
ةلاسسرلا ــــــــــــــــــ
(51-8 :3 ضسطيت)
ٌةقداصص ُضسُطيت يدلو اي

نأأ ُديرأأ اهايإأو ُةملكلأ يه
أونمآأ نيذلأ متهي ىتح َررقت
ِلامعألاب ِمايقلأ  ِهـلـلاـب
ُلامعألأ يه هذهف .ةنصسأ
اـمأأ *ةـعـفاــنــلأو ُةــَنــصسأ
ُةـيـناـيَذـهــلأ ُتاــثــحاــبأ

ُتاــموـــصصأو ُباـــصسنألأو
ةيصسوـماـنـلأ ُتاـكـحاـمأو
ٍةعِفان ُغ اهنإاف .اهْبِنَتجاف
َدعب ِةعدبلأ ُلجرو *ٌةلطابو
ْضضِرعأأ ىرخأأو ًةرم ِرأذنإلأ

وـه نـَم نأأ ًاـمـِلاــع *ُهــنــع
صستـعأ دق كلذــك  وـهو فـَ
ىلع هصسفنب يصضقي ِةئيطأ
ُتلــصسرأأ ىـــتـــمو *هـــصسفـــن
َضسوـكـيـخــيــت وأأ َضساــمــِترأأ

إأ يــنــَيــتأاــت نأأ ْرِداــبـــف
ُتمزع دق يّنأل َضسِلوبوكين
ُضسانيز امأأ *كانه َيتصشُأأ نأأ

ُضسوـلـُبأأو ِضسوـماـنـلأ مَـلـعـم
اـمـهـعـيـيـصشت  دـِهـتـجاـف
امـهزِوـعـُي ـئـل ِبـهأاـتـم
نأأ انووذ ملـعـتـيـلو *ٌءيـصش
ِةحِلاصصلأ ِلامعألاب أوموقي
ىتح ةيرورصضلأ ِتاجاحـلـل

ـــــــــــــــــــــــــ :برلل ةغلا
؟ةب مأا فنع ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 اهيف رثاكتي يتلأ مايألأ هذه
فنعلأ دهاصشمو ،نيدلأ مصساب فنعلأ
،ضسوفنلأ  بعرلأ ّثب يغتبت يتلأ
نوعّدي فـنـعـلأ نوـصسرا نـم ىرـن
ىلع حرطُي يذلأ لأؤوصسلأ .برلل ةغلأ
وــــه نــــمؤوأ

ةمـجرـت ةـيـفـيـك
.برـــلــل ةغـــلأ

بوــلـــطأ لـــه
ةّوـقـلأ مأدخـتـصسأ

نـمؤوأ غ عــم
ةــــمــــحرـــــلأ مأأ

؟ةبأو
حصضوألأ لاثأ

 هد يذـــــلأ
ضسدقأ باتـكـلأ

برلل ةغلأ نع
ضسايلإأ يبنلأ وه
رويغ بقـل ةـصسيـنـكـلأ هـيـطـعـت يذـلأ

<برــلــل ًةغ ترــغ> :هــلوــق بصسح
د ةثك ًانايحأأ .(01 :91 لم1)

لمحي رويغلأ ضسايلإأ يبنلل ليثا
روـــصصلأ ضضعـــبو ،هديـــب ًاـــفــــيــــصس
،لاأ هذه ىلع هرّوصصت تانوقيألأو
 ًأراـصشتـنأ كألأ ةـنوـقــيألأ نــكــل
يـتـلأ يـه ةـيـصسكذوـثرألأ ةـصسيـنـكـلأ
برق ةرـخـصص ىـلـع ًاـصسلاـج هرّوـصصت
روهظ لوأأ  .نابرغلأ هلوعت رهنلأ
هـل لاـق لوألأ كوـلأ رــفــصس  هــل
وحن هأو انـه نـم قـلـطـنأ> :برـلأ
يذلأ تيرك رهن دنع ئبتخأو قرصشأ

