
ةلاسسرلا ــــــــــــــــــــ
(٠2-٠١ :5 بوقعي)

َءايبنأا اوذختا ُةوخإا اي
ّبرلا مسساـب اوـمـلـكـت نـيذـلا

تاقسشا ِلامتحا  ًةودق
اــنإاــف *ةاـــنأا لوـــط و
دقو نــيرــباــسصلا ُبّوـــطـــن
متيأارو بويأا ِسصب متعمسس
برــلا نأ .ّبرــلا ةــبــقاـــع
َلبقو *ٌفوؤورو ادج ٌنّنحتم
 يــتوــخإا اــي ٍءيـــسش لـــك

اوـــفـــل  و ِءاــمــسسلاــب
سســَقــِب و ِسضرأاــب .رـخآا ٍمـَ
معن معن مكًُمك نُكيل نكلو
 اوـــعـــقـــت ـــئـــل  و
 ٌدحأا مكيف له *ةنونيدلا

ٍرورسس  وأا لَسصُيلف ٍتاقسشم
ٌسضيرم مكيف له *لـّترـُيـلـف
ِةـسسيـنـكـلا َسسوـسسق ُعْدـَيــْلــَف
ُهونـهديو هـيـلـع اوـلـسصـُيـلو
نإاـف *ّبرــلا مــسساــب ٍتيزــب

ُسصــّلـــخـــت ِناإا َةـــسص
سضهــنــُي برــلاو َسضيرا .ُهـُ

اياطخ َبكترا دق ناك نإاو
مكسضعب اوفعا *هـل رـَفـغـُت
اوـلـسصو تزـلاــب ٍسضعــبــل
سضعـب يكل ٍسضعـب لـجأ مـكـُ

برلل نوجارلا اّمأا> ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ <ةوق نودّدجتيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
عَطَتقُا دحأا اذه ةلاسسر ّسصن

نم وه ،بوقـعـي سسيدقـلا ةـلاـسسر نـم
ا زايتماـب <ةـيوـبرـت>ـلا سصوـسصنـلا

سساـفـتو ةـيـلـمـع مـيـلاـعـت نـم هـيـف
ا نـــم ةّدع بناوةــيـحورــلا ةاـــي

،هليـعافمو سصلا ةّيـمـهأا .ةـّيوـقـتـلاو
اـهـتـّيـفـيــكو اــهــفورــظ  ةــسصلا

،اهتيـلـــعاـــــــفو
،ةنامأاو قدسصلا
فارــــــتـــــــعإا
،اـــياــطــاـــب
تيزــلا ةــحــسسمو
.ةيفاـسشلا سسّدقا

تسصــــــــّسصخ دقو
ةسسّدقا ةسسينكـلا

ديـعـل سصنـلا اذـه
سساـيـلـيإا يـبــنــلا
روكذم هّنأ سسيل
لـب بسسحو هــيــف
قباطتت ام ةكل

بحاسص يبنلا ةايح عم ميلاعتلا هذه
ً ماكتم هارن قباطتلا اذه .ديعلا
باتكلا سصوسصن ع ،ديعلا ايجروتيل
.تاولسصلاو مينالاو سسّدَقُا

 ٌبيوطت ةلاسسرلا سصن علطم
وه ّيح لاثم ع نيرباسصلاو سصلل
يأا <برلا مسساب اومّلكت نيذلا ءايبنأا>
نم دئادسشلاو تاـّقـسشا اوـناـع نـيذـلا
ءؤوه .برلا ةملكل ءانمأا اوقبي نأا لجأا
مهّنأا سسلوب لوسسرلا مهنع لاق نيذلا

مهو ّلَذُم بوركم نيزاتعم> اوناك
 اعلا نكي ع) <مهل ًاقحَتسسُم ١١:
بوّيأا وه رخآا ّيح لاثم ع مث .(٨٣
لاثمأا  ىتح راسص يذلا قيدسصلا

لوطو سصلل ًازمر ةـيـبـعـسشلا مـكاو
مهنم سسايليإا يـبـنـلاو) ءؤوـه .ةاـنأا

سصو دهاجو ىناع مك دهسشت هتسسو
نأا ىلع بوقعي لوسسرلا انّثحي (رباثو
مهّنأً اثم مهَذـخـَتـن نأا ،مـهـب يدتـقـن
نأا يهيدب .براجتلا ىلع اوبّلغت سصلاب
هّلعلو ،لوـسسرلا هنع ثّدحتي يذلا سصلا

