
ةلاصسرلا ــــــــــــــــــ
( 11: 42-04يناع)

ىشسوم ِناإلاب ُةوخإا اي
ًانبا ىعدُي نأا ىبأا َرُبَك ا
ًاراــت *نوــَعرــِف ِةــنـــبل
ىلع ِهللا ِبعشش عم َءاقششلا
*ةئيطاب يتقولا عّتـمـّتـلا

ىًنغ ِحيـشسا َراـع ًاتـعـُمو
هنأل .رشصِم ِزونُك نم َمظعأا
ُلوقأا اذامو *باوثلا إا َرظن
ُتقولا يب ُقيشضَي ُهنإا .ًاشضيأا
َنوـــعدـــِج نــــع ُتخأا نإا

َحاتفـيو نوـششمـششو َقاراـبو
*ِءايبنألاو َليئومشصو َدوادو
اورــَهــَق ِناإلاــب َنـــيذـــلا
اولانو رِبلا اولمعو َكلاما
َهاوـــــــفأا اودشسو َدــــــــِعاوا
رانلا َةدِح اوأافطأاو *دوشسألا

شسلا دــَح نــم اوــَجــَنو ِفــيــ
اوراشصو ٍفعُشض نم اووَقتو
اورـــشسكو ِبرا  َءادـــِششأا

تذخأاو *بناجألا ِتاركشسعم
ِةماـيـقـلاـب نـهـتاوـمأا ٌءاـشسن
ِتوـــتـــب َنورـــخآا َبذــــُعو
و ِبرـــــشضلاو ِءاـــــشضعألا
شصحيل ِةاجنـلاـب اوـلـبـقـي اولَ
نورخآاو *لشضفأا ٍةمايق ىلع
َدويقلاو َدلاو َءزُهلا اوقاذ
شسلاو ًاــشضيأا اوـمـِجُرو *نـجــ

اوتامو اونـحـُتـماو اورـِششـُنو
 اوـحاـشسو .فـيـشسلا دحــب

ةّيصسكذوثرألا دحأا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتوخإا نم نارفغلا انبلط نأا دعب

يف قلطـنـنـل يـشضاـمـلا دحألا ءاـشسم
،سسّدقملا ّينيعبرألا مايشصلا ةريشسم
ةطبترم انتايح ّنأاب ةشسينكلا انرّكذت
،ميوقلا انناميإاـب اًرـششاـبـم اـًطاـبـترا

نم لّوألا دحألا يف كلذ نع رّبعتو
لـمـششي لـيـلـج لاـفـتـحاـب ماــيــشصلا
اـــــــــــًحاـــــــّيز
تاــــــنوــقـيأـــل
ةشصو ةشسّدقمـلا
ىلع اهـيـف دّدششت
نــم اــهــناــمــيإا

ىــلــعو ،ةـــهـــج
اــــهـــــــشضــــفر
مـــــيــلاــعــتــلــل
نـم ةـئــطاــخــلا

.ىرـــخأا ةـــهــــج
ةياهن يف انّنإاف
نم مئاقلا ّبرلاب يقتـلـنـشس ماـيـشصلا
نـم هـتروـشص مـشسترـت يذـلا ،توـمــلا

ىـلـع مـئاـقـلا ناـمــيإلا اذــه لــخ
انيلإا هلقن يذلا حـيـحـشصلا مـيـلـعـتـلا
.سسّدقملا باتكلا يف ءايبنألاو لشسرلا

دّرـجـم سسيـل ناـمـيإلا اذـه ّنأا رــيــغ
دّرجم وأا ةنّيعم ةّينيد رومأاب داقتعا
ةّيقلخ ئدابـم ىـلـع موـقـت مـيـلاـعـت
اـهـيـف رـّبـعـي ةاـيـح هـّنـكـل ،ةـّيـماـشس
هذه نرقيو هّبرب هتقث نع نمؤوملا
.ّبرلا هيشصوي امب لمعلاب ةقثلا

اذه يف ةشسّدقملا ةشسينكلا ولتت
لوـشسرـلا ةـلاـشسر نـم ةءارــق موــيــلا
-42 :11) نيّينارـبـعـلا ىـلإا سسلوـب
:1) اّنحوي ليجنإا نم ةءارقو ،(04

