
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(51-9 :4 سسواثوميت1)

يه ٌةقداصص ُةوخإأ اي
*ٍلوبَق لـكب ٌةريدجو ُةملكلأ

انأل ُريعُنو ُبعتن أذهل انإاف
ِهلـلأ ىـلـع اـنَءاـجر اـنـيـقـلأأ
ُسصـــل وـــه يذــــلأ يأ
امـيـِصس لو عـمـجأأ ِسساـنـلأ
أذــهــب سصوـــَف *ـنـــمؤوأ

ٌدحأأ ْنـِهـَتـصسي ل *هـب ْمـلــعو
ًلاـثـم ْنــُك لــب َكــِتوــتــفــب
ِمــكــلأ َ نــمؤوـــمـــلـــل
ِناإلأوِةبأو ِفرصصتلأو
ىـلــع ْبــِظأو *فاــفــعــلأو
يــمودق ِح إأ ِةءأرــقـــلأ

لو *ميلعتلأو ِظعولأ ىلعو
كيف يـتـلأ َةـَبـِهوأ ِلـِمـهـُت
ِعصضوب ٍةوبنب اهَتيتوُأأ يتلأ
يــــف لمأاـت *ةـنـهـكـلأ يديأأ

ًاـفـِكاــع هــيــلــع نــُكو كلذ
لك  ًأرهاظ كُمدقت َنوكيل
.ٍءيصش

ليإلا ــــــــــــــــ
(01-1 :91 اقول)

 اـمـيـف ناـمزـلأ كلذ
أذإأ احيرأأ  ٌزات ُعوصسي
ًاصسيئر ناك اكز هُمصسأ ٍلُجرب

ةملكلا يه ةقداسص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أ مويلأ ةلاصسر علطمةذوخأا
أ وألأ لوصسرلأ سسلوب ةلاصسر نم
:ةراـبـعـلأ هذـه أأرـقـن سسواـثوـمـيــت
.(9 :4 ميت1) <ةملكلأ يه ةقداصص>
 ةدع تأّرم درت يتلأ ةرابعلأ هذه
تخأ لوصسرلأ نأأ دّكؤوت سسلوب لئاصسر

ىلـع دهـصشي وـهو برـلأ ةـمـلـك قدصص
.نيرخآلأ مامأأ تأذلاب ةأ هذه

يه ةملكلأ نإأ
قرــــــــــط ىدحإأ
ب لــصصأوــتـــلأ
لــم ،رـــصشبـــلأ

راـكـفأأو رـعاـصشم
لاـــــمـعأأو ءأرآأو
تاـــــعــلـــطـــتو
لواو ،ملكتأ
اـــــهدـــــّصس نأأ
ةقـيرـط لـصضفأاـب
.عـمـتــصسأ دنــع
ّلك  نوكت ل رصشبلأ تاملك نكل
نــم كاــنــهــف ،ةــقداـــصص تاـــقوألأ
غ رومأأ نع رّبعيل تاملك مدختصسي

،هصسفن  ةعونتم تاياغل ةحيحصص
تاـياـغـلأ هذـه نوـكـت اـم ًاــبــلاــغو
،ةقيقأ روهظ نم فوخب ةطبترم
اـهـئاـفـخإل ناــصسنإلأ ىــعــصسي كلذــل
 .بذكلاب

نع لوصسرلأ سسلوب ثدحتي امدنع
أ صشي وهف ،ةقداصصلأ هللأ ةملك
ىلع زكترـت يـتـلأ ،اـنـب هـلـلأ ةـقـع
نايحأأ  اـهـنـكـل ،ةـيرـصشب تاـمـلـك
حيصسأ عوصسي انبر .اهاطختت ةثك
،(6 :41 وي) قأ وه هنأأ نلعأأ يذلأ

قأ> :ةرابع مدخـتـصسي ًاـمـئأد ناـك

ليجاـنألأ  تدرو يـتـلأ <مـكـل لوـقأأ
ىلع ًأديكأات كلذو ،ةرم نامث نم كأأ

عيمأ لبقي  أذا امأأ .همك قدصص
اــنــتــقو و تقوــلأ كلذ  هــمــك
نـم صشي سسدقأ باـتـكــلاــف ،اأ

