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ٌحابم ٍءيسش لك ُةوخإا اي
 لــك سسيــل نــكــلو ٍءيـسش

 ٌحابُم ٍءيسش لك *قِفاوي
*ٌءيسش يلع ُطلسستي ل نكلو
ِفوــجــلـــل َةـــمـــعـــطألا نإا

ُديبُيسسو ِةمـعـطأـل َفواو
ُدسسا اـمأا .كلـتو اذـه ُهـلــلا

برلاو برلل لب ىنِزلل سسيلف
برلا َماقأا دق ُهللاو *دسسجلل
ًاـسضيأا نـحـن اـنـُمـيــقــُيــسسو
نأا نوـمـَلـعـت اـَمأا *هـِتوــقــب
ُءاـــسضعأا يـــه مـــكَداـــسسجأا
َءاــسضعأا ُذــخآاــفأا .حــيـــسسا
َءاـسضعأا اـهـُلـعـجأاو ِحـيـسسا
نوملعت اَمأا *ىسشاح .ٍةيناز
ُسصي ٍةينازب نقا نَم نأا

دق هنأل .ًادحاو ًادسسج اهعم
ًادسسج امهِك ِناسصي َليق
ُنِقـــي يذـــلا اـــمأا *ًادحاو
ًاحور هعـم ُنوـكـيـف برـلاـب
.ىـنزـلا نـم اوـبُرـهأا *ًادحاو
اهُلـعـفـي ٍةـئـيـطـخ لـك نإاـف
ِجراـــخ  يـــه ُناـــسسنإلا
هــنإاـــف ازـــلا اـــمأا .دسسا
مأا *ِهدسسج إا ُءىـــطـــخــــُي
مكداسسجأا َنأا َنوملعت مُتسسلأا

ِسسدقـلا ِحورـلا ُلـكـيـه يــه
نم ُهومتلِن يذلا مكيف يذلا
*مكسسفنأل متـسسل مكنأاو هلـلا

سسفنلا ىلإا عوجرلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نم ٍدحاو ىلإا ىوسضناو بهذف>

هلوقح ىلإا هـلـسسرأاـف دلـبـلا كلذ ِلـهأا
أمي نأا يهتسشي ناكو .ريزانخ ىعري
ِتناـك يذـلا ِبوـنرـخـلا نـم ُهـنــطــب
.ٌدحأا هِطـعـُي مـلـف هـُلـُكأاـت ُرـيزاـنـخـلا

نم يبأل مك لاقو هِسسفن ىلإا عجرف
ُكِلهأا انأاو ُزبخلا مهنع ُلُسضفَي َءارَجُأا

موـــقأا .ًاـــعوــــج
يبأا ىلإا يسضمأاو
ِتبأا اي هل لوقأاو
ىـلإا ُتأاـطــخأا دق
كماـمأاو ِءاـمـسسلا

اقـحـتـسسم ُتسسلو
كل ىعدُأا نأا ُدعب
ينـلـعـجاـف ًاـنـبا

<كـِئارـَجُأا ِدحأاــك
-51 :51 اقول)

91).
ميقلا طلتـخـت

.انمايأا يف ةـيـناـسسنإلاو ةـيـقـخألا
ريغ تاب سسانلا دنع ةيرحلا موهفم
ىري .هل طباوسض لو ملاعملا حسضاو
ناسسنإلا لّمحي نـيدلا نأا نورـيـثـكـلا
اهنمو يهاونلاو عناوملا اهنم ءابعأا

نم هعبتتسسي امو ةئيطـخـلا موـهـفـم
ناسسنإلا لهاك لقثي بنذلاب روعسش
يأارلا اذه نونبـيو .هـتاـيـح بعـتـيو
سسفـنـلا ءاـمـلـع سضعــب نوــك ىــلــع
هنأاب بنذلاب ناسسنإلا َروعسش نوفسصي
وأا يـبـسصعـلا بارـطــسضلا نــم عوــن
اـيــجــيردت يّدؤوــي يذــلا يــسسفــنــلا
وأا .روهدتلاو عجارتلا ىلا هبحاسصب
نــم ّدحــي رادقــمــب هــقــياــسضي هــنأا
ثيحب ةّيلمعلاو ةّيركفلا هـتـيـجاـتـنإا

