
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(٧-1 :4 ضسصسفأا)

انأا مكيلإا ُبُلطأا ُةوخإا اي
اوكُلصست نأا برلا َ صسألا

يـتـلا ِةوـعدلـل قـِحـي اــمــك
صضاوت لُكب *اـهـب مـُتـيـعُد ٍعُ
ٍةاـــنأا ِلوـــطــــِبو ٍةــــعادوو

لـِمـَتَ صضعـب ًاصضعـب مـكـُ
 َنـيدهـَتو *ِةـباــب

ِطابرـِب ِحورـلا ِةَدحِو ِظـفـِح
ٌدحاو ٌدصسج مكنإاف *مصسلا

إا مُتيعُد امك دحاو ٌحورو
بر *دِحاولا مُكِتوعد ِءاجر
ٌدــــــــِحاو ٌناإاو ٌدــــــــِحاو
ٌبآا ٌهلإاو *ٌةدِحاو ٌةيدومعمو
َقوـف وـه ٌدحاو ِعـيـمــجــلــل
و ِعـيـماــبو ِعــيــما

انم ٍدحاو لكلو *مكِعيمج
ِرادقم ىلع ُةمعنلا ِتيِطعُأا

.حيصسا ِةَبِهوم

ليإلا ــــــــــــــــ
(12-61 :21 اقول)

:لـَثَا اذـه برـلا لاــق
صصــْخَأا يــنــغ ٌناـــصسنإا ْتــَبــَ

يبغلا ينغلا ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ىلع أارقُي يذلا يليجنإلا ضصنلا

لصصفلا نم ذوخأام مويلا انعماصسم
:21) اقول ليجـنإا نـم رـصشع يـناـثـلا

ّبرلا هـيـف اـنـمـّلـعـي يذـلا (61-12
توكلم وحن انقيرط ّلصضن ّلأا عوصسي
بحو ءايرلا يف انعقو ام اذإا ،هللا
لب> :ةنامألا ةءاصسإاو عمطلاو لاملا
دازُت اهّلك هذهو هللا توكلم اوبلطا
.(13 :21) <مكل
ّنأا ىــلــع دّدصشيو
ةّيطع وــه انل ام
ىلـعو ،هـلـلا نـم
يأا ،ةـــقدصصلا ّنأا

ةدـــــــــعاـــصســــم
يـه ،جاـتـحـمــلا
ىــلإا لـــيـــبـــصسلا
لب ل ،توكـلـمـلا

بجــي اـــم يـــه
هزنكن نأا انـيـلـع
ل> :هـيـلإا لـصصنـل
مكابأا ّنأل ريغصصلا عيطقلا اهّيأا فخت
ام اوعيب .توكلملا مكيطعي نأا ّرُصس دق
مـكـل اوـلـمـعا .ةـقدصص اوـطـعأاو مـكــل
يف دفني ل اًزنكو ىنفت ل اًصسايكأا
لو قراصس برقي ل ثيح تاومصسلا
مكزنك نوكي ثيح هّنأل .ضسوصس يلبُي
صضيأا مـكـبـلـق نوـكـي كاـنــه :21) <اـً
33-43).

يف ىنغلا عوصضوم مهفُي ام اًبلاغ
،ئـطاـخ لـكـصشب ضسّدقـمـلا باـتــكــلا

ل ،ًلوذرم اًئطاـخ ّيـنـغـلا رـبـتـعـُيـف
ّنأا ريغ .هللا توكلم لخدي نأا ردقي
وه ضسّدقملا باتكـلا هـنـم رّذـحـي اـم

دقتعي نيـح ،ىـنـغـلا ّخـف يـف عوـقوـلا
هتاكتمم وه هتايح ردصصم نأا ينغلا

تاريخلا ّلك ردصصم ّنأا اًيصسان ،هلاومأاو
،اـهؤوـلـمو ضضرألا برـلــل> :هــلــلا وــه
:42زم) <اهينكاصس عيمجو ةنوكصسملا

،هللا نم ةّيطع لصصألا يف ىنغلاف .(1
ىلإا وعدم هـّنأا يـعـي نأا يـنـغـلا ىـلـعو
هتّبحم لخ نم هلل هركصش نع ريبعتلا
.هيلإا جاتحم وه ام يف هنيعيف ،هبيرقل

