
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(٠1- 2: 2يناع)
ُةمِلكلا ِتناك نإا ُةوخإا اي

ِةَنِصسلَأا ىلع اهـب َقـِطـُن يـتـلا
دعت لكو ْتَتَبَث دق ٍةكئم
*ًلدع ًءازج َلاـن ٍةـيـِصصعـَمو
انلَمهأا نإا نحن ُتِلفُن فيكف

ِدق اذـهـك ًاـمـيـظـع ًاـصصـخ
ِناصسل ىلع ِهب ُقطنلا أادتبا
َنـيذـلا اـنـل ُهـتـبـث مـث برـلا
صشو *ُهوــعــِمــصس ُهـلـلا ِهـب َدـِهـَ
ٍتاوـقو َبئاـجــعو ٍتاــيآاــب
ِحورلا ِتاعيزوتو ٍةـعّوـنـتـم
*هِتَئيصشم ِبَصسَح ىلعِشسدقلا

ِةكئمـلـل ْعـِصضخـُي  هـنإاـف
يـتــلا َةــيــتآلا َةــنوــكــصسا

صش نـكـل *اـهـيـف اـنـُمـك َدِهَ
ام ًئاق ٍعصضوم  ٌدحاو
ُنبا وأا ُهَرُكذت ىتح ُناصسنإلا
*ُهَدـِقـَتـفـت ىــتــح ِناــصسنإلا
.ًيلق ِةكئا نع ُهَتْصصقن
ُهـَتـلـلـك ِةـَمارـكــلاو ِداــب
*كْيَدي ِلامعأا ىلع ُهـَتـمـقأاو
ت ٍءيــصش لــك َتــْعــَصضخأا

لك هل ِهعاصضخإا يفف .هيمَدق
َغ ًاــئــيــصش كي  ٍءيــصش

نآلا اـنــنأا لإا .هــل ٍعــصضاــخ
ٍءيـصش لـك ُدعـب ىرــن اــنــصسل
صضخــُم ىرـن اـمـنإاو *هـل ًاـعـَ
ِةـكـئا نـع َشصـِقـُن يذــلا

ِداب ًلكم ُعوـصسي ًـيـلـق
ِتوا ِمـَلأا لـجأل ِةـمارـكـلاو

ةلاشسرلا لوح ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا ءاصسؤور ديعأارقن ةكئ

،يناعلا ا ةلاصسرلا نم ًاعطقم
ب ةنراقم شسلوب لوصسرلا هيف ميقي
مه ةكئا .ةكئاو عوصسي برلا
لجأل ةمدخلل ةلصسرم ةمداخ ٌحاورأا>
:1 بع) <شصا اوثري نأا نيديتعلا

اعلا ا لصسرُأا عوصسي برلاو ،(41
اـــنـــحـــنــمــيـــل
اذـهـب> :شصا
ةــب ترــهـــظأا
هللا نأا انيف هللا

هــنــبا لـــصسرأا دق
ا ديــــــحوــــــلا
ايحن يكل اعلا
،(9 :4 وي1) <هب
بآلا هــــلـــــلا ًاذإا
ةـكــئا لــصسرأا

برــــلا لـــــصسرأاو
قرفلا نكل عوصسي
اـم وـه عوـصسي برـلاو ةـكـئا ب
.مويلا ةلاصسر  حصضّتي

ءايبنألاب ءابآلا مّلك ام دعب هللا>
انمّلـك ،ةثـك قرـطو عاوـنأاـب ًادق

 خألا مايألا هذهة  يذلا هنبا
ًاصضيأا هب يذلا ءيصش لكل ًاثراو هلعج
هذهب .(2-1 :1 بع) <اعلا لمع
ا ةـلاـصسرـلا ءىدتــبــت تاــمــلــكــلا
نم نويحيصسم مه نيذلا يناعلا
دّكؤوي نأا ديري لوصسرلاو ،يدوهي لصصأا
وه يـصصا لـمـعـلا نأا اـنـلو مـهـل