ىلع موقي عمتجم يف هتيلعاف دقفي
 .كهتسسلاو جاتنإلا يف سسفانتلا

نأا نوحسضوي ةسسينكلا ءابآا نكل
اذه نع ةيّلكـلاـب فـلـتـخـي عوـسضوـمـلا
يسضَرَملا بنذلاب روعسشلا ةلاحف .حرطلا
،ناسسنإلا ىدل دَقُع وأا تبك نع ةجتانلا
يعاولا كاردإلا نع ةيّلـكـلاـب فـلـتـخـت
يـف دواد هـنـع رـّبـع يذـلا ةـئـيـطـخـلـل
فراع انأا يـنأل> نـيـسسمـخـلا هروـمزـم

يـــــــــمـــــثإاـــب
يـتــئــيــطــــخو
لك يـف يـماـمأا

يذـلاو ،<نـيــح
نــم ىـــّتأاـــتـــي
وأا ةــّيــفاـــفـــسش
ةّيحور ةرـيـسصب
نــيــعأا هــبـــسشت
مــيــبورــيــسشــلا
ةظقيلا ةـمـئادلا
دهاــسشت يــتـــلا

قلاخـلا لاـمـج
يف دّلوي اذه سسفنلا قوسش .هيلإا قاتسشتو
ةّيكيمانيد هيف ريسصي .ةكرح ناسسنإلا

روعسشلا فخب ةـبوـتـلا ىـلإا اـًعارـسسإاو
لإا وـه اـم يذـلاو بنذـلاـب يـسضَرــَمــلا

يأا ،<ةئيطـخـلا يـعو> .توـمو دوـمـج
رّبع يتـلا ةـّيـحورـلا ةـّيـسساـسسحـلا هذـه
نـيـمـي نـع بوـلـسصمـلا سصـّلـلا اـهـنــع
رسصق كردأا نيح راّسشعلا اّكزو حيسسملا

،(91 اقول) ةزيمجلا ىـلـتـعاـف هـتـماـق
ّرــسسل ناــسسنإلا مــهــفـــل ّماـــه ٌسساـــسسأا
 .اهّلك ةّيحورلا ةايحلل لب فارتعلا

ْنَم> :ينايرسسلا قحسسإا سسيدقلا لوقي
ميقي يذلا نم ٌريـخ هـتـئـيـطـخ فرـعـي
نأا يعي نأا نم ناسسنل ّدب ل .<ىتوملا
هـناـيـك ىـلـع رـّثؤوـي عـقاو ةـئـيـطــخــلا

6/5102 ددعلا
طابشش8 دحألا
رطاششلا نبإلا دحأا

ديهششلاو ايرخز يبنلا راكذت
سشيا دئاق سسورودواث

اثلا نحللا
اثلا رَحَشسلا ليإا



ىـلإا هـلـلا ةـمـعـنـب ناـسسنإلا داـتــقــت
لوؤوــــي فارــتــعلاو .فارــــتـــــعلا
امو .اياطخلا ةرفغم ىلا ناسسنإلاب
 .يحورلا ومنلل ًةيادب ّلإا ةرفغملا

لب ،هلل ًانْيَد يفنل فرتعن ل نحن
يف ةمئاقلا ةّيرهدلا زجاوحلا رسسكنل
.حيـسسمـلا عـم اـنـتدحو وـحـن اـنـبرد
،هب انقّلعت نع هـلـل رـّبـعـنـل فرـتـعـن
،ةيفاسشلا هتمعن ىلا اـنـتـجاـح نـعو
هـل حاـتـفـنلا يــف اــنــتــبــغر نــعو
 .هسصخسشب داحتلاو

يذلا رمألا اذه بيرغ وه مك
!مهفارتعا يف نوـنـمؤوـمـلا هرـبـتـخـي
يـحور بأا عـم ءاــقــل يــف مــهــنإاــف
لك نم سصّلخـــتلا نـــــم نونّكمتي
لقرعي نأا هنأاسش نم رتوت وأا بارطسضا

