
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــــ
(21-2 :9 ضسوثنروك1)

يتلاشسر َمَتاخ نإا ُةوخإا اي
وه اذهو *برلا  متنأا وه
نـيذــلا دنــع يــجاــجــتــحا
 اـنـلـعـلأا *يـنـنوـشصحــفــي
َلــُكأاــن نأا اــنــل َناــطــلـــشس
َناطلشس  انـلـعـلأا *برـششنو
ٍتخأا ٍةأارـماـب َلو نأا اـنــل
برلا ِةوخإاو ِلشسرـلا ِرـئاـشسك
اـباــنرــبو اــنأا مأا *اــفــشصو
 نأا انل َناطلشس  انَدحو
طـق ُدـنـجـتـي نـَم *َلـِغـتــششن
نـَم .هـشسفـن ىـلـع ُةـقـفـنـلاو
نم ُلُكأاي و ًامرك ُضسِرغي
ًاعيطق ىعرـي نـَم وأا .ِهرـمـث
*عيطقلا ل نم ُلُكأاي و
ِبشسحب اذـهـب مـلـكـتأا يـّلـعـلأا
ُضسومانلا َضسيـل مأا ةـيرـششبـلا
دق هنإاـف *اذـه ُلوـقـي ًاـشضيأا

 ىشسوم ِضسومان  َبتُك
َهللا لعلأا .ًاشسِراد ًاروث مكت
كلذ لاق مأا *ناثلا ُهمِهُت
امنإا لب .ةلا  انِلجأا نم
يغبني هنأ .انلجأا نم َبِتُك
ىـلـع َثُرـحـي نأا ِثراـحــلــل
ىــلــع ِضسرادلــلو ِءاـــجرـــلا
 ًاكيرشش نوكي نأا ِءاجرلا
دق ُنـحـن اـنـُك نإا *ِءاـجرــلا

ءانبأاو ءابآا ــــــــــــــــــــــــــ
ُرخفو نينبلا ونب خويششلا جات»

اذـه .(6 :71 مأا) <مهؤواـبآا نـيـنـبـلا
ىـلـع درـي يذـلا رـشصتـخـمـلا مـكـلا
ىلا ريششي لاثمأا رفشس بتاك ناشسل

دوشست نأا بجي يتلا ةقعلا ةعيبط
اهيف وشضع لك .ةـلـئاـعـلا دارـفأا نـيـب
يـقاـب يـف ًاـيـلــمــع ىرــي نأا بجــي
هدجـم ءاــشضعأا

.هانغو هتـمارـكو
حرجي  خيششلاف
يــتلا لاــــيـجأا
و هليـــج يلـــت
،اهـــــيلإا ءيشســـي
 ءاـــــنـــــــبأاو
نوــئزــهــتــشســـي
لــب مـهـــــلـهأاـــب
حورب مهنومّركـي
.ةعاطلا

نيب ةقعلا نإا
امدنع ةميلشس نوكت نينبلاو لهأا
يتلا ةبحملا وه مهنيب طبارلا نوكي
نإاو .عوـشسي برـلا نـم اـهــمــّلــعــتــن
عوشسي برلا لوح ةلئاـعـلا تعـمـتـجا

:هـمـكـب ةـقـث اـهدارـفأا ىدل ناــكو
«ث وأا نانثا عمتجا امثيح هنأةث
<مهطشسو يف نوكأا كانـهـف يـمـشساـب
طشسو يف برلا نوكي ،(02 :81 تم)
.ضضرأا ىلع ًءامشس اهلعجيو ةلئاعلا

لوح ةلئاعلا لك عمتجت مل ول ىتح
اهدارفأا دحأا ةبحم نإا ،عوشسي برلا
عم فّرشصتي هلعجـتو هـشسّدقـت برـلـل
برلا اياشصو بشسحب هتـلـئاـع يـقاـب
ةـقـعـلا نـيـشسحـت يـف دعاـشسي اـمـم
.مهنيب

