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٤1: 1-٤)
َنآأ انَصصخ نإأ ُةوخإأ اي

*انمآأ ح ناك ا ُبرقأأ
َبقأو ُلـيـلـلأ ىـهاــنــت دق
َلامعأأ اـنـع ْعَدنـلـف ُراـهـنـلأ
َةَحـِلـصسأأ ْسسبـلـنو ِةــمــلــُظــلأ
ًاقئ ًاكولصس نَكُلصسَنل *رونلأ

ِفوصصُقلاب  راهنلأ  امك
ِعـجاــصضاــب و ِرــكــُصسلأو
ِماــصصِاــب و رـــَهـــَعـــلأو
برـلأ أوـصسبــلأ لــب *دصسَأو
أومتـهـت و حـيـصسأ َعوـصسي
*اهِتأوهَصش ِءاصضَقلمكِداصسجأاب
ِناإأ  ًافيعصض َناك نَم
 ٍةثحابم ِغب ُهوذِختاف
ُدِقتعي نَم ِسسانلأ َنِم *ِءأرآأ
امأأ .ٍءيصش لُك َلُكأاي نأأ ُهل نأأ
ف *ًوقُب ُلُكأايف ُفيعصضلأ
 نـم ُلــُكأاــي يذــلأ ِرَدزـــَي
ُلُكأاي  يذلأ  نِدي و ُلُكأاي
ِدق َهــلــلأ نإاــف ُلــُكأاــي نـــَم
ُنيدت نَم اي َتنأأ نَم *ُهذختأ

ُهوــمِل ُهنإأ .ايـبـنـجأأ ًأدبـع
ُهنكل .ُطــُقــصســَي وأأ ُتــُبــثـــي
ىلع ٌرِداق َهللأ نأ ُتبثُيصس
.ُهَتبثُي نأأ

طابشضنإلا ــــــــــــــــــــــ
،كرابملأ داهجلأ َةبلح لخدن ًأدغ

.سسدقـمـلأ رـيــبــكــلأ موــصصلأ يــنــعأأ
لّكصشي يحورلأ هموهفم يف موصصلأو
،اهتاجاحو تأذلأ نم جورخلل ًأربعم
قطنل انتينانأأ دويق نم تّلفتلأو
قولخملأ بيرقلأو هلـلأ ةـبـحـم وـحـن
ةليصضف موصصلأ سسيـل .هـتروـصص ىـلـع
هنكـل ،هـتأذ ّدحـب
اندعاصست ةلـيـصسو
باــــــصستكأ ىلـع
امهم .لـئاـصضفـلأ
انأأرق وأأ انـعـمـصس
نـل موــصصلأ نــع
هيناعم فصشتـكـن
مــل نإأ هدئأوـــفو
انصسفنأاب ربـتـخـن
موصصلأ ىنعم ام
يـحور داـهـجــك
هللأ ىلأ اـنـبّرـقـي
انماظن يف رـيـيـغـت درـجـمـك سسيـلو
.يئأذغلأ

ناتملك دجوت ةينانويلأ ةغللأ يف
ةدحأو ،موــــصصلأ ىــــلأ نأرـــــيـــــصشت
(αιετσην) موصصلأ ةمـلـكـب مـجرـتـُت
ةملكب مَجرتت (αιεταρκγε) ىرخُأأو
انهبـتـنأ أذإأ .طاـبـصضنأ وأأ كاـصسمإأ
ريصشت يهف ةيناثلأ ةملكلأ ىلأ رثكأأ
نأأ وـه هرـهوـج يـف موـصصلأ نأأ ىــلأ
هصسفن َكصسمي نأأ نم ناصسنإأ نكمتي
ىلع دوصسي نأأ يلاتلابو ،اهطبصضي وأأ
 .اـهـصضّورـي نأأ ،هـتاـبـغرو هـئأوـهأأ
،ناصسنإأ بيذعت ىلأ موصصلأ فدهي
كاــصسمإأ ىــلــع هــبــيردت ىــلأ لـــب
حرفب موصصلأ لبقن كلذل .طابصضنأو