سسانلا ىرت امنيب .مهتايح ةريسسم
تاعاسسلا نوـفرـسصي عـمـتـجـمـلا يـف
ءاـبـطألا ىـلا دّدرـتـلا يـف رــهــسشألاو
،لامآلاب سسفنلا نولّلعيو ،نييسسفنلا

نأا نود ةلئاطلا غلاـبـمـلا نوـعـفديو
 .ركذت ةيدج ةجيتن يأا ىلع اولسصحي
رـمألاـف ةـسسيـنــكــلا رارــسسأا يــف اــمأا
ىلع ّرسصت ةسسينكلا .ةيلكلاب فلتخي
اذهو .اهروذج نم ةلكسشملا ةجلاعم
ًادسشرم لاحـلا ةـعـيـبـط يـف بلـطـتـي
.ناـسسنإا يأا سسيـلو ةرـبـخ اذ ًاـيـحور
بوـحـسصمـلا يــحورــلا يــعوــلا نأل
ىلا ليبسسلا وه يقيقـحـلا داـهـجـلاـب
ردسصم وأا ىوـهـلا ةـعـيـبـط زـيــيــمــت
امب هتجلاعمو سسفنلا يف سشيوسشتلا
نأا يف ةيسسكذوثرألا ةربخلاو .هقفاوي
اًبأا هل ريسصي اًدسشرم ذختي ناسسنإلا
.يحيسسملا ملاعلا يف ٌةديرف ايحور
ناسسنإلا يطختل ًلاجم تسسيل يهف
روـمألا يـف مـكـحـلا يـف ةـيـتاذ لـكـل
،يحيسسملا نإا لب ،بسسحف ةيحورلا

ناــعــمــسس سسيدقــلا حــسضوــي اــمــك
بألا سصخـسش يـف دجـي ،يـتوــهــلا
هديب اًكسسمم همامأا ريسسي نم يحورلا
هايملا عوبني ىلا> ليبسسلا هل دّهميل
سضحريو ههجو هيف لسسغيل يقيقحلا

.<سساندل رثأا لك

ٍنمثب مـتـيرـُتـسشا دق مـكـنأل
مكِداسسجأا  َهللا اودّجمف
يـه يـتـلا مــكــِحاورأا و
 .هلل

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(٢3-11 :51 اقول)

:لَثَا اذه برلا لاق
*ناـنــبإا هــل ناــك ٌناــسسنإا

اي ِهيبأل امهُرـغـسصأا لاـقـف
يذلا َبيسصنلا ينِطعأا ِتبأا
َمَسسَقف .لاا نم ينسصُخي
دعبو *ُهَتـسشيـعـم اـمـهـنـيـب
ُنبإلا َعَمج ٍةثك ِغ ٍمايأا
هــل ٍءيــسش لـــك ُرـــغـــسصألا

َرذبو ٍديعب ٍدلب إا َرفاسسو
 ًاـسشئاـع كاـنــه ُهــلاــم
لك َقـفـْنأا اـمـلـف *ةـعا
كلذ  تــَثدح هــل ٍءيـــسش
ذخأاف ٌةديدسش ٌةعا ِدلبلا

 ىوسضناو بهذف *ِزَوَعلا
ِدلبلا كلذ ِلهأا نم ٍدحاو إا

ىعري هِلوقح إا ُهَلسسرأاف
نأا يهتسشي ناكو *َريزانخ
ا نـم هـنـطــب أبوـنر

هُلكأات ُريزانا ِتناك يذلا
إا عجرف *ٌدحأا ِهِطعُي ملف
نم يـبأل مـك لاـقو هـِسسفـن
سضـْفـَي َءارـَجُأا ُزبا مهنع ُلـُ

موـقأا *ًاـعوـج ُكـِلـهأا اــنأاو
هل ُلوقأاو يبأا إا يسضمأاو
إا ُتأاـــطـــخأا دق ِتبأا اــــي
ُتسسلو .كماــمأاو ِءاـــمـــسسلا