رهنلأ نم برصشتف ،ندرألأ لباقم وه

<كانه كلوعت نأأ نابرغلأ ترمأأ دقو
يتلأ ةروصصلأ هذه .(4-3 :71 لم1)
ديرت ةيصسكذوثرألأ ةصسينكلأ اهيلع دّدصشت
وه هللأ نأأ فيك رهظت نأأ اهلخ نم
ل قرطب هيلـع لـكـّتـي نـم لوـعـي يذـلأ
قـطـنأ قوـفـت ًاـناـيـحأأو اـهـعــّقوــتــي
ناـبرـغـلأ نأأ فورـعأ نــم .يرــصشبــلأ
نــم لــكأاــي ح رــصسنــلأ نــم بقــت
أأدبـت مـث ،ًـيـلـق رــقــتــصستو هــتــصسيرــف

،هـــتدراــطمـــب
ضضقنتو طتـف
رطـصضيـف هـيـلـع
ضضفــــــــــخ إأ
ل ىـتــح هــصسأأر
بأرغلأ هـمدصصي
وأأ هــحاــنــجـــب
دعــبو .هــلــيذــب
تأرواــنــم ةدع
رـصسنـلأ جـعزـنـي
ًاـكراــت طــيو
نــم يــقاـــبـــلأ

هذـه ًأذإأ .ناـبرـغـلأ هـلـكأاـتـف هـتـصسيرــف
روصسنـلأ ضسئأرـف ذـخأاـت يـتـلأ ناـبرـغـلأ
نايحألأ ضضعب  لكأات يتلأو اهلكأاتل
تناك نابرغلأ هذه ،تعاج أذإأ اهدلوأأ

مو زبخب> ايليأ أ يتأات هللأ رمأاب
ناـكو ًءاـصسم مو زـبـخـبو ًاــحاــبــصص
.(6 :71 لم1) <رهنلأ نم برصشي

مئأدلأ هفوقو وه ايليأ زّي ام نإأ
،هتردقو برلأ مكب هناإأو هللأ مامأأ

ّيح> :ةرابعل هدأدرت  رهظي ام أذهو
نم نإأ .<همامأأ فقأو انأأ يذلأ برلأ وه
ايليأ ةغك ًةغ كلتو برلأ بحي
،هللأ مامأأ فوقولأ مئأد نوكي نأأ بجي
كلذو هللأ ةرصضح  ًامود نوكي نأأ يأأ

ركفتلأو رـمـتـصسم لـكـصشب هـلـلأ رـكذ ع

92/5102ددعلا

زو91 دحألا

عبارلا وكسسا عما ءابآا

سسُيذ رابلاو ةنيركم ةرابلا راكذت

سسداسسلا نحللا

عباسسلا رَحَسسلا ليإا



لـك نأل هـناـكـم أ كفـيـصس در> :هـل
فـيـصسلاـب فـيـصسلأ نوذـخأاـي نـيذــلأ
ضسفن و ،(25 :62 تم) <نوكلهي
ثث عوصسي ركنأأو ضسرطب داع ةليللأ

ةلثا ةثداح تعقو كلذ لبق .تأرم
دعرـلأ يـنـبأ اـنـحوـيو بوـقـعـي عــم
ةصسامأ يديدصش ًاصضيأأ اناك نيذللأ

ماــــــــيألأ ت حو> :ةغــــــــلأو
إأ قلطنيـل هـهـجو تبـث هـعاـفـترل
ًصسر ههجو مامأأ لصسرأأو .ميلصشروأأ

يرماصسلـل ةـيرـق أوـلـخدو أوـبـهذـف
ههجو نأل هولبقي ملف .هل أوّدعي ىتح
ىأأر املف .ميلصشروأأ وحن ًاهجتم ناك
اي:لاق انحويو بوقعي هأذيملت كلذ
نم ران لزنت نأأ لوقن نأأ ديرتأأ بر
ايليإأ لـعـف اـمـك مـهـيـنـفـتـف ءاـمـصسلأ
لاقو اـمـهرـهـتـنأو تفـتـلاـف ،اـًصضيأأ
،امتنأأ حور يأأ نم نامـلـعـت اـمـتـصسل

