
ةلاسسرلا ــــــــــــــــــ
(51-9 :4 سسواثوميت1)

يـه ٌةـقداـشص ُةوـخإأ اـي
لــكــب ٌةرـــيدجو ُةــمــلــكـــلأ

ُبعـتـن أذـهـل اـنإاـف *ٍلوــبــَق
انَءاجر انيقـلَأأ اـنأ ُرـيـعـُنو
وـه يذـلأ يأ ِهـلـلأ ىــلــع

لعمجأأ ِسسانلأ ُسص و
سصََوـــَف *نـمؤوأ اـمــيــِشس
ْنِهَتـشسي  *هـب ْمـلـعو أذـهـب
ْنــُك لـــــب َكــِتوــتـــفـــب ٌدحأأ

َ ــــنــمؤوــمــلــل ًاــثـــم
ِةبأو ِفرـشصتـلأو ِمـكـلأ

ْبِظأو *فاـفـعـلأو ِناإأو
ِح إأ ِةءأرـــقـــلأ ىـــلــــع
ِظــعوـــلأ ىـــلـــعو يـــمودق
ِلـِمـــهــُت و *ِمــيــلــعــتــلأو
يـتـلأ كيـف يـتـلأ َةــَبــِهوأ
ِعــــشضوـب ٍةوـبـنـب اـهـَتـيــتوُأأ
 لـمأاـت *ةـنـــهـكــلأ يديأأ

ًاـفـِكاــع ِهــيــلــع نــُكو كلذ
 ًأرهاـــظ كُمدقـت َنوـكـيـل
.ٍءيشش لك

راسشعلا اكز ـــــــــــــــــــــــــــــ
ظفح وه ةّيحيشسملأ انتايح رايعم

اهظفح سسيل دوشصقملأ .هللأ اياشصو
دجن .اهقيبطت امّنإأ ،بلق رهظ نع
ثدأوحو ةلثمأأ سسّدقملأ باتكلأ يف
اهنم ،رمأأ أذه ىلع دّدششت ةريثك
لوقي نم ّلك سسيل> :ّبرلأ لوق ًثم
توـكـلـم لـخدي ّبر اـي ّبر اــي يــل
لـب ،تأواــمــشسلأ
ةدأرإأ لعفي يذلأ
يــف يذــلأ يــبأأ
تم) <تأوامشسلأ

دّدـششـي .(12 :7
أذـه ىـلـع ّبرـلأ
يـف عوـشضوـمــلأ

اـــّكز ةـــثداــــح
ششعـلأ يـتـــــلأ راـّ
ىــلــع ىـــلـــتـــُت
،مويلأ انعماـشسم
شصوــشصخ ةـثداـحـب اـهاـّنراـق أذإأ اـً

.(52-81 :81 ول) ينغلأ سسيئرلأ
ةنراقملل اقول ّيليجنإأ رّشضحي

ششعلأ اّكزو ّينـغـلأ سسيـئرـلأ نـيـب راّ
:81 تم) راّششعلأو ّيشسيّرفلأ لثمب
اياـشصوـلأ ّنأأ اـنـل أًرـهـظـم ،(9-41
ةقّلعتملأ تشسيل اهظفـح بوـلـطـمـلأ
شصوـشصخ ،نـيرـخآاــب لــب ،اــنــب اـً
يف انل ىّلجتي يذلأ رمأأ ،ءأرقفلأ

اًشضيأأو ،اقول ليجنإأ نم نكامأأ ةّدع
.راّششعلأ اّكز ةثداح يف

فشصو لخ نم ،اـنـل رـهـظـي
ّينغلأ سسيئرلأ ّنأأ ،اقوـل ّيـلـيـجـنإأ

ةداـقـلأ دحأأ وأأ عــمــجــم سسيــئر وــه
،ةعيرششلاب نوـّمـتـهـي نـيذـلأ دوـهـيـلأ
ذـنـم ،هـشسفـن وـه ،اـهـب سسّرـمـت يـتـلأ

ّينغلأ قطإأ ّنأأ يف ّكشش  .هتثأدح
ّبرلأ ىلع <حلاشصلأ مـّلـعـمـلأ> ةـفـشص
هـشسفـنـل بشسنــي يــكــل ناــك ،عوــشسي
.اًبيغ ةعيرششلأ ٌفراع وه ذإأ ،حشصلأ

