
ةلاشسرلا ــــــــــــــــ
(٠2-٦1 :2 ةيطغ)

نأا ُمـلـعــن ذإا ُةوــخإا اــي
ِلاـمـعأاـب ُرــُي ل َناــسسنإلا
ِناإلاب امنإا لب ِسسومانلا
ُنحن انـمآا ِحـيـسسا َعوـسسيـب
يكل ِحيـسسا َعوـسسيـب ًاـسضيأا
ل ِحيسساب ِناإلاب َرن
ل ذإا ِسسوــماـنـلا ِلاــمــعأاــب
ٌدحأا ِسسومانلا ِلامعأاب ُرُي
انك ْنإاف *دسسا يوذ نم
َرـيتـلا نوـبــِلاــط ُنــحــنو
ًاسضيأا نحن اندجُو ِحيسساب

ًاذإا ُحيسسا ُنوـكـيـفأا ًةأاـَطـَخ
*اسشاح .ةئيـطـخـلـل ًاـمِداـخ
دق ام ينبأا ُتدع ْنإا يّنإاف
يـــسسـفـــن ُلـــعـــجأا ُتمَدــــَه
ِسسومانلاـب يـّنأل *ًاـيّدعـتـم
ايـحأا يـكـل ِسسوـماـنـلـل تـُم
ُتبـلـُسص حـيـسسا َعـم *هــلــل
ُحيـسسا لـب اـنأا ل اـيـحأاـــف
نـــم  اـــمو . اـيـــحـــي
اـــنأا ِدسسا  ِةاـــــــــــيـا
ِهـلـلا ِنـبا ِناإا  ُهاـيــحأا
هـسسفـن َلذـبو يـنـبـحأا يذـلا

.يّنع

سسابللا ـــــــــــــــــ
 إلا لسصفلاأارقُي يذلا يلي

-72 :8 ول) مويلا اـنـعـمـسسم ىـلـع
لـجرــلا ةــثداــح نــع عــمــسسن ،(93
،يـسسجرا ةروـك نــم سسوــسسما

ىلع يتأاي ل رسصانع ةّدع دري هيفو
هدرـسس  ىـّتـم يـلــيإلا اــهرــكذ
انهابتنا تفلي ام .اهسسفن ةثداحلل

يليإلا اهركذي يتلا ةلباقا وه
ةـلاـح ب اـقوـل
لـبــق سسوــسسما
برـلاـب هــئاــقــل
دعـــــبو عوـــــسسي
طايسشلا جارخإا

ناـك دقـف :هــنــم
ذنم طايسش هيف
و ليوط نامز
اًبوث سسبلي نـكـي
تيب  ميقي لو
حــبـــسصأاو ،(72)

سسبلو ًــقاــع اــً
هتـنـيدم إاو هـتـيـب إا داـعو (53)
(93).  نـع مـّلـكـتــنــسس يــلــي اــم

عطقا نم اًقطنإا سسابللا عوسضوم
يرعلا ىنعم إا نيسشم ،يليإلا

باـتـكـلا  سساـبـلـلا ةـّيــّمــهأا إاو
.اعلا  انتايح و سسّدقا

ةّسصق ركذتسسن يرعلل انركذ دنع
هـلـلا ّنأا نـم مـغرـلاـبــف .ءاوــحو مدآا

ارعسشي  امهّنأا ّلإا يراع امهقلخ
لّظ ت ناسشيعي اناك امهّنأل كلذب
د ّنأل سس إا اجاتحي و ،هللا
باتكـلا رـكذـي .اـمـهرـتاـسس وـه هـلـلا
امهتفلا دعب وألا ةرملل يرعلا
ايّلخت امدنع يإا ،ةّيـهـلإلا ةـّيـسصوـلـل

اـمـهد ءارو اــيــعــسسو هد نــع

هـلإلا ّبرـلا توـسص اـعـمـسسو> :يــتاّذــلا
هتأارماو مدآا أابتخاف .ةّنا  اًيسشام
رـجـسش طـسسو  هـلإلا ّبرـلا هـجو نــم
هل لاقو مدآا هلإلا ّبرلا ىدانف .ةّنا
ةّنا  كتوسص تعمسس لاقف .تنأا نيأا