 نزـحـيو فـيـخـي اـنـموـصصف ،نزـحـب
اـمدنـع هـنأ ،نـيـطاـيـصشلأ يأأ ،اـنءأدعأأ
ناطيصشلأ دقفي وهف ةصصلأ عم قفأرتي
برلأ لوق بصسح رـصشبـلأ ىـلـع هـتـطـلـصس
إأ جرخي ف سسنجلأ أذه امأأ> :عوصسي
.(12 :71 تم) <موــصصلأو ةــصصلاــب
هنوك انل حرف ردصصم وه لباقملأ يفو
وـحـن هـكـلـصسن ًاـيـحور ًأرـبـعـم لــّكــصشي
.توكلملأ

دهاجن نحن
يــف كراـــصشنـــل
،هـلـلأ توـكــلــم
انيصصوي كلذـلو
لوـصسرـلأ سسلوـب
نم لك> :ًئاق
طبـصضي دهاـجـي
لـك يـف هـصسفــن
روك1) <ءيـصش
دقف دقل .(52 :9
مدآأ اـــــندـــــــج

سسودرـــــــــفـــلأ
ىلوأأ ةيصصولاف ،موصصلل هصضفر ببصسب
نع عانتماب يصضقت تناك ةديحولأو
رصشلأو ريخلأ ةفرعم ةرجصش نم لكأأ
نأأ عـطـتـصسي مـل .(71-61 :2 نيوكـت)

لب هللأ هديري ام لمعيل هصسفن طبصضي
مكح نأ ناكف هللأ نع هدعبي امب ماق
ٌمهم .سسودرفلأ نم درُطو هصسفن ىلع
بلج يذلأ وه ناصسنإأ نأأ يعن نأأ ًأدج
،ءدبلأ يف ناك أذه .مكحلأ هصسفن ىلع
نأأ انيلع أذامل سضعبلأ لأاصسيف نآأ امأأ
حيصسملأ ءاج نأأ دعب طابصضنأ سسرامن
طابصضنأ وأأ كاصسمإأ لعف ؟انصصّلخو
هيلإأ انرظن أذإأ يبلصس ٌرمأأ هنأاك رهظَي دق
اـنرـبـتـعأ أذإأ إأ ،سصاــصصق هــنأ ىــلــع
.انتأوذ بيذهتل ةيحور ةليصسو كاصسمإأ
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دأدعـتـصساـب فــقــنــل يأأ ،<سسدقــمــلأ
نوبرتقم انـنأ طاـبـصضنأو هاـبـتـنأو
سسدقلأ حورـلأ ءاـعدتـصسأ ةـظـحـل نـم
ءاعدتصسأ رثإأ ىلعو .نـيـبأرـقـلأ ىـلـع
رمخلأو زـبـخـلأ ىـلـع سسدقـلأ حورـلأ
:لوقي برلأ مدو دصسج ىلأ امهلّوحيل
ةرفغمو سسفنلأ هابتن انوكي يكل>
سسدقـلأ حورـلأ ةـكرـصشو اــياــطــخــلأ

ةـلأدلأو تأوـمـصسلأ توـكـلـم لاـمــكو
لوأأ .<ةنونيدل و ةمكاحمل  كيدل
نودبف ،سسفنلأ هابتنأ وه هيغتبن ام
ةلوهصسب دقفن ةكرابملأ ةظقيلأ هذه
.ىرخأأ رومأأ ّلك

أذه ةقطنأ عـم هـلـلأ اـنـلـّهأأ أأ
داهجلأ دهاجن نأأ ،كرابملأ موصصلأ
ماعطلأ نع انموصص نرقنف ،نصسحلأ
تأولصصلأ يف ةفيـثـكـلأ ةـكراـصشمـلاـب
براجتل ظقّيـتـنـف ،سسفـنـلأ طـبـصضبو
تاجاحل ظقّيتنو اهبّنجتنـل رـيرـصشلأ
يفو ًامئأد ركذتنلف .اهنّمؤونل رخآأ

