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1:7)
ِهللأ ُلَكيه متنأأ ُةوخإأ اي

يـّنإأ ُهـلــلأ َلاــق اــمــك يأ
اميف ُسسأأو مهيـف ُنـُكـسسأاـسس
مهو اًهلإأ مهل ُنوكأأو مهَنيب
َكلذلف *اـًبـعـسش  َنوـنوـكـي
أولزتعأو مهنيب نم أوجُرخأ
سســَمــَت و برــلأ ُلوــقـــي أوــّ
مكل َنوكأأو مكَلَبقأاف *اًسسِجَن
َنب  متنأأ َنونوكتو اًبأأ

*ريدقلأ برلأ ُلوقـي ٍتاـنـبو
اـهـيأأ ُدـِعأوأ هذـه اـنــل ذإأو
نم انَسسُفنأأ ْرهطُنلَف ءابحأأ

ِحورـلأو ِدسسأ ِسساــندأأ ّلــك
ِةـفاـخ َةـسسأدقـلأ ِلـِمـكــنو
.هللأ

ليإلا ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(٨2-12 :٥1 ىتم)

 َجرخ نامزلأ كلذ
َروــسص يــحأوــن إأ ُعوـــسسي
ٍةيناعنَك ٍةأأرماب أذإأو أديسصو
ِموخُتلأ كلت نمْتجرخ دق
ًةــلــئاــق ِهـــيـــلإأ ْتخرـــسصو
دوأد َنبأ اي بر اي ينمحرإأ

 ىلإا ديشسلا لوخد
ــــــــــــــــــــــــــــ

لكيهلا ــــــــــــــــ
طابسش رهسش نم يناثلأ مويلأ يف

ىـلأ دـّيـسسلأ لوـخد ديـعـب لــفــتــحــن
اًموي نيعبرأأ رورم دعب هّنإأ ذإأ ،لكيهلأ

،دسسجـلاـب عوـسسي برــلأ ةدو ىــلــع
ىلع برلأ لكيه ىلأ ُهُتدلأو هتمّدق

 .سسومانلأ بسسح
ىمسسُي ديعلأ أذه

ديع ةينانوـيـلاـب
هـيـف نأ ءاـقـلـلأ
ناعمـسس يـقـتـلـي
ةــّنــحو خــيـــسشلأ
سصخلاب ةيبنلأ
فتهيو ،رَظتنملأ
:خيـسشلأ ناـعـمـسس
قـــلـــطــــُت نآأ>
دّيسسلأ اهيأأ كدبع
ّينيع ّنأ ،مسسب كلوق بسسح ىلع
هـتددعأأ يذـلأ كسصـخ اــترــسصبأأ دق
نيتلأ دنع امأأ .<بوعسشلأ ّلك مامأأ

لكيهلأ ىلإأ دّيسسلأ لوخد ديع ىمسسُيف
ُهُتدو تناك ْنَم نأ ،ريهطتلأ ديع
هتدلأو عم لكيهلأ ىلأ مدقُي سسند ب
ريهطتلل ٍةمعك بيعلأ نم ةئيربلأ

يـف أأرــقــن اــمــك ةدوــلأ سسند نــم
:بورغـلأ ةـسص يـف ىـلوأأ ةءأرـقـلأ
مـحـل نـتـخـُي نـماـثـلأ موـيـلأ يــفو>
ًاموي نيثثو ةثث ميقُت مث ،هتلرغ
 سسّدقم ءيسش لك .اهريهطت مد يف
ىتح ءيجت  سسدقملأ ىلإأو سسمَت

-3 :21 نييو) <اهريهطت مايأأ لمكت
4).        

