
ةلاشسرلا ــــــــــــــــ
(11-1 :51 سسوثنروك1)

ِليإاب مكفرعأا ُةوخإا اي
هومتلِبقو هب مكُترسشب يذلا

هبو *هـيـف نوـمـئاـق مـتـنأاو
ٍملك يأاب نوسصـُلـخـت ًاـسضيأا
نوركذت متنك نإا هب مكُترسشب
مـتــنــمآا دق اوــنوــكــت نأا إا
ُتمـلـسس دق يـّنإاــف *ًلــطاــب
نأا  هتملسست  ام ًّوأا مكيلإا
ِلــجأا نــم َتاــم َحـــيـــسسا

 اــم ىــلــع اــناــياــطــخ
ماق هنأاو َرِبُق هنأاو *بتكلا

 ام ىلع ثلاثلا ِمويلا 
افسصل ىءارـت هـنأاو *بتـكـلا
ىءارت ّمث *رَسشَع ينثإلل ّمث
كأ ٍخأا ِةــئــم ِسسمــخ نــم
ٍقاـب مـهكأا ًةدحاو ًةــعــفد
سضعـــــبو نآا إا دق مــــهــــُ
َبوقعـيـل ىءارـت ّمـث *اودقر
َرـِخآاو *لـسسرـلا ِعـيــم ّمــث
ًاـسضيأا اـنأا  ىءارــت لــكــلا

سسلــل هــنأاــك طـقــ* اـنأا يـّنأ
ًلـهأا ُتسسلو ِلـسسرـلا ُرــَغــسصأا

مـــسسُأا نأوـــسسر ىـــً يــّنأ
*هـلـلا َةـسسيـنــك ُتدهــطــسضا
.انأا ام انأا هللا ِةمعنب يّنكل
نكت   ُةاطعا ُهُتمعنو
نـم كأا ُتبـعـت لـب ًةـلـِطاـب

لب انأا  نـكـلو .مـهـعـيـمـج
ًءاوَسسف *يعم يتلا ِهللا ُةمعن

توكلا ليبشس ــــــــــــــــــــــــــــــ
ِسض نم ُهللا ىهتنا امدعب

،هَقلخي نأا عِمزُـا ِناسسنإلل اعلا
ّمث ،اًدسسج هنم عـنـسصو اـًبارـت َلـبـج
َةمسسن سسوّدقلا هِحور نم هيف َخفن

،َناسسنإا ُهللا َقـلـخ اـمدنـع .ٍةاـيـح
،ًةّيحورو ًةيّدسسج :تعيبط ُهاطعأا

.ةياغ نود نم اذه لك نكي و
،ِطوقسسلا َلبـق

ُناـــسسنإا ناـــك
ِبسسحـب ُسشيــعــي
ِهـــــــلـــــــلا ِحور
يأا ،ِهيف ِخوفنا
ِةـمــعــن بسسحــب
 .ِسسدقلا ِحورلا
سشيــعــي نـــكـــي

،ِهِدـسسـج َبــسســح
ّمـتـهـي نـكـي و

وأا ُلــــكأاـــــي ا
هّنأا ًلسصأا اًيعاو نكي  امك ،برسشي
ُهَدسسج ناــسسنإا رــِعــُي  ،اًذإا .ٍراــع
لب ،هطوقسس لبق ٍمامتها يأا يداا

َيقب .طقف ِهللا ىلع هِلاكّتا لك ناك
نأا إا لاا هذـه ىــلــع ُناــسسنإا
اـهاـّيإا ًةـبّر َءاّوـح ُةــّيا ِتوــغأا

اهبهو يتلا ِةّيرا نم ًةديفتسسمو
ِهيف خفن امدنع ّيرسشبلا ِسسنجلل ُهللا
ناسسنإا  ُهللا َخفن .ِةايا َةمسسن
اهّمسس تثفن ُةّياو ،َسشاعف ُهَحور
.تامو ُهْتَوغأاف

وه ّيحيسسم ٍناسسنإا لك َفده نإا
ُةـّيـسصو ّمـتـتـل ،ُهرـبو ِهـلـلا ُتوـكـلـم

ِهـلـلا َتوـكـلـم ًّوأا اوـبـلـطأا>  :دـّيــسسلا
ُتوكـلا سسيـل .(33 :6 تم) <ُهرــبو

