
ةلاسسرلا
(٠2-21 ،1 :62لامعأا)

 ا لاق ِمايألا كلتُكل
نأا َكل ٌنوذأام َسسلوبل ابيرغأا
ٍذئنيحـف .كـِسسفـن نـع َمـلـكـتـت
.جَتحي َقِفطو ُهَدي ُسسلوب َطسسب

إا َكلذ ىلع انأاو ُتقلطنا ا
نم ٍليكوتو ناطلُسسب َقسشمد
 ُتيأار *ةـنـهــكــلا ِءاــسسؤور
ِقيرطلا ىلـع راـهـنـلا ِفـسصـِن
ِءامـسسلا نـم ًاروـن ُكلا اـهـيأا
َقربَأا دق سسمسشلا َناع ُقوفي

َنــيرــئاــسسلا َلوـــحو وـــح
ىلعانُعيمج انطقسسف *يعم
ًاـــتوـــسص ُتعـــمـــسسو ِسضرألا
ِةـغـلـلاـب ُلوـقـيو يـنـمــلــكــُي
َمـِل ُلواـسش ُلواـسش ِةـيـناعــلا
َكيلع ٌبعسصل ُهنإا .ُدهطسضت
نَم ُتلقف *سسخانم َسسِفرت نأا
انأا برـلا َلاـقــف .بر اــي َتنأا
.ُهُدهـطـسضت َتنأا يذــلاُعوسسي
.كْيَمَدق ىلع ْفِقو ْمُق ْنكلو
كَبختنأل كل ُتيَءارتاذهليّنإاف

َتيأار ا ًادــِهاــسشو ًاــمِداــخ
انأاو *ِهيف َكل ىءارتأاسس او
ُِألا نمو ِبعسشلا نم َكيُأا
*مهيلإا َنآلا َكُلِسسرُم انأا َنيذلا
َنم اوعِجف مهَنويع َحَتفتِل
ِناطلُسس نمو ِرونلا إا ِةملُظلا
اولاني ىتح ِهللا إا ِناطيسشلا

َب ًاظحو اـياـطا َةرـفـغـم
*يب يذلا ناإلاب َسسدقا

 ابيرغأا ُكِلا اهيأا مث نِمف

 سصلخملا دوعسص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاومسسلا ىلإا ــــــــــــــــــــــــــــ
هتمايق نم اًموي نيعبرأا دعب

يف .ءامسسلا ىلإا انبر دعسص ،ةديجملا
توهللاو ةيناسسنإلا دحاولا هسصخسش
نآلا .ىلوألا دسسجتلا ةظحل ذنم ادحتا
،ناـسسنإلا هـلإلا ءاـمـسسلا ىـلإا عـفـترـي
نــبا نــلـــعـــيـــف
دجـمـلا ناــسسنإلا
هــل ناـــك يذـــلا
<بآلا دنـــــــــــع>
سسدقــلا حورــلاو
قـلـخ لــبــق نــم
:71وـي) مـلاـعــلا

يقـترـي وـهو .(5
ىلإا انتيـناـسسنإاـب
.دجملا اذه

لعف نم ام
نم انسصلخ ىلع ةوقو ةللد رثكأا

نـم هـنأل ،حــيــسسمــلا دوــعــسص ثدح
سسيل ،انسضهنأا دق انبر نأا حسضاولا

مـيـحـجـلا نـم لو ،رـبـقـلا نـم طـقــف
ةايحـلا ىـلإا اـنـلـقـن هـنإا لـب ،بسسحـف
.سسودقـلا ثوـلاـثـلا ةاـيــح ،ةــيدبألا

يف نيـكراـسشم اـًقـح حـبـسصن نـحـنو
ةـعـيـبـطـلا ءاـكرـسش>و ،هــلــلا ةاــيــح

يف ،ةمعنلاب (4 :1 طب2) <ةيهلإلا
بآلا نـيـمـي ىـلإا دعـسص يذــلا اــنــبر
.ةيرسشبلا انتعيبط هعم دعسصأاو

