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(41-6 :21ةيمور)
ُبهاوم انل ذإا ُةوخإا اي

ِةمعنلا ِفتخاب ٌةفـلـتـخـم
بـِهُو نـَمـف اـنـل ِةاـطـعـمــلا
ِبصسحـب أاـبـنـتـيـلـف َةوـبــُنــلا
نَمو *ناميإلا ىلإا ِةبـصسـِنـلا

مِزـُيـلـف ةــَمدــِخــلا َبــِهُو
*َميلعتلا ُملعـمـلاو َةـمدـِخـلا

ُقدصصتملاو َظعولا ُظعاولاو
َداهتجإلا ُربدملاو َةطاصسبلا

ِنكتلو *َةصشاـصشبـلا ُمـِحارـلاو
اوـنوـك .ٍءاـيِر ـب ُةـّبـحـمــلا

َنيقصصتلمو رصشلـل َنـيـتـقاـم
صضعب َنيّبـحـم *رـيـخـلاـب مكُ
َنيرِدابُم .ايوخأا ابح ًاصضعب
صضعـب *ماركإلاب ًاـصضعـب مـكـُ
يـف َنــيــلــصساــكــتــم َرــيــغ
ِحورلاب َنـيّراـح ِداـهـتـجإلا

يف َنيحِرف *برلل َنيدِباع
ِقيصضلا يف َنيرباصص ِءاجرلا

*ةـصصلا ىـلـع َنـيـبـظاوــم
يـف َنـيـصسيّدقــلا َنــيــصساؤوــم
ىلع َنيفِكاع مهِتاجاـيـتـحا

اوكِراـب *ءاـبرـُغـلا ِةـفاـيـصض
اوكراب مكنودِهَطصضي نيذلا

.اونعلت لو

بهاوا ــــــــــــــــــــ
 ةرصشابم قبصست يتلا ةيآلا

 اـنـيـلـع وــلــتا ةــلاــصسرــلا سصن
سسيدقلا لوقـي ،دحألا اذـه ةـصسيـنـكـلا
انل دحاو دصسج  امك هنإاف> :سسلوب
عـيـمـج سسيـل نـكـلو ،ةثـك ءاـصضعأا
نحن اذكه ،دحاو لمع اهل ءاصضعألا
حـيــصسا  دحاو ٌدصسج نــيثــكــلا

ًاـصضعـب ءاـصضعأاو
دحاو لك سضعبل
:21 ور) <رخآل

هذــــهـــــب .(4-5
سسصسؤوــــي ةـــــيآلا
هميلعتل لوـصسرـلا
تايآلا  يتآلا
ًاذختـم ،ةـيـلاـتـلا

ىرـــخأا ةرـــــــــم
دصسا لاــــثـــــم
لُماكتو يرصشبـلا
عونتو اهتك ىـلـع ،هـيـف ءاـصضعألا

لبقو ،هنأل <سسصسؤوي> لوقن .اهفئاظو
دارأا ،بهاوا ةـــلأاـــصسم  سضوا
لـماـكـت ىـلـع يــصسا لــثا اذــهــب
:تيصساصسأا تدقع برَصض ءاصضعألا
هصسفن نظ نم ىدل اعتلاو كتلا

ىدل سصقنلا ةدقعو ،نأاصش اذو ًاماه
 .ًايصشماه وأا ًاهفات هصسفن نظ نم
ءاـصضعألا ةـيــمــهأا ،يرــصشبــلا دصسا
رخآلا نع دحاولا اهدرفت  تصسيل
ةوعدو ،ةصسينكلا  اهلماكت  لب
ةاون نوـكـت نأا اـعـلا  ةـصسيـنـكـلا
ةـيـلـخادلا اـهـتـعاـم ل سسيدقــتــلا

ًلوأا .اهرصسأاب ةـقـيـلـخـلـل لـب بصسحو

ءاصضعأا (بكلا عم غصصلا) انلك نحن
دصسج انلـك ًاـيـناـثو ،رـخآلا عـم دحاوـلا

.دحاو
نـع ثيداـب لوـصسرـلا أادبـي مــث

ةـفـلـت> اـهـنأا ىـلــع ًاددصشم بهاوا
لوقيل <انل ةاطعُا ةمعنلا فتخاب
يهف ،بهاوم نم انيف ناك امهم نأا

