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،81-61:٠2 لسسرلا لامعأا)

82-63)
 ىأاترا مايألا كلت

 ضسسسفأا َزواجتي نأا ُضسلوب
نأا هـل ضضرـعـي ّـئـل رـحـبــلا
ناـك هـنأل ،ةـيـسسآا  ئـطـبـُي
 نوــكــي ىــتــح ُلــجــعـــي
نإا ةرسصنـعـلا َموـي َمـيـلـسشروأا
َثعب َضسُتيليم نـمـف *هـنـكـمأا
ىـــعدتــــسساــف َضسسسفأاإا

اـّمـلـف *ةـسسيـنــكــلا َضسوــسســُق
*مـهــل لاــق هــيــلإا اوــلـــسصو
ِعـيـمو مـكـسسـُفـنأل اورذــحا
ُحورلا مكَماقأا يـتـلا ةـيـعرـلا
اوعل ًةفقاسسأا اهيف ضسدقلا

اهانتـقا يـتـلا هـلـلا ةـسسيـنـك
هـّنأا اذـه مـلـعأا إاــف *هــِمدب
يباهذ دعب مكـنـيـب لـخديـسس
ىلع قفسشُت ل ةفِطاخ ٌبائذ
مـكـِسسـُفـنأا مـكـنـمو *ةـيـعرــلا
نوـمـّلـكـتـي ٌلاـجر موــقــيــسس
اوبذـتـجـيـل ةـيوـتـلـم ٍروـمأاـب
كلذـل *مــهءارو َذــيــمــتــلا
ةّدم يّنأا نـيرـّكذـتـم اورـهـسسا
ًـيـل فـُفـكأا َ نـسس ثــث
ٍدحاو لـك َحـسصــْنأا نأا ًاراــهــن
اي مكعدوتسسأا نآلاو *ٍعومدب
هِتمعن ةـمـلـكو هـلـلا يـتوـخإا
مكحنو مكَينبت نأا ةرداقلا

*سسيّدقلا عيمج عم ًاثام
وأا َبهذ وأا َةّسضِف ِهتسشأا  إا
ّنأا نوملعت متنأاو *ٍدحأا َضسابل

ـــــــــــــــــــــــــ هللا ةفرعم
 حيسسا عوسسي انبر انخي

يه ةيدبألا انتايح نأا مويلا ليإا
نـم فدهـلا وـه اذـه .هـلـلا ةـفرــعــم
فرعن ل هكردن  نإا يذلا اندوجو
لك .ةايا هذه  هكلسسن هاجّتا يأا وعدم هنأا ملعي اعلا اذه  ناسسنإا
هبسشي وهف اذل ،هللاب داحّتل ،هّلأاتلل
هعم ةنيفسس ناّبر

هــــــــــطـــئارـــخ
هـــتـــلــسصوــــبو
تابثب هـّجوـتـيو
يذلا ناكا ا
نم اـمأا .هدسصقـي
،هـتوـعد يـعـي ل
هرـمـع يـسضقـيـف

 هتايح براق،
،رحبلا  ًاهئات
حاـيرــلا ًاــكراــت
مّكحتـت ءاوـهألاو

 سسمغ هَتهجو نأل هتُ ةحسضاو.
ققحتي هيلإا انيعُد يذلا هّلأاتلا نإا

 ،ىرـخألا ةاــيا  هــلاــمــكــب
امك ةماعلا ةمايقلاو اثلا ءيا
رظنن اننإاـف> :لوـسسرـلا ضسلوـب مـّلـعـي
ذئنيح نكل ،زغل  ةآارم  نآلا

ضضعـب فرــعأا نآلا ،هــجوــل ًاــهــجو
امك فرعأاسس ذئـنـيـح نـكـل ةـفرـعا

نأا ـــغ .(21 :31 وـك1) <تفرـُع
داحّتلا اذهو ،هللاب داحّتا وه هّلأاتلا
ةاــيا هذـــه  هـــقـــيـــق أادبـــي
اـنــتــعــيــبــط لّو ع ،ةرــسضاا
تامزلتسسم عم ىهامتت يكل ةدسسافلا
 هللا انل عسضو دقل .ةيدبألا ةايا

