
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
،81-61 :02 لشسرلأ لامعأأ)

82-63)
 أ كلتُسسلوب ىأاترأ مايأ

رحبلأ  سسشسفأأ َزواجتي نأأ
 ئطبُي نأأ هل سضرعي ّئل
ىتح ُلجعي ناك هنأ ،ةيشسآأ
َموــي َمــيــلــششروأأ  نوــكــي
نـمـف *هـنـكـمأأ نإأ ةرـشصنـعـلأ

َسسشسفأأإأ َثعـب َسسـُتـيـلـيـم
*ةشسينكلأ َسسوشسُق ىعدتشساــف
*مـهل لاق هيلإأ أولشصو اّملف
ِعـيـمو مـكـشسـُفـنأ أورذــحأ
ُحورلأ مكَماقأأ يـتـلأ ةـيـعرـلأ
أوعل ًةفقاشسأأ اهـيـف سسدقـلأ

اهانـتـقأ يـتـلأ هـلـلأ ةـشسيـنـك
هـّنأأ أذـه مـلــعأأ إاــف *هــِمدب
يباهذ دعب مكـنـيـب لـخديـشس
ىلع قفششُت  ةفِطاخ ٌبائذ
موقيشس مكِشسُفنأأمكنمو*ةيعرلأ
ةيوتلم ٍرومأاب نومّلكتي ٌلاجر
*مهءأرو َذيمتلأ أوبذتـجـيـل
يّنأأ نيرّكذـتـم أورـهـشسأ كلذـل
فـُفــكأأ َ نــشس ثــث ةّدم
ٍدحأو لك َحشصْنأأ نأأ ًأراهن ًيل
اي مكعدوتشسأأ نآأو *ٍعومدب
هِتمعـن ةـمـلـكو هـلـلأ يـتوـخإأ
مكحنو مكَينبت نأأ ةرداقلأ

*شسيّدقلأ عيمج عم ًاثأم
وأأ َبهذ وأأ َةّشضِف ِهتششأأ  إأ

يقيقحلا ناميإلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دحأأ يف ةشسدقملأ انتشسينك دّيعت

،يـهـلإأ دوـعـشصلأ دعـب عـقــي يذــلأ
أ يـنوـكـشسمـلأ عـمـجـمـلأ ءاـبآلوأ
.523 ةـنـشس ةـيـقـيـن يـف دقـعــنـمـلأ
نـم ةوـعدب عـمـجـمـلأ أذــه دقــعــنأ
نأأ دعب كلملأ نيطنطشسق روطأربمإأ
يف ةئـطاـخـلأ مـيـلاـعـتـلأ ترـششتـنأ
ءاــــــــــــــــــــجرأأ
ةـيروــطأرــبمإأ
اـم ،ةـيـناـمورـلأ
يف ًةلبـلـب ببـشس
ةشسينكـلأ ناـمـيإأ

فأرـــــــــــحــنأو
نـــــع سضــعـبـلأ
.ميوقلأ ناميإأ

ةشسينكلأ لّترت
ديـعـلأ أذــه يــف
ةــيراــــبورـــطلأ
انهلإأ حيشسمـلأ اـهـيأأ تنأأ> :ةـيـلاـتـلأ
َتشسشسأأ نـم اـي ،حـيـبـشستـلأ قـئاـفــلأ
سضرأأ ىـلـع نــيــشسيدقــلأ اــنءاــبآأ

ًاعيمج انتيده مهبو ،ةعم بكأوك
ليزج اـي يـقـيـقـحـلأ ناـمـيإأ ىـلإأ
ناميإأ وه امف .<كل دجملأ ةمحرلأ
؟يقيقحلأ

برلأ ناشسل ىلع بأوجلأ يتأاي
يف ،ةيتونهكـلأ هـتـشص يـف هـشسفـن
وي) هأأرقن يذلأ يليجـنإأ عـطـقـمـلأ

وه يقيقحلأ ناميإأ .(1-31 :71
يقيـقـحـلأ هـلإأ تنأأ كوـفرـعـي نأأ>
يذــلأ حـــيـــشسمـــلأ عوـــشسيو كدحو
ناميإأ سسيل .(3 :71وي) <هتلشسرأأ