ضسفنأأ كلهيل ِتأاي  ناصسنإلأ نبأ نأل
ةيرق إأ أوصضمف ضصّلخيل لب ضسانلأ
أذـــه  .(65-15 :9 وـل) <ىرــخأأ
تقولأ ناح امدنع هنأأ ىرن عطقأ
،بيلصصلأ ىـلـع عوـصسي برـلأ عـفـتل
يأأ ميلصشروأأ أ قلطنيل ههجو تّبث
ءاج ام مّمتيل ةّيوق ةزع بصستكأ

او .تابوعصصلأ لك مغر هلجأأ نم
أ هقيرط ىلع تناك ةرماصسلأ نأأ
لــغــتــصسي نأأ برــلأ دأرأأ مــيــلــصشروأأ
يرـماـصسلأ إأ لـمـحـيـل ةـصصرــفــلأ
ءأدع ببصسب نكلو ،ضصأ ةراصشب
أوصضفر دوهيلل يخيراتلأ يرماصسلأ
حقأ ضضفرلأ أذه ةجيتن .هلابقتصسأ
نــم عــفأدب اــنــحوـــيو بوـــقـــعـــي

لأزنإأ برلل امهتغو اـمـهـتـصساـمـح
امف ،ةنيدأ قرحتل ءامصسلأ نم ران
امهل كذت ىوصس حيصسأ بأوج ناك
وهو امهكّرحي نأأ بجي يذلأ حورلاب
ّنأل ،ةبأو مصسلأو ةعأدولأ حور
ضسانلأ ضصـخ ناـصسنإلأ نـبأ ةـبـغر
 .مهكه ضسيلو

ل> :انم ّلكل لوصسرلأ ضسلوب لوقي
نتعم ،رصشب رصش نع ًأدحأأ أوزا

<ضسانلأ عيـمـج مأدق ةـنـصسح روـمأاـب

*نيرـمـثـم َغ أوـنوـكـي ل
َنيذلأ ُعيـمـج َكيـلـع ُمـلـصسي
نـيذـلأ ىـلـع مـلـصس *يـعــم
.ناإلأ  اــنــنوــبــحـــُي
.عـمـجأأ مـكـعـم ُةـمـعـنـلأ
.مآأ

ليإلا ــــــــــــــــ
(91-41 :5 ىتم)
متنأأ ِهذيمتل برلأ لاق

نأأ نــك ل .اــعــلأ ُروــن
ىلع ٌةعقأو ٌةنـيدم ىـفـخـَت

ٌجأرــِصس دــَقوــُي لو *ٍلــبــج
نكل لايكأ ت ُعَصضويو
َءيــصضــُيــل ةراــنأ ىــلــع

نـيذـلأ عـيـم  تيبـلأ*
مأدق مكُرون ئصضُيلف أذكه
مـكــلاــمــعأأ أوَل ضساــنــلأ
مكابأأ أودّجـمـُيو َةاـصصلأ
ل *تأوـــمـــصسلأ  يذــــلأ
لـُحأل ُتيـتأأ يــّنأأ أوــنــظــَت
 يّنإأ ،َءايبنألأو َضسومانلأ
قأ *مُّأل نكل لُحأل ِتآأ
َلوزت نأأ إأ هّنإأ مكل لوقأأ
ُلوزـي ل ُضضرألأو ُءاـمــصسلأ

ٌةدحأو ٌةطقُن وأأ ٌدحأو ٌفرح
متـي ىـتـح ضسوـماـنـلأ نـم
ًةدحأو لُحي نَم لكف *لكلأ

راغصصلأ اياصصولأ هذه نم
هنإاف ،أذكه ضسانلأ ُملعُيو
ِتوكلـم  ًأغـصص ىـعدـُي
ُلَمعي يذلأ امأأو .تأومصسلأ

ًاميظع ىعدُي أذهف مـّلـعـُيو
 تأومصسلأ توكلم.

