
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(02-61 :2 ةيطغ)

نأا ُمـَلـعـن ذإا ُةوـخإا اـي
ِلاـمـعأاـب ُرــُي ل َناــصسنإلا
ِناإلاب امنإا لب ِسسومانلا
نحن انـمآا ِحـيـصسا َعوـصسيـب
يكل ِحيـصسا َعوـصسيـب ًاـصضيأا
ل ِحيصساـب ِناإلاـب َرـُن
ُرُي ل ذإا ِسسومانلا ِلامعأاب
نم ٌدحأا ِسسومانـلا ِلاـمـعأاـب
اــــنــــك ْنإاــــف *دصسا يوذ
َرـيتـلا َنوـبــِلاــط ُنــحــنو
ًاصضيأا نحن اندجُو ِحيصساب

ًاذإا ُحيصسا ُنوـكـيـفأا ًةأاـطـخ
*اصشاح .ةئيـطـخـلـل ًاـمِداـخ
دق ام ينبأا ُتدع نإا يّنإاف
*ًايّدعتم يصسفن ُلعجأا ُتمَدَه
تــُم ِسسوــماــنـــلاـــب يـــّنأل
عم *هلل ايحأا يكل سسومانلل
انأا ل ايحأاف ُتبلُصص ِحيصسا
 امو . ايحي ُحيصسا لب
اــنأا ِدصسا  ِةاــيا نـــم
ِهـلـلا ِنـبا ِناإا  ُهاــيــحأا
صسفـن َلذـبو يـنـبـحأا يذـلا هـَ

.يّنع
ليإلا ــــــــــــــــ

 (13-91 :61 اقول)
ٌناصسنإا ناك برلا لاق

زَبلاو ناوجرُألا ُسسَبلي ينغ

ةيكئملا ةعيبطلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ءامصسلا هـلـلا قـلـخ ءدبـلا يـف>

ءابآا حـصضوـي .(1 :1 كــت) <سضرألاو
ملاع ىلإا مصسقنت ةقلخلا نأا ةصسينكلا

ملاعو ،يلقعو يـحور روـظـنـم رـيـغ
نأا هـيـف ّكصش ل اـم .يداـم روــظــنــم
يف ينعت ام ًاريثك <ءامصس> ةرابع
عـقاوـلا سسدقـمـلا باــتــكــلا قاــيــصس
يذــلا يــحورـــلا
اـنــكاردإا قوــفــي
.اــــــــنــــّصســــحو

هلـلا قـلـخ
ّيكئملا ملاـعـلا

مــلاــعــلا لـــبـــق
.روـــــــظــنــمــلا

حاورأا ةكئملاو
صسجـتـم رــيــغ ةدـّ
ةردق هللا اهابح
ةـّيرـحو ةـيـلـقـع
.ةـــئــيــــصشمــــلا
:يقصشمدلا انحوي سسيدقـلا مـهـيـّمـصسي
نوـقـلـتـي نـيذـلا ةـيـناـثــلا راوــنألا>
ل يذلا لوألا رونلا نم مهترانتصسا
نم مهبرق ةدصش ببصسب مهو .<هل ءدب
هرون ةنياعم نم نوذتغي هللا سشرع
رونلا اذه مهتاعافصشب انل نولقنيو
.يلزألا

يف ةكئملا سسّدقملا باتكلا ركذي
يف لـيـصصفـتـلا نود ةديدع عـصضاوـم
وأا مهتعـيـبـط حرـصش يـف وأا مـهـفـصصو
.مهدوجو ةقيرط

عفر وه ّيصسيئرلا ةكئملا لمع
يبنلا فصصي .هلل اهميدقتو ةحبصستلا
سسوّدقـلا برـلـل هـتـنـياـعـم ءاـيـعـصشأا

