
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(61-9 :4 سسوثنروك1 )

انَزَربأأ دق َهللأ نإأ ُةوخإأ اي
ِسسانلأ يرـِخآأ َلـشسرـلأ ُنـحـن
.توـمـلـل َنوـلوـع اـنـّنأاـك
ِاعلل ًأدهششم انرِشص دق انأل
ُنـحـن *رـششبـلأو ِةـكــئأو

امأأ ِحيشسأ ِلجأأ نم ٌلاهج
.حيشسأ  ُءامـكـحـف مـتـنأأ
.ُءايوقأأ متنأأو ُءافَعُشض ُنحن
ُنــحــنو نوــمرــكــُم مــتـــنأأ

ِةعاشسلأ هذه إأو *نوناهُم
ىَرْعَنو ُسشطعَنو ُعو ُنحن
ُبَعتنو *انل َرأرق لو ُمَطلُنو
.كِراـبـُنـف ُمـَتـششـُن .لــِماــع
ُعنششُي *لِمـتـحـنـف ُدهـَطـشضـُن
انرِشص دق .عرشضتنـف اـنـيـلـع
ٍخاـشسوأاـكو ِاـعـلأ ِرأذـقأاــك
*نآلأ إأ ُعيمأ اهُثِبختشسي
أذه ُبتكأأ مـُكـَلـِجـخُأل ُتشسلو
يدلوأاـك مـكــُظــِعأأ اــمــنإأو
مكل ناك ولو هنأل *ِءابحألأ
 َنـــيدششرُأ َنـــم ٌةوــــبر
ٌءاــبآأ مــكــل َسسيــل ِحــيــشسأ

مـكـُتدلَو اـنأأ يـنأل .نوثـك
 أَعوــــــشسي ِحـــــــيـــــــشس

نأأ مكيلإأ ُبُلطأاف *ليإلاب
.يب َنيدتقم أونوكت

<رظناو لاعت> ــــــــــــــــــــــــــ
لوألأ حاحشصإلأ ةمّدقم انربخت

رشس نـعإأ نـع اـنـحوـي لـيـجـنإأ نـم
لخ نم ةقيلخلل سسودقلأ ثولاثلأ
،هلإلأ حيشسملأ ،يلزألأ  ةملكلأ سصخشش
انيأأرو اننيب ّلحو أًدشسج راشص> يذلأ

ةمعن أًءولمم بآل ٍديحو دجم هدجم
انل رهظأأ دقو .(41 :1 انحوي) <اقحو
هدّشسجت يف دّيشسلأ

هـــتوـــهل دجـــم
هــل ءدب ل يذـــلأ

ميعنـلأ نوـبرـعو
يذـــــــــلأ يدبألأ
نيذلل هللأ هّدعأأ>
1) <هــنوــبــحـــي
 .(9 :2 سسوثنروك
هري مل بآلأ هللأ>
نــبلأ ،طـــق دحأأ
يف يذلأ ديحولأ

وـه بآلأ نــشضح
ءاج حيشسملأ .(81 :1 انحوي) <رّبخ
نم هللأ ةقيقح ةقيلخلأ يف نلعيل

هلعجيو ناشسنإلأ ىّنبتي بآأ وه ثيح
يواـمـشسلأ هـتوـكــلــم يــف اــًكــيرــشش
لولح ربع يدمرشسلأ هدجمل اًنياعمو
 .هيلع سسدقلأ حورلأ

نع ليجنإلأ تاملك هدّكؤوت ام أذه
َدِهششو> .نأدمـعـمـلأ اـنـحوـي ةداـهـشش
َحورـلأ ُتيَأأر دق يـنِإأ :ًـئاـق اـنـحوـي
شسلأ نـم ٍةـماــمــح َلــثــم ًلِزاــن ِءاـمـ
،ُهفرعَأأ نكَأأ مل انَأأو .ِهيـلـع رـقـتـشساـف
َكأذ ،ِءاملاب َدمعُأل ينلشسرَأأ يذلأ نكل
ًلِزاـن َحورــلأ ىرــت يذــلأ :يــل َلاــق
ُدمعُي يذلأ وه أَذهف ،ِهيلع أرِقتشسمو
ُتيَأأر دق اـــنَأأو .سسُدقــــلأ ِحورــــلاــــب