دهعلا ًاـطـبار ،لـماـكـتـم دحاو لـمـع
ّ اــم نإا .ديدا دهــعــلاــب دقـــلا
عــم دقــلا دهــعـــلا  هـــل دادعإلا
ىؤورلا ع هللا مهمّلك نيذلا ءايبنألا

ًاهـجو ًاـناـيـحأاو ةـكـئاو مـحألاو
،يبنلا ىـصسوـم عـم لـصصح اـمـك هـجوـل
هللا نبا دّصس عم هلامك ا نآلا لصصي
قـلـخ هـبو ديـحوـلاو نــبلا وــه يذــلا
يواـــمـــصسلا اـــعـــلا يأا ،اـــعـــلا

 .داصسجألاو حاورألا ،يصضرألاو
 مّلعتن ،مويلا ةلاصسر عطقم ةيادب

عوصسي برلا ميلاعت لوـبـق ةـّيـمـهأا نـع
ةملكلا ىصصعي نم ناك نإا .هصصخو

اهب قطـن يـتـلا
ةــــــكـــئــــا

يأا) اـهاّدعـتــيو
اـهـصضفرــي نــم
 رــمـــتـــصسيو
(هــناــــيـــصصـــع
ىـلـع ىزاــجــي
،هــناـــيـــصصــــع
تلـفـُن فـيـكـف>
انلمهأا نإا نحن

ًاميظع ًاصصـخ
أادتـبا دق اذــهــك

انل هتبث مث برلا ناصسل ىلع هب ُقطنلا
رخآا ىنع .(3 :2 بع) <هوعمصس نيذلا
ةتباث يه ةكئا ةملك نأا نّيبت دقل
هبصسحب ششاع ًانوناق تحبصصأا اهنوك
نـم بقوـعو دقـلا دهـعـلا  ءاــبآلا
بصسحب ايحن نأا بجيف نآلا امأا ،هاّدعت
اهـب وـه قـطـن يـتـلا حـيـصسا اـياـصصو
عو مهـتزارـك ع هذـيـمـت اـهدـّكأاو
نأل ،برلا مصساب اهولعف يتلا بئاجعلا
.ةكئا نم ثكب ىمصسأا وه برلا

هحيصضوت  لوصسرلا شسلوب رّركي
نــم ىــمــصسأا وــه حــيــصسا نأا فــيـــك
:يبنـلا دواد اـهـعـصضو تاـيآا ،ةـكـئا
نــبا وأا هرــكذــت ىــتــح ناــصسنإلا اــم>
صصـقـن .هدقـتـفـت ىـتـح ناـصسنإلا نع ُهـَتـْ
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شضيرملل ةقث يطعيل ءاودلل جات. 
حيصسا نأا لوصسرلا شسلوب لوقي

و <دحاو لك لجأا نم> توا قّوذت
ب قرـفـلاو .<دحاو ّلـك نـع> لـقــي
نم تام حيصسا نأا وه ترابعلا
مهيف لعفي نم نكل ،رصشبلا لك لجأا

نأا نولبقي نيذلا مه يصصا هلمع
ـخ نـم هـعـم اوـتونع مهـتوـم ل
توـم لوـعـفـم نإا .ةـئـيـطا ةاـيــح

كراصشن  نإا انيلع يرصسي ل حيصسا
لبقن نأا يفكـي ـف ،اـنـصسفـنأاـب هـيـف
بجي لب ًايبلصس ًلوبق حيصسا توم
دهـجـب هـصص اـنـلوـبـق نقـي نأا
اياطا نع دعتبنل هلذبن ٍيصصخصش
.شصا ءانبأا نم نوكنلو

مويلا ةلاـصسر عـطـقـم يـهـتـنـي
قلُخ هب يذلا حيصسا نأا ديدصشتلاب
ا نيثـك ءاـنـبأاـب يـتأاـي عـيـما
بآلا هلل هتّونب لخ نم وهف .دا

يأا هل ًةوخإا انلعج انتعيبط هذاخّتاو
حور ذـخأا> :يـنـبـتـلاـب هـلـل ًءاـنـبأا
<بآلا ابأا اي :خرصصن هب يذلا ينبتلا
انل هّبح برلا رهظأا دقل .(51 :8 ور)

