
ةلاسسرلا ــــــــــــــــ
 ؛٠١-٩ :١١ يناع)

٢ :١١3-٠٤)

َلزـن ِناإلاـب ُةوـخإا اــي
داـعـيا ِسضرأا  ُمـيـهرــبإا
ٍةــبــيرــغ ٍسضرأا  هــَلوزــن
قحشسإا عم ٍمايخ  َنكشسو
ُهـعـم ِنـْيـَثراوـلا َبوـقــعــيو
َرظتنا ُهنأل *ِهنيعب ِدعوـمـلـل
يـتـلا ِسسـُشسُألا َتاذ َةـنــيدا
*اـهـُئراـبو اـهـُعـناـشص ُهـلـلا

ُهـــنإا .ًاـــشضيأا ُلوـــقأا اذاـــمو
ُتخأا نإا ُتقولا يب ُقيشضي
َقاراـــــبو َنوـــــعدج نـــــع
َدوادو َحاـتـفـيو َنوــششمــششو
نيذلا *ِءايبنألاو َليئومشصو
َكلاـما اورــَهــق ِناإلاــب
دِعاوا اولانو رِبلا اولمعو
*دوــــــشسُألا َهاوـــــــفأا اودشسو
اوَجَنو ِراـنـلا َةدح اوأاـفـطأاو
نم اووقتو ِفيشسلا دح نم
 ءادششأا اوراـشصو ٍفــعــُشض

ِتارـكـشسعـم اورـشسكو برا
ٌءاــشسن ْتذـــخأاو *بناـــجألا
َبذُعو .ةمايقلاـب نـهـَتاوـمأا
ِءاــشضعألا ِتوــتــب َنورــخآا

حيسسملا دادجأا ناميإا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن انناميإاو ــــــــــــــــــــــــــــــ

مهل ًادوهـششم مـهـلـك ءلؤوـهـف»
هللا نأل ،َدِعاوملا اولاني مل ناميإلاب
ل نأا َلشضفأا ًائيـشش اـنـل َرـَظـنـف َقـبـشس
يذلا دحألا اذه يف .<اننودب اولُمكَي
يليجنإلا اـنُرـبـخـُي ةـبـشسنـلا دحأا وـه
ِبـَشسـَن نـع ىـتــم
،يرـششبـلا َعوــشسي
لوـــشسرــــلا اــــمأا
ُقّرطـتـيـف سسلوـب
ِناـــمـــيإلا ىــــلا
هـب َعـّتـمـت يذــلا
ميدقلا ِدهعلا ُءابآا
اوقبشسنيذلا

حـيشسمـلا روـشضح
 .دشسجلاب

َبـشســن نإا
يهـلإلا ِحـيـشسمـلا
ٌقيمع رشس بآلا هللا نم هَتدلو يأا

ُهُليج امأا» :ءايعششإا يبنلا نلعأا امك
،(8 :35 سشإا) <ُهُفشصي نمف (ُهُبشسن وأا)
مويلا ُهانأارق يذلا يرششبلا ُهُبشسن امأا

دواد ىلا ىتم يليجنإلا هب ُدوعيف
برلا نأا نونمؤوملا َكردُيل ميهربإاو
اهب نمآا يتلا دوعولا َققح هدشسجتب
.راتخملا هللا ُبعشش

نم مأا ب وه يذلا َحيشسملا نإا
نم ِهِتدلوب يأا ،يوامشسلا هيبأا ةهج

ٍبأا ب ُهُشسفن وه ،روهدلا َلبق بآلا
يف يأا ،ءارذعلا ميرم ِهمأا ةهج نم
هــلإلا اذــه .سضرألا ىــلــع ِهِدــشسجــت
شسجــتــمــلا ِهـِتاذ يـف َعـمــج يذــلا دــ
َةعيبطلا يأا ،امهيتـلـك نـيـتـعـيـبـطـلا

َلشصوَأا ،ةّيرـششبـلا َةـعـيـبـطـلاو ةـيـهـلإلا
ميهربإا نم يشضرألا ُهـَبـشسن يـلـيـجـنإلا
ىلا سسيلو مـيرـم ِبيـطـخ َفـشسوـي ىـلا

