
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(٧١-٠١ :١ ضسوثنروك١)

ِمشساب مكيلإأ بُلطأأ ُةوخإأ اي
نأأ حــيــشسأ َعوــشسي اــنـــبر
ًأدحأو ًلوق مكُعيمج أولوقت
ٌتاقاقشش مكنيب َنوكي ل نأأو
ٍركفب َلمتـكـم أوـنوـكـت لـب
دقــــــــــف *ٍدحأو ٍيأأرو ٍدحأو
ُلهأأ يتوخإأ اي مكنع َخأأ

*ٍتاموشصخ مكَنيب نأأ يوُلُخ
مـكـنـم ٍدحأو لـك نأأ يــنــعأأ
اـنأأ وأأ َضسـُلوـبــل اــنأأ لوــقــي
انأأ وأأ افشصل انأأ وأأ َضسولبأل
دق َحيشسأ لعـلأأ *حـيـشسمـلـل

زلــعــلأأ .أأ شص َضسلوــب بـِلــُ
َضسلوـب ِمـشساــب وأأ مــكــِلــجأل
 يّنأأ هللأ ُرُكششأأ *دمتعأ
ىوــشس ًأدحأأ مــكــنــم دــّمــعأأ

ـئـل *ضسوـياـغو ضسـُبـشسِرـك
ُتدـــمــــع إأ ٌدحأأ َلوــــقــــي
َلهأأ ًاشضيأأ ُتدمعو *يمشساب
أدع اـمو .ضساـناـفـتـشسأ ِتيـب
ُتدـمـع لـه ُمـلــعأأ ــف كلذ
 َحيشسأ نأل *مهغ ًأدحأأ
ل َرششبأل لب َدمعُأل ينلشسرُي
َلَطـبـُي ـئـل ٍمـك ِةـمـكـحـب

.حيشسأ ُبيلشص

لزانلا زبا  ـــــــــــــــــــــــــــ
ءامسسلا نم ــــــــــــــــــــــــــــ

 أإلأ عطقهولتت يذلأ يلي
دهششم مويلأ هذه  ةشسينكلأ انيلع
نـم ًاــفلآأ حــيــشسأ اــنــّبر عاــبــششإأ
تأزـبـخ ضسمـخ نـم ،هـيـلإأ نـيدفأوـلأ

قـبـشست يـتـلأ ةـيآلأ و ،تـكـمـشسو
أذــه ةرــششاــبـــم
ّبرــلأ نأأ ّضصنــلأ

ىـشضم> دق ناــك
 إأ ةـنـيــفــشس

ٍءــخ عـــشضوـــم
ىـتـم) <ًأدرـَفـنــُم
٣١ :٥١). 
ّبرلأ ناك ةداعلأ
يـلـتـخــي عوــشسي
.يـّلـشصيـل أذــكــه
ناــــــك اـــــنـــــه
ضسيدقـلأ داـهـششتـشساـب مـلـع دق هّوــتـل
ضصنلأ انــل يوري .نأدمعأ انحوي
هيلإأ أوتأاف هناكـــ أوملع عومأ نأأ
،<مأدقألأ ىـــلـــع ًأــشس نُدُأ نـــم>
يـلـيــــإلأ دـمـَعـت حــجرألأ ىــلــعو
إأ  ششيل ،َليشصفتلأ نيذه جأردإأ

ددعـــــــتو عوـــــــشسي إأ تآلأ ةك
نـم هودـباـك اــم إأو ،مــهــنــطأوــم
ًاشضيأأ وه جرخ كأذذإأ .شسأ ةقَششَم
هـيـلإأ أوــــتأأ مـه .هـتوـلـخ نـم مـهـيـلإأ

إأ مـهـَقوـَتو مـهـتاـفـعـشض لـماــح
ًماح وـه مـهـيـلإأ جرـخـف ،ضصأ
ًاـما .يواـــمـشسلأ ءأذـغـلأو ءاـفــششلأ

إأ هـتوـهل ءاـمـشس نـم جرـخ اــمــك

شسَ موــــي اـنـتـيرــششـب ضضرأأ هـّلـعـل .دـ
ةــيأور يــلــيـــإلأ أأدبــي أذــه لـــجأل
أأربأأو مهـيـلـع > ةراـبـعـب دـَهـششَأ

