
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
؛42-12 :1 سسوثنروك2)

2: 1-4)
انتبثُي يذلا نإا ُةوخإا اي

دقو ِحــيــشسا  مــكـــعـــم
شســَم يذـلا *هـلـلا وـه اـنــحــَ
َنوبرُع ىطعأاو ًاشضيأا انمَتَخ

يـّنإاو *اـنـبوـلــق  ِحورــلا
يّنأا يشسفن ىلع هللا دهششتشسأا

ِتآا  مــكـيـلـع يــقاــفــششإل
انأل ل ،سسُثنروك إا ًاشضيأا
نحن لب مكِناإا ىلع ُدوشسن
مــكــنأل مـــكِرورـــُشس ُناوـــعأا
دقو *ناإلا ىلع نوتباث

ل نأا يشسفن  اذهب ُتمزج
نإا يّنأل *مغ  ًاشضيأا مكَيتآا

يذـلا نـَمـف مــكــمــُغأا ُتنــك
هـل ُبـبـشسُأا نـَم ُغ رــُشســَي
اذه مكيلإا ُتبتك امنإاو *مغلا
دنع يـنـَلاـنـي ـئـل هـنـيـعـب
يغبني ناك ن مغ يمودق
ٌقِثاول يّنإاو *مهب َحَرفأا نأا
ُحَرف وه يحرف نأا مكعيمجب

ِةدشش نم يّنإاـف *مـكـِعـيـمـج
ُتبـتـك ٍبلــق ِبْرــَكو ٍةــبآاــك
ل ٍةثــك ٍعوــمدب مــكـــيـــلإا
اـم اوـفِرـعـتـل لـب اوـمـتـغـتـل

كألاـب ِةـبا نـم يدنــع
.مكل

ةايا زبخ ـــــــــــــــــــــــــ
يذلا ،انحوي ليإا  د ل

،لوليأا 62 هلاقتنل ةشسينكلا دّيعت
هـماـقأا يذـلا يّرـشسلا ءاـششعـلـل اًرـكذ

.هبلشص لبق هذيمت عم عوشسي ّبرلا
حاحشصإلا  هنع ةروشص د انّنكل
ثيــح ،لــيإلا اذــه نــم سسداــشسلا
شسفـن عوــشسي ّبرــلا يــّمــشسي زـبـخ> هـَ
وه يذلا <ةايا

وــه اــنأا> :هدشسج
يذلا ّيا زبا
.ءامشسلا نم لزن
نـم دحأا لــكأا نإا

ايحـي زـبا اذـه
زباو .دبألا إا
يـطـعأا اـنأا يذـلا

يذلا يدشسج وه
لـجأا نـم هــلذــبأا

:> (6اعلا ةايح
اـــــــــــــّو .(15
،مكلا اذه ببشسب دوهـيـلا مـشصاـخـت
برششيو يدشسج لكأاي نم> :برلا لاق
هميقأا انأاو ةّيدبألا ةايا هلف يمد

 خألا مويلا، لكأام يدشسج ّنأل
لـكأاـي نـم .ٌقـح ٌبرـششم يـمدو ّقــح
انأاو ّ تبثي يمد برششيو يدشسج
.(65-45 :6) <هيف

 تلامعتشسا ركذنشس يلي ام
اعاو ،سسّدقا باتكلا  زبا
ًلوشصو ،هيف هل تيطعأا يتلا ةّيزمرلا
عوشسي ّبرلا اهقلطأا يتلا ةروشصلا إا

زبخ> ،اّنحوي ليإا  ،هشسفن ىلع
.(84 :6) <ةايا

نم وأا حمقلا نم عونشصا زبا

يشساشسألا ماعطلا وأا ءاذغلا ناك عششلا
رهظيو ،سسّدقا باتكلا بشسحب سسانلل
يتلا <زـبا اـشصع> بـعـتـلا نـم كلذ
يـتـلا اـشصعـلا هـّنأاـكو زــبا إا ششت
نم نّكمتيـل ناـشسنإلا اـهـيـلـع زـّكـعـتـي
.(31 :41 ؛61 :5زح؛62 :62ل) شسلا