انصصخ شساـصسأا هـلاـمـكإا لـخ نـم
نم مظعأا بح دحأل شسيل> :هملآاب
لــجأل هــصسفـــن دحأا عـــصضي نأا :اذـــه
.(31 :51 وي) <هئابحأا

مفلا يبهذلا ـــــــــــــــــــــــــ
ذنم فّرعتي ّيصسكذوثرألا نمؤوا

يبهذلا اّنحوي شسيّدقلا ىلع هرغصص
ةـّيـحور ٍةـقــع  لــخديو ،مــفــلا

شسادقـلا لـخ نـم هـعـم ةـّيــتــصص
مفلا يبهذلا انحوي شسيدقلل يهلإلا

داحآاو ماّيأا ةّيبلاغ   ماقُي يذلاو
ةصسينكـلا ،ٌفورـعـم وـه اـمـك .ةـنـصسلا
عـبرأا ىـلـع تظـفاـح ةـّيـصسكذوــثرألا

كلت يهو ركصشلا ّرصسل ةّيجروتيل ٍمدخ
شسيّدقــلا نــع اــنـــتـــلـــصصو يـــتـــلا
شسيّدقلل ىرخأاو بكلا شسويـلـيـصساـب
شساّدق إا ًةفاصضإا برلا يخأا بوقعي
شسيّدقلل اهصسيدقت قباـصسلا تاـصسدقـلا

ِةمعـنـب َتوا َقوذـي يـكـل
هنأل *عيما ِلجأا نم هللا

هِلجأل ٍءيصش لك يذلاب َقل
إا دروأا دقو هب ٍءيصش لكو
نأا َنــيثــك ًءاــنــبأا ِدا
مـهـِصصـخ َشسيـئر َلـعـجـي
.ًماك ملآلاب

ليإلا ــــــــــــــــ
(65-14 :8 اقول)

 إا اند نامزلا كلذ
ُشسُرِياي ُهُمصسا ٌناصسنإا َعوصسي
رخو عمجملـل ٌشسيـئر وـهو
َبلـطو َعوـصسي ْيـَمَدـَق دنــع
*هتـيـب إا َلـُخدي نأا ِهـيـلإا

اـهـل ًةديـحو ًةـنــبا ُهــل نأل
دق ًةنصس َةَرْصشَع ْيَتنثا وحن
امنيبو .توا ىلع تَفَرصشأا

ُعوما ناك ٌقـِلـَطـنـُم وـه
اهب ًةأارما نإاو *ُهنومحزي
َةَرْصشَع ْيَتَنثإا ذنم ٍمد ُفْزَن
ْتـَقـَفـْنأا دق تناــكو ًةــنــصس
صشيــعــم ىـلـع اـهـلـك اـهــَتــَ
نأا ٌدَحأا عِطَتصسي و ِءابِطألا
صشـَي ِهِفْلَخ نم ْتـَند *اـهـَيـِفـْ
تقوللو ِهبوث َبْدُه تصسمو
لاـقـف *اـهـِمد ُفْزـَن َفـقو
َركنأا ذإاو .ينصسَمَل نَم ُعوصسي

ُشسرـطـب لاـق مـهــُعــيــمــج
نإا ُمّلـعـم اـي ُهـعـم نـيذـلاو
كــَنوـــقـــياـــصضي َعوـــما

نـَم لوـقـتو كـَنوـمـحزــيو
ُهنإا ُعوصسي لاقف *يـنـصسـَمـَل
صســَمــَل دق يـّنأل .ٌدحاو يــنــَ
ْتَجَرَخ دق ًةوـق نأا ُتـْمـِلـع
اهنأا ُةأارا ِتأار املف *يّنم
 ًةَدِعـَترـُم تءاج َفــْخَت
َماـمأا ْتَرـَبـخأاو هـل ترـخو

