
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
 ؛٤١-3١:١١ ةيمور)

٤-١ :٤١)
َنآأ انَضصخ نإأ ُةوخإأ اي

*انمآأ ح ناك ا ُبرقأأ
َبقأو ُلـيـلـلأ ىـهاــنــت دق
َلامعأأ اـنـع ْعَدنـلـف ُراـهـنـلأ
َةَحـِلـضسأأ ْضسبـلـنو ِةــمــلــُظــلأ
ًاقئ ًاكولضس نَكُلضسَنل *رونلأ

ِفوضصُقلاب  راهنلأ  امك
ِعـجاــضضاــب و ِرــكــُضسلأو
ِماــضصِاــب و رـــَهـــَعـــلأو
برـلأ أوـضسبــلأ لــب *دضسَأو
أومتـهـت و حـيـضسأ َعوـضسي
*اهِتأوهَضش ِءاضضَقلمكِداضسجأاب
ِناإأ  ًافيعضض َناك نَم
 ٍةثحابم ِغب ُهوذِختاف
ُدِقتعي نَم ِضسانلأ َنِم *ِءأرآأ
امأأ .ٍءيضش لُك َلُكأاي نأأ ُهل نأأ
ف *ًوقُب ُلُكأايف ُفيعضضلأ
 نـم ُلــُكأاــي يذــلأ ِرَدزـــَي
ُلُكأاي  يذلأ  نِدي و ُلُكأاي
ِدق َهــلــلأ نإاــف ُلــُكأاــي نـــَم
ُنيدت نَم اي َتنأأ نَم *ُهذختأ

ُهوــمِل ُهنإأ .ايـبـنـجأأ ًأدبـع
ُتبثُيضس ُهنكل .ُطُقضسَي وأأ ُتُبثي
نأ بثُي نأأ ىلع ٌرِداق َهللأُهَت.

نارفغلا ــــــــــــــــــ
ّلك نم نبجلأ عفرم دحأأ ءاضسم

أًريضضحت نأرفغلأ ةضص يّلضصن ةنضس
اهّنإأ .رـيـبـكـلأ موـضصلأ يـف اـنـلوـخدل

عباطب عّتمتت اهنّكلو  ،بورغلأ ةضص
ةضصلأ ماتخ يفو ،زّيمم ّيعوضشخ
نم مهضضعب نأرفغلأ نونمؤوملأ بلطي
ّلك ءاضسم ةضصلأ هذه ررّكُت .ضضعب
داـــحآأ نــــم دحأأ
عـــــم ،موــــــضصلأ
يـــف ٍفـــتـــخأ
.ةلّترملأ عطقلأ

عطـقـلأ يـف
هذه يف ةلتّرـمـلأ
ّثح ةـــــــــضصلأ
ىلع نينـمؤوـمـلـل
دأدـــــــعـــتـــضسأ
ليلذتب> موـضصلـل
ةرـــــــــــــضشــــبـــلأ
،<كاـــضســــمإاـــب
ةّيحورلأ تأداهجلل انتأوذ نيلذاب>
نيمئاضص دضسجلأ رّهطنو ضسفنلأيقننو
،<ةيذغأأ نع انموضصك ءأوهأأ نع
عومدلاـب اـنـضصـّلـخـم ّبرـلأ لأاـضسنو>
نع ةّيّلكلاب نـيـضضرـعـم ،تأوـلـضصلأو
كيلإأ انأاطخأأ دق :نـيـفـتاـهو رورـضشلأ
امك انضصّلخـف كلـمـلأ حـيـضسمـلأ اـهـّيأأ

انلعجأو ،اًميدق ىونين لهأأ تضصّلخ
اهّيأأ يوامضسلأ كتوكـلـم نـيـمـهاـضسم
لئاضضفب> عّتمتلل ةوعدو ،<نّنحتملأ
قوـضشب اـهاـنـمـّمـت أذإأ يــتــلأ حورــلأ
هلإأ حيضسملأ مآأ ةدهاضشم ّقحتضسن
حـضصفـلأ نـياـعـنو راـقوـلأ ةـّيــّلــكــلأ
.<ايحور اًجاهتبأ نيجهتبم ضسّدقملأ