 اـب سسيـل> :ةـيآلاايـحـي هدحو زـب
ّبرلا مف نم جرخي ام ّلكب لب ناشسنإلا
<زبخ> ةملك ،(3 :8 ثت) <ناشسنإلا ايحي

ماعـطـلا يـنـعـت
هــــلوانتـي يذلا
ءاقبلل ناـشسنإلا

.ةايا ىلع
إا ةفاشضإلاب

زبخلل ناك كلذ
 ٌرود
وـهـف .ةداـبـعــلا

ءاــيـــششألا نـــم
ّبرلل مّدقت يتلا
:2ل ؛2 :92رخ)

اــمـــك ،(4-61
انـثا عـشضوـي نأا سضرـفـت ةـعـيرـششلا ّنأا

سسدق مامأا ةلواـط ىـلـع اـًفـيـغر رـششع
زبخ> ةفغرألا هذه ىّمشسُتو ،سسادقألا
:52رخ) <ةمدقتـلا زـبـخ> وأا <هوـجوـلا

.(5-1 :9بــع ؛23 :9رابخأا1 ؛03
شضيأا طـفـلا زــبــخ مدخــتــشســُيو  اـً
.(82-1 :21رخ) حشصفلا سسوقط

ىلع ّلدي سسدقا باتكلا  زبا
همّدقي ذإا ،(81 :41كت) ةفايشضلا نشسح

مهفن انه نم .هيلإا يتأاي ن فيشضا
امدنع هذيمت نم عوشسي ّبرلا بلط
اًزبخ مهعم اوذخأاي ّلأا ةزاركلل مهلشسرأا

 نـــم هـــّنأل ،(8 :6رـم) قـيرــطــلا
مّدقيشس ةزاركلا لبقي نم ّنأا سضورفا

6102 /93ددعلا

لوليأا52 دحألا

ينيسسورفأا ةّرابلا انمأا راكذت

سسماا نحللا

ثلاثلا رـَحـَسسلا ليإا



ردق ىلع موي ّلك بعششلل هيطعي هللا
ّنا اذه ّنكل .(4 :61رخ) مهتاجاح
ن خألا مويلا  اًشضيأا ىطعُيشس
لكأاي نأا هيطعأاشسف بلغي نم> :بلغي
كلذل .(71 :2ؤور) <ىفا ّنا نم
ةّيّبرـلا ةـشصلا  هـبـلـطـن اـم ّنإاـف
،<مويـلا اـنـطـعأا يرـهوا اـنزـبـخ>
:اًعم روـشص ةـعـبرأا اـنـنـهذ إا دِروـي

هللا ةروشصو يوامشسلا ّنا ةروشص
ةروشصو رشضاا نمزلا  يطعا
.خألا مويلا ةروشصو اّيتشسراخفإلا

ّنإا ،ةمّدقا  انركذ امكو ،اًخأا
سسّدقا باتكلا  زبخلل زمر مهأا

هد  نــم سسداــشسلا حاــحــشصإلا
ّبرـلا نـلـعـي ثيـح ،اـنـحوــي لــيإا
<ةايا زبخ> هّنأا هشسفن نع عوشسي
لزن يذلا زبا> ،(15 ،83 ،53 :6)

ةروشصلا هذه .(14 :6) <ءامشسلا نم
عم  اعم اهتاذ اا زبةاطع
 ا باــتــكــلااــف .سسّدقوـه زـب

سسيل> :ءامـشسلا نـم ةاـطـعا ةـبـهـلا
لب ءامشسلا نم زبا مكاطعأا ىشسوم
نم ّيـقـيـقا زـبا مـكـيـطـعـي يـبأا
ّبرـلا ثــكــتو .(23 :6) <ءاـمـشسلا
ديعي كمـشسلاو زـبا ةـفـغرأل عوـشسي
يذلا يبئاـجـعـلا ثدا اـنـنـهذ إا