ةـمارـكـلاو داـب .ًـيـلـق ةـكـئا
،كيدي لامـعأا ىـلـع هـَتـمـقأاو هـتـلـلـك
زم) <هيمدق ت ٍءيصش لك تعصضخأا

نم رّبع يتلا تايآلا هذه .(4-6 :8
ناطـلـصسلا نـع يـبـنـلا دواد اـهـلـخ

يذلاو هللا نم ناصسنإل يطعُأا يذلا
شسلوب اهبصسني ،ةئيطاب مدآا هدقف
لزاـنـت يذـلا حـيــصسا ا لوــصسرــلا

نم ليلـقـب شصقـنأا ،ًاـناـصسنإا حـبـصصأاو
ةعيبطلل ديعي نأا عاطتصساو ،ةكئا
لـب ل ،وألا اـهـتـمارـك ةـيـناــصسنإلا
ةدحـّتـم اـهـلـعـج هـنأل كأا اـهـعــفر
.هللا نبا شصخصش  هتوهب

ّلإا> ،حيصسملل لكلا هللا عصضخأا دقل
ٍءيـصش لـك ُدعـب ىرـن اــنــصسل نآلا اــنأا

مكلا اذه .(8 :2 بع) <هل ًاعَصضخُم
:ةكئا ىلع حيصسا ومصس ا صشي
ةنوكصسا ةكئملل عصضخي  هنإاف>
.(5 :2 بع) <اهيف انُمك يتلا ةيتآلا
هل ًاعصض دعب ّلكلا ىرن ل اذا امأا
ةّيرحب عـّتـمـتـي ناـصسنإلا نأـف ،نآلا

هللا ةملك شضفر نم هنّك  هذه
ةعاطإا هتدارإاب لبق اذإا اّمأا .ةايا

هصصقاون لـّمـكـي برـلاـف هـلـلا ةـمـلـك
ةنونيدلا موي  امأا .هنأاصش عفريو
،حيصسملل عـيـما عـصضخـيـصسف خألا

نومزهنيصس هتكئمو ناطيصشلا ىتح
.هللا نبا مامأا ةلماك ةزه

نع ًيلق شصقُن دق حيصسا ناك نإا
داب ًّلكم> هارن اننكل ،ةكئا

قوذي يكل توا أا لجأل ةماركلاو
<عيما لجأا نم هللا ةمعنب توا
نم ّلقأا حيصسا رهظ دقل .(9 :2 بع)
تو نأا َلـِبـَق هنأل ليلقب ةكئا
،نوتو ل ةكئا امنيب ،دصساب
َرـَهـَظ تاذـلاـب توا اذــه  نــكــل

ا بلــغ هــنأل هــتــمارــكو هدتو
ا نإا .هـتـماــيــقو هــتوقاذ حـيـصس

وـهو ،ةصصق ةفــل دصساــب توا
.انل ًابهرم توا دوعي ل يكل هقاذ
اـنـحوـي شسيدقـلا هـحـصضوـي اــم اذــه
ةروـصص ًاـمدخـتـصسم مـفــلا يــبــهذــلا
غ وهو ءاودلا قّوذتي يذلا بيبطلا



ُهتصس ٍةلع ِةيأل ِبعصشلا ّلك
لاقف *تقولل تَئِرب فيكو
ِكُناإا .ُةـنـبا اـي يـقـِث اـهـل
*ٍمـصسب يــبــهذاــف ِكأارــبأا

ٌدِحاو َءاج ُملكتي وه اميفو
ِعــما ِشسيـــئر يوذ نـــم
ْتتام دق َكَتنبا نإا هل لاقو
َعمصسف *مـّلـعا ِبـِعـتـُت ـف
ل ًـئاـق هـباــجأاــف ُعوــصسي
*يه أاتف طقف ْنِمآا .ْفَخَت
ْعَدي  َتيــبــلا َلـــخد او
َشسرــــطــــب لإا ُلــــُخدي ًادحأا

اـبأاو اـنـحوــيو َبوــقــعــيو
ناـكو *اــهــّمأاو ِةــيــبــصصلا
نومُطلـَيو نوـكـبـَي ُعـيـما