ل (ةمعنـلا) هـلـلا نـم ةـيـنا اـياـطـع
ىتح ...ةتبلا اهـباـصستـكا  اـنـل لـصضف

ًابلاغ اـنـك وـلو
مـــّهوـــتـــن اـــم
.كلذ سسكـــــــــع
ةراـبــع لــعــلو
<يغلت <ةفلت
ءاــــحــــيإا لــــك
تواــــــــفـــتـــب
ب ةــيــمــهألا
،بـــــهاوــــــا

 لوــــصسرــــلاو
دحاولا انل> لقي

انل> لب <ىرغُصص رخآلاو ىك بهاوم
دصسج لكلا نأا ااطو .<ةفلَتخُم بهاوم
سسفن لكلل ىطعُي ل نأا يهيدب ،دحاو
رباكتي ل نأا ًاصضيأا يمتحو ،بهاوا
فوصس ،كلذ نم كأا .رخآلا ىلع وصضع
،اهلك بهاوا نأا فيك دعب ام  ىرن
لب اهتاذ دحب ةياغ تصسيل ،تناك امهم
،اذه لجأل .ةليصضفلا ءانتقا إا ةليصسو
إا ناصسنإلا ىعصسي يتلا لئاصضفلا ّنإا
يه ،هدهجو هتدارإاو هناإاب اهئانتقا
ًانا هل ةحونما بهاوا نم مظعأا

إا ةبصسنلا بصسحب> ةرابع امأا .هللا نم
ةبـهو رـصصحـنـت ل ًاـعـبـطـف <ناإلا
فـتـخا> رـصسفـت اـهـلـعـل لـب ةءوـبـنـلا
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سسويريإاو سسلكورب نيديهششلا راكذت

سسماا نحللا

سسداشسلا رَحَشسلا ليإا



،ىرخُأا ةنامأا ةيأا وأا رَصشَب ىلع نِمُتئا
عـقوـم هـبـهو نـم نأا يــصسن نإا اذــه
هعم عيصضتو عيصضي ،هللا وه بدتلا
إا ةبصسنلاب امأا .ةنامألا هببصسبو لب
لوـقـي <ةـصشاـصشبــلا> ـبــف ،ةــمــحرــلا
نأا كيـفـكـي ل ،ًاذإا .سسيدقـلا لوـصسرـلا
يكلو ،هللا يـصضرـُت يـكـل لـب مـَحرـت
نأا كيـلـع ،ةـلـيـصضف كتـمـحر نوـكــت
بصسحو فصسأا وأا نزح ب سسيل محرت
فـصسألاو نزا مدعـف .ًارورــصسم لــب
.يفكي ل هدحو

،ةبا ركذ إا لوصسرلا يتأاي مث
سساصسأا ًايلمع يأا لئاصضفلا مأا يهو
 اـهـب ىـصصوأا يـتـلا تاـيـكوـلــصسلا
نأا ىـلـع ًاددصشـُم ،ةـقــباــصسلا تاــيآلا
ةــقداــصص يأا .<ءاــير ــب> نوـــكـــت
حلاصصم لو اهيف تايفلخ ل ،ةدرَجُم
ًاثبُخ تَحَبصصأا لإاو ةتّيبُم اياون لو
هذه ناصســـنإلا غلب ىتمو .ةراو
فصسأاي نل ،<ءاير ب> يتلا ةبا
هتقاط وأا هدهج وأا هلام نم ىطعأا نإا

بعـت نإا فـفأاـتــي نــلو جاــت 
بعاصصا هـيـنـثـُت نـلو هغ ةـمدخ
ةدايزو .هتايلوؤوصسم  تاقوعاو

 سسلوـب لوـصسرـلا لـمـكـُي ،ديدصشتـلا
،<رـصشــــلـل تـقاـم اوـنوــك> ًــئاــق
هراك> ينعـت <تـقاـم> ةـمـلـكو
لب رصشلا نع اودعتبا لُقي  .<ةدصشب
 ةعايا نأا مهفنل ،ةدصشب هوهركا

ًابلاغ .هنم انيم ل رصشلا ةهجاوم
ةرورـــصضلاـب اــنــصسلو ئــطــخــُن اــم
 ددصشتلا اذه بايغب نكلو ،ًارارصشأا
لاكـصشأاو ،قـلزـنـن رـصشلا ءازإا فـقوا
،ىـصصحـُت لو دـَعـُت ل ةـيـفا رــصشلا