برلا نأاب دوعسصلا ثدح انرّكذي
هلإا ،رون نم رون> وه حيسسملا عوسسي

لبق بآلا نم دولوم ،قح هلإا نم قح

.<رهوجلا يف بآلل ٍواسسم ،روهدلا لك
دَعسصَي نأا هُنِكمي يلزأا هلإا وه ْنَم هدحو
ةايـحـلا ىـلإا اـنَدـِعـسصـُيـف ءاـمـسسلا ىـلإا
سسودقلا ثولاثلل يتلا ةيدبألا ةيهلإلا
هــلإلا ،طــقــف اًدحاو نأل .يــيــحـــمـــلا
ىلإا رسشبلا داتقي نأا هنكمي ،ناسسنإلا
.ةيهلإلا ةايحلا

نأل اًعيمج نووعدم عقاولا يف نحن
يف ةيهلإلا ةيدبألا ةايحلا يف كراسشن

دسسج ةـسسيـنـكـلا
اذـهـل .حـيـسسمـلا

نــبلا ىـــّلـــسص
لـجأا نـم بآلـل
اهيأا> :هذيـملـت
ِتــتأا دـــق ،ُبآلا
ِدـجـم .ُةـعاــسسلا
كَدجـمـُيـل َكنـبا
ذإا ،ًاـسضيأا َكـُنـبا
ًاناطلُسس ُهَتيطعأا

سسـَج لـُك ىـلـع ٍدَ
.ُهَتيَطعأا نَم لُكل ًةيدبأا ًةايح َيِطعُيل
َكوفِرعي نأا :ُةيدبألا ُةايحلا يه هذهو
َعوـسسيو َكدحو يـقـيـقـحــلا َهــلإلا تنأا
ىلع كُتدجم انأا .ُهَتْلسسرأا يذلا َحيسسملا
َلمعأل ينتيطعأا يذلا َلمعلا .ِسضرألا

اهـيأا َتنأا يـندـجـم نآلاو .ُهـُتـْلـمـكأا دق
يل ناك يذلا ِدجملاب َكِتاذ دنع ُبآلا

ُتْرَهظأا اـنأا .ِمـلاـعـلا ِنوـك َلـبـق َكَدنـع
نم ينـَتـيـطـعأا َنـيذـلا ِسساـنـلـل َكـَمـسسا
دقو ،يل مهَتيطعأاو كل اوناك ِ.ملاعلا

لُك نأا اوــــمِلع نآلاو .كَملك اوظِفح
َملكلا نأل ،كِدنع نم وه ينَتيطعأا ام
مهو ،مهـُتـيــطـعأا دق يـنـَتـيـطـعأا يذـلا

نم ُتجرخ يّنأا ًانيقـي اوـمـِلـعو اوـلـِبـَق

7102 /12 ددعلا
رايأا12 دحألا

ىمعألا دحأا
ةنيهو طنطسسق نْيَسسيدقلا راكذت

لسسرلا يَلداعا
سسماا نحللا

نماثلا رَحَسسلا ليإا



نيب نم مئاقلا حيسسملا يف ةايحلا
ئجتلن نأا انيلع .ةلزعلا يف تاومألا
عسضخن نأا .ةسسيـنـكـلا يـف برـلا ىـلإا
هتوعد لبقن نأا .ةرينـمـلا هـتـئـيـسشمـل
رامث لّبـقـتـن يـكـل ٍرـفـخو عاـسضتاـب
ىـلإا هدوـعــسصو هــتــماــيــقو هــتوــم
يف اهاّيإا اـنـبـهـي يـتـلاو ،تاوـمـسسلا

لاـجـمـلا ثيـح ةديـجـمـلا هـتـسسيـنــك
وي) <قحلاو حورلاب> ومنلل يويحلا

4: 42).
رّبعنل ،دوعسصلا ديعب لفتحن اذهل

ةـمارـكـلا ىـلـع هـل اـنرـكـسش نـع هـلـل
هلإلا يف انل تيطعأا يتلا ةميظعلا
.ءاـمـسسلا ىـلإا دعــسص يذــلا ناــسسنإلا

