
ةلاصسرلا ــــــــــــــــــ
(٠2-31 :٦ يناع)
َدعو ا َهللا نإا ُةوخإا اي

َمِسسقُي نأا نك  ذإا َميهربإا
مـسسقأا هـنـم ُمــظــعأا وــه ا
كـنـكِراـبُأل ًـئاـق *هـِسسفـنـب
*ًاثـكـت كـنرـثــكُأاو ًةــكرــب
*َدِعوا َلان ىنأات ذإا كاذو
ا َنومِسسقُي ُسساـنـلا اـمـنإاو
لك يسضقنتو مهنم ُمظعأا وه
سسـَقـلاـب مـهـنـيـب ٍةرـجاـسشم ِمَ
َءاسش ا كلذـلـف *تيـبـثـتـلـل
ِدـِعوا َةـثَرَو َديزـي نأا ُهـلــلا
هـمزـع ِلو ِمدعـل ًاــناــيــب
سســَقــلاــب طــسسوــت ىـتـح *مـَ
نلوحتي ل ِنْيَرمأاب َلُسصحن
ُهـلـلا َفـِلـخــُي نأا ُنــك لو
ٍةيوق ٍةـيزـعـت ىـلـع اـمـهـيـف
إا اـنأاـجـتـلا نـيذـلا نـحــن
عوسضوا ِءاجرلاب ِكسسمتلا
اــنــل وــه يذــلا *اــنــماــمأا

ٍةـنـيـمأا ِسسفـنـلـل ٍةاــسسرــِمــك
ِلــخاد إا ُلــخدت ٍةــخــسسار
ُعوسسي َلَخد ُثيح *باجا

ىلع راسص دقو انل ٍقباسسك
َسسيـئر َقداـسصيـكـلـم ِةـبــتر
.دبألا إا ٍةنهك

موصصلاو ةصصلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىلع عيباسسأا ةعبرأا رورم دعب

،سسّدقملا ّينيعبرألا موسصلا قطنا
انهابتنا ةسسّدقملا انتـسسيـنـك تفـلـت
ةــسصلا عوـــسضوـــم ىـــلإا اًدّدجـــم
انعماسسم ىـلـع ىـلـتـُت ذإا ،موـسصلاو

مكبأا حور هـيـف يذـلا دلوـلا ةـثداـح
ةسسينكـلا طـبرـت .(13-71 :9 رـم)

عـطــقــمــلا اذــه
عوـــــــسضوـــمـــب
ةردقـب ناـمــيإلا
.هللا

لـفـغــي دق
نــــع ناــــسسنإلا
ةـسصلا ةـّيـّمـهأا

يــــف موــــسصلاو
اـمـّبر .هـتاــيــح
ناـسسنإلا نوـكــي
ةسصلل اًسسرامم
هتعسضو يذلا راطإلا نمسض موسصلاو
يف عقي دق هّنأا ّلإا ،ةسسّدقملا ةسسينكلا
هـموـسص حـبــسصي يأا ،تاــّيــلــكــسشلا

.ّيـجراــخ ٍلـمـع دّرـجـم هــتــسصو
هـجاوــت اــمدنــع كلذ رــثأا رــهــظــي
تابوعسصلا سضعب نمؤوملا ناسسنإلا

،اههجاوي فيك راتحيف ،لكاسشملاو
،هتاـــيح يف هللا دوجو يعي لو
ىـلإا فـــقـي ل هـلـلا ّنأا ّنـظـي اــمــنإا

.هبناج
اهّنأاب ةسصلا فيرعت اننكمي

نوكي نأا يأا ،<هللا ىلإا سسولجلا>
راوح يفو هللا ةرسضح يف ناسسنإلا

نـع اـًعاـطـقـنا موـسصلا سسيـل .هـعـم

سسيل> هّنأا نع ٌنعإا لب ،طقف ماعطلا
ّلكب لب ،ناسسنإلا ايحي هدحو زبخلاب
.(4 :4 تم) <هللا مف نم جرخت ةملك
ناطبترم موسصلاو ةسصلا ّنإاف كلذل
.اًقيثو اًطابترا