اننأأ ىلع ةلدلل اهظفلن ةملك درجم
ٍةـلـئاـع يـف دلوـن نأأ و ،هـلـلأ دبـعــن
سسيلو  ،هللأ دوـجوـب نـمؤوـت ةـنـّيدتـم
يف ةفئاـطـلـلو ةـناـيدلـل رـكذ درـجـم
وه ،ةايح وه لب ،ةيشصخششلأ انتانايب
اهششيعي يتلأ ةيشصخششلأ ةربخلأ كلت
لك يف رهظت يتلأو ،هللأ عم ناشسنإأ
ناميإأ سضرفي .هتافرـشصتو هـلاـعـفأأ
دي يف ًماك ًاميلشست ةايحلأ ميلشست

،هب ةقثلأو هللأ
ةــعاــطــلأ لـــب
امك هتـئـيـششمـل
مـيـهأرـبإأ لـعـف
اـــمــــل> يذـــلأ

<عاـــطأأ يـــعد
،(8 :11بع)
نأأ رخآأ ىنعمب
ناـشسنإأ عـشضي
ديب ةنامأأ هشسفن
نمتأاي نأأ ،هللأ

.هتمعن يف هكراششيو هشسفن ىلع َهللأ
ذـنـم ناـشسنإـل مدقـُت ةـمـعـنــلأ هذــه
،ةـّيدوــمــعــمــلأ لــخ نــم ةدوــلأ
انه نم .ةشسّدقملأ ةلوانملأو نوريملأ

نأاب مفلأ يبهذلأ انحوي سسيدقلأ لوق
يف اهعرزي هللأ نم ةيطع ناميإأ

ومنلل قطنإأ ةطقن نوكتف ،انلخأد
.يحورلأ

هتلاشسر يف انحوي يليجنإأ ددششي
يف نمكت هللأ ةفرعم نأأ ىلع ىلوأأ

 اهظفحي  نم لكو ،اياشصولأ ظفح
ظفح .هللأ فرعي هنأأ يعدي نأأ هنكمي
ىـلـع اـهـششيـع يـف نوـكـي اـياـشصوـلأ
اهعطُي مل نإأ نكمي  أذهو مأودلأ

8102 /02 ددعلا
رايأا02  دحألا

لّوألا وكسسا عما ءابآا دحأا

سسوّلث ديهسشلا راكذت

        سسداسسلا نحللا

رسشاعلا رَحَسسلا ليإا



كشسانلأ سسقرم سسيّدقلأ حرششي
هــلــلأ نأاــب سسلوــب لوــشسرــلأ لوــق
بشسح اــنــم دحأو لــك يــطــعــيــشس
لاـمـعأأ نأأ يــنــعــي  ،هــلاــمــعأأ
امنإأو توكلملأ وأأ مـّنـهـج ّقـحـتـشست
لاــمــعأأ وأأ ناــمــيإأ مدع لاــمــعأأ
يه هذه نامـيإأ لاـمـعأأ .ناـمـيإأ
لوشسرلأ رهاجي كلذل ةبحملأ لامعأأ
حيشسملأ يف هـنأ> :لوـقـلاـب سسلوـب
و ًائيشش عـفـنـي ناـتـخـلأ  عوـشسي
لــماــعــلأ ناــمــيإأ لــب ةــلرــغــلأ
ةبحملأ بايغ .(6 :5لغ) <ةبحملاب
لثم نوكيف ،ًاتيم ناـمـيإأ لـعـجـي
ةيقيقح ودبت يتلأ ةروزملأ دوقنلأ
لوقي .ةميق ب عقأولأ يف اهنكل
ىلوأأ هتلاشسر يف لوشسرلأ سسلوب
يل ناك أذإأ> :سسوثنروك لهأأ ىلإأ
يل تشسيلو لابجلأ لقنأ ناميإأ
،(2 :31وك1) <ءيششب تشسلف ةّبحملأ

