
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــ
(٥1-01:3 سسواثوميت2)

كنإأ سسواثوميت يدلو اي
يـمـيـلـعــت َتــْيَرــقــَتــشسأ دق
اإأو يدشصقو يــــتشسو
*يشصو يتبو يتانأأو
امو يملآأو يتأداـهـطـشضأو
َةـيــكاــطــنأأ  يــنــباــشصأأ

َةـيأأو .ةشسـِلو َةــيــنوــقــيإأو
دقو ُتلـمـتـحأ ٍتأداـهـطـشضأ
*اهعيمج نـم برـلأ ذـقـنأأ

نأأ نوديري َنـيذـلأ ُعـيـمـجو
 ىوــقـــتــلاــب أوــششيــعــي
*نودَهطشضُي َعوشسي ِحيشسأ
َنووــــــغُأو ُرأرـــششألأ اـــمأأ

َنودأدزــــــيـف ِسساــنــلأ نــم
شضـُمو َـّلـِشضــُم أرــشش *ـّلـَ
اـم ىــلــع تنأأ رــمــتــشساـــف
ًامِلاع هب َتنقيأأو هــَتـمـلـعـت
ذـنـم كـنأأو *تمـلـعـت نـمــِم
َبتـكـلأ ُفِرـعـت ِةـيـلوـفـطــلأ
نأأ َةرِداـــــــقــلأ َةـــــــشسدقأ
ِسصخلل ًاميكـح كَرـيــشصـُت
.عوشسي ِحيشساب ِناإلاب

راّششعلاو يشسيّرفلا دحأا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امكو ،ديدج نم ةشسينكلأ ئدتبت

موشصلأ ةرتف بأرتقأ عم ،ماع ّلك يف
أذه رامغ ربشسل انريشضحتـب ،رـيـبـكـلأ
ىلإأ اندوـقـي يذـلأ كراـبـمـلأ موـشصلأ
انشصّلخمو انّبر ةمايق ،ةمايقلأ موي
هحشصف يف كرتششنف ،حيشسملأ عوشسي
.سسّدقملأ

ةشسيـنـكـلأ وـلـتـت دحألأ أذـه يـف
ىـلـع ةـشسّدقــمــلأ

لـَثـَم اـنـعـماـشسم
يــــــشســـيّرـــفـــلأ

درأوـلأ راـششعــلأو
لــيـــجـــــنإأ يـــف
-01 :81) اقول

مـــتـــخـــيو ،(41
لثمـلأ أذـه ّبرـلأ
ّلـك ّنأل> هـلوـقـب
هـشسفـن عـفر نــم
نـــَمو عــــشضــــّتأ

هـــشسفـــن عــــشضو
مهفـن أذـكـه .(41 :81 وـل) <عـفـترأ

ءأدتقل انل هتوـعدو لـَثـَمـلأ ىزـغـم
:هللأ نم ةمحرلأ بلط يذلأ راششعلاب
ششعـلأ اـّمأأو> ل ،ٍديـعـب نـم فـقوـف راـّ
لب ،ءامشسلأ وحن هينيع عفري نأأ ءاششي
مـهــلــلأ :ًــئاــق هردشص ىــلــع عرــق
.(31 :81) <ئطاخلأ انأأ ينمحرأ

يشسيّرفلأ هفرتقأ يذلأ أاطخلأ ام
نكي مل وه ؟ءأزجلأ أذه ّقحتشسأ ىّتح
:هاّطختي لب طقـف سسوـماـنـلأ قـّبـطـي
رّششعأأو عوبشسألأ يف نيتّرم موشصأأ>
ناك دقف .(21 :81ول) <هينتقأأ ام ّلك
نـيـنـثإأ ّلـك نوـموـشصي نوـّيـشسيّرـفـلأ

ىلع ىشسوم دوعشصل أًراكذت سسيمخو
أوـناـكو ،ةـعـيرـششلأ يـّقـلـتـل لـبـجــلأ

ششعــي هـشضرـفـي ناـك اـّمــم رــثــكأأ نورــّ
تناك روششعلأ هذه ّنأأ اًملع ،سسومانلأ

