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1:٤1-٤)
نآلا انَسصخ نإا ُةوــــخإا اي

دق *انمآا ح ناك ا ُبرقأا
ُراهنلا َبقاو ُليللا ىهانت
ِةملـظـلا َلاـمـعأا اـنـع ْعدنـلـف
*روـنــلا َةــحــِلــسسأا ْسســبــلــنو
امك ًاقئل ًاكوـــلـسس نـكـُلـسسنـل

 ِفوـسصـُقـلاـب ل راــهــنــلا
ِعــجاــسضاــب لو ِرــكـــّسسلاو
ِماـــسصِاـــب لو ِرـــهـــعـــلاو
برـلا اوــسســَبــلا لــب *دسساو
اوـمـتـهـت لو َحـيـسسا َعوـسسي
*اهتاوهسش ِءاسضقل مكِداسسجأاب
يـــــف ًاــفــيــعــسض ناــك نــَم
ِغـــب ُهوذـــِخـــتاـــف ِناإلا

نــِم *ِءارآلا  ٍةــثــــحاــبــم
نأا ُهــل نأا ُدقتعي نَم ِسسانلا
اـمأا .ٍءيـسش لـــــــُك َلــــــــُكأاــي
ـــف *ًلوقُب ُلُكأايف ُفيعسضلا
ُلُكأاي ل نَم ُلُكأاي يذلا ِرَدزي
نَم ُلُكأاي ل يذلا ِنِدـــي لو
دـــق َهـــلــــلا نإاـــــف ُلـــكأاــــي
نــَم اــي تنأا نــَم *ُهذــــخـــتا
هـنإا .اــيــبــنـــجأا ًادبــع ُنــيدت

نكل .ُطُقسسي وأا ُتبثي ُهلوه
نأا ىلع ٌرداق َهللا نأل ُتبثُيسس
.ُهتبثُي

برقأا نآلا انسصخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اّنحوي ّيبنلا دلوم ديع يف ،أارقن
اـنـل اـهـتراـتـخا تاـيآا ،نادمـعــمــلا

ةـلاـسسر نـم ةـسسّدقـمـلا اـنـتـسسيــنــك
،ةـيـمور لـهأا ىـلإا سسلوـب لوــسسرــلا
ثلاثلا حاحسصإلا رخآا نم اًديدحت
.رسشع عبارلا حاحسصإلا علطمو رسشع
هذـه يـف ،سسلوـب لوـسسرـلا اـنرـّكذـي
ّنأاــــب ،تاــــيآلا

دق اـــنـــسصـــخ
كلذــل ،برـــتـــقا

هبتنن نأا انـيـلـع
يـك اـنــكوــلــسسل
يف اًبيسصن لانن
،سصـخــلا اذــه
يف انيسصوي امك
لبقن نأاب ريخألا
.ءافعسضلا

نمؤوملا ىلع
نمزلا عدي ّلأاو ةمكحلاب زاتمي نأا
رـبـعـي تقوـلا ّنأا فرـعــن .هــعدخــي
دّكأاتلا عيطتسسي ل اًدحأا ّنأاو ةعرسسب
مكّنأاو اذه> :سضرألا ىلع هرمع نم
ةـعاـسس نآلا اـهـّنأا تقوـلا نوـفراــع
.(11 :31 ور) <مونلا نم ظقيتسسنل
يف اًمئاد ايحن انتسسينـك اـنـلـعـجـت
يسضاملا ّنأل ،عقاولا يف ،رسضاحلا

.نومسضم ريغ لبقـتـسسمـلاو رـبـع دق
عيـطـتـسسن يذـلا ّيـقـيـقـحـلا نـمزـلا
،ةرسضاحلا ةظحللا وه هنم ةدافإلا
ىلإا انتبوت لـّجؤوـن ّلأا اـنـيـلـع كلذـل
نوكن نأاب انيسصوي ّبّرلا ّنأل ،دغلا

