
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(٧-1 :٦ لصسرلا لامعأا)

 ِمايألا كلت رَثاكت ا
نـم ٌرـمذـت َثدح ُذـيـمـتــلا
َيناعلا ىلع َينانويلا
 َنلَمْهُي نُك مهَلمارأا نأاب
اـعدف *ِةـيــموــيــلا ِةــمدا
ِذيمتلا َروهمج َرصشع انثإلا

صسحـي ل اوـلاــقو َكُن نأا ُنـُ
َمُدخـنو ِهـلـلا َةـمـلــك نــحــن
ُةوخإلااهيأااوبختناف*دئاوا

ٍدوهصشم ٍلاجِر َةعبـصس مـكـنـِم
نم َئلتمُم ِلصضفـلاـب مـهـل
ِةــمــكِاو ِسسدقـــلا ِحورـــلا

*ةجاا هذه ىلع مهميقُنف
ِةصصلا ىلع نحن ُبِظاوُنو
َنـُصسحـف *ةـمـلـكــلا ِةــمدخو
.روهما ِعيمج ىدل ُمكلا

ًجر َسسُنافِتـصسإا اوراـتـخاـف
إلا نم ًائلتحورلاو ِنا

َسسُروخوربو َسسبليفو ِسسدقلا
َسسانِمْرَبو َنميِتو َروناكينو
*ًايكاطنأا ًيخد َسسولوقينو
.لـصسرـلا َماـمأا مــهوــماــقأاو
مـهـيـلـع اوـعـصضوو اوــلــصصف
ِهللا ُةـمـلـك تناـكو *يديألا
ُرثاكتي ِذيمتلا ُددعو ومنت

 ناــكو .ًادج مــيــلــصشروأا
ِةـنـهـكـلا نــم ٌثــك ٌعــمــج
    .ناإلا َنوعيطُي

بيطلا تماح ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عيمجو عوصسي ذيمت عاترإا    ِ
،بيــلــصصلا ىــّتــح هوــقــفار نــيذــلا

ىلـع حورـلا مـلـصسأا اـمدنـع هورداـغو
ذـيـمـتـلا ناـك ح و .بيـلـصصلا

تأاّر دوهيلا نـم ًاـفوـخ نـيراوـتـم
باهذلا ىلع بيطلا تماح ةوصسنلا
كلذ ّنأا سضعبلا لوقي دق .قلا إا
تاداعلا ةجـيـتـن
تـــناــك يـــتــــلا
كلــت  ةدئاـــصس
نمزلا نم ةفلا
بـــــهذــت نأاـــــب
ل ةوـــــصســـــنـــــلا
بييطتل لاـجرـلا
ّنأا ّلإا ،تــــيــــا

بيطلا تـماـح
ًةعاجـصش نرـهـظأا

نـم َنـفــخــت و
باـب ىـلـع اوـعـصضُو نــيذــلا سسارا
امدنع .عوصسي دصسج اوـصسرـحـيـل قـلا

ةوصسنلا تناك ،اوقّرفتو ذيمتلا عذج
إا نردابي اميكل بويطلا نزّهجي
.تبصسلا ءاصضقنا لاح قلا

تاحئان قلا إا ةوصسنلا تبهذ
هثيدح مغر .هاّيإا ّنهدقفل عوصسي ىلع
ةـماـقإا مـغرو هـتـماـيـق نـع ًاـقـبـصسم
موقيصس هنا تانمؤوم نكي  ، رزاعل
ٍتادـّكأاـتـم هذ .تاوــمألا ب نــم
قــلا  دصسا ندجـــيـــصس نـــهـــّنأا

سسّدقا باتكلا انخي امك نهنكلو
قرـصس ًادحأا ّنأا نـهـنـم ًاـنـظ نـلـهذـنا
ًةفقاو تثـبـل ةـّيـلدا رـم .دصسا

.لـصصح اـم ٍةـقّدصصم غ قــلا دنــع

تنحنا اهّنأا انحوـي يـلـيإلا اـنخـي
وي) كم دجتل قلا رظنت ىرخأا ًةّرم
رظنت ةفقاو ةّيلداب انّنأاك .(11 :02
ّنأا قّدصصت نأا ٍةديرم غ رظنلا ديعتو
اـهـعاـمـصس مـغر .دوـجو سسيــل دصسا
عقو ّنأا ّلإا هتمايق نع أاّبنتي حيصسا
اهّنأا امك ،ةقّدصصم غ اهلعج ةثداا

