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؛٤1-٠1 : 1يناع)
2: 1-٣)

ِءدبــــــلا  بر اـي َتنأا
ُتاوـمــصسلاو َسضرألا َتصســصسأا

يـهو *كــْيَدي ُعــنــُصص يـــه
اـهـلـكو ىـقـبـت َتنأاو ُلوزــت
اهيوطـَتو *ِبوـثـلاـك ىـلـبـَت
َتنأا َتنأاو ُريغتـتـف ِءادرـلاـك
نم ْنَمِلو *ىنفَت نل َكونصسو
نع ْسسِلجا طق َلاق ِةكئا

كَءادعأا َلعجأا ىـتـح يـنـي
اوـصسيـلأا *كـْيـَمَدقـل ًاـئـِطوــم
ًةـمِداـخ ًاـحاورأا مـهـُعـيـمـج
ِلـجأا نـم ِةـمدخـلــل ُلــَصسْرــُت
*سصا َنوـثِصس َنــيذــلا

نأا اـنــيــلــع ُبجــي كلذــلــف
ُهاـنـعـِمـصس اـم إا يـغــصصــُن
َبَرـصسي ــــئـل دصشأا ًءاــغــصصإا

نإا اـهـنإاـف *اـنــِناــهذأا نــم
اهب َقِطُن يتلا ُةمِلكلا ِتناك
دــق ٍةـكـِئـم ِةـنــِصسلأا ىــلــع
ٍةـَيـِصصعـمو دعـت لـكو تتـَبـث
َفــيــكــف *ًلدع ًءازــج َلاــن
اـنـلـَمـهأا نإا ُنـحــن ُتــِلــفــُن

دـق اذهـك ًاـمـيـظـع ًاـصصـخ
برـلا ناـصسل ىـلـع هـب َقـِطـُن
َنـيذـلا اـنـل ُهــَتــبــث مــث ًلوأا
.هوعِمصس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نم يناثلا دحألا
موصصلا ـــــــــــــــــ

موصصلا نم يناثلا دحألا يف دّيعن
سسوـيروــغــيرــغ سسيدقــلا راــكذــتــل
يكينولاصست ةفقاصسأا سسيئر سساملاب
ريغ يهلإلا رونلا ةديقع نع عفادملا
موصصلا ةرتف ىلإا رظني نم .قولخملا

بيترت ةيجهنمو
يدويرتلا باـتـك
مدـــــــــــــخـــلــــل
يف ةيجروتـيـلـلا

نم ةلحرملا هذه
،ةيصسقطلا ةـنـصسلا
ءاقتنا نأا ظحي
نيصسيدقلا انـئاـبآا
تاـــبــصساــنــمــل

لـكــب اــهوــّصصخ
داـــحآا نــــم دحأا
هــــــل ،موــــــصصلا

ناميإل اـنـصشيـعـب ةـمـيـمـصص ةـقـع
 .حصصفلا ةريصسمل انمهفو

اًدحاو سسويروغيرغ سسيدقلا ناك
يف نييحورلا نيمـلـعـمـلا راـبـك نـم
يف ترصشتنا يتلا هتاباتك .انتصسينك
ليبق ،رصشع عبارلا نرقلا يف ةصسينكلا
ةصصخ تناك ،ةينيطنطصسقلا طوقصس
يصسنكلا ديلقتلل ةلماـكـتـم ةـيـتوـهل
نم نوللا اذه .هقبصس يذلا يئابآلا

ةناكم ذختي ةصسينكـلا ءاـبآا تاـباـتـك
يصسكذوثرألا ديـلـقـتـلا يـف ةـيزـكرـم
نع ةصسينكلا مـيـلـعـت يـفو ،فـيرـصشلا
نييتوهل دجـن .حـيـصسمـلاـب ةاـيـحـلا