اًذإا اورـهـسساـف> :ٍمــئاد ٍدادعــتــسسا يــف
ةعاسسلا لو مويلا نوفرعت ل مكّنأل
تم) <ناسسنإلا نبا اهيف يتأاي يتلا

سسلوب لوسسرـلا اـنـل لوـقـي .(31 :52
انيلع اًيلات ،<تقوــلا نوفراع> انّنإا
نم ظقيـــتسسن نأا لب ،رثكأا دناعن ّلأا
هـيـف ظاـقـيـتـسسإلاو ،ةـئـيـطـخـلا موـن
حـيـسسمـلا ّنأل ةـماـيـــقـلا ىـلإا ةراــسشإا

ةـكوـسش رـسسكو هـتوـمـب توـمــلا بلــغ
يأا ،توــــمـــــلا
.ةئيطخلا

انسصخ نإا>
اّمم برقأا نآلا

نـــيـــح ناــــك
:31 ور) <اّنمآا

مويلا ّنأل ،(11
لـــسضــــفأا وـــه
.سســــمألا نـــم
رــَبــَع يسضاملا

اـــــــنـــيـــطعُأاو
،ةرسضاحلا ةظحللا هذه ايحنل ةسصرف
ام سضّوعن يك اهرسسخن ّلأا يغبنيف
،ليوط تقو ذنم اّنمآا اّنك نإا .انتاف
نوكن ،ةليوط ًةرتف ّبرلا عم انسشعو
يـف رـبـكأا ًةرـبـخ اـنـبـسستـكا دق كلذـب
برقأا نآلا انرسصو هـلـلا عـم ةاـيـحـلا
ةـقــــيـقـحـلا .توـكـلـمـلا ىـلإاو هــيــلإا
رـبـعــي موـي ّلـك ّنأا يـه ةـقــلــطــمــلا
ةـنوـنـيدلا موـي نـم برـقأا اـنـلـعـجــي
ءيجم لبق نمزلا لاط امهم ،ريخألا

موي ىلإا برقأا وه مويلاو ،مويلا اذه
،ةقباسسلا ماّيألا نم ةّماعلا ةمايقلا

دق> .موــيــلا نــم برــقأا وـــه دغـــلاو

8102 /52 ددعلا

ناريزح42  دحألا

نادمعا انحوي سسيّدقلا دلوم

ثلاثلا نحللا

عبارلا رـَحـَسسلا ليإا



اّنحوي سسيّدقلا نـم هـمـّلـعـتـن يذـلا
:حيسسملا نـع لاـق يذـّلا نادمـعـمـلا
اـنأا يـّنأاو ديزـي كلذ ّنأا يــغــبــنــي>
عملت امدنع .(٠3 :3 وي) <سصقنأا

يـفـتـنـت ل اـنـيـف حـيـسسمـلا ةروــسص
يغلُي ل ّبرـلا ّنأل اـيـّلـك اـنـتروـسص
ّنإا لوـقــن اـمدنـع .اـّنـم ّلـك ةدارــف
،توـمـت نأا اـنـيـف يـتـلا اـنألا ىـلـع
،اـهــتاذ ّبحـت يــتــّلا اــنألا دسصقــن
هباـسشتو اـنـتروـسص ىـّقـنـتـت اذـكـــه
اـنـقـلـُخ يـتــلا ةـّيـلـسصألا ةروــسصلا

اهل داعأا يتلاو ،ءدبلا ذـنـم اـهـيـلـع
وه اهسسبل امدنع اهقـيرـب حـيـسسمـلا
.هسسفن

