
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
( 31: 71-12يناع)

مكيربدم اوعيطَأا ُةوخإا اي
مـهــنإاــف مــهــل اوــعــَسضخاو
َرهَسس مكِسسوفن ىلع نورهسسي
ىتح ًاباسسـِح يـطـعـُيـسس نـَم
.نآا ل ٍرورسسب كلذ اولعفي
*مـكــل ٍعــفاــن ُغ اذــه نأل
ُقِثن انإاف انـِلـجأا نـم اوـلـسص
ًااـسص ًامــسض اــنــل نأاــب
َنــــــِسسحـــــــُن نأا  ُبغف
*ٍءيــسش لــك  َفرــسصتـــلا

ٍحاإا دسشأاــب كلذ ُبـــُلـــطأاو
ِعرـسسأا  مـكـيـلإا دَرُأا ىـتـح
يذــلا ِملـــسسلا ُهـــلإاو *ٍتقو
َيعار ِتاومألا ِب نم َداعأا
ِدهعلا مدب َمـيـظـعـلا ِفارا
مكُلمكي *َعوسسي انبر يدبألا

 لـك ىتـح ٍحـلاـسص ٍلـمـع
مكيف ًلِماع هتئيسش اولمعت
َعوسسيب هيدل ٌيِسضرَم وه ام
إا ُدا هل يذلا ِحيسسا
 .مآا ،نيدبآلا ِدبأا

ليإلا ــــــــــــــــ
(65-14 :8 اقول)

 إا اند نامزلا كلذ
ُسسُرِياي هُمسسا ٌناسسنإا َعوسسي
رخو عمـجـمـلـل ٌسسيـئر وـهو

ليجنإلا لوح ـــــــــــــــــــــــــــــ
ةسسينكلا انرّكذت دحأا ّلك يف

تاءارــقــلا للــخ نــم ،ةــسسّدقــمـــلا
يتلا عوسسي ّبرلا ميلاعتب ،ةّيباتكلا

ريسسنو اننيعأا بسصن اهعسضن نأا انيلع
ةسسينكلا ولتت دحألا اذه يفو .اهقفو
ليجنإا نم اًعطـقـم اـنـعـماـسسم ىـلـع
نيتطبارتم نيَتثداح هيف ركذي اقول
ةــثداــح اــمــهو
ّبرــــلا ءاــــفــــسش
ةأارــمـــلا عوـــسسي
مدلا ةـــفزاـــنـــلا

ةـماـقإا ةـثداــحو
سسيــــــئر نـــــــبا
يدوهيلا عمجملا
:8 وـل) سسورـياـي
اذهبو ،(14-65
ةسسيـنـكـلا يـقـلـت
اًرارــــم ءوــــسضلا

ّلك ىّطختـي ّبرـلا ّنأا ىـلـع اًرارـكـتو
،هتقيلخ ىلإا لسصيل ةّيرسشبلا قئاوعلا

سصّسصخي ملو رسشبلا ّلكل ىتأا هّنأا امك
.ةدحاو ةئفل هسسفن

يف نيتروكذملا نيتثداحلا يف
دّدسشي يــلــيــجــنإلا عــطــقــمــلا اذــه
ّبرـلاــب ناـمـيإلا ىـلـع يـلـيــجــنإلا
كرــتسشم عوسضوم للخ نم عوسسي
ةـعـــيرـسشلا قـفوـف .ةـسساـجــنــلا وـــه
ةسسجن مدـلا ةفزاـنـلا ةأارـمـلا رـبـتـعـُت
:51ول) سسّجنتي اـهـسسمـلـي نـم ّلـكو
نم ّلك ًاسسجن ربتعُي امك ،(91-23
دقل .(22-11 :91 ددع) اًتيم ّسسمـي
سسيئرو مدلا ةـفزاـنـلا ةأارـمـلا تناـك
ةأارملاـف .سسأاـي ةـلاـح يـف عـمـجـمـلا