لاقف .تأابتخاف نايرع يّنأل تيسشخف
نم تلكأا له ؟نايرع كّنأا كملعأا نم
لـكأاـت ل نأا كتـيـسصوأا يـتـلا ةرــجــسشلا

ّرطسضا ام اذه .(11-8 :3كت) <؟اهنم
رخآا اًسسابل ءاوحو مدآا ءاطعإا إا هللا

سضوــع نــــــع اــً
عنـسصو> :هد

مدآل هلإلا ّبرلا
ًةسصمقأا هتأارماو
ٍدلـــــــج نــــــــم
<امـهـــسســـبـــلأاو
.(12 :3كت)

مدــــخـــتـــسسا
سسّدقا باتكلا

يرـعـلا ةروــسص
ةـللدلــل اــًسضيأا

عـــسضو ىـــلــــع
هتلاح سسكعي يذلاو ،ءّيسسلا ناسسنإلا

 عةفاسضإلاب ّلدي وهف .هللا عم هتق
نوـناو نـجـسسلاو زوـعـلاو رـقـفـلا إا

يـّلـخـتـلا ىـلـع ّلدي ،كلاـنـه اــم إاو
ناسسنإلا دعُب ةجيتن وه يذلا يهلإلا
رّوسصـُي عـسشوـه ةءوـبـن يـفـف .هـلـلا نـع
ىرخأا ةهلآا دبعيل هكي يذلا هللا بعسش
ءارو بهذتو اهلجر كت يتلا ةأاراب

ةيرعتلاـب هـلـلا هدّدهـي كلذـل ،اـهـيـّب
ىوأام ل ثيح ،ةيّلا إا هب باهذلاو
كاّذإا كرديــف ،برــسشم لو لـــكأاـــم لو
.(2وه) هللا إا دوعيو هـتـلـعـف ةـمـظـع
بعسشلا ةلاح ىرن لايقزح ةءوبن و
نع اًديعب هـتاـسساـجر  سشيـعـي يذـلا
نم كانه سسيلو دلوت يتلا ةاتفلاك هللا

34/5102ددعلا

لوألا نيرششت52 دحألا

نيديهششلا شسيدقلا راكذت

سسويترمو سسونايكرم

عبارلا نحللا

رششاعلا رَحَشسلا ليإا



:95 سشإا) <ءادرـك ةغـلاـب ىـسستـكاو
بايثب مودأا نم يتآلا اذ نم> ؛(71
هسسب ّيهبلا اذه ةرسصب نم رمح

مّلكـتا اـنأا .هـتّوـق ةكـب مـّظـعـتا
:3٦ سشإا) <...سصخلل ميظعلا لاب
1-2).

ةروسص اًسضيأا مدختسسا عوسسي ّبرلا
ناسسنإلا ةقع ىـلـع ّلديـل سساـبـلـلا
ىـلـع ّلدي سسرـعـلا سساـبـلـف :هـلـلاــب
،هللا نبا ءاسشع  ناسسنإلا كاسشا

إا هب يدؤوي هيلع ةظفاا مدعو
وألا ةـّلاو .سسرــعــلا نــم هدرــط
إا داع يذلا لاّسضلا نبل ىطعُت

إا ةدوعلا ىـلـع ةـللد هـيـبأا نـسضح
.هللا عم ةايا يأا ،ّوألا عسضولا

برلا يّل نع نوّيـلـيإلا رـّبـعـيو
هبايث ّنأاب روباث لبج ىلع هدج

ّنأا امـك .جـلـثـلاـك ءاـسضيـب تحـبـسصأا
سسابلب نورّوسصي قلا دنع ةكئا
 مهـتـكراـسشم ىـلـع ةـللدلـل قاّرـب
لوسسرلا ّنأا إا فسضأا .يهلإلا دا
حـيــسسا  ةاــيا رّوــسصي سسلوــب
مكـّلـك ّنأل> :حـيـسسمـلـل سسبـل اـهـّنأاـب
متسسبل دق حيسساـب دمـتـعا نـيذـلا
.(72 :3لغ) <حيسسا