،(44-24 :4لم2) عششيلأا عم لشصح
 ّناب هتـنراـقـم نـك اـم اذـهو
.(15-94 ،43-13 :6وـي) ةـّيلا

يذلا زبا وه عوشسي ّبرلا ّنأا امك
:6) رشضاا نمزلا  ةايح يطعي
ةّيدبألا ةايا اًشضيأا حن هّنكل ،(53
خأا .(04 ،72 :6) هيلإا لبقُي نًا،
زبخ> هّنأا ىلع عوشسي ةروشص طبترت
نلعي ح اّيتـشسراـخـفإلاـب <ةاـيا
اولكأات  نإا مكل لوقأا ّقا ّقا>

هـمد اوــبرــششتو ناــشسنإلا نــبا دشسج
نم .مكيـف ةـّيدبأا ةاـيـح مـكـل سسيـلـف
ٌةايح هلف يمد برششيو يدشسج لكأاي
<خألا مويلا  هميقأا انأاو ةّيدبأا
(6: 35-45).

باتكلا لخ نم ،هللا لواح دقل
ل هّنأا اننهذ  عرزي نأا سسّدقا

ا اننكلمعتشساو ،هنود نم ةاي

ليإلا ـــــــــــــــــ
(11-1 :5 اقول)

 امـيـف ناـمزـلا كلذ
ةحـب دنـع ٌفـقاو ُعوــشسي

تنيفـشس ىأار ْتَراـشسيـّنـَج
ِئــطاــشش دنـــع ِتـــفـــقاو
امهنم ردحنا دقو ةحبلا
نوــلــشســغــينوداــيــــشصلا
ىدحإا لـــخدف *كاـــبـــششلا
ناعمشسل تناكو تنيفشسلا

نع ًيلق دعابتي نأا هلأاشسو
َعوما مّلـعـي سسلـجو لا

نم َغرف او *ةنيفشسلا نم
مدقت َناعمشسل لاق ِمكلا
مككابشش اوقلأاو ِقمُعلا إا
ناعمـشس باـجأاـف *ديـشصلـل
دق اـنإا مـّلـعـم اـي هـل لاـقو
ْبِشصُن و هلك َليللا انبعت
يقلُأا كِتملكب نكـلو ًاـئـيـشش
كلذ اولعف امـلـف *َةـكـبـششلا
ًائيشش كمـشسلا نـم اوزاـتـحا

تقّرــخـــت ىـــتـــح ًاثـــك
إا اوراـششأاـف *مـهـُتـكـبــشش
ةـنـيـفـشسلا  مـهـئاــكرــشش
اوــــــتأاــــــي نأا ىرـــــــخألا

اوأمو اوتأاف .مهونواعيو
اـتداـك ىـتـح تـنـيـفـشسلا
كلذ ىأار اـمـلـف *ناـقرـغـت
دنـع رـخ سسرـطـب ناـعـمـشس
جرخأا ًئاق عوشسي يَتبكُر
ٌلـجر يـّنإاـف ّبر اـي يـّنــع
لاــهذــنإلا نأل *ٌئــطاـــخ

هـعـم نـَم لـكو وــه ُهاعا
يذـــــلا كمـــــشسلا ِديــــــشصل
ُبوقعـي كلذـكو *هوـباـشصأا

