
ةلاشسرلا
ـــــــــــــــــ

(٦1-01 :٢ ةيمور)
ُةمأركـلأو ُدأ ُةوـخإأ اـي

َأ ُلعفي نَم لكل ُمصسلأو
نــم مــث ًوأأ ِدوــهــيــلأ نــم
دنع َصسيل نأ* يناـنوـيـلأ
لكف *هوجولل ٌةابا ِهللأ
ِنودب أوأاــــطــــخأأ نــــيذــــلأ
ِصسومانلأ ِنودبف ِصسوـماـنـلأ
أوأاطخأأ نيذلأ لكو .نوكِلهي

 ِصسومانلاـبـف ِصسوـماـنـلأ
َصسيــــل هــــنأ *نوـــــنأدـــــُي
مه ِصسوـماـنـلـل َنوـعـِماـصسلأ
َنولِماعلأ لب هللأ دنع رأربأأ
*نورـُي مـه ِصسوـماـنـلاــب
صسيـــل َنـــيذـــلأ َأأ نإاــــف
أولَمع أذإأ ُصسومانلأ مهدنع
 وــه ا ِةــعــيــبــطــلاــب
 نإأو ِءؤوـهـف ِصسوــماــنــلأ
مهف ُصسومانلأ مهدنـع ْنـكـي
نـيذـلأ *مـهـصسفـنأ ٌصسوـماـن
ِصسوـماـنـلأ َلـمـع َنورـِهـظـُي
مــهــِبوــلــق  ًاــبوــتـــكـــم
مهُراكفأأو ٌدهاصش مهُمصضو
*اهنيب اميف جَت وأأ وكصشت
ِصسانلأ َرئأرصس ُهللأ ُنيدي َموي
َعوــصسيــب يــلــيإأ بصسحـــب
 .حيصسأ

بيبطلا اقول سسيدقلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف ،ةصسّدقملأ انتصسينك دّيعت

ٍدهاجمل ،نأرـيزـح نـم رـصشع يداـحـلأ
صسيّدقلأ وه رصضاحلأ اننامز نم ريبك
ةـفـقاـصسأأ صسيـئر ناـك .بيـبـطـلأ اـقوـل
مرقلأ ةريزج هبصش يف <لوبوريفميصس>
ةـنـصس بّرــلاــب دقر دقو ،ةــّيــنأرــكوأأ

ايمصسر هتصسأدق ةصسينكلأ تنلعأأ .1٦91
 .٥991 ةنصس

نيتنلاـف دلو
وــــــــــــنـــــــيوـــف
يف ،يكـصستـنـّصساـي
ناصسين7٢
يف77٨1
قرــصش <صشرــيــك>
ةـلـئاـعـل ،مرــقــلأ
ةروـصسيـم ةــّيــقــت
تأروثلأ اهترـقـفأأ

نِم ّإأ دعب اـمـيـف
ّنأأ ًابلاغ ددرـي اـنـصسيّدق ناـك .اـهاـقـُت
ًةــنوــقــيأأ ةرـــصسأأ يـــف ناـــك> هدلأو
،ًةيأدب .<ةّيحيصسملأ ةّبحملأو ناميإل
ةّيميداكأأ يف ةليمـجـلأ نوـنـفـلأ صسرد
ًاعلوم ناك ذإأ ،اهيف جّرخت يتلأ فييك
هتبهوم ببصسبو ،رغصصلأ ذنم مصسرلاب
اًناّنـف هـيـف نورـي هـتذـتاـصسأأ ّلـك ناـك
 .ًأدعأو

ثيح ىلإأ باهذلأ نيتنلاف رثآأ
هذه يف نيمّلأاتملل ٍءيصش ميدقت هنكمي
يف ّبطلأ ةـّيـلـك ىـلإأ ّمـصضناـف ،اـيـندلأ

ةـعـيـلـط يـف ناـكو ،فـيـيـك ةـعـماـج
.ةصسأردلأ تأونـصس ةـلـيـط نـيـقّوـفـتـمـلأ
،عَدبأاف ةّماعلأ ةحأرجلأ يف صصّصصخت

صصخــت مــث نـيـعـلأ ّبط يــف ًاــصضيأأ صصــّ
نيلّوصستملأ دايدزاب ًأرّثأاتم) اهتحأرجو
صضرـم ببـصسب مـهرــصصب أودقــف نــيذــلأ
عدبأأ ًاصضيأأو ،(كأذنآأ يّصشفتملأ اموخأرتلأ