ةـّيرـسشبـلا لـئاـسسوــلا عــيــمــج تبّرــج
اهل ام ّلك تقفنأاف ،ىفسشُتل ةحاتملا

ىـلإا لـسصت نأا نود نـم ءاـبـطألا ىـلـع
ىلإا لسصو عمـجـمـلا سسيـئرو ،اـهدارـم
ىلع ةفرسشم هتنبا ّنأل دودسسم طئاح

عيــطتسسي ل نيديلا دّيقم وهو توملا
.اًئيسش اهل لـــعفي نأا

ةأارملا تأاّرجت هذه سسأايلا ةلاح يف
يذلا عوسسي ّبرـلا نـم بارـتـقلا ىـلـع

اـًطاــحــم ناــك
عوـــــــــــمـــجــب
ةرــــــــــيــــثـــك
،هـــــــمــــحزــــت
نـم ًةــسضّرــعــم
نـع ،اـهـسسمــلــي
نأل ،ةفرعم ريغ
.سســـّجــــنــــتـــي
عـــــــــفادــــلاو
ناـك يـسساـسسألا
ّنأاـب اـهـناــمــيإا

،ىسضرملا ءافسش ىلع رداق عوسسي ّبرلا
اهّنكل .اهئافسش ىلع اًسضيأا رداق وهو
ماــمأا اهسسفن سضرع نم ةفئاخ تناك
تتأا كلذــــل ،اهعـسضو ببـسسب عوـمـجـلا

سسمو ةـسسلـخ هـئارو نـم ،هبوـث بده تـّ
سش لاــحــلــلو عوـسسي ّبرـلا اــّمأا .تيــفــُ
اذـــــــه اـهـناــمــيإا رــهــظــُي نأا دارأاـــف
،هسسمل نم ةفرعم ىلع رّسصأاف ،ألمـلل
ترـبـخأاو هــل تّرـخو تءاـج> اذـكــهو
هـتـسسمـل ةــّلـع ةـّيأل بعـسشلا ّلــك ماــمأا

ناك امـــف .<تــــقولل تئرــــب فيكو
اــــهدّدــسش نأا ّلإا عوــــسسي ّبرـــلا نــــم
اـهــل اًديـعـم ،ةــنــبا اــهاــّيإا اــًيــّمــسسم
تناك اهّنأل ،عمتجمـلا يـف اـهـتـناـكـم
،اهسضرم ببـسسب مـلاـعـلا نـع ةـلوزـعـم
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ناـمـيإا وـهـف هرـهـظـي نأا يـلـيـجـنإلا
نـم ،هـلـلا ةردقـب يـنـثوــلا دئاــــقــلا

نـم ةـمـلـك ّنأا رـبـــتـعا هـّنأل ،ةـــهـج
اقول) ملغلا أاربيل يفكت عوسسي ّبرلا

دارأا ىرـــخأا ةـــهـــج نــــمو ،(7 :7
برلا ةمحر ىلع دّكؤوي نأا يليجنإلا
طقف سسيلو ،سسانلا لك لمسشت يتلا

قرسشي هّنإاف> ،هبـعـسش نورـبـتـعـُي نـم
نيـحـلاـسصلاو رارـسشألا ىـلـع هـسسمـسش
<نيـمـلاـظـلاو رارـبألا ىـلـع رـطـمـيو
 .(54 :5تم)

ام ّنأا ىلإا انه ةراسشإلا نم ّدب ل
هللا ىلإا ءوجــللا ىلإا ةداع انعفدي
تفتلن انّنإا ّيأا ،دودسسملا طئاحلا وه
لــمألا دقـفــن اــمدنــع اـــنـــّبر ىـــلإا
،انرّكذي هللا ّنكل .ةّيرسشبلا انتردقمب
ىلإا اًمئاد هّنأا ،هـمـيـلاـعـت للـخ نـم
ديحولا انعجرـم وـه هـّنأاو ،اـنـبـناـج
نم وهو اـنـقـلاـخ وـهـف .يـئاـهـنـلاو
هّنأا ّلإا هنع اندعتبا نإاو ،انب ينتعي
.هيلإا دوعن ىّتح انراظتنا يف اًمئاد
نيتثداحلا نـيـتاـه ىـلإا ةـفاـسضإلاـب
،مويلا انعماسسم ىلع اتيـلـُت نـيـتـلـلا
ثداوـحـب ءيـلـم سسّدقـمـلا باـتـكــلا

