
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
؛81-61 :6 ضسوثنروك2)

7: 1)
ِهللا ُلكيه متنأا ُةوخإا اي

يـّنإا ُهـلــلا َلاــق اــمــك يا
اميف ُصسأاو مهيـف ُنـُكـصسأاـصس
مهو ًاهلإا مهل ُنوكأاو مهنيب
كلذلف *ًابـعـصش  َنوـنوـكـي
اولزتعاو مهنيب نم اوجُرخا
صســَمــَت و برــلا ُلوــقـــي اوــ

ِمكل ُنوكأاو مكُلَبقأاف *ًاصس
َنب  متنأا َنونوكتو ًابأا

*ريدقلا برلا ُلوقي ٍتانبو
اـهـيأا ُدـِعاوا هذـه اـنـل ذإاو
نم انَصسفنأا رهطُنلف ُءابحأا

ِحورـلاو ِدصسا ِضساــندأا لــك
ِةـفاـخ َةـصسادقـلا ِلـمـكــنو
.هللا

ليإلا ــــــــــــــــ
 (11-1 :5 اقول)

 اميف نامزلا كلذ
ةحــب دنــع ٌفــقاو عوــصسي

تنـيـفـصس ىأار ْتَراـصسيـّنـَج
ئــطاــصش دنــع ِـــَتـــفـــقاو
امهنم ردحـنا دقو ةحـبـلا
*كابصشلانولصسغَينودايصصلا

ِتـنـيــفــصسلا ىدحإا لــخدف

ديشصلا ــــــــــــــــ
 كمصسلا ديصص ةروصص تذخأا

تطبتراو ،اًزّي اًناكم ديدا دهعلا
ةّراصسلا ىرصشبلاب ،ليإاب ةزاركلاب
ّبرـلا ّنأا إا دئاـع اذــه .ضصاــب
نم هذيمت ةـّيـبـلاـغ راـتـخا عوـصسي

ةروصص لمـعـتـصساو ،كمـصسلا يداـّيـصص
ام هذيمت مهفي ىّتح هذه دّيصصلا
دقل .مـهـنـم ديرـي
ّبرـلا لـمـعــتــصسا
ًةـــــغــــل عوــــصسي
اهمهـفـي ًاروـصصو
هماّيأا  ضسانلا

بلصص نـم اـهـّنأ
دّيصصلاو ،مهتايح
انـقـطاــنـم يــــف
ناـك ةـّيـلـحاـصسلا

ردصصم لزـــي و
ّيــــصساــــصسأا قزر
مـهو ،اـهـناـّكـصسل
 ديصصلا ةغل نولمـعـتـصسي مـهـصسفـنأا

.ةّيمويلا مهتايح
اًدعب ديصصلا ةروصص ّبرلا ىطعأا دقل

اونوكيـل هذـيـمـت اـعد اـمدنـع رـخآا
عوـصسي ناـك ذإاو> :ضساـنـلا يداـّيــصص
نيوخأا رصصبأا ليلا رحب دنع اًيصشام
ضسرـطـب هـل لاــقــُي يذــلا ناــعــمــصس
 ةكبـصش ناـيـقـلـي هاـخأا ضسواردنأاو
لاقف .نيَداّيصص اناك امهّنإاف رحبلا
يَداّيصص امكلعجأاف يئارو ّمله امهل
 .(91-81 :4تم) <ضساّنلا

ةـنـها هذـه  اـنــلــّمأاــت اذإا
يتلا اهرـصصاـنـع ضضعـب ضصلـخـتـصسن
عب ذيمتلا اهذخأاي نأا ّبرلا دارأا
.ليإاب مـهصشبـت دنـع راـبـتـعا