لك اهعمو اـنـيـف ةـبا عزـعزـتـتـف
ًاروف لوصسرلا لقتني اـنـه .لـئاـصضفـلا
لوــقــيــف ةــيــباــجــيإلا ةنـــلا إا
لــعــفو ،<اــب قــصصــَتـــلـــُمو>
هيفو ةرمتصسم ةلاح ينعي قاصصتللا
ىصصوأا يذلا ددصشتلا سسفن ا ءازإا

ليجنإلا ـــــــــــــــــــــــــــ
 (8-1 :9 ىتم)
َلخد نامزلا كلذ يف

زاـتـجاو َةـنـيـفـصسلا ُعوــصسي
اذإاـف *هـتـنـيدم ىـلإا ءاـجو
ٍريرصس ىلع ىًقـلـُم ٍعـلـخـُمـب
ىأار اـمـلـف *هــيــلإا ُهوــمدق
لاــق مــهــناــمـــيإا ُعوـــصسي
ٌةروفغم ينُب اي ْقِث علخملل
ٌموق لاـقـف *كاـياـطـخ كل
اذه مهصسفنأا يف ِةبتكلا نم
ُعوــصسي مــلــعـــف *ُفّدجـــُي
اذاـمـل :لاـقــف مــهراــكــفأا
يــف رــصشلاـــب نورـــكـــفـــت
نأا ُرـصسيألا اـم *مـكــبوــلــق
َكاياطخ كل ٌةروفغم َلاقُي
*ِسشماــف ْمــُق َلاــقــُي نأا مأا

َنبا نأا اوملعت يكل نكلو
ىـلـع ٌناـطـلـصس ُهـل ِرــصشبــلا
.اياطخلا َرِفغي نأا سضرألا
ِمُق (علخملل لاـق ٍذـئـنـيـح)
ىلإا بهذاو كريرصس ْلمحا
ىلإا ىـصضمو ماـقـف *كتـيـب
ُعومجلا رظن امـلـف *هـِتـيـب
يذلا َهللا اودجمو اوبجعت
.اذهك ًاناطلصس َسسانلا ىطعأا

لمأات
ـــــــــــــــــــ

...رصشلل نيتقام اونوك>
ءاــجرــلا يــف نـــيـــحرـــف

.<قيصضلا يف نيرباصص
،انلخاد نزحلا هللا عصضو

هلمعتـصسن يـكـل سسيـل نـكـل

ناإا رادقم ـــب عصضت ذإا <بهاوا
ةاطعا ةبهوا ةعيــــبطو ناصسنإلا
،ىرخأا ةهـج نـم .ًاـقـيـثو ًاـطاـبر هـل
إا <ناإلا إا ةـــبــــصسنــــلا> صشت
بصسحب ةـبـهوا لاـمـعـتـصسا ةـيـمـهأا
 .هللا يصضرُي ا ًاقفو يأا ناإلا

بهاوم دادعتب لوصسرلا أادب نأا دعب
ةءوبنلا ،ددحُم يفئاظو عباط تاذ
فيصضُي ،ظعولاو ميلـعـتـلاو ةـمداو
صصلا اـهـيــلإا ةـباو ةـمـحرـلاو ةـقَدـَ

اذإا ةدحاو ةيبهاوم ةلصس لكلا ًعاج
إا دوعي هب اـنـنأاـكو .بـعـتـلا زاـج
مـهـفـنـل بهاوا فـتــخا ةــلأاــصسم
نم ًابوهوم سسيل دحاو نم ام :نيرمأا
ةبـهوا عوـن سسيـل سساـصسألاو ،هـلـلا
.اهتـــــصسرا ةيفيك لب اهتاذ دحب
اـمـهـم ،اـهـلــك ا لاــمــعأا نإا يأا