،حيسسملا سسبلنل دهاجن امدنع
ىلإا رظنن دوعن لو انتافعسض يعن
اـمدنـع .ةـنادإلا فدهــب نــيرــخآلا
سسمتـم ناـسسنإلا نوـكـي ،فرحلاب اًكّ
لو دّدسشتمو تّمزتم هّنإا هنع لاقُي
امدنع لباقملا يفو ،ةمحّرلا فرعي
سسمــتــم رــيــغ ناــسسنإلا نوــكــي كــّ
ٌنواهتم هّنإا هـنـع لاـقـُي فرـحـلاـب
مـيـلــعــت زواــجــتــيو ّيّدج رــيــغو
انه سسلوب لوسسرلا ديري .ةسسينكلا
ةأاطخ اـًعـيـمـج اـنـّنأاـب اـنرـّكذـي نأا

نيدن نأا زوجي ف ،مكحلا تحتو
سسيلو هلل دبع وه رخآلا ّنأل اًدحأا
ىدحإا .هنيدي يذلا وه هللاف ،انل
نع جتنت يتلا ةرـيـثـكـلا ئواـسسمـلا
رخآلا نيدن امدنع انّنأا يه ةنادإلا

هللا ناكم اـنـتاوذ عـسضن هـسضفرـنو
ماكحألا قطإاب انـسسفـنأل حـمـسسنو
امدنع ءاوحو مدآا طقسس امك طقسسنف

اــمــهــيــسسفــن ــعــجــي نأا لواــح
نيرخآلاب انتقع .هلـل نـيـيواـسسم
نأا بجي حيسسملاب نـيـنـمؤوـمـلا نـم
امدنعو ،ةّبحملا ىلع ةّينبم نوكت
ّنأا ًعف نّقيتن ةّبـحـمـلا يـف وـمـنـن

نيح ناك اّمم برقأا نآلا انسصخ
ةّبحم لعف وه سصخلا ّنأل ،اّنمآا
.سسانلا عيمجل هللا

ليجـنإلا ــــــــــــــــــ
،٨٦-٧5 ،52-1 :1 اقول)

٠٨-٦٧)
اوذخأا دق نوثك ناك ذإا
 روـمألا ِسصسصـِق فـيـلأاـت

اهملسس امك ،اندنع ِةنقيتا
نياعم اوناك نيذلا انيلإا

تيأار ،اهل ًامادُخو ِءدبلا ذنم
عيمج ُتعبتت دقو ًاسضيأا انأا
ٍقيقدتـب ِلوألا نـم ءاـيـسشألا
بيتلا ىلع كل اهَبتكأا نأا
،سسـُلـيـفواـث زـيزـعـلا اــهــيأا
يذلا مكلا َةحسص َفرعتل
ماـيأا  ناـك *هــب َتظــِعُو
ةـيدوـهـيــلا ِكلــم َسسدوه
نـم اـيرـخز هـمـسسا ٌنــهاــك
تانب نم ُهُتأارماو ايِبأا ةقرف
*تاباسصيلأا اـهـُمـسسا َنورـه
مامأا ِنيراب امهك ناكو
عـيـمـج  ِنـيَرـئاـسس هــلــلا

غب هِماكحأاو ّبرلا اياسصو
نأل ٌدلو امهل نكي و *ٍمول
،ًارـقاـع تناـك تاـباـسصيــلأا

 امدقت دق امهك اناكو
ُنَهْكَي ناك امنيبو *امهمايأا

 هللا ماـمأا ِهـتـقرـف ِةـبوـن
ةداع ىلع ُةعرُقلا هتباسصأا
َلكيـه َلـخدي نأا توـنـهـكـلا
لـك ناـكو *رـّخـبــيو ّبرــلا

يـّلــسصي بعــسشلا روــهــمــج
*خبتـلا تقو  ًاـجراـخ
ًافقاو ّبرلا ُكم هل ىءاف
*روـخـبـلا حـبذـم ِ نــع
ُهآار ح ايرخز برطسضاف
ُهل لاقف *ٌفوخ ِهيلع عقوو
.ايرخز اي ْفَخت ل ُكا

