
ةلاصسرلا ــــــــــــــــــ
؛٤1- 1: 01ينأع)

2: 1-٣)
ِءدبــــــلأ  بر اـي َتنأأ

ُتأوـمــصسلأو َسضرألأ َتصســصسأأ
يـهو *كــْيَدي ُعــنــُصص يـــه
اـهـلـكو ىـقـبـت َتنأأو ُلوزــت
اهيوطـَتو *ِبوـثـلاـك ىـلـبـَت
َتنأأ َتنأأو ُريغـتـتـف ِءأدرـلاـك
نم ْنَمِلو *ىنفَت نل َكونصسو
نع ْسسِلجأ طق َلاق ِةكئأ

كَءأدعأأ َلعجأأ ىـتـح يـنـي
أوـصسيـلأأ *كـْيـَمَدقـل ًاـئـِطوــم
ًةـمِداـخ ًاـحأورأأ مـهـُعـيـمـج
ِلـجأأ نـم ِةـمدخـلــل ُلــَصسْرــُت
*سصأ َنوـثِصس َنــيذــلأ

يغصصُن نأأ انيلع ُبجي كلذلف
دصشأأ ًءاغصصإأ ُهانعِمصس ام إأ
*انِناهذأأ نم َبَرصسي ــــئل
يتلأ ُةمِلكلأ ِتناك نإأ اهنإاف
ٍةكِئم ِةنِصسلأأ ىلع اهب َقِطُن
ٍةَيِصصعمو دعت لكو تتَبث دــق
ُتِلفُن َفيكف *ًلدع ًءأزج َلان
ًاـصصـخ اـنـلـَمـهأأ نإأ ُنـحـن
هب َقـِطـُن دـق أذـهـك ًاـمـيـظـع
مـث ًلوأأ برـلأ ناــصسل ىــلــع
.هوعِمصس َنيذلأ انل ُهَتبث

موصصلا نم يناثلا دحألا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةّيحورلأ انتريصسم عباتن اميف

ملآلأ وحن اندوقت يتلأ ةّيمايصصلأ
بّتر ،ةديجملأ ةمايقلأو ةّيصصخلأ
ىلتُي نأأ ،ةصسّدقمـلأ اـنـتـصسيـنـك ءاـبآأ

نم يناثلأ دحألأ يف انعماصسم ىلع
-1 :2 رم) ّيليجنإلأ ّسصنلأ موصصلأ

ءافـصش ةـثداـح نـع ثدحـتـمـلأ (21
هـلـمـحـي ٍعـلـخـم
 .سصاخصشأأ ةعبرأأ
ّبرـــلأ سســـّنأاـــت
ماـــقو بلــــُصصو
ىلإأ انديعُي يكل
يذـلأ توـكـلـمـلأ

عـــم هاــــندقــــف
.نيَلّوألأ نيدجلأ
ىـــلإأ اــــنداــــعأأ
امدنع توكلـمـلأ
ىــــلـــع ،رـــــّمصس
مـّطـحو اـناـياـطـخ ّكصص ،بيـلــصصلأ
.ريّرصشلأ ىلع رصصتنأو هتومب توملأ

ةجيتنلأ ،هتمايقب ،عوصسي ّبرلأ احم
:تومـلأ يأأ ةـئـيـطـخـلـل ةرـصشاـبـمـلأ
وك1) <توملأ وه لَطبُي ّودع رخآأو>
انتلحر ةياهن يف ،كانه .(62 :51
بلـصصلأو ملآلأ رـبـع ،ةـّيـماــيــصصلأ

يصضُقو انـصصـخ مـتـُخ ةـماـيـقـلأو
ّنإاف ،أذل .ناطــيصشلأو ةئيطخلأ ىلع
نم ،قَبصسُم قّوذت وه مويلأ ليجنإأ
اـــنداـــهـــج يـــف اـــنديدصشت لــــجأأ
هيلع نوكت فوـصس اـمـِل ،ّيـماـيـصصلأ
يفتني ثيح ،توكـلـمـلأ يـف روـمألأ