نود نم ناموقي ل نيذه ّنأا ريغ
ردسصمو قلاخلا وه هّنأا هللاب ناميإلا

ايـحـن> هـب اـنـّنأاو ،ديـحوـلا اـنـتاـيـح
فيك .(82 :71 عأا) <دجونو كّرحتنو

ناسسنإل نكمي
بلــــــطــــــي نأا

هـلـلا اــياــطــع
قثاو ريغ وهو
هـلـلا ةردق نــم
ةـيـبـلــت ىــلــع
فيـكو ؟هـبـلـط
ناسسنإل نكمي
وهو موسصي نأا
ّنأاب اًقثاو سسيل
وـــــه هـــــلـــــلا

ينعي هللاب نمؤون نأا ؟ةايحلا يطعملا
ايحن سساسسألا اذه ىلعو ،هب قثن نأا

.فّرسصتنو
اهتعسضو يتلا ةثداحلا يف ظحن

ليجـنإا يـف ةـسسّدقـمـلا ةـسسيـنـكـلا اـنـل
ىلإا هنباب ىتأا يذلا بألا ّنأا ،مويلا
ل اًقثاو نكي مل عوسسي ّبرلا ذيمت
هسسفن ّبرلا ةردقب لو ذيمتلا ةردقب
.هنبا نم مكبألا حورلا جارخإا ىلع
حرتجي عوسسي ّبرلا ّنأاب عمسس امّبر
كلذل ،ىسضرملا يـفـسشيو تازـجـعـمـلا
مدع رهظي .هنبا يفسشي هّلعل هيلإا ىتأا
لـخ نـم عوـسسي ّبرـلاـب بألا ةـقــث
لأاسس امدنع اهمدختسسا يتلا تارابعلا

8102 /11 ددعلا
راذآا81  دحألا

موصصلا نم عبارلا دحألا
يملصسلا انحوي سسيدقلا دحأا

صسيدقلا  ليلا انيبأا راكذت
يميلصشروألا سسّلك

نماثلا نحللا
نماثلا رَحَصسلا ليإا



،اورـّيـحـت هوأار اــّمـل عــمــجــلا ّلــك
لأاـسسف .هـيـلـع اوــمــّلــسسو اوــسضكرو
باجأاف ؟مهنورواحت اذامب :ةبتكلا

دق ،مّلعم اي :لاقو عمجلا نم ٌدحاو
...سسرخأا ٌحور هــــب ينبا كيلإا ُتمّدق
ريغ ليجلا اهّيأا :مهل لاقو باجأاف
ىلإا ؟مكعم نوكأا ىتم ىلإا ،نمؤوملا

.(91-41 :9) <؟مكلمتحأا ىتم
ببسسب ذيمتلا ّبرلا خّبوي مل

حورـلا جارـخإا ىـلـع مــهــتردق مدع
قيرطلا مهـل حـسضوأا هـّنـكـل ،مـكـبألا
نأا بجـي ناـمـيإلا ّنإا ذإا ،ىـلـثــمــلا
اّمـلو> :موسصلاو ةـسصلاـب نرـتـقـي
ىـلـع هذـيـمـت هـلأاـسس اـًتـيـب لـخد
نحن عطـــتسسن مل اذاــمل :ٍدارفـــنا
اذـه ّنإا :مـهـل لاـقـف ؟هـجرــخــن نأا
ءيسشب جرــخي نأا نكمي ل سسنجلا
-82 :9) <موـسصلاو ةـسصلاــب ّلإا

92).
ةسسّدقملا انتسسينك انوعدت كلذل

ّلأاو ،قيرـطـلا يـف اـناوـق روـخـت ّلأا
انتقث دّدجن نأا لب ،اـنـناـمـيإا رـتـفـي
،اـنـموـسص ةرـيـسسم عـباـتـنو هـلـلاـب
ىّتـح ،ةـسصلاـب موـسصلا نـيـنرـقـم
.ةسسّدقملا ةمايقلا غلبن

ريبكلا نوناقلا ــــــــــــــــــــــــــــــ
ةءارق ةسسّدقملا انتسسينك تبّتر

سسواردنأا سسيّدقلل ريبكـلا نوـناـقـلا
نـم سسيـمـخـلا راـهــن ،ّيــتــيرــكــلا
موـسصلا يــف سسماــخــلا عوــبــسسألا
دقل .سسّدـقمـلا رـيـبـكـلا ّيـنـيـعـبرألا
سسقـم نوـناـقـلا اذـه ةءارـق تـّمـت اًم
ةعبرألا ماّيألا يف لحارم عبرأا ىلع
نــحــن اــهو ،موــسصلا نــم ىــلوألا
راهـن لـماـك لـكـسشب اًددجـم هوـلـتـن
.سسيمخلا