انحوي) <هللأ نبأ وه أذه نَأأ ُتْدِهششو
 .دهششو ىأأر انحوي .(43 -23  :1

نم يناثـلأ ءزـجـلأ أأدبـي اـم أذـه
انـحوـي لـيـجـنإأ نـم لوألأ حاـحـشصإلأ
ةوعد ربخ هتيأور ربع كلذو ،هليشصفتب
هنـم أوـبرـتـقـي يـكـل هـلـشسرـل حـيـشسمـلأ

.هذيمت أورـيـشصيو هـيـلـع أوـفّرـعـتـيو
اــنــحوـــي َناـــك اـــًشضيَأأ ِدغـــلأ يـــفو>
نـم ِناـنـثأو َوـه اـًفـِقأو (نأدمــعــمــلأ)

َرظنف ،هذيـمـت
َعوـــــشسي ىــــــلِإأ

:َلاقـف ،اـًيـششاـم
.ِهللأ ُلمح أَذوه
هـــــــعـــــِمشســــف
نأذــــيـمــلــتـــلأ
اعبـتـف ،مـلـكـتـي
َتفتلاـف .َعوـشسي
ُعوـــــــــــــشســـــي
اــــمــهرـــظـــنو
َلاقف ،ناعـبـتـي
أذاــم :اــمـــهـــل

اي :ُهُريشسفت يذلأ ،يّبأَر :لاقف ؟نابلطت
ايلاعت :امهل َلاقف ؟ُثكمت َنيَأأ ،ُمّلعم
،ُثكمي َناك نيَأأ أرظنو ايتَأاف .أرُظنأو
53 :1 انحوي) <َمويلأ كلذ ُهدنع اثكمو
برـلأو ،عوـشسي رـظـن اـنـحوـي .(93 -

مث ،امهرظنو نيذـيـمـلـتـلأ ىـلإأ تفـتـلأ
يذلأ عشضوملأ أرظنيو ايتأايل امهاعد
.مويلأ كلذةليطهعماماقأاف ،هيف نكشسي

:هل َلاقو َليئانثن َدجو ُسسبليف>
يـف ىـشسوـم ُهـنـع َبتـك يذــلأ اــندجو
فشسوي َنبأ َعوُشسي ،ُءايبنَألأو سسومانلأ
:ُليئانثن هل َلاقف .ِةرشصانلأ نم يذلأ
ٌءيشش َنوكي نَأأ ُنـكـمـي ِةرـشصاـنـلأ نـمَأأ

.رُظنأو لاعت :سسبليف هل َلاق ؟ٌحلاشص
َلاقف ،ِهيلِإأ ًبقم َليئانثن ُعوُشسي ىَأأرو
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ُراششعلأ اكز قّلشست يذلأ وهو ،هتقيلخ
وه .ايحيف هَهجو َرظـنـيـل َةزـيـمـجـلأ
هريمأزم يف دوأد يبنلأ هل مّنر يذلأ
رومزم) <سسمتلأأ انأأ بر اي كهجو>
يـكـل يـلــشصن يذــلأ وــهو ،(8 :62
ءيـشضيو اـنـكراـبـيو اـنــب فأأرــتــي>
  .<انمحريو انيلع ههجوب

ةيلعافل انكأردإأ نأأ أذه لك ىنعم
يّدؤوي انتايـح يـف حـيـشسمـلأ روـشضح
هل ريشصنل هللأ ةوعد ةيبلت ىلإأ انب
ىلع ميقنو ،هدجم رـظـنـنو ،ذـيـمـت
يـّلـكـلأ ثوـلاـثـلأ ةـبـحـم يـف مأودلأ