ّلـك يــفــتــنــتو ،مــلأأو سضرــم ّلــك

.ةئيطخ
موحانرفك علخم ءافصش ةّصصق رهظُت

نم سسانلأ رّرحم وه عوصسي ّبّرلأ ّنأأ
.اهنع جـتاـنـلأ سضرـمـلأو ةـئـيـطـخـلأ
حيصسملأ ناطلصس اًصضيأأ ةّصصقلأ رهظُت
،ديدج نمز أأدبي هب يذلأ ّينايصسملأ
ةّصصقلأ ةّيمهأأ ّنإاف ،أذل .توكلملأ نمز
يكل> :ةبتكلل ّبّرلأ هلاق ام يف يه
ىلع ٌناطلصس هل رصشبلأ نبأ ّنأأ أوملعت

نأأ سضرألأ
<اياطخلأ رفغي
.(01 :2 رـــم)

مـــــك ناـــــك
أذــــــه ّبّرــــــلأ

ةبتكلل اًهـّجوـم
،أوّجتحأ نيذـلأ

ىـــلــــع ،أًدصسح
عّلخمـلـل هـلوـق
كل ةروفـــــغم>

،<كاـــــياـطــخ
ردقي ْنَم> هّنأل فيدجتلاب هومهّتاف
.<هدحو هـلـلأ ّلإأ اـياـطـخـلأ رـفـغـي نأأ

مـهراـــــكـفأأ ىــلــع ّبّرــلأ مــهــخــّبو
مهلأاصسو مهصسفـنأأ يـف يـتـلأ ةرـيّرـصشلأ
.؟<مكبولق يف أذهب نورـّكـفـت أذاـمـل>
باــتــكــلأ يــف <بلــق> ةــمــلـــك لدت
:هتّيلكب ناصسنإلأ طاصشن ىلع سسّدقملأ
ّيروــعــصشلأو ّيــنــهذــلأو ّيـــلـــخأدلأ

نأرفغ ؟رصسيألأ ام مهلأاصس .ّيدأرإلأو
سضرـمـلأ نـم ءاـفـصشلأ مأأ اـياــطــخــلأ
يكل نكل> عباتو ،(9 ةيآأ) ؟ّيدصسجلأ
ىلع ناطلصس هل رصشبلأ نبأ ّنأأ أوملعت
،حصضّتي .<اياطـخـلأ رـفـغـي نأأ سضرألأ

أوــناــك مـــــهــّنأأ ،مــكــلأ أذــه نـــم
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ىلع سضبقت يتلأ ةّيناطيصشلأ ىوقلأ
ىلع ّلدت اـمـك ،مـهرـصسأاـتو سساـنـلأ
ةـمـعـنـلأ نــمز ،ديدج نــمز ةــيأدب
.سصخلأو

هصضرم هـعنمي مل جولفملأ عّلخملأ
هيلـماـح عـم ناـمـيإاـب مدقـتـلأ نـم
،هللأ نبأ ،عوصسي ّبّرــلأ ىلإأ ةعبرألأ
دجو .توـمـلأو ةـئـيـطـخـلأ بلاـغـلأ

.تباث ناـمـيإاـب ّبّرـلأ ىـلإأ هـقـيرـط
سسوــيروــغــيرــغ سسيّدقــلأ لوــقـــي
،مويلأ هراكذت ميقن يذلأ ،سساملاب
وأأ مهلوقح مـهـعـنـمـت نـيرـيـثـك ّنإأ
مـهـتاـماـمــــتـهأ وأأ مـــــهــتاــجــيز
،ّبّرلأ ىلإأ ءيجملأ نم ةـّيـصشيـعـمـلأ
رـكـف ىـلـع درـي مـل كلذ ّلـك> ّنـكــل
كلذل ،هدصسج للصش ببصسب سضيرملأ
كانه ،ةأاطخلأ سضعب ىلإأ ةبصسنلاب

عفنأأ سضرملأ اـهـيـف نوـكـي تلاـح
اًببصس سضرملأ حبصصيو ةّحصصلأ نم
نّيـلـي ًـثـم سضرـمـلأ .مـهـصصـخـل
ىلإأ ةحناـجـلأ ةـّيـعـيـبـطـلأ ءأوـهألأ
قيرط نع ةـئـيـطـخـلأ يوأدي ،ّرـصشلأ
سضــيرملأ لعجيف ّيدصسجلأ فعصضلأ

