
ةلاصسرلا ــــــــــــــــــــ
(0٢-٦١ :٢ ةيطغ)

نأا ُمـَلـعـن ذإا ُةوـخإا اــي
ِلاـمـعأاـب ُرــُي  َناــسسنإا
ِناإاب امنإا لب ِسسومانلا
نحن انـمآا ِحـيـسسا َعوـسسيـب
يكل ِحيـسسا َعوـسسيـب ًاـسضيأا
 ِحيسساـب ِناإاـب َرـُن
ُرُي  ذإا ِسسومانلا ِلامعأاب
نم ٌدحأا ِسسومانـلا ِلاـمـعأاـب
اـــنـــك نإاـــف *ِدـــَسسَا يوذ
َرـيتـلا َنوـبــِلاــط نــحــنو
ًاسضيأا نحن اندجُو ِحيسساب

ًاذإا ُحيسسا ُنوـكـيـفأا ًةأاـطـخ
*اسشاح .ةئيـطـخـلـل ًاـمِداـخ
دق ام ينبأا ُتدُع نإا يّنإاف
يـــسسـفـــن ُلـــَعـــجأا ُتمَدــــَه
يكل ِسسومانلل تُم *ًايدعتم
ِحـيــسسا َعــم *هــلــل اــيــحأا

لـب اـنأا  اـيـحأاــف ُتبــلــُسص
 اـمو . اـيـحـي ُحـيـسسا

اــنأا ِدسسا  ِةاــيا نـــم
ِهـلـلا ِنـبا ِناإا  ُهاــيــحأا
سسفـن َلذـبو يـنـبـحأا يذـلا ُهـَ

.يّنع

يصسوثآلا ناولصس رابلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رهسش نم نيرسشعلاو عبارلا

سسيّدقل ةسسّدقا انتسسينك دّيعت لوليأا
يسسورلا ،ناولسس رابلا وه انرسصع نم
لــبا  دـــّحوـــت يذـــلا ،لـــسصأا
اـعـلا ىـلـع قرــسشأا هــنــمو سسّدقا
مّلعمكو لب بسسحو سسيّدقك  هرسسأاب
ىلع ةسسينكـلا يـمـّلـعـم راـبـك هـَباـسش
.روـــسصعـــلا ىدم
تاباتك كرت دقو
تسسكــــــع ةديدع
هراــــــــــبـــتــــخا
راسس يسصخـسشلا
ةيـقـنـتو ةـبوـتـلا
.تاذــــــــــــــــــلا

ةيـناــحورــلاـــف
ةداـــــم تسسيــــــل
ةيفسسلف وأا ةيبدأا
لب ًايركف لقانتُت
داــهـــج جاـــتـــن
 .ةايح ةسصخو

ناولسس رابلا انوبأا دلو٦٦٨١ ةنسس
 ىطسسولا ايسسور يحاون نم ةيرق

موقلا ءاطسسب نم ةعرو ةيقت ةلئاعل
هتيب كرت٢٩٨١ ةنسس .ناعمسس هتّمسس
لـــبا سسوـــثآا إا هـــئاــــبآا سضرأاو
سسيدقلا ريد  بّهرت ثيح سسدقا
ىتح ،ناولسس مسسا ًاذخّتم ،نودنب
تنـــلـــعُأا دقو .٨٢٩١ ةــنــسس هداــقر
 .٧٨٩١ ةنسس ًايمسسر هتسسادق

سسيدقلا ةسس  انهه سضوخن نل
سصفـم يــهــف ٤٢) راـسسكـنـسسلا  ةـلـّ
نأا إا ةراسشإا نم دب  نكل ،(لوليأا
إا هلاراو اعلا  هتدو ب

هسسفن  تعبطنا تاط ةمث ريدلا
هتيسصخسش نيوكت  تمهاسس اهّلعلو
سسيدقلا لنـي  هرـغـسص  .ةـيـحورـلا
وه و ،ًادج ًيلق إا ملعلا نم ناولسس
ميهافم بسسحب ةفّقثم ةئيب  أاسشن
إا لام هبلق نكل .ةياـعـلا ةـفاـقـثـلا
ةسسماا زوا دق دعب نكي و هللا