يتلأ ةييحملأ ةّوقلأ يه ةبحملاف
لاــمــعأأ اــمأأو ،ناــمــيإأ يّذـــغـــت
،ناميإأ ئفطت نأأ نكميف ةئيطخلأ

ةّيوق ةّبحملأ لامعأأ نوكت ام ردقبو
اـنـناـمـيإأ حـبــشصي رأدقــمــلأ أذــهــب

سسلوـب مـّلـكـتـي اـنـه نـم .ًاـنـيـشصح
لـماـعـلأ ناـمـيإأ> ىـلـع لوـشسرــلأ
.<ةبحملاب

نيذلأ نوشسيدقلأ ءابآأ دباك دقل
أودهششيـل مـلاـعـلأ سسئاـنـك نـم أوـتأأ
،مأودلأ ىلع بلاغلأو ّيحلأ حيشسملل
أذه يف ةشسينكلأ مـهـل دـّيـعـت نـيذـلأ
مل ةيشساقو ةمج تأداهطشضإأ ،دحأأ
مهناميإأ نأركـن نـع ًاـموـي مـهـنـثـت
تأداهطشضأ تامع .يـقـيـقـحـلأ
كلــمــلأ سسيدقــلأ اــهــفــقوأأ يــتـــلأ

موـشسرـم يـف رـيـبـكـلأ نـيـطـنـطـشسق
ةرهاظ تناـك313 ماع وـنـيـم
مهؤواشضعأاف ؛مهداشسجأأ ىلع ايلج

راـثآأو ،ةروـتــبــمــلأ وأأ ةــهّوــششمــلأ
تدهشش تأدلجلأو برشضلأو حورجلأ
يف هونّود يذلأ ّيحلأ ناميإأ نأأ
مهبولق يف اًظوفـحـم ناـك ةـيـقـيـن

نوملعت متنأأو *ٍدحأأ َسسابل
تاــجاــحو يــتاــجاــح ّنأأ
ِناتاه اهْتمَدَخ يعم نيذلأ
ُتنّيب ٍءيشش ّلك  *نأديلأ
نأأ يـغـبـنـي أذـكـه هـّنأأ مـكـل
نأأو ءافعشضلأ دعاشسنل َبعتن
.عوـشسي ّبرـلأ َمـك رـّكذـتـن
وه َءاـطـعـلأ ّنإأ لاـق هــّنإاــف
*ذـخأأ نـم َكأأ ٌطوــبــغــم
ىـلـع اـثــج أذــه لاــق اّو
.ىّلشصو مهعيمجعمهيتبكر

ليإلا ــــــــــــــــ
(31-1 :71 انحوي)

 عفر ناـــمزـــلأ كلذ
ءاـمـّشسلأ إأ ِهـيـنـيـع ُعوـشسي
ِتتأأ دق ِتبأأ اـــــــي لاــــــــقو
كدّجميل كنبأ ِدّ .ُةعاشسلأ
شضيأأ كـُنـبأ ُهَتيطـعأأ اـمـك *اـً
ٍرـششب ّلـك ىـلــع اــًناــطــلــشس
هل ُهَتيطعأأ نم لك َيطعُيل

يـه هذــهو *ةــّيدبأأ ًةاــيــح
كوفرعي نأأ ُةّيدبأأ ُةايأ
يذـلأو ّيـقـيـقأ َهـلإأ َتنأأ
انأأ *حيشسأ َعوشسي ُهَتلشسرأأ

دق .سضرأأ ىلع كُتدّ دق
ينَتيطعأأ يذلأ َلمعلأ ُتمأأ

أو *ُهَلمعأنآ ّد تنأأ
يذلأ ِداب كدنع ِتبأأ اي
ِنوك ِلبق نم كَدنع  ناك
كـَمـشسأ ُتنـلـعأأ دق *مـَلاـعــلأ
 مهَتيطعأأ نيذـلأ ِسساـنـلـل
كل أوـناـك مـه .مـَلاـعـلأ نـم
دقو  مــهــَتــيــطـــعأأ تنأأو