،همامأأ قـيرـطـلأ عـطـق ّبرـلأ ّنأأ رـيـغ
نأأ نـكـمـي  حـشصلأ ّنأأ هـل أًرـهـظـُم

،اـيرـششب نوـكـي
ّسصتخم هّنإأ ذإأ
.هدحو هــلــلاــب
كلذ ناــــــــــــك
اـمـِل أًرـيـشضحـت
دعـب ثدحــيــشس
فرـــعــــي .كلذ
فـــيـــك ّبرـــلأ
ةئفلأ هذه رّكفت
وه ،رـششبـلأ نـم
ثّدحـــت يذـــلأ

ششعلأو ّيـشسيّرـفـلأ نـع لـيـلـق لـبـق ،راّ
أأدبت قيرطلأ ّنأأ لثملأ أذه نم أًرهظم
هشسفن عفري نم ّلك ّنأ> :عشضأوتلاب
<عفـترـي هـشسفـن عـشضي نـمو ،عـشضـّتـي
ّقحلأ> :دوأأ ةعأدوبو ؛(41 :81)
لثم هللأ توكلم لبقي  نم مكل لوقأأ

أذه ّلك .(71 :81) <هلخدي نلف ٍدلو
ىنغلأ نع ّيّلكلأ يّلختلل ريشضحت وه
ول) هللاب ىنغلأ ىلإأ لوشصولل ّيداملأ

ْعِب ،ءيشش اًشضيأأ كزوعي> :(12 :21
نوكيف ،ءأرقفلأ ىلع عزوو كل ام لك
<ينعبتأ َلاعتو ،ءامشسلأ يف ٌزنك كل
(81: 22).
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خرشصف وه اّمأأ ،تكشسيل نومّدقتملأ
!ينمحرأ ،دوأد نبأ اي :أًريثك رثكأأ

.هيـلإأ مدقـي نأأ رـمأأو عوـشسي فـقوـف
ديرت أذام :ًئاق هلأاشس برتقأ اّمـلو
نأأ دـّيـشس اـي :لاــقــف ؟كب لــعــفأأ نأأ
.ْرــِشصبأأ :عوــشسي هــل لاــقــف !رــشصبأأ
لاـحـلأ يـفو .كاــفــشش دق كناــمــيإأ
:81) <هللأ دّجمي وهو هعبتو ،رشصبأأ

83-34).
يذلأ لأؤوشسلأ ىلإأ ةبشسنلاب كلذك

أوـّقـلـت نأأ دعـب نوـعـماـشسلأ هـحرـط
رــشسعأأ اــم> :عوــشسي ّبرـــلأ نـــعإأ

توـكـلـم ىـلإأ لأوـمأأ يوذ لوـخد
ٍةربإأ بقث نم لمج لوخد ّنأ !هللأ
توكلم ىلإأ ّينغ لخدي نأأ نم رشسيأأ
نـمـف :أوـعـمـشس نـيذـلأ لاـقـف !هـلــلأ
ريـغ لاـقـف ؟سصلـخـي نأأ عـيـطـتـشسي
ٌعاطتشسم سساـنـلأ دنـع عاـطـتـشسمـلأ

تــتأأ .(72-42 :81) <هـلـلأ دنــع
ناك يذلأ ،اّكز فرشصت نم ةباجإأ

ّقحتشساف ،هللأ اياشصو بشسحب ،اينغ
سصـخ لـشصح موـيـلأ> :سصـخـلأ
نــبأ اــًشضيأأ وــه ذإأ ،تيــبــلأ أذــهـــل
.(9 :91) <ميهأربإأ

 أ نم ّدبّبرلأ ّنأأ ىلإأ ةراششإ
ّدشض وأأ هــتأذــب ىــنــغــلأ ّدشض سسيــل
داقتعأ ّدشض لـب ،اـًموـمـع ءاـيـنـغأأ
ام وه ّيّداملأ هانغ ّنأاب ناشسنإأ
-31 :21 ول) هـتاـيـح هـل نـمـشضي
ةّيطع وه ىنغلأ ّنأأ نيح يف ،(12
.ةديحولأ ةنامشضلأ وه يذلأ هللأ نم
نـع ناــشسنإأ ىــّلــخــتــي نأأ بجــي
هانغ نوكيف ،ايئاهن أذه هداقتعأ

نم ىلع هتأريخ قِدغُـملأ هللأ نم
ةدعاشسم ةيغب ،هللأ يأأ ،وه ءاششي
عوشسي عبتي نأأ طرشش ،نيجاتحملأ