ذنم كراسشن نأل انقوسش نع هل رّبعنلو
نم ةايح ،ةيدبألا ةايحلا يف نآلا

،ربـقـلا راـنأاو ،هـتوـمـب توـمـلا ئـطو
عفرف ،اهيلإا هلوزنب ميحجلا ىبسسو

 .ءامسسلا ىلإا ةيرسشبلا انتايح
نأا ءاسشي حـيـسسمـلا عوـسسي برـلا

،اـنــتاــيــح ءاــمــسسلا ىــلإا دــِعــسصــُي
،انتاقادسصو ،انـجاوزو ،اـنـتلـئاـعو
انلغاسشمو ،نيرخآلا عم انـتاـقلـعو
تيــبــلاو لــمــعــلا يــف ةــيــموــيـــلا

 ...ةسسردملاو
وهو ،ءامسسلا ىلإا برلا دعسص دقل

انبولق انحتـف اـم اذإا هـعـم اـنـعـفرـي
كلذل ةبحملاو عسضاوـتـلاو ةـبوـتـلاـب
انألمي نأا ءاسش يذلا ميظعلا دجملا

هـتروـسص ىـلـع اـنـقـلـخ نـيـح هــنــم
.هلاثمو

ىلإا نوّوـعدم اـًعـيـمـج نـحـن
برـلا ةـمـعـنـب ،نآلا ذـنـم ،دوـعــسصلا
ةسسادقلا ةايـح ىـلإا ،حـيـسسمـلا عوـسسي
هتاريخو ءامسسلا توكلم تاكرب ىلإاو
.ةديتعلا

ىمعألا دحأا
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قلاخلا هب ماق يذلا لوألا لمعلا
وه سضرألاو تاومسسلا قلخ نأا دعب
ءدبلا يف> :ةملظلاو رونلا نيب لسصفلا

اـيؤورـلــل ًاــيــسصاــعــُم نــُكأا
سشب لـب *ةـيواـمـسسلا ًلوأا ُتر
َميلسشروأاو َقسشمِد  َنيذلا

مث اهلـُك ِةـيدوـهـيـلا ِسضرأاو
اوـبوــتــي نأاــب ًاــسضيأا َُألا

َلِماع ِهـلـلا إا اوـعـِجرـيو
 .ةبوتلاب ُقيلت ًلامعأا

ليإلا ــــــــــــــــ
(٨٣-1 :٩ انحوي)

 اـمـيـف ناـمزـلا كلذ
ًاناسسنإا ىأار ٌزات عوسسي
هلأاسسف *هدلوم ُذنـم ىـمـعأا
نَم بر اي لئاق هُذيملت
ىتـح هاوـبأا مأا اذـهأا أاـطـخأا

ل ُعوسسي باجأا *ىمعأا دلُو
نكـل .ُهاوـبأا لو أاـطـخأا اذـه
*هيف هلـلا ُلاـمـعأا َرـهـظـتـل
َلامعأا لمعأا نأا  يغبني
.ٌراهن ماد ام ينلسسرأا يذلا
عيطتسسي ل ح ٌليل يتأاي
 تمد ام *لمعي نأا ٌدحأا
*اـعـلا ُروـن اـنأاـف اـعـلا

سضرألاىلعلفتو اذه لاق
ًانيـط هـتـلـفـت نـم عـنـسصو
ينيع طـــلاـــب ىـــلــــطو
بهذا هـــل لاــــقو *ىمعلا

َماولسس ةـكرـبلسستغاو
.(لــَسسرا هُسسفــت يذــلا)
داـعو لــسستــغاو ىــسضمــف
نيذلاو نااف *ًاسصب
هنأا ُلبق نم هنوري اوناك
اذه سسيلأا اولاق ىمعأا ناك
ُسســِلــجــي ناــك يذــلا وــه
مهسضعب لاقف .يطـعـتـسسيو
هنإا اولاق نورخآاو *وه اذه
ناـكـف وـه اـمأاو .هـهــبــسشي
اولاقف *وه انأا يّنإا لوقي
*كانيع ْتحتَفنا فيك هل
ٌناــسسنإا لاــقو كاذ باــجأا
ًانيط عنسص ُعوسسي هل ُلاقي
 لاـقو يـنــيــع ىــلــطو