انحويو َبوقعي برلا اعد امدنع
كاـبـششلا اـكرـت ،هـعاـبـّت ىدبز يـَنــبا

.(91 :1 رم) هاعبتو امهابأاو ةنيفشسلاو
،يشضرأا امهدوجو دّطوي ام اكرت دقل
امهابأاو امهتاكلتمـمو اـمـهـلاـمـعأا يأا
يتلا ةايحلا ىـلـع ـشصحـيـل ،يدشسجـلا
دوـجوـلا ردشصم وــه ْنــَم اــهــيــطــعــي
لاشصفنا اذه .لوزي  يذلا يقيقحلا
رومأا نم ّيأ احمشسي مل امهنأا ينعي

و ،ةـيوــيــندلا
تاقعلل ىتـح

ةــــــــيرــششــبــلا
نأا ،ةدـــيــطوــلا
نود لوــــحـــــت
.دّيشسلا امهعابّتا

رـــبـتــعــي دـــــق
يف نأا ضضعـبـلا

ًاشصـقــــن كـــــلذ
ةبـحـــمـلا يــــف
اننكل ،امهـيـبأ
نأا رـــبــتـــعـــــن

ةبـحـمـلا ضسّدقـي حـيـشسمـلـل اـمـهـعاـبـّتا
ُةبحم يه لمكأا ةبحمـلاـف .ةـيرـششبـلا
تاذلا ةبحم تشسيلو حيشسملا يف رخآا

امدنع جعزني لهأا ضضعب .رخآا يف
ةريثك بابشسأ برلل مهدوأا ضسّركتي
ىلع لوشصحلا مدع نم فوخلا اهادحإا
نم نكل ،مهنم اهنوعّقوتي يتلا ةيانعلا
هءاـبـحأاو هـلـهأا عـفرـي برـلـل ضسّرـكـتـي
رداقلا قلاخلل مهايإا ًامّلشسم ةشصلاب
برلا نأا فيك ركذي انّلك .ءيشش ّلك ىلع
.اهشضرم نم ضسرطب ةامح ىفشش عوشسي
.هنوعبتي نم ءابرقأا كرتي  برلا

ًءابآا ام ٍةظحل يف ريشصي انمظعم
بعشصأا وه ام نكل ،دشسجلاب تاهمأاو
ًايموي تاهمأاو ءابآا نوكن نأا وه مهأاو

33/5102 ددعلا

بآا61 دحألا

سسديمويد ديهششلا سسيدقلا راكذت

اثلا نحللا

رششع يداا رَحَشسلا ليإا



نحن .اهعاقيإا مهيلع ضضرفت نأا وأا
مّلشس ىلع ًءاـنـب اـنـتاـقوأا مـّظـنـن نـم
طقف جاتحت  ةلئاعلاف ،انتايولوأا
ّنكرتن  .ةياعرلا ىلا لب لاملا ىلا
لـب ،ةـيـلـكــلاــب اــنــقرــشسي لــمــعــلا

ةشصلل ،اندوأ ًاتـقو ضصشصخـنـلـف
تاهزن يف مهتقفارمل ،مهعم بعللو
عاـمـتـشسـلو مــهــشسورد دــّقــفــتــلو
ضسويريفروب رابلا لوقي .مهلكاششمل
،ٍتمشصب ءابآا اهـيأا اوـلـشص» :يـئارـلا

،حـيـشسمــلا وــحــن ٍةــعوــفرــم ٍديأاــبو
امدنعو .ًايرـشس مـكدوأا اوـنـشضتـحاو
َضضعـب اوذـخـّتا ماـظـنـلاـب نوـّلــخــي
نأا نود نـكـل ،ةـيوـبرـتـلا رـيــبادتــلا
اوأاجلا ،ضصخأابو ،مهيلع اوطغشضت
 .<ةشصلا ىلا