.هفرعت  ًامئاق دّيصسلا ترظن امدنع
هعامصس ةظ رـّيـغـتـيـصس هـتـّمرـب رـمألا

<رم> اهيداني
.هتفرعف

ًامـئاد دّدي
 اــنــعــمــصسم

برـــــلا لوــــــق
رفـصس  عوـصسي
اـــنأا> اـــيؤورـــلا

ىـــلـــع فـــقاو
.<عرـقأا باــبــلا

برــلا ةاداــنــم
اــــنــــل عوــــصسي

فرـعـي اـمـك اـنـفرـعـي وـهو ةّرـمـتــصسم
راظتنا نم ّل ل وهو ،هفارخ يعارلا

لبقتو هتوصص عمصستل ةّيرصشب ٍسسفن ّلك
هلبقف بات يذلا رطاصشلا نبإلاك هيلإا

فقوم ذخّتن ةّيمويلا انتايح  .بآلا
 بيطلا تماح هتدبأا يذلا ةّبا

وه ديحولا قرافلا ،نايحألا نم ثك
يويندلا نهقّلعتو ةمايقلاب ةوصسنلا ّكصش
نم نونّقيتـمـف نـحـن اـّمأا برـلا دصسجـب
ّيهلإلا مدلاو دصسا لوانتنو ةمايقلا

عمصسن نحن ،ةباب عفدنم .امهنيع
هاياصصو بصسحـب لـمـعـنو برـلا توـصص
ةكرصش  صشئاعو جاتا نيدتفم
تامدقتلا مويلا لمحن .ةصسينكلا دصسج
إا اـمـك ةـصسيـنـكـلا إا ،ةــّب لــيــلد

71/5102 ددعلا
ناسسين62 دحألا

بيطلا تماح دحأا

 سسفليسساب ةنهكلا  ديهسشلا راكذت

اثلا نحللا

عبارلا رَحَسسلا ليإا



يمارـلا فـصسوـي ّبحأا وـل .ًاّدج ًارـكاـب
ّلكب فزاج ا ةرفاولا هلاومأاو هتاذ
امورلا اولا ىلع لخدو كل ام
نوـكـي نأا بجو ًاـموــك بلــطــيــل
دصسج عصضو او عيما نم ًلوذرم
هيلع قفنأا ٍديدج ٍق  بولصصا

عفدتل تناك تاذلا ةّب .هلام نم
لصسرلا رارغ ىلع فوا إا ءلؤوه
ةـّبا ّنأا ّلإا عوـصسي برـلا ذـيــمــت
مدع إاو ةـفزاا إا مــهــتــعــفد
.برلا دصسج اوبلطيل ءابتخإلا

ماـيألا هذـه  اـنـفذاـقـتــت
ةـّيـصشيـعا ةـّيوـيـندلا تاـماـمـتـهإلا

نــم ثــك  رــطاا اـــندّدهـــتو
إا انوعدي ةّبا هلإا ّنأا ّلإا نايحألا
وه انّبحأا امك ًاصضعب انصضعب ّبحن نأا

ب نــم ماــق ذإا هــّنأل هـــب قـــثاو
بلغ هنوك ةقّثلا إا اناعد تاومألا
اـنوـعدت ةـماـيـقـلا نـمز . اـعــلا
بولق إا بيطلا لمح إا ةصسينكلا
لـعـفـب حارا ةـمـصسلـبو نــيزوــعا
فرـعـت لو طـقـصست ل يــتــلا ةــّبا
.فوا

يكز بيط ةحئار ــــــــــــــــــــــــــــــــــ يحور ـــــــــــــــ
 ةلاحتصسا دعب ،يهلإلا سسادقلا

عوصسي برلا دصسج ا رماو زبا
نـم يـّلـصصن ،رـكـلا هــمدو سسدقا
تـــصسّدُقو تمّدُق يتلا بارقلا لجأا

ىلع اهلّبقت يذلا برلا نم بلاط
يكز بيط ةحئار ،يوامصسلا هحبذم
اهنع ًاصضوـع اـنـل لـصسرـي نأا ،يـحور
حورـلا ةـبـهوـمو ةـيـهـلإلا ةـمـعــنــلا
ءوصضلا يقلـنـصس يـلـي اـم  .سسدقـلا

