
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــ
(٥1-01:٣ سسواثوميت٢)

كنإا َسسواثوميت يدلو اي
يـمـيـلــعــت َتــْيَرــقــَتــسسا دق
اإاو يدسصقو يــــتسسو
*يسصو يتبو يـتاـنأاو
امو يمآاو يتاداـهـطـسضاو
َةـيــكاــطــنإا  يــنــباــسصأا

َةـيأاو .ةسسـِلو َةــيــنوــقــيإاو
دقو ُتلـمـتـحا ٍتاداـهـطـسضا
*اهعيمج نـم برـلا ذـقـنأا

نأا نوديري َنـيذـلا ُعـيـمـجو
ِحيسسا  ىوقتلاب اوسشيعي
اـمأا *نودـَهــطــسضــُي َعوــسسي
نــــم َنووــــغُاو ُرارــــسشأا
ارــسش َنودادزــيــف ِسساـــنـــلا

رمتسساف *ّلَسضُمو َّلِسضُم
َتنقيأاو هـَتملعت ام ىلع تنأا
كنأاو *تملعت نمِم ًامِلاع هب
َبتكلا ُفِرعت ِةيلوفطلا ذنم
نأا َةرِداـــــــقــلا َةـــــــسسدقا
ِسصخلل ًاميكـح كَرـيــسصـُت
.عوسسي ِحيسساب ِناإاب

سسوبراكيلوب سسيدقلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ريمزإا فقشسأا ــــــــــــــــــــــــــــ
رهسش نم نيرسشعلاو ثلاثلا يف

ديهسشلل ةسسدقملا انتسسينك دّيعت طابسش
يذلا ريـمزإا فـقـسسأا ،سسوـبراـكـيـلوـب
يكاطنإا سسويطانغإا سسيدقلا هلسسار
.داـهـسشتـسسإا ىـلإا هـقـيرـط يـف وـهو
سسيدقــلا سشياــع
سسوــبراــكيلوـــب
راـهـطأا لـسسرـلا

انــــــــل لـقــــنـيو
نوــــخرؤومــــــلا
هـنأا نوـيـسسنــكــلا
ىــلــع ذــمــلــتـــت
اـنـحوـي سسيدقـلا
لانو يـتوـهـلا
.هنـم ةـيـفـقـسسأا

سسيدقــلـــل ناـــك
،سسوـــبراــكيلوب
طاـسسوأا يــفو هــبــعــسش طــسسو يــف
ةـناـكـم ،كاذـنآا ةـئـسشاـنـلا ةـيـسسنـكـلا

ىلع تدلا نم .ناـغـلاـب رـيـقوـتو
فسصتنم يف امور ىلإا هباهذ ،اذه
يـتـلا تاراوـحـلاو يـناــثــلا نرــقــلا
اباب سسوتيكـيـنأا عـم كاـنـه اـهارـجأا
لـئاـسسمـلا نـم ديدعــلا نأاــسشب اــمور
ديدحت ةلأاسسم اهنم اميسس  ،ةيسسنكلا
فَلتخملا ،حسصفـلـل ديـيـعـتـلا خـيراـت
بسسحب .كاذنآا سسئانكلا نيـب اـهـيـلـع
مـل سسوـيـفاـسسفأا يـسسنـكــلا خّرؤوــمــلا
نيب نأاسشلا اذـهـب قاـفـتا يأا لـسصحـي
يف ًاعم اكرتسشا امهنـكـل ،نـيـيـعارـلا
سسوبركيلوب لوانتو ةيهلإا ةمدخلا

اقرتفاو ،امور اباب دي نم تاسسدقلا
.مسسو ةبحمب دعب اميف

سسيدقلا لمع ،هتيفقسسأا نامز ةليط
يّسصقت ىلع ٍةريغو ٍدجب سسوبراكيلوب
ةياده ،اهتبراحمو ةّلِسضُملا ميـلاـعـتـلا
ناميإا زيزعـتو ،مـهـنـسضحو نـيـّلاـسضلا
نم ثارتلا انل هظفحي ام .نينمؤوملا
ةيسساسسأا ئداـبـم ىـلـع ّلدي هـمـيـلاـعـت
 ،دئاقع دعب اميف راسص امل ةنيتم