َدعب ِهيلإا ُلسصن ّيورخُأا ٍناكم َدّر
،معن .نآا ُذنم ُهايحن انّنكل ،انِتوم
َتوكلا اذه ايحن نأا ُعيطتسسن نحن
َلـعـف اـمـلـثـم ،هــل ًةراــنــم َنوــكــنو
ُهولقنو َتوكلا اوسشاع ذإا نوسسيّدقلا
ب لـسصفـلا اـنـنـك  .مــهِغ إا
،<سسيّدق> ٍسساـنأاو َــّيداــع ٍسساــنأا

اــنــّلــك اــنــّنأ
إا َنوّوـــــعدم
:ةـــــــسسادـــقـــلا
اوـــــــــــــنوـــك>
أَ ـسسـيّدــق
<ٌسسوّدق اـــــــنأا
(61 :1 طـب1)
مـتـنأا اوـنوـك>و
اــمـك َلـماــك
مــكاــــــــــبأا نأا
 يذـــــــــــــلا

.(84 :5 تم) <ٌلـماـك وـه تاوـمـسسلا
ّنأا جّجحـتـنو لـسساـكــــتـن ّأا بــجـــي
لعفأا نأا امأاو يدنع ةرسضاح ةدارإا>
لب ،(81 :7 ور) <دجأا ُتسسلف ىنسسا

ًةدمعأا نكنلو ّبرلا ماـمأا ْبسصتـنـنـلـف
ًةلقاـنو َعوـسسي برـلا ًةـلـماـح ًةـّيراـن
َمّمتم ،سسدقلا حورلا لكيهب ،ُهاّيإا

اـنِداـسسجأا  زأا هـلــلا توــكــلــم
هذهـب َنـيرـخآا َنـينـُمو ،ِةـيـناـفـلا
اذه ِتوكلا ُسشيع .ةيماسسلا ةايا

طقاسسلا اعلا نع ةبيرغلا ُةّبا وه
ُعيطتسسن .داسسفلاو رسشلا هدوسسي يذلا
ىلع اًقبسسم ِهـلـلا َتوـكـلـم َسشيـعـن نأا

8102 /33 ددعلا
بآا91  دحألا

سسواردنأا ديهششلا راكذت

هتقفرو سشيا دئاق
ثلاثلا نحللا

لّوألا رـَحـَشسلا ليإا



ةّب نم يه بيرقلا ةّب ّنإا
يه هللا ةّب ّنأا ّحسصأا وأا ،هللا

تم) ةنونيّدلا ُلـَثـَم .بيرقلا ةّب
لاـــثـــم ُخ وـــه (13-64 :52
نـَم .عوــسضوا اذــه لوــح سسردو
ةّيحيسسا ةـمـحّرـلا لاـمـعأا عـنـسصي
اهعنسص دق نوكي راغّسصلا هتوخإاب
اهعنم ،اهلـعـفـي  نـَمو ،ّبرـلا عـم
سضيأا .ّبرــلا نــع رـخآا بحأا نـَم ،اـً
سسفــن َسصــّلــخ سسفـن بحأا نـَمو ،ُهــَ هـَ

ةقلعلا هيبسشت عيـطـتـسسن .اـهـَكـَلـهأا
ٍثّلـث رـخآاو هـلـلاو ناـسسنإا ب
نم انبقا امّلك :ِعلسضأا يواسستم
ّنإا ذإا ،هسسفن هللا نم انبقا ِرخآا
يواسست هلـلا بو يـنـيـب ةـفاـسسا
.رــخآا بو يـــنـــيـــب ةـــفاـــسسا
ةلاح إا ةدوعلل ديحولا ُليبسسلا ،اًذإا
ظــفــحــن نأا يــه ،وأا ناــسسنإا
تـّلـلا تـّيرـهوا تــّيــسصوــلا
اًيلات ،عوسسي ّبرلا امهاّيإا اناطعأا
سسيــلو حورــلا بسسحــب سشيــعــن نأا
ىسسنن نأا نود نم ،دسسا بسسحب
لعفُت نأا بجي يتلا ةّرا انتدارإا

ّبرــلا  عــسضاو ،ةاــيا هذـــه
.انِسصلخ َءاجر

يغتلا ةدارإا ـــــــــــــــــــــــــــ
ةـبـغر هـيدل ّيِوـَسس ناـسسنإا ّلــك

لسضفأا هلاح نوكت نأا  ةّيعيبط
ّيحاونلا عيمج نم هيلع يه ا:

