
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(7-1 :٦ لسسرلا لامعأا)

 ِمايألا كلت رَثاكت ا
نم ٌرـــــمذت َثدح ُذيمتلا
َيناعلا ىلع َينانويلا
 َنلَمْهُي نُك مهَلمارأا نأاب
اـعدف *ِةـيــموــيــلا ِةــمدا
ِذيمتلا َروهمج َرسشع انثإلا

سسحـي ل اوــلاــقو َكُن نأا ُنـُ
َمُدخـنو ِهـلـلا َةـمـلــك نــحــن
ُةوخإلااهيأااوبختناف*دئاوا

ٍدوهسشم ٍلاجِر َةعبـسس مـكـنـِم
نم َئلتمُم ِلسضفـلاـب مـهـل
ِةــمــكِاو ِسسدقـــلا ِحورـــلا

*ةجاا هذه ىلع مهميقُنف
ِةسصلا ىلع نحن ُبِظاوُنو
َنـُسســَحـَف *ةـمـلـكـلا ِةـمدخو
.روهما ِعيمج ىدل ُمكلا

ًجر َسسُنافِتـسسإا اوراـتـخاـف
إلا نم ًائلتحورلاو ِنا

َسسُروخوربو َسسبليفو ِسسدقلا
َسسانِمْرَبو َنميِتو َروناكينو
*ًايكاطنأا ًيخد َسسولوقينو

ــــــــــــــــــــــــــــــ ميظعلا تبسسلا
ديدجلا ربقلاو ـــــــــــــــــــــــــــــــ

دحألا يف ةسسدقملا ةسسينكلا ديعت
ةوسسنلل سسدقملا حسصفلا دعب يناثلا

ًاركاب نيتأا يتاوللا بيطلا تماح
َنبيـطـيـل ةـماـيـقـلا دحأا حاـبـسص ًادج
تادهاـسشلا ىــلوأا ّنــكو عوــسسي دسسج
.برلا ةمايق ىلع
دـــــيــعــن اـــمـــك
فسسوي نيَسسيدقلل
يــــــــــــــــمارــــلا

سسوــميدوــقـيـنو
ىتأا يذلا ذيملتلا
برـلا ىـلإا ًــيــل
نـيذـلــلا ،عوــسسي
ــــخدو آاّرـــجــت
سسطـيـب ىــلــع
برلا دسسج ابلطو
هدسسج اــنــهد دقو ،هاــنــفدي يـــكـــل
ربق يف هاعـسضي نأا لـبـق بوـيـطـلاـب

زـمر مـه مـهــعــيــمــج ءلؤوــه .ديدج
ىّلخت نيح يفف .ةبـحـمـلاو ةـناـمألا
هعم اوقب مهدحو ،برلا نع عيمجلا

ىلع برلا ةمعن تناكو ،هوكرتي ملو
نلـعأا هـنا بيـطـلا تـماـح ةوـسسنـلا

.ًلوأا ّنهل هتمايق
نع موـيـلا لـيـجـنإا  اـنرـبـخـي

دسسج ُنـفد يـه ىـلوألا :نـيـَتــثداــح
يه ةيناـثـلاو حـيـسسمـلا عوـسسي برـلا

ثيـح رـبـقـلا ىــلا ةوــسسنــلا ءيــجــم
نيب لسصفت .ةمايقلاب كملا ّنهرّسشب
يه ةينمز ٌةفاسسم نيَتثداحلا نيَتاه

حـسصفـلا تبـسس ناـك يذـلا تبـسسلا موـي
طـبرـي يذـلا ناـكـمـلا اـمأا ،يدوـهــيــلا
دسسج هيف عسضُو يذلا ربقلا وهف امهنيب
 .عوسسي

دنع ًاميظع تبسسلا كلذ ناك دقل
يأا يف عقي دق حسصفلا ديع نأل دوهيلا
يف عقو اذإا امأا ،عوبسسألا مايأا نم موي
ةميق مويلا كلذـل نوـكـيـف تبـسسلا موـي
ناك امك دوهيلل ةـبـسسنـلاـب ةـفـعاـسضم

دنــع ًــسصاـــح
.عوــسسي بلـــسص
ةّدع دجـن كلذــل
ىـــلإا تاراــــسشإا
ميظـعـلا تبـسسلا