برلا ىدل ةلوـبـقا ةـحـيـبذـلا ىـلـع
ّرصسُي ىتمو سسدقا باتكلا بصسحب
.اهنع ةرداصصلا ةيكزلا ةحئارلاببرلا

حئابذلا عوصضوم ىلع علطي نم
باتـكـلا  ةـيـمـصسلا تاـمدقـتـلاو
نوــكــت هذـــه نأا ظـــحـــي سسدقا

ليإلا ــــــــــــــــ
؛٧4-٣4 :51 سسقرم)

٦1: 1-٨)
 ءاــج ناــمزــلا كلذ

ِةـمارـلا نـم يذـلا ُفـصسوــي
ًاصضيأا وه ناكو يقت ٌصشُم
.هــلــلا َتوــكــلـــم ًارـــظتنُم
ىـــلــــع لــــخدو أاجاــــف
َدصسج َبلـــطو َسسطــــيــــب
َبرـــغـــتـــصساــــف *َعوــــصسي
اذكه تام دق هنأا ُسسطيب
َدئاـق ىـعدتـصساو .ًاـعــيرــصس
ٌنامز هل له ُهلأاصسو ِةئا

نـم َفرــع او *تاــم دق
َدصسا َبـــــَهَو ِدئاـــــقــــــلا
ًاناتك ىصشاـف *َفـصسوـيـل
ناـتـكـلا  ُهـفـلو ُهـلَزـنأاو
ناـــك ٍق  هــــعــــصضوو
ٍةرــخــصص  ًاــتوــحـــنـــم
ِباب ىـلـع ًارـجـح َجرـحدو
ُرــــم تناـــــكو *قـــــلا
يصسوي مأا ُرمو ُةيلدا
او *عصضُو نـيأا ِنارـظـنـت
ْتصشا ُتبـــصسلا ىـــصضقـــنا

مأا ُرـمو ُةـيـلدا ُرــم
ًاطونَح ُةَمولاـصسو َبوـقـعـي
َنرّكـبو *ُهـنـهديو َتأاـيـل

عوـــــبــــــصسألا لوأا  ادج
ِتعــلـــط دقو َقـــلا َتأاو
اميف َنْلـقـي نـكو *ُسسمـصشلا
اـنـل ُجرـحدي نـَم نـهـنـيــب
*قــلا ِباــب نــع َرـــجا

دق َرجا َنيأارف َنعـلـطـتـف
ًامـيـظـع ناـك هـنأل َجِرـحُد

َقـلا َنـلـخد اـمــلــف *ادج
نـع ًاـصسلاـج اــباــصش َنــيأار
َءاصضيب ًةلُح ًاصسبل ِميلا

ل نهـل لاـقـف *َنـلـهذـناـف

هتعاطتصسا ردق ىلع ّلك ،جاتا
رفصس  وألا ةعاما رارغ ىلع
 ّر لازن ل انّنكلو لصسرلا لامعأا

يذلا يرـصشبـلا فـعـصضلا نـم لـحارـم
هذـه اـنـعـفدت .اـنـناإا ىـلـع رــّثؤوــي
داقتفا وه لّوألا ،عقاو إا ةّبا
وه اثلاو انتّب هتكراصشمو رخآلا

ةّيـصصخـصشلا ةـحـلـصصا هوـلـعـت ٌعـقاو
.تاذلا ّبح  عقنف

إا ّنهتعفد ةوصسنلا ةّب ثحبلا
دصسجـلـل مارـكإلا دقـتو دـّيــصسلا نــع
فوا فقي . قلا  عصضو يذلا
ةلهولل َنرّكفي  امك نهمامأا ًاعدار
يّد َندرأا لــب نــهـــتاوذـــب وألا
قلا باب ىلع نيدوجوا سساّرا

تابلاط مهتبطا ىلع َنرصساو
.رجا نهل اوجرحدي نأا

لّثمتلل نوّوـعدم موـيـلا نـحـن
نيزوعا نيدقتفم بيطلا تماحب
ءلؤوه .ةنوعم ّلكل ةجاحب مه نيذلا
مارـكإلا دقـتـل دصسا نـع نــثــحــب
نيزوعا نـع ثحـبـن موـيـلا نـحـنو
ةيانعلا إا عوصسي برلا اناعد نيذلا
دحأاب كلذ اولعفت  نإا> لاق ذإا مهب
ىتم) <اولعفت  يبف رغاصصألا ءلؤوه
دصسج مدخـن نوـكـن اذـهـبو (54 :52
مويلا ةّبا ّنأا ّلإا .ةصسينكلا ،حيصسا