اـمـيــف اــمــيــسس
سصــــتــخـــــــي
ميـــلــعــتــلاــب
يجولوتسسيرخلا

ءادفــــلا رـــــسسو
ىلـع لـسصاـحـلا
،بـــيــــلـــسصـــلا

مــيــظـــنــتــلاو
ايازمو يسسنكـلا
ىــلإا ،ةاـــعرـــلا
مـــــيــلــعـــتــلا
يـف قـّمـعـتـمـلا

ةـيـحـــيـسسمـلا سشيـعو ةـلـيـسضفـلا روـمأا
انل يقبتملا ديحولا سصنلا امأا .قحب
وهف ،سسيدقلا اذه تاباتك نم ًماك
اههّجو ًسصف رسشع ةعبرأا نم ةلاسسر
ديَعُب ،يبيلـيـف يـف نـيـيـحـيـسسمـلا ىـلإا
سسوــيــطاــنــغأا سسيدقــلا داــهــسشتـــسسا
زيمتت  .(701 ةنسس يلاوح) يكاطنإا
يبدأا لامج يأاب ةروـكذـمـلا ةـلاـسسرـلا

إا ،تف باـتـكـلاـب ةـكوـبـحـم اــهــنأا
ةروسص انيلإا لقنت يهو  .ًاكبح سسدقملا

نم كاذنآا ةسسينكلا يف ناك امع ةيلج
سشيعل ةيمهأاو يسسنك ميظنتو ةديقع
،رـبـلا لاـمـعأاو ةـمـحرــلاو ةــبــحــمــلا

يسضرت يتلا ةيحيسسمـلا تاـيـكوـلـسسلاو

6102 /8 ددعلا
طابشش12 دحألا

 راششعلاو يشسيرفلا دحأا
سسواثوميت رابلا راكذت

يكاطنألا سسويثاتشسفإا سسيدقلاو
سسماا نحللا

سسماا رَحَشسلا ليإا



نإا ذإا ،اـيـلـُع ةـناـكـم سسوـبرـكـيـلوـب
لاثم ىلع حبسصي نسسحملا نمؤوملا
ةـمـحرـلا لاـمـعأاــبو ،هــسسفــن برــلا

ًاديدسشت ،هديسس حسص رهظُي ةبحملاو
ةيآاو نيددرتملل ًايعجسشتو نينمؤوملل
.ءابرغلاو ممأل هللا دجم تايآا نم
اوعنـسصت نأا مـكـل رّدـُق ىـتـم> :لوـقـي
ناـسسحإاـف ،اورـخأاـتـت  ناــسسحإا
نيعسضاخ اونوك .توملا نم يّجني
كولسسلا اوظفـحاو ،سضعـبـل مـكـسضعـب
نـع ءاـبرـغـلاو مـمأا نـيـب نــسسحــلا
مكلامعأا لجأا نم نوحدتمُتف ناميإا
ةناهإ ًاببسس اونوكت ئل ،ةحلاسصلا
برلا مسسا مَتسشُي نمل ليو هنأ ،برلا
،ةعادولا عيمـجـلا اوـمـّلـع .مـهـبـبـسسب
.<مككلسسم يف ًاسضيأا اهورهظأاو

،ةلاسسرلا نم نـماـك نـسصف
،ىرــخأا لوــسصف يــف ةديدع تاـــيآاو

ربسصلا عوسضومل سسيدقلا اهسصسصخ
موـعدمـلاو ءاـجرـلا ىـلـع يـنــبــمــلا
برـلـل ًاديـجـمـت ،ةـسصلاو موـسصلاـب
يـف اـناـياـطـخ لـمـح> يذـلا عوـسسي

لعفي مل وهو بيلسصلا ىلع هدسسج
نم ءيسش لك لمتحا هنكل ،ةئيطخ

نمؤوملا .<هيف نـحـن اـيـحـنـل اـنـلـجأا
هـل ديـسسلا رـبـسصب هـّبـسشتــي رــباــسصلا
لــَثــَملا وـه اـناـطـعأا> يذـلا ،دجـمـلا

سسوبركيلوب لّثمتي .<هب اّنمآا نحنو
امب ءاجرلاو ربـسصلا ىـلـع هـثـح يـف
وـهو ،نـيـسسيدقـلا رـثآاـم نـم هـنـياـع
نأا يـغـبـنـي ًاـيـح ًاـثـم اـهذــخــتــي
ًاعيمج مكوجرأا> :لوقي ذإا ،ىذتحُي
اوسسرامـتو لدعـلا مـك اوـعـيـطـت نأا
يــف هوــمــتــنــياــع يذــلا رـــبـــسصلا
سساميسسوزو سسويطانغأا نيطوبغملا