دحأأ وـه يذـلأ تأذـلاــب موــيــلأ أذــه
َرفغيل موصصن انك نإأ اننأأ ،نأرفغلأ
لأوـنـل ًاـطرـصش عـصضو وـهـف اـنـل ُهـلـلأ
.مهتّز سساـنـلـل رـفـغـن نأأ نأرـفـغـلأ
:مفلأ يبهذلأ انـحوـي سسيدقـلأ لوـقـي
هللأ هـبـصشن اـنـلـعـجـي ءيـصش نـم اـم>
رأرصشأأ ةحماصسمل اـندأدعـتـصسأ ىوـصس
ىلع هصسمـصش قرـصشي هـلـلاـف ،ةـمـثأأو
رـفـغــن اــمدنــع .<رأرــصشأأو رأرــبأأ
نم هللأ ُةروصص انيف ُعملت ،نيرخآل

اـنـصشيـع ةـيـناـكــمإأ ددجــتــتو ،ديدج
انك امك بيرقلأو هـلـلأ عـم داـحـّتاـب
ةئيطخلأ لبق سسودرفلأ يف نيصشئاع
.انتمذرصش يتلأ

ةيرماشسلا ةأارج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

62 يف ةصسّدقملأ ةصسينكلأ دّيعت
.ةّيرماصسلأ ينيتوف ةـصسيّدقـلـل طاـبـصش
عوصسي برلأ اهاقتلأ يتلأ ةأأرملأ يه
،راخوصس ةدلب برق بوقعي رئب دنع
حاحصصإأ) انحوي يليجنإأ درفنيو
ّنأأ مغر .انل ةيأورلأ هذه لقنب (عبأرلأ

ليإلا ــــــــــــــــ
(12-٤1 :6 ىتم)

مُترَفـغ نإأ برـلأ لاـق
مكل ْرِفغي مـهـِتز سساـنـلـل
*ًاـصضيأأ يواـمـصسلأ مــكوــبأأ

ِسساـنـلــل أورــِفــغــت  نإأو
 ًاـصضيأأ مـكوـبأاـف مـهـِتز
ىتمو *مكِتز مكـل ُرـِفـغـي

صسّبعُم أونوكت ف متمُصص
نورّكَنُي مهنإاف .ئأراك
سسانلل أورهظيل مـهـَهوـجو

مكل ُلوقأأ قأ .مئاصص
امأأ *مهَرْجأأ أوذخأأ دق مهنإأ
صص أذإاــف َتنأأ ْنـَهداــف َتمــُ
ئل كَهـْجو ْلـِصسغأو َكـَصسأأر
لب ًامئاصص سسانـلـل َرـهـظـت
يذــلأ كيــبأ  أِةـيــْف.
 ىرــــي يذــــلأ كوــــبأأو
 *ًةينع َكيزاجُي ِةيْفِأ
ىلـع ًأزوـنـُك مـكـل أوزـِنـْكـت
ُدـــــِصسفـــــُي ثيـــــح سضرأأ
ُبـُقـْنـَيو ُةـَلـِكآأو ُسسوــصسلأ
نكل *نوقِرصسيو نوقراصسلأ
 ًأزوــنــك مــكــل أوزــِنــكأ
ُدــِصسفــُي  ثيــح ِءاــمـــصسلأ
ُبُقْنَي و ٌةلِكآأ و ٌسسوصس
ُهنأ *نوقرصسيو نوقراصسلأ

كانه مكُزونُك نوكت ثيح
 .مكُبولق ُنوكت

لمأات ـــــــــــــــ
يذتغتو موصصت امدنع

،دغلل نّزخت  ،كاصسمإاب

،ءأود ىلأ سضيرملأ جاتحي عقأولأ يف
سضعب ًأرم ءأودلأ معط نوكي ًانايحأأو
لوانت نم انعنمي  أذه نكل ،ءيصشلأ
نإأ إأ ،ءافـصشلأ يـغـتـبـن اـنـنأ ءأودلأ

صضفأأ يـنـنإأ ُتلـق َتومـلأو َسضرـمـلأ لـّ
.ءأودلأ لوانت ىلع هنع جتني يذلأ
اـياـطـخـلأ ىـصضرـم اـنـحــبــصصأأ دقــل
ةرتف ىمصسـُت .موـصصلأ وـه اـهـُجـعو
نأ ةـبوـتـلأ نـمز رـيــبــكــلأ موــصصلأ
تاـبـغرـلأو ماـعـطــلأ نــع كاــصسمإأ
كصسمـن فـيـك اـنـمـيـلـعـت ىـلأ فدهـي
تفـل ىـلأو اـياـطــخــلأ نــع اــنــتأوذ
نم .جاتحملأ رـخآأ ىـلأ اـنـهاـبـتـنأ