ام سسبلن نأا انيلع ّنإاف انه نم
،حـيـسسا  اـنـتاـيــحــب قــئل وــه
سضيبأا اًسسابل دّمعا ىطعُي امدنعو
 كوــلــسسلــل هــل ةوــعد كلذ ّنإاـــف
نوكـي نأاو ،بلـقـلا ةواـقـن ،ةواـقـنـلا

اـب اًدــّجلاـثـم ىـلـع يـهـلإلا د
رهظيو .روباث لبج ىلع عوسسي ّبرلا

ّنأا يــلــيإلا عــطــقا  اًدـــّيـــج
تلاـح ىـسصقأا  ناــك سسوــسسما
طايـسشلا تناـك ذإا هـلـلا نـع دعـبـلا
هيلإا داعأا عوسسي ّبرلا ّنأا ّلإا .هنكسست

كلذ نع يليإلا رّبعو ،وألا هتّلح
سسلاـج ناـك هـّنأا هرـكذـب اـًسضيأا دنع اـً

ّبرلا ّنأا غ .(53 :8) عوسسي يمدق
هاـعد لـب هــبرــقــب هــعدي  عوــسسي
.هب هللا هعنسص ا ةزاركلل

نم ًاذإا ةسسّدقا ةسسينكلا انرّكذت
ّنأاـب يـلـيإلا عـطـقا اذــه لــخ

 قئلا سسابللا انحنم دق ّبرلا
اـنـتـلاـح إا اـنداـعاو ،ةـّيدوـمــعا

ليإلا ــــــــــــــــ
(93-72 :8 اقول)

  ىتأا نامزلا كلذ
ِةروــــــــــك إا ُعوـــــــــــسسي
ُهـلـبـقـتـسساــف َيــِسسجرُا
هــب ةــنـــيدا نـــم ٌلـــجر
ٍليوط ٍنامز ذنم ُطايسش
لو ًابوـث ُسسـَبـلـي نـكـي و
إا لـــب ٍتيـــب إا يوأاــــي
َعوسسي ىأار امـلـف *روـبـقـلا

لاـــقو هـــل رـــخو َحاــــسص
اي كلو  امٍ ميظع ٍتوسصب
.ّيـلـعـلا ِهـلــلا ُنــبا ُعوــسسي
*يـنـَبذـعـُت لأا كيـلإا ُبلــطأا

نأا َسسجنلا َحورلا َرَمَأا هنإاف
هـنأل ناـسسنإلا َنـِم َجُرـخــي
ٍنامز ذنم ُهَفَطتخا دق ناك
َلِسسسسب طَبرُي ناكو ٍليوط
ُعطـقـيـف ٍدوـيـقـب ُسسـَبـحـُيو
ِناطيسشلا نم ُقاسسُيو َطُبرلا
ُعوسسي هلأاسسف *يرالا إا

لاـقـف .كـُمـسسا اــم ًــئاــق
َطاــيــسش نأل ُنوــيـــَجـــَل
اوـلـخد دق اوـناـك نـيثـك
ل نأا هـيـلإا اوـبـلـطو *هـيــف
إا باـهذـلاــب مــهرــمأاــي
كاـنـه ناـكو *ةــيواــهــلا

ىعرت ٍةثك َريزانخ ُعيطق
 انأا ِهيلإا اوبلطف *لب

اهيف ِلوخدلاـب مـهـل َنَذأاـي
َجرـــخـــف *مـــهــــل َنِذأاــــف
ِناــسسنإلا َنــِم ُطاــيــسشلا

َبثوف ِريزانا  اولخدو
إا ِفرُا ِنـَع ُعـيــطــقــلا

هتمحرب هلـلا يـتأاـيـف ،اـهـب يـنـتـعـي
سصتف هءاهب اهسسبليو اهب ينتعيو
يّرُع هسسفن برلا .(41-1 :٦1زح) هل