ملآا درــسس يـــف
عوــــسسي برــــلا

يف درو امـلـثـم
يـــتــــلا ةــــيآلا
لـيـجـنإا قـبــسست
اـمـلو> :موــيــلا

ام يأا ،دادعتسسلا ناك ذإا ،ءاسسملا ناك
أارقن امك وأا .(24 :51 رم) <تبسسلا لبق
،دادعتسسا ناك ذإا مث> :انحوي ليجنإا يف
بيلسصلا ىلع داسسجألا ىقبت ل يكلف
ناك تبسسلا كلذ موي نأل ،تبسسلا يف
تبسسلا كلذ يف .(13 :91 وي) <ًاميظع
ملو ربقلا يف عوسسي دسسج ناك ميظعلا
يأاب اوموقـي نأا دوـهـيـلـل حـمـسسي نـكـي
نأا عيطتسسن ل ًانايحأا ًاسضيأا نحن .لمع
نأا انيلع لب انسسفنأا نم ًائيسش لمعن
يبأا> :هلمع برلا مّمتيل ربسصب رظتنن
:5 وي) <لمـعأا اـنأاو نآلا ىـتـح لـمـعـي
71). 

ىسضقنا املو> ةراـبـعـلا نـم ودبـي

7102 /81 ددعلا
ناسسين03 دحألا

بيطلا تماح دحأا
سسودوقينو يمارلا فسسويو

بوقعي لوسسرلا راكذت
اثلا نحللا

عبارلا رَحَسسلا ليإا



ةوسسنلا لعف ةدر يف اّنعمت اذإا
سسوميدوقيـنو فـسسوـيو ذـيـمـتـلاو
نأا ظـحـن ،عوـسسي توـم رــثأا ىــلــع
نهذ يف نكي مل هـتـماـيـق عوـسضوـم
ةرمتسسملا تاراسشإلا نم مغرلاب دحأا
يف نفدلا مت دقل .هبلسص لبق اهيلإا

ببـسسب دادعإا نود ةـسصاـخ ةرــبــقــم
ناـك هـلـك كلذ نـكـل ،تقوـلا قـيــسض
ءايعسشإا هنع نلعأاف قبسس ام ققحتيل
نإا حيسسمـلا نـع لاـق اـمدنـع يـبـنـلا

<هتوم دنـع ّيـنـغ عـم> نوـكـي هرـبـق
سسيدقلا لوـقـي اـمـكو .(9 :35 سشإا)
نأا رّبُد دقل> :مـفـلا يـبـهذـلا اـنـحوـي
ربق يف حيسسملا ديسسلا دسسج عسضوي

،دحأا هـيـف عـسضُو دق نــكــي مــل ديدج
تراـسص ةـماـيـقـلا نأا نـظـُي ل ىـتـح
نكمتي ىتحو ،هـعـم عوـسضوـم رـخآل
ام اونياعيو اوئيجي نأا نم هذيمت
.<اًبيرق ناك ربقلا نأل ،ثدحي

ةوسسنلا تبهذ ،تبسسلا ءاسضقنا دعب
عوسسي دسسج ّنهديل ربقلا ىلا ًاركاب
ةنياعم دعب نفخ نهنكل ،بويطلاب
ةمايقلا ىلع دهاـسشلا غراـفـلا رـبـقـلا

لـعـل .كـمـلا ةراـسشب عاـمــسس دعــبو
باعيتسسا ةبوعـسصب طـبـترا نـهـفوـخ

كلذ لبق نفخي مل نهنكل ،ةمايقلا
ربقلا ىلا هّجوتلا نم وأا سسارحلا نم
ِنـتـقـنـلـف اـنرودب نـحــنو .نــهدحو
،هللا ةفاخـم عـم ةـلـثاـمـم ةـعاـجـسش
لمأا ثعبم غرافلا حيسسملا ربق نكيلو
انفنتكت امدنع انل ةعاجسشو ءاجرو
لاوـهأا اــنــكردتو توــمــلا تارــمــغ
ةقثب خرسصنف ،(3 :٦11 زم) ميحجلا
.ماق ًاقح ،ماق حيسسملا :رسصتنملا

قيّدسصلا بوّيأا ـــــــــــــــــــــــــــــــ
يف ةسسّدقملا انتـسسيـنـك دـّيـعـت