نأأ عيطتصسن اننأأ مّلعتن موصصلأ لخ
اهربتعن دق ةريثك رومأأ نع ينغتصسن

برلأ لوق ًايموي ربـتـخـنو ًةـيرورـصض
ايحـي هدحو زـبـخـلاـب سسيـل> :عوـصسي
مف نم جرخت ةملك لكب لب ناصسنإأ
.(٤ :٤ تم) <هللأ

دق ،ةيوقلأ سشويجلاب انركتفأ أذإأ
ىلع دونجـلأ بّردتـي أذاـمـل لءاـصستـن
لـعـجـي طاـبـصضنأ نإأ ؟طاــبــصضنأ
يأأ يف ًاـبـّهأاـتـمو ًأدعـتـصسم ناـصسنإأ

ًاظقي َناصسنإأ لعجي بّهأاتلأو ،تقو
بلطُيصس أذام عمصسيلو هلوح رودي امل
وحن ىلع .روفلأ ىلـع هذـّفـنـيـف هـنـم
لمعل بهأاتن موصصلأ انلعجي لثامم
يف .ًةظقـي اـنـحـنـمـيو هـلـلأ ةـئـيـصشم
يتلأ ةروظنملأ ريغ ةيحورلأ برحلأ
نكن مل نإأ ،ناطيصشلأ انـيـلـع اـهـنـصشي
يف ةلوهصسب عقنصس نيظقيو نيبهأاتم
مدآأ عـم لـصصح اـمـك ودعــلأ خاــخــف
هبـتـنـي طـبـصضنـمـلأ ناـصسنإأ .ءأوـحو
ريغ اميف ،هلوح يرجي امل ةعرصسب
امم ةريثك رومأاب ىهلتـي طـبـصضنـمـلأ
سسأدقلأ يف .هابتـنأ لـيـلـق هـلـعـجـي
وعدي نهاكلأ عمصسن ام ًأريثك ،يهلإأ
كلذو ،<ِغصصنل> سسأدقلأ يف نينمؤوملأ

لوخدلأ دنـعو لـيـجـنإأ ةءأرـق لـبـق
مـكـلأ يـف اـنوـعدي اـمـك .رـيـغـصصلأ
روــتــصسد ةوــت دعــبو يرــهوــجــلأ
،ٍفوخب فقنل ،ًانصسح فقنل> ناميإأ
ناـبرــقــلأ ٍمــصسب مَدقــنــل ،ِغــصصنــل



يكـل ّبرـلأ رـقـتـفأ اـمـك لـب
ْمـصص تنأأ أذـكـه اـنــيــنــغــُي
عئاأ َلوعت يكل كتدأرإاب
نوكتصس اهدنع .هتدأرإأ غب
نصصغ بلجي يذلأ ماماك
سصاب كرّصشبيو نوتيزلأ

.نافوطلأ نم
كطـصسو نــم َتلزأأ نإأ>

عـبـصصإاـب ةراـصشإأو نــلأ
َتزربأأ أذإأ ،لطابلاب قطنلأو
َتعـبـصشأأو عـئاـجـلــل كصسفــن
،ةاـّنـعأ ةـلـيـلذـلأ سسفـنــلأ
ةـمـلـظـلأ  كروـن قرـصشــُي
<رهظلاك كروجـيد نوـكـيو
.(01-9 :85 سشإأ)

نم يطعت نأأ درُت  نإأ
نع دعتبأ ّلقأأ ىلعف ،كلام
ّلــت و بيرـــقـــلأ لاـــم
صصخـت  ءاـيـصشأأ ًاـفـطاـخ كـّ

نايحأأ سضعب  ًانّزو
ئل ًاملظ ءأرقفلأ نم ىتح
خراصصلأ ّيبنلأ توصص عمصست
موصصلأ نوكي أذكهأأ> :لدعب
هصسأأر ىنح أذإأأأ ...هترثآأ يذلأ