نيذلا نـيرـخآا يـفو لـب ،سسوـفورو
ةـيـقـبو هـسسفـن سسلوـب يـفو ،مـكـنــم
مـل ءؤوـه لـك نأا نـيـقـثاو ،لــسسرــلا
،لدعو ناـمـيإاـب لـب ًـطاـب اوــعــسسي
.<ماقو انلجأا نم تام نمب ًابحو

سسوبراكيلوب سسيدقلا داهسشتسسا امأا
نـم ةـلاـسسر لـيـسصفـتـلاـب هــيورــتــف
يـف مـهـتوـخإا ىـلإا رـيـمزإا يــنــمؤوــم

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(٤1-01 :٨1 اقول)

.لَثَا اذه برلا لاق
لكيهلا إا ادِعسص ناناسسنإا
يسسيّرِف امهُدحأا اـيـلـسصـُيـل
ناــكـــف *ٌراـــسشع ُرـــخآاو
 يّلسصي ًافقاو يسسيرفلا
يـّنإا مـهـلـلأا :اذـكـه هــسسفــن
رئاسسك تسسل يـّنأ َكرـكـسشأا
اظـلا ِةـفـَطَا سساـنـلا
اذـه َلـثـم و قــسساــفــلا
سشعـلا موسصأا يـّنإاـف *راـ 
لك ُرسشَعُأاو ِترم عوبسسأا

سشعــلا اــمأا * وــه اــم راـ
نأا ْدِرُي و ٍدعُب نع فقوف
لب ءامسسلا إا هينيع َعفري
:ًـئاـق هردسص ُعرـقـي ناـك
اــنأا يــنــمـــحرا مـــهـــلـــلأا
اذه نإا مكل لوقأا *ئطاا
نود ًارُم هتيب إا َلزن
هسسفن عفر نَم لك نأ .كاذ
هـسسفـن عـسضو نـَمو عـسضـتا
.عفترا

لمأات ـــــــــــــــــــ
ةيلوفطلا ذـنـم كـّنإاو>

ةـسسّدقا بتــكــلا فرــعــت
كرـــّيــسصت نأا ةرداـــــقــــلا

ناإاب سصخلل ًاميكح

.هللا
ملاعم ةلاسسرلا مسسرت ،ةديقعلا يف

ةيجولوتسسيرخلا ميهافملـل ةـحـسضاو
اميسس  ،كاذنآا ترولبت دق تناك امك
تومو يهلإا دسسجتلاب سصتخي اميف
هئيجمو هتمايقو بيلسصلا ىلع ديسسلا
ئداـبـمـلا نـم اـهاوـسس ىـلإا ،يـناـثـلا
تاوـمأا ةـماـيـق لـثـم ةــيــناــمــيإا

مـيـلاـعـتـلا> هـجو يـف ،ةــنوــنــيدلاو
يف ّلسسنت تأادب تناك يتلا <ةّلسضُملا
نأاب فرتعي  نم لكف> :مايأا كلت
وه دسسجلاب ءاج دق حيسسملا عوسسي

فرـتـعـي  نـم لـكو ،حـيـسسمــلا ّدسض
نـم وـه بيـلـسصلا ىـلـع ةداـهــسشلاــب
نم برلا مك رّوحي نمو ،ناطيسشلا
و ،ةسصاخلا هحلاسصمو هتابغر لجأا
ةنونيدلابو ىتوملا ةمايقب فرـتـعـي
يف سسيدقلا لوقي ،<سسيلبإا ركب وه
.هتلاسسر

ام سسوبركيلوب ةلاسسر يف سسيل
،يبيليف ىلع فقسسأا دوجو ىلإا ريسشي
مامتإا ىلـع نـيـنـمؤوـمـلا ثحـي هـنـكـل
ةسسمامسشلاو ةنهكلل ةبجاولا ةعاطلا
عوـسسيـلو هـلـل ةـعاــطــلا اــهــنأاــكو>
ىّلحتي نأا يغبني ام لوحو .<حيسسملا
:سسيدقلا لوقي ،ايازم نم نهاكلا هب
ًاـسضيأا اوـنوـكـي نأا خوــيــسشلا ىــلــع>
مهيلع .عيمجلا وحن ءامحر نيقوفسش
ةداعإا ىـلـع لـمـعـلا يـف اودهـجـي نأا
و ىسضرـمـلا اوروزـي نأا ،نـيـلاـسضلا
ريقـفـلاو مـيـتـيـلاو ةـلـمرأا اوـلـمـهـي
هللا مامأا ةنسسحلا رومأاب نـيـنـتـعـم
اوبنتجي نأا مهيلع امك ؛سسانلا مامأاو
مكحلاو هوـجوـلا ةاـباـحـمو بسضغـلا
نم مهسسفـنأا اوـظـفـحـي نأا ،ئـطاـخـلا

