
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(١١-٤ :٣ يصسولوك)

َرهظ ىـتـم ُةوـخإا اـي
انـُتاـيـح وـه يذـلا ُحـيـصسا

ٍذئنيح نورَهظت ًاصضيأا متنأاف
اوـتـيـمأاـف *دا  ُهــعــم
ِصضرأا ىلع يتلا مكَءاصضعأا
ىوهلاو َةـصساـجـنـلاو ىـنزـلا

َعمطـلاو َةـئـيدرـلا َةوـهـصشلاو
ُهّنأ *ٍنَثو ُةدابع وه يذلا

ِهللا ُبصضغ يتأاي هذه ِلجأ
و *نايصصعلا ِءانبأا ىلع
ًانيح مُتكلصس ًاصضيأا متنأا هذه
امأا *اهيف َصشئاع متنك ذإا
اوـحَرـطا ًاـصضيأا مـتـنأاـف َنآا
صسلاو َبصضغــلا لـــكـــلا َطــْخــُ

َمكلاو َفيدجتلاو َثبُاو
و *مكـِهاوـفأا نـم َحـيـبـقـلا
صضعـب ْبِذـكـي لب ًاـصضعـب مـكـُ
َعم َقيتعلا َناصسنإا اوعَلخا
َناصسنإا اوصسـَبـلاو *هـِلاـمـعأا
ِةفرعملل ُددجتي يذلا َديدا

ُثيح *هِقلاـخ ِةروـصص ىـلـع
 يدوهي و انوي صسيل

و يربرَب  ٌفَلَق و ٌناتِخ

لايناد يبنلا ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ةصسدَقـُـا انتصسينك دّيعت

ّيبنلل لّوأا نوناك نم رصشع عباصسلا
هـلـلا> هـمـصسا يـنـعـي يذـلا ،لاـيـناد
ةثثلا ةيتفلا هقافر هعمو ،<يصضاق
لـيـئاـصشيـمو اـيــناــَنــَح نوــصسيّدقــلا

بحاصص وه لايناد ّيـبـنـلا .اـيرَزـَعو
ءايبنأا ةعوـم  عـبارـلا رـفـصسلا
دعـــب راـــبـــكــــلا
ءايمرإاو ءايـعـصشإا

وـه .لاـيــقزــحو
ءارــــــــــــــمأا دحأا
نـيذـلا لـيـئارـصسإا
مـــــــــــــــهاــبــصس
صصنذـخوـبـن إا ر
اــمدعــب لـــباـــب
ىــلــع وــتـــصسا
> مــيــلـــصشروأا
نم ةثلاثلا ةنصسلا

(١ :١ اد) <اذوهي كلم ميقايوهي كلُم
 .م.ق٧٩٥ ةنصسلا اوح يأا

ةيصشاح ّنأا رفصسلا علطم  أارقن
نم لايناد تراتخا ّيـكـلا طـبـلا

لصسن> نـم ناـيـتـف ةـعوـم نـمـصض
بيع  اًنايتف ،ءافرصشلا نمو كلُـا

 قذاح ،رظـنا ناـصسـِح ،مـهـيـف
يوذو ةفرعـم فراـعو ةـمـكـح ّلـك
ىلع ةّوق مهيف نيذلاو ،ملِعلاب مهف
-٣ :١ اد) <كلا رصصق  فوقولا

ّنأا اًصضيأا هصسفن عصضوا  أارقن .(٤
ةفرعم> هقافرو لايـناد ىـطـعأا هـلـلا

ناكو ،ةمكحو ةباتك ّلك ً قعو
<محأاو ىؤورلا ّلكب اًميهف لايناد

(٧١ :١).  نَصصُييبن لايناد فا 
،ّصصاا مهفينصصت بصسحب ،ةّيدوهيلا
زربأا هيف ىرت ةّينيدلا مهديلاقت ّنكل
نم مُهامصسأاو لباـب ءـج تاـّيـصصخـصش