ةيلوؤوـشسم نـع ثّدحـتـن اـمدنـع
 اذه ،ةيبرتلا يف ةريبكلا نيَدلاولا
نع ةـيـلوؤوـشسمـلا عـفرـن اـنـنأا يـنـعـي
ريغـشصلا ىـتـح ناـشسنإا ّلـكـف .دوأا
ىلا هدششري ًاتوشص هلخاد يف عمشسي
نكل ،رششلا نم ههبنيو حلاشص وه ام
عم اـنـبواـجـت ىدم نـع وـه لاؤوـشسلا

فقوملا نإا .انلخاد يف هللا توشص
ىـلـع يذـلا جـشضاـنــلاو حــيــحــشصلا
لكاششملا عوقو دنع هذاخّتا عيمجلا

.ةيشصخششلا ةيلوؤوشسملا نع ثحبلا وه
 ا ىـشســـــنـي نأا ضضرـتــفــيءاــــنـبأ
مهـئاـبآا نـع نوـلوؤوـشسم ًاـشضيأا مـهـنأا

ناك نإاف .نوفعشضي امدنع ةشصاخ
هنأا رّكذتــــف مكلا نشسحي  كوبأا

ام ناك نإاو ،مّلكتت فيك كمّلع وه
هنأا رّكذـتـف فوـقوـلا عـيـطـتـشسي داـع
حبشصأا ناك نإاو ،ريشست فيك كمّلع
ول هنأا رـّكذـتـف ةـياـنـعـلـل ةـجاـحـب
يف تيّرمتشسا تنك امل كيَدلاو ةيانع
.دوجولا

بشسحب ايحن نأا ًاعيـمـج َعـشسنـلـف
انبولق يف بوتكملا ةبحملا ضسومان
اذإا ىتح ،انُريمشض هب انرّكذي يذلاو

ضسّدقـتـت اـنـنـيـب اـمـيـف هـلــلا رــشضح
حرفو مشس ردشصم ودغتو انتئاع
.اهدارفأا عيمجل ةّوقو

تاـيـحورـلا مـكــل اــنــعَرَز
َدُشصحن نأا ًاميظع ُنوكيفأا

ناك نإا *تايدشسا مكنم
 َنوـــــكششي َنورــــــخآا
انشسلـفأا مـكـيـلـع ِناـطـلـشسلا
ْلمعتشسن  انكل .وأا نحن
ُلمتحن لـب ناـطـلـشسلا اذـه
َبـّبــشســُن ــئــل ٍءيــشش لــك
.حيشسا ِةراششبل ام ًاقيوعت

ليإلا ـــــــــــــــــ
(53-32 :81 ىتم)

.لَثَا اذه برلا لاق
تاوـمـشسلا توـكـلـم هـِبـششـُي
نأا دارأا ًاــكـــِلـــَم ًاـــناـــشسنإا
أادب املف *ُهَديبـع َبـِشساـحـي
هـيـلإا َرـِشضحُأا ِةـبــشسااــب
ِفآا ُةَرــششع ِهــيــلــع ٌدحاو
ام هل ْنكي  ذإاو *ٍةنزو
َعابـُي نأا ُهُدـّيـشس َرـَمَأا وـي
لـكو هُدوأاو ُهـُتأارـماو وـه
رخف *ُهنـع ىـَفوـُيو ُهـل اـم
ًئاق ُهل ًادجاشس ُدبعلا َكلذ

هيلع ْل لك َكيفوأاف ام
ِدبـعـلا كلذ ُدـّيـشس قَرـَف *َكل
*نـيدلا هـل كرـتو ُهـَقـَلـْطأاو
ُدبـعـلا كلذ جرـخ اـمدعــبو
هــِئاــقــفُر نــم ًادبــع َدجو
ٍراـنـيد ِةـَئ هــل ًاــنوــيدم
هـقـُنـخـي ذـخأاو ُهـَكــَشسمأاــف
كيلع  ام ينِفوأا ًئاق
ِهيمَدَق ىلع ُدبعلا كلذ رخف
ْلـهً ـئاـق هـيــلإا بلــطو
*كل ام لك َكـَيـِفوأاـف يـلـع
 ُهَحرطو ىشضمو ىبأاف
*نيدلا َوي ىتح نجشسلا