بوّيأا راكذتل راّيأا رهسش نم سسداسسلا
يف ًةلسصفم بوّيأا ةّسصق دجن .قيّدسصلا
دهعلا يف همسسا لـمـحـي يذـلا رـفـسسلا
.سسّدقملا باتكلا نم ميدقلا

.لـسسرـلا َماـمأا مـهوـماــقأاو
مهـيـلـع اوـعـسضوو اوـلـسصف
ُةــمـــلــك تناـــكو *يديألا
ُددــــعو وـــمـــنــــت ِهــــلــــلا
 ُرـثاـكــتــي ِذــيــمــتــلا
ٌعمج ناكو .ًادج ميلسشروأا

َنوعيطُي ِةنهكـلا نـم ٌثـك
    .ناإلا

ليإلا ــــــــــــــــ
؛74-34 :51 سسقرم)

٦1: 1-٨)
 ءاــج ناــمزــلا كلذ

ِةـمارـلا نـم يذـلا ُفـسسوــي
ًاسضيأا وه ناكو يقت ٌسشُم
.هــلــلا َتوــكــلمًارظتنُم
ىـــلــــع لــــخدو أاجاــــف
َدسسج َبلـــــــــطو َسســـطيب
ُسسطيب َبرغتسساف *َعوسسي
.ًاعيرسس اذكه تام دـــق هنأا

ِةـــئا َدئاـــق ىـــعدتـــسساو
دق ٌناـمز هـل لــه ُهــلأاــسسو
نـــم َفرــــع او *تاــــم
َدسسا َبـــــَهَو ِدئاـــــقــــــلا
ًاناتك ىسشاـف *َفـسسوـيـل
ناـتـكـلا  ُهـفـلو ُهـلَزـنأاو
ناـــك ٍق  هــــعــــسضوو
ٍةرــخــسص  ًاــتوــحـــنـــم
ِباب ىـلـع ًارـجـح َجرـحدو

ًادج ًيقث ناك مويلا كلذ نأا <تبسسلا
دارأا كلذل ،عوـسسي برـلا ءاـبـحأا ىـلـع
تبسسلا كلذ ىلع ربعي نأا يليجنإلا
لـيسصافت ةيأا ركذي نأا نود ةعرسسب
ىـلـع تاـم برـلا نإا .هـنـع ةـيـفاـسضإا
بورغلا لبق ةعـمـجـلا موـي بيـلـسصلا
ةـسصب َظــحــي مــلو رــيــسصق تقوــب

ًاـبوــلــسصم تاــم هــنأل ةــيزــئاــنــج
مل كلذـك .هـتـسصاـخ نـم ًاـسضوـفرـمو
امك هدسسج بييطتل فاك تقو دجوي
لبق اًعيرسس هنفد بجي ناك ذإا بجي
نأاّيهتي ةوسسنـلا لـعـج اذـه .بورـغـلا

،ميظعلا تبسسلا كلذ روبع نرظتنيو
نأا سضرـتـفـُي ناـك يذـلا ديــعــلا كلذ
ًاديع ىحسضأا هنكل ،ًاديعسس ًاديع نوكي

اونمآاو برلا اوبحأا نيذلا ىلع ًانيزح
بلقنيسس ثيح ةمايقلا نيح ىلا ،هب

 .ديدج نم حرف ىلا مهنزح
ىلع هحور عوسسي برلا ملسسأا امدعب

لخدو يمارلا فسسوي ءاج ،بيلسصلا
دسسج ًابلاط سسطيب ىلع ٍةراسسجب
،بلطلا اذـهـب ٌدحأا نـهـتـسسي ل .عوـسسي
موكحم دسسج بلطي نأا أاّرجتي نمف
ءلؤوــه لــثــم ؟بلــسصلاـــب هـــيـــلـــع
اونفدُي نأا نولهأاتسسي ل نيموكحملا
عسضُو عوسسي برلا نكل ،قئل لكسشب