سسويليصساب لـثـم ،ءاـمـظـع نـيـصسيدق
،يتوـهـلا سسوـيروـغـيرـغ ،رـيـبـكـلا

سسويصسينويد ،يصصصصينلا سسويروغيرغ
،سسيقيتوف سسوـخوذاـيذ ،يـغاـبوـيرآلا
،يرصصملا سسويراكم ،ينايرصسلا قحصسإا
،دحوتملا سسويخيـصسيإا ،كصساـنـلا سسلـيـن
اـنـحوــي ،فرــتـعــمــلا سسوــمــيــصسكــم
،ثيدحلا يتوهلا ناعمصس ،يقصشمدلا

،هل دّيعن يذلا سساملاب سسويروغيرغو
ةقئافـلا مـهـترـيـصس يـف مـهدجـن ءلؤوـه
يه يتلاو ،ةنيمثلا مهتاباتكو ةعيبطلا

لـــعـــف راـــمـــث
سسدقــلا حورــلا

نونيزي ،مـهـيـف
ةصسينكلا ديـلـقـت
،فـــــيرــــصشـــلا

هيـف نـيـهـجوـم
مـلـكـتـلا لــبــصس
توـــــهـــلاــب
جـــــــهاـــنـــمو
،ةــــــــــبوــــتـــلا

،يـــّقــــنـــتـــلاو
ىـلإا ءاـقــترلاو

كلذك .ميناـقألا ثلـثـمـلا هـلإلا ةـفرـعـم
كاصسنلا نيصسيدقلا رـيـصس ىـلإا ةـبـصسنـلاـب
تنغأا املاط يتلا ءارحصصلا ءابآا لاوقأاو
.ةيحورلا ةايحلا نع انتصسينك ميلعت

نيصسيدقلا انءابآا زّيمت يتلا ةليصضفلا
مهنأا يه مهميلعت يفو مهتاباتك يف
ىلع نومّلكتي اونوكي مل .نيرفخ اوناك
يتلا هلإلا ةدلاو ةديصسلا لثم .مهصسفنأا

تقفار يتـلا بئاـجـعـلا رـبـتـخـت تناـك
يف رومألا لك ظفحت تناكو> اهدولوم
حورـلا ةرـبـخ .(91 :2 اقول) <اهـبـلـق
،اـنـيـف نـكـصسي يذــلا ةــّيّرــصسلا سسدقــلا
يـف ،تمـصص يـف اـهـنـع َرـبـُع اـمـلاـطــل
اًموي انؤوابآا َعصسي مل .فيرصشلا انديلقت
رـيـهاـمـج ماـمأا مـهـتارـبـخ طـصسب ىــلإا

01/5102 ددعلا
راذآا8 دحألا

موصصلا  نم  اثلا  دحألا
(سساملاب سسويروغيرغ سسيدقلا دحأا)

فعا سستكليفواث رابلا راكذت
سسداصسلا نحللا

سسداصسلا رَحَصسلا ليإا



ناميإا نع لوألا عفادملا وه ثيح
 .اهيف يأارلا ةماقتصساو ةصسينكلا

سساصسأا ىلـع عوـصضوـمـلا حرـُط
سساصسألا عوصضوملا .فرصص يدئاقع
لدجلا .ةهّلؤوملا ةمعنلا ةعيبط ناك
ةقّلعتملا ةلئصسألا ّلك ىنع يتوهلا
ةّيقيقح ةكرصش يف لوخدلا ةّيناكمإاب
ناصسنإلا هـلأاـت ةـّيـناـكـمإاو ،هـلـلا عـم
نعو ،هللا ةفرـعـم لـبـصسو  ،يـلـعـفـلا
.هللا ةفرعمل ةيرصسلا ةربخلا ةيناكمإا

هللا نأا اودّكؤوي نأا نابهرلا ّمه ناك
اناّنبت اذإا هنأاو ،ناصسنإلا ىنبتي بأا
مهاـبأا نوـفرـعـي ءاـنـبأا اـّنـم لـعـجـي
ةكرصش يف نوـصشيـعـيو ،هـنوـنـياـعـيو
اولوقي نأا نابهرلا دارأا .هعم ىبرقو
ناـصسنإلا يـف نــكــصسي هــلــلا روــن نإا

نم نأاو هيبأا ةـقـيـقـح هـيـف رـهـظـيو
ايصصخصش ًءاقل ربـتـخـي روـنـلا دهاـصشي
.حيصسملا عم