ور) <راهّنلا برتقاو ليلـلا ىـهاـنـت
لاوــط رــهـــسسي نـــم ّنإا ،(21 :31
روـّنـلا ّنأا هرـخآا يـف رـعـــسشي لـيـلـلا
ىري نمؤوملا اذكه ،اًبيرق جلبنيسس
تبرتقا دق هللا نع ةبرـــغلا ليل ّنأا
سصـخـلا روـن قرـسشيـسسو هـتـياـهـن
ءانبأا نم نوكنـل اـنـُيــــعـَسس .اـًبـيرـق
اًداـهـج اـّنـم بـّلــطــتــي سصــخــلا

روــمألا سضفرــل لّوألا :اـــًجودزــــم
لوـسسرـلا اـهـيـّمـسسي يـتـلا ةـــئـّيـسسلا
ءاوــهألاــك <ةــمــلــظــلا لاـــمـــعأا>
رومألا ءانتقل يناثلاو ،براجتلاو
ةحـلـسسأا> اـهـيـّمـسسي يـتـلا ةـنـسسحـلا
لئاسضفلا سشيعل يعسسلا ربع <رونلا
.ةّيحيسسملا

سصخلا نع ثحبي يذلا نمؤوملا
يـف اـمـك اـًقــئل اــًكوــلــسس> كلــسسي
هنع لاق يذلا راهنلا اذه .<راهنلا
عيطتسسن ،برتقا هّنإا سسلوب لوسسرلا
.توكلملا راـهـن هـّنإا هـنـع لوـقـن نأا
هذه نمسض سصخـلا ءاـنـبأا سشيـعـي
ل فيك ،يتآلا توكلملا يف ةايحلا

:نـيـلـئاـق موـي ّلـك نوــّلــسصي مــهو
ّنأاب انبر انربخأا .<كُتوكلم ِتأايل>
اّنك نإا .اـنـبوـلـق يـف هـلـلا توـكـلـم
ل انتايح نم توكلملا برقب رعسشن
ًةايح ّلإا ايحـن نأا عـيـطـتـسسن دوـعـن
لمع ّلك نم رفننو ،توكلملاب قيلت
ىــلـع ديدسشـّتـلـل .هـنـع اـندعــبــي دق
،اـنـتاـيـح يـف رـمألا اذـه ةــّيــمــهأا
نم ًةروسص سسلوب لوـسسرـلا اـناـطـعأا

علخ ةروسص يه ةّيموـيـلا اـنـتاـيـح
امف ،ىرـخُأا ٍباـيـث ءادتراو باـيـثـلا

نأا انـيـلـع ةاـيـحـلا هذـه يـف اـنـمد
اـّنـع عـلـخـن يـك موـي ّلـك دهاـجــن
نأا .حيسسملا سسبلنو ةملظلا لامعأا
دعاـسسن نأا يـنـعـي حـيـسسمـلا سسبـلــن

يـف اـنـيــف تعرُز يــتــلا هــتروــسص
،رثكأاف رثكأا ّومنلا ىلع ةّيدومعملا

اـنـيـف رـهـظـت ل حـيـسسمـلا ةروــسصو
رمألا ،اـناـنأا تـِمـُن مـل نإا حوـسضوـب



،ْتبيجُتـسسا دق َكـَتـَبـلـِط نإاـف
كل ُدلتسس تاباسصيلأا كُتأارماو
ُنوكيو *اّنحوي هيّمسستف ًانبا
ُحرـفـيو ٌجاـهـتــباو ٌحرــف َكل
نوكي هنأل ،هدلو نوثك
برسشي لو ّبرلا مامأا ًاميظع
نم ُئلتو ،ًارِكْسسُم لو ًارمخ