فورعملا ،ريبكلا نوناقلا بسسنُي
سسيّدقـلا ىـلإا ،ةــبوــتــلا نوــناــقــب
نرــقــلا) تيرــك فــقـــسسأا سسواردنأا

ليإلا ــــــــــــــــ
(13-71 :9 سسقرم)

 إا اند نامزلا كلذ
هـل َدجــسسو ٌناــسسنإا َعوــسسي
كُتيـتأا دق ُمـّلـعـم اـي ًـئاـق
*مـكــبأا ٌحور هــب يــنــباــب
ُهـُعرـسصي ُهذـخأا اـمـثــيــحو
هنانسسأاب ُفِرـسصيو ُدـِبزـُيـف
ُتلأاـــــسس دقو .سسبـــــيـــــيو
ملف ُهوجِرخُي نأا كَذيمت
ًـئاـق هـباـجأاــف *اوردقــي
إا ِنمؤوا ُغ ُليا اهيأا

ىـتـح مـكدنـع ُنوـكأا ىـتـم
*إا ِهب مله .مكلِمتحأا ىتم
تقولل ُهآار املف .هب ُهوتأاف

ىلع َطقسسف ُحورلا ُهعَرسص
*ُدـِبزـُيو ُغرــمــتــي ِسضرألا

نـم مـك ذـنــم ُهاــبأا لأاــسسف
لاقف *اذه هباسصأا نامزلا

ُهاقلأا ام ًاثكو ،ُهابسص ذنم
 و راــــنــــلا اهاــــي

َتعطتسسا نإا نكل .ُهَكـِلـهـُيـل
اـنـيـلـع ْنـنـحـتــف ًاــئــيــسش
نإا ُعوسسي هل لاقف *انْثِغأاو
لـكـف َنـِمؤوـت ْنأا َتعـطـتـسسا
*نمؤوملل ٌعاـطـتـسسـُم ٍءيـسش
ْنـِم ّيــبــسصلا وــبأا َحاــسصف
يّنإا لاقو ٍعوـمدب ِهـتـَعاـسس
مدع ْثِغَأاف .دّيسس اي ُنِمؤوُأا
نأا ُعوسسي ىأار املف *اإا
ِهـيـلإا نورداــبــتــي َعــما
ًئاق َسسجنلا َحورلا  َرهتنا
ُمــكــبألا ُحورــلا اــهــيأا ُهــل
ْجُرخا ِنأا كرمآا انأا مسصألا

نّنحتف اًئـيـسش َتعـطـتـسسا نإا> :ّبرـلا
ناـــك .(22 :9) <انـْثـِغأاو اـنـيـلـع
هئافسش ةثداح أارقن يذلا سصربألا

بلط امدنع اًقثاو رخآا عسضوم يف
نإا> :هل لاق ذإا ،هيفسشي نأا ّبرلا ىلإا
:1 رـم) <يـنرـّهـطــت نأا ردقــت َتدرأا

ىـلـع بألا ّثح عوــسسي ّبرــلا .(٠4
هيلع نّنحتي نأا لـبـق هـلـلاـب ةـقـثـلا

ةـلاـح يـف اـمـنـيـب ،هـنـبا يــفــسشيو
:هافسشو اًروف هيلع نّنحت سصربألا
نّنحتف اًئيسش عيطتسست َتنك نإا نكل>
نإا :عوسسي هل لاقـف .اـّنـعأاو اـنـيـلـع
ءيسش ّلك ،نمؤوت نأا عيطتسست َتنك
وبأا خرسص تقوللف .نمؤوملل عاطتسسم
،دّيسس اي نمؤوأا :لاقو عومدب دلولا

عوسسي ىأار اّملف .يناميإا مدع نعأاف
حورلا رهتنا ،نوسضكارتي عمجلا ّنأا
حورـلا اـهــّيأا :هــل ًــئاــق سسجــنــلا
جرخا نأا ،كرمآا انأا ،ّمسصألا سسرخألا