.<مُهاشضرَم
ديشسلأ نأأ فيك هبتنن نأأ يرورشض

هيلإأ تآلأ ءافشش إأ ًلوأأ رداب حيشسأ
.زبأ مهل مّدقي نأأ لبق ،مهشضأرمأأ نم
،هدي نـم ءأذــغــلأو هدــَي نــم ءاــفــششلأ

ةيشصأ هتئيششمو ةيـهـلإلأ هـتّوـقـبو
 أتـــــلا.
انؤوابآأ ىري انه
وأأ نوشسيدقـلأ
إأ تأراـــــششإلأ
ةــبوـــتـــلأ رـــشس
(فأرــــتـــــعلأ)
يــفـــششي يذـــلأ
نـــم ضسفـــنــــلأ
اــــهــــشضأرــــمأأ
(اــهاــياــطــخ)
لُوانتل لّهأاتتف

همدو برلأ دشسج ،ديدأ ةكَرَبلأ زبخ
<نــن> يــَتراــبـــع و .ـــَشسَدقألأ

رشس نأأ ىـلـع عـطاـق ديـكأاـت ،<ىـفـشش>و
ضسيـلو ةاـيأو ءاـفـششلـل وـه ةـبوــتــلأ
عامتشسلأ ىتح .ضصاشصقلأو ةنونيدلل
اهمهفو هليإأ  ّبرلأ ميلاعت إأ
ةيمعأ ضسفنلأ نع َبوجحَم نايقبي
.اهاياطخب

مهشضأرمأأ نم ّبرلأ مهافشش ًأذإأ أذكه
هعم راهنلأ أوشض نأأ مهل راشصف ،ًلوأأ
هتـبو هروـشضح ةـبوذـعـب نوـحرـفـي
بلـط ،<ءاـشسأ ناـك او> .هـتـياـعرو
عوـمأ فرـشصي نأأ هذــيــمــت هــيــلإأ
عفأد نأأ كشش ل .ًاماعط مهل أوعاتبيل
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ىلع أوراشص ن ضصخألابو ،يهلإلأ
ع هشسفن حيشسأ وه ،حيشسأ مشسأ
انؤوابآأ ىري .هتشسينك ضشيعو هليإأ
ةراششإأ ًاشضيأأ تأزبأ  نوشسيدقلأ
حـيـشسأ ءاــقــل .ضسمأ ضسأوأ إأ

نامز أوششياع ن ع ناك هدشس
انحوي يليإلأ لوقي امك مهشسأوح

 وألأ هتلاشسر علطم <ناك يذلأ
هانيأأر يذلأ ،هانعمشس يذلأ ،ءدبلأ نم
هتشسو ،هاندهاشش يذلأ ،اـنـنوـــيـعـب
هذـــه .<ةايأ ةملك ةهج نم انيديأأ
ل اهتـيداـم ىـلـع تيـقـب نإأ ضسأوأ
حيشسأ تقتلأ ىتم امأأ .ةايحلل يفكت
لـب ىـقـنـتـت يـهـف هــنــم تأــتــمأو
لاـشصتأ تأودأأ حـبـشصتـل ،يــقــترــتو
ةبشسنلاب امأأ .ءامشسلاب مئأدلأ نمؤوأ
يَرِوـحـِم إأ نأزـمف ،تـكـمـشسلــل
ةـــعـــــــيرــششلأ يأأ دقـــلأ دهـعـــــــلأ

تناـك هذـهو ،ءاـيـــبــنألأ تأءوــبــنو
،حــيــشسأ ءي ةــئــيــهــت اــهــلــُك
ةبشسنلاب امأأ .تمَت اهـّلـك حـيـشسَاـبو
،حيـشسأ ةـشسيـنـك ءاـنـبأأ ،موـيـلأ اـنـل
دقلأ نأدهـعـلأ اـمـه ناـتـكـمـشسلاـف
روـشضحـب اــقــق  نأذــلــلأ ،ديدأو
.عِبششُأ ءأذغلأ انل أراشصو حيشسأ