ِءَلُؤوــه نَأأ ُديرُأأ ُبآلأ اــهــيَأأ> .هــشسدق
ثيح يعم َنونوكي ينتيطعَأأ َنيذلأ
يذـلأ يدجـم أورـظـنـيــل ،اــنَأأ ُنوــكَأأ
ِءاششنِإأ لبق ينتببحَأأ َكنَأل ،ينتيطعَأأ
مل َملاعلأ نِإأ ،رابلأ ُبآلأ اهيَأأ .ملاعلأ
ِءلُؤوـهو ،َكتـفرـعـف اـنَأأ اـمَأأ ،كفرـعــي
مهُتفرعو .ينتلشسرَأأ َتنَأأ كنَأأ أوفرع
بحلأ ُمِهيف َنوكيل ،مهفرعُأاشسو َكمشسأ
<مهيف انَأأ َنوكَأأو ،هب ينتببحَأأ يذلأ
.(62 -42 :71 انحوي)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابلا دنع ةشصلا
سسويريفروب ــــــــــــــــــــــــ

يناثلأ يف ةشسدقملأ انتشسينك دّيعت
راـبــلأ اــنــيــبأل لوألأ نوــناــك نــم
لخ نم ،يذلأ يئأرلأ سسويريفروب
انتايح يورن هلأوقأأ ىنغو هتريشس
لاثم وه يذلأ سسيدقلأ أذه .ةيحورلأ
هللأ هحـنـم دق ،ةـعأدوـلأو عـشضأوـتـلأ
مهقامعأأو سسانلأ راكفأأ ةيؤور ةمعن
ناك ام ًأريثكو ،اهب أوملكتي نأأ نود
لكاششمو ًأرومأأ ،ةيهلإأ ةـمـعـنـب ،ىرـي
هـنـع ةديـعـب نــكاــمأأ يــف لــشصحــت
.ةيبئاجع ةقيرطب اهلح يف دعاشسيو
ناكو يئأرلأ سسويريفروب يّمُشس كلذل
هشسفن ًأربتعم هللأ ىلإأ هلامعأأ بشسني
نيب ةأدأأو هل ةيمهأأ ل طيشسو درجم
 .هللأ يدي

ليإلا ــــــــــــــــ
(15-53 :1 انحوي)

 ناك نامزلأ كلذ
ِنانثإأو وه ًاـفـِقأو اـنـحوـي
إأ رـظـنـف *ِهذـيـمـت نـم
أذوه لاقف ًاـيـششاـم َعوـشسي

عـــمـــشسف *هـــلـــلأ ُلـــَمـــَح
اعبتـف ُهـَمـك ِنأذـيـمـلـتـلأ
ُعوـشسي تفــتــلاــف *عوــشسي
لاقف هناعبتي امهَرشصبأاف
لاقف .نابُلطت أذاـم اـمـهـل
اي ُهُشسفت يذلأ) يّبأر هل
لاـقـف *ُثك نـيأأ (مـّلـعـم
ايتأاف .أرظنأو ايَلاعت امهل
*ثـُك ناـك َنـيأأ أرــظــنو
،موـيـلأ كلذ ُهدنـع اـثـكـمو
ةـــعاـــشسلأ َوـــحـــن ناــــكو
ُسسوأردنأأ ناكو *ةرششاـعـلأ
ًأدحأو َسسرطب َناعمشس وخأأ

اعمشس ِنيَذـلـلأ نـثإلأ نـم
أذهف *عوشسي اعبتو انحوي
ُهاــخأأ َناــعــمــشس ًلوأأ دجو
ايِشسَم اندَجَو دق ُهل لاقف
*حــيــشسأ ُهُشسفــت يذــلأ

َرظنف .َعوشسي إأ ِهب َءاجو
تنأأ لاــقو ُعوـــشسي ِهـــيـــلإأ
تنأأ ،اـنوـي ُنــب ُناــعــمــشس
ُهُشسفت يذلأ افـشص ىـعدـُت
دأرأأ دغــلأ و *ُسسرـــطـــب
ليلأ إأ َجورأ ُعوشسي
هـل لاـقـف َسسـبـِلـيـف َدجوــف
نم ُسسبليف ناكو *ينعَبتأ
ِةــنــيدم نــم أديــشص َتيـــب
دجوف *َسسرـطـبو َسسوأردنأأ