َحــصسأ سشفأو يدلاـــك
كلذ يـــّمـــصست ،داــــمرــــلأو

دويـق ّلـح وـه لـب ؟ًاـموـصص
نــلأ طــبر ّكفو قاــفــنـــلأ

.ًأرأرحأأ طوبصضأقطإأو
عئاجلل رصسكت نأأ وه سسيلأأ

صسئابلأ لخدُت نأأو ،كزبخ
تيأأر أذإأو كتيب نيدورطأ
 نأأو ،هوصسكت نأأ نايرعلأ
ذئنيح ؟كم نع ىرأوتت
رهزتو،كرونحبصصلاك جلبني
كّرب صسيو ،ًاعيرصس كتيفاع
عمجـي ّبرـلأ دو ،كماـمأأ
.(8-5 :85 سشإأ) <كلمصش

نم قفلأ ِطعت  نإأ
سضيفي اّ ًاصصوصصخوكلام
بصسكت  ّلقأأ ىلعف ،كنع
ناك نإأ.هـباـصسح ىـلـع

ةنيـتـم ٍسسصسأأ ىـلـع هـناـمـيإأ يـنـبـيو
يذلأ رّوطتلأ ّلظ يف مويلأ .ةبلصصو
لئاصسولأ ّلظ يفو رصصعلأ أذه هدهصشي
ناصسنإأ تّتصشت دق يتلأ ةّينورتكلإأ

طمن ىلع رطيصست دقو ٍةظحل ّلك يف
دودح دنع نوفقي ًاصسانأأ ىرن ،هتايح

سضعـبـلأ قـلـطـي .تؤواـصستــلأو ّكصشلأ
نم ناميإأ لوح تاّيرظنو فقأوم
يف سصوغلأ نود يحطصسلأ مهراظنم
ةفرعـمـل ةـلواـحـم يـف قـيـقد ٍثحـب

فرجني فـصسأـل .ناـمـيإأ ةـقـيـقـح
ناـــّبـــصشلأ سضعـــب ءؤوـــه فــــلــــخ

ةـّيرـحـلأو رّرـحـتـلـل نـيـصسـّمـحـتـمــلأ
اهدوقي يتلأ تأراعصشلأ نم اهريغو
تبلقنإأ .رصصاعمـلأ يرّرـحـتـلأ رـكـفـلأ
ةأأرـج نـم اـنرـصصع يـف سسيـياـقـمــلأ
سضفر ىـلـع ءوّرـجــت ىــلإأ ناــمــيإأ
هـتـنـياـع دق اـم نأرــكــنو ناــمــيإأ
أأّرجتي نأأ لدب .خيراتلأ ربع نيعأأ
ةّيملعلأ ةيعوصضوملأ نيعّدملأ سضعب
،ةّيناميإأ عيصضأوملأ يف ثحبلأ ىلع
ءايلع نم روـمأأ نورـظـنـي مـهدجـن
ةّيرماصسلأ .ةقيقحلأ قمع نع مهدعبت
،ٍعـصضأوـتـب تأأّرـجـتو ةـنـمؤوـم تناـك
يـتـلأ ةاـيـحـلاـب فأرـتـعإأ عـصضأوـت
تناـك يـتـلأو ةـعــيرــصشلأ فــلاــخــت
ىلإأ اهداق عصضأوـتـلأ أذـه .اـهـصشيـعـت
برلاب ناميإأ ىلإأ ،ناميإأ ءايلع
.رظتنملأ اّيصسملأ وه هّنأاب عوصسي

ناـمـيإأ تلـت ةراـصشبـلأ ةأأرــج
تناــك يــتــلأ ةأأرــمــلأ .ةــّيرــماــصسلأ
اهصشيع ببصسب امّبر سسانلأ ىصشاحتت
،انركذو قبصس امك ةعيرصشلأ فخب
ؤورجي مل .رّصشبت سسانلأ نيب تقلطنإأ
ةرهاجملأ ىلع ةـّيرـماـصسلأ لـبـق ٌدحأأ
صشبي ملو اّيصسمـلأ وـه حـيـصسمـلأ ّنأاـب رّ
حورـلأ نـكـي مـل .كلذـب اـهــلــبــق ٌدحأأ
يف لصصح امك اهيلع ّلح دق سسدقلأ
اـهـّنأأ ّإأ ،ذـيـمـتـلأ عـم ةرـصصنــعــلأ
تدجو اـهـّنأاـب ًةرــبــخــم تقــلــطــنأ
نأأ ةّيرماصسلل نـكـمـي ناـك .حـيـصسمـلأ
نأأ وأأ ،سسانلأ لعف ةّدر نم فاخت
ةّيناميإأ رومأاب ةرهاجملأ نم فاخت