ىلا نابشستني ميرمو َفشسوي نأل ميرم
هشسفن بشسنـلا اـمـهـل يأا ،هـشسفـن طـبـشسلا

نمو .اهشسفـن لوـشصألا نـم ناّردحـتـيو
ةقئافـلا حـيـشسمـلا ةدلو نأا فورـعـمـلا
عوشسي َبتتكـُي نأا عـنـمـت مـل ةـعـيـبـطـلا
َحبشصأا يذلا فشسوي وه يرششب ٍبأا مشساب

عوـــشسيـــل ًاــــبأا
سسيلو ينبتـلاـب
 .ةعيبطلاب

ِةلشسلشس يف
حـيــشسمــلا ِبشسن
ظحن يرششبـلا
يـلـيــجــنإلا نأا
سضعب نع َدروأا
سصاـــــخــــششألا

َريغ ٍتارـششاـعـم
ل ٍةــــعورـــــششم
.ةعيرششلا ُقفاوت

َسصراف دلو اذوهي نأا ٍدشصق نع َركذ دقل
نومَلَشس نأاو ،ةينازلا رامات نم َحَرازو
دواد نأاو ،ةينازلا باحار نم زَعوب دلو
يذلا ايروأا ِةأارما نم َناميلشس َدلو َكلملا

اذكه .ُهـَتأارـما َذـخأاـيـل ِهـِلـتـقـب َبـبـشست
وه يذلا َحيشسملا نأا يليجنإلا انل َفَششك
َذخأاـي نأا ددرـتـي مـل ،هـتوـهـب سسوّدق
نم اهيفششيل ةينازلا ةئطاخلا انَتعيبط
دقل .اهيلع ِطلشستملا ةـئـيـطـخـلا سضرـم
اهَعنميف اهَحامج َحبكيل انَتعيبط ذخّتا

َبشستني نأاىشضترإا.لفشسأاىلا ِقلزنإلانم
ىنزلاب تَطروـت يـتـلا اـنـتـعـيـبـط ىـلا
يف تعقو نأا َدعب اهَيفششَيل ،اهَرهطُيل
.تطقشس نأا دعب اهَميقيل ،سضرملا

َبشسن نأا ينعي ل هعأا دراولا مكلا
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لوألا نوناك12 دحألا

ةبسسنلا دحأا - ديا لبق دحألا

 ايلوي ةديهسشلا ةسسيدقلا راكذت

ثلاثلا نحللا

سسداسسلا رَحَسسلا ليإا



َةّيمهأا يعن نأا ،ًادشسجتم ِهلابقتشسل
ناك يذـلاو اـنـل ِحاـتـمـلا ِسصـخـلا
نوهتششي دادجألاو ءاـبآلاو ُءاـيـبـنألا
ِةفرعم يف وـــمنن انـــلع ،هوري نأا
لكبو َققحت اـــم لكب نينمؤوم هللا .يناثلا ِءيجملا يف ُنوكيشس ام

ةداهّسشلا يف ـــــــــــــــــــــــــــ
ةراغم يف عوشسي ّبرلا َدِلُو دقل

،ربقلاـب نوـشسيّدقـلا ءاـبآلا اـهـهـّبـششي
فوـفـلـم هـّنأاـكو اـًطــمــقــم َعــِشضُوو
تومي يكل حيشسمـلا َدـِلُو .ناـفـكألاـب
تومن فيك هتومب انملعيو انلجأا نم
دقو ،نيرخآلا لجأا نم انرودب نحن
اذإا يتلا تاميلعّتلا نم ريثكلا اناطعأا
تومـلا ددشص يـف نوـكـن اـهاـنـعـبـّتا
كبرشض نَم» :نيرخآلو انل ييحملا