رارـغ ىـلـع ةثـك باـعــصص اــهــنود
اـهـهـجاوـتـل تناـك يـتـلا باــعــصصلا
عاصضوألاف .قـلا باـب دنـع ةوـصسنـلا
لو دق ةّيداصصتقإلا اـمـك ةـّيـنـمألا

يذـلا اذـه ةــّبا لــعــف ماإا نود
ةّب نكل .ّقا نمؤوا هيلإا قوتي
،زجاوا رصسكت يتلا يه عوصسي برلا
عفادلا وه تاومصسلا توكلم راظتنإا
ٍةايح إا انـيـعـصس  اـنـيّوـقـي يذـلا
ةصسا هذـه  .ةـلـصضاـف ٍةــّيــحور
ةّب قوـف ناـصسنإلا بثـي ةـّيـحورـلا
اـهــتاــّيــط  لــم يــتــلا تاذــلا
ول .رخآلا غلبيل ،ةّيصصخصشلا ةحلصصا
ىلـع نـف ّنـهـتاوذ ةوـصسنـلا تـّبـحأا
جورا ىـلـع َنأاّر اـمو ّنـهـحاورأا



َعوـصسي َلـطـَتأا .َنـلــِهذــنــت
دق .َبوـلـصصا يرـصصاــنــلا

اذوه .انـهـه وـه سسيـل ماـق
ُهوــعــصضو يذـــلا ُعـــصضوا

َنـــلـــقو َهذاـــف *ِهـــيـــف
هـنإا َسسرـطـبـلو ِهذـيـمــتــل
كانه .ليلا إا مكُقِبصسَي
*مـكــل لاــق اــمــك ُهــنْوَرــَت
نم َنْرَرَفو ًاعيرصس َنجرخف
ُةَدعرلا نـُهـْتَذـَخأا دقو ِقـلا

ٍدحأل َنـلـقــي و .ُسشــَهدلاو
.ٍتافئاخ نك نهنأل ًائيصش

لمأات ـــــــــــــ
قلا اوطبصضو اوصضمف>

<رجا اـخ سساّراـب
.(٦٦ :٧2 ىتم)

لاا دوهيلا سسلتخا دقل
ةيغب لكيهلا ةقفنل ىطعُا
-21 :٨2 ىتم) ةبذك ءارصش
اوــَطــعأا دق اوـــناـــكو ،(41
ًبـق ةـصضفـلا نـم ثـثـلا
ّلـك ،ًاذإا .نــئاا اذوــهــيــل
تادئاـع نوذــخأاــي نــيذــلا
لـمـــــحـُي اـــمو لــكــيــهــلا
ةـصسيـنـكـلا تاـجا مـهـيـلإا

ٍتاــياـــغل اهنوـمدخـتـصسيـف
مهتابغرل ًاـعاـبـصشإا ٍةـبـيرـغ
نوـــلـــثا اإا ،ةـــصصاا
نيذلا يصسيرفـلاو ةـبـتـكـلا
 ...برلا مدو بذكلا نوصشي

نـم يذـلا فـصسوــي  اــّمأا
هـّنأاـب فـصصُو دقـف ،ةـمارــلا

،(٧5 :٧2 ىتم) اينغ ناك
ةّتبلا بتاكلا نم ًاراختفا ل
اينغو ًاـفورـعـم ًـجر ّنأاـب

لب ،عوصسيل ًاذيملت ناك ًادج
يذـلا ببـصسلا فـصشكـي يـكــل

لوـصصا عاـطـتـصسا هـلـجأل

ةقر ةحيبذك ةمدقا تاناويا
صشت ايازم اهعون بصسح اهل ناكف
صشي لجعلا :عوصسي برلا ايازم ا
ةــــمدخ  بوؤودلا لــــمــــعــــلا ا
ةعاطـلا ا زـمرـي لـما ،نـيرـخآلا
زعاا ،ملآلا ءانثأا ىتح رّمذت نودب
ةداـيـق  نــهذــلا ةوــق ىــلــع ّلدي
ةروصص لمحيف ماما امأا ،نيرخآلا
 .ةءالاو عصضاوتلاو ةعادولا

