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؛٤1-٠1 : 1ينأع)
2: 1-٣)

ِءدبــــــلأ  بر أـي َتنأأ
ُتأوـمــشسلأو َسضرألأ َتشســشسأأ

يـهو *كــْيَدي ُعــنــُشص يـــه
أـهـلـكو ىـقـبـت َتنأأو ُلوزــت
أهيوطـَتو *ِبوـثـلأـك ىـلـبـَت
َتنأأ َتنأأو ُريغـتـتـف ِءأدرـلأـك
نم ْنَمِلو *ىنفَت نل َكونشسو
نع ْسسِلجأ طق َلأق ِةكئلأ

كَءأدعأأ َلعجأأ ىـتـح يـنـي
أوـشسيـلأأ *كـْيـَمَدقـل ًأـئـِطوــم
ًةـمِدأـخ ًأـحأورأأ مـهـُعـيـمـج
ِلـجأأ نـم ِةـمدخـلــل ُلــَشسْرــُت
*سصلأ َنوـثِشس َنــيذــلأ

يغشصُن نأأ أنيلع ُبجي كلذلف
دششأأ ًءأغشصإأ ُهأنعِمشس أم إأ
*أنِنأهذأأ نم َبَرشسي لــــئل
يتلأ ُةمِلكلأ ِتنأك نإأ أهنإأف
ٍةكِئلم ِةنِشسلأأ ىلع أهب َقِطُن
ٍةَيِشصعمو دعت لكو تتَبث دــق
ُتِلفُن َفيكف *ًلدع ًءأزج َلأن
ًأـشصلـخ أـنـلـَمـهأأ نإأ ُنـحـن
هب َقـِطـُن دـق أذـهـك ًأـمـيـظـع
مـث ًلوأأ برـلأ نأــشسل ىــلــع
.هوعِمشس َنيذلأ أنل ُهَتبث

موصصلا نم يناثلا دحألا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موشصلأ ةريشسم عبأتن أنلز أم

حشصفلأ وحن جحلأ ةـلـحرو كرأـبـمـلأ
نم أنبر ةمأيق ديع وحن ،سسدقملأ
نيعوبـشسأأ يـشضم عـم .تأوـمألأ نـيـب
ةشسينكلأ تلأز أم ةلحرلأ هذه ىلع
ءدب ذـنـم هـيـلـع تبأأد أـمـب أـنرـكذــت
ءدب ذنمو موشصلأ يف لوخدلل ةئيهتلأ
فده ّنأأ ،موشصلأ

ةــلــحرـــلأ هذـــه
وــه ةــيــحورـــلأ
ديع ىلإأ لوشصولأ
ديـــع ،دأـــيـــعألأ
يـتـلأ ةـمأـيــقــلأ

بأوبأأ أنل تحتف
ةقلغملأ سسودرفلأ

.أــنــهوــجو يــف
دشسجــت دق برـــلأ

مأــــقو بلــــُشصو
هشسودرف يف هلل ًءأنبأأ دأعتشسُن يكل
دشسجت .هتوكلم يف ،يلزألأ هميعنو
ةدوقفملأ ةكرششلأ أنـل ديـعـتـشسي يـكـل
يتلأو هللأ عم ةيرششبلل تنأك يتلأ

نأشسنإلأ ةئـيـطـخ ببـشسب أـهأـنرـشسخ
نأ أـهـجـئأـتـن نـم نأـك يـتـلأ لوألأ
تطقشسو تدشسف ةـيرـششبـلأ ةـعـيـبـطـلأ

أذل .توميو سضرمي نأشسنإلأ رأشصو
هـتوـكــلــمــب برــلأ ةرأــششب نأ ىرــن
نأـيـحألأ نـم رـيـثـك يــف تشسكــعــنأ
نم أنأطعأأ برلأ .بئأجعو تأءأفشش

نأأ أهـب مأـق يـتـلأ تأءأـفـششلأ للـخ
نأك يذلأ هـتوـكـلـم ًأـقـبـشسم قّوذـتـن
نزحو عجو لك يفتني ثيح هب رششبي