.ِهيف سشغ َل اقح يليئأرشسِإأ أذوه :ُهنع
؟ينفرعت َنيَأأ نم :ُليـئاـنـثـن ُهـل َلاـق
َكاعد ْنَأأ َلبق :ُهل َلاقو ُعوشسي َباجَأأ

<َكُتيَأأر ،ِةنيتـلأ َتحـت َتنَأأو سسـبـلـيـف
 .(84 -54 :1 انحوي)

اعد حيشسملأ ءأدن ىبل يذلأ سسبليف
عوشسي امأأ .رظنيو يـتأاـيـل لـيـئاـنـثـن
ذنم هآأر هّنأأ هل دّكأأو ،ليئانثن ىأأرف
ذإأ ليئانثن نمآاف .ةنيتلأ تحت ناك
هـّجوـن نأأ لـبـق اـنأرـي هـلــلأ نأأ كردأأ
وـه حـيـشسمـلأ نأأ كردأأ .هـيـلإأ اـنرـظـن
.لكـلأ سصـّلـخـمو لـكـلاـب يـنـتـعـمـلأ

ينأل َتنمآأ له> :دّيشسلأ هل حشضوأاف
؟ةـَنـيـتـلأ تحـت َكـُتـيَأأر يـنِإأ كل ُتلــُق
:ُهل َلاقو !أذه نم َمظعَأأ ىرت فوشس
َنْوَرَت نآلأ نم :مكل ُلوقَأأ قحلأ قحلأ
ِهـلـلأ َةـكـئَـمو ،ًةـحوـُتـفـم َءاــمــشسلأ
ِنــبأ ىــلــع َنوــلزـــنـــيو َنودعـــشصي
 .(15 -05 :1 انحوي) <ِناشسنِإلأ

دشصق حشضوت ةريخألأ ةيآلأ هذه
ىـلـع هديدششت نـم اـنـحوـي لــيــجــنإأ

نـعو ،ةدهاـششمـلأو رـظـنـلأ عوـشضوـم
رظني يذلأ ،هللأ نيب رأوحلأ ةعيبط
،ةـياـنـعـلأو ةـفأأرـلأ نــيــعــب اــنــيــلإأ

وحن هـيـنـيـع عـفرـي يذـلأ ناـشسنإلأو
هتـفرـعـمو هـتـكرـب لاـنـيـل حـيـشسمـلأ
 .ةّقحلأ

لشسرلأ ةوعد ةيأور ةيأدب نم
لأاشس نيَذيملـتـلأ نأأ سصنـلأ اـنرـبـخـي
هبأوج ناكف .ثكمي نيأأ عوشسي برلأ
يف طيشسبلأ امهلأؤوشس .أرظنأو ايلاعت
نأل ،زايتماب ايتوهل ناك هتأرابع
هلإأ ناك امهـماـمأأ اـًفـقأو ناـك يذـلأ
روـنـلأ نـكاـشسلأ> سسودقـلأ لـيـئأرــشسإأ
:6 سسواثوميت1) <هنم ىندي ل يذلأ

هدجم رهظأأ يذلأ دجملأ بر وه .(61
،ىشسومو ،ميهأربإل ميدقلأ دهعلأ يف
نوتأأ يف ةثثلأ ةيتفلأو ،ءايبنألأو
ةنمزألأ رخآأ يف رشضح يذلأو ،رانلأ
نيذلل هـهـجو روـن رـهـظـُيـل دشسجـلاـب
.هتوعد نولبقي

نايمعلأ نيـعأأ حـتـف يذـلأ وـه
لامج أودهاـششيو هـهـجو أوـنـياـعـيـل



نإأ هل لاقف َليئانَثَن ُسسبليف
 ىشسوم هنع بتك يذلأ
دق ُءاـيـبــنألأو ِسسوــماــنــلأ

ُنــب ُعوــشسي وــهو ُهاــندجو
*ةرشصانلأ نم يذلأ َفشسوي
َنـِمَأأ ُلـيـئاـنـَثـَن ُهــل لاــقــف
َنوـكـي نأأ نـك ِةرـشصاـنـلأ
ُهــل لاــقــف .ٌحــلاــشص ٌءيــشش
ىأأرف *ْرظنأو َلاعت ُسسبيليف
ِهيلإأ ًِبقُم ليئاـنـَثـَن ُعوـشسي
يليئأرشسإأ أذوه هـنـع لاـقـف