مامي جوز> فسسويو ميرم تمّدق دقل
،لكيهلل (42 :2 ول) <مامح يَخرف وأأ

هنأ عوسسي برلأ رقف ىلع ليلد أذهو
نأأ ميرمو فسسوي ةعاطتسساب نكي مل
لـعــفــي ناــك اــمــك ًةــجــعــن اــمّدقــي
ىـلأ زـمرـي ماـمـيـلأ نإأ .نوروــسسيــمــلأ
تومي امدنع هنإأ ذإأ ةيرذعلأو ةراهطلأ

يـــــــــَجوز دحأأ
ذخأاي  ماميلأ
ًاـجوز يـناـثــلأ
هـنــع ًدب رــخآأ
ىـلأ بهذـي لــب
ًأديـعـب لاـبـجـلأ

جــيــجــسض نــع
اــمأأ .مــلاـــعـــلأ
زمريف ماـمـحـلأ
،ةــعأدوــلأ ىــلأ

عوــسسي برـــلأو
 .عيدولأو رــهاـطلأ وه
ُدحأأ حــبذُي ًاسضــيأأ سسوــمانلأ بــسسـحب

ىـلأ ةراـسشإأ ،رـخآأ كرـتـُيو نـيَرـيـطــلأ
ةـيـناـسسنإأ عوـسسي برـلأ يــَتــعــيــبــط
ىلع دسسجلاب توميسس وـهـف ،ةـيـهـلإأو
ةيهلإأ هتعيبط ةهج نم امأأ .بيلسصلأ

 .توملأ مداع وهف
ىلإأ هتلاسسر يف لوسسرلأ سسلوب لوقي

ةكربلأ ذخأاي رغسصأأ ّنإأ نـيـيـنأرـبـعـلأ
نأأ مويلأ ىرن اننكل .(7 :7 ) ربكأأ نم
يذ لفطك لكيهلأ ىلأ مدقملأ عوسسي
خيسشلأ ُناعمسس هُلّبقتـي ،ًاـموـي نـيـعـبرأأ

،راـظـتــنأ لوــط دعــب هــيــَعأرذ ىــلــع

7102 /5 ددعلا

اثلا نوناك92  دحألا

سسويطانغإا سسيدقلا تافر لقن

هللاب حششوتا يكاطنألا

عباشسلا نحللا

رششاعلا رَحَشسلا ليإا



تاطابر نـم ٍمـسسب برـلأ ُهـقـلـطـُيو
ةايحلأ قّوذتيل ةايحلأ هذه اياطخ

لبق ىتح ،هللأ برقب ةايحلأ ،ةيدبأأ
 .ايدسسج تومي نأأ

عوسسي برلأ لمح خيسشلأ ناعمسس
ربتعاف تقولأ سضعبل هيعأرذ ىلع
امو ةايحلأ هذه يف هاغتبم لان هّنأأ

نحن امأأ ،رخآأ رمأأ ّيأأ يهتسشي داع
انسسبل دقف حيسسملاب اندمتعأ نيذلأ
لـك يـف اـنـعـم هـلـمـحـنو حـيــسسمــلأ
طقف سسيل انلّهُأأ دقل .انتايح تاظحل
هب داحّتل اًسضيأأ لب ،حيسسملأ سسملل
ىلع رباثـنـلـف كلذـل .رـكـسشلأ ّرـسس يـف
هذه ىلع ظفاحنل يحورلأ داهجلأ
،نواهتلاب اـهرـسسخـن ـئـل ةـمـعـنـلأ

يف حيسسملأ ءانتق انيعسس يف ذئدنع
انلمحي نم وـه هـنأأ دجـنـسس اـنـبوـلـق
ةايحلأ هذه تاّبطم لك قوف ربعنل
.مسسب دوسشنملأ ءانيملأ ىلإأ لسصنو

لامعألاو  ناميإلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

دحأأ لاق نإأ يتوخإأ اي ةعفنملأ ام>
،لامعأأ هل سسيل نكلو ًاناميإأ هل ّنإأ

:2عي) <هسصّلخي نأأ ناميإأ ردقي له
لوسسرلأ ةلاسسر نم ةيآأ هذه .(41
طابترأو ةّيجأودزإأ ىلع دّدسشتبوقعي
ليبسس يف ناميإأو لامعأأ نم ّلك
هذـه تلـّكـسش دقـل .ناــسسنإأ سصــخ