أيحن ءأفشش لك عم أننأأكو .ملأأو دهنتو
.نآلأ ذنم توكلملأ

دحألأ أذه يف ةشسينكلأ ترأتخأ دقل
ًأيليجنإأ ًأـعـطـقـم موـشصلأ نـم يـنأـثـلأ
ءأفشش نع ثدحتي (21-1 :2 سسقرم)
زوأجتي ءأفششلأ أذه نكل ،عّلخم لجر
.سضرملأ لشصأأ لأطيل يدشسجلأ سضرملأ

عـم بشسأـنـتـي يـلـيـجـنإلأ ثدحـلأ أذـه
هفدهو سسدقملأ ريبكلأ موشصلأ ةيحور

وـــــــه يذـــــــلأ
أــنــتدأــعــتــشسأ
ًأيحور ،ءأحشصأأ

ىــلإأ ،ًأـــيدشسجو
.توـــكــــــلمــــلأ
ل ةدأع بيبطلأ
ءأطعإأب يفتكـي
نــــّكــــشسم ءأود
حــيرــي مــلألـــل
لكششب سضيرمـلأ

لــــــب تقؤوــــــم
يأأ .هجلأعيو سضرملأ ببشس نع ثحبي
سضرأوع ةجلأعمب يفتكي ل بيبطلأ نأ
لشصأأ ةجلأعم ىلإأ ىعشسي لب سضرملأ
برلأ جلأعي أذكه .هتأبّبشسمو سضرملأ
أـنــشسوــفــن يــفأــششو بيــبــط ،عوــشسي
،يليجنإلأ عطقملأ أذه يف ،أندأشسجأأو
علخت يتلأ ةئيطخلأ يأأ سضرملأ لشصأأ
علختت نأأ أهجئأتن نم نوكيو أنشسوفن
يأأ ،ةئيطخلأ جئأتن ةجلأعم .أندأشسجأأ
برـلأ ىـفـشش أـمدنـع تلـشصح سضرـمـلأ
كريرشس لمحأو مُق> :هل لأقو عّلخملأ

رشسيألأ رمألأ وهو <كتيب ىلإأ بهذأو
ببشس ةجلأعم دأرأأ برلأ نكل ،لهشسألأو
كل ةروفغم ينب أي> هل لأقف سضرملأ
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نيذلأ عيمج نأ أمك ،أم تقو يف
رأزأعل ىتح .أوـتأـم عوـشسي مـهأـفـشش
نأأ مـهـمـلأ .تأـم برـلأ هـمأـقأ يذـلأ
يـف لـخد دق يـفـشش ْنـَم لـك نوــكــي
ءأفششلأ كلذل .برلأ عم ةديدج ةكرشش
بجي أم أذـهو مــهألأ وـه يحورلأ
لخدت نأأ كل ريخ> :هيلإأ ىعشسن نأأ
نم روعأأ وأأ عطـقأأ وأأ جرـعأأ ةأيـحلأ
وأأ نأدي كلو رأــنــلأ يــف ىــقــلــت نأأ
8 :81 ىـتـم) <نأـنــيــع وأأ نلـجر
.(9و

يذلأ كرأبملأ موشصلأ أذه يف
ةـلأـحـلأ ىـلإأ أـنـتدأــعإأ ىــلإأ فدهــي
يـف برـلأ أـنـكرـتـي ل ،ةـيـشسودرـفــلأ
أـهـبـّبـشست يـتـلأ ةرـيرـمــلأ ةــلأــحــلأ
موشصلأ ةطشسأوب أنحنمي لب ةئيطخلأ

ةبوتلأو ةـمـحرـلأ لأـمـعأأو ةلـشصلأو
أهأنــمّلعت أهلـك هذـهو) عـشضأوـتـلأو
جلع ةشصرف (ةيشضأملأ عيبأشسألأ يف
ىــلإأ دوــعــنــل كلذ لــك ،أــنــشسوــفــن
أنجورخ ىلع أنحُن يذلأ  سسودرفلأ

نأرفغلأ دحأأ عم نيعوبشسأأ ذنم هنم
ءأوـحو مدآأ درـط رأـكذت أنمقأ أّمل
عـّلـخـت ةـئـيـطـخـلأ .سسودرــفــلأ نــم
عّلخـي أـمـك ،ًأـحورو ًأـشسفـن نأـشسنإلأ
قأـيرــتـلأ .نأـشسنإلأ دـشسج سضرــمــلأ
نم ىفأعتـتو سسفـنـلأ سضهـنـت يـكـل
دوعي نَم لكل هللأ هحنمي أهشضرم
أذإأو .رـطأـششلأ نـبإلأ دأـع أـمـك هـيـلإأ