ميحا باوبأا ىوقت نل يتلا هتسسينك

هجاتحن ام ّلك ،(81 :61 تم) اهيلع
تاوــلــسصلاو رارــسسألا) لـــئاـــسسو نـــم
ةـياـغـلا ا لـسصنـل (ةــيــجروــتــيــلــلا
اـياـسصوـلا إا ةـفاـسضإلاــب ،ةدوــسشنا
اهبسسحب ايحي نأا بجي يتلا ةيتايا
،لبا ىلع ةظعلا) يحيسسا ناسسنإلا

درو ا اهغو ًثم7و6و5 ىتم
 نأا بجي انرودب نحن .(ليجانألا

لماـكـتـيـل ةـمزـلا تاوـطاـب موـقـن
لمع عم انلمع
اذــه  .هــلـــلا
،كسشا لمعلا

 نواـــــعـــــت
عـــم ناــــسسنإلا
قـقـحـتـي ،هـلــلا
داــــــــــحـــــّتلا
اذـهو ،لـماـكــلا

راــــــسسم وــــــه
ةاـــــــــيـــــــا
.ةيحيسسا

ب نــم
 ومنلا ىلع اندعاسست يتلا لئاسسولا

انتسسينك  اهد يتلاو هللا ةفرعم
قئاقح يو يتلا دئاقعلا ،ةسسدقا
هذه .انسصخ لجأا نم ةنلعا ناإلا

حيحسصلا قيرطلا ىلع انعسضت دئاقعلا
هللا نع انثحب  هوتن نأا نم انيقتو
ءابآا نإا .ةقطارهلا نم ثكلا هات امك
 دقـعــنا) لوألا وــكــسسا عــما

دّيعن نيذلا (م523 ماع ايقين ةنيدم
وألا ةخسسنلا اوعسضو دق ،مويلا مهل
وه ام دّدحي يذلا ناإلا روتسسد نم
ةسسينكلا ميلعت ضضفري نم نإا .انناإا

ليج دعب ًيج انل هتمّلسس امو هللا نع
نوكي هسسفن ىلع طقف لكّتي نأا ديريو
هللا هنلعأا ام ىلع لاكّتلا ضضفري نمك

12/5102ددعلا
رايأا42 دحألا

لوألا وكسسا عما ءابآا دحأا

 ناعمسس رابلا انيبأا راكذت

سسداسسلا نحللا

رسشاعلا رَحَسسلا ليإا



ةمعــن نإا .<ةـكراـبا ةاـيا اـهـيـف
انلامعأا ببسسب اهيلع لسصحن ل هللا
بقاري يذلا هللا لب ،طقف ةاسصلا

انيطعي يحورلا اـنـمّدقـتو اـنداـهـج
تقولاو ةقـيرـطـلاـب هـتدارإاـب اـهاـيإا
ضضفي اذه .اـنـم ّلـكـل ـَبـسساـنا
ةـئـيـسشا :ـَتـئـيـسشم ب ًاـنواــعــت
ةمعنلا نإا .ةيرسشبلا ةئيسشاو ةيهلإلا

بلطتي اذهو ،انيف هللا روسضح يه
رمأا يأا عدن ل يكل ًارمتسسم ًادهج انم
فده نع اندعبيو هللا نع انلسصفي
.اندوجو

نم عوبسسأا ةفاسسم ىلع نحن ذإا
ضسدقلا حورلا رادحناو ةرسصنعلا ديع
،ةيران ةنسسلأا لكسشب ذـيـمـتـلا ىـلـع
لازي ل هسسفن حورلا اذه نأا ركذتنل
يذـلا وـهو ،هـلـلا يـّب  لـعــفــي
رارسسألا انل فسشكيو هـلـلاـب اـندحـتـي
رمأا ّلك انع انيقلأا نحن نإا ةــيهلإلا
انكسسو ةيهـلإلا ةـئـيـسشا ضسكاـعـي
ضصخو انسص ديفم وه ام لكب
 .نيرخآلا