كل ىعدُأا نأا ُدعب اقحتسسم
ِدحأاـك يـنـلـعــجاــف ًاــنــبا
إا ءاـجو ماـقـف *كئارـجُأا
ُغ ُدعب وـه اـمـيـفو .ِهـيـبأا

هبهاوم رثعبيو هاوق تّتسشي ،هتلمجب
نم ّوندلا ىلع ىوقي ل اًميقع ريسصيف
:3 وي) <هللا ةفرعم> يأا ةايحلا أادبم
اـًفدهو ًىـنـعـم يـطــعــت يــتــلا (71
لسصاحلا بارطسضلا ّنإاف .اندوجول
،هتئيطخ ءارج نم ناسسنإلا سسفن يف
،ناسسنإلا ةّيسصخسش يظسشت ىلا يّدؤوي
ىلإا مث ،ةميثألا راكفألا يف تتسشتلاو

وـه .ًاـيـحور هـتوـمو بلـقـلا دوــمــج
.ناـسسنإلا يـف بحـلا ِةـَكــَلــَم ُسضرــم
ةئيطخلاب ريسصي ،يناسسنإلا بحلاف
هسسفـن ىـلا ءرـمـلا هـب هـجـتـي اـيـناـنأا

ىلع اًحتفنم ًءاطعم نوكي نأا سضوع
ثيح نم ناسسنإلاف .نيرخآلاو هللا
لــك لـــمـــعـــتـــسسي يردي ل وأا يردي
 .لغتسساو ةّينانأاب ءايسشألا

.ثبعلا ىلا ناسسنإلا دوقت ةئيطخلا
جراخ اهحرط ربع ةئيطخلا لُهاجتو
ىلا هرودب دوقي ةيقخلا انميهافم
اـهـبرـقـي ل ةـقـيـقـحــلا نأل .ثبــعــلا
تاذـلـل قداـسص سصحـفـب لإا ناـسسنإلا

يـعوـف .هـلـلا اـياـسصو سساـسسأا ىــلــع
ىلا ةدوع ءيسش يأا لبق وه ةئيطخلا

سسفـنـلا كاردتـسسا يأا ،عـقاوــلا زــّيــح
اـهـلاـحـل تـيـخـتـلا يـف ةـهـئاـتــلا
يـف ىـّمــسسي اــم اذــه .ةروــهدتــمــلا

<ةيحور ةظقي> ةسسينكلا ءابآا سسوماق
هرهسسو ،هلاحـل ناـسسنإلا ةـفرـعـم يأا

،اـهـيـف جاـجوـعلا ةـجـلاـعـم ىــلــع
اذهب كسسمتلل هنم ةداجلا ةلواحملاو
ىـعـسسم نـم هـبـحـسصي اـــمو يـعوــلا

 .داج
سسوقطل يلــكسش قيبطت لــك اذل

اذإا ىودجلا ميدع ىقبي فارتعلا رسس
سسفنلا ُعوزن هبحسصي وأا هقبسسي مل
نـم اـهـيـف اـم لـيدبـت ىـلا لـيــسصألا

.حيسسملاب اـهـتـقـع يذؤوـت ةـحاـبـق
وه ةبوتلا ىـلا ةـجاـحـلاـب اـنروـعـسش
فارتعا لو .فارتعلا ّرسسل سساسسألا

ليمكت فارتعلا نأل .ةبوت ريغ نم
نزـحو ةـمادن نـم سسفـنـلا يـف اــمــل
بذتجي هللا .هللا ىلا قوسشو طوبغم
ةبوتلاو .ةبوتلا ىلا هتمعنب ناسسنإلا



ِهيلع َننحتف هوبأا ُهآار ٍديعب
ىلع هِسسفنب ىـقـلأاو عرـسسأاو
ُنبإلا هل لاقف *هلبقو ِهقنع
إا ُتأاـــطــــخأا دق ِتبأا اــــي
تسسلو كماـــمأاو ِءاـــمــــسسلا