ناك  .هتيصص عأذو صصّصصختلأ أذه يف
بأذجنأ نم عونب ،ةيأدبلأ ذنم ،رعصشي
ًانئاك ،مّلأاتم ّلك ةدعاصسم وحن ّيئاقلتلأ

ّيدايعلأ ّبطلأ لخ نم نإأ ،ناك نَم
ثاــحــبأأ لــخ نــم مأأ ّيــحأرــجــلأو

 .تاــــصسأردلأو
ةراـصشإأ نــم ّدب
ّنأأ ىـــلإأ اـــنــــه
،اـقوــل صسيّدقــلأ

ىدم ىـــــلـــــعو
،ةّيبطلأ هتريصسم
ًاـثاـحــبأأ زــجــنأأ

تاـــــــــــــصسأردو
ٌددع رصشُن ،ةريثك
اـهــنــم رــيــبــك
لـيـلدك دمـُتـعأو

ةحأرج يـَلاـجـم يـف اـمـّيـصس  ،ّيـنـهـم
نيعلأ صضأرمأأو ،ةّيحـيـقـلأ تاـباـهـتـلأ
 .ةفلتخملأ

انآأ ةصضّرمملأ نم نيـتـنـلاـف جّوزـت
يف نيُع .دوأأ ةعبرأأ اقزُرو ،انفييليصساف
يف ةحأرجلأ مصسقل ًاصسيئر7191 رأذآأ

ًأذاـتـصسأأو دنـقـصشط ةـعـماـج ىــفــصشتــصسم
ةحأرجلأو ّينايـبـلأ حـيرـصشتـلأ يـَتّداـمـل
ديلاقم نـيـنـيـل مـتـصسأ ديـَعـُب .ةـّماـعـلأ
يـف ةـّيـلـهأأ برـحـلأ عدنأو ةـطـلـصسلأ

هللأ دقتفإأ ،9191 ماعلأ علطم دنقصشط
هبيلصص لمحف ،هـتـجوز داـقرـب اـنـصسيّدق
هللأ رّبد نأأ ىلإأ ،نمؤوملأ ةعاطب ديدجلأ
تصضافلأ تابيصسنلأ ىدحإأ ىّلوتت نأاب

8102 /32 ددعلا
ناريزح01  دحألا

 نيديهششلا راكذت
انينوطنأاو سسوردنشسكلأا

لوألا نحللا
اثلا رـَحـَشسلا ليإا



مئأد ناك يتلأ ،هتأراهمو هـتاـّيـنـقـتو
نكل ،اهديدجتو اهريوطت ىلع لمعلأ
ةـكرـبـلأو ةـقـيـمـعـلأ ةـصصلاـب ًاــصضيأأ

،دمتعي ناك .صسدقملأ تيزلأ ةحصسمو
،هيلإأ هللأ مهلكوأأ نيذـّلـل هـتـياـعر يـف
يّصصقت يف ّيبطلأ صصيخصشتلأ بيلاصسأأ
ىوتصسم ىلع نإأ ،ةّيحورلأ صضأرمأأ
،صصاخصشأأ ىوتـصسم ىـلـع وأأ ةـّيـعرـلأ

ىور .بصسنأأ تاجعلأ ديدحت يفو
،دنقصشط يف ّيروثـلأ صسيـلوـبـلأ صسيـئر
ةحأرج هل ىرجأأ دق صسيّدقلأ ناك يذلأ

:هل لاق صسيّدقلأ ّنأأ ،هينيع يف ًةقيقد
حرجأاف انأأ اّمأأ ،يذؤويل حرجي ملاعلأ>
ملاعلأ ّودع اهكصسمي ملاعلأ دي .يفصشأ،
دحأأ أذه .<حيصسملأ اهكصسميف يدي اّمأأ
ةرـيـغ نـع ىـصصحـُت  يـتـلأ ةـلـثـمأأ
ةداـهـصشلأ يـف هـتأأرـجو اـقوـل صسيدقـلأ
ّدح تصسم يتلأ ةأأرجلأ هذه ،حيصسملل
نّمم ٌرثك ىور امك داهصشتصسأ ءاهتصشأ