ام ةعرسسب اوقّدسصي و لاملا ةبحم
 نأاو نـيرـخآا رورــسش نــع لاــقــي
نم ىلع مهمكـح يـف ةاـسسق اوـنوـكـي
اننأا مهنيعأا بسصن نيعسضاو ،ئطخي
.<ةئيطخلل نوسضرعم انلك

ةليسضفلاو ربلا لامعأا بناج ىلإا
ىدم ىلع سسيدقلا اهيلع ثحي يتلا
ميلعت يف ناسسحإا لتـحـي ،هـتـلاـسسر



.<عوسسي حيسساب
 إا لبقُي نأا دحأا ردقي

كرديو ةـيـحورـلا ةـفرــعا
توـكـلـم مـيـعــن اــتــلاــب
ةدهاـسشم وـعدا تاوـمـسسلا
عــجرـــي  اـــم ،ةـــيـــحور
هذهو .لفطلا لثم حبسصيو
 ةنئاك تسسيل ةدهاسشا
نـك لـب ،رـكـفــلا لاــمــعأا
نك و ،ةمعنلاب اهقوذت
ناسسنإا غ اهب عمسسي نأا
 اهءاـنـتـقا نأ ،رـهاـطـلا
،تغلب اذإاف .ملعلاب لسصحي
بلقلا ةراـهـط إا ،يـنـب اـي
ةراـهــطــلا كلــت ،ناإاــب
دعبلاو ةنيكسسلا  متت يتلا

ةفرعم تيسسنو ،سسانلا نع
دقفت نأا ةجردل ،اعلا اذه
فداسصتسسف ،اهـب كسساـسسحإا
ةـيـحورـلا ةـفرـعا كماــمأا

ثحــبـــت نأا نودو ةأاـــجـــف
برـلا لاــق اــمــك ،اــهــنــع
بسصو ًادومع مقأا> :بوقعيل

 ًازـنـك د ًاـتـيز هـيـلــع
اّمأا .(٨1 :٨٢ كت) <كنسضح

ةــفرــعاــب تدـــّيـــقـــت اذإا
نأا دــــب ــف ةـــــيوـــيـــندلا
نأا لـــــهسسأ هــــنإا كل لوقأا
ةيديدا تاقعلا نم لحُت
كنإاو ،اـهـنـم لـحــُت نأا نــم
خاــخــف نــع ًاديـــعـــب تسسل
ىلع لسص نلو ،لسضلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راششعلا عشضاوت نيب
يشسيرفلا رّبكتو ـــــــــــــــــــــــــــــــ

دحأا اذه نوسسيدقلا ءابآا ىمسس
عطقملل ًةبسسن راسشعلاو يسسيرفلا دحأا
نم مويلا اذه يف أارقُي يذلا يليجنإا
ًءادتباو .(٤1-٨1:01) اقوليليجنإا

ةـسسيـنـكـلا اـنـئـّيـهـت دحأا اذــه نــم
ريبكلا موسصلا يف لوخدلل ةسسدقملا
يتلا ةيناحورلا انيف ًةثعاب سسدقملا
موسصلاةرتفلخ اهايحن نأا بجي
هتياهن يف لسصنل سسدقملا ينيعبرأا
حيسسملا عوسسي انبر ةمايقةنياعمىلإا

.ميحجلا ىلع ًارسصتنمتاومأانيبنم
امهمامأا انعسضي نازراب ناجذومن

بئارسضلا يباجراسشعلا.اقوليليجنإا
ظفاح نّيدتملا يسسيرفـلاو ئـطاـخـلا
ًاــجذوــمــن لوأا مّدقــي .ةــعــيرــسشلا
جذومن وهف يـناـثـلا اـمأا عـسضاوـتـلـل
كسسمتلا يعّدي يذلا ّيسسيرفلا .رّبكتلا
هتسص أادب هتاذب يفتكملاو اياسصولاب
يف نـيـترـم موـسصلاـب هـسسفـن ًاّررـبـم
هنأاكو لاملاعيزوتوةسصلاوعوبسسأا
نهربيل هلاعفأا نع باسسحةدرجمّدقي
يـفو ،راـبو قـيّدسص ٌناـسسنإا هـنأا هـلــل
 يذلا راسشعلا رقتحي هتاذ تقولا
عرقي لب ءامسسلا ىلإا رظني نأا رسسجي