اهحرط يهلإلا رونلا ةنياعم ةربخ
ىوتصسملا ىلع هبهذم عابتأاو ماعلرب
درجم مهـل ةـبـصسنـلاـب يـه .يرـكـفـلا

لقعلاب هللا فرعـن .ةـيرـكـف ةـفرـعـم
،ةقولخملا ءايصشألا رئاصس فرعن امك
سسيدقـــلا ىـــلإا ةـــبـــصسنـــلاــــب اــــمأا

ديـلـقـتو سساـملاـب سسوـيروــغــيرــغ
رونلا ةنياعم لصصفنت ف ،ةصسينكلا

دحأا يه لب ،ناصسنإلا هّلأات ةربخ نع
.ةيصساصسألا اهرصصانع

يـف اًرود بعـل روـنـلا موـهـفـم
دهع ةيادب ذنـم يـحـيـصسمـلا ناـمـيإلا
هللا فّرعي انحوي يليجنإلا .ةصسينكلا
<ةـمـلــظ هــيــف سسيــلو روــن> هــنأاــب
ليجنإلا يف حيصسملا ،(5 :1 انحوي1)

(21 :7 انحوـي) <مـلاـعـلا روـن> وـه
رون اونوـكـيـل هذـيـمـت لـصسرـي وـهو
نأا نكمي ل ،ملاعلا رون متنأا> ملاعلا
<لبج ىلع ةعوصضوم ةنيدم ىفخت
ربخي ناميإلا روتصسد .(٤1 :5 ىتم)
لكو .<رون نم رون> وه حيصسملا نأا

ثيح نم انهلإا حدمت ةيصسقطلا انبتك
وه حورلاو ةملكلاو بآلا> :رون وه
هب يذلا ءايصضلا ثلثملا ةهولألا رون

ليإلا ــــــــــــــــ
 (21-1 :2 سسقرم)
 لـخد ناــمزــلا كلذ

عمُصسو َموحاـنَرـْفـَكُعوصسي
تقوــلــلــف *ٍتيــب  هـــنأا
 هنإا ىتح نوثك َعمتجا
َلوح اـم لو ٌعـصضوـم ْدـُعـي
صســـــَي باـــــبلا ناــــكو ُعــــَ
اوتأاف *ةملكلاب مهبطاـخـي
*ٌةعبرأاُهلِمحي ٍعلخ ِهيلإا

اوبقي نأا اوردقي  ذإاو
اوفـصشك عـما ببـصسل هـيـلإا
ام دعبو .ناك ثيح َفقصسلا
يذلا َرـيرـصسلا اوـلد ُهوـبـَقـَن
ًاـعـجـطـصضم ُعــلا ناــك
ُعوـصسي ىأار اـمـلـف *ِهـيـلــع
اي ِعلـخـمـلـل لاـق مـهـَناإا
*كاياطخكلٌةروفغمينُب
ِةـبـتـكـلا َنــِم ٌموــق ناــكو

 نورّكفي كانه صسلاج
ُملكتي اذه ُلاب ام ْمِهِبولق
رِدقي نَم .فيدجتلاب اذكه
ُهللا لإا اـياـطا َرـِفـغـي ْنأا

ُعوصسي َملع تقوللف *ُهَدحو
اذكه نوركفي مهنأا هِحورب

 مهل لاقف مهِصسفنأا اذا
*مكبولق  اذهب نوركفت
َلاــــقــــُي نأا ُرــــصسيألا اــــم
ْنأا مأا كاياطخ كل ٌةروفـغم
كَريرصسْلِمحاو ْمـُق َلاــقــُي
اومَلعت يـكـل نكلو*ِسشماو
ٌناطـلـصس ُهـل رـصشبـلا َنـبا نأا

َرِفغي نأا سضرألا ىـــــلــــــع
كل *علخملل لاق اياطا
كَرـيرـصس ْلـِمـحاو ْمـُق لوـقأا