سسيدقلا ةهباسشم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لخدت نأا ينعي ،يّلسصت نأا

وه هنأاب نمؤوت تنك اذإا هللا عم ٍراوح
تانايدلا دمتـعـت .ىـغـتـباو رـّبدا

 اعلا سصلا ىلعلمأاــتلا وأا ة
ًةيغتبم ،هللا عم لسصاوتلا لجأا نم
امأا .اهتيانعب نمؤوت ًةّوق وأا ًاهلإا اّمإا
ةّيسسكذوثرألا ةسسـينكلا   ةسصلا
حاـتـُي يذـلا لاا يـهـف  ةــسسّدقا

برــلا حــّبــسسي نأا  ناــسسنإــل هــيـــف
تاا نم هيطعي ام ىلع هركسشيو
هذه ردسصم هدحو هنأا هب فعيو
تاا هدحو هنم بلطيو ،تاا
ءاـبآلا لـّكـسشي  .ةـيدااو ةـيـحورــلا
عفر  نمؤومـلـل لاـثا نوـسسيّدقـلا
.ةّيلاهتبإلامينالاةوتوةسصلا
يذلا ناكاب كلذك ةسصلا طبترت
تاـناــيدلا لــكــف اذــل ،هــيــف ماــقــت
ينبت ىرخألا تانايدلاو ةّيوامسسلا

نيذلا تاجاـحو يـتاـجاـح
ِناـتاـه اـهــْتــمَدــَخ يــعــم
ُتنّيب ٍءيسش ّلك  *ناديلا
نأا يـغـبـنـي اذـكـه هـّنأا مـكـل
نأاو ءافعّسضلا دعاسسنل َبعتن
.عوـسسي ّبرـلا َمـك رـّكذـتـن
وه َءاـطـعـلا ّنإا لاـق هــّنإاــف
*ذـخألا نـم َكأا ٌطوــبــغــم
ىـلـع اـثــج اذــه لاــق اّو
.ىّلسصو مهعيمجعمهيتبكر

ليإلا ــــــــــــــــ
(31-1 :71 انحوي)

 عفر ناـــمزـــلا كلذ
سسلا إا ِهـيـنـيـع ُعوـسسي ءاـمـّ
ِتتأا دق ِتبأا اـــــــي لاــــــــقو
كدّجميل كنبا ِدّ .ُةعاسسلا
سضيأا كـُنـبا ُهَتيطـعأا اـمـك *اـً
ٍرـسشب ّلـك ىـلــع اــًناــطــلــسس
هل ُهَتيطعأا نم لك َيطعُيل

يـه هذــهو *ةــّيدبأا ًةاــيــح
كوفرعي نأا ُةّيدبألا ُةايا
يذـلاو ّيـقـيـقا َهـلإلا َتنأا
انأا *حيسسا َعوسسي ُهَتلسسرأا

دق .ضضرألا ىلع كُتدّ دق
ينَتيطعأا يذلا َلمعلا ُتمأا

تنأا دّ نآلاو *ُهَلمعأل
يذلا ِداب كدنع ِتبأا اي
ِنوك ِلبق نم كَدنع  ناك
كـَمـسسا ُتنـلـعأا دق *مـَلاـعــلا
 مهَتيطعأا نيذـلا ِضساـنـلـل
كل اوـناـك مـه .مـَلاـعـلا نـم
دقو  مــهــَتــيــطـــعأا تنأاو

دق نآلاو *كمـك اوـظـِفــح
 ُهَتيطعأا ام ّلك ّنأا اومِلع
يذلا َمكلا ّنأل *كنم وه
.مهل ُهـُتـيـطـعأا  ُهـَتـيـطـعأا

يّنأا ًاّقح اوملعو اولِبق مهو
كـّنأا اوـنــمآاو ُتجرــخ َكنــم
مهلـجأا نـم اـنأا *يـنـتـلـسسرأا

يــقــب يذــلا نــعإلا ،هــسسفــن نـــع
ًاسشاعمو ًاظوف  ةسسينكلا. 