ضضيأأ لــّترــن اــمــك ىـّمـضسـُي اــم اــً
ايعوضشخ ًيترت ،<ريبكلأ ننميكوربلأ>
:نيلئاقو انّبر وحن نيهّجوتم ،اًئداه
<نيزحيّنإافكدبعنعكهجوفرضصت.
يضسفن ىلإأ رظـنأأ ،اـًعـيرـضس يـل بجـتـضسأ

:نيلئاق هللأ ىلإأ بلطن ّمث .<اهضصّلخو
تقرضشأأ دقل ،كتمعن تغزب دقل بر اي>
،هلوبق ٌنضسح ٌتقو اه .انضسوفن ةرانتضسأ

ةملظلأ لامعأأ حرطنلف ،ةبوتلأ نأوأأ اه
جـــــــّجدـــــتــنو
،رونلأ ةحلـضسأاـب
زوـــــجـن يـــكـل
ماـيـضصلأ ةــّجــل
غلبنو ةميظعـلأ
ةــماــيـــق ىـــلإأ
انضصّلخمو انّبر
حيـضسمـلأ عوـضسي
ةــثــثـــلأ تأذ
لــبــقو .<ماـــّيأأ

ةــضصلأ مــتــخ
ثـــث دجــــضسن

ّلك ىلع يّلضصنو ،ضضرأأ ىلإأ تأدجضس
يتلأ ةبوتلأ ةضص نم اًعطقم ةدجضس
ّبرلأ اهّيأأ> :ينايرضسلأ مأرفأأ ضسيّدقلل
ةلاطبلأ حور نم ينقتعأأ يتايح دّيضسو
مـكـلأو ةـضساــئرــلأ ّبحو لوــضضفــلأو
ئطاخلأ كدبع نأأ ّيلع معنأأو ،لاّطبلأ
ربضصلأو ركفـلأ عاـضضتأو ةـّفـعـلأ حورـب
يل ْبه يهلإأو يكلم اي معن .ةّبحملأو
نيدأأ ّأأو يـبوـيـعو يـبوـنذ فرـعأأ نأأ
.<نيمآأ .دبأأ ىلإأ كرابم كنإاف ،يتوخإأ

،ةوخإأ نم رفغتضسن ،ةضصلأ رخآأ يفو
اًموضص مهل نيّنمتم ،هعأأ انركذ امك
.اًكرابم

ةضسّدقملأ انتضسينك انل تعضضو دقل

6102 /11 ددعلا
راذآا31 دحألا

 (نارفغلا) ا عفرم دحأا

سسيدقلا  ليلا انيبأا ماظع لقن
ينيطنطسسقلا سسوروفيكين

نماثلا نحللا
نماثلا رَحَسسلا ليإا



لوقأأ > :هاخأأ حماضسي نأأ ناضسنإأ
نيعبضس ىلإأ لب ،تأّرم عبضس ىلإأ كل
يأأ ،(22 :8١تم) <تأّرم عبضس ةّرم
ّنأأ اًضضيأأ رّكذتن نأأ انيلع .مأودلأ ىلع
انل رفغيو ،ًّوأأ انل رفغ نم وه هللأ

،انفعضض فرعيو انّبحأأ هّنأ ،اًمئأد
دقو .هب لّثمتلأ ىلإأ اًمود انوعديو
عوـضسي اـنـّبر ديــحوــلأ هــنــبأ لــضسرأأ
،نأرفغلأ يف ةودق انل نوكيل حيضسملأ
نم بلـط بيـلـضصلأ ىـلـع وـهو يذـلأ
:هيبلاضص حماضسي نأأ يوامضسلأ هيبأأ
يذلأ عضضوملأ ىلإأ هب أوضضم اّمـلو>
عم كانه هوبـلـضص ةـمـجـمـج ىـعدـُي
رخآأو هنيمي نـع أًدحأو نـيـبـنذـمـلأ

رفغأ هاتبأأ اي عوضسي لاقف .هراضسي نع
<نولعفي ام نوملـعـي  مـهـّنأ مـهـل
.(٤3-33 :32ول)

رطاضشلأ نبأ لَثَم يف انلّمأات أذإأ
،نأرفغلأ لان هتبوت ببضسب هّنأأ ّنظن
ةبوت رظتني مل بأأ ّنأأ ىرن انّنأأ ريغ
هل ديعيو هل رفغي يكل لاضضلأ هنبأ