ِنطب  وهو سسدقلا حورلا
نم نيثك دريو ،ُدعب هّمأا
ّبرــلا إا َلــيــئارــسسإا يــنــب
همامأا ُمدقـتـي وـهو *مـهـهـلإا
دُل هـتوــقو اــيــلــيإا ِحورــب
ءاــنــبألا إا ِءاــبآلا َبوــلــق
راربألا ِةمكح إا َةاسصُعلاو
*ادعتسسم ًابعسش برلل َءّيهيو
ملعأا مِب ِكملل ايرخز لاقف
يتأارماو ٌخيسش انأا يّنإاف .اذه
*اـــهـــماـــيأا  تمدقـــت دق
اــنأا لاــقو كا باــجأاــف

هللا مامأا ُفـقاوـلا لـيـئاج
 كرـّسشبُأاو كَملكُأل ُتلِسسرُأا دقو
ًاتماسص نوكت كنإا اهو *اذهب
إا ملكتت نأا ُعـيـطـتـسست ـف
 كــنأل .اذــه نوــكــي َموــي
متيـسس يذـلا يـمـك ْقدسصـُت

 ُبعـــسشلا ناـــكو *هـــناوأا
بّجعتم ايرخز نيرظـتـنـم
املف *لكيهلا  هِئاطبإا نم
مهَملكُي نأا ْعِطتسسي  جرخ
 ايؤور ىأار دق هنأا اومِلعف
مهيلإا سشُي ناـكو .لـكـيـهـلا

ُمايأا ت او *مكبأا يقبو
*هـتـيـب إا ىـسضم هـتـمدــِخ
تلبح مايألا كلت ِدعب نمو
تأابتخاف ُهُتأارما تاباسصيلأا

اذـكـه ًةـلـئاـق ٍرـهـسشأا َةـسسمـخ
 مايألا يـــف برلا يب عــنسص

نأا هيلع ،هعم ةميلسس ةقع ءانبو
ّبرلاب ّيممألا اذه ناميإاب هّبسشتي
انيلع يتلا ىلوألا ةـطـقـنـلا .عوـسسي
عم انتقع ءانبل اهيلع زاكترلا
بسسحي مل املثم .عسضاوتلا يه هللا

هـناـطـلـسسل ٍباـسسح ّيأا دئاـقـلا اذــه
بهذو عــــسضاوــــت لــــب ّيــــسضرألا
اذـكـه ،عوـسسي ّبرـلا ىـلإا اـيـسصخـسش
ل ،ّبرلا وحن بهذنل نوّوعدم نحن
نأا نيرـظـتـنـم اـنـنـكاـمأا مزـن نأا
،نيح ّلك انعم ّبرلا .انيلإا وه يتأاي
ل وـهـف هوـحـن رداـبـن مـل نإا نــكــل
،اهاّيإا انحنم يتلا انتّيرح بسصغي
اذإا .انتايح ىلع هسسفن سضرفي لو
يه يتلا ةّينانألا رـسسكـن اـنـعـسضـّتا
نم لزـنـنو ،لـطاـبـلا دجـمـلا ببـسس
لزانت نّمم برتقنل ةسضرتفم ٍءايلع
.هتّبحمب انيلإا

نأا انيلع يتلا ةيناثلا ةطقنلا
مل .ةّبحملا يه اهنع انتاوذ لئاسسن
مل .هسسفنل اًئيسش دئاقلا اذه بلطي
عوسسي ّبرلا ىلإا ءيجملاب عسضاوتي
،ٍطعتسسُمك عيمجـلـل رـهـظ لـب ،طـقـف
بلطي مل ذإا ءاطعتسسلا يف داجأاو
ةّحسص يأا ،رخآل ام لب ،هتاذل ام
ىلإا بلط امدنع ،ًةّبحم رهظأا .هدبع
دوعي ل ام (عوسسي) ٍبيرغ ٍسصخسش
ىلـع لـب ةـّيـسصخـسش ةدئاـفـب هـيـلـع
ظـفــح ّيــمــمألا اذــه ّنأاــك .هدبــع
ءاـنـبأا نـم رـثـكأا ىـسسوــم اــياــسصو
ّبرلا لوق مهفن ،انه نم .ةّيدوهيلا
اذـه قــّبــط .<لــيــئارــسسإا يــف لو>
هبيرق ّبحأا نيح سسومانلا ّيبنجألا

