
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــ
(٣1-٧ :4 شسشسفأا)

انم ٍدـــحاو لـــكل ُةوخإا اي
ِرادقم ىلع ُةمعنـلا ِتـَيـِطـعُأا

كلذـلـف *ِحـيـشسا ِةــبــِهوــم
ىلـُعـلا إا َدـِعـشص ا ُلوـقـي
َشسانلا ىطعأاو ًاـيـبـشس ىـبـشس
لــه َدِعــــشص هُنوـكف *اياطع
إا ًلوأا َلزــــن هــــنأا لإا وــه
يذـلا َكاذف *ِشضرألا ِلفاشسأا
ًاشضــــيأا َدِعشص يذـلا وه لَزن
َأميل اهـلـك ِتاوـمـشسلا َقوـف
نأا ىطعأا دـق وهو *ٍءيشش لك
ًـــشسُر ُشضعـــبـــلا َنوـــكــــي
ُشضعبـلاو َءاـيـبـنأا ُشضعـبـلاو
ششبــم ًةاـعر ُشضعـبـلاو َنـيرــ
ِلـيـمـكـت ِلـجأل *مـلـعــمو
ِةـمدا ِلـمـَعــلو َشسيدقــلا

إا *حيشسا ِدشسج ِناـيـنـُبو
ِةدحِو إا انُعيمج يهتنن نأا
ِهـلـلا ِنـبا ِةـفِرـعـمو ِناإلا
إا ٍلـــــــماــك ٍناــشسنإا ىـــلإا

.حيشسا ِءلِم ِةماق ِرادقم

ةملظلا يف نوشسلاجلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اًرون اورشصبأا ـــــــــــــــــــــــــ

امدعب رششبيل عوشسي ّبرلا قلطنإا
دعبو ،نادمعملا اّنحوي دي ىلع دمتعا
اًموي نـيـعـبرأا لـبـجـلا يـف ماـشص نأا
،ريرششلا براجت ىلع اهلخ رشصتنا
انل رهظأا .ايلعف ةّيراششبلا هتمدخ أادب
ةايـحـلا ّنأا ّبرـلا
أادبت ةـّيـحـيـشسمـلا
ةــــّيدومعــملاـــب
لـــــــمــــكتـــشسُتو
نـــــم داهــــجلاب

موــشصلا لـــــخ
يكــل ةــــشصلاو
ىلـــــع بّلــــغــتن
براـــــــــــــجــــت
دعــب .ناطــــيششلا

رود يــتأاـــي كلذ
أادتبإا .ّبرلا ةملكب ةزاركلاو ريششبتلا
ةرشصانـلا ةـيرـق نـم هـتزارـكـب ّبرـلا
اهناّكشس ةّيبلاغ تناك يتلا ،ةّيليلجلا

ّبرلا ناك دقل .ءاطشسبلاو ءارقفلا نم
ىلإا برقأا ناك هّنكل ،عيمجلا لبقي
 .نيعشضاوتملاو ءاطشسبلاو ءارقفلا

عوــشسي ّبرــلا كرــت ،كلذ دعــب
يتلا موحانرفك ىلإا ءاجو ةرشصانلا

ناكو ليلجـلا ىرـق رـبـكأا نـم تناـك
يأا ،دوهيلا ريغ نم نوريثك اهنطقي
نوّدتـعـي اوـناـك نـيذـلا نـيـّيـنــثوــلا
اًنأاشش عفرأا مهّنأا نيربتعم مهشسفنأاب
تناـك .مـهـب ةـطـيـحـمـلا ىرـقـلا نـم
نولوبز يَتيرق موخت دنع موحانرفك

نم امهرئاششع تناك نيَتّللا ،ميلاتفنو
اتناكو ،رششع ينثإلا ليئارشسإا طابشسأا
طابشسألا يقاب نم لامششلا ىلإا برقأا

ةّينثولا ممألاب رئاششعلا هذه تطلتخاف
تبقُل .نيقابلا نم اًنّيدت ّلقأا تراشصو
:9 ششإا) <ممألا ليلج»ــب ةقطنملا كلت
.دوهيلا رـيـغ اـهـناـّكـشس ىـلإا ًةراـششإا (1
رحبلا قيرط ميلاتفنو نولوبز تناك
ىلإا اتناك امك ،ليلجلا رحب برق يأا

