
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(11-4 :3 يسسولوك)

َرهظ ىـتـم ُةوـخإا أـي
أنـُتأـيـح وـه يذـلا ُحـيـسسا

ٍذئنيح نورَهظت ًأسضيأا متنأأف
اوـتـيـمأأـف *دا  ُهــعــم
ِشضرأا ىلع يتلا مكَءأسضعأا
ىوهلاو َةـسسأـجـنـلاو ىـنزـلا

َعمطـلاو َةـئـيدرـلا َةوـهـسشلاو
ُهّنأ *ٍنَثو ُةدأبع وه يذلا

ِهللا ُبسضغ يتأأي هذه ِلجأ
و *نأيسصعلا ِءأنبأا ىلع
ًأنيح مُتكلسس ًأسضيأا متنأا هذه
أمأا *أهيف َسشئأع متنك ذإا
اوـحَرـطا ًأـسضيأا مـتـنأأـف َنآا
سسلاو َبسضغــلا لـــكـــلا َطــْخــُ

َمكلاو َفيدجتلاو َثبُاو
و *مكـِهاوـفأا نـم َحـيـبـقـلا
سضعـب ْبِذـكـي لب ًأـسضعـب مـكـُ
َعم َقيتعلا َنأسسنإا اوعَلخا
َنأسسنإا اوسسـَبـلاو *هـِلأـمـعأا
ِةفرعملل ُددجتي يذلا َديدا

ُثيح *هِقلأـخ ِةروـسص ىـلـع
 يدوهي و أنوي شسيل

و يربرَب  ٌفَلَق و ٌنأتِخ
ِلب رح و ٌدبع  يثيكسسإا
و ٍءيـسش لـك وـه ُحـيـسسا
   .عيما

يجح يبنلا ــــــــــــــــــــــــــ
 61 ةسسدقا ةسسينكلا ديعُت

دحأا ،يـّجـح يـبـنـلــل لوأا نوــنأــك
يذلا ،رأغسصلا رسشع ينثإا ءأيبنأا
ىلع بعسشلا ّثح  ًأمهم ًارود بعل
دعـب مـيـلـسشروأا لـكـيـه ءأـنــب ةدأــعإا

نرقلا رخاوأا  يبسسلا نم هتدوع
.ديا لبق شسدأسسلا

رـفـسس أـنخـي
ّنأا ّيبنلا ءأيمرإا
تطقسس ميـلـسشروأا

يـــــبـــــسسلا ت
ىـلـع يـلــبأــبــلا
.لــحارـــم عـــبرأا

طوـــقــــسس نأــــك
ّيئأهنلا ميلسشروأا

دـــــــــــي ىـــلـــــع
ةنسس رسصنذخوبـن
ثيح .م.ق685
ةـنـيدا تمـطـُح
طـحو أـًمأرسصقو لكيهلا ةازـغـلا مـ

و يـبــسسلا إا ّلــكــلا ذــخُأاو ،كلا
اذه نأكو ،شضرأا كأسسم إا كُي
رـخآا أــّيــقدسص كلا مأــّيأا  أــًسضيأا

.دواد كلا لسسنو اذوهي طبسس كولم
ششروك دي ىلع لبأب ةكل تطقسس
تمأق مث .م.ق635 ةنسس ّيسسرأفلا

أهسسّسسأا يـتـلا شسرأـفو يدأـم ةـكـل
.ششروك

بعسشلا ةدوعب ءادن ششروك ردسصأا
،(2 :1 زع) .م.ق635 ةنسس يبسسلا نم
زع) لكيهلا ءأنبب عرسشو بعسشلا دأعف
535 ةـنــسس كلذ نأــكو ،(8-31 :3
:ءادعأا ةــــموأــــقــــم تأادبــــف .م.ق