انمّلعت ام أذهو هميلاعتو هماكحأاب
:ةصصل اندأدرـت  اـنـتـصسيـنـك هاـيإأ
.<كقوقح ينمّلع بر اي تنأأ كرابم>
برقب ةاياب عتمتلأ أ ىعصسي نم
هــلــلأ ةردقــب ةــقــث بصستــكــي ،هــلــلأ
 .ايليأ لثم ةيهانتملأ

معطت نابرغلأ هللأ لعج نأ دعب
نـم ةـلـمرأأ ةأأرـمأ أ هـلـصسرأأ ،اـيـلــيأ

تناك هذه نكل ،هلوعتل أديصص تفرصص
 وه يح تلاقف> :ديدصش رقف ةلاح

ةكـعـك يدنـع تصسيـل هـنإأ كهـلإأ برـلأ
رأوكلأ  قيقدلأ نم فك ءلم نكلو
أذنأاهو زوكلأ  تيزلأ نم ليلقو
ينبلو  هلمعأأو يتآل نيدوع ضشقأأ
.(21 :71 لم1) <تو مث هلكأانل
 ،هنم ضسوؤويأ عصضولأ أذه مغر
نلعأأ لب هللأ ةردق نم ايليأ ضسأايي
ليئأرصسإأ هلإأ برلأ لاق أذكه> :ةأأرملل
تيزلأ زوكو غرفي ل قيقدلأ رأوك نإأ

يطعي هيف يذلأ مويلأ أ ضصقني ل
لم1) <ضضرلأ هجو ىلع ًأرطم برلأ

71: 41).
برلل ةغب عّتـمـتـي نـم عـقـي دق

نع عافدلل فنعلأ لامعتصسأ ةبرجتب
ايليإأ يبنلأ عم ثدح ام أذهو ،هللأ
ةيامعبرألأ لعبلأ ءاـيـبـنأأ لـتـق يذـلأ

لاـقو (04 :81 لـم1) صسمـخو
دونأ هلإأ برلل ًةغ ُترغ دق> برلل

كدهع أوـكرـت دق لـيـئأرـصسإأ يـنـب نأل
كءايبـنأأ أوـلـتـقو كحـبأذـم أوـصضقـنو
مـهو يدحو اـنأأ تيـقـبـف فـيــصسلاــب
أذإأو ...اـهوذـخأاـيـل يـصسفـن نوـبـلـطـي
دق ةديدصشو ٌةميظع ٌحيرو ٌرباع برلاب
 برـلأ نـكـي و ...لاـبأ تــّقــصش
نكـي و ةـلزـلز حـيرـلأ دعـبو حـيرـلأ
ٌران ةلزلزلأ دعبو ،ةلزلزلأ  برلأ

رانلأ دعبو رانلأ  برلأ نكي و
:91 لم1) <فيفخ ضضفخنم ٌتوصص
مـيـصسنـلأ  برــلأ ناــكو .(01-21
ايليإأ برلأ ملع أذكهو ،معانلأ ليلعلأ
ًاصضيأأ ثدح ام أذه .عفني ل فنعلأ نأ

نذأأ عطق امدنع لوصسرلأ ضسرطب عم
لاقف عوصسي امأأ ،ةنهكلأ ضسيئر دبع



لمأات
ـــــــــــــــــــ

ًاصضيأأ مكأرأاصس ينكلو>
عزني لو مـكـبوـلـق حرـفـتـف
:61 وي) <مكنم مكحرف دحأأ

ةزــــيـــــجو ةـــــيآلأ نأ (32
.ةبك ةيزعت لم اهنكلو
عزني لو هلوقب ينعي أذامف
كدنعأأ ؟مكنـم مـكـحرـف دحأأ

نورداق نيثك نإاف ؟لام
.كنم حرفلأ أذه أوعزني نأأ
دبعلأو رأدأ بقني ضصللأ
كلأو هيلإأ مـلـصس اـم ذـخأاـي
هتنـيزـخ إأ كثأم ذـخأاـي
كــــب نــــعــطــي دوــــصسأو
نوثك ؟ةطلصس كلأأ .كمذيو
هذـه أوـعزــنــي نأأ نورداــق
تهـتـنأ أذإاـف كنــم ةرــصسأ

اهعم تهتـنأ ةـصساـئرـلأ ةدم
تقو  هــنأ عــم ،حأرــفألأ
ةقاصش لامعأأ دجوت ةصسائرلأ