رــــــهـن برـــــغ
ّمــتـــيو ،ّندرألا

اــــــمــــهرــبــع
ىــلإا لوــشصوــلا
 .رحبلا

بعششلا»
يــف ُشسلاــجـــلا
رـشصبأا ةـمـلـظـلا
<اـًمـيـظـع اًروـن
.(61 :4 تــم)
ةـمـلـظـلا رـيـششت

كلـت تناـك .هـلـلا نـع دعـبـلا ىـلإا اـنـه
نعو ميـلـششروأا نـع ًةديـعـب ةـقـطـنـمـلا
اّمإا اهناّكـشس ناـك .ةـنـهـكـلاو لـكـيـهـلا

ّنإا .ناميإلا يميدع وأا ناميإلا ءافعشض
هـّنأل ،هـتاذـب ةـمـلـظ وـه ناـمـيإلا مدع
ىلع ةردق مدعو هللا رون نع ٌبرغت
نوكي روّنلا نع دعـتـبـي نـَم .هـتـفرـعـم
اهل نايِك ل يتلا ةمـلـّظـلا يـف اـًمـكـُح
دقفُت .روّنلل ءافتنا دّرجم اهّنكل اهتاذب
،ةيؤورلا ةّيناكمإا َناشسنإلا ةملظلا هذه
بعششلا نع ءايعششإا ّيبنلا لوقي كلذل
مدع انلعجي .ةملظلا يف <شسلاج» هّنإا
حـبـشصنـف ةـكرـحــلا يــمــيدع ةــيؤورــلا

 .نولولششم انّنأاك نيدعقم

8102 /2ددعلا
اثلا نوناك41 دحألا
يهلإلا روهظلا دعب دحألا

يهلإلا روهظلا عادو
وثيارو ءانيشس ءادهشش راكذت

 عباشسلا نحللا
 رششاعلا رَحَشسلا ليإا



اوـــــنـمآاو اوـبوـــتـف هـلـلا توــكــــلــم
وه ناميإلا .(51 :1 رم) <ليجنإلاب
يف ،هيلع لاكّتاو هللا تاملكب ةقث

نهذلل رييـغـت يـه ةـبوـتـلا ّنأا نـيـح
مدع يه ةـبوـتـلا .هـلـلا ىـلإا عوـجرو
قاشصتلا لب شضرألا كلاـمـمـب قـّلـعـت
دحّتن امدنع .ّيوامشسلا كلملاب ٌمئاد
يف طقف شسيل ،هكلم قّوذتن كلملاب
اًشضيأا لب ،توملا دعب ةّيدبألا ةايحلا

:هلوق بشسح ىـلـع ةاـيـحـلا هذـه يـف
:٧1 ول) <مكلخاد هللا توكلم اه»
12). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ يف ةّيدومعملا
ّيشسلوبلا ركفلا ـــــــــــــــــــــــــــــــ

نع ربع ْنَم لشضفأا ّنأا يف ّكشش ل
وـه اـًموـمـع ةـّيدوـمــعــمــلا توــهل
ةّيميلعتلا هلئاشسر يف شسلوب لوشسرلا
شسئانكلا فلتخم ىلإا اـهـلـشسرأا يـتـلا
هيلإا ةبشسنلاب ةّيدومعملا .اهشسّشسأا يتلا

عونشصملا ريغ ديدجـلا ناـتـخـلا يـه
دعومل ًةثرو حبشصن اهب يتلاو ،ديب
ةّيدومعملا .ةديدج ًةقيلخو،شصـخلا

كلذ ّلك.ناشسنإلةيناثلاةدلولايه
حيشسملا عم انتمايقو انتومب ثدحي
.ةّيدومعملا نرج يف

ميدقلا دهعلا يف ناتخلا ناك
لهأا عم ،ّيناربعلا زّيمت يتلا ةمعلا
ششيعي ناك نيذلا نيّيممألا نع ،هتيب
ةمع ًاـشضيأا ناـتـخـلا ناـك .مـهـعـم
كت) ّيناربعلا بعششلاو هللا نيب دهعلا