براقي ام ،دقلا دهعلا نلعي
ةحئارب هللا ّرصسي مك ،ةرم عبرألا
ةروـصصلا هذـه .ةـقرا ةــحــيــبذــلا
ا صشت ةحئارلل ةاطعا ةيباجيإلا
ةـقـئـلا ةداـبـعـلا نـع هـلــلا ىــصضر
ناـبـلـلا عـصضوـي ًةداـع .هــل ةــمدقا
هل نأل ةقرا ةحيبذلا عم (روخبلا)
يطعي ل نابللا نكـل ،ةـبـيـط ةـحـئار
سضّرـعـتـي اـمدنـع لإا ةـحـئارـلا هذــه
 روـخـبـلا مادخـتـصسا نإا .ةرارـحـلـل
ديعب نمز ا دوعـي هـلـل تاـمدقـتـلا

حبذا خبت ةنهكلا داتعا دقل .ًادج
نم ئلت ناكا ناكف يموي لكصشب
ناخدلا نمو ةيكزلا روخبلا ةحئار
هفصصو  ايعصشأا لوقي .هنع رداصصلا
ةافو ةنصس > :اهنياع يتلا ايؤورلل

ىلع ًاصسلاج ديصسلا تيأار كلا ايزع
أ هلايذأاو عـفـترـمو لاـع يـصسرـك
لكل هقوف نوفقاو ميفاصسلا ،لكيهلا

يطـغـي نـثإاـب ةـحـنـجأا ةـتـصس دحاو
هـيـلـجر يـطـغــي نــثإاــبو هــهــجو
لاقو كاذ ىدان اذهو ،طي نثإابو
،دوــــــنا بر سسودق سسودق سسودق

تزـتــهاــف ،سضرألا لــك ءلــم هد
خراصصلا توصص نم ِبَتَعلا تاصساصسأا

.(4-1 :٦ سشأا) <اناخد تيبلا أتماو
إا زمري روخبلا ناخد ّنإاف اذكه
ناـخدلا  نا اـمـك يـهــلإلا روــصضا
هـتـحـئارو روـخـبــلا نــم دعاــصصتا

ثصسيدقلا تاولصص ن دري امك
 ا رفصسماز: <صص مقتصستليت

يدي عـفر نـكـيـل ،كمادق روـخـبـلاــك
و ،(2 :141 زم) <ةيئاصسم ةحيبذك
تّرخ رفصسلا ذخأا او> :ايؤورلا رفصس

برلا دنع ةلوبقمو ةـيـكز اـهـتـحـئار
،اياطاب ةلقثم غ نوكت امدنع
صسـُي هـلـلا نم سصـخإا ببـصسب اـهـب ّرـَ
حئابذلا انيدل ،لباقا  .اهمّدقي
اـياـطا نـع ًافـكــت مّدقــت يــتــلا

بـّلـطـتـت تناـك هذـهو ،تاـيّدعـتـلاو
،اـهـيـف بيـع ل تاـناوـيــح ةــمدقــت
اياطاب ةـلـقـثـم تناـك اـهـنوـكـلو
نإا .ةــّلا جراــخ قَرــحـــُت تناـــك
نأا ىـلـع ّلدي ةــّلا جراــخ قرا
،ةـهـج نـم ةـئـيـطاـب ّرـصسي ل هـلـلا

نـع اــنــلا لاــصصفــنلا ا صشيو
ئطاا نإا .ىرخأا ةهج نم ةئيطا
نأا هل قحي ل هللا نع لصصفنا يذلا
 .بوتي نأا لبق هللا ا لصصي

 رفصس نم عبارلا حاحصصإلا
لـيـباـهو ياـق مّدقــي نــيوــكــتــلا
رظنف> ،برلل َتلصصفـنـم ـَتـمدقـت
ا نكلو ،هنابرقو ليباه ا برلا

-4 :4 كت) <رظني  هنابرقو ياق
تامدقتلا لإا لبقي ل برلا نإا .(5
.هبح  سصل بلق نع ةرداصصلا