عـم يدشسجـلأ ءأـفـششلأ هـلـلأ أـنـحـنـم
رـمألأ أذـه نوـكـي يـحورـلأ ءأــفــششلأ
.(61 :1 أنحوي) <ةمعن قوف ةمعن>
عم يدشسجلأ ءأفششلأ أنحنمي مل أذإأو
لـب ،نزـحـن لـف يــحورــلأ ءأــفــششلأ
يـف أـنـشسفـنأأ أـنـحـبر أـنـنأل حرـفـنـل
نأشسنإلأ عـفتني أذأم هـنأل> ءأمشسلأ
<هشسفن رـشسخو هـّلـك مـلأـعـلأ حـبر وـل
 .(62 :61 ىتم)

ًلوأأ أنشسوفن ءأفشش هللأ أنحنم لأأ
قوذـتـنـف أـندأـشسجأأ ءأـفـشش ءأـشش نإأو
لــكـب توـكـلــمــلأ مــعــط نآلأ ذــنــم
.ههوجو

ليإلا ــــــــــــــــ
 (21-1 :2 سسقرم)
 لـخد نأــمزــلأ كلذ

عمُشسو َموحأـنَرـْفـَكُعوشسي
تقوــلــلــف *ٍتيــب  هـــنأأ
 هنإأ ىتح نوثك َعمتجأ
َلوح أـم لو ٌعـشضوـم ْدـُعـي
شســـــَي بأـــــبلأ نأــــكو ُعــــَ
أوتأأف *ةملكلأب مهبطأـخـي
*ٌةعبرأأُهلِمحي ٍعلخ ِهيلإأ

أوبقي نأأ أوردقي  ذإأو
أوفـششك عـمأ ببـشسب هـيـلإأ
أمدعبو .نأك ثيح َفقشسلأ
يذلأ َرـيرـشسلأ أوـلد ُهوـبـَقـَن
ًأـعـجـطـشضم ُعــلأ نأــك
ُعوـشسي ىأأر أـمـلـف *ِهـيـلــع
أي ِعلـخـمـلـل لأـق مـهـَنأإأ
*كأيأطخكلٌةروفغمينُب
ِةـبـتـكـلأ َنــِم ٌموــق نأــكو

 نورّكفي كأنه شسلأج
ُملكتي أذه ُلأب أم ْمِهِبولق
رِدقي نَم .فيدجتلأب أذكه
ُهللأ لإأ أـيأـطأ َرـِفـغـي ْنأأ

ُعوشسي َملع تقوللف *ُهَدحو
أذكه نوركفي مهنأأ هِحورب

 مهل لأقف مهِشسفنأأ أذأ
*مكبولق  أذهب نوركفت
َلأــــقــــُي نأأ ُرــــشسيألأ أــــم
ْنأأ مأأ كأيأطخ كل ٌةروفـغم
كَريرشسْلِمحأو ْمـُق َلأــقــُي
أومَلعت يـكـل نكلو*ِسشمأو
ٌنأطـلـشس ُهـل رـششبـلأ َنـبأ نأأ

َرِفغي نأأ سضرألأ ىـــــلــــــع
كل *علخملل لأق أيأطأ
كَرـيرـشس ْلـِمـحأو ْمـُق لوـقأأ