ةراششإا نيَتءارقلا يتلك يفو .(44-15
ركذي ىلوألا يفف .ناميإلا ىلإا ةرششابم
ناميإلاـب ءاـيـبـنألا ّنأا فـيـك لوـشسرـلا
اولانو رِبلا اولـمـعو َكـِلاـمـمـلا اورـهـق>
اوُأافْطَأاو دوشسألا َهاوفأا اودشسو َدِعاوملا

اْووقتو فْيشسلا دَح نم اْوَجَنو ِرانلا ةدِح
برحلا يف َءادششَأا اوراشصو ٍفَعُشض نم
:11بع) <بناجألا تاركشسعم اورشسكو
سسبليف وعدي ةيناثلا يفو .(33-43

ىـلإا لـيـئاـنـثــن
ةيؤورـل باـهذـلا
،رظتنملا اّيشسملا

كّكـششي اـمدنـعو
نوكي ليئاـنـثـن

سسبـلـيـف باوـج
لاــــعــــت> هــــل
دعـبو ،<رـظــناو
بّوــــطـــــي كلذ
نم عوشسي ّبرلا
نود نم نمؤوي

.(15-54 :1وي) ىري نأا
ىلإا ةلاشسرلا فيرعت بشسحب ناميإلا

ىجرـُي اـمـب ةـقـثـلا> وـه نـيـّيـنارـبـعـلا
،(1 :11 ربع) <ىرُت ل رومأاب ناقيإلاو
يذلا يشصخلا هللا لـمـعـب ةـقـثـلا يأا

يذلا ،حيشسملا عوشسي هنباب انل هقّقح
ايحن نحنو ،ةّيدبألا ةاـيـحـلاـب اـندعو
هللا ّنأاب نينّقيـتـم ،ءاـجرـلا اذـه ىـلـع
وه يذلا هللا> :حيشسملا عم اـنـمـيـقـيـشس
هتّبـحـم لـجأا نـم ،ةـمـحرـلا يـف ّيـنـغ
ٌتاومأا نحنو ،اهب انّبحأا يتلا ةريثكلا
ةمعنلاب .حيشسملا عم انايحأا اياطخلاب
انشسلجأاو هعم انماقأاو .نوشصّلخم متنأا

،عوشسي حيشسملا يف تاّيوامشسلا يف هعم
هتمعن ىنغ ةيتآلا روهدلا يف رهظُيل

9/5102 ددعلا
راذآا1 دحألا

موصصلا  نم  لوألا  دحألا
(ةيصسكذوثرألا دحأا)

ايكودفأا تاديهصشلا  ةرابلا راكذت
سسماا نحللا

سسماا رَحَصسلا ليإا



نود نم ةحلاشصلا لامعألاو ،اًقباشس
نحن انـّنأل> :اـهـتـياـغ دقـفـت ناـمـيإا

عوشسي حيشسملا يف نيقولـخـم هـلـمـع
اهّدعأاف هللا قبشس دق ةحلاشص لامعأل
هذهو .(01 :2فأا) <اهيف كلشسن يكل
حورلا رامث يه ةحلاشصلا لامعألا
انتّيدومعم موي هانلن يذلا سسدقلا

انّنإاف> :ةّبحملا لمعب رشصتخُت يتلاو
.ّرب ءاجر عّقوتن ناميإلا نم حورلاب
ناتخلا ل عوـشسي حـيـشسمـلا يـف هـّنأل
ناميإلا لب ،ةلرغلا لو اًئيشش عفني
.(6-5 :5لغ) <ةّبحمـلاـب لـماـعـلا

ناميإلا رهظي اذه ةّبـحـمـلا لـمـعـبو
نم نيح ّلك هللا ركششن> :نلعلا ىلإا

يف مكاّيإا نيرـكاذ مـكـعـيـمـج ةـهـج
لمع عاطقنا ب نيرّكذتم ،انتاولشص

رـبـشصو مـكـتـّبـحـم بعـتو مـكـناـمـيإا
<حـيـشسمـلا عوـشسي اــنــّبر مــكــئاــجر
.(3-2 :1اشست1)