اذـه يـف رـكذـن .ةـلـثاـمـم مـيـلاـعـتو
مل يذلا رطاسشلا نبلا لَثَم لاجملا
ءاجرلا دقف نأا دعب ّلإا هيبأا ىلإا دعي
هنـكـمـي ل هـّنأا كردأاـف ،ةاـيـحـلا يـف
هتايح ردسصم هللا نع اًديعب سشيعلا
دجن انّنأا امك .(23-11 :51اقول)
عسشوـه باـتـك يـف هـسسفـن مـيـلـعـتـلا
هـلـلا بـــعـسش فـسصي يذــلا ،يــبــنــلا
قـحـلــتــل اــهــلــجر تكرــت ةأارــماــب
ردسصم مهّنأا تدقتعا اهّنأل ،اهيّبحمب

لك عطق ،اهلجر ،هللا نكل ،اهتايح
امدنعو .اهيّبحم ىلإا ةيّدؤوملا قرطلا

وه يذلا هللا ىلإا تداع لمألا تدقف
-1 :1عسشوه) ديحولا اهتايح ردسصم
32).

اّنك نإاو هّنأا يعن نأا انيلع انه نم
داعتبلل نوسضّرعم انّنإاف نيّيحيسسم
وأا انسسفنأا ىلع داـمـتـعلاو هـلـلا نـع

َبلـطو َعوـسسي ْيـَمَدـَق دنــع
*هِتـيـب إا َلـُخدي نأا ِهـيـلإا

اـهـل ًةديـحو ًةـنــبا هــل نأل
دق ًةنسس َةَرْسشَع ْيَتنثإا ُوحن
امنيبو .توا ىلع ْتَفَرسشأا

ُعوما ناك ٌقـِلـطـنـم وـه
اهب ًةأارما نإاو *ُهنومحزي
َةَرْسشَع ْيَتَنثإا ذنم ٍمد ُفْزَن
ْتـَقـَفـْنأا دق تناــكو ًةــنــسس
سشيــعــم ىـلـع اـهـلـك اـهــَتــَ
ْنأا ٌدَحأا عِطَتسسي و ِءابِطألا
سشـَي هِفْلَخ نم ْتـَند *اـهـَيـِفـْ
تقوللو هِبوث َبْدُه تسسمو
لاـقـف *اـهـِمد ُفْزـَن َفـقو
َركنأا ذإاو .ينسسَمَل نَم ُعوسسي

ُسسرـطـب َلاـق مـهــُعــيــمــج
ُمّلـعـم اــــي هــــعـم نـيذـلاو
كَنوــقـياسضي َعومـــا نإا

نـَم لوـقـتو كـَنوـمـحزــيو
هنإا ُعوسسي لاقف *يـنـسسـَمـَل
يـــّنأل .ٌدحاو يـــنـــَسسَ دق
ْتَجَرَخ دق ًةوـق نأا ُتـْمـِلـع
اهّنأا ُةأارا ِتأار املف *يّنم
 ًةدـِعـترـم تءاـج َفـْخـَت
َماـمأا ْتَرـَبـخأاو هـل ترـخو
 ُهتـسس ٍةلع ِةيأل ِبعسشلا ّلك
لاقف *تقولل تَئِرَب فيكو
ِكُناإا .ُةنبا اـي يـقـِث اـهـل
*ٍملـسسب يـبـهذاــف ِكأارــبأا

ٌدِحاو َءاج ُملكتي وه اميفو
عــما ِسسيــئر يوذ نــم
ْتَتام دق َكَتنبا نإا ُهل لاقو
َعمسسف *مّلـعا ِبـِعـتـُت لـف
ل ًلـئاـق ُهـباـجأاـف ُعوــسسي
*يه أاتف طقف ْنِمآا .ْفَخَت
ْعَدي  َتيــبــلا لــخد او
َسسرـــطـــب لإا لــــخدي ًادحأا