هـلوـح نـم نوـمـئاـق مـيــفارــيــصسلاو

بر سسوّدق سسوّدق سسوّدق> :نوخرصصي
ناتءولمم سضرألاو ءامصسلا توؤوابصصلا

 .(3-1 :6 ءايعصشأا) <كدجم نم
ًايفرظ ًمع ةكئملا يطعُأا دقو

ىلإا هجاـيـتـحاو ناـصسنلا طوـقـصس دعـب
.ةبوتلا داهج يف ةـيـحورـلا ةـنوـعـمـلا

ينعت ةينانوـيـلاsolegnA ةراـبـع
ةراـبـع كلذـكو لوـصسرـلا وأا لــَصسُرــمــلا
نوبعلي مهارن كلذل .ةيناربعلا <خم>

يف ًاصساصسأا ًارود
ةاــــــــــــــيــــح

ّنإاف.سساــــنـــلا
ةكئملا سسيئر

صشبي ليـئارـبـج رّ
ةديــصسلا مــيرــم
ةمعن ةئلتـمـمـلا
دلـتــصس اــهــنأاــب
اقول) سصّلخمـلا

1: 62-83)،
كـــــــــــلذـــــك
ةكئملا نـلـعـت

ترصضح دقو .اـّيـصسمـلا دـيـم ةاـعرـلـل
لبج ىلع عوصسي ةدعاـصسمـل ةـكـئـمـلا
كم ءاج دقو ،(11 :4 ىتم) ةبرجتلا
ةـيـناـمـصسجـلا ناـتـصسب يـف برـلا ماـمأا
ًاصضيأا ًاكم نإاف كلذك .(34 :22 اقول)
أاـبـن بيـطـلا تـماـح ةوـصسنـلـل نـلـعأا

ىتم) تاومألا نيب نم عوصسي ةمايق
82: 2-7).

يذلا سسراحلا هكم ناصسنإا لكل
لوقي امك هيـمـحـيو هدجـنـيو هـقـفارـي
.(01 :81 ىتم) حيصسملا

يف ل مهّلك ةكئملا ىواصستي ل
.هللا ىلإا مهبرق ىدم يف لو ةماركلا
ةمغط ّلكل يطعت تاّيبتارت مهنيب دجن
سسويصسينويذ سسيّدقلا فصصي .اهـناـكـم
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ةمعن ّلكو اياطـخـلا ةرـفـغـمو نـيـح
سسانأا ىلإا جاتحي ملاـعـلا .ةـبـهوـمو
رون هيلإا نولقني عابـطـلا يـّيـكـئـم
نولصشتنيو بيـجـعـلا يواـمـصسلا بآلا

ءاجرلا ءانيم ىلإا مهنم وندي نم ّلك
.ليجنإلا ةيزعت ّربو

عمشسلا ــــــــــــــــ
سساوحـلا نـم دحاو وـه عـمـصسلا

ًةداع ناصسنإلا اهكلتمي يتلا سسمخلا
ىـنـعـمـلاــب هــّنإا .ةــلوــفــطــلا ذــنــم
ٍتاجومل ٌلّبقت ،سضحملا يجولويبلا
.رخآلا هب قطني ام مهف ىلإا يّدؤوت
موـهـفـمـلا يـف ،عـمـصسلا يـنــعــي دقو
اندحأا عمصسي نيح ةعاطلا ،يبعصشلا
ًةحيصصن رابتعإلا نيعب ًاذخآا رخآل
.هنم تبلُط ًةدارإا ًاذّفنم وأا هل مّدقُت
مادختصسا دجن سسّدقمـلا باـتـكـلا يـف
ثيـح ةديدع ٍتاّرـم <عـمـصسلا> لــعــف
هللا مك عامصس ىلإا ئراقلا ىعدُي
ةملك عمصسي نأا .باتكلا يف نّودملا
ةّيمويلا هتايح يف قّبطي نأا يأا هللا
سسدقملا باتكلا يف ةدراولا ميلاعتلا

دقو .هللا ةئيصشم بصسحب كلصسي نأاو
تاـبـيوـطـتـلا يـف عوـصسي برـلا لاـق
هللا ةملك نوعـمـصسي نـيذـّلـل ىـبوـط>
تمّلصس ةملكلا هذهو .<اهـنوـظـفـحـيو
.سسّدقملا باتكلا لخ نم انل