ُهل لاقف *ِهيف سشِغ ل اقح
.ينفِرعت نيأأ نم ُلـيـئاـنـَثـَن
لبق هل َلاقو ُعوشسي باجأأ
تنأأو ُسسـبـيـلـيـف كَوـُعْدي ْنأأ

باجأأ *كُتيأأر ِةنيتلأ ت
تنأأ ُمّلعم اي لاقو ُليئانَثَن
*ليئأرشسإأ ُكِلَم تنأأ ِهللأ ُنبأ
هـــل لاـــقو ُعوـــشسي َباـــجأأ
كُتيأأر يّنإأ كل ُتلق يننألَأأ

نإأ ،َتـْنـَمآأ ةـنــيــتــلأ تكـ
*أذـه نـم َمـظـعأأ ُنـياـعـتـشس
ُلوـقأأ قأ قأ ُهــل لاــقو
َنْورـت َنآلأ َنـِم مـكـنإأ مـكــل
ُةكئمو ،ًةحوتفـم َءاـمـشسلأ
نوـلزـنـيو نودعـشصي هــلــلأ

.ِرششبلأ ِنبأ ىلع

لمأات ـــــــــــــ
يدلوأاــك مــكــظـــعأأ>

.<ءابحألأ
سسفنلأ دشسفت ةيداع ةملك

ثـت يـهــف ،اــهــيــفــششت وأأ
اـهـبـّنؤوـتو اـهــيــف بشضغــلأ
جيهت ةدشساـف ةـمـلـك .ًاـشضيأأ
ةيقخأأ ةمـلـكو ،تأوـهـششلأ

تقوـلأ يـفو ،بجـي اـمـك اـنـيـطــعــي
حيشسملأ عم داحتإلأ أوبلطأ .بشسانملأ
أذه ينطعأأ أولوقت نأأ نود ،درجتب
برلأ اهيأأ :أولوقت نأأ يفكي ...كأذو
جاتحي ل .ينمـحرأ حـيـشسمـلأ عوـشسي
،انتاجاحب انلبِق نم ريكذت ىلإأ هللأ

لكششبو ،زييمت ب اهلك اهفرعي وهف
ّنكيو ،نحن هفرعن امم ريثكب لشضفأأ
لباقن نأأ وه عوشضوملأ .ةبحم انل
ظـفـحو ةــشصلاــب هذــه هــتــبــحــم
،هللأ ةئيششم متت نأأ بلطنلف .هاياشصو
نيذللو انل ةنامشض رثكأأو لشضفأأ أذه
انيطـعـي فوـشس .مـهـلـجأأ نـم يـّلـشصن
امدنع نكلو .ةرفوب ءيشش لك حيشسملأ
ققحتي ل ،ًيلق ولو رورغلأ دجوي
،ةبحمو قوششب هللأ ىلإأ أوّلشص ،ءيشش
نود ةـقرو ةـعأدوـب ،ةـنـيـكــشسلأ يــف
ةــشص نوددرـــت اـــمدنـــعو .بشضغ
،عشضأوتو نأاتـب كلذ أوـلـعـفإأ ،عوـشسي
مـشسأ أورـكذُأأ ،يـهـلإأ قـششعو فــطــلو
تاملكلاب أوظفلتو ،ةبوذعب حيشسملأ

ةبحمو ةقرو فطلب ،ةدحأو ةدحأو
نكلو ،ًاينهذ ،ّيرشس لكششبو ،تمشصو
ـب ،قـششعو فـهـلـتو بقرـتـب ًاــشضيأأ
،قئل ريغ رأرشصإأ وأأ فنع وأأ رتوت
نأأ وه مهملأ .جيهت وأأ طغشض بو
،ةقيـقر سسفـنـب عوـشسي ةـشص لوـقـن
اهدجن نل ٍذئدنعو ،فهلـتو ةـبـحـمـب
:انلق ول امك لشصحـيـشس لـب ،ةـبـِعـتـم
.<ةلماك ةحأرب رعششنف يبأأ...يمأأ