نم لّوألا عوبشسألا انعطق نأا دعب
اذه طرششب ةشسينكلا انرّكذت ،موشصلا
ميقتشسملا ناميإلا وه يذلا موشصلا
ّخف يف عقن ل يك ،ةّبحملاب لماعلا
عاطقنلا ىلع طقف مئاقلا مايشصلا

انيّلشصو انمشص نإا انّنأل .لكآاملا نع
ةّبحملا لمعب كلذ نرقن نأا نود نم
.ءيششب ةشصلا لو موشصلا انعفني نل

انتدابع نوكت يكل هبتنن نأا انيلع
ىلـع ةـمـئاـق ،ةـحـيـحـشصو ةـقداـشص
ةهّجومو ،لشسرلاو ءايبـنألا مـيـلاـعـت
:يوامشسلا هـيبأا ىلإاو عوشسي ّبرلا ىلإا
كنبا دّجم .ةعاشسلا تتأا دق بآلا اهّيأا>
شضيأا كنـبا كدـّجـمـيــل هـتـيـطـعأا ذإا ،اـً
ةايح يطعيل ٍدشسج ّلك ىلع اًناطلشس
يه هذهو .هتـيـطـعأا نـم لـكـل ةـّيدبأا
تنأا كوـــفرـعـي نأا ةـّيدبألا ةاـيــحــلا
عوــشسيو كدحو يــقــيــقــحــلا هــلإلا
-1 :71وي) <هتلشسرأا يذلا حـيـشسمـلا

3).
ماقُي يذلا تانوقيألا حايز يفو

يف انوقبشس نيذلا ركذن ،دحألا اذه
عباتنشس هشساشسأا ىـلـع يذـلا ناـمـيإلا

مـهو ٍزـِعـَموٍ مــنــغ ِدوــلــُج
نوــقــياــشضــُم نوزَوــعـــُم

و) *نودوــــه ِنـــكـــي
.(مـهـل اـقـحـتــشسم اــعــلا

يرالا  هئات اوناكو
فوهكو رواغاو لاباو
مـهــلــك ِءلؤوــهــف *سضرألا

 ِناإلاب مـهـل ًادوـهـششم
َهـلـلا نأل *دـِعوا اوـلاـنـي
َلَشضفأا ًائيشش انل َرظنف َقبشس
   .اننودب اولُمكي ل نأا

ليإلا ــــــــــــــــ
(15-44 :1 وي)

 دارأا نامزلا كلذ
ليلا إا َجورا ُعوشسي
ُهـل لاـقـف َسسـبـِلـيـف دجوــف
نم ُسسبِليف ناكو *ينعبتا
ةــنــيدم نــم اديــشص َتيـــب
دجوف *سسرـطـبو َسسواردنأا

نإا ُهل لاقف َليئاَنَثَن ُسسبِليف
 ىشسوم هنع َبَتَك يذلا
دق ِءاـيـبـنألاو سسوــماــنــلا

ُنـبا ُعوـشسي وــهو ُهاــندجو
*ةرشصانلا نم يذلا فشسوي
َنـِمأا ُلـيـئاـَنـَثـَن ُهـل لاــقــف
َنوكـي نأا ُنـك ِةرـشصاـنـلا
ُهـل لاـقـف *حــلاــشص ٌءيــشش
ىأارف *ْرظناو َلاعت ُسسبِليف
ِهيلإا ًبقم َليئانَثَن ُعوشسي
يليئارشسإا اذوه ُهنع لاقف

ُهل لاقف *ِهيف سشِغ ل اقح
.ينفِرعت َنيأا ْنِم ُليئانَثَن
لبق ُهل لاقو ُعوشسي باجأا
تنأاو ُسسـبـِلـيـف كَوــُعدي نأا

َباجأا *كُتيأار ِةنيتلا َت
ُمّلعم اي ُهل لاقو ُليئاَنَثَن
ُكــِلــَم َتنأا هــلــلا ُنــبا تنأا
ُعوـشسي َباـجأا *لــيــئارــشسإا