يذـلا وـه اـهــناــمــيإا ّنأا اــهــل دــّكأاو
.اهافسش

ةلاح يفو ،عمجملا سسيئر اّمأا
دقف ،اهــيف اًعقاو ناك يتلا سسأايلا
،هيَمدق دنع ّرخو عوسسي ّبرلا ىلإا ىتأا

هّنإا ذإا ،عمتجملا يف هتناكم اًيّطختم
هيلإا نوتأاـي سساـنـلاو عـمـجـم سسيـئر
ّنأا عمسس اًسضيأا وه .ةروسشملا نيبلاط
ءافسش ىلع رداق حيسسملا عوسسي ّبرلا
برلا مدقتسسي نأا لواحو ،ىسضرــملا
هتنبا قرافت نأا لبق تــقو عرسسأاب
ةلاح يف وهو .اهيفسشي يكل ،ةاـيحلا
ةثداح تلسصح ،نـمزـلا عـم قاـبـسسلا
رــّخأا ام ،مدلا ةفزانلا ةأارملا ءافسش
تقولا يف لوسصولا نم عوسسي برلا
دق ةنبلا ّنأاب ربخلا ىتأاف .بسسانملا

كاـنـه دعـــت مـلو ،ةاـيــحــلا تقراــف
ّبرلا باوج اّمأا .عوسسي مودقل ةجاح
ّيأا ،ناميإلا ّلإا بألا ىلع ام ّنأا ناكف
نـمآا .فـخـت ل> :هـلـلا ةردقـب ةـقـثــلا

دسصق ّبرلا ّنأاكو .<يه أاربتف طـــقف
يكل ةنبلا توـمـت ىـّتـح رـّخأاـتـي نأا
ّلـك ماــمأا ةـّيـهــلإلا هــتردق رــهــظــت
يف .ناميإلا ةمـظـع رـهـظـُيو بعـسشلا

سضــيأا ةـلاـحـلا هذــه ّبرـلا ىـّطـخـت اـً
ةاـتـفـلا سسمـلو ةـسساـجـنـلا عوـسضوـم
ًلئاق ىدانو اهديب كسسمأاف> ةتيملا
اهحور تعـجرـف ،يـموـق ةـّيـبـسص اـي
ّنأا تفلــلاو .<لاــحــلا يــف تماــقو
ةمـلـكـلا لـمـعـتـسسي اـقوـل يـلـيـجـنإلا
اهسسفن (لاحلا يف ،تقولل) ةينانويلا
ةـماـقإاو ةأارـمـلا ءاــــفـسش ّنأا رـّبـعــيــل
سسمل روف لسصح توملا نم ةنبلا
.هللا ةردق ىلع كلذب دّكؤويف ،برلا

ةثداحب ريكذتلا نم انه ّدب ل
هبسشتو اقول يليجنإلا اهركذي ىرخأا
نـم عـمـجـمـلا سسيـــئر ةـنـبا ةــماــقإا
دئاق دبع ءافسش ةثداح يه ،توملا
نأا عــمــف .(01-1 :7 اقوـل) ةـئـمـلا
ّنأا ّلإا ،يـنـثو يأا ،ّيـناــمور دئاــقــلا
هتيب ىلإا ءيجملا دارأا عوسسي برلا
اــقوـل دارأا اـم اـّمأا .هـملـغ يـفـسشيــل



اـبأاو اـنـحوــيو َبوــقــعــيو
ناـكو *اــهــمأاو ِةــيــبــسصلا
نومُطلـَيو نوـكـبـَي ُعـيـما

.اوكبت ل مهل لاقف .اهيلع
*ةمئان اهنكلو ْت ُ اهنإا

مهـمـلـعـِل ِهـيـلـع اوـكـِحـسضف
سسمأاـف *تتاـم دق اـهـنأاـب َكـَ
اـي ًلـئاــق ىداــنو اــهِديــب