شصخـم ناك .لكيـهـلأ فـيراـشصمـل ةـشصـّ
نابلطُي نيّمهم نيرمأاب موقي ّيشسيّرفلأ

موشصلأ امه ،نينمؤوملأ نحن اّنم ةداع
مأأ موشصن له ؟أًذإأ لعفن أذامف .ءاطعلأو
ريدن وأأ يطعن له ؟موشصلأ نع مجحن
؟نيرخآلأ نع انهجو

،ّرـِبلل انموهفم يف نمكت ةلكششملأ نإأ
نحن .ةعيرششلأ قيبطتل انموهفم يف يأأ

يـــف ىــــعــــشسن
رومألأ قـيـبـطـت
يتلأ ةّيجراخلأ
اـــهـــشضرـــفـــي
يفو ،سسومانـلأ
ام هذه اـنـماـّيأأ
ةشسينكلأ هبلـطـت
رومأأ نــم اــّنــم
موشصلاك،ةّيوقت
ةـــــــــشصــــلأو
ناــــشســــــحإلأو
،اـــهرـــــــيـــغو

هبـلـطـت اـم ّلـك اـنـقـّقـح اـنـّنأأ نـيـّناـظ
رومأأ نم بولطم وه ام ّنأأ ّلإأ .ةعيرششلأ

ىـلإأ لوـشصوـلأ فدهـب وــه ةــّيــجراــخ
نم هشسفن سسومانلأ هشضرفي ام قيبطت
بشصغت ل> :بيرقلأ ةّبحم يأأ ،لخأدلأ
ريجأأ ةرجأأ ْتِبَت لو .بلشست لو كبيرق
مأّدقو ّمشصألأ متششت ل .دغلأ ىلإأ كدنع
.كهلإأ َسشخأ لب .ةرثعم لعجت ل ىمعألأ
.ءاشضقلأ يف أًروج أوبكترت ل .ّبرلأ انأأ

مرتحت لو نـيـكـشسم هـجوـب أوذـخأاـت ل
ل .كـبيرقل مكحت لدعلاـب .رـيـبـك هـجو
فقت ل .كبعشش نيب ةياششولأ يف َعشست
سضغبـت ل .ّبرـلأ اـنأأ .كبـيرـق مد ىـلـع
كبحاشص رذنت أًرأذنإأ .كبلق يف كاخأأ

لو مقتنت ل .ةّيطخ هلجأل لمحت لو

5/5102 ددعلا
طابشش1 دحألا

راششعلاو يشسيرفلا دحأا

لكيهلا إا ديشسلا لوخد ةمدقت
نفيرت ديهششلا راكذت

لوألا نحللا
لوألا رَحَشسلا ليإا



.(21-4 :7 ايركز) <دونجلأ ّبر
ناشسحإلأو مايشصلأ كرتنأأ ؟أًذإأ أذام

؟امهلاـمـعـتـشسأ ءاـشسأأ ّيـشسيّرـفـلأ ّنأل
عوشسي انّبرب لّثمتن اـنـّنـكـلو !اـششاـح

دنـع هـّنـكـل ،ماــشص يذــلأ حــيــشسمــلأ
:هللأ ىلإأ ءيـشش ّلـك عـجرأأ ةـبرـجـتـلأ
ناشسنإلأ ايحي هدحو زبخلاب سسيل>
<هللأ مف نم جرـخـت ةـمـلـك ّلـكـب لـب
ىـــلإأ كلذ دعـــب جرـــخ .(4 :4ىتم)
هشسفن لذبو ،هللأ توكـلـمـب ةراـششبـلأ

موشصلاف .انب ةّبـحـم بيـلـشصلأ ىـلـع
يـتــلأ حــشصلأ لاــمــعأأو ةــشصلأو
ّدحب اًفده تشسيل اّنم هـلـلأ اـهـبـلـطـي
انرّكذت ام ردقب ةّمهم اهّنكل ،اهتأذ
بيرقلأ ةّبحم وهو ىمشسألأ فدهلاب
اهردشصم ىلإأ اندوقت يتلأ سسفنلاك
.هللأ :ديحولأو يقيقحلأ

،طقف هللأ نم يتأاي أًذإأ انيلع مكحلأ
،أًرأربأأ اّنك أذإأ انيف مكحي يذلأ وهو
اّنك وأأ ،اهقّبطنو اياشصولأ ظفحن يأأ