اولطبُيل نيسشم مهّدسض اورجأأتسساو>
ششروك يّفوت .(5 :4 زع) <مهتروسشم
.م.ق925 ةنسس

َنبا أتسشسشرأا ُةأسشولا عنقأا كلذ دعب
ةنيدا ءأنب  لمعلا فقوب ،ششروك
:4 زع) كلذـب اًرـمأا ردسصأأـف ،لـكـيـهـلاو
لاوط أًفّقوتـم لـمـعـلا ّلـظو (71-52
225 ةـنـسس تأـم نأا إا ،هـمــكــح ةّدم
ةنـسس بسسأـتـسسه شسوـيراد َكـَلـمـف .م.ق

.م.ق125
هتكل تّدتماو
 مأق .ًيوط
نأّيبـنـلا هـمأـّيأا

أّيرـكزو يـجـح
بعسشلا نأـّثـحـي
.م .ق025 ةنسس
 لمعلا ىـلـع
لـكـيـهـلا ءأـنــب
دعب .(1 :5 زع)
رـــــــــــــمأا ،كلذ
شسوـــــــــــــيراد

ءأنب لمتكأف ،(6 ،5 زع) ءأنبلا ةدأعإأب
ّمث .م.ق515 ةنسس هنيسشدت ّو لكيهلا

.م.ق684 ةنسس كلا تأم
ءأيبنأا يخمو أّيركزو يجح تعُي

ةّوبن ةف ّنأا ّإا ،يبسسلا دعب أم ةف
ةدوعلا ةيادب  تنأك أّيركزو يجح
يخم أّمأا .م.ق025 ةنسس يبسسلا نم
544 ةنسس ارزعو أيمحن عم نمازتف
.ءأيبنأا رخآا وهف اذهبو .م.ق

رفسس  تّرم يجح يبنلا َرِكُذ
ينعـي هـمـسسإا .(41 :6و1 :5) ارزـع
 دلُو .<ةـجـهـب مـعـفا> وأا <ّيديـع>
اذه هيلع اوقلطأا أمّبر اذل ،يبسسلا شضرأا
يبسسلا نم ةدوعلا عّقوت لجأا نم مسسإا

6102 /05ددعلا

لوألا نوناك11 دحألا

دادجألا دحأا

يدومعلا لايناد رابلا انيبأا راكذت

نماثلا نحللا

ثلاثلا رـَحـَسسلا ليإا



طسسو ّبرلا ىنكـسسب ّيـقـيـقا ديـعـلا
.أنبولق  أيلخاد هأنـكـسسو ،هـبـعـسش
ىـلـع ديدسشتـلأـب ّيـبـنـلا ّمـتـها كلذـل
اذهبو ةسسادقلاو ةبوـتـلأـب مأـمـتـها
ّدت أم ّلك كرأبيو أنيف ّبرلا نكسسي
.أنيديأا هيلإا

وي) حيسسا دسسج إا لكيهلا سشي
أنرظن هّجوـي أـنـه رـفـسسلاو ،(91 :2
ىأار .هدو حيسسا دسسج لكيه وحن
حيسسا ىأار يأا ،أًبيجع ًكيه ّيبنلا
سسجـتـيـسس يذــلا هـلـكـيـه شسـّسسؤوـيو دـ

اذــهو ،هد نــم شضرأا ئــلـــتو
ّلك لزلزأا> :ّيبـنـلا هـلأـق أـم ىـنـعـم
أمأأف أا ّلك ىهتسشم يتأأيو أا

تيـبـلا اذـه د ...اًد تيـبـلا اذــه
<لّوأا د نم مظعأا نوكي خأا
نوكي ديدا مدآا يأا (9-7 :2 جح)
أنه ّيبنلا ىأار .لّوأا مدآا نم مظعأا

اوـلا لــبأــبرزــل اًد، إاّ هذـه ّنأا
،حيسسأب يأا ،هلسسنب تقّق ةّوبنلا

دسسأب هدادجأا نم وه لبأبرز نوك
.(31 ،1:21تم)