ةبأرق صسيّدقـلأ ىـصضمأأ ،ًـعـف .هوـفرـع
،لصصأوتم داهصشتصسأ يف هرمع فصصن
.ايموي دأدزت تناك ةلاصسبب هلمتحأ

حيصسملل اقول صسيّدقلأ ةعاط تناك
يف ةتفّلأ يحأونـلأ نـم هـتـصسيـنـكـلو

ماصسـُي نأأ هـيـلـع صضرـُع َموـي .هـتاـيـح
ّينهملأ هـقـّلأاـت ّزـع يـف ناـك ،ًاـنـهاـك
نيدَهطصضم صسوريلكإأ ناكو ٍبيبطك
قوـصشب ًأروـف لـِبـَق هـّنـكـل ،نـيـناـهــُمو
هيلإأ ةيتآأ ةوعدلأ نأأ ربتعأ ذإأ ،ةصسامحو
يـف لوـقـي .ّبرـلأ دنـع نـم ةرـصشاــبــم
ةّداــمــلأ تراــصص يــتــلأ) هــتأرــّكذــم
ّنأأ ملعأأ انأأ> :(هترـيـصس يـف ةـّيـصساـصسأأ

كرت يننكمأأ فيك نوبّجعتي نيريثك
حبصصأأ نأأ لجأأ نـم ةـحأرـجـلأو مـلـعـلأ

تغلب امدعب ،حيصسملأ ليجنإاب ًأرّصشبم
رــهاــم حأّرــجــك ةرــهــصشلأ هذــه ّلــك
ذإأ ،نوئطخم ءؤوه ّنأأ مك ...ميكحو
ملعلأ نيب يقتلأ لـيـحـتـصسي مـهـيأأرـب
ّنأأ مولعلأ خيرات انمّلعي أأ !!نيدلأو
ويلـيـلاـغ لاـثـمأأ ءاـمـلـعـلأ مـظـعأأ نـم
،روتصسابو صسوكـيـنرـيـبوـكو نـتوـيـنو
أوناـك ،فوـلـفاـب مـيـظـعـلأ اـنـمـلاـعو

ليإلا ــــــــــــــــ
(٣٢-٨1 :4 ىتم)

 امـيـف ناـمزـلأ كلذ
ىـلـع ًاـيـصشاـم عوـصسي ناـك
ىأأر لـيـلأ ِرـحـب ِئـطاـصش
ُناـعـمـصس اــمــهو نــيَوــَخأأ
ُصسوأردنأأو ُصسرـطـب وـعدأ
 ًةـكـبـصش ِناـيـقـلـُي ُهوـخأأ
اـناــك اــمــهــنأ) رــحــبــلأ

مله امهل لاقف *(نْيَدايصص
يَدايصص امكَلعجأاف يئأرو
اـكرـت ِتقوـلـلــف *صساــنــلأ
نم َزاجو *ُهاعبتو َكابصشلأ

ِنيَرخآأ نيَوَخأأ ىأأرف كانه
ىدبز ُنـب ُبوـقـعـي اـمــهو
ٍةنيفصس  ُهوـخأأ اـنـحوـيو
ِناحِلصصُي ىدبز امهيبأأ َعم
*اــمهاعدـــــف اـــــمهَكابصش
َةـنـيـفـصسلأ اـكرـت ِتقوــلــلو
ناكو *ُهاـعـبـتو اـمـهاـبأأو
ُهلك َليلأ ُفوـطـي ُعوـصسي
ُزركيو مهعما  ُمّلعي
يفصشَيو ِتوـكـلأ ِةراـصشبـب
 ٍفعُصض لكو ٍصضرم لك
.بعصشلأ

لمأات ـــــــــــــ
انه هب موقن ٍلمع لك

.هللأ ُلمع وه صضرأأ ىلع
ظّفحتب ًامئأد لمعن اننكل
هللأ ُزجعي  .ةنامأأ مدعو
بصسحو كلذ لاـمـتـحأ نــع
هلامتحأ هنك ٌرصشب و لب
نأاـب مـلـعـن نــحــن .ًاــصضيأأ
صضرأأ نأأو هلل ٌكْلِم نوكلأ