حيشسملا يف انيلع فطـلـلاـب قـئاـفـلا
اًذإا ناميإلاف .(7-4 :2فأا) <عوشسي
،يشصخلا هللا لمع ىلع انباوج وه
ىرششب انلوـبـقـب يأا ،اذـه اـنـباوـجـبو
:اـنـل هـلـلا دعاوـم لاـنــن ،سصــخــلا
ماّدق عوشسي عنشص ةريثك رخأا تايآاو>
.باتكلا اذه يف بتـكـُت مـل هذـيـمـت
ّنأا اوـنـمؤوـتـل تبـتـُك دقـف هذـه اــّمأاو
يكلو ،هلـلا نـبا حـيـشسمـلا وـه عوـشسي
<همشساب ةايح متنمآا اذإا مكل نوكت
.(13-03 :02وي)

،اًدّرجم سسيل ناميإلا اذه ّنأا ّلإا
هنرقي مل نإا هبحاشص ديفي ل وهو
انلو .اذه هناميإا عم قفاوتي لمعب
ًلاـثـم مـيـهارـبإا لاـجـمــلا اذــه يــف
قثو ذإا هــــللاب نمآا وهــــف ،ىذتحُي
هــــنـبا ذــخأاـف ةـياـهـنــلا ىــّتــح هــب
:هل ةّيحـشض هـمّدقـيـل قـحـشسا ديـحوـلا
لاــــــق نإا يتوخإا اي ةـعـفـنـمـلا اـم>
هـل سسيـل نـكـلو اـًناــمــيإا هــل ّنإا ٌدحأا
؟هشصّلخي نأا ناميإلا ردقي له .لامعأا
نـــيــــَناــــيرــــع ٌتخأاو ٌخأا ناــــك نإا

امهل لاقف ّيمويلا توقلل نيَزاتعمو
اـئـفدتـشسا ،ٍمــشسب اــيــشضما :مــكدحأا

تاجاح امهوطعت مل نكلو اعبششاو
ناميإلا اذكه .ةعفـنـمـلا اـمـف دشسجـلا
يف ٌتيم لامعأا هل نكي مل نإا اًشضيأا

،ٌناميإا كل تنأا :لئاق لوقي نكل .هتاذ
نـم كناـمـيإا يـنرأا ،ٌلاـمـعأا يـل اـنأاو
يـلاـمـعأاـب كيرأا اـنأاو كلاـمــعأا نود
.ٌدحاو هـلـلا ّنأا نـمؤوـت تنأا .يـناـمــيإا

نونمؤوي نيطاـيـششلاو .لـعـفـت اـًنـشسح
ملعت نأا ديرت له نكلو .نوّرعششقيو
نامـيإلا ّنأا لـطاـبـلا ناـشسنإلا اـــهـّيأا
رّرــبــتــي مــلأا ؟تــّيــم لاــمــعأا نودب
مّدق ذإا ،لاـمـعألاـب اـنوـبأا مـيــهارــبإا
:2عي) ؟<حبذـمـلا ىـلـع هـنـبا قـحـشسإا

41-12).
ًلاـمـعأا يـشضتـقـي اًذإا ناـمــيإلا

لشصفلا مدع ىلإا ةراششإلا عم ،ةحلاشص
هذـه نود نـم ناـمـيإلاـف ،اـمـهـنـيـب
انرششأا امك ،اًئيشش انديفي ل لامعألا



يّنإا كل ُتلق يّنأل ُهل لاقو
.َتنمآا ةـنـيـتـلا ت َكـُتـيأار
*اذهنمَمظعأانياعُتشس كنإا

ُلوـقأا قا قا ُهــل لاــقو
َنورـت نآلا َنـِم مـكـنإا مـكــل
َةكئمو ،ًةحوتفـم َءاـمـشسلا
ىلع نولِزنيو نودعشصي هللا
 .رششبلا نبا

لمأات ـــــــــــــ
ُنَمأاَنو ،هللاب نمؤون نحن

نافـــلت نـعـفـلاو .هـيـلإا
 َنـَمْأاـي ْنأاـف .اـمـهاـنـعــم

قثي نأا ينعي هللا إا ءرا
هدوعو ةقيقحب عنـتـقـيو هـب
نـمؤوـي نأا اـمأا .هـل ةاـطــعا
هب دقتعي نأا يـنـعـيـف هـلـلاـب
.هاياشصو عبتيو ًةوقةديقع
نأا ،نثإلا لبتقن نأا انيلع
.تها نم قداشص نوكن
نيذـلا قـيرـط نـع نـمؤوـن نأا
ةماقتشساب هللا إا نورـظني
 هـلـل نـيـمأا ىـقـبـن نأاو
اـناــشصوأاو اــندعو اــم لــــك
.رّتن اذكهو