دجوي  تـقو  يجح ةّوبن تتأا
أّنم لك نوكي يكل كلذ ،لكيه هيف
نأك ح  .ّبرلا هنكسسي ًكيه
هـلـلا بعــسش ،ّيــلــيــئارــسسإا بعــسشلا
هــلــلا نأــكــم ّنأا تــعــي ،رأـــتا

روــسصـ  و ،لـكــيــهــلا شسدق
ءأج ،شصوسصا هجو ىلع شسادقأا
هلبق ءأيبنأا ّلك أمك ،يّجح ّيبنلا

ّلك بلق نوكي نأا إا وــعدي ،هدعبو
ّيبنلا أنأعد .ّبرلا هنكسسي ًكيه أّنم
روـمأأـب أـنــتوــيــب يزــت مدع إا
رئأغـسص أـنـجـهـبـت ّأا يأا ،ةـّيـسضرأا
ةـّمـها روـمأا أـنــيــسسنــتو روــمأا

شسدقلا حورلل لكأيه أـنـّنأا أـهـّمـهأاو
ةّيقن لكأيهلا هذه يقبن نأا أنيلعو
 .هللأب قيلت

ٍتقو  يّجـح يبنلا مك يتأأي
ىلغأأب أنتويب يزت إا هيف شضكرن
شسبا نمثأأب أـندأـسسجأاو ،ةـنـيزـلا

،لكآأا رخفأأب أندئاومو ،رهاواو
رومأا هذه رظتني حيسسا ّنأا ّنأظ
حيسسا ّنأا ىسسنن  أنوعد .دلوي يكل

ليإلا ــــــــــــــــ
(42-61 :41 أقول)

.لـَثَا اذـه برــلا لأــق
ًأميظع ًءأسشع عنسص ٌنأسسنإا

لـسسرأأـف *نــيثــك أــعدو
ِءأـسشعـلا ةــعأــسس  ُهَدبــع
اولأـعـت نـيّوـعدمـلـل لوـقـي
*دــِعُأا دق ٍءيــسش لــك نإأـــف
ٌدحاوف ٌدحاو مهلـك قـِفـطـف
ُلوأا ُهل لأقف .نوفْعـَتـسسـَي
 دب و ًقح ُتيسشا دق
كلأأسسأأف ُهَرظناو َجرخأا نأا
ُرخآا لأقو *ينـَيـِفـْعـُت نأا

ِنيدادف َةسسمخ ُتيسشا دق
أهَبرـجُأ ٍشضأـم أـنأاو ٍرـقـب
لأقو *ينَيِفْعُت نأا كلأأسسأأف
ًةأارــما ُتجوزــت دق ُرـــخآا

نأا ُعــيــطــتــسسأا  كلذــلـــف
خأاو ُدبعلا ىتأأف *َءيجأا
َبِسضغ ٍذئنيحف *كلذب ُهَديسس
هِدبـعــل لأــقو ِتيــبــلا بر
ِعراوسش إا ًأـعـيرـسس ْجُرـخا
ِلـِخدأاو أـهـِتـقزأاو ِةـنـيدا
َنأيمعلاو َعْدُاوَكأسسا

لأقف *أـنـهـه إا َجْرـُعـلاو
أم يِسضُق دق ُدّيسس أي ُدبعلا
ًأـسضيأا ىـقـبــيو هــب َترــمأا

ل* دبعلـل ُدـّيـسسلا لأـقـف
ِةَجيْسسأاو ِقرطلا إا ْجرخأا

ِلوـــخدلا إامهرِرَطسضاو
يّنإأف *يتيب َئـلـت ىـتـح

ُقوذــي  ُهــنإا مــكــل لوــقأا
َكئــلوأا نــم ٌدحأا يــئأـــسشع
نأ *نـيّوــعدا لأــجرــلا
نورــــيــثــك نــيّوــعدــــا