،حــصصلا لاــمــعأاو ىوــقــتــلا ثيـــح
مغر ةّيهلإا ةعيرصشلاب اًمازتلإا مهّدصشأاو
بلاط هب اوطاحأا نيذلا ءادعأا ّلك
ّيبنـك هـنوـمّرـكـي نوـمـلـصسا .هـكـه
بهذا عابتأا همّركي امك ،هلل ّيفصصو

) ّيـئاـهــبــلا
اــمــّبر ،(نارــيإا

ـــــــــــــق ّنأه
بصسحب دوـجوـم
 ديــلــقـــتـــلا

<اصسوصس> ةنيدم
(لياناد هصشوصش)

.ناريإا بونج
عمجي ،ايـبدأا

لاــيــناد رــفــصس
يــَبوــلـــصسأا ب

.ّيوـيؤورـلا بدأاو ،ةـّيوـبلا ةـياورــلا
لاصصيإا اهنم دارُـا ةّصصقلا يه ةياورلا

ىرن .ئراقلا نهذ  اهخيصسرتو ةع
دّدصشي لايناد رفصس  ّيئاورلا بناا

 هعئارصشو دحاولا هـلـل ةـناـمأا ىـلـع
كاذنآا اوناك ـّيـلـيـئارـصسإا ّنأا اـمـّيـصس
ةنيدمو مـهدادجأا صضرأا نـع ـّيـبـصسم
ةّينثولا تاراصضا تناك امك ،مههلإا
مهـتاداـع ىـلـع رـثؤوـت داـكـت ةـطـيا

أادبتف ،ّيويؤورلا بدأا اّمأا .مهتراصضحو
حاحـصصإا ذـنـم ةـصسيـئرـلا هـعـيـصضاوـم
صصنذـخوـبـن يـَمـلـحـك لّوأا نـيَذـّلـلا رـ

-١ :٤و٧٤-٥٢ :٢) لايناد امهَرصسف
ىلع ترهظ يتلا ةباتكلا صسفتو ،(٧٢
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لوألا نوناك71 دحألا

دادجألا دحأا

ةثثلا ةيتفلاو لايناد يبنلا راكذت

ثلاثلا نحللا

سسداسسلا رـَحـَسسلا ليإا



نمزلا ىـلـع ةـقـلـطا هـلـلا ةداـيـصسب
،ةطلصسو ةردق ّلك ىـلـعو ،خـيراـتـلاو
٤و٢ اد) ةفرعمو ةمكح ّلك ىلعو
ةّيلمعلا نمؤوا ةايح ّنأا او .(٥و
اهب ىحوا ةعيرصشلا اهمّظنت تناك
ام  لايناد رفصس دّدصشتي ،هللا نم
:ببصسل ةعيرصشلا ماـكـحأاـب ّصصتـخـي

نم ةّينيدلا هتفاقثو بعصشلا ةيامح
تافاقثـلا ناـيـغـطو يـخالا رـطـخ

،ءا فورــظ ببــصسب ،ةــّيــنــثوــلا
ىتح ّيـهـلإا ّقا ءـعإ يـعـصسلاو

 ةبرغلاو يبصسلا صضرأا. 
ةلأاصسم  ،لايناد رفصس انل صضرعي

قيقو ،خـيراـتـلا  هـلـلا روـصضح
خـيراـتـلا لـخ نـم يّرــصسلا هبدت
قرـصشلا خـيراـت نـم تاـبـقـح ،اـًصضيأا
تاّيروطامإا اهيف تبقاعت ىندأا

إا اــهــعراــصصت ىّدأاو ،تعراــصصتو
خـيراـت ّنأاـكو ؛هــلــلا بعــصش قــحــصس
بذاـجـتـلا عـصضوـم راـصص ةـّيرـصشبــلا