.اوكبَت ل مهل لاقف .اهيلع
*ةمئان اهنكلو ْت ُ اهنإا

مهـِمـْلـعـِل هـيـلـع اوـكـِحـصضف
صسمأاـف *تتاـم دق اـهـنأاـب َكـَ
اـي ًـئاــق ىداــنو اــهِديــب

ْتـَعـَجرـف *يـموـق ُةـيـِبــَصص
لاا  ْتـَماـقو اـهــُحور
.َلـكأاـتـِل ىـطـعـُت نأا َرــَمأاــف
امهاصصوأاف اـهاوـبأا َششـِهَدف
 .ىرج ام ٍدحأل لوقي ل نأا

لمأات ــــــــــــ
عناصص وه هصسفن هللا

مهجرخُمومهئرابوةكئا
دقو .دوجولا إا مدعلا نم
هـتروـصص ىــلــع مــهــقــلــخ

،ةّيمصسجل ًةعيبط ،ةصصاا
ٍراـنو اـم ٍحـير لاـثـم ىـلـع
دواد لوـقـي اـمـك ،ةـّيداـمل
هتكئم عـناـصصلا> :يـبـنـلا
<ران بيهل هماّدخو ًاحاير
مـّمــصص دقو .(4 :3٠1 زـم)
َدقوتـلاو َةـّفا مـهـيـف هـلـلا

ذوـفـنـلا ةــعرــصسو ةراراو
هرـماوأا ِةـيـبــلــت  ةّداو
يـــماـــصستـــلاو هـــتــــمدخو

ةرـصشعـلـل رـصس ةـّيـصصا ةـحـيـبذــلا
قا نمؤوا اهايحي يتـلا ةـّيـهـلإلا

 عوـــصسي برـــلا عـــم هـــتـــكرـــصش.
دصسا نـمؤوا رـظـنـي ل ةـلواـناــب
رـم تلـعـف اـمـك ٍدعـب نـع يـهــلإلا

دئاقو بيبا ذيملـتـلا عـم ةوـصسنـلاو
نـمؤوا لواـنـتـي لـب ،بصسحو ةــئا
هذه نوكتل امهب دحّتيو مدلاو دصسا
.ًةّفاك ناصسنإلا ّشساوح ًةلماصش ةكرصشلا
ةــّبا نــمؤوا ناــصسنإلا قّوذــتـــي
قولاب يهلإلا طلتـخـيـل ةـقـلـطا

لصصحيف ةصسّدقا رارصسألا لوانت دنع
ةـّيدبألا ةاـيا راذـب ىــلــع نــمؤوا

ةياغ وه يذلا هّلأاـتـلا وـحـن مّدقـتـيو
مفلا يبهذلا ثّدحتيو .ناصسنإلا ةايح
.نـهاـكـلـل يـجروـتـيــلــلا رودلا نــع
دنع عمتصسا ظحي امك نهاكلاف
ٌطيصسو وه ،ةمدا مك إا هابتنإلا

عّرصضتلاو ةمدا هذه ةماقإل ٌزَرفم
ٌطــبــترــم هرود .بعــصشلا لـــجأا نـــم
هــلـــمـــع شسرا ل يأا شساـــنـــلاـــب
روـهـمـج نـع ٍلزـع يــتوــنــهــكــلا
صشبــُي لو نــمؤوا ةـمـلـكـلاــب ّلإا رــّ
اهتاذ ّدحب ةمدا .دّصسجتا ةّيهلإلا
نمؤوا ب لصصاوتلا اذه نع رّبعت
صشفإا يفف .نهاكلا لخ نم هللاو
اهّيأا> :مفلا يبـهذـلا لوـقـي ةـمدقـتـلا
شسوّدقـلا ّلـكـلا طـباـصضلا هـلإلا برـلا