.ينَتـلـسسرأا تـــنأا كـنأا اوـنـمآاو ،كدنـع
نم ُلأاسسأا ُتسسل .ُلأاسسأا انأا مِهِلجأا نِم
َنـيذـلا ِلـجأا نـم لـب ،ِمــلاــعــلا ِلــجأا
يل وه ام لُكو .كل مهنأل ينَتيطعأا

انأاو ،يل وهف كل وه امو ،كل وهف
يـف ُدعـب اـنأا ُتسسلو .مـهـيـف ٌدــجــمــُم
ِ،ملاعلا يف مهف ِءلؤوه امأاو ِ،ملاعلا

،ُسسودقـلا ُبآلا اـهـيأا .َكيـلإا يـتآا اـنأاو
،ينَتيطعأا َنيذلا َكِمسسا يف مهظَفحا
:71 وي) <ُنحن امك ًادحاو اونوكيل

1-11).
نوكي فيك قبسس اـمـم مـلـعـتـن

دسسج يف ايحي نأاو ايحيسسم ناسسنإلا
نأا نوّوعدم نحن .ةسسينكلا حيسسملا
يف رهـظـتـل ،عوـسسي برـلا عـم دحـّتـن

ناميإلا يف داحتلا> ةمعن انتايح
ةدحو يأا ،<سسدقـلا حورــلا ةــكرــسشو
ةمـسس يـه يـتـلا ةـبـحـمـلاو ةـسسادقـلا

انتايح يف سسودقلا ثولاثلا روسضح
 .ةسسينكلا يفو

ءامسسلا ىلإا حيسسملا دعسص امدنع
يف ًابيسصن اناطـعأاو هدجـم اـنـحـنـم
يتلا ةايحـلا يـهو ،ةـيدبألا ةاـيـحـلا

انـل حـتـفـيـل مـلاـعـلا سصـّلـخـم دعـسص
ةاـيـحـلا هذـهو ،دجـمـلا اذـه .اـهـباـب
يه لب ،ًةّيدرف ًةيطع تسسيل ،ةيدبألا

هدسسج يف حيسسملا يف داحتلا ةايح
هءاـسضعأا اـنرـسص يذـلاو ،ةـسسيـنــكــلا
 .ةيدومعملاب

تبثن ل نييحيسسملا نحن اننكل
.قيلي امك حيـسسمـلا ةاـيـح يـف اـًمود
سضفــن اــم اــًبــلاــغ دوـعـسصلا مدع لــّ
رثؤون .ةسسادقلا ةاـيـح ىـلإا ءاـقـترلاو
ىـلـع  اوـقـلـُخ نـمـب قـيـلـت ل ءاـيـسشأا

سشيعلل نيوعدملا ،هلاثمو هللا ةروسص
نـم ًلدبـف .نآلا ذـنـم ءاـمـسسلا ةاـيـح

ةايح يف وه انسصلخ نأاب فارتعلا
سشيـعـن ،حـيـسسمـلا دسسج يـف ةـكرـسشلا

يـف ّرـمـتـسسنو ،نـيـلزـعـنــم دارــفأاــك
ذنم ةيرسشبلا تقّرف يتلا تاماسسقنلا
.ءاوحو مدآا ةطقسس

ءلم غلبي نأا ناسسنإلا عيطتسسي ل



َماوــلــسس ِةـــكرـــب إا بهذا
ُتلسستغاو ُتيسضمف .لسستـغاو
نـيأا هـل اوـلاـقـف *ُتْرـَسصبأاف
هب اوتأاف *ُملعأا ل لاقف .كاذ
ىمعأا ًلبق ناك يذلاب يأا
ح ناكو *يسسيرفلا إا

حتفوَطلاُعوسسي عنـسص
ُهلأاسسف *تبـسس ُموـي هـيـنـيـع
فــيـــك ًاـــسضيأا نوـــيسسيرفلا
ىلع لعج مهل لاقف .رسصبأا