ءافصشلأ لبق سسفنلأ ءافصش ًلّوأأ ًباق
صصوـصصخ ّيدصسجـلأ نمؤوـي اـمدنـع اـً
أذـه .هـلـلأ نـم يـتأاـي ءاـفـصشلأ ّنأاــب
ىلع ربكأأ ةعاجصشب ربـصصي هـلـعـجـي
هللأ ىلإأ ناـمـيإاـب أاـجـلـيو سضرـمـلأ

ردق ىـــلـــع لاـــمـــعأاـــب موــقــــيو
.هاياطخ نأرفغ اًبلاط هتـعاـطـتـصسأ

،هلامعأاب لولصشملأ هنع ربع ام أذه
هلأوـقأاـب ،ّبّرـلأ .هـتـعاـطـتـصسأ ردقو
ىلع هصسفن رمألأ أذه دّكأأ ،هلامعأأو
نـيـّيـصسيّرـفـلأ فـيدجـت نـم مـغرــلأ

نأأ أوعـــيطتصسي مــل مهّنأل ،مهرّمذتو
.<كلذ ّلك أومــهفي

يف نحنو ،موــــيلأ ليجنإأ انثحي
بلصصلأ وحن ةهجّتملأ موّصصلأ ةلحر
ىلإأ ناميإاب يعصسلأ ىلع ،ةمايقلأو
نم ّلحلأو ّيلخأدلأ رّهطتلأ ءاغتبأ
عم ةديدج ةايح أأدبن يكل اياطخلأ
.تأومصسلأ توكلم لخدنو حيصسملأ

ليإلا ــــــــــــــــ
 (21-1 :2 سسقرم)
 لـخد ناــمزــلأ كلذ

عمُصسو َموحاـنَرـْفـَكُعوصسي
تقوــلــلــف *ٍتيــب  هـــنأأ
 هنإأ ىتح نوثك َعمتجأ
َلوح اـم لو ٌعـصضوـم ْدـُعـي
صســـــَي باـــــبلأ ناــــكو ُعــــَ
أوتأاف *ةملكلاب مهبطاـخـي
*ٌةعبرأأُهلِمحي ٍعلخ ِهيلإأ

أوبقي نأأ أوردقي  ذإأو
أوفـصشك عـمأ ببـصسب هـيـلإأ
امدعبو .ناك ثيح َفقصسلأ
يذلأ َرـيرـصسلأ أوـلد ُهوـبـَقـَن
ًاـعـجـطـصضم ُعــلأ ناــك
ُعوـصسي ىأأر اـمـلـف *ِهـيـلــع
اي ِعلـخـمـلـل لاـق مـهـَناإأ
*كاياطخكلٌةروفغمينُب
ِةـبـتـكـلأ َنــِم ٌموــق ناــكو

 نورّكفي كانه صسلاج
ُملكتي أذه ُلاب ام ْمِهِبولق
رِدقي نَم .فيدجتلاب أذكه
ُهللأ لإأ اـياـطأ َرـِفـغـي ْنأأ

ُعوصسي َملع تقوللف *ُهَدحو
أذكه نوركفي مهنأأ هِحورب

 مهل لاقف مهِصسفنأأ أذا
*مكبولق  أذهب نوركفت
َلاــــقــــُي نأأ ُرــــصسيألأ اــــم
ْنأأ مأأ كاياطخ كل ٌةروفـغم
كَريرصسْلِمحأو ْمـُق َلاــقــُي
أومَلعت يـكـل نكلو*ِسشمأو
ٌناطـلـصس ُهـل رـصشبـلأ َنـبأ نأأ