بعـــششلا ناـــك اّـمـــل .(9-41 :٧1
نيعبرأا ةّيربلا يف اًهـئاـت ّيـنارـبـعـلا
مامتإا مهتعاطتشساب نكي ملو ،ةنشس
رـمأاو ّبرـلا داـع ،ناـتـخــلا ةــّيــشصو
رـهـن بعــششلا رــَبــَع نأا دعــب ،عوــششي
كشسفــنــل عــنــشصإا» :ًـــئاـــق ،ّندرألا
ينب نتخاف دُعو ناّوشص نم نيكاكشس
ناـك .(2 :5 ششي) <ةيناـث لـيـئارـشسإا
شضورـفـم ناـتـخـلا شضيأا اـً ّلك ىـلـع اـً

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(٧1-21 :4 ىتم)

 نامزلا كلذ ا
دق انحوي نأا ُعوشسي َعمشس
*ِليلا إا َفرشصنا َمِلشسُأا

َءاــجو َةرــشصاــنــلا َكرـــتو
يتلا موحانَرْفَك  َنكشسف
 ِرـحـبـلا ِئـطاــشش ىــلــع
*َميلاتْفنو َنولوـبَز ِموـخـت
َءاـيـعـششإاـب َلـيـق اـم مـتـيـل
ُشضرأا :لــئاــقــلا يــبـــنـــلا
ميـلاـتـفـن ُشضرأاو َنوـلوـبز
ندرُألا َُع ِرـحـبـلا ُقـيرـط
ُبعـــششلا *ُألا ُلـــيـــلــــج

َرشصبأا ِةملظلا  ُشسلاا
نوـشسلااو ًاـمـيـظـع ًاروـن

 ا ِةـعـْقــُبـظو ِتوِهـل
ٍذئذنمو *ٌرون مهيلع َقرششأا
:ُلوقيو ُزِرـكـي ُعوـشسي أادتـبا
ُتوكلم َبقا ِدقف ،اوبوت
.تاومشسلا

لمأات ـــــــــــــــــــ
تيطـعُأا اـنـم ٍدحاو لـكـل»

ةبهوم رادقم ىلع ةمعنلا
.(٧ :4 فأا) <حيشسا

يحيشسا ىدل نإا لوقن
فـيـكـف ةــكششم بهاوــم
دحاوـلـل نوـكــي نأا لــشصح
رـخآـلو ةبــك ةــبــهوــم
اذـــه ؟رـــغــشصأا ةــبــهوـــم

تومـلا ةروـك يـف نوـشسلاـجـلا»
:4 تم) <رون مهيلع قرششأا هلظو
ّلإا ،اًدعقم ءرملا لعجت ةملظلا .(61
امه ةكرحلا مدعو ًيوط شسولجلا ّنأا

اذـكـه .توـمـلا يـف ّيـجـيردت لوـخد
دقل .اًتوم هللا نع دعُبلا ةجيتن نوكت

ىّتح» ،ملاعلا ىلإا اًرون حيشسملا ءاج
يـف ثكـمـي ل هـب نـمؤوـي نـم ّلــك ّنإا
ةايحلا تناك .(64 :21 وي) <ةملظلا

رون تناـك ةاـيـحـلاو» ،حـيـشسمـلا يـف
،ةملظلا يـف ءيـشضي روـنـلاو ،شساـنـلا

ّنإا .(5-4 :1 وي) <هكردت مل ةملظلاو
هلظو توملا ةروك يف نيشسلاجلا
نوـلوـبز ناـّكـشس طـقـف اوــنوــكــي مــل
لبق هّلك ملاعلا ناك لـب ،مـيـلاـتـفـنو
ّنأل ةريبكلا توملا ةيرق يف حيشسملا
تناـك اـهـتـلـمـجـب ةـّيـشضرألا ةرـكــلا
ناشسنإا لك .ةرـيـبـك ةرـبـقـم ةـباـثـمـب
،شضرألا هذـه يـف هـقـبـشس نـم نـفدـَي
توملاو ،تاومأا مه عـيـمـجـلا اـًيـلاـت
رونلا .ناشسنإا ّلك ىـلـع هـّلـظـب يـقـلـي
ةملظ يف نيشسلاجلا ىلع قرششأا يذلا
ّنأل ةّيدبألا ةايـحـلا روـن وـه توـمـلا
.ةّيدبألا ةايحلا وه دّشسجت يذلا ّبرلا