ْتـَعـَجرـف *يـموـق ُةـيـبــَسص
لاا  ْتـَماـقو اـهــُحور
.َلـكأاـتـل ىـطـعـُت نأا َرــَمأاــف
امهاسصوأاف اـهاوـبأا َسشـِهَدف
.ىرج ام ٍدحأل لوقي ل نأا

لمأات ـــــــــــــ
ةأارملاـب برـلا ءاـج دقـل

لاقو طسسوـلا ىـلإا ةـفزاـنـلا
امك ،<ُةـنـبا اـي يـقـث> :اـهـل
،<ينبا اي قث> عّلخملل لاق
نم ةدعترم تناك اهنأل اذه
لاق كلذ لجأا نم .فوخلا
اـي> اـهاـعدو <يـقـث> :اـهـل
اهُناميإا اهلعـج دقـل .<ةـنـبا
ِكناميإا> حيدملا عبتيو .ًةنبا
.<ملـسسب يـبــهذاــف ِكأارــبأا

ًائيسش ةأارملا نع اقول ركذيو
تند املو> لوقيو ًايفاسضإا

فزـن فـقو تقوــلــل هــنــم
مــل .(44 :8 وـل) <اــهــمد
لب لاحلل حـيـسسمـلا اـهـُعدي
ظحل .<ينـسسمـَل نـَم> لأاـسس
مّلعم اي> :نورخآلاو سسرطب
كنوـقـياـسضي عوــمــجــلا نا

نـَم لوـقــتو كنوــمــحزــيو
عومجلا نكت مـل .<يـنـسسمـَل
تناك لـب دعـب نـع هـعـبـتـت
.بناـج لـك نـم هـب طـيـحـت
ينسسمـَل دق هـنا لوـقـي ناـك
دق ةوق نا تملع ينأل دحاو

ملكـتـي ناـك ،يـنـم تجرـخ

ىلإا جاتحا نم لك ىلإا نسسحي ناكف
. ةدعاسسملا

ناك هنأا هتايح ةريسس انربخت
نوجرخي ةيردنكسسإلا يف نونمؤوملا

،لـيـجـنلا ةءارــق دعــب سسادقــلا نــم
ناكو .ةسسينكلا ةحاب يف نوعمتجيو
جراـــخ ىــلإا جرــخــي كرــيرــطــبـــلا
سسلجيو ليجنلا ةولت دعب ةسسينكلا
رـيــــثـي هــفرــسصت ناــكو .مــهــنــيــب
ناك .مهتلؤواسستو سسانـلا بارـغـتـسسا
نوكت ثيح ،يدلوأا اي> :مهل لوقي
نوـكـي نأا يـغـبـنـي كاـنـه ةــيــعرــلا
ةسسينكلا ىلإا اولخدا . ًاسضيأا يعارلا

اـنـه ىـقـبأاـسسف لإاو مـكـعـم لـخدأاـف
نم ةسسينكلا ىلإا تيتأا ينأل ،مكعم
ىقبأا نأا يــــناكـمإاـب ناـكو ،مـكـلـجأا

ةمدخلا ميقأاو ةيكرـيرـطـبـلا راد يـف
سصخــي رــمألا ناــك وــل كاــنــه يــنــّ
لبق نم فقوملا اذه ناك .<يدحو
لـئـلو .بعــسشلا كبرــي كرــيرــطــبــلا
نومزتلي اوأادب ةرم دعب ًةرم مهجرحي
ةمدخلا رخآا ىلا لخادلا يف ءاقبلا
ماع سصربق يف برلاب دقر .ةيهلإلا

 .م916
ماق ام ةرثكل ميحرلاب انسسيدق بقل

نمف .هبـعـسش ىـلإا تاـناـسسحا نـم هـب
يف ةمحرلا سشيعن فيك ملعتن هتريسس

نم امأا .نيـنـمؤوـمـلا نـحـن اـنـتاـيـح
سساـسسأا دمـتـسسنـف ،سسدقـمـلا باـتـكـلا
دهعلا يف ىسسومل برلا نلعأا .ةمحرلا
ءيطب ٌفوؤورو ٌميحر ٌهلإا> هنأا ميدقلا
<ءافوـلاو ناـسسحإلا رـيـثـكو بسضغـلا
هـحــسضوأا اــم اذــهو ،(6 :43 رــخ)
كلثم ٌهلإا وه نم> :دعب اميف ءايبنألا