 إأعِبششـُي ىـتـم ضسـيدقـلأ لـي
ةرم :ـــترم ًاماـعـط ضساـنـلأ ديـشسلأ

 موـيـلأ أذـهــل اــنــشصن ةزــجــعــم،
هيلي يذـلأ حاـحـشصإلأ  ةـيـناـثـلأو
هـتاـيــح  .(٨٣-٢٣ :٥١ ىـتـم)
تايآأ ضسانلأ ب ديشسلأ عنشص ةينلعلأ

اــهنــم ناـتـنـثإأ ،دـَعـُت ل تأزـجـعـمو
نأأ كشش ل .ماعطلأ امهعوشضوم طقف
ىــقــبــي ل نأأ أذــه نـــم دأرأأ ديـــشسلأ
مهتاجا ،مهنوطبـل ًأديـبـع ضساـنـلأ
كرت دقل .تقؤوأ مهعبششلو ةيداأ
مـهـتوـيـب موـيـلأ لـيإأ  ضساــنــلأ

ةيّلأ إأ ،ةاششم ،مهتحأر نكامأأو
راهنلأ مـهـب لاـم او ،ّبرـلأ ءاـقـلـل
مهمعطأاـف ،مـه ثيـح أوـقـب أوـعاـجو
مهنع ضضافو مهعبششأأو ديشسلأ ذئدنع
أاـيـهـتـي يـقـيـقأ نــمؤوأ .ثــكــلأ

ليإلا ــــــــــــــــ
(٢٢-٤١ :٤١ ىتم)

 َرشصبأأ نامزلأ كلذ
َننحتف ًأثك ًاعمج ُعوشسي
*مهاـشضرـم َأأَرـْبَأأو مـهـيـلـع
ِهيلإأ اند ُءاشسأ ناك او
َناكأ نإأ أولاقو ُهُذيمت
ْتـَتاـف دق ُةـعاـشسلأو ،ٌرـْفــَق
شصاـف أوبهذيل َعومأ ِفِرـْ
مهل أوعاـتـبـيو ىرـقـلأ إأ

ل ُعوشسي مهل لاقف *ًاماعط
ِباـهذـلأ إأ مـهـل َةـجاــح

*أوـلـكأاـيـل مـتـنأأ مـُهوـطـْعَأأ
انهه اندنع ام ُهل أولاقف
ٍةـــــفـــــغرأأ ُةـــــشسمـــــخ لإأ

مله مهل لاقف *ِناتكمشسو
َرـَمأأو *اـنـهـه إأ إأ اـهـب
ىـلـع عوــمأ ِضسوــلــجــب
َةـشسمأ َذــخأأ مــث .ِبششعــلأ
َرظنو ِتكمشسلأو َةـَفـِغرألأ
َرـشسكو َكراـبو ِءاـمـشسلأ إأ

ِهِذيمتل َةَفـِغرألأ ىـطـعأأو
أولكأاف *عومجلل ُذيمتلأو

أوعفرو أوعبششو مهـُعـيـمـج
ْيَتنثإأ ِرَشسِكلأ نم َلُشضَف ام
ناكو *ًةَءول ًةفُق َةَرْششَع
ٍلجر ِفلآأ َةَشسمخ َنولِكآلأ
*نايبِشصلأو ِءاـشسنـلأ ىوـشس
شضأ ِتقوــلــلو ُعوــشسي رــطــْ
أوـلـــخدي نأأ ُهَذـــيــــمــــت
ىـلإأ ُهوـقـِبـشسيو َةـنـيــفــشسلأ
َفِرــشصي ىــتــح ِرـــْبـــَعـــلأ
.عومأ

ءيشش هيفو ،ضسانلأ ّمه ناك ذيمتلأ
 ةيرششب ةب اهنكلو ،ةب نم
إأ رظنن ام ًأثك :اهجشضُن دعب غلبت
تاـباـشسحـب أ لــمــع وأأ ةــمدأ
تقولأو رفـق ناـكأ :ةـتـحـب ةـيرـششب
،حيحشص ،نابعـشص ناـفرـظـلأو ءاـشسم
نأأ رداقلأ هدحو وهو ،انه برلأ نكل
 .عِبششُيو ليعي