توملا ةـمـلـظ دّدبـي يذـلا رـمألا
هللا توكلم يف ششيعلا وه هلظو
ةراششبلا يه هذه .هل ةياهن ل يذلا
.اهب زركي عوشسي أادتبا يتلا ةليمجلا

هـب زرـكـي يذـّلا تاوـمـشسلا توــكــلــم
،هللا توكلم ،رخآا ريبعتب ،وه حيشسملا
توـكـلـم» ةراـبـع داـمـتـعا ّمـت نـكــل
مـل دوـهـيــلا شضعــب ّنأل <تاوــمــشسلا
هللا مشسا مادختشسا نوذّبـحـي اوـنوـكـي
اًيلات ،همادختشسا اوئيشسي ّئل ةرثكب
.هللا توكلـم وـه تاوـمـشسلا توـكـلـم
لاق كلذل ،كلملاب طبترـم توـكـلـمـلا
راشص يأا ،<هللا توكلم برتقا» :ّبرلا

راشص هشسفن هللا نبا ّنأل اّنم اًبيرق
 .اّنم اًبيرق

هللا توكلم يف ةكراششملا شضرتفت
نأاو كلم وه حيشسملا ّنأاب نمؤون نأا
برتقاو نامزلا لمك دق» :ًةبوت يدبن



اميـف بّرـشستـي دشسا لـعـج
لــــــهأاو شسشسفأا لــــــهأا ب
لوشسرلا ّلحي اذل .شسوثنروك
ةـلأاـشسا هذـه لـثـم شسلوــب
اــنــم ٍدحاو ّلــكــل :ًــئاـــق
رادقم ىلـع ةـمـعـن تيـطـعُأا

.حيشسا ةبهوم
ةينا ةيطـع اـهـنإا

ولو ىـتـح اـهـيـلـع رـكـششاـف
وـه ّبرــلا .ةغــشص تناــك
ل اذـل ةـيـطـعـلا رّدقـي يذــلا
عّزوي .اهتيمهأا نـع ثحـبـت
ّلـــك قـــفاوـــي ا بهاوا

يرورشض وه ام لك .دحاو
دنع رفاوتـم يـحـيـشسم لـكـل
دحاوـلـل ناـك نإا .دحاو ّلــك
نز ــف كأا ةــبـــهوـــم
ىـلــع لــشصاا نأل ،كلذــل
بعــتــي ةبــك ةـــبـــهوـــم
.كأا ةيلوؤوشسم لّمحتيو

 شسايق بشسح لقي
ل ىــتـــح دحاو ّلـــك ناإا
دنـشسأا لـب فاـعـشضلا نزـحـُي
ل ىتح هللا ةئيشش عيزوتلا
لوـح لـيوـط ثحـب نوــكــي
...عوشضوا

نوكي نأا ىطعأا دق وهو»
ُشضعـبــلاو ًــشسر شضعــبــلا
ششبـم ُشضعـبـلاو َءاـيـبـنأا َنير

<ملعـمو ًةاـعر ُشضعـبـلاو
.(11 :4 فأا)

ىلع لوشسرلا دّدششي انه
شصخــشش يأا <وــه» ةــمــلــك
ءيشش ّلك لعف يذلا حيشسا

بـــشســـح بـــهاوـــا عّزوو
اذا .اّنم دحاو ّلك ةجاح

نإا ؟كتيطع ىلع ًاذإا نز
ّلدت كغ َتدشسحو َتنزح
نـكـي  حـيــشسا ّنأا ىــلــع
إا هــتـــلاـــشسر  .ًلداـــع

حبـشصنـف ،هـمـشسا ىـلـع دمـتـعـن يذـلا
نم اّمأا» :هتامشس لمحت ةديدج ةقيلخ
ّلإا رـخـتـفأا نأا يـل اـششاـحـف يـتــهــج
هب يذلا حيشسملا عوشسي انّبر بيلشصب
هّنأل .ملاعلل انأاو يف ملاعلا بلُشص دق
عفني ناتخلا شسيل عوشسي حيشسملا يف
ةـقـيـلـخـلا لـب ةـلرــغــلا لو اــًئــيــشش
ٌدحأا بلجي ل دعب ام يف ...ةديدجلا

يدشسج يف لماح يّنأل اًباعتأا ّيلع
51-41 :6 لغ) <عوشسي ّبرلا تامشس
عوـشسي ّبرـلا تاـمـشس يـه اــم .(٧1و
،شسلوب لوـشسرـلا اـهـب رـخـتـفـي يـتـلا

