا نيتعم ،نابهرلاو كاشسنلا مه
،تقولا عمو .ةيلوتبلا ةايحلل ًادنشس
تاب ،رششع عبارلا نرقلا نم ًءادتبا

ًعاج هشسرا نمؤوا بعششلا ّلك
ةيحورلا ةايا ديدجتل ةبشسانم هنم
رم ءارذعلا تشسيل .ةبوتلل ةشصرفو
،طقف لتبـــتلاو ةراهطلل ًايح ًلاثم
،ةـيزاـخ غ هـلـلا ىدل ٌةـعـيـفـشش لـب
ةعيفششلا اـهـتـيأا> :اـهـل لـترـن كلذـلو
،بَراــحــُي ل يذـــلا روـــشسلاو ةراا
كيلإا ،اعلا أاجلمو محارا عوبني
،ةديشسلا هلإلا ةدلاو اي ًامئاد فتهن
اي ،اـنـيذـقـنأا دئادششلا نـمو اـنـيـكردأا
عطق نم) <كدحو ةعافششلا ةعيرشس
.(غشصلا يشسيلكالا

يحورلا داششرإلا ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نأا نك ل ،اعلا رون متنأا>

ىتم) <ٍلبج ىلع ٌةعقاو ٌةنيدم ىفخَت
برلا بطاـخ مـكـلا اذـهـب ،(41 :5
هل ذملتتيشس نَم لكو ُهَذيمت عوشسي
،مويلا ليإا  .روشصعلا رَم ىلع
،روـنـلا اـيرـي  يـمـعأا نــع أارــقــن
تابثب حيشسا عوشسي برلا ناعبتي

.ةزيزعلا هني نم ءافششلا لاني ىتح

يذلا ِصصا ىلع ًاشضيأا
 اعــم عوــشسي ِحـــيـــشس

.يدبألا دا

ليإلا ــــــــــــــــ
(53-72 :9 ىتم)

 اميف ِنامزلا كلذ
ِنايمعأا هعبت ٌزات عوشسي
انمحرا نلوقيو ناحيشصي
لـخد اـمـلـف *دُواد َنـبا اـي
ِنايمعألا ِهـيـلإا اـند َتيـبـلا

لـه ُعوـشسي اـمــهــل لاــقــف
َلعفأا نأا ُرِدقأا يّنأا نانمؤوت
*بر اي معن هل لاقف .كلذ

ًئاق امهَنيعأا صس ٍذئنيح
.امكل نُكيـلـف اـمـُكـِناإاـك
.اــمــهــُنــيــعأا تـحـتـفـناـف
ًئاق ُعوشسي امـهَرـهـتـناـف
املـف *ٌدحأا ْمـَلـعـي ل ارـُظـنأا

شش اــجرـــخ كلــت  ُهارــَهــَ
دعـــبو *اـــهـــّلــــك ِصضرألا

هـيـلإا اوـمدق اـمــهــجورــخ
املف *ٌناطـيـشش ِهـب َصسَرـخأا
َمـلـكــت ُناــطــيــششلا َجِرــخُأا
عوما َبجعتف .ُصسرخألا

ُلثم طق ْرـَهـظـَي  لـئاـق
اــمأا *لــيــئارــشسإا  اذـــه
هـنإا اوـلاـقـف نوـيـشسيرــفــلا
جرخُي طاـيـششلا ِصسيـئرـب
عوـشسي ناـكو *طاـيــششلا
ىرقلاو اهلك َندُا فوطي
ُزِركيو مهِعِما  ُملعي
يفششَيو ِتوـكـلا ِةراـششبـب
 ٍفعُشض لكو ٍصضَرَم لك
.بعششلا

عوـشسي اـنـبر مـشساـب> :هـل لاـق يذــلا
،تنأا نم خت نأا كرمآا انأا حيشسا

<؟انه لعفت اذامو ،كلشسرأا يذلا نمو
باذـك اـنأا> :ًـئاـق خاـبـطــلا باــجأا

كـــنأل نــكــل ًاروز ًاــمــئاد مــلــكــتأاو
لإا ينعشسي ل ،حيشسا مشساب ينتدّيق
ناطيـششلا اـنأا .ةـقـيـقا كل لوـقأا نأا