ناذللا ىدبز انبا انحويو

.هلوبق نع اًبعت زبا مهل
ّنإاف .ةّيهلإا ًةبه اًشضيأا زبا لّكششي

نـم عاـيا عـبـششي يذــلا وــه هــلــلا
نأا نم مغرلابو .(35 :1ول) تاا
،ناشسنإلا لمع نم وه هزبخو جعلا
حمقلاو ،حمقلل ةجاحب جعلا ّنأا ّلإا
هللا هيطعي ءاا ّنكلو ،ءاملل ةجاحب
نم اذه رهظيو .(54 :5تم) رششبلل
 ةروـــكذا تازـــجـــعا سضعــــب
بعششلا ناك امدنعف .سسّدقا باتكلا
لشسرأا ءارحشصلا  اًهئات ّيليئارشسإلا
يذلا <زبا> وه يذلا نا هللا مهل
:87زم ؛4 :61رخ) ءامشسلا نم هلشسري
ىـتأا اـمدنـع ،عــششيــلأا ّنأا اــمــك .(52
رمأا ،زـبـخ فـيـغر نـيرـششعـب مـهدحأا

،اولـكأاـيـل بعـششلـل هدقـتـب هـمداـخ
اذكه هّنأل> ،لجر ةئم مهددع ناكو
<مهنع لشضفـيو نوـلـكأاـي ّبرـلا لاـق
برلا هعنشص ام اذهو .(34 :4كولم2)
زبا ةفغرأا رّثك ح اًشضيأا عوشسي

 تـثداـح تـّيـبـئاـجـع عـبـششأاو
-1 :8 ؛44-03 :6رم) فلآلا اهنم
اّيتشسراخفإلا زبخ ّنأا إا فشضأا .(01
عوـشسي ّبرـلاـف .ةـّيـهـلإا ةـبـه تـعــُي
هـعّزوو هرـشسكو زـبا كراـب اـمدنـع
ّلد ،ماعطلا مهكراششيل هذيمت ىلع
،نيرـخآـل هـشسفـن دقـت ىـلـع كلذـب
.ةّيهلإا ةمدقتك ،زبا ةروشصب

ةطبترم تشسيل ةّيهلإلا ةبهلا هذه
انيطعي ل هللا ّنأا يأا ،طقف رشضااب
وه لب ،طقف ةايا هذه  <زبا>
:هتوكلم  هيف ّبرلا كراششنشس ام
توكلم  اًزبخ لكأاي ن ىبوط>
دحأا  هنلعأا ام اذه .(51 :41ول) <هللا
لَثَم برلا دروأا اهدنع ،ّبرلا يعماشس
زمر وهو .(42-61 :41ول) ءاششعلا
لشصحيشس يذلا يأا ،يورخألا ءاششعلل

 خألا موـــيــــلا (؛8-6 :52سشإا
.(9 :91ؤور

شسفتلا اذه قّبطن نأا اننك اًشضيأا
يتلا ،ةّيّبرلا ةشصلا  درو ام ىلع
اهيف بلطن يتلاو ،برلا اهاّيإا انمّلع
.<يرهوا انزبخ> مويلا انيطعي نأا

ناك يذلا ّنملل ٌةروشص وه هبلطن امف



.ناـعـمـشسل قـيــفر اــناــك
ل ناـعـمـشسل عوـشسي لاــقــف
ُنوكت نآلا نم كنإاف فخَت

اوغلب املف *سسانلل ًادئاشص
اوكرت لا إا تنيفشسلاب
.هوعبتو ٍءيشش لك

لمأات ـــــــــــــــــــ
بر اي يّنع جرخا>

.<ئطاخ لجر يّنإاف
اهتيأا ،عششختلا إا اعت

عششختلا إا اعت ،سسفنلا
يتلا تاا لك لجأا نم
إا اعت !هللا نـم اـهـتـلـن
تائيشسلا لجأا نم عششختلا
إا اعـت !اـهـتـلـعـف يـتـلا
هيلع شص ام لكل عششختلا
إا اـعـت !كلـجأا نـم هـلـلا
ـيــك يــبوــتو عــششخــتــلا
ةــمــلــظـــلا إا يـــمـــلـــشست
اـهـتـيأا ،يـبوـت !ةـيــجراا
يزخت يك ،ةيقششلا سسفنلا
!بيهرلا حيشسا نم مامأا