دنع انداـشسجأا يـف اـهـلـمـحـن يـتـلاو
ةيآلا نم حشضاو باوجلا ؟ةّيدومعملا
يه تامشسلا :اًفنآا ةروكذملا اهشسفن
دشسج تعـبـط يـتـلا بلـشصلا تاــمــشس
ةـئـيـطـخـلا بلـشص اـمدنـع حـيــشسمــلا
لوشسرلا انمّلعي .بيلشصلا ىلع هدشسجب
ةيمور لهأا ىلإا هتلاشسر يف شسلوب
(ةّيدومعملا ةمدخ يف اهأارقن يتلا)
توم يف نوشسطغُي نيـّيـحـيـشسمـلا ّنأا
نـَفدـُت ثيـح ،ّيـشصـخـلا حـيــشسمــلا

<ميدقلا مدآا» بـَلـشصـُيو ،مـهاـياـطـخ
،حـيـشسمـلا عـم نـفدـُيو مـهـيــف يذــلا

نوموقي ّمث ،ةئيطخـلا ةّوـق مـطـحـُتو
عوشسي ةـماـيـق ةّوـقـب ةديدج ةاـيـحـل
ْنَم ّلك انّنأا نوـلـهـجـت مأا» :حـيـشسمـلا
اـندمـتـعا حـيـشسمـلا عوـشسيــل دمــتــعا
ةّيدومـعـمـلاـب هـعـم اـّنـفُدف .هـتوـمـل
نم حيشسملا ميقُأا امك ىّتح توملل
نحن كلشسن اذكه بآلا دجمب تاومألا
اّنك نإا هّنأل .ةايحلا ةّدِج يف اًشضيأا

هتوم هبششب هعم نيدحتم انرــشص دق
ّنأا اذه نيملاع هتمايقب اًشضيأا ريشصن
شص دق قـيـتـعـلا اـنـناــشسنإا هــــعـم بلـُ
دوعن ل يك ةئيطـخـلا دشسج لـطـبـُيـل
حبشصت .(٧-٣ :6) <ةئيطخلل دبعتشسُن
عم ،شساشسألا اذه ىلع ،ةـّيدوـمـعـمـلا
نكل ةديدج ةدلو ،اّنحوي ّيليجنإلا

هوـلـبـق نـيذـلا ّلـك اـّمأاو» :قوـف نــم
اًدلوأا اوريشصي نأا اًناطلشس مهاطعأاف
اودلُو نيذلا .همشساب نونمؤوملا يأا هلل

يف لوخدلا نولبقي نـيذـلا ءاـبرـغـلا
كت) مهرامعأا تناك امهم ةّيدوهيلا

.(84 :21 رخ ،22و٧1-41 :4٣
لبق ناك يذلا ،شسلوب لوشسرلا

،حـيـشسمـلاـب ناـمـيإلا ىـلإا هــئادتــها
ل» :ّبرلا َلوق َمِهَف ،ايدوهي اًمّلعم
شسوـمانلا شضقنأل تئج يّنأا اوّنظت
لـب شضقـنأل تئــج اــم .ءاــيــبــنألاو
ّنأا كلذك مهف .(٧1 :5 تم) <لّمكُأل
.مظعأا وه امـِل ةـئـيـهـت وـه ناـتـخـلا
ّبرلا عم ناـتـخـلا ةـعـيرـشش ترّوـطـت
،اهناكم ةّيدوـمـعـمـلا ّلـحـتـل عوـشسي
،دهـعـلا يـه ةـّيدوـمـعـمــلا تراــشصف
ىلإا نمؤوـمـلا يـمـتـنـي اـهـتـطـشساوـبو
يف ،ةّيدومعملل تراشص .هللا توكلم
،شسلوـب لوـشسرـلا عـم ديدجـلا دهـعــلا
ناتخلل تناك يتلا اهشسفن ةناكملا

دهعلا حبشصأا لب ل ،ميدقلا دهعلا يف
نارــيــثــلا مدب لو ناــتـــخـــلاـــب ل
مدو ةّيدومعملا لشسغب لب ،ششابكلاو
اذـل .حـيـشسمـلا عوـشسي مدب يأا ،ءادفــلا
لــهأا ىــلإا شسلوــب لوــشسرــلا بتــكــي
اًناتخ متنتُخ اًشضيأا هبو» :يشسولوك
مـشسج عـلـخــب ديــب عوــنــشصم رــيــغ
،حيشسملا ناتخب ةّيرـششبـلا (اـياـطـخ)