شسمــت كرــتــيو لاـقـف> :هاـنـغـب هـكـّ
ءيشش ّلك انكرت دق نحن اه :سسرطب
لوقأأ ّقحلأ :مهـل لاـقـف .كاـنـعـبـتو
وأأ اـًتـيـب كرــت ٌدحأأ سسيــل نإأ ،مــكــل
أًدوأأ وأأ ًةأأرمأ وأأ ةوخإأ وأأ نيَدلأو

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(01-1 :91 اقول)

 اميف نامزلأ كلذ
أذإأ احيرأأ  ٌزات ُعوشسي
ناـك اــكز هــُمــشسأ ٍلــُجرــب
ششعـلأ ىـلــع ًاــشسيــئر نـيراـ
ُسسِمَتلي ناكو *اينغ ناكو
ملف وه نَم َعوشسي ىري نأأ
عمأ نم ُعيـطـتـشسي نـكـي
نأشصق ناـك هـَ ةماـقـلأ*
إأ َدِعشصو ًاعرـشسم مدقـتـف

ناك هنأ ُهَرُظْنَيـل ٍةزـيـمـج
املف *اهب َزاتجي نأأ ًاعمزُم
عشضوأ إأ ُعوشسي ىهتنأ
اي ُهل لاقف ُهآأرف ُهَفْرَط عفر
َموـيـلاـف ْلِزـنأ ِعِرـشسأأ اــكز
 َثـُكـمأأ نأأ  يـغـبــنــي
ُهَلِبـَقو َلَزنو َعرشسأاف *كتيب
ُعيمأ ىأأر امـلـف *ًاـحِرـف
ُهـنإأ لـئاـق أورــمذــت كلذ
ٍلـجر دنــع لــُحــيــل لــخد

لاقو اكز فقوف *ئطاخ
بر اــي أذــنَءاــه َعوــشسيــل
شصـِن َكاـشسأ يــطــعُأأ َفـْ
ُتْنَبَغ دق ُتنك نإأو .أومأأ
َةـعــبرأأ دُرَأأ ٍءيــشش  ًأدحأأ
ُعوشسي ُهل لاقف *ٍفاعشضأأ
ُسصأ َلـشصح دق َموـيــلأ
ًاشضيأأ وه هنأ ِتيبلأ أذهل
رششبلأ َنبأ نأ *ميهربإأ ُنبأ

نأأ نود نم ،اّكز هب ماق ام  أذه
فقوف> :هلعف بجي اّمع ّبرلأ لأاشسي
يطعأأ ّبر اي انأأ اه :ّبرلل لاقو اّكز
،(ءأرقفلل) نيكاشسملل يلأومأأ فشصن
َةعبرأأ درأأ ٍدحأاب ُتيششو دق ُتنك نإأو
وهو ،اكز رّربت .(8 :91) <ٍفاعشضأأ
عيمجلأ هفشصو اـمـك ،ئـطاـخ لـجر
شسجـــم ،(7 :91) لــثــم كلذــب أًدـــ
ّبرلأ هركذ يذلأ راّششعلأو ّيشسيّرفلأ

،ّبرـلأ اـياـشصو قـّبــط هــّنأً، ــبــق
<ميهأربإأ نبأ> ىّمشسي ّنأأ ّقحتشسأو
(91: 9).

لـَثـَم نـيـب طاـبـترأ ةـّمـث ،أًذإأ
دوأأ ةكرابمو راّششعلأو ّيشسيّرفلأ

سسيئرلأ يتثداح نـيـبو ،ةـهـج نـم
.ةيناث ةهج نم راّششعلأ اّكزو ّينغلأ
لـَثـَم ركذ ئراقلأ برغتشسي دق ،نكل
،(8-1 :81) ملظلأ يشضاقو ةلمرأأ

-53 :81) احيرأأ ىـمـعأأ ةـثداـحو
امب امهطابترأ نع لءاشستيو ،(34
نأروكذم امهّنأأ اًشصوشصخ ،هانركذ
.هشسفن حاحشصإأ يف

ءيشش  ّنأأ رهظي ىلوأأ ةلهولل
اـّكزـب نـيـتـثداـحـلأ نـيـتاـه طـبرـي
ّسصنلأ اـنأأرـق أذإأ .ّيـنـغـلأ سسيـئرـلأو