نإاف ئطاا انأا يليو
ةلاد املظأا يلشسكو واهت
ةليذرـلا ةوـهـششلا نإا .يـبـلـق
ديـشسلا رـمأاـي اـمـك رـمأاــت
ًلاـح عــيــطأا اــنأاو ،دبــعــلا

اـنأاو يـنـلـشضت ،لـفــطــلاــك
وأا  يــثرــي نــَم !رــكاـــشش
هدحو ؟يلجأا نم ثيـغـتـشسي

ـشصلا يـّلـكـلا يـشصــّلح
.سسئايلا انأا دقتفي

أل ئطاا انأا يليو
كنأل يليو !يدحو تحّر،

ًارهاط ينتلبج دق ،دّيشس اي
،واهت ببـشسب اـنأا اـمـنـيـب

تغّر  ااـــــــياــــــــط
ًاـيواـشسم تنـك !تخـطــلــتو
ةـمارـكـلا  ةــكــئــمــلــل
ترثاكت دقل .يشسفن ُتللذأاف
ترثاكت دق ،بر اي ،يماثآا

هتاـيـح نـم ةاـقـتـنـم ةزـي اـًثادحأا
ةشسينكلا ثارتنمتافطتقم،هميلاعتو
ةيئاقتنلا تامولعا هذـهـل .يـنـغـلا
يهو ،اهنيب طبري ٌبك ٌيتوهل ٌدعب
سصخشش  هنأا ىلع ديكأاتلا إايمرت
نم هلـلا دوـعو لـك تقـق حـيـشسا
ديدششتلا اذه ،ةيرششبلا سصخ لجأا

 دقلا دهعلا تاءوبن ماإا ىلع
إا ةــفاــشضإلاــب حــيــشسا سصخــشش
،بتُك امك تام حيشسا نأاب ديكأاتلا

شضيأا يـتأاـي هـنأاو ،ماـق هـنأاو نيديـل اـً
،اًيلاـت روـمألا هذـه لـك نأاو ،اـعـلا

ث إلاو ةبوتلا ىلع سسانلانا.
فششكلا ىلع سسقرم ليإا موقي

شسا سصخـششل يـجــيردتــلا رـشسلو اـّيـّ
نـم .هـب زرـكـي يذـلا هـلـلا توــكــلــم
ايشسا قباشس :ةـيـناـيـشسا تاـيادبـلا
براجتلاو ،ةيدومعاو ،(نادمعا)
اــيــشسا بئاـــجـــع إا ؛(1:1-31)
ةدابعلا ماظن يلث عم همادطشصاو
ٍبعشش قلخ مث ؛ (1:41-3:6)دقلا

هلـلا توـكـلـم رـشس فـششكو هـلـل ٍديدج
؛(5:34-3:7) بئاـجــعو لاــثــمأاــب
امو ليئارشسإا لبق نم ايشسا سضفرف
يألا وـحـن هـجوـتـلا نـم هــيــلــي
- (6:1يأل هللا توكلم نعإاو
اــــيـــــشسا ملآا فـــــششك إا ؛(8:62
لوخدلاو ؛(01:25-8:72) ذيمتلل
لبق ةخألا ميلاعتلاو ،ميلششروأا إا
إا ًلوشصو ؛(31:73-11:1) ملآلا
مث :(61:8-41:1) ةمايقلاو ملآلا
مـئاـقـلا حـيـشسا تاروـهــظ :ةاا
(61:9-02).