مـــــل نإا اهبحاصص عفنت ل ،تمظع
.هـلـلا يــصضرــُي اــم بصسحــب لــَمــعــُت
ةـطاـصسبـلا قدصصتا (...) مزـيــلــف>
<ةصشاصشبلا محارلاو داهتجلا ربداو
نكي  نإا رمثُي ل ءاطعلا نأا ينعي
مئاد بلق نم ،ةلوـهـصسب يأا ةـيوـفـعـب
يـطـعـُت نأا يأا .ءاـطـعـلـل دادعـتــصسلا
نـلو ،كتاذ يــطــعــُت كنأاــكو رـــخآلا
رــخآلا نأاـكو لـب اـنــلــق اذإا اــغــن
سساقُي ل ءاطعلا هللا مامأا .كيطعُي
نوكي كاذذإا ،ةيعونلاب لب ةيمكلاب
،دارأا نإا يطُعي نأا ًارداق ناصسنإا لك
صسحُي مَلأا .هتاـناـكـمإا تناـك اـمـهـم بَ
اياطع لـك نـم نـمـثأا ةـلـمرألا سسلـف
اــمأا ؟(14 :21 سسقرـم) ءاـيـنــغألا
لاــكــصشأا نــم لــكــصش يأا وأا ،بدتــلا
ةصسامحب يأا داهتجابـف ،ةـيـلوؤوـصسا
ىــلــع ديدصشو مــئاد سصرــحــبو لـــب
كيــلإا َلــِكوأا نــم خو ةـــحـــلـــصصم
ةلئاعلا بر دهتجي  نإا .مهبدت

 بدتلا، يأا  هتايلوؤوصسم ها
هيلإا لِكوأا نم كلذك .راهنت ،هتلئاع
نم لـك وأا ،ةداـيـق وأا ةـصساـئر عـقوـم



ٍلــكــصشب وأا فده نود نـــم
بصسانم ريغ ٍتقو يف ،ٍذؤوم
ةّداـــصضم تلاــــح يــــف وأا
كلذب نيعزعزم ،انتعيـبـطـل

لب ،دصسجلاو سسفـنـلا ةـّحـصص
ردق ،هــنــم يــنــجــن يــكــل
ًاـيـحور ًاــحــبر ،ناــكــمإلا
نزحن ّلأا بجي كلذل .ربكأا

رــمأا اــنــل ثدحــي اــمدنـــع
امدنـع ّيرـحـلاـب وأا ،ئـيـصس
،اذكه .ًائـّيـصس ًاـئـيـصش لـعـفـن
ل ًارورصش بكـترـن اـــــمدنـع
لو نزحن ل انّنإاف ،ىصصحُت
انبيصصي امدنع نكل ،لجخن
،رـيـغــصص رــصش اــم دحأا نــم
اـنـباوـصص دقـفـن ٍذـئــنــــيــح
لو ىصشتنو ادج بصضغنو
رورصشلاو نازحألا ّنأاب رّكفن
انـب هــلـلا ماـمـــتـها رـهـظـُت
ثداوـــــحـــلا نـــــم رـــثـــكأا
...ةحرفملا

اهيأا ملـعـت نأا كيـلـع
هذــه يـــف ،هـــّنأا ،ناـــصسنإلا
كيدل نوــكــتــصس ،ةاــيــحــلا

لكاصشمو براجتو تاباذع
اههجاوـت نأا كيـلـع رورـصشو
ًمعتـصسم ةـعاـجـصشب اـهـّلـك
ربـصصلاو ءاـجرـلاو ناـمـيإلا
،ًاـعـبـط .ةـحـلـصسأا ةـباـثــمــب
يـف ًادبأا طـقـصست ّلأا ىـنـمـتـت
حمصسي امدنع نكـل ،ةـبرـجـت
لو نزـــحـت ـف اـهـب هـلــلا
لمعا ،برطـــصضت لو قلقت
ودبـت ىــتــح كعــصسوــب اــم
.حيصسملل ايقيقح ايدنج

دونجلا ّنأا ىرت لأا
مهوعدي امدنع ،ناـعـجـصشلا
ًاعّلطتم ةكرعملا ىلإا قوبلا

ليبصس  دهاجي يذلا بهارلا
.مـكـلا هـيوـهـتـصسي ل هـلــلا ءاــصضرإا
هنايّوقيو هنايّذغي ةعادولاو تمصصلا

 ا اذهةلزعلا بهارلا يغتبي .داه
 ةّينـلـعـلا غ ةـّيـكـصسنـلا ةاـياو
هذهبو حيصسا عم ةايا نع هثحب
بخــصصلا نــع ًاديــعــب ،ةــقــيرـــطـــلا