يذلا انبر .ةدولا نيح طقف ضسيلو
ينبتلاب هل ءاـنـبأا اـنـلـعـجو اـنـقـلـخ
لاثـمـلا اـنـيـطـعـي حـيـشسمـلا عوـشسيـب
هتياـعر لـخ نـم ةّوـبأـل حـلاـشصلا
يف ءاكرشش انلعجيل اـنـل ةـمادتـشسمـلا

ضسيل يشساشسأا لـهأا رود .هـتوـكـلـم
عم يمويلا لعافتلا لب باجنإا طقف
اورـيـشصيو ًاـيوـشس اوـمـنـيــل مــهدوأا

 .توكلملا ءانبأا ًاعيمج
ًوأا  اندوأا ةايح ةريشسم رثأاتت

،اهب نـحـن اـيـحـن يـتـلا ةـقـيرـطـلاـب
نم ريـثـكـب رـبـكأا اـهرـثأا اـنـلاـعـفأاـف
نع ىكحُي .مهل هلوقن يذلا مكلا
ندمـلا فـقـشسأا ضسوـيراـتـكـن ضسيدقـلا
ًارــيدم ناــك اــمدنــع هــنأا ضسمــخــلا
ضضرفي ناك ،ةـيـتوـهـلا ةـشسردمـلـل

نــيـناوـقــلا ضضعــب بــطــلا ىــلــع
ءاـــشسأا اـم اذإا اـهـقــيــبــطــت بجاوــلا
ناــك هـــنأا إا ،فّرـــشصتـــلا مــــهدحأا
وحن ىلع .ًوأا هشسفن ىلـع اـهـقـّبـطـي
نـم بلـطـن نأا عـيـطـتـشسن  لـثاـمــم
اهـلــعـفـن  روـمأاـب ماـيـقـلا اـندوأا
.نحن

ام دشصحي ناشسنإا نأا مولعملا نم
لفطلل يلئاعلا طـيـحـمـلا نإا .هـعرزـي
هـجوـشضن يــف ًارــيــبــك ًارود بعــلــي
 .ةيـبـلـشسلا وأا ةـيـباـجـيإا هـتأاـششنو

فيك هوبأا همّلعي نأا لـفـطـلـل ةـجاـح
بقاري هنأا دلولا هلعفي ام ّلج ،ايحي
نإا .هنم مّلعتيل وه ايحي فيك هابأا
هنأ ،مّلعم ةئم يزاوي حلاشصلا بأا
،لــباــقــم نود هدوأ هــتاذ مّدقـــي
ةريغشص تناك امهم مهتاردقب نمؤويو
َدلولا بَر» .مّدقتلا ىلا مهعفدي امم
ديحي  ًاشضيأا خاشش ىتمف ،هقيرط يف
ةيبرـتـلا تشسيـل ،(6 :22 مأا) <هـنــع
اهنإا ،ئدابملا ضضعبل ٍنيقلت دّرجم
 .هب نمؤون امل يموي ٌضشيع

.ةيبرتلا يف ًاريبك ًارود تقولا بعلي
ةلئاعلل ًاتـقو لـهأا دجـي  ًاـناـيـحأا
ضضرتفي  .تاغششنا ةرثك ببشسب
ةاــيــحــلــل اوــحــمــشسي نأا لــهأاـــب
مهب مّكحتت نأا ةريثكلا اهتابلطتملو



ناك ام ُهُؤواقفُر ىأار املف
اومَلعأاف اوءاجو ادج اونِزَح
*ناـك اـم لــكــب مــهَدــّيــشس

هل لاقو ُهُدّيشس ُهاعد ٍذئنيح
ام لك ُرـيّرـششلا ُدبـعـلا اـهـيأا

كنأ كل ُهُتكرت كيلع ناك
يغبني ناك امَفأا *إا َتْبلط
ًاـــشضيأا َتنأا َمـــَحرـــت ْنأا كل
*انأا َكُتـمـحر اـمـك َكـَقـيـفر
إا ُهـعـفدو ُهُدـّيـشس َبـِشضغو
َعيمج َيِفوي ىتح َبذعا