دق نآأو *كمـك أوـظـِفــح
 ُهَتيطعأأ ام ّلك ّنأأ أومِلع
يذلأ َمكلأ ّنأ *كنم وه

سسلوـب لوـشسرـلأ فرــعــي .ناــشسنإأ
نيينأربعلأ ىلإأ هتلاشسر يف ناميإأ
ناقيأو ىجرُي امـب ةـقـثـلأ> هـنأاـب
ام أذه .(1 :11بع) <ىرت  رومأاب
:ناميإأ روتشسد ةياهـن يـف هـلوـقـن
ةايحلأو ىتوملأ ةـماـيـق ىـجرـتأأو>
نينمؤوملأ نـحـن .<يـتآأ رـهدلأ يـف
نأأو ةيدبأأ ةايحلأ لانن نأأ وجرن
،ةمايقلأ موي يف نيشصلخم نوكن
انتقث ىلع ينبم أذه انءاجر نكل
ةقيقح يه كلت نأاب لماكلأ اننيقيو
.ًامهو تشسيلو
يح ٌناميإأ وه يقـيـقـحـلأ ناـمـيإأ ىلع لمـعـي ،ًأدماـج ًاـناـمـيإأ سسيـلو

داهج لخ نم يشصخشش :نيديعشص
ماعو ،ناميإأ يف ومنلل ناشسنإأ

عم ناميإأ أذه ديشسجت لخ نم
ناشسنإأ لامعأاف .نيرـخآأ سساـنـلأ
،هللاب ناميإاب اـهاـنـعـم بشستـكـت
.لامعأاب لمتكي هـلـلاـب ناـمـيإأو
سسيـل ناـمـيإأ نـع لاـمـعأأ لـشصف
ةيشسكذوثرأأ ةشسينكـلأ يـف ًوـبـقـم
سضعــب ىدل لاـــحـــلأ يـــه اـــمـــك
نودب ناــمــيإأ  .تاــعاــمـــجـــلأ
ناميإأ نودب لامعأأ و لامعأأ
.هللأ مامأأ ًاقحتشسم ناشسنإأ لعجت
امدنع يقيقحلأ ناميإأ ةوق رهظت
ةيزأوملأ ةحلاشصلأ لامعأاب نرتقي
سصخلل ةيرورشض يه يتلأو ،هل
لوشسرلأ لوـقـي ددشصلأ أذـهـب .هـلـثـم
:نونمؤوم مهنأأ نوعّدي نيذلل بوقعي
دحأأ لاق نإأ يتوخإأ اي ةعفنملأ ام>
،لامعأأ هل سسيل نكلو ًاناميإأ هل نإأ

تنأأ ،...هشصّلخي نأأ ناميإأ ردقي له
،لعفت ًانشسح دحأو هـّللأ نأأ نمؤوت
نورعششقيو نوـنـمؤوـي نـيـطاـيـششلأو
اـهـيأأ مـلــعــت نأأ ديرــت لــه نــكــلو
نودب ناميإأ نأأ لطابلأ ناشسنإأ
انوبأأ ميهأربإأ رربتي ملأأ .تيم لامعأأ
نورت ،هنبأ قحشسأ مدق ذإأ لامعأاب
 ناشسنإأ رربتي لامعأاب هنأأ ًأذإأ
.(42 ـ41 :2عي) <هدحو ناميإاب



مهو .مهل ُهُتيطعأأ  ُهَتيطعأأ
َكنم يّنأأ ًاّقح أوملعو أولِبق

كــــّنأأ أوـــــنـــــمآأو ُتجرـــــخ
مهـلـجأأ نـم اـنأأ *يـنـتـلـشسرأأ
ِلــجأأ نــم ُلأاـــشسأأ  .لأاـــشسأأ
نـيذـلأ لـجأأ ْنـم لـب اـعــلأ
لك *كل مهّنأ.  مهَتيطعأأ
ٍءيشش لكو كل وه  ٍءيشش
ُتدـّجــُم دق اــنأأو  وــه َكل
 ُدعـب اـنأأ ُتشسلو *مــهــيــف
.اعلأ  مه ءؤوهو اعلأ