 .هبونذ نع حفسصلا ًابلاط هردسص
هدحو هنأا ىري هلعج ّيسسيرفلا رّبكت

راسشعلاب هسسفن ًانراقم ،باوسص ىلع
سصنـمو ينأا كركـسشأا> ًاـناـّيد هـتاذ ًاـبـّ
اذه لثم و ...سسانلا يقاب لثم تسسل
ناك ءدبلا ذنم .(11 :٨1ول) <راسشعلا
سسوروفيسسول .ىربكلا ةئيطخلاءايربكلا
هـعـم نـمو ةـكـئـمـلا يـف مّدقـتـمـلا

هللا ىلع اوربكت ذإا ،نيطايسش اوراسص
اونظو ،مهـسسفـنأاـب ءاـفـتـكا اودارأاو
هنيع ربكتلا اذه .هللا نم لسضفأا مهنا

نــم ءاوــحو مدآا درــط ببـــسس ناـــك
ناطيسشلا امهعنقا اـمدنـع سسودرـفـلا
هللا> هللاك ةهـلآا نارـيـسصي اـمـهـنأاـب
حتفنت هـنـم نـكأاـت موـي هـنأا مـلاـع

نم هعوجر ديعُب .ىرغسصلا ةيجيرف
ةنسس طابسش٣٢ يف ًاديدحتو ،امور
مادعإا مـكـح سسيدقـلاـب ذـفـُن ،6٥1
ايسسآا مكاح نم رمأاب رانلاب ًاقرح
ناك اذـه .سسوـتارداوـك سسوـيـتاـتـسس
روـف ،سسوـبرـكـيــلوــب ىــلــع سضرــع
ركني نأا لـباـقـم ةاـجـنـلا ،هـلاـقـتـعا
ناك امف .ناثوأـل حـبذـيو حـيـسسمـلا

ًــئاــق هرداــب نأا إا سسيدقـــلا نـــم
يف اهتيسضق ةـنـسس نـيـناـمـثو ًاـتـسس>

ًاموي ينملظـي مـلو ،حـيـسسمـلا ةـمدخ
يكِلـَم نيهأا نأا ًاذإا يل فيكف .ءيسشب
نأا سضفر هـنإا ىـتـح .<؟يـسصـّلـخــمو
بسشخ ىــلــع نودــجـــلا هرـــّمـــسسي
ينيّوقي يذلا> :مهل ًئاق ةقرحملا

يـنـحـنـمـيـسس ،راـنـلا لاـمـتـحا ىـلـع
اهيـف ًاـتـــباـث ءاـقـــبـلا ىـلـع ةردقـلا

نأا ىـلإا راــسشي .<مــكرــيــماــسسم نود
سصن مدقأا يـــه يــتــلا ةـــلاـــسسرـــلا

مسسّتت ،ديــهسش رابخأا يكحي دوجوم
ثيحب ،اهتاذ دحب يميـلـعـت عـباـطـب
نع يدئاقع ميلعت مدقأا طخت اهنأا
ءادهـسشلاـب اـنـتـقـعو داـهــسشتــسسإا

يدتــقــي ديــهــسشلاــف .نــيــسسيدقــلاو
.يعوطلا هتومو همآا يف حيسسملاب
ردسصم حـبـسصت هاـياـقـبو هراــكذــتو
سصنلا لوقي .نينمؤوملل ةكربو ةيزعت
اـياـقـب اوـعـمـج رـيـمزإا يـنـمؤوــم نأا
نم نمـثأا زـنـكـك> ديـهـسشلا مـهـفـقـسسأا
بهذــلا نـــم فرـــسشأاو رـــهاوـــجـــلا
ناكـمـلا يـف اـهـعـسضوـل ،<سصلاـخـلا
عـمـتـجـن ىـتـح> ،اـهـب قـيـلـي يذــلا