دنـع ةـصضبار تناـك ياـق ةـئـيـطـخ
 .(٧ :4 كت) هقايتصشا اهيلإاو بابلا

حون ةمدقت برلا لبق ،ةقحل ةلحرم
حون نأل نافوطلا نم هاّ نأا دعب
،هلايجا ً ماك ًاراب ًجر> ناك
.(9 :٦ كت) <هـلـلا عــم حوــن راــصسو
جرخ امدعب حون نإا باتكلا لوقيو
هل مّدقو برلل ًاحبذم ىنب كلفلا نم

صسنــتــف> ،تاــقر ةـحـئار برـلا مــّ
نلـعـي اـنـه .(12 :٨ كت) <اــصضرــلا
نـع وألا ةرـمـلـل سسدقا باـتـكـلا
هللا نأا فصشكيو ،برلل حبذم ةماقإا
مـصسنـت نأا دعـب ناـصسنإلا نــع يــصضر
ةـحـيـبذ لـخ نــم رورــصس ةــحــئار
ّلك كلهُي دوعي ل وهو ،ةاصصا
.اهفعصض ببصسب ةيرصشبلا

د  لا رفِصسيو تاميلعت
ةـقـيرـطو ةـقرا ةـحـيـبذـلا لوــح
ًةلماك قرحُت يتلا ةحيبذلا .اهتمدقت
ةـلـماـكـلا حـيـصسا ةـعاــط ا صشت
اــمأا .بآــل لــماــكــلا هـــصصـــخإاو



ةــعــبرألاو تاـــناوـــيا ةـــعـــبرألا
مهلو فورا مامأا ًاخيصش نورصشعلاو
بهذ نم ٌسسوؤوكو تاراثيق دحاو ّلك

تاوـــلـــصص يـــه ًاروـــخـــب ةءوــــل
       .(٨ :5 ايؤور) <صسيدقلا

رما قوف روخبلا عصضوي امدنع
لـمـتـحــي يذــلا نــمؤوا ا زــمرــي
اــمدنــع نــمؤوا نإا .تاــبوــعـــصصلا
هـلـئاـصضف عـمـلـت راـنـلا  عــصضوــي
ةحئار هلاعفأا نع ردصصيو بهذلاك
دجوي لباقا  .روـخـبـلاـك ةـيـكز
ئوـلو ءاـفـطـل نورـهـظـي سساـنأا

نوـهـجاوـي اـمدنـع مـهـنـكـل ،ةـبـيــط
راــن  نوــعــصضوــيو ناــحــتــملا
نوحبـصصي براـجـتـلاو تاـبوـعـصصلا

 .ةرارم ئولو فينع
 ا دهعلاعتصسي ديد سسلوب

يوـلا رـفــصس تاراــبــع لوــصسرــلا
هـّبـصشتـن نأا بجـي فـيــك اــنخــيــل
هللاب لثـمـتـم اوـنوـك> :حـيـصساـب
ةبا  اوـكـلـصساو ءاـبـحأا دلوأاـك
هصسفن ملصسأاو ًاصضيأا حيصسا انبحأا امك
ةحئار هلل ًةحيبذو ًاـناـبرـق اـنـلـجأل
بّرــق دقــل .(2-1 :5 فأا) <ةـبـيــط
انلجأا نم ةحيبذ ًاعوط هصسفن حيصسا

ةحيبذ ،اناياطخ ةرفغم لجأا نمو
،سسند ّلــك نــم ةــئــيرــب بيــع ــب
نحن .برقاو برقا وه حبصصأاف
،حون لثم هـلـلا عـم رـِصسـَنـلـف اـنرودب
حيصسا ةحيبذ  اّنم لك مهاصسيلو
هـل اـنّدقـت لـخ نـم ةــيــصصا

،انلاعفأاو انتاولصصو انراكفأاو انبولق
بيط ةحئارك انتمدقت لبقي هللا ّلع
موـيـلا  اـنـلـهؤوــيو يــحور يــكز
 صسيدقـلا عـم فوـقوــلــل خألا

 .هتوكلم

 سصلاة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناميلصس لاق امك ،ناوأا ءيصش لكل
تاقوألا لكف ةصصلا امأا .(٣ اج)