باّتكلا نم ثكلا إا دانتشسلاب
ليإا نأا فرعن ءامدقلا يشسنكلا

.سسرطب لوشسرلا ةزارك سسكعي سسقرم
بعت بشسحب <سسرطبتاركذم>نّوكي
سساّيباب .(.م561-001)سسونيتشسوي
ةـيـجـيرـف  سسيــلوــباه فــقــشسأا
امأا> :هـتـيـفرـح اـم رـكذـي (م031+)

،سسرطبـل ًـقاـن حـبـشصأا دقـف سسقرـم
 هنكل ،هركذي ناك ام لك ةقدب بتك
لَبِق نم لمُع ام وأا ليق ام بّتري
و ،برلا نم عمشسي  وهف .برلا

نأا ّلإا اـنــنــك ل ةــّيرــششب باــعــت
ل مهّنأا نوكردي سسانلاـف .اـهـمـهـفـن
ةايا ديق ىلع ءاقبلا نوـعـيـطـتـشسي
هـلـلاو .ماـعــط نودو ،<زــبــخ> نود
اذهل ّيقيقا ردشصا وه هّنأا انمّلع
زبخ وه حيشسا عوشسي هنباو ،ماعطلا
يعن ّلأا دعب اميف اننك ف ،ةايا
ةايا ديق ىلع ءاقبلا اننك ل انّنأا

عوشسي ّبرلاب انقشصتلا اذإاو ،هنود نم
.ةّيدبألا ةايا انحن وهف

سسقرم ليإا ـــــــــــــــــــــــــــــ
ةيقب اًينمز قبشسي سسقرم ليإا

نم اًدحاو لّكششيو ةيئازإلا ليجانألا
لـيإا ةـنوـنـع عـجرـت .اــهرداــشصم
دهـششتو اــثــلا نرــقــلا إا سسقرــم
لـيإلا اذـه نأاـب ةـشسيـنـكـلا ناإل
،وـه يذـلا ،سسقرـم لــبــق نــم بتــُك
ةيكأا يأاربو ةشسينكلا ديلقت بشسحب
،ءاوشسلا ىلع نيرشصاعا ثـحاـبـلا
 هرـكذ درـي يذـلا سسقرـم اـنـحوـي
ىرخأا لئاشسر  امك لشسرلا لامعأا

 .ديدا دهعلا نم
هشصن هشسفنب يليإلا انل فشصي

 ُليِجْنِإا> هنأا ىلع هل ةلمج لوأا
شسـَي ل هنأا ملعـي وـهـف .<ِحـيـِشسـَمـْلا َعوـُ
َةلاشسر لقني هّنكل عوشسي ةشس نودي

اذهل .<ًيإا> ،ةراشس ىرششب ،ةايح
عوـشسي سصخـششب ةرـششاــبــم ئدتــبــي
ثيح ةيخيراتلا ةظحللا كلتب اًعبطو
هللاو ،هقيرط ئيهيو اـنـحوـي قـبـشسي
عوشسيو ،<بيبا نبلا> هيّمشسي بآلا
شسفـن اذكـه .<هـلـلا لـيإاـب> زرـكـي هـُ
يـبدأا عوـن بحاـشص سسقرـم حـبــشصي ،ليإلا وه ياعلا بدألا  ديدج
ةياور هنوك ىلع فقوتي ل يذلاو
هرابتعاب كلذ ىّطختي لب ةيخيرات
اـهــثادحأا هــّجوــُت  ،ىرــششب ةــلاــشسر
 مهألا ةيشصخششلا وحن ةيخيراتلا
 .حيشسا عوشسي ،رششبلا خيرات

،سسقرم ليإا  ءرا دجي ل
ةشس ،ىرـخألا لـيـجاـنألا  اــمــك
اإا ،ًةمظنمو ًةـلـماـك عوـشسي ةاـيـح



سسرطب عبت ،لوقي امك ،هنكل ،هعبتي
همه ناكو ...هيدي ىلع ذملتتو اًقحل
اًئـيـشش ديزـي وأا بذـكـي ل نأا ديـحوـلا

فقشسأا سسوانيريإا انخيو .<اهيلع
،سسقرـــم> نأا (.م202-031) نويـل
نّود ،هـل لـقاـنـلاو سسرـطـب ذـيـمــلــت
لوشسرلا توم دعب ،همّلعم تاظع
 .<سسلوبو سسرطب