هـــلـــلا) ا ىوـــق ب عارـــصصلاو
ةئوانا ةكراو (هاياصصوو دحاولا
 اـهـيـلإا زوـمرا ،هـعـئارـصشو هـلــل
:٠١) ةّينثولا تاّيروطامإاب رفصسلا

،خيراتلا صسي .(١ :١١ ،٠٢ :٠١ ،٣١
:٢) ةخأا ةنونيد إا ،مكالا اذهب
دهاصشم ةّدعب باتكلا اهيلإا صشي (٤٤
(٠٣-٥٢ :٥) رصصاصشليب لتقم لثم
(١١ :٧) لـئاـهــلا نــتــلا توــمو
يأا (٧٢ :٩) برَخُـا ىلع ءاصضقلاو
ملكتي> راصصف هصسفن مظَع يذلا كلا
:١١) <ةهلآا هلإا ىلع ةبيجع رومأاب
٥٤-٦٣).

وه يذلا خأا روا يتأاي انه
ةـّيـهـلإا ةـنوـنـيدلا .ءاــجر ةــلاــصسر
بوعصشلا ىلع  لزنتصس يتلا ةبيهرلا
ىلع لب ،بصسحو ةرّبـكـتا ةـّيـنـثوـلا
،اًصضيأا مهتنامأا اوكرت نيذلا دوهيلا
راصسم  ةمصساح ةّط إا تصسيل

 .هراصشتناو ّيهـلإا بدتـلا روـهـظ
يتلا ءاجرـلا قاـفآا ةـنوـنـيدلا قـلـغـُت
ةرصضاا ،ءايبنأا ديعاوم اـهـلـثـَمـُت

ِلب رح و ٌدبع  يثيكصسإا
و ٍءيصش لك وه ُحيصسا
   .عيما

ليإلا ــــــــــــــــ
(٤٢-٦١ :٤١ اقول)

.لـَثَا اذـه برــلا لاــق
ًاميظع ًءاصشع عنصص ٌناصسنإا

لـصسرأاـف *نــيثــك اــعدو
ِءاـصشعـلا ةــعاــصس  ُهَدبــع
اولاـعـت نـيّوـعدمـلـل لوـقـي
*دــِعُأا دق ٍءيــصش لــك نإاـــف
ٌدحاوف ٌدحاو مهلـك قـِفـطـف
ُلوأا ُهل لاقف .نوفْعـَتـصسـَي
 دب و ًقح ُتيصشا دق
َكـُلأاصسأاف ُهَرظنأاو َجرخأا نأا
ُرخآا لاقو *ينـَيـِفـْعـُت نأا

ِنيدادف َةصسمخ ُتيصشا دق
اهَبرـجُأ ٍصضاـم اـنأاو ٍرـقـب
لاقو *ينَيِفْعُت نأا َكـُلأاصسأاف
ًةأارــما ُتجوزــت دق ُرـــخآا

نأا ُعــيــطــتــصسأا  كلذــلـــف
خأاو ُدبعلا ىتأاف *َءيجأا
َبِصضغ ٍذئنيحف *كلذب ُهَديصس
هِدبـعــل لاــقو ِتيــبــلا بر
ِعراوصش إا ًاـعـيرـصس ْجُرـخا
ِلـِخدأاو اـهـِتـقزأاو ِةـنـيدا
َنايمعلاو َعْدُاوَكاصسا

لاقف *اـنـهـه إا َجْرـُعـلاو
ام يِصضُق دق ُدّيصس اي ُدبعلا
ًاـصضيأا ىـقـبــيو هــب َترــمأا

ل* دبعلـل ُدـّيـصسلا لاـقـف

صصاــصشلــيــب كلا رــصصق طـــئاـــح رــ،
ناك امـنـيـب ،<ناـصسنإا دي عـباـصصأاـب>
هتاجوزو هفويصض عم رما برصشي