ةسسينكلا لخدن ةّرم نم مك .هسسفنك
ٍةـنوـقـيأا ماـمأا نـيــّلــسصم فــقــن وأا

بلط ىسسننو انـتاوذـل اـم نـيـبـلاـط
عم ٍءاقل لّوأا يف ؟نيرخآل ٍءيسش
،اينانأا دئاقلا نكي مل ،عوسسي ّبرلا
تفتلي ل ٌدبع هجاتحي ام بلط لب
،سضرملا هباسصأا نإا ًةداع هدّيسس هيلإا

لدبــتــسسي نأا تناـــك ةداـــعـــلا ّنأل

ةئملا دئاق ناميإا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لو اذه رادقمب اًناميإا دجأا مل>

ناـمـيإلا اذـه اـم .<لـيــئارــسسإا يــف
دئاق دنع ّبرلا هدجو يذلا ميظعلا
دئاقلا اذه نم لعج يذلاو ،ةئملا

نأل قوتن مـك !؟حـيدمـلا اـقـحـتـسسم
عمسسنو ةايحلا هذه يف هللا يسضرن
ناسسنإلا ةاـيـح !؟ءاـنـّثـلا اذـه هـنـم
جوتي ٌداهجو ٌيعـسس يـه ةـّيـحورـلا
يأا ،ناميإلا .ةرابعلا هذه عامسسب
وه ،عوسسي ّبّرلاـب ّماـتـلا مـيـلـسستـلا
وهو هللاب انـعـمـجـي يذـلا طاـبرـلا
ّيناميإا ٍخارت ّيأا .هب انتقع سساسسأا
ٍمّدقت ّلكو ،هللا نع ٌداعتبا وه امّنإا

.هيلإا انبّرقي ناميإلا يف
ّقحتسسيل ةئملا دئاق لعف اذام

دئاقلا اذه قّوفـت نـيأا ؟ءاـنـّثـلا اذـه
انأا ّيلـعو ،ّيدوـهـيـلا بعـسشلا ىـلـع
؟اًميظع هناميإا ربُتعاف ،ّيحيسسملا

اند دئاقلا ّنأا دجن ،ىلوألا ةلهولل
ل دق .هاتف ءافسش اًبلاط ّبرلا نم
ٍبلط ّيأا نـع بلـّطـلا اذـه فـلـتـخـي
اند دقل .نيح ّلك ّبرلا ىلإا هبلطأا

ةقثو ٍعسضاوتب ّبرلا نم ةئملا دئاق
مل ،اًسضيأا .ءيسش ّلك ىلع ٌرداق هّنأاب
لب ،هتاذل اًئيسش ةئملا دئاق بلطي

دئاقلا درُي مل .همداخ ءافسش بلط
هـبـعـتـُيو عوــسسي ّبرــلا جــعزــُي نأا
ّنأاب نمآا لب ،هلزنم ىلإا ءيجملاب
ّمهألا .ىتفلا ئربُت هنم ةدحاو ًةملك
نكي مل ةئملا دئاق ّنأا كلذ ّلك نم
رافسسألا فرعي نكي مل يأا ،ايدوهي
اوأاّبنت نيذلا ءايبنألا لو ةسسّدقملا

تازجعمـلا نـعو ّبرـلا ءيـجـم نـع
.ثدحت فوسس يتلا

هـفده يـحور ٍداــهــج ّيأا ّنإا
مّدقتلاو هللا ىلإا ٍقدسصب بارتقإلا

ناميإا عسضي نأا هيلع ،ناميإلا يف
نإا .هب هّبسشتلاو همامأا ةئملا دئاق
هـلـلا ىـلإا بارـتـقإلا اــّنــم ٌدحأا دارأا