 .نوليلق نيرأتاو

دأـع .ديـع موـي دلو هــّنأ وأا ،حرــفــب
لّوأا عوجرلا  لبأبرز عم يجح
شسرأمف ،(1 :2 زع) .م.ق635 ةنسس
 .م.ق025 ةنسس ّيوبـنـلا هـلـمـع
بسسأتسسه شسويرادل ةـيـنأـثـلا ةـنـسسلا
عوجرـلا نأـك) شسرـفـلا كوـلـم ثلأـث
أتسشسشرأا مأّيأا  ارزع عم أثلا
 .(شسونأميول

عسضو ،يبسسلا نم ةدوعلا دعب
ّنكل ،لكيهلا ءأنبل تأسسأسسأا لبأبرز
،(5 :4 زـع) اوـموأــق ــّيرــمأــسسلا

ح .ةنسس 51اوح لمعلا فّقوتف
لـمـعــلا تقو نأــح شسوــيراد َكــَلــَم

يـه ىرـخُأا ةـلـكـسشم ترـهــظ .اًدّد
مـهـتوـيـب يزـتـب شسأـنـلا لأــغــسشنا
مأق .بسشأـب أـهـتـيـسشغـتو ةـّسصأا

أّيركز نيرهسشب هدعبو يبنلا يّجح
لمعلا ىلع هنأّثحيو بعسشلا نارذني

 غو ةّوـقـب ّبرـلا تيـبةـّيـبـلـق ة.
شضعب مأق ،ًعــــف لمعــلا أادب أمدنع
نـيذـلا ،ّنــسسلا رأــبــك نــم خوــيــسشلا
نوـطـبـثـي ،لّوأا لـكـيـهــلا اودهأــسش
 ديدا لكيهـلا اوـبـسسح ذإا ،مـمـهـلا
قارـحإا  (ّدقـلأـب ًةـنرأـقــم ءيــسش
685 ةنـسس همدتو دقـلا لـكـيـهـلا

.م.ق025 ةنسس ةّوبنلا خيرأتو .م.ق
نوكي اذهبو ،ةنسس66 قرأفلا نوكيف
اًردأق ةنسس08 قوفي هرمع خيسش ّلك
ول .(لّوأا لكيهلا د رّكذتي نأا

،أًمأ لمعلا َفقَوَتَل يبنلا ةمكح
حور ببسسب أًنزح لّو حرفلا نأكلو
.خويسشلا كئلوأا أهّثب يتلا شسأأيلا

ّبرلا تيب ءأنب إا يجح ةوعد
شسفن ّلك إا ةهّجوم ةّيهلإا ةوعد يه
أهسصخ ةجهب ،ّبرلا  ،ديعتسستل
،أهـيـف هأـنـكـسسب عـّتـمـتـلا لـخ نـم
بأتع يه .هل ًكيه أهبلق نعإاو
لوـبـق  ةـيـخاا شسفـنـلـل ّيـهـلإا

ةكبترـم أـهـّنإا ذإا ،أـهـلـخاد هـتوـكـلـم
بسسأنت د أنه .ةأيا هذه رومأأب
يذلا رفسسلا نومسضم عم ّيبنلا مسسا

ّبرلأب ةجهبلا ةأيا إا ةوعد وه
لخ نم ّرمتسسم ديع إا لوخدلا وأا
نوكي .أنيف ّبرلا لكيه ءأنب ةدأعإا



لمأات ـــــــــــ
يتلا مكَءأسضعأا اوتيمأأف>

ىـــنِزــــلا ،شضرأا ىــــلــــع
ةوهسشلاو ىوهلاو ةسسأجنلاو
.(5 :3 وك) <ةئيدرلا

كسسفن حرجُت أـمدنـع
لاوـقأاو ةـحـيـبــق رــظأــن
هطـتـب موـقـت و ،ةـئـيذـب
فـــــيــــــك ،حورا هذــــــه
ّرـسشلا نـّفـعـت بــّنــجــتــتــسس
ّلك لعفت أمدنع ؟همقأفتو
أـم لـك شسيــلو كيذؤوــي أــم
ىلع ظفأحتسس فيك ،كديفي