ىلتي يذلا يليجنإلا لَثَملا يف
عمصسن يهلإلا سساّدقلا يف دحألا اذه
ريقفلا ُرزاعل روزي نأا بلطي ينغلا
هــنــم نوــعــمــصسي مــهــّلــع هــَتوــخإا

يناعي يذلا ميلألا باذعلا نوبنجتيف
ميهاربا نم باوجلا يتأاي .هنم وه
<ءاـيـبـنألاو ىـصسوــم مــهــيدل> ّنأاــب
داصشرإلاو ةراصشبلا ّنإا .مهنم اوعمصسيل
رمألاـب اـصسيـل سصـخـلا قـيرـط ىـلإا
باوج ريصشي .ىـهـتـنا يذـلا يـفرـظـلا
،انيدل هّنأا ىلإا لثملا اذه يف ميهاربا

ءايبنأاو نوصسيّدق ،نامزو ٍموي ّلك يف
،سصـخـلا قـيرـط ىـلإا اـنــنودصشرــي
،هللا مك يوحت يتلا بتكلا انيدلو

ًامـعـنـت ٍموـي لـك ُمـعـنـتـيو
ٌكــصسم ناــكو *ًارــِخاـــف
دنع ًاحورطم ُرزاعل ُهُمصسا
*حورُقـلاـب ًاـباـصصـُم ِهـباـب
َنِم َعَبْصشَي نأا يهتصشي ناكو
نـم ُطـقـصسي يذـلا ِتاـتـُفـلا

ِتناـك لـب .يـنـغـلا ِةدئاــم
ُسسحـلـتو يــتأاــت ُبــكــلا

ُكصسا َتام مث *ُهَحورُق
ِنصضِح إا ُةكئا ُهْتَلَقَنف
ًاصضيأا ينغلا َتامو .َميهربإا

 ِهـيـَنـيـع َعـفرـف *َنـفُدف
ِباذـعـلا  وـهو مـيــحا

ٍديـعـب نـم َمـيـهرــبإا ىأارــف
ىدانف *ِهنصضِح  ُرزاعلو
ُمــيــهرــبإا ِتبأا اــي ًــئاــق
َرزاـعـل ْلـِصسرَأاو يــنــمــحرا
 هِعَبصصإا َفَرَط َسسمـَغـُيـل
يـــّنأل اـــصسل َديو ِءاا

*ِبيـهـلـلا اذـه  ٌبذـَعــُم
ينبا اي ْركذت ُميهربإا لاقف
 كـــِتاـــَخ َتلـــِن كــــنأا

كلذـك ُرزاــعــلو كــِتاــيــح
ىزعتي وهف نآلاو .ُهايب
ىلع ًةوعو *ُبذعتت تنأاو
مكَنيبو انـنـيـبـف ِهـّلـك اذـه
ىتح ْتَتِبثُأا دق ٌةميظع ٌةوه
نأا نوديرــــي نــــيذــــلا نإا
ل مكيلإا انه نم اوزاتجي
نـيذـلا لو نوـعــيــطــتــصسي
*اـنـيـلإا اورـُبـعـي نأا كاـنـه
نأا ِتَبأا اي ًاذإا َكلأاصسأا لاقف
ّنإاف *يبأا تيب إا ُهَلِصسرُت

 َدهصشي ىتح ٍةوخإا َةصسمخ
ًاصضيأا مه اوتأاي ل يكل مهل
*اذـه ِباذـعـلا ِعـصضوـم إا

مهدنع نإا ميهربإا ُهل لاقف

بتارـمـلا> هـباـتـك يـف يـغاـبوـيرألا
ةيكئم تاقـبـط ثـث <ةـّيواـمـصسلا
بتارم ثث ىلإا اـهـنـم ّلـك مـصسقـنـي
ايلعلا ةقـبـطـلا يـف دّدعـي .ةـيـكـئـم
،سشورعلاو ميـبورـيـصشلاو مـيـفارـيـصسلا