كل ىعدأا نأا ُدعب اقِحتسسم
ِهديـبـعـل ُبألا لاـقـف *ًاـنــبا

هوسسِبلأاو وألا ةلُا اوتاه
ِهدي  ًاـمـَتاـخ اوــلــعــجاو
اوـتْأاو *ِهـيـَلــجر  ًءاذــحو
هوحبذاو ِنمسسا ِلـْجـِعـلاـب
ينبا نأل *حَرـفـنو لـُكأاـنـف
ناكو سشاعف ًاتيم ناك اذه
اوــقــِفــطــف .دجُوـــف ًلاـــسض
ُكألا هُنبا ناكو *نوحرفي

 املف .لقَبُرقو ىتأا ا
َتاوـسصأا َعـمـسس ِتيـبــلا نــم
دحأا اعدف *ِسصقرلاو ِءانغلا
*اذه اـم ُهـلأاـسسو ِناـمـلـِغـلا

َحبذف كوخأا َمِدق دق ُهل لاقف
هنأل َنمـسسا َلـجـعـلا كوـبأا
و َبسضغـف *ًااـسس ُهـَيـقــل
ُهوبأا َجرخف .َلخدي نأا ْدِرُي
َباجأاف *هيلإا ُلسسوتي َقِفطو
َنــِم  مــك ِهــيــبأل َلاـــقو
كل دَعَتأا و َكُمِدْخأا ِنسسلا

ينِطعُت  تنأاو طق ًةيسصو
عـــم َحرـــفأل ًاـــيدـــَج طـــق
كُنبا َءاج او *يئاقدسصأا

عم كَتسشيعم َلكأا يذلا اذه
َلـجـِعـلا هـل َتحـبذ اوزــلا
ينبا اي ُهل لاقف *نمسسا
لكو ٍح ّلك  يعم تنأا

نكلو *كل وهف  وه ام
رَسسُنو َحرفن نأا يغبني ناك
ًاـتـّيـم ناـك اذـه كاـخأا نأل
.دجُوف لاسض ناكو َسشاعف

انـسسفـنو اـنـبـلـق تاـكرـح ىـلوأا ،هـب
.ةـماـيـقـكو ةديدج ةدلوـك اـندسسجو
سسيدقلا لوقي امك ،رَحَسسلا ةسص يف
ىلوأا سسّركن> ،ريـبـكـلا سسوـيـلـيـسساـب

منرنو ،برلل دسسجلاو سسفنلا تاكرح
كيلإا يهلإا اي> :ريمازملا بتاك عم
عـمـسست ًارـكاـب حاـبـسصلا يـف .يـّلـسصأا

زم) <رظتنأاو بهأاتأا ًاركابو .يتوسص
لمع يأاب موقن نأا لبق .(4 ـ3 :5
تاوطخ كراـبـي نأا هـلـلا ىـلإا بلـطـن

ةفاسسم زوجن نأا انـلـّهؤوـيو اـنـتاـيـح
بتكي .بيع لو ةئيطخ ب راهنلا
هذه> :نيرسصاعملا نييتوهلا دحأا
ٌعّرسضت هتاذ تقولا يف يه ةمدخلا

يتلا انيديأا لامعأا كيربت لجأا نم
لجأا نـمو ،لـيـلـق دعـب اـهرـسشاـبـنـسس
رـيـسسـُي برــلا> .<اــنــتاوــطــخ ديدسست

هظفحيو هتـّبـثـيو ناـسسنإلا تاوـطـخ
اذإاـف .(3٢ :73 زـم) <قـيرـطـلا يـف
بسسحـب ةاـيـحـلا هذـه روـمأا اـنـمـظـن
،لامكو ًىسضرو حسصب ،هللا ةئيسشم
ناكو ،هللا ةمعنب مويلا انربع اذإاو
،ةئيطخ بو ًايمسسو ًاسسّدقم ًاموي
كلذل ًاـجذوـمـن موـيـلا اذـه نوـكـيـسس
يذلاو هل ةياهن ل يذلا يدبألا مويلا

،هللا توكـلـم موـي ،لـيـل هـيرـتـعـي ل
اـمـك يـتآلا رـهدلـل نـماـثـلا> موـيــلا
.<ءابآلا هيّمسسي