َرِفغي نأأ سضرألأ ىـــــلــــــع

،بعصصأأ ّيدصسجلأ ءافصشلأ نورـبـتـعـي
ل مهّنأل ،لهصسأأ اـياـطـخـلأ نأرـفـغو
ةـئـيـطـخــلأ ةــيؤور نوــعــيــطــتــصسي
عوصسي ّبّرلأ اـّمأأ ،اـهـنـم قـّقـحـتـلأو
؛ٍنآأ يف هببصسو سضرملأ ىلإأ رظـنيف
يذـلأ ّيـصضرـمـلأ سضراـعـلأ يــفــصشي
جلاعـيو ،سضيرـمـلأ هأرـي نأأ نـكـمـي
يذلأ ناصسنإلأ نبإاك سضرملأ ببصس
نأرـفـغـل سضرألأ ىـلـع ناـطـلـصس هـل
ل هّنأأ ةبتـكـلأ يـصسن دقـل .اـياـطـخـلأ
هدصسج حبر ول ءيصش ناصسنإلأ عفني
.هصسفن رصسخو

ةقع عوصضوـم حرـطـُي اـنـه
جئاتن ىدحإأ ّنإأ .ةئيطخلاب سضرملأ

بصسح ،نـيـَلّوألأ نـيدجـلأ ةـئـيـطــخ
تناـك ،سسّدقـمـلأ باـتـكـلأ مـيـلــعــت
اـًيـلاـتو ،سضرـمـلأو داـصسفـلأ لوـخد
لكـصشي ،أًذإأ .ةـقـيـلـخـلأ ىـلإأ ،توـمـلأ

ةـلاـحـل أًرـهــظــم سضرــمــلأ دوــجو
لـك ّنأأ أذـه يـنـعـي لو ةـئـيـطـخــلأ

ةئيـطـخ ىـلـع سصاـصصق وـه سضرـم
ّلدي اًمومع سضرملأ ّنـكـل ،ةـنـّيـعـم
ةّيناصسنإلأ ةـعـيـبـطـلأ فـعـصض ىـلـع
ةبصسنلاب ،أذل .ّرصشلأ ةّوقل اهعوصضخو
نمز ،ميدقلأ دهعلأ يف بعصشلأ ىلإأ
هيف ىحمت نمز وه رظتنملأ اّيصسملأ
صسجت .اهـلوـيذ ّلـك عـم ةـئـيـطـخـلأ دّ
نـم ناـصسنإلأ رّرـحـيـل عوـصسي ّبّرــلأ
ةـعـيـبـطـلـل ديـعـيو رـيّرـصشلأ ةـطـلـصس
تناك يتلأ ةيهلإلأ ةروصصلأ ةّيرصشبلأ

صسجـت اـمدنـع .قـلـخـلأ دنـع هــيــف دـّ
لصصأأ جلاع ،ماقو بلُصصو حيصسملأ
ريّرـصشلأ ىـلـع هراـصصتـناـب سضرـمـلأ

ءافصشلأ تلاح ام .ناصسنإلأ أًررحم
بئاجعلأ ءأرج رصشبـلأ اـهـلاـن يـتـلأ
قبصسم قّوذت لإأ ّبّرلأ اهحرتجأ يتلأ
ّلكل ةدوعوملأ ةّيتوكلـمـلأ ةـلاـحـلـل
ىّمصست ،أذل .ّبّرلأ عم نوكي ناصسنإأ
ةبلغ رهظُت اهنوك <تايآأ>  بئاجعلأ
ىلع ملاعلأ ةئيطخ عفأرلأ حيصسملأ
ماق يتلأ بئاجعلأ رّبعت ،أًذإأ .ريرصشلأ
ىلع هللأ ةبلغ نع عوصسي ّبّرلأ اهب



كل *علخملـل لاـق اـياـطأ
كَرـيرـصس ْلـِمـحأو ْمــُق لوـقأأ

ماـقــف *كتــيــب إأ بهذأو
َجرخو ُهَريرصس َلَمحو ِتقولل
َسشِهد ىـتـح ِعـيـمأ َماـمأأ

لئاق َهلـلأ أودو مـهـلـك
.طق أذه َلثم انيأأر ام

لمأات ــــــــــــ
ءامصسلأ قلخ يذلأ وه هللأ
.سضرألأو

ءامصسلأ نأ سضعبلأ رّكف
لــعــفـــب اـــتدجُو سضرألأو
ةــيــتأذ ةّوــقــبو ،ةـــفدصصلأ