هنع ترّبعو ةصسينكلا هـتـمـهـف اـم اذـه
،قرـطـلا ىـّتـصشب
اــــــم لــثـــــمك
ّرصس يـف هبلــــطت
جاوزـــــــــــــــــلا
:نيّجوزـتــمــلــل
نـم اـمـهـطــعأا>
ءاـــمــــصسلا ىدن
مصسد نمو ،قوف
أــــــما .ضضرألا
نـم اـمـهـتوـيــب
رمخـلاو حـمـقـلا

ّلك نمو تيزلاو
اـهــنــم اــيــطــعــي يــكــل ،تارــيــخــلا
.(ليلكإلا ةصص نم) <نيجاتحملل

نكلو ،انل هللا اهحنمي ةمعن ىنغلا
اذهب انفّرصصت ةّيفيك يف نمكت ةلكصشملا
دق اّمم اًمود انرّذحت ةصسينكلا .ىنغلا
همادختصسا لخ نم ىنغلا نع مجني
ةصسينكلا هيلإا انهّبنت امو .ءّيصس لكصشب
أارقت كلذل ،عمطلا وه مويلا اذه يف
ّبرلا هاطعأا يذلا لَثَملا انعماصسم ىلع
فخ دعب ،(12-61 :21ول) عوصسي
:ثاريملا ةمصسق لوح ةوخإلا نيب أاصشن
نـم اوـظـّفـحـتو اورـظـنا مـهــل لاــقو>
ٌريـثـك ٍدحأل ناـك ىـتـم هـّنإاـف .عـمـطـلا
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:21ول) <هلاومأا نم هـتاـيـح تصسيـلـف
يف ةلمعتصسملا ةّينانويلا ةملكلا .(51
عمطلا نـع رـيـبـعـتـلـل ضصنـلا قاـيـصس
صضيأا يـنـعـت امـل ناـصسنإلا ءاـهـتـصشا اـً
اهتمـجرـت نـكـمـيو ،هـتـجاـح قوـفـي
لاوحألا ّلك يف .عصشج ةملكب اًصضيأا
مامتها وه انه حورطملا عوصضوملا
.هريغ نود نم هصسفنب ناصسنإلا

ّينغ نع ثيدحلاب عوصسي ّبرلا أادبي
ةغـلـب يـنـعـي اذـهو ،هـصضرأا تبـصصخأا
ّلـك تطـعأا ضضرألا ّنأا نـيــعرازــمــلا

لوصصحملا ّنإاف يلاتلاـبو ،اـهـتـقاـط
صضئاـف نوـكــي يـف ةـلـكـصشمـلا أادبـت .اـً
اذـه ّلـكـب لـصصحـيــصس اذاــم :لاؤوــصسلا
ءاج ينغلا رايخ ّنأا ّلإا ؟لوصصحملا
اًربتعم ،ةفوصصوم ةّينانأا نم اًقطنا
يه ضضرألا نم اهلان يتلا رامثلا ّنأا
عّتمتلا هل قحي نم هدحوو ،طقف هل
دّدح اذه هفقوم ةجيتن .اهب حرفلاو
لـهاـج وأا) ّيـبـغ هـّنإا :هـتـفـصص ّبرـلا
هّنأل ّيبغ .(تامجرتلا ضضعب بصسحب
نّمؤويصس هليصصاحمل هصسيدكت ّنأا دقتعا
.ةديعصس ةايح هل

انركذ امك بولطم ىنغلا ناك اذإا
هبلطي ىنغـلا نـم ٍعوـن ّيأاـف اـًقـباـصس
وه هيلع فراعتملا ىنغلا ؟اًذإا ّبرلا
فيصضُي نم كانهو ،يّداـمـلا ىـنـغـلا

باـتـكــلا ّنأا رــيــغ .قــخألا ىــنــغ
ىنغ رارغ ىلع يذلا بلطي ضسّدقملا
وه يذلا هللا> :ةمحرلا وهو لأا ،هللا

هتـّبـحـم لـجأا نـم ،ةـمـحرـلاـب ّيـنـغ
نحـنو ،اـهـب اـنـّبـحأا يـتـلا ةرـيـثـكـلا
عـم اـناـيـحأا ،اــياــطــخــلاــب تاوــمأا
يقيقحلا ىنغلا .(4 :2فأا) <حيصسملا