ُبآأ اـهـّيأأ .كيــلإأ يــتآأ اــنأأو
كِمـشساـب مـهـظـَفـحأ سسوّدقـلأ
أونوكيل  مهَتيـطـعأأ نـيذـلأ

ُتنك ح *نحن امك أًدحأو
تنــك اــعــلأ  مــهـــعـــم
نيذلأ ّنإأ .كمشساب مـهـُظـفـحأأ
و مهُتظِفح دق  مهَتيطعأأ
ُنـبأ ّإأ ٌدحأأ مـهـنــم كــِلــهــي
اّمأأ *ُباتـكـلأ ّمـتـيـل ِكـهـلأ
اـنأأو .كيـلإأ يـتآأ يـّنإاــف نآأ
َنوكيلِ اعلأ  أذهب ُمّلكتأأ

 .مهيف ًماك يحرف

لمأات ــــــــــ
ةلاأ وه هللاب داأ

ببشسلأ وهو حورلل ةيعيبطلأ
.ناشسنإأ قلـُخ هـلـجأ يذـلأ
هــــشسفــــن دعـــــبأأ ناـــــشسنإأ
نم عونلأ أذه نع ةئيطاب
دهاجي نأأ هيلع أذل ،ةايأ
اـم لـك .ديدج نـم هـغـلـبـيـل
ةدوعلل ةـلوا وـه هـلـعـفـن
.ةميلشسلأ وأأ انتلاح إأ

هللأ ُتوكلم لعجي ح
،مــهدحأأ بلــق  هــماــقــم

انتأومأأ ىشسنن ّأأ ةشســـينكلأ انديرت
اننوك اـنـتأوـلـشص يـف مـهرـكذـن نأأو
.ًأدحأو ًأدشسجو ًةدحأو ًةشسينك مهعم
نـيذـلأ ،نـيدقأرـلأ اـنءاــبــحأأ رــكذــن
مهعشضنو ،مهفرعن  نيذلأو مهفرعن
لك مـــشسأ فرعي يذلأ هللأ يدي نيب
مــهرـكذ ىــقـبـي يــكــل ،اــنــم دحأو
.هللأ دنع ًأدــــبؤوم

<أًدّبؤوم هركذ نكيلف> لّترن امدنع
ةشص وأأ نـفّدلأ ةـمدخ ةـياـهـن يـف
ّنظن ام اًبلاغ ،(زاّنجـلأ) ةـحاـيـنـلأ

هذه نم دوشصقملأ ّنأأ ،مهف ءوشس نع
نـمؤوـمـلأ رـكذ ىـقـبـي نأأ ةراـبــعــلأ
يف أًدبؤوم ّبّرلاب دقأرلأو ىفوتملأ

ىلع سسانلأ ةركأذو هيّبحم ةركأذ
هذه ّنإأ .ةقح لايجأأ ىلإأ سضرأأ
ةهّجوم تشسيل ،ةقيقحلاب ،ةمينرتلأ
دقأرلأ ىلإأ ىّتح وأأ ،دقأرلأ ءاّبحأأ ىلإأ
،اًيناف ايشضرأأ اهفده سسيلو ،هشسفن
هللأ ىلإأ ةـهـّجوـم ةـشص يـه اـمـّنإأ
يكل ،دقأرـلأ نـع ًةـباـيـن ،ّيدمرـشسلأ
شسفـن دقأرـلأ أذـه ىـقـبـي ةركأذ يف هُ
.دبأأ ىلإأ هللأ

ّبّرلل ذـــيمتـلأ لاـق اـمدنـع
نـيـطاـيـششلأ ىـّتـح ّبر اـي> :ٍحرـفـب
...> :مهل لاق .<كمشساب انل عشضخت
عـشضخـت حأورأأ ّنأأ أذـهـب أوـحرـفـت
ّنأأ ّيرــحــلاــب أوــحرــفأ لــب مــكـــل
ول) <تأومشسلأ يف تبتُك مكءامشسأأ