أذه نإأ> :برلأ مك ةبوعصص أ ةهج
<؟هعمصسي نأأ ردقي نم ،بعصص مكلأ
حصضوي ىرخأأ ةهج نمو ،(06 :6 وي)
ل هنأل برلأ مك نولبقي ل سسانلأ نأأ

دق رونلأ نإأ> :مهتاـيـح عـم ىـهاـمـتـي
،اعلأ أ ءاج
ُسساــنـــلأ بحأأو
نم كأأ َةملظلأ
ّنأل ،روـــــنــــــلأ
تناك مهلاـمـعأأ
:3 وي) <ةريرصش
91). 

سسلوب لوقـي
نــع لوـــصسرـــلأ
:اــهــنأأ ةـــبأ
ّلــــــــك قّدصصت>

ّبحن امدنعف ،(7 :31 روك1) <ءيصش
وه هـنأأ قـثـنو اـنـتاـيـح هـمـّلـصسن برـلأ

أ برلل انتفرعم نكل .انصصّلةينب
،يصساصسأأ لكـصشب ةـيـصصخـصش ةخ ىـلـع
ام ىلـع اـهـبـنأوـج سضعـب  زـكـترـت
هللأ عم ةايأ أ انوقبصس ن همّلصستن
يليإلأ انرّذحي كلذل .مهتأخ ىلعو
ءابحألأ اهيأأ> :ًئاق هتلاصسر  انحوي
حأورألأ أونحتمأ لب حور لك أوقّدصصت ل
ةـبذـك ءاـيـبـنأأ نأل هـلـلأ نـم يــه لــه
:4 وي> (1اعلأ أ أوجرخ دق نيثك
اهئابآأ ع تدّدح دق ةصسينكلأ نإأ .(1
ىـلـع ةزــكــترأ دئاــقــعــلأ صسيدقــلأ
عوقولأ انبّن يتلأو سسدقأ باتكلأ

 دئاقعلأ هذه .تاقطرهلأ ام يو

5/6102ددعلا

اثلا نوناك13 دحألا

بئاجعلا يعناسصلا َسسيدقلا راكذت

انحويو سسوك ةسضفلا يتقااو

اثلا نحللا
اثلا رَحَسسلا ليإا



ةايح هـيـف هـّجوـي يذـلأ برـلأ مـك
 .همصساب نمؤوأ

ىرن ةيهلإلأ ةملكلأ أأرقن امدنع
،انغ عم برلأ مك قق فيك
ةملك بصسحب ايحنل دها امدنع امأ
هلـلأ قدصص ديـلأ سس سسمـلـنـف برـلأ
نإأ .ريرصشلأ ىلع ةبلغلأ انحن يذلأ
برلأ هلعف ا ٌقيدصصت وه ناإلأ

سضعبلأو نمؤوي سضعبـلأ .اـنـلـجأأ نـم
نـم لـك سسيـل نـكـل ،سضفرــي رــخآلأ
بصسحب أويحيل نوعصسي برلأ نولبقي
سشيعللعاصسلأنمانك نإأ .هميلاعت
لعف امك صصنلف ،هللأ ةئيصشم بصسحب
تقولأ  ىل نوصسيدقلأو ءايبنألأ
هتملك انـيـف لـمـعـت فـيـك بصساـنأ
وه يذلأ لقعلأ قوفت ةقيرطب ةيهلإلأ

ةملك نأل> ،ةيرصشبلأ تاملكلأ ردصصم
لك نم ىصضمأأو ةـلاـّعـفو ةـيـح هـلـلأ
قرفم أ ةقراخو ،نيدح يذ فيصس
خاأو لصصافأو حورلأو سسفنلأ

:4 بع) <هتاينو بلقلأ راكفأأ ةزيو
21).   