مأـقـف *كتــيــب إأ بهذأو

.<كأيأطخ
يردنكشسإلأ سسلريك سسيدقلأ لوقي

ةيرششبلأ ةعيـبـطـلأ> :(عـبأرـلأ نرـقـلأ)
...ةـئـيـطـخـلأ عـم ةــشضيرــم ترأــشص

مهنأل سسيل ،ةأأطخ أورأـشص عـيـمـجـلأ
مل مهـنأل) مدآأ عـم مـهـعـيـمـج أوـمـثأأ
يــف هــعــم نــيدوــجوــم أوــنوـــكـــي
ترأشص هتعيبط نأل لب ،(سسودرفلأ
ترأشص ...ةئيطخلأ نأطلشسو رين تحت
ةعشضأخو ةشضيرم ةيرششبلأ ةعيبطلأ
سضرملأ نأ .<مدآأ مثإأ ببشسب دأشسفلل
،توملأ يأأ ،ريخألأ يف هنع جتني أمو
ةــيرـــششب ةأـــيـــح لـــك ىـــلإأ لـــخد
أملك هنأ ينعـي ل أذـه .ةـئـيـطـخـلأـب
بــبــشسب أذــه نأـــك نأـــشسنإأ سضرـــم
برجم ريغ> هللأ .أهـب مأـق ةـئـيـطـخ
<ًأدحأأ برــجــي ل وـــهو ،رورـــششلأـــب
ًأدحأأ يزأجي ل هللأ .(٣ :1 بوقعي)
نم ًأءزج  رأشص سضرملأ نأ ّلإأ  .ّرششلأب

نع رّبعي وهو ،ةطقأشسلأ رششبلأ ةعيبط
هقفأري أم عم ةطقأشسلأ ةعيبطلأ هذه
رأشص طوقشسلأ دعب .ةأنأعمو ملأأ نم
لبق .يبلشس روظنم نم ىرُي سضرملأ
سضرمي لوألأ نأشسنإلأ نأك طوقشسلأ

نـم وـه أـم لـك نأل ًأـشضيأأ توــمــيو
.ءأهتنأ ًأشضــيأأ هل ءأدــتبأ هلو ةدأم
سضرملل ةشضرعـم رـششبـلأ ةـعـيـبـط ًأذإأ

رأشص ،طوـقـشسلأ دعـب نـكـل .توـمـلـلو
ةيبلشس ةقيرطب هـيـلإأ رـظـنـُي سضرـمـلأ

لك ديعيل دشسجت برلأ .بأقع هنأ ىلع
مهف أذكه .ىلوألأ هتعيبط ىلإأ ءيشش
سضرمـلأ يـقـششمدلأ أـنـحوـي سسيدقـلأ

هلـلأ نـم دأـقـتـفأ سضرـمـلأ نأ لأـقـف
ةدوعلأ ىلإأ نأشسنإلأ عفدت هنم ةمعنو
مهألأ ،كلذل .ةيوبألأ نأشضحألأ ىلإأ

ءأـفـششلأ وـه يدشسجــلأ ءأــفــششلأ نــم
ءأفششلأ ىلع لـشصحـي ْنـَمو ،يـحورـلأ
ةلأحلأ يف لخد دق نوكي يحورلأ
نأشسنإلأ لشصحي مل أذإأو .ةيشسودرفلأ

هـئأـفـشش عـم يـحورـلأ ءأـفـششلأ ىـلــع
.ًأئيشش دأفتشسأ دق نوكي ل يدشسجلأ

تومي فوشس نأشسنإأ لك ةيأهنلأ يف



َجرخو ُهَريرشس َلَمحو ِتقولل
َسشـِهد ىـتـح ِعـيـمأ َمأـمأأ

لئأق َهلـلأ أودو مـهـلـك
.طق أذه َلثم أنيأأر أم

لمأات ــــــــــــ
تأّذلملل ملشستشسي يذلأ نإأ
ىلع عبأق ًأيشسفن جولفم وه
دقتعـم ،ةّذـلـلأ ةـّب رـيرـشس
ةحأر  نوكي أذكه هنأأب

هعأنتقأ دنـع نـكـل .ةـيدشسج
دنعو ةيليإلأ حئأشصنلأب
،هأيأطخ ىلع رفظي هفأعأ

.سسفنلأ للشش يوأدي أذكهو
نم برلأ إأ لَمحُي أهدنع
،عّلألأثمىلع،ةعبرأألبق
ةـشصأأ هـتـنوـنـيد :يـنـعأأ
هأيأطخـب هـفأعأ ،هـشسفـنـل
دأعتـبلأـب هدعو ،ةـقـبأـشسلأ

 أّرشش لك نـع لـبـقـتـشس،
.ميحرلأ هللأ إأ هلأهتبأو

ل ةـعـبرألأ هذـه نـكــل
هللأ إأ أنبّرقت نأأ عيطتشست
ليزم فقشسلأ سشبنن  نإأ
دأوأو بألأو ديــمرــقــلأ
ةبشسنـلأـب فـقـشسلأ .ىرـخألأ
نم لقأعـلأ مـشسقـلأ وـه أـنـل
دجوي أم ىمشسأأ هنأل سسفنلأ