هـــــل لّوـــحــف نــمــيألا كّدخ ىــلــع
اوّبحأا» ،(٩3 :5 تم) <اًشضيأا رخآلا
اونشسحأا ،مكيـنـعل اوـكراـب ،مـكءادعأا
اي» ،(٤٤ :5 تم) <...مكيشضغبم ىلإا
اذام نوردي ل مهّنأل مهل رفغا هاتبأا
بلطي مل ،اًذإا ...(٤3 :3٢ ول) <نولعفي
لعف ذإا ايدشسج تومن نأا ّبرلا اّنم
نأا اّنم بلط امّنإا ،هشسفنب وه كلذ
.عيمجلل ةّبحملا ةداهششب ىّلحتن

سسداّشسلا يف ةشسينكلا يف ميقن
يأا ،لّوألا نوـناـك نـم نــيرــششعــلاو
اـنـّبر دـيـم ديـع يـلـي يذـلا موـيـلا

هلإلا ةدلاول اًعماج اًديع ،انشصّلخمو
رـشصنـعـلا اـهـّنإا ذإا ،ةـشسادقـلا ةـّيـلـكـلا
.ديملا ثدح يف ،دّيشسلا دعب ،ّمهألا

مات ٍتمشصب لمعن فيك انمّلعت يهف
اذهو ،انبولق يف ءيشش ّلك نيظفاح
ششلا هـجوأا نـم ّمـهـم هـجو دقل .ةداـهـّ
تمشصب اهتايح ّلك هلإلا ةدلاو تَلِمع
ةجاحب نحن مكو ،(١5و٩١ :٢ ول)
شصلا ىـلإا انّلك .هذـه اـنـماـّيأا يـف تمـّ
رهظن اًريثك اـنـمـّلـكـت اذإا اـنـّنأا ّنـظـن
تمشصي نَم وه ّيكذلا ّنأا ّلإا ،ءايكذأا

ظفحت تناك يتلا ميرم ءارذعلا لثم
دقل .(٩١ :٢ ول) اهبلق يف برلا مك

اوــلـــَبـــقـــي و ِبرـــشضلاو
شصحـيـل ِةاـجـنـلاـب ىلع اولـُ
َنورخآاو *لـشضفأا ٍةــماــيــق
َدـــْلـــَجـــلاو َءزـــُهـــلا اوـــقاذ
شضيأا َدوـيـُقــلاو *نـجـشسلاو اـً
اونحُتماو اورششـُنو اوـمـجُرو
ِفــيـــشسلا دحـــب اوــــتاــــمو
ٍمَنَغ ِدوــــلُج يـــف اوـــحاشسو
نوزَوعُم  مــــهو  ٍزـــــِعـــــَمو
و *نودوه نوقياشضُم
اـقـحـتـــشسم ُاــعــلا نـــكــي
َ هـئاـت اوـناـكو .مــهــل
ِرواـغاو ِلاـباو يرالا

ِءلؤوـهـف *سضرألا ِفوـهــكو
ِناإلاب مهل اًدوهششم مهلك
 ا اولانينأل *دِـــعاو َهللا
اًئـيـشش اـــنـل َرـظـــنـف َقـــبـشس
 .انِنودب اولمكي ل نأا َلَشضفأا

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(5٢-١:١ ىتم)

َعوـشسي ِدـيـم ُباـتـك
ِنـــبا َدواد ِنـــبا ِحـــيــــشسا
َدـَلَو ُمـيـهرـبإاـف *َمــيــهرــبإا
َدـــــــَلَو ُقــحـــشسإاو َقـــحـــشسإا
َدــَلَو ُبوـقـــعــيو َبوــقــعــي
اذوــــهـيو ،ُهـَتوـخإاو اذوـهــي
نـــم حَرازو َسصَراـــف َدــــَلَو
َدـــَلَو ُسصَراــــفو ،َراــــماــــت