عشضن ىـلوألأ ةـلاـحـلأ يـفـف .ةأاـطـخ
همامأأ فرتـعـنو هـلـلأ ماـمأأ اـنـشسفـنأأ
،انعفريف هتمحر بلطنو اناياطخب
ةأاطخ اّنك أذإأ اّمأأ .راّششعلأ لاثم ىلع
لب اناياطخب هللأ مامأأ فرتعن ملو
لثم ،نوحلاشص انـّنأأ اـنـشسفـنأأ اـنرّرـب
،ءعلأ ىلإأ انشسفنأأ نيعفأر ،يشسيّرفلأ

ىلإأ اـنـئاـيـلـع نـم هـلـلأ اـنـلزـنـيـشسف
هّنإأ ،انرّربي يذلأ وه هللأ .سضيشضحلأ

انيعو أذإأو ،ديحوـلأ اـنـتاـيـح ردشصم
اـناــــعـشسم اـنـقـّقـح دـق نوــكــن كلذ
أذهو .ةكرابملأ ةرتفلأ هذه يف هوحن
،اـنـتاـيـح ىدم ّرـمـتــشسي ىــعــشسمــلأ

يقتلـن نأأ ىـلإأ ،ماـع ّلـك رّرـكـتـيـشسو
ةمايقلأ موي ،ريخألأ مويلأ يف ههجو
.ةديجملأ

رَحَشسلا ةشص  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
:رحشسلا ةشص توهل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عوبشسألأ يف انأأرق امم ًاقطنأ
لخ نم رحشسلأ ةشص نع يشضاملأ
نأأ عيطتشسن ،نيشسيدقلأ ءابآلأ لأوقأأ
امك ،رحشسلأ ةشص ةمدخ نإأ لوقن

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(41-01 :81 اقول)

.لَثَأ أذه برلأ لاق
لكيهلأ إأ أدِعشص ناناشسنإأ
يشسيّرِف امهُدحأأ اـيـلـشصـُيـل
ناــكـــف *ٌراـــششع ُرـــخآلأو
 يّلشصي ًافقأو يشسيرفلأ
يـّنإأ مـهـلـلأأ :أذـكـه هــشسفــن
رئاشسك تشسل يـّنأل َكرـكـششأأ
اظـلأ ِةـفـَطَأ سساـنـلأ
أذـه َلـثـم لو قــشساــفــلأ
ششعـلأ موشصأأ يـّنإاـف *راـ 
لك ُرششَعُأأو ِترم عوبشسألأ

ششعــلأ اــمأأ * وــه اــم راـ
نأأ ْدِرُي و ٍدعُب نع فقوف
لب ءامشسلأ إأ هينيع َعفري
:ًـئاـق هردشص ُعرـقـي ناـك
*ئطاأ انأأ ينمحرأ مهللأأ
إأ َلزن أذه نإأ مكل لوقأأ
نأل .كأذ نود ًأرُم هتيب
عشضتأ هشسفـن عـفر نـَم لـك
.عفترأ هشسفن عشضو نَمو

لمأات ـــــــــــــــــــ
وه ةـبوـتـلأ قرـُط دحأأ

ًاعشضأوـتـم نـُك .عـشضأوـتـلأ
.ةثكلأ كاياطخيفخُتشسو
سسدقأ باتكلأ كل نهي
راّششعلأو يشسيرفلألَثَ كلذ

يشسيّرف دعشص> :لوقي ثيح
يـكـل لـكـيـهـلأ إأ راـّششعو
ّدعي يشسيرفلأ أأدبو ،<ايّلشصي
ةدحأو ًةدحأو هــلـــئاـــشضف
يقاب لثم ُتشسل إأ :ًئاق

ّبحت لب ،كبـعـشش ءاـنـبأأ ىـلـع دقـحـت
:91ل) <ّبرـلأ اـنأأ .كشسفـنـك كبــيرــق
31-81).