ءانبأأ نحن نكـل .ةـكّرـحـتـم
ّكصشلــــــــل لا ل ،ناإلأ

دوـجو ببـصس ّنأاـب اــندنــــع
.هدحو هللأ وه اعلأ أذه
ءأرآأ تك ةــقــيـــقأ و
ميلاعت تبراصضتو ،ءاملعلأ
 أوعمجُي و ،ةفصسفلأ

يأأر ىلع تاقوألأ نم تقو
يأأر لـــــك ناـــــك ذإأ ،دحأو
هفلاخيو رخآأ يأأر هصضقني

لك تطـقـصس أذـكـهو .ًاـما
يـــتأذ لـــعاـــفـــتـــب ءأرآلأ

.بيرغ براصضتو
ّنأأ إأ انـــه ـــصشن

هللأ دوجو نوركـنـي نـيذـلأ
دوجو نوركني مهصسفنأأ مه
دقو .ةقـيـلأ دوـجوـل ٍةـلـع
ىلع هذـه مـهـتـيّرـظـن أوـنـب
لاقف .ةئطاخ تاجاتنـتـصسأ
ةـّلـع ّنإأ مــهــنــم سضعــبــلأ

يــه اــعــلأ أذـــه دوـــجو
نورخآأ لاـقو .طـقـف ةّداأ

راصص ،هتّبحم ميظعب ،هللأ ّنأأ ربتعي
ريصصن انلعج نم نّكمتي يكل انلثم
هّلأاتلأ لوح ةّيئابآلأ ةركفلأ .هلثم
وه ام ىلع ىقبي ناصسنإلأ ّنأأ يه
هّنكل ،اًقولخم يأأ ،هتعيبـطـب هـيـلـع
،عوـصسي حـيـصسمـلأ يـف ،حــنــُمو دعُو
صسجـتـمـلأ ةـمـلـكـلأ يـف لـخدي نأأ ،دـّ
ةاـيـحـلأ :ّيـهـلإأ وـه اـم عـم ةـكرـصش
.ةدصسافلأ ريغ ةّيدبألأ

يه هّلأاتلل زربألأ ةّيـصصاـخـلأ
مدع> وأأ <توـــمـــلأ مدع> أًديدحــــت
مدع هـل هدحو> هـلـلأ ّنإأ .<داــصسفــلأ
ّنـكــل ،(61 :6 يـــت1) <توـمــلأ
يف لوخدلأ ىلإأ نآلأ لّهُأأ ناصسنإلأ
حـيـصسمـلأ يـف هـلــلأ عــم <ةــقــع>
أذه .سسدقلأ حورلأ ىوق ةطصسأوبو
وأأ ةّيقخألأ ةقعلأ ريثكب ىّطختي
ةمـلـك اـهدحو .ّيـناـصسنإلأ لاـمـكـلأ
لكصشب رّبعت نأأ عيـطـتـصست <هـّلأاـتـلأ>
.سضرعلأو دعولأ ةدأرف نع بصسانم

ةجرحم <هّلأات> ةرابع ودبت دق
،ّيدوجو موهفمك اهيلإأ انرظن نإأ

هتعيبطب عيطتصسي ل ناصسنإلأ ّنأل
سسيّدقــلأ ّنــكــل .اــًهــلإأ رــيـــصصي نأأ

أورظن ،ةصسينكلأ ءابآأو ،سسويروغيرغ
اـهـّنأأ ةـيـحاـن نـم عوـصضوـمـلأ ىـلإأ

دوصصقملأ هّلأاتلأ .ةـّيـصصخـصش ةـقـع
ةقعلأ كلت وه ،ّيصصخصش ءاقل وه
ثيح ،هللأو ناصسنإلأ نيب ةّصصاخلأ
دوجولأ ىلإأ ّيهـلإلأ روـصضحـلأ جـلـي
لأؤوصسلأ ّنـكـل .هـتـلـمـجـب ّيـناـصسنإلأ
فيك :وه هصسفن حرطي يذلأ زربألأ
ةـقـعـلأ هذـه قـّقـحـتـت نأأ نـكـمـي
صصاــخــلأ لـهو ؟ٍلاـعـتـم ٍهـلإأ عـم ةـّ
عم ةقعلأ هذه يف ناصسنإلأ لخدي
ىلـع ةرـصضاـحـلأ هـتاـيـح يـف هـلـلأ
ةــكرــصشلأ هذــه ىــقــبــت مأأ سضرألأ
نع ًةكرصش اهيلإأ انيعُد يتلأ ةّيهلإلأ
؟دعُب