دنع لمعلل يشسيئر نم تلشسرُأا انأاو
أارقــي ل يذلا مويـلا رـظـتـنأاو دئاـقـلا

هلإلا ةدــــلاول يشسيلكالا ةمدخ هيف
ذنم هبقارأا إا .ميحا  هعشضأل
 موي رـــ و ًاماع رششع ةعبرأا
:بهارلا هل لاقف .<ةمدا هيف أارقي
نأا صسودقلا ثولاثلا مشساب كرمآا انأا>
.<يحيشسا يرغت دوعت لو يفتخت
لثم ناطـيـششلا ىـفـتـخا روـفـلا ىـلـع
ًةــبوــت صصوــشصلــلا ىدبأاو ناـــخدلا

ةـقـباـشسلا مـهرورـشش كراـت ةبــك
.مهل ًاشصل حيشسا نيذخّتمو

دوجو تاولشصلا بتك  ظحن
ىمشسي امهدحأا يشسيلكالل َنوناق
رــخآلاو <بــكـــلا يـــشسيـــلـــكالا>
امهنأا مـغر ،<غـشصلا يـشسيـلـكالا>
نــم ٍواــشستــم ٍددع نــم ناــفــلأاــتــي
لكل ةيرابورـط23) تايرابورطـلا

وحن ىلع تايرابورطلا مشسقت .(دحاو
نكل ،ةيدوأا لـكـل تاـيراـبورـط عـبرأا

كأا ـــبــكــلا يــشسيــلــكالا عـطــق
يشسيلـكالـل يـتـلا كلـت نـم اـمـجـح

 .غشصلا
ةيخيراتلا تامولعا يه ةليلق

نأا قـّثوـم وـه اـم ،ـَنوـناـقــلا نــع
نم وه بـكـلا يـشسيـلـكالا نوـناـق
صسوروذويث ةـيـقـيـن روـطامإا رـعـشش
امأا .رـششع ثلاـثـلا نرـقـلا  اـثـلا
مدــــــقأا ـــتعُيـف غـشصلا نوـناـقـلا

بهارـــلـــل بشسنـــُيو بـــكــــلا نــــم
نرقلا  صشاع يذلا صسوتكتشسويث
 .عشساتلا

موشص يـتأاـي ،ىرـخأا ةـهـج نـم
تاوـلــشص عــم ًــماــكــتــم ةدــّيــشسلا



لمأات ـــــــــــــــــــ
يدنجك تاقششا لمتحإا>

نإا ...حيشسا عوشسيل حلاشص
لاني ف دهاجي دحأا ناك
ًاداهج دهاجي  ام ليلكإلا
.<ًايعرشش

،اقح دّيج ّيشضاير ّيأا نإا
ةـبـلـح  نوــكــي اــمدنــع
ًاـفـّقوـت بلـطـي ل ،قاـبــشسلا

،ًاـبارـششو ًاـماـعـطو ًةــحارو
ايشضاير نوكي نل هّنإاف ّلإاو
ًهاـجو لـب بشسحو ًاـئـّيـشس
دّدششي ،ىرابتي امدنع .ًاشضيأا

ّراو رابغلا لمتحيو هاوق
ًانايـحأاو ،بعـتـلاو قرـعـلاو
هــــــّبـــــــششي .ألاو حورا
ّلكو هشسفـن صسلوـب لوـشسرـلا
دهاـجـي ّيـحــيــشسم ٍناــشسنإا
هـشصـخ لـجأا نـم مـشضب
:لوــقــي ناـــك .زراـــباـــب
ءاوهلا مكلي نمك براشضُأا>
<هدبعتشسأاو يدشسج عمقأا لب
،ًاذإا .(72-62 :9 روك1)
اهّلك انتايح ّنأا انمّلشس نإا
لــكاــششا  يــشضمــتـــشس
صضارمألا  ،تابوعشصلاو
ناـــمرا  ،زـــجـــعـــلاو
نازـــحألا  ،مــــلــــظــــلاو
نـل ،ٍذـئــنــيــح ،باــعــتألاو
صشهدنـن نـلو ،ًادبأا أاـجاـفــُن
لشصحي اـمـهـم نزـحـن نـلو
مـكا لـعـفـي اـمـك ،اــنــل

.ىرابتي امدنع
،رخآا رمأا ةحارلا نمز ّنإا

حــــبـــــشصن نأا بجـــــي نآلا
براـجـتـلا طــشسو لــماــك
بشسكن يكل ملآلاو ناو
لوقي امك ،صصا ءاجر
ناـشسيدقـلا نلوـشسرـلا اــنــل
هوبشسحا> :صسلوـبو بوـقـعـي
امنيح يتوخإا اي ٍحرف ّلك
ةعّونتم برا  نوعقت