ىّلخت هللا نأاكو رهظيل هبلسص دنع
<ينـتـكرـت اذا يـهـلإا يـهـلإا> :هـنـع
ّلدت يرــعــلا ةروـــسص .(43 :51رم)
دبعتسسُت> :ناسسنإلا ةلاح ىلع اًسضيأا

كيلع ّبرلا مهـلـسسرـي نـيذـلا كئادعأل
 ّلـك زوـعو ٍيرـعو ٍسشطـعو ٍعوــج

تقولا كلذ > ؛(84 :82ثت) <ءيسش
سصومآا نب ءايعسشإا دي نع ّبرلا مّلكت
كيوقح نع حسسا ّلحو بهذا :ًئاق
لـعـفـف .كيـلـجر نـع كءاذـح عـلـخاو
لاقف .اـًيـفاـح ىّرـعـم ىـسشمو اذـكـه
ىّرعم ءايعسشإا يدبع ىسشم امك برلا

ًةبوجعأاو ًةـيآا نـسس ثـث اـًيـفاـحو
قوسسي اذكه ،سشوك ىلعو رسصم ىلع
سشوك ءجو رسصم يبسس روسشأا كلم
...ًةاـفـحو ًةارـع خوـيـسشلاو ناـيـتـفـلا

.(4-2 :٠2سشإا) <رسص اًيزخ
ناسسنإلا نادقف ىلع ًاذإا ّلدي يرعلا
ةّيوهلا ىلع ّلديف سسابللا اّمإا .هتّيّوه
دقو .هتايحـب ناـسسنإلا مـّك ىـلـعو
سسابللاب خيراتلا ع ناسسنإلا ىنتعا

ناـــسسنإلا عـــسضو ىـــلـــع ّلدي هـــّنأل
انه نم .هئامتنا ىلعو يعامتجإلا
ّلإا .دلب ّلك  يديلقتلا سسابللا أاسشن
سضيأا مدخـتـسسا سساـبـلـلا ّنإا ءافـخإل اـً

لـَثَا لوـقـي اـمــك ،ناــسسنإلا لــخاد
فـلـخ ئـبـتـخـي نـف ّنإا> يـبـعـسشلا
سضعـــب مدخـــتـــسسا دقو .<هـــباـــيـــث
مهتلاح ءاـفـخإل سساـبـلـلا سسيّدقـلا
،سسانلا د نم اوبرهي يكل ةّيحورلا

اوفّرسصتو ةقّزو ةّثر اًبايث اوسسبلف
لثم ،سسانلا مهنم برهيل نااك
.هلابتا سسواردنأا سسيّدقلا

روـسصب ءيـلـم سسّدقا باـتـكـلا
اهسضعب نا ىتـح ،هـتللدو سساـبـلـلا
دقـل يـهـلإا برـلا اـهـيأا> :هـلـلا لـمـسشي
.َتسسبــل ًلــجو اًد ،ادج تمــظــع
-1 :4٠1زم) <بوثك رونلا سسبلا

سسبل .لا سسبل .كلم دق برلا> ؛(2
سسبل> ؛(1 :39زم) <اهب رزتئا .ةردقلا
ىــلـــع سصا ةذوـــخو ٍعردك ّلا
سسابلك ماقتنلا بايث سسبلو .هسسأار



ىأار املف *َقنتخاف ِةحُبلا
اوــبرــه َثدح اــم ُةاــعرــلا

و ةـنــيدا  اوخأاــف
ام اوَل اوجرخف *لوقا

َعوـــــسسي إا اوــــــتأاو ثدح
يذـــلا َناــــسسنإلا اودجوــــف

ُطاــيــسشلا ُهــنــم ْتجرــخ
َعوـسسي يـَمَدـَق َدنـع ًاـسسلاـج
لــقــعــلا َحــيــحــسص ًاــسسبل
نورِظانلا مهخأاو*اوفاخف
*نونا َئِربُأا فيك ًاسضيأا