،اـيداـم ،اـيدسسج ،اّـًيـسسفـن ،اـيــحور
روعسش ةّمث ...ايقلخأاو ،ايـعاـمـتـجإا

ءافتكإا مدع وأا ىسضرلا مدعب مئاد
ا وحن حمطن اًيلات ،انيدل السضفأ
ّنإا ذإا ،دـّيـج روـعـسش اذـه .نــسسحأاو
وه انيدل ا ءافتكإا وأا عاتمتسسإا

ةبغر مدعو رادحناو خوسضر ةملع
 ا ىعسسي .رّوطتلاو ّومنلاناسسنإ

مئاد يعسس هـيدل يأا ،رّوـطـتـلا وـحـن
.يغتلا وحن

اذـكـه كئــلوأا مأا اــنأا ُتنــك
.متنمآا اذكهو ُزِركن

ليإلا
ـــــــــــــــــــــــــــــ

(62-61 :91 ىتم)
 إا اند ِنامزلا كلذ

ُهــل اــثــجو باــسش َعوـــسسي
ُحلاسصلا ُمّلعا اهيأا :ًلئاق
ِحلـسصلا َنـِم ُلـمــعأا اذاــم
*ةيدبأا ُةايا  َنوكتل
وــعدت اذا :ُهــل لاــقــف

إا ٌحــلاــسص اــمو ًااـــسص
نإا نـكـلو .هـلـلا وـهو ٌدحاو
َةايا َلخدت نأا ُديرت َتنك
لاقف *اـياـسصوـلا ِظـَفـْحاـف
:ُعوسسي لاق .اياسصو َةيأا :هل

 لُتقت،  ِنزت،  قِرسست،
 مِرــكأا *روزــلاــب دهـــسشت
كبيرق بـِبـحأا ،كـمأاو كاـبأا

:باسشلا هـل لاـق *كـِسسفـنـك
ذـنـم ُهـُتـْظـِفـح دق اذـه لـك
ينسصقنـي اذاـمـف يـئاـبـسص
نإا :ُعوـسسي هــل لاــق *ُدعــب
ًلِماك َنوكت نأا ديرت َتنك
كل ٍءيسش لك ْعِبو ْبَهْذاف
َنوكيف ِكاسسمـلـل ِهـِطـْعأاو
َلاعتو ِءامسسلا  ٌزنك كل
باسشلا عمسس املف *ينعبتا

ًانيزـح ىـسضم َملـكـلا اذـه
نأثـك ٍلاـم اذ ناــك هــ*
:هذـيـملـتـل ُعوـسسي َلاــقــف
ُرُسسعي هنإا مكل ُلوقأا قا

ِتوكلم ُلوخد ينغلا ىلع
ُلوـقأا ًاــسضيأاو *تاوــمــسسلا
نـم ِلـَمَا َرورـم نإا مـكــل
نـم ُلـهـسسأ ِةرــبإا ِبــْقــَث
َتوــكــلــم ّيــنـــغ ِلوـــخد
عـمـسس اـمــلــف *تاوــمــسسلا
اولاقو ادج اوتهُب ُهُذيملت

امف ،نيرخآلـل ُهـَلـقـنـن نأاو سضرأا
َتوـكــلا اذــه قّوذــتــل ُلــيــبــسسلا
؟ىهتسشُـا

برلا ينغلا باسشلا لأاسس امدنع
ّيليإا بسسحب ليإا  َعوسسي
حبر ةّيفيك نع (42-61 :91) ىتم
اًبلاط برلا هاسصوأا ،ةّيدبأا ةايا

نيبت امدنع .اياسصولا ظفحي نأا هنم
،هابسص ذنـم اـهـَظـفـح دق ّباـسشلا ّنأا

َاعلاو هلاومأا كي نأا هنم بلط
وحن ليبسسلا ،اًذإا .ًلماك نوكي يكل
 .اياسصولا ُظفح ًّوأا وه توكلا
هذـه َدادرـت <ظـفـح> ُةـمـلـك يـنـعـت
يسضتقي .بلـق رـهـظ نـع اـياـسصوـلا