ةأأرـمـلأ مـصسإأ رــكذــي  يــلــيــجــنإأ
يصسكذوثرأأ ديلقتلأ ّنأأ ّإأ ةّيرماصسلأ
اهّنأ ةريـنـم يأأ يـنـيـتوـف اـهوـعدي
مهتدصشرأأو نيريثـكـلأ ناـهذأأ تراـنأأ
برـلأ ىـلإأ ،رـظـتـنـمـلأ اـّيـصسمـلأ ىــلإأ
هذـه ةـصسيـنـكـلأ تعـصضو دقو .عوـصسي
اهّنأ لـصسرـلأ ّفاـصصم يـف ةـصسيّدقـلأ
ًةينع عوصسي برلاب رّصشب نم لّوأأ

دّرجم أولأز ام لصسرلأ ناك نيح يف
نوعمـصسيو برـلأ نوـعـبـتـي ذـيـمـت
.همك

،ةأأرجلأ ةّيرــماصسلأ نــم مــّلعتن
يـف ةرــيـبـك ةأأرــجــب تــّلــحــت دقــف

ةأأرج اـهـل ناـك .برـلأ عـم اـهرأوـح
ةراـصشبـلأ .ةراـصشبـلأ ةأأرـجو ناـمـيإأ

سضرتفت اهنأ ناـمـيإاـب ةـطـبـترـم
ّنأأ ّإأ ،رصشبملأ يف تباثلأ ناميإأ

ةراصشبلأ سضرتفي  ناميإأ دوجو
هنامـيإاـب ءرـمـلأ ظـفـتـحـي دق اـمـّنإأو
.هصسفنل

ةّيرماصسلأ دنع ناميإأ ةأأرج
ةـطـبـترـمـلأ اـهـتـلـئـصسأأ يـف لـّثـمـتـت
دقل  .دأدجأأ نع ثوروملأ ناميإاب
،اهرواحُم دنع ًابيرغ ًائيصش تدجو
أذــه ّنأاــب ترــعـــصش ،عوـــصسي برـــلأ
سسيل نيرخآأ نع فلتخي ناصسنإأ
طتخأ مدع ةدعاق رصسك هنأأ دّرجمل
هّنأ لب بصسحو نيّيرماصسلاب دوهيلأ

ملف اهتايح ثأدحأأ ًاصضيأأ اهل فصشك
تأأّرجت .ًاـّيـبـن هراـبـتـعأ نـع َنأوـتـت
جوز  نأأ برلأ تربخأأو ةّيرماصسلأ
عم سشيعت اهّنأأ كلذـب ًةـفرـتـعـم اـهـل
تأأّرـــجـــت .جأوز طـــبأر نود ٍلــــجر
يـف سصوــغــت تذــخأأو ةــّيرــماــصسلأ

ثحبلأ سسيل .ةّماه ةّيناميإأ عيصضأوم
نيح .رومأأ روغل ٌربصس امّنإأو ًاّكصش
قئاقح مامأأ اهّنأاب ةّيرماصسلأ ترعصش
تاـماـمــتــهإأ تكرــت ،ةــّيــناــمــيإأ
يذلأ ءاملاب ٍةركتفم ريغ ،ةّيويندلأ

،هـيـلـع لـصصحـت نأأ ةـعـمزــم تناــك
هّنإأ .ناميإأ عيصضأوم ثحبت تذخأأو
يف ناصسنإأ رّكفي نأأ يعيبطلأ نمل
ىّوقتيل هايانث يف ثحبيو هناميإأ



ىلإأ بهذت مل يتلأ يه ،سسانلأ مامأأ
هـيـف بهذـي يذـلأ تقوـلأ يـف رـئـبـلأ
يذلأ تقولأ تراتخأ لب ًةداع سسانلأ