هّدعأا دق ناك ديدج ربق يف هدسسج
.ناتسسب يف هـسسفـنـل يـمارـلا فـسسوـي
ّدعأا ًاهيجو ًاريسشم ناك يذلا فسسوي
امدنع هنكل هسسفنل ًاديدجو ًاقئل ًاربق
هربق يف هعسضو ًاتيم دجملا كلم ىأار
ًاثعبم ربـقـلا اذـه حـبـسصيـل سصاـخـلا
مل .ةمايقـلا نـعإا زـكرـمو ةاـيـحـلـل
ربقلا اذه يف رخآا ٌتيم عسضُو دق نكي
لـك يـف رـكـبـلا نوـكـيـسس عوــسسي نأل
نم دحأاب لبحُي مل هنأا امك> .ءيسش
اذكه ،ءارذعلا محر يف هدعب وأا هلبق
وأا هلبق ربقلا اذه يف دحأا نفدُي مل
طوـبـغـمـلا رـيـباـعـت بسسحـب ،<هدعــب
هل ةبسسنلاب ءيسش لك .سسونيطسسغوأا

انبهي يكل ،ربقلا ىتح اًديدج ناك
.ةديدجلا ةايحلا



ُرـــــم تناـــــكو *قـــــلا
يسسوـي مأا ُرـمو ُةـيـلدا
او *عـسضُو نـيأا ِنارـظـنــت
ُرم ْتسشا ُتبسسلا ىسضقنا
َبوقعي مأا ُرمو ُةيلدا

َتأايل ًاـطوـنـَح ُةـَموـلاـسسو
 ادج َنرـّكـبو *ُهـنــهديو
َقـلا َتأاو عوــبــسسألا لوأا

نـكو *ُسسمـسشلا ِتعـلــط دقو
نـَم نـهـنـيـب اـمـيـف َنـْلـقــي
ِباب نع َرجا انل ُجرحدي
َنـيأارـف َنـعـلــطــتــف *قــلا
ناك هنأل َجِرحُد دق َرجا

َنلخد امـلـف *ادج ًاـمـيـظـع
نع ًاسسلاج اباسش َنيأار َقلا
َءاسضيب ًةلـُح ًاـسسبل ِمـيـلا

ل نـهـل لاـقـف *َنـلـهذـناـف
َعوـسسي َلـطـَتأا .َنـلــِهذــنــت
دق .َبوـلـسصا يرـسصاــنــلا

اذوه .انـهـه وـه سسيـل ماـق
ُهوــعــسضو يذـــلا ُعـــسضوا

َنـــلـــقو َهذاـــف *ِهـــيـــف
هـنإا َسسرـطـبـلو ِهذـيـمــتــل
كانه .ليلا إا مكُقِبسسَي
*مـكــل لاــق اــمــك ُهــنْوَرــَت
نم َنْرَرَفو ًاعيرسس َنجرخف
ُةَدعرلا نـُهـْتَذـَخأا دقو ِقـلا

ٍدحأل َنـلـقــي و .ُسشــَهدلاو
.ٍتافئاخ نك نهنأل ًائيسش

ىلع اوفدجو مهبولق يف اوأاطخأا دق
.<هللا

ةبغر اراثأا هاوقتو بوّيأا رب ّنإا
هـلـلا نــع هداــعــبإا يــف ناــطــيــسشلا

اذه َنذأاتسساف .ةئيطخلا يف هطاقسسإاو
،ةبرجتلل بوّيأا عاسضخإل هللا ريخألا
ّرـبـلا يـف كلـسسي ل بوـّيأا نأا ةـّجـحــب
يقّتي وهف ،حبرلا ءاغتبا لب اًناّجم
نيمأاتلا ديريو ،هنم عفتني هنأل هللا

.هتاريخو هينب ىلعو هسسفن ىلع
ناطيسشلا برج ،هللا نم ٍحامسسب

نم يأا ،هتايحب ّسسملا نود نم بوّيأا
َبوّيأا َبَلسسف .تومـلـل هـسضيرـعـت نود
بوـّيأا ّنأا هـنـم اـنـظ ،كلـمـي اــم ّلــك
نوـنـظ ّنأا ّلإا .هـلـلا ىـلـع فّدجــيــسس
نأا ّلإا هنم ناك امف ،تباخ برجملا