يك بورغلا ةسص يف انيّلسص امكو
ًايمسس ،ًاسسدقم هلك انؤواسسم نوكي
نأا برلا ىلإا انعّرسضتو ،ةئيطخ بو
ءاسسملا يفو ،نيح لك يف> انظفحي
نم نينوسصم لبقملا ليللاو رسضاحلا

نـمو يـناـطـيـسش داــسضم لــعــف لــك
سســجاوــهــلاو ةــلــطاــبــلا راــكــفألا
ةسص يـف ًاـسضيأا اذـكـه ،<ةـثـيـبـخـلا
لك ِسصقأا> :برلا ىلإا يّلسصن رحسسلا

اـنــــل ْبـَهو ،اـنـبوـلــق نـــــم ماــتــق
ةملاسس انتايح ظفحاو ،لدعلا سسمسش
<...سسودقلا كحور متخب ىذألا نم
كّرِب سسمسش اـنـبوـلـق يـف قرـسشأا ...>و
ظفحاو ،اـنـلوـقـع رـنأاو ،ةـيـقـيـقـحـلا

يف انكلسس اذإا ىتح ،اـهـلـك اـنـسساوـح

يف ذختي نمؤومـلا يـحـيـسسمـلا
هللا بحيل ءعلا نم ةوق فارتعلا

دجـي ةـبـحــمــلا هذــه يـف .ةوــخإلاو
لامتحاو ةمدخلاو ءاطعلا ىلع ًةردق
سسّدقتي دقو .(7 :31 روك1) ءيسش لك
عــم باــحــّتــلا يــف قرــغـــتـــسسا نإا
.حيسسملا

U°ÓI Gdù°nënô ـــــــــــــــــــــــــــ
:رَحَشسلا ةشص توهل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يسضاملا ددعلا يف انفّرعت نأا دعب
سسلا ةـسص توــهل ىــلــع ىـلـع رـَحـَ
،يسصخلا ريبدتلاو قـلـخـلا ديـعـسص
ديـعـسصلا وأا دعـُبـلا ىـلإا موـيـلا لـسصن
.رَحَسسلا ةسصل يسصخسشلا

:يشصخششلا ديعشصلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يسسيدقتلا يسصخسشلا لاجملا يف

رحسسلا ةسص يـف هـلـلا رـكـسشن نـحـن
ليللا ةفاسسم زوجن نأل انلّهأا هّنأل
ىرن نأا انحنمو بيع لو ةئيطخ ب
هلـلا رـكـسشن .هاـيـحـن ديدج موـي روـن
يذلاو ةملظلا لازأاو رونلا قلخ يذلا

سســُح روــن ىــلإا اــناده ةداـبــعــلا نــْ
عوسسي اـنـبر ديـحوـلا هـنـبا لاـسسرإاـب
ةدهو نم انـلـسشتـنا يذـلا> حـيـسسمـلا
هتمايق رونب ةئيطخلا مظو كهلا
موي ىلع هـحـّبـسسن اـمـك .<ةديـجـمـلا

لـمـعـلــل ةديدج ةــيــناــكــمإاو ديدج
سصلــــخـن يــكــل برـــلا اــياــسصوــب
اومّدق حابسصلا يف> .حيسسملا عوسسيب
ليللا ذخأا ،مكرانأا برلا نأل ركسشلا

رـماوألا باـتـك) <راــهــنــلاــب ىــتأاو
ماـع ىـلاوــح /43 :8 ةيلوـسسرـلا

رـكـسشــــن رـَحــَسسلا ةـسص يــف .(٠83
ةقباـــسسلا تارـيـخـلا لــك ىـلـع هـلـلا
يتلا تاريخلاو اهيلع انلسصح يتلا
اهب معنـيـسس هـنأا نـم نوـقـثاو نـحـن
 .انيلع