ىـلـع راـشس ىـمـعأأ ّنأأ دجـن ،أًدـّيـج
كلذـبو ،اـهـشسفــن ةــلــمرأأ ىــطــخ

حاحلإأ ىّدأأ دقل .ّبرلأ هل باجتشسأ
يشضاـقـلأ ةـباـجـتـشسأ ىـلإأ ،ةـلـمرأأ

ىّدأأ املثم ،(8-5 :81) اهفاشصنإأو
هـتداـعـتـشسأ ىـلإأ ىــمــعأأ حاــحــلإأ
لأاشس دقف ،كلذ ىلإأ ًةفاشضإأ .رشصبلأ
:ةلمرأأ لـَثـَم دعـب هـيـعـماـشس ّبرـلأ
هّلعلأأ ،ناشسنإأ نبأ ءاج ىتم نكلو>
:81) <؟سضرأأ ىلع ناميإأ دجي
ًةـباـجإأ لأؤوـشسلأ أذـه سضرـتــفــي .(8
مّدق هـشسفـن ّبرـلأ ّنأأ ّإأ ،يـفــنــلاــب
تناكو ،ىمعأأ ةثداح يف ةباجإأ
ىلع ناميإأ دجيشس هّنإأ يأأ ،ةّيباجيإأ
عوـشسي اـي :ًـئاـق خرـشصف> :سضرأأ
هرـهـتــناــف !يــنــمــحرأ ،دوأد نــبأ



َسصلخيو َبُلطـيـِل ىـتأأ اـمـنإأ
.كله دق ام

لمأات ـــــــــــــــــــ
ــنمؤوملل ًاثم ْنُك>

 كلأفّرشصتلأوم
   .<ةبأو

ةب كل يذلأ ىلع
اياشصوب لمـعـي نأأ حـيـشسأ
يذـــلأ أذ نــــَم .حــــيــــشسأ
طاـبر فـشصي نأأ عـيـطـتـشسي

يذـلأ أذ نــَم ؟هــلــلأ ةــب
ّومشس نع رّبعي نأأ عيطتشسي

يذـلأ وـلـعــلأ نإأ ؟هــلاــمــج
نك  ةبأ هيلإأ انعفرت
اـندـّحوـت ةــبأ .هشسفــت
نم ًاّمج شست ةبأ ،هللاب
لك لّمحتت ةبأ .اياطأ
ءيشش لك ىلع شصتو ءيشش
.خفتنت و ةحابق يتأات و
،ًاـقاـقـشش ثدحــُت  ةــبأ
 .ةنتف ثدحُت  ةبأ
عــيــمــج لــمــتــكأ ةــبأ

أ نودب .هللأ يراتةب
 ءيشش قوري  هللأ رظن.

ديشسلأ انعفر ةباب
يتـلأ ةـبأ ببـشسبو .هـيـلإأ
عوـشسي كفـشس ،اـهـب اـنــّبــحأأ
انلـجأ هـمد اـنـبر حـيـشسأ
ىطعأأو ،هللأ ةئيششم بشسحب

هحورو اندشسج لجأ هدشسج
انحأورأأ لجأ.

،ءابحأأ اهيأأ ،أورظنأ
ةـمـيـظـع ةـبأ نأ فـيــك
دحأأ عيطتشسي و ،ةبيجعو
اي نـَم .اـهـلاـمـك فـشصي نأأ

.<هتمايقو هتومو حيشسملأ
يناثلأ ديملأ يه ةّيدومعملأ

نم و ٍمد نم سسيل> نكل ،ناشسنإل
لجر ةئيششم نم و دشسج ةئيششم
اهـّنإأ .(31 :1 وـي) <هـلـلأ نــم لــب
 دحأأ ناك نإأ> :قوف نم ةدولأ
ىرــي نأأ ردقــي  قوــف نــم دلوـــي
دلوي  دحأأ ناك نإأ ...هللأ توكلم
لخدي نأأ ردقي  حورلأو ءاملأ نم
دشسجلأ نم دوـلوـمـلأ .هـلـلأ توـكـلـم
وه حورلأ نم دولوملأو ،وه ٌدشسج
لوـقـي ،أذــل .(6-3 :3 وــــي) <حور
ّنإأ ّيكينولاشستـلأ ناـعـمـشس سسيّدقـلأ
ديعُي يذلأ> ّرشسلأ يـه ةـّيدوـمـعـمـلأ