هاـّيإا اــًبراــسض ،بوــّيأا دسسج مــجاــه
.هيمدق سصمخأا ىلإا هسسأار نم ٍحورقب
ذإا ،هاغتبم ىلإا سسيلبإا لسصو ،كلذبو
موي نعلو ،ةبرجتلا يف بوّيأا عقو
ّنـظـي ناـك هــنأل ،(1 :3يأا) هدلوـم
.هل سضّرعتي ام ّقحتسسي ل اراب هسسفن
نم َبوّيأا هلإلا بّرلا ملك ،ةياهنلا يف
اذ نم> :ًئاق (٨3:1يأا) ةفسصاعلا
ـب ٍمـكـب ءاــسضقــلا مــلــظــُي يذــلا

،برلا دروأا مث .(2 :٨3يأا) <؟ةفرعم
،هقلخ يف هريبادت لك ،ٍةلئسسأا ةغيسصب
اهب عنسص يتلا ةمكحلا بوّيأل رهظيل
يف ةيهانتمـلا هـتـقدو ،ةـقـيـلـخـلا
داع نأا ةجيتنلا تناكف .اهب ةيانعلا
اـنأا اـه> :باـجأاو هـسسفـن ىــلإا بوــّيأا

ّيدي تعسضو .كبواجأا اذاـمـف ٌرـيـقـح
بيجأا ف ُتمـّلـكـت ًةّرـم .يـمـف ىـلـع
ّمــث .(04:4يأا) <ديزأا ـف نـيــتّرــمو
.يمكح سضقانت كّلعل> :ّبرلا فاسضأا
<؟تنأا رّرـبـتـت يـكــل يــنــبــنذــتــسست
:ًـئاـق بوـّيأا كردتـسساـف ،(04:٨يأا)
،مـهـفأا مـل اـمـب تقـطــن دق يــّنــكــل>
كلأاسسأا .اهفرـعأا مـل يـقوـف بئاـجـعـب
تعمسس دق .نذألا عـمـسسب يـنـمـّلـعـتـف
سضفرأا كلذل .يانيع كتأار نآلاو كنع
<داـــمّرــــلاو بارــــتــــلا يــــف مدنأاو

،قيّدسصلا بوّيأا رفسس ةمتاخ يف
ةفورعملا ةينانويلا ةمجرتلا بسسحب
فـحـسصمـلا ّنأا درـي ،ةـّيـنـيـعـبـسسلاــب
تناك بوّيأا ىنكسس ّنأا بتك ينايرسسلا

مودآا دودح ىلع ،ناروح دب يف
،بابوي ناك هـمـسسا ّنأاو ،ةـيـبرـعـلاو
هوبأا ناكو ،ًةيبرع ًةأارما ذخّتا دقو
،بوقعي يخأا وسسيع ءانبأا دحأا ،تاراز
يذلا نمزلا فرعن ل .هروسسوب هّمأاو
يذلا رفسسلا بتُك ىتم وأا ،هيف سشاع
.هـبـتـك يذـلا نـَم وأا ،هـمـسسا لـمـحــي
،يبنلا ايمرإا نمز ىلإا مهسضعب هديعُي
،ّيلبابلا يبسسلا دعب نورخآا هلعجيو
ةـئـيـبـلا ّنأا سضعـبـلا دقـتـعـي اـمـنـيـب
رفسسلا اهنع ثدحتي يتلا فورظلاو
ءابآلا اهيـف سشاـع يـتـلا كلـت هـبـسشت
هعاجرإا ىلإا نوليمي كلذبو ،نولّوألا
اذه .ديملا لبق يناثلا فلألا ىلإا
نيودتو بوّيأا ةايح نمزل ةبسسنلاب
ةروسصملا ثداوحلا حرسسم اّمأا ،ِهِرفِسس
ةعقاولا ةبسضهلا هنأا ودبيف ،رفسسلا يف
،نيطسسلـف يـقرـسش بوـنـج وأا يـقرـسش

،ةوسشو ،ناميـثو ،سصوـع عـقـت ُثيـح
دحأا هنأا ّنظُيف ،بتاكلا امأاو .ةمعنو
 .نيطسسلف لهأا