ناك دقف ،ّيـقـيـقـح نـبأاـك هـتـناـكـم
هيلإأ عره يذلأ وهو هتدوع رظتني
.نحن ضسيلو ردابملأ وه هّنإأ .هلّبقو
،انل ةميظعـلأ هـتـّبـحـم ببـضسب هـّنـكـل
ام نحن رّرـقـنـل ةـّيرـحـلأ اـنـل كرـتـي
رّيغن نأأ انيـلـع كلذـل .هـلـعـف اـنـيـلـع
موقي يذلأ طولغملأ ةبوـتـلأ موـهـفـم
،بوتن امدنع انل رفغي هللأ ّنأأ ىلع
ّنأ بوتن نأأ انيلع هّنأأ وه قحلأو
هتومب اناياطخ انل رفغ نأأ قبضس هللأ

هللأ ّنكلو> :بيلضصلأ ىلع انلجأأ نم
ُدعب نحنو هـّنأ ،اـنـل هـتـّبـحـم نـّيـب

:5ور) <انلجأ حيضسملأ تام ةأاطخ
أًدهع عطقي نأأ هللأ رّرق امدنع .(8
:هتردابم رظتني مل هبعضش عم أًديدج
اهبتكأأو مهلخأد يف يتعيرضش لعجأأ>
وهو اًهلإأ مهل نوكأأو مـهـبوـلـق ىـلـع
نوملــــــعُي و .اًبـعـضش يـل نوـنوـكـي
ٍدحأو ّلـكو هـبـحاـضص دحأو ّلـك ُدعــب
مهّنأ .برلأ أوـفرـعأ :نـيـلـئاـق هاـخأأ

ىلإأ مهريغضص نم ينوفرعيضس مهّلك
نع حفضصأأ يّنأ ،برلأ لوقي مهريبك

ليإلا ــــــــــــــــ
(١2-٤١ :6 ىتم)

مُترَفـغ نإأ برـلأ لاـق
مكل ْرِفغي مـهـِتز ضساـنـلـل
*ًاـضضيأأ يواـمـضسلأ مــكوــبأأ

ِضساـنـلــل أورــِفــغــت  نإأو
 ًاـضضيأأ مـكوـبأاـف مـهـِتز
ىتمو *مكِتز مكـل ُرـِفـغـي

ضسّبعُم أونوكت ف متمُضص
نورّكَنُي مهنإاف .ئأراك
ضسانلل أورهظيل مـهـَهوـجو

مكل ُلوقأأ قأ .مئاضص
امأأ *مهَرْجأأ أوذخأأ دق مهنإأ
ضص أذإاــف َتنأأ ْنـَهداــف َتمــُ
ئل كَهـْجو ْلـِضسغأو َكـَضسأأر
لب ًامئاضص ضسانـلـل َرـهـظـت
يذــلأ كيــبأ  أِةـيــْف.
 ىرــــي يذــــلأ كوــــبأأو
 *ًةينع َكيزاجُي ِةيْفِأ
ىلـع ًأزوـنـُك مـكـل أوزـِنـْكـت
ُدـــــِضسفـــــُي ثيـــــح ضضرأأ
ُبـُقـْنـَيو ُةـَلـِكآأو ُضسوــضسلأ
نكل *نوقِرضسيو نوقراضسلأ
 ًأزوــنــك مــكــل أوزــِنــكأ
ُدــِضسفــُي  ثيــح ِءاــمـــضسلأ
ُبُقْنَي و ٌةلِكآأ و ٌضسوضس
ُهنأ *نوقرضسيو نوقراضسلأ

كانه مكُزونُك نوكت ثيح
 .مكُبولق ُنوكت

لمأات ـــــــــــــــ
ًاقئ ًاكولضس  نكلضسنل>

 راـــهــــنــــلأ  اــــمــــك
ور) <رـكـضسلأو فوـضصقـلاـب
3١: 3١).