تأادتبا لافطأا ةيوفـعـبو ،رـمـعـلا نـم
تّرمتسساو ،تؤواسستلا هنهذ  ومنت

ناك .ومني وهو
ثيداحأا عـمـسسي
يداإا ركفلا
دق ناــك يذـــلا
 رـسشتــنــي أادب
كلت  اـيـسسور
تناـكـف ،ماـيأا

راــكــفأا هذـــه
إا ًاقوسش هديزت
.هـلـلا ةــفرــعــم
ةـــهــــج نــــمو
تناـــك ىرــــخأا

،هدلاو امّيسس  ءايقتأا سسانلا ةايح
 .هناإا زّزعـت ،لـيإـل مـهـسشيـعو
نم ةعئار ةلاح غـلـب ةرـسشع ةـعـسساـتـلا
ةـسصلا تراـسصو يـحورـلا ءاــقــترا
عومدبو رارمتسساب هـبـلـق نـم باـسسنـت

ةعسضب ةلاا هذه تماد .ًابلاغ ةراح
سشـِعو اـعـلا ةاـيـح تداـعو رـهـسشأا ةرـَ
،ًارارم هامدق تّلزف هبذجتل هليج قافر
 .همامتها نع هللا باغو

ةرهسس دعـب مـئاـن وـهو ،ةـلـيـل تاذ
همف نم تّلسسنا ىعفأا ّنأا ملح ،ةبخاسص

.ًاجوعزم روفلا ىلع قافأاف هفوج إا
له> هل لوقي ةأارما توسص عمسس كاذذإا
 ىـعـفأا عـلـتـبـت نأا كزّزـق مــك تيأار

83/4102 ددعلا
لوليأا12 دحألا

بيلصصلا عفر دعب دحألا
نانوي يبنلا راكذت
سستاردك لوصسرلاو
سسداصسلا نحللا

عبارلا رَحَصسلا ليإا



،دهـسش نـياــع يذــلا> .هآارو هرــسشاــع
لوقي هنأا ملعي وهو ،قح هتداهسشو
.(٥3 :٩١ وي) <متنأا اونمؤوتل قا

ناولسس سسيدقلا تاباتك فلأاي نم
ةيعوسضومو حوسضوب ىري يسسوثآا

ءابآا نم رابك تاباتـكـل اـهـتـلداـعـم
ناسسيدق ًثم ءؤوـه نـم .ةـسسيـنـكـلا

ةدمـــعأا نــــم ناتــــعــــُي نابــــك
اـمـه ،ةـيـسسكذوـثرأا ةــيــناــحورــلا
ثيدا يتوهلا ناـعـمـسس ناراـبـلا

سسيدقلاب هتلسص .اـيرـسسلا قـحـسسإاو
،ًاسضيأا وه ،هتنياعـم تناـك ناـعـمـسس
هذه هيف هـتـكرـت اـمو ًاـيـح حـيـسسا
اـم اـمأا .قـيـمـع رـثأا نـم ةـنــياــعا
ام ناكف قحـسسإا سسيدقـلاـب هـعـمـجـي
ها وناو ةمحرلا رفاو نم هيدبي
ناسسنإا ها  ،اهرـسسأاـب ةـقـيـلا

هـبرـق إا ةـفاـسضإاــب اذــه .بسسحو
،نيرـخآا نـيثـك ءاـبآا نـم حـسضاوـلا

،يمّلسسلا انحوي رابلاك دقلا مهنم
مـيـفاسس راـبـلاـك ثدحأا مـهــنــمو
ناولسس سسيدقلا تاباتك .يكسسفوراسس
ديلقتلا  هرذ قمعل ًاسضيأا دهسشت
،ةيسسكذوثرأا ةـسسيـنـكـلـل اـحورـلا
،ىـمادقــلا ءاــبآا ثرإا  ظوــفا

بأا نم لقتنت ةيح ةسسرا رمتسساو
ىلع عاطقنا نود ،هنبا إا يحور
 .روسصعلا ىدم

 نأا ىلع انه ديدسشتلا نم دب
ءاـبآا نــم ناوــلــسس سسيدقــلا ةــبارــق
يلكسش هباسشت ببسسب نكت  ةسسينكلا
ةان لب ،مهتاباتكل يرظن راركت وأا