ّنأا هتيادب يف بوّيأا رفسس انربخي
اًميقتسسمو ًماك> ناك ريخألا اذه
:1يأا) <رسشلا نع ديحيو هللا يقتي
ٍتاريخب هيلع نمو هللا هكرابف ،(1
ثثو ءانبأا ةـعـبـسس بجـنأا .ةـلـيزـج
،ادج نـيرـيـثـك هـمدخ ناـك .تاــنــب
منغلا نم ًةلئاه اًدادعأا كلمي ناكو
ًةنراـقـم ،نـتألاو رـقـبـلاو لاـمـجـلاو
رفسسلا رسصتخيو .نمزلا كلذ تاورثب
ّلك نم مظعأا> ناك هّنإا ًئاق هانغ
.(3 :1يأا) <قرسشملا ينب

ىلع سصرحي بوّيأا ناك ،كلذ ىلإا
ريفكتلاو مهريهطت يأا ،هينب سسيدقت
نم مهنم ردب دق نوكي نأا نكمي امع
سضهــنـي ناـك> .هـلــلا ىــلإا ٍتاءاــسسإا

ٍتاقرحم برقُيو ،حابسصلا يف اًركبم
ّينب نوكي ّئل :ًئاق مهددع ىلع



هللا يسضر ،اهـنـيـح .(٦ -24:3يأا)
ناك يتلا هحورق ىفسشف ،بوّيأا نع
نم هدرو ،ناطـيـسشلا اـهـب هـتـبا دق
فعاسضو ،(01 :24يأا) هافنم ةلزع
كراـب>و ،لـبـق نـم هـل ناـك اـم ّلــك
:24 يأا) <هلوُأا نم رثكأا بوّيأا ةرخآا

21).
ِدبع ةروسصب بوّيأا ةروسص ركذُت

.يـبـنـلا ءاـيـعـسشأا رـفــسس يــف هوــهــي
،هللا لمحل ناـتـنوـقـيأا ناـتروـسصلاو
دبعو ،مّلأات راب بوّيأا :ّبرلا حيسسملا
،اـنـماـثآا لـجأا نـم مـّلأاـت راـب هوـهــي
هحارجبو ،انيسصاعم لجأا نم َقِحُسسو
بوّيأا ناك اذإاو .(5 :35 سشا) انئرب
ّنإاف ،هّبر ىلع موللا ىقلأاو رّمذت دق
قاسسُت ٍةاسشك هاف حتفي مل> هوهي دبع
مامأا ٍةتماـسص ٍةـجـعـنـكو حـبذـلا ىـلإا

.(7 :35 سشإا) <هاف حتفي ملف اهيّزاج
هلهجب ّرقأا اـمدنـع هـسسفـن رّرـب بوـّيأا

نيريثك رّرب هوهـي دبـعو ،رـفـغـتـسساو
يلجنت .مـهـماـثآا لـمـحو هـتـفرـعـمـب
،ّرابلا ملأا سضماوغ يأا ،اهّلك ةروسصلا

ّبرـلا حـيـسسمـلا روـهـظـب ،حــسضــّتــتو
:ًئاق هسسفن نع هفيرعتو ،دسسجلاب
فرــعأاو حــلاــسصلا يــعارـــلا يـــّنإا>

سصاـخ سصاخو يـتـّ انأاو ...ينفرعت يتّ
:01 وي) <فارخلا نع يسسفن عسضأا

41- 51).
اذامل يحيسسملا لءاسستي ام ًاريثك

نومزتلم مه نَم ةبرجتب هللا حمسسي
ةيسسنكـلا ةاـيـحـلا ىـلـع نوـبـظاوـمو
اودعتبا نَم نأا دجن اذامل ؟ةيحورلاو
نم لسضفأا لاح يف مه ةسسينكلا نع
ةايحلا بلـسص يـف مـه نـيذـلا كئـلوأا
ةربخ نم يتأاي باوـجـلا ؟ةـيـسسنـكـلا
نع ريبكلا سسويسسانثأا سسيدقلا اهاور

بّرجـمـلا ناـطـيـسشلا نـيـب راد راوـح
.ريبكلا سسوـيـنوـطـنأا سسيدقـلا نـيـبو
ناطيسشلا سسوينوـطـنأا سسيدقـلا لأاـسس
وهو هبّرجي اذاملو هنم ديري اذام