سضاعتشسأو ،يشسيّرفلأ هفلاخ ام أذه
.انركذ امك ةّيجراـخ لاـمـعأاـب هـنـع
اـمدنـع هـبـلـق يـف هاـخأأ سضغـبأأ دقـل

ّمهللأ> :هشسفن يف ًئاق هللأ بطاخ
يـقاـب لـثـم تشسل يـنأأ كرــكــششأأ اــنأأ
ةانزلأ نيملاظلأ نيفـطاـخـلأ سساـنـلأ

،(11 :81ول) <راّششعلأ أذه لثم لو
.هشسنج ءانبأأ دحأأ كلذب أًرقتحم

أذه ّنأأ يـف نـمـكـت ةروـطـخـلأ
،يّلشصيل هللأ ىـلإأ ِتأاـي مـل يـشسيّرـفـلأ
ًعاج ،هللأ ناكم هشسفن عشضيل امنإأ
اًمكاح ،هيشضاقو ملاعلأ َروحم هشسفن
سسيلو وه هقلطنم نم نيرخآلأ ىلع
لعفـلأ أذـه لـثـم .هـلـلأ قـلـطـنـم نـم
ـ هدحو هللأ نأل هللأ ميلاعت فلاخي
لداـعـلأ يـشضاـقـلأ وـه ــ ناــشسنإلأ ل
نأأ لبقي لو ،هوجولأ يباحي ل يذلأ
كلذب اًهّوششم ،اًملظ همشساب دحأأ مكحي

ّبر مك ّيلإأ راشص ّمث> :هللأ ةروشص
بعـشش عـيـمـجـل لـق ًـئاـق دوـنــجــلأ
متمشص اّمـل :ًئاق ةنهكللو سضرألأ

رهششلأو سسماخلأ رهـششلأ يـف مـتـحـنو
،ةنـشس نـيـعـبـشسلأ هذـه كلذو عـباـشسلأ

اّمـلو ؟انأأ يـل اـًموـشص مـتـمـشص لـهـف
متنأأ متنك امفأأ متـبرـشش اـّمـلو مـتـلـكأأ
أذه سسيلأأ ؟نيبراششلأ متنأأو نيلكآلأ

دي نع ّبرلأ هب ىدان يذلأ مكلأ وه
ميلششروأأ تناك نيح نيلّوألأ ءايبنألأ

اهلوح اهندمو ةحيرتشسمو ةرومعم
ناكو ؟نيَرومعم لهشسلأو بونجلأو
لاق أذكه ًئاق اّيركز ىلإأ ّبرلأ مك
َءاـشضق أوـشضقأ :ًـئاـق دوــنــجــلأ ّبر
ّلك ًةمحرو اًناـشسحإأ أوـلـمـعأو ّقـحـلأ
ةلمرألأ أوملظت لو ،هيخأأ عم ٍناشسنإأ

لو ريقفلأ لو بيرغلأ لو ميتيلأ لو
يف هيخأأ ىلع أرشش مكنم دحأأ رّكفي
اًفتك أوطعأأو أوغشصي نأأ أوَبأاف .مكبلق
لب ،عمشسلأ نع مهنأذآأ أولّقثو ةدناعم
أوعمشسي ّئـل اـًشساـم مـهـبـلـق أوـلـعـج

ّبر هلـشسرأأ يذـلأ مـكـلأو ةـعـيرـششلأ
ءاـيـبـنألأ دي نـع هـحورــب دوــنــجــلأ
دنع نم ميظع ٌبشضغ ءاجف ،نيلّوألأ



،اظلأ ،فطاأسسانلأ
أذـــه لـــثـــم لو ةاــــنزــــلأ
ششعـــلأ سسئاــبــلأ اــهــيأأ .راـــّ
اعلأ ىلع َتمكح !يقششلأ

كمكب تحرج أذا .هّلك
برـقــلاــب ناــك يذــلأ كأذ
؟ةنوكشسأ كِفكت أأ ؟كنم
مـكا نأأ بجـي ناــك لــه
ششعــلأ مـهـتـمـهـّتأ ؟ًاـشضيأأ راـّ

؟دحأأ ىلع قفششُت و مهّلك
 ترـم موـشصأأ> :لــمــكأأ
ششعأأو عوــبــشسألأ اـم ّلــك رــّ
تاملكلأ هذه اـم .<هـيـنـتـقأأ
!ةرّبكتأ

امدنع ؟راششعلأ ّدر أذاو
تنأأ نــَم لــقــي  هــعــمــشس
نيأأ نمو ؟أذكه ّيلع مّلكتتل
رششاعت  ؟يتايح فرعت
لو يــــعــــم نــــكــــشست و
رـخـتـفـت أذا ؟يـنــفرــعــت
دـّكؤوــي نــَم ؟كشسفــن حدو
لـُقـي  ؟ةـنـشسأ كلاــمــعأأ
ششعــلأ لـب ،أذــــهــك ًأرــمأأ راــّ