دأوم هيف مشسقلأ أذه .أهيف
ةلـشص هـلو ،هـيـّطـغـت ةثـك
ءأوهألأبوتأيشضرألأب ةقيثو
فششكنت أـمدنـع .ةـفـلـتأ

نـــع لوزـــتو دأوأ هذــــه
ةـعـبرألأ رـشصأـنـعـلأ قـيرـط
أــهدنــع ،هلــعأأ ةروــكذأ
هّجوتن نأأ لعفلأب عيطتشسن
 عشضأوتن نأأ يأأ برلأ إأ
بقنو دجشسن نأأ ،ةقيقأ
لوشصأ بلطنو برلأ إأ

.ءأفششلأ ىلع هنم
لثم لشص ىتم نكل

أمدنع ؟هذه ةبوتلأ لأمعأأ
يأأ هتنيدم إأ عوشسي ءأج

دنـع ًأـشسـِبـتـلـم ًأـعأـمـشس> ،<مّرـكـمــلأ
ًةبكرم> ،<نينمؤوملل ًأرخف> ،<رأفكلأ

ىـلــع سسلأــجــلــل ةــشسأدقــلأ ةــيــلــك
لأمجلأ يـّلـك ًلزـنـم> ،<مـيـبورأـششلأ
نم أي> ،<ميفأريشسلأ ىلع يوتشسملل
حأـتـفـم>و  ،<سسودرـفـلأ حـتـُف أــهــب
،هلإلأ ةدلأو تتأب .<حيشسملأ توكلم
تأرـيـخـلأ ءأــجر>  ،ةديدجــلأ ءأوــح

تحـتــُف أــهــللــخ نــم ذإأ <ةــيدبألأ
توكلمو سسودرفلأ بأوبأأ نينمؤوملل
ةميدقلأ ءأوح أهتقلغأأ نأأ دعب حيشسملأ

  . هللأ ةدأرإأ تشصع أمدنع
ىلع ًأعقو دشسجتلأ ثدحل نكي مل

61 تيبلأ أنربخي لب ،طقف ةيرششبلأ
أذـه نـم ةـكـئلـمـلأ تششهدنأ فــيــك
نبأ عشضأوت فـيـكو ،يـهـلإلأ لـمـعـلأ
لحو سسأنلأ ىلإأ لزنو يلزألأ هللأ
دق ةيكئلملأ ةعيـبـطـلأ نإأ> :مـهـنـيـب
َكشسنأأت لـعـف نـم أـهرـشسأأـب تششهدنأ
ل يذلأ هلإلأ أهـتدهأـششُـمـل مـيـظـعـلأ
نم هـيـلإأ َأّوـندم ًأـنأـشسنإأ هـنـم ىـندـُي
هتقيلخ ىلإأ هنبأ لشسرأأ هللأ .<عيمجلأ
(٤ :٤لغ) <نأمزلأ ءلم نأح أمل>
نأأ لجأأ نم رهـظ .مـلأـعـلأ سصـلـخـيـل
أهتقلع أهيلإأ ديعيو هتقيلخ سصلخي
لمعلأ أذه وعدن .(81 تيبلأ) هللأب
طـقـف نأـمـيإلأـب ذإأ ًأّرـشس يـشصلـخـلأ
أنل همدق أم يعنو مهفن نأأ عيطتشسن
ًةيدف هتأذب ًأعفأد دشسجتملأ حيـــشسملأ

نأـمـيإلأ نودب .أـنـشصلـخ لـجأأ نـم
رشسلأ أذه ريشسفت نع ٍنئأك لك زجعي
توشص ل يذلأ كمشسلأ لثم حبشصي ذإأ
.(71 تيبلأ) هل

حيدملأ نم عبأرلأ رودلأ عبأتي
هلـترـن يذـلأ ،(٤2 -91 تأيـبألأ)

أم عبأرلأ عوبشسألأ نم ةعمجلأ ءأشسم
نمؤوملأ فرـتـعـي .ثلأـثـلأ رودلأ هأأدب
ءأرذع تيقب هلإلأ ةدلأو نأأ يقيقحلأ