عأذ .ينبتلاب مهّمأأ اهّنأاك هدوأأ ةيبرت
يف هتعأربل نيتـنـلاـف بيـبـطـلأ طـيـصس
ًاصضيأأو ،ةبعصصلأو ةقيقدلأ تاحأرجلأ

هأوقتو ّيحيصسملأ هناميإ،  هنأأ امّيصس
َري مل نإأ ةحأرجلأ ةعاق لخدي نكي مل
نكي مل .ةقلعم ءأرذعلل ًةـنوـقـيأأ اـهـيـف
ناـك يـتـلأ تاــطــلــصسلأ بجــعــي أذــه
ناـمـيإأ نـع رـيـبـعـت ّلـك اـهـجــعزــي
اـمـبر أوـناـك مـهــنــكــل ،حــيــصسمــلاــب
مـهـمـلـظ نـم مـغرــلاــب ،نوــخــصضرــي
صسيل  !هيلإأ مهتجاح ببصسب ،مهصشطبو
بظأوي انصسيّدق ناك لب ،بصسحو أذه
تاـصشاـقـن روـصضح ىـلــع ةــصساــمــحــب
أ اهمّظنـي ناـك ةـّيـتوـهتيردنمصشرأ
يذلأ ،فييدنآأ لـيـئاـخـيـم فرـتـعـمـلأ

،دعب اميف صسيّدقلأ لوق بصسحب ،ناك
ىلإأ هلخ نم هللأ هاعد يذلأ توصصلأ
ًانهاك ميصس ،ًعف .ةّيتونهكلأ ةمدخلأ
ةبتر ىلإأ كلذ دعب عفَرُيِل1٢91 ةنصس
.٣٢91 ةنصس دنقـصشط ىـلـع ةـيـفـقـصسأأ
هباختنأ ىّتح بصصنملأ أذه يف يقب
ماـع لوـبورـيـفـمـيـصس ةـفـقاـصسأأ صسيـئر
ّبّرلاب هداقر ىّتح يقب ثيح ،٦491
ّنأأ ىــلإأ ةراــصشإأ ردجــت .1٦91 ةنـصس
ةـنـصس نـيـعـبرأأ يـف ،دباـك ،اــنــصسيّدق
لاـكـصشأأ ىـّتـصش ،هـتاـيـح نـم ةرـيــخأأ
يـفـنـلأو تاـفـيـقوـتــلأو قــيــيــصضتــلأ

تواحم ةّدع ىلإأ ةفاصضإأ ،بيذعتلأو
ًأدهاجم نيح ّلك يف ناكف ،لايتغأ

ٍءأدب بيصصُأأ .نيلي  ًافرتعُمو ًأرباصصو
راصصف ،هتايح ينصس رخأوأأ  هينيع يف
ًاصضيأأ هذه يفو ،ًاّيجيردت هرصصب دقفي
ّدح ىلع ،<بويأأ ربصصل ةنوقيأأ> ناك
عـمـج نـم لّوأأو هّرـصس نـيـمأأ رـيــبــعــت
 .هتريصس

ةدعب اقول صسيّدقلأ ةايح تزّيمت
يف انرظن امفيك ،انلعجت ةديرف رومأأ

نـيـب زـيـيـمـتـلأ عـيـطـتـصسن  ،هـتاـيـح
صسيّدقـلأ ناــك .بيــبــطــلأو فــقــصسأأ
ّلـك يـفو مأودلأ ىـلـع ،ًًاـعـم نـيـنـثإأ
يـف هاـصضرـم جـلاـعـي ناـك .فورـظــلأ
هـمـلـعـب تاـّيـلـمـعـلأ فرـغو ةداـيـعـلأ



ءيـصش لـك نأأو هـلـلأ ُبكوـك
ُعون ناك اـمـهـم ،هـلـل ٌكلـِم
.هب موقن يذلأ لمعلأ

يطعيـصس ناـصسنإأ لـك
ًااصص ناك ءأوصس ،ًاباصسح

،نمؤوم غ مأأ ًانمؤوم ، مأأ
. مأأ هـلـمـع  ًاـيـناـفـتـم
نَم  ًأثك ركفن أأ انيلع
وأأ (لمعلأ ) انؤواصسؤور مه
لـب .اـنـُمِدخـتـصسـُم وـه نــم
انناهذأأ نع بيغي أأ بجي
هذــه ىــلــع ٍلــمــع لــك نأأ
نم هلك نوكلأ و صضرأأ
،هللأ ُلمع وه ناك عون يأأ