تنك اذإا .<هوتي ل لأاشسي نم> :ّيماعلا
مّلعتت نأا كيلع ،ًاقح هللا نع ثحبت
نم لاؤوشس نم لجخت لأاو عشضاوتلا
لمتا نم كلذل ًافخ ،هيلإا كقبشس

رفشس نم مّلعتن .قيرطلا ّلشضت نأا ًادج
ميقتشسم لهاا قيرط> نأا لاثمألا

 ا عماشس امأا ،هينيعوهف ةروشش
ةروششاو .(51 :21 لاثمأا) <ميكح

:هـلـلا نـم ةـمدقا كلـت يـه ىـلـثُا
ىلعو كبلق لكب برلا ىلع لّكوت>
هفرعإا كقرط لك  .دمتعت ل كمهف
.(5 :3 لاثمأا) <كلبشس مّوقي وهو

 ائطخُيل ءاوحو مدآا نكي 
 ار .هـلـلا داـششرإا اـبـلـط وــل ندع
عم راوا عـطـقـت نأا ءاوـح عـطـتـشست
هللا إا ءوجللا دّر نكلو ،ةّيا

ةّيا هتلاق ام  هيأار نع هلاؤوشسو
رمألاو ،بك ءانع نم اهشصّلخيل ناك
لقـعـُي لو .مدآا إا ةـبـشسنـلاـب هـشسفـن
،هئاقلل ليبشس امهيدل نكي  امهنأا

 ناـشسنإلا عـم يـشش ناـك هـلـلاـف
ءاـيك نـكـل !طوـقـشسلا لـبــق ةــنا
هللا إا ةدوعـلا نـم هـعـنـم ناـشسنإلا
شضف لـب ،ةـّيا مـك نـع هـلاؤوـشسل لـّ
يتاذلا هليلو هشسفن ىلع لاكّتلا
ىلع لاكّّتلا نود ناـطـيـششلا مـكـل
ناشسنإلا دقف طوقشسلا رثإا .هللا ةملك
حبشصأاو هلـلا عـم ةرـششاـبا ةـكرـششلا
هللا نأا لإا .صصا نع ثحبي ًاهئات

 خ هل رّبد لب ناشسنإلا لمهيًاشص،
غ ٍةديدع ٍقرـط ع هاـيإا ًاـمــّلــكــم
هـــنـباـب اـنـمــّلــك نأا إا ةرــششاــبــم
.ديحولا

يذلا يشصا لمعلا ّلك دعب
ةشسينكلا تحبشصأا ،عوشسي ّبرلا هقّقح
ّلـك .ناـشسنإلاـب هـلـلا ءاـقـتـلا ناـكـم
غ ءاقللا اذه إا نوقوتي نمؤوا
نواعتللو ةدعاـشسمـلـل جاـتـحـن اـنـنأا

كلذ صسكع دقتعي نمو ،اننيب اميف
صسيدقــلا ّثحــي .هؤواــيك هــعدخـــي
ىلع اـّنـم ـك بـكـلا صسوـيـلـيـشساـب

عوشسي برلا نع بتُك ام نافرعي امه
هنأاو ايرشصان ىعدـُي هـنأا ءاـيـبـنألاـب
صصـّلـخـي يذـلا وـهو دواد لـشسن نــم
نبا اي ناخرشصي اناك كلذل ،هبعشش
.ءافششلا هنم نابلطيو ،انمحرا دواد
نـيذـه اـم ًاـعوــن هــبــششي اــنــم لــك
اندششري ن انتجاح  يمعألا
 .صصّلا حيشسا إا

ىلع نوشسيدقلا ءابآلا رانتشسا دقل
اوشسكعو حيـشسا روـنـب روـشصعـلا ّرـم
نيذـلا نـيرـخآلا صساـنـلـل روـنـلا اذـه
نم اوتأا نيذلل اوـكرـتو ،مـهورـشصاـع
مهميلاعـتو مـهـتاـيـح رـَيـِشس مـهدعـب
نوّدمتشسي شسيدقلا نإا .مهتاباتكو
،رونلا ردشصم زألا هللا نم مهرون
ءيـشضت ٍتاراـنـم نوـحـبـشصي كلذــلو
.روشصعلا فلت  نمؤوا لبشس
:مفلا يبهذلا انـحوـي صسيدقـلا لوـقـي
لــب ،هــتاذــل ءيــشضي ل حاــبــشصا>
،حابشصم تنأاو .ةملظلا  شسلاجلل