ةوـحـب عـّتـمـتـي ،تاـّيـعاـمـتـجإلاو
هـتـلزـع  .حــيــصسا عــم ةــكرــصشلا
ٍمـَعـِنـب بهارـلا عـّتــمــتــي ةــّيــصضرألا
عصضاوتا هبلق  رعصشيو ،ٍةّيوامصس
ةـمـعـنـلا نـع ًااـن اــم ًلّو ّنأاــب
كلت  بهارلا هب رعصشي ام .لصصحي
هنع رّبعي نأا لواح نإاو ،تاظحّللا
هنع بعتلا نم نّكمتي ل ،مكلاب
رعصشُت مَعِنـلا هذـه ةـمـظـع .ةـّيـلـكـلاـب
،كاردإلاو ةعيبطلا قوفي ا بهارلا

اياطعلا فصصو نع تاملكلا زجعتف
ببصسلا اذهل .ًـماـك ًاـفـصصو ةـّيـهـلإلا
مدع إا نوصسّدقتا نابهرلا ىعصسي
يتلا ةّيوامـصسلا مـَعـِنـلا هذـهـب حوـبـلا
امك ةّيصضرألا مهتايح  اهنوقّوذتي
اهب حوبلا  ًةبوعصص نودجي مهّنأا
.لطابلا دا اوبّنجتيل

بعصصي مَعِنلا هذه ّنأا نم مغرلاب
،ةّيلكلاب اهنع بعتلاو اـهـب قـطـنـلا
نع ءابآلا سضعب ًانايحأا اهنع رّبعي
سضعـب دجاوـتـي ًاــناــيــحأا .ٍدصصق غ
ٍةــّيــحور تاــعاــمــتــجا  ءاـــبآلا

مهعم تلصصح ٍثادحأا نع نوخيف
ةّيداع تاياورلا هذه يتأاتف ًةقيقح

سسيل اذه ّنأاب ظحي نمؤوا ّنأا ّلإا
ٌداـقـتـفا وــه لــب يداــعــلا رــمألاــب
نـع مــــهدحأا مـّلـكـتــي دق .ّيواــمــصس

ٍلـكـصشب ةـيـموـيـلا هـتاخ نـم  ٍثدح
هــل عــماــصسلا نــمؤوا ّنأا ّلإا ّيداـــع
ّيداعلا رـمألاـب سسيـل اذـه ّنأا مـهـفـي
اهب معني يتلا ةصسادقلا ةايح امّنإاو
ثّدحتي هعـصضاوـتـب هـلـع مـّلـكـتا

رّبعـي .ةـّيداـع ٌروـمأا اـهـّنأاـكو اـهـنـع
ًاّيدارإا ل ثادحألا هذه نع بهارلا

ب رصشلا اوهركإا .هعأا رصشلا ءازإا هب
،عاطقنا ب ا اومزلو ،ةنداهم
دادعت امأا .لوصسرلا سسيدقلا انل لوقي
عــبرألا تاـــيآلا  ا لاـــمـــعأا
ىتم ةيلمع تاداصشرإا سضعبف ةيلاتلا

هـتـب تــَيــقــب ناــصسنإلا اــهــمزل
لك نم ةنصصَحُم هلئاصضف اتلابو
.ءايرو رصش

عشضاوتلا لوح ـــــــــــــــــــــــــــــ
ل يذلا ةصسينكلا حانج ةنبهرلا

ةصسينكلا .ةصصلا نم ّل لو ّلكي
ومصست داو ابهرلا اهيحاـنـجـب
ةاـياو يـحورــلا لاــمــكــلا وــحــن
 .ةّيدبألا

ًةئيب  ةنبهرلا تلّكصش اهتأاصشن ذنم
عــم لــخادتــت ل ةــظــفا اـهـط

ىطاعتت ،ةّيصشيعاو ةّيمويلا مومهلا
ةّياـعـلا روـمألا عـم ىـندألا داـب
ّيحورلا دعبلا ىلع ًةزّكرم ةيرهدلاو
ّوا اذـــــــه ببــــــــصسب .ّيداا لدب
خيراتلا ع ةنبهرلا تّدأا نّصصا

ديلقتلا ىلع ظافا  ًاّماه ًارود
نم وأا ةوقلا ةديقعلا ةيحان نم نإا
كلذ إا .ةّيجروتيّللا سسوقطلا ةيحان
هتـبـعـل يذـلا ماـهـلا رودلا ىـصسنـن ل
ثيـــح بورا ّمـــصضخ  راـــيدألا