ِةروك ِروهمج ُعيمج هلأاسسف
َفرــسصنــي نأا يــسسجرُا

ٌفوخ مهاعا هـنأل مـهـنـع
َةـنـيـفـسسلا لـخدف .مــيــظــع
يذلا ُلجرلا هلأاسسف *َعجرو

نأا ُطايـسشلا هـنـم تجرـخ
ُعوسسي هفَرسصف .هعم َنوكي
كتــيــب إا ْعــَجرإا ًـــئاـــق
.كيلإا ُهللا َعنسص ا ثدحو
 يداــنــي وـــهو بهذـــف
ِهيلإا عنسص ا اهلك ةنيدا
.عوسسي

لمأات ــــــــــــ
هللا فوخ انيف دلوتي

اـعـت هـلـلا نا اـنرـّكــف نإا
عمسسي ناكم لك  دوجوم
بلقلا  يرجي ام ىريو
سسيـل سسفـنـلا قاــمــعأا و
لب طقـف مـكـلاو لاـمـعألا

هتاّينو بلقلا راكفأا زيو
انكـلـسس اذإاـف ( 4: 21ـع)

ًمع يتأان ل قيرطلا هذه
لو هنع مـلـكـتـن لو ًاـئـيدر
ول !كبرـب  لـق .هـب رـكـفـن

برق فوـقوـلا كيـلـع مـت

يكل ،سضئارف  اياسصولا سسومان
اًدحاو اًناسسنإا هسسفن  نثلا قلخي

حـلاـسصيو ،اـًمـسس اــًعــناــسص اًديدج
هـــلـــلا عـــم ٍدحاو ٍدسسج  نـــثلا
ءاجف .هب ةوادعـلا ًـتاـق بيـلـسصلاـب
نـيديـعـبـلا مـتــنأا ٍمــسسب مــكرــّسشبو
اًمودق انيلك انل هب نأل .بيرقلاو

 إا ٍدحاو حور 31 :2فأا) <بآلا
- 81).

هبدتو حيسسا دّسس نإاف ،اذكه
دوعولا عيمج ماإا ةباث ناتعي
نـع دقـلا دهـعــلا  تاءوــبــنــلاو
سص ّنإا ،ىــنــعا اذــهــب .مــسسلا َعـنــُ
لـحإاو ناـسسنإلاو هـلـلا ب مـسسلا
عـمـتا و ةـقـيــلا  مــسسلا
لمعل سساسسألا فدهلا وه اسسنإلا
ةاـيو اــمــك يــسصا  حــيــسسا
ةّرسسم قيق وه مسسلا .يحيسسا
حيبسست ةسسينكلا ءابآا رّسسفي انه .هللا
ـل نعإاك حيسسا دي ةكئا
<هــلــلا د  اـعألا> ـسس>وهـم
ةـبـه نوـلـبـقــي ن <سضرألا ىــلــع
.ةيهلإلا ةرسساو مسسلا

مسسلا دوعو سسفت إا ةفاسضإا
ةركف كانه ،دقلا دهعلا  ةدراولا

لأا ةسسينكلا ءابآا ميلعت  ةيزكرم
ةداـعإا لـمـعـك سصا مـهــف يــهو
.حـيـسسا لـَبــِق نــم مــسسلا لــحإا
اذه  ،سسويليسساب سسيدقلا فّرعي
ةبهوـم> هـّنأا ىـلـع مـسسلا ،قاـيـسسلا
 ،<هـنارـفـغو ةـيواـمـسسلا حـيــسسا