روـمأا ةّدع ىـلــع كمــصسلا ديــصص موــقــي
نم ةرفو ىلع لوصصحلل اًعم رفاصضتت
دعـُي نأا ًّوأا داـّيـصصلا ىــلــعــف ؛كمــصسلا
ثيح كمصسلا يعارم دّدحي ّمث ،هكابصش
دعبو ،ةرفاو دادعأاب اهناعطق عّمجتت
ّدميل ةحملل مئا تقولا رظتني كلذ
ذإا ،ةّرغ ح ىلع كمصسلا ذخأايف هكابصش
بصساـنا تقوـلا  هـكاـبــصش بذــجــي
اذه عم .كمصسلا نم ةيمك كأا عمجيو

نـك  ،هــّلــك
نأا داـــّيـــصصلـــل
نـــــــمــــــصضــــي
،ةـــجــيـــتـــنـــلا
نــــم مغرــــلاـب
ةّرمف .هتاعـّقوـت
هديصص  قّفوُي
اًددع عـمـجــيــف
نـــــم ًـــئاـــه
دــــقو ،كــمــصسلا
 رمأا يّدؤوي
نايحأا ضضعـب

دوعي ىرخأا ةّرمو ،كابصشلا قّز إا
.ضضافولا اخ هديصص نم

ىلع زايتماب قبطنت ةروصصلا هذه
يه يتلا ةكبصشلا ّدعي رّصشباف ،ةراصشبلا

يـتـلا نـكاـمأا دّدحـيو ،هـلـلا ةــمــلــك
،اوتاتقي يـكـل ضساـنـلا اـهـيـف عـّمـجـتـي
تناـكأا ،ةـفرــعا وــه اــنــه توــقــلاو
ذيمتلا ناك دقل .ةّيويندلا مأا ةّينيدلا
ناك ثيح ةّيدوهيلا عماا نوراتخي
وأا ،هللا ةملك عامصسل نوعمتجي دوهيلا
ضسانلا ناك ثيح ةـّيـناـنوـيـلا ةـقورأا
نوصشقانتيو ةفصسفلا عامصسل نوعمتجي

 ا رومأاىّتح وأا ،ةاي  تاحاصسلا
ناك ثيح ةّينامورلا ندا  ةماعلا
نـَم وأا نوـمـّلـعــموأءايبـنأا يـتأاـي

93/5102 ددعلا
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سستاشسيلك ديهششلا سسيدقلا راكذت

 هتقفرو

نماثلا نحللا

سسداشسلا رَحَشسلا ليإا



ةملك لقن إا ديحولا ليبصسلا ةملكلاب
نإاو .ىرـخأا قرـط كاـنـه لــب ،هــلــلا

ىلع ةرصصتقم مكلاب ةراصشبلا تناك
ضشيع نإاف ،نمؤوا نم ةنّيعم ةئف
قرـطـلا نـم وـه يذـلا ،هـلـلا ةـمــلــك
،عـيـما لـمـصشي ،ةراـصشبـلـل ىرـخأا

.مـــكـــلا نـــم ادح ىــــصضمأا وــــهو
وـه هـلـلا ةـمـلـك ضشيـعــب دوــصصقاو
يه يتلا بّرلا ةّيصصو بصسحب كولصسلا
دقو .جاتا بيرقلا ةّب ،ةّبا

نع هتلاصسر  بوقعي لوصسرلا رّبع
ةـّبا لـمـعـب ناإا هـطـبرـب كلذ
ام> :يقـيـقا ناإا رـهـظـت يـتـلا
هل ّنإا ٌدحأا لاق نإا يتوخإا اي ةعفنا
ردقي له .لامعأا هل ضسيل نكلو اًناإا
وأا ٌخأا ناك نإا ؟هصصّلخي نأا ناإا
توقلـل نـيَزاـتـعـمو ـَناـيرـع ٌتخأا
ايصضما مكدحأا امهل لاـقـف ،ّيـموـيـلا
 نكلو اعـبـصشاو اـئـفدتـصساو مـصسب
اـمـف دصسا تاـجاـح اـمــهوــطــعــت
 نإا اًصضيأا ناإا اذكه .ةعفنا
:2عي) <هتاذ  ٌتيم لامعأا هل نكي
41-71).