خرـسصف .هـيـف لـخدت دعـت لو هــنــم
راسصف .هنم جرخو ًارـيـثـك هـطـبـخو
دق هّنإا :نوريثك لاق ىّتح ،تيملاك
،هسضهنأاو هديب عوسسي ذخأاف .تام
هيلإا ىـتأاـف> ؛(72-22 :9) <ماقـف
:هل ًئاقو اًيثاج هيلإا بلطي سصربأا
نّنحتف .ينرّهطت نأا ردقت َتدرأا نإا
:هـل لاـقو هـسسمــلو هدي ّدمو عوــسسي
مّلكتي وهو تقوـلـلـف .رـهـطاـف ،ديرأا

-٠4 :1) <رهطو سصَرَبلا هنع بهذ
24).

قثاو ريغ هدحو بألا نكي مل
ٌةبتك مهنيبو ،هّلك عمجلا لب ،ّبرلاب
باتكلا نوفرعي ةبتكلا ناك .اًسضيأا
نونمؤوي مهّنأا سضرـتـفـُيو ،سسّدقـمـلا
بناج ىلإا اوفقو مهّنكل ،هللا ةردقب
اوذخأاو ،ذيـمـتـلا لـباـقـم عـمـجـلا
ىلع مهتردق مدع يف مهنورواحي
خـّبو كلذـل .مـكــبألا حورــلا جارــخإا
،ةبتكلا مهعمو ،هـّلـك عـمـجـلا ّبرـلا
ءاج اـّمـلو> :مـهـناـمـيإا مدع ببـسسب
اًرـيـثـك اـًعـمـج ىأار ذـيـمـتـلا ىـلإا

تقوللو .مهنورواحي ةبتكو مهلوح



*ِهيـف ُلـخدت ْدـُعـت لو هـنـم
ًاثــك ُهــطــَبـــخو خرـــسصف
ِتياك راسصف هنم جرخو

دق هنإا نوثك لاق ىتح
ِهديـب ُعوـسسي ذـخأاـف *تاــم
لخد او *ماقف ُهسضهنأاو
ىلع ُهُذيـمـت ُهـلأاـسس ًاـتـيـب
نحن عِطَتسسن  اذا ٍدارفنا
نإا مهل لاقف *ُهَجِرخُن نأا

ْنأا نــــك ل َسسنا اذـــــه
ةسصلاـب لإا ٍءيـسشب َجُرـخـي
نم اوجرخ او *موسصلاو
ليلا  اوزاـتـجا كاـنـه
*ٌدحأا يرْدــــَي نأا دِرــــُي و
ُهَذيمـت ُمـّلـعـي ناـك هـنإاـف
رسشبـلا َنـبا نإا مـهـل لوـقـيو
سساــنــلا يديأا إا ُمــَلــسســـُي
لَتقـُي نأا دعـبو هـَنوـلـتـقـيـف
.ثلاثلا مويلا  ُموقي

لمأات ـــــــــــــ
دوقي يذلا  وه موسصلا ّنإا

عــم ةاـــيا إا سسيّدقـــلا
...هللا

حانج وه موسصلا ّنإا
ءامـسسلا إا عـفـتل ةـسصلا

وه ...هللا سشرع إا قختو
نـسضاـح ،توــيــبــلا داــمــع
ةنيز ،بابسشلا مّلعم ،ةّحسصلا
.حاورألا قيدسص ،خويسشلا

ّلإا ميقتسست ل ةليسضفلا ّنإا
مـجـلـي كسسنـلا ّنأل كسسنـلاــب
عفني ل ماعطـلاو .تاوـهـسشلا
ناميلسس لاـق اذـكـه لـهاا
اوـــّمـــتـــهـــت ل> :مـــيــــكا

.<نوـلـكأاـت ا مــكداــسسجأل

ىــلإا ًلوــسصو مدآا نــم ،رــَبــِعــلاـــب
لءاسستن .نيسسيّدقلا لسسرلاو ذيمّتلا
باتكـلا تاـّيـسصخـسش اـنـل رّوـسص َمـِل
،ريبكلا هـنوـناـق يـف كلـت سسّدقـمـلا