ماـقـف *كتــيــب إا بهذاو

وأا مهباذتجا لجأا نـم نـيـيـحـيـصسمـلا
ٍسضارعتصساب اوماق لو .مهيف ريثأاتلا

ءاقترا ةربخ نع ميلعـتـلـل يـجـهـنـم
ظعولاب اوفتكا لب ،هللا ىلإا ناصسنإلا
،ءاّنبلا يمـيـلـعـتـلا حـصصنـلاو رـفـخـلا

،ةيحور ةنيكـصس يـف ةـماـقإلا اورـثآاو
مامأا ةأاده يف ،سسانلا نيعأا نع اًديعب
 .ةيفخلا يف ىري يذلا ،يوامصسلابآلا

يف ،تأارط ةفلتخم اًفورظ نكلو
،ايبصسن ةرخأاـتـم ةـيـخـيراـت ةـلـحرـم
يحيصسمـلا اـنـقرـصش ىـلإا رـصضح نـيـح
يف نوفتكي ينقع توهل نولثمم
،ةـيرـكـفـلا ةـفرــعــمــلاــب توــهــلا

ةـصصلا ةرـبـخ نـع نوـصضيـعــتــصسيو
دقو .لقعلا لامعإاب ةيحورلا ةايحلاو
ةـيـناـحور يّدحـت ىــلإا ءلؤوــه دمــع
خيرات انربخي ،ٍذئتـعاـصس .اـنـتـصسيـنـك
نأا رصشع عبارلا نرـقـلا يـف ةـصسيـنـكـلا

سسوثآا سسدقملا لبجلا نم نيدحوتم
ىـلـع اودفوو مـهـتـلزـع نـم اوـجرـخ

ةنازرـب اوّدصصتـيـل ،ةـيـنـيـطـنـطـصسقـلا
اولواح نمل امهل لـيـثـم ل ةـمـكـحو
ةربخل يدئاقـعـلا سساـصسألاـب ثبـعـلا
مهتنـياـعـمو ،حـيـصسمـلاـب مـهداـحـتا
 .يلزألا هرونل ةيرصسلا

ىــــلإا رــــصضح ،92٣1 ماــعــلا
يربـكـلا بهارـلا ةـيـنـيـطـنـطـصسقـلا
يبونج يف ةرـيزـج هـبـصشايربك(
ةربخ مجاـهو <ماـعـلرـب> (اـيـلاـطـيإا
ةـصصلا يـف نـيــيــئودهــلا كاــصسنــلا
راد .يهلإلا رونلا ةنياعمو ةرمتصسملا
رونلا ةعيبط لوح يتوهلا لادجلا
لبج ىلع حيـصسمـلا ىـلـع رـهـظ يذـلا
يف نوصسيدقلا هنياعي يذلاو يّلجتلا

عماجم ةثث تدقعنا .ةصصلا ةربخ
ةينيطنطصسقلا ةنيدم يفةيّلحمةيصسنك
،15٣1و٣٤٣1 نيماـعـلا نـيـب اـم
،اهتيمهأا يف يهاصضت عماجملاهذهو
،ةيصسكذوثرألا ةصسينكلا ىلإا ةبصسنلاب
زرب نأا ناكو .ةينوكصسملا عماجملا
،سساـملاـب سسوـيروـغـيرــغ سسيدقــلا
ةفـقاـصسأا سسيـئرو دحوـتـمـلا كصساـنـلا
نم ،عماجملا هذه يف يـكـيـنوـلاـصست



َجرخو ُهَريرصس َلَمحو ِتقولل
َسشـِهد ىـتـح ِعـيـما َماـمأا

لئاق َهلـلا اودو مـهـلـك
.طق اذه َلثم انيأار ام

لمأات ــــــــــــ
كانه ،سضعبلل ةبصسنلاب

اـهــيــف نوـــــكـــي تلاــــح
.مهصصخل ًاـبـبـصس سضرـمـلا
ءاوهألا نّيلي ًثم سضرملا
ىـــــلإا ةحناجلا ةيعـيـبـطـلا
ةـئـيـطــخــلا يوادي ،رـــــصشلا