،هللا اياصصو بصسحب كولصسلا نإا
بيرـقـلا ةــّبــح رــصصتــخــُت يــتــلا
هتاذ ّدحب وه ،انركذ امك ،جاتا

لقني نـمؤوا ّنأ .لـيإاـب ةزارـك
عوصسي ّبرلا ةروـصص ةـقـيرـطـلا هذـهـب
ًعف هّنأا هرظني نم كرديو ،ةّيقيقا
هصسفن لذب يذلا عوصسي ّبرلل ذيملت
لمعن نأا اناـعدو ،اـنـّبـحأا هـّنأ اـّنـع
نأا مكيطعأا انأا ةديدج ةّيصصو> :هلثم

مكتببحأا امك .اًصضعب مكصضعب اوّب
.اًصضعب مكصضعب اًصضيأا متنأا نوّب انأا
نإا يذيمت مكّنأا عيما فرعي اذهب
:31وي) <ضضعبل اًصضعب بح مكل ناك
هاياصصول انظفحب انّنأا امك.(43-53
هذيمت وحن هدي ّدم ّمث> :هلهأا صصن
نـم ّنأ .يـتوــخإاو ّيــمأا اــه لاــقو
تاومصسلا  يذلا يبأا ةئيصشم عنصصي
:21تم) <يـّمأاو يـتــخأاو يــخأا وــه
:اـنـب هـصسفـن ىــهاــم دقو ،(94-05
ينلبقي نمو ينلبقـي مـكـلـبـقـي نـم>

نأا ُهلأاصسو َناعمصسل تناكو
رـــَبـلا ِنـع ًـيـلـق َدعاـبـتـي
نم َعوما مـّلـعـي ضسلـجو
نـم َغَرـَف او *ةـنـيـفــصسلا
ْمدَقَت َناعمصسل لاق مكلا
مكَكابصش اوقلَأاو ِقمُعلا إا
ُناعمـصس باـجأاـف *ديـصصلـل
دق اـنإا ُمـّلـعـم اـي هـل لاـقو
ْبِصصُن و ُهلك َليللا انبِعت
يقلُأا كتملكب نكـلو ًاـئـيـصش
كلذ اولعف امـلـف *ةـكـبـصشلا
ًائيصش كمـصسلا نـم اوزاـتـحا

ْتــَقرــخــت ىــتـــح ًاثـــك
إا اوراـصشأاـف *مـهـتـكـبــصش
ةـنـيـفـصسلا  مـهـِئاــكرــصش
اوــــــتأاــــــي نأا ىرـــــــخأا

اوأمو اوتأاف .مهونواعيو
اـتداـك ىـتـح تـنـيـفـصسلا
كلذ ىأار اـمـلـف *ناـقرـغـت
دنـع رـخ ضسرـطـب ُناـعـمـصس
جُرخا ًئاق َعوصسي ْيَتَبكُر
ٌلـجر يـّنإاـف بر اـي يـّنــع
َلاــهذــنإا نأ *ٌئــطاـــخ

هـعـم نـَم لـكو وــه ُهاعا
يذـــــلا كمـــــصسلا ديــــــصصل
ُبوقعـي كلذـكو *هوـباـصصأا

ناذللا ىدبز انبا انحويو
.ناـعـمـصسل ـَقـيـفر اـناـك
 َناـعـمـصسل عوـصسي لاـقــف
ُنوكت نآا َنِم كنإاف ْفَخَت

اوغلب اّملف *ضسانلل ًادئاصص
ّرــــَبـلا إا ـَتـنـيـفــصسلاــب
  .هوعبتو ٍءيصش لك اوكرت