دوادو لــيــباــهو نــيــياــق لـــثـــم
سسلا .مهريغو ناـمـيـلـسسو حسضاو ببّ
ةّوـــق راـــهـــظإا دــيرـــي هـــّنأا وــــهو
نأا اهنكمُي ّولع ّيأا نمو ةئيطخلا
فيك لباقملا يفو ،ناسسنإلا طِقسسُت
ناـسسنإلا ةـقداـسصلا ةـبوـتـلا عـفرــت
.رثكأاف رثكأا هللا نم برتقي هلعجتو
نواــهــت مدع وــه هُرــكِذ رــيدجـــلا
فــــسصو يــــف سسواردنأا سسيّدقـــــلا

ةّيباتكلا تاّيسصخسشلا كلـت اـياـطـخ
نم كلذ ،اهيلع وسسري نأا نود نم
نـم مـهــــتـبوـت ةـمـظـع زارـبإا لــجأا

روجفلا يف طقاسسلا عيجسشتو ،ةهج
اذه .ىرخُأا ٍةهج نـم ةـبوـتـلا ىـلـع
،ميكحـلا ناـمـيـلـسس عـم هارـن رـمألا

سسنـــمو ،ماـــثآلا بكـــترا يذـــلا ىـــّ
يف نيبئاتـلا راـبـك نـم اـمـهاوـسسو
سسيّدقـلا اـنوــعدي .مــيدقــلا دهــعــلا
لهأاب هّبسشتلا ىلإا اًسضيأا سسواردــنأا
ّيبنلا نانوي مهءاج نيذلا ىونين
لـفـغـــي ل اـمـك .هـلـلا ىـلإا اوـباـتــف
يـتـلا ثادحألا رــكذ نــع سسيّدقـــلا
ميـلاـعـتـلاو عوـسسي ّبرـلا عـم تـّمـت
لـخ نـم اـهاـّيإا اـنــمــّلــع يــتــلا
ىلع اهنم رُكذَن ،اهاوسسو لاثمألا
اـّكز :رـسصحـلا ل لاـثــمــلا لــيــبــسس
،ةّيرماسسلاو ةينازلا ةأارملاو راّسشعلا

يذـلا حـــلاـسصلا ّيرـماـسسلا لــثــمو
يـف وـه اـم ةـعـيــبــّطــلاــب> لــمــع
دروــــي .(41 :2ور) <سسوـماـّنــلا
سضيأا سسواردنأا سسيّدقـلا ٍتاـفّرـسصت اـً
انل سضرعَيِل لسسرلا ِسضعب نع تجتن
نـيـنـمؤوـمـلا ةـبوـتـل ٌعـفاـن وـه اــم
 .مهِسصخو

لخ نم ،سسيّدقلا زربُي ،اًريخأا
،عوسسي ّبرلا ةلاسسر رهوج ،هنوناق
،ةريثـك ٍتاـفـسصب هـيـلإا رـيـسشي يذـلا

وه ديحولا سصّلخملا ّنأا انل اًرهظُم

ربكألا مـسسقـلا بتـك هـّنأل ،(عـباـسسلا
نيَسسيّدقلا نم لك مهاسس دقو ،هنم
فسسويو ّيتيدوـتـسسلا سسوروذوـيـث
يـف (عـسساـتـلا نرــقــلا) ّيــّلــقــسصلا
نيَنرقلا يف ،هيلإا تفيسضُأا .همامتإا
ٌعطق ،رسشع يناثلاو رسشع يداحلا

نع ىرخُأاو سسواردنأا سسيّدقلا نع
لسصوف ،ةّيرـسصمـلا مـيرـم ةـسسيّدقـلا

اذه لّكسشت يتلا تاّيرابورطلا ددع
ةـئـمـثـث ىـلإا اـيـلاــح نوــناــقــلا

ةرابع اهنم ك قبسست ،ةّيرابورط
.<ينمحرا هللا اي ينمحرإا>
ىلإا ريبكـلا ةـبوـتـلا نوـناـق فدهـي

رثكُي .ةبوتلا ىلـع نـيـنـمؤوـمـلا ّثح
لاـمـعـتـسسا نــم سسواردنأا سسيّدقــلا
يــف ةدراوــلا ثادحألاو لاـــثـــمألا
ميدقلا هـيدهـعـب سسّدقـمـلا باـتـكـلا