؟كتحسص
شسيل شسفنلا طبسض ّنإا

بغرت نأا يفكي ذإا ،ًأبعسص
نع ًاديعب كسسفن ظفو هيف
له ، لق .ةئيطا بأبسسأا

؟يسشا نم لهسسأا ٍرمأا نم
حبسصي ًأسضيأا اذه ىتح نكل

ىتـح وأا ،ًأـبـعـتـُمو ًأـبـعـسص
ببسسب شسأنلا شضعبل ًأؤوم
ةـسضأــيرــلا مدعو ةــنادبــلا

ٍرـــمأا نــــم شسيــــل .فلاو
نم و ،هديرن أمدنع بعسص

،هديرن  أمدنع لهسس ٍرمأا
نإا ،أـنـب قـّلـعــتــم كلذ ّلــك
رومأا كلت قّقحن نأا أندرأا
. مأا

شسلوب لوسسرلا أنيسصوي
عم مسسلا اوـعـبـتا> :ًـئأـق
نم يتلا ةسسادقلاو عيما

<برلا دحأا ىري نل أهنود
أنه لوـقـي .(41 :21 بـع)
أــهــب يــنــعـــيو <ةـــسسادق>
وه ؟لّقعتلا وه أمف ،لّقعتلا
هتجوزب لجرلا يـفـتـكـي نأا
عـم بهذـي أاو ةــيــعرــسشلا
يفتكي  نَم ّلك .تأيرخأا
ةئيطـخ  عـقـي ،هـتأارـمأـب
ازلا ّنإاو ،ةليـقـثـلا ىـنزـلا

ةديـج ًأــمــعأا لــعــف وــلو

شصخسش  هللا دّسس لوبق اوسضفر
وـــــلو ،حيسسا ّنأا ّإا .حيسسا عوسسي
ءأــج دق ،دوــهــيـــلا نـــم ىـــتأا هـــّنأا
رسصحي و ،عمجأا أعلا شصّلخــــيل
إا نووعدم أـنـّلـك .مـهـيـف شصا

وه حيسسا دسسج ثيح ءأسشعلا اذه
:6وي) ّقح برسشم همدو ّقح لكأأم
نأيمعلاو عدا وعدي هارن اذل .(55
جرأــخ مــه نــَم نوــلـــّث نـــيذـــلا
نأإا إا اوـتأأـي يـكـل ةـيدوـهـيــلا
.ًأسضيأا

ٍةفلت ٍراذعأأب نوّوعدا لّلعت دقل
و .دّيسسلا ةميلو إا روسضا مدعل
ةـلـهوـلـل ًةـئـّيـسس راذـعأا هذـه ودبــت
.ةّق ًاراذعأا ودبت دق لب  وأا

ةّيموي ٍمومه ببسسب اورذتعا ءؤوهف
ٍلأـمـعأاو ،مـهـتأـيـح  ةـّيـلـسصفــمو

 ةأـيا  ٍةـّيـسسأـسسأاو ٍةـّيرورـسض
أـهـبأــحــسصأ نــّمؤوــت ،نــمزــلا كلذ
سضيأا نــحـن .ةـّيـموـيـلا مـهـتـسشيـعـم أـً
ٌةـّيرورـسض ٌلأـمـعأاو ٌموــمــه أــندنــع
أا بجـي نـكـل ،أـنـتأـيـح ةــعــبأــتّ
نــم <تأــبــجاوــلا> هذــه أــنــعــن

ّبرلا شسرــع  ةلأـّعـفـلا ةـكرأـسشا
تعّونت أمهم .مدأقلا ديا ثدحو
ٍةّيلئأعو ٍةّيرأ ب ،لأمعأا هذه
لب أًمومه لّكسشــت ّأا بجي ،ٍةّيسساردو
.هلل أهّلك أنتأيح أهع مّدقن لئأسسو
هذـه موـمـهـب لـغـسشنـن  نأا أـنـيـلــع
أا ،ّيسسأسسأا أنفده ىسسننو ةأيا