عمتجيف ايؤورـلا ةـمـعـنـب نوـعـتـمـتـي
.مهميـلـعـت عاـمـصسل ضساـنـلا مـهـلوـح
ضسانلا عماصسم ىلع ةملكلا نوقليف
تناكو ،مهصسفنأا  اهلعف نيرظتنم
عـمـصس اـمدنـع :ةـتواـفـتـم ةـجـيـتـنـلا
ةرصصنعلا ديع  نوعمتا دوهيلا

نوثك نـمآا ضسرـطـب لوـصسرـلا مـك
عمصس امدنع اّمأا ،(14-1 :2عأا) مهنم
 ضسلوب لوـصسرـلا مـك نوـّيـنـثوـلا
اًمامتها هوعي ملف ضسوغاب ضسويرأا

طقف مهنم ةـّلـق هـمـك ببـصسب نـمآاو
.(33-81 :71عأا)

بيجعلا ديصصلا ةثداح نم اًقطنا
اذه  انـعـماـصسم ىـلـع أارـقـُت يـتـلا
رصصنع فاصضُي ،(11-1 :5ول) مويلا
نم رمأاب صصي ديصصلا ّنأا وه ّيصساصسأا
دقل .هعيطي نأا ذيملتلا ىلعو ،ّبرلا

ّنأا ىـّتـح رــمأا اذــه لــصسرــلا ىــعو
 كلذ نـع رــّبــع ضسلوــب لوــصسرــلا
:ضسوثنروك لهأا إا وأا هتلاصسر
<ضسيلف رّصشبأا تنك نإا هّنأ  ذإا ٌرخف
 ليوف ،ّيلـع ٌةـعوـصضوـم ةرورـصضلا
لعفأا تنك نإا هّنإاف .رّصشبأا  ُتنك نإا

ناك نإا نكلو ،ٌرجأا يلف اًعوط اذه
<ةلاكو ىـلـع ُتنـمؤوـتـصسا دقـف اـًهرـك
رـــمأا كلذـــك .(71-61 :9روك1)
مدختصسي ذإا ،ةراصشبلا ةجيتنل ةبصسنلاب

انأا> :ديصصلا ةروصص لدب عرزلا ةروصص
هـلـلا نـكـلو ىـقـصس ضسوـّلـبأاو ُتصسرــغ
صشبا ىـلـعـف .(6 :3روك1) <يّمنـي رّ
كابصش اًيقلم ،يصشبتلا هلمعب مايقلا
ضسانلا بذجي هتملكب هللاو ،ةزاركلا
نوـكـت اذـكـه> :مـهداـطـصصيــف هــيــلإا

عجرت  .يمف نم جرخت يتلا يتملك
هب ُتررُصس ام لمعت لب ةغراف ّإا

:55عصشإا) <هل اهتلصسرأا ام  حجنتو
11).

ةثداح مويلا انينعت نأا نك فيك
انمظعم ّنأا ةّصصاخ ،بيجعلا ديصصلا
صشبتلل ةصسينكلا مهتنّيع نّ ضسيل
ىلع رصصتقم صشبتلا له ؟هللا ةملكب
قرط كانه له مأا ؟ةملكلاب ميلعتلا
ةراـصشبـلا تصسيــل ؟صشبــتــلــل ىرــخأا



لمأات ـــــــــــ
يقلُأا كتـمـلـكـب نـكـلو>

.<ةكبصشلا
لاكتا ةوق ةميظعل اهنإا

،عينم روصس اهنإا .هللا ىلع
 نوـــعو ،مدهـــُي  رادجو
نصصحو،ئداهءانيمو،بلغُي
صصــُي  حـــصسو ،تباـــث ،ّدــَ
قصشت يه .براحُت  ةوقو
نكامأا  اهصسفنل قيرطلا
اــهــبو ،كلاــصسا ةرــعوـــلا
حصسلا نم لزـُعـلا رـصصتـنـي
.هب ججدا ةازغـلا ىـلـع
،لاجرلا ءاصسنلا بلـغـت اـهـب
مهتقاذح دوأا رهظُي اهبو