 ا نرقلا تايادبحرسش ،يسضا
وه ام يكسسفوراسس ميفاسس ضسيدقلا

:ًـئاــق ةــيــحــيــسسا ةاــيا فده
لـكو ،ناــسسحإلا ،موــسصلا ،ةــسصلا>
عـم ،ىرـخألا ةـيـحـيــسسا لاــعــفألا

،اـهـتاذ دحـب ةاـسص اـهـّلـك اـهـنوـك
اهتاذ دحب لّكسشت ل ديكأاتلاب اهنكل
اهنإا ،ةيحيسسا انتايح نم فدهلا
اـهـنـع ءاـنـغــتــسسلا نــك ل تاودأا
فدهلا نأل .فدهلا اذه ا لوسصولل
ءانتقا وه ةيحيسسا ةايحلل يقيقا
اــندعاــسست يــكــل .<ضسدقـــلا حورـــلا
حورلا  رامث لاننل ةاسصلا لامعألا
مسساب ًةلوعفم نوكت نأا بجي ضسدقلا
ل نم> :لاق هسسفن برلا نأل ،حيسسا
:21 تم) <قّرفي وـهـف يـعـم عـمـجـي
إا لبقُيف قا لعفي نَم امأاو> .(٠3
هللاب اهنا هلامعأا رهظت يكل رونلا

،ىرخأا تاملكب .(12 :3 وي) <ةلومعم
نوكي لمعلا ،يحيسسا إا ةبسسنلاب

يّوــقــي اــم ردقــب ًادــّيــجو ًااـــسص
ةمعن انحن ام ردقب ،هللاب انداحّتإا
يه تسسيل لئاسضفلا  .ضسدقلا حورلا
يه ّيراب وأا ،ةليسسولا لب ةياغلا

ا ديــسسا ةاــييـتـلا ،ةـيـحــيــسس
ةمعن ءانتقا يـه ةديـحوـلا اـهـتـياـغ
.هللاب اندحتت يتلا ضسدقلا حورلا

ندل نم اهلانن يتلا ةمعنلا نإا
لسصفنت ل ،ةيناّ اهنوك عم ،هللا

ةقعلا هذه .ةيناسسنإلا ةيرا نع
ةيناـسسنإلا ةـيراو هـلـلا ةـمـعـن ب
ضسوـيروـغـيرـغ ضسيدقــلا اــهــحرــسشي
هللا َةمعن نأا امك> :هلوقب يسصسصينلا

ضسوفنلا ىلـع لزـنـت نأا عـيـطـتـسست ل
ةوـق كلذـك ،ضصا ضضفرـت يــتــلا
ةـَسسَراـما) ةـيـناـسسنإلا ةــلــيــسضفــلا
ا عفرت نأا عيطتسست ل (ةمات ةيرحب
َظــــ  يـتـلا ضسوـفـنــلا لاــمــكــلا
ةاسصلا لامعألا نإا ...هلـلا ةـمـعـنـب
نانوكي امدنع ،ضسدقلا حورلا َةمعنو
ناّدحتي يتلا ضسفنـلا ناـحـن ،ًاـعـم



ِلــجأا نـــم ُلأاـــسسأا ل .لأاـــسسأا
نـيذـلا لـجأا ْنـم لـب اـعــلا
لك *كل مهّنأل . مهَتيطعأا
َكل ٍءيسش لكو كل وه  ٍءيسش
*مهيف ُتدّجُم دق انأاو  وه
اــعــلا  ُدعــب اـــنأا ُتسسلو
انأاو .اعلا  مه ءلؤوهو
ضسوّدقلا ُبآلا اهّيأا .كيلإا يتآا
نـيذـلا كـِمـسساـب مـهــظــَفــحا
اًدحاو اونوكيل  مهـَتـيـطـعأا

مهعم ُتنك ح *نحن امك
 اــعــلا مـهـُظـفـحأا تنـك

مهَتيطعأا نـيذـلا ّنإا .كمـسساـب
 و مـهـُتـظـِفـح دق كِلـهـي
ِكـهـلا ُنـبا ّلإا ٌدحأا مـهــنــم
يّنإاف نآلا اّمأا *ُباتكلا ّمتيل
 اذهب ُمّلكتأا انأاو .كيلإا يتآا
ًماك يحرف َنوكـيـل ِاـعـلا