يبهذلا انحوي سسيدقلا حسضوي ح
اذه> نأا تابيوطتلل هسسفت  مفلا

دحَوـُي ْنأا ديـحوـلا نـبلا لـمـع راـسص
.<مسصاختا حلاسصُيو مسسقنا
يميلـسشروألا سسلك سسيدقـلا لوـقـي
لـمـتـحا دقـل> :حـيـسسا ملآا ًاـفـسصاو
مسسلا اًعناسص ءايسشألا هذه سصّلا
او ءامسسلا  وه ا ،هبيلسص مدب
هللا ءادعأا انك انّنأل .سضرألا ىلع وه
ةطسساوب ،هللا نبا نإاف .<...ةئيطاب
حتف ،بيلسصلا ىلع هسسفنب هتيحسضت
عم ةاسصملل ةيناسسنإلا مامأا بابلا
.يهلإلا يّنبتلاو مسسلا ةبهوو هللا

،حرف ،ةب وهف حورلا رمث امأا>
،حـسص ،فـطــل ،ةاــنأا لوــط ،مــسس

هنع اًديعب سشيعن انك نأا دعب ،وألا
 قـفو اـيـحـن يـكـل ،اــناــياــطــخ

 .انعم هلعف ا دهسشنو هميلاعت

مشسلاو ةشسينكلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسسلل اناع  مويلا سشطعن
نم .اـندوـجو تاـيوـتـسسم لـك ىـلـع
 سصقــنــلا اــنرـــسصع سصئاـــسصخ

قـخألا  ةـنـيـنأاـمـطـلاو ءودهــلا
ب تاـقـعـلا و تاـّيـكــلــسساو
ايجولونكتلاو ملعلا مّدقت نإا .رسشبلا

لـهـسسأا ناــــسسنإلا ةاــيــح لــعــج دق
عقاولا نكل ،هيــــلع تناك ا ثكب
قــــيـمــــعــــلا سساــــسسحإلا ّنأا ؤوا
نع ًائـيـسشـف ًاـئـيـسش بيـغـي مـسسلاـب
ةيحان نم .رسصاعا ناسسنإلا عقاو
رارــقــتــسسلا مدع حــبـــسصأا ،ىرـــخأا
غ يسشحولا كاهـتـنلاو يـسساـيـسسلا
 مهقحو سسانلا ةماركل اسسنلا
يموي زبـخ ةـباـث رـكـلا سشيـعـلا
.اعلا لوح بوعسشلا نم ليلق غل
مسساـب كاـــنـهو اـنـه بورا ّنـسشـُت
سضرـــفـــك ىك ةـــيـــناسســنإا مــيــق
ةايح قحمُتف ةيراو ةيطارقودلا
ىوق حلاسصم ءاسضرإا دّر فلآلا
اعلا امظــيف ،ةنـمـيـهـم ةـيـسساـيـسس
مامتها بو ٍتمسصب بقاري هرسسأاب
هذـهـل ةـيواـسسأاا َجـئاـتـنــلا ،ٍفاــك
هذه ببسس وه ام .ةفينعلا تاسسايسسلا
 ةـّيـحورـلاو ةـّيـقــخألا ةّوــهــلا
اـنــل لوــقــي ؟موــيــلا ةــّيـــناـــسسنإلا
،اعلا إا ىتأا رونلا> ّنإا ليــــإلا

نـم كأا ةـمـلـظـلا اوـّبـحأا سساــنــلاو
.(91 :3 وي) <رونلا

سسلوب لوسسرلا هبتك ام اندعاسسي
 إا هتلاسسر اًفسصاو سسسسفأا لهأا

ىـلـع ،يـسصا هـلـمــعو حــيــسسا
يـقـيـقا ةـسسيـنـكـلا موـهـفـم كاردإا
 نآلا نكلو> :هيعناسصلو مسسلل
ًبق متنك نيذلا متنأا عوسسي حيسسا
.حيسسا مدب بيرق رسص نيديعب
نثلا لعج يذلا انمسس وه هنأل
جاــيـــسسلا طـــئاـــح سضقـــنو ،اًدحاو
هدسسجب ًطبم ،ةوادعلا يأا ،طّسسوتا



لاـثـمأا دسض .فـّفـعـت ،ةــعادو ،ناإا
22 :5 ةيطغ) <سسومان سسيل هذه
َمسسلا ةسسينكلا ُءابآا مهفي ل .(32 -