 امهمامأا رحدنتو ،بر
،ةـبّردا دوـنا ةـلوـهــصسب
مـهـنأاـب برـغــتــصســُي لــهــف
هللا ىلع مهلاكتاب اورصصتنا

؟ناكم لك  مهئادعأا ىلع
اهتعيبط ىصسنت رصصانعلا نا
إا لّوــحــتــتو مــهـــماـــمأا

 ضشوـحوـلاو .مـهـتـعـفـنــم
راـنـلا و ،ًاـصشوـحو نوـكــت
هللا ىلع لاكتإا نأ ،ًاران
نانصسلاـف .عـيـما حـلـصصـُي
،ةقيصضلا نوـجـصسلاو ،ةداا

عواو ،ةيعيبطلا ةصسارصشلاو
ضشوـحوـلا هاوــفأاو ،تيــما
نـمؤوا وـحــن ةــهــجوا
ةوق نأ ،مهيف رثؤوت  هللاب
نم ىوقأا هللا ىلع لاكتإا

يتلا يهف ،ةدصشو ةمزأا لك
ضشوـــــحوـــــلا هاوــــــفأا دصست
.ءارولا إا اهعجرتو

رم يبنلا دواد نا
ةوـقـب ًااـع ناــك مازا
لاق ا هـلـلا ىـلـع هـلاـكـتا
داعتبإاب هيلع اوراصشأانيذلل
ةنيمأا نكامأا إا برهلاو
اذا :ضصا اهيف دجيل

فرعي نأا ديري نَم نإاف ،انه نم
هيلع ةيصسكذوثرأا ةصسينكلا مـيـلاـعـت
 كصشيو ةصسينكلا مينارت أارقي نأا

مـيـنالا هذـه .ةــيــهــلإا اــهــمدــِخ
نـم ًـئاـه اـمـك لـم تاوـلــصصلاو
.ةـصسيـنـكـلا  ةـيـصساـصسأا دئاـقــعــلا

تبصسلا ءاصسم نَلعُت حيـصسا ةـماـيـقـف
 صصا حابصصو بورغلا ةدحأ 
لاوـقأاـب حـّبــصسنــل> :رــَحــَصسلا ةــصص

.انصصخ رصصنع حيصسا ديـجاـمـتـلا
ا نـم هـصضوـهـنـب هـنأضصّلخ تاومأ
عـطـق نـم) <...ةـلـصضلا نـم اـعــلا
نلعت امك .(ضسماا نحللاب بورغلا
نم هللا نبا دصسجتب اهناإا ةصسينكلا
:دصسجتا حيصسا يتعيبطبو ،ءارذعلا
هـتدوـم لـجأ تاوــمــصسلا كــِلــَم نا>
ضسانلا عمو رهظ ضضرأا ىلع ،رصشبلل
ءارذـعـلا نــم ذــخــتا هــنأ ،فّرــصصت
عـم َدَرَو اـهـنــمو ،ًادصسج ةرــهاــطــلا
ًىنثم دحاو نبا وهو ،ذوخأاا دصسا
كلذل .مونقأاب ًىنثم ضسيلو عبطلاب
حيصسا نا ةقيقاب نيزراك فعن
هيلإاف .مات ناصسنإاو مات هلإا وه انهلإا
محري نا اهل ضسورع  ًامأا اي يلصسوت
نحللا بورغ ةصص نـم) <اـنـصسوـفـن
.(نماثلا

 نمؤوا ةكراصشم نوكت دق
داـحآـل بورـغـلاو رـَحـَصسلا تاوـلـصص
هـلإا ةدلاوو عوــصسي برــلا داــيــعأاو
نكل .ةلـيـئـصض ةـكراـصشم ،صسيدقـلاو
ةمدخ  نوكصشي نمؤوا مظعم
همينارت لم يذلا يهلإا ضسادقلا
ليبصس ىلع .ةمهم ةيدئاقـع مـيـلاـعـت
ةدلاو ةعاـفـصشب> ةـمـيـنرـت نإا لاـثا
 لم <انصصّلخ ضصّل اي هلإا