نأا  اًثك سسقرم ليإا متهي ل
ّمتهي ام ردقب عوشسي ميلاعت انل مّدقي

 يشصخشش فششكي نأاةطلشسلا يأا ،هت
،ايشسا ،ناشسنإلا نبل ةـيـبـئاـجـعـلا
سسانلا ررحيو ناطيششلا درطي يذلا

ركذي رفشسلا ةيادب ذنم .هِتيدوبع نم
نبا ،حيشسا عوشسي ليإا> :ةرابعلا
بقللا نأا إا ششن نأا بجي .<هللا
 لمعتشسُي ل <هللا نبا> ايشسا
ةللدلل سسانلا لبق نم سسقرم ليإا

يذلا بآلا هللا نم نكلو ،عوشسي ىلع
ةمهم تاـظ  هـنـبا إا هـّجوـتـي
ةيدومعاـك ةـيـشضرألا هـتاـيـح نـم
نيذلا ،طايـششلا نـم وأا ،يـّلـجـتـلاو
ايشسا ىلع اوفّرعتـي نأا اوـعاـطـتـشسا

مهطّلشست ءاهتنا ناوأا نآا هنأا اوكرديو
طقف ةدحاو ةرم ،اًخأا .رششبلا ىلع
نم ،ٍناشسنإا نم بقللا اذه لمعتشسُي
بيـلـشص ماـمأا اـمورـلا ةـئا دئاـق
عوــشضوا اذـــهو .(51:93) عوــشسي
زـّي لــيإلا ةــياــهــن  ذإا ٌماــه
.هللا ُنبا وه َعوشسي نأا يأا ٌناشسنإا

ام ،عوشسي توم ةعاشس  ثدحي اذه
بيلشصلل ةيشصا رامثلا نأا دكؤوي
.اهلك ةيرششبلا لمششتل دت تأادب

ةيروا ةيشصخششلا ،حيشسا عوشسي
 إلاتب اًمئاد طاحُي ،ليهذيم

مـهراــتــخا نــيذــلا ،رــششع يــنــثلا
،اوُزرْكَيِل ْمُهَلشسْرُيلَو ،ُهعم اوـنوـكـيـِل>
ِءاـفـِشش ىـلـع ٌناـطـْلـُشس ْمـُهـَل َنوـُكــيو
ششلا ِجاَرـــْخِإاو ِسضارــــمَألا طاـــَيـــ>
نأا نـم مــغرــلا ىــلــع .(3:41-51)
ىنعا اًمئاد نومهـفـي ل ذـيـمـتـلا

هــلاوـــقأاو َعوـــشسي لاعفألقمعألا

فيك .اهتك ىشص لو
اي ،كيلإا لهتبا نأا عيطتشسأا

يمفو ،يشصّل نم ئلت
نأا عيطتـشسأا فـيـك ؟مـثآاا
؟سسّندا يمشضب كحّبشسأا

كـّبـحأا نأا عـيـطـتـشسأا فـيـك
فيك ؟ًاشضغـب ئـلـت اـنأاو

نكشست نأا ةقيـقـحـلـل نـك
ّ ؟بذـكـلاـب حـّلـشستأا اـنأاو

لّشسوتأا نأا عـيـطـتـشسأا فـيـك
ظــــفــــحأا  اــــنأاو كيـــــلإا

غ تنأا نـكـل ؟كاــياــشصو
انأا ينع سضرعت ل بذاكلا
اـنأا يـنـشضفرـت ل ،يــقــششلا
اــنأا يــنـــكت ل ،لوذرا
حرفـي يودع نأل !سسئاـيـلا

دهاشش ىتم ًيزج ًاحرف
ةطشساوب رـشسأاـيـف ًاـشسئاـي
تنأا نـكـل .ءاـجرـلا مادعــنا
لب ،يئاجر ِزخت ل كتقفششب
هـباــيــنأا نــم يــنــلــششتــنا