 .مهيف

لمأات ــــــــــ
لكو كل وه  ءيسش لك>

.< وه كل ءيسش
ةعماا ةسسينكلا انملعت

ءاـبآا راـكذـت  ةـيـلوــسسرــلا
لوألا وـــكـــسسا عــــما
برـلا ةـهوـلأا نـع عـفادا
 بآـل هـتاواـسسمو عوــسسي
بآلا دوـجو عــم ّنأا رــهوا

ًادوجوم ديـحوـلا نـبإلا ناـك
لو نمز ب (ةدلولاب) هنم
،كاردإلا قوفـي اّ لاـعـفـنا
عيما هلإا هملعي يذلا رمألا

دوجو عـم هـنأا اـمـكـف .هدحو
رداسصلا روـنـلا نوـكـي راـنـلا

ًلوأا رانـلا نوـكـت لو ،اـهـنـم
نانوكي لب ،رونلا كلذ دعبو
رداسصلا رونلا نأا امكو .ًاعم
ًامئاد اهنم دولوم رانلا نم
كلذـك ،ةـتـبـلا اـهـقراـفـي لو
بآلا نـم ًاـسضيأا نــبإلا دلوــي
لـب ،ةـتـبـلا هـقراـفـي نأا نود

.هعم تقولا نم ديزا ءاسضق ًاديرم
ضضفتف ةّيعاما ةسصلا اّمأا

 .نونمؤوا هيـف عـمـتـجـي ًاـناـكـم
تناـك ،وألا ةـّيـحـيـسسا ةـعاـما
 ٍةفرغ نع ًةرابع ٍءانبك ةسسينكلا
نونمؤوا اهيف عمتجي لزانا دحأا
 زبا رسسكو هّلل تاولسصلا عفرل
ببـسسبو ًاـقـحل .اـّيـتـسسراـخـفإلا ّرـسس
إا تاعامتجإلا تلقتنا تاداهطسضإلا
،ضضرألا ت رواـغاو ضسيــماــيدلا

نم ًاـبرـه نوـنـمؤوا عـمـتـجا ثيـح
 ءانبلا انيدل مويلا .تاداهطسضإلا

يذلا ةيسسدنهلا هـمـيـماـسصتفلت
ّمهألا نكل .ةسسينكلا عيما هوعدي

 ا ضسيــل ةــسسيــنــكــلااـمــّنإا رــج
.ةسصلل اهيف نوعمتا نونمؤوا
ةبلسصلا انبولق لّوحتت نأا وه مهألا
ٍةيسشتنم ٍةبّيط ٍبولق إا ةرجحتا

ىلتت يتلا هللا ةملك نمو ةسصلا نم
 اا مدةسسّدق.

ةايا ةيحاـن نـم ًاـبـجاو ضسيـل
هّنكل ،ةسسينكلا لخدن نأا ةّيجولويبلا
ةيحان نـم يرورـسضو يـعـيـبـط ٌرـمأا
كسشن ةسسينكلا  .ةّيحورلا ةايا

ركسشلاو ةسصلا عفر  نمؤوا عم
يتلا ىكلا ةّيـطـعـلا لواـنـتـن .هـّلـل
دسسج اـنـلواـنـتـب برـلا اـهاـناــطــعأا
اذـه .رـكـسشلا ّرـسس  هـمدو حــيــسسا
مدلاو دسسا اــنــلواـــنـــت ،عـــقاوـــلا
لـخدـُي نأا ضضفا نـم ،ـّيـهــلإلا
نم جرخن حف .انتايح  ًايغت
 انرّيغت دق نوكن نأا بجي ةسسينكلا

اـمدنـع اـمــك ىــقــبــن لو اــنــلــخاد
انحوي ضسيّدقلا انـمـّلـعـي .اـهاـنـلـخد
ةّرم ّلك  انّنأا  ًاسضيأا مفلا يبهذلا
لوانتن نأا دعب ،ةسسينكلا نم جرخن
ٍةلاحب جرخن ،ّيهلإلا مدلاو دسسا