انأاف ُتلسستغا مث ًانيط ينيع
نم ٌموق لاقف *ُرِسصبُأا نآلا
ُناـسسنإلا اذـه يــسسيرــفــلا
ظفحي ل هنأل هللا نم سسيل
فيك اولاق نورخآا .َتبسسلا
نأا ٌئــطاــخ ٌناـــسسنإا رِدقـــي
.تاـيآلا هذـه َلـثـم لـمــعــي
اولاقف *ٌقاقِسش مهنيب عقوف
ُلوقت اذاـم ىـمـعألـل ًاـسضيأا
حتف هنإا ثيح نم هنع تنأا

*يبن هنإا لاـقـف .كيـــــنـيـع
هنأا هنع دوهيلا ِقدسصي و
ىـتـح رـسصبأاـف ىـمـعأا ناـك
*رـسصبأا يذــلا يوــبأا اوــعد
وه اذهأا َلئاق امهولأاسسو
دلُو هنإا نلوقت يذلا امكُنبا
*نآلا َرسصبأا فيـكـف .ىـمـعأا
نحـن لاـقو ُهاوـبأا مـهـباـجأا
دلُو هنأاو انُدَلَو اذه نأا ُملعن
رـسصبأا فـيـك اـمأاو *ىـمــعأا
حتف نم وأا ملعن لف نآلا

وه .ملعن ل نحـنـف ِهـيـنـيـع
وهف هولأاسساـف ّنـسسلا ُلـماـك
ُهاوبأا لاق *هسسفن نع مّلكتي
نافاخي اناـك اـمـهـنأل اذـه
اوناك دوهيلا نأل دوهيلا نم
فعا نإا هنأا اودهاعت دق
نم ُجَرخُي ُحيسسا هنأاب ٌدحأا
هاوبأا لاـق كلذـلـف *عـما

*ُهولأاسساف نـسسلا ُلـماـك وـه
يذلا َناسسنإلا ًةيناث اوعدف
ِطعأا هل اولاقو ىمعأا ناك

باتكـلا يـف ىـمـعألا لـجرـلا
يأا رونلا ىري ل يذلا وه  ،سسدقملا
دادع يف ًاقبسسم هسسفن ربتعي .هللا رون
ىلع ملـسسو ىـتـفـلا لـخدف> تاوـمألا

،مئاد حرف كل ْنـكـيـل :لاـقو اـيـبوـط
يل نوكي حرف يأاو :ايبوط باجأاف
ءوسض رسصبأا ل ملظلا يف ميقملا انأا
حرفيو ،(21 -11 :5وط) <؟ءامسسلا
داعُت نأا يأا توملا نم هللا هذقنأا نإا
رينتسسيل>  ًاددجم ىري نأا ةيناكمإا هل
نأل ،(٠٣ :٣٣ ويأا) <ءايـحألا روـنـب
.تاملظلا ةكلمم يه ميحجلا

انل لوقي نأا انحوي يليجنإلا دارأا
يدسسجلا هامع نكي مل لجرلا اذه نأا

ًاـسضيأا ناـك هـنأل ىوـسصق ةـيـمــهأا اذ
دارأا .مـهألا اذـهو ،ةرـيـسصبـلا ىـمــعأا
طـقـف سسيـل ىـمـعألـل ديـعـي نأا برـلا

حتفيو ريني نأا لب نيتيدسسجلا هينيع
عوسسي برلا لبـج اـمدنـع .هـترـيـسصب
امك ناسسنإلا ةلبج كلذب داعأا ،نيطلا

وه هنأا عيمجلل رهظُيل ًاميدق اهلعف
ىمعألا نكل .هقلاخو ناسسنإلا لباج
ىـلـع نـيـطـلا عـسضو دعـب رـسصبـي مــل

.ةكربلا يف امهلسسغ نأا دعب لإا هينيع
لإا هـلـلا روـنـب رـيـنـتـسسي ل دسسجـلاــف
نيرمألا نيذهب .ةيدومعملا ةطسساوب
لــجرــلا ةدلو عوــسسي برـــلا داـــعأا
نأا هـتـلـهأا قوـف نـم ةدلو ،ةــيــناــث
قــــــحـلا قـحـلا> هـلـلا دجـم نـياـعـي
قوف نم دلوي ل ٌدحأا ناك نإا كل لوقأا