ديسسلا لوخد ــــــــــــــــــــــــــــــ
ّأأ لكيهلأ إأ حيصسأ لاخدإاب

لفطلأ لخدُأأ .ةعيرصشلأ رمو فصسوي
دوهيلأ فرع ثيح لكيهلأ إأ يهلإلأ
وه هّنأأ ةعيرصشلأ نواعلأ نونمؤوأ
هـفرـع نأأ دعــب ،رــظــتــنأ اــّيــصسأ
 ًاــعــجـــصضم ناـــك ح سسوأ

ٍعـصضأوـتـب هـلـلأ نـباـب ئـيـج .ٍدوذــم
وهو ةعيرصشلأ ّمتيل لكيهلأ إأ ٍمصسو
خيصشلأ ناعمصس هفرع .ةعيرصشلأ عصضأو
وه أذه ّنأأ اكردأأو ةّيبنلأ ةّنح عم
ٌلوخد .ًادق ءايبنألأ هنع مّلكت يذلأ

ةطاصسبلأو عصضأوتلأ نم هيف ّيكولم
وهو ،هـكأردإأ نـع دوـهـيـلأ زـجـع اـم
ثيح لكيهلأ إأ برلل لّوألأ لوخدلأ

قلطت نآلأ> يدوهـيـلأ يـبـنـلأ فـتـه
كلوق بصسح ىلع دّيصسلأ اهّيأأ كدبع
اــترــصصبأأ دق ّيـــنـــيـــع ّنأل مـــصسب

إأ حيصسملل رخآأ لوخد .<...كصصخ

ناـــكو نـــيراصشعلأىلع
نأأ ُسسِمـتـلـي ناـكو *اـيـنـغ
مـلـف وـه نـَم َعوــصسي ىرــي
عمأ نم ُعيـطـتـصسي نـكـي
*ةماـقـلأ َصصق ناـك هـنأل
إأ َدِعصصو ًاعِرـصسم َمدقـتـف

ناك ُهنأل ُهَرُظْنَيـل ٍةزـيـمـج
املف *اهب َزاتجي نأأ ًاعِمزُم
عصضوأ إأ ُعوصسي ىهتنأ
اي هل لاقف ُهآأرف ُهَفْرَط عفر
َموـيـلاـف ْلِزـنأ ِعِرـصسأأ اــكز
 َثـُكـمأأ نأأ  يـغـبــنــي
ُهلِبقو َلزنو َعرصسأاف *كتيب
ُعيمأ ىأأر امـلـف *ًاـحِرـف
هـنإأ لـئاـق أورــمذــت كلذ
ٍلـجر دنــع لــُحــيــل لــخد

لاقو اكز فقوف *ئطاخ
يطعُأأ بر اي أذنءاه َعوصسيل
.أوـمأأ َفـصصـِن َكاـصسأ

 ًأدحأأ ُتنَبَغ دق ُتنك ْنإأو
*ٍفاعصضأأ َةعبرأأ دُرأأ ٍءيصش
دق َموـيـلأ ُعوـصسي ُهـل لاـقـف

ِتيبلأ أذهل ُسصأ َلصصح
*ميهربإأ ُنبأ ًاصضيأأ وه ُهنأل
ىـتأأ اـمـنإأ ِرـصشبـلأ َنــبأ نأل
.كله دق ام َسصلخُيو َبُلْطَيِل

لمأات ـــــــــــــــــــ
يطعُأأ بر اي أذنءاه>

.<أومأأ فصصن كاصسأ
لـصضفأأ ةــقدصصلأ نأ

اـمدنــع اـهـنأل عـئاـنــصصلأ
تاعاـنـصصلأ عـيـمـج دصسفـت
اهؤوايصض قرصشي لحمصضتو
نوـكـيو اـهـلاـمـج رـهزـيو

انلّهؤويل هصسفن نع هصسفن هللأ هنلعأأ
لأ نبلأ فرعي دحأأ سسيلو> :هتفرع

،نبلأ لإأ بآلأ فرعي دحأأ لو ،بآلأ
تم) <هـل نـلـعـي نأأ نـبلأ دأرأأ نــمو
11: 72). 