يـقـخأا زاإا دّرـجـمـك يـقــيــقا
ةقيرط وـه ثيـح نـم لـب ،ناـسسنإـل
اهيلإا لوسصولا نك ةيحور دوجو
انرّكذي .بسسحف سسدقلا حورلا ةمعنب
نإا> هتاملك لخ نم سسلوب سسيدقلا

حورلا  حرفو مسس هللا توكلم
مسسلا نأاب ،(41:71 ور) <سسدقلا

إا تتأا يتلا سسدقلا حورلا ةمعن وه
،مسسلا ءانتقا ّنأابو حيسساب اعلا

ناسسنإلا بهي ،سسدقلا حورلل ةرمثك
.ا لعفل ةيناكمإلاو ةبغرلا

سسيدقلا لاثمأا ،كاسسنلا ُءابآلا زّكري
ءانتقا ةيفيك ىلع ،يمـلـسسلا اـنـحوـي
سسدقـلا حورـلا  مـسسلا ةـبــهوــم
ناك نإا> .اهـيـلـع ظاـفا ةـيـفـيـكو
امك ،سسفنلا مسس وه سسدقلا حورلا

ناك نإاو ،ّقحب وه امكو ىّمسسي وه
وه امك ،بلقلا بارطسضا وه طخسسلا
ءيسش نم امـف ،ىـّمـسسـُي اـمـكو ّقـحـب
.<طخـسسلاـك اـنـيـف هروـسضح بجـحـي
سسخوذاــــيذ سسيدقــــلا حــــسضوــــيو
ىلع رسصتني ناسسنلا نأا سسيكيتوف
ةــيــئادعــلا ىوــهو بسضغـــلا ىوـــه
حتـفـي يذـلا يـهـلإلا با ةـطـسساوـب
.هبيرق ىلعو هللا ةمعـن ىـلـع هـبـلـق
ناــسسنإلا بهـــي هدحو هـــلـــلا حورو
هانأا ةّيدود يّطـخـت ىـلـع ةردقـلا

ةّيقيقا ةاـسصا قـيـق ىـلـعو
 .ةقيلا عم

.مسسلا وعناسص مه نوسسيدقلا
ةاسصا ةمع وه مسسلا ُعْنُسص
ةزـيـم مـسسلا .ةـقـيـلاو هـلــلا عــم
سسكـعـي .ةـسسادقـلا ةاـي ةــيــسساــسسأا
ها حيسسا مسس سسيدقلا ناسسنإلا
رـخآـل هـهاـبـتــنا ع ةــيــناــسسنإلا

 .مهخو عيما مسسب همامتهاو
خ ايرسسلا قحسسا سسيدقلا ّلعل

نع موحرلا بلقلل هفسصو  رّبعم
ةقيلا ها هّسسحو سسيدقلا مسس

بلـقـلا وــه اــم> :لوــقــي .ءاــعــمــج

فــقــت لأا ًاــمــئاد كسسيــئر
فيكف ؟ماـسشتـحاو فوـخـب

ةرـسضحـب فوـقوـلا كنــك
وأا ًاـكـحاـسض اـعــت هــلــلا

برادا إا ًادنـــتــــسسم
ــف ؟سشاــعــتراوفوخ
هنا هـتاـنأا لوـطـب نـهـتـسست
إا دوعت يكل كيلع اهليطي
ل تلـعـف اـمـهـمو .ةـبوـتـلا
هــلــلا نا كلاــب نــع بغــي
.ناكم لك  دوجوم

،ًاماعط تلوانت نإا ،كلذل
وأا ،موـــنـــلـــل تبـــهأاـــت وأا

وأا ،ًائيسش تبهن وأا ،تبسضغ
يأا وأا ،تاذلملـل تمـلـسستـسسا
ل ،لامعألا نم تلعف ءيسش
اذهف ،دوجوم هللا نا َسسنت