يدصسجلا فعصضلا قيرط نع
ًلوأا ًباق سضيرملا لعجيف
لــبــــق سســـفــنـــلا ءاـــفـــصش
ًاصصوصصخ يدصسجلا ءافـصشلا

ءافـصشلا نأاـب نـمؤوـي اـمدنـع
هلعجي اذه .هللا نم يتأاي
ىلع ربكأا ةعاـجـصشب رـبـصصي
ىلإا ناميإاب أاجليو سضرملا
ىلع لامـعأاـب موـقـيو هـلـلا

ًاـبـلاـط هـتــعاــطــتــصسا ردق
.هاياطخ نارفغ

هـنــع رـّبـع اـم اذـه
هلامعأا قيرط نع لولصشملا

.هـتـعاـطــتــصسا ردق ىــلــعو
دّكأا هلامعأاو هلاوقأاب برلاو
نم مغرلاب هصسفن رمألا اذه
نــيــيــصسيرــفــلا فـــيدجـــت
مل مهـنأل هـيـلـع مـهرـّمذـتو
لك اومهفـي نأا اوـعـيـطـتـصسي
 .كلذ

عوـصسي ىأار اـمدنـع>
اي :جولفملل لاـق مـهـناـمـيإا
<كاياطخ كل ةروفغم ّينب
ناميإا دصصقي انه .(5 :2 رم)
سضيرملا ناميإاو نيلماحلا

ةأارـمـلا ًاـمـيدق تيـطـعأا اــمــك هــلــلا
ةأارملا ةبوت نع رّبعت يتلا <ةئطاخلا
برلا يمدق تحصسم يتـلا ةـئـطاـخـلا
ةـصص لـعـل .(اـهـصسأار رـعــصشب عوــصسي
يف اهولتن يتلا ةيدوهيلا كلم ىّصسنم
نع رّبعُي ام لصضفأا يه ةصصلا هذه
نأاب ةقثلاو هللا ىلإا ةدوعلاو ةبوتلا
:ًابئات هيلإا دوعي نَم حماصسيصس هللا
كطخصس ...لكلا طباصضلا برلا اهيأا>
...هل ماوق ل ةأاطخلا ىلع ديعولاب
تدعو ...سسانلا ئواصسم ىلع باّوتلا
،كيلإا نيئطخملل نارفغلاو ةـبوـتـلاـب
ةأاطخلل ةبوت تدّدح كتفأار ةرثكبو
انأا يل ةـبوـتـلا تعـصضو ...سصـخـلـل
نم رثكأا تأاطخأا دق ينإاف ،ئطاخلا

اي يماثآا ترثاكت دق .رحبلا لمر ددع
ًهتبم يبلق ةبكر ينحأا نآلا ...بر
ًاعّرصضتم كلأاصسأا ينكل ...كحصص ىلإا
هلإا وه تنأا كنأل ...بر اي يل رفغا
.<...كحصص لك حصضوت ّيفونيبئاتلا
؟ةيدوهيلا كلم ىصسنم وه نَم نكل
؟اهبتك يتلا ةصصلا ةيمهأا امو

تمصسقنا ميكحلا ناـمـيـلـصس دعـب
،نـيـتـكـلـمـم ىـلإا لـيـئارـصسإا ةـكـلـمـم
.(ةرماصسلا) ةيلامصشو (اذوهي) ةيبونج
هتصصق) اذوهي ىلع ًاكلم ىصسنم ناكو
،يناثلا رابخألا رـفـِصس يـف ةدوـجوـم
55 ةدمل اهمكح دقو ،(٣٣ حاحصصإلا
هدلاو دعب ،(.م.ق٣٤6-896) ةنصس
تاحصصإا لمع يذلا ايقزح ّيقتلا
فلخ .ةكلمملا يف ةينيدو ةيجروتيل
نـم ةرـصشع ةـيـناـثـلا يـف وــهو هاــبأا

ناك ام سسكـعـب لـمـع هـنـكـل ،هرـمـع
ناـثوألا ةداـبـع داـعأا .هوـبأا هـلـمـعـي
ىنبو ،بكاوكلاو موـجـنـلاو لـعـبـلاو
يـف ةـيـنـثوـلا لـكاـيـهـلاو حـباذــمــلا
نيفاّرعلل رابتعإلا داعأاو تاعفترملا