 نـم تـَجرـخُأا يـتـلا بهذـلا ةـيـنآا
.(٨٢-١ :٥) ميلصشروأا  هللا لكيه
فيثكلا لامعتصسا اذـه نـم ةـياـغـلا
بدأا ةراعتصسا يه محأاو ىؤورلل
ب ادج اًبوغرم ناك يذلا ةفارعلا
:ةـجودزـم يـهو كاذـنآا ــّيــنــثوــلا
نم ةفارعلا بدأ ناك ام لغتصسإا

ةملكلا ريرمتل كاذنآا ةيقادصصمو ةبيه
ةفارـعـلا مـقـع راـهـظإا اـمـك ةـّيـهـلإا

نع امهزجع لـخ نـم مـيـجـنـتـلاو
لـباــقــم ،ىؤورــلاو مــحأا صسفــت
امهعـصضي تـّلـلا ةـفرـعاو ةـمـكا
.(لايناد لاح  امك) هديبع  هللا

،ّيوبلا ىوـتـصسا ىـلـع اـّمأا
ىلع لايناد رفصس عيصضاوم عّزوتتف
لئاـصسم  .ةـّيـصساـصسأا روا ةـثـث
 ّكصش  ،ةّينيدلا ةاياو ناإا
تاّيلاكصشإا عم لماعتي ناك رفصسلا ّنأا
هارن ،هنيع تقولا  ،انّنكل .هنامز
 تاراـصضاو ةــنــمزأــل اًرــباــع
ىغطت تناك يتلا تاّينثولا .هرهوج
يه لثمتت ،(٤ :٥) كاذنآا بعصشلا ىلع
اهعئارصشو ايندلا ناوق  اهصسفن
اننامز  هللا نع صسانلا دعبُت يتلا
.اـًما اـهـل نوـعاـصصنـيـف ،رـصضاا

ليثامتلا نودبعي كاذنآا صسانلا ناك
نامز  كولا ناك امك ،(١ :٣)
ةهولأا تافـصص نوـلـحـتـنـي لاـيـناد
اوعاصصني نأا صسانلا ىلع نوصضرفيو
تناك .اـًهـلإا نودبـعـي مـهـّنأاـكو مـهـل

مـهـل فـّلزـتـت ةـيـصشاـح مـهــب طــي
:٦) مهّدو بصسكتل مهءايك نحصشتو
،اهّلك تافآا هذه ءازإا ،نكل .(٨-٦
توصصب ،نورهاجـي نوـنـمؤوا يـقـب
دحاوـلا هـلإاـب مـهـناإاـب ،لاــيــناد
اذه ةمظعبو ،هعئارـصش مـهـمازـتـلاـبو
 ةتامتصسإا ّقحتصسي يذلا ناإا
ىلع ،اًصضيأا .(٥و٣ اد) هنع عافدلا

صصوـصصخ ناـطـلـصسلا يوذ فاعإا اً



ِةَجيْصسأاو ِقرطلا إا ْجرخأا
ِلوـــخدلا إامهرِرَطصضاو

يّنإاف *يتيـب َئـلـت ىـتـح
ُقوذــي  ُهــنإا مــكـــل لوـــقأا

َكئــلوأا نــم ٌدحأا يـــئاـــصشع
نأ *نــيّوــعدا لاــجرــلا
نورــــيــثــك نــيّوـــعدـــــا

 .نوليلق نيراتاو

لمأات ـــــــــــ
ببحأا> :يعارلا  لاق

هب ّإا كمف ّنقطني و ،قا
ةقيقح ًاعيمج صسانلا ىل
 برلا هنكصسأا يذلا حورلا

يذلا برلا دّجمتيف ،كدصسج
قح برلا نأ ،كيف نكصسي

 هيف صسيلو هلاوقا عيمج
نوركني قفانا ّنإا .بذك
 مهنأ ،هـنوـبـلـصسيو برـلا
يتلا ةعـيدوـلا هـيـلإا نوّدرـي
اوّقلت دقل .مـهـيـلإا اـهـب دهـع
نإاـف ،بذـكـي  ًاـحور هـنـم
مــهــف ًاــبذاــك هــيــلإا هوّدر
برـلا ةـيـصصو نوــفــلاــخــي
.<هقح هنوبلصسيو