ةـقـيـمـعــلا ةــيــحورــلا هــتخ نــع
سسيدقلا ةلـسص .مـهـتا ةـقـباـطا
مهعم هـكاسشاو ،ءاـبآا عـم ناوـلـسس

 اا ةيحورلا ةإا ةسشاع دعبأا
هـتـيـسصخـسش هـنـع ِغـلـت  ،اــهدودح

هـبرا اـهـتـتـحــن يــتــلا ةــسصاا
ناولسس سسيدقلا تاباتك  .ةسصاا
امهنأ  ،ناديدج مـيـلـعـتو ةداـهـسش
امهنأ لب ةديدج رسصانع نمحي
رسصانع ىلع ًاديدج ًاءوسض ناطّلسسي
نم كاذ وأا ىوتسسا اذه إا يمتنت

ليإلا ـــــــــــــــــ
(١:٩ ؛٨3-٤3 :٨ سسقرم)

نأا دارأا نَم برلا لاق
هِسسفنب ْرُفـكـيـلـف يـنـَعـبـتـي
.ينْعَبتيو ُهَبيلسص ْلـِمـحـيو
نأ لــخــي نأا دارأا نــمسصـ
سسفـن كلهأا نَمو اهكـلـهـُي ُهـَ
لجأا نمو يلجأا نم ُهسسفن
هنإاف *اهـسصـلـخـي ِلـيإا

وـل ُناـسسنإا ُعـِفـَتـنـي اذاــم
رـسسخو ُهـلـك َمـَلاـعــلا حــبر
يـطـعــُي اذاــم مأا *ُهــَسسفــن
*ِهـسسفـن نـع ًءادف ُناـسسنإا

نأ يــب يـــحـــتـــسسي نـــَم
ِلـيا اذـه  يـمـكــبو
يحتسسي ئـطاا قـسساـفـلا
 ىتأا ىتم رسشبلا ُنبا هب

ا عــم ِهــيــبأا دةـكــئ
قا مهل لاقو *سسيدقلا
َنـِم ًاـموـق نإا مــكــل لوــقأا
َنوقوذي  انهه َمئاقلا
َتوكلـم اوَرـَي ىـتـح َتوا
.ٍةوقب ىتأا دق ِهللا

لمأات ـــــــــــــــــــ
 ا كولم عيطتسسيسضرأ

كئلوأا توا نم اوميقي نأا
مهلجأا نم نولـتـقـُي نـيذـلا

ًءازــج مــهوزاــجــي نأا و
نوتو نيذلا اـمأا .ًاـقـئاـف

 ا لـيـبـسسمـهـلـف حـيـسس
برلا مهيزاجيو هيف ءاجر

ناك .<كلاعفأا زّزـقـت اذـكـه ؟مـلا
روفلا ىلع .هلإا ةدلاو توسص توسصلا
سساسسحإا ناعمسس باسشلا بلق  دّلوت
ةبوتلا إا قوَتو قيـمـع ةـئـيـطاـب
ىلع ًاسسأار هنايك بلقنا .ًاقمع كأا

 سصّحمتلا إا هل ّمه  تابو بقع
ًابلاـط هـلـلا إا لـّسسوـتـلاو هاـياـطـخ
إا بهذ كلذ ديعُب .ةبوتلا لئاسسو
نإا اـمو ةـيرـكــسسعــلا هــتــمدخ ماإا
إا رـفاـسسو هـيوذ عّدو ىـتــح هزأا
.كّسسنتلا ًابلاط سسّدقا لبا

 ناولسس سسيّدقلا نأا هعأا انلق
ناك ام ًابـلاـغو لـب ،ًاـمـّلـعـتـم نـكـي
ءيطب> هّنأاب (ًاعسضاوت) هسسفن فسصي
 وـهـف ،اذـل .<ءاـكذـلا لـيـلـق نـهذـلا
لب يديلقتلا ىنعاب تافّلؤوم ئسشني
ىلع تـمأاـتو هرـطاوـخ نّودي ناـك
هيدي ب ناك ام سشماوهو تاقيرو
إا هلئاسسر إا ةفاسضإاب ،بُتُك نم
هذــه .هــنودسشسسي اوــناــك نـــيذـــلا