نـم رـيـثـكـلأ تحـتـفو ًةـّيـلدج ةــيآأ
دقو .ةّيفسسلفلأو ةّيتوهلأ تاسشاقنلأ
أذه ةّيحيسسمـلأ ةـعاـمـجـلأ ترـبـتـخأ
.ةراسشبلأ قطنأ ذنم طبأرتلأ

ٌمامتهأ ىلوأأ ةعاـمـجـلأ داـسس
ربـع رـخآاـب ةـياـنـعـلأو لاـمـعأاـب
ٍءيسش ّلك ناك ذإأ داقتفإأو ناسسحإأ

ًامود تطبترأ لامعأأ هذه .ًاكرتسشم
أوعمـتـجأ اـمـلـك أوـناـكـف ناـمـيإاـب
زبخلأ يف أوكرتسشأو مهل اّمم أومّدق
أونوكيل ناميإأ نع ًأريبعت دحأولأ

.مهلامعأأو مهناميإأ يف ًأدحأو

ٌناطيـسش اـهـب يـتـنـبأ نإاـف
اهْبِجُي ملـف *أدج اـهـُبذـعـي
هُذـيـمـت اـندف .ٍةــمــلــكــب
اهْفِرـسصإأ لـئاـق ُهوـلأاـسسو
*انِرـْثإأ  ُحـيـسصت اـهـنإاـف
ْلَسسْرُأأ  مهل َلاقو َباجأاف
نم ِةلاسضلأ ِفأرأ إأ إأ
ْتتأاــف *لــيــئأرـــسسإأ ِتيـــب
اي ينْثِغَأأ ًةلِئاق ُهل ْتدجسسو
سسيـل ًـئاـق َباـجأاـف *بر

نبلأ ُزبخ َذَخؤوُي نأأ اًنسسح
معن ْتلاقف *بكلل ىقلُيو
اًسضيأأ َبكلأ نإاف بر اي
يذـلأ ِتاـتـُفـلأ َنـِم ُلــُكأاــت
*اهِبابرأأ ِدئأوم نم ُطقسسي

لاقو ُعوسسي َباجأأ ٍذئنيح
ِكُناإأ ٌميظع ُةأأرمأ اي اهل
*ِتدرأأ اـمـك ِكل ْنــُكــيــلــف
كلـت نـم اـهـُتـنـبأ ِتيـفـُسشف
.ةعاسسلأ

لمأات ــــــــــــــــ
لك نم انسسفنأأ رهطنل>

حورـــــلأو دسسأ سساـــــندأأ
ةفاـخ ةـسسأدقـلأ لـّمـكـنو
.<هللأ

يتأوللأ ءاسسنلأ تناك أذإأ
بهأوــــم ردــــــق َنــــفرـــع
نـهـتوـيـب َنـكرـت حـيــسسأ

نهسسفنأاب ُهَنْمَدَخو نهلهأأو
ىرأأ يـــــل امف نهلأوــــمأأو
نـــيـــثـــك ًاـــسساـــنأأ نآأ
ةيدومعأ دعب نوفّرسصتي
أودمتعي  نيذلأ فرسصت

نسسلأ يف رـيـبـكـلأ خـيـسشلأ كراـبـتـيو
لفطلأ أذه نم ةبترلأ يف مدقتملأو
:ديعلأ قأدنق يف لوقن امك يهلإأ
هلإأ حيسسملأ اهيأأ َكدلومب نم اي>
يَديلو ،َتسسّدق يلوتـبـلأ عدوـتـسسمـلـل
لكسشلأ يف  .<َتكراب ق امك ناعمسس
،خيسشلأ ىلأ مدقُي وه هّنأأ عوسسي رهظي
ىلإأ انمدُق نيذلأ ُنحن عقأولأ يف نكل
يذلأ لفـطـلأ .حـيـسسمـلأ عوـسسيـب هـلـلأ