ّنأاـب اـنرـّكذـت يـكـل بيــترــتــلأ أذــه
انتايحل يضساضسأأ طرضشلأ وه نأرفغلأ

لمكت  انتايح ّنأابو ،حيضسملأ يف
نأأ يننكمي  كلذل .رخآأ نود نم
ّنأ ،يدحوــل يــّلــضصأأ نأأ وأأ موـــضصأأ

ىّتح ،نيرخآاـب ةـطـبـترـم يـتاـيـح
ىلع تام ّبرلأ ّنأ ،مهنم ةأاطخلأ
نم تام اـمـك مـهـلـجأأ نـم بيـلـضصلأ
رظني نأأ أًءدب يـضضتـقـي أذـهو .يـلـجأأ
هبونذ فرعيـل> هـضسفـن ىـلإأ ناـضسنإأ

يف يتلأ ةبضشخلأ رظني نأأ ،<هبويعو
هاخأأ نيدي يأأ هنكمي  كأذ ذإأ ،هنيع
ام أذإأو .هنيع يف ةّضشق ىأأر ام أذإأ

هـلـلأ ىـلإأ عرـهـن اـناـياـطـخ اـنـفرـع
أذإأ انلأاضسيضس هّنكل ،نأرفغلأ نيبلاط
ءاضسأأ وأأ أاطخأأ نم ىلإأ نحن انرفغ ام
هتضص عوضسي ّبرلأ انمّلع دقل .انيلإأ
اهيف يتلأ ،<تأومضسلأ يف يذلأ انابأأ>
:نـحـن رـفـغـن اـمـك نأرـفـغـلأ بلـطــن
نحن كرتن امك انيلع ام انل كرتأو>
ىّتم ليجـنإأ يـفو .<هـيـلـع اـنـل نـمـل
أذه نم دعبأأ ىلإأ عوضسي ّبرلأ بهذي
ضساـنـلـل مـترـفـغ نإأ هـّنإاــف> :ًــئاــق
ضضيأأ مـكـل رــفــغــي مــهــتّز مـكوـبأأ اـً
ضساـنـلـل أورـفـغـت مـل نإأو ،يواـمـضسلأ
ضضيأأ مـكوـبأأ مـكـل رـفـغـي  مـهـتّز اـً
ّلك يفو .(5١-٤١ :5تم) <مكتّز
،نـيرـخآأ ةـحـماـضسم نـم ّلـمـن ةّرـم
ىــلــع اــنــتردق مدع نــم رــّمذــتــنو
يليجنإأ انعلاطي ،رثكأأ ةـحـماـضسمـلأ

حماضس يذلأ كلملأ لَثَمب اًضضيأأ ىّتم
ضسيـــل أًدج رـــيـــبــــك نــــيدب هدبــــع
أذه ّنأأ فيكو ،هؤوافيإأ هتـعاـطـتـضساـب
ريغضص نيدب هقيفر حماضسي مل دبعلأ

هتبقاعم ىـلإأ كلـمـلاـب عـفد اـم ،أدج
ّلك ،ريّرضشلأ دبعلأ اهّيأأ> :ةبوقع ّدضشأأ

،ّيلإأ َتبلط كّنأ كل هتكرت نيدلأ كلذ
دبعلأ محرت تنأأ كّنأأ يغبني ناك امفأأ
هدّيضس بضضغو .انأأ كتمحر امك كقيفر
ّلك يفوي ىّتح نيبّذعملأ ىلإأ همّلضسو
-32 :8١ ىتم) <هيلع هل ناك ام
بأوج لَثَملأ أذه لوق قبضس دقو .(53
ىلع ةّرم مك هلأؤوضس نع ضسرطبل ّبرلأ



ملعي  نأركضسلأ ناضسنإأ
امو ،هلوق يغبني يذلأ ام
،هنع توكضسلأ يغبني يذلأ
ٌحوـتـفـم هـمـف ّنأأو اــمــّيــضس
باب و لفق  نأأو ًامود
ناــضسنإأ .هــيــتـــفـــضش مأّدق
ةضساـيـضس مـلـعـي  نأرـكـضسلأ
ملعـي و ،زـيـيـمـتـب هـلأوـقأأ
،ةقايلب هلقع ةورث مـيـظـنـت
ضضعبب ظافتحإأ ملعي و
لب اـهأوـضس فرـضصو روـمأأ
اهرضشنيو اهلمكأاـب اـهددبـي
ٌنونـج رـكـضسلأ .اـهـعـمـجأاـب

،راـكـفأأ نوــخــي يــعوــط
،فـيــخــضس ٌءاــقــضش رــكــضسلأ

،هــنــم رــخـــضســـُي ٌضضرـــمو
كلذك نوكي نأأ رثآأ ٌناطيضشو
لتخأ نم ًأريدكت ّدضشأأ وهو
فرـعـت نأأ ديرـتَوأأ .لـقــعــلأ