رَحَسسلا ةسص يف هللا مامأا فقن
موقن يويند لمع يأا لبق ،هل مّدقنو



اننأاك ًاقئل ًاكولسس كاياسصو ليبسس
نأل ةيدبألا ةاــيحلا غلبن ،راهنلا يف
قـحـتـسسنو ،كدنـع ةاـيـحـلا عوـبـنــي
<هنم ىندي ل يذلا رونلاب عتمتلا
.(رحسسلا ةسص نيسشافأا نم)

لك لّكسشي مكلا اذه نم ًاقطنا
لـــمعن ديدج موي ةـقـطـنا حاـبـسص
هئيجمل أاـيـهـتـنو هـلـلا ةـكرـبـب هـيـف
انلامعأا لخ نـم ديـجـمـلا يـناـثـلا
برـــــلاـب اـنــناـمـيإا سسكــعــت يــتــلا
هــّبــسشـــي راــطإلا اذــه يـــف .عوـــسسي
ةـسص يـمـّلــسسلا اــنــحوــي سسيدقــلا
ةلعفلل مركلا بحاسص ةوعدب حبسصلا

ذـنـم هـمرـك يـف لـمـعــلا لـــجأا نــم
اذه يف .(٠٢ ىتم) ركابلا حابسصلا
ةــلــثــمأا نــم وــه يذــــــلا لــَثــَمـــلا
ذنم لمعو جرخ يذـــلا نإا ،توكلملا
،ىلوألا ةعاسسلا ذنم ،ركابلا حابسصلا

لاحلا هذه يفو ،هرجأا ًاركاب نمسض
توـكــلــم ىــلإا لوــخدلا وــه رــجألا
يبهذلا انحوي سسيدقلا امأا .تاومسسلا
يف نييحـيـسسمـلا نإا> :لوـقـيـف مـفـلا
مـهـبـكر ىـلــع نودجــسسي حاــبــسصلا

... مهمينارت روـحـم هـلـلا نورـكـسشيو
نــم ءاــهــتــنإلاو فوـــقوـــلا دعـــبو
تقرـسشأا دقو ،ةـسسدقــمــلا تاوــلــسصلا
مـلاـعــلا ىــلإا نوــجرــخــي ،سسمــسشلا

ةدعاــسسمــل ةــنوؤوــم نوــعــمـــجـــيو
يف ناسسنإلا لامعأا .<نـيـجاـتـحـمـلا
ناـمـيإلا سسكـعـت نأا بجـي راــهــنــلا
يف ناسسنإلا اذه هحّبسس يذلا هلإلاب
.توكلملل أايهتي اذكهو ،رَحَسسلا

نحن رَحَسسلا ةسص يف ،ًاريخأا
ةكـئـمـلا لـثـم نوـكـن نأا نووـعدم
ذنم .ماودلا ىلع هللا نوحّبسسي نيذلا
ةكئملا عم مّنرـن رـكاـبـلا حاـبـسصلا
سضرألا ىلعو ىلعلا يف هلل دجملا>
سسلا ةـمدخ ةــيادب يــف <مــسسلا رـَحـَ

حّبسستلف ةمسسن لك> مّنرنو ،اهتياهنو
،هـيـسسيّدق يـف هـلـلا اوـحــّبــسس ،برــلا
كلذ لك .<...هتّوق كلف يف هوحّبسس

انتافرسصت لك نوكت نأا ءاجر ىلع

لمأات
ـــــــــــــــــــ

انابأا ّنأا فرعن امدنع
،حلاسصلا يعارلا ،يواـمـسسلا

دوعـن اـمدنـع اـنرـقـتـحـي ل
ةـبـغرـب اـنـلـبـقـي لـب ،هـيــلإا

نـم كأا نـيَبـك ناــنــحو
نوــنــتــقــي نــيذــلا كئـــلوأا
ل هـّنأا اـع ،ةـلــيــسضفــلا
جرخي لب ،لاّسضلا بقاعُي
حرـفـيو مـهـنــــع ثـــحــبـلـل