َدــَلَو ُنورــشصحو َنورـــشصح
َبادانـيـّمـَع َدـَلَو ُمارأاو ،مارَأا

َنوششـْحـَن َدـَلَو ُباداـنـيـّمـَعو

هيف دجن لب ،ًائطاخ ُهلك ناك حيشسملا
اوقّدشص مهنأل ناميإلاـب اوـعـمـل ًءاـبآا

ًلوشصو ميهربا نم ًءادتبإا هللا َمك
َقثو يذلا ميرم بيطخ فشسوي ىلا
ُهُلبـقـي ل اـم َقدشصو كـمـلا ِمـكـب
نأا نود نـم ُلـبـحـت َءارذـع نأا ٌلـقــع
ٌدوهششم حيشسملا ُدادجأا .ًجر َفرعت
اوـقـّقـح ِهـب يذـلا ِناــمــيإلاــب مــهــل
مـهـنـع لوـقـي ءلؤوـه ،تازــجــعــمــلا
اوـلاـنـي مــل مــهــنإا سسلوــب لوــشسرــلا
يتلا ِهللا َدوعو نأا ينعي اذه .دِعاوملا
مهِتايح ءانثأا ققحتت مل اهب اونمآا
ناك كلذ نم مغرلا ىلع ،ةيشضرألا
،نآلا امأا .بئاجعلل ًاردشصم مهُناميإا

؟مهناميإا نع انُناميإا ُفلتخي اذامبف
،ِهئيجم َلبق ِسصلـخـمـلاـب اوـنـمآا مـه
انعَلّطا نأا دعب ِهب ُنمؤونف نحن امأاو
اوناك مه .يشصخلا ِهِلمع لك ىلع
هيف ُققحتي يذلا لبقتشسملا نورظتني
،ءاجرلا اذه ىلع نويحيو سصخلا
يذلا ِسصخلا ىلا ُعلطتنف نحن امأا
ىـعـشسنو ِخـيراـتـلا يـف ًةرـم َقـقـحــت
َتبثنلو نآلا انيف ًادشسجتم ُهَربتخنل
 .دبألا ىلإا هيف

يذلا يناـمـيإلا عـقاوـلا اذـه نإا
ُبتري حيشسملا دشسجت دعب مويلا ُهايحن
لبق اوناك نمم ربكأا ًةيلوؤوشسم انيلع
ُةشصرفلا انل ْتَحـــــيتُأا ُنحن .هدشسجت
ُسسدقت لمـكأا ًةـفرـعــم َهـلـلا َفرـعـنـل

ريبدتلا ّلك اندهاشش امدعـب اـنـَتاـيـح
،عوشسي برلا هممـت يذـلا يـشصـخـلا
فيك اوري ملف ميدقلا دهعلا ءابآا امأا

شسجت فيـكو هـبـعـشش عوـشسي سصـّلـخ دّ
يف انـنـيـب هـلـلا راـشصو لـيـئوـناـمـع
دقل .هللا دوعوب اونمآا كلذ عم ،دشسجلا
ِهلـلا َةفرعم انحـنـمـيـل برـلا دّــشسجـت
:ِهِلوق بــشسحب ةيدبأا ٌةايح يه يـــتلا
نأا ةــيدبألا ُةاــيــحــلا يـــه هذـــهو»
َكَدحو يقيقحلا ُهلإلا َتنأا َكوــــفرعي
وي) <ُهَتلـشسرأا يذـلا َحـيـشسمـلا َعوـشسيو
نإا ُنـحـن وـجـنـن َفـيـكــف» ،(3 :7١
بع) <ُهُرادقـــم اذه ًاشصخ انْلَمهأا

ُأاّيهــتن ُنحنو ُهللا انلّهأا لأا ؟(3 :٢



،َنوـمــْلــَشس َدــَلَو ُنوــششــْحــَنو
نـم َزـَعوــُب َدــَلَو ُنوــمــلــشسو
َديـبوـع َدـَلَو ُزـَعوـُبو َباــحار
َدـــَلَو ُديـبوــعو َثوــعار نــم
شسيو ىـــــشســي َدُواد َدــــَلَو ىــــ
َدــــــــــَلَو ُكلا ُدُوادو *كلا
تناـك يـتـلا َنـِم َناـمـيــلــشس
 َماعْبَحَر َدَلَو ُناميلشسو ،ايرُأل
ايـبأاو اـيِــبأا َدـَلَو ُماـعـْبــَحَرو
َدــــــَلَو اـشسآاو *اــــــشسآا َدــــــَلَو
َدَلَو ُطاـفاـششوـيو َطاـفاـششوـي
،اـيزــُع َدــَلَو ُماروــيو َماروــي
ُماتوــيو َماـتوـي َدـَلَو اـيزـُعو
َدــــــَلَو ُزاـــحآاو َزاـــحآا َدــــَلَو