إا اـنـيـقـترا دق نوـكـن ذإا ةدّدجـتــم
.يهلإلا دسسا انلوانتو ٍةّيهلإا ٍةمدخ
ّقا نمؤوا ّنأا ضسيّدقلا انمّلعي اذل
ةّرم ّلك ًادّدجتم ةسسينكلا نم جرخي
فدهت ةسسينكلا ذإا يعيبط ٌرمأا كلذو
.ىمسسألاو ىقرألا وحنضسفنلاعفرإا

اذـه نـع ثحـبـي نأا ناــسسنإلا ىــلــع

عاـمـتـجاـب قـيـلـت اـهـّنأا د ًةـيـنـبأا
.هّللاب نمؤوا

اهوعدي امك نونفلا ّنف ةسصلا
تبـــّتر دقو .نورـــسصاـــعا ءاـــبآلا
مداو تاوـــلـــسصلا ةـــسسيـــنــــكــــلا
تاعاسس ّلك ىلع عّزوتتل ةّيجروتيّللا
يتلا دعاوقلاو بتكلا تعسضوو .مويلا
ٍةقايلب ٍءيسش ّلك نوكيل مدا مّظنت
ضسلوب لوـسسرلا وـعدي اـمـك بيـترـتو

 وألا هـــــتـــــلاـــــسسر إا لــــهأا
 .(٠4 :41) ضسوثنروك

ةّيسسكذوثرألاةسسينكلا ميـقـت
كراـــبا دحألا اذـــه  ةــــسسّدقا
نـيذـلا سسيّدقــلا ءاــبآــل ًاراــكذــت
لوألا وكسسا عما  اوعمتجا

اومظنو ايقين ةنيدم 523 ماع
وهو ناإلا روتسسد نم لوألا ءزا
نـع نـمؤوا ّكفـنـي ل يـتـلا ةـسصلا
.تاولـسصلاو مدا ّلـك  اـهـتوـت
ًةسص ءابآلا انل كرت روتسسدلا اذهب

ا مـيـلـعـتـلا ضصـّخـلـم يوميقتسس
اـنـتـسسيـنـك هـب نـمؤوــت يذــلا يأارــلا
لّثمتن ةسصلا هذه ةوتب .ةسسّدقا
ظفاحـنو سسيّدقـلا ءلؤوـهـب ًاـّيـموـي
يذلا مـيـلـسستـلا اذـه رارـمـتـسسا ىـلـع
.ليج دعب ًيج ةـسسيـنـكـلا هـتـمـّلـسست
اهيـف رـخآلا عـم ةـقـعـلا ّنأا اـمـكو
ةسصلا اذكه ،ةّيرارمتسسإلا نم ٌءيسش
ثيح نـم ًةّرـمـتـسسم نوـكـت نأا بجـي
.هعم انراوحو هللا عم انتقع يـــه
مفلا يبهذلا انحوي ضسيّدقلا انمّلعي
ةـــسصلا تقو ّلإا لـــسصن  اذإا هـــّنأا

اذهب ضسيّدقلا ىنع .لسصن  نحنف
حـبـسصت ّلأا بجـي ةـسصلا ّنأا لوـقــلا

مّمتي نمك ناسسنإلا هب موقي ًابجاو
.هنم ًابولطم وأا هيلع ًاسضورفم ًمع
يتلا ةّيسساسسألا تاولسصلا إا ةفاسضإا

،راهنلا لـخ ةـسسيـنـكـلا اـهـتـعـسضو
راكذتسسا ىلع مفلا يبـهذـلا اـنـّثـحـي
تاقوألا  ىّتح انتايح  هللا
 وأا ىرخأا ًلامعأا اهيف مّمتن يتلا
يسض ةقـيرطلا هذهب .ةحارلا تاقوأا
قوتيو هـلـلا عـم كأا ًاـتـقو نـمؤوا
هقوسشعم إا قسشاعلا قوتي امك هيلإا