دحأا شسيل نأ> ،هللأب دأا وهو
ةأيا لأمعأأب كبتري دـّنـجـتـي وـهو
:2 ميت2) <هدّنج يذلا يسضري يكل

4).
رأـبـتـعا وـه دـّيـسسلا ظأــغأا أــم

ىلع دازُي مه هتميلو ّنأا نيّوعدا
ُةّلع هّنأا اوـسسن دقـل .مـهـتأـيـح موـمـه
هذه هللا اوبـلـسس ،أـهـفدهو مـهـتأـيـح

هـتـنأـكـم نـم هوــلزــنأاو ةــّيــسصأا
أنبعتو أنلمع أمّنإا ،نحنو .ةّيقيقا

يذــلا هــلــلا ءأــسضرإا لــجأا نــم وــه
دوـعــنــسس يــتــلا تاا أــنأــطــعأا
سشعـتـنو هـيـلإا أـهـتـطـسساوـب  .هعم ىّ
هذـه نـع دهزـن نأا أـّنـم هـلـلا بلـطـي

ّنأا أنل أًحسضوم مئأهبلل ٍدوذم  دِلُو
ءفدلا أــمــه ةــّباو عــسضاوــتـــلا
نمثأا ةّيقيقا ةنـيزـلاو ّيـقـيـقا

ًـهأا ّبرـلا أـنـلـعـج أا .ئـلآـلا نــم
.هأنكسسل لكأيه نوكنل

نووعداو ةوعدلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا اذهىلع ةسسينكلا أارقت ،دحأ
،(42 :41 ول) شسرعلا لَثَم أنعمأسسم
أعدو ،ًةميظع ًةميلو دّيسسلا ّدعأا ثيح

،اوفعتسسا ءؤوه ّنكل ،نيثك أهيلإا
كأسسا لخدأا نأا ّإا هنم نأك أمف
،هتيب إا جرعلاو نأيمعلاو عّداو
قّوذــت نــم ًّوأا نــيّوــعدا مرـــحو
.هءأسشع

 اذـــه أًثـبـع ةـسسيـنـكـلا ِعـسضت
دقو ،مويلا أارقُيـل ّيـلـيإا عـطـقا
أنّبر ديم ديع فرأسشم ىلع أنتُب
.دـسسأـب حـيــسسا عوــسسي أــنــهــلإاو
وه أنّبر ديم ّنأا ةـسسيـنـكـلا تمـهـف
دأحّتا هيف ّ يذلا يقيقا شسرعلا
لوــقت يهو .هللأب يرسشبلا شسنا
ّنإا ليـــــــــإا اذه لخ نم أنل
شسرع  هعم كرأسشنل أنوعدي هللا
ةيرح أـنـلو ،أـنـب هدأـحـّتا  ،هـنـبا
وأا ةوعدلا هذـه لوـبـق  رأـيـتـخا
ءيسش ّلكو ،شسرعلا دعُأا دقل .أهسضفر

اذـهو ،شسيرـعـلا لأـبـقـتـسس ٌزـهأــج
نـم اًروــــتــف لــمــتــحــي  فــقوا

نأا وأا نيّرأح نوكن نأا أّمإأف :أنتهج
أمف ،أنوعدي ّبرلا أه .نيدرأب نوكن
ّنأ ،هـتوـعد ةـيـبـلـت ىوـسس أـنـيــلــع
وأا نيدوجوم أّنك ءاوسس ٌمئأق شسرعلا

.
نيذلا ،دقلا دهعلا ءأيبنأا قبسس دقل

،دادجأا دحأا  موـيـلا مـهـل دـيــعــُن
شصّلخيل شصّلا ءي نع اومّلكتف
ءأـيـبـنأا ءؤوـه هـّجوـت .هـلـلا بعـسش
سس لوـــح ثيدأـــب إا هـــلإا دـــّ
وه شصا ّنأ> ،يدوهيلا بعسشلا