ىشسنَم َدـَلَو ايِقزــحو ،ايِقزِح
شسنــَمو ُنوـمآاو َنوـمآا َدـَلَو ىــ
َدَلَو اـيـششوــــيو ،اـيـششوـي َدـَلَو
ِءـج  ُهـَتوـخإاو اـيــنــكــَي
لبابِءج دعب نمو *لباب
َلــيــئــَتــلأاــشش َدـــَلَو اـــيـــنُكَي
،َلِبابُرَز َدــَلَو ُلــيــئــَتــلأاــششو
َدوـــهـــيـــبأا َدـــَلَو ُلـــِباـبُرَزو
َميقاـيـــِلأا َدــــَلَو ُدوـهــــيــــبأاو
ُروزاعو ،َروزاعَدَلَوُميقايِلأاو
َدَلَو ُقوداــشصو َقوداشص َدَلَو
،َدوـهـيـِلأا َدـَلَو ُمـيـخآاو َمـيــخآا

َرازاــعــِلأا َدــــَلَو ُدوـــهـــيـــِلأاو
ُناتمو َناـتـَم َدـَلَو ُرازاـعـِلأاو
َدَلَو ُبوـقـعـيو ،َبوـقـعـي َدـَلَو
َدِلُو يتلا َرم َلجر َفشسوي
ىـعدـُي يذـلا ُعوـشسي اــهــنــم
نـم لايــجألا لكف *حيشسا
َرششع َةعبرأا َدواد إا َميهربإا

نإا اًمئاد انشسفنأا لأاشسن ،سسونافتشسا
انهجاو وأا انفِطُخ اذإا فعشضنشس اّنك
نم لتـقـلاـب ديدهـّتـلا وأا داـهـطـشضلا
رعششن نحن .حيشسملاب انفارتعا لجأا
انلق .رمألاب ريكفّتلا دّرجمل بنّذلاب
توــمــلا اــّنــم بلــطــي مــل ّبرــلا ّنإا
وحن انلجرأاب باهّذلا يأا ،ّيدشسجلا
ءاج اذإا لعفنـشس اذاـم نـكـل ،لـتاـقـلا
نأا بجي ٌثيدح ٌلَثَم ؟اـنـيـلإا لـتاـقـلا
سسيّدقـلا وـهو اـنـندّدششيو اـنــيّزــعــي
3٢) فوـنوـيدور يـناـجـفإا ديـهــّششلا
ماـع) هـتـماـه تـَعـِطــُق يذــّلا (راــّيأا

رمأل عوشضخلا سضفر هّنأل (6٩٩١
شصلا عزـنـي نأاـب هـلـتاـق سسّدقملا بيلّ
نَم ّلك ىشسنن نأا نود نم ،هقنع نم
ءاحنأا ىّتـشش يـف دهـششتـشسا وأا َفـِطـُخ

هّنأل طقف ةّيلاحلا انماّيأا يف ملاعلا
هذه اوبشسحي مل مهّلك ءلؤوه .ّيحيشسم
مـهـّنأا اوـفرـع مـهـّنأل اـًئـيـشش ةاـيـحـلا
ةايحلا نيثراو ّبرلا عم نوـكـلـمـيـشس
.ةّيدبألا

انناميإا ةعزعز هفده مويلا معإا
أارقي نَم ّنأا ّلإا ،انفيوختو ّيحيشسملا
،ّيحيشسملا ّنأا مهفي سسّدقملا باتكلا