ًاعبط .تاذلا ضصحف لخ نميغتلا
وأا يجولويب رّيغت نع ثيدا ضسيل
غ يـحور رـّيــغــت نــع لــب يّداــم
.عسضاوتلاو ةـّبا هـتاودأا ضسوـمـلـم
نمؤوا جرـخـي اـمدنـع ،رـخآا ٍمـكـب
رـخآلا رـّيـعـي ل ةـسسيـنـكـلا نـم قا

  هـفّرـسصت وأا هـسسبــم ضشقاــنــيو
ضضفا نم .اهجراخ وأا ةسسينكلا
سسرا تايسضرألا نع عفترن نأا
اهبلطن يتلا رخآلا ةّبو لئاسضفلا

 ًاسضعب انسضعب ّبحنل> ةسسينكلا>.
ىعسسي اهيف ،انلق امك نف ةسصلا

غولبلاو ءاقترإلا إا ٍةفرحب نمؤوا
غ ،تايحورلا وحن ،تايولعلا وحن
اذا .ةّيداا روسشقلا دنع ٍفّقوتم
تاوـمـسسلا توـكـلــم> ّنأل ؟ّنــف يــه
(21 :11تم) <ًاباـسصتـغا بسصتـغـي
توسص عمـسسي يذـلا دبـعـلـل ىـبوـطـف
<كـّبر حرـف إا لـخدأا> ًـئاـق برـلا
 .(12 :52 تم)

 سصعوسسي ة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّنأا ىنعم امو ؟ةسصلا يه ام
 ؟ىّلسص دق حيسسا

هللا ىــــــلإا لقعلا عافترا ةسصلا
هنم انـتاـجاـيـتـحا ضساـمـتـلا يـه وأا
برـلا ىـّلـسص دق ًاذإا فـيـكـف .اـعــت
ّنإا ؟هـملآا تقو و رزاــعــل نأاــسشب
إا ةـجاحـب نـكـي  ضسدقألا هـلـقـع
ًادحتم ناك هّنأل ،هللا إا عافترلا

 و ،ةملكلا هللاب هــمونقأا نـكي
هنأل ،هللا نم ضسامتللا إا ةجاحب
- حيـسسا نـكـل .اـعـت هـعـم ٌدحاو
هتروسصبو انسصخسشب هسصاسصتخاب
- انل ًامسسر هتاذ هلعجبو انل ًلاثم
نأاو هللا نـم ضسمـتـلـن نأا اـنـمـلـع دق
ضسدقألا هلقعب انل ًامسسار ،هيلإا َقوتن
هـنأا اـمـكو .هـلـلا إا ءاـقـترإلا لـبـسس
راـسصتـنـل اـناّوـقـف ملآلا لـمــتــحا

ًاملعم ،ًاسضيأا ىّلـسص دق كلذك اهيلع
،هللا إا ءاقترل ،انلق امك ،انايإا

رونلا ّنكل .ًامئاد هيف نوكي
قافا ب رانلا نم دولوا

ضسيل ،ًامئاد اهيـف يـقاـبـلاو
لَبِق نم هب ضصاخ مونقأا هل
راـنـلـل ٌةـفـسص هــنأل ،راــنــلا

ديحولا هللا نبا امأا .ةّيعيبط
ب بآلا نم دولوا ضسنا
تباثلاو ،قافا لو لاسصفنا

هـموـنـقأا هـلـف ،ًاـمـئاد هــيــف
.هللا لَبِق نم ضصاا

ةملك نبإلا ىمسسُي هيلعو
ب بآلا نم هتدلول ،ءاهبو
نمز لو لاعفنا لو ةقع
ةروسص ًاسضيأا وهو .قافا لو
لماكهنأل ،يوبألا مونقألا