تيردنمسشرأا يحورلا هنبا اـهـعـمـج
(فوراـخاـسس) ورـفوـسص طوـبــغا

نمسض اهبيترتو اهقيسسنـتـب ىـنـتـعاو
ا نود ،روامث  ،اهبولسسأاب سساسس

 .سسيّدقلا ةسس عم اهرسشن
 نم رارقب ناولسس سسيدقلا بتكي

:سسدقلا حورلا نم عفدب لب هتئيسشم
ترسص اذكه .ينفّقث سسدقلا حورلا>
نم وهـف ...دهج ب هللا نع بتكأا
دهسشي ام ىلع ،<ةباتكلا ىلع ينلمحي
حورـلا ءفدف ،اذــل .هــسسفــن سسيدقــلا
 امهارن هـتـيـكـيـماـنـيدو  سسدقـلا

غلابب نايّلجتي ناولسس رابلا تاباتك
دب  لـكـسشب ،حوـسضوـلاو ةــطاــسسبــلا
ًاينادجو امهعم لعافتي نأا ئراقلل
اولسسار نم دهسشي .هنّوحيو هناعفف
.<ةوق هلئاسسر > نأا ناولسس رابلا

،يهلإا همّلعم رارغ ىلعو ،هّنأاكلذ
هذه .<ناطلسس هل نمك> مّلكتي ناك
حورلا نم ًارخآاو ًوأا ةيتآا ،ةوقلا
ناولسس تاـباـتـك  اـهـلـقـن ،سسدقـلا
،قثاولاو طيـسسبـلا ،رـسشاـبا بـعـتـلا
ام ردقب هللا نـع مـّلـكـتـي نـم بـعـت



.ةيدبأا ًةايح
مهعابتأا نم كولا بلطي

توملل نيّدعتسسم اونوكي نأا
دقف برـلا اـّمأا .مـهـلـجأا نـم
انلجأا نم توملل هسسفن لذب
نوــكــن نأا اـــنـــيـــسصوـــيو
نـم  توـمـلـل نـيّدعـتــسسم
.نحن انـلـجأا نـم لـب هـلـجأا

نَم> :لوقي كلذ نّيبي يكلو
هــسسفــن سصــّلـــخـــي نأا دارأا
نم هسسفن كلهي نَمو اهكلهي
لـيإا لـجأا نـمو يــلــجأا

:٨ سسقرم) <اهسصّلخـي وـهـف
لـك :كلذ يـنـعـي اذاــم (٥3
اهكلهي اهسصّلخي نأا دارأا نَم
؟اهسصّلخي اهكلهأا نَم لكو

دسسج :جودزم ناسسنإا
 اسسفـــــــــــنو جرا 

مــّلـــسسي اـــمدنـــع .لـــخادلا
هــتاذ يـــجراا ناـــسسنإا
يتلا هسسفن رـسسخـي ،توـمـلـل
ناك نإا .دسسا نع لسصفنت
حيسسا لجأا نم اهرسسخ دق
 ،لـــيإا لـــجأا نــــمو
اـهـحـبر دق نوـكـي عــقاوــلا
اهمّلسستـي .ةـيدبأا ةاـيـحـلـل

 نـع رـهـظـيو ةـماـيـقــلا
ىتح ًايلزأا ًايوامسس اهقيرط

 ًاسضيأا هدسسج. 
يذلا ةوهسشلا ّب امأا

رـسسخـي نأا ّدعـتـسسم غ وــه
رهدلا اذه ّبحي هنأ هتايح

،ةياـعـلا روـمأاو رـباـعـلا

ةيآا لكو ،عوسسي برلا اهب هّوفت يتلا
يأا <ىــبوــط> ةراـــبـــعـــب ئدتـــبـــت
كاـسسمــلــل ىــبوــط> :<طوــبــغــم>
...ءاـعدوـلـل ...ىـنازـحـلـل ...حورــلاــب
...لا إا سشاــطــعــلاو عاــيــجـــلـــل
يعناسصل ...بلقلا ءايقنأل ...ءامحرلل
<...لا لجأا نم نيدورطملل ...مسسلا
اــهـــبـــّتر دقو  .(٢١-3 :٥ ىـتـم)
ام علطم  اهعسضوو ىتم يليإا
هذـه .لـبا ىـلـع ةـظـعـلاـب فرـعـُي
ةاـيـح نوـناـق لـّكـسشت يـتـلا ةـظـعـلا
نأا إا ىعسسي يذلا نمؤوا يحيسسا
.توكلا ءانبأا نم نوكي