أهتدلو دعب ىرأذعلل ًأروشسو ةرهأط
أهئأششحأأ يف نكشس دقف . عوشسي برلأ

يـه كلذـل سضرألأو ءأـمـشسلأ عـنأــشص
تيبلأ) حيبشستو ديجمت لك قحتشست

(عبات)هلإلا ةدلاو حيدم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عوبشسألأ نم ةعمجلأ موي ةيششع يف

،سسدقملأ ينيعبرألأموشصلأ نمثلأثلأ
حيدملأ ةمدخ نم ثلأثلأ رودلأ لترن
-٣1 تأيبألأ) هيف سسلجُي ل يذلأ

أنك نأأ دعبف .هلإلأ ةدلأول ًأمأركإأ (81
أندرشس ىـلوألأ21 ـلأ تأـيـبألأ يــف
عوشسي برلأ دليم ،ةرأششبلأ ثأدحأأ
نلعن ،لكيهلأ ىلإأ هلوخدو حيشسملأ

ةديقع ةينأثـلأ21 ـلأ تأـيـبألأ يــف
شسجــتــلأ يذـلأ رودلأ يـف لـمأأـتـنو دـّ
.سصلخلأ يف هلإلأ ةدلأو هتبعل

حيدملأ مظأن عبأتي٣1 تيبلأ يف
أهوـعديـف لوـتـبـلأ ءأرذـعـلأ ديـجـمـت
،كأشسمإلأ ليلكإأ ،دأشسفلأ مدع ةرهز
ةرجشش ،ةكئلملأ ةريشس ،ةمأيقلأ مشسر
قأروأأ تأذ ةـشسرـغ ،مـعــطــلأ ةذــيذــل

ةدلأو ،نيلأشضلأ دششرم ةلمأح ،ةنشسح
دنـع ةـعـيـفـشش ،نـيروـشسأأـمـلأ ذـقــنــم
ةلأدلأ لأبرشس ،ةأأطخلأ نأرفغ ،نأيدلأ
يفو .ًأبلأغ قوشش لكل ًأدوو ،ةأرعلل
ةيأغلأ بتأكلأ أنل نلعي٤1 تيبلأ

ميرم لوتبلأ نم هللأ نبأ دــشسجت نم
أذه ِلجأل يلعلأ َهلإلأ نأل> :هلوقب

.ًأعشضأوتُم ًأنأشسنإأ ِسضرألأ ىلع َرهظ
وــلــُعــلأ ىــلإأ َبُذــجــَي نأأ ِهرأـــثـــيإل
 .<أيولله :هل َنيخرأّشصلأ

حيشسملأ عوشسي أنبر ذختأ أمدنع
نـم سسـنأأـتو ،ةـيرـششبـلأ ةـعـيــبــطــلأ
يأأ نود ًأنأشسنإأو ًأهلإأ رأشص ،ءأرذعلأ
نـلـعـت أذـهـب ؛ًأـعـم ٍنآأ يـف لأـشصفـنأ
حـيـشسمـلـل نأأـب أـهـنأـمـيإأ ةـشسيـنـكــلأ

هذه نع .ةّينأشسنإأو ةيهلإأ نيتعيبط
دشض نوشسيدقلأ ءأبآلأ برأح ةديقعلأ
.ةينوكشسملأ عمأجملأ يف ةـقـطأرـهـلأ
ريغ ةملكلأ نإأ> :51 تيبلأ يف دري
نييلفشسلأ عم هتلمجب نأك روشصحملأ

أمو ،نييولعلأ نـع ةـتـبـلأ بغـي مـلو
لأقتنأ ل ّيهلإأ لزأنت وه أمنإأ رأشص
حـيدمـلأ بتأـك عـبأـتـيو .<يـنأــكــم
رشسلل ًأبأب> أهنأأب هلإلأ ةدلأو فشصيف