 بآل ٍواسسمو مونقأا وذو
.ةدلوــلا ادع ،ءيــسش لـــك
هـنأل ،ضسنا ديـحوـلا وــهو
هدحو بآلا نـــــم هدحو دلُو
نـم ضسيــلــف ،ةديــحو ًةدلو
ةدلو يواسست ىرخأا ةدلو
نـم ضسيـلو ،هـلـلا نـم نـبإلا
حورـلا اـمأا .هاوـسس هـلـلا نـبا
ل بآلا نم قثبنيف ،ضسدقلا
.قاثبنلاب لــــــــــــب ةدلولاب
هذه ىرخألا دوجولاةقيرطو
اهنأاسش ،فَرعُت لو كردُت ل
لك كلذل .نبإلا ةدلو نأاسش
حورـلـل ًاـسضيأا وـه بآـل اـم
سشت ل يتلا ةدلولا ادع
،فلت ةبتر وأا رهوج إا
نإاف .دوجولاةقيرط إا لب
هنأل دولوم غ وه ًثم مدآا

ةقثبنم ءاوحو ،هـلـلا ةـلـْبـج
غ يــهو مدآا عــلــسض نـــم
فــلــتــخـــي لو .ةدوـــلوـــم
رخآلانع ةعيبطلاب مهدحاو
نوفلتخي لب - رسشب مهنأل -

مهدوجوةقيرط.   

  يقسشمدلا انحوي سسيدقلا

امك ،انلجأل لدع لـك كلذـب ًاـمـمـتـم
فطعتسساو .انحوـيـل هـسسفـن وـه لاـق
هنأا ىلع هاـّيإا ًاـمّرـكـم ،اـنوـحـن هاـبأا

هنأا كلذب انل رهـظأاـف ،هـتـّلـعو هأادبـم
لاق امدنع وهف .هـلـل ًاـمواـقـم ضسيـل
كركسشأا ،ِتبأا اي> :رزاعل ضصوسصخب
كنأا ُتمــلـــع دقو . تعـــمـــسس كنأل
اذه ُتلق نكل .ح لك   عمسست
اونمؤويل وح فقاولا عما لجأل
،(14 :11 وـي) <يـنـتـلـسسرأا تنأا كنأا
اذه هلوقب هنأا عيمجلل ًاحسضاو ضسيلأا
هنأا نلعيو ،هتّلع هتفسصب هابأا مّركُي
؟هلل ًامواقم ضسيل

ناك نإا ،ِتبأا اي> :لاق اّو
.ضسأاكلا هذه ينع عتلـف عاـطـتـسسـُي
<كتئيسشمك لب يتئيسشمك ضسيل نكل
انه ًاحسضاو ضسيلأا (93 :62 ىتم)
نا  ثيغتسسن نأاب انمّلعي هنأا
سضفـن نأاو ،هدحو هـلـلاـب ةـئـيـسشا لـّ
كلذب ًانلعم ،انتئيسشم ىـلـع ةـيـهـلإلا
وه ام هتاذل ّضصتخا ةقيقاب هنأا
تـئـيـسشم هـل ّنأا كلذ ،اـنـتـعـيـبـطــل
ةدحاو ،ناتيعيبط امهو ةـقـيـقاـب
ل هيف اـمـهو ،هـيـتـعـيـبـط نـم لـكـل
هـنأل ،ِتبأا اـي :لاـق دقو ؟نارـفاـنـتـت
نإا :لاـقو .رـهوا  بآــل ٍواــسسم
ام لهجي هنأل ضسيل ،عاطتسسُي ناك
ىلع انسضّول لب ،هـلـلا هـعـيـطـتـسسي
لاقو .هللا ةئيسش انتئيسشم عاسضخإا
لـب يـتـئـيـسشمــك ضسيــل نــكــل :ًاخأا

،ٌهـلإا حـيـسسا ّنأا اـمـبـف .كتـئـيـسشمــك
امأا .اهسسفن بآلا ةئيسشم يه هتئيسشم

هتوسسان ةئيسشم رهظتف ناسسنإا هنأا ا
توا ضضفرت يهو ايعيبط ًاروهظ
.ًايعيبط ًاسضفر

يقسشمدلا انحوي سسيدقلا

ةرـسشنـلا ىـلـع عـطإلا ناـكـملاــب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا

bl.gro.sotrauq.www