نم حيبصستلا ةحيبذ لباقلا ،كدحو
اّنم لّبقت ،مهبولق ّلكب كنوعدي نيذلا
إا انـمّدقو اـنـتـبـلـط ةأاـطا نـحـن
نيريدج انـلـعـجاو شسّدقا كحـبذـم
ةّيحور حئابذو بارق كل مّدقن نأاب
.<بعـصشلا تلاـهـجو اـناـياـطـخ نـع
ٌناصسنإا ،مفلا يبهذلا بصسحب نهاكلاو
هتبوت مغرو هـتـئـيـطـخ ٌكردم ٌبئاـت
ًابلاغ قاقحتصسإلا مدع روعصش ىقبي

ردقي لو ،تاصسدقلا إا مّدقتلا ح
ّلإا ّرصسلا اذه ماإل مّدقتي نأا نهاكلا
لمعلاـب شسيـل ّرـصسلا اذـه .قاـحـصسناـب
ةفيظو ّيأاك يئاقلتـلا وأا يـنـيـتورـلا

طـقـف ّمـتـت ٌةـمدخ وــه لــب ةــّياــع
إا رظنأا> شسدقلا حورلا ةرزاؤوّ انأا
يصسفن رّهطو لاّطبلاو ئطاا كدبع

اـّمأا .شسوـغوـلاـيذـلا شسوـيروـغـيرــغ
مفلا يبهذلا انل اهكرت يتلا ةمدا
اذـه إا ديـلـقـتـلا اـهـبـصسنـي يـتـلا وأا
ًاــمادخــتــصسا كألا يــهــف شسيّدقــلا

.ةنصسلا رادم ىلع ًةوتو
يبهذلاب انحوي شسيّدقلا يّمصس

ميلاعتلاو تاظعلا ةرازغ ببصسب مفلا
قفدي وهف .ةصسينـكـلـل اـهـفـّلـخ يـتـلا

يتلا ةمّيقلا تاملكلا لخ نم ًابهذ
هتادانم شضعبلل ولحي امك .اهاقلأا

قـــّفدت إا ًةراـــصشإا بهذـــلا قاــــّفد
يأا <ةنيدملل> ٍفقصسأاك هرود .ميلعتلا

 مهاصس ،ةـّيـنـيـطـنـطـصسقـلا ةـنـيدم
 هيلع شضرفو هـمـيـلاـعـت راـصشتـنا
بطخـلا نم ثكلا ءاقلإا هنيع تقولا

.تاظعلاو
كانه نكي  ةّيحيصسا راصشتنا عم

ركصشلا ّرصسل ةدّد ةدحاو ٍةمدخ نم
.ةّيحيصسا تاعاما ّلك  ماقت
ّينبم ّيتصسراخفإلا عاـمـتـجإلا ناـك
ثيح ٍةدحاو ٍةدئام لوح ءاقّللا ىلع
شسّدقا باـتـكـلا نـم ٌةاءارـق نوـكـت
 دّيصسلا ىصصوأا امك زبخلل ٌرصسكو
هرود لــخ نــم .خألا ءاـــصشعـــلا

ةـّيروـطامإلا ةـمـصصاـعـل ٍفـقـصسأاـك
بتر ةــّيــئاــعرــلا ةــجاا ببــصسبو
ّرـصس ماإل ةـمدخ اـنـحوـي شسيّدقــلا
هذـهو .دـّيـصسلا ةـّيـصصو بصسح رـكـصشلا
هـّلـلا رـكـصش لوـح روـحـمـتـت ةـمدا

هــــــــــــــــــمدو هدصسج  كاصشإلاو
باتكلا لوق نم ًاقطنا صسّدقا
نـم هدصسج ءاـصضعأا اــنــّنأل> شسّدقا

هماظعو هم>.
حيصسا ّنأا مفلا يبهذلا انمّلعي

نع رّبعـي اـمـّنإا اـنـل هدصسج هدقـتـب
دنع ةّبا فّقوتت  .ةّبا لامك
دنـع فـّقوـتــت  يأا ةرــصشبــلا دودح
هـباـيـغو ءاـمـصسلا إا برـلا دوـعــصص
ّرمتصست ةّبا هذه امّنإا .انع دصساب
رـكـصشلا ّرـصس لـخ نـم يّرـصس ٍلـكـصشب