 ّ ،كلذل .(22 :4 وي) <دوهيلا نم
دسصق ،هيلإا نيوعداو شسرعلا لَثَم
نـيذـلا َدوـهـيـلا نـيّوــعدأــب برــلا



لب ،أهّلـك أـنـتأـيـح كنو لأـمـعأا
ةـيأــغ هـّنأا رـّكذـتـن نأا أـّنــم بلــطــي
لأمعأا هللا كرأب دقو .هذه أنلأمعأا
ذإا ،أهيفو أـهع هـيـلإا ىـعـسسن يـكـل
عأا) <دجونو كّرحتنو أيحن هب> نحن
71: 82).

،شسرعلاو ةميلولا هللا أنل ّدعأا دقل
ةـكرأـسشا أـنـفده نوـكـي نأا بجـيو
ّلك أنل ّدعأا .ةـمـيـلوـلا هذـه  هـعـم
بيـبا هــنــبا أــنــل لــسسرأاو ،ءيــسش
و أأـّيــهــم ءيــسش ّلــك .أــنوــعديــل
هذه لوبق ىوسس أنيلع أمو ،أنرأظتنا
دّدرت ب هسسرع إا لوخدلاو ،ةوعدلا

،ءأـسشــــعـلا إا ّوـعدم ّلـكـلا .روـتــفو
ةــيأـغ هـلـلا حـبـسصيــل ّوــعدم ّلــكــلا

مدع نورأتخي نيثك ّنكل ،هتأيح
ةيأغ مهلأمعأا نوكتو ،ةوعدلا ةيبلت

مـه نوـلـيـلـق أـتـلأـبو ،مـهـتأـيــح
اورأـتـخا مـه مـهـنأ نورأــتــخــُمـلا
ءأـسشـــع إا اوـلـخدي نأا مـهــسسفــنأأــب
اوـبـلــط ءيـسش ّلـك ب نــمو ،ّبرــلا

مــهــسسوــفــن هــجأــتـــ أــم ًــعــف
.شصخلل

 مـــهل دّيعن نيذلا دادجأا ّنإا
اوبأاو اولمعو اورجأت ،دحأا اذه
نم نـــكل ،ةأيا موـمـهـب اوـّمـتـهاو
نــــمو ،أــنــل ٌةودق مــه .هــلــلا لــجأا

نم> :عوسسي ّبرلا لوق مهفن مهلأثم
أًبأا وأا ٍتاوـخأا وأا ًةوــخإا وأا أًتويب كرت
ًوقـح وأا اًدوأا وأا ًةأارــما وأا أمأا وأا

فعسض ةئم ذخأأـــي ،يمسسا لجأا نم
:91 ىـتـم) <ةـيدبأا ةأــيا ثرــيو
ّنإا .تاوأمسسلا توكـلـم لأـنـنـف ،(92
ّبرـلا ةأـقـم إا ّوـعدم ّيـحـيـسسا
هنم بّلطتي  اذهو ،دسسأـب يتآا
،لمعلا  ،ةأيا لب هلأمعأا لأمهإا

أيحن نأا ًاذإا أنيلع .هللا يسضري أ
أأّيهتنف ،ةيـقـيـقـح ةـيـحـيـسسم ةأـيـح
ّوأا ّبرــــلا ةأــــقً  ـــيـــمهد
أثـلا ءيا  أـًيـنأـثو ،دسسأـب

أـمـك شصـُلـخـي نــل ،ةثــك
مأا> :ًأقبسسم لوسسرلا أنمّلعُي
أظلا ّنأا نوملعت متسسل

 هللا توـكـلـم نوـثرـي، 
ةدـَبـَع و ةأـنز  .اوـّلـسضت
1) <...نوقـسسأـف و نأـثوأا

كاذ ًادبأا رّتي  .(9 :6 وك
طـبـسضب ىـّلـحــتــي  يذــلا
إا لـسصي ثيـحــب شسفــنــلا
لأـجر دوـجو عـم .ىــنزــلا