أذه ىلع هب موقن نأأ بجيو
نمو انبلق لك نم صساصسأأ

اـــهدنـــع .ظــــّف يأأ نود
اـنـتدناـعــم نــم ررــحــتــن
موقن لمع لـكو ،ةـيـلـخأدلأ
ىلع عفنلاب دوعي فوصس هب
امنيأأ انتلئاعب أًءدب ،انبيرق
ىّلحتن نأأ انـيـلـع أذـل .اـنـُك
.ح لـــــك  قدصصلاـــــب
مـصسلاـب ّعـصشنــصس اــهدنــع
حبصصنصسو ةبأو ءودهلأو
انراكفأاب.بوبلباقاب

نأأ اــــنــنـــــك بذـــتــــ
انتلئاعوانءاقدصصأأو انءأدعأأ

نكل .مهدُصصن وأأ ،اننأجو
أذـهـب نوـّفـخـتـصسي صساــنــلأ
نوأاــتــيو ،ًةداـــع رـــمأأ

 .كلذ ةجيتنب ًأثك
انتاطط رّثؤوت ام ًأثك

.اـنـتاـيـح  اــناــصصمو
هذـــه لـــك عـــصضن نـــحــــن
اننأاـب اـع تاـطـطأ
ًاموي اهنم يأأ  حجنن نل

صسايلأ تيلوبورتملأ ةدايصس ىقلأأ ّمث
:اهيف لاق ًةملك

هذه ىلإأ يئيجم دنع ،ةنصس٨٣ ذنم>
صسيّدقـلأ ىـفـصشتـصسم ناـك ،ةـّيــصشرــبأأ

ةصسيـنـكـلـل أًرـيـبـك اـًثرإأ صسوـيـجرواـج
.هريوطتو هئاصشنإأ ىلع انفصسأأ َلــِمــَع
،هتنوعمو ّبرلأ ةكرببو ،0٨91 ذنمو
،صسوـيـجرواـــج صسيّدقـلأ ةــعاــفــصشبو
عيـمـجو ةّيصشربأأ هذه ءانبأأ ةّبحمبو
لّوحت ،ىفصشتـصسـملأ أذه يف نـيلماعلأ

مدخت ةـصسـّصسؤوـم نـم ىـفـصشتـصسمـلأ أذـه
حرـصص ىـلإأ نـطوـلأو ةـصسيـنـكـلأ ءاـنـبأأ
ءانبأأ هب رختفي ّيميلعتو ّيئافصشتصسأ
نوأاجليو اًعيمج نوّينانبللأو ةصسينكلأ
.صضرملأو ةّدصشلأ تقو يف هيلإأ

ام ىلإأ ىفصشتصسملأ أذه لصصي يكلو
بوؤود ٌلمعو ةريبك ٌدوهج ،هيلإأ لصصو
نومّيقلأ اهمّدق ناميإأو ٍنافتو ٌربصصو
اهيف نولماعلأو ةصسّصسؤومـلأ هذـه ىـلـع
داّصسحلأ ةريغو نيراثرثلأ ةرثرث مغر
مهتردق مدعل ّرصشلأ نورمصضي نيذلأو
.حاجّنلأو راهدزأو ّومنلأ ةيؤور ىلع
 ثأرحملأ ىلع هدي عصضي نَم ّنكل
 لمعلأ دأرأأ نَمو ءأرولأ ىلإأ رظني
تاهاـفـتـلأ ىـلـع هـعـّيـصضي هـيدل تقو
نيلماعلأ عيمج عم ،نحنو .داقحأأو
نـيـّيرأدإأ نـم ىـفــصشتــصسمــلأ أذــه يــف
فرعن نيصضّرممو ءاّبطأأو نـيـفـّظوـمو

اـهدحو ةرـمـثـمـلأ ةرـجــصشلأ ّنأأ أًديــج
ةـقـيـقـحـلأ ّنأأو ،ةراـجـحـلاـب قــصشرــُت
و وـلـعـي قـحـلأ ّنأأو عـطـصست اــهدحو
.هيلع ىلعـُي