ةيقبل بنذلا نع ٌحفاسصو مثإلا ٌرفاغ
،هبسضغ دبألا ىلإا ظفحي ل ،هثاريم
سسـُي هـنإاـف انمحري دوعـي .ةـفأارـلاـب رـ
قاـمـعأا يـف حرـطـُتو اـنـماـثآا سسودي
:7 اخيم) <مهاياطخ عيـمـج رـحـبـلا

،ديدجـلا دهـعــلا يــف اــمأا .(81-91
عوسسي تافرسصت تمسستا فيك ىرنف

ل انّنأا ريغ .ةّيرسشبلا انتارّدقم ىلع
سضّرــعـــتـــن اـــمدنـــع ّلإا كلذ كردن
ىلـع اـنـناـمـيإا نوـكـيـف ،براـجـتـلـل
ةلماكلا انـتـقـث عـسضن لـهـف .كحـمـلا
سسأايلا يف عـقـنـف هـكرـتـن مأا هـلـلاـب
رـظـتـنـن ّلأا اـنـيـلـع كلذـل ؟هرـكـنــنو
هّنإا .ّبرلاب انناميإا دّكؤونل براجتلا
،هب ناميإلا ىلإا تقو ّلك يف انوعدي
دادرـت دّرـجـم سسيـل اـنـه ناـمــيإلاو
هب ةـقـثـلا وـه لـب ،ناـمـيإلا روـتـسسد
ناميإلا اذـه لـيـعـفـتو (1 :11بع)
ينبحي نَم> هاياسصو قفو كولسسلاب
انيلع .(3 :41 وي) <ياياسصو ظفحي
نمؤوم نيب زييمتلا يف عقن ّلأا اًسضيأا

عيمجل وه هـلـلا ّنإاـف ،نـمؤوـم رـيـغو
هتروسص ىلع مهقـلـخ نـيذـلا سساـنـلا

.هلاثمو
ةمحرلا ـــــــــــــــــ

يناثلا يف ةسسدقملا انتسسينك دّيعت
راــكذتـل يـناـثـلا نـيرـسشت نـم رـسشع
انحوي سسيدقـلا يـف لـيـلـجـلا اـنـيـبأا
يذلا ةّيردنكسسإلا كريرـطـب مـيـحرـلا
تازـبـخـلا رـسسك ةلـسص يـف هرــكذــن
يـفو بورـغـلا ةـمدخ يـف سسمــخــلا

يف <كبـعـسش بر اـي سصـّلـخ> ةـبـلـط
راسسكنسسلا يــف أارـقـن .رـحـسسلا ةلـسص

ًاكريرطب هـباــخـتـنا مـت اـمدنـع هـنأا
رسصم ناكسس ناك ةيردنكسسإلا ىلع
حيسسملل ةدحاو ةعـيـبـطـب نودقـتـعـي
ةيردنكـسسإلا يـف اـهـنـيـح نـكـي مـلو
مل .ةيسسكذوثرأا سسئانك عبسس ىوسس
نييسسكذوثرألا نـيـب اـنـسسيدق زـّيـمـي

،ةدحاولا ةعيبطلا باحسصأاو اهنيح
عزوو ةنيدملا ءارقف عيمج ىسصحأاف
قودنـسص يـف ناـك اـم لـك مـهـيـلــع
ل نيذلا ءاويإاب متهإا .ةـيـكرـيرـطـبـلا

لـسصف للـخ اـمـيـسس ل مـهــل ىوأاــم
يف تايفسشتسسم ةعبسس حتفو ،ءاتسشلا
اـهـنـم ًلـك دوزو ةـنـيدمــلا ءاــحــنأا
ريفوت ىلع لمعو ،ًاريرسس نيعبرأاب
،نيجاتحملل نؤوـمـلاو لاـمـلا سضعـب