كبلصست موـمـهـلاـب ةـنورـقـم
عتمـتـتأأ .ةرـصسأ نـم ًأثـك
ضضرم كيتأاي ؟يوق مصسجب
،كنـم ةرـصسأ هذـه عزـنــيو
رظنأ نصسحو ليمج تنأأأأ
ذخأاتو ةخوخيصشلأ يـتأاـتـصس
ٌحِرــَفَأأ .كنــم ةرــصسأ هذـــه
يــتأاــي ؟كتدئاــم قــنورـــب
ةمـيـلوـلأ يـهـتـنـتو ءاـصسأ

أذكهو .ًاصضيأأ رورصسلأ اهعمو
ةيصضرألأ ءايصشألأ لك لوزت
نوكت نأأ ردقت لو ةلوهصسب
ىوــقـــتـــلأ اـــمأأ ةـــتـــباـــث
اهلـف ةـيـحورـلأ ةـصساـمأو

.دحأأ مـهرـجأاـتـصسي مـل ًلاـمـع دجوــف
يف أولمعيل مهلصسرأأو مهيلع ننحتف

ةعاصس ىوصس َقبي مل هنأ مغر هلقح
قطنملأ يف .ضسمصشلأ بورغل ةدحأو
هب ماق ام ،هيلع فراعتملأ يرصشبلأ

هب موقي لو يقطنم ريغ لجرلأ أذه
دصصق وه ام ،ًأذإأ .لقاع ناصسنإأ يأأ
؟لَثَملأ نم برلأ

نم ذوخأام لـَثـَمـلأ أذـه راـطإأ
،مايألأ كلت يف ةيعأرزلأ تاعمتجملأ
ام راطإلأ أذهو .عوصسي برلأ نمز يأأ
نأدلبلأ تاعمتجم يف ًأدوجوم لأز
يف لامعلأ عمـتـجـي ثيـح ةـيـماـنـلأ
راظتناب ةنيدملل ةريبكـلأ تاـحاـصسلأ

يف .ةصشرو يف لمعلل مهذخأاي نَم
دمتعت تاعـمـتـجـمـلأ تناـك ،مـيدقـلأ

يـف فرـحـلأ ضضعـبو ةـعأرزـلأ ىـلـع
ًاصضرأأ كلمـي ناـك نـَمـف .اـهـتـصشيـعـم
مــصسأوــم بصسح اــهــعرزــي ةــيــعأرز
ماعط نمؤوي ناك ،ءاتصشلأو فيصصلأ

راجـن) ةـفرـحـلأ بحاـصصو ،هـتـلـئاـع
.هلغصشم يف هلمع نم ضشاتعي (ًثم
ًاصضرأأ كلمي ل ناك نَم كانه نكلو
هيلع ناك أذل ،هب نيّصصاخ ًغصشم لو
ضضرألأ بحاصص ىدل ًأريجأأ لمعي نأأ
أوناك ءلؤوـه .لـغـصشمـلأ وأأ ةـيـعأرزـلأ
بر نم هنوصضاقتي اـمـم نوـصشاـتـعـي
تاحاصس يف نوعمجتي أوناك .لمعلأ
.مهموي لمع نيمأاتل ندملأو ىرقلأ

مهدلوأأ نأأ ىلإأ أونأامطأ أولمع أذإاف
أذإأو ،ءاصسملأ يف زبخلأ نولكأاي فوصس
ل نأأ ريبك رطخ كانهف أولمعي مل
مل انه نم .ةلئاعلل ماعطلأ نمأاتي
نيذلأ ةلعفلأ عم مركلأ بحاصص قفتي
ىلع رـخأاـتـم تقو يـف مـهرـجأاـتـصسأ
نــيذــلأ ضسكــع ىـــلـــع ،مـــهـــترـــجأأ
مهعم قفتأ ذإأ ًاحاـبـصص مـهرـجأاـتـصسأ