أ نوـــــكـــــي أذاناــــضسنإ
ًاـضضيأأ ًاـضسؤوـب ّدضشأأ نأرـكـضسلأ

ّفأأرـن ؟ناـطـيـضش هـّضسم ن
خأأ أذـه اـمـيـف ،لوأاــب
؟ًأذإأ َ .انظيغـُيو اـنـبـضضغـي
أ ىوـــه ّنأهــبـــبـــضس لوأ
خأأ ىوه اّمأأو ،ةضسيضسد
ّنأأ ديـب .هـنواـهـت هــبــبــضسف
دباـكـي نأرــكــضسلأ ناــضسنإأ

يتلأ كلتل ًةـلـثا ٍتاـبأذـع
نـم ضسوــضسمأ اــهدباــكــي
ٌلاــضض وــهــف .ناــطـــيـــضشلأ
،لــثِاــب لــت ،لــثِاــب
ةـقـيرـطـلاـب ًاــضضرأأ عــقــيو
هـيـتـقدح رـيديو ،اــهــضسفــن
ىـلـع ددمـتـي ذإأو ،لــثِاــب
ًةـضضرـع نوـكـي ضضيــضضأ

تختاج ليضسيو ،ةلثا
ضضيـفـُيو ،هـمـف نـم قـيرـلأ
،هـضسفـن دضساــفــلأ باــعــلــلأ

ٍةناتنب ًاعم همف نوكيو
 لعجي أذهك ٌناضسنإأ .قاطت
،هئاقدضصأأ دنع ًأززقم هضسفن
ًأرـقـت ،هـئأدعأأ دنـع ًةأأزـُه

بلطوهو،ةيمويلأمهتايحنم تقو
.(33 :6 ىـتـم) <هّرـبو هـلـلأ توكلم>
.يحيضسملأ ةايح فده وه توكلملأ

برلأ انملعي ،لبجلأ ىلع ةظعلأ يف
امب مكتايحل أومتهت > نأأ عوضسي
مكداضسجأ و نوبرضشت امبو نولكأات
لضضفأأ ةايحلأ تضسيلأأ .نوـضسبـلـت اـمـب
نـم لــضضفأأ دضسجــلأو ماــعــطــلأ نــم
اهبلطت اهـلـك هذـه نإاـف ...؟ضساـبـلـلأ
مكنأأ ملعي يوامضسلأ مكابأأ نأ .ممأأ
أوبلطأ نكل .اهلك هذه ىلإأ نوجاتحت
اهلك هذـهو هّرـبو هـلـلأ توـكـلـم ًوأأ
.(33-23و ،52 :6 ىتم) <مكل دأزُت

ىلع موضصلأ داهج رضصتقي  ًاعبط
ضسابللأو بأرضشلأو ماعطلأ عوضضوم
اـنـتاـيـح تاـفرـضصت لـك لـمـضشي لــب
اـنـتـضصو اـنرـيـكــفــتو اــنــمــكو
اهضسضسأأ عضضو اهلك هذهو،انتاناضسحإأو
5 ىتم) لبجلأ ىلع ةظعلأ يف برلأ

ناـضسنإأ اـهـقـّبـط أذإأ يـتـلأ (7و6و
:توكلملأ ىلإأ لخدي حيحضصلأ لكضشلاب
ىعدـُي أذـهـف مـلـعو لـِمـع نـَم اـمأأو>
ىتم) <تأومضسلأ توكلم يف ًاميظع
5: 9١). 

موضصلأ ةيأدب يف نينثإأ حابضص
ةضص يف ةضسينكلأ انمـلـعـت رـيـبـكـلأ
يّلكلأ كاضسمإأ رضشابن مله> :رَحَضسلأ
ةعضشأاب نيئـلأـتـم ةـجـهـبـب لـجـلأ
ينعأأ ،ةضسدقملأ انهلإأ حيضسملأ رمأوأأ
ةضصلأقربعيملوةبحملأءايضضب
يكل ةعاجضشلأ ةوقو ةواقنلأ ةراهطو
حيضسملأ ةمايق ىلإأ نيـئـيـضضم غـلـبـن
ةجهبملأ مايأأ ةثثلأ تأذ ةضسدقملأ
.<داضسفلأ مدع رونب ةنوكضسملل