ةيهلإلا ةمحرلاب بعسشلا عم حيسسملا
عوسسي برلا لمع ناونع يه يتلاو
ليجنإا يف ىلـجـتـي اذـهو ،هـتراـسشبو
نوسسيدقلا ءابآلا هربتعي يذـــلا اقول
بلط دقل .زايتماـب ةـمـحرـلا لـيـجـنإا
ةمحرلا يدبن نأا حيسسملا عوسسي انبر
ءامحر اونوك> هـلوـقـب رـخآلا هاـجـت
:6 ول) <ميحر ًاسضيأا مكابأا نأا امك
لوـخدل ٌيـسساــسسأا طرــسش اذــهو ،(63
ءامحرلل ىبوط> :تاومـسسلا توـكـلـم
،(7 :5 ىتم) <نوـمـحرـيـسس مـهـنإاـف
يغبني يتلا كولسسلا ةدعاق اناطعأاو
:هتايح يف اهذختي نأا نمؤوملا ىلع
مكب سسانلا لعفي نأا نوديرت امك>
:6 ول) <اذكه مهب ًاسضيأا متنأا اولعفا

13).
ةمحرلا ةيمهأا ةسسينكلا ءابآا ىعو

نـمؤوـمـلا سصلـخ يـف اــهرــيــثأاــتو
مهميـلاـعـتو مـهـلـئاـسسر يـف اوددسشف
سسيدقلا ركذن .ةمحرـلا لاـمـعأا ىـلـع
يذلا) رـيـمزأا فـقـسسأا سسوـبرـكـيـلوـب
نم نيرسشعلاو ثلاثـلا يـف هـل دـّيـعـن
لامعأا نــع ملكت يذلا (طابسش رهسش
ىتم> :ًلـئاق هـتـلاـسسر يـف ةـمـحرـلا

ل ناـسسحإلا اوـعـنـسصت نأا مـكــل ردــُق
نـم ّيـجـنـي ناـسسحإلاـف ،اورـخأاـتــت
مكسضعب نـيـعـسضاـخ اوـنوـك .توـمـلا
نسسحلا كوـلـسسلا اوـظـفـحاو ،سضعـبـل
،نامـيإلا نـع ءاـبرـغـلاو مـمألا نـيـب
مـكـلاـمـعأا لـجأا نــم نوــحدتــمــُتــف
ًاـبـبــــسس اوـنوـكـت لـئـل ،ةــحــلاــسصلا

متسشُي نمـل ٌلـيو هـنأل ،برـلا ةـناـهإل
عيمجلا اومّلـع .مـهـبـبـسسب برـلا مـسسا
:01) <اهيف نوسشيعت يتلا ةعادولا

2-3).
ةمحرلا بــــلط بيـــــغي ل كلذك

يــــف اـمإا ةـيـموـيـلا اـنـتاوـلـسص نــع
اهددرن يتلا <محرا براي> ةرابع
وأا رــسشــع يــنـــــثإا وأا ثلــث وأا ةرــم

نم ونديو ةقـيرـطـلا هذـهـب
.هيعمتسسمل يحورلاديعسصلا

يــكـــل كلذ لوـــقـــي ناـــك
اهدحو فرتـعـت اـهـلـعـجـي
مــل كلذــلو تلــعـــف اـــمـــب
ديري ناك ،لاحلل اهرهظي
فرعي ناـك هـنا رـهـظـُي نأا
،حوـسضوـب ًاـسصاـخ ًاـئــيــسش
فسشكت اهلعجي نأا كلذكو
ىتح اهسسفنب ءيسش لك نع
وــل اــهــيــف كسشلا عرزــي ل
وــه كلذ لــك نـــع فـــسشك
.هتاذب

ةأارملا نا فيك اورظنأا
سسيـئر نــم لــسضفأا تناــك
مـل ،هـفـقوـت مـل ،عـمـجـمــلا
طقف هـتـسسمـل دقـل ،هـكـسسمـت
امنيبو ،اهعـباـسصأا فرـطـب