لمكيل ىتأأ عوصسي برلأ ميلعت نإأ
ل> :دقلأ دهعلأ  ءايبنألأ ميلعت
وأأ سسومانلأ سضقنأل تئج أأ أونظت
<لمكأل لب سضقنأل تئج ام ،ءايبنألأ
لك لبقن نأأ انيلع كلذل .(71 :5 تم)
نم ةَلَزنم تاملكك ل سسدقأ باتكلأ
نوصسيدق اهبـتـك تاـمـلـكـك لـب ،هـلـلأ
ىلع اندعاصستل سسدقلأ حورلأ ماهلإاب
متنك ول مكنأل> :هللأ ةفرعم  ومنلأ
،يننوقّدصصت متنكل ىصسوم نوقّدصصت
أذه .(64 :5 وي) <ينع بتك وه هنأل
ًايبلصس ًلوبق سسيل هللأ مكل لوبقلأ

لخ نم ققحـتـي لـب ،اـنـتـهـج نـم
انتءأرق ع ةملكلأ قدصص نم اندكأات
.اهصشيعو ةملكلل

قدصص نم دكأاتن نأأ عيطتصسن ل
اـيـحـنو اـهأأرـقـن  نإأ برـلأ ةـمـلــك

باـتـكـلأ سسردن اـمدنـع .اـهــبــجو
نم برلأ مك قدصص رهظي ،سسدقأ

نإأ .اـهـقـقو دوـعوـلأ قدصص لــخ
مغر هللأ دعو أوقّدصص امدنع ءايبنألأ

ًانايحأأ ىطختي يذلأ همك ةبوعصص
مهيديأاب أوصس ،يرـصشبـلأ اـنـموـهـفـم

كلذب أوحبصصأأ دقل .هللأ دوعو قيق
هللأ مك قدصص أ اندصشري انل ًلاثم
،ديدأ دهعـلأ و .هـتـبوـعـصص مـغر

ـــك قــــقهـــصسفـــن نـــع برـــلأ م
ًأدحأو نإأ مكل لوقأ قأ> :هفأذحب
،(12 :62 تم) <يـنـمـلـصسي مـكــنــم
ةليللأ هذه  كنإأ :كل لوقأأ قأ>
ثـث رـكـنـت كيد حـيـصصي نأأ لـبـق
ناصسنإلأ نبإأ> ،(43 :62 تم) <تأرم
سساــنـــلأ يديأأ أ مـــَلـــصســـُي فوـــصس
<موقي ثلاثلأ مويلأ و هنوـلـتـقـيـف
يه ةلثمألأ هذه .(32-22 :71 تم)

ًأدج ةبك ةعوم نم طيصسب ءزج
.برلأ مك قدصص دّكؤوت لأوقألأ نم
قيدصصت أ انعفدي نأأ بجي هّلك أذه



نــم هــجوأأ اـــهـــبـــحاـــصص
عفرأأو ءاغلبـلأو ءاـحـصصفـلأ
ءابدألأو ءابطأ نم ًانأاصش
بيدألأو حــــيــــصصفــــلأ نأل
تدأز اـمـلـك اـمـهــلاــثــمأأو
مهتلزنم تعفترأو مهمولع
داـــصسأ مــــهــــل بصصتــــنأ

امأأ .مهتنصسلأاب مهوـلواـنـتو
اـمـلــكـف تاـقدصصلأ باــبرأأ

تديأزــــــتو مـــــــهدفر ك
نوـحداأ ك مـهـمـحأرــم
نـصسحــب نوــثدأو مــهــل

نوهبصشتي نيذلأ .مهعـيـنـصص
رــهــظــي فوــصس مــهــتصسب

نم مامأأ مهتاقدصص ءايصض
لـيـلـكإأ نوذـخأاـيو حـيـصسأ
نإأو .ءاــهــبــلأ جاــتو دأ
فرـــصش فرــــعــــت نأأ تدرأأ
لوقأأ رخآأ ٍهجو نم ةقدصصلأ
ءاـمـلـعـلأ اـنـلأاـصس وـل اــنــنأ