 عوــــسسي برــــلا حسضوأا دقل
ةقيرط ـــ تابيوطتلا ـــ تايآا هذه
يهف .نيرـخآاو اـعـلا عـم اـنـسشيـع
 ةايا ةقيرط ماكحإاب رسصتخت
إا ،انمامأا عسضت يه لب  ،حيسسا

،اـهـلاـنـنـسس يـتــلا تاــكلا بناــج
،عــيدوــلا :هــسسفــن حــيــسسا ةروــسص

يعاسسلا ،مــــسسلا عـناـسص ،مـيـحرـلا
لـــجأ دـهـــَطـــسضُا ،قاو لا إا

يذلا دورطاو ريعُاو ،هـلـلا ةـمـلـك
مــك لــا ماذـل .هـيــــلـع رارــــسشأ

 انتدسشرم تابـيوـطـتـلا هذـه نإاـف
انل سضرعت اهنإا .حيسسا  انتايح

،اـهـلاـنـنـسس يـتـلا مـَعـِنـلاو تاـكلا
تاومسسلا توكلم لاننسس اننأا مهأاو
انقسصتلاو حيسسا لجأ اندهاج نإا
.هب

انتايح  تابيوطتلا ظفحن نأا
،حيسسا عم ديب ًادي سسن نأا ينعي
،بيلسصلا هعم لمـحـن ،هاـطـخ عـبـتـن
يذــلا قــيــسضلا قــيرــطـــلا  سسن
ـماسساب سسحن ،قوف إا اندعسصي
روـمأا نـع تو نأاو ،اـنـم رـخـنـت
دا  ةيـناـث موـقـنـل اـعـلا اذـه
.يدبأا

وأا حورـلاـب ــكاـسسا مـه نــَم
نوفرعي نيذلا مهنإا ؟حورلاب ءارقفلا
هيف ا ،هنوكل ءيسش لك نا ًانيقي

مهكلُم سسيل وه ،مهدوجوو مهتايح
كاـسسا .هـلـلا نـم مـهـل حـنـُم لــب

.سسيدقلل ةكسشا ةيحورلاةا
ناولسس سسيدقلا نإا لوقن رخآا مكب

،ةـسسيـنـكـلا ديـلــقــت بسسحــب ،لــمــح
اهب هللا هّسصخ يتلا ةمعنلا نيوانع
 ّلعل .ًاديدج كاذذإا هميلعت ىتأاف
عوسسي ّبرلا لوـق ىـلـع ةداـهـسش اذـه
ير باتكلا لاق امك يب نمآا نم>
:٧ انحوي) <يح ءام راهنأا هنطب نم
ىــلـــع دّدجـــتـــم يا ءااو ،(٨3
.هرهوج  لّدبت يأا نود ماودلا

سسيدقلا احراب ام نايسساسسأا ناّمه
هللا ةمحر :ةيداها هتاـيـح ةـلـيـط
ىــلــع رــسشبــلا لــك ها هــتـــبو
سسيدقـلا هتـخا اـم وـهو) قــطإا
،وه هتهاـسسمو ،(قـمـعـبو ًاـيـسصخـسش
.لكلا سصخ  ،هتقاط ردق ىلع

 دروــن نأا ٌنــسسح قاــيـــسسلا اذـــه
ىدحإا : تـــــــثداا تاــــــــه
سسيدقـلا ناـك اـمـنـيـبو ،تاـيــسسمأا
لاـق ،رـيدلا ناـبـهر دحأاو ىـسشمــتــي
لك هـلـلا بقاـعـي نأا ىـّنأا :هـقـيـفر
 بئاـتـلا غ رارـسشأاو راـفـكـلا
هل لاقو سسيدقلا سضفتنا .مّنهج ران
!اذـهـك ًاـئـيـسش ىـّنـمـتـت نأا كل فـيــك
اـم اذـه سسيـلوأا لاـقو كاذ باـجأاــف