ُترجفنا كلذ يعامصس ىدل
يكبأا آار اـمـلـف .ءاـكـبـلاـب
<؟يــكــبــت اذا: < لاــق
 ،يديصس اي ،أ> :تلقف
نأا يعصسو  ناك نإا فرعأا
.<؟اذا> :لاـقــف .<صصلــخأا
يـتاــيــح  أ> :ُتبــجأا

ةملك لقأا  ،يديصس اي اهّلك
كلصسأا تنك لب ،ةدحاو قح

.لاقتعإا  ىصضق هّنأا اوّنظف ،اًئيصش
تناك امنيبو ،٥٢٩١ ماعلا فيرخ
ةصشرو مامأا ةّرام هيبأ بوقعي ةّدج
تلخدف ،اًفولأام اًتوصص تعمصس ،ءانب
دلاو ،اهنبا اهمامأا ىل لاّمعلا ب
كارتأا قلطأا دق ناك يذلا بوقعي
إا هوَفنو ةنصسلا اوح ذنم هحارصس
نـع كاّذـم ثحـبـي وــهو ،ناــنوــيــلا

.صسأايي أادب دقو ،هتلئاع
عيما لقتناو ةلئاعلا لمصش ّمتلإا

اوحِنُم .ايفيإا ةريزج لامصش ٍةيرق إا
ًزنم دلاولا اهيلع ىنب ةيكلُم كانه
ىّتح بوـقـعـي هـيـف صشاـع ةـلـئاـعـلـل
ىـقـتـلا ّوـَج رـّثأا .رـيّدلا إا هـلاـقـتــنا
هـتوـهـتـصسإا .بوـقـعـي  ّيــلــئاــعــلا
صصصصقو لــيــتارــّتـــلاو تاوـــلـــّصصلا
.ةصسماا ّنصس  ناك ذنم صسيّدقلا

ظـفـَح ةـصسردا إا بهذـي نأا لــبــق
.بلق رهظ نع ّيهلإا صساّدقلا مظعم
ةمدخ :هبلق إا ّبحأا اناك نارمأا
صصلا  نـهاــكــلا ،ةـّيـصسـَنـَكـلا تاوـلـّ

صسئاـنـكـلاو تارازا إا باــهّذــلاو
 ةرـصشتـنـم تناـك يـتـّلا ةغــّصصلا
،اًدّلَقُم لاوط تاعاصس ةّصصلل ،ةّيّلا
.كاـّصســُنــلا ءاــبآا ،لاــفــطأا ةءاب
صشَع ،اذكه هبابصشو هَرَغِصص ىصضمأا
مهِروصضح َفيلأا تاب ىّتح صسيّدقلا

،صسيّدقلا عم هذه هتفلإا .مهبئاجعو
صشيـَع هـبـصشي  يذـّلا هـِصشيـَع طـَمــَنو
هنوّمصسي ةيرـقـلا لـهأا ـعـَج ،هـبارـتأا
صصلا صسيّدقــلا>  .<هـلـلا دلو>و <غـّ
ناكف ،ميقُم نهاك ةيرَقلا  نُكي
صسيّدقلا> إا نوأاـجـلـي ةـيرـقـلا لـهأا
 مـهـلـجأا نـم يـّلـصصيــل <غــّصصلا
صضلاو صضارـمأا بوقعي ناك .تاـقـيـّ
ةـصصلا مـهـلـجأا نـم وـلـتـي غــّصصلا
ناكيتلاتاولّصصلا نماهغو ،ةّيبرلا
،عاصضّتاو ةطاصسبو ةّيوفعب ،اهظفحي
.اًروف باجَتصسُت هتاولصص تناكو