ةّبحم ،ةّبحملا هّنإا ،ةمحرلا لمع وه
هصسفن لذبو ّبرلا انّبحأا املثم ،رخآلا

لَثَملا يف يـنـغـلا ءاـبـغ .اـنـلـجأا نـم
ّبحي مل هّنأا ،عوصسي ّبرلا هاطعأا يذلا
ٌتارـيـخ ِكل ،يـصسفـن اــي> :هــصسفــن ّلإا

.ةريـثـك نـيـنـصسل ةـعوـصضوـم ةرـيـثـك
<يحرفاو يبرصشاو يلكو يحـيرـتـصسا
.(91 :21ول)

ّينغلا ّنأا وه رمألا يف ام رطخأا
هتاريخ ىلع هلاكّتاب يأا ،هذه هتلعفب

هللا نع ىنغتصسا ،ةّيّداملا ةّيصضرألا
اًبلاغ .تاريخلا هذه ردصصم وه يذلا

،رــمألا اذــه ناــصسنإلا ىـــصسنـــي اـــم
نيمأاتلا لـئاـصسوـلا ىـّتـصشب لواـحـيو
،لبقتصسملا نم اـًفوـخ هـتاـيـح ىـلـع
،انقلاخ وه هللا نوك نع ًفاغتم
تاـنـئاـكـلا رـئاـصسب ّمـتـهـي ناـك اذإاو
لأا ،اًصضيأا هتقيلخ يه يتلا ىرخألا
صضيأا نـحـن اـنـب ّمــتــهــي اوـلـّمأاـت> :اـً
دصصحت لو عرزـت ل اـهـّنإا .ناـبرـغـلا

هللاو نزخم لو عدخم اهل ضسيلو
نم لصضفأا يرحلاب متنأا مك .اهتيقي
.ومنت فيك قبانزلا اوّلمأات ... رويطلا

مكل لوقأا نكلو ،لزغت لو بعتت ل
ضسبلي ناك هدجم ّلك يف ناميلصس لو
يذلا بصشعلا ناك نإاف .اهنم ٍةدحاوك
اًدغ حرطُيو لقحلا يف مويلا دجوي
مكف اذكـه هـلـلا هـصسبـلـي روـّنـتـلا يـف
يليـلـق اـي مـتـنأا مـكـصسبـلـي يرـحـلاـب
.(82-42 :21ول) <ناميإلا

نم يتأات ةيصضاقلا ةبرصضلا ّنأا ريغ
هذه ،يّبغ اي هللا هل لاقف> :ةبوقعلا
.(02 :21) <كنم كصسفن بلطُت ةليللا

ىـلـع رـمألا فـّقوـتـي ل عـقاوـلا يــف
،نوتوميـصس لـكـلا .توـمـلا عوـصضوـم
ىلع ةايحلا ريصصقت يه ةبوقعلا ّنكل
اـهـلـباـقـت ةـبوـقــعــلا هذــه .ضضرألا
ام اذإا رمـعـلا ةـلاـطإا يـف ةأاـفاـكـمـلا
كّمأاو كابأا مركأا> :هللا ناصسنإلا عاطأا
يتلا ضضرألا ىلع كماّيأا لوطت يكل
.(21 :02رخ) <كهلإا ّبرـلا كيـطـعـي
نيح ةنونيدلا هصسفن ىلع بلج ّينغلا
هريصصمو ،هللا ةّيطع لامعتصسا ءاصسأا

هدّيصس هميقي يذلا ليكولا كلذ ريصصم
يف مهماعط مهيطعـيـل هـمَدـَخ ىـلـع
صضوـع هـّنـكـل ،هـنـيـح أادبي كلذ نـع اـً
لكأايو يراوجلاو ناـمـلـغـلا برـصضب
كلذ دـّيـصس يـتأاـي> :رـكـصسيو برــصشيو
ةعاصس يفو هرظتني ل موي يف دبعلا

هبيصصن لعجيو هعطقيـف اـهـفرـعـي ل
.(64-54 :21ول) <نينئاخلا عم

اّنم دحاو ّلك ىلإا هللا لكوأا دقل
نم لك ،هتقيلخـب ماـمـتـهلا ةـّمـهـم
نأاو ،ءانمأا نوكن نأا انيلعو ،هعقوم

ِهـِصسفـن  رـكـفــف *ُهــُصضرأا
ُهـنإاـف .ُعـنـصصأا اذاـم ًـئاـق
ِهيف ُنُزْخأا ٌعِصضوم  ضسيل
ُعـَنـصصأا لاـق مـث *يراـمــثأا