دصسج إا رماو زبا لّوحتي ثيح
هذـــه .صسّدقا هـــمدو حـــيــــصسا
ذإا ،ةّيلحرم وأا ةّينآا نكت  ةمدقتلا

ا هـتـّبـحتحبصصأا رـصشبـلـل ةـقـلـط



ينلعجاو ةريّرصش ٍةّين ّلك نم يبلقو
انأا ذإا شسوّدقلا كحور ةّوــقب ًاؤوـــفـــــُك
ىدل فقأا نأا ،تونهكلا ةمعن ٌشسبل
كدصسج مدخأاو ةصسّدقا هذه كتدئام
ل .<رـكـلا كمدو رـهاـطـلا شسّدقا
ٍلطاب ٍدو ٍراختفاب نهاكلا رعصشي
مهتصص ًاعفار بعصشلا ًامّدقتم هنوك
ٍةردق يذ غ وه انرصشأا امك هّنأل ،هّلل
هذه عم .شسدقلا حورلا ةرزاؤو ّلإا
ةملكلل يصسيئرلا رودلا ىقبي ةرزاؤوا
برقاو برقا تنأا كّنأل> ةّيهلإلا

.<انهلإا حيصسا اهّيأاعزواو ُلباقلاو
يتلا ،رصشبلاو هللا ب ةكرصشلا هذه

ةّيركصش ٍةمدخ ّلك  ومنتو ىّذغتت
،ةّيدبألا ةاـيـحـلـل ةمـخ يـه اـمـّنإا
نع حفصصلا لانيل نمؤوا  رمثُت
ةـكرـصشو تّلزـلا نارـفـغو> اـياـطا
توــكــلـــم ثامو شسدقـــلا حورـــلا
.هلإلا حيصسا ىدل ةلاّدلاو <تاومصسلا

بابلا ىلع ٌفقاو برلا ّنأا ّصسنن ل
انبولق هل حتـفـن نأا ًارـظـتـنـم عرـقـي
لب بصسحو ًةّرم ل اناطعأا .اهنكصسيل
هدصسج  كراصشن نأا ٍموي ّلك و
انلجأا نم قرهأا يذلا همدو رهاطلا

انّنإا .نحن ايحن يكل بيلصصلا ىلع
ةـيـجروـتــيــل لــخ نــم نوّوــعدم
صسيّدقـلاــب هّـبـصشتـلا إا ةـصسيـنـكـلا

ةـّباـب ةـمــعــنــلا ةاــيــح ششيــعو
.عصضاوتلاو

نهاك ةمايشس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شسيدقـلا ديـع ةـبـصساـنـم
يــعار ةداــيــصس شسأارــت شسوـــيد
ةمدخ شسايلا تيلوبوا ةيصشربألا
 62نثإلا حاـبـصص يـهـلإلا شسادقـلا
شسيدقـلا ةـصسيـنـك  لوألا نــيرــصشت
لـخ .ةــيــفرــصشألا  شسوــيد
ليئوي شسامصشلا هتدايصس ماصس شسادقلا
هللا ةصسينك مدخيل ًانهاك فيصصان
هتدايصس ىقلأا ليإلا دعب .ةصسدقا

ديدا نهاكلا إا اهيف هجوت ةظع
إا شسلوـب لوـصسرـلا هــلاــق مــكــب

ّلك نم مهَروفنو مهتاوذب
.يّدام ركف

ٌرـهوــج كا نإا
،ةــكرا مــئاد ،ـــقـــع
،هل َمصسج ل ،ةّيرا ُقلطم
 عـتـمـتـيو هــلــلا مدخــي

امأا .دولا ةمعنب هتعيبط
ف هديدو هرهوج عون
.هدحو قلاا لإا امهفرعي
ّيمصسجل هنأاب هيف لاقُيو
ةـبـصسنـلاــب كلذ ،ّيداــملو
ءيـــصش ّلـــك ّنأل ،اـــنـــيـــلإا
يذلا - هللا عم ةلباقاب
نـــــَم شسيـــــل هدحو وــــــه
ًافـيـثـك ودبـي - هـيـهاـصضي
ّنإا ةـقـيـقاـبو .اــيداــمو
نع ٌهزـنـم هدحو توـهـلا
.مصساو ةداا