سسيل هـيـعأرذ ىـلـع ناـعـمـسس هـلـمـح
لوقن امك ّلكلأ طباسضلأ هلإأ ىوسس
امك َتدّسسجت دقل> :رحسسلأ ةسص يف
ةمئأدلأ يَدعاسس ىلع ًومحم ،تررسس
نع كتوهب لسصفنت ملو ةـّيـلوـتـبـلأ

يدي ىــــلإأ َتعـــــفُدو ،بآأ نـــــسضح
طباسضلأ اهيأأ هلإأ لـباـقـلأ ناـعـمـسس
تتأأ دقل .<هتسضبق يف اهرسسأاب ايأربلأ
أذإاف ةدولأ سسند نم رّهطتتل ءأرذعلأ
نـم َقـتـعـلأو ةراـهـطـلأ لـمـحـت اـهـب
 .ملاعلأ لك ىلإأ رورسشلأ

لفطلأ ّنأأ خيسشلأ ناعمسس فرع فيك
؟برـلأ حـيـسسم وـه هـيدي نـيــب يذــلأ
ناعمسس نإأ سسدقـمـلأ باـتـكـلأ لوـقـي
،ليئأرسسإأ ةيزعت رظتني ًايقت ًأراب ناك
وه ،هيلع ناك يذلأ سسدقلأ حورلأو
لبـقـتـسسيـل لـكـيـهـلأ ىـلإأ هداـق يذـلأ
هلسسرأأ يذلأ هسسفن حورلأ أذه .عوسسي
موـي هذـيـمــت ىــلــع عوــسسي برــلأ
لـكـب مـهرـكذ يذـلأ وـه ،ةرـسصنــعــلأ
أومهفيل مهـناـهذأأ حـتـفو هـمـيـلاـعـت
أولقنيل ًةمعنو ًةوق مهاطعأأو بتكلأ
حورلأ وهو ،ملاعلأ ّلك ىلأ ةراسشبلأ

يـف اـنـم لـك ىـلـع لـح يذــلأ هــتأذ
لكايه انداسسجأأ تدغف ةـيدوـمـعـمـلأ
يغتبي نم لك ،كلذل .سسدقلأ حورلأ
نأأ بجـي ،عوـسسي برـلاـب يـقـتـلـي نأأ
ناك امك ًايقتو ًأراب نوكيل دهاجي
ءاـقـلـل ًاـقأّوـت نوـكـي نأأو ،ناـعــمــسس
هل حتفي ناسسنإأ أذه لثم .سصّلخملأ
تقوـلأ يـف هـيـنــيــع سسدقــلأ حورــلأ
برـلأ سصـخ رـسصبـيــف بسساــنــمــلأ



،ـــــثـكـب مـهـنـم رــسشأأ لــب
نوزـيـمـتـي  مـهـنإأ ىــتــح
نــــع ةدحأو ٍةــــلــــسصخـــــب
أذـهــلو .مــهــنــع جراأ

نيرظانلأ ىلع سسبتلي راسص
نــــمؤوأ ب قرـــــفـــــلأ
نأ مــهغو حـــيـــسساـــب
نأأ يـــغـــبـــنـــي نـــمؤوأ
لاــمــعأأ نـــم أوـــفَرـــعـــُي
اهرأونأأ ةقرـسشأ ةاـسصلأ

مـهـتاـئـيـه نـمو ،مـهـيـلــع
مهتاـفرــسصتو مــهسســـبمو
عوـسشأ نـم سضرأأ ىـلــع
مهثـيدح نـمو ،عـسضأوـتـلأو