برشضي طقف ًاينـحـنـم ناـك
مــهــلــّلأ> :لوـــقـــيو هردشص

،<ئــطاأ اــنأأ يــنــمــحرأ
.هـعـشضأوــتــب رّت أذــكــهو
لكيهلأ نم يشسيرفلأ بهذ
،ةــــلـيــشضفــلأ نــم ًاــيراــع
ششعــلأ اــمــنــيـــب ًاــشسبل راــّ
هــلأوــقأأ ّنأل ةــلـــيـــشضفـــلأ
يأأ ،ءايششألأ ىلع ترشصتنأ
هـيـلـع مـكـُح يـشسيرـفــلأ ّنإأ
ام ّلك ًأدقاف هئايك ببشسب
امنيب ،هلامعأاب هحبر ناك
ششعــلأ هـعــشضأوــتــب أأّت راــّ

ّنأل ،هاياطخ نم ًاـشصـلـخـُم
دحأأ عشضي نأأ وه عشضأوتلأ
ًاميظع ناك ولو ىتح هشسفن

 ششعلأ لاـق .ةـلـيـشضفـلأ راّ
ناك هّنأل ةطاشسبب ةقيقأ

أأوشسأأ وه نَم ًاقحو .ًائطاخ

هأرـــن أذل .ةمـلـظـلأ نـم روـنـلأ اـهـيـف
ةــــشصلأ ىــلإأ نــيــنــمؤوــمــلأ وــعدي
رون وه حيشسملأ نأل ،قرششلأ هاجتاب
زـــمرـت يذـلأ لدعـلأ سسمـششو مـلاـعـلأ
  قرـــــششـــلأ نــم ةقراششلأ سسمششلأ هيلإأ
(34:7-6 ,IIV etamorts)

يــف :يشصخـلأ رـيـبدتـلأ ديـعـشص ـ2
ةشص زمرت يشصخلأ ريبدتلأ لاجم
عمف .حيشسملأ ديم ىلإأ ًلوأأ رحشسلأ

نم رونلأ قرششي ديدج موي لك ةدلو
ةروـشص وـه يذـلأ روـنــلأ أذــه ،ديدج

أذه تامـلـظ رـيـنـيـل يـتآلأ حـيـشسمـلأ
رون رششبلأ بولق يف علطيو ملاعلأ

اـيـحـي أذـكـه .ةـيــهــلإلأ هــتــفرــعــم
ةييحملأ سسمششلأ قورشش نونمؤوملأ>
نم نوري مهنكلو اهقلاخ نودجميو

سسمشش ةيعيبطلأ ةروشصلأ هذه لخ
نم تقرششأأ يتـلأ ةـيـقـيـقـحـلأ لدعـلأ

هلإلأ ةدلأول ةيلوتبلأ ءاششحألأ لخأد
نإاـف أذـل .<رـششبـلأ سصـخ لـجأأ نــم
هلل دجملأ> ـب ئدتبت رحشسلأ ةشص
يفو مشسلأ سضرألأ ىلعو ىلعلأ يف
ةءأرـق ةـيأدب عـم) ةرــشسمــلأ سساــنــلأ

اهب يهتنتو (ةتشسلأ رـحـشسلأ رـيـمأزـم
ةـشص يـف .(ةـيـجوـلوـشصكذــلأ عــم)
بآلأ نم دولوملأ نبلأ حّبشسن رحشسلأ

يف ًاناشسنإأ رهاظلأو روهدلأ لك لبق
يكل انتعيبـط ًأذـخـتـم ةـنـمزألأ رـخآأ
حّبـشسن ديدج رـجـف لـك عـم .اـنذـقـنـي
نم دولوملأو بآلأ نم قراششلأ نبلأ
هدشسجــت ىــلــع هرــكــششنو ءأرذــعـــلأ

،انلجأأ نـم هـب ماـق يذـلأ هـشصـخو
توكلملأ ىلإأ ةدوعلأ ةيناكمإأ انحنمو
ةراـبع .ديدج نم ةدلولأو يوامشسلأ
انرّكذت <...ىلعلأ يف هـــــلل دجملأ>
ةاعرـلـل أورـهـظ نـيذـلأ ةـكـئـمـلاـب
مهورششبو مهفأرخ ىـلـع نـيرـهاـشسلأ
ىلإأ اـنوـعدتـف عوـشسي برـلأ دـيـمـب
سصخلأ راظتـنأو ظـقـيـتـلأو رـهـشسلأ
انرششبت رحـشسلأ ةـشص يـفو .يـهـلإلأ