طّسسب دقو ،اهب َلمعلا اياسصولا ظفح
ةاطعُـا اياسصولا ُعوسسي انبر انل

اهاّيإا اًعماج ىسسو  تّيسصو
ّبرلا ّب: <تّيرهوـج تـلـماـسش
كركف ّلك نمو كبلق ّلك نم كهلإا

كبـيرــق ّب>و <كتردق ّلــك نــمو
هذه .(13-03 :21 رم) <كسسفنك
رـّيــسســُت يــتــلا ةــّفدلا يــه ةــّبا

نأا ّإا عيطتسست  يـتـلاو ،اـنـتاـيـح
املثم ،رخآا ليبسس  اهسسفن لذبت
هبدت  عوـــسسي برــــلا لــــعــــف
َاعلا ُهللا ّبحأا اذكه> :ّيسصلا

.(61 :3 وي) <ديحولا هنبا لذب ىتح
عوــسسي ّبرــلا اــتـــّيـــسصو ودبـــت دق
دعب نكل ،وأا ةـلـهوـلـل تـلـهـسس
بعسصأا نم امهد ،امهب نّعمتلا
هللا ّبحن نأا اـنـل فـيـك .اـياـسصوـلا

،افلا اندسسج وه هب ّمتهن ام لُجو
انبولق ّلك نم هّبحن نأا انل فيكو
دقاب ةئيلم بولقلا هذه تناك نإا

عسسي انبولق  ناكم  ؟ةيهاركلاو
،اًعم َملظلاو َةيهاركلاو َدقاو َهللا

.لـئاذرـلا كلـت وأا هدحو هـلـلا اـّمإاــف
نإا انركفب هّبحن نأا انل فيك ،اًسضيأا

سسـِندو اذاـسش رـكـفـلا اذـه ناـك مأا ؟اـً
ةّوق  نحنو انتردقب هّبحن فيك
؟ريّرسشلا برا ها انل



*َسصُلخي نأا ًاذإا ُعيطتسسي نَم
لاقو مـهـيـلإا ُعوـسسي َرـظـنـف
لـف ِسساـنـلا دنـع اـمأا :مـهـل
ِهللا دنع امأاو اذه عاطتسسُي
  .ٌعاطتسسُم ٍءيسش لكف

لمأات ــــــــــ
حـيـسسا لاـق اـمدنـع

نأا تدرأا نإا> :باـــــسشلـــــل
ظــفــحاــف ةاــيا لــخدت
ةـيأا> هـباـجأا ،<اـياــسصوــلا

هتبر فدهب .<؟اياسصو
دقتعي ناك هنأ لب ،اسشاح

ىرخأا اـياـسصو كلاـنـه ّنأا
سسومانلااياسصو جراـــخ
هــــحـــــن نأا اهتعاطتسساب
يذلا رمأا ،ةيدبأا ةايا

ا زـــّيا ناـــسسنإمّدقـــت
نأا دعـبو .ةديدسش ةــبــغرــب

ظـفـح عوـسسي هــنــم بلــط
:باجأا سسوماـنـلا اـياـسصو
ذنم اهتظفح اـهـّلـك هذـه>

دنـع فـقـي و <يـئاـبـسص
:ًاـسضيأا لأاـسس لـب ّدا اذــه
؟<دعب  ينـسصقـنـي اذاـمـف>
ةـبـغر نـع نـهي هـلاؤوـسس
بجي .سصلا  ةبك
هنأ ،رمأاـب ّفـخـتـسسن ّأا
ناــك ًاــئــيــسش نأا َدقــتـــعا
اياسصو ّنأا تعاو هسصقني
ةـيــفاــك غ سسوــماــنــلا
.هيهتسشي ام إا لوسصولل

؟حيسسا ذئدنع لعف اذام
ةـّيــسصو هــل مّدقــي نأا دارأا

زئاوااهيلع ًافيسضمةبك
نأا تدرأا نإا> :هللاقامدنع
عبو بهذاف ًلماك نوكت
نوكيفءارقفلا ِطعأاوككلمأا
لاعتو ءامسسلا  زنك كل
.(12 :91 تم) <ينعبتا

زئاوا نم مك تيأارأا

نأا ادج ّمهم .(6 :5 لغ) <ةباب
ّإاو ،لئاذرلا ناكم لئاسضفلا عرزن
ثدحيف ،عـفـن لـب اـنداـهـج نوـكـي
:ليإا  ّبرـلا هـلاـق اـم اـنـعـم
نـم سسجـّنـلا حورــلا جرــخ ىــتــم>
سسيـل نـكاـمأا  زاـتـجـي ناــسسنإا