مهف ،نودود مهنإا
ءامصسلا  نونوكي امدنع
شضرألا ىـلـع نوـنوــكــي ل
إا هــلــلا مـــهـــلـــصسرأا اذإاو
 نوــــقــــبــــي ل شضرألا
راوــصسألا ّنــكــل .ءاـــمـــصسلا

ماتخألاولافقألاوباوبألاو
،مـــهدوـــجو نود لو ل
لوقأاو .نورصصحُي ل مهنأل
ل مــهـــنأل نورـــصصحـــُي ل
مـــه اـــمـــك نورـــهـــظــــي
ديري نيذـلا ـّقـحـتـصسمـلـل
لب ،مـهـل اورـهـظـَي نأا هـلـلا
عيطتصسي ًةروـصص نوذـخـّتـي
نأا مهيلإا نورظانـلا اـهـعـم
ُغ كاذ اــــّمأا .مــــهورـــــي
ًةـقـيـقـحو ًاـعـبــط دودا

مـــــل يذـــلا دحألا وــــهــــف
ةقـيـلــــخ ّلـك نأل ،قـلـخـُي
قلاا هـلـلا اـهددحـي اإا
.هصسفن

يقششمدلا انحويسسيدقلا

،(٠1-1 يت2) شسواثوميت هذميلت
ديـع  أارـقـُت يـتـلا ةـلاـصسرـلا يـهو
لوصسرلا لوـقـي .شسوـيد شسيدقـلا
 يتلا ةمعنلا  وقـت> هذـيـمـلـتـل
مامأا فعصضت ل يأا <عوصسي حيصسا
هديري كلذك .برا وأا داهطصضا يأا
هايإا همّلع يذلا مكلا عدوتصسي نأا

،برلا نوبحي نـيذـلا ءاـنـمألا ًاـنـلـع
حلاصص يدنجك باعصصلا لمتحي نأاو
وه دحوألا نهاكـلا دئاـق .حـيـصسمـلـل
ام لك نهاكلل نّمؤوي وهو حيصسا
هنع عفري حيصساو ةايحلل هجاتحي
نهاكلا لمع امو .باعتألاو مومهلا
تقو لك  برلا حّبصسي نأا ىوصس
.هتملك لقنيو

:هتدايصس هلاق او
شسلوب ههـّجو يذـلا مـكـلا اذـه>

مويلا ،شسواثوميت هنبا إا لوصسرلا
لـيـئوـي شساــمــصشلا إا هــب هــّجوــتأا
كأا ًاّمأا وأا ًابأا ّبحأا نم .هعمصسيل
وأا ًانبا ّبحأا نم ،ينقحتصسي ف ينم
امهم .ينقحتصسي ف ينم كأا ًاتنب
نـم شسيـل ،ةـيوـق ةـفـصصاـعـلا تناــك
يتلا هلل يتب نود فقي ٍزجاح
 .نيرخآل يتب نودو ،ًلوأا يتأات

ديري ناصسنإا لكل هلوقأا مكلا اذه
امك برلا ةمد هتايح شسّركي نأا
ليئوي بيبا نـبلا اذـه اـهـصسّرـكـي
ح لك  برلا ةمدخ  نوكيل

اـمدنـعو برـلا هـجاـتــحــي اــمدنــع
 .ناصسنإلا هجاتحي

ةعوفرم مكتصص ،ةبحأا اي نكتلف
ماــمأا برــلا هدعاــصسي نأا لــجأا نــم
مامأا ،تابوـعـصصلا ماـمأا ،براـجـتـلا
هللا نأاب نمؤويو قثي يكل تاقصشا

.ًادبأا هـيــّب كي ل هــلــلاو هــعــم
يكل هظفـحـيو هـعـم نوـكـي برـلاـف
.<مآا . هتوكلم  برلا عم نوكي

ةرششن-لا ى-ل-ع ع-طإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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