نيئـلـتـمـم ،هـلـلا اـنرّدق نإا ،اـهـلوـح
ىرــكذ ءاــيــحإ ،ًارورــسسو ًاـــحرـــف
.<هداهسشتسسا

قرفلا ةقدب سصنلا سضرعي كلذك
ماركإاو هللا ةداـبـع نـيـب يرـهوـجـلا

نبأا هنأ هدبعن (برلا) وه> :هيسسيدق
مهب ىزعتنو مهمّركنف مه امأا .هللا

اذهو ،هب نيهّبسشتمو ديسسلل ذيمتك
نراقي  يذلا مهينافت ببسسب لدع
مـهـكـِلـــَمـل مـهـتـعاـطو مـهـّبــح يــف
.<مههلإاو



نيفراع هللاك نانوـكـتو اـمـكـنـيـعأا
 ربكتملا .(٥ :٣كت) <رسشلاو ريخلا
يتلا هللا ةمعـن ىـلإا ةـجاـحـب رـعـسشي
نم لعج رّبكتلا .فـعـسض لـك لـمـكـت
ًطاب نّري ًاغراف ًاجنسص ّيسسيرفلا
،ناسسنإا هاخأا ًارقتحم ،(1 :٣1وكا)
ٍهركو ٍدقح نم هبلق يف ام ًارهظمو
ناسسنا> ةبحملا فرعيربكتملا.هل
جرخُي حلاسصلا هبلق زنك نم حلاسصلا
زنك نم ريرسشلا ناسسناو ،حسصلا

ةلسضف نم هنإاف .ّرسشلا جرخُي  هبلق
  .(٥٤ :6ول) <ُهمف ملكتي بلقلا

ءاسشي > راسشعلا ىرن ،لباقملا يف
لب ،ءامـسسلا وـحـن هـيـنـيـع عـفرـي نأا
انأا ينمحرا مهللا :ًئاق هردسص عرقي
هيدل نكت مل .(٣1 :٨1ول) <ئطاخلا
لعف امـك اـهدّدعـي ةـحـلاـسص لاـعـفأا
هردسص عرقـي ناـك هـنـكـل ّيـسسيرـفـلا
.نارفغلا ًابلاط ٍةبوتو ٍبلق ِقاحسسناب
هتافعسضو هبويع راسشعلا ىعو دقل
وــه اذـــه .ئـــطاـــخ ناـــسسنإا هـــنأاو
زّيمنو انـتاوذ فرـعـن نأا :عـسضاوـتـلا

يف ةسشسشعملا اناـياـطـخو اـنـتاوـفـه
نأابو اناياطخب فرتـعـنو ،اـنـبوـلـق
طرسش عسضاوتلا .ًماك ٍدحأا نم سسيل
هنإا .ةـلـيـسضفـلا يـف وـمـنـلـل يـسساـسسأا
،براـجـتـلا دسض عـيـنـمـلا زــجاــحــلا

رّذجتت اهيف يتلا ةحلاسصلا ةبرتلاو
 .وـمـنـتو ىرـخأا لـئاـسضفــلا لــك
مـل نإا عـسضاوـتـي نأا ٌدحأا عـيـطــتــسسي
يهتسشيو حيسسملا عسضاوت يف لّمأاتي
ةروسص يف ناك ذإا يذلا> .هتلثامم
نوـكـي نأا ةـسسلـخ بسسحــي مــل هــلــلا

ًاذخآا هسسفن ىلخأا هنكل ،هلل ًداعم
.سسانلا هبسش يف ًارئاسص ٍدبع ةروسص
عسضو ناسسنإاك ةئيهلا يف َدِجُو ذإاو
توـم توـمـلا ىـتـح عاـطأاو هــسسفــن
ًاـسضيأا هـلـلا هـعــفر كلذــل .بيــلــسصلا

يـكـل مـسسإا لـك قوـف ًاـمـسسا هاـطــعأاو
يف) <ةبكر لك عوسسي مسساب وثجت
طـمـنو ةرـيـسسم عـسضاوـتــلا .(6-9:٢

اولمحا> برلا لوقي .نيمئاد ةايح

كنإاو ،برلاب ةقثلاو ةلادلا
دح ىـلـع ًارـئاـسس لــظــتــسس
،ةـمــئاد ةروــسصب فــيــسسلا