لـه سساـنـلأ نـم ءــهأو
دوجو سضأرقـناـب نوـصضرـي
ءابطأو ءاغلبـلأو ءاـبدألأ

سضأرـقـناــب مأأ سضرألأ نــم
فّطعتأو ءامحرلأ دوجو
مـهـنأ دب ـف سساـنـلأ ىـلــع
نود ءلؤوه ءاقب نوراتخي
سسرغ اعت هللأ نأل كئلوأأ

 لب ةيرصشبلأ عئابطلأ 
اهرصسأاب ةينأويأ عئابطلأ
ظف ةمحرلأو ةفأأرلأ ًاصضيأأ
نــم نوــكــلأ اــع ماــظــن
ًاناـيـع هأرـن أذـهو .داـصسفـلأ
 لب طقف سسانلأ  سسيل
ًاـصضيأأ ةـيراـصضلأ سشوـحوــلأ

.اهغو بائذلأو عابصسلاك
ماــماــك روــيـــطـــلأ و
اننإاـف .اـمـهغو ماـمـيـلأو
ًأدصصأر لأزي ل دصسألأ ىرن

ةـصسيرـفـلاـب رـفـظــي ىــتــح
إأ اهب يتأاـــيو اهلــــمحيف

كلذ ىلع ردقي ل نَمو (6 :5 ل) زعأ
مامح يخرف وأأ ما يجوز مّدقي
.هّلل يهلإلأ لفطلأ تمّدق رم نإاف
ناصسنإلأ مامأأ فقت قئأوعلأ نم مك
رم اّمأأ .هّلل ٍئيصش دقت نع هعدل
ةدلولأ ملآأو ةمومألأ لماع ىّتحف
نع اهـعدرـت  دوـلواـب قـّلـعـتـلأو
انمّلعـُت .لـكـيـهـلأ إأ لـفـطـلأ دقـت
فـيـك لوــخدلأ ديــع  هــلإلأ ةدلأو
ٍقئاع ّلك ناصسنإلأ زواجتي نأأ بجي

 أنأأ بجـي هـّنأأو ةـّيـحورـلأ ةاــي
وأأ لوصص خو ٍركب ّلك هّلل مّدقن
ذيمتلأ هصشاع لاثأ أذـه .ىـنـتـقـم
لصسرلأ لامعأأ نم فرعن امك نولّوألأ

.ًاكصشم مهنيب ٍئيصش ّلك ناك ثيح
ءايصشألأ ءانتقأ ةّب يأأ ةينقلأ ّبح
نم يه ،ًانايحأأ اهل دّبعتلأ ةجردل
نوصسيّدقلأ ءابآلأ انوعدي يتلأ رومألأ
 ّو إأ ًاـيـعـصس اـهـباــنــتــجأ إأ
نـم ديدعـلأ ّنأأ ّلإأ .ةـّيـحورـلأ ةاـيأ
تايرغأو ةّيـعاـمـتـجإلأ بعاـصصأ
نع رظنلأ ّسضغ إأ ناصسنإلأ عفدت
ناصسنإأ .ةكراصشأو ءاطعلأ عوصضوم
ةّيعامتجإأ لكاصشم  طّبختي مويلأ

ةّيلوؤوصسأو ءبعلأ ديزت ةّيداصصتقإأو
رّوطتلأ ّنأأ امك .هقتاع ىلع ةاقلأ
تلاـغـصشنأ نـم دأز يـجوـلوـنـكــتــلأ
يذـلأ تــّتــصشتــلأ نــم دأزو ناــصسنإلأ
موــمــهــلأ داــيدزأ عــم .هــهـــجأوـــي
يحورلأ ّمهلأ سصـّلـقـت تلاـغـصشنإلأو
سصـّلـقـتـف نـمؤوأ نـم ثــك دنــع
إأ فصضأأ .ةمدقتلأو ءاـطـعـلأ لـماـع
نم لزانأ سضعب  هأرن ام كلذ