كأا مهدجي امدنع مهلجأل
بجي ،هبرقب مه نيذلا نم
 نوكن امدنع سسأاين ّلأا
ّلأا بجي هّنأا امك ،ةئيطا
.ا لعفن اـمدنـع أاّرـجـتـن
نأا بجي ئطخن امدنع نكل
سسرا اــمدنــعو ،بوـــتـــن
،طقسسن ّلأا هبتننلف ةليسضفلا

ةــــناــــيـــــخ نـــــثإلا ّنأل
أاّرـجــتــن نأا يأا ،اــنــسص
قـيرـط  نوــكــن اــمدنــع
سسأاين نأا كلذكو ،ةليسضفلا

.ةئيطا  طقسسن امدنع
مودت امهمو <مويلا> ،ًاذإا

ّلأا بجي ةرسضاا اـنـتاـيـح
انءاجر عسضن امدنع .سسأاين
هتب فرعنو ،برـلا ىـلـع
حرطنل ،ةيهانتمّلا رسشبـلـل

،ةــبــغرــب مـــثإا ّلـــك اـــّنـــع
رهظُنلو ةليسضفلاب كّسسمتنلو
رّهطتنلو ،ةيهانـتـمل ًةـبوـت
اهّلك اناـياـطـخ نـم اـنـهـه
نأا ةعاجسشب عيطـتـسسن يـكـل
حـيـسسا نـم ماــمأا فــقــن
إا لـخدنو ةـّلادب بيــهّرــلا

ةـمـعـنـب تاوـمـسسلا توـكـلـم
.انهلإا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

انيلع لبقملا راهنـلا يـف اـنـلاـمـعأاو
نوكنف هاياسصوو هللا ميلاعت بسسحب
لخ نم هـلـلا حـّبـسسن ةـكـئـمـلاـك
.نيرخآلا عم انيطاعت

ءابآلا لاوقأا نم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نأل ،هفعسض فرعي نمل ىبوط
ًارذجو ًاسساسسأا حبسصت ةفرعملا هذه
دحأا ملعي امدنعف .حسص لكل ةيادبو
،ًايقيقح ًاسساسسحإا هب سسحيو هفعسضب
،اـهءاــخــترا دسشيو هــسسفــن طــبــسضي
ردقي ل .ًاعينم ًانسصح هسسفنل لعجيو
هل حمسسُي مل ام هفعسضب سسحي نأا دحأا
هلـلا ةـنوـعـم نراـقـي ذإاو برـجـُي نأا
ىأار اذإا امأا .اهتمظع كردي هفعسضب
هسسفنل هكاسسمإاو هتياقوو هبيلاسسأا نأا

هبلق نأا وأا ،ةقثلا هيطعت ل اهظفحو
فوـخــلا ببــسسب مــسس هــيــف سسيــل
هتجاح ليلد اذه نأا ملعيلف ،بعرلاو
ىلع لدي هبلق نأل .رخآا نيعم ىلإا

لـخادلا يـف هـعراـسصي فوـخ دوـجو
ل هنأا ىلع لدي هيف سصقن ىلإا ريسشيو
ةنوعمف ،ةقثب هدحو سشيعي نأا ردقي
.(٢ :٠٢1 زم) هسصّلخت يتلا يه هللا

ىلإا جاتحي هنأا ناسسنإلا كردأا اذإاف
فعاسضي نأا هيلع ةيهـلإلا ةـنوـعـمـلا

اـهـفـعاـسضي اـم رادقـمـبو .هـتاوـلـسص
ماد اـم .ًاــــعـسضاوــت هــبــلــــق دادزــي
نأا هنكمي ل عسضاوتلا ًادقاف بلقلا
عسضاوتلا نأل ،تتسشتـلا نـع فـقوـتـي
ناسسنإلا حبسصي امدنع .بلقلا طبسضي
،ًلاح ةمحرلا هب طيـحـت ًاـعـسضاوـتـم
هنأل ،ةيهلإلا ةنوعملاب هبلق سسحيو
كرـــحتت ةقــثلاـب ةـئـيـلـم ةوـق دجـي
.هيف

 ينايرشسلا قحشسإا سسيدقلا

ةرششنلا ىلع عطإلا ناكملاب
:تنرتنإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا

bl.gro.sotrauq.www