سسيـل ،توـمـيـل دلوـي ،هـمـّلـعـم لـثــم
شضلاـب هـتاـيـح ّنـكـلو ،اـيدشسج ةرورـّ
لهألا :ةمئاد ةداهشش نع ةرابع اهّلك
لجأا نم نهاكلا ،مهدلوأا لجأا نم
ّلكلا ...هبعشش لجأا نم سسيئّرلا ،هتّيعر
ًهأا ّبرلا انَلَعَج لأا .ّلكلا لجأا نم
لجأا نم ًةداهـشش اـنـتاـيـح مّدقـن نأل
.سسوّدقلا همشسا

ديا ديع ــــــــــــــــــــــــ
يـم ديـع ةـبـشساـنعوشسي انبر د

ةشص ةمدخ ماقت دشساب حيشسا
يهلإلا سسادقلاو ةعشساتلا دنع  رَحَشسلا

5٢ سسيما حابشص نم ةرششاعلا دنع
سسيدقلا ةيئاردتاك   لوألا نوناك
ةـمـجـنـلا ةـحاـشس  سسوـيـجرواــج
ةـيـششرـبألا يـعار ةداـيـشس ةــشساــئرــب
 .سسايلا تيلوبوا

اهـشسفـن عـشضت نأا اـهـيـلـع ّنأا تفرـع
اًمامت ،اههلإاو اهنبا زربي يك اًبناج
شسلا اّنحوـي لـعـف اـمـك شصلاو قباّ غباّ
نأا هـــــل يـغـبـــنـي هـّنأا فرــع يذــّلا
:3 وـي) ديزـي نأا حـيـشسمـلـلو سصقـنــي
نأا ةداهّششلا عاونأا زربأا نم ،اًذإا .(٠3
اّنم هديري ام عمشسنو انترثرث تِكشسُن
رــخآلا لجأا نم انألا تيمُن نأا ،ّبرلا

.نادمعملاو هلإلا ةدلاو لاثم ىلع
يف ةشسّدقملا انتشسينك ديعُت ًاشضيأا

نوناك رهشش نم نيرششعلاو عباشسلا
سسيـئر سسوـناـفـتـشسا سسيّدقـلـل لّوألا
درشسن نل .ءادهّششلا لّوأاو ةشسمامّششلا

هداهششتشسا ةّيفيك لوهتايحةريشسانه
حاـحـشصإلا يـف اـهـتءارـق نـكـمــي ذإا
انّنكل ،لشسّرلا لامعأا رفشس نم عباشسلا
فيك انمّلعي هنا ىلإا رظنلا تفل دون
ٍرابخأاب ءيلم ٍنمز يف اقح دهششتشسن
،اًذإا .داـهـطـشضلاو ءاـمّدلاو لــتــقــلا
نحن اه ،هلإلا ةدلاول اندّيع امدعب
قّبط ةّيحيشسملا يف ديهشش لّوأل دّيعن
ملف ،ّبرلا اهاّيإا انمّلع يتلا ةّبحملا
ّلأا هـلـلا لأاـشس لـب هـيـمـجار سضغـبـي
:7 عأا) مـهّدشض مـهـتـئـيـطـخ بشسحــي
سسونافتشسا سسيّدقلا عمج دقل .(٠6
ةـمدخـلا :نـيـَتداـهـشش هـشصخــشش يــف
.(ًاديهشش توملا) مّدلاو (ةـّيـشسوـمـششلا)
بشسح ىلع ةمدخلا هلمع سساّمششلاف
ةّينانويلا <ةّيشسومشش» ةمـلـك ىـنـعـم
(ainokaid)ةفشص تشسيل مداخلاو ؛
نـم يـه اـمـّنإا ،سصقـّنــلا ىــلــع ّلدت

هشسفنب انـمـّلـع يذـّلا دـّيـشسلا تاـفـشص
شصوــشصخ ،ةــمدخــلا لـشسغ اـمدنـع اـً
ريخألا ءاششعلا يـف ذـيـمـتـلا لـجرأا