يتلأ ةبصسانملأ هذه زهتنأأ ،كلذل
ّيوونلأ ريوصصتلأ زكرم اهلخ حتتفن
ةـنـصسلأ اــنــحــتــتــفأ نأأ دعــب ،ديدجــلأ
عبأرلأ وهو ديدجلأ  ىنبملأ ةيصضاملأ

يف انذخأأ ام أذإأ ،ةصسصسؤوملأ هذه يف
يذّلأ ،ميدقلأ لّوأأ ىنبـمـلأ راـبـتـعإأ
ةنيدملأ هذه يف اندوجو ىلع دهصشي
ةقيرعلأ ةصسّصسؤوملأ هذـه خـيراـت ىـلـعو
نيعبرأأو ةئملأ تغلب ذإأ تربك يتلأ

تلأز ام لب ْخِصشَت  مل  اهّنكل رمعلأ نم

رابك نـم ٌرـُثـُك ًاـصضيأأ ؟ًأّدج نـيـنـّيدتـم
ءايقتأأ نونمؤوم مـه اـندنـع ةذـتاـصسأأ

ّنأأ ،هتربخ نم ،صسيّدقلأ فيصضي .<أدج
امهمصساق بيبطلأ لمعو نهاكلأ لمع
ءاـفـصشو مآأ فـيـفــخــت كرــتــصشمــلأ
ّنإاـف ،نـيــتــلاــحــلأ يــفو ،صضأرــمأأ
مـّلأاـتـم ّلـك لـجأأ نـم ىــتأأ حــيــصسمــلأ

يــترــبــخ دعــبو ،موــيــلأ> :صضيرــمو
ةـياـهـن نآأ تغـلــب دقو ،ةــلــيوــطــلأ
لخدأأ ينّنأأ دّكؤوأأ نأأ عيطتصسأأ ،قيرطلأ

يذلأ مصساب ،ًانهاك تاّيـلـمـعـلأ ةـفرـغ
جولفملأ ىفصشو صصربأأ رّهط هتملكب
يـف يـنـّنأأو ،هرـصصب ىـمـعأــل داــعأأو
،ًاـبـيـبـط يـبـعـصش ماـمأأ فـقأأ ةـّيـعرــلأ
مهصضأرمأأ صسدُقلأ حورلأ رونب صصّخصشأأ

.<مهيفصشأأ دحوأأ بيبطلأ ةمعنبو

يوونلا ريوشصتلا زكرم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،٨10٢ راّيأأ4٢ صسيمخلأ رهظ

صسويجرواج صسيّدقلأ ىفصشتصسم حتتفإأ
ّيوونـلأ رـيوـصصتـلأ زـكرـم ّيـعـماـجـلأ
تيلوبورتم ةدايصس ةكرابـمـب ،ديدجـلأ
صسايـلأ نأرـطـمـلأ اـهـعـبأوـتو تورـيـب
ريزو ىلإأ ،هروصضحو مأرتحإأ ليزجلأ
صسغ ةـّحـصصلأ ءاصضـعأأ ،يناـبـصصاـح ناـّ

رـيدمـلأ ،ىــفـصشتــصسمــلأ ةرأدإأ صسلـجــم
رـيدمـلأ ،وـجوـج راـغدإأ دـّيـصسلأ ّماـعـلأ
ةفاصضإأ ،ةمعن ردنكصسإأ روتكدلأ يّبطلأ
 .ىفصشتصسملأ يّيرأدإأو ءاّبطأأ ىلإأ

بّحر ،زكرملأ ةكرابمو ةصصلأ دعب
صشق اــجر روــتــكدلأ ةرـئأد صسيـئر ،عوـّ
،ىـفـصشتـصسمـلأ يـف يـّبـطـلأ رـيوـصصتــلأ
ريزولأو صسايلأ تيلوبورتملأ ةدايصسب

أًركاصش روصضحلأ عيمـجو يـناـبـصصاـح
أذه زاجنإأ يف أومهاصس نيذلأ عيمج

زكرملأ أذه ةّيمهأأ نع ثّدحتو ،زكرملأ
يف لاّعف لكصشب مهاصسي ذإأ ىفصشتصسملل
اـــمـــّيـــصس  ،صضأرـــمأأ صصيـــخـــصشت
ةّيمهأأ ركذ اـمـك ،اـهـنـم ةـّيـناـطرـصسلأ
رـيـياـعـمـلأ ىـلـعأ اـًقـفو هـمـيــمــصصت
.ةّيعونلأو ةدوجلأ ثيح نم ةّيملاعلأ