هللاب نمآا ميهربإا نأل>
.(3 :4 ور) <ارب هل بشسُحف
هـلـلا هدعو ؟كلذ ناـك فـيـك
هب هـّنأاو قـحـشسإا وـهو لـشسنـب
.اهّلك ليئارشسإا لئابق كرابتت
ديحولا هنبا حبذي نأاب رمُأا مث
.دعوـلا قـقــحــتــي هــب يذــلا

تقولا و .عاطأاو عرشسأاف
هللا َدعو تعي لزي  هشسفن

.ًةقيقح
ُناإلا نوكي فيك َتيأارأا

اــــندعو دقــــل ؟رّي يذـــــلا
،ةيدبأا ةايح ثا حيشسا
،توكلاو داو ميـعـنـلاـب
اّنم بلط هشسفن تقولا و
نأا ،موـشصن نأا ،رــقــتــفــن نأا
،ةّدششلاو ةطاشسبلا  سشيعن

ةّيرصشبلا ةنوقيألا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىلع ناشسنإلا لمعن هللا لاقو>

اًريثك .(62 :1 كت) <انهبششك انتروشص
وأا هشسفن ةميق نم ناشسنإلا لّلقي ام
ةميق نمو ،ناشسنإلا هيخأا ةميق نم
ىشسنيو ،هّودع ناك ولو ىّتح رخآلا
ةروشصلا ىلع هاـخأاو هـقـلـخ هـلـلا ّنأا
شصلا ىـلـع قـلـخـلا اذـه .ةـّيـهـلإلا ةروّ
يذـلا يـشساـشسألا رـمألا وـه ةـيـهــلإلا
اياشصوـلا ّلـك يـف ّبرـلا هـب اـنرـّكذـي
ةّيشصو اًشصوشصخو ،اهاّيإا انمّلشس يتلا
مكيطعأا انأا ةديدج ةّيشصو> :ةّبحملا
شضعـب مـكـشضعـب اوـّبـحــت نأا اذـهـب ...اـً
ناك نإا يذيمت مكّنأا عيمجلا فرعي
شضعـب ّبح مـكــل :31 وـي) <سضعـبـل اـً

اوكراب ،مـكءادعأا اوـّبـحأا> ،(43-53
،مكيشضغبـم ىـلإا اوـنـشسحأا ،مـكـيـنـعل
مكيلإا نوئيـشسي نـيذـلا لـجأل اوـّلـشصو
مكيبأا ءانبأا اونوكت يكل ،مكنودرطيو
متـنأا اوـنوـكـف ...تاوـمـشسلا يـف يذـلا

يـف يذـلا مـكاـبأا ّنأا اـمـك نـيـلـماــك
-44 :5 تم) <لماك وه تاومشسلا

54، 84).
،هلل ةّيح ةنوقيأا وه ناشسنإلا ،اًذإا

موقي امدنع كلذ ىلع ّلدت ةشسينكلاو
سساّمششلا وأا نهاكلا وأا ةنهكلا سسيئر
اًركذم ،تاولشصلا لـخ اـنرـيـخـبـتـب
ةروشصلا ىلع نوقولخم انّنأاب اناّيإا
نم اهيلع ةظفاحملا انيلعو ةّيهلإلا

ةيهلإلا ةروشصلا هذه .ةبئاشش ّيأا نود
ديدج نم امهلانن يـهـلإلا لاـثـمـلاو
نم دلون ذإا ،ةشسدقملا ةيدومعملا يف

 .عوشسي برلل ةوخإاو هلل ًءانبأا ديدج
،يشسوثآلا سسويشسيياب سسيّدقلا لوقي

نيذلا نع هذـيـمـت لاؤوـشس ىـلـع ادر
مـهـّنإا ،ةارـعــلا ئــطاوــشش نوداــترــي
.تمهملا ةّلشس يف ةّيمرم تانوقيأا