سسيدقلا لاقف ؟مهسسفـنأا ىـلـع هوـنـج
 ةبا ،يخأا اي  :هأ نزاو
ىـلـع ناـسسنإا نـم سسيـل ..اذـه لـبـقـت
نم يـّلـسصن نأا ّقـحـتـسسي  قـطإا
سسيدقـلا ناـك ىرــخأا ةرــم ...هــلــجأا

ءاهب نع نومّلكتي نابهرلا سضعبو
ةأاجفو ،سسودرفلا لامجو توكلا

هـهـجو ىـلـع تدبو سسيدقـلا تمــسص
دحأا هلأاسسف .عمدأاو ،نزا تاراما
،يخأا اي نز نأا كل فيك> نابهرلا

باجأاف <؟سسودرفلا نع مّلكتن نحنو
رّوسصتأا نأا عيطتسسأا > لاقو سسيّدقلا
نم دحاوو سسودرفلا  معنأا يسسفن
.<ميحا  بّذعتي سسانلا

تابيوطتلا ـــــــــــــــــــــــــ
تايآا ةعوم يه تابيوطتلا



نوـكـل  مـهـنا نوـفرـعـي حورـلاـب
ءيــسش لعف نوعـيـطـتـسسي و ،ًاـئـيـسش
وهو ،مهل ةمئادلا هللا ةنوعم نود

وه انيدل ام لـك .ةـطـلـسسلا مـهـحـن
نيذلا .هيلع ءانمأا نحنو هللا ةمعنب
،عسضاوتب هللا نوـحـّبـسسي اذـه نوـعـي
ةنيمثلا مَعِنلا لامعتسسا نوئيسسي و
.اهيلع اونمُتئا يتلا

طقف اوسسيل مه نوكابلاو ىنازا
ءاــبــحأا نادقــف ىــلــع نوــكاــبــلا

ًانزح نوكابلا ًاسضيأا لب ،ءاقدسصأاو
نوفرذـي .ةـطـقاـسسلا مـهـتـلاـح ىـلـع
مهنأ مهـبوـلـق قاـمـعأا نـم عوـمدلا

ةيرسشبلا ب ةقيحسسلا ةوهلل نوعاو
خرــسشلــلو ،يا هــلإاو ةــطــقاــسسلا
.ةيثراكلا هجئاتنو امهنيب لسصاا
اعلا اياطخو مـهاـياـطـخ نوـكـبـي
هـلـلا ةـمـحر نوـبـلــطــيو ،طــقاــسسلا

بآا هنأ همهفتو هتفأارو هتبو
نوكبيو نونزحـي نـيذـلاو .مـيـحرـلا
مسسلا نودجي فوـسس ىـنـعا اذـهـب
امك ءاعدوـلاو .ةـيزـعـتـلاو ةـحارـلاو
 نــيذــلا ،ًاــعــيدو حــيــسسا ناـــك
و فــئاز ءاــيكــب نوــهاـــبـــتـــي
مهتوخإا نم ىلعأا مهـسسفـنأا نوـعـفرـي
نوثري فوسس ءاعدولا ءؤوه ،رسشبلا

وه عــــسضاوتلاف .توكلا ىنغ لك
سسيدقلا لوقي ام ىلع لئاسضفلا مأا
نــيذــلا اـــمأا .اـــيرـــسسلا قـــحـــسسإا
يأا ،لا إا نوـسشطـعـيو نوـعوــجــي
يعسس  مــــهـتاـيـح اوـــبـّتر نـيذـلا

،هتمدخو هـتـبـــو هـلـلا ءارو مـئاد
 ــــسصلاماـــيـــقـــلاو موـــسصلاو ة

 ،همسسا لجأ ةـنـسسا لاـمـعأاـب
نوـكَراـبـم ءؤوـه ،هاـياـسصو ظـفــح
نم خ لك برلا مهحن فوسسو
.هندل

نوكي نأا :<ءامحرـلـل ىـبوـط>
كلذف ،موحر هـنأ ًاـطـّبـغـم ناـسسنإا

اب هّبسشتي هنأبرلاف .يوامسسلا بآ
امك ءامحر اونوك> نأا اناعد عوسسي
.(٦3 :٦ ول) <ميحر ًاسضيأا مكابأا نأا