انرضصع يف ةيواضسأاملأ رومأأ نم
مـهـضسفـنأأ نوـّمـضسي نـمـم ًأرــيــثــك نأ

نع ًاـجذوـمـن نوـمّدقـي نـيـيـحـيـضسم
نيـَيـحـيـضسمـلأ مـهـناـمـيإأو مـهـتاـيـح
مـهـف .برـلأ مـيـلاـعـت عـم ضضقاـنـتـي
ءأرو وه يضساضسأأ مهيعضس نأ نولوقي
يـف مـهـنـكـل ضصـخـلأو توـكـلـمــلأ
دوجوم هللأ نأ نوـنـلـعـي ةـقـيـقـحـلأ
ضضرأأ ىلع هعابـتأأ ةاـيـح لـعـجـيـل

<ُدعـب مـهـتـئـيـطـخ رـكذأأ و مـهـمـثإأ
.(٤3-33 :١3 ايمرإأ)

انيضصوي لمع ّلك يف ًأذإأ انيلع
حيحضصلأ ضساضسأأ هل عضضننأأهب ّبرلأ
ىـلإأ يدؤوـمــلأ قــيرطـلأ لــضضنّئل
وـه اـنـلـق اـمـك ضساـضسأأو ،ضصخلأ
نوكن رفغن اـمدنـع اـنـّنأ ،نأرـفـغـلأ

انّنأأ كردن نأأ انيلع .هللاب نيلّثمتم
و ،هللأ ةمحر ىلإأ ةجاحبو ةأاطخ
راظتنأيفاًمودهّنأهتمحرنمضسأاين
نإأ> :حلاضصلأ بأأ وه ،هيلإأ انتعجر
لداعو نيمأأ وهف اناياطخب انفرتعأ

نم انرّهطيو اناياطخ انل رفغي ىّتح
هلعجن ئطخن مل انّنإأ انلق نإأ .مثإأ ّلك
:١وي١) <انيف تضسيل هتملكو اًبذاك
9-0١).

هللا توكلم ًلوأا اوبلطا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةرضشبلأ ليلذت ىـلإأ رداـبـن مـلـه>

دهضشم وحن نولبقم نحن ذإأكاضسمإاب
لأاضسنو ،باعملأ ريغ يهلإأ مايضصلأ
تأولضصلأو عومدلاب انضصّلخم برلأ

رورـضشلأ نـع ةـيـلـكـلاـب نـيـضضرــعــم
اـهـيأأ كيـلإأ اـنأاـطـخأأ دق نـيـفــتاــهو
تضصلخ امك انضصلخف ،كلملأ حيضسملأ
نيمهاضسم انلعجأو ًاميدق ىونينلهأأ

<ننحتملأ اـهـيأأ يواـمـضسلأ كتوـكـلـم
.(نأرفغلأ دحأأ ءاضسم ةضص نم)

دحأأ ،نـبـجـلأ عـفرـم دحأأ يـف
راكذت ةضسينكلأ يـف مـيـقـن ،نأرـفـغـلأ
ضسودرــفــلأ نــم ءأوــحو مدآأ يـــفـــن
قلطنن امك ،توكلملأ نم امهدرطو
موـضصلأ مـضسوـم يـف موـيـلأ أذــه عــم
داـهـجو جـح ةـلـحر يـف ،رــيــبــكــلأ

ديع ىـلإأ اـندوـقـت ةـلـحر ،نـيـفـثـكـم
نيح حـيـضسمـلأ عوـضسي اـنـبر ةـماـيـق
ديدج نـم توـكـلـمـلأ بأوـبأأ تحـتــُف
ناـضضحأأ ىـلإأ دوـعـن يـك اـنــماــمأأ
.ةيوامضسلأ تأريخلاب معنتنو ةيوبأأ

دهاجي ريبكلأ موضصلأ ةرتف يف
لكضشب مايقلأ ىلإأ نوعضسيو نونمؤوملأ
لك يف هب أوموقي نأأ بجي امب رثكأأ