تاــنوــقــيألا راــيدألا  تظــفـــُح
صسيّدق تافر نم ةّيحورلا زونكلاو
هذه ةـّيرارـمـتـصسإا .ةـصسّدقـم رـئاـخذو
ةـّيـناـبـهر ةـمـغـط عـم تتأا راــيدألا
فعمو ءادهصش ةـصسيـنـكـلـل تبأا
يذــلا ناإلا لــخ نــم اوــصسّدقــت

ثكو هب اوّلمهتصسادق ترهظ نو
.اــيــندلا هذــه  دعــب اوــناــك ذـــم
نع فلتخت ًةاـيـح اـيـحـي بهارـلاـف
 نـمؤوا اـهاـيـحـي يـتـلا ةاــيا
دح إا ريدلا ماظن هيمحيو اعلا

هصضعت دق يتلا تاثأاتلا نم بك
 هداهج.



لوخدلا نود رصشاــــبم غ ٍلكصشبو
 رخافتلا يغـبي ل هّنأل ليصصافتلا.

تاذ ٌبهار لاق لاثا ليبصس ىلع
تنك ؟ لصصحي يذلا اذه ام :ةّرم
ٌديعب هتيّقلت ام ّنكلو نارفغلا بلطأا
تنك .نارفغلاو ةمحرلا نع ةّيلكلاب
نوكصسلا نـم لـيـلـقـلا غوـلـبـل حـمـطأا

قوـفـي هـتـلــن يذــلا مــصسلا نــكــلو
،ناصسنإاك يّنأاب ٌكردم يّنإا .فصصولا

يطعأاو ىّقلتأل ٌقول ّنكلو ًةّب
ةـظـحـّلـلا كلـت  هـتـلـن يذـلا ّبا
قّلعتأل دهاجأا تنك .ٍعّقوت ّلك قوفي
ءودهلا وه هتدجو ام ّنكلو ام ٍلمأاب
وهو .ةّيقيقا ةداعصسلا يأا سسوملا

ةّيهلإلا بئاجعـلا نـع ثّدحـتـي ناـك
.علا ّمأاب اهنياعي يتلا

 ًةّرم رـّكـنـت ىرـخأا ٍةـثداـح
إا بهذو برلا كم ّيزب ٌناطيصش
ً ـمآا سسّدقـتـم ٍعـصضاوـتـم ٍكصساــن

هعاقيإاو هتبر  فدهب هتديكم
: هل لاق .هصسفن  ٍرخافت ةرذب عرز
كدعاصسأل تئج دقو برلا كم انأا

 ا كداهجّنأاب كل لوقألو سسّدق
ّنكل .يحورلا كمّدقت نع ٍسضار ّبرلا
عتمتي ناك يذلا عصضاوتا كصسانلا
كلتمإا يـحورـلا يـعوـلاو ةـظـقـيـلاـب
باجأاف ةّيرصشبلا تافـعـصضلا ةـفرـعـم
ل ٍبارطصضا ّيأا نودو ةّيلك ٍةطاصسبب
قحتصسم غ يّنإا .ئط كنأا نأا ّدب
هّنأا ّدب ل .برلا كم روزي نأل
ينتيتأاو رخآا ًاصصخصش روزت نأا بجو

يزـخ ةــباــجإلا هذــه دنــع .ًأاـــطــخ
ماـمأا هـتــبر تلــصشفو ناــطــيــصشلا
.كصسانلا عصضاوت

لءاصستي بهارلا رارغ ىلع نمؤوا
لصص يتلا ةاصصلا رومألا ّلك نع
.ًانايحأا كاردإلا قوفت دق يتلاو هل

هذه مظعم ؟أاطا قيرط نع يه له
هللاف .ةلصضلا إا انعفدت راكفألا

وهو هتاخب ًاّيموـي اـنـيـلـع مـعـنـي

نورّكذتي فيك ،رصصنلا ىلإا
نيذلا نيديجملا مـهـفـصسأا

ةرـهاـب ٍلاـمــعأاــب اوــماــق
يـف اوـطرــخــناو ةرــيــبــك
تنأاو ؟ةـعاـجـصشب داـهـجــلا
يتأات امدنع ،مهلثم ًاصضيأا
،ةيحورلا ةكرعـمـلا ةـعاـصس
ءادهـصشلا تازاـجــنإا رــّكذــت
دهاجو ةرهابلا نيصسيدقلا
ناميإاو سسامحو ةعاجصشب
.حرفو