ىتح نوـبقـي  نـيثـك
ةف  مـــهـــئأـــسسن نـــم
اذأـــم ،ةـــسصلاو موـــسصلا

يذلا كاذ نع لوقلا أننك
يـكـل ةـبـيرـغ ًةأارــما ديرــي
ةئيـطـخ ؟هـتوـهـسش يـسضرـُي
 !رفتغُت و ةليقث

ىنزلا ةـئـيـطـخ ّنإا ....
او ،ةفيكأ وه ًأفوخ

نأنثاو ،روجفلا أـهـبـيرـق
مـــيــــحا إا نادوــــقــــي
مكنـم وـجرأا كلذـل .ةـيدبأا
اوسصّلختت نأأـب اوـمـتـهـت نأا

شضرا اذـــه لـــثـــم نــــم
نوـكـي نـلـف إاو ،يـسسفـنـلا
بأـحر  نأـكــم مــكــيدل
فارا .ةسسدقا ةسسينـكـلا
نأا بجي بَرَأب ةبأسصا
ةديا فارا نع لسصفُت
نــحــنو ،ىـــفـــسشـــُت نأا إا
أا بجـي حـيــسسا ءأــسضعأا
أنه ؛ىنزلا ءأسضعأا حبسصن
لـب ةـئـيـطا لزـنـم شسيــل

َتحبسصأا نإأف .هـلـلا لـكـيـه
 فـقـت  ،ىـنزـلا وــسضع
ثّوـلـت  يـكــل لــكــيــهــلا
َتبـــُت نإا نـــكـــل ،نأــــكا

برلا كلبقيسس ،َتحلـطـسصاو
 ا هلأظمةسسدق.

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

ح ّلك نوكن> نأا لمآا ،بيهرلا
.(71 :4شست1) <برلا عم

ـــــــــــــــــــــــــــــــ رابلا لاوقأا نم
يئارلا سسويفروب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيسسا نأأب روعسشلا أنيدل نكيل

كلذ دكؤوي وه ،أنقيدسص هنإا ،أنقيدسص
:51 وي) <يئأبحأا متنأا> :لوقي أمدنع
هـنـم بقـنو هـيـلإا رـظـنـنـلــف ،(41
،أـنأأـطـخأا وأا أـنـطـقــسس اذإا .قــيدسصك
فوخب  ،ةبو ةلادب هيلإا عرسسنلف
أنروعسشل ةعأجسشب لب ،ةبوقعلا نم
،برلا أهيأا> :هل لقنلو .قيدسص هنأا
.<ينأسس ،ُتطقسس ،اذه ُتلعف دقل
هنأا دحاو ٍنآا  رعسشن نأا أنيلع نكلو
ةـبو قـفرـب أـنـلـبـقـيو أــنــبــحــي
نع ةئيطا أنلسصفت  .أنأسسيو
أنبـحـي هـنأا نـمؤوـن أـمدنـع .حـيـسسا

ءأبرغ أننأا رـعـسشن  ،هـبـحـن نـحـنو
.أنأأطخأا نإاو ىـتـح ،هـنـع نوديـعـبو
أـمـهـمو ،هـتـب نوـنــمأــسض أــنــنإا
.أنبحي هنأا ملعن أنفرسصت

ةلّترم ةيسسمأا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لوأا نونأك11 دحأا ءأسسم

نأـــــجرــــهــــم رأــــطإا و ،6102
ةــقوـــــج مـــيـــقـــت ،لـــّترـــت توب
ةعــــبأتلا مّنرا شسونأمور شسيدقلا

ب ةينارطدنع ةلّترم ةيسسمأا تو
11 دحأا ءأسسم نم ةنمأثلا ةعأسسلا

ةيئاردتأك 6102 لوأا نونأك
طــسسو - شسوــيـــجروأـــج شسيدقـــلا
.توب

ةرـسشنـلا ىـلــع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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