ا دـيدحـتـلاـب راـتـخا اذـه لـجأءايـبـنأ
هتيواز  ناسسنإا عبقي نأا سسيل ،ًاثم
رمأاك اهرظتنيو ،ةبر هب تّلح ىتم
لـب ًاسص سسيـل اذـه .عـت ىـتــح عــقاو

وه انسسّدقي يذلا سصلا .ًذاختو ًانبج
تاــــّقــــسشــاو براــجــتــلا ةــهــجاوــم

 ،اـهـلاـمـتـحاو
.اـهـنـم بورـهـلا

بوـــيأا ىـــتــــح
يــقــب قــيّدسصلا

ةرابعب ًامسصتعم
ّبرلا مسسا نكيل>
يأا ،<ًاــكَراــبـــُم
ًاـتــبــثــم يــقــب
هـلـلا  هءاـجر

هللا هنلعأا ىتح
ذإا ًابلاـغ اـعـت
رـَهـظـَي > لاــق
كلــــــثـــــــم ٌدحأا

يـبــنــلا دنــعو  .(٨ :٠٤يأا) <ًاـقـيّدسص
برـلـل نوـجارـلا اـمأا> :أارــقــن ءاــيــعــسشإا

ةحنـجأاـب نوـعـفـترـي ،ةوـق نودّدجـتـيـف
نوسسي ،نويعي و نودعي ،روسسنلاك
ام ًابلاغ .(١٣ :٠٤ سشإا) <نوبعتي و
امدنعو ،ةن  اّنم ناسسنإا نوكي
ام وأا اهيلع ىوقي داع ام هّنأاب رعسشي
لتم> لوقيو <خسضري> ،ًّح اهلدجيداع
عونخ لب ًاسص سسيل اذه !!<ديب هللاام
هعقاول عسضخي يذلا دبعلا كلسسم وهو
.ةوق و هيف هل لوح  هّنأ طقف

 تناك ةلأاسسم سصلا عوسضوم يلت
يـه ،لزـت و ةـيـلاـكــسشإا ناــمزــلا كلذ
باتكـلا حاّرـسش لوـقـي .ناـفـلا ةـلأاـسسم
ىـعار يذـلا دقــلا دهــعــلا نأا سسّدقا

ةداـبـع نـم ًاـثـيدح لـقـتـنا فـعــسض

92/٤١٠2 ددعلا

زو٠2 دحألا

يتيبسستلا سسايليإا ديا يبنلا

سسماا نحللا

سسداسسلا رَحَسسلا ليإا



ىزعتت نأا إا وعدم تنأا كّنأا هانعم
.ح لك هللاب حرفت نأا إاو هللاب
هللا عم ةفلإا هذه إا تيعسس املكو
هتمـعـن رارـمـتـسسا  تمـهاـسس اـمـّلـك
نإاو ىـتـح .اـهداـيدزاو ،كيـف اـعــت
نأا عيطتسسي و ًاسضيرم ناسسنإا ناك
 هللا ماقأا دقف ،ّبحي امك يّلسصي
امك <ةسسينكلا خويسش> ًاماّدخ هتسسينك
يلماح يأا ،بوقعي لوـسسرـلا مـهاـّمـسس
مهيلإا برلا لكوأا دقو ،تونهكلا ّرسس
هد ماـمأا فوـقوـلاو هرارـسسأا ةـماـقإا

َتنك ىتم .هبعسش لجأا نم لّسسوتم
نأا نـهاـكـلا إا ًاذإا بلـطاـف ًاــسضيرــم
نأاو ،برلا حبذم مامأا كلجأا نم يّلسصي
.سسّدقا تيزلاب كنهديو كيلإا يتأاي

 اإلسسرلا نأا أارقن فيرسشلا لي
نـثا برـلا مـهـلــسسرأا ا، سسيدقــلا
نيثك ىسضرم تيزب اونهد> ،نثا

لوــــــق و .(٣١ :٦رم) <مـهوـفـسشف
ناإا ةـسص> نأا بوـقـعـي لوـسسرـلا
ةراسشإا <هميقي ّبرلاو سضيرا يفسشت
طابترا :لماوع ةثث ب لماكتلا إا