دجي  ذإاو .ةحار بلطي ٌءام اهيف
تجرخ يذلا يتيب إا عجرأا لوقي
.اًنّيزم اًسسونكم هدجيو يتأايف .هنم
حاورأا ةعبسس هعم ذخأايو بهذي ّمث
.كانه نكسستو لخدتف هنم رسشأا رَخُأا

نم رسشأا ناسسنإا كلذ رخاوأا سصتف
.(62-42 :11 ول) <هلئاوأا

عم انَلماعت اًسضيأا لمسشي يغتلا
اهقلخ يتلا ةعيبطلاو هلـلا ةـقـيـلـخ

نأا ناسسنإا ديرـي .اـنـلـجأا نـم هـلـلا
،ةفيظنو ةليمج ةعيبط  سشيعي
اههّوسشيو اهرّمديو اهـيذؤوـي هـّنـكـل
اـًنـي هراذـقأا يـمرـيو رارـمـتـسساــب
و تاراّيسسلا ذفاون نم ،اًراسسيو
ايقن ًءام برسشي نأا ديري .تاقرطلا

ثّولي هّنكل ،فيظن رحب  حبسسيو
نأا ديري .راحبلاو رابآاو عيبانيلا
ّثب نع ّكفني و ايقن ًءاوه سسّفنتي
تاروذاقلا يمرو ءاوهلا  مومسسلا

.ناك امفيك
لسضفأا عسضو  نوكن نأا ديرن

لعفن  انّنكل ،ًةديغر ةايح ايحنو
سضاعـتـمإاو ملـكـلا ىوـسس اـًئـيـسش
هّلك رمأا .اناسضر مدع نع بعتلل
انسسوفن لّوحتت  يك انيديأا ب
ةوادعلاو عسشا تاياـفـنـل اًرـمـطـم
انيلع .ةّيذأا  ةبغرلاو ءايّرلاو
:لاعفأا إا لاوقأا نم لقتنن نأا
اًميظع ىعدي اذهف ملعو لِمَع ْنَم>

 (91 :5 تم) <تاومسسلا توكلم.
بسسحـب اـنـلاـعـفأا نوـكــت نأا ّمــها

سصلـخ ءاـسشي يذـلا ّبرـلا اـياـسصو
نوكتل حلسصلا لمعن نأاو ،عيما
ملسسب سشيعنو ةّيدبأا ةايا انل

.سضرأا هذه ىلع

وأا ،ةاــيا ط يــغـــت ّنأا ّإا
سضغبلا ع نوكي  ،ّلكك ةايا
نــيرــخآا ةــّيذأا  ةـــبـــغرـــلا وأا

رّيغتن نحن .مـهـتـنادإاو مـهـتـناـهإاو
.حماسستلاو ةّباـب لـسضفأا وـحـن
اـيـحور بلـقـلا رـّمدت  ةـيـهارـكـلا

ةئّيسسلا اهليعافـم اـهـيدل لـب ،طـقـف
:اــًسضيأا ّيدسسا ىوــتــسسا ىــلـــع
...حرـف مـهـل ملــسسلاــب نوسشا>
ةملكلاو هينحُي لجرلا بلق  مغلا
.(52و02 :21 مأا) <هحرفت ةبّيطلا
رـّمدت نـيرـخآا ةـّيذأا  ةــبــغرــلا

ىطعُن نحن .هنايكو ناسسنإا ةّيوه
حور ةطسساوب ةّييغتلا ىوقلا ّلك
 .فوطعو ب ٍبلقو يملسس

 يغتلا نمكي  اوأا عانتمإ
هيلع لب ،طقف ئّيسس ٍرمأا ّلك علتقا
حلـــسصلا سسرـــغ عـــم قـــفاي نأا