يـنـبأاو يـئارـهأا ُمِدهأا :اذـه
لك كانه ُعمجأاو اهنم َكأا

ُلوقأاو *يتارـْيـَخو يـتـغ
ِكل نإا ُضسفـن اــي :يــصسفــَنــِل

ًةـعوـصضوــم ًةثــك ٍتاخ
يحـيصساـف ٍةثـك َنـصسل
*يحَرفاو يـبَرـصشاو يـلـُكو
 ُلهاج اي ُهللا ُهل َلاقف
صسفن ُبـَلـطـُت ِةـلـيـلـلا هذـه كُ
اهَتْدَدعأا يتـلا هذـهـف .كنـم
نـَم اذـكـهـف *نوـكـت نــَمــِل
ينْغَتصسي لو ِهـِصسفـنـل ُرـِخدي
ىدان اذه لاق او *هللاب
ِعــْمــصسلــل ِناــنُذُأا هـــل نـــَم
.ْعَمصسيلف

لمأات ــــــــــــ
دحاو ناإاو ٌدحاو ٌبر>

.<ةدحاو ةيدومعمو
ول) <ًاّبر> حيصسا ىعدُي

لـيـبــصس ىــلــع ل ،(11 :2
لاا يـه اــمــك ةلاــغا
ّبر وــه اإا ،رــصشبـــلا ب
.لزألا ذـنـمو هـتـعــيــبــطــب
مصسا وهو ،<عوصسي> ىعدُيو
:1 ول ،12 :1 ىتم) هب قيلي
هذـــه ذـــخأاـــي هـــنأل ،(13
ءاــفــصشلا نــم ةــيــمــصستـــلا



.اـنـحـن يذـلا يــصصا
:3 ىـتـم) <ًاـنـــبا> ىـعدـُيو
هنأل ضسيل ،(٧ :2 زم ،٧1
نكلو ،ينبتلاب ةّونبلا لان
.ةعيبـطـلا بصسحـب دلُو هـنأل
يتلا ءامصسألا يه ًاذإا ةثك
ئل نكلو .انبر ىلع قلطُت

ىلع ءاـمـصسألا هذـه كلـم
ءانبأا كانه نأاـب داـقـتـعلا

نوــكــت ــئــلو ،نــيثـــك
نيذلا - ةقطارهلا ليلاصضأا
غ وه حيصسا نإا نولوقي
،كل ةع رــجــح - عوــصسي
كرّذـحـي ناإلا نوـناـقــف

دحاو ٍبربو> :هـلوـقـب ًاـقـح
ءامصسألاف .<حيـصسا عوـصسي
ضصخـصشل اـهـنـكــلو ،ةثــك
.دحاو

ةرظن فلـــتخت ،هيلعو
ضصـــــّلا إا دحاو لـــــك
وهف :هيلإا هتجاح فتخاب
 مـــه ن <ةـــمرـــكـــلا>

:51 وـي) ،حرـف إا ةـجاــح
 مه ن <بابلا>و ،(1
:01 وي) لوخدلا إا ةجاح
راــبــحألا مـــيـــظـــع>و ،(٧
62، 1 :٧ ع) <طـيـصسوـلا
 مـــــه ن (5 :2 وميـت

.تاولصص دقـت إا ةـجاـح
<ةجعنـلا> وـهـف ةأاـطـخـلـلو
صصي .مهلجأل حبذـُت يـتـلا

(22 :9 روك1) لكلل ًك

انحنمي يـتـلا تارـيـخـلاـب فّرـصصتـن
نم هـصسفـن وـه ناـك وـل اـمـك اـهاـّيإا
ّنأا دقتعنو ىصسنن انّنكل .اهب فّرصصتي
يتأاتف ،انل ٌكلم وه انيديأا نيب ام
حرطتو ،ةّرم ّلك انركذتو ةـصسيـنـكـلا

:عوصسي ّبرلا ناصسل ىلع لاؤوصسلا انيلع
كصسفن بلطُت ةليـلـلا هذـه ،ّيـبـغ اـي>
نـمـل اـهـتددعأا يـتــلا هذــهــف ،كنــم
 .(02 :21ول) <؟نوكت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةيدومعمب فرتعأاو
ةدحاو ــــــــــــــــ