نعو ،ءازهتسسلا نع كعن
نإاـف .بسضغـلـل مـسستـسسلا

ام ىلع اذكه كراكفأا تناك
كبلق أ هللا فوخف ،ركذ
دوجوم كنأاك ماودلا ىلع

 ا ةرسضحكل.
ناك امهم سسدنها نا

هارن ،هنف  ًاعرابو ًابخ
طوقسسلا نم ًافوخ سشعتري
دقل تنأاو .ءانبلا ىلعأا نم
تنمآاكنألءعلاإاتدعسص
.ةاسصلا لامعألا تلمعو
،فوخب فقو ،ًاتباـث نـكـف
.طقسست ئل هابتناب رظناو

ةريرسشلا حاورألا نا
 بغرـــت يـــهو ةثـــك
كلذل .ءعـلا نـم كطوـقـسس
اودبـعا :دواد يـبـنــلا لاــق
هل اوـفـتـهاو فوـخـب برـلا
يأاـف .(11 :2 زـم) ةدعرـب
؟ةدعرــلا عــم نوــكــي رــسش
يتأان نأا ديحولا انرورسسف
حرفلا اذهو .ًااسص ًمع
حسصلا يلماعـل يـعـيـبـط
.فوخب

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

ابح قحي يذلا بلقلا هنإا ؟موحرلا
ناـسسنإلا لـجأل ،قـئا لـك لــجأل
،طايسشلاو تاناويا لكو رويطلاو
دّرجملف .قوـل وـه اـم لـك ىـلـعو
هعومد رمهـنـت ،مـهرـكذ وأا مـهـتـيؤور
.ةقفسشلاو ةـمـحرـلا ةّدسش نـم ةرازـغـب
ًاأا وأا ىذأا نأا عمسسي وأا ىري نأا امف
ىـتـح ،قوـل ءيـسشب ق اـًفـيـفـط
ةمحرلا ببسسب كلذو ...اًعجو سشمكني
هبلق نـم دودح نودب رـمـهـنـت يـتـلا

<...هللا لاثم ىلع
لـمألا ءاـطـعإا ىـلـع ةردقــلا ّنإا

عاسضوألا رذـنـت اـمدنـع ةـعاـجـسشلاو
ل اًعقاو لسشفلا ودبي امدنعو سسأايلاب

ا نـــم يـــه ،َلاكألا تاـــجا
نحن .مويلا انتاعـمـت  ةـّيـمـهأا
سسيّدق سصاخسشأا إا ةّسسام ةجاحب
ةرسسكنا بولقلا ةيزعت ىلع نيرداق
يحورلا مهدوجو لخ نماهئافسشو
.مهيف نكاسسلا يهلإلا مسسلا ةوقو

يـمـسس ،مـكـعـم كرـتأا اـًمـسس>
ُحيسسا مّدق .(72 :41 وي) <مكيطعأا
سسجـتـب هَمسس يسصا هـلـمـعو هدـّ
( 4: 7) <كاردإا لك قوفي يذلا>
،نكل .ءاعمج ةيناسسنإلو ةقـيـلـخـلـل
دّيسسلا نولـبـقـي نـيذـلا مـه نوـلـيـلـق
أ ل ،كلذـل .ةـقـيـقـح هـنوـعـبـتـيو
لـب ،خـيراـتـلاو اـعـلا برــلا ُمــسس
نوـلـمـحـي نـيذـلـل اـًظوـف ىـقـبــي

.سصّلا نوعبتيو مهبيلسص
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ميوقت ةينارطملا راد نع ردسص دقل
ىلإا نمؤوملا دسشري يذلا٦1٠2 ماعلا
ماوـسصألا ماـيأاو ةـّيـسسنـكـلا داـيــعألا

ديعاوـمـلا نـم اـهرـيـغو تاوـلـسصلاو
اذـه بلـطـُي .نـيـنـمؤوـمـلا مـهـت يـتـلا
ةيسشربألا سسئانك ةفاك نم ميوقتلا

.ءاجرلا ةبتكم نمو
ةر-ششن-لا ى-ل-ع ع-طإلا نا--ك--ملا--ب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا

bl.gro.sotrauq.www