بصسنُي امك ،ءايربألا لتقو ةرخصسلاو
راصصتخاب .يبنلا ءايعصشإا“ لتقم هيلإا

:ليئارصسإا يـف كلـم رـصشأا ىـصسنـم ناـك
برلا ينيـع يـف رـصشلا َلـمـع َرـثـكأاو>
ىتح ،(6 :٣٣ رابخأا2) <هتظاغإل
لكيه ىلإا ينثولا لاثمتلا لخدأا هنا

هللا دعبو .<رينتصست اهـلـك ةـقـيـلـخـلا
<ةـيـناـث اًراوـنأا> ةـكـئـمـلا يـّمــصسن
يـتأاـي مـث .هـلـلا نـم اـهروـن دمـتـصست
ةيدومعملاب رينـتـصسي يذـلا ناـصسنإلا

،ىلوألا ةّلـحـلا ةـبوـتـلاـب ديـعـتـصسيو
بألا اـهـصسبـلـُي يـتـلا ،يوـبألا روـنـلا
نم دئاعـلا رـطاـصشلا نـبـل موـحرـلا
 .ههيت

دحألا اذه يف انل ةصسينكلا ةلاصسر
هيلإا اـنـتدوـع رـظـتـنـي بآلا هـلـلا نأا
ريغ ةيهلإلا ةعيبطـلا روـن اـنـصسبـلـيـل
ثولاثلا عم نئاكلا رونلا ،قولخملا
ءاـمـصسلا نوـك لـبـق نـم يــيــحــمــلا

اــندحـــتا اـــم اذإا ىـــتـــح .سضرألاو
دجملا انلخاد يـف لاـنـن حـيـصسمـلاـب
لبج ىلع ىصسوم رانأا يذلا يهلإلا
هقيرط يف لوصسرـلا سسلوـبو ءاـنـيـصس
سسّدقـيو رـيـنـي يذـلاو ،قــصشمد ىــلإا

.سضرألا ىلع اندوجو

ىصسنم ةصص ــــــــــــــــــــــــــ
اهيف سسرمتي ةرتف وه موصصلا

عم ةحلاصصملاو ةبوتلا ىلع ناصسنإلا
ةرـتـف وـه .تاذـلاو نـيرـخآلاو هـلــلا
ىلإا ةدوعـلا ناـصسنإلا اـهـيـف لواـحـي
نبإلاك ،ةيهـلإلا ةـيوـبألا ناـصضحألا
ةوـهـصش لـك نـع ًاـيـّلـخـتـم ،رـطاــصشلا
نأا ،ًاديدحت ةبوتلا يه هذهو .ةيرصشب
ريصسيل هتايح راـصسم ناـصسنإلا رـّيـغـي
 .هاياصصوو برلا برد يف

،ةصسادقلا قـيرـط يـه ةـبوـتـلا
ناصسنإلا يعي نأا يصساصسألا اهطرصشو

ل نا كرديو  هاـياــطــخو هــفــعــصض
يه لباقملا يف .هتاذ نم هل سصخ
لك نـم مـغرـلا ىـلـع ،هـلـلا نا يـعو
نإا هحماصسيصس ،تاطقصسلاو تافعصضلا

تاءارقلاو تاولصصلا رّبعت .ًابئات داع
ةصص يف اهولتن يـتـلا رـيـمازـمـلاو
ةقداصصلا انتبوت نع ىربكلا مونلا

هللا ىلع اـنـلاـكـتاو اـناـياـطـخ نـع
اي ينـمـحرا>٠5 روـمزـمـلا ًـثـم)
اي ينطعأا ًاعومد> ةمـيـنرـتو ،<هـلـلا



نإا رابخألا رـفـِصس لوـقـيو .مـيـلـصشروأا
ميلصشروأا ناكصسو اذوهي لصضأا ىصسنم>
مهدرط نيذلا ممألا نم رصشأا اولمعيل
ملكو .ليئارصسإا ينب مامأا نم برلا
،اوغصصـُي مـلـف هـبـعـصشو ىـصسنـم برـلا