هب موقي هسسفن رمأا .هناكم او
ةّيّلا باسشعأا لك علتقي ذإا حّلفلا
فـّظـنـيو ،اـهروذــج نــم ةّراــسضلا
،ةلباذلا قاروأا اياقب نم سضرأا
هـل تبـنـتـل ةديدج اًروذـب رذـبـي مـث
ةـياـنـعـلا اــًعــبــط .اًاــسص اــًعرز
ّير نــم ،ةــعارزــلا دعــب سضرأاــب
.هـنـم ّدب  رـمأا ،ةدمـسسأاو بيذــسشتو
يذلا حّلـفـلا ةروـسص اـنـيدل ،اـًسضيأا
لـسصف رـخاوأا  هـلـقـح إا بهذـي
عطقـيـف ،راـجـسشأا مـلـقـيو ءاـتـسشلا
 يـتـلا كلـتو ةـسسباـيـلا ناـسصغأا

اًرمث لم  اًلمأا ،تئافلا مسسو
 يطعت ناسصغأا اهناكم تبني نأا

بناج إا اـًعـبـط اذـه ،اًدـّيـج اًرـمـث
.اهتاجايتحاو راجسشأاب ءانـتـعإا

اًءزج انسصّسصخ اذإا ،اًسضيأا نحن اذكه
ماــمــتــهإلــل اــنــتــقو نـــم اًسسي
باـسشعأا اـنـعـلـتـقاو ،اــنــسسفــنأاــب
،اهنم ةسسبايلا ناسصغأاو ةّراسضلا
ةـيـهارـكـلاو ةرـيّرـسشلا راـكــفأا يأا

لئاسضفلا اهناكم اـنـعرزو ،رأاـّثـلاو
لماعلا ناإا> :ةّباب ةنورقا



 ينبا اي> :لاثمأا بتاك لوقي
كبلق ظفـحـيـل لـب يـتـعـيرـسش َسسنـت
ماّيأا لوط كديزت اهّنإاف .ياياسصو
ْظـفـحإا ...ًةـملـسسو ةاـيــح يــنــسسو
.(2 :7 ؛2-1 :3) <ايحتف ياياسصو
ةاــيا هــل نوــكــت نأا ديرـــي نـــَم
امك اياـسصوـلا (قـّبـطـي) ظـفـحـيـلـف
.مويلا ليإا  ّبرلا لوقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ةّيقيقا ةبوّتلا
سسيدقّتلا بل ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومسس ُمظعأا َءيسشا ّىّمسسي ا
وه ّرسسلا اذه .<فاعإاو ةبوّتلا>
هذـهـب .ناـسسنإلـل هـلـلا ِةـب ُةـبـِه
ناسسنإا ررحتي ةلماـكـلا ةـقـيرـطـلا

رـعـسشن ،فعـن ،بهذـن .ّرــسشلا نــم
اسصإا حرفلا يتأاي ،هللا عم ٍة
قيرـط  .بنذـلا لـحرـيو ،اـنـلـخاد
نأ ،ةـــيـــسسكذوــــثرأا  اًدودسسم
ُةـمـعـن هـل ْتـَيـِطـْعُأا يذـلا فرــعا
ُبأا وه ٌميـظـع .ٌرـسضاـح نارـفـغـلا
!ّيحورلا

ا ُلـعا ُةـئـيـطثك َناسسنإَ
 ُكابترإا اذـه .اـيـسسفـن ِكاـبـترإا
.حـيـسسا روـن ىوـسس ءيـسش ُهـُلــيزــي
اي إا اولاعت> :رِدابُـا وه حيسسا

.(82 :11 تم) <...بعتا عيمج
روـنـلا اذـه رـسشبـلا نـحـن ُلــبــقــتــن
اهنع ُربعن يتلا ةاسصلا انتبغرب

بــحسصلاـب ،حـيـسسمــلــل اــنــتــ ةلـّ
.رارسسأابو

نأا اهيلـع ،ُسسفـنـلا َبوـتـت يـك
ُسصت ةـظـقـيـلا هذـهـبو ،ظـقـيـتــسست
 ظاقيتسسإا نكل .ةبوّتلا ةبوجعأا
هـلـلا .ناـسسنإا ىـلـع طـقـف ُدمـتـْعـَي
ةـمـعـنـلا يـتأاـت ٍذــئدنــعو لــخدتــي
ُعيطتسسي  ةمعنلا نود نم .ةيهلإا