يـبأا اذـكـهـف *هـيـلـع ُهـل اـم
 ْنإا مكب ُعنشصي يوامشسلا
ٍدحاو لك مكِبولق نم اوكُت
ز ِهيخأِهِت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

لمأات
ـــــــــــــــــــ

نأا كل يغبني ناك امفأا»
امك كقيفر ًاشضيأا تنأا محرت
.<انأا كتمحر

رّكفي فيك ىرت له
؟هللا رّكفي فيكو ناشسنإا

َوـْفــَع ّنأا فــيــك ىرــت لــه
،ًابك ناك امهم ،ناشسنإا
نروق اذإا ءيـشش ـَك رـهـظـي
ّنأا دقتعت  ؟هللا ِوْفَع عم

بعشص ةيشصولا هذه قيق.
لمت نأا ًاعبط ترّرق نإا

حيحشص ،ةانأا لوطب ملظ ّلك
وأا تارا  كـــــــــــّنأا
بّلغّتلا  ةبوـعـشص دجـتـشس
دـّلوـتــي يذــلا دقا ىــلــع
ها ٍضسفن ّلك  ايئاقلت
كلذ دعب نكل ،اهملظي نَم
ةاـشسم ىـلـع داـتــعــتــشس
اذكه .ةّيناشسنإا  كتوخإا

ًاثك نز نل ملظُت امدنع
ّرششلا ةلدابم إا ىعشست نلو

دبعلا ّنكل ،هقيفر نم ةمحرلا لانيل
.هيخأا هاجت ًةمحر مّدقي نأا فرع ام
ةعفنملل لئاشضفلا دبعلا اذه مدختشسإا
ةمحرلا لّشسوت .ةّيناـنأاـب ةـّيـشصخـششلا
لانيل ةمحرلا لهاجتو ةحارلا لانيل
ًةحار هيطعت هّنـظ يـف يـتـلا ةّداـمـلا
.ةّيدام ىوشس تشسيل

عشضاوتلا يه ةمحرلا تاكّرحم
رـخآا ةـّبـحـم .ةـشصلاو ةـّبـحـمــلاو
لمع ىـلإا اـنـناـعـفدي تاذـلا نارـكـنو
نم وه ةّداملاب قّلعتلا مدع .ةمحرلا
دق هذــه لــعــف ّنأ ةــمــحرــلا ضسشسُأا
اذـل .كلـمـن اـّمـع يـّلـخـتـلا بـّلـطــتــي
دق .ةريثك قئاوع اـهـنود ةـمـحرـلاـف
دقو ةـّيداـم ٍةراـشسخـل ًاـبـبـشس نوـكــت
ةــّيــندمــلا نــيــناوــقــلاــب مدطـــشصت
دجـمـلاو تاذـلا ّبح .ةـّيـعاـمـتـجإاو
نوكـيـل ةـمـحرـلا ناـقـيـعـي لـطاـبـلا
قّلـعـتـلا .اـهـيدناـعـم نـم ءاـيرـبـكـلا
 يتلا ةمحرلا نع انقيعي ةّداملاب
نم كانه ّنأ ةّداـمـلا يـف رـشصحـنـت
نأا نكمملا نم .ًاشضيأا فطعلا جاتحي
فّطلُت ٍةملك لخ نم ةمحرلا مّدقن
ٍةرابـع لـخ نـم وأا ًاـحـيرـج ًاـبـلـق
.ةبرطشضم ًاشسفن دعاشست

رارشصإا ةّيشسكذوثرأا ةشسينكلا يف
مدخلاف .ةمحرلا ىلع ايجروتيللا يف
نم ةمحرلا بلط ىلع ةمئاق ةّيشسنكلا
ٍةبلط ّلـك دعـب .يـشساـشسأا ٍلـكـششب هـلـلا
بيجي نهاكلا وأا ضساـّمـششلا اـهـلوـقـي
ّبر اي» ةّيهلإا ةمحرلا بلطب بعششلا
ةرابعلا هذـه ديـعـن ًاـناـيـحأا .<مـحرا
.ةّرم ةئم ىرخأا ًانايحأاو ًةّرم نيعبرأا
ةمحرلا بلط نم ضسوفنلا ّلكت  ذإا
جّوتت يـتـلا ةـمـحرـلا هذـه .ةـّيـهـلإا