ِدنُجلا َءاـصسؤور مـهـيـلـع برـلا َبلـجـف
ىصسنـم اوذـخأاـف َروـصشأا ِكـِلـمـِل نـيذـلا
ٍسساحـُن لـصسـصسب ُهودـيـقو ةـَماَزـِخـب
:٣٣ رابخأا2) <لباب ىلإا هب اوبهذو
نأا تناك هاياطـخ ةـجـيـتـن .(9-11
يف .روصشأا دب ىلإا يبصسلا ىلإا ديتقا
ىـــلإا بعـــصشلاو سضرـــعـــت يـــبـــصسلا

،ةرخصسو باعتأاو ةريثـك تاـقـياـصضم
ىرصسألا نولماعي اوناك نويروصشألاف
املف .تاـناوـيـح مـهـنأاـكو ةـصسارـصشب
ِهـهـلإا برــلا َهــْجَو َبلــط َقــياــصضت>
ىلصصو ،هئابآا ِهلإا مامأا ًادج عصضاوتو
هعرصضت عمصسو هل باـجـتـصساـف هـيـلإا

َمِلَعف ،هتكلمم ىلإا َميلصشروأا ىلإا هدرو
َلازأاو ...هـلـلا وــه برــلا نا ىــصسنــم
ِتيب نم َهابـصشألاو َةـبـيرـغـلا َةـهـلآلا
يف اهانب يتلا حباذملا عيمجو برلا

َمـيـلــصشروأا يــفو برــلا ِتيــب ِلــبــج
حبذم ممرو ،ةنيدملا َجراخ اهحَرَطو
ٍةـمـصس حـئاـبذ هـيـلـع حـبذو برــلا

َهلإا برلا اودُبعي نأا اذوهي َرَمَأاو ٍركُصشو
.(61-21 :٣٣ رابخأا2) <َليئارصسإا

ىعو روصشأا يف هيبصسو هرصسأا لخ
يه يتلا ةريثـكـلا هاـياـطـخ ىـصسنـم
هنا ملعو ،رحبلا لمر ددع نم رثكأا
هذـه بتـكو باــت ،هــلــلا ىــلإا ءاــصسأا
هلبقي نأا هللا ىلإا ًاعرصضتم ةصصلا

ناميلصسل ىءارت برلا هللاف.هصصلخيو
يذلا يبعصش عصضاوت اذإاف> :هل لاقو
اوبلطو اوّلصصو مهـيـلـع يـمـصسا يـعُد
ةئيدرلا مهقرط نع اوعجرو يهجو
رـفـغأاو ءاـمـصسلا نـم عـمـصسأا يـنـنإاــف

رابخأا2) <مهصضرأا ُئربأاو مهتئيطخ
ىصسنم عم لصصح ام اذهو .(٤1 :7
ناك امف ،عصضاوتو ىلصصو بات امل
هصضرأا ىلإا ًاكلم هداعأا نأا لإا هللا نم
.ةليوط ةدمل مكحف

ةروفغم ّينب اي :لاق .ًاعم
ٌلوـــــق .كاــــياــــطـــــخ كل

!عّلخــمـلا هـعـمـصسي ٌبيـجـع
لـبـــق نــم ًاـنـبا َيـعُد دقـل
ًاـــنــبا حــبــصصأاــــف هـــلــــلا
ًاقصصتـلـم يواـمـصسلا بآــل
،ةئيطخلا نع هزنملا هللاب
ــب ًاــصضيأا وــه حــبـــصصأاو

نارـفـغ ببــصسب ةــئــيــطــخ
دّدجتـي نأا لـبـق .هاـياـطـخ
هصسفن دّدجـت لـبـتـقا هدصسج
يذـــــلا كاذ دــي ىــــــلــــــع
اـمدنـع سسفـنـلا نا فرـعــي
ةئيطخلا كابصش يف طقصست
تومـلاو سضارـمألا دصصحـت