 كانه هيف ٌدحأأ نوكي نأأ نكمي،
اـهــفأرــتــعأ دعــب .ةرــيــهــظــلأ تقو
ةبوتلأ ّرصس سسرامي نمك اهاياطخب
قـئاـقـحـلأ تكردأأ ذإأو ،فأرــتــعإأو
صشبملأ تقلطنإأ ،ةـّيـناـمـيإأ ىلوأأ ةرّ
تأأر ّنأاب مهرّصشبت ةرماصسلأ لهأأ نيب
وه لب مهل ًأّودع وه سسيل ًاّيدوهي
داكت هذهك ٌةأأرج .رظـتـنـمـلأ اـّيـصسمـلأ
رــــظن ام أذإأ .انماّيأأ يف ًةردان نوكت
هباصشي  هّنأأ دجي هتأذ ىلإأ اّنم لك
.اهتأأرج ىلإأ دقتفي هّنأأ لب ةأأرملأ هذه
ةّيصسايصسلأو ةّيركفلأ تأريثأاتلأ ببصسب
ناصسنإأ نّكمتي داكلاب ةّيعامتجإأو
 هناميإأ ىلع ةظفاحملأ نم مويلأ
نم رّرحتلأ ىلإأ نوريثك ىعصسي لب
يف ًةأأرـج موـيـلأ دجـن .ناـمـيإأ أذـه
نيلّوحم ناميإأ سضفرب ةرهاجملأ
ماكحأأو نينأوق ةعوـمـجـم ىـلإأ هاـّيإأ

أذـه .اـهـتأاـطو تحــت حوزرــلأ بجو
ةّيرّرحتلأ ةّيرــكـفـلأ تأراـّيـتـلأ ديـلو
سضعب يف انّنأأ ٍةـجردل مظاعت دقو
ناميإأ ءانـبأأ نأاـب رـعـصشن ناـيـحأأ
نم نولجخي دقو مهناميإاب نولجخي
.ةفّيزم ةـّيرـح وـحـن مـهـتـفـنأ مدع
انصسلو ًأريثك رّيغـت ةأأرـجـلأ عوـصضوـم
ّلـكـل نــيـلـماـصشو نـيـمـّمـعـمـب اـنـه
ةأأرجلأ ّنأأ ّإأ ،تاعمتجملأو تائفلأ
رّرحتلأ لوح روحمتت ام ًابلاغ مويلأ

وـه اـمـب ماـيـقــلأو يــصضاــمــلأ نــم
مويلأ رقتفن .ريكفـــت نود ،عوــنمم
يـف ًاـّعــف ًأرود بعــلــت ٍةأأرــج ىــلإأ
روـصضح ديـعـت ةأأرـج ،تاـعـمـتـجـمـلأ
ٌقفأرم فوخلأ .عمتجملأ يف ناميإأ
ّرفم  ٌرـــمأأ وهو ناصسنإأ ةعيبطل
أذـهـــب نوــطـبـترــم نــحــن ذإأ هــنــم
تأرماغملأ يف ىـّتـح نـكـلو .دصسجـلأ
ىلع ةأأرجلأ بابصشلأ بّلغي ةصشئاطلأ
ّسصتخي اميـف اـنـب ّيرـحـلأ .فوـخـلأ

ىـلـع ةأأرـجـلأ بـّلـغـن نأأ ناـمـيإاـب

لصسري ،ّلكلأ دّيـصس ،حـيـصسأ
،عأ ،هراصسينعنيذلأ
 هّنأأ ّإأ ،ةيدبأأ رانلأ إأ
لب فطاخك مهيلع مكحي
مهنأ  أ أوفعصسُيُنيزوع.
نوفـطاأ فـقـي نـل كلذـل
ةمكاحملل ىتح نواظلأو
نوبهذي فوصسلبةنونيدلأو
مـهـيـلـع ًاموـك لاـحـلـل
ودبي امك ،مهنأ نأدمو
مامأأ أولث   ،باتكلأ نم
 يأأ مـهـتاـيــح  هــلــلأ
نيذلأ> :لوقي .هيلإأ أوئجتلي
نولكأاي امك يبعصش نولكأاي
زم) <أوعدي  برلأو زبأ