ناشسنإلا ةّينوقيأا ىـلـع ديدششـّتـلا اذـه
،هللا ءانبأا انّنأاب انريكذتل ّلإا سسيل
نم هلكـشش طـقـف سسيـل ذـخأاـي نـبلاو
انيلع اًيلاتو ،هعابط اًشضيأا لب ،هلهأا

ناـمـيإا ،كراـبـمـلا اـنـموـشص ةرـيـشسم
هـب دـّطوـتـت يذـلا نـيـشسيّدقـلا ءاـبآلا
امك انّنإا> :نيلئاق نلعنو ،ةنوكشسملا

امك ،لشسرلا َمّلع امك ،ُءايبنألا َنيع
َدقـتـعا اـمـك ،ُةـشسيــنــكــلا ِتــَمــّلــشست
ِةنوكشسملا ُءارآا ْتقفتا امك ،نومّلعملا

اـمـــك ،ُةـمـعـنـلا ِتقَرـششأا اـمـك ،اـًعـم
،ُةمكحلا ِتنلعُتشسا امك ،ُبذكلا َدَرطنا

اذكه ،زئاوجلاب ُحـيـشسمـلا داـج اـمـك
ُزِركـن اذـكـه ،ُمـّلـكـتـن اذـكـه ،ُدقـتـعـن
ُمّركنو يقيـقـحـلا اـنـهـلإا ِحـيـشسمـلاـب
ِتاـفـيـلأاـتــلاو ِلاوــقألاــب هــيــشسيّدق
ِلـكاـيـهـلاو ِحـئاـبذـلاو يـناـعــمــلاو
ُدجـشسنف ُحيشسملا اّمأاـف .تاـنوـقـيألاو
اــّمأاو ،هُدبــعــنو ٍهـــلإاو ٍدـــّيـــشسك هـــل
ّديـشسلا لـجأل مـهـمّرـكـنـف نوـشسيّدقـلا
ُمّدقنو ءاّشصخأا هل ٍماّدخك يمومعلا
اذـه .ةـبـشسنـلا ِبشسحـب دوـجـشسلا مـهـل
،ءابآلا ُناـــمـيإا اذـه ،ِلـشسرـلا ُناـمـيإا

اذه ،يأارلا يميقـتـشسمـلا ناـمـيإا اذـه
ىلعف .ةـنوـكـشسمـلا َدـّطو دق ناـمـيإلا

،ّيوبأا ٍقايتششابو ،ايوخأا ُحدمن كلذ
اًماركإا ِةداـبـعـلا ِنـشسـُحـب نـيزراـكـلا

يـتـلا ةـنـشسحـلا ِةداـبـعــلــل اــًفرــششو
عـيـمـج :لوـقـنو ،اـهـلـجأل اودهاــج

ِميقتشسملا ِناميإلا نع اولشضان نيذلا
ِةـكراـطـبــلاو ِكوــلــمــلا نــم يأارــلا

ءادهششلاو نيمّلعملاو ِةنهكلا ِءاشسؤورو
.اًدّبؤوم مهركذ نكيلف ،نيفرـتـعـمـلاو
نأاب هلـلا ىـلإا نوـعراـشض نـحـن ذإاـف
ِتاداــهــجــب َدــّيأاـــتـــنو َبّذـــهـــتـــن
ِنشسُح ِلجأا نـم ءلؤوـه ِتاـحـفاـكـمو
هيلإا نولّشسوتمو توملا ىلإا ةدابعلا
يهلإلا مهَفرشصت نيلثامم َرهظن نأا
َنوـكـن نأا ىـشسعــف ،ةــياــهــنــلا ىــلإا

ِةمعنب هُبلطن ام لانن نأا نيّقحتشسم
،ّيـقـيـقـحـلا اـنـهـلإا ِحـيـشسمـلا ِةـفأارو
،لّوألاو مـيـظـعـلا ِةـنــهــكــلا ِسسيــئر
هـلإلا ِةدلاو اـنـِتدـّيـشس ِتاــعاــفــششبو
ِةّيلوتـبـلا ِةـمـئادلا فرـششلا ِةـقـئاـفـلا