لاـق ،رـخآأ ٍمـكــب .(71-02 :01
انه أوحرفي ّأأ هذيـــمتل حيشسملأ

ىـلإأ يدؤوـي  ءيـششب سضرأأ ىـلــع
ةقيقحب أوحرفي نأأ لب ،مهشصخ

دبأأ ىلإأ ركذُت فوشس مهءامشسأأ ّنأأ
ّنأأ يأأ ،تأوــمــشسلأ توــكـــلـــم يـــف
فرعُي ام يف تبــتُك دق مهءامشسأأ

رـفـشس>ــب سسّدــقـمـلأ باــتــكــلأ يــف
لـشضفأأ ّلعل .(21 :02 ؤور) <ةايحلأ

أذـه نـع رـبـــعـُي ّيــباـــتــك لـــَثـــَم
ول) رزاعلو ّينـــغلأ لـَثـَم وه رـــمأأ

،رزاعل نـيـكـشسمـلأ .(91-13 :61
ةكئــملأ هـتـلــــمـح> ،هـتوـــم دعـب

،مهرودشص ىلع اًبوتكمو ،مهلوقعو
.مهداشسجأأ ربشص يفو

انل ةشسينكلأ ةوعد يتأات انه نم
ةيشساقلأ ماـيأأ هذـه يـف ،ًاـعـيـمـج
ددششن نأأ ،اهششيعن يتـلأ ةـلـحاـقـلأو
اـنـئاـجر لـك عـشضن نأأو اـنـناــمــيإأ
بلغ يذلأ حـيـشسمـلأ عوـشسي برـلاـب
ءابآاب نيلثـمـتـم ،هـتوـمـب توـمـلأ
ءانـمأأ ًأدوـهـشش نوـكـنـل ،نـيـشسيدقـلأ
سسدقيو ريني> يذـلأ يـلزأأ روـنـلـل
نـيرـخآأ يـف هـشسكـعـنـف <مـلاــعــلأ

كلذ نوكنو ،قحلأ ةملكب نيرششبم
هذه ءأرحشص يف خراشصلأ توشصلأ
ةيقيقحلأ ةبحملاب نيدانم مايأأ
 .ءيشش لك ىلع ومشست يتلأ

تاومألا تبسس ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةشسينكلأ ايجروتيل سصّشصخت

موـــي لـــك ةيــــشسكذوثرأأ ةشسدقملأ
ءاجر ىلع نيدقأرـلأ راـكذـتـل تــبـشس
دقو .ةـيدبأأ ةاـيــحــلأو ةــماــيــقــلأ

تبشس يموي ًاشضيأأ ةشسينكلأ تشصشصخ
نم انتأومأأ عيمـجـل اـمـهـيـف يـّلـشصن
مهفرعـن نـيذـلأ ،<موـيـلأ ىـتـح مدآأ>
نَم مهل نيذـلأ ،مـهـفرـعـن  نـيذـلأو
نـَم مـهـل سسيـل نــيذــلأو مــهرــكذــي
اــنــيــشسن نــيذــلأ لــكو ،مــهرــكذـــي
لـبـق وـــه لوأأ تبـشسلأ .مـهءاـمــشسأأ
،ريبكلأ موـشصلأ لـبـق ،ةـنوـنـيدلأ دحأأ

ةـلـحرـلأ ةــيأدب يــف يــّلــشصن ثيــح
نــكشسُي يك ،ةماـيـقـلأ ىـلإأ ةـيدؤوـمـلأ

.نيميلأ فأرخ عم نيدقأرلأ هديبع
،ةرشصنعلأ دحأأ لبق وه يناثلأ تبشسلأ

رايأأ62 يــف عــقــي ماــعــلأ أذـــهو
رــّكذــت طاـــبـــترإ كـلذ ،يراـــجـــلأ
.ةعماجلأ ةشسينكلأ موهفمب نيدقأرلأ

سسيـشسأاـتـب لـفـتـحـن ةرـشصنـعــلأ يــف
نـم ةـفـلؤوـم ةـشسيـنـكـلأو ،ةـشسيـنـكــلأ
سسيل انهلإأ نأ ،نـــيدقأرلأو ءايحأأ
نودقأرلأو ،ءايحأأ هلإأ لب تأومأأ هلإأ