عـيـطـتـصسي لأا ،ًاذإا
؟ًادبأا نزحي نأا يـحـيـصسمـلا
اـمدنـع طـقـف نـكـلو ،مـعــن
سسكعب هبيرق وأا وه ريصسي
.ةصسّدقمـلا هـتـئـيـصشمو هـلـلا
نزـحــي ّلأا بجــي ،ًاــيــلاــت
ءاصسُي نيذلا كئلوأا مـّلأاـتـيو
كئلوأا لب ،مكـلاـب مـهـيـلإا
،مـكـلا نوـئـيـصسي نــيذــلا
ىلع اوبصساحُي نل نولّوألا

لـب ،مـهـّقـحـب لـيـق اـم ّلـك
ءوصسلاب اومّلكت نيذلا كئلوأا

بجي ءلؤوه .مهرـيـغ ىـلـع
اوــقـــلــقــيو اودعـــترـــي نأا

،ًـجآا مأا ًــجاــع ،مــهــّنأل
هللا مكـح ىـلإا نوـقاـصسـُيـصس
نوبصساحُيصس ثيح ،بيهرلا

هب اوــــهّوفـت اـم ّلـك ىـلـع
كئـلوأاو ،ئـيــصس ٍمــك نــم
،مكلاب مهيلإا ءيصسُأا نيذلا
نإا ًاصضيأا اوفاخي نأا بجي
مـهـنـع لـيـق اـم ّلــك ناــك
.ًاحيحصص

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

يـفـتـكـي ل .هـتـقـيـلـخــب يــنــتــعا
ّيأا ةبوت ٌرظتـنـم هـّنإا لـب ةـمدقـتـلاـب
 امك بألاك هـنـصضتـحـيـل ٍسصخـصش
ةـياـنـعـلا هذـه .رـطاـصشلا نـبإلا لـَثـَم
هللا اهرهظي يتلا ةمحرلاو ءاطعلاو

إلا اهنع رّبعي هـتـقـيـلـخ هايلي
.(8 :4 وي1) <ةّب هّللا> ّنأاب انحوي
ةّبا ّرصس ايحي نـمؤوا ّيـحـيـصسا
ةاـيـح ،ةـلـحاـق ٍةاـيـح  ةـّيـهــلإلا
لخ نم هللا ةّب. افلا دصسا
ـّقـحـتـصسم اـنـلـع سسدقـلا حورـلا
ةــكرــصشلا ةاــيــح  ةــكراــصشمــلـــل
.ةـصسّدقا ةـصسيـنــكــلا  ءاــصضعأاــك
قـحـتـصسم غ هـّنأا كردي عـصضاوــتا
هـتاـفـعـصض ببـصسب ةـكراـصشا هذــهــل
ةمحر ّنأابٍ ملع ىلع هّنأا ّلإا هاياطخو
ديحولا ليبصسلا يـه ةـمـيـظـعـلا هـّلـلا
.ةكرصشلا هذه غولبل

ةايا ةـجـهـبو نـمؤوا حرـف
يذلا عوصسي حيصسا  يه ةّيحورلا
إا ماـمـصضنإـل اـّنـم ـك رـظــتــنــي
فرصشلا اذه إا انوعدي وه .هتصسينك
نحنو .ةمحرو ةّبـح اـنـلـبـقـتـصسيو
 اناّيإا ًايّوـقـم هدصسج نـم يذـتـغـن

.يحورلا انداهج

سسايلا رام ديع ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسايـلا يـبـنـلا ديـع ةـبـصساـن

بورغلا ةصص ةمدخ ماقُت يتيبصستلا
91 دحألا ءاـصسم نـم ةـعـباـصسلا دنــع

زو  سساـيـلا راـم رـيد ةـصسيــنــك
دنع يهلإلا سسادقلا ةمدخو ،انيطب
٠2  نـثإلا حاـبـصص نـم ةرـصشاـعــلا

زو  سساـيـلا راــم ةــصسيــنــك 
.ةبطيصصا

ةرششنلا ى-ل-ع ع-طإلا نا-ك-ملا-ب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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