:٣وي) <هللا توكلم ىري نأا ردقي ل
هللا نأا أارقن نـيوـكـتـلا رـفـسس يـف .(٣
مــسسج يــف يأا) بارــتــلا يــف خــفــن
ًاـسسفـن ناـسسنإلا ىـطـعأاــف (ناــسسنإلا

ىمعألا برلا ىـطـعأا اـنـهو ،ًةاـيـحو
انهو بارت كانه .ةرينم ةوقو ًةمعن

كانه ،ةلفت انهو ةخفن كانه ،نيط
.ىمعألا ةرانإا انهو ناسسنإلا ةلبج
عوـسسي نأا ىـلـع ًاـسضيأا لــيــلد اذــهو
ناـسسنإلا عدبـُم هـسسفـن وـه حـيـسسمـلا

.رونلاو
دق نيتيدسسجلا نينيعلا ىمع نإا

تناكو ،سضرألاو تاومسسلا هللا قلخ
هجو ىلعو ،ةيلاخو ةبرخ سضرألا
ىلع فري هلـلا حورو ةـمـلـظ رـمـغـلا

رون نكيـل هـلـلا لاـقو .هاـيـمـلا هـجو
ٌنسسح هنأا رونلا هللا ىأارو ،رون ناكف
<ةمـلـظـلاو روـنـلا نـيـب هـلـلا لـسصفو
ًاــسضيأا ءدبــلا يــف .(4 -1 :1كت)
رون تناك ةايحـلاو ةاـيـحـلا تناـك>
ةملـظـلا يـف ءيـسضي روـنـلاو سساـنـلا

،(5 -4 :1وي) <هكردت مل ةملظلاو
ٍتآا ناسسنإا لك ريني يقيقحلا رونلا>و
وه رونلا اذـــه .(٩ :1وي) <ملاعلا ىلإا
:ةديدجلا ةقـيـلـخـلا روـن هـسسفـن هـلـلا
<ةتبلا ةملظ هيف سســـيلو رون هللا>
لـيـل نوــكــي ل> ثيــح ،(5 :1وي1)

وأا جارــسس ىلإا نوجاتحي لو كانه
ريـــني هللا برلا نأل سســــمسش رون
دبأا ىـلإا نوـكـلـمـيـسس مـهو مـهــيــلــع
ةمـلـظـلا اـمأا .(5 :22ؤور) <نــيدبآلا

ثيـح مـيـحـجـلا اـهـتاذ دحــب يــهــف
:7٨زم) هللا دي نع نوعطقنم سسانلا

اذـه يـف ءيـسش لـك ىرـي هـنـكـلو ،(5
.هكردي وأا ٌدحأا هاري نأا نود ملظلا

،حسصفلا دعب سسماخلا دحألا يف
انعماسسم ىلع ةسسدقملا ةسسينكلا ولتت

ىمعألل عوـسسي برـلا ءاـفـسش ةـثداـح
انل لوقتل (٨٣ -1 :٩وي) هدلوم ذنم
ىـمـع نـم روـبـعـلا وـه حــسصفــلا نأا
ةـلاـح نـم ،رـظـنـلا ىـلإا ةرــيــسصبــلا
نـمو ،رـسصبـمـلا ةـلاـح ىـلإا ىـمـعلا

اذه .نمؤوملا ةلاح ىلإا ئطاخلا ةلاح
للــخ نــم لإا لــسصحــي ل لدبــتــلا
فده .رونلا يه يـتـلا ةـيدوـمـعـمـلا
يليجنإلا عطقملا اذه نـم ةـسسيـنـكـلا
دوـعـنـل اــنـتــــّيدوــمــعــم دّدـجــن نأا
عوسسي برلا لوبـقـب ةراـنـتـسسإلا ىـلإا
يف هلوبقو تاومألا نيب نم مئاقلا

نأا َرــــَمأا يذــــلا هـلـلا نإا> :اـنـتاـيـح
َقَرسشأا يذلا وه ٌروُن ٍةملُظ نم َقرسشُي
ِهللا ِدجم ِةَفرعم ِةرانإل انبولق يف
:4 وك2) <حيسسملا َعوسسي ِهجو يف
6).