كلت ٍةسصاخب ،ءاوّسسلا ىلع ديدجلاو
راربألاو ءايبنألا ريسس يورت يتلا

يـف اوـعـقو نـيذـلا نـيــحــلاــسصلاو
اوداع مهـّنـكـل ،تّلزـلاو اـياـطـخـلا

اودعتباو مهكولسس اورـّيـغو اوـباـتـف
وحن نيعراسسم ،ءيدر لمع ّلك نع
.هـلـلا ىدل ةـلوــبــقــمــلا لاــمــعألا
سسيّدقلا لفغي ل ،كلذ ىلإا ًةفاسضإا
ّبّرــلا ةاــيـح رـــكذ نـــع سسواردنأا
هتلاسسر رهوـجو ،هـتاـَفـِسصَو عوـسسي
يـف اـهـب ىداـن يـتـلا ةـّيـسصـخـلا
سساسسأا وه حيسسملا ّنإا ذإا ،هليجنإا
سصـّلـخـمـلا وـهو هرـسسأاـب نوـناـقـلا
.ديحولا

هعباطب نوناقلا اذه زّيمتي ،اًذإا
نينمؤوملا ديدسشت هفده .ّيميـلـعـتـلا
نع جتانلا سسأايلا يف اوعقي ل يكل
ةمحرل ئطاخلا مهفلاو ةـئـيـطـخـلا
ءاسشي سسواردنأا سسيّدقلا ّنأاك .هللا
َلِبَق امك :هنوناق ئراقل لوقي نأا
كلذك ،نيقيّدسصلاو راربألا ةبوت هللا
نم هيلإا عرهي نم ّلك ةبوت لبقيسس
.نينمؤوملا

سسيّدقـلا نـهذ نـع بيـغــت ل
ٍةئيلم ٍةـعـفاـن ٍةرـيـسس ةـّيأا سسواردنأا



لمِح عفاّرلا حـيـسسمـلا عوـسسي ّبرـلا
يعارلا هسسفن وهو ،ليقّثلا ةئيطخلا
،ديدح نم اًسصعب براّسضلا حلاسصلا

يف عمجأا ملاعلا بسساحيسس يذلاو
 .ةريخألا ةنونيدلا

ةّماـعـلا ةـسصـخـلا يـه هذـه
اـهـيـلإا لـسصو يـتــلا ةــّيــسساــسسألاو
نم ٍدحاو ٍعسضوم يف ل ،سسيّدقلا
.ّلكك نوناقـلا لـب ،طـقـف نوـناـقـلا
ةسسينكلا ّنإا لوقلا عيطتسسن ،اًيلات
تّسصخ امدنع ئطخت مل ةسسّدقملا

ةـفـسصب هاوـسس نود نوـناــقــلا اذــه
امك ،ناك كلذل عفادلاو ،<ريبكلا>
هتوهل قمعو هيناعم ةرازغ ،ّنظن
.همجح ربكو

برد كلسسن فيك اًعيمج انفرع لأا
ىلإا ةلِسصومـلا ةـّيـقـيـقـحـلا ةـبوـتـلا
تاـعاـفـسشب ،ّيواـمـسسلا توـكـلـمــلا
عيمجو ّيتيركلا سسواردنأا سسيّدقلا
نـــيـــقـــيّدسصلاو رارـــبألاو ءاــــبآلا
ةـبوـتـلا نوـناـق يـف نـيروـكذــمــلا
.ريبكلا

ةيحيصسملا ةبحملا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ًابعسص ًارمأا سسيل ،رخآلا ّبحن نأا
ُتنك نإا> :نيلئاق ًلاح رّكفن انوعد
لعفي نأا هديرأا اذام ،نف َناكم
بسسحب ًامامت تنأا لمعا مث <؟يب
.مكلا اذه

،ةيحيسسملا ةليسضفلا يه هذه
ةايحلا تسسيل .ةيحيسسملا ةّبحملاو
ام لو سسانلا هّنظي ام ةيحيسسملا
هلوقي ام ًاديدحت اهّنكل ،هنوعنسصي
امك ءامحر اونوك> :حيسسملا دّيسسلا
.(٦3 :٦ ول) <ميحر ًاسضيأا مكابأا ّنأا
ّنأا امك نيلماك متنأا اونوك> :ًاسضيأا
<لماك وه تاومسسلا يف يذلا مكابأا
،لماكو ميـحر هـلـلا .(84 :5 تـم)
رـيـسصن يـكـل ءاـمــحر حــبــسصنــلــف