نـع رـخآلأ بيـغــي ل نأأ بجــي
ةشصلأ> انيلع بجأو أذهو ،انتشص
قفرب ةرـئاـشصلأ ،نـيرـخآلأ لـجأأ نـم
ةدرجتم ةشص يه ،ةقيمع ةبحمو
يحور عفن اهيفو ،ةحلشصم لك نع
ًاشضيأأ ّرِشسُتو يّلشصملأ جهبت اهنإأ .ريبك
هيلإأ بلجت اهنإأ ،هلجأأ نم يّلشصت نم
لك ةراهط لجأأ نم أوّلشص .هللأ ةمعن
بوـلـشسألاـب أوـهـبـششتـت يــك ،ناــشسنإأ
مكتشص ءانثأأ .مكتايح يف يكئملأ

متنأأ نوقتـعـنـت ،ةـشسيـنـكـلأ لـجأأ نـم
،مكديجمت ءانثأأو .ءأوهألأ نم ًاشضيأأ
ةمعنلاب سسّدقتتو مكـشسوـفـن رّرـحـتـت

يف هديع رَحَشس ةمدخ يف أأرقن
لـــبـــق ىـــلـــتـــُي يذـــلأ <تيـــبـــلأ>
ةشسينكلأ نأأ فيـك تاـيـشساـفاـطاـكـلأ
ًاعطاشس ًاـبـكوـك> هـتـفرـع ةـشسدقـمـلأ
هنمملعتن نأأ دّيجلأ نم أذل ،<ةشصلل
يـتـلأ ةـشصلأ نـع تاـمـلـكـلأ سضعب
ملعـتـنـف اـهـلـجأأ نـم هـتاـيـح سسرـك
.لشضفأأ لكششب اهتشسرامم

أوّلشص> :سسويريفروب رابلأ لوقي
ءودهـب ،ةـبـحـمو قوــششب هــلــلأ ىــلإأ

ةبشسنلاب .<بشضغ ب ،ةّقرو ةعأدوو
ناقيرط هللأ عم ملكتلأو ةشصلأ هل
ملكتلأو حيشسملأ ةرششاعـم> ةـشسأدقـلـل
ليدنقلأو ،ليترتلأو ةعلاطملأو ،هعم
،ةشصلل مئملأ وجلألكششت،روخبلأو
.بلق ةطاشسبب أذه لك متي نأأ ىلع
سساشسحإاب تأولشصلأوريمأزملأةءأرقبو
كردن نأأ نود نيشسيدق حبشصن ،يبلق
أذه .ةيهلإلأ لأوقألاب جهتبنو ،كلذ
انتلواحم امه حرفلأ أذهو رورشسلأ
وج يف ةلوهشسب لخدن يكل ،ةشصاخلأ
نـم اـم .<ةـيـمـحـتـلأ اـهـنإأ .ةــشصلأ

ةبحملأنكتمل نإأ ةيـقـيـقـح ةـشص
اهدحو ةبحملأ> انبولقيفةنكاشس
مئمبلاقيف انلعجت يك ةيفاك
هتأذنمحيشسملأيتأاي فوشسو،ةشصلل
سضعبدجينأأيفكي.انشسوفنسسميو
ةـيـنـلأ ،هّرـشست يـتـلأ ةريغشصلأرومألأ
يتلأ ،ةبحملأو عشضأوتلأو ةحلاشصلأ

اهيأأ> لوقن نأأ عيطتشسن لاهنود نم
نإاف <ينمحرأ حيشسملأ عوشسي برلأ

نكلو ،ةشصلأ ةطشسأوب متي ءيشش لك
ةبحملأ انلخأد يف كلمن> نأأ بجي
.<ةشصلأ لجأأ نم ةلعششك