ّنأاكو هللا ىلإا اهعفرن يتلا انتابلط
ّيلعلا نم ٌةمحر يه ةّيهلإا ٍةّيطع ّلك
رـيـغو ةـقـطاـنـلا ةـقـيـلـخــلا هاــجــت
.ةقطانلا

يّبر» ًاشضيأا عوشسي ةشص يف
<ئطاخلا انأا ينمحرا حيشسملا عوشسي
ةشصلا هذه .ةمحرلا ةّيروحم دجن
اهتوت ىـلـع ناـبـهرـلا بأادي يـتـلا

ىلـع داـتـعـن وـل اذـّبـح ،موـيـلا لوـط

ةمحرلا
ــــــــــــــــــــــــــــ

ناشسنإا ضسمغني موي دعب ًاموي
اذه .اهباعـشصو ةاـيـحـلا موـمـه يـف
ىلإا ىّدأا ّيكهتشسإا ّيداملا ملاعلا
يـف ٍةواـشسق ىـلإاو ةـّيـناـشسنإا رـّيـغـت
اّنك يشضاملا يف .رششبلا نيب لماعتلا
ةّيعامتجإا تاقعلاو بورحلاىرن
ةــلوــجرــلا اــهــناوـــنـــع ناـــك دقو
اـنـماـّيأا يـف .قدشصلاو ةـهـجاوـمــلاو
،يعامتجإا رّوطتلا عمو ،ةرشضاحلا

رثكأا ةمحرلا مدعو لايتحإا لخد
ثيح ةّيرششبلا تاقعلا ىلإا رثكأاف
ضصخششلا يمـتـحـي نأا نـكـمـمـلا نـم
اهنم ريدي ةلآا فلخ وأا ٍبتكم فلخ
ضشيعلا ةبوعشصب ًاعوفدم .هتاهجاوم
ةطيحملا ةّيداملا تاريثأاتلا ةّفاكبو
مدختشسي ناشسنإا حـبـشصأا ،هـتاـيـحـب
ةـلوـجرـلا اـهــنــع بيــغــت لــئاــشسو
ًاّيرهاظ ولو ظافحـلـل ةـيـقادشصمـلاو
وأا ٍةناكـم ىـلـع ةـلـيـحـلا ةـطـشساوـبو
ّيتايحلا طمـنـلا اذـه .نـّيـعـم عـقوـم
ام ةرـيـبـك ٍةـبـشسنـبو ةـّيرـششبـلا دقـفأا

ءانبأا نيب ٍءاخإاو ٍدشضاعت نم هتفرع
ةدحو ضساشسأا ناك يذلاو عمتجملا
.ةميدقلا تاعمتجملاو لئابقلا

ةءارقلا يف هعمشسن يذلا لَثَملا يف
اذهل (53-32 :81 ىتم) ةّيليجنإا
لّشسوت ًادبع ّنأا دجن كرابملا دحأا
هبلاـطـي هدـّيـشس ّنأ ةـمـحرـلا هدـّيـشس
.ةنزو فآا ةرششع غلابلا هنيد دادشسب

هدّيشس هنع حفشصي نأا دبعلا اذه بلط
.ىرخأا ًةشصرف هيطعيو همحري نأاو
يذلا هدّيشس نم ًةمحر دبعلا اذه لان
مـغر هـّنـكـل ،هـيـلـع اـم ّلـك هـل كرــت
نم هتدعرو ًاءدب فوـخـلاـب هروـعـشش
مل .ًاّيدام ّلظ هّنأا ّإا ،هدّيشس ةوشسق
نع افع يذلا هدّيشس ةمحر نم ظعّتي
ةمـحرـلا هـنـم مـّلـعـتـي مـلو رـيـثـكـلا
اذه فأاري مل .نيرـخآـل اـهرـهـظـيـل
هـتـبـقاـعـم دارا لـب هـقـيـفرـب دبـعـلا
ناك امك (طقف ةدحاو ةنزو ببشسب)
عّرشضت .ةمحرلا لبق وه هب ّلحيشس
ٍفوـخـب ةدحاو ةـنزو نادتـشسا يذــلا