تاداـيـصسلا ةـيـناـثـلا ةـقـبـطــلا يــفو
ةثلاثلا يف امأا ،تاّوقلاو تاطلصسلاو
تارامإلا ركذيـف ىـندألا يـه يـتـلاو
عيمج .ةكئملاو ةكئملا ءاصسؤورو
باتكـلا يـف ةروـكذـم ءاـمـصسألا هذـه
.سسّدقملا

ّنأا سسويصسينويذ سسيّدقلا حرصشي
اهترانتصسا ّدمتصست ايلـعـلا تاـمـغـطـلا

ىلع اهتردق نمو يهلإلا رونلا نم
نم ةرصشابم ةيهلإلا رارصسألا لوانت
ىندألا تامغطلا اـمأا .هـتاذ قـلاـخـلا

تامغطلا ربع اهغلبت ةرانتصسلا ّنإاف
ّنأا سسيّدقـلا دكؤوـيو .اـهـنــم ىــلــعألا
ةايح يف سسكعنت ةيكئملا ةيبتارتلا
هللا رارصسأا يف كرتصشت يتلا ةصسينكلا

.ةيوامصسلا ةيبتارتلا لخ نم
ىصصحت لو ةـكـئـمـلا ّدـَعـُت ل

قوفي مهددع ّنإاف .(01 :7 لايناد)
ىلع اوصشاع نيذلا رصشبلا دادعأا ريثكب
.سضرألا

سسويروغيرغ سسيّدقلا ىريو ،اذه
ّلاـصضلا فورـخـلا يـف يــصصصصيــنــلا
فارخلا يفو اهّلك ةيرصشبلا ةعيبطلا
اوّلصضي مل نيذلا نيـعـصستـلاو ةـعـصستـلا
.هللا ةمعنب سسّدقملا ّيكئملا َملاعلا
يعارـلا ّنأا لـيـجـنإلا اـنرـبـخـي كلذـل
،هدجم ءايصضو هلـلا ةـمـلـك ،حـلاـصصلا
جرخو نيعصستلاو ةعصستلا هفارخ كرت
فورــخــلا دجــي يــكــل سضرألا ىــلإا
همّدقيو هيبكنم ىلع هلمحيو ّلاصضلا

قوف هاّيإا ًاعفار هيبأل بيلصصلا ىلع
بآلا ناــــصضحأا ىــــلإا تاواــــمـــــصسلا
رــهد ىــلإا دجــمــلا هــل .يواـــمـــصسلا
 .نيرهادلا

بذعملا انملاع يف مويلا جاتحن
توـكـلـم ىـلـع اـنـبوــلــق حــتــفــن نأا
،قوف ىلإا انبولق عفرن نأا ،تاوامصسلا
ّلك يف ةيهلإلا ةمحرلا ّدمتصسن يكل



اوعمصسيلف َءايبنألاو ىصسوم
ِتبأا اــي ل لاــق *مـــهـــنـــم
مهيلإا ىصضم اذإا لب ُميهربإا

*نوبوتي ِتاومألا َنِم ٌدِحاو
نم اوعمصسي  ْنإا ُهل لاقف
لو مهنإاف ِءايبنألاو ىصسوم
تاومألا نم ٌدحاو ماق نإا
.هنوقّدصصي

لمأات ـــــــــــــ
رّكفي بعرـلاو فواــب

يننكل ،ميحجلاب نوريثكلا
دجم نم ناـمرـحـلا رـبـتـعأا
نم ًةرارـم رـثـكأا سسودرـفـلا
ىنعم ل هـنإا ّمـث ،مـيـحـجـلا

ربعي نأا نكمي ل رمأا ّيأل
نع ًـصضف .ٍتاـمـلـكـب هـنـع
ٍةـطـبـغ ّيأا فرــعــن ل ،كلذ
ىتح تاريخلا هذـه يـطـعـت
بـــّبـــصسي ءاـــقـــصش ّيأا كردن