ّنأأ نوّيقرصشلأ ءابآلأ مّلع دقل
يـف لـخدي ،هـئاــقــتراــب ،ناــصسنإلأ

هدجـم نـياـعـيو هـلـلأ عــم ةــقــع
رمألأ أذه ثدحي فيك نكل .ّيدبألأ
ل روـن يـف اـًنـكاـصس> هـلـلأ ناــك نإأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سسيّدقلا دنع هلأاتلا
سساملاب سسويروغيرغ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سسويروغيرغ سسيّدقلأ نكي مل
يذـلأ ،(95٣1-6921) سساملاـب
دحألأ يف ةصسّدقملأ انتصسينك هل دّيعت
ثحبي ايتوهل ،موصصلأ نم يناثلأ

،اًفقـصسأأو اـًبـهأر ناـك .ةرـهـصشلأ نـع
ةّيفـصسلـفـلأ لـكاـصشمـلاـب ّمـتـهـي مـلو
هـنوـك نـم مـغرـلأ ىـلـع ةـّيرـظـنــلأ

رمألأ .لاجملأ أذه يف اًصصّصصختم
داجيإأ وه ًعف هلغصشي ناك يذلأ

سصخب ةقّلعتملأ لكاصشملل لولح
صسفي ناـك .ّيـحـيـصسمـلأ ،ّيتوهك ،رّ

هجأو دقو ،ةّيحورلأ ةصسينكلأ ةربخ
يف ةحورطم تناك يتلأ لكاصشملأ

.٤1 نرقلأ لخ هرصصع
نامزلأ كلذ يف هؤوأدعأأ همهّتأ

.ةرّمدم ةديدج تاحورط لمح هّنأاب
يـف أًرّذـجـتـم ناـك اـنــصسيّدق نــكــل
مظعم ىدصص دجن .ّيصسنكلأ ديلقتلأ

نيّيكودابكلأ ءابآلأ دنـع هـتاـباـتـك
سسوـــمـــيـــصسكـــم سسيّدقـــلأ دنــــعو
نكت مل هميلاـعـت ّنـكـل ،فرـتـعـمـلأ

لب ،هوقبصس نَم ميلاعتل رأركت دّرجم
أذهو ،ميدق ديـلـقـتـل أًدأدتـمإأ تناـك
 .عأدبإلأ نم ُلخي مل دأدتمإلأ

هّلأات عوصضوم دنع فـقوـتـنـصس
عـيـصضأوـمــلأ نــيــب نــم ،ناــصسنإلأ
توـهل يـف تدرو يــتــلأ ةديدعــلأ
.سساملاـب سسوـيروـغـيرـغ سسيّدقـلأ
فدهلأ ّنأأ ،ّيئابآلأ ديلقتلأ يف ،دجن
وــه ناــصسنإلأ ةاــيــحــل ىـــمـــصسألأ
اهلبقت ل ةراـبـعـلأ هذـه .<هـّلأاـتـلأ>
اهنوك عم اـهـنـكـل ،ةـلوـهـصسب نذألأ

اـهاـنـعـم ّنأأ ّلإأ ،<ةـئـيرـج> ةـمـلـك
تاحلطصصملأ ّمهأأ نم يهو ،طيصسب
يفـكـت ،اـنـه .ةـّيـئاـبآلأ ةـغـّلـلأ يـف
سسيّدقـــلأ ةراـــبـــع ىـــلإأ ةراـــصشإلأ
راصص> :ةريهصشلأ ريبكلأ سسويصسانثأأ
ناصسنإلأ ريـصصي يـكـل اـًناـصسنإأ هـلإلأ
سسويصسانثأأ سسيّدقلأ رصصتخإأ .<اًهلإأ