وحن ًلوأأ بجأو أذه حيبشستلأ .(91
يذلأ يشصلخلأ لمعلأ لجأأ نم هللأ

.(٠2 تيبلأ) أنلجأل هب مأق
تحبشصأأ ،كلملأ ىرششب أهلوبقب

ىلإأ دششرت يتلأ ةرأنملأ ميرم ءأرذعلأ
توكلم ىلإأ لوشصولل ميوقلأ بردلأ
ريغ رونلأ تدقوأأ دق ذإأ أهّنأل> :هللأ
ىـلإأ لـكـلأ يدهـت يـهـف ،يـلوــيــهــلأ
لـقـعـلأ رـيـنـتو ةـيـهـلإلأ ةـفرـعــمــلأ
 .(12 تيبلأ) <ءأيشضلأب

حيدملأ مظأن هجوتي22 تيبلأ يف
رششبلأ نويد يفوم عوشسي برلأ ىلإأ
أودعبأأ نيذلأ ىلإأ هتأذب رشضح> يذلأ

شسجـت دقـل .<هـتـمـعـن نـع يكل برلأ د
أنك نأأ دعب سسودرفــــلأ ىلإأ أنديعي
كشصلأ قزم أذل ةئيــــطخلأ مــلأع يف
أـنـنوـيد بأـشسح ىـلـع بوــتــكــمــلأ

سسوـبأـك نـم ًأرأرـحأأ أــنــحــبــشصأأــف
نيقحتشسمو ةئـيـطـخـلأو ةـيـشصعـمـلأ
ىنعمب تءأج أنه ةمعنلأو .هتمعن
أـهـل دودحل يـتـلأ حـيـشسمـلأ ةـبـحـم
 .ةنعللأ نم نأشسنإلأ سصلخل

هـلإلأ ةدلأو حـيدم يــهــتــنــي
يف ّلح برلأ نأل كلذو أهحيبشستب
أذـل أـهدـّجـمو أـهـشسّدقو أــهــئأــششحأأ
ًةشسيدقو ةملكلأ هلإلأ ةلظم تحبشصأأ
ًأتوـبأـتو نـيـشسيدقـلأ لـك نـم مـظـعأأ

ىنفت ل ةأيحل ًأزنكو حورلأب ًأبّهذم
ًأرّقوم ًأرخفو كولملل ًأمركم ًأجأتو
عزعزتي ل ةشسينكلل ًأجربو ةنـهـكـلـل
موقي أهبو مدهُي ل ةكلمملل ًأروشسو
ءأفـشش يـهو ءأدعألأ طـقـشسيو رـفـظـلأ
 .(٣2 تيبلأ) سسوفنلأ سصلخو دشسجلأ

شص أـمدنـع لأق ،عوـشسي برـلأ بلـُ
وي) <كمأأ أذوه> يليجـنإلأ أـنـحوـيـل

،هتدلأو نم لعجي نأأ دأرأأ (72 :91
بلطن كلذل .ةقيلخـلأ عـيـمـجـل ًةدلأو
أـهـتأـعأـفــشش نــيــنــمؤوــمــلأ نــحــن
يتلأ ةيدلأوـلأ ةـلأدلأـب أـهـتلـشسوـتو
نم أنذقنتو أنتأولشص لبقتل  أهيدل
 .(٤2 تيبلأ)دئأدششلأو رورششلأفأنشصأأ

أــعــلأ إأ ىــتأأ أــمدنـــع
وه أذه أـعـلأو .نأـشسنإأـك
هـعأدبإأ نـم هـنأل هـتـشصأـخ
:أنحوي يليإلأ لوقي أمك
ءأــــج هــــتــــشصأـــــخ إأ>
أمأأو .هلبـقـت  هـتـشصأـخو
مهأطعأأف هولبق نيذلأ لك
دلوأأ أوشصي نأأ ًأـنأـطـلـشس
<همشسأب نونمؤوأ يأأ هللأ
أمدنع أذكه.(21-1:11وي)
ىنأـع يذـلأ نـهذـلأ دجـشسي
لأحلل عمشسي ٍنأإأب للششلأ
،<ّيـنـب أــي> هوــعدي برــلأ

نأرــفــغـــلأ هـــنـــم لّبقتيو
لب ،أذه طقف سسيل .ءأفششلأو
ةردقلأ ىلع لشصحي ًأشضيأأ
لمحيو سضهني هلع يتلأ
ريرشسلأ ،هفتك ىلع هريرشس
.هيلع ًأيقلـتـشسم نأـك يذـلأ
دشسأ رــيرــشسلأــب يـــنـــعأأ
يذلأو هب طبترأ يدأأ
عشضأأ نـهذـلأ مـّمـتـي هـب
لأمعأأ ةيدشسأ تأوـهـششلـل
.ةئيطأ