فيك سسويريفوب سسيدقلأ انملعي
نرشصن ل> :يّلـشصن نأأ اـنـيـلـع بجـي
لو .ديفي نأأ لدب يذؤوي قّلعتلاف ،نحن
كرتنلف ،هديرن ام ينتقن يكل َعشسن
امـلـك اـنـنأل .هـلـلأ ةـئـيـششمـل روـمألأ
ًأذإأ .هيلإأ ىعشسن اّمع اندعتبأ ،انيعشس
.ءودهلأو ناميإلأو ربشصلاب كشسمتنلف
.ًأدبأأ ىشسني ل برلاف نحن انيشسن نإأو
فوشسف ،اـنـحـلاـشصل رـمألأ ناـك أذإأو



.ةيهلإلأ
رشس اهنأاب ةشصلأ انشسيدق فرعي

ديأاـب هـلـلأ ىـلإأ أوـّلـشص> نــيــشسيدقــلأ
درجمب .نيشسيدقلأ رشس أذه ،ةحوتفم
ةمعنلأ مهلّلظـت مـهـيديأأ أوـحـتـفـي نأأ
ةشص ةشسينكلأ ءابآأ مدختشسي .ةيهلإلأ
:هللأ ةاجانمل ةقيرط حجنأاك عوشسي
.ينمحرأ حيشسملأ عوشسي برلأ اهيأأ
عــفأدب هــلــلأ ىــلإأ يــّلـــشصن نـــحـــن
ربدي يك هيـلإأ عرـشضتـن ،ةـحـلـشصمـلأ
انلامعأل قيفوـتـلأ حـنـمـيو ،اـنروـمأأ

،اندلوأأو انتحـشصو اـنـتاـماـمـتـهأو
ءأرو ًايعشس ،ًاـيرـششب يـّلـشصن اـنـنـكـلو
ةـشص وـه ديـجـمـتـلأ .اـنــحــلاــشصم
اناطعأأ هللأ .حلاشصملأ نع ةدرجتم
،ًأرمتشسم ًأديجمت اـنـتـشص نوـكـت نأأ

.ميظع ّرشس نمكي انه ،ةيكئم ةشص
دجمنشس ،ةشصلأ هذه لخدن امدنع
لك ريبدت هل نيكرات رأرمتشساب هللأ
نوكي نأأ انب ردجي كلذل ،<رخآأ ءيشش
ةيهأركـلأ نـم ًاـيـلاـخ ًاـيـقـن اـنـبـلـق
.رششلأو رورغلأو

انيبأأ تاعافششب هلإلأ برلأ انلّهأأ
لــبــقـــُت نأأ سسوــيرــيــفروــب راــبــلأ

ىدل ةحيبذ انتاـعرـشضتو اـنـتأوـلـشص
نع ىشضاغتي نأأو ،بوهرملأ هربنم
ىـنـكـشسل اـنـلـهؤوـيو اـناـياـطــخ لــك
.هتوكلم

رابلا راكذت ـــــــــــــــــــــــ
يئارلا سسويفروب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابلأ اـنـيـبأأ راـكذـت ةـبـشساـن
ةـمدخ ماـقـُت يـئأرـلأ سسوــيفروــب

نـم ةـشسداـشسلأ دنـع بورـغـلأ ةــشص
لوألأ نوـناــك 1نـــثإلأ ءاــــشسم
سسأدقلأو ةعشساتلأ دنع رَحَشسلأ ةمدخو
حابـشص نـم ةرـششاـعـلأ دنـع يــهــلإلأ
ةشسينك  لوألأ نوناك2 ءاثثلأ
بكلأ سسوينوطـنأأ نـيراـبـلأ اـنـيوـبأأ

رأد  يــــئأرــــلأ سسوـــــيفوـــــبو
.ةينأرطأ

ةفعلأ ىلع سضّر ةاشص
ةملكلل ناك نإاف .ةراهطلأو
فيكف ،هذهك ةوق ةيداعلأ
بتــكــلاــب اـــبـــت ل تنأأ
ناـــــــك نإأو ؟ةــــــــشسدقأ
ثأاـت طـيـشسبــلأ داــششرإــل