،ناـشسنإأ دلوـي .<حورـلاـب اـنـتدو
يـف ةديدج ةدو ،ةـّيدوـمـعـمــلاــب
يف أًوشضع حبشصيف ،عوشسي حيشسملأ

بأوـبأأ هـل حـَتـفـُتو حــيــشسمــلأ دشسج
مشسر ةّيدومعـمـلأ ديـعـت .توـكـلـمـلأ

،طقاـشسلأ ناـشسنإأ يـف هـلـلأ ةروـشص
يذـلأ لّوأأ لاـمـجـلأ هـيـلإأ ًةديـعــم
بتـكـي .هـلـلأ عــم ةــكرــششلأو هدقــف
يف مفلأ ّيـبـهذـلأ اـّنـحوـي سسيّدقـلأ

نيذلأ كئلوأأ> :ةّيدومعملأ نع ةظع
ًاجر مويلأ أوحبشصأأ ىرشسأأ أوناك
،ةشسيـنـكـلأ يـف نـيـنـطأوـمو أًرأرـحأأ

نيلجخ ةئيطخلأ يف أوناك نيذلأو
،لدعلأ ةنينأامط يف مويلأ أوراشص
لـب بشسحـف أًرأرــحأأ أورــيــشصي مــلو
لب طقف نيشسيدق أوشسيلو ،نيشسيدق
لب طقف نيرربم أوـشسيـلو ،نـيررـبـم
،ةثرو لب طقف ءانبأأ أوشسيلو ،ءانبأأ
ةوخإأ أوشسيلو ،حيشسملأ يف ةوخإأ لب
أوشسيلو ،ثأريملأ يف ءاكرشش لب طقف
لـب بشسحـف ثأرـيـمـلأ يـف ءاــكرــشش
لب بشسحف لكايه أوشسيلو ،لكايه
.<حورلأ تأودأأ

سسووقين سسيّدقلأ رـبـتـعـي
ةـباـثـمـب رأرــشسأأ سســيــشساــباــك
سسودرـفـلأ بأوـبأأ ،ءاـمـشسلأ بأوـبأأ>
نينمؤوملأ ُحيشسملأ لخدُي اهب يتلأ

يف ُذخأايو ّإأ ،هللأ توكلم لجأأ نم
يفو ،ةريثك اًفاـعـشضأأ ناـمزـلأ أذـه
:81) <ةّيدبأأ ةايحلأ يتآأ رهدلأ

82-03).
ششعـلأ اـّكز راـشص هعابـّتاـب ،راـّ

نبأ> عوشسي ّبرلأ لثم ،هللأ اياشصو
كرت دقل .(9 :91 ؛83 :81) <دوأد
بشصن اــًعــشضأو ،هءأرو ءيـــشش ّلـــك
هتأذ ىلخأأ يذلأ عوشسي ّبرلأ هينيع
،توملأ ىّتح يوامشسلأ هابأأ عاطأأو
،(9-7 :2 يــف) بيــلــشصلأ توـــم
ىـفــششو نــيــجاــتــحــمــلأ دعاــشسو
،موـيـلأ .ىـتوـمـلأ ماـقأأو ىـشضرـمـلأ
ىـلإأ ةـشسّدقـمـلأ اـنـتـشسيـنـك اـنوـعدت
ىطخ ىلع رـيـشسنـف ،اـّكزـب ءأدتـقأ
.سصخلأ لاننو ،عوشسي ّبرلأ

اهرامثو ةّيدومعملا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةئم نم رثكأأ2891 ماع عمتجإأ

بهأذـمـلأ فـلـتـخـم نـم ّيــتوــه
يف <اميل> ةنيدم يـف ةـّيـحـيـشسمـلأ
ةكرتـششم ةـقـيـثو أوردشصأأو ورـيـبـلأ
اّيتشسراخفإأ ،ةّيدومعملأ> :نأونعب
ةقيثولأ هذه يف َرِكُذ .<تونهكلأو
توم يف كأرتششأ ةـّيدوـمـعـمـلأ> ّنأأ
وك ،5-3 :6 ور) هتمايقو حيشسملأ

ةئيطخلأ نم ريهطتو ريربت ،(21 :2
:3 وي) ةديدج ةدو ،(11 :6 وك1)

-8 :5 فأأ) حيشسملاب ةرانتشسأو ،(5
ديدجت ،(72 :3 لغ) هل ٌسسبل ،(41
ةربخ ،(5 :3 يت) سسدقلأ حورلاب
:3 طـب1) نافوـطـلأ نـم سصـخـلأ