ّدل اإا ،كدحو رونلاب عتمتتل ل
ل يحيشس عفن ّيأا هنأل ،ّلَشض ًاناشسنإا
إا ًادحأا ّدرــــــي لو هغ ديــــــفــــــي
؟<ةليشضفلا

نكامأا ناشسنإلا فششتكي امدنع
ّلك نإا ىتح طئارخ اهل مشسري ةديدج
هدعب نم اـهـيـلإا لوـشصوـلا ديرـي نـم
،اهيلإا هقبشس نم تافاششتكإاب دشششسي
هل فششكت يتلا طئارا إا ًادنتشسم
ٍدلب ةرايز درأا اذإا .ةبشسانا قرطلا

نود هــــقرـــــط  نوشست ل ديدج
نوــّلــشضت لإاو ،ةــطــيرــخ وأا ٍلــيــلد
يغتبي نم اذكه .هئات نوحبشصتو
ّدب ل تاومشسلا توكلم إا لوشصولا
نــم تاخ إا دنــتــشسي نأا نــم هــل
.توكلا برد ىلع هقبشس

 اندحأا لوجي ةرم نم مك
نـم ببـشسبو ،اـهـفرـعـي ل ةـقــطــنــم
ىلع لاكتإلا  هتبغر وأا هئايك
 هنأل ًاعئاشض هشسفن دجي طقف هتاذ
لوقلا ًمهم ،ٍدحأاب عتشسي نأا أاششي



مكمدخي دق> هل يحور دششرم داجيإا
،<مكتايح ةشسادق ىلع مأا دششرمك
نأا تدرأا اذإا> كنأا نـم رّذــحــي اــمــك
داششرإلا إا جاتحي ل ًاشصخشش نوكت
ةنهكلا نإا .<لحفتـشسـُم ءاـيك اذـهـف
نودشششسيو مهاياـطـخـب نوـفعـي

خأا مـــه ن مــهــنـــم  اةاــي
عيمـج ذـخـّتـي ل اذاـمـلـف ،ةـيـحورـلا
يـحور ًءاـبآا مـهـشسفــنأل نــمؤوا
رّكذتي انّلك ؟ةشسادقلا إا مهنودششري
رفشس  ةششبا نم يذلا ّيشصا
 أارقي ناك فيكو ،لشسرلا لامعأا
صسبليف هلأاشس نأا دعبو ءايعششأا رفشس
هـل لاـق أارـقــي اــم مــهــفــي ناــك نإا
 نإا يــنــنــك فــيــك> :ّيـــشصا
ل اذــه .(13 :8 عأا) <دحأا دششرـــي
يه هللا عم ةقعلا ةخ نأا يغلي
اهنكل ،ناشسنإا ّلـكـب ةـشصاـخو ةديرـف
لكـك ةـشسيـنـكـلا ةخ ىـلـع ةـّيـنـبـم
.اهنم قلطنتو

انتافعشض يـعـن نأا اـنـتوـعد
اننأا نقيتـم ةـيـحورـلا اـنـشضارـمأاو
يـحورـلا داـششرإـل ٍةـجاـحـب اـنــّلــك
اهباتكب انتشسينك .ةيحورلا ةوبألو
اـهـيـشسيّدقو اـهـمـيــلاــعــتو صسّدقا

مدختشسنلف ،انلبشس انل نت اهتاعرو
كلـشسن ىـتـح اـنـل ٌحاـتـُم وـه اـم لـك
توكلم إا يدؤوا حيحشصلا قيرطلا
.هللا

بلقلا ةواقنب فاعإلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىوشس ةئيطا ليزي ءيشش ل
ةبوتلاـب اـهـيـلـع مـكاو اـهراـهـظإا

؟كتئيطخ ىلع تمكح لهف .عومدلاو
نَم .لاقثألا كنع لوزت هدحو اذهب
:هلـلا وـهو هـشسفـن مـكاا ؟كلذ لاـق
يكل ثّدحو ًاعـم مـكاـحـتـنـف رـّكذ
اذا  لق (62 :34 ايعششا) رّتت