 أنود ةيـقاـبـلأ قـئاـق
مـهو .ةـيـناـفـلأ لـيـطاــبأأ
 ةسسلأ هذـــــــــه نوسسي
سسانلأ نم حيدــــأ بلطل
مــهــل تراــسص اــهــنأ لـــب
مهيف ةعوبطأ ةزـيرـغـلاـك
.نورظانـلأ اـهـب عـفـتـنـيـلو
 ب قّرفأأ  إاف نآأ اـــمأأ
و نــمؤوأ غو نـــمؤوأ
نــع هزــيــي عــيــطـــتـــسسأأ
أذاو فـــيــــك .جراأ
اـــــنأأو أذـــــه اــي كزـــّيـــمأأ
رأرـــــسشأأ بحاــــــسصت كأرأأ

داسسفـلأ يوذو قـسساـفـلأو
ثوـكأ لـيـطـتو قاـفـنـلأو
وـهـلـلأ بعـم  مـهــعــم
نأأ َتدرأأ نإأ .ةــــــــــعأو
كأرأاـف كمـك نــم كفرــعأأ

أو لزـهــلاــب ًاــجــهحأز
ءاـهـفـسسلأ ثيداــحأأ لــقــنو
باـــحــسصأأو ـــكحسضأو

يسساقلأ بلقلأ بحاسص وه ملاظلأو
وأأ ةقفسشلأ وأأ ةّبحملأ فرعي  يذلأ
هذـه ّلـكــب فــسصتإأ اــّكز .ةــمــحرــلأ
نم رهظي ام وهو ةّيبلسسلأ تافسصلأ

نم رـهـظـيو ،هـل سساـنـلأ هرـك لـخ
ناك يأأ ًاّينغ ناك هّنأأ ليجنإأ ةراسشإأ

هل نيأأ نمو .ًةورث أوعمج نيذلأ نم
؟ءأرقفلأ بويج نم ّإأ ةورثلأ

نم اّكز ناك ناميإأ ةيحان نم
هنع لوقي .ًاّيممأأ نكي ملو دوهيلأ ةّلم
نبإأ ًاـسضيأأ> هـّنأأ ًاـقـح عوـسسي برـلأ
نكل ناميإأ اّكزل ناك دقل .<ميهأربأ

ًاـفـقوـم ناـك هـناـمـيإأ نـم هــفــقوــم
هلامـعأأ هـيـلـع ترـطـيـسسف ًاـيـلاـبـم
.تأورثلأ عمجو تاّيداملاب هقّلعتو
نـع هـثرو يذـلأ هـناـمـيإأ اـّكز لـمـهأأ
ًايفاك ناميإأ أذه نكي ملف هدأدجأأ
نودقتعي أوـناـك دوـهـيـلأ .هـسصـخـل
نوـكـلـمـي مـهو ةراـتـخـم ٌةـّمأأ مـهـّنأأ
يقاب نع هللأ هبجح يذلأ سصخلأ
أوسسيل ًاممأأ مهوربتعأ نيذلأ بوعسشلأ

.دعوملأ لان يذلأ ميهأربإأ لسسن نم
لامعأأ تناك ،لامعأأ ةيحان نم

ًةـيـفاـنـمو ةـعـيرـسشلـل ًةـيـفاـنـم اـّكز
نـم اـهـيـف ،ةــّيــناــسسنإأ قــخأــل
.سسفنلأ رّمدي ام لاملأ ّبحو ةّينانأأ
يلسصفملأ ثدحلأ يه ةبوتلأ ّنأأ امب
نـع ثحاـبــلأ ناــسسنإأ ةاــيــح يــف
كردُي نأأ اـّكز ىـلـع ناـك ،سصـخـلأ
يـف ظـقوـت ةـبوـتـلأ .هـتأذـب هــتــبوــت
تابُسس يف قراغـلأ هـناـمـيإأ ناـسسنإأ
اّكز عفد ام وه لوسضفلأ .ةئيطخلأ
.عوسسي برلأ ةـيؤور ةـلواـحـمـل ًةـيأدب
هتماق ،هماـمأأ قـئأوـع كاـنـه تناـك
هّنكل ربكأأ قئاعلأ تناك ةريسصقلأ
أذه .ّلح داجيإأ لواح لب ملسستسسي مل
ىلإأ ٍعاسس ٍناسسنإأ ّلك عم لسصحي ام
نم ريثكلأ هجأوي هيعسس يف .ةبوتلأ
نع هينث لواحـي رـيّرـسشلأو قـئأوـعـلأ
يف سسأايي ّأأ ناسسنإأ ىلع أذل ةبوتلأ
ًةبوت لان هّنأأ ًاموي ّنظي ّأأو هيعسس