عمجملا سسيئر دعب تءاج
دقل .هلبق ةحيحسص تبهذ
هتيـب ىــــلإا بيـبـطـلا بلـط
تفـــتـــكا دقـــف يـــه اــــمأا
تناك نإا .هنـم بارـتـقلاـب
اهنا لإا اهـمـلأاـب ةـطوـبرـم
.اهناميإاب ةـحـّنـجـم تناـك
اـهــيّزـعـي فـيـك اوـهـبـتــنا
.<كأارـــبأا كناـمــيإا> :ديــسسلا
نأا دعـب اذـه اـهـل لاـق دقــل

بعـسشلا طـسسو ىـلإا اـهـبـلـج
مّلعي يكل :ةديدع فادهأل
نمؤوـي نأا عـمـجـمـلا سسيـئر
ربخت ةأارملا لعـجـي يـكـلو
اذـــه ،بعـــسشلا لـــك ماـــمأا
ةـمـعـنـلا ىـلإا ةـفاــسضإلاــب
اتـبـكاو نـيـتـلـلا ةدئاـفـلاو
نّلقت ل نيتلـلاو هـتاـمـلـك
دقل .ةيدسسجلا ةحسصلا نع
ةأارــمـــلا دـــّجـــمـــي نأا دارأا

نأا ل نــيرــخآلا حــلـــسصيو
.هسسفن سضرفي

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

يــف اــمإاو ،ةرــم نــيــعــبرأا ىـــتـــح
اي ينمحرإا> اهأارقن يتـلا رـيـمازـمـلا
لـثــــمـكو كتـمـــحر مـيـظـــعـك هـلـلا

:05زم) <يمــثآام ُحما كتفأار ةرثك
حبسسن نأا> انـل ةوعد اذه يفو .(1
ةياهن ل يتلا هللا ةمحر رحب يف
اــــنؤواــــبآا لوــقــــي اــــمـــك <اــــهـــل
   .نوسسيدقلا

ملعتن نأا مويلا ةسسينكلا انوعدت
فيك مـيـحرـلا اـنـحوـي سسيدقـلا نـم
سسمأاب نـحـن يـتـلا ةـمـحرـلا سشيـعـن
ةبيسصعلا انمايأا يف اهـيـلإا ةـجاـحـلا
ىسســــنن انــــتُب دقو  ،اهب رمن يتلا
ىـلـع فـنـعـلاـف .اـناــخأا مــحرــن نأا
أاجلن ًلـــهـسس ًارـــمأا حـبـسصأا هـلاـكـسشأا
،انـهـجاوـت ٍةـلـكـسشم يأل لـحـك هـيـلإا

انتايح يـف يـسساـسسأا قـبـط ةـنادإلاو
دقل .رخآلا عم انتاـقلـعو ةـيـموـيـلا

يتلا هتيـلوؤوـسسم موـيـلا ناـسسنإا َدـَقـَف
ناسسنإلا هيخأا هاجت هيلإا هللا اهلكوأا

.هيلـع دقـحـلاو ةـيـناـنألا ترـطـيـسسو
فرـع يـف تناــك نإاو ةــمـــحرــلاــف
تاـفسص نم ةفسص سسدقملا باتــكلا
ىلع قولخملا ناسســنإلا نأا لإا ،هللا

ىـلإا وـعدم هــلاــثــمو هــلــلا ةروــسص
متنـك اـمــك هـنإاـف> :هـلـلاـب ءادتــقإلا
نآلا نكلو هللا نوعيطت ل ةرم متنأا
اذـكـه ،ءلؤوــه ناـيـسصعـب مــتــمــحُر
يكـل اوـعـيـطـُي مـل نآلا ًاـسضيأا ءلؤوـه
هللا نأل ،مكتمحرب ًاسضيأا مه اومحرُي
نايسصعلا يف ًاعم عيمجلا ىلع قلغأا
-03 :11ور) <عيمجلا محرـي يـكـل

13).
انحوي رابلا انيبأا تاـعاـفـسشبـف

حيسسمـلا عوـسسي برـلا اـهـيأا موـحرـلا
.نيمآا انسصلخو انمحرا انهلإا

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