،وـقـلا ناإاـب ةـسصلا ةـيـلــعاــف
ةـسسّدقا رارـسسأا  يـهـلإا لـعـفــلا

.اهيّقلتمو هللا ةمـعـن ب لـعاـفـتـلاو
دق ناك نإاو> بوقعي لوسسرلا فيسضيو
نأا كلذ ،<هـل رـَفـغـُت ةـئــيــطــخ لــعــف
طابتراو سضارمأا ًاسضيأا يه اياطا
ةبَكَترُا اياطاب ةيدسسا سضارمأا

اذه لجأ .ًايمتح نكي  نإاو ،دراو
ةيلعافو ةسسينـكـلا ةـعاـفـسش نأا نـمؤوـن
سضارـمأا يــفــسشت ةــسسّدقا اــهرارــسسأا
،سسفــنــلا سضارـــمأا نـــم ّلو دسسا

نمو هتمكحب اعت هللا نأاب نمؤونو
ىتمو فيك ملعي وه اـنـتـعـفـنـم لـجأا
،<يفسشي مث بّدؤويو عفري مث عسضي>
.تيزلا سسيدقت ةسص  لوقن امك

سسّدقا عما ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 سسدقا يكاطنأا عما دقعنا

زو٤و١ ب ةثلاثلا ةيداعلا هترود
ةـطـبـغـلا بحاـسص ةـسساـئرـب٤١٠2
روسضحو رسشاعـلا اـنـحوـي كرـيرـطـبـلا
ةـفـقاـسسأا ءاـسسؤورو ةـنراــطــم ةداــسسلا

 .سسدقا يكاطنأا يسسركلا ةفقاسسأاو
(يجزاي) سسلوب نارطا رسضح دقو

ءابآا تاولسص  رسسأا لعفب بّيغا
.مهتيعدأاو عما

ُردتقت رابلا َةبلط نإا .اوأات
ايليإا ناك *اهلعف  ًاثك
انلثم مآا لـباـق ًاـناـسسنإا

ُرطا َلزني  نأا ىلسص دقو
َةدم سضرأا ىلع ْلزني ملف
*ٍرهسشأا ةتسسو نسس ثث
ترطمأاـف ىـّلـسصو داـع مـث
ُسضرأا تجرـخأاو ُءاـمــسسلا
نإا ةوـخإا اـهـيأا *اـهَرـمــث

ّقا نع مكنيب ٌدحأا لسض
يذلا نأا ْمَلعيلف *ٌدحأا ُهدرف
لــسض نــع ًاــئــطاــخ در
نم ًاسسفن سصلخ دق هِقيرط
نـــم اـــمــــج َسسو توا
 .اياطا

ليإلا ــــــــــــــــ
(٨-١ :9 ىتم)

 َلخد ِنامزلا كلذ
َزاـتـجاو َةـنـيـفـسسلا ُعوــسسي
اذإاـف *هـِتـنـيدم إا َءاــجو

لـخٍريرسس ىلـع ىـًقـلـُم ٍعـ
ىأار اـمـلـف *ِهــيــلإا ُهوــمدق
ِعلخملل لاق مهَناإا ُعوسسي
كل ٌةروـفـغـم يـنـُب اــي ْقــِث

نم ٌموق لاقـف *كاـياـطـخ
اذـه مـهـسسفـنأا  ِةـبـتـكــلا
ُعوــسسي َمــلــعـــف *ُفّدجـــُي
اذا :لاــقــف مــهَراــكـــفأا
 رـــسشلاـــب نورـــكـــفــــت
نأا ُرـسسيأا اـم *مـكــِبوــلــق
َكاياطخ كل ٌةروفغم َلاقُي
*ِسشماــف ْمــُق َلاــقــُي ْنأا مأا