ةعافصش :ةيصساصسأا دئاقع ثث اهتايط
رم ءارذعلا ،صسيدقلاو هلإا ةدلاو
وـه عوـصسي برـلاو ،هــلإا ةدلاو يــه
.ضصّلا هدحو

 لا هذهةعافصش بلطن ةمين
برلا انصصـّلـخـي يـكـل رـم ءارذـعـلا
نوصسيدقـلاو رـم ءارذـعـلاـف .عوـصسي
نوعفري ،برلا مامأا اـنـب نوـعـفـصشتـي

هدحو وه انصصّلخي يكل هيلإا انتاولصص

.(04 :01تم) <ينلصسرأا يذلا لبقي
نأا وه مويلا اّنم اًذإا بولطا

نـم ،ضساـنـلا ديـصص ،ديـصصلا نــهــت
ضشيعلاو هللا رماوأ انعامصس لخ
<هتملك ىلع> انكابصش يقلنف ،اهقفو
 هللا ةملك ّنإا ذإا ،اهلعف رظتننو
هيف قّبطن موـي لـكو .ةـغراـف دوـعـت
هذه  انتخ دادزت هللا اياصصو
بذو ّبرـلا  تبـثـنــف ،ةــنــها
ةّيرصشبلا انتردقب ضسيل ،هيلإا ضسانلا
انّنأا امك .انيف لمعت يتلا هتّوقب لب
هدنـع نأا كردن اـنــّنأ كلذــب موــقــن
ّنأا اـــمـــك> :ةـــّيدبأا ةاـــيا هدحو
نم رمثب يتأاي نأا ردقي  نصصغلا

كلذك ةمركلا  تبثي  نإا هتاذ
صضيأا مــتــنأا اـنأا .ّ اوـتـبـثـت  نإا اــً
تبثي يذلا .ناصصغأا متنأاو ةمركلا

ّ ثك رمثب يتأاي اذه هيف انأاو.
ودب مكّنأ  اولعفت نأا نوردقت
اذــه نـــم> ،(5-4 :51وي) <اًئـيـصش
إا هذيمت نم نوثك عجر تقولا
لاقف .هعم نوصش اودوعي و ءارولا
اًصضيأا متنأا مكّلعلأا رصشع ينثإل عوصسي
ناعمصس هباجأاف .اوصض نأا نوديرت
مك ؟بهذن نم إا ّبر اي ضسرطب
اّنمآا دق نحنو ،كدنع ةّيدبأا ةايا

هللا نـبا حـيـصسا تنأا كـّنأا اـنـفرـعو
.(86-66 :6وي) <يا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةديقعلاو ايجروتيللا
ضسوــناــيك ضسيدقـــلا لوـــقـــي

قفـتـت اـيـجروـتـيـلـلا> :يـجاـطرـقـلا
قــفــتــت ةديــقــعـــلاو ،ةديـــقـــعـــلاو
تعو ةصسينكلا نا كلذ .<ايجروتيللاو
ةلاصسر  اهقطناو اـهـتأاـصشن ذـنـم
نا ،برلا اهب اهلكوأا يتلا ةراصشبلا
ميلعتل لصضفأا ةـلـيـصسوـلا وأا ناـكا
ةيجروـتـيـلـلا مَدِا  وـه ناإا

يتلا تاولصصلاو ليتالا لخ نم
يأا) ظوعوا ميلعت نا ىتح .ىلتُت
ناك (ةيدومعملل نوؤوايـهـتـي نـيذـلا
ضسادقـلا  ،اـيـجروـتـيـلـلا  مـتــي
.ًاديد يهلإا



نوـلواـحـي نـَم كاـنـه .هغ ضسيـلو
ةديـقـعـب اـنـناإا ىـلــع ضشيوــصشتــلا
دجوي  هنا انل نولوقيف ةعافصشلا