لمأات ـــــــــــــ
تارايزل ليجانألا  نّيعُت

،ةـفـلـت ًاـتاـقوأا ةوـسسنــلا
ىلع ًيلد سسيل رمألا اذهو
سضعـي اـمـك سضقاـنـتــلا
نمزتلا نهـّنأا لـب ،سضعـبـلا
،تاـعرـسسم قـلا ةراــيزــب
ندُعـيو هـيـلإا هذـي ّنـكـف
نأا نودو ،فقوت ب هنم
نع ًاديعب يحنتلاب نلبقي
...ةـلـيوـط ةفـل برـلا ق
دق ةـكـئـم ةـّمـث ،اذـه إا
هـتـمد ًاـسضيأا اــنــه اوــتأا
مـــه ،(3-2 :٨2 ىـتــم)
نودهسشي اوحرـب اـم نـيذـلا

عـلـطـم ذـنــم هــتــيــهوــلأل
نرـظـناو ّمـلــه> .هدــيــم
ناــــــك يذــــــلا ناــــــكا

،(٦ :٨2) هيـف ًاـعوـسضوـم
قـلا اذــه نــقّدسصت يــكــل
نقّدسصت ل ّنك نإا غرافلا
َبلـق عزاـنـت مـث ...لاوــقألا

،ناروـعـسش ةوـسسنــلا ءلؤوــه
،(٨ :٨2) حرـفــلاو فوا
ةمظع هيلع تـّثـح اـمـهـلّوأا
ةبغرلا رخآلاو ،ةـبوـجـعألا

 نــم مـــئاـــقـــلا ةـــيؤور
نيروعسشلا نـكـلو ،تاوـمألا

ةوسسنلا ءلؤوه عج امهيلك
إا هذ دقـلـف .نـعرــسســُي
راذــب اورــسشنــيــل لـــسسرـــلا
كلذب نـلـهأاـتـسساو ،ناإلا

.مئاقلا برلا قي نأا
سسمينوريإا سسيدقلا

نأا راـتـخاو هـّلـك مـلاـعـلا نـع ديـعــب
باوـج ناـكـف ؟هــسسفــنــب يــلــتــخــي
يـف مـه نـيذـلا كئـلوأا نأا ناـطـيـسشلا
نَم نكل ،مهحبر لهسسلا نم ملاعلا

بجي نَم اذه ،ملاعلا يف سسيل وه
يأا ملاعلا ىلإا هـعاـجرإل هـتـبراـحـم
لاـق كلذـل .ةـئـيـطـخــلا ةاــيــح ىــلإا
نإا مـفـلا يـبـهذـلا اـنـحوــي سسيدقــلا
قيسضلا تقو يف لاقُت يتلا ةسصلا
تقفارت ام اذإا حسضوأا ةباجتسسا ىقلت
بوـّيأا ةـبوـتـك ةـقداــسص ةــبوــت عــم
هللا ةـمـحر ىـلـع لاـكـتاو ،قـيّدسصلا
 .ّدحت ل يتلا

قيسضلا نم> : ريمازملا بتاك
<بحرلا نم ينباجأاف برلا توعد
ىلع سسـّمـحـتـنـلـف .(5 :٨11 زـــم)

اناياطخ رّكذتـب اـنـسسفـنأا يـقـياـسضم
انتاولسص لعجن يكل سسأاين ل ىتح

 .ًلوبق رثكأا

هللا ركسش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلع هثحي بهاولا ركسشي نَم نإا
ىـلـع رـكـسشي ل نـَم .مـظـعأا اـياــطــع
ىـلـع هرـكـسش يـف وـهـف تارـيــغــسصلا
سضرمي نَم .ملاظو بذاك تاريبكلا

نـع سشتـفـي نأا هـيـلـع هءاد فرـعــيو
هـمـلأاـب فرـتـعـي نـَمو ،ءاـفـسشتــسسإلا
.ةلوهسسب هغلبيو ءافسشلا نم برتقي
،عاجوألا هيف دادزت يسساقلا بلقلا

دادزي بيبطلا مواقي يذلا ميقسسلاو
ةرفغم نودب ةئيطخ دجوت ل .هملأا
نودب ةّيطع لو ،ةبوت ب يتلا ّلإا

ةــسصح .رــكــسش ــب يــتــلا ّلإا ديزــم
.هينيع يف ةريغسص لهاجلا

ينايرسسلا قحسسإا سسيدقلا

ةرسشنلا ىلع عطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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