بيجي ،<أولكأايل متنأأ مهوطعأأ>
ضسيـل هـنأأ فرـعـي وـهو ،عوـشسي برـلأ

عشضي ّبرلأ .يفكي ماعط ذيمتلأ دنع
هب نـمآأ نـم لـك مـهعو ،هذـيـمـت
ةيلوؤوـشسم ماـمأأ ،ناـمزألأ ىدم ىـلـع
لـقـن يأأ ،مـهـناإأ بشسحــب لــَمــَعــلأ
إأ يرـظـنـلأ يـنـهذـلأ نـم مـهـناإأ
نـحـَت ّبرــلأ .ضشاــعُأ يــلــمــعــلأ
ليلقلاب أولخبي ل نأاب هب نمؤوأ
،حَرَفب هومّدقي نأأ لب ،مهدنع يذلأ

هرّثكـيو لـيـلـقـلأ أذـه كراـبـي ّبرـلأو
.كأأ هنم ىقـبـيو نـيثـك عـبـششـُيـف
ًاعطَق ليحتشسي ،ةيرششبلأ تاباشساب
اـمأأ .ًاـفلآأ ةـفـغرأأ ُةـشسمـخ عـبـششـُت نأأ
،اـــهرو هـــلـــلأ يـــتــــلأ ةــــبأ

يرششب قطنم لك ضسكاعت اهتاباشسحف
نـم يـقـب يذـلأ تاـتــُفــلأ .فوــلأاــم
(ةفق ةرششع يَتنثأ) ةشسمأ ةفغرألأ

.اهشسفن ةشسمأ ةفغرألأ نم كأأ وه
لـجأأ نـم هـلـلأ إأ مّدقـت ةـشسيــنــكــلأ
،اهتقاط ردق ىلع تأدابـع اـهـئاـنـبأأ

ةايح ءانبألأ ءلؤوهل اهـلّوـحـي هـلـلأو
ًاتيزو ءام مّدقن ةيدومعأ  .ةيدبأأ

هحور دومعأ هللأ بهيف ،تأولشصو
هــــنــــبأ دشسج  ًأداأو ضسودقــــلأ
.ديحولأ

تأزبأ  ةـيزـمرـلأ إأ يـتأاـن
،ةزـجـعُأ عوـشضوــم ،تــكــمــشسلأو
:اـهدنـع فـقوـتـلأ نــم ّدب ل يــتــلأو
بــُتــُك إأ زــمرــت ضسمأ تأزـــبأ
يتـلأ ،(ةأروـتـلأ) ةـشسمأ ضسوـماـنـلأ
اهدحو تداع اـم حـيـشسَأ روـشضحـب
ًشصأأ اـهـتـياـغو ،ضصـخـلـل يـفـكـت
ضسوـماـنـلأ .(٤ :٠١ ور) حـــيـــشسأ



لمأات ـــــــــــــ
تاقاقششلأ ةّلع نأأ ا 

نأ تناـــك ضسوــــثــــنروــــك
مهحنم ن بّز مهشضعب
لوــشسرــلاــف ،ةــيدوــمــعأ
 ّرـششلــل ىّدشصتــي ضسلوــب

مـشساـبأأ> :ًاـخراـشص هروذــج
ضسيل .<؟دمتعأ دق ضسلوب
ام فرعُي نأأ انه دوشصقأ

مداــــخ هــــيــــلـــــع ناـــــك
ءيـششلأ ّنإأ لـب ،ةـيدوـمـعأ
وه اإأ انهه ديحولأ ّمهأ
 هـيـلإأ لــَهــَتــبُأ مــشسإلأ
هدحو وــه هــنأل ،داــمــعــلأ
.اياطأ نأرفغل عجان

نأأ نود لوشسرلأ فقوتي
لوقي ف ،جئاتنلأ ضصّحفتي
دق ضسلوــب ّلــعــلأأ> :ًـــثـــم
؟ةـيـتآلأ تأاـب مــكدعو
مكل حتفـي نـم ضسلوـب ّلـعـلأأ

َ  .<؟تأوـمـشسلأ توـكـلـم
غ نــم هــنأل ؟كلذ لــقـــي
دعو نَراـقـُي نأأ عاـطـتـشسأ