ىـلـع نـبــلأ دحأأ مأدقإأ دنــع ٍنزــح
.ةنب،ـهرـلأ ةاـيـح ءدبـل رـيدلأ لوـخد
نأدقـف ىــلــع ىــنأزــح لــهألأ ىرــن
رـيدلأ لوـخد نـيتـعـم مــهــئاــنــبأأ

رم انـمـّلـعـت لـباـقأ  .ةراـصسخ
،رــــكــــبــــلأ مّدقــــن نأأ هـــــلإلأ ةدلأو
هرودب انـــمّلعي ءابآلأ وبأأ ميهأربإأو
مّدقف هـــّلل لب انل ٌكلم ءيصش ّل نأأ
سسومانـلأ ةوـعد .هـّلـل ًةـحـيـبذ هـنـبأ

ناك ولو ىتح  ركبلأ دقتل تناك
ميهأربإأو رم ترهظأأ انهو ،ًأديحو

ةنهـكـلأ سسيـئر ماـمأأ ناـك لـكـيـهـلأ
ىــتأأ .(86-75 :62 ىتـم) اـفاـيـق
هـكأردإأ مـغر مـصسلأو عـصضأوـتــلاــب
.بلصصلأ إأ ًبقم ناك هّنأاب قبصسأ

 اثلأ هلوخد رخآأ ًاّيدوهي د،
ّقصش ،ةّصصاأ هتقيرط بصسح ًانمؤوم
ناإأ .بلصصُيل حيصسأ لصسرأأو هءأدر
نمآاف ًاّيقيقح ًاـناإأ ناـك ناـعـمـصس
وـه ةـكرأ دع لـفـطـلأ أذـه ّنأاــب
،يليئأرصسإلأ بعصشلأ سصّلخـيـصس يذـلأ
هـيـفـف ةـنــهــكــلأ سسيــئر ناإأ اــّمأأ
هنع بجح ام ،تأذلأ ّبحو ةأءأرأ

يــتــلأ تاــيآلأو بئاــجــعــلأ مــهـــف
هتـعاـف ،عوــصسي برــلأ اــهــحجأ

أ ًاّقحتصسم ًافّدتو.
فيصسلاب ِتأاي  رَظَتنأ حيصسأ

ناـك لـب ًأراــصصنأأ هــفــلــخ دصشح لو
نم ًابره رخآأ إأ ٍناكم نم لقتني
إأ َعــصسي  عوــصسي برــلأ .عوــمأ
بآلأ هل لصسرأل دأرأأ ولو ٍسشيج ءاصشنإأ

دنع انخأأ امك ةكئأ نم ًاصشيج
عوصسي برلأ .(35 :62 ىتم) هميلصست
ةهجأوأو عصضأوتلأو ةّبأ انمّلع
يتلأ ةلصصوبلأ وه انناإأ .هللأ ةملكب

إأ .حورلأ كّرأ انناءولم ًةّب
ناعمصس .هللأ ةملك مهف إأ اندصشري

 ٍتايآأو بئاجع ةيؤورل ٍةجاحب نكي
.سصّلأ وه لفطلأ كأذ ّنأأ فرعيل
ّرـصسلأ أذـه ناـعـمــصس كردأأ ناإلاــب
يذلأ يطويرخصسإلأ أذوهـي .مـيـظـعـلأ

عــمــصسو هــعــبــتو حــيــصسأ سشياــع
ىبأأ هّنأأ ّلإأ تأزجعأ نياع ،هميلاعت
.هفعصضو هرورغل ملصستصسأو مهفي نأأ
ىبوط> اموتل لاقف عوصسي برلأ اّمأأ
.(92 :02 وي) <أوري و أونمآأ نيذلل
يذلأ يحورلأ ليبصسلأ وه ًأذإأ ناإلأ
.هللأ عم ٍةرصشع  ناصسنإلأ لخدُي