سسيدقـلا ّنـكـل .اـهـناــمرــح
ّقـــحـــتـــصسا يذـــلا سسلوــــب
ّنأا اـنـل دـّكؤوـي ،اـهـتـفرــعــم
ام ناصسنإل ربكألا ةبيصصملا

،هـلـلا دجـم نـع هدعــُب يــه
كلذ كردنـصس ًاـصضيأا نـحــنو
.ًايلعف هربتخن امدنع طقف
لثم يف عقن نأا هللا حمصس ل
انبه ،بر اي .ًادبأا ءوصسلا اذه
ةفيخُملا ميحجلا قّوذتن لأا
.ًادبأا

لهصسلا نم سسيل هنأا عم
اذه مجح ام دحأا فصصي نأا
ردق لواـــحأاـــصس ،ءـــبــــلا
مكل هحرصشأا نأا يتعاطتصسا
.لاثمب

دلو دجوي هنأا سضرتفنل
كلمـي ذإا باـجـعإلاـب رـيدج

تانصسحو اـهـّلـك لـئاـصضفـلا
هلصضفو هتاريخ .هلك ملاعلا
اــمــهــنأا ّدح ىــلإا نـــصصي

رعصشي .ةفرعمو ًاملع هنود مه هلوح
نم هلو نيرخآلا ىلع قّوفتي هّنأاب
هل دقتفي ام تاـموـلـعـمـلاو ةرـبـخـلا
نوعّدي نَم لصصي ام ًابلاغ .نورخآلا
ةـجـيـتـن ةـلاـحـلا هذـه ىــلإا مــلــعــلا
هذـه يـف .مـهـتازاـجـنإاـب خاـفــتــنإلا
ّدح دنـع ناـصسنإلا فـقـي ل ةــلاــحــلا
ىلع ًابّقعم ًامود هدجن امّنإا عمصسلا

اـم ًاـمود ءلؤوـه دجـي .هـل لاـقـي اــم
سسيل .مهل ليـق اـم ىـلـع هـنوـفـيـصضي
عامتصسإل نآلا دعـب مـهدنـع عـمـصسلا
نم هيدل امو هدارُم ةفرعمو رخآل
ةدارإا ءلؤوه ىدل يصسمي .تامولعم
ّيأا ءدب ذـنـم قـبـصسم ٌلـيـمو ةـقـبــصسم
ام ىلع قيلعتلاو بيقعتلا ىلإا ٍثيدح
يـف ّسصاـخـلا مـهـيأار نـيدبـم لاـقــُي
غلبي .هيف نوثدحتي يذلا عوصضوملا

ل ثيـح لـفـقـم ٍناـكــم ىــلإا ءلؤوــه
ٍءيصش ةفاصضإا نم اهدعـب نوـنـّكـمـتـي
مهتاردق ريوطـتو مـهـتاـموـلـعـم ىـلإا
مدعو تاذـلا ىـلـع قـغـنإلا ببــصسب
.رخآلا ىلع حاتفنإلا

تاقعلا سسصسأا نم عمصسلا ّنإا
هللا نيب ةقـعـلا نـكرو ةـّيـناـصسنإلا

ٍنيح ّلـك يـف ٌرـصضاـح هـلـلا .رـصشبـلاو
عمصسلا يف انفقوم نـكـل ،اـنـل عـمـصسي
هذه ةّوق دّدحي يذلا وه فّرصصتلاو
بصسح ًاـئـيـصش اـنـبـلـط نإا> .ةـقـعــلا

.(41 :5وي1) <انل عمصسي هـتـئـيـصشم
نـم ًةرداـبـم ٌرـظـتـنـم هـلـلا ّنأا اـمــك
لئاقلا وهف هتايح لخديل ناصسنإلا
بابلا حتفو يتوصص ٌدحأا عمصس نإا>
اـــنل ّدب لو .(02 :3ؤور) <هيلإا لـــخدأا
باـتـكـلا بصسحــب يــعــصسلا اــندرأا نإا