رئاشصلأ انشصخ ةدلوب ةرابعلأ هذه
دعب ةرششابـم نـلـعـنـف برـلأ دـيـمـب
،انل رهظ برلأ هللأ> :ريمأزملأ ةءأرق
يـف .<برـلأ مــشساــب يــتآلأ كراــبــم
وه تأولشصلأ لك فده سسيلأأ ةياهنلأ

يوحت ،يمويلأ رودلأ تأولشص يقاب
:دعشص وأأ داعبأأ ةـثـث اـهـتاـيـط يـف

طوقشسو نوكـلأ ءدب) قـلـخـلأ ديـعـشص
يـشصـخـلأ رـيـبدتــلأ ديــعــشص ،(مدآأ
هلشسنو مدآأ سصيلختل حيشسملأ دشسجت)
ءيـجـمـلأو سسدقـلأ حورــلأ لاــشسرإأو
يــشصخــششلأ ديــعــشصلأو ،(يــناــثـــلأ
ريبدتلاب ةيشصخششلأ انتايح طابترأ)
نوـكـت نأأ بجـي فـيـكو يـشصـخـلأ
.(قيرطلأ أذه يف ةيشصخششلأ انتريشس
ةثـثـلأ دعـشصلأ هذـه سساـشسأأ ىـلـعو
ماعـلأ ىـنـعـمـلأ نـع ثدحـتـن فوـشس
 :اهتوهلو رحشسلأ ةشصل

قلخلأ لاجم يف:قلخلأ ديعشص ـ1
،رونلأ روهظ ىلإأ رحشسلأ ةشص زمرت
ذإأ) راـيدألأ يـف ةداــعــلأ تجرد أذــل
بشسحب مهتأوـلـشص ديـعأوـم نوـبـترـي
سسمــششلأ قورــشش ديــعأوــم رـــّيـــغـــت
رحشسلأ ةشص يهتـنـت نأأ (اـهـبورـغو
دجملأ> :ةيجولوشصكوذلأ ليترت عم
رجـفـلأ عـم .<...روـنـلأ رـهـظـم اـي كل
نلعتو رونلأ غوزبب ةشسينكلأ لفتحت
ةديدج ةـشصرـفو ديدج موـي قـطـنأ
يف ريـشسي ذإأ ناـشسنإلأ سسدقـتـي يـكـل
روـن يـف رـيـشسي نـمو ،حـيـشسمـلأ روـن
دحأأ بتـكـي .ًأدبأأ رـثـعـي ل حــيــشسمــلأ
ةشص> :نيرشصاعـمـلأ نـيـيـتوـهـلأ
قلاخ ،هلل ركششو ديجمت يه رحشسلأ
لـّهأأ يذـلأ ،اـهـيـطـعـمو تأرــيــخــلأ

أونياعيو ليللأ أوربعي نأأ هتاقولخم
روـنـلأ أذـه .راـهـنـلأ روــن ديدج نــم
لإأ وه ام ملاعلأ ريني يذلأ يشسحلأ

يأأ  ،يقيقحلأ رونلل ًاجذومنو ًةروشص
طـشسو يـف رــهــظ يذــلأ حــيــشسمــلــل
رون انـبوـلـق يـف َعـلـطأأو تاـمـلـظـلأ

 .<ةيهلإلأ هتفرعم
وأأ قولخملأ رونلأ روهظ عم ،ًأذإأ

حّبشسن ،سسمششلأ قورشش عم ،روظنملأ
ةـمـلـكـلأ ،قوـلـخـمـلأ رـيـغ بآلأ روـن
،حـيـشسمـلأ عوـشسي برـلأ ،دشسجــتــمــلأ

يواشستملأ سسودقلأ ثولاثلأ دجمنو
ةبشسنلاب .مشسقنملأ ريغو رهوجلأ يف
0٥1) يردنكشسإلأ سسوميلقإأ سسيدقلل
ةدلو هعم لمحي رجفلأ نإأ (٥12 ـ