ةعاصسلأ لامعف .مهل ةرجأأ رانيد ىلع
مـل ةـيـصشعـلأو ةرـيـهـظـلأو ةـعـصساـتـلأ
مهنأل ةرجألأ ةصشقانم ىلع أوؤورجي
.ديج اناطعأأ امهم :مهصسفنأأ يف أولاق
بر ةـمـحر ىـلـع نودمـتـعــي ءلؤوــه
لامعلأ ءلؤوه ةمظع .همَرَكو لمعلأ

راـهـنـلأ ةـلـيـط مـهــئاــقــب يــف يــه
نأ مـغر ،مـهـمـحرـي نـَم نورـظـتـنــي

كّنبلغي ل> :ًاصضيأأو ،(71 :21 ور)
:21 ور) <اب رصشلأ بلغأ لب رصشلأ

نكل ًابعصص مكلأ أذه ودبي دق .(12
ّلك عيطتصسأأ> :هبلق  لوقي نمؤوأ
) <ينيّوقي يذلأ حيصسأ  ءيصش
يذلأ وه هللأ نأأ فرعي هنأل ،(31 :4
نمؤوي هنألو ( 2: 31) هيف لمعي
وهو يح هلإأ هللأ نأأ يبنلأ ايليإأ لثم
.ءيصش ّلك ىلع رداق

تاينلا ــــــــــــــــــ
نولوقي ضسانلأ عمصسن ام ًأثك

 أ> :مهصضعـب عـم مـهـيـطاـعـتمه
اــم ضضعــب رــيتــل كلذو <ةــيــنــلأ
ةثـك ناـيـحأأ و .هــب نوــموــقــي
دصض تاــصسراــمأ ضضعــب بكـــترـــن
انلمع رّنو ،مـهـجـعزـنـف نـيرـخآلأ
نكلو ةقداصص تناـك <اـنـتـيـن> نأاـب
.ئـطاـخ اـناـك لـعـفـلأو بـعــتــلأ

يف .نكـي مـل ًاـئـيـصش نأاـكورذتعنو
اـنـحوـي ضسيدقـلأ عـمـصسن لـباــقــمــلأ
يف نينمؤوملـل لوـقـي مـفـلأ يـبـهذـلأ

<ةّينلاب ّرصسُي> هللأ نأ حصصفلأ ةظع
ةدابعلأ َنَصسَح ناك نَم> لك وعديو
أذهـب عـّتـمـتـيـلـف حـيـصسمـلـل ًاـبـحـمو
يأأر وه ام .<جيهبلأ ليمجلأ مصسوملأ
؟عوصضوملأ أذه يف ليجنإلأ

نع عوصسي برلأ ميلعت ضضرعم يف
نوكـتـصس فـيـكو تأوـمـصسلأ توـكـلـم
ءيجم دنع ةأافاكـمـلأو ةـبـصساـحـمـلأ
ًثم ىتم يليجنإلأ دروي ،توكلملأ
لبق برـلأ هـلاـق (61-1 :02 تـم)

بلصصُي يـك مـيـلـصشروأأ ىـلإأ هدوـعـصص
.ثلاثلأ مويلأ يف موقي مث توميو
بحاصص لجر نع لَثَملأ أذه ثدحتي
رجأاـتـصسيـل حـبـصصلأ عـم جرـخ> مرـك
ىلع ضضعب عم قفتأ .<همركل ًةلعف
ةلعف جاتحأ مـث .مـهـل رـجأاـك راـنـيد
ًاحابصص ةعصساتلأ دنع جرخف نيرخآأ

ًاصضيأأ لعف أذكهو .رخآأ ًاصضعب ذخأأو
.رهظلأ دعب ةثلاثلأ دنعو رهظلأ دنع
ةعاصسلأ دنـع ،ضسمـصشلأ بيـغـم لـبـقو
ةدلبلأ ةحاـصس ىـلإأ جرـخ ،ةـصسماـخـلأ