 أ لوـخدإأ حـيـصس لكيـهـلأ
رــمو فــصسوــي مّدق دقــف .ةــمدقــت
.هـلـلأ إأ ،لـكـيـهــلأ إأ اــمــهرــكــب
ٍركب ّلك هّلل مّدقت نأأ بوعصشلأ تداتعإأ

ح  .لوصصأ نم وأأ نبلأ نم
دقت إأ وعدي دقلأ دهعلأ ناك
نم ًأزنع وأأ ًةجعن مانغألأ نم ىثنأأ



ىف مويلأ اّمأأ .هّلل ًةّبو ًةعاجصش
سسّركي نأأ ٌناصسنإأ دأرأأ ام أذإأ نزأ

لمأوعلأ نوكت نأأ نك .هّلل هتايح
أذهل ًاـعـفأد ةـّيـلاأو ةـّيـعاـمـتـجإلأ
رعصشي نأأ فصسؤوم رمأأ أذهو ،نزأ
ةينانألأ غلبت دقف .أذـكـه يـحـيـصسأ

نم ناصسنإلأ عن أدح ةينقلأ بحو
فّلـكـي ل يذـلأ برـلأ قـيرـط كوـلـصس
سسكعلأ ىلع لب ،ًايدام ًائيصش نمؤوأ
.ًايحور هينغُي

لكيهلأ إأ حيـصسأ اـهـلاـخدإاـب
كلت .هّلل ٍءيصش ّلك ّنأأ رم انمّلعت
كأ توصص نم تعزج يتلأ ةاتفلأ
صشب يذــلأ ٌةـمأأ اـنأأ> هـل تلاـقو اــهرــّ
َسصعت و هّلل ةّيلكلاب تناك <برلل

ٍتمــصصب .ىــصسوــم سسوــماــن ىــّتــح
رم تمّدق حرفلاب ٍنقم ٍعصضأوتم
لـكـيـهـلأ إأ عوـصسي برـلأ اــهرــكــب
وـمـنـي يـبـصصلأ ناـك اـهـتــياــعرــبو
يتلأ هللأ ةمعن .(04 :2ول) ىّوقتيو
ترزآأ يتلأ يه يبصصلأ ىلع تناك
لـمـتو برـلـل ًةـمأأ نوـكـتــل رــم
امك اهـصسفـن  زاـج يذـلأ ،فـيـصسلأ
يأأ ،مويلأ أذـه  ناـعـمـصس اـهأاـبـنأأ
.بيلصصلأ

ديسسلا لوخد ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ لكيهلا إا

 اثلأ مويلأ يعُت طابصش نمد
لوـخد راكذـتـل ةـصسدقأ اـنـتـصسيـنـك
.لـكـيـهـلأ إأ حـيـصسأ عوـصسي اـنــبر
يـعأر ةداـيـصس سسأأي ةـبـصساـنــمــلــل
ةمدخ سسايلأ تيلوبوأ ةيصشربألأ

نـم ةـصسداـصسلأ دنـع بورـغـلأ ةــصص
6102 طاـبــصش 1نـــثإلأ ءاـــصسم
ةرصشاعلأ دنع يهلإلأ سسأدقلأ ةمدخو
 طابـصش2 ءاثـثـلأ حاـبـصص نـم
 ةديــصسلأ لوــخد رــيد ةــصسيـــنـــك
.ةيفرصشألأ

 نوكـي هـلـعـلو هـلاـبـصشأأ
ًاـــعـــئاـــج تاـــقوألأ كأأ

.كلذ إأ ةعيبطلأ هدوقتو
اـهـنإاـف روــيــطــلأ أذــكــهو
يرألأو رداـيـبـلأ فوـطـت
كأوصشألأ ب نـم طـقـتـلـتو
اهلصصأوح أو مـيـصشهـلأو
إأ دوــعــتو بوــبأ نــم
 اـم غرـفـتو اـهـصشاـصشعأأ

هأوــفأ إأ اـــهـــلـــصصأوـــح
نّيبـت هذـــه لـك .اـهـخأرـفأأ
تعـــطــقــنأ وــل هــنأ اـــنـــل
دوــجوــلأ نــم ةــمـــحرـــلأ