هــــلـــــــلا مـــــــكـــح بـصسح
.لداعلا

فيدجتلاب ةبتكلا همهتا
نــل هــنأل اذــه لاــق هـــناو
.عّلخـمـلا ءاـفـصش عـيـطـتـصسي
أاـجـلأا مـل يـنا برـلا باـجأا
ينأل اياطخـلا نارـفـغ ىـلإا

ءاـفـصشلا ىـلـع رداــق رــيــغ
لب ،نودقتعت امك يدصسجلا
ىلع ًايهـلإا ًاـناـطـلـصس كلـمأا
بآل ٍواصسم ٍنباك سضرألا
رـهوــجــلا يــف يواــمــصسلا
يـترورـيـصص نـم مـغرــلاــب
دصسجـلا يـف مـكـل ًاــيواــصسم
.ةـمـعـنـلا يرـكاـن اـي مـتـنأا
كل> :عـّلـخـمـلـل لاـق كلذــل
كرـيرـصس لــمـحا مــق لوــقأا

ىـلإا بهذاو كفــتــك ىــلــع
     .<كتيب

سساملاب سسويروغيرغ سسيدقلا

ةعيرصشلا رصضحأا ميدقلا يف ىصسوم
سضرأا ىلإا برـلا مـهـلـخدأاو ،بعـصشلـل
ىقبت سضرألا نا مهل لاقو ،داعيملا
برلا ةـعـيرـصش اوـظـفـح اـمـلاـط مـهـل
ىّصسنم امنيب .(٠2-51 :٠٣ ةينثت)
نأا بعصشلا ملعو برلا ةعيرصش سضقن
نم هللا مهـجرـخأاـف ،اذـكـه اوـلـمـعـي
.كنم ذخؤوي كل وه ام لك .مهصضرأا

عم ىلصصو عصضاوتو بات امل نكلو
اهنم يتلا سضرألا ىلإا اوداع بعصشلا
.تاكربلا اولانو اوذخأا

سسدقملا ريبكلا موصصلا اذه يف
دوعن انل جحو ةبوت ةلحر وه يذلا

يذلا دوقفملا اـنـصسودرـف ىـلإا اـهـيـف
يـّلـصصن ،برـلا ةـماـيـقـب هاـندعـتــصسا

صسنـــم ةـــصص وــه اــم فرــعــنو ىــّ
نم نينحنم نحنو خرصصن .اهلوعفم
امك) اهلصسصسو اياطخلا دويق ةرثك
يف لـصسـصسلاـب ًاديـقـم ىـصسنـم ناـك
انيبـصس ناـكـم نـم يـّلـصصنو ،(رـصسألا
،حيـصسمـلا سسودرـف جراـخ ،يـحورـلا
يّلصصن .اناياطخ هيلإا انتلصصوأا يذلا
ةبكر ينحأا نآلا> نيلئاق عصضاوتب
تأاطخأا ،كحصص ىلإا ًهتبم يبلق
،فراع انأا يماثآابو ،تأاطخأا بر اي
اي يل رفغا ًاعرـصضتـم كلأاـصسأا يـنـكـل
هــلإا وــه تنأا كنأل ...يــل رــفــغا بر
.<...كحصص لكحصضوتيفو نيبئاتلا
ناـصضحألا ىـلإا ةدوـعـلا دعـب مـهـمــلا
ةبحم يف ناصسنإلا تبثي نأا ةيوبألا
هللا ةحيبصست ربع كلذ رـهـظـُيـف هـلـلا

كحّبصسأاو> :ةكئملا لثم ماودلا ىلع
نأل .يتايح ماـيأا عـيـمـج نـيـح لـك
كلو تاومصسلا تاوق لك حبصست كايإا
.<نيرـهادلا رـهد ىـلإا دجـمـلا لـصسرـن
ةصصلا هذه انم لعجت ،رخآا مكب
نوحّبصسيمهدحو ةكئملاف .ةكئم
.روتفبماودلاىلع

ةرصشنلا ى-ل-ع ع-طإلا نا-ك-ملا-ب
:تنرتنإلا ةحفصص ىلع اًيعوبصسأا
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