.ًاسضيأا دّيسسلا لاق اذكه
تنرق ًامود ةليسضفلاو

ىـسسوـمـف .موـسصلاـب كسسنــلا
دعسص مث ًاموي عبرأا ماسص

...برلا عم مّلكتو ءامسسلا إا
ًادحاو ماــــسص لاـــــيـــــنادو
 راسص مث ًاموي نيرسشعو
 ةثثلا ةيتفلاو ...ايؤورلا
يما نوتألا ران مهذؤوت
...مهتسصو مهموسص ببسسب
ىـسضق نادمـعا اــنــحوــيو

سشقـت  اـهـّلـك هـتاــيــح فـّ
اـعـلـل برـلا نـلـعأاو دهزو
يذلا ،هسساـبـلو هـئاذـغ عوـن
نوكيل ،سسانلل هيفخي ناك
.ةظع هنم انل

كرت موسصلاب ينعأا تسسل
اذه نأل يرورسضلا ماعطلا
نـــكـــل .توــا إا يّدؤوــــي
يذــلا لــكأاا كرــت يــنــعأا
دّر بّبسسيو ةّذللا انل بلجي
.دسسا

ءايسشأا كانه نوكت دق
عمو ةئـيـطـخ اـهـيـف ةثـك
اهنع كّسسنتن نأا بجي كلذ
اـنــل حــبر كلذ  ناــك اذإا

ماعطلا ناك اذإا> .نيرخآلو
محللا لكآا نلف يخأا كّكسشي
(31 :8 وـك1) <دــبألا إا
لو ًام لكأات ل نأا نسسح>
ككسشي ًائيسش وأا ًارمخ برسشت
<...فعسضي وأا عي وأا كاخأا
   .(12 :41 ور)

وه يقيقا مئاسصلا
ملآلا لك نع بّرغتي يذلا
.ةيعيبطلا ىتح ةيدسسا

بكلا سسويليصساب سسيدقلا

.ًاسضيأا نيلماك
وأا ماقتنإلا وأا ةيهاركلل رثأا ل

هيف لب ،هللا رهوج يف ًاقلطم ّرسشلا
لو نامز اهّدحي ل يتلا ةبحملا

وـحــن ةــهــجــّتــم تسسيــلو ناــكــم
هللا ةوعد .نيرخآلا نود سصاخسشأا
نـيـقـيّدـِسص هـلـثـم نوــكــن نأا اــنــل
ءاـمــحرو نــيــفوؤورو نــيــّبــحــمو
ناسسنإا ةلاح يه هذه .نيعسضاوتمو
ل ،كلذك نكن مل نإا .ةّيعيبطلا هللا
اذه نم أاوسسألا .ًادّيج انعسضو نوكي
ًارمأا هللاب انهّبسشت ربتعن انّنأا هّلك
نآلا مهفن له .ناسسنإلا ةقاط قوفي
؟انفارحنا ىدم

ًعف نمؤوي نَم عمسسي امدنع
يف هللاب هّبسشتلا اـنـيـلـع ّنأا هـلـلاـب
،عيمجلل نارـفـغـلاو ءادعألا ةـّبـحـم
سسمتي ،لاـمـكـلاو ةـمـحّرـلاو هللاب كّ
،ًادـــــبأا ًاباـسسح هـسسفـنـل بسسحـي لو
،ًاقطإا هسسفن ذاقــــنإا لواحي لو
يف ًاسشّطعتم بغريو هللاب قثي لب
.اـم ًاـموـي هـل ًاـهـيـبـسش حــبــسصي نأا
عم ثدح دقو ،ًعف رمألا ثدحي
ةمعنـلا مـهـتـلّدب نـيذـلا نـيـسسيّدقـلا

ّنإا .هـلـل نـيـهـباــسشم اوــحــبــسصأاــف
ّرـسشلا عــنـسصي ئــطاــخــلا ناــسسنإلا

همّلسسو هلـلاـب نـمآا اذإا هـّنـكـل ،طـقـف
نيح طقف هللا لثم نوكي نل ،هَتاذ
لب ،(2 :3 وي1) ملاعلا اذه رداغي
هذه يف هل ًاهباسشم هللا هلعجيسس
ّلكلا ّبحيسس ٍذئنيح ،ًاسضيأا ةايحلا

.هللا لثم
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