اـمدنـع كاـتـنـجو دروـتـتو لـجـخـت

ناـــحــــتــــما ّنأا اــــع
اّمأاو ًاشص ئششنُي مكناإا
ّمات لمع هل نكيلف شصلا
ــّماــت اوــنوــكــت يـــكـــل
 شصقان غ لماكو
،(4-2 :1 عـــي) <ءيــــشش
ًاشص ئــششنـــُي قـــيـــشضلا>
ةيكزـتـلاو ةـيـكزـت شصلاو
.(4-3 :5 ور) <ءاـــــــجر
ةيشساق برا ًاعبط كانه
،ًابيرقت ةؤوم غ ىرخأاو
ىرــخأاو ةــلــيــقــث ٌنازـــحأا

ةبـك برا ،ةــفــيــفــخ
نكنل نكل ،ةغشص ىرخأاو
ّبا ّبرلا ّنأا قي ىلع
نأاـب ًادبأا حـمـشسي ل رــششبــلا
اـنـنـك ل برا هـجاوـن
هبتكي ام رظنا .اهـلاـمـتـحا
لــهأا إا صسلوــب لوــشسرــلا

> :ددّشصلا اذهب صسوثنروك
ةّيرششب ّلإا ةبر مـكـبـشصـُت
ل يذـلا مأا هـلـلا نــكــلو
ام قوـف نوـبرـجـُت مـكـعدي
عم لعجيشس لب نوعيطتشست
ذـفـنا ًاــشضيأا ةــبرــجــتــلا
1) <اولمت نأا اوعيطتشستل
 .(31 :01 روك

دعبُي نأا ًلوأا نحن بلطنل
امـك ،براـجـّتـلا اـّنـع هـلـلا

ةّيّبّرلا ةـشصلا  اـنـمـّلـع
انلخدـُت لو ...> :ةـفورـعا

 (31 :6 ىتم) <ةبر،
براجتلا انتهجاو نإا نكل
شصنـلــف ،هــنــم ٍحاــمــشسب
ل ًلوأا .ةـعاـجـششب اـهـيـلــع
راطخأل اـنـشسفـنأا صضّرـعـن
؛ءقعلا رششبلا ةفشص يهو
ىــلــع شصن نأا ًاــيــناـــثو
يهو ةـعاـجـششب بئاـشصا

ناـعـجـششلا رـششبــلا ةــفــشص
.ءامكاو

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

كلذ لوقت لـه ؟ةـئـيـطاـب فعـت
لهو ؟تلعف ام ىلع كخبوي ناشسنإل
؟كلامعأا عيذي دبع مامأا تنأا فعت
باهوـلا ديـشسلـل كحرـج فـششكـت كنإا

،اششلا بيبطلا إا ،رششبلا باو
فأا اهثودح لبق انلامعأاب ملعي وهف
نوكي له ؟ل مأا اهلوقت تنك نإا ملعي
صسكعلاب ؟هيلع تمدن اذإا ًيقث بنذلا
كرمأاي اعت هللاو ًافيفخ حبشصي هنا
لــب كنــم صصتــقــيــل ل فاعإلاــب
،كتـئيطخ ملعـيـل صسيـلو ،كاـشسيـل
يكلف .كفاعا نود نم اهفرعي هنا
حــماــشست يذــلا نــيدلا تنا مــلــعـــت
هتفأار رادقم كيري نأا ديري هتطشساوب
ةئيطا لعفب ئطبتو ًامئاد هركششتل
هنإاف ،ا لمعل ةرارح دششأا نوكتو
إا جورا ىلع كجأا ل انأا :لوقي
عـماــب كطــيــحأاو حرــشسا طــشسو
دارفنا ىلع كتئيطخ  لق .فغلا

نــم كذــقــنأاو كحارــج يوادأا اـــنأاو
.صضرا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

ةديشسلا موشص ــــــــــــــــــــــــــ
لوألا يـــف عـقاولا ةعمجلا موي

يذــلا ةديــشسلا موــشص أادبـــي بآا نـــم
داــقر ىرـــكذ بآا51 يـف يـهـتـنـي
اذــه لــخ .هــلإلا ةدلاو اــنــتديـــشس
مـحـلـلا لـكأا نــع عــنــتــمــن موــشصلا

بيـــلـــحـــلاو صضيـــبـــلاو كمــــشسلاو
موي لك ءاـــشسم ماقـُتو .هـتاـقـتـششمو
ةـــشص ةـــمدخ موـشصلا ماـــيأا نــــم
(هلإلا ةدلاول عّرشضتلا) يشسيـلـكارـبـلا

.ةيششربألا صسئانك ةفاك يف

ةرششنلا ىلع عطإلا ناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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