ةـّيدوـبـعـلأ نــم جورــخ ،(02-12
وـحـن رّرـحــتو ،(2-1 :01 وــك1)

قئأوع زواجـتـت ةـّيـناـشسنإأ ةـعـيـبـط
وأأ قرعلأ وأأ سسنجلأ يف ماشسقنأ
-72 :3 لغ) ّيعامتجأ عشضولأ

َبِتُك ،اًشضيأأ .<(31 :21 وك1 ،82
ةّيدومعملأ> ّنأأ اهشسفن ةقيثولأ يف
عوشسي ةاـيـح يـف اـًكأرـتـششأ يـنـعـت



وه ةّيدومعملأ ّرـشس .<هـتوـكـلـم ىـلإأ
امدنع ،يذلأ ،سسودرفلأ بأوبأأ ةبتع
ةكراششملل قافآأ كل حتفُت ،هزاتجت
ىـلإأ ةـلـِشصوـمــلأ رأرــشسأأ ّلــك يــف
ةـشسيـنـكـلأ ةاـيـح يـفو ،توـكـلـمـلأ

ذنم ،ةشسينكلأ تعو ،كلذل .اًمومع
مل نمل ّقحي  هّنأأ ،ىلوأأ نورقلأ
،رأرشسأأ ةّيقب يف كرتششي نأأ دمتعي
:ءابآأ تاباتك يف درو يذلأ رمأأ
< نــــم لــــكأاــــي وأأ برــــششي دحأأ
مـشساـب دـمـعـمـلأ ّإأ اـّيـتـشسراـخـفإأ
:9 يــخأذــيذـــلأ باـــتـــك) <ّبرـــلأ

سسدقلأ حورلأ>و ،(يناثلأ نرقلأ/5
 مــل نــيذــلأ كئــلوأأ يــف نــكــشسي
أولان مهّنأأ تابثإأ دعب نكلو أودمتعي
ف ،ةـّيدوـمـعـمـلاـب سسدقـلأ حورـلأ
حيشسملأ سسمـل نـم مـهـعـنـمـي ءيـشش
سســّلــلرــيـــك سسيّدقـــلأ) <اـــنـــهـــلإأ
.(عبأرلأ نرقلأ/ّيردنكشسإأ

راـمـث دأدعــت اــندرأأ وــل ،أًذإأ
رامثلأ ىلوأأ ّنإأ انلقـل ةـّيدوـمـعـمـلأ

دشسج - ةــشسيــنــكـــلأ لوـــخد يـــه
دمـتـعـمـلأ دحـّتـي ثيـح ،حــيــشسمــلأ
هدشسج ىـلإأ ّمــشضنــيو حــيــشسمــلاــب
أذه ءاشضعأأ عم ةكرشش يف حبشصيو
ايحي نأأ ىلع أًرداق حبشصيف ،دشسجلأ
 .اهشسراميو ىرخُأأ رأرشسأأ

راثآأ وحم ةّيدومعملأ رامث يناث
راـثآأ ،ةـّيـلـشصأأ نـيدجـلأ ةـئـيـطـخ

ةّيرششبلأ انَتعيبط لخد يذلأ داشسفلأ
ةـئـيـطـخـلأ ثرـن  .طوــقــشسلأ عــم
ةدوـلأ رـبـع اـيـجوـلوـيـب ةـيّدجــلأ
دلون انّنأأ دوشصقـمـلأ لـب ،ةـّيدشسجـلأ

هـيــلــع رــطــيــشست دشساــف وــج يــف
.ءوـبوـم ّيـحور وـج ،ةـئــيــطــخــلأ
شصحـُت ةـّيدوـمـعـمـلأ انيطـعـتو اـنـنـ
انومن دعاشست يتلأ مـَعـنـلأو ىوـقـلأ

.حيشسملأ عم ةايحلأ يف
ةّيدومعملأ ّنأأ يه ةثلاثلأ ةرمثلأ
ّيهلإأ خانملأ ىلإأ ناشسنإأ ديعُت

ّإأ اهغولب عـيـطـتـشسي ىرـت
؟اهتمعن هللأ هحن يذلأ

بلطنلو ،ًأذإأ هيلإأ لشسوتنلف
اـهـغـلـبـن نأأ هـتـمــحر نــم
.موــل و ةاـــباـــ نودب
مدآأ ذـــنـــم لاـيـــجأأ لـــك
،ترــثدنأ دق موــيــلأ ىـــــلإأ