نأا كيــلــع لـــيـــحـــتـــسسيو
.نزا نـــم سصلـــخــــتــــت
عرسضتو هللا مامأا فعا
كلسست ىتح ةـطاـسسبـب هـيـلإا
،ةاـــسص ةسس هــــماــــمأا

هـنأ ،مــه نودب حــبــسصتو
دسسا عبتي لظلا نأا امك
عــبــتــت ةــمــحرــلا اذــكــه
ديرت تنك اذإاـف .عـسضاوـتـلا
قيرطلا هذه ىلع سست نأا

راـــكـــفأــــل ًادي ّد ــــف
كب تطاحأا اذإاو .ةمـيـقـسسلا

رورـــسشلاو رارــــسضأا لــــك
كل ببـسست يـتـلا رـطااو
و اهـب مـتـهـت ـف بعرـلا

ًاباسسح اهل بسس.
رداقلا برلاب تنمآا اذإا

لب متهت ـف كظـفـح ىـلـع
هتمّلسس يذلا نإا :كسسفنل لق
،ءيسش لك  ينيفكي يتاذ
يتاي ربدا انأا دعأا و
دهاـسشت ذــئدنــعو .وــه لــب
ىرتو لعفلاب هللا بئاجع
ذاـقــنإ ًاــمود بيرــق هــنأا
نأاو ،هــنوــفاــخــي نــيذــلا

ًاـمـئاد مـهـلـمـسشت هـتـياـنـع
.ةروظنم غ لاحب

ايرشسلا قحشسإا سسيدقلا

يّنأ ينم اوـمـلـعـتو مـكـيـلـع يرـيـن
:11تم) <بلـقـلا عـسضاوـتـمو عــيدو
:يسسوثآا ناولسس سسيدقلا لوقي .(9٢
نـكـل بيـنأاـتـلا رـّبـكـتـمـلا فاــخــي>
يذلا امأا ،ًادبأا جعزني  عسضاوتملا
قوـتـيـف حـيـسسمـلا عـسضاوـت ىـلا غـلـب
لبقي .هتاذ َتكبي نأا ىلإا رارمتسسإاب
اـمدنـع نزــحــيو حرــفــب تاءاــسسإا
ءدب ا سسيـل اذـه نـكـل ،هـنوـمـظـعــي
،تفرعىتم سسفـنـلا نأ عـسضاوـتــلا
عسضاوتم ديسسلا مك ،سسدقلا حورلاب
لـكـلا أاوـسسأا اــهــتاذ بسسحــت ،بذــعو
حورـلاـب ،سساـنــلا ىرــت نأاــب حرفتو
.<حيسسملل نيهباسشمونيئيسضم،سسدقلا

موسصلل ةئيهتلا نم لوأا مويلا يف
نوكي نأا ةـسسيـنـكـلا تءاـسش ،رـيـبـكـلا
انتايح يف انقطنا ةطقن عسضاوتلا
ةسص انم بلطتي رمأا اذه .ةيحورلا

مويلا ةوعدلا .بلق قاحسسناو ةريثك
ديعنو اـنـقاـمـعأا ىـلإا رـظـنـن نأا يـه
ًةـبوـت مدقـن نأا مـهأاو ،اـنـتاـباـسسح
فرتعاوناسسنإاعسضاوتىتم.ًةحلاسص
 .ةقداسص ةبوتب أادتبا نوكي هاياطخب

مويلا اذهل ةيجروتيللا انمدخ يف
ًايسسيّرف ةوخإا اي نَيلسصن > :لوقن
لـب ،عـسضتـي هـسسفــن عــفرــي نــم نأ
فتهنلو ،نيعسضتم هللا مامأا لّلذتنلف
سشعـلا توـسصب ماـيـسصلا ةـطـسساوــب راـّ
<ةأاطخلا نحن انل رفغا مهللا :نيلئاق
بر اي> ًاسضيأاو (بورغلا ةسص نم)
ًارخافتم هتاذ ررب امل يسسيّرفلا نا
سشعلا امأاو هتبجـسش هـلاـمـعأاـب املف را
ًارافتغا سسمتلاو ليزج ٍللذتب مدقت
راكفأا لبقت  كنأ هتررب ٍتادهنتب
.ةقحسسنملا بولقلا لذرت نلوةمّظعتملا
اي ٍعسضاوتب كيدل وثجن نحنو كلذل
نارفغلا انحنما انـلـجأ َتمـلأاـت نـَم
.(رحسسلا ةسصنم)<ىمظعلاةمحرلاو

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