همامأأ فقن نأأ عيطتضسن اننأو لضضفأأ
،ىنـغـلأ ،ةـحـضصلأ :ءيـضش يأأ بلـطـنو
ىلإأ ةفاضضإأ ...خلإأ ةيهافرلأ ،ةداعضسلأ
بحي برلأ نأ قحل هنأ .تايوامضسلأ
لب  ،هرمأ متهيو نمؤوملأ هبعضش
ريغو ينانأأو ءيضسلاب متهيو بحي
ذيملت نكل .(53 :6 ول) ًاضضيأأ ركاضشلأ
ئلتمملأو هلل بحملأ يقيقحلأ حيضسملأ

ىـلإأ يـتأاــي  ضسودقــلأ هــحور نــم
لب ،ملاعلأ أذه ءايضشأأ بلطيو حيضسملأ
ضسيل يذلأ هللأ توكلم ًابلاط يتأاي
ًـكأأ> ،لوـضسرـلأ ضسلوـب بضسحـب ،وــه
حورلأ يف حرفو مضسو رب لب ًابرضشو
هبلـط يـفو .(7١ :٤١ ور) <ضسدقــلأ
فوضس هنأ نمؤوملأ فرعـي توـكـلـمـلأ
:هيلإأ جاـتـحـي اـم لـك ىـلـع لـضصحـي
هذهو هّربو هللأ توكلم ًوأأ أوبلطأ

.(23 :6 ىـتـم) <مـكـل دأزـُت اـهــلــك
برلأو ،برلل هرومأأ لك مّلضسي نمؤوملأ
ةيضضرأأو ةيوامضسلأ تأريخلأ هحنمي
نوثري مهنإاف ءاعدولل ىبوط> :ًاضضيأأ
.(5 :5 ىتم) <ضضرأأ

بتكي ةينابرلأ ةضصلل هحرضش يف
نكت > :يناـيرـضسلأ قـحـضسإأ ضسيدقـلأ
هللأ نزحُت  يك كتابلط يف ًافيخضس
يغبني امك يّلضصت نأأ ملعت .كلهجب
ةديـجـمـلأ روــمأأ قــحــتــضست يــكــل
مـّيـق وـه اــم هــنــم بلــطأأ .ةرأدجــب

اهدنع .كنع هعـنـمـي نـلـف ،ةـقـيـقـح
ببضسب هنم مـيرـكـت لـك لاـنـت فوـضس

نيذلأ مركي  ُكلملأ .ميكحلأ كرايخ
نَم .ةعيضضولأ ءايضشأأ هنم نوبلطي
ينأويحلأ دامـضسلأ كلـمـلأ نـم بلـطـي
ريغ هبلط ببضسب طقف لذرُي نل هنإاف
كلملأ نيهُي هنأ لب ،هتلاهجو قئلأ
نَم لك لاح يه أذكه .هفاتلأ هبلطب
.هللأ نم ةّينآأ ةيداملأ رومأأ بلطي

 ضصأأ وه ام هللأ نم بلطتً
 نيح ىتح هايإأ كئاطعإ فهلتم
نَمع هبجحي  يذلأو ،هايإأ هلأاضست
نوملعي و هتفرعم نع ءابرغ مه
ىلع هضسمـضش قرـضشي وـهـف> هدوـجوـب

ًاهيرك ،هـمأّدخ دنـع ًاـما
 ًاـضصخـضش ،هــتــجوز دنــع
لـب ،عـيـمأ دنــع قاــطــُي
نــم ًاــضضيأأ ًأرــيدكــت كأأو
.اهل لقع  يتلأ تانئاكلأ

غ تاــنــئاـــكـــلأ نأأ كلذ
ةبضسنب ّإأ برضشت  ةلقاعلأ

اـهـتـبـغر ّدو اــهــضشطــع
ناضسنإأ اميف ،اـهـتـجاـحـب
ةبغرـلأ زواـجـتـي نأرـكـضسلأ
دضشأأ ضصيو هطأرفإأ يعأدب
يتلأ تانئاكلأ نم ًةوابغ
 اهل لقع.