.حـيـشسمـلأ عوـشسي اـنـبرـب ءاـيـحأأ مـه



توكلـم يـف <مـيـهأرـبإأ نـشضح ىـلإأ
ىشضمو ّينغــــلأ نفُد امـنـيـب ،هـلـلأ
هــــمـشسأ دـُعـي مـلو ،مـيـحــجـلأ ىــلإأ
.ركذُي

نكـيـلـف> ةراـبـع يزأوـــت
يف نكـتـلـف> لوـقـلأ <أًدـّبؤوـم هرـكذ
يــّلــشصت .<دبأأ ىــلإأ هــلــلأ ةرـــكأذ
دقأرلأ أذه <ىقبي> يـكـل ةـشسيـنـكـلأ
أذإأ هـّنأ .هـلـلأ ةرـكأذ يــف اــًتــباــث
أذإأ يأأ ،(اًّيزاجم) هـلـلأ <اـنــَيــِشســَن>
تم) <ّطق مكفرعأأ مل ينإأ> :انل لاق
ءاشصقإأ وحن هجّتن نحنف ،(32 :7
(noitcnitxE) أذإأ ،نـكـل .ّيـحورــلأ
سصل لثم نوكن فوشسف ،هللأ انَرـَكَذ
لاق يذـلأ بيـلـشصلأ ىـلـع نـيـمـيـلأ
تئج ىتم ّبر اي ينركذأأ> :عوشسيل
ّقحلأ عوشسي هل لاقف .كتوكلم يف
يف يعم نوكت مويلأ كّنإأ كل لوقأأ
نأأ .(34-24 :32 ول) <سسودرفلأ
ايحن نأأ ينعي ًامئأد هللأ انركذي
.دبأأ ىلإأ هعم

ءابآأ بشسحب ،ةـقـيـلـخـلأ ّنإأ
ايـحور دجوـتو اـيـحـت ،نـيـشسيّدقـلأ
.ةهلؤوملأ مـَعنلاب كرتششت ام رأدقمب
ّيـحورـلأ اـندوـجو ّدمـتــشسن نــحــن
هذه نم ايحور انمدقت ةّيناكمإأو
.ةقولخملأ ريغ اـياـطـعـلأو مــَعــنـلأ
ةمعن نم اهدوجو ةقيلخلأ ّدمتشست
ةـيـيـحـمـلأ ةـقوـلـخـمـلأ رـيـغ هـلــلأ

سسيّدقـــلأ لوـــقـــي .ةـــهـــلؤوـــمـــلأو
طقف كانه> :ريـبـكـلأ سسوـيـلـيـشساـب
ةـــهوــــلأأ :نأدوــــجوــــم نأرــــمأأ

ةــشسدقــمــلأ ةّوــقــلأ ،ةــقــيــلــخــلأو
.<نوشسدقملأو

وه توملأ دعب سسفنلأ دولخ ّنإأ
ةـيرــششبـلأ سسفـنـلأ ،ّيـعـيــبــط رــمأأ

ّنإاف اًيلات ،ٍنافف دشسجلأ امأأ ،ةدلاخ
هدّدحي ّيدبأأ سسفنلأ دوجو ناكم
هتايح لخ ناشسنإأ كأرتششأ ىدم
ةـقوـلـخـمـلأ رـيـغ هـلـلأ مــَعـــِن يــف

.ةثك ًأرأرشسأأ ُهللأ هل فششكي
أذه حبشصيشس هللأ ةنوعو
ةيؤور ىـلـع ًأرداـق سصخـششلأ

مــهــفو ءاــيــششأأ رـــهوـــج
.اهرأرشسأأ

 ةنماك ةفرعأ لك
ىشضتق ،حمشسي حو .هللأ
رأرشسأأ هذه فششكي ،هتمحر
حـنـمـُت دقو .مـهدحأأ نـهذــل

غو طـيـشسب ٍبهأرـل ىــتــح
ُةيطع ،هللأ ةمحرب ،مـلـعـتـم
،ةميـظـعـلأ رأرـشسأأ ةـفرـعـم
توأو ةاــــــيأ ِرأرـــــــشسأأ