،ّيئادتبا هميلعت ىـهـنأا اـمدعـب
صشَرِو إا هدلاو قفاري بوقعي راصص

 يتلا ةـنـها نـقـتأا ىـّتـح ءاـنـبـلا
 .هدصسج ةلازه مغر اهباعتأا هقهرت
تيلوـبوم هـعـمـصس ،نـيرـصشعـلا ّنـصس

،(٩ اد) ىصضم تقو ّيأا نم كأا نآا
 نـيرـهاـظـلا ءاـجرـلاو ةـقـثـلا 
.ةئيطا ةرارم مـغر ،يـبـنـلا ةـصص
رارقإاو ةئيطا يعو قمعت امّلك
اهءازإا تعَصستاو ةبوتلا تقمعت ،اهب
.ءاجرلا قافآا

ديدا سسيّدقلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسيكيلاسست بوقعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةّينيطنطصسقلا ةصسينك عم نلعأا
ّوكصسا كريرطبلا ةصسائرب صسّدقا
نم نيرصشعلاو عباصسلا  صسواملثرب
ةصسادق٧١٠٢ اــثـــلا نـــيرـــصشت
بوقعي خيّصشلا دّحوتا تيردنمصشرأا
فصصّنلا  عـَمـَل يذـّلا صسيـكـيـلاـصست
بهارك  نيرصشعلا نرَقلا نم اّثلا
بأاو ٍعارَك اًصضيأا لب بصسحو كصسان
فـَهرــَم ةصصبــلا قــيــمــع ّيــحور
ةـطاـصسبو ةــبــيــط ىــلــع ،ماــهــلإا

صسلج نم ّلك دَهصشَي امك لافطأاك
هّنإا هورصصاعم لوقيو ،هاقتلا وأا هيلإا

ةــّيـــفاـــفـــصش ةّدصشل كاـــك ناـــك
صسيّدقــــلا هاــــّمــــصس دقو ،هروــــصضح
ةليصضفلل ةآارم> ّيئاّرلا صسويفروب
 .<عصضاوّتلاو صسدقا ّصصلاو

نيرصشت نم صسماا  بوقعي دلُو
ةلصضاف ةّيقت ةلئاـعـل٠٢٩١ اّثـلا

صسلا <يرـكاـم> نـم ايصسآا  ةـّيـلـحاـّ
عئاذ ايرامعم هدلاو ناك .ىرغّصصلا
نمأا ام ،هتـناـمأاو هـتـّيـفر تيـّصصلا
ةورـث تناـك .ًةــحوــبــحــب ةرــصسأــل
هللا ماـمأا اـمـُهاـقـُت ّمـهأا نـيدلاوـلا

تناكف ،ةليصضفلا صشيَعب امـهـكـّصسو
ةرصسأا دارفأا طبرت ةصسدَقُـا ةّبا
لئاوأا .مهَلوَح نـم ّلـكـبو مـهـصضعـبـب
جـــــــهـــــــت ثدح ،٢٢٩١ ةـــنــــصس
صصلا اـيـصسآا نـم ـّيـحــيــصسا ىرـغـ،

تَرـجـُهو دلاوـلا كارـتأا لـَقــَتــعاــف
بوقعي نكي  .نانويلا إا ةلئاعلا

تلقنت .دعب هرمع نم تنّصسلا أا دق
ثثل رـخآا إا ناـكـم نـم ةـلـئاـعـلا
دلاولا نع اوفرعي نأا نود نم تاونصس



ةـصسيـنـكـلا  ةّرـم لـّترـي ةـقـطــنا
ةـبوذـعو هـتوـصص ءاـفـصصب بجــعُأاــف
بوقعي حبصصأا .اًئراق هَماصسو هليترت
ذإا ،هتاولصصو هماوصصأا  كأا دّدصشتي