ماــظــن نــصسح عــطـــقـــنل
دجوي ل أذهو .تأدوجوأ

 غ نــــــم ةـــــــقدصصلأ
ام هنأل .ىرخألأ لامعألأ

نم لصضفأأ نوكي يذلأ وه
رـــــطاأ روــــــصسكأ ج
سضاهنإأو صسألأ قــــطإأو
عايأ عابصشإأو طقاصسلأ

ءاــفــعــصضــلأ ةـــنوــعـــــمو
بجــــي كلذــــل .نيزجاعلأو
اـنـصسفـنأأ ذـخأاـن نأأ اـنـيـلـع
دصصقنو انبابحأأو اندلوأأو
ةـلـيـصضفــلأ هذــه نــطأوــم
مـلـعـتــنو اــهــب كصسمــتــنو
لوق ًامئأد ركذتـنو اـهـبأدآأ
لثـم ءاـمـحُر أوـنوـك اـنـبر
هـلوـقو .يواـمـصسلأ مـكـيــبأأ

مـهـنإاـف ءاـمـحرـلـل ىـبوـط
لوـصسرـلأ لوـقو .نوـمـحرـُي
ًَاـــحـيـــحـــصش عرزــــي نـــَم
نـَمو دصصحـي ًاــحــيــحــصشف
ٍةرأزـغـبــف ٍةرأزــغــب عرزــي
ةأزا نأ هلوقو .دصصحي
ةـمـحرـلأ لـمـعـتـصسي  نـَم
 .ةمحر غب نوكت

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

نهاك ةيقرت
ــــــــــــــــــــــــــ

،يناثلأ نوناـك71 دحألأ حابصص
راكذتب ةصسدقملأ انتصسيـنـك تلـفـتـحأ
رـيـبـكـلأ سسوـيـنوـطـنأأ راـبـلأ اـنـيــبأأ

ةـيـصشرـبألأ يـــعأر ةداـيـصس سسأأرــتــف
ةــمدخ سساــيــلأ تيــلوــبورــتـــمـــلأ
ةـيــئأردتاــك يــف يــهــلإلأ سسأدقــلأ
ىــّقر دقو سسوــيــجرواــج سسيدقــلأ
بألأ سسدق سسأدقـلأ لـخ هـتداـيـصس
دهعم ديمع يجروـج سسوـيرـيـفروـب
توهل يقـصشمدلأ اـنـحوـي سسيدقـلأ
.ةنهكلأ يف مدـقتم ةبتر ىلإأ

توب فاسشك ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيصشربألأ يعأر ةدايصس ةكب

تماـــقأأ سساـــيــــلأ تيــــلوــــبوأ
تأدايقلأ ةيمنتو بيردتلأ ةّيصضوفم

 ب فاـــصشكيــصســكذوــثرألأ تو
،اثـلأ نوــــناـك71و 51ــب

ًاـــيـــبـــيردت ًاــــمــــي  زـــكرــم
سسيدقـــلأ ةـــصسيـــنـــك  تأرؤوأ

أوح مصض ،ةيفرصشألأ ــ سسويد
جأوــفأأ نــم ةدئاــقو ًأدئاـــق تـــصس
ةرـهز ةـصسردم ،سسوـيد سسيدقـلأ
،سسوـيـجرواـج سسيدقــلأ ،ناــصسحإلأ

نوصسرأدلأ ىّقلـت ،ةـكـئأ ءاـصسؤورو
ىلع مـهدعاـصست تأرـصضا هـلـخ
ةيدايـــقلأ مــهــتأراــهــم  رـــيوــطــت
دأرفأل لصضفألأ دقتـل ةـّيـصصخـصشلأو
نم نورصضاأ ناك دقو .مهجأوفأأ
تأراـهأ يوذو سصاـصصتـخإلأ لـهأأ
.ةيلاعلأ ةّيبيردتلأ

 أ ةـياـهـنمـي  عيزوـت
 .كراصشأ ىلع تأداهصشلأ

ةرسشنلا ىلع عطإلا ناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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