هنأ هسسفن كلهي فوسس اذه
ةيقيقا ةايا اـهـمرـحـي
اهاـيإا ًاـمـّلـسسم اـهرـسسخـيو
كـهـلا إا فــسسأــل اــيو
هل يثري كلذل .هعم يدبأا
.أا ةمظع ًانّيبم دّيسسلا

<عفتنـي اذاـم هـنأ
هلك اعلا حبر ول ناسسنإا

يطعي اذام وأا هسسفن رسسخو
<؟هسسفن نع ًءادف ناسسنإا
نل هّنأ (٧3-٦3 :٨ رم)
نلو امك ،هعم هد لزني
رهدلا اذـه تاذـلـم هـعـبـتـت
سضف يـتـلا اـهـّلـك ىلع اـهـلـّ
.حـيـسسا لــجأا نــم توا

هسسفن نع ًدب دجي اذامو
هّلك اعلا لداعت  يتلا

 ؟اهتميق
ةعاطتسساب ناـك وـل

اـعـلا حـبرـي نأا ناــسسنإا
هنإاف ،ةوــــخإا اهـيأا ،هّلك
 نوكي لب ًائيسش ديفتسسي
ام اوظح .هسسفن رسسخ دق
يذلا ناسسنإا فـقوـم ّرـسشأا
ةراـسس ًادعــتــسسم نوــكــي
لــجأا نـــم ًاـــيدبأا هـــسسفـــن
ةــيزــعــت ىــلــع لوــسصا
،ةفــــيـفـط ةـيـتـقو ةـيرـسشب
هــنأ  لـــمـحــي نأا ديرــي
مــــكو بيـــلـــسصلا زــــمر
يــطــعــم عــبـتــيو ،برـــلا
.ةايا

سساملاب سسويروغيرغ سسيدقلا

امدعب اقوـل يـلـيإا اـهـبـتـك هذـه
امأا ،اياسصولا نم ًابك ًاددع درسس
اياسصولا هذه يهنُيف ىتم يليإا

 ا ىلع ةظعلااونوك> :ةرابعب لب
 يذلا مكابأا نا امك لماك متنأا
لامكلا .(٨٤ :٥) <لماك وه تاومسسلا

.يليإا بسسح ةمحرلل فدارم
نونافتا مه بلقلا ءايقنأا

روسضح نوعدتسسي نيذلا ،هللا لجأ
مهتاوذ نومّلسسي ذإا مهبولق  هللا

مهميلسستب .هتـمـحرو هـتـب اـهـلـك
مهو مهلخاد  هنووحي هلل مهتاوذ

 اــتــلاــبو ،هــلــلا لــخاد مـهــف
ةفلإا  هنوـفرـعـيو هـلـلا نوـنـياـعـي
.نافسصوت  ةدومو

مه نوطوبـغـم ،ًاـسضيأا اذـكـه
هلل مهتـب لـجأا نـم نودهـطـسضا

سصب نوـلـمـحـتـي نـيذـلا ،هـتـمـلـكو
لجأا نم تواو داهطسضاو مآا

سصي يـــكلو ،هـلـلا توـكـلـم ةـمدخ
.رسشبـــــلا ـــب ًاعقاو توكلا اذه
،مسسلا وعناسص مـه نوـطوـبـغـم اذـل

سسلا نأاو ماسصاو ةاسسة
ا دــّسسا ذــنــم توــكــلىــلــع نآ

بـسصن عــسضي يـــحـــيـــسسا .سضرأا
:هيـلإا لـسصيـسس يذـلا فدهـلا هـيـنـيـع
فوـسس فدهـلا اذـه نـكـل .توــكــلا
،ًاداــهطـسضا :ًاـيـلاـغ نـمؤوا فـّلـكـي

اذكه .ًامآاو ًاعاجوأا ،ًايعت ،ًادرط
ببـسسب نـكـل ،عوـسسي برـلاـب اوـلـعــف
ءيـسش لــك هــلــّمو برــلا ةــعاـــط
لـك عوــسسي مــسساــب وــث> تراــسص
ىـلـع نو ءاـمـسسلا  ن ةـبــكر
.سضرأا تــــــــ نــــــــو سضرأا

عوـــسســي نا ناـــسسل لــــك فعــــيو
) <بآا هللا د بر وه حيسسا

٢: 0١١-١). 

ةرسشنلا ىلع عطإا ناـكـماـب
:تننإا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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