نأأو ،مـيــحأوسسودرفلأو
أذـه روـمأاـب ًااـع حـبـشصــُي
.اعلأ

هللأ ُتوكلم لخدي ح
كلذ نوكي ناشسنإأ بلق إأ

نع حأزأأ دق هللأ نأأ ول امك
اهدنع .لهأ عاـنـق هـنـهذ
سسيـل ناـشسنإأ كلذ مــهــفــي
لب ةقولأ ةداأ رشس طقف
.ًاشضيأأ يشصخششلأ هنايك ّرشس
ةدحأو ةــــــــظ و ًأخأأ

هل هـلـلأ فـششكـيـشس ،ةـشسدقـم
.ةيهانتملأهتمحر،هتأذ
دأ كلم نـياـعـي فوـشسلو

سساكعنأ نياعي امك ًاما
لثم  .هايأ  سسمششلأ

هللأ نوـكـي تاـظـحـلـلأ هذـه
هللأ ُحورو ًأدحأو ناشسنإأو
ناشسنإأ أذه لثم .هيف لمعي
 سشيـــعـــي  اـــعـــلأ إأ
هحور نكشست امنيب هدشسجب

 أ عم هللأ توكلمةكئ
.هللأ ًةنِياعم ،شسيدقلأو

يبرسصلا سسوادت خيسشلا

نوكي ّإأو ،ةهـلؤوـمـلأو ةـيـيـحُـمـلأو
يف نوكت يأأ ،<توـمـلأ> اـهـبـيـشصن
،<ىتوملأ ناكم> يه يتلأ ميحجلأ
عـــم ةـــحاـــترـــم نوـــكـــت نأأ لدب
اي حِرأأ نيشسيّدقـلأ عـم> :نـيـشسيّدقـلأ
و َعجو  ثيح كديبع سسوفن ّبر

<ىنفت  ةايح لب دّهنت و َنزح
.(قأدنــقـــلأ/نـــفدلأ ةـــمدخ نـــم)
يف كأرـتـششإأو ،هـلـلأ عـم ةـقـعـلأ

يطعي ام امه ةهلؤوملأ هِمَعِن ىوق
ةـقـع .ناـشسنإأ رـهوـجـل ىـًنـعــم
رِهْوَجُت يتلأ يه هللأ عم ناشسنإأ

اًشصخشش ناشسنإأ حبشصيف ،هتعيبط
.ةقيقحلاب ًاهلؤوم

سسفنلأ سصخ ّنأأ نوريثك ىري
ّإأ .ايدـــــبأأ بّذعتــت ّأاب طقف وه
،ةقعلأ هذه يف وه سصخلأ ّنأأ

يـف كأرـتـششإأ أذـه ،ةـّبـحـمـلأ هذـه
اهّنأ ،سسفنلأ .ةقولخملأ ريغ مَعنلأ

،هللأ ةمعن ببشسب ةعيبطلاب ةدلاخ
نم وأأ اهتأذ ببشسب ةدلاخ تشسيلو
نـم تأاـتـم اـهدوـجو نإاـف ،اـهــتأذ
نوكيل ناشسنإأ دهاج املكو ،هللأ

هـشسفـن يـقـترـت هـلـلأ ةروـشص ىــلــع
امك ،ةّيوهلأ هذه .هـلـلاـب داـحـتإـل
ةقع يف هللأ نم ىطعُت ،انركذ

اهأاششنأأو ناشسنإأ اهيلع مدقأأ ةّرح
نمو ةشسينكلأ نمشض هتايح لخ
ئششنـُن مـل نإأ ،أذـل .اـهرأرـشسأأ لـخ
لــخ ةــّيــهــلإأ ةــقــعــلأ هذـــه
نوكن نأأ نم مرحُن فوشس ،انتايح
 يّنإأ> يف عقنو هللأ ةركأذ يف
توملأ> ىلإأ لشصنشس يأأ ،<مكفرعأأ
.<ّيحورلأ
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