َنبا نأا اوملعت يكل نكلو

حمسس قا هلإا ةدابع إا ناثوأا
ةدقلا مهتاسسرا سضعب لقنب مهل
هذــه نــم .ةديدا مــهــتداـــبـــع إا
دحاوـلا هـلإـل) ناـفـلا تاـسسراـما
لوقي ةلاسسرلا  .(ناثوأا نم ًدب
ءيسش ّلك لبق نكلو> بوقعي سسيّدقلا
و ءامسسلاب  اوفل  يتوخإا اي
هتلاسسر و .<رخآا مَسسَقب و سضرأاب
ّنأا سسلوب سسيّدقلا لوقي يناعلا إا
لك ةياهنو مظعأاب نومسسقي سسانلا>
يه تيبثتـلا لـجأ مـهدنـع ةرـجاـسشم
سسـَقـلا اـنــناــمز  اــمأا .(٦١ :٦) <مَ
ىرن انلوح انتفلت امـفـيـكـف ،رـسضاا
لاز ام نافلا نأاو رّيغتي  ًائيسش نأا
لـجأ> لادج لـك  مــئادلا أاــجــلا
نافلا  ةئيـطا اـمأا .<تيـبـثـتـلا

ن وأا كتاذب تفلح ىتم كّنأا يهف
نود ،رخآا ءيسش وأا دحأا يأاب وأا ب

ام وأا نـم تعـفر كـّنأاـكو تنأاـف ،هـلـلا
ّدحب اذه .هللا ىوتسسم إا هب تفلح
تفلح نإا امأا .هللا ىلع فيد هتاذ
> .هللاب كسسفن تيواسس كّنأاكف هللاب

اب اوفلا هلإاعت هللا لوقي ،<ي
دهـعــلا و .(5١ :٤) عسشوه هّيـبـنـب
عوـسسي ّبرــلا مــك اــنــيــتأاــي ديدا
لوقي ذإا ًامزاجو ًاعطاق هسسفن حيسسا
(...) ةّتبلا اوفل  مكل لوقأاف انأا امأا>
داز امو   معن معن مكمك نكيل لب
ىتم عجار) <ريّرسشلا نم وهف كلذ ىلع
5: ٧٣-٣٣).

نم لوسسرلا انب لقتني كلذ دعب
ىوـتـسسم إا هـلـل ةـعاـطــلا ىوــتــسسم
اـمـك ،ةـسصلاو .هـلـلا عـم ةـيـمـيـما
امكو انه بوقعي لوـسسرـلا اـهـحرـطـي
ةـيـناـحورـلا اــهــمــّلـعـتو اـهـمـهــفــت
تابلط عفر دّر تسسيل ةيسسكذوثرأا
ةوح إا تاذلاب ءاقترا لب هللا إا
مكنيب دحأا ىـلـَعَأا> .هـلـلا عـم ةرـسشـِعـلا

لوـسسرـلا لوـقـي ،<ّلـسصيـلــف تاــّقــسشم
يأا) ةسصلا نأا ينـعـي اذـهو ،بوـقـعـي
تنك ىتم كيّوقتو كيّزعت (هللا ةرسشع

 أا وأا قيسض وأا ةدسش، وأا ناك ًايدسسج
تسسمـتـلا يـقـيـسض موـي > .ًاـيــسسفــن
.(2 :٦٧) مازا بتاك لوقي ،<برلا

ةغل يه اـنـموـهـفـم  ةـسصلا نأو
،هتفلإاب حرفلاو هللا ةّبح قاسصتلا
دحأا رورسسمأا> بوقعي لوسسرلا فيسضي
يـتـلاـح عـمـج نأا يـهـيدب .<لــّتلــف
ةدحاو ةــيآا  رورـــسسلاو تاـــقـــسشا



ىـلـع ٌناـطـلــسس هــل ِرــسشبــلا
.اياـطا َرـِفـغـي نأا سضرأا
ِمُق (علخمـلـل لاـق ٍذـئـنـيـح)
إا ْبهذاو كَرـيرـسس ْلـمــحا
إا ىـسضمو َماـقـف *كتــيــب
ُعوما َرظـن اـمـلـف *هـِتـيـب
يذلا َهللا اودو اوـبـجـعـت
 .اذهك ًاناطلسس َسسانلا ىطعأا