لكششلا يهّلأاتملا ِةـكـئـمـلاو ،مـيرـم
.<نيمآا .نيشسيّدقلا ِعيمجو



يذـّلا يـهـلإلا عـبـطـلاـب ىـّلـحـتـن نأا
.ةّبحملا ةركف هشصّخلت

يأاب لوبقلا اننكمي ل ،ايحيشسم
لشصأا ّنأاب ةـلـئاـقـلا تاـّيرـظـنـلا نـم
سضرألا نوك) ةكمشس وأا ،درق ناشسنإلا

اننكمي ل ؛(هايملاب ةرومغم تناك
ناشسنإلا لشصأا ّنأا ةركفب ّلإا لوبقلا
ٍةـلـبـج يـف هـلـلا هـخـفـن ّيـهــلإا حور

ىـلـع نـيـتـّيـهـلإلا هـيديـب اـهـعـنــشص
هلعفي ام ّلك ،اًيلات .هلاثمو هتروشص

كلـت هــب هّوــششي ءوــشس نــم ناــشسنإلا
.ءدبلا ذنم هيف ةـشسورـغـمـلا ةـهوـلألا
ناشسنإلا هاخأا فطخي يذلا مرجملا
ّقحتشسي ل همتششي ىّتح وأا هحبذي وأا
انـّبر ناـك دقو ،هـلـل اـًنـبا ىـعدـُي نأا

ىلع هتظع يف نأاششلا اذهب اًحشضاو
ىّتم يليجنإلا انل اهلقن يتلا لبجلا
ءامدقلل ليق هّنأا متعمشس دق> :لاق ذإا

بجوتشسم نوكي لتق نمو ،لتقت ل
ّلك ّنإا مكل لوقأاف انأا اّمأاو .مكحلا

نوكي ًطاب هيخأا ىلع بشضغي نم
هيخأل لاق نمو ،مـكـحـلا بجوـتـشسم
بجوــتــشسم نوــكــي (لــهاــج) اــَقَر
نوكي قمحأا اي لاق نمو ،عمجملا

-12 :5 تم) <مّنهج ران بجوتشسم
22).

ل مهّنإا نولوقي اًشسانأا اًمئاد عمشسن
مهطيحم ةاراجم مدع نوـعـيـطـتـشسي
نوّرجني مهدجنف ،هنم اوذبنُي ّئل
داشسفلاو هعاونأا ىلع نامدإلا ءارو
نإا> :ّبرلا لوق نيشسان هعاونأا ىلع
دق هّنأا اوملعاف مكشضغبي ملاعلا ناك
ملاعلا نم متنك ول ،مكلبق ينشضغبأا
شصاخ ّبحـي مـلاـعـلا ناـكـل نكلو ،هتّ

اـنأا لـب مـلاـعـلا نــم مــتــشسل مــكــّنأل
مكشضغبي كلذل ملاعلا نم مكترتخا
اننكمي ل .(91-81 :51 وي) <ملاعلا
هذه قيبطت ةبوعشص ىدم ركنن نأا
ةّيمويلا انتايح يف ةّيهلإلا تاملكلا
ّنكل ،براجتلا عاونأا ىّتششب ةطاحملا

انّنإا ذإا <لاثملا> ةرابع هينعت ام اذه
لاثملا ّنكل ةروّشصلا ىلع نوقولخم

بلشصَننألنيّدعتشسمنوكننأا
.تاوهششلاو ءاوهألاعمانشسفنأا
،هذه هاياشصو عبتن اّنك نإا

ا نمؤون هشسفن تقولا و
هـلـلا إا ُنـمأاـن ،هـب اــندعو
...رّتنو ميهربإا لاثم ىلع

ةمعن  انششيع نإاف اذكه
،لدعلا ،لّقعتلا :هللا اياشصو
ّلك ىـلـع شصلا ،عـشضاوـتـلا
ّرششلا ةلـباـقـم ،ةءاـشسإاو ةّدشش
دشسا فّششقت كلذكو،اب
ًةماعو ،راهشسألاو ماوشصألاب

ءاوهألا عم اـنـشسوـفـن بلـشص
ناهرب كلذ ّلك ،تاوهششلاو
ديعاو انناإا ةّحشص ىلع
هـلـلا اـنـحـنـمـيـف ،حــيــشسا
ةـيدبألا ةاـيا لــباــقاــب
داو زألا مــيـــعـــنـــلاو
.توكلاو