:3١ وي) هـلـثـم لـعـفـن نأا اـناـشصوأاو
انيلع ،قلطنملا اذه نم .(7١-٢١
،هرقتحن نأا ل انمدخي نّمم مّلعتن نأا
،نيح يف ،دّيشسلا ةّيشصو ذّفني هّنإا ذإا
انشسفنأا ربتعن ام اًريثك ،ديبعلا نحن
سشرع نع لزنن لو اندّيشس نم مظعأا
.اًدحأا مدخنل انألا

ةيناثلا ةداهّششلا ةيحان نم اّمأا
سسيّدقـلا سصخـشش يـف رـهـظــت يــتــلا



ديعلاب ئنها هتدايشس لبقتشسي
6٢ ةـعـماو5٢ سسيـما يـموــي
ةعاـشسلا نـم٤١٠٢ لوألا نوــناــك
ةعاشسلا ىتـح رـهـظـلا دعـب ةـشسماا
 .ًءاشسم ةنماثلا

داقتنلا يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

داـقـتـنا يـف سسيــئرــلا ببــشسلا ّنإا +
ءايربكلا وه رـخآلا ةـعـمـشس هـيوـششتو
هشسفن ىري ناشسنإلا ّنأل ،ةّينانألاو
اذـه لـجألو .نــيرــخآلا نــم لــشضفأا
نأا ناشسنإل ًادج عفانلا نم ،ببشسلا
،لكلا رغـشصأا هـّنأا هـشسفـن يـف رـكـتـفـي
.هـنـم لـشضفأا هاـخأا ىرـي يـكـل كلذو
اذه نم وجني ،ّبرلا ةنوعمبو ،اهدنع
.ّرششلا

ًمع دقتنت نأا ىلإا ٌرمأا كَعَفَد اذإا  +
ٍريد لمع وأا ،ام ٍسصخشش لمع وأا ،ام
اذـه لـجأل ةـشصلـل فـطـعـناـف ،اــم
يف هنيدت نأا نود نمو ،عوشضوملا

.كركف
اهيلع تقلغأاو ،كتاذ تيوتحا نإا  +
كّنإاف ،نزحلاو عشضاوتلاو ةشصلاب
كيلع ،نكل .ايحور ًازنك دجت فوشس
ءاـيرـبـكـلا كنعدعــــبـــــُت نأا طقف
.داقتـنلاو
مكحت ّلأا ،ينبا اي ،ًاهبتنم نك  +
نع دعتبي هللا ّنأل ،سسفن ّيأا ىلع
نأا هل حمشسيو ،هبيرق نيديشس يذلا
نّنحتي فـيـك مـّلـعـتـي ىـتـح طـقـشسي
.سضيرملا هيخأا ىلع فّطعتيو
انّنكل .انلك انلمششت انّبر ةمحر ّنإا  +
اـّنـع هـلـلا عـفرـيـشس رـّبـكـتـن اـمدنــع
رثكأا انتلاح ءوشست فوشسو ،هتمحر
.نيرخآلا نم
نأاو ،ٌءيــشش اــم ًادحأا دقــتـــنـــت نأا +
ّنإا .رـخآا ٌءيـشش داـقـتـنلاـب بَراـحــُت
اّمأا ،ريبك ًىوه وه نيرخآلا داقتنا
بّبشسي اذهف ،همزهتو هنم بَراحُت نأا

ِءـج إا َدواد نــمو ًــيــج
نمو ًيج َرششع َةعبرأا لباب

 َةعبرأا حيشسا إا َلباب ِءج
َعوشسي ُدلوم امأا*ًيج َرششع
ا :اذـكـه ناـكــف ِحــيــشسا