لمأات
ـــــــــــــــــــ

سصب  متعمسس دقو>
.<برلا ةبقاع متيأارو بويأا

نيذلا كئلوأا ناك نإا
بلـسسلاو مـلـظـلاـب اوــنــتــغا
امدنع ًاسسأايو ًانزح نوبوذي
ادج ًاغـسص ًاءزـج نودقـفـي
نـم مــكــف ،مــهــتورــث نــم
بوـيأا قـحـتـسسي تاءارــطإا
هـبــسسك اــم ّلــك ىأار يذــلا
يـفـتـخـي فـيرـسشلا هـبـعـتـب
دقفي  هنكل ،رسصبلا حملب
فّقوـتـي و هـلـلاـب هءاـجر
هيدل ناـك لـه ؟هرـكـسش نـع
هـيـلـع لـكـّتــي يــك ناــسسنإا

،هتأارما ىتح ؟هيلإا دنتسسيو
،يسسفنلا اـهأاـب ةـبوـلـسسا

اـهـلاوـقأاــب هــحر تناــك
:هل ةلـئاـق ةـطـبـثاو ةّرا
اذه رـهـظـُتـسس ىـتـم ىـتـح>
رظتنتسس ىتم ىتح ؟سصلا

؟كتبر عت نأا لمأاتسسو
نم كمسسا يحُم دق اه !رظنا
كتاـنــبو كؤواــنــبأا !سضرأا
مهتـيـّبرو مـهـتـبأا نـيذـلا
!اودقـُف دق ةثـك ٍباـعـتأاــب
ثوّرــلا ىــلـــع سسل تنأاو

كيلايل يسضقتو ًادود ًائلت
لّوأا ًاـسضيأا اـنأا .ًاــجراــخ
إا ٍناـكـم نـم ةـلّوـسستـمــك

عاــمــتــجاو ةّيئاـعرـلا مـهـتاـجاـح
نواعت لك اودبأانيذلااهيفلوؤوسساب

 ا ةيوـقـتو لـيـعـفـت لـيـبـسسروسض
هذــه  يــكاــطــنأا يــسسكذوـــثرأا
ددسصلا اذه  عما ررقو .رايدلا
:اتلا لكسشلاب ةيسشربأا نيوكت ةداعإا

اهعباوتو تيوكلاو دادغب ةيسشربأا -١
،ةيدوعسسلا ،تيوـكـلا ،قارـعـلا لـمـسشتو
،نامُعو نميلا

2- ًةـيدمـتـعــم نــيرــحــبــلا ةــكــل
،ةيكريرطب
،ةيكريرطب ًةيدمتعم رطق ةرامإا -٣
ةدحتا ةيبرعلا تارامإا ةلود -٤
.ةيكريرطب ًةيدمتعم

ةرايزـلا ءاـبآا سضرـعـتـسسا اـمـك
ةـطـبـغ اـهـب ماــق يــتــلا ةــيــمــسسلا
،ةـيـسسورـلا ةـسسيـنـكـلا إا كرـيرـطـبــلا

لسصافم مهأا نع هتطبغ نم اوعمتسساف
اهبناوج فـلـت نـعو ةراـيزـلا هذـه
 .ةيمسسرلاو ةيسسنكلا

عـقاو عـما ءاـبآا سضرـعـتـسساو
ةيلامسشلا اكمأاو كرويوـيـن ةـيـسشرـبأا
ةـمـحرـلا ثلـثا لاـقـتـناـب ةرـغاــسشلا
 اوبختناو .ابيلسص سسبيليف نارطا

ةداـيـسسلا بحاـسص ةـيـئاـنـثـتـسسا ةرود
.اهيلع ًاتيلوبوم يوحز فيزوج
 مهئانبأا إا ةيحتلاب ءابآا هجوتو
مهل كرابم ةيلامسشلا اكمأا ةيسشربأا
ًةمدخ هل نـمـتـمو ديدا يـعارـلاـب
.يهلإا حبذا مامأا ةكرابم