برلا ىوصس رصشبلاو هللا ب طيصسو
لوـق ىـلـع كلذـب نودنـتـصسيو عوـصسي
ٌدحاو ٌهلإا دجوي هنأ> :ضسلوب لوصسرلا

ضساـنــلاو هــلــلا ب ٌدحاو ٌطــيــصسوو
:2 وميت1) <حيصسا عوصسي ناصسنإا

ضصنلا نوعـباـتـي  ءؤوـه نـكـل .(5
ةيأا نع ضسلوب لوصسرلا حصضوي ثيح
لذب يذلا> :لوـقـي .مـلـكـتـي ةـطاـصسو
وميت1) <عيما لجأ ًةيدف هصسفن
ءادفلا يه انه ةطاصسولا ،ًاذإا .(6 :2
ىـلــع عوــصسي برــلا هــب ماــق يذــلا
نأا دحأ نــك  هذــهو .بيــلــصصلا
.هنم اهعزتني وأا اهيف هناكم لحي
مّدق يذلا يدافلا طيصسولا هدحو وه
لـجأ بيـلـصصلا ىـلـع ةـحـيـبذ هــتاذ

طـيـصسوـلا وـه حــيــصسا .اــنــصصــخ
ٍرا مـه صسيدقـلا نـكـل ،ديــحوــلا

يداـفـلا ةـمـعـن قـفدتـت اـهــب ةــيــح
نا .مهناوخإا نمؤوا ىلع ،ديحولا
اهتقيقح دمتـصست صسيدقـلا ةـعاـفـصش
نـمؤوا عـم يـتـلا ةـكرـصشلا نـم
نا اــمــكــف .حــيــصسا دصسج ءاــصضعأا
 ضضعبلا اهصضعب مدخت ءاصضعأا

اذـكـه ،(21 وــك1) دـصسـا ةدــحو
بتـك اــمــك ،ةــصصلاــب نوــنــمؤوا
راـبـلا ةـبـلـط نا> :بوـقـعـي لوـصسرـلا
.(61 :5) <اهلعف  ًاثك ردتقت

اهنأ انّمأا تراصص رم ءارذعلا
صصي نأا ىصضترا يذلا حيصسا تدلو
اهّنأو ،انم دحاو لكل ًاخأا هدصسجب
إا اهعفرتو انتاجاح إا رظنت انمأا
ةعـيـفـصشلا قـحـب ىـعدت كلذـل ،ديـصسلا
ًاـصضيأا يـه .اـعـلا أاـجــلــمو ةراا
هذــه .<هــلإا ةدلاو> قــحــب ىــعدــُت
وـكـصسا عـما اـهرـقأا ةراـبـعـلا
 (134 ماـــع ،ضسصسفأا) ثلاـــثـــلا

يــقوــطرــهــلا ىــلــع هدر ضضرــعــم
 هللا نبا نا لاق يذلا ضسويروطصسن

ةعيبطلا ناو ،ًايرصشب دلوي نأا نك

ىلع انأاو اذه  نولوقت
لوـــــقأا اذاـم ؟لـكـتا هــلــلا
وـه ةـنوـكـصسا ُكـِلـَم ؟اــنأا

لـعــفــي يذــلا وــه ،وــع
وه ،ًامئاد ءاصشي ام ةلوهصسب
تنأا امأا !يرصصانو يدئاق
نـكاـمأا إا يـنـهـجوـتــف
نأا يـنـحـصصنـتو ،ةرـفــقا
مأا ىوأاا نــع ضشتــفأا

ىـلـع  اذا .اـهـيـف
،هل حـصس  نـمـك برـهـلا

.؟ةدع لمـكأاـب حـّلـصسم اـنأاو
إا برـهــلاــب صشت  تنأا
هصشويج ةدَعُا ىلع ةيلا
راوصسأاب طااو ،برحلل
داـتـعـلا هدنـعو ،ةـعــيــنا
اـنأا يـلـع صشت َمـِل .ثـكـلا
نأا لـكـلا ُكـِلـَم يـعـم يذـلا
برـهأاو لاــبا إا عزــفأا