عوشسي ّبرلا هّجوتي كلذل
:ًئاق هذيمت إا حيشسا

حورلاـب كاـشسمـلـل ىـبوـط
توكلـم مـهـل نأل (ءارـقـفـلا)
،ىنازحلل ىـبوـط .تاوـمـشسلا

ىـبوـط ،ءاـمـحرـلـل ىــبوــط
ّلا لجأا نم نيدَهـطـشضمـلـل
ءاينغأل ليولا ،(3 :5 ىتم)
لـيوـلا ،كـحاـشضلـل لـيوـلا
مكل ليولا ،نوعبـششي نـيذـلـل
:6 اقول) سسانلا مكحدم اذإا

إا عّلطتي ل ّنَم .(42-62
إا لب بشسحف تابـيوـطـتـلا
ل فـيـك ،ًاـشضيأا تاـنــعــلــلا
لوقي ؟هللا إا نمأاي دوعي
رأا> :هتـلاـشسر  بوـقـعـي
:2 عي) <كلامعأا نم كناإا

ميكح وه نَم> :ًاشضيأاو ،(81
هلامعأا ِرُيلـف مـكـنـيـب اـعو
ةعادو  نّشسا فّرشصتلاب
   .(31 :3 عي) <ةمكا

 سساملاب سسويروغيرغ سسيدقلا

يأا ،هيلإا لوشصوـلـل ىـعـشسن يذـلا وـه
ناـشسنإا ّلـك فده وـه يذـلا هـّلأاــتــلا

.ّيحيشسم
ةّيشسكذوثرألا دحأا ّنإا ،ةياهّنلا يف

دّيعن يذلا (ةنوقيألا راشصتنا دحأا وأا)
ىلع ناـشسنإا ّلـك ديـع وـه ،موـيـلا هـل
اـنرــّكذــي ديــع وــهو ،سضرألا هــجو

سسيل ،نيّيشسكذوثرأا نوكن نأاب اًعيمج
امّنإا ةمـلـكـلـل ّيـفـئاـطـلا ىـنـعـمـلاـب
يميقتـشسم يأا ،يـفرـحـلا ىـنـعـمـلاـب
امك ،ةبرجـت ّيأا اـنـعزـعزـت ل يأارـلا
ٍتانوقيأاك انرود يّدؤون نأاب انرّكذي
ثدح اذإا اّمأا .ةحيحشصلا ةقيرطلاب
يأا) رابغلاب تانوقيألا هذه تثّولتو
اهفيظنـت ةـقـيرـط ّنإاـف ،(ةـئـيـطـخـلا
فارتعلاو ةبوتلا يهو ،ادج ةلهشس
.هّلأاتلا وحنيعشسلا لامكإاىلعلمعلاو

ءابآلا لاوقأا نم ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماعط يه ةيحيـشسمـلا ةـناـيدلا

رثكأا اهنـم اـنـلواـنـت اـمـّلـك .بارـششو
هّنإا ىتح ،اهتبوذع نم نهذلا سشعتنا

،يفتكيو طبشضني نأا ًارداق دوعي ل
بلـط ىـلإا ىـعــشسي ماودلا ىــلــع لــب
ناك اذإا .رارمتشساب هلوانتيل ديزملا

ءام هيلإا َعِفُدو ،ميظع أامظ ٍناشسنإل
لاحلل ،هـقّوذـتـي نـيـحـف ،لـيـبـشسلـشس
هـبرـششيـل ديزـمـلا بلـط ىـلإا عِراـشســُي
ةقاذم يف ًامامت اذكه .ربكأا ةفهلب
دحأا ىوـقـي ل يـتـلا ،سسدقــلا حورــلا

ليئشض ردقب ءافتكلا وأا اهحبك ىلع
.هعأا ةنراقملا يف امك ًامامت ،اهنم
يه لب ،ةهفاـت تاـمـلـك تشسيـل هذـه
يـف لـعاـفـلا سسدقــلا حورــلا لــمــع
.نهذلا قامعأا يف ءافخلا

يرصصملا سسويراكم سسيدقلا

ةر-صشن-لا ى-ل-ع ع-طإلا نا-ك-ملا--ب
:تنرتنإلا ةحفصص ىلع اًيعوبصسأا
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