ةّيفلأأ نم يناثلأ فسصنلأ يف
يداـنـت ٌتاـعاـمـج تماـق ةـيـناـثــلأ
.سصخـلـل ًـيـبـسس طـقـف ناـمـيإاـب

لامعأأ ةميق نـم تلـّلـق ٌتاـعاـمـج
فخ ىلـع نـيـنـثإأ نـيـب تلـسصفو
هـمـّلـسست يذـلأ يـلوـسسرـلأ ديــلــقــتــلأ
.مهفسسأأ نم ةسسينكلأ يف نونمؤوملأ

نيب طبرلأ تسضفر تاـعاـمـجـلأ هذـه
تسضفر اــمــك لاــمــعأأو ناــمــيإأ
ةّيمهأأ ثيح نم اـهـنـيـب ةأواـسسمـلأ

سضفر ىلع ءؤوه أأّرـجـت .ةـجاـحـلأو
بوقعي لوسسرلأ نم ةذوخأاملأ ةيآأ
سسمـت مـغر باتـكـلاـب يـفرـحـلأ مـهـكـّ
مّدق اـمـهـم هـّنأأ أورـبـتـعإأ .سسّدقـمــلأ
وأأ تناك ًةنسسح ،ٍلامعأأ نم ناسسنإأ
.هسصخ يـف رـّثؤوـي  كلذـف ،ةـئـّيـسس
نامـيإأ يـف وـه مـهدنـع سصـخـلأ

لاني <نيمآأ> فاتهلأ دّرجمب .طقف
طقف رّثؤوي  أأدبم .سصخلأ ناسسنإأ

اميـف ةـسسيـنـكـلأ ءاـنـبأأ ةـقـع ىـلـع
عم ناسسنإأ ةايح رّيغي امّنإأو مهنيب
أذـه عـطـقـي .هـب هـتـقـعو حـيـسسمـلأ
انتجاحو ةبوتلاب انطابر دقـتـعـمـلأ
دنـع ةـجاـح ةـبوـتـلأ دوـعـت  .اــهــل
ةميق هلاـمـعأ نـكـي مـل أذإأ ناـسسنإأ

لاـنـي اـمـّنإأو سصــخــلأ ثيــح نــم
نل .طقف ناميإأ نعإاب سصخلأ
نيـب قرأوـفـلأ لـيـسصاـفـت يـف لـخدن
تاقورفلأ دينـفـت يـفو نـيدقـتـعـمـلأ

اـمـّنإأو ،ةـسسيـنـكـلأ خــيراــت ةــسسأردو
لامعأأو ناميإأ ىلع انه زّكرنسس
اّكز نع سسّدقملأ باتكلأ ةيأور يف
.راّسشعلأ

-1 :91 ول) هنع عمسسن يذلأ ،اّكز
سشع ناــك ،(01 .هـمـسسأ ّلدي اـمـك ًأراـّ
نـم بئأرـسضلأ عــمــج ناــك هــلــمــع
ةابجلأ ءؤوهل ًاميعز ناك لب ،سسانلأ

ًةداع بئأرسضلأ ةابج .مهنيب ًامّدقتم
سضرـُف اـّمـم رـثـكأأ نوـبـجــي أوــناــك
مهسسيئرب فيكف ،سسانـلأ نوـمـلـظـيو
.ًاـمـلـظ رـثـكأأ نوـكـي اـم ًةداـع يذـلأ