لوق دّدرن نأا ،بتُك امـل نـيـعـمـتـصسم
نيّيـنارـــبـعـلا ىـلإا سســـلوـب لوـصسرـلا
صسقـُت ـف هــتوــصص مــتــعــمــصس نإا> اوـّ
نوكت ًانايحأا .(7 :4 بع) <مكبولق
يهو تاـقـعـلا قـلـطـنـم ةـمـكـحـلا

يـف عـصضاوـتـلاو ةـّبـحـمـلا حاــتــفــم
يـتـلا يـهو ةـّيـناـصسنإلا تاـقــعــلا
نع دعتبنل ،رايتخإلا نصسح انلّوخت
لئاقلا برلا عبتنو ةوصسقو ٍرّبكت ّيأا

انعمصس نإا سصـخـلـل اـنـلـيـبـصس يـه
.انيلإا لمحُت يتلا ةلاصسرلا

يف امك ةّماعلا ةّيمويلا انتايح يف
لعفلا ةّدر فلتخت ةّيحورلا انتايح
ناصسنإلا رهاظتي دق .عمصسن ام ىلع
دق ىرخأا ٍةلاح يفو عمصسي مل هّنأاب
.هعمصسي ام لـّلـحـيو عـمـصسي نأا ديرـي
قّلعي نأا داتعا دقو عمصسي نم كانهو
لاقُي ام ىلع بيقعتلا ىلإا ليمي نأاو
.هل

رهاظـتـي ىـلوألا ةـلاـحـلا يـف
هذه يـف .عـمـصسي مـل هـنأاـب سصخـصشلا
وأا ًلاوـقأا ناـصسنإلا عـمـصسي ةــلاــحــلا

وأا ،هتّيّرح ّسسمت اهربتعي دق ٍتابلط
يـف .اـم ًادوـهـجـم هـنـم بـّلـطـتـت دق

كردأا وـلو ىـّتـح ،ةـهـباـصشم ٍتلاــح
ىـلـع مـكـلا اذــه ةدئاــف ناــصسنإلا
لواحي ًانايحأا هّنأا ّلإا ،ديعبلا ىدملا
مـل وأا عـمـصسي مـل هـّنأاـب رـهاـظـتـي نأا
دنع ،ٍليم ىلإا رمألا اذه دوعي .مهفي
،ّماع ٍلكصشب تاعمتجملا يفو سسانلا
ةّيرحلاو دويقـلا نـم  رّرـحـتـلا وـحـن
انـلـّمأاـت اذإا .لـقـتـصسإلاو ةـّيرـكـفـلا
مهنم ةّيـبـلاـغـلا دجـن موـيـلا باـبـصش
اهنولهاجتي مهنكلحئاصصنلانوعمصسي
ةقلطملا ةّيلقتصسإلا وحن مهنم ًايعصس
 .مهئارآاو مهتارارقب نيدّرفتم

امل ءاّنبلا دقنلا يه ةيناثلا ةلاحلا
لاقي ام نوعمصسي نم كانه .هعمصسن
ل وأا نوقفاوي دق مهّنأا ّلإا هنومهفيو
ةئف انه .اوعمصس اـم ىـلـع نوـقـفاوـي
ٍةّيرحو ٍةمكحب فّرصصتت سسانلا نم
ٍروـمأا لوـبـقـب مـهـل حـمـصست ةـنـيـصصر
ءلؤوـه زـكـترـي .ىرـخأا ٍروـمأا سضفرو
ديدحتل  ةّيصصخـصشلا مـهـترـبـخ ىـلـع
موقي نم .هنوذخّتيصس يذلا فقوملا
ّدحـلا هـيدل ٌسصخـصش وـه ءاـّنـب ٍدقـنــب
.ةريصصبلاو ةمكحلا نم ىندألا

انركذ امك يهو ةثلاثلا ةلاحلا
.عمصسن ام ىلع بيقعتلا ىلإا ليملا
.ءايربكلا نم ريثكلا اهيف ٌةلاح اهّنإا
عم هتاراوح يف انه ناصسنإلا قلطني
سسانلا ّلك ّنأا قلطنم نم نيرخآلا