ناك يذلأ سسوانيريإأ سسيّدقلأ ةركف



هلـلأ ؟(61 :6 يـت1) <هنـم ىـندـُي
نكمي ل ،هتعـيـبـطـب يأأ ،هرـهوـجـب
سسيّدقـلأ لوـقـي .ةـّيـلـكـلاـب هــكأردإأ
فرعن اــــنّنإأ ريـبكـلأ سسوـيـلـيـصساـب
ةـطـــــصسأوــبو هــلاــعــفأأ يــف هــلــلأ
انهلإأ فرعن اـنـّنإأ لوـقـن> :هـلاـعـفأأ
انّنأأ نلعن ل انّنكل ،هأوق ةطصسأوب
هأوـق ّنأل ،هرـهوــج نــم برــتــقــن
ىقبيف هرهوـج اـّمأأ ،اـنـيـلإأ ردحـنـت
نلعـي ،كلذـك .<هـيـلإأ برـتـقـم رـيـغ
ّنأأ ّيـقــصشمدلأ اــّنـــحوـــي سسيّدقـــلأ
هلل ّيقيقح نعإأ يه هللأ <ىوق>
.هصسفن

سسويروغيرغ سسيّدقلأ زـكـترـي
ميدقلأ ديلقـتـلأ أذـه ىـلإأ سساـملاـب
،هنم ىندُي ل يذلأ هللأ ّنإأ لوقيل
،<هأوـق> رـبـع ،ناـصسنإلأ نــم وــندي
سسيّدقلأ دّدصشي ،أًذإأ .ةّيرـصس ةـقـيرـطـب
نيب زييـمـتـلأ ىـلـع سسوـيروـغـيرـغ
ةمعنلأ تصسيل .هتمعنو هللأ رهوج

لب هللأ رهوج ةـهـّلؤوـمـلأو ةـّيـهـلإلأ
سسيّدقلأ ميلعت ّلك سضرتفي .هتّوق
.ّيصصخصش ٍهلإأ ةكرح سسوـيروـغـيرـغ
ناــصسنإلأ وــحــن كّرــحــتـــي هـــلـــلأ

صصاخلأ هتمـعـن رـبـع هـنـصضتـحـيو ةّ
كرتي نأأ نود نم ،ّسصاخلأ هلمعو
يذـلأ ،هـنـم ىـندـُي ل يذـلأ روــنــلأ
سصخلأ ىّطختي .ايلزأأ هيف نكصسي
دّدجي هّنأل َنأرفغلأ ،هللأ هقّقح يذلأ
قّقحتي ل ديدجتلأ أذهو ،ناصسنإلأ

يـف ةـعورزــم ىوــق قــطإأ رــبــع
هــلـلأ <ىوـق> رــبــع لــب ،ناــصسنإلأ
يف اهتطـصسأوـب لـخدي يـتـلأ هـصسفـن
هلخدُيو ،ناصسنإلأ عم ةّصصاخ ةقع
لـصصحـي أذـكـهو ،هـعـم ٍةـكرـصش يــف
.هّلأاتلأ

كتاذ ىلإا عجرإا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّنأأ نيّناظ انتأوذ زّيمن ّلأأ بجي

ّنإأ .رطاـصشلأ نـبإلاـك مـه نـيرـخآلأ
ءيجم نيح ىلإأ ٌرطاصش وه اّنم ك
عجري يتلأ ةكرابملأ ةظحللأ كلت

تدــــجو ةـــــقـــــيـــلأ ّنأ
لــعاــفــتو دجأوــت ببـــصسب
ةغــــصص تأرذو ماــــصسجأأ

داإلأ داق دقو .ةفلتو
هذه نم دعبأأ إأ سضعبلأ
.دودأ

حرصشت ل ميلاعتلأ هذه
ًاحيحصصو ًايفأو ًاحرصش انل
اـهـنأل اـعـلأ أذــه دوــجو
> :برــلأ لوــق سضفرـــت
ءاـمـصسلأ هـلـلأ قـلــخ ءدبــلأ

يهف اتـلاـبو ،<سضرألأو
.قلاأ هللأ دوجو سضفرت
أذه ّنأأ سضعبلأ َرّوصصت دقو
قـئاـب لـفاأ اـعــلأ
ناــّبر نود دجُو ةثــكــلأ
دجُوو ،هـهـّجوــيو هدوــقــي
مـظـعأأ نـئاــك لــّخدت نود
دجو هنأ ًاصضيأأ أولاقو .هنم
مـــــهداـــــق دقو .ةـــــفدصص