نم :بيلشصلأ ةحيبذب أذهك
رطخ نم ام توكلأ ةهج
نـم نـكـل ،يزــخ نــم اــمو

ئواشسأ لك بيلشصلأ ةهج
لّوألأ نأأ ىلع دز ،ةعمت

ةـيـناـثـلاـب لـفـكـُي (دعوــلأ)
نأأ دعبف .(بيلشصلأ ةحيبذ)
 يذـلأ هـلـلأ> :ضسلوـب لاـق
<ضصاأ هنبأ ىـلـع قـفـششي
هعم انبهي ل فيك> فيشضي
:٨ ور) <؟ءيــشش ّلــك ًاــشضيأأ

نإأ> لاـقـف قـبــشس دقو .(٢٣
دق ءأدعأأ نــــحــــنو اــــّنــــك
مـكـف هــلــلأ عــم اــنوــشص
هتاـيـحـب ضصلـخـن يراـب
:٥ ور) <نوحَلاشصم نحنو
ل ببــشسلأ أذــه لــجأل .(٠١
ًاشضيأأو جئاتنلأ نع مـّلـكـتـي

توكلا ليبسس ـــــــــــــــــــــــــــــــ
شض نم ُهللأ ىهتنأ امدعب

،ُهَقلخي نأأ عمزُمـلأ ناشسنإل اعلأ
ِهيف َخفنو ،ًأدشسج ُهنم قلخ ًابأرت َلبج
َقلخ امدنع .ٍةايح َةمشسن ِهِحور نم
:تـعـيـبـط ُهاـطـعأأ ،َناــشسنإلأ ُهــلــلأ

َناـك أذـه لــكو .ًةــيــّحورو ًةــيّدشسج
.ام ٍةياغل

ُضشيعي ُناشسنإلأ ناك ،ِطوقّشسلأ لبق
يأأ ،ِهيف ِةخوفنأ ِهللأ ِحور ِبشسحب
ُضشيعي ْنكي ْ .ِضسدقلأ ِحوّرلأ ِةمعن
ا مـتـهــي ْنــكــي  ،ِهِدشسج ِبشسحــب
 ،ًايراع ناك ُهّنأأ ًشصأأ ِعَي  ،ُلكأاي
َناك .ٍمامتهإأ يأأ يداأ ُهَدشسج رِعُي
َيقـبو .طـقـف ِهـلـلأ ىـلـع ِهـِلاـكـّتأ لـك
نأأ إأ ،ِةـلاأ ِهذـه ىـلــع ُناــشسنإلأ
،اـهاـّيإأ ًةـبّر َءأّوــح ُةــّيأ ِتوــغأأ

ُهللأ اهَبهو يتلأ ِةيّرأ نم ًةديفتشسم
َخفن امدنع ًةّيطـع يرـششبـلأ ِضسنـجـلـل
ِهـيـف َخـفـن ُهـلـلأ .ِةاـيأ َةـمـشسن ِهـيـف
.َتامف ُهْتَوغأأ ُةّيأو َضشاعف ُهَحور

وه ّيحيشسم ٍناشسنإأ لك َفده نإأ
ةّيـشصو بشسحـب ،ُهرـبو ِهـلـلأ ُتوـكـلـم
ِهـلـلأ َتوـكـلـم ًلّوأأ أوـبـلــطأأ> ِدــّيــشسلأ

َضسيـل ُتوـكـلأ ،(٦:٣٣ىّتم) <ُهرـبو
َدعب ِهيلإأ ُلشصن ّيورخأأ ِءيشش َدّر

.َنآلأ ُذنم ُهاـــيحـن اـنـّنإأ ْلـب ،اـنـِتوـم
أذه اـيـحـن نأأ ُعـيـطـتـشسن اـنـّنإأ ،ْمـعـن
أذـهــل ًةراــنــم َنوــكـــنو َتوـــكـــلأ
َنوشسيّدقلأ َضشاع ،ُملعن امك .ِتوكلأ

إأ ُهوــــلــــقـــــنو َتوـــــكـــلـأ أذــه
ب َلـشصفـن نأأ اـنــنــك ل .مــِهِغ
،<َشسيّدق> ٍضساـنأأو َـّيداــع ٍضساــنأأ