يتلا ةّيدومعملا يف هعم نينوفدم
لمع ناميإاب هعم اًشضيأا متمقُأا اهيف
:2) <تاومألا نـم هـماـقأا يذـلا هـلـلا

ناـتـخـلا اذــه ةــجــيــتــن .(11-21
ءانبأا حبشصن ،ةّيدومعملا يأا ،ديدجلا
يذلا شصخلاب دعوملل ةثروو هللا
اًعيمج مكّنأل» :ميهاربإل هللا هاطعأا
،حيشسملا عوشسيب ناميإلاب هللا ءانبأا

دق حيشسملاب متدمتعا نيذلا مكّلك ّنأل
لو ّيدوـهـي شسيـل .حـيـشسمـلا مـتـشسبـل
ركذ شسيل ،رح لو ٌدبع شسيل ،ّينانوي
يـف ٌدحاو اـًعـيـمــج مــكــّنأل ىــثــنأاو
حيشسملل متنـك نإاـف .عوـشسي حـيـشسمـلا

بشسحو مـيـهارــبإا لــشسن اًذإا مــتــنأاــف
.(92-52 :٣ لغ) <ةثرو دعوملا

ّيدشسجلا ناـتـخـلا دعـي مـل ،اًذإا
حيشسملا لب ،رششبلا يقاب نع انزّيمي



لو دشسج ةئيششم نم لو مد نم شسيل
:1 وي) <هللا نم لب لجر ةئيششم نم
نم دلوي ل دحأا ناك نإا»و ،(٣1و21
...هللا توكلم ىري نأا ردقي ل قوف
حورلاو ءاملا نم دلوي ل ٌدحأا ناك نإا

:٣ وي) <هللا توكلم لخدي نأا ردقي ل
 .(5و٣

ميلاعت بشسحب ةّيدومعملا ،اًذإا
عم ةمايقو توم يه شسلوب لوشسرلا
شسيّدقــلا ّنإاــف ،اذـــل .عوـــشسي ّبرـــلا

هبششـُي (4 ق) ّيميلششروألا شسـّلـلرـيـك
:اًعم محرلاو ربقلاب ةّيدومعملا نرج
ءاملا يف متشسطُغ امدنع متنأا اذكه»
نورت ل ملظملا ليّللا متلخد مكّنأاك
متحبشصأا هنم متجرـخ اّـمـلو ،اـًئـيـشش
يـفو .راـهـنـلا حـشضو يـف وـه نـمـك
حبشصأاو ،متدلُوو متُم اهتاذ ةظحللا

يفف ...اًربق مكل ّيشصخلا ءاملا اذه
<مكديم ناك هيف متُم يذلا تقولا
ةّيدومعملا .(02:4ةّيرارشسألا تاظعلا)

.دحاو نآا يف ةديدج ةدلوو توم
هايملا تحت ةميدقلا ةايحلا تومت
ةميدقلا تومت .ةديدج ىرخُأا دلوتو
مــيدقــلا مدآا ةروــشص ىــلـــع يـــتـــلا

دلوتل ،توملاو ةئيطخلل ةعشضاخلاو
حيـشسمـلا ةروـشص ىـلـع ةديدج ةاـيـح
.ةيتآا ةّيدبأا ةايحل أايهتت

سسوينوطنأا سسيدقلا ديع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راـبـلا اـنـيـبأا ديـع ةـبـشساــن

هللاب حششوتا بكـلا  شسوـيـنوـطـنأا
ةــيــششرــبألا يــعار ةداــيـــشس شسأاي
ةـشص ةـمدخ شساـيـلا تيـلوـبوا
ءاـشسم نـم ةـشسداـشسلا دنـع بورــغــلا
ةمدخو اثلا نوـناـك61 ءاثثـلا
نـم ةرـششاـعـلا دنـع يـهـلإلا شسادقــلا