ةدوعلأ ىلإأ مهعفدي يرصشبلأ قطنملأ
نـَم دجوـي نـل هـنأل مـهـلزاـنــم ىــلإأ
.رـخأاــتــم تقو يــف مــهرــجأاــتــصسي
مزعلأ مـهـيدل ناـك مـهـنأ مـهـتـمـظـع
ةـمـحرـب لـمألأو ةـقداـصصلأ ةـيـنــلأو
لب ،برلأ ةمحر نم أوصسأايي مل .برلأ
لعل ،راهنلأ ةليط مهنكامأأ يف أوقب
.لمعلأ ىلإأ مهذخأايل يتأاي نَم كانه
مهيلع ةميظع برلأ ةمحر تناك أذل
ذنم أوـلـمـع وـل اـمـك ًأراـنـيد أوـلاـنو
برـلأ ةـمـحر نأ .رـكاـبـلأ حاــبــصصلأ

ةقداصص ةين بحاصص لكل ًأدج ةرفأو
مــل لاــمــعــلأ ءلؤوــه .تباــث مزــعو
مهتوـيـب يـف نـيـلـصساـكـتـم أوـصسلـجـي
ىـلإأ لـمـعـلأ يـتأاـي نأأ نـيرـظــتــنــم
ةحاصسلأ  ىلإأ أوصضم مهنكل .مهلزنم
أودقفي مـلو راـهـنـلأ ةـلـيـط أوـصسلـجو
ةقداصصلأ ةبغرلأ مهيدل تناك .لمألأ
مـلو ءاـجرـلأ أودقـفـي مـلو لـمـعـلاــب
أذكه .لمعلأ بر مهمحر أذل ،أوصسأايي
أذإأ ريخألأ مويلأ يف برلأ انمحريصس
يــعــصسلأو ةــبــغرــلأ اــنيدل تناك
ظفحو هللأ ةئيصشم لمعل ناقداصصلأ

ضسيدقـلأ لوـق اـنــه نــِم .هاــياــصصو
ضسأدق ةظع يف مفلأ يبهذلأ انحوي
ةروـصص يـهـلإلأ ضسأدقــلأو ،حــصصفــلأ
ميرك ديـصسلأ نأ> :توـكـلـمـلأ ةدئاـمـل

،لوألأ لثم ريخألأ لبقي وهف ،أّدج
ةيداحلأ ةعاصسلأ نم لماعلأ حيريو
ةـعاـصسلأ نـم لـماـعـلأ لــثــم ةرــصشع
.لوألأ يصضرُيو ريخألأ محري .ىلوألأ
لامعألأ لبقي .أذه بهيو كأذ يطعي
حدميو لعفلأ مّركـي .ةـيـنـلاـب رـصسـُيو
حرف ىلإأ مكعيمج ًأذإأ أولخداف .مزعلأ
أوذخ نوريخألأو نولّوألأ اهيأأ .مكّبر
 .<مكترجأأ

ةقداصص نوكت ةقداصصلأ ةينلأ
لـعـفـب ةـنورـقـم تناـك ىـتـم ًـعــف

فرـعــُت رــمــثــلأ نــم نأل> ،قداــصص
أوملكتت نأأ نوردقت فيك ...ةرجصشلأ
نم هنإاف .ٌرأرصشأأ متنأأو تاحلاصصلاب
ناصسنإلأ .مفلأ ملـكـتـي بلـقـلأ ةـلـصضف
بلقلأ يف حلاصصلأ زنكلأ نم حلاصصلأ

تـنـصسحأأ نإاـف ،رـخآأ ثأاــت
نأأ دحأأ ردقي ل كغ إأ
ــأ لـمــع كنــم عزــنــي
دوــنأ كب تطاـــحأأ وـــلو
مامنـلأ فوـلأأو كوـلأو
ل مهنإاف ةـيـنـلأ يـثـيـبـخو
ام أوعزني نأأ نوعـيـطـتـصسي
نأل تأومـصسلأ  َتكـلـتـمأ

اـمـك ةدلاـخ ةرــصسأ هذــه
ىـــطـــعأأ قّرـــــف> :لـــيـــــق
إأ مـئاــق هرــُب كاــصسأ
قحبو (9 :211 زم) <دبألأ