:ِةـشسأدقـلأ إأ َنوّوـعدم اـنـلـك اـنـّنأل
ُمــُكاــبأأ نأأ اــمــك َشسيّدق أوــنوـــك>
َلـماـك أوـنوـك -ٌضسوّدق َّيواـمــّشسلأ

شســلأ ُمـُكاـبأأ نأأ اـمـك <ٌلـماـك َّيواـمـــّ
لشساكتن نأأ بجي ف .(٥:٨٤ ىتم)
َةيّرـح اـنـيـِطـعُأأ اـنـنأل> ،جـّجـحـتـنو
اهْيَلع ُلـشصـــحـنـف ُةّوـقـلأ اـمأأ ِةدأرإلأ

ْبشصتننلف ْلب ،(٧:٨١ ور) <ِهللأ َنم
ًةـيراـن ًةدمـعأأ ْنـكــنــلو برــلأ َماــمأأ

(لــــيإلأ ) ديــــشسلأ عاـــــمـــــشسل
ةلوانأ ) هتدئام إأ ضسولجللو
ةــبوــتــلاــبو ،موــشصلاــب (ةـــشسدقأ

أذه .(فأعلاـب) ءاـفـششلأ لاـبـتـقل
عومأ تكرت امك ،هتايموي كي
داهاـب ديـشسلأ إأ يـتأاـيو ،اـهـندم
،ًايششـــم عوـمأ تتأأ اـمـك يـحورـلأ
تتــششي ل ثيــح إأ يأأ رــفــقـــلأ إأ
،حيشسأ .ءيشش ديـشسلأ ىـلـع هزـيـكرـت
اــنـــيــف قــقـحــي نأأ ردقـــي يـــكـــلو

زيكلأ رشصحن نأأ انلأاشسي ،هشصخ
هليإأ ع ،هدحو وه نوكي نأأ .هب
انـتاـيـح نوـناـق ،هـتـشسيـنـك ةاـيـحو
لعـفـلاـب وـه ىـّقـبـت اـم لـك .دحوألأ
هللأ توكلم ًلوأأ أوبلـطأأ> .لـيـشصاـفـت
:٦ ىتم) <مكل دأزُي هّلك أذهو ،هّربو
٣٣).

 شصأ ةل ءاشسةيديشسلأ دايعأ
ةشسينكلأ  ميقُن ،شسيّدقلأ دايعأأ وأأ

اهيف كرابن يتـلأ <تـيـلـلأ> ةـمدخ
عوـشسي اـنـّبر دــَيــِب ضسمَأ تأزــبأ
كراب يذلأ وهو ،هنـيـلـئاـشس حـيـشسأ
َعـَبـششأأو ةـيّلأ  ضسمأ تأزــبُأ

ًاــشضيأأ كراــبــُي نأأ ،فلآلأ اــهـــنـــم
تأزـبأ هذـه اــهــشسفــن ةــكلاــبو
اهرثـَكـُي نأأو ،اـنـماـــمأأ ةـعوـشضوأ

 اــعـــلأ ـــشصلأ هذــه .عــمــجأأة
ثدــحـــلـــل راـــكذــــت دّر تشسيــــل
،مويلأ هددشصب نحن يذلأ يليإلأ

هذـه .هـب ًاـيزـمر ًاـهّـّبـششت ىــتــح لو
ناإأ لعف ةشسينكلأ  يه ةمدأ
،انعـــبششُمو انليعُم وه حيشسأ نأاب
لـب بشسحو ةـيـحورــلأ روــمألأ  ل
لـيإلأ  .ًاـشضيأأ اـنـتاـيّداــم و
ةءوـل ةّفق ةرششع يتنثإأ نع أأرقن
نولكآلأ ناك اـمدعـب تـشضفـلأ نـم
رك حيشسأ انليعُم نأأ مهفنل ًافلآأ

عـشضن بورــغــلأ ةــشص و .دأّوــج
زمري ًاـحـمـق ضسمأ تأزـبأ لوـح

إأ زـمرـي ًاـتـيزو تاــيرورــشضلأ إأ
،حرـفـلأ إأ زـمرـي ًأرـمـخو ةـبوذـعـلأ

كت برلأ اهكراب ىتم اهّلك هذهو
.ضضيفتو



انلاعفأاب نكنلو َعوشسي برلأ ًةلماح
،ضسدقـلأ حورـلـل ةـيـقـيـقـح لـكاـيــه
َتوكلم ِةينافلأ انِداشسجأأ َ مّمتم
ِهِذهب َنيرخآلأ َنينُم ،َّزألأ ِهللأ
ِتوكلملل ُضشيعلأ أذه .ِةيماّشسلأ ِةايأ