اهفرعأا انأاو يتوصص عمصست يفارخ>
.(72 :01وي) <ينعبتتف

هللاب ةقثلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةرداغمل ًهأا كصسفن تدجو اذإا

يتلا ،ةنيكصسلا ىلإا باهذلاو ايندلا
،اهتيرح توكلم يف ةفيفخ اهلامحأا

يف ،هتداعك ،كقرغي فوخلا عدت ف
نأاب قث لب ،ةبّلقتمو ةددعتم راكفأا

لـخ نـم نـقــيــتو كعــم كصسراــح
ةـقـيـلـخـلا لـكو تنأا كنأا كتــفرــعــم
زهيو كرحـي دحاو ديـصسل نوـعـصضخـت
.ةدحاو ةءاميإاب لكلا رّبديو ئّدهيو
يذؤوي نأا دبعل نكمي ل هنأا ملعاو
عـيـمـجـلا رـبدم ةدارإا نود هــقــيــفر
.عجصشتو ًلاح سضهناف .مـهـهـجوـمو
تيــطــعأا دق ةــيرــحــلا تناــك اذإاــف
يف مهل َطعُت مل اهنأا ملعاف سضعبلل
لو نـيـطاـيـصشلا ل هــنأل ،ءيــصش لــك
سساــنــلا لو ةــيراــصضلا سشوــحوـــلا
مهبرآام اوممتي نأا مهنكمي رارصشألا

رّبدم ةدارإاب ّلإا كهإلاو داصسفلا يف
هنإاف ،كلذـب مـهـل حـمـصس نإاو .نوـكـلا
مـهـكرـت وــل هــنأل ،ًادح مــهــل عــصضي
يقب امل اهلك مـهـتـيرـح نوـصسراـمـي

عدي ل برـــــــــلا نأل .يـــــــــح دصسج
ىلع نوطّلصستـي رـصشبـلاو نـيـطاـيـصشلا

.نوؤواصشي ام اهب نولعفيو هتـقـيـلـخ
يدنع :لقو ًامئاد كصسفن بطاخ ،ًاذإا

نكمـي لو يـنـيـمـحـي سسراـح كـم
فـقـي نأا تاـقوــلــخــمــلا نــم دحأل
قث .قوف نم هل نَذؤوي مل نإا يهجوب
مامأا اورهظي نأا نوعيطتصسي ل مهنأا

نم اوـندي نأا نورـصسجـي لو كيـنـيـع
مل ول ،مهتاديدهت تاوصصأاب كعمصسم
،يوامصسلا نم ،قوف نم مهل نَذؤوي
هذـه اوـمدخـتــصسا اوــناــك اــمــل ّلإاو
.اودارأا ام اولعف لب ةقيرطلا

تناك نإا :ًاصضيأا كصسفنل لقو
ىلع رارصشألا طّلصستي نأا يديصس ةئيصشم
يصضفرت نأا ِكل ليبصس ف هتاقولخم

نـَم لـك ىـلــع ناــصضيــفــي
ًافطعو ًةبحم هيلإا برـتـقـي
.اـهـل ةـياـهـن ل ًاـباـجــعإاو
ناــك اذاــم :نآلا اورـــّكـــف
صضفـــي نأا دلوــلا كلذ بأا لــّ
؟هدقفـــي لأا ىلـع لـمـتـحـي
رـيـبـك وأا ٍرـيـغـصص ءــب ّيأا

هاري يكل لـمـتـحـيـصس ناـك
ٍرمأاب رعـصشنـل ؟هـبـناـج ىـلإا

دجـم لـيـبـصس يـف لـثاــمــم
بألا ةـبـحـم ّنإا .ءاــمــــصسلا

اناك امهم ،هدلول هقوصشو
ناـــــنراـقـُي ل ،نـيرـيــبــك
قوـصشو ،سسودرـفــلا قوــصشب
مـلاـعـلا اذـه نـم لـيـحرــلا