قرــششي يـتـلأ ةـظـحـلـلأو ،ديدج موـي



يـف اـنـتدلو ةداــعإأ يأأ اــنــشسيدقــت
ةدلو عم هقيقحت أأدب أذه ؟توكلملأ
مــيرــم نــم هدشسجــت ،عوــشسي برـــلأ
سسمــشش قورــــشش لــك عــم .ءأرذــعــلأ
لجأل دولوملأ نبلأ جاهتباب حّبشسن

.انشصخ
ةعاشس ىلإأ رحشسلأ ةشص زمرت ًاشضيأأ

تتأأ نـيـح ،(ًأدج ًأرـحـشس) ةـماــيــقــلأ
مظلأو ربقلأ ىلإأ بيطلأ تماح
ىرـششب كـمـلأ نـم نـيـقــلــتو ٍقاــب
مويلأو ةـقراـششلأ سسمـششلأ .ةـماـيـقـلأ
ىلإأ ةملظلأ نـم هـلّوـحـت عـم ديدجـلأ
حيشسمـلأ ةـماـيـقـب اـنـنأرـكذـي روـنـلأ
عم .تأومألأ نيب نم لدعلأ سسمشش
روـبـعـل زـمر كاـنـه سسمـششلأ قورــشش
أذل .ةايحلأ ىلإأ توملأ نم حيشسملأ

دعب ةرششابم داحآلأ رحشس ةشص يف
نولترملأ منري ،<انل رهظ برلأ هللأ>
يأأ رـــفـــظـــلأو رـــشصنـــلأ ديـــششاــــنأأ

نأأ اـمـك .ةـماــيــقــلأ تاــيراــبورــط
موي لك حابشص ،ةيمايقـلأ مـيـنأرـتـلأ
يـف يدعاـشصت لـكـششب ىـلأوـتـت ،دحأأ

،ةمايقلأ تايرابورط) رحشسلأ ةشص
رحشسلأ ليجـنإأ ،ةـماـيـقـلأ تاـكـيرـبـت
(سسونيإلأويرتشسوباشسكإلأ،يمايقلأ

:ىلإأ لشصتل ةمايقلاب ىرششبلأ ةنلعم
مـلاـعـلـل سصــخــلأ راــشص موــيــلأ>
رشصنع ربقلأ نم ماق يذلأ حّبشسنلف

توـمـلأ مـطـح دق ذإأ هـنأل ،اـنـتاـيــح
ةمحرـلأو رـفـظـلأ اـنـحـنـم توـمـلاـب
موي دحأأ لك حبشصي أذكه ،<ىمظعلأ

.برلأ ةمايقب لفتحن ذإأ ،ديدج حشصف

ــــــــــــــــــــــــــــ ىلإا ديشسلا لوخد
لكيهلا ــــــــــــــــ

ديشسلأ لوخد ديع ةبشسانم يف
ةـشص ةـمدخ ماـقـت لـكــيــهــلأ ىــلإأ
ءاـشسم نـم ةـشسداـشسلأ دنـع بورــغــلأ
سسأدقـلأ ةـمدخو  طاــبــشش1 دــحألأ
حاـبـشص نـم ةرـششاـعـلأ دنـع يـهــلإلأ

ريد ةشسينـك يـف طاـبـشش2 نينـثإلأ

ششعـــلأ نـــم لــغــتــشسم ؟راــّ
،مهباعتأأ بلاـشسو ءاـبرـغـلأ

ٌبشصتغمو ،مهحابرأأكيرششو
ئطاخو ٌقبل عاّمطو ،حقو
ناشسنإأ ذخأأ نإأ ،ًأذإأ .يعرشش
ةـيـطـعـلأ هذـه لـثـم أذـهــك
رـهـظأأ هـنأل طـقـف ةبـكــلأ
ّيراـب مـكـف ،عـشضأوــتــلأ
ثيحب ؟عشضأوتي ّراب ناشسنإأ
كتئيطخب تفعأ نإأ كنأأ

أأتت ،ًاـعـشضأوـتـم َترـشصو
.هللأ عم حلاشصتتو

نَم ملعت نأأ نآلأ ديرتأأ
سسلوب رظنأأ ؟عشضأوتم وه
غشصلأ هدشسجب لاج يذلأ
،حيشساب ًأرّششبم هلك اعلأ