.انماّيأا يـــــف ًاـشضيأا نـحـن اـهـتوـت
ٌبلــطو ٌدادرـــت ةـــشصلا هذـــه يـــف
اـنـه .ةـّيـهـلإا ةـمـحرـلـل لـشصاوـتــم
يذـلا ديـحوـلا بلـطـلا يـه ةـمـحرـلا
ّرــــشصي اـهـيــفو ةــشصلا هــلــمــحــت
ةــمــحرـــلا بلـــط ىـــلـــع ناـــشسنإا
.هل ةّيشصخششلا

ناونع يه نيرخآا هاجت ةمحرلا
نأا ضضرتفملا نمو ةّيرششبلا تاقعلا
عوشسي لئُشس نيح .اهل ًاشساشسأا نوكت
لخ نم انمّلع ،ةمحرلا نع ًابرجم
بيرقلا ّنأاب قوفششلا يرماشسلا لثم
لب ةّيلئاع ٌةقع هب انطبرت نم ضسيل

نمو ةمـحرـلا هـعـم عـنـشصن نـم وـه
هذهب .(63 :01 ول) ةمحرلا انلدابي
تاقعلا عوشسي برلا عفر ةرابعلا
مدلا ةــّيدودحــم نــم ةــّيـــناـــشسنإا

دودح ىـلإا ةـّيـلـئاـعـلا تاــقــعــلاو
ةيانعلا لخ نم ةّبحملاو ةمحرلا
ضصخـششلا يـشسمـي بيرـقـلا .رــخآاــب
هـعـم عــنــشصنو هــيــلإا بهذــن يذــلا
ضضرـُف يذـلا ضصخـششلا  ،ةـمــحرــلا

يـتـلا مدلا ةـلـشص ثيـح نـم اـنـيـلــع
 .هب انطبرت

يذلا ديحولا عشضوملا اذه ضسيل
.ةــــمحرلا عوشسي برلا هــيف انمّلع
نم ًاّيرششب ًادشسج هذاخّتاو هدّشسجتب
.ةمحرلا لاثم ناـك ،اـنـشصـخ لـجأا

ىشضتراو لشصحيشس امب ًاملاع ناك
.انــشصّلخيو انـمـحرـيـل ًاـعوـط مآا
ىلـع هرـهـظأاـف ةـمـحرـلا لاـمـك اـّمأا
نمـل ةـمـحرـلا بلـط نـيـح بيـلـشصلا

هاتبأا اي مهل رفغإا» هنوبلشصي اوناك
مهّنأ  ول) <نولعفي اذام نوردي
32: 43).

لّثمتلل نيّيحيشسمك نوّوعدم نحن
نع هشسفن لذب يذلا حلاشصلا دّيشسلاب

انءاوهأا بلشصن نأ نوّوعدم ،هفارخ
يذــلا ةّداــمــلا ّبحو اــنءاــيرــبــكو
انوعدي .ًاّيدارإا  انبولق يف ضشعششعي
وهو نيرخآا محرن نأ عوشسي برلا

<ةحيبذ  ًةمحر ديرأا ينا» لئاقلا

ضسكـعـلا ىـلـع لـب ،ّرـششلاــب
ّلك شصب ًمت حرفتشس
حـــــيـــــشسا لــــــثــــــم أا

يــّلــشصتــشسو ،شسيدقـــلاو
هللا ركششتشسو كئادعأا لجأ
كنارـفـغـب .كتاـباذـع ىـلـع
باـجـعإا يــنــجــتــشس ،اذــه
مهتّبو مهماركإاو ضسانلا