سضرملا لاح يف مهديبع دايسسألا
مهنوكرتيف ،ةعفنم ب نوحبسصي ذإا
نورـّبدي مـهـنوـعَدـَي وأا اوــتوــمــيــل
.مهسسفنأاب مهرومأا

مل .ةقّثلا يه ةثلاثلا ةطقنلا
هدبـع ناـك نإا ةـئـمـلا دئاــق لأاــسسي
نم دّكأاتلا لواحي ملو ،ًعف أاربيسس
.رمألاب كـــــّكـسش ىـّتـح لو هـئاـفـسش
ّبرـلا نـــم ًةـمـلـك ّنأاـب اـيـلـك نـمآا
نود نــم هــمــغ يــفــسشت عوــسسي
ىلإا باهذلاب هجاعزإا ىلإا ةجاحلا

لب ،كيــكسشت ّيأا رهـظـُي مـل .هـلزـنـم
ةردقب ىمعأاو اًقلطـم هـناـمـيإا ناـك
فقوم نم نحن نيأا .عوسسي ّبرلا

ّبرلا مامأا فقـن لـه ؟ةـئـمـلا دئاـق
نود نـم ،ديرـن اـم هـيـلإا نـيـبـلاـط
ىقبن ام اًبلاغ ؟كيكسشت وأا ٍةلءاسسم
نم انبلطم ىلع لوسصحلا نيرظتنم
ىلع لسصحن مل نإاو ،ٍناسصقن نود
مدع نـم بجـعـَنو رـّمذـتـن اـندارــم
،ّقحلا نمؤوملا .انتابلط هتباجتسسا
نم ءانّثلا تاملك عامسس ّقحتسسملا
هّلل هتاذ مّلسسي نم وه ،عوسسي ّبرلا

ام فرعي ّيوامسسلا هابأا ّنأا اًـملاع
.هقفاوي

ّبرلا فرعن انلعجـي ناـمـيإلا
عمو هعم ٍةقع يف لخدنو عوسسي
دّدسشيو انيّوقي يذلا يّزعملاب بآلا
هذه عوسسي ّبرلا حـتـتـفإا .اـنـناـمـيإا
نوكتل ةّيرسشبلل ةـّيوـنـبـلا ةـقـعـلا

ىّتح ،ّيوبألا دجملا يف ًةكِراسشم
ىلع ،ةرسشاـبـمـلا ةـنـياـعـمـلا غـلـبـن

اًعيمج نحنو> :لوسسرلا لوق بسسح
،فوسشكم هجوب ّبرلا دجم نيرظان
كلـت ىـلإا رـّيـغـتـن ،ةآارـم يــف اــمــك
،دجم ىلإا دجم نم ،اهنيع ةروسصلا

:3 وـك2) .<حوّرـلا برـلا نـم اـمــك
اذه يـف اـنـتـماـقإا لـخ اـّمأا .(٨1
مّدقتلا ىلإا نوّوعدم انّنإاف ،ملاعلا

َفِرسصيل اهيف إا رظن يتلا
او *سسانلا ب َراعلا يّنع

 ًانبا تدلو اهِعْسضَو ُنامز
نأا اهُبِراقأاو اهُناج عمسسف
اهل ُهَتمحر مظع دـــــق برلا

ِمويلا و *اهعـم اوـحرـفـف
اوـنـُتـخـيـل اوءاـج نـماــثــلا
ِهيـبأا مسساـب ُهوـَعَدف يـبـسصلا
ُهــمأا تباــجأاـــف *اـــيرـــخز
ىـعدـُي هـنـكــل ـك ًةــلــئاــق
َسسيل اـهـل اوـلاـقـف *اـنـحوـي
ىــعدــُي ِكــِتـسشع يـف ٌدـحأا
إا اوأاموأا مث *مسسإلا اذهب
نأا ُديرــــــي اذاــــم ِهـــــــيـــبأا
بتكو ًاحول بلـــطف .ىمسسُي
.انحوـي ُهـُمـسسا ًـــئاـق هـيـف
لاا و مهلك اوبـجـعـتـف
ملكتو هُناسسلو هـُمـف َحـتـفـنا