دصسج ىـلـع سسطـيــب نــم
كلذ .(95-٨5 :٧2) عوصسي
غ وأا ًاقـــــف ًـــــجر ّنأا

نم نّكمتيل ناك ام ٍروهصشم
،سسطـيـب ىــلــع لوــخدلا

ةّينامورـلا ةـطـلـصسلا لـّث،
دصسج ىلع هـنـم لوـصصاو
فصسوي ذخأا ذإاو .بولصصا

ٍنفك  هّفل ،عوصسي دصسج
ّنإا .(95 :٧2) فـيـظــن
بجـصشت ّبرـلا ق ةـطاــصسب

نيذلا ،ءاينغألا تاـحوـمـط
ءانغتصسلا نوـعـيـطـتـصسي ل
 ىـــــتـــــح ءالا نـــــع
ام ًاصضيأا اذوـهو .مـهروـبـق

اـب هـمـهـف اـنـنـكىـنـع
عوصسي ّفلي نم ّنأا :يحورلا

 كاذ وـه ٍفـيـظـن ٍنـفــك
.ّيقن ٍبلق  هاّقلت يذلا

ق  عوصسي عصضُو دقلو
اذإا ىتح ،(0٦ :٧2) ديدج
ٌداصسجأا هيف لازت ل تناك
ّنظُي ل هتمايق دعب ىرخأا
اّمأا .هاوصس ناك ماق نَم ّنأا
عوـصضوا مـخـصضلا رـجا

كانه ناكف ،هـلـخدم ىـلـع
نك ل قلا ّنأا نهيل
نـم ٍةـنوـعـم ــب هــحــتــف
دقـلو .نـيديدع ٍسصاــخــصشأا
اميـف ّبرـلا نورـخآلا كرـت
ةيدأات ىلع ةوصسنلا تبظاو
نرظني ّنك .هل ّنهتابجاو

كلذــلو ،عوـــصسي دعو زا
هـندهاـصشي نأا نــلــهأاــتــصسا

.ًلوأا ّنه ًامئاق

سسمينوريإا سسيدقلا

برلا كرابأا> :دواد لوقي .اهبصسانت
 هتحبصست ،تقو ّلك  زم) <يمف
انيـصصوـي لوـصسرـلا سسلوـبو .(2 :٣٣
:5 اصست1) <عاطقنا نود يّلصصن نأا>
ةـبــصساــنــم تاــقوألا لــك نأل ،(٧1
:ًئاق ًاصضيأا برلا انرمأايو .عّرصضتلل
...<عرصضتم ح لك  اورهصسا>
جان حيصسا نم مامأا اوفقت يكل
.(٦٣ :12 ول رظنأا) ةنونيدلا نم

هيلع ،هــــبلق يقـــني نأا دارأا نَم
نأاو ،ماودلا ىـلـع برـلا هـبــهــلــي نأا
،لغاصشلا هــلغصشو هـلـمأاـت اذـه نوـكـي
اوــلـــــيزــي نأا نودـيرــي نــيذــلا نأل
نأا مهقفاوي ل ،ةنتنلا ءايصشألا مهنع
ةصصلا نع اوعطقنيو ًانايحأا اوّلصصي
نأا مهيلع بجي اإاو ،ىرخأا ًانايحأا
لـكـصشب ةـصصلـل مـهـنــهذ اوــغّرــفــي
جراـخ اوـناـك وـلو ىـتـح لـصصاوـتـم
.ةصسينكلا

يّقني نأا ديري يذلا نأا امكف
 ئـفـطـنـت راـنـلا كرـت اذإا ،بهذـلا
ةداا لعجي هنإاـف ًـيـلـق ةـقـتوـبـلا

هللا ركذي يذلا اذكه ،ةيقنتلا ةرصسع
عـّيـصضي هـنإاـف ،ةـعـطــقــنــم ةروــصصب
.ةصصلاب هلّصصح دق ام هلامهإاب

قرافي ل يذلا ديدا نا امكو
تاولصصلا اذكه ،هصس نك ل رانلا
نهذـلا لـع ةـفـثـكاو ةـيـلاـتـتا
.ودعــــلا دــصض برا  ةوـــــق كأا

ذختي رانلا  يذلا ديدا نا امكو
هـنإاـف نـهذـلا اذـكـه ًاــيراــن ًــكــصش
راـنـلا جـهوـب ءيـصضتـصسي ةــصصلاــب
روـنـلاـب ًاـعـطاـصس حـبـصصيو ةـيـهـلإلا
.ًايلج ًاعطَصس

يتكيدنبلا سسخويطنأا سسيدقلا نع

ةرسشنلا ى-ل-ع ع-طإلا نا-ك-ملا-ب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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