نـع ٌةـبـيرـغ يـه يـتـلأ ُةــبأ وــه
شسلأ ِاـعـلأ إأ ُجرـخـي ل يذـلأ ِطـقاـّ

ِهللأ َتوكلم ضشيعن ْنأأ ُعيطتشسن .ِهِغ
امف ،ُهَلـقـنـنو ِضضرألأ ىـلـع اـًقـبـشسم
َتوــكــلأ أذــه قّوذــتــل ُلــيـــبـــّشسلأ
؟ىهتششُمـلأ

برلأ ينغلأ باّششلأ َلأاشس امدنع
-٦١ :9١) ىـّتـم ِلـيإأ  َعوــشسي
ِةاــيــــأ ِحــبر ِةــيــفــيــك نــع (٤٢
ُهـنـم اـًبـلاـط برـلأ ُهاـشصوأأ ،ِةـيدبألأ

ّنأأ َنّـَيـبـت اـمدنـع .اـياـشصوـلأ َظـفــح
َبلط ،ُهاــبشص ُذـنـم اـهـَظـِفـح َباـّششلأ

يكـل َاـعـلأو ُهـَلأوـمأأ َكُي َنأأ ُهـنـم
ِتوكلملل ُليبـّشسلأ ،ًأذإأ .ًـماـك َنوـكـي
ُةـمـلـكو .اـياـشصوـلأ ُظــفــح ًلّوأأ وــه
اياشصولأ هذه َدأدرت ينعت ل <ظفح>
اـياـشصوـلأ ُظــفــح .بلــق ِرــهــظ ْنــع
ُعوشسي انبرو ،اـهـب َلـمـعـلأ يـشضتـقـي
،ىشسو َةاطعُمـلأ اياشصولأ انل َطّشسب
:ِتـّيرـهوـج تـلـماـشش ِتـّيـشصوـب
َكـِبـلـق لـك نــم َكـَهـلإأ برـلأ ببـحأأ>
<َكـِتردق لـك ْنـمو َكِرـكـف لـك ْنــمو
:٢١رم) <َكـِشسفـنـك َكـَبـيرـق ْببـحأأ>و
ُةفّدلأ يه ُةّبأ هذهو .(١٣-٠٣
ُعيطتشست ل يتلأ ،انَتايح ُريشسُت يتلأ
شسفــن َلذــبــت ْنأأ ّلإأ ِلـيـبــشس  اـهـــــَ
 ُعوـشسي برـلأ َلـعــف اــمــك ِرــخآلأ
ُهللأ َّبحأأ أذكه> :يشصأ ِهِبدت
<َديـحوـلأ ُهـَنـبأ َلذـب ىــتــح َاــعــلأ
.(٣:٦١وي)

ِناتّيـشصوـلأ ِناـتاـه ودبـت دق
َدعب ْنكـل ،وألأ ِةـلـهوـلـل ِتـلـهـشس
ِبعشصأأ ْنم امُهُد اـمـهـب ِنـّعـمـتـلأ
َهللأ بحن ْنأأ انـل َفـيـكـف .اـياـشصوـلأ

أذه اـنُدشسج وـه هـب مـتـهـن اـم لـجو

يه لب دعب ثد  اهنأل
يـتــلأ روــمألأ اــّمأأ .دوــعو
تناـكـف اــهــنــع ثّدحــتــي
.عيمأ نم ةفورعم عئاقو

دّمعأأ  أأ هللأ ركششأأ>
ضسبـشسرــك لإأ مــكــنــم ًأدحأأ

.(٤١ :١ روك١) <ضسوياغو
ديمعتلاب نوـمـّظـعـتـت َمـلـف
مدع ىلع هللأ دمحأأ امدنع
 ؟مكنم ٍدحأل يديمعت