ٌفوخ عقوـف .هـلـلا ًاـكِراـبـم
مــهــِناج ِعــيــمــج ىــلـــع
اهـلـك ِروـمألا هذـهـب ثّدو

 ةيدوهيلا لابج ِعيمج*
كــلذب عمــسسي نَم لك ناكو
ُلوقيو هبلق  ُهُظــــفحــي
اذــه نوــكــي نأا ىــسسع اـــم
ّبرــلا ُدي تناــكو .يــبــسصلا

ايرخز ُهوبأا أـتـماـف *هـعـم
أابنـــتو سسدقلا حورـــلا نم
هـلإا برـلا ٌكَراــبــم :ًــئاــق
َعنسصو دقتفا هنأل َليئارسسإا

اـهـيأا تنأاو *هـبــعــسشل ًءادــِف
ّيــلـــعـــلا يـــبـــن يـــبــسصلا
ماــمأا ُقـِبـسست كــنأل ىــعدــُت
امأا *هـــقُرُط دِعُتِل برلا هجو
 ىوقـتيو ومني ناكف يبسصلا

يرالا  ناكو حورلاب
 .ليئارسسإل ِهروهظ ِموي إا

طابر وه يذلا ناميإلا يف ّيحورلا
مّدقتلا اذه ينبن .هـلـلاـب اـنـتـقـع
اولانو انوقبـسس نـيذـلاـب هـّبـسشتـلاـب
كاذ عامسس ّقحتسسنف ،دجملا ليلاكأا
اًنيمأا َتدجُو دق> :لـئاـقـلا توـسصلا

<كّبر حرف ىلإا لخدأا ...ليلقلا ىلع
.(12 :52تم)

نيّيتوهلا ةطبار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيّيدئاقعلا ــــــــــــــــــــــــــ

ةـّيـلودلا ةـطـبارـلا تبـخـتــنإا
سسكذوثرألا نيّيدئاقعلا نيّيتوهّل
ةــنــهــكــلا يـــف مّدقــتــمــلا سسدـــق
دهعم ديمع ،يجرـج سسوـيرـيـفروـب
ّيتوهلا ّيقسشمدلا اّنحوي سسيّدقلا

يف مداخلاو ،دنملبـلا ةـعـماـج يـف
سسويـجرواـج سسيّدقـلا ةـّيـئاردتاـك
كلذو ،ةطبارلل اًسسيئر ،توريب يف

رمتؤوملل ةّيماتخـلا ةـسسلـجـلا لـخ
ّيدئاقعلا توهّل سسداسسلا ّيلودلا
دنملبلا يف َدِقُع يذلا ّيسسكذوثرألا

.٨1٠2 ناريزح9 ىلإا٧ نم

اننيناوق نم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيناوق نم5٧ نوناقلا ّسصني

ىلع سسداسسلا ينوكسسملا عـمـجـمـلا
ّلأا بجي سسئانكلا يف نيلترملا ّنأا>
نـع ةـجراـخ ًاـتاوـسصأا اوـلـمـعـتــسسي
ةـعـيـبـــطـلا اورـسســـقـي وأا ماــظــنــلا
قيلي ل ًاماغنأا اوجرخُي وأا خارسصلاب
نأا بجي لب ،ةسسينكلا يف اهعامسس
هابتناب هلل حـيـبـسستــلاـب اوـــموـقـي
.<نيمات عوسشخو

:ةيسشربألا رابخأا ىلع عطإل

iebtem/moc.koobecaf.www

 وأ
bl.gro.sotrauq.www