عــم ةـــيدبألا ةاـــيـــحـــلاو
.حيصسملا

لو ةّرُم ميحجلا ّنإا
اهنم ًاـفلآا نـكـل ،لـمـتـحـُت
كلذ ةراصسخ لداعت ل ًاعم
لاصصفنلاو ،يهلإلا دجملا

همك عامصسو ،حيصسملا نع
<مـكـفرـعأا ل> :فـيــخــمــلا
نمـل هـنإا .(21 :52 ىتـم)
اـنـيـلـع عــقــت نأا لــصضفألا

نم ًلدب ىصصحُت ل قعاوصص
يــّلــكــلا هــهــجو ىرــن نأا
انع هرظـن لّوـحـي ةـصسادقـلا

رظنت ل ةيـمـصسلا هـنـيـعو
.انيلإا

ًاصسانأا ىرت امدنع ،ًاذإا
اهصسفــن اياطخلا نوـلـمـعـي
رـثـكأا ةـلـيـقـث اــياــطــخ وأا

باـقـع نود نـم نوـقـبـيو
وأا كتدارإاب لبقت نأا بجي
دوـــجوـــب كنـــع ًاـــبـــصصغ
سسيـل هـلـلا ّنأل ،مـيـحــجــلا

يباحي لو هتعيبطب ًاملاظ
.هوجولا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

ىصضري ل دبع لثم ينوك لب كلذ
ئلتمت ةقيرطلا هذهب .هديصس ةفلاخم
مـلـعـت كنأل براـجـتـلا ءاـنـثأا ًاـحرـف
رــّبدت ديـــصسلا ةدارإا نأا ًاديـــج كردتو
قثو برـــلا يف كبلق تبث .كهّجَوَت
يليل فوــــخ نم ل َسشخــت لو هب
نأل ،راهنلا يف ريطي مهصس نم لو
تاناويحلا لعجي هللاب رابلا ناميإا
.جاعنلاك ةصسينأا ةيراصضلا

نوكأل ًاراب تصسل ينإا :تلق اذإاو
كـــنأا مـلـعاـف ،هـلـلا ىـلـع ًــكوــتــم
دئادصشلاب ىأملا ةيربلا ىلإا َتجرخ
ًاعيطم َترـصصو ّرـِبـلا لـمـع لـجأا نـم
كبـــعـت نأا مـلـعاو .هـلــلا ةــئــيــصشمــل
هذـه تدباــك اذإا ًــطاــب نوــكــيــصس
كنازـحأا مدقـت مـلو اـهـلـك باــعــتألا

ل هللا ناك نإاو ،هلل بح ةحيبذك
هزّيمي رمألا اذه .سسانلا باعتأا ديري

نوربصصيو هللا نوبحي نيذلا عيمج
نيذلا نأل .هب ًابـح تاـقـيـصضلا ىـلـع
عوصسي حيصسملاب اوصشيعي نأا اوصضترا
تاقيصضلا نولمحـتـي هـلـلا ةـفاـخـمـب
اّمأا ،تاداهطـصضلا ىـلـع نورـبـصصيو
هزونك ىلع ًاداـيـصسأا مـهـلـعـجـيـف وـه
.ةيفخلا

 ينايرشسلا قحشسإا سسيدقلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةكئا ءاشسؤورديع
ا ءاصسؤور ديع ةبصسانةــكئ

دنـع بورـغــلا ةــصص ةــمدخ  ماــقــُت
نيرصشت7 ةعما ءاصسم نم ةصسداصسلا
دنـع يـهـلإلا سسادقـلا ةـمدخو اـثــلا
نيرصشت8 تـــبصسلا حابصص نم ةرصشاعلا
يـصسيـئر ةـصسيـنـك  4102اـثـلا
 لـيـئاجو لـيـئاـخـيـم ةـكــئا
  .ةعرزا

ةر-ششن-لا ى-ل-ع ع-طإلا نا-ك-ملا--ب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا

bl.gro.sotrauq.www