ىلع هتركف حاشضيإابو
ةمكحب رششابي ،وحنلأ أذه

 ك لاـشصئـتـشسأمهـئاـي.
ةّوــق عزــعزــي ل هـــّنـــكـــل
اششاح ،ًاقطإأ ةـّيدوـمـعأ

رورغ طقف مجاهي لب ،ّكو
مهل اهحن نورخافتي نم
مهـنأاـب ًلوأأ مـهـل رـهـظـُيـف
هذــه  ضساــشسألأ أوــشسيــل
هللأ ركششي مث ،ًاعطق  ةبهلأ

اهحـنـم نـع هـفـقوـت ىـلـع
ءيششل ةّيدوـمـعأ ّنإأ .مـهـل

ام نكلو ،ديكأاتلاـب مـيـظـع
ميظعلأ ءيششلأ أذـه قـقـحـي
ةيدومعأ مداخ وه ضسيل
إأ لــَهــَتبُي يذلأ كأذ لب
امف .ةّيدوـمـعأ  هـمـشسأ

نع ىتأاتي انهه ءيشش نم
ةيدومعأ نإأ .ّيرششب لمع
نودبو ،مـــيـــظـــع ءيـــششل
اــنــنــك ل ةــيدوــمـــعأ
توـكـلــم ىــلــع لوــشصأ
.حيشسأ

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

لك ْنم ُهبحن ْنأأ انل فيكو ،نلأ ِدقاـب ًةـئـيـلـم ْتناـك ْنإأ اـنـِبوــلــق
انـبوـــلـق  َناـكـم ل ؟ةـيـهأرـكـلأو
ملظلأو َةيــــهأركلأو َدقأو َهللأ ُعشسَي
لـئأذرـلأ َكلـت وأأ ُهـلــلأ اــّمإاــف ،ًاــعــم
ْنأأ انل َفيكو .اهِتيثم نم اهِغو
ُخألأ أذه َناـك ْنإأ اـنِرـكـفـب ُهـبـحـن
انِتردقب ُهبحن َفيك وأأ ؟ًاشسندو ًأذاشش
برا َها اــنــل َةّوــق ل ُنـــحـــنو
؟ريّرششلأ

ةّب نِم يه بيرقلأ ةّب نإأ
يه هللأ ةب نإأ ىرحألابو ،هللأ

بِةـنوـنـيدلأ ُلــَثــَمـف ،بيرــقــلأ ةــ
ٍلاـثـم ُخ وـه (٦٤-١٣ :٥٢ىتم)
نــَم .عوــشضوأ أذــه لوـــح ٍضسردو

ِةـّيـحـيـشسأ ةـمـحرـلأ لاـمـعأأ َعـنـشص
برلاب اهـَعـنـشص ،راـغـشصلأ هـِتوـخإاـب
شضرــــعأأ ،اهـْلـعـفـي  نـمو ،ًاـشضيأأ اهَ

َرـــخآلأ بــــحأأ ْنـــــــَم .برــــلأ ِنــــع
ُهــَشسفــن بحأأ ْنــَمو ُهــَشسفــن َضصــّلــخ

َهـبـششــــن ْنأأ ُعـــيـطـتــشسن .اــهــكــَلــهأأ
رخآلأو ِهلـلأو ِناـشسنإلأ َب َةـقـعـلأ

لـك :ِعــلــشضألأ يواــشستــم ٍثلــثاـمـ
ِهلـلأ نـم ُبقـن ِرـخآلأ نـم اـنـْبقأ
بو يـنـــيـب َةـفاـشسأ نإأ ذإأ هـِشسفــن
بو يـنـيـب ةـفاـشسأ يواـشست ِهـلـلأ
.ِرخآلأ

إأ ةدوعلل ديحولأ ُليبّشسلأ ،ًأذإأ
ظـفـحـب يـه ،وألأ ناـشسنإلأ ةـلاـح

اتلابو ـَتـّيرـهوأ ـَتـّيـشصوـلأ
بشسحب ضسيلو حورلأ بشسحب ضشيعلأ
اـــنــــتدأرإأ ىـــشسنــــن نأأ نود ،دشسأ
هذـه لـعــفــُت نأأ بجــي يــتــلأ ةّرأ
َءاــجر برــلأ َ عــشضأو ،ةاـــيأ

.انِشصخ

ةرسشنلا ىـلـع عـطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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