٤1: ٤).
ىلع ٍلدعب مكحُي فوصس

هصضرأأ تبصصخأأ يذلأ ينغلأ
سسبلأ ىلعو (61 :21ول)
:61وـل) ّزــبــلأو نأوــجرأأ

اـمـلـظ اـمـهـنأ سسيـل ،(91
اكراصشي  امهنأ لب ،ًأدحأأ
،هيلع صصح ا نيرخآأ

نــــم كصشم نوزاـــــف
ةـّيـهـلإأ ةـقـيـلأ نـئأزـخ

بَصسحُي  فيك .ةكصشأ
لاأ ىلع قِلغُي نَم ًاعصشج

نكي  نإأو ىتح كصشأ
نوفطخي نيذلأ كئلوأأ نم
.مهل سسيل ام ًانلع

ٍدبـعـك لوأأ لـصصفـُيـصس
يأأ ،اــثــلأ اــمأأ ،رـــيرـــصش
مـكأ يـقـيـصسف ،اـظـلأ
دحأأ و ،بهرأأو عنصشأأ

.برهلأ عـيـطـتـصسي اـمـهـنـم
فصصنُي  أذإأ أذه لصصحيصس
ًـماــعــم ءأرــقــفــلأ لوأأ
 أذإأو ،ىـنـصساـب مـهاــّيإأ
دق اـم ًاـنـصسح رـخآأ عّزوـي

.ّسشغب هعمج
سساملاب سسويروغيرغ سسيدقلا

.فوخلأ
ةصسينكلأ ءانبأأ ىّلحت املاطل

كلحأأ يف .ةراصشبلأو ناميإأ ةأأرجب
تأداهطـصضإأ ّدصشأأ لـخو فورـظـلأ
توـمـلأ ىـلإأ ٍةأأرـجـب اــنوــصسيّدق مدقأأ

ةرهاـجـمـلأ ىـلـع نورـخآأ رـصساـجـتو
ىلإأ نيّينـثوـلأ أوـلّوـحـف مـهـناـمـيإاـب
.هتمايقو حيصسملأ تومب ناميإأ

ءابآلا لاوقأا نم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلــقلأ يف ّلحي حلاصص ركف لك
ركف لكو ،ةيـهـلإأ ةـمـعـنـلأ نـم وـه
هتيغب نوكت سسفنلأ نم وندي ءيدر
صصوـت أذإأ .ناـحـتـمإأو ةـبرـجـتــلأ لـّ
نوكي هفـــعصض ةفرعم ىلإأ ناصسنإأ

لعجي ام نإأ .عصضأوتلأ لامك غلب دق
ناصسنإأ ىلـع قـــفدتـت هـلـلأ بهأوـم
ـب رـكـصشلاـب كرـحـتـمـلأ بلـقـلأ وـه
ىلع ةبرجتلأ طلصسي ام اّمأأ ،عاطقنأ
كرحتملأ رــمذتـلأ حور وـهـف سسفـنـلأ

هـلـلأ نإأ .ةـمـئأد ةروـصصب بلـقـلأ يـف
 هنكل ،سسانلأ تافعصض لك لمتحي
و ،رأرمتصساب رمذتي يذـلأ لـمـتـحـي
.ًاـصضيأأ هـــبّدؤوـي لـب كلذـب يـفــتــكــي
ةفرعملأ تاقأرصشإأ نع ةديعبلأ سسفنلأ
مـفـلأ .راـكـفأأ هذـه ةرـيــصسأأ نوــكــت
ةمعنلأو هللأ نم ةكرب لاني روكصشلأ
لبقف .ركصشلأ ىلع رباثملأ بلقلأ أمت
بيدأاتلأ لـبـقو ،عـصضأوـتـلأ ةـمـعـنـلأ
 .ءايربكلأ

ركذ لك نع ديعبلأ ناصسنإأ بلق
اّمأأ ،هبيرق ىلع دقحلاب ءيلم يهلإأ
عيمج مّركي هنإاف هللأ ركذب ذهي يذلأ
هل ًانوع هللأ ةنوعمب دجيو سسانلأ

.ًايّرصس عيمجلأ دنع
ينايرشسلا قحشسإا سسيدقلا

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

bl.gro.sotrauq.www