عـما ةـيـمـهأا ءاــبآا سسرادتو
ةنسس هدقع عمزا بكلا يسسكذوثرأا

ةيحيسسا ةداهسشلاةيمهأااودكأاو٦١٠2
مويلا اع  ةدحاولا ةيسسكذوثرأا

لــك ةــلازإا ةرورــسض ىــلــع نـــيددسشم
سضعت نأا اهنأاسش نم يتلا قئاوعلا

.عماا ءاقللا اذه حا ةسسم
نفين ةفقاسسأا سسيئر دوه ًارظنو

روذج دم  هرودل ًاريدقتو (يلقيسص)
يكاطنأا روسضا ديطوتو لسصاوتلا

 اا ررـــق ،يـــسسورــــلا ىدعـــم
ةبتر ًايفرسش هئاطعإاب هركت سسدقا

.ابهسش ىلع تيلوبوم
مآا دنع عما ءابآا فقوت امك

ًاملع اوذخأاو ،هنازحأاو يروسسلا بعسشلا
ةدلـب إا ةـطـبـغــلا بحاــسص ةراــيزــب
،ةبوكنا سصمح ةيسشربأا إاو ولعم
هـب موـقـت يذـلا يـثاـغإا لـمـعــلاــبو
َءاـبآاَ لاـه ذإاو .اـيروـسس  ةـسسيـنـكــلا
مهتسسينكو مهبعسش باسصأا ام عما

،مراع حرفب ،عما ءابآا لبقتسسا
يكاطنأا ةكراطبلا ةطبغلا باحسصأا

راـمو يـعارــلا سسرــطــب ةراــسشب راــم
رــك اــثــلا مارــفأا سسوــيــطاــنــغإا

راـمو ما ثلاـثـلا سسوـيروـغــيرــغو
نانوـي ثلاـثـلا فـسسوـي سسوـيـطاـنـغإا

نـيذـلا ،مـهــل قــفارا ةــنراــطاو
ةـسسلـج لاـمـعأا حاـتـتـفا  اوــكراــسش
لوادت .سسدقا يــكاــطــنأا عـــما
إا ةــلــيآا لــبــسسلا  ًاــعــم ءاــبآا
حيسسا  مهتدحو قامعأا فاسشتكا

يــحــيــسسا روــسضا ديـــطوـــت إاو
نــم ،يــكاــطــنأا ىدا  دهاــسشلا

عـــسضخـــت ،ٍةـــيـــلـــيإا ٍحور لــــخ
مئاقلا يرسشبلا براقـتـلا تاـيـسضتـق
يقر إا فدهتو ةيناا ةبا ىلع
.مهراهدزاو نيروهقا قرسشا ءانبأا

ليعفتلةكسشمةن ليكسشت اوررقو
سسئانكلابام نواعتلاو رواسشتلا
متيكسشملمعلطيطختلاو ةيكاطنأا

 هذيفنت ةيغب سسئانكلا ىلعهسضرع
 .يكاطنأا ىدا

تايسصوتلا عما ءابآا سضرعتسسا
يكاطنأا رؤوا مهيلإا اهعفر يتلا
ب ام دنملبلا  دقعنا يذلا ماعلا

اوـعـفرو .٤١٠2 نارـيزـح92و52
اذــه حا ىــلــع ديــسسلا إا رــكــسشلا
ةبطاخ ءانبأل حمسس يذلا ،رؤوا
ءاـبآـل حاـتأاو ةـيوـنـب حورـب مـهـئاـبآا
 سسئانكلل حورلا هلوقي ام عامسس

.ةـحارـسصلاو ةـفـلإاو ةـبا نـم وـج
مهئانبأا ةظقي ىلع عما ءابآا ىّنث
مهتسسينك اياسضق مهمازتلاو ةيحورلا

برلا لقح  لمعلا ىلع مهبابكناو
ليكسشت اوررقو .ةّبِحُم ةيوكرسش حورب

ةنتايسصوتلا هذه سسرادتتةيعم
 .سسدقا عما إا اهعفرتو

ءافعتسساب ًاملع عما ءابآا ذخأا
طنطسسق نارطا ةداـيـسسلا بحاـسص
تيوكلاو دادغب نارطم ،(ونافيتسساباب)
نـم اـهـعـباوـتو ةـيـبرــعــلا ةرــيزاو
هل نيركاسش ،هتلاقتسسا اولبقو ،هتيسشربأا
ةيعرلا ةمدخ  اهلذب يتلا دوها
هتبثي نأا نمتمو ،هيلإا تلكوأا يتلا
.ةكرابا هتخوخيسش  هيوقيو برلا

ىلع ءابآا ةطبغلا بحاسص علطأا امك
،ةيسشربأا هذهل اهب ماق يتلا ةرايزلا

ةكل  هءانبأا اهلخ ىقتلا يتلاو
ةيـبرـعـلا تاراـمإا ةـلودو نـيرـحـبـلا
ىلع فوقولا هل ىّنسست ثيح ،ةدحتا