اذإا مـث ؟ةأاـطا ماــمأا نــم
ةأاـطا دعاـصسي هـلـلا ناــك
ضضّرــعــي و طـــقاـــصسلا
هبصشي نَم يئاهنلا كهلل
،ةفيعصضلا ةلجوـلا روـيـطـلا

لكـتا اـنأا يـنـكي لـهـف
ّودع ناــــك اذإاو ؟هـــيـــلـــع
ًاـصضّرـعــم يــصضرأا كــِلا
دعـترـيو ،ًاـمـئاد رـطــخــلــل
،بـــــهذ اـمـنـيأا فاـــخـيو
هـلــلا ّودع يراـــب مــكــف
،عـيـمــــا هـيداـعـي يذــلا

اـهــصسفـن ةـعـيـبـطـلا ىـتــح
اذإاو ،هــئادعأا نــم نوــكـــت
ضشوحولاو رصصانعلا تناك
باــــهــــت تاــــقوــــلاو
ةعـيـبـطـلاـف هـلـلا ءاـقدصصأا
حــّلــصستـــت ًاـــصضيأا ةدماا

هـــلـــلا ءادعأا دصض روـــثـــتو
 !هيدناعمو

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

،ةأارما نم دلوت نأا نك  ةيهلإا
ةدلاو تصسيل ءارذعـلا نإاـف اـتـلاـبو
ضضفر هـيـف طـخ مـك اذـه .هــلإا
.ناـصسنإا نـبا وـه هـلـلا نـبا نوــكــل
هـلإا وـه حـيـصسا نا نـمؤوـن نـحـنو
هللا وه ءارذعلا نم دولوا ،دصسجتا

 إااننا.
هلإا ةدلاو ةعافصشب ةمينرت ،ًاخأا

عوصسي برـلا وـه ضصـّلا نأا نـلـعـت
امدنع هـتـفـصص هذـه نـكـت أا .هدحو
ةدوب فصسوي َضسيدقلا ُكا رصشب
وـعدتو ًاـنـبا ُدلـتـصسف> :عوــصسي برــلا
نم هبعصش ضصّلخي هنأ عوصسي همصسا

عيطتصسينَمو.(1:12ىتم)<مهاياطخ
هللا إا اياطا رـفـغـيو ضصـّلـخـي نأا

هللا وه عوصسي برلا نإاف اذل .هدحو
.رهوا  بآل يواصسا ،نبإا

ةنّيع إا ضسيل هعأا انحرصش ام
يذلا يدئاقعلا ميلعتلا نم ةغصص

اهأارقنلف .ةّيصسنكلا انلـيـتارـت هـلـم
لجأا نم ثكلا اهنم مّلعتنل نعمتب

.انصسوفن ضصخ

يشضفلا ليبويلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيصشربأا يعار ةدايصس ةياعرب
ديع ةبصسانو ضسايلا تيلوبوا
ىرـــكذـــلاو ضسوـــناـــمور ضسيدقــــلا
لـيـبوـيـلا يأا) نـيرـصشعـلاو ةـصسماا
ضسيدقلا ةصسردم ضسيـصسأاـتـل (يـصضفـلا

ةيتوهلا ةئصشنتلل لوصسرلا ضستراوك
دنـع بورـغـلا ةــصص ةــمدخ ماــقــُت
ءاــصسم نــم فــصصنـــلاو ةـــصسداـــصسلا
ةصسينك 5102 لوليأا03 ءاعبرأا
.ةيفرصشأا  ضسويد ضسيدقلا

ةصساردلا قلطنت ةصصلا هذه عمو
 ا هذها ةصسردمو ةصسردىقيصسو

 لاـفــطأا ةــقوــجو ةــيــصسنــكــلا
.ةيصشربأا

ةرششنلا ىلع عطإلا ناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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