ةبأ أوغلب نـيذـلأ نـكـلو
 نوـميقـي هـلـلأ ةـمـعـنـب
نــــيذلأ ــــشسيدقلأ ّرقــــم
ءي دنـع نورــهــظــيــشس
:بتك دقف .حيشسأ توكلم
لـخدأ يـبـعــشش اــي ّمــلــه>
كبأوـبأأ قـلـغأو ،كرـيداــخأأ

نأأ إأ ًـيـلـق َرأوـت ،كيـلـع
كدعشصأأ انأأ .طخشسلأ زوجي
؛02 :62  سشإأ) <كروبق نم
.(02 :73 زح

اهيأأ ،ءأدعـشس نوـكـن
انـمأأ نـحـن وـل ،ءاـبـحأأ

ماــئو  هــلــلأ اـــياـــشصو
اـنـل رـفـغـُت يــكــل ،ةــبأ

.ةـبأ ببـشسب اـناـياـطـخ
ن ىــبوــط> :بتـــُك دقـــف
تُشسو هـتـيـشصعـم ترـفـُغ
لجرلـل ىـبوـط .هـتـئـيـطـخ

برـلأ هـل بـِشسحــَي  يذــلأ
هـحور  سسيـلو ةئيطـخ
هذه .(2-1 :13 زم) <ّسشغ
نيذلأ إأ ةهجوم ةبيوطتلأ
عوشسي انبرب هللأ مهراتخأ
دأ هب قيلي يذلأ حيشسأ
.مآأ ،روهدلأ دبأأ إأ

يمورلا سسميلقإا سسيدقلا

يأأ ،تأومشسلأ ينطأوم نم هلعجتو
،ةّيدومعملأ .توكـلـمـلأ ىـلإأ هديـعـت
سسوــيروــغــيرــغ سسيّدقــلأ بشسحــب
يه (يناثلأ نوناك01) ّيشصشصينلأ
عيطتشسي هب يذلأ <حوتفملأ بابلأ>
.<جرخ ثيح ىلإأ دوعي> نأأ ناشسنإأ

ةايحلأ رفشس يف همشسأ بتكُي كانه
،نهاكلأ نودي ،أذـل .توـكـلـمـلأ يـف
مشسأ ،ةّيدوـمـعـمـلأ ةـمدخ ءدب لـبـق
ّلجشس ىلع هديمعت عمزمـلأ لـفـطـلأ

نوــشسيّدقــلأ ءاــبآأ هاــعد ّسصاـــخ
.<ةايحلأ رتفد>

ًوق ركذن نأأ نم ّدب  ،أًريخأأ
نويل فـقـشسأأ سسواـنـيرـيإأ سسيّدقـلـل
نم يذـلأ ءاـمـلأ نـع هـيـف ثّدحـتـي
اًنيجع نـيـحـطـلأ رـيـشصي > هـنود
نحن أذكه ...أًدحأو أًزبخ وأأ أًرمتخم
أًدحأو ريشصن نأأ نكمي  نيريثكلأ
نم لزانلأ ءاملأ نود نم حيشسملاب
.<ءامشسلأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ رابلا لاوقأا نم
فرتعملا سسوميسسكم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام ةّدامـلأ ّبح نـم ْبرـهـنـل
نع ُلجنْلو ًيبشس كلذ ىلإأ انعطتشسأ
أذه ىلإأ انّدششي ام لك اننهذ نيعأأ
يتلأ رومأاب ِفتكنل .رابُغك بحلأ
كلـت نود ،سشيـعـلأ ىـلـع اـندعاـشست
.ةرشضاحلأ اـنـتاـيـح يـشضرـُت يـتـلأ

،كلذ ىلع ًةوع هللأ ىلإأ بلطنْلو
ظْفِح عيطتشسن نأأ ،وه انمّلع امكو
َريغو ٍةّيدوبع ّلك نم ًةّرح سسفنلأ

تأروظنملأ نم يأ ًأدبأأ ٍةعشضاخ
لكأان انّنأأ ْنهرـبـنـل .دشسجـلأ يـعأدب
انّنأاب نيمـَهـتـم ْنـكـن و َسشيـعـنـل
.لكأانل سشيعن

:ةيسشربألا رابخأا ىلع علطإلل
iebtem/moc.koobecaf.www