انل لّكـسشي اـّكز .هـلاـن اـمـب ىـفـتـكأو
يف ٌةرباثم يه ةبوتلأ ّنأاب لاثملأ
غولبـل ةّرـمـتـسسم ٌةـلواـحـمو لـمـعـلأ
نم ريثكلأ اـهـنود لاـمـعأأ .فدهـلأ
ناـسسنإأ لـخأد نـم يـتـلأ قـئأوـعــلأ

مدع بجو أذـل جراـخـلأ نـم يــتــلأو
يــف طوـــقـــسسلأ مدعو مـــسستـــسسإأ
نيـقـثأو نوـكـن نأأ بجـي .لـسساـكـتـلأ
قامـعأأ يـف هـنـفدن نأأ  اـنـناـمـيإاـب
هللأ دنع ٌةمولعم انلاـمـعأأ .اـنـسسوـفـن
.ءيسش ّلك كرديو ٍءيسش ّلك ىري يذلأ

املاح انيـلإأ رداـبـيو اـنرـظـتـنـي وـه
محري امك لّوأأ لبقي .هـيلإأ تفتلن
ةعئاسضلأ ءأدجلأ نع ثحبيو ريخأأ
تفتلإأ أذكـه .هـتـّيـعر ىـلإأ اـهديـعـيـل
ىلإأ لسصو نيح اّكز ىلإأ عوسسي برلأ
طسسو .رـيـخأأ ناـك ثيـح عـسضوـمـلأ

،هللأ نم بّرـقـتـلـل هـيـعـسسو هداـهـج
رظن .هيلإأ هاعدو همّلكو برلأ هافأو
.هـفرـعو لـجرـلأ ناـمــيإأ ىــلإأ برــلأ

دهـسشم ماـمأأ اـنـعـسضت اــّكز ةــثداــح
نينمؤوملأ برلأ يفأوي ثيح ّيناميإأ
كأّذإأ ،مهناميإأ دّدسشيل مهتبوت يف هب
هلامعأأ عبات نأأ ّإأ اّكز  نم ناك ام
نع يّلختلأ ًاـنـلـعـم هـّلـل ةـّيـسضرـمـلأ
حلاسصل اهعمج يـتـلأ هـتورـث فـسصن
ريغ نع هذخأأ ام ّلك ًأديعمو ءأرقفلأ

اّكز نورّيعي سسانلأ ناك اميف .ّقح
كلذ هل لّكسشي مل ،ئطاخ ٌلجر هّنأاب
لب ةبوتلأ ةريسسم ةعباتم يف ًاقئاع
.هتيب ًخأدو هديب ًأذخآأ برلأ هبكأو
نـع اـّكز هـثرو يذـلأ ناـمــيإأ أذــه
يتلأ لامعأاـب هـلـيـعـفـت ّمـت هدأدجأأ

.عوسسي برلأ ةرزأؤوـمب اّكز اهب ماق
ةـبوـتـلاـب ًأرورـم هـلـلأ وـحـن يـعـسسلأ

ٌةيسضرم ٌلامعأأ اهّلك ،رخآأ ةّبحمو
يذلأ ناميإأ انيـف لـّعـفـت هـلـلأ دنـع
نيح ةّيدوـمـعـمـلأ نرـج يـف هـلاـنـن

.حيسسملأ عم ايحنل تومن

نإأو .ةـــعأو يـــهأ
نـــــــم كفرـــــــعأأ نأأ تدرأأ

نأأ يـغـبـنـي يـتـلأ كتدئاـم
عـفدي اــم اــهــيــلــع مّدقــت

عَنسصُي ام  عوأ ةرورسض
ُءيهت كأرأاف مَهَنلأو تأذّلل
ةـيـهـسشلأ ةـمـعــطأأ نأوــلأأ

أوأأو ةذيذللأ ةـبرـسشأأو
تأذـّلـلأ ًأدسصاـق ةرـخاــفــلأ
ىلـع راـخـتـفأو ةـيـندبـلأ
كفرعأأ  تنك أذإأو .ءأرقفلأ