.ةيحورلا ةريسصبلا ةرانإل ًاببسس راسص
هل تحبسصأا لب طقف َري مل ىمعألا
ْنأا يه ةّيقيقحلا ُةريسصبلا .ةريسصب
سسجـت هـلـلا نأا يــعــن .اـنـسصـلـخـيـل َدـّ
يتوهل ىلإا ىمعألا لّوحت هتريسصبب
،نييسسيّرفلاو ءاملـعـلا راـبـك جرـحأاو
تاـيـحورـلاـب قـطـنـي حــبــسصأا هــنأل
هدجـمو هـتــمــظــعــلو هــلــل دهــسشيو
:مهل لاقو لجرلا باجأا> :هسصلخو
نوملعت ام مكنأا ًابـــجع اذه يف نإا

نحنو ،َّينيع حتف دقو وه نيأا نم
نكلو .ةأاطخلل عمسسي ل هللا نأا ملعن
هلف هتئيسشم لمعو هللا ىقتا دحأا اذإا
نأا عمسسُي مـل رـهدلا ذـنـم .بيـجـتـسسي
مل ولف ،ىمعأا دولوم ينيع حتف ًادحأا
لعفي نأا ردقي مل هللا نم اذه نكي
يف كنإا :هـل اوـلاـقو هوـباـجأا .ًاـئـيـسش
تنأافأا .كتلمجب تدلو دق اياطــخلا
عمسسو .ًاجراخ هوجرخأاف ؟اـنـمـّلـعـت
هدـجوف ،ًاجراخ هوجرخأا مهنأا عوسسي
.هـلـلا نـباـب تنأا نـمؤوــتأا :هــل لاــقو
ديسس اي وه نمف لاقو كاذ باجأاف
هتيأار دق عوسسي هل لاقف .هب نمؤوأل
هل لاقف .وه وه كعم مّلكتي يذلاو
-٠٣ :٩وي) <هل دجسسو براي تنمآا

٨٣). 
دق رونلا نإا :ةنونيدلا يه هذهو>

سساـنــلا بحأاو ،مــلاــعــلا ىــلإا ءاــج
مهلامعأا نأل ،رونلا نم رثكأا ةملظلا

لـمـعـي نـم لـك نأل .ةرـيرـسش تناــك
ىلإا يتأاي لو ،رونلا سضغبي تائيسسلا
نم امأاو .هلامـعأا خـبوـت لـئـل روـنـلا
يكل ،رونلا ىلإا لبقيـف قـحـلا لـعـفـي
<ةلومعم هللاب اهنأا هـلاـمـعأا رـهـظـت
لجرلا دوجسس دعب .(12-٩1 :٣وي)
:عوـسسي لوـقـي ،برـلـل رــيــنــتــسسمــلا
ملاعلا اذه ىـلإا اـنأا تيـتأا ةـنوـنـيدل>

نورـسصبـي ل نـيذـلا رــسصبــي ىــتــح
اذه عمسسف .نورسصبي نيذلا ىمعيو
نييسسيرـفـلا نـم هـعـم اوـناـك نـيذـلا

نإاف .هلل ًادنأا ملعن ا اذه
باجأاف *ٌئـطاـخ ناـسسنإلا

ل وه ٌئطاخأا :لاقو كاذ
ًادحاو ًائيسش ملعأا امنإا .ُملعأا
اـنأا نآلاو ىـمـعأا تنــك أا
ًاـسضيأا هـل اوـلاـقــف *ُرــِسصبُأا

حتف فيك .كب عنسص اذام
دق مــهــباــجأا *كيـــنـــيـــع
.اوـعـمـسست مـلــف مــكــتخأا

اوعمسست نأا نوديرت اذامف
ًاسضيأا متـنأا مـكـلـعـلأا .ًاـسضيأا
هــــل اوـسصت نأا نوديرــــت
هل اولاقو هومتسشف *ذيملت
نحن امأاف .كاذ ذيملت تنأا