يواقينلا ناميإلا روتصسد يف دري
ءابآا هعصضو يذلا ،ينيـطـنـطـصسقـلا -

ماع) لوألا نيينوكصسملا نيعمجملا
...> ،(183 ماـع) يــناــثــلاو (523
ةرفغمل ةدحاو ةيدومعـمـب فرـتـعأاو
عصضت نعإلا اذه يف .<...اياطخلا
ةيدومـعـمـلاـب فارـتـعإلا ةـصسيـنـكـلا
دمتعي نأل ناصسنإلا ةجاحو ةدحاولا

يدئاقعلا يناميإلا ىوـتـصسمـلا ىـلـع
هللاب يناميإلا فارتعإل يذلا هصسفن
رهوجلا يف هل يواصسملا نبإلاو بآلا

ةصسينكلابو ،ييحملا ضسدقلا حورلاو
،ةيلوصسرلا ةصسدقملا ةعماجلا ةدحاولا

.يناثلا ءيجملاو
تاونقلا يه ةصسينكلا يف رارصسألا

يـه .ةـمـعـنـلا لاـبـتـقل ةـيـصساــصسألا
يف يصصخلا حيصسملا لمع دادتما
ةوقب ،ةروظنم ريـغ لاـحـب خـيراـتـلا

لجأا نم كلذو ،ضسدقلا حورلا لعفو
يـه .اـنـتاـيـح ضسيدقـتو اـنــصسيدقــت

ةنمؤوملا هتعامج طصسو ديصسلا روصضح
يتلا يه .هروصضح بقرتت يتلا هب
هصشاع ام دصسجلا يف ايحن انلعجت
حيصسملا ةايح يه .دصسجلا يف برلا

فاطعناب ةرصصنعلاب انيلإا ةـلوـقـنـم
لوـقـي اـمــكو ،يــه .ضسدقــلا حورــلا
:ضسـيــصساــباــك لوــقــيــن ضسيدقــلا
اهب يـتـلا ءاـمـصسلا باوـبأا ةـباـثـمـب>
ىـلإا نـيـنـمؤوـمـلا حــيــصسمــلا لــخدــُي

 .<ءامصسلا
باوبأا يه رارصسألا تناك اذإا

نإاــف ،ضسودرــفــلا باوــبأا ،ءاــمـــصسلا
باوـبأا ةـبــتــع يــه ةــيدوــمــعــمــلا
ةبتـــعلا هذه زايتجا دنع .ضسودرفلا
لك يف ةكراصشملل قافآلا كـل حتــفُت
،ةماع ةصسينكـلا ةاـيـح يـف ،رارـصسألا
قحي ل .توكلملا ىلإا كلّهؤوت يتلا
يقاب يف كرتصشي نأا دـّمـعـمـلا رـيـغـل
رمألا اذه ىلع تدكأا دقو .رارصسألا

وأا برـصشي دحأا ل> :ءاـبآلا تاـباــتــك
دمعملا لإا ايتـصسراـخـفلا يـف لـكأاـي
ينثإلا لصسرلا ميـلـعـت) <برـلا مـصساـب
ل ضسدقـــلا حورـــلا>و ،(5 :9 رــصشع
،اودّمعتي مل نيذلا كئلوأا يف نكصسي
حورلا اولان مهنا تابثإا دعب نكلو
ءيـصش ـف ،ةـيدوـمـعـمــلاــب ضسدقــلا
<انصصّلخم حيصسملا ضسمل نم مهعنمي
.(يردنكصسإلا ضسلريك ضسيدقلا)

رارصسألا لوأا يه ،ًاذإا ةيدومعملا
حبصصي يـكـل اـهـلاـبـتـقا بجـي يـتـلا
يف ،حيصسملا دصسج يف ًاوصضع ناصسنإلا

برلاب نمؤوي نَمف .حيـصسمـلا ةـصسيـنـك
ىعصسي ،هب دحتي نأا ىلإا ىعصسي عوصسي
ةايحلاو ضصخلا ةـمـعـن لاـنـي نأل
ةليصسولا يـه ةـيدوـمـعـمـلا .ةديدجـلا
يف ضسيطغتلا ربع ةمعنلا هذه لينل
ةيدومعم ةملك هينعت ام اذه) هايملا