زهتنأأ  ـءاطعـلأو باـبـصشلأ ناـعـير يـف
ّمث ًّوأأ انــهلإأ ّبّرلأ ركصشأ ةبصسانملأ

وأأ هملعو هدهجو هتقوب مهاصس نَم ّلك
هذــه لاــصصيإأ يــف ،هــعأدبإأ وأأ هــلاــم
وعدأو ،هيلع يه ام ىلإأ ةصسّصسؤوملأ
دصضاـعـتـلأو نواـعـتـلأ ىـلإأ عـيـمــجــلأ

يـف بردلأ لاـمـكإ بوؤودلأ لـمـعــلأو
.ءاطعلأو ةمدخلأو ةّبحملأ

ةصسّصسؤوم صسيل ىـفـصشتـصسمـلأ أذـه
.لوقي نأأ صضعبلل ولحي امك ةّيراجت
ةّيناصسنإأ ةّيـئاـفـصشتـصسإأ ةـصسـّصسؤوـم اـهـّنإأ

ّلكو .هتمدخو صضيرملأ ةّبحم اهفده
اهريوطت لجأأ نم لَذــبُت يتلأ دوهجلأ
ىـلإأ ،لــصضفأأ ةــمدخــلأ ىــلإأ فدهــت
.لصضفأأ ةيانعو لـصضفأأ ةاـيـح نـيـمأاـت
،ّدح دنع مكدوهجو اندوهج فقت نلو
ءانتقأ لواحنصسو .هتئيصشمو هللأ نذإاب
،اًمئأد انلعف امك ،تأزيهجتلأ لصضفأأ

،ءاــّبــطأأ لــصضفأأ عــم نواـــعـــتـــلأو
ةيانـعـلأ ىوـتـصسم ىـلـع ةـظـفاـحـمـلـل
،هدحو هللأ َهجو يغتبن انّنأ لصضفأأ

انمّلع امك انل خأأ ّلك هجو يف هأرنو
اًصضيرم ناـك أذإأ فــيكف ،عوصسي ّبّرلأ

؟اًمّلأاتمو
صسويجرواج صسيّدقـلأ ةـعـماـج

نوكتل ،هللأ ةــئيصشمب اًبيرق صضهنتصس
نوـكـتـصسو ىـفـصشتـصسمـلأ أذـهـل اــًمأأوــت
نْيَحرصص هـلـلأ ءاـصش نإأ ناـتـصسـّصسؤوـمـلأ
ناـصسنإأ ةـّبـحـمو ّبّرـلــل ةداــهــصشلــل
.هئانبأأو نطولأ ةمدخو

لاق يذّلأ عوصسي ّبّرلاب نمؤون نحن
،(71 :٥ وي)”لمعأأ انأأو لمعي يبأأ“
لامعأأ نود نم ناميإأ“ ّنأأ مــلعنو
عباتن فوصس كلذل ،(0٢ :٢ عي)”تيم
نيرظان انلمع هتكربو هللأ نذإاب
،قوــف ىــلإأو ،ماـــمأأ ىـــلإأ اـــًمود
ّمث ًّوأأ انّبر ءاصضرإأ ىلإأ نيحماط
ّبّرلأ ىصضر ّإأ يغتبن و ،انريمصض
.<ههجو ءايصضو

بئان ةلودل ةملك تناك كلذ دعب

ٍءيـصش لـك رــبدــُن  نإأ اــم
نأأ بجي ةـقـيـقاـب .ةـقدب
ةقفأوم انلامعأأ لك نوكت

مصض انيلع هيلمُي اان،
ذإأ .ةـلـجـع نود نـم نــكــل

نم ةلجع ىلع نوكن ح
.ودعـلأ اـنداـطـصصي اــنرــمأأ

 لجعتـصسم نوـكـن ح
ًاـئــيــــصش اــنــلــق نإأ يــعــن
هانلها وأأ اناخأأ يذؤوي
نأ  كفتلل انل تـــقو
اـــنـــلاــــغــــصشنأ ةدصشل هــــب
 يــتــلأ تاــطــطاـــب
لاأ هذـــه  .اـــنــــصسأأر
مثإأ باكترأ انيلع لهصسي