دوشسي ءأفششلأ دعب نكل
،هدششريو دشسأ ىلع نهذلأ

.هل ًأعشضأخ دشسأ حبشصيف
قيرط نع نـهذـلأ رـهـظـُيو
ةـــبوـــتـــلأ رأـــمــــث دشسأ

دوهششلأ نأ ىتح أهلأمعأأو
هللأ نودّج كلذ لك ىلع
ًأيليإأ مويلأ نوري أمدنع
،ًأرأــــــششع سسمألأب نأــــــك
ً،أدِهطشضمنأك ًلوـــــشسر
نـبأ ،ًأـشصل نأـك ًأـيـتوــهل
نأـك نــَم يوأــمــشسلأ بآلأ
فّرشصتيو سشيـعـي سسمألأـب
ققحي هأف .ريزأنأ عم
يقتريو هبـلـق  دعأـشصم
مّدقتي ،د إأ د نم
.لشضفألأ وحن موي لك

 سساملاب سسويروغيرغ سسيدقلا

ةئيطخلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عأفدنإلأ أذه ملأعلل نكي مل ول

هذـه ىـلإأ أوـلـشصو أـمـل ةـئـيـطـخــلــل
ةثرأكلأ وه ًأرطخ دششألأو .ةيربربلأ
يـشسفــنــلأ للــحــنإلأ .ةــيــقلــخألأ

.سسأنلأ نيب ىششفتي يقلُخلأو
ريشسي ل ًأشصخشش سسأنلأ نيأع نإأ

ةئيطخ فرتقي لو رشصعلأ رأيت يف
هنوتعني مهنإأف ىوـقـتـلأـب فـشصتـيو
رششبلأ نأأ كلذ .يعجرلأ وأأ فّلختملأب
مدعو ًأروطـت ةـئـيـطـخـلأ نورـبـتـعـي
نـمـكـت أـنـه .ةـنأـهإأ أـهـيـف عوـقوـلأ
سسأـنـلأ فرـتـعأ وـل ذإأ ،ةــبــيــشصمــلأ
مهنكل .هللأ ةمحر أولأنل مهأيأطخب
ىلع نودكؤويو مهتأفرـشصت نورّرـبـي
مظعألأ فيدجتلأ وه أذهو .ةئيطخلأ

ُسسأنلأ ربتعي نأأ ،سسدقلأ حورلأ ىلع
ةعومجم َقلخألأو ًأروطت ةئيطخلأ

نـيذـلأ نإأـف كلذـل .ةدمأـج نـيـنأوــق
ملأعلأ أذه يف ةيقن ةأيح نوششيعي
.ةميظع ةميقو ريبك رجأأ مهل دشسأفلأ

جرخي نأأ ىششخي ءرملأ نأك ًأميدق
ًلمث وأأ ًأفرحنم نأك أذإأ قوشسلأ ىلإأ
ةأأرـمـلأ نـكـت مـلو .هـب ىردزـُي لـئــل
مل نإأ تيبلأ نم جورخلأ ىلع أأرجتت
مويلأ أمأأ .أهْيَدرُب َءلم ةمششحلأ نكت
زأزـئـمـششإلأو بتـعــلأ تأرــظــن ّنإأــف
نـيذـلـلأ بأـششلأ وأأ ةأـتـفــلأ قــحلــت
عم ىوقتب نأششيعيو هـلـلأ نأـفأـخـي
وأأ ،بأششلأ أذه سشيعي نيأأ :لؤوأشستلأ
نأـك نإأو ؟ةأـتـفـلأ هذـه سشيـعـت نـيأأ
رعششي هنإأف ةئيطخ فرتقأ دق ٌسسئأب
وهف مويلأ أمأأ .هشسأأر ينحيو بنذلأب
لو هشسأأرب حيششيو بنذلأب رعششي ل
ًأشسأأر رومألأ تبلقنأ دقل .ًأدحأأ مرتحي
.بقع ىلع

يصسوثآلا سسويصسيياب بألا

ةرصشنلا ىلع عطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفصص ىلع اًيعوبصسأا
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