نبإلاو بآلا مصسا ىلع (ةينانويلا يف
ضصخلا ةمعن لانن .ضسدقلا حورلاو
اهايإا انحنم يتلا ةديدجلا ةايحلاو
توملا ىلع رصصتنا يذلا عوصسي برلا

؟فيك .هتمايقو هتومب ريرصشلاو
نَم لك اننإا> :ضسلوب لوصسرلا لوقي

هتومل اندمتعا حيصسملا عوصسيل دمتعا
ىتح ،توملل ةيدومعملاب هعم اّنفُدف
دجمب تاومألا نم حيصسملا ميقُأا امك
ةاـيـح يـف ًاـصضيأا كلـصسن اذـكــه بآلا

تومن اننا يأا .(4-3 :6 ور) <ةديدج
يــف هــعــم موــقــنو حــيــصسمــلا عــم
؟موـهـفـم يأاـب نـكـلو .ةـيدوـمـعـمـلا

موـي هاـيـمـلا يـف اـنـصسـّطـُغ اــمدنــع
انناصسنإا اّنفَد اـنـنإاـف ،اـنـتـيدوـمـعـم



ل يك ،ةئيطخلا دصسج لطبُيل> قيتعلا
:6 ور) <ةئيطخلل ًاصضيأا دبعتصسُن دوعن
نمؤون حيصسملا عم انتم> امكو .(6
،(8 :6 ور) <هعم ًاصضيأا ايحنصس اننا

عم موقن هايملا نم جرخن امدنعو
ف ةيدبأا ةديدج ةايح ىلإا حيصسملا
:6 ور) دعب ةئيـطـخـلا اـنـيـلـع دوـصست
مَعِنلا انل ىطعُت ةيدومعملا يف .(41
،هتمايقو هتومب برلا اهققح يتلا

موقنو تومن ةـيوـمـعـمـلا يـف اـنـنأل
نم ةديدجلا ةدلولا يه هذه .هعم
عوصسي برلا اهنع ثدحت يتلا قوف
:ًيل هيلإا ىتأا يذلا ضسوميدوقين عم
ل دحأا ناك نإا كل لوقأا قحلا قحلا>
توكلم ىري نأا ردقي ل قوف نم دلوي
نكمي فيك ضسوميدوقين هل لاق .هللا
هّلعـلأا ،خـيـصش وـهو دلوـي نأا ناـصسنإلا
.دلويو ةيناث همأا نطب لخدي نأا ردقي
كل لوقأا قحلا قحلا> :عوصسي هباجأا
حورلاو ءاملا نم دلوي ل دحأا ناك نإا

:3 وي) <هللا توكلم لخدي نأا ردقي ل
ةيناث دلون ةـيدوـمـعـمـلا يـف .(3-5
،ًاميدق هاندقف يذلا هللا توكلم يف
عوصسي توم هبصش ىلع تومن اننأل
.ةيدبأا ةايحل هـعـم موـقـنو حـيـصسمـلا

حيصسملاب دحتن ةيدومعملا يف اننأل
:هللا ءانبأا ريصصنو حـيـصسمـلا ضسبـلـنو
ناميإلاب هللا ءانبأا ًاعيمج مكنأل>
نيذلا مكـلـك نأل ،عوـصسي حـيـصسمـلاـب
مـتـصسبـل دق ،حـيـصسمــلاــب مــتدمــتــعا
 .(٧2و 3: 62غ) <حيصسملا

نم ًادرف ناصسنإلا نوكي هتدلو دنع
يـف .ةـنــيــعــم ةــلودو ةــّمأاو بعــصش
ديدج نم ناصسنإلا دلوي ةيدومعملا

حبصصي .هللا بعصش يف ًاوصضع حبصصيو
ضسيدقلا بصسحـب ،ةـيدوـمـعـمـلا نرـج
.ًاعم اّمأاو ًاربق ،يميلصشروألا ضسلريك
دصسفنملا قيتعـلا ناـصسنإلا نأل ،ًارـبـق
هايم يف تامُي ةئـيـطـخـلا تاوـهـصشب

ناصسنإلا نأل ًامأاو ،ةيدومعملا نرج
ةدلو هايملا نم هجورخ دنع دلوي

ًايقـن حـبـصصيو ةـيدبأا ةاـيـحـل ةديدج
ةاـيــح نآلا ذــنــم اــيــحــي ًارــهاــط