اثلا نوناـك٧1 ءاعبرألا حاـبـشص
 نــيّراــبــلا اــنــيوــبأا ةـــشسيـــنـــك

شسوـيفروـبو بـكـلا شسوـيـنوـطـنأا
.ةينارطا راد  يئارلا

لوشسرلا لوـقـي شسوـثـنروـك
وه شسدقلا حورلا ّنإا شسلوب
.بهاوا عّزوــــــي يذــــــلا
اهلمعي اهـّلـك هذـه نـكـلو»
ًامشساق هنيعب دحاولا حورلا
اـمــك هدرــف دحاو ّلــكــل
.(11 :21 وك1) <ءاششي

شسيدقلا ِليمكت ِلجأل»
ناـيـنـُبو ةـمدا ِلـمـعــلو

.(21 :4 فأا) <حيشسا ِدشسج
ّلك لمع رهظـي اـنـه

يـنـبـي دحاوـلا .يــحــيــشسم
ءاـنـب  مـهاــشسيو رــخآلا

،ةشسينكلا يأا حيشسا دشسج
هـتـبـهوــم تناــك اــمــهــم
كاخأا َتدشسح نإاف .ةغشص
ةبـكـلا هـتـبـهوـم ببــشسب
ىوـه ىــلــع ةــللد اذــهــف
.اطيشش

انُعيمج يهتنن نأا إا»
ِةفِرعمو ِناإلا ِةدحو إا
ٍلماك ٍناشسنإا إا ِهللا ِنبا
ِءلـــم ِةـــماـــق ِرادقــــم إا
.(٣1 :4 فأا) <حيشسا

نأا انيـــلع ىتم إا
ينبن نأاو ،بـــعتنو لمعــن
لشصن نأا إا ؟يـحـيـشسا
 ناــــــــإلا ةدــحو إا
ةاـــيا و ةديـــقــــعــــلا

فوـشس ذـئدنـع .لاــمــعألاو
نبا ىلع ًةقـيـقـح فّرـعـتـن
نوــــكـت اــمدنـــــع هـــــلــلا

انتـّبو ةوـق اـندئاـقـع
ةّب لاـثـم ىـلـع ةـلـماـك
.حيشسا

يسسوثآلا سسودوقين سسيدقلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قوشس  فشصوتشسم برغلا ــــــــــــــــــــــــــــــ
شسويجرواج شسيدقلا ةعافششب

ةـيـششرــبألا يــعار ةداــيــشس ةــكبو
عــــــــباتي شساــيـــلا تــيلوــبوـــا

 شسويجرواج شسيدقلا فشصوتشسم
ماع هشسيشسأات ذنم هلمع برغلا قوشس
0002 ا ةمدخةدعاشسمو ىشضر
.ةنوعا يبلاط

ةدعاشسم فشصوتشسا ىلع فرششت
ةزاـــــ ةــشضرـــو ةـــيعاـمــتـجإا

تاـنـياـعاـب موـقــيو ،ةترــكــشسو
نـم ًاـبـيـبـط رـششع ةـشسمـخ ةـيـبـطــلا

نوـمّدقـي ،تاـشصاـشصتـخإلا فـلـت
 .ًانا مهتامدخ

ددع غلـب٧102 ماـعـلا لـخ
ديـفـتـشسي كلذــك .٧41٣ تانـياـعا

جمانرب نـم ًاـشضيرـم 0٣5اوـح
،بلــق) ةــنــمزا شضارــمألا ةـــيودأا
مّدقـي اـمـك .(...خـلإا ،طـغـشض ،يرـكـشس
ةيودألا ةقطنا ناكشسل فشصوتشسا
ةيبطـلا تاـمدا شضعـبو ةرـفوـتا

طـيـطـخـت ،لاـفـطألا تاـحاـقـل لـثـم
،(ohcE) ةيتوشصلا ةروـشصلا ،بلـقـلا
ةاـعا ،ةـيـئاـيزـيـفـلا نـيراـمـتـلا
.نذألا فيظنتو ةيشسفنلا

مدقي ةـيـبـطـلا تاـمدا إا
ةيعامتجإلا تادعاشسا فشصوتشسا
،ةــيداــم ةدعاـــشسم ،ةـــيودأا ءارـــشش)

 تامهاـشسم ،ةـيـشسردم تادعاـشسم
تادعاشسا تغلب دقو (نشسا ءاويإا
اوح٧102 ماعلل ةـيـعاـمـتـجإلا

.ل.ل000،001،41
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