 تعي يقَب .ئراقلا ةبترل ٌلهأا هّنأا
إا هـباـهذ ىـّتـح لاا هذـه ىـلــع
ناك .٧٤٩١ ةنصس ةّيركصسعلا ةمدا
انوبأا> اًمكهت هنوّمصسي كانه هؤواقفر
صضعــبو هــصسيــئر اــّمأا ،<بوــقـــعـــي
ريدقتب هنولماعـي اوـناـكـف نـيرـخآا

رَبِك هيف اوصسّصس مهّلعلو ،ماحاو
هـتـمدخ ىـهـنأا .ةـّيـحوّرــلا هــتــماــق
ةنـّصسلا و٩٤٩١ ةنصس ةّيرـكـصسعـلا
ّمــتـــهـــي حار .هدلاو دقر اـــهـــصسفـــن
ىّتح هتدلاو ةّيصصوب ًمع ،هتقيقصشب
إا قـلـطـنـيـل ارــُح راــصصف تجّوزــت
.رَغصصلا ذنم هانُم ةياغ ،ةنبهّرلا

 بهارك٢٥٩١ ةنصس بوقعي َلِبُق
 (اّثلا نيرصشت١) دواد رابلا ريد
ةـقـطـنـم  اـًنـهاـك مـيـصس .اــيــفــيإا

نم اّثلا نوناك٩١  اذيكلاخ
بهاّرلا داهج راـصص .اـهـصسفـن ةـنـّصسلا
ناكو ،اًفعاصضُم ريّدلا  صسدَقَتُـا
اهيف كصسن يتّلا ةراغا إا دعصصي
.لاوط تاعاـصس يـّلـصصيـل دواد ّراـبـلا

دادزـت هـتاوـلـصصو هـتاداـهــج تناــك
،هيلع هللا مَعِن دادزت تناك اهعمو

ا ىؤورـلا اـهـيـف اتاروهظو ةّيهـلإ
تدادزإا ،اًعبط .بئاجعلاو صسيدقلا

لَيِحِب ناطيصشلا تامجَه اًصضيأا هيلع
ناك اـم اـًبـلاـغ .ةـعّوـنـتـم لاـكـصشأاو
ّرابلا ثداحُيو ىري بوـقـعـي خـيـّصشلا
اّنحوي ّرابلاو ،هريد صسّصسؤوم بوقعي
صشلا هـل ّنـكـي ناـك يذـلا ّيـصسوّرـلا خيّ
صصاــخ اــًمارــكإا بوــقــعــي تناـك .اــ
لما نودّجَ ةكئا هـتـنـياـعـم
هـتـمدخ  ةـمـئاد هــبــصش حــيــبّذــلا
نوثـك دهـصش دقو ،ّيـهـلإا صساّدـُقـلا

مدخي وهو روّنلاب قّلأاتي ناك فيك
ريّدلا ءابآا هراتـخإا .ةـّيـهـلإا رارـصسأا
نيرصشعلاو صسماا  مهيلع اًصسيئر

ًماح يقبو ،٥٧٩١ ناريزَح نم

قـيرـط عـيـما عـم ًاــمود
رــــهــــظأا تنـــــكو ،عادا
قا بوـث  يــبــيذاــكأا
ينبّذكي  .ًاعيمج صسانلل
عـــيـــما ناـــك لـــب ،دحأا
فـيـكـف .اوـقأاـب نوـقـثــي

اــي صشيــعأا نأا يـــنـــنـــك
هذـــه لـــك دعــــب ،يديــــصس
تنأا> :لاـقـف <؟يـصصاــعا
هنأ ،ًاميلصس ًاكـفـت رـّكـفـت
كتفـصصب ،كبـجاو نـم ناـك
 كلـصست نأا ،هـلــلا مداــخ

كيـــف نـــكـــصســـُت ّأاو قا
بناـج إا ًاـئـيدر ًامــصض
اذــه نِزــحــُتـــف قا حور
.<قداصصلا لّجبا حورلا