حو .اـنـبـيرـق ها مثأان
مـــثأاـــن اـــنـــبـــيرـــق ها

نأ هـلـلأ ها ةـقـيـقاـب
.ناكم لـــك  وـــه هللأ
لـك صســـفـن  مـيـقــي هــنإأ

انتوخإاـب اـنـتـقـعو .اـنـم
.هللاب انتقع دّدـحُت رصشبلأ

 ًأرمأأ كانه نأأ ودبي
لدابن نأأ ُحلصصي  :همهفن
اـنـَنوـبـحـي نـيذـلأ باــب
.اننوهركينيذلأةيهأركلابو
ىلع انصسلف كلذك انك نإأو
نـحـن .حـيـحـصصلأ قـيرـطـلأ
ءانبأأ ،ةبأو رونلأ ءانبأأ
أذـه ىـلــعو .هدوأأ ،هــلــلأ
هـتأزــيــم كلــت نأأ بجــي
ةــبأ نــم هــلــئاــصصخو
ها فــطــلــلأو مــصسلأو
     .عيمأ

يبرشصلا سسوادت خيششلا

رــيزو ،ءأرزوـــلأ صسلـــجـــم صسيـــئر
صسغ ةـّحـصصلأ ركـصش يـناـبـصصاـح ناـّ

صسايلأ تيلوبورتملأ ةداـيـصس اـهـيـف
نيلماعلأ عيمجو ىفصشتصسملأ ةرأدإأو
ريخصست يف بوؤودلأ لمعلأ ىلع هيف
لجأأ نم ةـثـيدحـلأ اـيـجوـلوـنـكـتـلأ

ّنأأ دّكأأ امك .هريخو ناصسنإأ ةمدخ
ىـقـبـتــصسو تناــك ةــّحــصصلأ ةرأزو
ةميق مّدقي ّيباجيإأ ٍلمع ّلكل ةمعأد
.ّيئافصشتصسإأ عاطقلأ ىلإأ ةفاصضم

هتدايصس لوانت لافتحإأ دعب
ةبصسانم تناكو ءابطأأ عم ءأدغلأ

نم ةعومجم هتدايصس اهلخ مّرك
يف صضيرملأ أومدخ نيذّلأ ءاّبطأأ

صسوـيـجرواـج صسيّدقـلأ ىـفـصشتــصسم
ىقلأأ ةبصسانملأ يفو .لأوط نينصسل
رود ىلع اهيف دّدصش ةملك هتدايصس
ىلعو ،ّيداملأ  ّيناصسنإأ بيبّطلأ
ىصضرملل ٌذم وـه ىـفـصشتـصسمـلأ ّنأأ
مـهـصسمـلـت هـلـلأ ديـب هـيـف نورـعـصشي
ءاـّبــطأأ لــخ نــم مــهــيــفــصشتو
ىقبي نأأ هتدايصس َلِمَأأو ،نيجلاعملأ

نأأو نيمأأ أاجلملأ ىفصشتصسملأ أذه
هـل ءاـنـمأأ هـيـف نوـلـماـعـلأ نوـكــي
.هيف هنومدخي يذّلأ ناصسنإلو
وـه ّيووـنـلأ رـيوـصصـّتـلأ زــكرــم ّنإأ
ةعومجم مّدقيو ،نانبل يف ثدحأأ

رــيوــصصتــلأ لاــجــم يــف تاــمدخ
ثدحأاب هزيـهـجـت ّمـت دقـل .ّيووـنـلأ
يّبطلأ ريوصصتلأ ّمصضت يتلأ تأّدعملأ
(TC-TCEPS) <اماج> تأريماكب
يـنورـتـيزوـبـلأ رـيوـصصتـلأ زاـهـجو
داعبأأ ّيثثلأ ّيقبطلأ ّيروحملأ
(TC-TEP)، مقاط هـيـلـع فرـصشيو

صصّصصختم ّيصضيرمتو ّينقت ،يّبط
.لاجملأ أذه يـف ةـيـلاـع ةرـبـخ وذ
تامولعم تأزيـهـجـتـلأ هذـه رـّفوـت
ءاّبطأأ نيكمت يف مهاصست ةّيصساصسأأ

لكصشب رّكبملأ صصيخصشتلأ ءأرجإأ نم
.قيقد