نحنو *ىسسوم ُذيملت انإاف
مــلــك دق هــلــلا نأا مــلــعــن
ملعن لف اذه امأاف *ىسسوم
ُلجرلا باجأا *وه نيأا نم
ًابجع اذه  نإا مهل لاقو
نيأا نم نوملـعـت اـم مـكـنأا

نحنو *ينيع حتف دقو وه
ُعـمـسسي ل هـلــلا نأا مــلــعــن
ىقتا ٌدحأا اذإا نكلو .ِةأاطخلل
هلف هـَتـئـيـسشم َلـِمـعو هـلـلا
 رـهدلا ذـنـم *بيـجـتـسسي
ينيع حتف ًادحأا نأا عَمسسُي
نكي  ولف *ىمعأا ٍدولوم
نأا ردقـي  هـلــلا نــم اذــه
اولاقو هوباجأا *ًائيسش لعفي
دق اــياــطا  كـــنإا هـــل
تنأاـفأا .كـِتــلــمــجــب َتدلُو
*ًاجراخ هوجرخأاف .انمّلعت
هوجرخأا مهنأا ُعوسسي عمسسو

هـل لاـقو هدجوـف .ًاـجراـخ
باجأاف هللا ِنبابتنأا ُنمؤوتأا

ُدّيسس اي وـه نمف لاقو كاذ
عوسسي هل لاقف *هب نمؤوأل
كعم ُملكتي يذلاو هتيأار دق

تنمآا دق هل لاقف *وه وه
.هل دجسسو بر اي

،نايمع ًاسضيأا نحن انلعلأا هل اولاقو
امل ًانايمع متنك ول عوسسي مهل لاق
نولوقت نآلا نكلو ةئيطخ مكل تناك
:٩ وي) <ةيقاب مكتئيطخف رسصبن اننإا

برلا انل دكؤوي لوقلا اذهب .(14-٩٣
نوفسشُي دق نايمعلا سضعب نأا عوسسي
ل نايمع كانه نكلو ،مهامع نم
نيذلا كئلوأا مـهو اوـفـسشـُي نأا نـكـمـي
بلسصتلاو ءايربكلا مـهـسسوـفـن تمـعأا

ناـيـمـعـلا مـه ،سضغــبــلاو دقــحــلاو
لوقي .نوفسشُي ل نيذلا نويـقـيـقـحـلا
حتف عوسسي> :سسوروفـيـكـيـن سسيدقـلا

ينيع قلغأا دسسحلاو ىـمـعألا يـنـيـع
نإا> هـلوـق عـباـتـيو .<نـيرــسصبــمــلا
َةريـسصب مـلـظـُت ةـيـناـسسفـنـلا ءاوـهألا
هـلـلا رـيـنـي اــم ردق ىــلــع ناــسسنإلا

 .<هنهذ
نمزلا ةياهن يف مويلا انتلسص

عوسسي برلا ىلإا بلطلا يه يحسصفلا
تاوـمألا نـيـب نـم مـئاـقـلا حـيـسسمـلا

نأا فعسض لكو سضرم لك يفاسشلاو
رسصبُنل اننيعأا حتفيو اـنـبوـلـق رـيـنـي
ل يذـلا هدجـم روـن ،يـهـلإلا روــنــلا
ءاج ىــــتم هعم ثرنو ،ًادبأا برغي
ةــكــئلــمــلا عــم هــيــبأا دجـــم يـــف
يذلا يهلإلا توكـلـمـلا ،نـيـسسيدقـلاو
،ملاعلا ءاسشنإا ذنم نيسصلخملل هدعأا
.نيمآا

يهلإلا دوعسصلا ديع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انبر دوعسص ديع ةـبـسساـنـمـب
ىـلإا حـيـسسمـلا عوـسسي اـنــسصــلــخــمو
يهلإلا سسادقلا ةمدخ ماقُت ،ءامسسلا

موـي ةـيـسشرـبألا سسئاـنـك ةـفاـك يــف
.71٠2 رايأا52 سسيمخلا

ةرسشنلا ى-ل-ع ع-طإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا

bl.gro.sotrauq.www