ٌضسأاك انلف ،نحن امأأ
ضسأاك ،اهـب رـكـضسنـل ٌةـنـضسح
 لأدتــعأ دــّلوــت رــكـــضس
هذه يـه اـمو .طاـطـحـنأ
ضسأاــكــلأ اــهــنإأ ؟ضسأاــكـــلأ
،ةيضصأ ضسأاكلأ،ةيحورلأ
ةءولمأ ةرهاطـلأ ضسأاـكـلأ
 ضسأاكلأ هذه .مّلعأ مدب
 ضسأاكلأ هذه .ركضسلأ دّلوت
 اهّنأ ،طاـطـحـنأ دـّلوـت
ضشنـت لـب ىوـقـلأ طـبـحــُت طـّ
 ضسأاـكــلأ هذــه .تأردقــلأ
زّفحـُت لـب ،باـضصعأأ ّلـضشت
ضسأاــكــلأ هذــه .باــضصعأأ
ضسأاكلأ هذه .ةعانقلأ دّلوت
،ةكئأ لجإأ ّط يه

طايضشلأ عله ط، ّط
ةّب ّطو رضشبلأ ريدقت
امـّنإأ ًأذإأ دوـضصقأ .مـّلـعأ

ٍديدج ٍعوـن نـم ٌرــكــضس وــه
دــّلوـــيو ،ةّوــقــلأ ضســّضسؤوــي

ًةردقـــمو ضسفـنـلـل ًاـطـبـضض
ةّيحورلأ ةرخضصلأ نم هّنأ
 هرود ّنأأ اــــمـــك .لاــــضس
،راكفأأ داـضسفإأ  نـمـكـي
راـــكــــفأأ رــــضشن  لــــب
.ةيحورلأ

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

.(5٤ :5ىتم) <رأرضشأأو نيحلاضصلأ
 طاب تابلطلأ رركتً نيينثولاك...
أذاـم وأأ لـكأاـن أذاـم> يـف رـكـفـت و
ملعـي كوـبأأ ؟<ضسبـلـن أذاـم وأأ برـضشن
كوبأأ ناك أذإأ .ًاضضيأأ هذهل جاتحت كنأأ
متهي ىرحأاب مكف رويطـلاـب مـتـهـي
توكـلـمـلأ هـلـلأ نـم بلـطأ نـكـل ؟كب
.كل دأزُتو ىطعت هذه لكو ربلأو

تنأأو ،كبلط كحنم يف أاطبأأ أذإأو
ـف ،ةـيروـف ةـباـجـتـضسأ نود بلـطـت
.هـلـلأ نـم مـكـحأأ تضسل كنأ ،نزـحــت
ةيحورلأ ةلاحلأ ىلع ىـقـبـت اـمدنـع
 كفرـضصت نأ اـمإأ كلذـف ،اــهــضسفــن
كبلق لؤوضس نأ وأأ ،كبلط عم قفأوتي
نأ وأأ ،كتأولضص فأدهأأ نع فرحنم
ةـيـناـيـبـضص يـه ةـيـلـخأدلأ كتـلاــح
ضسيل .هللأ رومأأ ةمظع عم ةنراقملاب
نيب ةميظعلأ هللأ رومأأ عقت نأأ ًَاقئ
نأأ نظن انك أذإأ ّإأ ،ةلوهضسب انيديأأ
دق اننأ ةليلق ةميق تأذ يه هللأ مَعِن
ام لك .ةبوعضص نود اهيلع لضصحن
.ةيانعب ضسرحُي دكلأو بعتلاب عمجُي

قدغي فوضسو حيضسملأ ءأرو َعضسإأ
نع كينيـع ضضمـغأأ .هـتـبـحـم كيـلـع
فوضسو ،ةنيـمـثـلأ مـلاـعـلأ أذـه روـمأأ
هللأ مضس نكضسي نأأ ًاقحتضسم نوكت
تأءأرغإأ نم كتأذ حبكإأ .كبلق يف
نوكت فوضسو ،كينيع مامأأ ةقأّربلأ

.<يحورلأ حرفلاب عضشت نأأ ًاقحتضسم
ةرجضش رمث نم لكأأ ناك أذإأ

طوقضس ببضس وه رضشلأو ريخلأ ةفرعم
،هيلع ماعطلأ ةوهضش تغط ذإأ ناضسنإأ

،بأرضشلأو ماـعـطـلأ نـع ماـيـضصلاـبـف
ناضسنإأ ءاقب أرـضصنـع اـمـه نـيذـلـلأ

انضسفنأأ بّردن اـنـنأ هـلـل لوـقـن ،ًاـيـح
و اـهـضضّورـنو تأوـهـضشلأ طـبــضضنــل
نأأ انيعضس نيبو اننيب لوحي ءيضش
.ًأددجم هللأ توكلم لخدن

ةرسشنلا ىلع عطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا

bl.gro.sotrauq.www