،ةثك باعتأأ  لشصحو
ماـمأأ تأراـشصتــنأ قــّقــحو
،حرُجو ،نجُشسو ،ناطـيـششلأ

ةــنوــكــشسأ فو ،دلـــُجو
ٍتوـشصب يـعُدو ،هـلـئاـشسرـب
عمو ...هبشصنم إأ يوامشس
:لوقيو عشضأوتي ناك كلذ
يذلأ انأأ ،لشسرلأ رغشصأأ انأأ>
<ًلوشسر ىعدُأأنألًهأأ ُتشسل
ةمظع ىرتأأ .(9 :٥1 وك1)
سسلوـب تـعـي ؟عـشضأوــتــلأ
وه أذه .لشسرلأ رغشصأأ هشسفن
نأأ ،يـقـيــقأ عــشضأوــتــلأ
ءيشش لك  دحأأ عشضأوتي
نم رـغـشصأأ هـشسفـن تـعـيو
كأذ ناك نَم رّكف .عيمأ
.لأوقألأهذهلوقيناكيذلأ

،ءامشسلأ نطأوم سسلوب ناك
كأو سسئانـكـلأ دوـمـعو
 .يوامشسلأناشسنإلأويشضرألأ

قيرط وه عشضأوتلأ ،ًأذإأ
يذلأ عشضأوتلأ .ةبوتلل رخآأ
هبهوو ةلوهشسب راّششعلأ رّرب
 .تأومشسلأ توكلم

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

 .ةيفرششألأ ـ لكيهلأ ىلإأ ةديشسلأ لوخد

ينورتكلإا  قيبطت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يجروتيل ـــــــــــــــــ
ةيششربألأ  يعأر  ةدايشس  ةكربب

ةعفنم  لجألو  ،سسايلأ  تيلوبورتملأ
قيبطت  قطإأ  مت  ،ةشسينكلأ  ءانبأأ
noitacilppA  يـناـجـم  يـنورـتـكـلإأ
نكميaigruotiL  مـــــشسإأ  تحـــــت
ىلعerotS  ppA  ــــلأ  نم  هليمحت
daPi ــلأوenohPi  ــلأةزهجأأ
قيبطتلأ  أذه  ومدختشسم  عيطتشسي
نأأ  (نونـمؤوـمو  نوـلـترـمو  ةـنـهـك)
سصوشصن  ةيبرعلأ  ةغللاب  أوعباتي

داحآأ  لكل  يهلإلأ  سسأدقلأ  ةمدخ
بشسحب  ،ةزاتمملأ  دايعألأو  ةنشسلأ
ةيشسكذوثرألأ  ةشسيـنـكـلأ  نوـكـيـبـيـت
ينايلوـيـلأ  مـيوـقـتـلأو  ةـيـكاـطـنألأ
نمو ةـيـلآأ ةروـشصب كلذو حـّحـشصمـلأ

ةيمويلأ عطقلأ نع ثحبلأ ءانع نود
ديعلأو نحلـلأ بشسحـب رـيـغـتـت يـتـلأ

قيبطتلأ حيتي امك .يشسقطلأ نمزلأو
ةريشس ىلع عطلأ هنومدختشسي نمل
سضعـب ىـلإأ ةــفاــشضإأ ،موــيــلأ سسيدق
.نمؤوملأ اهجاتـحـي يـتـلأ تأوـلـشصلأ
يف نيلترملأ قـيـبـطـتـلأ أذـه دعاـشسي
سضرعب ناكأأ ةلترملأ عطقلأ ةعباتم
لـخ نـم وأأ ةـيـطـنزـيـبـلأ ةـطوـنـلأ
.نيئدتبملأ بيردتل ةطشسبمتيجشست
سصوشصن ةفاشضإل نآلأ لمعلأ متيو
رـحـشسلأ تأوـلـشص لـيـتأرــتو عــطــقو
.ًاعابت ردشصت فوشس يتلأ بورغلأو

أذه ةجمربل  ًايلاح  ٍراج  لمعلأ
diordnA ــلأ  ماظن  ىلع  قيبطتلأ
يتلأ فتأوـهـلأومدختشسم نّكمتـيـل
نـم ماـظـنــلأ أذــه بشسحــب لــمــعــت
نع نعإلأ  متي  فوشسو .هليمحت
.هنيح يف هزاجنإأ
ةرـششنـلا ىـلـع عـطإلا ناــكــملاــب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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