كنأا مــهأاو ،مــهــماحاو
ةـيواـمـشسلا تاا ثشس
نَم ّلكل ّبرلا اهّدعأا يتلا
.هب يدتقي

ناك امدنع هنأا رّكذت
بيلشصلا ىلع ًاقلـعـم برـلا

نيذلا لجأا نم يّلشصي ناك
مهل رفغا هاتبأا اي» :هوبلشص
مــهــّنأ  اذاـم نوـمـلـعــي
.(43 :32 وـل) <نوـلـعـفـي
،يلقع دقفأاو ،لهذنأا ينّنإا

اـمدنـع ،راوُد يـنـباـتـنــيو
هـتـّبــــ ةـمـظـعـــب رـّكـفأا
.رششبلل

هجاو فيك ًاشضيأا رّكذت
ناك هّنأا عم ،نئاا اذوهي
هــــفدهو هّرــــشش فرــــعــــي
هيقبي ناك هّنأا ّإا ،رَمشضا
ةظحللا ىـتـح هـبـناـج إا
هـل رـهـظــُي ناــكو ةخأا

ةـيوـبأا ًةــّب...  ةـعاـشس
عوـــشسي ناــــك هـلاـقـــتــعا
هبلـــشصل  ،ًانيزح روفغلا
كلذل ،هذيمـلـت عاـيـشضل لـب
إا هدوـــــــــقـــــــــي نأا دارأا
ةبوتلاو هئطـخـب فاعإا

.هنع

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

هتوعد َضسنن  ًاعبطو .(31 :9 تم)
نا امك ءامحر اونوك» :انل ةيهلإا
ول) <ميحر ًاشضيأا (يوامشسلا) مكابأا

عم ةمحرب فرشصتن امدنع .(63 :6
انشسفنأا انـعـشضو دق نوـكـن نـيرـخآا

هبششتن نوكن ذإا توكلملا قيرط ىلع
.هللاب

توريب فاششك ــــــــــــــــــــــــــــــ
يشسكذوثرألا ـــــــــــــــــــــــــــ

ةيششربأا يعار ةدايشس ةكربب
لـيزـجـلا ضساـيــلا تيــلوــبورــتــمــلا
ضسيدقلا رـيد باـحر يـفو مارـتـحإا

ماـقأا ،فرـحـلا رـيد ـــ ضسوـيـجرواـج
51 نيب يشسكذوثرأا توريب فاششك
يفيشصلا هميخم5102 بآا8و زومت
حاين ضسئاـنـك اـياـعر جاوـفأا ءاـنـبأ
يــشسيــئر ،تورــيــب ضسأار - ةديـــشسلا
ضسيدقـلا ،ةـعرزــمــلا - ةــكــئــمــلا

ــ انيرتاك ةشسيدقلا ريد ،ضسويرتميد
ضسيدقـــلا رــــيد ،ناــــشسحا ةرــــهز

.برغلا قوشس - ضسويجرواج
ةيحورلا تاطاششنلا تروحمت

ةيفششكلاو ةيهـيـفرـتـلاو ةـيـفاـقـثـلاو
نهاكلاو يتيب ةشسينكلا» راعشش لوح

تاولشصلا ىلإا ةـفاـشضإاـب اذـه <يـبأا
دقو .ةـيـهـلإا ضسيدادقـلاو ةـيـموـيـلا
نم ةباششو باشش007 يلاوح كراشش
ةنشس81 ةـياـغـل تاوـنـشس6 رـمـع
بشسحب تاميخم عبرأا ىلع اوعزوت
.ةيرمعلا تائفلا

ران ةرهشسب ميخم لك ىهتنا دقو
يلاهأا ءابآا ىلإا ةفاشضإاب اهرشضح

ام مهأا ميدقت اهيف ىرجو اندوأا
.ميخملا لخ دوأا هب ماق

ةرششنلا ى-ل-ع ع-طإلا نا-ك-ملا-ب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا

bl.gro.sotrauq. www