.توكلملا
يناثلا ديملا يه ةيدومعملا ،ًاذإا

نم لو ٍمد نم ضسيل> نكل ،ناصسنإل
لب لجر ةئيصشم نم لو دصسج ةئـيصشم
نا> ءاصشي يذلا (31 :1 وي) <هللا نم
ةفرعم ىلإاو نوصصلخي ضسانلا عيمج

اهنإا .(4 :2 وميت1) <نولبقي قحلا
<حورلاب انتدلو ديعُي> يذلا رصسلا
.(يكـيـنوـلاـصستـلا ناـعـمـصس ضسيدقـلا)
همأا نطب نم دلوي ناصسنإلا نا امكو
ًاـصضيأا اذـكـه ،ةدحاو ةرــم دصسجــلاــب
لو ةدحاو ةرم متت حورلاب ةدلولا
:ةرـم نـم رـثـكأا ةـيدوـمـعـمـلا داـعــت
.<ةدحاو ةيدومعمب فرتعأاو>

هتايـح خـّطـلـي نـَم نا ىـلـع
هدصسجب تّلح نَم هـبـصشي اـياـطـخـلاـب
يذلا بيبطلا ىلإا بهذيف ،ضضارمألا
امأا .ءاودلاب يدصسجلا هصضرم جلاعي
،هتيدومـعـم دعـب أاـطـخأاو داـع يذـلا

انل أايه دقف ،داعُت ل ةيدومعملا نألو
يذلا فارـتـعإلاو ةـبوـتـلا رـصس اـنـبر
هتصسينك ةطصساوب برلا هربع انحنمي
.ةيحورلا للعلا نم ءافصشلاو نارفغلا

ىلـع ظـفاـحـن نأا نـيدهاـج َعـصسنـلـف
برلا ءيجم موي ىلإا ةملاصس انصسوفن
    .يناثلا

انيرتاك ةشسيدقلا ديع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةميظعلا ةصسيدقلا ديع ةبصسان

 ضسأارـتـي اـنــيرــتاــك تاديــهــصشلا
تيلوبوا ةيصشربألا يعار ةدايصس
دنـع بورـغـلا ةـصص ةـمدخ ضساـيــلا
42 ءاـثـثـلا ءاـصسم نـم ةــصسداــصسلا
ةمدخو 5102اــثــلا نــيرـــصشت
نـم ةرـصشاـعـلا دنـع يـهـلإلا ضسادقــلا

اثلا نيرـصشت52 ءاـعـبرألا حابصص
 انيرتاك ةصسيدقلا ةــصسينك  ريد

.ناصسحلا ةرهز
ةرششنلا ى-ل-ع ع-طإلاناكملاب

:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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ًاـيــقاـب لازـي ل هـنوـك عـم
.هتعيـبـط بصسحـب وـه اـمـك
وـه اـمـك ىـقــبــي ذإا ،وــهو

ب هتّوبن ةماركب ًاظفت
بــيـبـطـك ىـعـصسي ،يــغــت
إا فوؤور مـّلـعـمو رـهاــم

انتد  و .انماقصسأاا
قــلــتــي  ،ًاــقــح ّبر هــنأا
لـب ،ًاـيـجـيردت ةـيـبوــبرــلا

وهو .هتــــعيبطب هل تناك
ىــــلــع <ًاــّبر> ىـــعدـــُي ل
لعفن امك ةلاـغا لـيـبـصس
،ًاقح ّبر هنــــكلو ،نـــحن
هـــــيــــبأا ةدارإاــــب هـــــنإا ذإا
.ةـــصصاا هـلاــمــعأا رــّبدي
ىلع انناطلصس طصسبن نحن
 اـنــل نــيواــصسم ضساــنأا
ًانايحأاو ،ةعيبطلاو ةماركلا

،اـنـم لــبــنأا ضساــنأا ىــلــع
نأا ًاــــناــــيــــحأا ثدحــــيو
ىـلـع باــصش دـّيـصس طـّلـصستـي

ةيبوبرلا امأا .نــصسم مدخ
حيصسا عوصسي انديصس ىدل
ًلوأا هــّنإا ،اذــكــه تصسيــلـــف

قـلــخ دقـل :ّبر مـث قـلاــخ
،بآلا ةدارإاب ءيصش لك ًلوأا
نيذلا كئلوأا رّبدي ذخأا مث

.مهقلخ
 يميلششروألا سسلك سسيدقلا