رــسشبــلا تلاــط رارــسضأاو ٍسسآاـــم نـــم
رودو ةرـــيدأا رـــفوـــت و رــــجاو
اومزي نأا مـهءاـنـبأا اوـعد ،ةداـبـعـلا
روسضا نأ اهب اوـثـبـسشتـيو مـهـسضرأا
نم سضعب وه سضرأا  يحيسسا

ىلع رسصتناو مئاقلا حيسسا روسضح
سضحو ،اـهـيـف توا اومزـي نأا مـهوـّ
هللا نأ اوسسأايي أاو ةنا  هللا

وـهو ،بيـهـلـلا طـسسو  ًىدن اـنــعــم
عاجوأا نـم يـفـسشيو حارا مـسسلـبـي
.ةبعسصلا مايأا هذه  ةثك يهو
اعلا تمسص عـما ءاـبآا رـكـنـتـسساو
يتلا ةيباهرإا مئارا ىلع قبطا
،هناسسنإا ةماركو يروسسلا بعسشلا لاطت
اودسشانو .فطخو ليكنتو جهت نم
اـسسنإا مـسضلاو ودلا عــمــتا
هذه ىلع جرفتلا نع فكي نأا ،يا
نم يدا لمعلا إا ردابي نأاو مآا
ةداعإاو ،ةلسصاا ةمزأا فاقيإا لجأا
ىلعو ،فوطا ةدوعو ،نيرجها
نانارطاو ،ةنهكلاو تابهارلا مهسسأار
،(يجزاي) سسلوبو (ميـهارـبإا) اـنـحوـي
كأا امهفاطتـخا ىـلـع ىـسضم ناذـلـلا

اهل ليثم  ةقباسس  ،ًارهسش٤١ نم
 تحاـبـتـسسا ،قرــسشلا اذــه خــيراــت
طـسسو ،تاـعاـماو ناـسسنإا قوـقــح
ابماع ةةيميلقإاو ةي.

ءاـبآا توادم  ناـنـبـل رـسضحو
ينعا عيمج اوبلاط نيذلا عما
لسصاا غارـفـلا دسس إا ةـعراـسساـب

 ا ةسسائر ةدسسخ نم ةيروهمل
بّنجي ةيروهـمـجـلـل سسيـئر باـخـتـنا
طـسسو هـب ةـقدا راـطـخأا ناـنــبــل
 ةلـسصاا ةـيـمـيـلـقإا تاـبـلـقـتـلا
مـلــسسي  دق يــتــلاو طــسسوأا قرــسشلا
اودسشان كلذك .اهتاـيـعادت نـم ناـنـبـل
مهتافـخ اوزواـجـتـي نأا لوؤوـسسا
ةـّقزأا نـم اوـجرــخــي نأاو ةــيوــئــفــلا
سصخإاب اولمعيو ةقيسضلا ةـسساـيـسسلا
ىلع اودكأاو .هراهدزاو مهبعسش ومنل

اةبراالامعأاو ةيمارجإةيباهرإ.
قارعلا لجأا نم عما ءابآا ىلسصو
 اعلا اوبلاطو .هتن تفتلي نأا

ذنم اعي يذلا بعسشلا اذه مآا إا
اودسشاـنو .بورا تـيو نـم دوـقـع
ةدحو ىلع اولمعي نأاب نيرّيا عيمج
اوظفاحي نأابو هناسسنإا يقرو دلبلا اذه
.هيف يحيسسا دوجولا ىلع

،تيب إا ٍتيب نمو ناكم
يك سسمسشلا بورـغ رـظـتـنأا
نمو بعتلا نم ًةحار ذخآا
أا .يننتقي نيذّللا نزا

هــلــلا دح  ةـياـهــنــلا
.(9 :2 يأا) >توو

تاملك ناكمإاب ناك
عزعزـت نأا ةـسسئاـيـلا ةأارا
.بويأا سسيل نكلو روخسصلا
تاّرا نم مَكب انرّكف اذإا