َفشسوـيـل ُهـمأا ُرـم ْتبـطـُخ
اعمتجي ْنأا ِلبق نم ْتدجُو

*سسدقـلا حورـلا نـم ىـَلـبـُح
اـهـُلــجر ُفــشسوــي ناــك ذإاو

ْنأا دِرـــُي مـــلو اـــًقــــيّدــــِشص
ششـَي اهِتَيـِلـْخــــَتـِب مـَه اـهَرـَهـْ
 ٌركفــتم وـــه اميفو *ارشس
رَـهـــظ برلا ِك اذإا كلذ
اـــي ًـئاـق مـلـــا يـــف ُهـل
ْفَخت ل دواد َنـــبا ُفشسوـــي
نإاف .رم كتَأارما َذخأات ْنأا
نم وه امـنإا اـهـيـف َدوـلوا
ًانبا ُدِلـتـشسو *سسُدقـلا حورـلا

وه ُهـنإاـف َعوـشسي ِهـيـّمـشسـُتـَف
نــم ُهـــَبـــعـــشش ُسصـــّلـــخـــي

ُهلك اذـــه ناكو *مهاياطخ
برـلا نـم لـيـــق اـــم مـتـيـل
نإا اـه :لـــئاـقـلا يـبــنــلاــب
اًنبا دلتو ُلبــــ َءارذـــعلا

يذلاليئونامـع ىـعدـُيو
امـلـف *اـنـعـم هـلـلا ُهُشسفـت
موـنـلا نـم ُفــشسوــي سضهــن

ُكـــــم هرـمأا اـمــك عــنــشص
و *هـتأارــما ذــخأاــف برــلا
اهَنبا ِتدلو ىـتـح اـهـْفرـعـي
  .عوشسي ُهامشسو َركبلا

.ليلاكألا كل
شضعـب اوـنـيدت ل  + هـّنأل ،ًاـشضعـب مـكـُ
ةعـيرـششلا زواـجـتـت رـخآـل كتـنادإاـب
لان ٍةَيِشصْعَمو دَعَت لكو» ةّيليجنإلا

تنأا نَم» ،(٢ :٢ بع) <ًةلِداع ًةازاجم
.(٤ :٤١ ور) <؟َكريغ َدبع ُنيدت يذلا
هـّلــِشضــُت نــيدي يذــلا ّنأا مــلــعــت لأا
هشسفن عفري نَم لُك» ّنأاو ،ءايربكلا
ّبرــــلا ّنإا ؟(١١ :٤١ وـل) <عـشضـتـي
هـيـلــع سضبــقــت اــمدنــعهعشضاوي
.ةبرجتلا

شض لمـتـحـن نأا اـنـيـلـع بجـي  + فعُ
نَم ؟لماكلا ناشسنإلا وه نَم .رخآلا
هبلق ظفح هّنأاب رختفي نأا عيطتشسي
انّلك نحن ،كلذل ؟بئاوشش نود نم
ل هاخأا دقـتـنـي يذـلا ّنـكـل .ىـشضرـم
ناــشسنإلا ّنأل ،سضيرــم هــّنأا رــعـــششي
ًاشضيرم ًاـناـشسنإا دقـتـنـي ل سضيرـمـلا

.هلثم
،ةريـطـخ ةـئـيـطـخـل داـقـتـنلا ّنإا  +
ل نَم ةئيطخ اهتروطخ يف لثامُت
ببحأا ،كلذل .هبيرق تافعُشض لمتحي
بشضغت ل ،هب ِنتعإا ،هلمتحا ،رخآلا

مكُشضعب حماشسيلو ،هيلع طخشست لو
اوربتعُتو ،حيشسملااوهباششُتيكلًاشضعب
يــف هـنـم اوـبرـتـقـتـل نـيـّقــحــتــشسم
.هتوكلم
يذلا داقتنلا اوبّنجت ،يدلوأا اي  +
يف نزحي هللا ّنإا .ةميظع ٌةئيطخ وه
.مهنم زّئمششنو سسانلا دقتنن ٍةّرم ّلك
،انتافعُشضبو ،طقف انشسفنأاب نّمتهنل

رعششن انلـعـجـت تاـفـعـشضلا هذـه ّنأل
،اهنِدنو طقف انشسفنأا دقتننل .ملألاب
نم ًةمعنو ًةمحر دجن فوشس اهدنع
.هللا دنع

يسسوثآلا مارفأا خيسشلا

ةرسشنلا ىلع عطإلا ناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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