ًأزونك مــكـل أوزـنـكأ> :لـيـق
 دصسفـُي ل ثيـح ءاـمـصسلأ

ل ثيــحو أأدصص لو ٌضسوــصس
لو نوــــقراــــصس بقــــنــــي
.(02 :6 ىتـم) <نوـقرـصسي
ىــلــع بظأوــت تنــك نإاــف
دحأأ ل ةرأرــحـــب ةــــصصلأ
كنم اهرمث قرصسي نأأ ردقي
تدم دق راـمـثــلأ هذــه نأل
لو ءاـمـصسلأ  اــهروذــج
ررصضلأ نم اهـيـلـع رـطــــخ

أذإاـف .اـهـتــعاــن ةــتــبــلأ
َتلـــعـــــفو رـــصشلأ َتلـــّم

ىـــــــلـــــــع َتصصو أ
ةميتصشلأ َتلبـقو ةـمـيـمـنـلأ

ةاـصصلأ لاـمـعألأ هذـهــف
عزني دحأأ لو ةدلاخ ىقبت
اـمـلـك لـب كنـم اـهـتأرــصسم
جهتـبـتو حرـفـت اـهـترـكذـت
.ةميظع ةذل قوذتو

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

كمكـب كنأل ...تاـحـلاـصصلأ جرـخـُي
:21 ىتـم) <نأدـُت كمـكـبو ررـبـتـت
ناـــصسنإلأ ىـــعو ىـــتــــم .(33-73
نأأ هـل قـحـي دوـعـي ل برـلأ اـياـصصو
ةّينلأ نأ لوقيو هبيرق هاجت ئطخي
قداـصصلأ ناـصسنإلأ .ةـفــيرــصش تناــك
ججحـلأ عرـتـخـي لو رّرـبـي ل ةـيـنـلأ
برلأو هأاطخب فرتعي .هأاطخ ريربتل
نـع مـكـلأ حـبـصصي اـنـه .هـمــحرــي
.ًاـمـــهـم ًأرــمأأ ناــصسنإلأ ةــيــفاــفــصش
هـلاـمـعأأ يـتأاــت فاــفــصشلأ ناــصسنإلأ

ىعصسي لقألأ ىلع وأأ ،هتاينل ةقباطم
،كلذـك نوـكـت نأل ًاـقداـصص ًاــيــعــصس
هلمعيو هب رـكـفـي اـم كراـبـي برـلأو
.هلوقيو

،اهيلع ةءاصضإلأ بجي ةريخأأ ةطقن
،ىلوألأ ةعاصسلأ لامع فقوم يهو
ىلع أوصضرتعأ نيذلأ ،ركابلأ حابصصلأ
عيمجللىطعأأ يذلأ لمعلأ بر ةمحر
حاـبـصصلأ نـم لـمـع يذـلـل ،ًأراــنــيد
ةلكصشم .رهظلأ دعب نم لمع يذلأو
مهنأ أوعي مـل مـهـنأ حاـبـصصلأ لاـمـع
ذـنـم مـهدلوأل ماـعــطــلأ أوــنــمــصض

،مـهـلاـب نأاـمـطأو رـكاـبـلأ حاـبــصصلأ
ًلوغصشم مهلاب لظ نورـخآلأ اـمـنـيـب
مـهدلوأأ ناـــك أذإأ راـــهـــنــــلأ لــــك
ديـعــصصلأ ىــلــع .ل مأأ نوــلــكأاــيــصس
انصسفنأأ ربتعن نيذلأ نحن ،يحورلأ
تعرُز اندمتعأ اّمل ،حـيـصسمـلـل ةوـخأ

ل نأأ بجي كلذل ،ضصخلأ روذب انيف
نأ> ءاصشي يذلأ انبر ةمحر ركتحن

ىــلإأو نوـصصلـخـي ضساــنــلأ عــيــمــج
،(4 :2 ميت1) <نولبقي قحلأ ةفرعم
نيذلأ برلأ محر نإأ جعزنن ل نأأو
ىلإأ أوداعو أوـــباتو ةأاطـــخ أوناك
ءلؤوهف .ةـيـعرـلأو ةـصسيـنـكـلأ باـحر
نـع نوـصشتـفـيو نـيـعـئاــصض أوــناــك
 .حيصسملأ ىلإأ أودتهأ نأأ ىلإأ مهصصخ
اًيعوبسسأا ةرسشنلا ىلع عطإلا ناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع
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