نوكي يراب مكف ،ميظع
ةـحـيـشصنـلأ ثأاـت ،مــظــعأأ
ةظوفلم ةملك لك ؟ةيحورلأ

 أ بتـكــلأىوـقأأ ةـشسدق
فـطـلـت يـهـف ،راـنــلأ نــم
اهلعو ةيـشساـقـلأ سسفـنـلأ

.خ لـك لـمــعــل ةــلــباــق
عاطتشسأ طقـف اـهـتـطـشسأوـب
عمق ىـلـع لوـشسرـلأ سسلوـب
سسوـثـنروــك لــهأأ ءاــيك
حور ثبو مــهــتــفرــجــعو
رخاف دقـل .مـهـيـف ةـعأدوـلأ

ردجألأ ناك ءايششأاب ءلؤوه
ام نكل .اهنم أولجخي نأأ
يذلأ بقنلأ كلذ عرشسأأ

مـهـمـّلـشست ىدل مـهـيـف لـح
مهمـّلـعـمـف .سسلوـب ةـلاـشسر
أورظنأ :ًـئاـق كلذـب دهـششي
يذـــــــلأ نزأ أذــــــــه نأ

مك هللأ ةاشضر هومتنزح
لب ،رذحتلأ نم مكيف أاششنأأ

،ةظيفأنملب،ةئتلأنم
نــم لــب ،فوأ نــم لـــب
لب ،ةغلأ نم لب ،قوششتلأ

.(11 :7 وك2) ماقتنلأ نم
سسدقأ مكلأ ةطشسأوب

مدأ رــيدت نأأ عــيــطـــشست
،باحشصألأو ءاشسنلأو دلوألأو
لـع نأأ عـيـطــتــشست هــبو
.كل ًاــــــــقـــــــــيدشص كودع
لـشصح سسدقأ مـكـلاـبو
ءاـيـلوأأ ،ماـظـعـلأ لاـجرــلأ
.ةلماكلأ ايأزأ ىلع ،هللأ

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

سسولوقين سسيدقلا ديع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسولوقين سسيدقلأ ديع ةبشسان

دنـع بورـغـلأ ةــشص ةــمدخ ماــقــُت
نوناك5 ةعمأ ءاشسم نم ةشسداشسلأ
شسلأ ةـمدخو لوألأ ةعشساتـلأ دنـع رـَحـَ

نم ةرششاـعـلأ دنـع يـهـلإلأ سسأدقـلأو
 لوألأ نوـناـك6 تبشسلأ حاـبـشص
 سسولوـقــيــن سسيدقــلأ ةــشسيــنــك
.ةيفرششألأ

توب فاششك `````````````````````````````
يشسكذوثرألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيششرـبألأ يـعأر ةداـيـشس ةـكب

فاـششك ماـقأأ سساـيـلأ  تيـلوــبوأ
يونشسلأ هءاقـل يـشسكذوـثرألأ توب

شسيدقلأ سسئانـك اـياـعر ةـكراـشش
ةرــهز) اــنـــيرـــتاـــكو سسوـــيد
قوــشس) سسوــيــجرواــجو (ناــشسحلأ
ةــــكــئـــأ يـــشسيــــئرو (برـــغــلأ

(ةـعرزأ) لـيـئأجو لـيــئاــخــيــم
هذه  لـماـعـلأ ةداـقـلأ عـيـمـجو
لوـح ءلؤوـه عـمـتــجأ دقو .جأوــفألأ

ةــفــلإلأ نــم وــج  ةــب ةدئاــم
ةــلأ قــطإأ  ثيـــح ةّوـــخألأو
مـهأأ مـشضت يــتــلأ وألأ ةــيوــنــشسلأ
ةـنـشسلأ تمـيـقُأأ يــتــلأ تاــطاــششنــلأ
ةيفششكلأ تأراهأ باتكو ةيشضاأ
.ةمشسوألأ باتكب فورعأ

ــمألأ ثّد لفأ لخو
ةــــمـشس لوــقــن بألأ سسدق ماــعــلأ

يفششكـلأ لـمـعـلأ أذـــه ةـّيـمـهأأ لوـح
ًاـباـــجـيإأ سسكــــعـنـي يذـلأ يوــعرـلأ

 تأراـهـمو ةـيـناــحور ةــيــمــنــت
 .انتبيبشش

ةر-ششن-لا ى-ل-ع ع-طإلا نا-ك-ملا--ب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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