ةوــق لــك نـــمو هـــعادخو
.ّيلع ةرئاث

نيذلا لك نم وجرأا كلذل
ببشسب مهمـشض مـهـبذـعـي

لو اوشسأايي ل نأا مهاياطخ
نأا لـب ،مــهودع اوــحرــفــي
،هللا وحن فوخ ب اولبقي
ل نأاو .هـماـمأا اوــكــبــي نأا
برـلا نأل ءاـجرـلا اودقـفــي
.بـئاــتــلاــب ًاثــك رــشسي
،هيلإا مهتدوع حرفب لبقتيو
ناـشسل ىــلــع لوــقــي هــنأل
دع اذـه لـك دعـب> :عـششوــه
ةــطـــشساوـــب ًاـــشضيأاو .<ّإا
اوـلاـعـت> :ىـتـم يـلــيإلا
بـَعـتا عـيـمــج اــي ،إا

اـنأاو لاـمـحألا يـلـيـقـثـلاو
.(82 :11 ىتم) <مكحيرأا

 ايرسسلا مارفأا سسيدقلا

(4:01، 6:15-25، 7:71، 8:71-
ةروـكاـب نوـلـّكـششي مـهــنأا لإا ،(...12
يـتـلا َةدمـعألا ،هـلــل ديدا بعــششلا
حورلا لولح دعب ةشسينكـلا لـمـحـتـشس
.سسدقلا

ٌطيشسب سسقرم ليإا بولشسأا نإا
،ةبــكــلا ةــيوــياــب زاـــت ،اًدج
مغر ظفـحـيو ،هـتـياور  بشضتـقـم
دنع ةفورعم غ ليشصافت ،هزاجيإا
يتـلا ،ةـغـلـلا .نـيرـخآلا يـلـيإلا
رشصعلا ةغل يه ،يليإلا اهب بتكي
نــم ثــكــلا اــهـــيـــفو .ةـــيـــكا
ةيمارآلا تاـمـلـكـلاو تاـحـلـطـشصا
،سسجرناوب) عوشسي نم تلمعُتشسا يتلا

،اّبأا ،اّتفإا ،ناـبرـق ،يـموـق ،اـثـيـلاـط
شضيأا زات .(ينـتـقـبـشش ا ،يوـلـيإا اً

اًعبط .ةينيتل تاملكو تاحلطشص
سضعب  يليإلا رشسفي ًةثك ٍتارم
اهلباقي ا ةينانويلا تاحلطشصا

 ـلااهمهف ليهشست ةيـغـب ةـيـنـيـت
ليإا ءرا أارقـي ذإاو هـيـئراـق ىـلـع
ماعلا عابطـنلا هـيدل دلوـتـي سسقرـم
نأا يأا ،يهفشش بولشسأا هبولشسأا نأاب
مـلـكـتـي ناـك اـم اـًبـلاـغ يــلــيإلا
ا كأا يشصيـخـششت يـح بوـلـشسأاـب
.بتكي

ليإلا نيودت ناك ةبشسنلاب امأا
هنأاب ،وألا نورقلا ذنم ،ُتعا دقف
،سسوانيريإا،يردنكشسلاسسميلقإا)امور
نامزل ةـبـشسنـلاـب اـمأا .(سسوـيـفاـشسفإا
ب نوكي نأا حجرا نمف ،هنيودت
نوّيشسنكلا باّتـكـلا .07-46 يماـع
،خيرأاتلا اذه عـم نوـقـفـتـي ءاـمدقـلا

دعب هنيودت نع نومّلكتي مهنأا ااط
ح وأا ،(سسوانـيرـيإا) سسرـطـب توـم
سسميلقإا) ايح لازي ل سسرطب ناك
.(يردنكشسلا

ةرـسشنـلا ىـلـع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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