يتأاـت لـيـلاـكأا نـم مـكو
ناك ول ؟داها اذه دعب
،اذه ّلك هل لاق ا هبّرجي
هعم ملكتي وهو نآا نكل
هل رهظـي هـبذـج لـجأا نـم
،كلذل .ادج ٌبك رجأا مك
داــها رــكذــي نأا لــبـــق
ىـلـع مــّلــكــتــي بعــتــلاو
َتدرأا نإا> :ًلئاق ةزئاا
كلذ دعبو <ًلماك نوكتنأا
ِطعأاو ككلمأا عِب> هللوقي
ةرسشابم ًافيسضم <ءارقـفـلا
ٌزنك كل نوـكـيـف> زـئاوا

 ينعبتا لاعتوءامسسلا>.
وه هعاـبـّتا نا مـلـعـلا عـم
.ادج ةبك ةأافاكم

 زنك كل نوكيف>
ّبرلا هاطعأا دقل ...<ءامسسلا
نأا هــنـــم بلـــط ا كأا
تناــك اــم ردقــب ،عّزوـــي
.سضرأا نع ةديعب ءامسسلا
ءاـطـعـلا اذـه ىــّمــسس دقــل
راهظإافدهب ًازنك بكـلا

ًوا،هتنامسضو هتمود
إا باــــــسشلا دسشرــــــي نأا
جذا ًامدختسسم ةفرعا
نأا يفكي  ًايلات .ةيرسشب
لب لااب دحاولا يردزي
يـطـعـي نأا ًاـسضيأا هــيــلــع
لك لبقو ،ءارقفلل ًاماعط
يأا ،حيسسا عبتي نأا ءيسش
نأاو ،هاـياـسصو لـمـعــي نأا
نم توملل ادعتسسم نوكي
هنأ .اـيـموـي ًاـتوـم هـلـجأا

نإا> :اقوـل  لوـقـي اـمـك
يئارو يتأاي نأا دحأا دارأا

لـمـحـيو هـسسفـن رـكـنـيـلـف
<ينعبتيو موي ّلكهبيلسص
(9: 32). 
مفلا ّيبهذلا اّنحوي سسيّدقلا

لعفت هللا ةب .َبوتي نأا ناسسنإا
هلـلا مدخـتـسسي نأا نـك .ءيـسش ّلـك
بلجيل ،ًلثم سضراك ،قرط ةّدع
ةـبوـّتـلا ،اًذإا .ةـبوـّتــلا إا َناــسسنإا
.ةيهلإا ِةـمــعـنـلا ِةـطـسساوـب ُزـَجـنـُت
ةفيطلو ةطيسسب ٍةكرحب موقن نحن
انتبغر نـع نـيرـّبـعـم ،هـلـلا هاـجـُت
يتأات اًدعاسصف كانه نمو ،ةبوّتلاب
.ةمعنلا

اولوقت نأا نك : <ةمعنلاب ،اًذإا
.ةقيقد ةطقن هذه .<ءيسش ّلك ُسصي
 بحـن نأا ُعـيـطــتــسسن اذإا ،هـلـلا 
سسلوب لوسسرلا لوقي .هـلـلا اـنـبـحـي
ْذإا نآا اـّمأاو> :لـيـمـج ملـكـب اذـه
نم متْفِرُع ّيراب لب ،هللا متْفرَع
هـسسفـن رـمأا .(9 :4 لـغ) .<...هـلـلا
ُعيطتسسن  يأا ،ةبوّتلا  لسصحي
:ةبوّتلا برلا انطعُي  نإا ،َبوتن نأا
<نأود نــم مــكـــ  نأا نوردقــت
 .(5 :51 وي) <اًئيسش اولعفت

يك ةقبسسم طورسش دجوت  اذإا
 ،انلخاد  ٍقمعب حيسسا لخدي
يه ةقبسسا طورسشلا .ٌةبوت يتأات
سصلا ،ةـــبا ،عـــسضاوــــّتــــلا ،ةلـــّ
حيسسا لجأا نم بعّتلاو تادجسسلا
روــعـــسشلا نـــكـــي  نِإا .(داـــها)

نِإاو ،ٌةـطاـسسب دجوـت و ،اـًيــفاــسص
يـتأاـت  ،ٌةـحـلـسصم سسفـّنـلـل تناـك
و فعن ٍذئدنع .ةّيهلإا ةمعنلا
ةّيقيقا ةبوـّتـلا .حاـيـتراـب رـعـسشن
.سسيدقّتلا بلجتسس

يئاّرلا سسويفروب سسيّدقلا

:ةيششربألا رابخأا ىلع علطإلل
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