اي ،قـبـصسي > :تلـق
نع دحأا ينثّدح نأا ،يديصس
.<ةـقـيـقدلا ناوـقـلا هذــه
نآا اهعـمـصست تنأا> :لاـقـف
قلـتـخـت و .اـهـب لـمـعاـف
لعفت تنـك اـمـك بيذاـكأا
اـهــقّدصصي ــئــل ًاــقــباــصس
هذهـب تلـمـع اذإاـف .صساـنـلا
لوقت دـــعـت و مـيـلاـعـتـلا

تنأاف ،قا غ نآا ذنم
لمـعـي نـَمو .ةاـيا لاـنـت
نع ىهنيو ةيـصصوـلا هذـهـب
ةــلــيذرــلا هذــه ،بذـــكـــلا
لجأ صشيعي وهف ،ىمظعلا
     .<برلا

سسامرهل يعارلا باتك

صصلا اذـه ّيّلُك عاصضّتاو ٍلذـَبـِب بيـلـّ
اّثلا نيرصشت١٢  هداقر ىّتح
١٩٩١.

:اًمئاد دّدري بوقعي خيّصشلا ناك
 نإا ،هللا ّبحن نأا اننك فيك>
نــيذــّلا ءؤوــه توا ىــّتــح ّبحــن
ّلك ناك .<؟توا ىّتح هللا مهبحأا

،مهبولقبو مهنُيعأاب ،نوري هيدصصاق
مهنازحأاو مهمآا قنتعي ناك فيك
ناــك .هــحورو هدصسج  اــهـــّنأاـــك
مهدصشريو مهفرَعـُيو مـهـيـلإا عـمـتـصسي
صضارمأا يفصشيو ،مهلجأا نم يّلصصيو
صضلا ّدُرـَيو داـصسجأاو صسوـفـّنـلا ّلاـّ

صشلا نـم صسوـصسما رّرـحـُيو .ناطـيـّ
،هداقر دعبو هـتاـيـح  ،هـبـئاـجـع
هـيـلإا نوـئـجـتـلا ناـك .ادج ةثــك
ةّيكزلا حيصسا ةحئار> هيف نوّمَتصشي
نُكَي ملف وه اّمأا ،(٥١ :٢ وك٢) <هلل
.هيصسيّدقو هلل لب هصسفنل اًئيصش بصسني

 وأا اًمـّلـعـتـُم بوـقـعـي ّراـبـلا نـُكـَي
يتوهذإا ًابيدأا ا  ةلحرم زواجتي
ةمعنب ًّلَظُم ناك .ّيئادتبإا ميلعّتلا
يداّيصص تلعج يتّلا صسدقلا حوّرلا
صضرأا اوبهلأا ًُصسُر ءاطصسُبلا ليلا
ئجتلا إا لمح .صصاةراصشبب
مهتياعرل جرخي ناك نيذّلا إاو،هيلإا

 يـحاوـّنـلاو ةرواـجــُمـلا ىرــقــلا
تايزعّتلاو حَرَفلاو مّصسلا ،ةطيحُـا

.صسُدـُقـلا حوّرـلا راـمـث نــم اــهغو
،ظعيو فرـعـيو دـِصشرـُي ناـك اـمدنـع
ةبذَعو ةطيصسب اًمئاد هتاملك تناك
ناك امدنع ىّتح ةّباب ةلوبو
ةـمارــّصصلا نــم ءيــصش إا رــطــصضــُي
ةيفاصش تاملكلا هذه تتأاف ،بينأاّتلاو
تتأاو ،طايّصشلا ةرهاقو صضارمأا

اًروخب ّيهلإا صشرعلا مامأا هتصص
.ماوّدلا ىـــلـــع ًوـــبـــقـــم اـــًبذـــع
.انصصّلخو انظفحا ّمهللا هتاعافصشبف
ةرـسشنـلا ىـلــع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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