اـهـلــك تاــهأ هذــه نــم
ٍةــهــج يأأ نـــم  لـــقـــف
 .كفرعأأ

 غابطسصأ ناك أذإأ ...
حـيـسسأ عـم ةــيدوــمــعأ

دسساــب اــنــتوً اـــثـــم
ةديدأ ةاياب انثاعبنأو
ةـيـهاـفرـب مـتـهـن فـيـكــف
 فيكو همـيـعـنـتو دسسأ
لوــسسرــلأ سسلوــب عـــمـــسسن

نإأو> :هِلوقب اـنـب ًاـخراـسص
حيسسأ عم مـتـُم دق مـتـنـك
مـكَءاـسضعأأ نآأ أوـتـيـمأاــف
يـنـعأأ سضرأأ ىـلـع يـتــلأ
ةوهسشلأو ةسساجنلأو ىـنزـلأ
.(٥ :3 وــك) <ةــثــيـــبأ

انتأوذ بذهن نأأ انـليبسسف
عراسسنو انتافسص لـمأاـتـنو
اـنــماــثآأ نــع عــقإأ إأ

نم اـنـبّرـقـي ا كسسمـتـنو
إأ دأ هــل يذــلأ اــنــبر
.مآأ ،دبأأ

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

يف هلامجو هقنور ذخأاي ناميإأ
يـه رـَخآأ ىــلإأ اــنــلــيــبــسس .رــخآأ
لـّعـفـن لاــمـعأأ هذـهـب .اــنــلاــمــعأأ
دسسج يـف ةـكراـسشمــلاــب اــنــناــمــيإأ
حيسسملأ يف ًأدحأو نوكنـل ةـسسيـنـكـلأ
نوكن أذكهو فأرخلأ يعأر وه يذلأ

بير  .ةحلاسصلأ فأرخلأ دأدع يف
سصنتقيـل اـنـب ٌسصـّبرـتـم رـيّرـسشلأ ّنأأ
وـحـنو طوـقـسسلأ وـحـن نـيـنــمؤوــمــلأ
ةئطاخ ةّيناميإأ ٍتأدقتعمب داقتعإأ
نمؤوملأ نكـل .طوـقـسسلأ ىـلإأ اـنـعـفدت
ءاـمـسسلأ يـف يذـلأ هاــبأأ ّنأاــب قــثــي
 ،بولقلأ اـياـفـخـل كردمو ٌفوـطـع
ٍتقو ّيأأ يـف لـّخدتـلأ نـع ىـنأوــتــي
انلاثم .هللأ توكلم وحن انداسشرإ
موقي هـّنأأ ّنـظ يذـلأ سسلوـب لوـسسرـلأ
امف ناميإأ ةمدخل ةنسسح ٍلامعأاب
هدسشرأأو لّخدت نأأ ّإأ برلأ نم ناك
دوقت يتلأ هل ةيسضرملأ لامعأأ ىلإأ
ناميإأ سسيل ًأذإأ .ّقحلأ ناميإأ ىلإأ

لـــب اـــهدحو لاـــمــــعأأ و هدحو
ىلإأ ناسسنإأ ناعـفرـي ًاـعـم ناـنـثإأ

.هللأ توكلم

ديشسلا لوخد ديع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكيهلا ىلإا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلإأ ديسسلأ لوخد ديع ةبسسانم يف
بورغلأ ةسص ةمدخ ماقـت لـكـيـهـلأ

1 ءاعبرأأ ءاسسم نم ةـسسداسسلأ دنع
دنع يهلإأ سسأدقلأ ةمدخو  طابسش
2 سسيـمـخـلأ حاـبـسص نـم ةرـسشاـعــلأ
ةديسسلأ لوخد ريد ةسسينك يف طابسش
 .ةيفرسشأأ يف لكيهلأ ىلإأ

ةرششنلا ىـلـع عـطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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