َلاـجرـلا ُءاــسسنــلا تلــّلــسض
ّيأا مـهـل ثدحــي  نــيذــلا
بويأا ناك مك مهفن ،ءوسس
،يذلا ،هلل ابو ًاعاجسش
سض هــنأا عــم بئاـسص برــُ
ةواقن ىلـع ظـفاـح ،ةثـك
رـّثأاـتـم غ يـقـبو هــحور
هــــــتـــجوز بــــيـــحــنـــــب
اــهــل لاــق .اــهــتواو
ىدحإاك مّلكـتـت> :مزـحـب
نم لبقن َاأا .تهاا

<؟لبقن  ّرسشلاو هللا دنع
.(٠١ :2 يأا)

انل نهُي اذه هباوجب
ًادبأا نـكـي  هـّنأا طوـبــغا
.حـيـسسا لــسسر نــم ىــندأا
نأا رسساأا ـ ناك ،ًاذإا ار
ّنأ ؟مـهـنـم ىـمـسسأا ـ لوـقأا
ةركفب نوّزعتي اوناك كئلوأا
اإا ،مهباسصأا امـهـم مـهـّنأا
،برلا لجأا نـم مـهـبـيـسصـُي
هذه هيدل نكت  بويأا ّنكل
،كلذ إا ةفاسضإا .ةـيزـعـتـلا

هّنأا ًاميإا كأا رمأا ّنإاف
 و رقتحُي و هب أازهُي
،لسسرلاك هئادعأا نم هركُي
هماّدخو هئاـقدسصأا نـم لـب
دق ناـك نــيذــلا سساــنــلاو
.مهيلإا نسسحأا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

طسسلف إا عما ءابآا تفتلاو
اـهؤواــنــبأا لاز اــم يــتــلا ،ةدماــسصلا
اعلا اميف حبذلا إا ًايموي نوقاسسي
سضمغأاو هينذأا لّقثو ،هبلق ظّلغ> دق
عمسسيو هينيعـب رـسصبـي ـئـل ،هـيـنـيـع
اذه َةاسسأام <هـبـلـقـب مـهـفـيو هـيـنذأاـب
هتويب نم علتقُيو لتقُي يذلا بعسشلا

.هتاسسدقم سسّندُتو هسضرأا نم دّرسشُيو
عيرسسلاو يّدا لمعلاب اعلا اوبلاطو
ةيسضقلا هذهل لداعو عيرسس لحداجيإ
.فزانلا ةيرسشبلا َحرج ىقبت يتلا

مـهـتوـخإا عـما ءاــبآا دياــعو
ناـسضمر رـهــسش لوــلــحــب مــلــسسا
همسس لزنُي نأا هللا جار كرابا

ىلع اوبلغتيل ،مهنادلب ىلـعو مـهـيـلـع
ىلع ديكأاتـلا اوررـكو .ءيدرـلا نـمزـلا
انتعمج يتلا ةمحـلـلا ةـيوـقـت ةـيـمـهأا

راطخأا ةهجاوم ليبسس  ،انعمو
اندب رامعإا ةداعإاو ،انهجاوت يتلا
يتلا ميقلا ىلع اهتراجـحو اـهـسساـنـب
.هللا دنع نم

مهـحرـف نـع عـما ءاـبآا رـّبـعو
يكاطنأا ىدا  مهئانبأا ةداهسشب

اــبوروأا تاــيــسشرــبأا  ًاـــسصوـــسصخ
اوـمــتــخو ،تــكمأاو اــيــلاسسأاو
اونوكي يكل اوعُد دق مهنأاب مهكذتب
رّمخي يذلا ما>و <سضرأا حلم>
مهطارخناب نوكي اذهو.<هلك جعلا

 لجأا نم لمعلاو مهناطوأا نوؤوسش
نم ىمتنا نيد يأا إا اهناسسنإا ةمدخ
آا زواجتت ةسسايسسلل ةءارق لخ
رـكـفـلا ىـلـع برـلا ةداـيـسس مـجتو
.ةاياو

سسايلا يبنلا ديع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سسايلا يبنلا هعيفسش ديع ةبسسان
ةـيـسشرـبأا يـعار ةداـيـسس لـبـقـتــسسي
دعب ئـنـها سساـيـلا تيـلوـبوا

ـب زوـ٠2 دحأا موـيــلا رــهــظ
.ًءاسسم٨و5 ةعاسسلا

ةر-سشن-لا ى-ل-ع ع-طإلا نا--ك--ملا--ب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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