نم كلذ غ إأ  مهداإأ
ّدرلل لا ل يتلأ ءأرآلأ

.اهيلع
هللاب نمؤونف ،نحن امأأ

ءامصسلأ قلخ هـنأاـب نـمؤوـنو
ةمكح دـّجـمـنـلـف .سضرألأو
.ةقيــلأ ةـمـظـعو قـلاأ
قــئـــــأ لاــــمــــــج نأ
مك انل فـــصشكت ةروــــظنأ

،اهدجوأأ يذـلأ لـيـمـج وـه
ءاـيـصشألأ ةـمـظــع ّنأأ اــمــك
نأ اـنـل نـّيــبــت ةــقوــلأ

غ يه اهـقـلاـخ ةـعـيـبـط
.ةيهانتم

 ريبكلا سسويليصساب سسيدقلا

يف ًأركتفمو ًأرّكذتم هتأذ ىلإأ اهيف
وأأ بألأ بناج ىلإأ ةايحلأ ةّيعون
نم ةئيطخلأ لمحن انّنإأ .هنع ًأديعب
نم ًائيصش ًاصضيأأ لمحن انّنكل ،مدآأ

لّوأل ناـك يذـلأ سسودرـفــلأ مــعــط
ىلإأ> ناصسنإلأ دوعي امدنع .ةلبجلأ

،ًاـئـيـصش رـصسخ هـّنأاـب رــعــصشي <هــتأذ
.عجريف عئاصضلأ سسودرفلاب ّسسحيو
نبإلأ قـيـعـتـل تناـك ةرـيـثـك روـمأأ
،<هـتأذ ىـلإأ> ةدوـعـلأ نـع رـطاــصشلأ
ةحاقوـب لـحر دقـل .لجخـلأ اـهـلّوأأ

،هيبأل ٍراـبـتـعأ ّيأأ ةـماـقإأ نود نـم
أذـه لـمـحـي فـيـك ؟دوـعـي فـيـكـف
رومأأ إأ ًةفاصضإأ أذه ؟هّلك لجأ
،نكل .ًأديعب اهصشاع ةّيتايح ىرخأأ

،هـتأذ إأ ناـصسنإلأ دوـعــي اــمدنــع
،هرّكذتيو سسودرـفـلأ مـعـطـب رـعـصشي
هللأ ّنأأ رّكذتي نأأ لإأ هنك ل ًايلات
لـبـقـيو حـلاـصصو فوـطـعو موــحر
بوـتـي اــمدنــع ئــطاأ ناــصسنإلأ
َتدع نإأ .هللأ إأو هتأذ إأ ًاعجأر

كتــلاــح َتمــهــفو كتأذ إأ اــقــح
ىلع اهّلك كلامعأأ ةّيلوؤوصسم َتذخأأو
رــيتــب ءدبــلأ نود نــم كقــتاـــع
ىلع اهّلك ةيلوؤوصسأ ءاقلإأو <انألأ>
َتبت أذإأو ،هللأ ىلع امك نيرخآلأ

ئلـتـمـتـصس كـّنأأ دـكؤوأ نـمـف ،اـقـح
لو مَواقُت ل ةدوعلل ةّيوق ٍةدأرإاب
كحاتجيصس اـمـك ،رـمأأ ّيأأ اـهـقـيـعـي
لاثم ىلع ،هللأ إأ عوجّرلل ٌقوصش
رّي  يذلأ رطاصشلأ نبإلأ لعف ام
:أاـطأو بنّذـلاـب فعأ لـب ،هـتأذ
صسلأ إأ ُتأاـــطـــخأأ> ،كمأّدقو ءاــمـــّ
كل ىـعدُأأ نأأ ُدعـب اـقـحـتـصسم ُتصسلو
.(12 :51 ول) <ًانبأ

<؟مدآا اي تنأا نيأا< باتك نم
سسُلوبويارك نويميصس تيردنمصشرألل

ةينارطا راد نم بلطُي

:ةيصشربألا رابخأا ىلع علطإلل
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